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“ครีม”

“คะ...คะ?”

ใบหน้าเรยีวสวยของหญงิสาวหนัไปตามเสยีงเรยีก รอยยิ้มเลก็ๆ 

ผดุพรายขึ้นตรงมมุปากเมื่อสบตากบันยัน์ตาคู่คมของผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็น 

‘เจ้านาย’ หรอืกค็อืคนที่เรยีกชื่อกนัก่อนหน้านี้ เขานั่งอยู่ข้างเธอ นั่ง

อยู่ในรถคันเดียวกัน แต่เธอกลับรู้สึกถึงระยะห่างที่ตัวเองไม่มีทาง 

ได้เข้าใกล้

ไม่ล�้าเส้น

ไม่เรยีกร้อง

“เหม่ออะไร”

“เปล่าค่ะ ครมีกแ็ค่คดิอะไรไปเรื่อยเปื่อย” เจ้าของใบหน้าสวย

หวานส่ายหน้าเบาๆ ละความสนใจจากภาพบนหน้าจอโฆษณาขนาด

ใหญ่ที่ยงัคงฉายวนเรื่องราวเดมิซ�้าๆ กลบัมาสนใจคนหน้าคมเข้มที่หนั

มาหา 

“อยากได้เหรอ”

“คะ?”

“หมายถงึ ‘แหวน’ วงนั้นน่ะ อยากได้เหรอ เหน็เธอเอาแต่มอง

บทน�ำ
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มนัอยู่นานแล้ว”

“เปล่าค่ะ ไม่อยากได้ ครมีจะอยากได้มนัท�าไมล่ะคะ”

เธอตอบด้วยน�้าเสียงสดใส เจ้าตัวไม่รู้เลยว่าค�าตอบกับภาษา

กายที่แสดงออกนั้นช่างแตกต่างกนัอย่างสิ้นเชงิ 

มันสั่นไหว...ดวงตาคู่นั้นสั่นเทาและเต็มไปด้วยความรู้สึกบาง

อย่างที่ไม่เคยซ่อนมดิ 

ถงึอย่างนั้นคนรบัรู้อยู่เตม็อกกลบัไม่เอื้อนเอ่ยอะไร เขาท�าเพยีง

ตอบรบัสั้นๆ จากนั้นบทสนทนากห็ยดุไว้ราวกบัเมื่อครู่ไม่มอีะไรเกดิขึ้น 

แต่ใครบางคนที่ถูกค�าถามนั้นสะกดิแผลจนเลอืดซบิก�าลงัเม้มรมิฝีปาก

เข้าหากนัแน่น หญงิสาวกลั้นค�าพดูและทิ้งช่วงให้หวัใจที่เต้นแรงค่อยๆ 

ผ่อนลงจนเหลอือตัราการเต้นอนัคงที่ 

‘อยากได้เหรอ...‘แหวน’ วงนั้นน่ะ’

เธอเผลอบบีมอืเข้าหากนั นั่งทวนค�าถามที่ซ�้าไปมาอยู่ในหวั

ไม่อยากได้หรอก...

เธอจะอยากได้แหวนวงนั้นมาท�าไม ในเมื่อรู้ดวี่า ‘สถานะ’ ของ

ตวัเองคงไม่มโีอกาสได้สวมมนัไว้บนนิ้ว

หากให้นกึถงึความสมัพนัธ์ทั้งหมดในโลกนี้ แน่นอนว่าคงมหีลาก 

หลายรูปแบบจนยากจะเอ่ยถึงได้หมด ทั้งความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วย

ความสุขและสมหวัง ทั้งความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความทุกข์และ 

เจบ็ปวด แต่ส�าหรบัครมิาแล้วยงัมคีวามสมัพนัธ์อกีรูปแบบที่ความรู้สกึ

นั้นก�้ากึ่ง เธอมคีวามสขุที่ได้อยู่ข้างเขา แต่ในขณะเดยีวกนัหวัใจกลบั

ปวดแปลบเพยีงเพราะคดิว่าในวนัหนึ่งมนัจะต้องเดนิไปถงึจดุสิ้นสดุ

ความสมัพนัธ์ระหว่างเธอกบัเขา

ความสัมพันธ์ที่มากกว่าความเป็นเจ้านายลูกน้อง เป็นคนรู้ใจ 

แต่ไม่มวีนัได้เป็นคนรกั...
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หากจะให้พดูถงึตวัตนของ คณณิ อัศวสนิธุ ์คงบรรยายได้

ไม่ต�่ากว่าสามหน้ากระดาษเอสี่ มีทั้งเรื่องราวจากแวดวงธุรกิจ ทั้ง 

ข่าวคราวจากแวดวงไฮโซ เขาเป็นลูกหลานตระกูลผู้ดเีก่าผู้คร�่าหวอด

กบัการท�าธรุกจิมานาน ทกุเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกบัผู้ชายคนนี้ล้วนแล้ว

ได้รบัความสนใจในวงกว้าง

แต่ถ้าจะให้สรปุโดยย่อในตอนนี้ คณณิ อศัวสนิธุ์ คอืผู้บรหิาร

หนุ่มไฟแรงแห่ง ‘เคเอกรุ๊ป’ เป็นผู้กุมบังเหียนใหญ่ของบริษัทซึ่งมี

กจิการในเครอืครอบคลมุธรุกจิหลายอย่าง 

นั่นยงัไม่รวมรูปลกัษณ์ชวนมองและน่าหลงใหล 

ใบหน้าของเขานั้นหล่อเหลาราวรูปสลัก รูปร่างสูงใหญ่ก�าย�า

อย่างลูกครึ่งอเมรกินัจากทางผู้เป็นมารดา การวางตวัในนามผู้บรหิาร

ระดับสูงยิ่งส่งเสริมให้เจ้าตัวดูโดดเด่นและเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่ง 

บุรุษเพศ ดวงตาคมดุอันเป็นเอกลักษณ์ของเขาต่อให้ได้สบตากัน 

เพยีงครั้งเดยีวกไ็ม่แคล้วถูกดงึดูดให้หลงอยู่ในภวงัค์

คณิณ อัศวสินธุ์ เป็นผู้ชายที่หญิงสาวค่อนประเทศใฝ่ฝันถึง  

ไม่ว่าจะด้วยฐานะทางสังคมซึ่งเป็นตระกูลขุนนางเก่าที่ท�าธุรกิจและ

ร�่ารวยมาตั้งแต่บรรพบรุษุ ตลอดจนความเก่งกาจในการบรหิารซึ่งเป็น

คณิณ อัศวสินธุ์

1
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ที่ยอมรบั เขาเป็นผู้น�าที่พาธรุกจิในเครอืก้าวกระโดดขึ้นมาสู่จดุสูงสดุ

ตั้งแต่อายยุงัน้อย 

ไม่ว่าจะมองมมุไหนผู้ชายคนนี้กเ็หมาะสมกบัค�าว่าเพยีบพร้อม

และสมบูรณ์แบบ

ใช่...นั่นคอืภาพจ�าส�าหรบัคนอื่น

แต่ส�าหรบัครมิาแล้ว คณณิ อศัวสนิธุ ์ไม่ต่างจากผูช้ายร้ายกาจ

ที่เตม็ไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมแพรวพราว 

ความทรงจ�าเมื่อสองชั่วโมงก่อนไหลย้อนเข้ามาในความคดิของ

เลขานกุารสาวผูม้คีวามสมัพนัธ์แบบ ‘Daddy with Secretary Benef ifits’ 

กบัเจ้านาย ภายใต้ภาระงานอนัหนกัหน่วงและจรงิจงัยงัมสีถานะของ

เธอกับเขาที่คลุมเครือ ไม่สามารถระบุได้ เรียกว่าเป็นความสัมพันธ์

ที่มากกว่าเจ้านาย เป็นคนรู้ใจ แต่ไม่มวีนัได้เป็นคนรกัอย่างแท้จรงิ

ซึ่งความสมัพนัธ์ครั้งนี้จะไม่ซบัซ้อนเลย หากว่าคู่สญัญาอย่าง

เธอไม่ ‘ตกหลมุรกั’ คนที่ได้ชื่อว่าเป็นทั้ง ‘เจ้านาย’ และ ‘รกัแรก’ อย่าง

เขา

“จะให้ฉนัท�าตอนนี้ หรอืยอมใส่เจ้านี่เข้าไป ตอบฉนั...ครมี”

เมื่อเจ้าของชื่อที่ชอ็กค้างไปชั่วขณะได้สตกิเ็ม้มปากแน่น ดวงตา

คูส่วยของครมิาสั่นเทาเพราะความหวาดหวั่น แต่เพยีงชั่วครูเ่ธอกต้็อง

ละสายตาจากใบหน้าหล่อเหลาของเขาไปยงัวตัถชุิ้นจิ๋วที่เจ้าตวัถอือยู่ 

มนัคอื ‘ไวเบรเตอร์’

ของเล่น ‘ท�ารัก’ ที่ไม่ควรมาอยู่ในสถานที่ท�างานแห่งนี้แม้แต่

น้อย 

ไม่ควรเลยสกันดิ...

แต่คณณิก�าลงัจะลงโทษเธอ ไม่ใช่เรื่องยากเลยหากผูช้ายอย่าง

เขาคดิจะท�ามนั

คริมากลืนน�้าลายลงคอเมื่อเจ้านายหนุ่มจ้องนิ่ง คณิณไม่พูด
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อะไรอกี ไม่มแีม้แต่ท่าทกีดดนัหรอืคกุคาม เขาคงไม่รูว่้าแค่เพยีงดวงตา

คมดุคู่นั้นก็ท�าเอาคนถูกมองรับรู้ถึงความกดดันที่แผ่กระจายอยู่โดย

รอบ เธออยากหลบดวงตาคู่นี้ แต่ไม่สามารถละสายตาได้ราวกับถูก

ดงึดูดให้จมอยู่ใต้การควบคมุของเขา

หญิงสาวมองของเล่นชิ้นเล็กที่ยังไม่เปิดใช้งาน มันวางอยู่บน

ฝ่ามอืใหญ่ของเขา แต่ไม่กี่อดึใจกถ็กูยื่นมาตรงหน้าคล้ายคณณิให้ทาง

เลอืกเธอในการตดัสนิใจ แต่ครมิารู้ดวี่านี่ไม่ใช่ทางเลอืก คณณิไม่ได้

ให้สทิธิ์นั้น เพราะในไม่ช้าของเล่นชิ้นนี้จะย้ายเข้ามาอยูใ่นร่างกายเธอ

ตามบทลงโทษที่เขาวางไว้ 

“เหลอืเวลาอกีห้านาท”ี

คณณิใจร้าย

เรื่องนี้เธอรู้ดีอยู่แล้ว แต่ที่เพิ่งรู้เมื่อไม่นานมานี้คือผู้ชายอย่าง

เขาอปัระดบัความร้ายกาจขึ้นได้ตลอดเวลา ซึ่งในตอนนี้มนัอยูใ่นระดบั

สูงสดุ ร้ายกาจจนเธอหาทางรบัมอืไม่ไหว 

“แค่ห้านาทคีรมี” เสยีงทุม้เข้มที่เขาใช้ย�้าเตอืนท�าเอาเลขานกุาร

สาวเม้มปากแน่น 

ห้านาทกี่อนการประชมุส�าคญัจะเริ่มขึ้น 

ห้านาททีี่เขารูด้ว่ีาเธอไม่มทีางยอมให้ท่านประธานแห่งเคเอกรุป๊

เข้าประชมุสาย และเป็นห้านาททีี่คณณิกร็ูด้ว่ีาเขาไม่มทีางจบเซก็ซ์อนั

ร้อนแรงได้ในเวลาเท่านี้ ทางเลอืกที่ให้มาจงึมเีพยีงค�าตอบเดยีวคอืเธอ

ต้องยนิยอม 

นี่แหละผู้ชายร้ายกาจที่ชื่อคณณิ เขาทั้งเจ้าแผนการและเตม็ไป

ด้วยเล่ห์เหลี่ยม 

“ขยบัมาตรงนี้”

คนถูกออกค�าสั่งกลืนน�้าลายลงคออย่างยากล�าบาก ดวงตาคู่

สวยช้อนมองคนพดูด้วยความเว้าวอน หวงัให้เขาเปลี่ยนใจไม่กลั่นแกล้ง 
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หวังให้เก็บบทลงโทษนี้ไว้ท�าในภายหลัง ทว่าคนอ้อนวอนอย่างเธอ 

กร็ู้ดวี่าแทบเป็นไปไม่ได้ 

คณณิไม่คดิจะเปลี่ยนใจ และในฐานะ ‘ผูห้ญงิของเขา’ แน่นอน

ว่าเธอกไ็ม่มสีทิธิ์ปฏเิสธ 

ถ้าจะถามว่าเรื่องทั้งหมดนี้เริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไร คงต้องย้อนกลบั

ไปเมื่อประมาณสามปีก่อน ตอนนั้นเธอคอืบณัฑติป้ายแดงที่เพิ่งเรยีน

จบ วาดฝันถงึการเข้าท�างานดีๆ  ในบรษิทัที่มั่นคง เกบ็เงนิให้มากพอ

ส�าหรบัใช้ชวีติอยู่กบับดิาอย่างมคีวามสขุ แต่ความฝันของเธอกพ็งัลง

เมื่อผู้ที่เป็นที่ยดึเหนี่ยวเพยีงคนเดยีวล้มป่วยด้วยโรคร้าย ชวีติของเดก็

จบใหม่ที่ยงัไม่มแีม้แต่งานท�าจงึมดืมนไร้ทางออก 

ทว่าในตอนนั้นเองที่ผู้เป็นเจ้านายของบิดายื่นมือเข้ามาช่วย 

คณณิเป็นคนดแูลและจดัการให้ทกุอย่างตั้งแต่บดิาของเธอเข้ารบัการ

รกัษากระทั่งสิ้นสดุพธิศีพ เป็นการช่วยเหลอืที่เขาไม่ได้ยื่นเงื่อนไขหรอื

บบีบงัคบัให้เธอท�าอะไรตอบแทนแม้แต่น้อย

เพยีงแต่ว่า...

‘พ่อเธอเป็นคนของฉัน ฉันดูแลเขาเพราะฉันเต็มใจ ไม่ได้

ต้องการอะไรตอบแทน’

อาจเป็นเพราะประโยคเรียบง่ายนี้ที่ท�าให้ตั้งแต่นั้นมาข้างกาย

ของเธอกม็ผีู้ชายที่ชื่อ คณณิ อศัวสนิธุ์ มาโดยตลอด

“...อ๊ะ” 

คนตกอยู่ในภวงัค์หลดุเสยีงร้องออกมาเมื่อสมัผสัได้ถงึกายแกร่ง

ที่ซ้อนอยู่ด้านหลัง คริมาก้มมองฝ่ามือร้อนจัดของเจ้านายหนุ่มที่วาง

ทาบลงบนสะโพก กระโปรงท�างานของเธอถูกเลกิขึ้นสงู เลขานกุารสาว

ตกใจจนเผลอร้องอกีหนเมื่อชั้นในตวับางถกูดงึลงมาค้างไว้บนขาเรยีว 

“ดะ...เดี๋ยว อื้อ!”

ทกุอย่างเกดิขึ้นเรว็มากจนตั้งตวัไม่ทนั รู้ตวัอกีทกีต็อนที่ใบหน้า
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ถูกจับให้หันไปรับจูบร้อนแรงที่คนตัวสูงจงใจป้อนให้ ค�าทักท้วงถูก

ฉกชงิด้วยกลบีปากร้อนจดัของเขา หลงเหลอืเพยีงเสยีงครางอู้อี้ในคอ 

เพราะสมัผสัหนกัๆ ของรมิฝีปากที่ทั้งดดูย�้าและขบกดักลบีปากของเธอ 

คณิณเอาแต่ใจ และแน่นอนว่านี่ยังไม่ใช่บทลงโทษที่เธอจะได้

รบั 

ลมหายใจของคนถกูจบูถี่กระชั้นเมื่อคนด้านหลงัผละออกให้เธอ

ได้โกยอากาศเข้าปอด ครมิามองสบกบันยัน์ตาคมเข้มของเจ้านายหนุม่

ที่มองมาอย่างผู้ชนะ พร้อมกนันั้นกร็บัรู้ได้ถงึท่อนแขนใหญ่ที่สอดเข้า

มาดงึตวัเธอไว้ 

พันธนาการแนบแน่นนี้ท�าเอาคนถูกกอดได้แต่ขยับร่างกายไป

มา ใบหน้าคริมาร้อนจัดเมื่อท่อนล่างที่แทบจะเปลือยเปล่าถูกยกขึ้น

เพยีงแผ่วเบากไ็ปเกยอยู่บนหน้าขาเขา 

หญงิสาวดิ้นอกีครั้ง พยายามแล้วที่จะหนจีากพนัธนาการ แต่

พอได้ยนิเสยีงกระซบิแหบพร่า ท่อนขาที่ยนือยู่กไ็ร้เรี่ยวแรงเสยีดื้อๆ 

“ถ้าขยบัอกีท ีฉนัจะกนิเธอตรงนี้ครมี” 

“แต่เรามปีระชมุนะคะ อื้อ เดี๋ยวค่ะ”

“เธอกร็ู้ว่าฉนัไม่สน และฉนัมเีหตผุลมากพอถ้าจะยกเลกิมนั” 

ดวงตาคู่สวยของคนถกูกอดไหวสั่น ยิ่งได้ยนิเสยีงกระซบิพร้อม

ทั้งปลายลิ้นอุน่ที่แตะลงบนใบห ูร่างกายกย็ิ่งสั่นสะท้าน ต้นคอขาวของ

เธอขยับหนีจากสัมผัสก่อกวน หัวใจดวงน้อยก็ยังเต้นรัวเพราะความ

หวาดหวั่น 

ไม่ได้หวาดหวั่นเพราะกลวัสมัผสัของเขา แต่กลวัว่าการประชมุ

ส�าคญัจะถูกยกเลกิจรงิๆ ต่างหาก 

“เธอรู้ดวี่าฉนัท�าได้”

ใช่...เธอรู้ดเีชยีวละ 

เพราะอย่างนั้นหญิงสาวถึงท�าได้เพียงส่ายใบหน้าหวานไปมา
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ช้าๆ ดวงตาฉ�่าชื้นจ้องมองคนด้านหลงัด้วยสายตาร้องขอ ก่อนเธอจะ

สะดุ้งเมื่อรบัรู้ถงึสมัผสัเยน็ๆ ที่แตะลงตรงเรยีวขาด้านใน 

“อย่าเพิ่งค่ะ...อ๊ะ!”

ห้ามไม่ทนัจบ ขนอ่อนในกายกล็กุชนั เพราะฝ่ามอืร้อนจดัที่ลาก

ไปตามผิวเนื้อนุ่ม คณิณลงน�้าหนักมือบนท่อนขาขาวก่อนจะกดวัตถุ

ชิ้นจิ๋วให้สอดลกึลงไปในความอ่อนนุ่มของหญงิสาว 

“...ออื”

คนตวัเลก็ชะงกัค้าง ฟันคมขบกลบีปากจนชาเพราะสมัผสัหนกั

หน่วงที่จู่โจมกะทนัหนั ยิ่งมนัถูกดนัเข้ามาลกึเท่าไร หวัใจของเธอกย็ิ่ง

เต้นแรงขึ้นเท่านั้น 

คริมาครางในล�าคอ เจลเนื้อบางที่เขาปาดลงบนวัตถุชิ้นเล็กนี้

ยิ่งท�าให้คณณิดนัมนัเข้ามาในร่างกายของเธอได้ง่ายขึ้น หญงิสาวเม้ม

ปากเพื่อกลั้นเสียงน่าอาย แต่ช่างยากเย็นในความรู้สึกของเธอ ยิ่ง

ปลายนิ้วของเขาแตะลงบนความอ่อนไหวก็คล้ายว่าร่างกายเธอจะยิ่ง

เกรง็แน่นขึ้น

เธออยากขยบัสะโพกหนเีพราะความอดึอดัและคบัแน่น ถงึอย่าง

นั้นร่างกายกลับไม่สามารถขยับเขยื้อนได้เพราะพันธนาการแน่นหนา

ของคนที่ซ้อนอยู่ด้านหลงั 

หญงิสาวยกมอืปิดปาก ใบหน้าแดงจดัเพราะของเล่นชิ้นเลก็ที่

เล่นงานอยู่ด้านล่าง แม้จะยงัไม่เปิดสวติช์ใช้งาน แต่เพยีงเท่านี้ร่างกาย

ของเธอกส็ั่นสะท้านจนแทบทนความทรมานไม่ไหว แล้วเมื่อสมัผสัเสยีว

ปราดเข้าจู่โจมก็ท�าเอาเธอน�้าตาเล็ด ไม่ใช่ความเจ็บ แต่เป็นความ

ทรมานเพราะความต้องการที่ถูกปลกุเร้าอย่างหนกั ยิ่งยามที่ลมหายใจ

ร้อนจัดของเขารินรดอยู่ข้างแก้มก็ราวกับเขายิ่งมอมเมาสติเธอให้พร่า

เลอืนทลีะน้อย 

ทั้งที่ในใจก�าลงัคดัค้าน ทว่าร่างกายกลบัขยบัเข้าหาสมัผสัร้อน
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ผ่าวนี้ทลีะนดิ โอนอ่อนจนคนล่อลวงขยบัยิ้มมมุปากด้วยความพอใจ 

คณณิพงิสะโพกลงกบัโต๊ะท�างานในท่าที่ถนดั ฝ่ามอืร้อนจดัลบู

ไปตามขาเรียวเสลาของคนที่ตัวสั่นน้อยๆ เขารู้ว่าคริมาอยากต่อต้าน 

แต่ก็รู้อีกเช่นกันว่าเธอไม่มีวันท�าส�าเร็จ คนเป็นต่อปัดปลายจมูกกับ

แก้มขาว สูดกลิ่นหอมอ่อนๆ บนนั้นก่อนฝ่ามอือกีข้างจะเคลื่อนลงไป

ด้านล่าง ไม่สนใจดวงตาคู่สวยที่มองกนัราวกบัอ้อนวอนขอ 

เขาไม่มทีางให้ในสิ่งที่เธอต้องการ 

ไม่ใช่ตอนนี้...ตอนที่ก�าลงัเตรยีมบทลงโทษส�าหรบัเดก็นสิยัไม่ดี

อย่างเธอ

เป็นอีกครั้งที่คนถูกพันธนาการพยายามขยับตัวไปมาเพราะ

อดึอดั ครมิาเหลอืบมองนาฬิกาบนโต๊ะสลบักบัเจ้าของร่างสงูที่แนบชดิ

อยูด้่านหลงั ไม่มเีวลาแล้ว แต่เธอไม่รู้จะพาตวัเองออกจากสถานการณ์

นี้อย่างไร เมื่ออกีฝ่ายอยู่ใกล้จนสมัผสัได้ถงึลมหายใจร้อนผ่าว ถงึอย่าง

นั้นดวงตาคมดขุองเจ้านายกลบัไม่แสดงความหวั่นไหวแม้แต่น้อย เป็น

เธอเสยีอกีที่สั่นสะท้านเพราะการกระท�าร้ายกาจของเขา

เจ้าของร่างเลก็สะดุง้อกีหนเมื่อเอวคอดกิ่วถกูกระตกุเข้าหาท่อน

ขาแขง็แรง ยิ่งขยบัมากเท่าไรกค็ล้ายของข้างในจะยิ่งเสยีดสจีนทรมาน

มากเท่านั้น หญงิสาวอ้าปากค้างก่อนคู้กายลงกบัท่อนขาของอกีฝ่าย

เพราะความรู้สกึที่มากล้น 

‘จะบ้าตายอยู่แล้ว...’ 

คนถูกปลุกเร้าให้ทรมานตัดพ้อในใจ แม้จะเคยถูกลงโทษมา 

บ้าง แต่เธอคดิว่าครั้งนี้หนกักว่าเดมิหลายเท่า ที่ผ่านมาคณณิไม่เคย

ใช้ของเล่นกบัเธอนอกบ้าน ยิ่งในที่ท�างานเช่นนี้ ยิ่งไม่เคยท�ามาก่อน 

ทว่าคราวนี้เขากลบัตั้งใจใช้มนัปลกุเธอให้เร่าร้อนจนแทบยนืไม่อยู่ 

ไม่ต้องคดิถงึการเข้าประชมุส�าคญัหรอก แค่ให้เธอประคองสติ

ตวัเองได้ตอนนี้กถ็อืว่าเก่งมากแล้ว!



16  Daddy ที่แปลว่าร้าย

คนน้อยใจจ้องมองสหีน้าเรยีบนิ่งของคนตวัสงูที่อยูห่่างไม่ถงึคบื 

ก่อนจะทันได้พูดอะไรมากกว่านี้ หญิงสาวก็หวีดเสียงหวานระบาย

อารมณ์เมื่อวตัถชุิ้นเลก็ที่เคยนิ่งอยู่ในกายสั่นครดื 

“อ๊ะ!”

คณณิใช้มอืข้างหนึ่งกอดกระชบัคนบนตกัไม่ให้ขยบัหน ีฝ่ามอื

อกีข้างสอดเข้าไปเคล้นเนนิเนื้อเปลอืยเปล่าที่ทั้งนุม่นิ่มและน่าหลงใหล 

ครมิาน่าแกล้ง ยิ่งเหน็สหีน้าทรมานของเธอ เขายิ่งสนกุ ในที่สดุปลาย

คางเรียวก็ถูกจับให้หันกลับมารับจูบแสนร้อนแรงอีกครั้งเพราะทน 

ไม่ไหว 

ชายหนุม่แตะปลายลิ้นอุน่ลงบนกลบีปากฉ�่าชื้นเบาๆ พร้อมกบั

กดปรับระดับรีโมตในมือให้แรงขึ้น เพียงเท่านั้นสะโพกมนของคนใน

อ้อมแขนกส็่ายสะบดั คณณิยกยิ้มมมุปาก มองคนถูกรงัแกร้องสะอื้น

เพราะความเสยีดเสยีว น�้าตาเมด็กลมเอ่อคลออย่างน่าสงสาร ถงึอย่าง

นั้นเขากลบัยงัไม่ยอมผ่อนปรนในสิ่งที่ท�าอยู่

คณณิโอบกอดร่างกายเลก็ของหญงิสาวที่สั่นเทาไว้ กดจูบเบาๆ 

บนขมบัที่ชื้นด้วยเหงื่อ เขาต้องยอมรบัว่าครมิาน่าแกล้ง ยิ่งในยามที่

สีหน้ายุ่งนั้นแสดงความไม่พอใจ แต่นัยน์ตาของเธอกลับเต็มไปด้วย

ความต้องการ ยิ่งท�าให้เจ้าตวัดูน่ารกัน่ารงัแกขึ้นไปอกี

“คณุคณณิขา...อื้อ” เธอพยายามแล้วที่จะขยบัร่างกายเพื่อหนี

ความเสยีวซ่าน ทว่ากลบัถูกแกล้งอกีครั้งเมื่อเขาปิดสวติช์นั้นลงดื้อๆ 

หญิงสาวอ้าปากค้าง หอบเอาอากาศหายใจเข้าปอด รู้สึก

เหมือนเมื่อครู่เป็นเพียงบททดสอบแรกส�าหรับการลงโทษที่เธอไม่รู้ว่า

จะสิ้นสดุที่ตรงไหน แต่ที่แน่ๆ คอืแววตาล้อเลยีนแกมหยอกเย้าของคน

ตวัโตกว่าบอกเธอว่าเขาจะไม่หยดุเพยีงเท่านี้แน่นอน

“เอาละ เราต้องเข้าประชมุกนัแล้ว” 

นี่ต่างหาก...บทลงโทษที่แท้จรงิของเธอเพิ่งเริ่มขึ้น 



พิริณภัทร  17

พอทุกอย่างจบลง คนตรงหน้าเธอก็กลับมาท�าตัวปกติราวกับ

ไม่เคยมอีะไรเกดิขึ้น ครมิาก้มมองฝ่ามอืใหญ่ของคนใจร้ายที่ก�าลงัช่วย

เธอแต่งตวัให้เรยีบร้อย ค�าพดูของเขาร้ายกาจ ทว่าการกระท�ากลบัตรง

กนัข้าม คนที่เอาแต่แกล้งกนัก่อนหน้านี้เป็นคนเดยีวกบัคนที่จบัร่างกาย

เธอขยับไปมาอย่างอ่อนโยน ก็เพราะแบบนี้ไง ต่อให้อยากเกลียด 

แค่ไหน เธอถงึท�าไม่ลงสกัที

“อย่าแกล้งครมีแบบนี้ได้ไหมคะ แบบนี้ครมีทนไม่ไหวแน่ มนั...”

‘มนัทรมานเกนิไป’ ประโยคหลงัเธอไม่ได้บอกออกไปเพราะรูส้กึ

ได้ถงึความร้อนผ่าวที่มารวมกนัอยู่บนใบหน้า

ไม่ไหวหรอก เธอทนไม่ไหวแน่ๆ หากต้องมีสิ่งนี้สอดลึกอยู่ใน

ร่างกายระหว่างเข้าประชมุอนัแสนดเุดอืดกบัผู้บรหิาร เธอจะเอาสมาธิ

จากไหนมาสรปุข้อมลูการประชมุให้เขา เพราะแค่กลั้นไม่ให้เสยีงน่าอาย

นี้หลดุรอดออกมากย็ากเยน็เกนิพอแล้ว

“เธอดื้อเองนะครมี ฉนัเตอืนแล้ว แต่เธอไม่ยอมฟัง”

ค�าวงิวอนของเธอไม่เป็นผล คนตวัโตกว่าดงึเธอไปกอดไว้หลวมๆ 

แทนค�าว่ากล่าว ครมิาหลบตา ยิ่งอยู่ใกล้ เธอกย็ิ่งเหน็รอยบนใบหน้า

ของอกีฝ่ายชดัขึ้น ชดัเจนจนไม่กล้าดิ้นหน ีเพราะกลวัจะท�าเขาได้แผล

อกี

รอยข่วนบนใบหน้าของเจ้านายท�าให้เธอยอมรบัว่าตวัเองดื้อดงึ 

แผลนั้นลากยาวมาจนถงึล�าคอของเขา แน่นอนว่ายงัสดใหม่เพราะเพิ่ง

ผ่านเลบ็คมของเธอมาเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อน สาเหตกุเ็พราะเธอรั้นจะปีน

ขึ้นไปหยบิแฟ้มเอกสารจนเกอืบตกลงมา

ทั้งที่ถูกห้าม ทั้งที่คณณิบอกให้รอ แต่เป็นเธอที่ใจร้อนไม่ยอม

ฟัง ดทีี่เขาตามมาคว้าไว้ทนั ไม่อย่างนั้นเธออาจต้องไปนอนโรงพยาบาล

และงานพวกนี้อาจจะเสยีหาย 

ครมิารู้สกึผดิที่ท�าเขาได้แผล 
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เธอไม่ได้เจบ็ตวั แต่ความตื่นกลวัและตกใจท�าให้ทกุอย่างออก

มาอย่างที่เหน็ คณณิเจบ็ ส่วนเธอกถ็ูกเขาท�าโทษ เพราะการกระท�า

ของตวัเอง หญงิสาวยอมรบัผดิในเรื่องนี้ แต่บทลงโทษของเขาไม่รนุแรง

ไปหน่อยหรอื ครมิาได้แต่ถามตวัเองในใจ

“ครมีขอโทษส�าหรบัเรื่องนั้น แต่แบบนี้มนั...อื้อ”

“ถ้ายงัพูดอกีค�า ฉนัจะเปิดมนัไว้จนจบการประชมุ”

แรงสั่นส่งผลให้หญิงสาวกัดริมฝีปากแน่น ค�าขอโทษถูกกลืน

หายลงในล�าคอ และแทนที่ด้วยเสยีงอย่างอื่น 

นี่สนิะ เหตผุลที่เขาเอามนัมาลอง ‘เล่น’ กบัเธอ เพราะแม้ข้างใน

จะสั่นไหวจนคนถกูแกล้งบดิส่ายร่างกายไปมาเพราะความทรมาน ทว่า

ภายนอกกลบัเงยีบกรบิ ไร้เสยีงเลด็ลอดออกมา 

“พร้อมแล้วใช่ไหม”

เธอมสีทิธิ์ไม่พร้อมอย่างนั้นเหรอ!

ครมิานกึเข่นเขี้ยวเจ้าของใบหน้าหล่อร้ายที่มองกนัอย่างยั่วเย้า 

จะมใีครรูบ้้างว่าผูบ้รหิารที่แสนเงยีบขรมึและเยอืกเยน็อย่างเขาท�าอะไร

กบัเธอไว้บ้าง เบื้องหน้าและเบื้องหลงัของคณณิไม่แตกต่างกนัมากก็

จรงิ เขาร้ายอยู่แล้ว แต่คงมเีธอคนเดยีวที่รู้ว่าเขาร้ายกาจได้ยิ่งกว่าที่

เขาแสดงออกต่อหน้าคนอื่น!

หากจะให้ชั่งน�้าหนักระหว่างความใจดีกับความร้ายกาจ 

ของ คณณิ อศัวสนิธุ์ ในตอนนี้ ครมิาคงเทน�้าหนกัไปที่ข้อหลงัอย่าง

ไม่ต้องสงสัย หญิงสาวหน้าแดงก�่าพลางก้มมองทางเดินที่ราบเรียบ 

ร่างกายยงัหลงเหลอืความรู้สกึบางอย่าง แม้เวลาจะผ่านไปเกอืบครบ

ชั่วโมงแล้ว แต่ความทรมานของเธอกลบัไม่ทเุลาลงเลยสกันดิ

คนตัวเล็กเหลือบมองเจ้าของร่างสูงที่เดินตามมา เสียงฝีเท้า 

นั้นลงน�้าหนักมั่นคง ท่วงท่าสบายอกสบายใจของเขาท�าเธอขุ่นเคือง
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จนอยากฟาดมอืลงใส่เขาแรงๆ แต่กท็�าไม่ได้ เพราะในกระเป๋ากางเกง

แบรนด์ดงัของเขายงัมรีโีมตที่ใช้บงัคบัความร้อนรุ่มในร่างกายเธออยู่

แม้ตอนนี้การปลกุเร้าจะหยดุลงแล้วกจ็รงิ แต่นั่นไม่ได้หมายถงึ

ความอึดอัดยามเธอขยับร่างกายจะคลายลงด้วย ต่อให้ขาเรียวใต้

กระโปรงผ้านี้จะก้าวอย่างระมดัระวงัเท่าไร แต่เจ้าสิ่งนั้นกย็งัสร้างความ

ปั่นป่วนให้ร่างกายส่วนล่างของเธอทกุครั้งที่ขยบัเคลื่อนไหว

หญิงสาวเร่งฝีเท้าเมื่อความรู้สึกหนึ่งเข้าจู่โจมจนอยากหนีจาก

คนใจร้ายอย่างเขา เธอมุง่หน้าไปยงัลานจอดรถของผูบ้รหิารที่มรีถยนต์

คันหรูจอดอยู่ พยายามจะไม่สนใจบางสิ่งบางอย่างที่ยังแทรกลึกอยู่ 

ในร่างกาย ไม่สนใจเจ้าของเสยีงฝีเท้าหนกัๆ ที่เดนิตามเธอมาโดยไร้

ค�าพูด นั่นเพราะเธอเองกม็สีทิธิ์ไม่พอใจการกระท�าก่อนหน้านี้ของเขา

เช่นกนั 

ใช่ เธอไม่พอใจจนไม่อยากพูดอะไรกบัเขาในตอนนี้

“หยดุ แล้วมาคยุกนัเดี๋ยวนี้ครมี”

อาจเพราะหมดเวลางานแล้ว คริมาจึงคิดว่าเธอไม่ได้อยู่ใน

สถานะลูกน้องที่ต้องท�าตามค�าสั่ง หญงิสาวไม่ได้หยดุตามเสยีงเรยีก 

เธอท�าเพียงก้าวเดินไปยังรถยนต์คันหรูที่จอดอยู่แล้วเปิดประตูเข้าไป

นั่งด้านใน ไม่สนใจคนตวัโตที่เปิดประตูตามเข้ามาแล้วกระแทกประตู

ปิดจนรถทั้งคนัสะเทอืน

“ออกรถ”

“ครบั คณุคณณิ” คนขบัรถรบัค�า

ที่นั่งด้านหลงัถูกปิดกั้นจากสายตาคนขบัรถจงึกลบัมาเหลอืแค่

เธอและเขาอกีครั้ง ครมิาปล่อยให้ห้องโดยสารตกอยูใ่นความเงยีบ เธอ

คิดว่าการไม่พูดอะไรออกไปตอนนี้น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด แต่เธอ

คิดผิด เพราะนอกจากจะไม่จบแล้วยังกลายเป็นเขาเปิดสวิตช์ให้มัน

สั่นขึ้นอกีครั้ง 
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เพียงเท่านั้นเธอก็รู้ชะตากรรมแล้วว่าการเดินทางจากบริษัทถึง

บ้านคงไม่ราบรื่นอย่างที่คดิ 

“จะเงยีบไปถงึบ้านเลยใช่ไหม”

เธอไม่ตอบในทนัท ีแต่เหลอืบมองเจ้านายหนุ่มที่นอกเวลางาน

กม็สีหีน้ายุง่ไม่ต่างกนั รโีมตในมอืของเขาเร่งระดบัความแรงของสิ่งนั้น

ให้เพิ่มขึ้น แต่ความดื้อดึงก็ยังมีน�้าหนักในใจเธอมากเกินกว่าจะยอม

แพ้ 

“ครมี”

“คณุบอกครมีว่าเลกิงานแล้วจะหยดุมนั”

สุดท้ายคนถูกเรียกชื่อก็หลุดค�าพูดที่คับข้องอยู่ในใจออกมาจน

ได้ เสียงของเธอสั่น ความทรมานที่ถูกปลุกขึ้นอีกครั้งท�าเธอต้องจิก 

เลบ็ลงบนต้นขา ขย�ากระโปรงผ้าเนื้อดจีนยบัย่น แต่กไ็ม่อาจซ่อนความ

ร้อนรุ่มข้างในไว้ได้

“เงื่อนไขที่ฉนับอกคอือะไร”

หญิงสาวช้อนตาขึ้นมองเจ้าของเสียงที่เอ่ยถามราวกับไม่เป็น

เดอืดเป็นร้อนด้วยความตดัพ้อ คณณิกย็งัเป็นคณณิอยู่วนัยงัค�่า เป็น

คณณิที่ยงัใจร้ายกบัเธอเสมอต้นเสมอปลาย เขาปรายตามองเธอเพยีง

แวบหนึ่งก่อนหันกลับไปสนใจไอแพดในมือต่อ เลื่อนดูข้อมูลในนั้น

ราวกบัว่ามนัน่าสนใจหนกัหนา

“ถ้าครมีไม่ดื้อ”

ท�าไมเธอจะจ�าเงื่อนไขนั้นไม่ได้ ในเมื่อก่อนหน้าเขาย�้ากบัเธอตั้ง

หลายหน ทว่าค�าตอบนั้นท�าให้คิ้วเข้มของชายหนุม่เลกิขึ้น ก่อนเขาจะ

เอ่ยค�าถามถดัมาอย่างชดัถ้อยชดัค�า 

“แล้วเธอท�าอย่างนั้นหรอืเปล่าครมี”

ไอแพดเครื่องสวยถูกโยนทิ้งไว้ข้างตัว เพราะคณิณไม่ได้สนใจ

มนัแต่แรก ชายหนุม่หนักลบัมาหาเจ้าของร่างบางที่มองเขาด้วยความ
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ขุ่นเคือง รู้ว่าเธอก�าลังโกรธ แต่เขาก็สนุกดีที่ได้เห็นแววตาดื้อรั้นและ

อวดดแีบบนี้

“เธอไม่ท�าตามเงื่อนไข”

ในเมื่อคริมาไม่ท�าตามเงื่อนไข นั่นก็เพียงพอแล้วที่บทลงโทษ

ของเขาจะด�าเนนิต่อไป 

“เพราะคุณแกล้งครีมต่างหากล่ะคะ ไม่อย่างนั้นครีมก็คงไม่

ท�าตวัเสยีมารยาทแบบนั้นหรอก”

ค�าทกัท้วงไม่พอใจท�าเอาผู้บรหิารหนุม่ยกยิ้มบาง ทว่าดเูหมอืน

คนพูดจะโกรธเขาจนแทบเกบ็อารมณ์ไว้ไม่ไหว

“อมื อย่างนั้นเหรอ”

“คุณคณิณ!” คนถูกยั่วแหย่ตะโกนเรียกชื่ออีกฝ่ายเสียงดังลั่น 

ยิ่งได้ยนิเสยีงหวัเราะแผ่วเบาดงัมากค็ล้ายว่าความไม่พอใจของเธอจะ

ยิ่งมากขึ้นไปอกี

ถ้าไม่ใช่เพราะถกูเขาแกล้งในห้องประชมุ เธอคงไม่เสยีมารยาท

เดนิออกไปจากห้องประชมุแบบนั้น ถงึจะเหลอืแค่ไม่กี่นาทกี่อนที่การ

ประชมุจะเสรจ็สิ้น แต่เธอรู้ดวี่านั่นเป็นเรื่องไม่ควรท�า ทว่าค�าพูดที่ทั้ง

อยากโต้เถยีงและอธบิายกลบัต้องเกบ็เอาไว้ เพราะเธอคดิว่าคงเปล่า

ประโยชน์หากจะพูดถงึเรื่องที่ผ่านมาแล้ว 

หญิงสาวเบือนหน้าหนีไปอีกทางเพื่อระงับความโกรธระคน 

ผดิหวงัที่อดัแน่นอยู่ในอก ครั้งนี้คณณิท�าเกนิไปจรงิๆ ทว่าค�ากล่าวโทษ

กเ็กดิขึ้นเพยีงในใจ เพราะเธอรู้ว่าไม่มปีระโยชน์ที่จะโต้แย้ง

เจ้าของร่างเล็กขยับเข้าชิดประตูอีกด้าน ก่อนเปลือกตาคู่สวย

จะค่อยๆ ปิดลง ความน้อยใจจกุอกจนน�้าตาเกอืบไหล แต่เธอไม่สนใจ

มันนัก ไม่สนใจแม้กระทั่งร่างกายส่วนล่างที่ก�าลังทรมานเพราะการ 

กลั่นแกล้ง แต่หญงิสาวกต้็องเบกิตากว้างเมื่อทั้งร่างถกูดงึให้ลอยหวอื

ขึ้นไปนั่งบนตักของอีกฝ่าย คณิณเกี่ยวท่อนแขนรอบเอวของเธอไว้ 
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ไม่ให้ดิ้นหนี เป็นอีกครั้งที่ริมฝีปากร้อนจัดของเขาทาบลงมาปิดอย่าง

เอาแต่ใจ

“อื้อ!”

ยิ่งเธอดิ้นมากเท่าไร จูบร้อนแรงของเขาก็ยิ่งด�าเนินต่อไปราว

ไม่มทีี่สิ้นสดุมากเท่านั้น 

“อยู่นิ่งๆ ครมี อย่าดื้อ”

คณิณออกค�าสั่งพร้อมกระชับวงแขนรัด ‘กวางน้อย’ ที่ก�าลัง

ดิ้นรนให้นั่งนิ่งบนตกั เหมอืนเธอจะไม่รู้ตวัว่าดิ้นมากๆ อะไรๆ ในตวั

เขากช็กัจะไม่อยูเ่ฉย เขาลูบฝ่ามอืลงกบัแผ่นหลงัเลก็ๆ พร้อมทั้งกระชบั

วงแขนแน่นขึ้น กันไม่ให้เธอตก จากนั้นจึงกระซิบด้วยน�้าเสียงที่อ่อน

ลงจนหญงิสาวยอมสงบ 

เขาไม่ได้อยากท�าให้เธอเจ็บ และการดิ้นแบบนี้ไม่เป็นผลดีกับ

เธอเท่าไรนกั

“เดก็ด”ี

คนตัวสูงชมเบาๆ เวลาเธอไม่ดื้อ ไม่รู้ว่าเพราะสัญชาตญาณ

หรืออารมณ์ในส่วนลึกที่ถูกปลุกเร้าหนักหน่วงมาทั้งวันที่ท�าให้คนบน

ตักซุกหน้าลงกับไหล่ของเขาอย่างหมดเรี่ยวแรง ท่อนขาสองข้างบิด

ส่ายไปมาเมื่อของเล่นวายร้ายในร่างกายยงัโจมตเีธอไม่หยดุ 

“...แต่คุณนิสัยไม่ดี” คริมาบริภาษเจ้าของตักเสียงเบาพร้อม

หอบสะท้านอยู่กบัอกกว้าง 

แต่ริมฝีปากของหญิงสาวอ้าค้างได้ไม่นานก็ถูกประกบปิดด้วย

รมิฝีปากร้อนจดัของเขาที่ตกัตวงอย่างเอาแต่ใจ กวาดลิ้นไล่ต้อนอยูใ่น

โพรงปากคล้ายส�ารวจหาต้นเหตทุี่ท�าให้เขาหลงใหล 

‘หลงจนแทบถอนตวัไม่ขึ้น’

“ฉนัรู้ครมี รู้ดกีว่าเธอเสยีอกี” คณณิถอนจูบอย่างอ้อยอิ่งและ

แสนเสียดาย แต่แม้จะถูกต่อว่าแค่ไหน คนนิสัยไม่ดีกลับยิ้มข�า เขา
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ยอมรบัอย่างเตม็ใจว่าเป็นคนประเภทนั้น ไม่เถยีง ไม่โต้แย้งเลยสกัค�า 

เพราะหลกัฐานมดัตวัอย่างแน่นหนา

ดูเหมอืนตอนนี้กวางน้อยของเขาจะหมดฤทธิ์แล้ว เจ้าตวัถงึได้

แนบใบหน้าลงบนไหล่ของเขาไม่ยอมห่าง ฝ่ามอืวางทาบและขย�าเชิ้ต

ตัวในของเขาจนยับย่น ถึงอย่างนั้นผู้เป็นเจ้าของกลับไม่ได้โกรธเคือง

แต่อย่างใด

คณิณจูบเรือนผมของอีกฝ่ายแผ่วเบา ตั้งใจปลุกปลอบคน

ร่างกายร้อนผ่าวให้กลบัมาสงบ เขาเพิ่งรู้ว่าระยะทางจากที่ท�างานถงึ

บ้านนั้นไกลถงึเพยีงนี้ หรอืเพราะใจเขาร้อนเกนิกว่าเหตกุไ็ม่อาจทราบ

ได้

“ไม่ใช่ตอนนี้”

คนตวัสงูปรามเมื่ออกีฝ่ายขยบัร่างกายเข้าบดเบยีด เขารูว่้าเธอ

ก�าลงัทรมาน เพราะร่างกายเขากร้็อนไม่ต่างกนันกั แต่มนัยงัไม่ใช่เวลา 

คณิณยิ้มพอใจเมื่ออีกฝ่ายช้อนตาขึ้นมองราวกับต้องการตัดพ้อ เขา

มองหน้าแดงระเรื่อของเธอก่อนเลื่อนสายตาไปยังริมฝีปากอวบอิ่มที่

อยากฉกชมิอกีไม่รู้เบื่อ

“เสรจ็ด้วยเจ้านี่มนัจะไปสนกุอะไร”

ประโยคถัดมาของเขาที่กระซิบแผ่วเบาท�าให้ใบหน้าคริมาเห่อ

ร้อน เพราะไม่เพียงแค่พูด แต่เจ้าตัวยังก้มลงขบใบหูอย่างหยอกเย้า

ก่อนจะหยดุรมิฝีปากลงตรงลาดไหล่เธอแล้วกดัเบาๆ 

เป็นความจริงที่ว่าทุกครั้งที่คณิณใช้ของเล่นกับเธอ เขาไม่เคย

ให้เธอปลดปล่อยกบัสิ่งนั้น เขาทรมานให้เธอฟุง้ซ่านและเสพตดิร่างกาย

ของเขา

และใช่ เขาท�าส�าเรจ็

เพราะไม่เพียงเสพติดร่างกาย แต่เธอเสพติดทุกสัมผัสจากเขา

เลยต่างหาก
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“รู้ใช่ไหมว่าต้องท�ายงัไงต่อจากนี้”

“...”

รู้ แต่เธอไม่อยากยอมรบั

“แล้วเธอรู้ใช่ไหมครีม เวลาเธอดื้อ คนแบบฉันท�าอะไรกับเธอ

ได้บ้าง” 

เจ้าของชื่อเม้มปากแน่น ดวงตาคูส่วยหลบตาเขาและเสมองไป

ทางอื่น เธอไม่อ่อนข้อ แต่กไ็ม่กล้าเถยีงเพราะรู้ดวี่าบทลงโทษของเขา

นั้นไม่เคยปราน ีแม้จะไม่เคยได้รบัความเจบ็ปวดทางร่างกาย แต่ความ

ทรมานชนดิอื่นนั้นเธอรู้ซึ้งดเีพราะก�าลงัได้รบัมนัอยู่

พ้ืนท่ีกว่าครึง่ของบ้านหลงัใหญ่สไตล์โมเดร์ินรายล้อมด้วย

ต้นไม้สเีขยีว เป็นบ้านที่ออกแบบมาอย่างลงตวั มมุส�าหรบัพกัผ่อนและ

พื้นที่ใช้สอยต่างๆ จัดแบ่งได้สัดส่วน เรียกได้ว่าแทบทุกตารางเมตร

ภายในบ้านหลงันี้ผ่านการวเิคราะห์อย่างดจีากผู้เป็นเจ้าของ

คริมาเคยได้ยินมาว่าบ้านหลังนี้ได้แนวความคิดมาจากคณิณ

เป็นส่วนใหญ่ บวกกับการออกแบบของสถาปนิกมือหนึ่งจึงออกมา

สมบรูณ์แบบ ทั้งในแง่ของการจดัวางและประโยชน์ใช้สอย โดยเฉพาะ

ห้องท�างานของเขาที่ออกแบบมาเป็นพเิศษ เนื่องจากเจ้าตวัมกัใช้เวลา

ส่วนใหญ่อยู่ในนั้น นอกจากนี้ก็ยังมีส่วนบาร์เครื่องดื่มที่ใช้งานบ่อย 

ไม่แพ้กนั มนัตกแต่งอย่างดไีม่ต่างจากการหยบิจากคลบัหรูมาวางไว้ 

ครบครนัทั้งอปุกรณ์และเครื่องดื่มราคาแพง 

คณิณไม่ใช่คนดื่มจัด แต่เพราะเขามีเพื่อนเยอะและเรียกว่า

หลากหลายจากทกุวงการ การพบปะสงัสรรค์จงึเป็นอะไรที่เลี่ยงไม่ได้ 

และเมื่อไม่ชอบความวุน่วายข้างนอก เขาจงึยกบรรยากาศแบบนั้นมา

ไว้ในบ้านแทน 

ส่วนเธอเป็นคนนอกที่เพิ่งมีโอกาสย้ายเข้ามาอยู่เมื่อประมาณ
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สามปีก่อน หลงัตกลงรบัเงื่อนไขที่คนเป็นเจ้านายไม่ได้ท�าสญัญาหรอื

ผูกมดั 

หนึ่งคอืเธอเข้าท�างานที่เคเอกรุ๊ปในต�าแหน่งเลขานกุารของเขา 

และสองคืออีกสถานะที่ยังคลุมเครือและสรุปไม่ได้ ทว่าสุดท้ายเธอก ็

ได้รบัค�าสั่งให้ย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกนัในบ้านหลงันี้

‘ถ้าแกไม่ได้คิดอะไรก็ไม่เห็นต้องให้ครีมย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่ด้วย

เลย เว้นเสยีแต่ว่า...’

คริมายังจ�าค�าถามของมนภาสหรือคุณมาร์คผู้เป็นเพื่อนสนิท

และด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยของเขาในตอนนั้นได้ดี แต่น่าเสียดายที่เธอ 

ไม่ได้อยูฟั่งจนจบ จงึไม่รู้ว่าเพราะเหตใุดเจ้าของบ้านอย่างคณณิถงึให้

เธอย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่ด้วย แต่ไม่ว่าค�าตอบจะเป็นแบบไหน เธอกค็ดิว่า

มนัไม่ส�าคญัแล้ว เพราะสดุท้ายเธอกเ็ป็นแค่ดอกไม้ใกล้มอืที่เขาจะหยบิ

ขึ้นมาดู หรอืวางลงเมื่อไรกไ็ด้ 

แต่นั่นก็เป็นข้อตกลงที่เธอยอมรับ ตลอดเวลาที่ผ่านมาคณิณ

เองกไ็ม่เคยบงัคบัหกัหาญน�้าใจ แต่อาจต้องยกเว้นความเจ้าเล่ห์และ

ร้ายกาจที่เขามกัล่อลวงให้เธอเป็นฝ่ายโอนอ่อนไว้หน่อย คณณิเก่งเรื่อง

ปั่นให้เธอเป็นฝ่ายเรียกร้องและเดินเข้าหาโดยที่เขาไม่จ�าเป็นต้องท�า

อะไรด้วยซ�้า เขาแค่นั่งรอ เป็นเธอต่างหากที่ยอมสยบต่อความต้องการ

ของตวัเองซ�้าแล้วซ�้าเล่า 

อย่างเช่นครั้งนี้ที่เธอกก็�าลงัจะท�ามนั

ก๊อก! ก๊อก!

“เข้ามา”

เสยีงเคาะประตูยงัดงัไม่ถงึสามครั้ง เธอกไ็ด้ยนิเสยีงทุ้มต�่าของ

คนด้านในที่ตอบรับราวกับรออยู่ กลายเป็นผู้บุกรุกอย่างเธอเสียอีกที่

ต้องสูดลมหายใจลกึเรยีกก�าลงัใจ
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เพราะประตูไม่ได้ล็อก คนที่ยืนอยู่หน้าห้องจึงถือวิสาสะหมุน

ลูกบิดและผลักประตูเข้าไปตามค�าอนุญาต สถานที่แห่งนี้ไม่เคยมี

อนัตราย หรอืถ้าจะมกีไ็ม่พ้นเจ้าของห้องอย่างเขาที่น่าจะอนัตรายที่สดุ

ส�าหรบัเธอแล้วในเวลานี้ 

พื้นที่กว้างภายในห้องตกแต่งด้วยโทนสขีาวและเทาเป็นส่วนใหญ่ 

ทั้งเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ตกแต่งและการจัดวางล้วนบ่งบอกตัวตน รวมถึง

รสนยิมของเจ้าของห้องได้เป็นอย่างดี

ทนัททีี่เข้ามาด้านใน ภาพแรกที่เธอเหน็กท็�าเอาลมหายใจสะดดุ

ไปหนึ่งจงัหวะ คณณิก�าลงันั่งพงิหลงัอยู่กบัหวัเตยีง ใบหน้าหล่อเหลา

ก้มลงราวจดจ่ออยู่กบัหนงัสอืเล่มหนึ่ง เขาไม่ได้เงยขึ้นมองคนมาใหม่

ที่หวัใจเต้นแรงเพราะความตื่นกลวัอย่างเธอด้วยซ�้า แต่ถ้าเทยีบกบัสิ่ง

ที่มองอยู่ตอนนี้ คริมาคิดว่าใบหน้าเรียบเฉยของเขาไม่น่าหวาดหวั่น

เท่ากล้ามท้องแน่นตงึที่โผล่พ้นเสื้อคลมุตวัยาวนั่นเลย ท่อนขาทั้งสอง

ข้างที่ไขว้กนัจนชายเสื้อคลมุเลกิสงูนั่นอกี หมิ่นเหม่เสยีจนคนลอบมอง

ต้องเบนสายตาไปทางอื่นเพื่อเลี่ยงสาเหตทุี่ท�าให้ใจเต้นตึ้กตั้ก

แม้จะเคย ‘ท�ากนั’ มาหลายครั้ง แต่บอกตามตรงว่าเธอไม่ชนิ

กบัความโจ่งแจ้งของผู้ชายคนนี้เลยจรงิๆ 

“ห”ึ

คล้ายได้ยินเสียงหัวเราะในล�าคอของเจ้าของห้อง เป็นเหตุให้

คนที่เสหน้าไปทางอื่นต้องหันมามองอย่างช่วยไม่ได้ สายตาของเธอ

สบกับนัยน์ตาคู่คมของคนที่มองอยู่ก่อนแล้ว แววตาของคณิณยังนิ่ง

ไม่แสดงความรู้สึก แต่คริมารู้ดีว่าหลังจากนี้ต้องเตรียมรับบทลงโทษ

จากเขาหนกัหน่วงแค่ไหน 

“มาแล้วเหรอ”

คนแสร้งไม่สนใจวางหนังสือที่อ่านยังไม่จบลงบนโต๊ะข้างเตียง 

เอ่ยถามทั้งที่รู้อยู่เต็มอกว่าเธอมายืนอยู่ตรงนี้ได้สักพักแล้ว คณิณยิ้ม
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มมุปากพลางตบมอืลงบนเตยีงเพื่อเป็นสญัญาณให้คนตวัเลก็ตรงหน้า

เริ่มท�าหน้าที่ ไม่ใช่มายนืจ้องกนัด้วยหน้าแดงจดัแบบนี้ เพราะพานให้

เขาอยากแกล้ง ‘เอา’ หนกัๆ จนเธอลกุไปไหนไม่ได้

‘ยั่วยวนแต่ไม่เคยรู้ตวั’

แน่นอนว่าประโยคนี้ช่างเหมาะกบัหญงิสาวตรงหน้า ความใสซื่อ

ทว่าดื้อดงึนี้ท�าให้ครมิาทั้งน่ารกัและน่ารงัแกในเวลาเดยีวกนั น่าท�าให้

ร้องไห้อยู่ใต้ร่าง ครวญครางเรียกชื่อเขาซ�้าๆ แต่ในขณะเดียวกันนั้น 

กน็่าสงสารจนต้องคอยดงึมากอดปลอบ

คณณิไม่มั่นใจว่าความรู้สกึที่เป็นอยู่นี้เรยีกว่าอะไร แต่สิ่งที่เขา

รู ้ก็คือ แค่คิดถึงกายสาวใต้ชุดนอนนิ่มลื่นนั้นร่างกายที่สงบนิ่งก็มี

ปฏกิริยิาอย่างรวดเรว็ เขารูด้ว่ีาจดุประสงค์ที่คนตวัเลก็มายนืหน้าแดง

ก�่าอยู่ตรงนี้คืออะไร ถ้าไม่ใช่เพราะก�าลังทรมานด้วยสิ่งที่เขาควบคุม

อยู่ 

“อะ...เอาออกได้หรอืยงัคะ”

คนถูกถามยิ้มอย่างพงึพอใจ เอน็ดทูี่เดก็น้อยของเขายงัคงซื่อสตัย์

จนวนิาทสีดุท้าย เพราะน่ารกัแบบนี้ไง เขาถงึอยากแกล้งให้เธอร้องไห้

นกั 

สุดท้ายคณิณก็หยิบรีโมตที่เป็นสาเหตุให้เจ้าตัวมาหยุดยืนอยู่

ตรงหน้าขึ้นมา มุมปากยกยิ้มเพียงเพราะจินตนาการไปถึงของที่ถูก

ซ่อนอยูใ่นกายสาว เขาอยากเอามนัออกมาแล้วแทนที่ด้วยอย่างอื่นจะ

แย่ บางสิ่งบางอย่างที่จะท�าให้เธอครางเสยีงหวานๆ ให้เขาฟัง 

คณณิยอมรบัว่ารสนยิมเปลี่ยนไปตั้งแต่เจอกบัครมิาเมื่อสามปี

ก่อน เขาไม่เคยใช้ของเล่นกบัคูน่อนคนไหน แต่กบัคนตรงหน้าดเูหมอืน

ทกุอย่างจะเป็นข้อยกเว้นไปเสยีหมด เขาเพิ่งรูว่้ามนัสนกุและน่าเอามา

เล่นกต็อนได้เจอกบัเธอนี่เอง

“ขึ้นมาส”ิ
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เมื่อได้ยินค�าสั่ง หญิงสาวก็เงยหน้ามองคนที่ยังพูดด้วยสีหน้า

เรียบเฉย น�้าเสียงของเขาไร้ซึ่งความเกรี้ยวโกรธ แต่กลับเต็มไปด้วย

ความกดดนัที่ท�าเอาคนถูกมองแทบหายใจไม่ออก 

“ฉนัไม่ได้บงัคบัเธอนะครมี”

มุมปากหยักของคนออกค�าสั่งยกยิ้มอย่างพอใจเมื่อเห็นความ

ลงัเลในนยัน์ตาของอกีฝ่าย ก่อนจะตบมอืลงบนเตยีงอกีครั้งราวกบัย�้า

เตอืนว่าเธอไม่ควรยนือยู่ตรงนั้นอกีแม้แต่วนิาทเีดยีว

“ประตูบานนั้นเธอเองที่เป็นคนเปิดเข้ามา”

ใช่ ประตูบานนั้นเธอเองที่เป็นคนเปิดเข้ามา

ครมิายอมรบั เธอสดูลมหายใจแล้วค่อยๆ ขยบัเข้าใกล้ มองสบ

กบันยัน์ตาคู่นั้นของเขาอย่างไม่ยอมแพ้ คณณิพูดถูกทกุอย่าง ครั้งนี้ 

กเ็ป็นเธอเองที่ก้าวเข้ามาหาเขา หญงิสาวพยายามคาดเดาว่าภายใต้

สหีน้าเรยีบเฉยนั้นเขาคดิอะไรอยู ่แต่กไ็ม่ได้ค�าตอบ กระทั่งเสี้ยววนิาที

นั้นค�าตอบซึ่งเธอโหยหากช็ดัเจนผ่านอปุกรณ์ชิ้นจิ๋วที่สอดอยูใ่นร่างกาย 

มนัสั่นแรงเสยีดความอ่อนนุ่ม เสยีวจนเจ้าของร่างเลก็แทบจะทรดุตวั

ลงตรงนั้น 

เธอจิกเล็บลงบนผ้าปูที่นอนจนยับย่น ทุกการเคลื่อนขยับล้วน

สร้างความทรมานและวาบหวามแทบเสร็จสม ร่างกายของเธอเกร็ง

ค้าง หวัเข่าข้างที่วางพาดบนขอบเตยีงไร้เรี่ยวแรงจนต้องทิ้งน�้าหนกัลง

บนนั้นเพื่อรองรบัแรงอารมณ์อนัพลุง่พล่าน หวดีเสยีงหวานเมื่อร่างกาย

ถูกกระตุ้นอกีหลายต่อหลายครั้ง

“อื้อ”

“ยิ่งช้ายิ่งทรมาน”

คนทรมานพยายามขยบัร่างกายเข้าหา แต่ต้องสะดุ้งเป็นครั้งที่

สองเมื่อรู้สกึได้ว่าส่วนอ่อนไหวนั้นถูกสมัผสัหนกัหน่วงเล่นงาน มนัสั่น

แรงขึ้นจนเธอต้องใช้ฝ่ามือทั้งสองมือข้างค�้าเตียงไว้ไม่ให้ตัวเองล้มลง
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ไปเสยีก่อน

“อยากให้ฉนัช่วยใช่ไหม” 

คริมาพยักหน้าเร็วๆ ทั้งน�้าตาคลอหน่วย เธอเสียวจนไม่อาจ

เอื้อนเอ่ยค�าพูดได้ ได้แต่อ้อนขอเขาผ่านทางสายตา ทว่าค�าตอบของ

เขากย็งัใจร้ายกบัเธอเสมอ 

“งั้นตอบมาก่อนว่าช่วยเธอแล้วฉนัจะได้อะไร”

คราวนี้ใบหน้างามส่ายไปมา เส้นผมสีน�้าตาลสะบัดเคลีย

ใบหน้า เป็นภาพแสนเย้ายวนจนคนมองต้องกลนืน�้าลายลงคออกึใหญ่ 

“ไม่ม.ี..ครมีไม่ม”ี 

เธอก�าลงัทรมาน ถงึอย่างนั้นใจกลางความอ่อนไหวกลบัเตม็ไป

ด้วยความชุม่ฉ�่าของน�้าหวานจากการปลกุเร้าอย่างหนกั หญงิสาวหนบี

ขาสองข้างเข้าหากันแน่น แต่ยิ่งท�าเช่นนั้นร่างกายกลับยิ่งสะท้าน 

เพราะความแน่นนั้นพานให้อดึอดัจนอยากจะร้องไห้

“ฉนัเป็นนกัธรุกจิ ฉนัควรได้อะไรตอบแทนจากการช่วยเหลอืเธอ

ไม่ใช่หรอืครมี”

คนตวัเลก็กว่ามองคนใจร้ายอย่างตดัพ้อ เม้มรมิฝีปากแน่นเพื่อ

กลั้นเสยีงร้องน่าอายไม่ให้เลด็ลอด แต่ความทรมานจนไม่อาจทนไหว

นี้ท�าให้เธอต้องขยบัเข้าหาคนตรงหน้า กระตกุชายเสื้อคลมุของเขาออก

เพราะความโกรธ ยิ่งได้ยนิเสยีงหวัเราะแผ่วของเขา ความอวดดใีนใจ

กย็ิ่งท�าให้อยากเอาชนะมากขึ้นไปอกี

คณณิกระตกุยิ้มพงึพอใจ ก้มมองเดก็น้อยตรงหน้าด้วยแววตา

นกึสนกุ นี่แหละครมิา ผู้หญงิที่ท�าอะไรเหนอืความคาดหมายของเขา

เสมอ 

“เอาส ิเดก็น้อย ฉนัรอเธออยู่”

ผิดกับคนแสร้งท�าใจกล้าที่จะร้องไห้อยู่รอมร่อ คริมาเกือบจะ

ยอมแพ้เพยีงเพราะเหน็กล้ามเนื้อเรยีงตวัสวยที่ปรากฏอยูต่รงหน้า ถงึ
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จะท�าอวดเก่งเพราะถูกเขายั่วให้โกรธ แต่เธอไม่ได้ใจกล้าถงึขนาดมอง

เขาแล้วไม่ขดัเขนิเสยีหน่อย แต่ถงึจะไม่อยากมองนกั ความสวยงาม

ตรงหน้ากท็�าเอาเธอเผลอไล่สายตาส�ารวจอย่างห้ามไม่อยู่

คณณิในวยัสามสบิแปดปีไม่ได้ดดูน้ีอยกว่าวนัแรกที่เจอกนัเลย

สกันดิ เขายงัดูหนุ่มแน่นเสมอ

ไม่นานใบหน้าของเธอกเ็ห่อร้อนเมื่อสายตาพลนัสะดดุกบัความ

แขง็แกร่งที่ค่อยๆ ตื่นตวัจนพองคบัหน้าขาเขา ล�าคอของเธอแห้งผาก 

ร่างกายส่วนล่างกพ็ลนักระตกุสั่นอย่างหน้าไม่อาย

“อ๊ะ”

สัญญาณเตือนครั้งที่สองเริ่มขึ้นเมื่อสัมผัสที่ด้านล่างถูกเร่งเร้า

หนกัหน่วงขึ้น มนัหวามไหวจนหญงิสาวต้องพยงุร่างกายสั่นเทาเข้าไป

หากายใหญ่ตรงหน้า 

“...อมื”

ทันทีที่ฝ่ามือเล็กแตะลงบนความแข็งแกร่ง เสียงค�ารามทุ้มต�่า

ของชายหนุ่มกด็งัขึ้น คณณิเกรง็กล้ามเนื้อโดยอตัโนมตัเิมื่อส่วนไวต่อ

สัมผัสถูกแตะต้อง เขาแยกท่อนขาออกจากกันเล็กน้อยเพื่ออ�านวย

ความสะดวกให้คนที่ท�าหน้าราวกบัก�าลงัจะร้องไห้ 

คณิณปฏิเสธไม่ได้ว่ากายสาวแสนเย้ายวนนี้ก�าลังปลุกเร้าให้

ร่างกายเขาร้อนรุ่ม ชายหนุ่มรู้ดอีกีว่าภายใต้น�้าตาเมด็กลมที่เอ่อคลอ

นั้นแฝงความซกุซนไว้ กวางน้อยที่เขาพร�่าสอนมากบัมอืเรยีนรู้เรว็ จน

บางครั้งกค็าดไม่ถงึ 

คล้ายจะว่าง่าย... 

คล้ายจะโอนอ่อน...

แต่กลบัไม่เคยยอมถอยให้เขาสกัครั้ง

และสิ่งหนึ่งที่ปฏเิสธไม่ได้กค็อื ไม่ว่าจะเป็นครมิาในรูปแบบไหน

กป็ลกุปั่นอารมณ์ดบิของเขาได้ทั้งนั้น



พิริณภัทร  31

คณณิมองร่างบอบบางที่ก้มตวัต�่าจนเผยส่วนโค้งเว้าใต้ชดุนอน

ตวัสวย แม้จะขดัหูขดัตาเพราะอดมองผวิกายขาวเนยีน แต่เขากต็้อง

ยอมรบัว่าภาพตรงหน้าให้ความรู้สกึเซก็ซี่ไปอกีแบบ 

“อ่า”

เพราะว่ามัวแต่จดจ่ออยู่กับเรื่องอื่น รู้ตัวอีกทีส่วนหัวสีสดก็ถูก

รมิฝีปากเลก็ครอบครองจนคนถูกกระท�าสะท้านไหว คณณิค�ารามใน

ล�าคอ มองภาพแสนยั่วยวนตรงหน้าด้วยใจเต้นไม่เป็นส�่า ร่างกายของ

เขาร้อนขึ้น แต่ส่วนไวต่อสมัผสันั้นกลบัร้อนยิ่งกว่า

หญิงสาวครอบครองส่วนหัวหยักก่อนจะไล้ปลายลิ้นไปตาม

ความยาวแล้วหยดุลงตรงใจกลาง เธออ้าปากกว้าง กลนืกนิมนัจนลกึ

สดุในล�าคอ ใช้ฝ่ามอืโอบประคองขนาดใหญ่โตที่ไม่สามารถครอบครอง

ได้หมด 

“ด ีอมื...เดก็ด”ี

เสยีงครางต�่าของเจ้านายหนุม่แหบพร่า คณณิยกฝ่ามอืลบูเบาๆ 

บนกลุม่ผมนุม่เพื่อระบายความอดึอดั ร่างกายร้อนจดัเกรง็เป็นจงัหวะ

เมื่อปลายลิ้นเล็กขยับอยู่กับส่วนบนจนรู้สึกได้ถึงน�้าเหนียวใสที่ปิ่ม 

จะไหล 

“ครมี อ่า”

แม้ไม่อยากยอมรบั แต่คณณิรู้ว่าร่างกายของเขาตอบสนองได้

ดกีบัแค่หญงิสาวตรงหน้า เพราะเพยีงได้เหน็ดวงตาคู่สวยวาววบัด้วย

หยดน�้าตา ร่างกายของเขากร้็อนขึ้นจนแทบอยากระเบดิความต้องการ

ออกมาให้รู้แล้วรู้รอด ยิ่งยามที่ริมฝีปากจิ้มลิ้มขยับไปมาบนความ 

อ่อนไหวและร้อนจดั กรามแกร่งของคนถูกปรนเปรอกย็ิ่งขบกนัแน่น 

คณณิค�ารามในล�าคอ ลบูไปตามผวิแก้มแดงจดัของหญงิสาวที่

มีแก่นกายใหญ่โตของเขาคับแน่นอยู่ในปาก เขาพอใจที่มันเหยียด

ขยายจนปวดร้าว 
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แต่เพราะขึ้นชื่อว่าเป็นการ ‘ลงโทษ’ ทกุอย่างจงึไม่ง่ายขนาดนั้น 

กกึ!

“อื้อ”

ทันทีที่รีโมตในมือถูกปรับแรงจนสุด เจ้าของร่างเล็กที่นั่งแทรก

อยู่ตรงกลางก็ดิ้นพราด คริมาหวีดร้อง ทว่าเสียงที่หลุดออกมากลับ 

ดงัเพยีงอู้อี้เมื่อมสี่วนใหญ่โตคบัแน่นอยู่เตม็โพรงปาก สะโพกมนส่าย

เมื่อความรนุแรงอกีระดบัที่ไม่เคยพบท�าเอากายเลก็กระตกุถี่ 

ตั้งใจจะผละห่างออกจากความใหญ่โตเพราะทรมาน ทว่าศรีษะ

กลบัถูกอกีคนรั้งไว้ ไม่ให้ถอนตวัออกมาจากความคบัแน่น

“อกึ อื้อ!” 

ครมิาจะขาดใจตายเสยีให้ได้ เมื่อปากต้องกลนืกนิส่วนใหญ่โต

ในขณะที่ส่วนอ่อนไหวของตัวเองถูกปลุกเร้าอย่างหนัก คนตัวสูงกด

ใบหน้าของเธอลงเพื่อไม่ให้ขยบั ซ�้ายงัสวนสะโพกเข้าใส่จนคนร่างเลก็

สั่นไหว

มนัทั้งล�้าลกึและรนุแรง... 

คบัแน่นจนน�้าตาไหลซมึ เพราะความรู้สกึที่มากล้น

“อื้อ”

ส่งเสยีงอู้อี้ออกมาได้ไม่ถงึครึ่งค�า โพรงปากกถ็ูกความคบัแน่น

แทรกเข้าหาอกีหน รมิฝีปากของเธอเกรง็จนปวดชา เพราะขนาดท่อน

กายไม่ธรรมดาที่ขยบัเข้าออกรวัเรว็ 

เผยีะ!

ร่างเลก็ของหญงิสาวสะดุง้ไหวเมื่อฝ่ามอืใหญ่ตลีงบนสะโพก ถงึ

ไม่รุนแรงจนเจ็บ แต่ก็ท�าให้คนที่ทรมานจากการถูกปลุกเร้าก่อนหน้า

ถงึกบัดิ้นเร่าๆ เข่าทั้งสองวางตดิพื้นเพราะหมดเรี่ยวแรง 

“เรว็กว่านี้ครมี”

หญิงสาวต้องหวีดร้องอีกหนเมื่อสัมผัสจากด้านในยิ่งแทรกลึก
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และแนบแน่น คริมาส่ายหน้า วอนขออีกคนทั้งดวงตาที่แวววับด้วย

น�้าตาคลอหน่วยเมื่อเสยีดเสยีวทรมานจากการถกูปลกุเร้าพร้อมกนัทั้ง

ด้านบนและด้านล่าง

ไม่ไหว...

ร่างกายเธอร้อนจนแทบระเบดิออกเป็นเสี่ยง กลางกายตอดรดั

ถี่จนน�้าหวานใสไหลเยิ้มเปรอะขา ปวดร้าวจนต้องถไูถส่วนอ่อนไหวลง

บนผ้าปูที่นอนราคาแพงอย่างหมดสิ้นความอาย 

เธอร้อน...

ร่างกายร้อนรุม่ทรมานพานให้ปลายลิ้นที่เล่นอยูก่บัส่วนหวัหยกั

เลยีเรว็ขึ้นตามแรงอารมณ์ของเจ้าของ เธอดดูกลนืส่วนนั้นอย่างหาทาง

ปลดปล่อย ในตอนที่ขยบัทั้งมอืและรมิฝีปากเป็นจงัหวะถี่เรว็ สายธาร

อุ่นจากคนตรงหน้ากพ็ลนัระเบดิเตม็โพรงปากเธอ

“อื้อ!”

ใบหน้าสวยหวานถูกดงึออกมา แต่ช้าไปเลก็น้อย ท�าให้มบีาง

ส่วนเปื้อนผิวแก้มเธอ แม้คณิณจะไม่ตั้งใจ แต่ภาพที่เห็นนั้นกลับ

ยั่วยวนจนเจ้าของใบหน้าเปรอะเปื้อนถูกดึงขึ้นไปป้อนจูบร้อนแรงอีก

ครั้ง ชายหนุ่มฉกชิมไปทั่วโพรงปาก กวาดลิ้นต้อนลิ้นเล็กแล้วดูดดึง

อย่างหยอกเย้า  

ไม่นานชุดนอนตัวสวยของเธอก็ถูกถอดโยนทิ้ง คณิณดึงคน 

ตัวเล็กเข้ามาใกล้ก่อนจะจับพลิกร่างกายเธอเข้าหา ให้แผ่นหลังแนบ

สนทิกบัอกแกร่ง พร้อมทั้งออกค�าสั่งเสยีงแหบพร่า

“แยกขาออก”
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ไม่แน่ใจว่าเพราะอารมณ์ที่ถูกจุดขึ้นหรือเพราะค�าสั่ง 

น่าอายนั้นกันแน่ที่ท�าให้คนฟังตัวแข็งค้าง คริมาร้อนวูบตั้งแต่ใบหน้า

ลามไปถงึท่อนขาด้านในที่ถูกเขาจบัแยกกว้าง

“อ๊ะ!”

“หรอืไม่อยากให้เอาออก”

ค�าถามนั้นท�าให้เธอหยดุดิ้นแล้วยอมอยู่นิ่งๆ ให้คนตวัใหญ่ลูบ

ฝ่ามือไปตามขาเรียว เปิดทางให้เขาจัดการพันธนาการบางอย่างที่

ก�าลงัจะถูกปลดปล่อย 

คริมาแทบไม่กล้าขยับเขยื้อนตอนปลายนิ้วแกร่งไล้ไปตามผิว

เนื้ออ่อน ใบหน้าสวยหวานเห่อร้อนขึ้นตามความต้องการที่เพิ่มสูง แต่

จนแล้วจนรอดปลายนิ้วซุกซนนั้นกลับยังวนเวียนลูบไล้แต่เพียง

ภายนอก ไม่ยอมเคลื่อนไปยงัพนัธนาการที่ยงัซกุอยู่ในกายหวาน

เขาไม่ยอมปลดปล่อยพนัธนาการที่แสนทรมานนี้ให้เธอ

“อื้อ”

เพียงไม่นานหญิงสาวต้องยกมือปิดริมฝีปาก กั้นเสียงร้อง 

น่าอายไม่ให้เลด็ลอดออกมาเมื่อปลายนิ้วแกร่งสะกดิโดนส่วนอ่อนไหว 

ครมิาตวัสั่นเทิ้ม ท่อนขาที่แยกกว้างค่อยๆ ขยบัเข้าหากนัเพราะความ

ผู้หญิงของคณิณ

2
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เสียวซ่าน ร้อนรุ่มไปทั้งกายเพียงเพราะไฟปรารถนาที่คนด้านหลังจุด

ให้ซ�้าแล้วซ�้าเล่า

“ตรงนี้ของเธอเยิ้มแล้ว”

ค�าพดูน่าอายนั้นท�าเอาคนฟังกดัปากแน่น ครมิาไม่กล้าคดัค้าน 

ไม่กล้าโต้ตอบ เพราะไม่เพียงแค่พูด เขายังปาดนิ้วเอาหลักฐานอัน

เปียกชุ่ม ยกมนัขึ้นมาให้เธอดูความฉ�่าเยิ้มและแวววาว เป็นความน่า

อายที่ท�าเอาคนถูกแกล้งต้องเสมองไปทางอื่น เพราะต้องจ�านนต่อ 

หลกัฐาน

คนตวัสงูได้แต่กระตกุยิ้มมมุปากด้วยความพอใจ ดวงตาคมกรบิ

กวาดมองส�ารวจก่อนกดปลายจมกูลงกบัผวิแก้มแดงจดัอย่างอดไม่ได้ 

ผวิกายหอมกลิ่นครมีอาบน�้าอ่อนๆ ยงัตดิอยู่บนปลายจมูก กลิ่นที่แม้

จะเคยลองเอามาใช้เองก็ไม่หอมเหมือนความรู้สึกตอนชิมมันจากเธอ

ที่ทั้งหอมหวานและเย้ายวน เขาไม่แน่ใจนักว่านั่นเพราะครีมอาบน�้า

หรอืว่า ‘ครมี’ ที่อยู่ในอ้อมแขนนี้กนัแน่

“จะไม่ท�าแบบนี้อกีแล้วใช่ไหม” 

บทลงโทษย่อมไร้ความหมายหากคนผิดไม่รู้ถึงความผิดตัวเอง 

คริมาคงไม่รู ้ว่าภาพตอนที่เธอก�าลังจะตกลงมาจากชั้นเอกสารนั้น

ท�าเอาใจเขาร้อนรนแค่ไหน คณณิแทบไม่กล้าจนิตนาการต่อเลยว่าจะ

เกดิอะไรขึ้น ถ้าเขาไม่ได้ยนือยู่ตรงนั้น 

“มะ...ไม่ท�าแล้วค่ะ”

“จะเชื่อฟังกนัใช่ไหม”

“อื้อ...เชื่อ เชื่อค่ะ”

คนถูกกระซิบถามกัดริมฝีปากแน่นขึ้นเมื่อปลายนิ้วแข็งยังปัด 

ไปมาอย่างยั่วเย้า ดวงตาคู่สวยฉ�่าชื้นด้วยหยดน�้าตาที่เอ่อคลอ หมด

เรี่ยวแรงต่อต้านจนต้องทิ้งน�้าหนักตัวลงบนแผ่นอกแน่นของเขา เธอ

ได้ยนิเสยีงหวัเราะแผ่วเบามาจากด้านหลงั ทว่าไม่มแีม้แต่แรงจะขดัขนื 
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ปล่อยให้เจ้าของร่างสูงใช้ฝ่ามอืและปลายนิ้วรงัแกกนัอยู่อย่างนั้น

แต่ยิ่งอารมณ์ของเธอถูกพัดพาขึ้นสูงเท่าไร ก็เหมือนเขาจะยิ่ง

ทรมานและปั่นป่วนร่างกายเธอขึ้นเท่านั้น นั่นเพราะคณิณท�าเพียง

สัมผัสภายนอก ลูบไล้จนร่างกายเธอร้อนรุ่ม ทว่าเขากลับไม่ยอมให้

ความช่วยเหลอื

“ฮื้อ”

ลมหายใจของหญิงสาวถี่กระชั้นด้วยความขัดเคืองใจ ยิ่งรู้ว่า 

อีกฝ่ายจงใจปลุกเร้า แต่ไม่ยอมให้ปลดปล่อยก็ยิ่งขุ่นเคืองหนักขึ้นไป

อีก ในเมื่อเขาไม่ยอมหยุดแกล้งกัน ฝ่ามือเล็กจึงเตรียมจะขยับลงไป

ด้านล่างเพื่อปลดปล่อยความทรมานนี้ให้ตวัเอง 

เผยีะ!

แต่หญิงสาวก็สะดุ้งเมื่อข้อมือนั้นถูกปัดออกจนได้ยินเสียง แม้

ไม่รนุแรงนกั แต่ผวิขาวจดักป็รากฏเป็นรอยแดงให้เหน็

“...ครมีเจบ็”

น�้าตาเมด็กลมของคนถูกลงโทษร่วงเผาะทนัทเีมื่อข้อมอืทั้งสอง

ข้างถกูรวบไว้ด้วยมอืใหญ่เพยีงข้างเดยีวของเขา เธอเจบ็ แต่ไม่ใช่ความ

เจบ็ทางร่างกาย เป็นความเจบ็ใจเพราะต่อกรผูช้ายคนนี้ไม่ได้ต่างหาก 

“เพราะเธอดื้อ”

คณณิกระซบิบอก ค�าพดูเจอืด้วยความเอน็ดกูึ่งขบขนั ชายหนุม่

ก้มมองใบหน้าบดูบึ้งของคนในอ้อมแขนด้วยความรูส้กึที่อธบิายไม่ถกู 

ดวงตาคูส่วยของเธอยงัฉ�่าชื้นด้วยหยาดน�้าตาเพราะถกูเขาขดัใจ แถม

เมื่อครู่ยงัคดิจะช่วยตวัเองต่อหน้าเขาอกี 

ทั้งที่เจ้าตวัเพิ่งบอกว่าจะเชื่อฟัง แต่การกระท�านั้นกลบัตรงข้าม

อย่างสิ้นเชงิ

ข้อมือเล็กของเด็กดื้อถูกรวบไว้แล้วดึงมาชิดอก คณิณสัมผัส 

ได้ถึงลมหายใจร้อนผ่าวของหญิงสาวที่พิงซบอยู่บนนั้น มันร้อนและ 
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บ่งบอกถงึความต้องการที่มากล้น ถงึอย่างนั้นเขากย็งัใจร้ายที่ไม่มอบ

มนัให้เธอ

ฝ่ามอืใหญ่ของชายหนุม่ลบูรอยแดงจางๆ อย่างปลอบโยน โน้ม

ใบหน้าลงไปแนบชดิคนที่ยงัส่งเสยีงสะอื้นแผ่วเบาในอ้อมแขน จูบซบั

ไปตามผวิแก้มนุ่ม ไล่จูบไปตามล�าคอระหงที่เปลอืยเปล่าอวดสวยตา 

ก่อนจะกดริมฝีปากชิมความหอมและฝากร่องรอยสีกุหลาบไว้บนนั้น

เพื่อประกาศความเป็นเจ้าของ 

ถูกใจ

หลงใหล

และเสพตดิ

คณณิรู้ดวี่าก�าลงัถล�าลกึกบัหญงิสาวตรงหน้ามากแค่ไหน เป็น

ความรู้สึกรุนแรงที่แม้แต่ตัวเขายังคาดเดาถึงจุดสิ้นสุดไม่ได้ ในเมื่อ 

ทกุสมัผสัจากเธอล้วนเป็นสิ่งที่เขาพอใจและปรารถนา 

คณณิยอมรบัว่าเขาไม่ใช่ผู้ชายที่ดพีร้อม เขาเป็นนกัธรุกิจที่ใน

หวัเตม็ไปด้วยค่าตอบแทนและผลประโยชน์ เรื่องพวกนั้นเหมอืนอยูใ่น

สายเลือด เขาถูกสอนมาให้แข็งแกร่งและเด็ดขาด เพราะหากไม่ท�า

อย่างนั้นกค็งไม่มวีนัคมุธรุกจิในมอืให้เตบิโตต่อไปได้ แต่เรื่องทกุเรื่อง

ย่อมมขี้อยกเว้นเสมอ ข้อยกเว้นที่ไม่อยากยอมรบั แต่กไ็ม่เคยปฏเิสธ

ได้

ผูช้ายที่คดิแต่เรื่องผลก�าไรอย่างเขามเีรื่องอื่นให้คดิถงึตั้งแต่เปิด

รับใครบางคนเข้ามาในชีวิต และคนคนนั้นก็ก�าลังสั่นเทาอยู่ในอ้อม

แขนของเขาในตอนนี้

“เสยีวเหรอ”

ค�าถามแสนยั่วเย้าถกูเอ่ยขึ้นเมื่อเนื้อตวัสั่นๆ ของหญงิสาวขยบั

เข้ามาหาพร้อมปลายนิ้วที่จิกเกร็งลงบนท่อนแขนของเขาเพื่อระบาย

อารมณ์บางอย่าง คณิณระบายยิ้มบาง ไม่โกรธเคืองการกระท�านั้น 
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ตรงกนัข้ามเขาก้มลงกระซบิถามย�้าเอาค�าตอบ

“ว่าไง เสยีวหรอืเปล่า”

เขารู้ดวี่าอกีฝ่ายก�าลงัทรมาน ถงึอย่างนั้นกย็งัใจร้ายมากพอที่

จะกดปลายนิ้วลงกบัความอ่อนไหว ทั้งที่กายเลก็นั้นก�าลงัร้อนรุ่ม

“อ๊ะ...อื้อ”

เสียงครางหวามของคนในอ้อมแขนลอดออกมาให้ได้ยินแทน 

ค�าตอบ ในขณะที่สะโพกกลบัถอยหนปีลายนิ้วของเขาที่ลากไปตามขา

เรยีว 

มนัเสยีว...

เธอเสยีวแทบขาดใจ แต่กลบัไม่ยอมเอ่ยค�าพดูนั้นออกไปให้คน

แกล้งได้ยนิ

ครมิาช้อนตามองคนใจร้ายที่ยงัรงัแกกนัซ�้าแล้วซ�้าเล่า มอืของ

เธอพยายามจะแตะต้องส่วนอ่อนไหว แต่ก็ถูกหยุดไว้พร้อมทั้งได้ยิน

เสียงหัวเราะแผ่วคล้ายจะยั่วเย้า ทว่าสายตาที่ใช้มองกันกลับท�าให้

ร่างกายเธอสะท้านเพราะความหวามไหว

“ทนไม่ไหวแล้วเหรอ” 

ยอมรบัว่าเธอไมส่ามารถตา้นทานสายตาของเขาได้เลยสกัครั้ง 

สายตาร้อนแรงที่พร้อมจะแผดเผาเธอด้วยความปรารถนา คริมาจึง

เลือกมองไปอีกทาง ทว่าการกระท�านั้นกลับท�าให้เจ้าตัวต้องหวีดร้อง

เมื่อของเล่นชิ้นเลก็ถูกดงึออกแล้วแทนที่ด้วยข้อนิ้วแขง็แกร่ง

“อกึ!”

เปล่งเสยีงครางได้เพยีงครึ่งค�ากถ็กูคนด้านหลงัจบัใบหน้าไปรบั

จบูร้อนแรงและหนกัหน่วง ปลายลิ้นร้อนของคณณิแตะชมิแผ่วเบาก่อน

จะกดแทรกเข้ามาในโพรงปาก หยอกเย้าคนในอ้อมแขนให้มัวเมาไป

กับสัมผัสนั้น ขณะเดียวกันปลายนิ้วแข็งก็ขยับถี่เร็วบนกลีบเนื้อนุ่ม 

จนร่างเลก็ดิ้นเร่า หญงิสาวพยายามขยบัสะโพกหนเีพื่อลดความเสยีว
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ที่จู่โจมหนกัหน่วง แต่แน่นอนว่าคณณิไม่ยอมให้เป็นเช่นนั้น 

เขาตรงึฝ่ามอืใหญ่บนสะโพกแล้วบบีลงน�้าหนกั ไม่ต่างจากมอื

อีกข้างที่ยังขยับถี่ก่อนจะกดแทรกนิ้วร้อนผ่าวลงไปในความอ่อนไหว

จนสมัผสัได้ถงึโพรงร้อนที่ตอดรดั 

คนตวัสงูค�ารามในล�าคอ แรงตอดถี่ท�าเอากายท่อนล่างของเขา

ปวดหนบึจนแทบทนไม่ไหว กลบีปากอวบอิ่มของเธอถูกบดขยี้อกีครั้ง 

หลังจากนั้นเสียงค�ารามทุ้มพร่าของชายหนุ่มก็ดังสลับกับเสียงคราง

กระเส่าของคนในอ้อมแขนที่หยัดตัวเกร็งขึ้นยามฝ่ามือเขาแตะต้อง

สมัผสั 

“อื้อ!” คริมาเกร็งตัวเมื่อปลายนิ้วสอดลึกเข้ามาถึงจุดกระสัน 

เธอถงึกบัฝังคมเขี้ยวลงบนท่อนแขนของอกีฝ่ายเพื่อระบายความเสยีด

เสยีวที่ไปรวมอยู่ตรงจดุนั้น 

สมองของเธอขาวโพลนไปหมด เพราะสัมผัสหนักหน่วงที่ปลุก

เร้าเล่นเอาทั้งร่างกระตุกสั่น ริมฝีปากที่เพิ่งได้รับอิสระอ้าค้าง กิน

อากาศเข้าปอด แล้วในเสี้ยววนิาทถีดัมาเสยีงหวดีหวานกด็งัขึ้นอกีครั้ง

เมื่อส่วนอ่อนไหวถูกปลายนิ้วแกร่งแทรกเพิ่มเข้าไปอกีหนึ่งนิ้ว

“อื้อ คะ...คณุคณณิ”

ลมหายใจของคนถูกรุกรานถี่กระชั้นพร้อมกับที่ความอ่อนนุ่ม

บีบรัดนิ้วของเขาไม่หยุด เธอพยายามหนีบท่อนขาเข้าหากันเพราะ

ความทรมานที่โจมตเีข้ามา ทว่าคนตวัสงูกลบัขดัขวางโดยขยบันิ้วถี่จน

เธอแทบจะเสร็จสม คริมาพร�่าเรียกชื่อคนตัวสูงด้วยเสียงสั่นกระเส่า 

ยั่วยวนจนเจ้าของชื่อแทบจะดงึปลายนิ้วออกแล้วกดแทรกส่วนใหญ่โต

ที่เหยยีดขยายจนปวดร้าวเข้าไปแทน 

คณณิก้มลงสดูดมความหอมหวานของผวิกายเนยีนละเอยีด ซกุ

ไซ้ใบหน้าและปลายจมกูอยูก่บัคอขาวแล้วกดคลงึอย่างต้องการระบาย

อารมณ์พลุ่งพล่าน หนกัเข้ากด็ูดดงึเบาๆ ปลกุเร้าสตคินตวัเลก็กว่าให้
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กระเจดิกระเจงิ เขาจบัใบหน้าเรยีวให้เงยขึ้นรบัจูบร้อนแรงอกีครั้ง ใน

ขณะที่ฝ่ามอืกเ็พิ่มความเรว็จนเธอต้องเกาะแขนเขาแน่น 

เสยีงสดูปากร้องครางของหญงิสาวดงัขึ้นเมื่อถกูรงัแกอย่างหนกั

ทั้งด้านบนและด้านล่าง ร่างกายขยบัดิ้นเพราะข้อนิ้วใหญ่หนาที่ขยบั

เข้าออกไม่เว้นจังหวะให้หายใจ เธอเสียวจนน�้าตาปิ่มจะไหล ยิ่งถูก 

อกีคนควานนิ้วบนจดุกระสนั สะโพกกลมกลงึกแ็ทบลอยไม่ตดิพื้น 

อยากร้องไห้ออกมาด้วยความทรมานเพราะถูกรังแก ทว่า

ร่างกายกลบัแอ่นเข้าหาสมัผสัร้ายกาจของเขาซ�้าๆ 

คริมายังพยายามเบียดท่อนขาเข้าหากัน แต่ก็ถูกเขาปัดออก 

คณณิกดขาเธอลงด้วยมอืที่ว่างก่อนจะขยบัมอือกีข้างอย่างจงใจแกล้ง

กนั แล้วยงัท่อนเนื้อร้อนที่เสยีดสอียูด้่านหลงันี่อกี เธอรูส้กึว่ามนัเหยยีด

ขยายกว่าตอนใช้รมิฝีปากครอบครองเสยีอกี อกีทั้งยงัร้อนจดัจนสมัผสั

ได้ถงึความปรารถนาที่รนุแรงของเจ้าตวั

“ครมีไม่ไหว อะ...อ๊า”

หญิงสาวหลุดเสียงร้องลั่น ร่างกายกระตุกสั่นซ�้าๆ เมื่อความ

ทรมานก�าลังจะถูกปลดปล่อย ดวงตาของเธอเบลอเพราะความเสียว

กระสันที่โจมตีอย่างหนัก ร่างกายร้อนจัด แล้วก็ต้องขยุ้มผ้าปูที่นอน

เสียยับย่นเมื่อรู้สึกได้ถึงความคับแน่นของผนังด้านในที่ตอดรัดถี่เร็ว 

ดูดดึงข้อนิ้วแข็งไม่ให้ไปไหนจนได้ยินเสียงค�ารามทุ้มต�่าจากคนด้าน

หลงั 

ปลายเท้าเรยีวของเธอปัดไปมาตามผ้าปทูี่นอนเมื่อเขาดนัข้อนิ้ว

เข้าอกีจนสดุความลกึแล้วขยบัถี่เรว็ หญงิสาวดิ้นพราด ร่างกายกระเด้ง

แทบไม่ตดิพื้น น�้าหวานเหนยีวใสไหลเยิ้มจนได้ยนิเสยีงเฉอะแฉะตาม

จงัหวะที่เขาขยบันิ้วเข้าออก 

“อ๊ะ! ไม่ไหว ครมีไม่ไหว”

นั่นยิ่งเปิดทางให้เขาท�ารนุแรงกบัเธอมากขึ้น ในจงัหวะสดุท้าย
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หญงิสาวกห็วดีร้องสดุเสยีงเมื่ออารมณ์ถกูดงึขึ้นสงูจนสมองขาวโพลน 

ปลดปล่อยน�้าหวานออกมาเปรอะเป้ือนตามข้อนิ้วของเขา ครมิาหายใจ

อ่อนแรงเพราะความรู้สกึที่แตกซ่าน แต่ยงัไม่ทนัได้หยดุพกั ชายหนุ่ม

ก็จับร่างเธอให้คว�่าลงในท่าคุกเข่า หันหลังให้เขาในขณะที่เจ้าตัวกด

แทรกความร้อนผ่าวเข้ามาลกึสดุในคราเดยีว

“อึ้ก!”

ใบหน้าสวยหวานของคนเดก็กว่าซบลงกบัหมอนแล้วส่ายไปมา

อย่างหมดเรี่ยวแรง ปล่อยให้อกีฝ่ายตกัตวงรดีเค้นความหอมหวานจาก

ตวัเธอซ�้าแล้วซ�้าเล่า กายเลก็โยกคลอนเพราะจงัหวะดดุนัจากคนด้าน

หลงั 

คณณิเคล้นคลงึสะโพกจนเกดิรอยแดงเพราะความมนัเขี้ยว เหน็

ตวัเลก็ๆ แบบนี้แต่ทกุสดัส่วนของเธอดนัปลกุเร้าอารมณ์ดบิของเขาได้

ดสีดุๆ 

อย่างที่บอก ร่างกายของเขาและครมิาเข้ากนัได้ดจีนจนิตนาการ

ไม่ออกเลยว่า เขาจะหาผู้หญงิคนไหนมาแทนที่เธอได้ และแน่นอนว่า

มนัไม่อยู่ในแผนตั้งแต่แรก

“ขยบัให้ฉนัหน่อย”

ไม่ใช่ประโยคขอร้อง แต่เป็นประโยคค�าสั่ง เพราะทนัททีี่ว่าจบ

เจ้าของสะโพกแน่นตงึกห็ยดุการกระท�าลงเสยีดื้อๆ คณณิขบกรามแน่น 

ฝืนปล่อยให้ความอ่อนนุ่มบีบรัดท่อนเนื้อจนปวดร้าว แต่ก็ไม่ยอม

เคลื่อนขยับ ร่างกายเขาต้องการมากกว่านี้ และเขาอยากให้เธอเป็น

ฝ่ายท�า

“...อมื”

ทนัททีี่ร่างเนยีนค่อยๆ ขยบัสะโพกเข้าหา เสยีงค�ารามทุม้ต�่าของ

ชายหนุ่มกด็งัขึ้นด้วยความพอใจ เขาปล่อยให้อกีฝ่ายท�าตามใจไม่คดิ

ห้าม ครมิาทิ้งตวัลงกบัที่นอนในขณะที่สะโพกยกลอยเด่นชดั หญงิสาว
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เผลอกลืนน�้าลายเมื่อเห็นขนาดที่เหยียดขยายเต็มขั้น และเมื่อคิดว่า

ส่วนนั้นก�าลังจะท�าให้เธอเสร็จสมอีกครั้ง ความอ่อนนุ่มกลางกายก็

บบีรดัจนแข้งขาสั่น

“อ๊ะ”

เพยีงแค่ขยบัแผ่วเบา ความแขง็แกร่งกแ็ทรกลกึเข้าไปในกายอกี 

ท�าเอาเธอจกุแน่นไปหมด มนัทั้งร้อนและใหญ่โต ยิ่งยามที่ส่วนปลาย

หยกัครดูกบัผนงัด้านใน ท่อนขาที่ใช้พยงุร่างกายไว้กส็ั่นจนแทบจะทรดุ

ลงเสยีดื้อๆ ครมิาหอบกระเส่า แทบไม่มแีรงขยบัเพราะความคบัแน่น

ที่จู่โจมอย่างหนกั มนัทั้งจกุแน่นและเตม็ล้น แต่ในขณะเดยีวกนัเธอก็

ต้องยอมรบัว่าพอใจกบัทกุสมัผสัของเขา

“อย่ายั่วฉนั”

หญิงสาวคงไม่รู้ว่าการกระท�านั้นก�าลังจะท�าให้คนมองเป็นบ้า 

คณณิแทบคลั่งตอนได้เหน็เรอืนร่างสมส่วนค่อยๆ กลนืกนิร่างกายของ

เขา เธอขยบัแผ่วเบาดูยั่วยวน ใบหน้าแดงจดัที่เหมอืนจะร้องไห้เพราะ

ความต้องการก็ท�าเอาเขาไม่อยากอดทน คณิณอยากกระแทกท่อน

กายร้อนผ่าวเข้าออกในกายเธอซ�้าๆ 

“ครมี...อกึ”

“เธอท�าไม” คณิณหัวเราะในล�าคอกับแววตาซุกซนปนตื่น

ตระหนก ก่อนจะวาดท่อนแขนลงกับเอวคอดเล็กแล้วกระชากเข้าหา

แก่นกายร้อนจดัของตวัเองอย่างต้องการกลั่นแกล้ง

“ตอบฉนัหน่อยเดก็ด”ี

กายแกร่งโน้มลงไปใกล้ กระซบิเสยีงทุ้มพร่าชดิล�าคอขาวก่อน

จะขบเม้มดดูดนุ ฝ่ามอืกย็งัลูบไล้อยู่กบัสะโพกกลมแล้วเคล้นขย�า เขา

แกล้งควงสะโพกไปมาแล้วก็ได้ยินเสียงหวีดหวานจากคนใต้ร่างแทบ

จะทนัท ีชายหนุม่ยกยิ้มพอใจ ยิ่งถกูบบีรดัแน่นมากเท่าไร เสยีงค�าราม

ทุ้มต�่ากย็ิ่งดงัขึ้น 
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ถึงอย่างนั้นก็ยังกลั่นแกล้งอีกฝ่ายโดยถอนตัวตนออกจนเกือบ

สดุแล้วเบยีดกระแทกลงไปสดุแรง

“อ๊า!”

คริมาส่ายหน้าลงกับหมอน เสียงร้องแหบแห้งเพราะอีกคนไม่

ออมแรงให้กนัแม้แต่น้อย ถงึอย่างนั้นร่างกายของเธอกลบัตอบสนอง

ทกุสมัผสัร้อนแรงอย่างถอืด ีความหวามไหวรนุแรงแทรกซมึทกุอณเูนื้อ 

ผิวกายขาวจัดของเธอเปลี่ยนเป็นแดงเรื่อทั้งจากความร้อนของไฟ

ปรารถนาและสมัผสัของฝ่ามอืที่บบีเคล้นหนกัหน่วง ก่อนจะต้องหวดี

ร้องเสยีงดงัอกีหนเมื่อคนตวัสูงโน้มกายเข้าทาบทบั 

ความร้อนแรงส่งผลให้คนตัวเล็กดิ้นเร่าเมื่อร่างหนาคร่อมทับ

แล้วโถมกายเข้าใส่เป็นจังหวะหนักหน่วง สะโพกหนาของชายหนุ่ม

กระแทกเข้าออกถี่เรว็ไม่เว้นช่วง ยิ่งอยู่ในท่านี้เธอยิ่งรบัรูถ้งึสมัผสัล�้าลกึ

และแนบแน่น สอดลกึยิ่งกว่าทกุครั้ง แต่คนด้านหลงักลบัไม่ผ่อนปรน

ให้กนัแม้แต่น้อย

คณิณยังเร่งจังหวะพร้อมทั้งหยัดกายเข้าลึก ท่อนแขนแข็งแรง

โอบเอวคอดเพื่อยึดไว้ก่อนจะโถมแรงเข้าใส่ทั้งวาบหวามและดุดันจน

ได้ยนิเสยีงคราง

ร่างกายของคนทั้งคู ่สอดประสานกัน หลอมรวมทุกความ

ปรารถนาเข้าด้วยกันเป็นสัมผัสร้อนแรง คณิณปรนเปรออีกฝ่ายด้วย

จังหวะดุดันอย่างที่เจ้าตัวชอบ ก่อนเขาจะหยัดกายเข้าใส่หนักๆ อีก

สองสามครั้งแล้วปลดปล่อยของเหลวเหนียวข้นให้ฉีดพ่นลงบนแผ่น

หลงัขาวเนยีน 

“อา!”

คณิณรีดเค้นมันออกมาทุกหยาดหยด ก่อนร่างใหญ่หนาของ

ชายหนุ่มจะซวนซบลงบนร่างเลก็ๆ แล้วดงึเธอเข้าไว้ในอ้อมแขน โอบ

กอดร่างกายของเธอเอาไว้ด้วยสมัผสัของเขาตลอดทั้งคนื
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เช้าวันศุกร์กับการจราจรติดขัดดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกติ

ส�าหรับประเทศนี้ ไม่สิ...ไม่ใช่แค่วันนี้ แต่เป็นทุกวันที่ผู้คนล้วนต้อง 

เสียเวลาไปหลายชั่วโมงบนท้องถนน ซึ่งผู้คนที่ว่านั้นก็รวมสามชีวิตที่

ตดิแหงก็อยู่ในรถตอนนี้ด้วย 

“วนันี้บอสมปีระชมุตอนสบิโมงถงึสบิเอด็โมงนะคะ แล้วกเ็ที่ยง

ครึ่งมนีดัเซน็สญัญากบัคณุอนนัต์ ครมีจองร้านอาหารไว้ให้แล้วค่ะ”

เจ้าของเสยีงเรยีบเรื่อยน่าฟังเอ่ยขึ้น ถอืเป็นเรื่องปกตไิปเสยีแล้ว

ที่ครมิาจะใช้เวลาในช่วงนี้ย�้าตารางงานประจ�าวนัให้เจ้านายฟังอกีครั้ง 

นอกเหนอืจากที่เธอแจ้งไว้ผ่านอเีมลในทกุต้นสปัดาห์ ที่ต้องท�าเช่นนี้ก็

เพื่อป้องกันความผิดพลาดรวมถึงอัปเดตตารางต่างๆ ของเขาให้เป็น

ปัจจบุนัที่สดุ

“แล้วตอนเยน็ล่ะ”

“ตอนเยน็ว่างค่ะ ไม่ได้มนีดัที่ไหน”

“อมื”

บทสนทนาระหว่างกนัจบลงเพยีงสั้นๆ ก่อนเจ้านายหนุ่มจะหนั

กลบัไปมองชาร์ตในไอแพดเครื่องเดมิต่อ ส่วนหญงิสาวกข็ยบัห่างออก

มาเลก็น้อยเมื่อเสรจ็สิ้นหน้าที่ของเลขานกุาร 

คริมาขยับนั่งตัวตรงพลางกระชับคอเสื้อที่สวมอยู่ให้เข้าที่เข้า

ทาง กลัวว่ารอยที่อีกฝ่ายท�าไว้เมื่อคืนจะมีใครสังเกตเห็นเข้า มันคง 

ไม่เหมาะสมนกั และเธอรู้ดวี่าควรระวงัตวั 

นอกจากความคลุมเครือของสถานะระหว่างกันแล้ว แน่นอน 

เรื่องราวของเธอและท่านประธานหนุ่มกไ็ม่ใช่เรื่องเปิดเผยในบรษิทั มี

เพยีงผูช่้วยและเพื่อนสนทิอย่างมนภาสเท่านั้นที่รูท้กุอย่างมาตั้งแต่ต้น 

คริมาคิดว่านั่นเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้ว เธอไม่ได้น้อยเนื้อต�่าใจอะไร

เพราะรู้สถานะของตัวเองดี และไม่คิดเรียกร้องสิ่งที่ไม่มีวันได้เป็น

เจ้าของ
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ทกุวนันี้สิ่งที่เธอได้รบัจากเขากม็ากพอแล้ว ทั้งเงนิเดอืนจากการ

ท�างานประจ�า แล้วยงัค่าใช้จ่ายส่วนตวัที่เขามอบให้ด้วยความพศิวาส 

มนัมากพอให้เธอใช้ชวีติได้อย่างไม่เดอืดร้อน 

นอกจากนั้นคณณิยงัสอนเรื่องการลงทนุต่างๆ ให้เธอด้วย ไม่ว่า

จะเป็นการลงทนุในหุน้หรอืการซื้อขายกองทนุเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่

คุ้มค่า การใช้เงนิต่อเงนิ ให้เงนิท�าเงนิ วถิเีหล่านั้นเธอกเ็รยีนรู้มาจาก

เขา แน่นอนว่าได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า

ทกุอย่างมากมายจนคดิว่าต่อให้ไม่ได้อยูต่รงนี้แล้ว เธอกใ็ช้ชวีติ

ต่อได้อย่างไม่ล�าบาก ถ้าวนัไหนที่หน้าที่ของเธอจบลง การเดนิออกจาก

ชวีติของเขาคงไม่มผีลในเรื่องนี้ จะมกีแ็ต่กบัหวัใจของเธอเท่านั้นที่คง

ได้รบัผลกระทบอย่างรนุแรงที่สดุ 

แต่นี่ไม่ใช่เรื่องเศร้าอะไรหรอก บอกตามตรงว่าเธอใช้ชวีติอย่าง

เตรยีมพร้อมมาโดยตลอด ถ้าวนันั้นมาถงึ เธอกไ็ด้แต่หวงัว่าตวัเองจะ

สามารถใช้ชวีติต่อไปอย่างไม่เจบ็ปวดนกั หวงัว่าจะมคีวามสขุ แม้ว่า

จะไม่มเีขาข้างกายแล้วกต็าม

“ครมี! ได้ยนิที่ฉนัพูดไหม”

“อ๊ะ! เมื่อกี้บอสว่าอะไรนะคะ”

ครมิาสะดุง้ เสยีงเข้มของเจ้านายปลกุคนที่อยูใ่นภวงัค์อย่างเธอ

ให้รบีหนัไปมอง และเหน็ว่าเขาเองกม็องเธออยู่ก่อนแล้ว 

“เมื่อเช้าเธอไม่ได้ทานข้าว”

“คะ?”

“หวิหรอืเปล่า”

ค�าถามนั้นไม่เพียงเฉลยให้คนฟังเข้าใจ แต่ยังท�าให้สารถีหนุ่ม

ด้านหน้ายกยิ้มข�าอีกด้วย แต่ไม่นานผู้ช่วยคนสนิทก็ถูกสายตาดุดัน

ของเจ้านายตวดัมองเป็นเชงิว่า ‘เงยีบปากไป’ มนภาสจงึท�าเพยีงยิ้ม

บางแล้วหนัไปสนใจขบัรถต่อ ถงึอย่างนั้นกย็งัอดคดิไม่ได้ว่า
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‘คนปากแขง็นี่เอาอะไรมางดักไ็ม่ออกจรงิๆ’ 

คริมาย่นหัวคิ้วเล็กน้อยเพราะไม่เข้าใจสายตาฟาดฟันของทั้งคู่ 

ก่อนหญงิสาวจะรบีหนัไปตอบค�าถามเจ้านายอย่างเป็นปกต ิ

“ยงัไม่หวิค่ะ เดี๋ยวไปถงึบรษิทัครมีค่อยแวะซื้อในคาเฟ่กไ็ด้” มี

บ้างในบางวนัที่เธอไม่ได้รบัประทานอาหารมาจากบ้านใหญ่ เพราะยงั

เช้าเกินไปจึงไม่รู้สึกหิว อาศัยมาซื้อของกินเล่นที่นี่ และบางทีก็ถือ

โอกาสซื้อกาแฟแก้วโปรดส�าหรบัเจ้านายด้วย

“ตามใจ”

เมื่อได้ยนิเสยีงหวัเราะเบาๆ จากคนด้านหน้า เธอจงึส่งยิ้มไปให้ 

แม้จะไม่รู้ความหมายของเสยีงหวัเราะนั้นกต็าม 

วันนี้มนภาสอาสามาเป็นสารถีขับรถให้เนื่องจากพวกเขาต้อง

เข้าบรษิทัพร้อมกนัแต่เช้า เจ้าตวัให้เหตผุลว่าไม่อยากเปลอืงน�้ามนัรถ

ตวัเอง แต่เธอคดิว่าเขาคงแกล้งกวนโมโหเจ้านายไปอย่างนั้นเอง

“แวะซื้อกาแฟให้ฉนัด้วยแล้วกนั”

“ได้ค่ะ” หญงิสาวรบัค�า ในขณะครุน่คดิถงึบรษิทัที่พวกเธอก�าลงั

จะไปถงึ

เคเอกรุ๊ปเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่นอกจากเงินเดือนสูงลิ่วแล้ว 

สวสัดกิารต่างๆ ยงัครบครนัและเป็นเลศิ นอกจากนั้นยงัมสีทิธพิเิศษ

อีกหลายอย่างส�าหรับพนักงาน คริมาคิดว่าเธอโชคดีมากที่ได้เข้า

ท�างานที่นี่ 

เธอเรยีนจบด้านภาษาซึ่งการท�าหน้าที่เลขานกุารนั้นค่อนข้างใช้

ทกัษะด้านนี้กจ็รงิ แต่ทกัษะด้านอื่นของเธอเรยีกได้ว่าแทบจะเป็นศนูย์ 

เธอต้องเรยีนรู้ใหม่ทั้งหมด ต้องท�างานละเอยีดและรอบคอบ ใช้เซนส์

ในบางครั้ง ต้องรู้รอบแม้กระทั่งเรื่องร้านอาหาร การเลือกของขวัญ

ส�าหรับคู่ค้า รวมถึงรายละเอียดยิบย่อยอีกหลายอย่างที่ส�าคัญไม่แพ้

กนั ที่ผ่านมาเธอพยายามอย่างหนกัเพื่อเรยีนรูแ้ละท�าหน้าที่ตรงนี้อย่าง
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เตม็ที่ กระทั่งได้รบัการยอมรบัในที่สดุ เพราะขนาดผู้ช่วยคนเก่งยงัชม

จนเธอปลาบปลื้มไปหลายวนั

“เอาละครับ ในที่สุดก็ถึงสักที” ผู้ช่วยทุกต�าแหน่งเอ่ยอย่าง

อารมณ์ดี มนภาสช�าเลืองมองกระจกมองหลังเล็กน้อย ท�าทีเป็นไม่

สนใจดวงตาดเุข้มของเพื่อนที่มองมาแทบถลน 

มนัจะอะไรนกัหนากบัการที่เขาแค่หนัไปยิ้มกบั ‘คน’ ของมนั

เบื่อคนขี้หวง!

หลังจากติดแหง็กบนท้องถนนมานาน ในที่สุดรถยนต์คันหรูก็

เลี้ยวเข้าสู่เขตอาคารที่มสีถาปัตยกรรมโดดเด่น พอมาถงึบรษิทัครมิา

ก็รีบขออนุญาตเจ้านายเข้าไปซื้อชุดอาหารเช้าง่ายๆ ในคาเฟ่ที่มีไว้

บรกิารพนกังาน 

“คณุมาร์คเอาอะไรไหมคะ ครมีเลี้ยงเอง”

เธอหันไปถามผู้ช่วยคนสนิทของเจ้านายซึ่งได้รับหน้าที่ให้มา

ช่วยถอืของ แม้เธอจะยนืยนัไปแล้วว่าไม่อยากรบกวนและถอืขึ้นไปเอง

ได้ มนัไม่ได้มากมายเลยสกันดิ แต่สายตาดุๆ  ของคนเป็นนายกม็อง

อย่างกดดนั สดุท้ายเธอจงึต้องท�าตามอย่างเลี่ยงไม่ได้

“ไม่เป็นไรดกีว่าครบั”

“เป็นอเมรกิาโนเยน็แล้วกนัเนอะ”

เพราะรู้ว่าเขาจะปฏิเสธ คนเอ่ยถามจึงมัดมือชกสั่งเครื่องดื่ม

แก้วโปรดให้โดยไม่ถามความเห็นเป็นครั้งที่สอง ส่วนคนถูกมัดมือชก

ก็ได้แต่อมยิ้มข�าด้วยความจ�ายอม เขาไม่แปลกใจเท่าไรที่เจ้านายจะ 

‘หลง’ หญงิสาวคนนี้มากขึ้นทกุวนั

มนภาสท�างานเป็นผูช่้วยของคณณิมาหลายปีและที่สนทิชดิเชื้อ

เช่นนี้เพราะเป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่เด็ก เรียกได้ว่าล้มกลิ้งมาด้วย

กันตั้งแต่เกิด แต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้ เขาเองก็ไม่ใช่คนชอบป่าว

ประกาศอะไร เวลาอยูใ่นบรษิทัจงึรบัหน้าที่เป็นเพยีงผูช่้วยคนสนทิ หรอื
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เรยีกง่ายๆ ว่า ‘เจเนอรลัเบ๊’ ของคณณินั่นแหละ

และที่จริงแม้เขาไม่ใช่คนชอบพูดไปเรื่อย แต่ถ้าจะให้เล่าถึง

ความเปลี่ยนแปลงของเจ้านายว่าหลงัจากเปิดรบั ‘ใครบางคน’ เข้ามา

ในชวีติแล้วเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างนั้น เขานั่งเล่าได้เป็นวนัๆ เลยทเีดยีว

“มาครับ ผมช่วย” มนภาสปรี่เข้าไปหาหญิงสาวหลังเจ้าตัว

พยายามหอบหิ้วข้าวของจนเตม็ไม้เตม็มอื 

“ส่งมาเถอะครับ ถ้าบอสมาเห็นเดี๋ยวผมถูกเตะโด่งออกจาก

บรษิทัพอด”ี เขาว่ายิ้มๆ มองหญงิสาวที่ยื่นบางส่วนมาให้ แต่กย็งัมี

บางส่วนที่เธอถือไว้เอง เขาส่ายหน้าช้าๆ ก่อนจะฉวยเอามาถือไว้

ทั้งหมด เพราะขืนเจ้านายคนดุมาเห็นว่าเขาละเลยหน้าที่มีหวังโดน

สายตาฟาดฟันไม่หยดุแน่นอน

“ใครจะไปไล่คนเก่งแบบคณุมาร์คออกได้ล่ะคะ ไม่มทีางหรอก

น่า”

ถ้าเป็นเรื่องอื่นมนภาสคงไม่เถยีง แต่ถ้าเป็นเรื่องนี้เขาไม่มั่นใจ

เท่าไร

“ถ้าเป็นเรื่องคุณ หมอนั่นน่ะไม่ปล่อยผมแน่” ชายหนุ่มบ่น

พมึพ�ากบัตวัเอง แต่คงดงัไปหน่อย

“คณุมาร์คว่าอะไรนะคะ”

“อ้อ เปล่าครบั ผมบอกว่ารบีขึ้นไปดกีว่า เดี๋ยวบอสจะรอนาน” 

ว่าแล้วกเ็ป็นฝ่ายเดนิน�าไปยงัลฟิต์ ครมิามองตามคนตวัสงูอย่าง

ไม่เข้าใจนกั แต่สดุท้ายกห็ลดุยิ้มเมื่อเหน็เจ้าตวักวกัมอืเรยีก

ลฟิต์ส่วนตวัของผูบ้ริหารขึน้มาหยุดบนช้ันยีสิ่บสามซึง่เป็น

ชั้นสูงสุดของตึก เป็นพื้นที่ส�าหรับท่านประธานและผู้บริหารระดับสูง

โดยเฉพาะ ส่วนเลขานกุารอย่างเธอมโีต๊ะท�างานตั้งอยูใ่นห้องของท่าน

ประธานอกีท ี
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“ขอบคณุนะคะ”

คริมาเอ่ยขอบคุณเบาๆ หลังช่วยเปิดประตูให้คุณผู้ช่วยเพราะ

เจ้าตวัถอืข้าวของของเธอไว้เตม็สองมอื ทว่ายงัไม่ทนัได้ช่วยเอาไปวาง

บนโต๊ะ ผู้เป็นเจ้านายที่มองลอดมาจากกระจกใสก็เปิดประตูออกมา

จากห้องแล้วเดนิตรงเข้ามาหา

“วางเสรจ็กอ็อกไปได้แล้ว มงีานต้องท�าไม่ใช่หรอืไง”

“ครบัๆ คณุเจ้านาย ผมมงีานต้องท�าอกีเยอะเลย”

คนหนึ่งออกค�าสั่งเสยีงเรยีบ ส่วนอกีคนกร็บัค�าสั่งด้วยน�้าเสยีง

กวนประสาท ภาพที่ทั้งสองฟาดฟันกนัด้วยสายตานี้ถอืเป็นเรื่องปกติ

ส�าหรบัคนมองอย่างเธอไปแล้ว ครมิาส่ายหน้าช้าๆ ไม่รู้ท�าไมเจ้านาย

ของเธอถงึเขม่นอกีคนนกั เหน็เวลาท�างานด้วยกนัสองคนกป็กตดิ ีแต่

พอมเีธออยู่ด้วยท�าไมบรรยากาศเป็นแบบนี้กไ็ม่รู้ 

หลังผู้ช่วยคนสนิทออกไปแล้ว ห้องทั้งห้องก็กลับสู่ความเงียบ

อกีครั้ง ทว่าไม่นานคนเป็นเจ้านายกเ็อ่ยขึ้น

“รบีกนิซะส”ิ

เลขานกุารสาวรบัค�าสั่งแล้วนั่งลงบนโซฟาในห้องอย่างไม่อดิออด

เพราะเริ่มหิวแล้ว เธอหยิบแซนด์วิชที่ซื้อออกมากัดเต็มค�า อีกมือ

ประคองแก้วโกโก้ร้อนขึ้นมาจบิ โดยไม่รูว่้าท่าทางเอรด็อร่อยของตวัเอง

นั้นตกอยู่ในสายตาใครบางคนมาตั้งแต่ต้น 

“เกอืบลมื นี่กาแฟร้อนของบอสค่ะ”

กว่าเธอจะนึกได้ก็ตอนที่กัดแซนด์วิชไปเกือบครึ่งชิ้น คณิณกด

ยิ้มมุมปาก แต่ไม่นานสีหน้าก็กลับมาเรียบเฉยเช่นเดิม เขารับแก้ว

กาแฟจากมอืเลก็ของเธอที่ยื่นให้ กลิ่นของมนัหอมฟุ้งไปทั่วห้อง และ

น่าแปลกที่คนเป็นเจ้านายอย่างเขากลับเลือกทิ้งตัวนั่งลงข้างๆ คนที่

เอรด็อร่อยกบัอาหารเช้า แทนที่จะกลบัเข้าไปในห้องอย่างเช่นทกุวนั

‘เอ้า! ท�าไมมานั่งตรงนี้ล่ะ’
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แน่นอนว่านั่นเป็นเพียงเสียงในความคิด เพราะความจริงแล้ว

คอืเธอนั่งเงยีบกรบิ 

ครมิากลบัมานั่งยดืตวัตรง ถอืแซนด์วชิที่กดัไปอกีครึ่งค�าค้างไว้

ในมอื ตอนนี้ยงัไม่ถงึเวลางานเธอจงึตั้งใจจะท�าตวัเอ้อระเหยสกัพกั แต่

ก็กระอักกระอ่วนอยู่ไม่น้อยเมื่อร่างสูงใหญ่เบียดเข้ามาใกล้จากด้าน

ข้าง 

บอกก่อนว่าถึงเธอและเจ้านายหนุ่มจะมีความสัมพันธ์ที่มาก 

กว่าเจ้านายกบัลกูน้อง แต่เวลาท�างานนั้นคณณิทั้งจรงิจงัและเคร่งขรมึ 

นอกจากครั้งนั้นที่ถูกเขาลงโทษจนเกอืบเสยีงาน เป็นครั้งแรกและครั้ง

เดียวที่เธอจะไม่มีทางให้เกิดขึ้นอีก เพราะเมื่อก่อนเวลาเธอท�าผิดเขา

ก็ตักเตือนและให้ค�าแนะน�า พอท�าดีก็จะชื่นชมและมีรางวัลให้เสมอ 

นั่นถือเป็นเรื่องดีมาก เพราะเธอเองก็ต้องการเรียนรู้และใช้ความ

สามารถในการท�างานอย่างเตม็ที่เช่นกนั 

“บอสทานแซนด์วชิไหมคะ”

บรรยากาศของความเงียบที่ชวนให้อึดอัดท�าเอาคนพยายาม

ท�าตวัลบีเลก็ต้องเป็นฝ่ายเอ่ยถามเพื่อเริ่มต้นบทสนทนา กเ็จ้านายเล่น

จ้องเธอเคี้ยวแซนด์วชิไม่วางตาขนาดนี้ ต่อให้หวิจนไส้บดิเธอกก็ลนืมนั

ลงคอไม่ได้อยู่ดี

“อมื”

พอได้ยินเสียงตอบรับ คนเป็นเลขานุการก็กุลีกุจอควานหา

แซนด์วชิที่ซื้อมาเผื่อหลายชิ้นแล้วยื่นให้ ทว่าความจรงินั้นคนขอไม่ได้

อยากกินของในมือเล็ก แต่เป็นแซนด์วิชน่าอร่อยที่อยู่ในปากของเธอ

ต่างหาก

“ขอชมิหน่อย”

“อ๊ะ”

ร่างเลก็จ้อยของเลขานกุารสาวถูกรวบไว้ ก่อนรมิฝีปากร้อนจดั
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ของเจ้านายหนุ่มจะทาบลงมาปิดด้วยความร้อนแรง คณิณกวาดลิ้น

ไปตามกลบีปากที่มรีสชาตหิวานมนัของครมีซอสตดิอยู ่ดดูชมิแผ่วเบา

ตรงนั้นก่อนจะแทรกลิ้นเข้าไปในโพรงปาก 

เสยีงครางอู้อี้รวมถงึฝ่ามอืเลก็ๆ ที่ขยุม้อยูบ่นเสื้อไม่ได้ท�าให้คน

ตัวสูงหยุดการกระท�าแต่อย่างใด คริมาดิ้นขลุกขลัก ทว่าก็ไม่ได้รับ

อนุญาตให้หลบหนีเมื่อเอวคอดถูกดึงเข้าหาแผงอกแน่นตึงของชาย

หนุ่ม รมิฝีปากถูกบดเบยีดจนสมัผสัได้ถงึลมหายใจร้อนผ่าว เจ้านาย

หนุ่มดูดกลืนราวกับว่ามันอร่อยจนต้องวนเวียนฉกชิมซ�้าๆ และกว่า

แซนด์วชิชิ้นนั้นจะหมด คนในอ้อมแขนกถู็กกนิจนปากบวมแดงไปหมด

เนื่องจากแรงขบกดัของคนตวัสูง 

“อมื อร่อย”

ไม่เพียงแค่พูด เจ้าของเสียงยังวกมาตวัดลิ้นเลียกลีบปากของ

เธอซ�้าเพื่อชิมทุกอย่างอีกหลายครั้ง ดูดย�้าหนักๆ ราวกับไม่สามารถ

อดทนกบัความอ่อนหวานนี้ กว่าจะได้รบัอสิระและกลบัเข้าไปท�างาน

ได้ หญงิสาวกใ็ช้เวลารวบรวมสตทิี่แตกกระเจงิอยู่หลายนาท ี

คณณิเคร่งขรมึเรื่องงานกจ็รงิ แต่เรื่องขยนัรงัแกเธอเขากจ็รงิจงั

ไม่น้อยไปกว่าเรื่องอื่นเลย!

วันนั้นทั้งวันคริมาตามติดเจ้านายพร้อมทั้งคอยท�าหน้าที่

เลขานกุารอย่างดเียี่ยม กระทั่งช่วงเที่ยงที่เขาต้องออกไปพบคณุอนนัต์

ซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่คุ้นเคยและท�าธุรกิจร่วมกันมานาน และเพราะ

ทั้งคู่สนทิสนมกนัเป็นการส่วนตวัอยู่แล้ว เธอจงึไม่ต้องตามไปด้วย

เที่ยงนั้นครมิาจงึสั่งอาหารดลิเิวอรมีารบัประทานแทนการลงไป

ศูนย์อาหารด้านล่าง ส่วนหนึ่งก็เพราะต้องการเคลียร์งานที่ยังค้างอยู่

ด้วย 

เวลาผ่านไปหลายชั่วโมงที่เลขานุการคนเก่งจดจ่ออยู่กับหน้าที่
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ที่ได้รบัมอบหมาย เธออ่านและตอบอเีมลซึ่งส่งมาวนัละหลายสบิฉบบั 

รวมถงึจดบนัทกึตารางงานเพิ่มเตมิส�าหรบัเดอืนหน้าที่เธอต้องวางแผน

และท�าเอาไว้ล่วงหน้า 

พอเหลือบมองนาฬิกาอีกครั้งก็พบว่าตัวเองจ่อมจมอยู่กับมัน

นานพอสมควร ตอนนี้เป็นเวลาเกอืบบ่ายสามแล้ว แต่ภายในห้องยงั

คงเงยีบสงบเนื่องจากเจ้านายยงัไม่กลบัเข้ามา ทว่าดูเหมอืนคนที่เธอ

นึกถึงจะอายุยืนไม่น้อย เพราะทันทีที่ความคิดนั้นจบลง ประตูห้อง

ท�างานกเ็ปิดออก 

“กลบัมาแล้วเหรอคะ”

เลขานุการสาวปรี่เข้าไปหาคนตัวสูงพร้อมท�าหน้าที่ เธอรับสูท

ตัวนอกที่เขาถอดออกมาถือไว้ ไม่แน่ใจว่าเป็นอากาศร้อนจัดจาก

ภายนอกหรอืว่าอะไรที่ท�าให้คนตรงหน้าปลดกระดมุเชิ้ตที่สวมอยูอ่อก 

แม้จะแค่สองเมด็ แต่คนมองกเ็หน็แผงอกแน่นตงึ 

ครมิาหนัมองไปทางอื่น หวัใจเต้นตึ้กตั้กขึ้นมากะทนัหนั ยิ่งได้ยนิ

เสยีงหวัเราะจากคนด้านหลงั หญงิสาวกถ็งึกบัรบีก้มหน้า เธอเคยบอก

หรือยังว่าคณิณเป็นผู้ชายที่ใส่สูทแล้วดูดีมาก ทุกอย่างดูชวนมองไป

หมด ด้วยสัดส่วนความสูงหนึ่งร้อยแปดสิบปลายๆ ยิ่งท�าให้ร่างกาย

ของเจ้าตัวดูโดดเด่น ยิ่งพอมาอยู่ในชุดท�างานแบบนี้ เขาก็ยิ่งเหมาะ

กบัค�านยิามของค�าว่า ‘Daddy’ ตามนยิายรกัส�าหรบัผู้ใหญ่ที่เธอชอบ

อ่าน

แล้วเธอกเ็พิ่งรู้ตวัว่าเผลอมองเจ้านายนานเกนิไปตอนที่เขาเดนิ

มาหยดุอยู่ตรงหน้า ใบหน้าหล่อเหลาโน้มลงมาใกล้จนสมัผสัได้ถงึลม

หายใจอุ่น ใกล้จนเธอต้องถอยหลังไปหนึ่งก้าว ในหัวนึกประมวลหา

ทางรอด แล้วเธอกเ็ลอืกถามค�าถามเพื่อดงึความสนใจ

“เอ่อ บอสจะรบัชากบัของว่างไหมคะ”

ทว่าเจ้านายหนุ่มกลบัส่ายหน้า 
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“ทะ...ทกุอย่างราบรื่นดใีช่ไหมคะ” 

คนเป็นเลขานกุารยงัไม่ยอมแพ้ แต่เสยีงของเธอกต็ดิขดัเลก็น้อย

ตอนที่อกีฝ่ายยิ่งก้มลงมาใกล้ราวกบัรู้ว่าเธอก�าลงัหลบเลี่ยง เธออยาก

กลั้นหายใจ แต่ไปๆ มาๆ กลบัสูดกลิ่นหอมอ่อนที่ลอยอยู่ใกล้ๆ นั้น

แทนอย่างเผลอไผล ส่วนคนตัวโตกว่านั้นหลุดเสียงหัวเราะแผ่วเบา 

ก่อนจะตอบค�าถามคนช่างซกัโดยก้มลงไปกระซบิข้างหู

“อมื ราบรื่น”

คณณิตอบค�าถาม แต่ดวงตากลบัไม่ละไปจากใบหน้าเนยีนใส

ของคนตวัเลก็กว่าแม้แต่นดิ ระยะห่างที่น้อยอยู่แล้วกพ็ลนัน้อยลงอกี

เมื่ออกีฝ่ายขยบัเข้ามาใกล้ ฝ่ามอืใหญ่ของเจ้านายหนุ่มวางบนแก้มที่

เปลี่ยนเป็นสแีดงจดัแล้วลูบไล้เบาๆ อย่างหยอกล้อ แต่ที่ท�าเอาคนฟัง

ถงึกบัหน้าร้อนและหายใจสะดดุกค็งเป็นเสยีงกระซบิว่า...

“รอยบนคอเธอสวยด ีฉนัชอบ”

คนบอกชอบท�าท่าว่าจะก้มลงมาดูรอยนั้นใกล้ๆ คริมารู้ทันจึง

ขยบัห่างออกมา เธอรู้อยู่เตม็อกว่าเขาไม่ท�าแค่มองแน่ๆ แต่กย็งัหลบ

เกือบจะไม่พ้น ริมฝีปากหยักของเจ้านายหนุ่มเกือบแตะลงบนรอย 

สกีหุลาบเพื่อย�้าเตอืนความทรงจ�าได้ส�าเรจ็ โชคดทีี่โทรศพัท์มอืถอืของ

เขาส่งเสยีงขดัขึ้นเสยีก่อน

“ระ...รบัโทรศพัท์เถอะค่ะ”

ใบหน้าคนถูกขัดเข้มขึ้นเล็กน้อย แต่พอเจ้าตัวหยิบเครื่องมือ

สื่อสารนั้นขึ้นมา ชื่อที่ปรากฏบนจอกท็�าให้เขาเปลี่ยนมาออกค�าสั่งกบั

เธอแทน

“วนันี้เธอกลบัพร้อมมาร์คกแ็ล้วกนั ตอนเยน็ฉนัมนีดั” 

‘อกีแล้ว...’

“แล้วบอส เอ่อ จะกลบัไปทานข้าวที่บ้านไหมคะ”

“ไม่กลบั ไม่ต้องรอ”
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ครมิาพยกัหน้ารบัรู้ เธอไม่ถามอะไรต่อ เพราะรู้ดวี่านดัที่ไม่ได้

ลงแผนในตารางถอืเป็นเรื่องส่วนตวัที่เลขานกุารอย่างเธอไม่ควรรู้ 

หญิงสาวเผลอถอนหายใจเมื่อคนตัวโตผละออกไปรับโทรศัพท์

ข้างนอก เธอก้มมองเสื้อสูทตวัใหญ่ที่ยงัถอืค้างอยู่ในมอื กลิ่นน�้าหอม 

อ่อนๆ ยงัตดิอยู่บนนั้น ทว่าผูเ้ป็นเจ้าของกลบัค่อยๆ ห่างออกไปทลีะนดิ 

รอยยิ้มบนใบหน้าระบายขึ้นเพื่อกลบเกลื่อนความรู้สึกบางอย่าง... 

ความรู้สกึที่เธอรู้ดวี่าไม่ควรเกดิขึ้น 

‘ท�าตัวให้ชินไว้ครีม เพราะในวันที่ตัวจริงของเขาก้าวเข้ามาจะ

ได้ไม่เจบ็มากนกั’


