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ถ้อยคำเตือนความจำ

แอชยืนอยู่ที่  ประตูห้องพักฟื้นในโรงพยาบาล ใบหน้าเขาเรียบเฉย 

อ่านไม่ออก มือทั้งสองข้างสอดอยู่ในกระเป๋ากางเกงยีนขณะที่รอให้ฉัน 

ตอบสนอง

ฉันกวาดตามองข้อความอัปมงคลในมือ หนึ่งช่างเป็นหมายเลขที่ 

โดดเดี่ยวเหลือเกิน สองรวมกันเป็นคู่ สนุกกับมันให้มากเท่าที่ทำได้เถอะ

การ์ดใบนี้ไม่ได้พิมพ์มาแบบเดียวกับใบที่เคยส่งมาก่อนหน้านี้ แต่ใช้ 

กระดาษที่มีลายน้ำแบบเดียวกัน และสำนวนก็เหมือนนักฆ่ารัตติกาล

ลัคกี้ไม่ใช่คนฆ่าพ่อแม่ฉัน

ฆาตกรยังลอยนวลอยู่ และตอนนี้ผู้ชายที่ฉันหลงรักก็ประกาศว่า 

มีเรื่องจะสารภาพ กลิ่นของเขายังอบอวลอยู่บนกระดาษที่ฉันถืออยู่ ฉันยัด 

มันลงไปใต้ผ้าห่ม

บริดเจ็ตต์ยืนขึ้น “ฉันจะไปโทร.บอกพ่อแม่ว่าเธอดีขึ้นแล้ว”

เธอออกไปจากห้อง ส่วนแอชก็นั่งลงข้างฉัน

เราไม่ได้คุยกันตั้งแต่ตอนที่ฉันบอกความจริงเรื่องตัวตนสองแบบให ้

แอชรู้ เรื่องที่ฉันเป็นทั้งเคทลินและแคท สมองฉันหมุนติ้ว ความเจ็บปวด 

กระหน่ำอยู่ในกระบอกตาและเสียงหึ่ง  ๆ  ในหูก็ดึงความสนใจของฉันไปจาก 

เสียงของเขา
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“เคทลิน แคท” 

ฉันเงยหน้าขึ้นมองดวงตาเร้าอารมณ์ของแอช เส้นผมสีดำที่ดูเหมือน 

เขาเสยผมอยู่เสมอ รอยบุ๋มที่คาง ใบหน้าที่ฉันไม่อาจกำจัดออกไปจากสมอง 

ได ้ ฉันพยักหน้า “โทษทีนะ ฉันยังคิดอะไรได้ไม่ชัดเจนน่ะ” การหมดสติไป 

ทั้งสัปดาห์ทำให้ผู้หญิงเราเป็นแบบนั้นแหละ ฉันยังไม่อยากจะเชื่อว่าเสียเวลา 

ชีวิตไปหนึ่งสัปดาห์เต็ม ๆ หนึ่งสัปดาห์ที่ฉันไม่มีวันได้คืนมา

แอชกลืนน้ำลายแล้วเหยียดไหล่ตรง พลางดึงแผ่นกระดาษยับยู่ยี่ 

ออกมาจากกระเป๋า “เราไม่ได้พบกันโดยบังเอิญหรอกนะ”

ฉันห้ามหัวใจไม่ให้เต้นกระหน่ำ พลางสูดหายใจเข้าลึก  ๆ  แล้วบอก 

ตัวเองว่าให้โอกาสเขาอธิบายสักครั้ง “คุณหมายความว่ายังไงกัน”

แอชสง่กระดาษให้ ฉนัคลีม่นัออกดว้ยฝา่มอืเปยีกชืน้แลว้กวาดตาอา่น  

ลายมือวนเป็นวงของแม่คุ้นตาฉันในแบบที่ทำให้ท้องไส้บีบตัว

แอช

มาพบฉนัทีส่ำนกังานพรุง่นีน้ะ มบีางอยา่งทีเ่ธอจำเปน็ตอ้งรู ้ อยา่บอก 

ใคร

— อลิซ ทราวิส 

จดหมายลงวันที่หนึ่งวันก่อนแม่จะถูกฆ่า ฉันชูมันขึ้นพลางจ้องมอง 

ทั้งด้านหน้าและด้านหลังให้แน่ใจว่าอ่านทุกอย่างแล้ว “แอช นี่มันอะไรกัน 

น่ะ”

“ผมหวังว่าคุณจะบอกผมได้” เขาเอ่ย “ไม่กี่เดือนก่อน แม่ผมขอให้ 

ผมเอาเสื้อผ้าเก่า  ๆ  ไปให้สถานสงเคราะห์คนจรจัด ผมเจอจดหมายฉบับนี้ 

ในเสื้อโค้ต ทำไมอลิซถึงอยากเจอผมล่ะ”

“ไม่รู้เลย คุณรู้จักแม่ด้วยเหรอ”

แอชสั่นหัว

“แล้วคุณจำชื่อเธอได้ยังไง”

“เธอ...” เขาหยุดพูด “การตายของพ่อแม่คุณเป็นข่าวดัง”
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“ใช่สิ” แต่คุณกำลังจะพูดอะไรกันแน่ล่ะ

“ผมจ้างนักสืบให้ช่วยขุดคุ้ยข้อมูล” แอชเล่าต่อ “เขาพบตัวคุณ และ 

ผมก็จัดการให้ตัวเองได้พบกับคุณโดยบังเอิญ”

หัวฉันรวดร้าวไปด้วยความโกรธ “คุณจะได้ซักไซ้ฉันงั้นสิ” 

“ผมจะไดรู้จ้กัคณุตา่งหาก” แอชควา้มอืฉนัแลว้บบี ความเศรา้ใจอยา่ง 

ลึกล้ำครอบงำดวงตา ความเป็นจริงอันเย็นเยียบดังก้องอยู่ในคำพูดของเขา  

“ผมไม่รู้ว่าเพราะอะไรแม่ของคุณถึงอยากเจอผม แต่ผมอดคิดไม่ได้ว่าถ้าผม 

เจอจดหมายก่อนหน้านี ้ ถ้าผมได้คุยกับเธอ เธออาจจะยังมีชีวิตอยู ่ ผมอาจ 

จะหยุดยั้งเรื่องนั้นได้”

“ยังไงล่ะ” 

“ผมไมรู่้ ผมคดิวา่ถา้ไดรู้จ้กัลกูสาวของเธอ ผมอาจจะเขา้ใจกไ็ด้ แต ่

ผมไมค่าดวา่ตวัเองจะตกหลมุรกั ไมค่าดว่าจะไดเ้จอกบัคณุ” เขาปดัปอยผม 

ให้พ้นจากใบหน้าฉัน

ฉันแสร้งยิ้ม “คุณซ้อมบทพูดนั้นมานานแค่ไหนแล้ว”

แอชดูเหมือนเด็กที่ถูกจับได้ตอนกำลังแอบกินลูกอม “ตั้งแต่ตอนที่ 

ผมออกจากห้องไปนั่นแหละ”

“น่าฟังดีนะ แต่ก็ขัดแย้งในตัวด้วย”

คิ้วเขาเลิกขึ้นทันที “ว่าไงนะ”

“คุณวางแผนจะพบฉัน แต่ไม่คาดว่าจะได้เจอกับฉันงั้นเหรอ”

เขาหัวเราะเบา ๆ “ผู้ชายเราต้องลองดูสิ จริงมั้ย”

ฉันตบมือเขาเบา ๆ อย่างปลอบใจ “คราวหน้าคุณจะทำได้ดีขึ้น”

แอชส่งสายตาละห้อยให้ฉัน “จะมีคราวหน้าใช่มั้ยครับ”

“ก็แล้วแต ่ ทำไมคุณถึงบอกเรื่องนี้ให้ฉันรู้ตอนนี้ล่ะ”

แอชยักไหล่ “ก็คุณบอกผมเรื่องแคทไง”

“แล้วคุณรู้สึกยังไงกับเรื่องนั้น”

“เจ็บปวด เพราะความลับมันทำร้ายคนได้ ผมไม่เคยอยากจะทำร้าย 

คุณเลย เคทลิน”

ฉันถอนใจ “คุณรับได้รึเปล่าเรื่องที่ฉันเป็นแคท”
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“ผมรับได ้ แล้วคุณรับได้หรือเปล่าที่ผมจัดฉากการพบกันของเรา”

“ฉันโอเค”

แอชยิ้มกริ่ม “นี่ถึงตอนที่เรากอดกันแล้วใช่มั้ย” 

“และเพลงประกอบแสนโรแมนตกิกด็งัขึน้” ฉันเอนตัวไปกอดเขา แต ่

หัวเริ่มหมุนติ้ว “โอย โทษทีนะ”

“ผมจะยอมรบัเทา่นีก้อ่น” แอชจบูปากฉนัอยา่งเตม็ทีแ่ละลกึซึง้ พลาง 

ประคองหน้าฉันไว้ระหว่างมือทั้งสองข้าง เขามีรสชาติเหมือนเปปเปอร์มินต์

จากนั้นความหวานก็แปรเปลี่ยนเป็นขมขื่น 

ฉันดึงตัวออก เสียงเตือนดังล่ันอยู่ในหู “ฉัน...ฉันมี...อะไรบางอย่าง...”

“แคท คุณโอเคหรือเปล่า”

“เคทลิน...เรียกฉันว่าเคทลิน” หัวฉันยังรู้สึกเหมือนกับว่ามีก้อนสำลี 

อัดอยู่เต็ม ไม่มีที่ว่างสำหรับความคิดเลย มือทั้งสองข้างตบไปมาราวกับ 

ค้นหาอะไรบางอย่าง กระดาษไงล่ะ กระดาษที่มีกลิ่นเหมือนเปปเปอร์มินต์ 

กับซิการ์น่ะ ฉันดึงการ์ดออกมาจากใต้ผ้าห่มแล้วส่งให้แอช “นักฆ่ารัตติกาล 

ยังมีชีวิตอยู่ เขาส่งนี่มาให้ฉัน”

แอชรับการ์ดไปแล้วจ้องมอง ดวงตาเขาเบิกกว้าง “เคทลิน ไม่เห็นมี 

อะไรเขียนอยู่เลย”
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ฉันคว้ากระดาษ คืนมาจากแอช หวัใจเตน้รวัขณะทีม่องหาลายมอื 

เป็นระเบียบเรียบร้อยสีน้ำเงินซึ่งปรากฏอยู่บนการ์ดก่อนหน้านี้ไม่นานนัก  

“เป็นไปไม่ได้ ฉันเห็นว่ามีข้อความเขียนอยู่จริง ๆ นะ”

แอชลูบคาง ความคิดต่าง ๆ วนเวียนอยู่ในดวงตา “คุณบาดเจ็บที่หัว  

แถมยังผ่านความเจ็บปวดหนักหนาสาหัสมา เป็นไปได้หรือเปล่าที่คุณจะ 

จินตนาการเรื่องนี้ขึ้นมาเอง อาจจะเป็นฝันร้ายก็ได้”

ฉนัชกูระดาษสคีรมีขึน้ ความโกรธพลุง่พลา่นอยูใ่นตวัแบบรวดเรว็และ 

ร้อนแรง “ฉันจินตนาการไอ้นี่ขึ้นมาเหรอ ฉันไม่ได้บ้านะ! ฉันรู้ว่าเห็นอะไร  

เขาข่มขู่เรา ข่มขู่ คุณ ”

บริดเจ็ตต์แอบมองเข้ามาในห้อง “พวกเธอโอเคหรือเปล่า”

ฉันโบกกระดาษให้เธอ “บริดเจ็ตต ์ เธอเห็นมันใช่มั้ย”

บริจพยักหน้า รอยยิ้มไม่สบายใจของเธอเปลี่ยนเป็นการขมวดคิ้ว 

นิ่วหน้าไม่แน่ใจ “นั่นไม่ได้มาจากแอชเหรอ”

ใหต้ายเถอะ บรดิเจต็ตไ์มไ่ดเ้ปดิขอ้ความอา่นกอ่นแน ่ๆ “การด์มาจาก 

นักฆ่ารัตติกาล”

“ว่าไงนะ ขอฉันดูหน่อย” เธอคว้ากระดาษไปแล้วหมุนตัวหนีฉัน 

ขณะที่อ่าน “เอ่อ เคทลิน มัน —”

หมึกล่องหน
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“ว่างเปล่า ฉันรู้” ฉันถอนใจพลางนวดกระบอกตา พยายามจะมอง 

ทะลเุมฆหมอกแหง่การหลอกลวงรอบตวั มสีตหินอ่ย เคทลนิ นกัฆา่รตัตกิาล 

อยากให้พวกเขาคิดว่าเธอสติแตก “เธอจินตนาการเรื่องนี้ขึ้นมาเอง” เขา 

อยากให้พวกนี้พูดออกมาแบบนั้น

บริดเจ็ตต์ส่งกระดาษคืนมาให ้ “อาจจะเป็นการเล่นพิเรนทร์ก็ได ้ ใคร 

บางคนใช้หมึกล่องหนเพื่อทำให้เธอกลัว”

ตาสวา่งเลยทเีดยีว “นัน่คอืเหตผุลทีท่ำไมครัง้นีห้มกึถงึไมเ่หมอืนเดมิ”  

ฉันค้นหาข้อความที่ยังหลงเหลืออยู่ แต่ก็หาไม่เจอเลย ฉันจึงวางกระดาษลง 

ใกลก้บัชอ่ดอกไม ้ “นีไ่มใ่ชก่ารเลน่พเิรนทร ์ นีฝ่มีอื เขา นัน่แหละ เราตอ้งโทร. 

หานักสืบเกรย์”

พยาบาลตรวจร่างกายฉันแล้วเก็บห้องขณะที่ฉันวางสายโทรศัพท ์ “ดอกไม้ 

สวยนะคะ” เธอชม ฉันพยักหน้ารับ

นักสืบเกรย์มาถึงหลังจากนั้นไม่นาน “ผมเพิ่งออกจากโรงพยาบาลไป 

เองนะ” เขาสอดแผ่นกระดาษว่างเปล่าเข้าไปในถุงเก็บหลักฐานแล้วเขียน 

อะไรบางอยา่งลงในสมดุจด “เราจะเอามนัไปทดสอบหารอ่งรอยตกคา้ง ถา้มี 

การใชห้มกึลอ่งหนจรงิ มนัจะปรากฏใหเ้หน็” เขาถอนใจ “มอีะไรกอ่นผมไป 

อีกมั้ย”

ฉันกอดอก “คุณคิดว่าฉันกุเรื่องนี้ขึ้นมาเองสินะคะ” ท่าทางยอมแพ้ 

ของเขาบอกฉันว่าอย่างนั้น

นกัสบืเกรยน์ิว่หนา้ “ผมคดิวา่คณุบาดเจบ็สาหสัทัง้ทางกายและอารมณ ์ 

ท่ีแผนกสามารถแนะนำคนท่ีชำนาญเป็นพิเศษเร่ืองโรคเครียดภายหลังเหตุการณ์ 

สะเทือนขวัญให้ —”

“ฉันไม่ต้องการนักบำบัดค่ะ”

“งั้นก็ที่ปรึกษา”

“มันต่างกันตรงไหนล่ะ”

เขายักไหล่

แอชบีบมือฉัน ฉันสูดหายใจลึก ตกใจกับการที่ตัวเองโมโหฉุนเฉียว 
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ขึน้มางา่ย ๆ ตัง้แตฟ่ืน้ขึน้มา ราวกบัวา่มโีทสะรอ้นแรงเดอืดปุด ๆ อยูใ่ตผ้วิหนงั  

ต้องใช้ความร้อนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพื่อให้มันระเบิดออกมา “คุณจะรู้ผล 

เมื่อไรคะ”

“ขึน้อยูก่บัวา่หอ้งแลบ็เหน็ความสำคญัเรือ่งนีม้ากขนาดไหน ผมจะโทร. 

บอกคณุเมือ่เรารูอ้ะไรบา้งแลว้ แตผ่มไมค่อ่ยกงัวลสกัเทา่ไรนะ เพราะฆาตกร 

ตายไปแล้ว ส่วนคุณเองก็ปลอดภัยดี” นักสืบเกรย์เก็บสมุดจดเข้าไปในกระเป๋า 

แล้วหมุนตัวเตรียมเดินออกไป

“ลัคกี้ไม่ใช่ฆาตกรค่ะ คุณนักสืบ ยิ่งแผนกของคุณตระหนักเรื่องนี้ 

ได้เร็วเท่าไร คุณก็กลับไปทำงานได้เร็วขึ้นเท่านั้น”

เขาไม่พูดอะไรขณะที่เดินออกไป

น้ำตาร้อนผ่าวในดวงตา แต่ฉันกะพริบไล่มันไป “มีข้อความอยู่จริง  ๆนะ 

แอช ฉันสาบานเลย”

“ผมเชื่อคุณ หวานใจ เราจะหาคำตอบเรื่องนี้กัน พักผ่อนเถอะนะ”

พยาบาลขัดจังหวะเราด้วยรอยย้ิมเสแสร้งกับรถเข็น “ได้เวลาไปทดสอบ 

แล้ว เคทลิน แต่ก่อนอื่น ฉันต้องเอาท่อสวนของคุณออกก่อน”

 

หลงัจากสองวนัอนัแสนเหลอืทนในการนอนโรงพยาบาล ฉนักต็ดัสนิใจแนว่แน ่

วา่จะอาบนำ้ใหไ้ด ้ ฉนัทนกลิน่เหมน็สาบของตวัเองไมไ่หวแลว้ และไมรู่ว้า่แอช 

ทนได้อย่างไรด้วย

แอชพยงุฉนัจากเตยีงเขา้ไปในหอ้งนำ้ รมิฝปีากเขาปดัไลท้า้ยทอยและ 

เขาเป่าลมหายใจร้อน ๆ แนบผิวฉัน “อยากให้ช่วยมั้ย”

ฉันผละออก พลางต้านทานไม่ให้ตัวเองครางออกมาว่า อยากสิคะ  

“ฉันอาบน้ำเองได้”

แอชหัวเราะเบา  ๆ และเสียงเขาทำให้ฉันเร่าร้อนอยู่ภายใน “คุณจะ 

อาบเองกไ็ด”้ เขาเลือ่นมอืลงไปตามแผน่หลงัฉนั ปลดชดุคนไขอ้อกแลว้ชอ้น 

บัน้ทา้ยฉนัไว ้ “แตผ่มสญัญากบัคณุไดเ้ลยวา่คณุจะเพลดิเพลนิมากกวา่นีเ้ยอะ 

ถ้าให้ผมอาบให้” 

สัมผัสของแอชทำให้หัวใจเต้นแรง ฉันคว้ามือเขาแล้วดึงออกจากตัว  
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แตไ่มอ่าจทนปลอ่ยนิว้เขาได ้ ถา้แอชเลอืกจดัการฉนัในเวลานี ้ ฉนักไ็รเ้รีย่วแรง 

จะหยุดเขาได้เหมือนกับใบไม้ท่ีติดอยู่กลางพายุ เขาคงได้ครอบครองฉันทัง้หมด 

แน่

ฉนัหมนุตวัไปหาเขา พลางกระดกินิว้ไปมา “ออกเดตกอ่นแลว้ถงึคอ่ย 

มีเซ็กซ์”

“นี่ผู้ให้บริการเซ็กซ์ทางโทรศัพท์พูดเองเลยนะ”

“คุณก็รู้ว่าเราไม่ควรเอาเรื่องงานมาปนกับเรื่องส่วนตัวนะ”

“แล้วคืนนั้น —”

“เกดิขึน้หลงัจากประสบการณเ์ฉยีดตาย” ฉนัจดจำการทีแ่อชอยูข่า้งใน 

ตวัฉนัได ้ แลว้จงึผลกัไสความคดินัน้ออกไปกอ่นทีฉ่นัจะฉกีกระชากเสือ้ผา้เขา 

ออก “ถ้าเกิดว่าเราไปกันไม่รอดล่ะ แบบคู่รักจริง ๆ ในโลกแห่งความเป็นจริง 

น่ะ ถ้าเกิดว่าเราเข้ากันไม่ได้จะเป็นยังไง”

แอชยิ้มกว้าง “อ๋อ เราเข้ากันได้พอดีแน่นอน” 

ฉนัตบอากาศตรงหนา้เขา ความรอ้นผะผา่วซา่นบนแกม้ “ตอนเราออก 

ไปจากที่นี่ เรา —”

“เคทลิน” 

“คะ”

“ถอดชุดคุณออกซะ”

ฉนัตวัสัน่สะทา้นไปกบัคำสัง่ของแอช ความหวงเนือ้หวงตวัสลายหายไป  

ความอบอุ่นรวมตัวอยู่ที่ศูนย์กลางของฉัน ปลายนิ้วซ่านซ่า สิ่งที่ช่วยบรรเทา 

ทุกอย่างลงคือสัมผัสเย็น  ๆ  จากผิวเขา ฉันพยักหน้าและปลดชุดคนไข้ออก  

ปล่อยให้ชุดเลื่อนหลุดจากร่างตกลงสู่พื้น ฉันปิดหน้าอกไว้ด้วยแขนสองข้าง 

“ไม่มีเซ็กซ์นะ” 

แอชเริ่มเปิดน้ำ “ใครพูดถึงเซ็กซ์กันล่ะ ผมแค่จะอาบน้ำให้คุณ งาน 

หนักหนาสาหัสเลยนะ รู้มั้ย”

“ใช่ส ิ ฉันแน่ใจว่านี่จะต้อง หนักหนาสาหัส...สำหรับคุณแน่”

แอชหัวเราะ “มานี่เถอะ” เขาช่วยฉันก้าวลงในอ่าง

“นี่เป็นความคิดที่ไม่เอาไหนเลย”
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“ทำไมล่ะ” 

เพราะนี่ดูจะใกล้ชิดสนิทสนมยิ่งกว่าเซ็กซ์เสียอีก ฉันเปลือยอยู่ แต่ 

คณุไม ่ ฉนัไมไ่ดโ้กนขนมาทัง้สปัดาห ์ คณุจะเหน็จดุบกพรอ่งทกุจดุบนตวัฉนั  

ความไม่สมบูรณ์แบบทุกอย่างภายใต้แสงไฟฟลูออเรสเซนต์เฮงซวยพวกนี้  

“ไม่มีอะไร คุณไม่ได้ทำอะไรผิดหรอก เราน่าจะแค่ —”

“เคทลิน”

“คะ”

“คุณงดงามครับ”

ฉนัเกอืบเชือ่เขาแนะ่ แตฉ่นัไมไ่ดส้ตมิาตลอดสปัดาห ์ รอยฟกชำ้คงจะ 

เป็นสีม่วงเข้ม น้ำเงิน และดำที่จางลงเป็นจุดด่างดวงตามแบบฉบับ น้ำหนัก 

ฉันลดลงมากเกินไป ซี่โครงกับกระดูกสะโพกโผล่ออกมาชนิดที่ไม่ได้ดูดีหรือ 

เซก็ซีเ่ลย แถมการเหน็ผมตวัเองแคแ่วบเดยีวกท็ำใหฉ้นักลุม้แลว้ ฉนัซดีเซยีว 

และมีรอยคล้ำใต้ตา ฉันดูไม่ได้เอาเสียเลย

แต่ฉันก็ดีใจที่แอชไม่เห็นด้วยนะ 

“ไมม่เีซก็ซน์ะ” ฉนัยำ้อกีครัง้ แลว้หยอ่นตวัลงไปในอา่ง รูส้กึขอบคณุ 

ราวจับกับขั้นบันไดของอ่างที่ช่วยในระยะพักฟื้น ฉันแกะผ้าพันแผลออกมา 

แล้ว และความร้อนก็ทำให้สะเก็ดแผลรอบข้อมือข้อเท้าฉันแสบ ๆ คัน ๆ ฉัน 

ชันเข่าขึ้นมาที่อก ปกปิดตัวเองให้มากเท่าที่จะทำได้

แอชหวัเราะเบา ๆ แตก่ไ็มไ่ดพ้ดูอะไร เขาใชอ้ปุกรณอ์าบนำ้ทีพ่ยาบาล 

คนหนึง่เอามาให ้ เธอเลกิคิว้ขา้งหนึง่ขึน้แลว้ยิม้ขำเมือ่เอาของใชพ้วกนีม้าใหฉ้นั 

ก่อนจะปลดสายน้ำเกลือออก แอชเทสบู่ลงบนฟองน้ำแล้วเริ่มถูแผ่นหลังฉัน  

“ผ่อนคลายสิครับ”

ฉันพยายามแล้ว แต่การที่เขาอยู่ตรงนี้ทำให้กล้ามเนื้อทุกมัดตื่นเต้น 

ไปหมด

“ผ่อนคลายสิ”

ฉันถอนใจ “คุณนี่ช่างเรียกร้องจริง ๆ นะ พ่อเด็กอาบน้ำ”

แอชจุ่มฟองน้ำลงในน้ำร้อนแล้วบีบมันรดหัวฉัน

“เฮ้” ฉันฟาดแขนแอช แต่เขาดึงกลับไปแล้ว 
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“ผมแค่ทำตามหน้าที่เท่านั้นเอง เอาละ ปล่อยให้เด็กอาบน้ำแสดงให้ 

คณุดแูลว้กนัวา่ควรจะอาบนำ้ยงัไงด”ี แอชนวดชว่งบา่ฉนั มอืเขาอบอุน่เหมอืน 

น้ำ และอาการเครียดเกร็งก็เริ่มผ่อนคลายลง

ฉันหลับตาลง เพลิดเพลินกับสัมผัสนุ่มนวลจากปลายนิ้วเขา พลาง 

นึกภาพพวกมันอยู่ทั่วตัวฉัน เลื่อนต่ำลงไป ต่ำลงไป...  

“ต่ำลงไปเหรอ”

ฉันสูดหายใจเข้าอย่างตกใจ “อะไรนะ”

“คุณอยากให้มือผมเลื่อนต่ำลงไปเหรอ”

พระเจ้า ฉันพูดอย่างนั้นออกไปดัง ๆ เหรอเนี่ย “ใช่ ต่ำลงไป...ที่หลัง 

ฉันค่ะ”

“ไดส้คิรบั” แอชเลือ่นมอืทัง้สองขา้งลงไปตามแนวสนัหลงัฉนั เหมอืน 

มีดที่ตัดผ่านความตึงเครียด และนวดสะโพกฉัน นิ้วเขาปัดโดนบั้นท้ายเข้า  

ฉันนึกภาพนิ้วมือพวกนั้นข้างในตัว แยกขยายฉันออก เติมเต็มฉัน แต่ฉัน 

บอกไปแล้วว่าไม่มีเซ็กซ์ จะมาถอนคำพูดตอนนี้ไม่ได้เสียด้วยสิ

“กลับไปที่การอาบน้ำเถอะ เด็กอาบน้ำ” 

“ได้เลย” แอชสระผมฉันโดยใช้หัวฝักบัวถอดได้และหลีกเลี่ยงรอย 

ปดูโนทีด่า้นหลงัหวั หลงัจากลา้งแชมพอูอก เขากเ็ริม่นวดจากสน้เทา้ฉนัไลม่า 

ทีฝ่า่เทา้แลว้ยกขาฉนัทัง้สองขา้งขึน้ มอืเขาเชีย่วชาญในการคน้หากลา้มเนือ้ตงึ 

เขม็งแล้วบีบนวดจนกระทั่งมันคลายตัวลงใต้นิ้วมือเรียวยาวแข็งแกร่งของเขา 

นิ้วมือบ้า ๆ พวกนั้นอีกแล้ว ฉันคุ้นเคยกับการหลับตานึกภาพพวกมัน 

เมื่อเรามีเซ็กซ์กันทางโทรศัพท์ เขาใช้นิ้วเหล่านี้ลูบไล้ยอดอกกับต้นขาฉัน  

พระเจา้ มอืทัง้สองขา้งของเขาเลือ่นมาถงึตน้ขาฉนัแลว้ ฉนัขยบัขาแยกจากกนั  

ให้เขาเข้าถึงฉันได้ทั้งตัว จากนั้นก็หุบขาลง

“นี่มันการอาบน้ำประเภทไหนน่ะ” ฉันกระเซ้า

แอชควา้ตน้ขาฉนั เสยีงเขาเจอืดว้ยความปรารถนา ความละโมบอยูใ่น 

ดวงตา ความใคร่อยู่ในมือทั้งสองข้างของเขา “ประเภทที่คุณจะไม่มีวันลืม 

ไงล่ะ” 

แอชแยกขาฉันออกจากกัน ร่างกายฉันเสียวซ่าน หลอมละลายเรา 
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เข้าหากัน จุดที่มือเขาคว้าต้นขาฉันแผดเผาร้อนแรงที่สุด เหมือนน้ำพุแห่งไฟ 

และตณัหา ฉนัอยากแหวกวา่ยอยูใ่นนัน้ ปลดปลอ่ยตวัเองในความหฤหรรษ์ 

อันสวยงาม 

แต่...“โอ พระเจ้า...แอช...” ฉันอยากบอกว่าอย่า อยากต้านทานเขา 

ใหไ้ด ้ จติใจฉนัเรยีกรอ้งใหฉ้นัเปดิปากทว้ง แตร่า่งกายปฏเิสธทีจ่ะเอย่คำทีจ่ะ 

หยุดนิ้วมือเขาจากการสำรวจตัวฉัน

เลบ็เขาจกิเขา้มาในเนือ้ฉนั กระตุน้เตาหลอมภายใน มอือกีขา้งของเขา 

เลื่อนเข้ามาระหว่างขาฉัน แล้วนิ้วเขาก็แยกฉันออก ค่อย ๆ สอดเข้าไปข้างใน 

ขณะที่นิ้วหัวแม่มือลูบไล้ปุ่มกระสัน 

“แอช...” เราไมค่วรทำแบบนี ้ แตฉ่นัตอ้งการสิง่นีไ้มใ่ชห่รอืไง ฉนัหยดุ 

แอชได ้ บอกเขาได้ว่า อยา่ทำ แตฉั่นกไ็ม่พดูอะไรออกไป เพราะนีช่า่งรูส้กึดี 

เหลือเกิน และฉันต้องการมัน ต้องการช่วงเวลาแห่งความสุขสันต์ 

แอชปล่อยต้นขาฉันแล้วหันมาสำรวจหน้าอกแทน เล้าโลมยอดอก 

แต่ละข้างจนกระทั่งพวกมันแข็งชันและเต้นตุบ ๆ พร้อมจะระเบิด

“แอช...แอช...โอ พระเจ้า”

เขากดริมฝีปากแนบคอฉัน และคำพูดของฉันก็กลายเป็นเสียงคราง  

ฉนัแอน่สะโพกเขา้หามอืเขา อยากใหน้ิว้เขาเขา้ไปลกึกวา่นี ้ อยากไดเ้ขาทัง้หมด 

เลย

“คุณชอบนิ้วผมในตัวคุณหรือเปล่า”

“ฉัน...ฉัน...”

เขาเริ่มดึงนิ้วออก

“ชอบค่ะ ฉันชอบนิ้วคุณ ฉันชอบพวกมันที่สุดเลย”

แอชดันนิ้วกลับเข้ามา ส่งความเสียวซ่านไปทั่วตัวฉัน “อย่าคิดว่าผม 

ไม่สังเกตว่าคุณจ้องนิ้วผมนะ คุณอยากเสร็จด้วยนิ้วผมใช่มั้ย”

“ใช่ค่ะ” 

“คุณอยากจูบพวกมัน ถูกมั้ย”

“ถูกค่ะ”

เขาแตะมอืลงบนรมิฝปีากฉนั ฉนัดดูนิว้หวัแมม่อืเขา แรงกดดนักอ่ตวั 
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ขึ้นข้างในเหมือนคลื่นที่กำลังจะขึ้นถึงจุดสูงสุด

“เสร็จด้วยนิ้วผมสิ เคทลิน มีความสุขเพื่อผม”

ฉันยอมปล่อยตัวไปกับความสุขสันต์ ทิ้งตัวลงสู่เปลวไฟขนาดมหึมา 

“ใช่ค่ะ ใช่เลย” ฉันกัดนิ้วหัวแม่มือแอช ปลดปล่อยความหวาดกลัว ความ 

เจบ็ปวด และความวติกกงัวลถงึอนาคตไป แลว้ยอมจำนนตอ่ความหฤหรรษ์ 

ที่เขามอบให้ฉันในชั่วขณะนั้น 

นิ้วของแอชยังอยู่ในตัวฉันจนกระทั่งการบีบรัดของฉันบรรเทาความ 

รุนแรงลง และดวงตาฉันลืมขึ้นขณะที่ปากเขาครอบครองปากฉัน รสชาติ 

ของเขาทีต่อนนีคุ้น้เคยแลว้ชว่ยปลอบประโลมใจฉนั ถงึแมว้า่มนักำลงัปลกุเรา้ 

อารมณ์ฉันให้พุ่งขึ้นอีกครั้งไปพร้อม ๆ กัน 

จากลักษณะที่เป้ากางเกงเขาตึงแน่น ฉันไม่ใช่คนเดียวที่อยากได้ 

มากกว่านี้

ขณะทีแ่อชพยงุฉนัออกจากอา่ง ฉันกล็บูมือเขา้กบัความเปน็ชายของเขา 

แล้วกระซิบที่ข้างห ู “เมื่อฉันได้ออกจากโรงพยาบาล ฉันอยากลิ้มรสมันนะ” 

เขากระดิกนิ้ว “ออกเดตก่อนมีเซ็กซ์สิ”

“อย่างงั้นเหรอ แล้วเมื่อกี้มันอะไรกันล่ะ”

เขาเผยอรอยยิ้มร้ายกาจ “ประสบการณ์แบบแอชตัน ดาเวนพอร์ต  

ไงล่ะ”

ฉันกลอกตา “โอ คุณนี่ช่างถ่อมตัวเหลือเกิน ถ่อมตัวมากเกินไป 

ด้วยสิคะ”

“ผู้หญิงคนอื่นไม่เห็นคิดอย่างนั้นเลย”

“ผู้หญิงคนอื่นงั้นเหรอ”

แอชหน้าแดง “เวรเอ๊ย ผมจะหุบปากเดี๋ยวนี้แล้วครับ”

“เอาชุดคนไข้ฉันมาได้แล้ว เด็กอาบน้ำ” 

เขาหยบิชดุมาใหแ้ลว้ชว่ยพยงุฉนักลบัไปทีเ่ตยีง พรอ้มกบัขยำบัน้ทา้ย 

ฉันขณะที่เขาดึงผ้าห่มมาห่มให้  

ฉันยิ้ม รสชาติขมขื่นเกิดขึ้นในปาก เสียงหึ่ง  ๆ  ดังอยู่ในหู “ฉันต้อง 

พักแล้วละ”
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“หลงัจากการอาบนำ้ นัน่ ผมกต็อ้งพกัเหมอืนกนั” แอชจบูหนา้ผากฉนั

ฉันหลับตาลง

แล้วฉันก็พบตัวเองอยู่ในโถงทางเดินตามลำพัง

ทุกอย่างเงียบสงัด นาฬิกาในห้องโถงบอกเวลาประมาณสี่ทุ่ม หลาย 

ชั่วโมงผ่านไปตั้งแต่การอาบน้ำ ประตูด้านข้างฉันเปิดแง้มอยู่ และเด็กชาย 

อายุไม่มากนักก็โบกมือให้จากด้านใน แสงจันทร์ส่องผมสีเข้มของเขาเป็น 

ประกาย “คุณทำอะไรอยู่ครับ”

ถามได้ดี “กำลังเดินอยู่น่ะจ้ะ”

เขาพยักหน้า “ผมก็เดินละเมอเหมือนกัน บางครั้งน่ะครับ”

ฉันลูบรอยปูดโนบนหัว	

เด็กชายทำหน้านิ่ว “คุณโอเคมั้ยครับ”

“ฉันไม่เป็นไรจ้ะ”

“คุณอาจจะต้องการพยาบาลนะ”

“ก็อาจจะ” หรือฉันอาจจะแค่ต้องการออกไปจากที่นี่ “อย่าบอกใคร 

เรื่องนี้ก็แล้วกันนะจ๊ะ ตกลงมั้ย ฉันไม่อยากให้ใครรู้ว่าฉันเดินละเมอ”

เขาก้มหัวลง “ผมก็เหมือนกันครับ”

“ฉันก็ด้วย”

“อะไรนะครับ”

ฉันสั่นหัว “ไม่มีอะไรจ้ะ ราตรีสวัสดิ์นะ” ฉันหาทางกลับไปที่ห้อง 

ตวัเองจนได ้ หอ้งอยูถ่ดัไปอกีแคไ่มก่ีป่ระต ู จากนัน้ฉนัลม้ตวัลงนอน ขา้งในนี ้

มืดสนิทและแอชก็ไปแล้ว สายน้ำเกลือของฉันถูกถอดทิ้งห้อยต่องแต่งอยู่ 

ด้านข้าง ฉันต้องเป็นคนถอดมันออกเองแน่ ฉันเคยได้ยินว่าคนเราสามารถ 

ทำอะไรแบบนั้นได้ระหว่างการเดินละเมอ หรือฉันไม่ได้ใส่มันกลับเข้าที่เดิม 

ตั้งแต่แรกแล้ว ฉันกดปุ่มเรียกพยาบาลแล้วตรวจดูโทรศัพท์มือถือ นักสืบ 

เกรย์โทร.มา ฉันเลยโทร.กลับไป

“ฮัลโหล” เขาฟังดูเหน็ดเหนื่อย เหมือนเขาทำงานมากเกินไปในวันที่ 

อยากหลับไปทั้งวัน
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“นักสืบเกรย์ นี่เคทลินนะคะ”

“มิสทราวิส ขอบคุณท่ีโทร.กลับมา เราทดสอบกระดาษแผ่นน้ันแล้วนะ”

ฉันกลั้นหายใจ

“ไม่มีร่องรอยตกค้างเลย”

ฉันจิกเล็บลงบนที่นอน “แต่ฉันเห็นข้อความนะคะ”

“ผมแน่ใจว่าคุณเห็น ฟังนะ บางครั้งเราก็เห็นสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่ได้มี —”

“เงียบไปเลย”

“ราตรีสวัสดิ์ มิสทราวิส” เขาวางสายก่อนฉันจะทันได้ตอบ นักสืบ 

งี่เง่า

ฉันไม่ได้นึกจินตนาการคำพวกนั้นขึ้นมาเองแน่ ฉันได้อ่านมันจริง  ๆ   

หมึกหายวับไปทั้ง ๆ ที่มันน่าจะปรากฏขึ้นมาในการทดสอบ เว้นแต่ว่า...

เว้นแต่ว่าพวกเขาไม่ได้ทดสอบกระดาษแผ่นเดียวกันกับที่ฉันอ่าน

เว้นแต่ว่ามีคนสับเปลี่ยนกระดาษต้นฉบับกับกระดาษอีกแผ่นหนึ่ง


