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บทนำ
เขากลับมาแล้ว  แม่หลับอยู่หรือไม่ก็ป่วยอีก

ผมนอนขดตัวกลมอยู่ใต้โต๊ะในครัว  มองเห็นแม่ผ่านร่องนิ้ว  แม่นอน 

บนโซฟา  มือวางบนผ้าเหนียวเหนอะหนะ  ส่วนเขาสวมรองเท้าบู๊ตคู่ใหญ่  

หัวเข็มขัดมันวาว  ยืนค้ำเหนือร่างแม่แล้วตะโกนลั่น

เขาฟาดแม่ด้วยเข็มขัด  ต่ืน  ต่ืนโว้ย!  แกมันอีตัวซวย!  ตัวซวย!  ตัวซวย! 

ตัวซวย!  ตัวซวย!  ตัวซวย!  ตัวซวย!

แม่ส่งเสียงสะอื้น  หยุด  หยุดได้แล้ว  ขอร้องละ  แม่ไม่ได้กรีดร้อง  

แค่ขดตัวกลม

ผมเอานิ้วมืออุดห ู หลับตา  เสียงนั้นจึงเงียบไป

เขาหันมา  ผมเห็นรองเท้าบู๊ตขณะที่เขาเดินย่ำตึงเข้ามาในครัว 

เขายังถือเข็มขัดไว ้ พยายามตามหาผม

เขาก้มตัวลงแล้วฉีกยิ้มกว้าง  ตัวเหม็นกลิ่นบุหรี่และกลิ่นเหล้าหึ่ง  อยู่นี ่

เอง  ไอ้เด็กเวร 

เสียงครางที่ชวนสั่นสะท้านปลุกให้เขาตื่นขึ้น  พระเจ้า!  เขาเหงื่อชุ่มไป 

ท้ังตัว  หัวใจเต้นรัวกระหน่ำ  บ้าอะไรเน่ีย  เขาลุกพรวดข้ึนน่ังบนเตียงและยกมือ 

กุมศีรษะ  บ้าเอ๊ย  มันกลับมาอีกแล้ว  เสียงน่ันมันเสียงฉัน  เขาฝืนสูดหายใจลึก 

เพ่ือให้สงบ  พยายามกำจัดกล่ินวิสกีราคาถูกกับกล่ินอับของบุหร่ีคาเมลออกจาก 

สมองและโพรงจมูก	
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ฉันเอาชีวิตรอดผ่าน วันที่สามแห่งยุคอารยธรรมหลัง 

คริสเตียน และวันแรกในท่ีทำงานไปได้  ซึง่ถือเป็นสิ่งเบนความสนใจท่ีเข้าทา่ดี 

ทีเดียว  เวลาแล่นฉิวผ่านไปเป็นภาพเลือนรางของคนรู้จักหน้าใหม่ ๆ  งานการ 

ที่ต้องทำแล้วก็มิสเตอร์แจ็ค  ไฮด ์ มิสเตอร์แจ็ค  ไฮด์...ที่ยิ้มมองลงมา  ดวงตา 

สีฟ้าเป็นประกายวิบวับขณะยืนพิงโต๊ะฉัน

“ทำงานได้เยี่ยมมาก  แอนา  ผมว่าเราต้องเป็นทีมที่สุดยอดแน่”

ฉันอุตส่าห์กระดกริมฝีปากกล้อมแกล้มเป็นรอยยิ้มไปได้

“ขอตัวกลับก่อนนะคะ  ถ้าคุณไม่ว่าอะไร”  ฉันพึมพำ

“ได้สิได้  ห้าโมงครึ่งแล้วนี ่ พรุ่งนี้เจอกันนะ” 

“สวัดดีค่ะ  แจ็ค”

“สวัสด ี แอนา”

ฉันเก็บกระเป๋า  สวมแจ๊คเก็ตแล้วมุ่งหน้าไปทางประตู  เมื่อออกมาสู่ 

อากาศช่วงย่ำค่ำของซีแอตเทิลแล้ว  ฉันก็สูดหายใจลึก ๆ  อากาศใช้เติมเต็ม 

ช่องว่างโหวงในอกท่ีมีมาต้ังแต่เช้าวันเสาร์ไม่ได้เลย  มันเป็นรูกลวงแสนเจ็บปวด 

ที่เตือนให้รำลึกถึงความสูญเสีย  ฉันเดินก้มหน้างุดไปยังป้ายรถประจำทาง  

สายตาจ้องมองเท้า  พลางครุ ่นคิดถึงการมีชีวิตโดยปราศจากแวนด้าที่รัก  

ซึ่งก็คือรถเต่าของฉัน...กับรถออดี

ฉันรีบปิดกั้นความคิดเรื่องนั้นทันที  อย่า  อย่าคิดถึงเขา  แน่นอนฉัน 
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มีปัญญาซื้อรถอยู่แล้ว  รถคันใหม่ดี ๆ สักคัน  ฉันติดใจสงสัยว่าเขาจ่ายเงินมา 

ให้มากไปหรือเปล่า  คิดแล้วก็ปากคอขมขึ้นมาเดี๋ยวนั้น  แต่ฉันก็สลัดมันทิ้ง 

แล้วพยายามครองสติให้ว่างเปล่าไร้ความรู้สึกสุดกำลัง  จะคิดถึงเขาไม่ได้หรอก 

ฉันไม่อยากกลับไปร้องไห้อีกแล้ว  ห้ามร้องบนถนนอย่างนี้

อพาร์ตเมนต์ว่างเปล่า  คิดถึงเคทจัง  แล้วฉันก็นึกภาพเธอนอนจิบ 

ค็อกเทลเย็น ๆ บนชายหาดในบาร์เบโดส  ฉันเปิดโทรทัศน์จอแบนเพื่อให้มีเสียง 

ดังกลบความเปล่าร้างและพอเป็นเพ่ือนได้บ้าง  แต่ไม่ได้ฟังหรือดูหรอกนะ  ฉัน 

น่ังแปะแล้วจ้องเหม่อลอยไปท่ีผนังอิฐ  ตัวชา  ไม่รู้สึกอะไรเลยนอกจากเจ็บปวด 

ฉันต้องเป็นแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนกัน

เสียงกริ่งประตูทำให้ฉันตกใจหลุดจากความตรอมตรม  หัวใจฉันเต้นรัว 

ใครล่ะเนี่ย  ฉันกดอินเทอร์คอม 

“มีของมาส่งให้มิสสตีล”  เสียงเบื่อหน่ายซังกะตายดังมาจากลำโพง  

แล้วฉันก็ผิดหวังวูบขึ้นมา  ฉันเดินซึมลงบันไดแล้วพบเด็กหนุ่มคนหนึ่งกำลัง 

เค้ียวหมากฝร่ังหยับ ๆ  ในมือถือกล่องกระดาษใบโต  ยืนพิงประตูด้านหน้า  ฉัน 

เซ็นชื่อรับของแล้วถือมาข้างบน  กล่องใบนั้นใหญ่เบ้อเริ่มแต่กลับเบาเหลือเชื่อ  

ข้างในคือดอกกุหลาบขาวก้านยาวราวยี่สิบดอกพร้อมกับการ์ดใบหนึ่ง

 

ยินดีด้วยสำหรับการทำงานวันแรก

ผมหวังว่าจะเป็นไปด้วยดี

ขอบคุณสำหรับตัวต่อเครื่องร่อน  เข้าใจคิดจัง

มันตั้งเด่นเป็นสง่าบนโต๊ะทำงานผมเลย

คริสเตียน

	 ฉันจ้องการ์ดที่มีข้อความพิมพ์อยู่  ช่องว่างในทรวงอกยิ่งขยายกว้าง  

แน่ละว่าต้องเป็นผู้ช่วยของเขาส่งมาแน่นอน  คริสเตียนคงไม่ทำอะไรอย่างนี้ 

หรอก  แค่คิดก็เจ็บปวดเกินทน  ฉันสำรวจดูดอกกุหลาบ  สวยจัง  ทำใจโยนมัน 

ทิ้งลงถังขยะไม่ลง  ก็เลยต้องจำใจเดินเข้าครัวไปหาแจกัน
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แล้วรูปแบบซ้ำ ๆ  ก็เกิดข้ึน:  ต่ืน  ทำงาน  ร้องไห้  นอนหลับ  เอ่อ  พยายามนอน 

หลับน่ะนะ  ขนาดในฝันฉันยังหนีเขาไม่พ้นเลย  ดวงตาร้อนเร่าสีเทา  สายตา 

ส้ินหวัง  ผมมันเงางามสว่างไสว  ท้ังหมดคอยตามหลอกหลอนฉัน  ไหนจะเสียง 

ดนตรี  เสียงดนตรีมากมาย  ฉันทนฟังเสียงดนตรีอะไรไม่ได้ทั้งนั้น  ต้องคอย 

ระวังหลบเลี่ยงทุกวิถีทาง  ขนาดเสียงกรุ๋งกริ๋งในโฆษณายังทำฉันสะท้านเยือก

ฉันไม่พูดกับใครเลย  ไม่กระทั่งแม่หรือเรย์  ตอนนี้ฉันทำใจคุยเล่น 

สบาย  ๆ  ไม่ได้  ไม่เลย  ฉันไม่อยากคุย  ฉันปิดกั้นตัวเองอยู่ในโลกส่วนตัว  

ดินแดนย่อยยับพังพินาศที่ไม่มีสิ ่งใดงอกงามและเส้นขอบฟ้าก็ยังรางสลัว  

ใช่  นั่นแหละฉัน  ฉันโต้ตอบสื่อสารอย่างแกน ๆ ในที่ทำงานได้นะ  แต่ก็เท่านั้น 

ถ้าพูดกับแม่  ฉันรู้ว่าตัวเองคงใจสลายย่ิงกว่าน้ี  แล้วฉันก็ไม่เหลืออะไรให้สลาย 

แล้วด้วย

 

ฉันกินอะไรไม่ค่อยลง  พอถึงมื้อเที่ยงวันพุธ  ฉันฝืนกินโยเกิร์ตได้ถ้วยหนึ่ง  

ซึ่งเป็นสิ่งแรกที่ฉันกินนับตั้งแต่วันศุกร์  ฉันอยู่รอดได้ด้วยลาเต้กับไดเอตโค้ก 

ซึ่งเพิ่งพบว่าตัวเองทนกินได้  กาเฟอีนทำให้ฉันทำอะไรต่ออะไรได้  แต่ก็ใจสั่น 

หวิว

	 แจ็คเริ่มมาป้วนเปี้ยนใกล ้ๆ น่ารำคาญ  แล้วก็ถามคำถามส่วนตัวโน่นนี ่

ด้วย  เขาต้องการอะไรกันนะ  ฉันทำตัวสุภาพ  แต่ก็อยากกันให้เขาอยู่ห่าง ๆ 

ฉันนั่งปักหลักแล้วเริ่มคัดกองจดหมายที่ส่งถึงเขา  ดีใจที่ได้หันเหสมาธ ิ

ไปกับงานที่ไม่ต้องอาศัยทักษะ  แต่แล้วอีเมลก็ส่งเสียงเตือน  ฉันรีบเช็กดูว่า 

ใครส่งมา

ให้ตายเถอะ  อีเมลจากคริสเตียน  โอ  ไม่เอานะ  อย่าส่งมาที่นี ่... 

ที่ที่ทำงาน

จาก:  คริสเตียน  เกรย์

เรื่อง:  พรุ่งนี้

วันที:่  8  มิถุนายน  2011  14.05 

ถึง:  แอนัสเตเชีย  สตีล
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ถึง  แอนัสเตเชีย

ขอโทษที่รบกวนเวลางาน  หวังว่าทุกอย่างคงราบรื่นดี  คุณได้รับ 

ดอกไม้ของผมหรือเปล่า 

ผมนึกได้ว่าพรุ่งน้ีมีงานเปิดแสดงภาพถ่ายของเพ่ือนคุณ  แล้วก็ม่ันใจ 

ว่าคุณคงไม่มีเวลาไปซื้อรถ  แถมขับไปก็ไกลด้วย  ผมยินดีไปส่งนะ 

ถ้าคุณอยากให้ไป

บอกผมด้วย

คริสเตียน  เกรย์

ประธานกรรมการบริหาร  บริษัทเกรย์เอ็นเตอร์ไพรส์โฮลดิงส์อิงค์ 

น้ำตาเอ่อรื้นในดวงตาฉัน  ฉันผลุนผลันลุกจากโต๊ะแล้วพุ่งเข้าห้องน้ำ 

เพื่อหลบเข้าไปในห้องย่อย  ๆ  งานแสดงภาพของโฮเซ  ฉันลืมสนิทเลย  แล้ว 

ฉันก็สัญญากับเขาแล้วด้วยว่าจะไป  บ้าจริง  คริสเตียนพูดถูก  ฉันจะไปที่นั่น 

ได้ยังไง

ฉันกุมขมับ  ทำไมโฮเซไม่โทร.มาเลยนะ  แต่พอคิดดูแล้ว  ทำไมไม่มีใคร 

โทร.มาเลยล่ะ  ฉันใจลอยขนาดหนักจนไม่ได้สังเกตเลยว่าโทรศัพท์มือถือไม่ดัง 

เลยสักแอะ

บ้าจริง!  ฉันนี่โง่ชะมัด!  ฉันยังตั้งค่าโอนสายเข้าเครื่องแบล็กเบอร์รี่อยู ่

เลย  จะบ้าตาย  คริสเตียนรับสายโทรศัพท์ของฉันมาตลอด  เว้นแต่ว่าเขาจะ 

โยนแบล็กเบอร์รี่เครื่องนั้นทิ้งไปแล้วน่ะนะ  ว่าแต่เขามีที่อยู่อีเมลฉันได้ยังไง

เขารู้ขนาดรองเท้าฉันนี ่ ที่อยู่อีเมลคงหาได้ไม่ยากหรอก

ฉันจะเจอเขาอีกครั้งได้หรือ  ฉันจะทนไหวหรือเปล่า  แล้วฉันอยากเจอ 

เขาไหม  ฉันหลับตา  เงยหน้าขณะท่ีความโศกเศร้าโหยหาท่ิมแทงใจ  อยากเจอ 

อยู่แล้วละ

บางที  แค่บางทีนะ  ฉันอาจบอกเขาว่าเปล่ียนใจแล้ว...ไม่  ไม่  ไม่  ฉัน 

ไม่อาจทนอยู่กับคนท่ีมีความสุขจากการทำให้ฉันเจ็บปวด  คนท่ีไม่อาจรักฉันได้ 

	 ความทรงจำสุดแสนทรมานแล่นวาบเข้ามาในความคิด  สองมือท่ีลูบไล้ 
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กอบกุม  จุมพิต  อ่างอาบน้ำ  ความนุ่มนวล  อารมณ์ขันของเขา  สายตาเซ็กซี ่ 

เคร่งขรึม  ร้ายกาจ  ฉันคิดถึงเขาจัง  ห้าวันมาแล้วนะ  ห้าวันแห่งความปวดร้าว 

ที่ให้ความรู้สึกราวกับชั่วนิรันดร์  ฉันร้องไห้จนนอนหลับไปในตอนกลางคืน  

หวังว่าตัวเองจะไม่เดินจากมา  หวังว่าเขาจะไม่ได้เป็นเช่นนี ้ หวังว่าเราจะอยู ่

ด้วยกัน  ความรู้สึกเลวร้ายเต็มกลืนแบบนี้จะอยู่ไปอีกนานแค่ไหน  ฉันเหมือน 

คนตกนรกทั้งเป็น

ฉันโอบแขนรอบกาย  กอดตัวเองแน่น ๆ  ประคองร่างไว้อย่างนั้น  ฉัน 

คิดถึงเขา  ฉันคิดถึงเขามาก...ฉันรักเขา  เท่านั้นเอง

แอนัสเตเชีย  สตีล  เธออยู่ในที่ทำงานนะ!  ต้องเข้มแข็งเข้าไว้  แต่ฉัน 

อยากไปงานแสดงของโฮเซน่ี  และลึก ๆ ภายใน  ส่วนเส้ียวท่ีนิยมความเจ็บปวด 

ของฉันก็อยากเจอคริสเตียนด้วย  ฉันสูดหายใจลึกแล้วเดินกลับไปที่โต๊ะทำงาน 

 

จาก:  แอนัสเตเชีย  สตีล

เรื่อง:  พรุ่งนี้

วันที:่  8  มิถุนายน  2011  14.25 

ถึง:  คริสเตียน  เกรย์

สวัสดี  คริสเตียน

ขอบคุณสำหรับดอกไม้ค่ะ  สวยมากเลย

ตกลงค่ะ  ฉันยินดีให้คุณมารับ

ขอบคุณ

 

แอนัสเตเชีย  สตีล

	ผู้ช่วยแจ็ค  ไฮด์  บรรณาธิการสำนักพิมพ์เอสไอพี 

ฉันเช็กโทรศัพท์  และพบว่ามันยังคงโอนสายเข้าเคร่ืองแบล็กเบอร์ร ี ่ แจ็ค 

กำลังประชุม  ฉันก็เลยรีบโทร.หาโฮเซ

“หวัดด ี โฮเซ  นี่แอนานะ”
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“หวัดดี  คนอื่นคนไกล”  น้ำเสียงเขาอบอุ่นยินดีจนเกือบทำฉันสติหลุด 

อีกครั้ง

“ฉันคุยนานไม่ได้จ้ะ  ว่าแต่พรุ่งนี้ฉันควรไปถึงงานเธอกี่โมงดี”

“เธอจะยังมาอยู่หรือ”  เขาดูตื่นเต้น

“อ้ือ  ไปอยู่แล้ว”  ฉันย้ิมจากใจเป็นคร้ังแรกในรอบห้าวันขณะนึกภาพเขา 

ยิ้มกว้าง

“ทุ่มครึ่ง”

“งั้นเจอกันจ้ะ  บาย  โฮเซ”

“บาย  แอนา”

จาก:  คริสเตียน  เกรย์

เรื่อง:  พรุ่งนี้

วันที:่  8  มิถุนายน  2011  14.27 

ถึง:  แอนัสเตเชีย  สตีล

ถึง  แอนัสเตเชีย

ผมควรไปรับคุณกี่โมง

คริสเตียน  เกรย์

ประธานกรรมการบริหาร  บริษัทเกรย์เอ็นเตอร์ไพรส์โฮลดิงส์อิงค์

จาก:  แอนัสเตเชีย  สตีล

เรื่อง:  พรุ่งนี้

วันที:่  8  มิถุนายน  2011  14.32 

ถึง:  คริสเตียน  เกรย์

งานแสดงของโฮเซเริ่มตอน  19.30  คุณว่าไงดีคะ
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	แอนัสเตเชีย  สตีล

	ผู้ช่วยแจ็ค  ไฮด์  บรรณาธิการสำนักพิมพ์เอสไอพี 

จาก:  คริสเตียน  เกรย์

เรื่อง:  พรุ่งนี้

วันที:่  8  มิถุนายน  2011  14.34 

ถึง:  แอนัสเตเชีย  สตีล

ถึง  แอนัสเตเชีย

พอร์ตแลนด์ไกลพอสมควร  ผมจะไปรับคุณตอน  5.45  แล้วกัน 

จะรอเจอคุณนะ

	คริสเตียน  เกรย์

	ประธานกรรมการบริหาร  บริษัทเกรย์เอ็นเตอร์ไพรส์โฮลดิงส์อิงค์

จาก:  แอนัสเตเชีย  สตีล

เรื่อง:  พรุ่งนี้

วันที:่  8  มิถุนายน  2011  14.38 

ถึง:  คริสเตียน  เกรย์

แล้วเจอกันค่ะ

	แอนัสเตเชีย  สตีล

	ผู้ช่วยแจ็ค  ไฮด์  บรรณาธิการสำนักพิมพ์เอสไอพี 

แย่แล้ว  ฉันกำลังจะได้เจอคริสเตียนครั้งแรกในรอบห้าวัน  พลังใจฉัน 

กระเตื้องขึ้นมาเล็กน้อย  แล้วก็ยอมใจอ่อนนึกถึงว่าเขาเป็นยังไงบ้าง

เขาคิดถึงฉันหรือเปล่า  บางทีอาจไม่เหมือนอย่างที่ฉันคิดถึงเขา  เขาได้ 
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ทาสคนใหม่แล้วหรือยัง  ความคิดนั้นเจ็บปวดทรมานกระทั่งฉันต้องรีบปัดมัน 

ท้ิงไปทันที  ฉันมองกองจดหมายท่ีต้องคัดแยกให้แจ็คแล้วรีบคว้ามันไว้  ขณะท่ี 

ใจก็พยายามสลัดคริสเตียนออกไปอีกครั้ง

ตกคืนนั้น  ระหว่างนอนบนเตียง  ฉันพลิกตัวไปมาขณะพยายามข่มตา 

หลับ  และเป็นครั้งแรกในระยะนี้ที่ฉันไม่ได้ร้องไห้จนนอนหลับไป 

ในความคิด  ฉันนึกภาพใบหน้าคริสเตียนตอนเห็นเขาครั้งสุดท้ายขณะ 

จากมา  ใบหน้าทุกข์ทรมานของเขาหลอนใจฉัน  ฉันจำได้ว่าเขาไม่อยากให้ฉันไป 

ซึ่งก็แปลกดี  ฉันจะอยู่ไปเพื่ออะไรล่ะ  ในเมื่อสิ่งต่าง ๆ มันดำเนินมาถึงทางตัน  

เราต่างใช้ทางอ้อมเล่ียงหนีปัญหาของตัวเอง  ฉันกลัวการลงโทษ  ส่วนเขากลัว... 

อะไรนะ  ความรักหรือ

ฉันพลิกตะแคงกอดหมอน  ในใจเป่ียมล้นด้วยความหม่นเศร้า  เขาคิดว่า 

เขาไม่สมควรได้รับความรัก  ทำไมเขาถึงรู้สึกอย่างน้ัน  เพราะการเล้ียงดูหรือเปล่า 

เพราะแม่ผู้ให้กำเนิดเขา  โสเภณีขี้ยาคนนั้นน่ะหรือ  ความคิดต่าง ๆ นานาเกาะ 

กินจิตใจฉันกระทั่งตีหนึ่งตีสอง  ก่อนในที่สุดฉันจะค่อย ๆ หลับกระสับกระส่าย 

อ่อนล้าหมดแรงไป

กลางวันเช่ืองช้ายาวนาน  แจ็คเข้ามาสนอกสนใจผิดปกติ  ตอนแรกฉันสงสัยว่า 

เป็นเพราะเดรสสีเปลือกมังคุดกับบู๊ตส้นสูงสีดำท่ีฉันขโมยมาจากตู้เส้ือผ้าของเคท 

หรือเปล่า  แต่ก็ไม่คิดมาก  ฉันตัดสินใจมุ่งม่ันว่าจะต้องออกไปช็อปป้ิงซ้ือเส้ือผ้า 

ด้วยเงินเดือนเดือนแรก  เดรสหลวมลงกว่าเดิม  แต่ฉันก็แสร้งทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้

ในที่สุดก็ห้าโมงครึ่ง  ฉันหยิบแจ๊คเก็ตสูทกับกระเป๋าถือ  และพยายาม 

สงบสติอารมณ์  ฉันกำลังจะเจอเขา!

“คืนนี้มีนัดเหรอครับ”  แจ็คถามขณะเดินเตร่ผ่านโต๊ะฉันระหว่างออกไป

“ค่ะ  เปล่าค่ะ  คือว่าไม่เชิง”

เขาเลิกคิ้วมองฉัน  เห็นได้ชัดว่าสนอกสนใจ  “แฟนเหรอ”

ฉันหน้าแดง  “เปล่าค่ะ  เพื่อนน่ะค่ะ  แฟนเก่า”

“พรุ่งนี้คุณอยากหาอะไรดื่มนิด  ๆ  หน่อย  ๆ  หลังเลิกงานไหมล่ะ  คุณ 

ทำงานสัปดาห์แรกได้โดดเด่นมากเลย  แอนา  เราน่าจะฉลองกันนะ”  เขายิ้ม  
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อารมณ์บางอย่างที่ไม่อาจระบุได้ซึ่งฉายวาบบนหน้าเขา  ทำให้ฉันอึดอัด

เขาล้วงมือทั้งสองข้างลงกระเป๋า  แล้วลอยชายผ่านประตูบานคู่ไป  

ฉันขมวดคิ้วมองแผ่นหลังของเขาที่ห่างออกไปเรื่อย  ๆ  ดื่มกับเจ้านายนี่มัน... 

จะดีหรือ  ฉันส่ายหน้า  ฉันมีค่ำวันนี้กับคริสเตียนที่ต้องผ่านพ้นไปให้ได้ก่อน  

ฉันจะทำยังไงด ี ฉันรีบร้อนเข้าห้องน้ำเพื่อปรับโฉมเป็นครั้งสุดท้าย

ในกระจกบานใหญ่บนผนัง  ฉันจ้องเป๋งมองหน้าตัวเองอยู่นาน  ฉัน 

ผิวขาวซีดเหมือนเคย  ดวงตาโตเกินพอดีมีรอยคล้ำใต้ตาเป็นวง  ดูผอมแห้ง 

สะโหลสะเหล  อยากแต่งหน้าเป็นบ้างจัง  ฉันปัดมาสคารา  กรีดอายไลเนอร ์ 

แล้วก็หยิกแก้มตัวเอง  หวังว่าจะมีสีสันขึ้นมาบ้าง  ขณะจัดแต่งผมให้ยาว 

เคลียหลังอย่างเก๋ไก๋  ฉันสูดหายใจเข้าลึก  แค่นี้ก็น่าจะพอ

ฉันเดินใจสั่นผ่านโถง  ยิ้มแล้วโบกมือให้แคลร์ที่โต๊ะต้อนรับ  ฉันว่าฉัน 

กับเธอน่าจะเป็นเพื่อนกันได้  แจ็คกำลังคุยกับเอลิซาเบทขณะฉันเดินไปทาง 

ประต ู เขายิ้มแฉ่งแล้วกุลีกุจอเปิดประตูให้ฉัน

“เชิญครับ  แอนา”  เขาพึมพำ

“ขอบคุณค่ะ”  ฉันยิ้มอาย ๆ 

ที่ขอบถนนด้านนอก  เทย์เลอร์รออยู่แล้ว  เขาเปิดประตูหลังรถให้  ฉัน 

ลังเลเหล่มองแจ็คที่เดินตามออกมา  เขามองรถออดีเอสยูวีอย่างไม่ชอบใจ

	 ฉันหันกลับและปีนข้ึนน่ังเบาะหลัง  เขาน่ังอยู่ตรงน้ัน  คริสเตียน  เกรย์ 

สวมสูทสีเทา  ไม่ผูกไท  เสื้อเชิ้ตขาวเปิดกระดุมคอ  ดวงตาสีเทาลุกวาว

ปากคอฉันแห้งผาก  เขาดูหล่อเหลาคมคาย  เว้นเสียแต่ว่ากำลังทำหน้า 

หงิกใส่ฉัน  ทำไมล่ะ!

“คุณกินมื้อสุดท้ายเมื่อไหร่”  เขาเสียงแข็งขณะเทย์เลอร์ปิดประตู

ซวยละ  “หวัดดีค่ะคริสเตียน  ค่ะ  ดีใจที่ได้เจอคุณเหมือนกัน”

“ผมไม่ชอบท่ีคุณมาทำปากกล้าตอนน้ี  ตอบผมก่อน”  ดวงตาเขาวาวจ้อง 

  ให้ตายเถอะ  “เอ่อ...ฉันกินโยเกิร์ตเมื่อตอนกลางวัน  อ้อ  แล้วก็กล้วย 

ผลหนึ่ง”

“คุณกินอาหารจริงจังครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่”  เขาเค้นเสียงถาม

เทย์เลอร์สอดตัวเข้ามานั่งบนเบาะคนขับ  ติดเครื่อง  แล้วเบนรถออก 
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สู่ถนน

ฉันเหลือบตามองเห็นแจ็คโบกมือให้  ฉันไม่เข้าใจว่าเขามองเห็นฉันผ่าน 

กระจกสีเข้มได้อย่างไร  แต่ก็โบกตอบ

“นั่นใคร”  คริสเตียนตวัดเสียง

“เจ้านายฉันค่ะ”  ฉันเหล่มองชายหล่อเหลาข้างกาย  และเห็นว่าปากเขา 

เม้มแน่น

“ว่าไง  คุณกินมื้อสุดท้ายเมื่อไหร่”

“คริสเตียน  ไม่เกี่ยวกับคุณซะหน่อย”  ฉันเอ่ยเบา  ๆ  รู้สึกห้าวหาญ 

เหลือเชื่อ

“ทุกอย่างที่คุณทำเกี่ยวกับผมทั้งนั้น  บอกมา”

ไม่  ไม่เกี่ยว  ฉันครางหงุดหงิด  กลอกตา  แล้วคริสเตียนก็หรี่ตามอง  

นี่เป็นครั้งแรกในช่วงเวลายาวนานที่ฉันอยากจะหัวเราะ  ฉันพยายามกลั้นเสียง 

หัวเราะคิกที่ทำท่าจะหลุดออกมา  ใบหน้าของคริสเตียนอ่อนโยนลงเมื่อฉัน 

พยายามฝืนทำหน้านิ่ง  แต่แล้วก็เห็นว่ามีรอยยิ้มบาง ๆ แต้มริมฝีปากที่งดงาม 

ราวสลักเสลาของเขา

“ว่าไงครับ”  เขาถามด้วยเสียงอ่อนลง

“พาสต้าหอยลาย  เมื่อวันศุกร์ที่แล้วค่ะ”  ฉันกระซิบตอบ

เขาหลับตาขณะที่อารมณ์โกรธจัดหรืออาจเป็นเศร้าเสียใจผุดขึ้นบน 

ใบหน้า  “เข้าใจแล้ว”  เขาบอกด้วยเสียงปราศจากความรู้สึก  “ดูเหมือนคุณ 

ผอมลงสักห้าปอนด์  อาจจะมากกว่าด้วย  กินหน่อยเถอะนะ  แอนัสเตเชีย”  

เขาต่อว่า

ฉันจ้องนิ้วมือบิดม้วนบนตัก  ทำไมเขาถึงทำให้ฉันรู้สึกเหมือนเป็นเด็ก 

เกเรอยู่เรื่อยเลย

เขาขยับตัวและหันมาหาฉัน  “คุณเป็นยังไงบ้าง”  เขาถาม  เสียงยังคง 

นุ่มนวล

ก็  หมดสภาพเละเทะ...ฉันกลืนคำพูด  “ถ้าบอกว่าสบายดีก็คงโกหกละค่ะ” 

	 เขาสูดหายใจเฮือก  “ผมก็เหมือนกัน”  เขาพึมพำแล้วเอ้ือมมือมากุมมือฉัน 

“ผมคิดถึงคุณจัง”  เขาว่าต่อ
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โอย  ไม่นะ  แตะเนื้อต้องตัวกันอย่างนี้

“คริสเตียนคะ  ฉัน  - ”

“แอนา  ขอร้องละ  เราต้องคุยกันนะ”

ฉันจะร้องไห้ ไม่ได้  “คริสเตียน  ฉัน...ขอร้องเถอะค่ะ  ฉันร้องไห้มาเยอะ 

แล้ว”  ฉันกระซิบ  พยายามเก็บกลั้นอารมณ์ไม่ให้เตลิด

“โอ๋  ที่รัก  ไม่เอาน่า”  เขาดึงมือฉัน  และก่อนจะรู้ตัว  ฉันก็อยู่บนตัก 

เขาแล้ว  เขาโอบกอดฉัน  จมูกซุกไซ้เข้ามาในผม  “ผมคิดถึงคุณมากเลย  

แอนัสเตเชีย”  เขาเอ่ยเสียงแผ่ว

ฉันอยากด้ินให้หลุดจากอ้อมกอดเพ่ือรักษาระยะห่าง  แต่แขนท้ังสองข้าง 

ของเขาโอบรัดรอบตัว  แนบตัวฉันเข้ากับหน้าอก  แล้วฉันก็หลอมละลาย  โอย 

นี่แหละที่ที่ฉันอยากอยู่

ฉันพิงศีรษะซบเขา  คริสเตียนจูบผมฉันซ้ำ ๆ  น่ีคือบ้านอันอบอุ่น  ตัวเขา 

มีกล่ินเน้ือผ้า  กล่ินน้ำยาปรับผ้านุ่ม  กล่ินสบู่  และกล่ินท่ีฉันโปรดปรานน่ันก็คือ 

กลิ่นคริสเตียน  ครู่หนึ่งที่ฉันปล่อยใจให้ตัวเองฝันเห็นภาพว่าทุกสิ่งทุกอย่าง 

เป็นไปด้วยด ี ซึ่งช่วยเยียวยาหัวใจยับเยินของฉันได้มาก

ไม่ก่ีนาทีต่อมา  เทย์เลอร์บังคับรถจอดข้างทางแม้ว่าเราจะยังอยู่ในเมือง 

ก็ตาม

“ไปเถอะ”  คริสเตียนอุ้มฉันลงจากตัก  “ถึงแล้วครับ”

อะไรนะ

“ลานจอดเฮลิคอปเตอร์อยู่บนตึกนี้”  คริสเตียนเหลือบไปทางอาคาร 

เพื่ออธิบายคำตอบ

จริงสินะ  ชาร์ลีแทงโก  เทย์เลอร์เปิดประตูแล้วฉันก็กระเถิบลงจากรถ  

เขายิ้มอบอุ่นแบบคุณลุงใจดีที่ทำให้ฉันรู้สึกปลอดภัย  ฉันยิ้มตอบ

“ไว้ฉันจะคืนผ้าเช็ดหน้าให้คุณนะคะ”

“เก็บไว้เถอะครับมิสสตีล  แทนความปรารถนาดีของผม”

ฉันหน้าแดงขณะที่คริสเตียนเดินอ้อมรถมาจับมือฉัน  เขามองเทย์เลอร์ 

เป็นเชิงสงสัย  ส่วนเจ้าตัวจ้องกลับด้วยสีหน้าเรียบเฉยไม่เปิดเผยสิ่งใด

“สามทุ่มนะ”  คริสเตียนว่า
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“ครับท่าน”

คริสเตียนผงกศีรษะแล้วหันเดินนำฉันเดินผ่านประตูบานคู่เข้าไปใน 

โถงทางเดินโออ่า  ฉันชื่นชมยินดีที่ได้สัมผัสมือเขา  นิ้วเรียวยาวคล่องแคล่ว 

รวบจับมือฉัน  ฉันรู้สึกถึงแรงดึงดูดอันคุ้นเคย  ถูกเรียกหา  เหมือนที่อิคารัส 

หลงใหลดวงอาทิตย์  ฉันมอดไหม้แผดเผาไปแล้ว  แต่ก็ยังคงกลับมาอยู่ท่ีเดิมอีก 

	 เมื่อถึงลิฟต ์ เขากดปุ่ม  ‘เรียก’  ฉันแอบเหล่มองเขาและเห็นว่าเขากำลัง 

อมยิ้มมีเลศนัย  พอประตูเปิด  เขาปล่อยมือแล้วพาฉันเข้าไป

ประตูปิด  ฉันลอบมองอีกครั้ง  เขาเหลือบสายตามองฉัน  แล้วประจุ 

ไฟฟ้านั่นก็ลอยอยู่กลางอากาศ  มันชัดเจนมาก  ฉันเกือบลิ้มรสมันได้  สัมผัส 

ได้ว่ามันกระตุกอยู่ระหว่างเรา  ดึงเราให้เข้าหากัน

“โอย  ตาย”  ฉันหายใจเฮือกขณะรู้สึกร้อนวูบวาบเพราะแรงเสน่หาเข้มข้น 

รุนแรงที่เกิดขึ้น

“ผมก็รู้สึกเหมือนกัน”  เขาเอ่ย  นัยน์ตาลึกล้ำ  พร่ามัว

ความปรารถนาเอ่อท้นอยู่ที่ท้องน้อยฉันอย่างร้ายกาจทารุณ  เขาจับมือ 

และใช้นิ้วโป้งไล้ข้อนิ้วฉัน  กระทั่งกล้ามเนื้อทุกส่วนสัดหดเกร็งวาบหวามอยู ่

ภายใน

เขายังทำแบบนี้กับฉันได้ยังไง

“อย่ากัดปากส ิ แอนัสเตเชีย”  เขากระซิบ

ฉันเงยหน้ามองเขา  เลิกกัดริมฝีปาก  ฉันต้องการเขา  ที่นี ่  เดี๋ยวนี ้ 

ในลิฟต์นี ่ ก็จะไม่ต้องการเขาได้ยังไงล่ะ

“คุณก็รู้ว่าผมเห็นแล้วจะเป็นยังไง”  เขาพึมพำ

โอ  ฉันยังมีอิทธิพลกับเขา  เทพีในใจขยับลุกขึ้นมาหลังจากงอนปึ่งไป 

ห้าวัน

ประตูลิฟต์เปิดออกทำลายมนตร์สะกดลง  เราอยู่ท่ีช้ันดาดฟ้า  ท่ีน่ีลมแรง 

แม้ฉันจะสวมแจ๊คเก็ตสูทสีดำก็ยังหนาว  คริสเตียนโอบฉันแล้วดึงมาแนบกาย  

ก่อนที่เราจะรีบวิ่งฝ่าไปยังจุดที ่ชาร์ลีแทงโก จอดอยู่กลางลานจอดเฮลิคอปเตอร ์

โดยที่ใบพัดหมุนช้า ๆ 

ชายร่างสูง  ผมบลอนด์  คางเหลี่ยม  สวมชุดสูทสีเข้มโดดลงจากเครื่อง 
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ศีรษะก้มต่ำขณะว่ิงมาหาเรา  เขาจับมือกับคริสเตียนแล้วตะโกนแข่งเสียงใบพัด 

	 “พร้อมเดินทางครับ  ชาร์ลีแทงโกเป็นของคุณแล้ว!”

“เช็กทุกอย่างเรียบร้อยนะ”

“ครับท่าน”

“มารับเครื่องราวสองทุ่มครึ่งได้ไหม”

“ครับท่าน”

“เทย์เลอร์จะรออยู่หน้าตึก”

“ขอบคุณครับ  มิสเตอร์เกรย์  ขอให้เดินทางสู่พอร์ตแลนด์โดยสวัสดิภาพ 

ขอตัวครับ  คุณผู้หญิง”  เขาตะเบ๊ะให้ฉัน  คริสเตียนพยักหน้าโดยไม่ปล่อยมือฉัน 

จากนั้นก้มศีรษะ  พาฉันไปยังประตูเฮลิคอปเตอร์

ทันทีที่เข้าไปข้างใน  เขารัดเข็มขัดฉันเข้ากับที่นั่งอย่างแน่นหนา  ปรับ 

สายรัดจนตึง  ก่อนจะมองฉันด้วยสายตารู้กันและยิ้มมีลับลมคมใน

“แบบนี้คุณจะได้อยู่กับที่”  เขาพึมพำ  “ต้องขอบอกว่าผมชอบเห็นคุณ 

ถูกรัดไว้แบบนี ้ อย่าแตะต้องอะไรนะ”

ฉันหน้าแดงจัด  ขณะที่เขาลากนิ้วชี้บนแก้มฉันก่อนจะส่งหูฟังให้  ฉันก็ 

อยากแตะต้องตัวคุณเหมือนกันนะ  แต่คุณไม่เคยยอมเลย  ฉันนิ่วหน้า  เพราะ 

อีกเหตุผลก็คือ  เขารัดฉันแน่นมากจนแทบขยับไม่ได้

เขานั่งประจำที่แล้วรัดเข็มขัด  จากนั้นเริ่มกระบวนการตรวจสอบก่อน 

ขึ้นบิน  เขาเก่งจัง  ดูมีเสน่ห์สุด  ๆ  เขาครอบหูฟังแล้วดีดสวิตช์กระทั่งใบพัด 

หมุนเร็วขึ้นจนฉันไม่ได้ยินเสียงอะไร

เขาหันมามองฉัน  “พร้อมหรือยัง  ที่รัก”  เสียงเขาดังผ่านหูฟัง

“ค่ะ”

เขายิ้มกว้างเหมือนเด็ก ๆ  ว้าว  ไม่ได้เห็นเสียนานเลย

“หอบังคับการซี  - แทค  นี่ ชาร์ลีแทงโก  กอล์ฟ  - กอล์ฟ  เอคโค  โฮเต็ล  

พร้อมนำเครื่องขึ้นสู่พอร์ตแลนด์เข้าพีดีเอ็กซ ์ ยืนยันด้วย  เปลี่ยน”

เสียงท่ีไม่ปรากฏตัวผู้พูดจากหอควบคุมการบินตอบกลับและบอกข้ันตอน 

การปฏิบัติ

“รับทราบ  หอบังคับการ  ชาร์ลีแทงโก พร้อม  เปล่ียน  เลิกกัน”  คริสเตียน 
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ดีดปุ่มสองปุ่ม  จับคันโยก  แล้วเฮลิคอปเตอร์ก็ทะยานเชื่องช้านุ่มนวลขึ้นสู่ 

ท้องฟ้ายามเย็น

ซีแอตเทิลกับท้องไส้ของฉันท้ิงด่ิงห่างจากเราไป  มีอะไรให้ชมหลายอย่าง 

เชียว

“ก่อนหน้านี้เรามุ่งหน้าสู่อรุณรุ่งเนอะ  แอนัสเตเชีย  แต่ตอนนี้เป็น 

สายัณห์”  เสียงเขาลอดผ่านหูฟัง  ฉันอ้าปากหวอหันไปจ้องเขาด้วยความ 

ประหลาดใจ

หมายความว่ายังไงเนี่ย  เขาพูดจาโรแมนติกหยดย้อยขนาดนั้นได้ยังไง 

เขายิ้ม  แล้วฉันก็อดยิ้มขวยเขินตอบไม่ได้

“นอกจากอาทิตย์ยามเย็น  คราวนี้ยังมีอย่างอื่นให้ชมด้วยนะ”  เขาว่า

ครั้งล่าสุดที่เราบินไปซีแอตเทิลนั้นเป็นตอนกลางคืน  แต่ยามเย็นเช่นนี้  

ทิวทัศน์งดงามตระการตาราวกับไม่ได้อยู่ในโลก  คือหมายความตามน้ันจริง   ๆนะ 

เราอยู่เหนือกลุ่มตึกสูงระฟ้า  และทะยานสูงขึ้นเรื่อย ๆ 

“เอสคาลาอยู่ตรงนั้น”  เขาชี้ไปทางอาคาร  “นั่นโบอิ้ง  คุณมองเห็น 

หอคอยสเปซนีดเดิลได้ด้วย”

ฉันชะโงกด ู “ฉันไม่เคยไปเลยค่ะ”

“เอาไว้ผมจะพาคุณไป  เราไปกินอาหารที่นั่นกัน”

“คริสเตียน  เราเลิกกันแล้วนะ”

“ผมรู้  แต่ผมยังพาคุณไปหาอะไรกินได้นี่”  เขาเหล่มองฉัน

ฉันส่ายศีรษะและปลงใจว่าจะไม่ต่อล้อต่อเถียงด้วย  “ข้างบนน้ีสวยมาก 

เลยค่ะ  ขอบคุณนะคะ”

“ปลื้มไหม”

“ปลื้มที่คุณทำแบบนี้ได้ด้วย”

“ปากหวานจริง  มิสสตีล  แต่ก็อย่างว่าละ  ผมเป็นคนเก่งรอบด้าน”

“ฉันรู้ดีเลยละค่ะ  มิสเตอร์เกรย์”

เขาหันมายิ้มเยาะเย้ยฉัน  และเป็นครั้งแรกในรอบห้าวันที่ฉันรู้สึกผ่อน 

คลายขึ้นมาบ้าง  บางทีเรื่องราวมันอาจไม่เลวร้ายเท่าไรก็ได้

“งานใหม่เป็นไงบ้าง”
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“ดีค่ะ  ก็สนุกด ี ขอบคุณค่ะ”

“เจ้านายล่ะเป็นไง”

“ก็  โอเคนะ”  ฉันจะบอกคริสเตียนได้ยังไงล่ะว่าแจ็คทำฉันอึดอัด  คริส- 

เตียนหันมาจ้องหน้าฉัน

“มีอะไรหรือ”  เขาถาม

“ถ้าไม่นับที่เห็น ๆ อยู่ก็ไม่มีอะไรค่ะ”

“ที่เห็น ๆ รึ”

“โอ๊ย  คริสเตียน  บางทีคุณนี่ก็ทึ่มจริง ๆ  เลย”

“ท่ึมเหรอ  ผมเน่ียนะ  ผมว่าไม่ค่อยชอบน้ำเสียงคุณเท่าไหร่ละ  มิสสตีล” 

	 “เฮอะ  งั้นก็ไม่ต้องชอบ”

ริมฝีปากเขาหยักยิ้ม  “ผมคิดถึงปากเก่ง ๆ ของคุณจัง”

ฉันหายใจเฮือกและอยากจะร้องตะโกนออกมาดัง ๆ  ว่า  ฉันคิดถึงคุณค่ะ 

คิดถึงทุกอย่าง  ไม่ใช่แค่ปาก!  แต่ก็เก็บคำพูดไว้แล้วมองผ่านกระจกนูนเหมือน 

โถปลาทองซึ่งเป็นหน้าต่างกันลมของ ชาร์ลีแทงโก  ขณะที่เรามุ่งลงใต้กันต่อไป  

ยามสนธยาอยู่ทางขวามอื  ดวงอาทิตย์คลอ้ยต่ำบนเสน้ขอบฟ้า  เปน็เพลงิสส้ีม 

แผดจ้าดวงใหญ่  ส่วนฉันกลับมาเป็นอิคารัสท่ีบินเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากเกินไป 

 

ย่ำค่ำติดตามเรามาจากซีแอตเทิล  ท้องฟ้าอาบเคลือบด้วยสีเหลือบ  สีชมพู  

สีฟ้าน้ำทะเล  ถักทอกลืนกันเป็นผืนเดียวด้วยกลวิธีที่ธรรมชาติเท่านั้นที่ทำได้ 

พลบค่ำสุกสกาว  แสงสีของพอร์ตแลนด์กะพริบวับวาวต้อนรับเรา  ขณะท่ีคริส- 

เตียนนำเฮลิคอปเตอร์ลงบนลานจอด  เราอยู่บนยอดอาคารอิฐสีน้ำตาลหน้าตา 

ประหลาดในพอร์ตแลนด ์ ซึ่งเราจากมายังไม่ทันถึงสามสัปดาห์

โอย  เวลาเพิ่งผ่านมาไม่นานเอง  แต่ฉันรู้สึกเหมือนรู้จักคริสเตียนมา 

ตลอดชีวิต  เขาดับเครื่อง ชาร์ลีแทงโก  ปิดสวิตช์โน่นนี่กระทั่งใบพัดหยุดหมุน  

และในที่สุดฉันก็ได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองผ่านทางหูฟัง  หืม  ชั่วขณะหนึ่ง  

มันทำให้ฉันนึกถึงประสบการณ์คลอเสียงเพลงโธมัส  ทัลลิส  ฉันหน้าซีด  

ไม่อยากย้อนคิดถึงมันตอนนี้จริง ๆ 

คริสเตียนปลดเข็มขัดแล้วโน้มตัวมาปลดให้ฉันด้วย
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“เดินทางสบายดีไหมครับ  มิสสตีล”  เขาถาม  น้ำเสียงอ่อนโยน  ดวงตา 

เจิดจ้า

“ดีค่ะ  ขอบคุณค่ะ  มิสเตอร์เกรย์”  ฉันตอบอย่างสุภาพ

“ง้ันไปดูภาพของเจ้าหนุ่มน่ันกันดีกว่า”  เขาส่งมือมาให้ฉันจับ  ก่อนปีนลง 

จาก ชาร์ลีแทงโก

ชายผมเทาไว้หนวดคนหน่ึงเดินตรงมาหาเราพลางย้ิมกว้าง  ฉันจำได้ว่า 

เขาคือคนที่เราเจอเมื่อครั้งก่อนตอนอยู่ที่นี่

“โจ”  คริสเตียนยิ้มแล้วปล่อยมือฉันเพื่อจับมือโจกระชับแนบแน่น

“ดูแล ชาร์ลีแทงโก  ก่อนสเตฟานจะมารับไปด้วยนะ  เขาคงมาถึงราวสอง 

หรือสามทุ่ม”

“ได้ครับ  มิสเตอร์เกรย์  คุณผู้หญิง”  เขาเอ่ยพร้อมพยักหน้าให้ฉัน  

“รถรออยู่ด้านล่างแล้วครับ  อ้อ  ลิฟต์เสียนะครับ  พวกคุณต้องใช้บันไดแทน”

“ขอบใจมาก  โจ”

คริสเตียนจับมือฉัน  เราตรงไปยังบันไดหนีไฟ

“คุณโชคดีนะที่ตึกนี่มีแค่สามชั้น  รองเท้าคุณสูงเสียขนาดนั้น”  เขาบ่น 

อุบอิบ

โชคดีจริง ๆ 

“คุณไม่ชอบบู๊ตที่ฉันสวมเหรอคะ”

“ผมชอบมาก  แอนัสเตเชีย”  สายตาเขาเข้มขึ้น  และฉันคิดว่าเขาอาจ 

พูดอะไรอย่างอื่นอีก  แต่เขาก็นิ่งไป  “มา  ค่อย ๆ  เดินนะ  ผมไม่อยากให้คุณ 

ล้มคอหัก”

เรานั่งกันเงียบ  ๆ ขณะคนขับรถพาเราไปยังแกลเลอรี  ฉันกลับมากังวลเต็มสูบ 

เหมือนเดิม  แล้วก็นึกได้ว่าช่วงที่เราอยู่ด้วยกันใน  ชาร์ลีแทงโก คือจุดสงบกลาง 

พายุร้าย  ตอนนี้คริสเตียนสงบนิ่ง  เคร่งขรึม...ถึงขั้นน่ากลัว  อารมณ์สบาย  ๆ  

ของเราก่อนหน้านี้หายไปหมดแล้ว  ฉันมีเรื่องหลายอย่างที่อยากพูด  แต่ระยะ 

การเดินทางของเราสั้นเกินไป  คริสเตียนมองนอกหน้าต่างด้วยสายตาครุ่นคิด

“โฮเซเป็นแค่เพื่อนค่ะ”  ฉันพึมพำ
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คริสเตียนหันมามองฉัน  ดวงตามืดมนและระแวดระวัง  ไม่เปิดเผย 

ความนัย  ปากเขา...โอย...ปากเขาทำให้ฉันไขว้เขว  แพ้พ่าย  ฉันนึกถึงความรู้สึก 

เวลาที่ปากเขาอยู่บนตัวฉัน  ทุกจุด  ผิวกายฉันร้อนผ่าว  เขาขยับตัวบนเบาะ 

แล้วขมวดคิ้ว

“คุณผอมจนตาสวย  ๆ กลายเป็นตาโหลแล้วนะแอนัสเตเชีย  รับปากสิ 

ว่าคุณจะกิน”

“ค่ะ  คริสเตียน  ฉันจะกิน”  ฉันปลอบโดยอัตโนมัติ

“ผมพูดจริง ๆ”

“อ้อ  เหรอคะ”  ฉันไม่อาจสะกดน้ำเสียงปั้นปึ่งได้  บอกตามตรงนะ  

ผู้ชายคนน้ีช่างกล้าดีจริง ๆ  ผู้ชายคนน้ีผลักฉันตกนรกในช่วงสองสามวันท่ีผ่านมา 

ไม่สิ  ผิดแล้ว  ฉันน่ีแหละท่ีโดดลงนรกไปเอง  ไม่ใช่  เขาน่ันแหละ  ฉันส่ายหน้า 

ด้วยความสับสน

“ผมไม่อยากทะเลาะกับคุณนะ  แอนัสเตเชีย  ผมอยากให้คุณกลับมา  

และผมอยากให้คุณสุขภาพแข็งแรง”  เขาเอ่ยอย่างอ่อนโยน

“แต่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนี่คะ”  คุณยังเป็นฟิฟตี้เชดส์เหมือนเดิม	

“ไว้คุยตอนขากลับแล้วกัน  เรามาถึงแล้ว”

รถจอดท่ีหน้าแกลเลอรี  คริสเตียนลงจากรถ  ท้ิงให้ฉันเบ้ือใบ้อยู่อย่างน้ัน 

เขาเปิดประตูให ้ แล้วฉันก็ก้าวลงไป

“คุณทำแบบนั้นทำไม”  เสียงฉันดังกว่าที่ตั้งใจ

“ทำอะไร”  คริสเตียนตกใจ

“พูดจาแบบนั้นแล้วก็หยุดเสียดื้อ ๆ”

“แอนัสเตเชีย  เราอยู่ที่งานแล้ว  งานที่คุณอยากมา  ร่วมงานก่อนแล้ว 

ค่อยคุยกัน  ผมไม่อยากทะเลาะกลางถนน”

ฉันหน้าแดงแล้วมองไปรอบ ๆ  เขาพูดถูก  คนเยอะเกินไป  ฉันเม้มปาก 

ขณะที่เขาขึงตามองมา

“ก็ได้ค่ะ”  ฉันพึมพำขัดใจ  เขาจับมือฉันแล้วพาเข้าไปในอาคาร

เราอยู่ในโกดังดัดแปลงที่มีผนังทำด้วยอิฐ  พื้นไม้สีเข้ม  เพดานสีขาว  

ท่อระโยงระยางสีขาว  ดูโปร่งโล่งทันสมัย  คนมากมายเดินขวักไขว่ท่ัวแกลเลอรี 
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พลางจิบไวน์แล้วก็ชื่นชมผลงานของโฮเซ  ชั่วขณะหนึ่ง  ปัญหาต่าง  ๆ  พลัน 

มลายหายไปเม่ือฉันรำลึกได้ว่าโฮเซทำตามความฝันของเขาสำเร็จแล้ว  สุดยอด 

ไปเลยโฮเซ!

“สวัสดีค่ะ  ยินดีต้อนรับสู ่งานแสดงภาพถ่ายของโฮเซ  โรดริเกซ์”  

หญิงสาวในชุดดำทักทายเรา  ผมของเธอสีน้ำตาลสั้นกุด  เธอทาปากสีแดงสด  

และสวมต่างหูห่วงโต  เธอเหลือบมองฉันแวบหน่ึงก่อนจะมองแช่อยู่ท่ีคริสเตียน 

นานเกินจำเป็น  จากน้ันค่อยหันกลับมาหาฉัน  กะพริบตาปริบ  ใบหน้าแดงปล่ัง 

	 ฉันย่นคิ้ว  เขาเป็นของฉันนะ  หรือไม่ก็เคยเป็น  ฉันพยายามเต็มที่ที่จะ 

ไม่ทำหน้างอใส่เธอ  เมื่อดวงตาเธอกลับมามีแววได้สต ิ เธอก็กะพริบตาอีกครั้ง

“อ๊ะ  คุณนั่นเอง  แอนา  เราอยากรู้ว่าคุณคิดยังไงกับทั้งหมดนี่”  เธอ 

ย้ิมกว้างแล้วส่งแผ่นพับใบหน่ึงให้  ก่อนผายมือนำไปท่ีโต๊ะอาหารซ่ึงเต็มไปด้วย 

เครื่องดื่มและของว่าง

“คุณรู้จักเธอเหรอ”  คริสเตียนขมวดคิ้ว

ฉันส่ายหน้า  แปลกใจเหมือนกัน

เขายักไหล่และเลิกสนใจ  “คุณดื่มอะไรดี”

“ไวน์ขาวแล้วกันค่ะ  ขอบคุณนะคะ”

คิ้วเขาขมวดเป็นรอยย่น  แต่ก็อดใจไม่เอ่ยอะไรแล้วตรงไปที่บาร์

“แอนา!”

โฮเซพุ่งตัวผ่านผู้คนเบียดเสียดเข้ามา

โอ้โฮเฮะ!  เขาสวมสูทด้วย  โฮเซดูหล่อมาก  แล้วเขาก็ยิ้มแฉ่งให้ฉัน  

เขาโอบแขนกอดแน่นจนฉันต้องข่มกลั้นไม่ให้ร้องไห้โฮออกมา  เพื่อนของฉัน  

เพื่อนคนเดียวที่ฉันมีระหว่างที่เคทไม่อยู ่ น้ำตาเอ่อรื้นในดวงตา

“แอนา  ดีใจจริง ๆ ที่เธอมา”  เขากระซิบใส่หู  แล้วทันใดนั้นก็ดันตัวฉัน 

ไปสุดแขน  และสำรวจมอง

“อะไรเหรอ”

“น่ีเธอโอเคหรือเปล่า  เธอดู  เอ่อ  แปลก ๆ นะ  ดิโอส  มิโอ  เธอผอมลง 

ใช่ไหมเนี่ย”

ฉันกะพริบกลั้นน้ำตา  “โฮเซ  ฉันสบายดีจ้ะ”  บ้าจริง  โฮเซก็เล่นงาน 
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ฉันด้วยหรือนี่  “ดีใจกับเธอจริง  ๆ  นะ  ยินดีด้วยสำหรับงานจัดแสดง”  เสียง 

ฉันสั่นเครือขณะมองเห็นแววความกังวลบนใบหน้าอันแสนคุ้นเคย  ฉันต้อง 

เก็บอาการสิ

“แล้วเธอมาที่นี่ได้ยังไง”  เขาถาม

“คริสเตียนพามาจ้ะ”  ฉันเอ่ย  แล้วก็นึกหวั่นใจขึ้นมา

“อ้อ”  โฮเซหน้าสลดก่อนปล่อยฉัน  “เขาอยู่ไหนเหรอ”  สีหน้าเขาเข้มข้ึน 

	 “อยู่ตรงโน้น  ไปหยิบเครื่องดื่มน่ะ”  ฉันพยักพเยิดไปทางคริสเตียน 

และเห็นว่าเขาสนทนาทักทายกับใครคนหนึ่งในแถว  คริสเตียนเงยหน้าขึ้น 

เมื่อฉันมองไป  เราสบสายตากัน  ชั่วขณะสั้น  ๆ  นั้น  ฉันชะงักค้าง  มองชาย 

ผู้หล่อเหลาอย่างไม่น่าเช่ือ  คนท่ีเพ่งมองฉันด้วยอารมณ์บางอย่างยากจะหย่ังถึง 

สายตาของเขาเร่าร้อน  เผาผลาญฉัน  เราต่างลืมตัวกันไปในช่วงเวลาที่ดวงตา 

ประสานกัน

โอย  ตาย...ชายผู้งดงามคนนี้ก็ต้องการฉันเหมือนกัน  และลึก ๆ ในใจ 

แล้ว  ความอิ่มเอิบดีใจอันหอมหวานค่อย  ๆ  คลี่แย้มราวกับดอกมอร์นิงกลอรี 

ยามแรกอรุณ

“แอนา!”  โฮเซดึงความสนใจฉันจนสติฉันกลับมาอยู่กับปัจจุบัน  “ดีใจ 

มากเลยที่เธอมา  คืองี้  ฉันควรจะบอกเธอก่อนว่า –”

ทันใดน้ัน  มิสผมส้ันกุดทาปากแดงก็เอ่ยแทรกโฮเซ  “โฮเซ  นักข่าวจาก 

พอร์ตแลนด์พริ้นซ ์รอเจอคุณอยู่แน่ะ  มาสิคะ”  เธอยิ้มสุภาพให้ฉัน

“เป็นคนดังมันสุดยอดอย่างนี้เองเนอะ”  เขายิ้มกว้างจนฉันอดยิ้มตอบ 

ไม่ได้  เขามีความสุขเหลือเกิน  “เด๋ียวมาหาเธอใหม่นะ  แอนา”  เขาจูบแก้มฉัน 

ฉันมองเขาเดินทอดน่องไปหาหญิงสาวที่ยืนอยู่ข้างช่างภาพร่างสูงเก้งก้าง

ภาพถ่ายของโฮเซแสดงอยู่ทั่วทุกแห่ง  บางภาพขยายใหญ่บนผืนผ้าใบ  

มีท้ังภาพขาวดำและภาพสี  หลายภาพเป็นรูปทิวทัศน์งดงามเหมือนฝัน  ภาพหน่ึง 

ถ่ายที่บริเวณใกล้กับทะเลสาบในแวนคูเวอร์ตอนโพล้เพล้  เมฆสีชมพูสะท้อน 

บนผืนน้ำนิ่ง  ครู่หนึ่ง  ฉันรู้สึกอิ่มเอิบใจกับความสงบเป็นสุขในภาพ  น่าทึ่ง 

จริง ๆ 

คริสเตียนเดินมาสมทบแล้วส่งแก้วไวน์ขาวให้
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“พอใช้ได้ไหมคะ”  เสียงฉันเป็นปกติขึ้น

เขามองฉันงง ๆ 

“ไวน์น่ะค่ะ”

“ไม่เลย  งานประเภทน้ีไม่ค่อยมีไวน์ดี   ๆหรอก  เจ้าหนูน่ีเก่งไม่เบาเลยนะ” 

คริสเตียนกำลังชื่นชมภาพทะเลสาบ

“ไม่งั้นฉันจะขอให้เขาถ่ายภาพคุณเหรอ”  เสียงฉันมีแววภูมิใจชัดเจน  

สายตาเขาเคลื่อนจากภาพถ่ายมามองที่ฉันอย่างไร้อารมณ์

“คริสเตียน  เกรย์  ใช่ไหมครับ”  ช่างภาพจาก  พอร์ตแลนด์พริ้นซ์  ตรง 

เข้ามาหาคริสเตียน  “ขอถ่ายรูปได้ไหมครับ”

“ได้ครับ”  คริสเตียนข่มอาการหน้ามุ่ย  ฉันถอยออกมา  แต่เขาคว้ามือ 

ฉันแล้วดึงให้มาอยู่ข้าง ๆ  ช่างภาพมองเราสองคน  ดูเก็บอาการประหลาดใจ 

ไม่อยู่เลย

“ขอบคุณครับ  มิสเตอร์เกรย์”  เขาถ่ายสองสามภาพ  “ส่วนคุณคือ...” 

เขาถาม

“แอนา  สตีล  ค่ะ”  ฉันตอบ

“ขอบคุณครับ  มิสสตีล”  เขารีบร้อนจากไป

“ฉันหาภาพคุณกับคู่เดตในอินเทอร์เน็ต  แต่ก็ไม่เห็นมี  นี่ไงที่เคทถึงคิด 

ว่าคุณเป็นเกย์”

ริมฝีปากคริสเตียนตวัดยิ้ม  “เพราะงั้นคุณถึงถามคำถามอะไรไม่เข้าท่า 

สินะ  ไม่มีหรอก  แอนัสเตเชีย  ผมไม่ออกเดต  มีแค่คุณคนเดียวนี่แหละ  ซึ่ง 

คุณก็รู้อยู่แล้ว”  เสียงเขาแผ่วเบาฟังดูจริงใจ

“แสดงว่าคุณไม่เคยพา  –”  ฉันเหลือบมองรอบ  ๆ อย่างหวั่นใจเพื่อดูให้ 

แน่ใจว่าไม่มีใครได้ยินเรา  “– ทาสออกงานเลยเหรอคะ”

“เคยนะ  แต่ไม่พาออกเดต  แบบว่าไปช็อปปิ้งบ้าง”  เขายักไหล่  ไม่ละ 

สายตาไปจากฉัน

อ้อ  แค่อยู่ในห้องเล่น...ห้องทรมานสีแดง  กับอพาร์ตเมนต์ของเขาสินะ 

ฉันไม่รู้ว่าควรรู้สึกกับเรื่องนี้ยังไง

“แค่คุณคนเดียว  แอนัสเตเชีย”  เขากระซิบ
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ฉันหน้าแดงและก้มมองนิ้วมือตัวเอง  เขาแคร์ฉัน  ในแบบของเขา

“เพื่อนคุณคนนี้คงถนัดถ่ายภาพทิวทัศน์มากกว่า  ไม่เน้นภาพบุคคล  

ไปดูตรงอื่นกันเถอะ”  เขายื่นมือให้ฉัน

เราเดินดูภาพเรื่อย ๆ  อีกสองสามภาพ  ฉันสังเกตว่ามีสองสามคนผงก 

ศีรษะให้  ยิ้มแย้มราวกับว่าพวกเขารู้จักฉันอย่างนั้นแหละ  คงเป็นเพราะฉัน 

อยู่กับคริสเตียนละมัง  แต่มีหนุ่มน้อยคนหนึ่งจ๋องเป๋งอย่างน่าเกลียดเลยนะ  

แปลกจริง

เราเลี้ยวตรงหัวมุม  แล้วฉันก็เข้าใจว่าทำไมถึงมีคนมองฉันแปลก  ๆ  

ภาพถ่ายขนาดใหญ่เจ็ดภาพแขวนอยู่บนผนังฝั่งตรงข้าม...ภาพฉัน

ฉันจ้องมองอย่างงุนงง  ตะลึงงัน  สีเลือดเหือดหายจากใบหน้า  ภาพฉัน 

ทั้งทำปากยื่น  หัวเราะ  หน้างอ  หน้าเครียด  ขำ  ทั้งหมดเป็นภาพระยะใกล ้

มาก  และเป็นภาพขาว  - ดำ

ให้ตายเถอะ!  ฉันจำได้ว่าบางครั้งบางหน  โฮเซก็จุกจิกอยู่กับกล้อง 

ตอนที่เขามาหา  แล้วก็ตอนที่ฉันไปช่วยขับรถกับเป็นผู้ช่วยช่างภาพ  ฉันคิดว่า 

เขาถ่ายรูปเล่นหรืออะไรแบบนั้น  ไม่คิดว่าจะเป็นรูปแอบถ่ายที่ก้าวก่ายความ 

เป็นส่วนตัวขนาดนี้

คริสเตียนกำลังจ้องมองแต่ละภาพอย่างไม่วางตา

“ท่าทางจะไม่ใช่แค่ผมคนเดียว”  เขาพึมพำกำกวม  ปากเม้มเหยียด 

เป็นเส้นตรง

ฉันว่าเขากำลังโกรธละ 

“ขอตัวก่อนนะ”  เขาเอ่ย  ดวงตาสีเทาเจิดจ้ามองฉันให้ตรึงติดอยู่กับที่  

ก่อนเดินตรงไปทางโต๊ะต้อนรับ

เขาเป็นอะไรอีกล่ะ  ฉันมองอย่างงงงันขณะที่เขาพูดคุยออกรสชาติกับ 

มิสผมสั้นกุดทาปากแดง  เขาควักกระเป๋าเงินแล้วส่งบัตรเครดิตให้

บ้าจริง  เขาคงซื้อสักภาพในนั้นแน ่ๆ 

“อ้าว  คุณคือหญิงสาวผู้เป็นแรงบันดาลใจศิลปินน่ีนา  ภาพพวกน้ีเย่ียม 

มากเลยครับ”  หนุ่มผมบลอนด์จัดทำฉันสะดุ้ง  ฉันรู้สึกว่ามีมือจับที่ข้อศอก  

แล้วก็เห็นว่าคริสเตียนกลับมาแล้ว
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“คุณโชคดีมากครับ”  บลอนด์จัดแสร้งย้ิมให้คริสเตียนท่ีมองจ้องเขาด้วย 

สายตาเย็นชา

“ใช่  ผมโชคดี”  เขาพึมพำเสียงเข้มขณะดึงฉันไปข้างตัว

“คุณซื้อภาพหนึ่งเหรอคะ”

“ภาพหน่ึงอะไรกันล่ะ”  เขาพ่นลมพรืด  ยังไม่ละสายตาจากภาพพวกน้ัน 

	 “คุณซื้อมากกว่าหนึ่งภาพเหรอ”

เขากลอกตา  “ผมซื้อหมดนั่นแหละ  แอนัสเตเชีย  ผมไม่อยากให้คน 

แปลกหน้าจ้องคุณตาเป็นมันในที่ส่วนตัวอย่างบ้านพวกเขา”

ความรู้สึกแรกคือฉันอยากหัวเราะ  “อยากให้เป็นตัวเองมากกว่าละสิท่า” 

ฉันแค่นเสียง

เขาจ้องฉันตาวาว  ฉันว่าเขามาดหลุดก็เพราะคำพูดกล้าหาญชาญชัย 

ของฉันละ  แต่เขาก็พยายามซ่อนแววขบขันไว้

“บอกตรง ๆ ก็คือใช่”

“ทะลึ่ง”  ฉันขยับปากบอกเขาแล้วกัดริมฝีปากล่างเพื่อกลั้นยิ้ม

เขาอ้าปากหวอ  คราวนี้เห็นชัดแล้วว่าเขาขำ  คริสเตียนลูบคางด้วย 

ท่าทางครุ่นคิด

“ข้อนั้นผมเถียงไม่ได้หรอกนะ  แอนัสเตเชีย”  เขาส่ายหน้า  ดวงตา 

อ่อนโยนลงเพราะอารมณ์ขัน

“เรื ่องนั้นค่อยคุยกับคุณทีหลัง  แต่ฉันเซ็นเอกสารห้ามเปิดเผยแล้ว 

นะคะ”

เขาถอนหายใจ  จ้องฉัน  จากนั้นสายตาก็เข้มขึ้น  “ผมควรทำยังไงกับ 

ปากเก่ง ๆ ของคุณดี”  เขาพึมพำ

ฉันหายใจเฮือก  รู้เต็มอกว่าเขาหมายความว่ายังไง  “คุณนี่หยาบคาย 

จริง ๆ”  ฉันพยายามทำน้ำเสียงตกใจแล้วก็สำเร็จด้วย  เขาไม่รู้จักขอบเขตอะไร 

เลยใช่ไหม

เขายิ้มเยาะอย่างขำ ๆ  จากนั้นก็ขมวดคิ้ว

“ในรูปพวกนี้คุณดูเป็นธรรมชาติมาก  แอนัสเตเชีย  ผมไม่ค่อยเห็นคุณ 

แบบนี้เท่าไรเลย”
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อะไรนะ  โอ้โหเฮ้ย!  เปลี่ยนเรื่องจากคุยเล่นเป็นขึงขังจริงจัง  กะทันหัน 

เหมือนโค้งหักศอกเลยเชียว 

ฉันหน้าแดงก่อนเหลือบมองนิ้วตัวเอง  เขาเชยใบหน้าฉันให้เงยขึ้น  

ฉันหายใจเฮือกเมื่อนิ้วของเขาสัมผัสผิว

“ผมอยากให้คุณเป็นธรรมชาติกับผมบ้าง”  เขากระซิบบอก  ร่องรอย 

ความขบขันหายไปหมดสิ้น

ภายในตัวฉัน  ความเป่ียมสุขแบบเดิมเร่ิมขยับไหวอีกคร้ัง  แต่มันเป็นไป 

ได้ยังไง  เราทะเลาะกันอยู่นะ

“ถ้าอยากได้อย่างนั้น  คุณก็ต้องเลิกข่มฉันเสียที”  ฉันเสียงแข็ง

“คุณต้องเรียนรู้ท่ีจะส่ือสารแล้วก็บอกผมว่าคุณรู้สึกยังไง”  เขาสวนกลับ 

นัยน์ตาวาวโรจน์

ฉันสูดหายใจเข้าลึก  “คริสเตียน  คุณอยากให้ฉันเป็นทาส  นั่นแหละที ่

เป็นปัญหา  นิยามของคำว่าทาสอย่างที่คุณเคยอีเมลบอกฉันมาแล้วครั้งหนึ่ง 

น่ันน่ะ”  ฉันหยุด  พยายามนึกทบทวนถ้อยคำเหล่าน้ัน  “ฉันว่ามันมีความหมาย 

พ้องกับ  ‘ยินยอม,  เช่ือฟัง,  ตอบสนอง,  ยอมตาม,  หัวอ่อน,  อ่อนข้อ,  อดทน, 

อ่อนน้อม,  สงบเสงี่ยม,  เจียมตัว’  ฉันต้องไม่มองคุณ  ไม่พูดกับคุณเว้นแต ่

คุณจะอนุญาต  แล้วคุณจะมาคาดหวังเอาอะไร”  ฉันเอ่ยลอดไรฟัน

เขายิ่งขมวดคิ้วเป็นร่องลึกเมื่อฉันยังพูดต่อ

“ฉันสับสนมากเวลาอยู่กับคุณ  คุณไม่อยากให้ฉันท้าทายคุณ  แต่คุณ 

ก็ชอบ  ‘ปากเก่ง ๆ’ ของฉัน  คุณอยากให้ฉันเชื่อฟัง  เว้นแต่เวลาที่คุณไม่ต้องการ  

แล้วคุณก็จะได้ลงโทษฉัน  ฉันไม่รู้ว่าต้องทำตัวแบบไหนกันแน่เวลาอยู่กับคุณ”

เขาหรี่ตา  “มีเหตุผลน่าฟังตามเคย  มิสสตีล”  เสียงเขาแข็งกร้าว  “ไป 

ไปหาอะไรกินกันเถอะ”

“เราเพิ่งมาได้แค่ครึ่งชั่วโมงเองนะ”

“คุณได้ดูรูปแล้วนี ่ คุยกับเจ้าหนุ่มนั่นแล้วด้วย”

“เขาชื่อโฮเซ”

“คุยกับโฮเซแล้วด้วย  เจ้าคนที่ครั้งล่าสุดที่ผมเจอเป็นคนที่พยายามจะ 

แหย่ลิ้นเข้าไปในปากคุณที่ขัดขืนไม่เต็มใจ  ระหว่างที่คุณเมาแล้วก็คลื่นไส้”  
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เขาแยกเขี้ยว

“เขาไม่เคยตีฉัน”  ฉันตะคอกใส่

คริสเตียนนิ่วหน้ามองฉัน  ความโกรธเกรี้ยวแผ่ซ่านออกมาทุกรูขุมขน  

“ชกใต้เข็มขัดเลยนะ  แอนัสเตเชีย”  เขากระซิบท่าทางน่ากลัว

ฉันหน้าแดงก่ำ  คริสเตียนยกมือขึ้นสางผม  ดูเกรี้ยวกราดและแทบ 

ควบคุมความโกรธไว้ไม่ได้  ฉันถลึงตาจ้องกลับ

“ผมจะพาคุณไปหาอะไรกิน  คุณตัวผอมบางจนแทบจะปลิวลมแล้ว  

ตามหาเจ้าหนุ่มนั่นแล้วบอกลาเขาซะ”

“เถอะน่า  อยู่ต่ออีกหน่อยไม่ได้เหรอ”

“ไม่ได้  ไป  เดี๋ยวนี ้ บอกลาเขาซะ”

ฉันถลึงตาจ้องเขา  เลือดในกายเดือดพล่าน  มิสเตอร์บ้าบงการเอ๊ย  

แต่โกรธก็ดีแล้ว  โกรธดีกว่าร้องไห้ละกัน

ฉันละสายตาจากเขาแล้วกวาดมองหาโฮเซรอบห้อง  เขากำลังคุยกับ 

สาว  ๆ  กลุ่มหนึ่ง  ฉันเดินดุ่ม ๆ  ไปหาเขาและห่างออกจากฟิฟตี้  แค่เพราะเขา 

เป็นคนพาฉันมาที่นี่  ฉันเลยต้องทำตามที่เขาสั่งน่ะหรือ  เขาคิดว่าเขาเป็นใคร 

ไม่ทราบ

สาว ๆ สนอกสนใจทุกคำที่โฮเซพูด  คนหนึ่งร้องเฮือกเมื่อฉันเดินเข้าไป  

คงจำฉันได้จากภาพถ่ายนั่นแหละ

“โฮเซ”

“แอนา  ขอตัวเด๋ียวนะ  สาว ๆ”  โฮเซส่งย้ิมกว้างให้พวกเธอแล้วยกแขน 

โอบกอดฉัน  ฉันออกขำท่าทางลื่นไหลประทับใจสาวของโฮเซเสียจริง ๆ 

“เธอดูโกรธนะ”  เขาบอก

“ฉันต้องไปแล้ว”  ฉันเอ่ยเบา ๆ อย่างโกรธกรุ่น ๆ 

“เธอเพิ่งมาเองนี่”

“ฉันรู้จ้ะ  แต่คริสเตียนต้องกลับแล้ว  ภาพสวยสุดยอดเลย  โฮเซ  เธอ 

เก่งมาก”

เขายิ้มร่า  “ดีใจสุด ๆ  เลยนะที่เจอเธอ”

โฮเซสวมกอดฉันแน่น  จับฉันหมุนกระทั่งฉันมองเห็นคริสเตียนเดินตัด 
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แกลเลอรีเข้ามา  เขาหน้าบึ้งตึง  แล้วฉันจึงรู้ตัวว่าเป็นเพราะฉันอยู่ในอ้อมแขน 

ของโฮเซนั่นเอง  ฉันก็เลยจงใจโอบแขนรอบคอโฮเซเสียเลย  ฉันว่าคริสเตียน 

ต้องอกแตกตายแน่  สายตาจับจ้องของเขาเข้มขึ้นจนกลายเป็นบางอย่างที่ด ู

อาฆาตมาดร้าย  แล้วค่อย ๆ  เดินเข้ามาหาเรา

“ขอบใจที่บอกกันก่อนเรื่องรูปนะ”  ฉันบ่น

“เวรกรรม  โทษทีแอนา  ฉันน่าจะบอกเธอก่อน  แล้วเธอชอบไหม”

“อืม...ไม่รู้สิ”  ฉันตอบตามจริง  คำถามเขาทำฉันเสียศูนย์ไปครู่หนึ่ง

“อ้อ  ภาพพวกนั้นขายได้แล้วนะ  แสดงว่ามีคนชอบ  สุดยอดเลยไหม 

ล่ะ  เธอเป็นนางแบบสาวไปแล้ว”  เขากอดฉันแน่นขึ้นขณะที่คริสเตียนมาถึง 

และมองฉันตาวาว  ซึ่งโฮเซโชคดีแล้วที่มองไม่เห็น

โฮเซปล่อยฉัน  “อย่าทำตัวห่างหายไปอีกล่ะแอนา  อ้าว  มิสเตอร์เกรย์ 

สวัสดีครับ”

“มิสเตอร์โรดริเกซ์  ผลงานน่าประทับใจมากครับ”  คริสเตียนพูดจาสุภาพ 

เย็นชา  “ผมเสียใจที่เราอยู่นานกว่านี้ไม่ได้  แต่เราต้องกลับซีแอตเทิล	 ใช่ไหม 

แอนัสเตเชีย”  เขาเน้นเสียงคำว่า  เรา อย่างแนบเนียน  แล้วจับมือฉันระหว่างน้ัน 

	 “บายนะโฮเซ  ยินดีด้วยอีกทีจ้ะ”  ฉันจุ๊บแก้มเขาทีหน่ึง  และก่อนจะรู้ตัว 

คริสเตียนก็ลากฉันออกจากอาคารแล้ว  ฉันรู้ว่าเขาเดือดจัดจากท่าทางโกรธ 

ไม่พูดไม่จานั่น  แต่ฉันก็เดือดเหมือนกันนั่นแหละ

เขากวาดมองถนนเร็ว  ๆ  แล้วมุ่งหน้าไปทางซ้าย  ก่อนจะพรวดพราด 

ดึงฉันเข้าไปในตรอกด้านข้าง  ดันฉันติดกับกำแพง  เขาใช้สองมือจับใบหน้าฉัน  

บังคับให้ฉันมองดวงตามุ่งมั่นจริงจัง

ฉันหายใจเฮือก  แล้วปากเขาก็ประกบลงมา  จูบฉันอย่างรุนแรง  ฟัน 

ของเราขบถากกันนิดหนึ่ง  จากนั้นลิ้นเขาก็สอดเข้ามาในปากฉัน

ความปรารถนาระเบิดวาบทั่วร่างราวกับพลุวันชาติ  ฉันจูบตอบ  รับ 

สนองความเกรี้ยวกราด  มือจิกแน่นในผมเขา  ขยุ้มดึงอย่างแรง  เขาร้องคราง 

เป็นเสียงต่ำเซ็กซี่ดังลึกในลำคอที่สะท้อนสะท้านทั่วร่างฉัน  มือเขาขยับลงต่ำ 

ตามลำตัวฉันไปอยู่ที่ต้นขา  นิ้วมือขยำโนมเนื้อผ่านชุดกระโปรง

ฉันยัดเยียดเอาความคับข้องและความรู้สึกใจสลายจากช่วงสองสามวัน 
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ที่ผ่านมาใส่ไปในจุมพิต  ยึดโยงเขาไว้กับฉัน  แต่แล้วมันก็โถมกระแทกกลับมา 

ในช่วงเวลาอันลุ่มหลงมัวเมานี้เอง  เขากำลังทำเช่นเดียวกัน  เขาเองก็รู ้สึก 

เหมือนกันกับฉัน

คริสเตียนถอนจูบ  หอบหายใจ  ดวงตาแวววาวด้วยความใคร่  เผาผลาญ 

เลือดในกายฉันที่ร้อนเร่าอยู่แล้วและกำลังแล่นวาบไปทั่วร่าง  ปากฉันอ้าค้าง 

ขณะพยายามหอบหาอากาศอันมีค่าเข้าปอด

“คุณ  เป็น  ของผม”  เขาแยกเขี้ยว  เน้นคำพูดแต่ละคำ  ก่อนจะดันตัว 

ฉันออกแล้วก้มลง  มือเท้าที่เข่าราวกับเพิ่งเสร็จจากการวิ่งมาราธอน  “โธ่โว้ย  

แอนา”

ฉันเอนหลังพิงกำแพง  หอบเหน่ือย  พยายามควบคุมปฏิกิริยาตอบสนอง 

ปั่นมวนของร่างกาย  พยายามตั้งสติให้สงบมั่นคงอีกครั้ง

“ฉันขอโทษค่ะ”  ฉันกระซิบบอกทันทีที่กลับมาหายใจได้

“สมควรแล้ว  ผมรู้นะว่าคุณทำอะไร  คุณอยากได้เจ้าช่างภาพนั่นเหรอ 

แอนัสเตเชีย  ดูก็รู้ว่าเขามีใจให้คุณ” 

ฉันหน้าแดงแล้วส่ายศีรษะอย่างรู้สึกผิด  “เปล่าค่ะ  เขาเป็นแค่เพื่อน”

“ผมใช้เวลาตลอดช่วงชีวิตการเป็นผู้ใหญ่พยายามหลีกเลี่ยงอารมณ์ 

สดุโต่งทุกชนิด  แต่คุณ...คุณทำให้ผมรู้สกึรู้สา  ซึง่น่ันเปน็เรื่องแปลกประหลาด 

อย่างสิ้นเชิง  มัน...”  เขาขมวดคิ้วขณะสรรหาคำพูด  “ทำให้ผมปั่นป่วน

“ผมชอบเป็นฝ่ายควบคุม  แอนา  แต่พออยู่ใกล้   ๆ คุณ  มัน –”  เขายืดตัว 

ขึ้น  สายตาจับนิ่ง  “– กลับหายไปหมด”  เขาทำมือเหมือนโบกปัด  จากนั้น 

สางผมแล้วสูดหายใจลึก  จับมือฉันแน่น

“ไปเถอะ  เราต้องคุยกัน  และคุณต้องกินด้วย”
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เขาพาฉันเข้าไป  ในร้านอาหารเล็ก ๆ อบอุ่นแห่งหนึ่ง

“ที่นี่คงพอใช้ได้”  คริสเตียนฮึดฮัด  “เรามีเวลาไม่มาก” 

ร้านนี้ดูดีสำหรับฉันแล้วนะ  เก้าอี้ไม้  ผ้าปูโต๊ะลินิน  แล้วก็ผนังเป็น 

สีแดงเข้มเช่นเดียวกับห้องเล่นของคริสเตียน  กระจกกรอบทองบานเล็ก  ๆ  

ติดกระจายอยู่ทั ่ว  และมีเทียนสีขาว  แจกันใบเล็กปักกุหลาบขาว  เอลลา  

ฟิตซ์เจอรัลด์  ครวญเพลงคลอบอกเล่าถึงสิ่งที่เรียกว่าความรัก  โรแมนติกมาก

พนักงานเสิร์ฟพาเราไปยังโต๊ะสำหรับสองที่ตรงเวิ ้งเล็ก  ๆ  ฉันนั่งลง  

ใจนึกหวั่นและสงสัยว่าเขาจะพูดอะไร

“เรามีเวลาไม่มาก”  คริสเตียนเอ่ยกับพนักงานเสิร์ฟขณะที่เรานั่งลง  

“เพราะงั ้นขอเป็นสเต๊กเซอลอยน์  สุกปานกลาง  ราดซอสแบร์เนสถ้ามีนะ  

มันฝรั่งทอด  ผักใบเขียว  อะไรก็ได้ที่พ่อครัวม ี ขอรายการไวน์ให้ผมด้วย”

“ได้ครับท่าน”  พนักงานเสิร์ฟที่ตกใจท่าทางสุขุม  เยือกเย็น  เฉียบขาด 

ของคริสเตียนรีบร้อนถอยออกไป  คริสเตียนวางแบล็กเบอร์รี่ลงบนโต๊ะ  โอ๊ย  

นี่ฉันเลือกอะไรได้บ้างหรือเปล่า

“แล้วถ้าฉันไม่ชอบสเต๊กล่ะ”

เขาถอนใจ  “อย่าเริ่ม  แอนัสเตเชีย”

“ฉันไม่ใช่เด็กนะคริสเตียน”

“งั้นก็เลิกทำตัวเป็นเด็กเสียสิ”
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อย่างกับเขาตบหน้าฉันแน่ะ  ตกลงจะเป็นแบบน้ีใช่ไหม  พูดจาถากถาง 

กดดันกันท่ามกลางบรรยากาศแสนโรแมนติก  แต่ไม่มีดอกไม้หรือคำหวาน 

แทนใจอะไรเลย

“ฉันเป็นเด็กเพราะฉันไม่ชอบสเต๊กเนี่ยนะ”  ฉันพึมพำ  พยายามปกปิด 

ความรู้สึกเจ็บปวด

“เป็นเด็กเพราะคุณจงใจทำให้ผมหึง  แบบนั้นมันนิสัยเด็กชัด  ๆ  คุณ 

ไม่คิดถึงความรู้สึกเพื่อนเลยเหรอ  ที่แกล้งยั่วเขาเล่นอย่างนั้นน่ะ”  คริสเตียน 

เม้มปากบางเฉียบและตีหน้าบึ้งตึง  ขณะที่พนักงานเสิร์ฟกลับมาพร้อมกับ 

รายการไวน์

ฉันหน้าแดง  ฉันไม่ทันคิดถึงเรื ่องนั้นเลย  โธ่  โฮเซ  ฉันไม่ได้อยาก 

ทำให้เขาคิดเลยเถิดจริง ๆ นะ  ฉันรู้สึกเลวร้ายขึ้นมาทันทีเลย  คริสเตียนพูดถูก  

แบบนั้นเรียกว่าทำไม่คิด  เขาเหลือบมองรายการไวน์

“อยากเลือกไวน์ไหม”  เขาถาม  เลิกคิ ้วมองฉันรอคำตอบ  ท่าทาง 

เย่อหยิ่งชะมัด  เขารู้นี่ว่าฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับไวน์เลย

“คุณเลือกเถอะค่ะ”  ฉันตอบ  อารมณ์เสีย  แต่ก็สงบเสงี่ยมลง

“ขอบารอสซาแวลลีย์ชิราซสองแก้ว”

“เอ่อ...เราขายเป็นขวดเท่านั้นครับท่าน”

“งั้นเอามาขวดหนึ่ง”  คริสเตียนตอบทันที

“ครับท่าน”  เขาถอยกลับไปอย่างหงอย  ๆ  ฉันไม่ว่าเขาหรอก  ฉัน 

ขมวดค้ิวจ้องฟิฟต้ี  เขาหงุดหงิดอะไรมานะ  อ้อ  สงสัยคงเป็นฉัน  และตรงไหน 

สักแห่งในจิตเบื้องลึก  เทพธิดาในใจของฉันงัวเงียลุกขึ้น  บิดขี้เกียจ  แย้มยิ้ม  

เธอหลับมาพักหนึ่งแล้ว

“คุณดูอารมณ์เสียมากเลย”

เขามองฉันด้วยสีหน้านิ่ง  “สงสัยจริงว่าทำไม”

“อืม  ปรับอารมณ์ให้เหมาะกับการคุยเปิดใจลึกซึ้งถึงเรื่องอนาคตกัน 

แบบนี้  คงจะดีหรอกนะคะ  คุณว่าไหม”  ฉันยิ้มหยาดเยิ้มให้เขา

ปากเขาเม้มสนิท  แต่แล้วริมฝีปากก็หยักขึ้นเหมือนไม่เต็มใจ  ฉันรู้ว่า 

เขาพยายามจะกลั้นยิ้ม
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“ผมขอโทษ”  เขาบอก

“ฉันรับคำขอโทษค่ะ  แล้วฉันก็อยากบอกคุณเหลือเกินว่าฉันไม่ได้ 

เปลี่ยนใจหันไปกินมังสวิรัติหลังจากครั้งสุดท้ายที่เรากินด้วยกัน”

“ก็เพราะน่ันเป็นคร้ังสุดท้ายท่ีคุณกินไงล่ะ  พูดไปก็ไม่มีประโยชน์หรอก” 

	 “คำนี้อีกแล้วนะ  ชนะ น่ะ”

“ชนะ”  เขาขยับปาก  ดวงตาอ่อนโยนลงด้วยความขบขัน  เขายกมือ 

ขึ้นเสยผม  แล้วกลับมาจริงจังอีกครั้ง  “แอนา  ครั้งสุดท้ายที่เราคุยกัน  คุณ 

จากผมไป  ผมเลยเกร็งนิดหน่อยน่ะ  ผมบอกคุณไปแล้วว่าผมอยากให้คุณ 

กลับมา  แต่คุณ...ไม่พูดอะไรเลย”  สายตาเขามุ่งมั่นคาดหวัง  สิ่งที่เขาเปิดเผย 

ออกมานั้นบริสุทธิ์ใจเหลือเกิน  ฉันควรจะตอบว่ายังไงดี

“ฉันคิดถึงคุณค่ะ...คิดถึงมาก  คริสเตียน  สองสามวันที่ผ่านมามัน... 

เลวร้ายมาก”  ฉันกลืนน้ำลาย  ก้อนแข็งในคอบวมขยายขณะย้อนนึกถึงความ 

รวดร้าวตั้งแต่ที่จากเขามา

สัปดาห์ท่ีผ่านมาน้ีคือช่วงเวลาเลวร้ายท่ีสุดในชีวิตของฉัน  ความเจ็บปวด 

แทบไม่อาจอธิบายเป็นคำพูดได้  ไม่มีอะไรใกล้เคียงเลย  แต่แล้วความเป็นจริง 

ก็หวนคืนมา  บีบเค้นให้ฉันหายใจไม่ออก

“แต่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงค่ะ  ฉันเป็นอย่างที่คุณต้องการให้เป็นไม่ได้” 

ฉันเอ่ยคำพูดออกจากลำคอที่ตีบตัน

“คุณเป็นอย่างที่ผมต้องการอยู่แล้ว”  เขาบอก  น้ำเสียงนุ่มนวลแต่ 

หนักแน่น

“ไม่ค่ะ  คริสเตียน  ฉันไม่ได้เป็นอย่างนั้น”

“คุณรู้สึกแย่ก็เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นคราวก่อน  ผมทำตัวงี่เง่า  แล้วคุณ... 

คุณก็เหมือนกัน  ทำไมคุณไม่พูดคำปลอดภัยล่ะ  แอนัสเตเชีย”  น้ำเสียงเขา 

เปลี่ยนไปกลายเป็นกล่าวหา

อะไรนะ  โอ้โห  เปลี่ยนทิศทางเชียวนะ  ฉันหน้าแดง  กะพริบตาปริบ ๆ 

“ตอบผมสิ”

“ฉันไม่รู้ค่ะ  มันตื้อตันไปหมด  ฉันพยายามเป็นอย่างที่คุณอยากให้ฉัน 

เป็น  พยายามรับมือกับความเจ็บปวด  แล้วก็ไม่ได้นึกถึงมันเลย  แบบว่า... 
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ฉันลืมน่ะ”  ฉันกระซิบอย่างกระดากอาย  แล้วยักไหล่เป็นเชิงขอโทษ

บ้าจริง  ถ้าฉันไม่ลืม  เราคงเลี่ยงเรื่องปวดใจแบบนี้ได้ไปแล้ว

“คุณลืมเหรอ!”  เขาร้องเฮือกด้วยความตกใจ  มือจับข้างโต๊ะและจ้อง 

มองฉัน  ฉันซึมจ๋อยเมื่อเขาจ้องมา

บ้าจริง!  เขาโกรธอีกแล้ว  เทพธิดาในใจถลึงตาจ้องฉัน  เห็นไหม  

หาเรื่องเองแท ้ๆ!

“แล้วผมจะเชื่อใจคุณได้ยังไง”  เขาบอก  เสียงแผ่วต่ำ  “จะเชื่อใจอีก 

ได้ยังไง”

พนักงานเสิร์ฟมาถึงโต๊ะพร้อมกับไวน์ท่ีส่ังขณะเราน่ังจ้องตากัน  ตาสีฟ้า 

กับสีเทา  ต่างคนต่างมีถ้อยคำกล่าวหาที่ไม่ได้เอ่ยออกมาอัดแน่น  ระหว่างนั้น 

พนักงานเสิร์ฟเปิดจุกไวน์ด้วยท่าทางชดช้อยเกินจำเป็น  แล้วรินไวน์จำนวน 

เล็กน้อยลงในแก้วของคริสเตียน  คริสเตียนยื่นมือไปยกไวน์ขึ้นชิมโดยอัตโนมัติ

“ใช้ได้”  เสียงเขาห้วนกระด้าง

พนักงานเสิร์ฟรินไวน์ลงแก้วเราอย่างพิถีพิถัน  วางขวดลงบนโต๊ะก่อนจะ 

รีบถอยกรูด  คริสเตียนไม่ละสายตาจากฉันเลยตลอดเวลานั้น  ฉันเป็นฝ่าย 

ยอมแพ้ก่อน  โดยหลบสายตา  หยิบแก้วขึ้นมาแล้วดื่มอึกใหญ่  ทว่าแทบไม่รู้ 

รสชาติ

“ฉันขอโทษค่ะ”  ฉันกระซิบ  แล้วก็รู ้สึกงี่เง่าขึ้นมาทันที  ฉันจากมา 

เพราะคิดว่าเราเข้ากันไม่ได ้ แต่เขากำลังบอกว่า  ความจริงแล้วฉันหยุดเขาได ้

อย่างนั้นหรือ

“ขอโทษเรื่องอะไร”  เขาดูตื่นตระหนก

“ที่ไม่ใช้คำปลอดภัย”

เขาหลับตา  ดูจะโล่งใจ

“เราอาจเลี่ยงความทรมานใจพวกนี้ได้”  เขาพึมพำ

“คุณดูสบายดี”  ยิ่งกว่าสบายเสียอีก  คุณดูเป็นตัวของตัวเอง

“รูปลักษณ์ภายนอกอาจหลอกตาก็ได้”  เขาเอ่ยเสียงเบา  “ผมไม่ได้ 

รู้สึกสบายดีเลยสักนิด  ผมรู้สึกเหมือนดวงอาทิตย์ตกแล้วก็ไม่โผล่ขึ้นมาห้าวัน  

แอนา  ผมติดอยู่ในเวลากลางคืนที่ไม่มีวันจบสิ้น”
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คำสารภาพของเขาทำให้ฉันหายใจติดขัด  โอ  ให้ตายเถอะ  เหมือน 

ฉันเลย

“คุณบอกว่าคุณจะไม่ทิ้งไปไหน  แต่พอเรื่องมันเริ่มยากลำบาก  คุณก็ 

เดินจากไป” 

“ฉันบอกว่าจะไม่ทิ้งไปตั้งแต่เมื่อไหร่กัน” 

“ตอนที่คุณหลับ  ผมไม่ได้ยินถ้อยคำที่ปลอบประโลมใจที่สุดแบบนั้น 

มานานแล้ว  แอนัสเตเชีย  มันทำให้ผมสบายใจ”

หัวใจฉันบีบรัดก่อนที่ฉันจะเอื้อมหยิบไวน์

“คุณบอกว่าคุณรักผม”  เขากระซิบ  “มันกลายเป็นอดีตไปแล้วหรือเปล่า” 

เสียงเขาแผ่วต่ำ  เจือด้วยแววกังวล

“เปล่าค่ะ  คริสเตียน  ไม่ใช่อย่างนั้น”

เขาดูเปราะบางเหลือเกินในตอนที่ถอนหายใจ  “ดีแล้ว”  เขาพึมพำ

ฉันช็อกไปเลยที่เขาสารภาพออกมาอย่างนั้น  หัวใจเขาเปลี่ยนไปแล้ว  

ตอนที่ฉันบอกว่าฉันรักเขาก่อนหน้านี้  เขาตกใจกลัวมาก  พนักงานเสิร์ฟเดิน 

กลับมา  วางจานอาหารตรงหน้าพึ่บพั่บแล้วถอยจากไปอย่างรวดเร็ว

เวรกรรม  ของกิน

“กินซะ”  คริสเตียนสั่ง

ลึก  ๆ  แล้วฉันรู ้ตัวว่าฉันหิว  แต่ตอนนี้ท้องไส้ฉันขมวดเกร็ง  การนั่ง 

ตรงข้ามกับผู้ชายคนเดียวที่ฉันเคยรักและกำลังถกกันถึงอนาคตไม่แน่ไม่นอน 

ของสองเรา  ไม่ได้ช่วยกระตุ้นความอยากอาหารเลย  ฉันมองอาหารตรงหน้า 

อย่างงุนงง

“พระเจ้าช่วยเถอะ  แอนัสเตเชีย  ถ้าคุณไม่กิน  ผมจะจับคุณนอนพาด 

ตักแล้วตีก้นในร้านนี่แหละ  ไม่ได้ทำเพื่อสนองราคะอะไรด้วย  กินเข้าไป!”

น้อย ๆ หน่อยเถอะ  เกรย ์ จิตใต้สำนึกจ้องฉันผ่านแว่นตารูปครึ่งวงกลม 

เธอเห็นด้วยกับฟิฟตี้สุดใจ

“ก็ได ้ กินก็ได ้ เก็บมือกระตุก ๆ นั่นได้แล้ว  ขอร้อง”

เขาไม่ยิ้ม  แต่ยังคงจ้องหน้าฉัน  ฉันอิดออดหยิบมีดกับส้อมขึ้นมาหั่น 

สเต๊ก  โอ้โห  น่ากินจัง  ฉันหิว  หิวมากเลย  พอฉันเคี้ยว  เขาก็ผ่อนคลายลง 
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อย่างเห็นได้ชัด

เรากินม้ือค่ำกันโดยไม่พูดไม่จา  เพลงเปล่ียนไปแล้ว  หญิงสาวเสียงนุ่ม 

ร้องคลอเบา ๆ  ถ้อยคำในเพลงสะท้อนความคิดของฉัน  ว่าฉันไม่มีวันเหมือนเดิม 

ตั้งแต่เขาเข้ามาในชีวิต

ฉันเหลือบมองฟิฟต้ี  เขากินไปมองฉันไป  สายตาเร่าร้อนมีท้ังแววความ 

โหยหิว  ห่วงหา  และกังวลปะปนกัน

“คุณรู้ไหมคะว่าใครร้อง”  ฉันพยายามคุยเรื่องธรรมดา

คริสเตียนนิ่งฟัง  “ไม่รู้...แต่เพราะด ี ไม่ว่าคนร้องจะเป็นใครก็เถอะ”

“ฉันก็ชอบเหมือนกันค่ะ”

สุดท้ายเขาก็เผยรอยยิ้มยากจะเข้าใจในแบบของเขา  เขาคิดจะทำ 

อะไรเนี่ย

“อะไรคะ”  ฉันถาม

เขาส่ายศีรษะ  “กินเข้าไปเถอะ”  เขาเอ่ยนุ่มนวล

ฉันกินอาหารไปได้ครึ่งจานแล้วก็กินต่อไม่ไหว  จะต่อรองกับเขายังไงดี 

	 “ฉันไม่ไหวแล้วค่ะ  แค่นี้พอหรือยังคะท่าน”

เขามองฉันอย่างไร้อารมณ ์ ไม่ตอบ  แล้วเหลือบมองนาฬิกา

“อิ่มตื้อจริง ๆ นะ”  ฉันว่าต่อพลางจิบไวน์รสดี

“อีกไม่นานเราต้องไปแล้ว  เทย์เลอร์รออยู่ที่นี่แล้ว  แถมพรุ่งนี้เช้าคุณ 

ต้องตื่นไปทำงานด้วย”

“คุณก็เหมือนกัน”

“ผมทำงานได้ถึงจะนอนน้อยกว่าคุณเยอะ  แอนัสเตเชีย  แต่ก็ยังดีท่ีคุณ 

กินอะไรบ้าง”

“เราไม่ได้นั่ง ชาร์ลีแทงโก กลับเหรอคะ”

“เปล่า  ผมคิดว่าผมอาจจะดื่ม  เทย์เลอร์ก็เลยจะมารับเรา  อีกอย่าง  

ระหว่างนั่งไปในรถด้วยกัน  คุณจะได้อยู่กับผมตามลำพังสักสองสามชั่วโมง 

เป็นอย่างน้อยด้วย  เราจะทำอะไรได้นอกจากคุย”

อ้อ  นี่สินะที่เขาวางแผนไว้

คริสเตียนเรียกพนักงานเสิร์ฟให้คิดเงิน  จากนั้นหยิบแบล็กเบอร์รี่ขึ้นมา 
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โทรศัพท์

“เราอยู่ที่เลอปิโกแตง  ตรงเซาท์เวสต์เติร์ดอเวนิว”  เขาวางสาย

เขายังพูดโทรศัพท์ห้วนเหมือนเดิม

“คุณหยาบกระด้างกับเทย์เลอร์จัง  ที่จริงก็กับคนส่วนใหญ่ละ”

“ผมแค่ชอบเข้าประเด็นเร็ว ๆ  แอนัสเตเชีย”

“ค่ำนี้คุณไม่เห็นเข้าประเด็นสักอย่าง  ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย  คริส- 

เตียน”

“ผมมีข้อเสนอให้คุณ”

“เรื่องนี้มันก็เริ่มขึ้นมาจากข้อเสนอนี่แหละ”

“ข้อเสนอคนละอย่างกัน”

พนักงานเสิร์ฟกลับเข้ามา  คริสเตียนส่งบัตรเครดิตให้โดยไม่ตรวจสอบ 

ใบเสร็จ  เขามองประเมินฉันขณะที่พนักงานเสิร์ฟรับบัตรไป  โทรศัพท์ของ 

คริสเตียนดังครั้งหนึ่ง  เขาชายตามอง

เขามีข้อเสนอเหรอ  อะไรอีกล่ะ  ฉากเหตุการณ์สองสามอย่างแวบผ่าน 

เข้ามาในความคิด  ลักพาตัว  ทำงานให้เขา  ไม่ใช่  ไม่สมเหตุสมผลเลย  คริส- 

เตียนจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว

“ไปเถอะ  เทย์เลอร์รออยู่ข้างนอก”

เรายืนขึ้น  เขาจับมือฉัน

“ผมไม่อยากเสียคุณไป  แอนัสเตเชีย”  เขาจูบมือฉันอย่างอ่อนโยน  

สัมผัสจากริมฝีปากเขาบนผิวทำให้ฉันสั่นสะท้านไปทั้งตัว

ด้านนอก  รถออดีจอดรออยู่  คริสเตียนเปิดประตูให้  ฉันปีนขึ้นเข้าไป 

หย่อนตัวนั่งเบาะหนังนุ่มหรูหรา  เขาเดินไปฝั่งคนขับ  เทย์เลอร์ก้าวลงจากรถ 

ก่อนที่ทั ้งสองจะคุยกันครู่หนึ่ง  ปกติพวกเขาไม่ได้ทำกันแบบนี้นี่  สงสัยจัง  

พวกเขาคุยอะไรกันเหรอ  ครู่ต่อมาทั้งคู่ก็เข้ามาในรถ  ฉันเหลือบมองคริสเตียน 

ที่ปั้นหน้าเฉยชาขณะมองตรงไปข้างหน้า

ฉันแอบมองสำรวจใบหน้าด้านข้างของเขาครู่หนึ่ง  จมูกโด่งเป็นสัน  

ปากอิ่มได้รูป  ผมปรกหน้าผากสุดเท่  ชายผู้หล่อเหลาราวเทพบุตรคนนี้ไม่ใช ่

สิ่งที่ฉันควรได้ครอบครองเลย
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ทันใดน้ัน  เสียงดนตรีนุ่มนวลดังข้ึนท่ีท้ายรถ  เป็นเพลงออร์เคสตราท่ีฉัน 

ไม่รู้จัก  เทย์เลอร์บังคับรถออกสู่ถนนที่มีรถวิ่งบางตา  มุ่งสู่ทางหลวงระหว่างรัฐ 

หมายเลข  5  และซีแอตเทิล

คริสเตียนขยับหันมาหาฉัน  “อย่างที่ผมบอกละ  แอนัสเตเชีย  ผมม ี

ข้อเสนอให้คุณ”

ฉันเหลือบมองเทย์เลอร์อย่างหวั่น ๆ 

“เทย์เลอร์ไม่ได้ยินคุณหรอก”  คริสเตียนบอกให้ฉันมั่นใจ

“ทำไมล่ะคะ”

“เทย์เลอร์”  คริสเตียนเรียก  เทย์เลอร์ไม่ขานรับ  เขาเรียกอีกครั้ง  เทย์- 

เลอร์ก็ยังไม่ตอบอยู่ดี  คริสเตียนโน้มตัวไปข้างหน้าแล้วแตะไหล่เขา  เทย์เลอร์ 

ดึงหูฟังซึ่งฉันไม่ทันสังเกตเห็นออกมา

“ครับท่าน”

“ขอบใจมากเทย์เลอร ์ ไม่มีอะไร  ฟังต่อเถอะ”

“ครับ”

“พอใจหรือยัง  เขาฟังเพลงในไอพ็อดอยู่  ปุชชินีน่ะ  ลืมไปได้เลยว่าเขา 

อยู่ตรงนี ้ ตามนั้น”

“คุณจงใจขอให้เขาทำอย่างนั้นเหรอ”

“ใช่”

โอย  “ก็ได ้ แล้วข้อเสนอของคุณว่ายังไงคะ”

คริสเตียนดูจริงจังเป็นการเป็นงานข้ึนทันที  ให้ตายเถอะ  เรากำลังเจรจา 

ต่อรองกัน  ฉันฟังอย่างตั้งใจ

“ขอผมถามอะไรคุณอย่างหน่ึงก่อน  คุณอยากมีเซ็กซ์ปกติโดยปราศจาก 

เซ็กซ์พิสดารทั้งหมดเลยหรือเปล่า”

ฉันอ้าปากหวอ  “เซ็กซ์พิสดารเหรอ”  ฉันเสียงแห้ง

“เซ็กซ์พิสดาร”

“ไม่อยากเชื่อเลยว่าคุณจะพูดแบบนี้ออกมา”  ฉันเหลือบมองเทย์เลอร ์

อย่างหวั่นใจ

“ผมพูดแล้วนี ่ ตอบมาสิ”  เขาเอ่ยเยือกเย็น
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ฉันหน้าแดง  เทพธิดาในใจลงไปนั่งคุกเข่ากุมมือ  วิงวอนฉัน

“ฉันชอบเซ็กซ์พิสดารของคุณค่ะ”  ฉันตอบเสียงเบา

“ผมก็ว่าอย่างนั้นแหละ  แล้วตรงไหนหรือที่คุณไม่ชอบ”

ตรงที่แตะต้องตัวคุณไม่ได้  ตรงที่คุณมีความสุขที่ฉันเจ็บปวด  ตรง 

ความเจ็บแปลบยามที่เข็มขัดฟาดลงมา...

“การทำร้ายทารุณกับการลงโทษแบบพิสดาร”

“หมายความว่ายังไง”

“ก็คุณมีพวกไม้เรียว  แส้  แล้วก็เคร่ืองไม้เคร่ืองมืออ่ืน ๆ ในห้องเล่น  ฉัน 

กลัวของพวกนั้นแทบขาดใจ  ฉันไม่อยากให้คุณเอามาใช้กับฉัน”

“ได ้ งั้นจะไม่มีแส้  ไม้เรียว  แล้วก็เข็มขัดด้วย”  เขาประชด

ฉันมองเขาอย่างงงัน  “คุณพยายามจะเปล่ียนข้อจำกัดข้ันสูงอย่างเด็ดขาด 

น่ะหรือคะ”

“ก็ไม่เชิง  ผมแค่พยายามจะเข้าใจคุณ  จะได้เห็นภาพชัดข้ึนว่าคุณชอบ 

หรือไม่ชอบอะไร”

“หลัก ๆ  เลยนะคะ  คริสเตียน  ฉันทำใจลำบากตรงที่คุณมีความสุขที่ได้ 

ทำให้ฉันเจ็บปวดนั่นแหละ  แล้วก็เวลาที่คิดว่าคุณทำแบบนั้นเพราะฉันล่วงล้ำ 

ข้อห้ามเผด็จการของคุณ”

“แต่มันไม่ใช่เผด็จการ  กฎก็มีเขียนไว้”

“ฉันไม่อยากได้กฎพวกนั้น”

“ไม่เอาแม้แต่ข้อเดียวหรือ”

“ไม่เอา”  ฉันส่ายศีรษะ  แต่หัวใจแล่นข้ึนมาจุกอก  เขาอยากจะพูดอะไร 

กันแน่

“แต่คุณไม่ว่าอะไรที่ผมตีคุณเนี่ยนะ” 

“ตีด้วยอะไรล่ะคะ”

“นี่”  เขาชูมือขึ้น

ฉันขยับตัวอย่างอึดอัด  “ไม่ค่ะ  ก็ไม่เชิง  โดยเฉพาะเวลามีลูกบอลเงิน 

พวกนั้น...”  ขอบคุณพระเจ้าที่ตอนนี้มืด  หน้าฉันร้อนผ่าว  เสียงก็แหบหายไป 

เมื่อนึกถึงคืนวันนั้น  ช่าย...ฉันอยากทำอย่างนั้นอีก
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เขายิ้มมองฉัน  “แหงละ  สนุกออก”

“ยิ่งกว่าสนุกอีกค่ะ”  ฉันพึมพำ

“แสดงว่าคุณทนเจ็บได้บ้าง”

ฉันยักไหล่  “ค่ะ  ฉันว่านะ”  โอย  เขาจะเอายังไงกันแน่  ความกังวล 

ของฉันเขย่ารุนแรงขึ้นหลายระดับตามมาตราริกเตอร์

เขาลูบคาง  ใช้ความคิดหนัก  “แอนัสเตเชีย  ผมอยากเริ่มต้นใหม่  เรา 

มีเซ็กซ์ปกติกันไปก่อน  แล้วบางที  เมื่อไหร่ที่คุณเชื่อใจผมมากกว่านี้  และถ้า 

ผมเช่ือใจว่าคุณจะเปิดเผยและส่ือสารกับผม  เราค่อยเล่ือนระดับไปทำบางอย่าง 

ที่ผมชอบ”

ฉันจ้องเขาอย่างตกตะลึง  ในหัวไม่มีความคิดอ่านอันใด  เหมือนคอม- 

พิวเตอร์แฮ้ง  ฉันว่าเขาดูหว่ันใจนะ  แต่ก็เห็นไม่ชัด  เพราะเราอยู่ท่ามกลางความ 

มืดที่รายล้อมในออริกอน  สุดท้ายฉันก็เข้าใจแล้วว่า...เป็นอย่างนี้สินะ 

เขาต้องการด้านสว่าง  แต่ฉันขอให้เขาทำเพ่ือฉันได้หรือ  แล้วฉันไม่ชอบ 

ด้านมืดจริงหรือเปล่า  มืดบ้างบางครั้งน่ะ  ความทรงจำในค่ำคืนแห่งบทเพลง 

ของโธมัส  ทัลลิส  ลอยดึงดูดกลับเข้ามาในความคิด

“แล้วเรื่องลงโทษล่ะคะ”

“ไม่มีการลงโทษ”  เขาส่ายศีรษะ  “ไม่มีเลย”

“แล้วกฎล่ะ”

“ไม่มีกฎ”

“ไม่มีเลยหรือ  แต่คุณมีสิ่งที่คุณต้องการนี่”

“ผมต้องการคุณมากกว่า  แอนัสเตเชีย  สองสามวันมาน้ีผมเหมือนตกนรก 

สัญชาตญาณทั้งหมดบอกให้ผมปล่อยคุณไป  บอกว่าผมไม่คู่ควรกับคุณ

“ภาพที่เจ้าหนุ่มนั่นถ่าย...ทำให้ผมรู้ว่าเขามองเห็นคุณแบบไหน  คุณ 

ดูสบายใจแล้วก็สวยงาม  ไม่ใช่ว่าตอนนี้คุณไม่สวยนะ  แต่ที่คุณนั่งอยู่ตรงนี้  

ผมมองเห็นว่าคุณเจ็บปวด  และมันทรมานเหลือเกินที่ได้รู้ว่าผมเป็นต้นเหตุที ่

ทำให้คุณรู้สึกแบบนี้

“แต่ผมเป็นคนเห็นแก่ตัว  ผมต้องการคุณตั้งแต่ที่คุณหกล้มในออฟฟิศ 

ผมแล้ว  คุณสวยมีเสน่ห์  เปิดเผย  อบอุ่น  เข้มแข็ง  ฉลาด  บริสุทธิ์สดใส  
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พูดไปก็ไม่หมด  ผมชื่นชมคุณ  ต้องการคุณ  แล้วพอคิดว่าใครคนอื่นอาจได ้

ครอบครองคุณ  มันเหมือนมีมีดคว้านทะลวงจิตใจมืดดำของผมเลยทีเดียว”

ปากฉันแห้งผาก  ให้ตายเถอะ  ถ้านี่ไม่ใช่คำสารภาพรัก  ฉันก็ไม่รู้ว่า 

มันคืออะไรแล้ว  จากนั้นถ้อยคำก็พรั่งพรูจากปากฉัน  อย่างกับเขื่อนแตก

“คริสเตียน  ทำไมคุณถึงคิดว่าตัวเองจิตใจมืดดำล่ะคะ  ฉันว่าไม่หรอก  

อาจจะเศร้าบ้าง  แต่คุณเป็นคนดี  ฉันรู้...คุณใจกว้าง  คุณใจดี  และคุณไม่เคย 

โกหกฉัน  และฉันก็ยังไม่ได้พยายามเต็มที่

“เรื่องเมื่อวันเสาร์มันช็อกระบบจนฉันรวนไปหมดค่ะ  เหมือนบางอย่าง 

ที่ปลุกให้ตื่นขึ้นมาเจอความจริง  ฉันนึกได้ว่าคุณดีกับฉันมาตลอด  นึกได้ว่า 

ฉันเป็นคนแบบท่ีคุณต้องการไม่ได้  จากน้ัน  หลังจากจากมา  ฉันก็เข้าใจชัดเจน 

เลยว่าความเจ็บปวดทางกายที่คุณทำกับฉันมันไม่เลวร้ายเท่ากับความเจ็บปวด 

ที่ต้องสูญเสียคุณเลย  ฉันอยากทำให้คุณมีความสุข  แต่มันก็ยาก”

“คุณทำให้ผมมีความสุขตลอดเวลาอยู่แล้ว”  เขากระซิบ  “คุณจะให ้

ผมบอกอีกกี่ครั้ง”

“ฉันไม่เคยรู้เลยว่าคุณคิดยังไง  บางครั้งคุณก็ปิดกั้นตัวเอง...เหมือนอยู่ 

ในอาณาจักรส่วนตัว  คุณทำให้ฉันกลัวค่ะ  นั่นละเหตุผลที่ฉันเอาแต่นิ่งเงียบ  

ฉันไม่รู้ว่าอารมณ์คุณจะเป็นยังไง  มันข้ึนลงเหว่ียงไปเหว่ียงมา  แล้วก็เหว่ียงกลับ 

ในอีกแค่เสี้ยววินาที  ฉันสับสน  แล้วคุณก็ไม่ให้ฉันแตะต้องตัวคุณด้วย  ฉัน 

อยากสัมผัสคุณมากเพราะอยากให้คุณรู้ว่าฉันรักคุณแค่ไหน”

เขากะพริบตาในความมืด  ฉันว่าคงเป็นท่าทางหว่ันระแวง  แต่ฉันห้ามใจ 

ไม่ได้อีกแล้ว  ฉันปลดเข็มขัดนิรภัยแล้วขยับขึ้นคร่อมตักเขา  เขาตั้งตัวไม่ติด  

ก่อนฉันจะจับประคองศีรษะเขาไว้

“ฉันรักคุณค่ะ  คริสเตียน  เกรย์  คุณเตรียมการทำทุกอย่างนี้ก็เพื่อฉัน  

ฉันต่างหากคือคนที่ไม่คู่ควร  บางทีถ้าเวลาผ่านไป...ไม่รู้สิคะ...แต่ตกลงค่ะ  

ฉันรับข้อเสนอของคุณ  ฉันต้องเซ็นชื่อตรงไหนเหรอ”

เขาเลื่อนแขนโอบฉันแล้วดึงเข้ามากอดแน่น

“โอ  แอนา”  เขาสูดหายใจและซุกจมูกกับเส้นผมของฉัน

เรานั่งนิ่งอยู่อย่างนั้น  โอบแขนกอดเกี่ยว  ฟังเพลงจากเสียงเปียโน 
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ผ่อนคลายที่สะท้อนห้วงอารมณ์ของคนในรถ  ความสงบสุขแสนหวานหลังพาย ุ 

ฉันซุกตัวในอ้อมแขนเขา  พิงศีรษะซบซอกคอเขาซึ่งกำลังลูบหลังฉันเบา ๆ 

“การแตะเนื้อต้องตัวเป็นข้อจำกัดขั้นสูงของผม  แอนา”  เขาเอ่ยเบา ๆ 

“ฉันรู้ค่ะ  ฉันอยากเข้าใจเหลือเกินว่าทำไม”

หลังจากน้ันครู่หน่ึง  เขาถอนหายใจ  แล้วเอ่ยด้วยเสียงอ่อนโยนว่า  “ผม 

มีชีวิตวัยเด็กที่โหดร้ายมาก  แมงดาคนหนึ่งของโสเภณีขี้ยา...”  เสียงเขาเงียบ 

หายไป  ร่างกายเกร็งขณะย้อนนึกถึงความโหดร้ายที่ไม่อาจจินตนาการ  “ผม 

จำได้”  เขากระซิบตัวสั่น

ทันใดนั้น  หัวใจฉันก็บีบรัดเมื่อนึกถึงรอยแผลไหม้ที่ทำลายผิวของเขา  

โธ ่ คริสเตียน  ฉันกอดลำคอเขาแน่นขึ้น

“เธอทำร้ายคุณเหรอ  แม่คุณน่ะค่ะ”  เสียงฉันแผ่วต่ำจากน้ำตาท่ีกล้ันไว้ 

	 “เท่าที่จำได้ไม่ใช่นะ  แม่ไม่แยแสเลย  ไม่ปกป้องผมจากไอ้แมงดานั่น” 

เขาแค่นเสียง  “ผมว่าเป็นผมนี่แหละที่เป็นฝ่ายดูแล  สุดท้ายพอแม่ฆ่าตัวตาย  

ก็ผ่านไปสี่วันกว่าจะมีคนเอะใจและมาเจอเรา...ผมยังจำได้ว่างั้น”

ฉันไม่อาจห้ามเสียงร้องเฮือกจากความหวาดหวั่น  บ้าบอที่สุด  น้ำย่อย 

ตีกลับขึ้นมาในลำคอ

“เลวร้ายสิ้นดี”  ฉันเอ่ยเบา ๆ 

“ความเน่าเหม็นห้าสิบแบบ”  เขาพึมพำ

ฉันเบือนหน้าไปประทับจูบบนลำคอเขา  ทั้งเสาะหาและหยิบยื่นการ 

ปลอบขวัญ  พลางนึกภาพเด็กชายตาสีเทา  ตัวเล็ก  มอมแมม  เคว้งคว้างและ 

โดดเดี่ยวอยู่ข้างศพของแม่ผู้เสียชีวิต

โธ่  คริสเตียน  ฉันสูดหายใจดมกลิ่นเขา  เขาตัวหอมเหลือเกิน  เป็น 

กลิ่นหอมที่ฉันชอบที่สุดในโลก  เขารัดแขนโอบแล้วจูบผมฉัน  ก่อนฉันจะนั่งนิ่ง 

ในอ้อมกอดเขาขณะที่เทย์เลอร์เร่งความเร็วไปในราตรี

 

ตอนที่ฉันตื่นขึ้น  เรากำลังขับเข้าสู่ซีแอตเทิล

“ไง”  คริสเตียนเอ่ยเบา ๆ 

“ขอโทษทีค่ะ”  ฉันพึมพำขณะยันตัวขึ้นนั่ง  พลางกะพริบตาปริบแล้ว 
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บิดตัวแก้เมื่อย  ฉันยังคงอยู่ในอ้อมแขนเขา  บนตักของเขา

“ผมมองคุณหลับได้ตลอดกาลเลย  แอนา”

“ฉันละเมออะไรบ้างหรือเปล่า”

“เปล่าเลย  ใกล้ถึงบ้านคุณแล้ว”

อ้าว  “เราไม่ได้จะไปบ้านคุณหรอกเหรอคะ”

“เปล่าครับ”

ฉันนั่งตัวตรงแล้วมองเขา  “ทำไมล่ะ”

“เพราะพรุ่งนี้คุณต้องทำงาน”

“แหม”  ฉันทำปากยื่น

“ทำไม  คิดอะไรอยู่หรือเปล่า”

ฉันหน้าแดง  “ก็...อาจจะ”

เขาหัวเราะหึ  “แอนัสเตเชีย  ผมจะไม่แตะต้องตัวคุณอีก  จนกว่าคุณ 

จะอ้อนวอน”

“อะไรนะ!”

“แบบนั้นคุณจะได้สื่อสารกับผมไง  คราวหน้าที่เราร่วมรักกัน  คุณต้อง 

บอกให้ละเอียดทุกอย่างว่าคุณต้องการอะไรกันแน่”

“โอ”  เขาอุ ้มฉันออกจากตักขณะที่เทย์เลอร์จอดหน้าอพาร์ตเมนต์  

คริสเตียนปีนออกมาแล้วเปิดประตูรถให้ฉัน

“ผมมีอะไรจะให้คุณ”  เขาขยับไปที่ท้ายรถ  เปิดกระโปรงหลังแล้วหยิบ 

กล่องของขวัญใบใหญ่ออกมา  อะไรเนี่ย

“เข้าบ้านแล้วค่อยเปิดนะ”

“คุณไม่เข้ามาเหรอคะ”

“ไม่ละ  แอนัสเตเชีย”

“แล้วเมื่อไหร่ฉันจะได้เจอคุณอีกล่ะ”

“พรุ่งนี้”

“พรุ่งนี้เจ้านายอยากให้ฉันไปดื่มกับเขา”

คริสเตียนหน้าตึง  “อ้อ  เขาชวนเหรอ”  เสียงเขาส่อแววมุ่งร้าย

“ฉลองทำงานสัปดาห์แรกน่ะค่ะ”  ฉันรีบบอก
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“ที่ไหน”

“ไม่รู้สิ”

“ผมไปรับคุณจากที่นั่นได้”

“โอเค...ฉันจะอีเมลหรือไม่ก็ส่งข้อความบอกแล้วกันค่ะ”

“ดี”

เขาเดินมาส่งฉันท่ีประตูล็อบบ้ีแล้วรอกระท่ังฉันควานหากุญแจในกระเป๋า 

เจอ  ขณะฉันเปิดประตู  เขาโน้มตัวมาเชยคางฉัน  ดันศีรษะฉันเงยขึ้น  ปาก 

เข้ามาจ่ออยู่ใกล ้ๆ และหลับตา  พรมจูบเบา ๆ จากหางตาลงมาที่มุมปาก

เสียงครางเบา ๆ ลอดจากปากฉันขณะที่ภายในละลายและอ่อนยวบ

“รอให้ถึงพรุ่งนี้เถอะ”  เขาเอ่ยเสียงแผ่ว

“ราตรีสวัสดิ์ค่ะคริสเตียน”  ฉันจับเค้าความกระหายในน้ำเสียงตัวเองได้

เขายิ้ม

“คุณเข้าไปเถอะ”  เขาสั่ง  ฉันจึงเดินผ่านล็อบบี้พลางถือกล่องปริศนา 

ไปด้วย

“แล้วพบกันนะท่ีรัก”  เขาตะโกนบอก  แล้วหันเดินกลับไปท่ีรถด้วยท่วงท่า 

สง่างามไม่รีบร้อน 

ทันทีท่ีฉันเข้าไปในอพาร์ตเมนต์  ฉันเปิดกล่องของขวัญแล้วเจอคอมพิว- 

เตอร์แมคบุ๊กโปร  แบล็กเบอร์รี่ของฉัน  กับกล่องสี่เหลี่ยมอีกใบหนึ่ง  อะไรนี ่ 

ฉันแกะห่อกระดาษสีเงิน  ในนั้นปรากฏซองหนังบาง ๆ สีดำ

พอเปิดซองออก  ฉันเจอไอแพ็ดเครื่องหนึ่ง  อุ๊ยตายต๊ายตาย...ไอแพ็ด  

การ์ดสีขาววางอยู่บนหน้าจอพร้อมข้อความที่เป็นลายมือของคริสเตียน:

แอนัสเตเชีย...สำหรับคุณ

ผมรู้ว่าคุณอยากได้ยินอะไร

เพลงพวกนี้แทนความในใจของผม

คริสเตียน
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คุณพระคุณเจ้า  ฉันได้รับเทปรวมเพลงสารภาพรักที่ปลอมตัวมาในร่าง 

ไอแพ็ดรุ่นท็อป  ฉันส่ายหน้าไม่ชอบใจราคาของมัน  แต่ลึก  ๆ  แล้วก็ปลื้มนะ  

แจ็คมีที่ออฟฟิศเครื่องหนึ่ง  ฉันเลยรู้ว่ามันใช้งานยังไง

ฉันกดปุ่มเปิดเครื่องแล้วร้องเฮือกเมื่อภาพหน้าจอปรากฏขึ้น:  โมเดล 

เคร่ืองร่อนลำเล็ก ๆ  โอย  ตาย  เจ้าบลานิคแอล  23  ท่ีฉันให้เขา  เกาะขาต้ังแก้ว 

ตั้งอยู่บนพื้นผิวที่ฉันคิดว่าเป็นโต๊ะทำงานของคริสเตียน  ฉันมองตาค้าง

เขาต่อมัน!  เขาต่อมันจริง   ๆ ด้วย  ฉันจำได้ว่าเขาพูดถึงโมเดลในข้อความ 

ที่ส่งมาพร้อมกับดอกกุหลาบ  ฉันหัวหมุนติ้ว  รับรู้ได้ทันทีเลยว่าเขาใส่ใจกับ 

ของขวัญชิ้นนี้มากขนาดไหน

ฉันเล่ือนลูกศรล่างหน้าจอเพ่ือปลดล็อกแล้วก็ต้องร้องเฮือกอีกคร้ัง  ภาพ 

พื้นหลังเป็นรูปคริสเตียนกับฉันในเต็นท์ปะรำที่งานรับปริญญา  ภาพเดียวกับ 

ที่ลงใน  ซีแอตเทิลไทม์ส  คริสเตียนดูหล่อมากจนฉันอดยิ้มแก้มปริไม่ได้เลย  

ใช่แล้ว  และเขาก็เป็นของฉันด้วย!

ฉันลากนิ้วเร็ว  ๆ  ไอคอนสัญลักษณ์ก็ขยับเปลี่ยนเป็นหน้าจอถัดไปที่มี 

ไอคอนใหม่อีกหลายอัน  แอพคินเดิล,  ไอบุ๊กส์,  เวิดส์...โน่นนี่นั่น

เดอะบริติชไลแบรรี  หรือ  ฉันแตะไอคอนแล้วเมนูก็ปรากฏข้อความ:  

คอลเล็กชั ่นงานอิงประวัติศาสตร์  ฉันเลื ่อนจอลงมา  แล้วเลือก  นิยาย 

ศตวรรษที่  18  และศตวรรษที่  19  เมนูปรากฏขึ้นอีก  ฉันแตะบนหัวข้อ  

ดิอเมริกัน  เขียนโดย  เฮนรี  เจมส์  หน้าต่างใหม่เปิดขึ้นมา  มีหนังสือรูปแบบ 

สแกนหน้ากระดาษขึ้นมาให้อ่าน  ให้ตายเถอะ  ฉบับพิมพ์แรกเริ่มเลย  ตีพิมพ์ 

ปี  1879  บนไอแพ็ดของฉัน!  เขายกห้องสมุดเดอะบริติชไลแบรรีมาให้กับฉัน 

ด้วยการสัมผัสแค่ปุ่มเดียว

ฉันรีบออกจากหน้าจอ  เพราะรู้ดีว่าตัวเองหลงเข้าวังวนในแอพน้ีได้นาน 

เป็นชาติ  ฉันเห็นแอพ  “อาหารเพื่อสุขภาพ”  ซึ่งทำฉันกลอกตาแล้วก็ยิ้มไป 

พร้อมกัน  ยังมีแอพข่าวสาร  พยากรณ์อากาศ  แต่โน้ตของเขาพูดถึงเพลง  ฉัน 

ก็เลยกลับไปที่หน้าจอหลัก  แตะไอคอนไอพ็อด  แล้วรายการเพลงก็ปรากฏขึ้น  

ฉันเลื่อนดูเพลง  รายชื่อเหล่านั้นทำให้ฉันยิ้ม  โธมัส  ทัลลิส  ฉันไม่ลืมง่าย  ๆ  

หรอก  เพราะถึงยังไงฉันก็ได้ฟังตั้งสองรอบ  ตอนที่เขาเฆี่ยนและมีอะไรกับฉัน
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“วิชคราฟท์”  รอยย้ิมฉันกว้างข้ึน  สว่างสดใสไปท้ังห้องเลยทีเดียว  เพลง 

ของบาค  มาร์เซลโล  โอย  ไม่เอานะ  เศร้าเกินไปสำหรับอารมณ์ในตอนนี้  

อืม  เจฟฟ์  บัคลีย์  ช่าย  เคยได้ยินช่ือนะ  สโนว์  พาโทรล  วงโปรดของฉันเลย 

แล้วก็เพลงชื่อ  “พรินซิเพิลส์ออฟลัสต์”  (กฎของเรา)  ของอีนิกมา  สมกับเป็น 

คริสเตียน  อีกเพลงชื่อ  “พอสเซสชัน”  (ครอบครอง)...โอ  ใช่เลย  สมเป็นฟิฟตี้ 

มาก  แล้วก็อีกสองสามเพลงที่ฉันไม่เคยฟัง

ฉันเลือกเพลงที่สะดุดตา  แล้วกดเล่น  “ทราย”  (พยายาม)  ของเนลลี  

เฟอทาโด  เธอเริ่มร้อง  แล้วน้ำเสียงนุ่มนวลดุจแพรไหมก็ห่มคลุมพันรอบตัวฉัน 

ฉันนอนลงบนเตียง

หมายความว่าคริสเตียนจะพยายามหรือเปล่า  พยายามเริ ่มความ 

สัมพันธ์แบบใหม่  ฉันซึมซับความหมายของเนื้อเพลงขณะตาจ้องมองเพดาน  

พยายามทำความเข้าใจท่าทีที่เปลี่ยนไปของเขา  เขาคิดถึงฉัน  ฉันก็คิดถึง 

เขา  เขาต้องรู้สึกพิเศษกับฉันละ  ต้องรู้สึกแน่  ไอแพ็ดเครื่องนี้  เพลงพวกนี ้ 

แอพพลิเคชั่นเหล่านี้  แสดงว่าเขาแคร์นะ  เขาแคร์จริง ๆ  หัวใจฉันพองโตด้วย 

ความหวัง

เพลงจบก่อนที่น้ำตาฉันจะไหลริน  ฉันรีบเลื่อนเพลงไปที ่“เดอะไซแอน- 

ทิสต์”  (นักวิทยาศาสตร์)1  ของโคลด์เพลย์  วงโปรดของเคทเขาละ  ฉันรู้จักเพลง 

นี้  แต่ไม่เคยฟังเนื้อร้องจริง ๆ จัง ๆ มาก่อน  ฉันหลับตาแล้วให้ถ้อยคำเหล่านั้น 

เอิบอาบซึมซาบเข้ามาในความคิด

น้ำตาเริ่มไหลป็นทาง  ฉันกลั้นไม่อยู่แล้ว  ถ้านี่ไม่ใช่คำขอโทษแล้วจะ 

เป็นอะไรได้  โธ ่ คริสเตียน

หรือจะเป็นคำชวนนะ  เขาจะตอบคำถามฉันหรือเปล่า  ฉันคิดตีความ 

มากไปไหม  ฉันอาจจะคิดตีความมากไป 

ฉันปาดน้ำตาทิ้ง  ต้องส่งอีเมลไปขอบคุณเขา  ฉันเด้งขึ้นจากเตียงเพื่อ 

หยิบคอมพิวเตอร์

  1  The  Scientist  เพลงจากอัลบ้ัมท่ีสองของ  Coldplay  วงร็อคทางเลือกจากอังกฤษ  เน้ือเพลงกล่าว 

ถึงผู้ชายคนหนึ่งที่อยากขอโทษคนรักและขอให้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้ง 
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โคลด์เพลย์ยังคงเล่นต่อไปขณะที่ฉันนั่งขัดสมาธิบนเตียง  เปิดแมคบุ๊ก  

และใส่รหัสเข้าคอมพิวเตอร์

จาก:  แอนัสเตเชีย  สตีล

เรื่อง:  ไอแพ็ด

วันที:่  9  มิถุนายน  2011  23.56 

ถึง:  คริสเตียน  เกรย์

คุณทำฉันร้องไห้อีกแล้วนะ

ฉันชอบไอแพ็ดมาก

ฉันชอบเพลงมาก

ฉันชอบแอพบริติชไลแบรรีมาก

ฉันรักคุณ

ขอบคุณค่ะ

ราตรีสวัสดิ์

แอนา  xx

จาก:  คริสเตียน  เกรย์

เรื่อง:  ไอแพ็ด

วันที:่  10  มิถุนายน  2011  00.03 

ถึง:  แอนัสเตเชีย  สตีล

ดีใจนะที่คุณชอบ  ผมเองก็ซื้อมาด้วยเครื่องหนึ่ง

เฮ้อ  ถ้าอยู่ตรงนั้น  ผมคงจูบคุณจนหยุดร้องไห้แล้ว

แต่ในเมื่อผมไม่ได้อยู่  ก็ไปนอนซะ

	คริสเตียน  เกรย์

	ประธานกรรมการบริหาร  บริษัทเกรย์เอ็นเตอร์ไพรส์โฮลดิงส์อิงค์
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ข้อความท่ีเขาเขียนตอบมาทำให้ฉันย้ิม  ยังคงบงการ  ยังคงเป็นคริสเตียน 

คนเดิม  สิ่งนี้จะเปลี่ยนไปด้วยหรือเปล่า  แล้วฉันก็รู้สึกทันทีเลยว่าไม่อยากให ้

เปล่ียน  เพราะฉันชอบให้เขาเป็นแบบน้ี  ชอบส่ังการ  ตราบใดท่ีฉันสู้หน้าเขาได้ 

โดยไม่กลัวว่าจะถูกลงโทษน่ะนะ

จาก:  แอนัสเตเชีย  สตีล

เรื่อง:  มิสเตอร์อารมณ์บูด

วันที:่  10  มิถุนายน  2011  00.07 

ถึง:  คริสเตียน  เกรย์

คุณพูดจาเป็นตัวตนแบบบงการสุด ๆ  เครียดสุด ๆ  อารมณ์บูดสุด ๆ 

สมเป็นมิสเตอร์เกรย์มาก

ฉันรู้นะว่าต้องทำยังไงคุณถึงจะสบายอารมณ์  แต่อย่างว่าแหละ  คุณ 

ไม่อยู่นี่  คุณไม่ยอมให้ฉันอยู่เอง  แล้วคุณก็หวังว่าฉันจะขอร้อง... 

งั้นก็ฝันไปแล้วกันนะคะท่าน

แอนา  xx

ป.ล.  ฉันเห็นว่าคุณใส่เพลง  “เอฟวรีเบรทยูเทค”  (ทุกลมหายใจ)   

ของสตอล์เกอร์ส  แอนเทม  มาด้วย  ฉันชอบอารมณ์ขันของคุณ 

นะคะ  ว่าแต่ดอกเตอร์ฟลินน์รู้หรือเปล่าเนี่ย

จาก:  คริสเตียน  เกรย์

เรื่อง:  สงบนิ่งดุจเซน

วันที:่  10  มิถุนายน  2011  00.10  น.

ถึง:  แอนัสเตเชีย  สตีล

มิสสตีล  สุดที่รัก

ต่อให้เป็นเซ็กซ์ปกติก็มีการตีเกิดขึ ้นได้นะ  ส่วนใหญ่ก็เป็นการ 
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สมยอมและเป็นไปตามอารมณ์  ณ  ตอนน้ันด้วย...แต่ผมยินดีอย่างย่ิง 

ที่จะกำหนดข้อยกเว้น

คุณคงเบาใจที่ได้รู ้ว่าดอกเตอร์ฟลินน์ก็ชอบใจอารมณ์ขันของผม 

เหมือนกัน

เอาละ  ได้โปรดไปนอนได้แล้ว  เพราะพรุ่งนี้คุณจะไม่ได้นอนเท่าไร

ซ่ึงก็บังเอิญว่า...คุณคงต้องขอร้องผม  เช่ือสิ  แล้วผมก็จดจ่อรอคอย 

เลยด้วย

	คริสเตียน  เกรย์

	ประธานกรรมการบริหาร  บริษัทเกรย์เอ็นเตอร์ไพรส์โฮลดิงส์อิงค์   

ที่กำลังเครียดจัด

จาก:  แอนัสเตเชีย  สตีล

เรื่อง:  ฝันดี  ราตรีสวัสดิ์

วันที:่  10  มิถุนายน  2011  00.12  น.

ถึง:  คริสเตียน  เกรย์

ก็ได้  ในเมื่อคุณขอร้องซะน่ารักขนาดนั้น  แล้วฉันก็ชอบคำขู่เร้าใจ 

ของคุณด้วยค่ะ  ฉันจะนอนกอดไอแพ็ดที่คุณใจดีซื้อให้  แล้วก็หลับ 

ระหว่างค้นหาหนังสือในบริติชไลแบรรี  ฟังเพลงที่พูดแทนใจคุณ 

ไปพลาง

	อ  xxx

จาก:  คริสเตียน  เกรย์

เรื่อง:  ขออีกอย่าง

วันที:่  10  มิถุนายน  2011  00.15  น.

ถึง:  แอนัสเตเชีย  สตีล
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ฝันถึงผมด้วยนะ

x

	คริสเตียน  เกรย์

	ประธานกรรมการบริหาร  บริษัทเกรย์เอ็นเตอร์ไพรส์โฮลดิงส์อิงค์

ฝันถึงคุณน่ะเหรอ  คริสเตียน  เกรย ์ ฝันตลอดอยู่แล้ว

ฉันเปล่ียนเป็นกางเกงนอนอย่างว่องไว  แปรงฟัน  แล้วสอดตัวลงบนใน 

ที่นอน  ฉันเสียบหูฟังใส่หู  ดึงลูกโป่ง  ชาร์ลีแทงโก แบนแต๋ออกจากใต้หมอน 

แล้วกอดไว้

ฉันสุขล้นปรี่เลยละ  รอยยิ้มแฉ่งงี่เง่าฉีกกว้างอยู่บนหน้า  แค่วันเดียว 

ก็เกิดเรื่องราวพลิกผันได้มากเหลือเกิน  แล้วฉันจะนอนหลับลงได้ยังไง

โฮเซ  กอนซาเลซ  เริ่มครวญเพลงทำนองรื่นหูพร้อมกับเสียงกีตาร์สะกด 

อารมณ์ในท่อนแจ๊ซ  ฉันค่อย ๆ  เผลอหลับไป  ใจฉงนว่าแค่ค่ำคืนเดียวโลกกลับ 

หมุนเข้าที่เข้าทางได้อย่างไร  แล้วก็นึกสงสัยเรื่อยเปื่อยว่าฉันควรจะจัดอัลบั้ม 

รวมเพลงให้คริสเตียนด้วยหรือเปล่า



��

3
ข้อดีอย่างหนึ่งของการ  ไม่มีรถก็คือ  ระหว่างนั่ง 

รถประจำทางไปทำงาน  ฉันเสียบหูฟังเข้ากับไอแพ็ดขณะซุกเก็บมันอย่างด ี

ในกระเป๋าถือ  แล้วฟังเพลงไพเราะที่คริสเตียนให้มาได้  ตอนมาถึงออฟฟิศ  

ฉันหน้าระรื่นยิ้มแฉ่ง

แจ็คเหลือบตาขึ้นมอง  แล้วก็มองซ้ำอีก

“อรุณสวัสดิ์แอนา  คุณดู...เปล่งปลั่งเชียว”  ข้อสังเกตของเขาทำให้ฉัน 

หน้าแดง  พูดบ้าอะไรเนี่ย!

“ฉันหลับสนิทน่ะค่ะ  ขอบคุณค่ะแจ็ค  อรุณสวัสดิ์”

เขาขมวดคิ้วย่น

“คุณช่วยเอานี่ไปอ่านให้ผมแล้วทำรายงานส่งก่อนเที่ยงนะ”  เขาส่ง 

ต้นฉบับสี่ปึกให้  เมื่อเห็นสีหน้าสยองขวัญของฉันแล้ว  เขาก็บอกต่อว่า  “แค่ 

บทแรก”

“ได้ค่ะ”  ฉันยิ้มโล่งอก  ส่วนเขายิ้มกว้าง

ฉันเปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือเร่ิมทำงาน  ด่ืมลาเต้จนหมดแล้วกินกล้วย 

หนึ่งผล  มีอีเมลจากคริสเตียนฉบับหนึ่ง

จาก:  คริสเตียน  เกรย์

เรื่อง:  ช่วยผมหน่อย...
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วันที:่  10  มิถุนายน  2011  08.05 

ถึง:  แอนัสเตเชีย  สตีล

หวังว่าคุณจะกินอาหารเช้าแล้วนะ

เมื่อคืนผมคิดถึงคุณจัง

	คริสเตียน  เกรย์

	ประธานกรรมการบริหาร  บริษัทเกรย์เอ็นเตอร์ไพรส์โฮลดิงส์อิงค์

จาก:  แอนัสเตเชีย  สตีล

เรื่อง:  หนังสือเก่า...

วันที:่  10  มิถุนายน  2011  08.33

ถึง:  คริสเตียน  เกรย์

ตอนพิมพ์ฉันก็กินกล้วยอยู ่ละ  ฉันไม่ได้กินมื ้อเช้ามาหลายวัน	  

เพราะฉะนั้นนี่ถือเป็นความก้าวหน้า  ฉันชอบแอพบริติชไลแบรรี 

มากค่ะ  ตอนนี้เริ่มอ่านโรบินสัน  ครูโซ  อีกรอบแล้ว...อ้อ	 อีกอย่าง 

ฉันรักคุณค่ะ

คราวนี้ปล่อยฉันไปได้แล้วนะคะ	 ฉันจะทำงาน

แอนัสเตเชีย  สตีล

ผู้ช่วยแจ็ค  ไฮด์  บรรณาธิการสำนักพิมพ์เอสไอพ ี

จาก:  คริสเตียน  เกรย์

เรื่อง:  กินแค่นั้นเองหรือ

วันที:่  10  มิถุนายน  2011  08.36 

ถึง:  แอนัสเตเชีย  สตีล
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คุณกินได้เยอะกว่านั้นน่า  คุณต้องใช้พลังงานตอนขอร้องผมนะ

คริสเตียน  เกรย์

ประธานกรรมการบริหาร  บริษัทเกรย์เอ็นเตอร์ไพรส์โฮลดิงส์อิงค์

จาก:  แอนัสเตเชีย  สตีล

เรื่อง:  จุ้น

วันที:่  10  มิถุนายน  2011  08.39 

ถึง:  คริสเตียน  เกรย์

มิสเตอร์เกรย์คะ  ฉันกำลังพยายามจะทำมาหากินค่ะ  แล้วก็คุณ 

นั่นแหละที่ต้องเป็นฝ่ายขอร้อง

แอนัสเตเชีย  สตีล

ผู้ช่วยแจ็ค  ไฮด์  บรรณาธิการสำนักพิมพ์เอสไอพี 

จาก:  คริสเตียน  เกรย์

เรื่อง:  แล้วคอยดู!

วันที:่  10  มิถุนายน  2011  08.36 

ถึง:  แอนัสเตเชีย  สตีล

อื้อหือ  มิสสตีล  ผมชอบความท้าทายนะ...

	คริสเตียน  เกรย์

	ประธานกรรมการบริหาร  บริษัทเกรย์เอ็นเตอร์ไพรส์โฮลดิงส์อิงค์

ฉันน่ังย้ิมกว้างกับหน้าจอเหมือนคนเพ้ียน  แต่ฉันต้องอ่านต้นฉบับหลาย 

บทให้แจ็คแล้วเขียนรายงานให้ครบด้วย  ฉันวางต้นฉบับลงบนโต๊ะก่อนลงมือ 
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ทำงาน

ตอนพักเที่ยง  ฉันตรงไปซื้อแซนด์วิชพาสตรามีที่ร้านอาหารจานด่วน 

แล้วฟังเพลงในไอแพ็ดไปด้วย  เพลงแรกเป็นของนิติน  ซอห์นีย์  แนวดนตร ี

ท้องถิ่นชื่อเพลง “โฮมแลนด์”  (บ้านเกิด)  เพราะนะ  มิสเตอร์เกรย์มีรสนิยมทาง 

ดนตรีที่หลากหลายจริง  ฉันเดินเรื่อยเปื่อยกลับมาพลางฟังงานคลาสสิกอย่าง 

แฟนเตเซียออนอะธีมออฟโธมัสทัลลิส  กำกับวงโดยราล์ฟ  วอห์น  วิลเลียมส ์ 

โอ้โห  ฟิฟตี้ช่างมีอารมณ์ขันจริง  แบบนี้แหละฉันถึงรักเขา  แล้วรอยยิ้มงี่เง่า 

จะมีวันหายไปจากหน้าฉันไหมนะ

ช่วงบ่ายยาวนานเหลือเกิน  ฉันตัดสินใจในช่วงจังหวะสั้น  ๆ  ที่ใจอ่อน  

แล้วส่งอีเมลหาคริสเตียน

จาก:  แอนัสเตเชีย  สตีล

เรื่อง:  เบื่อ...

วันที:่  10  มิถุนายน  2011  16.05 

ถึง:  คริสเตียน  เกรย์

กำลังนั่งกระดิกนิ้วเล่นอยู่ละ

คุณเป็นไงบ้าง

ทำอะไรอยู่คะ 

	แอนัสเตเชีย  สตีล

	ผู้ช่วยแจ็ค  ไฮด์  บรรณาธิการสำนักพิมพ์เอสไอพี 

จาก:  คริสเตียน  เกรย์

เรื่อง:  นิ้วคุณ

วันที:่  10  มิถุนายน  2011  16.15 

ถึง:  แอนัสเตเชีย  สตีล
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คุณน่าจะมาทำงานให้ผม

คุณไม่มีทางได้กระดิกนิ้วเล่นแน่นอน

ผมแน่ใจว่าจะให้มันไปอยู่ในที่ที่เป็นประโยชน์กว่า

ความจริงแล้วผมคิดตัวเลือกได้หลายอย่างเลย...

ผมกำลังดูงานน่าเบ่ือตามปกติ  อย่างการควบรวมบริษัทกับสินทรัพย์ 

ไม่สนุกเลย

มีคนจับตาดูอีเมลของคุณที่เอสไอพี 

	คริสเตียน  เกรย์

	ประธานกรรมการบริหาร  บริษัทเกรย์เอ็นเตอร์ไพรส์โฮลดิงส์อิงค์

 

โอ๊ย  แย่แล้ว  ฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลย  แล้วเขารู้ได้ยังไงเนี่ย  ฉันย่นหน้า 

ใส่หน้าจอแล้วรีบเช็กอีเมลที่เราส่งหากัน  ระหว่างนั้นก็ไล่ลบไปด้วย

ห้าโมงครึ่งตรงเป๊ะ  แจ็คมาที่โต๊ะฉัน  วันนี้เป็นวันศุกร์ที่จะสวมชุดอะไร 

ก็ได ้ เขาเลยสวมกางเกงยีนกับเสื้อเชิ้ตสีดำ

“ไปดื่มกันไหมแอนา  ปกติเราชอบไปหาอะไรดื่มเบา ๆ ที่บาร์ฝั่งตรงข้าม 

กันน่ะ”

“เราเหรอคะ”  ฉันถามอย่างมีความหวัง

“อื้อ  ส่วนใหญ่ก็ไปกันหมดแหละ...คุณจะไปไหม”

ด้วยเหตุผลอะไรไม่รู้  ซึ่งฉันก็ไม่อยากจะวิเคราะห์ให้ชัดหรอก  แต่ฉัน 

โล่งอกสุด ๆ ไปเลย

“ไปสิคะ  บาร์ชื่ออะไรเหรอ”

“ฟิฟตี้ส์”

“ล้อเล่นน่า”

เขามองฉันอย่างงง ๆ  “ไม่ได้ล้อเล่นครับ  มีความหมายพิเศษสำหรับคุณ 

เหรอ”

“เปล่าค่ะ  ขอโทษที  เดี๋ยวฉันตามไปนะคะ”

“คุณดื่มอะไรดี”
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“เบียร์แล้วกันค่ะ”

“เยี่ยม”

ฉันเดินไปที่ห้องน้ำแล้วส่งอีเมลหาคริสเตียนด้วยแบล็กเบอร์รี่

จาก:  แอนัสเตเชีย  สตีล

เรื่อง:  เหมาะกับคุณมาก

วันที:่  10  มิถุนายน  2011  17.36 

ถึง:  คริสเตียน  เกรย์

เรากำลังจะไปบาร์ชื่อฟิฟตี้ส ์

คิดแล้วก็หัวเราะท้องคัดท้องแข็งไม่หยุดเลย

ฉันจะรอเจอคุณที่นั่นนะคะ  มิสเตอร์เกรย์

อ  x

จาก:  คริสเตียน  เกรย์

เรื่อง:  เสี่ยง

วันที:่  10  มิถุนายน  2011  17.38 

ถึง:  แอนัสเตเชีย  สตีล

เล่นกับของแข็งเป็นสิ่งที่อันตรายมาก

	คริสเตียน  เกรย์

	ประธานกรรมการบริหาร  บริษัทเกรย์เอ็นเตอร์ไพรส์โฮลดิงส์อิงค์

จาก:  แอนัสเตเชีย  สตีล

เรื่อง:  เสี่ยงหรือ

วันที:่  10  มิถุนายน  2011  17.40 

ถึง:  คริสเตียน  เกรย์
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คุณจะสื่ออะไรเนี่ย

จาก:  คริสเตียน  เกรย์

เรื่อง:  แค่ว่า...

วันที:่  10  มิถุนายน  2011  17.42 

ถึง:  แอนัสเตเชีย  สตีล

ก็พูดไปเรื่อยน่ะ  มิสสตีล

อีกสักพักผมจะไปหา

ยิ่งเร็วยิ่งดี  ที่รัก

	คริสเตียน  เกรย์

	ประธานกรรมการบริหาร  บริษัทเกรย์เอ็นเตอร์ไพรส์โฮลดิงส์อิงค์

ฉันสำรวจหน้าตาตัวเองในกระจก  วันเดียวอะไร   ๆ ก็เปล่ียนแปลงไปเยอะ 

เชียว  แก้มฉันมีสีสันมากขึ้น  ดวงตาก็เปล่งประกายสดใส  นี่คือผลลัพธ์จาก 

คริสเตียน  เกรย์  ท้ังน้ัน  อีเมลกะหนุงกะหนิงท่ีส่งโต้ตอบกับเขาย่อมทำให้เด็กสาว 

เป็นอย่างน้ีแหละ  ฉันฉีกย้ิมกับกระจกแล้วจัดเส้ือเช้ิตสีฟ้าอ่อนให้เรียบ  เส้ือตัวน้ี 

เทย์เลอร์ซื้อให้  วันนี้ฉันสวมกางเกงยีนตัวเก่งด้วย  ผู้หญิงส่วนใหญ่ในออฟฟิศ 

สวมกางเกงยีนหรือไม่ก็กระโปรงพล้ิว  ฉันต้องลงทุนซ้ือกระโปรงพล้ิวมาใส่สักตัว 

สองตัวบ้างแล้ว  ไม่แน่อาจซื้อช่วงสุดสัปดาห์นี้  แล้วก็เอาเช็คที่คริสเตียนให้มา 

จากการขายแวนด้า  รถเต่าของฉัน  ไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

ขณะมุ่งหน้าออกจากตึก  ฉันได้ยินเสียงคนเรียกชื่อฉัน

“มิสสตีลหรือเปล่า”

ฉันหันไป  หญิงสาวใบหน้าซีดคนหน่ึงเดินเข้ามาด้วยท่าทางระแวดระวัง 

เธอเหมือนภูตผ ี คือหน้าซีดมากแล้วก็เลื่อนลอยแบบแปลก ๆ 

“มิสแอนัสเตเชีย  สตีล  ใช่ไหม”  เธอถามซ้ำ  เคร่ืองหน้ายังคงน่ิงแม้ปาก 

กำลังพูด



ฟิฟตี้ เชดส์ดาร์กเกอร์

��

“มีอะไรคะ”

เธอหยุดมองฉันจากทางเท้าห่างออกไปสามฟุต  ฉันจ้องกลับนิ่ง ๆ  เธอ 

เป็นใครหรือ  ต้องการอะไร

“มีอะไรให้ฉันช่วยไหมคะ”  ฉันถาม  แล้วเธอรู้จักชื่อฉันได้ยังไง

“ไม่ค่ะ...ฉันแค่อยากมองคุณ”  เสียงเธอนุ่มจนน่าขนลุก  เธอมีผมสีเข้ม 

ตัดกับผิวขาวเหมือนฉัน  ดวงตาเธอเป็นสีน้ำตาลเหมือนวิสก้ี  แต่แววตาด้านชา 

ดูไม่มีชีวิตชีวา  ใบหน้าสวยงามของเธอขาวซีดและมีเค้าความหม่นเศร้า

“ขอโทษนะคะ  ฉันไม่ทราบว่าคุณเป็นใคร”  ฉันเอ่ย  พยายามไม่สนใจ 

สัญญาณเตือนเสียวปลาบบนสันหลัง  เมื่อสำรวจมองใกล้ขึ้น  เธอมีท่าทาง 

แปลก ๆ  ดูรุงรัง  กระเซอะกระเซิง  เสื้อผ้าที่สวมใหญ่กว่าขนาดตัวราวสองไซส์  

รวมถึงเสื้อโค้ตกันฝนแบรนด์เนมด้วย

เธอหัวเราะ  เป็นเสียงหัวเราะขัดหูแปลกประหลาดที่ยิ่งทำให้ฉันหวั่นใจ 

มากขึ้น

“คุณมีอะไรที่ฉันไม่มี”  เธอถามอย่างเศร้า ๆ 

ความหวั่นใจที่ฉันรู้สึกกลายเป็นความกลัว  “ขอโทษนะ  คุณเป็นใคร 

เหรอ”

“ฉันเรอะ  ก็คนไม่สำคัญไง”  เธอยกมือสางผมยาวประบ่า  ระหว่างนั้น  

แขนเสื้อโค้ตกันฝนเลิกขึ้น  เผยให้เห็นผ้าพันแผลขะมุกขะมอมที่ข้อมือ

ให้ตายเถอะ

“โชคดีค่ะ  มิสสตีล”  เธอหันหลังเดินไปตามถนนขณะท่ีฉันยืนน่ิงอยู่กับท่ี 

ฉันมองโครงร่างผอมบางหายไปจากสายตา  ปะปนในหมู่คนทำงานท่ีหล่ังไหลกัน 

ออกมาจากสำนักงานหลายแห่ง

นี่มันเรื่องอะไรกัน

ฉันข้ามถนนไปท่ีบาร์ท้ังยังสับสน  พยายามทำความเข้าใจส่ิงเพ่ิงเกิดข้ึน 

ขณะที่จิตใต้สำนึกโงหัวน่าเกลียด ๆ ขึ้นแล้วเค้นคำพูดใส่ฉัน  เธอต้องเกี่ยวข้อง 

กับคริสเตียนแน่

ฟิฟตี้ส์เป็นบาร์มืดทึมไร้จุดเด่น  มีธงราวกับโปสเตอร์เบสบอลแขวนอยู ่

บนผนัง  แจ็คอยู่ที ่บาร์กับเอลิซาเบท  คอร์ทนีย์ซึ ่งเป็นบรรณาธิการอีกคน  
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ผู้ชายสองคนจากแผนกการเงิน  แล้วก็แคลร์  พนักงานต้อนรับ  เธอสวมต่างหู 

ห่วงเงินอันเป็นเอกลักษณ์

“ไฮ  แอนา!”  แจ็คยื่นเบียร์ขวดหนึ่งให้

“ดื่ม...ขอบคุณค่ะ”  ฉันพึมพำ  ใจยังสั่นจากการเจอสาวหลอนคนนั้น

“ด่ืม”  เราแตะขวดกัน  เขาคุยกับเอลิซาเบทต่อ  แคลร์ส่งย้ิมหวานมาให้ 

	 “ไง  สัปดาห์แรกเป็นยังไงบ้าง”  เธอถาม

“ดีจ้ะ  ขอบคุณนะ  ทุกคนดูเป็นกันเองมากเลย”

“วันนี้เธอดูสดใสขึ้นแฮะ”

“ก็นี่วันศุกร์ไง”  ฉันรีบบอก  “ว่าแต่  สุดสัปดาห์นี้เธอมีแผนจะทำอะไร 

หรือเปล่า”

เทคนิคการเบี่ยงเบนความสนใจสูตรเฉพาะของฉันได้ผล  แล้วฉันก็รอดตัวไป  

ฉันได้รู้ว่าแคลร์มีพี่น้องหกคน  และเธอจะไปงานรวมญาติครอบครัวใหญ่ที่ 

ทาโคมา  ซ่ึงเธอต่ืนเต้นดีใจมาก  และฉันก็เพ่ิงนึกได้ว่าตัวเองไม่ได้คุยกับผู้หญิง 

รุ่นราวคราวเดียวกันเลยตั้งแต่เคทไปบาร์เบโดส

ฉันใจลอย  นึกสงสัยว่าเคทเป็นยังไงบ้าง...เอลเลียตด้วย  ต้องไม่ลืม 

ถามคริสเตียนว่าเขาได้ข่าวจากเอลเลียตบ้างหรือเปล่า  อ้อ  แล้วอีธาน  พี่ชาย 

ของเคทก็จะกลับมาวันอังคารหน้าด้วย  เขาจะมาพักที่อพาร์ตเมนต์เรา  ฉัน 

นึกไม่ออกเลยว่าคริสเตียนจะเห็นดีเห็นงามด้วยได้ยังไง  และเรื่องที่ฉันเจอ 

สาวหลอนก่อนหน้านี้ก็เลือนหายไปจากความคิด

ระหว่างพูดคุยกับแคลร ์ เอลิซาเบทส่งเบียร์มาให้ฉันอีกขวด

“ขอบคุณค่ะ”  ฉันยิ้มให้เธอ

แคลร์เป็นคนที่คุยด้วยง่ายมาก  เธอชอบคุยน่ะ  แล้วก่อนจะรู้ตัว  ฉันก ็

ดื่มถึงขวดที่สามแล้ว  ขวดนี้เป็นน้ำใจจากหนุ่ม ๆ แผนกการเงิน

พอเอลิซาเบทกับคอร์ทนีย์กลับไป  แจ็คก็เข้ามาร่วมวงกับแคลร์แล้วก็ฉัน 

คริสเตียนอยู่ไหนนะ  หนุ่มแผนกการเงินคนหนึ่งคุยกับแคลร์อยู่นั่น

“แอนา  คิดว่าตัดสินใจถูกหรือเปล่าที่มาทำงานที่นี่”  เสียงแจ็คนุ่มนวล 

แล้วเขาก็ยืนใกล้เกินไปหน่อย  แต่ฉันรู้อยู่แล้วว่าเขามักทำแบบนี้กับทุกคน  



ฟิฟตี้ เชดส์ดาร์กเกอร์

��

แม้แต่ที่ออฟฟิศ 

“สัปดาห์นี้ฉันสนุกมากเลย  ขอบคุณค่ะแจ็ค  ฉันว่าฉันตัดสินใจถูกนะ”

“คุณเป็นคนฉลาดมาก  แอนา  คุณอนาคตไกลแน่”

ฉันหน้าแดง  พึมพำ  “ขอบคุณค่ะ”  เพราะไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดี

“คุณอยู่ไกลไหมครับ”

“ย่านไพค์มาร์เก็ตค่ะ”

“ใกล้ผมเลย”  เขาแย้มยิ้มแล้วขยับเข้ามาใกล้กว่าเดิมก่อนจะเอนตัว 

พิงบาร ์ กักตัวฉันไว้ได้อยู่หมัด  “สัปดาห์นี้คุณมีแผนจะทำอะไรหรือเปล่า”

“เอ่อ...คือ...”

ฉันรู้สึกถึงเขาก่อนจะเห็นตัวเขาเสียอีก  ราวกับว่าทั้งเนื้อทั้งตัวฉันปรับ 

สัญญาณเข้าหาเขาได้  ซึ่งมันชวนให้อุ่นใจและร้อนรุ่มในขณะเดียวกัน  เป็น 

สองอย่างที่เกิดขึ้นแบบคู่ขนานและแปลกประหลาด  จากนั้นฉันก็สัมผัสได้ถึง 

ประจุไฟฟ้าที่เต้นกระตุก

คริสเตียนโอบแขนพาดบ่าฉันด้วยท่าทางเหมือนแสดงความรักใคร่เอ็นดู 

ทั่วไป  แต่ฉันรู้ว่าไม่ใช่หรอก  เขากำลังประกาศความเป็นเจ้าของ  และใน 

สถานการณ์เช่นนี้ถือว่าน่ายินดีมาก  เขาจูบผมฉันเบา ๆ 

“เป็นไงที่รัก”  เขาพึมพำ

ฉันรู้สึกโล่งใจ  ปลอดภัย  แล้วก็ตื่นเต้นด้วยตอนที่แขนเขาโอบฉัน  ดึง 

ฉันแนบชิด  ฉันเหลือบตามองเขาขณะที่เขาจ้องแจ็คด้วยสีหน้าเรียบเฉย  เขา 

หันความสนใจมาที่ฉัน  จากนั้นยิ้มมุมปากแวบหนึ่งก่อนจูบเบา  ๆ  เขาสวม 

แจ๊คเก็ตลายทางสีกรมท่าทับกางเกงยีนกับเสื้อเชิ้ตแบะอกสีขาว  ดูหล่อยั่วใจ 

เหลือเกิน

แจ็คถอยกลับไปอย่างประหม่า

“แจ็ค  นี่คริสเตียนค่ะ”  ฉันพึมพำเป็นเชิงขอโทษ  ทำไมฉันต้องขอโทษ 

ด้วยล่ะ  “คริสเตียน  นี่แจ็ค”

“ผมเป็นแฟนเธอ”  คริสเตียนเอ่ยพร้อมรอยยิ้มเยือกเย็นน้อย ๆ ที่ไม่ได ้

ส่งประกายถึงดวงตาขณะที่เขาจับมือกับแจ็ค  ฉันเหลือบมองแจ็คที่กำลังมอง 

ประเมินหนุ่มหล่อเจ้าเสน่ห์ตรงหน้า
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“ผมเป็นเจ้านายเธอ”  แจ็คตอบอย่างโอหัง  “เห็นแอนาเคยพูดถึงแฟนเก่า 

คนหนึ่ง”

โอย  ตาย  คุณไม่อยากเล่นเกมนี้กับฟิฟตี้หรอก

“อ้อ  แต่ตอนนี้ไม่เก่าแล้วนะ”  คริสเตียนตอบอย่างเยือกเย็น  “ไปเถอะ 

ที่รัก  ได้เวลากลับแล้ว”

“อยู่ดื่มกับเราก่อนสิครับ”  แจ็คชวนทันที

ฉันว่าไม่น่าเข้าท่านะ  ทำไมถึงน่าอึดอัดขนาดนี้เนี่ย  ฉันเหลือบมอง 

แคลร์  ซึ่งแน่ละว่าก็กำลังจ้องเป๋ง  อ้าปากค้าง  มองคริสเตียนอย่างชื่นชมแกม 

ลวนลามออกหน้าออกตาอยู่เชียว  เมื่อไรฉันจะเลิกสนใจผลกระทบที่เขามีกับ 

ผู้หญิงคนอื่นเสียที

“เรามีแผนกันแล้วน่ะครับ”  คริสเตียนตอบด้วยรอยยิ้มมีเลศนัย

มีเหรอ  ฉันสั่นสะท้านไปทั้งร่างจากความคาดหวัง 

“โอกาสหน้าแล้วกันนะครับ  อาจจะนะ”  เขาบอก  “ไปเถอะ”  เขาหันมา 

พูดแล้วจับมือฉัน

“เจอกันวันจันทร์ค่ะ”  ฉันยิ้มให้แจ็ค  แคลร์  แล้วก็หนุ่ม ๆ  จากแผนก 

การเงิน  พยายามเต็มที่ที่จะไม่สนใจสีหน้าไม่สบอารมณ์อย่างรุนแรงของแจ็ค  

จากนั้นก็ตามคริสเตียนออกไปทางประตู

“ทำไมฉันรู้สึกว่าเมื่อกี้พวกคุณแข่งกันล่ะ”  ฉันถามคริสเตียนขณะที่เขา 

เปิดประตูรถให้

“ก็เพราะมันเป็นอย่างนั้นน่ะสิ”  เขาพึมพำแล้วยิ้มมีเลศนัยก่อนปิด 

ประตูรถ

“หวัดดีค่ะ  เทย์เลอร์”  ฉันเอ่ยและสบตาเขาทางกระจกมองหลัง

“มิสสตีล”  เทย์เลอร์ตอบกลับด้วยรอยยิ้มใจดี

คริสเตียนเข้ามานั่งข้าง ๆ จับมือฉันไว้  แล้วจูบข้อนิ้วฉันอย่างแผ่วเบา  

“หวัดดี”  เขาเอ่ยเสียงนุ่ม

แก้มฉันเป็นสีชมพูปลั่งเพราะรู้ว่าเทย์เลอร์ได้ยินเรา  แล้วก็นึกขอบคุณ 

ที่เขามองไม่เห็นสายตาร้อนเร่าเผากางเกงในที่คริสเตียนใช้มองฉัน  ฉันต้อง 

ห้ามใจตัวเองสุด ๆ ที่จะไม่กระโจนเข้าใส่เขาตรงนี ้ ในเบาะหลังรถนี่
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โอ  เบาะหลังรถ...อืม 

“ไง”  ฉันเอ่ยแผ่วเบา  ปากคอแห้งผาก

“คืนนี้คุณอยากทำอะไรครับ”

“เห็นว่าคุณบอกว่าเราวางแผนไว้แล้วนี่”

“อ้อ  ผมน่ะรู้อยู่แล้วว่าตัวเองอยากทำอะไร  แอนัสเตเชีย  แต่น่ีผมกำลัง 

ถามว่าคุณอยากทำอะไร”

ฉันยิ้มกว้างมองเขา

“เข้าใจละ”  เขาเอ่ยพร้อมรอยย้ิมย่ัวร้ายกาจ  “ง้ันก็...ขอร้องสิ  คุณอยาก 

ขอร้องที่บ้านคุณหรือบ้านผมล่ะ”  เขาเอียงคอแล้วยิ้มสุดแสนเซ็กซี่

“ฉันว่าคุณขี้ตู่แล้วละ  มิสเตอร์เกรย์  แต่ลองเปลี่ยนบรรยากาศไปบ้าน 

ฉันบ้างก็ได้”  ฉันจงใจขบริมฝีปาก  สีหน้าเขาเข้มขึ้นทันที

“เทย์เลอร ์ ไปบ้านมิสสตีล”

“ครับ”  เทย์เลอร์รับคำแล้วหันรถออกสู่ถนน

“วันนี้คุณเป็นยังไงบ้าง”  เขาถาม

“ดีค่ะ  แล้วคุณล่ะ”

“ก็ด ี ขอบคุณครับ”

รอยยิ้มกว้างน่าขันของเขาเหมือนกันกับของฉัน  เขาจูบมือฉันอีก

“คุณน่ารักจัง”  เขาบอก

“คุณก็เหมือนกันค่ะ”

“เจ้านายคุณ  แจ็ค  ไฮด์  น่ะ  เขาทำงานดีหรือเปล่า”

ว้าว!  เปล่ียนเร่ืองเร็วขนาดน้ีเลยเหรอ  ฉันขมวดค้ิว  “ทำไมคะ  เก่ียวกับ 

เรื่องแข่งกันอะไรนั่นหรือเปล่า”

คริสเตียนยิ้มเยาะ  “เจ้าหมอนั่นอยากได้คุณ  แอนัสเตเชีย”  เขาเอ่ย 

หน้าตาย

หน้าฉันเป็นสีแดงจัด  อ้าปากหวอ  ก่อนจะเหลือบมองเทย์เลอร์อย่าง 

หวั่น ๆ   

“เอ่อ  เขาอยากได้อะไรก็ช่างเขาสิคะ...แล้วทำไมเราต้องคุยเรื่องนี้กัน 

ด้วย  คุณก็รู้ว่ายังไงฉันก็ไม่สนใจเขาหรอก  เขาเป็นแค่เจ้านาย”
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“นั่นละประเด็น  เขาอยากได้สิ่งที่เป็นของผม  ผมอยากรู้ว่าเขาทำงานดี 

หรือเปล่า”

ฉันยักไหล ่ “ฉันว่าก็ดีนะ”  เขาตั้งใจจะพูดอะไรกันแน่

“ง้ันเขาก็ไม่ควรยุ่งกับคุณหรอก  ไม่ง้ันรู้ตัวอีกทีอาจถูกเตะโด่งไปข้างถนน 

แล้วก็ได้”

“โอ๊ย  คริสเตียน  คุณพูดเรื่องอะไรคะ  เขาไม่ได้ทำอะไรผิดซะหน่อย” 

...ยังไม่ได้ทำน่ะ  เขาแค่ยืนใกล้ฉันมากไป

“ถ้าเขาทำอะไรคุณแม้แต่นิดเดียว  บอกผมนะ  แบบนั้นเขาเรียกว่ามี 

ความประพฤติขัดต่อศีลธรรม  หรือการล่วงละเมิดทางเพศ”

“เราแค่ดื่มกันหลังเลิกงาน”

“ผมเอาจริง  นิดเดียว  ไล่ออก”

“คุณไม่มีสิทธิ์แบบนั้นสักหน่อย”  จริง ๆ นะ!  และก่อนที่ฉันจะกลอกตา 

ใส่เขา  ฉันก็เข้าใจแจ่มแจ้งอย่างรุนแรงรวดเร็วราวถูกรถบรรทุกพุ่งชน  “ใช่ไหม  

คริสเตียน”

คริสเตียนยิ้มมีลับลมคมใน

“คุณจะซื้อบริษัท”  ฉันกระซิบอย่างหวาดผวา

เขายิ้มตอบน้ำเสียงตื่นตระหนกของฉัน  “ก็ไม่เชิง”  เขาบอก

“คุณซื้อเอสไอพีแล้ว”

เขาตีหน้านิ่งและมองฉันอย่างระแวดระวัง  “ก็อาจจะ”

“ซื้อแล้วหรือยังไม่ซื้อ”

“ซื้อแล้ว”

บ้าอะไรกันเน่ีย  “ทำไมคะ”  ฉันร้องเฮือกด้วยความตกตะลึง  โอย  น่ีมัน 

มากเกินไปแล้วนะ

“เพราะผมซื้อได้ไง  แอนัสเตเชีย  ผมอยากให้คุณปลอดภัย”

“แต่คุณบอกว่าคุณจะไม่แทรกแซงหน้าที่การงานฉัน!”

“ผมก็เปล่านี่”

ฉันสะบัดมือออกจากเขา  “คริสเตียน...”  ฉันพูดไม่ออก

“คุณโกรธผมเหรอ”
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“ใช่สิ  ฉันต้องโกรธคุณอยู่แล้ว”  ฉันเดือดจัด  “ผู้บริหารธุรกิจดี ๆ ที่ไหน 

เขาตัดสินใจทำธุรกรรมโดยคำนึงว่าตัวเองนอนกับใครอยู่”  ฉันหน้าซีดแล้ว 

เหลือบสายตาเป็นกังวลมองเทย์เลอร์ผู้ไม่ยินดียินร้ายกับเราอีกครั้ง

บ้าจริง  ทำไมระบบกรองความคิดก่อนพูดของฉันต้องมาเสียตอนนี้ 

ด้วยนะ 

คริสเตียนอ้าปากหวอแล้วหุบอีกคร้ังก่อนจะน่ิวหน้าใส่ฉัน  ฉันจ้องเขากลับ 

บรรยากาศในรถเปลี่ยนไปจากอบอุ่นเมื่อเราได้กลับมาเจอกันอย่างหวานชื่น  

กลายเป็นเยือกเย็นด้วยคำพูดท่ีไม่ได้เอ่ยและถ้อยคำกล่าวหาท่ีอาจตามมาขณะ 

เราชักสีหน้าใส่กัน

โชคดีที่การเดินทางในรถยนต์แสนอึดอัดดำเนินต่อไปไม่นาน  ก่อน 

เทย์เลอร์จะเบนรถจอดหน้าอพาร์ตเมนต์ของฉัน

ฉันตะกายลงจากรถอย่างรวดเร็ว  ไม่รอให้ใครเปิดประตูให้

ฉันได้ยินเสียงคริสเตียนพึมพำกับเทย์เลอร ์ “นายรอที่นี่ก่อน”

ฉันรู้สึกว่าเขายืนอยู่ใกล้  ๆ  ที่ด้านหลังขณะควานหากุญแจประตูหน้า 

ในกระเป๋า

“แอนัสเตเชีย”  เขาเอ่ยอย่างเยือกเย็นราวกับฉันเป็นสัตว์ป่าที่ถูกต้อน 

จนมุม

ฉันถอนหายใจแล้วหันกลับมาเผชิญหน้าเขา  ฉันโกรธเขามาก  ความ 

โกรธนั้นสัมผัสได้ชัดเจน  ราวกับมันเป็นสิ่งมีชีวิตชั่วร้ายที่กำลังจะเค้นคอฉัน

“อย่างแรก  ผมไม่ได้นอนกับคุณมาพักหนึ่งแล้ว  รู้สึกเหมือนพักใหญ่ ๆ  

เลยละ  และสอง  ผมอยากจับธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์  จากบริษัทสี่แห่งในซีแอตเทิล 

เอสไอพีมีกำไรมากท่ีสุด  แต่ตอนน้ีถึงจุดอ่ิมตัวแล้วและกำลังจะด่ิงลง  บริษัทน้ี 

ต้องขยายกิจการเพิ่ม”

ฉันจ้องเขาเขม็งอย่างเย็นชา  ดวงตาเขามุ่งม่ัน  ถึงข้ันคุกคาม  แต่ก็เซ็กซ่ี 

เป็นบ้า  สายตาลึกล้ำแข็งกร้าวนั้นอาจทำให้ฉันลุ่มหลงเลอะเลือนได้

“แสดงว่าตอนนี้คุณก็เป็นเจ้านายฉันแล้วละสิ”  ฉันสวน

“โดยทางเทคนิคก็คือใช ่ ผมเป็นเจ้านายของเจ้านายของเจ้านายคุณ”

“ซึ่งโดยทางเทคนิค  ถือว่าเป็นการประพฤติขัดต่อหลักศีลธรรมนะคะ  
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ที่ฉันนอนกับเจ้านายของเจ้านายของเจ้านาย”

“และตอนนี้คุณกำลังเถียงเขา”  คริสเตียนทำหน้าบึ้ง

“ก็เพราะเขาเป็นไอ้ตูดหมึกไงล่ะ”  ฉันเอ่ยลอดไรฟัน

คริสเตียนผงะด้วยความงงงันประหลาดใจ  โอย  ตาย  นี่ฉันพูดเกินไป 

หรือเปล่า

“ไอ้ตูดหมึกเหรอ”  เขาพึมพำขณะที่สีหน้าเปลี่ยนไปเป็นขบขัน

ให้ตายเถอะ!  ฉันโกรธคุณอยู่นะ  อย่าทำให้ฉันหัวเราะสิ!

“ใช่”  ฉันดิ้นรนฝืนทำหน้าโกรธสุดใจ

“ไอ้ตูดหมึกเหรอ”  คริสเตียนเอ่ยซ้ำอีกครั้ง  คราวนี้ริมฝีปากบิดเบี้ยว 

จากการกลั้นยิ้ม

“อย่าทำให้ฉันหัวเราะเวลาที่ฉันโกรธคุณสิ!”  ฉันตะโกน

แล้วเขาก็ยิ้มร่า  เป็นรอยยิ้มเจิดจ้าอวดฟันสามสิบสองซี่  เหมือนหนุ่ม 

อเมริกันในอุดมคติ  ฉันห้ามใจไม่ได้  แล้วก็ยิ้มไปหัวเราะไปด้วย  เห็นเขายิ้ม 

มีความสุขขนาดนี้แล้วฉันจะไม่สุขไปด้วยได้ยังไง

“แค่เพราะฉันยิ้มงี่เง่า  ไม่ได้หมายความว่าฉันไม่ได้โกรธคุณสุด  ๆ หรอก 

นะ”  ฉันพึมพำกระท่อนกระแท่น  พยายามกลั้นเสียงหัวเราะคิกแบบสาวน้อย 

เชียร์ลีดเดอร์โรงเรียนมัธยม  ถึงฉันจะไม่เคยเป็นเชียร์ลีดเดอร์ก็เถอะ  ความคิด 

ขมขื่นแวบขึ้นมาในใจ

เขาโน้มตัวเข้ามา  ฉันคิดว่าเขาจะจูบฉัน  แต่ก็เปล่า  เขาซุกไซ้ผมของฉัน 

แล้วสูดดมลึก ๆ 

“มิสสตีล  คุณเป็นคนที่เดายากตามเคย”  เขาดึงตัวกลับแล้วมองฉัน  

แววขบขันเต้นริกในดวงตา  “ง้ันคุณจะเชิญผมเข้าไปข้างใน  หรือจะไล่ผมออกไป 

โทษฐานที่ใช้สิทธิ์ตามหลักประชาธิปไตยในฐานะชาวอเมริกัน  ผู้ประกอบการ  

และผู้บริโภคที่ซื้ออะไรตามใจชอบ”

“คุณเล่าเรื่องนี้ให้ดอกเตอร์ฟลินน์ฟังหรือเปล่า”

เขาหัวเราะ  “คุณจะให้ผมเข้าไปข้างในไหม  แอนัสเตเชีย”

ฉันพยายามจะทำหน้าโหด  ซึ่งการขบริมฝีปากช่วยได้  แต่ดันหลุดยิ้ม 

ตอนเปิดประตู  คริสเตียนหันกลับไปโบกมือบอกเทย์เลอร์  แล้วรถออดีก็แล่น 
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จากไป

เวลามีคริสเตียน  เกรย์  อยู่ด้วยในอพาร์ตเมนต์มันรู้สึกแปลก  ๆ นะ  เหมือนที่นี่ 

เล็กแคบไปสำหรับเขา

ฉันยังโกรธเขาอยู่  เขาสอดแนมไม่รู้จักขอบเขตเลย  ว่าแล้วฉันก็นึกได้ว่า 

เพราะอย่างน้ีเขาถึงได้รู้ว่ามีคนจับตาดูอีเมลฉันท่ีเอสไอพี  เขาอาจจะรู้จักเอสไอพี 

มากกว่าฉันเสียอีก  พอคิดแล้วก็หงุดหงิดเป็นบ้า

ฉันจะทำอะไรได้บ้างมั้ย  ทำไมเขาถึงต้องอยากให้ฉันปลอดภัยขนาดนี ้

ด้วย  ฉันโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว  คือเรียกได้ว่า  ค่อนข้าง  น่ะนะ  สวรรค์โปรดเถอะ  

ฉันจะทำให้เขามั่นใจได้ยังไง

ฉันมองหน้าคริสเตียนขณะท่ีเขาเดินย่างอยู่ในห้องราวกับนักล่าในกรงขัง 

แล้วอารมณ์โกรธก็ทุเลาลง  ฉันอุ่นใจเหลือเกินเมื่อได้เห็นเขาในบ้านขณะที่ใจ 

นึกว่าเราเลิกกันไปแล้ว  และท่ีย่ิงกว่าอบอุ่นก็คือฉันรักเขา  หัวใจฉันพองโตด้วย 

ความเบิกบานอันน่าตื่นเต้นยินด ี ส่วนเขากวาดตามองประเมินสิ่งที่อยู่รายรอบ

“น่าอยู่นะ”  เขาว่า

“พ่อแม่เคทซื้อให้เธอน่ะค่ะ” 

เขาพยักหน้าลอย ๆ  แล้วสายตาคมกล้าสีเทาก็เบนมาสบนิ่งกับสายตา 

ฉัน  จ้องมองฉัน

“เอ่อ...ด่ืมอะไรหน่อยไหมคะ”  ฉันพึมพำแล้วหน้าแดงด้วยความประหม่า 

	 “ไม่ละ  ขอบคุณครับ  แอนัสเตเชีย”  สายตาเขาเข้มข้น

ทำไมฉันถึงตื่นเต้นอย่างนี้เนี่ย

“คุณอยากทำอะไรหรือ  แอนัสเตเชีย”  เขาถามเสียงนุ่มขณะเดินมาหา 

ฉันด้วยท่าทางดุร้ายและเร่าร้อนสุด  ๆ  “ผมรู้ว่าผมอยากทำอะไร”  เขาพูดต่อ 

ด้วยเสียงแผ่วต่ำ

ฉันถอยหลังกระทั่งชนเข้ากับเคาน์เตอร์คอนกรีตในครัว

“ฉันยังโกรธคุณอยู่นะ”

“ผมรู้”  เขายิ้มมุมปากเป็นเชิงขอโทษ  แล้วฉันก็ละลายไปเลย...คือ  

บางทีฉันอาจไม่ได้โกรธมากเท่าไร
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“อยากกินอะไรไหมคะ”  ฉันถาม

เขาพยักหน้าช้า ๆ  “อยากสิ  คุณไง”  เขาพึมพำ  แล้วทุกสิ่งอย่างที่อยู ่

ใต้เอวลงไปก็ขมวดแน่น  ลำพังแค่เสียงเขาก็ทำฉันหลงแล้ว  นี่ยังมีสายตา  

สายตาหิวโหยที่บอกว่าผมอยากได้คุณเดี๋ยวนี้นั่นอีก  โอย  ตาย

เขายืนอยู่ตรงหน้าฉัน  ไกลกว่าระยะเอื้อมถึง  และมองสบตา  อาบร่าง 

ฉันด้วยไอร้อนระอุท่ีแผ่ออกจากร่างกาย  ฉันร้อนเร่าจนแทบหายใจขัด  ป่ันป่วน 

ขาอ่อนปวกเปียกราวกับเยลลีเมื่อความปรารถนาดำมืดแล่นปลาบทั่วร่าง  ฉัน 

ต้องการเขา

“วันนี้คุณกินอะไรหรือยัง”  เขาถามเบา ๆ 

“กินแซนด์วิชตอนมื้อกลางวันค่ะ”  ฉันกระซิบตอบ  ไม่อยากคุยเรื่อง 

อาหารเลย

เขาหรี่ตา  “คุณต้องกินนะ”

“ตอนนี้ฉันไม่หิว...อาหาร”

“แล้วคุณหิวอะไรครับ  มิสสตีล”

“ฉันว่าคุณรู้อยู่แล้วนะคะ  มิสเตอร์เกรย์”

เขาโน้มตัวลงมา  ฉันคิดว่าเขาจะจูบฉันอีก  แต่ก็เปล่า

“อยากให้ผมจูบคุณหรือเปล่า  แอนัสเตเชีย”  เขากระซิบแผ่วใส่หูฉัน

“ค่ะ”  ฉันเอ่ยเสียงเบา

“ตรงไหน”

“ทุกที่เลย”

“คุณต้องเจาะจงให้ชัดกว่านี้หน่อย  ผมบอกแล้วนี่ว่าจะไม่แตะต้องคุณ 

จนกว่าคุณจะขอร้องแล้วบอกว่าผมต้องทำอะไร”

ฉันแพ้แล้ว  เขาเล่นขี้โกงนี่นา

“ได้โปรดเถอะค่ะ”  ฉันกระซิบ

“ได้โปรดอะไร”

“สัมผัสตัวฉัน”

“ตรงไหนเหรอ  ที่รัก”

เขาอยู่ใกล้อย่างจงใจยั่ว  กลิ่นกายชวนหลงใหล  ฉันเอื้อมมือขึ้นไป  
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แล้วเขาก็ผละถอยออกทันที

“ไม่  ไม่เอา”  เขาว่า  ดวงตาพลันเบิกกว้างและตื่นตัวทันที

“อะไรคะ”  ไม่นะ...กลับมาก่อน

“ไม่ได้”  เขาส่ายศีรษะ

“นิดหนึ่งก็ไม่ได้เหรอ”  ฉันไม่อาจห้ามเสียงละห้อย

เขามองฉันอย่างไม่มั่นใจ  พอเห็นเขาลังเล  ฉันก็ใจกล้าขึ้นมา  ฉันก้าว 

ไปหาเขา  เขาถอยห่าง  ยกสองมือขึ้นป้องกัน  แต่ก็ยิ้ม

“น่ี  แอนา”  มันเป็นคำเตือน  จากน้ันเขายกมือข้ึนเสยผมท่าทางหงุดหงิด 

	 “บางทีคุณก็ไม่เห็นว่าอะไรเลย”  ฉันต้ังข้อสังเกตอย่างเศร้า ๆ  “บางทีฉัน 

น่าจะหาปากกามาร์เกอร์สักแท่ง  เราจะได้วาดแผนที่กันเลยว่าตรงไหนเขต 

หวงห้าม”

เขาเลิกคิ้ว  “ความคิดไม่เลวนี ่ ห้องนอนคุณอยู่ไหนเหรอ”

ฉันพยักพเยิดบอก  เขาจงใจเปลี่ยนเรื่องใช่ไหมนี่

“คุณกินยาหรือเปล่า”

เวรกรรม  ยาคุม

ฉันหน้าเสีย

“เปล่าค่ะ”  ฉันเสียงอ่อย

“เข้าใจละ”  เขาบอก  เม้มปากเป็นเส้นบาง  “มาเถอะ  หาอะไรกินกัน”

“ฉันนึกว่าเราจะไปที่เตียงกันเสียอีก!  ฉันอยากขึ้นเตียงกับคุณ”

“ผมรู้  ที่รัก”  เขายิ้ม  แล้วทันใดนั้นก็ปรี่เข้ามา  จับข้อมือฉันไว้แล้วดึง 

เข้าสู่อ้อมกอดกระทั่งตัวเขาแนบชิดกับฉัน

“คุณต้องกินนะ  ผมเองก็เหมือนกัน”  เขาพึมพำ  ดวงตาสีเทาแผดเผา 

มองฉัน  “อีกอย่าง...การเฝ้าคอยถือเป็นหัวใจหลักของการย่ัวอารมณ์  แล้วตอนน้ี 

ผมอยากประวิงเวลาความสุขไปก่อน”

หือ  ตั้งแต่เมื่อไรกัน

“ฉันมีอารมณ์แล้ว  แล้วก็ต้องการความสุขเด๋ียวน้ีเลย  จะให้ฉันอ้อนวอน 

ก็ได้นะ”  น้ำเสียงฉันฟังดูกระเง้ากระงอด 

เขายิ้มหวานละมุน  “กินก่อนเถอะ  คุณผอมไปแล้ว”  เขาจูบหน้าผาก 
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แล้วปล่อยฉัน

นี่คือเกมสินะ  ส่วนหนึ่งของแผนการชั่วร้าย  ฉันทำหน้ามุ่ย

“ฉันยังโกรธที่คุณซื้อเอสไอพีอยู่นะคะ  แล้วตอนนี้ก็โกรธที่คุณทำให้ฉัน 

ต้องรอด้วย”  ฉันทำปากยื่น

“คุณนายน้อยโกรธเสียแล้วเหรอ  เด๋ียวกินอะไรอร่อย ๆ  คุณก็จะรู้สึกดีข้ึน 

เองละ”

“ฉันรู้ว่าทำอะไรแล้วจะรู้สึกดีขึ้น”

“แอนัสเตเชีย  สตีล  ผมช็อกนะ”  เสียงเขาเจือสำเนียงเยาะเย้ย

“เลิกแกล้งฉันได้แล้ว  คุณขี้โกง”

เขากลั้นยิ้มด้วยการขบริมฝีปากล่าง  ดูน่ารักจริง ๆ...เป็นคริสเตียนจอม 

ขี้เล่นที่ยั่วล้ออารมณ์ใคร่ของฉัน  นี่ถ้าฉันยั่วยวนได้เด็ดกว่านี้ละก็  ฉันคงรู้ว่า 

ต้องทำอย่างไร  แต่การที่สัมผัสเขาไม่ได้ก็ยังเป็นอุปสรรคอยู่ดี

เทพธิดาในใจหรี่ตามองด้วยท่าทางครุ่นคิด  เราต้องพัฒนาตรงจุดนี้กัน 

หน่อย

ขณะที่คริสเตียนกับฉันจ้องมองกัน  ซึ่งฉันน่ะร้อนรุ่มงุ่นง่านอยากได้เขา 

ใจจะขาด  ส่วนคริสเตียนดูผ่อนคลายแล้วก็ขำท่าทางดิ้นรนของฉัน  จังหวะนั้น 

เองที่ฉันนึกขึ้นมาได้ว่าในอพาร์ตเมนต์ไม่มีของกินอยู่เลย

“ฉันทำอาหารได้นะคะ  เพียงแต่เราต้องไปซื้อของกันก่อน”

“ซื้อของหรือ”

“ก็พวกของกินน่ะ”

“คุณไม่มีอะไรที่กินได้ที่นี่เลยเหรอ”  สีหน้าเขาเคร่งขึ้น

ฉันส่ายศีรษะ  แย่แล้ว  เขาดูโกรธไม่เบาเลย

“ง้ันก็ไปซ้ือของกัน”  เขาเอ่ยเสียงห้วนแล้วหันหลังตรงไปเปิดประตูรอฉัน 

 

“คุณมาซูเปอร์มาร์เก็ตครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่คะ”

คริสเตียนดูผิดที่ผิดทาง  แต่เขาก็ตามฉันต้อย  ๆ  ในมือถือตะกร้าใส่ 

ของด้วย

“จำไม่ได้”
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“มิสซิสโจนส์เป็นคนจ่ายตลาดคนเดียวเลยสิ”

“เทย์เลอร์คงช่วยมั้ง  ไม่แน่ใจ”

“คุณกินอาหารผัดได้ไหมคะ  เร็วดี”

“ผัดก็น่าจะดีนะ”  คริสเตียนยิ้มกว้าง  เห็นชัดว่าเขาเดาเจตนาแอบแฝง 

ของฉันถูกว่าทำไมถึงอยากทำอาหารที่เสร็จเร็ว ๆ 

“สองคนนั้นทำงานให้คุณมานานหรือยังคะ”

“เทย์เลอร์น่าจะสี่ปีได้มั้ง  ผมว่า  ส่วนมิสซิสโจนส์ก็คงจะพอกัน  ทำไม 

อพาร์ตเมนต์คุณถึงไม่มีของกินเลย”

“คุณก็รู้นี่ว่าทำไม”  ฉันพึมพำ  หน้าแดง

“คนที่ทิ้งผมไปน่ะคุณนะ”  เขาเอ่ยเบา ๆ อย่างไม่ชอบใจ

“ฉันรู้ค่ะ”  ฉันตอบเสียงอ่อยเพราะไม่อยากฟื้นความจำเรื่องเดิมอีก

เราเดินไปยังจุดจ่ายเงินแล้วยืนต่อแถวโดยไม่พูดอะไรกัน

ถ้าฉันไม่จากมา  เขาจะมีวันยื่นข้อเสนอเรื่องเซ็กซ์ปกติเหรอ  ฉันสงสัย 

ไปเรื่อยเปื่อย

“คุณมีอะไรดื่มหรือเปล่า”  เขาดึงฉันกลับสู่ปัจจุบัน

“น่าจะมี...เบียร์นะคะ”

“งั้นผมไปซื้อไวน์ดีกว่า”

โอย  ตายจริง  ฉันไม่รู้ว่าที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเออร์นีอย่างนี้มีไวน์แบบไหน 

บ้าง  คริสเตียนกลับมามือเปล่า  หน้าตาเหยเกดูชิงชัง

“มีร้านเหล้าอย่างดีอยู่ถัดไปนี่เองค่ะ”  ฉันรีบบอก

“ผมจะดูก่อนว่าเขามีอะไรบ้าง”

บางทีเราน่าจะไปร้านที่สมฐานะเขาเลยดีกว่า  จะได้ไม่ต้องมาหงุดหงิด 

รำคาญใจกันแบบนี้  ฉันมองเขาเดินเตร่อย่างมีจุดมุ่งหมายและออกจากประตู 

ไปด้วยท่วงท่าสง่างาม  ผู้หญิงสองคนท่ีเข้ามาหยุดชะงักและจ้องน่ิง  อ้อ  ใช่เลย 

มองฟิฟตี้เชดส์ของฉันอีกแล้ว  ฉันคิดอย่างปลง ๆ 

ฉันอยากมีภาพความทรงจำถึงของเขาบนเตียงฉัน  แต่เขาเล่นตัว 

เหลือเกิน  บางทีฉันเองก็ควรจะทำอย่างน้ันบ้าง  เทพธิดาในใจพยักหน้าเห็นด้วย 

เต็มที ่ ขณะยืนต่อแถว  ฉันกับเธอก็คิดแผนออก  อืม...
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คริสเตียนถือถุงใส่ของเข้ามาในอพาร์ตเมนต์  เขาเป็นคนถือตลอดเวลาที่เรา 

เดินจากร้านกลับมาอพาร์ตเมนต์  เขาดูแปลกพิลึกเวลาไม่ได้สวมมาดซีอีโอ 

ตามปกติ

“คุณดูเป็น...พ่อบ้านมาก”

“ไม่เคยมีใครกล่าวหาผมแบบนั้นมาก่อนเลย”  เขาเอ่ยเสียงเรียบแล้ว 

วางถุงลงบนเคาน์เตอร์ครัว  เมื่อฉันเริ่มเอาของออกจากถุง  เขาก็หยิบไวน์ขาว 

แล้วมองหาที่ไขจุกก๊อก

“ฉันยังไม่ค่อยคุ้นกับท่ีน่ีน่ะค่ะ  คิดว่าท่ีเปิดขวดน่าจะอยู่ในล้ินชักน้ันนะ” 

ฉันบุ้ยใบ้ด้วยปลายคาง

ทุกอย่างดู...ปกติดีจัง  คนสองคนทำความรู้จักกัน  กินอาหารด้วยกัน  

แต่ก็ยังแปลกมากอยู่ดีละ  ความกลัวท่ีฉันรู้สึกเสมอเวลามีเขาอยู่ด้วยหายไปแล้ว 

เราผ่านอะไรต่อมิอะไรด้วยกันมามาก  แค่คิดฉันก็หน้าแดง  แต่ถึงอย่างนั้นฉัน 

ก็แทบจะยังไม่รู้จักเขาเลย

“คุณคิดอะไรอยู่เหรอ”  คริสเตียนขัดความคิดเพ้อฝันของฉัน  ขณะเดียว 

กันก็ถอดเสื้อสูทลายทางออกแล้วพาดไว้บนเก้าอี้นวม

“คิดว่าฉันรู้จักคุณน้อยเหลือเกิน”

แววตาเขาอ่อนโยนลง  “คุณรู้จักผมดีกว่าใครแล้ว”

“ฉันว่าไม่จริงหรอกค่ะ”  มิสซิสรอบินสันผุดข้ึนมาในความคิดอย่างขัดใจ 

และไม่ได้รับเชิญ

“ผมพูดจริงนะแอนา  ผมเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูงมาก”

เขาส่งแก้วไวน์ขาวให้ฉัน

“ดื่ม”  เขาว่า

“ดื่ม”  ฉันตอบกลับและจิบคำหนึ่งระหว่างที่เขาแช่ชวดไว้ในตู้เย็น

“ให้ผมช่วยไหม”  เขาถาม

“ไม่เป็นไรค่ะ...นั่งเถอะ”

“ผมอยากช่วยนะ”  สีหน้าเขาดูจริงใจ
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“งั้นหั่นผักแล้วกัน”

“ผมไม่เคยทำอาหาร”  เขาบอก  ตามองมีดที่ฉันส่งให้อย่างไม่วางใจ

“ฉันว่าคุณก็คงไม่เคยต้องทำหรอกค่ะ”  ฉันวางเขียงกับพริกแดงตรงหน้า 

เขา  เขาจ้องมองอย่างงุนงง

“คุณไม่เคยหั่นผักเหรอ”

“ไม่เคย”

ฉันยิ้มเยาะ

“คุณเยาะเย้ยผมเหรอ”

“สงสัยน่ีจะเป็นเร่ืองท่ีฉันทำได้แต่คุณทำไม่ได้ซะแล้ว  ยอมรับมาเถอะน่า 

คริสเตียน  ฉันว่าคงเป็นเรื่องแรกเลยละ  มานี่มา  ฉันจะทำให้คุณดู”

ฉันเฉียดผ่านตัวเขา  เขาถอยหนี  เทพธิดาในใจลุกข้ึนน่ังคอยสังเกตการณ์ 

	 “แบบนี้นะคะ”  ฉันหั่นพริกแดง  แคะเม็ดออกอย่างระมัดระวัง

“ดูง่ายออก”

“คุณทำได้สบายมาก”  ฉันประชดเบา ๆ 

เขามองฉันด้วยสายตาเรียบเฉยครู่หนึ่งแล้วตั้งท่าลงมือขณะที่ฉันหัน 

กลับไปห่ันไก่เป็นลูกเต๋าต่อ  เขาเร่ิมห่ันพริกอย่างช้า ๆ และระวัง  โอย  ตาย  ห่ัน 

อย่างนี้คืนนี้จะได้กินไหม

ฉันล้างมือแล้วหากระทะผัด  น้ำมัน  ส่วนผสมอื่น ๆ ที่ต้องใช้  ฉันเฉียด 

ผ่านเขาปัดไปปัดมา  ทั้งสะโพก  แขน  หลัง  มือ  ตอดเล็กตอดน้อยเหมือน 

ไม่รู้เรื่องรู้ราว  ทุกครั้งเขาจะตัวแข็งทื่อ

“ผมรู้นะว่าคุณทำอะไรอยู่  แอนัสเตเชีย”  เขาพึมพำเสียงเข้ม  ยังคงห่ัน 

พริกเม็ดแรก

“เขาเรียกว่าทำอาหาร”  ฉันบอกพลางกระพือขนตา  มือคว้ามีดอีกด้าม 

แล้วหันไปใช้เขียงเดียวกับเขาปอก  หั่นกระเทียม  หอม  และถั่วแขก  ตัวก็ 

กระทบเบียดเขาไปเรื่อย

“คุณเก่งใช้ได้เลยนะ”  เขาพึมพำขณะเริ่มหั่นพริกแดงเม็ดที่สอง

“ห่ันผักน่ะเหรอคะ”  ฉันกะพริบตาปริบ ๆ  “ฝึกมาหลายปีน่ะ”  ฉันสีตัวเขา 

อีกแล้ว  คราวนี้ใช้บั้นท้าย  เขาตัวแข็งทื่อ
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“ถ้าคุณทำอย่างนั้นอีกครั้งนะ  แอนัสเตเชีย  ผมจะจับคุณกดลงบน 

พื้นครัวนี่ละ”

โอ้  ว้าว  ได้ผลแฮะ  “คุณต้องขอร้องฉันก่อนค่ะ”

“ท้าทายเหรอ”

“ก็อาจจะ”

เขาวางมีดลงแล้วเย้ืองย่างเข้าหาอย่างช้า ๆ  สายตาร้อนแรง  เขาโน้มตัว 

เลยผ่านฉันไปปิดแก๊ส  น้ำมันในกระทะเงียบเสียงฉี่ฉ่าลงทันที

“ผมว่าเราค่อยกินทีหลังก็ได้”  เขาบอก  “เอาไก่แช่เย็นไว้ก่อน”

น่ีไม่ใช่คำพูดท่ีฉันคาดคิดว่าจะได้ยินจากปากคริสเตียน  เกรย์  และมีแต่ 

เขาเท่านั้นที่ทำให้มันฟังดูร้อนแรงได้  ร้อนแรงมากเลยด้วย  ฉันหยิบชามใส ่

เนื้อไก่ที่หั่นแล้ว  วางจานครอบปิดไว้ด้วยมือออกสั่นแล้วยัดมันเข้าตู้เย็น  เมื่อ 

หันกลับมา  เขาก็อยู่ข้าง ๆ ฉันแล้ว

“คุณจะขอร้องฉันแล้วสินะคะ”  ฉันถามเบา ๆ แล้วทำใจกล้ามองดวงตา 

เข้มข้นของเขา

“ไม่  แอนัสเตเชีย”  เขาส่ายศีรษะ  “ไม่มีการขอร้อง”  เสียงเขานุ่มนวล 

รัญจวนใจ

เรายืนมองหน้ากันอย่างนั้น  ดื่มกินกันด้วยสายตา  บรรยากาศรอบตัว 

ร้อนเร่าเกือบปะทุ  ไม่มีใครเอ่ยอะไร  เพียงแค่มองกัน  ฉันกัดริมฝีปากเมื่อ 

แรงปรารถนาอยากได้ชายคนนี้ครอบงำจิตใจด้วยความมั่นหมาย  จุดเลือด 

ในกายให้ร้อนรุ่ม  ลมหายใจกระเส่า  กายเบ้ืองล่างเอ่อชุ่ม  ฉันมองเห็นปฏิกิริยา 

ตอบสนองแบบเดียวกันในท่าท ี ในสายตาของเขา

แค่ช่ัวจังหวะหัวใจเต้น  เขาคว้าจับสะโพกฉันแล้วดึงเข้าหาขณะท่ีมือฉัน 

ขยุ้มจับผมเขา  ปากเขาครอบลงมา  คริสเตียนดันฉันติดตู้เย็น  ฉันได้ยินเสียง 

ขวดกับกระปุกกระทบกันเบา  ๆ  จากภายในขณะที่ลิ้นของเขาควานหาลิ้นฉัน  

ฉันครวญครางแนบปาก  มือเขาข้างหน่ึงคืบเข้ามาจับผม  ดึงศีรษะฉันให้เงยข้ึน 

ขณะที่เราจูบกันอย่างบ้าคลั่ง

“คุณต้องการอะไร  แอนัสเตเชีย”  เขาพูดเสียงแผ่ว

“คุณ”  ฉันครางเฮือก
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“ตรงไหน”

“บนเตียง”

เขาปล่อยมือ  รวบตัวฉันแล้วอุ้มข้ึนอย่างรวดเร็วคล้ายกับไม่ต้องออกแรง 

อะไร  จากนั้นเข้าไปในห้องนอน  เขาปล่อยฉันยืนตรงข้างเตียง  โน้มตัวเปิด 

โคมไฟด้านข้าง  เหลือบมองรอบห้องอย่างรวดเร็วแล้วรีบปิดม่านหน้าต่างสีครีม 

	 “แล้วยังไงต่อ”  เขาถามนุ่มนวล

“ร่วมรักกับฉันสิคะ”

“ยังไง”

ให้ตาย

“คุณต้องบอกผม  ที่รัก”

โอย  ตายแล้ว  “ถอดเสื้อผ้าฉัน”  ฉันเริ่มหายใจหอบ

เขายิ้มแล้วเกี่ยวนิ้วชี้เข้ามาในคอเสื้อ  ดึงฉันเข้าหา

“เด็กดี”  เขาพึมพำ  ค่อย  ๆ  ปลดกระดุมเสื้อฉันอย่างช้า  ๆ  โดยไม่ละ 

สายตาแผดเผา

ฉันลองเสี่ยงวางมือลงบนแขนเขาเพื่อทรงตัว  เขาไม่ว่าอะไร  แขนถือ 

เป็นเขตปลอดภัย  เมื่อปลดกระดุมเสร็จ  เขาถอดเสื้อฉันออกทางหัวไหล่  ฉัน 

ปล่อยมือแล้วปล่อยให้เสื้อหลุดลงพื้น  เขาเอื้อมลงมาที่ขอบกางเกงยีน  ถอด 

กระดุมออก  แล้วรูดซิปลง

“บอกผมสิว่าคุณต้องการอะไร  แอนัสเตเชีย”  ดวงตาเขาขุ่นมัว  ริม- 

ฝีปากเผยออ้าขณะหายใจกระเส่า

“จูบฉันจากตรงนี้ถึงตรงนี้ค่ะ”  ฉันกระซิบบอก  พลางลากนิ้วจากใบห ู

ลงมาท่ีลำคอ  เขาลูบผมฉันออกเพ่ือแหวกทางแล้วโน้มตัวลงมา  พรมจูบนุ่มนวล 

อ่อนหวานไปตามทางที่ฉันลากนิ้วแล้วจูบย้อนกลับอีกที

“ยีนกับกางเกงใน”  ฉันพึมพำบอก  เขายิ้มแนบลำคอก่อนจะคุกเข่าลง 

ตรงหน้า  โอ  ฉันรู้สึกมีอำนาจเหลือเกิน  เขาเก่ียวน้ิวเข้ามาในกางเกง  ดึงลงมา 

ตามเรียวขาพร้อมกับกางเกงใน  ฉันสลัดรองเท้าแตะกับเสื้อผ้าออกกระทั่ง 

สวมเพียงเสื้อชั้นในตัวเดียว  เขาหยุดนิ่งแล้วเงยหน้ามองฉันอย่างคาดหวัง  

แต่ไม่ลุกขึ้นมา
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“แล้วยังไงต่อ  แอนัสเตเชีย”

“จูบฉันค่ะ”  ฉันกระซิบ

“ตรงไหน”

“คุณก็รู้นี่คะ”

“ตรงไหน”

โอย  เขาใจร้ายจัง  ฉันรีบชี้ไปยังจุดกึ่งกลางหว่างขาอย่างกระดาก  

ก่อนท่ีเขาจะย้ิมเห้ียมเกรียม  ฉันหลับตาด้วยความอับอายขีดสุด  แต่ขณะเดียว 

กันก็ตื่นเต้นดีด้วย

“โอ  ด้วยความยินดีครับ”  เขาหัวเราะหึ  แล้วจูบฉันด้วยลิ้นอันช่ำชอง  

ฉันครวญคราง  มือขยุ้มผมเขาแน่น  เขาไม่หยุด  ลิ้นยังคงตวัดวน  ทำให้ฉัน 

เป็นบ้า...นี่มัน...นานแค่ไหนแล้วนะ  โอย...

“คริสเตียน  ได้โปรด”  ฉันขอร้อง  ฉันไม่อยากทนยืนต่อไปแล้ว  ฉัน 

ไม่มีแรงแล้ว

“ได้โปรดอะไร  แอนัสเตเชีย”

“ร่วมรักกับฉันเถอะค่ะ”

“ก็ทำอยู่นะ”  เขาพึมพำตอบ  พลางดูดกลืนฉันเบา ๆ 

“ไม่ค่ะ  ฉันอยากให้คุณเข้ามาในตัวฉัน”

“คุณแน่ใจหรือ”

“ขอร้องละ”

เขายังไม่หยุดการทรมานอันแสนวิเศษ  ฉันครางเสียงดัง

“คริสเตียน...ได้โปรด”

เขายืนขึ้นแล้วมองฉัน  ริมฝีปากเขาฉ่ำวาวด้วยหลักฐานที่บอกว่าฉัน 

ตื่นตัวพร้อม

ให้ตายเถอะ

“ยังไงดี”  เขาถาม

“ยังไงอะไร”  ฉันหอบ  เงยหน้ามองเขาด้วยความต้องการโหมคลั่ง

“ผมยังสวมเสื้อผ้าอยู่เลย”

ฉันอ้าปากจ้องเขาอย่างงุนงง
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ถอดเสื้อผ้าเขาเหรอ  ได้สิ  ฉันทำได้อยู่แล้ว  ฉันเอื้อมไปที่เสื้อเชิ้ตเขา  

แต่เขาถอยหนี

“โอ๊ะ  ไม่ ๆ”  เขาเตือน  บ้าจริง  เขาหมายถึงกางเกงยีน

โอ  ฉันเลยคิดอะไรออกอย่างหน่ึง  เทพธิดาในใจเชียร์ขาดใจ  ฉันคุกเข่า 

ลงตรงหน้าเขา  ปลดเข็มขัดกับกระดุมด้วยท่าทางออกจะงุ่มง่ามเพราะมือส่ันเทา 

จากนั้นกระชากกางเกงยีนกับบ็อกเซอร์ลงมา  ปล่อยให้มันผงาดเป็นอิสระ  

ว้าว

ฉันเหลือบมองเขาลอดใต้ขนตา  ส่วนเขาจ้องมองมาด้วยความ...อะไร 

ดีนะ  สั่นสะท้าน  ตะลึง  หรือแปลกใจ

เขาก้าวออกจากกางเกงยีนแล้วถอดถุงเท้า  ฉันจับเขาแล้วบีบแน่น  

รูดมือเหมือนอย่างที่เขาเคยทำให้ดู  เขาครวญครางและตัวเกร็ง  สูดปากผ่าน 

ฟันขบแน่น  ฉันกลัว ๆ กล้า ๆ ก่อนจะลงมือกลืนกิน

เขาคำรามผ่านฟันที่กัดแน่น  “ผมยังไม่อยากเสร็จ”

ฉันทำซ้ำอีกครั้ง  คราวนี้เขาก้มตัวลงมาจับไหล่ฉัน  ดึงให้ลุกขึ้นแล้ว 

เหวี่ยงฉันลงบนเตียง  เขาดึงเสื้อออกทางศีรษะ  เอื้อมลงไปที่กางเกงยีนซึ่ง 

ถอดทิ้งไว้  แล้วควักห่อฟอยล์ออกมาเหมือนลูกเสือผู้มีวินัย  เขาหายใจหอบ 

เหมือนฉัน

“ถอดเสื้อชั้นในออก”  เขาสั่ง

ฉันลุกนั่งแล้วทำตามที่เขาว่า

“นอนลง  ผมอยากมองคุณ”

ฉันนอนลง  จ้องมองเขาคลี่สวมถุงยาง  ฉันอยากได้เขาเหลือเกิน  เขา 

มองฉันแล้วเลียริมฝีปาก

“คุณสวยจริง  ๆ  แอนัสเตเชีย  สตีล”  เขาโน้มตัวบนเตียงแล้วค่อย  ๆ  

คลานขึ้นมาเหนือฉัน  พลางจูบเรื่อยมาด้วย  เขาจูบที่หน้าอกแต่ละข้างแล้ว 

หยอกเล่นกับยอดถัน  ฉันร้องครางและบิดเร่าอยู่ใต้ร่าง  แต่เขาก็ไม่ยอมหยุด

ไม่...พอได้แล้ว  ฉันต้องการคุณ

“คริสเตียน  ได้โปรด”

“ได้โปรดอะไร”  เขาพึมพำที่หว่างอกฉัน
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“ฉันอยากให้คุณเข้ามาค่ะ”

“งั้นเหรอ”

“ได้โปรดเถอะ”

เขาจ้องฉัน  ดันขาฉันแยกออกแล้วขยับขึ้นคร่อม  เขาไม่ละสายตาจาก 

ฉันเลยในตอนที่รุกเร้าเข้ามาด้วยจังหวะเชื่องช้ารัญจวนใจ

ฉันหลับตา  ด่ืมด่ำกับความเต็มแน่น  ความรู้สึกสุดยอดเม่ือมีเขาครอบ- 

ครองกาย  ฉันแอ่นเชิงกรานเข้าหา  รอรับโดยสัญชาตญาณพลางครางเสียงดัง  

เขาถอนออกแล้วค่อย ๆ  เติมเต็มเข้ามาอย่างช้า ๆ อีกครั้ง  นิ้วฉันสอดเข้าไปใน 

ผมนุ่มยุ่งเหยิงของเขา  ก่อนที่เขาจะขยับเข้าขยับออกอย่างเชื่องช้าวาบหวาม 

อีกรอบ

“เร็วกว่านี้อีกส ิ คริสเตียน...ขอร้องละ”

เขาจอ้งมองฉันอย่างมีชยัและบดขย้ีจบู  จากน้ันเร่ิมขยับจริงจงั  -  ร้อนรน 

ลงทัณฑ์...โอย  ให้ตาย  -  ฉันรู้เลยว่าคงไม่นาน  เขารักษาจังหวะโถมเข้ามา  ส่วน 

ฉันเริ่มบีบรัด  ขาเหยียดเกร็งใต้ร่างเขา

“มาเลย  ที่รัก”  เขาร้องเฮือก  “เพื่อผม”

คำพูดเขาทำให้ฉันพังทลาย  ฉันแตกซ่าน  คลี่บาน  หมดความรู้สึก  

แตกกระจายออกเป็นล้านส่วนเสี้ยว  เขาตามติดมาพร้อมกับร้องเรียกชื่อฉัน

“แอนา  แอนา!”  เขาทรุดลงบนตัวฉัน  ศีรษะซุกแนบที่ลำคอ


