จากใจผู้เขียน

ผ่านมาสองปี แล้ วกับนิยาย มายาปรารถนา นิยายโร
มานซ์เรื่ องแรกและเรื่ องเดียวของโรส อีกทังยั
้ งเป็ นนิยายเรื่ องแรก
ในนามปากกาโรส นิ ย ายเรื่ อ งที่ ท าให้ โ รสยัง เดิ น อยู่ ใ นถนน
สายน ้าหมึกมาจนถึงวันนี ้
เราผ่ า นอะไรมาด้ ว ยกันมากมาย มายาปรารถนาเป็ น
นิยายที่ทาให้ โรสรู้ จักการพิมพ์นิยายด้ วยตั วเอง หรื อที่เรี ยกว่า
นิยายทามือ ซึง่ เป็ นการเริ่ มจากศูนย์ เริ่ มโดยไม่มีความรู้เกี่ยวกับ
การทาหนังสื อใด ๆ โดยสิน้ เชิง เริ่ มด้ วยการเรี ยนรู้ ไปในทุก ๆ
กระบวนการ จนกระทัง่ หนังสือเสร็จเป็ นเล่มให้ จบั ต้ องได้
ยังจาได้ ดีถึงความรู้ สึกหัวใจพองโตในวันนัน้ ไม่เคยคาด
ฝั นว่าจะมีวนั ที่จะทาหนังสือออกมาเป็ นเล่มได้ แต่ก็เป็ นไปแล้ ว
กับนิยายเรื่ องแรก มายาปรารถนา
ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณ คนอ่านที่เป็ นจุดเริ่ มต้ นของ
ทุกอย่าง หากไม่มีคนอ่านที่ถามหาหนังสือเป็ นเล่มในวันนัน้ วันนี ้
อาจจะไม่มีสานักพิมพ์โรสบุ๊คส์ สานักพิมพ์ที่จดั พิมพ์นิยายของ
โรสทุกเรื่ องก็ได้
เนื่ อ งในโอกาสครบรอบสองปี ของนิ ย ายเรื่ อ งนี ้ โรสจึง
ตัดสินใจจัดพิมพ์ มายาปรารถนา ฉบับพิมพ์ ครั ง้ ที่ ๒ ซึง่ แม้ จะ

เป็ นงานพิมพ์ซ ้า แต่ผ้ อู ่านก็ยงั ให้ การต้ อนรับอย่างอุ่นหนาฝาคัง่
เช่นเคย
ขอบคุณนะคะ ขอบคุณจากหัวใจ

บ้ านที่เพิร์ท ออสเตรเลีย
๑๓ มิ.ย. ๕๙

บทนา

“พี่ขอโทษ ลิต้าเขาท้ องกับพี่ พี่ต้องรับผิดชอบ”
ชายหนุ่มผู้เป็ นคู่หมันบอกกั
้
บเธอด้ วยสีหน้ าสานึกผิด มือ
ใหญ่ของเขากุมมือเล็กกว่าของคนที่ได้ ชื่อว่าเป็ นเพื่อนสนิทของ
เธออย่างให้ กาลังใจ ทังสองนั
้
ง่ อยู่บนโซฟาตัวเดียวกันตรงหน้ า
เธอ ในขณะที่หญิงสาวยืนกอดอกอยู่ด้วยสองแขนอันสัน่ ระริก
“เราขอโทษ เราไม่ได้ ตงใจ
ั ้ ลินยกโทษให้ เรานะ”
ลลิตาเงยหน้ าที่มีน ้าตาคลอหน่วยขึ ้นพูดกับเธอบ้ าง
“นี่ขนาดไม่ได้ ตงใจยั
ั ้ งล่อกันเสียท้ อง อยากรู้ จริ ง ๆ ว่าถ้ า
ตัง้ ใจนี่ จ ะขนาดไหน” ลลิ น พูด เสี ย งเข้ ม อย่ า งประชดประชัน
มองเห็นนา้ ตาเม็ดโตที่คลอคลองในหน่วยตากลมโตของเพื่อน
สนิทหยดเผาะ ราวกับว่าคาพูดของเธอสร้ างความเจ็บปวดให้ กบั
เจ้ าหล่อนจนต้ องหลัง่ น ้าตา
ว่าแต่ใครที่ควรจะรู้ สึกเจ็บปวดมากกว่ากัน ผู้หญิงหน้ าโง่

อย่ า งเธอที่ ไ ว้ ใ จคนรั ก และเพื่ อ นสนิ ท ไม่ เ คยหวาดระแวงใน
ความสัม พัน ธ์ ข องคนทัง้ สอง จนมารู้ อี ก ที เ ขาสองคนก็ มี ลูก
ด้ วยกันแล้ ว หรื อผู้หญิงหน้ าด้ านที่สามารถแย่งคนรักของเพื่อน
ไปกกจนท้ องป่ องได้ ลงคออย่างลลิตาเพื่อนสนิทของเธอกันแน่
ใครกันแน่ที่ควรเจ็บปวด ใครกันแน่ที่ควรร้ องไห้ น ้าตาไหล
ในเวลานี ้
“กลับไปเถอะ ฉันอโหสิให้ ” ลลินพูดเสียงเย็นชาราวกับไม่
รู้สกึ รู้สา ทัง้ ๆ ที่ภายในเต็มไปด้ วยอารมณ์หลายหลาก ทังเสี
้ ยใจ
ผิดหวัง เจ็บปวด โกรธแค้ น แต่เธอจะทาอะไรได้ ทุกอย่างล่วงเลย
มาถึงขนาดนี ้ เธอจาเป็ นต้ องหลีกทางให้ เขาทังสอง
้
หญิ งสาวรู ดแหวนออกจากนิ ้วยาวเรี ยวที่ผ้ ูชายตรงหน้ า
เคยบรรจงสวมให้ เมื่อสองปี ก่อนออก ก่อนจะวางลงบนโต๊ ะหน้ า
โซฟา หลังพยายามกลืนก้ อนสะอื ้นที่ขึ ้นมาจุกที่ลาคอ หญิงสาว
กล่าวเสียงเบาหวิว
“นี่ แหวนของคุณ เอาคื นไป และออกไปจากบ้ านฉันได้
แล้ ว ฉันไม่ต้องการเห็นหน้ าพวกคุณสองคนอีก”

๑

ลลินถอดชุดกระโปรงยาวผ้ าฝ้ายสีขาวสายเดี่ยวที่ใส่ทบั
ชุดว่ายน ้าอยู่ออกวางลงบนโต๊ ะข้ างเก้ าอี ้ชายหาดแล้ วลุกขึ ้นยืน
เต็มความสูง หญิงสาวอยู่ในชุดบิกินี่สีดาสองชิ ้นเปิ ดเผยเรื อนร่ าง
ระหงสมส่วน ผ้ าสามเหลี่ยมผืนเล็กเบื ้องล่างถูกผูกไว้ ด้วยเชือก
เส้ นเล็ก ๆ ข้ างสะโพก ส่วนทรวงสล้ างถูกห่อหุ้มด้ วยผ้ าขนาดไม่
ต่ า งกั น นั ก สองชิ น้ ผู ก เป็ นปมคล้ องคอและคาดแผ่ น หลั ง
นอกจากนัน้ แล้ ว ก็ ไ ม่ มี สิ่ ง ใดปกปิ ด ความงดงามของผิ ว เนี ย น
ละเอี ยดสี นา้ ผึง้ และหนั่นเนื อ้ แน่นอันได้ มาจากการออกก าลัง
กายอยู่เสมออีก
ผืนน ้าสีเขียวมรกตจรดกับผืนทรายละเอียดสีขาวราวกับ
แป้งที่มองเห็นอยู่ตรงหน้ า เรี ยกร้ องให้ หญิงสาวลงไปแหวกว่าย
หยอกเอินกับคลื่นลูกไม่ใหญ่ นักอย่างไม่สนใจเปลวแดดที่แผด

เผา น ้าทะเลเย็นสบายช่วยคลายความร้ อนจนแทบลืมไปแล้ วว่า
แดดยามบ่ายนันจั
้ ดจ้ าเพียงใด
หญิงสาวว่ายน ้าสลับกับขึ ้นมานอนพักบนเก้ าอี ้ชายหาด
ดื่มนา้ มะพร้ าวสดเย็นชื่นใจที่มีเพิงขายอยู่ไม่ห่างจากชายหาด
มากนัก มี ความสุขกับการอยู่กับตัวเองและชื่ นชมความงามที่
ธรรมชาติ ส รรค์ ส ร้ างจนเกื อ บจะลื ม ความทุก ข์ ที่ ห อบมาจาก
กรุงเทพฯ ด้ วย
เกือบ...แต่ยงั ไม่ลืม... และคิดว่าคงไม่สามารถลืมได้ ง่าย
ๆ เพราะความทุกข์ที่เธอเพิง่ ประสบมามันช่างน่าอดสูจนไม่อยาก
อยู่ส้ หู น้ าผู้คนทีเดียว และนัน่ จึงทาให้ หญิงสาวเดินทางมาที่นี่...
กระบี่...
หลังจากที่ค่หู มันและเพื
้
่อนสนิทรวมหัวกันทรยศเธอด้ วย
การมี สัมพันธ์ กันจนฝ่ ายหญิ งตัง้ ครรภ์ และมาสารภาพกับ เธอ
พร้ อมน ้าตานองหน้ า ลลินต้ องแสร้ งทาเป็ นเข้ มแข็งและยอมเป็ น
ฝ่ ายถอยด้ วยการถอนหมันกั
้ บคู่หมันหนุ
้ ่ม เธอไม่อยากจะถามว่า
ทาไมเขาสองคนถึงทากับเธอได้ ลงคอ ไม่ต้องการคาตอบหรื อ
คาอธิบายใด ๆ เพราะถึงอย่างไรมันก็ไม่ทาให้ อะไรดีขึ ้น ในเมื่อ
เขาสองคนพอใจและต้ องการกันและกัน เธอก็ยอมที่จะเป็ นฝ่ าย
ถอยออกมาเอง กลับมาอยู่กบั ตัวเอง รักตัวเอง ปรนเปรอตัวเอง
ด้ วยงานลางานสองสัปดาห์ เพื่อมารั กษาแผลใจในจังหวัดที่ มี

ทัศนียภาพของท้ องทะเลอันสวยงาม หญิงสาวหวังว่าความสงบ
งามของธรรมชาติจะทาให้ เธอเข้ ม แข็ง ขึน้ จนสามารถกลับ ไป
เผชิญหน้ ากับคนทรยศ และสู้หน้ าผู้คนที่ ร้ ู ข่าวอันน่าอดสูนีไ้ ด้
อย่างไม่สะทกสะท้ าน
ลลินใช้ เวลาที่ ชายหาดจนพระอาทิตย์ ลับ ฟ้า จึงขึน้ มา
อาบน ้าชาระร่ างกายที่ห้องพัก จากนันเดิ
้ นไปยังร้ านอาหารของรี
สอร์ ตซึ่งสร้ างเป็ นเทอเรซยื่นลงไปในทะเล โต๊ ะอาหารถูกจัดวาง
เต็มพื ้นที่กว้ างขวางของร้ าน ทุกโต๊ ะถูกวางติดระเบียงกระจกสูง
เพียงอก เปิ ดรับลมและกลิ่นอายทะเลที่พดั แผ่ว กระจกใสอวด
ผืนนา้ ที่มองเห็นปี สีเทาภายใต้ แสงสลัวของยามเย็นที่ ทอดยาว
สุดสายตา
ด้ านข้ างของร้ านเป็ นถังใส่อาหารทะเลสดที่ยงั ว่ายวนอยู่
ในน ้า รวมทังกระบะบรรจุ
้
น ้าแข็งบดที่มีอาหารทะเลหลากชนิด
วางอยู่ให้ เลือก ซึง่ พ่อครัวของร้ านจะจัดการทาอาหารให้ ตามเมนู
ที่ลกู ค้ าสัง่ ทังนี
้ ้เพื่อรับรองกับลูกค้ าว่าอาหารทะเลที่ร้านสดแบบ
ยังมีชีวิตอยู่ทีเดียว
หญิงสาวใจไม่แข็งพอที่จะชี ้เป็ นชี ้ตายให้ กบั สัตว์ที่ว่ายน ้า
อยู่ไปมา จึงเพียงสัง่ ข้ าวผัดปูซงึ่ เป็ นอาหารจานเดียวง่าย ๆ มานัง่
ละเลียดรับบรรยากาศอันรื่ นรมย์ กับไวน์ขาวรสดีอีกแก้ วเท่านัน้
หลังเสร็ จจากอาหารเย็น หญิ งสาวพาตัวเองไปนั่งดื่ มที่

บาร์ ของรี สอร์ ต ซึ่งเป็ นบาร์ ที่ตงอยู
ั ้ ่บนชายหาดด้ านหน้ ารี สอร์ ต
รอบ ๆ บริ เวณเป็ นตะเกียงน ้ามันให้ แสงสว่าง ทุกโต๊ ะมีเทียนจุด
กลางโต๊ ะ เพิ่มบรรยากาศให้ ดโู รแมนติก คู่รักชาวต่างชาติหลาย
คู่นั่ง อิ ง แอบกันดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม รสดี ส ลับ กับ จุม พิต ดูดดื่ ม ที่ คงจะ
รสชาติล ้าเลิศไม่น้อยไปกว่าเครื่ องดื่มที่วางอยู่บนโต๊ ะเลย
ตรงหน้ าหญิ งสาวเป็ นค็ อกเทลสี แดงอมส้ มเสิ ร์ฟมาใน
แก้ วก้ านสันทรงสู
้
ง ปากแก้ วด้ านหนึ่งมีส้มฝานชิ ้นบาง ๆ เสียบ
อยู่ ลลินยกแก้ วขึ ้นดูดเครื่ องดื่มรสชาติขื่นลิ ้นนิด ๆ จากวอดก้ าที่
ผสมอยู่เข้ าปาก แต่ด้วยความหอมหวานของน ้าผลไม้ และความ
เย็นของน ้าแข็งที่ใช้ ผสมทาค็อกเทล ทาให้ ร้ ู สึกสดชื่นเหมาะที่ จะ
นัง่ ละเลียดรับลมทะเลอุ่น ๆ ที่พดั ผ่านสัมผัสผิวกายผะแผ่ว
“Sex on the Beach ของคุณรสชาติดีไหม”
เสียงทุ้มเป็ นภาษาอังกฤษที่ส่งมาจากด้ านหลัง เรี ยกให้ ล
ลินผละสายตาจากท้ องทะเลเบื ้องหน้ า เอี ้ยวตัวมองหาเจ้ าของ
เสียง ก่อนที่สายตาจะปะทะกับชายหนุ่มรูปร่ างสูงใหญ่ในชุดเสื ้อ
ยืดพอดีตวั และกางเกงขาสันแค่
้ เข่า สวมรองเท้ าแตะแบบคีบเผย
ให้ เห็นนิ ้วเท้ าเรี ยวยาวเล็บเท้ าสะอาดตัดสัน้
“อยากรู้ ก็สงั่ มาลองสิคะ” จากที่ตอนแรกเกื อบจะสะบัด
หน้ าใส่เพราะเป็ นคนแปลกหน้ าที่เธอไม่ร้ ู จัก แต่เพราะมองเห็น
เขายิ ้มให้ ด้วยท่าทางเป็ นมิตร หญิงสาวจึงตอบอย่างเสียไม่ได้

“ลองกับคุณได้ ไหม” เขาถามกลับยิ ้ม ๆ นัยน์ ตาสี เขี ยว
แกมนา้ ตาลหรื อที่เรี ยกว่าสีเฮเซลจ้ องตาหญิ งสาวนิ่ง มองเห็น
ประกายบางอย่างไหวระริกอยู่ในนัน้
ลลิ น ถึ ง กับ ร้ อนวูบ วาบไปทัง้ ตัว กับ สายตาคู่นัน้ เธอไม่
แน่ ใ จแล้ ว ว่ า เขาก าลัง พูด ถึ ง Sex on the Beach ในแก้ ว หรื อ
sex on the beach กับเธอกันแน่
“ผมหมายถึงนัง่ ดื่มกับคุณได้ ไหม” เขาเปลี่ยนคาพูดที่ฟัง
ดูชัดเจนขึน้ เมื่ อเห็น เธอจ้ องเขานิ่งด้ วยดวงตาเบิกโตนิด ๆ อ้ า
ปากค้ างหน่อย ๆ นัยน์ตายังเป็ นประกายระยับเช่นเดิม จากนัน้
เดินตรงเข้ าหาหญิ งสาว ยื่นมือมาตรงหน้ า แนะนาตัวเองด้ วย
ท่าทางสบาย ๆ
“คริสตอฟ เรี ยกผมก็ว่าคริสก็ได้ ”
“ลลินค่ะ” ลลินตอบสัน้ ๆ ไม่ยื่นมือไปสัมผัสกับมือที่ยื่น
ส่งมาก่อน มองเห็นชายหนุ่มยักไหล่ก่อนจะดึงมือกลับ
“คุณยังไม่ตอบเลย ให้ ผมนัง่ ดื่มกับคุณได้ ไหมครับ”
“ฉันอยากอยู่คนเดียว” ตอบหลังจากหันหน้ ากลับไปยัง
ผืนทะเลเบื ้องหน้ า ก่อนที่ จะหันขวับไปยังผู้ที่ยืนอยู่ด้านหลังเมื่อ
ได้ ยินเขาตอบคาเธอ
“คุณอยู่คนเดียวมาทังวั
้ นแล้ วนี่”
“คุ ณ ...รู้ ได้ ยั ง ไง” ถามน า้ เสี ย งตระหนก ในใจนึ ก

หวาดกลัวขึ ้นมา เธอคิดผิดหรื อถูกนะที่มาเที่ยวคนเดียว ถ้ าผู้ชาย
คนนี ้เป็ นฆาตกรโรคจิตที่แอบสะกดรอยตามเธอทังวั
้ นและตอนนี ้
เขาก็ กาลังเข้ าหาเหยื่ อล่ะ คิดแล้ วก็ เหลี ยวมองรอบกาย หาก
ผู้ชายคนนี ้ทาอะไรบ้ า ๆ ขึ ้นมา จะมีใครเข้ ามาช่วยเธอหรื อเปล่า
นะ
“อย่าทาหน้ าอย่ างนัน้ สิ ผมไม่ใช่โรคจิต ” ชายหนุ่ม พูด
กลัวหั
้ วเราะราวกับล่วงรู้ ความคิดเธอ นัยน์ ตาเป็ นประกายวิบวับ
ด้ วยความขบขัน
“ก็แค่บงั เอิญผมก็พกั ที่รีสอร์ ตแห่งนี ้ บังเอิญใช้ เวลาตลอด
บ่ายที่ ชายหาด และบังเอิญนั่งกิ นข้ าวเย็นในร้ านอาหารของรี
สอร์ ต...เหมือนคุณ”
“คุณ...เห็นฉันที่ชายหาดหรื อคะ” ถามแล้ วก็หน้ าร้ อนวูบ
ถ้ าอย่างนันเขาก็
้
ต้องเห็นเธอในชุดบิกินี่...
“ใช่ แล้ วก็เห็นคุณกินข้ าวเย็นคนเดียวและตอนนี ้ก็นงั่ ดื่ม
คนเดียว”
“ค่ะ เพราะฉันอยากอยู่คนเดียว คุณจะปล่อยให้ ฉนั อยู่คน
เดียวได้ หรื อยังคะ” ถามน ้าเสียงติดราคาญ อยากให้ เขาไป ๆ เสีย
แต่ดูเหมื อนผู้ชายคนนี จ้ ะไม่เข้ าใจภาษาคน เพราะเมื่ อเธอไม่
อนุญาตให้ เขานัง่ ด้ วยเสียที เขาก็ถือวิสาสะเดินมานัง่ ลงบนเก้ าอี ้
ตรงกันข้ ามกับเธอ ก่อนจะเลิกคิ ้วน้ อย ๆ เป็ นเชิงถามว่ามีปัญหา

อะไรหรื อเปล่าเมื่อเห็นใบหน้ าบึ ้งตึงของหญิงสาว
“ได้ โปรดเถอะค่ะ ฉันอยากอยู่คนเดียวจริง ๆ” ลลินขอร้ อง
เสียงอ่อน เธอไม่อยู่ในอารมณ์อยากทาความรู้จกั กับใคร
“ของบางอย่ า งทาคนเดี ย วก็ ไ ม่ ส นุก อย่ า งการลองลิม้
Sex on the Beach” เขาว่ายิ ้ม ๆ ก่อนจะทามือเรี ยกบริ กรให้ เข้ า
มารับคาสั่ง และเพียงครู่ เดียว Sex on the Beach อีกแก้ วก็ถูก
นามาวางลงตรงหน้ าเขา ชายหนุ่มยกเครื่ องดื่มสีสวยขึ ้นดื่ม ก่อน
จะชวนคุย
“ทาไมคุณถึงอยากอยู่คนเดียว”
“ฉันต้ องตอบคุณด้ วยหรื อคะ” ลลินถามกลับยวน ๆ หวัง
ว่าเขาจะทนความไร้ มารยาทของเธอไม่ได้ แล้ วปล่อยให้ เธอได้ อยู่
คนเดียวเสียที แต่ดูเหมือนเขาจะไม่ได้ สนใจกับท่าทางของเธอ
นัก เพราะยังคงจ้ องมองเธอด้ วยท่าทางครุ่ นคิด ก่อนจะพึมพา
เบา ๆ
“อืม...ถ้ าให้ เดา...อกหัก?” ถามพลางเลิกคิ ้ว
“เรื่ องของฉัน ” หญิ งสาวตอบน ้าเสียงสะบัดเมื่อคาถาม
ของชายหนุ่มกระแทกใจจนอยากจะกรี ดร้ องออกมา มองเห็นคน
ตรงหน้ ายิ ้มกว้ างราวกับถูกอกถูกใจหนักหนา
“คุณอกหักจริ ง ๆ ด้ วย!” เขาพูดด้ วยน ้าเสียงตื่นเต้ นราว
กับเด็กที่เล่นเกมทายปั ญหาแล้ วทายถูก หากหญิ งสาวกลับไม่

ตื่นเต้ นด้ วย
“ฉันไม่ได้ อกหัก”
“ไม่เอาน่า ลลิน แค่อกหักเอง คุณไม่ต้องทาตัวเบื่อโลก
ขนาดนี ้ก็ได้ ” ชายหนุ่มพูดเสียงอ่อนราวปลอบประโลม
“ฉันบอกว่าไม่ได้ อกหัก ” ลลินย ้าคาเดิม การที่ถูกคู่หมัน้
กับเพื่อนรักหักหลังนี่ เรี ยกว่าอกหักหรื อเปล่านะ ไม่...ไม่ใช่...เธอ
ไม่ได้ อกหัก แต่เธอหลังหักต่างหาก หลังหักเพราะสองคนที่ เธอ
รักช่วยกันหักหลังเธอ และเมื่อความคิดกระหวัดไปถึงสองคนนัน้
น ้าตาที่แห้ งเหือดไปทังวั
้ นก็พรั่งพรูออกมาอีก
คนที่นั่งตรงข้ ามลุกขึ ้นแล้ วก้ าวเข้ ามานั่งข้ าง ๆ เธอ มือ
ข้ างหนึ่งวางพาดพนักเก้ าอี ้ที่ เธอนัง่ อยู่ อีกข้ างกรี ดเช็ดน ้าตาให้
ด้ วยท่าทางอ่อนโยน
“เฮ้ ไม่อกหักก็ไม่อกหักสิ ไม่เห็นต้ องร้ องไห้ เลย” เขาว่า
น่าแปลกที่ ลลิ นนั่ง นิ่ง ยอมให้ เขาเช็ด น า้ ตาให้ แต่ โดยดี
อาจจะเพราะคาดไม่ถึงว่าเขาจะถึงเนื ้อถึงตัวรวดเร็ วเช่นนี ้ จึงนัง่
นิ่งอย่างทาอะไรไม่ถูก หญิ งสาวอยากจะเชื่ อเช่ นนัน้ มากกว่ า
ยอมรั บว่าหล่อนมี ความรู้ สึกพอใจกับความอบอุ่นที่ ได้ รับจาก
สัมผัสของคนแปลกหน้ าที่กาลังรู้สกึ อยู่นี ้
“คุณอยากเล่าให้ ผมฟั งไหม ผมเป็ นผู้ฟังที่ดีนะ”
หญิงสาวได้ ยินเสียงทุ้มกระซิบถามชิดติดใบหู ลมหายใจ

ร้ อน ๆ ของเขาเป่ ารดข้ างแก้ มและใบหูจนขนลุกซูไ่ ปทังกาย
้
“คุณเที่ยวไปขอรับฟั งปั ญหาของชาวบ้ านแบบนี ้บ่อยไหม
คะ” ถามอย่างประชดประชัน ก่อนจะนิ่งไปเมื่อได้ ยินคาตอบของ
เขา
“เฉพาะกับคนที่ผมรู้สกึ พอใจเท่านัน”
้
“คุณพอใจกับอะไรง่ายจังนะคะ”
“ก็ไม่เสมอไป แต่คณ
ุ ...มีอะไรที่ไม่น่าพอใจหรื อ”
“เยอะแยะไปค่ะ”
“บอกผมสิ”
ถามกลับทันควันจนคนที่มีอะไรไม่น่ าพอใจถึงกับนิ่งไป
สักพัก นัน่ สิ...เธอมีอะไรไม่น่าพอใจหรื อคู่หมันของเธอถึ
้
งได้ ไปมี
สัมพันธ์กบั เพื่อนรักลับหลังเธอเช่นนี ้
“เห็นไหม...คุณก็บอกผมไม่ได้ ” เขาถามด้ วยน ้าเสียงมีชยั
“บางทีค่หู มันฉั
้ นอาจจะบอกคุณได้ ”
“คุณมีคู่หมันแล้
้ ว” น ้าเสียงของเขาแฝงความประหลาด
ใจอย่างปิ ดไม่มิด
ลลินเห็นหน่วยตาคมคู่นนไหววู
ั้
บไปเล็กน้ อย หญิงสาวยิ ้ม
นิด ๆ ก่อนจะยื่นนิ ้วที่เคยสวมแหวนหมันที
้ ่บดั นี ้ว่างเปล่าให้ เขาดู
นิ ้วที่ยงั มีรอยแหวนจาง ๆ ให้ เห็น
“เคยมีค่ะ”

“ผมเสียใจด้ วย” ชายหนุ่มพูดหลังจากหลุบสายตามอง
มือของเธอ น ้าเสียงไม่บ่งบอกอารมณ์
“ฉันเพิ่งถอนหมันได้
้ ไม่ถึงสัปดาห์ ” เธอบอกเขา ไม่เข้ าใจ
ตัวเองเช่นกันว่าทาไมต้ องบอกเขา และทาไมถึงยอมให้ เขาแนบ
ชิดอยู่เช่นนี ้
“เพราะเรื่ องนี ้คุณเลยทาตัวเบื่อโลก?”
“คงงันมั
้ งคะ”
้
“ผมจะทาให้ คุณหายเบื่อ ” ชายหนุ่มว่าพลางหลิ่วตาให้
จากนันหั
้ นไปเรี ยกบริ กรซึ่งยืนอยู่ไม่ไกลนัก ก่อนจะสัง่ เครื่ องดื่ม
ชนิดเดิมหลังจากสองแก้ วที่วางอยู่บนโต๊ ะพร่องลงจนเกือบหมด
ลลินต้ องยอมรับกับตนเองว่าเขาทาให้ เธอหายเบื่อได้ จริง
ๆ อย่ า งน้ อ ยก็ ใ นตอนนี ท้ ี่ มี เขานั่ง ดื่ ม เป็ น เพื่ อ น ชายหนุ่ม เป็ น
เพื่อนคุยที่ทาให้ เธอรู้ สึกเพลิดเพลิน และเป็ นผู้ฟังที่ดีจนเธอรู้ สึก
สบายใจมากพอที่จะเล่าเรื่ องราวรักสามเส้ าอันน่าอดสูระหว่าง
เธอกับคู่หมัน้ และเพื่อนรักให้ เขาฟั ง และหลังจากได้ ระบายให้
ใครสักคนฟั งแล้ ว หญิ งสาวรู้ สึกว่าความทุกข์ หนักหน่วงที่ เ ธอ
แบกมาเต็มหัวใจถูกลดทอนลงไปบ้ าง
ในตอนที่สองคนนันมาหาที
้
่บ้านและสารภาพกับเธอถึง
ความสัมพันธ์ ที่พวกเขามี ต่อกัน ลลินยังไม่เคยบอกใครแม้ แต่
บิดามารดา ด้ วยไม่ต้องการให้ พวกท่านไม่สบายใจและเป็ นห่วง

ส่วนเพื่อนรักที่เคยพูดคุยกันได้ ทกุ เรื่ องก็กลับกลายมาเป็ นคู่กรณี
เสียเอง หญิงสาวจึงเก็บทุกอย่างไว้ กับตัว และพาหัวใจอันบอบ
ช ้ามาที่นี่เพียงลาพัง เมื่อมีชายหนุ่มแปลกหน้ าที่พอพ้ นคื นนี ้ไป
แล้ วเขาและเธอคงจะไม่ได้ พานพบกันอีก และเรื่ องราวที่เธอเล่า
ให้ เ ขาฟั ง ก็ ไ ม่ มี ค วามหมายอะไรต่ อ เขา เธอจึ ง ตัด สิ น ใจเปิ ด
เปลือยความทุกข์ที่แบกอยู่ให้ เขาช่วยรับฟั ง ซึ่งเขาก็นงั่ ฟั งนิ่ง ๆ
ไม่ตัดสินว่าใครถูกใครผิด แต่เมื่ อเธอเล่าจบลง เขายิม้ น้ อย ๆ
และบอกกับเธอเสียงนุ่ม
“เขาโง่ที่ทาแบบนี ้กับคุณ แต่ผมดีใจ เพราะหาไม่แล้ วคน
ที่อยู่กบั คุณคืนนี ้คงเป็ นเขา...ไม่ใช่ผม”
“แล้ วคุณล่ะคะ...คริ สตอฟ...เล่าเรื่ องของคุณให้ ฉันฟั ง
บ้ างสิ” หญิงสาวถามหลังจากที่ร้ ู สึกว่าเขารู้ เรื่ องราวบางส่วนใน
ชีวิตเธอมากกว่าเพื่อนบางคนเสียอีก ในขณะที่เธอไม่ร้ ูจกั เขาเลย
นอกจากเขาชื่อคริสตอฟ คนแปลกหน้ าที่ ‘บังเอิญ’ เห็นเธออยู่คน
เดียวมาทังวั
้ น
“ผมชื่ อ คริ ส ตอฟ มาจากวี น ผมหมายถึ ง เวี ย นนา...
ออสเตรี ย ผมมาพักผ่อนสัน้ ๆ ที่นี่ และโชคดีที่ได้ พบคุณตังแต่
้ วนั
แรก”
“ดูคุณ มั่นใจจัง นะคะว่ า การพบกับ ฉัน คื อ ความโชคดี ”
หญิงสาวเย้ ายิ ้ม ๆ หลังจากได้ ระบายความทุกข์ที่แบกไว้ ออกไป

บ้ าง ได้ เพื่อนคุยถูกคอ และได้ แอลกอฮอล์ จากเครื่ องดื่มหลาย
แก้ วที่ดื่มเข้ าไป ทาให้ ลลินรู้ สึกรื่ นรมย์พอที่จะพูดเล่นหัวกับ ‘คน
แปลกหน้ า’ ที่กลายมาเป็ นเพื่อนคุยและเพื่อนดื่มได้ อย่างไม่เคอะ
เขิน
“แน่นอนลลิน” ชายหนุ่มว่า ใบหน้ ายิ ้มละไม
เขาดูเป็ นคนอารมณ์ดีเหลือเกิน นับแต่นงั่ คุยกันอยู่หลาย
ชัว่ โมงนี่ลลินยังไม่เคยเห็นเขาหน้ าบึ ้งเลย
หลายชัว่ โมง! นี่เธอนัง่ คุยกับเขาแบบลืมเวลาจนผ่านไป
หลายชัว่ โมงแล้ วจริ ง ๆ หรื อ หญิงสาวแอบยกนาฬิกาข้ อมือขึ ้นดู
เวลาด้ ว ยไม่ อ ยากเสี ย มารยาท แล้ ว ก็ ต้ อ งตกใจเมื่ อ เข็ ม บน
หน้ าปั ดนาฬบิ อกว่าอีกไม่กี่นาทีก็จะตีสองแล้ ว
ดึกขนาดนี ้เชียวหรื อ...เธอยังไม่ร้ ูสึกง่วงงุนเอาเสียเลย แต่
รู้ สึกมึนเมาอยู่ไม่น้อยจากแอลกอฮอล์ ที่ดื่มเข้ าไป หญิ งสาวจึง
เอนหลังพิงพนักเก้ าอี ้ พริ ม้ ตาหลับ ใบหน้ าแหงนเงยน้ อย ๆ แต่
แล้ วก็ต้องลืมตาเมื่อรู้ สึกถึงลมหายใจผ่าวร้ อนที่อยู่ไม่ห่างจาก
ใบหน้ า พร้ อมเสี ย งพร่ า ที่ เ ปล่ ง ออกมาจากริ ม ฝี ปากหนาที่
มองเห็นอยู่ไม่ไกลนัน้
“อย่าทาท่าทางแบบนี ้”
“ทาไมคะ” ถามอย่างไม่เข้ าใจแท้ จริง
“เพราะมันทาให้ ผมอยากจูบคุณ”

ค าพูด ของเขาท าให้ ล ลิ น ร้ อนวูบ วาบไปทัง้ กาย หลุ บ
สายตาลงมองริ มฝี ปากที่จะกระทากริ ยาที่ว่านันซึ
้ ่งกาลังค่อย ๆ
ขยับเข้ ามาใกล้ เรื่ อย ๆ
จูบหรื อ...เธอจะยอมให้ เขาจูบหรื อลิน... หญิ งสาวถาม
ตัว เอง ก่ อ นที่ จะรู้ สึก ตระหนกกับ ความคิด ที่ ต อบกลับ มา เธอ
อยากให้ เขาจูบ...อยากจูบผู้ชายคนนี ้แม้ จะเพิ่งรู้ จกั กันไม่นานก็
ตาม
จะเป็ นไรไปเล่า ชี วิตเป็ นของเธอ เคยเป็ นคนดี รั ก นวล
สงวนตัวมาตลอดแล้ วสุดท้ ายเป็ นอย่างไร สุดท้ ายคู่หมันที
้ ่เธอรัก
ก็ทิง้ เธอไปหาคนอื่ นที่พร้ อมจะปล่อยตัว ถ้ าเธออยากปล่อ ยตัว
บ้ างแล้ วจะเป็ นไร
คริ สตอฟ...เขาทาให้ เธอลืมความทุกข์ ทาให้ เธอรู้ สึกราว
กับเป็ นคนสาคัญ รู ปร่ างหน้ าตาเขาก็ถกู ใจ จะเป็ นไรไปที่เธอจะ
หาความสุขให้ ตัวเองกับผู้ชายที่ พอใจในระยะเวลาสัน้ ๆ...ไม่
เป็ นไรเลย...
ลลินหลับตารอรับสัมผัสที่ ดูเหมือนจะรี รอดูท่าทีของเธอ
และขยับเข้ าหาทันทีเมื่อมองเห็นท่าทางยินยอมพร้ อมใจของเธอ
หญิงสาวเผยอริ มฝี ปากรับริ มฝี ปากอุ่นร้ อนที่แนบลงมาก่ อนจะ
ขยับช้ า ๆ เริ่มสัมผัสหวาม

๒

ริ มฝี ปากที่แนบลงมาพร้ อมปลายลิ ้นที่ส่งเข้ ามารัดเกี่ ยว
เรี ยวลิ ้นของเธอทาให้ ลลินรู้ สกึ ซาบซ่านไปทังกาย
้
ใช่ว่าหญิงสาว
จะไม่เคยจูบ สองปี กบั คู่หมันหนุ
้ ่มก็มีถึงเนื ้อถึงตัวกันบ้ าง แต่จบู
ที่เธอเคยรู้จกั ไม่มีอะไรเหมือนกับจูบที่กาลังได้ รับจากผู้ชายคนนี ้
เลยแม้ แต่น้อย
ริ มฝี ปากหนาของเขาตะโบมจูบอย่างเรี ยกร้ องหิวโหยแต่
หวานซ่านอยู่ในที ทุกจังหวะดูดดึงคลึงเคล้ าสลับระหว่างเรี ยวลิ ้น
และกลี บ ปากที่ เ ขามอบให้ ท าให้ หญิ ง สาวรู้ สึ ก พร่ า เบลอ
ประสาทสัมผัสทังหมดรั
้
บรู้ เพียงสัมผัสหวามจากริ มฝี ปากจัดเจน
ของเขาที่ปลุกเร้ าความรู้สกึ ปลุกความต้ องการให้ ตื่นพรื ด
จุมพิตร้ อนเร่ าของริ มฝี ปากสองคู่ที่บดเคล้ าอย่างไม่มีใคร
ยอมใคร แทบจะทาให้ ลลินขาดใจหากชายหนุ่มจะไม่ถอนจูบ
ออกเสียก่อน หญิงสาวรี บสูดอากาศเข้ าปอด พลางหายใจหอบ

กระชัน้ เมื่อลืมตาขึ ้นก็มองเห็นนัยน์ตาสีเฮเซลกาลังจ้ องมองปาก
ของเธอด้ วยสายตาราวกับอยู่ในห้ วงฝั น กลีบปากของเขาเรื่ อสี
อยู่ท่ามกลางแสงไฟ เดาว่าคงจะเพราะบดเบียดกับริมฝี ปากของ
เธอเมื่อสักครู่นี ้
ยังไม่ทนั ได้ คิดอะไรต่อ ชายหนุ่มก็โน้ มใบหน้ าเข้ าหาเธอ
อีกครัง้ หญิงสาวเผยอปากเปิ ดทางให้ ลิ ้นอุ่นรุ กรานเข้ ามาดูดดึง
รัดเกี่ยวกับลิ ้นของเธอตามอาเภอใจ ก่อนที่เขาจะเปลี่ยนมาดูด
ดึงริ มกลีบปากล่างของเธอราวหยอกเย้ า สองมือใหญ่ ประคอง
ศรี ษ ะภายใต้ ก ลุ่ม ผมหยิ ก ยาวตามธรรมชาติ ใ ห้ แ หงนเงยรั บ
สัมผัสจากเขาได้ ถนัดถนี่ ก่อนจะแนบหน้ าผากกับหน้ าผากของ
เธอ ปลายจมูกโด่ง เขี่ ย จมูก เล็ก รั น้ พลางกล่ าวเสี ยงเบาชิ ด ริ ม
ฝี ปากเห่อร้ อน
“คุณกาลังทาให้ ผมสูญสิ ้นการควบคุมตนเอง รู้หรื อเปล่า”
คาพูดของเขาทาให้ ลลินรู้ สึกพอใจอย่างประหลาด เธอ
ทาให้ ผ้ ูชายคนหนึ่งสูญสิ ้นการควบคุมตนเอง ผู้ชายที่ดูมีความ
มั่น ใจในตัว เองสูง ผู้ชายหล่ อ เหลาที่ มี เสน่ ห์ท างเพศล้ นเหลื อ
กาลังสารภาพกับเธอด้ วยนัยน์ตาฉ่าเยิ ้มด้ วยความเสน่หา ว่าเขา
สูญสิ ้นการควบคุมตนเองเมื่อได้ สมั ผัสเธอ
ช่างหัวอดีตคู่หมันที
้ ่ไม่เห็นค่าเธอสิ ยังมีคนอื่นที่เห็นว่า
เธอน่ารักน่าใคร่ ไม่เห็นจะต้ องมาเศร้ าโศกกับผู้ชายที่ไม่มีความ

มั่นคงพอเลย ส่วนผู้ชายคนนี ้...พรุ่ งนี ้ก็ จะไม่ได้ พบเจอกัน แล้ ว
เธอจะขอใช้ เวลากับเขาหาความสุขให้ ตวั เอง สัมผัสของเขาทาให้
เธอรู้สกึ ราวกับล่องลอยอยู่บนสรวงสวรรค์ก็มิปาน
ทัง้ สองนั่ง แลกสัม ผัส ดื่ ม ด่ า กัน อยู่ น านเพี ย งใดก็ สุด รู้
เพราะเมื่อหลงอยู่แต่กบั สัมผัสที่ทาให้ มึนเมาได้ ไม่แพ้ แอลกฮอล์
ก็ดูเหมือนทุกสิ่งรอบกายจะไร้ ความหมาย มีเพียงริ มฝี ปากและ
ลิน้ อุ่นร้ อนเจนจัด ของเขาเท่า นัน้ ที่ ค รอบครองประสาทสัม ผัส
ทังหมดของเธอ
้
“บาร์ ปิดแล้ ว...กลับห้ องเถอะ” ชายหนุ่มพูดเสียงนุ่มชิด
ริมฝี ปาก ก่อนจะจูบหนัก ๆ ราวกับห้ ามใจไม่อยู่
ลลินมองไปรอบ ๆ กาย พบว่าบาร์ ที่เคยคึกคักกลับเงียบ
เหงา โต๊ ะที่อยู่รอบ ๆ ว่างเปล่า ตะเกียงน ้ามันที่เคยมีเปลวไฟลุก
โพลงให้ แสงสว่างก็ถูกดับลงเกือบหมด ช่วยยืนยันว่าบาร์ ได้ ปิด
ให้ บริการแล้ วจริง ๆ
“ไปสิคะ” ตอบพลางหลุบสายตาลงมองอกกว้ างภายใต้
เสื อ้ ยื ด พอดี ตัว อยู่ ๆ เธอก็ ร้ ู สึ ก เขิ น อายขึ น้ มาอย่ า งไม่ ท ราบ
สาเหตุ มองเห็นเขาขยับ ตัว ลุก ขึน้ และยื่ น มื อ มาให้ หญิ ง สาว
วางมือเล็กลงในมือใหญ่ที่บีบกระชับ พาเธอเดินกลับห้ องพักซึง่
ตังอยู
้ ่ไม่ห่างจากบาร์ มากนัก
ระหว่างทาง สองหนุ่มสาวเดินเคียงกันมาเงียบ ๆ ลลินห

ลุบสายตามองพื ้นจึงไม่ทราบว่า อีกฝ่ ายจ้ องมองใบหน้ าด้ านข้ าง
ของเธอด้ วยสายตาฉ่ าหวาน สายตาที่แม้ แต่เจ้ าตัวเองก็ไม่ร้ ู ว่า
มันจะโชนแสงแห่งความพึงพอใจได้ รุนแรงปานนัน้
คริ สตอฟพาหญิงสาวเดินมาจนถึงหน้ าห้ องของเธอโดยที่
เจ้ าของห้ องไม่ได้ บอก ส่วนลลินก็มัวแต่วุ่นวายอยู่กับความคิด
ของตนจนลืมเอะใจว่าเขารู้ว่าเธอพักห้ องไหนได้ อย่างไร
หลังจากที่หญิงสาวไขกุญแจเปิ ดประตูห้องและทาท่าจะ
ก้ า วเข้ า ไป ชายหนุ่ม ก็ ค ว้ า เอวบางเข้ ามาแนบชิ ด ก่ อ นจะโน้ ม
ใบหน้ าเข้ าหาใบหน้ างาม ประทับริ มฝี ปากลงไปบนริ มฝี ปากคู่
หวานที่เผยอรับสัมผัสจากเขาในทันที
จากสัมผัสอ้ อยอิ่งในตอนแรกค่อย ๆ ล ้าลึ กเรี ยกร้ อง ซึ่ง
อี ก คนก็ ส นองตอบอย่ า งเร่ ง เร้ าไม่ แ พ้ กั น มื อ ใหญ่ ข้ างหนึ่ ง
ประคองศีรษะด้ านหลังของหญิ งสาว อีกข้ างเคล้ นคลึงสะโพก
หนั่น แน่ น สองร่ า งโอบรั ด แนบชิ ด จนลลิ น สัม ผัส ได้ ถึ ง ความ
ต้ องการของเขาที่ดุนดันหน้ าท้ องของเธอ และนั่นยิ่งทาให้ เธอ
รู้สกึ ราวกับเลือดเดือดพล่านไปทังกาย
้
“ผมเข้ าไปนะ” เขากระซิบเสียงพร่า น ้าเสียงวอนขอ
ลลินลืมตามองเห็นเปลวไฟแห่งดาฤษณาลุกโพลงอยู่ใน
หน่ ว ยตาคู่ นั น้ ไฟที่ ต อนนี ก้ ็ เ ผาผลาญเธอจนแทบไม่ มี ส ติ
หลงเหลืออยู่แล้ ว

หญิงสาวไม่ตอบคาขอของเขา หากยกมือขึ ้นโน้ มใบหน้ า
ของชายหนุ่มลงมาหาริ มฝี ปากที่ตะโบมจูบอย่างเรี ยกร้ องของ
เธอ
ไม่จาเป็ นต้ องถามซ ้า คริสตอฟพาร่างในอ้ อมแขนก้ าวเข้ า
ไปในห้ อง ใช้ เท้ าผลักประตูปิด ก่อนจะยื่นมือไปกดล็อก แล้ วขยับ
ไปยัง เตี ย งกว้ า งกลางห้ อ งโดยที่ ริ ม ฝี ป ากไม่ ล ะจากกัน แม้ แ ต่
วินาทีเดียว
ทันทีที่แผ่นหลังสัมผัสที่นอนพร้ อม ๆ กับร่ างใหญ่ที่ตาม
ลงมาแนบชิด ลลินบอกกับตนเองว่านี่เป็ นโอกาสสุดท้ ายที่เธอจะ
หันหลังกลับ แต่สมั ผัสอุ่นร้ อนที่เลื่อนจากริ มฝี ปากไปดูดเม้ มเบา
ๆ ที่ติ่งหู ละเลียดเล็มไปตามต้ นคอระหง เร่ งเร้ าความรู้ สึกซ่าน
สยิวที่รอการปลดปล่อย ก็ทาให้ หญิงสาวปฏิเสธโอกาสสุดท้ าย
นันอย่
้ างไม่ไยดี
เสี ย งครางในลาคออย่ า งรั ญ จวน รวมทัง้ ร่ า งหยัด แอ่น
แหงนเงยรับสัมผัสของเขา ทาให้ คริ สตอฟเร่ งน ้าหนักรุ กรานให้
หน่ ว งหนัก ขึ น้ เขาอยากให้ เ ธอมี ค วามสุ ข กั บ สิ่ ง ที่ เ ขาก าลั ง
ปรนเปรอให้ หญิงสาวที่ทาให้ เลือดในกายเขาเดือดพล่านตังแต่
้
ครั ง้ แรกที่ เห็นเธอถอดชุดเดรสออกจากกายเมื่ อตอนกลางวัน
เผยให้ เห็นเรื อนร่างระหงสมส่วนสวยงามในชุดว่ายน ้าน้ อยชิ ้นจน
ทาให้ เขาแทบลืมหายใจ

ชายหนุ่มขยับจุมพิต เร่ าร้ อนจากลาคอระหง ระเรื่ อยลง
มายังหน้ าอกที่ขยับขึ ้นลงถี่ ๆ ตามลมหายใจกระชันของผู
้
้ เป็ น
เจ้ าของ เพียงดึงเบา ๆ ชุดแม็กซี่เดรสเกาะอกที่หญิงสาวใส่อยู่ก็
เลื่อนลงไปเกาะอยู่ใต้ ทรวงคู่งาม ลิ ้นอุ่นชื ้นละเลียดเลาะร่ องลึก
ระหว่างสองเต้ าที่เบียดชิดซึ่งถูกโอบล้ อมด้ วยชันในลู
้
กไม้ โปร่ ง
บาง มองเห็นปลายถันที่ชูชนั ขึ ้นรับสัมผัสหวามราวดอกไม้ ชูช่อ
รับแสงอรุ ณ ชายหนุ่มอดไม่ได้ ที่จะหยุดทักทายยอดทรวงคู่งาม
นัน้ ด้ ว ยปลายลิ น้ และขบเบา ๆ อย่ า งหยอกเย้ า ทัง้ ๆ ที่ ยัง มี
ผ้ าลูกไม้ ห่อหุ้มพันธนาการ มือข้ างหนึ่งเลื่อนไปปลดตะขอเสื ้อ
ชัน้ ในทางด้ า นหลัง แล้ ว ดึ ง ทิ ง้ อย่ า งไม่ ไ ยดี อี ก ข้ า งลูบ ไล้ เ ต้ า
ครัดเคร่งเต่งตึงอย่างหลงใหล พอใจจนกายแทบระเบิดกับอาการ
ตอบรั บ ของหญิ ง สาว ที่ ดิ น้ เร่ า แอ่ นหยัด เปิ ด ทางให้ เ ขาสัมผัส
รุ กรานอย่างสะดวกตามอาเภอใจ เสียงครางที่ลอดออกมาจาก
ปากอิ่มสวยบอกเขาว่าเธอพึงพอใจกับสิ่งที่เขากาลังทา
“สวยเหลือเกิน” ชายหนุ่มพึมพาเสียงพร่า มองทรวงสล้ าง
ครัดเคร่ งตอบรับสัมผัสของเขาอย่างใหลหลง ตอนที่เห็นเธอใน
ชุดบิกินี่ตวั น้ อยว่าสวยแล้ ว แต่เทียบไม่ได้ เลยกับทรวงอกเปล่า
เปลือยที่เห็นอยู่ตรงหน้ า สวยจนทาให้ เขาแทบขาดใจด้ วยความ
ปรารถนา ความต้ องการพุง่ โลดจนรู้สึกเจ็บ
ชายหนุ่มดึงชุดกระโปรงยาวที่ยังเกาะรัดอยู่บนร่ างงาม

ออกอย่ า งใจร้ อน จนทัง้ ร่ า งเหลื อ เพี ย งกางเกงในลูก ไม้ ตัว จิ๋ ว
ปกปิ ดเนินเนื ้อที่ไม่เคยมีใครได้ เห็นมาก่อน คริ สตอฟพรมจุมพิต
ลงไปตามหน้ าท้ องแบนราบ ขบเม้ มเบา ๆ สลับกับตวัดลิ ้นอุ่นชื ้น
รัวระริกไปบนผิวเนื ้อเนียน
“โอ...คริ สตอฟ...โอ” หญิ งสาวครางเรี ยกชื่อเขาแทบฟั ง
ไม่ได้ ศพั ท์ เมื่อชายหนุ่มเลื่อนสัมผัสต่าลงไปกว่าหน้ าท้ อง สอง
มื อของหญิ งสาวขยุ้มผมชายหนุ่ม ใจอยากดึงเขาให้ ออกห่ า ง
เพราะลิ น้ ร้ อน ๆ นัน้ แทบทาให้ เธอขาดใจตายด้ วยความซ่าน
เสียว หากสองมือกลับกระทาตรงกันข้ ามกับที่คิด เมื่อกดศรี ษะ
เขาให้ แ นบชิ ด พร้ อมส่ า ยหยัด สะโพกเข้ า หาใบหน้ า ที่ ซุ ก อยู่
ระหว่างต้ นขาที่อ้ากว้ างทังสองข้
้
างของเธอ
ชัน้ ในที่เป็ นปราการขวางกัน้ ระหว่างผิวเนื อ้ ในจุดที่ เป็ น
ส่วนตัวที่สุดของเธอกับลิ ้นของเขาหลุดออกไปตังแต่
้ เมื่อไรไม่ร้ ู
เลย หญิ งสาวรั บรู้ เพียงสัมผัสแผ่วเบาของปลายลิ น้ อ่อ นนุ่ม ที่
ละเลียดอยู่ในจุดอ่อนไหวที่สดุ ของเธอ แต่แม้ จะเป็ นสัมผัสที่แผ่ว
เบา แต่อานุภาพของมันกลับรุนแรงจนเธอแทบระเบิด
ลลินรู้ สึกถึงคลื่นความปรารถนาถูกดึงให้ เข้ ามารวมกัน
อยู่ในจุดที่ปลายลิ ้นของเขากาลังทางานอย่างแข็งขัน ความรู้ สึก
ที่เขม็งเกลียวและถาโถมรุ นแรงพร้ อม ๆ กับสัมผัสของเขาที่หนัก
หน่วงขึ ้น

หญิ งสาวรู้ สึกถึงความรู้ สึกกดดันบางอย่างที่ไม่เคยรู้ จกั
มาก่ อน ความกดดันรุ นแรงที่ กาลัง จะระเบิด เธอหลับตาส่า ย
ศีรษะ พลางกล่าวอ้ อนวอนอย่างน่าสงสาร
“ไม่...คริ สตอฟ...ไม่...ได้ โปรด...หยุด...” เธอกำลังจะขำด
ใจตำย ได้โปรดหยุดก่อนทีเ่ ธอจะตำย
“ปล่อยมันออกมาลิน...ปล่อยมันออกมา” เขาบอกเธอ
เสี ย งพร่ า แค่ ม องเธอดิ น้ เร่ า ด้ ว ยถูก แผดเผาจากอารมณ์ แห่ง
ดาฤษณา ก็แทบทาให้ เขาแตกพร่ างไปพร้ อม ๆ กัน เขารู้ ว่าเธอ
ใกล้ แตะขอบสวรรค์ เต็มที ชายหนุ่มจึงเร่ งเร้ าสัมผัส รุ กรานให้
หนักหน่วงขึ ้นจากทังปลายลิ
้
้นและปลายนิ ้ว จนในที่สดุ หญิงสาว
ก็กระตุกเกร็งพร้ อมกรี ดร้ องอย่างสุขสม
ลลินรู้ สึกราวกับล่องลอยขึ ้นสู่สรวงสวรรค์ คลื่นความสุข
สมอันเกิ ดจากสัมผัสอันเจนจัดของเขาที่ทาให้ เธอแทบขาดใจ
ตาย เมื่อแตกพร่างก็สาดซัดผลักดันหญิงสาวให้ ลอยละล่อง โอบ
ล้ อมด้ วยความรู้สกึ สุขกระสันอย่างที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน
ความรู้ สึกของการปลดปล่อยรุนแรงทาให้ หญิงสาวถึงกับ
น ้าตาไหล นอนระทดระทวยด้ วยรู้ สึกราวกับหมดสิ ้นเรี่ ยวแรงไป
กับความสุขสมที่เพิง่ ผ่านพ้ น
เห็ น ชายหนุ่ ม ขยับ ขึน้ มาแนบริ ม ฝี ป ากอุ่น ลงมาบนริ ม
ฝี ป ากของเธอ ก่ อ นจะเงยหน้ า ขึ น้ มายิ ม้ ให้ นัย น์ ต าฉายโชน

ประกายแห่งความปรารถนาไม่ปิดบัง
ลลินยิม้ ตอบชายหนุ่ม ที่ ทาให้ เธอแทบขาดใจตายด้ ว ย
ความสุขสมก่อนที่จะเบิกตากว้ างเมื่อเห็นว่าเขายังอยู่ในเสื ้อผ้ า
เต็มยศ!
เขาไม่ปล่อยให้ เธอได้ มีเวลาคิดถึงสิ่งอื่นใดนาน ริ มฝี ปาก
ผ่าวร้ อนของเขาแนบลงมาหากลีบปากอิ่มของเธออีกครัง้ คราวนี ้
เขาจูบราวกับจะสูบวิญญาณเธอให้ หลุดออกจากร่าง ลิ ้นอ่อนนุ่ม
ตวัดพลิกแพลง พันเกี่ยวเรี ยวลิ ้นที่ไม่เจนจัดเท่าของหญิงสาวจน
แทบไม่มีโอกาสหายใจหายคอ สลับกับขบเม้ มดูดดึงกลีบปากที่
เห่อร้ อนเพราะสัมผัสเรี ยกร้ องของเขา
หลัง จากการปลดปล่ อ ยรุ นแรงที่ เ พิ่ง ผ่ า นไปเมื่ อ สัก ครู่
ลลินรู้ สึกผ่อนคลายจนพร้ อมที่จะหลับลงได้ ทุกเวลา แต่พอชาย
หนุ่มขยับเข้ า หา ปากบดเคล้ ากลี บปากเธอ มื อใหญ่ ลูบไล้ ผิ ว
เนียนเปลือยเปล่า สลับกับนวดเฟ้นคลึงเคล้ าทรวงสล้ าง อารมณ์
ราวพายุที่เพิง่ สงบลงก็ลกุ โพลงขึ ้นมาอีกครัง้
หญิงสาวหัวใจเต้ นแรงด้ วยรู้ ว่าปลายทางของความซ่าน
กระสัน นี ส้ วยงามเพี ย งใด เธอตื่ น เต้ น ยิ น ดี รอที่ จ ะสัม ผัส กับ
ความรู้ สึกสุขสมนัน้ อี กครั ง้ แต่แล้ วก็ ต้องครางอย่างขัดใจเมื่ อ
ชายหนุ่มผละออกจากร่ างที่บิดเร่ าด้ วยความรัญจวนจากสัมผัส
ของเขา หากยังไม่ทนั ได้ ประท้ วง ก็ร้ ู สึกถึงร่ างใหญ่ที่แนบลงมา

อีกครัง้ คราวนี แ้ ตกต่างด้ วยผิวสัมผัสของเสื ้อยืดที่เขาใส่อยู่เมื่อ
สักครู่ กลายเป็ นผิวเนื ้ออุ่นตึงแน่นไปด้ วยมัดกล้ ามแนบชิดกับผิว
เนื ้อเปลือยเปล่าของเธอ
คริ ส ตอฟซุก ใบหน้ า ไซ้ ซอกคอที่ มี ก ลิ่ น หอมหวานของ
หญิ งสาวในอ้ อมแขน ก่ อ นจะค่อย ๆ ขยับต่ าลงมาเรื่ อย ๆ ไป
ตามเส้ นทางบนเรื อนร่ างเปลือยเปล่าที่เขาเคยผ่านไปแล้ วครัง้
หนึ่ ง และรู้ ซึ ง้ ว่ า หวานซ่ า นเพี ย งใด ชายหนุ่ ม รู้ สึ ก ถึ ง หั ว ใจที่
กระหน่าอยู่ในอก ด้ วยรู้ ดีว่าปลายสุดเส้ นทางของการเดินทาง
ครานี ้อยู่ที่ไหน และเขาแทบจะทนรอไม่ได้ เลย
ชายหนุ่ม แทรกร่ า งใหญ่ โตลงระหว่ า งสองขาเรี ย วของ
หญิ งสาว มือใหญ่ ข้างหนึ่งคลึงเคล้ นบันท้
้ ายหนั่นแน่น อีกข้ าง
สัมผัสตุ่มไตด้ านหน้ า เร่งเร้ าอารมณ์ปรารถนาของคนที่ถกู สัมผัส
ให้ พงุ่ สูงจนแทบด่าวดิ ้น
“ได้ โ ปรด...” หญิ ง สาวอ้ อ นวอนเสี ย งแผ่ ว พลางหยัด
สะโพกรั บสัมผัสจากนิว้ เรี ยว สัมผัสที่ ดูเหมื อนว่าจะทาให้ เ ธอ
ต้ องการมากกว่านัน้ ได้ โปรด...ทาอะไรสักอย่างที่จะปลดปล่อย
เธอให้ หลุดพ้ นไปจากความทรมานซ่านสยิวนี ้...ได้ โปรด...
คริ สตอฟผละออกจากร่ างงามที่กาลังดิ ้นเร่ า ชายหนุ่มใช้
เวลาเพี ย งไม่ กี่ วิ น าที กางเกงขาสัน้ และชัน้ ในที่ ใ ส่ อ ยู่ ก็ ห ลุ ด
ออกไปจากร่ าง มองเห็นหญิงสาวผงกศีรษะขึ ้นมามองเมื่อ ได้ ยิน

เสี ยงเขาฉี กซองอะไรบางอย่ าง นัยน์ ตาที่ หรี่ ปรื อด้ ว ยอารมณ์
เสน่หาเบิกกว้ าง จ้ องมองเขาบรรจงสวมถุงยางอนามัยลงไปบน
ความเป็ น ชายที่ ผ งาดง า้ ชายหนุ่ม ยิ ม้ ให้ ก่ อ นจะเดิ น กลับ ไป
ทอดตัวแนบชิดร่างเปลือยเปล่ากลางเตียงกว้ างอีกครัง้
ลลินขยับขาเปิ ดทางให้ ร่างใหญ่ที่แทรกลงมา หญิ งสาว
หลับตาเผยอริ มฝี ปากรับจุมพิตหน่วงหนักตามอารมณ์ ของคนที่
มอบให้ รู้ สึ ก ถึ ง ความแข็ ง แกร่ ง บางอย่ า งที่ ดุ น ดัน อยู่ต รงจุ ด
อ่อนไหว กระตุ้นให้ เธอขยับแยกขาออกให้ กว้ างขึ ้นโดยไม่ร้ ูตวั
เมื่อแน่ใจว่าคนใต้ ร่างพรั่งพร้ อม ชายหนุ่มขยับตัวช้ า ๆ
เพื่ อ หลอมรวมสองร่ า งให้ เ ป็ น หนึ่ ง แต่ แ ล้ ว ก็ ต้ อ งสบถอย่ า ง
ตระหนก เมื่อพบว่าเส้ นทางที่พยายามแทรกสอดไม่เปิ ดโล่งดัง
หวัง คริสตอฟหยุดเคลื่อนไหวเมื่อความแข็งแกร่ งรุกรานเข้ าไปใน
เส้ นทางคับแคบได้ เพียงนิดเท่านัน้ ชายหนุ่มรู้ สึกถึงร่ างในอ้ อม
แขนชะงักไปเช่นกัน
“ลลิ น ...คุ ณ ...” ชายหนุ่ ม พูด ต่ อ ไม่ อ อก การที่ ไ ด้ ร้ ู ว่ า
ผู้หญิงที่เขากาลังจะมีสมั พันธ์ลกึ ซึ ้งด้ วยยังไม่เคยมีประสบการณ์
มาก่อนทาให้ ชายหนุ่มแทบทาอะไรไม่ถกู
ในตอนนี ้ความต้ องการของเขาพุ่งสูงในระดับที่ต้องได้ รับ
การปลดปล่อย พร้ อมที่จะโจนจ้ วงฝากฝั งตัวตนอันแข็งแกร่ งกับ
เธอ แต่เขาจะทาเช่นนันได้
้ อย่างไรกับผู้หญิงที่ยงั ไม่เคยมาก่อน

ชายหนุ่มรู้ ดีว่าประสบการณ์ ทางเพศครัง้ แรกของเธอจะ
เป็ นความทรงจาที่จะอยู่กับเธอไปตลอดชี วิต และก็เป็ นหน้ าที่
ของเขาที่จะทาให้ เธอมีความทรงจาอันน่าประทับใจหากว่าจะ
เดินหน้ าต่อ แต่ถ้าหากเขาไม่อยากเป็ นผู้ชายที่จะพาเธอไปรู้ จกั
กับความสัมพันธ์ ระหว่างชายหญิง เขาก็ต้องหยุดเดี๋ยวนี ้ ซึ่งแค่
ความคิดว่าต้ องหยุด ร่างกายเขาก็ปวดร้ าวจนแทบขาดใจแล้ ว
“จะให้ ผมไปต่อไหม” ชายหนุ่มกระซิบถาม มองเห็นหญิง
สาวนิ่วหน้ าด้ วยความเจ็บปวด เขากลันใจรอฟั
้
งคาตอบของเธอ
ก่อนจะรู้ สึกทัง้ โล่งอกและหนักใจในคราวเดียวกันเมื่อ เธอพยัก
หน้ า โล่งอกที่ไม่ต้องหยุดกลางคันในขณะที่ความต้ องการแทบ
จะเผาเขาให้ มอดไหม้ แต่ก็หนักใจเพราะไม่แน่ใจว่าเขาจะทาให้
เธอประทับใจได้ แค่ไหน เขาไม่อยากเป็ นสาเหตุที่ทาให้ ผ้ หู ญิงคน
หนึง่ เกลียดกลัวการมีสมั พันธ์ทางเพศไปตลอดชีวิต
ลลินหลบตาอย่างเขินอายหลังจากพยักหน้ าตอบคาถาม
เขา เธอตัดสินใจเดินหน้ า มาถึงขันนี
้ ้แล้ วจะให้ หยุดได้ อย่ างไร
แม้ จะรู้ สึกเจ็บราวร่ างกายจะแตกออกเป็ นเสี่ยง ๆ แต่หญิงสาวก็
ยังรู้ สึกอยากรู้ อยากเห็นว่าภายหลังความเจ็บปวดที่เกิดขึ ้น จะมี
บันไดสายรุ้ งทอดสู่สรวงสวรรค์ที่เธอเพิ่งรู้ จกั อยู่หรื อเปล่ า และมี
ความมัน่ ใจอยู่ลึก ๆ ว่า เขาายหนุ่มจะดูแลเธอไปจนถึงสุดปลาย
สายรุ้งนัน้

แขนเสลายกขึ น้ เกาะเกี่ ย วรอบคอของชายหนุ่ม โน้ ม
ใบหน้ าหล่อเหลาเข้ าหาและเป็ นฝ่ ายเริ่มจุมพิตหนักหน่วงเสียเอง
และไม่นานเลยหญิงสาวก็ร้ ูสกึ เพริดไปกับสัมผัสหวามของเขาอีก
ครัง้
“เราจะไปกันช้ า ๆ” ชายหนุ่มกระซิบแผ่วขณะพาความ
แข็งแกร่ งบดเบียดเข้ าไปในเส้ นทางอันคับแคบ ค่อย ๆ แทรกตัว
เข้ าไปทีละนิดอย่างช้ า ๆ เมื่อเห็นเธอนิ่วหน้ าก็หยุดให้ หญิงสาว
ได้ ปรับตัวรับความเป็ นชายของเขา สลับกับจุมพิตอ่อนหวานที่
ช่วยเพิ่มอารมณ์ หวาม จนกระทัง่ ในที่สุดสองร่ างก็รวมเป็ นหนึ่ง
เดียวโดยสมบูรณ์
“โอเคไหม” เขาถามเสี ย งอ่ อ นโยน รู้ สึ ก เต็ ม อิ่ ม ในอก
แปลก ๆ เมื่อความแข็งแกร่งถูกโอบกอดด้ วยความนุ่มอุ่นของเธอ
ลลินพยักหน้ าอย่างเอียงอาย หน้ าผากกลมกลึงมีเหงื่ อ
เม็ดโป้งเกาะพราว ทาให้ ชายหนุ่ม อดก้ มลงจุมพิต ซับเหงื่ อ ให้
ไม่ได้ ก่อนที่จะเลื่อนจุมพิตลงมาตามแก้ มนวล เลื่อนไถลสัมผัส
แผ่วที่ซอกคอและใบหู ขบเม้ มติ่งหูเบา ๆ ก่อนจะเลื่อนริ มฝี ปาก
อุ่นมาประทับแนบที่ริมฝี ปากอิ่มของหญิงสาวอีกครัง้
เมื่อได้ ยินเสียงหญิ งสาวครางอย่างสุขสมจากจุมพิตเร่ ง
เร้ าของเขาชายหนุ่มก็เริ่ มขยับตัว เขาถอนตัวออกช้ า ๆ ก่อนจะ
เสือกกลับเข้ าไปใหม่ ถอนตัวออกแล้ วผลักดันเข้ าไปใหม่ จากช้ า

ๆ ค่อย ๆ เพิ่มจังหวะให้ เร็ วขึ ้น เมื่อรู้ สึกว่าคนในอ้ อมแขนขยับรับ
จังหวะจากเขาพร้ อมเสียงครางแผ่วในลาคอ ทาให้ ชายหนุ่มยิ่ง
เร่ งจังหวะรุ กรานให้ เร่ งเร้ ามากขึ ้นไปอีก จังหวะเร็ วแรงกระหน่า
ซัดที่ขยับมาตรวัดความรู้สกึ ให้ พงุ่ ถึงขีดสุดและทาท่าจะแตกซ่าน
ในไม่ ช้ า ก่ อ นที่ ทุ ก หยาดหยดของอารมณ์ เ สน่ ห าจะถู ก
ปลดปล่อยออกมาพร้ อม ๆ กับการผลักดันตัวตนอย่างร้ อนแรง
ครัง้ สุดท้ าย
“ลิน...โอ...ลิน...” ชายหนุ่มครางเรี ยกชื่อหญิงสาวขณะทิ ้ง
ตัวซุกซบอยู่กับหน้ าอกอิ่ม ซึมซาบกับความรู้ สึกสุข สมอิ่มเอมที่
คนในอ้ อมแขนมอบให้ และไม่เสียใจเลยที่ตดั สินใจเดินเข้ าไปทา
ความรู้จกั กับเธอ

