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ฉันถอนหายใจ   ในความเงียบที่เชื้อเชิญต้อนรับ รู้สึก 

โล่งใจที่มีโอกาสหนีความบ้องตื้นของบทสนทนาไร้สาระที่อีกฝั่งของประตู 

มาได้ แม้จะเป็นแค่ระยะเวลาสั้น  ๆ ก็ตาม สรุปง่าย  ๆ ก็คือ กลุ่มคนที่กำลัง 

พูดคุยกันอยู่นี้คือแขกของฉันเอง แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าฉันจะต้องชอบ 

หรือกระทั่งรู้สึกผ่อนคลายเวลาที่อยู่ใกล้พวกเขา โชคดีหน่อยที่เดนยังมี 

ความเห็นอกเห็นใจมากพอที่จะเข้าใจความจำเป็นของฉันที่ต้องการพักจาก 

เรื่องพวกนี้สักครู่ เขาเลยให้ฉันมาทำงานธรรมดาน่าเบื่อให้เขาแทน

เสียงรองเท้าส้นสูงกระทบพื้นเป็นเพียงเสียงเดียวที่ดังคลอความคิด 

อันกระจัดกระจายของฉัน ระหว่างที่เดินสำรวจทางเดินหลังเวทีว่างเปล่าของ 

โรงละครหลังเก่าซึ่งฉันเช่าไว้สำหรับงานเลี้ยงในค่ำคืนนี้ เพียงครู่เดียวฉันก็ 

เดินมาถึงห้องแต่งตัวเก่า แล้วจึงหยิบเอารายชื่อที่เดนลืมทิ้งไว้เมื่อตอนที่ 

เรารีบเก็บกวาดห้องกันอย่างชุลมุนวุ่นวายก่อนงานปาร์ตี้จะเริ่ม พอกำลังจะ 

เดินกลับ สมองของฉันก็เริ่มทบทวนรายการสิ่งของสำหรับงานประมูล 

คู่เดตที่ทุกคนตั้งความหวังไว้สูงในคืนนี้ เศษเสี้ยวในสมองส่วนลึกบอกว่า 

ฉันกำลังลืมอะไรบางอย่าง ฉันรีบคลำตรงสะโพกซึ่งเป็นที่อยู่ของโทรศัพท์ 

มือถือซึ่งเอาไว้ใช้จดงานร้อยแปดอยู่เสมอโดยไม่รอช้า แต่แทนที่จะพบสิ่งที่ 

ต้องการ ฉันกลับเจอผ้าไหมสีทองแดงของชุดราตรีสั้นที่สวมเต็มขยุ้มมือ

“บ้าจริง” ฉันบ่นพึมพำกับตัวเอง ชะงักเท้าครู่หนึ่ง พยายามนึก 
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ให้ออกว่าจริง  ๆ  แล้วฉันมองข้ามอะไรไป ฉันทิ้งตัวพิงผนัง ท่อนบนของชุด 

จับเดรปไม่ยอมให้ฉันสูดลมเพื่อถอนหายใจระบายความหงุดหงิด แม้จะ 

สวยจนเหลือเชื่อ แต่ชุดบ้านี่ก็น่าจะติดคำเตือนไว้หน่อยนะว่า “อาจทำให้ 

หายใจไม่ออก”

คิดสิ ไรลี คิด! ฉันดันหลังชนผนัง ขยับตัวไปมาอย่างหมดสภาพ  

พยายามถ่ายน้ำหนักที่ทิ้งลงปลายเท้าซึ่งถูกบีบแน่นจนเจ็บอยู่ในส้นสูงสี่นิ้ว

ป้ายประมูล! ฉันยังไม่มีป้ายประมูล ฉันยิ้มกว้างให้ความสามารถ 

ในเรื่องความจำของตัวเอง เมื่อพิจารณาแล้วว่าก่อนหน้านี้ฉันเพิ่งถอดใจ 

ยอมแพ้กับการเป็นผู้ประสานงานเพียงคนเดียวของงานคืนนี้ไปหยก  ๆ  ด้วย 

ความโล่งใจ ฉันผละออกจากผนังแล้วสาวเท้าเดินออกไปประมาณสิบก้าว 

และตอนนั้นเองที่ฉันได้ยินเสียงพวกเขา

เสียงหัวเราะคิกคักยั่วยวนแบบผู้หญิงลอยผ่านอากาศมา ตามด้วย 

เสียงครางหนักแน่นแบบผู้ชาย ฉันตัวแข็งทื่อทันที รู้สึกตกใจกับความ 

ใจกล้าบ้าบิ่นของผู้ร่วมงานปาร์ตี้ ฉันได้ยินเสียงที่ฟังไม่ผิดแน่ว่าเป็นเสียง 

รูดซิป ตามด้วยเสียงหอบกระเส่าของผู้หญิงที่แทบจะขาดใจแต่ฟังดูคุ้นหู 

ว่า  “โอ้ นั่นแหละค่ะ!”  ในซอกมืด  ๆ  ตรงหน้าที่ห่างไปแค่ไม่กี่ฟุต เมื่อปรับ 

สายตาจนชินกับความมืด ฉันก็เห็นว่ามีเสื้อสูทราตรีสีดำของผู้ชายวางพาด 

อย่างไม่ใส่ใจอยู่บนเก้าอี้เก่า  ๆ  ที่ถูกผลักจนเฉ รองเท้าส้นสูงแบบมีสายคาด 

คู่หนึ่งถูกถอดทิ้งอย่างส่งเดชอยู่ข้างใต้

จ้างให้ฉันก็ไม่มีวันทำเรื่องพรรค์นี้ในที่สาธารณะเด็ดขาด ความคิด 

ของฉันถูกขัดจังหวะเมื่อได้ยินเสียงลมหายใจแผ่วเบา ตามด้วยเสียงหอบ 

กระเส่าของผู้ชายว่า “โอ ้ พระเจ้า!”

ฉันหลับตาแน่นด้วยความลังเล ฉันต้องการป้ายประมูลที่นอนนิ่งอยู่ 

ในตู้เก็บของสุดโถงทางเดินที่เป็นทางแยกนั่นจริง  ๆ โชคไม่ดีเลย ทางเดียว 

ที่จะไปถึงโถงทางเดินนั้นได้คือต้องเดินผ่านซอกที่คู่รักนั่นใช้จู๋จี๋กัน และฉัน 

ก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องไปเอามันมา ฉันเลยสวดภาวนางึมงำไม่เป็น 

ศัพท์ หวังว่าจะโฉบผ่านไปได้โดยที่ทั้งคู่ไม่ทันเห็น

ฉันพุ่งตัวไปข้างหน้า เบือนหน้าแดงก่ำไปทางผนังด้านที่อยู่ตรงข้าม 
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กับพวกเขา ในขณะที่ค่อย  ๆ  ย่อง ระวังไม่ให้รองเท้าส้นสูงกระทบพื้นไม้ 

เนื้อแข็ง สิ่งสุดท้ายที่ฉันต้องการในตอนนี้ก็คือการดึงความสนใจมาที่ตัวเอง 

และการเผชิญหน้ากับคนรู้จัก ฉันถอนหายใจเบา  ๆ  ด้วยความโล่งอกเมื่อ 

การแอบย่องของฉันประสบผลสำเร็จ

ขณะที่ยังคงครุ่นคิดอยู่ว่าผู้หญิงเจ้าของเสียงร้องนั้นเป็นใคร ฉันก็ 

เดินมาถึงตู้เก็บของแล้วควานมือสะเปะสะปะหาที่จับประตู ต้องออกแรงดึง 

เต็มเหนี่ยวก่อนที่ฉันจะเปิดมันออกแล้วดันสวิตช์ไฟขึ้นในที่สุด เมื่อเห็น 

ถุงใส่ป้ายประมูลวางอยู่บนชั้นด้านในสุด ฉันก็รีบเดินเข้าไปในตู้โดยลืมไปว่า 

จะต้องยันประตูให้เปิดค้างไว้ พอคว้าหูหิ้วได้ ประตูที่อยู่ด้านหลังก็ปิดดัง 

โครม แรงพอที่จะทำให้ชั้นวางของคุณภาพต่ำในตู้สั่นสะเทือน ฉันสะดุ้ง 

ตกใจ รีบหมุนตัวกลับไปเปิดประตูอีกครั้ง ก่อนจะสังเกตเห็นว่าแขนของ 

บานพับแบบปิดเองได้นั้นหักเสียแล้ว

ฉนัปลอ่ยถงุลงทนัท ี ปา้ยประมลูตกลงบนพืน้คอนกรตีกระจดักระจาย 

ไปทั่วทำให้เกิดเสียงดังสนั่น เมื่อฉันคว้าที่จับประตู มันยังหมุนได้อยู่ แต่ 

บานประตูไม่ขยับสักนิ้วเดียว ความตื่นกลัวลามเลียจิตใต้สำนึกของฉัน หาก 

แต่ฉันยังสู้ข่มกลั้นมันไว้แล้วดันประตูใหม่อีกครั้งด้วยพละกำลังทั้งหมดที่ม ี 

มันไม่ขยับ

“บ้าจริง!” ฉันต่อว่าตัวเอง “บ้า บ้า บ้า!” ฉันสูดลมหายใจลึกแล้ว 

สั่นหัวด้วยความหงุดหงิด ฉันมีอะไรต้องทำอีกมากก่อนงานประมูลจะเริ่ม  

และแน่นอนว่าฉันไม่มีโทรศัพท์มือถือไว้โทร.เรียกเดนให้มาช่วยออกไปจาก 

ที่นี่ด้วย

พอหลบัตาลง ศตัรรูา้ยกเ็ขา้จูโ่จมทนัท ี นิว้เหยยีดยาวตะกละตะกลาม 

ของโรคกลัวที่แคบค่อย ๆ คืบคลานขึ้นมาบนร่างของฉันแล้วคว้าหมับเข้าที่คอ

บีบรัด ทุรนทุราย หายใจไม่ออก

ผนังของห้องเล็กดูเหมือนจะเลื่อนเข้าหากันอย่างช้า  ๆ บีบแคบเข้ามา 

เรื่อย  ๆ  ปิดล้อมตัวฉันเอาไว้ ทำให้ฉันหายใจไม่ออก ฉันดิ้นรนพยายามจะ 

สูดลมเข้าปอด

หัวใจของฉันเต้นรัวไม่เป็นส่ำขณะที่ผลักความตื่นกลัวที่พุ่งขึ้นมาถึง 
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ลำคอกลับลงไป ลมหายใจของฉันสะท้อนก้องในหู มันตื้นเขินและถี่รัว 

ฉนักำลงัถกูกลนืกนิ ความสามารถในการสะกดกลัน้ความทรงจำทีต่ามหลอก 

หลอนของฉันกำลังถูกทำลาย

ฉันทุบประตูปึงปัง ความหวาดกลัวเอาชนะสิ่งยึดเหนี่ยวเล็ก  ๆ  ที่ 

หลงเหลืออยู่ในการควบคุมของฉัน ในความเป็นจริง เม็ดเหงื่อผุดพราย 

ไหลลงแผ่นหลังฉันเหมือนลำธาร กำแพงยังคงเคลื่อนเข้ามา ความรู้สึก 

อยากหนีเป็นสิ่งเดียวที่ฉันจดจ่ออยู่ในตอนนี้ ฉันทุบประตูอีกครั้ง ตะโกน 

โหวกเหวกโวยวายอย่างควบคุมตัวเองไม่ได้ ในใจหวังว่าจะมีใครที่กำลัง 

เดินเตร่อยู่บนทางเดินหลังเวทีสักคนได้ยินเสียงร้องของฉัน

ฉันเอนหลังพิงกำแพง หลับตา พยายามหายใจให้เป็นปกติ ลม 

หายใจยังมาเร็วไม่พอ อาการเวียนหัวค่อย  ๆ  เข้าจู่โจม ฉันเริ่มรู้สึกคลื่นไส้ 

จึงไถลตัวลงบนกำแพงและชนโดนสวิตช์ไฟโดยไม่ได้ตั้งใจ  ฉันจมอยู่ใน 

ความมืดสนิทจึงร้องตะโกนสุดเสียง มือสั่นเทาควานหาสวิตช์ไฟอย่างลนลาน 

ฉันผลักสวิตช์เปิด รู้สึกโล่งใจที่ไล่เจ้าอสุรกายกลับเข้าที่ซ่อนไปได้

แต่เมื่อก้มลงมอง  ฉันกลับเห็นเลือดเต็มสองมือ  ฉันกะพริบตา 

พยายามปลุกตัวเองให้ตื่นจากมโนภาพแต่ก็สลัดมันไม่หลุด ฉันกลับไปอยู่ 

ในอีกที่อีกเวลาหนึ่ง

รอบ ๆ ตัว ฉันได้กลิ่นเหม็นรุนแรงของการทำลายล้าง ความสิ้นหวัง 

และความตาย

ในหขูองฉนั ลมหายใจแผว่เบาของเขาฟงัดรูวดรา้ว เขาสดูหายใจแรง 

เหมือนคนใกล้จะตาย

ฉันรู้สึกถึงความเจ็บปวดรุ่มร้อนรุนแรงที่บิดเบี้ยวอยู่ลึกในวิญญาณ 

ของเธอ เธอกลัวว่าจะหนีมันไม่พ้น แม้กระทั่งในความตาย เสียงกรีดร้อง 

ของตัวเองสลัดฉันให้หลุดออกจากความทรงจำ และฉันสับสนมากจนไม่รู้ 

แล้วว่ามันมาจากอดีตหรือปัจจุบันกันแน่

ตั้งสติไว้ไรลี! ฉันเอาหลังมือปาดน้ำตาออกจากแก้ม หวนนึกถึง 

การบำบัดเมื่อปีกลายที่พยายามห้ามไม่ให้โรคกลัวที่แคบของฉันคุกคามไป 

มากกว่านี้ แล้วตั้งสมาธิอยู่กับเครื่องหมายกากบาทบนกำแพงซึ่งอยู่ตรงข้าม 
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ตัวเอง พยายามหายใจให้เป็นปกติ นับเลขในใจช้า  ๆ จดจ่ออยู่กับการดัน 

กำแพงออกไป จดจ่ออยู่กับการไล่ภาพความทรงจำอันเหลือทนไปให้พ้น

ฉันนับจนถึงสิบ รู้สึกสงบขึ้นบ้างเล็กน้อย แต่ความสิ้นหวังยังตรึง 

แน่นอยู่ในตัว ฉันรู้ดีว่าอีกไม่นานเดนจะตามหาฉัน เขารู้ว่าฉันมาที่ไหน  

แต่ความคิดนี้ก็ไม่ได้ช่วยให้ความตื่นกลัวที่ครอบงำอยู่เบาบางลงแต่อย่างใด

ถึงที่สุดฉันก็ทนไม่ไหวอยากหนีออกไปสุดชีวิต จึงเริ่มใช้มือกระหน่ำ 

ทบุประต ู รอ้งตะโกนเสยีงดงั สบถคำหยาบคายออกมาเป็นระยะ ๆ อ้อนวอน 

ให้ใครก็ได้ได้ยินเสียงร้องของฉันและมาเปิดประตูที ให้ใครก็ได้มาช่วยชีวิต 

ฉันอีกครั้ง

ในสภาวะจิตใจที่พลุ่งพล่าน วินาทีให้ความรู้สึกยาวนานเหมือนเป็น 

นาที และนาทีก็ให้รู้ความรู้สึกเหมือนเป็นชั่วโมง ฉันรู้สึกเหมือนถูกขังอยู่ใน 

ตู้เก็บของที่มีแต่จะหดแคบไปตลอดกาล ด้วยความรู้สึกพ่ายแพ้ ฉันร้อง 

ตะโกนออกไปอีกครั้ง ยันท่อนแขนช่วงล่างค้างไว้บนประตูเบื้องหน้า ฉันทิ้ง 

น้ำหนักลงบนท่อนแขนแล้วฟุบหน้าลง กลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่ เสียงสะอึก- 

สะอื้นฟูมฟายเป็นห้วง ๆ สั่นสะท้านรุนแรงไปทั่วร่างของฉัน

แล้วทันใดนั้นฉันก็รู้สึกว่าตัวเองล้มลง

ฉันล้มลงไปข้างหน้า เซถลาเข้าหาร่างหนาของผู้ชายที่ยืนขวางอยู่  

แขนของฉนัโอบรอบรา่งแกรง่ ขณะทีข่าเอนพบัเกง้กา้งไปดา้นหลงั ชายคนนัน้ 

ยกแขนขึ้นโอบรัดฉันไว้ตามสัญชาตญาณ เขาคว้าตัวฉัน รับน้ำหนักฉัน  

ดูดซับแรงที่ฉันโถมเข้าใส่

ฉันเงยหน้าขึ้นมอง พลันตกตะลึงทันทีกับผมสีเข้มชี้เป็นหนามแหลม 

ไม่เป็นทรง ผิวสีแทน ไรเคราบาง  ๆ...ก่อนที่ฉันจะประสานสายตากับเขา  

แรงดึงดูดของกระแสไฟฟ้าซึ่งเป็นพลังงานที่เกือบจะสัมผัสได้ลั่นเปรี๊ยะขึ้น 

ทันทีเมื่อฉันสบสายตากับดวงตาสีเขียวสงบนิ่งคู่นั้น ความประหลาดใจ 

ฉายขึ้นในดวงตาของเขา แต่ความลึกลับจริงจังที่เขาใช้มองฉันนั้นทำให้รู้สึก 

ไมส่บายใจ ทัง้ ๆ ทีร่า่งกายฉนัเองกเ็กดิปฏกิริยิาตอบสนองตอ่เขาทนัที ความ 

โหยหาและแรงปรารถนาที่ฉันหลงลืมไปนานแล้วไหลอาบท่วมร่างจากการ 

สบตากันง่าย ๆ เพียงครั้งเดียว
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ผู้ชายที่ฉันไม่เคยรู้จักคนนี้ ทำไมถึงทำให้ฉันลืมความตื่นกลัวและ 

ความสิ้นหวังที่เพิ่งรู้สึกเมื่อครู่ได้นะ

ฉันเผลอละสายตาลงมาที่ปากของเขา ริมฝีปากอิ่มเต็มได้รูปเม้มแน่น 

ขณะที่เขาพินิจพิเคราะห์ฉันอย่างตั้งอกตั้งใจ จากนั้นมันจึงเหยียดออกอย่าง 

เชื่องช้า กลายเป็นรอยยิ้มหยันเจ้าเล่ห์แบบยกมุมปากขึ้นข้างเดียว

โอ้ ฉันอยากให้ปากแบบนี้สัมผัสฉันจังเลย ทุก  ๆ  ที่และที่ไหนก็ได้ 

พร้อมกัน นี่ฉันคิดบ้าอะไรอยู่นะ ผู้ชายคนนี้อยู่ไกลเกินเอื้อมจะตาย ไกล 

เกินเอื้อมเป็นปีแสงเลยด้วยซ้ำ

ฉันถอนสายตาเหลือบขึ้นมาเห็นความขบขันในดวงตาของเขา ราวกับ 

เขารูว้า่ฉนักำลงัคดิอะไรอยู ่ ฉนัรูส้กึไดว้า่หนา้ตวัเองเริม่แดงระเรือ่ขึน้ทลีะนอ้ย 

ด้วยความกระดากอาย ทั้งด้วยเรื่องสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกและ 

ด้วยเรื่องความคิดสัปดนที่ผุดขึ้นในหัวตัวเอง ฉันกำมือแน่นรอบท่อนแขน 

ล่ำหนา พลางหลุบตาลงหลบสายตาเขาที่จ้องมองมาและพยายามสงบจิตใจ 

อีกครั้ง ขณะเหยียดเท้าลงบนพื้น ฉันเซถลาใส่เขาอีกครั้งโดยไม่ได้ตั้งใจ 

ยิ่งกว่าเดิม เสียสมดุลเพราะขาดประสบการณ์เรื่องส้นสูงเสียดฟ้าของตัวเอง 

กระโดดหนีเมื่อหน้าอกของฉันปัดเข้ากับแผงอกกำยำของเขา ทำเอาปลาย 

เส้นประสาทของฉันลุกพรึ่บ แรงระเบิดเล็ก ๆ แห่งความปรารถนาสร้างความ 

ระคายลึก ๆ ในช่องท้องของฉัน

“โอ๊ะ...เอ่อ...ขอโทษค่ะ” ฉันลุกลี้ลุกลนยกมือขึ้นขอโทษ ตอนนี้เขา 

ดูเป็นมิตรมากขึ้นจนฉันกล้าดื่มด่ำเขาตั้งแต่หัวจรดเท้า ความสมบูรณ์แบบ 

ที่ไม่สมบูรณ์แบบ และความเซ็กซี่เร่าร้อนซึ่งมาพร้อมกับรอยยิ้มหยันซึ่งบอก 

ถึงความเย่อหยิ่งและลักษณะที่ส่อเค้าว่าน่าจะนำมาซึ่งความเดือดร้อน

เขาเลิกคิ้ว  สังเกตเห็นสายตาของฉันที่ส่องสำรวจเขาอย่างช้า  ๆ  

“ไม่ต้องขอโทษหรอกครับ” เขาตอบเสียงแหบห้าวเจือสำเนียงแบบคนที่ได้รับ 

การอบรมเลี้ยงดูมาอย่างดี น้ำเสียงที่เขาพูดออกมาชวนให้เห็นภาพความเป็น 

คนหัวขบถและมีเสน่ห์ดึงดูดทางเพศ “ผู้หญิงล้มลงแทบเท้าแบบนี้จนผมชิน 

เสียแล้ว”

ฉนัเงยหนา้ทนัท ี หวงัอยา่งเดยีววา่เขากำลงัพดูเลน่ แต่สหีนา้มเีลศนยั 
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ของเขาไม่สื่ออะไร เขามองปฏิกิริยาของฉัน แววตาขบขัน รอยยิ้มมั่นใจ 

ฉีกกว้าง ทำให้ลักยิ้มข้างเดียวยิ่งบุ๋มลึกบนกรามคมสันของเขา

ทั้ง  ๆ  ที่ถอยออกมาแล้วก้าวหนึ่ง แต่ฉันกลับรู้สึกว่ายังอยู่แนบชิด 

ตัวเขา ชิดเกินไปสำหรับการรวบรวมสติปัญญา แต่ใกล้พอที่จะรู้สึกได้ถึง 

ลมหายใจของเขาบนแก้มของฉัน ใกล้พอที่จะได้กลิ่นสะอาดของสบู่ผสม 

โคโลญหอมเย้ายวนอ่อน ๆ ที่เขาฉีด

“ขอบคุณค่ะ ขอบคุณ” ฉันตอบอย่างละล่ำละลัก เห็นกล้ามเนื้อ 

บริเวณขากรรไกรขบแน่นของเขาเต้นตุบ ๆ ขณะจ้องมองฉัน ทำไมผู้ชายคนนี้ 

ถงึทำใหฉ้นัเกดิความประหมา่และรูส้กึเหมอืนตวัเองตอ้งเปน็คนแกส้ถานการณ ์

ด้วยนะ “ประ-ประตูมันปิดตามหลังฉันน่ะค่ะ มันติด ฉันตกใจกลัว...”

“เป็นอะไรไหมครับ...คุณ...”

ฉันตอบตะกุกตะกักขณะที่เขาใช้มือข้างหนึ่งรองหลังต้นคอฉัน ดึงตัว 

ฉันเข้าไปใกล้มากกว่าเดิม ประคองฉันไว้นิ่ง  ๆ เขาใช้มืออีกข้างที่ว่างลูบ 

ทอ่นแขนเปลอืยเปลา่ของฉนัขึน้ลง ซึง่ฉนัเดาวา่เขาคงพยายามตรวจดใูหแ้นใ่จ 

ว่าฉันไม่ได้รับบาดเจ็บตรงไหน ร่างกายของฉันเกิดความรู้สึกว่ามีประกายไฟ 

จากปลายนิ้วของเขามาจุดระเบิดบนเนินเนื้อเปลือยของฉัน ขณะที่สมอง 

ก็สัมผัสรับรู้ได้อย่างรุนแรงว่าปากเย้ายวนใจของเขาอยู่ห่างจากปากของฉัน 

แค่ชั่วลมหายใจเท่านั้น  ฉันเผยอริมฝีปาก  ผ่อนลมหายใจเป็นอิสระ  

ระหว่างนั้นเขาก็ไล้มือขึ้นมาตามแนวลำคอ ก่อนจะพลิกด้านหลังมือพร้อม 

ระข้อนิ้วลงมาสัมผัสเนินแก้มของฉัน

ฉันไม่มีเวลารู้สึกถึงความสับสนที่ผสมปนเปกับแรงปรารถนาอัน 

หนักหน่วงซึ่งจู่  ๆ  ก็พวยพุ่งขึ้นในร่างกาย เมื่อฉันได้ยินเขาพึมพำว่า “โอ้  

พระเจ้า”  สั้น  ๆ  ครู่เดียวก่อนที่เขาจะแนบริมฝีปากเข้ากับฉัน ฉันสะดุ้งเฮือก 

ด้วยความตกใจสุดขีด เผยอปากออกเล็กน้อยขณะที่ปากของเขาดูดกลืน 

เสียงร้องของฉัน เปิดทางให้ปลายลิ้นของเขาได้เลียไล้ริมฝีปากของฉันและ 

สอดเข้ามาข้างในอย่างช้า ๆ 

ฉันยกมือทั้งสองข้างผลักอกเขา พยายามปฏิเสธจุมพิตที่ไม่ได้รับเชิญ 

จากคนแปลกหน้า พยายามทำสิ่งที่ตรรกะบอกว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง พยายาม 
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ปฏิเสธสิ่งที่ร่างกายของตัวเองร่ำร้องว่าต้องการ บอกว่าจงเลิกขัดขืนและ 

ปล่อยตัวเองให้รื่นรมย์ไปกับเขา ณ ช่วงเวลานี้

สามัญสำนึกได้ชัยชนะในสงครามความขัดแย้งภายในใจฉันระหว่าง 

ตัณหาราคะและความถูกต้องเหมาะสม ฉันผลักเขาออกไปเล็กน้อย ปาก 

ของเขาเลื่อนหลุดจากปากของฉัน ลมหายใจรินรดใบหน้ากันและกัน ดวงตา 

ลุกโชนรุ่มร้อนของเขาจ้องตาของฉันแน่วนิ่ง ฉันพบว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะ 

เมินเฉยเมล็ดพันธุ์แห่งความปรารถนาซึ่งกำลังชูช่อเบ่งบานอยู่ลึก  ๆ  ภายใน 

ช่องท้อง ความแข็งขืนดื้อรั้นซึ่งส่งเสียงกรีดร้องอยู่ในใจสูญสลายหายไป 

อย่างเงียบ ๆ บนริมฝีปาก เมื่อฉันยอมจำนนต่อความคิดที่ว่าฉัน  ต้องการ จูบ 

นัน่ ฉนัตอ้งการรูส้กึถงึสิง่ทีฉ่นัขาดแคลนอยา่งหนกั สิง่ทีฉ่นัจงใจปฏเิสธดว้ย 

ตัวเอง ฉันอยากทำอะไรตามใจและอยากได้  “จูบนั้น”  มา จูบที่ในหนังสือ 

หลายเล่มเขียนถึง จูบที่พบพานความรักและไม่เหลือไว้ซึ่งความดีงาม

“ตัดสินใจได้แล้ว คนสวย” เขาออกคำสั่ง “ผู้ชายอดกลั้นได้ไม่มาก 

นักหรอกนะ”

คำเตือนของเขา ความคิดบ้า  ๆ  ที่ว่า ผู้หญิงบ้าน  ๆ  อย่างฉัน  ทำให้ 

ผู้ชาย  อย่างเขา  เสียศูนย์ ทำให้ฉันมึนงง และความคิดของฉันสับสนจน 

คำปฏิเสธบนปลายลิ้นของฉันข้ามไปไม่พ้นริมฝีปาก เขาฉวยโอกาสที่ฉัน 

นิ่งเงียบ รอยยิ้มที่เต็มไปด้วยตัณหาราคะของเขาปรากฏขึ้นที่มุมปาก ก่อนที่ 

เขาจะกระชับมือที่เกาะกุมต้นคอฉันอยู่ให้แน่นขึ้น ลมหายใจแล้วลมหายใจ 

เล่า ปากของเขาบดเบียดกับปากฉัน ซอนไซ ้ ลิ้มชิม และเรียกร้อง

การขัดขืนของฉันไร้ประโยชน์และคงอยู่ได้เพียงไม่กี่วินาที ก่อนที่จะ 

ยอมจำนนต่อเขา ฉันเลื่อนมือตามสัญชาตญาณผ่านแนวกรามที่ยังไม่ได้โกน 

เคราของเขาไปที่หลังต้นคอ แล้วใช้ปลายนิ้วกระตุกเส้นผมที่ม้วนปรกทับ 

คอเสื้อของเขาเบา  ๆ เสียงครางต่ำลึกดังออกจากส่วนลึกในลำคอของเขา  

กระตุ้นความมั่นใจให้ฉันกล้าแย้มริมฝีปากกลืนกินเขายิ่งกว่าเดิม ลิ้นของฉัน 

เกี่ยวกระหวัดติดพันกับลิ้นของเขา ระบำอันยั่วยวนแช่มช้านี้โดดเด่นด้วย 

เสียงครวญครางและเสียงคร่ำครวญหอบกระเส่า

เขามีรสชาติของวิสกี้ ความมั่นใจของเขาเผยความเป็นคนหัวขบถ 
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ร่างกายของเขาส่งหมัดราคะกระตุ้นความรู้สึกเร่าร้อนของฉัน การหลอมรวม 

อันร้อนแรงบอกเป็นนัยว่าเขาเป็นหนุ่มวายร้ายที่สาวแสนดีคนนี้ควรอยู่ให้ห่าง 

ความเร่งร้อนและทักษะอันเชี่ยวชาญของเขาบอกเป็นนัยอยู่แล้วว่าอะไรจะ 

เกิดขึ้น ในหัวของฉันมีภาพผุดขึ้นมามากมาย เป็นภาพการร่วมรักในท่า 

แอ่นหลัง จิกปลายเท้า มือขยุ้มผ้าห่ม ซึ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันคงมีอำนาจ 

ควบคุมความคิดไม่แพ้จูบของเขา

แม้จะยอมจำนนแต่โดยดี แต่ฉันรู้ว่าสิ่งที่ทำนี้มันผิด ฉันได้ยินเสียง 

สติสัมปชัญญะของตัวเองบอกให้หยุด บอกว่าฉันต้องไม่ทำเรื่องพรรค์นี้ 

เด็ดขาด บอกว่าฉันไม่ใช่ผู้หญิง พรรค์อย่างว่า บอกว่าฉันกำลังนอกใจแม็กซ์ 

ในการสัมผัสแต่ละครั้ง

แต่พระเจ้า นี่ให้ความรู้สึกดีอย่างเหลือเชื่อ ฉันเอาเหตุผลทั้งหมด 

ทั้งมวลฝังไว้ใต้แรงปรารถนาที่อยู่เหนือกว่าและกำลังพลุ่งพล่านผ่านเส้น 

ประสาทของฉันทุกเส้น ลมหายใจของฉันทุกจังหวะ

ปลายนิ้วของเขาลูบไล้หลังคอของฉันอย่างแผ่วเบา ขณะที่มืออีกข้าง 

เลื่อนลงสำรวจเนินสะโพกของฉัน จุดประกายรุ่มร้อนทุกสัมผัส เขาแผ่มือ 

ประทับแผ่นหลังส่วนล่างของฉัน ดันฉันเข้าไปชิดตัวเขา อ้างสิทธิ์ในตัวฉัน  

ฉนัรูส้กึไดถ้งึความชชูนัทีก่ำลงัพองโตบดเบยีดอยูก่ลางลำตวั สง่กระแสไฟฟา้ 

มายังต้นขาของฉัน ทำให้ฉันรู้สึกฉ่ำชื้นด้วยความต้องการและความปรารถนา  

ขาข้างหนึ่งของเขาขยับเล็กน้อย เบียดแทรกเข้ามาระหว่างขาของฉัน เพิ่ม 

แรงกดมาที่ต้นขาและสร้างความเจ็บปวดอันเปี่ยมสุขอย่างแรงกล้า ฉันดัน 

ตัวเองเข้าไปใกล้อีกนิด ครางเบา ๆ ด้วยความรู้สึกโหยหาที่เพิ่มมากขึ้น

ฉันกำลังจมดิ่งลงในความวาบหวามในตัวเขา แต่ก็ไม่คิดที่จะถอนตัว 

ขึ้นมารับอากาศที่ตัวเองต้องการเป็นอย่างยิ่ง

เขาขบริมฝีปากล่างของฉัน ขณะที่มือของเขาเลื่อนลงไปคลึงเคล้า 

บั้นท้ายของฉันพร้อม  ๆ กัน ปล่อยให้ความสุขสมหมุนวนไปทั่วร่างกาย ฉัน 

จิกเล็บครูดไปที่หลังคอของเขาเบา ๆ  เป็นการตอบสนองว่าฉันก็อ้างสิทธิ์ของ 

ตัวเองเหมือนกัน

“ใหต้ายเถอะ ตอนนีผ้มตอ้งการคณุเดีย๋วนีเ้ลย” เสยีงแหบนุม่ของเขา 
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หอบกระเส่าขณะจูบ นั่นยิ่งทวีความปวดร้าวในกล้ามเนื้อที่ขดตัวแน่นบริเวณ 

ใต้เอวของฉัน เขาเลื่อนมือจากหลังคอฉัน ลูบไล้ลงมาตามชายโครง ก่อน 

จะเกาะกุมบนทรวงอก ฉันเปล่งเสียงครางออกมาเบา ๆ ด้วยความเสียวซ่าน 

เมื่อปลายนิ้วของเขาคลึงเคล้นอยู่บนยอดอกแข็งขึงผ่านเนื้อผ้าบางเบาของชุด 

ที่ฉันสวม

ร่างกายของฉันพร้อมแล้วที่จะยอมรับข้อเรียกร้องจากเขา เพราะว่า 

ฉันเองก็ต้องการผู้ชายคนนี้เช่นกัน ฉันต้องการสัมผัสน้ำหนักของเขาที่ 

โถมทับบนตัวฉัน ต้องการสัมผัสผิวเนื้ออันเปล่าเปลือยของเขาที่เสียดสีกับ 

ผิวเนื้อของฉัน และต้องการสัมผัสแก่นกายของเขาเมื่อมันเคลื่อนไหวเป็น 

จังหวะอยู่ภายใน

ร่างที่เกี่ยวกระหวัดของเราชนเข้ากับซอกเล็ก  ๆ  ในโถงทางเดิน เขา 

บดเบียดตัวฉันติดผนัง เรากอดก่าย ลูบไล้ และดูดดื่มกันอย่างเร่าร้อน  

เขาระมือลงมาที่ชายชุดราตรีสั้นของฉัน ควานหาที่ยึดเกาะเมื่อแตะโดนขอบ 

ลูกไม้บนถุงน่องที่ฉันสวม

“โอ้ พระเจ้า” เขาครางแผ่วเบากับปากของฉัน ขณะที่เลื่อนมือขึ้นมา 

บนต้นขาด้านนอกช้า ๆ จนถึงเนินลูกไม้สามเหลี่ยมเล็ก ๆ ซึ่งใช้เป็นของประดับ 

ตกแต่งมากกว่าที่จะเป็นกางเกงชั้นใน

อะไรนะ คำพูดเมื่อกี้นี้ ทันทีที่จดจำได้ ฉันก็ผงะถอยเหมือนถูก 

หวดด้วยแส้ พร้อมออกแรงผลักลงบนแผงอกเขา พยายามดันเขาออกไป 

หา่ง ๆ นีม่นัคำพดูเดยีวกบัทีฉ่นัไดย้นิในซอกมดื  ๆกอ่นหนา้นีน้ี ่ ฉนัอึง้เหมอืน 

ถูกน้ำเย็นราดรดดับความใคร ่ นี่มันเรื่องบ้าอะไรกัน แล้วฉันกำลังทำบ้าอะไร 

อยู่ นัวเนียกับผู้ชายที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะ และที่สำคัญกว่านั้น ทำไมฉันถึง 

มาทำเรื่องพรรค์นี้ในเวลาแบบนี ้ ทั้ง ๆ ที่กำลังอยู่ในงานประจำปีที่สำคัญที่สุด 

ครั้งหนึ่งเลยเชียวนะ

“ไม่ ไม่ได้...ฉันทำแบบนี้ไม่ได้” ฉันเซถอยหลัง ยกมือสั่นเทาขึ้น 

ปดิบงัรมิฝปีากเจอ่บวมของตวัเอง เขาเหลอืบตาขึน้จอ้งตาฉนั สมีรกตขุน่เขม้ 

ด้วยแรงปรารถนา ความโกรธเกรี้ยวลุกโชนขึ้นในแววตาของเขา

“สายไปแล้วละคนสวย ดูเหมือนคุณจะทำไปแล้วนะ”
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ความโกรธในตัวฉันเดือดพล่านเมื่อได้ยินเขาพูดเย้ยหยัน ฉันฉลาด 

พอที่จะอนุมานได้ว่าตัวเองเพิ่งกลายเป็นเหยื่ออีกรายในภารกิจพิชิตสาวช่วง 

หัวค่ำของเขา ฉันจ้องหน้าเขากลับ สีหน้าไม่รู้ร้อนรู้หนาวของเขาทำให้ฉัน 

อยากพ่นคำหยาบใส่

“คุณคิดว่าคุณเป็นใครถึงได้มาแตะต้องฉันแบบนี ้ ฉวยโอกาสจากฉัน 

ด้วยวิธีนี้” ฉันสบถใส่เขา ใช้ความโกรธกลบเกลื่อนความเจ็บปวดที่ฉันรู้สึก 

ไม่แน่ใจว่ารู้สึกหงุดหงิดตัวเองมากกว่าเดิมเพราะความใจง่ายของตัวเอง  

หรือเพราะเรื่องที่ว่าเขาฉวยโอกาสจากฉันตอนที่ฉันอยู่ในสภาวะปั่นป่วน  

หรือจริง  ๆ  แล้วเป็นเพราะว่าฉันรู้สึกอับอายที่ยอมสยบให้กับจุมพิตร้อนแรง 

และนิ้วเปี่ยมทักษะของเขาโดยที่ไม่รู้แม้แต่ชื่อเขาเลยกันแน่

เขายังจ้องหน้าฉันอยู่ ความโกรธพลุ่งพล่าน แววตาถมึงทึง “จริง 

หรือ” เขาเย้ยฉัน เอียงหัวไปด้านข้าง เอามือข้างหนึ่งเช็ดรอยยิ้มหยันที่หยิ่ง 

จองหองของตัวเอง ฉันได้ยินเสียงไรเคราสากระคายเมื่อเขาเอามือถูบนนั้น 

“คุณจะเล่นแบบนี้หรือ แล้วเมื่อกี้คุณไม่ได้ร่วมมือกับผมด้วยหรือไง คุณ 

ไม่ได้สั่นสะท้านอยู่ในอ้อมแขนของผมหรอกหรือ” เขาหัวเราะอย่างเหยียด- 

หยาม “อย่าทำตัวเป็น  สาวน้อยเรียบร้อย  แล้วหลอกตัวเองไปหน่อยเลยว่า 

คุณไม่ชอบมัน และไม่อยากได้เพิ่มอีก”

เขาสาวเท้าเข้ามาใกล้ ความขบขันหรืออะไรที่ดำมืดกว่านั้นก็ลุกโพลง 

ขึ้นในส่วนลึกของดวงตา เขายกมือข้างหนึ่งขึ้น ไล้นิ้วลงมาตามแนวกรามฉัน 

ทั้ง  ๆ  ที่ผงะถอย แต่ความร้อนจากสัมผัสของเขากลับจุดแรงปรารถนาที่ 

คุกรุ่นอยู่ลึก ๆ ในช่องท้องของฉันให้ลุกโชนขึ้นมาใหม ่ ฉันตำหนิร่างกายของ 

ตวัเองในใจโทษฐานทีห่กัหลงักนัไดล้งคอ “มาทำความเขา้ใจเรือ่งหนึง่กนักอ่น 

นะ” เขาคำรามใสฉ่นั “ผมไมส่นองถา้ใครไมเ่สนอ และเราทัง้คูก่ร็ูด้ ี คนสวย  

ว่าคุณเองเป็นคนเสนอ” เขาแสยะยิ้ม “อย่างเต็มใจ เสียด้วย”

ฉันสะบัดคางหนีปลายนิ้วของเขา ภาวนาให้ตัวเองเป็นคนที่สามารถ 

พูดอะไรได้ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม แต่เปล่าเลย แทนที่จะเป็นอย่างนั้น  

ฉันกลับนึกถึงมันช้าไปหลายชั่วโมงและรู้สึกว่าน่าจะพูดออกไป ฉันรู้ว่าฉัน 

จะทำทีหลัง เพราะไม่สามารถคิดหาวิธีด่าประณามผู้ชายที่มั่นใจเกินตัวแต่ 
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ถูกต้องสมบูรณ์แบบคนนี้ออกเลยสักวิธีเดียว เขาทำให้ฉันรู้สึกปั่นป่วนมาก 

จนอยากให้เขาสัมผัสฉันอีกครั้ง

“ท่าทีอ่อนแอน่าสงสารแบบนั้น มันอาจจะใช้ได้ผลกับแฟนของคุณ 

ที่ปฏิบัติกับคุณเหมือนเป็นเครื่องกระเบื้องบนชั้น บอบบางและชวนมอง  

แทบไม่ค่อยได้ใช้...” เขายักไหล่ “...แต่ยอมรับเถอะ คนสวย ว่านั่นน่ะ 

น่าเบื่อ”

“แฟนของ...” ฉันพูดตะกุกตะกัก “ฉันไม่ได้บอบบาง!”

“จริงหรือ” เขาตวัดเสียง เอื้อมมือมาจับคางของฉันไม่ให้ขยับในขณะ 

ที่จ้องตาฉัน “ออกจะชัดเจนเสียขนาดนี้”

“ไอ้ทุเรศ!” ฉันสะบัดคางหลุดจากอุ้งมือเขา

“อู้ววว์ ตัวเล็กแต่ใจเด็ดไม่เบา” รอยยิ้มเย่อหยิ่งของเขาช่างกวน 

ประสาทสิ้นดี “ผมชอบคนใจเด็ดเสียด้วยสิ คนสวย ไม่ใช่อะไรหรอกนะ  

มันแค่ทำให้ผมอยากร่วมรักกับคุณมากขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นเอง”

เลวที่สุด! ฉันอยากสวนกลับเสียจริงว่าเขาเป็นไอ้ทุเรศสำส่อนขนาด 

ไหน แล้วไหนจะเรื่องที่ฉันรู้ว่าเขาเพิ่งไป  “ทำความสนิทสนม”  กับใครอีกคน 

ในโถงทางเดินเมื่อไม่นานก่อนที่จะมาหาฉันอีก ฉันจ้องหน้าเขา ในส่วนลึก 

ของจิตใจคิดวนเวียนแต่ว่าเขาทำให้ฉันนึกถึงใครคนหนึ่งขึ้นมาราง  ๆ แต่ 

ช่างมันก่อน ฉันกำลังสับสน ก็เท่านั้นแหละ

ขณะที่กำลังจะอ้าปาก ฉันก็ได้ยินเสียงเดนตะโกนเรียกชื่อและรู้สึก 

โล่งใจเมื่อหันไปเห็นเขายืนอยู่สุดทางเดิน เขามองฉันแปลก  ๆ ดูค่อนข้างจะ 

ประหลาดใจกับสภาพกระเซอะกระเซิงของฉัน

“ไรล ี ฉันอยากได้รายชื่อนั่นแล้ว หาเจอหรือยัง”

“ฉนัวอ่กแวก่ไปหนอ่ยนะ่” ฉนัตอบพมึพำ ตาเหลอืบมองนายจอมหยิง่ 

ที่ยืนอยู่ข้างหลัง “ฉันกำลังจะออกไปแล้ว ฉันแค่...รอฉันด้วยนะ ตกลง 

ไหม”

เดนพยักหน้ารับ ในขณะที่ฉันหันไปเปิดประตูตู้เก็บของ รีบเก็บป้าย 

ประมูลที่หล่นกระจัดกระจายเต็มพื้นอย่างสง่างามเท่าที่จะทำได้ แล้วดันมัน 

ลงไปรวมกันในถุง ฉันออกจากตู้และพยายามไม่สบตา  เขา เมื่อเริ่มเดินไปหา 
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เดน และถอนหายใจเงียบ ๆ รู้สึกใจชื้นขึ้นที่ได้ออกมาสู่บริเวณที่คุ้นเคยกว่า  

และตอนนั้นเองที่ฉันได้ยินเสียงของเขาดังไล่หลังมาว่า “เรายังคุยกันไม่จบ 

นะ ไรล ี”

“ฝันไปเถอะ เอ.ซี.อี.1” ฉันโยนคำพูดกลับไป คิดในใจว่าคำย่อนี้ 

ช่างเหมาะกับเขาดีเหลือเกิน ก่อนที่ฉันจะรีบเดินต่อไปตามทางเดิน ยืดไหล่ 

ให้ตรงและเชิดหน้าสูงเข้าไว้  พยายามไม่ให้ความทระนงตัวของฉันต้อง 

ด่างพร้อย

ฉันรีบเดินไปหาเดน มิตรคู่คิดและเพื่อนร่วมงานที่ฉันสนิทที่สุด  

ใบหน้าอ่อนวัยของเขาแสดงความวิตกกังวลเมื่อฉันคล้องแขนกับเขา ลากเขา 

กลับไปที่งานปาร์ตี้ เมื่อเราเดินผ่านประตูหลังเวที ฉันจึงผ่อนลมหายใจ 

ออกมาเฮือกใหญ่โดยไม่รู้ตัวว่ากำลังกลั้นมันไว้ แล้วเอนหลังพิงผนัง

“เกิดอะไรขึ้นกับเธอน่ะ ไรลี เธอดูเหมือนยัยเพิ้งแน่ะ!” เขากลอกตา 

มองฉันขึ้นลง “แล้วมีอะไรเกี่ยวกับพ่อเทพบุตรด้านหลังโน่นหรือเปล่า”

กเ็กีย่วกบัพอ่เทพบตุรนัน่ทกุเรือ่งนัน่แหละ ทีจ่รงิฉนัอยากตอบแบบนี้  

แตเ่พราะอะไรไมรู่ถ้งึไดย้ัง้ปากเอาไว ้ “อยา่หวัเราะแลว้กนั” ฉนับอก มองเขา 

อย่างระแวง “ประตูห้องเก็บของปิดแล้วเปิดไม่ออก ฉันเลยติดอยู่ในนั้น”

เดนกลั้นหัวเราะ แสร้งเงยหน้ามองเพดานเพื่อไม่ให้หลุดขำออกมา  

“เรื่องแบบนี้ชอบเกิดขึ้นกับเธอคนเดียวเลยนะ!”

ฉันผลักไหล่เขาเล่น  ๆ “พูดจริง  ๆ  นะ นี่ไม่ใช่เรื่องตลกเสียหน่อย 

ฉันกลัวมากเลย เป็นเพราะโรคกลัวที่แคบน่ะ ไฟทุกดวงดับหมด แล้วมัน 

ก็พาฉันกลับไปที่อุบัติเหตุเมื่อตอนนั้น” แววตาของเดนฉายความวิตก “ฉัน 

ตกใจแทบสติแตก แล้วผู้ชายคนนั้นก็ได้ยินเสียงฉันร้องตะโกนและช่วยฉัน 

ออกมา เรื่องก็มีแค่นี้แหละ”

“แค่นี้เองเหรอ” เขาเลิกคิ้วถามเหมือนไม่เชื่อที่ฉันเล่า

ฉันพยักหน้า “ใช่ จริง ๆ ฉันสติแตกอยู่แค่นาทีเดียว” อันที่จริงฉันก็ 

 1 A.C.E. : เขียนติดกันแบบไม่ใช่ตัวย่อคือ Ace (เอซ) แปลว่า ยอดเยี่ยม สุดยอด ในเรื่อง 

ใช้ในความหมายประชดประชันซึ่งจะกล่าวในบทต่อ ๆ ไป
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ไม่ได้อยากจะโกหกเขาหรอก แต่ตอนนี้มันเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดที่ฉันจะทำ  

ยิ่งฉันยืนกรานหนักแน่นมากเท่าไร เขาก็ยิ่งเลิกสนใจเร็วขึ้นเท่านั้น

“เอาเถอะ แบบนั้นก็ไม่เลวร้ายนักหรอกสาวน้อย เพราะว่า อื้อหือ  

เขาดูดีจะตาย” ฉันหัวเราะกิ๊ก เดนโผเข้ามากอดฉันเร็ว  ๆ  ทีหนึ่ง “สู้ต่อไป 

และร่าเริงเข้าไว้ พักผ่อนเสียหน่อย เสร็จแล้วเราต้องการให้เธอกลับไป 

สนทนาเจ๊าะแจ๊ะกับแขกของเราต่อ อีกสามสิบนาทีเราจะเริ่มประมูลคู่เดต 

กันแล้ว”

ฉันมองตัวเองในกระจกห้องน้ำ เดนพูดถูก ฉันดูแย่มาก ผมเผ้าและเครื่อง 

สำอางที่แฮดดี้รูมเมตของฉันช่วยแต่งให้ดูเละเทะไปหมด ฉันหยิบกระดาษ 

ชำระ พยายามลบเครื่องสำอางบางส่วนเพื่อแก้ไขความเลอะเทอะ น้ำตา 

ทำให้ขอบตาที่ล้อมรอบนัยน์ตาสีม่วงของฉันแดงก่ำ และไม่ต้องสงสัยเลย 

ว่าทำไมลิปสติกที่ฉันทาไว้ถึงไม่ได้วาดอยู่บนริมฝีปากของฉันอย่างหมดจด 

งดงามเหมือนเดิม ปอยผมสีน้ำตาลเข้มหลุดลุ่ยออกมาจากกิ๊บที่ติดไว ้ ส่วน 

แนวตะเข็บของชุดที่ฉันสวมก็บิดเบี้ยวดูไม่จืด

ฉันได้ยินเสียงดนตรีทุ้มต่ำดังอยู่ที่อีกฟากของกำแพง  เสียงเพลง 

บรรเลงเป็นฉากหลังคลอเสียงคนนับร้อยซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้บริจาคกระเป๋า 

หนัก ฉันสูดลมหายใจลึก เอนหลังพิงขอบอ่างล้างหน้าครู่หนึ่ง

ฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมเดนถึงได้ถามว่าจริง  ๆ แล้วเกิดเรื่องอะไรขึ้นและ 

มีนายจอมหยิ่งนั่นมาเกี่ยวด้วยหรือไม่ ก็ฉันดูกระเซอะกระเซิงอย่างกับ 

อะไรดี!

ฉันขยับชุดให้ขอบชุดเกาะอกรูปหัวใจแนบกระชับตัวอย่างพอดี ใช้ 

มือลูบบนสะโพกให้เนื้อผ้าแนบไปกับส่วนเว้าส่วนโค้งบนเรือนร่าง แล้วเริ่ม 

จัดผมที่ลุ่ยออกมาให้เข้าที่เข้าทางอย่างเก่าด้วยกิ๊บ แต่ก็ยั้งมือไว้ เส้นผม 

หยักสลวยกลับคืนสู่สภาพเดิมของมันก็ดีเหมือนกัน ฉันเลยตัดสินใจว่า 

ตัวเองชอบผลลัพธ์นุ่มนวลที่เข้ากับภาพลักษณ์โดยรวมของฉันมากกว่า

ฉันล้วงมือลงไปในกระเป๋าถือที่เดนซื้อให้ แล้วจัดการแต่งหน้าใหม่ 

อีกรอบ เริ่มจากปัดมาสคาราบนแผงขนตาหนาตามธรรมชาติของตัวเอง  
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แล้วแต่งเส้นขอบตาที่เลอะเทอะเสียใหม่ ตาของฉันดูดีขึ้นเป็นกอง ไม่ได้ 

เลอเลิศอะไรนัก แต่ก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ฉันห่อปากเป็นรูปวงกลม วาด 

ลิปสติกบนริมฝีปากอวบอิ่ม เม้มปากเข้าหากัน แล้วก็เช็ดออก

ไม่ดีเท่าฝีมือแฮดดี้หรอก แต่ก็ดีพอแหละ ฉันพร้อมจะกลับไปร่วม 

งานเลี้ยงแล้ว
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2
เครื่องประดับอัญมณี  เสื้อผ้าดีไซเนอร์ และการ 
อา้งชือ่คนนัน้คนนี ้ เปน็สิง่ทีพ่บไดด้าษดืน่ในหมูผู่ม้ชีือ่เสยีง บคุคลในแวดวง 

สังคม และบรรดาผู้ใจบุญสุนทานที่มาชุมนุมกันแน่นขนัดในโรงละคร 

หลังเก่าแห่งนี้ ค่ำคืนนี้คือจุดสูงสุดของความพยายามที่ฉันทุ่มเทอย่างหนัก 

ตลอดปีที่ผ่านมา มันคืองานเลี้ยงที่จัดขึ้นเพื่อระดมทุนสำหรับค่าใช้จ่าย 

ส่วนใหญ่ที่จำเป็นต่อการวางรากฐานสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ ๆ 

และฉันก็ออกมาจากพื้นที่อุ่นใจของตัวเองแล้ว

เดนแอบกลอกตาให้ฉันจากอีกฟากหนึ่งของห้อง เขารู้ว่าจริง  ๆ  แล้ว 

ฉันอยากจะกลับไปบ้านอุปถัมภ์ที่มีพวกเด็กผู้ชายใส่ยีนและรวบผมหางม้า 

มากกว่า  ฉันปล่อยให้รอยยิ้มบาง  ๆ  ประทับบนริมฝีปากและพยักหน้า  

จากนั้นจึงจิบแชมเปญ

เวลานี้ฉันยังพยายามทำความเข้าใจสิ่งที่ฉันหลวมตัวปล่อยให้เกิดขึ้น 

ที่หลังเวที และความเจ็บใจเมื่อรู้ว่าฉันไม่ใช่คนแรกที่นายจอมหยิ่งคนนั้น 

ออกล่าในคืนนี้ ยังคงมึนงงกับการกระทำนอกลู่นอกรอยของตัวเองทั้งสอง 

ครั้ง และสับสนกับความเจ็บปวดที่ฉันรู้สึก ถูกต้อง ฉันคาดหวังไม่ได้ 

หรอกว่าผู้ชายที่จ้องแต่จะฟันสาวอย่างสายฟ้าแลบจะมีเจตนาอะไรอื่นถ้าไม่ใช ่

การส่งเสริมอัตตาของตัวเองที่เดิมก็ฟูฟ่องอยู่แล้ว

“อยู่นี่เอง ไรลี” เสียงหนึ่งขัดจังหวะความคิดของฉัน
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ฉันหันไปเจอเจ้านาย ชายร่างใหญ่เหมือนหมีที่สูงเกือบหกฟุตครึ่งผู้มี 

หัวใจที่ใหญ่กว่าใครที่ฉันเคยรู้จัก เขาดูเหมือนกับหมีเท็ดดี้ตัวโตเอามาก ๆ 

“เท็ดดี้” ฉันพูดขึ้นด้วยความสนิทสนมรักใคร่ ขณะที่เอนตัวไปใน 

อ้อมแขนที่เขาโอบรอบไหล่ฉันเพื่อสวมกอดอย่างรวดเร็ว “ดูเหมือนจะ 

ออกมาดีนะคะ คุณว่าไหม”

“ขอบคุณมากสำหรับความพยายามอย่างหนักของคุณ จากที่ผม 

ไดย้นิ เชค็เขา้มากนัใหพ้รึบ่เลย” รมิฝปีากของเขาโคง้ขึน้ รอยยิม้ทำใหค้ิว้เขา 

กระตุก “นี่ขนาดงานประมูลยังไม่ทันจะเริ่มด้วยซ้ำเลยนะ”

“แค่เพราะว่ามันเป็นวิธีระดมเงินที่ประสบความสำเร็จ  ก็ไม่ได้ 

หมายความว่าฉันจะต้องเห็นด้วยกับมันนะคะ” ฉันยอมรับอย่างไม่เต็มปาก  

พยายามไม่ให้ฟังดูคล้ายคนเจ้าระเบียบจนเกินไปนัก เรื่องคราวนี้เป็นวิวาทะ 

ที่เราโต้เถียงกันมานานนับครั้งไม่ถ้วนตลอดสองสามเดือนมานี้ ถึงแม้ว่านี่จะ 

เพื่อการกุศล แต่ฉันก็ไม่เข้าใจอยู่ดีว่าทำไมผู้หญิงคนหนึ่งจึงจะต้องเต็มใจ 

ขายตวัเองใหผู้ป้ระมลูทีใ่หร้าคาสงูสดุดว้ย ฉนัอดคดิไมไ่ดห้รอกวา่ ผูป้ระมลู 

คงอยากได้อะไรมากกว่าแค่การออกเดต เพื่อเป็นรางวัลตอบแทนการประมูล 

ที่เริ่มต้นด้วยเงินจำนวนถึงหนึ่งหมื่นห้าพันดอลลาร์

“มันคนละเรื่องกับการเปิดสถานบริการเลยนะ ไรลี” เท็ดดี้ยืนยัน  

เขามองข้ามไหล่ขวาของฉันไปยังแขกคนหนึ่งที่สะดุดความสนใจของเขา “อ้อ 

มีใครคนหนึ่งที่ผมอยากแนะนำให้คุณรู้จัก เหตุผลที่สำคัญมากเลยก็คือเขา 

เป็นลูกชายท่านประธานคนหนึ่งของเรา ซึ่ง...” เขาหยุดอธิบายเมื่อมีใคร 

คนหนึ่งเดินเข้ามาใกล้ “โดนาแวน! ยินดีที่พบคุณครับ” เขาทักทายอย่าง 

กระตือรือร้น พลางจับมือกับคนที่ยืนอยู่ข้างหลังฉัน

ฉันหันกลับไป ตั้งใจว่าจะทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ แต่กลับพบ 

แววตาพิศวงของนายจอมหยิ่งนั่นแทน

ให้ตายเถอะ! เป็นไปได้อย่างไรที่ฉันซึ่งอายุยี่สิบหกแล้วแท้  ๆ จู่  ๆ  

กลับรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นเด็กวัยรุ่นเงอะงะยังไม่แตกเนื้อสาวแทน เวลาครึ่ง 

ชั่วโมงที่ห่างเขามาไม่สามารถลดทอนอำนาจอันเกิดจากรูปร่างหน้าตาเร้าใจ 

ของเขา หรือแรงดึงดูดต้องห้ามที่เขากระตุ้นให้เกิดขึ้นในตัวฉันได้เลย ร่าง 
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สูงหกฟุตเศษของเขาอยู่ในชุดทักซีโดสีดำดูเนี้ยบ บ่งบอกถึงความมั่งคั่ง  

และการที่ฉันรู้ว่าใต้เสื้อสูทนี้มีร่างกายแกร่งกำยำซ่อนอยู่นั้น ก็ทำให้ฉัน 

ขบรมิฝปีากลา่งดว้ยความตอ้งการทีไ่มป่รารถนา แตถ่งึเขาจะมเีสนห่ด์งึดดูใจ 

แค่ไหนก็เถอะ อย่างไรฉันก็ยังโมโหอยู่ดี

ฉันกลับมาคิดอีกครั้งว่าเขาดูคุ้นหน้าอย่างไรก็ไม่รู้ ดูคล้ายกับใคร 

คนหนึ่งที่ฉันรู้จัก แต่ความตกใจที่เห็นเขาอีกครั้งกลบความคิดนี้จนหมด

เขายิม้เยาะใหฉ้นั ความขบขนัปรากฏใหเ้หน็อยา่งชดัเจน และทัง้หมด 

ที่ฉันคิดออกคือริมฝีปากคู่นั้นให้ความรู้สึกอย่างไรบนปากของฉัน นิ้วของเขา 

ที่กำลังประคองแก้วอยู่ตอนนี้ล่ะ มันส่งความรู้สึกแผ่ซ่านไปทั่วผิวเนื้อเปลือย 

เปล่าของฉันอย่างไร และไหนจะร่างสูงโปร่งของเขาที่เคยบดเบียดแนบชิดกับ 

ร่างของฉันอีกล่ะ

รวมไปถึงเรื่องที่เขาเป็นพวกตัณหาจัด เที่ยวทำความสนิทสนม  กับ 

ผู้หญิงคนอื่นก่อนจะมาทำให้ฉันเสื่อมเสียไปด้วย

ฉนัฉาบรอยยิม้จอมปลอมบนใบหนา้ ดวงตาจบัจอ้งโดนาแวน ขณะที ่

เท็ดดี้ซึ่งไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยแนะนำเราสองคนให้รู้จักกัน “มีใครคนหนึ่ง 

ที่ผมอยากแนะนำให้คุณรู้จัก เธอคือแรงขับเคลื่อนเบื้องหลังสิ่งที่คุณเห็นใน 

คืนนี้” เท็ดดี้หันมาทางฉันแล้ววางมือบนเอวด้านหลัง “ไรล ี โธมัส นี่คือ...”

“เราเคยพบกันแล้วค่ะ” ฉันขัดเขา ความหวานเลี่ยนไหลซึมออกมา 

จากคำพูดขณะที่ฉันฉีกยิ้มให้พวกเขา เท็ดดี้มองฉันแปลก  ๆ การเสแสร้ง 

ไม่จริงใจเป็นสิ่งที่เห็นได้ยากจากฉัน “แต่ยังไงก็ขอบคุณนะคะที่แนะนำให้ 

รู้จัก” ฉันพูดต่อ เลื่อนสายตาจากเท็ดดี้ไปยังโดนาแวน แล้วยื่นมือออกไป 

จับมือกับเขา ทำเหมือนเขาเป็นแค่ผู้สนับสนุนทางการเงินอีกคนหนึ่งเท่านั้น

เท็ดดี้ละสายตาจากฉันและพฤติกรรมแปลกประหลาด แล้วกลับไป 

ให้ความสนใจกับนายจอมหยิ่งแทน “สนุกไหมครับ”

“สนกุมากครบั” เขาตอบพมึพำและปลอ่ยมอืฉนัทีเ่ขาจบัไวน้านเกนิไป  

ฉันต้องหักห้ามใจไม่ให้ทำเสียงเฮอะแบบเยาะเย้ยออกมา เขาจะไม่สนุก 

ได้อย่างไรกัน ไอ้คนทุเรศหยิ่งจองหองเอ๊ย บางทีฉันน่าจะขึ้นไปบนเวที 

แล้วเกณฑ์พวกผู้หญิงที่มางานในคืนนี้ ลงคะแนนให้เห็นกันไปเลยว่าเหลือ 
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ใครบ้างที่เขายังไม่ล่อลวงไปทำมิดีมิร้าย

“คุณลองชิมอะไรบ้างหรือยังครับ ไรลีได้ตัวเชฟที่ดังที่สุดคนหนึ่งใน 

ฮอลลีวู้ดมาบริการเราถึงที่นี่เลยนะครับ” เท็ดดี้อธิบาย พยายามทำตัวเป็น 

เจ้าภาพที่สมบูรณ์แบบอยู่เสมอ

โดนาแวนมองหน้าฉัน ความขบขันอ้อยอิ่งอยู่ที่หางตา “ผมได้ชิม 

อะไรมานิดหน่อยแล้วตอนที่เดินเตร่อยู่หลังเวทีน่ะครับ” ฉันสูดลมหายใจ  

สังเกตได้ว่าเขากำลังประชดขณะเลื่อนสายตากลับไปที่เท็ดดี้ “ค่อนข้างผิด 

จากที่คาดไว้ แต่ก็ยอดเยี่ยมมากทีเดียว” เขาพึมพำ “ขอบคุณครับ”

ฉนัไดย้นิใครบางคนเรยีกชือ่เทด็ดี้ เขาหนัมามองฉนัอกีครัง้ดว้ยความ 

สงสัยก่อนจะเปลี่ยนเป็นขอโทษ “ขอตัวก่อนนะครับ มีคนต้องการตัวผม 

สักครู่หนึ่ง” เขาหนัไปพูดกับโดนาแวน “รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ได้พบคุณ 

อีกครั้ง ขอบคุณครับที่มา”

เราสองคนพยักหน้าเมื่อเท็ดดี้เดินจากไป ฉันนิ่วหน้าแล้วหันหลังเดิน 

ออกมาจากโดนาแวน อยากลบเขากับความทรงจำเกี่ยวกับตัวเขาออกไปจาก 

ค่ำคืนของฉัน

ทันใดนั้นเขาก็เอื้อมมือมาคว้าแขนของฉันอย่างรวดเร็ว แล้วดึงฉัน 

เข้าไปหาจนหลังของฉันปะทะเข้ากับร่างสูงโปร่งกำยำ ลมหายใจของฉัน 

แปรปรวนตอบสนอง ฉันหันไปมองรอบ  ๆ รู้สึกโล่งใจที่ดูเหมือนว่าทุกคน 

กำลังหมกมุ่นกับการสนทนาอยู่จนเราไม่ได้ไปดึงดูดความสนใจของพวกเขา

ฉันรู้สึกได้ว่าคางของโดนาแวนกำลังเสียดสีอยู่เหนือไหล่ของฉัน  

ขณะที่ปากของเขาขยับเข้ามาใกล้ใบหู “ทำไมถึงหงุดหงิดขนาดนั้นล่ะ มิส 

โธมัส” มีความเยือกเย็นร้ายกาจในน้ำเสียงของเขาซึ่งเตือนฉันว่าเขาไม่ใช่ 

ผูช้ายทีค่วรไปแหยใ่หโ้กรธ “เปน็เพราะวา่คณุไมส่ามารถสลดัหนทางอนัสงูสง่ 

ดีงามของคุณทิ้ง และยอมรับว่าแม้ในหัวของคุณจะพูดยังไง แต่ร่างกาย 

ของคุณกลับยิ่งต้องการสิ่งที่คุณคิดว่าผิดมากขึ้นเรื่อย  ๆ  ใช่ไหมล่ะ” เขา 

ปล่อยเสียงคำรามข่มขวัญต่ำลึกเข้ามาในหูของฉัน “หรือคุณฝึกทำตัวเย็นชา 

เสียจนมีนิสัยชอบปิดกั้นตัวเองจากสิ่งที่คุณต้องการ สิ่งที่คุณปรารถนา สิ่งที่ 

คุณรู้สึก”
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ฉันหัวเสีย พยายามดึงแขนออกจากการเกาะกุมของเขาอย่างไร้ผล  

นี่สินะที่เขาเรียกว่าพวกหมาป่าในคราบลูกแกะ ฉันหยุดดิ้นเมื่อมีคนอีกคู่เดิน 

ผ่านหน้าแล้วมองเราสองคนใกล้  ๆ พยายามคิดว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างเรา 

กันแน่ โดนาแวนปล่อยแขนฉันแล้วใช้มือลูบไล้แทน สร้างความรู้สึกตรึงใจ 

ในแบบสัมผัสของคนรัก ทั้ง ๆ ที่ฉันโกรธจัดหรืออาจจะเป็นเพราะสาเหตุนั้น  

สัมผัสของเขากลับยิ่งกระตุ้นความวาบหวามอย่างมากมายมหาศาลในทุก ๆ ที่ 

ที่ปลายนิ้วของเขาสัมผัสจนฉันขนลุกไปทั้งตัว 

ฉันรู้สึกได้ว่าลมหายใจของเขาเป่ารดเนินแก้มของฉันอีกครั้ง “น่า 

ตื่นเต้นมากเลย ไรลี พอรู้ว่าคุณ ตอบสนอง ต่อสัมผัสของผมรวดเร็วขนาดนี ้

มนัชา่งนา่เคลบิเคลิม้เสยีจรงิ” เขากระซบิขณะทีล่บูไลผ้า่นหวัไหลเ่ปลอืยเปลา่ 

ของฉัน “คุณรู้ว่าตัวคุณเองก็อยากสำรวจว่าทำไมร่างกายคุณถึงมีปฏิกิริยา 

แบบนี้กับผม คุณนึกว่าผมมองไม่ออกหรือว่าคุณเปลื้องเสื้อผ้าผมออกด้วย 

สายตา เพลิดเพลินที่ได้ร่วมรักกับผมด้วยปากของคุณ”

ฉันสูดหายใจแรงเมื่อเขาวางมือลงบนหน้าท้องของฉัน ดึงฉันกลับ 

เข้าไปชิดตัวเขาอย่างแนบแน่น จนฉันรู้สึกได้ว่าหลักฐานที่แสดงความตื่นตัว 

ของเขาบดเบียดอยู่กับแผ่นหลังส่วนล่างของฉัน

ทั้ง  ๆ  ที่โมโห แต่ฉันกลับรู้สึกตื่นเต้นเมื่อรู้ว่าฉันสามารถทำให้เขา 

มีปฏิกิริยาตอบสนองอย่างนี้ได้ แต่ก็อีกนั่นแหละ เขาน่าจะมีปฏิกิริยาตอบ 

สนองแบบนี้อยู่แล้วกับผู้หญิงจำนวนมาก ซึ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกเธอ 

คงเข้าไปสยบแทบเท้าเขาอยู่เป็นประจำ

“คณุโชคดนีะทีผ่มไมล่ากคณุกลบัเขา้ไปในตูเ้กบ็ของทีผ่มพบคณุขา้งใน 

นั้น แล้วสนองสิ่งที่คุณเสนอมา ทำให้คุณตะโกนเรียกชื่อผม” เขาขบใบหู 

ฉันเบา ๆ ทำให้ฉันต้องกลั้นเสียงครางแห่งความปรารถนาอันยากจะควบคุม 

ที่ทำท่าจะเล็ดลอดออกมา “บดขยี้คุณจนสมใจอยาก กำจัดคุณออกไปจาก 

ความคิดของผม แล้วค่อยแยกย้าย” เขาตบท้าย

ไม่เคยมีใครพูดกับฉันแบบนี้มาก่อน และฉันไม่เคยคิดด้วยว่าฉัน 

จะยอมให้ใครมาพูดกับฉันแบบนี ้ ทว่าคำพูดของเขา ความชัดเจนในสิ่งที่เขา 

พูดออกมา กลับทำให้ฉันรู้สึกเร่าร้อนขึ้นอย่างไม่คาดฝัน
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ฉันโกรธร่างกายของตัวเองมากที่มีปฏิกิริยาต่อผู้ชายขี้โอ่คนนี้โดยที่ 

ตวัฉนัเองไมไ่ดเ้รยีกรอ้ง เหน็ไดช้ดัวา่เขารูต้วัวา่มอีำนาจควบคมุเหนอืรา่งกาย 

ผู้หญิงมากขนาดไหน และโชคร้ายที่ตอนนี้มันคือร่างกายของฉัน

ฉันค่อย  ๆ  หันไปเผชิญหน้ากับเขาและหรี่ตาลง น้ำเสียงเยือกเย็นดุจ 

น้ำแข็ง “อวดดีจังเลยนะ เอซ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าปกติคุณเป็นพวกฟันแล้ว 

ทิ้งสินะ” เขาเบิกตากว้าง ทึ่งในความหยาบคายที่ฉันพูดออกมาอย่างไม่นึก 

ไม่ฝัน หรือบางทีเขาอาจจะแค่แปลกใจที่ฉันอ่านเขาออกเร็วขนาดนี้ ฉันจ้อง 

ตาเขา ร่างกายสั่นเทิ้มด้วยความโกรธ “คืนนี้คุณพยายามล่อลวงผู้หญิงมา 

กี่คนแล้วล่ะ” ฉันเลิกคิ้วด้วยความรังเกียจ ขณะที่ความรู้สึกผิดปรากฏขึ้น 

บนใบหน้าของเขาแวบหนึ่ง “อะไรกัน คุณไม่รู้หรือว่าฉันบังเอิญไปเจอคุณ 

กับการไล่ล่าช่วงหัวค่ำของคุณที่ซอกเล็ก ๆ หลังเวที” ดวงตาของเขาเบิกกว้าง  

ฉันพูดต่อ รู้สึกสนุกเมื่อได้เห็นสีหน้าแปลกใจของเขา “ผู้หญิงคนนั้นเล่น 

ตามเกมของคุณ แต่แล้วก็ปล่อยให้คุณรู้สึกต้องการมากขึ้นใช่ไหมล่ะ เอซ  

ทีนี้คุณก็เลยอยากจะพิสูจน์ว่าตัวเองเป็น  ลูกผู้ชาย  ขนาดไหน เพราะคุณ 

ตอบสนองความต้องการของเธอไม่ได้ คุณเลยต้องมาฉวยโอกาสเอากับ 

ผู้หญิงที่กำลังตื่นกลัวเพราะถูกขังอยู่ในตู้แทน ถามจริง ๆ เถอะ คืนนี้คุณใช้ 

คำพูดโกหกหลอกลวงผู้หญิงมากี่คนแล้ว มีผู้หญิงกี่คนแล้วที่คุณพยายาม 

จะประทับตรา”

“หึงหรือไง คนสวย” เขาเลิกคิ้ว ฉีกยิ้มกระหยิ่ม “เราจบเรื่องที่เรา 

เริ่มไว้ได้ทุกเวลานะ และคุณจะประทับตราผมแบบไหนก็ได้ตามใจชอบ”

ฉันใช้มือดันแผงอกเขาอย่างนุ่มนวลผลักเขาให้ถอยกลับไป ฉันคง 

สะใจไม่น้อยถ้าได้ลบรอยยิ้มเยาะนั่นออกจากหน้าเขา ประทับตราของฉัน 

ให้เขาด้วยวิธีนั้น “ขอโทษนะ ฉันไม่อยากเสียเวลากับพวกบ้องตื้นเกลียด 

ผู้หญิงอย่างคุณ เชิญไปหาคนอื่น...”

“ระวังหน่อย ไรลี” เขาเตือนแล้วคว้าข้อมือฉัน เขาดูอันตรายพอ  ๆ  

กับน้ำเสียงที่ใช้ข่มขู่ “ผมไม่ชอบให้ใครมาดูถูกผม”

ฉันพยายามกระชากข้อมือให้หลุด แต่เขายังจับมันไว้แน่น สำหรับ 

คนอื่น  ๆ  ในห้อง ภาพที่ออกมาดูเหมือนฉันกำลังวางมือบนหัวใจของเขา 
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ด้วยความเสน่หา พวกเขาไม่รู้สึกหรอกว่าการเกาะกุมของเขาแข็งแกร่งมาก 

เพียงใด

“งั้นฟังนี่นะ” ฉันทำเสียงเขียวใส่ รู้สึกเหนื่อยล้าเต็มทนกับเกมนี้และ 

อารมณ์อยากก่อสงครามของฉัน ความโกรธเข้าครอบงำแล้ว “คุณต้องการ 

ฉันก็แค่เพราะว่าฉันคือผู้หญิงคนแรกที่พูดคำว่าไม่ใส่หน้าหล่อ  ๆ  กับรูปร่าง 

แบบที่เชื้อเชิญให้ผู้หญิงเข้ามาจัดการของคุณ คุณเคยชินกับการที่ผู้หญิง 

ทุกคนต้องระทดระทวยลงแทบเท้าคุณ ตั้งใจจะเล่นคำน่ะ จนคุณมาเจอกับ 

ความท้าทาย คนที่มีภูมิคุ้มกันเสน่ห์ของคุณ คุณก็เลยไม่แน่ใจว่าจะตอบโต้ 

ยังไงดี”

แม้เขาจะยักไหล่ไม่แยแส แต่ฉันก็เห็นความขุ่นเคืองที่ซ่อนอยู่ลึก  ๆ  

เมื่อเขาปล่อยข้อมือฉัน “ถ้าผมเห็นอะไรแล้วชอบ ผมต้องเอามาให้ได้” เขา 

พูดอย่างไม่รู้สำนึก

ฉันส่ายหน้าพร้อมกลอกตา “ไม่ใช่หรอก ที่จริงคุณอยากพิสูจน์ 

ตัวเองว่าคุณสามารถครอบครองผู้หญิงทุกคนที่หลงผ่านเข้ามาในเส้นทางของ 

คุณได้ อัตตาของคุณมันบอบช้ำ ฉันเข้าใจ” ฉันปลอบใจเหมือนเขาเป็นเด็ก 

พลางตบแขนเขาเบา ๆ “เอาละ เลิกเหงื่อแตกได้แล้ว เอซ การแข่งคราวนี้ 

ฉันยอมแพ้”

เขาเลิกคิ้ว รอยยิ้มบาง ๆ ปรากฏบนริมฝีปากของเขา กล้ามเนื้อกราม 

ขบแน่นเต้นตุบ  ๆ  ขณะที่เขาจ้องฉันครู่หนึ่ง “มาพูดกันอย่างตรงไปตรงมา 

ดีกว่า” เขาโน้มตัวเข้ามา ห่างจากปากของฉันแค่ไม่กี่นิ้ว ประกายในแววตา 

เขาเตือนฉันว่าฉันทำเกินไปเสียแล้ว “ถ้าผมต้องการคุณ ผมก็สามารถ 

เอาตัวคุณมาและครอบครองคุณได้ทุกที่และทุกเวลา คนสวย”

ฉันทำเสียงเฮอะแบบที่ไม่สมเป็นกุลสตรี รู้สึกประหลาดใจกับความ 

อาจหาญของเขา แต่ก็พยายามทำเป็นไม่สนใจชีพจรของฉันที่กำลังเต้นอย่าง 

ถี่รัวกับความคิดนั้น “ระวังแพ้พนันแล้วกันนะ” ฉันเบะปากดูถูกแล้ว 

พยายามเดินหนี

เขาตวัดมือมารวบแขนฉันไว้อีกครั้ง หมุนตัวฉันกลับไปหาเขา ดังนั้น 

ฉันจึงยืนอยู่ใกล้เขามากจนมองเห็นชีพจรของเขาเต้นตุบ  ๆ ใต้กราม รู้สึกได้ 
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ถึงเนื้อผ้าเสื้อสูทของเขาเสียดสีกับแขนของฉันขณะที่แผงอกของเขากระเพื่อม 

ขึ้นลง ฉันเหลือบตาลงมองมือของเขาที่กำลังจับแขนของฉันอยู่ จากนั้น 

ก็เหลือบกลับขึ้นไปมองเขาเป็นเชิงเตือน แต่เขาก็ยังไม่ปล่อยมือ กลับยื่น 

หน้าเข้ามาใกล้จนฉันรู้สึกได้ว่าลมหายใจนุ่มนวลของเขากำลังเป่ารดเนินแก้ม 

ของฉัน ฉันเชิดหน้าใส่เขา ไม่แน่ใจหรอกว่าฉันกำลังเชิดคางขึ้นด้วยความ 

ท้าทายหรือกำลังรอจูบจากเขากันแน่

“โชคดีของคุณ ผมเป็นนักพนันเสียด้วย ไรลี” น้ำเสียงก้องกังวาน 

ของเขาแผ่วลงเหลือแค่เสียงกระซิบ “อันที่จริงบางครั้งผมก็ชอบการท้าทาย 

ดี  ๆ  อยู่เหมือนกัน” เขาพูดยั่ว รอยยิ้มเจ้าเล่ห์ระบายอยู่ตรงมุมปาก เขา 

ปล่อยแขนของฉัน แต่ไล้ปลายนิ้วอย่างเฉื่อยเนือยลงมาตามท่อนแขนส่วน 

ที่เหลือ สัมผัสแผ่วเบาจากนิ้วของเขาที่ครูดผิวเนื้อเปิดเผยของฉันส่งแรง 

สัน่สะทา้นลงไปตามแผน่หลงั “งัน้เรามาพนนักนั” เขาชะงกั พยกัหนา้ทกัทาย 

คนรู้จักที่เดินผ่านมา พาฉันกลับสู่โลกปัจจุบันขณะที่ตัวฉันเองลืมไปแล้วว่า 

เราอยู่ในห้องที่เต็มไปด้วยผู้คน

“แมค่ณุไมเ่คยสอนหรอืไงวา่เวลาทีผู่ห้ญงิบอกวา่ไม ่ เธอหมายความวา่ 

ไม่จริง ๆ เอซ” ฉันเลิกคิ้ว ทำหน้าดูถูกเหยียดหยาม

รอยยิ้มหยันเสแสร้งของเขากลับคืนมาอย่างเต็มเปี่ยม ขณะที่เขา 

พยักหน้ารับคำวิจารณ์ของฉัน “แม่ผมเคยสอนด้วยว่า ถ้าผมอยากได้อะไร  

ผมก็ต้องไล่ตามจนกว่าจะได้มันมา”

เลศิซะไมม่ ี ตอนนีฉ้นักลายเปน็คนรูจ้กัของพวกโรคจติชอบสะกดรอย 

แล้วหรือนี ่ พวกโรคจิตชอบสะกดรอยที่ทั้งหล่อ เซ็กซี ่ และกวนประสาท

เขายื่นมือมาเล่นปอยผมหยักสลวยข้างต้นคอของฉัน ฉันพยายาม 

ข่มอารมณ์ให้นิ่งเฉย ทั้งที่จริงแล้วฉันอยากจะหลับตาแล้วดื่มด่ำกับสัมผัส 

นุ่มนวลที่ปลายนิ้วของเขาหยอกล้อผิวเนื้อของฉันใจจะขาด รอยยิ้มหยัน 

ของเขาบอกฉันว่าเขารู้อยู่แล้วว่าสัมผัสของเขาส่งผลต่อฉันอย่างไร “งั้นก็ 

อย่างที่ผมว่าแล้วกัน ไรล ี เรามาพนันกัน”

ฉันขนลุกซู่เมื่อได้ฟังข้อเสนอของเขา หรือบางทีอาจจะเป็นสัมผัส 

ของเขาที่ส่งผลต่อฉัน “นี่มันไร้สาระสิ้นดี...”
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“ผมขอพนันว่าก่อนจบงานคืนนี้” เขาพูดแทรก ยกมือห้ามไม่ให้ฉัน 

ท้วง “ผมจะได้ออกเดตกับคุณ”

ฉันหัวเราะลั่นแล้วก้าวเท้าถอยออกมาจากเขา “ฝันไปเถอะ เอซ”

เขาจิบเครื่องดื่มอึกใหญ่ สีหน้าระแวดระวัง “คุณกลัวอะไรงั้นหรือ  

กลัวจะปฏิเสธผมไม่ลงหรือไง” เขาคลี่ยิ้มเจ้าเล่ห์ขณะที่ฉันกลอกตา “งั้น 

คุณก็ตกลงสิ ไม่เห็นมีอะไรจะต้องเสียเลย”

“แสดงวา่ถา้คณุได้เดตกบัฉัน อตัตาทีบ่อบชำ้ของคณุกจ็ะถกูซอ่มแซม 

งั้นสินะ” ฉันยักไหล่อย่างไม่แยแส ไม่นึกอยากเป็นส่วนหนึ่งของการเดิมพัน 

แบบนี้สักเท่าไร “พนันแล้วฉันจะได้อะไร”

“ถ้าคุณชนะ...”

“คุณหมายถึงถ้าฉันสามารถปฏิเสธเสน่ห์  ชวนลุ่มหลง  ของคุณได้ 

อย่างนั้นสิ” ฉันโต้กลับด้วยน้ำเสียงเสียดสี

“งั้นเอาใหม่ ถ้าคุณสามารถปฏิเสธเสน่ห์ชวนลุ่มหลงของผมก่อนจบ 

งานคืนนี้ได้ ผมจะมอบเงินบริจาค” เขากระดิกนิ้วในอากาศแสดงท่าทาง 

อะไรบางอย่าง “เอาอย่างนี้ ผมจะให้สักสองหมื่นดอลลาร์เป็นค่าเหนื่อยคุณ 

ก็แล้วกัน”

ฉันกลั้นหายใจพร้อมจ้องหน้าเขาอย่างตกตะลึง ด้วยเงินจำนวนนี้ 

ฉันยอมเล่นด้วยแน่นอน ฉันรู้อยู่แล้วว่าฉันไม่มีทางใจอ่อนเคลิ้มไปกับ 

โดนาแวนหรืออุบายหลอกล่อของเขา เจ้า  คนทุเรศหยิ่งจองหอง  นี่เด็ดขาด  

จริงอยู่ ฉันหลงติดกับดักการล่อลวงของเขาอยู่พักหนึ่ง แต่นั่นก็เพียงเพราะ 

ฉันไม่ได้รู้สึกแบบนี้  ไม่เคยถูกจูบแบบนี้  หรือถูกสัมผัสแบบนี้มานาน 

มากแล้ว

มาคดิดดู ีๆ ฉนัวา่ไมเ่คยมใีครทำใหฉ้นัรูส้กึไดถ้งึขนาดนีเ้ลยนะ แตก่ ็

อีกนั่นแหละ ฉันรู้ว่าไม่มีผู้ชายดี  ๆ  คนไหนกล้ามาจูบฉันทั้งที่ปากเขายังอุ่น 

มาจากปากของผู้หญิงอีกคนหนึ่งหรอก

ฉันมองเขานิ่ง ๆ พยายามมองหาหลุมพรางกับดักที่ซ่อนอยู่ บางทีมัน 

อาจจะไม่มีอะไรก็ได้ บางทีเขาอาจจะแค่ชอบทำกร่างจนหลงคิดไปจริง ๆ  ว่า 

ไม่มีใครต้านทานเสน่ห์เขาได้ ทั้งหมดที่ฉันรู้ก็คือฉันกำลังจะเพิ่มยอดเงิน 
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บริจาคในคืนนี้ของเราอีกตั้งสองหมื่นดอลลาร์

“แล้วพนันกันแบบนี้มันไม่ทำให้ภารกิจไล่ล่าหาคู่นอนตอนกลางคืน 

รายอื่น  ๆ  ของคุณกร่อยแย่หรอกหรือ” ฉันชะงัก มองสำรวจไปรอบห้อง  

“ดูแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ เอซ เมื่อคิดว่าตอนนี้คุณทำคะแนนไปได้แค่ 

ศูนย์ต่อสอง”

“ผมว่าผมจัดการได้” เขาหัวเราะเสียงดัง “อย่าห่วงเรื่องผมเลย ผม 

เก่งเรื่องสับรางอยู่แล้ว” เขาเล่นลิ้น พยายามเอาชนะฉันในเกมของฉันเอง  

“แล้วอีกอย่าง นี่เพิ่งจะแค่หัวค่ำ ผมนับแต้มของผมได้แค่ศูนย์ต่อหนึ่ง  

แต้มที่สองยังไม่เริ่มเสียหน่อย” เขาเลิกคิ้วให้ฉัน “อย่าคิดมากสิไรลี นี่ก็แค่ 

การพนัน ง่าย ๆ และตรงไปตรงมา”

ฉันยกมือขึ้นกอดอก การตัดสินใจนั้นง่ายมาก ทำอย่างไรก็ได้เพื่อ 

เด็ก  ๆ  ของฉัน “ไปเตรียมสมุดเช็คให้พร้อมเถอะ เอซ ไม่มีอะไรที่ฉันชอบ 

มากไปกว่าการพิสูจน์ว่าคนทุเรศหยิ่งจองหองอย่างคุณคิดผิดอีกแล้ว”

เขาจิบเครื่องดื่มของเขาอีกอึก สายตาไม่ละไปจากฉันเลย “มั่นใจ 

ในตัวเองจังเลยนะ”

“พูดได้เลยว่าการควบคุมตัวเองคือสิ่งที่ฉันภูมิใจ”

โดนาแวนก้าวเข้ามาใกล้ฉันอีกครั้ง “ควบคุมตัวเองอย่างนั้นหรือ”  

เขากระซิบ ความท้าทายเต้นเร่าอยู่ในดวงตาของเขา “ดูเหมือนเราจะเคย 

พิสูจน์ทฤษฎีนี้กันไปแล้วนะ ไรลี และดูแล้วก็ไม่เห็นจะจริงเลย แต่ถ้าจะ 

ให้ทดลองอีกครั้งผมก็ยินดีนะ...”

กล้ามเนื้อในแก่นกลางร่างของฉันบีบรัดแน่นสุดกำลัง ความปวดร้าว 

ที่แผดเผาอยู่ภายในเรียกร้องความผ่อนคลาย  ทำไมฉันถึงทำท่าเหมือน 

หญิงสาวที่ไม่เคยถูกผู้ชายสัมผัสมาก่อนนะ หรืออาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่ใช ่

สัมผัสของผู้ชายคนนี้น่ะสิ

“กไ็ด”้ ฉันบอก ยืน่มอืออกไปใหเ้ขาจบั “มนัคอืการพนนั แตข่อเตอืน 

ไว้ก่อนนะ ฉันไม่มีทางแพ้”

เขายื่นมือมาจับมือฉัน รอยยิ้มกว้างฉายเด่นบนใบหน้า แววตาเป็น 

ประกายสีมรกตเข้ม “ผมก็เหมือนกัน ไรลี” เขาพึมพำ “ผมก็เหมือนกัน”
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“ไรลี โทษทีนะที่ขัดจังหวะ แต่เราต้องการคุณเดี๋ยวนี้” เสียงหนึ่ง 

ดังขึ้นข้างหลังฉัน

ฉันหันไปเห็นสเตลล่า สีหน้าของเธอฉายความหวั่นวิตก ฉันมองไป 

ทางโดนาแวน “ขอโทษนะคะ ฉันต้องขอตัวก่อน” ฉันรู้สึกประดักประเดิด  

ไม่แน่ใจว่าควรจะพูดหรือทำอย่างไรดี

เขาพยักหน้ารับ “ไว้คุยกันต่อทีหลังครับ”

เมือ่เดนิออกมา ฉนัเริม่ไมแ่นใ่จวา่คำตอบของเขาคอืคำขูห่รอืคำสญัญา 

กันแน่


