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ซีร่ียรักชุด 

  àÊ�¹·Ò§ÃÑ¡..·ÕèÃÍ¤ÍÂ 

ในซีรี่ยเลมนี้ มนีิยาย 4 เรือ่ง 
1.สามีตีตรา 

2.จุดเจ็บในดวงใจ 
3.ทาสรัก 

4.เกลียวสวาท คลืน่หัวใจ 
 
ทุกข สุข ยิ้ม หัวเราะ รองไห เศรา เหงา  
สมหวัง ผิดหวัง และรอคอย..นิยามเหลานี้คอือะไร? ทําไมชาย
หญิงตองปรารถนาทีจ่ะสัมผัส ลิม้ลองและสุดทาย คอืการไขวควา
หวังครอบครอง..ซีรี่ยเลมนี้ มีคําตอบ 
                                                           
                                                                                                            คีตะธารา   
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        สามีตีตรา    
อารัมภบท  ; 

“ยังโกรธผมอยูหรอืครบั..” 
 “ทํายังไงถงึจะหายโกรธ บอกผมสิ ผมควรทํายงัไง..” 
“ทําไมถึงจงเกลยีดจงชังฉันนกัละคะ..เปดใจใหกวางแลว

พิจารณาฉันบางสิ ฉันทัง้สาว และสวยกวาเมทิศาต้ังเยอะ..” 
“ความสวยงามของคุณมันคงจะดี หากไมเคลอืบดวยยาพิษ

..” 
 
 

ตัว
อย
่าง



คีตะธารา                                                                   ซีรี่ยรักชุด เสนทางรัก..ท่ีรอคอย 
 

 
4 

ตอนที่ 1 
“แมขา..คุณลุงขา..” 
เสียงหวานหูปนสะอืน้รองเรยีกผูเปนแมแท ๆ กับสามีใหม

ของแม กอนจะโผเขามากอดหญิงวยักวาสี่สิบที่เธอเรียกวาแมไว
แนนพลางสะอื้นไหออกมาปริ่มวาจะขาดใจเสยีใหได 

“มิตรา หนูเปนอะไรลกู..” 
คุณอุชุตาเอยถามลูกสาวคนเดยีวของหลอนพรอมกบั

ประคองใบหนาหวานที่เอิบอาบไปดวยหยาดน้ําตาขึ้นมองอยาง
พิจารณา 

“บอกลงุสิลูก ใครทําอะไรหนู..” 
นายเมธาเอยถามดวยความหวงใย พลางมองสํารวจชุด

นอนผาฝายสีสะอาดที่ยับยูยี่ มีรองรอยการถูกฉีกกระชากจนขาด
แรง 

“บอกแมสลิูก บอกคุณลงุเรว็เขา..” 
หญิงสาววัยยี่สบิสองถอนสะอืน้กอนจะหันมามองหนา

นายเมธา พอเลี้ยงของเธอ  
“คุณลุงตองจัดการใหมิตรานะคะ..” 
“แนนอนลูก หนูก็เหมือนลูกสาวของลุงคนหนึง่..” 

ตัว
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วรุณมิตรายิ้มนอย ๆ ซอนไวในวงพักตรพริ้มเมือ่นกึถึง
ใบหนาที่สวยหวานของเมทิศา หญิงสาวอายุยี่สิบแปดป ลูกสาว
คนเดียวที่เปนลูกติดของนายเมธา เจาหลอนทําดีกับเธอตอหนาคน
อื่น แตพอลบัหลังแสนจะช่ัวราย ทั้งดาทั้งประณามหยามหมิ่นให
เธออับอายจนแทบจะไมอยากมีชีวิตอยู 

แลวหลอนก็ยงัแสดงตัวเปนกุลสตรีที่ดีงาม และที่สําคัญ 
หลอนมีคนรักทีเ่ปนชายหนุมที่สมบรูณแบบอยางทีสุ่ด ทั้งรูปราง
หนาตา ผิวพรรณ ชาติตระกูล ฐานะ การศึกษา 

เขาคือนายลิธี สถาปนชินภาค ชายหนุมวัยสามสบิป ลูก
ชายของนายทหารทีป่ลดเกษียณแลวและเปนเจาของฟารม
เห็ดหอม ไรองุน และยังมีโรงไวนกบัสวนสมโชกุน 

เขาแวะมาหาหลอนแลวพกัอยูที่บานหลงันี้ในเรือนรบัรอง 
แตที่ไมมีใครรูกค็ือ เมื่อคนืนี้ เมทิศาลักลอบไปนอนกับเขาที่เรือน
รับรอง 

มันจงึเปนชองทางที่จะทําใหเธอเอาชนะเมทิศา และยัง
สามารถแกเผ็ดหลอนทีเ่คยดาทอเธอ ประณามเธอกบัแมหาวามา
เกาะพอของหลอน  

“บอกลงุสิลูก..” 

ตัว
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วรุณมิตรหันไปหาแมของเธออีกครั้งที่พยักหนาให เหมือน
ตองการจะสนับสนุนใหเธอบอกกับนายเมธา 

“คุณลิธี..” 
“ลิธี เขาทําไม..” 
เธอโผเขาไปกอดคุณอุชุตาไวแลวร่ําไหออกมาอีกครัง้อยาง

ดัง 
“บอกคุณลุงสิลกู..” 
เธอเงยหนาขึ้นมองหนานายเมธาฝาหยาดน้ําตา 
“เขา เขาเขาไปขมขืนมิตราคะ..” 
“หา!..” 
“อะไรนะมิตรา จริงหรอืลกู..” 
เธอมองหนานายเมธากับแมของเธอซึ่งทัง้คูตางมองหนา

เธอแทบเปนตาเดียวกัน 
“ เขาอาจจะเขาหองผิด เพราะตลอดเวลาเขาเรียกแตช่ือของ

เมทิศา จนไมยอมฟงเสียงของมิตราเลย..เขา เขา..” 
เธอสะอื้นไหออกมาอกีครัง้ในขณะที่นายเมธากํามือแนน 
“หากคุณลุงไมเช่ือ จะพามิตราไปตรวจภายในก็ได..อีก

อยาง มิตราไมเคยโกหก..เขาเพิง่จะต่ืนขึ้นมาในตอนเชา พอเห็นวา

ตัว
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ผูหญิงที่เขาเขามาหาเมือ่คืนไมใชเม เขาก็ตกใจมากแลวรีบออก
จากหองของมิตรากลบัเรอืนรับรองไป..มิตราเลยรีบวิ่งมาทีน่ี่..” 

เธอมองหนานายเมธา 
“ถาคุณลุงไมเช่ือกถ็ามเขาสิคะวาเมือ่คนืเขาอยูที่ไหน อยู

กับใคร..” 
เธอกมหนาลงอีกครัง้ 
“คุณใหคนไปเชิญคุณลิธีมาพบผมทีน่ี่เดี๋ยวนีเ้ลย..” 
นายเมธาหันไปบอกกับแมของเธอ ที่รีบลกุออกไปดาน

นอกบอกสาวใชใหไปจัดการตามที่นายเมธาบอก  
“คุณลุงขา มิตรากลวัคะ..” 
“อยากลวัเลยลูก..” 
เธอโผเขาไปกอดนายเมธาไวแนน ในขณะทีเ่มทิศา แตงตัว

ลงมาดานลางเพือ่จะออกไปขางนอกกบัลิธี 
 
“เกิดอะไรขึน้หรือคุณพอขา..” 
เมทิศามองเหน็วรุณมิตรอยูในออมแขนของผูเปนบดิาก็

เกิดความไมพอใจ แตไมกลาพอที่จะแสดงความรูสกึออกมา จึง

ตัว
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แกลงตีหนาฉงนแลวปรี่เขาไปใกล พลางมองหนาของวรุณมิตรา
อยางสํารวจ 

“ใครทําอะไรนองหรอืจะมิตรา..ดูสิ ทําไมสภาพเยินแบบนี้
ละ นองออกไปไหนมาหรอืจะ..” 

เมทิศาเอยถามทําทวีาหวงใยแตคําพูดกลับเยาะเยยและ
หยามหมิ่นดูแคลนอยางชัดเจน 

“เปลาคะ มิตรากอ็ยูในหองนัน่แหละคะ แตวา..มีคนบุกเขา
ไปหามิตราแลวขมขืนมิตราจนเสียหาย..” 

เมทิศาเลกิคิ้วสงูกอนจะยิ้มเหยียดพลางกวาดสายตามอง
เรือนรางบางของเธอดวยหางตา 

“ตายจริง ใครนะกลาหาญขนาดนั้น..” 
“มิตราวา เขานาจะเขาหองผิด..เพราะเขาตามไมทนั เลยมา

เจอหองของมิตรา จึงคิดวาใชจงึบุกเขาไป..” 
“ใครกันจะ..” 
เจาหลอนยังเอยถามตอ หมายจะรูใหไดวาชายคนนัน้จะตํ่า

ตอยแคไหน เพือ่จะไดเยาะเยยเธอไดอยางสะใจมากขึ้น แตยังไม
ทันทีวรุณมิตราจะไดตอบคําถามของหลอน 

ตัว
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ลิธีก็เดินเขามา แลวกวาดสายตามองดูวรุณมิตราดวยความ
ฉงนกับสภาพของเธอ กอนจะมองหนานายเมธากับคุณอุชุตา 

 
“มีอะไรหรือครับคุณลุง ..” 
เพียงแคคําถามของเขาหลุดออกมาจากรมิฝปากไดรปู 

กําปนหนัก ๆ ของนายเมธาก็สวนกลบัไปยงัใบหนาคมเขมที่หลอ
สะอาดของเขาทันท ี

“คุณพอคะ!..” 
เมทิศารีบโผเขาไปหาเขาทันทีพรอมกับประคองใบหนา

ของเขาดวยสองมอืบางของหลอนกอนจะหนักลบัมามองหนาพอ
ของหลอนนิ่ง 

“อะไรกันคะคุณพอ..” 
“คุณบอกผมมาสิ วาเมือ่คืนคุณอยูทีไ่หน..” 
เขามองหนาเมทิศานิ่ง กอนจะมองมาหานายเมธา 
“อยูที่เรือนรับรองครับ..” 
“มีใครเปนพยานบางวาคุณอยูทีน่ั่น..” 
“มี..” 

ตัว
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เขาเตรียมจะบอกวาเมทิศา แตเจาหลอนรบียกมือปดปาก
เขาไวทนัที ทําใหวรุณมิตราที่เหน็เหตุการณลอบยิ้มออกมาอยาง
พึงพอใจ เพราะเธอสามารถเดาออกไดวา คนอยางเมทิศาจะไม
ยอมเสียช่ือเสยีง หลอนจะไมยอมใหใครมองหลอนในทางเสยีหาย
อยางเด็ดขาด 

“ใคร บอกผมมาวาใครเปนพยานวาคุณอยูทีเ่รือนรบัรอง
ตลอดทั้งคืน..” 

“มันเกี่ยวอะไรกับคุณลิธีละคะคุณพอ..” 
“เมื่อคืน ลิธีบุกเขามาที่บาน หมายจะเขาหองของลูก แตเขา

เขาหองผิด เขาเขาไปขมขนืวรุณมิตรา..” 
“อะไรนะ!..” 
เมทิศาหันขวับไปมองหนาเธอแทบทันทีดวยสายตาที่เคียด

แคนอยางเห็นไดชัด 
“ไมจรงิคะ เมไมเช่ือวาคุณลิธีจะทําอยางนั้น..” 
“แตเขาทําแลวคะพี่เม เขาขมขนืมิตรา เพราะเขาคิดวาเปน

พี่เม เขารองเรียกแตช่ือของพีเ่ม เขารกัพี่เม เขาทนไมไดที่จะรอ
แบบนี้ เขาอยากไดพี่เม เขาจําเปนตองทํา เขาขอโทษ เขารักพี่เม 

ตัว
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เขาต้ังใจจะขมขนืพี่เม โดยไมฟงมิตราเลย มิตราพยายามจะบอก
เขาวามิตราเองไมใชพี่เม..” 

วรุณมิตราโตกลับอยางรวดเร็ว พรอมกับปรายตาไปมอง
หนาเขาที่จองหนาเธอนิ่ง 

“ไมจรงิคะพอขา อยาไปเช่ือนะคะ..” 
เมทิศามองหนาพอของหลอน 
“พี่เมรูไดยังไงวาไมจรงิ เมือ่คนืพี่เมไมไดอยูกับเขาสกั

หนอย ถาเมื่อคนืพี่เมอยูกับเขาตลอดคนื พี่เมก็สามารถยนืยันไดวา
ผูชายคนที่เขาหามิตราไมใชเขา..” 

เมทิศาตวัดสายตาไปมองหนาเธอนิง่ดวยความแคนเคือง
อยางที่สุด แตหลอนก็ไมสามารถจะยนืยันไดวา เมือ่คืนหลอนอยู
กับเขา 

เพราะถาหากหลอนยนืยนัแบบนัน้ ภาพพจนที่ดีงาม เปน
กุลสตรีของหลอนจะถกูเหยียบย่ําทันที จึงทําไดเพียงแคหันไปมอง
หนาเขา ผูชายที่หลอนเพิง่รูวารักจนหมดหวัใจ แลวอยากจะได
เปนคูครองของเขา หากแตหลอนก็ยังไมพรอมที่จะแตงงานกับเขา 

อีกทั้งหลอนเองกม็ีชายอีกคนที่รอใหหลอนเลือก ทําให
หลอนตัดสนิใจไมถกูวาจะเลือกใครดี จนสุดทายเมือ่วันนี้มาถึง
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หลอนจึงรูสกึเสียใจนกัหนาที่ตองเสยีเขาไปและเหตุการณนี้ทําให
หลอนรูวา คนที่หลอนรัก คอืเขา 

 --------------------------- 
“ในเมื่อคุณไมปฏเิสธ ผมจําเปนตองใหคุณรบัผิดชอบวรุณ

มิตรา..” 
นายเมธาเอยออกมาอกีครัง้หลังจากที่ทกุคนนั่งเงียบไป

นาน 
“ไมไดนะคะ..” 
เมทิศารองบอกเขา พลางมองลึกเขาไปในดวงตาคมกลา

ของเขาที่จองมองหลอนนิ่งเชนกนั 
“คุณลุงขา..ชางเถอะคะ..ในเมื่อคุณลิธีไมต้ังใจ คนที่เขารัก

คือพี่เม ก็ปลอยใหมิตราเปนของมิตราอยางนีเ้ถอะคะ..” 
“ไมได..หนูก็เหมือนลกูสาวของลุงคนหนึ่งจะถูกเหยยีด

หยามไมได..” 
นายเมธาหันไปมองหนาเขา 
“คุณจะยอมรบัผิดชอบวรุณมิตราไหม..” 
เขาหันไปมองหนาเมทิศาอีกครัง้ เจาหลอนสายหนา 

เหมือนตองการจะบอกใหเขาปฏิเสธ 
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“ครับ..ผมยินดีรบัผิดชอบ..ผมจะแตงงานกับวรุณมิตราให
เร็วที่สุด..” 

วรุณมิตราลอบยิ้มออกมาอยางพงึพอใจเมื่อชอนสายตา
มองสบตาของเมทิศาที่หันมามองดวยความเกลียดชังที่เพิม่มากขึน้
อีกหลายเทา 

“คุณลุงขา มิตรายังเรียนไมจบ เหลืออีกเทอมเดียวเทานั้น มิ
ตรายังไมอยากแตงงาน ไมอยากใหใครรู ไมอยากเสยีอนาคต..” 

“แลวจะทํายงัไงละลกู..” 
เธอมองหนาคมเขมของเขาที่แทบจะไมไดหันมามองหนา

เธอดวยซ้ํา 
“ขอแคใหเขายอมจดทะเบยีนสมรสกบัมิตรากอน ไวรอมิ

ตราเรียนจบแลวคอยแตง ดีไหมคะ..” 
“ก็ดีเหมอืนกัน อยางนอยคุณจะไดแสดงความรับผิดชอบ 

แลวเพือ่จะยนืยนัวา คุณมีเจาของแลว อยาไดนอกใจไปหาหญิงอื่น
อีก โดยเฉพาะเมทิศา ขอใหจบกนัเพยีงแควนันี้..” 

“คุณพอ!..” 
เมทิศามองหนาผูเปนพอดวยหวัใจทีป่วดราวกอนจะหันมา

มองหนาเขา พลางสะอื้นไหแลววิง่ออกไปจากบานทันที 

ตัว
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“เม ลูกเม..” 
“หนูเมคะ หนูเม..” 
ทั้งนายเมธาและคุณอุชุตาตางรองเรียกหลอนแตไมทันเมื่อ

หลอนกาวขึ้นรถแลวขับออกไปดวยความเร็วสงู 
“ลุงจะใหคนไปเชิญเจาพนักงานของอําเภอมาที่บานเรา 

หนูขึ้นไปอาบน้ําแตงตัวใหเรยีบรอยนะลูก..” 
“คะ..” 
วรุณมิตราชําเลืองสายตาไปมองหนาคมเขมของเขาที่ดู

เรียบขรึมจนเห็นไดชัด แลวรบีขึ้นไปอาบน้ําแตงตัวอยางสวยงาม 
เมื่อลงมาก็พบเจาพนักงานของอําเภอ นําเอกสารมาใหเธอ

และเขาไดจดทะเบียนสมรสกนัทามกลางสักขีพยานคือนายเมธา 
คุณอุชุตาและเจาพนักงานอกีสองคน 

 
“ตอจากนี้ไป หนูไมใชคนตัวเปลาแลวนะลูก ตองคํานึง

เอาไวใหมาก ๆ วาหนูไดใชนามสกลุของคุณลิธีเขาแลว..” 
“คะแม..” 
“เอาไวผมจะอธิบายกบัพอของคุณเองก็แลวกันนะครับ..” 
“ขอบคุณครับคุณลงุ..” 

ตัว
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่าง
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เขาเอยออกมาดวยน้ําเสียงที่ราบเรียบ 
“ผมเสียใจนะทีเ่หตุการณมนัแปรเปลีย่นเปนแบบนี้ ผม

เขาใจความรูสึกของคุณดี แตวรุณมิตราก็เปนเด็กนารัก นิสัยดี แม
จะซุกซนไปสักหนอย เพราะแกยังเด็ก..เอาไวใหแกเรียนจบ ผมจะ
ปรึกษากับพอของคุณเรื่องงานแตงก็แลวกนันะครับ..” 

“ครับ..” 
เขาขานรับเบา ๆในขณะทีเ่ธอมองหนาเขาดวยสายตาที่

เกลือ่นไปดวยรอยยิ้มอยางพึงพอใจ สะใจ ที่เธอสามารถใชเขาเปน
เครื่องมอืในการทํารายจิตใจของเมทิศาไดสําเร็จ 

แตเธอคงไมรูวาเขาเองกเ็คียดแคนเธอไมนอยทีบ่ังอาจจะ
มากลาวหาเขาวาเปนผูชายที่ไมรูจักระงับ จนเขาตองสูญเสียหญิง
อันเปนทีร่ักไปอยางที่ไมอาจจะปฏิเสธหรืออธิบายใหใครรับทราบ
ได 

เขาจองมองเธออีกครัง้ดวยสายตาที่เครียดเครงกอนจะลา
กลับไป ในขณะทีเ่ธอเองรูสึกปรีดิ์เปรมอยางยิ่งกบัชัยชนะที่ไดรบั
ในวนันี ้

ตัว
อย
่าง
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ตอนที่ 2 
“มิตรา..” 
คุณอุชุตารองเรียกเธอ หลังจากที่เธอกลับจากมหาวทิยาลัย

ในตอนเยน็ของวนัหนึ่ง 
“มีอะไรคะแมขา สําคัญหรือเปลา มิตราจะรีบทําวจิัย เทอม

สุดทายแลว มิตราจะไดมีงานทํา เราจะไดออกจากบานนี้สักที..” 
“หนูพูดอะไรออกมา จะออกไปไหน ลืมแลวหรอืวาที่หนู

กับแมได อยูดกีินดี เพราะคุณลุงทานกรุณาอุปถมัภ..” 
“ไมลมืหรอกคะแม พระคุณของคุณลงุ มิตราตองตอบแทน

อยูแลว แตก็อยากจะพาแมออกไปอยูที่อืน่ เราจะไปอยูดวยกัน..มิ
ตราจะทํางานหาเลีย้งแมเองนะคะ..” 

“อะไรทําใหหนูคิดแบบนี้ คุณลุงคอืญาติคนเดียวของหนูที่
เปนเหมอืนพอแท ๆ จะไปไหนไมไดทั้งนั้น..” 

“แมคะ!..” 
“แมถามเลยก็แลวกนั เรื่องที่คุณลิธีขมขืนหนู เปนความ

จริงหรอืเปลา..” 
“ทําไมแมถามแบบนี้ มิตราเคยโกหก แมหรอืคะ..” 
คุณอุชุตาลอบผอนลมหายใจออกมาเบา ๆ 

ตัว
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“เปลาจะ หนไูมเคยโกหกแม แตวาคุณลิธีเขาไมใชผูชาย
แบบนั้นเหมอืนกนั..” 

“มิตราบอกแลววาเขาตองการรวบหวัรวบหางพีเ่ม จงึกลา
ทําแบบนั้น แตบังเอิญวาเขาเขาหองผิดไงคะแม..” 

เธอมองหนาแมของเธอนิ่ง 
“หรือเพราะเวลานี้ แมรักพี่เมมากกวามิตรา คําพูดของมิ

ตราจึงไมมีน้ําหนัก..” 
“ไมใชจะ..” 
เธอรูสึกสบายใจขึ้นเมือ่แมยอมเช่ือ 
“ถาไมมอีะไรแลวมิตราขอตัวนะคะแมขา จะรีบทําวจิัยให

เสร็จ..เหลอือีกแคไมถงึเดอืน มิตราก็จะสอบแลว..มติราจะไดเปน
บัณฑิต..” 

“จะลูก..” 
วรุณมิตรากลับมาถึงหองพัก พรอมกับลอบผอนลมหายใจ

ออกมาอยางโลงอก แตเธอก็ตองนิง่งันเมือ่เปดประตูหองเขาไป 
แลวพบกบัสายตาของเมทิศาที่จองมองมาอยางแคนเคือง 

 
...เพี๊ยะ.. 

ตัว
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ฝามือบางของหลอนตวัดมายังใบหนาหวานของวรณุมิตรา
เต็มแรง 

“เลวที่สุด กินบนเรือนขี้รดบนหลังคา เธอทําแบบนี้ได
ยังไงวรุณมิตรา เสียแรงทีคุ่ณพออุตสาหชุบเลี้ยงเธอใหมีเกยีรติ
ทัดเทียมฉัน..เลวชาติ..” 

วรุณมิตรามองหนาของหลอนนิง่ 
“ถามใจคุณดูดีกวาวาคุณคิดยงัไงกบัฉัน เสแสรง แสดง

ละครตอหนาคนอื่น วาเอ็นดูฉัน แตพอลับหลังคุณย่าํยีกดขี่ขมเหง
ฉันราวกับไมใชคน แถมยังแยงแมของฉันไปอกี..” 

“สารเลว แกมอีะไรมาเทยีบฉัน แกไมมีสทิธ์ิแมแตจะมาตี
ฝปากกับฉันดวยซ้ํา  ทําไมแกทําแบบนี้ แกก็รูอยูวาคณุลิธีเขาเปน
ของฉัน ทําไมแกยังกลาแยงเขาไปอีก..” 

“ในเมื่อเขาเปนของคุณทําไมคุณไมเปนพยานละคะวาคืน
นั้นคุณอยูกับเขาที่เรือนรับรอง คุณแอบไปนอนกับเขาที่นั่น ยืนยัน
สิคะ..” 

“แก..” 

ตัว
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่าง
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“เพราะการเปนกุลสตรีทีเ่พียบพรอม สะอาดบริสุทธ์ิ 
สุภาพออนโยน ไหนเลยจะวิ่งแรไปนอนกบัผูชายได เลยไมกลา
ยืนยนัวาคืนนั้นเขาอยูกับคุณทัง้คืน..” 

“แก..” 
“แนจริงออกไปบอกกบัทุกคนสิคะ วาฉันโกหก เพราะคืน

นั้นคุณนอนอยูกับเขา ไมไดไปไหนเลย จนกระทัง่ฟาสางจึงรีบ
กลับมาที่หองพกั บอกไปสิ ไปบอกคุณลงุเลย..” 

“แก สารเลว..ช่ัวชาที่สุด..” 
“ใครกันแนที่ช่ัว ถามใจคุณดูดีกวา มเีสนหนักนี่ สวย

สะอาดบริสุทธ์ิราวน้ําคางยามเชา โปรยเสนหยั่วผูชายไปทั่ว เลย
ตัดสินใจไมถูกวาจะเลือกใครดี แตวา..” 

เธอยิ้มเยาะ เมือ่กวาดสายตามองรางของหลอนนิ่ง 
“ในรางของคุณ มนี้ําเช้ือของผูชายกี่คนที่หมักหมมอยู นับ

ถวนหรือเปลา..” 
“แก..” 
เมทิศาเงือ้มอืหมายจะตบหนาเธอ  ที่รบียกมือรบัแลวผลัก

รางของหลอนลมลงไปกับพื้น 

ตัว
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“ออกไปจากหองนี้ แลวอยามายุงเกีย่วกบัฉันอีก ฉันจะไม
ยอมใหคุณกดขี่ฉันอีกตอไป..” 

“แก..ฉันจะหาทางเขี่ยแกใหกระเดน็ออกไปจากบานใหเร็ว
ที่สุด..” 

“ดีสิ นึกวาฉันอยากอยูนักหรือ แตฉันจะตองเอาแมของฉัน
ไปดวย..” 

“ไมได คุณแมตองอยูที่นีอ่ยูกบัฉันอยูกับคุณพอ แกนั่น
แหละที่ตองออกไป ออกไปจากที่นี่..” 

วรุณมิตรายิ้มเย็น 
“แนนอน ฉันตองไปแน เพราะฉันมีสามีแลวนี่ คุณลธีิไง 

เขาเปนสามีของฉัน ลืมแลวหรอื ทันททีี่คุณไลฉัน ฉันจะไปอยูกับ
เขา ไปเลย แนจริงไปบอกคุณลงุใหไลฉันไปเลย ไปสิ..” 

“แก แก..แก..” 
วรุณมิตราเปดประตูแลวหนัมามองหนาเมทิศา 
“ออกไปจากหองนี้ ฉันจะทํางาน..” 
“ฝากไวกอนเถอะ ฉันจะหาทางเอาคนืใหจงได..” 
“อยานานนักนะคะ..ขี้เกียจรอ..” 

ตัว
อย
่าง
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ทันทีทีร่างของเมทิศากาวพน เธอก็ปดประตูดังปง ทาํใหเม
ทิศากํามือแนนดวยความชิงชังเธอเปนที่สุด 

  
“ทุเรศ ทําตัวนาเกลียดแลวยังมากลาวหาคนอืน่ ฉันจะไม

ยอมลงใหคุณอีกตอไปแลว เมทิศา..” 
วรุณมิตราเอยออกมาเบา ๆ เมือ่กลบัมาที่โตะตัวยาวที่ใช

อานหนังสอืมมุหนึง่ของหองกวางที่จัดเปนทัง้หองนอนและหอง
หนังสือ 

เธอนั่งลงยงัเกาอีน้วม พรอมกบัเอนหลงัพิงพนักเกาอี้ 
ฉับพลันทําใหเธอนึกถึงเขา ผูชายคนนั้น คนทีไ่ดช่ือวาเปนสามี
ของเธออยางถกูตองตามกฎหมาย 

นับจากวันนั้นเขาไมเคยยางกายมาที่นีอ่ีกเลย เธอยงัจาํ
สายตาของเขาที่จองมองเธอในวันนั้นไดติดตา มันเจอืแววขมขื่น
และชิงชังขยะแขยง แสดงความรงัเกยีจออกมาอยางชัดเจน 

“ทําไมคุณไมมองฉันเหมอืนทีคุ่ณมองเมทิศาบางนะ...” 
เธอเมมปากแนน 

ตัว
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“ฉันไมมีวนัยอมแพผูหญิงที่เสแสรงคนนี้เปนอันขาด ฉัน
จะแสดงใหคุณรูวา ฉันมีพระคุณกับคุณ ที่สามารถพาคุณใหรอด
พนจากผูหญิงสวยในคราบของแมมดคนนี้ได..” 

วรุณมิตรา ยื่นมอืไปเปดคอมฯ เพือ่จะทํางานวิจยัที่คางอยู
ในเสรจ็ พยายามตัดความคิดคํานึงถึงเขาและเมทิศาออกไปจากใจ
ใหหมดสิ้นแลวทําสมาธิใหแนวแนในการทํางานตรงหนา 

 ------------------------ 
“ลิธีคะ..อยาหลบหนาเมแบบนี้สิคะ..” 
เมทิศามาดักรอพบลิธีที่หนาบานของเขา หลังจากวนันั้นที่

เขาจดทะเบียนกับวรุณมิตรา เขาก็เดินทางกลับตางจงัหวัดแลว
ไมไดมากรุงเทพฯอกี 

จนวนันี้ สาวใชในบานของเขาซึ่งเปนสายใหหลอนโทรมา
รายงานหลอนวาเขามากรงุเทพฯ จะถึงวันนี้ ทําใหหลอนรีบมาดัก
รอพบเขากอนที่เขาจะเขาบาน 

เขาเลื่อนกระจกลงพรอมกับหนัไปมองหนาที่สวยหวาน
ของหลอนนิ่ง ทําใหหลอนรบีสงยิม้ใหเขาทนัท ี

“ลิธีขา..” 
“มีอะไรหรือครับ..” 

ตัว
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“ทําไมหางเหนิแบบนีล้ะคะ..หรือเปนเพราะวา เดี๋ยวนี้คุณมี
ภรรยาแลว ทั้งสาวและสวย..” 

เขาขบฟนแนน เมื่อหนัหนามองไปเสียอีกทาง 
“ลิธีคะ ฟงเมอธิบายบางสิ อยาเพิง่โกรธแลวกรุณาอยาหลบ

หนาเมแบบนี้ เมรักคุณนะคะ คิดถงึคุณมากดวย ตลอดเวลา เมไม
เคยรูใจตัวเองเลยวาเมรักคุณมากแคไหน จนกระทั่งวันนัน้ เมจึงได
รูวา เมรกัคุณมากที่สุด..” 

“ผมกลายเปนผูชายหนามืด หลงรักคุณจนหัวปกหัวปรํา
ขาดความยั้งคิด ถงึขนาดบกุเขาไปปลุกปล้ําขมขนืคณุเพื่อคิดจะ
รวบหัวรวบหาง แตสุดทายกลับกลายเปนวาผมเขาหองผิด..ทั้งที่
จริง..เราสองคนอยูดวยกนัตลอดค่ําคนือยางมีความสขุ..” 

เจาหลอนมองหนาเขาพลางสายหนา 
“เมไมอาจจะบอกกับใคร ๆ ไดวา เมอยูกับคุณ เหน็ใจเม

บางสิคะ ทุกคนมองเหน็วาเมเปนคนรักนวลสงวนตัว ใครจะกลา
คิดวาเมจะใจงายยอมไปนอนกับคุณ..” 

เจาหลอนมองไปรอบตัว 
“ไปหาที่คุยกนัไหมคะ..เมอยากคุยกับคุณ..” 

ตัว
อย
่าง
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“ผมไมวางครับ มานีก่็มาธุระ เสรจ็แลวจะรีบกลับ..ขอตัว
นะครับ..” 

“ลิธี ลิธีคะ ลิธี..” 
เจาหลอนวิง่ตามเขาทีเ่ลี้ยวรถเขาบานหลงัใหญ ทามกลาง

สายตาของหลอนทีม่องไปไดไมนานก็ตองรีบกลับเขาไปในรถ
เพราะเกรงวาจะมีคนเหน็แลวภาพพจนของหลอนจะเสีย 

“บาจริง ลิธี ทําไมคุณไมฟงเมบางนะ..เมพูดความจรงิ เม
รักคุณ..” 

เจาหลอนกดหมายเลขเขามอืถือเขาอีกครั้ง ติดแตไมมีคน
รับ หลอนพยายามกดโทรหลายครัง้ 

 
“คุณลิธีอยูในหองน้ําคะ มีธุระอะไรสั่งไวไดคะ..” 
เสียงสาวใชกรอกเสียงตามสายมาเมือ่หลอนพยายามโทร

อยูหลายหน แลวก็รบีวางสายเมื่อคนทีร่ับสายไมใชเขา 
“เมตองหาทางปรับความเขาใจกับคุณใหได เมตองหาทาง

แยงคุณกลับคืนมาเปนของเม กอนทีคุ่ณพอจะจัดงานแตงใหคุณ
กับมิตรา..” 

ตัว
อย
่าง
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หลอนพยายามคิดหาทาง แตก็ไมสามารถจะหาทางออกได  
แถมเมื่อแอบจอดรถเฝาเขาอยูหนาบาน ก็ไมมวีี่แวววาเขาจะ
ออกมา ทําใหหลอนยิ่งกลัดกลุมและกระสับกระสาย กังวลใจเปน
อยางมาก 

เพราะตอนนีว้รุณมิตราเรียนจบแลว หากนายเมธาพอของ
หลอนคิดจะจัดงานแตงใหเปนเรื่องเปนราวก็ยอมทําได เมื่อคิด
มาถึงตรงนี้หลอนยิ่งรอนใจ เพราะหากวันนั้นมาถึง 

 หลอนคงหมดโอกาสที่จะไดเขาคนืมา ยิ่งถาหากเขามี
โอกาสไดแตะตองวรุณมิตราจริง ๆ เขาอาจจะหลงใหลเธอจนลมื
หลอนก็อาจจะเปนได 

“ทําไงดีนะ ทําไงดี..เมทิศาเธอจะยอมเสียเขาไปจรงิ ๆ หรือ 
ไมไดนะ ไมไดอยางเด็ดขาด..” 

หลอนเฝามองดปูระตูบานของเขา ภาวนาวาขอใหเขา
ออกมาสักที เพือ่ที่หลอนจะไดมโีอกาสปรับความเขาใจกับเขา 
และหลอนมัน่ใจวา ขอเพียงเขายอมอยูใกลหลอนอกีครั้งหลอนจะ
พยายามเกลี้ยกลอมเขาใหสําเรจ็ใหได 

เมทิศายังคงจอดรถเฝามองดเูขาอยูหนาบาน โดยไมรูเลยวา 
เขาแอบออกทางดานหลังของบานมุงหนาไปยงัสถานที่แหงหนึง่

ตัว
อย
่าง
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เพื่อจัดการทําธุระของเขาใหเสร็จสิน้ แลวจะรีบกลับไปตางจังหวัด
เพื่อหลกีเลีย่งการแตงงาน 

ที่พอของเขากบันายเมธาไดตกลงกันไววา ทันทีที่วรณุมิ
ตราเรียนจบ จะตองเขาพิธีแตงงานกับเขา ดังนั้นเขาจึงหาทางบาย
เบี่ยง อางเรือ่งงานและไมยอมมากรุงเทพฯ 

จนกระทั่งวันนี้มีธุระสําคัญจริง ๆ จึงทําใหเขาจําตองมา
ดวยตัวเองและก็ต้ังใจวาเสร็จธุระเมื่อไหรจะรีบกลับทันที 

ตัว
อย
่าง
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ตอนที่ 3 
 วรุณมิตราขออนุญาตแมของเธอกับนายเมธาเพื่อออกมา
งานปารต้ีที่เพื่อน ๆ รวมกันจัดขึ้นเพื่อฉลองการสําเรจ็ปริญญาของ
พวกเขา 

เธอรูสึกมีความสุขมากที่สุด ที่ไดมีวนันี้ เธอจะพยายามหา
งานทําใหเรว็จะไดไมตองทนอยูในบานของนายเมธาที่ตองทน
เห็นสายตาของเมทิศาที่คอยจองมองดูเธอดวยความชิงชังและดู
หมิ่นเหยียดหยาม 

“มิตราดื่มหนอยสิครับ..” 
อลงกรณยืน่แกวไวนใหเธอที่รบัไปถอืไวกอนจะยกขึ้น

จรดรมิฝปากบางเพยีงเล็กนอย 
“เราจะไดพบกันอีกไหมครบัมิตรา..” 
“ไดพบสิกร เราเปนเพือ่นกนันี่ วาแต กรจะไปเรียนตอจรงิ

หรือ..” 
“ครับ ..” 
“ไปเมือ่ไหร..” 
“คงอีกสองเดือนครับ..” 
“ดีจังเลย..ยินดีดวยนะจะ..” 

ตัว
อย
่าง
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อลงกรณมองดวงหนาหวานใสของเธอนิ่ง 
“ผมอยากใหมิตราไปดวย..” 
“ไมไดหรอกมิตราไมมีเงนิมากมายขนาดนั้น..” 
อลงกรณรวบมอืบางของเธอมากุมไวกอนจะฝงรมิฝปากลง

มาเพียงแผวเบา  
“กร เดี๋ยวใครเหน็เขา..” 
“ผมรักมิตรานี่ครบัเพือ่น ๆ ตางก็รู..” 
“กร ไมไดหรอก..ปลอยมิตราเถอะกร ปลอยสิ..” 
“ผมมอยากใหมิตราไปกับผมดวย ขอเพียงแค มิตรายอม

แตงงานกับผม เราก็สามารถไปดวยกันไดทุกที่..” 
“กร!..” 
เธอมองหนาอลงกรณนิง่ 
“กรพูดอะไรออกมา..” 
“ผมพูดความจริง ผมรกัคุณมิตรา ผมรักคุณ แตงงานกับผม

เถอะนะ..” 
“ไม ไมได..” 
“ทําไม..ทําไมละมิตรา ผมเสียหายตรงไหน..” 

ตัว
อย
่าง
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เธอพยายามจะลุกขึน้แลวดงึมอือกมาจากมอืของอลงกรณ
ที่บีบมอืของเธอไวแนน 

“กรปลอยมิตรานะคะ กร..ปลอยคะ..” 
เธอพยายามขอรองพรอมกับมองหากลุมเพื่อนที่เหน็อยูเมื่อ

ครู แตกลับมองไมเหน็แมแตคนเดียว 
“พวกเขาหายไปไหนหมด แลวคนในหองนีล้ะ..” 
เธอหันกลับไปมองหนาอลงกรณอีกครั้ง 
“หมายความวาไงกร..” 
“ผมเพียงแคอยากจะคุยกบัมิตราสองตอสอง เลยขอรองให

เพื่อน ๆ รวมมือ ไมไดหวงัจะทํารายมิตราเลยนะครบั..” 
เธอพยายามจะถอยหาง แตอลงกรณยังกาวตาม จนกระทั่ง

เธอถอยมาจนถึงโตะตัวหนึ่ง 
“อยาเขามานะคะกร อยาทําแบบนี้เลย มิตราวาเรานาจะเปน

เพื่อนกันจะดีกวานะคะ..” 
“แตผมรักคุณมากนะครบัมิตรา แตงงานกบัผมเถอะนะ..” 
“ไมไดคะ..” 
“เพราะอะไร..ทําไมถงึแตงงานกบัผมไมได..” 
“เพราะมิตราไมไดคิดกับคุณแบบนั้น..” 

ตัว
อย
่าง
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“ไมจรงิ ..” 
อลงกรณตะโกนกอง ราวกับไมอยากรับรูในสิ่งทีเ่ธอพูด 

เขาไมอยากเช่ือวาเธอไมไดรักเขา เพราะสี่ปที่ผานมา เธอไปไหน
มาไหนกับเขา ใหความสนิทสนมกับเขามากกวาผูชายคนไหนจน
ทําใหเขาและเพื่อนรวมคณะตางเขาใจตรงกนัวาเธอเปนแฟนเขา 

“เราเปนเพือ่นกนัดีกวานะกร..อยาทําแบบนี้เลย..” 
“ไม ผมรักคุณ..ผมตองการคุณ ผมเฝารอมาต้ังสี่ป อดทน

จนเราเรียนจบ ผมหวังจะมีคุณเปนภรรยาของผม..ทาํไมครับ ผม
บกพรองตรงไหน..” 

“ไมคะ ไมมี แตมิตราไมสามารถแตงงานกับคุณได..” 
“ทําไม..” 
เธอพยายามจะมองหาทางหนี จนสามารถมองเห็นประตูซึ่ง

เปนทางหนีไฟของผับช่ือดงัแหงนี้ เธอพยายามทีจ่ะเดินเลีย่งเขาไป
ยังทิศทางนัน้ แลวพอมโีอกาสกร็ีบวิง่ไปยังประตูเปดมันออก
เตรียมจะวิง่หนี แตอลงกรณตามมาทันเขารั้งแขนของเธอที่รบี
สะบัดแลวกระโจนหนีอยางรวดเร็ว 

  ----------------------- 

ตัว
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วรุณมิตราวิ่งหนีจนหลงเขาไปในผับช้ันลางที่ผูคนกาํลัง
สนุกสนานและเคลิบเคลิ้มกับบทเพลงคนัทรี่ของนักรองช่ือดงั 

เธอกวาดสายตา หมายจะมองหาเพือ่นสกัคนใหชวยเหลือ
หรืออธิบายใหอลงกรณเขาใจ หากแตไมพบใครสกัคน  

เธอหมุนควางอยูกลางโถงกวางที่อยูติดกับเวที ตกเปนเปา
สายตาของคนในที่นัน้ รวมทัง้สายตาคูหนึ่งทีม่องมาหาเธออยาง
ไมต้ังใจ แตกลบัทําใหเขาจองคางอยางตะลงึงนั เพราะไมคิดวาจะ
พบเธอในสถานที่แหงนี ้

“วรุณมิตรา..” 
ลิธีเอยช่ือของเธอออกมาเบา ๆ พรอมกบักระดกวอดกาใน

แกวที่เหลืออยู สาดลงคอรวดเดียวหมด แตยังไมทันที่เขาจะไดคิด
อานทําอะไร 

อลงกรณก็ตามมาทัน เขาควาขอมอืของวรุณมิตรา กึง่ลาก
กึ่งจูงใหกาวออกมาจากที่นัน้ ทําใหลิธี รีบกาวตามไปอยางรวดเร็ว 

“กร..ปลอยมิตรานะ..” 
“ไม หากมิตราไมยอมแตงงานกับผมมดี ๆ ผมก็จําเปนตอง

ทําใหมิตราเปนของผมภายในคนืนี้ หลงัจากนั้นผมจะยอมรับผิด
ทุกอยาง..” 

ตัว
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“กร!อยานะคะ อยาทําแบบนัน้..” 
เธอพยายามจะขัดขืนแตอลงกรณก็ยงัลากเธอใหไปยงัรถ

ของเขา 
“กรคะ อยาทําแบบนี้กร..กรคะ มิตราแตงกับคุณไมได แตง

กับใครกไ็มได..” 
“เพราะอะไร มิตรามีใครแลวใชไหม ใคร มนัเปนใคร..” 
อลงกรณรัง้ขอมือบางของเธอใหกาวเขาไปใกล พรอมกบั

วางมือทั้งสองลงที่ทอนแขนกลมกลงึของเธอ  แลวโนมใบหนาลง
มาหา 

“ใคร บอกผมสมิิตรา ใคร ผูชายคนนัน้มนัเปนใคร..” 
“ผมเอง..” 
ลิธีตะโกนแทรกเสียงของอลงกรณไปอยางดัง กอนจะกาว

ไปหยุดเผชิญหนากับเขาและเธอ 
“คุณลิธี!!..” 
วรุณมิตราหันมาตามเสยีง เธอรูสกึดีใจอยางมากที่เหน็เขา 

รอยยิม้นอย ๆ ผุดขึ้นมาบนดวงหนาที่เผือดซีด 
เธอพยายามจะดิน้รนออกจากฝามอืของอลงกรณที่รบีรั้ง

รางของเธอเขาไปกอดไวแนบอก 

ตัว
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“กร ปลอยมิตราสิคะ..” 
“ไม..มันเปนใคร..” 
“เปนสามขีองเธอ..” 
ลิธีรองบอกเขาพรอมกับกาวเขาไปใกลแลวยืน่มือกระชาก

แขนของเธอออกมาจากออมกอดของอลงกรณอยางรวดเร็วและ
งายดาย 

“มิตรา!เขาเปนใคร บอกผมสิ..” 
เธออ้ําอึ้งอยูพกัใหญ จนลิธีตองบีบกระชับมอืบางของเธอ

ไวแนนพรอมกับตวัดสายตามองหนาเธอนิ่ง 
“บอกเขาไปสิวาผมเปนอะไรกับคุณ..” 
เธอมองหนาเขานิ่งกอนจะมองไปหาอลงกรณ 
“ใชคะกร เขาเปนสามีของมิตรา..” 
“มิตรา!..” 
“ขอโทษนะคะกร..” 
เธอบอกอลงกรณกอนจะหนัหลังหมายจะวิ่งออกไปเรียก

รถสักคนัเพือ่กลบับาน หากแตฝามือใหญของลิธีกลบัยื่นมารั้งแขน
ของเธอใหเดินไปที่รถของเขาแลวเหวีย่งรางบางเขาไป กอนจะรบี
พาเธอออกจากลานจอดรถของผับดังแหงนั้นใหเร็วที่สุด 
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หากแตเสนทางที่ลิธีขับรถดวยความเรว็พาเธอมานั้น ไมได
มุงหนาไปยังบานของนายเมธา แตกลับมุงออกสูถนนสาย
ตางจังหวัด 

 
“คุณจะพาฉันไปไหนคะ..” 
“ไปบานผม..” 
“แตวาฉันจะตองกลับบานนะคะคุณแมรออยู..” 
“แตผมเปนสามีของคุณไมใชหรอื แถมเปนสามีทีเ่ขาไป

ขมขืนคุณถึงในหองซะดวย..ในเมือ่ผมปาเถื่อนขนาดนั้น ทําไมจะ
พาเมียของตัวเองไปนอนกกในปาสักคนืสองคืนไมได..” 

“อะไรนะ ในปา..จะบาหรือไง ฉันตองกลับบาน..” 
“บานใครไมทราบ..” 
เขาเลี้ยวรถจอดแทบทันทีพรอมกบัหันมาหาเธอ วางแขน

พาดมาตามพนักแลว ปรับเบาะใหเอนราบลงไปกอนจะทาบรางลง
มาหเธอ  ใบหนาคมเขม โนมตํ่าลงมาหาดวงหนาเรียวกระจางที่
งดงาม หางกันไมถงึคืบ 

ลมหายใจทีอุ่นซานผสมกับกลิน่แอลกอฮอลเปารดมาบน
ดวงหนาหวานจนรูสึกมึนเมา ทั้งทีเ่ธอไมไดดื่มแมแตนอย 
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“บานใคร บอกผมสิ บานใคร บานคุณหรือ..ไมใช..บาน
ของเมทิศาตางหาก คุณแยงทุกอยางไปจากเธอ แยงพอ แยงสมบัติ 
แลวตอนนี้ก็แยงผม..แยงผูชายที่เมทิศารัก..” 

เธอมองสบตาคมวาวของเขา 
“แนใจหรือคะวาเมทิศารักคุณ แนใจหรือคะวาคุณเปน

ผูชายคนเดียวในใจของเธอ..แนใจหรือคะวาเปนผูชายคนแรกของ
เธอ” 

เขาขบฟนแนนเมื่อนึกถึงเมทิศา ผูหญิงที่เขาคิดวารักหลอน
เหลือเกิน เขาเองก็รอเวลาที่หลอนจะยอมตกลงปลงใจแตงงานกบั
เขา แตหลอนก็ไมยอมตัดสนิใจสักท ี

แมเขาจะรูอยูเต็มอกวาเขาไมใชผูชายคนแรกของหลอน 
แลวหลอนก็ไมไดมีเขาคนเดียว แตเขาก็ปกใจเช่ือวารักหลอน แลว
ก็ไมมีผูหญิงคนไหนเหมาะสมกบัเขาเทาหลอนอีกแลว 

“แมมดในคราบผูหญิงสวยคนนั้น รายกาจกวาที่คุณเห็น..” 
“ไมจรงิ เพราะคุณอิจฉาเธอ จึงคิดแบบนัน้ คิดไมดกีบัเธอ 

แมของคุณแยงพอไปจากเธอ ตัวคุณออดออนจนเรียนจบ แลวยัง
หักหลังเธอดวยการวางแผนบาบอแยงผมมาจากเธอ ..” 
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เขาวางมอืลงที่คอเสื้อของเธอแลวขยุมรัง้ขึ้นมาจนลําคอ
งามระหงถูกรัดดวยเนือ้ผาที่เขาขยุมเอาไวจนแนน 

“ถามใจตัวเองดูเถอะวา ใครกันแนที่รายกาจ ใครกันแนที่
เปนแมมด..ผมวาคุณนาจะเหมาะกวานะ แตอยางวาแหละ คุณเองก็
ไมเบาเลยนี่..” 

เขายิ้มนอย ๆ  
“เสนหแรงเหมอืนกัน ถึงขนาดหลอกลอใหผูชายหลงรัก

จนโงหัวไมขึ้น วิ่งไลตามจนเกอืบจะเกิดเรื่องงามหนา..เอ..หรือ
เปนแผนการของคุณอีก..” 

“หยุดพลามสักทีแลวพาฉันกลับไปสงบานเดี๋ยวนีน้ะ..” 
เขารั้งคอเสื้อของเธอขึ้นมาจนใบหนาหวานแทบชิดกับ

ใบหนาคมเขมของเขา ปลายจมกูโดงเปนสันคลอเคลียอยูกับพวง
แกวที่เนียนกริบและหอมกรุนของเธอ จนทําใหหัวใจดวงนอยเกิด
อาการไหวหวัน่ขึน้อยางไมเคยเปน 

“อยามาออกคําสั่งกับผมนะ..ในเมือ่คุณทําใหผมตอง
สูญเสียผูหญิงที่ดีพรอมอยางเมทิศาดวยแผนการบา ๆ ผมจะทําให
คุณสมหวังและไดเรียนรูรสชาติของการเปนเมียของนายลิธีที่คุณ
อยากลิม้ลอง..” 
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เขาพูดจบกก็ระชากเสือ้ของเธออกมาแลวดงึไปมัดมอืทั้ง
สองไวที่ดานหลงั กอนจะจบัขอเทาของเธอมัดรวมกนั แลว
หลังจากนั้นกร็ีบขับรถมุงหนาไปยังบานของเขาที่ตางจังหวัด 
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