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ขนดก อกแนนเปรี๊ยะ

ชายหนุมนอนหงายมองหญิงสาว สวย หนาใส แตไมไดไรสมอง

เธอมีอาชีพเปนถึงแพทยผิวหนังมือดีที่สุดคนหนึ่ง ประสบความสําเร็จ
ตั้งแตอายุยังนอย ทวาหากเปนเรื่องดื้อรั้นแลวละก็ ‘ไอรดา วนารมย’
คุณหมอสาวหนาเด็กคนนีค้ อื ทีส่ ดุ ดานเอาแตใจทีเ่ ขาเคยเจอมา ผูห ญิง
เอาแตใจเปนอะไรที่คนอยางเขาไมคิดจะทน แตพอเปนไอรดา ไมรู
ทําไมเขากลับรูสึกวาถาไมเอาแตใจ ไมเรื่องเยอะ ก็ไมใชผูหญิง
เขาพยายามดึงสติเธอ ดูเหมือนสติของแมเจาประคุณขาดกระเจิง
ไปนานแลว เวลานี้ มือนอยๆ คอยขยับมาลูบแผงอกเขา แลวพูดวา
“ขนแกนุมมือดีจังเจาโทมัส” เธอไมลูบขนเปลาๆ ยังยิ้มใหอยาง
นารัก “ฉันชอบลูบขนแกจัง”
‘ตฤณ วนารมย’ ผุดรอยยิ้มกลั้นขํา
“ที่พลอยลูบอยู มันขนอกพี่ตางหากไมใชขนเจาโทมัส” เขามอง
ไอรดา แตเธอก็ยังเห็นหนาหลอๆ ของเขาเปนไอโทมัส มาฝรั่งตัวนั้น
มันเปนมาหนุม สายพันธุ เปอรเชรอน ทีม่ คี วามสงางาม ขนสีขาวนุม
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แตดวยรูปรางสูงใหญของมันทําใหดูมีพลังมาก คนเปนลุงของไอรดา
ซึ่งเปนบิดาเลี้ยงของเขาซื้อใหในวันเกิดครบรอบยี่สิบสี่ป หญิงสาว
ชอบมา อยากเรียนขี่มา ไอรดาไดรับการสอนขี่มาเบื้องตนจากผูชาย
ที่เธอแอบปลื้มมานานจนอยากจะใชคําวาแฟนแทนชื่อของเขา…
‘พี่หมอเมฆ’
ตฤณพนลมหายใจออกมา ตั้งแตเกิดมา เขาไมเคยถูกผูหญิง
จับกดบนเตียง แลวพยายามปายปนขึ้นมาขี่ดวยความเขาใจผิดวาเขา
เปนมาของเธอ
“อยาขึ้นมา เพราะตอนนี้พี่กําลังขึ้นอยู” หากเธอไมเมา เขาคง
ไมแทนตัวเองวาพี่ เพราะแมตัวดีไมยอมนับญาติกับเขา
มือหนาพยายามดันรางเล็กที่ตะเกียกตะกายขึ้นมาครอมทับ
รางกายของเขาเอาไว หรือรางกายเขามันใจงาย ยอมจํานนตอเธอเอง
ก็ไมรู
“พลอยกําลังเมา เลือกเอาเองนะ ระหวางเลิกออยพี่แลวรีบลง
ไปซะ กับอยากทําอะไรก็ทําตอไปเถอะ แตถาหากมาลูบๆ คลําๆ วุนวาย
กับรางกายพีม่ ากๆ จุดความอดทนของพีม่ นั แตกหักลงเมือ่ ไหร หายนะ
เกิดแน”
ไอรดาไมไดฟงคําที่เขาพูดสักนิด แมตัวดียังโปรยยิ้มใสเขาแลว
พูดวา
“โทมัส แกก็รูวาฉันไมยอมแพอะไรงายๆ ฉันตองขี่แกใหได”
ตฤณมองนักเรียนหัดขี่มาหูตาแพรวพราว “ไหนเคยบอกวา
อกวิศวะอยางพี่มันดูไมนาซบ ดูไมอบอุนเหมือนอกพี่หมอเมฆของ
พลอยไง เอาดีๆ หรือตอนนี้พลอยเปลี่ยนรสนิยมแลว” เขากุมมือเธอ
ที่ลูบคลําอยูตรงหนาอก
“ถึงแผงอกพีม่ นั จะดูไมอบอุน แตขนดก อกแนนเปรีย๊ ะ ลองแลว
พลอยอาจจะติดใจ”
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หลายชั่วโมงกอน คนที่ไมเคยดื่มเหลาสักหยดแตวันนี้ซดวิสกี้

เขาไปแบบออนเดอะร็อกจนเต็มทอง ตฤณจึงตองพาเธอออกมาจาก
บารหรูเพราะเธอเมาหนักจนขับรถกลับเองไมได แตแมคุณนูคุณหนู
ก็ยังคงอยูในหวงฝนหวาน
ไอรดากําลังมีความสุขกับภาพตนเองที่อยูในชุดสีขาวงดงาม
ประดุจเจาหญิงในนิยาย ที่มีเจาชายอบอุนแสนใจดีกําลังยื่นมือมาจับ
แลวบอกวา
“นองพลอย เจาหญิงของพี่เมฆ ไมตองกลัวนะครับ พี่จะสอน
นองพลอยขี่มาเอง”
หญิงสาวสงยิ้มใหแกชายหนุมที่บอกวาจะสอนอาชาบําบัดให
ในขณะที่เจาชายรูปหลอที่มีหนาตาเหมือนรุนพี่ที่เธอแอบปลื้มกําลัง
ปนลงจากหลังมาแลวมาจับสายจูงมาของเธอไปขางหนา พรอมกับ
แหงนมองหนาเธอแลวพูดวา
“เราจะเริ่มฝกการยืดตัวบนหลังมากันแลวนะครับ”
ระหวางทีห่ ญิงสาวกําลังควบขีใ่ หมา เดินไปขางหนา ลุกและยอตัว
ลง เธอก็ไดยินเสียงของรุนพี่ดังแววขึ้น
“นองพลอย จําไวนะครับ ถาหูของมาสองขางลูไปทางดานหลัง
แสดงวามากําลังมีอารมณโกรธ”
ไอรดามองหูของมาที่กําลังควบขี่ ตอนนี้…มันลูไปดานหลัง

หลังจากนอนแผหลาเปนมาใหคุณหมอไมประสาในเรื่องการ

ขี่มาไดทดลองขี่ ในที่สุดจุดความอดทนก็แตกหัก เขาทนนอนเปนมา
ใหมือใหมหัดขี่ไมไดอีกตอไป เพราะทาทีของเธอนั้นเงอะงะงุมงาม
จนทุกอยางดูจะผิดจังหวะไปหมด
หลังจากเขาพลิกกายใหญโตขึ้นมานั่งแลวจัดการกดใหนักเรียน
ฝกหัดลงไปบนทีน่ อน สายตาคมมองคาดโทษพรอมเขนเสียงลอดไรฟน
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ออกมา
“บนเตียงพี่ไมมีมาตัวอื่น นอกจากพี่ กอนจะหัดขี่มา มาเรียนรู
สวนตางๆ ของมากันหนอยไหม”
ไอรดายั ง ปรื อ ตาขึ้ น มองชายหนุ  ม ที่ ชั ก สี ห น า เซ็ ง จั ด ใส ด  ว ย
ดวงตาหวานฉํ่า ในขณะที่สองแขนคลองคอเขาเอาไวแลวสงยิ้มหวาน
อยางนารัก เพราะยังเห็นหนาเขาเปนหมอเมฆา รุนพี่ที่แอบรักมานาน
หลายปตั้งแตครั้งยังเปนนักศึกษาแพทย
“พี่เมฆขา…ไปคะ สัญญาแลวไงวาจะพาพลอยไปออกเทรล1”
ไอรดาจําไดขนึ้ ใจ เขาชวนเธอไปออกเทรลในปากวาง ดวยมาตัวสีนาํ้ ตาลเขม
สายพันธุอาหรับของเขา
ปากหยักลึกรอนรุม ทาบทับลงมาตรงซอกคอหอมกรุน แลวทําให
คนตัวเล็กสะดุง หวีดรองเสียงหลง
“อายยย!” ไอรดาเริม่ ไดสติหลังจากถูกเขาจับปอกเปลือกจนเหลือ
แตรางขาวโพลน หญิงสาวพยายามดิ้นรนผลักเขาออก แตวาเธออยูใน
ทวงทาที่เปนฝายเสียเปรียบ
คุณหมอหนาเด็กเบิกตากวางดวยความตกใจที่เห็นวาเปนคนที่
ไมชอบหนามาตั้งแตไหนแตไร แมวาสาวๆ ที่เธอรูจักจะพูดเปนเสียง
เดียวกันวาผูชายคนนี้…
“หลอขั้นเทพ”
“สายตาเขาทําใหสาวๆ ละลายไดโดยไมตองทําอะไรเลย”
“นายตฤณ! ยี้!”
ไอรดาตั้งสติไดก็เชิดหนาอยางรังเกียจ แมวาสวนลึกกําลังรูสึก
วาบหวามไปกับสัมผัสเรารอน เรียกรองใหตอบสนอง
“สติมาแลวสินะ แตชาเกินไป กวาสติคุณหมอจะมา เราสองคน
1

Trail Running หรือ การวิง่ เทรล คือ การวิง่ แบบผจญภัยบนพืน้ ทีธ่ รรมชาติ เชน ปา, ภูเขา, ทุง หญา ตามภูมปิ ระเทศของ
สถานทีน่ นั้ ๆ
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ก็เตลิดมาไกลแลว” ไอรดาหายใจไมทั่วทอง กับการแนบเนื้อบดเบียด
อยูกับผูชายสองตอสองบนเตียง ทําใหคนไมคุนชินพยายามผลักดัน
สิ่งแปลกปลอมที่บุกรุกอยางหนัก
“ออกไปนะ นี่จะทําอะไร จะฉวยโอกาสกับฉันใชไหม”
“แนนอนครับ โอกาสมา ไมฉวยไวคือคนโง”
“เลว”
“ในสายตาคุณหมอพลอย พี่เคยเปนคนดีดวยเหรอ”
“ก็จริงของนาย ไมมีดี” ไอรดาถอนหายใจราวกับระอา
ตฤณวายิ้มๆ “นึกแลวเชียว ถาพลอยสติดีคงไมคิดอยากจะขี่พี่
แตที่ละเมอเมื่อครู เอาดีๆ คิดวาขี่เจาโทมัสที่คุณพอซื้อใหพลอย หรือ
คิดวาขี่พี่เมฆอยูกันแน ถึงได…”
ในขณะที่ตฤณไมไดระวังตัว อุงมือบางๆ ของไอรดาก็ตะปบเขา
ที่โหนกแกมเขา “ไอคนปากเสีย!”
ตฤณกุมโหนกแกมที่โดนปลายนิ้วของไอรดาขวนเอา เขาพา
ตัวตนออกมาอยูในทาเตรียมพรอมตรงกลางหวางขาคุณหมอสาว
ถอยออกมายืดกายมองแมตัวแสบใหเต็มตา ไอรดาตัวเล็กแคนี้ แลว
เขาก็ไดรับการสนับสนุนมาอยางเต็มที่ เพราะแผนการที่ผูใหญขอให
เธอกับเขาชวยกันหลอกหมอครองฤทธิ์วาเปนแฟนกัน และเขากับเธอ
มีโครงการปมทายาทในเร็ววันนี้ มันไมใชแผนลวงแบบที่ไอรดาเขาใจ
แตเปนคําสั่งลับของนายแพทย วินัย วนารมย ผูเปนบิดาเลี้ยงของเขา
และเปนลุงแทๆ ของไอรดา
“ตฤณ กอนพอตาย พออยากอุม หลานทีเ่ กิดจากแกกับหนูพลอย
แกจะทําใหพอไดไหม”
“คุณพอ”
เขายอมรับวาตกใจมาก ไมรูเพราะเหตุใด ทานถึงตองการใหเขา
กับไอรดากลายเปนคูผ วั ตัวเมียกันจริงๆ ทัง้ ทีร่ วู า ไอรดาเกลียดเขาจะตาย
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แตถึงทานไมขอ เขาก็พรอมจะเปนพอของลูกไอรดา
เมื่อครู เขาฉุนจัด เรียกอยูไดไอพี่เมฆ ไหนๆ โอกาสก็มาถึงแลว
เขามองรางเล็กที่เสียเปรียบอยูมาก ยังไงๆ เขาก็เปนไอคนเถื่อนของ
คุณหมอคนสวยอยูแลว
รอยยิม้ หลอมองคนเมาทีเ่ พิง่ ฟน อยางมีนยั ปากหยักลึกบดเบียด
คนเพิ่งสรางเมา แลวรีบฉกชิม ขบเมมริมฝปากนุมอยางหนักหนวง
ลิ้นรายพยายามแทรกซอนเขาไปในโพรงปาก ไอรดาเมมปากแนน แต
ความวาบหวามทีเ่ ขาปลุกเราอยางชํานาญทําใหครางฮือดวยความหวิวไหว
เกินตานทาน กระนั้นก็ยังฝนตอตาน เนื้อตัวสั่นไปหมด
“แกจะทําอะไร” ไอรดาตวาดออกไป
ตฤณจองมองพรอมยิ้มเจาเลห “ไอคิวระดับหมอ นาจะรูดีวา
พี่กําลังจะทําอะไร คงไมมองเฉยๆ หรอกมั้ง”
“อยานะ ฉันฟองคุณแม คุณลุง แลวก็พี่ฤทธิ์แนๆ”
หมอพลอยบอกเสียงตื่นๆ พยายามจะผลักเขาออกไปใหพนตัว
แตตฤณสูงใหญพอๆ กับพีช่ ายเธอ มือนอยๆ ทีป่ ด ปายในอากาศไมทาํ ให
กอนหินยักษบนรางกายเธอขยับสักนิด
“หลังพีท่ าํ เสร็จ เชิญพลอยไปฟองทุกคนไดเลยวาเราทัง้ คูร ว มมือ
กันทําลูก พี่วาคุณแมพลอย ทานไมวาหรอก ขี้ครานจะดีใจที่ลูกสาว
ลงจากคานไดสักที”
“อายยย!”
เสียงหวานกรีดรองดวยความขัดใจ มือบางระดมทุบตีอกแกรง
ที่แนนไปดวยซิกซแพ็ก ทุบเทาไรเขาก็ไมสะเทือน มีแตมือเธอที่เจ็บ
ระบมไปหมด
“ปลอยฉันลงจากเตียงนะ!”
ไอรดาพยายามดึงสติ ดันตัวเขาออกเพื่อจะพาตัวเองใหพนจาก
พันธนาการทางกายที่เขากักเธอไวบนเตียง
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ตฤณยิ้มมุมปาก “ถาคิดจะเก็บพรหมจารีไวใหไอพี่หมอเมฆ
ของพลอย พี่วาหยากไยขึ้นเปลาๆ” แมรูดีอยูแกใจวาเพราะเหตุใด
หมอเมฆาถึงไดปฏิเสธความรักของผูหญิงที่เพียบพรอมอยางไอรดา
แตก็อดแขวะไมได
“จะเก็บเวอรจิ้นไวจนหยากไยขึ้นก็เรื่องของฉัน แตคนที่ผาน
เขาไปไดตองไมใช…”
“ตองไมใชคนอื่น แตเปนพี่นี่แหละครับคุณหมอ ถึงจะมีแรง
ฝาดานหยากไย ใยแมงมุมของคุณหมอไปได”
ไอรดาขําไมออก อยากจะกรี๊ดใสหนาเขาก็เกรงวาสถานการณ
ทีก่ ําลังยํ่าแยจะเลวรายไปมากกวานี้ ดวงหนาสวยสะบัดสงคอนให
แลวยังเบะปากใส
“ไมมีทาง”
“ถาขอดีๆ ไมเปดทางให เก็บไวก็ขายไมออก พี่หาทางเขาเอง
ก็ได”
ดวงตาคมกริบจองเรียวขาขาวที่เวลานี้ปลีนองเนียนกริบขาว
ราวกับนมสด มันทําใหรา งกายของเขาวูบวาบ เลือดเดือดพลานไปหมด
ในสถานการณวาบหวามอันลอแหลม ตฤณแทบหลุดขําพรืดออกมา
เมื่อเห็นวาไอรดารีบพามือสองขางมาปดตรงใจกลางระหวางเรียวขา
สองขาง
ใหตายเถอะ เธอคิดวามือเล็กๆ สองขางมันจะปดกั้นสายตาและ
ความตองการของเขาไดหรือไง คนหลอคิดในใจ ทวาสายตาสองประกาย
วิบวับออกมา
“มองอะไร ไมให”
เขาชะเงอตามมือบางที่ปกปดบางอยางใจกลางลําตัว “จะเอา”
คุณหมอสาวใบหนารอนผาว “ไอบา”
ไอรดามองเขาทีต่ อนนีไ้ รเสือ้ ผาติดกาย เปนครัง้ แรกทีเ่ ธอไดเห็น
12 จับจองรัก

ผูชายที่ยังหายใจอยูเปลือยมากขนาดนี้ หนาอกและบากวางของตฤณ
ดูแข็งแรงทรงพลัง ดวงตาคูสวยมองตํ่าลงมาอยางหวาดหวั่นแลว
อยากหลับตาป แตเกิดอะไรขึ้นไมรูทําใหตาคางกับสิ่งที่คนตัวใหญ
กอบกุมมันเอาไวจนเต็มมือ
แกมนวลใสรอนผาวเมือ่ เขากมลงไปมองทีม่ อื ของตัวเอง กอนจะ
ระบายยิ้มที่ทําใหไอรดาหายใจไมทั่วทอง
“กลัวทําไม กอนเปนหมอ ก็ตองผานตารางกายมนุษยเพศชาย
มาบาง ไมตองตกใจ คิดเสียวามันก็เหมือนเข็มนั่นแหละ ถาจิ้มถูกที่
ก็ไมเจ็บมาก แตถาจิ้มพลาดก็เจ็บไดเหมือนกัน เพราะฉะนั้น เรามา
รวมมือกันดีกวา อยางเกร็งสิครับคุณหมอ”
ไอรดากระถดหนี เขามันเปนชายชั่ว กลิ้งกลอก ที่กําลังกดแนบ
สิ่งนั้นลงมาจวนจะถึงหนาขาของเธอ ไอรดาไมคิดวามันคือเข็มแบบที่
หมออยางเธอฉีดใหคนไขวันละไมรูกี่เข็ม
‘มันคือแทงหินยักษตางหาก’
ไอรดาหวีดรองสายหนาหวือเมื่อความแข็งรอนถูกนาบลงมา

“เจ็บนิดเดียว แลวพลอยจะผานมันไปได” เขากมลงจุมพิต

หนาผากของไอรดาที่เวลานี้มีเหงื่อซึม
ใหตายเถอะ ไอรดารูดีเกี่ยวกับเรื่องเยื่อพรหมจารีที่มีหนาที่
ปกปองไมใหสิ่งแปลกปลอมรุกลํ้าเขาไปในพื้นที่หวงหามของสตรี และ
ผูช ายทัง้ หลายก็คดิ วามันเปรียบเสมือนเครือ่ งยืนยันความใสสะอาดของ
ผูห ญิง แมในยุคนี้ วงการแพทยสามารถตกแตงศัลยกรรมเยือ่ พรหมจารี
ทีม่ คี วามหนาสองสามมิลลิเมตรนีไ้ ดแลว แตเชือ่ เถอะสําหรับเธอ มันยัง
เปนเนือ้ เยือ่ ดัง้ เดิม และไมคดิ เลยวาการทีม่ สี งิ่ รุกลํา้ เขาไปจะสรางความ
เจ็บไดมากขนาดนี้ เพราะสิ่งที่ยื่นลํ้าเขาไปมันมีขนาดเกินธรรมชาติ
เพศชายทั่วไปหรือเปลา ไอรดาไมมั่นใจนัก ทวา…
นศามณี 13

“เจ็บ เอาออกไป” เธอบอกเสียงหวานแผวเบา หลับตาปข ณะทีพ่ ดู
ครั้นเห็นหนาเจาหลอนบิดเบ แดงกํ่า เจ็บมากขนาดนี้ ตฤณก็นึก
อยากจะทําตามคําขอ แตขืนทําตามใจ ไอรดาคงตองกลัวการมีเซ็กส
กับเขาไปตลอดชีพ วาแลวก็ขยับสะโพกเขาไปลึกที่สุด
“อา”
ไอรดาสะดุงเฮือก ไมคิดวาเขาจะทําสวนทางกับสิ่งที่เธอรองขอ
รางบางผวาจุกแนนจนตองจิกเล็บลึกลงบนบาแกรงของเขาเอาไว
“ไอคนบา! นายทําอะไรของนาย ฉันสั่งใหเอามันออกไปไมใช
เหรอ!”
“พี่…ทําผิดใชไหม งั้นเอาใหม”
เขาโหยงกายขึ้นพาความดุดันขยับออกจากความคับแนนของ
ไอรดา หญิงสาวรูสึกวาขาทั้งสองขางออนแรงไปหมด กอนที่มันจะ
หลุดพนออกไปจากรางกาย เธอถอนหายใจเกือบจะโลงอก แลวก็ตอง
ตกใจเมื่อเขาพามันตอกอัดลงมาใหม คราวนี้เปนจังหวะเขาๆ ออกๆ
ที่ทําใหรางเล็กเกือบจะลืมหายใจ
“ไอคนเถื่อน นายแกลงฉัน!”
“กําลังสนุกขนาดนี้ พลอยจะใหพี่เลิกกลางคันไดยังไง”
ชายหนุม สงเสียงครางตํา่ แสดงความพอใจทีไ่ ดเขาไปเปนสวนหนึง่
ในรางกายสาว ริมฝปากนาจูบกําลังจะขยับดาเขาอีก ตฤณจึงหามเสียง
นั้นดวยการกมหนาลงไปกดริมฝปากกวาดชิมรสหวานจากโพรงปาก
นุมละมุน เขาอยากแทรกตัวตนเขาไปในกายสาวแบบนี้ใหนานที่สุด
แมวาจะผานเรื่องบนเตียงมามาก แตไอรดาทําใหเขารูสึกอยากกลืนกิน
หลอนเขาไปใหเต็มทองแลวไมคดิ จะอิม่ งายๆ แตวา ตองอดทนคอยๆ ทํา
ไมอยางนั้น ไอรดาจะหวาดกลัวมากเกินไป กระนั้น รางแสนบอบบาง
ก็ดูยังดิ้นไมหยุด
“อื้อ ปลอยฉัน”
14 จับจองรัก

ไอรดาดิ้นรน พยายามสะบัดตัวใหหลุดจากเขา แตเหมือนยิ่งถูก
รัดแนน มือหนาทีเ่ ต็มไปดวยมัดกลามประคองทายทอยเธอใหแหงนหนา
รับจูบ
“อยาดิ้นสิ ถาองศาไมไดที่ พี่อาจจะพลาดเปา ถาพลาดนับหนึ่ง
ใหมนะ”
ไอรดาเกลียดเขาชะมัด ไมคิดไมฝนวาเนื้อตัวที่เก็บถนอมเพื่อ
รอคอยคนที่เหมาะสมจะตองมาแปดเปอนกับคนที่ชังนํ้าหนา
ตฤณยกยิ้มตรงมุมปาก หากเปนคนอื่น มือของเธอคงเลือกที่จะ
คลองไวกบั คอของเขา ไมกป็ าดปายไปตามแผงอกกวาง หรือเรือ่ ยเปอย
ไปถึงหนาทองเกร็งเปนลอนนั่น จะตํ่ากวานั้น เขาก็ไมเคยวาอะไร แต
ไมใชแสดงทาทางรังเกียจออกมาชัดเจนแบบที่ไอรดาเปนอยูแบบนี้
และนั่นทําใหตฤณหมดความอดทน
“พี่มันกินลําบากเหมือนยาขมขนาดนั้นเลยหรือพลอย”
เขาพาลิน้ รายบุกรุกเขาไปเกีย่ วกระหวัดรัดรึงกับลิน้ เล็กทีถ่ อยรน
ไมเปนทา ความออนเดียงสาทําใหคนมากประสบการณกวาครางดวย
ความพอใจ
เนือ้ ตัวนุม นิม่ จับตรงไหนก็ลนื่ มือทําใหเลือดในกายหนุม ฉีดพลาน
ตฤณผละจูบออกมาแลวมองเนื้อเนียนที่เขาปอกเปลือกไวเหลือแต
รางเปลือยขาวราวกับผิวเด็ก แตเวลานี้ มือของเขามันคงจะหยาบเกิน
ไปสําหรับผิวเธอ เพราะตามเนื้อตัวของไอรดามันแดงเปนปนไปหมด
จนเขาอดสงสารไมได
“เดี๋ยวมันจะดีขึ้นเอง”
ใบหนาสวยสายไปมา ทวา มือไมของเธอรบกวนดวยการขวนตี
เขา ตฤณไมไดรับความรวมมือจากคุณหมอคนสวย และยังถูกตอตาน
อยางหนัก
“เสียใจมากเหรอที่เธอไดพี่เปนผัว”
นศามณี 15

ตฤณแนบปากลงไปอีกครัง้ บดคลึงเนิบนาบ เขาตัง้ ใจทําใหไอรดา
มีความสุข ไมหวาดกลัวกับการมีเซ็กส
“พลอยเปนของพี่คนเดียวตลอดไปนะ” เขาครางชื่อเธอออกมา
พรมจูบไปทั่วลําคอระหง ขบเมมเบาๆ ที่ติ่งหู ทําใหคนตัวเล็กสั่นระริก
ไปทั้งตัว
“ไมเอา ปลอยฉันกอน เรามาคุยกันดีๆ เถอะนะ แตตอนนี้พามัน
ออกไปกอนเถอะ นะๆ ไดโปรดเถอะ”
ไอรดาพยายามตอรอง แมจะถูกจูบจนสมองขาวโพลนไปหมด
เนื้อตัวออนปวกเปยก แตเธอก็พยายามรั้งสติตัวเองไว ไอรดาไมได
รูสึกขยะแขยงเขาแบบที่ตัวเองคิด แตยังไงซะ เธอจะไมมีวันยอมนอน
ออนระทวย ปลอยใหเขาเอาแทงหินมาตรึงตอกไมหยุดหยอนแบบนี้
หรอกนะ งานนี้จึงตองขุดมารยาหญิงที่พอจะมีอยูบาง
“พี่ตฤณขา ปลอยพลอยนะคะ” เธออยากกัดปากตัวเองจริงๆ
ใหตาย ที่เรียกไอวายรายแบบเขาวาพี่ แตที่ยอมเรียกไอคนเถื่อนวา
พี่ตฤณขา เพราะรูวามันจะไดผลแนนอน
คนที่กําลังขยับสะโพกเบียดบดลงมาแสดงความเปนเจาของ
ชะงัก ไอรดาจะยอมเรียกเขาวาพี่ไดก็ตอเมื่ออยูในวินาทีที่มันแยที่สุด
ในชีวิตเธอแลว เหมือนสองครั้งที่ผานมา
“เรียกพี่วาพี่ตฤณขา ครั้งนี้จะใหพี่ชวยอะไร”
ครัง้ แรกทีเ่ ธอยอมเรียกเขาวาพี่ ในวัยเด็กแปดขวบ ตอนทีไ่ อรดา
ซุกซนจนเกือบจมนํ้าตาย…
“พี่ตฤณปลอยพลอยนะคะ หยุดการกระทําของพี่กอน ไมงั้น
พลอยตายคามือพี่แน”
มีเซ็กสกับเขาถึงตายเชียวหรือ ตฤณมองหนาซีดๆ ที่เอียงหันไป
มองผนังหอง ไมยอมสบตากับเขา
ทวาถูกไอรดาเรียกซะนารักแบบนี้ แมวาการพาตัวเองออกมา
16 จับจองรัก

จากความแนนหนึบที่เขากําลังภาคภูมิใจจะทําใหตองปวดหนึบคางคา
เขาก็ยอมกอบกุมความใหญโตถอยออกมา เมื่อเขาโหยงกายขึ้นทําให
ไอรดามีโอกาสขยับแขงขาที่ถูกรางหนาทับเอาไว
“พี่ถอยกอนก็ได ถาพลอยไปตอกับพี่ไมไหวจริงๆ”
ดวงหนาสวยเวลานี้เหอรอน ปากเรียวสวยเมมแนน เพราะ
เสียวซานจากปากรอนๆ ไมคิดเลยวาคุณหนูแสนเรียบรอยจะตองมา
ออนวอนเขา แตมันก็เปนไปตามแผนที่คิดเอาไว

นศามณี 17

2

เรียกเก็บคาจาง

‘ใหตาย ผิดคาดไปเยอะเลย ไอตฤณ เปนวิศวกรไดไงคํานวณ

ผิดพลาด’
ดวงตาวาวโรจนของตฤณจองมองไอรดาทีค่ วาผานวมลายเรียบหรู
ขึน้ มาปดบังรางออนแอน ทีต่ ฤณตอวาตัวเองเพราะงานนีเ้ ขาประมาณการ
หนาอกเธอพลาดไปหลายนิว้ ไมคดิ วาไอรดาจะซอนรูปมากมายขนาดนี้
แตเมื่อเห็นทาทีสั่นกลัวเหมือนลูกนกตกนํ้าของคุณหมอคนสวย
ก็อดยิ้มกริ่มกับตัวเองไมได
เขาอยากรูน กั วาไอคิวระดับหมอจะหาทางเอาตัวรอดไปจากเตียง
เขายังไง เพราะงานนี้พาขึ้นมาแลว จะลงไปไดก็ตอเมื่อเธอกลายเปน
เมียของเขาโดยสมบูรณแบบเทานัน้ ไมใชเพราะรับคําสัง่ บิดาเลีย้ งทีเ่ ขา
รักยิ่งและเปนลุงแทๆ ของหญิงสาว แตลึกๆ ตฤณรูดีวาเขารูสึกยังไง
กับไอรดา แลวก็รูอีกเชนกันวาไอรดาชังนํ้าหนาเขาแคไหน เมื่อครู
ก็กาํ ลังไปไดดแี ลว ถาเขาไมใจออนเสียกอนคงจะไปถึงเปาหมายทีต่ งั้ ใจ
ฟากไอรดา แมวา ตอนนีร้ า งบอบบางจะสัน่ ไปหมด ทวา หญิงสาว
18 จับจองรัก

ยังพยายามคุมสติเพื่อจะพารางกายบริสุทธิ์ครึ่งๆ กลางๆ ปนลงจาก
เตียงของ…จะเรียกอะไรดี
ไอรดาจองคางกับรางกํายําราวกับนักกีฬาแลวขมวดคิ้วอยาง
หงุดหงิด เธอไมเคยตกใจกับรางกายมนุษยไดมากขนาดนี้ ตั้งแตตอน
เปนนักศึกษาแพทยตอ งเรียนเกีย่ วกับโครงสรางกลามเนือ้ หลอดเลือด
และอวัยวะตางๆ ในรางกายมนุษยที่ตองจํากันแทบหัวระเบิด มันก็
ไมใชเรื่องยากของคนความจําดีแบบไอรดา
แตในวันนี้ เธอทึง่ จริงๆ ผูช ายตรงหนามีอวัยวะในรางกายบางสวน
ที่มันผิดปกติจากที่เธอเคยผานตามา เธอเรียนกายวิภาค เคยเห็นทุก
อวัยวะในเพศชาย แตสาบานได ปกติมันไมควรเปนแบบนี้ไมใชหรือไง
ตฤณรูวาคุณหมอคนสวยสงสัยอะไรจนเผลอจองตาคาง เขากม
มองตํ่าลงแลวอมยิ้ม
“เขาเรียกวาฝงมุก มันตางจากฝงลูกนิมิตนะ ไมเหมือนกันหรอก
คุณหมอ”
ไอรดาเหยียดยิ้มแลวรีบมองไปทางอื่น “เอาสิ่งผิดปกติเขาไปใน
รางกาย มีความเสี่ยงติดเชื้ออยางสูง ระวังตองตัดทิ้งกอนมันจะหมด
อายุการใชงานก็แลวกัน”
“พี่เลือกทําจากสถานที่ปลอดภัย แนใจวาสะอาด ถึงหนาตามัน
จะดูประหลาดแตรับประกันวามันคงสรางความสําราญใหคุณหมอได
แนๆ”
ไอรดาไมเคยหยาบคายใชคาํ พูดแรงๆ กับใครยกเวนกาฝากของ
ผูเปนลุง
“ใครเขาตองการรับความสําราญจากอวัยวะพิการทีม่ สี ทิ ธิต์ ดิ เชื้อ
ของนายกัน!”
“ออ พี่เขาใจแลว ที่ขอรองใหพี่เอามันออกมากอน คุณหมอ
จะเอาแอลกอฮอลเช็ดกอนเพราะกลัวการติดเชื้อ แลวใสเขาไปใหม
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ใชไหมครับ”
“กรี๊ดดด!”
ไอรดาไมรูจะหาคําไหนมาประณามเปรตรางโตตรงหนา “นายรีบ
หาผามาคลุมความอุจาดตาเดี๋ยวนี้เลย!”
ยิง่ เธอวามันก็ยงิ่ จองมองเธอ ตฤณกลอกตามองบน ใหตายเถอะ
เขาเคยไปตรวจกับหมอสูติฯ ที่เปนผูหญิงตอนที่ทอปสสาวะอักเสบ
ถูกจับถูกคลํา แตก็ไมเคยลุกขึ้นมาชี้หนาใครเหมือนตอนที่มันเขาใกล
หมอไอรดาแบบนี้เลย
เขาควาผาขนหนูผืนหนึ่งขึ้นมาพันเอวสอบไวอยางลวกๆ แตถา
มันจะรวงก็ชางหัวแมงเถอะ อยางนอย เขาก็บอกเธอไดวาเขามีเจตนา
ที่จะเอาผาขนหนูปดบังมันเอาไวไมใหมองหนาเธอแลว
“เอาไงตอดี ถาหมอพลอยใหพี่ถอยแลวนั่งมองพี่เฉยๆ พี่วามา
ถึงขนาดนี้พี่ทําตอดีกวา”
ไอรดาสุดอึ้ง หนาผากมนมีเหงื่อเม็ดเล็กๆ ผุดเคลือบเอาไว
หญิงสาวกระถดหนีไปจนสุดขอบเตียง
“อยานะ อยาเขามา ใจเย็นกอนสิ”
“ก็ไหนพลอยบอกเองเมื่อคืนนี้วาถาพี่ชวยพลอย พลอยจะใหพี่
ทุกอยาง อยากเอาอะไรก็ได ตอนนี้ พี่ก็กําลังขอรับสิทธิ์นั้น แตท่ีพี่
จะเอา…” ตฤณคอมศีรษะลงมา ใชมือเชยปลายคางคุณหมอหนาใสให
จองหนากับเขา “พลอยก็ไมยอมใหตามสัญญา”
ไอรดารีบเบียดชิดขาเรียวเขาหากัน เมื่อนึกยอนไปถึงเหตุการณ
เมื่อคืนกอนที่เธอจะมาอยูบนเตียงของเขา หญิงสาวหนาเจื่อนลงไปกับ
การกระทําของตัวเอง
ดวงตาคูงามฉายแววรูสึกผิด “เมาแลวมันไรสติแบบนี้เอง ฉัน
ไมนาปากพลอยพูดไปแบบนั้นเลย”
เปนความผิดของเธอเองที่คอออน แลวไปดื่มเหลาเพราะลืมเขา
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ไมได แมจะเปนผับหรูทพี่ วกไฮโซชอบมาใชบริการกัน แตไอรดาก็ไมคดิ
จะชนแกวหรือสบตากับผูชายคนไหน เธอไปที่นั่นเพื่อหวังจะไดพบกับ
ใครบางคนเทานั้น
หญิงสาวนั่งอยูนานจนเกินเวลาสี่ทุมซึ่งเปนเวลาเขานอนของเธอ
แลว ครั้นจะนั่งแท็กซี่กลับก็กลัวถูกลวนลาม เมื่อรอตั้งนานแลวไมเจอ
สักที จึงตัดสินใจจะกลับ แตแลวไอรดาก็เห็นคนที่เธอแอบมาคอยเขา
เต็มสองตา
‘หมอเมฆา’ รุน พีข่ องหมอครองฤทธิ์ คือผูช ายทีห่ ญิงสาวตกหลุมรัก
แตหัวใจดวงนอยของเธอก็ตองเจ็บหนักเพราะเห็นเขามากับผูหญิงอื่น
เธอคนนั้นดูเด็กกวาเขาราวกับคนละรุน
แลวทั้งคูยังนัวเนียถึงเนื้อถึงตัวกันในมุมมืดโดยไมรูวามีคน
แอบมองนํ้าตานองหนาอยูในมุมหนึ่ง จากที่จะกลับ ไอรดาเลยสั่งเบียร
แพงๆ ทีเ่ ขาวารสนุม ไมบาดคอมาดืม่ ไมนา เชือ่ มันทําใหเธอเมาทุกขวด
เจ็บปวดทุกเพลง เพลงนี้ถูกเปดวนไปวนมาราวกับจะกลั่นแกลงเธอ
อยางนั้นแหละ เพียงแคไอรดาลุกขึ้นก็เซแลว จึงตัดสินใจโทร. มาขอ
ความชวยเหลือจากตฤณ เพราะหากโทร. ไปบอกใหครองฤทธิ์มารับ
ตองถูกสวดยับเรื่องแอบมาเมาคนเดียวอยางแนนอน
เมื่อตฤณมาถึงหนาผับ เธอก็รีบบอกความตองการออกไปทันที
ที่เห็นหนาเขา
“ฉันอยากใหนายเลนบทคูรัก กอดจูบฉัน อยางที่แฟนเขาทํากัน
นายทําไดไหม” เธอยื่นขอเสนอนั้นไปอยางไมสนใจเลยวากําลังยื่นเนื้อ
ชั้นดีใหแกหมาปาเจาเลห
แตผดิ คาด ตฤณมองไปทีโ่ ตะวีไอพีในมุมสวนตัว แลวหันกลับมา
บอกวานอกบทเขาไมรับเลน
“เทาที่รับปากคุณพอกับแมของคุณ ใหชวยเปนแฟนกํามะลอ
ของคุณเพือ่ ตบตาหมอครองฤทธิก์ บั พีส่ ะใภคณ
ุ ผมก็ทาํ ใจแทบแยแลว
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นีต่ อ งเลนบทเขาพระเขานางกับคุณเพือ่ ประชดหมอเมฆาอีก ผมเซยโน”
ถาเธอขอใหเขาจูบจากใจเขาจะแถมกอด จูบ ลูบ ฟด อยางถึงใจ
เชียวละ แตจะขอใหจูบเพื่อประชดผูชายอื่น เขาไมทํา
ตฤณชักสีหนาบึ้งตึง ปฏิเสธใสหนา “ไปหาเอาปายหนาเถอะ ผม
จะกลับแลว”
จากนั้นรางสูงใหญหันหลังเดินออกไปทันที
เสียงหวานออแอเรียกเขาเอาไว “เดี๋ยวสิ เดี๋ยวกอนนายตฤณ
ถานายยอมชวยฉัน นายจะเอาอะไรก็ได นายก็รูวาฉันนิสัยเปยแคไหน
ใจถึงอยูแลว อยากไดอะไรละ เงินคาเสียเวลา หรือวาอะไรก็ได ฉันจาย
ไมอั้น”
นาทีนั้น เธอยื่นขอเสนออยางไมยั้งคิด เพราะอยากประชดผูชาย
คนนั้น ตฤณชะงักหยุดอยูกับที่ ทั้งที่ตอนแรกคิดจะไปรอเธอที่รถเพื่อ
พาไปสงที่คอนโดฯ เขาหันมาสบตากับไอรดา
“คุณหมอแนใจนะครับวาถาผมชวยคุณ แลวผมจะเอาอะไรก็ได”
“ใช นายอยากไดอะไร ฉันจะใหตามคําขอ”
“งั้นก็ได สวนคําขอของผม รอใหคุณหมอหายเมากอน แลวจะ
บอก แตตอนนี้ ผมทํางานใหกอนก็แลวกัน”
ไอรดาพยักหนาอยางไมรีรอ ตอนนั้น เธอเมาหนักมากจึงไมได
คิดอะไรซับซอน จําไดวาตอบเขาเสียงแผว แลวไดยินเสียงพี่หมอเมฆ
พูดขึ้นจากดานหลังวา
“นองพลอยมาทําอะไรที่นี่”
พอหันหลังกลับไป ไอรดาก็ถกู ตฤณตวัดแขนกํายําของเขาลากจูง
เอวคอดบางของเธอเขาหาตัวกอนที่เขาจะกมหนาหลอลงมาบดจูบ…

กลับมาที่เหตุการณปจจุบัน ไอรดาซอนใบหนากับฝามือ “ไมนา

เลยพลอย”
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แลวตองสะดุงเมื่อตฤณโนมกายลงมาหมรางเล็กเอาไวแทน
ผาหม “เลิกคิดไดแลว ถึงเวลาจายคาจางแลวครับคุณหมอ”
เขาครางชื่อเธอออกมา พรมจูบไปทั่วลําคอระหง ขบเมมเบาๆ
ที่ติ่งหู ทําใหคนตัวเล็กสั่นระริกไปทั้งตัว
“ไมเอา ปลอยฉันกอน”
ดวงหนาสวยเวลานี้เหอรอน ปากเรียวสวยเมมแนน เพราะ
เสียวซานจากปากรอนๆ ที่ดูดดึงยอดอก ตฤณใชฟนซี่คมขบไปทั่ว
เม็ดบัวสีสดราวเด็กไมรจู กั อิม่ ทัง้ ปากและมือชวยกันทําหนาทีบ่ บี เคลน
อกลนซอนรูป
“อือ” ไอรดาเกลียดเสียงตัวเองเวลานี้ ทําไมตองเผลอปลอย
เสียงครางออกมาดวย ไมชอบตัวเองที่พายแพใหแกความชํ่าชอง
วาบหวาม อุตสาหขอรองใหเขาหยุดไดแลว แตทําไมตอนนี้ถึงเลยเถิด
เตลิดตามเขาไป
ยิง่ พยายามตอตาน เขายิง่ มอบความหวิวไหวและกระหนํา่ รุนแรง
มาให รางกายของเธอทรยศตอคําสัง่ ความรูส กึ อยากใหเขาชักนํากอตัว
ขึ้นเรื่อยๆ เธอมองเขากมๆ เงยๆ จูบหนาอกและปรนเปรอใหจนเธอ
ตองครางออกมาไมหยุด
“อื้อ”
ไอรดาไมเขาใจ สมองมันสั่งการวาคุณหนูอยางเธอไมเหมาะกับ
กาฝากอยางเขา แตความชํานาญของเขาทําใหเธอเผลอแอนกายหยัด
ขึ้นอยางไมรูตัวเมื่อถูกความเสียวซานที่ไมรูจักพุงใส
นอกจากเขาจะปรนเปรอทรวงอกแลวยังไลจูบลงไปที่หนาทอง
แตวาติดตรงผานวมที่เธอดึงมาคลุมไว ทวา มันไมยากเลย เมื่อเขา
คอยๆ ถอยตัวเองลงไปที่ปลายขา ไอรดามองดวยความมึนงงกอนจะ
คนพบวานั่นไมใชจุดจบ แตมันคือการเริ่มตนที่แทจริง
“คราวนี้ พี่จะเรียกคาจางเมื่อคืนนี้ของจริงแลวนะ”
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ที่ผานมานั่นยังไมจริงอีกหรือ ของจริงจะทําใหเธอเดินไมไดไป
กี่วัน ยิ่งคิดวาเจาแทงหินที่มีพวกอุตริเอาไขมกุ ไปฝงเอาไวตงั้ หลายเม็ด
มันจะเขาไปเยีย่ มชมภายในรางกายเธออีกครัง้ คุณหมอคนสวยก็อยาก
จะเปนลมเสียใหได
“เมื่อกี้ยังไมทําจริงอีกเหรอ”
“นั่นเรียกวานํ้าจิ้ม แตตอนนี้ พี่จะกินพลอยจริงๆ”
ไอรดาคิดดวยความหวาดกลัว ยิง่ เห็นวาผาขนหนูทเี่ ขาพันเอวสอบ
ไวมนั หลุดลงไปกอง หลังเขาขยับเขามาใกลจนเหลือแตกายเปลาเปลือย
ไมตางจากเธอก็ตองยกมือปดปาก
“อา”
ดวงตาคูหวานเบิกกวางกอนจะเบือนหนี เพราะความใหญโต
อลังการนั่น เขาจะใชสิ่งนั้นทิ่มแทงเขามาในตัวเธอซํ้าแลวซํ้าอีก เธอ
จะรับไหวไดอยางไร ทั้งความใหญโตที่มีเสนเลือดปูดโปนเตนตุบๆ
พรอมรบเสียขนาดนั้น
“ขอเวลานอกกินยาแกปวดไวกอนสักสองเม็ดไดไหม”
ตฤณอยากจะหัวเราะนัก นี่เธอคงคิดอะไรไมออก หาลูกเลน
อะไรไมไดแลวมั้ง
“เปนหมอควรรูไมใชเหรอ ยาไมควรกินกอนอาหาร เดี๋ยวมันจะ
กัดกระเพาะ พลอยกินพี่ใหอิ่มเต็มทอง แลวคอยกินยาตามจะดีกวา
ไหม”
ไอรดากระถดขามาหนีบไวดวยความกลัว อารมณวาบหวาม
ปลิวหาย แตคนที่ยืนอวดหุนก็ไมชักชา ตฤณไมประวิงเวลา เขารีบพา
ตัวเองขึ้นมาแลวใชมือหนาจับเรียวขางามแยกออกจากกัน
“พี่จะทําใหพลอยมีความสุข เชื่อสิพลอย” ที่สําคัญ บิดาเขาเหลือ
เวลาอีกไมมากแลว กอนทานจากโลกนี้ไป เขาสัญญาวาทานจะตองได
อุมหลานที่เกิดจากเขากับหลานรักของทาน
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“ไมนะ ปลอยฉัน” เธอไมเชือ่ เขาแลว ตอนนี้ เธอกําลังกลัวแทงหิน
ของเขาที่กําลังผงาดนั่น มันใหญเกินกวาที่จะทําใหเธอมีความสุขได
กระมัง
ไอรดาสายหนาหวือ เสนผมปรกหนา แตไดมอื หนามาเกีย่ วเอาไป
ทัดหู
“ไมตองกลัว เดี๋ยวพี่จะพาพลอยไปสํารวจดวงดาวบนทองฟา
ดวยกันใหทั่ว แลวพลอยจะรูวาผูชายแบบนี้ นาตื่นเตนทุกนาทีที่ได
สัมผัส” ตฤณพยายามตะลอมหลอกลอ แตเขารูด วี า นอกจากคําพูดแลว
ยังตองทําใหเธอเห็นวาการเมกเลิฟนั้นไมนากลัว มันมีแตความสุข
และครั้งนี้ เขาไมปลอยเวลาใหเธอคิดแกไขสถานการณ
ตฤณจูบปากอิ่มอีกครั้ง แลวดึงมือคนตัวเล็กใหคลองคอเขาไว
ปากก็ดูดดึงลําคอระหง ไลลงมาที่รองอกอวบ เขาเพิ่งเห็นเต็มตาวา
หนาอกของไอรดานัน้ อวบอิม่ ยอดถันก็เตงตึงจนทําใหปากคอแหงผาก
อดใจไมไหวจนตองกมลงกลืนกินเขาปากอีกครั้ง
“อื้อ”
คราวนี้ ความเสียดเสียวพุงแหลมกวาครั้งแรก ไอรดาครางเสียง
กระเส า เนื้ อ ตั ว ของเธอกั บ เขาบดเบี ย ดเสี ย ดสี จ นก อ เกิ ด ประกาย
ไฟปรารถนาลุกโชน และตฤณคงไมดับมันลงงายๆ ถาไปไมถึงวิมาน
ที่เขาบอก ไอรดาบิดสายรางไปมาดวยความซานเสียว เกิดมาไมเคย
ทรมานปนความวาบหวามเทาครั้งนี้

ความรอนจากรางหนาแผลงมาครอบคลุม เขากักเธอไวดว ยมือ

และปาก ไมมชี อ งวางแทรกผาน เมือ่ ความรูส กึ หวิวไหวแผซา นไปทัว่ ตัว
ไอรดาไมเหลือสติพอใหคิดวา ตอจากนี้ไป ปากเขาที่เลื่อนตํ่าลงไปจะ
ทําใหเธอตองเรียนรูกับโลกใหม
ตฤณจูบไลไปจนถึงหวางขา จูบเรียวขาขาวผองอยางไมรังเกียจ
นศามณี 25

เนื้อตัวของไอรดาเหมือนไอศกรีมรสวานิลลา ที่ชิมตรงไหนก็ละมุน
ไปหมด เขาตองหักหามความแข็งขึงที่รอนระอุอยากหาที่ลงจะแย
“ตฤณ” ไอรดาเผลอเรี ย กชื่ อ เขา เธอก็ ไ ม รู  ว  า จะเรี ย กเขาหา
สวรรควิมานอะไร แตเรียกแลวทําใหเธอไดระบายปลดปลอย เขาเปน
คนทําใหเธอทรมานก็ควรตองรับรู
“ครับพลอย” เขาขานรับ แลวเห็นวาคนตัวเล็กไดแตหอบหายใจ
มองตาปรอย จึงรูวาไอรดาพรอมพรักที่จะไดรับบทเรียนรักแสนหวาน
บทตอไป
เขานําตัวตนไปจดจอทีด่ อกไมงาม แลวจองมองดวยความพอใจ
กลืนนํ้าลายลงคออึกใหญ ดอกไมชอใหญอวบอูมอิ่มนํ้า เขาอยากพา
ตัวตนเขาไปทักทายทําความรูจัก และตอนนี้ก็หมดความยับยั้งชั่งใจ
แลว
มือหนาประคองตัวตนแข็งรอนใหจดจอที่ชองทางเขา พลาง
กมหนาไปจูบปากอิ่มเบาๆ ทําใหไอรดาสั่นระริก จากนั้นก็ตองสะดุง
สุดตัวเมื่อเขาคอยๆ พาแกนกายใหญโตคืบคลานแทรกผานเขาไป
ทีละนอย
“อะ! เจ็บ”
แมจะขยับสะโพกเขาไปทีละนอยแลว แตวาไอรดาของเขาก็ยัง
รองครางเจ็บ ตัวเธอเล็กนิดเดียว แตตองรับสิ่งที่ใหญเกินตัว ตฤณเลย
ตองหยุดแลวคอยๆ ใชความอดทนอยางสูง เขาแคหยุด แตไมได
ถอดถอนตัวตนออก เพราะกลัววาไอรดาจะไมเปดรับอีก แลวจะทําให
เธอกลัวเขา
ตฤณคางคาไวอยางนัน้ แลวใชมอื หนาเช็ดเหงือ่ ทีผ่ ดุ ขึน้ บนหนาผาก
คนตัวเล็ก
“ไวใจพี่นะ อยาเกร็ง”
“เอามันออกไป ฉันเจ็บ”
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“ถาพี่เอาออกไป พลอยจะกลัวมันตลอดไป เชื่อใจพี่ มันไมเจ็บ
หรอกครับ”
“นายมาลองใหฉันตีนายแบบที่นายทํากับฉันบางเอาไหม”
“พี่จะใหพลอยตีคืนหลายๆ ทีเลย แตตอนนี้ใหพี่ตีกอนนะครับ”
ตฤณตอบกลับนํ้าเสียงหวาน เขารูวาไอรดาเจ็บเลยตองปลอบประโลม
มากๆ
ชายหนุมขยับสะโพกสอบอีกที คอยๆ ดูทาทางของคนตัวเล็ก
ไอรดาครางยาวเมื่อถูกเติมเต็มเขามา บางอยางที่แข็งรอนกําลังอยูใน
รางกายของเธอ มันใหความรูสึกสุขสมปนหวิวไหว ทั้งเสียดเสียวและ
บีบเกร็งจนแยกไมออก
ตฤณสูดปากครางตํา่ เขาขยับสะโพกไดทลี ะนอย เพราะชองทางรัก
คับแนน รัดรึงตัวตนเขาแทบจะปริหัก ไมเคยสุขสมเทานี้มากอน ผนัง
กํามะหยี่ออนนุมโอบรัดเขาทุกทางจนตองกัดฟนขมความซาบซาน
ที่แลนปราดถึงศีรษะ
“อา เยีย่ มมากเลยครับ” เขาครางออกมาเพือ่ ระบาย สองมือก็เอือ้ ม
ไปบีบเฟนเตาทรวงอวบอิ่ม บีบเคลนยอดถันจนมันชูชันเตงตึงขึ้นมา
อีกครั้ง
เมื่อขยับตัวตนเขาไปไดจนสุด แลวเริ่มขยับเร็วขึ้น เพราะถูก
รัดแนน ขยับแตละครั้งก็สรางความเสียวซานใหแกคนตัวใหญและ
คนตัวเล็ก
ยิ่งตฤณใจเย็นคอยๆ ทํา ไอรดาก็ยิ่งรูสึกถึงการมีตัวตนของเขา
อยูใ นกายเธอ เปนสวนหนึง่ ของตัวเธอ ไมรวู า ความรูส กึ ทีเ่ กิดขึน้ ตอนนี้
มันคืออะไร แตเมื่อถูกเขาเติมเต็ม ไอรดาก็ยื่นมือไปกอดรัดรอบคอ
ทําใหตฤณครางฮือ เรงขยับตัวตน โนมตัวลงมาบดเบียดกับรางเล็ก
หนาอกแกรงถูไถกับทรวงอกอวบ บดเบียดรางกายตัวเองลงไป
เพือ่ ดับไฟปรารถนา แตมนั เหมือนยิง่ เพิม่ เชือ้ ไฟใหเขายิง่ อยากกระโจน
นศามณี 27

เขาใส ตฤณเผลอขบเบาๆ ที่ทรวงอกอิ่มจนเกิดรอยแดงระเรื่อ
และไมสามารถทนตอความเสียวซานที่จูโจมอยางรุนแรงไดอีก
เขาขยับตัวตนเขาออกถีเ่ ร็ว มือหนาบีบเคลนสะโพกขาวผอง ขยับตัวตน
หมุนวนไปมาจนคนใตรา งสมองขาวโพลน ตัวออนเหลวเปนขีผ้ งึ้ ตองไฟ
ตฤณมองไปที่ใบหนาสวยจัด ตอนนี้ ไอรดาหนาแดงเรื่อ เนื้อตัว
เจาหลอนเต็มไปดวยรองรอยจูบ ก็อยากจะพาตัวตนไปใหสดุ ทาง แตวา
เขาอยากใหเธอไปถึงกอน ชายหนุมจึงไมอยากเรงรัด แตวาควบขับ
เปนจังหวะเขาออก มือหนาก็บีบเคลนสองเตา เมื่อถูกการปลุกเราจูโจม
ไอรดาก็บิดเกร็งดวยความเสียวซาน กอนจะกรีดเสียงรองออกมา
พรอมกับตัวสั่นระริก เมื่อตฤณพาเธอไปถึงวิมานที่มีแตเขาและเธอ
สองคน
ฟากตฤณก็ตามไปติดๆ เขาแหงนหนาคํารามตํ่า เมื่อถูกการ
บีบรัดจากทุกทาง จนไดรบั การปลดปลอยแลวผอนลมหายใจลง เพือ่ ให
ปรับจังหวะเขาสูสภาพปกติ เขาไมไดใชถุงยางกับไอรดาเพราะอยาก
มีครอบครัวกับเธอ เขาพอใจที่ไดเปนคนแรก เพราะเหลือบไปเห็น
หยดเลือดเล็กๆ สองจุดที่ผาปูที่นอน
“เปนยังไงบางครับ ดีไหมเมียจา”
ไอรดาอายจนแทบแทรกแผนดินหนี เธอหันหนาหนีเขา แลว
หยิบผาหมขึ้นมาคลุมหนา
ตฤณตะกายลงมานอนขางๆ อมยิ้มมองเมียหมาดๆ ดวยสายตา
รักใคร กอนจะกดจูบที่ลาดไหลแลวรั้งคนตัวเล็กใหหันหนามารับจูบ
“ทําไมไมตอบผัวละครับ”
“ฉันไมอยากพูดอะไรตอนนี้เลย” มันจุก มันเสียวๆ แสบๆ แตก็
แอบมีความสุข มันเปนความรูสึกที่ไอรดาสับสนไปหมด เธอหันหนา
หนีเขาอีกครั้ง
ครั้งนี้ ตฤณไมไดรั้งเธออีก แตวาสวมกอดเมียสาวจากดานหลัง
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แลวสูดกลิน่ หอมสะอาดของเมีย ไอรดาเปนของเขา แลวตองเปนของเขา
คนเดียวตลอดไป
‘พี่จองแลวนะ’
…อยางที่เคยหมายตาจับจองมาตั้งแตเด็ก
ไรเคราของตฤณที่ครูดผานหลังไปมาทําใหไอรดาสั่นระริกขึ้นมา
อีกครั้ง ความแนบชิด สนิทสนมแบบเนื้อแนบเนื้อนี้ มันทําใหเธอคิด
อะไรไมออก มีแตความมึนงง
ไอรดาไมคิดวาตองยกพรหมจารีที่หวงแหนใหแกผูชายที่ชาตินี้
ไมคิดจะเอามาเปนสามี “ฉันจะกลับบาน” ไอรดาพยายามจะลุกขึ้น แต
เรื่องนี้ ตฤณไมยอม เขากดรางบางใหนอนลง เขาไมมีทางปลอยใหเมีย
กลับบานไปตอนนี้แน
“นอนพักกอน ตื่นมาแลวจะพากลับ ถาดื้อนักไดโดนตีอีกรอบ
แน”
ฟงเขาขูเ สียงเรียบๆ แตชดั เจนวาทําจริง คุณหมอสาวถึงกับเสียงสัน่
ถาถูกเขากดลงบนเตียงอีกครัง้ เชือ่ เหลือเกินวาเธอคงตองไมไดไปทํางาน
แน แคตอนนี้ขาแขงก็ออนแรงไปหมด
“คนบา ฉันจะกลับบาน ไมไดยินหรือไง ทําไมตองบังคับ ฉันจาย
คาจางใหแลว จะเอาอะไรอีก”
“ไมนา ถามวาจะเอาอะไร” มือหนาเคลือ่ นผานเอวคอดบาง ไปวาง
ที่จุดสุมเสี่ยง ไอรดาสะดุงโหยง รีบปดมือเขาออก
“คนบา เอามือออกไปนะ”
“งั้นก็เชื่อพี่ตฤณ นอนตออีกนิด ถาดื้อจะถูกตีอีกรอบ หรือวา
คุณหมอพลอยอยากถูกพี่ตีบอยๆ อยาถามนะวาพี่ตฤณจะใชอะไรตี
ก็แทงหินที่คุณหมอไมชอบนั่นแหละ”
“ไอคนเถื่อน โรคจิต”
“ระวังจะติดใจความดิบๆ เถื่อนๆ ของพี่เขาสักวัน”
นศามณี 29

ไอรดาเกลียดความชอบขูของเขา เธอสะบัดหนาหนีเลยไมเห็น
รอยยิ้มพอใจจุดขึ้นที่มุมปากคนเจาเลห เธอไมอยากอยูใกลเขาแบบนี้
อีก เพราะกลัววาจะหักหามใจไมอยูแลวยอมใหเขารังแกอีก
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ดวงตาคูค มหรีล่ งเล็กนอย ไมคดิ วาจะมีวนั นี้ วันทีไ่ อรดาจะมาอยู

ในออมกอดเขาเชนนี้ ยิง่ เนือ้ แนบเนือ้ ความตองการของเขาก็พลุง พลาน
ขึ้นมาอีก ทวา เขารูวาเธอคงออนเพลียมาก ครั้งนี้ปลอยใหพักไปกอน
รอบหนาไมพลาดจะขอเบิ้ล ตฤณเมมริมฝปากพยายามตัดใจ
คนที่ถูกกักเอาไวบนเตียงนอนไมหลับ ยิ่งเขากอดเธอแนบอก
จนไดยินเสียงหัวใจกันและกัน เธอก็ยิ่งไมกลาหลับตาลง แตเหมือน
คนที่นอนซอนหลังจะอานใจเธอออก ปากหยักลึกกระซิบขางหูเบาๆ
“ยังไมหลับอีก ถานองชายพี่มันตื่นอีก พลอยจะไมไดพักนะ
เพราะมันกําลังหาวอยากรบกับพลอยอีกรอบ ถาไมกลัวถูกบุกก็ไมตอง
หลับ แตถาไมอยากใหพี่เคลื่อนทัพรีบหลับตาเลย”
ไอรดาไมรูวานี่คือคําขูหรือคําเตือน แตเธอก็ตองรีบหลับตาลง
เปลือกตาออนใสปดลงสนิท และไมนานก็เผลอหลับไปเพราะความ
เพลีย ขณะทีค่ นนอนซอนหลังยกศีรษะขึน้ มาดู เมือ่ เห็นวาคนในออมแขน
หลับแลวจึงขยับผาหมคลุมใหถึงหนาอก แลวกมจูบเบาๆ ที่แกมใส
นศามณี 31

ดวยความรักใคร เขาไมเคยรูสึกหวงแหนหรืออยากดูแลปกปองใคร
เทากับคนที่หลับในออมแขนคนนี้เลย และไมเคยนอนกอดผูหญิง
คนไหนหลังจากปลดปลอยอยางเต็มที่ จะเรียกวาเปนพวกระบายไดที่
แลวทางใครทางมันก็ได
แตสาํ หรับไอรดา เขารูส กึ กับเธออยางไร มีแตหวั ใจเขาเทานัน้ ทีร่ ูดี
ที่สุด

หลายวันตอมา

เมอร ซิ เ ดส เบนซ ซี 200 คู เ ป เอเอ็ ม จี ไดนามิ ก รถสปอร ต
ลุคคุณหนูที่เหมาะสมกับภาพลักษณคุณหนูหวานซอนเปรี้ยวอยาง
ไอรดาเคลื่อนตัวเขาจอดภายในโรงแรมหรูเรียบรอย รางบอบบางที่อยู
ในชุดราตรีเกาะอกสีเขียวมะกอกคอยๆ กาวเทาลงมาอยางระมัดระวัง
สองแขนกระชับกลองของขวัญกับการดเชิญไวอยางดี มือบางกดรีโมต
ปดประตูรถแลวเดินเขาไปภายในงาน
ไอรดาถอนใจ ชวงนี้ไมอยากไปไหนที่เจาภาพเปนหมอ เพราะ
ลุงของเธอ นายแพทยวินัย วนารมย ซึ่งเปนบุคลากรมากความสามารถ
และเปนอาจารยหมอมักจะไดรับการดเชิญทุกงาน แตดวยสุขภาพ
ของทานทีไ่ มสดู ี ทําใหตฤณ วนารมย กาฝากทีไ่ ดรบั มรดกอื้อซาในฐานะ
บุตรบุญธรรมของลุงเธอตองตามมาดูแลทาน
“หวังวาจะไมเจอหมอนั่นนะ”
และอีกคนที่ไมอยากเจอ นั่นก็คือคนที่อยากเจอมากที่สุด
“พี่หมอเมฆ”
คืนนั้น ไอคนเถื่อนที่เธอจางใหจูบเธอที่ผับเลนเกินจริง หมอนั่น
แทบจะดูดกลืนลิ้นเธอลงคอไปตอหนาพี่หมอเมฆ พอหายเมา ไอรดา
ก็ไดแตตอวาตัวเองที่ทําเรื่องบาๆ แบบนั้น เพียงเพราะนอยใจที่เห็นเขา
ควงสาวนอยคนหนึ่งมาพลอดรักกันในผับ
32 จับจองรัก

ไอรดาถอนหายใจยาวพรืดเปนครัง้ ทีส่ องกอนจะเดินเขางานแซยิด
ของอาจารยหมอสุรชัย เปนงานที่เธอไมมีทางปฏิเสธ เธอรักและเคารพ
อีกฝายประดุจญาติ เพราะนอกจากจะเปนอาจารยที่สอนตอนเธอ
เรียนมหาวิทยาลัยแลว ทานยังคอยใหความชวยเหลือดานความรูต างๆ
กับเธอเสมอ และยังใหคําแนะนําในการใชชีวิตอีกดวย
อาจารยหมอแตงงานแลวแตไมมีลูก เพราะภรรยามดลูกไมดี
ใชวธิ รี กั ษาทางการแพทยอยางไรก็ไมไดผล แตทา นก็มลี กู ศิษยมากมาย
ที่รักทานเหมือนบิดาแทๆ
ไอรดาเขาไปยังหองจัดงาน เมือ่ มองเขาไปก็เห็นเพือ่ นพองนองพี่
บุคลากรทางการแพทยแนนขนัดอยูในหองนั้น ทวาไมเห็นแมแตเงา
ของหมอเมฆา
เสียงเพลงคลอเคลาดวยเสียงบรรเลงเปยโนใหความรูส กึ ผอนคลาย
จนเหมือนไดหลุดมาอีกโลกหนึ่ง
ภายในงานจัดแบบค็อกเทล มีบริการเสิรฟอาหาร เครื่องดื่ม
แขกในงานจึงเดินทักทายกันขวักไขว ไอรดาหลบหลีกผูคนเหลานั้น
“หมอพลอยทางนี้จะ”
เจาของรางบอบบางหันไปทางตนเสียง ริมฝปากสวยขยับเปน
รอยยิ้ม “พี่เกด” หรือหมอเกดสงยิ้มหวานใหหมอรุนนอง
“ทําไมมาชานักละจะพลอย พี่เกดรอตั้งนาน”
“รถติดนะพี่ แลวอาจารยหมอสุรชัยละคะ”
“นูน อยูทางนูน คุยกับอาจารยหมอวินัย ลุงของพลอยอยู เดี๋ยว
พี่เกดจะพาไป” หมอเกดหรือการะเกดชี้มือบอกรุนนองคนสวย แต
กอนจะเดินไปก็อดกวาดตามองรุนนองอยางสํารวจไมได ปกติทุก
ยางกาวของหมอไอรดาเวลาออกงานสังคมจะเต็มไปดวยความมั่นใจ
แตคืนนี้ดูแปลกๆ หรือวาขยายสาขาคลินิกเสริมความงามมากไปจน
ชวงนี้ไมไดพักผอน การะเกดสังเกตหนาไอรดาที่สวยเหมือนเดิม แต
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เพิ่มเติมคือความอิดโรยบริเวณขอบตา
“เปนอะไรไปพลอย ดูเหนื่อยๆ ทํางานหนักไปหรือเปลา”
ไอรดาอึกอัก ตัง้ แตเกิดเรือ่ งนัน้ ขึน้ มา ยอมรับวาเธอนอนไมคอย
หลับ
“ไมมีอะไรคะ พี่เกดมองหนาพลอยแปลกๆ หรือชุดของพลอย
มีอะไรผิดปกติงนั้ เหรอ” ไอรดามองเดรสสัน้ สีเขียวมะกอกแฟชัน่ ลาสุด
จากแบรนดไฮเอนด
“ไมมีอะไรผิดปกติหรอกจะ ชุดพลอยสวยมากเลยรูไหม เขากับ
พลอยมากๆ เลย แตวาทําไมหนาตาดูเหมือนคนนอนนอย ชวงนี้ทํางาน
หักโหมมากไปหรือเปลา”
ไอรดายิม้ ใหหมอรุน พี่ “ชวงนีพ้ ลอยงานยุง เรือ่ งขยายสาขา ไหนจะ
เรื่องการตลาดอีก ทําแลวก็ตองไปใหรอด”
“ออ เกงจริงๆ เลยนะ ทั้งเปนหมอ แลวยังเปนนักการตลาดอีก
พี่ดีใจดวย ตอนนี้คลินิกของพลอยดังมาก ไดยินวาพวกดารา เซเลบ
เน็ตไอดอลรีวิวคลินิกของพลอยกันนาดู”
“ขอบคุณคะพี่ ก็พลอยไมอยากใหใครวาเหยียบขีไ้ กไมฝอ รอกิน
แตกงสีครอบครัว”
ไอรดามองรุ  น พี่ ที่ อ ยู  ใ นชุ ด เดรสสี ห วาน “วั น นี้ พี่ เ กดก็ ส วย
เหมือนกัน สาวๆ ทุกคนในงานก็แตงตัวสวยกันหมด นั่นคุณพยาบาล
แกวตานี่คะ” ไอรดาเหลือบมองสาวสวยคนหนึ่ง “สวยปงเหมือนอั้ม
พัชราภาเลย”
การะเกดกระซิบ “ก็สวยดวยมีดหมอ แตนอ งพลอยของพีส่ ิ สวย
ไมผานมือหมอ อยาถอมตัวนักเลย พลอยนะดาวเดนของงานเลยนะ
หนุมๆ ในงานมองพลอยเปนตาเดียว เมื่อไหรรจนาคนสวยของพี่จะ
เสี่ยงพวงมาลัยเลือกคูสักที”
ไอรดายิ้มพลางสายหนาระอา “บางที รจนา 2020 อาจจะอยาก
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อยูคนเดียว ไมตองมีคูใหเหนื่อยก็ได”
“ไมใชรอใครบางคนอยูเหรอ” การะเกดรูดีวารุนนองแอบปลื้ม
ใคร แตทกุ คนก็ยงั สงสัย หมอเมฆาคิดอยางไรถึงปฏิเสธผูห ญิงสวย เกง
วางตัวดี แลวยังเปนถึงทายาทอันดับสองของตระกูลวนารมย ตระกูล
แพทยทเี่ ปนเจาของโรงพยาบาลในเครือวนารมย ทีน่ า แปลกคือหมอเมฆา
อายุก็ปาเขาไปสี่สิบเศษแลว แตยังไมเคยผานการแตงงานเชนกัน

หลังจากคุยกันอีกครูใหญ การะเกดก็จูงหมอรุนนองที่จบจาก

สถาบันเดียวกันเขาไปหาเจาของงาน
“ไปหาอาจารยหมอดีกวาพลอย ยืนคุยนานแลว เดี๋ยวเจาภาพ
จะคิดวาเราไมไดมางาน ไปใหทานเห็นหนาสักหนอย”
ไอรดาเดินตามไป ระหวางที่เดินกับรุนพี่คนสนิท การะเกดก็เห็น
สายตาของหนุมๆ มองมาที่ไอรดาเปนตาเดียว แตเจาตัวนี่สิ ไมรูอะไร
เลยวาตกเปนเปาสายตาของหนุมๆ ในงานไปแลว
ไอรดาเดินมาถึงจุดที่อาจารยหมอสุรชัยคุยอยูกับอาจารยหมอ
ดวยกันอีกสามสีค่ น เมือ่ อีกฝายหันมาเห็นก็รอ งออกมาดวยความยินดี
“อาว หมอพลอยมาแลวเหรอ ผมมองหาอยูตั้งนาน คิดวาจะ
ไมมาเสียอีก”
หญิ ง สาวรี บ พนมมื อ ไหว อ ย า งอ อ นน อ ม “สวั ส ดี ค  ะ อาจารย
หมอ พลอยตองมาสิคะ วันเกิดอาจารยหมอทั้งที พลอยมีของขวัญ
มามอบใหดวยนะคะ” ไอรดาบอกแลวก็ยื่นของขวัญไปใหผูสูงวัยกวา
“ขอบใจมาก ที่จริงไมตองมีของขวัญมาก็ได แคมาใหเห็นหนา
ก็ดีใจแลว”
“ไมไดหรอกคะ พลอยตั้งใจซื้อมาใหอาจารยหมอเลยนะคะ”
เธอตั้งใจเลือกซื้อโสมมาฝากอีกฝาย เพราะอยากใหมีสุขภาพแข็งแรง
ไปนานๆ
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“ของบํารุงสุขภาพใชไหมละหมอพลอย” คนเดาเกงพูดพรอม
หัวเราะอยางราเริง
วันนี้ อาจารยหมอสุรชัยอยูในชุดเสื้อเชิ้ตสีฟานํ้าทะเลกับกางเกง
สแล็กสสีเทาดํา ดูหนุมแนนไมเหมือนคนวัยหกสิบเลยสักนิด
“อาจารยหมอทราบไดยังไงกันคะ”
“จะมีอะไรใหคนแกละจริงไหม นอกจากเรื่องสุขภาพ”
ไอรดายิ้มใหแกผูสูงวัยที่ยังใจดี เอ็นดูเธอไมเปลี่ยนแปลง
“คุณทิพยมาถายรูปดวยกัน” อาจารยหมอสุรชัยกวักมือเรียก
ภรรยาทีค่ ยุ อยูก บั เพือ่ นอีกกลุม หนึง่ เมือ่ รางระหงของภรรยาเดินกลับมา
แลวก็หันไปทางไอรดา “หมอพลอยมาถายรูปดวยกันกอน”
ไอรดายืนถายรูปคูก บั หมอสุรชัยและภรรยาเสร็จแลว หมอสุรชัย
ก็พูดขึ้นอีกอยางอารมณดี
“หมอพลอย ผมรบกวนอะไรหนอยสิ”
หญิงสาวผลิรอยยิม้ นารัก “อาจารยหมอบอกมาไดเลยคะ ไมตอง
เกรงใจนะคะ พลอยยินดีทําใหคะ”
อาจารยหมอหัวเราะอยางใจดี “ลูกศิษยคนนีน้ า รักจริงๆ หมอพลอย
ชวยผมหนอยนะ ผมอยากจัดหาทุนไปชวยเหลือผูปวยเด็กขาดแคลน
ทุนทรัพยบนดอย ก็ดอยสุขใจที่หมอฤทธิ์พี่ชายของเรา เขายายไปอยู
นั่นแหละ ผมมีแจกันโบราณสมัยราชวงศถังมาประมูลคูหนึ่ง แตคิดวา
ก็ยังไมสรางความฮือฮามากเทาไร ผมเลยอยากใหหมอพลอยมารวม
ประมูลหาคูเตนรําในงานนี้ ใครบริจาคเงินมากที่สุดในคํ่าคืนนี้ ผมจะ
ขอใหหมอพลอยเตนรํากับเขาสักเพลงหนึ่ง”
พอไดยินอาจารยหมอบอก ไอรดาก็นิ่งงันไปอึดใจหนึ่ง ถาบอก
ใหเธอชวยประมูล ยังคิดวาเปนเรื่องงายกวาจะกลายมาเปนคูเตนรํา
ของคนที่ประมูลแจกันได ทวา เธอยินดีชวยเหลืออาจารยหมอสุรชัย
ทุกอยาง สงสัยโครงการนี้ อาจารยหมอคงไดรับการขอความชวยเหลือ
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มาจากพี่ชายเธอ ที่กําลังหาทุนไปซื้อเครื่องมือแพทยที่ทันสมัยและหา
ทุนสําหรับผูปวยที่ตองผาตัดหนักแตไมมีเงิน
“พลอยวาพลอยจะเปนตัวตลกใหคนในงานหัวเราะกันนะสิคะ
หาใครที่เหมาะสมกวาพลอยดีไหม คงไมมีใครเขาอยากไดพลอยเปน
คูเตนรําหรอกคะ”
“หมอพลอยนะเหมาะสมทีส่ ดุ แลวจะ” คุณทิพยภรรยาอาจารยหมอ
สําทับ “ทั้งสวย ทั้งเกง หนุมทุกคนในงานมองมาที่หมอพลอยแทบเปน
ตาเดียวกัน ยังจะถอมตัวอีก”
“แตวาพลอย เออ…” ไอรดาไมมั่นใจในตัวเอง เธอไมเคยเปน
คูเตนรําหาเงินการกุศลมากอนเลย
“พลอยจะ อาจารยหมอขอรองแลวนะ จะใจรายกลาปฏิเสธเหรอ”
หมอการะเกดเดินเขามาสําทับ ทําใหไอรดาพูดไมออก หมอรุนพี่
เลยหันไปยิ้มกับอาจารย
“อาจารยหมอคะ หมอพลอยยินดีชวยคะ”
“เดี๋ยวกอนสิคะพี่เกด พลอยยังไมไดรับปากเลยนะ” ไอรดา
ปฏิเสธเปนพัลวัน
“ไมคดิ อยากชวยเหลือเด็กบนดอยหรือจะ พีห่ มอฤทธิข์ องพลอย
เขาอุตสาหทิ้งชีวิตฟูฟาในเมืองกรุง อุทิศตนเปนหมอบนดอย พลอย
ดูคลิปเด็กๆ พวกนั้นที่หมอฤทธิ์ทําสิ นาสงสารมากเลย ตอนนี้ พลอย
มีโอกาสชวยแลว แตจะไมคิดชวยเหรอ”
เจอคําพูดนี้ของรุนพี่เขาไป ไอรดาก็ทําหนาปนยากไปไมเปน ใช
เธอเคยดูคลิปที่มีคนเอามาลงในยูทูบ เพราะพี่ฤทธิ์เคยสงมาใหดู ซึ่ง
เปดเผยชีวิตของเด็กบนดอยที่อยูอยางอัตคัดขัดสน เธอเคยบอกกับ
การะเกดวาถามีโอกาสจะตองชวยเหลือเด็กเหลานัน้ อยางแนนอน แลว
ยังเขียนเช็คไวหาแสนบาทเพื่อจะชวยเหลือโครงการดีๆ ของพี่ชาย
แตวาตองเอาตัวไปเปนคูเตนรําของคนประมูลแจกันนี่นะ
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‘จะดีเหรอ’
ถึงเธอจะไดรบั การสอนเตนลีลาศ การเขาสังคมชัน้ สูง แตเอาจริงๆ
ไอรดาไมชอบเตนรําสักเทาไร เธอกลัวจะทําใหอาจารยหมอตองอับอาย
มากกวา
“วาไง จะชวยหรือไมชว ยจะ ทัง้ ทําบุญและยังถือวาชวยงานวันเกิด
อาจารยหมอสุรชัยอีก หรือวากลัวใครบางคนไมอนุญาต หรือคุณตฤณ
เขา…”
ไอรดากลืนไมเขาคายไมออก เรื่องแผนหลอกของมารดากับ
คนเปนลุงนัน้ เธอจะแสดงบทเปนคนรักกับนายตฤณเฉพาะใหพหี่ มอฤทธิ์
กับพี่สะใภเขาใจผิดเทานั้น หากไมใชที่บานวนารมย ไอรดาก็ไมเคย
ไปไหนมาไหนกับตฤณ กระนั้นก็ยังมีคนตาดีแอบเอาไปลือ
หมอการะเกดก็ไดยินขาวลือมาเชนกัน แตไมรูเปนขาวจริง
หรือเท็จ เพราะรุนนองคนสวยก็ยังไมเคยเปดตัวอะไร มีแตเพียง
เสียงลือกันวาไอรดาแอบซุมคบกับเจาของ ‘บริษัทพีพีจีเอ็นจิเนียรริง
จํากัด’ ตฤณ วนารมย ยังเปนหนุมไฮโซที่มักจะมีขาวกับดารา นางแบบ
เน็ตไอดอล สาวๆ พวกนั้นพยายามแยงชิงกันเปนขาวกับไฮโซหนุม
เนื้อหอม ซึ่งการะเกดพอรูมาบางวาผูชายคนนั้นเปนลูกบุญธรรมของ
หมอวินัย อดคิดไมไดตระกูลวนารมยคงตองการใหเรือลมในหนอง
ทองจะไดไมไปไหน
ทุกคนตางมองมาที่ไอรดาดวยสายตาฝากความหวัง ไอรดา
อยากจะวิ่งหนีออกไปจากงาน แตวาเธอทําแบบนั้นไมได นอกจากจะ
บอกทุกคนวา
“ตกลงคะ แตวาพลอยขอใสหนากากไดไหมคะ” ไอรดาออกจะ
เขินหากตองเตนรํากับผูชายแปลกหนา
“ไดสิ จะไดดตู นื่ เตนไปอีก หมอพลอยนีต่ ดิ ซีรสี เ กาหลีเหมือนเดิม
เลยนะ นางเอกซีรสี เ วลาเตนรําชอบใสหนากากใหพระเอกจําหนาไมได”
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พอถูกรุนพี่แซว ไอรดาก็หนาแดง ตอนเปนนิสิตแพทย ขนาดวา
ใกลสอบยังแบงเวลาดูซีรีสไปพรอมกับอานหนังสือสอบ แตผลสอบ
ก็ยังดีเยี่ยม
อาจารยหมอสุรชัยสําทับดวยความยินดี “ขอบใจมากนะหมอพลอย
งานนี้ ผมไดเงินไปชวยเด็กๆ เยอะแน”
ใครๆ ก็รูวาไอรดาเปนดาวแหงวงการแพทยคนหนึ่ง ทั้งสวย
ทั้งเกง ชาติตระกูลดี ที่สําคัญ หมอหนุมๆ ตางเหลือบมองมาที่ลูกศิษย
สาวไมหยุด เพราะเธอยังเปนสาวโสด
เปนเวลาเดียวกับที่ทุกคนกําลังสนใจคนมาใหมรวมทั้งไอรดา
ดวยที่กวาดสายตาไปยังทางเขางานและเห็นเขาเขาพอดี เธอมองผาน
หนากากสีทองออกไปแลวก็ตองเบิกตากวาง เพราะคนตัวสูงที่ยืนเทๆ
อยูตรงนั้นคือชายหนุมเนื้อหอมที่สาวๆ ในงานตางหันไปมองเขาดวย
ประกายตาหวานฉํ่า กอนหนานี้ เธอไมเห็นเขาก็นึกเบาใจ แตที่ไหนได
เขาเพิ่งมา
“มาไดไง” ไอรดาพึมพํา แตแลวอาจารยหมอสุรชัยก็ชวยคลาย
ความสงสัยใหเธอ รวมทั้งคนในงานดวย เมื่อฝายนั้นเดินไปตบบา
คนตัวสูงอยางสนิทสนม
“อาว ตฤณ ทําไมเพิ่งมาถึงละหลานชาย ลุงนึกวาตฤณงานยุง
เพราะตองควบตําแหนงทานประธานถึงสองบริษัทจนไมมีเวลาวาง
มารวมงานซะแลว”
“ขอโทษด้วยครับคุณลุง ที่ผมมาชาเพราะวาคุณพอลืมของขวัญ
เลยตองยอนกลับไปเอา”
หมอสุรชัยมองไปเห็นแลววาอาจารยหมอวินัยกําลังยืนคุยกับ
อาจารยหมอนิธิ จักษุแพทยวัยเดียวกันอยู
“ขอบใจมากหลานชาย แคมารวมงาน ลุงก็ดใี จ ของขวัญไมจาํ เปน
หรอก”
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ทีเ่ ขารีบเขามาทักทายเจาของงาน เพราะระหวางทีเ่ ดินเขามาในงาน
ไดยินหลายคนพูดวา วันนี้จะมีประมูลแจกันโบราณ ใครประมูลได
นอกจากจะไดแจกันลํ้าคา ยังไดเตนรําเปดฟลอรกับสาวสวยภายใต
หนากากสีทอง
“ไดยนิ วามีการประมูลเพือ่ นําเงินไปทําบุญดวย ผมกําลังอยากได
แจกันโบราณไปตกแตงหองทํางานพอดี แจกันที่เอามาประมูลคูนี้สวย
ถูกใจผมซะดวย”
ทวา สายตาของเขาไมไดอยูที่แจกัน แตเปนเรียวขาขาวเนียน
ทีพ่ น จากชุดสวยทีไ่ อรดาสวมใส แมแตอาจารยหมอสุรชัยก็นกึ แปลกใจ
วาตฤณเห็นแจกันแลวหรือ แตสายตาเขาวิบวับราวกับวาอยากจะเปน
เจาของแจกันคืนนี้ใหได
ตฤณมองสาวสวย หุนดี แมจะมีหนากากอําพรางปกปดใบหนา
เอาไว ทวา สายตาแหลมคมแยกออกอยางงายดาย หลังหนากากคือ
เมียสาวของเขาเอง
‘ใหตายเถอะ ใสสั้นขนาดนี้ พลอยถามพี่สักคําหรือยัง’
ไอรดาเปนแพทยผวิ หนัง ผิวพรรณยิง่ ตองดูดเี ปนธรรมดา ทัง้ ขาว
ทัง้ เนียนขนาดนี้ เธอเลือกชุดนีม้ างานไดยงั ไง เดีย๋ วคืนนี้ รถแอมบูแลนซ
จะตองวิ่งตรงมาที่งาน
‘เหตุผลเพราะสามีทนไมได จนใชไขควงไฟฟาแทงลูกตาหมอหนุม ๆ
ที่จองเมียเขาตาไมกะพริบ’
ทีแรก ตฤณตั้งใจมางานเพราะอยากมาคารวะผูสูงวัย แตก็แอบ
ลุนในใจวาจะไดเจอเมียในงาน หลายวันนี้โทร. ไปก็ไมรับ ทักไลนก็ไม
ตอบ จนเขาคิดวาถาพรุงนี้ยังติดตอไมไดอีก จะตามไปถึงคอนโดฯ
ของเธอใหรูเรื่องเลย
คงเปนเพราะกุศลทีค่ ดิ จะทําบุญละมัง้ เลยสงใหมาเจอกับผูห ญิง
ที่จับจองเอาไวในใจ แลวไดโอกาสตีตราจองไว เหลือแตทําทุกอยางให
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ไอรดาเปนเมียของเขาตามกฎหมายอยางละมุนละมอม
“งานประมูลคืนนี้ ลุงทําเพือ่ การกุศล ลุงจะนําเงินไปชวยโครงการ
ของหมอครองฤทธิ์เขา แจกันก็งาม คูเตนรําก็งาม”
ตฤณขมวดคิ้ว “คูเตนรําที่ลุงหมอพูดถึง ใชหมอพลอย ไอรดา
หลานสาวคุณพอผมหรือเปลาครับ”
คนสูงวัยอมยิ้ม “อะไรกัน ขนาดหมอพลอยใสหนากากแฟนซี
ตฤณยังดูออกอีกหรือ”
ทาทางของลูกชายเพื่อนสนิทใจรอนขึ้น “ใชหรือเปลาละครับ
คุณลุง”
อาจารยหมอสุรชัยพูดยิ้มๆ “ใช หมอพลอย ไอรดานั่นแหละ แต
ตฤณทําบุญกับลุงมาเยอะแลวบริจาคมาใหลุงนําไปชวยโครงการนี้
ก็หลายลาน จะประมูลแจกันอีกเหรอ”
คนระดับตฤณ วนารมย ที่ถูกมรดกพันลานหลนทับ แลวยังมี
บริ ษั ท ที่ เ ขาสร า งมากั บ มื อ แต เ ติ บ โตฟ น กํ า ไรจนรํ่ า รวยติ ด อั น ดั บ
นักบริหารหนุมไฟแรงหลายปซอน ตอใหงานวันนี้หมดกี่สิบลาน เขา
ก็ตองไดทั้งแจกันและไอรดา
ตฤณเห็นสายตาของเพื่อนสนิทพอมองมาแปลกๆ “เออ คือวา
ที่ผมอยากประมูลแจกันเพื่อการกุศล เพราะกําลังคิดวา แจกันใน
ภาษาจีน คือคําวา ‘ผิง’ ซึ่งหมายถึงความสงบสุขอันยิ่งใหญแลวยังชวย
เสริมฮวงจุยในหองทํางาน ถาหองทํางานของผมมีแจกันจีนโบราณ
ไปวางคงเหมาะดี งัน้ ผมขอตัวไปลงชือ่ ประมูลแจกันกอนดีกวานะครับ”
อาจารยหมอเจาของวันเกิดมองตามแผนหลังของลูกบุญธรรม
เพื่อนสนิทไป พลางสายหนา
“นายตฤณอยากไดแจกันอะไรขนาดนั้น เพิ่งรูวานิยมสะสม
ของเกาดวย” อาจารยหมอสุรชัยมองตามอยางงงงวย
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ครึ่งชั่วโมงถัดมา ณ ใจกลางโถงจัดงาน อาจารยหมอสุรชัย

จูงมือภรรยาออกไปตัดเคก และนําเคกมอบใหแกลูกศิษยในงาน
อยางไมถือตัว จากนั้นเสียงเพลงรัก จังหวะละมุนก็ดังคลอขึ้น
“มาถึงชวงพิเศษสุดกันแลว วันนี้ทานอาจารยหมอสุรชัยอยาก
ชวนแขกผูมีเกียรติทุกทานรวมกันบริจาคเพื่อชวยเหลือเด็กบนดอย
ทีย่ ากไร ในโครงการคืนสุขใหเด็กบนดอยมีรอยยิม้ แตวา มีพเิ ศษกวานั้น
คือใครที่ประมูลแจกันได จะไดรับเกียรติเตนรํากับสาวสวยภายใต
หนากากสีทองของเราครับ”
พิธีกรพูดมาถึงตรงนี้ ไอรดาก็เดินมายืนตรงกลางฟลอรที่มีแสง
จากสปอตไลตสอ งลงมา ทัง้ เขินทัง้ ประหมา แตกย็ งั ดีทม่ี หี นากากปกปด
ใบหนาไวครึง่ หนึง่ ทวากลับมีสายตาคูห นึง่ ทีจ่ อ งเธอไมหยุด เหมือนเขา
รูวาใตหนากากคือเธอ
ตฤณพึมพําในลําคอ “โห ลงทุนใสหนากาก นึกวาผัวจําหนาไมได
หรือไง” ไมใชแคใบหนาภายใตหนากาก แตหนาอกคัพอะไร ขนาด
เทาไรตอนนี้ ตฤณจําไดไมพลาดแน
สายตาเขาที่มองจองไป ทําใหไอรดาที่มองมายังกลุมผูประมูล
ขนลุกซู เหมือนถูกเปลื้องเสื้อผาออกจากตัว หญิงสาวรอนผะผาวแม
จะยืนหางกันไกลโข
“คนบาจะมองทําไมนักหนานะ คิดวาจะไมเจอเสียอีก” ไอรดา
พึมพํา แตเหมือนคนถูกวาจะรูตัว
ตฤณขยับปากเปนรอยยิ้มหลอเหลา พิธีกรเริ่มดําเนินรายการ
ประมูลขึ้นทันที เพราะวาหนุมๆ ในงานพากันตื่นเตนยกใหญ ตางหวัง
จะไดเตนรํากับสาวสวยของงานเนือ่ งจากมีการกระจายขาวไปทัว่ ในกลุม
หนุมไฮโซ และกลุมคุณหมอหนุมโสดวาภายใตหนากากคือสาวสวย
ทายาทของตระกูลวนารมย
หนุมไฮโซดีกรีนักเรียนนอกคนหนึ่งยกปายประมูลกอนใคร
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“หาแสนบาท”
“หาแสนหา”
จากนั้นคุณหมอหนุมรูปรางสันทัด ผิวพรรณหนาตาบงบอกวามี
เชื้อสายจีน
“ผมใหเกาแสน”
“เกาแสนเจ็ด”
“เกาแสนเกา”
ตัวเลขพุงสูงขึ้นเรื่อยๆ หนุมๆ ในงานตางอยากเปนคูเตนรํากับ
คนสวยและรวยมากอยางไอรดากันทั้งนั้น
“หลังหนากากตองเปนหมอพลอยอยางที่ลือกันแนๆ วะ” หนุม
คนหนึ่งในงานออกความเห็น
“ฉันก็วา ใช งัน้ ฉันบริจาคหนึง่ ลานไปเลยดีกวา จะไดขอเบอรโทร.
แลวจีบหมอไอรดามาเปนแมของลูกซะเลย” ทุกคนตรงนั้นหัวเราะ
ออกมาพรอมกัน เพราะยังมีคนอีกมากที่ไมรูวาตอนนี้ไอรดากําลัง
สวมบทเปนแฟนกํามะลอกับตฤณ วนารมย ที่ยืนกัดกรามแนน เขา
มองหนาคนพูด เห็นวาเปนวันเกิดผูใหญที่เคารพจึงพยายามสงบ
อารมณ ทวา ภายในใจกําลังโตแยง
‘หนาปลาจวด อยางมึงนี่นะ’
มือหนากําเขาหากันแนน หากเสียงพิธีกรไมประกาศอยูผูคน
รอบๆ ตัวคงไดยินเสียงนิ้วลั่นดังกรอบ
‘พลอยเปนแมของลูกกูโวย’
‘เก็บเงินไวไปทําหนาใหม ใหหลอสูสี กับสามีหมอพลอยกอน
เถอะ’
ถาเปนสมัยเรียนวิศวฯ กําปน ของเขาคงไมไดกาํ เฉยๆ คงเสยคาง
ไอพวกหนุมไฮโซที่จะหาเมียตอยอดความรํ่ารวยของตัวเองไปแลว
“นายกลาลงทุนขนาดนี้เลยหรือวะเพื่อน”
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หนุ  ม คนที่ ห มายตาหมอไอรดามากกว า แจกั น นั้ น ไม ต อบแต
ประกาศกลางงานวา “หนึ่งลานสองแสนบาท”
“สองลานหาแสนบาท”
เสียงทุมจากคนคนหนึ่งดังขึ้น เรียกใหสายตาของคนในงาน
ที่เต็มไปดวยความอยากรูหันไปมอง แลวก็เห็นวาเปน ตฤณ วนารมย
คนเดียวกับที่พิธีกรประกาศวาบริจาคใหแกโครงการดีๆ ในคืนนี้ดวย
เม็ดเงินถึงสิบลานบาทไปแลว เขายังมารวมประมูลแจกันอีก
เสียงซุบซิบดังขึน้ “มาไมถงึ หนึง่ ชัว่ โมงหมดเงินไปสิบกวาลานบาท
แลวมั้ง”
ตฤณไมไดสนใจคําพูดของใครในงานสักนิด รอใหพธิ กี รประกาศ
วาเขาคือคนทีไ่ ดแจกันไปครอบครอง เพราะจะไดเปนคูเ ตนรําของไอรดา
“มีใครใหสูงกวานี้ไหมครับ”
ตฤณอมยิ้ม รูวาราคาที่เขาประมูลดูจะนาตกใจ แตไมเปนไร
ไตรมาสทีผ่ า นมาบริษทั ทีเ่ ขาสรางดวยมันสมองของตัวเองสรางผลกําไร
ใหหลายรอยลานบาท ซื้อแจกันไปประดับหองทํางานสักลานสองลาน
ขนหนาแขงเขาไมรวงหรอก ถามันจะรวงคงไมใชขนหนาแขง ตฤณ
จองขาเรียวของเมียตาไมกะพริบ
‘คืนนี้เจอกัน’
เขาแอบคาดโทษไอรดาอยูในใจ รอจนพิธีกรประกาศวาเขาคือ
ผูชนะการประมูล รางสูงหลอเนี้ยบกระชากสายตาสาวๆ ในงานก็เดิน
ตรงไปหาไอรดาที่กําลังกัดปากแนน เธออยากจะถอยหนี แตวาขา
ก็เหมือนถูกสายตาของตฤณ วนารมย ตรึงใหอยูกับที่
‘ถลุงเงินลุงฉันเลนตั้งสิบกวาลานคงไดหนามากสินะ’
ริมฝปากนุมที่เคลือบดวยลิปสติกดิออรเฉดสีชมพูหวานสไตล
คุณหนูขยับตอวา “บานไมมีแจกันใชหรือไง”
“มีแตไมถูกใจ เลยมาเอาในงาน สวยดี แตถาใหพูดจริงๆ ถูกใจ
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ของแถมมากกวา” เขากวาดสายตามองเธอ เนนยํ้าสายตาไปที่เดรสสั้น
“นาอุมไปเก็บที่หอง พรอมกับแจกัน”
สายตาเหมือนมีมนตรสะกดใหจองไปที่เขาคนเดียว ไอรดากัด
ริมฝปากแนน จะออกอาการมากก็ไมได เธอกําลังเปนเปาสายตาคนใน
งาน กอนจะบอกยิ้มๆ แตนํ้าเสียงจิกกัด
“เขาใจผิดแลวคะคุณตฤณ ผูชนะการประมูล แคไดสิทธิ์เปน
คูเตนรําภายในงาน ไมใชไดฉันเปนของแถมเอากลับบานได”
ทันทีที่เขาเอื้อมมือมาจับมือเธอไว ไอรดาก็รูสึกถึงความรอน
ลามเลียไปทัว่ หลังมือ เลยมาทีป่ ลายนิว้ แลวเขาก็กระซิบเสียงแหบพรา
ใหไดยินกันสองคนวา
“แลวถาพี่อยากจะเอาคุณหมอติดมือกลับบานดวยละ ตองทํา
ยังไง บริจาคเพิ่มอีกเทาไรบอกมาสิครับ”
“รูวาตอนนี้รวยแลว ไมตองมาอวดรวยที่นี่ก็ได”
“กวาจะรวยเทาวันนี้ พี่ก็ตองทํางานอยางหนัก แลวคนอยางพี่
เสียไปสิบกวาลานบาท คิดวานอกจากอยากบริจาคเงินในโครงการของ
พี่เมีย” เขาหมายถึงหมอครองฤทธิ์ “คิดวาพี่ไมมีเจตนาอื่นแอบแฝง
หรือไง คืนนีพ้ ลอยชวยอุม แจกันใหพนี่ ะ ตอนกลับออกจากงาน เพราะ
มือพี่คงไมวาง ตองอุมพลอยกลับบานดวย”
ไอรดารูสึกกระแสความรอนผาวมันหลั่งไหลออกจากมือเขา
แลนมาถึงมือเธอ แลววิ่งผานไปถึงหัวใจดวงนอย เธออยากจะถาม
แขกที่มาในงานเพราะมีทั้งพยาบาล เภสัช และคุณหมอเดินขวักไขวกัน
ไปหมด
‘มีใครพกยาแกปวดมาบาง พลอยอยากจะขอสักสองเม็ด’
ไอรดายิ่งโมโหเมื่อเขาเลิกคิ้วใส ทําเปนทองไมรูรอน วาทําใหเธอ
โกรธ
“ไอ…” ไอรดาอยากจะดาเขา แตสายตาผูคนมากมายที่จองมา
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ทําใหเธอทําแบบนั้นไมได
“ลองดาสิ พีจ่ ะไมแคเตนรํากับพลอย แตจะปลํา้ จูบมันกลางฟลอร
นี่แหละ ใหคนเขาเห็นกันทั้งงาน พวกหมอหนุมๆ จะไดเลิกสงสายตา
ทอดสะพานใหเมียพี่สักที”
“อยาเชียวนะ อยาเอานิสัยถอยๆ เถื่อนๆ มาใชกับฉัน”
“งั้นก็เปนเด็กดี สงมือใหพี่สิจะทูนหัว ผัวอยากเตนรํากับเมีย
จะแยแลว”
ไอรดาเมมริมฝปากแนน พยายามขมใจ คนอะไร
‘กวน…’
ไอรดาคุมสติ แลวบอกตัวเองวา เธอเปนคุณหนู พอแมสอนมาดี
จะดาหยาบคายไมได
ตฤณเห็นสีหนาของไอรดา เขายิม้ เจาเลหม าใหแลวดึงรางบอบบาง
ของเธอเขาไปในออมแขนเขา ภายในหองจัดงานหรี่แสงลงเหลือเพียง
แสงสลัวสีสม ออน ดนตรีดงั คลอขึน้ รางสูงของตฤณก็แนบเขากับรางเธอ
มือหนาขางขวาประคองแผนหลังแลวกัดกรามแนน เพราะมือที่ลูบ
แผนหลังของเธอสัมผัสไดถึงเนื้อเนียน ไมใชเนื้อผา
“ทัง้ สัน้ ทัง้ ควานดานหลังลึกขนาดนี้ หลายกระทงเลยนะเรา คืนนี้
พี่ควรตีหมอพลอยกี่รอบ”
ไอรดาสะดุง “ตีบาอะไร ฉันโตแลว จะใสอะไรก็ได”
“โตแลว ใสอะไรก็ได แตถาผัวไมอนุญาตใหใส เมียก็หามใส”
กลับไป เขาจัดการเผาไอชุดนี้ทิ้งแนๆ มือขางซายกุมมือเธอไว ดวงตา
ของเขาสบกับเธอ ไอรดาบอกไมถูกวารูสึกยังไง
‘บางทีรจนาก็ไมอยากมีคู แตพระสังขอาจจะวางแผนการราย
ชวงชิงจนไดมาลัยทองมาครอบครองเปนของตัวเอง แลวแอบอางวา
รจนาโยนมาลัยมาใหเพราะมองเห็นรูปทอง’
“เฮอ”
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ได”

ไอรดาถอนใจ
“ผิดหวังขนาดนั้นเชียว ที่พี่บังเอิญอยากไดแจกัน และประมูล

ไอรดาเมมริมฝปากสายหนาไปมา กอนจองกลับประสานสายตา
กับเขาตรงๆ “บังเอิญถูกใจ อยากไดแจกัน จนตองประมูลไปสองลานหา
หรือจงใจมากันทากันแน”
ตฤณผุดยิ้มเจาเลหที่มุมปาก ไอรดามองเขาเหมือนพวกตัวราย
ในซีรีสเกาหลีที่เธอชอบดู แตสาวๆ พยาบาลกลุมหนึ่ง ลอบยิ้มกันแลว
มองมาที่ตฤณ
“อิจฉาหมอพลอยนะเธอ ดูสิไดเตนรํากับคุณตฤณสุดหลอดวย”
“ไมรูตัวบางหรือไง พลอยอาจจะกําลังเปนที่อิจฉาของสาวๆ ที่มา
รวมงานก็ได ที่ไดเตนรํากับพี่”
ไอรดามองตฤณ “คนหลงตัวเอง”
ตฤณเตนรําเกง รางกายเขาดูพลิ้วไหว ไปตามทวงทํานอง ทําเอา
อดสงสัยไมได
“วิศวะเขาสอนเตนรําดวยเหรอ” ไอรดาพอรูมาบางวา ถาเปน
พวกนักเรียนนายรอย จะมีหลักสูตรสอนเตนรํา เพราะเคยถูกนักเรียน
นายตํารวจมาเชิญชวนไปงานสามพรานแดนดาว ทวาพวกวิศวะเขามี
หลักสูตรสอนการเตนรําดวยหรือไง
“ตอนเรียนอาจารยสอนลีลาศของนายคงเกงนะ สเต็ปดีไมมผี ดิ ”
“เปลาครับ ตอนเรียนยังเตนไมเปน ที่เตนเปนก็ไมใชการเตนรํา
แบบนี้”
“งั้นใครสอน” ไอรดาแอบสงสัย
“ก็…ผานมาหลายครู มีครูสอนเตนหลายคน”
ไอรดาเบะปาก เดาไดเลยวาคงเปนสาวๆ ในสตอกของเขา “ออ!
สาวๆ ของนายสินะที่สอน”
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“อยากเตนรําเกงแบบพี่ไมยาก คืนนี้วางเดี๋ยวสอนให” ตฤณรีบ
เสนอตัวทันทีเมื่อมีโอกาส
ไอรดาสายหนา “ไม ฉันเตนรําไมบอ ย งานนีถ้ า อาจารยหมอสุรชัย
ไมขอรอง ฉันคงไมเสนอตัวเปนคูเตนรําของใคร”
“เอาเถอะนาสอนฟรี ไมคิดคาครู เดี๋ยวเลิกงานพี่จะเปดคอรส
ระยะสัน้ ใหพลอยคนเดียว ระดับสมองแบบพลอยนีส่ อนไมกนี่ าทีกเ็ กง
แลว”
“บา สอนเตนอะไร ไมกนี่ าทีกเ็ กง เปนครูหรือเทวดา รูไ หมกวาฉัน
จะเตนไดเทานี้ พี่ฤทธิ์ยังบนวาถูกเหยียบขาจนขาระบมไปหมดแลว”
ดวงตาเขาวาวโรจนขึ้น เปลงประกายมุงมั่นมาที่ใบหนาสวยของ
เมีย “ไมตอ งหวงเรือ่ งนัน้ หรอก หลักสูตรทีพ่ จี่ ะสอน คือหลักสูตรเตนรํา
บนเตียงแบบเรงรัด สายเอวยังไงใหพลิ้ว พลอยไมไดเหยียบขาพี่แนๆ
แตถามีเบียด เสียดสีกันบางเปนเรื่องปกติ”
ไอรดาหนาแดงไปหมด จนตฤณอยากจะกดจูบใหหายคิดถึง
ทวาไอรดาใชสนของรองเทาคูสวยกระแทกไปบนหลังเทาของคูเตนรํา
เต็มแรงรัก
“ไอโรคจิต”
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