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“นายหัวชนแกวครับ”

ขจรยกแก ว เหล า ขาวขึ้ น ชนกั บ เจ า นายของตั ว เองที่ ร  า นเหล า ใน
ตัวเมือง เปนรานแบบเปดโลง มีดนตรีสดที่ไมใชวงดังเลนอยู รอบๆ ก็จะ
เปนรานแบบนี้สี่หาราน และมีรานอาหารตามสั่งอยูหลายราน
“ชนๆ โวย คืนนี้ไมเมาไมเลิก” เดวิดหยิบแกวเหลาขึ้นมาชนกับ
ลูกนองแลวยกขึ้นดื่ม แตเขาไมไดดื่มรวดเดียวเหมือนกับขจร สวนชัชที่นั่ง
อยูข า งๆ กันก็ไดแตยมิ้ เดวิดวางแกวเหลาลงบนโตะแลวหยิบเอาถัว่ ใสปาก
เคี้ยวและยิ้มมุมปากนิดๆ
“เอาเหลาดองไหมนายหัว เดี๋ยวผมไปสั่งตรงซุมนั้นมาใหครับ” ขจร
ที่วางแกวเหลาเปลาลงบนโตะหันมาถามเจานาย คิดวาเจานายจะอยากดื่ม
ยาดองเพราะมองไปทางนัน้ บอยๆ แตขจรคิดผิดเพราะมันคนละจุดหมายกัน
เดวิดเบือนสายตาหันมามองลูกนองของตัวเองพรอมกับกลั้วหัวเราะเบาๆ
“เอาสิวะ เอาพญาเสือโครงกับมากระทืบโรงแลวกัน แลวนายละชัช
เอาอะไร” เดวิดบอกกับขจรแลวก็หันมาเลิกคิ้วถามชัช
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“เอาเหมือนนายหัวแลวกันครับ”
“นายหัวกับคุณชัชเอาเหมือนกันนะครับ”
“เออ เอามาอยางละหนึ่งกั๊ก แลวก็ขอมะขามเปยกคลุกเกลือมาดวย
นะ แลวแกเอาอะไรวะขจร”
“อยางขจรคืนนี้ขอโดไมรูลมกับสาวนอยตกเตียงแลวกันครับนาย”
“โอโฮ โดไมรูลมกับสาวนอยตกเตียงเลยนะมึง เดี๋ยวจะคอยดูวาโด
หรือไมโดหรือวาจะถูกสาวนอยถีบตกเตียงกันแน” เดวิดถึงกับสายหนากับ
ชื่อเรียกยาดองที่ลูกนองจะสั่ง จะคอยดูมันวาจะโดหรือจะรวงกันแน
“ฮาๆ” ชัชหัวเราะทองแข็งกับคําบอกของเจานาย สวนขจรทีห่ นาแดงกํา่
ทําหนาตาขึงขัง ดีวารานนี้ดีลกับทางรานยาดองอยูแลว ไมมีปญหาที่จะ
เอาเหลามาดื่มที่โตะ แลวชัชก็เรียกพนักงานมาสั่งกับแกลมเพิ่ม คืนนี้คง
อีกยาวแนๆ
“คอยดูไดเลยครับ เดี๋ยวผมมานะครับ” ขจรฉีกยิ้มกวาง ดวงตา
ฉํ่าเยิ้ม แตอยางไรเขาไมยอมใหโดนลอแนๆ กอนจะลุกเดินตรงไปยัง
ซุมยาดอง
“นายหัวเชือ่ มันไดเหรอครับ นีข่ นาดเดินยังเอียงเลยครับ” ชัชยกแกว
เหลาแกวงเบาๆ ตรงหนา อดที่จะขําขจรไมไดจริงๆ
“หึๆ เอานา ปลอยใหมันสนุกๆ ไป เดี๋ยวคอยหิ้วกลับแลวกัน” เดวิด
สายศีรษะนิดๆ สายตาเขายังจองบางอยางอยู
“ชวงนี้นายหัวมารานนี้บอยนะครับ”
“ก็อยากดื่ม”
ชัชพยักหนารับ เขาพอจะรูว า เจานายมาดืม่ ทีร่ า นแบบนีบ้ อ ยๆ เพราะ
อะไร นายหัวเดวิดเปนลูกชายคนเล็กของนายหัวแดนนี่กับนายแมลันตา
และตอนนีก้ ด็ แู ลสวนอินทผลัมกับเหมืองแร เจานายเขามีชอื่ เต็มๆ วา เดวิด
การเซีย พรตอนันต อายุยี่สิบเกาป เจาตัวดูหลอเหลาแมวาจะยังไมตัดผม
และหนวดเคราใหเรียบรอย มันยังคงรกครึ้ม เดวิดใสเสื้อยืดสีเทา สวมทับ
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ดวยเสื้อเชิ้ตสีเขียวขี้มาพับแขนถึงขอศอก ใสกางเกงยีนสสีเขมและรองเทา
หนังสีนํ้าตาลเขม ยิ่งทําใหเจานายเขาดูเทเซอรแบบแบดๆ เจานายของเขามี
ผิวสีแทนเพราะออกแดดเปนประจํา ซึ่งเจาตัวชอบมากกวาผิวขาวๆ ถาให
ถอดเสื้อออกมาจะเห็นกลามเนื้อเปนลอนสวย ใบหนาหลอเหลาประกอบ
ไปดวยคิว้ เขมเหนือดวงตาสีนาํ้ ตาลทีใ่ นตอนนีม้ นั นิง่ มากๆ จมูกโดง ริมฝปาก
บางแดง กรามหนาทีร่ กไปดวยหนวดเครา แมวา เดวิดจะดูเหมือนเรียบเฉย
แตเขาคอนขางดุดนั นิสยั คลายๆ กับพีน่ อ งทุกคน และเขาเคยไดยนิ เรือ่ งเลา
เกีย่ วกับความดุดนั ของนายหัวชาติชายผูเ ปนปูแ ละนายหัวแดนนีท่ เี่ ปนบิดา
ของนายหัวเดวิดมาบางพอสมควร เรียกไดวาลูกไมหลนไมไกลตนจริงๆ
“สงสัยอะไรชัช” เดวิดมองหนาลูกนองนิ่งๆ แลวก็รองถามออกไป
ไอนี่มันรูมากแตทําเปนนิ่งๆ ไปอยางนั้นแหละ
“เปลาครับนายหัว”
“ดีแลว ไมตองสงสัยหรอก” เดวิดยกยิ้มมุมปาก มองไปยังรานขาย
ยาดอง เห็นขจรไดสงิ่ ทีต่ อ งการแลวก็ถอื ตรงมายังโตะโดยมีเด็กทีร่ า นยาดอง
ชวยถือมาดานหลัง เขาสายหนานิดๆ อดทีจ่ ะขํามันไมได แทบจะเดินตัวเอียง
อยูแลวนั่นนะ
“มาแลวครับเจานาย คุณชัชรับรองวาเด็ด” ขจรยิ้มแปน วางโหล
ยาดองลงตรงหนา เด็กที่ชวยถือมาก็วางไวพรอมกับแกวเปกสามใบ เจาตัว
รีบจัดแจงรินใหกับเจานายและชัช ยื่นใหพลางยิ้มจนตาหยี
“ชนแกวยาดองครับรอบนี้”
“เออชนๆ” เดวิดเลิกคิ้วขึ้น ยิ้มมุมปากและยื่นแกวมาชน เขายกดื่ม
จนหมดเชนเดียวกับคนอื่นๆ กับแกลมที่ชัชสั่งเพิ่มไปมาสงพอดี ทั้งสาม
ดื่มจนยาดองที่สั่งมาหมดไปแลว ตอนนี้ก็เหลือแตเหลาฝรั่งที่เดวิดชอบดื่ม
เพียวๆ มากกวา สวนขจรก็ตาปรือปรอยลิ้นพันกันแลวตอนนี้
“ดูทา ขจรจะไมไหวแลวครับนาย” ชัชหันมากระซิบบอกกับเดวิดทีเ่ ริ่ม
กรึ่มๆ แตเขาก็คอแข็งมากแมจะดื่มเขาไปหลายขนาน
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“นายพามันไปสงแลวกัน ฉันกลับเองไดไมตองหวง ไมเมาเทาไร”
เดวิดบอกกับลูกนอง เหลาเหลืออีกนิดหนอย เขาเลยรินใหกับชัชและเท
สวนที่เหลือใหตัวเอง ขจรไมรูเรื่องแลวตอนนี้ มันเอนหลังกับเกาอี้ ใบหนา
แหงนเงยพูดพึมพําแผวเบา เขาดืม่ หมดแกวแลวก็เรียกพนักงานมาเก็บเงิน
“กลับกันแลวเหรอคราบบเจานาย คูณชาช...ช” ขจรลากเสียงยานคราง
เมื่อถูกชัชพยุงตัวใหลุกออกจากเกาอี้ และพาเดินออกมาหลังจากที่เจานาย
จายเงินแลวเรียบรอย
“กลับแลวสิวะ” เดวิดบอกกับขจรพลางพยักพเยิดใหชัชพามันขึ้นรถ
ไป โดยที่เขาเองก็เดินตามประกบเปดประตูรถอํานวยความสะดวกใหชัช
พาขจรขึ้นรถและคาดเข็มขัดนิรภัยใหเรียบรอย ชัชปดประตู หันมามอง
หนาเจานายเจื่อนๆ เล็กนอย
“ตองขอโทษแทนขจรมันดวยนะครับนาย”
“ไมเปนไร มันคอออนแตอยากดื่มก็แบบนี้แหละ” เดวิดสายหนา
มองชัชและมองเขาไปในรถ เห็นวาขจรนาจะหลับไปแลว เขาหยิบเอา
หมากฝรั่งยื่นใหกับชัช สวนเขาเคี้ยวแลวก็คายทิ้งไปเมื่อกี้นี้
“ขับรถไมตองไวมากแลวกันเพื่อความปลอดภัย”
“ครับนาย”
เดวิดพยักหนาแลวก็หมุนตัวไปยังรถที่จอดอยูขางๆ เขาขึ้นรถแลว
ขับออกไปจากลานจอดตรงไปยังรานอาหารที่อยูไมไกลจากตรงนี้ เปนราน
ที่ไมไดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใดๆ นอกจากอาหารจริงๆ เขาไปจอด
ที่หนารานแลวก็มองเขาไปดานในนิ่งๆ รอจนคนหนึ่งเดินออกมาเพื่อที่จะ
เตรียมตัวกลับ เขาถึงไดลงจากรถ เดินตรงไปหาอยางรวดเร็ว
“ลอมดาว” เขาเรียกชื่อนี้ออกมาดวยเสียงเขมๆ ทําใหเจาของชื่อ
หยุดชะงัก และเพื่อนของเธอที่เดินออกมาก็ชะงักเทาเชนเดียวกัน เพื่อน
ของเธอมองไปยังเดวิดหนาตืน่ ๆ เพราะเห็นรางๆ จากเงามืด ผูช ายตัวสูงใหญ
เหมือนจะมีหนวดเครารกๆ แตงตัวเหมือนชาวไรแตดูบึกบึน และพอเขา
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เดินหลุดพนจากเงามืดออกมาไดเธอก็เห็นหนาชัดๆ เขาไมไดนากลัวเลย
กลับนาหลงใหลในมาดเซอรๆ เขาเปนฝรัง่ หรือลูกครึง่ ไมแนใจ แตดดู มี ากๆ
เรียกชื่อลอมดาวไดชัดเปะ ทําใหเธอคิดวาเขาตองอยูเมืองไทยมานานแลว
แนๆ
“ใครนะลอมดาว” กิ๊ฟกระซิบถามเสียงแผวเบา
“เออ คนรูจักนะ พะ...เพื่อน” ลอมดาวหันไปบอกเพื่อนกอนจะหัน
กลับมามองรางสูงของเดวิดอีกครั้ง
“เขาจะไปสงเธอหรือเปลา หรือวาจะใหฉนั รอ ฉันรอไดนะ” กิฟ๊ รองถาม
เพราะเธอมีคนมารับกลับ และลอมดาวก็มักติดรถไปดวย เพราะที่พักของ
เจาตัวนั้นเปนทางผานของเธออยูแลว
“เดีย๋ วฉันไปสงลอมดาวเอง เธอไมตอ งหวง ฉันนายหัวเดวิด การเซีย
พรตอนันต หวังวาเธอจะรูจักนะ” เดวิดมองไปยังเพื่อนของลอมดาวและ
บอกกับเจาตัวไปอยางรวดเร็ว
“นายหัวเดวิดอยางนั้นเหรอคะ ไมเห็นแนะนําเลยวาเขาคือนายหัว
เดวิด” เพื่อนของลอมดาวทําหนาตาตื่น เอื้อมมือมาเขยาแขนของลอมดาว
และกระซิบเสียงแผวเบาอยางตื่นเตน
“ฉันไมไดสนิทกับเขานะกิ๊ฟ” ลอมดาวหันไปยกมือปองปากกระซิบ
บอกกับเพื่อนเสียงแผวเบา และก็หวั่นๆ เหมือนกัน เธอไมคอยไดพูดคุย
กับเขาเทาไร มีแตพอกับแมของเธอเทานั้นที่รูจักกับครอบครัวนี้ดี เพราะ
เมื่อกอนพอกับแมของเธอทํางานที่สวนปาลมของนายหัวมากอน จนเริ่มมี
รายไดก็ขอลาออกมาทําสวนของตัวเองไดสามสี่ป แตก็ไมคอยดีสักเทาไร
ตองคอยกูหนี้ยืมสิน และชวงนี้บิดาของเธอก็กลับเขาไปชวยงานที่สวนของ
นายหัวไดเกือบปแลวสลับกับทําสวนของตัวเองไปดวย สวนแมกเ็ ปนแมบาน
ไมไดทําอะไร
“ไวใจไดไหมแบบนี้”
“ฉัน...”
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“ไวใจได เธอไมตอ งหวง หรือวาจะใหฉนั ไปสงเพือ่ นของเธอดวยละ”
เดวิดรีบบอก ตัดหนาไมใหลอมดาวไดพูดอะไรอีก
“ไมตองๆ คะ ฉันมีคนมารับแลวคะ นายหัว งั้นฉันไปกอนนะ ถาถึง
หองพักแลวโทร.หาฉันดวยละ ฉันไปกอนนะคะนายหัวเดวิด” กิ๊ฟสายหนา
หวือ ยกมือโบกปฏิเสธ เธอยิม้ แหยๆ พูดกับเขาสลับกับเพือ่ นไปมา พูดเสร็จ
ก็ยิ้มใหกับเพื่อนพรอมกับกําชับแลวเดินจากไป
“กิ๊ฟ! รอดวยสิ” ลอมดาวหมุนตัวรองเรียกเพื่อนและขยับตัวจะตาม
ไป แตเดวิดเร็วกวา เขาควาขอมือของเธอกระชับแนน
“เดี๋ยวฉันไปสงเอง ปลอยใหเพื่อนเธอกลับไปดีกวา คนมารับรอ
นานแลวอาจจะบนได”
เดวิดบอกกับลอมดาวเสียงเขมอยางออกคําสั่ง ลอมดาวพยายาม
ดึงมือออก เพราะตอนนี้มันดึกมากแลว อีกอยางเธอก็ไมไดรูจักกับเขา
แบบสนิทสนมเปนการสวนตัว ไดพดู คุยไมถงึ สามคําดวยซํา้ ไปมัง้ เทาทีจ่ าํ ได
ตอนที่พอแมเธอเคยทํางานอยูที่สวนของเขา
“ปลอยมือฉันคะนายหัว เดี๋ยวใครมาเห็นเขาคะ” ลอมดาวพยายาม
ดึงมือของตัวเองออก แตเดวิดไมสนใจ เขาพาเธอเดินมาที่รถ ปลดล็อก
เปดประตูดันใหเธอขึ้นไปนั่งขางคนขับแลวก็ปดประตู ลอมดาวก็ไมกลา
ที่จะลงจากรถสักเทาไร เพราะวาตอนนี้เพื่อนของเธอกลับไปแลว ถาเธอลง
จากรถของเขาก็ตองหารถกลับเองและมันก็ดึกแลว แถวนี้นากลัวไมนอย
เธอเพิ่งมาทํางานพารตไทมเทานั้นเองไมไดทําประจํา ระหวางที่กําลังหางาน
ทําและรอผลที่สงใบสมัครงานไป เธอกับเพื่อนเพิ่งจะเรียนจบในระดับ
อุดมศึกษาเมื่อตนเดือนนี้เอง สายตาหวานๆ มองตามรางของเขาที่เดิน
มายังฝงคนขับ เขาขึ้นมานั่งพรอมกับสตารตเครื่องยนต ลอมดาวรีบคาด
เข็มขัดนิรภัยนั่งตัวแข็งทื่อเมื่อเขาออกรถ เธอกลอกตาไปมาอยางหวั่นๆ
แทบจะหายใจไมออกราวกับอากาศตรงนีม้ นี อ ย และเธอไดกลิน่ แอลกอฮอล
กระจายอยูรอบๆ มันไมไดทําใหรูสึกรังเกียจ แตกลับทําใหหวาดหวั่น
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เสียมากกวา
“เรียนจบแลวไมใชเหรอ ทําไมไมไปหางานทีด่ กี วานีท้ าํ ” เดวิดเอยถาม
ทําลายความเงียบ
“คุณทราบ?” ลอมดาวหันขวับมองเขาอยางรวดเร็ว ไมคดิ วาเขาจะรูว า
เธอเรียนจบแลว คิ้วเรียวสวยขมวดมุน มือที่วางอยูบนตักกําแนน
“ใช ฉันรูวาเธอเรียนจบแลว” เดวิดเหลือบตามองมาที่ลอมดาวนิดๆ
แลวก็เบนกลับไปมองถนนตรงหนา ขับตรงไปตามเสนทางที่จะไปหอพัก
ของลอมดาวโดยที่เจาตัวไมตองบอก เขารูวาเธอพักที่ไหน ไมใชเรื่องยาก
เกินความสามารถของเขา
“ฉันกําลังหางานทําอยูคะ”
“อยางนั้นเหรอ แลวพอกับแมเธอวาอยางไรละ” เดวิดแสรงทําเปน
เลิกคิ้วขึ้นสูง ทําเสียงในลําคอเบาๆ ยอนถามกลับมายังลอมดาว
“ทานไมวาอะไรคะ”
“แลวสองคนรูหรือเปลาวาเธอมาทํางานชั่วคราวเปนพนักงานเสิรฟ
รานอาหารแบบนี้”
“ไมทราบคะ” ลอมดาวตอบเขาแลวก็เบนสายตามองตรงไปยังถนน
ดานหนา เขาเลี้ยวเขาซอยที่จะไปหอพักของเธอไดถูกตอง ทําใหเธอหันไป
มองเขาดวยสายตาเปนคําถาม แตไรเสียงตอบจากเขาจนเขาพารถเขามา
จอดที่ลานจอดรถของหอพักและดับเครื่อง ลอมดาวปลดเข็มขัดนิรภัย
“ขอบคุณทีม่ าสงคะ” ลอมดาวขอบคุณเขาแลวก็รบี เปดประตูลงจากรถ
ไปอยางรวดเร็ว เธอเดินไปที่หนาประตูหอพักแลวสแกนบัตรเพื่อเขาไป
ประตูกําลังจะปด แตมือของเดวิดดันเอาไว เขาเขามาไดแลวประตูก็ปดลง
“คุณตามฉันเขามาทําไมคะ”
“ฉันขอเขาหองนํา้ หนอย” เดวิดไหวไหลจอ งมองสบสายตากับลอมดาว
นิ่งๆ กดดันใหเธอยอมใหเขาเขาไปในหองของเธอ
“ไมไดคะ ” ลอมดาวลังเลกอนจะตอบเขาไป เธอไมคอ ยกลามองหนา
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เขาเทาไร
“เธอจะใจรายมากไปนะ ใหฉันไปยืนฉี่ขางกําแพงหอพักเนี่ยนะ เขา
ไดเอาอะไรมาตีหัวฉันแตกแนนอน” เดวิดไหวไหล ผายมือออก จองมอง
ใบหนาของลอมดาวดวยสายตาเปนคําถาม
“ก็ไดคะ” ลอมดาวกลั้นใจตอบรับไป เธอหมุนตัวเดินไปที่บันได เธอ
อยูแคชั้นสามเลยไมตองใชลิฟต เดินขึ้นลงสะดวกกวา เดวิดกาวเทายาวๆ
ตามหลังมา เขามองตามหลังรางเล็กของลอมดาวดวยสายตาพราวระยับ
ผมยาวสลวยของเจาตัวถูกรวบตึงเปนหางมาอยูขางหลัง มันสายไปมาตาม
แรงเคลือ่ นไหว เธอสวมเสือ้ ยืดสีขาวสอดชายไวในกางเกงขายาวหาสวนสีดาํ
สวมรองเทาผาใบสีขาว ทําใหเห็นเอวเล็กคอดกิ่ว สะโพกผายกลมกลึง
ลอมดาว พาดากานต อายุยี่สิบสองป เธอเปนลูกสาวของหัวหนา
คนงานที่สวนและที่เหมืองกอนที่จะลาออกไปทําสวนของตัวเอง แลวปนี้
ก็เพิ่งจะกลับมาทํางานที่สวนปาลมเหมือนเดิม เพราะสวนที่เจาตัวทําอยูนั้น
ไปไดไมสวย ไมคอยจะดีสักเทาไร แถมมีหนี้สินเพิ่มอีกดวย เขาเคยเห็น
หนาลอมดาวบอยๆ ตอนเธออยูก บั พอแมของเธอในบานพักหัวหนาคนงาน
ตอนนั้นเธอเปนเพียงเด็กสาวเรียบรอย ชวยพอแมทํางานและเอาอาหารไป
สงใหบดิ าในทีท่ าํ งานบอยๆ เขาเฝาดูเธอมาตลอดจนตอนนีเ้ ธอเรียนจบแลว
แตเจาตัวกลับมาทํางานพารตไทมที่รานอาหาร เสี่ยงที่จะเปนเหยื่อของ
พวกขี้เมาทั้งหลาย ทําใหเขาตองมาเฝาดูหางๆ อยูทุกวัน และเธอก็ไมมี
ทาทีจะเลิกทํา ทําใหเขาตองตามเธอมาสงที่หองในวันนี้ เขารอมานานแลว
และเธอโตเปนสาวสะพรั่งสมกับที่เขารอคอยดูอยูหางๆ
ลอมดาวเดินมาหยุดที่หนาประตูหอง เธอกัดริมฝปาก จองมองเขา
แลวก็ไขกุญแจหองเปดประตูออกกวาง เดวิดเดินเขามาใกลๆ มองเขาไป
ดานใน เขาเห็นหองนอนเรียบรอยแลวก็ยิ้มในหนา
“เชิญคะ” ลอมดาวบอกใหเขาเขาไป เดวิดใชมือดันหลังของเธอ
ใหเขาไปกอน ลอมดาวแข็งขืนไดเล็กนอยกอนจะเขาไปอยูดานใน เดวิด
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ปดประตูตามหลัง
“คุณเดวิด”
“ไมตอ งกลัว ฉันจะเขาหองนํา้ แตคงไมปลอยใหเธอยืนรอทีห่ นาหอง
คนเดียวหรอกนะ แมวา หอพักทีเ่ ธออยูม นั จะดูปลอดภัยในระดับหนึง่ ก็ตาม
แตฉันก็ไมไวใจอยูดี”
“งั้นเชิญใชหองนํ้าตามสบายคะ”
ลอมดาวกลืนกอนแข็งๆ ลงคออยางยากลําบาก เธอมองสบสายตา
เขาไดแวบเดียวก็ตองหลบไปยืนที่กลางหองพัก เขินๆ กับเขาเหมือนกัน
เพราะวาหองของเธอก็แคบๆ มีเตียงนอนอยูก ลางหองพัก ริมหนาตางก็เปน
โตะทํางาน ปลายเตียงเปนโตะเครือ่ งแปงกับตูเ สือ้ ผา ผนังดานทีต่ ดิ กับประตู
หองนอนก็มีโซฟาหนังตัวยาว มีโตะเล็กๆ สําหรับนั่งเลนหรือกินอาหาร
ติดกับระเบียงยื่นออกไป หองนํ้าอยูติดกับระเบียง เดินไมกี่กาวก็ถึงกันได
ดีวาหองพักของเธอคอนขางเรียบรอย ไมทําใหเธอขายหนาสักเทาไร
เดวิดกวาดสายตามองไปรอบๆ กอนจะมาหยุดที่เจาของหอง เขา
ยิ้มมุมปาก เดินเขาไปในหองนํ้า ปดประตูแสรงทําเปนวาทําธุระสวนตัวใน
หองนํา้ เขาเปดกอกนํา้ ตรงอางลางหนารองไวในมือแลวลางหนาตาใหหายมึน
จองมองเขาไปในกระจกตรงหนาพลางยิ้มเย็น
“ฉันเขามาแลวฉันจะไมยอมออกไปงายๆ แนนอน”
กอก...กอก...กอก
“คุณเปนอะไรหรือเปลาคะ” ลอมดาวเคาะประตูเรียกพรอมกับ
รองถาม เพราะเขาเขามาไดสกั ครูแ ลวและเสียงนํา้ ก็ไหลไมหยุด เธอเกรงวา
เขาจะลมในหองนํ้า เคาะเรียกแลวก็เอาหูแนบกับบานประตูเพื่อฟงเสียง
ดานใน ไมทันตั้งตัวประตูหองนํ้าก็เปดออก ทําใหเธอไมทันตั้งหลักถลา
เขาไปซุกกับอกแกรงของเขาพอดิบพอดี
“อุย!”
“โอะ” เดวิดแสรงตกใจ อาแขนกอดรางเล็กทีถ่ ลาเขามาไวในออมแขน
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อยางรวดเร็วและแนบแนนไมยอมปลอยงายๆ เขากมลงใชปลายจมูก
สูดกลิน่ หอมออนๆ จากเสนผมของเธอเขาปอดลึกๆ ลอมดาวรูส กึ เหมือนกับ
เวลาจะหยุดนิง่ เธอไมสามารถขยับเคลือ่ นตัวออกจากอกแกรงและออมแขน
แข็งแรงอบอุนไปไหนได
“ปะ...ปลอยคะ” ลอมดาวเริม่ รูส กึ ตัว แกมใสแดงปลัง่ รอนผาววูบวาบ
ไปทั้งตัว หัวใจดวงนอยเตนรัวแรง เธอยกมือสั่นๆ ดันอกแกรงของเขาให
ออกหาง นํ้าเสียงที่บอกเขาก็ตะกุกตะกัก เดวิดยอมปลอยมือหลังจากที่ได
กอดและไดดอมดมกลิน่ หอมออนๆ จากเธอแลว ลอมดาวยกมือขึน้ ลูบแกม
ของตัวเองแกเขิน มือไมสั่นไปหมดแลวตอนนี้ และดวงตาคูสวยก็กลอก
ไปมา
“คุณ...คุณจะกลับเลยไหมคะ” ลอมดาวรองถามเขาอีกครั้งหลังจาก
ถอยออกมาจากหองนํ้าแลว
“ฉันรูสึกมึนๆ คงขับรถไมไหวแน ขอพักที่นี่แลวกัน พรุงนี้เชาฉัน
คอยกลับ” เดวิดแสรงยกมือขึ้นเสยผมทําตาหรี่ๆ พนลมหายใจออกมา
เสียงที่พูดก็พยายามทําใหยานครางเหมือนคนเมาๆ มึนๆ
“แตวา...แต” ลอมดาวมองหนาเขาอยางไมอยากจะเชื่อ แตเมื่อกี้เขา
ยังขับรถไดอยูเลย ไมเห็นมีทาทีมึนเมาสักหนอย แถมขับตรงไมมีเอียงไป
ทางไหนเลยสักนิดเดียว
“ฉันไมทําอะไรเธอหรอกนา นอนบนโซฟาก็ได ขืนใหฉันขับรถกลับ
ตอนนี้รับรองวาไมถึงบานแน”
“เดี๋ยวฉันโทร.ไปที่บานใหญของคุณใหคนมารับก็ไดคะ”
ล อ มดาวพยายามหว า นล อ ม เธอรู  สึ ก ว า ตั ว เองสั่ น ๆ ด ว ยความ
หวาดหวั่น ไมเคยมีผูชายคนไหนไดมาพักที่หองเธอเลย แมแตเพื่อนเธอ
ก็ตาม บางคนมีแฟนแลวแตถามาอยูกับเธอ เธอก็ไมอนุญาตใหนําแฟนมา
เขาพักดวย เพื่อความปลอดภัยของเธอเอง เพื่อนๆ ของเธอก็เขาใจ และ
สวนใหญกม็ าอยูด ว ยไมนานสักเทาไรก็ไปเชาหออยูต า งหากเพราะมีแฟนแลว
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แตลอมดาวไมทําตัวแบบนั้น และเรื่องนี้เดวิดก็รูดี เขาไมปลอยใหผูชาย
หนาไหนไดมาอยูในหองของลอมดาวอยางแนนอน แตเธอไมรูวาถูกเขา
ติดตามมานานแลวนี่สิ ไมอยางนั้นเขาจะขับรถมาที่หอพักของเธอถูกได
อยางไรกัน
“ดึกแลว ใครจะลุกมานีก่ เ็ ทีย่ งคืนตีหนึง่ แลวนะ จากทีบ่ า นใหญมาถึง
นี่ก็ไกลนาดู ลําบากคนอื่นอีก เธออยาเรื่องมากหนอยเลยนา”
เดวิ ด ทํ า เสี ย งในลํ า คอเบาๆ เดิ น ออกมาจากห อ งนํ้ า ตรงไปยั ง
เตียงนอนของเธอ หยิบหมอนอีกหนึง่ ใบทีม่ อี ยูบ นเตียงมาถือเอาไว กาวเทา
ยาวๆ ไปยังโซฟา โยนหมอนลงไปแลวหันมามองเธอนิง่ ๆ กอนทีเ่ ขาจะทําให
ลอมดาวหนารอนอีกครัง้ ดวยการถอดเสือ้ เชิต้ ตัวนอกออก ตามดวยเสือ้ ยืด
ตัวในจนเห็นแผงอกแข็งแรงแนนไปดวยกลามเนื้อเปนมัดๆ แผงอกเขามี
ขนสีนํ้าตาลออนๆ กระจายเรียงตัวสวยไลลงไปที่หนาทองแกรงจนหายไป
กับขอบกางเกงยีนสที่เขาใส
“ฉันขี้รอนนะ เธอก็ไมตองเกรงใจฉันหรอกนะ ทําตัวตามสบาย
ไดเลย” เดวิดยิ้มมุมปาก หรี่ตามองมาที่ลอมดาว พูดราวกับวาเปนเจาของ
หองพักนีเ้ สียอยางนัน้ แหละ พูดเสร็จเขาก็ทงิ้ ตัวลงนอนบนโซฟาทันที ตัวเขา
สูงใหญจนขาเลยที่เทาแขนออกมาเยอะทีเดียว เขามองมาที่เธอนิ่งๆ
ลอมดาวจําตองเบือนหนาหนี อาปากคางอยางไมรูจะทําอยางไร เธอ
หมุนตัวไปมาราวกับจะหาของ แตเพราะเธอทําอะไรไมถูกตางหาก กอนที่
เธอจะกาวไปที่เตียงนอน หยิบเอาผาหมผืนบางมาถือไวในมือแลวก็เอาไป
ยื่นใหกับเขา
“หมหนอยดีกวาคะ ฉันเปดแอรเดี๋ยวอากาศก็จะเย็นแลว”
“ขอบใจ” เดวิดเอื้อมมือมารับผาจากมือของลอมดาว จงใจใหมือ
ของเขาสัมผัสกับมือของเธอ ลอมดาวราวกับถูกไฟฟาช็อรต เธอรีบดึงมือ
ของตัวเองกลับอยางรวดเร็ว เดวิดไมพูดอะไร เขาเอาผาหมมาหมตัว
กลิ่นหอมที่ติดอยูบนหมอนและผาหมทําใหเขารูสึกผอนคลาย ราวกับวา
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เธอกําลังกอดเขาอยู
ลอมดาวเดินไปนั่งที่โตะทํางานและหันหนามามองรางสูงที่ทําทาวา
จะนอนอยูที่โซฟาของเธออยางสบายใจ
“ไมอาบนํ้าเปลี่ยนเสื้อผานอนหรอกเหรอ”
“เดี๋ยวกอนคะ” ลอมดาวสะดุงนิดๆ และตอบเขาไป เธอจะอาบนํ้า
ไดอยางไรละ เขาอยูในหองดวย ถาอาบคงตองขนเสื้อผาเขาไปในนั้น
ทั้งหมดเลย เธอขอซักแหงสักคืนแลวกัน เธอเมมปากกลั้นใจลุกขึ้นยืน
คอยๆ เดินไปที่ตูเสื้อผา หยิบเอาผาขนหนูที่แขวนเอาไวออกมาถือ เดิน
ตรงไปยังหองนํ้า หางตายังคงมองรางสูงที่เพียงเอาผาหมพาดไวบนอก
แตก็ยังเห็นอกเปลือยเปลาของเขาอยูดี เธอใจเตนรัวแรง พอเขามาอยูใน
หองนํ้าก็ถอนหายใจยาวๆ
“เอานา คงจะไมมีอะไรอยางเขาวาหรอก คุณเดวิดคงไมทําอะไรเรา”
ลอมดาวพยายามปลอบใจตัวเอง เธอรีบลางหนาลางตา แลวก็ทน
ไมไหวจําตองอาบนํ้า เธออาบนํ้าเสร็จเรียบรอยก็ใสชุดเดิมออกมา แตก็
รูสึกสดชื่นขึ้นกวาตอนแรก เธอเดินผานโซฟาแลวใหรูสึกวูบวาบ ราวกับวา
เขาจองมองอยู เธอทาเพียงครีมบํารุงผิวหนาลวกๆ แลวก็คอยๆ คลานขึ้น
เตียงนอนแผวเบา รีบซุกตัวเขาไปในผาหมผืนหนาของตัวเอง เอามันมา
หอตัวเอาไวเพื่อปองกันความรูสึกหวาดหวั่น เธอนอนหันหนาไปทางโซฟา
มองเขาไมละสายตา และไมเขาใจวาอยูด ๆี เขาก็เขามาวุน วายกับเธอทําไมกัน
เขาเปนทายาทคนที่สามของตระกูลการเซีย พรตอนันต ที่ร่ํารวยมหาศาล
มีทั้งธุรกิจมากมายที่เรียกไดวาทํากินทําใชชาตินี้ก็ไมหมด และกิจการของ
เขาก็ดีมากๆ อีกดวย จากการบริหารของสามพี่นอง โดยมีบิดาและคุณปู
ใหการสนับสนุน ทั้งสามคนพี่นองเกงกาจในเรื่องธุรกิจอยางหาตัวจับยาก
และพวกเขาทั้ ง สามคนก็ เ ป น ชายหนุ  ม ที่ ส าวโสดรวมทั้ ง ครอบครั ว ที่ มี
ลูกสาวสวยหมายปอง เบนพี่ชายของเดวิดเพิ่งจะแตงงานไปเมื่อไมนาน
มานี้ ทําเอาสาวๆ อกหักกันเปนแถว เห็นเขาวาเจาสาวสวยดวย เปนลูกสาว
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ของตุลยาเจาแมเงินกูชื่อดัง และเคยมีเรื่องราวกันมากอนในตอนที่นายหัว
เบนเปนวัยรุน และดูเหมือนตุลยาก็ไมคอยพอใจสักเทาไรกับการแตงงาน
ครั้งนี้ เธอพอจะทราบเรื่องบางจากที่แอบไดยินมารดาเมาธมอยกับเพื่อนๆ
ของแก และไดทราบวานายหัวเบนรักภรรยาของตัวเองมาก คราวนี้ก็เหลือ
อีกสองคน นั่นก็คือ เดวิด นองคนสุดทอง กับเควิน พี่ชายคนโต
“แอบมองฉันเหรอลอมดาว” เดวิดหันมามองสบสายตากับลอมดาว
และถามเธอดวยเสียงแผวเบาราวกระซิบ แตดวยความที่หองมันไมใหญ
มากนัก บวกกับความเงียบทําใหเธอไดยินอยางชัดเจน
“อะ...เปลาคะ ฉันไมไดแอบมองคุณคะ” ลอมดาวแทบจะเลือ่ นผาหม
ขึ้นมาปดศีรษะใหมิดดวยความอายเมื่อถูกเขาจับไดวาแอบมองอยู
“ฉันไมวาหรอก เธอจะมองก็ได”
“ฉันเปลามองคะ คุณก็นอนไปสิ”
“ไมปด ไฟนอนเหรอ” เดวิดแสรงหยีตามองไปทีไ่ ฟกลางหองซึง่ เจาตัว
ไมยอมปด
“ไมคะ ฉันชอบสวางๆ แบบนี”้ ลอมดาวรีบบอกอยางรวดเร็ว อันทีจ่ ริง
เธอก็ปดตลอดนั่นแหละ เปดแคไฟที่หัวเตียงเทานั้น
“ก็ตามใจ” เดวิดบอกแลวดึงผาหมขึ้นมาคลุมรางของตัวเองเอาไว
แสรงหลับตานอน
ลอมดาวเองก็พยายามขมตาใหหลับ เธอหลับตาแลวก็ลืมตาอยู
หลายรอบมาก แตสักพักใหญๆ เธอก็ผล็อยหลับเพราะทนความงวงงุน
ไมไหว
เดวิดลืมตาขึน้ มาอยางชาๆ เมือ่ เขาไดยนิ เสียงกรนเบาๆ ของลอมดาว
เขาลุกขึ้นนั่งแยกขาออก คอมตัวเล็กนอย วางศอกที่หนาขาทั้งสองขาง มือ
ประสานกันอยูตรงปลายคางสาก ปลายนิ้วโปงขยับไปมาเล็กนอย ดวงตา
คมเขมจองมองใบหนาหวานที่เขาเห็นเพียงเล็กนอยนิ่งๆ เพราะเจาตัวดึง
ผาหมขึ้นมาคลุมแทบจะมิดราง เห็นแคเสนผมและใบหนาเล็กๆ นิดหนอย
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เทานั้นเอง เขาอยากจะเดินเขาไปใกลๆ แลวทิ้งตัวลงนอนรวมเตียงดวย
เสียเดี๋ยวนี้ เดวิดนั่งมองลอมดาวอยูสักพักเขาก็ตัดสินใจนอน เพื่อที่พรุงนี้
จะไดตื่นแตเชา

“เดวิดออกไปเที่ยวเหรอคะ”

ลันตาเดินเขามากอดสามีเมื่อเขากลับขึ้นมาบนหองแลว เธอเห็นรถ
ของลูกชายวิ่งออกไปเมื่อกี้นี้ เธอก็ผละออกจากบานหนาตางที่เปนกระจก
นิรภัยใสกรุยาวตัง้ แตเพดานจดพืน้ พอกลับมาประตูหอ งนอนก็เปดออกมา
พอดี
“เดวิดบอกไปดื่มเหลากับคนงานนะ เดี๋ยวก็กลับ”
แดนนี่เดินเขามากอดรางบอบบางของลันตาเอาไวแนบอก ลันตาวาง
มือเบาๆ ทีอ่ กดานซายของเขา เงยหนามองสบสายตากับสามียมิ้ ๆ จนแดนนี่
อดใจไมไหว กมลงจูบที่ริมฝปากนุมของลันตาหนักๆ หนึ่งที
“อื้อคุณนี่” ลันตารองประทวงเบาๆ เมื่อแดนนี่ผละริมฝปากออก
เขาทําใหเธอรูสึกเรารอนขึ้นมาทันที
“อื้ออะไรกันละ” แดนนี่หลิ่วตาใหกับลันตาอยางลอเลียน เขาเอง
ก็รอนวูบวาบไมแพกัน แมวาจะอยูดวยกันมานานแลว แตความรักก็
ไมนอยลง
“กําลังคุยเรื่องเดวิดอยูนะคะ”
“ไมตองหวงหรอก เดวิดมันโตแลวนะลันตา”
“ก็ยงั หวงลูกอยูด นี คี่ ะ ดูอยางเบนสิ ไปฉุดหนูรนิ รดาไปอยูท เ่ี กาะหยก
ตัง้ เปนนานแนะคะ” ลันตากัดริมฝปากนิดๆ พูดถึงเบนแลวก็ตอ งถอนหายใจ
“ไมตองคิดมากหรอกนา เดวิดมันคงไมไปฉุดลูกสาวใครมาทําเมีย
เหมือนเบนหรอก เชื่อฉันนะลันตา”
“หวังไวอยางนั้นคะ กลัวเชื้อนายหัวแดนนี่จะแรงเหลือเกิน เบน
ก็คนหนึ่งแลว เหลืออีกสองคนจะไมหวงไดอยางไรคะเนี่ย” ลันตาพูดแลว
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ก็ยนจมูกใสสามีอยางหมั่นไส ก็ลูกแตละคนเหมือนคนเปนพอเหลือเกิน
เบนก็ทําใหวุนวายคนหนึ่งแลว อีกสองคนก็ทําใหลันตาหวั่นใจไมนอย
“กลาวาผัวอยางนั้นเหรอหืม”
“หรือวาไมจริงคะ” ลันตาตอปากของแดนนี่อยางไมกลัว
“หึๆ ถาอีกสองคนมันไปฉุดลูกสาวเขามาอีก ผมจะเอาดามปนฟาดหัว
ใหแตกเลยคอยดูสิลันตา”
แดนนีก่ ลัว้ หัวเราะเบาๆ ในลําคอ และใหคาํ มัน่ วาเขาจะจัดการลูกชาย
ทั้งสองคนเองถาเกิดมันไปทําเรื่องฉุดลูกสาวบานใครมาอีก เขาเขาใจดี
ที่ลันตาหวาดหวั่นเพราะเธอไมอยากใหประวัติศาสตรซํ้ารอยเดิมกับตัวเอง
เมื่อครั้งยังสาว และเขาเปนคนที่สรางมลทินใหกับเธออยางรายกาจ และ
เกือบจะตองเสียเธอกับลูกไป หลังจากนั้นเขาก็สัญญากับตัวเองวาจะรัก
และดูแลลันตากับลูกๆ เทากับชีวิตของเขาจนถึงเดี๋ยวนี้
“โหดสมกับเปนนายหัวแดนนี่คะ” ลันตาอมยิ้มเมื่อไดยินสามีพูด
คาดโทษลูกชายเอาไว
“แนนอนสิ ตองเรียกความโหดกันสักหนอยแลวแบบนี้” แดนนี่
ชอนตัวลันตาขึ้นอุมไวในออมแขน พาเดินตรงไปยังเตียงกวางแลววางลง
อยางเบามือ
“คุณนี่” ลันตาทุบอกแกรงเบาๆ และแดนนี่ก็ทําใหเธอเรารอนไป
พรอมๆ กับเขา

ก่อนหนานี้

“เดวิดจะไปไหน”
แดนนีย่ กมือขึน้ กอดอก มองดวยสายตานิง่ ๆ รองถามลูกชายหลังเห็น
เจาตัวเดินควงกุญแจรถไวในมือพรอมกับผิวปากอยางสบายใจ ชวงนี้มัน
ทําตัวลับๆ ลอๆ ออกไปไหนมาไหนคํ่าๆ ไมคอยไดบอกกับคนที่บาน
พอถามก็บอกวาเขาไปที่สวนอินทผลัมอาหรับที่กําลังจะเก็บเกี่ยวผลผลิต
20 พายุรักนายหัวราย

และตองคอยเฝาเอาไวไมใหใครเขามาลักขโมยผลผลิต เขาถามไปกับเควิน
แลววาที่สวนอินทผลัมนาหวงไหม ลูกชายคนโตเขาบอกวาไมนาเปนหวง
ทําใหเขาอดที่จะสงสัยพฤติกรรมของลูกชายคนเล็กไมได หลังจากที่เบน
ลูกชายคนกลางไปฉุดหนูรินรดาลูกสาวของคุณนายตุลยามาขังเอาไวที่
เกาะหยก เพื่อแกแคนเรื่องราวเกาๆ ที่คางคาอยูในใจ แตตอนนี้มันรักเมีย
จนหัวปกหัวปาแทบไมหางตัวแมแตนิดเดียว ซึ่งก็เปนเรื่องดีที่ลูกชายเขา
สามารถสลัดเรื่องราวรายๆ ในอดีตออกไปหมดแลว พรอมกับเดินหนาไป
กับผูหญิงที่ตัวเองรักอยางหนูรินรดา และสรางครอบครัวเล็กๆ ที่กําลังจะ
มีหลานตัวนอยๆ ใหเขากับลันตาไดอุมแลวอีกไมกี่เดือน
“นัดกินเหลากับพวกคนงานครับพอ”
เดวิดกลอกตาเบาๆ ยกมือขึ้นเสยผมเล็กนอย ชะงักเทาหันมาตอบ
บิดาดวยนํ้าเสียงเขมๆ จองตอบสายตาของทาน ไรทาทางประหมา ทําให
แดนนีถ่ อนหายใจ ไอสามหนอพวกนีม้ นั สูต าจริงๆ จับโกหกไดยากถาไมแบบ
คาหนังคาเขา ดวงตาทีผ่ า นวัยแบบลูกชายหรีล่ งเล็กนอยพลางเดินเขามาใกล
ยกมือขึ้นตบบาเบาๆ
“อยาเมาจนโดนคนงานลากมาสงที่บานแลวกัน”
“หึๆ ผมคอแข็งครับนายหัวแดนนี่ รับรองวาไมมที างโดนลากกลับมา
นะครับ” เดวิดกลั้วหัวเราะในลําคอเบาๆ นี่พอกําลังวาเขาคอออนเหรอเนี่ย
“นั่นแหละ ระวังเอาไวหนอยก็ดี ฉันไมอยากใหเมียฉันเห็นวาลูกชาย
คนเล็กเมาจนไดเมียมาฝาก” แดนนี่กระตุกยิ้มมุมปากพูดออกมา ทําให
เดวิดถึงกับตัวแข็งทื่อเมื่อไดฟงคําขูของบิดา
“แฮม เอานายแมมาขูผมแบบนี้ไมดีเลยนะครับ ถานายแมไดยิน
แบบนีร้ บั รองวาคุณพอโดนงอนแนๆ” เดวิดขยับตัวกระแอมกระไอในลําคอ
เบี่ยงประเด็นไปใหกับบิดาทันที
“ฮึ ฉันมีวิธีงอเมียฉันแลวกัน” แดนนี่จองมองลูกชายดวยสายตา
เยาะๆ ดูไอพวกนี้มันทํา ใช เขายอมใหกับลันตาผูหญิงที่เขารัก แมของ
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ลูกชายจอมเฮี้ยวทั้งสามคน และเจาพวกนี้ก็แสบสันไมแพเขาตอนหนุมๆ
เลยทีเดียว
“ผมอาจจะกลับดึกนะครับคุณพอ” เดวิดแสรงถอนหายใจ พยักหนา
ใหกับบิดา
“อืม” แดนนี่รับคําลูกชายในลําคอ เดวิดหมุนตัวเดินไปที่หนาบาน
ตรงไปยังรถที่จอดเอาไวดานหนา กระโดดขึ้นรถแลวขับออกไป
แดนนีม่ องตามทายรถไปพรอมกับสายหนา เดวิดเปนลูกชายคนเล็ก
ในจํานวนลูกชายทั้งสามคนของเขา เจาตัวชื่อ เดวิด การเซีย พรตอนันต
ทําหนาที่ดูแลกิจการสวนอินทผลัมและเหมืองแรที่ชวยกันดูแลสามพี่นอง
โดยมีนายหัวชาติชายและเขาเปนที่ปรึกษา สวนเบนลูกชายคนกลางดูแล
กิจการเกี่ยวกับรังนกและฟารมหอยมุกเปนสวนใหญ ขณะที่ลูกชายคนโต
เควินดูแลกิจการเกี่ยวกับโรงแรมและสวนปาลม แตทุกๆ คนก็ทําหนาที่
สลับกันไปมาในบางครั้ง
“ทําตัวนาสงสัยชวงนี้ ออกไปดื่มเหลาถี่เหลือเกิน”
แดนนี่หรี่ตาลง พึมพํากับตัวเองแผวเบา คิ้วขมวดอยางสงสัยใน
พฤติกรรมชวงนี้ของลูกชายคนเล็ก เพราะรูสึกวามีอะไรแปลกๆ เดี๋ยว
จะตองใหคนไปตามสอดสองสักหนอย
“ไอพวกตัวรายนี่มันกําลังทําอะไรกันอยู” วาแลวเขาก็ถอนหายใจ
ยาวๆ เดินกลับขึ้นไปยังชั้นบนตรงไปยังหองนอนของตัวเอง
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2

แกรก...

เสียงดังแผวเบาพรอมกับกลิน่ หอมๆ บางอยางทําใหลอ มดาวทําจมูก
ฟุดฟดทั้งที่เธอยังไมตื่นดี เธอคอยๆ ลืมตาขึ้นอยางชาๆ ยกมือขยี้ตา ปรับ
ใหมนั เขากับแสงสวางทีส่ อ งเขามา พระอาทิตยกาํ ลังจะขึน้ เดวิดเปดมานทึบ
ออก เหลือแตมานโปรงแสง
เขาตื่นตั้งแตเชามืดแลว เปนนิสัยประจําของเขา และตอนนี้เขาอยู
ในหองกับผูห ญิงตัวเล็กๆ ทีค่ รอบครองเตียงนอนสวนตัวของเธออยูค นเดียว
สวนเขานอนเมื่อยอยูบนโซฟาเพราะตองคงความเปนสุภาพบุรุษเอาไว
เขาลางหนาแปรงฟนเรียบรอยดวยแปรงที่ซื้อจากรานคาที่เปดยี่สิบสี่ชั่วโมง
และก็หิ้วโจกมาดวยสองถุง กาแฟดํา และโอวัลตินรอน เขากําลังเทโจกใส
ชามอยางระมัดระวัง แตก็ยังมีเสียงใหลอมดาวไดยิน เดวิดเหลือบตามอง
ไปที่รางเล็กบนเตียงนอนซึ่งเริ่มขยับตัวแลว เขาเทโจกถุงแรกเสร็จก็เก็บ
ถุงพลาสติกทิ้งถังขยะ เอาฝาครอบถวยเอาไว ขยับเทาเดินเขามาใกลๆ
เตียงนอน ยอตัวคุกเขาขางหนึ่งกับพื้น อีกขางชันขึ้นมา ชะโงกหนาเขาไป
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ใกลๆ เอื้อมมือไปปดเสนผมใหเธอแผวเบา พอลอมดาวกําลังจะลืมตา
ขึ้นมาเขาก็รีบหดมือกลับแตยังไมยอมผละไปไหน
“คุณ” ลอมดาวตกใจเพราะเขาอยูใกลเหลือเกิน เธอรีบลุกและขยับ
นั่งใหหางจากเขามากที่สุด ดวงตาคูสวยกลอกไปมาอยางหวาดหวั่น
“คุณจะทําอะไร”
ลอมดาวรองถามแมจมูกจะไดกลิ่นหอมๆ ของโจกก็ตาม เธอลอบ
กลืนนํ้าลายเพราะรูสึกหิว เขาดูเหมือนวาจะตื่นนานแลว ไมมีทาทีงวงงุน
และยังอยูในชุดเดิม เธอโลงใจที่เขาใสเสื้อยืดแลว
“ฉันจะปลุกใหเธอมากินขาว ฉันออกไปซื้อโจกกับโอวัลตินมาใหนะ
ลางหนาแปรงฟนอาบนํ้าแลวมากินสิ”
เดวิดลุกขึน้ ยืน ผายมือออกไหวไหลทาํ เหมือนกับวาเขาเปลาทําอะไร
เธอสักหนอย เขาแคจะมาเรียกเธอใหตื่นแลวกินขาวจริงๆ
“แลว...แลวทําไมคุณไมกลับไปละ”
“ไปอาบนํ้าสิ แลวมากินขาว”
เดวิดแสรงทําเปนเมินไมตอบอะไรทั้งนั้น พูดเสร็จก็เดินหมุนตัวไป
ที่โตะอาหารตรงมุมหองเล็กๆ หยิบเอาโจกถุงที่สองมาเทใสชามที่เตรียม
เอาไว กอนจะเหลือบตามองมาที่ลอมดาวเมื่อเห็นวาเธอยังไมยอมลุกจาก
ที่นอนอีก สายตาของเขาทําใหเธอรีบผุดลุกขึ้นไปหยิบเอาเสื้อผาออกมา
ถือไวแลวก็วิ่งเขาหองนํ้าไปอยางรวดเร็ว
“หึๆ” เดวิดกลั้วหัวเราะในลําคอ เขาเตรียมทุกอยางเรียบรอยแลว
ยกถวยกาแฟดําขึ้นมาจิบระหวางรอใหลอมดาวออกมากินขาวพรอมกับ
เขา เขาไดยินเสียงนํ้าไหลตอเนื่องแสดงวาเจาตัวกําลังอาบนํ้าอยู เขานั่งรอ
อยางใจเย็น และไมคิดที่จะไปไหนตอนนี้อยางแนนอน เปดประตูใหเขาเขา
มาแลวเรื่องอะไรเขาจะออกไปงายๆ ดวงตาคมเขมฉายแววเจาเลห
คลิก
เดวิดไดยินเสียงเปดประตูหองนํ้า เขาแสรงทําเปนมองออกไปยัง
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นอกระเบียงเล็กๆ ทําเปนไมไดสนใจเธอ
ลอมดาวออกมาจากหองนํ้าอยางระแวง กลัววาเขาจะมายืนรอ
ที่หนาหองนํ้าเหมือนตอนที่เธอตื่นนอน พอเห็นวาเขานั่งอยูที่โตะกินขาว
ก็ถอนหายใจอยางโลงอก เธอรีบเอาเสือ้ ผาทีใ่ ชแลวไปใสตะกราผา กอนจะ
หันมาจัดเตียงนอนใหเรียบรอย เธอเดินไปที่หนาโตะเครื่องแปง หยิบ
ครีมทาหนามาทาลวกๆ ผมทีเ่ กลาเปนมวยไวดา นหลังยังไมไดปลอย แตงตัว
ดวยเสื้อผารัดกุมมากขึ้น ดวยการใสเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีนํ้าเงินติดกระดุม
ถึงคอ แขนเสื้อเธอก็ติดกระดุมเอาไว กางเกงผาสีดําหาสวน เดวิดแอบ
ลอบมองอยางขําๆ กับการแตงตัวของเธอ ถาเขาคิดที่จะทําอะไรปานนี้
เจาตัวไมรอดตั้งแตเมื่อคืนแลว
“มากินโจก ฉันรอกินพรอมกับเธอ”
เดวิดบอกดวยเสียงเขมๆ ลอมดาวถึงกับสะดุงนิดๆ เมื่อไดยินเขา
เรียกแมวาจะระวังอยูตลอดเวลาแตก็อดผวาไมได ใบหนาของเขารกไป
ด ว ยหนวดเคราแต ก็ ยั ง ดู ดี ไ ม น  อ ย ดวงตาของเขาเข ม ดุ ดั น ริ ม ฝ ป าก
เหมือนจะยกยิ้มนิดๆ ราวกับเยาะ แตก็คงไมนาจะใช กรามหนาบึกบึน
รางกายของเขาแนนไปดวยกลามเนือ้ เธอเห็นแลวเมือ่ คืนนี้ มันเปนลอนสวย
ใตผิวสีแทน เขาสูงใหญจนบังรางเธอไดมิดเลยทีเดียว เธอยืนยังสูงแค
ระดับริมฝปากของเขาเอง
ลอมดาวเมมปากนิดๆ ขยับเทาเดินเขามานัง่ ทีเ่ กาอีว้ า งอีกตัว มันไมได
หางกันมากนัก เธอพยายามไมใหเขาไปชนกับเขา นัง่ อยางระมัดระวัง เดวิด
เลื่อนชามโจกมาใหเธอและมองนิ่งๆ
“ยังอุนๆ อยู” เดวิดบอกแลวเขาก็เปดฝาครอบชามของตัวเองออก
ใชชอนตักกินอยางรวดเร็ว กลิ่นหอมกรุนของโจก และทาทางการกินอยาง
เอร็ดอรอยของเดวิดทําใหลอมดาวหยิบชอนขึ้นมาตักกินบาง เพียงคําแรก
ที่เขาปากก็ทําใหเธอลืมความหวาดระแวงไป มันอรอยมากจริงๆ อยางที่
เขาบอก ของเธอชามเล็กกวาของเขาหนอย แตเครื่องไดครบเชนเดียวกัน
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“ขอบคุณนะคะ” ลอมดาวกลาวขอบคุณเขาหลังจากที่เธอกินจน
หมดชามและวางแกวนํ้าลงแลว เดวิดเปนคนบริการเธอเชนเคย ทําใหเธอ
รูสึกกระดากเล็กนอย เธอเปนเจาของหองแทๆ แตตองใหเขาคอยบริการ
เธอหลุบสายตาและก็รีบเก็บถวยชามกับแกวไปลาง ไมใหเขาทําหนาที่แทน
เธออีก เธอเช็ดเก็บชามเรียบรอย หันมามองหนาเขาที่ยังคงนั่งไมยอมลุก
ไปไหนราวกับจะสิงสถิตอยูที่หองของเธอแบบนี้
“คุณจะกลับเลยไหมคะ เดี๋ยวฉันเดินลงไปสงคะ”
“ยัง” เดวิดยกยิม้ มุมปาก วางถวยกาแฟลงบนโตะพรอมกับสายหนา
เขายังไมไปไหน
“แตวามันไมเหมาะที่คุณจะอยูที่หองของฉันแบบนี้นะคะ”
ลอมดาววาบไปทัง้ ตัวเมือ่ ไดฟง คําปฏิเสธของเขา แลวเรือ่ งอะไรทีเ่ ขา
จะมาอยูท่ีหองของเธอแบบนี้ เมื่อคืนเธอก็ทําเรื่องนาหวาดหวั่นโดยใหเขา
อยูที่นี่ดวยแลว แลวตอนนี้เขายังจะไมยอมไปไหนอีก เธอเริ่มประหมาและ
รูสึกตื่นๆ อยางประหลาด
“ฉันยังมึนๆ อยูนิดหนอย”
“แต คุ ณ ก็ อ อกไปซื้ อ ของได นี่ ค ะ” ล อ มดาวไม เ ชื่ อ คํ า พู ด ของเขา
สักเทาไร เพราะทาทางของเขาไมไดบอกแบบนั้นสักหนอย
“ฉันไมทาํ อะไรเธอหรอก เธอไมตอ งกลัว ขอพักอีกสักหนอยแลวกัน”
“แตฉันจะไมอยูหอง คุณก็ตองออกไปจากหองฉันนะคะ”
“เธอไมอยูหองแลวจะไปไหนละ” เดวิดขยับตัวเล็กนอย หูผึ่งทันที
ที่เธอบอกวาจะไมอยูหอง
“ฉันจะไปสมัครงานคะ”
“ก็ได แตเดี๋ยวฉันขับรถไปสงเธอแลวกัน เปนคําขอบคุณที่เธอให
ฉันพักเมื่อคืนนี้” เดวิดเลิกคิ้วขึ้นรีบเสนอตัวอยางรวดเร็ว
“ฉันไปเองไดคะ คุณไมตอง”
“ฉันวาง เดี๋ยวฉันไปสง” เดวิดสายหนาไปมา เขาตอบเสียงแข็ง และ
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อยางไรเสียเขาจะตองไปสงเธอใหได
“ก็ไดคะ ขอฉันเปลีย่ นเสือ้ ผาแปบเดียวคะ” ลอมดาวชัง่ ใจอยูค รูเ ดียว
เธอก็ตอบรับเขาไป เพราะเธอตองการใหเขาออกไปจากหองของเธอใหได
“ตามสบาย” เดวิดพยักหนารับขรึมๆ ผายมือใหเธอทําตัวตามสบาย
ราวกับวาหองนีเ้ ปนของเขาอยางนัน้ แหละ ลอมดาวอดทีจ่ ะหมัน่ ไสเขาไมได
นี่มันหองของเธอนะ ไมใชของเขาสักหนอย แตเธอก็ตองรีบจัดแจงตัวเอง
แลวไมนานเธอก็อยูในชุดสูทสีดํา เสื้อดานในเปนเชิ้ตสีขาว สอดชายไวใน
กระโปรงทรงเอยาวคลุมเขา สวมรองเทาคัทชูสีดํา กระเปาสะพายขาง
พรอมกับกระเปาใสเอกสารเพือ่ สมัครงานของตัวเอง เธอรวบผมเปนหางมา
เรียบรอย แตงหนาบางๆ โดยที่เดวิดลอบมองอยูตลอดเวลาที่เธอแตงตัว
“ไปไดแลวคะ”
“อืม แตงตัวแบบนี้ดู...”
“ดูอะไรคะ” ลอมดาวยอนถามเพราะทาทางเขาไมนาไวใจ สายตา
ราวกับวากําลังลูบไลเนือ้ ตัวของเธออยางนัน้ แหละ มันทําใหเธอรูส กึ หนาวๆ
รอนๆ จนตองหลบสายตา
“ดูเหมือนเลขาฯ แสนเซ็กซี่” เดวิดพูดออกมาและยิ้มมุมปากนิดๆ
หลิ่วตาใหกับลอมดาวแลวก็ลุกขึ้นเดินมาหยิบเสื้อเชิ้ตที่เขาถอดพาดเอาไว
ที่โซฟามาสวมใส แลวก็เดินเขามาใกลๆ รางเล็กของลอมดาว ทําทาจะ
เอื้อมมือไปแตะที่ตนแขนของเธอ แตเจาตัวขยับหนีอยางระแวง เดวิด
ไหวไหลนิดๆ จองมองดวยสายตานิ่งๆ กอนจะละสายตาเดินไปเปดประตู
หองใหกับลอมดาว
ลอมดาวเหลือบตามองเขาแลวก็เบี่ยงตัวเดินออกจากหองไป รอเขา
ออกมาแลวเธอก็จัดการล็อกประตูเรียบรอย เดินนําเขาลงมายังดานลาง
เดวิดตามหลังเธอมาเงียบๆ เขาตบมือลงที่กระเปากางเกงยีนสดานซาย
เขาจัดการกอบปกุญแจหองของลอมดาวเอาไวเรียบรอยแลว เขาจะมาที่
หองเธอตอนไหนก็ได แตตอนนี้ตามไปสงเธอสมัครงานกอนแลวกัน คืนนี้
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เขาจะมานอนที่หองของเธออีก และจะมีในคืนตอๆ ไป ลอมดาวไมรูวา
ตอนนีเ้ ธอตกเปนเปาหมายอยางจริงจังของเดวิดเขาแลว เธอขึน้ ไปนัง่ บนรถ
รอใหเขาขับออกไป
“จะไปสมัครที่ไหนบางบอกมา เดี๋ยวฉันพาไป”
“ไปที่โรงแรมแกรนดซาเวียคะ” ลอมดาวบอก เพราะคิดวาเขาคงจะ
รูจัก เธอไมไดไปสมัครงานที่โรงแรมของตระกูลการเซีย พรตอนันต เพราะ
คิดวาตัวเองคงไมมีความสามารถพอ ระดับโรงแรมสุดหรูคงตองแขงขัน
กับคนอีกมากมายแนๆ เพราะใครๆ ก็อยากทํางานที่โรงแรมของตระกูลนี้
“ไมไปสมัครทีโ่ รงแรมของฉันละ” เดวิดชะงักไปเล็กนอย แตกไ็ มทําทา
แปลกใจ พรอมกับเสนอใหเธอเขาไปสมัครงานที่โรงแรมในเครือตระกูล
ของเขาแทน
“ฉันไมไดเช็กวาที่นั่นมีเปดรับไหมคะ” ลอมดาวออมแอมตอบเขาไป
ที่จริงเธอก็เปดดูแลวละ แตตัดสินใจไมไปสมัคร
“งั้นเหรอ” เดวิดรับรูไดวาคนขางตัวเขากําลังโกหก โกหกไมคอย
เนียนสักเทาไรนะเนี่ย
“คะ” ลอมดาวตอบแคนี้แลวก็เงียบไป
“แลวคืนนี้ยังไปทํางานพารตไทมอยูหรือเปลา” เดวิดแสรงถามไป
เรื่องอื่นแทน เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของลอมดาว
“ทําคะ”
“กลับพรอมเพื่อนทุกวันเหรอ”
“ใชคะ แฟนกิ๊ฟเขามารับ หอพักเปนทางผานพอดี”
“แลวถาวันไหนเพื่อนเธอไมมาทํางานละ อยางนี้ก็ตองกลับเองนะสิ
อันตรายจะตายไป”
“ถาวันไหนกิ๊ฟไมมาทํางานฉันก็จะเลิกเร็วหนอยคะ”
“เลิกไปทํางานพิเศษไดแลวมั้ง แบบนี้อันตรายจะตายไป”
“ฉันดูแลตัวเองไดคะ” ลอมดาวบอก แมวาใจของเธอเองก็กลัว
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อยูลึกๆ และภาวนาใหตัวเองไดงานไวๆ จะไดไมตองทํางานพารตไทม
แถวๆ นั้นอีก ใจจริงเธอก็กลัวนั่นแหละ แตเพิ่งทําเอง จะใหเลิกเลยตอนนี้
ก็กลัววาจะไมไดเงินคาแรงที่ทําไปไดประมาณหนึ่งสัปดาห
“อยางนั้นเหรอ ฉันพยายามจะเชื่อนะ”
ลอมดาวเหลือบสายตาคอนๆ มองเขา เธอเมมปากและไมอยากจะ
พูดกับเขาดวยแลว ถามเธอซอกแซกอยางกับวาเธอมาสมัครงานกับเขา
อยางนั้นแหละ แลวดูสิ รอยวันพันปไมคอยจะไดพูดคุยกันสักเทาไร แต
เพียงแคเจอเขาเมือ่ คืนนี้ เขาก็เขามาในชีวติ ของเธออยางรวดเร็ว และดูเหมือน
จะสลัดหลุดออกไดยากเสียดวยสิ เขาตองการอะไรจากเธอกันแน
“ใกลถึงแลวคะ เดี๋ยวคุณสงฉันที่ดานหนาก็ได ไมตองวนเขาไป ฉัน
เดินเขาไปได”
“ไมเปนไร ฉันยินดีบริการ” เดวิดมองปายขางหนาพรอมกับเลี้ยว
เขาไปจอดที่ดานหนาประตูทางเขาของโรงแรมเลยทีเดียว
“เดี๋ยวฉันจะรอที่ลานจอดรถนะ สมัครเสร็จแลวฉันจะพาไปสง”
“ไมตอ งคะ ฉันกลับเองได” ลอมดาวหันขวับทันที เกือบจะลงจากรถ
ของเขาไปแลวเชียว ตองเปดประตูคางเอาไว
“ฉันจะรอเธอที่รานกาแฟนั่น ไมตองปฏิเสธเพราะฉันจะไมยอมให
เธอปฏิเสธอยางแนนอน และลงไปเร็วเขา มีรถมาตอคิวดานหลังอีกสองคัน
เขาจะดาเอาได” เดวิดปฏิเสธหนาตายพรอมกับไลใหลอมดาวรีบลงไป
โดยอางรถที่จอดตอดานหลัง ลอมดาวหันไปมอง เห็นอยางที่เขาวาก็รีบ
ลงไป กอนที่เธอจะปดประตูรถ เขาก็ตะโกนยํ้าอีกครั้ง
“หวังวาเธอจะเขาใจที่ฉันบอกนะ ฉันจะรอที่รานกาแฟ”
“คะ” ลอมดาวรับคํา แลวก็ปดประตูรถแรงๆ อยางไมคอยพอใจ
สักเทาไร เธอรีบเดินเขาไปดานใน เพราะใกลจะเลยเวลาที่ทางโรงแรมแจง
เอาไวแลว
เดวิดมองตามหลังไปแลวหยิบโทรศัพทขึ้นมากดหาเพื่อนของเขา
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ที่เปนเจาของโรงแรมแหงนี้
“ฮัลโหลดรัณ ฉันมีเรื่องจะขอรองนายหนอย”
“อยางนายนี่นะจะมีเรื่องขอรองฉันเดวิด”
“เออสิวะ” เดวิดกรอกเสียงเขมๆ ไปตามสาย กอนทีเ่ ขาจะวนรถเขามา
จอดยังลานจอดรถดานหนาโรงแรมได
“โอย อยาเพิ่งดากันสิ วามาวาเรื่องอะไรที่ทําใหนายหัวเดวิดตองมา
ขอรองฉันไดเนี่ย”
“ชวยบอกคนของนายวาหามรับผูหญิงที่ชื่อ ลอมดาว พาดากานต
เขาทํางานเด็ดขาด”
“เฮยไดไงวะ จะใหฉันสั่งหามรับคนเขาทํางานเนี่ยนะ” ดรัณทําเสียง
ตกใจตอบกลับเพราะไมคิดวาเดวิดจะมาขอรองเขาเรื่องนี้ พูดออกไปแลว
ก็ตองขมวดคิ้วมุนรอวาเดวิดจะวาอยางไรตอ
“นั่นแหละสิ่งที่ฉันตองการ” เดวิดตอบกลับเสียงเขม จริงจังจน
ปลายสายเองก็รับรูแลวยอนถามกลับไปอยางไมแนใจสักเทาไร
“นายแกลงเขาหรือเปลาเนี่ย”
“เออแกลง แกลงไมใหไดงานที่นี่”
“ถามหนอยเขาอายุเทาไร สวยไหม” ดรัณชักเริ่มสงสัย ปกติไมเคย
เห็นเดวิดมันคอยมาตามหรือวามาขอรองอะไรเขางายๆ แบบนี้ คนนี้ตองมี
อะไรพิเศษแนๆ
“นายอยารูเลย จัดการใหหนอยไดไหมเนี่ย” เดวิดพนลมหายใจ
ออกมายาวๆ กลอกตาไปมาอยางหนายๆ ไอเพื่อนคนนี้มันชักจะรูดีมากไป
แลวเนี่ย
“โอโฮ มีโมโหดวยแฮะ แบบนี้ชักอยากรูแลวสิเนี่ย ทําตัวนาสงสัยนะ
เดี๋ยวฉันจัดการใหแลวกัน แลวตอนนี้นายอยูที่ไหนเนี่ย” ดรัณแสรงแหย
มาตามสาย แตก็รับคําของเพื่อนจะจัดการใหตามที่เจาตัวขอ
“ตอนนี้ฉันอยูที่โรงแรมของนาย”
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“โวๆ อยาบอกนะวาตามแมสาวคนนัน้ มาดวยนะ” ดรัณแทบนัง่ ไมติด
เลยทีเดียวเมื่อรูวาเพื่อนของตัวเองตามผูหญิงมาถึงโรงแรมของเขาแบบนี้
“ฉันแคมาชิมกาแฟดําหอมๆ ที่โรงแรมนาย”
“โอเค ดื่มกาแฟเทานั้น จะพยายามเชื่อนะ ถาฉันอยูที่นั่นฉันจะลง
ไปหาสักหนอย พอดีวันนี้มาธุระที่อื่นเสียดวยสิ” ดรัณกลั้วหัวเราะเบาๆ มา
ตามสาย สายหนาไปมา นํ้าเสียงไมคอยเชื่อสักเทาไรหรอก ถาเขาอยูที่
โรงแรมตอนนีเ้ ขาอยากจะลงไปหามันแลวรอดูผหู ญิงทีม่ นั ตามมาสักหนอย
วาจะสวยนารักแคไหน เพื่อนเขาถึงตามติดมาไดขนาดนี้
“ดีแลวทีไ่ มอยู แคนกี้ อ นนะ ฉันจะดืม่ กาแฟ” เดวิดพูดแลวก็วางสาย
ทันที แลวเขาก็มานั่งรอลอมดาวที่รานกาแฟ จิบกาแฟดําถวยที่สองรอเธอ
ไปพลางๆ
ปลายสายทําหนาแปลกๆ มองโทรศัพทในมือที่ถูกตัดสายไป แลวก็
จัดการโทร.หาฝายบุคคลใหจัดการเรื่องนี้ใหเขาหนอย เขาไมไดอยากจะทํา
เลยจริงๆ แตเพราะมันขอรอง แถมอยูที่โรงแรมเขาดวยแลวแบบนี้ ถาเกิด
รับขึ้นมาเขาไมแนใจวาโรงแรมเขาหรือวาผูหญิงคนนั้นจะเละกันแน เปน
ครั้งแรกที่เขาตองออกคําสั่งแบบนี้ไป แลวก็ขอดูใบสมัครงานของผูหญิง
ทีเ่ ดวิดสัง่ พอเขาเห็นโปรไฟลและภาพทีเ่ จาตัวสงสมัครแลวก็แอบยิม้ เดวิด
มันเลี้ยงตอยหรือเนี่ย เด็กเพิ่งจบมาใหมๆ เลย แตผลการเรียนดีชะมัด
เสียดายความสามารถจริงๆ แตเพื่อนขอรองมาก็ตองทําตาม
เดวิดเดินมาสัง่ กาแฟรอนอีกหนึง่ ถวยแลวก็ไปนัง่ รอทีโ่ ตะ มองไปยัง
ทางเขาออกเพือ่ ทีจ่ ะไดเห็นวาลอมดาวออกมาหรือยัง พนักงานทีเ่ อามาเสิรฟ
จําไดวาเขาคือนายหัวเดวิด เพื่อนของเจาของโรงแรมแหงนี้ แตสงสัยจะมา
ธุระถึงไดมานั่งที่รานกาแฟ เดวิดนั่งจิบกาแฟไปเรื่อยๆ มือก็เคาะโตะ
พยายามชะเงอมองไปยังทางออกของโรงแรม สลับกับยกขอมือดูเวลาจาก
นาฬกาเรือนหรูที่เขาใสเปนระยะๆ กาแฟถวยที่สามกําลังจะหมดไป เขายก
ขึ้นดื่มและวางกระแทกแรงๆ ใบหนาหลอเหลาเริ่มเครงเครียด เดวิดยก
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ขอมือดูเวลาอีกครั้ง แลวก็จัดการยกโทรศัพทโทร.ไปหาเพื่อนอีกหน
“มีอะไรหรือเปลา” ดรัณรองถามกลับมา
“นายบอกลูกนองแลวใชไหมวะ”
“บอกแลวตั้งแตวางสายกับนายไป”
“แตตอนนี้ฉันยังไมเห็นเขาออกมาเลยนะ รอสัมภาษณอยูหรือเปลา
เนี่ย นานแลว” เดวิดเริ่มหงุดหงิดเล็กนอย
“นายรอสายแปบหนึ่งนะ ฉันถามลูกนองกอน”
ดรัณวางโทรศัพททคี่ ยุ กับเดวิดลงแตไมไดกดวางสาย เขาใชโทรศัพท
ที่อยูบนโตะทํางานโทร.ออกไปหาฝายบุคคลแลวก็เช็กวาผูหญิงที่เขาให
ปฏิเสธรับเขาทํางานกลับออกไปหรือยัง และก็ไดคําตอบ เขาวางสายจาก
ลูกนอง หยิบโทรศัพทที่คุยคางกับเดวิดไวขึ้นมาแนบหู
“ลูกนองฉันบอกวาผูห ญิงของแกออกไปแลวนะ เขาสงใบสมัครเสร็จ
สัมภาษณนดิ หนอยก็ปลอยใหกลับไปแลว” ดรัณตอบเพือ่ นไปอยางรวดเร็ว
เห็นทีวาผูหญิงกําลังจะหนีเดวิดหรือเปลาลงเปนแบบนี้
“บาจริง งั้นแคนี้กอน ขอบใจนายมาก”
เดวิดสบถออกมาแลวก็รีบผุดลุกขึ้นทันที รีบวางสายจากเพื่อน เดิน
ออกไปจากรานกาแฟ ตรงออกไปที่หนาโรงแรม เขากําโทรศัพทในมือแนน
กัดริมฝปากดวยความโมโหทีเ่ สียรูล อ มดาว เขายกมือขึน้ เทาเอวพนลมหายใจ
ออกมาแรงๆ เขนเขี้ยวเคี้ยวฟนอยูดานหนาโรงแรม กรามหนาบดแนนจน
ขึ้นสันนูน เขายกมือขึ้นเสยผมอยางหงุดหงิด สบถเบาๆ สองสามครั้ง แลว
ก็รบี เดินไปยังรถของตัวเองและขับออกไปจากลานจอดรถ คราแรกเขาวาจะ
ไปตามหาลอมดาวแตกต็ ดั ใจ กลับไปทีส่ วนอินทผลัมกอนแลวกัน ตอนเย็นๆ
คอยไปดักเจอเธอที่รานอาหารก็ได
“หนีไดหนีไป หนีใหรอดแลวกัน เจอหนาพอจะจับปลํ้าให” เดวิด
กัดฟนแนนจนกรามหนาขึน้ สันนูน แววตาของเขาวาวโรจนอยางเกรีย้ วกราด
เขาเหยียบคันเรงเร็วขึ้นจนไปถึงสวนอินทผลัม เบรกอยางแรงจนฝุนตลบ
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ลูกนองทีท่ าํ งานอยูห นั มามองวาใครเปนคนขับมาจอดแรงแบบนี้ พอเห็นวา
เปนนายหัวเดวิดก็เรงมือทํางานกันยกใหญ แถมนายหัวดูไมคอ ยสบอารมณ
เสียดวยสิ
“เฮยเรงมือกันหนอย เดี๋ยวสงไมทันโดนปรับเอานะ”
หั ว หน า คนงานหั น มาเร ง ลู ก น อ งทั น ที และทุ ก คนก็ ทํ า กั น อย า ง
ระมัดระวังไมใหผลที่ตัดมาชํ้า เพราะตองสงออกไปยังตางประเทศ ตอนนี้
ก็เริ่มทยอยตัดไปบางสวนแลว ที่ไรนี้จะมีสองสายพันธุ สายพันธุอัจวะจะ
เปนสายพันธุกินผลแบบแหง และสายพันธุบาฮีจะกินผลสด มีรสชาติ
หวานกรอบ สวนแบบแหงเขาก็จัดสงแบบสดออกนอกใหทางนั้นไปจัดการ
แปรรูปเอาเอง และมีบางสวนที่ทางสวนจะนํามาแปรรูปขายดวยเชนกัน
ทัง้ สองสายพันธุน ปี้ ลูกในเนือ้ ทีห่ ลายรอยไร และใหกาํ ไรตอปหลายรอยลาน
บาทเลยทีเดียว ทั้งๆ ที่พื้นที่นี้ปลูกคอนขางยาก แตที่สวนของนายหัวเดวิด
กลับปลูกแลวใหผลผลิตที่ดีมากๆ ตางจากที่อื่น มีลูกคามาจับจองทั้งป
เรียกไดวา พอเริม่ ติดผลก็สงั่ ไวไดเลย ผลผลิตทุกตนจะไดรบั การดูแลอยางดี
สวนอินทผลัมตองคอยเก็บกวาดตัดใบหญาแตงกิ่งตลอด เพราะ
ไมอยางนั้นอาจจะเกิดศัตรูพืชมาทําลายตนเสียหายได นายหัวเดวิดจะ
เขมงวดมากเรื่องนี้ คอยขับรถตรวจดูตลอดเวลาไมมีเวน คนงานก็ขยัน
ไมมีใครกลาอูเลยแมแตคนเดียว ถานายหัวเห็นก็จะถูกคาดโทษ นายหัว
เดวิดเขมดุดันไมแพพี่นองคนอื่นๆ ไดความดุมาจากปูและพอ รวมทั้ง
ความหลอเขมมัดใจสาวๆ อีกตางหาก
“ไปถึงไหนแลว” เดวิดเดินเขามาถามหัวหนาคนงาน พรอมกับหยิบ
ชารตมาตรวจเช็ก เดินเขาไปดูคณ
ุ ภาพของสินคาทีก่ าํ ลังลําเลียงขึน้ สายพาน
อยู เห็นบางสวนแพ็กใสลังพลาสติกสีขาวครอบฝามัดสายแลวเรียบรอย
บางสวนก็อยูในรถเทรเลอรสําหรับขนผลไมของทางสวนออกไปสง คนงาน
ก็ทยอยลําเลียงขึ้นไปอยางเบามือ
“ล็อตสองใกลเสร็จแลวครับนายหัว ผลใหญหวานกรอบเหมือนเดิม
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ครับ ไมมปี ญ
 หาอะไร สวนถาอันไหนทีม่ ปี ญ
 หาจะแยกไวครับ แตมนี อ ยมาก
หนึ่งหรือสองทะลายเองครับ
“อืม” เดวิดพยักหนารับ เดินไปสุมตรวจที่คนงานกําลังทําอยูก็พอใจ
เพราะไดมาตรฐานการสงออกเกือบหมด เขาเดินไปดูสวนที่มีปญหาคือ
เล็กนอยมากจริงๆ แคผลมีตาํ หนิ เก็บเอาไวแปรรูปเอง แตกด็ แี ลวทีค่ ดั แยก
ไว เพือ่ ใหลกู คาไดรวู า ทีส่ ง ออกไปนัน้ คัดสรรอยางดี เขาบิดทวนเข็มนาฬกา
เอาไปลางและลองชิมดู รสชาติดี ไมดอยคุณภาพไปจากเดิม
“ออ แลวตนกลาที่จะสงใหกับลูกคาหารอยตนทางเรามีพอสงใชไหม
จําไดวาอาทิตยที่แลวใหคนงานคัดอยูวาสามารถสงไปไดหรือเปลา”
“เรียบรอยครับ ตอนนี้ก็คัดแยกออกมาแลวใหคนงานดูแลอยางดี
ลูกคาบอกจะมารับเองครับ จะไดไมตองเสียคาขนสง”
“โอเค ลูกคาจะมารับสินคาวันไหนใหไปแจงไวดวย เดี๋ยวฉันจะมา
ชวยขนขึ้นรถ”
“ไดครับนายหัว เห็นวาวันสองวันนี้นะครับ ชวงนี้เขาแจงมาวา
ติดธุระที่กรุงเทพฯ ถาลงมาแลวจะรีบเขามารับของจากสวนเราไปครับ”
หัวหนาคนงานบอกยิ้มๆ นายหัวก็ดีแบบนี้แหละ ทําดวยตัวเอง
ทุกอยาง แมวาจะมีลูกนองแลวแตก็ยังเขามาคุมงานดวยตัวเอง และไมใช
เพียงแคยืนดูและรับเงินเฉยๆ เทานั้น ลงมือทําดวย อยางชวงเก็บเกี่ยว
ผลผลิตเชนตอนนี้ ถานายหัววางจากงานเอกสารก็จะไปชวยคนงานเก็บ
เหมือนกัน คนงานทีส่ วนนีร้ กั นายหัวทุกคน นายหัวเองก็มเี มตตากับลูกนอง
ใครเจ็บปวยก็รบี พาไปรักษา บางคนคารักษาแพงนายหัวก็ออกให ไมเฉพาะ
แคคนงาน คนในครอบครัวของคนงานนายหัวก็ดูแลเชนกัน เหมือนกับ
เปนญาติของนายหัว สวนใหญคนงานที่นี่ก็จะไมยายไปทํางานที่ไหน จะทํา
กันตั้งแตรุนปูของนายหัวยันรุนพอ จนมารุนลูกก็ยังอยู ครอบครัวนายหัว
ก็อุปถัมภหมด สงเสียเด็กๆ เรียนหนังสือดวยทุนของตระกูล อยางที่
เกาะหยกชาวบานที่นั่นก็ไดรับแบบนี้เชนเดียวกัน แตที่นั่นนายหัวเบนจะ
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ดูแลเปนสวนใหญ ตอนนี้นายหัวเบนแตงงานแลวและเมียกําลังตั้งครรภ
เห็นวานายหัวเบนรักมาก เมียนายหัวเบนก็นารัก คนที่เกาะรักเอ็นดูกัน
ทัง้ เกาะ นีก่ เ็ หลือนายหัวเดวิดกับนายหัวเควินซึง่ เปนพีช่ ายอีกสองคนเทานั้น
ที่ยังไมแตงงาน ใครมีลูกสาวก็อยากจะใหมาเจอกับนายหัวเหลือเกิน แต
นายหัวก็ไมไดมองใครเปนพิเศษ
“โอเค งั้นถาคอนเฟรมแลวมาแจงไวเลยนะ จะไดไมออกไปไหน”
เดวิดพยักหนารับ กอนเขาจะเดินตรงไปยังออฟฟศที่อยูไมหางจากตรงนี้
เทาไร ถัดไปบนเนินเขาก็เปนบานพักที่ปลูกเอาไวเพื่อมาพักผอนหยอนใจ
หลังใหญไมแพกับที่บานใหญเลยทีเดียวละ และสามารถมองเห็นวิวของ
สวนไดสุดลูกหูลูกตาเลย เมื่อกอนก็จะเปนนายหัวแดนนี่กับนายแมลันตา
พาลูกชายสามแสบมาเที่ยวดูสวน ปูช าติชายก็คุมงานอยูที่สวนนี้ เพราะ
สวนนีเ้ องก็ตดิ ๆ กับสวนปาลมทีม่ เี นือ้ ทีก่ วาพันไร บานใหญกอ็ ยูท สี่ วนปาลม
นั่นแหละ ชวงวัยรุนสามหนุมก็มาขลุกกันอยูที่บานพักหลังนี้บอยๆ แต
พอกลับมาจากเรียนจบที่เมืองนอก เริ่มไดทํางานแบบจริงๆ จังๆ ก็นานๆ
ครั้งมาที สวนใหญจะเปนนายหัวเดวิดที่อยูที่นี่ เพราะมีหนาที่ดูแลที่นี่
อยูแลว นายหัวเบนก็อยูที่เกาะหยก สวนนายหัวเควินนั้นเดินทางบอย เขา
ไมแนใจวาอยูที่บานใหญหรือวาอยูที่ตัวเมืองมากกวากัน
“สวัสดีครับนายหัว ผมนึกวานายหัวจะเขาไปที่เหมืองเสียอีก”
“ชวงนี้จะเขาไปบางวัน ตองมาดูที่นี่กอน กําลังเรงเก็บผลผลิตสง
นายก็ชวยเปนหูเปนตาใหหนอยแลวกัน ฉันอาจจะมาชาบางสายบางนะ”
เดวิดพยักหนารับบอกกับลูกนองไป เมื่อคืนนี้เขาใหชัชไปสงขจรกลับบาน
สวนตัวเขาเองนั้นไปดักเจอลอมดาวและคางอยูที่หองของเธอ ชัชคงไมรู
“ไดครับนายหัว” ชัชรับคํายิม้ ๆ หนาตานายหัวดูบงึ้ ๆ เหมือนถูกขัดใจ
อะไรมา
“มีเอกสารอะไรก็เอาเขามาใหฉันในหองทํางานแลวกัน”
“ครับ” ชัชพยักหนา มองตามหลังเจานายแลวก็รีบไปเตรียมเอกสาร
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สงใหเจานายตรวจเช็กที่ดานใน โดยที่เขาไมตองสงผานเลขาฯ สามารถ
เอาเขาไปใหเจานายไดเลย เดวิดรับเอกสารจากชัชมาคอยๆ เปดดูและเช็ก
ใหละเอียดถี่ถวน กอนจะเซ็นชื่อลงไป ทํางานแกหงุดหงิดไปพลางๆ แลว
คืนนี้เขาคอยไปแกมือใหม
เดวิดทํางานจนถึงเย็นเขาก็เดินออกมาจากหองทํางาน สอดสาย
สายตาหาลูกนองคนสนิทซึง่ ปกติแลวมันจะตองอยูแ ถวนี้ แตวนั นีห้ ายไปไหน
ของมัน
“มองหาใครครั บ นายหั ว ” ชั ช เดิ น ถื อ หมวกออกมาจากออฟฟ ศ
รองถามนายหัวที่ยืนเทาเอวขมวดคิ้วมองหาใครสักคนหนึ่ง พอไมเจอ
ก็เหมือนจะหงุดหงิด
“ขจรนะสิ มันไปไหนของมันวันนี้ยังไมเห็นหนาเลย”
“วันนี้มันออกไปสงของกับคนงานคนอื่นครับนายหัว”
“งั้นเหรอ แลวมันจะมาเมื่อไร”
“เห็นวาคํ่าๆ เลยครับ”
“งั้นมันก็อดไป” เดวิดสายหนานิดๆ คิ้วหายขมวดเมื่อรูวาลูกนอง
คนสนิทไปไหน คราวนี้ก็เหลือแตชัช
“นายหัวจะไปรานเดิมเหรอครับ”
“อืม นายเตรียมตัวไดเลย ฉันเขาไปอาบนํ้าเปลี่ยนเสื้อผากินอาหาร
เย็นที่บานกอนแลวมาเจอกันที่หนาบานใหญนะชัช”
“ไดครับนายหัว ผมก็ขอไปอาบนํ้าใหสดชื่นเหมือนกันครับ” ชัชรูสึก
กระปรี้กระเปราขึ้นมาทันทีเมื่อนายหัวชวนไปขางนอก คืนนี้เขาจะหิ้วสาวๆ
ไปเปดโรงแรมสักคืนดีกวา เมื่อคืนขจรมันเมา ตองมาสงมันแลวก็ไมได
สาวๆ ติดมือมาดวย
“โอเคแลวเจอกัน” เดวิดพยักหนารับ หมุนตัวเดินไปยังรถของตัวเอง
ที่จอดเอาไว เขาขึ้นรถขับตรงไปยังบานใหญที่สวนปาลมทันที พอถึงก็
จอดรถ เดินควงกุญแจเขาบาน
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“เดวิด” เสียงเรียกหวานๆ ทําใหเขาชะงักเทา และชะโงกหนาไปดู
ทีห่ อ งนัง่ เลน มารดาของเขานัน่ เอง ทานวางหนังสือในมือลงแลวก็เดินมาหา
เขาดวยรอยยิ้ม จองมองเหมือนจะจับผิด เขาแสรงมองไปที่อื่น ยกมือขึ้น
เสยผมนิดๆ พอทานมาหยุดตรงหนาเขาก็ยืนนิ่งรองทักไปดวยรอยยิ้ม
“สวัสดีครับคุณแม”
“ไมตองมาสวัสดีแมเลยคะ เมื่อคืนไมกลับบานใชไหมเนี่ย เห็น
เด็กรับใชที่บานบอกวาเขาไปทําความสะอาดที่หองนอน ลูกไมไดกลับมา
นอน แลวก็หายไปยันเย็น เพิ่งจะกลับมาบานเนี่ยนะ”
ลันตารองถามลูกชายพรอมกับมองหนานิ่งๆ ไหนวาไปดื่มเหลา
แลวจะกลับบานไง สามีเธอก็บอกไมเปนไรไมตองหวงหรอก หามใหเธอ
โทร.หาอีกตางหาก แตก็โลงใจเมื่อคนของสามีรายงานวาลูกชายเขาไปที่
สวนอินทผลัมแลวเมื่อเกือบเที่ยง จะไมใหหวงไดอยางไรกัน เลนหายไป
ทั้งคืนยันเชาก็ไมเห็นหนา
“ขอโทษครับคุณแม อยาโมโหผมเลยครับ เดี๋ยวนายหัวแดนนี่เห็น
หนาคุณแมตอนนี้ ผมโดนเลนงานตายเลยครับ” เดวิดแสรงทําหนาเจื่อนๆ
พูดออกมาเสียงเบา กลัววาคุณพอจะออกมาเห็นคุณแมทําหนาเครียดๆ
แลวเขาจะโดนหางเลขไป
“นีแ่ นะ ไมตอ งเอาคุณพอมาอางเลยนะ” ลันตาอดทีจ่ ะกลัน้ ยิม้ เอาไว
ไมได ลูกคนนี้มันชางพูดใหเธอใจออนไมไดเชียว ทําเปนกลัววาสามีเธอจะ
ดุเอา เธอเลยยกมือตีไปที่ตนแขนของลูกชายสองทีหนักๆ เสียงมือกระทบ
กับเนื้อไมใชเบาๆ เดวิดแกลงทําเปนสะดุงเหมือนโดนฟาดดวยไมหนาสาม
“โอย คุณแม เจ็บนะครับ ผมกลัวแลวครับ” เดวิดแกลงผวาเขากอด
มารดาเอาไว พูดเสร็จก็หอมแกมมารดาแรงๆ แลวก็คลายออกไปยืนยิม้ เผล
ใหกับทาน
“แกลงเจ็บแบบนี้แมนาจะเตรียมไมหนาสามเอาไวจริงเชียว” ลันตา
สายหนาอยางออนใจแตกอ็ ดทีจ่ ะอมยิม้ ไมได แตเธอก็จอ งมองราวกับจับผิด
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สงสัยวามีอะไรปดบังไวแนๆ เลยทําตัวดีเชียว
“โหยคุณแมโหดมากครับ ไมหนาสามฟาดมาผมคงไดนอนหยอด
นํ้าขาวตมแนๆ ครับ”
“เหอะ ทําเปนกลบเกลือ่ นนะเดวิด แอบไปซุกผูห ญิงไวหรือเปลาเนี่ย
บอกแมมานะ ลูกเตาบานไหน”
“เปลานะครับคุณแม เอาอะไรมาพูด ผมยังไมมีเปนตัวเปนตน
สักหนอย ถามีแลวจะพามาใหคุณแมรูจักเลยครับรับรอง” เดวิดสายหนา
หวือ พูดออกมาอยางรวดเร็ว กลืนนํ้าลายลงคอ
“ไมไปฉุดเขามาแบบเบนนะเดวิด แมหัวใจจะวาย สงสาร”
“ไมมี้ ไมมีฉุดครับคุณแม” เดวิดกระแอมกระไอนิดหนอยกอนจะ
ทําเสียงสูงตอบเร็วปรื๋อ มีที่ไหนฉุดเฉิด เขาหาดื้อๆ เลยดีกวา
“ใหจริงนะ ถาฉุดเขามาแบบเบน แมจะฟาดจริงๆ ดวย เอากาน
ตนปาลมมาเหลาไวเตรียมรอก็ไดนะ”
“จริงครับ คุณแมสบายใจไดครับ” เดวิดถึงกับเหงือ่ ตก ทีบ่ า นตอนนี้
พี่ชายสองคนก็ไมอยูชวยเลยเนี่ย
“มีอะไรกันเดวิด”
“เปลาครับคุณพอ” เดวิดรีบหันไปหาบิดาที่เดินเขามาสมทบจาก
ดานบน
“ไมมอี ะไรจริงๆ ใชไหมหืมลันตา” แดนนีเ่ ดินเขามาโอบไหลของลันตา
เอาไว ถามภรรยาดวยนํ้าเสียงออนโยน เดวิดถึงกับกลอกตามองบนไปกับ
ความหวานของบิดาที่มีใหกับมารดา และแอบคอนขอดบิดาในใจคนเดียว
ทีกับมารดาเสียงออนเชียวนะครับ
“ก็ถามเจาตัวแหละคะวาทําไมเมื่อคืนนี้ไมกลับบาน”
“มันตอบไหม” แดนนี่แกลงถามภรรยาทั้งๆ ที่รูอยูแลววาเดวิดคง
อิดออดไมยอมตอบ เขาหันมาพยักหนาใหกับลูกนิดๆ เดวิดเห็นก็ยิ้ม
“ผมไปอาบนํ้ากอน เหม็นตัวไปหมดแลว เดี๋ยวรีบลงมากินขาวเย็น
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ครับ” เดวิดแสรงยกแขนเสือ้ ทัง้ สองขางของตัวเองมาดม พูดเสร็จรีบกาวเทา
ยาวๆ ออกไปจากตรงนี้
“นี่แนะ เห็นนะคะวาสงซิกซกัน” ลันตากัดริมฝปากนิดๆ ดวยความ
หมั่นไสพอลูก แหมเขากันเปนปเปนขลุยเชียว เธอกํามือทุบที่อกของสามี
เบาๆ แดนนี่จับกุมเอาไว ยกขึ้นจูบ ลันตาถึงกับสะทาน
“ก็เดวิดมันคงอยากทําอะไรแบบคนโสดบาง หนุมแนนก็คึกคะนอง
เปนธรรมดา ลันตาไมตอ งหวงนะ นายหัวแดนนีจ่ ะคอยสอดสองให” แดนนี่
เห็นชุดที่ลูกชายใสก็พอจะเขาใจได เจาตัวไมไดอาบนํ้าเปลี่ยนเสื้อผาใหม
คาดวาจะไปขลุกอยูกับผูหญิงจนเชาอยางแนนอน แตเขาไมแนใจวาผูหญิง
ชั่วคราวหรือวาอยางไร เดีย๋ วตองเรียกคนสนิทของลูกมาสอบถามแบบลับๆ
สักหนอยแลว พักนี้เดวิดทําตัวแปลกไปจริงๆ ออกไปเที่ยวดึกๆ เกือบ
ทุกคืน และเมื่อคืนนี้ก็ไมยอมกลับบานเสียดวย แปลกมาก
“ทําเปนเขาอกเขาใจกันดีเหลือเกินนะคะ” ลันตาแสรงทําเปนงอนๆ
ใสสามี คิดตามคําพูดสามีแลวก็พอจะเขาใจแหละ ฮอรโมนหนุมวัยฉกรรจ
คงจะพลุงพลานตองหาทางออกบาง เธอไมมีลูกสาวมีแตลูกชาย ก็ตองให
สามีคอยสอนเกี่ยวกับเรื่องของหนุมๆ เขา
“โธ นายหัวแดนนี่เลยวัยพลุงพลานมาแลวนะ ตอนนี้มีแคลันตา
คนเดียวเทานั้นจริงๆ ไมมีใครแลว”
“ก็ลันตากลัวเดวิดจะไปฉุดลูกสาวใครมาอีกเหมือนเบนคะ” ลันตา
ทําตาละหอย ยกมือขึ้นลูบแกมสามี
“ไมตองกลัวนะ นายหัวจะคอยดูให”
“ใหจริงนะคะ ถาเดวิดไปฉุดลูกสาวใครนะ ลันตาจะใหคุณไปนอน
นอกหองทั้งเดือนเลยคะ” ลันตาคาดโทษสามีแลวก็อมยิ้มในหนาเมื่อเห็น
เจาตัวทําหนาเจื่อนๆ
“ถึงตอนนั้นคอยวากันแลวกันนะ ไปเตรียมตัวกินขาวกันดีกวา”
แดนนี่ไมยอมรับขอตกลงของภรรยางายๆ กลัวใจเดวิดเหมือนกัน ไมรูมัน
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แอบซุมไหม
“ทําเปนเปลี่ยนเรื่องนะคะฮึ” ลันตายนจมูกใหสามี ดวงตาหวานๆ
พราวระยับเมื่อเห็นแววตาของเขา คงจะกลัวเดวิดไปฉุดสาวละสิแบบนี้
ทําเปนออกหนาแทน เอาไวถึงเวลากอนเถอะ นาดู จะจัดการทั้งพอทั้งลูก
เลย
แดนนี่แสรงทําไมรูไมชี้ เขาโอบกอดภรรยาเอาไวแนน กดจูบที่
แกมนุมหนักๆ แลวพาไปนั่งรอในหองนั่งเลน ไมนานเดวิดก็ลงมาดวย
เสือ้ ผาชุดใหม ฉีดนํา้ หอมเสียฟุง เลย จนแดนนีอ่ ดแซวลูกชายไมได สรุปวา
หลังจากกินขาวเย็นแลว แดนนี่ก็ออกมายืนสูบบุหรี่รอชัชหนาบาน ไมนาน
ชัชก็ขับรถกระบะของตัวเองมาถึง เดวิดสูบบุหรี่หมดมวนพอดี เขาบี้บุหรี่
ในมือลงไปในกระบะทรายสําหรับทิ้ง แลวก็รีบขึ้นรถของตัวเองขับออกไป
เพราะเขาคงไมกลับมาคางที่บานเหมือนเดิม ไมอยางนั้นจะใหชัชทิ้งรถไว
ที่บานแลวคอยกลับมา ชัชเองก็ไมไดถามอะไร เพราะคืนนี้เขากะวาจะไป
หาความสุขสักหนอย เปนคืนวันศุกรดวย ไดหยุดยาว
“ฮึ ดูสิ รีบออกไปเชียว วันนีจ้ ะกลับบานไหมคะเนีย่ ” ลันตาแอบมอง
ทางหนาตางหองรับแขก พอรถของเดวิดขับออกไปพรอมกับชัชแลว เธอก็
ถอยออกหางมานั่งเลนกับสามีที่โซฟา ดูขาวดูหนังไปเรื่อยๆ
“ไดยินเสียงรถวิ่งเขามาอีกคัน รถใครหืม”
“ชัชคะ ไปดวยกัน”
“ออ” แดนนีร่ บั คําในลําคอ ชัชเปนหัวหนาคนงานและเติบโตมาทีไ่ รนี้
ทํางานขยันขันแข็ง เปนเพื่อนเลนกับลูกเขาทั้งสามคนมาตั้งแตเล็กๆ ไวใจ
ได
“อยาไปหวงเลย เราไปนอนกันบางดีกวา” แดนนี่ไหวไหลนิดๆ
กระซิบบอกกับลันตา ปดทีวีแลวก็โอบพาขึ้นไปยังหองนอนชั้นบน
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ชัชกับแดนนี่มานั่งดื่มอยูที่รานเดิมเมื่อคืนนี้ เขาจองไปยังรางเล็ก

ที่เห็นอยูไ กลๆ ดวยสายตานิง่ ๆ จองมองจนชัชตองมองตาม และเขาก็ย้มิ ๆ
ไมไดดื่มหนักอยางคืนกอน สั่งอาหารมาพรอมกับกวาดสายตามองสาวๆ
ในนี้ไปดวย
“ขอนั่งดวยไดไหมคะ” สาวสวยเดินมาหยุดนั่งที่โตะของชายหนุม
ทั้งสองคน เธอจําไดทันทีวาผูชายที่นั่งอยูหนึ่งในสองคนนี้คือนายหัวเดวิด
การเซีย พรตอนันต อยางแนนอน และอีกคนก็คือชัช คนสนิทของนายหัว
เดวิดที่ไปไหนมาไหนก็มักจะเห็นเขาอยูดวยตลอดเวลา แสดงวาชัชเปน
คนสําคัญเลยทีเดียวละ ก็ไมผิดอยางที่สาวสวยเขาใจ ชัชเปนเพื่อนสนิท
เดวิดกับพี่ชายเองก็รักเหมือนพี่นองในครอบครัว ชัชยังเปนการดมือดี
อีกดวย แตไมคอยมีคนรู เขาเองก็ไมบอกใครเชนเดียวกัน ทําตัวเปนแค
ลูกนองและคนงานในสวนไมกระโตกกระตากอะไร
“เชิญครับ” เดวิดหันมาบอก กอนจะเหลือบสายตามองไปที่ชัช
แสดงวาสนใจแมสาวอวบอึ๋มคนนี้แนๆ
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“ดื่มอะไรครับ เดี๋ยวผมชงใหครับ”
“ฉันอยากดืม่ ออนเดอะร็อคกับพวกคุณสักสองสามช็อตคะ” สาวสวย
บอกพรอมกับหลิ่วตาให
“ไดสิ” เดวิดพยักหนา ยกมือดีดนิ้วเรียกพนักงานใหเอาแกวช็อต
มาสามใบ จากนั้นชัชก็จัดการรินเหลาใสแกวให พวกเขายกขึ้นมาดานหนา
แลวก็ชนกับสาวสวยที่เขามาหา ยกขึ้นดื่มรวดเดียวหมดแกว
“วาว รอนไปทัง้ ตัวเลยคะ” สาวสวยมองไปทีเ่ ดวิดและชัชดวยสายตา
หวานๆ คืนนีใ้ ครก็ไดนะเพราะหลอทัง้ คู หลอคนละสไตลดว ย เธอยกมือขึ้น
ลูบไลเนินอกที่โผลพนขอบชุดเกาะอกของตัวเองแผวเบา แกมแดงๆ ตา
ฉํ่าเยิ้ม
“เอาอีกไหมครับ”
“ก็ดีนะคะ” สาวสวยพยักหนารับ ชัชจัดการรินแลวก็ยกชนแกวดื่ม
เหมือนเดิม จนแกวที่สามหมดไป ชัชก็เริ่มนัวเนียกับสาวสวย เดวิดยังคง
นิง่ อยู ทําใหสาวสวยเริม่ เรารอนเมือ่ ถูกชัชปากวามือถึง เธอเองก็เริม่ เอนเอียง
ไปทางชัช เพราะนายหัวเดวิดไมคอยไดสนใจเธอสักเทาไร
“ไปเตนรํากันคะ” สาวสวยชวนชัชไปเตนรํา เจาตัวก็หันมามองหนา
เดวิดแลวก็รกู นั เดวิดพยักหนานิดๆ ปลอยใหชชั ไดทาํ ตัวตามสบายของมัน
ไป เขาบอกมันแลวตอนเขามาวาใกลๆ เที่ยงคืนเขาจะไมอยู ใหมันกลับไป
คนเดียวไมตองตามเขามา เขามองตามชัชไปที่ฟลอรเตนรําที่เปดเพลง
อยางสนุกสนาน ชัชกับแมสาวสวยรอนแรงนัน้ ก็เตนสายยัว่ เบียดตัวกอดรัด
เขาหากันอยางสนุกสนาน คืนนี้ชัชคงจัดเต็มอยางแนนอน
เดวิดนั่งดื่มเหลาเงียบๆ รอเวลา ผานไปพักใหญๆ เขายกขอมือ
ดูเวลาแลวทําทาจะลุกขึน้ ชัชก็โอบสาวสวยเขามานัง่ ทีโ่ ตะพอดี ทัง้ คูด เู หนือ่ ย
และเพลียๆ สาวสวยตอนนี้นั่งลงบนตักของชัช โดยที่ชัชเองก็โอบกอดเอว
เอาไวแนน กระโปรงหนังสีดํารัดติ้วรนขึ้นไปถึงโคนขาดานบน
“ฉันไปกอนนะ นายก็ตามสบาย”
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“ครับ” ชัชพยักหนารับ มองตามเดวิดไปจนลับสายตา แลวเขาก็นัว
กับสาวสวยตอ กอนจะเรียกบริกรมาคิดเงิน ควงเธอเดินออกจากรานขึน้ รถ
ตรงไปยังโรงแรมในเครือการเซีย พรตอนันตแลวก็เริ่มบรรเลงเพลงสวาท
กับสาวสวยทันที ไมมีออมคอมใดๆ แคมองตาก็รูใจวาตางตองการอะไร
เดวิดขับรถไปจอดเยื้องๆ รานที่ลอมดาวทํางานอยู รอใหเธอเดิน
ออกมาจากราน พอเขาเห็นแลวก็ลงจากรถไปยืนหลบอยูในมุมมืด
“วันนี้นายหัวไมมาเหรอ” กิ๊ฟเพื่อนของลอมดาวกระซิบถามระหวาง
ที่ออกมาจากราน มองไปรอบๆ ไมเห็นวามีใครมายืนรอเหมือนเมื่อวาน
“ไมมีหรอก เขาอาจจะแคบังเอิญมาก็ได” ลอมดาวพยายามทํา
หนาตายตอบเพือ่ นไป เธอเองก็รสู กึ โหวงๆ คลายกับวารอเจอเขาเหมือนกัน
“ฉันวาไมนา จะบังเอิญนะ นัน่ รถของนายหัวหรือเปลา” กิฟ๊ หรีต่ ามอง
ไปยังทายรถที่จอดอยูขางหนา เธอวามันคุนๆ นะ ลอมดาวใจเตนแรงเลย
ทีนี้ กิ๊ฟจูงมือลอมดาวเขาไปใกลๆ และเจาตัวก็ปองมือสองเขาไปมองดาน
ในตัวรถที่ติดฟลมสีดํา แตไมเห็นใครอยูในนั้น
“ไมมีคนอยูแฮะ” กิ๊ฟหันมามองหนาลอมดาวและก็ยิ้มนิดๆ เมื่อเห็น
เพื่อนทําสีหนาแปลกๆ ลอมดาวหลบสายตาเพื่อนทันที ไมอยากใหเพื่อน
เห็นแววตาของตัวเอง
“ไปกันดีกวา เดี๋ยวแฟนเธอจะรอนานนะ”
“ก็ได ปะ” กิ๊ฟพยักหนาแลวทั้งสองก็รีบเดินไป แตไมทันไรคนตัวโต
ที่ทั้งสองพูดถึงก็เดินออกมาจากมุมมืด กิ๊ฟทําตาโตอาปากคาง เบือนหนา
มองมาที่เพื่อน ทําสีหนาราวกับจะบอกวาเห็นไหมฉันพูดไมผิดเลยนะแก
เจาตัวยิ้มลอเลียนลอมดาว สวนลอมดาวทําหนาเจื่อนๆ ซีดสลับแดงกํ่า
เธอรีบกระตุกมือของเพื่อน
“ไปกันดีกวากิ๊ฟ”
“นายหัวเขามารอเธอ เธอก็ไปกับเขาสิ”
“ไมเอานะกิ๊ฟ อยาทิ้งฉัน”
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“นายหัวสวัสดีคะ มารอลอมดาวเหรอคะ” กิ๊ฟรีบเอยทัก ไมสนใจ
มือของเพื่อนที่กระตุกอยูตอนนี้แมแตนิดเดียว
“ใชครับ มารอลอมดาว” เดวิดพยักหนาตอบเสียงเขม สายตามอง
ไปที่ลอมดาวนิ่งดุดัน หันไปยิ้มใหกับกิ๊ฟนิดๆ กิ๊ฟหันมาทําตาโตเทาไขหาน
ใสลอมดาว เจาตัวแทบอยากจะกรี๊ดแทน
“มีคนมารับแลวงั้นฉันไปกอนนะลอมดาว ฝากเพื่อนกิ๊ฟดวยนะคะ
นายหัว” กิ๊ฟดึงมือของลอมดาวออก รีบเปดโอกาสใหกับนายหัวเดวิดอยาง
รวดเร็ว เธอพูดแลวก็รีบเดินตรงไปยังรถของแฟนตัวเอง ไมหันกลับมา
มองลอมดาวกับเดวิดอีก แอบใจเตนแรงแทนลอมดาว ที่ถูกนายหัวเดวิด
มาตามจีบ แบบนี้เรียกจีบอยางแนนอน
“ทิง้ ฉันแบบนีไ้ มไดนะกิฟ๊ ” ลอมดาวรองเรียกเพือ่ นอยางตกใจ เจาตัว
จะขยับตามเดวิดมาขวางหนาเอาไว
“เรามีเรื่องตองคุยกัน”
“แตฉันไมมีคะ”
“แนใจ?” เดวิดเลิกคิ้วขึ้นสูงมองมาที่ลอมดาวนิ่งๆ กดดันใหเธอ
รูสึกหวาดหวั่น ลอมดาวกวาดสายตามองไปรอบๆ หาทางหนีทีไล แตคง
วิ่งไมพนสามกาวแนๆ คงถูกเขาจับยัดใสรถไปอีก
“วิ่งหนีได แตถาฉันจับไดจะจับไปอยูที่บานกลางสวน” เดวิดขมขู
เบาๆ ทําใหลอมดาวยิ่งผวา
“คุณไมมีสิทธิ์ทําแบบนี้นะคะคุณเดวิด”
“ฉั น คิ ด ว า ฉั น มี ” เดวิ ด พู ด จากํ า กวม ล อ มดาวขมวดคิ้ ว มุ  น กั ด
ริ มฝปากและมองเขานิ่งๆ มือกําแนน แทบไมอยากจะหายใจออกมา
“ไปขึ้นรถ เดี๋ยวพาไปสง”
“ไมตองมาจับคะ” ลอมดาวสะบัดขอมือหนีเมื่อเดวิดเอื้อมมือทําทา
จะจับ ทาทีเลนตัวทําใหเดวิดรํ่ารํ่าจะฉุดเสียจริงๆ แตเสียงของมารดายัง
กองอยูในหัวทําใหเขาหยุดตัวเอาไว แตก็ไมยอมแพ เขาควาเขามากอดเลย
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ทีนี้ ลอมดาวใจเตนแรงดวยความอาย เธอยกมือขึน้ ดันอกแกรงเอาไวแนน
เนื้อตัวสั่นเทิ้ม พยายามที่จะดิ้นหนีใหพนจากคนตัวโต
“คุณทําบาอะไรเนี่ย ปลอยนะ”
“ก็กอด เธอไมใหฉันจับฉันก็เลยกอดไงละ ไปขึ้นรถไดแลว” เดวิด
ปลดล็อกรถ กอดรางที่ดิ้นในออมแขนพามาถึงประตูรถ เขาเปดรถฝง
คนขับดันรางของลอมดาวขึ้นไปไดแลวก็เบียดตัวขึ้นตามไปจนเธอตอง
ขามไปยังฝงขางคนขับ ทําทาจะเปดประตู เดวิดพูดเสียงเย็น
“อยากเปนเมียฉันในรถก็ลองดู”
“คุณ!” ลอมดาวชะงักมือหันมามองหนาเขาดวยสีหนาและแววตา
ตื่นๆ หัวใจดวงนอยเตนรัวแรงเปนรอบที่ลานแปดไดแลวตอนนี้ เขา
พูดอะไรออกมารูตัวหรือเปลาเนี่ย เธอกํามือทั้งสองขางยกแนบอกทันที
กลอกตามองเขาอยางไมไวใจ เขาคงเมาเลยพูดออกมาใชไหม เธอไดกลิ่น
ลมหายใจเจือปนดวยแอลกอฮอลของเขาจางๆ
เดวิดมองแลวยิม้ อยางพอใจเมือ่ ลอมดาวชะงักไมพยายามลงจากรถ
ไปอีก เขาสตารตรถ เอี้ยวตัวมาทางลอมดาว เธอรีบยกมือขึ้นดันอกเขา
เอาไว หนาแดงกํ่า เนื้อตัวสั่นเทา
“คุณจะทําอะไรฉัน” เสียงเล็กๆ สัน่ พราถามออกมาดวยความตืน่ เตน
“จะคาดเข็มขัดนิรภัยให” เดวิดสูดกลิ่นหอมออนๆ จากกายของ
ลอมดาว ขยับตัวเขาไปแทบจะเบียดชิดกับรางเล็ก ใบหนาของเขาอยูหาง
กับใบหนาของลอมดาวเพียงแคปลายนิว้ ลอดผานได เธอหลับตาปเ บียดตัว
กับเบาะรถแนน กลั้นหายใจเอาไว รับรูไดถึงคลื่นความรอนจากตัวของ
เดวิด และเขาก็ทําใหเธอสะดุงเฮือกขนลุกชูชันไปทั้งตัว เมื่อริมฝปากและ
เคราสากครูดผานแกมและริมฝปากของเธอเบาๆ ทําราวกับไมไดตั้งใจ
เสียอยางนั้น เสียงล็อกเข็มขัดนิรภัยดังขึ้นและตัวเขาก็ผละไปนั่งตามเดิม
แลว ลอมดาวหนารอนวูบวาบ เธอรีบหันหนาหนีไมมองไปที่เขาอีกเลย
เดวิดสตารตรถแลวขับตรงไปยังหอพักของลอมดาวทันที
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ตางคนตางเงียบมาตลอดทาง ลอมดาวคอยแอบเหลือบมองเขา
เรื่อยๆ สลับกับดูทางวาเขาจะพาไปยังหอพักหรือเปลา พอเขาพามาถึง
หอพักลอมดาวก็พนลมหายใจอยางโลงอก รีบปลดเข็มขัดนิรภัยเตรียมลง
จากรถ แตเดวิดไวกวา เขาลงมาอยางรวดเร็ว ปดประตู รีบกาวเทายาวๆ
มายังฝงที่ลอมดาวนั่ง ลอมดาวลงมาไดเขาก็มาอยูตรงหนาเธอแลว เดวิด
จับแขนของลอมดาวเอาไวแนน ปดประตูรถกดล็อก แลวก็เดินขนาบขาง
เขาไปในหอพักพรอมกับเธอ ตรงขึ้นไปยังหนาหองพักที่เขาจําได
“ถึงแลว คุณกลับไปไดแลวคะ” ลอมดาวหันมาพูดกับเขาดีๆ เพื่อ
หวานลอมใหเขากลับไป
“เปดประตูหอง” เดวิดเสียงเขมจนลอมดาวสะดุงเฮือก มือที่ถือ
กุญแจหองอยูก าํ แนน เดวิดมีกญ
ุ แจแตเขาไมไดบอกเธอ และทําเสียงปราม
เมื่อมองไปเห็นวาเธอกํากุญแจเอาไวแนน
“คิดวาจะใชมันเปนอาวุธไดก็ลงมือ”
“ฉันเปลาคะ ละ...แลวทําไมคุณเดวิดไมกลับไปละคะ” ลอมดาวเก็บ
กุญแจทีเ่ ตรียมจะเอามาทิม่ เขาแลวก็สา ยหนาหวือ พยายามพูดอยางใจเย็น
แมจะสั่นก็ตาม
“ฉันจะนอนที่นี่ เปดประตู” เดวิดพูดและสั่งอีกครั้ง เมื่อลอมดาว
ไมยอมไขกุญแจเขาไป เขาก็เขามาประกบที่ดานหลัง เทามือกับประตู
ขางหนึ่ง สวนอีกขางก็แยงกุญแจมาจากมือของลอมดาว จัดการไขกุญแจ
เปดประตูหอง เขาใชตัวดันรางเล็กใหเขาไปภายใน สวนตัวเขาเองก็เขามา
พรอมกับปดล็อกแนนหนา
“มีอะไรจะพูดก็พูดมาสิคะ” ลอมดาวพยายามไมอยูใกลเขามากจน
เกินไป แตเดวิดก็เดินเขาหาจนเธอตองถอยหลังไปเรื่อยๆ จนถึงกลาง
หองนอน ดานหลังของเธอก็เปนเตียงนอน ขยับไปทางซายและขวาคง
ไมไดแลวนอกจากทางดานหลังเทานั้น
“คุณเดวิด” ลอมดาวใจสั่นรัวเมื่อเขาไมยอมพูด แตกลับเดินไลตอน
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ใหเธอจนมุมเสียอยางนั้น เธอเรียกเขาเสียงแผวเบา เมื่อตอนนี้เธอกับเขา
อยูหางกันเพียงแคเอื้อมมือเทานั้น
“เมื่อเชาฉันบอกใหเธอรอฉันแลวทําไมเธอถึงไมรอ” เดวิดยกมือขึ้น
เชยปลายคางมนใหเงยขึ้นสบสายตากับเขาดวย พรอมกับรองถามออกไป
เสียงดุเขม ลอมดาวเหลือบตามองเขาไดแวบเดียวก็รบี หลบพรอมกับจับมือ
ของเขาที่เชยปลายคางออก ริมฝปากสั่นระริกจนตองเมมเอาไว ดวงตา
กลอกไปมาอยางพยายามหาขออาง เพราะเมื่อเชาหลังจากที่เธอเขาไปยื่น
เอกสารสมัครงาน ไดสมั ภาษณแลวก็นดั รอฟงผล เธอไมคดิ ทีจ่ ะรออยางที่
เขาบอก เธอขอออกไปทางดานหลังของโรงแรม และหนีกลับมากอน
ตอนแรกก็หวั่นๆ วาเขาจะตามมา แตก็รูสึกโลงอกผสมกับโหวงๆ อยาง
ประหลาด พยายามไมคิดถึงเขาแลว แตเขาก็ทําใหเธอตองหวาดหวั่น
เมื่อเขาไปดักเจอเธอที่เดิมและบังคับเธอขึ้นรถกลับมาที่หอพัก แถมยัง
บังคับใหเธอเปดประตูใหเขาเขามาในหองอีกดวย
“ฉัน...ฉันเจอเพื่อนก็เลยลืมไปวาคุณบอกวาจะรอคะ” ลอมดาวพูด
แก ตั ว ด ว ยนํ้ า เสี ย งอึ ก อั ก ดวงตาก็ ก ลอกไปมา พู ด เสร็ จ แล ว ก็ ยื น นิ่ ง
ตัวเย็นเฉียบ เดวิดยกมือขึ้นเทาเอว สายหนานิดๆ ริมฝปากของเขา
ยกยิ้มเยาะ พรอมกับพนลมหายใจออกมาดังๆ
“คิดวาฉันจะเชื่องายๆ เหรอ ไปหลอกเด็กเถอะ” เดวิดเคนเสียง
ลอดไรฟน ขยับเขามาใกลรางเล็กมากขึ้น ลอมดาวถอยไปจนขาชิดกับ
ขอบเตียงแลวคราวนี้
“ฉันไมได...วาย” ลอมดาวกําลังจะแกตัวอีกครั้ง แตรางของเธอ
ก็ตองลมหงายหลังไปที่เตียงนอน เมื่อเดวิดเอื้อมมือมาตรงหนา จับไหล
ทั้งสองขางของลอมดาวเอาไว พรอมกับผลักเธอใหลมลงไปบนที่นอน
โดยที่เธอไมทันไดตั้งตัว เจาตัวหวีดรองออกมาเสียงหลง แลวก็ตอง
หนารอนวูบวาบไปทั้งตัว เมื่อรางสูงของเขาตามขึ้นมาครอมรางของเธอ
เอาไว เดวิดจับขอมือทั้งสองขางของลอมดาวกดแนบกับที่นอนแนน
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“โกหกหนาตายนักนะ คิดวาฉันโงอยางนั้นเหรอ”
“เปลาคะ ฉันไมไดคิดอยางนั้น” ลอมดาวสายหนาไปมา พยายาม
บิดขอมือ และดิ้นเพื่อใหหลุดพนจากการคุกคามของเขา
“ปลอยนะคะ คุณจะทํากับฉันแบบนี้ไมไดนะคะ” ลอมดาวหายใจ
ฟ ด ฟาดและเริ่ ม เหนื่ อ ยหอบ เพราะออกแรงมากเท า ไรเขาก็ แ ทบจะ
ไมขยับเขยื้อนไปไหนเลย แถมเธอยังจะเริ่มหมดแรง ใบหนาหวานแดงกํ่า
สายไปมาบนทีน่ อน จนผมยาวยุง เหยิงแผกระจาย คิว้ สวยขมวดมุน ริมฝปาก
ก็ถูกเมมเอาไว
เดวิดโนมตัวเขาไปใกลๆ มองนิ่งๆ กอนจะผละออก ปลอยมือที่กด
แนบกับที่นอนเอาไว ลอมดาวรีบยกขึ้นมาอยางโลงอก แตเธอก็โลงอก
ได ไ ม น านเมื่ อ เดวิ ด จั บ ชายเสื้ อ ยื ด สี เ ข ม ที่ เ ขาใส เ อาไว ถ อดมั น ออกจน
พนศีรษะและเหวี่ยงลงไปที่เตียงนอน เผยใหเห็นอกแกรงแนนไปดวย
กลามเนื้อเปนลอนสวย ขนออนๆ ขึ้นเต็มแผนอกไลลงมาที่หนาทองตํ่าไป
ใตสะดือ และหายเขาไปในขอบกางเกงในสีดําประทับตราแบรนดดัง เธอ
ใจคอไมดี ยิง่ ดิน้ รน แตเขาใชขาแข็งแรงหนีบเอวเธอเอาไว ทําใหไมสามารถ
ดิน้ จนหลุดพนได ผมของเขายุง นิดๆ จากการถอดเสือ้ แตกด็ เู ซ็กซี่ รวมกับ
รางกายที่แข็งแรงทําใหลอมดาวสั่นเทิ้ม
“ลุกออกไปนะ ปลอยฉัน”
“ไม” เดวิดยิ้มเยาะที่มุมปาก โนมตัวไปขางหนา จับมือที่พยายาม
ผลักไสและจิกขวนของลอมดาวกดแนบไปกับทีน่ อนอีกครัง้ คราวนีล้ อ มดาว
หอบหายใจสะทานหนาแดงกํ่า ใจเตนแรง เมื่อใบหนาของเขาใกลเขามา
เรื่อยๆ จนหางกันไมถึงคืบ เธอหลับตาปเบือนหนาหนีจนคอแทบเคล็ด
“อรายย ไมนะคุณเดวิด อยาทําอะไรฉันนะคะ”
เดวิดจองมองแกมแดงกํา่ ของคนใตรา ง กอนจะกดริมฝปากจูบหนักๆ
อยางที่ใจปรารถนา คนตัวเล็กสายหนาไปมาแตเขาก็ตามไปประกบจูบได
สําเร็จ ลอมดาวพยายามเมมริมฝปากของตัวเองเอาไวพรอมกับกลัน้ หายใจ
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แตไมนานเธอก็ตองยอมใชลมหายใจรวมกับเขา และริมฝปากที่ขบเมม
เอาไวตองเผยอ เมื่อเขาปลอยขอมือที่กดเอาไวออก เลื่อนฝามือเขามา
กอบกุมอกอวบอิ่มพรอมกับเคลนคลึงเบาๆ ความรอนจากฝามือของเขา
ลอดผานเขามาในเนื้อผา ลอมดาวรอนวาบไปทั้งตัว เธออาปากดวยความ
ตกใจ เดวิดฉวยโอกาสจูบอยางเรารอนไมใหลอมดาวไดปฏิเสธ เขาขบเมม
ดูดดึงกลีบปากนุม จนลอมดาวผวาเฮือกไปดวยความซานหวิว เธอพยายาม
ประทวงดวยเรี่ยวแรงอันนอยนิด มือขางที่เปนอิสระทุบไปยังตนแขน
แข็งแรงและพยายามดึงมือของเขาออกจากความนุมหยุนของเธอ แต
ไมเปนผล รางเขาแข็งดั่งหินผาไมสะเทือนงายๆ ลอมดาวพยายามบิด
สายตัวและหอไหลหนี มือเขาก็ตามมาติดๆ เธอครางกระเสาในลําคอ และ
เดวิดก็แทรกลิ้นรอนเขาไปเกี่ยวกระหวัดกับลิ้นของเธอที่พยายามผลักไส
ลอมดาวสัน่ เทิม้ ซาบซาน รสจูบและรสสัมผัสของเขามันใหความรัญจวนใจ
ดวยความดอยประสบการณทําใหเธอหลงใหลเคลิบเคลิ้มไปกับรสจูบ
อันแสนหวานและยั่วเยาของเขาไดอยางงายดาย ริมฝปากของเธอเผยอ
ใหเขาซอกซอนจูบ มือที่ผลักไสก็บีบจิกแนนที่ตนแขนแข็งแรง ใบหนา
เนื้อตัวรอนวูบวาบแปลบปลาบไปดวยความสยิว แดงกํ่าไปทั้งหนา
“อื้อ” ลอมดาวครางประทวงในลําคอ และเมื่อเขาผละริมฝปากออก
เธอก็สูดหายใจเขาปอดลึกๆ แตเดวิดก็ยังคงแตะตองจูบและเล็มอยูไมหาง
ไปไหน จูบหนักบางเบาบางตามแรงอารมณของเขาในตอนนี้ เลือดใน
กายแกรงพลุง พลานจนเขาปวดราวไปทัง้ ตัว กรามหนาบดแนนจนขึน้ สันนูน
ใบหนาหลอเหลาแดงกํ่าเพราะความเครียดที่ตองอดกลั้นเอาไว
“ปลอยฉันนะคะคุณเดวิด ฉันกลัวคะ” ลอมดาวพยายามสายหนาหนี
แตเขาก็ตามมาและเล็มจูบไมหาง จนเธอสั่นแลวสั่นอีก หัวใจเตนรัวแรง
แทบทะลุออกมานอกอก
“กลัวแลวทําไมถึงไดขัดคําสั่งของฉัน” เดวิดยกยิ้มมุมปากอยาง
เจาเลหกระซิบถามชิดริมฝปากหวานๆ ที่เขาไดชิมแลวเมื่อสักครูนี้ เสียงที่
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ถามออกไปก็แหบพรา
“ฉันไมไดตั้งใจคะ” ลอมดาวบอกเสียงแผวเบา และรูสึกโลงใจที่เขา
ผละมือออกจากอกของเธอแลว
“โกหกอีกแลวนะ” เดวิดไลตอนและไมยอมรับขออางของลอมดาว
สักเทาไร เขาจับขอมือทั้งสองขางของเธอรวบไปไวเหนือศีรษะกอนจะ
คอยๆ ใชมืออีกขางสอดเขาไปใตขอบเสื้อที่หลุดลุยของลอมดาว จัดการ
เลิกมันขึ้นไปกองไวเหนืออกอวบอิ่มที่ยังคงถูกโอบอุมดวยบราสีหวาน
“คุณเดวิด ไมนะ อยาทําแบบนี้คะ ไมๆ” ลอมดาวรูสึกตัว ดวงตา
คูสวยตื่นตระหนก และพยายามดิ้นบิดสายตัวไปมา เดวิดยิ้มเยาะหยัน
กอนที่เขาจะเลื่อนมือไปยังแผนหลังเนียนนุม ปลดตะขอบราใหดีดออก
จากกัน และดันบราขึ้นไปกองรวมกับเนื้อเหนืออกอิ่ม เขาไลสายตาลงไป
จองมองความนุม หยุน อลังการตรงหนา มันสวยจนเขาตองลอบกลืนนํา้ ลาย
ปลายยอดสี ช มพู เ ข ม แข็ ง เป น ไตเพราะความตื่ น เต น และอากาศเย็ น ที่
แตะตองผิว ยิง่ เจาตัวพยายามบิดสายตัวหนีไปมา อกอวบก็ขยับเคลือ่ นไหว
เดวิดกลืนนํ้าลายลงคอ เขาเลื่อนใบหนาลงไปใกลๆ ลมหายใจรอนแตะลง
ที่ผิวเนียนนุม ถูกปลายยอดยิ่งทําใหมันหดเปนไตดวยความสยิว
“ไม...ไมนะคะไม” ลอมดาวรองเสียงสั่นระรัว กายสาวแปลบปลาบ
ไปทั้งตัวแลวตอนนี้ เธอรูสึกสยิวอยางที่ไมเคยเปนมากอน แลวก็ตอง
รอนผาววาบไปทั้งตัว กัดริมฝปากหลับตาแนน เมื่อเดวิดงับริมฝปาก
ของเขาลงไปบนยอดอกอวบอิม่ ของเธอ ลอมดาวผวาเฮือกหายใจติดๆ ขัดๆ
รางสั่นเทิ้มราวกับจับไข
“อื้ม” เสียงรองครางดวยความเสียวซานจากคนตัวเล็กเมื่อเขาได
แตะตองบัวงาม เดวิดยิ้มรับ ปาดปายริมฝปากและลิ้นรอนละเลงเลน
งับขบเมมสรางความทรมานแสนหวานใหกบั ลอมดาวอยางไมคดิ จะหยุดมือ
เสียงลมหายใจหนักบางเบาบางขาดเปนหวงๆ ขอมือที่ถูกพันธนาการเอาไว
บิดเกร็ง เธอพยายามหอไหลหนี แตเดวิดไมสนใจ เขาดูดดึงขบเมมราวกับ
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ทารกสลับไปมาทั้งสองขางอยางเมามัน รางเล็กแทบละลายกลายเปนนํ้า
ไดแตรองครางกระเสาไมเปนภาษา มือที่วางของเขาก็บีบเคลนและไล
ปลายนิ้วคีบเลนยังขางที่วางจากปากของเขา ลอมดาวสั่นกระตุก ความ
แปลบปลาบที่ไมเคยไดสัมผัสทําใหเธอผาวรอนไปทั้งตัว ไรเรี่ยวแรงขัดขืน
ในทันทีที่เขาแตะตองความออนไหว
“อือ” เดวิดเองก็ครางกระเสาไปดวยความหลงใหล เนื้อตัวนุมนิ่ม
หอมกรุนอยางที่เขารอคอย เขาแทบยั้งตัวเองไวไมไหว กอนที่เขาจะคอยๆ
เลื่อนมือที่กอบกุมความนุมหยุนของลอมดาวเอาไวเลื่อนลงไปยังหนาทอง
เนียนนุม เพียงแคปลายนิ้วเขาลากไลลงไป หนาทองของเธอก็หดเกร็ง
แขมวเอาไวและพองขึ้นเมื่อเขาทาบลงไปหนักๆ ไลตํ่าไปเรื่อยๆ ลอมดาว
เริ่มหวามไหว ปลายนิ้วเรียวยาวคืบคลานไปยังขอบกางเกง ปลดกระดุม
ออกโดยที่ลอมดาวไมรูตัว เขารูดซิปจนสุด เลื่อนมือขึ้นมาแตะที่ทองนอย
กอนจะคอยๆ สอดเขาไปภายใตแพนตี้ ลอมดาวผวาเฮือกรูสึกตัวในทันที
แตเรี่ยวแรงของเธอที่มีนั้นนอยนิด
“อยานะคะ อยา ฉันขอโทษที่โกหกคุณคะ คุณเดวิด อยาทําแบบนี้
นะคะ อะ!” ลอมดาวอาปากรองบอกเขาเสียงสัน่ รัวแผวเบา หุบขาหนีบแนน
แตกไ็ มสามารถตานทานเขาได รองออกมาดวยความแปลบปลาบหวามไหว
เมื่อปลายนิ้วรอนแตะตองกุหลาบงามและกรีดเบาๆ
“ขอโทษชาไปแลวลอมดาว” เดวิดบอกเสียงเขม เขาคอยๆ สอด
ปลายนิ้วเขาไปยังกุหลาบงามอยางชาๆ รางเล็กสะดุงเฮือกดวยความเจ็บ
เล็กนอย กอนจะแปรเปลี่ยนเปนความรูสึกซาบซานเรารอน เมื่อเขาคอยๆ
ขยับเลียนแบบทวงทํานองรักสรางความรัญจวนใจใหกับลอมดาว เธอ
หวีดรองในลําคอเบาๆ บิดสายรางไปมา ความเสียวสะทานตีเขาหาเปน
ระลอกคลื่น เธอไมเคยถูกผูชายคนไหนแตะตองรางกายมากขนาดนี้
เขาเปนคนแรกที่ทําใหเธอไดรูจักกับประสบการณหวามไหว ลอมดาว
หอบหายใจแรงๆ ใบหนาหวานแหงนเงย ดวงตาหลับแนน ครางกระเสา
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ราวกับทรมานแตมันไมใชมันคือความสยิวจนเธอแทบหัวใจวาย
“ไดโปรด อื้อ” ลอมดาวพยายามจะรองหาม แตเธอก็ตองรีบกัดฟน
แนนครางออกมาเมือ่ สะทานไปทัง้ ตัวอีกครัง้ เธอสัน่ เทิม้ ไปทัง้ รางกาย และ
กระตุกตอดรัดสัมผัสของเขาที่ยังลวงลํ้าอยูในกุหลาบงามที่ผลิตนํ้าหวาน
ออกมาจนชุมฉํ่า ความรอนและคับแนนทําใหเดวิดรูสึกคลายกับหนามืด
เขาเรงสงมอบความสุขสมใหกบั ลอมดาวจนเธอพรางพราวหอบหายใจสะทาน
ใบหนาหวานแดงกํ่าเหงื่อซึมที่หนาผากนูน หวีดรองและครางดวยความ
สุขสม เขาคอยๆ ผละออกจากความออนนุม ชุม ชืน้ อยางเสียดาย เขาขยับตัว
แยกเรียวขาสวยออกจากกัน แทรกตัวอยูต รงกลาง และบดเบียดตัวแนบชิด
โดยที่ไมไดปลดกางเกงออก เขายังไมอยากสรางมลทินใหกับลอมดาวใน
ตอนนี้ แตเขาตองทําอะไรสักอยางเพื่อปลดปลอยตัวเองใหหายจากความ
ปวดราว
“อยานะ” ลอมดาวสายหนาแดงๆ ของตัวเองไปมา อกแกรงทีแ่ นบชิด
กับอกสาวเบียดเสียดสีกันไปมา เธอยิ่งหวาดหวั่นเมื่อเขาแทรกตัวอยู
ตรงกลาง ความรอนรุมและอยากรูเรื่องราวหวามๆ ทําใหเธอซานหวิว แต
ความกลัวก็มีมากกวา แมวาเมื่อสักครูนี้เขาจะทําใหเธอรูสึกสุขสมอยางที่
ไมเคยเปนมากอน รางหนาที่เบียดเสียดอยูทําใหเธอเริ่มหวาดหวั่นกับ
ความสัมพันธแนบชิด เธอกลัววาเขาจะเริ่มตนสอดประสานตัวตนของเขา
จนรองขอเสียงแผวเบา ใบหนาแกรงตอนนี้เขาอยูหางจากแกมนุมของเธอ
เพียงแคปลายนิว้ ลอดผานได เดวิดกดจูบแกมนุม หนักๆ ไดยนิ เสียงรองหาม
รางบางสั่นเทิ้มไปทั้งตัว เขาพยายามหักหามใจตัวเองอยางหนัก กอนจะ
กระซิบบอกกับใบหูของลอมดาวแผวเบา
“ฉันแทบทนไมไหวแลวลอมดาว แตถาเธอไมอยากใหฉันเขาไปอยู
ในตัวเธอตอนนี้ก็อยาดิ้น เพราะไมอยางนั้นฉันจะปลดปลอยมันเขาไปใน
ตัวเธอ” เดวิดบอกกับลอมดาวดวยเสียงแหบพรา สติของเขาแทบจะหลุด
แลวตอนนี้ ถาขืนลอมดาวยังดิ้นอยูบอกเลยเขาคงไดกลายรางเปนโจร
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ปลนสวาทเธออยางแนนอน
ลอมดาวชะงักหยุดนิ่งแมจะรูสึกไมปลอดภัยสักเทาไร แตเมื่อเขา
เตือนดวยเสียงแหบพราก็ทําใหเธอจําตองหยุดการดิ้นรน ยังไมอยากที่จะ
ถูกผลาญพราความสาวในตอนนี้ แมวาการกระทําของเขากอนหนามันก็
คลายๆ กับการถูกพรากความสาวไปแลวก็ตาม เธอรูส กึ อับอายและขัดเขิน
ที่เผลอไผลตอบรับความเรารอนที่เขามอบให โดยที่เธอไมรูวาเดวิดใช
ประสบการณที่มีมากกวาหลอกลอใหเธอตกเขาไปในบวงพิศวาสของเขา
“อยาทํานะคะฉันไมดิ้นแลว” ลอมดาวหลับตาแนน ใบหนาหวาน
ที่เบี่ยงหนีก็รอนผาวจนแดงกํ่า ขนในกายลุกชูชัน พูดเสร็จก็ตองกัดฟน
เอาไว เมื่อเขายังคงวนเวียนแตะจูบและเคลื่อนไหวเนื้อตัวเสียดสีไปมา
ทําใหเธอหวามไหวไปทั้งตัว
เดวิดไมตอบ แตเขาปลอยมือที่รวบเอาไวเหนือศีรษะมาเปนจับกด
แนบกับที่นอนแนน กอนที่เขาจะบดเบียดสะโพกสอบเขาหาแนบชิด ขยับ
เคลือ่ นไหวอยางชาๆ กอนจะแปรเปลีย่ นเปนรัวเร็วขึน้ เลียนแบบทวงทํานอง
รัก เสียงคํารามออกมาจากลําคอหนาก็เพราะความซานหวิวที่ตีขึ้นมา กาย
เปลื อ ยเปล า ที่ เ บี ย ดเสี ย ดมั น เคลื่ อ นไหวตามจนเสี ย วสะท า นไปทั้ ง ตั ว
อยาวาแตเดวิดเลย แมแตลอมดาวเองก็เชนกัน เธอพยายามกัดริมฝปาก
กลั้นเสียงรองครางนาอายของตัวเองเอาไว แตทําไดไมนานก็จําตองปลอย
เสียงครางออกมาประสานกับเขา เดวิดโถมตัวเขาไปใสอยูครูใหญๆ กอนที่
รางหนาจะกระตุกสั่นเทิ้มพรอมกับเสียงคํารามลั่นและเสียงหอบหายใจ
แรงๆ ลอมดาวรับรูไดถึงหัวใจที่เตนแรงทั้งของเขาและของเธอจากอก
ที่เบียดแนบชิดไรชองวางใดๆ เธอ
“อื้อ” ลอมดาวรองออกมาเบาๆ เมื่อเดวิดเลื่อนใบหนาลงไปซุกไซ
ที่อกอวบอิ่ม มือทั้งสองขางของเขาตอนนี้อยูที่ความนุมหยุน เขาประคอง
เอาไวพรอมทัง้ เคลนคลึงหยอกเยาและดูดดึงขบเมมปาดปายไปมาทัง้ สองขาง
ลอมดาวสายใบหนาไปมาดวยความรัญจวนใจ มือที่เปนอิสระจิกทึ้งไปยัง
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เส น ผมสั้ น ๆ ของเขา เธอกระชากดึ ง ทึ้ ง แรงๆ สลั บ กั บ กดให แ นบชิ ด
มากกวาเดิม เรียวขาสวยก็เกาะเกี่ยวเอวสอบแนน เดวิดซุกไซริมฝปาก
และเคราสากไปมากับความนุมหยุนจนพอใจ เขาก็เลื่อนใบหนาขึ้นไป
จ อ งมองใบหนาหวานของคนตัวเล็กที่ยังคงทรมานจากความซาบซาน
เพราะมือของเขายังคงกอบกุมอยู
“ขอไดไหม” เสียงรองขอแหบพราของเดวิดทําใหลอมดาวรูตัว เธอ
ปลอยมือที่จิกผมเขาออก เปลี่ยนเปนทุบและผลักไสใหเขาออกหางจากตัว
เธอไป แมวา จิตใจและรางกายแทบจะพายแพใหกบั เขาแลวก็ตาม แตสํานึก
ที่มีอยูก็รองหามวาอยาไดยอมเขางายๆ
“มะ...ไมคะ ไม” ลอมดาวสายหนารอนๆ ของตัวเองไปมา ปฏิเสธ
เสียงสั่นรัว
“แนใจนะ”
“แนใจคะ ถอยออกไปไดแลว” ลอมดาวเบี่ยงหนาหนี พยายาม
ลืมตาขึ้นมามอง และก็ตองรีบหลบเพราะใบหนาแกรงของเขาอยูใกลแคนี้
เอง
“เธอก็ไมไดรงั เกียจฉันนีน่ า” เดวิดแสรงรองถามและเนนมือทีก่ อบกุม
อกอวบอิ่มเอาไวหนักๆ ไลปลายนิ้วหยอกเยากับยอดอกแข็งขึง จนไดยิน
เสียงรองครางเบาๆ จากกลีบปากนุม
“ไมคะ ฉันไมตองการแบบนี้” ลอมดาวพยายามหักหามใจกับความ
หวามไหวเพียงชั่วคราว เธอไมตองการเปนของเลนของใคร ถึงแมวาตอนนี้
เขาจะเปนคนแรกที่เกือบจะไดความสาวของเธอไปแลวก็ตาม
“แลวเมือ่ ไรถึงจะไดละ ” เดวิดยังไมยอมแพ เขารุกเราหนักขึน้ ตองการ
ใหลอมดาวยินยอมใหกับเขา เขารอมานานแลว และไมอยากรออีก
“ฉันไมรูคะ คุณเดวิด อื้อ” ลอมดาวสายหนาอีกครั้ง กัดฟนขมความ
สยิวเอาไว
“ตองรูส ิ ตัวของเธอเองนะ ฉันรูว า เธอเองก็ชอบสัมผัสของฉัน รางกาย
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เธอมันฟอง”
“ขอเวลาฉันสักหนอยคะ ฉัน...ฉันไมรจู กั คุณเลย” ลอมดาวใจสั่นหวิว
ไมรูวาที่เขารองขอเธอแบบนี้เพราะอะไร เพราะตองการตัว อยากจะเชยชม
หรือวาคูขาชั่วคราวกันแนนะ มันคงไมมีเหตุผลมากไปกวานี้แลว เธอยัง
ไมพรอมที่จะเสียใจ
“ก็ได แตฉันจะอยูกับเธอในหองนี้”
“คุณจะมาอยูกับฉันแบบนี้ไมได ถาใครรูเขาฉันจะเอาหนาไปไว
ที่ไหนกัน”
“ก็เอามาซุกไวที่อกฉันสิ เหมือนที่ฉันซุกที่อกเธอเมื่อกี้นี้” เดวิดบอก
หน า ตาย ทํ า เอาล อ มดาวซ า นหวิ ว ไปทั้ ง ตั ว เขาผละมื อ ออกจากความ
นุมหยุนแลวยกมือขึ้นปดปลายนิ้วไปที่แกมนุมเบาๆ
“คุณทําแบบนี้ทําไม เราไมไดเปนอะไรกันสักหนอย ฉันเสียหายถา
ใครรู”
“เดี๋ยวเธอก็รูเองนั่นแหละ” เดวิดไมยอมตอบ โหนกแกมของเขา
แดงนิดๆ แตลอมดาวไมทันไดสังเกต
“ลุกไปไดแลวคะ ฉันหนัก” ลอมดาวไมอยากจะตอความยาวสาว
ความยืดกับเขาแลว เนื้อตัวของเธอยังเปดเผยอะราอรามใหเปนอาหารตา
ของเขาอยู เธอดันบาของเขาพรอมกับออกปากไล เธอจะไดลกุ ไปจากตรงนี้
“ที่จริงมันก็มีวิธีอื่นที่เธอไมหนักนะ อยางเชนแบบนี้” เดวิดวาอยาง
เจาเลหจนลอมดาวขวยเขิน กอนที่เธอจะหวีดรองเสียงหลงเมื่อเขาจับราง
ของเธอพลิกใหนงั่ ครอมอยูบ นตัวของเขา โดยทอนบนเธอยังคงเปลือยเปลา
ความนุมหยุนเดงเปนสปริงอยางดีจนเดวิดปวดราวอีกครั้ง
“วาย” ลอมดาวอายจนไมรูจะอายอยางไรแลว เธอพยายามที่จะดึง
เสื้อลงมาปดอกอวบอิ่มที่ทาทายสายตาของเขา แตก็ไมทัน เดวิดจับขอมือ
ของเธอเอาไวแนนกดแนบกับอกแกรงของเขา และพาลูบไลไปตามอก
ตึงแนนดวยกลามเนือ้ เปนลอนสวยจนไปถึงกลามทอง ลอมดาวกํามือเอาไว
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หนารอนวูบวาบตัวแทบจะระเบิดไดเลย
“แบบนี้ก็ไมตองรองวาหนักแลวใชไหมละ”
“คุณเดวิดปลอยฉันนะ คนบา ลามก” ลอมดาวอยากจะหัวใจวายตาย
ใหได เธอไมสามารถผละจากตัวเขาได เพราะกอนหนานีเ้ ธอเกีย่ วขากับเอว
ของเขา ทําใหเทาของเธอถูกกดอยูดานหลังเขาแนบกับฟูกแนน และดูเขา
ทําสิ หนาไมอาย สายตาของเขาที่จองมองมายังรางเปลือยเปลาอะราอราม
ของเธอดวยยิ่งทําใหเธอวูบไหวแปลบปลาบดวยความขัดเขินและอาย
“ก็ฉันชอบ โดยเฉพาะอกนุมๆ ของเธอ” เดวิดยิ้มลอเลียนไมพอ
แคนี้ เขาปลอยมือทีจ่ บั เอาไวขนึ้ ไปควาอกอวบอิม่ ของลอมดาวอยางรวดเร็ว
จนรางเล็กสะดุงเฮือกเสียวสะทานอีกครั้ง เธอพยายามดึงมือเขาออก แต
มือของเดวิดก็คลายกับหนวดปลาหมึก พอหลุดจากตรงนี้ก็จับตรงนั้น
ลอมดาวดิ้นขยับยุกยิกไปมา เดวิดผละมือจากความนุมหยุน ไปโอบหลัง
ของลอมดาวเอาไว กอนทีเ่ ขาจะลุกขึน้ นัง่ ทําใหตอนนีล้ อ มดาวนัง่ อยูบ นตัก
ของเขา เดวิดกระชับออมแขนแนน ทําใหอกสาวเบียดกับอกแกรงจนบี้แบน
คาอกเขาเลย เดวิดคํารามในลําคอเบาๆ กอนที่เขาจะบดจูบที่กลีบปากนุม
ของลอมดาวอีกครั้ง คราวนี้เขาจูบอยางเรารอนเรียกรอง เลื่อนมือขางหนึ่ง
ไปทีส่ ะโพกหนัน่ แนน ขยําหนักบางเบาบาง และบดเบียดกับความแข็งแกรง
ที่ซอนอยูภายใต
“อื้อ” ลอมดาวครางประทวงในลําคอ แตเธอก็ตองเคลิบเคลิ้มไปกับ
รสจูบของเขาอีกครั้ง จนเดวิดยอมผละริมฝปากออกนั่นแหละ เธอถึงได
รูสึกวาริมฝปากของตัวเองเจอบวมชาและสั่นระริกจนแทบระงับเอาไวไมได
ดวงตาคูสวยหลุบลงไมกลาสบสายตากับเขาดวยเลย
“เอาตามตรงนะ ถาเธอไมขอไว ฉันจับเธอกดแนบที่นอนแนๆ และ
จะใหรองครางอยางเดียวพอ”
“คุณเดวิด” ลอมดาวกัดริมฝปากเบือนหนาหลบดวยความอายกับ
คําพูดตรงๆ ของเขา ใจดวงนอยเตนแรงแนบอกแกรง ไมกลาขยับตัวเยอะ
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สักเทาไร มือที่จิกอยูที่ไหลเขากําและทุบลงไปหนักๆ เทาที่แรงจะมี
“อีกอยางอยาไดโกหกฉันอีก” เดวิดขมขูคนตัวเล็กในออมแขนเสียง
แผวเบา กอนจะกดจูบหนักๆ ไปทีแ่ กมนุม ของลอมดาว คลายออมแขนออก
ดึงบราลงมาติดตะขอให และดึงเสื้อที่กองอยูเหนืออกอวบอิ่มลงมาปดมัน
เอาไว ยกมือขึ้นเชยปลายคางมนใหเธอสบสายตากับเขา
“วาอยางไร”
“คะ ฉันจะไมโกหกแลวคะ” ลอมดาวพยักหนารับอยางอายๆ พูด
เสร็จเดวิดก็กดจูบที่กลีบปากนุมหนักๆ ผละออกและยิ้มอยางพอใจ เขา
ยกตัวของลอมดาวใหลงจากตัก เลื่อนตัวไปที่ขอบเตียงและลุกขึ้นยืน เดิน
ตรงไปยังหองนํ้าทันทีโดยไมหันมามองรางเล็กอีก เดวิดเขาไปภายในแลว
ก็รีบสลัดกางเกงพรอมชัน้ ในออกจนเหลือแตเนือ้ ตัวเปลาเปลือย ใจกลางราง
ปวดราวแข็งขึงจนเขาสัน่ เทิม้ ไปทัง้ ตัว เดวิดเขาไปยังโซนเปยก ดึงมานกันนํา้
กระเซ็นปด เขายืนใตฝกบัวเปดนํ้าเย็นรินรด ใบหนาหลอเหลาบิดเบี้ยว
ดวยความทรมาน เขาจินตนาการถึงการไดเขาไปรุกลํ้าชิมความหวานจาก
ลอมดาว กอนจะสัน่ เทิม้ ไปทัง้ ตัวดวยความสุขสม เขาคํารามออกมาราวกับ
เจ็บปวด แตมันมาจากความปวดราวดวยความพิศวาสอันหอมหวาน
เสียมากกวา เขาใชเวลาอยูในหองนํ้านานพอสมควรกอนจะออกมาโดยพัน
เอวสอบไวดวยผาขนหนูเพียงผืนเดียวเทานั้น สวนอีกมือก็ถือกางเกงกับ
ชั้นในออกมา เนื้อตัวหอมกรุนจากสบูอาบนํ้าทําใหลอมดาวใจเตนแรง
อีกครั้ง เธอยืนทําตัวไมถูกทั้งๆ ที่เปนหองของตัวเอง
“ไปอาบนํ้าสิจะไดนอน พรุงนี้ตองไปสมัครงานอีกหรือเปลา”
“พรุง นีว้ นั หยุดคะ ไมไดไปสมัครงาน” ลอมดาวสายหนาหวือ เธอรีบ
บอกไป เพราะหางานมาหลายวันแลวเธอจะหยุดเสียหนอย แตไมกลา
โกหกเขา กลัววาจับไดแลวถูกเขาปลํ้าละ ไมดีแนๆ เลยแบบนั้น
“ก็ ดี จะได น อนตื่ น สายๆ ได ” เดวิ ด พยั ก หน า บอก เอากางเกง
ไปแขวนรวมกับเสื้อที่ลอมดาวเก็บไปแขวนไวกอนหนานี้ สวนกางเกงใน
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เขาโยนลงไปในตะกราผาของลอมดาว และไมทันที่ลอมดาวจะอาปาก
คัดคาน เธอก็ตองรีบหันหนาหนีเพราะเดวิดสลัดผาขนหนูออก เขาเปลือย
ไปทั้งตัว เธอเห็นชัดเจนไมมีอะไรผานสายตาไปไดเลย
“วายคุณทําบาอะไรเนี่ย”
“ก็จะนอน ฉันไมมีเสื้อผามาเปลี่ยน” เดวิดพูดเสียงเรียบ ทําเหมือน
กับวาหองนีเ้ ปนหองของเขาอยางนัน้ แหละ ผายมือออกอวดความลํา่ แข็งแรง
อยางไมอาย
“คุณก็ใสกางเกงตัวเกาไปสิ คืนกอนคุณก็ใส”
“ไมเอาอะ มันอึดอัด เธอก็ไปอาบนํ้าไดแลว ไปสิ จะมายืนรีรออะไร
อยู หรือวาอยากใหฉันไปอาบดวย อาบอีกรอบก็ไดนะ ยิ่งอาบดวยสองคน
แลวบอกเลยวาฉันชอบมาก ผลัดกันถูสบู...”
“หยุดพูดเลย ฉันจะไปอาบนํ้าแลว” ลอมดาวรีบหาม หนาแดงกํ่า
เดินเลี่ยงๆ พยายามไมมองไปที่สวนลางของเขา เนื้อตัวสั่นเทา รีบหยิบ
เสื้อผาที่จะเปลี่ยนถือเอาไวในมือ และเดินเขาหองนํ้าไป
“จะใสเสือ้ ผาทําไมก็ไมรใู หยงุ ยาก” เดวิดแสรงบนลอยๆ ใหลอ มดาว
ไดยนิ แลวก็ทงิ้ รางลงบนทีน่ อน สูดกลิน่ หอมออนๆ เขาปอดลึกๆ ดึงผาหม
มาคลุมดานลางเอาไว
“คนบาหนาดาน” ลอมดาวใจเตนรัวแรง สับสนวุน วายใจไปหมดแลว
ตอนนี้ พยายามคิดวาเขามาทําอะไรทีน่ กี่ นั แน เขาจะมาจีบเธออยางนัน้ เหรอ
คงจะไมใช เขามีสาวๆ เรียงหนาเขาหาตั้งเยอะแยะ คนอยางเขาเลือกได
เสมอ ไมตองถึงขนาดตองมาจีบผูหญิงโนเนมแบบเธอหรอก หรือเพราะวา
เขาอยากจะหาคนขางกายแบบความสัมพันธชวั่ คราวถึงไดเขามาทําสนิทดวย
ใชวาเธอจะไมมีคนเขามาจีบ แตเธอปฏิเสธไปอยางนุมนวล คนเหลานั้น
ก็ ย อมถอยออกไป แต กั บ เขา เขาเดิ น หน า เข า หาจนใจของเธอสั่ น ไหว
ในเวลาอันสั้นแคนี้เอง ลอมดาวหนาเจื่อนไปเล็กนอย กอนที่เธอจะสลัด
ความคิดพวกนี้ไป และพยายามหาวิธีใหเขาออกไปจากหองเธอใหได
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อยูอยางนี้ไมดีตอตัวและหัวใจของเธอสักเทาไร มันอันตรายมากๆ
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