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"I feel about sex the way vampires feel about blood."
เซ็กซ์ ส�ำหรับฉันแล้ว ก็ไม่ต่างอะไรกับเลือดส�ำหรับแวมไพร์หรอก
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บทน�ำ

Let's Play A Love Game, Baby.

เสียงหอบหายใจถี่กระชั้น เสียงหัวใจเต้นดังออกมาข้างนอก และเสียง
เนื้อผ้าเสียดสีกันตอนที่ร่างของคนสองคนขยับเบียดแนบชิดแทบรวมเป็น
หนึ่งเดียว ความร้อนรุ่มราวกับไฟเผาโหมกระหน�่ำอย่างหนักหน่วงรุนแรงขึ้น
ทีละน้อยเมือ่ ยามร่างสูงทีอ่ ยูด่ า้ นบนขยับกระแทกกระทัน้ เข้ามาอย่างดิบเถือ่ น
ท�ำให้รู้สึกราวกับทั้งร่างก�ำลังจะแตกออกเป็นเสี่ยงๆ
ทัง้ หมดท�ำให้ฉนั หลงมัวเมาอยูใ่ นห้วงอารมณ์ จมดิง่ ลึกลงไปเรือ่ ยๆ ไม่มี
ที่สิ้นสุด สองแขนเหวี่ยงสะเปะสะปะไปโอบรอบคอเขา ก่อนจะรั้งผู้ชายที่
เพิ่งเจอกันครั้งแรกเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนเข้ามาใกล้ ใกล้มากพอจะลิ้มรสเขา
ด้วยริมฝีปากและปลายลิ้นที่ช�่ำชองของฉันได้
จูบนั้นท�ำให้เขาเร่งจังหวะขึ้นคล้ายกับฉันเพิ่งเติมเชื้อเพลิงเข้าไปใน
กองไฟ ได้ ยิ น เสี ย งค� ำ รามแผ่ ว เบาของเขาที่ ข ้ า งหู สองมื อ จิ ก เล็ บ ลงบน
แผ่นหลังของเขา ก่อนที่ฉันจะยื่นหน้าเข้าไปกระซิบข้างหู
"...อีก"
เพราะแค่นี้มันยังไม่พอ
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"...เร็วขึ้นอีกสิ"
มันยังเติมเต็ม 'ความต้องการ' ของฉันไม่พอหรอก
เขาเร่งจังหวะขึ้นตามค�ำสั่งของฉัน ความรู้สึกร้อนจัดแผ่ซ่านไปทั่วร่าง
แรงกระแทกส่งผ่านความสุขให้กระจายตัวไปทั่วจนร่างกายเริ่มชา นิ้วเท้า
เกร็งแน่น หยดเหงือ่ จากหน้าผากเขาทีก่ ำ� ลังออกแรงอย่างหนักหน่วงหยดลงมา
บนร่างฉัน และช่วงเวลานี้เองที่ฉันชอบที่สุด เพราะในหัวจะมีเพียงสีขาวโพลน
กับความรู้สึกสุขล�้ำที่ท�ำให้ลืมทุกสิ่งทุกอย่างไปจนหมดสิ้น
"...!"
ความรู้สึกสยิวท�ำให้ต้องกัดฟันไม่งั้นคงร้องเสียงหลงไม่เป็นผู้เป็นคน
ฉันเบียดกายเข้าหาเขาเพื่อบอกให้รู้ว่าเริ่มจะไม่ไหวแล้ว และจังหวะสุดท้าย
ของเขาก็ท�ำให้ร่างฉันบิดเร่าเหมือนใจจะขาด แต่ก็มาพร้อมกับความสุขล�้ำ
จนร่างกายอ่อนยวบยาบไปหมด ไม่กี่วินาทีหลังจากนั้นฉันก็รู้สึกถึงช่วงท้อง
ที่บีบรัด นิ้วเท้าเหยียดเกร็ง ฉันกอดร่างเขาไว้แน่น ก่อนที่เราจะไปถึงฝั่งฝัน
พร้อมๆ กัน
เขากอดร่างฉันไว้แน่น ก่อนจะยื่นหน้าเข้ามาจูบหน้าผากฉันอย่าง
อ่อนโยน แล้วทิ้งตัวลงนอนหงายอย่างเหนื่อยอ่อน ก็ไม่แปลกหรอก คงจะ
หมดแรงสิท่า ออกแรงซะขนาดนั้น...
"รู้สึกดีมั้ย" เขาเอ่ยถามเสียงหอบกระเส่า ดูท่าทางพึงพอใจกับความสุข
ระลอกแรกทีเ่ พิง่ ผ่านพ้นไป แน่ละ่ คงไม่มผี หู้ ญิงคนไหนจัดให้เขาได้อย่างถึงใจ
เท่าฉันอีกแล้ว
"ก็ดี" แต่มันก็ยังไม่พออยู่ดี "แต่ใครบอกว่ารอบเดียวพอ"
"เอ๊ะ..." เขาอึ้งไปก่อนจะหัวเราะ "อีกรอบจะไหวเหรอคุณ"
"ฉันไหว คุณนั่นแหละไหวรึเปล่า"
ฉันถามพร้อมกับขยับขึน้ ไปเป็นฝ่ายอยูด่ า้ นบนเอง เล่นเอาเหยือ่ ของฉัน
ในคืนนี้ถึงกับสะดุ้ง
"เดี๋ยวสิ เอาจริงเหรอ..."
"จริง"
"แต่ว่าผม..."
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"ถ้าไม่ไหวก็อยู่เฉยๆ ไป ฉันจะท�ำเอง"
"อ๊ะ..."
"ไม่ต้องห่วงนะ รับรองว่ารู้สึกดีแน่ :)"
"...!!!" ร่างของผู้ชายที่อยู่ด้านล่างตัวฉันถึงกับกระตุกเกร็งเมื่อถูกฉัน
รุกอย่างหนัก และถึงจะบอกว่าไม่ไหวแต่รา่ งกายเขาก็ยงั ตอบสนองอยูด่ ี ผูช้ าย
ก็อย่างนี้แหละ
"คุณ...นี่มัน...ไม่ธรรมดาจริงๆ เลย" เขาพูดแต่ละค�ำอย่างยากล�ำบาก
สองมือช่วยประคองเอวบางของฉันให้ได้จังหวะตามที่เขาต้องการ แต่ฉันไม่
ปล่อยให้เขาเป็นผู้น�ำในยกที่สองอีกหรอก รอบแรกเขาได้ไปแล้วนี่นา
"บอกให้อยู่เฉยๆ ไง"
"...!?!" เขาท�ำท่าจะพูดอะไรอีกสักอย่างก่อนจะร้องออกมาไม่เป็นภาษา
เมื่อฉันขยับร่างกายเร่งจังหวะเร่าร้อนจนคนที่อยู่ใต้ร่างหมดหนทางจะสู้
ความหวามไหวก่อตัวขึ้นอีกครั้ง ก่อนจะระเบิดออกราวกับดอกไม้ไฟกระจาย
อยู่ในร่าง
พอเหนื่ อ ยจนรู ้ สึ ก ว่ า ไม่ ไ หวแล้ ว นั่ น แหละ ฉั น ถึ ง ยอมปล่ อ ยเขา
ให้เป็นอิสระก่อนจะทิ้งตัวนอนและหลับตาลง...
แล้ ว อี ก หนึ่ ง คื น ก็ ผ ่ า นไป เหมื อ นกั บ คืน ก่อนหน้า แล้วก็ทุก ๆ คืน ที่
ผ่านมา...และคงจะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆ เพราะหากขาดความสัมพันธ์
ทางกายที่ร้อนแรงไปฉันก็คงอยู่ไม่ได้หรอก
เหมือนกับแวมไพร์ที่มีชีวิตอยู่ได้ด้วยการดื่มเลือดยังไงล่ะ
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1

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

เช้าวันต่อมา ฉันสะดุ้งตื่นด้วยเสียงโทรศัพท์ที่ดังยิ่งกว่าสัญญาณเตือน
ไฟไหม้
ไม่ สิ ไม่ น ่ า จะใช่ เ ช้ า หรอก น่ า จะบ่ า ยแล้ ว มากกว่ า ฟ้ า สว่ า งออก
ขนาดนี้น่ะ
ฉันยกมือขึ้นขยี้ตาก่อนจะลุกขึ้นนั่งบิดขี้เกียจ จากนั้นจึงหันมองไป
ข้างตัว แล้วก็พบว่า 'เขา' ยังคงนอนหลับปุ๋ยท่าทางสบายใจเฉิบ เจอเสียงดัง
ขนาดนี้ยังจะหลับได้อีก สงสัยเมื่อคืนฉันจะ 'จัดหนัก' เกินไปหน่อยมั้ง
เสี ย งโทรศั พ ท์ ดั ง จนจบเพลงก่ อ นจะวนกลั บ ไปขึ้ น ต้ น ใหม่ อี ก รอบ
ตอนนั้นเองที่ฉันเริ่มร�ำคาญจนต้องยอมลุกจากเตียงไปควานหาไอโฟนซึ่ง
นอนนิ่งอยู่บนพื้นพรมโดยมีกองเสื้อผ้าวางทับระเกะระกะอยู่...
ว่าแต่ไม่นา่ ยอมให้ 'หมอนัน่ ' ตัง้ เพลงนีเ้ ป็นเสียงเรียกเข้าประจ�ำตัวมันเลย
น่าร�ำคาญชิบเป๋ง เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ฉันแว้ดใส่ 'หมอนั่น' ทันทีที่กดรับสาย
แล้วแนบไอโฟนกับหูก็คือ...
"ฮัลโหล! จะโทรมาท�ำไมแต่เช้าเนี่ย คนเค้าก�ำลังนอนหลับสบายๆ!"
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[แหกตาดูหรือยังว่ามันกี่โมงแล้ว]
"อะไรของแก นี่เพิ่งจะ..." ฉันดึงไอโฟนออกห่างจากหูเพื่อมาดูเวลา
บนหน้าจอ ก่อนจะตกใจจนตาโตเมื่อเห็นว่าตอนนี้เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงกว่า
แล้ว "ท�ำไมเพิ่งโทรมาป่านนี้ แล้วฉันจะกลับไปอาบน�้ำแต่งตัวทันได้ไง นัดเขา
ไว้บ่ายสองนะ!"
[...]
"โอ๊ยยยยย งั้นแค่นี้นะ เดี๋ยวฉันรีบกลับบ้านก่อน"
[กลับยังไง]
"เรียกแกร็บไง ถามแปลก ฉันเคยขับรถไปเที่ยวด้วยเหรอ"
[อยู่ไหน คอนโดฯ หรือโรงแรม]
ฉันเงยหน้าขึ้นมองทัศนียภาพรอบตัวก่อนจะตอบกลับไปแบบไม่คิด
"โรงแรม"
[ฉันอยู่แถวนั้นพอดี เดี๋ยววนไปรับ รีบลงมาล่ะ]
"โห มาไวทันใจที่สุด นี่แกรับจ็อบเสริมขับแกร็บด้วยใช่มั้ยสารภาพ
มาซะดีๆ"
[ยังจะพูดมากอีก]
"รู้แล้วค่า จะลงไปเดี๋ยวนี้แหละค่ะพี่วินสุดหล่อ"
[เกลียดเวลาเธอเรียกฉันแบบนัน้ ชะมัด ชอบท�ำให้คนอืน่ เข้าใจผิดว่าฉัน
เป็นวินมอเตอร์ไซค์ทุกที]
"นั่นมันเป็นความผิดของแกที่เกิดมาชื่อ 'มาวิน' เองไม่ใช่เหรอ" ฉันพูด
และหั ว เราะเสี ย งใสให้ ค นปลายสาย ก่ อ นจะใช้ เ ท้ า เกี่ ย วเสื้ อ ผ้ า ที่
กระจัดกระจายอยู่บนพื้นขึ้นมา...เมื่อคืนก็ไม่รู้จะรีบอะไรขนาดนั้น ถอดพับ
เก็บดีๆ ไม่ได้หรือไง เดรส POEM ฉันยับหมดเลยเนี่ย... "งั้นแค่นี้นะ เดี๋ยว
ลงไปรอที่ล็อบบี้"
[ฉันต่างหากที่จอดรออยู่หน้าล็อบบี้ รีบๆ ลงมาได้แล้ว อย่ามัวแต่
อ้อยอิ่ง]
"โห ไวเป็นบ้า นี่ตั้งใจออกมารับฉันอยู่แล้วใช่มั้ย หรือว่าแอบตามมา
จอดรอตัง้ แต่เมือ่ คืน" ฉันใช้หวั ไหล่ยดึ ไอโฟนแนบหูพลางสวมเสือ้ ผ้าแบบลวกๆ
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ไปด้วย "แกนี่มันสตอล์กเกอร์จริงๆ"
[งั้นกลับล่ะนะ]
"เฮ้ย เดี๋ยวๆๆๆ ก�ำลังจะลงไปแล้ว รอแป๊บนะค้า~" ฉันพูดก่อนจะรีบ
ตั ดสาย จากนั้ น จึ ง คว้ า ทุ ก อย่ า งที่ เ ป็ นของฉัน ยัดลงไปในกระเป๋าสะพาย
เตรียมชิ่งหนีก่อนนายคนที่ยังหลับสบายอยู่บนเตียงจะตื่น
แต่ก็ไม่ทัน เมื่อหันมาอีกทีก็เห็นเขาลุกขึ้นมานั่งมองหน้าฉันด้วยแววตา
เซ็กซีร่ อ้ นแรงเหมือนอยากจะสานต่อจากเมือ่ คืนอีกสักยกสองยกเรียบร้อยแล้ว
โดยไม่ได้เอะใจเลยสักนิดว่าตัวเองก็เป็นแค่ผู้ชายอีกคนที่ถูกใช้แล้วทิ้ง
เท่านั้น
"จะรีบไปไหนล่ะครับคนสวย ไม่มีเบรกฟาสต์อินเบดเหรอ"
ฉันที่ก�ำลังสวมรองเท้าอย่างเร่งรีบถึงกับชะงักไปชั่วขณะหนึ่ง ก่อนจะ
หยิบกระเป๋าสตางค์ออกมาจากกระเป๋าสะพาย แล้วดึงแบงก์สีเทาสามใบ
ออกมาวางบนเคาน์เตอร์หน้าประตูพร้อมกับส่งยิ้มหวานให้คนที่นอนงงอยู่
บนเตียง
"ไม่มีเวลาแล้ว นายไปหาซื้อกินเองแล้วกัน ขอบคุณมาก! Have a nice
day. นะ!!"
"หา?"
"อ้อ ค่าโรงแรมไม่ต้องจ่ายล่ะ เพราะฉันจ่ายไว้ให้แล้ว นายกลับบ้าน
ไปได้เลย"
จบค�ำนั้นฉันก็เปิดประตูเดินออกมาทันทีโดยไม่รอให้เขาตั้งสติได้ ปกติ
ฉันก็ไม่ได้รีบเร่งขนาดนี้หรอกนะ พอดีวันนี้มีธุระส�ำคัญ ไม่งั้นก็คงจะอยู่ต่อ
รอกินเบรกฟาสต์ หรือถ้าถูกใจ...ก็อาจจะมีตอ่ อีกสักยกสองยกก่อนแยกย้ายกัน
กลับบ้านก็ได้เหมือนกัน
แต่วันนี้ถึงไม่มีธุระก็คงจะต่อไม่ไหวแล้วล่ะ ปวดหัวเป็นบ้า เมื่อคืน
ฉันดื่มไวน์เข้าไปกี่ขวดกันนะ...
ฉันพยักหน้าให้พนักงานรีเซพชั่นที่รู้จักคุ้นหน้าคุ้นตากันดีเพราะมา
ใช้บริการบ่อย ก่อนจะเดินออกไปข้างนอก แล้วเข้าไปเคาะกระจกรถ BMW Z4
สีด�ำที่จอดเด่นเป็นสง่าอยู่หน้าโรงแรมอย่างมั่นใจ ทันใดนั้นเองคนข้างในก็
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ลดกระจกลงพลางมองออกมาด้วยสีหน้าเหม็นเบื่อ ขัดกับใบหน้าหล่อเหลา
คมคาย และนัยน์ตาทรงเสน่หส์ ดี ำ� สนิทราวกับท้องฟ้ายามค�ำ่ คืนทีแ่ สนจะเซ็กซี่
น่ามองของเขาเสียจริงๆ
"ไปมั้ยคะพี่ :) คืนละห้าแสนพอ ราคาเพื่อน"
"ห้าบาทยังไม่เอาเลย สภาพโทรมขนาดนี้"
"หยาบคาย"
ฉันย่นจมูกใส่ไอ้บ้ามาวินก่อนจะเปิดประตูรถและก้าวขึ้นไปนั่ง แล้วก็
โดนคนขับรถหันมามองหัวจรดเท้าด้วยสายตาเหมือนก�ำลังมองกองขยะ
บนพื้น
"มองอะไร แย่ขนาดนั้นเลยเหรอ"
"คือดูไม่ได้เลยเว้ย ไอ้หมอนั่นตื่นมาไม่ตกใจแย่เหรอ ผู้หญิงคนเมื่อคืน
หายไปไหน ไรเงี้ย"
"เว่อร์ มีแต่จะตื่นมาขอต่ออีกรอบล่ะสิไม่ว่า" ฉันยักคิ้วหลิ่วตาให้มาวิน
ก่อนจะปรับเบาะเอนลงจนสุด เพื่อจะนอนแบบที่ท�ำเป็นประจ�ำ "ทีเมื่อคืน
ไม่กี่รอบก็หอบบอกเหนื่อยแล้ว พอเช้ามาท�ำเป็นคึกคัก..."
"ไม่ ต ้ อ งเล่ า ก็ ไ ด้ เ ว้ ย ไม่ ไ ด้ อ ยากฟั ง ดี เ ทล" มาวิ น ยกมื อ ท� ำ ท่ า
ปางห้ามญาติใส่ฉันก่อนจะปรับเข้าเกียร์ D แล้วขยับเคลื่อนรถออกจากที่
พร้อมกับลดอุณหภูมิแอร์ในรถลงอีกสององศาโดยอัตโนมัติ เพราะเขารู้ดีว่า
ฉันเป็นคนขี้ร้อน และที่ต้องคอยปรับลงทุกครั้งที่ฉันขึ้นรถก็เป็นเพราะจริงๆ
แล้วหมอนี่เป็นคนขี้หนาว เปิดแอร์ 27 องศาตลอด พอฉันมาถึงค่อยปรับ
ให้แอร์เย็นขึ้นนั่นเอง
ถ้ า เป็ น แกร็ บ ก็ คื อ ต้ อ งให้ ค ะแนนเต็ ม พร้ อ มทิ ป อี ก ที ล ะร้ อ ย เพราะ
ความใส่ใจมาเต็มมากๆ
"แล้วเป็นไง เมาค้างอีกล่ะสิ"
"...แหงดิ หัวจะระเบิดแล้วเนี่ย" ฉันตอบพลางยกมือขึ้นนวดหัวไปด้วย
มือก็ล้วงกระเป๋าควานหาไอเทมลับที่ส�ำคัญกับชีวิต แต่หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอ
จนกระทั่งมาวินยื่นมาให้หนึ่งอัน
"โอ้ แต๊งกิ้ว!"
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"...อยากให้ไอ้พวกผู้ชายที่โดนหิ้วกลับโรงแรมได้มาเห็นสภาพเธอ
ตอนนี้ชะมัด ดูไม่ได้จริงๆ เลยว่ะเพื่อน"
"พูดมากน่า ไม่เคยแฮงก์หรือไง" ฉันบ่นพลางดมยาดมไปด้วย เริ่มรู้สึก
คลื่นไส้และโหยหาเตียงนอนขึ้นมาใจจะขาด
"ก็รู้ว่าตื่นมายังไงก็แฮงก์จะดื่มท�ำไมเยอะแยะวะ ตัวเองก็ใช่จะคอแข็ง"
"...ไม่ได้อยากดื่มสักหน่อย โดนมอมต่างหาก"
"ฮะ? ขอโทษนะครับ ใครมอมใครนะ"
"หนวกหู...รีบๆ ขับไปได้แล้ว เดี๋ยวก็ไม่ทันหรอก"
"ครับๆ คุณนาย" มาวินกลอกตาแบบกวนตีนใส่ฉนั ก่อนจะเหยียบคันเร่ง
แซงชาวบ้านบนท้องถนนด้วยสกิลซิ่งรถระดับโดมินิก โทเร็ตโตของมัน และ
ท�ำลายสถิติการขับรถจากโรงแรมมาถึงคอนโดฯ ฉันได้ภายในสิบนาทีถ้วน
ทันทีที่เขาจอดรถในที่จอดประจ�ำซึ่งฉันเช่าไว้ถาวร ฉันก็รีบเดินน�ำไป
ที่ลิฟต์แล้วกดขึ้นชั้น 21 อย่างรวดเร็ว จากนั้นเมื่อถึงห้องก็จัดการถอดเสื้อ
แจ็กเก็ตยีนโยนทิ้งไว้บนพื้น พร้อมกับเหวี่ยงกระเป๋าสะพายชาแนลใบโปรด
ไปอีกทาง ก่อนจะเดินไปทิ้งตัวลงนอนบนเตียงทันที อา...เตียงที่รักของฉัน
"เดี๋ยวสิแม่คุณ ยังจะนอนอีก เวลาไม่มีแล้วเห็นมั้ยเนี่ย"
"ฉันง่วง!!"
"ไม่ต้องเลย ลุกไปอาบน�้ำเดี๋ยวนี้" มาวินที่เดินเก็บซากแจ็กเก็ตกับ
กระเป๋าชาแนลของฉันพูดพลางเดินตามเข้ามาในห้องนอนแล้วดึงเอาผ้าห่ม
ไปจากอ้อมอกฉัน "เร็ว ลุกเดี๋ยวนี้"
"ไม่ลุกโว้ยยยย"
"นับหนึ่งถึงสาม จะลุกไม่ลุก"
"อยากให้ฉันอาบมาก แกก็อาบให้ฉันสิ"
"ได้!"
"เฮ้ย!!"
ฉันแทบกรี๊ดเมื่อไอ้บ้ามาวินมันอุ้มฉันขึ้นมาจากเตียงจริงๆ แต่ยังไม่ทัน
ได้ประท้วง หมอนี่ก็จับฉันยัดเข้าไปในตู้อาบน�้ำเรียบร้อยพร้อมกับเอ่ยค�ำสั่ง
เสียงเข้ม
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"อาบน�้ำไปซะ"
แหม ท� ำ มาเป็ น ดุ ฉั น เบะปากอยู ่ ใ นใจก่ อ นจะตอบกลั บ ไปด้ ว ย
จริตมารยาที่ท�ำผู้ชายไม่เป็นผู้เป็นคนมานักต่อนักแล้ว
"...ไหนๆ ก็ไหนๆ แล้ว เข้ามาอาบด้วยกันเลยสิ"
พูดไปก็หยักยิม้ หวานเชือ่ มไปด้วย ในหัวคาดหวังว่ามันจะต้องด่ากลับมา
อย่างสาดเสียเทเสียเหมือนกับทุกครั้ง
แต่ครั้งนี้...มาวินกลับเงียบไป หน�ำซ�้ำยังมองมาด้วยแววตาจริงจัง
ผิดปกติอีกต่างหาก
"อะ...อะไรของแก..."
ฉันหัวเราะแผ่วเบาเมื่อนัยน์ตาสีด�ำคมกริบของมาวินกวาดมองทั่ว
กรอบหน้าฉัน ก่อนจะค่อยๆ ลากต�่ำลงเรื่อยๆ ไล่จากไหปลาร้าลงมาจนถึง...
"อยากให้ 'อาบด้วยกัน' เหรอ..." มาวินเอ่ยถามเสียงต�ำ่ กว่าทุกที ก่อนจะ
ท�ำให้ฉันเผลอก้าวถอยหลังเมื่ออยู่ดีๆ มันก็เดินเข้ามาใกล้ฉัน เฮ้ย เดี๋ยวสิ ทุกที
ต้องด่ากลับไม่ใช่เหรอ ท�ำไมครั้งนี้อยู่ดีๆ ถึงได้เล่นด้วยขึ้นมาล่ะ "ก็ได้"
"ไอ้วิน..."
ฉันขยับปากเตรียมจะโวยวาย...แต่อีกฝ่ายไวกว่า
มาวินดันไหล่ฉันไปจนชิดกับผนังตู้อาบน�้ำ ก่อนจะเอื้อมมือไปด้านหลัง
แล้วรูดซิปเดรส POEM ของฉันลงจนสุด เล่นเอาฉันตกใจจนกระตุกรีบคว้าชุด
ไว้ก่อนที่มันจะร่วงลงพื้น เพราะเมื่อเช้าฉันขี้เกียจใส่บราเลยคว้าเอาแต่เดรส
มาใส่แบบโนบราน่ะสิ
"เขิน?"
"แกเล่นบ้าอะไรของแกเนี่ย"
"เธอชวนเองไม่ใช่เหรอ" มาวินเลิกคิว้ ขึน้ ข้างหนึง่ ก่อนจะหยักยิม้ มุมปาก
และนัยน์ตาสีด�ำสนิทราวกับท้องฟ้ายามค�่ำคืนคู่สวยของเขาก็เปล่งประกาย
วิบวับท�ำให้หัวใจสั่นไหวอย่างบอกไม่ถูก "ก็จะจัดให้ไง"
"...ฉะ..."
"อาบน�้ำให้สนุกนะ"
เขากระซิบด้วยน�้ำเสียงเซ็กซี่เย้ายวน ก่อนจะผละออกห่างแล้วเอื้อมมือ
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ไปหมุนเปิดน�้ำเย็นเจี๊ยบจนสุด จากนั้นจึงชักมือกลับพร้อมปิดประตูตู้อาบน�้ำ
ขังฉันไว้ในนั้นอย่างเลือดเย็น และฉันที่มัวแต่ยืนอึ้งกับละครฉากใหญ่ของมัน
ก็ถึงกับร้องเสียงหลงเมื่อเจอน�้ำเย็นจัดแบบไม่ทันตั้งตัว
"กรี๊ดดดดดด แกท�ำบ้าอะไรเนี่ย!?"
"เสียใจด้วยนะ 'ยาหยี' มารยานางมารร้ายของเธอมันใช้กับฉันไม่ได้ผล
หรอก..."
มาวิ น หั ว เราะจนไหล่ สั่ น จากอี ก ฟากของตู ้ อ าบน�้ ำ ก่ อ นจะหั น หลั ง
กลับไปในวินาทีเดียวกับที่ฉันโมโหแล้วเผลอปล่อยมือจากเดรส POEM จนมัน
ร่วงลงไปกองอยู่แทบเท้า
"รีบอาบแล้วออกมากินข้าวเช้า จะท�ำไว้รอ"
จบค�ำนั้นมันก็เดินออกจากห้องน�้ำไปโดยไม่หันกลับมา ทิ้งให้ฉันยืน
ฟึดฟัดอยู่คนเดียวในห้องน�้ำ 
แน่ล่ะ ไม่มีทางหรอกที่เสน่ห์และมารยาของฉันจะใช้ได้ผลกับหมอนี่...
เพราะเขาคือคนที่รู้จักฉันดีที่สุดในโลกไงล่ะ ทั้งนิสัยใจคอรวมไปถึงทุกส่วน
บนร่างกายด้วย
รู้จักดีกว่าผู้ชายทุกคนที่เคยได้ขึ้นมาบนเตียงฉันรวมกันเลยล่ะ
สิบห้านาทีต่อมา
"เอ้า รีบกินซะ จะได้กินยา"
หลังอาบน�ำ้ สระผมเสร็จแล้วฉันก็เดินออกมาในชุดคลุมอาบน�ำ้ พร้อมกับ
ผ้าขนหนูบนหัว บนโต๊ะกับข้าวมีซุปไก่เพิ่งท�ำเสร็จใหม่ๆ กลิ่นหอมกรุ่นยังคง
มีควันพวยพุง่ ออกมาดูนา่ กิน และทีข่ า้ งๆ กันก็มี FOD ซองสีเหลือง ยาแก้แฮงก์
ทีเ่ ป็นผูช้ ว่ ยชีวติ ของฉันมาแล้วนักต่อนัก อย่างในวันทีเ่ มาค้างแล้วต้องออกงาน
แบบวันนี้...
นั่นไง บอกแล้วใช่มั้ยล่ะ ว่าเขารู้จักฉันดีที่สุดในโลกน่ะ
"บริการดีจริงๆ เลย แกแต่งงานเป็นเมียฉันมั้ย เดี๋ยวให้เงินเดือนละ
สามแสนเลย"
"...ไม่เอาโว้ย ขี้เมาอย่างนี้น่ะ"
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ฉันหัวเราะเมื่อเห็นมาวินเบ้ปาก ก่อนจะทรุดตัวลงนั่งที่โต๊ะกับข้าว
แล้วเอียงคอมองชามซุปไก่ที่มีเพียงชามเดียวบนโต๊ะ
"แล้วแกไม่กินเหรอ ท�ำไมมีชามเดียว"
"พอดีผมเป็นคนศิวิไลซ์ ตื่นมากินข้าวเช้าตั้งแต่ตอนเช้าแล้วไงล่ะครับ"
"แต่นี่มันเที่ยงแล้วนะ" ฉันเถียง ก่อนจะนึกเหตุผลออกเองในที่สุด
"ในตู้เย็นเหลือไก่แค่สองน่องใช่ป่ะเลยท�ำได้แค่ชามเดียว"
"อ้าว รู้ด้วยเหรอ นึกว่าปกติเปิดตู้เย็นมามองหาแต่เหล้ากับเบียร์
อย่างเดียว"
"แซะเก่ ง งงงงง" ฉั น ลากเสี ย งยาวก่ อ นจะตั ก ไก่ กั บ ซุ ป ขึ้ น มายื่ น ไป
ตรงหน้ า เขา "บอกดี ๆ แล้ ว กิ น ด้ วยกั น ก็ ไ ด้เ นี่ย ท�ำมาเป็น ศิวิล งซ์ศิวิไ ลซ์
น่าร�ำคาญ"
"...คนเค้าอุตส่าห์ท�ำให้กินยังจะมาด่าอีก เธอนี่มันนิสัยไม่ดีจริงๆ เลย"
"บ่นๆๆ จะกินมั้ย"
"..." มาวินถอนหายใจเหมือนร�ำคาญสุดๆ ก่อนจะยื่นหน้าเข้ามางับไก่
ที่ฉันป้อนให้ จากนั้นจึงพยักหน้ากับตัวเอง "อืม อร่อยแฮะ"
"อะไร ตอนท�ำเสร็จไม่ได้ชิมเหรอ"
"ไม่เห็นต้องชิม ลิ้นจระเข้แบบเธอกินอะไรก็อร่อยไปหมดอยู่แล้ว"
"เห็นงี้ฉันก็เลือกนะ"
"เลือกยังไง ไหนว่ามา"
"ก็อย่างน้อยต้องสูงสัก 180 เซ็นต์ แล้วก็ต้องตัวหอมๆ ด้วย แน่นอนว่า
มือต้องสวย นิ้วต้องยาว..."
"...นี่คือจะเลือกไก่หรือเลือกผู้ชาย เอาให้แน่ๆ"
"คล้ายๆ กันนั่นแหละ" ฉันตอบหน้ามึนก่อนจะยกชามขึ้นซดน�้ำซุป
ไปครึ่ ง หนึ่ ง จากนั้ น จึ ง ลุ ก ขึ้ น ยื น "แกกิ น ต่ อ เหอะ เดี๋ ย วฉั น ไปแต่ ง หน้ า
ท�ำผมก่อน"
"ท�ำไมไม่กินให้หมด"
ฉันหยิบ FOD มากินก่อนจะยักคิ้ว "ถ้ากินทีเดียวหมด เดี๋ยวก็หมดความ
น่าตื่นเต้นกันพอดีน่ะสิ"
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"หลักการอะไรของเธอวะ"
"นี่ แกว่าฉันใส่ชุดแบบไหนดี เบลเซอร์กับกางเกงแนวสมาร์ตแคชวล
หรื อ เดรสผ้ า ลู ก ไม้ แบบไหนจะเหมาะกั บ การถ่ า ยภาพลงประกอบ
บทความสัมภาษณ์ในเว็บไซต์?"
มาวินที่ก�ำลังนั่งกินน่องไก่อยู่เงยหน้าขึ้นมามองชุดสองชุดที่ฉันถือ
ออกมาและวางทาบตัว ก่อนจะตอบทันทีโดยไม่ต้องคิด "สูท แล้วเปลี่ยนตัว
ข้างในเป็นสายเดี่ยวลูกไม้"
"เออ อัจฉริยะ ไม่ตอ้ งแต่งเป็นเมียก็ได้ มาเป็นสไตลิสต์ให้ฉนั แทนดีกว่า"
"ตัวเองก็เป็นดีไซเนอร์อยู่แล้วจะเอาสไตลิสต์ไปท�ำอะไรอีก"
"หรืออยากเป็นเมียมากกว่าก็ไม่ติด"
"ไม่เป็นอะไรทั้งนั้น ไปแต่งตัวได้แล้ว ก่อนจะไม่ได้ไปไหนเลย"
"...บ่นขนาดนี้เป็นพ่อไปแล้วกัน"

กี่โมง"

@ Nymphomania Lingerie Shop By Yarinda
มาวินจอดรถที่หน้าร้านก่อนจะหันมองหน้าฉัน "ตกลงวันนี้จะให้มารับ

"สัก...สามทุ่มครึ่งได้มั้ย นัดยัยเชอรีนไว้สี่ทุ่ม"
"ยังจะปาร์ตี้อีกเหรอวะ เมาค้างยังไม่หายเนี่ยนะ"
"วันนี้จะไม่ลืมกินยาแก้เมาแล้วจ้า" ฉันชูสองนิ้วให้มาวินที่พยักหน้า
รับแบบแกนๆ เหมือนจะบอกว่าเรื่องของเธอเหอะ จากนั้นเขาก็ดับเครื่องยนต์
แล้วก้าวลงจากรถพร้อมกับฉัน เพื่อจะไปหยิบตัวอย่างผ้าไหมไทยที่ฉันเพิ่ง
ได้มาใหม่จากหลังรถลงไปเก็บในร้านให้
"งั้นไปล่ะนะ"
"อือ ท�ำงานสู้ๆ ล่ะ อย่ามัวแต่น�้ำลายหกใส่นางแบบสาวๆ นะ"
"ฉันไม่เหมือนเธอสักหน่อย อย่ามาเหมารวม" มาวินโต้กลับมาทันที
ก่อนจะพยักหน้าให้ฉันแทนการบอกลาแล้วเดินกลับออกไปที่รถ
ฉันมองส่งเขาจากในร้านพร้อมกับโบกมือให้ และคนในรถก็ลดกระจก
ลงเพื่อจะโบกมือตอบกลับมา...ฉันยืนยิ้มอยู่อย่างนั้นจน BMW Z4 ของมาวิน
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Naughty Bedtime นิทานร้อนซ่อนรัก
หายลับไปจากสายตา ก่อนจะหันกลับมาทักทายลูกค้าในร้านที่ก�ำลังเดิน
เลือกบรากันอยู่
"สวัสดีค่ะคุณลูกค้า สนใจเป็นตัวไหนดีคะ แนะน�ำได้นะคะ :)"
"พี่คะ พี่เป็นเจ้าของร้านนี้ใช่มั้ยคะ หนูเคยเห็นในนิตยสาร"
"ใช่ค่ะ"
"พี่สวยมากเลยค่ะ นี่หนูชอบบราร้านพี่มาก ใส่สบาย เซ็กซี่มากด้วยค่ะ
อิๆ"
"ขอบคุณมากๆ เลยนะคะ เดี๋ยวพี่แถมให้พิเศษเลย" ฉันขยิบตาให้น้องๆ
สองคนที่ดูท่าจะเป็นเด็กมหา'ลัย ก่อนจะหยิบบราลูกไม้สีขาวคอลเล็กชั่นใหม่
ล่าสุดให้เธอ "อันนี้เป็นดีไซน์ใหม่ค่ะ ชื่อรุ่นวีนัส"
"ว้าย น่ารักจังเลย"
"ลองดูนะคะ ถ้าชอบตัวไหนสามารถลองสวมดูได้เลย ปรึกษาเรื่องไซส์
กับพนักงานร้านได้นะคะ"
"ขอบคุณค่ะ~ เจ้าของร้านนี้สวยจังเลย แฟนก็หล่อด้วย เหมาะกันมาก
เลยค่ะ~"
"เอ๊ะ แฟน?"
"ใช่ๆ พี่ผู้ชายคนเมื่อกี้ใช่มั้ยคะ หนูเห็นเค้ามาบ่อยๆ"
ฉันอึ้งไปชั่วขณะหนึ่งจนลูกค้าสาวน้อยถึงกับงง ก่อนจะหัวเราะแล้ว
โบกไม้โบกมือปฏิเสธ
"หมอนั่นไม่ใช่แฟนพี่หรอกค่ะ"
"อ้าว ไม่ใช่เหรอคะ..."
"เป็นแค่เด็กขนของเฉยๆ ค่ะ"
"ดะ...เด็กขนของ..."
"ไว้จะบอกเขาให้นะคะว่าน้องชมว่าหล่อ" ฉันยิ้มให้กับสองสาวที่ได้แต่
ยื น งง ก่ อ นจะเดิ น เข้ า ไปเตรี ย มตั ว รอที ม งานจากเว็ บ ไซต์ Girl Power
มาสัมภาษณ์ลงคอลัมน์ Successful Business Woman อยู่ที่ด้านหลังร้าน
พอทรุดตัวลงนัง่ ก็เห็นลังใส่ตวั อย่างผ้าทีม่ าวินยกเข้ามาวางไว้ให้บนโต๊ะ
ท�ำงานของฉันโดยไม่ต้องบอก ไม่รู้ว่าเขาท�ำแบบนี้มากี่ปีแล้ว อาจจะตั้งแต่...
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เจ้าหญิงผู้เลอโฉม
ตอนเจอกันครั้งแรกสมัยมหา'ลัยแล้วล่ะมั้ง คิดๆ ดูแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าเวลา
จะผ่านมานานขนาดนี้ แต่หมอนั่นก็ยังอยู่
ยังอยู่เป็นเพื่อนสนิทไม่ไปไหน ทั้งที่คนอื่นๆ ทิ้งฉันไปจนไม่เหลือใคร
ตั้งนานแล้ว
เป็นผู้ชายเพียงคนเดียวที่ฉันเก็บเอาไว้ข้างกายมาตลอด...โดยที่เรา
ไม่เคยได้สัมผัสกันอย่างลึกซึ้งอีกเลยแม้แต่ครั้งเดียว
...หลังจาก 'คืนนั้น'
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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