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หัวใจอ้อนรัก  นวนิยายล าดับท่ี ๒ ของโรส และล าดับท่ี ๑         
โคแก่ เดอะ ซีรียส์ อนัประกอบไปด้วย ‘หวัใจอ้อนรัก’ เลม่นี ้กบั     ‘หวัใจ
จ านนรัก’ เร่ืองราวความรักระหว่างอินทิรา น้องสาวพ่ีอิฐ เพ่ือนสนิทของ
พลอย กบัพ่ีภมูิ เพื่อนสนิทของพี่อิฐ ซึง่จะตามมาในเวลาไมน่านคะ่  

หวัใจอ้อนรัก เป็นนวนิยายแนวโคแก่ – หญ้าออ่น ท่ีฝ่ายท่ีตามจีบ
คือหญ้าอ่อน ซึง่พยายามจะเสิร์ฟหญ้าให้ถึงปากโค เป็นเร่ืองราวความรัก
ท่ีนา่รักกุ๊กก๊ิก ฮานิด ๆ ห่ืนหนอ่ย ๆ รับรองวา่จะอา่นไปยิม้ไป เหมือนอยา่ง
ท่ีผู้ เขียนก็เขียนไปยิม้ไป พูดได้ว่าเป็นนิยายท่ีเขียนอย่างมีความสุขท่ีสดุ 
และหวงัว่าเร่ืองราวความรักน่ารัก ๆ นีจ้ะส่งผ่านความสุขจากผู้ เขียนไป
ถึงผู้อา่นเชน่กนัคะ่ 
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ขอบคุณผู้อ่านท่ีติดตามอ่านกันอย่างถล่มทลายตัง้แต่ยังลงใน
เว็บไซต์ ท าให้หวัใจอ้อนรักรัง้อนัดบัหนึง่ในทัง้สองเว็บไซต์ท่ีลงให้อ่าน ถือ
วา่เป็นก าลงัใจอนัยิ่งใหญ่ ให้ผู้ เขียนเขียนงานออกมาอยา่งตอ่เน่ือง และ 
หวงัวา่จะได้รับการตอบรับท่ีดีในทกุ ๆ เร่ืองเชน่นีต้ลอดไป 

ขอบคณุทุกท่านท่ีอุดหนุนหนงัสือเล่มนี ้รวมทัง้ e – book อีกทัง้
ก าลังใจหลากหลายท่ีส่งมาให้ คอมเมนท์ ค าติ – ชม ผู้ เขียนน้อมรับไว้
ด้วยความขอบคณุยิ่งคะ่  

จนกวา่จะพบกนัใหม ่

 
บ้านท่ีเพิร์ธ ออสเตรเลีย  
        ๒๙ ม.ค. ๕๘ 
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บทน า 
 
 

 “พลอยเรียนจบแล้ว โตแล้ว เป็นเจ้าสาวของพ่ีอิฐได้แล้วนะคะ” 
เสียงหวานท่ีส่งมาจากใบหน้าหวาน ๆ ท่ีลอยหน้าลอยตาบอกกับเขาอยู่
นัน้ท าให้ ‘พ่ีอิฐ’ ถอนหายใจอยา่งเหน่ือยหนา่ย ก่อนจะบอกเสียงเข้ม 

“โตแล้วก็เลิกบ้าบอสกัทีพลอย บอกก่ีทีแล้วว่าพ่ีไม่มีวนัแต่งงาน
กบัพลอย”  

“พ่ีอิฐ คนบ้า! พูดท าร้ายจิตใจเจ้าสาวในอนาคตแบบนีไ้ด้ไงคะ 
คอยดนูะ พลอยจะท าทกุวิถีทางให้พ่ีอิฐแตง่งานกับพลอยให้ได้เลย คอย
ด!ู” คนผิดหวงัวา่แล้วก็สะบดัหน้าจากไปทัง้น า้ตา  

“เด็กบ้า...” ชายหนุ่มพึมพ าพร้อมส่ายศีรษะ มองตามร่างระหง
ของหญิงสาวท่ีเดินจากไปพร้อม ๆ กบัระบายลมหายใจ ใช่... เธอโตแล้ว 
ไม่ใช่เด็ก ๆ อย่างเม่ือก่อน แต่ส าหรับเขา เธอก็เป็นเพียงเด็กข้างบ้าน 
เพ่ือนของน้องสาวท่ีเขาเห็นมาตัง้แตว่นัแรกท่ีเธอเพิ่งลืมตาดโูลกอยูดี่  
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“เลิกร้องไห้ได้แล้วพลอย ร้องไปพ่ีอิฐก็ไม่มาสนแกหรอก” อินทิรา
เพ่ือนรักเพ่ือนสนิทท่ีเตบิโตมาด้วยกนับอกกบัเธอ ซึง่ไมรู้่วา่ตัง้ใจจะปลอบ
หรือตดัก าลงัใจกนัแน ่ 

“น่ี ยายอิน ไมพ่ดูก็ไมมี่ใครว่าเป็นใบ้หรอกนะ ถ้าจะพดูแบบนีแ้ก
เงียบไปเลยไป” บษุราคมัหนัไปแหวเพ่ือน แตก็่ย่ืนมือรับทิชชู่ท่ีอินทิราส่ง
มาให้ซบัน า้ตาแตโ่ดยดี  

“ฉันว่าแกตดัใจเถอะ แกตามต๊ือพ่ีอิฐมาก่ีปีแล้วก็ไม่เห็นจะส าเร็จ
สกัที หนัไปมองคนอ่ืนมัง่เถอะ นายนทัไง ตามจีบแกมาตัง้แต่ปีหนึ่ง แก
นา่จะพิจารณาบ้างนะ” 

“เร่ืองของหัวใจมันบงัคบักันได้ท่ีไหน ฉันรักพ่ีอิฐของฉัน รักมา
ตัง้แต่จ าความได้ ถ้าไม่ได้แต่งงานกับพ่ีอิฐ ฉันจะขออยู่เป็นโสดไปจน
ตาย!” บษุราคมัวา่จริงจงั หวัใจดวงน้อย ๆ ของเธอมอบให้พ่ีอิฐไปหมด 
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แล้ว ตัง้แตย่งัไมรู้่ประสาเสียด้วยซ า้ แล้วยายอินจะมาบอกให้เธอตดัใจ 
ง่าย ๆ ได้อยา่งไร  

“แล้วถ้าแบบว่า... เอ่อ... แบบว่า... ถ้าพ่ีอิฐไม่ชอบผู้ หญิงล่ะ” 
อินทิราถามเสียงอ้อมแอ้ม  

“แก! จะบ้าหรือ นั่นพ่ีชายแกนะ พูดงีไ้ด้ไง” บุษราคมัท้วงเสียง
หลง อินทิราก าลงักล่าวหาพ่ีอิฐสุดท่ีรักของเธอด้วยข้อหาร้ายแรง แล้วพ่ี
อิฐกบัยายอินก็ไม่ใช่ใครท่ีไหน สองคนนีเ้ป็นพ่ีน้องคลานตามกนัมาแท้ ๆ 
ท าไมยายอินถึงกล้าวา่พ่ีชายแบบนี ้ 

“แกเคยเห็นพ่ีอิฐมีแฟนป่ะ” อินทิรากระซิบกระซาบทัง้ ๆ ท่ีนัง่อยู่
ตดิกนั ท าให้บษุราคมัต้องพลอยลดเสียงลงตาม 

“ไมเ่คย...” ตอบเสียงแผว่ แตแ่ล้วก็ยิม้กว้าง ตาเป็นประกาย 
“เห็นไหม พ่ีอิฐไม่เคยมีแฟนเพราะจริง ๆ แล้วก็แอบมีใจให้ฉันมา

ตลอด แคท่ าเป็นเก๊กเทา่นัน้”  
           “เออ! เข้าข้างตวัเองเข้าไป หลงรักเกย์ยงัไมรู้่ตวั” อินทิราวา่เร่ือย ๆ 
หากท าให้คนฟังถึงกบัใจสัน่ ไมน่ะ! เธอมัน่ใจวา่พ่ีอิฐของเธอไมไ่ด้เป็นเกย์
อยา่งท่ียายน้องบ้ากลา่วหาแน ่ๆ  

“แก ซีเรียสนะ อย่าพดูเล่นสิ” หญิงสาวว่า น า้ตาท่ีเหือดไปเพราะ
ซบัไปจนทิชชู่แทบหมดกล่องเร่ิมหลัง่รินออกมาอีก หรือว่าท่ีพ่ีอิฐไม่เคย
มองเธอเลยเป็นเพราะเขาไม่ได้เกิดมาเพ่ือรักผู้หญิงจริง ๆ ไม่นะ! ถ้าพ่ีอิฐ
เป็นเกย์พลอยจะไปบวชชี!  

“ก็ซีเรียสไง พ่ีอิฐอายสุามสิบห้าแล้วนะ ผู้ชายท่ีอายขุนาดนี ้



 ห ัว ใ จ อ้ อ น รั ก | 7 

 

 

ไม่เคยมีแฟนเป็นตวัเป็นตน แล้วก็ไปไหนมาไหนกับเพ่ือนชายท่ีสนิท แก
คดิวา่ไงละ่ น่ีพอ่แมก็่เร่ิมเครียดแล้วเหมือนกนันะ”  

“เพ่ือนชายท่ีสนิท... พ่ีภูมิหรือ... แกว่าพ่ีอิฐกบัพ่ีภูมิ... เอ่อ... ท า
ยุทธหตัถีกันหรืออิน” หญิงสาวถาม ใบหน้าร้อนวูบแค่เพียงจินตนาการ
ชายหนุม่ทัง้สองกระท าการ ‘ชนช้าง’ ในท่ีรโหฐาน ในอกในใจก็วาบไหว พ่ี
อิฐของเธอจะเป็นยอดชายจริง ๆ หรือ ฮือ...  

พ่ีภูมิเป็นเพ่ือนสนิทของพ่ีอิฐ ท่ีเธอเห็นมาตัง้แต่จ าความได้ 
บษุราคมัไมอ่ยากจะเช่ือวา่สองคนนีจ้ะกินกนัเอง เป็นไปไมไ่ด้เดด็ขาด!  

แต.่.. เธอก็ไมเ่คยเห็นพ่ีอิฐกบัพ่ีภมูิมีแฟนกนัเลยนะ ฮือ... 
“ฉันจะท ายังไงดีอิน” หญิงสาวถามเพ่ือนเสียงแผ่ว พูดเปรย

มากกวา่จะปรึกษาจริงจงั แตด่เูหมือนอินทิราจะรีบตอบเหลือเกิน  
“ตดัใจเหอะแก”  
“ไม่! ฉันอุตส่าห์ตามรักตามต๊ือมาตัง้หลายปี จะให้ตดัใจง่าย ๆ 

ได้ยงัไง” บุษราคมัไม่ยอมแพ้เด็ดขาด ตราบใดท่ียงัไม่รู้แน่ชดัว่าพ่ีอิฐช่ืน
ชอบไม้ป่าเดียวกนัเธอก็ยงัมีความหวงั  

“ก็เพราะแกตามต๊ือมาหลายปีไงฉันถึงบอกให้แกตดัใจ ถ้าพ่ีอิฐ
จะใจอ่อนคงใจอ่อนตัง้แตปี่แรก ๆ แล้วล่ะ คงไม่ลากยาวมาจนป่านนี ้ก่ีปี
เข้าไปแล้วนัน่ แกยอมรับความจริงเหอะพลอย”  

ค าพดูของเพ่ือนสนิทราวกับมีดคม ๆ ท่ีกรีดลงไปกลางหวัใจดวง
น้อย ๆ ท่ีมีพ่ีชายของคนพูดจบัจองอยู่ผู้ เดียวมาตัง้แต่จ าความได้ หญิง
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สาวรู้สึกเหมือนในอกในใจว่างโหวงเพียงแค่คิดว่าจะต้องตดัใจจากพ่ีอิฐ 
เธอท าไมไ่ด้หรอก และไมอ่ยากจะท าด้วย  

“อิน ท าไมแกพดูแบบนี ้ไหนแกบอกว่าอยากได้ฉันเป็นพ่ีสะใภ้ไง” 
ถามเสียงสัน่ น า้ตาหยดเผาะราวเปิดก๊อก  

“ตอนนีก็้ยงัอยากได้ แตม่นัขึน้อยู่กบัฉันท่ีไหนล่ะ ถ้าพ่ีอิฐไม่โอเค 
ฉันก็ท าได้แคเ่อาใจช่วยแกนัน่แหละ แตฉ่ันรักแกนะ แกเป็นเพ่ือนฉัน ฉัน
ไม่อยากให้แกติดอยู่แตก่ับพ่ีอิฐ รู้ตวัอีกที แกก็แห้งเห่ียวหวัโตอยู่บนคาน
แบบหาทางลงไมเ่จอแล้ว”  

“ช่างฉัน!” หญิงสาวตอบเสียงสะบดั เฮอะ เธอไม่ยอมหรอก มนั
ต้องมีวิธีสิน่า บุษราคัมนั่งคิดนิ่ง ๆ สักพัก สองมือยังคงซับน า้ตาเป็น
พลัวนั เธอจะท าอย่างไรดีเพ่ือให้พ่ีอิฐตกเป็นของเธอ หญิงสาวหนัไปหา
เพ่ือน ปรึกษาเสียงออ่ย 

“อิน... ช่วยคิดหน่อยสิ ฉันต้องท ายงัไงพ่ีอิฐถึงจะหันมามองฉัน
บ้าง”  

“แกลองอ่อยพ่ีอิฐดปู่ะ” อินทิราเสนอความคิดท่ีแสนจะโลดโผน 
จนผู้หญิงท่ีดเูหมือนจะบ้าผู้ชายอยา่งเธอยงัร้องเสียงหลง  

“หา! แกจะบ้าหรือไง” น่ีอินทิราจะให้เธอเอาตวัเข้าแลกเลยอย่าง
นัน้หรือ 

“ไมบ้่าหรอก น่ี นมตู้ม ๆ ของแกน่ีนะ เบียด ๆ แซะ ๆ พ่ีอิฐจะต้อง
ทนไม่ไหว แล้วก็จบัแกกด เหมือนในนิยายไง” อินทิราว่าแล้วก็หวัเราะคิก
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คัก ชอบอกชอบใจกับความคิด 18+ ของตน หากคนฟังกลับท าหน้า
สยดสยอง  
          “แล้วถ้าพ่ีอิฐเขาจบัฉนักดจริง ๆ ละ่ ฉนัก็เสียจิน้ก่อนแตง่งานนะ่สิ”  

“เอ๊า เสียจิน้แล้วไง ยิงปืนนดัเดียวได้นกตัง้สองตวั พ่ีอิฐตกเป็น
ของแก แล้วก็ได้พิสจูน์ด้วยวา่พ่ีอิฐไมใ่ชเ่กย์”   

“แล้วถ้าพ่ีอิฐไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะชอบท าเหมืองทองมากกว่า
ละ่” คนเจ้าปัญหายงัมีข้อสงสยัไมห่ยดุ   

“ก็ถ้าพ่ีอิฐชอบขดุทองมากกว่ากินนม แกก็จะได้ไม่ต้องเสียทัง้ตวั
เสียทัง้ใจไง แกจะได้รู้วา่ท่ีพ่ีอิฐไม่รักแกไมใ่ชเ่พราะไม่รักแก แตเ่ป็นเพราะ
พ่ีอิฐไม่รักผู้หญิงต่างหาก พ่อแม่ฉันก็จะได้แน่ใจด้วยว่าพ่ีอิฐเป็นเกย์ จะ
ได้เลิกรบเร้าให้พ่ีอิฐแตง่งานเสียที”  

“แต่ฉันไม่อยากโดนจับกดน่ีแก ฉันอยากอะไร ๆ กับพ่ีอิฐด้วย
ความรักอยากให้พ่ีอิฐรักฉัน ขอแต่งงาน แล้วก็ฟีเจอร่ิงในคืนแต่งงาน 
หวาน ๆ อ่อนโยน ๆ ฟิน ๆ” หญิงสาวพูดด้วยน า้เสียงราวล่องลอยอยู่ใน
ความฝัน คงจะดีไมน้่อยหากจะมีวนันัน้ระหวา่งเธอกบัพ่ีอิฐ 

“เออน่า ฉันว่าพ่ีอิฐไม่จบักดแกหรอกน่ะ พ่ีชายฉันสภุาพบุรุษจะ
ตาย ลองดกู่อน นะ นะ ไม่แน่นะเว้ย คราวนีแ้กอาจจะได้เป็นพ่ีสะใภ้ฉัน
จริง ๆ ก็ได้”  

“น่ี อยา่พดูให้ฮึกเหิมสิ” หญิงสาววา่ อดยิม้กว้างอยา่งถกูใจไม่ได้
กบัแคไ่ด้ยินเพ่ือนพดูค าวา่พ่ีสะใภ้ ก็นัน่มนัเป็นจดุหมายในชีวิตของเธอ   
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มาตัง้แตจ่ าความได้แล้วน่ีนะ  

“ฮกึเหิมแล้วโอเคป่ะ”  
“โอก็ได้... แต.่.. ฉันต้องท ายงัไง” หญิงสาวถาม ใบหน้าร้อนผ่าว

เม่ือคดิวา่ตนก าลงัจะท าอะไรก็อดเขินอายไมไ่ด้ 
“เด๋ียวเราไปซือ้ชุดเซ็กซ่ี ๆ ให้แกกัน อย่างอ่ืนฉันจัดการเอง ”   

อินทิราว่าด้วยท่าทางสบาย ๆ ส่วนบษุราคมัเองก็ท าได้เพียงพยกัหน้ากบั
ตวัเองพร้อมพมึพ าเบา ๆ 

“ลองดสูกัตัง้นะพลอย”  
  



 ห ัว ใ จ อ้ อ น รั ก | 11 

 

 

 
 
 
 
 

๒ 
 
 

โทรศพัท์มือถือท่ีวางอยู่บนโต๊ะท างานกรีดเสียงขึน้ ท าให้คนท่ีก้ม
หน้าอ่านเอกสารท่ีเลขานุการเพิ่งน ามาวางไว้ให้เงยหน้าขึน้มองหาต้น
เสียง ชายหนุ่มเอีย้วตวัย่ืนมือไปหยิบโทรศพัท์ท่ีวางอยู่ไม่ไกล และเม่ือ
มองเห็นช่ือผู้ ท่ีโทร. เข้ามาปรากฏอยู่บนหน้าจอ อิศราจึงกดรับสายก่อน
จะทกัทายด้วยน า้เสียงเป็นกนัเอง 

“วา่ไงยายอิน” 
“พ่ีอิฐ ยุง่อยูไ่หมคะ คยุได้หรือเปลา่”  
“ว่ามา มีอะไร” รู้ดีว่าต่อให้บอกว่ายุ่ง ยายน้องสาวตวัแสบก็ไม่

เห็นจะฟัง จงึคยุเสียให้จบ ๆ ไป 
“วนัศกุร์พาอินไปเท่ียวหน่อยน้า” น้องสาวท่ีอายหุ่างกนัเกินรอบ

ส่งเสียงออดอ้อนมาตามสาย ชายหนุ่มได้แต่กลอกตาและส่ายหน้า 
เพราะตอ่ให้เขาปฏิเสธอย่างไร แม่ตวัดีก็ไม่มีวนัยอมรับรู้ และเพราะยอม
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และตามใจกันมานานตัง้แต่เล็กจนโต ก็เลยดูเหมือนต้องตามใจกัน
ตลอดไป  

“พ่ีปฏิเสธได้ไหมละ่” ชายหนุม่ถามเสียงเรียบ แล้วก็ต้องกลอกตา
เม่ือได้ยินเสียงน้องสาวหวัเราะคกิคกัมาตามสาย 

“รู้วา่ปฏิเสธไมไ่ด้แล้วพ่ีอิฐจะถามท าไมคะ” 
“งัน้ไม่ถามล่ะ วนัศกุร์พ่ีต้องตระเวนรับใคร ท่ีไหน อย่างไร เชิญ

บอกมาครับ คณุเจ้านาย” ชายหนุม่ถามอยา่งประชดประชนั ซึง่เรียกเสียง
หวัเราะถกูใจจากคนฟังได้เป็นอยา่งดี 

“ไม่ต้องตระเวนคะ่ มีแคอิ่นกบัยายพลอย แตค่ราวนีไ้ม่ไปแดนซ์
แล้วน้า อินโตแล้ว เรียนจบแล้ว ไปนัง่ฟังเพลงกนันะคะ ให้พ่ีอิฐพาไปนะ” 
น้องสาวส่งเสียงมาเจือ้ยแจ้ว และชายหนุ่มก็ท าอะไรไม่ได้นอกจากรับค า
เทา่นัน้เอง  

คนเป็นน้องวางสายไปแล้วหากคนท่ีเพิ่งกดวางสายโทรศพัท์กลบั
ยงัครุ่นคิดถึงน้องสาวและใครอีกคนท่ีตวัแทบจะติดกันกับน้องสาวของ
เขาอยูต่ลอดเวลา 

บษุราคมัเป็นเด็กข้างบ้านท่ีเขาเห็นมาตัง้แตว่นัแรกท่ีเธอลืมตาดู
โลก เพราะบิดามารดาพาเขาไปเย่ียมมารดาของเด็กหญิงท่ีเพิ่งจะคลอด
ท่ีโรงพยาบาล เขายังจ าได้ถึงความรู้สึกต่ืนเต้นท่ีได้เห็นเด็กแรกเกิดตัว
แดง ๆ เพราะเขาไม่เคยมีน้อง บษุราคมัคือทารกคนแรกท่ีเขาได้สมัผสัตวั
เป็น ๆ  

ในตอนนัน้มารดาของเขาก าลงัตัง้ครรภ์แบบใกล้คลอดเตม็ที เขา 
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นบัวนัรอน้องอยู่ทุกวัน และเม่ือได้พบกับเด็กหญิงบุษราคมัในตอนแรก
เกิด หวัใจของเดก็หนุม่อยา่งเขาก็ได้รู้จกักบัความรู้สกึท่ีไมเ่คยรู้สกึมาก่อน 
ความรู้สึกอบอุ่นในหัวใจ อยากปกป้องดูแลน้องน้อยตวัแดง ๆ ท่ีก าลัง
นอนหลบัตาพริม้บนเบาะนัน่ในทนัที 

หลังจากวันนัน้ไม่นาน มารดาก็คลอดน้องสาวตัวแดงออกมา
เช่นกัน เขารู้สึกราวกับมีน้องสองคน คนหนึ่งคืออินทิราน้องสาวของเขา 
ส่วนอีกคนคือเด็กหญิงท่ีเขาหลงรักในทนัทีท่ีพบหน้า น้องน้อยท่ีเขาเผ่ือ
แผ่ความเป็นพ่ีชายให้ตัง้แต่เล็กแต่น้อย เด็กหญิงท่ียกให้เขาเป็นฮีโร่ของ
เธอเสมอมา 

เพราะเขากบัน้องมีอายหุ่างกันมาก อินทิราเป็นลกูหลงท่ีกว่าแม่
จะมีน้องเขาก็อยู่ในช่วงวัยรุ่นแล้ว ท าให้นอกจากความรู้สึกอย่างพ่ีกับ
น้อง บางครัง้เขาก็รู้สึกราวกับเป็นพ่อของเด็กหญิง ตามใจกนัจนแทบจะ
เสียคน และความรู้สึกท่ีว่านีก็้เผ่ือแผไ่ปถึงเด็กหญิงข้างบ้านท่ีเดินตาม ‘พ่ี
อิฐ’ คูก่นักบัน้องของเขาต้อย ๆ ตัง้แตเ่ล็กจนโต  

ความสมัพนัธ์ระหว่างเขากับเด็กน้อยข้างบ้านควรจะด าเนินไป
อยา่งท่ีควรเป็น ถ้าไมเ่ป็นเพราะในตอนท่ีเธอเร่ิมยา่งเข้าสูว่ยัสาว เพิ่งมีค า
น าหน้าวา่นางสาวได้ไมก่ี่วนั เธอก็ก๋ากัน่มาสารภาพรักเขา!  

ในตอนนัน้เขาอายเุกือบจะสามสิบอยู่รอมร่อ เด็กนัน่แทบจะเป็น
ลูกเขาได้ เม่ือมาสารภาพรักกันเช่นนีเ้ขาจึงเทศนาเธอไปยกใหญ่ แต่แม่
ตวัดีก็หาได้สลดไม่ ยงัคงเฝ้าติดตามบอกรักเขาอยู่ทุกเม่ือเช่ือวัน จนใน
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ท่ีสุดเขาต้องสร้างระยะห่างระหว่างกันขึน้มา เพ่ือบอกให้เธอรู้ว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างเขาและเธอไม่มีวันเปล่ียนแปลง เขาเห็นเธอเป็น
น้องมาตัง้แต่ไหนแต่ไร จะมาให้เปล่ียนเป็นหนุ่มสาวเขาก็ไม่คิดจะท า 
ด้วยอายท่ีุห่างกนัขนาดนีเ้ขาจะมองเห็นเธอเป็นหญิงสาวได้อย่างไร เขา
ไมไ่ด้มีงอูยูบ่นหวั! 

แม้จะพยายามไม่ให้ความใกล้ชิดสนิทสนมอย่างท่ีผ่านมา แต่
ความรู้สึกเอือ้เอ็นดูท่ีเขามีให้เธอนัน้ก็ไม่เคยลดลงเลย ท าให้เม่ือเธอ
พยายามเข้าหา เขาก็ไม่เคยใจแข็งกบัเธอได้สกัที บษุราคมัจึงยงัวนเวียน
อยู่ในชีวิตของเขาไม่ไปไหน มีงอนแล้วห่างไปบ้างเวลาเขาเน้นย า้ชัดเจน
อย่างเหน่ือยหน่ายว่าเขาไม่มีวนัจะมองเธอเป็นอ่ืนนอกจากน้องสาว แต่
เม่ือหายงอนแม่ตวัดีก็กลบัมาอีก อย่างคราวนีเ้พิ่งร้องไห้วิ่งหนีไปเม่ือไมก่ี่
วนัก่อน แตว่นันีก็้สง่แมน้่องสาวมาขอให้เขาพาเท่ียวเสียแล้ว 

เขาไม่รู้ว่าท าไมหญิงสาวถึงปักใจกับเขาหนักหนา เขาบอก
ชัดเจนว่าไม่สนใจอย่างไรก็ไม่ฟัง ยกสารพัดเหตุผลท่ีจะบอกเธอว่าเขา
และเธอไม่เหมาะสมกนั เหตผุลท่ีเขารักเธอไม่ได้ และเม่ือเขาบอกเธอว่า
เขาเห็นเธอเป็นเด็ก เธอก็รอจนเรียนจบแล้วมาบอกเขาว่าพร้อมจะเป็น
เจ้าสาวของเขาแล้วเสียอยา่งนัน้  

จริง ๆ แล้วแม้เขาจะแสดงท่าทางเหน่ือยหน่าย แต่ลึก ๆ ก็เอ็นดู
ในความดือ้ดงึและไม่ยอมแพ้ของเธออยู่เหมือนกนั จึงไม่เคยท่ีจะตดัเย่ือ
ใยแบบเด็ดขาดได้สกัที ก็เขาไม่ได้เกลียดเธอ แคไ่ม่ได้มองเธออย่างหญิง
สาวคนหนึง่เทา่นัน้เอง 
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หรือวา่เขาควรจะแตง่งานแตง่การไปเสียนะ เธอจะได้ตดัใจได้ 
เสียที แต่จะให้แต่งกับใครเล่า ตัง้แต่เลิกรากับคนรักท่ีใช้ชีวิตด้วยกันท่ี
ตา่งประเทศในตอนท่ีเขาไปเรียนระดบัปริญญาโท เขาก็ไม่เคยคบหากับ
ผู้หญิงคนไหนอยา่งจริงจงัอีกเลย  

อิศราเพิ่งเอือ้มมือไปหยิบเอกสารท่ีอา่นค้างไว้ เม่ือโทรศพัท์มือถือ
สง่เสียงแจ้งเตือนข้อความเข้า เม่ือเขาหยิบมาเปิดอา่นก็ต้องยิม้พร้อมส่าย
หน้า เม่ือเห็นข้อความจากคนท่ีเขาเพิ่งนกึถึง 

พลอยยงัไม่หายโกรธพี่อิฐนะคะ แต่จะยกโทษให้เพราะพี่อิฐจะ
พาเทีย่ววนัศกุร์นี ้ขอบคณุนะคะ พีอิ่ฐน่ารักทีส่ดุเลย 

“เด็กบ้า...” ชายหนุ่มพึมพ าแต่ก็อดยิม้ไม่ได้ หากไม่นับท่ีเธอ
พยายามจะเล่ือนฐานะให้เขาเป็นคนรัก เธอก็เป็นน้องสาวจอมยุ่งท่ีน่ารัก
ไมแ่พ้ย้ายอินน้องสาวของเขาเลย 
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“โป๊ไปหรือเปล่าอิน” บษุราคมัถามอย่างไม่มัน่ใจเม่ือมองเงาของ
ตนท่ีสะท้อนออกมาจากกระจกในห้องลองเสือ้ 

หญิงสาวอยู่ในชุดเกาะอกรัดรูปสีด า ความยาวเหนือเข่า
คอ่นข้างมาก ด้วยผ้ายืดท่ีแนบไปตามล าตวัเผยให้เห็นสดัส่วนของรูปร่าง
สงูระหงชดัเจน หน้าอกหน้าใจท่ีปกติจะถกูปกปิดในเสือ้ผ้ามิดชิด ด้วยไม่
คอ่ยมัน่ใจกบัขนาดของทรวงอกท่ีใหญ่กว่าสาว ๆ ทัว่ไป บดันีก้ลบัมีเพียง
ชดุเกาะอกคร่ึงเต้าปิดอยู ่ท่ีเหลือเปิดเผยเนินเนือ้ราวกบัจะเชือ้เชิญให้ใคร
ท่ีวาดสายตาผ่านต้องหยุดมอง เปิดเผยมากจนผู้ เป็นเจ้าของไม่มั่นใจ 
หากแม่เพ่ือนสาวท่ีเป็นคนเลือกชุดนีก้ลับถามกลับด้วยน า้เสียงราวกับ
เหลืออดกบัเธอ 

“แกจะไปออ่ยผู้ชายแตแ่ตง่ตวัเป็นแมชี่มนัจะได้ผลไหม”  
“แตม่นัโป๊มากเลยนะอิน ฉนักลวัพ่ีอิฐไมพ่อใจ แกจ าไมไ่ด้หรือท่ี 
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เราเคยใส่กางเกงเสมอหูแล้วพ่ีอิฐไล่เราไปเปล่ียนชุดแทบไม่ทนัน่ะ” เธอ
ยงัไม่ลืมเหตกุารณ์วนันัน้เลย พ่ีอิฐเป็นพ่ีเธอกับยายอินแค่สิบส่ีปี แต่ท า
ตวัราวกับพ่อก็ไม่ปาน แล้วถ้าเธอไปเจอเขาด้วยชุดนี ้หญิงสาวไม่คิดว่า
เขาจะยอมให้เธอออกจากบ้านอยา่งแน่นอน 

“จ าได้ แต่แกจะไปยัว่พ่ีอิฐ มนัก็ต้องโป๊แบบนีแ้หละ แกจะเอาพ่ี
อิฐมาท าสามี ไม่ใช่ท าพ่อ เพราะฉะนัน้แกต้องหยุดเกรงกลวัพ่ีอิฐราวกับ
พอ่ได้แล้ว” 

“ก็ฉันกลวัพ่ีอิฐโกรธน่ี” บุษราคมัว่าอ้อมแอ้ม เวลาพ่ีอิฐไม่พอใจ
น่ากลวัน้อยอยู่เม่ือไรเล่า แล้วถ้าเขาเห็นเธอแตง่ตวัโป๊แบบนีแ้ล้วอารมณ์
ไมดี่ ไอ้ท่ีตัง้ใจจะยัว่ยวนนัน่จะได้ผลหรือเปลา่ก็ไมรู้่  

“ฉันจะบอกอะไรให้นะพลอย ถ้าแกอยากให้พ่ีอิฐมองแกอย่าง
ผู้หญิงคนหนึ่ง แกก็ต้องท าตวัให้เป็นผู้หญิงคนหนึ่ง ไม่ใช่ท าตวัเป็นเด็กท่ี
พ่ีอิฐเห็นเป็นน้องอยูต่ลอด เข้าใจป่ะ มัน่ใจหนอ่ย เน่ีย นมตู้ม ๆ เน่ีย ใช้ให้
เป็นประโยชน์ แหม ให้ฉนัมีหนอ่ยไมไ่ด้ แมจ่ะโชว์ไปทัว่เลย”  

“แกก็พดูไป ใครจะบ้าโชว์นมไปทัว่”  
“ก็ฉันน่ีไง ถ้านมใหญ่โชว์ไปแล้ว” ได้ยินเพ่ือนตอบพร้อมแอ่นอก

ท าทา่ ‘โชว์นม’ ท าให้บษุราคมัหวัเราะก๊ิก อินทิราชา่งหา่มได้ตลอดจริง ๆ  
“ฉนัวา่ลองชดุอ่ืนดกู่อนไหมอิน” คนไมช่อบโชว์ยงัอิดออดท่ีจะซือ้

ชุดท่ีเห็นว่าเปิดเผยมากผิดปกติ หากแม่เพ่ือนตวัดีกลบัตดัสินใจแทนให้
เสร็จสรรพ 
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“ไม่เอา ชดุนีส้วยแล้ว รับรองพ่ีอิฐเห็นแกแล้วต้องตะลึง เอาชุดนี ้

แหละ แกเปล่ียนเสือ้ผ้าเลย ฉนัจะออกไปรอข้างนอก” อินทิราสัง่อยา่งเจ้า 
กีเ้จ้าการก่อนจะเปิดประตหู้องลองเสือ้ออกไปยืนรออยูข้่างนอก  

เม่ือลับหลังเพ่ือน บุษราคมัท าได้เพียงถอนหายใจแล้วเปล่ียน
กลับใส่เสือ้ผ้าชุดเดิมตามค าบอกแกมบังคับของแม่เพ่ือนรัก และเม่ือ
หญิงสาวเดินออกมาจากห้องลองเสือ้ อินทิราก็เดินตรงมารับชุดสุดแสน
จะเซ็กซ่ีและโป๊ไปจากมือเธอ แล้วเดนิไปยงัเคาน์เตอร์จา่ยเงินทนัที  

หลงัจ่ายเงินส าหรับชดุท่ีสดุแสนจะเพอร์เฟคท์ส าหรับปฏิบตัิการ
ออ่ยผู้ชายในสายตาของอินทิราเสร็จเรียบร้อย สองสาวก็เดนิดขูองภายใน
ห้างสรรพสินค้าตอ่ไปอีกพกัใหญ่แล้วจงึเดนิทางกลบั  

 
อินทิราน ารถกลบัไปจอดยงัโรงจอดรถบ้านตน ก่อนจะมดุรัว้ทาง

ด้านหลังไปยังบ้านติดกัน อันเป็นท่ีพ านักของแม่เพ่ือนรักท่ีตอนนีมี้
แผนปฏิบตัิการอ่อยพ่ีชายของเธอ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการวางแผนท่ีรัดกุม 
และวอร์รูมของทัง้สองก็เป็นห้องนอนของบษุราคมันัน่เอง 

“อย่างแรกเลยนะ แกต้องใส่ชดุนีก้บัรองเท้าส้นสงู ๆ มนัจะท าให้
ขาแกดยูาวขึน้ พวกผู้ชายเน่ีย นอกจากจะชอบนมใหญ่ ๆ แล้ว ก้นกบัขา
สวย ๆ ก็ท าให้ห่ืนขึน้ได้เหมือนกัน” อินทิราร่ายราวกับเป็นผู้ เช่ียวชาญ 
ใบหน้าเคร่ง ดวงตาฉายแววจริงจงั จนคนถกูสอนอดหวัเราะไมไ่ด้ 

“แกพูดเหมือนรู้ดี แต่เท่าท่ีจ าได้ คณุอินทิรายงัไม่เคยมีแฟนเลย
ไมใ่ชห่รือคะ” บษุราคมัถามอยา่งเหน็บแนม ท าให้คนท่ียงัไมเ่คยมีแฟน 
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แตแ่นใ่จวา่แนน่ทฤษฎีค้อนขวบั 
“ถึงภาคปฏิบตัฉินัจะระดบัอนบุาล แตท่ฤษฎีฉนัระดบัดอกเตอร์ 

นะยะ เช่ือฉนัแล้วดีเอง ฉนัอา่นมาเยอะ”  
“ความรู้เยอะแตไ่มเ่ห็นแกจะได้แฟนมาจากความรู้พวกนีส้กัคน”  
“ไมใ่ชไ่มไ่ด้ ฉนัยงัไมน่ าไปใช้ตา่งหากละ่” 
“ไมเ่คยใช้แล้วแกจะรู้ได้ยงัไงวา่มนัได้ผล”  
“น่ี ยายพลอย แล้วถ้าไมเ่ช่ือฤทษฎีของฉนัน่ี แกมีทฤษฎีอะไรบ้าง

ป่ะ” 
“ไมมี่...” ตอบเสียงออ่ย เธอไมใ่ชเ่จ้าแมท่ฤษฎีอย่างยายอินเพ่ือน

รักน่ี ไอ้นิตยสารหวันอกท่ีมีวิธีจบัผู้ชายให้อยู่หมดัสอนสาว ๆ เธอก็ไม่เคย
อ่าน เพราะยงัมีความเช่ือว่าผู้ชายควรจะเป็นฝ่ายจีบผู้หญิงถึงจะถูก แต่
ความเช่ือของเธอก็ต้องถกูทดสอบเม่ือเธอหลงรักพ่ีอิฐ และเป็นเธอเองท่ี
ไล่ตามเขาตลอดมา ชายหนุ่มไม่เคยชายตามองเธอเสียด้วยซ า้ไป และ
ตอนนีแ้มเ่พ่ือนรักก็จะให้เธออพัเลเวล ถึงขัน้เอาตวัเข้าแลกเลยทีเดียว  

“ไม่มีแกก็ท าตามท่ีฉันบอก ตอนพ่ีอิฐมารับ แกต้องเดินไปขึน้รถ
แบบเชิด ๆ หย่ิง ๆ อยา่ท าทา่ทางไมม่ัน่ใจเดด็ขาด เข้าใจหรือเปลา่” 

“อือ...” 
“แกนั่งหน้ากับพ่ีอิฐ เด๋ียวฉันนั่งหลังเอง” อินทิรายังคงวางแผน

ตอ่ไป สว่นคนท่ีต้องเป็นคนปฏิบตัิได้แตน่ัง่ฟังพร้อมพยกัหน้าหงึกหงกั  
“พอถึงร้าน แกก็นัง่ตดิกบัพ่ีอิฐ แกต้องกินเหล้าด้วย พอเร่ิมมนึ ๆ  
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ก็เร่ิมเลือ้ย”  

“เฮ้ย ไม่กินเหล้าได้เปล่า แม่ตีตายเลยถ้ารู้” หญิงสาวต่อรอง 
มารดาไมช่อบให้เธอกินเหล้าเมายา ถ้าแมรู้่วา่เธอทัง้กินเหล้า ทัง้ยัว่ผู้ชาย 
สงสยัจะนอ่งลายแนเ่ลย  

“ไมไ่ด้! ต้องกิน แล้วแกก็แกล้งเมา จะได้เนียน ๆ พ่ีอิฐจะได้คิดว่า
แกท าเพราะความเมา ไม่ใช่เพราะความแรด” อินทิราว่าแล้วก็หวัเราะคิก
คกั ชอบใจท่ีได้ว่าเพ่ือนเล็ก ๆ น้อย ๆ ส่วนคนถกูว่าก็ท าหน้าหงิก แตก็่ท า
อะไรมากไปกว่านัน้ไม่ได้ เพราะแผนการของอินทิราคือความหวงัสดุท้าย
ของเธอแล้ว หากคราวนีย้งัไม่ได้ผล เธอก็จะยอมอยู่บนคานอย่างทรนง 
จะไมส่นใจผู้ชายท่ีไหนอีกแล้ว  

“เลือ้ยแล้วยงัไงตอ่”  
“ไม่ยงัไง ตอนแรกน่ีแคเ่ลือ้ยพอ ให้พ่ีอิฐชินกบัความใกล้ชิดก่อน 

แบบท าให้อยากแล้วจากไป เข้าใจป่ะ” 
“แกว่ามนัจะได้ผลหรืออิน” บุษราคมัถามอย่างไม่แน่ใจเลย เธอ

ตามบอกรักพ่ีอิฐมาตัง้ก่ีปียงัไม่เคยได้ผล แล้วการเอาตวัเข้าแลกเช่นนีจ้ะ
ได้ผลได้อยา่งไรหญิงสาวมองไมเ่ห็นทางเลย แตใ่นเม่ือแมเ่พ่ือนรักบอกว่า
น่ีเป็นทางเดียวท่ีเหลืออยูข่องเธอ เธอก็จ าเป็นต้องท า  

“ฉันไม่อยากให้ความหวงัแกมากหรอกนะพลอย แต่ว่าวิธีนีเ้ป็น
วิธีท่ีใช้ได้ผลมาตัง้แตโ่บราณแล้ว คนยคุหินยงัตีหวัลากเข้าถ า้เลย สมยันี ้
ก็ต้องท าแบบนีแ้หละ หลกัการเดียวกัน แล้วอีกอย่างพ่ีอิฐก็ไม่ใช่พระอิฐ
พระปูน ก็ต้องหวั่นไหวกับความใกล้ชิดแบบถึงเนือ้ถึงตวับ้างล่ะน่า...” 
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อินทิราพูดอย่างมั่นอกมั่นใจก่อนท่ีจะเสียงแผ่วในตอนท้ายราวกับไม่
แนใ่จอะไรบางอยา่ง และในท่ีสดุก็พดูในสิ่งท่ีท าให้คนฟังอยากตบหวัทิ่ม  

“ถ้าหากวา่พ่ีอิฐไมไ่ด้เป็นเกย์อะนะ”  
“ขอบใจ! แหม พูดซะดี แต่ลงท้ายซะฉันหมดก าลังใจเลย” 

บษุราคมัค้อนปะหลบัปะเหลือกในขณะท่ีอินทิรากลบัหวัเราะถกูใจ  
“เอานา่ สู้  ๆ... สู้ ป่ะ”  
“อือ สู้ ก็ได้”  
“ดีมากเพ่ือนรัก อยากมีผวัก็ต้องแรดแบบนีแ้หละ เช่ืออินทิราสิ” 
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หญิงสาวร่างระหงในเสือ้ผ้ารัดรึงและเปิดเผยนวลเนือ้ท่ีเดินเคียง
กนัมากบัน้องสาวของเขานัน้ท าให้อิศราต้องเขม้นมอง  

‘ยายพลอย แต่งตวัจะไปล่อเสือล่อตะเข้ท่ีไหน!’ ชายหนุ่มอุทาน
ในใจ โดยไมไ่ด้รู้เลยวา่ เสือตะเข้ท่ีวา่ก็ไมใ่กล้ไมไ่กล คนแถว ๆ นีน่ี้แหละ  

ชดุท่ีหญิงสาวใส่อยู่ดเูหมือนเป็นกระบอกผ้ายืดสัน้ ๆ ท่ีสวมแนบ
ไปตามรูปร่าง อวดสะโพกผาย เอวคอด หน้าอกมหึมา สองขาเรียวยาว
นัน่ดยูาวมากกว่าปกติเพราะกระโปรงท่ีสัน้มากและรองเท้าส้นสงู ท่ีชาย
หนุ่มเห็นแล้วถึงกับคอย่น กลวัตกลงมาคอหกัตาย แต่แม่คณุก็ก้าวเดิน
ฉับ ๆ ด้วยท่วงท่ามัน่อกมั่นใจ ไม่เหมือนยายพลอยท่ีเคยตามเขาต้อย ๆ 
นัน่เลย 

เม่ือสองสาวเดินเข้ามาใกล้ ชายหนุม่สงัเกตเห็นสร้อยทองค าขาว
เส้นเล็ก ๆ คล้องอยู่รอบคอหญิงสาว ตรงกลางมีจีรู้ปหยดน า้ท าจากอญั
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มณีสีเหลืองทอง ซึ่งน่าจะเป็นพลอยบุษราคมัตามช่ือของเจ้าตวั จีท่ี้ขยบั
ไปมาระหว่าง... เอ่อ... ร่องอกในยามท่ีผู้สวมใส่เยือ้งย่าง ดึงดดูสายตา
เขาได้เป็นอยา่งดี 

“พ่ีอิฐ! มองแบบนีข้อยายพลอยเป็นแฟนเลยไหมคะ” ค าพดูของ
น้องสาวท าเอาชายหนุ่มถึงกบัสะดุ้ง รีบละสายตาจาก ‘จี’้ แล้วหนัหน้าไป
หาน้องสาวทนัที  

“ก็แตง่ตวัแบบนีใ้ครจะไม่มอง พลอยไปเปล่ียนชดุ แตง่ตวัแบบนี ้
พ่ีไม่กล้าเดินด้วยหรอก เด๋ียวใครคิดว่าเดินกบัเด็กไซด์ไลน์” ชายหนุ่มเอ็ด
น้องสาวก่อนจะหนัไปบอกอีกคนด้วยถ้อยค าร้ายกาจ อดใจหายวบูไม่ได้
เม่ือเห็นคนถกูบอกให้เปล่ียนชดุน า้ตาคลอ แตก่่อนท่ีเขาจะรู้สกึผิดมากไป
กวา่นี ้ใบหน้างามก็เชิดขึน้  

“พลอยโตแล้ว จะแตง่ตวัแบบนี ้พ่ีอิฐไม่ได้เป็นอะไรกบัพลอย ไม่
มีสิทธิบอกให้พลอยท าหรือไม่ท าอะไร” แม้ใบหน้าจะเชิด น า้เสียงราวกับ
ไม่แคร์ แตห่วัใจในอกกระเด้งกระดอน เธอไม่เคยพยศกบัพ่ีอิฐเลย ครัง้นี ้
เป็นครัง้แรกเพราะยายอินติวมาแบบนี ้ไม่รู้จะท าให้พ่ีอิฐโกรธจนไม่สนใจ
เธอเลยหรือเปล่า แตไ่หน ๆ ก็มาขนาดนีแ้ล้ว ถ้ามนัไม่ได้ผลค่อยกลับไป
ง้อพ่ีอิฐใหมก็่ได้ บษุราคมับอกตนเอง  

“ถ้าไมเ่ปล่ียนชดุก็ไมต้่องไป” ชายหนุม่บอกเสียงเข้ม บษุราคมัไม่
เคยดือ้กบัเขา ไมรู้่วา่วนันีกิ้นยาผิดขนานหรืออะไรถึงได้เป็นแบบนี ้หรือว่า
... ชายหนุม่ปรายสายตาไปยงัแมน้่องสาวตวัดี ต้องเป็นยายอินแน ่ๆ ท่ีท า 
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ให้บษุราคมักล้าพยศกบัเขา อยา่คดิวา่เขาไมเ่ห็นนะวา่สองคนแอบเอา 
ก าปัน้ชนกนัเหมือนฉลองความส าเร็จอะไรบางอยา่ง  

“ถ้าพ่ีอิฐมีปัญหานกั พลอยเรียกเพ่ือนมารับก็ได้คะ่” ไม่ง้อ! ยาย
อินบอกวา่ต้องไมง้่อ แต.่.. เธออยากง้อน่ีนา ฮือ... เธออยากไปนัง่ฟังเพลง
กบัพ่ีอิฐ ถ้าเกิดพ่ีอิฐไม่ไปจริง ๆ แผนการอ่อยพ่ีอิฐวนันีค้งเป็นหมนัเพราะ
เธอไมไ่ด้มีเพ่ือนท่ีไหนให้โทรหาอยา่งท่ีพดูเสียหนอ่ย  

ถ้าวนันีฉ้ันชวดนะยายอิน แกต้องรับผิดชอบ! หญิงสาวคาดโทษ
เพ่ือนรักใจใน ส่วนมือก็เปิดกระเป๋าหาโทรศพัท์วุ่นวาย หากเพียงแค่ยก
โทรศพัท์ขึน้ท าท่าจะกดหมายเลขเท่านัน้ มือใหญ่ก็ย่ืนมาคว้าโทรศพัท์ไป
จากมือเธอ  

“ไมต้่องโทร.  เพ่ือนท่ีไหน พ่ีไมไ่ว้ใจ”  
“พ่ีอิฐ! เอาโทรศพัท์คืนมานะ พ่ีอิฐไม่มีสิทธิ พลอยจะไปเท่ียวกับ

ใครก็ได้ เอาคืนมา!” หญิงสาวท าเป็นโวยวาย โอ๊ย... หวัใจจะวายแล้ว พ่ี
อิฐอยา่เพิ่งโกรธพลอยน้า พลอยท าตามทฤษฎีของยายอิน ฮือ...  

บษุราคมัโวยวายไปพร้อม ๆ กบัยือ้แยง่โทรศพัท์จากมือชายหนุ่ม
ไป ซึ่งถึงแม้ว่าเธอจะใส่รองเท้าส้นสูงท่ีสูงปร๊ีด แต่เม่ือเขายกโทรศพัท์ชู
เหนือศีรษะเธอก็ท าได้เพียงกระเย้อกระแหยง่ หากไมส่ามารถคว้าได้เลย  

“พ่ีอิฐ เอาคืนมา!” 
“ไม่ให้” ชายหนุ่มตอบเสียงเรียบ ยังคงยกโทรศัพท์ชูขึน้สูง 

บุษราคมัจึงกระโดดเพ่ือคว้าโทรศพัท์ทัง้ ๆ ท่ีใส่รองเท้าไม่เหมาะส าหรับ
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การกระโดดโลดเต้นแม้แตน้่อย และในท่ีสดุหญิงสาวก็เสียหลกั เอนตวัล้ม
เข้าหาชายหนุม่ท่ีวาดอ้อมแขนรัดร่างเธอไว้ในทนัทีตามสญัชาตญาณ 
มากกวา่จะตัง้ใจ  

เม่ือหญิงสาวสามารถยืนด้วยตวัเองได้อย่างมัน่คงไม่ล้มคว ่าลง
ไปอีกอิศราก็ปล่อยมือ แต่กลับไม่สามารถปล่อยความรู้สึกวูบวาบท่ี
เกิดขึน้ในขณะท่ีหน้าอกอวบอ่ิมเบียดชิดอยูก่บัอกแกร่งของเขาได้เลย 

หลายปีท่ีบุษราคัมตามบอกรักเขาต้อย ๆ เขามองเห็นเพียง
เด็กหญิงแก่แดดท่ีง้องแง้งเรียกร้องความรักท่ีเขาไม่มีให้ เขาไม่เคยมี
ความรู้สึกวูบวาบหรือมองเห็นเธอเป็นหญิงสาวคนหนึ่งท่ีมีใจให้เขาเลย 
แต่วันนีทุ้กอย่างดูแปลกไป บุษราคัมดูมีฤทธ์ิมีเดช ดูเป็นหญิงสาวท่ีมี
ความมั่นใจในตนเองและไม่ได้มองเขาอย่างเทิดทูนอีกต่อไป เธอไม่ใช่
น้องสาวท่ีเดินตามเขาต้อย ๆ และท าตามค าสั่งของเขาอย่างท่ีเป็นมา
ตลอด และนัน่เป็นครัง้แรกท่ีท าให้เขามองเธอตา่งไปจากท่ีเคย  

อกอวบอ่ิมท่ีได้สมัผสั กลิ่นหอมหวานท่ีอ้อยอ่ิงอยูร่ะหวา่งแนบชิด 
ปลกุบางสิ่งบางอยา่งของเขาท่ีหลบัใหลให้ต่ืนเพริด 

‘ฉิบหายแล้วไอ้อิฐ! นัน่น้องนะเว้ย น้อง’ ชายหนุ่มสวดตนเองอยู่
ในใจ ไม่เคยมองเธอเป็นอ่ืนนอกจากน้องสาว แต่ท าไมวนันีไ้อ้น้องชาย
ของเขาท่ีเคยอยูใ่นลูใ่นทางกลบัขบถ ผงกหวักระด๊ีกระด๊ากบัหน้าอกนุม่ ๆ 
นัน่ได้ 

“พลอยขอโทรศพัท์คืนนะคะพ่ีอิฐ พลอยไมโ่ทร. แล้วก็ได้”       
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เสียงอ่อย ๆ ท่ีส่งมาจากคนท่ียืนก้มหน้าหลบตาดึงเขาให้ออกจากภวงัค์
ความคดิของตน 

“จะไปก็ไปขึน้รถ” ชายหนุม่บอกเสียงเรียบพร้อมย่ืนโทรศพัท์ใน 
มือคืนให้กบัหญิงสาว ก่อนท่ีจะก้าวน าไปยงัรถยนต์ท่ีจอดอยู่ไม่ไกล หาง
ตาเห็นสองสาวกระซิบกระซาบ สดุท้ายอินทิรารุนหลงัคนท่ีท าหน้าราวจะ
ร้องไห้ให้เดนิมายงัท่ีนัง่ด้านหน้าข้างคนขบั อิศราถอนหายใจก่อนจะบอก
เสียงเข้ม 

“พลอยไปนั่งข้างหลัง ยายอินมานั่งข้างหน้ากับพ่ี” หากเป็นใน
ยามปกติเขาไม่เคยมีปัญหากับการจัดท่ีนั่งในรถ สองคนนีส้ลับกันนั่ง
ข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างมาเป็นเวลาหลายปี แต่ในยามนี ้ยามท่ีเจ้า
น้องชายของเขายงัไม่กลบัไปนอนหลบัดี คงเป็นเร่ืองท่ีอนัตรายมากท่ีจะ
ปลอ่ยให้บษุราคมันัง่ด้านหน้าคูก่บัเขา ก็ขนาดเวลายืนกระโปรงยงัสัน้เสีย
ขนาดนัน้ ไม่อยากจะคิดถึงตอนนัง่เลย เจ้าน้องชายเขาคงจะต่ืนเต็มตา 
และเขาก็คงไมมี่สมาธิกบัการขบัรถเป็นแน ่ 

“พ่ีอิฐ แคท่ี่นัง่จะหวงท าไมคะ ยายพลอย ไปนัง่หน้ากบัพ่ีอิฐเลย” 
อินทิรากลับเป็นฝ่ายโวยวาย อุตส่าห์วางแผนมาดิบดี จะมาเสียแผน
เพราะพ่ีอิฐไมย่อมให้ยายพลอยนัง่ด้วยได้อยา่งไร 

“ไม่เป็นไรหรอกอิน ฉันนั่งหลังก็ได้ แกไปนั่งข้างหน้าเถอะนะ” 
ชายหนุ่มปรายสายตามองสองเพ่ือนสนิท คนหนึ่งสีหน้าเอาเร่ือง ส่วนอีก
คนใบหน้าเจ่ือนพดูเสียงอ่อย ดนูา่สงสารจนอยากจะใจอ่อนอยูเ่หมือนกัน 
แตเ่ขาก็ต้องรักษาสวสัดภิาพของตนเองก่อน แล้วกบัแคท่ี่นัง่ยายอินไม่น่า
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จะต้องท าให้เป็นเร่ืองใหญ่ เขาจึงบอกเสียงเข้มอีกครัง้ ตดัสินใจได้ว่า ถ้า
มนัมีปัญหานกัก็ไมต้่องไปมนัสกัคน  

“อิน ขึน้มา หรือจะอยูบ้่านนอนทกุคนก็เลือกเอา” เขาบอกเสียง 
เรียบ น า้เสียงเอาจริงจนอินทิราต้องยอมก้าวขึน้มานั่งข้างเขาอย่าง
กระฟัดกระเฟียด 

“งก” ยายน้องสาวตวัดีพึมพ าเบา ๆ อิศราแอบหวัเราะในล าคอ ก็
รู้หรอกว่าแม่น้องสาวพยายามจะจบัคู่ให้เขากับเพ่ือนสนิทมาหลายปี ซึ่ง
เขาก็ยอมให้เธอเจ้ากีเ้จ้าการมาตลอด เพราะรู้ดีว่าอย่างไรก็ไม่มีทาง
ส าเร็จ แตเ่หตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในคืนนีก้ลบัดแูปลกประหลาดไปกวา่ท่ีเคย  

เพ่ือความปลอดภัยเขาคงต้องถอยห่างอย่างจริงจังเสียแล้ว
กระมงั 
  



28 | โ ร ส  

 
 
 
 
 
 

๕ 
 
 

แม้จะออกจากบ้านไม่ดกึนกั แตก่วา่จะฝ่าการจราจรอนัแน่นขนดั
ของคืนวนัศกุร์มายงัผบัใจกลางเมืองหลวงก็ใช้เวลาไปเกือบสองชั่วโมง 
ท าให้เม่ือทัง้สามเข้าไปนัง่ด้านใน นกัท่องราตรีก็หนาตาแล้ว หลงัจากท่ี
พนกังานพาไปนัง่ยงัโต๊ะท่ีค่อนข้างเป็นส่วนตวั โทรศพัท์มือถือของอิศราก็
ดงัขึน้  

“อยู่ไหน” เขากรอกเสียงลงไปในโทรศพัท์เม่ือเห็นว่าเป็นใครท่ี
โทร. เข้ามา สองสาวท่ีนัง่อยูด้่วยลอบสบตากนั คิว้ขมวดมุน่ ไมค่ดิวา่พ่ีอิฐ
จะนดักับใคร ทัง้สองนัง่ฟังชายหนุ่มอธิบายจุดท่ีนัง่กับบุคคลปลายสาย
อยูส่กัครู่ จากนัน้ชายหนุม่ก็วางสาย  

ยงัไม่ทนัได้ถามว่าใครก าลงัมา ใครท่ีว่านัน่ก็ปรากฏกายขึน้แทบ
จะทนัทีท่ีชายหนุม่พดูโทรศพัท์จบ  

“พ่ีภมูิ...” สองสาวอทุานเบา ๆ พร้อมกนั สบตาโดยมิได้นดัหมาย  
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มองเห็นภมูิ เพื่อนสนิทของอิศราเดนิเข้าไปสวมกอดชายหนุม่ ก่อนท่ีจะ 
หนัมาทกัทายหญิงสาวทัง้สอง 

“สวัสดีครับสาว ๆ พาไอ้อิฐมาปล่อยแก่หรือครับ” ภูมิทักทาย
น้องสาวของเพ่ือนและเพ่ือนของเธออย่างสนิทสนม วนันีส้องสาวดูเป็น
สาวทรงเสน่ห์ในเสือ้ผ้าเซ็กซ่ีแปลกตา โดยเฉพาะอินทิราท่ีปกติจะแตง่ตวั
ค่อนข้างห้าวหาญอย่างทอมบอย วนันีย้งัอยู่ในชุดเดรสสัน้เหนือเข่า ผ้า
พลิว้บานอวดเรียวขาสวย ส่วนบุษราคมัก็อยู่ในชุดท่ีท าให้หนุ่มคนไหน
เห็นคงเลือดเดือดได้โดยง่าย คดิแล้วก็อดเหลือบไปมองเพ่ือนไมไ่ด้ เพราะ
รู้ดีว่าหญิงสาวตามบอกรักเพ่ือนเขามาหลายปี แต่ไอ้อิฐก็ไม่เคยจะใจ
อ่อนสกัที ไม่รู้คืนนีย้ายพลอยเวอร์ชัน่เซ็กซ่ีจะท าให้เพ่ือนเขาหวัน่ไหวได้
หรือไม ่ 

“พ่ีภูมิ สวัสดีค่ะ” สองสาวยกมือไหว้ทักทายชายหนุ่มพร้อมกัน 
ก่อนท่ีอินทิราจะหนัไปบอกพ่ีชาย  

“พ่ีอิฐกบัพ่ีภูมิสัง่เคร่ืองด่ืมรอไปก่อนนะคะ อินกบัพลอยขอตวัไป
ห้องน า้ก่อน” วา่แล้วก็คว้าแขนเพ่ือนเพ่ือออกเดิน หากจะไมถ่กูชายหนุม่ท่ี
เพิ่งมาถึงขวางไว้เสียก่อน 

“ให้พ่ีพาไปดีกวา่”  
“ไม่เป็นไรคะ่พ่ีภมูิ อินกบัยายพลอยไปกนัเองได้ พ่ีภูมิอยู่คยุกบัพ่ี

อิฐเถอะค่ะ” จะตามมาท าไม เขาจะไปเม้าท์เร่ืองตวัเองนัน่แหละ  หญิง
สาวบน่คนหวงัดีอยูใ่นใจ ก่อนท่ีจะดงึแขนบษุราคมัพาเดนิเล่ียงชายหนุม่ 
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ตรงไปยงัห้องน า้ท่ีอยูไ่มไ่กลจากโต๊ะท่ีนัง่นกั  

“พ่ีอิฐชวนพ่ีภมูิมาด้วยหรืออิน” บษุราคมัถามทนัทีท่ีเข้าไปใน 
ห้องน า้ได้ หากเป็นก่อนหน้านีเ้ธอคงจะไม่รู้สึกอะไร หากจะเห็นพ่ีภูมิ
ตามมาเท่ียวด้วย แต่หลงัจากท่ียายอินใส่ความคิดท่ีว่าสองคนนีอ้าจจะ
นิยมไม้ป่าเดียวกนั ก็ท าให้เธออดคิดมากไม่ได้ เม่ือเห็นว่าพ่ีอิฐชวนพ่ีภูมิ
มาด้วยในคืนท่ีเขาควรจะมาเท่ียวกบัเธอ เออ่... ก็กบัยายอินด้วยนัน่แหละ 
แต่เธออยากคิดว่าเธอมาเดทกับพ่ีอิฐสองคนน่ีนา เพราะยายอินบอกว่า
จะเปิดโอกาสให้เธอเตม็ท่ี  

“เออ! ฉันก็ไม่อยากจะคิดมากหรอกนะ แตท่ าไมพ่ีอิฐต้องชวนพ่ี
ภูมิด้วยล่ะ จะมาเท่ียวกับพวกเราโดยไม่มีพ่ีภูมิไม่ได้เลยหรือไง” อินทิรา
บ่นกระปอดกระแปด เร่ิมเหม็นขีห้น้าเพ่ือนของพ่ีชายขึน้มาตะหงิด ๆ 
เพราะเม่ือมาคดิตอนนี ้เธอรู้สกึวา่พ่ีภมูิจะอยูข้่าง ๆ พ่ีอิฐเสมอ ไมว่า่จะท า
อะไร ไมว่า่จะไปเท่ียวท่ีไหน พ่ีภมูิจะเป็นสว่นหนึง่ของครอบครัวเธอตลอด
มา ตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไร แตห่ลงัจากท่ีเร่ิมสงสยัในความสัมพนัธ์ของ
ชายหนุม่ทัง้สอง ไอ้ท่ีไมเ่คยคดิก็กลบัคดิ!  

“แล้วเราต้องท ายงัไงล่ะอิน ฉันไม่กล้าเลือ้ยหรอกนะถ้าพ่ีภูมิอยู่
ด้วย” บษุราคมัท าหน้าราวกบัจะร้องไห้ แผนยัว่พ่ีอิฐผิดพลาดไปหมดเม่ือ
พ่ีภมูิปรากฏตวั 

“เด๋ียวฉันจะก าจดัพ่ีภมูิเอง พอสบโอกาสแกได้อยู่กบัพ่ีอิฐสองต่อ
สอง ต้องเร่ิมตามแผนทันทีนะ” อินทิราก าชับด้วยน า้เสียงจริงจัง แล้ว
เหมือนกบันกึอะไรขึน้ได้ จงึส าทบัอีกครัง้ 
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“แตถ้่าพ่ีอิฐห่ืนขึน้แกอยา่ยอมนะ!”  
“อ้าว ท าไมละ่ ก็ท่ีแกให้ฉนัออ่ยพ่ีอิฐก็เพ่ือให้พ่ีอิฐห่ืนขึน้ไมใ่ช่ 

หรือ”  
“ใชเ่ว้ย แตห้่ามยอม จ าได้เปลา่ ท าให้อยากแล้วจากไปนะ่”  
“ฮ ึชวนพ่ีภมูิมาด้วยแบบนี ้พ่ีอิฐคงอยากหรอก”  
“แกอย่าเพิ่งใจเสีย เรายงัไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่า แกต้องมองโลก

ในแง่ดี” อินทิราให้ก าลังใจ แม้ในใจจะเช่ือไปค่อนข้างมากแล้วในสิ่งท่ี
สงสยั แตเ่ม่ือเห็นหน้าซงักะตายของเพ่ือนรัก ก็ท าให้หญิงสาวต้องพูดใน
สิ่งท่ีตรงกนัข้ามกบัท่ีคดิ 

“ฉนัสงสารตวัเองจงัเลยอิน” บษุราคมัร าพงึน า้เสียงเศร้าสร้อย 
“สงสารอะไร”  
“ก็หลงรักพ่ีอิฐข้างเดียวยงัไม่พอ ยงัต้องมาแย่งพ่ีอิฐกบัผู้ชายอ่ืน

อีกอะ่” ฮือ... 
“ฮา่ ๆ” แทนท่ีเพ่ือนรักจะเห็นใจกลบัหวัเราะเสียงดงัลัน่ 
“แกหวัเราะท าไม ฉนัเศร้าจริงเจ็บจริงนะ!”  
“ก็ข าแก ฮา่ ๆ นา่จะไมมี่ใครโชคร้ายเทา่แกแล้วแหละเนอะ”  
“ขอบใจ!” ไมเ่ห็นใจแล้วยงัหวัเราะขบขนั ยดึต าแหนง่เพ่ือนรักคืน

เสียดีไหมเน่ีย ฮ ึ
“เอา ๆ ตบแป้งหน่อย เด๋ียวไม่สวย” อินทิราว่าพลางค้นหาตลับ

แป้งในกระเป๋าถือวุ่นวาย เม่ือเจอก็ย่ืนส่งให้เพ่ือน ซึ่งบุษราคมัก็รับมา
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จดัการเติมแป้งบนใบหน้าอย่างว่าง่าย จนเม่ือพอใจแล้วสองสาวจึงเดิน
กลบัไปยงัโต๊ะท่ีสองหนุม่นัง่รออยู ่ 

เม่ือไปถึงโต๊ะท่ีนัง่ซึง่เป็นโซฟาหนงันุม่ ประกอบไปด้วยโซฟายาว 
ขนาดสองท่ีนัง่จดัวางหนัหน้าเข้าหากนั โดยมีโต๊ะตวัเล็กอยูร่ะหวา่งกลาง 
ส าหรับวางเคร่ืองด่ืม ซึ่งชายหนุ่มท่ีรออยู่ท่ีโต๊ะจบัจองโซฟากันอยู่คนละ
ตวั อินทิราจึงพาตนเองเดินไปนัง่ลงข้าง ๆ ภูมิ บษุราคมัจึงต้องเดินไปนัง่
ยงัโซฟาตวัเดียวกนักบัอิศราโดยอตัโนมตั ิ 

“พ่ีสัง่น า้ส้มให้” อิศราว่าพลางพยกัเพยิดไปยงัแก้วก้านทรงสงูท่ี
บรรจุน า้ส้มสีสดเต็มแก้ว มีชิน้ส้มฝานเสียบอยู่บนปากแก้วดนู่าด่ืม หาก
อินทิรากลบัโวยวายอยา่งขดัใจ 

“พ่ีอิฐ! ท าไมสั่งน า้ส้มคะ อินกับยายพลอยไม่ใช่นางเอกนะ ไม่
เอาน า้ส้ม ไปคะ่พ่ีภูมิ ไปสัง่เหล้ากนั” ว่าพร้อมคว้าแขนคนนัง่เคียงให้ลุก
ขึน้เพ่ือไปสัง่เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ยงับาร์เคร่ืองด่ืม ซึ่งจริง ๆ แล้วก็ไม่ได้
อยากจะสัง่เคร่ืองด่ืมอะไรหรอก ก็แคห่าเร่ืองชิ่ง ยายพลอยจะได้อยู่กับพ่ี
อิฐสองตอ่สองตา่งหาก แตย่งัไม่ทนัได้ลกุไปไหน ผู้ เป็นพ่ีชายก็ปรามเสียง
เรียบ 

“ยายอิน เป็นเดก็เป็นเล็กจะกินเหล้าท าไม”  
“เด็กท่ีไหนคะ พวกเราเรียนจบแล้ว โตเป็นผู้ ใหญ่แล้ว แล้วอีก

อย่างพ่ีอิฐกบัพ่ีภมูิก็อยู่ ไม่เห็นเป็นไรเลย หรือพ่ีอิฐจะให้อินกบัยายพลอย
ไปกินกบัคนอ่ืน” 
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“เอาน่าอิฐ ให้น้องด่ืมเถอะ นาน ๆ ที” ภูมิหนัไปพดูกับเพ่ือนหวงั
สงบศกึระหวา่งสองพี่น้องท่ีท าทา่จะเกิดขึน้ 

“ก็ได้ เรียกพนกังานละกัน ไม่ต้องเดินไปสัง่” ชายหนุ่มว่าพร้อม
โบกมือเรียกพนกังานท่ีเดนิให้บริการไปมาอยูไ่มไ่กล และเม่ือเห็นสองสาว 
สัง่คอ็กเทลแอลกอฮอล์ต ่าก็พยกัหน้าอย่างพอใจ  

แตค่นท่ีไมพ่อใจคือคนท่ีหาทางชิ่งตา่งหาก มนัต้องมีโอกาสท่ีเธอ
จะทิง้ยายพลอยไว้กับพ่ีอิฐตามล าพงัสิน่า อินทิราบ่นอยู่ในใจ ก่อนท่ีจะ
ยิม้กว้างเมื่อเห็นพ่ีชายลกุขึน้แล้วบอกกบัทกุคนในโต๊ะ 

“เด๋ียวมานะ ไปห้องน า้ ” เยส! ในท่ีสุดทางก็เปิด หญิงสาว
กระหยิ่มอยู่ในใจ รอจนคล้อยหลงัพ่ีชาย คนเจ้าแผนการก็กระโดดผลงุไป
นัง่ข้าง ๆ เพ่ือนสาว แล้วกระซิบกระซาบบอกแผนการในทนัที  

“ฉนัจะพาพ่ีภมูิไปท่ีอ่ืน แกนัง่อยูน่ี่ ออ่ยผู้ชายคนอ่ืนไปนะ”  
“อะไรยายอิน แกบอกให้ฉันอ่อยพ่ีอิฐ แล้วท าไมตอนนีมี้ผู้ชายคน

อ่ืนด้วยละ่” บษุราคมัโวยวาย น่ีไมไ่ด้อยูใ่นแผนท่ีวางกนัไว้ก่อนมาน่ีนา 
“แหม แก ท าเป็นตกอกตกใจไปได้ แกก็เห็นว่าพ่ีอิฐไม่พอใจท่ีแก

แตง่ตวัแบบนี ้คราวนีเ้ราจะท าให้พ่ีอิฐไมพ่อใจขึน้ไปอีกท่ีแกใสช่ดุนีแ้ล้วมี
ผู้ชายมาเกาะแกะ” 

“คือแกจะท าให้พ่ีอิฐโกรธฉันมากขึน้ แล้วมนัจะท าให้พ่ีอิฐใจอ่อน
ได้ยงัไงหายายอิน” บษุราคมัเร่ิมไม่มัน่ใจแล้วว่าแผนการท่ีอินทิราเป็นคน
วางจะได้ผล เพราะดเูหมือนแมเ่พ่ือนรักจะนกึอะไรได้ก็บอกให้เธอท าไป 
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หมด ดไูร้ทิศทางโดยสิน้เชิง  

“เออน่า ฉันเพิ่งอ่านคลีโอมาเม่ือวาน เขาบอกว่าผู้ชายชอบเป็น
นกัล่า ท่ีแกจีบพ่ีอิฐไม่ติดสกัทีเป็นเพราะว่าแกเป็นคนตามไง คราวนีแ้ก
ต้องเป็นคนถกูตามบ้าง ต้องท าให้พ่ีอิฐเห็นว่าแกไมใ่ชข่องตาย มวัชกัช้าก็
จะโดน ม.ค.ป.ด.” หมาคาบไปแด๊ก... 

“แกแน่ใจหรือว่ามนัจะได้ผล ฟังดแูปลก ๆ พ่ีอิฐจะมากลวั ม.ค.
ป.ด. ได้ไง ในเม่ือพ่ีอิฐไมเ่คยสนใจฉนัอยูแ่ล้ว” 

“ก็แกท าตวัเป็นของตายไง ตอนนีพ้อพ่ีอิฐเห็นว่ามีคนอ่ืนจะมา
งาบแก ก็จะท าให้พ่ีอิฐเสียดาย และหนัมามองแกไง” อินทิรายงัยืนยนัว่า
ทฤษฎีของตนจะได้ผล ในขณะท่ีคนท่ีต้องทดสอบทฤษฎีท่ีว่านั่นไม่มี
ความมัน่ใจเอาเสียเลย แต่ไหน ๆ ก็มากันไกลขนาดนีแ้ล้ว แม่เพ่ือนรักท่ี
ยืนยนัว่าตวัเองทฤษฎีแน่นบอกยงัไงก็คงต้องท าตามนัน้ อย่างแย่ท่ีสุดก็
แคก่ลบัไปเร่ิมต้นตามจีบพ่ีอิฐใหมเ่ทา่นัน้เอง  

“โชคดี ขอให้พ่ีอิฐตกเป็นของแกในเร็ววนั” อินทิราตบไหล่เพ่ือน
รักก่อนจะคว้าแขนเพ่ือนสนิทของพี่ชายท่ีช่างเข้ามาขดัขวางแผนการของ
เธอจนต้องหาทางก าจดัเขาไปด้วย แตก่่อนท่ีจะเดนิออกไปจากบริเวณนัน้ 
หญิงสาวก็แวะเข้าไปกระซิบกบัผู้ชายคนหนึ่งท่ีนัง่ดื่มอยูเ่พียงล าพงั 

“เพ่ือนดิฉันนั่งเหงาอยู่คนเดียว ไปนั่งด่ืมเป็นเพ่ือนหน่อยสิคะ” 
พูดแล้วก็ชีมื้อไปยังแม่เพ่ือนรัก เม่ือเดินจากไป ปลายสายตามองเห็น
ผู้ชายคนนัน้ลกุขึน้หยิบแก้วแล้วเดินตรงไปยงัคนนัง่เหงาอยู่คนเดียว อินทิ
ราแอบยิม้สมใจ พมึพ าเบา ๆ  
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“อยา่ท าเสียแผนนะเว้ยยายพลอย!”  
บษุราคมัเห็นแล้วว่าแม่เพ่ือนรักแวะกระซิบกบัผู้ชายคนหนึ่งท่ีนัง่

อยู่ไม่ไกลนกัก่อนท่ีจะลากแขนเพ่ือนพ่ีชายเดินจากไป และเม่ือผู้ชายคน
นัน้เดนิมาพร้อมแก้วเคร่ืองดื่มในมือ เธอก็ยิม้ให้เม่ือเขาทกัทาย  

“ขอนัง่ด้วยคนนะครับ” 
“เชิญค่ะ” บุษราคมัตอบรับแล้วขยับท่ีนั่งให้ คิดว่าเขาจะนั่งลง

ใกล้ ๆ แต่ไม่คิดว่าจะใกล้จนแนบชิดเช่นนี ้ชายหนุ่มวางมือไปตามพนัก
โซฟาด้านหลงัเธอ ท าให้ดเูหมือนถกูเขาโอบอยู่กลาย ๆ สายตาโลมเลียท่ี
เขาส่งมาท าให้หญิงสาวแทบร้องไห้ ยิ่งชุดท่ีใส่มาเพ่ือยัว่อีกคนมนัโป๊จน
เธอไม่มัน่ใจยิ่งท าให้หญิงสาวอยากจะหายตวัออกไปจากสถานการณ์ท่ี
ท าให้อดึอดัจนแทบหายใจไมอ่อกนี ้ 

สิ่งเดียวท่ีท าให้บุษราคมัยังนั่งอยู่ ปล่อยให้สายตาห่ืนกระหาย
ของผู้ชายแปลกหน้าโลมเลีย คือความจริงท่ีวา่ ในอีกไมก่ี่นาทีพ่ีอิฐจะต้อง
กลบัมาท่ีโต๊ะ  

ตอ้งท าใหพี้อิ่ฐเห็นว่าแกไม่ใช่ของตาย… ค าพดูของเจ้าแมท่ฤษฎี
ดงัก้องอยู่ในหวั หญิงสาวจึงต้องทน อีกไม่ก่ีอึดใจเท่านัน้พลอย อีกไม่ก่ี
อึดใจพี่อิฐก็จะกลบัมาเห็นภาพที่เธอมีผู้ชายคนอื่นสนใจแล้ว หญิงสาว
พร ่าบอกตวัเอง  

แม้จะรอให้ชายหนุ่มกลับมา แต่เม่ือได้ยินเสียงเฉียบขาดท่ี
เรียกช่ือเธอมาจากด้านหลงั บษุราคมัก็รู้สกึราวกบัถกูราดด้วยน า้แข็งไป 
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ตามไขสนัหลงั 

พ่ีอิฐอยา่ดมุาก พลอยกลวั แง...  
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๖ 
 
 

“พลอย!” เสียงเข้มของชายหนุ่มท าให้บษุราคมัถึงกบัสะดุ้งแม้จะ
เตรียมตวัรอเขาอยูแ่ล้วก็ตาม  

พ่ีอิฐ... ฮือ... 
ยงัไมท่นัได้คิดอะไรมากไปกว่านัน้ ชายหนุม่ก็เดินตรงมายงัโซฟา

ท่ีเธอกบัชายหนุม่แปลกหน้านัง่อยูด้่วยกนั มือใหญ่ย่ืนมาคว้าแขนเธอแล้ว
ดึงให้ลุกขึน้ ก่อนท่ีจะพูดกับชายหนุ่มท่ีนั่งอ้าปากค้างกับภาพตรงหน้า
ด้วยน า้เสียงเยียบเย็น 

“ขอโทษนะครับ”  
“พ่ีอิฐปล่อยนะ!” บุษราคมัโวยวาย แต่ยงัไม่ทนัได้ท าอะไรต่อก็

ต้องชะงักกึก ใบหน้างามร้อนวูบเม่ือคนท่ีนั่งอยู่กับเธอเม่ือสักครู่ยืนขึน้ 
แล้วยกมือไหว้ชายหนุม่ พร้อมขอโทษขอโพย  

“ขอโทษครับเส่ีย ผมไมรู้่วา่น้องเขาเป็นเดก็เส่ียครับ” วา่แล้วก็โกย 
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อ้าว แม้แตแ่ก้วเคร่ืองด่ืมบนโต๊ะก็ไมส่นใจหยิบไปด้วย ‘เส่ีย’ กบั ‘เด็กเส่ีย’ 
ถึงกับมองหน้ากัน คนเป็น ‘เด็กเส่ีย’ หน้าแดงไปถึงไหน ๆ ส่วนคนเป็น 
‘เส่ีย’ นัน้กึ่งยิม้กึ่งบึง้ จนเม่ือไม่สามารถกลัน้ได้อีกต่อไป ชายหนุ่มจึง
หวัเราะห ึๆ  

“หวัเราะอะไรคะ” บษุราคมัถามน า้เสียงเง้างอด  
“หวัเราะเดก็เส่ีย” ชายหนุม่ตอบ นยัน์ตายงัวิบวบัจากการหวัเราะ 
“เขาเป็นเด็กเส่ีย ตวัเองก็เป็นเส่ียละ่” แตถ้่าตวัเองจะเป็นเส่ียของ

เขาจริง ๆ ก็จะดีมากเลย แฮ.่.. 
“ถึงใครจะมองวา่เป็นเส่ียพาเดก็มาเท่ียวพ่ีก็ไมมี่อะไรเสียหาย แต่

พลอยสิ ไม่รู้เด็กไซด์ไลน์กับเด็กเส่ีย อะไรแย่กว่ากันเนอะ” ชายหนุ่มว่า
พร้อมกวาดตาขึน้ ๆ ลง ๆ ไปทัว่เรือนร่างในชดุเปิดเผยเนือ้ตวั สายตาท่ีท า
ให้คนถกูมองถึงกบัร้อนวบูวาบไปทัง้ร่าง สายตาท่ีเขาไมเ่คยใช้มองเธอมา
ก่อนเลย  

“พ่ีอิฐ อย่ามองพลอยแบบนีน้ะ” พูดพลางหลบสายตา จากท่ี
ตัง้ใจจะยัว่ แตเ่ม่ือเจอสายตาลามเลียจากเขา ความกล้าก็หดหาย เหลือ
ไว้แตค่วามเขินอายจนแม้แตห่น้าก็ไมก่ล้ามอง  

“มองยงัไง” ชายหนุม่ถามหน้าตาย 
“ก็... ก็มองเหมือนจะ... เออ่...เหมือนจะกินพลอย”  
“อ้าว ก็แตง่ตวัมาให้คนมองไม่ใช่หรือไง ไม่ใช่เฉพาะพ่ีนะ ผู้ชาย

ทกุคนในนีก็้มองพลอยแบบนีท้ัง้นัน้”  
“รู้แล้ว เลิกบน่ได้แล้ว ก็ถ้าพ่ีอิฐจะสนใจพลอยบ้าง พลอยก็ไม่ 
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ต้องมาท าอะไรแบบนีห้รอกคะ่” 
“ท าอะไร” 
“ก็ท าแบบนี ้แตง่ตวัแบบนี”้ เรียกร้องความสนใจ... แหะ ๆ 
“คดิวา่แตง่ตวัแบบนีแ้ล้วพ่ีจะหนัมามองเราหรือไง” ชายหนุม่ถาม

น า้เสียงจริงจงั อยากให้เธอคิดว่ามนัไม่ได้ผล ทัง้ท่ีรู้ดีว่ามนัได้ผลทีเดียว 
เพราะเขาละสายตาไปจากรูปร่างเย้ายวน หน้าอกเชิญชวนนัน่แทบไมไ่ด้  

แตห้่ามให้รู้เดด็ขาด เดี๋ยวจะได้ใจ! 
“ก็แล้วท าไมพ่ีอิฐถึงไม่มองพลอยบ้าง” คราวนีถ้ามจริงจงั หวัใจ

ปวดหนึบ เธอมีอะไรเสียหายอย่างนัน้หรือ ผู้ ชายตรงหน้าถึงไม่เคยมี
สายตาให้เธอเลย เขาจะรังเกียจเธอไปถึงไหน และอยา่งห้ามตวัเองไม่ทนั 
บษุราคมัถามในสิ่งท่ีก าลงัคดิทนัที 

“พ่ีอิฐรังเกียจพลอยมากหรือคะ” เม่ือคิดว่าเขารังเกียจ น า้ตาก็
หยดแหมะอยา่งไมต้่องพยายามเลย  

“มานั่งน่ี” ชายหนุ่มว่าพร้อมจับจูงคนขีแ้ยให้นั่งลงบนโซฟาตัว
เดียวกนั จากนัน้ถอดเสือ้แขนยาวตวันอกท่ีใส่อยูย่ื่นสง่ให้ 

“เอาน่ีไปใส่ก่อน” ถ้าไม่คลมุท่ีขาว ๆ อวบ ๆ นัน่ไว้ก่อนอาจจะคยุ
กนัไมรู้่เร่ือง! แตค่นฟังกลบัเข้าใจไปอีกทาง 

“ท าไมคะพ่ีอิฐ รังเกียจพลอยมากจนทนมองไม่ได้เลยหรือคะ” 
คนใจร้าย ฮือ... อตุส่าห์ข่มความความอายแตง่ตวัแบบนี ้นอกจากเขาจะ
ไมส่นใจ เขายงัรังเกียจแม้แตจ่ะมอง ฮือ...  
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“ไปกนัใหญ่แล้ว มนัโป๊มาก พ่ีไม่อยากให้คนอ่ืนมอง” จะให้บอก

ได้อย่างไรว่าเขาไม่อยากมองเพราะไอ้น้องชายมันแอบผงกหัวหงึกหงัก
อยู่น่ีตา่งหาก พดูปาว ๆ มาหลายปีว่าไม่สนใจ วนันีน้้องชายสดุท่ีรักกลบั
ทรยศเสียน่ี  

“ไม่อยากให้คนอ่ืนมองพ่ีอิฐก็มองพลอยสิคะ แล้วพลอยจะ
แตง่ตวัให้เรียบร้อยสมใจพ่ีอิฐเลย” ปากตอ่รองแตมื่อก็ย่ืนไปรับเสือ้ท่ีเขา
ส่งให้มาคลุมทับชุดท่ีแทบจะปิดอะไรไม่มิดนั่นอยู่ดี แม้จะอยากพยศ
ตามท่ียายอินบอก แต่เพราะเธอรักเขา อะไรท่ีจะท าให้เขาพอใจ เธอก็
ยอมท าตามทัง้นัน้ 

“พลอย เราพดูเร่ืองนีก้นัหลายหนแล้วนะ”  
“ก็พ่ีอิฐปฏิเสธพลอยทัง้ ๆ ท่ียงัไม่ลองเลย พ่ีอิฐไม่เคยเปิดใจให้

พลอยแล้วรู้ได้ไงวา่จะไมรั่กพลอยละ่คะ”  
“เพราะพ่ีรู้”  
“รู้ได้ยงัไง” คาดคัน้อย่างไม่ยอมแพ้ จะพูดแค่ว่ารู้ว่าจะไม่รักเธอ

โดยไมมี่เหตผุลเธอไมย่อมหรอก 
“รู้ก็แล้วกนันา่”  
“พ่ีอิฐไม่มีเหตผุล ถ้าพ่ีอิฐหาเหตผุลดี ๆ ให้พลอยไม่ได้ว่าท าไม

เราถึงรักกันไม่ได้ พลอยก็จะตามพ่ีอิฐอยู่แบบนีแ้หละ” หญิงสาวว่าอย่าง
ดือ้ดงึ คนได้ฟังถึงกบัปวดหวัตบุ ท าไมเดก็คนนีถ้ึงได้ดือ้ขนาดนีน้ะ 

“พ่ีบอกพลอยไปแล้ว เราต่างกันเกินไป พ่ีอายุมากว่าพลอยเกิน
รอบ พ่ีไมช่อบเดก็”  
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“พลอยไม่เด็กแล้ว ดูสิคะ ตรงไหนท่ีพ่ีอิฐว่าเด็ก” หญิงสาวว่า
พร้อมถอดเสือ้ท่ีสวมคลมุอยูอ่อก  

เฮ้ย อย่าถอด! ชายหนุ่มอทุานลัน่ในใจ ยอมรับว่าท่ีเห็นตรงหน้า
น่ีไม่มีตรงไหน ‘เด็ก’ เลย โดยเฉพาะเนินเนือ้อวบอ่ิมบริเวณหน้าอกท่ีชุด
เกาะอกรัดอยู่เพียงส่วนน้อย ส่วนส่วน ‘ใหญ่’ นัน้ล้นทะลัก ท าเอาเจ้า
น้องชายเขาพยกัหน้าหงึกหงกัอยา่งเห็นด้วยว่าหญิงสาวนัน้ 'โต' แล้ว 
จริง  ๆ  

“พ่ีอิฐ คบกบัพลอยนะคะ”  
“จะเอาให้ได้ใช่มะ” ชายหนุ่มถามกลัว้หวัเราะ เด็กน่ีไม่ยอมแพ้

จริง ๆ  
“ก็พลอยไม่รู้จะท ายงัไงแล้ว แคพ่ี่อิฐลองคบกบัพลอย มองพลอย

อย่างผู้หญิงคนหนึ่ง ถ้าลองแล้วพ่ีอิฐยงัยืนยนัว่าพลอยไม่ท าให้พ่ีอิฐรู้สึก
อะไรได้เลย พลอยก็จะยอมปล่อยพ่ีอิฐ จะไม่กวนอีกเลย นะคะ... พลอย
ขอเวลา...” นิ่งคดิสกัพกัก่อนจะตอ่ประโยคให้จบ  

“เดือนเดียวนะคะพี่อิฐ ลองคบกบัพลอยแคเ่ดือนเดียว ถ้าพ่ีอิฐยงั
ไมรู้่สกึอะไรกบัพลอย พลอยจะยอมแพ้”  

“เดือนเดียวแนน่ะ” เฮ้ย ไอ้อิฐ! พดูอะไรออกไป 
“ค่ะ... เอ๊ะ! เด๋ียว ๆ พ่ีอิฐ... พ่ีอิฐตกลงหรือคะ” บุษราคัมถาม

ละล ่าละลกั ไม่คิดว่าชายหนุ่มจะตกลงง่าย ๆ เช่นนี ้ตามมาตัง้หลายปีไม่
เคยส าเร็จ แล้วท าไมวนันีเ้ขาถึงตกลงละ่ 
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“แคเ่ดือนเดียว แล้วถ้าพ่ียงัยืนยนัว่าไมรู้่สึกอะไร พลอยจะเลิกยุง่

กบัพ่ีแน่นะ” เดือนเดียวสบายบร๋ือ ชายหนุ่มบอกตนเองในใจ แคย่อมให้
เดือนเดียว แลกกบัการท่ีเธอจะเลิกตามเขาตลอดชีวิต โคตรจะคุ้ม 

หารู้ไม.่.. หหึ.ึ.. 
“พลอยสญัญาคะ่ พลอยจะไมก่วนใจพี่อิฐอีกเลย” หญิงสาวตอบ

พร้อมยิม้กว้าง พอเห็นเขายิม้ตอบด้วยสายตาเอือ้เอ็นดก็ูท าให้รู้สกึฮึกเหิม 
ถึงกบัอ้าแขนโอบกอดเขาอยา่งดีใจ 

“พลอยรักพ่ีอิฐท่ีสดุเลย” นม! อย่าเอามาสี ชายหนุ่มอทุานในใจ 
แต่เจ้าของ ‘นม’ ดูจะไม่รู้ตวัว่าท าอะไรลงไป เพราะยังคงกอดเขาแน่น 
หน้าอกอวบอ่ิมท่ีอัดเบียดอยู่กับต้นแขนของชายหนุ่ม ท าให้เขาใจเต้น
ระรัวอยา่งชว่ยไมไ่ด้ 

“ปลอ่ยก่อนพลอย พ่ีหายใจไมอ่อก” หายใจไมท่นัตา่งหาก... 
“พลอยดีใจ” หญิงสาวว่า ใบหน้าฉายความสุขจนคนเห็นอดยิม้

ไมไ่ด้  
“สองคนนัน้ไปไหน” ชายหนุ่มถามอย่างนึกขึน้ได้ เม่ือมองไม่เห็น

น้องสาวและเพื่อนรักอยูท่ี่โต๊ะ 
“ไมท่ราบสิคะ หายไปกนันานแล้ว” ไมบ่อกหรอกว่ายายอินก าจดั

พ่ีภูมิเพ่ือเปิดโอกาสให้เธอ และเม่ือคิดถึงพ่ีภูมิ ความกังวลใจท่ีว่าเขา
อาจจะเป็นคูเ่กย์กบัพ่ีอิฐ ก็ท าให้หวัใจท่ีเพิ่งฟ่องฟเูร่ิมเห่ียวฟีบ ยิ่งมองเห็น
ชายหนุ่มหยิบโทรศพัท์ออกมาแล้วกดหมายเลขหาใครสกัคนท่ีคงจะเป็น
พ่ีภมูิ ก็ยิ่งอยากร้องไห้ 
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“อยูไ่หน” เสียงท่ีสง่ไปตามสายฟังไม่ร่ืนห ูหรือวา่พ่ีอิฐจะโกรธท่ีพ่ี
ภูมิหายไป ทัง้ ๆ ท่ีหวงัว่าจะได้มาใช้เวลาด้วยกันแท้ ๆ หรือว่าท่ีเขายอม
เปิดโอกาสให้เธอหนึง่เดือนเป็นเพราะมัน่ใจว่า ไมว่า่จะอยา่งไรเธอก็ 
เปล่ียนรสนิยมทางเพศของเขาไมไ่ด้  

ชายหนุม่นิ่งฟังปลายสายสกัพกัก่อนจะกรอกเสียงกลบัไป 
“ฝากยายอินด้วย แล้วคอ่ยเจอกนั” พดูเสร็จก็วางสายแล้วหนัมา

มองหญิงสาว ก่อนจะบอก 
“เหลือเราสองคน”  
“สองคนนัน้อยูท่ี่ไหนหรือคะ”  
“กินบะหม่ีข้างถนนอยูไ่หนก็ไมรู้่ เสียงดงั ฟังไมค่อ่ยชดั”  
“อ้าว...” น่ียายอินตัง้ใจทิง้เธอเลยน่ี ไม่ใช่แค่ชิ่งเพ่ือเปิดโอกาส

อยา่งท่ีคิดเสียแล้ว โธ่ เกิดพ่ีอิฐโกรธจนฆ่าเธอหมกผบั ใครจะมาชว่ยล่ะน่ี 
เลน่หนีไปแบบนี ้ 

“พลอยอยากท าอะไร” ชายหนุ่มถาม การลองศึกษากันมันต้อง
ท าอะไรบ้างนะ เขาก็ห่างหายมานาน ตัง้แต.่.. ไม่เอาน่าอิฐ เร่ืองมนันาน
มาแล้ว... ชายหนุม่บอกตนเอง 

“พลอยยงัไงก็ได้คะ่”  
“งัน้ก็ฟังเพลงอยู่น่ีแล้วกันนะ แล้วพ่ีจะไปส่ง คืนนีส้องคนนัน้ไม่

กลบัมาแล้ว” ชายหนุ่มบอกก่อนจะยกมือเรียกพนกังานเพ่ือสัง่เคร่ืองด่ืม 
สว่นบษุราคมัก็เพียงแตพ่ยกัหน้ารับ สมองวา่งเปลา่ คดิอะไรไมอ่อก รู้แค่ 



44 | โ ร ส  

 
ตอนนีส้ขุจนล้น เธอก าลงัเดทกบัพ่ีอิฐ  

ฝันท่ีเป็นจริง!!! กร๊ีด...ดด..ดด..ด.ด.ด... 
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“จะด่ืมอะไร” อิศราถามหญิงสาวท่ีนัง่ยิม้น้อยยิม้ใหญ่อยู่ข้าง ๆ 
ทา่ทางเธอดมีูความสขุเหลือเกินจนเขาอดยิม้ด้วยความเอ็นดไูมไ่ด้ แคเ่ขา
ตกลงจะลองมองเธออย่างผู้หญิงคนหนึ่งก็ท าให้เธอมีความสขุได้ขนาดนี ้
หากครบหนึง่เดือนแล้วเขาตกลงเป็นคนรักของเธอ หญิงสาวจะมีความสขุ
แคไ่หนนะ 

เฮ้ย! ไออิ้ฐ หยดุเลย แกจะตอบปฏิเสธเมื่อครบก าหนดหน่ึงเดือน
จ าไม่ได้หรือไง  ชายหนุ่มเอ็ดตนเองในใจ จะไปคิดท าไมว่าเธอจะมี
ความสขุแคไ่หน เพราะเขาไมไ่ด้ตัง้ใจจะตกลงตอบรับความรักจากเธออยู่
แล้ว เขาไม่คิดว่าเวลาแค่เดือนเดียวจะท าให้เขาเปล่ียนความรู้สึกท่ีมีตอ่
เธอจากน้องสาวเป็นคนรักได้หรอก  

แลว้ท าไมนอ้งชายเอ็งตืน่ เสียงเล็ก ๆ ในหวัถามขึน้  
มนัเป็นแค่ปฏิกิริยาทางกาย ไม่มีความหมายอะไร เสียงท่ี 
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พยายามจะใหญ่กวา่ตอบ เสียงท่ีชายหนุม่บอกตนเอง เขาไมเ่คยคดิอะไร 
กบัเธอ และจะไมมี่วนัคดิอะไร 

“พ่ีอิฐ...พ่ีอิฐคะ!” บษุราคมัต้องเรียกซ า้พร้อมขึน้เสียงดงั เพราะดู
เหมือนคนท่ีก าลงัจะสัง่เคร่ืองด่ืมจะหลุดเข้าไปในเมนูตรงหน้า เรียกก็ไม่
หนัจนต้องตะโกน อิศราสะดุ้งก่อนจะหนัมาถามคนนัง่ข้าง ๆ หน้าเหลอ
หลา  

“เออ่... พลอยวา่อะไรนะ”  
“พลอยบอกวา่พลอยเอาพนัช์ก็ได้คะ่”  
“อ้าว ไหนก่อนหน้านีโ้วยวายจะกินเหล้า”  
“ยายอินต่างหากล่ะคะ” ก็ตอนนีไ้ม่ต้องท าตามแผนของยายอิน

แล้วเพราะพ่ีอิฐตกเป็นของเธอในเบือ้งต้นแล้ว หญิงสาวจึงคิดว่าไม่
จ าเป็นต้องด่ืมเพ่ือแกล้งเมาแล้วเลือ้ยชายหนุ่ม แตเ่อ๊ะ! เธอยงัต้องเลือ้ย
เขาอยู่หรือเปล่านะ ชักจะไม่แน่ใจ คนติวก็ไม่อยู่ หญิงสาวจึงตดัสินใจ
เอาไว้ก่อน คืนนีแ้ค่มีเขานัง่ด่ืมอยู่ข้าง ๆ เธอก็มีความสุขแล้ว เธอมีเวลา
ตัง้เดือนน่ีนะ ไว้ปรึกษากบัยายอินก่อนแล้วคอ่ยปฏิบตัิการในคราวหน้าก็
ยงัไมส่าย  

เม่ือพนักงานน าเคร่ืองด่ืมมาเสิร์ฟ และวงดนตรีแสดงสดก็เร่ิม
บรรเลงเพลงรักจังหวะอ่อนหวาน คลอไปกับบรรยากาศอันน่าร่ืนรมย์ 
บษุราคมัตดัสินใจถามในสิ่งท่ีคาใจ  

“ท าไมพ่ีอิฐถึงยอมเดทกบัพลอยละ่คะ” 
“ไมดี่หรือไง” ชายหนุม่ถามด้วยทา่ทางสบาย ๆ  
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“ก็ดี แตพ่ลอยก็สงสยั พลอยตามพ่ีอิฐมาตัง้หลายปีพ่ีอิฐไมเ่คย 
หนัมามองพลอย แตท่ าไมวนันีถ้ึงตกลงให้โอกาสพลอยง่าย ๆ” ก็แคส่งสยั 
วา่เป็นเพราะชดุสดุโป๊ของยายอินหรือเปล่าเทา่นัน้เอง แฮ.่.. 

“ก็พลอยบอกวา่พ่ีไมเ่คยให้โอกาสพลอยน่ี”  
“ก็จริงน่ีนา” หญิงสาวว่าพร้อมขว้างค้อนวงใหญ่ เขาปฏิเสธโดย

ไมค่ดิจริง ๆ น่ี 
          “พ่ีก็เลยตกลงเดทกบัพลอยไง พลอยจะได้วา่ไมไ่ด้วา่พ่ีปฏิเสธทัง้ ๆ 
ท่ียงัไมล่อง”  

“พ่ีอิฐตัง้ใจจะปฏิเสธพลอยหรือคะ” ถามเสียงสูง ตาเบิกกว้าง 
ก่อนท่ีจะน า้ตาคลอ ในอกในใจปวดหนึบ จะมีประโยชน์อะไรถ้าเขาตัง้ธง
ไว้แล้ววา่จะปฏิเสธเธอเม่ือครบหนึง่เดือน  

“ไม่ได้ว่างัน้เสียหน่อย” ชายหนุ่มว่า แตอ่ดสะดุ้งในใจไม่ได้ ก็เขา
ตัง้ใจไว้แบบนัน้น่ีนะ 

“ถ้างัน้ ระหว่างนีพ่ี้อิฐสัญญาได้ไหมคะว่าจะมองพลอยอย่าง
ผู้หญิงคนหนึง่ ไมใ่ชน้่องสาว ไมใ่ชเ่พ่ือนยายอิน” 

“พลอยคิดว่าพลอยจะเปล่ียนใจพ่ีได้หรือ” ชายหนุ่มไม่ได้ให้
สญัญา หากถามกลบัด้วยน า้เสียงจริงจงั จนคนถูกถามรู้สึกหนาวเยือก 
นัน่สินะ เธอจะเปล่ียนใจเขาได้หรือเปลา่ ถ้าเขาไมไ่ด้ชอบผู้หญิง ตอ่ให้ใช้
เวลามากกวา่หนึง่เดือนก็คงไมส่ามารถเปล่ียนแปลงอะไรได้  

“พ่ีอิฐ... ไมช่อบผู้หญิงหรือคะ” นัน่! คนปากตรงกบัใจถาม 
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ค าถามท่ีอยู่ในใจออกไปอย่างแทบไม่รู้ตวั ตอนแรกก็ตกใจกับสิ่งท่ีพูด
ออกไป แต่เม่ือเห็นคนถูกถามหัวเราะราวกับขบขันเสียเต็มประดาจึง
พอใจชืน้ขึน้บ้าง เขาไม่โกรธเป็นฟืนเป็นไฟก็แสดงว่าอย่างน้อยเธอคง
ไมไ่ด้สะกิดปมอะไรของเขา  

“ไปเอาความคดิบ้า ๆ น่ีมาจากไหน” เขาถามทัง้ ๆ ท่ียงัหวัเราะไม่
หยุด ยิ่งมองหน้าซ่ือ ๆ ตาใส ๆ นั่นยิ่งท าให้ชายหนุ่มรู้สึกเอ็นดูกับ
ความคดิบ้า ๆ ของเธอ คดิได้อยา่งไรวา่เขาไมช่อบผู้หญิง  

“ก็... พ่ีอิฐไม่เคยสนใจพลอย แล้วก็... พลอยไม่เคยเห็นพ่ีอิฐมี
แฟน...”  

“พ่ีมีเหตผุลของพ่ี... แต่จริง ๆ แล้วจะเรียกว่าไม่ชอบผู้หญิงก็ได้
แหละ” เขาตอบยิม้ ๆ หากการท่ีเขาเข็ดขยาดกับผู้หญิงจนไม่อยากจะมี
สมัพนัธ์กบัผู้หญิงท่ีไหนอีกเรียกวา่ไม่ชอบผู้หญิง เขาก็คงเป็นคนท่ีไม่ชอบ
ผู้หญิงกระมงั  

ชายหนุ่มไม่ได้รู้ว่าค าพดูของเขาช่วยตอกย า้สิ่งท่ีอินทิราบอกกับ
เธอ พ่ีอิฐอาจจะเป็นเกย์ แง...  

ใบหน้าสวยหวานท่ีก่อนหน้านีย้ังยิม้น้อยยิม้ใหญ่ดูสลดลง
เล็กน้อย แตก็่ไมร่อดสายตาของคนท่ีจบัจ้องอยูก่่อน 

“เป็นอะไรไป” 
“บางทีพลอยก็สงสารตวัเอง”  
“เร่ืองท่ีพ่ีไมรั่บรักพลอยหรือ”  
“คะ่” เร่ืองท่ีพ่ีอิฐอาจจะเป็นเกย์ด้วย ฮือ...  
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“เร่ืองของหวัใจมนับงัคบักนัไมไ่ด้” ชายหนุม่พดูด้วยน า้เสียงเรียบ
เร่ือย  

“ค่ะ พลอยทราบ เหมือนท่ีพลอยบังคับให้ตัวเองหยุดรักพ่ีอิฐ
ไมไ่ด้” ให้รู้ซะบ้างวา่ เขาฝืนรักเธอไมไ่ด้ เธอก็ฝืนหยดุรักเขาไมไ่ด้เชน่กนั  

“พลอยมาปักใจอะไรกับพ่ีนักหนานะ” ชายหนุ่มถามอย่างไม่
จริงจังนัก แต่ก็เป็นค าถามท่ีเขาถามตนเองมาตลอด ไหน ๆ ก็ตกลงจะ
ลองศกึษากนัแล้ว เร่ิมด้วยค าถามนีเ้ลยก็แล้วกนั  

“ความรักมีเหตผุลด้วยหรือคะพ่ีอิฐ” ฉึก! ค าถามง่าย ๆ ท่ีท าเอา
เขาแทบพดูไมอ่อก ใช.่.. ความรักไมมี่เหตผุลเลย เขารู้ดี... 

“พ่ีขอโทษพลอยส าหรับท่ีผา่นมานะ หนึง่เดือนตอ่จากนีพ่ี้สญัญา
ว่าจะไม่มองความรักของพลอยเป็นเร่ืองเล่น ๆ อีก” ค าพูดของชายหนุ่ม
ท าให้คนฟังเงยหน้าขึน้มองเขา สายตาจึงสบกบัดวงตาคมเข้มท่ีจ้องมอง
อยู่ก่อน ประกายตาอ่อนโยนท่ีเขาส่งมาให้ท าให้หญิงสาวอุ่นไปทัง้ใจ แม้
มนัจะเป็นประกายของความเอือ้เอ็นดอูย่างพ่ีชายมองน้องสาวเจือความ
สงสารท่ีเธอเฝ้ารักเขาอยู่ข้างเดียว แต่อย่างน้อยเขาก็ไม่เคยเกลียดเธอ 
บุษราคมัเช่ือว่าถ้าเพียงแค่ชายหนุ่มเปิดใจ ตวัเธอเองจะสามารถท าให้
เขาเปล่ียนความรู้สกึอยา่งพี่น้องมาเป็นชายหญิงได้อยา่งแน่นอน 

สองหนุ่มสาวนั่งฟังเพลงอยู่ด้วยกันจนเลยเท่ียงคืนไปเล็กน้อย 
เม่ือเปิดใจมองหญิงสาวอย่างผู้หญิงคนหนึ่ง อิศราพบว่าบุษราคัมเป็น
เพ่ือนคยุท่ีท าให้เขาเพลิดเพลินกบัค ่าคืนนัน้ได้ดีทีเดียว แม้หญิงสาวจะยงั
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อายุไม่มาก เพิ่งเรียนจบ และประสบการณ์ชีวิตยังน้อย แต่เธอก็ดูมี
ความคิดความอ่านท่ีน่าสนใจและเป็นผู้ ใหญ่ ไม่ใช่วัยรุ่นท่ีไล่ตามเขา
อยา่งเดก็ท่ีต้องการเอาชนะอยา่งท่ีเขาเคยคิดวา่เธอเป็น 

ดูเหมือนว่าคืนนีช้ายหนุ่มจะได้รู้จักบุษราคัมมากกว่าในเวลา
หลายปีท่ีผ่านมาด้วยซ า้ เพราะเม่ือเธอพยายามจะเปล่ียนเขาจากพ่ีชาย
ให้เป็นคนรัก ก็ท าให้เขาตีตวัออกหา่งและไมเ่คยให้ความสนใจเธอมากไป
กวา่เดก็ข้างบ้าน เพ่ือนของน้องสาว ท่ีไลต่ามบอกรักเขาอยา่งนา่ร าคาญ  

“พลอยมีความสขุจงัเลยคะ่พี่อิฐ”  
“หืม”  
“เราไมไ่ด้นัง่คยุกนัแบบนีม้าหลายปีเลยนะคะ” หญิงสาววา่พร้อม

เงยหน้าขึน้ยิม้อยา่งเศร้าสร้อยให้กบัชายหนุม่ ก่อนจะพดูตอ่ 
“พลอยคดิถึงพ่ีอิฐคนเดิม พ่ีชายคนดีท่ีตามดแูลพลอยกบัยายอิน

มาตลอด แต่ก็เป็นความผิดของพลอยเองท่ีท าให้ทุกอย่างกลายมาเป็น
แบบนี ้ท าให้พ่ีอิฐไม่อยากสนิทสนมกับพลอยอีก”  แม้หญิงสาวจะพูด
เร่ือย ๆ ไมไ่ด้มีส าเนียงแดกดนั หากค าพดูง่าย ๆ นัน่กลบับาดลกึเข้าไปใน
ใจของคนฟัง เขารู้สกึราวกบัว่า ในระยะเวลาท่ีผ่านมา เขาก่อก าแพงหนา
แล้วทิง้เด็กสาวท่ีเขาเคยเอ็นดใูห้นัง่อยู่ภายนอกอย่างเดียวดาย ไม่ว่าเธอ
จะพยายามเพียงใด ก็ไม่เคยเข้าถึงตวัเขาหลงัก าแพงท่ีเขาสร้างขึน้มาได้
เลย  

อยา่งไมรู้่ตวั อิศรายกแขนขึน้โอบไหล่คนนัง่เคียงแล้วกระชบัอ้อม
แขนอยา่งจะชว่ยขบัไลค่วามเปล่ียวเหงาท่ีเธอรู้สกึในชว่งเวลาท่ีผา่นมาให้ 
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จางหาย ชายหนุม่ก้มลงบอกกบัคนในอ้อมแขนเสียงแผว่หากหนกัแน่น 
“ขอโทษส าหรับท่ีผ่านมา ตอ่ไปนีพ่ี้สญัญาว่าจะไม่ทิง้พลอยแบบ

นัน้อีก ไม่ว่าหลังจากหนึ่งเดือนนีค้วามสัมพันธ์ของเราจะเป็นยังไง แต่
พลอยจะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตพ่ีเสมอและตลอดไป ขอโทษจริง ๆ ท่ีทิง้
พลอยมานาน” สิน้ค าของชายหนุ่ม บุษราคมัถึงกับโผซบอ้อมอกกว้าง
พร้อมน า้ตาท่ีไหลพราก 

พ่ีอิฐพดูซึง้แบบนี ้พลอยก็น า้ตาแตกสิคะ ฮือ... 
“ง่วงหรือยงั” ชายหนุม่ถามคนท่ีเร่ิมตาปรอย บษุราคมัฝืนยิม้ทัง้ท่ี

ตาแทบปิด หญิงสาวตอบเสียงเบา พยายามกลัน้หาวหากก็ล าบากเต็ม
ทน เพราะตอนนีเ้ลยเวลานอนปกติไปนานโข แต่เพราะได้นัง่อยู่กับพ่ีอิฐ 
จึงท าให้หญิงสาวอยากจะนัง่อยู่ตรงนีใ้ห้นานท่ีสดุ ไม่อยากให้เวลาท่ีต้อง
แยกจากกนัมาถึงเลย 

“นิดหนอ่ยคะ่”  
“ไมน่ิดหนอ่ยละ่ ดซูิ แทบจะลืมตาไมข่ึน้แล้ว พ่ีวา่กลบักนัดีกวา่”  
“เด๋ียวสิคะ พลอยยังไม่อยากกลับเลย อยากอยู่กับพ่ีอิฐแบบนี ้

นาน ๆ” หญิงสาวเผยความใจในไปจนหมดสิน้ ท าให้คนฟังถึงกบัยิม้อย่าง
เอ็นด ู

“พดูเหมือนจะไมไ่ด้เจอกนัอีกอย่างนัน้ละ่ เดี๋ยวพรุ่งนีพ่ี้พาออกไป
หาอะไรกิน” ความรู้สึกอยากชดเชยท่ีเขาเย็นชากับเธอมานานท าให้ชาย
หนุม่เสนอ และก็ต้องยิม้อยา่งพอใจเมื่อคนตาปรือท าท่าจะหลบัมิหลบั –  
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แหลเ่บกิตากว้าง 

“จริงหรือคะพี่อิฐ อยา่ล้อพลอยเลน่นะ”  
“ล้อเลน่ได้ไงไมใ่ชเ่ดก็ ๆ แล้ว” 
“งัน้กลบักนัเลยก็ได้คะ่ พลอยง่วงจนจะหลบัอยูแ่ล้ว” หญิงสาว 

สารภาพ ซึง่เรียกเสียงหวัเราะจากคนฟังได้ทนัที 
“งัน้ก็ไปกนัเถอะ เดนิไหวไหม”  
“ถ้าไม่ไหวพ่ีอิฐจะอุ้มพลอยหรือคะ” น่ี อย่าเปิดช่องเชียวนะพ่ีอิฐ 

หญิงสาวคิดในใจอย่างร่ืนรมย์ มองเห็นชายหนุ่มมองมาเหมือนจะค้อน 
ยิ่งท าให้หวัเราะคกิคกัอยา่งอารมณ์ดี  

“เดินไม่ไหวจะทิง้ให้นอนอยู่น่ี” อิศราตอบหน้าตาย แล้วก็ต้อง
กลัน้ยิม้เม่ือคนอารมณ์ดีเม่ือสกัครู่หน้าง า้ บน่พมึพ า 

“ใจร้าย...”  
“ไปเร็ว” ชายหนุม่ลกุขึน้แล้วยืนรอ ท าทา่ทางให้หญิงสาวก้าวเดิน

ก่อน บุษราคัมก้มลงมองมือใหญ่แล้วกัดริมฝีปากอย่างพยายามห้าม
ตวัเอง ห้าม... ไมใ่ห้ขอเดนิจบัมือเขา เพราะเกรงเหลือเกินวา่เขาจะปฏิเสธ 
แค่ท่ีได้นัง่อยู่กับเขาทัง้คืนน่ีก็เกินฝันไปมากแล้ว หากวนัใดท่ีเขารู้สึกว่า
เขาและเธอควรจะเดนิจบัมือไปด้วยกนั เขาก็คงจะย่ืนมือมาเอง  

ท าไมพ่ีอิฐไมจ่บัมือพลอยละ่คะ... 
การจราจรช่วงดึกค่อนข้างบางเบา ท าให้ใช้เวลาไม่นาน อิศราก็

พารถเข้าไปจอดยงัโรงรถหน้าบ้าน ก่อนท่ีจะหนัไปมองคนท่ีนอนคอพับ
คอออ่นอยู่บนเบาะท่ีนัง่ผู้ โดยสาร ชายหนุม่พิศมองใบหน้าท่ีหลบัพริม้ราว
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เด็ก ๆ ด้วยความรู้สึกเอือ้เอ็นด ูเป็นความรู้สึกอนัคุ้นเคยท่ีเขามีตอ่เธอมา
นับตัง้แต่วันแรกท่ีได้พบกัน หากวันนีเ้ขากลับมองเธอด้วยสายตาท่ี
แตกตา่งออกไปจากเดมิ 

เรือนร่างระหงสมสว่นในชดุเสือ้ผ้าเย้ายวนถกูหอ่หุ้มด้วยเสือ้แขน 
ยาวของเขา ใบหน้าเรียวตามธรรมชาตินัน้เอียงพบัอยู่บนเบาะ ดวงตาท่ี
ปกติจะกลมโตหลับสนิทมองเห็นแพขนตางอนหนา แม้เปลือกตาจะถูก
แตง่แต้มด้วยเคร่ืองส าอางคอ่นข้างเข้มหากชายหนุ่มก็ รู้ว่าขนตาท่ีเห็นอยู่
ตรงหน้าเป็นขนตาธรรมชาติ ไม่ใช่ขนตาปลอมอย่างท่ีสาว ๆ สมยันีช้อบ
ติดกัน ใบหน้าดูเนียนใสด้วยการแต่งหน้าอย่างประณีต เห็นแล้วก็
อยากจะจบัมาล้างหน้าให้หมดจดนกั เขารู้ว่าเธอมีผิวแก้มท่ีเนียนใส ไม่
จ าเป็นต้องแต่งหน้าปกปิดความงามตามธรรมชาติเลย สายตาของชาย
หนุ่มระเร่ือยลงมาถึงริมฝีปากอ่ิมท่ีแต่งแต้มด้วยลิปสติกสีอ่อนระเร่ือ
เคลือบด้วยลิปกลอสมองดนูา่... เออ่... นา่จบู...  

เฮ้ย! เขาคดิอะไรออกไป ไหนวา่ไมส่นใจ แล้วความคดินีผ้ดุขึน้มา
จากสมองส่วนไหน อิศราสะบดัศีรษะขับไล่ความคิดแปลก ๆ ท่ีเกิดขึน้
หลงัจากท่ีพิจารณาคนหลบัเพียงชัว่ขณะ คงเป็นเพราะบรรยากาศในคืน
นีก้ระมงั ชายหนุม่พยายามหาเหตผุลให้ความรู้สกึแปลก ๆ ของตน  

ขณะก าลังจะเอือ้มมือปลุก คนหลับก็ลืมตาขึน้มาอย่างไม่มี
สญัญาณเตือน 

“พ่ีอิฐ...” บษุราคมัพมึพ าเบา ๆ เม่ือลืมตาขึน้มาแล้วเห็นใบหน้า 
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ของชายหนุม่อยูห่า่งออกไปไมก่ี่นิว้  

“ต่ืนแล้วหรือ” คนแอบมองถามเก้อ ๆ  
“ถึงบ้านแล้วหรือคะ” 
“ถึงบ้านพ่ี ไป เด๋ียวพ่ีจะเดินไปส่ง” เขาว่าก่อนจะลงจากรถแล้ว

เดินอ้อมมาเปิดประตูฝ่ังท่ีนั่งผู้ โดยสาร ยืนรอจนคนท่ีอยู่ข้างในก้าว
ออกมายืนเคียงจึงปิดประตรูถแล้วผายมือให้หญิงสาวออกเดินน า ก่อนท่ี
จะเดนิตามและก้าวขึน้ไปเดนิเคียง 

ทัง้สองเดินไปตามทางเดินแผ่นหินข้างตวับ้านก่อนท่ีจะลอดผ่าน
ประตูท่ีเปิดสู่ บ้านอีกหลังซึ่งอยู่ติดกัน เดินต่อไปอีกเพียงไม่ ก่ี ก้าว 
บษุราคมัก็หนัมาบอกคนท่ีเดินมาด้วย 

“ขอบคณุนะคะพ่ีอิฐ คืนนีพ้ลอยมีความสขุมาก”  
“เข้าบ้านดี ๆ นะ” 
“ไนท์คะ่พี่อิฐ” หญิงสาวกลา่วลา อยากท ามากกว่าแคก่ล่าวราตรี

สวสัดิ ์แตท่ าได้เพียงแคค่ดิ 
“ฝันดีครับ” ชายหนุ่มกล่าว ยืนรอจนหญิงสาวเข้าบ้านเรียบร้อย 

จงึเดนิกลบัไปยงับ้านของตน 
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“แกว่าอะไรนะ!” อินทิราถามเสียงสูง ดวงตาเบิกมองคนท่ีนอน
ยิม้น้อยยิม้ใหญ่ด้วยท่าทางมีความสุขอยู่บนเตียงอย่างไม่ค่อยอยากจะ
เช่ือในสิ่งท่ีได้ยิน 

“ฉนับอกวา่ฉนัก าลงัเดทกบัพ่ีอิฐ ชดัยงัคะ”  
“จริงดิ เป็นไปได้ยงัไง ฉันแคห่ายไปไม่ก่ีชัว่โมงแกจะจดัการพ่ีอิฐ

ซะอยูห่มดั”  
“อ้าว เ พ่ือนก็มีความสามารถเหมือนกันนะคะ” บุษราคัม

ลอยหน้าลอยตาซึ่งดูน่าหมั่นไส้นักในสายตาคนมอง พูดมาได้ว่ามี
ความสามารถ ตามพ่ีอิฐมาก่ีปีก็ได้แต่แห้วไปรับประทาน หากพ่ีอิฐจะ
ยอมเดทกับยายน่ีจริง ๆ ก็ต้องเป็นเพราะแผนการของอินทิราอย่าง
แนน่อน  

“แสดงวา่แผนของฉนัได้ผล” อินทิราพดูตามท่ีคดิ ก็จะมีเหตผุล 
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อะไรอีกเล่าท่ีจะท าให้พ่ีอิฐยอมคบกบัยายพลอย แตแ่หม... พ่ีชายเธอน่ีก็
ห่ืนใชเ่ลน่ เจอนมหนอ่ยเดียวถึงกบัใจออ่น รู้งีบ้อกให้ยายพลอยอ่อยไปตัง้
นานละ 

“ได้ผลบ้าอะไร พ่ีอิฐแทบจะฆ่าฉันหมกผับ” บุษราคมัค้อนขวับ 
ยงัจ าความรู้สกึสกึเสียวสนัหลงัวาบได้อยูเ่ลย   

“ใช้อะไรฆ่ายะ แหม...” อินทิราแดกดนัเชิงล้อ น่าสนใจว่าพ่ีชาย
เธอจะใช้อะไร ‘ฆ่า’ ยายน่ี ถึงได้ตกลงเดทกันทัง้ ๆ ท่ีไม่มีว่ีแววมาก่อน 
สงกะสยัฆา่เสร็จสง่ตรงถึงสวรรค์เลยละ่มัง้นะ่ 

“ฆ่าจริง ๆ แกไม่เห็นหน้าพ่ีอิฐตอนนัน้น่ี ผู้ชายคนนัน้แผ่นแน่บไม่
หนัหลงัเลย” บษุราคมัยืนยนัพลางท าคอยน่ 

“เลา่มา” 
“ก็พอแกกับพ่ีภูมิไปแล้ว ผู้ ชายคนนัน้ก็มานั่งกับฉัน อย่างใกล้ 

เหมือนนั่งโอบเลย อึดอัดจะตาย สักพักพ่ีอิฐกลับมาก็ท าหน้าเหมือน
พร้อมฆ่าคน แล้วผู้ชายคนนัน้ก็หนัมาขอโทษ บอกว่าไม่รู้ว่าฉันเป็นเด็ก
เส่ียแล้วก็ทิง้ฉันให้เผชิญชะตากรรมอยู่คนเดียวเลย” สิน้ค า อินทิราถึงกับ
หวัเราะลัน่  

“แกเป็นเด็กเส่ีย... เส่ียพ่ีอิฐน่ะ” อินทิราถามทัง้ ๆ ท่ียงัหวัเราะไม่
หยดุ 

“อือ... ข าใช่ป่ะ พ่ีอิฐก็ข า ไอ้ท่ีเหมือนจะฆ่าคนเลยไม่ฆ่าแล้ว หนั
มาคบกนัแทน” บษุราคมัวา่พร้อมฉีกยิม้กว้างจนตาหยี  

“อะไร ง่าย ๆ แบบนีเ้ลย” 
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“เปลา่ ฉนัแคร่วบรัดตดัความ” บษุราคมัวา่พร้อมหวัเราะคกิคกั 
ถกูใจท่ีแกล้งเพ่ือนได้ รู้นะว่าอยากรู้ เลยแกล้งกัก๊เล่น ๆ สมน า้หน้าอยาก
มาวา่เธอไมมี่ความสามารถท าไม 

“กวน...” คนถกูกวนวา่พร้อมค้อนเพ่ือนแทบตากลบั 
“เอา ๆ ไม่กวนแล้วก็ได้ ก็ไม่มีอะไรมาก พ่ีอิฐก็เทศน์ฉันท่ีแต่งตวั

โป๊ ฉันเลยบอกว่าถ้าพ่ีอิฐยอมคบกับฉัน ฉันจะแตง่ตวัเรียบร้อยตามใจพ่ี
อิฐเลย”  

“พ่ีอิฐก็ตกลง” อินทิราถามเสียงสงู 
“อือ ฉันขอเวลาเดือนเดียว ถ้าพ่ีอิฐไม่ตอบตกลงเป็นแฟนกัน

ภายในหนึ่งเดือนนี ้ฉันก็จะเลิกยุ่งกบัพ่ีอิฐ จะเตรียมปีนคานอย่างทรนง” 
วา่พร้อมกบัเชิดหน้าประกอบ  

“เฮ้ย ไมไ่ด้! มาถงึขัน้นีแ้ล้วห้ามยอมแพ้เดด็ขาด” อินทิราวา่ ในใจ
อดแปลกใจไม่ได้ท่ีพ่ีชายยอมเดทกับบุษราคัม แต่นั่นก็ถือว่าเป็นการ
เร่ิมต้นท่ีดี และเวลาหนึ่งเดือนท่ีมีนี ้เพ่ือนของเธอจะต้องท าให้ส าเร็จ ไม่
วา่จะต้องลงทนุแคไ่หนก็ตาม  

“โธ่อิน แคพ่ี่อิฐให้โอกาสฉันก็ดีใจแล้ว ถ้าพ่ีอิฐยงัยืนยนัว่าไม่รู้สกึ
อะไรกบั ฉนัก็จะยอมแพ้แล้วละ่ อีกอยา่ง...  บางทีพ่ีอิฐอาจจะเป็นเกย์จริง 
ๆ ก็ได้ ซึง่ถ้าเป็นแบบนัน้ ไมว่า่ฉนัจะท ายงัไงก็คงเปล่ียนใจพ่ีอิฐไมไ่ด้” 

“เร่ืองเป็นเกย์ตดัไปได้เลย” อินทิราว่าอย่างแทบไม่ต้องคิด หาก
คนฟังสงัเกตสกันิดคงจะเห็นวา่ใบหน้าของคนพดูเร่ือสีขึน้ แตเ่พราะ 
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ความคดิมวัแตวุ่น่วายกบัเร่ืองท่ีก าลงัคยุกนัอยูจ่งึท าให้บษุราคมัมองไม่ 
เห็นความผิดปกตติรงหน้า  

“อ้าว ท าไมล่ะ เม่ือคืนแกยังสวดพ่ีภูมิท่ีมาเท่ียวกับพ่ีอิฐอยู่เลย 
ท าไมวันนีม้าตดัเร่ืองเกย์ไปแล้วล่ะ” บุษราคมัถามอย่างงงงวย อินทิรา
เป็นเจ้าของความคิดท่ีว่าพ่ีอิฐอาจจะเป็นคูเ่กย์กบัพ่ีภูมิแท้ ๆ จนท าให้เธอ
พลอยคิดมากตามไปด้วย แล้วเพียงแค่ข้ามคืนเกิดกลับค าเสียแล้ว แต่
ความรู้สกึของเธอมนักลบัมาง่าย ๆ แบบนีไ้มไ่ด้นะ 

“เออน่า เอาเป็นว่าพ่ีอิฐไม่ได้เป็นเกย์ก็แล้วกัน” อินทิราตัดบท 
อยา่มาถามหาเหตผุลได้ไหม คนยิ่งอยากลืม ๆ มนัอยู ่ 

“แน่ใจได้ยงัไง” บษุราคมัยงัไม่ยอมแพ้ เธออตุส่าห์คิดมากอยู่ตัง้
หลายวัน สงสารตัวเองท่ีต้องแย่งผู้ ชายกับผู้ ชายอ่ืนเพราะยายอินเอา
ความคดิน่ีมาใสห่วั แล้วคราวนีจ้ะมาบอกให้เลิกคดิง่าย ๆ ได้อยา่งไรกนั 

“แน่ใจก็แล้วกันน่า แกไม่ต้องคิดมากแล้ว พ่ีอิฐแมนทัง้แท่ง ร้อย
เปอร์เซ็นต์ ไม่ต้องพิสจูน์แล้ว แคห่าทางให้พ่ีอิฐตกเป็นของแกก็พอ” อินทิ
ราวา่ หญิงสาวนิ่งไปสกัพกัก่อนจะเบกิตาโต ถามน า้เสียงตื่นเต้น 

“แกเลือ้ยป่ะเมื่อคืน”  
“เปลา่”  
“อ้าว ไมเ่ลือ้ยแล้วพ่ีอิฐยอมคบกบัแกได้ไง”  
“พ่ีอิฐบอกว่าไม่อยากให้ฉันพูดได้ว่าปฏิเสธทัง้ท่ียังไม่ได้ลอง ก็

เลยลองก่อน... แล้วอาจจะปฏิเสธทีหลงัล่ะมัง้” ปลายประโยคเสียงแผ่ว 
แม้อิศราจะยอมเดทกบัเธอ แตเ่ขาก็ไมไ่ด้มีท่าทางอะไรท่ีบอกว่าเขาสนใจ
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เธออย่างผู้หญิงคนหนึ่งเลย บางทีพอครบก าหนดเวลาท่ีเธอขอ เขาก็คง
จะปฏิเสธความรักของเธอแล้วตอนนัน้เธอก็จ าเป็นต้องรักษาสญัญาว่า
จะไมร่บกวนเขาอีกตอ่ไป คดิแล้วก็เศร้าจงัเลยแฮะ  

“แกเป็นไรน่ะ สลดเชียว” อินทิราถามเม่ือสังเกตเห็นสีหน้าท่ี
เปล่ียนไปของเพ่ือน เม่ือตะก๊ียงัเหมือนทานตะวนัเจอแดดอยู่เลย ตอนนี ้
กลบัเฉาเหมือนผกัขาดน า้เสียแล้ว 

“ฉันคิดว่าพอครบเดือน พ่ีอิฐคงจะปฏิเสธฉันเหมือนเดิมแหละ
อิน”  

“อ้าว ท าไมคดิแบบนัน้” 
“ไมรู้่สิ พ่ีอิฐไมเ่ห็นมีทีทา่อะไรเลย”  
“แหม เดทแรก แกจะเอาอะไรมากมาย” 
“แคจ่บัมือยงัไมมี่เลยนะ” บษุราคมัวา่ ก็ตกลงจะท าความรู้จกักนั

ให้มากขึน้แล้ว มนัไมต้่องจบัมือกนัเดนิหรือไง 
“แกดีใจเถอะ พ่ีชายฉันเป็นสุภาพบุรุษ ท่ีฉันอ่านมานะ เขาบอก

ว่าในเดทแรก ไม่ควรจะแตะเนือ้ต้องตวักนัมากกว่าท่ีจ าเป็น มนัแสดงให้
เห็นถึงการให้เกียรตกินั”  

“แคจ่บัมือก็ไมไ่ด้หรือ”  
“ไม่ได้!” อินทิราตอบน า้เสียงหนักแน่น รู้สึกพอใจอยู่ลึก ๆ ท่ี

พ่ีชายไมฉ่วยโอกาสเอากบับษุราคมั... ไมเ่หมือนใครบางคน... ฮึ! 
“แล้วเม่ือไหร่จะได้” ถึงแม้จะไมค่อ่ยมัน่ใจวา่เพ่ือนจะรู้จริงอยา่งท่ี 
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อ้าง แต่เพราะอินทิราเป็นท่ีปรึกษาเพียงคนเดียวท่ีเธอมี และยายอินก็
อา่นนิตยสารหวันอกพวกนัน้มากอยา่งท่ีพดูจริง บษุราคมัจงึต้องยกให้แม ่
เพ่ือนรักเป็นผู้ เช่ียวชาญไปโดยปริยาย  

“สกัสามส่ีเดทแล้วถ้าพ่ีอิฐยงัไม่ท าอะไรเราค่อยมาคิดหาทางกัน
อีกที”  

“แล้วแผนเดมิละ่”  
“แผนเดมิยกเลิก” อินทิราตอบทนัควนั คนฟังได้แตอ่ทุานอย่างไม่

เข้าใจ 
“อ้าว...” 
“อ้าวอะไร แกน่ีท าไมหวัช้าแบบนี ้แผนเดิมนัน่มนัใช้ในกรณีท่ีพ่ี

อิฐไม่สนใจแก แกเลยต้องอ่อย แต่ตอนนีพ่ี้อิฐยอมเดทกับแกแล้ว เราก็
ต้องใช้วิธีการใหมท่ี่เหมาะกบัสถานการณ์”  

“และวิธีการนัน้คือ?” บษุราคมัถามพร้อมเลิกคิว้  
“ไม่ต้องท าอะไร เป็นตวัของตวัเอง แสดงให้พ่ีอิฐเห็นว่าแกเป็น

ผู้หญิงท่ีควรเอามาเป็นแมพ่นัธุ์ เอ๊ย! เอามาเป็นแมข่องลกู”  
“ขนาดท าอะไรมาตัง้หลายปียงัไม่ส าเร็จ แล้วไม่ท าอะไร มนัจะ

ส าเร็จไหมเน่ีย” คนท่ีพยายามเสนอตวัเป็นแม่พันธุ์  เอ๊ย! แม่ของลูกบ่น
งึมง า 

“เอาน่า แกท าใจให้สบาย ๆ ก่อน ตอนนีแ้กก็ไปนัน่ไปน่ีกับพ่ีอิฐ 
ยงัไม่ต้องคาดหวงัอะไรมาก ท าความคุ้นเคยกนัสกัพกัในฐานะชายหนุ่ม
กับหญิงสาว ฮึย้ เขินอ่ะ!” ท้ายประโยคอินทิรายกสองมือขึน้ประคอง
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ใบหน้าแล้วท าตาปริบ ๆ ท าท่าเขินอาย บุษราคัมถึงกับส่ายหน้ากับ
ทา่ทางนัน้ของแมเ่พ่ือนรัก  

“วา่แตคื่นนีจ้ะไปไหนกนั” อินทิรากระแซะถาม  
“ไมรู้่สิ พ่ีอิฐบอกวา่จะพาไปหาไรกิน” เม่ือคดิวา่คืนนีจ้ะได้ออกไป

รับประทานอาหารเย็นกับชายหนุ่มอีก คนท่ีเพิ่งท าหน้าสลดไปเม่ือกีก็้
กลบัมายิม้กว้างได้อีกครัง้ แคค่ดิก็มีความสขุแล้ว ไมอ่ยากจะคิดว่าพอถึง
เวลาไปจริงเธอจะมีความสขุแคไ่หน 

“พร้อมป่ะ” อินทิรากระซิบกระซาบ น า้เสียงมีเลศนยั 
“พร้อมอะไร” งงจริง ๆ กับท่าทางของแม่เพ่ือนรัก ท าไมต้อง

กระซิบ 
“ก็พร้อมไง แบบ... เผ่ือมีเฟิร์สคสิอะไรแบบเนีย้” อินทิราตอบแล้ว

หวัเราะคิกคกั ส่วนคนฟังถึงกบัร้อนซู่ไปทัง้หน้า เขินอายขึน้มาอย่างห้าม
ไม่ได้เม่ือคิดตามค าพดูของเพ่ือน เธอกบัพ่ีอิฐน่ีนะจะคิส หืม แคค่ิดก็เขิน
แล้ว แตก็่อดคดิตามไมไ่ด้ หากมีโอกาสนัน้จริง ๆ มนัจะเป็นอยา่งไรนะ 

“แน่ะ ตาลอย ๆ” อินทิราแซวกลัว้หวัเราะ บุษราคมัถึงค้อนขวับ 
มาพดูให้เพ้อแล้วมาแซวกนัท าไมยายอินน่ี  

“อยากรู้จังเลยเนอะอินว่ามันจะเป็นยังไง” บุษราคัมพูดด้วย
น า้เสียงเพ้อ ๆ หญิงสาวมวัแตห่มกมุน่กบัความคิดของตนจนไม่ได้สงัเกต
ว่าคนหน้าเป็นท่ีแซวเธออยู่เม่ือสกัครู่เงียบเสียงลงพร้อมหลบุตาลงต ่า ซึ่ง
ก็คงมีแตเ่จ้าตวัคนเดียวเทา่นัน้ท่ีรู้เหตผุลในอาการนัน้ของตน  
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“มันก็ดีแหละ” อินทิราพูดอ้อมแอ้ม ยังคงไม่สบตาอยู่เช่นเดิม 

หากบษุราคมัมีเร่ืองอ่ืนให้สนใจมากกวา่จงึไมไ่ด้ใสใ่จในทา่ทางท่ีแปลกไป
ของเพ่ือนเอาเสียเลย  

“ฉนัไมค่วรถามแกเลยเนอะ แกก็เก่งแตท่ฤษฎีแตย่งัไมเ่คยปฏิบตัิ
เหมือนกนัแหละ” บษุราคมัว่าก่อนจะฉีกยิม้ตาเป็นประกาย “เด๋ียวฉันได้
ลองแล้วจะมาเลา่ให้แกฟังนะ” 

หารู้ไมว่า่ตวัเองจะเอามะพร้าวห้าวมาขายสวนชดั ๆ! 
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อิศราขบัรถเข้ามารับบษุราคมัถึงบ้าน หญิงสาวแตง่ตวัรออยู่แล้ว
หลงัจากท่ีชายหนุม่สง่ข้อความมาบอกเวลาท่ีจะเข้ามารับ เม่ือเห็นรถชาย
หนุม่เลีย้วเข้ามาภายในบริเวณบ้านก็หนัไปยิม้ให้มารดาจนตาหยี  

“พลอยไปนะคะแม่” บอกพร้อมสวมกอดมารดา ก่อนจะเดินแกม
วิ่งไปหาคนท่ีเพิ่งจอดรถแล้วก้าวเข้ามาหาสองแม่ลูก เธอบอกมารดาไว้
แล้ววา่พ่ีอิฐจะมารับออกไปรับประทานอาหารเย็นข้างนอก 

“สวสัดีครับคณุน้า” ชายหนุ่มยกมือไหว้ทกัทายมารดาของหญิง
สาว  

“จะไปท่ีไหนกันหรือจ๊ะ” คุณไพลินถามไปตามมารยาท ไม่ได้
คาดคัน้จริงจัง ด้วยคุ้ นเคยกับการท่ีชายหนุ่มข้างบ้านจะขับรถมารับ
บตุรสาวออกไปนัน่น่ีพร้อม ๆ กบัน้องสาวของเขาอยูเ่สมอ 

“คงแถว ๆ นีล้ะ่ครับคณุน้า ผมจะรีบกลบัมาสง่”  
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“ตามสบายเถอะจ้ะ ถ้าดึกหรือถ้าจะค้างกับยายอินก็โทร. มา

บอกน้าหนอ่ยก็แล้วกนั” หลายหนท่ีบตุรสาวออกไปข้างนอกกบัสองพ่ีน้อง
แล้วไม่กลบับ้านแต่จะโทร. มาบอกว่าจะค้างกับอินทิรา หรือบางที เด็ก
สาวเพ่ือนสนิทของบตุรสาวก็จะมาค้างท่ีบ้านบ้าง ซึ่งคณุไพลินก็ไม่ได้ถือ
เป็นเร่ืองใหญ่ เพราะเห็นกันมาตัง้แตเ่ล็กจนโต และบ้านก็อยู่ติดกันแค่นี ้
เอง จะนอนบ้านนีห้รือบ้านนัน้ ก็ไม่ได้รู้สึกว่าผู้ เป็นบตุรสาวไปเหลวไหลท่ี
ไหน เพราะก็คุ้นเคยกันดีกับผู้ ใหญ่ของบ้านนัน้ ด้วยเป็นเพ่ือนบ้านท่ีมี
ความสมัพนัธ์อนัดีตอ่กนัมาช้านาน 

“ครับผม ไปนะครับคุณน้า” ชายหนุ่มยกมือไหว้พร้อมกล่าวลา 
ก่อนจะเดนิตามหญิงสาวไปยงัรถท่ีจอดอยู ่เม่ือขึน้นัง่กนัเรียบร้อยก็หนัไป
ถามคนท่ีนัง่ยิม้แปน้อยูข้่าง ๆ พร้อม ๆ กบัถอยรถออกจากตวับ้าน  

“อยากกินอะไร” 
“ตามใจพ่ีอิฐค่ะ พลอยอะไรก็ได้” แค่ได้นั่งกินกับพ่ีอิฐพลอยก็

พอใจแล้ว แฮ ่ 
เม่ือได้ยินเช่นนัน้อิศราจึงหันไปตัง้ใจกับการขับรถโดยไม่ได้พูด

อะไรอีก แต่แล้วเสียงเพลงจากวิทยุในรถซึ่งคลออยู่เบา ๆ ท าให้คนท่ีนั่ง
เงียบ ๆ อยูบ่นท่ีนัง่ผู้ โดยสารเร่ิมร้องคลอหงงุหงิง  

How do I     
ฉนัจะท าอยา่งไร  
Get through one night without you   
เพ่ือให้ผา่นค ่าคืนท่ีปราศจากเธอไปได้ 
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If I had to live without you   
หากฉนัต้องอยูโ่ดยไมมี่เธอ 
What kind of life would that be   
ชีวิตฉนัจะเป็นอยา่งไร 
Oh and I, I need you in my arms   
โอ... และฉนั... ฉนัจ าต้องมีเธอในอ้อมแขน 
Need you to hold     
ต้องกอดเธอไว้ 
You’re my world, my heart, my soul1  
เธอคือโลก คือหวัใจ คือวิญญาณ... ของฉนั 
… 
“ชอบเพลงนีห้รือ” ชายหนุม่ถาม 
“คะ่” บษุราคมัหนัไปตอบ อยากจะบอกเขาว่า ฟังความหมายมัน

สิ เธอก าลงัร้องให้เขาตา่งหาก พลอยจะอยู่ได้อยา่งไรหากไมมี่พ่ีอิฐ... 
If you ever leave… หากเธอทิง้ฉนัไป 
อยา่ทิง้พลอยไปไหนนะคะพ่ีอิฐ... 
 
กว่ารถของชายหนุ่มจะน าคนทัง้สองไปถึงจุดหมาย เพลงในรถก็

จบไปหลายเพลง คนร้องคลอก็ร้องบ้างไม่ร้องบ้างแล้วแตว่่าเพลงไหนจะ

                                                   
1 How do I live : LeAnn Rimes 
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ถูกใจ ใบหน้าเนียนใสประดับรอยยิม้ ยิ่งมองคนท่ีท าหน้าท่ีขับรถด้วย
ท่าทางตัง้อกตัง้ใจยิ่งรู้สึกว่าพ่ีอิฐ ‘โคตรหล่อ’ ขึน้ไปอีกหลายเลเวล ยิ่ง
จินตนาการเลยเถิดไปถึงเดก็หญิงเดก็ชายท่ีมีสว่นผสมของเขาและเธอคน
ละคร่ึงว่าจะออกมาน่ารักแค่ไหน ยิ่งท าให้คนแอบคิดยิม้กว้างขวางจน
แทบจะหบุไมล่ง 

“มองอะไร” คนท่ีท าท่าตัง้ใจกบัการมองถนนข้างหน้าถามโดยไม่
หนัมามอง คนคดิไมซ่ื่อถึงกบัสะดุ้ง ไมค่ดิวา่เขาจะรู้วา่เธอแอบมอง  

“เปล่าคะ่” บษุราคมัตอบอ้อมแอ้ม จะให้ตอบว่าอย่างไร ก็เห็น ๆ 
อยู่ว่ามองอะไร... มองว่าท่ีพ่อของลูก... แฮ่ ตอบแล้วก็เสมองออกนอก
หน้าตา่งดรูถราท่ีสวนไปมา ได้ยินชายหนุ่มหวัเราะหึ ๆ แล้วก็เกิดหมัน่ไส้
ขึน้มา ไม่มองก็ได้ ฮึ! รู้ว่าเขารักก็แกล้งเขาได้ อย่ามาตกหลมุรักเขาบ้างก็
แล้วกัน จะเล่นตวัให้หนักเลย บุษราคมับ่นในใจอยู่คนเดียว รู้ล่ะว่ามัน
อาจจะไมมี่วนันัน้ วนัท่ีเขาตกหลมุรักเธอ แตค่นเราก็ต้องมีความหวงัไม่ใช่
หรือไร  

ในท่ีสดุชายหนุ่มก็น ารถเข้าไปจอดยงัลานจอดรถของโรงแรมซึ่ง
ตัง้อยู่ริมแม่น า้เจ้าพระยา ก่อนท่ีจะพาหญิงสาวเดินไปยงัห้องอาหารซึง่มี
สว่นจดัวางอยูด้่านนอก มีวิวแมน่ า้ท่ีมองเห็นเรือลอ่งระเร่ือยอยูห่ลายล า  

“เรียนจบแล้วพลอยจะท าอะไร” ช่วงหนึ่งระหว่างรับประทาน
อาหารกนัอยูช่ายหนุม่ก็ถามขึน้ 

“พลอยอยากหางานท าคะ่ คณุพ่อคณุแม่อยากให้ไปเรียนตอ่ แต่
พลอยอยากมีประสบการณ์การท างานก่อน” อีกอย่าง... ถ้าไปเรียนต่อ
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แล้วพลอยคงไม่ได้เจอพ่ีอิฐ กว่าจะกลบัมาเกิดพ่ีอิฐแตง่งานไปก่อนก็ซวย
สิคะ อนันีต้้องคิดในใจ จะพดูออกไปได้อย่างไรกนั เกิดพ่ีอิฐไหวตวัทนัไล่
ให้เธอไปเรียนตอ่เป็นได้เป่าป่ีตรงนีแ้น ่ 

“อืม พ่ีวา่ก็ดีนะ ท างานก่อนสกัปีสองปีแล้วคอ่ยไปเรียนตอ่ก็ยงัไม่
สาย แตพ่ลอยบอกวา่จะหางานท าหรือ ไมท่ างานกบัคณุน้าละ่”  

“ไม่ล่ะคะ่ พลอยอยากลองหางานด้วยตวัเอง ส่วนท างานกับพ่อ
แม่ เรียนจบกลับมาก็ต้องได้ท าอยู่แล้ว ตอนนีห้าประสบการณ์ท่ีอ่ืนไป
ก่อนดีกว่า” ตอบพร้อมฉีกยิม้ ดีใจท่ีพ่ีอิฐเห็นด้วยกับการท างานหา
ประสบการณ์ก่อนท่ีจะไปเรียนต่อยังต่างประเทศ ดูท่าทางพ่ีอิฐไม่ได้
ระแคะระคายเลยว่าเธอตัง้ใจจะเป็นเจ้าสาวของเขาต่างหาก หาก
ปฏิบตักิารหนึง่เดือนนีส้ าเร็จ เร่ืองเรียนตอ่ก็พบัไปได้เลย  

หลังจากรับประทานอาหารกันเสร็จเรียบร้อย อิศรายกนาฬิกา
ข้อมือขึน้ดเูวลา เม่ือเห็นวา่ยงัไมด่กึก็หนัไปถามคนท่ีนัง่อยูต่รงข้าม 

“อยากไปไหนตอ่หรือเปลา่”  
“ไปเดินเล่นสีลมกนัไหมคะ” หญิงสาวชวน ด้วยท่ีตัง้ของโรงแรม

ท่ีมารับประทานอาหารนีอ้ยู่ไม่ห่างจากถนนสีลม แหล่งท่องเท่ียวของคน
กลางคืนมากนกั บุษราคมัไม่ได้ตัง้ใจจะไปท าอะไรมากไปกว่าเดินเล่นดู
แสงสียามค ่าคืนเท่านัน้ เพราะแค่เพียงได้เดินกับพ่ีอิฐ เธอก็ไม่ต้องการ
อะไรมากไปกวา่นัน้อีกแล้ว  

“ไปส”ิ ชายหนุม่วา่พร้อมท าทา่เรียกพนกังาน เม่ือจดัการจา่ยเงิน 
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ค่าอาหารเรียบร้อย ทัง้สองก็เดินกลับไปยังรถยนต์ของชายหนุ่ม โดยมี
จดุมุง่หมายอยูท่ี่ถนนสีลม  

เม่ือมาถึงจดุหมายพร้อมหาท่ีจอดรถได้เรียบร้อย สองหนุ่มสาวก็
เดนิไปเร่ือย ๆ มุง่หน้าสูต้่นถนนซึง่เป็นแหลง่รวมผบับาร์มากมาย ข้างทาง
มีร้านขายสินค้าหลากหลายท่ีมุง่เน้นขายนกัท่องเท่ียวตา่งชาต ิแตก็่เป็นท่ี
ต่ืนตาต่ืนใจของหญิงสาวท่ีไม่คอ่ยมีโอกาสออกมาเปิดหเูปิดตาในยามค ่า
คืนเชน่นีบ้อ่ยนกั 

ขณะท่ีเดนิเคียงกนัไปนัน่เอง บษุราคมัก็ตดัสินใจขอในสิ่งท่ีอยาก
ท ามาช้านาน 

“พ่ีอิฐคะ”  
“หืม” ชายหนุ่มขานรับพร้อมหันหน้ามามองคนเรียก เห็นหญิง

สาวท าหน้าแปลก ๆ ก็อดยิม้แล้วถามอยา่งสงสยัไมไ่ด้ 
“มีอะไรหรือเปลา่”  
“คือ... เอ่อ... พลอย... พลอยขอเดินจับมือกับพ่ีอิฐได้ไหมคะ” 

ถามแล้วก็รอลุ้นจนแทบเป็นลม ยิ่งเห็นเขาไม่ตอบรับหรือปฏิเสธในทันที 
หากท าหน้านิ่ง ๆ ราวกบัครุ่นคิดอะไรอยู่ ยิ่งท าให้หญิงสาวแทบอยากจะ
กัดลิน้ตนเอง ไม่น่าหาเร่ืองเลยยายพลอย ถ้าพ่ีอิฐปฏิเสธหล่อนต้องใจ
สลายแน่นอน! คิดแล้วก็อยากจะร้องไห้ แตน่ า้ตายงัไม่ทนัไหล มือใหญ่ก็
ย่ืนมาจบัมือเธอเสียก่อน  

กร๊ีดดดด...ดดดด...ดด.ดด  
ในท่ีสดุ! ในท่ีสดุเธอก็ได้เดนิจบัมือกบัพ่ีอิฐอยา่งท่ีฝันมานานแสน 
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นาน หญิงสาวกรีดร้องอยู่ในใจ คิดถึงแม่เพ่ือนรัก อินทิราจะยินดีแค่ไหน
นะถ้ารู้วา่ตอนนีเ้ธอก าลงัเดนิจบัมืออยูก่บัพ่ีอิฐอยา่งคนเป็นแฟนกนั โอย 
อยากอวดยายอินใจจะขาดแล้ว  

พ่ีอิฐมือนิ่มจงัเลย บษุราคมัคดิในใจอยา่งครึม้อกครึม้ใจ มือใหญ่
ท่ีเคยคิดว่าไกลเกินเอือ้ม บดันีก้ าลังอยู่ในมือเธอ หวังจังเลย... หวังว่า
หวัใจเขาจะเข้ามาอยูใ่นมือเธอในอีกไมน่านนีเ้ชน่กนั  

สองหนุ่มสาวเดินดขูองท่ีวางขายบนทางเท้าไปเร่ือย ๆ จนกระทัง่
มาถึงร้านแบกะดนิท่ีขายเคร่ืองประดบัเงินหลายอย่าง อินทิราสนใจสร้อย
ข้อเท้าท่ีมีตุ้งติง้ท าจากดินเผาปัน้เป็นรูปอิฐห้อยอยู่รอบ ๆ หญิงสาวหยุด
มองแล้วชีใ้ห้อิศราดดู้วยทา่ทางต่ืนเต้น 

“พ่ีอิฐ ดสูร้อยข้อเท้านัน่สิคะ นา่รักจงัเลย”  
“ของเราเป็นงานแฮนด์เมดนะครับ ตุ้ งติง้ทุกชิน้ผมปัน้และเผา

เอง” เสียงคนขายอธิบาย เขาเป็นชายหนุ่มอายุไม่น่าจะมากไปกว่า
บษุราคมัสกัเทา่ไร 

“ตวัสร้อยท าจากอะไรคะ” บษุราคมัถาม จากสายตาคิดว่าน่าจะ
เป็นสร้อยเงิน แตเ่พราะเป็นร้านแบกะดนิ จงึไมค่อ่ยแนใ่จนกั  

“ตวัสร้อยเป็นเงินครับ แล้วร้อยตุ้งติง้ดินเผาท่ีปัน้เอง ทกุชิน้มีอยู่
ชิน้เดียวในโลก ไมซ่ า้ใครแนน่อน” คนขายโฆษณาจดุเดน่ของสินค้า 
           บษุราคมัหยิบสร้อยข้อเท้าท่ีหมายตาขึน้มาดใูกล้ ๆ อิฐก้อนเล็ก ๆ 
แต่ละก้อนท่ีห้อยอยู่รอบ ๆ นัน้มีลักษณะเหมือนกับอิฐจริงทุกประการ 
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เพียงแต่ย่อส่วนลงมาห้อยเป็นตุ้ งติง้บนสร้อยข้อเท้า สีส้มแดงของอิฐ       
รูเล็ก ๆ สองรูภายในก้อนอิฐ ดอูย่างไรก็ไม่แตกต่างกับอิฐก้อนใหญ่ท่ีใช้
สร้างบ้านเลย หญิงสาวรู้สกึทึง่กบัฝีมืออนัประณีตของคนท า แล้วยิ่งเป็น 
อิฐท่ีไมซ่ า้ใคร... เหมือนพ่ีอิฐของเธอ... หญิงสาวย่ิงอยากได้ 

“เอาเส้นนีค้่ะ” บุษราคมัตดัสินใจอย่างแทบไม่ต้องคิดพร้อมกับ
ย่ืนสร้อยในมือให้คนขาย ในขณะท่ีคนขายบรรจุสร้อยใส่ในถุงกระดาษ
เล็ก ๆ และบษุราคมัก าลงัจะเปิดกระเป๋าสตางค์เพ่ือจา่ยเงินอยูน่ัน่เอง คน
ท่ียืนเงียบมานานก็ย่ืนเงินสง่ให้คนขายพร้อมรับถงุกระดาษบรรจสุร้อยข้อ
เท้าเส้นนัน้มาถือไว้เอง  

“ขอบคณุคะ่พ่ีอิฐ จริง ๆ พลอยซือ้เองก็ได้” หญิงสาวว่า แม้ในใจ
จะกรีดร้องอยา่งลิงโลด พ่ีอิฐซือ้ของให้เธอ! กร๊ีด!!! 

“มา... พ่ีใส่ให้” ชายหนุ่มว่าพร้อมกับทรุดตัวลงนั่งยอง ๆ อยู่
ตรงหน้าหญิงสาว จากนัน้หยิบสร้อยข้อเท้าออกมาจากถุง บุษราคมัจึง
ต้องย่ืนเท้าให้อยา่งหลีกเล่ียงไมไ่ด้ หญิงสาวทอดสายตามองคนท่ีก้มหน้า
สวมสร้อยให้อยู่กบัข้อเท้าของเธอ รู้สึกราวกบัล่องลอยอยู่บนสรวงสวรรค์ 
ท าไมพ่ีอิฐนา่รักได้ขนาดนี ้กร๊ีด... อยากจะกรีดร้องให้ลัน่สีลม พ่ีอิฐคกุเข่า
อยู่แทบเท้าบุษราคมั! ขาดก็แต่แหวนเพชรในมือกับค าถาม “พลอยจะ
แต่งงานกบัพีไ่ดไ้หม”  

“เรียบร้อย” เสียงทุ้ มพร้อมร่างสูงท่ีลุกขึน้ ยืนท าให้ฝันของ
บุษราคมัสลายไปราวกับสายหมอกกลางแดดจ้า ทิง้ไว้แต่ความรู้สึกอ่ิม
อกอ่ิมใจท่ีท าให้หญิงสาวยิม้ไมห่บุราวกบัคนบ้า มือใหญ่ท่ีละจากมือเธอ 
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ไปเม่ือสกัครู่ย่ืนมาจบัมือเธอไปกมุไว้อีกครัง้ ก่อนจะพาเดนิตอ่ 
สองหนุ่มสาวเดินกนัไปเร่ือย ๆ จนถึงสถานีรถไฟฟ้า ซึ่งอยู่หวัมมุ

ถนนตดักบัถนนพระรามส่ี อิศรายกมือขึน้ดนูาฬิกาอีกครัง้ บษุราคมัเห็น 
ดงันัน้จงึถามเสียงออ่ย 

“ถึงเวลากลบับ้านแล้วหรือคะพี่อิฐ”  
“กลบัดีกวา่ไหมก่อนท่ีจะดกึเกินไป”  
“ก็ได้คะ่ นัง่รถไฟฟ้าดีไหมคะ”  
“เอาสิ พ่ีก็จ าไมไ่ด้แล้ววา่นัง่รถไฟฟ้าครัง้สดุท้ายเม่ือไร” ชายหนุ่ม

ว่า ทัง้สองจึงเดินขึน้ไปบนสถานีเพ่ือนัง่รถไฟฟ้ากลบัไปยงัท่ีท่ีรถของชาย
หนุ่มจอดอยู่ท่ีสดุถนนอีกด้าน ใช้เวลาเพียงไม่ก่ีนาที ทัง้สองก็กลบัเข้ามา
นัง่อยูใ่นรถของชายหนุม่กนัอีกครัง้  

ระหว่างทางกลับบ้าน เสียงเพลงจากวิทยุในรถยังคงขับกล่อม
แผ่วเบา หากเสียงเพลงในหัวใจของคนมีความรักนัน้กระแทกกระทัน้
รุนแรง รุนแรงเสียจนหวัใจจะโลดออกมานอกอก การได้ใช้เวลาด้วยกัน 
การได้เห็นชายหนุ่มแสดงความใส่ใจแม้เพียงเล็กน้อย มีความหมายต่อ
หวัใจของบษุราคมัเหลือเกิน  

พ่ีอิฐขา รักพลอยบ้างไหมนะ... 
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สปัดาห์กว่า ๆ ผ่านมาแล้วนบัตัง้แตช่ายหนุ่มยอมท่ีจะให้โอกาส
บุษราคมัได้ลองเรียนรู้กันอย่างชายหญิง เธอได้มีโอกาสใช้เวลากับเขา
มากกว่าในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา แต่ถึงกระนัน้ความสัมพันธ์ก็คืบหน้า
เพียงแค่เดินจบัมือ! ซึ่งจะว่าไปแล้วหญิงสาวก็ไม่ได้เดือดร้อนเลย เพียง
แค่พ่ีอิฐไม่ขับไล่ไสส่งอย่างเม่ือก่อน เขาพาเธอไปนั่นมาน่ี ได้ออกไป
รับประทานอาหารด้วยกนับอ่ย ๆ แล้วยงัได้เดนิจบัมือกนัตลอดเวลา แคนี่ ้
ก็รู้สกึราวกบัได้ขึน้สวรรค์แล้ว แตค่นท่ีมีปัญหาคือยายอิน!  

“ตัง้เกือบสองอาทิตย์แล้วแกได้แค่จับมือนี่นะ” อินทิราโวยวาย
เอากบัเธอในวนัหนึ่ง ราวกบัว่าการท่ีไม่ได้ท าอะไรกันมากกว่าการจับมือ
คือเร่ืองคอขาดบาดตายเสียอยา่งนัน้ 

“แค่จับมือก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่” หญิงสาวเถียง เธอก็ไม่ได้อยาก
ท าอยา่งอ่ืนน่ีนา 
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“มนัก็ไม่เป็นไรถา้มนัเป็นสถานการณ์ปกติ แต่นีแ่กจ าไดป่้ะ แกมี 
เวลาแค่เดือนเดียว นีก็่เกือบคร่ึงเดือนแล้ว พีอิ่ฐไม่มีท่าทีอะไรอย่างที่บอก
ว่าอยากได้แกไปเป็นเมียเลย มนัจะใช้ได้ที่ไหน แกไม่ได้มีเวลาเดินจบัมือ
กันไปเป็นปี ๆ นะ แกต้องเร่ิมรุกให้พี่อิฐท าอะไรมากกว่าจับมือได้แล้ว 
อย่างน้อย ๆ ก็ต้องมีจูบบ้างนิด ๆ หน่อย ๆ” อินทิรายังคงยืนยันตาม
ความเช่ือเดมิ ไมรู้่วา่คราวนีเ้ป็นทฤษฎีมาจากไหน  

“ท าไมตอ้งจูบดว้ยล่ะ”  
“โอ๊ย แกจะอินโนเซนต์ไปไหนเนี่ย ผู้หญิงผู้ชายนะ เวลาอยู่

ด้วยกันสองต่อสองมันก็ต้องมีสปาร์ก แล้วก็อยากจะ 18+ กันทั้งนั้น
แหละ ถ้าแกกับพี่อิฐไม่ได้ท าอะไรแบบนั้น แปลว่าแกไม่มีหวังแน่ยาย
พลอย เตรียมตวัอกหกัเมื่อครบเดือนไดเ้ลย”  

“พีอิ่ฐอาจจะเป็นสภุาพบรุุษ เลยไม่ท าอะไรก่อนเวลาอนัควรก็ได้” 
หญิงสาวยงัพยายามหาเหตผุลมาเถียงอินทิรา เหตผุลท่ีจะมาอธิบายว่า
ท าไมพ่ีอิฐไมท่ าอะไรกบัเธออยา่งท่ีผู้หญิงกบัผู้ชายท่ีพงึใจกันควรกระท า  

“นัน่มนัพระเอกนิยาย คนจริง ๆ มนัต้องหื่น” ดเูหมือนอินทิราจะ
มัน่อกมัน่ใจกบัทฤษฎีของตวัเองเหลือเกิน อะไรท าให้มัน่ใจขนาดนัน้ก็ไม่รู้ 
เฮ้อ... 

“แลว้แกจะใหฉ้นัท ายงัไง จะใหไ้ปไล่จูบพีอิ่ฐ ฉนัไม่กลา้หรอกนะ”  
“บา้ ใครจะใหแ้กไปไล่จูบเล่า แต่มนัก็ตอ้งมีมารยากนัหน่อย ตอ้ง

เปิดโอกาส ส่งสญัญาณว่าแกพร้อมแล้วส าหรับจูบแรก หรือไม่งัน้ก็ต้อง
สร้างบรรยากาศแลว้แกก็เป็นคนเร่ิม”  
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“บา้หรือ เกิดมาเคยจูบทีไ่หน จะไปเร่ิมเป็นไดย้งัไง”  
“เอาน่า หลบัหูหลบัตายืน่หนา้เข้าไป เดีย๋วพีอิ่ฐก็สอนแกเอง 

แหละ”  
การคยุกนัในวนันัน้จบลงท่ีอินทิราก าชบัว่าคราวตอ่ไปท่ีเธอจะได้

อยูก่บัพ่ีอิฐสองตอ่สอง บษุราคมัจะต้องเสียจบูแรกให้ได้!  
คิดแล้วก็ได้แต่ทอดถอนใจอยู่เฮือก ๆ แค่ท่ีเป็นอยู่ตอนนีก็้ดีแล้ว 

เธอพอใจแล้ว แตเ่ม่ือยายอินมาช่วยเตือนความจ าว่าเธอมีเวลาแค่เดือน
เดียว มนัก็ท าให้หญิงสาวรู้สึกร้อนรุ่มอยู่เหมือนกนั เหลือเวลาอีกแค่สอง
สัปดาห์กว่า ๆ แต่พ่ีอิฐไม่ได้มีท่าทางอยากจะสานสัมพันธ์ให้ลึกซึง้
มากกวา่ท่ีเป็นอยูเ่ลย แปลวา่เม่ือครบเดือนเขาก็จะบอกเธอวา่ไมส่นใจ ได้
ลองดแูล้วและขอปฏิเสธหรือเปลา่นะ  

เฮ้อ...  
โทรศพัท์มือถือท่ีกรีดเสียงขึน้เรียกบษุราคมัให้หลดุจากความคิด

ของตน หญิงสาวยกโทรศพัท์ขึน้มาดช่ืูอคนโทร. เข้า เม่ือเห็นว่าเป็นใครก็
กดรับทนัที  

“วา่ไงยายอิน”  
“โอกาสมาแล้วแก” อินทิราส่งเสียงมาตามสายด้วยน า้เสียง

ต่ืนเต้น 
“โอกาสอะไร”  
“โอกาสท่ีแกจะได้ดแูลพ่ีอิฐแล้วก็ปฏิบตักิารขัน้ตอ่ไปไง”  
“ดแูลยงัไง” บษุราคมัยงัตามไมท่นั และอินทิราก็ไมย่อมอธิบาย 
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รายละเอียดเสียที 
“พ่ีอิฐไมส่บาย น่ีโทร.  มาให้ฉนัหาอะไรไปให้กิน เลยโทร.  มา 

บอกแกให้ไปแทน” อินทิราบอกพร้อมหวัเราะคกิคกั ทา่ทางมีความสขุ 
“พ่ีอิฐอยู่คอนโด ฯ หรือ แล้วเป็นอะไรมากหรือเปล่า” บุษราคมั

ถาม วันนีเ้ป็นวันท างาน ปกติพ่ีอิฐจะค้างท่ีคอนโดมิเนียมใกล้ท่ีท างาน 
สลบักบัมาค้างท่ีบ้านในวนัหยดุสดุสปัดาห์ ซึง่หากเขาโทร. ให้ยายอินเอา
อาหารไปให้ แปลวา่คงนอนป่วยอยูท่ี่คอนโด ฯ คนเดียว  

“เห็นบอกว่าเป็นไข้ เสียงแย่เชียว เด๋ียวออกไปหาซือ้โจ๊กกัน ฉัน
จะขบัรถไปส่งแกถึงท่ี แตไ่มเ่ข้าไปเป็นก้างหรอกนะคะ” อินทิราอาสาด้วย
น า้เสียงกระตือรือร้น  

“จะน่าเกลียดหรือเปล่าอิน ฉันกับพ่ีอิฐยงัไม่ได้เป็นอะไรกันเลย
นะ แล้วพ่ีอิฐก็บอกให้แกเอาไปให้ มันจะดูว่าฉันสะเอือกไปหรือเปล่า ” 
บษุราคมัถามน า้เสียงเป็นกงัวล ไอ้อยากไปดแูลพ่ีอิฐนัน่อยากอยู่แล้ว แต่
เธอกลวัพ่ีอิฐจะไมพ่อใจตา่งหาก  

“วุ้ย แกน่ี ด้านได้อายอด เข้าใจป่ะ เสนอตวัไปเลย ยิ่งพ่ีอิฐออ่นแอ
อยู่แบบนี ้แกปล า้ไปเลย พ่ีอิฐไม่มีแรงขดัขืนแน่ ๆ” แนะน าแล้วก็หวัเราะ
คิกคกัอย่างถูกใจกับความคิดโลดโผนของตน เม่ือคนปลายสายเงียบไป 
เพ่ือนสนิทท่ีรู้จกักนัดีหมดไส้หมดพงุก็เดาได้วา่ บษุราคมัต้องก าลงั ‘คดิไม่
ซ่ือ’ และหน้าแดงอยูแ่น ่ๆ จงึถามล้อ  

“แนะ่ เงียบ จริง ๆ ก็อยากท าใชไ่หมละ่” 
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“บ้า ใครจะไปท า” พดูพร้อมค้อนควกั ท าไมเด๋ียวนีย้ายอินดหู่าม

และห่ืนมากกวา่ปกตจิงัเลยนะ  
“ฮา่ ๆ ล้อเลน่ รู้แหละวา่แกไมท่ า ไปแตง่ตวัเร็ว ให้เวลาสิบนาที  

เดี๋ยวไปรับ” อินทิราสัง่ก่อนท่ีจะวางสายไป  
หลงัจากวางสาย หญิงสาวรีบแตง่ตวัตามค าสัง่ของแม่เพ่ือนรักผู้

เจ้ากีเ้จ้าการแตโ่ดยดี ก่อนท่ีจะโทรศพัท์หามารดา 
“แม่ขา พลอยจะไปดพ่ีูอิฐท่ีคอนโด ฯ เป็นเพ่ือนอินนะคะ พ่ีอิฐไม่

สบาย”  
“อ้าว เป็นอะไรมากหรือเปลา่” คณุไพลินถามมาตามสาย  
“เห็นยายอินบอกว่าเป็นไข้หวดั ไม่ได้เป็นอะไรมากค่ะ พลอยไม่

กลบัมากินข้าวเย็นนะคะแม่ จะหาอะไรกินข้างนอกกับยายอิน” รู้ตวัว่า
ก าลงัโกหกมารดา อินทิราจะไปสง่เธอแล้วกลบัเลยตา่งหาก สว่นเธอเองก็
จะอยู่กบัชายหนุ่มจนกว่าอินทิราจะไปรับซึ่งคงเป็นตอนดกึ แม้จะรู้สึกผิด
นิด ๆ ท่ีโกหก แตก็่ปลอบใจตวัเองว่าเธอไม่ได้ไปท าอะไรไมดี่เสียหน่อย ก็
แคจ่ะไปดแูลพ่ีอิฐเอง 

หญิงสาวคยุกบัมารดาตอ่อีกพกั จนได้ยินเสียงรถแลน่เข้ามาจอด
ภายในบ้าน จงึตดับท “แมข่า แคนี่ก้่อนนะคะ ยายอินมาแล้ว”  

“จ้าลูก ฝากบอกตาอิฐว่าหายไว ๆ นะ” คุณไพลินตอบก่อนจะ
วางสายไป พร้อม ๆ กบัท่ีหญิงสาวเดินแกมวิ่งตรงไปยงัรถท่ีเพิ่งเลีย้วเข้า
มาจอด 

“ไปเลย พร้อมแล้ว” บษุราคมัวา่เม่ือเห็นหน้ายิม้แฉ่งของแมเ่พ่ือน 
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รักท่ีก าลงัโบกมือทกัทายเธอ ก่อนท่ีจะพดูกบัเธอท่าทางขงึขงัหากนยัน์ตา
เป็นประกายวิบวบั  

“โอเค ปฏิบตักิารจบัผู้ชาย เร่ิมขึน้ ณ บดันี!้”  
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เสียงตี๊ดยาว ๆ ของประตท่ีูถกูปลดล็อกด้วยคีย์การ์ดบอกให้คนท่ี
นอนอยู่บนเตียงในห้องนอนทราบว่าน้องสาวน าอาหารมาส่งให้อย่างท่ี
เขาขอไป อิศราจึง ร้องบอกเจ้าของฝีเ ท้าแผ่วเบาท่ีเดินเข้ามาใน
ห้องรับแขกด้วยเสียงแหบพร่า 

“เอาเข้ามาในนีเ้ลยอิน”  
บุษราคัมหัวใจเต้นโครมคราม พ่ีอิฐบอกให้เข้าไปหาถึงใน

ห้องนอน ซึ่งหากเขาเห็นว่าคนท่ีก าลังเดินเข้าไปเป็นเธอ ไม่ใช่น้องสาว
อยา่งท่ีเข้าใจ ชายหนุม่จะไลต่ะเพิดเธอออกมาหรือไมน่ะ 

“พ่ีอิฐ พลอยซือ้โจ๊กมาให้คะ่” บษุราคมับอกคนท่ีนอนหลบัตาอยู่
บนเตียง ในใจแอบลุ้นว่าเขาจะว่าอย่างไร หากเม่ือชายหนุ่มลืมตาขึน้มา
เห็นเธอยืนอยูข้่างเตียงพร้อมถงุอาหารในมือ เขาเพียงทกัทายอย่างแปลก
ใจเทา่นัน้  
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“อ้าว พลอย ยายอินละ่”  
“พลอย... เอ่อ... พลอยเป็นห่วงพ่ีอิฐ เลยอาสามาแทนยายอิน

คะ่” หญิงสาวบอกตะกกุตะกกั อายนะ ไม่ใช่ไม่อาย ท่ีเสนอหน้าเสนอตวั
มาเองทัง้ ๆ ท่ีเขาไม่ได้ร้องขอแบบนี ้แตย่ายอินบอกว่า ‘ด้านได้ อายอด’ 
แหะ ๆ  

“เดี๋ยวพลอยเอาไปใสช่ามให้นะคะ แป๊บเดียวคะ่” หญิงสาวอาสา 
เม่ือเห็นชายหนุ่มพยกัหน้าให้จึงเดินกลบัออกไปยงัมมุครัวติดห้องนัง่เล่น 
ไมน่านก็ถือชามโจ๊กท่ียงัคงร้อนสง่ควนัฉยุกลบัเข้ามาในห้อง  

“พ่ีอิฐลุกไหวไหมคะ” บุษราคัมถามเม่ือเห็นเขายังคงนอนนิ่ง 
ความคิดตีกันวุ่นวาย เธอไม่เคยอยู่กับเขาใกล้ชิดขนาดนีม้าก่อน ยิ่ง
มองเห็นชายหนุม่นอนอยูร่าวกบัไร้เร่ียวแรงเช่นนี ้ค าเชียร์สดุหา่มของยาย
อินยิ่งดงัก้องขึน้มาในหวั 

“... แกปล ้าไปเลย พีอิ่ฐไม่มีแรงขดัขืนแน่” 
บ้า... ใครจะไปกล้า พมึพ าอยูใ่นใจคนเดียว รู้สกึหน้าร้อนวูบวาบ 

คดิเอง เขินเอง จนไมก่ล้ามองหน้าคนท่ีนอนอยูบ่นเตียง  
อิศรามองหญิงสาวท่ีวางชามโจ๊กลงบนโต๊ะหวัเตียงแล้วหลบหน้า

หลบตา ใบหน้าแดงก ่าอย่างไม่ค่อยเข้าใจนกั แต่เดาเอาเองว่าเธอคงจะ
เขินท่ีได้มาอยู่กบัเขาสองต่อสองในห้องนอนของเขา และด้วยความสนิท
สนมท่ีเพิ่มขึน้ในระยะเวลาเกือบสองสัปดาห์ท่ีผ่านมา ท าให้ชายหนุ่มนึก
สนกุอยากแกล้งคนหน้าแดงท่ีอยู่ตรงหน้า จงึแกล้งบอกด้วยเสียงระโหย 
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“ไมไ่หว”  
“ถ้างัน้... เอ่อ... เด๋ียวพลอยช่วยคะ่ พ่ีอิฐขยบันิดสิคะ” หญิงสาว

ว่าพร้อมกับย่ืนมือเข้าไปประคองชายหนุ่มให้ลุกขึน้นั่งพิงหัวเตียง และ
ตอนนัน้เองท่ีได้รู้ว่าเขาไม่ได้ใส่เสือ้ เพราะเม่ือเขาลุกขึน้นัง่ ผ้าห่มท่ีคลุม
ถึงคอก็ร่นหลุดลงมาคลุมอยู่แค่เอว เผยให้เห็นแผงอกท่ีแน่นไปด้วย
กล้ามเนือ้ มีขนอยูร่ าไร 

กร๊ีดดดดดดดดดดด... บุษราคมักรีดร้องอยู่ในใจ เพิ่งเคยเห็นพ่ี
อิฐไม่ใส่เสือ้ใกล้ ๆ แบบนี ้ใกล้เสียจนเกรงว่าเขาจะได้ยินเสียงหวัใจเต้น
ราวรัวกลองของเธอ แล้วดอูกล ่า ๆ นัน่สิ อยากซบ! ดขูนบาง ๆ นัน่ โคตร
เซ็กซ่ี อยากยกมือขึน้ลบูเบา ๆ จงัเลย  

หญิงสาวมวัแตวุ่่นวายอยู่กบัความคิดของตนเอง จนไม่ได้เห็นวา่
คนบนเตียงมองเธอยิม้ ๆ อย่างเอ็นดู ดวงตาเป็นประกายวิบวับอย่าง
ขบขนักบัทา่ทางจ้องหน้าอกเขาอ้าปากค้างของเธอ  

“รู้ไหมว่าดูแลคนป่วยต้องป้อนอาหารด้วย” เขาถามยิม้ ๆ รู้สึก
ร่ืนรมย์กบัใบหน้าใสท่ีแดงก ่านัน้จนอยากจะแกล้งให้หนกั ท าอะไรดีนะ... 

“พ่ีอิฐไม่ได้มือเจ็บน่ีคะ” บุษราคมัพึมพ า ไม่กล้าเงยหน้าขึน้สบ
กบัประกายวิบวบัท่ีสง่มาจากดวงตาคูน่ัน้เลย  

“มือไม่เจ็บ แต่ไม่มีแรงยกช้อน” เขาพูดด้วยเสียงระโหย ราวกับ
จะยืนยนัว่าเขาไม่มีแรงแม้แต่จะยกช้อนขึน้ตกัโจ๊กในชามเข้าปากจริง ๆ 
ซึง่หญิงสาวก็อยากจะเช่ืออยูห่รอกนะ หากไมต่ดิท่ีประกายตาวิบวบันัน่  

เขาอ้อนเธออยา่งนัน้หรือ???  
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“พ่ีอิฐ... เออ่... ใสเ่สือ้ก่อนได้ไหมคะ” คือเขาเห็นหน้าอกตวัเอง 
แล้วมือสัน่ เดี๋ยวโจ๊กเลอะ!  

“ไม่เอา... ร้อน” ชายหนุ่มว่าก่อนจะจับมือเล็กมาวางลงบนอก
แล้วบอกด้วยเสียงออด 

“ดสูิ ร้อนมาก” ชายหนุ่มว่า ตัง้ใจจะแกล้งคนเขินให้เขินหนกัขึน้
ไปอีก แตไ่มค่ดิวา่หญิงสาวจะตระหนกจริงจงั 

“พ่ีอิฐ! ตวัร้อนจ๋ีเลย ไปหาหมอเถอะคะ่” หญิงสาวว่าละล ่าละลกั 
ตอนแรกท่ีเขาท าเสียงอ่อนแรงเธอก็นึกว่าเขาแกล้ง ไม่คิดว่าชายหนุ่มจะ
ตวัร้อนเป็นไฟแบบนี ้หากคนตวัร้อนกลบัยกัไหลอ่ยา่งไมย่ี่หระ 

“ไม่ต้องหรอก กินข้าวกินยาแล้วนอนพักก็หาย ว่าแต่... จะเร่ิม
ปอ้นได้หรือยงั”  

“คะ่ ๆ ปอ้นก็ได้” บษุราคมัว่าอย่างยอมจ านน เขาตวัร้อนเป็นไฟ
แบบนี ้เธอจะมาท่ามากอยู่ได้อย่างไร รีบ ๆ ปอ้นข้าวจะได้รีบกินยา และ
หากกินยาและนอนพักแล้วยังไม่หาย เธอจะลากเขาไปหาหมอให้ได้ 
บษุราคมับอกกบัตนเอง 

หลังจากป้อนโจ๊กในชามหมดไปเพียงคร่ึง ชายหนุ่มก็ส่ายหน้า
และไมย่อมเปิดปากรับอาหารจากช้อนท่ีเธอย่ืนให้อีก 

“อ้าว ยงัไมห่มดเลย อ่ิมแล้วหรือคะ”  
“กินไม่ลงแล้ว” ชายหนุ่มบอก หากไม่เกรงว่าคนป้อนจะเสียใจ 

เขาคงเลิกกินตัง้แตค่ าแรก เพราะอาการไข้ท าให้ปากขมไปหมด กินอะไร 
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ก็ไมรู้่รสเลย  

“งัน้กินยานะคะ พ่ีอิฐมียาไหม”  
“ในตู้ยาข้างนอก นา่จะมีพารา” 
“งัน้สกัครู่นะคะ เด๋ียวพลอยมา” หญิงสาวบอกก่อนจะหยิบชาม

โจ๊กเดินออกไปจากห้องนอน เพ่ือเอาชามโจ๊กไปวางในอ่างล้างจานและ
หายามาให้ชายหนุม่ 

อิศรามองตามหลงัระหงท่ีเดินออกไปด้วยสายตาอ่อนเช่ือมอย่าง
ท่ีเจ้าตวัก็ไมรู้่ตวั ชายหนุม่ไมรู้่วา่ความรู้สึกร่ืนรมย์ทัง้ ๆ ท่ีเป็นไข้หนกัอยู่น่ี
เป็นเพราะอะไร เขาไม่อยากจะยอมรับว่าเป็นเพราะมีหญิงสาวมาคอย
ดแูลอยู่ด้วยท่าทางเป็นห่วงเป็นใย ไม่อยากจะยอมรับว่าความรู้สึกอุ่น ๆ 
อยู่ในหัวใจนีเ้ป็นเพราะเธอ เพราะหากเป็นเช่นนัน้ก็เหมือนกับเขากลืน
น า้ลายตวัเอง เพราะเคยยืนยนัมัน่เหมาะ เขาไม่ชอบเด็ก! แต่ตอนนีเ้ขา
กลบัพอใจท่ีมี ‘เดก็’ วนเวียนอยูใ่กล้ ๆ  

ไมน่าน ‘เดก็’ ท่ีวา่ก็กลบัมาพร้อมยาแก้ไข้และแก้วน า้ในมือ หญิง
สาวย่ืนทัง้ยาและแก้วน า้ให้ชายหนุม่แล้วบอกเสียงอ่อนโยน 

“พ่ีอิฐกินยานะคะ แล้วจะได้นอนพัก พลอยจะนั่งเฝ้าอยู่ตรงนี ”้ 
บอกแล้วก็ยืนมองชายหนุม่หย่อนยาสองเม็ดท่ีเธอย่ืนให้ใส่ปากแล้วด่ืมน า้
ตาม และขณะก าลงัย่ืนแก้วกลบัมาให้เธออยูน่ัน้เขาก็พดูในสิ่งท่ีท าให้แก้ว
เกือบหลดุจากมือของคนฟัง 

“เช็ดตวัให้หนอ่ยสิ”  
“คะ” อะไรนะ เช็ดตวัหรือ กร๊ีดดดดดดดดดดดด พ่ีอิฐ! 
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“เขาบอกว่าการเช็ดตวัจะช่วยลดไข้ พลอยเช็ดตวัให้พ่ีหน่อยนะ
ครับ” เขาใช้เสียงแบบนีอี้กแล้ว เสียงออด ๆ เหมือนมอดกินไม้ เหมือน
ตอนท่ีเขาขอให้เธอปอ้นโจ๊ก แตต่อนนีม้นัไม่ใช่แคป่อ้นข้าว แตม่นัคือการ
เช็ดตวั!  

“พ่ีอิฐ... พลอย...” บุษราคมัพูดไม่ออก ไม่ใช่ไม่อยากท า แต่มนั
เกินคาดฝัน จนเธอท าอะไรไมถ่กู 

“ท าไม พลอยไมอ่ยากเช็ดตวัให้พ่ีหรือ” ชายหนุม่ถาม น า้เสียงเง้า
งอดอย่างไม่ได้แกล้ง ท่ีแม้แต่ตัวเขาเองก็แปลกใจว่าจะรู้สึกน้อยอก
น้อยใจได้แบบนี ้แค่เพียงเห็นเธอท าท่าทางเหมือนลงัเล ไม่อยากจะเช็ด
ตวัให้เขา  

“เปลา่คะ่ ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้เสียหนอ่ย พ่ีอิฐอยา่งอนสิคะ เดี๋ยวพลอย
ไปเอาน า้กบัผ้ามาก่อนนะคะ” หญิงสาวบอกอยา่งตดัสินใจได้ในท่ีสดุ เธอ
มาหาเขาเพ่ือดแูลเขาน่ีนา แคเ่ช็ดตวัเองจะเป็นไรไป  

หลงัเดนิออกจากห้องนอนของชายหนุม่ชัว่ครู่ บษุราคมัก็กลบัเข้า
มาพร้อมกับชามอ่างใบไม่ใหญ่นัก ภายในบรรจุน า้อุ่นพร้อมมีผ้าขนหนู
ผืนเล็กแชม่าด้วย  

อิศรามองทา่ทางงก ๆ เง่ิน ๆ ของพยาบาลจ าเป็นด้วยความเอ็นด ู
หลังจากท่ีบิดผ้าจนหมาด บุษราคมัก็ขยับตวัเข้ามาใกล้เขา แล้วย่ืนผ้า
หมาดในมือมาเช็ดเบา ๆ ท่ีแขนเขา ใบหน้าใสท่ีก้มงดุนัน้แดงก ่า  

“ถทูัง้ตวัสิครับ แคแ่ขนมนัจะไปลดไข้อะไรได้” ชายหนุม่วา่กลัว้ 
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หวัเราะเม่ือคนเช็ดตวัถผู้าไปมาท่ีต้นแขนเขาไมไ่ปไหน  

เม่ือได้ยินเช่นนัน้หญิงสาวจึงข่มความอาย ก้มหน้าก้มตาเช็ดตวั
ให้ชายหนุม่ จากต้นแขนเร่ือยไปยงัต้นคอ แล้ววกกลบัลงไปยงัแผงอก 
กว้าง และคอ่ย ๆ ขยบัตรงไปตามล าตวั ต ่าลงไปเร่ือย ๆ จนกระทัง่... 

“พอแล้ว...” คนถกูเช็ดตวัพดูเสียงพร่า มือใหญ่คว้ามือเล็กท่ีเช็ด
ตัวอย่างตัง้อกตัง้ใจไว้ ไม่ให้ขยับลงไปต ่ากว่านัน้... เขตอันตราย... 
น้องชายเขาก าลงัตื่นตวัพร้อมรบ!  

บุษราคมัหลุบสายตามองมือท่ีกุมมือเธออยู่ก่อนจะช้อนสายตา
ขึน้มองหน้า สบตาเข้ากบัดวงตาคูท่ี่มีประกายบางอย่างวบูไหว หญิงสาว
รู้สึกหายใจขดัขึน้มาทนัที พ่ีอิฐไม่เคยมองเธอด้วยสายตาแบบนีม้าก่อน 
สายตาท่ีท าให้บษุราคมัรู้สกึระทดระทวยไปทัง้ตวัราวกบัเทียนท่ีถกูไฟลน  

หญิงสาวหลบุสายตาลงมองมือท่ียงัคงถกูมือใหญ่เกาะกมุไว้ หวั
ใจเต้นไม่เป็นจงัหวะ และตอนนีเ้ธอก็ท าอะไรไม่ถกู จะนัง่คกุเขา่ให้เขากุม
มืออยู่แบบนี ้หรือต้องท าอย่างไร ท าอย่างไรจึงจะออกจากสถานการณ์
ชวนเป็นลมนีไ้ด้  

ลกุขึน้... หญิงสาวบอกตวัเอง พร้อมกนันัน้ก็ท าตามท่ีคิด แตเ่ธอ
เพียงแค่ขยับตัวท าท่าจะยืนเท่านัน้ คนบนเตียงท่ียังคงกุมมือเธออยู่ก็
กระตุกมือทีเดียว ท าเอาหญิงสาวถึงกับเสียหลักล้มคว ่าลงไปบนเตียง 
โดยมีคนตวัโตรองรับอยู ่

“พ่ีอิฐ...” บุษราคมัพึมพ าเบา ๆ ไม่กล้าเงยหน้าขึน้สบตาคนท่ี
หวัเราะห ึๆ ให้ได้ยินอยูน่ัน่เลย  
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“ขอโทษ ไม่ได้ตัง้ใจให้พลอยล้มแบบนี”้ ชายหนุ่มว่า แตน่ า้เสียง
ไมไ่ด้ฟังดสู านกึผิดสกันิด  

“ไมไ่ด้ตัง้ใจก็ปลอ่ยสิคะ พลอยจะเอาชามกบัผ้าไปเก็บ” 
“เด๋ียวค่อยเก็บ อยู่แบบนีก้่อนได้ไหม พ่ีหนาว” เขาถามเธอด้วย

น า้เสียงแบบนัน้อีกแล้ว น า้เสียงท่ีใช้ขอให้เธอปอ้นโจ๊ก ขอให้เธอเช็ดตวัให้ 
และตอนนีก็้ขอให้เธอ ‘อยู่แบบนี ’้ นอนทับเขาอยู่ทัง้ตวัแบบนี.้.. พ่ีอิฐ... 
ท าไมป่วยแล้วถึงขยนัท าให้พลอยหวัใจจะวายจงัเลยคะ... ฮือ...  

“หนาวอะไรคะ ก่อนหน้านีบ้อกว่าร้อนอยู่หยก ๆ” ในท่ีสุดหญิง
สาวก็หาค าพดูเจอ  

“ก็ตอนนัน้ร้อน แตต่อนนีห้นาวแล้ว”  
“พ่ีอิฐไมส่บาย หนาว ๆ ร้อน ๆ นอนพกัเถอะนะคะ”  
“พ่ีนอนพกัแล้วพลอยจะไปไหน”  
“พลอยจะนัง่เฝา้อยูท่ี่น่ี ไมไ่ปไหนหรอกคะ่” 
“จะนั่งเฝ้าท าไม นอนด้วยกันก็ได้” ชายหนุ่มว่าก่อนจะพลิกตวั

สง่ผลให้คนท่ีนอนอยูบ่นตวัเขาหล่นลงไปนอนบนเตียง มือใหญ่ย่ืนมาโอบ
รอบเอวแล้วกอดกระชบั ก่อนจะกระซิบตดิใบห ู

“นอนเถอะ พ่ีไมท่ าอะไรหรอก”  
           อ้าว! ท าไมไมท่ า เขาอตุสา่ห์ลุ้น บษุราคมัอทุานอยูใ่นใจกึ่งโล่งอก 
กึ่งเสียดาย ในหวัเห็นภาพแม่เพ่ือนรักส่ายหน้าระอา พอจะเดาได้ว่าอินทิ
ราจะวา่อยา่งไรหากเธอเลา่เหตกุารณ์ทัง้หมดให้ฟัง 
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โอกาสมาขนาดนีย้งัไมมี่อะไรเกิดขึน้อีก ยายพลอยเอ๊ย! 
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บษุราคมันอนเกร็งตวัอยู่ในอ้อมแขนของคนตวัโต แม้เธอจะตาม
บอกรักเขามาหลายปี แม้จะอยากให้เขาคิดและปฏิบตัิกบัเธออย่างคนรัก
กนั หากเม่ือได้มานอนอยูใ่นอ้อมแขนเขา บนเตียงของเขาจริง ๆ หญิงสาว
กลับรู้สึกหวาดหวั่น แม้เขาจะบอกว่าจะไม่ท าอะไรก็ตาม ถึงอย่างไร
สามญัส านึกก็บอกเธอว่าสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ตอนนีเ้ป็นสิ่งไม่ควร  แต่
ลกึ ๆ ในใจก็ไมส่ามารถปฏิเสธได้ว่าเธอพอใจท่ีได้นอนอยูใ่นอ้อมแขนเขา 
เป็นความรู้สกึสองอยา่งท่ีตีกนัวุน่วายไปหมด  

หญิงสาวไม่คิดว่าจะนอนหลบัลงได้ ด้วยความคิดวุ่นวายในหัว 
อีกทัง้ตอนนีเ้ป็นเวลาบา่ย เธอไมใ่ชค่นนอนกลางวนั หากเตียงนอนนุม่ ไอ
เย็นจากเคร่ืองปรับอากาศ ไออุน่จากคนข้างกาย อีกทัง้เสียงหายใจ 
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สม ่าเสมอท่ีบอกวา่เขาหลบัไปแล้ว ท าให้บษุราคมัเผลอหลบัไปตอนไหน 
ไมรู้่เลย  

อิศราต่ืนขึน้มาด้วยความรู้สึกท่ีดีขึน้กว่าตอนก่อนหลับไปมาก 
อาการปวดหนึบในหวัยงัคงมีอยู่แต่ไม่มากนัก หากอาการไข้ท่ีท าให้รู้สึก
ร้อนสลับหนาวนัน้ดีขึน้จนแทบไม่รู้สึก คงเป็นเพราะยาลดไข้ท่ีเขา
รับประทานเข้าไป อีกทัง้ได้นอนหลบัไปต่ืนใหญ่ ๆ ท าให้ตอนนีรู้้สกึเนือ้ตวั
เบาสบายขึน้มาก 

ชายหนุ่มทอดสายตาลงมองใครบางคนท่ีนอนหลบัซุกอกเขา วง
หน้าหวานล้อมกรอบด้วยผมยาวดดัลอนใหญ่ท่ีกระจายเตม็หมอน มีปอย
ผมบางสว่นเคลียข้างแก้ม จงึยกมือขึน้เกล่ียผมออกไปจากใบหน้า เผยให้
เห็นแก้มเนียนใสนา่สมัผสั จนต้องไล้ด้วยหลงันิว้เบา ๆ อยา่งอดไมไ่ด้ 

คนหลับไม่ มี ทีท่าว่าจะ ต่ืน คนต่ืนจึงขยับตัวนอนตะแคง 
ทอดสายตามองใบหน้างามอย่างพิจารณา หญิงสาวมีใบหน้าเรียวรูปไข่ 
หน้าผากโหนกก าลงัดี คิว้เข้มโก่งได้รูป เปลือกตาปิดสนิท มองเห็นแพขน
ตายาวหนาและงอนตามธรรมชาติ จมูกโด่งปลายรัน้นิด ๆ  ริมฝีปากอ่ิม
เป็นรูปกระจบัสีชมพรูะเร่ือ คางเรียวบุม๋นิด ๆ เคร่ืองหน้าทกุอย่างจัดวาง
อยา่งเหมาะเจาะ ตอนนัน้เองท่ีชายหนุม่ตระหนกัว่าบษุราคมัเป็นผู้หญิงท่ี
สวยจดั สวยตามธรรมชาตโิดยไมต้่องเสริมแตง่ใด ๆ นา่แปลกท่ีเขาไม่เคย
เห็นเธอในมมุนีม้าก่อนเลย 

ชายหนุ่มยังนอนมองคนหลับอย่างไม่รู้เบื่อ และคงจะยังอยู่
เชน่นัน้อีกนาน หากคนท่ีหลบัอยูจ่ะไมเ่ร่ิมขยบัเปลือกตายกุยิกก่อนจะลืม 
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ตา 
“พ่ีอิฐ...” หญิงสาวพึมพ าเบา ๆ เม่ือลืมตาขึน้มาแล้วเห็นใบหน้า

ของชายหนุม่อยูห่า่งจากใบหน้าของเธอไมถ่ึงคืบ  
“ต่ืนแล้วหรือ” 
“คะ่ พ่ีอิฐตื่นนานแล้วหรือคะ”  
“สกัพกัแล้ว”  
“ท าไมไม่ปลุกพลอยล่ะคะ” หญิงสาวว่าพลางขยบัตวัลุกขึน้นั่ง 

รู้สกึวบูวาบเม่ือตระหนกัวา่เขาและเธออยูท่ี่ไหน และอยูใ่นสภาพอยา่งไร 
“เห็นพลอยหลบัสนิท พ่ีเลยไมอ่ยากกวน” 
“แล้วน่ีพ่ีอิฐดีขึน้หรือยงัคะ” 
“ดีขึน้มากแล้ว ไม่มีไข้ แคป่วดหวันิดหน่อย” ชายหนุ่มตอบพร้อม

กบัลกุขึน้จากเตียง แล้วบอกคนท่ียงัคงนัง่มองเขาตาแป๋ว 
“พลอยนอนเล่นไปก่อนก็ได้ พ่ีขออาบน า้สกัเด๋ียว” ว่าแล้วก็เดิน

เข้าห้องน า้ซึง่อยู่ติดกบัห้องนอน ทิง้คนบนเตียงไว้เพียงล าพงั บษุราคมัจึง
ลกุขึน้บ้าง  

หญิงสาวจดัการปเูตียงจนเรียบร้อยแล้วจึงเดินออกจากห้องนอน
ไปยังห้องนั่งเล่น ยังคงรู้สึกเงอะงะท าอะไรไม่ถูกกับความสัมพันธ์ท่ีดู
เปล่ียนไปในชัว่พริบตา เธอไมเ่คยใกล้ชิดกบัพ่ีอิฐในลกัษณะนีม้าก่อน แม้
จะรู้จักกันมานานแต่เขาก็เป็นพ่ีชายของเพ่ือน แต่คราวนีทุ้กอย่างดู
แตกตา่ง พ่ีอิฐไม่ได้ท าตวัเป็นพ่ีชายจอมเคร่งครัดท่ีดทุกุครัง้เวลาท่ีเธอท า
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อะไรไม่งามในสายตาเขา... อย่างเช่นการบอกรักเขา... แตก่ลบัปฏิบตัิตอ่
เธออยา่งผู้หญิงคนหนึง่ท่ีเขาก าลงัคบหาดใูจ ออดอ้อน ใกล้ชิด จนเป็น 
หญิงสาวเสียเองท่ีเร่ิมวางตวัไมถ่กู  

บษุราคมัหยิบรีโมทคอนโทรลมากดเปิดโทรทศัน์ท่ีติดอยู่บนผนงั 
กดหาช่องไปเร่ือยเป่ือย จนในท่ีสุดก็หยุดไว้ท่ีช่องภาพยนตร์ ซึ่งจริง ๆ 
แล้วก็ไม่ได้ตัง้ใจดมูากนกั เพราะหมูวัแตเ่ง่ียฟังเสียงอาบน า้ท่ีแว่วออกมา
จากห้องนอนนูน่  

“ดูอะไรอยู่” เสียงทุ้มถามมาจากด้านหลัง เขาโน้มตวัอยู่เหนือ
ศีรษะเธอ สองแขนวางบนพนักโซฟา บุษราคัมรู้สึกวูบวาบกับความ
ใกล้ชิดท่ีชายหนุ่มแสดงออก หวัใจในอกพองโต ดเูหมือนเม่ือครบก าหนด
หนึง่เดือน เธออาจจะได้รับค าตอบท่ีต้องการก็ได้  

“พลอยหิวไหม พ่ีหิวจงัเลย” ชายหนุ่มว่าพลางเดินอ้อมโซฟามา
ทรุดตวัลงนัง่บนโซฟาตวัเดียวกนั  

“งัน้ออกไปหาอะไรกินไหวไหมคะ พ่ีอิฐหายไข้หรือยงั”  
“ไม่อยากออก พลอยท าอะไรให้พ่ีกินได้หรือเปล่า” เอาอีกแล้ว 

เสียงออด ๆ นัน่มาอีกแล้ว... 
“พลอยท ากบัข้าวไมเ่ป็น” สารภาพไปเลย เขาจะได้ไมค่าดหวงั 
“อะไรพ่ีก็กินได้ อยากกินฝีมือพลอย ไขเ่จียวก็ได้” ชายหนุม่วา่ 
“ไมอ่ร่อยอยา่วา่พลอยนะ” หญิงสาวออกตวัไว้ก่อน แล้วก็แทบจะ

อดใจทบุคนอยากกินฝีมือเธอไมไ่หว เม่ือเขาตอบมาหน้าตาย 
“ไมค่าดหวงัอยูแ่ล้ว”  
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“พ่ีอิฐ!” 
“ฮา่ ๆ ล้อเลน่ ท ามาเถอะนา่ พ่ีกินได้ทัง้นัน้แหละ หิวจะตาย” 

ชายหนุม่วา่พร้อมลกุขึน้แล้วย่ืนมือดงึคนนัง่เคียงให้ลกุตาม ก่อนจะจบัจงู
พาเดนิไปยงัมมุครัวท่ีตดิอยูก่บัห้องนัง่เลน่  

“ส่ีใบพอไหม” ชายหนุ่มถาม หลงัจากหยิบไข่จากในตู้ เย็นมาวาง
บนโต๊ะ  

“พอมัง้คะ วา่แต ่พ่ีอิฐมีข้าวหรือเปลา่” 
“อ้าวลืม งัน้หุงข้าวก่อนก็แล้วกัน หุงข้าวเป็นหรือเปล่าเรา” ชาย

หนุ่มถามอย่างไม่จริงจังนัก หากคนถูกถามกลับส่ายหน้าจริงจังพร้อม
หวัเราะแหะ ๆ  

“อ้าว งัน้เดี๋ยวพ่ีหงุให้ก็ได้ พลอยไปนัง่ดทีูวีรอ ข้าวสกุแล้วค่อยมา
เจียวไข่” ชายหนุ่มบอกอย่างใจดี พร้อม ๆ กับหยิบหม้อหุงข้าวไฟฟ้า
ขนาดกะทดัรัดออกมาจากในตู้  แล้วตวงข้าวใส่หม้อ กะให้รับประทานได้
สองคน  

“ท าไมพ่ีอิฐหงุข้าวเป็น พลอยรู้นะวา่ยายอินท าไมเ่ป็น” เร่ืองอะไร
จะยอมท าไม่เป็นคนเดียว ยายอินน้องสาวเขาก็ท าไม่เป็นเหมือนเธอนัน่
แหละ 

“ก็ตอนไปเรียนมนัต้องหดัท าเองหมดนัน่ละ่ ไมมี่ร้านข้าวแกงหน้า
ปากซอยให้ไปซือ้น่ี” ชายหนุ่มว่ายิม้ ๆ นึกถึงสมยัไปเรียนท่ีต่างประเทศ 
ก่อนท่ีรอยยิม้จะเลือนหายเม่ือความคดิเลยไปถึงใครบางคน  
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บษุราคมัมวัแตมี่ความสขุอยู่กบัการท่ีได้อยู่กบัพ่ีอิฐ ได้ท าอาหาร

ร่วมกนักุ๊กก๊ิก จนไม่ได้สงัเกตว่าชายหนุ่มเงียบไป เม่ือกดหงุข้าวเรียบร้อย 
เขาก็เดนิน าเธอไปยงัโซฟาหน้าทีวีโดยไมไ่ด้ย่ืนมือมาจบัจงูอยา่งตอนแรก 
แตห่ญิงสาวก็มีความสขุเสียจนไมรู้่สกึถึงความผิดปกตท่ีิเกิดขึน้  

ไมน่านกลิ่นหอมฉยุของข้าวในหม้อก็เร่ิมก าจายไปทัว่ห้อง สกัพกั
ก็ได้ยินเสียงสวิตช์ของหม้อหงุข้าวเด้งขึน้มา บษุราคมัจงึลกุขึน้ 

“เดี๋ยวพลอยเจียวไข่แป๊บนะคะ” หญิงสาวบอกก่อนจะเดินตรงไป
ยงัครัว อดยิม้ไมไ่ด้เม่ือได้ยินเสียงฝีเท้าหนกั ๆ เดนิตามมา  

ใช้เวลาไมน่าน ไขเ่จียวหอมฉยุก็ถกูวางโปะลงไปบนข้าวสองจาน 
ซึง่ชายหนุม่เป็นคนตกัไว้รอ  

“พ่ีอิฐมีซอสพริกไหมคะ”  
“น่าจะอยู่ในตู้  แป๊บหนึ่ง” เขาบอกพร้อมเปิดตู้หาขวดซอสท่ีเก็บ

ไว้ในนัน้ พกัเดียวก็เดินมาวางขวดซอสลงบนเคาน์เตอร์ครัวท่ีข้าวไข่เจียว
สองจานวางอยูเ่คียงกนั  

“ราดลงไปเลยไหมคะ หรือจะใสถ้่วย” 
“ราดเลยก็ได้” ชายหนุ่มบอก บษุราคมัจึงเหยาะซอสจากในขวด

ราดลงไปบนไขเ่จียวสีเหลืองทองนา่รับประทาน เสร็จเรียบร้อยชายหนุ่มก็
หยิบช้อนส้อมออกมาจากในตู้  วางลงไปในจาน 

“นัง่กินตรงนีล้ะกนั” ชายหนุ่มว่าพลางเล่ือนสตลูตวัหนึ่งให้หญิง
สาว เม่ือกลบัมาท่ีนัง่ของตนและตกัข้าวไข่เจียวค าแรกเข้าปาก เขาก็ท า
หน้าปเุล่ียน... เคม็!  
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“พ่ีอิฐ... ไม่อร่อยหรือคะ” บุษราคัมถามทันทีท่ีเห็นสีหน้าชาย
หนุม่ คือถ้าจะท าหน้ากล า้กลืนขนาดนัน้ หยดุกินก็ได้นะ!  

“เปลา่ มนัแค.่.. เออ่... เคม็ไปนิด” ชายหนุม่บอกอ้อมแอ้ม เห็น 
หน้าตาออกด๊ีดี ท าไมเคม็ ชายหนุม่นกึในใจ  

“น่ีไมน่ิดแล้ว อ๋ี เคม็ป๋ี!” หญิงสาววา่หลงัจากท่ีลองชิมดบู้าง มิน่า
ล่ะพ่ีอิฐถึงได้ท าหน้าแบบนัน้ แต่ก็รู้สึกหวัใจพองโต ก็เค็มขนาดนีเ้ขายัง
พยายามกล า้กลืน คงเพราะไมอ่ยากให้เธอเสียใจ โคตรปลืม้!  

“กินได้ กินข้าวเยอะ ๆ ไข่น้อย ๆ มนัจะพอดี” ชายหนุ่มบอก แม้
ในใจจะอยากหยุดแล้วออกไปหาอะไรกินข้างนอกให้รู้แล้วรู้รอด แต่ก็ไม่
อยากจะท าร้ายจิตใจคนท า หากกลบัเป็นคนท าเองท่ีทนไมไ่ด้ 

“ทิง้ไปเถอะคะ่พ่ีอิฐ พลอยยงัไม่อยากเป็นโรคไต ออกไปหาอะไร
กินกนัดีกว่า พ่ีอิฐออกไปข้างนอกไหวไหมคะ” หญิงสาวถามพลางยกมือ
ขึน้องัหน้าผากชายหนุม่ 

“ตวัยงัรุม ๆ อยู่เลย หรือพ่ีอิฐจะรออยู่น่ี เด๋ียวพลอยจะออกไปหา
ซือ้อะไรเข้ามาให้ดีไหมคะ” 

“ไม่ เ ป็นไร ลงไปกินร้านข้างล่างก็ไ ด้ ”  ชายหนุ่มหมายถึง
ร้านอาหารท่ีอยู่ติดกับคอนโดมิเนียมของเขา ซึ่งเขาเข้าไปฝากท้องอยู่
บอ่ย ๆ  

เม่ือตกลงกันได้เช่นนัน้ ทัง้สองช่วยกันเก็บล้างจนเรียบร้อยแล้ว
จงึลงไปรับประทานอาหารเย็นท่ีร้านอาหารด้านล่าง เม่ือเสร็จแล้วก็กลบั 
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ขึน้มาอยูใ่นห้องนัง่เลน่ของชายหนุม่อีกครัง้  

“พ่ีอิฐกินยาก่อนนะคะ” บุษราคมัว่าพร้อมย่ืนยาและน า้ให้ชาย
หนุม่ ซึง่เขาก็รับไปอยา่งวา่ง่าย จากนัน้จงึนัง่ดโูทรทศัน์อยูบ่นโซฟาตวั 
เดียวกนั จนกระทัง่... 

“ง่วงจงั” ชายหนุม่พดูขึน้  
“ยาคงออกฤทธ์ิ พ่ีอิฐเข้าไปนอนในห้องสิคะ”  
“นอนตรงนีไ้ด้ไหม” ชายหนุม่วา่ และไมร่อค าตอบ เขาก็เอนตวัลง 

ทอดตวัไปตามความยาวของโซฟา และวางศีรษะบนตกัของคนท่ีนั่งอยู่
อยา่งไมมี่การแจ้งเตือน 

“พ่ีอิฐ...” บุษราคมัพึมพ า คิดไม่ถึงว่าเขาจะท าเช่นนี ้วันนีพ่ี้อิฐ
ชา่งท าให้หวัใจเธอกระเด้งกระดอนบอ่ยเหลือเกิน 

“นอนแบบนีไ้ด้ไหม” เขาถาม หนว่ยตาคมจ้องมองใบหน้าแดงก ่า
ของเจ้าของตกั ริมฝีปากระบายยิม้ 

“ได้... ได้ค่ะ” ใครจะปฏิเสธ! บุษราคมัไม่รู้ว่าอะไรท าให้พ่ีอิฐให้
ความสนิทสนมถึงเนือ้ถึงตวักับเธอเช่นนี ้แต่หญิงสาวก็พอใจ ด้วยเห็น
อนาคตท่ีรออยู่ข้างหน้า เม่ือครบหนึ่งเดือนแล้ว พ่ีอิฐคงจะไม่ปฏิเสธ หาก
เขาเร่ิมเปิดใจและปลอ่ยตวักบัเธอเชน่นี ้ 

บษุราคมัปลอ่ยให้ชายหนุม่นอนหนนุตกัอยูเ่ชน่นัน้ สว่นตวัเองก็ดู
โทรทศัน์ไปเร่ือย ๆ ผา่นไปครู่ใหญ่ ๆ ก็ได้ยินเสียงลมหายใจสม ่าเสมอของ
ชายหนุม่  

“พ่ีอิฐ... หลบัแล้วหรือคะ” หญิงสาวก้มลงกระซิบถาม เม่ือชาย 
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หนุ่มไม่ตอบ มองเห็นเพียงดวงตาท่ีปิดสนิทและหน้าอกขยับขึน้ลงเป็น
จังหวะ จึงคิดว่าเขาคงหลับไปเรียบร้อยแล้ว คนต่ืนจึงนั่งมองคนหลับ
อยา่งสบายอารมณ์ 

ในวยัสามสิบห้า พ่ีอิฐยงัคงหลอ่เหลาอยา่งท่ีเธอเห็นมาตลอด 
ใบหน้าคมสนัดเูข้มขึน้ตามอายุ หากยงัดไูร้ริว้รอย มีเพียงรอยเคราเขียว
ครึม้ท่ีวนันีค้งจะไม่ได้โกน และมนัท าให้เขาดเูซ็กซ่ีขึน้ไปอีกหลายเท่าตวั 
ดวงตาคมเข้มท่ีท าให้เธอใจเต้นไม่เป็นส ่าได้เสมอเม่ือสบตาบัดนีห้ลับ
พริม้ มองเห็นแพขนตาท่ีงอนนิด ๆ จมกูโดง่เป็นสนั ริมฝีปากหนา... 

จบูจากริมฝีปากคูน่ัน้จะเป็นอย่างไรนะ... บษุราคมัแอบคิดในใจ
แล้วก็หน้าแดงอยูค่นเดียว  

“พ่ีอิฐ... พลอยรักพ่ีอิฐจงัเลยค่ะ...” หญิงสาวพึมพ าเบา ๆ ยิ่งมี
เขานอนอยูบ่นตกัเชน่นี ้หญิงสาวย่ิงแนใ่จในความรู้สกึของตนเอง  

อย่างห้ามตวัเองไม่ทนั บุษราคมัโน้มตวัลงเหนือใบหน้าของคน
บนตกั จรดริมฝีปากลงไปแผ่วเบาบนริมฝีปากอุ่นของคนหลบัไหล โดย
ไม่ได้รู้เลยว่า คนท่ีถูกเธอขโมยจูบต้องกลัน้หายใจ และหักห้ามตนเอง
แทบตายท่ีจะไมข่ยบัริมฝีปากมอบจมุพิตอ่อนหวานท่ีเธอเฝา้รอคอย  

ยงัไม่ถึงเวลา... อิฐ... ยงัไม่ถึงเวลา... คนถกูขโมยจบูบอกตวัเอง
ซ า้ ๆ ในใจ 
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เสียงเรียกเข้าของโทรศพัท์มือถือท่ีวางอยู่บนโต๊ะหน้าโซฟาปลกุ
ให้สองคนท่ีนอนหลบัอยู่ต่ืนขึน้ เม่ือเห็นว่าตนอยู่ในสภาพใด บษุราคมัจึง
ได้รู้ตวัว่าเธอผลอยหลับตามชายหนุ่มไป และเม่ือต่ืนขึน้ เขาก็ยังนอน
หนนุตกัเธออยูเ่ชน่เดมิ  

“ฮัลโหล” หญิงสาวกรอกเสียงไปตามสาย พลางหันไปกระซิบ
บอกคนท่ีเพิ่งโงหวัขึน้จากตกัเธอวา่ ‘ยายอิน’  

“ท าอะไรกันอยู่คะ กว่าจะรับสายได้” อินทิราถามพร้อมหวัเราะ
คิกคกั เจ้าแม่ 18+ คงคิดไปไกลแล้ว แต่คนท่ีไม่มีอะไรเกิดขึน้แม้จะมี
โอกาสมากมายเพียงตอบสัน้ ๆ  

“หลับอยู่” ตอบแล้วก็ต้องรีบยกโทรศพัท์ออกห่างจากหูเพราะ
เสียงกร๊ีดกร๊าดแสบแก้วหท่ีูแม่เพ่ือนรักส่งมาให้ ดงัจนคนท่ีตอนนีข้ยบัลุก
ขึน้นัง่บนโซฟาเคียงเธอหนัมามองอยา่งสงสยั 
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“เบา ๆ สิยายอิน กร๊ีดอะไรขนาดนัน้” บษุราคมัเอ็ด 
“อ้าว ก็ต่ืนเต้น แกหลบัอยู่ในห้องพ่ีอิฐ บอกมาเด๋ียวนีน้ะว่าก่อน

หลบัเกิดอะไรขึน้” อินทิราคาดคัน้  
“ไมมี่อะไร หลบัอยูบ่นโซฟา” ไมบ่อกหรอกว่าหลบับนโซฟาโดยมี

พ่ีอิฐนอนหนุนตัก ไม่เข้าใจตนเองเหมือนกันว่าท าไมจึงอยากเก็บ
เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในวนันีไ้ว้กับตวั แม้แต่อินทิราท่ีเธอไม่เคยมีความลบั
ด้วย บษุราคมัก็ยงัไมรู้่สกึอยากจะแบง่ปัน  

“อ้าว อะไรของแกเน่ีย อยู่กบัพ่ีอิฐทัง้วนัแล้วแกหลบับนโซฟาเน่ีย
นะ” เสียงบ่นอย่างขดัใจท่ีมาจากแม่เพ่ือนรักท าให้บุษราคมัยิม้อย่างอด
ไมไ่ด้ น า้เสียงผิดหวงัมากเชียวยายอิน 

“อืม นัง่ดทีูวีแล้วผลอยหลบั แกใกล้ถึงยงัเน่ีย ดึกแล้วนะ” หญิง
สาวแกล้งโวยวาย  

“อยูข้่างลา่ง ก าลงัจะขึน้ลิฟท์ จะบอกให้วา่ผิดหวงัมากเลย นกึว่า
แกจะก าลงัซมัตงิกบัพ่ีอิฐอยูเ่ลยโทร. ขึน้มาก่อนเน่ีย”  

“เซีย้วใหญ่แล้วยายอิน ฉนัจะไปท าอะไรกบัพ่ีอิฐ”  
“ต้องให้บอกด้วยหรือไง”  
“เออ ต้องขอโทษด้วยท่ีท าให้แกผิดหวงั แคนี่น้ะ” หญิงสาววา่แล้ว

วางสายก่อนจะหนัมาบอกชายหนุม่  
“ยายอินก าลงัขึน้มาคะ่ พลอยต้องกลบัแล้ว พ่ีอิฐเป็นไงบ้างคะ” 
“ดีขึน้แล้วละ่ พลอยจะกลบับ้าน ไมด่กึไปหรือ” ชายหนุม่ถาม 



98 | โ ร ส  

 
หลงัจากเหลือบตามองเวลาจากนาฬิกาท่ีแขวนอยู่บนผนงัแล้วพบว่าเป็น
เวลาเลยเท่ียงคืนไปแล้ว 

“ไมเ่ป็นไรหรอกคะ่ ก็กลบักบัยายอิน”  
“ผู้ หญิงสองคนขับรถดึก ๆ ด่ืน ๆ พ่ีเป็นห่วง เด๋ียวพ่ีขับไปส่ง

ดีกวา่” 
“ได้ยงัไงคะ พ่ีอิฐไมส่บายอยู่” 
“งัน้ก็ค้างท่ีน่ีกันทุกคนเลย ดีไหมคะ” เสียงคนท่ีเพิ่งมาถึงส่งมา

จากหน้าประตกู่อนท่ีเจ้าของเสียงจะปรากฏตวั ซึ่งผู้ เป็นพ่ีชายก็เห็นด้วย
ในทนัที 

“ถ้าไม่ให้พ่ีไปส่งก็ค้างท่ีน่ีก็ดี เด๋ียวพ่ีจะโทร. ไปบอกคุณน้าให้” 
ชายหนุ่มว่าพลางหยิบโทรศัพท์มือถือมากดหาหมายเลข แม้จะรู้สึก
เกรงใจมารดาของหญิงสาวท่ีโทร. ไปค่อนข้างดึก แต่ถ้าบุษราคมัจะไม่
กลบับ้าน เขาซึ่งเป็นผู้ ใหญ่กว่าก็ต้องแจ้งให้ผู้ปกครองของเธอทราบ และ
น่ีไมใ่ชค่รัง้แรกท่ีบษุราคมัตามอินทิรามานอนค้างท่ีคอนโดมิเนียมของเขา 
ซึ่งคุณไพลินก็ไม่ได้มีปัญหาใด ๆ ด้วยความไว้เนือ้เช่ือใจท่ีมีให้เขามา
ตลอด เพราะส าหรับมารดาของหญิงสาวแล้ว บษุราคมัก็เหมือนน้องสาว
ของเขาอีกคน 

เสียงสัญญาณรอสายดงัเพียงครัง้เดียว ชายหนุ่มก็ได้ยินเสียง
มารดาของบษุราคมัรับสายในทนัที 

“สวสัดีครับคณุน้า อิฐนะครับ” ชายหนุม่ทกัทายคนปลายสาย  
“สวสัดีจ้ะตาอิฐ ยายพลอยอยูก่บัอิฐหรือเปลา่ ดกึแล้วยงัไมก่ลบั 
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บ้าน”  
“ครับผม พอดีผมเห็นวา่ดกึ เลยเป็นหว่งถ้าน้องจะขบัรถกลบั 

บ้านกันสองคน เลยโทร. มาขออนุญาตคุณน้าให้พลอยค้างท่ีคอนโด ฯ 
ผมครับ... ยายอินก็อยู่” ท้ายประโยคเขาบอกให้ผู้ เป็นมารดาของหญิง
สาวสบายใจ ว่าเธอไม่ได้ค้างอยู่ท่ีคอนโดมิเนียมกับเขาตามล าพงั ยงัมี
น้องสาวของเขาอยูด้่วยอีกคน 

“งัน้หรือจ๊ะ งัน้ก็ดีเหมือนกัน ขบัรถกลางค ่ากลางคืนกันสองคน
น้าก็เป็นห่วง ถ้ายังไงก็ฝากน้องด้วยนะ ว่าแต่อิฐเป็นไงบ้าง เห็นยาย
พลอยบอกวา่ไมส่บาย” คณุไพลินถามสารทกุข์สกุดบิ  

“ดีขึน้มากแล้วครับคณุน้า ขอบคณุครับ”  
“จ้ะ ขอน้าพดูกบัพลอยหนอ่ยได้ไหม”  
“ครับผม สกัครู่ครับ” ชายหนุม่ตอบก่อนจะย่ืนโทรศพัท์สง่ให้หญิง

สาว  
“คะ่แม.่.. คะ่... คะ่... กลบักบัยายอินคะ่... คะ่... แล้วเจอกนัคะ่... 

ไนท์ค่ะแม่” บุษราคมัพูดกับมารดาสลับกับนิ่งฟัง และในท่ีสุดกล่าวลา
และย่ืนโทรศพัท์คืนให้ชายหนุม่  

 “แกนอนกับพ่ีอิฐก็ได้นะ เด๋ียวฉันนอนคนเดียวได้” อินทิรา
กระซิบซึง่ท าให้คนฟังถึงกบัค้อนขวบั 

“ห่ามไม่มีใครเกินเลยแกน่ี ฉันจะไปนอนกับพ่ีอิฐได้ยงัไง ไปเร็ว 
ง่วงแล้ว” หญิงสาววา่พร้อมรุนหลงัแมเ่พ่ือนรักให้เดนิตรงไปยงัห้องนอน 
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อีกห้อง ขณะท่ีหนัมากลา่วราตรีสวสัดิก์บัเจ้าของบ้าน  

“แล้วเจอกนันะคะพ่ีอิฐ” 
 
บุษราคัมต่ืนมาแต่เช้า เห็นเพ่ือนท่ีนอนร่วมเตียงยังหลับสนิท  

หญิงสาวจึงเดินเข้าห้องน า้เพ่ือล้างหน้าแปรงฟัน ซึ่งเจ้าของบ้านมีแปรงสี
ฟันส ารองอยู่ในตู้ เสมอ เสร็จเรียบร้อยแล้วนิ่งคิดสักพัก จึงตัดสินใจ
อาบน า้เพ่ือความสบายตวั ถึงเธอจะไม่มีเสือ้ผ้าให้เปล่ียนก็ไม่ใช่ปัญหา 
เพราะอินทิราทิง้เสือ้ผ้าไว้ท่ีคอนโดมิเนียมของพี่ชายหลายชดุ เม่ืออาบน า้
แต่งตัวเรียบร้อยหญิงสาวเดินกลับมาดูเพ่ือนและเห็นว่ายังไม่ต่ืน จึง
ตดัสินใจเดินออกจากห้องนอนไปยงัห้องนัง่เล่น ตัง้ใจว่าจะชงกาแฟด่ืม
ระหวา่งรอคนอ่ืน ๆ ต่ืน แตด่เูหมือนจะมีคนต่ืนก่อนเธอเสียอีก  

“ต่ืนแล้วหรือ” ชายหนุ่มท่ีเดินออกมาจากห้องนอนในตอนท่ีเธอ
เดินออกไปพอดีทกัขึน้ เขาอยู่ในชุดส าหรับออกไปท างาน บนแขนขวามี
เสือ้นอกพาดอยู ่

“คะ่ พ่ีอิฐจะไปท างานหรือคะนัน่ หายแล้วหรือคะ” 
“หายแล้วล่ะ เม่ือวานนอนซะเยอะ ขอบคณุนะท่ีมาดแูลพ่ี” ชาย

หนุม่บอกก่อนจะถามตอ่ 
“ออกไปหาอะไรกินกนัไหม”  
“ยายอินยงัไมต่ื่นเลยคะ่”  
“ปล่อยให้นอนเถอะ พ่ีว่าเรากินเสร็จจนกลับขึน้มาก็ยังไม่ต่ืน

เลยมัง้ขานัน้น่ะ” ชายหนุ่มว่าอย่างรู้จกัผู้ เป็นน้องสาวดี บษุราคมัจึงพยกั
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หน้าตกลงอยา่งวา่ง่าย โอกาสท่ีจะได้อยูก่บัพ่ีอิฐสองตอ่สองไมไ่ด้มีบอ่ย ๆ 
เม่ือมีขึน้มาก็ต้องรีบคว้าไว้  

อิศราวางเสือ้นอกพาดไว้บนพนกัโซฟาแล้วย่ืนมือมาจบัจงูคนตวั 
เล็กกว่าพาเดินออกจากห้องตรงไปยงัลิฟท์ ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากประตูหน้า
ห้องมากนกั ใช้เวลาไม่นาน ทัง้สองก็ลงมาเดินจูงมือกันไปตามถนนท่ีมี
ผู้คนคอ่นข้างขวกัไขว่ ส่วนใหญ่เป็นหนุ่มสาววยัท างานท่ียืนรอรถเมล์อยู่
หนาตา  

“กินอะไรดี” ชายหนุ่มถาม ข้างถนนมีพ่อค้าแม่ขายอาหารเช้าอยู่
คราคร ่า ทัง้ร้านโจ๊ก ต้มเลือดหมู ข้าวเหนียวหมูปิง้ ไก่ทอด  และอาหาร
อ่ืน ๆ อีกมากมาย  

“พ่ีอิฐเบื่อโจ๊กหรือยงัคะ” บุษราคมัถาม เม่ือวานเธอก็ซือ้โจ๊กมา
ให้เขาในฐานะคนป่วย เลยไม่แน่ใจว่าเขาจะอยากรับประทานโจ๊กเป็น
อาหารเช้าอีกหรือไม ่ 

“พลอยอยากกินโจ๊กหรือ พ่ีกินอะไรก็ได้ เพิ่งกินไปมือ้เดียวเม่ือ
วาน ไม่เบื่อหรอก” ชายหนุ่มว่าพลางพาหญิงสาวเดินไปจบัจองท่ีนัง่บน
เก้าอีพ้ลาสติกของร้านโจ๊กซึ่งมองเห็นอยู่ไมไ่กล ก่อนท่ีจะลกุไปสัง่อาหาร
ส าหรับทัง้สองคน 

ไมน่านโจ๊กหมรู้อน ๆ สองชามก็ถกูน ามาวางลงตรงหน้าหนุ่มสาว
ทัง้สอง เสิร์ฟมาพร้อมปลาท่องโก๋ตวัเล็ก ๆ บนจานขนาดจิ๋ว กลิ่นขิงซอย
และพริกไทยท่ีหอมกระทบจมกูท าให้คนนัง่รอถึงกบัน า้ลายสอ  
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“หอมอร่อยจงัเลยคะ่” บษุราคมัวา่หลงัจากตกัโจ๊กค าแรกเข้าปาก  
“ถ้าชอบเด๋ียวพ่ีจะพามากินบอ่ย ๆ เขาขายช่วงเช้ากับเย็น” ชาย

หนุม่เสนออยา่งใจดี ท าให้คนฟังฉีกยิม้กว้างอยา่งถกูใจ  
“พ่ีอิฐมากินบอ่ยหรือคะ”  
“มาบ้าง แตจ่ะแวะกินตอนเช้าก่อนออกไปท างานมากกว่า” ชาย

หนุ่มว่าก่อนจะย่ืนมือตกัปาท่องโก๋บนจานเล็กตรงหน้าใส่ในชามให้หญิง
สาว 

“เอาน่ี ปาทอ่งโก๋เขาอร่อยดี” 
“ขอบคณุคะ่” บษุราคมัพึมพ าขอบคณุเบา ๆ รู้สึกอบอุ่นในหวัอก

กบัการดแูลเอาใจใสเ่ล็ก ๆ น้อย ๆ จากชายหนุม่  
“ไมกิ่นตบัหรือ งัน้พ่ีกินเอง” เขาวา่เม่ือสงัเกตเห็นเธอตกัตบัหมใูน

ชามวางรวมกนัไว้มมุหนึง่ ก่อนท่ีจะตกัตบัเหลา่นัน้มาใสช่ามของตนอย่าง
ไม่รังเกียจ เขากระท ากริยานัน้ด้วยท่าทางสบาย ๆ ราวกับว่าเป็นเร่ือง
ปกติท่ีจะตกัอาหารจากชามของกันและกัน มีเพียงเจ้าของชามเท่านัน้ท่ี
หน้าแดงแล้วหน้าแดงอีกกับความสนิทสนมท่ีชายหนุ่มมีให้ หัวใจดวง
น้อย ๆ ของคนท่ีรักเขาข้างเดียวมานานพองโต เขาคงไมใ่จร้ายกบัเธอเม่ือ
ครบก าหนดหนึ่งเดือนท่ีเธอขอ ไม่อย่างนัน้เขาคงไม่ให้ความสนิทสนม
เชน่นี ้ซึง่เพิ่มมากขึน้กวา่วนัแรกมากทีเดียว 

“ขอแวะซือ้ข้าวเหนียวหมูปิง้ไปฝากยายอินหน่อยได้ไหมคะ” 
บษุราคมัถามขณะเดนิกลบัหลงัจากท่ีจดัการอาหารเช้ากนัเสร็จเรียบร้อย  

“เอาสิ” ชายหนุม่วา่พลางหยิบกระเป๋าสตางค์ออกมาจากกระเป๋า 
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กางเกง แล้วหยิบเงินออกมาเตรียมจา่ย  
“พลอยซือ้เองได้คะ่พ่ีอิฐ ไม่ก่ีบาทเอง” หญิงสาวว่า รู้สึกเกรงใจท่ี

เขาเป็นคนจา่ยตลอด ทกุครัง้ท่ีอยูก่บัเขา เธอไมเ่คยได้ใช้เงินตวัเองซือ้ 
อะไรเลย 

“ไม่เป็นไร เด๋ียวพ่ีจะไปทวงกบัยายอิน” ชายหนุ่มว่ายิม้ ๆ อย่าง
ล้อเล่น บษุราคมัคร้านจะต่อปากต่อค า จึงปล่อยให้เขาจ่ายเงินแต่โดยดี 
หากย่ืนมือรับถงุใสอ่าหารเองเม่ือแมค้่าย่ืนมาให้ 

เม่ือได้อาหารเช้าส าหรับแม่เพ่ือนรักแสนขีเ้ซาแล้ว ทัง้สองก็เดิน
กลบัไปยงัคอนโดมิเนียมของชายหนุม่ เม่ือเข้ามาอยูภ่ายในห้อง บษุราคมั
วางถุงข้าวเหนียวหมูปิง้ไว้บนเคาน์เตอร์ครัวแล้วเดินเข้าไปดูอินทิราใน
ห้องนอน เม่ือเห็นวา่แมเ่พ่ือนรักยงัไมต่ื่น จงึเดนิกลบัออกมาหาชายหนุม่  

“ยายอินยงัไมต่ื่นเลยคะ่”  
“พ่ีต้องไปท างานแล้ว พลอยดทีูวีรอยายอินต่ืนก็แล้วกนันะ” ชาย

หนุม่วา่พร้อมกบัเดนิไปยงัโซฟาซึง่มีเสือ้นอกของเขาวางพาดอยู ่ชายหนุม่
หยิบเสือ้ขึน้มาสวมแล้วหนัไปบอกคนท่ียงัยืนอยูใ่นห้อง 

“แล้วพ่ีจะโทร. หานะ” พูดเสร็จก็หมุนตัวเดินตรงไปยังประตู
ทางออกแล้วเปิดประตอูอกไปจากห้องโดยไม่รอฟังค าตอบ แตเ่ขาคงจะ
เห็นละ่วา่คนฟังมีรอยยิม้ประดบัใบหน้าอยา่งมีความสขุเพียงใด 

พดูเหมือนคนเป็นแฟนกนัเลย บษุราคมัคิดใจในอย่างมีความสุข 
ใบหน้าประดบัรอยยิม้กว้างอย่างห้ามตวัเองไมไ่ด้  
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พ่ีอิฐโคตรนา่รัก!!! 
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“พ่ีอิฐ น้า... พาอินไปเท่ียวหน่อย” น้องสาวท่ีรบเร้าอย่างน่า
ร าคาญท าให้อิศราถอนหายใจอย่างเหน่ือยหน่าย เพราะตามใจกันมา
ตัง้แตเ่ด็ก ยายน้องสาวเขาถึงได้ไมเ่ข้าใจค าปฏิเสธ และรบเร้าจนกว่าเขา
หรือบดิามารดาจะยอมตามใจทกุคราวไป  

ทุกคนในบ้านก าลังนั่งคุยกันอยู่ ใน ห้องนั่ง เล่นหลังจาก
รับประทานอาหารเย็นเสร็จแล้ว ซึ่งจะเป็นเช่นนีใ้นทุกครัง้ท่ีเขากลับมา
นอนค้างท่ีบ้านในชว่งวนัหยดุสดุสปัดาห์ โดยจะกลบัมาในคืนวนัศกุร์แล้ว
กลับไปนอนท่ีคอนโดมิเนียมใจกลางเมืองใกล้บริษัทในคืนวันอาทิตย์ 
นอกจากสปัดาห์ท่ีเขาท่องราตรีกับภูมิเพ่ือนสนิท แล้วดึกด่ืนเกินกว่าจะ
กลบัมารบกวนคนท่ีบ้าน  

เขาควรจะได้พักผ่อนและพูดคุยกับบิดามารดาอย่างสบายใจ 
หากไม่เป็นเพราะแม่น้องสาวบงัเกิดเกล้าเกิดอยากจะไปเท่ียวขึน้มา แล้ว
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จะเป็นใครไปได้ท่ีจะต้องพาไปหากไม่ใช่เขา ซึง่ยายตวัดีก็รบเร้าตัง้แต่เขา
ก้าวขาเข้าบ้าน จนบดันีผ้่านไปหลายชัว่โมงก็ยงัไม่หยดุ ซึ่งเขาคิดว่ากว่า
จะหยดุก็ตอ่เม่ือเขาตอบตกลงแล้วนัน่เอง  

“อิฐพาน้องไปหน่อยเถอะลกู ตัง้แตเ่รียนจบก็ยงัไม่ได้ไปไหนเลย
น่ี” ผู้ เป็นมารดาพดูขึน้หลงัจากท่ีนัง่ดสูองพี่น้องมานาน อิศราถึงกบักลอก
ตา เดาไม่ผิดจริง ๆ ถึงเขาไม่ยอม มารดาก็ยอมอยู่ดี ยิ่งเห็นยายตัวดี
หวัเราะคิกคกัถูกใจ อีกทัง้ซบใบหน้าลงบนตกัมารดาอย่างออดอ้อนเขา
ยิ่งหมัน่ไส้ แตก็่ท าอะไรไมไ่ด้  

“ผมขอดงูานก่อนนะครับแม่” ชายหนุ่มแบ่งรับแบ่งสู้  หากผู้ เป็น
น้องสาวไมย่อม 

“พ่ีอิฐตกลงมาเลยคะ่ อินจะได้ไปบอกยายพลอย”  
“พลอยไปด้วยหรือ” ชายหนุม่ถาม 
“คะ่ ถ้าพ่ีอิฐไมต่กลง อินจะไปกบัพลอยสองคน... นะคะแม่” ท้าย

ประโยคหนัมาบอกมารดา ก่อนท่ีจะยิม้ในหน้าเม่ือผู้ เป็นมารดาหนัไปหา
พ่ีชาย  

“จะปล่อยน้องไปกนัสองคนได้ยงัไง อิฐพาน้องไปหน่อยก็แล้วกนั 
ให้ตดิเสาร์ – อาทิตย์ จะได้ไมต้่องหยดุงานหลายวนั” 

“ครับแม”่ เขาจะพดูอะไรได้มากไปกวา่นัน้เลา่  
 
เสียงเคาะประตูอย่างเร่งเร้าราวกับเกิดเร่ืองปลุกบุษราคมัให้ต่ืน

ขึน้ หญิงสาวหันไปมองนาฬิกาตัง้โต๊ะท่ีวางอยู่บนโต๊ะหัวเตียงแล้วต้อง
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ขมวดคิว้ ใครมาเคาะประต ูมารดาก็ไปท างานแล้วน่ีนา แต่คนเคาะก็ไม่
ปล่อยให้หญิงสาวสงสัยอยู่นาน เพราะเสียงเจือ้ยแจ้วท่ีส่งเข้ามานัน้บ่ง
บอกผู้ เป็นเจ้าของได้เป็นอยา่งดี 

อินทิรา... 
“แกจะเคาะจนชาวบ้านต่ืนทัง้ซอยเลยหรือไง” บุษราคัมถาม

ประชดขณะเปิดประตใูห้คนท่ีอยูภ่ายนอกเข้ามา  
“ใครจะต่ืน คนอ่ืน ๆ ต่ืนกนัไปถึงไหน ๆ แล้ว มีแกน่ีละ่มัง้นอนกิน

บ้านกินเมืองอยู่คนเดียว” คนถูกประชดตอกกลับอย่างไม่ยอมแพ้ 
บุษราคมัท าได้เพียงส่ายหน้า ก่อนจะเดินน าแขกยามเช้าตรงไปยงัเตียง
นอน หญิงสาวเอนตวัลงนอนหลบัตาทนัทีท่ีถึงเตียง  

“เฮ้ย ลกุขึน้มาคยุกนัก่อน” อินทิราโวยวาย เดี๋ยวไมบ่อกขา่วดีเลย
น่ี คนอตุสา่ห์แหกขีต้ามาหาแตเ่ช้า  

“คยุอะไร ง่วง จะนอน เด๋ียวคอ่ยคยุ” บษุราคมัว่าพลางดงึหมอน
ขึน้มาปิดใบหน้า ไม่สนใจคนรบกวนท่ีพยายามจะดงึหมอนออกจากหน้า
เธอ 

“ถ้าแกไม่ลุกมาคยุกันนะ ฉันจะกลบั แล้วแกจะเสียใจ” น า้เสียง
เง้างอดของเพ่ือนรักท าให้บษุราคมัยอมแพ้ในท่ีสุด หญิงสาวลกุขึน้นัง่พิง
หวัเตียงทัง้ ๆ ท่ียงัหาวหวอด  

“มีอะไรก็วา่มา”  
“แกไมส่นใจ ฉนัไมบ่อกก็ได้ แคนี่น้ะ กลบัละ่” คนท่ีคดิวา่ตวัเอง 
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ก าลงัเป็นตอ่เร่ิมจะเล่นตวั แตก่ลบัไม่ใช่อย่างท่ีคิด เม่ือคนฟังไม่ได้มีทีท่า
วา่จะง้อ 

“ตามใจ ไมบ่อกก็ไมบ่อก นอนละ่งัน้” บษุราคมัวา่พลางเอนตวัลง
นอนบนเตียงอีกครัง้ แล้วก็ต้องแอบยิม้ เ ม่ือคนท่ีเพิ่งบอกว่าจะกลับ 
กระโดดขึน้มาบนเตียงแล้วคว้าตวัเธอให้หนัหน้าไปหาตนเอง  

“พอเลย หันหน้ามาน่ี แหกตาต่ืนแล้วไปอาบน า้แต่งตัวเลย 
ออกไปชอปปิง้กนั” 

“แคนี่น้ะเร่ืองท่ีท าให้แกมากวนฉนัแตเ่ช้า ชวนไปชอปปิง้น่ีนะ”  
“บ้า ไมใ่ช ่แคเ่ก่ียว ๆ กนันิดหนอ่ย สว่นเร่ืองจริง ๆ คือ พ่ีอิฐจะพา

เราไปเท่ียว!” อินทิราว่าด้วยน า้เสียงต่ืนเต้น ซึ่งคราวนีเ้รียกความสนใจ
จากคนขีเ้ซาได้ทนัที 

“แกวา่อะไรนะ พ่ีอิฐจะพาเรา... แกกบัฉนัหรือ ไปเท่ียวไหน”  
“แหม พอได้ยินช่ือพ่ีอิฐละถามยาวเป็นชุดเชียวนะยะ” อินทิรา

เหน็บ เม่ือตะก๊ียงัท าเป็นง่วงอยู่เลย พอได้ยินช่ือผู้ชายเทา่นัน้ละ่ ตาสวา่ง! 
“แกก็รู้ ถ้าอะไรท่ีเก่ียวกบัพ่ีอิฐส าคญัส าหรับฉนัหมดแหละ ว่าแต่

ท าไมอยู ่ๆ พ่ีอิฐถึงจะพาไปเท่ียวละ่”  
“ก็ไม่อยู่ ๆ น่ะสิ ฝีมืออินทิราต่างหาก ฉันรบเร้าจนพ่ีอิฐยอมเอง

แหละ” อินทิราวา่พลางหวัเราะคกิคกัก่อนอธิบาย 
“ก็แกกับพ่ีอิฐน่ะด ูๆ กันมาจะสามอาทิตย์อยู่แล้ว ไม่เห็นมีอะไร

คืบหน้า ฉันเลยคิดว่าถ้าได้ไปเท่ียวด้วยกัน ในบรรยากาศโรแมนติก 
อาจจะท าให้พ่ีอิฐเสร็จแกได้ไง” ค าพดูสดุห่ามของเพ่ือนท าให้คนฟังหน้า
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ร้อนวูบ อดคิดถึงพฤติกรรมของชายหนุ่มในตอนท่ีอยู่กับเธอสองต่อสอง
ไม่ได้ แม้จะไม่ได้มีจูบแรกอย่างท่ียายอินต้องการ แต่พ่ีอิฐก็ไม่ได้ท าตวั
เป็นพระอิฐพระปนูกับเธอสกัเท่าไร จะว่าไม่มีอะไรคืบหน้าก็คงไม่ใช่ แต่
เพราะยายอินไมรู้่ ถึงได้หาทางกระชบัความสมัพนัธ์ให้เชน่นี ้ 

“แล้วจะไปท่ีไหนกนัหรือ”  
“ยงัไม่คิดเลย แกว่าไปไหนดี... ไปเสม็ดดีมะ เขาว่าเสม็ด... เสร็จ

ทุกราย” เจ้าแม่ 18+ ถามพลางหวัเราะคิกคกัอย่างชอบใจกับความคิด
ของตน หากคนฟังกลบัสา่ยหน้า 

“ไปจนเบื่อแล้วเสม็ดนะ่ คดิอะไรไมอ่อกก็เสม็ด” 
“อ้าว งัน้ช่วยกันคิด หาท่ีท่ีไม่ไกลมากเพราะพ่ีอิฐไปนานไม่ได้ 

อาจจะหยุดงานวันสองวันติดกับเสาร์ – อาทิตย์” เม่ือได้ยินเช่นนัน้ 
บษุราคมันิ่งคดิสกัพกั ก่อนจะถาม  

“งัน้ไปเกาะล้านไหม ฉันเคยเห็นรูปในเฟซ สวยมากเลย ไม่ไกล
ด้วย แคพ่ทัยาน่ีเอง”  

“เกาะล้านหรือ อืม นา่สนใจ เคยได้ยินเหมือนกนัวา่สวย” 
“งัน้ก็ตกลงวา่เกาะล้านละกนัเนอะ”  
“อือ เด๋ียวฉันโทร. บอกพ่ีอิฐก่อนนะ” อินทิราว่าพลางหยิบ

โทรศพัท์ออกมาจากกระเป๋ากางเกงเพ่ือโทร. หาพ่ีชาย รอสายอยูไ่มน่านก็
ได้ยินเสียงพ่ีชายสง่มาตามสาย หญิงสาวจงึบอกขา่วเสียงเจือ้ยแจ้ว 

“พ่ีอิฐ อินกบัยายพลอยตกลงจะไปเกาะล้านกนันะคะ” ตอบแล้ว 
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ก็เงียบฟังเสียงปลายสาย ก่อนจะโต้ตอบอีกสองสามประโยค เรียบร้อยก็
วางสายแล้วหนัมาบอกเพ่ือน 

“เรียบร้อย พ่ีอิฐบอกวา่จะให้เลขา ฯ จองห้องพกัให้ ออกเดนิทาง 
เช้าวนัศกุร์ พกัสองคืน กลบัวนัอาทิตย์” 

“เรารบกวนพ่ีอิฐมากเกินไปหรือเปล่าอิน ทัง้ต้องหยดุงานวนัศกุร์ 
แล้วกลบัมาวนัอาทิตย์ ยงัไมไ่ด้พกัก็ต้องไปท างานวนัจนัทร์แล้ว”  

“ฉันรู้นะว่าแกรักพ่ีอิฐมาก ไม่อยากให้เหน่ือย แต่น่ีเป็นโอกาสท่ี
แกจะได้เคลมพ่ีอิฐ ซึ่งฉันอตุส่าห์จดัให้แก แกจะมาเร่ืองมากท าไม” อินทิ
ราว่าอย่างขดัใจ แทนท่ีจะยินดีท่ีจะได้ไปเท่ียวกบัพ่ีอิฐ ยายพลอยกลบัมา
หว่งกลวัพ่ีอิฐจะเหน่ือยอยูไ่ด้  

“ก็ไม่ได้เร่ืองมาก... ขอบคณุนะท่ีจดัให้” บุษราคมัพูดเสียงอ่อน 
หากดวงตาเป็นประกาย แค่คิดว่าจะได้ไปเท่ียวกับพ่ีอิฐ แถมค้างคืนกัน
ด้วย เธอก็ต่ืนเต้นจนแทบลืมหายใจแล้ว มนัจะเป็นอย่างไรนะ พ่ีอิฐจะลืม
ตวั แสดงความรักกบัเธออยา่งท่ียายอินคาดหวงัหรือเปลา่นะ  

“เฮ้ย! ต่ืน ๆ แหม พดูถึงพ่ีอิฐแล้วฝันหวานเชียวนะยะ” อินทิราจิก
กดัเล็กน้อยเม่ือเห็นเพ่ือนรักท าทา่ราวกบัหลดุเข้าไปในภวงัค์ บษุราคมัจึง
ค้อนแตพ่องาม ก่อนจะลกุขึน้จากเตียง 

“ฉนัไปอาบน า้ดีกวา่ แกลงไปบอกปา้สมรตัง้โต๊ะรอหนอ่ยสิ” หญิง
สาวหมายถึงแม่บ้านท่ีดแูลเร่ืองภายในบ้านทกุอย่างให้กับครอบครัวของ
เธอ เพราะบดิามารดาท างานนอกบ้านด้วยกนัทัง้คูจ่งึมีปา้สมรน่ีละ่ท่ีคอย
ดแูลเธอแทน  
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หลงัจากรับประทานอาหารเช้าซึง่อินทิราก็ไมป่ฏิเสธท่ีจะร่วมโต๊ะ 

สองสาวออกจากบ้านไปหาซือ้ของอย่างท่ีตัง้ใจ ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นการ
เตรียมการส าหรับไปเท่ียวในชว่งสดุสปัดาห์ท่ีจะถึงนี ้และสิ่งส าคญัท่ีสดุท่ี
อินทิราต้องการจัดการให้เรียบร้อยและถูกใจตนท่ีสุดคือชุดว่ายน า้ของ
บษุราคมั  

“โป๊มาก!” คนเรียบร้อยโอดทนัทีท่ีลองชดุว่ายน า้แบบบกิิน่ีสองชิน้
สีแดงสด ชิน้บนคล้ายชัน้ในไร้สาย มีตะขอติดด้านหลงั ส่วนชิน้ล่างก็เว้า
สงูจนแทบจะปิดอะไรไมม่ิด  

“เขาเรียกเซ็กซ่ีย่ะ โป๊อะไร” อินทิราโต้ พอใจกับภาพท่ีเห็นอยู่
ตรงหน้า บุษราคมัมีผิวท่ีขาวเนียน เม่ืออยู่ในชุดว่ายน า้สีแดงสด ยิ่งช่วย
ส่งให้ผิวดผู่องมากยิ่งขึน้ หน้าอกขนาดมหึมากว่าสาว ๆ ทัว่ไปดอ่ิูมเต็ม
ภายในชดุวา่ยน า้ชิน้บนนา่มอง  

แตง่แบบนีเ้ลน่น า้กบัพ่ีอิฐแล้วจะไมห่ื่นแตกก็ให้มนัรู้ไปสิ!  
“ฉนัไมก่ล้าใสห่รอกอิน มนัโป๊เกินไป”  
“ไม่โป๊ เอาแบบนีเ้ลย เอาสองชดุ สีด ากบัสีแดง” อินทิราว่าอย่าง

เจ้ากีเ้จ้าการ  
         “แล้วแกละ่ ถ้าจะให้ฉนัเอาแบบนี ้แกก็ต้องเอาเหมือนกนั แบบโป๊ ๆ 
เน่ีย ดซูิจะกล้าใสห่รือเปลา่” 

“เฮ้ย ฉนันมเล็ก ใสไ่มส่วย” อินทิราท่ีรู้แก่ใจดีวา่ชดุท่ีเลือกให้ 
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เพ่ือนนัน้สุดแสนจะโป๊รีบปฏิเสธทันทีท่ีรู้ว่าอาจจะต้องใส่ชุดท่ีว่า แต่ดู
เหมือนบษุราคมัจะไมย่อมให้รอดตวัไปง่าย ๆ  

“แกไมใ่สฉ่นัก็ไมใ่ส่” เม่ือเจอค าขาดเชน่นัน้ คนนมเล็กก็จ าใจต้อง
ซือ้ชดุวา่ยน า้สดุเซ็กซ่ีแบบท่ีเลือกให้แมเ่พ่ือนรัก โดยตัง้ใจวา่จะไมย่อมใส่ 
ให้ใครเห็นเดด็ขาด เธอไมต้่องใสเ่พ่ือให้ใครห่ืนแตกเหมือนยายพลอยน่ี  

เม่ือตกลงกนัได้ สองสาวก็เดินออกจากร้านขายชุดว่ายน า้พร้อม
กบัได้ชดุวา่ยน า้สดุเซ็กซ่ีกนัคนละสองชดุ เสร็จแล้วจงึเดินหาซือ้ของอย่าง
อ่ืนท่ีจ าเป็นอีก จนเม่ือได้ของครบแล้วจงึพากนัเอาไปเก็บในรถ 

ขณะก าลังจัดถุงชอปปิง้ท่ีซือ้มามากมายใส่ท้ายรถอยู่นั่นเอง 
อินทิราก็ถาม 

“ ใกล้ เ ท่ียงแ ล้ว  ไปกิน ข้าวกลางวันกับ พ่ี อิฐดี ไหม ”  ด้วย
ห้างสรรพสินค้าท่ีทัง้สองเข้ามาจับจ่ายซือ้ของนีอ้ยู่ไม่ห่างจากท่ีท างาน
ของชายหนุม่มากนกั บษุราคมัยิม้กว้างและพยกัหน้าเห็นด้วยในทนัที  

สองสาวจอดรถทิง้ไว้ยงัลานจอดรถของห้างสรรพสินค้า จากนัน้
เดนิไปใช้บริการรถไฟฟ้าซึง่เดินทางเพียงสถานีเดียวก็ถึงท่ีท างานของชาย
หนุ่ม ในตอนท่ีไปถึงนัน้ อิศราก าลังเดินออกจากตึกเพ่ือไปรับประทาน
อาหารกลางวันพอดี เพราะอินทิราโทร. แจ้งแล้วว่าจะมารับประทาน
อาหารกลางวนัด้วย หากชายหนุม่กลบัไมไ่ด้เดนิมาคนเดียวอย่างท่ีคิด  

“พ่ีภูมิ...” อินทิราพึมพ าเรียกช่ือชายหนุ่มท่ีเดินเคียงกันมากับ
พ่ีชายด้วยไมค่ดิวา่จะเจอเขาท่ีน่ี  

อิศราพาคนทัง้หมดไปรับประทานอาหารยงัห้องอาหารของ 
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โรงแรมใกล้ ๆ และในบทสนทนาระหว่างรับประทานอาหารกันนั่นเอง 
อินทิราก็ได้รู้วา่ 

ทริปกระชับสัมพันธ์พ่ีชายกับเพ่ือนสนิทท่ีเธอจัดการ... มีพ่ีภูมิ
เป็นติง่เพิ่มมาอีกแล้ว!!! 
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๑๕ 
 
 

ในท่ีสดุวนัเดินทางไปเกาะล้านก็มาถึง บษุราคมัต่ืนมาเตรียมตวั
แตเ่ช้าเพราะพี่อิฐต้องการไปให้ถึงเร็ว ๆ จะได้มีเวลาพกัผ่อนทัง้วนั เขาให้
เลขานุการจองห้องพกัตัง้แต่คืนก่อนหน้า จึงสามารถเช็คอินเข้าท่ีพักได้
ทนัทีท่ีไปถึงในตอนสาย ซึ่งหญิงสาวก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้ว ต่อให้
ต้องตื่นตัง้แตตี่ส่ีเธอก็ไมมี่ปัญหา ถ้าจะได้เดนิทางไปเท่ียวกบัพ่ีอิฐ 

กระเป๋าเสือ้ผ้าถูกจัดไว้ตัง้แต่เม่ือคืน เช้านีเ้ธอจึงเพียงต่ืนมา
อาบน า้แต่งตวั ลงไปรับประทานอาหารเช้า แล้วนั่งรอสองพ่ีน้องอยู่ใน
ห้องนัง่เล่นพร้อมกระเป๋าเดินทาง เม่ือถึงเวลาท่ีนดัไว้ ก็มองเห็นรถยนต์
ของชายหนุ่มเลีย้วเข้ามาจอดในบ้าน บุษราคมัถือกระเป๋าเดินตรงไปยงั
รถท่ีเพิ่งจอดสนิท แล้วก็ต้องแปลกใจ เม่ือไม่มีอินทิราติดตามมาด้วย
อยา่งท่ีคดิ 

“อ้าว ยายอินละ่คะพ่ีอิฐ” 
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“อินไปกบัภมูิ พลอยไปกบัพ่ี”  
“ไปกนัคนละคนัหรือคะ”  
“อืม ภูมิไม่อยากนัง่รถไปกบัพ่ี มารับยายอินออกไปแล้ว มาสิ ขึน้

รถ” ชายหนุม่วา่พร้อมกบัย่ืนมือมารับกระเป๋าเดินทางจากมือเธอแล้วเดิน
อ้อมไปท้ายรถเพ่ือเก็บในกระโปรงหลัง บุษราคมัจึงก้าวขึน้ไปนั่งในรถ
อย่างว่าง่าย แม้จะขัดเขินท่ีจะได้เดินทางกับชายหนุ่มเพียงล าพัง แต่ก็
พอใจท่ีจะได้ใช้เวลาด้วยกนัไปตลอดการเดินทางชัว่โมงกว่า ๆ กว่าจะถึง
พทัยา หญิงสาวคิดว่าน่ีคงเป็นแผนการเปิดโอกาสให้เธอของยายอิน โดย
ไมไ่ด้รู้เลยวา่แมเ่พ่ือนรักก็ไมมี่ทางเลือกเหมือนกนั...  

อิศราพารถขึน้ทางด่วนมุ่งหน้าถนนบางนา – ตราด ซึ่งเป็นถนน
สายตะวันออก โดยมีจุดหมายอยู่ท่ีพัทยาใต้อันเป็นท่ีตัง้ของท่าเรือไป
เกาะล้าน ตัง้ใจไว้วา่จะขบัรถยาวรวดเดียวโดยไมแ่วะท่ีใด 

เพียงชั่วโมงกว่า ๆ รถยนต์ของชายหนุ่มก็น าคนทัง้สองมาถึง
พัทยาจนได้ อิศราขับรถตรงไปยังท่าเรือแหลมบาลีฮาย ซึ่งเป็นท่าเรือ
ให้บริการรับสง่ผู้ โดยสายไปยงัเกาะล้าน จดุหมายปลายทางในวนันี ้ 

เม่ือไปถึงท่าเรือนัน้เป็นเวลาเกือบเก้านาฬิกา ซึ่งท าให้พลาดเรือ
เท่ียวแรกท่ีออกเดินทางในเวลาเจ็ดนาฬิกา และยงัเหลือเวลาอีกชั่วโมง
กวา่จงึจะถึงเวลาออกเดินทางของเรือเท่ียวตอ่ไปในเวลาสิบนาฬิกา อิศรา
หยิบโทรศพัท์มือถือขึน้มากดหมายเลขหาเพ่ือนสนิทท่ียงัมาไม่ถึงท่าเรือ
อยา่งท่ีนดักนัไว้  
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“ถึงไหนแล้ว” ชายหนุ่มถามไปตามสายเม่ือได้ยินเสียงตอบรับ

จากปลายสาย  
“หาอะไรกินอยูพ่ทัยา” ภมูิตอบมาด้วยน า้เสียงไมท่กุข์ร้อน  
“ไอ้ภูมิ! เอ็งบอกข้าให้มาเจอกันท่ีท่าเรือ แล้วเอ็งหาอะไรกินอยู่

พทัยาสบายใจเฉิบน่ีนะ” ชายหนุม่ถามอยา่งไมอ่ยากจะเช่ือ  
“ก็กวา่เรือจะออกก็สิบโมง นายจะรีบไปท่าเรือท าไมเล่า” ภมูิถาม

กลบัอยา่งไมอ่ยากจะเช่ือเชน่กนั ไอ้อิฐมนัไมน่า่จะโง่ขนาดนีน้ะ  
“ก็นดักนัทา่เรือ ก็มาทา่เรือสิวะ” อิศราพดูอยา่งฉนุ ๆ  
“เออ พาน้องพลอยไปหาอะไรกินก่อนไป เหลือเวลาอีกตัง้ชัว่โมง

กว่า พอใกล้สิบโมงค่อยเจอกัน แค่นีน้ะเว้ย ขัดความสุขจริง ๆ” ท้าย
ประโยคภมูิบน่มาตามสาย อิศราถึงกบัสา่ยศีรษะ นิสยัแบบนีไ้มส่นบัสนนุ
ดีไหมนะ ชายหนุ่มคิดในใจอย่างฉุนไอ้เพ่ือนรัก หากไม่ติดว่าสัญญิง
สญัญากนัดบิดี เขาจะกลบัค าเสียให้เข็ด  

“พ่ีภูมิกับยายอินยงัมาไม่ถึงหรือคะ” บุษราคมัถามคนท่ีเพิ่งเก็บ
โทรศพัท์มือถือเข้ากระเป๋าด้วยทา่ทางหวัเสีย  

“ถึงแล้ว แวะกินอะไรท่ีพทัยา กว่าเรือจะออกก็สิบโมง ไปหาอะไร
กินกนับ้างดีกวา่เรา”  

“ไปสิคะ แตพ่ลอยยงัไมห่ิว ขอไมกิ่นอะไรนะ”  
“อ้าว งัน้หรือ งัน้ก็ไปนัง่ร้านกาแฟกันดีกว่า” ชายหนุ่มตดัสินใจ 

เพราะจริง ๆ แล้วเขาก็ไม่ได้หิวอะไร ก็รับประทานอาหารเช้ามาแล้วก่อน
ออกจากบ้าน น่ีเพิ่งผา่นมาไมก่ี่ชัว่โมงจะให้หิวได้อยา่งไร  
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อิศราจับจูงหญิงสาวพาเดินกลับไปยังรถยนต์ท่ีจอดอยู่ในลาน
จอดรถของทา่เรือ จากนัน้ขบัเลยทา่เรือไปหนอ่ยก็ถึงห้างสรรพสินค้า ซึง่มี 
ร้านกาแฟสญัชาตอิเมริกนัตัง้อยู ่ 

สองหนุม่สาวเข้าไปสัง่กาแฟพร้อมขนม แล้วนัง่ดื่มกินจนเกือบถึง
เวลาเรือออกจึงได้กลับมาท่ีรถอีกครัง้ ชายหนุ่มน ารถไปจอดยังอาคาร
จอดรถของห้างสรรพสินค้าซึ่งมีบริการรับฝากรถแบบค้างคืน จึงจดัการ
ฝากไว้สองคืนท่ีพกัอยู่บนเกาะ แล้วหิว้กระเป๋าเดินทางสองใบทัง้ของตน
และของหญิงสาวเดินกลบัไปยงัท่าเรือ ซึ่งตัง้อยู่ไม่ห่างกนันกั เม่ือเดินไป
ถึงทา่เรือก็พบกบัภมูิและอินทิรานัง่รออยูแ่ล้ว  

“ไอ้อิฐ ไปไหนมาวะ” ภมูิทกัทนัทีท่ีเห็นสองหนุม่สาวเดนิเข้ามายงั
ศาลาทา่เรือ  

“ก็ไปหาอะไรกินอย่างนายไง” อิศราตอบด้วยท่าทางไม่ทุกข์ร้อน 
ก่อนจะถามตอ่ “ซือ้ตัว๋ยงั”  

“เรียบร้อย” ผู้ เป็นเพ่ือนตอบพร้อมกับย่ืนตัว๋ให้เขาสองใบ แล้ว
ถามเหมือนเพิ่งนกึได้ 

“เออ นายจอดรถท่ีไหนวะ”  
“บาลีฮาย พลาซา่ นายละ่”  
“ลานจอดรถของทา่เรือ” 
“เราไปกนัตัง้สองคืนนะ จอดทิง้ไว้น่ีจะปลอดภัยหรือเปล่า” ชาย

หนุม่ท้วง ซึง่ท าให้คนเป็นเพ่ือนเร่ิมมีสีหน้ากงัวล 
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“เออ นัน่สิ เอาไงดีวะ”  
“เอาไปจอดท่ีเดียวกบัฉันไป เหลือเวลาอีกสิบห้านาทีเรือจะออก 

วิ่งกลับมาให้ทันละกัน” ชายหนุ่มว่า รู้สึกสะใจท่ีแกล้งเพ่ือนได้ อยาก
ปลอ่ยให้เขามารอโดยไมบ่อกไมก่ลา่ววา่จะไมม่าเจอกนัตามนดั คราวนีก็้ 
วิ่งแขง่กบัเวลาเรือออกแล้วกนัไอ้ภมูิ 

“เอาจริงหรือ... เออ... เด๋ียวมางัน้” ภูมิตดัสินใจก่อนจะวิ่งไปยัง
รถยนต์ท่ีจอดอยูห่น้าทา่เรือเพ่ือย้ายไปจอดยงัอาคารจอดรถท่ีเดียวกับอิศ
รา  

“สมน า้หน้า...” เสียงพึมพ าเบา ๆ ของน้องสาวท าให้อิศราถึงกับ
หวัเราะขนั ยายอินน่ีไมกิ่นเส้นกบัไอ้ภมูิอยา่งไรก็อยา่งนัน้   เขาอยากรู้จริง 
ๆ วา่สองคนนีจ้ะเป็นอยา่งไรตอ่ไป  

“ไปกนัเถอะ” ชายหนุ่มกล่าวชวนหญิงสาวทัง้สอง ก่อนจะย่ืนมือ
ไปหยิบกระเป๋าเดินทางของภมูิท่ีวางอยู่บนพืน้ขึน้มาถือ แล้วเดนิตามสอง
สาวลงเรือ  

หลังจากได้ท่ีนั่งเรียบร้อยและรอเรือออกสักพัก ภูมิก็กระหืด
กระหอบตามมา ชายหนุ่มย่ืนมือมาคว้าแขนอินทิราแล้วกระซิบกระซาบ
บางอยา่ง ก่อนท่ีหญิงสาวจะลกุขึน้จากท่ีนัง่แล้วเดนิไปนัง่คูก่บัเขายงัท่ีนัง่
แถวหลงั บษุราคมัรู้สึกแปลกใจกบัท่าทางของคนทัง้สอง หากเม่ือเหลือบ
สายตามองชายหนุ่มท่ีนัง่เคียงกบัเธอ เขาไม่มีทีท่าอะไรกบัการท่ีพ่ีภูมิพา
ยายอินไปนัง่อีกแถว หญิงสาวจึงไม่ได้พดูอะไร บางทียายอินอาจจะเปิด
โอกาสให้เธอกบัพ่ีอิฐอยา่งท่ีเคยกระมงั  
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รอไม่นานเรือก็เคล่ือนออกจากท่า บุษราคมัมองผืนน า้สีน า้เงิน
เข้มตรงหน้าอย่างต่ืนตาต่ืนใจ แต่หลังจากท่ีเรือเร่ิมออกเดินทางสักพกั
หญิงสาวก็รู้สกึแปลก ๆ และดเูหมือนชายหนุม่ท่ีนัง่อยูข้่าง ๆ จะสงัเกต  
เห็น  

“พลอยเป็นอะไรหรือเปลา่ หน้าซีดเชียว”  
“พ่ีอิฐ... พลอยรู้สกึแปลก ๆ คะ่... เวียนหวั... จะอ้วก” 
“อ้าว เมาเรือละ่สิ” ชายหนุม่พมึพ า เขาก้มลงมองใบหน้าซีดเซียว

ของหญิงสาวแล้วถามด้วยน า้เสียงเป็นหว่งเป็นใย  
“ลุกไหวไหม พ่ีจะพาออกไปรับลม” เม่ือเห็นหญิงสาวพยักหน้า

เขาจึงประคองคนเมาเรือให้ลุกขึน้ก่อนจะหันไปบอกสองคนท่ีนั่งอยู่
ด้านหลงั 

“พลอยเมาเรือ เด๋ียวพ่ีจะพาออกไปรับลมด้านนอก” เขาบอกกับ
น้องสาวก่อนจะประคองบษุราคมัให้เดินไปตามทางเดินระหว่างแถวท่ีนัง่ 
มุ่งตรงสู่ด้านข้างล าเรือซึ่งอากาศถ่ายเทกว่า และหวงัว่าจะช่วยให้หญิง
สาวรู้สกึดีขึน้  

เม่ือออกมาจากตวัเรือได้ ชายหนุ่มพาหญิงสาวยืนเกาะระเบียง
เรือ ลมทะเลท่ีพดัผ่านคอ่นข้างแรงท าเอาผมยาวของบษุราคมัปลิวสยาย 
ชายหนุม่จงึจบัรวบไว้ก่อนจะก้มลงถาม 

“พลอยมียางรัดผมหรือเปลา่”  
“อยูใ่นกระเป๋าคะ่” หญิงสาวตอบเสียงระโหย แม้จะรู้สกึดีขึน้กวา่ 
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ตอนอยู่ในเรือ แต่เธอก็ยงัรู้สึกหวัหมุนติว้ อาการผะอืดผะอมไม่จางหาย 
จึงยืนหลบัตาอยู่อย่างนัน้ พร้อม ๆ กับเอียงศีรษะซบอยู่กับอกกว้างของ
คนข้าง ๆ หากไม่รู้สึกเมาเรือจนแทบยืนไม่อยู่ การได้ยืนซบอกพ่ีอิฐคงจะ
ท าให้เธอมีความสขุไมน้่อย  

“ไหวไหมพลอย กลบัเข้าไปนอนในเรือดีกวา่ไหม” ชายหนุม่ถาม 
หลงัจากท่ียืนรับลมกนัสกัพกั หญิงสาวยงัคงยืนโงนเงน หลบัตาพริม้ เม่ือ
มองเห็นเธอพยกัหน้าทัง้ ๆ ท่ียงัหลบัตา ชายหนุ่มจึงก้มลงช้อนอุ้มหญิง
สาวไว้ในวงแขนแล้วพาเดินกลบัเข้าไปยงัท่ีนัง่ภายในเรือ เขาบรรจงวาง
หญิงสาวลงบนเก้าอีท่ี้นัง่ก่อนท่ีจะนัง่ลงบ้าง แล้วประคองร่างท่ีโงนเงนให้
เอนตวัลงบนตกัเขาแล้วจะก้มลงกระซิบเสียงออ่นโยน  

“หลบัซะนะ อีกไม่นานก็ถึงแล้ว” มองเห็นเธอพยกัหน้า หลบัตา
พริม้ ใบหน้าขาวซีดจนน่ากลวั แตเ่ขาก็ท าอะไรไม่ได้มากไปกว่านี ้ได้แต่
ภาวนาให้เรือถึงฝ่ังเร็ว ๆ  

สักพักผ้าขนหนูสีขาวสะอาดชุบน า้หมาดถูกส่งมาให้จาก
ด้านหลงั ชายหนุ่มหนัไปยิม้ให้น้องสาว กล่าวขอบคณุเบา ๆ ก่อนจะรับ
ผ้ามาเช็ดหน้าเช็ดตาให้คนท่ีนอนอยูบ่นตกัเขาอยา่งเบามือ  

“ยายพลอยเป็นยังไงบ้างคะพ่ีอิฐ” อินทิราถามมาจากด้านหลัง
หลงัจากเวลาผ่านไปครู่ใหญ่ ๆ อิศราก้มลงมองคนท่ียงัหลบัตาพริม้ แก้ม
ใสดมีูสีขึน้กว่าเม่ือก่อนหน้านี ้ทรวงอกสะท้อนขึน้ลงเป็นจงัหวะสม ่าเสมอ 
จงึหนัไปตอบน้องสาวเสียงไมด่งันกั 

“นา่จะหลบั... พ่ีไมรู้่เลยวา่พลอยเมาเรือ”  
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“อินก็ไม่รู้ ปกตินัง่สปีดโบทก็ไม่เห็นเป็นอะไร” ผู้ เป็นน้องสาวว่า 
หญิงสาวทอดสายตามองเพ่ือนท่ีนอนหลับอยู่บนตกัพ่ีชายด้วยสายตา
เป็นกงัวล  

“ยายพลอยไมส่บายแบบนีจ้ะเท่ียวได้หรือเปล่าคะเน่ีย”  
“ไมเ่ป็นไรหรอก ขึน้ฝ่ังแล้วพกัผอ่นสกัพกัก็คงหาย” ชายหนุม่ 

บอกพร้อมยิม้ปลอบโยน ก่อนจะหนักลบัมาทอดสายตามองคนบนตกัอีก
ครัง้  

เรือใช้เวลาเดินทางราว ๆ 45 นาทีก็มาถึงท่าเรือบนเกาะ เม่ือเรือ
เทียบทา่เรียบร้อย อิศราก้มลงปลกุคนหลบัเสียงเบา 

“พลอย... ต่ืนเถอะ... ถึงแล้ว” บษุราคมัต่ืนเพราะเสียงเรียก หาก
เม่ือลืมตาขึน้มาก็พบวา่โลกยงัคงหมนุติว้ หญิงสาวต้องหลบัตาลงอีกครัง้ 
รู้สกึถึงอาการผะอืดผะอมท่ีท าทา่จะขย้อนออกมาภายนอกอยู่ตลอด  

“ลกุไหวไหม” ชายหนุม่ถาม 
“เวียนหวัมากคะ่พ่ีอิฐ พลอยลืมตาไม่ได้เลย” หญิงสาวตอบเสียง

ระโหย น า้ตาไหลออกมาจากหางตาโดยควบคมุไมไ่ด้ เธอไมเ่คยรู้มาก่อน
วา่อาการเมาเรือมนัแยม่ากขนาดนี ้ 

“ภมูิ จดัการกระเป๋าให้หน่อยนะ ฉนัจะอุ้มพลอย” ชายหนุม่หนัไป
บอกเพ่ือนท่ียืนอยู่ด้านหลงั ภูมิกบัอินทิราเตรียมพร้อมขึน้จากเรือแล้ว รอ
แคเ่พียงบษุราคมัเทา่นัน้ เม่ือได้ยินเชน่นัน้ ภมูิจงึหยิบกระเป๋าเดนิทางของ
ชายหนุม่และหญิงสาวท่ีวางอยูบ่นพืน้มาถือเสียเอง  
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“นายพาพลอยออกไปก่อน” ภูมิบอก อิศราจึงประคองบุษราคมั

ให้ลกุขึน้นัง่พิงพนกัเก้าอีท้ัง้ ๆ ท่ียงัหลบัตา ก่อนท่ีตวัเขาเองจะยืนขึน้แล้ว
ก้มลงช้อนอุ้มหญิงสาวขึน้มาในวงแขน แล้วพาเดินไปตามทางเดินมุ่งสู่
ทางออก โดยมีภมูิและอินทิราเดนิตามมาตดิ ๆ  

เม่ือออกจากเรือโดยสารมายืนบนสะพานทา่เรือ ภมูิมองหาเรือ 
สปีดโบทของรีสอร์ทท่ีนดัมารับทัง้ส่ีไปยงัท่ีพกัท่ีจองไว้ เม่ือเห็นแล้วก็จดั –  
แจงให้อิศราพาบุษราคมัลงไปก่อน ก่อนท่ีตวัเขาและอินทิราจะเดินตาม 
เม่ือนัง่กันเรียบร้อย เรือสปีดโบทก็พาคนทัง้หมดไปยงัรีสอร์ทท่ีพกั ซึ่งใช้
เวลาไมก่ี่นาทีก็มาถึงจดุหมาย  

อิศราถอนหายใจโลง่อกท่ีในท่ีสดุก็มาถึงกนัเสียที ชายหนุม่ขอพา
คนป่วยเข้าห้องพกัทนัทีระหว่างท่ีภูมิกับอินทิราท าหน้าท่ีเช็คอิน ซึ่งทางรี
สอร์ทก็ไมข่ดัข้องเม่ือเห็นสภาพของคนในอ้อมแขนของชายหนุม่  

เม่ือเข้าไปในห้องพกัได้ อิศราวางคนในอ้อมแขนลงบนเตียงอย่าง
ออ่นโยน เขาก้มลงบอกคนท่ีนอนหลบัตาพริม้เบา ๆ 

“ถึงแล้วนะพลอย นอนพกัก่อนนะ พ่ีจะดแูลพลอยเอง” 
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๑๖ 
 
 

อิศราทอดสายตามองคนท่ีนอนหลับตาพริม้บนเตียงด้วย
ประกายตาอ่อนโยนท่ีเจ้าตวัดูจะไม่รู้ตวั เม่ือเห็นเธอนอนอยู่อย่างหมด
เร่ียวหมดแรงเช่นนี ้ท าให้ความคิดชายหนุ่มกระหวัดไปถึงตอนท่ีเขาไม่
สบายและมีเธอดแูลอยู่ไม่ห่าง ไม่คิดว่าเขาจะได้เป็นฝ่ายดแูลเธอในเร็ว
วนัเชน่นี ้ซึง่ก็ไมไ่ด้รู้สกึวา่ฝืนความรู้สกึสกันิดเดียว  

ชายหนุ่มเดินไปหยิบผ้าเช็ดหน้าในห้องน า้ ชบุน า้อุ่น บิดหมาด ๆ 
แล้วเดินกลบัมาเช็ดหน้าเช็ดตาให้คนบนเตียง ขณะก าลงัพิศใบหน้าซีด
เซียวอยู่นั่นเอง อิศราก็ต้องตกใจ เม่ือคนบนเตียงทะลึ่งพรวด บอกเขา
ละล ่าละลกัในขณะท่ียกสองมือปิดปาก 

“พ่ีอิฐ พลอยจะอ้วก!” เม่ือได้ยินเช่นนัน้ อิศราเคล่ือนไหวอย่าง
รวดเร็วไปคว้าถงัขยะท่ีวางอยู่ในห้องน า้แล้วกลบัมาวางรองตรงหน้าหญิง
สาวอยา่งทนัเวลา  
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บษุราคมัโก่งคออาเจียนจนหมดไส้หมดพงุ โดยมีคนดแูลลบูหลงั

ลบูไหล่อยู่ไม่ห่าง เม่ือหญิงสาวท าท่าว่าอาเจียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ชาย
หนุ่มเอาถงัขยะกลบัไปวางในห้องน า้ จากนัน้เดินไปหยิบขวดน า้เย็นจาก
ตู้เย็นมินิบาร์ในห้องแล้วรินใสแ่ก้วให้ 

“ด่ืมน า้ก่อนพลอย เป็นไงบ้าง” ชายหนุ่มบอกพร้อมช่วยประคอง
แก้วให้คนบนเตียง บษุราคมัดื่มน า้จนเกือบหมดแก้วแล้วจงึตอบ 

“ดีขึน้คะ่” อาการผะอืดผะอมท่ีรู้สกึมาตัง้แตอ่ยูบ่นเรือดเูหมือนจะ
หายไปทนัทีท่ีเธออาเจียนออกมา 

“พลอยนอนพกัสกันิดนะ ต่ืนมานา่จะหายแล้วล่ะ” ชายหนุ่มบอก
พร้อมกบัประคองหญิงสาวให้เอนตวัลงนอนบนเตียงอีกครัง้ ซึง่บษุราคมัก็
ท าตามอยา่งวา่ง่าย เพราะแม้จะรู้สกึดีขึน้มากหลงัจากอาเจียน แตอ่าการ
มนึ ๆ ศีรษะยงัคงอยู ่ 

ไม่นานหลงัจากท่ีหญิงสาวกลบัไปนอนอีกครัง้ เสียงเคาะประตก็ู
ดงัขึน้  

“เข้ามา ประตูไม่ได้ล็อก” อิศราร้องบอกเพราะคิดว่าน่าจะเป็น
น้องสาวกับเพ่ือนสนิท ซึ่งอินทิราก็เปิดประตูเข้ามาทันที โดยมีภูมิเดิน
ตามมาตดิ ๆ  

“พลอย เป็นไงบ้างแก” หญิงสาวถามเพ่ือนท่ีนอนอยู่บนเตียง ซึ่ง
ลืมตาขึน้มาในตอนท่ีเธอเดนิเข้าไปในห้อง  

“ดีขึน้แล้ว นอนพกัแป๊บนึงคงหาย” คนป่วยบอกเสียงระโหย ซึ่ง
คนถามก็พยกัหน้าอยา่งพอใจ ก่อนจะหนัไปหาพ่ีชาย 
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“อินเอากระเป๋ามาเก็บนะ่คะ่ พ่ีอิฐจะไปห้องตวัเองก่อนไหมคะ”  
“ไมเ่ป็นไร พ่ีจะอยูก่บัพลอยก่อน” ชายหนุม่วา่ 
“งัน้อินไม่กวนแล้วค่ะ ตามสบาย” ว่าพร้อม ๆ กับปิดประตูตู้

เสือ้ผ้าหลงัจากเก็บกระเป๋าเดนิทางไว้ในนัน้  
“อินจะไปไหน” ผู้ เป็นพ่ีชายถาม 
“ไปเช่ามอเตอร์ไซค์” ภูมิซึ่งยืนเงียบ ๆ มาสกัพกัตอบแทน อิศรา 

พยกัหน้ารับรู้ก่อนจะเตือนอยา่งเป็นห่วง  
"ข่ีกนัระวงั ๆ ด้วยละ่”  
“คร้าบคุณพ่ี...” ภูมิตอบอย่างล้อเลียน ใจอยากจะพูดว่าคุณ

พ่ีเขย หากไม่กลวัไก่ต่ืน แล้วก็อดหวัเราะหึ ๆ ไม่ได้ เม่ือเห็นเพ่ือนหนัมอง
ด้วยสายตาเขียวปัด 

“ไปล่ะเว้ย ไม่รบกวนแล้ว” ภูมิว่าพลางคว้ามือน้องสาวของเพ่ือน
มาเดนิออกจากห้อง อินทิราหนัมายิม้แหยให้พ่ีชายพลางแกะมือท่ีคว้ามือ
เธอออก แต่เจ้าของมือกาวก็ไม่ยอมปล่อย และหากคนในห้องมีตาทิพย์
คงเห็นว่า หลงัจากประตปิูดลง นอกจากจะไม่ยอมปล่อยมือแล้ว ภูมิยงั
วาดแขนเก่ียวเอวเจ้าของมือให้เดินไปด้วยกันอย่างสนิทแนบแน่นเสีย
ด้วย! 

 
อิศราปลอ่ยให้คนบนเตียงนอนพกัผ่อน สว่นตวัเขานัง่อยูบ่นโซฟา

เดี่ยวมมุห้อง หยิบโทรศพัท์มือถือขึน้มาอา่นอะไรเร่ือยเป่ือย ปลอ่ยให้ 
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หญิงสาวหลบัโดยไมร่บกวน  

บษุราคมัหลบัไปนานแคไ่หนก็สดุรู้ หากเม่ือต่ืนมาอยา่งหิวโหย ก็
เห็นคนท่ีอยู่กับเธอตลอดลุกขึน้มาจากโซฟามุมห้องก้าวยาวตรงมายัง
เตียง แล้วถามด้วยน า้เสียงออ่นโยน 

“ต่ืนแล้วหรือ รู้สกึดีขึน้ไหม”  
“ดีขึน้มากเลยคะ่พี่อิฐ ก่ีโมงแล้วคะเน่ีย หิวจงัเลย” ถามแล้วก็รู้สึก

หน้าร้อนวบูอยา่งขวยเขิน เม่ือได้ยินเสียงท้องร้องโครกครากของตน อยา่ง
จะช่วยยืนยนัว่าเธอนัน้หิวจริง ๆ ยิ่งเห็นเขามองมายิม้ ๆ พลางเลิกคิว้ราว
จะถามว่า ‘นัน่เสียงอะไร’ ยิ่งท าให้บษุราคมัแทบอยากแทรกแผ่นดินหนี รู้
แล้วยงัจะถาม! 

“บ่ายโมงแล้ว ออกไปหาอะไรกินไหวไหม” ชายหนุ่มบอกพร้อม
ถาม 

“ไหวค่ะ พลอยว่าพลอยหายแล้วล่ะ ถ้าได้กินอะไรแซ่บ ๆ หวัคง
โลง่ขึน้เยอะเลย”  

“จะล้างหน้าล้างตาก่อนไหม พ่ีจะโทร. หาสองคนนัน้ กินข้าวกัน
หรือยงัก็ไมรู้่” ชายหนุม่บอกพลางหยิบโทรศพัท์ขึน้มากดหาหมายเลขเพ่ือ
โทร. ออก บษุราคมัจงึขยบัตวัลกุขึน้จากเตียง 

“งัน้พลอยล้างหน้าแป๊บนงึนะคะ” บอกแล้วก็เดนิตรงไปยงัห้องน า้ 
ปล่อยให้ชายหนุ่มจดัการโทรศพัท์ตามล าพงั เม่ือกลบัออกมาจากห้องน า้
อยา่งพร้อมจะออกไปข้างนอกนัน้ ก็เห็นชายหนุม่ยืนรออยูแ่ล้ว 

“สองคนนัน้วา่ไงคะ”  
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“ข่ีมอเตอร์ไซค์เลน่รอบเกาะ บอกให้เรากินกนัตามสบาย”  
“ถ้าอย่างนัน้ก็ไปกันเถอะค่ะ พลอยหิวมากเหมือนจะกินช้างได้

ทัง้ตวัเลย” หญิงสาววา่พร้อมกบัย่ืนมือให้ชายหนุม่อยา่งเคยชิน ก่อนท่ีจะ
ชะงกัไปเล็กน้อยเพราะไมแ่นใ่จว่าเขาจะย่ืนมือมาจบัมือเธอหรือเปล่า แต่
แล้วก็ยิม้สมใจ เม่ือมือใหญ่ย่ืนมาคว้ามือเธอไปกมุไว้แล้วพาเดินออกจาก
ห้อง  

รีสอร์ทท่ีพกัตัง้อยู่ริมหาดซึ่งค่อนข้างเป็นส่วนตวั มีนกัท่องเท่ียว
เล่นน า้อยู่ไม่หนาตานกั ใกล้ ๆ ชายหาดเป็นร้านอาหารของรีสอร์ทซึ่งกรุ
กระจกท าให้มองเห็นผืนน า้ได้รอบทิศทาง เปิดให้บริการตลอดทัง้วนั เม่ือ
เดนิผา่นอิศราก็หนัมาถามคนท่ีเดนิเคียงอยู่ 

“กินท่ีน่ีดีไหม”  
“ไม่ล่ะค่ะ พลอยอยากกินส้มต าแซ่บ ๆ” หญิงสาวว่าพลางรู้สึก

น า้ลายสอ เม่ือนึกภาพส้มต าแซ่บ ๆ เผ็ด ๆ ท่ีจะมาไล่ความมึนงงจาก
อาการเมาเรือให้หายไปโดยสิน้เชิง ชายหนุ่มจึงพาไปติดต่อท่ีเคาน์เตอร์
เช็คอินเพ่ือให้เรือสปีดโบทของรีสอร์ทไปส่งยังหาดตาแหวน ซึ่งเป็น
จุดหมายหมายของนักท่องเท่ียว และมีร้านขายอาหารเรียงรายอยู่หลัง
แนวเตียงผ้าใบหน้าชายหาด  

ใช้เวลาไม่ก่ีนาที เรือสปีดโบทของรีสอร์ทก็ส่งสองหนุ่มสาวลงท่ี
ท่าเรือแล้วนดัแนะจะมารับกลบัในอีกสองชัว่โมง จากนัน้ทัง้สองจึงจงูมือ
กนัเดนิไปตามสะพานทา่เรือมุง่หน้าสูช่ายหาดซึ่งมีผู้คนพลกุพลา่น โดยมี 
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จดุหมายอยูท่ี่ร้านขายอาหารด้านหลงั  

บษุราคมัสัง่ส้มต าไทยส าหรับชายหนุม่และส้มต าหอยดอง 
ส าหรับตวัเอง นอกจากนัน้แล้วยงัมีกุ้ งเผา ปลาหมึกย่าง และลกูชิน้ปลา
ทอดอีกจานใหญ่ กลิ่นหอม ๆ ของหอยดอง รสชาตเิปรีย้ว ๆ หวาน ๆ ของ
ส้มต า คล้าย ๆ จะท าให้อาการเมาเรือท่ียงัหลงเหลืออยูห่ายไปในทนัที 

อาหารมือ้นัน้แม้จะเป็นเพียงอาหารจากร้านท่ีไม่ได้หรูหรา แต่
เม่ือมีมือใหญ่คอยแกะกุ้ งให้ อาหารทะเลสด ๆ น า้จิม้ซีฟู้ดรสชาติดี กับ
ส้มต าท่ีรู้สึกอยากมาแสนนานก็ท าให้อาหารธรรมดากลายมาเป็นอาหาร
อนัโอชะไปได้  

หลงัจดัการกบัอาหารมากมายบนโต๊ะเรียบร้อย สองหนุ่มสาวพา
กนัเดินเล่นไปบนชายหาดระหว่างรอเวลาท่ีเรือสปีดโบทของรีสอร์ทมารับ 
แม้ผู้คนจะมากมาย แตผื่นน า้สีเขียวมรกต ผืนทรายละเอียดสีขาวราวกบั
แปง้ ก็ท าให้ต่ืนตาต่ืนใจได้ไมน้่อยเลย  

“ถ่ายรูปกัน” อิศราว่าพร้อมกับล้วงโทรศพัท์มือถือออกมาจาก
กระเป๋ากางเกง ชายหนุ่มเดินไปยืนซ้อนหลงัหญิงสาว จบัโทรศพัท์มือถือ
ทัง้สองมือแล้วย่ืนแขนไปด้านหน้า ใบหน้าคล้าย ๆ จะซุกบริเวณกกหขูอง
หญิงสาว เขากระซิบเบา ๆ  

“ยิม้หน่อย” ไม่ใช่ว่าบุษราคมัไม่อยากยิม้ แต่ความใกล้ชิดท่ีเขา
แสดงออกมนัท าให้คนท่ีอยู่ในอ้อมกอดของชายหนุ่มกลาย ๆ ใจเต้นโครม
คราม พดูไมอ่อก และคงจะท าหน้าแปลก ๆ เป็นแนแ่ท้  
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และไม่ใช่เพียงแคค่รัง้นัน้ครัง้เดียว หลายหนท่ีเดินไปด้วยกนัแล้ว
เขาหนัมาคว้าเธอมากอดแนบอกด้วยมือหนึ่งแล้วใช้อีกมือย่ืนโทรศพัท์ไป
ด้านหน้าเพ่ือถ่ายรูป ‘เซลฟ่ี’ ซึง่ท าให้บษุราคมัใจสัน่ได้ทกุครัง้เลยทีเดียว 

สปีดโบทของรีสอร์ทมารับตรงเวลาท่ีนัดกันไว้ เม่ือกลับมาถึง      
รีสอร์ท อิศราโทร. หาภูมิกับอินทิราอีกครัง้ แล้วก็ต้องส่ายศีรษะเม่ือสอง
คนนัน้ยงัคงสนุกสนานกับการข่ีมอเตอร์ไซค์รอบเกาะ และยงัไม่แน่ใจว่า
จะกลบัมาท่ีรีสอร์ทเม่ือไร อิศราจึงล้มเลิกความคิดท่ีจะออกเท่ียวกนัส่ีคน 
หากหนัมาหาคนท่ีอยูด้่วยกนัแทน  

“อยากข่ีมอเตอร์ไซค์เท่ียวรอบเกาะเหมือนสองคนนัน้ไหม” ชาย
หนุม่ถามอยา่งนกึสนกุ แล้วก็ต้องระบายยิม้อย่างเอ็นด ูเม่ือคนถกูถามตา
เป็นประกาย 

“ถ้าพ่ีอิฐจะไม่บอกแม่” ค าตอบของหญิงสาวท าให้ชายหนุ่มหลดุ
หวัเราะเสียงดงั เธอจะให้เขากลายเป็นหวัหน้าแกงค์เดก็ซนแล้วหรือน่ี  

“โอเค แล้วก็จะพยายามไม่รถคว ่าด้วย ไม่อย่างนัน้คณุน้าคงจะ
รู้อยู่ดีว่าเราแอบท าอะไรกนั” เขาพดูยิม้ ๆ มองเห็นคนฟังเงยหน้ามองเขา
ตาโต 

“พ่ีอิฐข่ีมอเตอร์ไซค์เป็นแนน่ะคะ”  
“แน่สิ พ่ีไม่ท าอะไรท่ีอาจจะเกิดอนัตรายกบัพลอยหรอกน่า” เขา

วา่พร้อมกบัคว้าแขนคนไมแ่นใ่จให้เดนิไปยงัร้านเชา่รถจกัรยานยนต์ซึ่งอยู่
ตดิกบัรีสอร์ทด้วยกนั  
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“กลบัไปเปล่ียนเสือ้ผ้ากันก่อนไหม หรือไปแบบนีเ้ลย” ชายหนุ่ม

ถามหลงัจดัการเช่ารถเรียบร้อย บุษราคมัเกือบจะบอกว่าไปทัง้อย่างนีก็้
ได้ แต่แล้วก็คิดถึงชุดว่ายน า้ท่ีอินทิราอุตส่าห์พาไปซือ้ เอาน่า... อาจจะ
ไมไ่ด้ใช้แตเ่ตรียมพร้อมไว้หนอ่ยก็ไมเ่สียหลาย หญิงสาวบอกตนเองแล้ว 
จงึหนัไปบอกชายหนุม่  

“กลบัไปเปล่ียนเสือ้ผ้าก่อนดีไหมคะ เผ่ือจะได้ลงเลน่น า้”  
          “เอางัน้ก็ได้” เขาวา่ก่อนจะบอกให้เธอขึน้ซ้อนท้ายรถจกัรยานยนต์ 
แล้วพาขบัไปจอดยงัหน้าล็อบบีข้องรีสอร์ทแล้วพากนัเดนิเข้าไปภายใน  

“พลอยไปเองก็ได้นะคะ พ่ีอิฐไปเปล่ียนเสือ้ผ้าท่ีห้องเถอะคะ่”  
“ไม่เป็นไร พ่ีไปกับพลอยก่อนแล้วพลอยไปกับพ่ี” ชายหนุ่มว่า

แล้วพาหญิงสาวเดินตรงไปยงัห้องพกัของเธอซึง่พกัร่วมกนักบัอินทิราโดย
ไมพ่ดูอะไรอีก และบษุราคมัก็ไมไ่ด้ทกัท้วงอะไรมากไปกว่านัน้ การมีพ่ีอิฐ
จงูมือไปนูน่มาน่ีเป็นยอดปรารถนาของเธอแล้ว  

เม่ือมาถึงห้องพัก บุษราคัมหยิบชุดว่ายน า้จากกระเป๋าเดิน
ทางเข้าไปเปล่ียนในห้องน า้ โดยมีชายหนุ่มนั่งรออยู่บนเตียง สักพักก็
ออกมาในชุดกางเกงขาสัน้กุด เสือ้ยืดรัดรูปสีขาว โดยมีชดุว่ายน า้ท่ีอินทิ
ราเลือกให้อยูข้่างใน  

เวิร์คไมเ่วิร์คเดี๋ยวได้รู้กนั หญิงสาวพดูกบัตนเองในใจ  
“พร้อมยัง” ชายหนุ่มถามคนท่ีเดินออกมาจากห้องน า้ เม่ือเห็น

เธอพยกัหน้าจึงพาเดินออกจากห้อง ตรงไปยงัห้องพกัของเขาซึ่งอินทิรา
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กบัภูมิทิง้กญุแจไว้ให้พร้อมแจ้งหมายเลขห้องในตอนท่ีสองคนนัน้เข้ามา
ในห้องพกัของบษุราคมั 

บษุราคมัเดนิเข้าไปในห้องพกัของชายหนุม่อยา่งขดัเขิน เม่ือ 
มองเห็นเตียงขนาดคิงไซส์กลางห้องก็อดคิดถึงเตียงใหญ่ท่ีคอนโดมิเนียม
ของเขาท่ีเธอมีโอกาสได้ขึน้ไปนอนในตอนท่ีไปดแูลชายหนุม่ตอนเขาป่วย 
ไมไ่ด้  

พ่ีอิฐจะขอให้นอนด้วยเหมือนวนันัน้หรือเปล่านะ... คดิแล้วก็หน้า
ร้อนวบูวาบและต้องรีบห้ามตนเอง แคเ่ห็นเตียงในห้องพกัของเขาเธอก็คิด
เป็นตเุป็นตะเสียแล้ว ดทู่าทางแล้วชายหนุ่มไม่เห็นจะคิดอะไรอย่างเธอ
เลย 

ห่ืนหลบในจริง ๆ เลยพลอย เธอน่ี! หญิงสาวเอ็ดตวัเองในใจ 
“ตามสบายนะ พ่ีเปล่ียนเสือ้ผ้าไม่นาน” ชายหนุ่มบอกพร้อมกับ

เปิดกระเป๋าเดินทางท่ีภูมิคงน ามาไว้ให้ท่ีมุมห้อง ค้นหาสิ่งท่ีต้องการอยู่
สกัครู่แล้วจงึยืดตวัขึน้ เขาถอดกางเกงยีนส์ท่ีใสอ่ยูอ่อกแล้วต้องอมยิม้เม่ือ
ได้ยินเสียงหวีดเบา ๆ มาจากคนท่ีนัง่รออยูบ่นโซฟามมุห้อง 

“พ่ีอิฐ! ท าอะไรคะ” 
“เปล่ียนกางเกง” ชายหนุ่มตอบหน้าตาย ตาเป็นประกายระยับ

เม่ือเห็นใบหน้าระเร่ือของคนถาม  
“แล้วท าไมไมเ่ข้าไปเปล่ียนในห้องน า้!” 
“ผู้ชายท่ีไหนเปล่ียนกางเกงในห้องน า้” เขาวา่กลัว้หวัเราะ เม่ือ 
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เห็นหญิงสาวค้อนประหลบัประเหลือกจงึบอก 

“ดไูว้ จะได้ชิน” ดไูว้จะได้ชิน! ดเูหมือนคนพดูจะไมไ่ด้คิดอะไร แต่
คนฟังนัน่คดิไป ไกลถึงไหนตอ่ไหนแล้ว  

ดไูว้จะได้ชินงัน้หรือ หมายความว่า... เขาจะถอดกางเกงให้เธอดู
บอ่ย ๆ หรือไง  

กร๊ีดดดดดดดด อยา่ผิดค าพดูนะ!  
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อิศราเปล่ียนกางเกงจากกางเกงยีนส์มาเป็นกางเกงว่ายน า้แบบ
ขาสัน้ความยาวแค่เข่า ส่วนท่อนบนเป็นเสือ้ยืดผ้าฝ้ายเนือ้บางสีขาว
ขนาดพอดีตวั ดูเข้าคู่กับเสือ้ของหญิงสาว ส่วนรองเท้านัน้เป็นฟองน า้
แบบคีบ เทา่นัน้เขาก็สลดัคราบผู้บริหารหนุม่ออกไปได้อย่างสิน้เชิง กลาย
มาเป็นเพียงหนุม่นกัท่องเท่ียวท่ีตอนนีก็้ก าลงัจะออกไปซิ่งมอเตอร์ไซค์กับ
สาวเทา่นัน้  

“ไปกนัเถอะ” เขากลา่วชวนพร้อมย่ืนมือคว้าแขนคนท่ีนัง่รออยู่บน
โซฟา หากหญิงสาวกลบัขืนตวัไว้ 

“เด๋ียวก่อนค่ะ ทาครีมกนัแดดก่อน” หญิงสาวว่า ชายหนุ่มชะงัก
ไปนิดก่อนสารภาพเสียงออ่ย 

“พ่ีไมไ่ด้เอามา”  
“ไมเ่ป็นไรคะ่ พลอยมี” บอกพลางค้นหาครีมกนัแดดในกระเป๋าท่ี 
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หิว้มาด้วย สกัพกัก็ย่ืนหลอดครีมกันแดดให้ชายหนุ่ม อิศรารับไปแล้วทา
ครีมกันแดดตามแขนขาและใบหน้า ก่อนจะหนัมาถามเจ้าของครีมด้วย
น า้เสียงท่ีท าให้คนถกูถามร้อนซูไ่ปทัง้ตวั 

“ให้พ่ีทาครีมให้ไหม”  
“ไมเ่ป็นไรคะ่ พลอยทาเองได้” พ่ีอิฐ อยา่มาท าแบบนีน้ะ พลอยใจ

สัน่! หญิงสาวโวยวายอยูใ่นใจขณะก้มหน้าก้มตาทาครีม เม่ือเสร็จแล้วจึง
เก็บหลอดครีมใสก่ระเป๋าแล้วกลา่วชวนโดยไมม่องหน้า  

“เสร็จแล้ว ไปกนัเถอะคะ่” พดูแล้วก็ย่ืนมือไปจบักบัมือใหญ่ท่ีย่ืน
มา แล้วเดนิไปตามการจบัจงูของชายหนุม่ไปยงัรถจกัรยานยนต์ท่ีจอดอยู่
โดยไมพ่ดูอะไรอีก 

เม่ือมาถึงรถจกัรยานยนต์ ชายหนุ่มก้าวขึน้คร่อมแล้วรอให้หญิง
สาวขึน้ซ้อนท้าย เรียบร้อยก็สตาร์ทเคร่ืองแล้วหนัไปพูดกับคนด้านหลัง
ด้วยน า้เสียงกลัว้หวัเราะ เพราะสมัผสัได้ถึงระยะหวา่งกนับนเบาะ 

“นัง่หา่งแบบนัน้เด๋ียวก็ตกหรอก ขยบัเข้ามาใกล้ ๆ พ่ีสิ กอดเอวไว้
ด้วย” บษุราคมัค้อนประหลบัประเหลือกกับแผ่นหลงัของคนท่ีออกค าสัง่ 
แต่ก็ขยบัเข้าไปนัง่ชิดชายหนุ่มตามค าบอกแต่โดยดี พร้อมกับยกมือขึน้
เกาะหลวม ๆ ท่ีด้านข้างล าตวัของเขา  

“กอดแนน่ ๆ สิ เดี๋ยวตกไมรู้่ด้วยนะ” อิศราวา่ บษุราคมัจงึย่ืนสอง
แขนขึน้กอดรอบเอวของชายหนุ่ม รู้สึกถึงมือใหญ่ท่ีวางลงบนสองมือของ
เธอ แต่ไม่ได้รู้ว่าอกอ่ิมท่ีแนบอยู่กับแผ่นหลังกว้างนั่น ท าให้เจ้ามองมือ
หวัใจแกวง่เพียงใด  
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จะรอดไหมวะไอ้อิฐ... ชายหนุม่ถามตนเอง ยิ่งอยูใ่กล้ ยิ่งอยาก 
ใกล้ชิด ยิ่งเห็นเธอเขินอาย ยิ่งอยากแกล้ง รู้สกึร่ืนรมย์ทกุครัง้ท่ีมีเธออยู่ 
ใกล้ ๆ จากท่ีเคยมองเห็นเป็นน้องนุ่ง ตอนนีช้ายหนุ่มเร่ิมไม่แน่ใจ ไอ้ท่ี
ตัง้ใจว่าจะปฏิเสธเม่ือครบหนึ่งเดือน ดเูหมือนเขาจะติดกับดกัตวัเองเสีย
แล้ว  

“ออกรถสิคะพ่ีอิฐ” เสียงแผ่วท่ีส่งมาจากด้านหลังท าให้อิศรา
รู้สึกตัว ชายหนุ่มจัดการใส่เกียร์ก่อนจะพารถจักรยานยนต์ค่อย ๆ 
เคล่ือนท่ีไปตามถนนทางเข้ารีสอร์ท ไมน่านก็พารถเลีย้วขึน้ถนนใหญ่ และ
เร่งความเร็วขึน้  

บุษราคัมกระชับอ้อมแขนรอบเอวของชายหนุ่มเม่ือรถเพิ่ม
ความเร็วขึน้ ถนนลาดยางเส้นเล็ก ๆ ท่ีขึน้ ๆ ลง ๆ ตามสภาพภูมิประเทศ
ท่ีเป็นเนินเขา ท าให้เห็นความสวยงามของผืนน า้ท่ีอยูล้่อมรอบเกาะขนาด
ไม่ใหญ่นกัแห่งนี ้ผืนน า้สีครามเข้มตดักับผืนฟ้าสีสด เม่ือรถเคล่ือนผ่าน
บริเวณท่ีเป็นชายหาดด้านลา่ง ก็มองเห็นผืนทรายสีขาวทอดยาว สวยงาม
จนแทบลืมหายใจ 

“สวยจงัเลยคะ่พี่อิฐ” บษุราคมัสง่เสียงแขง่กบัเสียงรถ  
“ลงไปชายหาดกันไหม” ชายหนุ่มถาม ชายหาดท่ีมองเห็นอยู่

ด้านล่างมีผู้คนไม่พลุกพล่านนัก อาจจะเพราะเร่ิมเป็นเวลาบ่ายคล้อย 
ผู้ คนท่ีมาเท่ียวแบบเช้าไป – เย็นกลับ คงจะกลับไปขึน้เรือเข้าฝ่ังกัน
หมดแล้ว 
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“ไปสิคะ” บษุราคมัตอบรับอยา่งยินดี ชดุวา่ยน า้ของยายอินจะได้

ท างานแล้ว!  
ใช้เวลาไมน่าน ชายหนุม่ก็พาหญิงสาวมาจอดรถจกัรยานยนต์ใน

บริเวณท่ีจอดรถซึ่งอยู่ไม่ห่างจากชายหาดมากนกั จากนัน้จึงเดินตรงไป
ยงัชายหาดท่ีเร่ิมจะร้างไร้ผู้คน สองหนุม่สาวจบัจองเก้าอีช้ายหาดท่ีตอนนี ้
คอ่นข้างว่างคนละตวั ก่อนจะหย่อนตวัลงนัง่ หนัหน้าเข้าหาผืนทะเลยาว
ไกลสุดสายตา แสงอาทิตย์ยามบ่ายคล้อยกระทบผืนน า้เป็นประกาย
ระยบั  

“เลน่น า้กนัไหม” อิศราชวน 
“ดีเหมือนกันค่ะ” บุษราคมัตอบรับ ก่อนท่ีจะถอนหายใจยืดยาว 

ถึงเวลาแล้วสินะ... เม่ือท าใจได้ หญิงสาวก็ยืนขึน้แล้วถอดเ สือ้ยืดออก 
เผยให้เห็นชดุวายน า้แบบเกาะอกสีแดงสดท่ีเปิดเปลือยผิวเนือ้ขาวผ่อง  

เขิน... จนไม่กล้ามองหน้าคนข้าง ๆ จึงไม่เห็นว่าเขาแทบอ้าปาก
ค้างกบัภาพท่ีเห็นก่อนท่ีจะคอ่ย ๆ กลืนน า้ลายลงคออยา่งล าบาก  

เอ็งตายแน่คราวนีไ้อ้อิฐ ชายหนุ่มพึมพ ากับตนเองในใจ เขาจะ
เล่นน า้กับเธออย่างเก็บอาการได้หรือไม่หนอ ท าไมเขาไม่เคยเห็น
บษุราคมัในมมุนีม้าก่อนนะ มมุท่ีเป็นหญิงสาวทรงเสน่ห์ท่ีท าให้เขาแทบ
ละสายตาไปจากเธอไมไ่ด้  

“พ่ีอิฐ... เอ่อ... ช่วยทาครีมกันแดดท่ีหลงัให้พลอยหน่อยได้ไหม
คะ” ในท่ีสดุ! ในท่ีสดุเธอก็กล้า! ยายอินต้องภมูิใจอยา่งแนน่อน บษุราคมั
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คิดในใจอย่างอารมณ์ดี ขณะย่ืนหลอดครีมกนัแดดให้ชายหนุ่ม มองเห็น
เขาย่ืนมือมาหยิบหลอดครีมจากมือเธอโดยไมม่องหน้า และสงัเกตวา่เขา 
หน้าแดง!  

พ่ีอิฐก็เขินเราเหมือนกัน! หญิงสาวบอกตนเองอย่างลิงโลด ไม่
บ่อยหรอกนะท่ีคนท่ีปกติจะท าให้เธอหน้าร้อนวูบวาบได้ตลอดเวลา จะ
กลายมาเป็นคนท่ีหน้าแดงเสียเอง  

อิศราหยิบหลอดครีมกันแดดมาบีบใส่ฝ่ามือแล้วท าท่าทางให้
หญิงสาวนัง่ลง เรียบร้อยก็คอ่ย ๆ วางมือลงไปบนแผ่นหลงัเนียน ก่อนจะ
ลบูไล้แผว่เบาขยบัไปทัว่แผน่หลงัขาวผ่องอยา่งช้า ๆ ผิวเนียนละมนุมือท า
ให้ชายหนุม่รู้สกึลมหายใจตดิขดัขึน้มาทนัที  

เห็นแคห่ลงัยงัขนาดนี ้หากเห็นทัง้ตวัจะขนาดไหน!  
ชายหนุ่มกลัน้ใจทาครีมกนัแดดให้คนท่ีนัง่หนัหลงัให้เขาจนเสร็จ

ก่อนจะถอนหายใจอย่างโล่งอก แตย่งัไม่ทนัโล่งใจนาน หญิงสาวก็ลกุขึน้
ถอดกางเกงขาสัน้ท่ีใส่อยู่ออก เปิดเผยสดัสว่นในกางเกงวา่ยน า้แบบบิกิน่ี
ชิน้น้อย สดัสว่นท่ีเขาไมเ่คยมีโอกาสเห็นแบบเตม็ ๆ ตาเชน่นีม้าก่อน!  

อิศราลอบกลืนน า้ลายเม่ือหญิงสาวนัง่เหยียดขาแล้วทาครีมกัน
แดดด้วยการคอ่ย ๆ ลบูไล้ตัง้แตป่ลายเท้าระเร่ือยขึน้มาถึงต้นขา แล้วท า
อย่างเดียวกันกับขาเรียวยาวอีกข้าง ซึ่งมีสร้อยข้อเท้าตุ้ งติง้อิฐก้อนจิ๋ว
สวมอยู ่เม่ือเสร็จเรียบร้อยก็ลกุขึน้ยืนแล้วย่ืนมือมาหาเขา 

“ไปเลน่น า้กนัคะ่พี่อิฐ” หญิงสาววา่ ดวงตาเป็นประกาย ชาย –  
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หนุม่ย่ืนมือคว้ามือเล็กท่ีย่ืนมาตรงหน้าแล้วยืนขึน้บ้าง จากนัน้จงึจงูคนใน
ชดุวา่ยน า้ท่ีท าให้หวัใจเขาหกคะเมนไมเ่ป็นจงัหวะเดนิลงทะเลเบือ้งหน้า  

เม่ืออยูใ่นชดุวา่ยน า้ชิน้น้อยและน้อยชิน้ อิศราได้เห็นแบบเตม็ตา 
วา่บษุราคมัมีรูปร่างท่ีชวนหลงใหลเพียงใด ในตอนท่ีหญิงสาวอยูใ่นชดุ 
เดรสแนบเนือ้เปิดเผยเนือ้ตวัว่าท าให้เขาหวัใจเต้นผิดจงัหวะได้แล้ว เม่ือ
เห็นเธออยู่ในชุดว่ายน า้สีแดงสดท่ีส่งให้ผิวขาวเนียนดผูุดผ่องมากยิ่งขึน้ 
ยิ่งท าให้เขาละสายตาจากความงามตรงหน้าไมไ่ด้เลย  

หญิงสาวมดัผมขึน้เป็นหางม้าสงู เผยให้เห็นล าคอระหง ทรวงอก
อ่ิมขนาดใหญ่กว่าสาว ๆ ทัว่ไปท่ีถกูโอบอุ้มด้วยบิกิน่ีแบบไร้สาย เผยเนิน
เนือ้อวบอ่ิมน่ามอง บุษราคัมมีรูปร่างท่ีปราศจากไขมันส่วนเกิน หน้า
ท้องขาวเนียนแบนราบ สะโพกผายเตม็อ่ิมในบิกิน่ีแบบไฮคทั อวดขาเรียว
ยาวท่ีก าลงัเดนิเท้าเปลา่ ก้าวยา่งไปบนผืนทรายมุง่สูผื่นน า้เบือ้งหน้า 

อิศราถอนหายใจยืดยาวเม่ือคนในชุดบิกิน่ีโผตวัไปข้างหน้าเม่ือ
เดนิลงน า้ไประยะหนึง่ หญิงสาวแหวกว่ายในผืนน า้ใสแจ๋วหากชว่ยบดบงั
ความงดงามท่ีตรึงสายตาชายหนุ่มนับตัง้แต่เธอถอดเสือ้ผ้าท่ีใส่ทับชุด
วา่ยน า้ออก เขาโผตวัจ้วงแขนวา่ยน า้ตามเธอไป จนทัง้สองมาหยดุอยู่ห่าง
จากคนอ่ืน ๆ ในระดบัน า้ท่ีสูงเพียงอก บุษราคมักระโดดเล่นกับคล่ืนน า้
ขนาดไม่เล็กนกัท่ีซดัเข้าหาฝ่ัง ในขณะท่ีอิศราเพียงยืนซึมซบัความงดงาม
ของเงือกน้อยตรงหน้า ทา่มกลางคล่ืนน า้ สายลม และแสงแดดยามเย็นท่ี
เร่ิมราแสง  
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บุษราคมัสนุกสนานกับการกระโดดโต้คล่ืน เม่ือคล่ืนซัดเข้าหา 
หญิงสาวจะกระโดดให้คล่ืนส่งตวัลอยเข้าสูฝ่ั่ง แล้วเดินกลบัไปรอคล่ืนลกู
ใหมซ่ า้แล้วซ า้เลา่ แตแ่ล้วเม่ือมีคล่ืนขนาดใหญ่กว่าปกตแิละกะจงัหวะผิด 
ท าให้แทนท่ีตวัเธอจะถกูยกให้ลอยเหนือน า้ กลบัถกูกดลงใต้น า้แทน คนท่ี
ยืนมองอยูไ่มไ่กลโผเข้าหา พร้อมคว้าร่างใต้น า้เข้าหาอกแกร่ง โอบกอด 
ร่างแบบบางหากอวบอ่ิมไว้เตม็อ้อมแขน  

เม่ือคล่ืนลกูยกัษ์พดัผ่าน ทิง้ไว้เพียงหญิงสาวในชุดบิกิน่ีสีแดง ท่ี
ถกูโอบกอดแนบชิดในอ้อมแขนแข็งแรงของชายหนุ่ม อกอ่ิมแนบสนิทกับ
อกแข็งแกร่งเปล่าเปลือย ท่ีมีหวัใจทัง้สองดวงกระเด้งกระดอนอยู่ภายใน 
อย่างท่ีไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุการณ์เม่ือสักครู่หรือความสนิทแนบแน่นท่ี
เกิดขึน้ตอนนีก้นัแน ่

อิศราทอดสายตาลงมองคนในอ้อมแขน หญิงสาวเงยหน้าขึน้
มองเขา ปากอ้าค้างนิด ๆ เขาเดาว่าคงจะตกใจกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ 
หากในสายตาเขา ราวกับริมฝีปากอ่ิมท่ีเผยอค้างอยู่ตรงหน้าก าลังเชิญ
ชวนให้เขาก้มลงไปหา และเขาก็ท าตามท่ีคดิ อยา่งแทบไมรู้่ตวัเลย 

“พ่ีอิฐ.... ขอบคณุนะคะ” เสียงแผ่วท่ีส่งมาจากริมฝีปากคู่ท่ีเขา
หมายตาท าให้ชายหนุ่มได้สติ จากท่ีก าลังโน้มใบหน้าเข้าหาใบหน้าท่ี
แหงนเงยอยูจ่งึชะงกั และบอกเก้อ ๆ 

“ระวงัหนอ่ย คล่ืนลกูคอ่นข้างใหญ่”  
“คะ่... ขึน้กนัไหมคะ”  
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“พระอาทิตย์ก าลงัจะตก ดพูระอาทิตย์ตกกนัก่อนก็ได้” ชายหนุ่ม

บอก ยังไม่ปล่อยคนในอ้อมแขนให้เป็นอิสระ เพียงคลายอ้อมกอดแล้ว
โอบไว้หลวม ๆ เทา่นัน้  

“พ่ีอิฐ...”  
“หืม...” 
“ปลอ่ยพลอยสิคะ” 
“ไม”่  
“คะ” พูดง่าย ๆ แบบนีเ้ลยหรือ เขาจะรู้ไหมว่ายิ่งเธออยู่ในอ้อม

แขนของเขานาน ความคิดเธอยิ่งทะยานไปไกล ไกล... ไปถึงไหนต่อไหน
แล้ว!  

“เด๋ียวโดนคล่ืนพดัไปอีก พ่ีกลวัคว้าไม่ทนั” เขาตอบหน้าตาเฉย 
หากดวงตาเป็นประกายระยบั แล้วคนท่ีโหยหาอ้อมกอดของเขามานาน
แสนนานจะท าอะไรได้ นอกจากกรีดร้องในใจอยา่งยินดี 

บุษราคมัปล่อยให้ชายหนุ่มโอบกอดอยู่อย่างนัน้ หญิงสาวขยับ
ตวัหนัหน้าไปยงัผืนทะเลทอดยาว อนัมีพระอาทิตย์สีส้มดวงโตท่ีค่อย ๆ 
ลดต ่าจุ่มตวัลงสู่ผืนน า้ ท้องฟ้าท่ีไร้เมฆท าให้มองเห็นพระอาทิตย์ตกได้
อยา่งชดัเจนและสวยงาม  

หญิงสาวเอนศีรษะพิงแผ่นอกของเจ้าของอ้อมแขนอุ่นจนไม่รู้สึก
ถึงความเย็นของน า้ทะเลท่ีโอบอยู่โดยรอบ ปล่อยกายและใจไปกบัความ
งดงามซึง่รังสรรค์โดยธรรมชาตติรงหน้า  
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“สวยจงั...” เสียงทุ้มพดูชิดติดใบห ูซึ่งมีเพียงคนพดูเท่านัน้ท่ีรู้ว่า 
สวยท่ีวา่นัน่หมายถึงพระอาทิตย์ตกตรงหน้าหรือคนในอ้อมแขนกนัแน ่ 

บุษราคัมสะท้านไปทัง้กาย ในอกในใจสั่นไหว เม่ือรู้สึกถึงริม
ฝีปากนุ่มท่ีเคลียอยู่ข้างแก้ม แม้ท่ีผ่านมาจะตัง้ตารอ อยากได้รับจูบแรก
จากเขา แตเ่ม่ือได้มาอยู่ในอ้อมอกอุ่น ถกูโอบด้วยสองแขนแข็งแรง แผ่น
หลงัสมัผสัได้ถึงความแข็งแกร่งของแผ่นอกท่ีแนบชิด ความใกล้ชิดท่ีสนิท
แนบแน่นยิ่งกว่าครัง้ใด ๆ สองข้างแก้มถกูคลอเคลียด้วยริมฝีปากนุ่ม แม้
จะไม่ใช่จบูอย่างท่ีเธอตัง้ตารอ แตก็่ท าให้อกใจไหวหวามได้อย่างคาดไม่
ถึงเลย  

เพียงชิดใกล้เท่านีเ้ธอยังอ่อนระทวยขนาดนี ้หากได้รับจูบแรก 
จริง ๆ เธอจะเป็นอยา่งไรหนอ บษุราคมัแอบคดิกบัตนเองอยูใ่นใจ 

“หนาวหรือ” ชายหนุ่มถามพลางกระชบัอ้อมกอดเม่ือรู้สึกว่าคน
ในอ้อมแขนดูสั่นสะท้าน ใจอยากมอบความอบอุ่น... เร่าร้อน... ให้
มากกวา่เพียงอ้อมกอด แตก็่ต้องหกัห้ามใจ ด้วยยงัไมถ่ึงเวลา...  

“ค่ะ...” รับสมอ้างเสียงแผ่ว จะบอกได้อย่างไรเล่าว่าท่ีสั่นอยู่น่ี
เพราะอ้อมกอดและสมัผสัจากริมฝีปากท่ีคลอเคลียอยูข้่างแก้มตา่งหาก!  

“งัน้กลบักันเถอะ เด๋ียวตอนข่ีมอเตอร์ไซค์กลับจะหนาวเกินไป” 
ชายหนุม่ชวน 

“คะ่” บษุราคมัตอบรับแล้วเดนิตามการจบัจงูของมือใหญ่ขึน้จาก
น า้ ตรงไปยงัเก้าอีช้ายหาดท่ีทิง้สมัภาระไว้ หญิงสาวจดัการสวมเสือ้ผ้า
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ทับชุดว่ายน า้ ในขณะท่ีชายหนุ่มเพียงสวมเสือ้ยืดท่ีถอดทิง้ไว้บนเ ก้าอี ้
จากนัน้ก็พร้อมเดนิทางกลบัไปยงัรีสอร์ทท่ีพกั  

บรรยากาศยามพลบมีเพียงแสงสลัวจนมองเห็นผืนน า้เป็นสีด า 
ไฟจากเรือหาปลาส่องประกายวิบวับ สองข้างทางสลัวลางเสียจนมอง
แทบไม่เห็นสิ่งใด อิศราจึงข่ีรถจักรยานยนต์กลับรีสอร์ทด้วยความเร็วท่ี
มากกว่าขามา เพราะไม่มีวิวสองข้างทางให้มอง ใช้เวลาไม่นานก็น า
รถจกัรยานยนต์มาจอดไมห่า่งจากห้องพกัของตนเองมากนกั  

“เดี๋ยวพ่ีเดนิไปสง่พลอยก่อน” ชายหนุม่บอกพร้อมย่ืนมือมาจบัจงู 
มือเล็กพาเดินไปยงัห้องพกัของหญิงสาว เม่ือมาถึงห้องพกัซึ่งพกัด้วยกัน
กบัอินทิรา บษุราคมัต้องแปลกใจเมื่อพบกบัห้องท่ีวา่งเปลา่  

“อ้าว ยายอินไมอ่ยูค่ะ่พี่อิฐ”  
“ออกไปกินอะไรกบัภมูิกระมงั” ชายหนุม่วา่อยา่งไมท่กุข์ร้อน 
“งัน้พลอยโทร. หาอินก่อนนะคะ” ว่าพลางค้นหาโทรศพัท์มือถือ

ในกระเป๋าสะพาย ก่อนท่ีจะชะงกัไปเม่ือได้ยินเสียงทุ้มเอย่ห้าม 
“อย่าเลย ปล่อยสองคนนัน้ไปเถอะ พลอยไปอาบน า้ เปล่ียน

เสือ้ผ้าไป เดี๋ยวพ่ีจะมารับไปหาอะไรกิน” 
“เอางัน้หรือคะ” ถามไปงัน้ ในใจอยากกร๊ีดจะตายอยู่แล้ว พ่ีอิฐ

พดูเหมือนอยากกินข้าวเย็นกับเธอสองต่อสอง โดยไม่มีพ่ีภูมิและยายอิน
เป็น ก.ข.ค.!  

“เอางัน้สิ ไปเร็ว เดี๋ยวพ่ีมา” ชายหนุม่วา่ก่อนจะปิดประตตูามหลงั 
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เม่ือบษุราคมัก้าวเข้าไปภายใน และเม่ือลบัหลงัชายหนุ่ม คนท่ีแกล้งสงบ
นิ่งตอ่หน้าเขากรีดร้องอยูค่นเดียวราวกบัคนบ้า...  

ดนิเนอร์สองตอ่สองกบัพ่ีอิฐ กร๊ีดดดดดดดดด!!! 
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เสียงเคาะประตหูนกั ๆ ท่ีดงัอยู่ด้านนอก ท าให้บษุราคมัท่ีแตง่ตวั
รออยู่แล้วรีบเปิดประตอูอกไปในทนัที มองเห็นชายหนุ่มในชดุกางเกงขา
สัน้ เสือ้คอโปโล และรองเท้าแตะยืนรออยู ่ 

“เสร็จหรือยงั” เขาถามเม่ือเห็นเธอย่ืนหน้าออกไป  
“เสร็จแล้วคะ่ ไปกนัเลยไหมคะ”  
“ไปสิ” ชายหนุ่มว่า บุษราคมัจึงเดินกลับเข้าไปในห้องเพ่ือหยิบ

กระเป๋าสะพายท่ีวางอยู่บนเตียงแล้วเดินออกไปจากห้อง หลงัจากล็อก
ประตเูรียบร้อย มือใหญ่ก็ย่ืนมากมุมือเธอไว้ในทนัที จากนัน้จึงพาเดินไป
ตามทางเดนิปอิูฐ มุง่สูร้่านอาหารของรีสอร์ท 

ห้องอาหารท่ีมองเห็นอยู่ตรงหน้าถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วน
หนึ่งเป็นอาคารติดเคร่ืองปรับอากาศหากกรุกระจกรอบทิศท าให้มองเห็น
ทศันียภาพด้านนอก ได้เท่า ๆ กับส่วนด้านนอกท่ีสร้างเป็นเทอเรซย่ืนลง
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ไปในทะเล มีโต๊ะท่ีนัง่จดัวางท่ามกลางแสงตะเกียงท่ีวางอยู่รอบบริเวณ 
กบัแสงเทียนท่ีถกูจดุไว้บนโต๊ะแตล่ะโต๊ะ อบอวลไปด้วยบรรยากาศ       โร
แมนติก ด้านหนึ่งของเทอเรซเป็นท่ีตัง้ของบาร์เคร่ืองด่ืมท่ีมี             บาร์
เทนเดอร์หลายคนท างานผสมเคร่ืองดื่มอยูอ่ยา่งแข็งขนั 

ไมว่า่จะเป็นส่วนภายในตวัอาคารหรือเทอเรซด้านนอก ผู้คนท่ีมา
รับประทานอาหารท่ีห้องอาหารแห่งนีส้ามารถมองเห็นผืนน า้ทอดยาว ซึ่ง
ในยามค ่าคืนเช่นนีดู้ด าทะมึนน่าเกรงขาม หากมีแสงไฟจากเรือหาปลา
ส่องประกายวิบวบั กบัหมู่ดาวดารดาษบนฟากฟ้าสีด าสนิทราวกับเกล็ด
เพชรบนผืนก ามะหย่ีสีด า ชว่ยท าให้ความนา่เกรงขามนัน้ดงูดงามนา่ยล  

“ออกไปนัง่ข้างนอกกนัไหม พลอยจะหนาวหรือเปล่า” ชายหนุ่ม
ถามพร้อมกวาดตามองคนข้างกาย หญิงสาวอยู่ในชุดเดรสสัน้แขนกุด
ความยาวเสมอเขา่ ผ้าปักลายลกูไม้สีขาว ดสูวยงามน่าทะนถุนอม แตค่ง
ไมใ่ห้ความอบอุน่มากมายนกั  

“คงไม่หนาวหรอกคะ่พ่ีอิฐ นัง่ข้างนอกกนัดีกว่า” เม่ือบษุราคมัว่า
เช่นนัน้ ชายหนุ่มจึงพาเธอเดินไปหาท่ีนัง่ท่ีค่อนข้างอยู่ห่างจากโต๊ะอ่ืน ๆ 
ท่ีมีผู้คนจับจอง หลังจากนั่งลงแล้วก็มีบริกรเดินตามมาให้บริการอย่าง
ทนัทว่งที  

สองหนุ่มสาวรับประทานอาหารสลบักบัพดูคยุสพัเพเหระ แตก็่ดู
เหมือนเร่ืองไร้สาระท่ีคุยกันไปรับประทานอาหารไปนัน้จะท าให้อาหาร
เลิศรสขึน้มาอีก  
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เม่ือเสร็จจากรับประทานอาหาร ชายหนุม่ท าสญัญาณเรียกบริกร 

ซึง่ก็เดนิมาท่ีโต๊ะโดยทนัที  
“พลอยอยากกินของหวานไหม” ชายหนุ่มหันไปถามหญิงสาว 

เม่ือเห็นเธอสา่ยศีรษะ จงึหนัไปบอกพนกังานท่ียืนนอบน้อมรออยู่ 
“ขอเมนูเคร่ืองด่ืมหน่อยครับ” เม่ือเห็นพนักงานน้อมศีรษะรับ

ค าสัง่ก่อนจะเดินออกไปหยิบเมนูเคร่ืองด่ืมมาให้ตามท่ีขอ อิศราก็หนัไป
บอกคนนัง่ตรงข้าม 

“ยงัวนัอยูเ่ลย นัง่ดื่มอะไรกนัก่อนนะ”  
“ตามใจพ่ีอิฐคะ่” หญิงสาวบอก เธอจะไปขดัอะไรเขา ตอ่ให้ต้อง

นัง่อยู่ท่ีน่ีกบัเขาทัง้คืนเธอก็ไม่มีปัญหาเลย ใครจะอยากรีบกลบัไปท่ีห้อง 
นัง่ดื่มกบัพ่ีอิฐ มีความสขุกวา่อยูใ่นห้องกบัยายอินเป็นไหน ๆ  

“พลอยจะด่ืมอะไร” ชายหนุม่ถามเม่ือได้เมนอูาหารจากพนกังาน
พลางไลส่ายตาดรูายการเคร่ืองดื่ม  

“ขอแตงโมป่ันก็ได้ค่ะ” ค าตอบของหญิงสาวท าให้อิศราเลิกคิว้ 
ก่อนจะถามยิม้ ๆ  

“ไมกิ่นเหล้าหรือ” 
“ไม่ล่ะค่ะ พลอยไม่ชอบ” หญิงสาวตอบพลางย่นจมูก ไม่เข้าใจ

คนท่ีชอบเหมือนกนัว่าแอลกอฮอล์ขม ๆ นัน่มีอะไรให้นา่พิศมยันกัหรือ ถึง
ได้ช่ืนชอบกนันกั อยา่งยายอินก็อีกคน ขานัน้ก็ขีเ้มา ด่ืมกบัพวกผู้ชายเป็น
วา่เลน่  
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“งัน้พ่ีขอด่ืมนะ” เขาพูดราวกับขออนุญาต สายตาท่ีมองมาอ่อน
เช่ือม ท าเอาคนถกูขอแทบละลายลงไปกองกบัพืน้ 

“ตามสบายคะ่” สิน้ค าของหญิงสาว ชายหนุม่ก็หนัไปสัง่เคร่ือง -  
ด่ืมกบัพนกังานท่ียืนรออยู่ เสร็จเรียบร้อยก็หนัมาหาคนท่ีนัง่ตรงข้าม มือ
ใหญ่ย่ืนไปจบัมือเล็กกว่าท่ีวางอยู่บนโต๊ะมากุมไว้ทัง้สองมือ ก่อนจะใช้
นิว้หวัแมมื่อเกล่ียหลงัมือของเธอเลน่แผว่เบา  

“พลอยสนกุไหมวนันี”้  
“สนกุคะ่ พ่ีอิฐละ่คะ”  
“สนุก ผ่อนคลาย ขอบคณุนะท่ีมาเท่ียวด้วยกัน” ชายหนุ่มบอก 

ใบหน้าระบายยิม้ นยัน์ตาคมจ้องตาหญิงสาวอย่างมีความหมาย ท าให้
คนถกูจ้องถึงกบัร้อนวบูวาบไปทัง้ตวั พ่ีอิฐแสดงออกถึงความ            สนิท
สนมมากเหลือเกิน มาก... จนเธออยากจะคิดเข้าข้างตวัเองว่าเขาคงเร่ิม
รู้สึกกบัเธอไม่ตา่งไปจากท่ีเธอรู้สึกกบัเขา แม้เขาจะไม่พดู แตห่ากไม่รู้สึก
อะไรกบัเธอเลย เขาจะแสดงออกเชน่นีท้ าไม  

“พลอยสิคะต้องขอบคณุพ่ีอิฐท่ีพามาเท่ียว” หญิงสาวตอบเสียง
แผว่ ขดัเขินทัง้กบัสายตาของเขา ทัง้มือใหญ่ท่ีกมุมือเธอไมป่ลอ่ย  

“พ่ีตา่งหากต้องขอบคณุพลอย ท่ีท าให้พ่ีได้ท าอะไรท่ีไมเ่คยคิดว่า
จะท า” เชน่การเดทกบัเดก็ท่ีอายนุ้อยกวา่ถึงสิบส่ีปี! 

สองหนุ่มสาวนัง่ด่ืมสลบักับพูดคยุกันไปจนแทบลืมเวลา รู้ตวัอีก
ทีห้องอาหารในส่วนท่ีเป็นอาคารนัน้ถูกปิดไปแล้ว    เหลือเพียงบริเวณ
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เทอเรซด้านนอก ท่ีตอนนีมี้เพียงบาร์เคร่ืองด่ืมเปิดให้บริการอยู่เท่านัน้ 
และผู้คนท่ีเร่ิมหนาตามากขึน้เพราะย้ายออกจากห้องอาหารมานัง่ด่ืมกนั
ตอ่ 

“คนเยอะเชียว กลบักนัดีไหม” ชายหนุม่ถาม  
“เอ่อ... ก็ได้คะ่” บษุราคมัตอบเสียงอ่อย รู้สึกเสียดายท่ีเวลาท่ีจะ

ได้อยูเ่พียงล าพงักบัพ่ีอิฐจบลงแล้ว แตเ่ม่ือเขาชวนกลบัเชน่นี ้เธอก็ไมก่ล้า
ยือ้ให้เขาอยู่ต่อ จึงเดินตามการจับจูงของมือใหญ่ไปอย่างเงียบ ๆ 
หลงัจากท่ีชายหนุม่จดัการจา่ยเงินเรียบร้อยแล้ว 

ทัง้สองเดินไปตามทางท่ีมีแสงตะเกียงให้ความสว่างตรงไปยัง
ด้านท่ีเป็นห้องพกั เม่ือก าลงัจะผ่านห้องพกัของชายหนุ่มซึ่งถึงก่อนห้อง
ของเธอ เขาก็ก้มลงถาม  

“พลอยง่วงหรือยงั”  
“ยงั... ยงัคะ่” ไม่ง่วงแล้วก็ไม่อยากกลบัห้องด้วย พลอยอยากอยู่

กับพ่ีอิฐ! หญิงสาวกรีดร้องในใจแต่ไม่กล้าเอ่ยปาก แต่แล้วค าพูดต่อมา
ของเขาก็ท าให้หวัใจเธอโลดขึน้  

“นัน่สิ พ่ีก็ยงัไม่ง่วงเลย ไปนัง่คยุกนัท่ีห้องพี่ก่อนนะ” พดูแล้วก็อด
หวัเราะไมไ่ด้เม่ือเห็นคนตรงหน้าเบกิตาโต  

“ดทู าหน้าเข้า ไปนัง่คยุกันเฉย ๆ หรือพลอยอยากกลบัไปคยุกับ
ยายอินมากกวา่” เขาถามในสิ่งท่ีก็นา่จะรู้ค าตอบดี!  

“เปลา่คะ่ พลอย... พลอยอยากคยุกบัพ่ีอิฐมากกวา่” รู้วา่ควรจะมี
ฟอร์มบ้าง ไม่ควรจะแสดงออกให้เขาเห็นมากไปว่าเธอนัน้มีใจให้เขาแค่
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ไหน แต่บุษราคมัก็รู้ตวัดีว่า มันสายเกินไปท่ีจะมีฟอร์มแล้ว เพราะเธอ
เปิดเผยหมดเปลือกไปหลายปีแล้ว ตอนนีค้งท าได้เพียงยืนยนัให้เขาเห็น
วา่ไอ้ท่ีเธอท าไปทัง้หมดนัน่ เธอเอาจริง! 

เม่ือหญิงสาวบอกเชน่นัน้ อิศราก็คว้าแขนพาเธอเดนิตรงไปยงั 
ห้องพกัของเขาในทนัที ชายหนุ่มพาหญิงสาวมาหยดุยืนอยู่หน้าห้อง ล้วง
กญุแจจากกระเป๋ากางเกงมาไข เม่ือประตเูปิดออกก็พาเดนิเข้าไปข้างใน  

บุษราคมัรู้สึกกึ่งโล่งอกกึ่งเสียดายเม่ือชายหนุ่มพาเธอเดินเลย
ออกไปยงัระเบียงหลงัห้องซึง่มีโซฟาแบบเอาท์ดอร์จดัวางอยู ่ระเบียงหลงั
ท่ีย่ืนเข้าไปในทะเลเหนือโขดหินคงจะมองเห็นภาพท้องทะเลอนัสวยงาม
ภายใต้แสงสว่างในเวลากลางวนั หากในยามค ่าคืนเช่นนี  ้มองเห็นเพียง
ผืนน า้สีด ามืดกบัเสียงคล่ืนกระทบโขดหินอยูโ่ครมครามเทา่นัน้  

เขาพาเธอเดินตรงไปยงัโซฟาแล้วท าท่าให้นัง่ลง ส่วนตวัเขาเดิน
กลบัเข้าไปในห้องอีกครัง้ สกัพกัก็กลบัออกมาพร้อมกระป๋องเคร่ืองด่ืมใน
มือ  

“ในมินิบาร์ไม่มีอะไรมาก กินโค้กได้ไหม” ชายหนุ่มถามพร้อมยก
กระป๋องเบียร์กบัน า้อดัลมกระป๋องแดง ๆ ให้เธอด ู 

“ไม่เป็นไรค่ะ พลอยไม่ด่ืมอะไรแล้วล่ะ” หญิงสาวบอก อิศราจึง
ยกัไหล่ก่อนจะนัง่ลงบนโซฟาตวัเดียวกัน ชายหนุ่มวางกระป๋องน า้อดัลม
ลงบนโต๊ะหน้าโซฟา ก่อนจะเปิดกระป๋องเบียร์ของตน  

“ให้พลอยโทร. บอกยายอินหนอ่ยไหมคะพี่อิฐ ป่านนีย้งัไมก่ลบั 
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ห้อง กลวัยายอินเป็นห่วง” บษุราคมัถาม นบัตัง้แตม่าถึงเกาะ หลงัจากท่ี
อินทิราเอากระเป๋าเข้าไปเก็บในห้องในตอนท่ีเธอยงันอนอยู่บนเตียงจาก
อาการเมาเรือ เธอก็ไม่ได้เห็นแม่เพ่ือนรักกบัพ่ีภูมิอีกเลย ป่านนีอิ้นทิราคง
จะกลับห้องแล้วกระมงั แต่ก็น่าแปลกท่ีไม่เห็นจะโทร. มาตามเธอ หรือ
แม้แตพ่ี่อิฐก็ดจูะไมว่ิตกกงัวลอะไรกบัการท่ีน้องสาวหายหน้าไปทัง้วนั 

“อินยงัไมก่ลบัห้องหรอก” ชายหนุม่บอกน า้เสียงไมท่กุข์ร้อน  
“คะ” เป็นไปได้อยา่งไร น่ีมนัดกึแล้วนะ อินทิราไปไหน  
“อินไปตกหมึกกบัภมูิ” เขาบอกราวกบัลว่งรู้ค าถามในใจเธอ ไอ้ท่ี

ก าลงัเป็นหว่งเป็นใยเลยหายหว่ง แบบนีเ้ธอก็อยู่กบัพ่ีอิฐดกึ ๆ ได้สิ แฮ.่..  
สองหนุ่มสาวนั่งเงียบ ๆ ซึมซับความสงบงามของธรรมชาติ 

ปล่อยให้ดาวบนฟ้าร่ายร าโดยมีคล่ืนสาดซัดโขดหินบรรเลงเพลง เป็น
อปุรากรธรรมชาตท่ีิท าให้ร่ืนรมย์ได้ไมแ่พ้แสงสีในเมืองใหญ่เลย  

“หนาวหรือ” อิศราถามเม่ือสงัเกตเห็นคนนัง่ข้าง ๆ ห่อไหล่และ
กอดอก  

“เย็นนิด ๆ คะ่ ลมแรงไปนิด” บษุราคมัตอบ แล้วก็ต้องหวัใจเต้น
แรงเม่ือชายหนุม่ย่ืนมือมาคว้าไหลเ่ธอแล้วรัง้เข้าไปหาตวั 

“กอดกันจะได้อุ่น เขาว่าด้วยใบหน้าเรียบเฉย หากนัยน์ตาเป็น
ประกายวิบวบั จนคนท่ีเงยหน้าขึน้มองเขาถึงกับตาพร่า หวัใจเต้นรัว ตวั
สัน่สะท้าน ไม่ใช่เพราะอากาศเย็น หากเป็นเพราะความใกล้ชิดท่ีก าลัง
ได้รับจากชายหนุม่ตา่งหาก  
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อิศรากระชบัอ้อมแขน เม่ือได้ชิดใกล้เช่นนี ้ชายหนุ่มไม่อาจถอน
สายตาจากใบหน้าของคนท่ีแหงนเงยอยู่ตรงหน้าได้เลย จากท่ีตัง้ใจแค่
โอบให้ความอบอุ่น แตเ่ม่ือมีเธออยู่ในอ้อมแขน ใบหน้าเนียนแหงนเงยอยู่
ไม่ห่าง ริมฝีปากอ่ิมเผยอนิด ๆ ราวเชิญชวน เขาก็แทบจะลืมเลือนทุก
อยา่ง มองเห็นเพียงริมฝีปากคูน่ัน้ท่ีเรียกร้องให้เขาสมัผสั  

น่ีไมใ่ชค่รัง้แรกท่ีเขารู้สกึอยากจบูเธอ หากเป็นทกุครัง้ท่ีเขาได้ 
ใกล้ชิดเธอในระยะหลงั จากท่ีเคยหกัห้ามความต้องการเพราะคดิวา่ยังไม่
ถึงเวลา แต่เวลานีอิ้ศรารู้ตัวเองดี จะรอให้ครบหนึ่งเดือนหรือวันนี ้
ความรู้สกึท่ีเขามีตอ่เธอก็คือความรู้สกึเดียวกนั จ าเป็นหรือต้องรอจนครบ
หนึ่งเดือน ตกลงปลงใจเสียตัง้แต่วันนีจ้ะเป็นไรไป เม่ือคิดได้เช่นนัน้ 
ใบหน้าคมคร้ามท่ีอยูไ่มห่า่งจากใบหน้างามตรงหน้า ก็ขยบัเข้าหาในทนัที 

บษุราคมัมองเห็นใบหน้าของชายหนุ่มโน้มต ่าลง สายตาของเขา
ท่ี เ ปิดเผยความฉ ่ าหวานจนหมดสิ น้  และแม้จะไม่ เคย แต่ ด้วย
สญัชาตญาณ หญิงสาวก็รู้ว่าเธอก าลงัจะได้รับ... จบูแรก... จบูแรกจาก
ชายในดวงใจท่ีเฝา้รอมานานแสนนาน  

หญิงสาวกรีดร้องอย่างลิงโลดแกมต่ืนเต้นอยู่ในใจ เม่ือใบหน้า
ของชายหนุ่มขยับเข้ามาใกล้ ใกล้... จนเกินระยะอันตราย บุษราคัมก็
หลบัตารอรับอะไรก็ตามท่ีก าลงัจะเกิดขึน้อย่างเตม็อกเตม็ใจ 
 


