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ผ่านมาสองปีแล้วกับนิยาย มายาปรารถนา นิยายโร
มานซ์เร่ืองแรกและเร่ืองเดียวของโรส อีกทัง้ยงัเป็นนิยายเร่ืองแรก
ในนามปากกาโรส นิยายเร่ืองท่ีท าให้โรสยังเดินอยู่ในถนน
สายน า้หมกึมาจนถึงวนันี ้ 

เราผ่านอะไรมาด้วยกันมากมาย มายาปรารถนาเป็น
นิยายท่ีท าให้โรสรู้จักการพิมพ์นิยายด้วยตัวเอง หรือท่ีเรียกว่า
นิยายท ามือ ซึง่เป็นการเร่ิมจากศนูย์ เร่ิมโดยไม่มีความรู้เก่ียวกบั
การท าหนังสือใด ๆ โดยสิน้เชิง เร่ิมด้วยการเรียนรู้ไปในทุก ๆ 
กระบวนการ จนกระทัง่หนงัสือเสร็จเป็นเล่มให้จบัต้องได้  

ยงัจ าได้ดีถึงความรู้สึกหวัใจพองโตในวนันัน้ ไม่เคยคาด
ฝันว่าจะมีวนัท่ีจะท าหนงัสือออกมาเป็นเล่มได้ แต่ก็เป็นไปแล้ว
กบันิยายเร่ืองแรก มายาปรารถนา 

ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณ คนอ่านท่ีเป็นจุดเร่ิมต้นของ
ทกุอย่าง หากไม่มีคนอ่านท่ีถามหาหนงัสือเป็นเล่มในวนันัน้ วนันี ้
อาจจะไม่มีส านกัพิมพ์โรสบุ๊คส์ ส านกัพิมพ์ท่ีจดัพิมพ์นิยายของ
โรสทกุเร่ืองก็ได้

เน่ืองในโอกาสครบรอบสองปีของนิยายเร่ืองนี ้โรสจึง
ตดัสินใจจดัพมิพ์ มายาปรารถนา ฉบับพมิพ์ครัง้ที่ ๒ ซึง่แม้จะ



เป็นงานพิมพ์ซ า้ แต่ผู้อ่านก็ยงัให้การต้อนรับอย่างอุ่นหนาฝาคัง่
เช่นเคย 

ขอบคณุนะคะ ขอบคณุจากหวัใจ  

 
บ้านท่ีเพร์ิท ออสเตรเลีย 
         ๑๓ มิ.ย. ๕๙ 
 

 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 

บทน า 
 
 

“พ่ีขอโทษ ลิต้าเขาท้องกบัพี่ พี่ต้องรับผิดชอบ”  
ชายหนุ่มผู้ เป็นคู่หมัน้บอกกบัเธอด้วยสีหน้าส านึกผิด มือ

ใหญ่ของเขากุมมือเล็กกว่าของคนท่ีได้ช่ือว่าเป็นเพ่ือนสนิทของ
เธออย่างให้ก าลงัใจ ทัง้สองนัง่อยู่บนโซฟาตัวเดียวกันตรงหน้า
เธอ ในขณะท่ีหญิงสาวยืนกอดอกอยู่ด้วยสองแขนอนัสัน่ระริก 

“เราขอโทษ เราไม่ได้ตัง้ใจ ลินยกโทษให้เรานะ”  
ลลิตาเงยหน้าท่ีมีน า้ตาคลอหน่วยขึน้พดูกบัเธอบ้าง  
“น่ีขนาดไม่ได้ตัง้ใจยงัล่อกนัเสียท้อง อยากรู้จริง ๆ ว่าถ้า

ตัง้ใจน่ีจะขนาดไหน” ลลินพูดเสียงเข้มอย่างประชดประชัน 
มองเห็นน า้ตาเม็ดโตท่ีคลอคลองในหน่วยตากลมโตของเพ่ือน
สนิทหยดเผาะ ราวกบัว่าค าพดูของเธอสร้างความเจ็บปวดให้กบั
เจ้าหล่อนจนต้องหลัง่น า้ตา  

ว่าแต่ใครท่ีควรจะรู้สึกเจ็บปวดมากกว่ากนั ผู้หญิงหน้าโง่



อย่างเธอท่ีไว้ใจคนรักและเพ่ือนสนิท ไม่เคยหวาดระแวงใน
ความสัมพันธ์ของคนทัง้สอง จนมารู้อีกทีเขาสองคนก็มีลูก
ด้วยกันแล้ว หรือผู้หญิงหน้าด้านท่ีสามารถแย่งคนรักของเพ่ือน
ไปกกจนท้องป่องได้ลงคออย่างลลิตาเพ่ือนสนิทของเธอกนัแน่  

ใครกนัแน่ท่ีควรเจ็บปวด ใครกนัแน่ท่ีควรร้องไห้น า้ตาไหล
ในเวลานี ้

“กลบัไปเถอะ ฉนัอโหสิให้” ลลินพดูเสียงเย็นชาราวกบัไม่
รู้สกึรู้สา ทัง้ ๆ ท่ีภายในเต็มไปด้วยอารมณ์หลายหลาก ทัง้เสียใจ 
ผิดหวงั เจ็บปวด โกรธแค้น แต่เธอจะท าอะไรได้ ทกุอย่างล่วงเลย
มาถึงขนาดนี ้เธอจ าเป็นต้องหลีกทางให้เขาทัง้สอง  

หญิงสาวรูดแหวนออกจากนิว้ยาวเรียวท่ีผู้ ชายตรงหน้า
เคยบรรจงสวมให้เม่ือสองปีก่อนออก ก่อนจะวางลงบนโต๊ะหน้า
โซฟา หลงัพยายามกลืนก้อนสะอืน้ท่ีขึน้มาจกุท่ีล าคอ หญิงสาว
กล่าวเสียงเบาหวิว  

“น่ีแหวนของคุณ เอาคืนไป และออกไปจากบ้านฉันได้
แล้ว ฉนัไม่ต้องการเห็นหน้าพวกคณุสองคนอีก” 
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ลลินถอดชุดกระโปรงยาวผ้าฝ้ายสีขาวสายเด่ียวท่ีใส่ทบั
ชุดว่ายน า้อยู่ออกวางลงบนโต๊ะข้างเก้าอีช้ายหาดแล้วลุกขึน้ยืน
เต็มความสงู หญิงสาวอยู่ในชดุบิกิน่ีสีด าสองชิน้เปิดเผยเรือนร่าง
ระหงสมส่วน ผ้าสามเหล่ียมผืนเล็กเบือ้งล่างถูกผูกไว้ด้วยเชือก
เส้นเล็ก ๆ ข้างสะโพก ส่วนทรวงสล้างถกูห่อหุ้มด้วยผ้าขนาดไม่
ต่ างกันนักสองชิ น้ผูกเ ป็นปมคล้องคอและคาดแผ่นหลัง 
นอกจากนัน้แล้วก็ไม่มีสิ่งใดปกปิดความงดงามของผิวเนียน
ละเอียดสีน า้ผึง้และหนั่นเนือ้แน่นอันได้มาจากการออกก าลัง
กายอยู่เสมออีก 

ผืนน า้สีเขียวมรกตจรดกับผืนทรายละเอียดสีขาวราวกบั
แป้งท่ีมองเห็นอยู่ตรงหน้า เรียกร้องให้หญิงสาวลงไปแหวกว่าย
หยอกเอินกับคล่ืนลูกไม่ใหญ่นักอย่างไม่สนใจเปลวแดดท่ีแผด



เผา น า้ทะเลเย็นสบายช่วยคลายความร้อนจนแทบลืมไปแล้วว่า
แดดยามบ่ายนัน้จดัจ้าเพียงใด  

หญิงสาวว่ายน า้สลบักับขึน้มานอนพกับนเก้าอีช้ายหาด 
ด่ืมน า้มะพร้าวสดเย็นช่ืนใจท่ีมีเพิงขายอยู่ไม่ห่างจากชายหาด
มากนัก มีความสุขกับการอยู่กับตัวเองและช่ืนชมความงามท่ี
ธรรมชาติสรรค์สร้างจนเกือบจะลืมความทุกข์ท่ีหอบมาจาก
กรุงเทพฯ ด้วย  

เกือบ...แต่ยงัไม่ลืม... และคิดว่าคงไม่สามารถลืมได้ง่าย 
ๆ เพราะความทกุข์ท่ีเธอเพิง่ประสบมามนัช่างน่าอดสจูนไม่อยาก
อยู่สู้หน้าผู้คนทีเดียว และนัน่จึงท าให้หญิงสาวเดินทางมาท่ีน่ี...
กระบ่ี... 

หลงัจากท่ีคู่หมัน้และเพ่ือนสนิทรวมหวักนัทรยศเธอด้วย
การมีสัมพันธ์กันจนฝ่ายหญิงตัง้ครรภ์และมาสารภาพกับเธอ
พร้อมน า้ตานองหน้า ลลินต้องแสร้งท าเป็นเข้มแข็งและยอมเป็น
ฝ่ายถอยด้วยการถอนหมัน้กบัคู่หมัน้หนุ่ม เธอไม่อยากจะถามว่า
ท าไมเขาสองคนถึงท ากับเธอได้ลงคอ ไม่ต้องการค าตอบหรือ
ค าอธิบายใด ๆ เพราะถึงอย่างไรมนัก็ไม่ท าให้อะไรดีขึน้ ในเม่ือ
เขาสองคนพอใจและต้องการกนัและกนั เธอก็ยอมท่ีจะเป็นฝ่าย
ถอยออกมาเอง กลบัมาอยู่กบัตวัเอง รักตวัเอง ปรนเปรอตวัเอง 
ด้วยงานลางานสองสัปดาห์เพ่ือมารักษาแผลใจในจังหวัดท่ีมี



ทศันียภาพของท้องทะเลอนัสวยงาม หญิงสาวหวงัว่าความสงบ
งามของธรรมชาติจะท าให้เธอเข้มแข็งขึน้จนสามารถกลับไป
เผชิญหน้ากับคนทรยศ และสู้ หน้าผู้ คนท่ีรู้ข่าวอันน่าอดสูนีไ้ด้
อย่างไม่สะทกสะท้าน  

ลลินใช้เวลาท่ีชายหาดจนพระอาทิตย์ลับฟ้า จึงขึน้มา
อาบน า้ช าระร่างกายท่ีห้องพกั จากนัน้เดินไปยงัร้านอาหารของรี
สอร์ตซึ่งสร้างเป็นเทอเรซย่ืนลงไปในทะเล โต๊ะอาหารถูกจดัวาง
เต็มพืน้ท่ีกว้างขวางของร้าน ทกุโต๊ะถกูวางติดระเบียงกระจกสูง
เพียงอก เปิดรับลมและกลิ่นอายทะเลท่ีพดัแผ่ว กระจกใสอวด
ผืนน า้ท่ีมองเห็นปีสีเทาภายใต้แสงสลัวของยามเย็นท่ีทอดยาว
สดุสายตา 

ด้านข้างของร้านเป็นถงัใส่อาหารทะเลสดท่ียงัว่ายวนอยู่
ในน า้ รวมทัง้กระบะบรรจุน า้แข็งบดท่ีมีอาหารทะเลหลากชนิด
วางอยู่ให้เลือก ซึง่พอ่ครัวของร้านจะจดัการท าอาหารให้ตามเมนู
ท่ีลกูค้าสัง่ ทัง้นีเ้พ่ือรับรองกบัลกูค้าว่าอาหารทะเลท่ีร้านสดแบบ
ยงัมีชีวิตอยู่ทีเดียว  

หญิงสาวใจไม่แข็งพอท่ีจะชีเ้ป็นชีต้ายให้กบัสตัว์ท่ีว่ายน า้
อยู่ไปมา จงึเพียงสัง่ข้าวผดัปซูึง่เป็นอาหารจานเดียวง่าย ๆ มานัง่
ละเลียดรับบรรยากาศอนัร่ืนรมย์ กบัไวน์ขาวรสดีอีกแก้วเท่านัน้  

หลังเสร็จจากอาหารเย็น หญิงสาวพาตัวเองไปนั่งด่ืมท่ี



บาร์ของรีสอร์ต ซึ่งเป็นบาร์ท่ีตัง้อยู่บนชายหาดด้านหน้ารีสอร์ต 
รอบ ๆ บริเวณเป็นตะเกียงน า้มนัให้แสงสว่าง ทุกโต๊ะมีเทียนจดุ
กลางโต๊ะ เพิ่มบรรยากาศให้ดโูรแมนติก คู่รักชาวต่างชาติหลาย
คู่นั่งอิงแอบกันด่ืมเคร่ืองด่ืมรสดีสลับกับจุมพิตดูดด่ืมท่ีคงจะ
รสชาติล า้เลิศไม่น้อยไปกว่าเคร่ืองด่ืมท่ีวางอยู่บนโต๊ะเลย  

ตรงหน้าหญิงสาวเป็นค็อกเทลสีแดงอมส้มเสิร์ฟมาใน
แก้วก้านสัน้ทรงสูง ปากแก้วด้านหนึ่งมีส้มฝานชิน้บาง ๆ เสียบ
อยู่ ลลินยกแก้วขึน้ดดูเคร่ืองด่ืมรสชาติข่ืนลิน้นิด ๆ จากวอดก้าท่ี
ผสมอยู่เข้าปาก แต่ด้วยความหอมหวานของน า้ผลไม้และความ
เย็นของน า้แข็งท่ีใช้ผสมท าค็อกเทล ท าให้รู้สึกสดช่ืนเหมาะท่ีจะ
นัง่ละเลียดรับลมทะเลอุ่น ๆ ท่ีพดัผ่านสมัผสัผิวกายผะแผ่ว   

“Sex on the Beach ของคณุรสชาติดีไหม”  
เสียงทุ้มเป็นภาษาองักฤษท่ีส่งมาจากด้านหลงั เรียกให้ล

ลินผละสายตาจากท้องทะเลเบือ้งหน้า เอีย้วตวัมองหาเจ้าของ
เสียง ก่อนท่ีสายตาจะปะทะกบัชายหนุ่มรูปร่างสงูใหญ่ในชดุเสือ้
ยืดพอดีตวัและกางเกงขาสัน้แค่เข่า สวมรองเท้าแตะแบบคีบเผย
ให้เห็นนิว้เท้าเรียวยาวเล็บเท้าสะอาดตดัสัน้  

“อยากรู้ก็สัง่มาลองสิคะ” จากท่ีตอนแรกเกือบจะสะบัด
หน้าใส่เพราะเป็นคนแปลกหน้าท่ีเธอไม่รู้จัก แต่เพราะมองเห็น
เขายิม้ให้ด้วยท่าทางเป็นมิตร หญิงสาวจงึตอบอย่างเสียไม่ได้  



“ลองกับคุณได้ไหม” เขาถามกลับยิม้ ๆ นัยน์ตาสีเขียว
แกมน า้ตาลหรือท่ีเรียกว่าสีเฮเซลจ้องตาหญิงสาวนิ่ง มองเห็น
ประกายบางอย่างไหวระริกอยู่ในนัน้  

ลลินถึงกับร้อนวูบวาบไปทัง้ตัวกับสายตาคู่นัน้ เธอไม่
แน่ใจแล้วว่าเขาก าลังพูดถึง Sex on the Beach ในแก้ว หรือ 
sex on the beach กบัเธอกนัแน่  

“ผมหมายถึงนัง่ด่ืมกบัคณุได้ไหม” เขาเปล่ียนค าพดูท่ีฟัง
ดูชัดเจนขึน้เม่ือเห็นเธอจ้องเขานิ่งด้วยดวงตาเบิกโตนิด ๆ อ้า
ปากค้างหน่อย ๆ นยัน์ตายงัเป็นประกายระยบัเช่นเดิม จากนัน้
เดินตรงเข้าหาหญิงสาว ย่ืนมือมาตรงหน้า แนะน าตัวเองด้วย
ท่าทางสบาย ๆ  

“คริสตอฟ เรียกผมก็ว่าคริสก็ได้”  
“ลลินค่ะ” ลลินตอบสัน้ ๆ ไม่ย่ืนมือไปสัมผัสกับมือท่ีย่ืน

ส่งมาก่อน มองเห็นชายหนุ่มยกัไหล่ก่อนจะดงึมือกลบั  
“คณุยงัไม่ตอบเลย ให้ผมนัง่ด่ืมกบัคณุได้ไหมครับ”  
“ฉันอยากอยู่คนเดียว” ตอบหลังจากหันหน้ากลับไปยงั

ผืนทะเลเบือ้งหน้า ก่อนท่ีจะหนัขวบัไปยงัผู้ ท่ียืนอยู่ด้านหลงัเม่ือ
ได้ยินเขาตอบค าเธอ 

“คณุอยู่คนเดียวมาทัง้วนัแล้วน่ี”  
“คุณ.. . รู้ ไ ด้ยังไง”  ถามน า้ เ สียงตระหนก ในใจนึก



หวาดกลวัขึน้มา เธอคิดผิดหรือถกูนะท่ีมาเท่ียวคนเดียว ถ้าผู้ชาย
คนนีเ้ป็นฆาตกรโรคจิตท่ีแอบสะกดรอยตามเธอทัง้วนัและตอนนี ้
เขาก็ก าลังเข้าหาเหย่ือล่ะ คิดแล้วก็เหลียวมองรอบกาย หาก
ผู้ชายคนนีท้ าอะไรบ้า ๆ ขึน้มา จะมีใครเข้ามาช่วยเธอหรือเปล่า
นะ  

“อย่าท าหน้าอย่างนัน้สิ ผมไม่ใช่โรคจิต” ชายหนุ่มพูด
กลัว้หวัเราะราวกบัล่วงรู้ความคิดเธอ นยัน์ตาเป็นประกายวิบวบั
ด้วยความขบขนั  

“ก็แค่บงัเอิญผมก็พกัท่ีรีสอร์ตแห่งนี ้บงัเอิญใช้เวลาตลอด
บ่ายท่ีชายหาด และบังเอิญนั่งกินข้าวเย็นในร้านอาหารของ รี
สอร์ต...เหมือนคณุ”  

“คุณ...เห็นฉันท่ีชายหาดหรือคะ” ถามแล้วก็หน้าร้อนวบู 
ถ้าอย่างนัน้เขาก็ต้องเห็นเธอในชดุบิกิน่ี...  

“ใช่ แล้วก็เห็นคุณกินข้าวเย็นคนเดียวและตอนนีก็้นัง่ด่ืม
คนเดียว”  

“ค่ะ เพราะฉนัอยากอยู่คนเดียว คณุจะปล่อยให้ฉนัอยู่คน
เดียวได้หรือยงัคะ” ถามน า้เสียงติดร าคาญ อยากให้เขาไป ๆ เสีย 
แต่ดูเหมือนผู้ ชายคนนีจ้ะไม่เข้าใจภาษาคน เพราะเม่ือเธอไม่
อนญุาตให้เขานัง่ด้วยเสียที เขาก็ถือวิสาสะเดินมานัง่ลงบนเก้าอี ้
ตรงกนัข้ามกบัเธอ ก่อนจะเลิกคิว้น้อย ๆ เป็นเชิงถามว่ามีปัญหา



อะไรหรือเปล่าเม่ือเห็นใบหน้าบึง้ตงึของหญิงสาว 
“ได้โปรดเถอะค่ะ ฉนัอยากอยู่คนเดียวจริง ๆ” ลลินขอร้อง

เสียงอ่อน เธอไม่อยู่ในอารมณ์อยากท าความรู้จกักบัใคร  
“ของบางอย่างท าคนเดียวก็ไม่สนุก อย่างการลองลิม้ 

Sex on the Beach” เขาว่ายิม้ ๆ ก่อนจะท ามือเรียกบริกรให้เข้า
มารับค าสั่ง และเพียงครู่เดียว Sex on the Beach อีกแก้วก็ถูก
น ามาวางลงตรงหน้าเขา ชายหนุ่มยกเคร่ืองด่ืมสีสวยขึน้ด่ืม ก่อน
จะชวนคยุ 

“ท าไมคณุถึงอยากอยู่คนเดียว” 
“ฉันต้องตอบคณุด้วยหรือคะ” ลลินถามกลบัยวน ๆ หวงั

ว่าเขาจะทนความไร้มารยาทของเธอไม่ได้แล้วปล่อยให้เธอได้อยู่
คนเดียวเสียที แต่ดูเหมือนเขาจะไม่ได้สนใจกับท่าทางของเธอ
นัก เพราะยังคงจ้องมองเธอด้วยท่าทางครุ่นคิด ก่อนจะพึมพ า
เบา ๆ 

“อืม...ถ้าให้เดา...อกหกั?” ถามพลางเลิกคิว้  
“เร่ืองของฉัน” หญิงสาวตอบน า้เสียงสะบัดเม่ือค าถาม

ของชายหนุ่มกระแทกใจจนอยากจะกรีดร้องออกมา มองเห็นคน
ตรงหน้ายิม้กว้างราวกบัถกูอกถกูใจหนกัหนา 

“คุณอกหกัจริง ๆ ด้วย!” เขาพดูด้วยน า้เสียงต่ืนเต้นราว
กับเด็กท่ีเล่นเกมทายปัญหาแล้วทายถูก หากหญิงสาวกลับไม่



ต่ืนเต้นด้วย 
“ฉนัไม่ได้อกหกั”  
“ไม่เอาน่า ลลิน แค่อกหักเอง คุณไม่ต้องท าตัวเบ่ือโลก

ขนาดนีก็้ได้” ชายหนุ่มพดูเสียงอ่อนราวปลอบประโลม  
“ฉันบอกว่าไม่ได้อกหกั” ลลินย า้ค าเดิม การท่ีถูกคู่หมัน้

กบัเพ่ือนรักหกัหลงัน่ี เรียกว่าอกหกัหรือเปล่านะ ไม่...ไม่ใช่...เธอ
ไม่ได้อกหกั แต่เธอหลงัหกัต่างหาก หลงัหกัเพราะสองคนท่ีเธอ
รักช่วยกนัหกัหลงัเธอ และเม่ือความคิดกระหวดัไปถึงสองคนนัน้ 
น า้ตาท่ีแห้งเหือดไปทัง้วนัก็พร่ังพรูออกมาอีก  

คนท่ีนั่งตรงข้ามลุกขึน้แล้วก้าวเข้ามานั่งข้าง ๆ เธอ มือ
ข้างหนึ่งวางพาดพนกัเก้าอีท่ี้เธอนัง่อยู่ อีกข้างกรีดเช็ดน า้ตาให้
ด้วยท่าทางอ่อนโยน  

“เฮ้ ไม่อกหกัก็ไม่อกหกัสิ ไม่เห็นต้องร้องไห้เลย” เขาว่า  
น่าแปลกท่ีลลินนั่งนิ่งยอมให้เขาเช็ดน า้ตาให้แต่โดยดี 

อาจจะเพราะคาดไม่ถึงว่าเขาจะถึงเนือ้ถึงตวัรวดเร็วเช่นนี ้จึงนัง่
นิ่งอย่างท าอะไรไม่ถูก หญิงสาวอยากจะเช่ือเช่นนัน้มากกว่า
ยอมรับว่าหล่อนมีความรู้สึกพอใจกับความอบอุ่นท่ีได้รับจาก
สมัผสัของคนแปลกหน้าท่ีก าลงัรู้สกึอยู่นี ้ 

“คณุอยากเล่าให้ผมฟังไหม ผมเป็นผู้ ฟังท่ีดีนะ”  
หญิงสาวได้ยินเสียงทุ้มกระซิบถามชิดติดใบห ูลมหายใจ



ร้อน ๆ ของเขาเป่ารดข้างแก้มและใบหจูนขนลกุซูไ่ปทัง้กาย 
“คณุเท่ียวไปขอรับฟังปัญหาของชาวบ้านแบบนีบ้่อยไหม

คะ” ถามอย่างประชดประชนั ก่อนจะนิ่งไปเม่ือได้ยินค าตอบของ
เขา 

“เฉพาะกบัคนท่ีผมรู้สกึพอใจเท่านัน้”  
“คณุพอใจกบัอะไรง่ายจงันะคะ”  
“ก็ไม่เสมอไป แต่คณุ...มีอะไรท่ีไม่น่าพอใจหรือ”  
“เยอะแยะไปค่ะ”  
“บอกผมสิ”  
ถามกลับทันควันจนคนท่ีมีอะไรไม่น่าพอใจถึงกับนิ่งไป

สกัพกั นัน่สิ...เธอมีอะไรไม่น่าพอใจหรือคู่หมัน้ของเธอถึงได้ไปมี
สมัพนัธ์กบัเพ่ือนรักลบัหลงัเธอเช่นนี ้ 

“เห็นไหม...คณุก็บอกผมไม่ได้” เขาถามด้วยน า้เสียงมีชยั 
“บางทีคู่หมัน้ฉนัอาจจะบอกคณุได้”  
“คุณมีคู่หมัน้แล้ว” น า้เสียงของเขาแฝงความประหลาด

ใจอย่างปิดไม่มิด  
ลลินเห็นหน่วยตาคมคู่นัน้ไหววบูไปเล็กน้อย หญิงสาวยิม้

นิด ๆ ก่อนจะย่ืนนิว้ท่ีเคยสวมแหวนหมัน้ท่ีบดันีว้่างเปล่าให้เขาด ู
นิว้ท่ียงัมีรอยแหวนจาง ๆ ให้เห็น  

“เคยมีค่ะ”  



“ผมเสียใจด้วย” ชายหนุ่มพูดหลังจากหลุบสายตามอง
มือของเธอ น า้เสียงไม่บ่งบอกอารมณ์ 

“ฉันเพิ่งถอนหมัน้ได้ไม่ถึงสปัดาห์” เธอบอกเขา ไม่เข้าใจ
ตวัเองเช่นกนัว่าท าไมต้องบอกเขา และท าไมถึงยอมให้เขาแนบ
ชิดอยู่เช่นนี ้ 

“เพราะเร่ืองนีค้ณุเลยท าตวัเบ่ือโลก?”  
“คงงัน้มัง้คะ”  
“ผมจะท าให้คุณหายเบ่ือ” ชายหนุ่มว่าพลางหลิ่วตาให้ 

จากนัน้หนัไปเรียกบริกรซึ่งยืนอยู่ไม่ไกลนกั ก่อนจะสัง่เคร่ืองด่ืม
ชนิดเดิมหลงัจากสองแก้วท่ีวางอยู่บนโต๊ะพร่องลงจนเกือบหมด 

ลลินต้องยอมรับกบัตนเองว่าเขาท าให้เธอหายเบ่ือได้จริง 
ๆ อย่างน้อยก็ในตอนนีท่ี้มีเขานั่งด่ืมเป็นเพ่ือน ชายหนุ่มเป็น
เพ่ือนคุยท่ีท าให้เธอรู้สึกเพลิดเพลิน และเป็นผู้ ฟังท่ีดีจนเธอรู้สึก
สบายใจมากพอท่ีจะเล่าเร่ืองราวรักสามเส้าอันน่าอดสูระหว่าง
เธอกับคู่หมัน้และเพ่ือนรักให้เขาฟัง และหลังจากได้ระบายให้
ใครสักคนฟังแล้ว หญิงสาวรู้สึกว่าความทุกข์หนักหน่วงท่ีเธอ
แบกมาเต็มหวัใจถกูลดทอนลงไปบ้าง  

ในตอนท่ีสองคนนัน้มาหาท่ีบ้านและสารภาพกับเธอถึง
ความสัมพันธ์ท่ีพวกเขามีต่อกัน ลลินยังไม่เคยบอกใครแม้แต่
บิดามารดา ด้วยไม่ต้องการให้พวกท่านไม่สบายใจและเป็นห่วง 



ส่วนเพ่ือนรักท่ีเคยพดูคยุกนัได้ทกุเร่ืองก็กลบักลายมาเป็นคู่กรณี
เสียเอง หญิงสาวจึงเก็บทุกอย่างไว้กับตวั และพาหวัใจอนับอบ
ช า้มาท่ีน่ีเพียงล าพงั เม่ือมีชายหนุ่มแปลกหน้าท่ีพอพ้นคืนนีไ้ป
แล้วเขาและเธอคงจะไม่ได้พานพบกันอีก และเร่ืองราวท่ีเธอเล่า
ให้เขาฟังก็ไม่มีความหมายอะไรต่อเขา เธอจึงตัดสินใจเปิด
เปลือยความทุกข์ท่ีแบกอยู่ให้เขาช่วยรับฟัง ซึ่งเขาก็นัง่ฟังนิ่ง ๆ 
ไม่ตัดสินว่าใครถูกใครผิด แต่เม่ือเธอเล่าจบลง เขายิม้น้อย ๆ 
และบอกกบัเธอเสียงนุ่ม 

“เขาโง่ท่ีท าแบบนีก้บัคุณ แต่ผมดีใจ เพราะหาไม่แล้วคน
ท่ีอยู่กบัคณุคืนนีค้งเป็นเขา...ไม่ใช่ผม”  

“แล้วคุณล่ะคะ...คริสตอฟ...เล่าเร่ืองของคุณให้ฉันฟัง
บ้างสิ” หญิงสาวถามหลงัจากท่ีรู้สึกว่าเขารู้เร่ืองราวบางส่วนใน
ชีวิตเธอมากกว่าเพ่ือนบางคนเสียอีก ในขณะท่ีเธอไม่รู้จกัเขาเลย 
นอกจากเขาช่ือคริสตอฟ คนแปลกหน้าท่ี ‘บงัเอิญ’ เห็นเธออยู่คน
เดียวมาทัง้วนั  

“ผมช่ือคริสตอฟ มาจากวีน ผมหมายถึงเวียนนา...
ออสเตรีย ผมมาพกัผ่อนสัน้ ๆ ท่ีน่ี และโชคดีท่ีได้พบคณุตัง้แต่วนั
แรก” 

“ดูคุณมั่นใจจังนะคะว่าการพบกับฉันคือความโชคดี” 
หญิงสาวเย้ายิม้ ๆ หลงัจากได้ระบายความทกุข์ท่ีแบกไว้ออกไป



บ้าง ได้เพ่ือนคุยถูกคอ และได้แอลกอฮอล์จากเคร่ืองด่ืมหลาย
แก้วท่ีด่ืมเข้าไป ท าให้ลลินรู้สึกร่ืนรมย์พอท่ีจะพดูเล่นหวักบั ‘คน
แปลกหน้า’ ท่ีกลายมาเป็นเพ่ือนคยุและเพ่ือนด่ืมได้อย่างไม่เคอะ
เขิน  

“แน่นอนลลิน” ชายหนุ่มว่า ใบหน้ายิม้ละไม  
เขาดเูป็นคนอารมณ์ดีเหลือเกิน นบัแต่นัง่คยุกนัอยู่หลาย

ชัว่โมงน่ีลลินยงัไม่เคยเห็นเขาหน้าบึง้เลย 
หลายชัว่โมง! น่ีเธอนัง่คุยกับเขาแบบลืมเวลาจนผ่านไป

หลายชัว่โมงแล้วจริง ๆ หรือ หญิงสาวแอบยกนาฬิกาข้อมือขึน้ดู
เวลาด้วยไม่อยากเสียมารยาท แล้วก็ต้องตกใจเม่ือเข็มบน
หน้าปัดนาฬบิอกว่าอีกไม่ก่ีนาทีก็จะตีสองแล้ว  

ดกึขนาดนีเ้ชียวหรือ...เธอยงัไม่รู้สึกง่วงงนุเอาเสียเลย แต่
รู้สึกมึนเมาอยู่ไม่น้อยจากแอลกอฮอล์ท่ีด่ืมเข้าไป หญิงสาวจึง
เอนหลงัพิงพนกัเก้าอี ้พริม้ตาหลบั ใบหน้าแหงนเงยน้อย ๆ แต่
แล้วก็ต้องลืมตาเม่ือรู้สึกถึงลมหายใจผ่าวร้อนท่ีอยู่ไม่ห่างจาก
ใบหน้า พร้อมเสียงพร่าท่ีเปล่งออกมาจากริมฝีปากหนาท่ี
มองเห็นอยู่ไม่ไกลนัน้  

“อย่าท าท่าทางแบบนี”้  
“ท าไมคะ” ถามอย่างไม่เข้าใจแท้จริง  
“เพราะมนัท าให้ผมอยากจบูคณุ”  



ค าพูดของเขาท าให้ลลินร้อนวูบวาบไปทัง้กาย หลุบ
สายตาลงมองริมฝีปากท่ีจะกระท ากริยาท่ีว่านัน้ซึ่งก าลงัค่อย ๆ 
ขยบัเข้ามาใกล้เร่ือย ๆ  

จูบหรือ...เธอจะยอมให้เขาจูบหรือลิน... หญิงสาวถาม
ตัวเอง ก่อนท่ีจะรู้สึกตระหนกกับความคิดท่ีตอบกลับมา เธอ
อยากให้เขาจูบ...อยากจูบผู้ชายคนนีแ้ม้จะเพิ่งรู้จกักันไม่นานก็
ตาม  

จะเป็นไรไปเล่า ชีวิตเป็นของเธอ เคยเป็นคนดีรักนวล
สงวนตวัมาตลอดแล้วสดุท้ายเป็นอย่างไร สดุท้ายคู่หมัน้ท่ีเธอรัก
ก็ทิง้เธอไปหาคนอ่ืนท่ีพร้อมจะปล่อยตวั ถ้าเธออยากปล่อยตวั
บ้างแล้วจะเป็นไร  

คริสตอฟ...เขาท าให้เธอลืมความทุกข์ ท าให้เธอรู้สึกราว
กบัเป็นคนส าคญั รูปร่างหน้าตาเขาก็ถกูใจ จะเป็นไรไปท่ีเธอจะ
หาความสุขให้ตัวเองกับผู้ ชายท่ีพอใจในระยะเวลาสัน้ ๆ...ไม่
เป็นไรเลย... 

ลลินหลบัตารอรับสมัผสัท่ีดูเหมือนจะรีรอดูท่าทีของเธอ 
และขยบัเข้าหาทนัทีเม่ือมองเห็นท่าทางยินยอมพร้อมใจของเธอ 
หญิงสาวเผยอริมฝีปากรับริมฝีปากอุ่นร้อนท่ีแนบลงมาก่อนจะ
ขยบัช้า ๆ เร่ิมสมัผสัหวาม  

 



  



 
 
 
 
 
๒ 
 
 

ริมฝีปากท่ีแนบลงมาพร้อมปลายลิน้ท่ีส่งเข้ามารัดเก่ียว
เรียวลิน้ของเธอท าให้ลลินรู้สกึซาบซา่นไปทัง้กาย ใช่ว่าหญิงสาว
จะไม่เคยจบู สองปีกบัคู่หมัน้หนุ่มก็มีถึงเนือ้ถึงตวักนับ้าง แต่จบู
ท่ีเธอเคยรู้จกั ไม่มีอะไรเหมือนกบัจบูท่ีก าลงัได้รับจากผู้ชายคนนี ้
เลยแม้แต่น้อย  

ริมฝีปากหนาของเขาตะโบมจบูอย่างเรียกร้องหิวโหยแต่
หวานซา่นอยู่ในที ทกุจงัหวะดดูดงึคลงึเคล้าสลบัระหว่างเรียวลิน้
และกลีบปากท่ีเขามอบให้ ท าให้หญิงสาวรู้สึกพร่าเบลอ 
ประสาทสมัผสัทัง้หมดรับรู้เพียงสมัผสัหวามจากริมฝีปากจดัเจน
ของเขาท่ีปลกุเร้าความรู้สกึ ปลกุความต้องการให้ต่ืนพรืด  

จมุพิตร้อนเร่าของริมฝีปากสองคู่ท่ีบดเคล้าอย่างไม่มีใคร
ยอมใคร แทบจะท าให้ลลินขาดใจหากชายหนุ่มจะไม่ถอนจูบ
ออกเสียก่อน หญิงสาวรีบสูดอากาศเข้าปอด พลางหายใจหอบ



กระชัน้ เม่ือลืมตาขึน้ก็มองเห็นนยัน์ตาสีเฮเซลก าลงัจ้องมองปาก
ของเธอด้วยสายตาราวกับอยู่ในห้วงฝัน กลีบปากของเขาเร่ือสี
อยู่ท่ามกลางแสงไฟ เดาว่าคงจะเพราะบดเบียดกบัริมฝีปากของ
เธอเม่ือสกัครู่นี ้ 

ยงัไม่ทนัได้คิดอะไรต่อ ชายหนุ่มก็โน้มใบหน้าเข้าหาเธอ
อีกครัง้ หญิงสาวเผยอปากเปิดทางให้ลิน้อุ่นรุกรานเข้ามาดูดดึง
รัดเก่ียวกับลิน้ของเธอตามอ าเภอใจ ก่อนท่ีเขาจะเปล่ียนมาดูด
ดึงริมกลีบปากล่างของเธอราวหยอกเย้า สองมือใหญ่ประคอง
ศรีษะภายใต้กลุ่มผมหยิกยาวตามธรรมชาติให้แหงนเงยรับ
สมัผสัจากเขาได้ถนดัถน่ี ก่อนจะแนบหน้าผากกับหน้าผากของ
เธอ ปลายจมูกโด่งเข่ียจมูกเล็กรัน้พลางกล่าวเสียงเบาชิดริม
ฝีปากเห่อร้อน 

“คณุก าลงัท าให้ผมสญูสิน้การควบคมุตนเอง รู้หรือเปล่า”  
ค าพูดของเขาท าให้ลลินรู้สึกพอใจอย่างประหลาด เธอ

ท าให้ผู้ ชายคนหนึ่งสูญสิน้การควบคุมตนเอง ผู้ ชายท่ีดูมีความ
มั่นใจในตัวเองสูง ผู้ ชายหล่อเหลาท่ีมีเสน่ห์ทางเพศล้นเหลือ 
ก าลงัสารภาพกบัเธอด้วยนยัน์ตาฉ ่าเยิม้ด้วยความเสน่หา ว่าเขา
สญูสิน้การควบคมุตนเองเม่ือได้สมัผสัเธอ  

ช่างหัวอดีตคู่หมัน้ท่ีไม่เห็นค่าเธอสิ ยังมีคนอ่ืนท่ีเห็นว่า
เธอน่ารักน่าใคร่ ไม่เห็นจะต้องมาเศร้าโศกกับผู้ชายท่ีไม่มีความ



มั่นคงพอเลย ส่วนผู้ ชายคนนี.้..พรุ่งนีก็้จะไม่ได้พบเจอกันแล้ว 
เธอจะขอใช้เวลากบัเขาหาความสขุให้ตวัเอง สมัผสัของเขาท าให้
เธอรู้สกึราวกบัล่องลอยอยู่บนสรวงสวรรค์ก็มิปาน  

ทัง้สองนั่งแลกสัมผัสด่ืมด ่ากันอยู่นานเพียงใดก็สุดรู้ 
เพราะเม่ือหลงอยู่แต่กบัสมัผสัท่ีท าให้มึนเมาได้ไม่แพ้แอลกฮอล์ 
ก็ดูเหมือนทุกสิ่งรอบกายจะไร้ความหมาย มีเพียงริมฝีปากและ
ลิน้อุ่นร้อนเจนจัดของเขาเท่านัน้ท่ีครอบครองประสาทสัมผัส
ทัง้หมดของเธอ  

“บาร์ปิดแล้ว...กลบัห้องเถอะ” ชายหนุ่มพูดเสียงนุ่มชิด
ริมฝีปาก ก่อนจะจบูหนกั ๆ ราวกบัห้ามใจไม่อยู่  

ลลินมองไปรอบ ๆ กาย พบว่าบาร์ท่ีเคยคึกคกักลบัเงียบ
เหงา โต๊ะท่ีอยู่รอบ ๆ ว่างเปล่า ตะเกียงน า้มนัท่ีเคยมีเปลวไฟลกุ
โพลงให้แสงสว่างก็ถูกดบัลงเกือบหมด ช่วยยืนยนัว่าบาร์ได้ปิด
ให้บริการแล้วจริง ๆ    

“ไปสิคะ” ตอบพลางหลุบสายตาลงมองอกกว้างภายใต้
เสือ้ยืดพอดีตัว อยู่ ๆ เธอก็รู้สึกเขินอายขึน้มาอย่างไม่ทราบ
สาเหตุ มองเห็นเขาขยับตัวลุกขึน้และย่ืนมือมาให้ หญิงสาว
วางมือเล็กลงในมือใหญ่ท่ีบีบกระชบั พาเธอเดินกลบัห้องพกัซึง่
ตัง้อยู่ไม่ห่างจากบาร์มากนกั  

ระหว่างทาง สองหนุ่มสาวเดินเคียงกันมาเงียบ ๆ ลลินห



ลบุสายตามองพืน้จึงไม่ทราบว่าอีกฝ่ายจ้องมองใบหน้าด้านข้าง
ของเธอด้วยสายตาฉ ่าหวาน สายตาท่ีแม้แต่เจ้าตวัเองก็ไม่รู้ว่า
มนัจะโชนแสงแห่งความพงึพอใจได้รุนแรงปานนัน้  

คริสตอฟพาหญิงสาวเดินมาจนถึงหน้าห้องของเธอโดยท่ี
เจ้าของห้องไม่ได้บอก ส่วนลลินก็มัวแต่วุ่นวายอยู่กับความคิด
ของตนจนลืมเอะใจว่าเขารู้ว่าเธอพกัห้องไหนได้อย่างไร  

หลงัจากท่ีหญิงสาวไขกญุแจเปิดประตูห้องและท าท่าจะ
ก้าวเข้าไป ชายหนุ่มก็คว้าเอวบางเข้ามาแนบชิดก่อนจะโน้ม
ใบหน้าเข้าหาใบหน้างาม ประทับริมฝีปากลงไปบนริมฝีปากคู่
หวานท่ีเผยอรับสมัผสัจากเขาในทนัที  

จากสมัผสัอ้อยอิ่งในตอนแรกค่อย ๆ ล า้ลึกเรียกร้อง ซึ่ง
อีกคนก็สนองตอบอย่างเร่งเ ร้าไม่แพ้กัน มือใหญ่ข้างหนึ่ง
ประคองศีรษะด้านหลังของหญิงสาว อีกข้างเคล้นคลึงสะโพก
หนั่นแน่น สองร่างโอบรัดแนบชิดจนลลินสัมผัสได้ถึงความ
ต้องการของเขาท่ีดุนดันหน้าท้องของเธอ และนั่นยิ่งท าให้ เธอ
รู้สกึราวกบัเลือดเดือดพล่านไปทัง้กาย  

“ผมเข้าไปนะ” เขากระซบิเสียงพร่า น า้เสียงวอนขอ 
ลลินลืมตามองเห็นเปลวไฟแห่งด าฤษณาลกุโพลงอยู่ใน

หน่วยตาคู่นัน้  ไฟท่ีตอนนีก็้เผาผลาญเธอจนแทบไม่ มีสติ
หลงเหลืออยู่แล้ว  



หญิงสาวไม่ตอบค าขอของเขา หากยกมือขึน้โน้มใบหน้า
ของชายหนุ่มลงมาหาริมฝีปากท่ีตะโบมจูบอย่างเรียกร้องของ
เธอ  

ไม่จ าเป็นต้องถามซ า้ คริสตอฟพาร่างในอ้อมแขนก้าวเข้า
ไปในห้อง ใช้เท้าผลกัประตปิูด ก่อนจะย่ืนมือไปกดล็อก แล้วขยบั
ไปยังเตียงกว้างกลางห้องโดยท่ีริมฝีปากไม่ละจากกันแม้แต่
วินาทีเดียว  

ทนัทีท่ีแผ่นหลงัสัมผสัท่ีนอนพร้อม ๆ กับร่างใหญ่ท่ีตาม
ลงมาแนบชิด ลลินบอกกบัตนเองว่าน่ีเป็นโอกาสสดุท้ายท่ีเธอจะ
หนัหลงักลบั แต่สมัผสัอุ่นร้อนท่ีเล่ือนจากริมฝีปากไปดดูเม้มเบา 
ๆ ท่ีติ่งหู ละเลียดเล็มไปตามต้นคอระหง เร่งเร้าความรู้สึกซ่าน
สยิวท่ีรอการปลดปล่อย ก็ท าให้หญิงสาวปฏิเสธโอกาสสุดท้าย
นัน้อย่างไม่ไยดี  

เสียงครางในล าคออย่างรัญจวน รวมทัง้ร่างหยัดแอ่น
แหงนเงยรับสัมผัสของเขา ท าให้คริสตอฟเร่งน า้หนักรุกรานให้
หน่วงหนักขึน้ เขาอยากให้เธอมีความสุขกับสิ่งท่ีเขาก าลัง
ปรนเปรอให้ หญิงสาวท่ีท าให้เลือดในกายเขาเดือดพล่านตัง้แต่
ครัง้แรกท่ีเห็นเธอถอดชุดเดรสออกจากกายเม่ือตอนกลางวัน 
เผยให้เห็นเรือนร่างระหงสมส่วนสวยงามในชดุว่ายน า้น้อยชิน้จน
ท าให้เขาแทบลืมหายใจ  



ชายหนุ่มขยับจุมพิตเร่าร้อนจากล าคอระหง ระเร่ือยลง
มายังหน้าอกท่ีขยับขึน้ลงถ่ี ๆ ตามลมหายใจกระชัน้ของผู้ เป็น
เจ้าของ เพียงดึงเบา ๆ ชดุแม็กซี่เดรสเกาะอกท่ีหญิงสาวใส่อยู่ก็
เล่ือนลงไปเกาะอยู่ใต้ทรวงคู่งาม ลิน้อุ่นชืน้ละเลียดเลาะร่องลึก
ระหว่างสองเต้าท่ีเบียดชิดซึ่งถูกโอบล้อมด้วยชัน้ในลูกไม้โปร่ง
บาง มองเห็นปลายถันท่ีชูชนัขึน้รับสมัผสัหวามราวดอกไม้ชูช่อ
รับแสงอรุณ ชายหนุ่มอดไม่ได้ท่ีจะหยุดทกัทายยอดทรวงคู่งาม
นัน้ด้วยปลายลิน้และขบเบา ๆ อย่างหยอกเย้าทัง้ ๆ ท่ียังมี
ผ้าลูกไม้ห่อหุ้มพนัธนาการ มือข้างหนึ่งเล่ือนไปปลดตะขอเสือ้
ชัน้ในทางด้านหลังแล้วดึงทิง้อย่างไม่ไยดี อีกข้างลูบไล้เต้า
ครัดเคร่งเต่งตงึอย่างหลงใหล พอใจจนกายแทบระเบิดกบัอาการ
ตอบรับของหญิงสาว ท่ีดิน้เร่าแอ่นหยัดเปิดทางให้เขาสัมผัส
รุกรานอย่างสะดวกตามอ าเภอใจ เสียงครางท่ีลอดออกมาจาก
ปากอิ่มสวยบอกเขาว่าเธอพงึพอใจกบัสิ่งท่ีเขาก าลงัท า  

“สวยเหลือเกิน” ชายหนุ่มพมึพ าเสียงพร่า มองทรวงสล้าง
ครัดเคร่งตอบรับสมัผสัของเขาอย่างใหลหลง ตอนท่ีเห็นเธอใน
ชุดบิกิน่ีตวัน้อยว่าสวยแล้ว แต่เทียบไม่ได้เลยกับทรวงอกเปล่า
เปลือยท่ีเห็นอยู่ตรงหน้า สวยจนท าให้เขาแทบขาดใจด้วยความ
ปรารถนา ความต้องการพุง่โลดจนรู้สึกเจ็บ  

ชายหนุ่มดึงชุดกระโปรงยาวท่ียังเกาะรัดอยู่บนร่างงาม



ออกอย่างใจร้อน จนทัง้ร่างเหลือเพียงกางเกงในลูกไม้ตัวจิ๋ว 
ปกปิดเนินเนือ้ท่ีไม่เคยมีใครได้เห็นมาก่อน คริสตอฟพรมจุมพิต
ลงไปตามหน้าท้องแบนราบ ขบเม้มเบา ๆ สลบักบัตวดัลิน้อุ่นชืน้
รัวระริกไปบนผิวเนือ้เนียน  

“โอ...คริสตอฟ...โอ” หญิงสาวครางเรียกช่ือเขาแทบฟัง
ไม่ได้ศพัท์ เม่ือชายหนุ่มเล่ือนสมัผสัต ่าลงไปกว่าหน้าท้อง สอง
มือของหญิงสาวขยุ้มผมชายหนุ่ม ใจอยากดึงเขาให้ออกห่าง
เพราะลิน้ร้อน ๆ นัน้แทบท าให้เธอขาดใจตายด้วยความซ่าน
เสียว หากสองมือกลบักระท าตรงกันข้ามกับท่ีคิด เม่ือกดศรีษะ
เขาให้แนบชิดพร้อมส่ายหยัดสะโพกเข้าหาใบหน้าท่ีซุกอยู่
ระหว่างต้นขาท่ีอ้ากว้างทัง้สองข้างของเธอ  

ชัน้ในท่ีเป็นปราการขวางกัน้ระหว่างผิวเนือ้ในจุดท่ีเป็น
ส่วนตัวท่ีสุดของเธอกับลิน้ของเขาหลุดออกไปตัง้แต่เม่ือไรไม่รู้
เลย หญิงสาวรับรู้เพียงสัมผัสแผ่วเบาของปลายลิน้อ่อนนุ่มท่ี
ละเลียดอยู่ในจดุอ่อนไหวท่ีสดุของเธอ แต่แม้จะเป็นสมัผสัท่ีแผ่ว
เบา แต่อานภุาพของมนักลบัรุนแรงจนเธอแทบระเบิด  

ลลินรู้สึกถึงคล่ืนความปรารถนาถูกดึงให้เข้ามารวมกัน
อยู่ในจดุท่ีปลายลิน้ของเขาก าลงัท างานอย่างแข็งขนั ความรู้สึก
ท่ีเขม็งเกลียวและถาโถมรุนแรงพร้อม ๆ กบัสมัผสัของเขาท่ีหนกั
หน่วงขึน้  



หญิงสาวรู้สึกถึงความรู้สึกกดดนับางอย่างท่ีไม่เคยรู้จกั
มาก่อน ความกดดันรุนแรงท่ีก าลังจะระเบิด เธอหลับตาส่าย
ศีรษะ พลางกล่าวอ้อนวอนอย่างน่าสงสาร  

“ไม่...คริสตอฟ...ไม่...ได้โปรด...หยดุ...” เธอก ำลงัจะขำด
ใจตำย ไดโ้ปรดหยดุก่อนทีเ่ธอจะตำย  

“ปล่อยมันออกมาลิน...ปล่อยมันออกมา” เขาบอกเธอ
เสียงพร่า แค่มองเธอดิน้เร่าด้วยถูกแผดเผาจากอารมณ์แห่ง
ด าฤษณา ก็แทบท าให้เขาแตกพร่างไปพร้อม ๆ กัน เขารู้ว่าเธอ
ใกล้แตะขอบสวรรค์เต็มที ชายหนุ่มจึงเร่งเร้าสัมผัสรุกรานให้
หนกัหน่วงขึน้จากทัง้ปลายลิน้และปลายนิว้ จนในท่ีสดุหญิงสาว
ก็กระตกุเกร็งพร้อมกรีดร้องอย่างสขุสม 

ลลินรู้สึกราวกับล่องลอยขึน้สู่สรวงสวรรค์ คล่ืนความสขุ
สมอันเกิดจากสัมผัสอันเจนจัดของเขาท่ีท าให้เธอแทบขาดใจ
ตาย เม่ือแตกพร่างก็สาดซดัผลกัดนัหญิงสาวให้ลอยละล่อง โอบ
ล้อมด้วยความรู้สกึสขุกระสนัอย่างท่ีไม่เคยสมัผสัมาก่อน  

ความรู้สึกของการปลดปล่อยรุนแรงท าให้หญิงสาวถึงกบั
น า้ตาไหล นอนระทดระทวยด้วยรู้สึกราวกบัหมดสิน้เร่ียวแรงไป
กบัความสขุสมท่ีเพิง่ผ่านพ้น  

เห็นชายหนุ่มขยับขึน้มาแนบริมฝีปากอุ่นลงมาบนริม
ฝีปากของเธอ ก่อนจะเงยหน้าขึน้มายิม้ให้ นัยน์ตาฉายโชน



ประกายแห่งความปรารถนาไม่ปิดบงั 
ลลินยิม้ตอบชายหนุ่มท่ีท าให้เธอแทบขาดใจตายด้วย

ความสุขสมก่อนท่ีจะเบิกตากว้างเม่ือเห็นว่าเขายงัอยู่ในเสือ้ผ้า
เต็มยศ!  

เขาไม่ปล่อยให้เธอได้มีเวลาคิดถึงสิ่งอ่ืนใดนาน ริมฝีปาก
ผ่าวร้อนของเขาแนบลงมาหากลีบปากอิ่มของเธออีกครัง้ คราวนี ้
เขาจบูราวกบัจะสบูวิญญาณเธอให้หลดุออกจากร่าง ลิน้อ่อนนุ่ม
ตวดัพลิกแพลง พนัเก่ียวเรียวลิน้ท่ีไม่เจนจดัเท่าของหญิงสาวจน
แทบไม่มีโอกาสหายใจหายคอ สลบักบัขบเม้มดดูดึงกลีบปากท่ี
เห่อร้อนเพราะสมัผสัเรียกร้องของเขา 

หลังจากการปลดปล่อยรุนแรงท่ีเพิ่งผ่านไปเม่ือสักครู่ 
ลลินรู้สึกผ่อนคลายจนพร้อมท่ีจะหลบัลงได้ทุกเวลา แต่พอชาย
หนุ่มขยับเข้าหา ปากบดเคล้ากลีบปากเธอ มือใหญ่ลูบไล้ผิว
เนียนเปลือยเปล่า สลบักบันวดเฟน้คลงึเคล้าทรวงสล้าง อารมณ์
ราวพายท่ีุเพิง่สงบลงก็ลกุโพลงขึน้มาอีกครัง้  

หญิงสาวหวัใจเต้นแรงด้วยรู้ว่าปลายทางของความซ่าน
กระสันนีส้วยงามเพียงใด เธอต่ืนเต้นยินดี รอท่ีจะสัมผัสกับ
ความรู้สึกสุขสมนัน้อีกครัง้ แต่แล้วก็ต้องครางอย่างขัดใจเม่ือ
ชายหนุ่มผละออกจากร่างท่ีบิดเร่าด้วยความรัญจวนจากสมัผสั
ของเขา หากยงัไม่ทนัได้ประท้วง ก็รู้สึกถึงร่างใหญ่ท่ีแนบลงมา



อีกครัง้ คราวนีแ้ตกต่างด้วยผิวสมัผสัของเสือ้ยืดท่ีเขาใส่อยู่เม่ือ
สกัครู่ กลายเป็นผิวเนือ้อุ่นตงึแน่นไปด้วยมดักล้ามแนบชิดกบัผิว
เนือ้เปลือยเปล่าของเธอ 

 คริสตอฟซุกใบหน้าไซ้ซอกคอท่ีมีกลิ่นหอมหวานของ
หญิงสาวในอ้อมแขน ก่อนจะค่อย ๆ ขยับต ่าลงมาเร่ือย ๆ ไป
ตามเส้นทางบนเรือนร่างเปลือยเปล่าท่ีเขาเคยผ่านไปแล้วครัง้
หนึ่งและรู้ซึง้ว่าหวานซ่านเพียงใด ชายหนุ่มรู้สึกถึงหัวใจท่ี
กระหน ่าอยู่ในอก ด้วยรู้ดีว่าปลายสุดเส้นทางของการเดินทาง
ครานีอ้ยู่ท่ีไหน และเขาแทบจะทนรอไม่ได้เลย  

ชายหนุ่มแทรกร่างใหญ่โตลงระหว่างสองขาเรียวของ
หญิงสาว มือใหญ่ข้างหนึ่งคลึงเคล้นบัน้ท้ายหนั่นแน่น อีกข้าง
สมัผสัตุ่มไตด้านหน้า เร่งเร้าอารมณ์ปรารถนาของคนท่ีถกูสมัผสั
ให้พุง่สงูจนแทบด่าวดิน้  

“ได้โปรด...” หญิงสาวอ้อนวอนเสียงแผ่วพลางหยัด
สะโพกรับสัมผัสจากนิว้เรียว สัมผัสท่ีดูเหมือนว่าจะท าให้เธอ
ต้องการมากกว่านัน้ ได้โปรด...ท าอะไรสกัอย่างท่ีจะปลดปล่อย
เธอให้หลดุพ้นไปจากความทรมานซา่นสยิวนี.้..ได้โปรด...  

คริสตอฟผละออกจากร่างงามท่ีก าลงัดิน้เร่า ชายหนุ่มใช้
เวลาเพียงไม่ก่ีวินาที กางเกงขาสัน้และชัน้ในท่ีใส่อยู่ ก็หลุด
ออกไปจากร่าง มองเห็นหญิงสาวผงกศีรษะขึน้มามองเม่ือได้ยิน



เสียงเขาฉีกซองอะไรบางอย่าง นัยน์ตาท่ีหร่ีปรือด้วยอารมณ์
เสน่หาเบิกกว้าง จ้องมองเขาบรรจงสวมถงุยางอนามยัลงไปบน
ความเป็นชายท่ีผงาดง า้ ชายหนุ่มยิม้ให้ก่อนจะเดินกลับไป
ทอดตวัแนบชิดร่างเปลือยเปล่ากลางเตียงกว้างอีกครัง้  

ลลินขยับขาเปิดทางให้ร่างใหญ่ท่ีแทรกลงมา หญิงสาว
หลบัตาเผยอริมฝีปากรับจมุพิตหน่วงหนกัตามอารมณ์ของคนท่ี
มอบให้ รู้สึกถึงความแข็งแกร่งบางอย่างท่ีดุนดันอยู่ตรงจุด
อ่อนไหว กระตุ้นให้เธอขยบัแยกขาออกให้กว้างขึน้โดยไม่รู้ตวั 

เม่ือแน่ใจว่าคนใต้ร่างพร่ังพร้อม ชายหนุ่มขยับตัวช้า ๆ 
เพ่ือหลอมรวมสองร่างให้เป็นหนึ่ง แต่แล้วก็ต้องสบถอย่าง
ตระหนก เม่ือพบว่าเส้นทางท่ีพยายามแทรกสอดไม่เปิดโล่งดงั
หวงั คริสตอฟหยดุเคล่ือนไหวเม่ือความแข็งแกร่งรุกรานเข้าไปใน
เส้นทางคับแคบได้เพียงนิดเท่านัน้ ชายหนุ่มรู้สึกถึงร่างในอ้อม
แขนชะงกัไปเช่นกนั  

“ลลิน...คุณ...” ชายหนุ่มพูดต่อไม่ออก การท่ีได้รู้ว่า
ผู้หญิงท่ีเขาก าลงัจะมีสมัพนัธ์ลกึซึง้ด้วยยงัไม่เคยมีประสบการณ์
มาก่อนท าให้ชายหนุ่มแทบท าอะไรไม่ถกู  

ในตอนนีค้วามต้องการของเขาพุ่งสงูในระดบัท่ีต้องได้รับ
การปลดปล่อย พร้อมท่ีจะโจนจ้วงฝากฝังตวัตนอนัแข็งแกร่งกับ
เธอ แต่เขาจะท าเช่นนัน้ได้อย่างไรกบัผู้หญิงท่ียงัไม่เคยมาก่อน  



ชายหนุ่มรู้ดีว่าประสบการณ์ทางเพศครัง้แรกของเธอจะ
เป็นความทรงจ าท่ีจะอยู่กับเธอไปตลอดชีวิต และก็เป็นหน้าท่ี
ของเขาท่ีจะท าให้เธอมีความทรงจ าอันน่าประทับใจหากว่าจะ
เดินหน้าต่อ แต่ถ้าหากเขาไม่อยากเป็นผู้ชายท่ีจะพาเธอไปรู้จกั
กับความสมัพนัธ์ระหว่างชายหญิง เขาก็ต้องหยุดเด๋ียวนี ้ซึ่งแค่
ความคิดว่าต้องหยดุ ร่างกายเขาก็ปวดร้าวจนแทบขาดใจแล้ว  

“จะให้ผมไปต่อไหม” ชายหนุ่มกระซิบถาม มองเห็นหญิง
สาวนิ่วหน้าด้วยความเจ็บปวด เขากลัน้ใจรอฟังค าตอบของเธอ 
ก่อนจะรู้สึกทัง้โล่งอกและหนักใจในคราวเดียวกันเม่ือเธอพยกั
หน้า โล่งอกท่ีไม่ต้องหยุดกลางคนัในขณะท่ีความต้องการแทบ
จะเผาเขาให้มอดไหม้ แต่ก็หนกัใจเพราะไม่แน่ใจว่าเขาจะท าให้
เธอประทบัใจได้แค่ไหน เขาไม่อยากเป็นสาเหตท่ีุท าให้ผู้หญิงคน
หนึง่เกลียดกลวัการมีสมัพนัธ์ทางเพศไปตลอดชีวิต 

ลลินหลบตาอย่างเขินอายหลงัจากพยกัหน้าตอบค าถาม
เขา เธอตัดสินใจเดินหน้า มาถึงขัน้นีแ้ล้วจะให้หยุดได้อย่างไร 
แม้จะรู้สึกเจ็บราวร่างกายจะแตกออกเป็นเส่ียง ๆ แต่หญิงสาวก็
ยงัรู้สึกอยากรู้อยากเห็นว่าภายหลงัความเจ็บปวดท่ีเกิดขึน้ จะมี
บนัไดสายรุ้งทอดสู่สรวงสวรรค์ท่ีเธอเพิ่งรู้จกัอยู่หรือเปล่า และมี
ความมัน่ใจอยู่ลึก ๆ ว่า เขาายหนุ่มจะดแูลเธอไปจนถึงสดุปลาย
สายรุ้งนัน้  



แขนเสลายกขึน้เกาะเก่ียวรอบคอของชายหนุ่ม โน้ม
ใบหน้าหล่อเหลาเข้าหาและเป็นฝ่ายเร่ิมจมุพติหนกัหน่วงเสียเอง 
และไม่นานเลยหญิงสาวก็รู้สกึเพริดไปกบัสมัผสัหวามของเขาอีก
ครัง้  

“เราจะไปกันช้า ๆ” ชายหนุ่มกระซิบแผ่วขณะพาความ
แข็งแกร่งบดเบียดเข้าไปในเส้นทางอนัคบัแคบ ค่อย ๆ แทรกตวั
เข้าไปทีละนิดอย่างช้า ๆ เม่ือเห็นเธอนิ่วหน้าก็หยุดให้หญิงสาว
ได้ปรับตวัรับความเป็นชายของเขา สลบักับจุมพิตอ่อนหวานท่ี
ช่วยเพิ่มอารมณ์หวาม จนกระทัง่ในท่ีสุดสองร่างก็รวมเป็นหนึ่ง
เดียวโดยสมบรูณ์  

“โอเคไหม” เขาถามเสียงอ่อนโยน รู้สึกเต็มอิ่มในอก
แปลก ๆ เม่ือความแข็งแกร่งถกูโอบกอดด้วยความนุ่มอุ่นของเธอ  

ลลินพยักหน้าอย่างเอียงอาย หน้าผากกลมกลึงมีเหง่ือ
เม็ดโป้งเกาะพราว ท าให้ชายหนุ่มอดก้มลงจุมพิตซับเหง่ือให้
ไม่ได้ ก่อนท่ีจะเล่ือนจุมพิตลงมาตามแก้มนวล เล่ือนไถลสมัผสั
แผ่วท่ีซอกคอและใบหู ขบเม้มติ่งหูเบา ๆ ก่อนจะเล่ือนริมฝีปาก
อุ่นมาประทบัแนบท่ีริมฝีปากอิ่มของหญิงสาวอีกครัง้ 

เม่ือได้ยินเสียงหญิงสาวครางอย่างสุขสมจากจุมพิตเร่ง
เร้าของเขาชายหนุ่มก็เร่ิมขยบัตัว เขาถอนตวัออกช้า ๆ ก่อนจะ
เสือกกลบัเข้าไปใหม่ ถอนตวัออกแล้วผลกัดนัเข้าไปใหม่ จากช้า 



ๆ ค่อย ๆ เพิ่มจงัหวะให้เร็วขึน้ เม่ือรู้สึกว่าคนในอ้อมแขนขยบัรับ
จงัหวะจากเขาพร้อมเสียงครางแผ่วในล าคอ ท าให้ชายหนุ่มยิ่ง
เร่งจงัหวะรุกรานให้เร่งเร้ามากขึน้ไปอีก จงัหวะเร็วแรงกระหน ่า
ซดัท่ีขยบัมาตรวดัความรู้สกึให้พุง่ถึงขีดสดุและท าท่าจะแตกซ่าน
ในไม่ ช้า  ก่อน ท่ีทุกหยาดหยดของอารมณ์เสน่หาจะถูก
ปลดปล่อยออกมาพร้อม ๆ กับการผลกัดนัตวัตนอย่างร้อนแรง
ครัง้สดุท้าย  

“ลิน...โอ...ลิน...” ชายหนุ่มครางเรียกช่ือหญิงสาวขณะทิง้
ตวัซุกซบอยู่กับหน้าอกอิ่ม ซึมซาบกับความรู้สึกสุขสมอิ่มเอมท่ี
คนในอ้อมแขนมอบให้ และไม่เสียใจเลยท่ีตดัสินใจเดินเข้าไปท า
ความรู้จกักบัเธอ 
 


