ปฐมบท

เจากรรมนายเวร

ร่ างบางกาวออกจากออฟฟศดวยสีหนายุงเหยิง หลังจากเลิกงาน

เธอไดรับโทรศัพทจากโรคจิตที่ไหนก็ไมรูโทร.รบกวน เสียงนั่นมันเปน
เสียงหัวเราะหึๆ ฟงแลวขนลุก มันทําแบบนี้มาตลอดสัปดาหจนเธออด
หวาดระแวงไมไดวากําลังถูกพวกโรคจิตคุกคาม
พรางฝน สุรตั นภาคี ลูกสาวคนเดียวของคุณหญิงนาตยากับคุณพันลพ
สุรัตนภาคี และมีพี่ชายอีกคนแตออกเรือนแตงงานไปแลว ดวยนามสกุล
ทําใหเจาตัวเยอหยิ่งจองหองในสายเลือด ทั้งที่ตอนนี้บอกไดเลยวาความ
รํา่ รวยทีฉ่ าบเอาไวมนั คือความจอมปลอมลวงโลก บานของเธอกําลังประสบ
ปญหาถังแตก!
ใชคะ อานไมผิด ถังแตก แตกจริงๆ แตกมาเปนปแลว วงในพอรู
กันบางแตไมไดกวางขวางนัก อาจจะเพราะบารมีผีบรรพบุรุษก็เปนไดชวย
ทําใหไมเปนขาว หนีส้ นิ ทัง้ หมดนีพ้ รางฝนไมไดเปนคนกอ แตมนั เกิดมาจาก
ภาวะเศรษฐกิจที่ยํ่าแย ทําใหกิจการโรงงานอะไหลรถยนตของครอบครัว
มีปญหา มันสะสมกลายเปนเรื้อรัง เติมเทาไรก็ไมเต็ม หากยังบริหารกัน
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แบบนี้ตอไปคงยุง สิ่งที่ตองการคือเม็ดเงินลงทุนเพื่อสานตอและพัฒนาให
ดีขึ้น หากพี่ชายของเธอก็กูจนเต็มจํานวนจนเครดิตติดลบไปแลวเพราะ
การชําระหนี้ที่ไมตรงตามสัญญา
“คุณฝนกลับแลวเหรอคะ”
“คะ เลิกงานแลว ถามีเอกสารอะไรไวพรุงนี้แลวกันนะคะ”
ไมไดหนีหรอก แตปญหามันรุมเรา และอีกหนึ่งปญหาคือเธอกําลัง
จะปดมือถือหนีครอบครัว ดวยรูดีเย็นนี้คุณพอกับคุณแมตองการใหเธอ
ไปรับประทานดวย กินขาวกับหมอมอะไรสักอยาง ออ ใช หมอมยอดชาย
เขาเปนนักเรียนนอก แตเทาที่รูเขาเปนพวกระเบียบจัด เรื่องมากและ
เลือกมาก เขาบอกมาวาพอใจเธอและยื่นขอเสนอใหพอกับแม วาหากเธอ
แตงงานกับเขา เขาจะดําเนินการเรื่องเงินทุนตามประสงคของพวกทาน
เหอะ ทุเรศสิ้นดี เขาเห็นเธอเปนผูหญิงขายตัวหรือไง ตอใหตอง
ถังแตกจนเหลือแตตัว คนอยางพรางฝนก็ไมมีทางแตงงานเพราะถูกบังคับ
หรือแตงงานเพราะธุรกิจ เธอเปนคนรุนใหม ถาตองลงหลักปกฐานกับใคร
สักคน คนคนนั้นตองเปนผูชายที่เธอรัก และเขาก็รักเธอ
“แตเออ...”
“ทําไมคะ คุณพอคุณแมสั่งอะไรไวใชไหม”
“แหม นองฝนละก็” วิภาเปนเลขาฯ ของพรางฝน ทํางานดวยกันมา
สามป ตอนนี้เจานายสาวก็อายุยี่สิบหกแลว ความสวยไมตองพูดถึง สวย
โดยไมตองพึ่งมีดหมอ ผิวขาวเหมือนหิมะแบบไมตองอาศัยกลูตา
“พีว่ คิ ะ ฝนจะไมไปไหน แตจะกลับคอนโดฯ” เธอแยกมาอยูค อนโดฯ
เพราะใกลออฟฟศ และเบือ่ หนายกับคําพูดเดิมๆ ตอกยํา้ เขาหูเกีย่ วกับคนที่
พวกทานหมายตาไวเปนคูครอง
“คุณทานทั้งสองตองวาพี่แนๆ เลยคะ”
“พีว่ ไิ มตอ งหวงคะ ทานทําอะไรไมไดหรอก คนทีข่ ดั คําสัง่ คือฝนเอง”
เรื่องอะไรจะไปเจอหมอมสุดระเบียบนั่น ยอดชาย เหอะๆ คิดอยางไรที่จะ
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ใหเธอแตงงานกับคนแบบนั้น ดูอยางไรไลฟสไตลก็ไมเหมือนกัน และคง
ตองหัวหกกนขวิดออกงานสังคมจนไมเปนตัวของตัวเอง เธอรูว า ไอหมอนัน่
มันเจาชูขนาดไหน อยากจะแตงงานดวยก็เพราะความเหมาะสม ความเปน
ผูดีเกาของครอบครัวเธอ
“คุณฝนจะไมลองไปหนอยเหรอคะ พลาดนัดมาหลายครั้งแลว”
“ฝนไม...”
“ลูกฝน เลิกงานแลวใชไหมลูก” เสียงเปดประตูลฟิ ตดงั ขึน้ พรอมๆ กับ
รางสูงโปรงของมารดาที่ยังคงดูแลสุขภาพตัวเองเปนอยางดี แตประเด็น
ไมไดอยูตรงนั้น
“คุณแม”
“จะ แมเอง รูใชไหมวันนี้มีนัดกัน” สายตาของทานวาววับมาก
เหมือนจะรูทันที และทานมองมาประหนึ่งจะบอกวาอยางไรวันนี้ก็ไมรอด
“คุณแมคะ ฝนอยากกลับไปพักผอนคะ”
“แตลูกตองรักษาคําพูด ไปรับประทานอาหารกับคุณชายแคนี้เองนะ
ลูก” หมอมหลวงยอดชาย หรือที่ใครๆ รูจักและเรียกวาคุณชายยอดนั้น
เพลยบอยขนาดไหนพวกทานก็ยังพยายามจะยัดเยียด มันเลวจะตายไป
ปากอิ่มเมมแนน ผอนลมหายใจหลายครั้งก็ไมชวยอะไร รูสึกหงุดหงิด
บอกไมถูก
“ฝนทราบนะคะวาคุณพอคุณแมพยายามจับฝนใสพานใหไอคณ
ุ ชาย
บากามนั่น”
“พูดอะไรออกมา เดี๋ยวก็ไปถึงหูคุณชายหรอก ทานจะไมพอใจเอา”
เสียงของคุณหญิงนาตยาปรามธิดาสาว สงสายตาดุๆ มาให แตคนอยาง
พรางฝนสนใจก็หาไม เธอมีสีหนาเหนื่อยหนายสุดๆ ลงทุนมาตามดักรอถึง
ออฟฟศ ตอใหไมอยากไปก็คงตองไปแลวละ หนีไมพนแลวนี่
“ครอบครัวเราตองทําถึงขนาดนี้เลยเหรอคะ”
“ลูกฝน ลูกคือความหวังเดียวของครอบครัวเลยนะ”
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“แตฝนไมมีทางแตงงานกับไอคุณชายบากามนั่นหรอก” ดวงตา
กลมโตแนวแนจนคนเปนแมออนใจ บังคับมากเกรงลูกสาวจะเตลิด เพราะ
ทานเองก็ตามใจมาแตเด็ก จะมาหักหาญบังคับกันตอนโตมันยาก ก็ไดแต
ยกอางเหตุผลความจําเปนที่ตองทําแบบนี้ หวังวาลูกจะเขาใจ
“แมขอรองละลูก นะ ไปกินขาวกับคุณชายหนอย แคสองชัว่ โมงเอง”
สีหนาขอรองของมารดาทําใหเธอตองถอนหายใจ สุดทายพยักหนาอยาง
เสียไมได
“ที่ไหนคะ” ปฏิเสธไปก็เทานั้น อยางไรเสียคุณแมก็คงรบเราใหไป
จนได ถือวาครั้งนี้จะทําเพื่อทานก็แลวกัน เธอเองไมอยากผิดคําพูด ให
อีกฝายมาวาลับหลังเอาไดวาไรความรับผิดชอบ
“รานอาหารริมแมนํ้าเจาพระยาจะ” ทานยิ้มดีใจเหมือนเด็กที่ได
ของเลนถูกใจ แตพรางฝนนี่สิอยากกรีดรองใหดังกองระบายความโมโห
ออกมาเปนภาษาตางดาว

ผ่านมาหลายวันแลว รางสูงใหญยังไดรับรายงานความเปนไปของ

เปาหมาย ถึงกับสงคนของตัวเองตามติดดูพฤติกรรม และแนนอนเขา
สืบประวัติของเธอมาหมดแลวในระยะเวลาอันสั้น ไดความกระจางแจงรู
ทุกซอกทุกมุมของครอบครัวเธอ โดยเฉพาะประวัติสวนตัวของเธอและ
ฐานะทางการเงินที่เรียกไดวาอยูในขั้นวิกฤต!
ดีรอยส พารคเกอร วายรายมาเฟยที่ใครๆ ตางเกรงขาม เขาเปน
ลูกผสมระหวางไทย-อเมริกัน ตอนนี้เขาลงทุนกับนักธุรกิจในเมืองไทย
เพื่อสรางโรงงานอุตสาหกรรมสําหรับผลิตชิ้นสวนยานยนต ที่ประชุมสรุป
วาที่นี่เหมาะสมสุดเพราะมีทาเรือและคาเชาไมไดแพงมากนัก แรงงานก็
คอนขางเยอะ ทัง้ คนไทยเองและประเทศเพือ่ นบาน ทุกอยางเปนรูปเปนราง
เขาจึงเดินทางมาที่น่ีบอย ไหนจะเพื่อนรักอยางรามอสที่ก็เขามาลงทุนดวย
ทั้งโรงงานและธุรกิจโรงแรม อยางที่รูพวกเขาเปนชาวตางชาติไมอาจถือหุน
กานตมณี
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ไดรอยเปอรเซ็นต จึงเขาถือหุนธุรกิจหลายตัว
ทุกคนคงแปลกใจวาทําไมตอนนี้วายรายอยางเขาจึงนั่งยิ้มไมหุบ
นัน่ เพราะมันไดเวลาปรากฏตัวแลวอยางไรละ หลังจากทําตัวเปนเงาตามติด
ใหผูหญิงคนนั้นสงสัยเลนมาตลอดเจ็ดวัน เรื่องที่เธอคิดวามันจบ แทจริง
แลวทุกอยางมันเพิ่งเริ่มตน และยังอีกยาวไกล
“ไปรานอาหารริมแมนาํ้ เจาพระยา” เขาพับโนตบุก แลวหันไปสัง่ มือขวา
อยางไอรอนที่รีบโคงคํานับรับคําสั่งอยางรูหนาที่โดยไมตองบอกซํ้า
“ผมเตรียมรถไวรอแลวครับ”
“โอเค” คนพูดตอบยิ้มๆ มีความสุขกับสิ่งที่กําลังทํา อยากรูจริงๆ
ยายผูหญิงอวดดีแกนแกวจะทําตัวอยางไรเมื่อไดพบหนาเขา หรือบางที
หลอนอาจจําเขาไมได
“จะเปดตัวแลวหรือครับ”
“ไอรอน แกนี่รูมาก” แลวก็หัวเราะ ไมไดโกรธเคืองอะไรหรอก อยาง
ที่รูๆ เขาเปนวายรายอารมณดี แตถาอารมณไมดีเมื่อไรก็รายเมื่อนั้น ราย
ชนิดทีว่ า การตัดปญหาทีง่ า ยสุดก็คอื การทําใหมนั ผูน นั้ เจ็บตัว จะดวยวิธไี หน
นัน้ ก็หลากหลาย และโรคจิตเสียจนบางทีหลายๆ คนบอกวาเขาเปนประเภท
ซาดิสม
แตมนั นาแปลกนะวาไหม ชวงนีว้ ายรายมาเฟยพวงตําแหนงเพลยบอย
ไปดวยกลับรูสึกสนใจ ใช เขาตอกยํ้าเตือนตัวเองวาสนใจ ไมไดรูสึกอะไร
ไปมากกวานั้น เพียงแตเขาไมเคยถูกผูหญิงคนไหนเทมากอนในชีวิต และ
เพราะเจาหลอนไมแครหรือแยแส วายรายก็เลยหัวรอนจนเรียกวารับไมได
เขาจะทําเปนไมใสใจ แกลงลืมหรือตัดออกจากวงโคจรของสมอง
และชีวติ หากไมรทู าํ ไมสวนลึกในหัวใจกลับสัง่ การใหเขากระทําตรงกันขาม
วันนี้แหละเขาจะเผยตัวสักที ถามวาตื่นเตนไหม ก็ไมหรอก เขาผานผูหญิง
มาเยอะ แตไมเคยมีใครหยุดเขาได และชวงนี้เขาก็เพลาๆ เรื่องบนเตียงลง
เพราะงานที่คอนขางยุง บินไปมาระหวางเมืองไทย ยุโรป และอเมริกา ชีวิต
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แทบไมไดอยูกับที่ มันจึงยากที่จะคบใครจริงจัง
“ตอนนี้เหมือนคุณรามอสจะมีเรื่องนะครับ”
“หมายถึง...”
“ที่เซี่ยงไฮครับ”
“ออ คิดวาเพื่อนฉันคงจัดการได เห็นมันวาจะทําโปรเจ็กตที่เซี่ยงไฮ
โครงการนี้ถูกพับเก็บไปเมื่อปกอน ครั้งนี้คงไดเวลาหยิบมาจัดการ”
“แต เ จ า ถิ่ น ก็ ค  อ นข า งแข็ ง แกร ง อยู  เ หมื อ นกั น นะครั บ ” ไอรอน
ออกความเห็น เพราะเจาถิ่นก็คงไมอยากใหชาวตางชาติไปไดดิบไดดีบน
พื้นที่ของตัวเอง ยกเวนวาคุณรามอสแข็งแกรงพอ
“ไมเกินฝมือของรามอสมันหรอก”
“ผมก็วาอยางนั้นครับ”
“งัน้ เราไปกันเถอะ เดีย๋ วรถติด” ขอเสียของเมืองหลวงนีค้ อื รถทีโ่ คตร
จะติดในเวลาเรงดวนชวงเชากับชวงเย็น ขนาดวามีทางดวนก็ยังติด แตมัน
ก็ยงั ดีกวาไมมเี ลย ชายหนุม ออกจากหองทํางาน สงยิม้ ใหกบั พนักงานสาวๆ
ที่พากันมองมาดวยสายตาหยาดเยิ้มชวนฝน
เปนเรื่องชินชากับสายตาเพศตรงขาม ดีรอยสไมไดหลงตัวเอง แต
เขาหนาตาดีมาแตเกิด ยิ่งโตก็ยิ่งหลอ จึงไมตองแปลกใจหากเขาจําไมไดวา
ตัวเองเคยนอนกับผูหญิงคนไหนบาง ยกเวนคนลาสุดที่กําลังทําใหเขา
กระวนกระวายหัวใจเหมือนไอบากําลังเจอของเลนถูกใจ
วายรายไมอาจใหคํานิยามความรูสึกยามนี้ของตัวเองวามันเปน
แบบไหน แตรูวาเขาอยากตามติดชีวิตเธอ อยากแกลง อยากอยูใกล อยาก
กําราบ และอยากเอาชนะ ใหเธอไดรวู า อยาบังอาจมาทําตัวอวดดีกบั วายราย
มาเฟย เขาไมใชคนใจดีนักหรอก อยากใหรูไว
พอถึงหนาตึก แอสตันมารตนิ ทีส่ ง ตรงมาจากอเมริกาก็ถกู ขับเคลือ่ น
ออกไป เขาเดินทางมาบอยๆ จึงใหเอารถยนตของตัวเองมาไวหลายคัน
แลวตอนนี้เขาก็เบื่อการพักโรงแรมจึงตัดสินใจซื้อคอนโดฯ สวนตัวไวแบบ
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ยกชัน้ เพือ่ สะดวกในการพักผอน และเผือ่ ไวสาํ หรับผูต ดิ ตาม สนนราคาไมใช
ถูกๆ แตบอกเลยวาขนหนาแขงของวายรายไมรวง

พรางฝนไมใชผหู ญิงสวยหวาน แตเธอเปนสาวเปรีย้ วเข็ดฟนทีร่ ูจัก

กาลเทศะ และตอนนีก้ ต็ อ งมานัง่ ปน หนายิม้ แยมทัง้ ทีค่ วามจริงเซ็งหนักมาก
เธอมาในชุดเดรสแขนกุดตัวใน กระโปรงสัน้ เหนือเขาของแบรนดดงั ทับดวย
เสื้อคลุมสีนํ้าตาลออน ทําใหอยูในลุคสาวทํางานมาดมั่น
“สวัสดีคะคุณชาย”
“สวัสดีครับนองฝน”
เจาของรางสูงผิวขาวในชุดสูทเต็มยศลุกขึ้นรับไหว พลางผายมือให
เธอนั่งอยางสุภาพบุรุษ ดวงตาคูคมวาววับสื่อความหมาย ประกายตา
มีความพอใจที่วันนี้นัดระหวางกันไมเปนหมัน ดวยหลายครั้งคุณแมนัด
เขาใหมาพบเธอ แตเธอก็บายเบี่ยงยกเรื่องงานมาเปนขออางตลอด
“คุณชายมารอนานหรือยังคะ”
“พี่ชายเพิ่งมาคะ” โอยๆ มาคงมาคะ นี่อยากจะอาเจียนทั้งที่ยังไมมี
อะไรตกถึงทอง ยอมรับวาเขาหลอ แตเชื่อไหมคนแบบนี้หลออันตราย
สายตาของเขาก็เหมือนกัน มันดูลึกลับเหมือนมีอะไรแอบแฝง มันไมใช
สายตาออนโยนแบบจริงๆ เหมือนคนสวมหนากาก
“วาแตนองฝนอยากกินอะไรคะ พี่จะไดสั่งถูก”
“แลวแตคุณชายเลยคะ”
“ความจริงพีอ่ ยากใหนอ งฝนเรียกวาพีม่ ากกวานะคะ เราจะไดมคี วาม
สนิทสนมกันมากขึ้น พอถึงวันแตงงานจะไดไมเคอะเขิน” เหอะ ถามหา
ความเขินนี่เขาคิดดีแลวใชไหม คนตรงหนาไมสามารถทําใหเธอตกอยูใน
อาการนั้นไดเลย ไมรูสิ จิตใจของเธอมันสัมผัสถึงการแสดงออกของ
คนตรงหนาวาทุกอยางมันดูปลอม!
“นารักจริง”
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“ขอบคุณคะ” ลอบแบะปากในใจ เพราะแสดงออกไปจะไมเหมาะสม
อยางนอยใหเกียรติบรรยากาศดีๆ ริมแมนํ้าเจาพระยาแลวกัน
“งั้นพี่สั่งนะคะ”
พรางฝนพยักหนานอยๆ ฝนความเปนตัวเอง ไมไดอินังขังขอบกับ
รอยยิ้มหวานชวนเลี่ยนของอีกฝาย เขาเอาแตจองเธอแลวก็มองจนแทบ
ทะลุเสื้อผา ถึงไมไดโจงแจง แตสายขาวของเธออยางนํ้าคางซึ่งทํางานอยู
ทีวีชองหนึ่งและอยูฝา ยบันเทิงบอกมาวาหมอมหลวงยอดชายนั้นเปนคน
ซาดิสมมากๆ แถมยังใชผูหญิงเปลืองเสียดวย แตก็ไมมีใครรูความจริง
นักหรอกนะ ขาวถูกปดดวยเม็ดเงิน
“วันนี้ทํางานเหนื่อยไหมคะ”
“ไมคะ ฝนชินแลว ทํางานมันก็ตองยุงบาง”
“พี่สงสารนองฝนจังเลยคะ ถาแตงงานกันพี่จะไมใหนองฝนตอง
ลําบากเลย” เขาเอนตัวพิงพนักเกาอี้ ดวงตายังกวาดมองเธออยางสํารวจ
เขายิ้มบางๆ สงใหบอยหน เธอยิ้มตอบตามมารยาท ความจริงก็เจอกัน
ตามงานบอยๆ แตเธอไมอยากจะสุงสิง คนประเภทนี้นากลัว
“ฝนยังไมกลาคิดไปไกลขนาดนั้นหรอกคะ”
“แตพี่คิดแลวนะคะ พี่อยากไดนองฝนมาเปนแมของลูกๆ พี่”
“คุณชาย เออ...อยาเพิ่งคิดอะไรเลยคะ เรื่องยังอีกไกล ฝนเองก็ยัง
ไมคิดเรื่องนี้”
“งั้นก็คิดเสียนะคะ เพราะดูทาผูใหญของเราสองคนจะอยากใหเรา
แตงงานกัน และมันอาจเกิดขึ้นเร็วๆ นี้” หมอมหลวงยอดชายยิ้ม นํ้าเสียง
เนิบๆ แตเหมือนเปนการบีบบังคับกลายๆ สายตาของเขาเองก็เพงเขมจัด
เฮอ นี่ถาไมมียศถาบรรดาศักดิ์ติดตัวมาตั้งแตเกิด เธอคงกําลังคิดวาคุย
กับไอบากามที่ไหน เขามองจนแทบจะกลืนกินเสียขนาดนั้น
“คุณชายอยามั่นใจเกินไปสิคะ อะไรๆ บนโลกใบนี้ไมแนนอนหรอก
คะ”
กานตมณี 13

กัน”

“พีร่ สู กึ ดีกบั นองฝนจริงๆ นะครับ เราสองคนใครๆ ก็บอกวาเหมาะสม

เหมาะสมกับผีนะสิ ใครจะอยากแตงงานกับคนที่ไมรัก ใครจะอยาก
ใชชีวิตกับคนที่มีขาวลือลับวาเขามันซาดิสม แคคิดก็ขนลุก แมกับพอไมรู
คิดอะไรอยู พี่ชายคนเดียวก็แทบไมชวยอะไรเลย เฮอ กลายเปนทุกอยาง
มาตกหนักที่เธอทั้งที่ไมไดเปนคนกอเรื่องสักนิด ธุรกิจรุงไดมันก็รวงได
เราก็แคยอมรับมัน พอกับแมยึดติดกับหนาตาและชื่อเสียงเกินไปจน
กลายเปนคนจมไมลง
“อาหารมาแลว กินนะคะ”
“ครับ”
แววตาของหมอมหลวงยังจับจองทุกอิริยาบถ ลอบกลืนนํ้าลาย
ควบคุมตัวเองหลายครั้งไมใหแสดงอาการมากไปทั้งที่ความจริงอยากจะ
จับผูหญิงตรงหนากดเหลือเกิน แตดวยฐานะทางสังคมของเธอ แมตอนนี้
แทบเหลือแตเปลือก หากนามสกุลคือใบเบิกทาง ธุรกิจของครอบครัวหลอน
ยังตอยอดไดอีกเยอะหากบริหารจัดการดีๆ เขาเองก็อยากใหเธอมาเปน
แมของลูก อยางนอยดีกวาพวกดารานางแบบที่มีดีแคชื่อเสียง และแมของ
เขาก็ชอบเธอ
“กินเยอะๆ นะครับ”
“ขอบคุณคะ” เลนตักกับขาวมากองรวมกันในจานแบบนี้ใครจะไป
กินทัน เฮอ คุณชายจะเวอรไปไหนเนีย่ ทําอยางกับคูร กั หวานปานกลืนทัง้ ที่
หางไกลความรูสึกนั้นไปหลายขุม
บรรยากาศสุดแสนนาเบื่อ อยากใหผานพนชวงเวลาเหมือนถูก
ชัตดาวนชีวิตนี้ไปเร็วๆ ถาแมไมบังคับอยาคิดวาเธอจะมา แลวคนตรงหนา
คืออะไร จองอยูนั่นแหละ นี่กินเธอไดคงจับกลืนลงทองไปแลวกระมัง เปน
สายตาที่ไมไดทําใหเคลิบเคลิ้มเขินอาย แตเปนสายตาจาบจวงนารังเกียจ
เขารูวาเธอไมพอใจแตก็เลือกมองดวยสายตาแบบนั้น ประมาณวาพอใจ
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“คุณชายไมมีคนรักหรือคะ”
“ไมคะ พี่ไมมี แลวตอนนี้คนที่พี่สนใจคือนองฝน”
“แตฝนคิดวาเราไมเหมาะกัน ฝนยังอยากมีอิสระดวย”
“งั้นเหรอคะ แตพอแมของเราเห็นดีเห็นงามดวย พี่เองก็ยินดี หาก
การแตงงานของเราจะชวยเคลียรภาระหลายๆ อยางของครอบครัวนองฝน”
ใหตายดับ ไอคุณชายบานี่กําลังสรางความกดดันและคุกคามเธอในตัว
ดวงตาสีหนาของเขามันบอกวาตองการเอาชนะ
“คุณชายหมายความวาไงคะ”
“ตามที่พี่บอกเลยคะ”
“เราไมไดสนิทกัน มัน...”
“ไวพรุงนี้พี่จะไปรับที่ออฟฟศนะคะ แวะกินขาวดวยกันอีก พรุงนี้
พี่อยากพาไปรานอื่น” ไมไดตกปากรับคํา แตเขากําลังจะสื่อวาเธอไมมีสิทธิ์
ปฏิเสธ คนไมยอมใครแบบพรางฝนตองสูดลมหายใจเขาปอด พลางเส
ดวงตาไปทางอื่นเพราะไมอยากมองคนตรงหนา แลวดวงตาของเธอก็ไป
สบเขากับดวงตาสีฟา!

ผู ห้ ญิงอวดดีคนนั้นเห็นแลว ดวงตาเจาหลอนเบิกกวางเล็กนอย

กอนรีบปรับใหเปนปกติ ใบหนาเนียนสวยใสออกอาการไมพอใจเปนอยาง
มาก คงเพราะเรื่องที่เกิดระหวางกันไมนาประทับใจ แตสําหรับดีรอยสมัน
แตกตาง แตกตางจนเขาตองดั้นดนมาเพื่อแสดงตัว วาตลอดระยะเวลา
หนึ่งเดือนที่ผานมามันคืออะไร
“เธอเห็นแลวครับ”
ไอรอนนั่งอยูกับเขาดวย พวกเขาสั่งอาหารงายๆ พรอมจิบบรั่นดี
ฟงเพลงเพราะๆ ในรานคนยังไมมากเพราะเพิ่งทุมเศษและเปนวันธรรมดา
ยอมรับวาบรรยากาศดีทีเดียว
“คงตกใจ”
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“เปนผมก็ตกใจครับ” ไอรอนเอยยิ้มๆ ไมคิดวาผูหญิงที่เจานายหิ้ว
เขาโรงแรมในคืนนั้นจะทําใหเจานายเปนไปไดขนาดนี้
“อยากอวดดีกับฉันกอน เดี๋ยวไดรูวาตามติดแบบเจากรรมนายเวร
มันเปนยังไง”
วายร า ยหั ว เราะหึ ๆ พลางยกแก ว เครื่ อ งดื่ ม จรดปาก ยั ก คิ้ ว ให
คนตัวเล็กที่ยังจองเขม็งมาทางนี้ หัวคิ้วเจาหลอนขมวดมุนเหมือนขบคิด
บางอยาง มองแลวตลกดีเหมือนกัน
วายรายสงคําพูดทางปากแตไมไดเปลงเสียงออกมาวาคิดถึง เจาหลอน
เมมปาก แลวสะบัดหนาหันไปทางอืน่ อีกรอบ แตใหตายดับ ดีรอยสไมชอบ
เลยวะ ไมชอบไอหนาไทยนั่นที่มันตักอาหารใหอยางเอาอกเอาใจ ตอนนี้
เขากําลังใหคนตามสืบประวัติไอหมอนี่แบบละเอียด รูเขารูเรา รบสิบครั้ง
ก็ชนะสิบครั้ง เขาตองการหาจุดออนของคนทั้งสอง เพื่อที่เขาจะไดเปนคน
ทําใหเกมครั้งนี้มันโอเวอร

เราไมไดตาฝาดใชไหม เพงแลวเพงอีก อะไรหลายๆ อยางยืนยันวา

ไอผูชายเจาของดวงตาสีฟาที่นั่งทแยงมุมไปทางขวามือถัดไปสองโตะคือ
ผูชายในคืนนั้น คืนที่เกิดเหตุวิบัติสุดในชีวิตของพรางฝน คํ่าคืนที่ดีกรี
นํ้าเมาผลักดันใหเธอกลาจะทําอะไรบาๆ ลงไปโดยไรการยับยั้งชั่งใจ
เกือบเดือนแลวทีเ่ ธอพยายามบอกตัวเองใหลมื และใช มันเหมือนจะ
ลืม หากพอวันนีไ้ ดเจออีกครัง้ พรางฝนกลับรูส กึ วาสิง่ ทีพ่ ยายามกอนหนานี้
ไรผล โลกไมนาจะกลม จําไดวาตอนเชาเธอตื่นมาก็ไมมีอะไรตองจดจํา เรา
ตางพอใจตอวันไนตสแตนดที่เกิดขึ้นและจบลงแบบไมมีการสานตอใดๆ
ชีวิตตองเดินหนา ทุกนาทีมีคาเกินกวาจะมานั่งรองไหฟูมฟายตอสิ่งที่
หวงแหน โทษใครไมไดนอกจากตัวเอง
“นองฝนเปนอะไรคะ”
“ปะ เปลาคะ ไมมีอะไร”
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“แตเหมือนนองฝนเหมอๆ เหมือนคิดอะไรอยู” คนชางสังเกตเอยปาก
ถาม ดวยเขาก็จับตามองหญิงสาวตรงหนาไมวางตา ยังคิดเลยวาหากได
รวมเรียงเคียงหมอนเขาจะถนอมเธอใหมาก ใหสมกับเปนเมียออกหนา
ออกตา มีไวประดับชือ่ เสียงวงศตระกูล สวนผูห ญิงคนอืน่ ๆ ก็ตอ งอยูอ ยาง
เขาใจไมล้ําเสน อยางที่รู หากคนอยางคุณชายยอดชายเบื่อหนายขึ้นมา
พวกหลอนก็จะไมไดเปนเมียเก็บอีกตอไป
“ไมมีจริงๆ คะคุณชาย”
“โอเคคะ ไมมีก็ไมมี”
มันวันซวยอะไรของพรางฝนกันเนี่ย เธออยากจะลุกจากโตะ เพราะ
พอเหลือบมองไปอีกดาน ฝายนั้นก็จองมาไมวางตา และเกลียดสุดๆ ก็ตรง
รอยยิ้มรายกาจจุดขึ้นบนมุมปากอยางยียวนกวนประสาท มันหมายความ
วาอยางไร ไอหมอนี่กําลังทาทายความหงุดหงิดของเธอ
“คุณชายกินเยอะๆ นะคะ”
“ครับผม ตองกินเยอะๆ อยูแ ลว เพราะพีเ่ จริญหูเจริญตามาก พรุง นี้
มาอีกนะครับ”
“อะ เออ ฝนมีประชุมบาย อาจลากยาวจนถึงเย็นจนคํ่า อยาดีกวา
นะคะ ไววันอื่นเถอะ” หาทางออกเสียงหวาน เพื่อความสมจริงแบบละมุน
ละมอม
คนตรงหนาสงยิม้ มาให หากในใจออกอาการหงุดหงิด เพราะคนอยาง
ยอดชายไมเคยมีผูหญิงคนไหนกลาขัดใจ ยกเวนคนตรงหนา เขาดูออกวา
พรางฝนไมอยากเจอหนาเขา และที่มารับประทานอาหารดวยกันก็เพราะ
คําสั่งเด็ดขาดจากแมของเธอ และนั่นทําใหเขาตองจี้ไปทางบุพการีของเธอ
เพื่อใหเธอยอมจํานน
“เสียดายนะคะ”
“เสียดายอะไรคะ” สาวเจาเงยหนาถาม
“พี่ชายอยากกินขาวเย็นกับนองฝน แตนองฝนกลับปฏิเสธ ทําไม
กานตมณี 17

ใจดํากับพี่นักละคะ”
เกลียดจัง มาคะมาขาราวกับวารักกันนักหนา ทั้งที่ความจริงแทบ
ไมรูจักนิสัยใจคอกันเลยดวยซํ้า สายตาเวาวอนตัดพอนั่นก็อีก มันดูขัดๆ
ไมจริงใจ เขาเหมือนคนเสแสรง ทําใหคนรอบกายหันมองดวยความเอ็นดู
ใชคะ เขามาดคุณชายเนี้ยบมาก
“ฝนไมวางจริงๆ คะคุณชาย”
“แลววางวันไหนคะ พี่จะไดไปรับ” นํ้าเสียงในตอนทายแข็งกระดาง
จนรูสึกได พรอมดวงตาคูคมที่มองสบ ปากเขายิ้ม แตตาของเขาไมยิ้ม
อา...มันรูสึกอึดอัดจริงๆ
“คุณชายคะ ฝนขอเขาหองนํ้าสักครูนะคะ”
“ตามสบายคะ”
สาวเจารีบลุกเดินลิว่ ไปยังตัวอาคารดานใน ซึง่ มีหอ งนํา้ สะอาดบริการ
พอจัดการตัวเองเรียบรอยก็เดินออกจากหองนํา้ แตยงั ไมทนั จะพนตัวอาคาร
รางสูงใหญกม็ าดักตรงหนา ยืนลวงกระเปายิม้ รายๆ เหมือนทีช่ อบทํา ยักคิว้
ใหเธอเล็กนอยเปนการทักทายที่ไรมารยาทมากๆ
“ไงครับ”
“นายเปนใคร” เรื่องอะไรตองทําเหมือนรูจักกัน เธอไมอยากแมแต
จะมองหนาหรือเสวนาดวย แมหมอนี่จะมีหนาตาหลอมากจนเรียกไดวา
ชวนหลงใหลก็เถอะ แตเรื่องคืนนั้นมันฝงใจเกินกวาจะหลงชื่นชม เพราะ
เปนไปไดก็ไมอยากเจอหนาอีกฝายอีก อยากใหเขาหายตัวไปเลย
“วา แยจัง เมียจําผัวไมได”
“อะ ไอ ไอ . ..” จะด า อะไรเสี ย งดั ง ไปก็ เ กรงใจคนเดิ น ไปมา แม
ไมพลุกพลานก็เถอะ หญิงสาวเมมปากแนนแลวเลือกเดินหนี แตมือหนา
ควาทอนแขนหมับแลวลากเดินไปดานหลังใตตนไมใกลๆ ลานจอดรถ เธอ
พยายามสะบัดตลอดทางแตเขาก็ไมสนใจ ลากตอไปจนเห็นวามันลับตา
คนพอแลว
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“จําไมได?” เขาถามยํ้า ดวงตายิ้มเยาะ ดวยรูดีวาหลอนไมมีทาง
ลืมตัวเองไดหรอก จะลืมไดอยางไรกับผูชายคนแรกในคํ่าคืนแรกของการ
เสียสาว
“นี่ ปลอยฉันนะ อยามาจับ”
“มากกวาจับก็ยัดเยียดใหไปแลว ไมสิ ไมใชยัดเยียด เพราะเราตาง
เต็มใจในคํ่าคืนแสนเรารอน” เขาโนมใบหนาเขามาใกล พลางกักเธอไวดวย
สองแขนที่เทากับตนไม พรางฝนเมมปาก ดวงตาโตๆ ขุนขวางแสดงความ
ไมพอใจออกมาทางสีหนา นํา้ เสียง และการกระทําทีต่ อนนีผ้ ลักอกเขาแรงๆ
แตคนตัวใหญแทบไมขยับ
“ไอบา ถอยไป”
“เลิกอัลไซเมอรเถอะครับคุณพรางฝน เพราะผมรูว า คุณนะจําผมได”
ยิ้มกวางยื่นหนามาใกลจนลมหายใจรอนๆ ปะทะผิวแกมใหรูสึกผาวรอน
เธอเบี่ยงหนาหลบโดยอัตโนมัติเมื่อเขาทําทาจะลวนลาม
“หยุดนะ”
“หยุดทําไม อยากเจอจะแย”
“แตฉันไมอยากเจอนายสักนิด ไอโรคจิต”
“งั้นเราคงพอกัน โรคจิตและเผ็ดรอน ใหตายดับ ผมจําอารมณ
รอนแรงบนเตียงของคุณไดดีเชียวพรางฝน คุณชางหอมหวาน เซ็กซี่ และ
ยั่วยวนเกง”
ทั้งที่เปนครั้งแรกของเธอแทๆ แตดวยฤทธิ์นํ้าเมาจึงสงเสริมเพิ่ม
ความใจกลาบาบิ่นใหเธอเผลอตัวเผลอใจทําอะไรออกมาดุจคนเสียสติ
ทุกอยางมันลื่นไหลจากหวงลึกในอารมณที่มันคงแอบซอนอยู บอกตรงๆ
เขาโคตรติดใจและแทบรอใหไดมีโอกาสซัมติงกับเธออีกรอบไมไหว
“อยามาหยาบคายกับฉัน เราไมรูจักกัน”
“โกหกในสิ่งที่รูแกใจมันบาปนะครับ”
“ปลอย มีคนรอฉันอยู เผื่อไมรู ฉันมากับคูหมั้น” ไมไดเปนคูหมั้น
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กันหรอก ก็แคหมั้นหมายปากเปลาจากผูใหญ แตเธอตองหยิบมาแอบอาง
ใชเพื่อเปนโลปกปองตัวเอง
“หึ แคคูหมั้น แตผมเปนผัวเลยนะครับ”
“คนหยาบคาย อวดดี เราไมไดเปนอะไรกัน และฉันไมรูจัก อื้อ...”
ไมรูจักงั้นเหรอ โกหกหนาดานๆ คนแบบนี้ดีรอยสก็เพิ่งเคยเห็น
ทิ้งเวลาใหผานมาเกือบเดือนแคนี้ทําเปนปากดี ออ ลืมไป หลอนปากดี
ตั้งแตคืนแรกที่ไดกันแลวละ ที่เขาทิ้งเวลาเพราะอยากใหเธอโหยหา แต
เปลาเลย บางทีกเ็ พิง่ รูว า ตัวเองคิดผิดทีป่ ลอยมานานเกินไป แลวทีเ่ ขาทําตัว
เหมือนโรคจิตคอยโทร.มากวนตลอดเจ็ดวันแลวบอกวาคิดถึงนัน้ มันไมได
แกลงหรอก มันคือเรื่องจริง
จูๆ วายรายก็เกิดอาการคิดถึงผูหญิงแปลกหนาในคืนนั้น แลวพอ
มาเห็นเธอกินขาวกับคนอื่นตําตา ไอความรูสึกบาๆ คลายวาเจ็บมันก็
แลนพลานมาตําใจ!
จูบคือสิ่งที่วายรายมาเฟยกําลังทําอยูตอนนี้ ไมรูสิ เขารูสึกเพียงวา
ปากของผูหญิงคนนี้มีความหวาน ความไรเดียงสาของเธอมันคือธรรมชาติ
ที่ไมตองเสกสรรปนแตง ลิ้นเล็กๆ ที่พยายามหนีปลุกจิตวิญญาณนักลา
ของวายรายใหลุกฮือยิ่งขึ้น ยิ่งหนียิ่งตามติด ตวัดรัดพันจนเธอไดแตอูอี้
รองทวงในลําคอ
“อะ อื้อ...”
ปลอยใหคนในออมแขนสูบออกซิเจนเขาปากเพียงเสี้ยววินาทีแลว
ประกบปากรอนๆ ลงบดขยีใ้ หม ลิม้ รสความหวานลํา้ อันแสนเสนหา จูบแลว
ก็อยากจูบอยูรํ่าไป รางกายมันเปนไปและสั่งการใหเขาทําแบบนั้น ดีรอยส
เหมือนคนอดอยากปากแหง จูบอยางกระหายหิว พอผละออกคราวนี้เขา
ไมทันตั้งหลัก
เผียะ!
เจ็บจนหนาหัน เห็นมือเล็กๆ แบบนั้นสะบัดมาเต็มแรงทําเอาเขาชา
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และแดงไปทั้งซีกแกม ยังไมทันตั้งตัว เจาของมือตบก็กระทืบเทาเขาซํ้า
ไมมเี วลารองโอดโอยเจาหลอนก็ผลักไหลโดยอาศัยชวงทีเ่ ขาครางซีด้ เพราะ
ความเจ็บวิ่งออกไปเร็วๆ คงกลับไปที่โตะนั่นแหละ
“มือหนักฉิบ!”
สาบานไดวานี่คือการถูกผูหญิงตบครั้งแรกในชีวิต ไมคิดไมฝนวา
จะมีวันนี้ แหม นาจดบันทึกไวไหม รอนแรงดุดันโมโหโหดมาก แบบนี้สิ
ยิง่ นาคนหา มือหนายกคลําแกมตัวเองไปมาเบาๆ มองเห็นรางเล็กเดินเร็วๆ
ลับตาไปแลว เขาใชลิ้นดุนกระพุงแกม ยิ้มรายๆ ปรากฏบนใบหนา
“คิดวาตบแลวจะรอดมือปาหรืออีหนู”
ดีรอยสพูดกับตัวเอง ตบก็ตองจูบ ถาตามคอนเซปตนิยายนํ้าเนา
แตสําหรับเขา จูบมันนอยไป วายรายอยางดีรอยสตองไดมากกวานั้น

บ่นสิคะ บนเปนหมีกินผึ้ง ยืนสงบสติอารมณเปนนานกวาจะกลับ

ไปยังโตะ เห็นคุณชายกําลังรับประทานอาหารอยู เขายิ้มกวางเมื่อเธอเดิน
กลับมา แลวจัดการตักอาหารใสจานใหเธออีกครัง้ ทวาพรางฝนไมมอี ารมณ
กินอะไรแลวละ ฝดคอไปหมด ดื่มไดแคนํ้า
“คือฝนอิ่มแลวนะคะ”
“กินไปนิดเดียวเองนะคะ จะไปมีแรงอะไร”
“มือ้ คํา่ กินมากก็อว นคะ ฝนยังไมอยากกลายรางเปนหมู” คนตรงหนา
พยักหนาเบาๆ เขาใจ เขาก็นั่งกินไปเงียบๆ เธอเองยกค็อกเทลจิบเบาๆ
ระหวางรออีกฝาย สวนโตะที่เคยมีไอบากามนั่นอยูดวยตอนนี้พนักงาน
กําลังเก็บถวยชามเก็บแกว คงเช็กบิลกลับบานไปแลวละ
“อิ่มแลวเหรอคะ”
“ตอนรอนองฝน พี่ชายกินไปเยอะแลวคะ” เขาก็ยังคะขาเสมอตน
เสมอปลาย บางทีคําหวานๆ เลี่ยนๆ ฟงบอยๆ มันขนลุกจริงๆ นะ
สวนยอดชายก็ไดแตเพงพิศคนตรงหนา เห็นทีเขาตองทําอะไรสักอยาง
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ไมอยางนั้นคงถูกหญิงสาวปฏิเสธอยูเรื่อยๆ เขาเปนประเภทความอดทนตํ่า
ภาพลักษณภายนอกเขาอาจดูสุขุมใจเย็นก็จริง หากมันเปนเพียงหนากาก
ที่สวมปดฉาบความฉุนเฉียวเอาไว
“พี่ขับไปสงที่คอนโดฯ นะคะ”
“ไมเปนไรคะ เสียเวลาเปลาๆ ฝนกลับเองได นี่ก็ยังไมดึกมาก” เพิ่ง
สามทุมเศษ แลวตอนนี้เธอก็คิดถึงเตียงคิดถึงหมอนกับผาหม อยากจะ
นอนพักใหเต็มตา เพราะตอนนี้สิ่งที่หงุดหงิดคือจูบที่เพิ่งเสียไปใหไอผูชาย
คนนั้น หมอนั่นชางรายกาจรุกประชิดติดตัวจนตั้งรับไมทัน
“เอางั้นก็ไดคะ ขับรถดีๆ นะคะ”
“คุณชายก็ขับรถกลับบานดีๆ นะคะ” เชื่อหรอกวาคนอยางเขากลับ
ไมถึงบานหรอก คงแวะหาคูขาคนไหนสักคนตามนิสัยลึกๆ ของเขาที่มี
ความมักมากในกาม ทําไมพอกับแมจึงมองไมเห็นความจริงนี้สักทีนะ
แยกกันตรงลานจอดรถ พรางฝนก็ขับมินิคูเปอรสีเหลืองของตัวเอง
กลับทันที สมองก็ขบคิดอะไรมากมายโดยเฉพาะการถูกปลนจูบ มันทําให
นึกยอนไปถึงเรื่องที่เกิดขึ้นจากความไมรูจักยับยั้งชั่งใจของตัวเอง มันเปน
ความผิด แตก็ไมสามารถยอนกลับไปแกไขอะไรได
แล ว ตอนนี้ เ ธอก็ คิ ด ว า การที่ ห มอนั่ น รู  จั ก ชื่ อ เธอ ทั้ ง ที่ เ ราคื อ
คนแปลกหนา มันก็หมายความวาชีวิตของพรางฝนกําลังถูกคุกคาม และ
ชวงเจ็ดวันที่ผานมามีเบอรแปลกๆ โทร.มาแลวบอกวาคิดถึง หรือวา...จะ
เปนเขา
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1

เรื่องคืนนั้น วายราย สาวเซกซ

ห นึ่งเดือนกอน

ชีวิตคนเราในวัยเจริญพันธุของทุกคนเปนชวงเวลาที่พวกเราเต็มที่
กับทุกๆ เรื่อง ผานการเรียนอยางหนักก็ตองมาทุมเทแรงกายแรงใจกับงาน
เพื่ อ นในกลุ  ม ของพรางฝนล ว นแล ว แต มี ฐ านะกั น ทุ ก คน ไม ไ ด ยํ่ า แย
ความจริงไมไดเกาะกลุมคบคนรวยหรอก แตมหาวิทยาลัยมันก็มีแต
กลุมคนรวยมาเรียน โดยเฉพาะคณะบริหารธุรกิจ
แตก็มีเพื่อนบางคนที่เรียนนิเทศศาสตรและอักษรศาสตร แยกยาย
กันไป หากสุดทายความที่คบกันมาตั้งแตมัธยมทําใหพวกเธอสนิทสนม
กลมเกลียวเปนเพื่อนกันจนถึงทุกวันนี้ และแนนอนสวนใหญโสด มีแฟน
อยูแคคนเดียวเทานั้น ที่เหลือยังอยูในขั้นตอนที่เรียกไดวาเลือกมาก!
“มาสายนะคะมาสาย” คือเสียงของชิดชนก ผูเปนเจาภาพสําหรับ
คืนนี้ หลังเจาหลอนกําลังเตรียมตัวจะสละโสดในอีกสองสัปดาหขางหนา
จึงเรียกรวมพลเพื่อนสนิทในแกงออกมายํ่าราตรี เพราะจากนี้เพื่อนรัก
คงจะวุนวายกับการเตรียมงานและเขาคอรสเจาสาวหมักตัวหมักผิวอะไร
กานตมณี 23

ก็วากันไปตามประสาคนจะมีผัว!
“มาสายตองดื่มเลยคะ จัดคะเพื่อน”
สวนนี่คือสายแข็งของกลุม แม็กกี้ หรือมนัญญา คุณหนูคนสวย
และนาจะรวยที่สุดในกลุมดวยกระมัง รวยมากเพราะบานทําธุรกิจสงออก
และรวมทั้งพอของเธอเปนหุนสวนกาสิโนอยูมาเกา
“นั่งไดแลว” มีสายแข็งก็ตองมีสายหวานอยางมีนา หรือนองนาสาว
หัวออนในกลุม และเปนสาวหวานทีเ่ พือ่ นๆ ตางก็เปนหวงกันสุดๆ ความหวาน
ความนารักเกรงเธอจะโดนผูช ายมาหลอกใหรกั และหักอก แต...เห็นหวานๆ
แบบนี้โคตรจะเด็ดเดี่ยวและเขมแข็ง
“เอา นั่งแลวจะเฉยทําไม ชนแกวสิคะ” คนสุดทายไมใชใคร พี่หาว
ของกลุม แกมแกว และเปนคนเดียวที่ผมสั้นประบา ใครๆ ชอบหาวาเธอ
เปนทอม ชื่ออยางหวาน แตนิสัยนี่คือโหดสุดละ
“ไมไดอยากมาชา คืนวันศุกรรถติดไหม” คงไมตองบอกเพราะคนที่
พูดคือพรางฝน คนที่กําลังเซ็งกับทุกเรื่องในชีวิตตอนนี้ โดยเฉพาะเรื่อง
ครอบครัว เมื่อเพื่อนโทร.เรียกระดมพลก็ตกปากรับคํา ดวยปกติพวกเธอ
เที่ยวเฮฮาปาจิงโกะแบบนี้เปนประจํา ผับนี้สวนใหญก็วัยทํางานหรือไมก็
มหาวิทยาลัย
“โทษรถตลอด”
“พอๆ หามกัด”
“ไมใชหมาเวย” แกมแกวตอบเพือ่ น แลวจัดการผสมเครือ่ งดืม่ เพราะ
เธอถนัดชง ในที่นี้คือชงเหลานั่นแหละ จัดการวางแกวตรงหนาเพื่อนๆ
ทุกคนแลวก็จับแกวยกขึ้นสูงเพื่อชน ความสวยความเซ็กซี่มีครบ ยกเวน
แกมแกวที่สวมกางเกงยีนสเสื้อยืด และแนนอนแกมแกวเปนคนเดียว
ที่เรียนวิศวะกอสราง ตอนนี้ก็ทํางานบริษัทชั้นนํ้าที่ครอบครัวมีหุนรวมดวย
“จา เพื่อนแกวไมใชหมา เพื่อนๆ ทุกคนเขาใจตรงกันคะ”
ชิดชนกเอยยิม้ ๆ ไดคอ นแรงๆ จากแกมแกวทีย่ น จมูก สวนสายแข็ง
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อยางแม็กกี้ก็ไดแตสงสายตาหยาดเยิ้มแจกจายใหหนุมๆ ที่ขยันมองมา
อยางจาบจวง เพราะชุดคุณเธอสีดําเวาหนาเวาหลังโชวผิวเสียขนาดนั้น
“นี่มองเหยื่อเหรอคะเพื่อน”
พรางฝนอดแซวไมได มียักคิ้วกวนๆ สงใหเพื่อน แม็กกี้กําลังมีเรื่อง
ใหตองคิดหนัก และความคิดตัวเองตอนนี้ก็คอนขางโลดโผนเสียดวย
“วาแตจะสั่งอยางอื่นมากินดวยไหมทุกคน” มีนาขอความเห็นจาก
เพื่อนทุกคน ใชคะ ขอความเห็น แตไมไดรอฟงความเห็น เพราะตอนนี้
คุณเธอจัดการเรียกบริกรมาหา แลวสั่งเรียบรอยแลวคะ เพื่อนๆ ทุกคน
กลอกตามองบนแลวหัวเราะหึๆ แลวจะขอความเห็นเพื่อ?
“สั่งละ เฟรนชฟราย นักเก็ต ยําสามกรอบ ยําวุนเสน”
“ฉันวาบางทีเรานาจะนั่งโซนนอกกันนะ” พรางฝนเอยอยางเสียไมได
ถาจะสัง่ กินแบบนีค้ อื ดืม่ ขางนอกจะดีกวา นีด่ นี ะผีเสือ้ ราตรียงั ไมเยอะ เพราะ
โซนผับมันเหมาะกับมานัง่ ดืม่ มากกวา แตกไ็ มใชมแี คพวกเราหรอก โตะอืน่
บนชั้นลอยก็สั่งอะไรมากินแบบนี้เหมือนกัน
“เอ า ทํ า หน า ให มั น ดี ๆ หน อ ย” ดื่ ม สั ก พั ก เริ่ ม พู ด คุ ย กั น มากขึ้ น
ตามประสาผูหญิง ในแกงมีคนเดียวที่บริหารเสนหก็คือแม็กกี้ ซึ่งมันทํา
เปนประจํา แตสุดทายไมมีผูชายไดสักคน คนสวยเลือกไดมันก็ตองเลือก
เธอเองยังอยากเปนแบบแม็กกี้เลย เพราะตอนนี้กําลังถูกจับคลุมถุงชน
“เฮย มีเรื่องอะไรไมสบายใจหรือเปลาฝน” เสียงชิดชนกถาม
“นัน่ สิ แอบเหมอครุน คิดแปลกๆ” เสียงแกมแกวผสมโรงดวยอีกคน
“มีเรื่องหนักใจหรือเปลา” มีนาวางมือบนบาบีบเบาๆ ตามสไตล
“ตองมีชวั รๆ” นีเ่ สียงคุณหนูแม็กกี้ สายตาสีค่ จู บั จองดวยความหวงใย
ในความเมาธมอย ในความบาๆ บอๆ ของกลุมเธอ ความหวงใยจากเพื่อน
ยังเต็มเปยมเสมอ
“นิดหนอย ยายนก แกจําไดใชไหมเรื่องที่ฉันเคยขอขอมูล”
คราวนี้ชิดชนกถึงบางออ เพราะเรื่องนี้กลุมเพื่อนเธอก็พอรูๆ กัน
กานตมณี 25

มาบาง

“เรื่องเดิมอะสิ”
เสี ย งของแกมแก ม ถามอย า งรู  ใ จ พรางฝนทํ า ได เ พี ย งพยั ก หน า
ความจริงก็อยากรื่นเริงใหมากๆ เพราะชิดชนกแตงงานแลวก็จะบินไปอยู
กับสามีทอี่ งั กฤษ หลอนไดคนรักเปนตางชาติ อีกฝายมีธรุ กิจเปนของตัวเอง
เลยตองไปอยูที่นั่น ตอนนี้ก็ทําเรื่องลาออกจากบริษัทเรียบรอย
“ไอคุณชายนั่นนะเหรอ บรื้อ...ไมอยากเสวนาดวย”
“ฉันไมไดอยากยุง อยางทีร่ ู ธุรกิจครอบครัวฉันคอนขางแย พอกับแม
ก็เลยอยากใหแตงงานกับอีตาคุณชาย” แกมแกวพนลมหายใจออกมาแรงๆ
“ควรหมดยุคแตงเพื่อธุรกิจกับการคลุมถุงชน”
“คือนาเขาใจพอกับแมของฝนนะ” มีนาเปนคนเดียวที่คิดแตกตาง
สงสารเพื่อนแตก็เลือกที่จะเขาใจ เพราะถาธุรกิจไมมีปญญา พวกทานคง
ไมอยากหาทางออกดวยวิธีนี้ ซึ่งแนนอนไมสงผลดีตอคนที่ไมไดรักกัน
หากมองในมุมคนมีชื่อเสียงก็พอจะรับรูความรูสึกของพวกทาน
“ยายแมพระ”
“เปลาเลย นาแคเขาใจ และก็เขาใจฝนดวย เอาใจชวยแลวกันให
วิกฤตพวกนีผ้ า นพนไปเร็วๆ ขอใหมเี จาชายขีม่ า ขาวมาชวยเพือ่ นรัก” ใชแลว
จา สาวหวานอวยพรประดุจชีวิตนี้คือนิยายนํ้าเนา ที่จะมีพอบุญทุมรํ่ารวย
เวอรวังหลงเขามาในชีวิตแลวยอมชดใชหนี้ให
“โอย คุณหนูมีนาเจาขา นี่มันยุคไหนเจาคะ อยาวาแตผูชายรวยจะ
หลงมาเลย ใหชายแทๆ แสนดีหลงมายังหายาก” นี่เสียงของแม็กกี้ที่แอบ
ประชดประชันเบาๆ มีนาก็ไดแตยมิ้ แหงๆ ตามสไตล เพราะคิดอะไรไมออก
นอกจากพูดใหกําลังใจเพื่อน
“แลวคุณหนูแม็กกี้มีอะไรแนะนําบางไหม”
“เฮอ ก็ไดแตบอกวาฉันจะบอกพอใหชวย”
“ไมๆ มันเปนปญหาของครอบครัวฉัน ฉันจัดการเอง” รูวาเพื่อน
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ชวยได แตเธอไมอยากใหเพื่อนตองมาพลอยเดือดรอน อยากสูจนถึงที่สุด
ชื่อเสียงเงินทองของนอกกายเธอไมอะไรหรอก มีแตพอ แม พี่ชายที่ยึดติด
กับมัน และอีกหนึ่งที่เธอนึกถึงคือคนงานทั้งหมดที่อยูกันมา หากเกิดช็อก
ขึ้นมามันยุงแนนอน
“พวกเราไมอยากเห็นแกคิดมากไง” แกมแกวโอบบาเพือ่ นแลวโยกตัว
เบาๆ
“พอๆ เลิกดรามาแลวมาโยกกันดีกวา” พรางฝนขยิบตาซุกซนแลวก็
ดึงแขนเพื่อนสาวเพื่อใหลุกไปโยกกลางฟลอร ดวยตอนนี้วงดนตรีกําลัง
เลนเพลงในจังหวะสนุกสนาน ผีเสื้อราตรีมากมายเริ่มวาดลวดลายโชว
ความสนุกและเซ็กซี่ แบบนี้พวกเธอจะพลาดไดไง ยกเวน...
“เชิญทุกคนเลยนะ นาขออาสาเฝาโตะเหมือนเคย”
“สวนฉันขออยูเปนเพื่อนนา”
ตามนั้นที่ไดยิน สองคนที่มักจะเปนคนเฝาโตะคือมีนากับแกมแกว
สองคนนีท้ าํ ใหใครๆ ตางพากันคิดวาเปนคูร กั ทอมดี้ บางทีกม็ องเปนเลสเบี้ยน
เพราะขนาดมาเทีย่ วดวยกันมีนายังตองมากับแกมแกว แตในกลุม รูด เี พราะ
บานของสองสาวอยูใกลกัน แลวยังมาซื้อคอนโดฯ อยูหองติดกันอีก และ
ทุกคนในกลุมก็ดีใจที่มีแกมแกวคอยดูแลปกปองมีนา เพราะมีนาเปน
คนนารักแตแอบซุมซาม แลวยังมีหนุมๆ มาติดพันหลายคน สาวหาวอยาง
แกมแกวเลยเหมือนไมกันหมาไปโดยปริยาย
“ฝากคุณหนูดวยแลวกัน” พรางฝนบอก กอนแยกตัวเดินนําไป
เบียดเสียดยัดเยียด ระหวางทางก็มีไอพวกหนาหมอคอยเบียดตัวมาใกล
อยากทําความรูจัก

ดีรอยสมากับเพื่อนนักธุรกิจหลายคน เปนกลุมนักลงทุนที่เขาสนิท

ดวย ตลอดครึง่ ปนเี้ ขาเดินทางมาเมืองไทยบอยมาก ความจริงจะใหทมี ธุรกิจ
มาดูเองก็ได แตชายหนุมอยากมาพักผอนเลยมาเอง นอกจากจีนกับญี่ปุน
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ที่เขาเดินทางมาบอยสุด ตอนนี้รวมเมืองไทยเขาไปดวยอีกหนึ่งประเทศ
และเปนประเทศบานเกิดของแมดวย แมของเขาเปนลูกครึ่งไทยอีกที เขาก็
เลยเปนลูกเสี้ยว เขาพูดไทยชัดมากเพราะแมสอนมาตั้งแตเด็ก
ดวงตาสีฟาจองเขม็งไปยังหญิงสาวในชุดเดรสสีแดงเพลิง ในกลุม
สวมเดรสทัง้ หมด สีแดง สีดาํ และสีขาว เวาในสวนทีค่ วรเวา โชวหนุ เอสไลน
ชนิดที่เสือสิงหกระทิงทั้งหลายตางก็มองตามกันตาเปนมันจนนํ้าลายแทบ
หยด หนึ่งในนั้นรวมเขาเขาไปดวย
วายรายอยางดีรอยสเปนแคผูชายธรรมดา ไมใชผูวิเศษที่จะไมรูสึก
รูส าอะไร มันอยูท คี่ วามพอใจลวนๆ เขามีฉายาเพลยบอยก็ตามนิสยั มีอะไร
กับสาวๆ ไปทัว่ โลก แตเขาไมเคยไมปอ งกัน ทุกครัง้ เขามีสติเสมอ อยากสนุก
ก็ตองรูจักรักตัวเองเพื่อไมใหมีปญหาตามมาภายหลัง
“มองใครหรือคุณ”
ภาคภูมิ คือนักธุรกิจหนุม ชาวไทยทีเ่ ขารวมงานดวย หมอนีเ่ ปนไฮโซ
ที่ไมทําตัวเปนไฮโซ ลงลุยดูงานเองทุกอยาง สมกับที่เรียนบริหารธุรกิจ
และวิศวะ ชื่อเสียงจึงมีพอสมควร ธุรกิจที่ทํารวมกันถือเปนการตอยอด
การกระจายเงินลงทุนถือเปนการลดความเสีย่ ง ไมใหเรานําเงินไปกระจุกตัว
รวมกับธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง คําวาธุรกิจมีขึ้นมีลงเสมอ เราจึงไมจําเปนตอง
แบกรับความเสี่ยง แตเลือกนําเงินไปตอยอดในหลายๆ ประเทศเพื่อความ
มั่นคง
“กลุมนั้นครับ”
“ออ...พอมีชื่อเสียงอยูเหมือนกัน เห็นเขามาเที่ยวที่นี่บอยๆ”
“คุณมาที่นี่บอยหรือ”
“ครับ สวนใหญจะมาสังสรรคกันที่นี่ แตก็ไปที่อื่นดวย”
คนฟงพยักหนาครุนคิด ใหตายดับ เขาโคตรถูกใจสาวชุดแดงจริงๆ
ทาเตนนี่ยั่วตบะราคะสุดๆ ไอพวกผูชายมองกันตาเปนมัน แลวทําไมเขา
ตองรูสึกหงุดหงิด ใช ดีรอยสหงุดหงิด อยากเก็บไวมองคนเดียวมากกวา
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“ผมชักติดใจผับนี้แลวสิ”
“ไฮโซแวะมาเที่ยวกันเยอะครับ แลวก็พวกกลุมนักศึกษา”
ดีรอยสไมไดสนใจคําพูดของภาคภูมเิ ทาใดนัก ตอนนีเ้ ขาอยากเขมือบ
สาวมากกวา ทัง้ ทีก่ ม็ าเมืองไทยเปนสัปดาหแลวนะ รางกายกลับเพิง่ นึกอยาก
ทั้งที่คนอยางเขาไมเคยตองอดอยากปากแหงเรื่องบนเตียง
“ผมสนใจเธอคนนั้น”
“สวยใชได” ภาคภูมิเอยยิ้มๆ ความจริงผูหญิงในสถานบันเทิงก็สวย
ทุกคนจนเรียกไดวาสวยมาก โดยเฉพาะกลางคืน มันอยูที่วาจะตรงใจ
ตรงสเปกหรือเปลาเทานั้น
“จนอยากทําความรูจัก” อายุเขายี่สิบเกาแลว ปหนาก็จะสามสิบ
ผานผูหญิงมาไมใชนอย เรื่องเกี้ยวพาขอใหบอกเถอะ มันไมยากเลยสักนิด
เปาหมายที่ดีรอยสจับตาอยูเดินเชิดไปทางหองนํ้าหญิง และแนนอน
เขาลุกตามสิครับ อยากตะครุบเหยื่อก็ตองตาม ออ ขอบอกอยางหนึ่ง
เขาไมเคยบังคับหรือขมขืนใคร ทุกอยางที่เกิดขึ้นตองยินยอมพรอมใจ
ทั้งสองฝาย ไมสนับสนุนการใชกําลังกับเพศตรงขามนะครับผม
“ผมขอตัวนะครับ”
“เชิญครับ” ภาคภูมิเอยยิ้มๆ พอคูคาธุรกิจเดินแยกไป เพื่อนอีกคน
ก็เดินทางมาถึงพอดี เขาจึงไมเหงาปากเพราะมีเพื่อนคุยเพื่อนดื่ม

ดื�มไปเยอะแอลกอฮอลมันคงกําลังทําลายตับอยางเมามันจนเธอ

อยากอาเจียนออกมา แตเชื่อไหมวาตองเกกหนามากๆ ระหวางเดินมา
หองนํ้า ถึงจะเมามึนแคไหนสติก็ยังพอมีหลงเหลืออยูบาง แมนอยนิด
ก็ตามเถอะ เพราะสิ่งสําคัญกวานั้นคือภาพลักษณตองดูดี
เมาแคไหนอยากอวกใหหมดกระเพาะก็ตองฝนอดทน เรื่องจะมา
หนาแตกเมาเหมือนหมาขางถนนนั้นอยาฝน พอเขาหองนํ้ามาดเชิดๆ ก็
หายวับไปกับตา เกาะชักโครกโกงคออาเจียนเอาของที่กินไป ทั้งนักเก็ต
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เฟรนชฟราย และยําแซบ
อา...มีความแอบเสียดายของเบาๆ
“คอยโลงหนอย”
สาวเจาเดินออกจากหองนํ้าเพื่อมาสองกระจกดูสภาพตัวเอง ก็อยาง
ที่เห็น ไมคอยดีเทาใดนัก ซับหนาสักหนอย ทาแปงและลิปสติก สวนผม
รุยรายแบบนี้ดีอยูแลว ดีนะตอนแยกกับเพื่อนเดินกลับไปที่โตะกอนเพื่อ
เอากระเปามาดวย พอไดอยูกับตัวเองสมองก็ขบคิดเรื่องที่แอบไดยินแม
คุยกับปา
“คุณชายชอบลูกสาวของนองจริงๆ คะคุณพี่” นี่เสียงของแมเธอ
ระหวางพูดคุยกับคุณหญิงปา
“พีเ่ ห็นดวยนะ อยางนอยเพือ่ ธุรกิจของเรา คุณชายโปรดหนูฝนแบบนี้
ไมใชจะเปนเรื่องปกติ เพราะเทาที่พี่รู คุณชายไมเคยโปรดผูหญิงคนไหน
จนอยากไดมาเปนเมีย แตกบั หนูฝนเนีย่ ทานคงสงคนตามดูอยูห า งๆ” วาแลว
คนพูดก็ปองปากหัวเราะชอบใจ แตคนแอบฟงอยางพรางฝนตองแบะปาก
“คุณชายตองการคนเทียมหนาเทียมตาคะ”
“ความจริงลูกทานหลานเธอก็เยอะไมใชหรือคะ”
“ก็ถกู คะ แตวา มันพูดยาก คนถูกตาตองใจไมใชจะพบเจองายๆ นะคะ
คุณนอง ออ เทาที่ทราบจากวงในเห็นวาคุณชายตองการสตรีเพียบพรอม
โดยเฉพาะพรหมจารี ลูกสาวคุณนองถึงจะเที่ยวบางอะไรบางแตไมเคย
คบหาเพื่อนผูชายเลย ตรงนี้คงเขาตาของคุณชายเขา”
เหอะ ไอคณ
ุ ชายบากามฟนสาวมานักตอนัก แตพอจะมีเมียเขาหนอย
ก็อยากไดสาวพรหมจารี อยากไดนักหรือไงสาวบริสุทธิ์ คนอยางฉันจะ
ไมยอมตกนรกไปกับเรื่องบาๆ นี้เด็ดขาด เมมปากแนนดวยความโมโห
มากขึน้ เมือ่ นึกถึงคําพูด แมกท็ าํ เหมือนอยากจับเธอใสพานถวายใหไอคณ
ุ ชาย
โรคจิตโดยไมสนใจความรูสึกของเธอเลยวาจะเปนอยางไร
“ยิงปนนัดเดียวไดนกสองตัวเลยนะคะ ไดลูกเขยชาติตระกูลดี แลว
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ยังไดปลดหนี้อีกดวย คุณชายพรอมชวยเหลือนะคะ ทางฝงโนนผูใหญ
ก็ไฟเขียวดวยคะ”
“เรื่องความบริสุทธิ์ผุดผองไวใจไดคะ ลูกสาวของนองไมเหลวไหล
แนนอน คุณชายยอดชายจะไมผิดหวังคะ” แมของเธอหัวเราะคิกคักแล
มีความสุข ทั้งที่เธอกําลังรูสึกวาตัวเองเหมือนสินคาขึ้นมาทุกที หึ อยากได
กันนักใชไหมไอความบริสุทธิ์นั่น เมมปากหัวฟดหัวเหวี่ยง
คําพูดเหลานี้นึกถึงทีไรก็หัวรอนหงุดหงิด อาการกึ่งๆ เมา กึ่งๆ มึน
แบบนี้มันทําสมองของเธอเริ่มคิดอะไรโลดโผนนากลัว
พรางฝนเดินออกจากมาจากหองนํ้า แลวชนเขากับรางสูงใหญของ
ใครคนหนึ่ง เซจนเกือบลงไปกองบนพื้น แตโชคดีออมแขนแกรงเกี่ยวรั้ง
เอวคอดไวทัน สัญชาตญาณความกลัวทําใหเธอรีบขยุมปกเสื้อของอีกฝาย
ไว จนหนาปะทะกับอกกวาง ทําใหจมูกสูดกลิ่นนํ้าหอมผสมอาฟเตอรเชฟ
เขาไปเต็มๆ ปอด
ความมึนในดีกรีทําใหเกิดความคิดบาๆ บางอยางผุดเขามาในหัว
ยํ้าเตือนความโกรธที่แมกับปาพูดคุยกัน และแนนอนเธอชอบการเอาชนะ
และเธอตองชนะ กลิ่นนํ้าหอมของผูชายคนนี้ทําใหเธอนึกอยากเห็นวาจะ
หลอเหลาเอาการแคไหน และเหมาะสมที่จะ...
“เปนอะไรหรือเปลาครับ”
ถามนํ้าเสียงตกใจ แตความจริงคือแอคติ้ง ถามีรางวัลออสการก็คง
ตองมอบใหดีรอยส เพราะเขารูสึกวาตัวเองเลนไดแนบเนียนมาก เขายืนรอ
เธอมาพักแลว รอจนอยากจะเขาไปตามเพราะเจาตัวหายเขาไปนานมาก
พอออกมาเขาก็ไมลังเลที่จะเดินเขามาเพื่อปะทะ!
“อืม มะ ไมเปนไร ฉันซุม ซามเองแหละ” เอาตรงๆ ผูช ายคนนีห้ ลอมาก
ดวงตา คิ้ว คาง แนวกราม ไรเครา มันหลอมรวมกันจนเรียกไดวาโคตรจะ
ลงตัว ผูหญิงคนไหนก็คงอยากทอดกายถวายตัว และรวมเธอดวย เพราะ
ตอนนี้ความอยากเอาชนะมันกําลังตีตื้นในอก
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ผูชายคนนี้คือเปาหมายของเธอ คนเราไมอาจสมใจไปหมดทุกอยาง
เธอเองก็ไมอยากเปนหมากของใครดวย
“ผมเองก็ผิดเหมือนกัน ขอโทษนะครับ” นํ้าเสียงสุภาพบุรุษสมเปน
วายรายเพลยบอย รูวาแบบไหนอยางไรจะเปนการมัดใจสาวเพียงแรกพบ
หากพรางฝนไมไดสนใจอะไรทั้งนั้น เธอกําลังเพงพิศผูชายคนนี้อยางพินิจ
พิจารณาวามันเหมาะสมที่จะเสี่ยงทําอะไรหรือไม
“มะ ไมเปนไรคะ”
“คุณเดินไหวไหมครับ คงดื่มไปเยอะ ใหผมไปสงไหม”
“นั่นแน คิดไมซื่อกับฉันอยูละสิ” เชิดปากอวบอิ่มอยางรูทัน และใช
เขาคิดแบบนั้น แตถาไมไดก็ไมเปนไร เขาไมบังคับใครอยูแลว สวนถาให
ความรวมมือหรือเต็มใจแนนอนวาวินๆ ทัง้ คู และเขาไมใหพวกเธอเสียเหงื่อ
ฟรีหรอก มีคาตอบแทนสมนํ้าสมเนื้อเสมอ
“ถาบอกวาไม ผมคงกลายเปนคนโกหกนะครับ” นํ้าเสียงกรุมกริ่ม
สงสายตาหยาดเยิ้มมากกวาเดิม แตจําตองปลอยเมื่อเธอขืนตัวและทรงตัว
ยืนไดแลว รูสึกเสียดายนิดๆ แตดีรอยสไมอยากถูกมองวาฉวยโอกาส
ดวงตาเจาหลอนกลอกกลิ้งมีแรงดึงดูด เขาอยากรูวาเธอกําลังคิดอะไรอยู
กันแน
“เขาใจพูดนะเนี่ย”
ไมพูดเปลา แตยังกรีดกรายนิ้วมือบนแผงอกแกรง แกลงปลด
กระดุมเสื้อเม็ดบนออกสองเม็ดแลวไลมือเขาไปปะทะผิวของชายหนุม
ซึ่งอุดมดวยมัดกลามและไรขนออนๆ นุมละมุนมือ
บาจริง นี่เรากําลังทําอะไรอยูยายฝน หรือเรากําลังทดสอบความ
บาดีเดือดของตัวเอง ความคิดดานชั่วรายครอบงําวาใหทําอะไรในแบบที่
ไมเคยทํา ลองหลุดออกมานอกกรอบบาง บางทีมันอาจดีกวาที่คิดเอาไว
รอยยิม้ เชิดๆ แอบออยเหยือ่ เล็กๆ ชอนตามองสบกับคนทีโ่ นมใบหนาลงมา
จนไดกลิ่นกายหอมๆ หอมแบบบางเบาไมฉุนจัด ดมแลวรูสึกสดชื่น
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“อยาทําใหผมคิดสิครับ”
“แลวคุณคิดหรือเปลาละ”
มีความกากั่นกลาตอปากตอคํากับเขา พรางฝนไมรูเลยวาผูหญิง
หยิ่งๆ เชิดๆ แบบตัวเอง พอลองไดทําอะไรออกนอกกรอบ ก็สามารถ
กลายรางเปนนางยั่วมือใหมแบบที่เรียกไดวามืออาชีพบางคนยังสูไมได
เพราะทุกอยางตอนนี้เกิดจากแรงอารมณผสมนํ้าเมามันพาไป
“คุณเมาแลวนะครับ” แตตอนนี้โคตรอยากเอารัดเอาเปรียบ หาก
ก็ตองดูใหแนใจเพราะผิดคาดพอควร ไมคิดวาเธอจะยอมเลนดวยงายๆ
“สติฉันครบถวนยะ” ยนจมูกใหอีกฝาย ไมรูหรือไงวาไอกิริยาแบบนี้
มันนารักสําหรับคนมอง ใหตาย เขามองออกไงวาอันไหนแกลง อันไหนคือ
สิ่งที่แสดงออกมาจากความรูสึกที่แทจริง
“ใหผมพาไปสงที่โตะนะครับ”
เธอไมตอบแตพยักหนา แตอึดใจหนึ่งกอนถึงโตะ เธอหยุดฝเทาหัน
มามองใบหนาหลอเหลาของผูช ายคนนีอ้ ยางพินจิ พิจารณา ความกลาบาบิ่น
แบบขาดสติกําลังชักนําความรูสึกบางอยางเพื่อใหเธออยากทําอะไรที่มัน
นอกกรอบแบบสุดๆ สักครั้งในชีวิต
“คุณคะ”
“ครับ”
“คุณวางไหม” ใหตายดับ วางตลอดอะ วางมากดวย และสายตา
เชิญชวนปนครุนคิดของเธอมันทําใหเขาใจบางไปเลย อยากกระชากมาจูบ
จริงๆ ยายผูหญิงเซ็กซี่
“วางครับคนสวย”
“นอนกับฉันไหม”
คนตัวใหญถงึ กับอึง้ พูดไมออก ไมคดิ วาเธอจะพูดอะไรออกมาแบบนี้
สีหนาทาทางของเธอไมใชเหมือนคนที่จะยอมนอนกับใครงายๆ
แต...บางทีเขาอาจจะคิดผิดไปก็ได ชางเหอะ ลาภลอยมาหาแลวใคร
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มันจะไมตะครุบไว เพราะที่ตามเธอไปถึงหองนํ้าก็เพราะอยากเขมือบเหยื่อ
“คุณครับ”
“ชางเถอะ คิดวาไมไดยินก็แลวกัน” วาแลวก็รีบเดินกลับไปยังโตะ
ของตัวเอง ยกมือตบปากเบาๆ ไปมา เมื่อกี้อวกไปเยอะจนดีขึ้น แตเพราะ
ปากพูดอะไรไมรู เธอเลยควาแกวเหลาที่เพื่อนผสมไวรอจนแทบจะเจือจาง
ขึ้นดื่ม ทําเอามีนากับแกมแกวตองมองดวยความแปลกใจ
“ดื่มเร็วอะไรขนาดนั้น เดี๋ยวน็อกหรอก ฉันใสเหลาไปหลายเลยนะ
เวย” สาวหาวสายหัว วิธกี ารผสมเหลาของแกมแกวก็คอื แกวแรกๆ จะผสม
บางๆ แตยิ่งดึกก็จะยิ่งเพิ่มเขาไปหลายฝาแลว เพื่อนดื่มรวดเดียวแบบนั้น
รางกายมันอาจมึนหนักกวาเดิม
“ชวงนี้สมองฉันมันบา วาแตสองสาวนั่น...”
“เตนไมหยุด ยายนกคงทิ้งทายแลวละ”
“วาไปก็ใจหายเนอะ มันไปอยูอังกฤษพวกเราคงคิดถึงแย” เพื่อน
สําคัญแตครอบครัวก็สําคัญไมตางกัน ยิ่งยายไปอยูไกลขนาดนั้น การจะ
รวมตัวเหมือนเกาคงยาก ดวยแตละคนมีหนาที่การงานรัดตัว นอกจากวา
เพื่อนจะบินกลับเมืองไทยหรือพวกเธอบินไปหาที่อังกฤษ
“นั่นสิ แตความเปนเพื่อนก็จะยังคงอยู” มีนาเอยเสียงเบา แอบ
นํ้าตาคลอ
“ไมเอาๆ หามดรามา โนนเดินกันมาโนนแลว”
“เอาดื่ม!” ชิดชนกเดินมาแลวยกแกวเครื่องดื่มของตัวเอง พวกเธอ
สังสรรคกันอีกชั่วครูจึงแยกยายกันกลับที่พัก พวกเธอชอบดื่มกันจนถึง
ประมาณตีหนึ่ง ไมเคยอยูจนผับปด เพราะเลิกพรอมกันมันวุนวายจึงชิง
ออกกอน
“ไหวกันไหมเนี่ย”
“ไหว แคมึน ไมไดเมา” บอกเพื่อนไปแบบนั้น แตพรางฝนกลับรูสึก
วาวันนี้ตัวเองดื่มหนัก จึงลังเลวาจะไปแท็กซี่หรือขับรถกลับเอง แตดวย
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ไมอยากใหเพื่อนเปนหวงจึงใหทุกคนขับรถกลับไปกอน สวนตัวเองยังนั่ง
นิ่งสตารตรถไวแลวเปดกระจก นั่งสักพักหากไมไหวก็จะลงรถแลวกลับ
แท็กซี่ อาจตองทิ้งรถไวที่นี่
กอก กอก
เสียงเคาะกระจกรถดังขึ้นเบาๆ เธอแยมเปดไวเล็กนอย ตอนนี้จึง
กดเปดกวางเมื่อเห็นวาเปนผูชายคนนั้น และใช เขาคอมตัวลงสงยิ้มกวาง
มาให
“ผมเองครับ” ความจริงก็วาจะกลับ แตเห็นเธอกับกลุมเพื่อนแวบๆ
เลยสวมวิญญาณความดานเดินมาหา เคาะกระจกเมื่อเห็นรถคันนี้สตารต
แตยงั ไมยอมออกไปสักที เผือ่ โอกาสมันจะเปนของเขา ก็เทานัน้ หรอก ไมได
คิดอะไรมาเลยจริงๆ ครับทานผูชม
“มีอะไรคะ”
“ขอเสนอของคุณ ผมอยากได ตกลงไหมครับ” บอกหนาตาย เขาแค
แหยเธอเลนหรอก สีหนาหวานสวยครุนคิดนิ่งงันไปสักครูแลวหันกลับมา
สายตาแบบนั้นทําเอาดีรอยสคาดไมถึง
“งั้นก็ขึ้นรถ”
คิ้วหนาเลิกขึ้นเมื่อไดยินคําพูดตอมาของหญิงสาว เขาไมคิดวาเธอ
จะตอบแบบนี้ คอนขางตกใจ
“คุณแนใจเหรอครับ”
“ถาไม ฉันจะกลับแลว” ความบา ความอยากเอาชนะ ความไมอยาก
แตงงาน ทําใหเธอคิดอะไรตื้นเขิน บวกนํ้าเมาทําใหความกลาเพิ่มเปน
หลายเทาตัว ไมเห็นแปลก ยุคสมัยนี้มันเปลี่ยนไปแลว หากความบริสุทธิ์ที่
เก็บมามันจะถูกนําไปซื้อขายแลกเปนเงินก็สูอยาเก็บมันไวเลย ดีกวาไปให
ไอคุณชายบากามนั่นไดไป
“ผมขับให”
เขาขับรถในเมืองไทยเองอยูแลว แคนี้สบายมาก แลวเธอจึงขยับ
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ตัวเองไปนั่งยังเบาะขางคนขับ เจามินิคูเปอรคงเหมาะกับสาวๆ อยางเธอ
เพราะพอเขามาทํ า หน า ที่ ค นขั บ ต อ งปรั บ เบาะพอสมควร ก็ ค วามสู ง
รอยแปดสิบเจ็ดของเขา ชวงขายาวตองการพื้นที่ แนนอนวาวายรายอยาง
เขาไมไดยาวแคขา หึ อยางอื่นก็ยาวสมตัว โปรดอยาคิดลึก เขาหมายถึง
แขนหรอกนา คนตัวใหญอมยิ้มกับความทะเลนทะลึ่งของตนเอง
“อยากไปไหนครับ”
“แลวแต” เธอตอบมาเสียงนิ่งๆ กอนเบนสายตาออกนอกรถ
พรางฝนยิ้มใหตัวเอง บางทีเธอควรใชชีวิตใหมันโลดโผนบาง แลว
ถาเธอไมมีไอคําวาพรหมจารี ไอคุณชายบากามก็คงไมอยากแตงงาน
ชางเหอะ ชาตินี้อาจไมเจอคนที่จะรักแลวก็ได ฉะนั้นการเสียมันไปก็ไมได
หมายความวาเธอลดคุณคาของตัวเองสักหนอย นี่มันยุคไหนแลว แถม
ผูชายตรงหนาก็หลอลํ่านาปลํ้าเสียขนาดนี้ สมองของเธอมันเปนอะไรไมรู
ถึงไดรูสึกวาผูชายคนนี้มีแรงดึงดูดบางอยาง
“คอนโดฯ หรือโรงแรม”
“อยาถามมาก” เธอหันมาทําเสียงดุ แววตาของเธอเหมือนมีความ
สับสน เอาวะ เปดทางมาขนาดนีแ้ ลว ไอดรี อยสไมขดั ศรัทธา ไมไดขนึ้ เตียง
มาเปนอาทิตย ไดกับสาวในสเปกแบบนี้ตองรีบจัด ไมใชอะไรหรอก สายตา
แบบนั้นมันทําใหเขากลัววาเธออาจเปลี่ยนใจ
ดีรอยสจดั การโทร.หาคนสนิท ใหมนั เคลียรทางดวยการจองหองพัก
ในโรงแรม เขาไมอยากเสียเวลาแมแตวินาทีเดียว กลิ่นกายของเธอชาง
เยายวน แมออกจะรูสึกผิดหวังสักหนอยที่เธอไมเลนตัว แตไมอยากเก็บ
เอามาใสใจ รีบตอสายหาไอรอน วายรายแบบเขาไมจําเปนตองเสียเวลา
หนาเคานเตอรของโรงแรม
“ครับคุณดีรอยส”
“โรงแรมขางหนา ไปจัดการที” แคนี้เปนอันรูกัน เพราะขนาดผูหญิง
ทีเ่ ขาเคยนอนดวย ไอรอนมันก็จดั การทุกอยางให มีไมกคี่ นทีช่ อบมาตามตื๊อ
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สวนใหญก็พวกนางแบบ แตตอนนี้ดีรอยสเบื่อครับ เบื่อพวกของนอก
อยากกินของเอเชีย แบบคนสวยนารักมีเสนหขางๆ กายตอนนี้เลย
“ครับ” มือขวาตอบรับสั้นๆ
ความจริงจะพาไปคอนโดฯ ก็ได แตเขาคิดวามันชาไป แคตอนนี้
ไอดีรอยสนอยก็ร่ํารํ่าอยากออกมาดูโลกภายนอกแลว ใหตาย ผูหญิง
ในสเปกอยูใกลแลวมีความอยากเพิ่มเปนเทาตัว แลวดูแมเจาประคุณ
แตงตัวเขาสิ พรอมเรียกเสือเรียกจระเขขนาดนี้ อืม จูๆ ก็แอบหงุดหงิดกับ
ชุดเศษผาพวกนี้ ทั้งที่ตอนแรกก็มองวามันเซ็กซี่
ดีรอยสหักพวงมาลัยเขาโรงแรมทันที เปนโรงแรมหาดาว เพราะ
ในยานนี้มีแตโรงแรมดังๆ เขาจัดการขับรถไปยังลานจอดแลวเขาทางประตู
ขาง ไอรอนมาถึงกอนแลวจัดการยื่นคียการดใหเจานาย ที่ตอนนี้ประคอง
รางบางไวในออมแขน ผูหญิงคนที่เห็นในผับนั่นเอง

พรางฝนมองผูช ายโคตรหลอดวยสีหนาแบบไหนไมอาจรู เธอกําลัง

สํารวจมัดกลามหนาอก กลามแขน และกลามทองแนนๆ เมื่อเขาพามาถึง
หอง ทุกการกระทําแลดูเขาใสใจ เขาประคองใหนั่งบนเตียง ก็รูวาตัวเอง
ไมไดทําสิ่งที่ถูก แถมยังเปนความกลาแบบผิดๆ ทั้งที่รูตัวดีแตก็ยังทํา
บรรยากาศอบอวลชวนหวั่นใจ สุดทายก็ลุกเดินเร็วๆ ไปยังมินิบาร
แลวหยิบบรัน่ ดียหี่ อ ดังมารินใสแกวแลวยกขึน้ ดืม่ รวดเดียว ดีกรีแรงเอาเรื่อง
ชนิดที่วาสงพลังทําลายลางสูง ทําเอาพรางฝนตองสะบัดหัว พอหมุนตัว
กลับมาก็ตองชะงักเมื่อคนตัวใหญ ผิวขาว รางกายดูฮ็อตปรอทแตกของ
เขาทําเอาเธอถึงกับกลืนนํ้าลาย ปกติไมเคยตื่นเตนกับผูชายหนาไหน หาก
คราวนีค้ งเพราะดีกรีเครือ่ งดืม่ แนๆ สาวเจายังโทษสิง่ อืน่ โดยไมรวู า ทุกอยาง
มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติ เพื่อใหดํารงเผาพันธุสืบตอไป
ดวงตาคูค มสีฟา เวาวอนสุดๆ เจาหลอนเซ็กซีม่ ากๆ หากไอชดุ เศษผา
พวกนี้ไมมีติดกาย เขากระชับพื้นที่ไมอยากรออะไรอีกแลว เลนยิ้มยั่วยวน
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ออยเหยื่อขนาดนี้ รูตัวไหมวาหลอนกําลังจะทําใหวายรายอยางเขาสิ้นลาย
คําวาเพลยบอยกําลังจะถูกชวงชิง ลมหายใจรอนๆ ปะทะกันเมื่อเขาดึง
แกวเปลาออกจากมือบางวางไวบนเคานเตอรเหมือนเดิม ไมจําเปนตอง
อาศัยของพวกนี้ก็สามารถพาตะกายขึ้นสวรรคได
“คุณ!”
“ดีรอยส จําชื่อผมไว”
“ไมจําเปน ก็แคคืนเดียว”
“ผมจะทําใหคุณคลั่งไคล”
“หึ อยาดีแตปาก” การแสดงความกากั่นเหมือนผานศึกสงคราม
บนเตียงมาอยางเจนจัดของเธอมันทําใหเขาตองยิ้มมุมปาก แววตากระดาง
เล็กนอยแตก็จางหายไปอยางรวดเร็ว ผูชายเราไมชอบการดูถูก ฉะนั้นเธอ
อาจจะเคยเจอเซ็กสที่หวยแตกมา ฉะนั้นเขาจะบําบัดทําใหเธอรูจักคําวา
ขั้นเทพและคําวาแตกตาง
“อยาดูถูก”
“ไมอยากดูผิดตางหากละ ผูชายมักมั่นอกมั่นใจ และแสดงความ
ไมพอใจเวลาถูกดูแคลน แตสวนใหญก็เปนแบบนั้น ลีลามักหวยเสมอ
เกินสรรพคุณที่บรรยาย หรือเรียกงายๆ วาฤทธิ์ยากับฉลากยามันสวนทาง
กัน” เธอยิม้ ยัว่ พลางกัดปากเล็กนอยยืน่ หนาเขามาใกล เขากระชับเอวคอด
แลวดึงเขาหาจนทอนบนแนบชิด สวนกลางลําตัวเขาจงใจเบียดบดใหเธอ
รูวา ของที่เธอกําลังดูถูกตอนนี้พรอมใชงานแลว
“งั้นผมจะเปนยาที่ออกฤทธิ์ตรงตามฉลาก”
“แนใจเหรอ ถาหวยละ”
“แลวถาไมหว ย คุณจะยอมใหผมกินอีกหรือเปลา ไมสิ คุณตองกินผม
เพราะคืนนี้ผมจะเปนยาใหคุณเอง คนสวย”
ยื่นหนามาใกลแลวงับปากเธอ ขบเมมไลเล็มและใชลิ้นเลียรอบ
กลีบปาก ทําเอาสาวเจาสะทานตัวแข็งทือ่ และใช ดีรอยสสมั ผัสไดถงึ ปฏิกิรยิ า
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นั้น เธอทําเหมือนไมเคย เหมือนตกใจ แตก็พยายามควบคุม ชางเหอะ
ไมอยากสน จะลอลวงแบบไหนคืนนี้เขาก็ไมคิดปลอยเธออยูแลว
“พูดมาก อื้ม...”
คราวนี้อีกฝายสอดลิ้นเขามาไมเปดโอกาสใหพรางฝนตั้งตัวรับมือ
สาวเจาขยุมมือบนแผงอกแกรง จิกเล็บลงไปเหมือนจะบอกกลายๆ ใหเขา
ถอนจูบ แตวายรายก็คือวายราย ยิ่งแสดงอาการตอตานก็ยิ่งอยากเอาชนะ
ดันรางเล็กไปชิดผนังอีกดาน เอียงใบหนาเล็กนอยเพื่อจูโจมดวยเรียวลิ้น
ใหถนัดมากกวาเดิม ลิ้นเล็กๆ เหมือนไมประสาเลี่ยงหลบงกๆ เงิ่นๆ แถม
เจาตัวยังทําทาเหมือนจะหายใจไมออก
“โคตรหวาน”
“ฉันจะ หะ...หายใจไมออก”
“ทําเหมือนไมเคยจูบ”
ไมแคสงสัยหรอก แตปฏิกิริยาของเธอเหมือนไมใชสาวเจนจัด แลว
พอเขาพูดแบบนั้นเจาหลอนก็รีบตวัดแขนโอบรัดรอบลําคอ ทาบปากจูบ
เขาดวยตัวเอง
หึๆ และใช เขาหัวเราะในลําคอ หลอนเปดปากเขาไมเปน พยายาม
ไลเล็มจะสอดลิ้นเขาหา บิดใบหนาเอียงๆ แตดีรอยสยังเฉย อยากดูวา
แมนางยั่วจะทําอยางไร แตใหตายดับ ทําแบบนี้คือไมตองออยเขาก็พรอม
สยบเพื่อเธอ ไอผูชายที่ไดเธอกอนหนาเขานี่มันคงจะหวยแตกแบบสุดๆ
“คอยๆ ไมตองรีบ ผมสอนคุณไดเบบี๋”
ขยิบตาเล็กนอย ดันใบหนาเนียนออกหาง แลวอุมเธอเขาหาลําตัว
พาเดินไปยังเตียงนอนคิงไซซ เขาตองการบรรยากาศสักเล็กนอย ใชรีโมต
กดปดไฟทุกดวง ยกเวนโคมไฟรูปกลวยไมสีเหลืองนวล ขับใหเธอยิ่ง
นาหลงใหล
“นี่คุณ”
“ชูว อยาใจรอน ไงคืนนี้ไดกินผมแนนอนคนสวย”
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เขาไลมือบนโครงหนาสวยเฉี่ยวแอบหวานและแอบเปรี้ยวในเวลา
เดียวกัน หญิงสาวไมตองแตงหนาจัดก็ยังสวยมีแรงดึงดูดขนาดนี้ กายเขา
นีส้ นั่ ไปหมด อยากลงหลักปกฐานจะแย แตเขาก็อยากสรางความประทับใจ
ใหเธอตองจดจําและกระหายอยากจนตองรองขอซํ้าๆ
ดีรอยสเอนกายพิงพนักหัวเตียง โดยมีเธอนั่งบนตัก จับๆ ดึงๆ
ชุดสวยก็รนลงมาเรื่อยๆ จนสายสปาเกตตีหลุดมาคลองตนแขน เขาดึงลง
มาอีกเล็กนอยก็พบกับบราเซียรไรสาย ออมมือปลดตะขอรวดเร็วแลวดึง
ออกโยนไปไมรูทิศทาง ไมสนวามันไปตกหลนตรงไหน ทาบวางฝามือแลว
บีบเคลน ปากก็ดูดซับความหวานดวยดีกรีของเหลาทําใหเธอเคลิบเคลิ้ม
แมจะสะดุงบาง แตเธอก็จูบตอบเขาดีขึ้น แอนหยัดอกอิ่มใหเขานวดเฟน
“อืม คุณ”
พอเขาถอนจูบซุกไซใบหนา ปากอิ่มก็ครางแผวๆ เชิดใบหนาและ
เอียงเล็กนอยใหเขาไดใชปากจมูกและลิ้นถูไถบริเวณนั้น ซุกไซตอหนวด
รวมดวย มือบางสอดเขาทายทอยและจิกทึ้งทําเอาเขาเจ็บ แตในความเจ็บ
มันทําใหเขาโคตรชอบ หึๆ เขาแอบซาดิสมอยูแลว
“หวานมาก”
ผิวของเธอขาวและเนียนนุมหวานลิ้นสุดๆ แตะตรงไหนก็อยาก
สรางรอย และเขาไมรีรอใชปากดูดเมมจนขึ้นรอย อยากฝากมากกวานี้แต
ก็เกรงใจหรอก หึๆ ไวครั้งหนาเถอะเขาจะระรัวใหหนําใจ มือหนาดึงรั้ง
ชุดเดรสสวยลงมาจนกองอยูตรงเอวคอด ความงามของสองปทุมถันจึง
ปรากฏแกสายตา วางทาบวานาขยําขยี้ พอเห็นดวยตาตอนนี้ทําเอาลําคอ
แหงผาก มันสุดยอดแหงความนาคลั่งไคล
“คุณ”
“ดีรอยส ผมชื่อดีรอยส”
“อืม...ดีรอยส”
ครางชื่อเขาออกมา สติสตังของพรางฝนไมตองถามถึง มันปลิดปลิว
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ออกจากรางกายไปแลว มีแตความอยากรูอยากลองแลนผานเขามาใน
กระแสเลือด สัมผัสจากเพศตรงขาม และเขาทําใหเธอซานสยิวรัญจวนจน
นัง่ เฉยๆ ไมไหวตองบิดตัวไปมา ฝามือกวางขยีข้ ยําอกอิม่ หนักๆ ปากรอนๆ
ซุกไซซอกคอ ใบหูจนหนําใจจึงลากเลื้อยมายังบาเนียนแลวมุงหาภูเขาแฝด
เขาซุกไซเถลือกไถลหนักมากจนผิวตรงนั้นเปนรอยแดง เพราะครูดกับ
ตอหนวดและไรเคราทั้งเสียวทั้งจั๊กจี้
ผิวเธอหวานหอมจนเขาอยากกัดกิน แตทําแบบนั้นมันเถื่อนเกินไป
ครั้งแรกกับเธออยากใหอะไรมันดี แมความจริงแกนกลางลําตัวของเขาจะ
ลุกโชนเหมือนไฟสุมแลวก็ตาม กางเกงพลอยอึดอัด สุดทายดันรางเล็กให
นอนลง เขาหยั ด กายถอดอาภรณ เ บื้ อ งล า ง เผยตั ว ตนแข็ ง ขื น ที่ ต อนนี้
สั่นยะเยือก ดวงตากลมโตเผลอมองแลวเจาตัวก็อาปากคาง กะพริบตา
ปริบๆ เหมือนตะลึงกับมังกรยักษ ใหตาย ภาพนี้เจาหลอนโคตรเอ็กซ!
“ไมตองตกใจ เกินมาตรฐานไปหนอย”
“บะ บา อื้ม”
เขากาวขึ้นครอมแลวโนมตัวบดจูบ ดูดลิ้นเล็กๆ ตวัดรัดพันจนเธอ
ตองบีบแขนแกรงแนน สงเสียงอืออาระบายความรอนในกายที่ปะทุหนัก
มากขึ้นเรื่อยๆ
พรางฝนไมมโี อกาสพูดอะไรอีกนอกจากสงเสียงครางกระเสา อารมณ
วาบหวามครอบงําปลอยตัวปลอยใจใหลอ งลอยรับสัมผัสแปลกใหมทไี่ มเคย
พบพาน ในเมื่อตัดสินใจทําลงไปแลว ก็ตองยอมรับผลแหงการกระทํานั้น
พรอมๆ กับเก็บเกี่ยวความสุขนี้ไว
“ไมอยากเชื่อ”
ใช เขาไมอยากเชื่อวาเธอจะหวานหอมขนาดนี้ กลิ่นกายเหมือน
ดอกไมราตรีที่สงความหอมอบอวล มือหนาฟอนเฟนไปทั่วกาย ทั้งอกอิ่ม
และสะโพกผาย เธอไมใชคนผอม อกเปนอก เอวเปนเอว สะโพกก็รายกาจ
เมื่อเขาบีบขยําเจาหลอนก็มีสายยั่วยวน หึๆ แบบนี้เขาจะอดใจอยางไรไหว
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เมื่อดูดดื่มอกอิ่มจนพอใจจึงไลปากลงสูหนาทองแบนราบ ขบเมม
ดวยไรฟนสลับเลียดวยปลายลิ้น โดยเฉพาะเมื่อถึงสะดือ เขาปดเปาเบาๆ
รางสาวก็เกร็งแขมวทองรับ สงเสียงครางและจิกมือบนเรือนผมของเขาดึงทึง้
จนผมแทบหลุดจากหัว แตเขาโคตรชอบ อยากจับเจาหลอนกระแทกกระทัน้
ระบายความเสียดเสียวเสียจริง
“คุณ...” มันมากขึ้นทุกที มากขึ้นเรื่อยๆ ไมรูจะอธิบายไออารมณ
บาๆ นี้วามันเปนแบบไหน รูแตมันบาดลึกปลุกเซลลในกายในตื่นตัว
“บอกใหเรียกชื่อ...ดีรอยส”
“อืม ดีรอยส อา...”
ทรมานไปหมด รางกายทรมานจนนอนเฉยไมได เมื่อปากรอนเลื่อน
ไปยุมยามยังจุดออนไหว ที่ไมเคยมีชายใดไดเขาใกล บาจริงๆ อยากถอย
ตอนนี้ก็ไมทันแลว เมื่อรางกายสนองตอบสัมผัสรอนแรง ตองการใหเขาทํา
มากกวานี้ ตองการใหเขาพาเธอหลุดพนจากความรอนแรงซึ่งมันกําลัง
แผดเผากายใจใหตกในบวงอเวจีทุรนทุรายจนตองหวีดรองครางสะบัด
ใบหนาซายขวาบนหมอน
เดรสตัวสวยตอนนีห้ ลุดออกจากรางหมดแลว เขาและเธอเปลือยเปลา
เสมอภาคกัน เรียวขาเนียนถูกจับดันใหตดิ กับอกอิม่ เพือ่ ใหเขาไดรา ยสัมผัส
บนจุดบอบบาง
สิ่งที่ทําใหดีรอยสกังขาคือเขาผานผูหญิงมามากมาย ความออนนุม
ของเธอ เขาแทบมองไมออกวาเคยผานศึกสงคราม แตกน็ นั่ แหละ นวัตกรรม
เครื่องมือแพทยรุดหนาไปไกล จะรีแพรใหมก็ไมแปลก ทวา...อีกใจหนึ่ง
ยังกังขา และแนนอนเขาจะรูก็ตอเมื่อไดพิสูจน
“ยะ อื้อ เจ็บ”
ดีรอยสขบกรามแนนเมือ่ นิว้ รายคอยๆ คืบคลานเขาไปในเสนทางรัก
ที ล ะน อ ย ความอ อ นนุ  ม บี บ รั ด จนเขาแทบคลั่ ง ไม อ ยากคิ ด ว า ถ า เป น
กายแกรงเขาจะสุขสมแทบระเบิดขนาดไหน แมยังไมชัดเจน แตวายราย
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พวงตําแหนงเพลยบอยอยางเขาจูๆ หัวใจก็รูสึกดีอยางบอกไมถูก
ไมอยากทนเลยพับผา สัมผัสของเขาสงใหสะโพกสาวบิดเราหยัดยก
และสายหนีดูสับสน เจาตัวครางอืออาจิกผาปูที่นอน สวนอีกมือจิกไหล
ของเขาเพราะกําลังทําเธอทรมาน
“อื้อ ดีรอยส กรี๊ด!”
ความรูสึกที่ระเบิดแตกพรางพรายทําเอาสาวเจาหอบหายใจ ไมรูวา
มันคืออะไร แตมันทําใหความทรมานที่ด่ิงลึกนั้นระเบิดแตก ทิ้งสะโพก
หอบหายใจตัวโยน ดวงตาฉํ่าปรือ
“จากนี้คือของจริง”
เขาจัดการสวมเครือ่ งปองกันอยางเรงรีบ อยากเขมือบเธอขนาดไหน
แตตองเตรียมความพรอมใหสุด และเขาเองก็ตองรอบคอบ รักสนุกตอง
รูจักปองกัน เพื่อไมใหมีปญหาตามมาภายหลัง
“อื้อ เจ็บ!”
ความยิง่ ใหญเบียดแทรกเกินครึง่ และนัน่ ทําใหวายรายรับรูค วามจริง
แรงบีบรัดทําเอาเจ็บจนแทบแหลกละเอียด เสนบางๆ ขาดผึง เขาถึงกับยิ้ม
แยกเขี้ยว ไมไดติดใจหรือรังเกียจหากเธอจะผานใครมา แตสิ่งที่ไดรับมัน
กลับสรางความภาคภูมิใจ เธอเจ็บเขาเจ็บไมตางกันเลย แตจูๆ ความคิด
ชั่ ว แล น ทํ า ให เ ขาตั ด สิ น ใจผละตั ว ออกมาจั ด การนํ า เครื่ อ งป อ งกั น ออก
อยากใหเนื้อแนบเนื้อ และเลือดจางๆ ยืนยันไดดีวาเขาคือคนแรก
ขนาดวาปลุกเราจนไดที่ แตพรางฝนเจ็บจนแทบขาดใจ คําวาครัง้ แรก
กับขนาดเกินมาตรฐานไมตอ งถามเลยวามันมากมายขนาดไหน ใบหนาเนียน
บิดเบ นํ้าตาซึมออกมาทางหางตา ไมไดไหลบาปานทํานบพัง แตมันก็ทําให
เธอสะอื้นไดเหมือนกัน มือบางทุบตีเมื่อเขาเบียดกายเขาหาอีกจนตอนนี้
เต็มแนน
“ชูว อยารอง”
“ไอบา ฉันเจ็บ เจ็บนะ”
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“ครั้งแรกยังไงก็ตองเจ็บ อา...โคตรดีเลยที่รัก” ไมเคยเรียกใครที่รัก
และเขาไมเคยตองอดทนอดกลั้น เพียงเพราะสงสารที่เธอตองมารองรับ
ตัวตนของเขา จําตองประวิงเวลาใหหญิงสาวมั่นใจและรอจนกลามเนื้อ
ผอนคลายลงอีกนิด เขารอได ถาจะนําพาความสุขมาใหคนใตราง
“อะ อืม เจ็บ”
“อดทน หายใจลึกๆ”
แลวจากนั้นสะโพกแคบก็บรรเลงเพลงรักกระหนํ่าระรัวใสความ
ออนนุมเมื่อเธอคลายความเจ็บปวด ผลักดันเขาหาจนรางเล็กโยกคลอน
ความเจ็บคอยๆ เบาบางลง ถูกแทนที่ดวยความรัญจวน บิดกายเราๆ
ปากอิ่มเผยออายามเขากระแทกตัวตนอัดเขามา เธอผวาทุกครั้งจนตอง
กอดรางใหญไวแนน
ดีรอยสโนมใบหนาจูบทั่วดวงหนาเนียน กอนซุกไซปากจมูกฟด
นัวเนียกับซอกคอและอกอิ่ม วนเวียนจูบดูดรัดอยูเชนนั้นเพื่อปลุกอารมณ
ของเธอใหกระเจิดกระเจิง แมวาเปนครั้งแรกของเธอ แตเชื่อไหมความ
เรารอนทีเ่ จาหลอนมีมนั ทําใหเขาอยากจะกลืนกินรางบางทัง้ ตัว รูส กึ รางกาย
มันติดใจผูหญิงคนนี้เขาแลว
“อืม...”
“ดีไหม”
“อื้อ เขามา ฉันจะไมไหว”
พรางฝนไมรูตัวเลยวาตัวเองพรํ่าพูดอะไรออกมาบาง ใบหนาเนียน
สะบัดสายอยางทุรนทุราย ความรูสึกบาดลึกในหวงอารมณเหมือนเมื่อกี้นี้
ปรารถนาการปลดปลอยใหหลุดพน เธอแอนหยัดเสนอเนื้อตัวทั้งอกอิ่ม
และโพกใหเขาปรนเปรอ ฝามือบางจิกเล็บบนแผนหลังกวางสลับตะกาย
จนรางใหญสะดุง
“ซาดิสม”
“ไอบา เร็วๆ ฉันจะตายอยูแลว เร็วกวานี้”
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“ไวไฟ จัดให พรุง นีล้ กุ ไมไดอยามาวากัน หึๆ” วายรายหัวเราะออกมา
แลวระรัวเขาใสอยางบาคลั่ง ตรึงสะโพกสาว หยัดกายสูงเพื่อดวงตาคูคม
จะไดมองเสนทางแหงความหฤหรรษอันมีเขาเปนตัวขับเคลื่อนเลื่อนไล
ยิง่ มองอารมณรกั ยิง่ เดือดดาล กระทัน้ หนักจนเธอหวีดรอง เริม่ เกร็งรางกาย
“ชวยดวย ดีรอยส”
“ไปดวยกัน ไปดวยกัน”
อยากยื้อใหนานกวานี้ แตเพราะเธอบีบรัดเขาแทบแหลก และมัน
เปนครั้งแรกที่เขารูตัววาพายแพใหกับกามารมณ ทั้งที่ทุกครั้งเขาควบคุม
ตัวเองใหอึดทนแคไหนก็ได
“กรี๊ด อื้อ!”
“โอ โคตรดี...”
เสียงหาวทุมและเสียงใสตะโกนกองบอกความสุขสมเมื่อเขาโรมรัน
ถี่ยบิ จนมาถึงจังหวะรักสุดทาย มอบกายแกรงกดแนบจมแนนระเบิดสายธาร
ความสุขออกมาจนลนเออ พอๆ กับรางเล็กที่เกร็งกระตุกรัดสวมกอดกัน
และกันในทานั้นดวยความสุขและออนเพลีย
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คืบคลานตีวงลอม

เรื่องเมื่อคืนไมไดจบแครอบเดียว แตยาวนานถึงสามรอบ เปนพลัง

ความอึดทนของวายราย เขาหลงใหลเสพติดรางกายของผูหญิงคนนี้ แม
จะอยากทํามากกวาสามรอบ หากนึกสงสารคนที่สะลึมสะลือออนแรงจน
แทบพยุงตัวไมอยู เขาพาเธอเลนรักรอบๆ หองพักหรูอยางบาคลัง่ เสียงรอง
ครางกระเสายังดังกองในหู เปนเสียงใสแสนหวานที่อยากไดยินซํ้าๆ
ดวงตาสีฟา กะพริบมองคนในออมแขน วายรายไมเคยนอนกับผูห ญิง
ขามวันขามคืน หมายถึงนอนกอดกันฉันผัวเมีย เพราะทุกครั้งเสร็จกิจ
ก็แยกจาก จายดวยเงินโดยมีไอรอนจัดการให บางคนก็แคครั้งเดียวไมได
สานตอ อยางที่บอกเขา ไมอยากมีพันธะผูกพันกับใคร
ทวาคนในออมแขนกลับทําใหเขารูสึกถึงคําวาแตกตาง จูๆ ก็นึก
โมโหขึ้นมาหากจะมีใครไดแตะตองรางนี้ตอจากตน ใหตายดับ ไมชอบ
อารมณนี้ของตัวเองเลย มันเหมือนวาวายรายอยางเขากําลังออนไหว
ใช คือความออนไหวภายใตความรูสึกหวงแหนตองการแสดงความเปน
เจาขาวเจาของ
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“อืม อะ”
รางเล็กที่นอนหลับขยับตัว คอยๆ เปดเปลือกตาแลวรองเบาๆ
สะดุงเหมือนวาเจ็บ มันก็สมควรอยูหรอก เมื่อคืนแมไมไดโลดโผน แต
คําวาครั้งแรกคงทําใหเจาตัวระบม
“ไหวไหม”
“นะ นาย...”
“ดีรอยสครับ เรียกชื่อผมสิคุณผูหญิง”
“ปลอย อยามาจับ”
ความรู  สึ ก ผิ ด ชอบชั่ ว ดี ตี ตื้ น ขึ้ น มาในอก พรางฝนเม ม ปากแน น
ความทรงจําทุกอยางผุดพรายเขามาเปนฉากๆ ฉายวนซํา้ ในหัวสมองจนอยาก
เอาหนามุดดินหนี เธอทําบาอะไรลงไป ทําตัวใจงายกากัน่ กับชายแปลกหนา
ที่ไมรูที่มาที่ไป หญิงสาวขยับผาหมคลุมกายจนมิดแลวถอยออกหางเมื่อ
เขาขยับตัว เปลือยทอนบน แตดีหนอยที่เขายังสวมกางเกง
“เมือ่ คืนทํามากกวาจับคุณนาจะรูด นี ะครับ” ดีรอยสลอยหนาลอยตา
โคตรไมชอบกับสายตาเย็นชาที่เจาหลอนสงมา แทนที่หลอนจะรองไห
โวยวายเสียใจกับไอเยื่อบางๆ ที่เสียไป
“หึ ก็แควันไนตสแตนด ทําไมตองคิดมาก”
“นี่คุณ” วายรายผอนลมหายใจ รูสึกเหมือนเปนผัวที่เพิ่งถูกเมีย
ฟนแลวทิ้ง มันเปนเรื่องบาบอที่สุด ไหนแมเคยบอกวาหญิงไทยรักนวล
สงวนตัวอยาทําอะไรรุมราม เขาไมไดรูสึกผิดเลยกับสิ่งที่เกิดขึ้น อยาก
รับผิดชอบดวยซํ้าไป เพราะเอาตรงๆ บอกเลยเขาติดใจ
“จะไปไหน” เธอลุก เขาจึงกระชากแขนเรียวใหลมลงมา กอดรัด
ฟดเหวี่ยงจนลมไปบนเตียงดวยกัน เขากักเธอไวดวยการทาบทับเรือนกาย
เขาไมปลอยเธอหรอกจนกวาจะคุยกันใหรูเรื่อง
“ปลอยฉันนะไอบา เลิกงี่เงาสักที ฉันจะกลับหอง”
“ไมใหกลับ เราตองคุยกัน”
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“คุยบาอะไร เมื่อคืนฉันเต็มใจ นายก็เต็มใจ จะคิดมากทําไม ฉัน
ก็แคพลาด แคอารมณพาไป มีอะไรตองแครงั้นเหรอ”
ฟงสิครับ ฟงผูหญิงใจกวางอยางเธอพนคําพูดออกมา ใจกวางและ
เปนแมพระเหลือเกิน ดวงตาสีฟาเคยขี้เลนทะเลนตอนนี้มันกราวกระดาง
หลอนควรโวยวายฟูมฟายหรือพูดอะไรสักอยางเพื่อใหเขารับผิดชอบในสิ่ง
ทีเ่ กิดขึน้ เขาไมใจไมไสระกําถึงขนาดจะปลอยผานได โดยเฉพาะพรหมจรรย
ของเธอที่เขาเปนคนไดครอบครอง
ทวาอาการเพิกเฉยพรอมทําหนาเบือ่ หนายมันคืออะไร หลอนทําเหมือน
เขาเปนพวกนาเบื่อนารําคาญเสียเต็มประดา จนไมอยากมองหนา มันโคตร
จะเสียความมัน่ ใจ ดวยปกติมแี ตผหู ญิงอยากจะรัง้ ไวใหอยูด ว ยไดนานทีส่ ดุ
ไมใชมาทําเหมือนเขาเปนตัวเชื้อโรค
“ลุก แลวก็ปลอย”
“ก็บอกวาตองคุยกันไงวะ” เริม่ จะโมโห คําพูดคําจาเริม่ ไมนา ฟง หาก
คนใตรางตกเปนรอง ถอนหายใจหลายครั้งพลางจิ๊ปากขัดใจ
“ตองการอะไร”
“ผมตางหากที่ตองถามคุณนะคุณผูหญิง วาเปนอะไรมากไหมถึง
ไมเสียดายสิ่งที่เสียไป”
“ฉันบรรลุวัตถุประสงคแลว”
“หมายความวาไง!” เผลอตะคอก แตนอกจากไมกลัวพรางฝนยัง
ขยับตัวยุกยิกอยากหลุดพนจากพันธนาการที่เขากอขึ้น ดวยการจับแขน
เธอกดกับที่นอนและใชลําตัวทาบทับ
“ไมมีอะไรทั้งนั้น ปลอยไดแลว ฉันจะกลับ”
“อยามาทําเย็นชาทั้งที่คุณก็เสียใจ ผมรูนะ และบอกเหตุผลมาวา
ทําไมยอมผม ทั้งที่...” ไมอยากจะพูดออกมาหรอก หลอนตองมีอะไรแนๆ
ถึงไดยอมนอนกับเขางายๆ หรือจะผิดหวังอกหักเสียใจมาเลยตองการ
ประชดแฟน ก็เลยยอมนอนกับเขา บาชะมัด แคคิดวาเหตุผลคือแบบนี้
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วายรายก็หัวรอนเลยครับ
พรางฝนอยากจะบาตาย มันอะไรกันนักหนา เธอก็แคพลาดไปมีอะไร
เพราะความคึกคะนองและคิดนอย ยอมปลอยใหฤทธิ์นํ้าเมาและความ
อยากเอาชนะอยูเหนือความผิดชอบชั่วดี ก็แลวอยางไรละ มันเกิดขึ้นแลว
มันยอนกลับไปแกไขอะไรไมได เสียใจไปก็เรียกคืนไมไดอยูดี สิ่งที่ทําได
คือทําใจยอมรับมัน พรอมกาวเดินไปขางหนา ชีวิตไมไดยึดติดกับคําวา
พรหมจรรย แมจะรูสึกแยก็ตองปกปดเอาไว
“เรื่องมาก นารําคาญ ถาคิดวาการนอนกับคุณมันจะทําใหวุนวาย
แบบนี้ ฉันเลือกนอนกับคนอื่นดีกวา”
“มันจะมากไปแลวนะคุณผูหญิง”
“โวยวายอะไร ปลอยแลวก็ลุก ฉันจะกลับ” เนนเสียงลอดไรฟน
ดวงตากลมโตขุนขวางเริ่มไมพอใจเมื่ออีกฝายทําทาไมยอมจบงายๆ
“ดื้อ”
“ฉันไมไดดอื้ แลวกรุณาลุกเสียที อยาใหตอ งพูดซํา้ ถาเปนคนมีสมอง
คุณควรฟงความรูเรื่องนะคะ”
หลอกดากันไปอีก เจ็บแสบไหมละไอดรี อยส ปกติเจอสาวๆ ออดออน
ใหอยูต อ แตนคี่ อื อะไรจะลุกหนีทา เดียว ไมเสียจงเสียใจใหเขารูส กึ ผิดสักนิด
จนเขาชักจะคิดวาตัวเองหนาดานแลวเนีย่ หนาดานแบบทีไ่ มเคยดานมากอน
เพราะไมเคยแยแสหรือตามผูหญิง
“ผมจะจายให เอากี่ลานก็วาไป”
“เก็บเงินของคุณไวใหผูหญิงคนอื่นเถอะ ฉันไมไดขายตัว และฉัน
ก็แคเผลอ อารมณมันพาไป ไดยินไหมวาแคอารมณพาไป” แผดเสียงใส
หนาเขาจนแกวหูของวายรายสั่นสะเทือน ดีรอยสตองขมใจไมใหความ
โมโหมันแลนลิ่ว
“ออ ใจกวางเสียดวย ไวผมจะปลอยใหอารมณมันพาคุณไปดวยกัน
บอยๆ นะ”
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“จะไมมีครั้งที่สอง จบก็คือจบ”
“เฮย โอย” จะไมใหรองไดไงเมื่อเธองับปากลงบนบาของเขาเต็มแรง
ออกแรงผลักจนดีดตัวออกไป สีหนานวลเนียนแลดูเจ็บ แตเจาหลอนก็ฝน
เดินเร็วๆ เขาหองนํ้าหลังหยิบเสื้อผาออกไปแลว สวนเขาก็ไดแตสบถ
หยาบคายมากมาย รีบเดินไปยืนรอหนาประตูหองนํ้าจนเจาตัวเปดออกมา
“มายืนบังเพื่อ? หลีกไป”
ไดขาววาหองนี้ดีรอยสเปนคนเปด แตโดนไลใหหลีกทางเหมือนหมู
เหมือนหมา ตั้งแตเติบโตมาเปนวายรายไมเคยรูสึกเสียความมั่นใจเทานี้
มากอน ผูหญิงอะไรโคตรจะซึนและแข็งกระดาง เย็นชาอีกดวย ผูหญิง
อะไรทําตัวไรความรูสึก ดวงตาคูคมหรี่มองอยางคนหา เขาอยากรูวาสิ่งที่
เธอแสดงออกมันคือเรื่องจริงหรือเฟค
“ผูหญิงประหลาด”
“ฉันไมมเี วลากับคุณมากนักหรอกนะ อยาทําทาเหมือนจะเปนจะตาย
เพราะถาคุณยังรั้งฉันไว ฉันจะถือวาคุณอาลัยอาวรณฉันอยู” เจาหลอน
ลอยหนาลอยตาบิดยิ้ม พับผา! ไมชอบสายตาดูแคลนของเจาหลอน แลว
หัวใจของเขามันเปนอะไรกันนักกันหนา เตนแรงซะ!
“ปากดี”
“ก็ปากดีอยูแลว คุณเถอะ หลีก ฉันจะกลับ แลวหวังวาเราจะไมตอง
พบกันอีก” เธอพูดเพียงเทานั้นก็เดินผานรางเขาไปเหมือนเปนอากาศธาตุ
อาการโกรธและโมโหเปนริว้ ๆ ขึน้ สมองแบบนีม้ นั คืออะไรกัน มือหนา
สองขางกําแนนกอนจะเดินเร็วๆ ไปควาแขนของเธอไว โคตรเกลียดไอความ
รูสึกที่วาไรตัวตนไมใชคนสําคัญ เพราะตลอดมาเขาถูกมองวาสําคัญ สาวๆ
พากันเสียดาย ทวาผูห ญิงคนนีก้ ลับทําเหมือนเขาคืออะไรทีม่ นั โคตรจะไรคา
มันรับไมได จิตใจเขาจึงโมโหและทําใหหัวรอนไดอยางไมนาเชื่อ
“อุย นี่เปนอะไรอีกเนี่ย”
“ยังไมใหไป”
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“เปนบาเหรอ”
เธอตวาดแวดกลับมา พยายามจะสะบัดมือของเขาออก แตดีรอยส
กําแนนกวาเดิม ชายหนุมดึงรางบางมาดวยกัน กอนกดมือถือหาคนสนิท
เพื่อใหหมอนั่นเอาอาหารมาให เปนครั้งแรกในชีวิตที่วายรายสายรุกอยาง
เขาอยากยือ้ ผูห ญิงทีร่ ว มเตียงดวยใหอยูด ว ยกัน อยางนอยอีกสักนิดก็ยงั ดี
ดีรอยสคอนขางตกใจกับความรูสึกรุนแรงในอก เขากําลังซื้อเวลา
ของผูหญิงคนนี้
“เอาอาหารไทย”
เขากรอกคําพูดลงไปแคนนั้ ก็กดวาง ไมตอ งสือ่ สารสําหรับคนสนิทกัน
ไอรอนมันรูวาตองจัดการแบบไหน กอนเขาจะดึงเธอเขาไปในหอง แลวดึง
กระเปาสะพายออกมา ดวยหวังใชกระเปาเปนหลักประกันไมใหเจาตัวหนี
ออกไประหวางเขาตองเขาไปอาบนํ้า
“มีสิทธิ์อะไรมาบงการ ขอกระเปาคืน”
“กินขาวดวยกันกอน แลวจะไปสง”
“ไมตองทําตัวเปนสุภาพบุรุษ ฉันไมไดตองการสักนิด” บาจริงเชียว
ถานอนดวยแลวจะเรือ่ งมากแบบนี้ เมือ่ คืนเธอจะไมปลอยใหมนั เกิดขึน้ แนๆ
แมเขาจะหลอวัวตายควายลม แตเชื้อไหม เซนสของเธอมันบอกวาผูชาย
คนนี้อันตราย ไมควรพาตัวและหัวใจอยูใกลเปนที่สุด
“อยาดื้อ”
“คุณตางหากพูดไมรูเรื่อง”
“พอกอน คอยมาทะเลาะ ผมจะอาบนํา้ ถาออกมาแลวไมเจอเปนเรื่อง
กระเปานี่ยึดไวกอน” พูดจบก็เดินเขาหองนํ้าไป ทําเอาสาวเจาถึงกับพูด
อะไรไมออก เมมปากเปนเสนตรง แลวก็เหลือบเห็นสูทชุดใหมของเขาหอย
อยู หมอนี่เปนใครกันแน เสื้อผาคงมีคนเอามาใหตอนเธอหลับ
พอทําอะไรไมไดพรางฝนก็เดินไปทรุดตัวยังโซฟา ควารีโมตมากด
เปดทีวฆี า เวลา ใหตายเถอะ ไมเคยตองรอใครแบบนีส้ กั ครัง้ ไอบา นัน่ เหมือน
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จะไมยอมจบงายๆ มันควรเปนเธอหรือเปลาที่ตองทําแบบนั้น โลกนี้มัน
กลับตาลปตรมากเลย ไอผูชายในหองนํ้างี่เงามาก
“ขอบคุณที่ยังอยู”
ปกติเขาอาบนํ้านานกวานี้ แตดวยกังวลเกรงคนดานนอกจะรอนาน
จึงรีบจัดการตัวเองแลวออกมาแตงตัว ใบหนาเนียนขึ้นริ้วเมื่อเจาหลอน
เห็นวาเขากระชากเสื้อคลุมออกเปลือยกายลอนจอน
“ไอบา อยามาทําตัวเหมือนอยูคนเดียวในโลกนะ”
“ลืมไป อยูกับเมีย”
“ฉันไมใชเมียคุณ อยามาพูดทุเรศ”
“เผอิญอยากเรียก มีอะไรไหม” ตอปากตอคําไปก็แตงตัวไป สุดทาย
เธอก็ทนไมไหวเดินออกจากหองไปยังอีกหองหนึ่งที่มีโตะรับประทาน
อาหาร ดีรอยสแตงตัวเสร็จพอดี พอเดินออกมาก็พบแมบานกําลังเสิรฟ
อาหารขึ้นโตะ เขาจัดการใหทิปไปสองพัน เจาตัวก็ออกไปจากหอง
“มากินขาว”
“จอมบงการ นิสัยเสีย เลว” พึมพําตอวาสงสายตาขุนขวางมาให
เกิดมาเปนเธอไมเคยมีใครบังคับได แมแตพอแมยังไมเคยทํา แตไอคน
ตรงหนากลับทําไดแลวยังจะยิ้มยียวน
พรางฝนเลือกที่จะนิ่งเพื่อปรามอารมณขุนมัวของตัวเองใหเย็นลง
การใชอารมณยิ่งทําใหทุกอยางมันแย เธอตองลองคุยกับเขาดีๆ อยากให
มันจบทางใครทางมันแบบไมตองมานั่งเสียความรูสึก เอาจริงๆ ก็รูสึก
ไมคอยดีหรอก แตคนอยางพรางฝนทระนงเกินกวาจะเรียกรองในสิ่งที่เสีย
ไปแลว เรื่องนี้จะโทษใครไมไดนอกจากโทษการกระทําของตัวเอง ก็แค
ทําใจยอมรับมัน
อาการนั่ ง กิ น อาหารนิ่ ง ๆ สงบปากของเธอมั น ทํ า ให ดี ร อยส รู  สึ ก
หงุดหงิดไมนอย สีหนาของเธอเหมือนขบคิดอะไรบางอยางไวในหัวสมอง
เขาเองก็ไมตางกัน คิดอะไรวุนวายเกี่ยวกับคนตรงหนา วันนี้มีประชุมบาย
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แตเรื่องงานกลับไมไดอยูในหัวของเขาแมแตนอย
“อยาบอกวาอิ่มแลว”
“ไมคอยหิว” ความจริงกินไมลงตางหาก สมองมันทํางานหนัก เธอ
กําลังคิดวาจะหาทางออกเรื่องนี้กับคนตรงหนาอยางไรใหมันละมุนละมอม
ที่สุด
“กินอีกหนอย อาหารนากินทัง้ นัน้ ” วาแลวก็ตกั กับขาวใสจาน สาบาน
วาเธอเปนคนแรกทีเ่ ขาใสใจ หรือเรียกไดวา เอาใจ คือผูห ญิงคนแรกตอจาก
แมที่เขาดูแลบนโตะอาหาร สวนใหญเขาชินกับการเปนฝายถูกเอาใจจาก
คูขาเสียมากกวา อะไรที่ไมเคยทําก็ทํา มันเกิดอะไรขึ้นกับเขากันวะ
“งั้นคุณก็กินสิ ฉันอยากกลับแลว วันนี้เปนวันหยุด นัดเพื่อนไว”
ความจริงไมไดนดั ใครไวหรอก เพียงแตอยากพาตัวเองออกจากสถานการณ
บาๆ นี้ใหเร็วๆ
“นั่งเปนเพื่อนผมกอน”
“ถาตองการเพือ่ นไปหาคนอืน่ เลิกยือ้ เวลาสักที เราแคคนแปลกหนา
ที่แลกเปลี่ยนความสุขกัน แควันไนตสแตนด คุณจะคิดอะไรมากมาย”
คราวนี้คนตัวโตวางชอน ยกแกวนํ้าขึ้นดื่ม จองใบหนาเนียนเขม็ง
ออกอาการหัวรอนโกรธจัดจนสันกรามกระตุกอันเกิดจากความพยายาม
ระงับอารมณเดือดดาล
“คุณไมเสียใจเลยใชไหม”
“ปวยการ ฉันมีสติตอนเรามีอะไรกัน ก็สนุกดี ขอบคุณสําหรับ
ประสบการณแปลกใหม ซึ่งมันก็โอเค” ตอบเสียงเนิบๆ จองตากลับ ยืนยัน
ใหคนตรงหนาเห็นวาเธอรูสึกแบบนั้นจริงๆ อยาหวังจะเห็นอาการฟูมฟาย
เรียกรองความรับผิดชอบจากผูหญิงที่ชื่อพรางฝน เธอไมใชนางเอกหรือ
นางรายที่ตองหมดอาลัยตายอยากเพียงแคเสียสาว
“พูดอะไรออกมา นี่ผูหญิงจริงๆ หรือเปลา”
“แลวคุณละ เปนบาอะไรมากไหม ทําตัวเหมือนหนุม นอยสุภาพบุรษุ จัด
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คิดวาฉันมองไมออกเหรอวาคุณนะมันผูชายอันตรายตัวพอ อยาคิดวา
คนอยางฉันรูไมทันเหลี่ยมคุณ”
ขึน้ เสียงมาก็ขนึ้ เสียงกลับ ดวงตาขุน ขวางบอกถึงภาวะอารมณรอ นๆ
ไมตางกัน อยาคิดวาคนอยางเธอจะปอดแหกลนลานหวาดกลัวเจานํ้าตา
นี่มันยุคไหนแลว ผูหญิงเราตองยืนไดดวยลําแขงตัวเอง
“ใหตาย ไมเคยมีใครมาขึ้นเสียงใสคนอยางดีรอยส”
“ออเหรอ...ก็เคยเสียสิ”
พูดแลวก็กระชากกระเปาที่วางบนเกาอี้อีกตัวมาถือไว แลวลุกเดิน
ออกมา แตยังไมทันเปดประตูก็ถูกกระชากใหหมุนกลับมาจนปะทะเขากับ
อกแกรง เขารวบเธอกอดไวแนน ดวงตาคูคมวาววับไมพอใจ เหอะ เธอเอง
ก็ไมพอใจเขาเหมือนกัน
“ปลอย อยาคิดจะมาเปนเจาชีวิต”
“จะเปนมากกวานั้น” ไมรูเหมือนกันวาตอนนี้สิ่งที่ดีรอยสตองการ
คืออะไรกันแน ความอาลัยอาวรณจากผูห ญิงคนนี้ หรือตองการครอบครอง
ไอเยื่อบางๆ นั่นเขาจะไมใสใจก็ได
แต...ใหตายดับ เขาทนมองเธอเดินจากไปเฉยๆ ไมไดจริงๆ เขา
เกลียดความรูสึกเหมือนถูกฟนแลวทิ้งแบบนี้ที่สุด
“ไปตายซะ”
“ตายคาเตียงกับเธอไงยายผูหญิงอวดดี”
“ไอชั่ว ฉัน อืม อื้อ...”
จูบซะเลย!
ขยีป้ ากใหหนักๆ เอาใหคนดือ้ อวดดีเคลิบเคลิม้ ไปเลย มีอยางที่ไหน
คนเขาสนใจหวงใยความรูสึก แตกลับเลือกปฏิเสธทุกอยาง ทําอวดเกง
หยิง่ ยโสไมมที า ทีเสียใจ เหอะ เอาพรหมจรรยมามอบใหเขาแลวจะทําเหมือน
ไมมีอะไรเกิดขึ้นแบบนี้ก็ไดดวยเหรอวะเนี่ย
ปากดีแบบนี้มีหรือจะปลอย เขาดูดซับความหวาน ขบเมมหนักเบา
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เปนการลงโทษ กอนสงปลายลิ้นเขาไปดื่มดํ่าซึมซับเก็บเกี่ยวความฉํ่าใน
โพรงปากของเธอ ผูหญิงคนนี้เปนคนแรกที่ทําใหเขาอยากจูบซํ้า และทําให
เขาอยากแตจะจูบเธอ และไมอยากจะไปจูบใครคนอื่น
มือหนากระชับเอวคอดมากกวาเดิม ดูเหมือนอาการตอตานของ
คนในออมแขนจะลดลงแลว ลิ้นนอยๆ สิ้นลายยอมบุกรุกเขามาในปาก
ของเขา ทําเอาวายรายถึงกับใจเตนระรัว อยากจับเจาหลอนกดบนเตียง
แลวนัวเนียฟดใหสมใจ ลูกชายของเขามันทําทาจะตื่นแลวนะสิ
“โคตรหวาน”
เผียะ!
และใช ทันทีทเี่ ขาถอนปากออกแลวพูดจบ เขาก็โดนตบเขาฉาดใหญ
แบบไมออมแรง เลนเอามึนหัวไปเหมือนกัน พอสะบัดหนากลับมาสาวเจา
ก็ผลักเขาจนเซแลวเปดประตูออกจากหองไป ดีรอยสยกมือคลําแกมตัวเอง
เบาๆ เอาลิ้ น ดุ น กระพุ  ง แก ม มื อ หนั ก ขนาดปากข า งในกระทบฟ น จน
เลือดออก
“ใหตาย มือหนักเปนบา”
กอก กอก
“เจานาย ผมเองครับ” เสียงของไอรอนดังอยูหนาประตู เขาจึงเปด
ออกไป หมอนั่นเลิกคิ้วเล็กนอย คงเห็นรอยแดงบนแกมเขา
“รอยบนหนานั่น เออ...แลวผูหญิงคนนั้น”
“กูโดนตบ” ก็พดู คุยกันแบบนีแ้ หละ ตามสภาพอารมณ เพราะตอนนี้
วายรายโกรธมากจนควันออกหู เพราะเปนครัง้ แรกทีถ่ กู ผูห ญิงทําราย เกิดมา
เปนเขามีแตวิ่งเขาใส แตนี่ ใหตายดับ รูสึกเสียหนาเสียความมั่นใจสุดๆ
แตไอไอรอนมันกลับอมยิ้มเสียอยางนั้น
“ใหความรูสึกยังไงบางครับ”
“ยังอีกนะไอรอน ไปเตรียมรถ จะกลับแลว”
แมความจริงอยากพักก็ตามที เขาเดินเขาหองนอน มองรองรอย
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แหงรักที่เกิดขึ้นเมื่อคืน ภาพนี้จะอยูในความทรงจํา และยายผูหญิงอวดดี
ตองรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น อะไรก็ตามยิ่งหนีเขาจะยิ่งพุงเขาใส ไมยาก
เลยทีค่ นอยางดีรอยสจะติดตามสืบเสาะ รอยยิม้ รายกาจปรากฏบนมุมปาก

กลับสูสถานการณปจจุบัน

พรางฝนถอนหายใจหลายครั้งหลังคิดถึงอดีตที่เพิ่งผานไปไมนาน
เวลาหมุนเกือบเดือน จูๆ หมอนั่นก็มาปรากฏตัวใหเห็น แถมเขายังปลนจูบ
เธออีก เปนการกระทําอุกอาจไรมารยาท สิ่งที่เธอเคยยํ้าเตือนตัวเองใหลืม
มันจึงพากันผุดพรายเต็มหัวไปหมด ปากอิม่ เมมแนน มือบางกําพวงมาลัยรถ
ถาหากเรือ่ งทีเ่ จอกันวันนีใ้ นรานอาหารไมใชความบังเอิญ นัน่ หมายความวา
ชีวิตอันแสนสงบของเธอกําลังถูกคุกคามและไมปลอดภัย
ติ๊ด ติ๊ด
เสียงมือถือดังขึ้นดึงสติของเธอหลุดจากภวังคความคิด ควานมือใน
กระเปาหนังแลวดึงสมารตโฟนออกมา เห็นเบอรแลวตองถอนหายใจ
“วาไงคะแม”
“เปนไงบางลูก ไปกินขาวกับคุณชายมา คุณชายเขาดีกับลูกไหม
แลว...”
“แมคะ แมตองการถามอะไรก็วามาตรงๆ ดีกวาคะ” ดักคอกอนแม
จะพูดจบ ทําไมเธอจะไมรวู า ทานตองการเรงรัดอยากจับเธอใสพานถวายตัว
ใหอีตาคุณชายบากาม นี่แมจะปดหูปดตาไปถึงเมื่อไร เพราะอํานาจเงินของ
หมอนั่นถึงปดขาวฉาวๆ ของตัวเองไวไมใหใครตีแผ
“คุณชายพูดเรือ่ งแตงงานบางไหม” ผิดจากทีค่ ดิ ไวทไี่ หน สถานการณ
บริษัทมันกําลังยํ่าแย และดูทาจะติดลบแนๆ แมจึงอยากใหเธอกลายเปน
ตัวประกันขัดดอก เฮอ สงเธอลงนรกสิไมวา ตอนนี้ในหัวของเธอนอกจาก
ความปวนของผูชายคนนั้นก็มีเรื่องนี้แหละที่คิดไมตก คิดทีไรปวดหัวทุกที
“มีพูดบางคะ แตฝนไมโอเค แมก็รูวาฝนไมมีทางยอมเด็ดขาด เรื่อง
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บริษัทเราควรจัดการกันเอง”
“มันไมมีทางแลวนะสิ แลววิธีนี้มันงายและเร็วสุด” แมยังคงเปนแม
เห็นหนาตาทางสังคมของตัวเองสําคัญกวาความสุขของลูกเสมอ ตอนสมัย
เรียนแมของเธอก็เอาแตออกงานหัวรอตอกระซิกปน หนามีความสุขตอหนา
สือ่ เพื่อประโคมขาวความมีชื่อเสียงจอมปลอม
“ฝนก็ยืนยันคําเดิมเหมือนกันคะ”
“ยายฝน ทําไมลูกถึงหัวดือ้ แบบนีน้ ะ ชวยพอแมไมไดหรือไง นีบ่ ริษัท
ของเรานะลูก” พอเห็นวาเธอแสดงอาการตอตานหัวแข็ง ทานก็อางบริษัท
อีกแลว
“มันก็ยังไมไดลมจมนี่คะ”
เธอเองเปนหนึ่งในทีมบริหาร รูดีวาอีกไมนานมันคงพังแนๆ หาก
ยอดยังติดลบอยูแบบนี้ จะยื้อไดอีกนานแคไหน แตมันก็ไมไดมีอะไรเปน
ตัวแปรเลยวาอีตาคุณชายจะสามารถชวยได ศักยภาพของหมอนั่นจะมีดี
ก็แคมีเครดิตกับธนาคาร ทําใหธนาคารปลอยกูมากขึ้นเทานั้นเอง แตการ
บริหารแบบเดิมๆ มันจะไมยิ่งทําใหเกิดหนี้เสียหรอกหรือ เธอคิดแบบนี้
มากกวา คิดใหลกึ คิดใหมาก การกูเ งินเพือ่ ระดมทุนมันดี แตมนั ก็ไมเปนผล
ทางบวกเสมอไป
“ทําไมเปนแบบนี้ ทุกคนฝากความหวังไวที่แก ถาเราระดมทุนไดมัน
ก็จะทําใหเกิดสภาพคลองในกิจการ” แมยังมองอะไรงายๆ เสมอ พรางฝน
ถอนหายใจ แมก็ดีแตชี้นิ้วสั่ง ทานทํางานไมเปน แตเรื่องออกงานละถนัด
เหลือเกิน
“คําวาธุรกิจมันไมงา ยหรอกนะคะแม ทีมบริหารยังเปนทีมเดิม อะไร
มันก็เหมือนเดิม” ยกเวนปฏิวตั ใิ หมทงั้ หมดแบบยกองคกร เพราะความคิด
ของคนบางกลุม ขัดกันเอง ทําใหเกิดภาวะแบงแยกเปนสองฝาย การบริหาร
งานจึงไมราบรื่น ขอนี้พอของเธอกับพี่ชายก็รูดีแกใจ
“ลูกตางหากที่มองอะไรใหมันยาก คุณชายคือคนเดียวที่ชวยเราได”
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“เขาไมใชพระเจานะคะ เขาทํางานเปนหรือเปลาก็ไมรู คนแบบนั้น
มองก็รูวาดีแตชี้นิ้วออกคําสั่ง” สาวเจาแบะปากเมื่อนึกถึงหมอมหลวง
ยอดชาย คนแบบนั้นมองมุมไหนก็ไมนาอยากไดมาเปนสามี เขาเลือกเยอะ
เรือ่ งมาก และบากามตัณหา แตงงานกันไปก็เหมือนตกนรกดีๆ นีเ่ อง ฉะนั้น
เห็นทีตอ งปรึกษาพอกับพีช่ ายเพือ่ หาแผนรองรับ เพราะจะใหทนดูธรุ กิจของ
ครอบครัวพังลงโดยไมดูดําดูดีพรางฝนก็ทําไมไดเหมือนกัน
“ลูกคนนี้จะดื้อดานไปถึงไหนนะ แมไมอยากเสียผูใหญ” เพราะทาน
ไดคุยกับพอแมของคุณชายแลวนะสิ ตอนนี้ทุกอยางจึงอยูที่เธอคนเดียว
วาจะตอบรับหรือปฏิเสธ
“ฝนจะลองหาทางดูคะ อยากคุยกับพอกับพี่กอน”
“ทุกคนก็ลงมติไวแลว วาแกตองแตงงานกับคุณชาย นีแ่ หละทางออก”
เบื่อจริงๆ ไมอยากคุยกับแมเลย เมื่อไรทานจะรูจักจัดการปญหาสักที เกิด
แตงงานไปแลวบริษัทลม ถึงตอนนั้นจะทําอะไรได
“แมมีอะไรอีกไหมคะ ฝนงวงแลว อยากอาบนํ้านอน”
เธอเปลี่ยนเรื่องชิงตัดบทกอน คํารบเราของแมไมเคยมีผลตอการ
ตัดสินใจ แลวตอนนี้เธอก็ไมมีพรหมจารีไวใหหมอมหลวงยอดชายดวย
แอบเผลอยิ้มราย ไอคุณชายนั่นฟนผูหญิงไมเลือก แตอยากหาเมียบริสุทธิ์
ขึ้นไปไวบนหิ้ง โลกนี้ชางไมยุติธรรมเลย
“ลูกคนนี้ คุยกันกอน พรุงนี้ลูกตองไปกินขาวกับคุณชายอีก”
“ไมคะ ไมไป ฝนไมวาง แคนี้นะคะแม” แลวก็กดวางสายทันที
ไดยินเสียงโวยวายแววมาตามสาย แตไมสนหรอก อยากอาบนํ้านอน
สําหรับคืนนี้วุนวายหัวใจพอแลว
พอวางสายจากแมจึงลงจากรถ กดล็อกเรียบรอยก็เดินเขาลิฟตกด
ไปชั้นที่พักของตัวเอง คืนนี้อยากจะนอนหลับเร็วๆ สักหนอย รางกาย
หัวใจตองการพักผอน ปดหลายเรือ่ งออกจากสมอง เพราะยังตองเตรียมตัว
ตั้งรับ สายตาของผูชายคนนั้นมันบอกวาเขาจะไมหยุด
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เมื่อวานวันเสารพรางฝนนอนหลับเปนตายจนเพื่อนๆ โวยวาย

กันใหญ โทร.มาแลวไมยอมรับสาย จนสุดทายเธอตองเขาไปบอกใน
กลุมไลนวานอนยาวเปนครึ่งวัน สวนเชานี้วันอาทิตยก็เปนอีกวันที่เธอตอง
พักผอน ทวาเสียงโทรศัพทในหองพักดังขึ้นจึงรีบเดินมารับ
“สวัสดีคะ ฝนพูด”
“คุณฝนใชไหมคะ พอดีมีดอกไมมาสงคะ”
“วาไงนะคะ ดอกไม?” งงสิคะ รอยวันพันปไมเคยมีใครเอาดอกไม
มาใหเธอ แฟนไมมแี ลวใครกันละทีจ่ ะทําแบบนี้ หัวคิว้ เรียวขมวดใหวนุ วาย
“ผิดหองหรือเปลาคะ”
“ไมผิดคะ หองคุณพรางฝนแนนอน ดิฉันจะใหแมบานเอาขึ้นไปให
นะคะ” พนักงานของคอนโดฯ กลาวเพียงเทานั้น เธอตอบรับแลววางสาย
ไมถึงหานาทีเสียงออดหนาหองพักก็ดังขึ้น คอนโดฯ แหงนี้มีระบบรักษา
ความปลอดภัยดีเยี่ยม ตั้งอยูใจกลางสุขุมวิท ราคาจึงไมใชถูกๆ แตมัน
คุมคากับความสะดวกสบาย โดยเฉพาะใกลสถานีรถไฟฟาทั้งใตดินและ
บนดิน
“ขอบคุณนะคะ”
“ไมเปนไรคะ” แมบานกลาวจบก็เดินออกไป เธอปดประตู มอง
กุหลาบแดงชอโตในมือ ดวงตาไลหาการดใบเล็กๆ จึงเห็นแอบหอยอยูกับ
ริบบิ้น ประโยคในการดมันเขียนวา...
อรุ ณสวัสดิ์ครับเมีย อย่าลืมคิดถึงผัวนะครับ

“ไอบา ไอโรคจิต ใครมาเลนพิเรนทรแถวนี้”
ควันออกหูเลยจา หัวรอนตั้งแตยังไมแปดโมง เธอรีบตื่นเพื่อไป
ออกกําลังกาย เสียเหงื่อมาทําใหรูสึกผอนคลาย แตอารมณดีๆ ในชวงเชา
มันจางหายไปอยางรวดเร็ว เมื่ออานขอความในการด และมันเหมือนความ
จงใจประกาศศึกสงคราม
“ใคร ใคร...” ปากอิ่มพูดออกมา แลวจะไมมีใครทําใหเธอคิดเปนอื่น
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ไปไดเลยนอกจากไอบากามที่บอกวาชื่อดีรอยส ตองเปนผูชายคนนั้นแนๆ
ตองใชเขา
ติ๊ด ติ๊ด
เสียงสมารทโฟนดังขึ้น เธอเดินเร็วๆ ไปควาเพราะมันวางอยูบน
โตะอาหาร แลวเดินกลับมายังดอกไม กําแนนแลวโยนลงในถังขยะโดย
ไมเสียเวลาคิด สวนเครื่องมือสื่อสารในมือยังดังอยู เบอรท่ีโชวบนหนาจอ
เปนหมายเลขไมคนุ เคย เบอรสว นตัวนีเ้ ธอจะไมใหใครรูน อกจากครอบครัว
และเพื่อนฝูงกับเลขาฯ ถาใครจะติดตองานจะใชอีกเบอร ซึ่งจะเปดเครื่อง
เฉพาะวันจันทรถึงวันศุกรเวลางานเทานั้น
“ใครโทร.มา คนยิ่งโมโห” พอสายถูกตัดไป ตนทางก็โทร.มาอีก
ทําใหเธอหงุดหงิดเปนสองเทาตัว สูดลมหายใจลึกๆ แลวกดรับ
“สวัสดีคะ ฝนพูดสายคะ”
“ครับเมีย ไดรบั ดอกไมของผัวหรือยัง” วายรายสงเสียงทักทายคําแรก
ดวยความทะเลน แนละเขานอนคิดมาทั้งคืนวาควรทําอยางไรใหเธอรูวา
งานนี้เขาเอาจริง ชนิดที่วาสงสารทารบกันไปเลยตรงๆ ไมอยากออมคอม
งานนี้พรอมเทหมดหนาตักเพื่อจีบเมียมาเปนแฟน
ครับ อานไมผิด วายรายอยางดีรอยสกําลังจะจีบเมียตัวเองเพื่อขอ
เปนแฟน ความสัมพันธแบบฉาบฉวยครัง้ กอนในเมือ่ เธอบอกวาพลาด ฉะนั้น
ครั้งตอไปที่จะเกิดขึ้นเขาจะทําใหเธอรูสึกวามันมาจากความเต็มใจ ไมใช
พลาด ไมใชพลั้งเผลออยางที่เธอยกเปนเหตุผลบาๆ ซึ่งเขาไมยอมรับ
“โรคจิต ไอ...”
“ดาได แตหามวาง ขี้หูผัวยิ่งเยอะอยู ไดยินเสียงเมียแลวรูสึกโลง
เลยครับ” นํ้าเสียงยียวนกวนประสาทสงมาตามสาย นี่คือการเปดวอรใหรู
วางานนีไ้ ดเวลาบุกแลว ดีรอยสหวั เราะหึๆ ในลําคอ เมือ่ ปลายสายยังพนคํา
สรรเสริญไมหยุด อา...ผูหญิงดาแปลวาผูหญิงรัก เขาตองเขาใจแบบนั้น
ใชไหม
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“ฉันจะวางสาย แลวอยามาเรียกฉันแบบนัน้ อีก ไอดอกไมสบั ปะรังเค
ฉันโยนมันลงขยะไปแลว”
“ใหตายดับ ผัวเจ็บที่ใจเหลือเกิน”
“ไมตองมาดัดจริต” เกลียดเหลือทน คนอะไรเมื่อคืนกอนเขาทําให
เธอคิดมากกวาจะหลับได หายใจยังไมโลงดีเชานี้ก็หาเรื่อง แลวหมอนี่มี
เบอรโทร.ของเธอไดอยางไร
“ดาผัวตัวเองมันบาปนะครับดารลงิ ” มีความสุขทีไ่ ดปลุกความตืน่ เตน
ในตัวของวาทีเ่ มีย ไมสิ เปนเมียแลว ใหเปนวาทีแ่ มของลูกดีกวา คนตนสาย
ยิ้มกวาง มโนความคิดของตัวเองที่วาดภาพตางๆ ในอนาคตไดเปนฉากๆ
จะดีสักแคไหนมีพอแมลูกพรอมหนาพรอมตา
“นาเกลียด อยามาเรียกแบบนี้ ฉันไมปลื้ม” ฟงแลวหัวรอนกวาเกา
นี่เธอตองทําแบบไหนถึงจะหลุดพนจากวายรายตนนี้กันเนี่ย
“พรางฝน”
“คุณ...”
“ชือ่ เมีย แคนตี้ อ งตกใจ นาจะรูต วั ตัง้ แตเจอกันเมือ่ วันกอนแลวนะครับ
แหม” มีแหมลงทายจิป๊ ากขัดใจเล็กๆ เธอตองตกใจอะไรงัน้ เหรอ ในเมือ่ เขา
สืบประวัติเธอมาหมดแลว และตอนนี้เขากําลังใหคนสืบลงลึกถึงประวัติ
ครอบครัว รวมถึงธุรกิจ เพื่อเตรียมหาชองโหวบีบรัดใหเธอจํานนแบบ
ไรเงื่อนไข
ยอมรับวาทําแบบนีม้ นั เหมือนคนเจาเลหไ มมคี วามจริงใจ แตทาํ ไงได
ดีรอยสเปนวายราย ฉะนั้นการที่เขาจะแสดงความรายออกมามันไมผิด
การที่เขาอยากไดเมียตัวเองเขาไมอยากเสียเวลาจีบ จึงรุกแบบหนาดานๆ
และใชทุกชองทางเพื่อเอื้อประโยชนใหตัวเอง
“ฉันวางสายนะถายังกอกวนไมหยุด”
“คิดถึง”
คนตัวเล็กถึงกับอาปากพะงาบๆ ความจริงหัวใจไมควรเตนเร็วขนาดนี้
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คําวาคิดถึงมันไมไดนาตกใจอะไรสักนิด หากทําไมกันหนอ ความรูสึก
บางอยางมันพุงเขามาจนตองสะบัดหัวขับไลหลายครั้ง บาจริงเชียว เราจะ
มาใจออนงายๆ กับคําวาคิดถึงจากปากผูชายแบบนั้นไมไดเด็ดขาด ทั้งที่
บอกและเตือนหัวใจตัวเอง พรางฝนกลับเอาแตนึกถึงใบหนาอีกฝาย เขา
กําลังกอกวนเธอใหหลงไปในสงครามเย็นทางอารมณ และในสงครามมัน
ก็มีความรูสึกบางอยางกอกําเนิดขึ้นมาผสมดวย
“วางมากเหรอถึงพูดคํานี้ออกมา กับคนที่ไมไดเปนอะไรกัน”
“มีโอกาสจะยํ้าใหดูวาเรายิ่งกวาเปน”
“นารําคาญ ฉันกําลังจะกินขาว แคนี้นะ”
“หามวาง ถาวางบุกถึงหอง เอาแบบนั้นไหม” ขมขูมาตามสาย เธอ
ไมไดกลัว แตสัมผัสไดวาผูชายคนนี้สามารถทําไดอยางที่พูดจริงๆ
“มีอะไรก็วามา” นํ้าเสียงติดรําคาญของเธอทําเอาตนสายถึงกับหรี่ตา
ใหตายดับ ปฏิกิริยาของผูหญิงคนนี้ทําใหเขาเปนเอามาก แทนที่หลอนจะ
รูสึกดีที่มีผูชายหลอเหลาปานเทพบุตรแถมยังรวยมากมาตามติด นี่อะไร
ทําเสียงเหมือนเขาคือเชื้อโรครายตองไปใหไกลหาง
“เที่ยงนี้เจอกันที่...”
แล ว เขาก็ บ อกร า นอาหาร ชึ่ ง เป น ร า นที่ ต กแต ง แบบสวน เป น
รานอาหารไทยขึ้นชื่อในยานนี้ เพราะเจาของบานเปนขาหลวงเกาในวัง
ตั้งแตบรรพบุรุษ จึงมีฝมือดานอาหารไทย ใครไปกินก็ติดใจทั้งนั้น เขาจึง
อยากนัดเจอเธอที่นั่น ดวยมีมุมสวนตัว สั่งใหไอรอนโทร.ไปจองเรียบรอย
ดีที่เปนวันอาทิตยคนคงไมคอยมาก
“ฉันไมไป”
“ถาไมไปเห็นดีกัน อยากลองงัดขอก็ไดเลย”
“เปนบาหรือไง จะอะไรกับฉันนักหนาเนีย่ แคไดกนั คืนเดียวทํามาเปน
วางอํานาจ เหอะ รูจ กั ฉันนอยไปแลวนะคุณ” สงเสียงกลับไปไมพอใจ ดวงตา
ขุนขวางเมื่อกําลังถูกบังคับ
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“ก็แลวแต ผมไมใชคนที่มีความอดทนเสียดวย อยาใหตองทําอะไร
แยๆ ลงไป” ไมตายเขามีแน และเขาจะยังไมใชหากเธอทําตัวดีๆ ยอมตกลง
งายๆ อยางนอยก็การคบหากันแบบจริงจัง ซึ่งจะพัฒนาไปในรูปแบบอื่น
ก็คอยวากันอีกที แตไมใชการพยายามตีตัวออกหางอยางรังเกียจเหมือนที่
เธอทําอยู
“ไอโรคจิต”
“ก็ผัวของเมียไหมละครับ” ตอบยียวนกลับไป นี่แหละนิสัยที่เขา
ถนัด หึๆ อยาคิดมาลองดีกับวายราย เกมนี้เขากระโจนลงไปทั้งตัวแลว
ไงก็ตองชนะ
“ปากเสีย ฉันเกลียดคุณ”
“อยาใหรูวารักก็แลวกัน เพราะถารัก ผมจะลงโทษคุณนะยาหยี”
“ไอ...”
อยากดาก็ไมทัน เพราะหมอนั่นชิงวางสายไปกอน เธอถอนหายใจ
ตัดสินใจแลววาจะแข็งขอ เรือ่ งอะไรตองไปสนใจผูช ายแบบเขากัน ตัดสินใจ
สงไลนหาเพื่อนฝูงแลวชวนออกไปหาอะไรกินแถวๆ บางแสน ซึ่งทุกคน
ก็ตอบรับทันที เรื่องกินไวใจพวกเธอเถอะ
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ตามติดชวิตเหยื่อ

อาหารทะเลเต็มโตะตอนนี้พรอมกิน ทั้งกุง ปู ปลา ลวนแลวแต

สดใหม พวกเธอสัง่ เครือ่ งดืม่ เบาๆ สวนใหญเปนนํา้ ผลไมปน กับนํา้ มะพราว
รานนี้อยูติดชายหาด มีเกาอี้ผาใบเพราะเปนหาดสวนตัว อาจไมสวยมาก
แตคนไมพลุกพลานก็ถอื วาดีไมนอ ย พวกเธอมากันบอยเพือ่ เอาบรรยากาศ
อยางนอยก็ไมตองวุนวายอยูแตในเมืองหลวง วันหยุดแบบนี้ก็อยากมา
สูดอากาศดีๆ ใหเต็มปอดบางซึ่งไมไกลจากกรุงเทพฯ
“วาจะถามอยู เมื่อเชาเกิดอะไรขึ้น ทําไมถึงชวนพวกเราออกมา”
นี่เสียงแกมแกว ถามไปแกะปูใหเพื่อนๆ ไป หนาที่แกะปูคืองานถนัด
“ก็ไมมีอะไรนะ อยากกินอาหารทะเลเฉยๆ”
“แลวหลบตาคืออะไร” คนชางจับผิดอยางแม็กกี้นางไวเสมอแหละ
แถมยังหรีต่ าคาดคัน้ ราวกับเปนนักสืบสวนเสาะหาความผิด คนมีชนักติดหลัง
จึงเมินสายตาไปมองทะเลเบื้องหนา
“ไมเนียนคะ” แม็กกี้ยังคงยํ้าอยูเชนนั้น
“นั่นสิ ทําไมตองหลบตา” คือเสียงของมีนา สาวหวานที่สุดในกลุม
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เจาตัวตักขาวผัดปูแบงใสจานใหเพื่อนทุกคน ออ งานนี้ไมครบองคประชุม
เพราะตอนนี้ชิดชนกแตงงานไปอยูกับสามีที่อังกฤษแลว จะคอลไปหาเวลา
ก็ไมตรงกันจึงไมอยากรบกวนเพื่อน
“ไมมีอะไรจริงๆ”
“พิรุธออกชัดขนาดนี้ยังบอกไมมีอะไร” คราวนี้เปมแกมแกวหรี่ตา
จับผิดมากกวาเดิม สาวหาวประจํากลุมเริ่มจะทําตัวปรับเขาโหมดเดียวกับ
แม็กกี้ สองคนหันไปมองหนากันแลวหันกลับมาจองเธอ คูณสองสิคะงานนี้
คนมีความผิดปกปดบางอยางไวเริ่มหายใจไมทั่วทอง
ผูหญิงเราเรื่องความสงสัยและการไขขอของใจหาความกระจางมัก
จะมาคูก นั เสมอ และตอนนีเ้ พือ่ นรักทัง้ สามก็เปนแบบนัน้ มีนาพลอยเปนไป
กับเขาดวย บอกตามตรงพรางฝนอึดอัด ความจริงเธอไมใชคนมีความลับ
อยูแลว การที่ตัวเองถูกไลเบี้ยจึงแสดงออกไมเกงนัก
“ไงคะ อยากสารภาพบาปอะไรไหม”
“คิดมากกันจริง แคชวนมากินอาหารทะเลก็คิดกันไกล” หาทางออก
แบบมึนๆ พลางยกมือพัดตัวเองไปมา ประมาณวาอากาศรอน
“ใหมันจริงเถอะ”
“ฉันไมมีเรื่องอะไรปดบังหรอกนา จะมีเรื่องเดียวที่ทําใหหงุดหงิด
ก็เรื่องอีตายอดชายของแมนั่นละ” และเรื่องนี้เองทําใหเพื่อนๆ ของเธอ
พยักหนาเขาใจ ไมสงสัยอะไรอีก รอดตัวไปจะ
“วันกอนแกไปกินขาวกับเขามาไมใชไง”
“อืม ก็แมเจากี้เจาการมาขอรองเลยตองไป” ถอนหายใจสีหนาเซ็งๆ
เนี่ยเมื่อคืนก็ยังโทร.มาบอกใหไปกินขาววันจันทรนี้ แตเธอปฏิเสธไปแลว
แตเชื่อเหอะเดี๋ยวแมก็ตองโทร.มาอีก และรบเราจนกวาเธอจะยอม
“คุณหญิงปานี่ยังไงนะ อยากไดเขาเปนเขยนักไง ไอคุณชายบากาม
นั่น” แกมแกวสบถอยางหัวเสีย ไมอยากใหเพื่อนตองตกไปเปนของเลน
คนพรรคนั้น แมหมอนั่นจะรวย และยกตําแหนงเมียแตงให แตเชื่อเถอะ
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แตงงานกันไปมีชํ้าใจจนตรอมใจตายอยางแนนอน
“ใหฉันชวยเถอะ”
แม็กกี้บานรวยมาก ครอบครัวเธอทําธุรกิจหลายอยาง โดยเฉพาะ
มีหุนสวนกาสิโนใหญที่มาเกา จึงมีเงินหมุนเวียนเยอะพอสมควร ประกอบ
กับลงทุนกิจการอื่นๆ
“ไมเอาๆ ฉันจะหาทางออกเอง”
“ก็พูดแบบนี้มาเปนเดือนๆ แลวไหม มันจะแยเอานะ”
“ถาไมมีทางเลือกคงแตง” พูดไปงั้น ความจริงหัวเด็ดตีนขาดตอให
ตองกัดกอนเกลือ เธอก็ไมเอาตัวเองไปเปนเหยือ่ กามของไอยอดชายเด็ดขาด
“เฮย ไมไดนะ” เพื่อนทั้งสามประสานเสียงกัน สีหนาหงุดหงิดขึ้น
ทันตา พรางฝนหัวเราะเบาๆ ชีห้ นาเพือ่ นสามคน ทีท่ าํ เหมือนคนปวดทองหนัก
ก็ไมปาน
“จริงจังกันไปได” นํ้าเสียงทะเลนขึ้นมาดวยไมอยากใหเพื่อนตองมา
ไมสบายใจเกี่ยวกับเรื่องของตัวเอง รูวาทุกคนหวังดี แตอยางไรเสียเธอ
ก็ตองหาทางออกที่ดีที่สุด ใหกระทบคนรอบขางนอยสุด
“แกอยามาลอเลนนะเวย นั่นทั้งชีวิตของแก หากแตงงานไปก็รูๆ กัน
อยู” แกมแกวสงตาขวางๆ มาให
“ฉันไมอยากเห็นแกตองตายทั้งเปน” แม็กกี้มีสีหนาจริงจังอีกคน
“ถาไมไหวใหบอกพวกเรา มันจะตองมีทางออกที่ดีแนนอน” มีนา
เอยนํ้าเสียงหวงใยอบอุนเหมือนเคยสมเปนสาวสายหวาน
“ขอบใจพวกแกทุกคนนะ ที่ดีกับฉันขนาดนี้”
“พวกเราเพื่อนกัน มีอะไรก็ใหนึกถึง อยาแกปญหาคนเดียว โอเค
ไหม” แกมแกวยกมือคลองคอแลวโยนตัวเบาๆ พรางฝนยิม้ ออกมา นีแ่ หละ
เพื่อนรัก อยางไรก็ไมมีวันทิ้งกัน

ตึง� ตึ๊ง ตึ๊ง
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เสียงโปรแกรมไลนของพรางฝนดังแทรกติดๆ กัน ระหวางทุกคน
กําลังเอนจอยกับการกินสุดๆ อาหารบนโตะพรองไปเกือบครึ่ง ตอนนี้
ความเอื่อยจึงเขามาครอบงํา เมื่อยัดลงกระเพาะไปมากๆ เขา อาหารจึง
เต็มแนน คราวนี้จะเขาสูโหมดหนังทองตึงหนังตาก็หยอน
มือบางความือถือทีเ่ สียบในกระเปาออกมา แลวพอปลดล็อกหนาจอ
เขาไปในโปรแกรมยอดฮิต หัวคิ้วเรียวก็ขมวดเขาหากันดวยความโมโห
แตก็ตองรีบปรับใหเปนปกติ ดวยเกรงวาจะเปนที่สงสัยของเพื่อนทั้งสาม
เพราะเธอแกตัวไมเกง เกรงจะหลุดออกมา
‘รูไหมโทษของคนไมมาตามนัดเปนแบบไหน’
‘เมื่ออยากลองของ ผัวจะจัดใหนะครับ เตรียมใจรอไดเลย’
อีกแลว หมอนัน่ จงใจไลนมาขมขูเ ธอ แลวลงทายดวยการสงสติกเกอร
ยมทูตมาให เหอะๆ รายกาจมากๆ หึ แตแปลกทีเ่ ธอสะใจ เธอไมไปตามนัด
เขาคงแทบกระอักเลือดสินะ ก็ดี จะไดรูวาผูหญิงไมไดใจงาย ผูหญิงไมได
ตองการถูกเอารัดเอาเปรียบ ผูหญิงอยางเธอพรอมปะทะ
“ใครไลนมานะ”
“พนักงาน ปรึกษางานนิดหนอย ตอบกลับไปแลว” ตอบปดไป
ความจริงแคเปดอานไมไดตอบอะไรหรอก แม็กกีจ้ งึ พยักหนาเขาใจ จัดการ
อาหารตรงหนาตอ
พวกเธออยูบางแสนจนเกือบหาโมงเย็นแลวจึงขับรถกลับกรุงเทพฯ
แนนอนเปาหมายไมใชคอนโดฯ แตเปนบานของยายแม็กกี้ที่ชวนไปลั้นลา
ทําปงยางกินกันตอ วันหยุดเรียกวาวันกินก็คงไมผิดนัก แมบานของแม็กกี้
ไปจัดการซือ้ อาหารมาทําปง ยาง คุณพอของเพือ่ นรักก็ลงมาแจมดวย คุณลุง
ใจดีเปนกันเองและวัยรุน สุดๆ สวนแมของแม็กกีเ้ สียไปนานแลว พอของเธอ
ก็ไมคิดจะมีภรรยาใหม สวนเรื่องอีหนูก็คงมีบาง แตไมเคยพาออกหนา
ออกตาใหลูกสาวตองลําบากใจ
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เคยรูสึกไหมวาเหมือนมีใครติดตามเรา พรางฝนไมไดคิดไปเอง

ขับรถออกจากคฤหาสนหลังโตของแม็กกีม้ าตัง้ แตสองทุม วันหยุดรถไมตดิ
การจราจรไหลลื่นดี แตทําไมความรูสึกเหมือนมีคนตามมันจึงกอตัว หรือ
เปนเพราะขอความขูในไลนทําใหเธอหวาดระแวง
ใบหนาเนียนสะบัดไปมาอยางไมเขาใจ ตัดความกังวลออกไปขับรถ
เลี้ยวเขาคอนโดฯ สงยิ้มใหรปภ. เพราะที่นี่เปนกันเองคุนเคยกันอยูแลว
เธอพักทีน่ จี่ งึ แคแตะบัตร ไมตอ งมีอะไรยุง ยากเหมือนเวลาเอารถนอกเขามา
เธอวนไปลาดจอดรถชั้นสาม ลงจากรถก็เดินเขาลิฟต พอประตูลิฟตเปด
ก็กาวเทาออกไป ไมไดสนใจคนในลิฟตที่โดยสารมาดวยกันหลายคน
วันหยุดคนในคอนโดฯ คงออกไปเปดหูเปดตาพักผอน
“อุย คุณ!”
“ขอบคุณที่จําผัวไดนะครับ”
คนตัวเล็กอาปากคางดวยความตกใจ ไมคดิ วาจะถูกรุกประชิดถึงเนื้อ
ถึงตัวเร็วขนาดนี้ เขายิ้มแคปากแตดวงตาไมไดยิ้มดวย กอนเธอจะทันพูด
อะไร มือหนาก็ฉวยคียการดในมือเธอแตะหนาหอง แลวดึงแขนเรียวให
เขามาในหองพรอมกดล็อกประตูเรียบรอย ใบหนาหลอรายอันตรายจากที่
ยิม้ ก็กลายเปนแสยะ ดวงตาสีฟา จองลึกเขามาในดวงตาของเธออยางโกรธขึ้ง
“ไมเคยมีใครทิ้งใหผมตองรอ”
“อยากโงรอเองทําไม” ปากไวเหมือนเดิมนี่แหละเธอ โดยไมรูตัวเลย
วาตอนนี้สถานการณมันลอแหลมแคไหน หากอีกฝายคิดจะทําอะไร เธอ
ไมมีทางรอดเงื้อมมือ
“ปากเหรอที่พูด”
“ก็ปากนะสิ คิดวาเอาหูพูดไดหรือไง” ตอบโตไมคิดลดราวาศอก แค
หมอนี่บุกเขาถึงตัวเธอในพื้นที่สวนตัว มันมากพอที่จะทําใหเธอโมโหจน
ควันออกหู ขึงตาใสดวยความคุกรุนในอารมณ กอนแสยะยิ้มออกมาคลาย
กับวาสาแกใจที่ทําใหคนตรงหนาหัวฟดหัวเหวี่ยงได แตเธอคงลืมไปวา
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ความโกรธมันมักมาพรอมอันตรายเสมอ
ดานวายรายมาเฟยไมตอ งพูดถึง ขบกรามแนนระงับความพลุง พลาน
ในอารมณ มือสองขางกําเขาหากัน และเผลอบีบรัดรางเล็กเมื่อกระตุกเธอ
มาสูอ อ มแขน หลอนดิน้ ขลุกขลัก แตยงิ่ ดินเขายิง่ รัดแนนกวาเดิม จะเอาให
กระดูกหลอนแหลกละเอียดทีเดียวหากยังไมรูตัววาผิด
“ยอกยอน”
“ออกไปจากหองฉัน” ตวาดแวดจนคนตัวใหญแสบแกวหู ใหตายดับ
ยายบานี่กําลังทําใหเขาโมโหจนหัวรอน สมองจะระเบิด ไมเคยตองรับมือ
กับความเอาแตใจสุดโตงของผูหญิง เจาหลอนเหมือนเงาสะทอนตัวตน
ของเขาเวลาปฏิบัติกับคนอื่น
“เขามาขนาดนี้ คิดวาจะออกไปไหมวะ”
“ไอคนหยาบคาย”
“เออ ดีๆ ไมชอบ ก็ตองชั่วไง”
วายรายกระแทกเสียงกลับอยางหัวเสีย หรี่ตามองคนในออมแขน
แลวหลอนก็ทาํ ใหเขาตองสะดุง สุดตัว เมือ่ ปากอิม่ อากวางงับบนไหลของเขา
เต็มแรง และใชโคตรเจ็บ เจ็บสุดๆ แตอยาคิดวาเขาจะยอมปลอยเหมือนกับ
ครั้งกอนโนนที่เธอฝากทั้งรอยมือและฝากรอยฟนไวใหดูตางหนา
“อืม เปนหมา?”
“ปลอย ไมปลอยฉันจะกัดอีก” ดวงตากลมโตขวางอยางเอาเรื่อง
ทําทาจะกัดอีกแตก็ตองผงะ เมื่ออีกฝายกระทําการรวดเร็ว กระตุกผม
ด า นหลั ง ให เ ธอเงยหน า มากกว า เดิ ม แล ว ทาบปากบดขยี้ ไร ซึ่ ง ความ
ออนหวานออนโยนใดๆ ทั้งสิ้น เพราะมันเปนการจูบเพื่อลงโทษ
“อืม อื้อ”
พรางฝนทําไดเพียงสงเสียงรองทวงในลําคอ เมื่อเขาบดขยี้ปากเธอ
จนเจ็บระบม ไรความปรานีใดๆ สอดลิ้นเขามาไลตวัดรัดพันลิ้นของเธอ
อยางบาคลั่ง เธอกําหมัดนอยๆ ทุบตีตอตานสลับจิกเล็บกับตนคอของ
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อีกฝาย หวังใหความเจ็บนั้นทําใหเขารูตัวและปลอย แตเปลา ผลที่ไดรับ
ตรงกันขาม
“อา...หวานฉิบ” ถอยคําหามๆ เปลงออกมาจากปากไดรูป เมื่อยอม
ถอนปากออก จองมองใบหนาเนียนทีไ่ มสบอารมณ จองเขาแทบจะกินเลือด
กินเนื้อ แตตองสนดวยเหรอในเมื่อเธอคือเมียของเขา ปฏิเสธมากเทาไรเขา
จะยิ่งยัดเยียดความเปนผัวใหจนกวาจะยอมรับนั่นละ
“ไอชั่ว อื้อ...”
ดาเกงดีนักพอจะจูบใหปากเปอยเลยคอยดู ปากรอนๆ ขบเมมขยี้
กลีบปากบนและกลีบปากลาง เมื่อเธอดาเขาก็โตกลับดวยวิธีที่ถนัด เอาสิ
ปากเกงใหตลอด คนตัวใหญชื่นชอบในอารมณบาระหํ่าของตัวเอง คงเปน
ครั้งแรกที่เขาหลุดกรอบหลุดมาดความเปนตัวเอง ไมเคยตามใครก็ไดตาม
ไมเคยอยากจูบใคร แตคนในออมแขนทําใหเขาคิดถึงความหอมหวานนี้
และแนนอนอยากได วายรายตองได!
“ยังจะปากดีอีกไหมหืม”
“ไอสารเลว” เธอยกมือเช็ดปากอยางรังเกียจ มองอีกฝายดวย
สายตาสะอิดสะเอียนราวกับดีรอยสเปนกิ้งกือไสเดือน วายรายยิ่งหัวรอน
หนัก
“เออ เลวแลวไง ผัวเธอไหมละยายผูหญิงอวดดี”
“ไอปากหมา”
“ก็หมาเหมือนกัน สปชเี่ ดียวกันถึงผสมพันธุก นั ได” วายรายแสยะยิ้ม
รายกาจออกมา เธอแสดงความรังเกียจมากเทาไรเขาก็อยากแตจะครอบครอง
เอาชนะ การแขงขันมันอยูใ นสายเลือดอยูแ ลว ผูห ญิงคนนีไ้ มยอมลงใหเขา
เลย เจาหลอนตกเปนรองก็ยังอยากอวดเกงลองดี
“ไอ....”
“เอาสิ ดาเลย จะจูบใหขาดใจ” พอเจอคําขูเ ทานัน้ เองสาวเจาก็ปดปาก
ฉับ คราวนี้มือบางจึงยกตีอกหวังใหเขาปลอย เขาจึงคลายออมแขนแลวจับ
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มือสองขางของเธอ ปลดเนกไทตัวเองออกมาผูกขอมือสองขางของหญิงสาว
ไพลหลังเอาไวอยางแนนหนา
“ปลอยสักที”
“หึ ทาทายเอง แลวจะมารองขออะไรตอนนี้” ตะคอกกลับเสียงตํ่า
เขาเจ็บทีโ่ ดนเธอกัด แตมนั ไมนา โมโหเทาการทาทายอํานาจทีเ่ จาตัวแสดงออก
เขาดันรางเธอไปบนโซฟาหองรับแขก คอนโดฯ นี้แบงเปนสัดสวนเหมือน
คอนโดฯ ของเขา แตหองนี้มันแคบกวาเล็กนอย
“คิ ด จะทํ า อะไรไอ บ  า ปล อ ยสิ ฉั น จะแจ ง ตํ า รวจ” พอทํ า อะไร
ฝายตรงขามไมไดก็ขูฟออางผูพิทักษสันติราษฎร แตถามวาคนตัวใหญ
กลัวไหม บอกเลยคําขูของเธอเหมือนเด็กมากๆ คนอยางเขาถากลัวคง
ไมเขามาวุนวายแตแรก เขาเปนใครไมกลัวอะไรอยูแลว ดวงตาสีฟาหรี่ลง
คาดโทษ
“ยังไมรูตัว”
“รูตัวอะไร” กระแทกเสียงกลับอยางโมโห
“ไมมาตามสัญญา”
“ฉันไมเคยใหสัญญา”
“โอเค เพราะคุณไมมาตามคําสั่งของผัว คราวนี้ชัดไหม” เลิกคิ้ว
ยียวนพลางยื่นหนาเขาใกล เธอถอยหนาออกหางเมมปากแนน จนตอนนี้
รางกายเอนจนแทบจะกลายเปนนอน เหมือนอีกฝายจงใจใหเปนแบบนั้น
โนมใบหนาหาเรื่อยๆ สุดทายกลายเปนเธอนอนหงายไปตามความยาวของ
โซฟา เกลียดเหลือทนกับการตองตกเปนรองในสภาพนี้ สภาพที่ชวยเหลือ
ตัวเองไมไดเพราะแขนถูกมัด
“เลิกมาพูดจาทุเรศแบบนี้สักที เราไมไดเปนอะไรกัน”
“จําไมได?” เขารูว า เธอจําได และตองจําไดแมนยํา ไมมใี ครลืมครัง้ แรก
ของตัวเองไดหรอก โดยเฉพาะผูหญิงซิงๆ อยางเธอ แตก็ทําเปนอวดเกง
ไมเขาเรื่อง
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“จะรื้อฟนทําไม”
“เพราะปากไมตรงกับใจ เอาละ เรามาพูดกันดีๆ ใหเขาใจ ผมไมอยาก
ทําตัวเปนวายรายมากกวานี”้ ขยับตัวเล็กนอยดึงเธอใหลกุ นัง่ แตเขาก็จงใจ
เบียดชิดจนแทบจะหลอมรวมเปนเนื้อเดียวกัน ความรอนจากกายและ
ลมหายใจของเขามันทําใหเธอรูสึกไมโอเค
“เปนอะไร หนาแดง อายหรือครับเมีย”
“ไอปากเสีย เลิกพูดสักที”
“ปากดีอกี แลว ถาดาอีกคําจะจับทําเมียรอบสอง เอาไหม” พอวายราย
พูดมาแบบนี้ พรางฝนผูตกเปนรองก็ไดแตเมมปากฮึดฮัดขัดใจเพราะทํา
อะไรไมได
ดีรอยสมองสํารวจคนหนางอตั้งแตหัวจดเทา พอมาอยูใกลๆ แบบนี้
มันทําใหหัวใจงี่เงาเตนครอมจังหวะ มันเกิดขึ้นเฉพาะกับเธอ เขาเองก็ไมรู
หรอกวาความรูสึกแบบนี้มันคืออะไร รูแตอยากจะเห็นหนาเธอ อยากตาม
ตอแย และอยากใกลชิด แนบชิด มันไมใชความหลงใหลหรอก เพราะเขา
ไมเคยหลงใคร สวนเปนอะไรนัน้ ก็ยงั ไมอยากดวนสรุป ดีรอยสอยากมั่นใจ
มากกวานี้
“มองทําไมนักหนา มีอะไรก็วามา”
“ผมตองการคุณ”
“ไอ...”
“ฟงใหจบ ไหนๆ เรือ่ งมันก็มาถึงขนาดนีแ้ ลว เราเคยมีอะไรกัน ทําไม
ไมกระชับพื้นที่ใหมันพัฒนาไปไกลมากกวาการเปนแคคนรูจัก” วายราย
เสนอทางเลือกอยางละมุนละมอม
“เราไมเคยรูจักกัน”
“แตก็ขึ้นเตียงกันมาแลว”
เรื่องความหามไวใจเถอะ วายรายไมอายหรือแมแตกระดาก ในเมื่อ
สิง่ ทีพ่ ดู มันคือความจริง เขาไมชอบโกหกเสแสรงอยูแ ลว อีกอยางคืออยูกัน
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สองคนตามลําพัง เขาไมเห็นวาจําเปนจะตองอาย
“ปากเสีย ปากไมดี อื้ม” ยังดาไมทันจบปากรอนๆ ก็ทาบลงมาบดขยี้
พรอมๆ มือหนาทีว่ างทาบอกอิม่ ของเธอแลวฟอนเฟนหนักๆ จูบวาจาบจวง
ไรความหวานแลว มือยังรายกาจเคลนคลึงอยางเอาแตใจ ไมคดิ จะผอนปรน
หรือคิดวาเธอจะหวงเนื้อหวงตัวอับอาย
หวานมาก นั่นคือสิ่งที่ดีรอยสรับรู ความหวานนี้หวานลํ้าตราตรึง
เสียจนเขาติดอกติดใจ และมันกําลังพัฒนาการเปนการเสพติด ยิ่งเธอ
เถียงตอบโตหรือดามากเทาไรยิ่งอยากกําราบ ความโมโหกอนหนามันยัง
คุกรุนอยู พอไดลงโทษดวยจูบ รางกายของเขามันก็เรียกรองประทวงวา
ตองการอะไรที่มากกวาจูบ
“หยุดนะ ไอบากาม หยุดสักที”
“อยากบากาม”
“ฉันไมใชของเลนของแกนะ”
“แกกับผัวเหรอหืม” คํารามเสียงตํ่าในลําคอ แลวโฉบเขาหาซอกคอ
ขาวผอง อาปากงับแลวดูดเมมแรงๆ จนกายสาวสะดุง จากนัน้ ก็ใชฟน ขบกัด
ไมไดแรงนัก แตกท็ าํ ใหคนตัวเล็กกวาเจ็บจีด๊ ไดเหมือนกัน เธอดิน้ ขยุกขยิก
ซึง่ ก็ทาํ ไดแคนนั้ เพราะตอนนีเ้ ขาทาบทับมาทัง้ ตัว มือหนาขางนัน้ ก็ยงั บีบขยํา
อกของเธอ แลวเริ่มดึงรั้งเสื้อเปดไหลใหรนลงมาจนเห็นเนินอกอิ่มอวบอัด
เครงขัดมีบราเซียรไรสายหอหุมอยูแทบไมมิด
“อืม เจ็บนะไอบา”
“ตองเจ็บตัวกอนใชไหม ถึงจะรูสึกสินะยายผูหญิงปากดี”
“ยะ อยานะ หยุด ไอบา นี่ปลอย อะ”
รองไดเทานั้นก็ตองผวา เพราะชุดเดรสถูกดึงมากองที่เอว แลวเขาก็
สอดมือไปปลดตะขอบราเซียร จากนัน้ กระชากมันออกจากตัว ตอนนีท้ อ นบน
ของเธอจึงไมเหลืออะไรปกปด แมสายเสื้อชุดเดรสจะคลองอยูกับชวงแขน
แตมันไมมีอุปสรรคเพราะอีกฝายจัดการกระชากทีเดียวสายเล็กๆ ทั้งสอง
กานตมณี 73

ก็หลุดติดมืออีกฝายไป ทอนบนเปลือยเปลาจนรูสึกหนาวเมื่อปะทะแอร
“อยามาปาเถื่อนกับฉัน”
“ดีๆ ไมฟง”
“เราไมไดเปนอะไรกัน แควันไนตสแตนด เมื่อไรนายจะเขาใจสักที
ฮะไดคนโรคจิต อื้อ อืม” อยากดาก็ตองเจอจูบ คราวนี้มืออีกขางขยี้ขยําอก
อิ่มเปลือยเปลา นุมนิ่มคัดแข็งสูมือขนาดนี้จะใหเขาปลอยไปเหรอ ไมมีทาง
หรอก เขาจะไมยอมใหไอตัวผูหนาไหนมาซํ้ารอยเปนอันขาด
ปากหวาน คอก็หวาน คราวนี้เขาจะชิมสวนอื่น ปากรอนๆ ซุกไซ
ดอมดมผิ ว ขาวสะอาดอย า งตะกรุ ม ตะกราม ไม ส นใจไยดี อ ะไรทั้ ง นั้ น
ตอใหดิ้นจนหมดแรงเขาก็ไมสน ปากดีกับเขากอนมันตองยอนใหหนัก
เอาใหตองครวญครางเรียกชื่อเขาซํ้าๆ จนขาดใจเลยนั่นแหละ
“ปะ ปลอย อยานะ อา...” ไมเขาใจทําไมเสียงบาๆ นัน่ จึงหลุดออกมา
ยามปากรายกาจอาครอบดูดดึงยอดอกสองขางสลับไปมา เธอเหลือบเห็น
สายตาคมกลาเปลงประกายชัยชนะเหลือบมอง ขณะปากยังคงทําหนาที่
จนเธอต อ งเบื อ นหน า หนี ดิ้ น รนหวั ง หลุ ด พ น จนเขาเทนํ้ า หนั ก กดลงมา
เปนการเอาคืน
“อืม หวาน”
“ไอลามก”
“ก็ลามกกับเมีย จะดิ้นทําไม ดิ้นไปก็หนีไมได”
“แกจะมาทําแบบนี้กับฉันไมได”
“อยามาเรียกจิกสมอง จะยัดเยียดความเปนผัวใหเดี๋ยวนี้”
“ตองการอะไรจากฉัน แควันไนตสแตนด ก็แคอารมณพาไป ยัง
หนาดานมายุงกับฉันอีก” สูดวยกําลังไมไดก็ตองสูรบกับอีกฝายดวยวาจา
แตคนตัวใหญไมสะดุงสะเทือนหรอก คนอยางไอดีรอยสหนาดานอยูแลว
จําเปนตองสนดวยหรือ
“หึ ครั้งกอนแคเผลอ แคพลาด งั้นครั้งนี้ผมจะทําใหคุณวอนขอ
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เอาสิ มาดูกันวาไมเมาแลวผมจะทําไดไหม ถาผมทําคุณครางเรียกได คุณ
ตองเปนเมียผมตลอดชีวิต”
วายรายประกาศกราว โนมใบหนาแลวบดขยี้ปากบนกลีบปากอิ่ม
อีกครั้งและอีกครั้ง เธอทําไดเพียงสงเสียงอืออาเหมือนเดิม พยายาม
เลี่ยงหลบ แตดีรอยสขบปากลางแลวใชมือบีบเคลนอกอวบอิ่มกอนเลื่อน
ปากครอบครองดูดดึงเปนรอบที่สอง ความโมโหแลนลิ่วที่เธอเอาแตแสดง
ทาทีรังเกียจ ยิ่งเธอไมเสียดายสิ่งที่เสียไปเขาก็ยิ่งอยากเอาชนะ ไมใชแค
เอาชนะรางกาย แตเหมารวมหัวใจของเธอดวย
สัมผัสแบบนี้ ความรอนแรงผสมความรุนแรง รางกายของเธอควร
ตอตาน เขากําลังจะขมขืนเธอนะ แตทาํ ไมกัน รางกายของเธอกลับแอนหยัด
ไมยอมเชื่อฟง ลิ้นรอนๆ ตวัดรัดดึงยอดอกจนผวาตาม พอเขาถอยปาก
ออกก็รีบกระเสือกกระสนยกหยัดขึ้นหาเหมือนวาจะขาดใจเสียใหได
เกลียด...เกลียดตัวเอง พรางฝนไมคิดวาความใกลชิดระหวาง
ชายหญิงซึ่งไมไดมีเสนหาใดๆ ตอกัน แถมยังเปนคนแปลกหนา กลับมี
แรงดึงดูดอันนากลัว
เธอตองการเขา คือความจริงที่กระแทกความรูสึก รางกายไมยอม
เชื่อฟง อยากโกงตัวหนีแตทําอะไรไมไดเลยเมื่อเขาขบยอดอกของเธอ
สวนอีกขางก็ใชทอ งนิว้ บีบคลึงปลุกเราเลนดวยความชํา่ ชอง สงผลกลายเปน
ความทรมานรวดราวพุงโจมตีไปกระจุกตัวกลางกายเปนมวนคลื่นหมุนวน
จนตองแขมวเกร็ง
“ยะ หยุดนะ ไอบา”
“หึ” เขาไมตอบแคทํานํ้าเสียงในลําคอ นั่นเพราะดีรอยสจับกระแส
เสียงของเธอได เสียงดานั่นมีความแผวพราสั่นสะทานไมมีความมั่นคง
แบบนี้ตองยิ่งแกลงใหหนัก เขาคอยๆ รูดชุดเดรสที่คางคาตรงสะโพกออก
ไปตามเรียวขา คราวนี้ก็เหลือเพียงแพนตี้ที่ขวางกั้นรางกายของเขาและเธอ
“บะ บอกใหหยุดไง”
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“เกงเหลือเกิน กับผัวเนี่ย”
“ฉันไมใช...”
“แลวทีน่ อนบดขยีด้ ดู นมอยูน เี่ ขาเรียกอะไร แกผา สีกนั เลนๆ งัน้ เหรอ”
เขาเงยหนาจากอกอิ่มจองเขม็ง ตกเปนรองยังจะมาปากดีเถียงฉอดๆ จะ
เขาดายเขาเข็มกันอยูแ ลวยังพูดมาไดวา ไมใชผวั ไมไดเปนอะไรกัน ยายคน
อวดดีใชตรรกะอะไรคิดกัน สวยเสียเปลาแตไมรูจักใชสมอง คนอยาก
รับผิดชอบก็ปฏิเสธอยูนั่น วายรายหัวรอนหงุดหงิดไปหมด
ดวงตาสีฟา กราวกระดาง กอนจะอาปากดูดกลืนยอดอกสีสวยระเรื่อ
ดวยความรอนแรง จากอีกขางไปอีกขาง สลับซุกไซใบหนาและไรเคราบน
เนินอกและรอบๆ ยอดอกสีชมพู ดูดกลืนทิง้ รอยสีแดงตีตราประทับ พอเขา
ดูดดึงเมื่อไรเธอก็ผวากัดปากพยายามตอตานไมสงเสียงคราง
“ทําไมไมตอบละ”
“คนจะเปนผัวเมียตองรักกันยังไงละไอบา ไอประสาท”
ด า อี ก แล ว ก็ ต  อ งผวาเมื่ อ นิ้ ว ร า ยๆ ไต จ ากหน า ท อ งสอดเข า ใน
ขอบแพนตี้สีดําบางเบาของเธอ เขาเงยหนาแลวยิ้มเหยียดๆ คนอวดดี
หนีบขาแนน เขาจึงขยับตัวกดเขาบนตนขาเธอแรงๆ เมื่อเจ็บขาเรียวก็
แยกออกจากกัน จึงถือโอกาสแทรกรางกาย กอนหยัดตัวทึ้งเสื้อผาตัวเอง
ออกใหหมด เดี๋ยวจะนอยหนาเมีย
“ดาเกงจริง คนไมใชผวั เมียกันเขาทําแบบนีก้ นั ไดเหรอ แกผา นอนคุย
ใชไหม” ถามนํ้าเสียงยียวน ยิ่งเห็นดวงตากลมโตโกรธขึ้งมากเทาไรก็ยิ่ง
พอใจมากเทานั้น พอจัดการเสื้อผาเรียบรอยก็ทาบทับความเปลือยเปลา
สอดมือเขาไปในแพนตี้ใหมอีกครั้ง แลวยุมยามยังสวนไวตอความรูสึก
“มะ ไมนะ หยุดสิ”
“อืม ยอมเปนเมียหรือยัง”
“ไม ฉั น ไม ใ ช เ มี ย นาย ไอ อ ะ !” ร า งเล็ ก ผวาเมื่ อ นิ้ ว มื อ ร า ยกาจ
แทรกซอนเขามา กดดันความรูสึกของเธอใหทรมานหนักกวาเดิม วาจะ
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ไมสงเสียงนาเกลียด แตตอนนี้เธอไมไหวแลวจริงๆ แขนที่ถูกมัดมันทําให
ทุรนทุรายเปนสองเทา การเปลงเสียงออกมาดูเหมือนจะเปนทางเดียว
ที่ทําใหเธอไดระบายความรูสึก ดวงตากลมโตขุนขวางและฉํ่าปรือ
ลางสังหรณบางอยางบอกพรางฝนวาเธอกําลังจะแพ รางกายบิดเรา
ทั้งที่สัมผัสของเขาเนิบนาบ และใช มันสรางคลื่นมวนประหลาดปนปวนใน
ชองทองตีวนเหมือนมีบางอยางอัดแนน ซึ่งอธิบายออกมาเปนคําพูดไมได
ปากอิ่มเดี๋ยวกัดเดี๋ยวเผยออาเปลงเสียงครางกระเสาในที่สุด
“เอาสิ ยังจะดื้อบอกไมใชเมียอีกไหม”
“อะ ไอ ชะ ชั่ว”
เสียงใสกระทอนกระแทน ดาไมเต็มเสียงนัก เธอกลั้นอาการสะอึก
อาการหายใจไมทั่วทอง ใบหนาเนียนสะบัดไปมาจนผมยาวกระจัดกระจาย
บนโซฟาตัวยาว คนมองเห็นแลวตองเลียปากทีแ่ หงผาก กอนอาครอบครอง
ดูดรัดยอดอกเนนๆ ทั้งสองขางและเธอแอนหยัด
“ดาวาผัวชั่ว แตแอนตัวหาแบบนี้เรียกวาปากไมตรงกับใจนะครับ
คุณผูหญิง”
“ละ เลว”
“ยอมเลว ถาไมอยากขาดใจตายเพราะความทรมานก็ขอรองผัว
ตอนที่ ผั ว ยั ง ใจดี ” นํ้ า เสี ย งแหบพร า มาพร อ มปากที่ เ คลื่ อ นลงตํ่ า เข า หา
แผนทองแบนราบ เขาคลุกเคลาจนพอใจก็เกี่ยวแพนตี้ออกไปจนพนขา
ขางหนึ่ง สวนอีกขาเขาปลอยใหแพนตี้คางเติ่งไวแบบนั้น
“โคตรนาขยี้”
ดีรอยสยกตัวขึน้ เล็กนอยเพือ่ มองความงามตลอดราง เธอสวยจริงๆ
สวยแบบหาตัวจับยาก แคความเนียนละมุนของผิวก็นาสัมผัส ยังจะอกอิ่ม
เอวคอด สะโพกผาย จะไมใหเขาหลงใหลไดอยางไร แตนไี่ มใชประเด็นหลัก
หรอก เพราะสิง่ ทีท่ าํ ใหเขากระหายอยากก็คอื ความดือ้ รัน้ ปฏิเสธของเจาของ
รางกายสวยๆ นี่ตางหาก
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“อยามอง”
“เคยเห็นหมดแลวจะหวงทําไม อยาแมแตจะคิดนะพรางฝน วา
คนอยางไอดรี อยสจะปลอยใหใครมาทับรอย เธอเปนของฉัน” เขาเอยเสียง
ลอดไรฟน จินตนาการไมออกจริงๆ วาถาเห็นเธออยูคนอื่นเขาจะบาคลั่ง
ไดขนาดไหน ทั้งที่ตลอดชีวิตมานี้เขาไมเคยไยดีตอสตรีทั้งโลก
“เห็นแกตัว อื้ม”
“แลวใชผัวไหม” เขากลั่นแกลงเธอดวยผละมือออก เหลือบตามอง
คนอวดดีที่ตอนนี้สีหนาทรมานสุดๆ เธอกําลังตองการเขา นี่แหละคือสิ่งที่
วายรายปรารถนา แตเจาตัวยังปากดีไมเลิก คงตองมอบความซาบซาน
ดวยบทเพลงชิวหาสินะถึงจะยอมได
“มะ ไมใชสักหนอย ไม อืม อยา”
วายร า ยหั ว เราะในลํ า คอ เขาสั ม ผั ส เล า โลมตรงๆ จุ ด ดวงตา
เหลือบมองใบหนาเนียนที่ตอนนี้แดงกํ่าทําทาจะรองไห
“ยะ อยา...”
ทําไมเสียงของเธอมันชางไรนาํ้ หนัก แผวพราเกือบไมไดยนิ พรางฝน
คงสิ้นทาแลวจริงๆ ความทรมานบิดมวนกลางรางกายนั่นอีก มันทําใหเธอ
อยากรองไห สงสายตาไปให แตไมรูเลยวาสายตาของเธอมันเปนแบบไหน
จึงทําใหเขาสงสายตาแวววาวตอบกลับมาราวกับเขาพึงพอใจกับอาการ
บิดเราที่เกิดขึ้น
“หามได”
“อืม ยะ หยุด”
“อยากให ห ยุ ด จริ ง ๆ เหรอ อยากให ผั ว หยุ ด หรื อ ต อ งการอะไร
ที่ มากกวานี้”
คําถามของเขาเธอไมเขาใจหรอก มันแปลก และสมองเธอคิดอะไร
ไมออก มันรวดราวไปหมด ทั้งตัวไดแตดิ้นรนบิดกายใหเขาแตะตอง
มากกวาเดิม เธอแพแลวจริงๆ พรางฝน
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“อยาทํา เรามะ ไมไดเปน...”
“ยิง่ กวาเปน ถึงขนาดนีแ้ ลวยังจะปากแข็ง ยอมรับไดแลวฝน ยอมรับ
ผัวตัวเองมันไมมีอะไรนาอายเลย”
“ระ เราไมได ไม รักกัน” ตอบเสียงเบาติดๆ ขัดๆ แทบไมไดยิน เธอ
ตองการมีอะไรกับคนที่รัก ไมใชแคความฉาบฉวยเหมือนของเลนที่เขา
กําลังอยากเอาชนะ
“ความรักเดี๋ยวมันก็มาเอง แตตอนนี้เธอเปนของฉัน เขาใจไหมเธอ
เปนของฉัน” แลวเขาเองทีเ่ ปนฝายทนไมไหว หยัดลุกแลวคุกเขาเพือ่ เตรียม
ครอบครอง และนั่นทําใหดวงตากลมโตเบิกกวางกับสัดสวนของกายชาย
ที่ใหญโตจนนากลัว มันตองเจ็บมากแนๆ หากเขามาอยูในกายเธอ
“ใหตาย อยาทําหนาแบบนั้น” ไมรูหรือวาความดิบเถื่อนของผูชาย
มันจะยิ่งทํางานหนักเพียงแคเห็นสายตาขลาดกลัวปนเชิญชวนผสมอยากรู
อยากลอง
“ขอรอง อยาทําแบบนีก้ บั ฉัน” หมดแลวความเกงอยางทีเ่ คยแสดงออก
ขยาดจนหลับตาแนน และนั่นทําใหอารมณโกรธอยากเอาชนะของดีรอยส
ดาวนลงเกือบครึ่ง เขาไมใชคนเลวราย ไมเคยขมเหงผูหญิง รูวาสิ่งที่ทําอยู
มันแย หากเพราะไอหัวใจงี่เงามันสั่งการ เขาก็หามตัวเองไมไดเหมือนกัน
“ฝน อยากลัว”
“ไม มันนากลัว”
“ปลอยใจไปดวยกัน อยาเกร็ง เราจะมีความสุขดวยกัน ฉันเปนของ
เธอ”
อา...ประโยคทายของเขาทําไมทําใหหัวใจของเธอฟูฟองเตนแรง
มากกวาเดิม ฉันเปนของเธอ...มันเหมือนกับวาชีวิตนี้เขายอมศิโรราบ
ตอเธอแลว หากความจริงรางกายของเธอตางหากที่ฝนธรรมชาติตอไป
ไมไหว แรงขับเคลือ่ นภายในตอบรับ แมจะเจ็บเมือ่ เขาแทรกกายดิง่ ลึกเขามา
จนเต็มแนนในครั้งเดียว
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“อะ เจ็บนะไอบา”
“ผัวก็เจ็บเหมือนกัน” ความนุมนิ่มโอบรัดตัวตนจนหายใจไมทั่วทอง
ดีรอยสตองคอยๆ ผอนลมหายใจทางปากสลับบดกรามแนนเพื่อไมให
ตัวเองขยับตัวเร็วไป การตองรอคอยใหกลามเนื้อเธอคุนเคย มันเปนอะไร
ที่สรางความทรมานใหวายรายสุดๆ
ด า นพรางฝนนอกจากความเจ็ บ ก็ มี ค วามอึ ด อั ด แทรกซึ ม เข า มา
เสียงใสแอบครางออกมาอีกครั้งหลังความเจ็บเจือจางทุเลาลง เปลือกตา
บางใสปรือขึ้นจึงพบวาอีกฝายโนมใบหนาแลวลมหายใจรอนๆ ก็รินรด
พวงแกมอยูเพราะเธอเบี่ยงหนาหันขาง
“หันหนามา”
“ไม”
“อยาดือ้ สิครับ หันมามองคนหลอหนอยเร็ว เดีย๋ วแกมดั ให” ตองการ
เขาจะแยแตยังปากดี จึงตองมีการลอลวงสักนิด แลวเจาตัวก็หันมา ดวงตา
กลมโตสุกใสมีนํ้าคลอเล็กนอย ตอนแรกยังแวดๆ ใสจนแกวหูแทบระเบิด
ตอนนี้มีนํ้าตาเหมือนเด็กนอยจริงๆ หลายบุคลิกเหลือเกิน
“เด็กขี้แย” จูๆ ดีรอยสก็อยากทําอะไรออนโยน ยกมือเช็ดนํ้าตาตรง
หางตาอยางเบามือ คงเกิดจากความเจ็บเมื่อครูกระมัง ฉะนั้นเขาควร
ออนโยนกับเธอใหมาก
แตกน็ ะ...สัญชาตญาณของนักลาบางทีเมือ่ อารมณมนั พีคสุด ดีรอยส
ไมมั่นใจวาเขาจะเบามือกับเธอไดมากนอยแคไหน
“ฉันไมใชเด็ก โตแลว”
“ใช โตแลว และมีผัวแลวดวย” ดีรอยสเอยนํ้าเสียงทะเลน แลว
ตอกยํ้าดวยการเบียดบดสะโพกเขาหาในจังหวะเนิบนาบ จากนั้นก็ทวี
ความเร็วมากขึน้ ทีละนอยจนสาวเจาเมมปากแนน ดวงตาคูง ามเผลอเวาวอน
หึๆ ไมเสียแรงเลยที่ปลุกเราอารมณจนเธอยินยอม เขาเอื้อมมือเพื่อแกมัด
ใหจนสาวเจาเปนอิสระ มือเล็กตะปบบนตนแขนแกรงแลวตะกายแรงๆ
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เปนทางยาว
“ใหตาย ซาดิสม”
“ฉันเจ็บ นายก็ควรเจ็บดวย”
“ดีรอยส เรียกสิ เรียกชือ่ ผม ไมเรียกไมพาตะกายสวรรคนะ” ขณะที่
พูด ปากรอนๆ ก็ดดู กลีบปากอิม่ ไปดวย สะโพกแคบถีร่ วั จนรางเล็กโยกคลอน
โซฟาตัวนีก้ ลายเปนสังเวียนรักไปแลว แตเหมือนเขาจะยังไมพอ เขาตองการ
พืน้ ทีอ่ กี สักหนอย อยางนอยครัง้ ทีส่ องไมอยากโลดโผนอะไรมาก เขาอยาก
มองหนาเซ็กซี่ของคนตัวเล็กจึงโอบอุมเขาหาลําตัว
“อะ ไอบา”
“ไปหองนอนกัน”
“ไม อยาทําแบบนี้”
“แบบไหนหืม แบบนี้หรือเปลาครับ” ดีรอยสหยอกเยา ระหวางเดิน
ก็เบียดบดสะโพกเขาหา แลวทุกครั้งเจาตัวก็บีบรัดตัวตนของเขาแนนจน
แทบขยับไมได อะไรจะรูสึกดีไปกวานี้ไมมีอีกแลว เขาจะหลงเธอหัวทิ่ม
ก็เพราะเจาหลอนเปนนางมารที่กําลังครอบงําเขาโดยไมรูตัว
ดานพรางฝนแทบไมหลงเหลือความเกงอะไร โอบแขนรัดรอบลําคอ
แกรง ดวงตาหรี่ปรือ เมมปากสลับสงเสียงคราง จิกเล็บบนตนคอเขา แลว
งับบากวางระบายความซานสยิว จุดเชื่อมผสานเกิดการเสียดสีที่เร็วขึ้นเธอ
ก็บิดเกร็งรางกาย พอเหมือนจะไตขึ้นไปจุดพีคเขากลับหยุดลงดื้อๆ
“คนบา อื้อ อยาแกลง”
“อยากใหหยุดไมใชหรือ”
“อื้อ ชวยดวย”
อารมณทรมานนี้เธอจะทนไดอีกนานสักแคไหน นํ้าตาซึมลงหางตา
อีกครั้งเมื่อเขาผลักประตูหองนอนเขามา แลววางเธอลงบนเตียง ดึงหมอน
มาสอดรองรับสะโพกแลวตอกอัดถี่ยิบ เห็นใบหนาหลอเหลาเกร็งเขม็งมี
เม็ดเหงือ่ ผุดพรายเต็มไปหมด แตมนั ไมไดนา รังเกียจ กลับสงผลใหอกี ฝาย
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แลดูเซ็กซี่ฮ็อตปรอทแตกอยางรายกาจ เขาดูดีไปหมด มัดกลามทอง
กลามแขนแนนมากๆ
“แอบมองแบบนี้คิดอะไรอยู”
“เลว ไมไดคิดสักนิด อืออะ ดีรอยส”
“อา...ใช เรียกชื่อผม คนดี เรียกอีก ผัวอยากไดยิน”
เขาเรียกรอง ตอกอัดสะโพกเขาหาเธอระรัว แหงนหนาคํารามสลับ
กมมองจุดผสาน ภาพที่เห็นยิ่งทําใหเดือดดาลในอารมณ ผสมแรงบีบรัด
รอบกายนั่นดวยแลวแทบระเบิดแตกออกเปนเสี่ยงๆ ตองกลั้นใจแลวหยุด
ทุกอยาง โนมใบหนาฟอนเฟนอกอิ่มที่สะบัดกวัดแกวง กอนที่เขาจะเปน
คนทนไมไหวเสียเอง
“มะ ไม”
ความพายแพเปนสิ่งที่ไมอาจยอมรับ ทวารางกายของพรางฝนกําลัง
ทรมานอยางหนัก ดวงตาคูงามฉํ่าปรือมองอีกฝายอยางเวาวอนและตัดพอ
ในเวลาเดียวกัน เขาเหลือบตามอง ยิ้มขมๆ เลื่อนใบหนาดูดกลีบปากเธอ
ทั้งบนลางและเลียไลตวัดเบาๆ
“อยาดื้อสิครับเมีย เดี๋ยวทรมานนะ”
นี่คือสัญญาณเตือนเมื่อเขาหมสะโพกใสราวกับพายุหมุน รางเล็ก
กระเดงกระดอนบนเตียงกวาง มีหมอนสอดรองรับดวยแลวทําใหตําแหนง
หลอมรวมยิ่งเบียดชิด แลวพอเขาหยัดกายทําทาจะถอยหาง มือบางก็
ตะปบเหนี่ยวรั้งแขนของเขาไวแลวจิกแนน สวนอีกขางตะกายเปนทางยาว
ใหตายดับ ฤทธิ์เยอะจริงๆ ซาดิสมกับมาโซคิสมมาเจอกันสินะ เขาหัวเราะ
เบาๆ เบียดบดตัวตนเขาหารุนแรงจนเธอบิดตัวมากขึ้น
“เรียกกอน เรียกวาผัว”
“คนบา ไม ฉันไม อะ”
“เร็วๆ ถางั้นจะหยุดทุกอยาง”
เขาโรมรันเนิบนาบออยอิ่งแลวก็หยุด แตมือยังคงเฟนอกอิ่ม แลวก็
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ขยับสะโพกใหม ทําเอาคนใตรางถึงกับนํ้าตาซึม ดวงตาปรือปรอยทั้งโกรธ
ทั้งเรียกรองในเวลาเดียวกัน เขาชอบที่จะมองสีหนาทรมานจากความสุข
ของเธอ เห็นแลวอยากฟดอยากแกลง
“ละ เลว”
“ใหโอกาสอีกครั้งนะพรางฝน ถาไมเรียก ผมจะลุก” ดวงตาคูคม
กราวกระดางอยางรอคอย เขาหยุดทุกการกระทํา มีแคมือที่ยังบีบเคลน
อกอิม่ แลวใชทอ งนิว้ เกลีย่ ไลปลายยอด บีบคลึงเรียกรองไมใหความวาบหวิว
จางหายไป ดีรอยสจะไมไหวแตตองทนเพื่อใหตัวเองไดสิ่งที่ตองการ
“พูดออกมา พูดวาผมเปนผัว อืม เปนสามีก็ได เร็วๆ ไมงั้นละก็”
“ชวยฉัน ชวยฉันที ไอผัวบา ไอสามีบา ฉันเปนเมียของนาย อะ อื้อ”
ตวาดแหวออกมาดวยความโมโห หลับหูหลับตาพูด เมมปากเปนเสนตรง
เมื่อเขากระแทกกระทั้นกายเขามาเบียดบดหมุนวนชิดเสียจนเกือบกลืน
เปนเนื้อเดียวกัน มือบางจึงเลื่อนลูบไปจิกหัวไหลหนา
“เยี่ยม” พูดนํ้าเสียงแหบพราดุดัน โรมรันถี่ยิบจนไดยินเสียงเนื้อ
กระทบเนื้อ คนตัวเล็กสะบัดใบหนาแอนหยัดบิดกาย มวนคลื่นประหลาด
ในชองทองมันตีรวนมากขึ้นทีละนอย เธอกําลังจะไมไหว บิดเกร็งมือเทา
ยกลําตัวใหเขาระรัวเขามาอยางลืมอาย
“ดีรอยส”
“พรางฝน”
“ชวยดวย ฉัน อืม กรีด๊ !” เธอหวีดรองดวยความซานเสียวเมือ่ ไมอาจ
ทนตอไป เขากระหนํ่าพรํ่าระรัวรักใสเขามาจนรางกายโยกคลอนรุนแรง
กอนกดตัวแนนในจังหวะสุดทาย
“ฝน โอ!”
เสียงคํารามดังกึกกองหองนอน เพราะแอรในหองนอนยังไมทันเปด
เธอกับเขาจึงชื้นเหงื่อไปหมด รางใหญทิ้งตัวทาบทับ สูดดมความหอมจาก
ซอกคอขาว ปลอยใหหัวใจเตนรัวสักพักจึงคอยๆ ขยับตัวแลวจูบบน
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หนาผากของคนดื้อ ความสุขที่ดีรอยสไดรับมันมากเหลือเกิน มากจนเขา
เริ่มแนชัดตอหัวใจตนเอง
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