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"I feel about sex the way vampires feel about blood."

เซ็กซ์ ส�ำหรับฉันแล้ว ก็ไม่ต่ำงอะไรกับเลือดส�ำหรับแวมไพร์หรอก
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เสียงหอบหายใจถ่ีกระชั้น เสียงหัวใจเต้นดังออกมาข้างนอก และเสียง

เน้ือผ้าเสียดสีกันตอนที่ร่างของคนสองคนขยับเบียดแนบชิดแทบรวมเป็น 

หน่ึงเดียว ความร้อนรุ่มราวกับไฟเผาโหมกระหน�่าอย่างหนักหน่วงรุนแรงขึ้น 

ทลีะน้อยเมือ่ยามร่างสงูท่ีอยู่ด้านบนขยับกระแทกกระทัน้เข้ามาอย่างดบิเถ่ือน 

ท�าให้รู้สึกราวกับท้ังร่างก�าลังจะแตกออกเป็นเสี่ยงๆ 

ทัง้หมดท�าให้ฉนัหลงมวัเมาอยู่ในห้วงอารมณ์ จมดิง่ลกึลงไปเร่ือยๆ ไม่มี

ที่สิ้นสุด สองแขนเหว่ียงสะเปะสะปะไปโอบรอบคอเขา ก่อนจะรั้งผู้ชายที ่

เพ่ิงเจอกันคร้ังแรกเมื่อไม่ก่ีชั่วโมงก่อนเข้ามาใกล้ ใกล้มากพอจะลิ้มรสเขา 

ด้วยริมฝีปากและปลายลิ้นท่ีช�่าชองของฉันได้ 

จูบน้ันท�าให้เขาเร่งจังหวะข้ึนคล้ายกับฉันเพ่ิงเติมเชื้อเพลิงเข้าไปใน 

กองไฟ ได้ยินเสียงค�ารามแผ่วเบาของเขาท่ีข้างหู สองมือจิกเล็บลงบน 

แผ่นหลังของเขา ก่อนท่ีฉันจะย่ืนหน้าเข้าไปกระซิบข้างหู

"...อีก"

เพราะแค่น้ีมันยังไม่พอ

บทน�ำ
Let's Play A Love Game, Baby.
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"...เร็วข้ึนอีกสิ"

มันยังเติมเต็ม 'ความต้องการ' ของฉันไม่พอหรอก

เขาเร่งจังหวะขึ้นตามค�าสั่งของฉัน ความรู้สึกร้อนจัดแผ่ซ่านไปท่ัวร่าง 

แรงกระแทกส่งผ่านความสุขให้กระจายตัวไปท่ัวจนร่างกายเร่ิมชา น้ิวเท้า 

เกรง็แน่น หยดเหง่ือจากหน้าผากเขาท่ีก�าลงัออกแรงอย่างหนกัหน่วงหยดลงมา 

บนร่างฉัน และช่วงเวลาน้ีเองท่ีฉันชอบท่ีสุด เพราะในหัวจะมีเพียงสีขาวโพลน 

กับความรู้สึกสุขล�้าท่ีท�าให้ลืมทุกสิ่งทุกอย่างไปจนหมดสิ้น

"...!"

ความรู้สึกสยิวท�าให้ต้องกัดฟันไม่งั้นคงร้องเสียงหลงไม่เป็นผู้เป็นคน 

ฉันเบียดกายเข้าหาเขาเพ่ือบอกให้รู้ว่าเริ่มจะไม่ไหวแล้ว และจังหวะสุดท้าย

ของเขาก็ท�าให้ร่างฉันบิดเร่าเหมือนใจจะขาด แต่ก็มาพร้อมกับความสุขล�้า 

จนร่างกายอ่อนยวบยาบไปหมด ไม่ก่ีวินาทีหลังจากนั้นฉันก็รู้สึกถึงช่วงท้อง 

ท่ีบีบรัด น้ิวเท้าเหยียดเกร็ง ฉันกอดร่างเขาไว้แน่น ก่อนที่เราจะไปถึงฝั่งฝัน

พร้อมๆ กัน

เขากอดร่างฉันไว้แน่น ก่อนจะย่ืนหน้าเข้ามาจูบหน้าผากฉันอย่าง 

อ่อนโยน แล้วทิ้งตัวลงนอนหงายอย่างเหน่ือยอ่อน ก็ไม่แปลกหรอก คงจะ 

หมดแรงสิท่า ออกแรงซะขนาดน้ัน...

"รู้สึกดีมั้ย" เขาเอ่ยถามเสียงหอบกระเส่า ดูท่าทางพึงพอใจกับความสุข

ระลอกแรกท่ีเพ่ิงผ่านพ้นไป แน่ล่ะ คงไม่มผีูห้ญิงคนไหนจดัให้เขาได้อย่างถึงใจ

เท่าฉันอีกแล้ว

"ก็ดี" แต่มันก็ยังไม่พออยู่ดี "แต่ใครบอกว่ารอบเดียวพอ"

"เอ๊ะ..." เขาอึ้งไปก่อนจะหัวเราะ "อีกรอบจะไหวเหรอคุณ"

"ฉันไหว คุณน่ันแหละไหวรึเปล่า"

ฉนัถามพร้อมกับขยับขึน้ไปเป็นฝ่ายอยูด้่านบนเอง เล่นเอาเหย่ือของฉนั

ในคืนนี้ถึงกับสะดุ้ง

"เดี๋ยวสิ เอาจริงเหรอ..."

"จริง"

"แต่ว่าผม..."
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"ถ้าไม่ไหวก็อยู่เฉยๆ ไป ฉันจะท�าเอง"

"อ๊ะ..."

"ไม่ต้องห่วงนะ รับรองว่ารู้สึกดีแน่ :)"

"...!!!" ร่างของผู้ชายที่อยู่ด้านล่างตัวฉันถึงกับกระตุกเกร็งเมื่อถูกฉัน 

รกุอย่างหนกั และถึงจะบอกว่าไม่ไหวแต่ร่างกายเขาก็ยังตอบสนองอยู่ด ีผูช้าย

ก็อย่างนี้แหละ

"คุณ...นี่มัน...ไม่ธรรมดาจริงๆ เลย" เขาพูดแต่ละค�าอย่างยากล�าบาก 

สองมือช่วยประคองเอวบางของฉันให้ได้จังหวะตามที่เขาต้องการ แต่ฉันไม่

ปล่อยให้เขาเป็นผู้น�าในยกท่ีสองอีกหรอก รอบแรกเขาได้ไปแล้วน่ีนา

"บอกให้อยู่เฉยๆ ไง"

"...!?!" เขาท�าท่าจะพูดอะไรอกีสกัอย่างก่อนจะร้องออกมาไม่เป็นภาษา 

เมื่อฉันขยับร่างกายเร่งจังหวะเร่าร้อนจนคนท่ีอยู่ใต้ร่างหมดหนทางจะสู้  

ความหวามไหวก่อตัวข้ึนอีกคร้ัง ก่อนจะระเบิดออกราวกับดอกไม้ไฟกระจาย

อยู่ในร่าง

พอเหนื่อยจนรู ้สึกว ่าไม่ไหวแล้วน่ันแหละ ฉันถึงยอมปล่อยเขา 

ให้เป็นอิสระก่อนจะท้ิงตัวนอนและหลับตาลง...

แล้วอีกหนึ่งคืนก็ผ่านไป เหมือนกับคืนก่อนหน้า แล้วก็ทุกๆ คืนที ่

ผ่านมา...และคงจะเป็นอย่างน้ีต่อไปเรื่อยๆ เพราะหากขาดความสัมพันธ์ 

ทางกายท่ีร้อนแรงไปฉันก็คงอยู่ไม่ได้หรอก

เหมือนกับแวมไพร์ท่ีมีชีวิตอยู่ได้ด้วยการดื่มเลือดยังไงล่ะ
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เช้าวันต่อมา ฉันสะดุ้งตื่นด้วยเสียงโทรศัพท์ท่ีดังย่ิงกว่าสัญญาณเตือน

ไฟไหม้

ไม่สิ ไม่น่าจะใช่เช้าหรอก น่าจะบ่ายแล้วมากกว่า ฟ้าสว่างออก 

ขนาดนี้น่ะ

ฉันยกมือขึ้นขย้ีตาก่อนจะลุกขึ้นนั่งบิดข้ีเกียจ จากน้ันจึงหันมองไป 

ข้างตัว แล้วก็พบว่า 'เขา' ยังคงนอนหลับปุ๋ยท่าทางสบายใจเฉิบ เจอเสียงดัง

ขนาดนี้ยังจะหลับได้อีก สงสัยเมื่อคืนฉันจะ 'จัดหนัก' เกินไปหน่อยมั้ง

เสียงโทรศัพท์ดังจนจบเพลงก่อนจะวนกลับไปขึ้นต้นใหม่อีกรอบ  

ตอนน้ันเองท่ีฉันเร่ิมร�าคาญจนต้องยอมลุกจากเตียงไปควานหาไอโฟนซึ่ง 

นอนนิ่งอยู่บนพ้ืนพรมโดยมีกองเสื้อผ้าวางทับระเกะระกะอยู่...

ว่าแต่ไม่น่ายอมให้ 'หมอนัน่' ตัง้เพลงน้ีเป็นเสยีงเรยีกเข้าประจ�าตวัมนัเลย  

น่าร�าคาญชิบเป๋ง เพราะฉะน้ันสิ่งแรกท่ีฉันแว้ดใส่ 'หมอนั่น' ทันทีที่กดรับสาย

แล้วแนบไอโฟนกับหูก็คือ...

"ฮัลโหล! จะโทรมาท�าไมแต่เช้าเน่ีย คนเค้าก�าลังนอนหลับสบายๆ!"

1
He's Just My Sex (less) Friend.

(เขำก็แค่เพื่อนชำยท่ีไม่ได้มีอะไรกันเฉยๆ)
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[แหกตาดูหรือยังว่ามันก่ีโมงแล้ว]

"อะไรของแก นี่เพ่ิงจะ..." ฉันดึงไอโฟนออกห่างจากหูเพ่ือมาดูเวลา 

บนหน้าจอ ก่อนจะตกใจจนตาโตเมื่อเห็นว่าตอนนี้เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงกว่า

แล้ว "ท�าไมเพ่ิงโทรมาป่านนี้ แล้วฉันจะกลับไปอาบน�้าแต่งตัวทันได้ไง นัดเขา

ไว้บ่ายสองนะ!"

[...]

"โอ๊ยยยยย งั้นแค่น้ีนะ เดี๋ยวฉันรีบกลับบ้านก่อน"

[กลับยังไง]

"เรียกแกร็บไง ถามแปลก ฉันเคยขับรถไปเท่ียวด้วยเหรอ"

[อยู่ไหน คอนโดฯ หรือโรงแรม]

ฉันเงยหน้าข้ึนมองทัศนียภาพรอบตัวก่อนจะตอบกลับไปแบบไม่คิด 

"โรงแรม"

[ฉันอยู่แถวน้ันพอดี เดี๋ยววนไปรับ รีบลงมาล่ะ]

"โห มาไวทันใจที่สุด นี่แกรับจ็อบเสริมขับแกร็บด้วยใช่มั้ยสารภาพ 

มาซะดีๆ"

[ยังจะพูดมากอีก]

"รู้แล้วค่า จะลงไปเดี๋ยวน้ีแหละค่ะพ่ีวินสุดหล่อ"

[เกลยีดเวลาเธอเรยีกฉนัแบบน้ันชะมดั ชอบท�าให้คนอืน่เข้าใจผดิว่าฉนั

เป็นวินมอเตอร์ไซค์ทุกที]

"น่ันมันเป็นความผิดของแกท่ีเกิดมาชื่อ 'มาวิน' เองไม่ใช่เหรอ" ฉันพูด

และหัวเราะเสียงใสให ้คนปลายสาย ก ่อนจะใช ้ เท ้าเ ก่ียวเสื้อผ ้าที่

กระจัดกระจายอยู่บนพ้ืนข้ึนมา...เมื่อคืนก็ไม่รู้จะรีบอะไรขนาดนั้น ถอดพับ

เก็บดีๆ ไม่ได้หรือไง เดรส POEM ฉันยับหมดเลยเนี่ย... "งั้นแค่นี้นะ เดี๋ยว 

ลงไปรอท่ีล็อบบี้"

[ฉันต่างหากท่ีจอดรออยู่หน้าล็อบบี้ รีบๆ ลงมาได้แล้ว อย่ามัวแต่

อ้อยอิ่ง]

"โห ไวเป็นบ้า นี่ตั้งใจออกมารับฉันอยู่แล้วใช่มั้ย หรือว่าแอบตามมา

จอดรอต้ังแต่เมือ่คนื" ฉนัใช้หัวไหล่ยดึไอโฟนแนบหูพลางสวมเสือ้ผ้าแบบลวกๆ 
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ไปด้วย "แกน่ีมันสตอล์กเกอร์จริงๆ"

[งั้นกลับล่ะนะ]

"เฮ้ย เดี๋ยวๆๆๆ ก�าลังจะลงไปแล้ว รอแป๊บนะค้า~" ฉันพูดก่อนจะรีบ 

ตัดสาย จากน้ันจึงคว้าทุกอย่างท่ีเป็นของฉันยัดลงไปในกระเป๋าสะพาย  

เตรียมชิ่งหนีก่อนนายคนท่ียังหลับสบายอยู่บนเตียงจะต่ืน 

แต่ก็ไม่ทัน เมื่อหันมาอีกทีก็เห็นเขาลุกขึ้นมานั่งมองหน้าฉันด้วยแววตา

เซก็ซีร้่อนแรงเหมอืนอยากจะสานต่อจากเมือ่คนือกีสกัยกสองยกเรียบร้อยแล้ว

โดยไม่ได้เอะใจเลยสักนิดว่าตัวเองก็เป็นแค่ผู้ชายอีกคนท่ีถูกใช้แล้วทิ้ง

เท่าน้ัน

"จะรีบไปไหนล่ะครับคนสวย ไม่มีเบรกฟาสต์อินเบดเหรอ" 

ฉันท่ีก�าลังสวมรองเท้าอย่างเร่งรีบถึงกับชะงักไปชั่วขณะหน่ึง ก่อนจะ

หยิบกระเป๋าสตางค์ออกมาจากกระเป๋าสะพาย แล้วดึงแบงก์สีเทาสามใบ 

ออกมาวางบนเคาน์เตอร์หน้าประตูพร้อมกับส่งย้ิมหวานให้คนท่ีนอนงงอยู่ 

บนเตียง

"ไม่มีเวลาแล้ว นายไปหาซื้อกินเองแล้วกัน ขอบคุณมาก! Have a nice 

day. นะ!!" 

"หา?" 

"อ้อ ค่าโรงแรมไม่ต้องจ่ายล่ะ เพราะฉันจ่ายไว้ให้แล้ว นายกลับบ้าน 

ไปได้เลย"

จบค�าน้ันฉันก็เปิดประตูเดินออกมาทันทีโดยไม่รอให้เขาตั้งสติได้ ปกติ

ฉันก็ไม่ได้รีบเร่งขนาดนี้หรอกนะ พอดีวันนี้มีธุระส�าคัญ ไม่งั้นก็คงจะอยู่ต่อ 

รอกินเบรกฟาสต์ หรอืถ้าถูกใจ...ก็อาจจะมต่ีออกีสกัยกสองยกก่อนแยกย้ายกัน 

กลับบ้านก็ได้เหมือนกัน

แต่วันน้ีถึงไม่มีธุระก็คงจะต่อไม่ไหวแล้วล่ะ ปวดหัวเป็นบ้า เมื่อคืน 

ฉันดื่มไวน์เข้าไปก่ีขวดกันนะ...

ฉันพยักหน้าให้พนักงานรีเซพชั่นที่รู ้จักคุ้นหน้าคุ้นตากันดีเพราะมา 

ใช้บรกิารบ่อย ก่อนจะเดนิออกไปข้างนอก แล้วเข้าไปเคาะกระจกรถ BMW Z4  

สีด�าท่ีจอดเด่นเป็นสง่าอยู่หน้าโรงแรมอย่างมั่นใจ ทันใดน้ันเองคนข้างในก็ 
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ลดกระจกลงพลางมองออกมาด้วยสีหน้าเหม็นเบื่อ ขัดกับใบหน้าหล่อเหลา

คมคาย และนยัน์ตาทรงเสน่ห์สดี�าสนทิราวกับท้องฟ้ายามค�า่คนืท่ีแสนจะเซก็ซี่

น่ามองของเขาเสียจริงๆ

"ไปมั้ยคะพ่ี :) คืนละห้าแสนพอ ราคาเพ่ือน"

"ห้าบาทยังไม่เอาเลย สภาพโทรมขนาดนี้"

"หยาบคาย"

ฉันย่นจมูกใส่ไอ้บ้ามาวินก่อนจะเปิดประตูรถและก้าวขึ้นไปน่ัง แล้วก็

โดนคนขับรถหันมามองหัวจรดเท้าด้วยสายตาเหมือนก�าลังมองกองขยะ 

บนพ้ืน

"มองอะไร แย่ขนาดน้ันเลยเหรอ"

"คือดูไม่ได้เลยเว้ย ไอ้หมอน่ันตื่นมาไม่ตกใจแย่เหรอ ผู้หญิงคนเมื่อคืน

หายไปไหน ไรเงี้ย"

"เว่อร์ มีแต่จะตื่นมาขอต่ออีกรอบล่ะสิไม่ว่า" ฉันยักคิ้วหลิ่วตาให้มาวิน

ก่อนจะปรับเบาะเอนลงจนสุด เพ่ือจะนอนแบบท่ีท�าเป็นประจ�า "ทีเมื่อคืน 

ไม่ก่ีรอบก็หอบบอกเหน่ือยแล้ว พอเช้ามาท�าเป็นคึกคัก..."

"ไม ่ต ้องเล ่าก็ได ้ เว ้ย ไม ่ได ้อยากฟังดี เทล" มาวินยกมือท�าท ่า 

ปางห้ามญาติใส่ฉันก่อนจะปรับเข้าเกียร์ D แล้วขยับเคลื่อนรถออกจากท่ี 

พร้อมกับลดอุณหภูมิแอร์ในรถลงอีกสององศาโดยอัตโนมัติ เพราะเขารู้ดีว่า

ฉันเป็นคนขี้ร้อน และที่ต้องคอยปรับลงทุกคร้ังท่ีฉันขึ้นรถก็เป็นเพราะจริงๆ 

แล้วหมอน่ีเป็นคนขี้หนาว เปิดแอร์ 27 องศาตลอด พอฉันมาถึงค่อยปรับ 

ให้แอร์เย็นข้ึนน่ันเอง

ถ้าเป็นแกร็บก็คือต้องให้คะแนนเต็มพร้อมทิปอีกทีละร้อย เพราะ 

ความใส่ใจมาเต็มมากๆ

"แล้วเป็นไง เมาค้างอีกล่ะสิ" 

"...แหงดิ หัวจะระเบิดแล้วเน่ีย" ฉันตอบพลางยกมือขึ้นนวดหัวไปด้วย 

มือก็ล้วงกระเป๋าควานหาไอเทมลับท่ีส�าคัญกับชีวิต แต่หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอ 

จนกระทั่งมาวินย่ืนมาให้หน่ึงอัน 

"โอ้ แต๊งก้ิว!"
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"...อยากให้ไอ้พวกผู ้ชายที่โดนห้ิวกลับโรงแรมได้มาเห็นสภาพเธอ 

ตอนน้ีชะมัด ดูไม่ได้จริงๆ เลยว่ะเพ่ือน" 

"พูดมากน่า ไม่เคยแฮงก์หรือไง" ฉันบ่นพลางดมยาดมไปด้วย เริ่มรู้สึก

คลื่นไส้และโหยหาเตียงนอนข้ึนมาใจจะขาด 

"ก็รู้ว่าตื่นมายังไงก็แฮงก์จะดื่มท�าไมเยอะแยะวะ ตัวเองก็ใช่จะคอแข็ง"

"...ไม่ได้อยากดื่มสักหน่อย โดนมอมต่างหาก"

"ฮะ? ขอโทษนะครับ ใครมอมใครนะ"

"หนวกหู...รีบๆ ขับไปได้แล้ว เดี๋ยวก็ไม่ทันหรอก"

"ครบัๆ คณุนาย" มาวนิกลอกตาแบบกวนตนีใส่ฉนั ก่อนจะเหยียบคนัเร่ง 

แซงชาวบ้านบนท้องถนนด้วยสกิลซิ่งรถระดับโดมินิก โทเร็ตโตของมัน และ

ท�าลายสถิติการขับรถจากโรงแรมมาถึงคอนโดฯ ฉันได้ภายในสิบนาทีถ้วน

ทันทีที่เขาจอดรถในท่ีจอดประจ�าซึ่งฉันเช่าไว้ถาวร ฉันก็รีบเดินน�าไป 

ที่ลิฟต์แล้วกดขึ้นชั้น 21 อย่างรวดเร็ว จากน้ันเมื่อถึงห้องก็จัดการถอดเสื้อ 

แจ็กเก็ตยีนโยนท้ิงไว้บนพ้ืน พร้อมกับเหว่ียงกระเป๋าสะพายชาแนลใบโปรด 

ไปอีกทาง ก่อนจะเดินไปท้ิงตัวลงนอนบนเตียงทันที อา...เตียงที่รักของฉัน

"เดี๋ยวสิแม่คุณ ยังจะนอนอีก เวลาไม่มีแล้วเห็นมั้ยเน่ีย"

"ฉันง่วง!!"

"ไม่ต้องเลย ลุกไปอาบน�้าเดี๋ยวนี้" มาวินท่ีเดินเก็บซากแจ็กเก็ตกับ 

กระเป๋าชาแนลของฉันพูดพลางเดินตามเข้ามาในห้องนอนแล้วดึงเอาผ้าห่ม

ไปจากอ้อมอกฉัน "เร็ว ลุกเดี๋ยวน้ี" 

"ไม่ลุกโว้ยยยย" 

"นับหน่ึงถึงสาม จะลุกไม่ลุก"

"อยากให้ฉันอาบมาก แกก็อาบให้ฉันสิ"

"ได้!"

"เฮ้ย!!" 

ฉันแทบกรี๊ดเมื่อไอ้บ้ามาวินมันอุ้มฉันขึ้นมาจากเตียงจริงๆ แต่ยังไม่ทัน

ได้ประท้วง หมอน่ีก็จับฉันยัดเข้าไปในตู้อาบน�้าเรียบร้อยพร้อมกับเอ่ยค�าสั่ง

เสียงเข้ม
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"อาบน�้าไปซะ" 

แหม ท�ามาเป็นดุ ฉันเบะปากอยู ่ในใจก่อนจะตอบกลับไปด้วย 

จริตมารยาท่ีท�าผู้ชายไม่เป็นผู้เป็นคนมานักต่อนักแล้ว

"...ไหนๆ ก็ไหนๆ แล้ว เข้ามาอาบด้วยกันเลยสิ" 

พูดไปก็หยักย้ิมหวานเชือ่มไปด้วย ในหัวคาดหวังว่ามนัจะต้องด่ากลบัมา 

อย่างสาดเสียเทเสียเหมือนกับทุกคร้ัง 

แต่ครั้งน้ี...มาวินกลับเงียบไป หน�าซ�้ายังมองมาด้วยแววตาจริงจัง 

ผิดปกติอีกต่างหาก 

"อะ...อะไรของแก..." 

ฉันหัวเราะแผ่วเบาเมื่อนัยน์ตาสีด�าคมกริบของมาวินกวาดมองทั่ว 

กรอบหน้าฉัน ก่อนจะค่อยๆ ลากต�่าลงเรื่อยๆ ไล่จากไหปลาร้าลงมาจนถึง... 

"อยากให้ 'อาบด้วยกัน' เหรอ..." มาวินเอ่ยถามเสยีงต�า่กว่าทุกที ก่อนจะ 

ท�าให้ฉันเผลอก้าวถอยหลังเมื่ออยู่ดีๆ มันก็เดินเข้ามาใกล้ฉัน เฮ้ย เดี๋ยวสิ ทุกที

ต้องด่ากลับไม่ใช่เหรอ ท�าไมคร้ังน้ีอยู่ดีๆ ถึงได้เล่นด้วยขึ้นมาล่ะ "ก็ได้" 

"ไอ้วิน..." 

ฉันขยับปากเตรียมจะโวยวาย...แต่อีกฝ่ายไวกว่า 

มาวินดันไหล่ฉันไปจนชิดกับผนังตู้อาบน�้า ก่อนจะเอื้อมมือไปด้านหลัง

แล้วรูดซิปเดรส POEM ของฉันลงจนสุด เล่นเอาฉันตกใจจนกระตุกรีบคว้าชุด

ไว้ก่อนท่ีมันจะร่วงลงพ้ืน เพราะเมื่อเช้าฉันข้ีเกียจใส่บราเลยคว้าเอาแต่เดรส

มาใส่แบบโนบราน่ะสิ 

"เขิน?" 

"แกเล่นบ้าอะไรของแกเน่ีย" 

"เธอชวนเองไม่ใช่เหรอ" มาวนิเลกิคิว้ขึน้ข้างหนึง่ก่อนจะหยักย้ิมมมุปาก 

และนัยน์ตาสีด�าสนิทราวกับท้องฟ้ายามค�่าคืนคู่สวยของเขาก็เปล่งประกาย

วิบวับท�าให้หัวใจสั่นไหวอย่างบอกไม่ถูก "ก็จะจัดให้ไง"

"...ฉะ..."

"อาบน�้าให้สนุกนะ" 

เขากระซิบด้วยน�้าเสียงเซ็กซี่เย้ายวน ก่อนจะผละออกห่างแล้วเอื้อมมือ
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ไปหมุนเปิดน�้าเย็นเจี๊ยบจนสุด จากน้ันจึงชักมือกลับพร้อมปิดประตูตู้อาบน�้า

ขังฉันไว้ในน้ันอย่างเลือดเย็น และฉันท่ีมัวแต่ยืนอึ้งกับละครฉากใหญ่ของมัน

ก็ถึงกับร้องเสียงหลงเมื่อเจอน�้าเย็นจัดแบบไม่ทันตั้งตัว 

"กร๊ีดดดดดด แกท�าบ้าอะไรเน่ีย!?"

"เสียใจด้วยนะ 'ยาหยี' มารยานางมารร้ายของเธอมันใช้กับฉันไม่ได้ผล

หรอก..." 

มาวินหัวเราะจนไหล่สั่นจากอีกฟากของตู ้อาบน�้า ก่อนจะหันหลัง 

กลับไปในวินาทีเดียวกับที่ฉันโมโหแล้วเผลอปล่อยมือจากเดรส POEM จนมัน

ร่วงลงไปกองอยู่แทบเท้า 

"รีบอาบแล้วออกมากินข้าวเช้า จะท�าไว้รอ"

จบค�าน้ันมันก็เดินออกจากห้องน�้าไปโดยไม่หันกลับมา ท้ิงให้ฉันยืน 

ฟึดฟัดอยู่คนเดียวในห้องน�้า 

แน่ล่ะ ไม่มีทางหรอกท่ีเสน่ห์และมารยาของฉันจะใช้ได้ผลกับหมอน่ี...

เพราะเขาคือคนท่ีรู้จักฉันดีท่ีสุดในโลกไงล่ะ ท้ังนิสัยใจคอรวมไปถึงทุกส่วน 

บนร่างกายด้วย

รู้จักดีกว่าผู้ชายทุกคนท่ีเคยได้ข้ึนมาบนเตียงฉันรวมกันเลยล่ะ

สิบห้ำนำทีต่อมำ 

"เอ้า รีบกินซะ จะได้กินยา" 

หลงัอาบน�า้สระผมเสร็จแล้วฉนัก็เดินออกมาในชดุคลมุอาบน�า้พร้อมกับ 

ผ้าขนหนูบนหัว บนโต๊ะกับข้าวมีซุปไก่เพ่ิงท�าเสร็จใหม่ๆ กลิ่นหอมกรุ่นยังคง 

มคีวันพวยพุ่งออกมาดนู่ากิน และท่ีข้างๆ กันก็ม ีFOD ซองสเีหลอืง ยาแก้แฮงก์ 

ทีเ่ป็นผูช่้วยชวิีตของฉนัมาแล้วนักต่อนัก อย่างในวันทีเ่มาค้างแล้วต้องออกงาน

แบบวันน้ี... 

นั่นไง บอกแล้วใช่มั้ยล่ะ ว่าเขารู้จักฉันดีท่ีสุดในโลกน่ะ 

"บริการดีจริงๆ เลย แกแต่งงานเป็นเมียฉันมั้ย เด๋ียวให้เงินเดือนละ 

สามแสนเลย"

"...ไม่เอาโว้ย ข้ีเมาอย่างน้ีน่ะ" 
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ฉันหัวเราะเมื่อเห็นมาวินเบ้ปาก ก่อนจะทรุดตัวลงน่ังท่ีโต๊ะกับข้าว 

แล้วเอียงคอมองชามซุปไก่ท่ีมีเพียงชามเดียวบนโต๊ะ 

"แล้วแกไม่กินเหรอ ท�าไมมีชามเดียว"

"พอดีผมเป็นคนศิวิไลซ์ ต่ืนมากินข้าวเช้าตั้งแต่ตอนเช้าแล้วไงล่ะครับ"

"แต่น่ีมันเท่ียงแล้วนะ" ฉันเถียง ก่อนจะนึกเหตุผลออกเองในที่สุด  

"ในตู้เย็นเหลือไก่แค่สองน่องใช่ป่ะเลยท�าได้แค่ชามเดียว" 

"อ้าว รู ้ด้วยเหรอ นึกว่าปกติเปิดตู ้เย็นมามองหาแต่เหล้ากับเบียร ์

อย่างเดียว" 

"แซะเก่งงงงงง" ฉันลากเสียงยาวก่อนจะตักไก่กับซุปขึ้นมาย่ืนไป 

ตรงหน้าเขา "บอกดีๆ แล้วกินด้วยกันก็ได้เน่ีย ท�ามาเป็นศิวิลงซ์ศิวิไลซ์  

น่าร�าคาญ" 

"...คนเค้าอุตส่าห์ท�าให้กินยังจะมาด่าอีก เธอนี่มันนิสัยไม่ดีจริงๆ เลย"

"บ่นๆๆ จะกินมั้ย" 

"..." มาวินถอนหายใจเหมือนร�าคาญสุดๆ ก่อนจะย่ืนหน้าเข้ามางับไก่

ที่ฉันป้อนให้ จากน้ันจึงพยักหน้ากับตัวเอง "อืม อร่อยแฮะ"

"อะไร ตอนท�าเสร็จไม่ได้ชิมเหรอ"

"ไม่เห็นต้องชิม ลิ้นจระเข้แบบเธอกินอะไรก็อร่อยไปหมดอยู่แล้ว" 

"เห็นงี้ฉันก็เลือกนะ" 

"เลือกยังไง ไหนว่ามา"

"ก็อย่างน้อยต้องสูงสัก 180 เซ็นต์ แล้วก็ต้องตัวหอมๆ ด้วย แน่นอนว่า

มือต้องสวย น้ิวต้องยาว..."

"...น่ีคือจะเลือกไก่หรือเลือกผู้ชาย เอาให้แน่ๆ" 

"คล้ายๆ กันน่ันแหละ" ฉันตอบหน้ามึนก่อนจะยกชามขึ้นซดน�้าซุป 

ไปครึ่งหน่ึง จากน้ันจึงลุกข้ึนยืน "แกกินต่อเหอะ เดี๋ยวฉันไปแต่งหน้า 

ท�าผมก่อน" 

"ท�าไมไม่กินให้หมด" 

ฉันหยิบ FOD มากินก่อนจะยักคิ้ว "ถ้ากินทีเดียวหมด เดี๋ยวก็หมดความ

น่าตื่นเต้นกันพอดีน่ะสิ" 
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"หลักการอะไรของเธอวะ" 

"นี่ แกว่าฉันใส่ชุดแบบไหนดี เบลเซอร์กับกางเกงแนวสมาร์ตแคชวล

หรือเดรสผ ้าลูกไม ้  แบบไหนจะเหมาะกับการถ ่ายภาพลงประกอบ 

บทความสัมภาษณ์ในเว็บไซต์?" 

มาวินท่ีก�าลังน่ังกินน่องไก่อยู่เงยหน้าขึ้นมามองชุดสองชุดท่ีฉันถือ 

ออกมาและวางทาบตัว ก่อนจะตอบทันทีโดยไม่ต้องคิด "สูท แล้วเปลี่ยนตัว

ข้างในเป็นสายเดี่ยวลูกไม้" 

"เออ อจัฉรยิะ ไม่ต้องแต่งเป็นเมยีก็ได้ มาเป็นสไตลสิต์ให้ฉนัแทนดกีว่า" 

"ตัวเองก็เป็นดีไซเนอร์อยู่แล้วจะเอาสไตลิสต์ไปท�าอะไรอีก"

"หรืออยากเป็นเมียมากกว่าก็ไม่ติด"

"ไม่เป็นอะไรท้ังน้ัน ไปแต่งตัวได้แล้ว ก่อนจะไม่ได้ไปไหนเลย"

"...บ่นขนาดน้ีเป็นพ่อไปแล้วกัน" 

@ Nymphomania Lingerie Shop By Yarinda

มาวินจอดรถท่ีหน้าร้านก่อนจะหันมองหน้าฉัน "ตกลงวันน้ีจะให้มารับ

ก่ีโมง" 

"สัก...สามทุ่มคร่ึงได้มั้ย นัดยัยเชอรีนไว้สี่ทุ่ม" 

"ยังจะปาร์ตี้อีกเหรอวะ เมาค้างยังไม่หายเน่ียนะ" 

"วันน้ีจะไม่ลืมกินยาแก้เมาแล้วจ้า" ฉันชูสองนิ้วให้มาวินที่พยักหน้า 

รับแบบแกนๆ เหมือนจะบอกว่าเรื่องของเธอเหอะ จากน้ันเขาก็ดับเครื่องยนต์

แล้วก้าวลงจากรถพร้อมกับฉัน เพ่ือจะไปหยิบตัวอย่างผ้าไหมไทยที่ฉันเพ่ิง 

ได้มาใหม่จากหลังรถลงไปเก็บในร้านให้ 

"งั้นไปล่ะนะ"

"อือ ท�างานสู้ๆ ล่ะ อย่ามัวแต่น�้าลายหกใส่นางแบบสาวๆ นะ"

"ฉันไม่เหมือนเธอสักหน่อย อย่ามาเหมารวม" มาวินโต้กลับมาทันที  

ก่อนจะพยักหน้าให้ฉันแทนการบอกลาแล้วเดินกลับออกไปที่รถ 

ฉันมองส่งเขาจากในร้านพร้อมกับโบกมือให้ และคนในรถก็ลดกระจก

ลงเพ่ือจะโบกมือตอบกลับมา...ฉันยืนย้ิมอยู่อย่างน้ันจน BMW Z4 ของมาวิน
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หายลับไปจากสายตา ก่อนจะหันกลับมาทักทายลูกค้าในร้านท่ีก�าลังเดิน 

เลือกบรากันอยู่

"สวัสดีค่ะคุณลูกค้า สนใจเป็นตัวไหนดีคะ แนะน�าได้นะคะ :)"

"พ่ีคะ พ่ีเป็นเจ้าของร้านน้ีใช่มั้ยคะ หนูเคยเห็นในนิตยสาร" 

"ใช่ค่ะ" 

"พ่ีสวยมากเลยค่ะ น่ีหนูชอบบราร้านพ่ีมาก ใส่สบาย เซ็กซี่มากด้วยค่ะ 

อิๆ"

"ขอบคุณมากๆ เลยนะคะ เดี๋ยวพ่ีแถมให้พิเศษเลย" ฉันขยิบตาให้น้องๆ 

สองคนท่ีดูท่าจะเป็นเด็กมหา'ลัย ก่อนจะหยิบบราลูกไม้สีขาวคอลเล็กชั่นใหม่

ล่าสุดให้เธอ "อันน้ีเป็นดีไซน์ใหม่ค่ะ ชื่อรุ่นวีนัส" 

"ว้าย น่ารักจังเลย"

"ลองดูนะคะ ถ้าชอบตัวไหนสามารถลองสวมดูได้เลย ปรึกษาเรื่องไซส์

กับพนักงานร้านได้นะคะ" 

"ขอบคุณค่ะ~ เจ้าของร้านน้ีสวยจังเลย แฟนก็หล่อด้วย เหมาะกันมาก

เลยค่ะ~"

"เอ๊ะ แฟน?" 

"ใช่ๆ พ่ีผู้ชายคนเมื่อก้ีใช่มั้ยคะ หนูเห็นเค้ามาบ่อยๆ"

ฉันอึ้งไปชั่วขณะหน่ึงจนลูกค้าสาวน้อยถึงกับงง ก่อนจะหัวเราะแล้ว 

โบกไม้โบกมือปฏิเสธ

"หมอน่ันไม่ใช่แฟนพ่ีหรอกค่ะ" 

"อ้าว ไม่ใช่เหรอคะ..." 

"เป็นแค่เด็กขนของเฉยๆ ค่ะ" 

"ดะ...เด็กขนของ..."

"ไว้จะบอกเขาให้นะคะว่าน้องชมว่าหล่อ" ฉันย้ิมให้กับสองสาวท่ีได้แต่

ยืนงง ก่อนจะเดินเข้าไปเตรียมตัวรอทีมงานจากเว็บไซต์ Girl Power  

มาสัมภาษณ์ลงคอลัมน์ Successful Business Woman อยู่ที่ด้านหลังร้าน 

พอทรดุตวัลงน่ังก็เห็นลงัใส่ตวัอย่างผ้าท่ีมาวินยกเข้ามาวางไว้ให้บนโต๊ะ

ท�างานของฉันโดยไม่ต้องบอก ไม่รู้ว่าเขาท�าแบบน้ีมากี่ปีแล้ว อาจจะตั้งแต่...
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ตอนเจอกันครั้งแรกสมัยมหา'ลัยแล้วล่ะมั้ง คิดๆ ดูแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าเวลา 

จะผ่านมานานขนาดน้ี แต่หมอน่ันก็ยังอยู่

ยังอยู่เป็นเพ่ือนสนิทไม่ไปไหน ท้ังท่ีคนอื่นๆ ท้ิงฉันไปจนไม่เหลือใคร 

ตั้งนานแล้ว

เป็นผู้ชายเพียงคนเดียวที่ฉันเก็บเอาไว้ข้างกายมาตลอด...โดยที่เรา 

ไม่เคยได้สัมผัสกันอย่างลึกซึ้งอีกเลยแม้แต่ครั้งเดียว

...หลังจาก 'คืนน้ัน'

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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