บทนำ�
ภีม ไวยวัจน์ จ้องมองหญิงสาวรูปร่างบอบบางตรงหน้า

เธอสวยเสียจนเขาเกือบลืมหายใจ ปากนิด จมูกหน่ อย จิ้มลิ้ม
พริ้มเพรา นัยน์ตาด�ำขลับดูหวาดหวัน่ คล ้ายกระต่ายน้อยติดบ่วงแร้ว
นายพราน กอปรกับผิวขาวละมุนราวเปล่งแสงได้ยง่ิ ขับเน้นใหง้ าม
ผุดผ่องไปทัง้ ตัว
‘หวาน’ ค�ำ แรกที่ผุด ขึ้น มาในหัว ของชายหนุ่ ม แต่ นั่ น ยัง
ไม่รบกวนระบบประมวลผลอันเฉี ยบคมของเขาเท่ากับกลิน่ หอม
อ่อนๆ คลา้ ยดอกไม้สกั ชนิดที่ฟุ้งก�ำจายออกมาจากร่ างบาง ใช่
เขาเคยพบเธอมาแลว้ แต่ มนั นานจนรางเลือน อาจเป็ นสักครัง้
ทีเ่ ขากับแม่ไปกินขา้ วกับแม่ของเธอ หรือเขาไปหาพีช่ ายเธอทีบ่ า้ น
ทรวดทรงองค์เอวราวตุก๊ ตากระเบื้องเคลือบและกลิน่ หอมนวลก�ำลัง
ท ้าทายสัญชาตญาณนักล่าของภีมอย่างหนักพานให ้ปากคอแห ้งผาก
ชายหนุ่มพยายามรวบรวมสติทต่ี ่นื เพริด มือแกร่งเสหยิบน�ำ้ ขึ้นมา
จิบ ลอบส�ำรวจหญิงสาวทีย่ งั คงส�ำรวมกิริยา ก้มหน้าก้มตาสนใจ
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อาหารในจานมากกว่าเขา
‘ใจคอจะไม่สบตาว่าทีส่ ามีหน่อยเหรอครับ คุณผู ้หญิง’
ภีมนึกในใจด้วยความเอ็นดู เขาคงต้องรับบทผูท้ ลายความ
กระอักกระอ่วนใจนี้สนิ ะ ไม่เกินความสามารถนักแก้ปญ
ั หามือฉมัง
หรอก
หากว่ากันตามตรง ชายหนุ่ มรู้จกั ‘ว่าที่เจ้าสาว’ ของตน
น้อยมาก เนื่องจากพิธีแต่งงานที่จะจัดขึ้นในสัปดาห์หน้าเกิดจาก
ความเห็นพ ้องต้องกันของครอบครัวทัง้ สองฝ่ าย จะเรียกว่าคลุมถุงชน
ก็คงไม่ผดิ นัก แต่เขาไม่เคยเดือดเนื้อร้อนใจหรือแสดงท่าทีต่อต้าน
แต่อย่างใด ตรงกันข ้ามกลับคิดว่า ‘สะดวกดี’
การตัดสินใจแต่งงานของบุคคลทีเ่ พือ่ นฝูงต่างพะยีห่ ้อเสือร้าย
ไม่ ค ายกระทั่ ง กระดู ก ท�ำ เอาโซเชีย ลมีเ ดีย ลุ ก เป็ น ไฟ ส่ ง ผลให ้
แฮชแท็กเสือหมอบขึ้นอันดับหนึ่งภายในไม่ก่ชี ั่วโมง
สุภาพ จริงจัง ดุดนั ในบางเวลาคือนิยามของภีม ทัง้ การท�ำ
ธุรกิจเขี้ยวลากดินหรือเรื่องส่วนตัว ชายหนุ่มรับผิดชอบได้ดเี สมอ
ด้วยชืน่ ชอบความรูส้ กึ ยามเก็บเกี่ยวดอกผลแห่งความสมบูรณ์แบบ
ทีต่ นหมั่นรดน�ำ้ พรวนดิน เขาไม่ใช่คนเจ้าชู ้ ความรักสองสามครัง้
ที่ผ่านเขา้ มาในชีวติ หนุ่ มหล่อวัยสามสิบพิสูจน์แลว้ ว่าเขาเป็ นคน
รักเดียวใจเดียว ทุ่มเทใหท้ ุกความสัมพันธ์ แต่เมือ่ เดินทางมาถึง
จุดสิ้นสุด เขาไม่เคยนึกเสียใจ และยินดีหากการจากลานัน้ จะชักน�ำ
สิง่ ดีๆ เข ้ามาในชีวติ ของอีกฝ่ าย
หลังจบความสัมพันธ์เมือ่ สามปี ก่อน ภีมยังคงรอคอยรักแท ้
ทีจ่ ะมาเติมเต็มชีวติ แต่ในระหว่างทีร่ กั แท้ยงั เดินทางมาไม่ถงึ เจ้าของ
หุน่ วัวตายควายล ้มย่อมไม่รอเปล่า พกพาร่างสูง ผิวขาวเนียนเรียบ
แน่ นตึงไปออกก�ำลังกับเพื่อนๆ ตามสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น
ระเบีย ง ห อ้ งน�ำ้ และห อ้ งนอน ซีอีโ อหนุ่ ม ได้ช่ือ ว่ า ใจกว า้ งกับ
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เพือ่ นนอนเสมอ เพียงยอมใหเ้ ขาได้กินอิ่มนอนทับตามธรรมชาติ
ของผู ้ชายทีม่ คี วามต้องการทางเพศสูง นอกจากค่าตอบแทนทีไ่ ด้รบั
แล ้วยังมีโบนัสชิ้นโตตบท ้าย นับว่าช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให ้สาวๆ
พ่อพระแท ้ๆ!
ชายหนุ่มรูด้ วี า่ ภาพลักษณ์เสือร้ายเป็ นเพียงมายา แมวเชือ่ งๆ
ทีช่ อบปลาทูสขิ องจริง ภีมเป็ นลูกทีพ่ ่อแม่ภาคภูมใิ จ ประพฤติตวั
อยูใ่ นกรอบประวัตไิ ม่เคยด่างพร้อย อยูใ่ นโอวาทพ่อแม่ ตลอดชีวติ
เขาเดินตามทางทีท่ ่านขีดไว ้และพบว่าประสบความส�ำเร็จทุกๆ ด้าน
จึงไม่มเี หตุผลใหข้ บถหรือท�ำตัวนอกลู่นอกทาง คุณงามความดี
ทัง้ หมดเขายกให ้ท่านทัง้ สอง
หากชี วิต เปรี ย บเหมือ นนาวาล�ำ น้อ ยที่ล่ อ งลอยอยู่ ก ลาง
มหาสมุทร บิดามารดาก็คอื เทวดาประจ�ำตัวทีค่ อยปัดเป่ าคลืน่ ยักษ์
และลมพายุ นาวาอย่างเขาจึงแล่นต่อบนผืนน�ำ้ นิ่งได้ เมือ่ ทราบว่า
คุณแม่สุดทีร่ กั หาคู่หมายไว้ให้ ภีมไม่คดิ ปฏิเสธพรหมลิขติ ฝี มอื แม่
บันดาลชักพา อีกหนึ่งความปรารถนาดีท่ผี ูเ้ ป็ นแม่ย่อมไตร่ตรอง
และมองทะลุปรุโปร่งดีแล ้ว หนุ่ม (เกือบ) โสดไร้พนั ธะจึงต้องรีบ
เก็บกวาดงานเลี้ยงทีต่ อ้ งเลิกราเสียทีให ้เรียบร้อย ก่อนจะตอบตกลง
“แม่วา่ ดี ภีมก็วา่ ดีครับ”
ใช่ ว่าสิ้นหวังกับการรอคอยรักแท ้ แต่ หากความเหมาะสม
ตามผู้ใหญ่เห็นควรท�ำให้ชวี ติ ง่ายขึ้น ชายหนุ่มก็ไม่ลงั เล ทัง้ ยังอยู่
ในวัย สั่ ง สมความมั่ ง คั่ ง และก�ำ ลัง มองหาคู่ ชีวิต ที่ท ดั เทีย ม การ
ลงหลักปักฐานโดยสองครอบครัวเห็นชอบเปรียบเสมือนอ�ำนวยพร
ให ้เขาคว ้าชัยทุกศึกในสนามชีวติ ทีร่ ออยู่ข ้างหน้า
“ชีวิต ภีม สมบู ร ณ์ดีอ ยู่ แ ล ว้ ชีวิต คู่ จ ะพู น สุ ข ให้ภีม ยิ่ง ขึ้น ”
คุณหญิงกัลยากล่าวด้วยความยินดี
ภีมกระแอมเล็กน้อย หวังใหห้ ญิงสาวเงยหน้าขึ้นมามอง
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ก่ อนตัดสินใจเริ่มต้นบทสนทนาง่ายๆ เพื่อก�ำจัดบรรยากาศชวน
อึดอัด
“อร่อยไหมคะ น้องบัว”
“อร่อยค่ะ” คนตัวเล็กตรงหน้าตอบ
‘เสียงก็หวาน’ ชักอยากรูแ้ ล ้วสิวา่ หวานทัง้ ตัวหรือเปล่า ‘เดต’ นี้
นับ เป็ น ครัง้ แรกที่ท งั้ คู่ ได้ใช้เ วลาส่ ว นตัว ร่ ว มกัน แม จ้ ะเกิด ขึ้น
หลังก�ำหนดฤกษ์แต่งก็ตาม ขอ้ มูลของเขาและเธอไม่ใช่ความลับ
ระหว่างเรา หญิงสาวดวงหน้าหมดจดถูกเลี้ยงดู ประคบประหงม
ราวกับไข่ในหินที่อยู่ในชัน้ หินอีกที ด้วยเกรงว่าภยันตรายทัง้ ปวง
จะพรากดวงใจของบ ้านไปไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง จึงส่งเธอเข ้าโรงเรียน
การเรือนชื่อดังในสวิตเซอร์แลนด์
ความรู้ในมหาวิทยาลัยไม่ใช่ ส่งิ จ�ำเป็ นเมื่อทุกคนยินดีคาบ
อาหารมาป้ อนใส่ปากนกน้อยในกรงทองฝังเพชรเช่นเธอ พวกเขา
ทัง้ ภูมิใจและอุ่นใจที่เธอเติบโตมาโดยถึงพร้อมความดีงามและ
งดงาม กระนัน้ ไม่อาจวางใจเหล่าภมรที่ผลัดกันมาเยี่ยมหน้ามอง
ไม่ขาดสาย คงถึงเวลาทีเ่ ธอต้องมีคนดูแลตลอดชีวติ เสียที
“ปี น้ ีนอ้ งบัวอายุเท่าไรแล ้วคะ” เอ่ยถามทัง้ ที่รูค้ ำ� ตอบเพราะ
อยากฟังเสียงหวานๆ อีกสักที
“ยีส่ บิ ห ้าแล ้วค่ะ” หญิงสาวยังประหยัดค�ำพูดเหมือนเดิม
“พีอ่ ายุเท่านายบอม อนุญาตให้เรียกพีไ่ ด้ค่ะ” เสียงทุมเอ่
้ ยขึ้น
อย่างเป็ นมิตรก่อนส่งยิ้มจริงใจให ้
“ค่ะ พีภ่ มี ” ว่าง่ายแบบนี้ภมี ชอบ คนตัวโตกระหยิม่ ยิ้มย่อง
“ว่าแต่ ทำ� ไมคุณป้ าถึงตัง้ ชื่อว่าบัวล่ะคะ ฉี กแนวจากพี่บูม
กับนายบอมเลย” ชายหนุ่มสนิทคุน้ เคยกับพีช่ ายเธอจนเรียกได้วา่
ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่ วีรกรรมโลดโผน ห่าม เซี้ยวใดๆ ทีเ่ คย
ร่วมสังฆกรรมกันมา ต้องยกให ้คนต้นคิดอย่างเจ้าสองคนนัน้
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คุ ณ ป้ าเคยพู ด ทีเ ล่ น ทีจ ริ ง ว่ า สมรู ร้ ่ ว มคิ ด กัน ทีไ รเหมือ น
ลูกระเบิดย่อมๆ สมชื่อบูมกับบอม ทีส่ ำ� คัญใครกล ้าแตะน้องน้อย
ละก็ จะกลายเป็ นระเบิดปรมาณูทนั ที ภีมคร้านจะใส่ใจโหมดพีช่ าย
ที่แสนดีของเจ้าพวกนัน้ กระทั่งได้พจิ ารณาเธอเต็มตาจึงเขา้ ใจว่า
ท�ำไมต้องหวง หลายปี ท่ผี ่านมาเขามัวท�ำอะไรอยู่ นึกแลว้ อยาก
เขกกะโหลกตัวเอง เกือบพลาดไปแล ้วเชียว
“คุณแม่อยากได้ลูกสาวมากค่ะ เลยไปท�ำบุญถวายดอกบัว
ทีว่ ดั หลังจากนัน้ คุณแม่กต็ งั้ ครรภ์บวั ”
“อย่างนี้น่ีเอง” สงสัยจะได้กลิน่ หอมละมุนเหมือนดอกไม ้เป็ น
ของแถมด้วยสินะ เธอดูผ่อนคลายเมือ่ พูดถึงครอบครัว
ภีมรุ กต่ อไม่รอเสียเวลาตามประสานักธุ รกิจเขี้ยวลากดิน
รู เ้ ขารู เ้ รารู ว้ ่าเธอคิดอย่างไรกับการแต่ งงานครั้งนี้ ย่ อมจัดการได้
ง่ายขึ้น อะไรทีเ่ ธอไม่ชอบ เขาจะไม่ทำ� เช่นเดียวกัน ถ ้าเขาไม่ชอบ
เธอก็ตอ้ งไม่ทำ�
“พี่รูว้ ่าน้องบัวอาจจะยังไม่คุน้ เคยกับพี่เท่ าพี่บูมนายบอม
แต่เรายังมีเวลาเรียนรูก้ นั ทัง้ ชีวติ แบบนี้ดไี หมคะ”
เป็ นครัง้ แรกที่หญิงสาวกลา้ สบตาเขา แม้ขดั เขินจนใบหน้า
แดงเรือ่ แต่ยงั ใจดีสู ้เสือ รวบรวมความกล ้าก่อนจะเอ่ยชัดถ ้อยชัดค�ำ
กับร่างใหญ่ตรงหน้า
“บัวยินดีค่ะ”
ภีมจ�ำไม่ได้ว่าใจเขาเคยเต้นแรงแทบทะลุออกมานอกอก
เมื่อใด ค�ำตอบสัน้ ๆ เสมือนน�ำ้ ทิพย์ชโลมใจแหง้ ผาก เธอยินดี
จับมือเขาก้าวเดินไปพร้อมกัน ชายหนุ่มแน่ใจว่าคงชอบเธอได้ไม่ยาก
และบางทีความชอบนัน้ อาจเปลีย่ นเป็ นรักได้ในสักวัน
“พีส่ ญ
ั ญาว่าจะดูแลน้องบัวในฐานะภรรยาเป็ นอย่างดีค่ะ”
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ห้องหอรอรัก

ง านแต่งระดับยักษ์ท่ีผูค้ นในสังคมและโลกโซเชียลต่าง

ใหค้ วามสนใจเพิง่ ผ่านพน้ ไป ภาพคู่บ่าวสาวนั่งพับเพียบพนมมือ
รับ พรจากผู้ใ หญ่ ท งั้ สองฝ่ ายดู เ หมาะสมกัน ราวกิ่ง ทองใบหยก
ยังความปลาบปลื้มแก่ผู ้รอส่งตัวบ่าวสาวเข ้าหอ
“พ่อขอฝากน้องด้วย หนักนิดเบาหน่อยก็อภัยให้กนั ขอให ้
ชี วิต คู่ ข องลู ก ทัง้ สองประสบแต่ ส่ิง ดี ง าม ถือ ไม เ้ ท า้ ยอดทอง
กระบองยอดเพชรนะลู กนะ” บิดาของนลินน�ำ้ ตาคลอเมื่อลู กรัก
ก�ำลังจะจากอก โผบินสู่ออ้ มกอดของสามี
“ภีมเป็ นลูกทีด่ ขี องพ่อแม่มาตลอด พ่อเชื่อใจและไว้ใจว่าภีม
จะดูแลน้องได้ดี สร้างครอบครัวทีอ่ บอุ่น เป็ นเสาหลักให ้ครอบครัว
ได้พง่ึ พิง” บิดาเขากล่าวด้วยความภูมใิ จหลังลูกชายเป็ นฝั่งเป็ นฝา
เวลา 22.09 นาฬกิ า เหลือเพียงบ่าวสาวในหอ้ งหอ นลิน
ในชุดเจ้าสาวสีงาช้างงดงามราวภาพวาดยังคงนั่งนิ่ง ก้มหน้างุด
รู้สกึ ประดักประเดิด มือบางบีบแล ้วคลายสลับกันไม่ช่วยลดความ
10 ใจหวงรัก

ปั่นป่ วนมวนท ้อง เธอเข ้าหอกับเขาแล ้ว ต่อไปก็ตอ้ ง...ร่วมหอ
“น้องบัวอยากอาบน�ำ้ ให ้สบายตัวก่อนไหมคะ”
เสียงทุม้ ดังขึ้นขา้ งหู จิตใจฟุ้ งซ่านไปไกลจนไม่ทนั สังเกต
ร่ า งหนาที่ม านั่ ง ซ อ้ นหลัง ลมหายใจร้อ นลวกรดต้น คอท�ำ เธอ
ขนลุกเกรียวสะดุง้ น้อยๆ
“ค่ะ อาบค่ะ” นลินตอบละล�ำละลั
่ ก
“พี่ช่ ว ยนะคะ” คนใจดีอ าสาช่ ว ยรู ด ซิป หลัง ให ้ พลางสู ด
กลิน่ หอมอบอวลเฉพาะตัวของนลินเข ้าไปเต็มปอด
วันนี้เจ้าสาวของเขางามพิลาศราวกับนางฟ้ าตกสวรรค์ ไม่สิ
ไม่ได้ตกสวรรค์เสียหน่ อย แต่ตกลงมาบนตักภีมและก�ำลังจะได้
ขึ้นสวรรค์ในไม่ชา้ ชายหนุ่ มช้อนร่ างแน่ งน้อยขึ้นมานั่งตักอย่าง
นุ่ ม นวลก่ อ นมือ แกร่ ง จะปฏิบ ตั ิก ารลอกคราบช้า ๆ ตรงข า้ มกับ
ความรุ่มร้อนในใจทีอ่ ยากสวมวิญญาณหนุ่มโฉดฉีกทึ้งชุดเจ้าสาวนี่
ชะมัด แต่กลัวแม่กระต่ายน้อยจะตืน่ ตูมวิง่ หนีไปเสียก่อน อยากกิน
เหยือ่ โอชะใจต้องนิ่ง เขาอยากให้คนื แรกของเราเป็ นความทรงจ�ำดีๆ
ของเธอ ท ้องนิ้วสากไล ้ตามแนวไหล่อย่างเผลอไผล
“พะ พอแล ้วค่ะพีภ่ มี ให้บวั ถอดเองนะคะ” ร่างบางแดงเถือก
เป็ นกุง้ ต้มหันมาเผชิญกับเขา สองแขนปกปิ ดเต้าอวบลน้ ทะลัก
แทบไม่มดิ
“พีภ่ มี หลับตาก่อนนะคะ”
ชายหนุ่มท�ำตัวว่าง่ายผิดปกติยอมใหภ้ รรยาหมาดๆ ผละไป
จากอ้อมกอด ก่อนถอนหายใจเฮือกใหญ่ ทิ้งตัวแผ่หลาบนเตียงนุ่ม
‘โลกนี้ ม นั มีแ ผ่ น ปิ ด นมที ่ไ ม่ ปิ ด อะไรด้ว ยเหรอวะ’ นวัต กรรม
บราปี กนกสร้างความหงุดหงิดใจใหค้ นนิยมคุยตัวต่ อตัวเสื้อผา้
ไม่เกีย่ วพอสมควร ได้เมียสวยหยดย้อยว่าดีแล ้ว ได้เมียสวยนมสวย
ยิง่ กว่าถูกรางวัลทีห่ นึ่ง
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“หึๆ” ภีมหัวเราะเบาๆ ในล�ำคอ เธอเชือ่ จริงๆ หรือว่าเต้าคัปดี
คู่นนั้ จะเล็ดลอดสายตาเขาไปได้ แค่นึกภาพตามร่างกายเขาก็เริ่ม
พลุง่ พล่าน ชายหนุ่มข่มใจรีบลุกไปอาบน�ำ้ ทีห่ ้องนอนแขกข ้างๆ ทันที
นลินผุดนั่งหลังตรงเมื่อเห็นสามีเปิ ดประตู เขา้ มาในสภาพ
เกือบเปลือย เอวสอบพันผา้ เช็ดตัวจะหลุดแหล่มหิ ลุดแหล่ เผย
กล ้ามท ้องหนั่นแน่นและไรขนดกด�ำก�ำลังสาวเท ้าตรงมาหาเธอ
“น้องบัวเช็ดผมให้พห่ี น่อยสิคะ” ว่าพลางนั่งลงทีป่ ลายเตียง
รอรับการปรนนิบตั จิ ากภรรยา หญิงสาวถือผ ้าเช็ดผมมายืนตรงหน้า
ก่อนไหว ้เขาด้วยกิรยิ านอบน้อม ภีมงงเป็ นไก่ตาแตก
“ขอโทษนะคะ”
“เราเป็ นสามีภรรยากันแล ้ว ไม่ตอ้ งเกรงใจค่ะ น้องบัวมีสทิ ธิ์
เต็มทีใ่ นตัวพี”่ เมียเขาหนอ ช่างน่าเอ็นดู
นลินลงน�ำ้ หนักเบามือกึ่งนวดผ่อนคลายหนังศีรษะ พิธีเช้า
จรดงานเลี้ยงตอนค�ำ่ เล่นเอาบ่าวสาวหมดแรง ภีมคงเหนื่อยกว่าเธอ
หลายเท่าเพราะเป็ นคนให้สมั ภาษณ์สอ่ื และคอยตอบค�ำถามบรรดา
แขกที่มาร่ วมงาน เธอพูดไม่เก่ งแถมออกอาการประหม่าเมื่ออยู่
ท่ามกลางฝูงชน เจ้าบ่าวเป็ นคนช่างสังเกต จึงใช้ตนเองเป็ นก�ำแพง
หนาบดบังเธอจากสายตาและแสงแฟลช
“เจ้าสาวผมขี้อายครับ” ภีมตอบข�ำๆ แต่ เธอรู ว้ ่าเขาก�ำลัง
ปกป้ องเธอ มืออุน่ ทีก่ มุ ไว ้ถ่ายทอดความรูส้ กึ มัน่ คงปลอดภัย พีภ่ มี
ใจดีกบั เธอเหลือเกิน เธออยากตอบแทนเขาบา้ ง อย่างน้อยคืนนี้
ก็ได้ช่วยให ้เขานอนหลับสบาย
“ถ ้าเจ็บบอกนะคะ” หญิงสาวเอ่ยเสียงเบา
“ไม่เจ็บค่ะ สบายทีส่ ุด” ภีมงึมง�ำ หลับตาเคลิ้มไปกับสัมผัส
อ่อนโยน กลิน่ หอมละมุนลอยมาเตะจมูก ‘กลินนี
่ ้ อกี แล ้ว’ ชายหนุ่ม
ลืมตาขึ้นช้าๆ ปรับสายตามองภาพตรงหน้า อกอวบภายใต้เสื้อนอน
12 ใจหวงรัก

ผา้ ฝ้ ายสีเรียบก�ำลังชี้หน้าเขาอยู่ ชายหนุ่มลอบกลืนน�ำ้ ลาย ภาวนา
ให ้เสร็จไวๆ ก่อนทีเ่ ส ้นความอดทนจะขาดผึง
เขาเป็ นเพียงปุถชุ นกลัดมันทีช่ ่นื ชอบและหลงใหลในเพศรส
วัวเคยค้ามา้ เคยขีต่ ่างรู ก้ นั ดีว่ากามกรีฑาของภีมหนักหน่ วง ดุดนั
และยาวนาน เพียงกระตุน้ ให ้ถูกจุด ลาวาเดือดปุดภายใต้หน้ากาก
สงบนิง่ ก็พร้อมจะปะทุข้นึ มาทันที กลิน่ ประจ�ำตัวของนลินเป็ นแรงขับ
ชัน้ ดี กระตุน้ เลือดในกายให้ไหลไปรวมจุดเดียว แมห้ มายมาด
จะร่วมหอกับเธอคืนนี้แต่กอ็ ดตืน่ เต้น ตืน่ ตาตืน่ ใจกับความอลังการ
ของภูเขาสองลูกนั่นไม่ได้
“เรียบร้อยแลว้ ค่ะพีภ่ มี ” เสียงระฆังสวรรค์ดงั ขึ้น หยุดทุก
จินตนาการวาบหวาม นลินยิ้มตาหยีทา่ ทางพออกพอใจทีไ่ ด้ดูแลเขา
ภีมไม่รอช้า ตวัดเอวบางลงมานั่งบนตักก่อนจะหอมแก้มนวลเนียน
ฟอดใหญ่
“อุย๊ ” คนตัวเล็กตกใจขืนตัวจะลุกหนี
“ใหร้ างวัลคนเก่ งไงคะ นวดสบายจนพี่เกือบหลับ คราวนี้
ตาพีด่ ูแลน้องบัวบา้ ง” นิ้วเรียวทัดผมใหเ้ ธออย่างแผ่วเบา ค่อยๆ
ผละมาเชยคางสวยได้รูป ล�ำแขนแกร่งอีกข ้างรัง้ คนในอ้อมกอดไว ้
ไม่ใหข้ ยับหนี ก่ อนประทับริมฝี ปากร้อนบนล�ำคอระหง ขบเมม้
หยอกเย้า เป่ ารดลมหายใจอุน่ จัด ปลายลิ้นไล ้เล็มขึ้นมาชิมกลีบปาก
อิม่ สีแดงฉ�ำ่
คนมากประสบการณ์ใช้ความช�ำ่ ชองหลอกล่อดูดดึงกลีบปาก
ล่า งพร้อ มกับ เลื่อ นมือ มาประคองท า้ ยทอยให เ้ ธอรับ จุม พิต เขา
อย่างถนัดถนี่ ลิ้นร้ายดุนดันเขา้ ไปชิมโพรงปากหวาน ควานหา
เรียวลิ้นเล็ก เกี่ยวกระหวัดด้วยจังหวะนุ่ มนวล เฝ้ าปลุกเร้าแกม
ปลอบโยนคนไม่ประสา
“บัวจ๋า หายใจด้วยค่ะ” เสียงพร่าดึงสติหญิงสาวให ้กลับมา
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“ท�ำไมทัง้ หอมทัง้ หวานขนาดนี้ล่ะคะ พีจ่ ะไม่ไหวแล ้วคนดี”
ว่าพลางซุกไซ ้ซอกคอสูดดมความหอมหวานอีกระลอก
“พะ พีภ่ มี คะ”
“รูส้ กึ ยังไง บอกพีบ่ ้างสิคะ”
“บะ บัวอายค่ะ” น�ำ้ เสียงอู้อ้ ตี อบมา
“อายอย่างเดียวเหรอคะ”
สองมือไม่อยูน่ ่งิ อีกต่อไป ช้อนร่างแน่งน้อยทอดนอนบนเตียง
จัดการลอกคราบหญิงสาวก่อนฝังใบหน้าคลุกเคล ้าทรวงอิม่
“สวยเหลือเกิน บัวขา”
“ดะ เดีย๋ วก่อนค่ะ พีภ่ มี ” เข ้าใจว่าตนผลักศีรษะเขาออก แต่
นิ้วบางกลับท�ำได้เพียงสางเรือนผมดกด�ำเพือ่ ระบายความรูส้ กึ ทีเ่ ธอ
เพิง่ เคยรูจ้ กั คนตัวเล็กไร้ทางสู ้ พยายามพลิกหนี มีหรือจะรอดพ ้น
กรงเล็บราชสีห ์
“คราวหลัง ไม่ ต อ้ งใส่ บ ราเข า้ นอนแล ว้ นะคะ อึ ด อัด แย่
เลย”
“ปะ ปิ ดไฟก่อนนะคะ พี่ภมี ” เศษเสี้ยวสติท่หี ลงเหลืออยู่
ร้องขอ
“ปิ ดท�ำไมคะ พีอ่ ยากเห็นน้องบัวชัดๆ บัวจ๋า ฟังนะคะ เซ็กส์
ไม่ใช่เรื่องน่าอายเลย มันเป็ นธรรมชาติของมนุษย์ คืนนี้พอ่ี ยากให ้
เรามีความสุขร่วมกันนะคะ”
เขากดจูบหนักๆ ที่ขมับใหก้ ำ� ลังใจ ริมฝี ปากร้อนและเล็ม
บัวตูมสีหวาน
มือสากผละมาลูบไลส้ ะโพกกลมกลึง เรื่อยมาจนถึงต้นขา
สร้างความปั่นป่ วนใหร้ ่ างสาวราวกับมีผีเสื้อพันตัวบินอยู่ในทอ้ ง
นลินบิดเร่าด้วยความทรมาน เสียวซ่านไม่อาจเก็บเสียงคราง
เมือ่ สัมผัสได้ถงึ ความพร้อม ชายหนุ่มจึงหยัดกายขึ้นมา นลิน
14 ใจหวงรัก

งุนงงไปชัว่ ขณะก่อนเข่าสองข ้างจะถูกกดแนบข ้างล�ำตัว เปิ ดเปลือย
ทุกอณู ต่อสายเขา
“ว ้าย” มือเล็กผวามาปิ ดไว ้
“ไม่ตอ้ งอายค่ะ” ชายหนุ่มก้มลงไปจูบมือเธอแผ่วเบา
คนนอนระทดระทวยสิ้นก�ำลังขัดขืน สายตาคมปลาบวาวโรจน์
เมือ่ ได้เชยชมความงามตรงหน้า
“ครัง้ แรกอาจจะเจ็บบ ้าง อดทนนะคะ พีจ่ ะท�ำเบาทีส่ ุด”
ชายหนุ่ มจัดการปลดเปลื้องสิ่งกีดขวาง หญิงสาวหลับตาปี ๋
หน้าแดงเป็ นลูกต�ำลึงสุก เกิดมาไม่เคยเห็นผู ้ชายโตเต็มวัยล่อนจ้อน
แต่กบั เขา...ทีเ่ ป็ นสามีเธอ
“บัวขา มองพีส่ คิ ะ”
หญิงสาวบังคับสายตาให ้อยู่บริเวณแผงอกเขา
“ดีไหมคะ ชอบไหม”
หญิงสาวเสหลบตา ไม่รูจ้ ะตอบอย่างไร คนตัวโตโน้มกายลง
เป็ นสัญญาณว่าบทเพลงรักก�ำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล ้ว
“ให้พน่ี ะคะคนดี”
เขาร่ายมนตร์ใส่เธอหรือไร ร่างกายจึงทรยศ ยอมโอนอ่อน
ทอดกายให ้เขาตักตวง
เขาเข า้ ครอบครองเธออย่ า งนุ่ ม นวล ตรงข า้ มกับ ความ
ปรารถนาทีท่ ะยานถึงขีดสุด
“อย่าเกร็งนะคะ เจ็บมากไหมคนดี”
บทรัก ชะงัก พลัน เพราะห่ ว งคนใต้ร่ า ง หญิง สาวน�ำ้ ตารื้น
พยักหน้าตอบ
“ถา้ เจ็บมากให้กดั ไหล่หรือข่วนหลังพีน่ ะคะ” ความสดใหม่
สร้า งความทุล กั ทุเ ลไม่น อ้ ย แต่ ใ ห ห้ ยุ ด ตอนนี้ ฆ่ า เขาเสีย ดีก ว่า
ริมฝี ปากร้อนเฝ้ าคลอเคลียปลอบประโลมไม่หา่ ง กระทัง่ เธอยอมรับ
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เขาทัง้ หมด เม็ดเหงือ่ ผุดขึ้นตามไรผม เขาหยุดนิ่งรอให ้เธอปรับตัว
หลังและไหล่เขารองรับเล็บมือแม่กระต่ายน้อยจนชาไปหมด
“บัวขา ไหวไหมคะ” เขาเริ่มขยับเชื่องช้า ด้วยกลัวเธอจะ
บอบช�ำ้ ไปมากกว่านี้ ความรวดร้าวน�ำพาเขาจวนเจียนจะถึงฝั่งฝัน
ไฟสวาทลามเลียสติสมั ปชัญญะจนสิ้น กายแกร่งรุกล�ำ้ หนักแน่ น
ลึกซึ้ง พร�ำ่ บอกว่าเธอเป็ นภรรยาเขา เป็ นคนของเขาแล ้ว ความรูส้ กึ
หวงแหนเป็ นเจ้าข ้าวเจ้าของผุดขึ้นมาในใจ
ภีมรู้ดวี ่าร่างกายนี้ไม่เคยต้องมือชายใดมาก่อน แมจ้ ะเป็ น
ผูช้ ายหัวสมัยใหม่ทไ่ี ม่ได้ให้ค่ากับเยือ่ บางๆ ทีเ่ รียกว่าพรหมจรรย์
แต่ การได้ครอบครองเนื้อตัวบริสุทธิ์ผุดผ่ องของภรรยากลับให ้
ความรูส้ กึ อิม่ เอมอุ่นซ่านในอก อยากดูแล รักษา ทะนุถนอมเธอไว ้
ยุงไม่ให้ไต่ ริ้นไรก็อย่าหวัง มีเพียงเขา...เขาคนเดียวเท่านัน้ ทีม่ สี ทิ ธิ์
ท�ำแบบนี้กบั เธอ
ท่วงท�ำนองรักด�ำเนินมาเกือบถึงปลายทาง สองร่ างผูกพัน
ลึกล�ำ้ มือเล็กเกาะเกีย่ วล�ำคอหนาเว ้าวอนให ้เขาปรานีเธอ ภาษากาย
ทีถ่ า่ ยทอดแก่กนั บ่งบอกถึงความเอาใจใส่ของชายหนุ่ม เขาไม่อยาก
เห็นแก่ตวั ตักตวงเอาจากเธอฝ่ ายเดียว ครัง้ แรกของเธอควรเป็ น
ความทรงจ�ำที่สวยงามและควรเป็ นเขาที่ร่วมสร้างความทรงจ�ำนัน้
กับเธอ
หญิงสาวไม่เคยนึกฝันว่าการแนบชิดที่เจ็บปวดเจียนขาดใจ
ในคราแรกจะสร้างความสุขสมได้ถงึ เพียงนี้ ร่ างกายที่เคยคิดว่า
ซื่อสัตย์กบั ตนอ่อนเป็ นขี้ผ้ งึ ลนไฟเพียงได้แนบชิดกับเขา หน�ำซ�ำ้
ยังเรียกร้องใหเ้ ขาท�ำตามใจโดยไม่เกี่ยงงอน ความรู้สกึ ยามเป็ น
หนึ่งเดียวกันย�ำ้ เตือนว่าเธอไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไป เธอเป็ นของเขา
แลว้ รอยตราประทับตามร่ างเป็ นเสมือนพันธสัญญาว่าจะจงรัก
และภักดีต่อกัน
16 ใจหวงรัก

ความรู้สกึ เสียดร้อนกลางกายปลุกเธอจากภวังค์ความคิด
นี่เขายัง...ไม่ออกไป ใบหน้าคล ้ามทีซ่ ุกซบล�ำคอขาวผ่องผงกขึ้นมา
จูบหน้าผากเนียนอย่างอ่อนโยน ก่อนค่อยๆ ล่าถอย
“นอนนิ่งๆ ก่อนนะคะ เดีย๋ วพีม่ า” ชายหนุ่มถือผา้ ชุบน�ำ้ อุ่น
มานั่งข ้างเธอ
“ขอโทษนะคะ เจ็ บ มากหรื อ เปล่ า ขอพี่ดู ห น่ อ ย” นลิน
กระดากอายเกินจะมองจึงเบือนหน้าหนี เขาท�ำความสะอาดอย่าง
แผ่วเบา คอยเช็ดไล ้ตามเนื้อตัวให ้เธอผ่อนคลาย
“ง่ ว งยัง คะ” ร่ า งแกร่ ง ดึ ง เธอมากกกอดอย่ า งหวงแหน
กลิน่ อายการร่วมรักยังคงตลบอบอวลอยู่ทั่วทัง้ หอ้ ง มือใหญ่เฝ้ า
ลูบหลังกล่อมเธอหลับ
“นอนกันนะคะคนดี” สองร่างทีเ่ หน็ดเหนื่อยจากศึกรักเข ้าสู่
นิทรารมณ์พร้อมๆ กัน

คนในอ้อมกอดรูส้ กึ ตัวในตอนสาย อาการแสบร้อนกลางกาย

ยามก้าวลงจากเตียงเป็ นหลักฐานชัน้ ดีว่าเหตุการณ์เมื่อคืนไม่ใช่
ความฝัน
“พีอ่ มุ ้ นะคะ”
พลันล�ำแขนแข็งแรงของคนบนเตียงก็รวบเอวบางไว ้ ก่อนจะ
ช้อนร่ างเธอก้าวฉับๆ ไปที่หอ้ งน�ำ้ ครัน้ นึกได้ว่าตนตัวเปล่าและ
ก�ำลังยืนเปลือยกายต่อหน้าเขากลางวันแสกๆ จึงรีบใช้มอื บัง แต่
ยังช้ากว่าสายตาเร่าร้อนทีก่ ำ� ลังจ้องมองร่างขาวนวลพลางพิจารณา
รอยจ�ำ้ สีแดงทีก่ ระจายทั่วตัว ซึง่ อีกไม่นานคงกลายเป็ นรอยช�ำ้
“ไม่ตอ้ งปิ ดหรอกค่ะ พีเ่ ห็นมาหมดแล ้ว มะ ลงมาแช่นำ�้ อุ่น
ก่อนนะคะ”
ชายหนุ่ ม ส่ ง รอยยิ้ม กรุ ม้ กริ่ม ให แ้ ล ว้ จึง ก้า วลงอ่ า งตามมา
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นั่งซอ้ นหลัง ส่วนมือไม้ก็ไม่อยู่สุข คอยลูบไลฟ้ องสบู่ทั่วร่างเล็ก
ความตัง้ ใจเดิมที่จะถนอมเธอเป็ นอันพังทลายเมื่อกลิ่นสบู่ผสม
กลิน่ หอมอ่อนๆ ประจ�ำตัวปลุกใหเ้ ขาพลุง่ พล่านอีกครา จมูกโด่ง
ฝังลงบนเรือนผมเงางามหวังทุเลาความปัน่ ป่ วน แต่นนั่ เป็ นความคิด
ทีผ่ ดิ ลมหายใจร้อนลวกปัดเป่ าทา้ ยทอยเธอพานใหข้ นอ่อนทั่วร่าง
ลุกชัน ท ้องน้อยหดเกร็งตอบสนอง รอคอยสัมผัสวาบหวามจากเขา
มือใหญ่ ไม่รอช้า ลู บไลอ้ ย่างหลงใหล ขอใหเ้ ธอปล่อยตัว
ปล่อยใจไปพร้อมกับเขา ร่างเล็กสั่นสะทา้ น ความซาบซ่านก่อตัว
เป็ นคลืน่ ยักษ์ถาโถมเกินจะทานทน
“มะ ไม่ไหวแล ้วค่ะพีภ่ มี ” เสียงหวานกรีดร้องระงมเมือ่ เขา
จับจู งเธอไปจนสุ ดทาง ร่ างกายสิ้นเรี่ยวแรงทิ้งร่ างพิงคนตัวโต
ความเงียบเข ้าปกคลุมเหลือเพียงเสียงหอบหายใจ ชายหนุ่มปล่อย
เธอพักสักครู่จงึ พาไปล ้างตัวใต้ฝกั บัว
“มาค่ะ” หญิงสาวเดินกระมิดกระเมี้ยนไปหาพลันสังเกตเห็น
รอยทีเ่ ธอฝากไว ้ตามไหล่ ต้นแขนและหลังของเขา
“พีภ่ มี เจ็บไหมคะ” มือบางลูบต้นแขนทีเ่ ต็มไปด้วยมัดกล ้าม
อย่างหวาดๆ ไม่คดิ ว่าพายุสวาทจะเปลีย่ นให ้เธอเป็ นคนรุนแรงขนาดนี้
“บัวขา ไม่ตอ้ งคิดมากนะคะ พีไ่ ม่เจ็บสักนิด” ใบหน้าแดงก�ำ่
พยักตอบด้วยความกระดากอาย ปล่อยให ้เขารัง้ ไปกอดและกดจูบ
หนักๆ ทีห่ น้าผาก

ภาพสามีภรรยาหมาดๆ จูงมือกันเดินลงบันไดมาปรากฏ

แก่ สายตาผู ส้ ู งวัยทัง้ คู่ คุ ณ ภู ว นาทและคุ ณ หญิง กัล ยาก�ำ ลัง นั่ ง
ยิ้มกริ่มรอรับประทานมื้อเทีย่ งกับลูกชายและลูกสะใภ ้
“ขอโทษที่ต่ืน สายค่ ะ คุ ณ พ่ อ คุ ณ แม่ ” นลิน หน้า แดงเรื่อ
รีบยกมือไหว ้ น่าอายจัง มานอนบ ้านเขาคืนแรกก็ดูไม่งามเสียแล ้ว
18 ใจหวงรัก

“ไม่เป็ นไรจ้ะ อย่ากังวลไปเลยลูก” คุณหญิงกัลยาตอบอย่าง
เขา้ ใจ แต่งงานคืนแรกมีหรือพ่อลูกชายตัวดีจะนอนกุมมือเฉยๆ
แววตาอิดโรยของหญิงสาวยิง่ ท�ำให ้นางเอ็นดู ตรงข ้ามกับพ่อลูกชาย
ทีด่ ูอม่ิ อกอิม่ ใจจนน่าหมั่นไส ้
“ภีม พาน้อ งไปท�ำ บุญ ถวายสัง ฆทานที่ว ดั สิลู ก จะได้เ ป็ น
สิริมงคลแก่ การเริ่มต้นชีวติ คู่ ไหนๆ วันนี้ก็ตกั บาตรไม่ทนั แลว้ ”
ประมุขของบา้ นเอ่ ยเย้าตามประสาคนอาบน�ำ้ ร้อนมาก่ อน มอง
ตาเดียวก็รูว้ า่ ลูกชายตนคงจับเมียกลืนลงท ้องไม่เหลือแม ้แต่กระดูก
รังแกเขาทัง้ คืนจนไม่ได้นอนละสิท่า ถึงได้พากันตื่นเกือบเทีย่ ง
“ครับพ่อ” ชายหนุ่มตอบรับ
“แล ้ววันนี้มแี ผนจะท�ำอะไรบ ้างล่ะลูก” ผู ้เป็ นแม่ถาม
“ก็วา่ จะพาน้องบัวไปเก็บของทีบ่ ้านมาไว ้คอนโดฯ ภีมฮะ”
คู่ข ้าวใหม่ปลามันยึดตามธรรมเนียมปฏิบตั ทิ างบ ้านฝ่ ายชาย
คืนเขา้ หอจึงมานอนค้างบา้ นใหญ่ จนกระทั่งเสร็จสิ้นพิธีการค่อย
ย้ายไปใช้ชวี ติ ทีค่ อนโดฯ หรูของชายหนุ่ม
“ดู แลน้องด้วยนะลู ก” บิดาเขากล่าว ก่ อนจะพากันลงมือ
รับประทานอาหาร
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2

สตรีมมิ่งฮันนีมูน

กว่าทัง้ สองจะขนของนลินมาถึงคอนโดฯ ย่านใจกลางเมือง

ของภีมก็เป็ นเวลาย�ำ่ ค�ำ่ หญิงสาวเหนื่อยล ้าตาแทบปิ ดจึงไม่ทนั ได้
ส�ำรวจ ‘บ ้านใหม่ของเรา’ ภีมประคองเธอมานั่งพักทีโ่ ซฟาตัวใหญ่
อาการเมือ่ ยขบตามตัวเริ่มประท ้วงจนอยากขว ้างค้อนใส่ตวั การ
“น้องบัวนั่งพักก่อนนะคะ เดีย๋ วพีเ่ อาน�ำ้ มาให้” ดูเหมือนเขา
จะรู้ตวั ว่าเป็ นสาเหตุทำ� ใหเ้ รี่ยวแรงเธอหดหาย จึงกระวีกระวาดหา
น�ำ้ เย็นๆ มาเสิรฟ์ ภรรยา
“วันนี้พกั ก่อนนะคะ เหนื่อยมากแล ้ว พรุ่งนี้พจ่ี ะใหแ้ ม่บา้ น
มาช่วยเก็บของ” ว่าพลางช้อนร่างบางมานั่งบนตัก
“หิวไหม อยากกินอะไรหรือเปล่าคะ” คนตัวเล็กพยักหน้าตอบ
“กินอะไรเบาๆ อย่างโจ๊กหรือข ้าวต้มไหมคะ จะได้ไม่อดึ อัด”
มือหนาจัดแจงกดสั่งอาหารทางแอปพลิเคชันอย่างรวดเร็ว
“ไปอาบน�ำ้ กันก่อนนะคะ จะได้สบายตัว” คนทีเ่ คยโดนเขา
จับอาบน�ำ้ มาแล ้วรีบส่ายหน้าหวือ
20 ใจหวงรัก

“ไปอาบค่ะ” แววตาแพรวพราวต่อรองอย่างไม่ลดละ
“อาบจริงๆ นะคะ” เสียงอู้อ้ ตี อบกลับมา สามีข้แี กล ้งสุดจะ
กลัน้ ข�ำ ระเบิดเสียงหัวเราะด้วยความเอ็นดูเมีย
“ครัง้ นี้จะละเวน้ เพราะเห็นว่าเหนื่อยหรอกนะ” ใบหน้าคม
ก้มลงไปฟัดจูบอย่างมันเขี้ยว
สามีภรรยาหมาดๆ นั่งรับประทานอาหารเงียบๆ มื้อค�ำ่ แสน
เรียบง่ายแต่อบอุน่ นลินสังเกตว่าสามีเธอเป็ นผู ้ชายอารมณ์ดคี นหนึ่ง
ผิดกับภาพลักษณ์ดุดนั ทีป่ รากฏตามโซเชียลมีเดีย เขามักกระเซา้
เย้าแหย่ทำ� ใหเ้ ธอยิ้มบ่อยๆ ก่อนแต่งงานเธอเคยค้นหาประวัตเิ ขา
ในอินเทอร์เน็ตมาบา้ ง จึงพบว่าผู เ้ ป็ นสามีไม่เพียงป็ อปปูลาร์ใน
หมู่นกั ธุ รกิจสตาร์ตอัปรุ่นใหม่ แต่ยงั มีเหล่า ‘เมียมโน’ ติดตาม
อินสตาแกรมเขาอีกเป็ นจ�ำนวนมาก นับว่าเสน่หแ์ รงทีเดียว
“พีจ่ ดั การเองค่ะ” เสียงทุมดั
้ งขึ้นขณะทีเ่ ธอก�ำลังเก็บถ ้วยจาน
“พีภ่ มี พักเถอะค่ะ ยกลังหนักๆ มาทัง้ วันแล ้ว” นลินยิ้มให ้เขา
“หือ ได้ท่ไี หนกัน ไม่รูซ้ ะแลว้ ว่าสามีคนนี้แรงดีขนาดไหน”
ยังไม่วายสัพยอกให ้เธอได้อาย ก�ำปัน้ น้อยๆ ทุบไหล่แกร่งด้วยความ
หมั่นไส ้
“แน่ะ ท�ำร้ายร่างกายผัวแบบนี้เดีย๋ วจะโดนมิใช่นอ้ ย” เท ้าเล็ก
ถอยหนีเมือ่ เขาท�ำท่าจะจับเธอไปฟัด ภีมส่งยิ้มเจ้าเล่หใ์ ห ้เมียแสนงอน
ความรู้สกึ ว่าบา้ นเป็ นบา้ นโดยมีอกี คนใหด้ ูแล ไม่ใช่สถานที่
ซุกหัวนอนเหมือนที่ผ่านมาเป็ นแบบนี้เองสินะ ตัง้ แต่ เมื่อไรไม่รู้
ทีค่ นเรียบร้อยอย่างเธอกล ้าแสดงกิรยิ าสนิทสนมกับสามีแปลกหน้า
โดยไม่ขดั เขิน ดูทา่ ...ระยะห่างระหว่างเราคงกระชับเข ้ามาอีกนิดแล ้ว

นลินรีบตื่นตัง้ แต่ฟ้ายังไม่สางมาเตรียมอาหารเช้า แต่พบว่า

ไม่มอี ะไรอยู่ในตูเ้ ย็นเลยนอกจากไข่ไก่และขนมปังแถวหมดอายุ
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‘สมกับเป็ นคอนโดฯ ชายโสดจริงๆ’ เธอค่อนขอดในใจก่อนจะ
คว ้าคียก์ าร์ดลงไปหาซื้อของสดทีร่ า้ นสะดวกซื้อยีส่ บิ ชั่วโมงข ้างล่าง
ด้านคนตัวโตตืน่ มาไม่เห็นเมียพานใจเสียรีบปรีไ่ ปกดโทรศัพท์
หา แต่ปลายสายกลับเงียบงัน ในใจยิ่งร้อนรนคิดสะระตะไปไกล
ว่าเธออาจหนีกลับบ ้านเพราะทนความเอาแต่ใจเรื่องบนเตียงของเขา
ไม่ไหว เมื่อคืนก็สญ
ั ญาแลว้ นี่นาว่าจะไม่ท ำ� อะไร...แค่ แทะเล็ม
นิดๆ หน่อยๆ พอดับกระหายเท่านัน้ เอง ทันใดนัน้ คนทีท่ ำ� เขาว ้าวุน่
แทบตายก็เปิ ดประตูห ้องเข ้ามา ชายหนุ่มโผเข ้ากอดด้วยความโล่งใจ
“ไปไหนมาคะ พี่นึกว่าหนีพ่ีกลับบา้ นซะแลว้ ” แมวหงอย
ตัวยักษ์ได้ทรี บี ออดอ้อนเมีย
“เอ๋ หนีกลับบ ้านท�ำไมคะ บัวลงไปซื้อของสดมาท�ำอาหารเช้าค่ะ”
เธอถามอย่างงุนงง
“ก็กลัวน้องบัวโกรธพีน่ ่ีนา ทีเ่ มือ่ คืน...” มือเล็กรีบปิ ดปากเขา
ไว ้ก่อนค�ำพูดน่าอายเหล่านัน้ จะหลุดออกมา
“พะ พอแลว้ ค่ ะพี่ภมี ปล่อยบัวก่ อนนะคะ เดีย๋ วบัวรีบไป
ท�ำอาหารเช้าให้กิน” ร่ างเล็กผละออกจากอ้อมกอดโดยมีสายตา
หิวกระหายตามลามเลีย
“ท�ำไมไม่ใส่ขายาวลงไปล่ะคะ” คนขี้หวงเริ่มออกอาการ
“บัวรีบน่ะค่ะ กลัวพีภ่ มี หิว” หิวเมียน่ะใช่ นลินง่วนอยูห่ น้าเตา
จึงไม่ทนั ระวังแมวหงอยเมือ่ ไม่กน่ี าทีก่อนทีก่ ลายร่างเป็ นเสือร้ายเดิน
ดุม่ ๆ มาซ ้อนหลังเธอ สองมือเข ้ากอบกุมอกอวบอย่างไม่ปรานีปราศรัย
“วา้ ย พี่ภมี !” ชายหนุ่ มไม่นำ� พา หน�ำซ�ำ้ ยังเลือ่ นมือลงไป
สัมผัสใจกลางร่างบาง
“บัวจะโกรธแล ้วนะคะ” เธอชักจะหมดความอดทนแล ้วนะ
“หืม พีแ่ ค่ตรวจดูเฉยๆ ว่าน้องบัวใส่ชนั้ ในหรือเปล่า ไม่งอน
นะคะ” พอคล�ำดูพบว่าเมียเขาไม่รบี ร้อนขนาดลืมใส่ชนั้ ในลงไปเดิน
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ข ้างล่างก็เบาใจ
“ตะ ต้องใส่สคิ ะ” ดวงหน้าหวานซับสีเลือด เขากล ้าพูดเรื่อง
แบบนี้ปาวๆ ได้อย่างไรกันนะ ถึงจะมีสมั พันธ์ทางกายกันมาแล ้ว
แต่เธอไม่มที างชินง่ายๆ หรอก
“อื้อ ห ้ามลืมนะคะ ไม่งนั้ พีไ่ ม่ยอมจริงๆ ด้วย พีห่ วง”
ค�ำว่า ‘หวง’ ของเขาก่อใหเ้ กิดกระแสอุ่นซ่านไหลเวียนไปทั่ว
ร่าง เธอมัน่ ใจว่าไม่เคยรูส้ กึ ดีกบั ใครขนาดนี้มาก่อน แต่ยงั ไม่ชดั เจน
ว่ า ความรู ้ สึก นัน้ คื อ อะไร มัน ก�ำ้ กึ่ ง ระหว่ า งพี่ช ายจอมทะเล น้
ผู ้ปกครองทีค่ อยปกป้ องดูแลเธอ และสามีทเ่ี ธออยากเป็ นภรรยาทีด่ ี
ของเขา หญิงสาวเผลอยิ้มให้กบั ความคิดนี้ แม้วสิ ยั ทัศน์ยงั พร่ามัว
แต่เพราะเชือ่ มัน่ ในตัวเขาว่าจะดูแลครอบครัวเล็กๆ ของเราเป็ นอย่างดี
อีกทัง้ เท่าทีเ่ ห็น เธอกับเขาน่ าจะเขา้ กันได้ดใี นหลายๆ ด้าน นลิน
จึงปล่อยวางไม่แสวงหาค�ำตอบในตอนนี้และให ้เวลาท�ำหน้าทีข่ องมัน

“โอ้โฮ อร่อยจัง ไม่นึกว่าเมียพีม่ เี สน่หป์ ลายจวักนะเนี่ย”

คนพูดเติมข ้าวจานทีส่ องและตัง้ หน้าตัง้ ตาเคี้ยวไข่เจียวกุง้ สับตุย้ ๆ
“อร่อยก็กนิ เยอะๆ นะคะ” แม่ครัวตัวบางคอยตักอาหารให ้เขา
อย่างใส่ใจ
“เอ่อ น้องบัวคะ คือพีม่ เี รื่องจะบอกน่ะค่ะ” จู่ๆ เขาก็เอ่ยขึ้น
ด้วยน�ำ้ เสียงจริงจัง
“พีก่ ำ� ลังท�ำโปรเจ็กต์ใหญ่เลยยังไม่มเี วลาพาน้องบัวไปฮันนีมนู
ขอโทษจริงๆ นะคะ” ชายหนุ่มลอบสังเกตสีหน้าเธอก่อนจะเสริมว่า
“เสร็จงานแล ้วพีจ่ ะพาไปเทีย่ วทัง้ เดือนเลยดีไหมคะ น้องบัว
คิดไว ้เลยว่าอยากไปไหน” เขาปะเหลาะ
นลินเห็นใจสามีอยู่ไม่นอ้ ยเพราะเขา้ ใจดีว่าเขามีงานรัดตัว
ภีมเป็ นซีอโี อบริษทั สตาร์ตอัปสามแห่งที่เขาร่วมก่ อตัง้ กับหุน้ ส่วน
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ล่าสุดเขาก�ำลังปลุกปัน้ แอปพลิเคชันทีใ่ ห ้บริการสตรีมมิง่ คอนเทนต์
โดยลงทุนและกว ้านซื้อคอนเทนต์ใหม่ๆ มาน�ำเสนอผูส้ มัครรับชม
รายเดือน ด้วยเหตุน้เี องท�ำให ้ต้องไปเซ็นสัญญาทีต่ า่ งประเทศบ่อยครัง้
หรือท�ำงานดึกๆ ดืน่ ๆ ตามเวลาทีแ่ ตกต่างกันของแต่ละประเทศ
ส่วนนกน้อยที่เพิ่งโผบินออกจากกรงทองฝังเพชรอย่างเธอ
ก็มโี ครงการเติมเต็มความฝันเช่ นกัน ใช่ แลว้ เธออยากมีอาชีพ
เป็ นของตัวเอง บางทีพภ่ี มี ของเธออาจจะช่วยได้
“พีภ่ มี อย่าคิดมากเลยค่ะ ว่าแต่หยุดสามวันนี้เราจะท�ำอะไร
ดีคะ” เมียเขายิ้มให ้อย่างอ่อนโยน ชายหนุ่มคว ้ามือเธอมากุมไว ้
“ขอบคุ ณ นะคะที่เ ข า้ ใจพี่ พี่รู อ้ ยู่ แ ล ว้ ละว่ า อยากท�ำ อะไร
น้องบัวจะใหค้ วามร่ วมมือไหมคะ” สายตากรุม้ กริ่มเริ่มโลมเลีย
ทั่วร่างราวกับก�ำลังเปลื้องผา้ เธอทีละชิ้น หญิงสาวรู้สกึ ร้อนวูบวาบ
บริเวณท ้องน้อยจึงรีบเอ่ยขัด
“พีภ่ มี อย่าแกล ้งบัวนะ ไหนว่าจะเก็บของไงคะ” เขาเลิกคิ้ว
ตีมนึ แสร้งไม่เข ้าใจทีเ่ ธอกล่าว
“ก็ช่วยน้องบัวเก็บของไงคะ คิดไปถึงไหนเนี่ย ลามกนะเรา”
หมั่นไส ้คนยียวนนักเชียว!
ทัง้ คู่บอกลาป้ าดวงดาว แม่บา้ นที่ภมี จ้างมาท�ำความสะอาด
สัปดาห์ละครัง้ หลังจากเก็บของเรียบร้อย แมวยักษ์ท้ ิงตัวลงไป
ซบอกภรรยาที่นั่งพักขา้ งกันบนโซฟา จมูกโด่งเริ่มซุกไซด้ อมดม
สูดกลิน่ หอมอ่อนๆ เติมพลัง
“พีภ่ มี คะ บัวเหงือ่ ออกเต็มตัวเลย”
มีหรือเขาจะฟัง มือหนาปลดกระดุมอ้าสาบเสื้อใหเ้ ปิ ดกวา้ ง
แล ้วจึงก้มหน้าลงไปคลุกเคล ้าอกอวบทีล่ ้นทะลักบราลูกไม้สหี วาน
“กลิน่ บัวหอมทีส่ ุดเลย” มือเล็กพยายามผลักไสแต่ไร้ผล
“พะ พี่ภีม ปล่อยบัวก่ อนนะคะ” เสียงหวานดังขาดหว้ ง
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คนคลุ ก วงในยอมตัด ใจปล่อ ยสมัน น้อ ยไปก่ อ นค่ อ ยมาทบต้น
ทบดอกทีหลัง
“บัวขา เห็นใจพีน่ ะคะ ปวดไปทัง้ ตัวเลย” เขาควักลูกล่อลูกชน
แมวๆ มาอ้อนเมียต่อทันที หญิงสาวหายใจหอบ หน้าแดงก�ำ่ รีบรวบ
สาบเสื้อมาปิ ด
“พีภ่ มี ไปอาบน�ำ้ ก่อน นะคะ เดีย๋ วบัวนวดให้”
ข ้อเสนอไม่เลวทีเดียว แมวเจ้าเล่หร์ บี หุบยิ้มตีหน้าม่อย
“พี่ปวดตรงนี้ ตรงนี้ ตรงนี้ แลว้ ก็ตรงนี้ท่สี ุดเลย” เขาจับ
มือเธอไปสัมผัสตามจุดต่ างๆ ทั่วร่ างกระทั่งมาหยุดที่กลางกาย
เจ้าของมือสะดุง้ ตกใจราวกับสัมผัสของร้อนลวกมือ
“อยากให้บวั น้อยนวดใจจะขาดแล ้วค่ะ”
ใบหน้าเกลี้ยงเกลาชาเห่อร้อนกับค�ำพูดค�ำจาสุดหืน่ ห่ามของ
สามี พี่ภีมแสนสุ ภาพคนนัน้ หายไปไหนกัน ท�ำไมเหลือแต่ สามี
ทีก่ ระเหี้ยนกระหือรือจะจับเธอกินตลอดเวลาแบบนี้ หญิงสาวกัด
ริมฝี ปาก ก้มหน้างุด ไม่กล ้าสู ส้ ายตาร้อนแรงของเขา
“อย่ากัดปากค่ะ เดีย๋ วช�ำ้ หมด” ว่าพลางใช้น้ วิ บดคลึงริมฝี ปาก
จิ้มลิ้มเบาๆ
“ยังเจ็บอยู่เลยค่ะ” เธอกลัน้ ใจพูดออกไป
“เวลาเดินหรือเขา้ หอ้ งน�ำ้ ยังแสบๆ อยู่ไหมคะ” ชายหนุ่ ม
ซักประวัตริ าวแพทย์ผู ้เชี่ยวชาญ
“นิดหน่อยค่ะ” เสียงตอบเบาเหมือนยุงบิน
“เดีย๋ วพีเ่ ป่ าให ้ แป๊ บเดียวหาย...”
เธอรีบส่ายหน้าหวือแทบจะยืน่ มือมาปิ ดปากเขาไม่ทนั ปุถชุ น
กลัดมันได้ทฉี วยโอกาสจูบกลางฝ่ ามือเบาๆ ทีหนึ่ง
“ยิ่งเจ็บยิ่งต้องท�ำบ่อยๆ สิคะ พี่สญ
ั ญาว่าครัง้ นี้จะไม่เจ็บ
เท่าครัง้ แรก” เขายังคงเดินหน้าตะล่อมเธอต่อ
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“พีภ่ มี หืน่ ทีส่ ุดเลย” ในทีส่ ุดก็โพล่งขึ้น
“อื้อ หืน่ กับน้องบัวคนเดียวนะ” ภีมใช้เวลาไม่นานก็ทำ� ตาม
สัญ ญาจริง ๆ ร่ า งเปลือ ยเปล่า สองร่ า งบนพื้น พรมหน้า โซฟาใน
ห ้องรับแขกก�ำลังจดๆ จ้องๆ กันด้วยความประหม่า สภาพหญิงสาว
เพิง่ โดนฟัด ริมฝี ปากบวมเจ่อ ผมเผ ้ายุง่ เหยิง นัง่ พับเพียบหายใจ
หอบสะท ้านจนอกอวบกระเพือ่ มน้อยๆ เธอตัวแข็งไม่กล ้าขยับไปไหน
เขาเป็ น คนชวนเธอมานั่ ง ดู ซีรี ส ซ์ อมบี้ท่ีก �ำ ลัง โด่ ง ดัง ทาง
เน็ตฟลิกซ์แท ้ๆ ท�ำไมจบแบบเสื้อผ ้าปลิวว่อนอีกแล ้ว คราแรกพีภ่ มี
ดึง เธอมากอดพร้อ มบอกว่ า เธอจะกลัว ตอนซอมบี้ว่ิง ไล่ก ดั กิน
คนเป็ นทั่วเมือง คนขวัญอ่อนทีเ่ ห็นเลือดเป็ นต้องหน้าซีดอย่างเธอ
ตกหลุมพรางง่ายๆ ทีไ่ หนได้เป็ นเขาต่างหากทีจ่ บั เธอกินทัง้ ตัว ไม่รู ้
ว่าผ ้าหลุดเมือ่ ไร รูต้ วั อีกทีเธอกับเขาก็ลอ่ นจ้อนแล ้ว
“บัวขา ขยับมาใกล ้ๆ พีส่ คิ ะ” ร่างสูงใหญ่เต็มไปด้วยมัดกล ้าม
นั่งเหยียดขาบนพื้นพรม หลังพิงโซฟาอย่างสบายอารมณ์ มือยื่น
มาหาเหยือ่ ตัวน้อย หลอกล่อให ้เธอขยับมาหา
“มาสิคะ คนดี” เสียงพร่ าเร่ งเร้า ไฟปรารถนาที่ลามเลีย
ทั่วทุกอณู ตอบรับเขาโดยง่าย
“มานั่ ง คร่ อ มพี่ค่ ะ ” เธอท�ำ ตามเสีย งเว า้ วอน มือ นุ่ ม นิ่ ม
ยึด ไหล่ แ กร่ ง ไว ้ หลุ บ ตามองมองเห็น ริ ม ฝี ปากหยัก หยอกล อ้
ทรวงสล ้าง พานใหก้ ระแสความเสียวซ่านแล่นสู่ใจกลางสาว เรียก
เสียงครวญครางกึ่งเวา้ วอน ชายหนุ่ มกดจูบอ่อนโยนที่ขมับเป็ น
การปลอบขวัญ แม่เนื้อทรายส่งสายตาตัดพ ้อกลับมายิง่ ดูน่ารังแก
“ไปต่อกันในห ้องนะจ๊ะ” ชายหนุ่มทอดกายเธอลงนอนบนเตียง
แลว้ จึงสอดแขนแกร่ งใต้ขอ้ พับเข่า มองเมียด้วยสายตาเร่ าร้อน
เอวสอบรุกล�ำ้ รวดเร็ว สองร่างเกีย่ วกระหวัดโรมรัน จมูกโด่งซุกไซ ้
ล�ำคอขาวผ่อง ริมฝี ปากขบเม ้ม ตีตรา รอยสีกหุ ลาบทีป่ รากฏเด่นชัด
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บนผิวขาวนวลเนียนยิง่ กระตุนสั
้ ญชาตญาณดิบของนักล่า
เธอบอบบาง หวานทัง้ ตัว และน่ า ใคร่ เ ป็ น ที่สุ ด ชายหนุ่ ม
โหมบรรเลงจังหวะรักสาดซัดเสน่ หากระทั่งทุกอย่างด�ำเนินมาถึง
ปลายทาง ภีมหอบหนักๆ ทิ้งตัวซุกซบไหล่บางแต่ยงั ไม่ถอยไปไหน
มือเล็กเอื้อมมาลูบหน้าลูบตาเช็ดเหงือ่ ให ้อย่างเบามือท�ำเอาเขา
ใจเต้นแรง การกระท�ำอ่ อนหวานแฝงความอบอุ่นนุ่ มนวลมอบ
ความรูส้ กึ สุดพิเศษลึกซึ้งอย่างทีไ่ ม่เคยได้รบั จากใครมาก่อน เสมือน
สายลมเย็น ฉ�ำ่ พัด ผ่ า นมาให้ช่ืน ใจ ชายหนุ่ ม พยุ ง ตัว ขึ้น ค่ อ ยๆ
ผละออกและกลับมาพร้อมผ ้าชุบน�ำ้ ในมือ
“บัวท�ำเองก็ได้ค่ะ” หญิงสาวรีบบอกพลางลุกขึ้นมานัง่ พับเพียบ
“พี่เ ช็ ด ให้น่ี แ หละดีแ ล ว้ จะได้ส ะอาดทั่ ว ถึง ” เขาบรรจง
ท�ำความสะอาดจุดซ่อนเร้นให ้เธออย่างอ่อนโยน
“ถ า้ เหนื่ อ ยก็ น อนนะคะ พี่ข อไปอาบน�ำ้ ก่ อ น” เอ่ ย พลาง
ลูบศีรษะเธออย่างเอ็นดู ก่อนหญิงสาวเพลียหลับไปในเวลาไม่นาน

น ลินเดินหน้างอเขา้ มาในหอ้ งรับประทานอาหารขณะที่

คนเป็ นสามีกำ� ลังจัดอาหารเดลิเวรีใส่จาน เธอตกใจแทบกรีดร้อง
เมือ่ เห็นสภาพตัวเองในกระจก รอยจ�ำ้ แดงๆ ทัง้ ในและนอกร่มผา้
เต็ม ตัว แบบนี้ เ ธอจะกล า้ ออกไปไหนได้ พี่ภีม นะพี่ภีม เมื่อ คืน
อุตส่าห์ยอมให้กนิ จนอิม่ แล ้วเชียว ตอนเช้ายังปลุกเธอมาออกก�ำลัง
อีกรอบ ตืน่ มาอีกทีกเ็ ทีย่ งแล ้ว แถมพ่อตัวดียงั หน้าตาระรืน่ ไม่มวี แ่ี วว
เหน็ดเหนื่อยสักนิด
“นั่งเลยค่ะ” เขารีบยกจานมาวางตรงหน้า
“พีส่ ั่งมาตัง้ หลายอย่าง กินเยอะๆ นะคะ”
เธอหิวจนตาลายแล ้วเพราะโดนเขาสูบเรี่ยวแรงไปหมดสิ้น
“วันนี้นอ้ งบัวอยากออกไปไหนไหมคะ ซื้อของใช้ส่วนตัว
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อาหารสด หรือกลับไปเยีย่ มบ ้าน”
ยังจะถามอีกนะ หญิงสาวนึกค้อนในใจ
“มะ ไม่มคี ่ะ ไม่ไปไหน” คนตอบเลีย่ งสบตาเขา จู่ๆ ตัวการ
ก็หวั เราะลั่น
“พีเ่ ข ้าใจแล ้วค่ะ” สายตาลามเลียส�ำรวจทัว่ ร่างจนเธออายม ้วน
รีบเอามือมากุมสาบเสื้อแม้รูว้ า่ ไร้ประโยชน์กต็ าม
“พีภ่ มี น่ะ ท�ำแบบนี้บวั ก็ออกไปไหนไม่ได้สคิ ะ” เธอตัดพ ้อ
“ก็กะจะไม่ให ้ออกไปไหนอยู่แล ้วไงคะ” เขาตอบหน้าตาเฉย
“งัน้ ดูซรี สี ซ์ อมบี้ต่อจากเมือ่ วานไหมคะ”
หญิงสาวส่ายหน้าอย่างเข็ดขยาด
“บัวว่าจะซักผ ้ากับท�ำความสะอาดห ้องน่ะค่ะ”
มีเมียมันดีแบบนี้ น่ี เอง เขาไม่เคยคาดหวังใหภ้ รรยาเป็ น
แม่ศรีเรือนและคิดตามประสาคนรักสบายว่าไม่อยากให ้เมียเหนื่อย
จ้างแม่บา้ นดีกว่า แต่พอมีอกี คนมาอยู่ดว้ ย มาคอยดูแลสารทุกข์
สุกดิบรวมถึงความเรียบร้อยภายในบา้ น กลับท�ำให้รู้สึกว่าบา้ น
น่าอยู่ข้นึ ชักไม่อยากจากบ ้านไปไหนแล ้วสิ
หารูไ้ ม่วา่ เมียเขากลับคิดคนละอย่าง สมรภูมริ กั ทิ้งหลักฐานไว้
ให้ดูต่างหน้าทัว่ บ ้าน ไหนจะผ ้าปูทน่ี อนยับยูย่ ก่ี บั เสื้อผ ้าทีเ่ ขาถอดทิ้ง
ไม่แยแส ขืนให ้แม่บ ้านเข ้ามาจัดการ เธอคงไม่กล ้าสู ้หน้าใครไปอีกนาน
คู่ขา้ วใหม่ปลามันนอนกอดก่ายกันบนโซฟาหลังท�ำงานบา้ น
เสร็จ ชายหนุ่มอยากหยุดช่วงเวลานี้ไว ้ เวลาทีเ่ ขาได้นอนกอดเมีย
อย่างสบายอกสบายใจไม่ตอ้ งคิดกังวลเรื่องงานใหป้ วดหัว ไม่เคย
นึกฝันว่าแค่กินอาหารร่วมกัน ช่วยกันท�ำงานบา้ นหรือท�ำกิจกรรม
อื่นๆ จะสร้างความรื่นรมย์ได้ถงึ เพียงนี้ นี่สนิ ะการอยู่แบบคู่ ผวั
ตัวเมีย เอ๊ะ หรือทาสเมียหว่า
“พีภ่ มี คะ” จู่ๆ คนในอ้อมกอดเอ่ยขึ้น
28 ใจหวงรัก

“ว่าไงคะ”
“เอ่อ...คือว่า พีภ่ มี ชอบเด็กไหมคะ” เธอถามกล ้าๆ กลัวๆ
“หมายถึงอยากมีลูกไหมน่ะเหรอคะ พีย่ งั ไงก็ได้ แต่มกี ด็ คี ่ะ
จะได้มนี อ้ งบัวตัวจิว๋ มาวิง่ เล่น” รอยยิ้มเขาสุกสว่างเจิดจ้า
“คือ...ทีผ่ า่ นมาเราไม่ได้ป้องกัน บัวอยากให ้ทุกอย่างลงตัวก่อน
เรารออีกสักปี หรือสองปี ก่อนนะคะ พีภ่ มี จะว่าอะไรไหมคะ”
อย่างนี้น่ีเอง
“หืม ไม่วา่ ค่ะ แต่ต ้องให ้รางวัลทีพ่ เ่ี ป็ นเด็กดีด ้วยนะ” วิญญาณ
นักต่อรองยังคงท�ำงานไม่บกพร่อง
“ไหนๆ น้องบัวก็ออกจากหอ้ งไม่ได้ งัน้ เรามาสตรีมมิง่ กัน
ไหมคะ” นัยน์ตาแพรวพราวราวราชสีหจ์ อ้ งตะครุบเหยื่อท�ำใหเ้ ธอ
เริ่มรูส้ กึ ตามเขาไม่ทนั และก�ำลังโดนไล่ตอ้ น
“สตรีมมิง่ อะไรคะ” เธองงไปหมดแล ้ว
“ก็เหมือนเวลาดูซรี สี ต์ ่อเนื่องไม่พกั จนจบไงคะ แต่เราเปลีย่ น
จากดูซรี สี เ์ ป็ นมีเซ็กส์แทน”
ดวงตาหญิงสาวเบิกโพลงกับค�ำขอสุดห่ามของเขา
“ตะ แต่ พ่ีภีม ต้อ งสัญ ญาก่ อ นว่ า จะป้ องกัน นะคะ นะ”
สมันน้อยวอนหลังเห็นว่าไม่มที างหลุดรอดจากกรงเล็บเขาไปได้
“หืม ห ้องพีไ่ ม่มถี งุ ยางหรอก” เขาแสร้งตีหน้าซือ่ ตาใส
“ถ ้าอยู่ในช่วงก่อนเจ็ดหลังเจ็ดยังไงก็ปลอดภัยค่ะ”
นั่นท�ำใหน้ ลินโล่งใจขึ้นมาบ ้างเพราะประจ�ำเดือนเพิง่ หมดไป
ก่อนวันแต่งงาน
“ไปฮันนีมนู ในห ้องนอนของเรากันค่ะ” แขนแกร่งช้อนร่างเธอ
ตรงไปยังห ้องนอนและไม่มใี ครได้เห็นเดือนเห็นตะวันอีกเลย...
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3

รักก่อตัว

“พะ พอก่อนนะคะ” สองร่างหายใจหอบ เสื้อผา้ หลุดลุย่

ผมเผ ้ากระเซอะกระเซิง ร่างบางแทบทรุดลงไปกองกับพื้นขณะโดน
รุกล�ำ้ หนักหน่วง
“หือ ให ้พอจริงๆ เหรอคะ”
“พะ พีภ่ มี จะไม่ทนั ประชุมนะคะ” มือบางเกาะขอบโต๊ะท�ำงาน
แน่น พยุงร่างทีก่ ำ� ลังซวนเซ พลันเหลือบมองเงาสะทอ้ นในกระจก
ปรากฏภาพชวนวาบหวาม คลืน่ ความเสียวซ่านระลอกใหญ่โจมตี
“กะ ใกล ้แล ้วค่ะ” เสียงพร่าเอ่ยส่งท ้ายก่อนแตะวิมาน
หญิง สาวหมดแรงฟุบ ลงบนโต๊ะ ท�ำ งาน ชายหนุ่ ม อุม้ เธอ
มานั่งบนโซฟา จัดเสื้อผา้ ผมเผา้ ลวกๆ รีบร้อนออกจากหอ้ งไป
ประชุม แต่ไม่ลมื กดจูบบนหน้าผากเนียน
“น้องบัวจัดการตัวเองให้เรียบร้อยค่อยกลับสตูดโิ องานคราฟต์
นะคะคนดี เย็นนี้เจอกันค่ ะ” จัดเนกไทพลางหันมาบอกเธอแลว้
จึงเปิ ดประตูออกไป
30 ใจหวงรัก

นลินส�ำรวจความเรียบร้อยครัง้ สุ ดทา้ ยก�ำลังจะเปิ ดประตู
ออกจากห ้องน�ำ้
“เมียบอสหิ้วปิ่ นโตมากินด้วยกันเกือบทุกเที่ยงเลยเนอะ”
เสียงหนึ่งกล่าว
“เป็ นผัวเมียกันนี่นา” เพือ่ นสาวว่า
“หิ้วปิ่ นโตมากินหรือหิ้วตัวเองมาให ้บอสกินยะ” ทัง้ สองหัวเราะ
คิกคัก
“แหม ใครจะอดใจไหวล่ะ ดูหนุ่ เมียบอสสิ ทรวดทรงองค์เอว
เหมือนนาฬกิ าทราย”
คนแอบฟังในห ้องน�ำ้ หน้าชาไปหมด
“นัน่ น่ะสิ เห็นว่าแต่งกันเพราะผูใ้ หญ่จดั ให ้ รักแท้ยงั แพ้คปั ดี”
เสียงพูดคุยค่อยๆ ไกลออกไป
นลินเข่าอ่อนแทบพยุงกายไว้ไม่ไหวรีบออกไปจากตรงนัน้ ทันที
ใช่วา่ เธอไม่รู ้ความจริงข ้อนี้ หกเดือนทีผ่ า่ นมา ภีมกลายมาเป็ นท ้องฟ้ า
เป็ นสามี เป็ นเพือ่ นคู่คดิ เป็ นคู่ชวี ติ เป็ นทุกสิง่ ทุกอย่างของเธอ
นึกถึงวันทีเ่ ดินไปบอกเขาว่าอยากมีอาชีพ อยากเปิ ดสตูดโิ อ
งานคราฟต์เล็กๆ สักแห่ง เขาเป็ นหนึ่งในไม่กค่ี นทีค่ อยสนับสนุนเธอ
อย่างแข็งขัน ผิดกับทางบา้ นเธอที่มองว่าแต่ งงานแลว้ ก็ควรเป็ น
แม่บา้ นดู แลเขา ถึงแมด้ ว้ ยรายได้ของภีมจะสามารถเลี้ยงดู เธอ
ได้สบาย แต่ นลินไม่อยากท�ำตัวใหเ้ ขาคอยห่วง อีกทัง้ ยังอยาก
ช่วยเขาแบ่งเบาภาระด้วย จึงน�ำโปรเจ็กต์ในฝันของเธอไปปรึกษา
นอกจากจะเป็ นผู้ฟงั ทีด่ แี ล ้วเขายังเป็ นคนคอยใหค้ ำ� แนะน�ำ
และช่วยปลุกปัน้ สตูดโิ อจนส�ำเร็จอีกต่างหาก
“น้องบัวลองร่ างไอเดียคร่ าวๆ ออกมาก่ อนนะคะ จากนัน้
น�ำไปเขียนแผนธุรกิจมาสักสองสามร่ าง คิดเยอะๆ เขียนเยอะๆ
ไปเลยค่ะ เจ๊งในกระดาษดีกว่าเจ๊งจริงๆ นะคะ”
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นับว่าไม่ผดิ คาดเขานัก เธอต้องปรับแก้หลายครัง้ จนไร้ช่องโหว่
จากนัน้ ก็ตระเวนหาท�ำเลที่เหมาะสม นลินยังจ�ำความรู้สกึ ตื่นเต้น
ตอนจรดปากกาเซ็นสัญญาเช่าพื้นที่ขนาดพอเหมาะในคอมมิวนิต้ ี
มอลล์ใกล ้ออฟฟิ ศเขาได้ ภีมเป็ นคนค้นพบและพาเธอมาดู
“เราจัด เป็ น สองส่ ว นดี ไ หมคะ ส่ ว นวางขายวัส ดุอุป กรณ์
งานคราฟต์กบั พื้นทีส่ ำ� หรับเวิรก์ ชอป” เขาเสนอความคิดขณะเดินชม
พร้อมอธิบายว่าควรใช้พ้นื ทีเ่ ช่าหาเงินให้ได้มากทีส่ ดุ หากวางขายวัสดุ
อุปกรณ์งานคราฟต์อย่างเดียวอาจไม่จูงใจให ้คนเดินเข ้าสตูดโิ อมาก
เท่าทีค่ วร เนื่องจากเธอมีความรูด้ า้ นการถักโครเชต์กบั การจัดสวน
ในขวดแก้วดีอยูแ่ ล ้ว การจัดเวิรก์ ชอปทุกวันหยุดสุดสัปดาห์อาจจูงใจ
ให ้มนุษย์ออฟฟิ ศทีม่ องหากิจกรรมผ่อนคลายมาร่วมด้วยก็ได้
‘Craft in a Nutshell’ คราฟต์อนิ อะนัตเชล ชื่อเล่นทีเ่ ขา
ใช้เ รี ย กระหว่ า งคุ ม งานตกแต่ ง สถานที่ก ลายมาเป็ น ชื่อ สตู ดิโ อ
ด้วยแนวคิดทีว่ ่าการสอนงานคราฟต์ควรย่นย่อและย่อยง่าย เมือ่
สองเดือนก่ อนความฝันของนลินก็กลายเป็ นจริง สตูดโิ อคราฟต์
อินอะนัตเชลเปิ ดท�ำการวันแรกและได้รบั การตอบรับค่ อนขา้ งดี
เวิรก์ ชอปโครเชต์กบั จัดสวนในขวดแก้วถูกจองเต็มทัง้ เดือน คนสอน
อย่างเธอจึงยิ้มแก้มแทบปริ
เขาช่างดีกบั เธอเหลือเกิน นัยน์ตาด�ำขลับมองสามีดว้ ยความ
ซาบซึ้งใจ ภักดีและขอบคุณ และแน่ นอนว่าคนอย่างภีมย่อมให ้
ขอบคุณในแบบทีเ่ ขาโปรดปราน
หญิงสาวเดินกลับสตูดโิ ออย่างเลือ่ นลอยก่อนจะรีบปรับสีหน้า
ให ้เป็ นปกติ ช่วงบ่าย นุชนารถ นักศึกษาทีจ่ ้างมาช่วยดูแลสตูดโิ อจะ
มาเข ้ากะบ่ายจนถึงเวลาปิ ด ส่วนเธอต้องกลับไปเตรียมท�ำอาหารเย็น
รอสามี
“สวัสดีค่ะพีบ่ วั ” นุชนารถกระหืดกระหอบ
32 ใจหวงรัก

“นุชรีบแว ้นมา กลัวพีบ่ วั รอนานค่ะ” นุชนารถเป็ นสาวร่างอวบ
อารมณ์ดี มักสรรหาของกินอร่อยๆ มาน�ำเสนอบ่อยๆ
นลิน รู้สึก โชคดีท่ีไ ด้เ ธอมาช่ ว ยงาน เพราะนอกจากจะมี
มนุษยสัมพันธ์ดี ขยันขันแข็งแล ้วยังตรงต่อเวลาอีกด้วย
“พี่ไปก่ อนนะ ฝากปิ ดสตูดว้ ยจ้ะ” ร่ างบางส่งยิ้มให้ผู้ช่วย
แล ้วจึงมุง่ ไปยังห ้างสรรพสินค้าใกล ้ๆ เพือ่ ซื้อของสด
เธอรับหน้าทีแ่ ม่ครัวท�ำอาหารสามมื้อเนื่องจากภีมติดใจรสมือ
ภรรยาแถมยังอ้อนขอผูกปิ่ นโตทุกเทีย่ ง
“พีไ่ ม่อยากกินข ้าวคนเดียวนีค่ ะ” เขาท�ำเสียงละห ้อย
ส่วนเธอก็ยง่ิ กว่าเต็มใจปรนนิบตั พิ ดั วีสามี ทัง้ ยังใส่ใจคัดสรร
วัตถุดิบและเครื่องปรุงเพื่อช่ วยดู แลสุขภาพเขาอีกทาง เป็ นการ
ตอบแทนการทุ่มเทท�ำงานหนักเพือ่ ครอบครัวซึง่ เธอไม่เคยเห็นเขา
ปริปากบ่นสักครัง้ เพียงแต่ ‘ผูกปิ่ นโต’ ในความหมายของเธอกับเขา
คงจะต่างกันมากโข ชายหนุ่มกินอาหารหมดเกลี้ยงทุกครัง้ ทัง้ ยัง
ลามมากินของหวานอย่างเธอตบท ้ายอีกด้วย
รสนิยมทีค่ ่อนข ้างโลดโผนของเขาเปิ ดประสบการณ์ใหม่ให ้เธอ
ทัง้ ในและนอกบ ้านรวมถึงห ้องท�ำงานเขาด้วย หญิงสาวอ่อนต่อโลก
ที่ไ ม่ เ คยรู้จ กั ความสัม พัน ธ์ฉัน คู่ ร กั อ่ อ นเป็ น ขี้ผ้ ึง ลนไฟเมื่อ เจอ
กองเพลิงอย่างเขา คนทัง้ ออฟฟิ ศต่างรูจ้ กั เจ้านายตนดี และยิง่ รูด้ วี า่
เขาไม่มที างนั่งกุมมือกินข ้าวกับเมียเฉยๆ แน่
เธออายแทบแทรกแผ่ น ดิน หนี ทุ ก ครัง้ เมื่อ ก้า วออกจาก
ห ้องท�ำงาน ทุกสายตาล ้วนบอกเป็ นนัยว่า ‘เป็ นอันรูก้ นั ’ แต่ถงึ กระนัน้
หัว ใจที่ย กให เ้ ขาไปแล ว้ ทัง้ ดวงกลับ ไม่เ คยเชื่อ ฟัง ยอมตามใจ
เอาอกเอาใจ ปรนเปรออย่างถึงอกถึงใจยามสามีรอ้ งขอ ราวกับ
ก�ำลังกลัว...กลัวว่าเขาจะไม่รกั
ระหว่างเธอกับเขาเรียกว่าอะไรนะ ภาระผูกพัน ค�ำนี้กระมัง
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ความเป็ นสามีภรรยาเป็ นทัง้ ภาระและหน้าทีท่ ร่ี ้อยรัดพันผูกคนสองคน
เข ้าไว ้ด้วยกัน ซึง่ ภีมก็ทำ� หน้าทีส่ ามีอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง ดูแลเธอ
อย่างดี ดีเสียจนเกือบลืมว่าเราแต่งงานเพราะความเหมาะสม ไม่ใช่
ความรัก
คิดแล ้วก็อดน้อยใจไม่ได้ พานให้หวั ตาร้อนผ่าวน�ำ้ ตาจะไหล
ในใจยิง่ ว ้าวุน่ ด้วยค�ำพูดทีไ่ ด้ยนิ ในห ้องน�ำ้ ยังก้องในหัว คงมีแต่เธอ
ทีห่ ลงรักเขาฝ่ ายเดียว บางทีอาจจะจริงอย่างทีส่ องสาวนัน้ ว่า เขาแค่
ก�ำลังหลงใหลร่างกายเธอ หลายครัง้ ทีม่ องตาค้นหาเศษเสี้ยวความรัก
ทีอ่ าจเหลือเผือ่ แผ่มาให ้เธอบ ้างก็พบแต่นยั น์ตาสงบนิ่งเหมือนทะเล
ยามค�ำ่ คืนแสนลึกสุดจะหยัง่ พร้อมค�ำว่า ‘ความรับผิดชอบ’ ตัวโตๆ
แปะบนหน้าผาก และทีส่ ำ� คัญไม่เคยได้ยนิ ค�ำว่ารักจากเขา...ไม่เคย
เลยสักครัง้
ร่างบางในชุดเดรสแขนกุดสีไข่ไก่กม้ หน้าก้มตารีบจ�ำ้ อ้าว
“ขอโทษค่ะ เป็ นอะไรหรือเปล่าคะ” นลินรีบขอโทษขอโพย
เมือ่ ชนเข ้ากับก�ำแพงมนุษย์โดยไม่ทนั ระวัง
“ไม่เป็ นไรครับ คุณไม่เจ็บตรงไหนนะครับ” ชายหนุ่มตรงหน้า
อายุรุ่นราวคราวเดียวกับสามีเธอ ใบหน้าคมคาย คิ้วเข ้ม ผิวสองสี
ท่าทางเอื้ออาทรถามกลับด้วยความเป็ นห่วง
คนตัวเล็กโดนชนกระแทก รู้สกึ จุกเจ็บไม่นอ้ ย เพียงแต่เธอ
ผิดเองทีเ่ ดินไม่ดูตาม ้าตาเรือและไม่อยากให ้เขาเสียเวลาไปมากกว่านี้
“ไม่เจ็บค่ะ ขอโทษอีกครัง้ นะคะ” หญิงสาวเอ่ยอย่างนุ่มนวล
ท�ำท่าจะเดินผละไปแต่เขาเรียกไว ้ก่อน
“ผมชื่อ ธัน วาครับ ท�ำ งานแถวนี้ นี่ น ามบัต รผมหากคุ ณ
ต้อ งการความช่ ว ยเหลือ ” เธอนิ่ ว หน้า ประหลาดใจเล็ก น้อ ยกับ
มิตรไมตรีทเ่ี ขาหยิบยืน่ ให ้ คงเผือ่ ไว้ในกรณีทต่ี อ้ งหาหมอละมัง้
“คุณท�ำงานแถวนี้เหมือนกันเหรอครับ”
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“ใช่ค่ะ” เขามองหน้าเธอยิ้มๆ คล ้ายกดดัน
หญิงสาวจึงนึกได้วา่ ลืมแนะน�ำตัว ตายจริง เขาคงก�ำลังคิดว่า
เธอเสียมารยาท “บัวค่ ะ เปิ ดสตู ดิโองานคราฟต์แถวนี้ค่ะ ฉัน
ต้องไปแล ้ว ขอบคุณมากค่ะ”
สตูดโิ องานคราฟต์งนั้ หรือ น่าสนใจ...

“นามบัตรใครเหรอคะน้องบัว” ภีมขมวดคิ้ว หยิบนามบัตร

ชื่อไม่คุน้ ขึ้นมาอ่าน ‘วิศวกร’ เหรอ เท่าทีจ่ ำ� ได้ไม่เคยรู้จกั วิศวกร
ชื่อธันวานี่หว่า
“คนที่บวั เดินชนน่ ะค่ ะ เขาใหน้ ามบัตรไว้” แม่ครัวตัวเล็ก
ก�ำลังง่วนกับการจัดอาหารขึ้นโต๊ะตอบ
“ให้ไว้ทำ� ไมคะ” ชายหนุ่มยิง่ ไม่เข ้าใจ
“เขาบอกว่าหากต้องการความช่วยเหลือค่ะ คงเผือ่ บัวมีอะไร
แตกหักต้องหาหมอมัง้ คะ”
คนหวงเมียตาโต “หือ ชนแรงเหรอคะ แล ้วยังเจ็บตรงไหน
หรือเปล่า” ร่างสูงรีบปรี่เข ้ามาดู
“ไม่เจ็บแล ้วค่ะ พีภ่ มี นั่งเลยค่ะ อาหารพร้อมแล ้ว”
เขายังไม่วายห่วง “ไม่เจ็บแล ้วจริงๆ นะคะ”
เธอส่ ง ยิ้ม อ่ อ นหวานพลางตัก กับ ข า้ วใส่ จ านให ้ ส่ ว นสามี
ก็ตงั้ หน้าตัง้ ตากิน
“อื้อ อร่อยเหมือนคนท�ำเลยค่ะ” คนทะลึง่ วกเข ้าเรื่องนี้ทกุ ที
ยิง่ เห็นใบหน้าเนียนซับสีชมพูระเรือ่ ยิง่ ชอบใจ ก็เมียเขาน่ารักน่าแกล ้ง
นี่นา
“วันนี้พภ่ี มี ไม่เข ้าฟิ ตเนสเหรอคะ” หญิงสาวเสเปลีย่ นเรื่อง
“ไม่อะค่ะ ตอนเทีย่ งได้ออกก�ำลังแล ้ว” คนหืน่ ตอบหน้าตาเฉย
“พีภ่ มี น่ะ บัวโกรธแล ้วนะ บัวจะไม่ยอมพีภ่ มี อีกแล ้ว”
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จูๆ่ เสียงหวานโพล่งขึ้นอย่างหมดความอดทนท�ำให ้บรรยากาศ
ขมุกขมัวทันที วาจาเย้าแหย่กระทบใจคนก�ำลังน้อยใจ เขาเห็นเธอ
เป็ นอะไรกัน อยากจับจูบลูบคล�ำตอนไหน ตรงไหนก็ทำ� งัน้ หรือ
ใบหน้าหวานน�ำ้ ตาคลอหน่ วย เพราะค�ำพูดเมือ่ กลางวันแทๆ้ เธอ
ถึงได้หวั่นไหวขนาดนี้
“น้องบัว ไม่รอ้ งนะคะ พีข่ อโทษ” ชายหนุ่มตกใจพอกันเมือ่
เห็นน�ำ้ ตาเมีย จึงรีบรัง้ ร่างบางมากอดปลอบ มือหนาลูบผมนุ่มเบาๆ
แต่เธอกลับสะอื้นหนักกว่าเดิม
“บอกพีส่ คิ ะ โกรธพีเ่ รื่องอะไร” เขาถามเสียงนุ่ ม
หญิงสาวเงยหน้าขึ้นจากอกเสื้อเขาที่เปี ยกน�ำ้ ตาจนชุ่มโชก
ปลายจมูกแดงช�ำ้ ดูน่าสงสารจนอดใช้น้ ิวเกลีย่ เช็ดน�ำ้ ตาให้ไม่ได้
“ฮึก มะ ไม่เอา บัวไม่เอาแล ้ว” คนตัวเล็กสะอึกสะอื้น
“เอาอะไรคะ” เขายิง่ งงเข ้าไปใหญ่
“ในห ้องท�ำงานค่ะ” เสียงอู้อ้ ลี ะห ้อยละเหีย่ ตอบกลับมา
เขาถึงบางอ้อ แต่นนั่ ท�ำให้ใจหล่นไปอยูท่ ต่ี าตุม่ เมียเขาไม่ชอบ
หรือ เขาท�ำไม่ดหี รือไง ถ ้าไม่ได้ช่นื ใจเมียทุกเทีย่ งจะเอาแรงทีไ่ หน
ไปฟาดฟันกับงานกองพะเนิน แค่คิดก็กลุม้ แลว้ แต่พลันใบหน้า
เปื้ อนน�ำ้ ตาของเมียกลับมีอานุภาพราวน�ำ้ กรดกัดกร่อนใจเขา ไม่อยาก
เห็นเธอร้องไห ้เลย เขาคงเอาแต่ใจหนักไปหน่อยจนลืมนึกถึงใจเธอ
“โธ่ เรื่องแค่ น้ ีเอง พี่สญ
ั ญาว่าจะไม่ทำ� ถา้ น้องบัวไม่เต็มใจ
อย่าหนีพก่ี ลับบา้ นนะคะ” ร่างสู งกล่าวทีเล่นทีจริงขณะที่รงั้ เธอมา
ซุกซบราวกับกลัวจะเสียเธอไปจริงๆ
นลินปล่อยให ้สายน�ำ้ ไหลรินช�ำระล ้างร่างกายและความขุน่ มัว
ในใจ รู้สกึ ไม่ดีท่แี สดงกิริยาไม่เหมาะสมท�ำตัวงีเ่ ง่ากับสามี เธอ
เป็ นอะไรไป ไม่ชอบตัวเองในตอนนี้เอาเสียเลย
มือบางพันผ ้าเช็ดลวกๆ ตัง้ ใจจะรีบออกไปขอโทษเขา จึงไม่ทนั
36 ใจหวงรัก

สังเกตเห็นร่างสูงทีเ่ ปิ ดประตูห ้องน�ำ้ ค่อยๆ ก้าวมาหา
“ท�ำไมอาบนานนักล่ะคะ ไม่สบายหรือเปล่า” เสียงทุมถามด้วย
้
ความเป็ นห่วง
“ว ้าย ปะ เปล่าค่ะ อาบเสร็จแล ้วค่ะ” หญิงสาวตกใจหันขวับ
หลังชิดผนัง มือก�ำผ ้าเช็ดตัวแน่น เธอล็อกประตูห ้องน�ำ้ แล ้วนี่นา
“พีภ่ มี คะ บัวขอโทษนะคะ” น�ำ้ เสียงหวั่นเกรงเล็กน้อย
“หืม เรื่องอะไรคะ” เขาเลิกคิ้ว
“พีภ่ มี อย่าถือสาเรื่องทีบ่ วั โวยวายใส่เลยนะคะ” กล่าวพลาง
กราบลงทีอ่ ก คนตัวโตยิ้มกว ้าง กดจูบลงกลางกระหม่อม กระชับ
อ้อมกอดแน่น เมียก�ำลังง ้อเขาอยู่ใช่ไหม
“หือ ไม่ถือ สาค่ ะ แต่ พ่ีต กใจขวัญ เสีย หมด น้อ งบัว ต้อ ง
ปลอบพีน่ ะคะ” จิ้งจอกเจ้าเล่หว์ างกับดัก ริมฝี ปากหยักเริ่มซุกไซ ้
ล�ำคอขาวผ่องบอกเป็ นนัยถึงความต้องการของตน
“ตะ ตอนกลางวัน ก็ . ..แล ว้ นี่ ค ะ” ไม่ถึง กับ ห า้ ม แถมยัง
ใจเต้นแรงราวกับเฝ้ ารอสัมผัสจากเขา
“พีไ่ ม่มวี นั อิม่ หรอก ให้พน่ี ะคะ” หญิงสาวพยักหน้าเอียงอาย
เป็ นการอนุ ญาต ผา้ เช็ดตัวลอยหลุดจากร่างแทบจะในทันที เขา
ดันหลังเธอพิงผนัง แขนสองขา้ งตามมาคร่อมกักไว้ไม่ให้ไปไหน
ก่ อ นจะลดใบหน้า ลงไปมอบจู บ เร่ า ร้อ น หิว กระหาย สองลิ้น
เกี่ ย วกระหวัด สู บ กลืน วิญ ญาณของกัน และกัน ริ ม ฝี ป ากร้อ น
ผละออกช้าๆ เธอช่างสดชื่นหอมหวาน ปลุกเขาให้ต่นื เต็มตัว
“หวานเหลือเกินเมียพี”่ เสียงแหบพร่ากระซิบข ้างหูแล ้วช้อน
ร่างแน่งน้อยตรงไปทีห่ ้องนอน
ร่างแกร่งยืนเปลือยจ้องคนตัวนุ่มนอนระทดระทวยตาเป็ นมัน
อยู่ปลายเตียง “บัวจ๋า ลุกขึ้นมาหาพีส่ คิ ะ”
หญิงสาวค่อยๆ คลานเข่ามาอยู่ตรงหน้าเขา ล�ำแขนขาวผ่อง
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โอบเอวสอบไว ้ ใบหน้านวลเนียนซุ กไซแ้ ผงอกล�ำ่ กิริยาคลา้ ย
แมวน้อยก�ำลังออดอ้อนขอความรักจากเจ้าของ
“คืนนี้ตามใจพีน่ ะคะ”
เธอยืด ตัว ขึ้น ไปจู บ ปลายคางเขาเป็ น การเอาใจ นัย น์ต า
เนื้อทรายเปล่งประกายกระตือรือร้น ตื่นเต้นกึ่งคาดหวังรสสัมผัส
ดิบเถือ่ นทีเ่ ปลีย่ นเธอเป็ นสาวร้อนรักบนเตียง เว ้าวอนให ้เขากระท�ำ
ย�ำ่ ยีร่างบอบบางนี้จนกว่าจะพอใจ
เพียงครัง้ เดียวเขาก็เข ้าไปจนสุดทาง คนใต้ร่างท�ำหน้าเหยเก
รูส้ กึ จุกเล็กน้อย
‘พีภ่ ีมใจร้อนจัง’ หญิงสาวปรือตามองเมื่อรู้สกึ ว่าบางอย่าง
แปลกไป
ศีรษะดกด�ำป้ วนเปี้ ยนบริเวณทรวงอกเธอ ร่างบางรับรู้ได้วา่
จังหวะรักครัง้ นี้เปลีย่ นไป เขาไม่รีบโจนจ้วงเหมือนที่ผ่านมา แต่
กลับ หนัก หน่ ว งเนิ บ ช้า คล า้ ยต้อ งการให เ้ ธอสัม ผัส ทุ ก อณู แ ห่ ง
ความเสน่หา การรักครัง้ นี้...ไร้การปรุงแต่ง มีเพียงความหลงใหล
ใฝ่ หาในตัวอีกฝ่ ายขับดันแรงปรารถนาให้ถงึ ขีดสุด หญิงสาวกรีดร้อง
เสียงโหยเมือ่ เห็นปลายทางร�ำไร ส่วนเขาก็ตามมาติดๆ
นลินนอนหายใจรวยริน ความสับสนและเควง้ ควา้ งเขา้ มา
แทนที่เมือ่ อารมณ์ปรารถนาจืดจาง เหตุใดครัง้ นี้พ่ภี มี จึงหนักมือ
กับเธอนัก ทัง้ น้อยใจทัง้ ละอาย เขาปะเหลาะนิดเดียว เธอก็ยนิ ยอม
ทอดกายให เ้ ขาเชยชม ด้า นคนเสร็ จ สมดึง เธอไปกกกอดและ
ผล็อยหลับแทบจะในทันที ความดีทเ่ี ธอเพียรท�ำจะแลกกับความรัก
ของเขาได้ไหมหนอ...
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