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จากใจผู้เขียน
หั ว ใจอ้ อนรั ก นวนิ ย ายล าดับ ที่ ๒ ของโรส และล าดับ ที่ ๑
โคแก่ เดอะ ซีรียส์ อันประกอบไปด้ วย ‘หัวใจอ้ อนรัก’ เล่มนี ้ กับ ‘หัวใจ
จานนรัก’ เรื่ องราวความรักระหว่างอินทิรา น้ องสาวพี่อิฐ เพื่อนสนิทของ
พลอย กับพี่ภมู ิ เพื่อนสนิทของพี่อิฐ ซึง่ จะตามมาในเวลาไม่นานค่ะ
หัวใจอ้ อนรัก เป็ นนวนิยายแนวโคแก่ – หญ้ าอ่อน ที่ฝ่ายที่ตามจีบ
คือหญ้ าอ่อน ซึง่ พยายามจะเสิร์ฟหญ้ าให้ ถึงปากโค เป็ นเรื่ องราวความรัก
ที่นา่ รักกุ๊กกิ๊ก ฮานิด ๆ หื่นหน่อย ๆ รับรองว่าจะอ่านไปยิ ้มไป เหมือนอย่าง
ที่ผ้ เู ขียนก็เขียนไปยิ ้มไป พูดได้ ว่าเป็ นนิยายที่เขียนอย่างมีความสุขที่สดุ
และหวังว่าเรื่ องราวความรักน่ ารัก ๆ นี ้จะส่งผ่านความสุขจากผู้เขียนไป
ถึงผู้อา่ นเช่นกันค่ะ
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ขอบคุณผู้อ่านที่ติดตามอ่านกันอย่างถล่มทลายตังแต่
้ ยัง ลงใน
เว็บไซต์ ทาให้ หวั ใจอ้ อนรักรัง้ อันดับหนึง่ ในทังสองเว็
้
บไซต์ที่ลงให้ อ่าน ถือ
ว่าเป็ นกาลังใจอันยิ่งใหญ่ ให้ ผ้ เู ขียนเขียนงานออกมาอย่างต่อเนื่อง และ
หวังว่าจะได้ รับการตอบรับที่ดีในทุก ๆ เรื่ องเช่นนี ้ตลอดไป
ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนหนังสือเล่มนี ้ รวมทัง้ e – book อีกทัง้
กาลังใจหลากหลายที่ส่งมาให้ คอมเมนท์ คาติ – ชม ผู้เขียนน้ อมรับไว้
ด้ วยความขอบคุณยิ่งค่ะ
จนกว่าจะพบกันใหม่

บ้ านที่เพิร์ธ ออสเตรเลีย
๒๙ ม.ค. ๕๘
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บทนา
“พลอยเรี ยนจบแล้ ว โตแล้ ว เป็ นเจ้ าสาวของพี่อิฐได้ แล้ วนะคะ”
เสียงหวานที่ส่งมาจากใบหน้ าหวาน ๆ ที่ลอยหน้ าลอยตาบอกกับเขาอยู่
นันท
้ าให้ ‘พี่อิฐ’ ถอนหายใจอย่างเหนื่อยหน่าย ก่อนจะบอกเสียงเข้ ม
“โตแล้ วก็เลิกบ้ าบอสักทีพลอย บอกกี่ทีแล้ วว่าพี่ไม่มีวนั แต่งงาน
กับพลอย”
“พี่อิฐ คนบ้ า! พูดทาร้ ายจิตใจเจ้ าสาวในอนาคตแบบนี ้ได้ ไงคะ
คอยดูนะ พลอยจะทาทุกวิถีทางให้ พี่อิฐแต่งงานกับพลอยให้ ได้ เลย คอย
ดู!” คนผิดหวังว่าแล้ วก็สะบัดหน้ าจากไปทังน
้ ้าตา
“เด็กบ้ า...” ชายหนุ่มพึมพาพร้ อมส่ายศีรษะ มองตามร่ างระหง
ของหญิงสาวที่เดินจากไปพร้ อม ๆ กับระบายลมหายใจ ใช่... เธอโตแล้ ว
ไม่ใช่เ ด็ก ๆ อย่างเมื่ อก่อน แต่ส าหรั บเขา เธอก็ เป็ นเพี ยงเด็กข้ างบ้ าน
เพื่อนของน้ องสาวที่เขาเห็นมาตังแต่
้ วนั แรกที่เธอเพิ่งลืมตาดูโลกอยูด่ ี
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๑
“เลิกร้ องไห้ ได้ แล้ วพลอย ร้ องไปพี่อิฐก็ไม่มาสนแกหรอก” อินทิรา
เพื่อนรักเพื่อนสนิทที่เติบโตมาด้ วยกันบอกกับเธอ ซึง่ ไม่ร้ ูวา่ ตังใจจะปลอบ
้
หรื อตัดกาลังใจกันแน่
“นี่ ยายอิน ไม่พดู ก็ไม่มีใครว่าเป็ นใบ้ หรอกนะ ถ้ าจะพูดแบบนี ้แก
เงียบไปเลยไป” บุษราคัมหันไปแหวเพื่อน แต่ก็ยื่นมือรับทิชชู่ที่อินทิราส่ง
มาให้ ซบั น ้าตาแต่โดยดี
“ฉันว่าแกตัดใจเถอะ แกตามตื๊อพี่อิฐมากี่ปีแล้ วก็ไม่เห็นจะสาเร็จ
สักที หันไปมองคนอื่นมัง่ เถอะ นายนัทไง ตามจีบแกมาตังแต่
้ ปีหนึ่ง แก
น่าจะพิจารณาบ้ างนะ”
“เรื่ องของหัวใจมันบัง คับกันได้ ที่ไ หน ฉันรักพี่อิฐของฉัน รักมา
ตัง้ แต่จ าความได้ ถ้ าไม่ไ ด้ แต่ง งานกับพี่ อิฐ ฉันจะขออยู่เป็ นโสดไปจน
ตาย!” บุษราคัมว่าจริงจัง หัวใจดวงน้ อย ๆ ของเธอมอบให้ พี่อิฐไปหมด
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แล้ ว ตังแต่
้ ยงั ไม่ร้ ูประสาเสียด้ วยซ ้า แล้ วยายอินจะมาบอกให้ เธอตัดใจ
ง่าย ๆ ได้ อย่างไร
“แล้ วถ้ าแบบว่า... เอ่อ... แบบว่า... ถ้ าพี่อิฐ ไม่ชอบผู้หญิ ง ล่ะ ”
อินทิราถามเสียงอ้ อมแอ้ ม
“แก! จะบ้ าหรื อ นั่นพี่ชายแกนะ พูดงี ไ้ ด้ ไง” บุษราคัมท้ วงเสียง
หลง อินทิรากาลังกล่าวหาพี่ อิฐสุดที่รักของเธอด้ วยข้ อ หาร้ ายแรง แล้ วพี่
อิฐกับยายอินก็ไม่ใช่ใครที่ไหน สองคนนี ้เป็ นพี่น้องคลานตามกันมาแท้ ๆ
ทาไมยายอินถึงกล้ าว่าพี่ชายแบบนี ้
“แกเคยเห็นพี่อิฐมีแฟนป่ ะ” อินทิรากระซิบกระซาบทัง้ ๆ ที่นงั่ อยู่
ติดกัน ทาให้ บษุ ราคัมต้ องพลอยลดเสียงลงตาม
“ไม่เคย...” ตอบเสียงแผ่ว แต่แล้ วก็ยิ ้มกว้ าง ตาเป็ นประกาย
“เห็นไหม พี่อิฐไม่เคยมีแฟนเพราะจริ ง ๆ แล้ วก็แอบมีใจให้ ฉันมา
ตลอด แค่ทาเป็ นเก๊ กเท่านัน”
้
“เออ! เข้ าข้ างตัวเองเข้ าไป หลงรักเกย์ยงั ไม่ร้ ูตวั ” อินทิราว่าเรื่ อย ๆ
หากทาให้ คนฟั งถึงกับใจสัน่ ไม่นะ! เธอมัน่ ใจว่าพี่อิฐของเธอไม่ได้ เป็ นเกย์
อย่างที่ยายน้ องบ้ ากล่าวหาแน่ ๆ
“แก ซีเรี ยสนะ อย่าพูดเล่นสิ” หญิงสาวว่า น ้าตาที่เหือดไปเพราะ
ซับไปจนทิชชู่แทบหมดกล่องเริ่ มหลัง่ ริ นออกมาอีก หรื อว่าที่พี่อิฐไม่เคย
มองเธอเลยเป็ นเพราะเขาไม่ได้ เกิดมาเพื่อรักผู้หญิงจริง ๆ ไม่ นะ! ถ้ าพี่อิฐ
เป็ นเกย์พลอยจะไปบวชชี!
“ก็ซีเรี ยสไง พี่อิฐอายุสามสิบห้ าแล้ วนะ ผู้ชายที่อายุขนาดนี ้
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ไม่เคยมีแฟนเป็ นตัวเป็ นตน แล้ วก็ไปไหนมาไหนกับเพื่อนชายที่สนิท แก
คิดว่าไงล่ะ นี่พอ่ แม่ก็เริ่มเครี ยดแล้ วเหมือนกันนะ”
“เพื่อนชายที่สนิท... พี่ภูมิหรื อ... แกว่าพี่ อิฐกับพี่ภูมิ... เอ่อ... ทา
ยุทธหัตถีกันหรื ออิน” หญิงสาวถาม ใบหน้ าร้ อนวูบแค่เพียงจินตนาการ
ชายหนุม่ ทังสองกระท
้
าการ ‘ชนช้ าง’ ในที่รโหฐาน ในอกในใจก็วาบไหว พี่
อิฐของเธอจะเป็ นยอดชายจริง ๆ หรื อ ฮือ...
พี่ ภู มิ เ ป็ น เพื่ อ นสนิ ท ของพี่ อิ ฐ ที่ เ ธอเห็ น มาตัง้ แต่จ าความได้
บุษราคัมไม่อยากจะเชื่อว่าสองคนนี ้จะกินกันเอง เป็ นไปไม่ได้ เด็ดขาด!
แต่... เธอก็ไม่เคยเห็นพี่อิฐกับพี่ภมู ิมีแฟนกันเลยนะ ฮือ...
“ฉัน จะท ายัง ไงดี อิ น ” หญิ ง สาวถามเพื่ อ นเสี ย งแผ่ว พูด เปรย
มากกว่าจะปรึกษาจริงจัง แต่ดเู หมือนอินทิราจะรี บตอบเหลือเกิน
“ตัดใจเหอะแก”
“ไม่! ฉันอุตส่าห์ตามรักตามตื๊อมาตังหลายปี
้
จะให้ ตดั ใจง่าย ๆ
ได้ ยงั ไง” บุษราคัมไม่ยอมแพ้ เด็ดขาด ตราบใดที่ยงั ไม่ร้ ู แน่ชดั ว่าพี่อิฐชื่น
ชอบไม้ ป่าเดียวกันเธอก็ยงั มีความหวัง
“ก็เพราะแกตามตื๊อมาหลายปี ไงฉันถึงบอกให้ แกตัดใจ ถ้ าพี่อิฐ
จะใจอ่อนคงใจอ่อนตังแต่
้ ปีแรก ๆ แล้ วล่ะ คงไม่ลากยาวมาจนป่ านนี ้ กี่ปี
เข้ าไปแล้ วนัน่ แกยอมรับความจริงเหอะพลอย”
คาพูดของเพื่อนสนิทราวกับมีดคม ๆ ที่กรี ดลงไปกลางหัวใจดวง
น้ อย ๆ ที่มีพี่ชายของคนพูดจับจองอยู่ผ้ เู ดียวมาตังแต่
้ จาความได้ หญิง
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สาวรู้ สึกเหมือนในอกในใจว่างโหวงเพียงแค่คิดว่าจะต้ องตัดใจจากพี่อิฐ
เธอทาไม่ได้ หรอก และไม่อยากจะทาด้ วย
“อิน ทาไมแกพูดแบบนี ้ ไหนแกบอกว่าอยากได้ ฉันเป็ นพี่สะใภ้ ไง”
ถามเสียงสัน่ น ้าตาหยดเผาะราวเปิ ดก๊ อก
“ตอนนี ้ก็ยงั อยากได้ แต่มนั ขึ ้นอยู่กบั ฉันที่ไหนล่ะ ถ้ าพี่อิฐไม่โอเค
ฉันก็ทาได้ แค่เอาใจช่วยแกนัน่ แหละ แต่ฉันรักแกนะ แกเป็ นเพื่อนฉัน ฉัน
ไม่อยากให้ แกติดอยู่แต่กับพี่อิฐ รู้ตวั อีกที แกก็แห้ งเหี่ยวหัวโตอยู่บนคาน
แบบหาทางลงไม่เจอแล้ ว”
“ช่างฉัน!” หญิงสาวตอบเสียงสะบัด เฮอะ เธอไม่ยอมหรอก มัน
ต้ องมี วิธี สิ น่า บุษราคัม นั่ง คิด นิ่ง ๆ สักพัก สองมื อยัง คงซับน า้ ตาเป็ น
พัลวัน เธอจะทาอย่างไรดี เพื่อให้ พี่อิฐตกเป็ นของเธอ หญิงสาวหันไปหา
เพื่อน ปรึกษาเสียงอ่อย
“อิน... ช่วยคิดหน่อยสิ ฉันต้ องทายังไงพี่อิฐถึงจะหันมามองฉัน
บ้ าง”
“แกลองอ่อยพี่อิฐดูป่ะ” อินทิราเสนอความคิดที่แสนจะโลดโผน
จนผู้หญิงที่ดเู หมือนจะบ้ าผู้ชายอย่างเธอยังร้ องเสียงหลง
“หา! แกจะบ้ าหรื อไง” นี่อินทิราจะให้ เธอเอาตัวเข้ าแลกเลยอย่าง
นันหรื
้ อ
“ไม่บ้าหรอก นี่ นมตู้ม ๆ ของแกนี่นะ เบียด ๆ แซะ ๆ พี่อิฐจะต้ อง
ทนไม่ไหว แล้ วก็จบั แกกด เหมือนในนิยายไง” อินทิราว่าแล้ วก็หวั เราะคิก
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คัก ชอบอกชอบใจกับ ความคิด 18+ ของตน หากคนฟั ง กลับ ท าหน้ า
สยดสยอง
“แล้ วถ้ าพี่อิฐเขาจับฉันกดจริง ๆ ล่ะ ฉันก็เสียจิ ้นก่อนแต่งงานน่ะสิ”
“เอ๊ า เสียจิ ้นแล้ วไง ยิงปื นนัดเดียวได้ นกตังสองตั
้
ว พี่อิฐตกเป็ น
ของแก แล้ วก็ได้ พิสจู น์ด้วยว่าพี่อิฐไม่ใช่เกย์”
“แล้ วถ้ าพี่อิฐไม่ร้ ู สึกอะไรเลยเพราะชอบทาเหมืองทองมากกว่า
ล่ะ” คนเจ้ าปัญหายังมีข้อสงสัยไม่หยุด
“ก็ถ้าพี่อิฐชอบขุดทองมากกว่ากินนม แกก็จะได้ ไม่ต้องเสียทังตั
้ ว
เสียทังใจไง
้
แกจะได้ ร้ ูวา่ ที่พี่อิฐไม่รักแกไม่ใช่เพราะไม่รักแก แต่เป็ นเพราะ
พี่อิฐไม่รักผู้หญิงต่างหาก พ่อแม่ฉันก็จะได้ แน่ใจด้ วยว่าพี่อิฐเป็ นเกย์ จะ
ได้ เลิกรบเร้ าให้ พี่อิฐแต่งงานเสียที”
“แต่ฉันไม่ อยากโดนจับกดนี่ แก ฉันอยากอะไร ๆ กับพี่ อิฐ ด้ วย
ความรั กอยากให้ พี่ อิฐ รั กฉัน ขอแต่ง งาน แล้ วก็ ฟี เจอริ่ ง ในคืนแต่ง งาน
หวาน ๆ อ่อนโยน ๆ ฟิ น ๆ” หญิงสาวพูดด้ วยน ้าเสียงราวล่องลอยอยู่ใน
ความฝัน คงจะดีไม่น้อยหากจะมีวนั นันระหว่
้
างเธอกับพี่อิฐ
“เออน่า ฉันว่าพี่อิฐไม่จบั กดแกหรอกน่ะ พี่ชายฉันสุภาพบุรุษจะ
ตาย ลองดูก่อน นะ นะ ไม่แน่นะเว้ ย คราวนี ้แกอาจจะได้ เป็ นพี่สะใภ้ ฉัน
จริง ๆ ก็ได้ ”
“นี่ อย่าพูดให้ ฮึกเหิมสิ” หญิงสาวว่า อดยิ ้มกว้ างอย่างถูกใจไม่ได้
กับแค่ได้ ยินเพื่อนพูดคาว่าพี่สะใภ้ ก็นนั่ มันเป็ นจุดหมายในชีวิตของเธอ
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มาตังแต่
้ จาความได้ แล้ วนี่นะ
“ฮึกเหิมแล้ วโอเคป่ ะ”
“โอก็ได้ ... แต่... ฉันต้ องทายังไง” หญิงสาวถาม ใบหน้ าร้ อนผ่าว
เมื่อคิดว่าตนกาลังจะทาอะไรก็อดเขินอายไม่ได้
“เดี๋ ย วเราไปซื อ้ ชุด เซ็ ก ซี่ ๆ ให้ แ กกัน อย่า งอื่ น ฉัน จัด การเอง”
อินทิราว่าด้ วยท่าทางสบาย ๆ ส่วนบุษราคัมเองก็ทาได้ เพียงพยักหน้ ากับ
ตัวเองพร้ อมพึมพาเบา ๆ
“ลองดูสกั ตังนะพลอย”
้
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๒
โทรศัพท์มือถือที่วางอยู่บนโต๊ ะทางานกรี ดเสียงขึ ้น ทาให้ คนที่ก้ม
หน้ าอ่านเอกสารที่เลขานุการเพิ่งนามาวางไว้ ให้ เงยหน้ าขึน้ มองหาต้ น
เสียง ชายหนุ่มเอีย้ วตัวยื่นมือไปหยิบโทรศัพท์ที่วางอยู่ไม่ไกล และเมื่อ
มองเห็นชื่อผู้ที่โทร. เข้ ามาปรากฏอยู่บนหน้ าจอ อิศราจึงกดรับสายก่อน
จะทักทายด้ วยน ้าเสียงเป็ นกันเอง
“ว่าไงยายอิน”
“พี่อิฐ ยุง่ อยูไ่ หมคะ คุยได้ หรื อเปล่า”
“ว่ามา มีอะไร” รู้ ดีว่าต่อให้ บอกว่ายุ่ง ยายน้ องสาวตัวแสบก็ไม่
เห็นจะฟั ง จึงคุยเสียให้ จบ ๆ ไป
“วันศุกร์ พาอินไปเที่ยวหน่อยน้ า” น้ องสาวที่อายุห่างกันเกินรอบ
ส่ง เสี ย งออดอ้ อ นมาตามสาย ชายหนุ่ม ได้ แ ต่ก ลอกตาและส่ า ยหน้ า
เพราะต่อให้ เขาปฏิเสธอย่างไร แม่ตวั ดีก็ไม่มีวนั ยอมรับรู้ และเพราะยอม
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และตามใจกัน มานานตัง้ แต่เ ล็ ก จนโต ก็ เ ลยดูเ หมื อ นต้ อ งตามใจกั น
ตลอดไป
“พี่ปฏิเสธได้ ไหมล่ะ” ชายหนุม่ ถามเสียงเรี ยบ แล้ วก็ต้องกลอกตา
เมื่อได้ ยินเสียงน้ องสาวหัวเราะคิกคักมาตามสาย
“รู้วา่ ปฏิเสธไม่ได้ แล้ วพี่อิฐจะถามทาไมคะ”
“งัน้ ไม่ถามล่ะ วันศุกร์ พี่ต้องตระเวนรับใคร ที่ไหน อย่างไร เชิญ
บอกมาครับ คุณเจ้ านาย” ชายหนุม่ ถามอย่างประชดประชัน ซึง่ เรี ยกเสียง
หัวเราะถูกใจจากคนฟั งได้ เป็ นอย่างดี
“ไม่ต้องตระเวนค่ะ มีแค่อินกับยายพลอย แต่คราวนี ้ไม่ไปแดนซ์
แล้ วน้ า อินโตแล้ ว เรี ยนจบแล้ ว ไปนัง่ ฟั งเพลงกันนะคะ ให้ พี่อิฐพาไปนะ”
น้ องสาวส่งเสียงมาเจื ้อยแจ้ ว และชายหนุ่มก็ทาอะไรไม่ได้ นอกจากรับคา
เท่านันเอง
้
คนเป็ นน้ องวางสายไปแล้ วหากคนที่เพิ่งกดวางสายโทรศัพท์กลับ
ยังครุ่ นคิดถึงน้ องสาวและใครอีกคนที่ตวั แทบจะติดกันกับน้ องสาวของ
เขาอยูต่ ลอดเวลา
บุษราคัมเป็ นเด็กข้ างบ้ านที่เขาเห็นมาตังแต่
้ วนั แรกที่เธอลืมตาดู
โลก เพราะบิดามารดาพาเขาไปเยี่ยมมารดาของเด็กหญิงที่เพิ่งจะคลอด
ที่โรงพยาบาล เขายังจาได้ ถึงความรู้ สึกตื่นเต้ นที่ได้ เห็นเด็กแรกเกิ ดตัว
แดง ๆ เพราะเขาไม่เคยมีน้อง บุษราคัมคือทารกคนแรกที่เขาได้ สมั ผัสตัว
เป็ น ๆ
ในตอนนันมารดาของเขาก
้
าลังตังครรภ์
้
แบบใกล้ คลอดเต็มที เขา
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นับวันรอน้ องอยู่ทุกวัน และเมื่อได้ พบกับเด็กหญิงบุษราคัมในตอนแรก
เกิด หัวใจของเด็กหนุม่ อย่างเขาก็ได้ ร้ ูจกั กับความรู้สกึ ที่ไม่เคยรู้สกึ มาก่อน
ความรู้ สึกอบอุ่นในหัวใจ อยากปกป้องดูแลน้ องน้ อยตัวแดง ๆ ที่กาลัง
นอนหลับตาพริม้ บนเบาะนัน่ ในทันที
หลัง จากวันนัน้ ไม่นาน มารดาก็ คลอดน้ องสาวตัวแดงออกมา
เช่นกัน เขารู้ สึกราวกับมีน้องสองคน คนหนึ่งคืออินทิราน้ องสาวของเขา
ส่วนอีกคนคือเด็กหญิงที่เขาหลงรักในทันทีที่พบหน้ า น้ องน้ อยที่เขาเผื่อ
แผ่ความเป็ นพี่ชายให้ ตงแต่
ั ้ เล็กแต่น้อย เด็กหญิงที่ยกให้ เขาเป็ นฮีโร่ของ
เธอเสมอมา
เพราะเขากับน้ องมีอายุห่างกันมาก อินทิราเป็ นลูกหลงที่กว่าแม่
จะมีน้องเขาก็อยู่ในช่วงวัยรุ่ นแล้ ว ทาให้ นอกจากความรู้ สึกอย่างพี่ กับ
น้ อง บางครัง้ เขาก็ร้ ูสึกราวกับเป็ นพ่อของเด็กหญิง ตามใจกันจนแทบจะ
เสียคน และความรู้สึกที่ว่านี ้ก็เผื่อแผ่ไปถึงเด็กหญิงข้ างบ้ านที่เดินตาม ‘พี่
อิฐ’ คูก่ นั กับน้ องของเขาต้ อย ๆ ตังแต่
้ เล็กจนโต
ความสัมพันธ์ ระหว่างเขากับเด็กน้ อยข้ างบ้ านควรจะดาเนินไป
อย่างที่ควรเป็ น ถ้ าไม่เป็ นเพราะในตอนที่เธอเริ่มย่างเข้ าสูว่ ยั สาว เพิ่งมีคา
นาหน้ าว่านางสาวได้ ไม่กี่วนั เธอก็ก๋ากัน่ มาสารภาพรักเขา!
ในตอนนันเขาอายุ
้
เกือบจะสามสิบอยู่รอมร่อ เด็กนัน่ แทบจะเป็ น
ลูกเขาได้ เมื่อมาสารภาพรักกันเช่น นี ้เขาจึงเทศนาเธอไปยกใหญ่ แต่แม่
ตัวดีก็หาได้ สลดไม่ ยังคงเฝ้าติดตามบอกรักเขาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน จนใน
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ที่ สุ ด เขาต้ อ งสร้ างระยะห่ า งระหว่ า งกั น ขึ น้ มา เพื่ อ บอกให้ เธอรู้ ว่ า
ความสัมพันธ์ ระหว่างเขาและเธอไม่มีวันเปลี่ยนแปลง เขาเห็นเธอเป็ น
น้ องมาตังแต่
้ ไหนแต่ไร จะมาให้ เปลี่ ยนเป็ นหนุ่มสาวเขาก็ไม่คิด จะท า
ด้ วยอายุที่ห่างกันขนาดนี ้เขาจะมองเห็นเธอเป็ นหญิงสาวได้ อย่างไร เขา
ไม่ได้ มีงอู ยูบ่ นหัว!
แม้ จะพยายามไม่ให้ ความใกล้ ชิ ดสนิทสนมอย่างที่ ผ่านมา แต่
ความรู้ สึกเอื อ้ เอ็น ดูที่เ ขามี ให้ เ ธอนัน้ ก็ ไ ม่เ คยลดลงเลย ทาให้ เมื่ อ เธอ
พยายามเข้ าหา เขาก็ไม่เคยใจแข็งกับเธอได้ สกั ที บุษราคัมจึงยังวนเวียน
อยู่ในชีวิตของเขาไม่ไปไหน มีงอนแล้ วห่างไปบ้ างเวลาเขาเน้ นย ้าชัดเจน
อย่างเหนื่อยหน่ายว่าเขาไม่มีวนั จะมองเธอเป็ นอื่นนอกจากน้ องสาว แต่
เมื่อหายงอนแม่ตวั ดีก็กลับมาอีก อย่างคราวนี ้เพิ่งร้ องไห้ วิ่งหนีไปเมื่อไม่กี่
วันก่อน แต่วนั นี ้ก็สง่ แม่น้องสาวมาขอให้ เขาพาเที่ยวเสียแล้ ว
เขาไม่ ร้ ู ว่ า ท าไมหญิ ง สาวถึ ง ปั ก ใจกับ เขาหนัก หนา เขาบอก
ชัดเจนว่าไม่สนใจอย่างไรก็ไม่ฟัง ยกสารพัดเหตุผลที่จะบอกเธอว่าเขา
และเธอไม่เหมาะสมกัน เหตุผลที่เขารักเธอไม่ได้ และเมื่อเขาบอกเธอว่า
เขาเห็นเธอเป็ นเด็ก เธอก็รอจนเรี ยนจบแล้ วมาบอกเขาว่าพร้ อมจะเป็ น
เจ้ าสาวของเขาแล้ วเสียอย่างนัน้
จริ ง ๆ แล้ วแม้ เขาจะแสดงท่าทางเหนื่อยหน่าย แต่ลึก ๆ ก็เอ็นดู
ในความดื ้อดึงและไม่ยอมแพ้ ของเธออยู่เหมือนกัน จึงไม่เคยที่จะตัดเยื่อ
ใยแบบเด็ดขาดได้ สกั ที ก็เขาไม่ได้ เกลียดเธอ แค่ไม่ได้ มองเธออย่างหญิง
สาวคนหนึง่ เท่านันเอง
้
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หรื อว่าเขาควรจะแต่งงานแต่งการไปเสียนะ เธอจะได้ ตดั ใจได้
เสียที แต่จะให้ แต่งกับใครเล่า ตังแต่
้ เลิก รากับคนรั กที่ใช้ ชี วิตด้ ว ยกัน ที่
ต่างประเทศในตอนที่เขาไปเรี ยนระดับปริ ญญาโท เขาก็ไม่เคยคบหากับ
ผู้หญิงคนไหนอย่างจริงจังอีกเลย
อิศราเพิ่งเอื ้อมมือไปหยิบเอกสารที่อา่ นค้ างไว้ เมื่อโทรศัพท์มือถื อ
ส่งเสียงแจ้ งเตือนข้ อความเข้ า เมื่อเขาหยิบมาเปิ ดอ่านก็ต้องยิ ้มพร้ อมส่าย
หน้ า เมื่อเห็นข้ อความจากคนที่เขาเพิ่งนึกถึง
พลอยยังไม่หายโกรธพี ่อิฐนะคะ แต่จะยกโทษให้เพราะพี ่อิฐจะ
พาเทีย่ ววันศุกร์ นี้ ขอบคุณนะคะ พีอ่ ิ ฐน่ารักทีส่ ดุ เลย
“เด็กบ้ า...” ชายหนุ่ม พึม พ าแต่ก็ อ ดยิ ม้ ไม่ไ ด้ หากไม่นับ ที่ เ ธอ
พยายามจะเลื่อนฐานะให้ เขาเป็ นคนรัก เธอก็เป็ นน้ องสาวจอมยุ่งที่น่ารัก
ไม่แพ้ ย้ายอินน้ องสาวของเขาเลย
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๓
“โป๊ ไปหรื อเปล่าอิน” บุษราคัมถามอย่างไม่มนั่ ใจเมื่อมองเงาของ
ตนที่สะท้ อนออกมาจากกระจกในห้ องลองเสื ้อ
หญิ ง สาวอยู่ ใ นชุ ด เกาะอกรั ด รู ป สี ด า ความยาวเหนื อ เข่ า
ค่อนข้ างมาก ด้ วยผ้ ายืดที่แนบไปตามลาตัวเผยให้ เห็นสัดส่วนของรูปร่าง
สูงระหงชัดเจน หน้ าอกหน้ าใจที่ปกติจะถูกปกปิ ดในเสื ้อผ้ ามิดชิด ด้ วยไม่
ค่อยมัน่ ใจกับขนาดของทรวงอกที่ใหญ่กว่าสาว ๆ ทัว่ ไป บัดนี ้กลับมีเพียง
ชุดเกาะอกครึ่งเต้ าปิ ดอยู่ ที่เหลือเปิ ดเผยเนินเนื ้อราวกับจะเชื ้อเชิญให้ ใคร
ที่วาดสายตาผ่านต้ องหยุดมอง เปิ ดเผยมากจนผู้เป็ นเจ้ าของไม่มั่น ใจ
หากแม่เพื่อนสาวที่เป็ นคนเลือกชุดนีก้ ลับถามกลับด้ วยนา้ เสียงราวกับ
เหลืออดกับเธอ
“แกจะไปอ่อยผู้ชายแต่แต่งตัวเป็ นแม่ชีมนั จะได้ ผลไหม”
“แต่มนั โป๊ มากเลยนะอิน ฉันกลัวพี่อิฐไม่พอใจ แกจาไม่ได้ หรื อที่
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เราเคยใส่กางเกงเสมอหูแล้ วพี่อิฐไล่เราไปเปลี่ยนชุดแทบไม่ทนั น่ะ ” เธอ
ยังไม่ลืมเหตุการณ์วนั นันเลย
้
พี่อิฐเป็ นพี่เธอกับยายอินแค่สิบสี่ ปี แต่ทา
ตัวราวกับพ่อก็ไม่ปาน แล้ วถ้ าเธอไปเจอเขาด้ วยชุดนี ้ หญิงสาวไม่คิดว่า
เขาจะยอมให้ เธอออกจากบ้ านอย่างแน่นอน
“จาได้ แต่แกจะไปยัว่ พี่อิฐ มันก็ต้องโป๊ แบบนี ้แหละ แกจะเอาพี่
อิฐมาทาสามี ไม่ใช่ทาพ่อ เพราะฉะนันแกต้
้
องหยุดเกรงกลัวพี่อิฐราวกับ
พ่อได้ แล้ ว”
“ก็ฉันกลัวพี่อิฐโกรธนี่ ” บุษราคัมว่าอ้ อมแอ้ ม เวลาพี่อิฐไม่พ อใจ
น่ากลัวน้ อยอยู่เมื่อไรเล่า แล้ วถ้ าเขาเห็นเธอแต่งตัวโป๊ แบบนี ้แล้ วอารมณ์
ไม่ดี ไอ้ ที่ตงใจจะยั
ั้
ว่ ยวนนัน่ จะได้ ผลหรื อเปล่าก็ไม่ร้ ู
“ฉันจะบอกอะไรให้ นะพลอย ถ้ าแกอยากให้ พี่อิฐมองแกอย่าง
ผู้หญิงคนหนึ่ง แกก็ต้องทาตัวให้ เป็ นผู้หญิงคนหนึ่ง ไม่ใช่ทาตัวเป็ นเด็กที่
พี่อิฐเห็นเป็ นน้ องอยูต่ ลอด เข้ าใจป่ ะ มัน่ ใจหน่อย เนี่ย นมตู้ม ๆ เนี่ย ใช้ ให้
เป็ นประโยชน์ แหม ให้ ฉนั มีหน่อยไม่ได้ แม่จะโชว์ไปทัว่ เลย”
“แกก็พดู ไป ใครจะบ้ าโชว์นมไปทัว่ ”
“ก็ฉันนี่ไง ถ้ านมใหญ่โชว์ไปแล้ ว” ได้ ยินเพื่อนตอบพร้ อมแอ่นอก
ทาท่า ‘โชว์นม’ ทาให้ บษุ ราคัมหัวเราะกิ๊ก อินทิราช่างห่ามได้ ตลอดจริง ๆ
“ฉันว่าลองชุดอื่นดูก่อนไหมอิน” คนไม่ชอบโชว์ยงั อิดออดที่จะซื ้อ
ชุดที่เห็นว่าเปิ ดเผยมากผิดปกติ หากแม่เพื่อนตัวดีกลับตัดสินใจแทนให้
เสร็จสรรพ
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“ไม่เอา ชุดนี ้สวยแล้ ว รับรองพี่อิฐเห็นแกแล้ วต้ องตะลึง เอาชุดนี ้
แหละ แกเปลี่ยนเสื ้อผ้ าเลย ฉันจะออกไปรอข้ างนอก” อินทิราสัง่ อย่างเจ้ า
กี ้เจ้ าการก่อนจะเปิ ดประตูห้องลองเสื ้อออกไปยืนรออยูข่ ้ างนอก
เมื่อลับหลังเพื่ อน บุษราคัมทาได้ เพี ยงถอนหายใจแล้ วเปลี่ ยน
กลับใส่เ สื อ้ ผ้ าชุดเดิม ตามคาบอกแกมบัง คับของแม่เพื่ อนรั ก และเมื่ อ
หญิงสาวเดินออกมาจากห้ องลองเสื ้อ อินทิราก็เ ดินตรงมารับชุดสุดแสน
จะเซ็กซี่และโป๊ ไปจากมือเธอ แล้ วเดินไปยังเคาน์เตอร์ จา่ ยเงินทันที
หลังจ่ายเงินสาหรับชุดที่สดุ แสนจะเพอร์ เฟคท์สาหรับปฏิบตั ิการ
อ่อยผู้ชายในสายตาของอินทิราเสร็จเรี ยบร้ อย สองสาวก็เดินดูของภายใน
ห้ างสรรพสินค้ าต่อไปอีกพักใหญ่แล้ วจึงเดินทางกลับ
อินทิรานารถกลับไปจอดยังโรงจอดรถบ้ านตน ก่อนจะมุดรัว้ ทาง
ด้ า นหลัง ไปยัง บ้ า นติ ด กัน อัน เป็ น ที่ พ านัก ของแม่ เ พื่ อ นรั ก ที่ ต อนนี ม้ ี
แผนปฏิบตั ิการอ่อยพี่ชายของเธอ ซึ่งจาเป็ นต้ องมีการวางแผนที่รัดกุม
และวอร์ รูมของทังสองก็
้
เป็ นห้ องนอนของบุษราคัมนัน่ เอง
“อย่างแรกเลยนะ แกต้ องใส่ชดุ นี ้กับรองเท้ าส้ นสูง ๆ มันจะทาให้
ขาแกดูยาวขึ ้น พวกผู้ชายเนี่ย นอกจากจะชอบนมใหญ่ ๆ แล้ ว ก้ นกับขา
สวย ๆ ก็ทาให้ หื่นขึน้ ได้ เหมือนกัน ” อินทิราร่ ายราวกับเป็ นผู้เชี่ยวชาญ
ใบหน้ าเคร่ง ดวงตาฉายแววจริงจัง จนคนถูกสอนอดหัวเราะไม่ได้
“แกพูดเหมือนรู้ ดี แต่เท่าที่ จาได้ คุณอินทิรายังไม่เคยมีแฟนเลย
ไม่ใช่หรื อคะ” บุษราคัมถามอย่างเหน็บแนม ทาให้ คนที่ยงั ไม่เคยมีแฟน
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แต่แน่ใจว่าแน่นทฤษฎีค้อนขวับ
“ถึงภาคปฏิบตั ฉิ นั จะระดับอนุบาล แต่ทฤษฎีฉนั ระดับดอกเตอร์
นะยะ เชื่อฉันแล้ วดีเอง ฉันอ่านมาเยอะ”
“ความรู้เยอะแต่ไม่เห็นแกจะได้ แฟนมาจากความรู้พวกนี ้สักคน”
“ไม่ใช่ไม่ได้ ฉันยังไม่นาไปใช้ ตา่ งหากล่ะ”
“ไม่เคยใช้ แล้ วแกจะรู้ได้ ยงั ไงว่ามันได้ ผล”
“นี่ ยายพลอย แล้ วถ้ าไม่เชื่อฤทษฎีของฉันนี่ แกมีทฤษฎีอะไรบ้ าง
ป่ ะ”
“ไม่มี...” ตอบเสียงอ่อย เธอไม่ใช่เจ้ าแม่ทฤษฎีอย่างยายอินเพื่อน
รักนี่ ไอ้ นิตยสารหัวนอกที่มีวิธีจบั ผู้ชายให้ อยู่หมัดสอนสาว ๆ เธอก็ไม่เคย
อ่าน เพราะยังมีความเชื่อว่าผู้ชายควรจะเป็ นฝ่ ายจีบผู้หญิงถึงจะถูก แต่
ความเชื่อของเธอก็ต้องถูกทดสอบเมื่อเธอหลงรักพี่อิฐ และเป็ นเธอเองที่
ไล่ตามเขาตลอดมา ชายหนุ่มไม่เคยชายตามองเธอเสียด้ วยซา้ ไป และ
ตอนนี ้แม่เพื่อนรักก็จะให้ เธออัพเลเวล ถึงขันเอาตั
้
วเข้ าแลกเลยทีเดียว
“ไม่มีแกก็ทาตามที่ฉันบอก ตอนพี่อิฐมารับ แกต้ องเดินไปขึ ้นรถ
แบบเชิด ๆ หยิ่ง ๆ อย่าทาท่าทางไม่มนั่ ใจเด็ดขาด เข้ าใจหรื อเปล่า”
“อือ...”
“แกนั่งหน้ ากับพี่อิฐ เดี๋ยวฉันนั่ง หลังเอง” อินทิรายังคงวางแผน
ต่อไป ส่วนคนที่ต้องเป็ นคนปฏิบตั ิได้ แต่นงั่ ฟั งพร้ อมพยักหน้ าหงึกหงัก
“พอถึงร้ าน แกก็นงั่ ติดกับพี่อิฐ แกต้ องกินเหล้ าด้ วย พอเริ่มมึน ๆ
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ก็เริ่มเลื ้อย”
“เฮ้ ย ไม่กินเหล้ าได้ เ ปล่า แม่ตีตายเลยถ้ ารู้ ” หญิ ง สาวต่อ รอง
มารดาไม่ชอบให้ เธอกินเหล้ าเมายา ถ้ าแม่ร้ ูวา่ เธอทังกิ
้ นเหล้ า ทังยั
้ ว่ ผู้ชาย
สงสัยจะน่องลายแน่เลย
“ไม่ได้ ! ต้ องกิน แล้ วแกก็แกล้ งเมา จะได้ เนียน ๆ พี่อิฐจะได้ คิดว่า
แกทาเพราะความเมา ไม่ใช่เพราะความแรด” อินทิราว่าแล้ วก็หวั เราะคิก
คัก ชอบใจที่ได้ ว่าเพื่อนเล็ก ๆ น้ อย ๆ ส่วนคนถูกว่าก็ทาหน้ าหงิก แต่ก็ทา
อะไรมากไปกว่านันไม่
้ ได้ เพราะแผนการของอินทิราคือความหวังสุดท้ าย
ของเธอแล้ ว หากคราวนี ้ยังไม่ได้ ผล เธอก็จะยอมอยู่บนคานอย่างทรนง
จะไม่สนใจผู้ชายที่ไหนอีกแล้ ว
“เลื ้อยแล้ วยังไงต่อ”
“ไม่ยงั ไง ตอนแรกนี่แค่เลื ้อยพอ ให้ พี่อิฐชินกับความใกล้ ชิดก่อน
แบบทาให้ อยากแล้ วจากไป เข้ าใจป่ ะ”
“แกว่ามันจะได้ ผลหรื ออิน ” บุษราคัมถามอย่างไม่แน่ใจเลย เธอ
ตามบอกรักพี่อิฐมาตังกี
้ ่ปียงั ไม่เคยได้ ผล แล้ วการเอาตัวเข้ าแลกเช่นนี ้จะ
ได้ ผลได้ อย่างไรหญิงสาวมองไม่เห็นทางเลย แต่ในเมื่อแม่เพื่อนรักบอกว่า
นี่เป็ นทางเดียวที่เหลืออยูข่ องเธอ เธอก็จาเป็ นต้ องทา
“ฉันไม่อยากให้ ความหวังแกมากหรอกนะพลอย แต่ว่าวิธีนี ้เป็ น
วิธีที่ใช้ ได้ ผลมาตังแต่
้ โบราณแล้ ว คนยุคหินยังตีหวั ลากเข้ าถ ้าเลย สมัยนี ้
ก็ต้องทาแบบนี ้แหละ หลักการเดียวกัน แล้ วอีกอย่างพี่อิฐก็ไม่ใช่พระอิฐ
พระปูน ก็ต้องหวั่นไหวกับความใกล้ ชิ ดแบบถึงเนื อ้ ถึง ตัวบ้ างล่ะ น่า ...”
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อินทิราพูดอย่างมั่นอกมั่นใจก่อ นที่ จ ะเสี ยงแผ่วในตอนท้ ายราวกับ ไม่
แน่ใจอะไรบางอย่าง และในที่สดุ ก็พดู ในสิ่งที่ทาให้ คนฟั งอยากตบหัวทิ่ม
“ถ้ าหากว่าพี่อิฐไม่ได้ เป็ นเกย์อะนะ”
“ขอบใจ! แหม พู ด ซะดี แต่ ล งท้ ายซะฉั น หมดก าลัง ใจเลย”
บุษราคัมค้ อนปะหลับปะเหลือกในขณะที่อินทิรากลับหัวเราะถูกใจ
“เอาน่า สู้ ๆ... สู้ป่ะ”
“อือ สู้ก็ได้ ”
“ดีมากเพื่อนรัก อยากมีผวั ก็ต้องแรดแบบนี ้แหละ เชื่ออินทิราสิ”
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๔
หญิงสาวร่างระหงในเสื ้อผ้ ารัดรึงและเปิ ดเผยนวลเนื ้อที่เดินเคียง
กันมากับน้ องสาวของเขานันท
้ าให้ อิศราต้ องเขม้ นมอง
‘ยายพลอย แต่งตัวจะไปล่อเสือล่อตะเข้ ที่ไหน!’ ชายหนุ่มอุทาน
ในใจ โดยไม่ได้ ร้ ูเลยว่า เสือตะเข้ ที่วา่ ก็ไม่ใกล้ ไม่ไกล คนแถว ๆ นี ้นี่แหละ
ชุดที่หญิงสาวใส่อยู่ดเู หมือนเป็ นกระบอกผ้ ายืดสัน้ ๆ ที่สวมแนบ
ไปตามรู ปร่ าง อวดสะโพกผาย เอวคอด หน้ าอกมหึมา สองขาเรี ยวยาว
นัน่ ดูยาวมากกว่าปกติเพราะกระโปรงที่สนมากและรองเท้
ั้
าส้ นสูง ที่ชาย
หนุ่มเห็นแล้ วถึงกับคอย่น กลัวตกลงมาคอหักตาย แต่แม่คณ
ุ ก็ก้าวเดิน
ฉับ ๆ ด้ วยท่วงท่ามัน่ อกมั่นใจ ไม่เหมือนยายพลอยที่เคยตามเขาต้ อย ๆ
นัน่ เลย
เมื่อสองสาวเดินเข้ ามาใกล้ ชายหนุม่ สังเกตเห็นสร้ อยทองคาขาว
เส้ นเล็ก ๆ คล้ องอยู่รอบคอหญิงสาว ตรงกลางมีจี ้รู ปหยดน ้าทาจากอัญ
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มณีสีเหลืองทอง ซึ่งน่าจะเป็ นพลอยบุษราคัมตามชื่อของเจ้ าตัว จี ้ที่ขยับ
ไปมาระหว่าง... เอ่อ... ร่ องอกในยามที่ผ้ สู วมใส่เยือ้ งย่าง ดึงดูดสายตา
เขาได้ เป็ นอย่างดี
“พี่อิฐ! มองแบบนี ้ขอยายพลอยเป็ นแฟนเลยไหมคะ” คาพูดของ
น้ องสาวทาเอาชายหนุ่มถึงกับสะดุ้ง รี บละสายตาจาก ‘จี ้’ แล้ วหันหน้ าไป
หาน้ องสาวทันที
“ก็แต่งตัวแบบนี ้ใครจะไม่มอง พลอยไปเปลี่ยนชุด แต่งตัวแบบนี ้
พี่ไม่กล้ าเดินด้ วยหรอก เดี๋ยวใครคิดว่าเดินกับเด็กไซด์ไลน์ ” ชายหนุ่มเอ็ด
น้ องสาวก่อนจะหันไปบอกอีกคนด้ วยถ้ อยคาร้ ายกาจ อดใจหายวูบไม่ได้
เมื่อเห็นคนถูกบอกให้ เปลี่ยนชุดน ้าตาคลอ แต่ก่อนที่เขาจะรู้สกึ ผิดมากไป
กว่านี ้ ใบหน้ างามก็เชิดขึ ้น
“พลอยโตแล้ ว จะแต่งตัวแบบนี ้ พี่อิฐไม่ได้ เป็ นอะไรกับพลอย ไม่
มีสิทธิบอกให้ พลอยทาหรื อไม่ทาอะไร” แม้ ใบหน้ าจะเชิด น ้าเสียงราวกับ
ไม่แคร์ แต่หวั ใจในอกกระเด้ งกระดอน เธอไม่เคยพยศกับพี่อิฐเลย ครัง้ นี ้
เป็ นครัง้ แรกเพราะยายอินติวมาแบบนี ้ ไม่ร้ ูจะทาให้ พี่อิฐโกรธจนไม่สนใจ
เธอเลยหรื อเปล่า แต่ไหน ๆ ก็ มาขนาดนี ้แล้ ว ถ้ ามันไม่ได้ ผลค่อยกลับไป
ง้ อพี่อิฐใหม่ก็ได้ บุษราคัมบอกตนเอง
“ถ้ าไม่เปลี่ยนชุดก็ไม่ต้องไป” ชายหนุม่ บอกเสียงเข้ ม บุษราคัมไม่
เคยดื ้อกับเขา ไม่ร้ ูวา่ วันนี ้กินยาผิดขนานหรื ออะไรถึงได้ เป็ นแบบนี ้ หรื อว่า
... ชายหนุม่ ปรายสายตาไปยังแม่น้องสาวตัวดี ต้ องเป็ นยายอินแน่ ๆ ที่ทา

24 | โ ร ส

ให้ บษุ ราคัมกล้ าพยศกับเขา อย่าคิดว่าเขาไม่เห็นนะว่าสองคนแอบเอา
กาปัน้ ชนกันเหมือนฉลองความสาเร็จอะไรบางอย่าง
“ถ้ าพี่อิฐมีปัญหานัก พลอยเรี ยกเพื่อนมารับก็ได้ คะ่ ” ไม่ง้อ! ยาย
อินบอกว่าต้ องไม่ง้อ แต่... เธออยากง้ อนี่นา ฮือ... เธออยากไปนัง่ ฟั งเพลง
กับพี่อิฐ ถ้ าเกิดพี่อิฐไม่ไปจริง ๆ แผนการอ่อยพี่อิฐวันนี ้คงเป็ นหมันเพราะ
เธอไม่ได้ มีเพื่อนที่ไหนให้ โทรหาอย่างที่พดู เสียหน่อย
ถ้ าวันนี ้ฉันชวดนะยายอิน แกต้ องรับผิดชอบ! หญิงสาวคาดโทษ
เพื่อนรักใจใน ส่วนมือก็เปิ ดกระเป๋ าหาโทรศัพท์ว่นุ วาย หากเพียงแค่ยก
โทรศัพท์ขึ ้นทาท่าจะกดหมายเลขเท่านัน้ มือใหญ่ก็ยื่นมาคว้ าโทรศัพท์ไป
จากมือเธอ
“ไม่ต้องโทร. เพื่อนที่ไหน พี่ไม่ไว้ ใจ”
“พี่อิฐ! เอาโทรศัพท์คืนมานะ พี่อิฐไม่มีสิทธิ พลอยจะไปเที่ยวกับ
ใครก็ได้ เอาคืนมา!” หญิงสาวทาเป็ นโวยวาย โอ๊ ย... หัวใจจะวายแล้ ว พี่
อิฐอย่าเพิ่งโกรธพลอยน้ า พลอยทาตามทฤษฎีของยายอิน ฮือ...
บุษราคัมโวยวายไปพร้ อม ๆ กับยื ้อแย่งโทรศัพท์จากมือชายหนุ่ม
ไป ซึ่งถึงแม้ ว่าเธอจะใส่รองเท้ าส้ นสูงที่สูงปรี๊ ด แต่เมื่อเขายกโทรศัพ ท์ชู
เหนือศีรษะเธอก็ทาได้ เพียงกระเย้ อกระแหย่ง หากไม่สามารถคว้ าได้ เลย
“พี่อิฐ เอาคืนมา!”
“ไม่ ใ ห้ ” ชายหนุ่ ม ตอบเสี ย งเรี ย บ ยัง คงยกโทรศัพ ท์ ชู ขึ น้ สูง
บุษราคัมจึงกระโดดเพื่อคว้ าโทรศัพท์ทงั ้ ๆ ที่ใส่รองเท้ าไม่เหมาะสาหรับ
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การกระโดดโลดเต้ นแม้ แต่น้อย และในที่สดุ หญิงสาวก็เสียหลัก เอนตัวล้ ม
เข้ าหาชายหนุม่ ที่วาดอ้ อมแขนรัดร่างเธอไว้ ในทันทีตามสัญชาตญาณ
มากกว่าจะตังใจ
้
เมื่อหญิงสาวสามารถยืนด้ วยตัวเองได้ อย่างมัน่ คงไม่ล้มคว่าลง
ไปอี ก อิ ศ ราก็ ป ล่อ ยมื อ แต่ก ลับ ไม่ส ามารถปล่อ ยความรู้ สึก วูบ วาบที่
เกิดขึ ้นในขณะที่หน้ าอกอวบอิ่มเบียดชิดอยูก่ บั อกแกร่งของเขาได้ เลย
หลายปี ที่ บุษ ราคัม ตามบอกรั ก เขาต้ อ ย ๆ เขามองเห็ น เพี ย ง
เด็กหญิ ง แก่แดดที่ ง้ องแง้ ง เรี ยกร้ องความรั กที่ เขาไม่มี ให้ เขาไม่เคยมี
ความรู้ สึกวูบวาบหรื อมองเห็นเธอเป็ นหญิงสาวคนหนึ่งที่มีใจให้ เขาเลย
แต่วันนี ท้ ุกอย่างดูแ ปลกไป บุษราคัม ดูมี ฤทธิ์ มีเ ดช ดูเ ป็ นหญิ ง สาวที่ มี
ความมั่นใจในตนเองและไม่ได้ มองเขาอย่างเทิดทูนอีกต่อไป เธอไม่ใช่
น้ องสาวที่เดินตามเขาต้ อย ๆ และทาตามคาสั่งของเขาอย่างที่เ ป็ นมา
ตลอด และนัน่ เป็ นครัง้ แรกที่ทาให้ เขามองเธอต่างไปจากที่เคย
อกอวบอิ่มที่ได้ สมั ผัส กลิ่นหอมหวานที่อ้อยอิ่งอยูร่ ะหว่างแนบชิด
ปลุกบางสิ่งบางอย่างของเขาที่หลับใหลให้ ตื่นเพริ ด
‘ฉิบหายแล้ วไอ้ อิฐ! นัน่ น้ องนะเว้ ย น้ อง’ ชายหนุ่มสวดตนเองอยู่
ในใจ ไม่เคยมองเธอเป็ นอื่นนอกจากน้ องสาว แต่ทาไมวันนี ้ไอ้ น้องชาย
ของเขาที่เคยอยูใ่ นลูใ่ นทางกลับขบถ ผงกหัวกระดี๊กระด๊ ากับหน้ าอกนุม่ ๆ
นัน่ ได้
“พลอยขอโทรศัพท์คืนนะคะพี่อิฐ พลอยไม่โทร. แล้ วก็ได้ ”
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เสียงอ่อย ๆ ที่ส่งมาจากคนที่ยืนก้ มหน้ าหลบตาดึงเขาให้ ออกจากภวังค์
ความคิดของตน
“จะไปก็ไปขึ ้นรถ” ชายหนุม่ บอกเสียงเรี ยบพร้ อมยื่นโทรศัพท์ใน
มือคืนให้ กบั หญิงสาว ก่อนที่จะก้ าวนาไปยังรถยนต์ที่จอดอยู่ไม่ไกล หาง
ตาเห็นสองสาวกระซิบกระซาบ สุดท้ า ยอินทิรารุนหลังคนที่ทาหน้ าราวจะ
ร้ องไห้ ให้ เดินมายังที่นงั่ ด้ านหน้ าข้ างคนขับ อิศราถอนหายใจก่อนจะบอก
เสียงเข้ ม
“พลอยไปนั่งข้ างหลัง ยายอินมานั่ง ข้ างหน้ ากับพี่ ” หากเป็ นใน
ยามปกติเ ขาไม่เ คยมี ปัญ หากับการจัดที่ นั่ง ในรถ สองคนนี ส้ ลับกันนั่ง
ข้ างหน้ าบ้ างข้ างหลัง บ้ างมาเป็ นเวลาหลายปี แต่ในยามนี ้ ยามที่ เจ้ า
น้ องชายของเขายังไม่กลับไปนอนหลับดี คงเป็ นเรื่ องที่อนั ตรายมากที่จะ
ปล่อยให้ บษุ ราคัมนัง่ ด้ านหน้ าคูก่ บั เขา ก็ขนาดเวลายืนกระโปรงยังสันเสี
้ ย
ขนาดนัน้ ไม่อยากจะคิดถึงตอนนัง่ เลย เจ้ าน้ องชายเขาคงจะตื่นเต็มตา
และเขาก็คงไม่มีสมาธิกบั การขับรถเป็ นแน่
“พี่อิฐ แค่ที่นงั่ จะหวงทาไมคะ ยายพลอย ไปนัง่ หน้ ากับพี่อิฐเลย”
อินทิรากลับเป็ นฝ่ ายโวยวาย อุตส่าห์ วางแผนมาดิบ ดี จะมาเสี ยแผน
เพราะพี่อิฐไม่ยอมให้ ยายพลอยนัง่ ด้ วยได้ อย่างไร
“ไม่เป็ นไรหรอกอิน ฉันนั่งหลังก็ได้ แกไปนั่ง ข้ างหน้ าเถอะนะ”
ชายหนุ่มปรายสายตามองสองเพื่อนสนิท คนหนึ่งสีหน้ าเอาเรื่ อง ส่วนอีก
คนใบหน้ าเจื่อนพูดเสียงอ่อย ดูนา่ สงสารจนอยากจะใจอ่อนอยูเ่ หมือนกัน
แต่เขาก็ต้องรักษาสวัสดิภาพของตนเองก่อน แล้ วกับแค่ที่นงั่ ยายอินไม่น่า
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จะต้ องทาให้ เป็ นเรื่ องใหญ่ เขาจึงบอกเสียงเข้ มอีกครัง้ ตัดสินใจได้ ว่า ถ้ า
มันมีปัญหานักก็ไม่ต้องไปมันสักคน
“อิน ขึ ้นมา หรื อจะอยูบ่ ้ านนอนทุกคนก็เลือกเอา” เขาบอกเสียง
เรี ย บ น า้ เสี ย งเอาจริ ง จนอิ น ทิ ร าต้ อ งยอมก้ าวขึ น้ มานั่ง ข้ า งเขาอย่ า ง
กระฟั ดกระเฟี ยด
“งก” ยายน้ องสาวตัวดีพึมพาเบา ๆ อิศราแอบหัวเราะในลาคอ ก็
รู้หรอกว่าแม่น้องสาวพยายามจะจับคู่ให้ เขากับเพื่อนสนิทมาหลายปี ซึ่ง
เขาก็ ยอมให้ เ ธอเจ้ ากี เ้ จ้ าการมาตลอด เพราะรู้ ดี ว่า อย่างไรก็ ไ ม่มี ทาง
สาเร็จ แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นในคืนนี ้กลับดูแปลกประหลาดไปกว่าที่เคย
เพื่ อ ความปลอดภัย เขาคงต้ อ งถอยห่า งอย่า งจริ ง จั ง เสี ย แล้ ว
กระมัง
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๕
แม้ จะออกจากบ้ านไม่ดกึ นัก แต่กว่าจะฝ่ าการจราจรอันแน่นขนัด
ของคืนวันศุกร์ มายัง ผับใจกลางเมืองหลวงก็ใช้ เวลาไปเกื อบสองชั่วโมง
ทาให้ เมื่อทังสามเข้
้
าไปนัง่ ด้ านใน นักท่องราตรี ก็หนาตาแล้ ว หลังจากที่
พนักงานพาไปนัง่ ยังโต๊ ะที่ค่อนข้ างเป็ นส่วนตัว โทรศัพท์มือถือของอิศราก็
ดังขึ ้น
“อยู่ไหน” เขากรอกเสียงลงไปในโทรศัพท์เมื่อเห็นว่าเป็ นใครที่
โทร. เข้ ามา สองสาวที่นงั่ อยูด่ ้ วยลอบสบตากัน คิ ้วขมวดมุน่ ไม่คดิ ว่าพี่อิฐ
จะนัดกับใคร ทังสองนั
้
ง่ ฟั งชายหนุ่มอธิบายจุดที่นงั่ กับบุคคลปลายสาย
อยูส่ กั ครู่ จากนันชายหนุ
้
ม่ ก็วางสาย
ยังไม่ทนั ได้ ถามว่าใครกาลังมา ใครที่ ว่านัน่ ก็ปรากฏกายขึ ้นแทบ
จะทันทีที่ชายหนุม่ พูดโทรศัพท์จบ
“พี่ภมู ิ...” สองสาวอุทานเบา ๆ พร้ อมกัน สบตาโดยมิได้ นดั หมาย
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มองเห็นภูมิ เพื่อนสนิทของอิศราเดินเข้ าไปสวมกอดชายหนุม่ ก่อนที่จะ
หันมาทักทายหญิงสาวทังสอง
้
“สวัส ดีครั บสาว ๆ พาไอ้ อิฐ มาปล่อยแก่หรื อครั บ ” ภูมิ ทักทาย
น้ องสาวของเพื่อนและเพื่อนของเธออย่างสนิทสนม วันนี ้สองสาวดูเป็ น
สาวทรงเสน่ห์ในเสื ้อผ้ าเซ็กซี่แปลกตา โดยเฉพาะอินทิราที่ปกติจะแต่งตัว
ค่อนข้ างห้ าวหาญอย่างทอมบอย วันนี ้ยังอยู่ในชุดเดรสสันเหนื
้ อเข่า ผ้ า
พลิว้ บานอวดเรี ยวขาสวย ส่วนบุษราคัมก็อยู่ในชุดที่ทาให้ หนุ่มคนไหน
เห็นคงเลือดเดือดได้ โดยง่าย คิดแล้ วก็อดเหลือบไปมองเพื่อนไม่ได้ เพราะ
รู้ ดีว่าหญิ งสาวตามบอกรั กเพื่ อนเขามาหลายปี แต่ไอ้ อิฐก็ไม่เคยจะใจ
อ่อนสักที ไม่ร้ ู คืนนี ้ยายพลอยเวอร์ ชนั่ เซ็กซี่จะทาให้ เพื่อนเขาหวัน่ ไหวได้
หรื อไม่
“พี่ภูมิ สวัสดีค่ะ ” สองสาวยกมือไหว้ ทักทายชายหนุ่มพร้ อมกัน
ก่อนที่อินทิราจะหันไปบอกพี่ชาย
“พี่อิฐกับพี่ภูมิสงั่ เครื่ องดื่มรอไปก่อนนะคะ อินกับพลอยขอตัวไป
ห้ องน ้าก่อน” ว่าแล้ วก็คว้ าแขนเพื่อนเพื่อออกเดิน หากจะไม่ถกู ชายหนุม่ ที่
เพิ่งมาถึงขวางไว้ เสียก่อน
“ให้ พี่พาไปดีกว่า”
“ไม่เป็ นไรค่ะพี่ภมู ิ อินกับยายพลอยไปกันเองได้ พี่ภูมิอยู่คยุ กับพี่
อิฐเถอะค่ะ” จะตามมาทาไม เขาจะไปเม้าท์ เรื ่ องตัวเองนัน่ แหละ หญิง
สาวบ่นคนหวังดีอยูใ่ นใจ ก่อนที่จะดึงแขนบุษราคัมพาเดินเลี่ยงชายหนุม่
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ตรงไปยังห้ องน ้าที่อยูไ่ ม่ไกลจากโต๊ ะที่นงั่ นัก
“พี่อิฐชวนพี่ภมู ิมาด้ วยหรื ออิน” บุษราคัมถามทันทีที่เข้ าไปใน
ห้ องนา้ ได้ หากเป็ นก่อนหน้ านี เ้ ธอคงจะไม่ร้ ู สึกอะไร หากจะเห็นพี่ ภูมิ
ตามมาเที่ยวด้ วย แต่หลังจากที่ยายอินใส่ความคิดที่ว่าสองคนนีอ้ าจจะ
นิยมไม้ ป่าเดียวกัน ก็ทาให้ เธออดคิดมากไม่ได้ เมื่อเห็นว่าพี่อิฐชวนพี่ภูมิ
มาด้ วยในคืนที่เขาควรจะมาเที่ยวกับเธอ เอ่อ... ก็กบั ยายอินด้ วยนัน่ แหละ
แต่เธออยากคิดว่าเธอมาเดทกับพี่อิฐสองคนนี่นา เพราะยายอินบอกว่า
จะเปิ ดโอกาสให้ เธอเต็มที่
“เออ! ฉันก็ไม่อยากจะคิดมากหรอกนะ แต่ทาไมพี่อิฐต้ องชวนพี่
ภูมิด้วยล่ะ จะมาเที่ยวกับพวกเราโดยไม่มีพี่ภูมิไม่ได้ เลยหรื อไง” อินทิรา
บ่นกระปอดกระแปด เริ่ ม เหม็ นขี ห้ น้ าเพื่ อนของพี่ ช ายขึน้ มาตะหงิ ด ๆ
เพราะเมื่อมาคิดตอนนี ้ เธอรู้สกึ ว่าพี่ภมู ิจะอยูข่ ้ าง ๆ พี่อิฐเสมอ ไม่วา่ จะทา
อะไร ไม่วา่ จะไปเที่ยวที่ไหน พี่ภมู ิจะเป็ นส่วนหนึง่ ของครอบครัวเธอตลอด
มา ตอนแรกก็ไม่ได้ คิดอะไร แต่หลังจากที่เริ่ มสงสัยในความสั มพันธ์ ของ
ชายหนุม่ ทังสอง
้ ไอ้ ที่ไม่เคยคิดก็กลับคิด!
“แล้ วเราต้ องทายังไงล่ะอิน ฉันไม่กล้ าเลื ้อยหรอกนะถ้ าพี่ภูมิอยู่
ด้ วย” บุษราคัมทาหน้ าราวกับจะร้ องไห้ แผนยัว่ พี่อิฐผิดพลาดไปหมดเมื่อ
พี่ภมู ิปรากฏตัว
“เดี๋ยวฉันจะกาจัดพี่ภมู ิเอง พอสบโอกาสแกได้ อยู่กบั พี่อิฐสองต่อ
สอง ต้ องเริ่ ม ตามแผนทันทีนะ” อินทิรากาชับด้ วยนา้ เสี ยงจริ ง จัง แล้ ว
เหมือนกับนึกอะไรขึ ้นได้ จึงสาทับอีกครัง้
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“แต่ถ้าพี่อิฐหื่นขึ ้นแกอย่ายอมนะ!”
“อ้ าว ทาไมล่ะ ก็ที่แกให้ ฉนั อ่อยพี่อิฐก็เพื่อให้ พี่อิฐหื่นขึ ้นไม่ใช่
หรื อ”
“ใช่เว้ ย แต่ห้ามยอม จาได้ เปล่า ทาให้ อยากแล้ วจากไปน่ะ”
“ฮึ ชวนพี่ภมู ิมาด้ วยแบบนี ้ พี่อิฐคงอยากหรอก”
“แกอย่าเพิ่งใจเสีย เรายังไม่แน่ใจว่าใช่หรื อเปล่า แกต้ องมองโลก
ในแง่ดี” อินทิราให้ กาลังใจ แม้ ในใจจะเชื่อไปค่อนข้ างมากแล้ วในสิ่ง ที่
สงสัย แต่เมื่อเห็นหน้ าซังกะตายของเพื่อนรัก ก็ทาให้ หญิงสาวต้ องพูดใน
สิ่งที่ตรงกันข้ ามกับที่คดิ
“ฉันสงสารตัวเองจังเลยอิน” บุษราคัมราพึงน ้าเสียงเศร้ าสร้ อย
“สงสารอะไร”
“ก็หลงรักพี่อิฐข้ างเดียวยังไม่พอ ยังต้ องมาแย่งพี่อิฐกับผู้ชายอื่น
อีกอ่ะ” ฮือ...
“ฮ่า ๆ” แทนที่เพื่อนรักจะเห็นใจกลับหัวเราะเสียงดังลัน่
“แกหัวเราะทาไม ฉันเศร้ าจริงเจ็บจริงนะ!”
“ก็ขาแก ฮ่า ๆ น่าจะไม่มีใครโชคร้ ายเท่าแกแล้ วแหละเนอะ”
“ขอบใจ!” ไม่เห็นใจแล้ วยังหัวเราะขบขัน ยึดตาแหน่งเพื่อนรักคืน
เสียดีไหมเนี่ย ฮึ
“เอา ๆ ตบแป้งหน่อย เดี๋ยวไม่สวย” อินทิราว่าพลางค้ นหาตลับ
แป้งในกระเป๋ าถื อวุ่นวาย เมื่อเจอก็ยื่นส่งให้ เพื่อน ซึ่งบุษราคัมก็ รับมา
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จัดการเติมแป้งบนใบหน้ าอย่างว่าง่าย จนเมื่อพอใจแล้ วสองสาวจึงเดิน
กลับไปยังโต๊ ะที่สองหนุม่ นัง่ รออยู่
เมื่อไปถึงโต๊ ะที่นงั่ ซึง่ เป็ นโซฟาหนังนุม่ ประกอบไปด้ วยโซฟายาว
ขนาดสองที่นงั่ จัดวางหันหน้ าเข้ าหากัน โดยมีโต๊ ะตัวเล็กอยูร่ ะหว่างกลาง
สาหรับวางเครื่ องดื่ม ซึ่งชายหนุ่มที่รออยู่ที่โต๊ ะจับจองโซฟากันอยู่คนละ
ตัว อินทิราจึงพาตนเองเดินไปนัง่ ลงข้ าง ๆ ภูมิ บุษราคัมจึงต้ องเดินไปนัง่
ยังโซฟาตัวเดียวกันกับอิศราโดยอัตโนมัติ
“พี่สงั่ น ้าส้ มให้ ” อิศราว่าพลางพยักเพยิดไปยังแก้ วก้ านทรงสูงที่
บรรจุน ้าส้ มสีสดเต็มแก้ ว มีชิ ้นส้ มฝานเสียบอยู่บนปากแก้ วดูน่าดื่ม หาก
อินทิรากลับโวยวายอย่างขัดใจ
“พี่อิฐ! ทาไมสั่งนา้ ส้ มคะ อินกับยายพลอยไม่ใช่นางเอกนะ ไม่
เอาน ้าส้ ม ไปค่ะพี่ภูมิ ไปสัง่ เหล้ ากัน” ว่าพร้ อมคว้ าแขนคนนัง่ เคียงให้ ลุก
ขึ ้นเพื่อไปสัง่ เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ยงั บาร์ เครื่ องดื่ม ซึ่งจริ ง ๆ แล้ วก็ไม่ได้
อยากจะสัง่ เครื่ องดื่มอะไรหรอก ก็แค่หาเรื่ องชิ่ง ยายพลอยจะได้ อยู่กับพี่
อิฐสองต่อสองต่างหาก แต่ยงั ไม่ทนั ได้ ลกุ ไปไหน ผู้เป็ นพี่ชายก็ปรามเสียง
เรี ยบ
“ยายอิน เป็ นเด็กเป็ นเล็กจะกินเหล้ าทาไม”
“เด็กที่ไหนคะ พวกเราเรี ยนจบแล้ ว โตเป็ นผู้ใหญ่แล้ ว แล้ วอี ก
อย่างพี่อิฐกับพี่ภมู ิก็อยู่ ไม่เห็นเป็ นไรเลย หรื อพี่อิฐจะให้ อินกับยายพลอย
ไปกินกับคนอื่น”
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“เอาน่าอิฐ ให้ น้องดื่มเถอะ นาน ๆ ที ” ภูมิหนั ไปพูดกับเพื่อนหวัง
สงบศึกระหว่างสองพี่น้องที่ทาท่าจะเกิดขึ ้น
“ก็ได้ เรี ยกพนักงานละกัน ไม่ต้องเดินไปสัง่ ” ชายหนุ่มว่าพร้ อม
โบกมือเรี ยกพนักงานที่เดินให้ บริการไปมาอยูไ่ ม่ไกล และเมื่อเห็นสองสาว
สัง่ ค็อกเทลแอลกอฮอล์ต่าก็พยักหน้ าอย่างพอใจ
แต่คนที่ไม่พอใจคือคนที่หาทางชิ่งต่างหาก มันต้ องมีโอกาสที่เธอ
จะทิ ้งยายพลอยไว้ กับพี่อิฐตามลาพังสิน่า อินทิราบ่นอยู่ในใจ ก่อนที่จะ
ยิ ้มกว้ างเมื่อเห็นพี่ชายลุกขึ ้นแล้ วบอกกับทุกคนในโต๊ ะ
“เดี๋ ย วมานะ ไปห้ องน า้ ” เยส! ในที่ สุ ด ทางก็ เ ปิ ด หญิ ง สาว
กระหยิ่มอยู่ในใจ รอจนคล้ อยหลังพี่ชาย คนเจ้ าแผนการก็กระโดดผลุงไป
นัง่ ข้ าง ๆ เพื่อนสาว แล้ วกระซิบกระซาบบอกแผนการในทันที
“ฉันจะพาพี่ภมู ิไปที่อื่น แกนัง่ อยูน่ ี่ อ่อยผู้ชายคนอื่นไปนะ”
“อะไรยายอิน แกบอกให้ ฉันอ่อยพี่อิฐ แล้ วทาไมตอนนี ้มีผ้ ชู ายคน
อื่นด้ วยล่ะ” บุษราคัมโวยวาย นี่ไม่ได้ อยูใ่ นแผนที่วางกันไว้ ก่อนมานี่นา
“แหม แก ทาเป็ นตกอกตกใจไปได้ แกก็เห็นว่าพี่อิฐไม่พอใจที่แก
แต่งตัวแบบนี ้ คราวนี ้เราจะทาให้ พี่อิฐไม่พอใจขึ ้นไปอีกที่แกใส่ชดุ นี ้แล้ วมี
ผู้ชายมาเกาะแกะ”
“คือแกจะทาให้ พี่อิฐโกรธฉันมากขึ ้น แล้ วมันจะทาให้ พี่อิฐใจอ่อน
ได้ ยงั ไงหายายอิน” บุษราคัมเริ่ มไม่มนั่ ใจแล้ วว่าแผนการที่อินทิราเป็ นคน
วางจะได้ ผล เพราะดูเหมือนแม่เพื่อนรักจะนึกอะไรได้ ก็บอกให้ เธอทาไป
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หมด ดูไร้ ทิศทางโดยสิ ้นเชิง
“เออน่า ฉันเพิ่งอ่านคลีโอมาเมื่อวาน เขาบอกว่าผู้ชายชอบเป็ น
นักล่า ที่แกจีบพี่อิฐไม่ติดสักทีเป็ นเพราะว่าแกเป็ นคนตามไง คราวนีแ้ ก
ต้ องเป็ นคนถูกตามบ้ าง ต้ องทาให้ พี่อิฐเห็นว่าแกไม่ใช่ของตาย มัวชักช้ าก็
จะโดน ม.ค.ป.ด.” หมาคาบไปแด๊ ก...
“แกแน่ใจหรื อว่ามันจะได้ ผล ฟั งดูแปลก ๆ พี่อิฐจะมากลัว ม.ค.
ป.ด. ได้ ไง ในเมื่อพี่อิฐไม่เคยสนใจฉันอยูแ่ ล้ ว”
“ก็แกทาตัวเป็ นของตายไง ตอนนีพ้ อพี่อิฐเห็นว่ามีคนอื่นจะมา
งาบแก ก็จะทาให้ พี่อิฐเสียดาย และหันมามองแกไง” อินทิรายังยืนยันว่า
ทฤษฎี ของตนจะได้ ผ ล ในขณะที่ คนที่ ต้ องทดสอบทฤษฎี ที่ว่านั่น ไม่มี
ความมัน่ ใจเอาเสียเลย แต่ไหน ๆ ก็มากันไกลขนาดนี ้แล้ ว แม่เพื่อนรักที่
ยืนยันว่าตัวเองทฤษฎีแน่นบอกยังไงก็คงต้ องทาตามนัน้ อย่างแย่ที่สุดก็
แค่กลับไปเริ่มต้ นตามจีบพี่อิฐใหม่เท่านันเอง
้
“โชคดี ขอให้ พี่อิฐตกเป็ นของแกในเร็ ววัน ” อินทิราตบไหล่เพื่อน
รักก่อนจะคว้ าแขนเพื่อนสนิทของพี่ชายที่ช่างเข้ ามาขัดขวางแผนการของ
เธอจนต้ องหาทางกาจัดเขาไปด้ วย แต่ก่อนที่จะเดินออกไปจากบริเวณนัน้
หญิงสาวก็แวะเข้ าไปกระซิบกับผู้ชายคนหนึ่งที่นงั่ ดื่มอยูเ่ พียงลาพัง
“เพื่อนดิฉันนั่งเหงาอยู่คนเดียว ไปนั่งดื่มเป็ นเพื่อนหน่อยสิคะ”
พูดแล้ วก็ ชี ม้ ื อไปยังแม่เ พื่อนรัก เมื่ อเดินจากไป ปลายสายตามองเห็น
ผู้ชายคนนันลุ
้ กขึ ้นหยิบแก้ วแล้ วเดินตรงไปยังคนนัง่ เหงาอยู่คนเดียว อินทิ
ราแอบยิ ้มสมใจ พึมพาเบา ๆ
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“อย่าทาเสียแผนนะเว้ ยยายพลอย!”
บุษราคัมเห็นแล้ วว่าแม่เพื่อนรักแวะกระซิบกับผู้ชายคนหนึ่งที่นงั่
อยู่ไม่ไกลนักก่อนที่จะลากแขนเพื่อนพี่ชายเดินจากไป และเมื่อผู้ชายคน
นันเดิ
้ นมาพร้ อมแก้ วเครื่ องดื่มในมือ เธอก็ยิ ้มให้ เมื่อเขาทักทาย
“ขอนัง่ ด้ วยคนนะครับ”
“เชิญค่ะ” บุษราคัมตอบรับแล้ วขยับ ที่นั่งให้ คิดว่าเขาจะนั่งลง
ใกล้ ๆ แต่ไม่คิดว่าจะใกล้ จนแนบชิดเช่นนี ้ ชายหนุ่มวางมือไปตามพนัก
โซฟาด้ านหลังเธอ ทาให้ ดเู หมือนถูกเขาโอบอยู่ก ลาย ๆ สายตาโลมเลียที่
เขาส่งมาทาให้ หญิงสาวแทบร้ องไห้ ยิ่งชุดที่ใส่มาเพื่อยัว่ อีกคนมันโป๊ จน
เธอไม่มนั่ ใจยิ่งทาให้ หญิงสาวอยากจะหายตัวออกไปจากสถานการณ์ที่
ทาให้ อดึ อัดจนแทบหายใจไม่ออกนี ้
สิ่งเดียวที่ทาให้ บุษราคัมยังนั่งอยู่ ปล่อยให้ สายตาหื่นกระหาย
ของผู้ชายแปลกหน้ าโลมเลีย คือความจริงที่วา่ ในอีกไม่กี่นาทีพี่อิฐจะต้ อง
กลับมาที่โต๊ ะ
ต้องทาให้พีอ่ ิ ฐเห็นว่าแกไม่ใช่ของตาย… คาพูดของเจ้ าแม่ทฤษฎี
ดังก้ องอยู่ในหัว หญิงสาวจึงต้ องทน อี กไม่กี่อึดใจเท่านัน้ พลอย อี กไม่ กี่
อึ ดใจพี ่อิฐก็ จะกลับมาเห็ นภาพที ่เธอมี ผู้ชายคนอื ่นสนใจแล้ว หญิงสาว
พร่ าบอกตัวเอง
แม้ จ ะรอให้ ช ายหนุ่ม กลับ มา แต่เ มื่ อ ได้ ยิ น เสี ย งเฉี ย บขาดที่
เรี ยกชื่อเธอมาจากด้ านหลัง บุษราคัมก็ร้ ูสกึ ราวกับถูกราดด้ วยน ้าแข็งไป
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ตามไขสันหลัง
พี่อิฐอย่าดุมาก พลอยกลัว แง...
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๖
“พลอย!” เสียงเข้ มของชายหนุ่มทาให้ บษุ ราคัมถึงกับสะดุ้งแม้ จะ
เตรี ยมตัวรอเขาอยูแ่ ล้ วก็ตาม
พี่อิฐ... ฮือ...
ยังไม่ทนั ได้ คิดอะไรมากไปกว่านัน้ ชายหนุม่ ก็เดินตรงมายังโซฟา
ที่เธอกับชายหนุม่ แปลกหน้ านัง่ อยูด่ ้ วยกัน มือใหญ่ยื่นมาคว้ าแขนเธอแล้ ว
ดึงให้ ลุกขึน้ ก่อนที่จะพูดกับชายหนุ่มที่นั่งอ้ าปากค้ างกับภาพตรงหน้ า
ด้ วยน ้าเสียงเยียบเย็น
“ขอโทษนะครับ”
“พี่อิฐปล่อยนะ!” บุษราคัมโวยวาย แต่ยงั ไม่ทนั ได้ ทาอะไรต่อก็
ต้ องชะงักกึก ใบหน้ างามร้ อนวูบเมื่อคนที่นั่งอยู่กับเธอเมื่อสักครู่ ยืนขึ ้น
แล้ วยกมือไหว้ ชายหนุม่ พร้ อมขอโทษขอโพย
“ขอโทษครับเสี่ย ผมไม่ร้ ูวา่ น้ องเขาเป็ นเด็กเสี่ยครับ” ว่าแล้ วก็โกย
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อ้ าว แม้ แต่แก้ วเครื่ องดื่มบนโต๊ ะก็ไม่สนใจหยิบไปด้ วย ‘เสี่ย’ กับ ‘เด็กเสี่ย’
ถึงกับมองหน้ ากัน คนเป็ น ‘เด็กเสี่ย’ หน้ าแดงไปถึงไหน ๆ ส่วนคนเป็ น
‘เสี่ ย ’ นัน้ กึ่ง ยิม้ กึ่ง บึง้ จนเมื่ อไม่ส ามารถกลัน้ ได้ อีก ต่อไป ชายหนุ่ม จึง
หัวเราะหึ ๆ
“หัวเราะอะไรคะ” บุษราคัมถามน ้าเสียงเง้ างอด
“หัวเราะเด็กเสี่ย” ชายหนุม่ ตอบ นัยน์ตายังวิบวับจากการหัวเราะ
“เขาเป็ นเด็กเสี่ย ตัวเองก็เป็ นเสี่ยล่ะ” แต่ถ้าตัวเองจะเป็ นเสี่ยของ
เขาจริง ๆ ก็จะดีมากเลย แฮ่...
“ถึงใครจะมองว่าเป็ นเสี่ยพาเด็กมาเที่ยวพี่ก็ไม่มีอะไรเสียหาย แต่
พลอยสิ ไม่ร้ ู เด็กไซด์ไลน์กับเด็กเสี่ย อะไรแย่กว่ากันเนอะ” ชายหนุ่มว่า
พร้ อมกวาดตาขึ ้น ๆ ลง ๆ ไปทัว่ เรื อนร่างในชุดเปิ ดเผยเนื ้อตัว สายตาที่ทา
ให้ คนถูกมองถึงกับร้ อนวูบวาบไปทังร่้ าง สายตาที่เขาไม่เคยใช้ มองเธอมา
ก่อนเลย
“พี่ อิฐ อย่ามองพลอยแบบนี น้ ะ” พูดพลางหลบสายตา จากที่
ตังใจจะยั
้
ว่ แต่เมื่อเจอสายตาลามเลียจากเขา ความกล้ าก็หดหาย เหลือ
ไว้ แต่ความเขินอายจนแม้ แต่หน้ าก็ไม่กล้ ามอง
“มองยังไง” ชายหนุม่ ถามหน้ าตาย
“ก็... ก็มองเหมือนจะ... เอ่อ...เหมือนจะกินพลอย”
“อ้ าว ก็แต่งตัวมาให้ คนมองไม่ใช่หรื อไง ไม่ใช่เฉพาะพี่นะ ผู้ชาย
ทุกคนในนี ้ก็มองพลอยแบบนี ้ทังนั
้ น”
้
“รู้แล้ ว เลิกบ่นได้ แล้ ว ก็ถ้าพี่อิฐจะสนใจพลอยบ้ าง พลอยก็ไม่
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ต้ องมาทาอะไรแบบนี ้หรอกค่ะ”
“ทาอะไร”
“ก็ทาแบบนี ้ แต่งตัวแบบนี ้” เรี ยกร้ องความสนใจ... แหะ ๆ
“คิดว่าแต่งตัวแบบนี ้แล้ วพี่จะหันมามองเราหรื อไง” ชายหนุม่ ถาม
น ้าเสียงจริ งจัง อยากให้ เธอคิดว่ามันไม่ได้ ผล ทังที
้ ่ร้ ู ดีว่ามันได้ ผลทีเดียว
เพราะเขาละสายตาไปจากรูปร่างเย้ ายวน หน้ าอกเชิญชวนนัน่ แทบไม่ได้
แต่ห้ามให้ ร้ ูเด็ดขาด เดี๋ยวจะได้ ใจ!
“ก็แล้ วทาไมพี่อิฐถึงไม่มองพลอยบ้ าง” คราวนี ้ถามจริ งจัง หัวใจ
ปวดหนึบ เธอมี อะไรเสี ยหายอย่างนัน้ หรื อ ผู้ช ายตรงหน้ าถึง ไม่เ คยมี
สายตาให้ เธอเลย เขาจะรังเกียจเธอไปถึงไหน และอย่างห้ ามตัวเองไม่ทนั
บุษราคัมถามในสิ่งที่กาลังคิดทันที
“พี่อิฐรังเกียจพลอยมากหรื อคะ” เมื่อคิดว่าเขารังเกี ยจ น ้าตาก็
หยดแหมะอย่างไม่ต้องพยายามเลย
“มานั่งนี่ ” ชายหนุ่มว่าพร้ อมจับจูงคนขีแ้ ยให้ นั่งลงบนโซฟาตัว
เดียวกัน จากนันถอดเสื
้
้อแขนยาวตัวนอกที่ใส่อยูย่ ื่นส่งให้
“เอานี่ไปใส่ก่อน” ถ้ าไม่คลุมที่ขาว ๆ อวบ ๆ นัน่ ไว้ ก่อนอาจจะคุย
กันไม่ร้ ูเรื่ อง! แต่คนฟั งกลับเข้ าใจไปอีกทาง
“ทาไมคะพี่อิฐ รังเกี ยจพลอยมากจนทนมองไม่ได้ เลยหรื อคะ”
คนใจร้ าย ฮือ... อุตส่าห์ข่มความความอายแต่งตัวแบบนี ้ นอกจากเขาจะ
ไม่สนใจ เขายังรังเกียจแม้ แต่จะมอง ฮือ...
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“ไปกันใหญ่แล้ ว มันโป๊ มาก พี่ไม่อยากให้ คนอื่นมอง” จะให้ บอก
ได้ อย่างไรว่าเขาไม่อยากมองเพราะไอ้ น้องชายมันแอบผงกหัวหงึกหงัก
อยู่นี่ตา่ งหาก พูดปาว ๆ มาหลายปี ว่าไม่สนใจ วันนี ้น้ องชายสุดที่รักกลับ
ทรยศเสียนี่
“ไม่ อ ยากให้ ค นอื่ น มองพี่ อิ ฐ ก็ ม องพลอยสิ ค ะ แล้ ว พลอยจะ
แต่งตัวให้ เรี ยบร้ อยสมใจพี่อิฐเลย” ปากต่อรองแต่มือก็ยื่นไปรับเสื ้อที่เขา
ส่ง ให้ ม าคลุม ทับชุดที่ แทบจะปิ ด อะไรไม่มิ ดนั่นอยู่ดี แม้ จ ะอยากพยศ
ตามที่ยายอินบอก แต่เพราะเธอรักเขา อะไรที่จะทาให้ เขาพอใจ เธอก็
ยอมทาตามทังนั
้ น้
“พลอย เราพูดเรื่ องนี ้กันหลายหนแล้ วนะ”
“ก็พี่อิฐปฏิเสธพลอยทัง้ ๆ ที่ยงั ไม่ลองเลย พี่ อิฐไม่เคยเปิ ดใจให้
พลอยแล้ วรู้ได้ ไงว่าจะไม่รักพลอยล่ะคะ”
“เพราะพี่ร้ ู”
“รู้ ได้ ยงั ไง” คาดคันอย่
้ างไม่ยอมแพ้ จะพูดแค่ว่ารู้ ว่าจะไม่รักเธอ
โดยไม่มีเหตุผลเธอไม่ยอมหรอก
“รู้ก็แล้ วกันน่า”
“พี่อิฐไม่มีเหตุผล ถ้ าพี่อิฐหาเหตุผลดี ๆ ให้ พลอยไม่ได้ ว่าทาไม
เราถึงรักกันไม่ได้ พลอยก็จะตามพี่อิฐอยู่แบบนี ้แหละ” หญิงสาวว่าอย่าง
ดื ้อดึง คนได้ ฟังถึงกับปวดหัวตุบ ทาไมเด็กคนนี ้ถึงได้ ดื ้อขนาดนี ้นะ
“พี่บอกพลอยไปแล้ ว เราต่างกันเกินไป พี่อายุมากว่าพลอยเกิน
รอบ พี่ไม่ชอบเด็ก”
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“พลอยไม่เ ด็กแล้ ว ดูสิ คะ ตรงไหนที่ พี่ อิฐ ว่าเด็ก ” หญิ ง สาวว่า
พร้ อมถอดเสื ้อที่สวมคลุมอยูอ่ อก
เฮ้ ย อย่าถอด! ชายหนุ่มอุทานลัน่ ในใจ ยอมรับว่าที่เห็นตรงหน้ า
นี่ไม่มีตรงไหน ‘เด็ก’ เลย โดยเฉพาะเนินเนื ้ออวบอิ่มบริ เวณหน้ าอกที่ชุด
เกาะอกรั ดอยู่เ พี ยงส่วนน้ อย ส่วนส่วน ‘ใหญ่ ’ นัน้ ล้ นทะลัก ทาเอาเจ้ า
น้ องชายเขาพยักหน้ าหงึกหงักอย่างเห็นด้ วยว่าหญิงสาวนัน้ 'โต' แล้ ว
จริง ๆ
“พี่อิฐ คบกับพลอยนะคะ”
“จะเอาให้ ได้ ใช่มะ” ชายหนุ่มถามกลัวหั
้ วเราะ เด็กนี่ไม่ยอมแพ้
จริง ๆ
“ก็พลอยไม่ร้ ูจะทายังไงแล้ ว แค่พี่อิฐลองคบกับพลอย มองพลอย
อย่างผู้หญิงคนหนึ่ง ถ้ าลองแล้ วพี่อิฐยังยืน ยันว่าพลอยไม่ทาให้ พี่อิฐรู้ สึก
อะไรได้ เลย พลอยก็จะยอมปล่อยพี่อิฐ จะไม่กวนอีกเลย นะคะ... พลอย
ขอเวลา...” นิ่งคิดสักพักก่อนจะต่อประโยคให้ จบ
“เดือนเดียวนะคะพี่อิฐ ลองคบกับพลอยแค่เดือนเดียว ถ้ าพี่อิฐยัง
ไม่ร้ ูสกึ อะไรกับพลอย พลอยจะยอมแพ้ ”
“เดือนเดียวแน่นะ” เฮ้ ย ไอ้ อิฐ! พูดอะไรออกไป
“ค่ะ... เอ๊ ะ ! เดี๋ยว ๆ พี่อิฐ... พี่อิฐตกลงหรื อคะ” บุษราคัม ถาม
ละล่าละลัก ไม่คิดว่าชายหนุ่มจะตกลงง่าย ๆ เช่นนี ้ ตามมาตังหลายปี
้
ไม่
เคยสาเร็จ แล้ วทาไมวันนี ้เขาถึงตกลงล่ะ
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“แค่เดือนเดียว แล้ วถ้ าพี่ยงั ยืนยันว่าไม่ร้ ูสึกอะไร พลอยจะเลิกยุง่
กับพี่แน่นะ” เดือนเดียวสบายบรื๋ อ ชายหนุ่มบอกตนเองในใจ แค่ยอมให้
เดือนเดียว แลกกับการที่เธอจะเลิกตามเขาตลอดชีวิต โคตรจะคุ้ม
หารู้ไม่... หึห.ึ ..
“พลอยสัญญาค่ะ พลอยจะไม่กวนใจพี่อิฐอีกเลย” หญิงสาวตอบ
พร้ อมยิ ้มกว้ าง พอเห็นเขายิ ้มตอบด้ วยสายตาเอื ้อเอ็นดูก็ทาให้ ร้ ูสกึ ฮึกเหิม
ถึงกับอ้ าแขนโอบกอดเขาอย่างดีใจ
“พลอยรักพี่อิฐที่สดุ เลย” นม! อย่าเอามาสี ชายหนุ่มอุทานในใจ
แต่เจ้ าของ ‘นม’ ดูจะไม่ร้ ู ตัวว่าทาอะไรลงไป เพราะยังคงกอดเขาแน่น
หน้ าอกอวบอิ่มที่ อัดเบียดอยู่กับต้ นแขนของชายหนุ่ม ทาให้ เขาใจเต้ น
ระรัวอย่างช่วยไม่ได้
“ปล่อยก่อนพลอย พี่หายใจไม่ออก” หายใจไม่ทนั ต่างหาก...
“พลอยดีใจ” หญิงสาวว่า ใบหน้ าฉายความสุขจนคนเห็นอดยิ ้ม
ไม่ได้
“สองคนนันไปไหน”
้
ชายหนุ่มถามอย่างนึกขึ ้นได้ เมื่อมองไม่เห็น
น้ องสาวและเพื่อนรักอยูท่ ี่โต๊ ะ
“ไม่ทราบสิคะ หายไปกันนานแล้ ว” ไม่บอกหรอกว่ายายอินกาจัด
พี่ภูมิเพื่อเปิ ดโอกาสให้ เธอ และเมื่อคิดถึง พี่ภูมิ ความกังวลใจที่ ว่า เขา
อาจจะเป็ นคูเ่ กย์กบั พี่อิฐ ก็ทาให้ หวั ใจที่เพิ่งฟ่ องฟูเริ่มเหี่ยวฟี บ ยิ่งมองเห็น
ชายหนุ่มหยิบโทรศัพท์ออกมาแล้ วกดหมายเลขหาใครสักคนที่คงจะเป็ น
พี่ภมู ิ ก็ยิ่งอยากร้ องไห้
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“อยูไ่ หน” เสียงที่สง่ ไปตามสายฟั งไม่รื่นหู หรื อว่าพี่อิฐจะโกรธที่พี่
ภูมิหายไป ทัง้ ๆ ที่หวังว่าจะได้ มาใช้ เวลาด้ วยกันแท้ ๆ หรื อว่าที่เขายอม
เปิ ดโอกาสให้ เธอหนึง่ เดือนเป็ นเพราะมัน่ ใจว่า ไม่วา่ จะอย่างไรเธอก็
เปลี่ยนรสนิยมทางเพศของเขาไม่ได้
ชายหนุม่ นิ่งฟั งปลายสายสักพักก่อนจะกรอกเสียงกลับไป
“ฝากยายอินด้ วย แล้ วค่อยเจอกัน” พูดเสร็ จก็วางสายแล้ วหันมา
มองหญิงสาว ก่อนจะบอก
“เหลือเราสองคน”
“สองคนนันอยู
้ ท่ ี่ไหนหรื อคะ”
“กินบะหมี่ข้างถนนอยูไ่ หนก็ไม่ร้ ู เสียงดัง ฟั งไม่คอ่ ยชัด”
“อ้ าว...” นี่ยายอินตังใจทิ
้ ง้ เธอเลยนี่ ไม่ใช่แค่ชิ่งเพื่อเปิ ดโอกาส
อย่างที่คิดเสียแล้ ว โธ่ เกิดพี่อิฐโกรธจนฆ่าเธอหมกผับ ใครจะมาช่วยล่ะนี่
เล่นหนีไปแบบนี ้
“พลอยอยากทาอะไร” ชายหนุ่มถาม การลองศึกษากันมันต้ อง
ทาอะไรบ้ างนะ เขาก็ห่างหายมานาน ตังแต่
้ ... ไม่เอาน่าอิฐ เรื่ องมันนาน
มาแล้ ว... ชายหนุม่ บอกตนเอง
“พลอยยังไงก็ได้ คะ่ ”
“งัน้ ก็ฟังเพลงอยู่นี่แล้ วกันนะ แล้ วพี่จะไปส่ง คืนนี ้สองคนนัน้ ไม่
กลับมาแล้ ว” ชายหนุ่มบอกก่อนจะยกมือเรี ยกพนักงานเพื่อสัง่ เครื่ องดื่ม
ส่วนบุษราคัมก็เพียงแต่พยักหน้ ารับ สมองว่างเปล่า คิดอะไรไม่ออก รู้แค่
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ตอนนี ้สุขจนล้ น เธอกาลังเดทกับพี่อิฐ
ฝันที่เป็ นจริง!!! กรี๊ ด...ดด..ดด..ด.ด.ด...
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๗
“จะดื่มอะไร” อิศราถามหญิงสาวที่นงั่ ยิ ้มน้ อยยิ ้มใหญ่อยู่ข้าง ๆ
ท่าทางเธอดูมีความสุขเหลือเกินจนเขาอดยิ ้มด้ วยความเอ็นดูไม่ได้ แค่เขา
ตกลงจะลองมองเธออย่างผู้หญิงคนหนึ่งก็ทาให้ เธอมีความสุขได้ ขนาดนี ้
หากครบหนึง่ เดือนแล้ วเขาตกลงเป็ นคนรักของเธอ หญิงสาวจะมีความสุข
แค่ไหนนะ
เฮ้ย! ไอ้อิฐ หยุดเลย แกจะตอบปฏิ เสธเมื ่อครบกาหนดหนึ่งเดื อน
จ าไม่ ไ ด้ ห รื อไง ชายหนุ่ม เอ็ ด ตนเองในใจ จะไปคิด ท าไมว่ า เธอจะมี
ความสุขแค่ไหน เพราะเขาไม่ได้ ตงใจจะตกลงตอบรั
ั้
บความรักจากเธออยู่
แล้ ว เขาไม่คิดว่าเวลาแค่เดือนเดียวจะทาให้ เขาเปลี่ยนความรู้สึกที่มีตอ่
เธอจากน้ องสาวเป็ นคนรักได้ หรอก
แล้วทาไมน้องชายเอ็งตืน่ เสียงเล็ก ๆ ในหัวถามขึ ้น
มันเป็ นแค่ปฏิ กิริยาทางกาย ไม่มีความหมายอะไร เสียงที่
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พยายามจะใหญ่กว่าตอบ เสียงที่ชายหนุม่ บอกตนเอง เขาไม่เคยคิดอะไร
กับเธอ และจะไม่มีวนั คิดอะไร
“พี่อิฐ...พี่อิฐคะ!” บุษราคัมต้ องเรี ยกซ ้าพร้ อมขึ ้นเสียงดัง เพราะดู
เหมือนคนที่กาลังจะสัง่ เครื่ องดื่มจะหลุดเข้ าไปในเมนูตรงหน้ า เรี ยกก็ไม่
หันจนต้ องตะโกน อิศราสะดุ้งก่อนจะหันมาถามคนนัง่ ข้ าง ๆ หน้ าเหลอ
หลา
“เอ่อ... พลอยว่าอะไรนะ”
“พลอยบอกว่าพลอยเอาพันช์ก็ได้ คะ่ ”
“อ้ าว ไหนก่อนหน้ านี ้โวยวายจะกินเหล้ า”
“ยายอินต่างหากล่ะคะ” ก็ตอนนี ้ไม่ต้องทาตามแผนของยายอิน
แล้ ว เพราะพี่ อิ ฐ ตกเป็ น ของเธอในเบื อ้ งต้ น แล้ ว หญิ ง สาวจึง คิด ว่า ไม่
จาเป็ นต้ องดื่มเพื่อแกล้ งเมาแล้ วเลื ้อยชายหนุ่ม แต่เอ๊ ะ ! เธอยังต้ องเลื ้อย
เขาอยู่หรื อเปล่านะ ชักจะไม่แน่ใจ คนติวก็ไม่อยู่ หญิ งสาวจึงตัดสินใจ
เอาไว้ ก่อน คืนนี ้แค่มีเขานัง่ ดื่มอยู่ข้าง ๆ เธอก็มีความสุขแล้ ว เธอมีเวลา
ตังเดื
้ อนนี่นะ ไว้ ปรึกษากับยายอินก่อนแล้ วค่อยปฏิบตั ิการในคราวหน้ าก็
ยังไม่สาย
เมื่อพนักงานนาเครื่ องดื่ มมาเสิ ร์ฟ และวงดนตรี แสดงสดก็ เริ่ ม
บรรเลงเพลงรักจัง หวะอ่อนหวาน คลอไปกับบรรยากาศอันน่ารื่ นรมย์
บุษราคัมตัดสินใจถามในสิ่งที่คาใจ
“ทาไมพี่อิฐถึงยอมเดทกับพลอยล่ะคะ”
“ไม่ดีหรื อไง” ชายหนุม่ ถามด้ วยท่าทางสบาย ๆ
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“ก็ดี แต่พลอยก็สงสัย พลอยตามพี่อิฐมาตังหลายปี
้
พี่อิฐไม่เคย
หันมามองพลอย แต่ทาไมวันนี ้ถึงตกลงให้ โอกาสพลอยง่าย ๆ” ก็แค่สงสัย
ว่าเป็ นเพราะชุดสุดโป๊ ของยายอินหรื อเปล่าเท่านันเอง
้ แฮ่...
“ก็พลอยบอกว่าพี่ไม่เคยให้ โอกาสพลอยนี่”
“ก็จริ งนี่นา” หญิงสาวว่าพร้ อมขว้ างค้ อนวงใหญ่ เขาปฏิเสธโดย
ไม่คดิ จริง ๆ นี่
“พี่ก็เลยตกลงเดทกับพลอยไง พลอยจะได้ วา่ ไม่ได้ วา่ พี่ปฏิเสธทัง้ ๆ
ที่ยงั ไม่ลอง”
“พี่อิฐตังใจจะปฏิ
้
เสธพลอยหรื อคะ” ถามเสียงสูง ตาเบิกกว้ าง
ก่อนที่จะน ้าตาคลอ ในอกในใจปวดหนึบ จะมีประโยชน์อะไรถ้ าเขาตังธง
้
ไว้ แล้ วว่าจะปฏิเสธเธอเมื่อครบหนึง่ เดือน
“ไม่ได้ ว่างันเสี
้ ยหน่อย” ชายหนุ่มว่า แต่อดสะดุ้งในใจไม่ได้ ก็เขา
ตังใจไว้
้ แบบนันนี
้ ่นะ
“ถ้ างัน้ ระหว่างนี พ้ ี่ อิฐ สัญ ญาได้ ไ หมคะว่าจะมองพลอยอย่าง
ผู้หญิงคนหนึง่ ไม่ใช่น้องสาว ไม่ใช่เพื่อนยายอิน”
“พลอยคิด ว่า พลอยจะเปลี่ ย นใจพี่ ไ ด้ ห รื อ ” ชายหนุ่ม ไม่ไ ด้ ใ ห้
สัญญา หากถามกลับด้ วยน ้าเสียงจริ งจัง จนคนถูกถามรู้ สึกหนาวเยือก
นัน่ สินะ เธอจะเปลี่ยนใจเขาได้ หรื อเปล่า ถ้ าเขาไม่ได้ ชอบผู้หญิง ต่อให้ ใช้
เวลามากกว่าหนึง่ เดือนก็คงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้
“พี่อิฐ... ไม่ชอบผู้หญิงหรื อคะ” นัน่ ! คนปากตรงกับใจถาม
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คาถามที่อยู่ในใจออกไปอย่างแทบไม่ร้ ู ตัว ตอนแรกก็ตกใจกับสิ่ง ที่ พูด
ออกไป แต่เ มื่ อเห็นคนถูกถามหัวเราะราวกับขบขันเสี ยเต็ม ประดาจึง
พอใจชืน้ ขึน้ บ้ าง เขาไม่โกรธเป็ นฟื นเป็ นไฟก็ แสดงว่าอย่างน้ อยเธอคง
ไม่ได้ สะกิดปมอะไรของเขา
“ไปเอาความคิดบ้ า ๆ นี่มาจากไหน” เขาถามทัง้ ๆ ที่ยงั หัวเราะไม่
หยุ ด ยิ่ ง มองหน้ าซื่ อ ๆ ตาใส ๆ นั่น ยิ่ ง ท าให้ ชายหนุ่ม รู้ สึ ก เอ็ น ดูกับ
ความคิดบ้ า ๆ ของเธอ คิดได้ อย่างไรว่าเขาไม่ชอบผู้หญิง
“ก็... พี่อิฐไม่เคยสนใจพลอย แล้ วก็... พลอยไม่เคยเห็นพี่อิฐ มี
แฟน...”
“พี่มีเหตุผลของพี่... แต่จริ ง ๆ แล้ วจะเรี ยกว่าไม่ชอบผู้หญิงก็ได้
แหละ” เขาตอบยิ ้ม ๆ หากการที่เขาเข็ดขยาดกับผู้หญิงจนไม่อยากจะมี
สัมพันธ์กบั ผู้หญิงที่ไหนอีกเรี ยกว่าไม่ชอบผู้หญิง เขาก็คงเป็ นคนที่ไม่ชอบ
ผู้หญิงกระมัง
ชายหนุ่มไม่ได้ ร้ ูว่าคาพูดของเขาช่วยตอกย ้าสิ่งที่อินทิราบอกกับ
เธอ พี่อิฐอาจจะเป็ นเกย์ แง...
ใบหน้ าสวยหวานที่ ก่ อ นหน้ านี ย้ ัง ยิ ม้ น้ อยยิ ม้ ใหญ่ ดูส ลดลง
เล็กน้ อย แต่ก็ไม่รอดสายตาของคนที่จบั จ้ องอยูก่ ่อน
“เป็ นอะไรไป”
“บางทีพลอยก็สงสารตัวเอง”
“เรื่ องที่พี่ไม่รับรักพลอยหรื อ”
“ค่ะ” เรื่ องที่พี่อิฐอาจจะเป็ นเกย์ด้วย ฮือ...
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“เรื่ องของหัวใจมันบังคับกันไม่ได้ ” ชายหนุม่ พูดด้ วยน ้าเสียงเรี ยบ
เรื่ อย
“ค่ะ พลอยทราบ เหมื อนที่ พ ลอยบัง คับให้ ตัว เองหยุด รั ก พี่ อิ ฐ
ไม่ได้ ” ให้ ร้ ูซะบ้ างว่า เขาฝื นรักเธอไม่ได้ เธอก็ฝืนหยุดรักเขาไม่ได้ เช่นกัน
“พลอยมาปั กใจอะไรกับพี่ นักหนานะ” ชายหนุ่ม ถามอย่า งไม่
จริ งจังนัก แต่ก็เป็ นคาถามที่เขาถามตนเองมาตลอด ไหน ๆ ก็ตกลงจะ
ลองศึกษากันแล้ ว เริ่มด้ วยคาถามนี ้เลยก็แล้ วกัน
“ความรักมีเหตุผลด้ วยหรื อคะพี่อิฐ ” ฉึก! คาถามง่าย ๆ ที่ทาเอา
เขาแทบพูดไม่ออก ใช่... ความรักไม่มีเหตุผลเลย เขารู้ดี...
“พี่ขอโทษพลอยสาหรับที่ผา่ นมานะ หนึง่ เดือนต่อจากนี ้พี่สญ
ั ญา
ว่าจะไม่มองความรักของพลอยเป็ นเรื่ องเล่น ๆ อีก ” คาพูดของชายหนุ่ม
ทาให้ คนฟั งเงยหน้ าขึ ้นมองเขา สายตาจึงสบกับดวงตาคมเข้ มที่จ้องมอง
อยู่ก่อน ประกายตาอ่อนโยนที่เขาส่งมาให้ ทาให้ หญิงสาวอุ่นไปทังใจ
้ แม้
มันจะเป็ นประกายของความเอื ้อเอ็นดูอย่างพี่ชายมองน้ องสาวเจือความ
สงสารที่เธอเฝ้ารักเขาอยู่ข้างเดียว แต่อย่างน้ อยเขาก็ ไม่เคยเกลียดเธอ
บุษราคัมเชื่อว่าถ้ าเพียงแค่ชายหนุ่มเปิ ดใจ ตัวเธอเองจะสามารถทาให้
เขาเปลี่ยนความรู้สกึ อย่างพี่น้องมาเป็ นชายหญิงได้ อย่างแน่นอน
สองหนุ่มสาวนั่งฟั งเพลงอยู่ด้วยกันจนเลยเที่ยงคืนไปเล็กน้ อย
เมื่อเปิ ดใจมองหญิ งสาวอย่างผู้หญิ งคนหนึ่ง อิศราพบว่าบุษราคั มเป็ น
เพื่อนคุยที่ทาให้ เขาเพลิดเพลินกับค่าคืนนันได้
้ ดีทีเดียว แม้ หญิงสาวจะยัง
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อายุไ ม่ม าก เพิ่ ง เรี ย นจบ และประสบการณ์ ชี วิ ต ยัง น้ อ ย แต่เ ธอก็ ดูมี
ความคิดความอ่านที่ น่าสนใจและเป็ นผู้ใหญ่ ไม่ใช่วัยรุ่ นที่ ไ ล่ตามเขา
อย่างเด็กที่ต้องการเอาชนะอย่างที่เขาเคยคิดว่าเธอเป็ น
ดูเ หมื อนว่าคืนนี ช้ ายหนุ่ม จะได้ ร้ ู จักบุษราคัม มากกว่าในเวลา
หลายปี ที่ผ่านมาด้ วยซ ้า เพราะเมื่อเธอพยายามจะเปลี่ยนเขาจากพี่ชาย
ให้ เป็ นคนรัก ก็ทาให้ เขาตีตวั ออกห่างและไม่เคยให้ ความสนใจเธอมากไป
กว่าเด็กข้ างบ้ าน เพื่อนของน้ องสาว ที่ไล่ตามบอกรักเขาอย่างน่าราคาญ
“พลอยมีความสุขจังเลยค่ะพี่อิฐ”
“หืม”
“เราไม่ได้ นงั่ คุยกันแบบนี ้มาหลายปี เลยนะคะ” หญิงสาวว่าพร้ อม
เงยหน้ าขึ ้นยิ ้มอย่างเศร้ าสร้ อยให้ กบั ชายหนุม่ ก่อนจะพูดต่อ
“พลอยคิดถึงพี่อิฐคนเดิม พี่ชายคนดีที่ตามดูแลพลอยกับยายอิน
มาตลอด แต่ก็เป็ นความผิดของพลอยเองที่ทาให้ ทุกอย่างกลายมาเป็ น
แบบนี ้ ทาให้ พี่อิฐไม่อยากสนิทสนมกับพลอยอี ก ” แม้ หญิ งสาวจะพูด
เรื่ อย ๆ ไม่ได้ มีสาเนียงแดกดัน หากคาพูดง่าย ๆ นัน่ กลับบาดลึกเข้ าไปใน
ใจของคนฟั ง เขารู้สกึ ราวกับว่า ในระยะเวลาที่ผ่านมา เขาก่อกาแพงหนา
แล้ วทิ ้งเด็กสาวที่เขาเคยเอ็นดูให้ นงั่ อยู่ภายนอกอย่างเดียวดาย ไม่ว่าเธอ
จะพยายามเพียงใด ก็ไม่เคยเข้ าถึงตัวเขาหลังกาแพงที่เขาสร้ างขึ ้นมาได้
เลย
อย่างไม่ร้ ูตวั อิศรายกแขนขึ ้นโอบไหล่คนนัง่ เคียงแล้ วกระชับอ้ อม
แขนอย่างจะช่วยขับไล่ความเปลี่ยวเหงาที่เธอรู้สกึ ในช่วงเวลาที่ผา่ นมาให้
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จางหาย ชายหนุม่ ก้ มลงบอกกับคนในอ้ อมแขนเสียงแผ่วหากหนักแน่น
“ขอโทษสาหรับที่ผ่านมา ต่อไปนี ้พี่สญ
ั ญาว่าจะไม่ทิ ้งพลอยแบบ
นัน้ อีก ไม่ว่าหลังจากหนึ่งเดือนนีค้ วามสัมพันธ์ ของเราจะเป็ นยังไง แต่
พลอยจะเป็ นส่วนหนึ่ง ในชี วิตพี่เ สมอและตลอดไป ขอโทษจริ ง ๆ ที่ทิง้
พลอยมานาน” สิน้ คาของชายหนุ่ม บุษราคัมถึงกับโผซบอ้ อมอกกว้ าง
พร้ อมน ้าตาที่ไหลพราก
พี่อิฐพูดซึ ้งแบบนี ้ พลอยก็น ้าตาแตกสิคะ ฮือ...
“ง่วงหรื อยัง” ชายหนุม่ ถามคนที่เริ่มตาปรอย บุษราคัมฝื นยิ ้มทังที
้ ่
ตาแทบปิ ด หญิ งสาวตอบเสียงเบา พยายามกลันหาวหากก็
้
ลาบากเต็ม
ทน เพราะตอนนี ้เลยเวลานอนปกติไปนานโข แต่เพราะได้ นงั่ อยู่กับพี่อิฐ
จึงทาให้ หญิงสาวอยากจะนัง่ อยู่ตรงนี ้ให้ นานที่สดุ ไม่อยากให้ เวลาที่ต้อง
แยกจากกันมาถึงเลย
“นิดหน่อยค่ะ”
“ไม่นิดหน่อยล่ะ ดูซิ แทบจะลืมตาไม่ขึ ้นแล้ ว พี่วา่ กลับกันดีกว่า”
“เดี๋ยวสิคะ พลอยยังไม่อยากกลับเลย อยากอยู่กับพี่อิฐ แบบนี ้
นาน ๆ” หญิงสาวเผยความใจในไปจนหมดสิ ้น ทาให้ คนฟั งถึงกับยิ ้มอย่าง
เอ็นดู
“พูดเหมือนจะไม่ได้ เจอกันอีกอย่างนันล่
้ ะ เดี๋ยวพรุ่งนี ้พี่พาออกไป
หาอะไรกิน” ความรู้สึกอยากชดเชยที่เขาเย็นชากับเธอมานานทาให้ ชาย
หนุม่ เสนอ และก็ต้องยิ ้มอย่างพอใจเมื่อคนตาปรื อทาท่าจะหลับมิหลับ –
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แหล่เบิกตากว้ าง
“จริงหรื อคะพี่อิฐ อย่าล้ อพลอยเล่นนะ”
“ล้ อเล่นได้ ไงไม่ใช่เด็ก ๆ แล้ ว”
“งันกลั
้ บกันเลยก็ได้ คะ่ พลอยง่วงจนจะหลับอยูแ่ ล้ ว” หญิงสาว
สารภาพ ซึง่ เรี ยกเสียงหัวเราะจากคนฟั งได้ ทนั ที
“งันก็
้ ไปกันเถอะ เดินไหวไหม”
“ถ้ าไม่ไหวพี่อิฐจะอุ้มพลอยหรื อคะ” นี่ อย่าเปิ ดช่องเชียวนะพี่อิฐ
หญิงสาวคิดในใจอย่างรื่ นรมย์ มองเห็นชายหนุ่มมองมาเหมือนจะค้ อน
ยิ่งทาให้ หวั เราะคิกคักอย่างอารมณ์ดี
“เดินไม่ไหวจะทิง้ ให้ นอนอยู่นี่” อิศราตอบหน้ าตาย แล้ วก็ ต้อง
กลันยิ
้ ้มเมื่อคนอารมณ์ดีเมื่อสักครู่หน้ าง ้า บ่นพึมพา
“ใจร้ าย...”
“ไปเร็ว” ชายหนุม่ ลุกขึ ้นแล้ วยืนรอ ทาท่าทางให้ หญิงสาวก้ าวเดิน
ก่อน บุษราคัม ก้ ม ลงมองมื อใหญ่ แล้ วกัดริ ม ฝี ปากอย่างพยายามห้ า ม
ตัวเอง ห้ าม... ไม่ให้ ขอเดินจับมือเขา เพราะเกรงเหลือเกินว่าเขาจะปฏิเสธ
แค่ที่ได้ นงั่ อยู่กับเขาทังคื
้ นนี่ก็เกินฝั นไปมากแล้ ว หากวันใดที่เขารู้ สึกว่า
เขาและเธอควรจะเดินจับมือไปด้ วยกัน เขาก็คงจะยื่นมือมาเอง
ทาไมพี่อิฐไม่จบั มือพลอยล่ะคะ...
การจราจรช่วงดึกค่อนข้ างบางเบา ทาให้ ใช้ เวลาไม่นาน อิศราก็
พารถเข้ าไปจอดยังโรงรถหน้ าบ้ าน ก่อนที่จะหันไปมองคนที่นอนคอพับ
คออ่อนอยู่บนเบาะที่นงั่ ผู้โดยสาร ชายหนุม่ พิศมองใบหน้ าที่หลับพริ ม้ ราว
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เด็ก ๆ ด้ วยความรู้สึกเอื ้อเอ็นดู เป็ นความรู้สึกอันคุ้นเคยที่เขามีตอ่ เธอมา
นับ ตัง้ แต่วัน แรกที่ ไ ด้ พ บกัน หากวัน นี เ้ ขากลับ มองเธอด้ ว ยสายตาที่
แตกต่างออกไปจากเดิม
เรื อนร่างระหงสมส่วนในชุดเสื ้อผ้ าเย้ ายวนถูกห่อหุ้มด้ วยเสื ้อแขน
ยาวของเขา ใบหน้ าเรี ยวตามธรรมชาตินนเอี
ั ้ ยงพับอยู่บนเบาะ ดวงตาที่
ปกติจะกลมโตหลับสนิทมองเห็นแพขนตางอนหนา แม้ เปลือกตาจะถูก
แต่งแต้ มด้ วยเครื่ องสาอางค่อนข้ างเข้ มหากชายหนุ่มก็ ร้ ูว่าขนตาที่เห็นอยู่
ตรงหน้ าเป็ นขนตาธรรมชาติ ไม่ใช่ขนตาปลอมอย่างที่สาว ๆ สมัยนี ้ชอบ
ติ ด กั น ใบหน้ า ดูเ นี ย นใสด้ ว ยการแต่ง หน้ าอย่ า งประณี ต เห็ น แล้ วก็
อยากจะจับมาล้ างหน้ าให้ หมดจดนัก เขารู้ ว่าเธอมีผิวแก้ มที่เนียนใส ไม่
จาเป็ นต้ องแต่งหน้ าปกปิ ดความงามตามธรรมชาติเลย สายตาของชาย
หนุ่ม ระเรื่ อยลงมาถึง ริ ม ฝี ปากอิ่ม ที่ แ ต่ง แต้ ม ด้ วยลิ ปสติกสี อ่อนระเรื่ อ
เคลือบด้ วยลิปกลอสมองดูนา่ ... เอ่อ... น่าจูบ...
เฮ้ ย! เขาคิดอะไรออกไป ไหนว่าไม่สนใจ แล้ วความคิดนี ้ผุดขึ ้นมา
จากสมองส่วนไหน อิศราสะบัดศีรษะขับไล่ความคิดแปลก ๆ ที่เกิดขึน้
หลังจากที่พิจารณาคนหลับเพียงชัว่ ขณะ คงเป็ นเพราะบรรยากาศในคืน
นี ้กระมัง ชายหนุม่ พยายามหาเหตุผลให้ ความรู้สกึ แปลก ๆ ของตน
ขณะก าลัง จะเอื อ้ มมื อ ปลุก คนหลับ ก็ ลื ม ตาขึ น้ มาอย่ า งไม่ มี
สัญญาณเตือน
“พี่อิฐ...” บุษราคัมพึมพาเบา ๆ เมื่อลืมตาขึ ้นมาแล้ วเห็นใบหน้ า
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ของชายหนุม่ อยูห่ า่ งออกไปไม่กี่นิ ้ว
“ตื่นแล้ วหรื อ” คนแอบมองถามเก้ อ ๆ
“ถึงบ้ านแล้ วหรื อคะ”
“ถึงบ้ านพี่ ไป เดี๋ยวพี่จะเดินไปส่ง ” เขาว่าก่อนจะลงจากรถแล้ ว
เดิน อ้ อ มมาเปิ ด ประตูฝั่ ง ที่ นั่ง ผู้โ ดยสาร ยื น รอจนคนที่ อ ยู่ข้ า งในก้ าว
ออกมายืนเคียงจึงปิ ดประตูรถแล้ วผายมือให้ หญิงสาวออกเดินนา ก่อนที่
จะเดินตามและก้ าวขึ ้นไปเดินเคียง
ทังสองเดิ
้
นไปตามทางเดินแผ่นหินข้ างตัวบ้ านก่อนที่จะลอดผ่าน
ประตูที่ เ ปิ ดสู่ บ้ า นอี ก หลัง ซึ่ ง อยู่ ติ ด กั น เดิ น ต่ อ ไปอี ก เพี ย งไม่ กี่ ก้ าว
บุษราคัมก็หนั มาบอกคนที่เดินมาด้ วย
“ขอบคุณนะคะพี่อิฐ คืนนี ้พลอยมีความสุขมาก”
“เข้ าบ้ านดี ๆ นะ”
“ไนท์คะ่ พี่อิฐ” หญิงสาวกล่าวลา อยากทามากกว่าแค่กล่าวราตรี
สวัสดิ์ แต่ทาได้ เพียงแค่คดิ
“ฝั นดีครับ” ชายหนุ่มกล่าว ยืนรอจนหญิงสาวเข้ าบ้ านเรี ยบร้ อย
จึงเดินกลับไปยังบ้ านของตน
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๘
“แกว่าอะไรนะ!” อินทิราถามเสียงสูง ดวงตาเบิกมองคนที่นอน
ยิ ้มน้ อยยิ ้มใหญ่ด้วยท่าทางมีความสุขอยู่บนเตียงอย่างไม่ค่อยอยากจะ
เชื่อในสิ่งที่ได้ ยิน
“ฉันบอกว่าฉันกาลังเดทกับพี่อิฐ ชัดยังคะ”
“จริ งดิ เป็ นไปได้ ยงั ไง ฉันแค่หายไปไม่กี่ชวั่ โมงแกจะจัดการพี่อิฐ
ซะอยูห่ มัด”
“อ้ าว เพื่ อ นก็ มี ค วามสามารถเหมื อ นกั น นะคะ” บุ ษ ราคั ม
ลอยหน้ า ลอยตาซึ่ ง ดูน่ า หมั่น ไส้ นัก ในสายตาคนมอง พูด มาได้ ว่ า มี
ความสามารถ ตามพี่อิฐมากี่ ปีก็ไ ด้ แต่แห้ วไปรับประทาน หากพี่อิฐ จะ
ยอมเดทกับ ยายนี่ จ ริ ง ๆ ก็ ต้ อ งเป็ น เพราะแผนการของอิ น ทิ ร าอย่ า ง
แน่นอน
“แสดงว่าแผนของฉันได้ ผล” อินทิราพูดตามที่คดิ ก็จะมีเหตุผล
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อะไรอีกเล่าที่จะทาให้ พี่อิฐยอมคบกับยายพลอย แต่แหม... พี่ชายเธอนี่ก็
หื่นใช่เล่น เจอนมหน่อยเดียวถึงกับใจอ่อน รู้งี ้บอกให้ ยายพลอยอ่อยไปตัง้
นานละ
“ได้ ผลบ้ าอะไร พี่อิฐแทบจะฆ่าฉันหมกผับ ” บุษราคัมค้ อนขวับ
ยังจาความรู้สกึ สึกเสียวสันหลังวาบได้ อยูเ่ ลย
“ใช้ อะไรฆ่ายะ แหม...” อินทิราแดกดันเชิงล้ อ น่าสนใจว่าพี่ชาย
เธอจะใช้ อะไร ‘ฆ่า’ ยายนี่ ถึงได้ ตกลงเดทกันทัง้ ๆ ที่ไม่มีวี่แววมาก่อน
สงกะสัยฆ่าเสร็จส่งตรงถึงสวรรค์เลยล่ะมังน่
้ ะ
“ฆ่าจริ ง ๆ แกไม่เห็นหน้ าพี่อิฐตอนนันนี
้ ่ ผู้ชายคนนันแผ่
้ นแน่บไม่
หันหลังเลย” บุษราคัมยืนยันพลางทาคอย่น
“เล่ามา”
“ก็พอแกกับพี่ภูมิไปแล้ ว ผู้ชายคนนัน้ ก็ มานั่งกับฉัน อย่างใกล้
เหมื อนนั่ง โอบเลย อึดอัดจะตาย สักพักพี่ อิฐ กลับมาก็ ท าหน้ าเหมื อ น
พร้ อมฆ่าคน แล้ วผู้ชายคนนันก็
้ หนั มาขอโทษ บอกว่าไม่ร้ ู ว่าฉันเป็ นเด็ก
เสี่ยแล้ วก็ทิ ้งฉันให้ เผชิญชะตากรรมอยู่คนเดียวเลย” สิ ้นคา อินทิราถึงกับ
หัวเราะลัน่
“แกเป็ นเด็กเสี่ย... เสี่ยพี่อิฐน่ะ ” อินทิราถามทัง้ ๆ ที่ยงั หัวเราะไม่
หยุด
“อือ... ขาใช่ป่ะ พี่อิฐก็ขา ไอ้ ที่เหมือนจะฆ่าคนเลยไม่ฆ่าแล้ ว หัน
มาคบกันแทน” บุษราคัมว่าพร้ อมฉีกยิ ้มกว้ างจนตาหยี
“อะไร ง่าย ๆ แบบนี ้เลย”
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“เปล่า ฉันแค่รวบรัดตัดความ” บุษราคัมว่าพร้ อมหัวเราะคิกคัก
ถูกใจที่แกล้ งเพื่อนได้ รู้นะว่าอยากรู้ เลยแกล้ งกัก๊ เล่น ๆ สมน ้าหน้ าอยาก
มาว่าเธอไม่มีความสามารถทาไม
“กวน...” คนถูกกวนว่าพร้ อมค้ อนเพื่อนแทบตากลับ
“เอา ๆ ไม่กวนแล้ วก็ได้ ก็ไม่มีอะไรมาก พี่อิฐก็เทศน์ฉันที่แต่งตัว
โป๊ ฉันเลยบอกว่าถ้ าพี่ อิฐยอมคบกับฉัน ฉันจะแต่งตัวเรี ยบร้ อยตามใจพี่
อิฐเลย”
“พี่อิฐก็ตกลง” อินทิราถามเสียงสูง
“อื อ ฉันขอเวลาเดือนเดี ยว ถ้ าพี่ อิฐ ไม่ตอบตกลงเป็ น แฟนกัน
ภายในหนึ่งเดือนนี ้ ฉันก็จะเลิกยุ่งกับพี่อิฐ จะเตรี ยมปี นคานอย่างทรนง”
ว่าพร้ อมกับเชิดหน้ าประกอบ
“เฮ้ ย ไม่ได้ ! มาถึงขันนี
้ ้แล้ วห้ ามยอมแพ้ เด็ดขาด” อินทิราว่า ในใจ
อดแปลกใจไม่ไ ด้ ที่พี่ ช ายยอมเดทกับ บุษ ราคัม แต่นั่นก็ ถือว่าเป็ น การ
เริ่ มต้ นที่ดี และเวลาหนึ่งเดือนที่มีนี ้ เพื่อนของเธอจะต้ องทาให้ สาเร็ จ ไม่
ว่าจะต้ องลงทุนแค่ไหนก็ตาม
“โธ่อิน แค่พี่อิฐให้ โอกาสฉันก็ดีใจแล้ ว ถ้ าพี่อิ ฐยังยืนยันว่าไม่ร้ ูสกึ
อะไรกับ ฉันก็จะยอมแพ้ แล้ วล่ะ อีกอย่าง... บางทีพี่อิฐอาจจะเป็ นเกย์จริ ง
ๆ ก็ได้ ซึง่ ถ้ าเป็ นแบบนัน้ ไม่วา่ ฉันจะทายังไงก็คงเปลี่ยนใจพี่อิฐไม่ได้ ”
“เรื่ องเป็ นเกย์ตดั ไปได้ เลย” อินทิราว่าอย่างแทบไม่ต้องคิด หาก
คนฟั งสังเกตสักนิดคงจะเห็นว่าใบหน้ าของคนพูดเรื่ อสีขึ ้น แต่เพราะ
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ความคิดมัวแต่วนุ่ วายกับเรื่ องที่กาลังคุยกันอยูจ่ งึ ทาให้ บษุ ราคัมมองไม่
เห็นความผิดปกติตรงหน้ า
“อ้ าว ทาไมล่ะ เมื่อคืนแกยังสวดพี่ภูมิที่มาเที่ยวกับพี่อิฐอยู่เลย
ทาไมวันนีม้ าตัดเรื่ องเกย์ไปแล้ วล่ะ ” บุษราคัมถามอย่างงงงวย อินทิรา
เป็ นเจ้ าของความคิดที่ว่าพี่อิฐอาจจะเป็ นคูเ่ กย์กบั พี่ภูมิแท้ ๆ จนทาให้ เธอ
พลอยคิดมากตามไปด้ วย แล้ วเพียงแค่ข้ามคืนเกิด กลับคาเสียแล้ ว แต่
ความรู้สกึ ของเธอมันกลับมาง่าย ๆ แบบนี ้ไม่ได้ นะ
“เออน่า เอาเป็ นว่าพี่อิฐไม่ไ ด้ เ ป็ นเกย์ก็แล้ วกัน ” อินทิราตัดบท
อย่ามาถามหาเหตุผลได้ ไหม คนยิ่งอยากลืม ๆ มันอยู่
“แน่ใจได้ ยงั ไง” บุษราคัมยังไม่ยอมแพ้ เธออุตส่าห์คิดมากอยู่ตงั ้
หลายวัน สงสารตัวเองที่ ต้องแย่ง ผู้ช ายกับผู้ช ายอื่ นเพราะยายอินเอา
ความคิดนี่มาใส่หวั แล้ วคราวนี ้จะมาบอกให้ เลิกคิดง่าย ๆ ได้ อย่างไรกัน
“แน่ใจก็แล้ วกันน่า แกไม่ต้องคิดมากแล้ ว พี่อิฐแมนทังแท่
้ ง ร้ อย
เปอร์ เซ็นต์ ไม่ต้องพิสจู น์แล้ ว แค่หาทางให้ พี่อิฐตกเป็ นของแกก็พอ” อินทิ
ราว่า หญิงสาวนิ่งไปสักพักก่อนจะเบิกตาโต ถามน ้าเสียงตื่นเต้ น
“แกเลื ้อยป่ ะเมื่อคืน”
“เปล่า”
“อ้ าว ไม่เลื ้อยแล้ วพี่อิฐยอมคบกับแกได้ ไง”
“พี่อิฐบอกว่าไม่อยากให้ ฉันพูดได้ ว่าปฏิเสธทัง้ ที่ยังไม่ได้ ลอง ก็
เลยลองก่อน... แล้ วอาจจะปฏิเสธทีหลังล่ะมัง”
้ ปลายประโยคเสียงแผ่ว
แม้ อิศราจะยอมเดทกับเธอ แต่เขาก็ไม่ได้ มีท่าทางอะไรที่บอกว่าเขาสนใจ
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เธออย่างผู้หญิงคนหนึ่งเลย บางทีพอครบกาหนดเวลาที่เธอขอ เขาก็คง
จะปฏิเสธความรักของเธอแล้ วตอนนันเธอก็
้
จาเป็ นต้ องรักษาสัญญาว่า
จะไม่รบกวนเขาอีกต่อไป คิดแล้ วก็เศร้ าจังเลยแฮะ
“แกเป็ น ไรน่ะ สลดเชี ย ว” อิ น ทิ ร าถามเมื่ อ สัง เกตเห็ น สี ห น้ าที่
เปลี่ยนไปของเพื่อน เมื่อตะกี๊ยงั เหมือนทานตะวันเจอแดดอยู่เลย ตอนนี ้
กลับเฉาเหมือนผักขาดน ้าเสียแล้ ว
“ฉันคิดว่าพอครบเดือน พี่อิฐคงจะปฏิเสธฉันเหมือนเดิมแหละ
อิน”
“อ้ าว ทาไมคิดแบบนัน”
้
“ไม่ร้ ูสิ พี่อิฐไม่เห็นมีทีทา่ อะไรเลย”
“แหม เดทแรก แกจะเอาอะไรมากมาย”
“แค่จบั มือยังไม่มีเลยนะ” บุษราคัมว่า ก็ตกลงจะทาความรู้ จกั กัน
ให้ มากขึ ้นแล้ ว มันไม่ต้องจับมือกันเดินหรื อไง
“แกดีใจเถอะ พี่ชายฉันเป็ นสุภาพบุรุษ ที่ฉันอ่านมานะ เขาบอก
ว่าในเดทแรก ไม่ควรจะแตะเนื ้อต้ องตัวกันมากกว่าที่จาเป็ น มันแสดงให้
เห็นถึงการให้ เกียรติกนั ”
“แค่จบั มือก็ไม่ได้ หรื อ”
“ไม่ไ ด้ !” อิ น ทิ ร าตอบน า้ เสี ย งหนัก แน่น รู้ สึก พอใจอยู่ลึ ก ๆ ที่
พี่ชายไม่ฉวยโอกาสเอากับบุษราคัม... ไม่เหมือนใครบางคน... ฮึ!
“แล้ วเมื่อไหร่จะได้ ” ถึงแม้ จะไม่คอ่ ยมัน่ ใจว่าเพื่อนจะรู้จริงอย่างที่
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อ้ าง แต่เพราะอินทิราเป็ นที่ปรึ กษาเพียงคนเดียวที่เธอมี และยายอินก็
อ่านนิตยสารหัวนอกพวกนันมากอย่
้
างที่พดู จริง บุษราคัมจึงต้ องยกให้ แม่
เพื่อนรักเป็ นผู้เชี่ยวชาญไปโดยปริยาย
“สักสามสี่เดทแล้ วถ้ าพี่อิฐยังไม่ทาอะไรเราค่อยมาคิดหาทางกัน
อีกที”
“แล้ วแผนเดิมล่ะ”
“แผนเดิมยกเลิก” อินทิราตอบทันควัน คนฟั งได้ แต่อทุ านอย่างไม่
เข้ าใจ
“อ้ าว...”
“อ้ าวอะไร แกนี่ทาไมหัวช้ าแบบนี ้ แผนเดิมนัน่ มันใช้ ในกรณี ที่พี่
อิฐไม่สนใจแก แกเลยต้ องอ่อย แต่ตอนนีพ้ ี่อิฐยอมเดทกับแกแล้ ว เราก็
ต้ องใช้ วิธีการใหม่ที่เหมาะกับสถานการณ์”
“และวิธีการนันคื
้ อ?” บุษราคัมถามพร้ อมเลิกคิ ้ว
“ไม่ต้องทาอะไร เป็ นตัวของตัวเอง แสดงให้ พี่อิฐเห็นว่าแกเป็ น
ผู้หญิงที่ควรเอามาเป็ นแม่พนั ธุ์ เอ๊ ย! เอามาเป็ นแม่ของลูก”
“ขนาดทาอะไรมาตังหลายปี
้
ยงั ไม่สาเร็ จ แล้ วไม่ทาอะไร มันจะ
สาเร็ จไหมเนี่ย” คนที่พยายามเสนอตัวเป็ นแม่พันธุ์ เอ๊ ย ! แม่ของลูกบ่น
งึมงา
“เอาน่า แกทาใจให้ สบาย ๆ ก่อน ตอนนี ้แกก็ไปนัน่ ไปนี่กับพี่อิฐ
ยังไม่ต้องคาดหวังอะไรมาก ทาความคุ้นเคยกันสัก พักในฐานะชายหนุ่ม
กับหญิ ง สาว ฮึย้ เขินอ่ะ !” ท้ ายประโยคอินทิรายกสองมื อ ขึน้ ประคอง
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ใบหน้ า แล้ ว ท าตาปริ บ ๆ ท าท่า เขิ น อาย บุษ ราคัม ถึ ง กับ ส่า ยหน้ า กับ
ท่าทางนันของแม่
้
เพื่อนรัก
“ว่าแต่คืนนี ้จะไปไหนกัน” อินทิรากระแซะถาม
“ไม่ร้ ูสิ พี่อิฐบอกว่าจะพาไปหาไรกิน” เมื่อคิดว่าคืนนี ้จะได้ ออกไป
รับประทานอาหารเย็นกับชายหนุ่ม อี ก คนที่เพิ่งทาหน้ าสลดไปเมื่ อกี ก้ ็
กลับมายิ ้มกว้ างได้ อีกครัง้ แค่คดิ ก็มีความสุขแล้ ว ไม่อยากจะคิดว่าพอถึง
เวลาไปจริงเธอจะมีความสุขแค่ไหน
“พร้ อมป่ ะ” อินทิรากระซิบกระซาบ น ้าเสียงมีเลศนัย
“พร้ อมอะไร” งงจริ ง ๆ กับ ท่า ทางของแม่เ พื่ อ นรั ก ท าไมต้ อ ง
กระซิบ
“ก็พร้ อมไง แบบ... เผื่อมีเฟิ ร์สคิสอะไรแบบเนี ้ย” อินทิราตอบแล้ ว
หัวเราะคิกคัก ส่วนคนฟั งถึงกับร้ อนซู่ไปทังหน้
้ า เขินอายขึ ้นมาอย่างห้ าม
ไม่ได้ เมื่อคิดตามคาพูดของเพื่อน เธอกับพี่อิฐนี่นะจะคิส หืม แค่คิดก็เขิน
แล้ ว แต่ก็อดคิดตามไม่ได้ หากมีโอกาสนันจริ
้ ง ๆ มันจะเป็ นอย่างไรนะ
“แน่ะ ตาลอย ๆ” อินทิราแซวกลัวหั
้ วเราะ บุษราคัมถึงค้ อนขวับ
มาพูดให้ เพ้ อแล้ วมาแซวกันทาไมยายอินนี่
“อยากรู้ จัง เลยเนอะอิ น ว่า มัน จะเป็ น ยัง ไง” บุษ ราคัม พูด ด้ ว ย
น ้าเสียงเพ้ อ ๆ หญิงสาวมัวแต่หมกมุน่ กับความคิดของตนจนไม่ได้ สงั เกต
ว่าคนหน้ าเป็ นที่แซวเธออยู่เมื่อสักครู่เงียบเสียงลงพร้ อมหลุบตาลงต่า ซึ่ง
ก็คงมีแต่เจ้ าตัวคนเดียวเท่านันที
้ ่ร้ ูเหตุผลในอาการนันของตน
้
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“มันก็ ดีแหละ” อินทิราพูดอ้ อมแอ้ ม ยัง คงไม่สบตาอยู่เช่นเดิม
หากบุษราคัมมีเรื่ องอื่นให้ สนใจมากกว่าจึงไม่ได้ ใส่ใจในท่าทางที่แ ปลกไป
ของเพื่อนเอาเสียเลย
“ฉันไม่ควรถามแกเลยเนอะ แกก็เก่งแต่ทฤษฎีแต่ยงั ไม่เคยปฏิบตั ิ
เหมือนกันแหละ” บุษราคัมว่าก่อนจะฉี กยิ ้มตาเป็ นประกาย “เดี๋ยวฉันได้
ลองแล้ วจะมาเล่าให้ แกฟั งนะ”
หารู้ไม่วา่ ตัวเองจะเอามะพร้ าวห้ าวมาขายสวนชัด ๆ!

หั ว ใ จ อ้ อ น รั ก | 63

๙
อิศราขับรถเข้ ามารับบุษราคัมถึงบ้ าน หญิงสาวแต่งตัวรออยู่แล้ ว
หลังจากที่ชายหนุม่ ส่งข้ อความมาบอกเวลาที่จะเข้ ามารับ เมื่อเห็นรถชาย
หนุม่ เลี ้ยวเข้ ามาภายในบริเวณบ้ านก็หนั ไปยิ ้มให้ มารดาจนตาหยี
“พลอยไปนะคะแม่” บอกพร้ อมสวมกอดมารดา ก่อนจะเดินแกม
วิ่งไปหาคนที่เพิ่งจอดรถแล้ วก้ าวเข้ ามาหาสองแม่ลูก เธอบอกมารดาไว้
แล้ วว่าพี่อิฐจะมารับออกไปรับประทานอาหารเย็นข้ างนอก
“สวัสดีครับคุณน้ า” ชายหนุ่มยกมือไหว้ ทกั ทายมารดาของหญิง
สาว
“จะไปที่ ไ หนกันหรื อจ๊ ะ ” คุณ ไพลิ น ถามไปตามมารยาท ไม่ไ ด้
คาดคัน้ จริ ง จัง ด้ ว ยคุ้น เคยกับ การที่ ช ายหนุ่ม ข้ า งบ้ า นจะขับ รถมารั บ
บุตรสาวออกไปนัน่ นี่พร้ อม ๆ กับน้ องสาวของเขาอยูเ่ สมอ
“คงแถว ๆ นี ้ล่ะครับคุณน้ า ผมจะรี บกลับมาส่ง”
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“ตามสบายเถอะจ้ ะ ถ้ าดึกหรื อถ้ าจะค้ างกับยายอินก็ โทร. มา
บอกน้ าหน่อยก็แล้ วกัน” หลายหนที่บตุ รสาวออกไปข้ างนอกกับสองพี่น้อง
แล้ วไม่กลับบ้ านแต่จะโทร. มาบอกว่า จะค้ างกับอินทิรา หรื อบางที เด็ก
สาวเพื่อนสนิทของบุตรสาวก็จะมาค้ างที่บ้านบ้ าง ซึ่ง คุณไพลินก็ไม่ได้ ถือ
เป็ นเรื่ องใหญ่ เพราะเห็นกันมาตังแต่
้ เล็กจนโต และบ้ านก็อยู่ติดกันแค่นี ้
เอง จะนอนบ้ านนี ้หรื อบ้ านนัน้ ก็ไม่ได้ ร้ ูสึกว่าผู้เป็ นบุตรสาวไปเหลวไหลที่
ไหน เพราะก็ค้ นุ เคยกันดีกับผู้ใหญ่ ของบ้ านนัน้ ด้ วยเป็ นเพื่อนบ้ านที่ มี
ความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ กันมาช้ านาน
“ครับผม ไปนะครับคุณน้ า ” ชายหนุ่มยกมือไหว้ พร้ อมกล่าวลา
ก่อนจะเดินตามหญิงสาวไปยังรถที่จอดอยู่ เมื่อขึ ้นนัง่ กันเรี ยบร้ อยก็หนั ไป
ถามคนที่นงั่ ยิ ้มแป้นอยูข่ ้ าง ๆ พร้ อม ๆ กับถอยรถออกจากตัวบ้ าน
“อยากกินอะไร”
“ตามใจพี่ อิฐ ค่ะ พลอยอะไรก็ ได้ ” แค่ไ ด้ นั่ง กิ นกับพี่ อิฐพลอยก็
พอใจแล้ ว แฮ่
เมื่อได้ ยินเช่นนัน้ อิศราจึงหันไปตังใจกั
้ บการขับรถโดยไม่ได้ พูด
อะไรอีก แต่แล้ วเสียงเพลงจากวิทยุในรถซึ่งคลออยู่เบา ๆ ทาให้ คนที่นั่ง
เงียบ ๆ อยูบ่ นที่นงั่ ผู้โดยสารเริ่มร้ องคลอหงุงหงิง
How do I
ฉันจะทาอย่างไร
Get through one night without you
เพื่อให้ ผา่ นค่าคืนที่ปราศจากเธอไปได้
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If I had to live without you
หากฉันต้ องอยูโ่ ดยไม่มีเธอ
What kind of life would that be
ชีวิตฉันจะเป็ นอย่างไร
Oh and I, I need you in my arms
โอ... และฉัน... ฉันจาต้ องมีเธอในอ้ อมแขน
Need you to hold
ต้ องกอดเธอไว้
You’re my world, my heart, my soul1
เธอคือโลก คือหัวใจ คือวิญญาณ... ของฉัน
…
“ชอบเพลงนี ้หรื อ” ชายหนุม่ ถาม
“ค่ะ” บุษราคัมหันไปตอบ อยากจะบอกเขาว่า ฟั งความหมายมัน
สิ เธอกาลังร้ องให้ เขาต่างหาก พลอยจะอยู่ได้ อย่างไรหากไม่มีพี่อิฐ...
If you ever leave… หากเธอทิ ้งฉันไป
อย่าทิ ้งพลอยไปไหนนะคะพี่อิฐ...
กว่ารถของชายหนุ่มจะนาคนทังสองไปถึ
้
งจุดหมาย เพลงในรถก็
จบไปหลายเพลง คนร้ องคลอก็ร้องบ้ างไม่ร้องบ้ างแล้ วแต่ว่าเพลงไหนจะ
1

How do I live : LeAnn Rimes
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ถูกใจ ใบหน้ าเนี ยนใสประดับรอยยิม้ ยิ่ง มองคนที่ ทาหน้ าที่ ขับรถด้ วย
ท่าทางตังอกตั
้
งใจยิ
้ ่ง รู้ สึกว่าพี่ อิฐ ‘โคตรหล่อ’ ขึน้ ไปอีกหลายเลเวล ยิ่ง
จินตนาการเลยเถิดไปถึงเด็กหญิงเด็กชายที่มีสว่ นผสมของเขาและเธอคน
ละครึ่ งว่าจะออกมาน่ารักแค่ไหน ยิ่งทาให้ คนแอบคิดยิม้ กว้ างขวางจน
แทบจะหุบไม่ลง
“มองอะไร” คนที่ทาท่าตังใจกั
้ บการมองถนนข้ างหน้ าถามโดยไม่
หันมามอง คนคิดไม่ซื่อถึงกับสะดุ้ง ไม่คดิ ว่าเขาจะรู้วา่ เธอแอบมอง
“เปล่าค่ะ” บุษราคัมตอบอ้ อมแอ้ ม จะให้ ตอบว่าอย่างไร ก็เห็น ๆ
อยู่ว่ามองอะไร... มองว่าที่พ่อของลูก... แฮ่ ตอบแล้ วก็เสมองออกนอก
หน้ าต่างดูรถราที่สวนไปมา ได้ ยินชายหนุ่มหัวเราะหึ ๆ แล้ วก็เกิดหมัน่ ไส้
ขึ ้นมา ไม่มองก็ได้ ฮึ! รู้ว่าเขารักก็แกล้ งเขาได้ อย่ามาตกหลุมรักเขาบ้ างก็
แล้ วกัน จะเล่นตัวให้ หนักเลย บุษราคัมบ่นในใจอยู่คนเดียว รู้ ล่ะว่ามัน
อาจจะไม่มีวนั นัน้ วันที่เขาตกหลุมรักเธอ แต่คนเราก็ต้องมีความหวังไม่ใช่
หรื อไร
ในที่สดุ ชายหนุ่มก็นารถเข้ าไปจอดยังลานจอดรถของโรงแรมซึ่ง
ตังอยู
้ ่ริมแม่น ้าเจ้ าพระยา ก่อนที่จะพาหญิงสาวเดินไปยังห้ องอาหารซึง่ มี
ส่วนจัดวางอยูด่ ้ านนอก มีวิวแม่น ้าที่มองเห็นเรื อล่องระเรื่ อยอยูห่ ลายลา
“เรี ยนจบแล้ วพลอยจะทาอะไร” ช่วงหนึ่ง ระหว่างรั บประทาน
อาหารกันอยูช่ ายหนุม่ ก็ถามขึ ้น
“พลอยอยากหางานทาค่ะ คุณพ่อคุณแม่อยากให้ ไปเรี ยนต่อ แต่
พลอยอยากมีประสบการณ์การทางานก่อน” อีกอย่าง... ถ้ าไปเรี ยนต่อ
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แล้ วพลอยคงไม่ได้ เจอพี่อิฐ กว่าจะกลับมาเกิดพี่อิฐแต่งงานไปก่อนก็ซวย
สิคะ อันนี ้ต้ องคิดในใจ จะพูดออกไปได้ อย่างไรกัน เกิดพี่อิฐไหวตัวทันไล่
ให้ เธอไปเรี ยนต่อเป็ นได้ เป่ าปี่ ตรงนี ้แน่
“อืม พี่วา่ ก็ดีนะ ทางานก่อนสักปี สองปี แล้ วค่อยไปเรี ยนต่อก็ยงั ไม่
สาย แต่พลอยบอกว่าจะหางานทาหรื อ ไม่ทางานกับคุณน้ าล่ะ”
“ไม่ล่ะค่ะ พลอยอยากลองหางานด้ วยตัวเอง ส่วนทางานกับพ่ อ
แม่ เรี ยนจบกลับมาก็ต้องได้ ทาอยู่แล้ ว ตอนนีห้ าประสบการณ์ ที่อื่นไป
ก่ อ นดี ก ว่ า ” ตอบพร้ อมฉี ก ยิ ม้ ดี ใ จที่ พี่ อิ ฐ เห็ น ด้ ว ยกับ การท างานหา
ประสบการณ์ ก่อนที่ จ ะไปเรี ยนต่อ ยัง ต่างประเทศ ดูท่าทางพี่ อิฐ ไม่ไ ด้
ระแคะระคายเลยว่ า เธอตัง้ ใจจะเป็ น เจ้ า สาวของเขาต่า งหาก หาก
ปฏิบตั กิ ารหนึง่ เดือนนี ้สาเร็จ เรื่ องเรี ยนต่อก็พบั ไปได้ เลย
หลังจากรั บประทานอาหารกันเสร็ จเรี ยบร้ อย อิศรายกนาฬิ กา
ข้ อมือขึ ้นดูเวลา เมื่อเห็นว่ายังไม่ดกึ ก็หนั ไปถามคนที่นงั่ อยูต่ รงข้ าม
“อยากไปไหนต่อหรื อเปล่า”
“ไปเดินเล่นสีลมกันไหมคะ” หญิงสาวชวน ด้ วยที่ตงของโรงแรม
ั้
ที่มารับประทานอาหารนี ้อยู่ไม่ห่างจากถนนสีลม แหล่งท่องเที่ยวของคน
กลางคืนมากนัก บุษราคัมไม่ได้ ตงใจจะไปท
ั้
าอะไรมากไปกว่าเดินเล่นดู
แสงสียามค่าคืนเท่านัน้ เพราะแค่เพียงได้ เดินกับพี่อิฐ เธอก็ไม่ต้องการ
อะไรมากไปกว่านันอี
้ กแล้ ว
“ไปสิ” ชายหนุม่ ว่าพร้ อมทาท่าเรี ยกพนักงาน เมื่อจัดการจ่ายเงิน
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ค่าอาหารเรี ยบร้ อย ทัง้ สองก็เดินกลับไปยังรถยนต์ของชายหนุ่ม โดยมี
จุดมุง่ หมายอยูท่ ี่ถนนสีลม
เมื่อมาถึงจุดหมายพร้ อมหาที่จอดรถได้ เรี ยบร้ อย สองหนุ่มสาวก็
เดินไปเรื่ อย ๆ มุง่ หน้ าสูต่ ้ นถนนซึง่ เป็ นแหล่งรวมผับบาร์ มากมาย ข้ างทาง
มีร้านขายสินค้ าหลากหลายที่มงุ่ เน้ นขายนักท่องเที่ยวต่างชาติ แต่ก็เป็ นที่
ตื่นตาตื่นใจของหญิงสาวที่ไม่คอ่ ยมีโอกาสออกมาเปิ ดหูเปิ ดตาในยามค่า
คืนเช่นนี ้บ่อยนัก
ขณะที่เดินเคียงกันไปนัน่ เอง บุษราคัมก็ตดั สินใจขอในสิ่งที่อยาก
ทามาช้ านาน
“พี่อิฐคะ”
“หืม” ชายหนุ่มขานรับพร้ อมหันหน้ ามามองคนเรี ยก เห็นหญิ ง
สาวทาหน้ าแปลก ๆ ก็อดยิ ้มแล้ วถามอย่างสงสัยไม่ได้
“มีอะไรหรื อเปล่า”
“คือ... เอ่อ... พลอย... พลอยขอเดินจับมื อกับพี่ อิฐได้ ไ หมคะ”
ถามแล้ วก็รอลุ้นจนแทบเป็ นลม ยิ่งเห็นเขาไม่ตอบรับหรื อปฏิเสธในทันที
หากทาหน้ านิ่ง ๆ ราวกับครุ่นคิดอะไรอยู่ ยิ่งทาให้ หญิงสาวแทบอยากจะ
กัดลิน้ ตนเอง ไม่น่าหาเรื่ องเลยยายพลอย ถ้ าพี่อิฐปฏิเสธหล่อนต้ องใจ
สลายแน่นอน! คิดแล้ วก็อยากจะร้ องไห้ แต่น ้าตายังไม่ทนั ไหล มือใหญ่ก็
ยื่นมาจับมือเธอเสียก่อน
กรี๊ ดดดด...ดดดด...ดด.ดด
ในที่สดุ ! ในที่สดุ เธอก็ได้ เดินจับมือกับพี่อิฐอย่างที่ฝันมานานแสน
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นาน หญิงสาวกรี ดร้ องอยู่ในใจ คิดถึงแม่เพื่อนรัก อินทิราจะยินดีแค่ไหน
นะถ้ ารู้วา่ ตอนนี ้เธอกาลังเดินจับมืออยูก่ บั พี่อิฐอย่างคนเป็ นแฟนกัน โอย
อยากอวดยายอินใจจะขาดแล้ ว
พี่อิฐมือนิ่มจังเลย บุษราคัมคิดในใจอย่างครึม้ อกครึม้ ใจ มือใหญ่
ที่เคยคิดว่าไกลเกินเอือ้ ม บัดนีก้ าลังอยู่ในมือเธอ หวังจังเลย... หวังว่า
หัวใจเขาจะเข้ ามาอยูใ่ นมือเธอในอีกไม่นานนี ้เช่นกัน
สองหนุ่มสาวเดินดูของที่วางขายบนทางเท้ าไปเรื่ อย ๆ จนกระทัง่
มาถึงร้ านแบกะดินที่ขายเครื่ องประดับเงินหลายอย่าง อินทิราสนใจสร้ อย
ข้ อเท้ าที่มีต้ งุ ติ ้งทาจากดินเผาปั น้ เป็ นรู ปอิฐห้ อยอยู่รอบ ๆ หญิงสาวหยุด
มองแล้ วชี ้ให้ อิศราดูด้วยท่าทางตื่นเต้ น
“พี่อิฐ ดูสร้ อยข้ อเท้ านัน่ สิคะ น่ารักจังเลย”
“ของเราเป็ นงานแฮนด์เ มดนะครั บ ตุ้งติ ้งทุกชิน้ ผมปั น้ และเผา
เอง” เสี ย งคนขายอธิ บ าย เขาเป็ น ชายหนุ่ม อายุไ ม่น่ า จะมากไปกว่ า
บุษราคัมสักเท่าไร
“ตัวสร้ อยทาจากอะไรคะ” บุษราคัมถาม จากสายตาคิดว่าน่าจะ
เป็ นสร้ อยเงิน แต่เพราะเป็ นร้ านแบกะดิน จึงไม่คอ่ ยแน่ใจนัก
“ตัวสร้ อยเป็ นเงินครับ แล้ วร้ อยตุ้งติ ้งดินเผาที่ปัน้ เอง ทุกชิ ้นมีอยู่
ชิ ้นเดียวในโลก ไม่ซ ้าใครแน่นอน” คนขายโฆษณาจุดเด่นของสินค้ า
บุษราคัมหยิบสร้ อยข้ อเท้ าที่หมายตาขึ ้นมาดูใกล้ ๆ อิฐก้ อนเล็ก ๆ
แต่ละก้ อนที่ ห้อยอยู่รอบ ๆ นัน้ มีลักษณะเหมื อนกับอิฐจริ ง ทุกประการ
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เพี ยงแต่ย่อส่วนลงมาห้ อยเป็ นตุ้ง ติง้ บนสร้ อยข้ อเท้ า สี ส้ม แดงของอิฐ
รู เล็ก ๆ สองรู ภายในก้ อนอิฐ ดูอย่างไรก็ไม่แ ตกต่างกับอิฐก้ อนใหญ่ที่ใช้
สร้ างบ้ านเลย หญิงสาวรู้สกึ ทึง่ กับฝี มืออันประณีตของคนทา แล้ วยิ่งเป็ น
อิฐที่ไม่ซ ้าใคร... เหมือนพี่อิฐของเธอ... หญิงสาวยิ่งอยากได้
“เอาเส้ นนี ้ค่ะ” บุษราคัมตัดสินใจอย่างแทบไม่ต้องคิดพร้ อมกับ
ยื่นสร้ อยในมือให้ คนขาย ในขณะที่คนขายบรรจุสร้ อยใส่ในถุงกระดาษ
เล็ก ๆ และบุษราคัมกาลังจะเปิ ดกระเป๋ าสตางค์เพื่อจ่ายเงินอยูน่ นั่ เอง คน
ที่ยืนเงียบมานานก็ยื่นเงินส่งให้ คนขายพร้ อมรับถุงกระดาษบรรจุสร้ อยข้ อ
เท้ าเส้ นนันมาถื
้ อไว้ เอง
“ขอบคุณค่ะพี่อิฐ จริ ง ๆ พลอยซื ้อเองก็ได้ ” หญิงสาวว่า แม้ ในใจ
จะกรี ดร้ องอย่างลิงโลด พี่อิฐซื ้อของให้ เธอ! กรี๊ ด!!!
“มา... พี่ ใส่ให้ ” ชายหนุ่ม ว่าพร้ อมกับ ทรุ ด ตัว ลงนั่ง ยอง ๆ อยู่
ตรงหน้ าหญิงสาว จากนันหยิ
้ บสร้ อยข้ อเท้ าออกมาจากถุง บุษราคัมจึง
ต้ องยื่นเท้ าให้ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หญิงสาวทอดสายตามองคนที่ก้มหน้ า
สวมสร้ อยให้ อยู่กบั ข้ อเท้ าของเธอ รู้ สึกราวกับล่องลอยอยู่บนสรวงสวรรค์
ทาไมพี่อิฐน่ารักได้ ขนาดนี ้ กรี๊ ด... อยากจะกรี ดร้ องให้ ลนั่ สีลม พี่อิฐคุกเข่า
อยู่แทบเท้ าบุษราคัม ! ขาดก็แต่แหวนเพชรในมือกับคาถาม “พลอยจะ
แต่งงานกับพีไ่ ด้ไหม”
“เรี ย บร้ อย” เสี ย งทุ้ มพร้ อมร่ า งสู ง ที่ ลุ ก ขึ น้ ยื น ท าให้ ฝั น ของ
บุษราคัมสลายไปราวกับสายหมอกกลางแดดจ้ า ทิ ้งไว้ แต่ความรู้ สึกอิ่ม
อกอิ่มใจที่ทาให้ หญิงสาวยิ ้มไม่หบุ ราวกับคนบ้ า มือใหญ่ที่ละจากมือเธอ
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ไปเมื่อสักครู่ยื่นมาจับมือเธอไปกุมไว้ อีกครัง้ ก่อนจะพาเดินต่อ
สองหนุ่มสาวเดินกันไปเรื่ อย ๆ จนถึงสถานีรถไฟฟ้า ซึ่งอยู่หวั มุม
ถนนตัดกับถนนพระรามสี่ อิศรายกมือขึ ้นดูนาฬิกาอีกครัง้ บุษราคัมเห็น
ดังนันจึ
้ งถามเสียงอ่อย
“ถึงเวลากลับบ้ านแล้ วหรื อคะพี่อิฐ”
“กลับดีกว่าไหมก่อนที่จะดึกเกินไป”
“ก็ได้ คะ่ นัง่ รถไฟฟ้าดีไหมคะ”
“เอาสิ พี่ก็จาไม่ได้ แล้ วว่านัง่ รถไฟฟ้าครัง้ สุดท้ ายเมื่อไร” ชายหนุ่ม
ว่า ทังสองจึ
้
งเดินขึ ้นไปบนสถานีเพื่อนัง่ รถไฟฟ้ากลับไปยังที่ที่รถของชาย
หนุ่มจอดอยู่ที่สดุ ถนนอีกด้ าน ใช้ เวลาเพียงไม่กี่นาที ทังสองก็
้
กลับเข้ ามา
นัง่ อยูใ่ นรถของชายหนุม่ กันอีกครัง้
ระหว่างทางกลับบ้ าน เสียงเพลงจากวิทยุในรถยังคงขับกล่อม
แผ่วเบา หากเสี ยงเพลงในหัวใจของคนมีความรั กนัน้ กระแทกกระทัน้
รุ นแรง รุ นแรงเสียจนหัวใจจะโลดออกมานอกอก การได้ ใช้ เวลาด้ วยกัน
การได้ เห็นชายหนุ่มแสดงความใส่ใจแม้ เพียงเล็กน้ อย มีความหมายต่อ
หัวใจของบุษราคัมเหลือเกิน
พี่อิฐขา รักพลอยบ้ างไหมนะ...
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๑๐
สัปดาห์กว่า ๆ ผ่านมาแล้ วนับตังแต่
้ ชายหนุ่มยอมที่จะให้ โอกาส
บุษราคัมได้ ลองเรี ยนรู้ กันอย่างชายหญิง เธอได้ มีโอกาสใช้ เวลากับเขา
มากกว่าในช่วงหลายปี ที่ผ่านมา แต่ถึงกระนัน้ ความสัมพันธ์ ก็คื บ หน้ า
เพียงแค่เดินจับมือ! ซึ่งจะว่าไปแล้ วหญิงสาวก็ไม่ได้ เดือดร้ อนเลย เพียง
แค่พี่ อิฐ ไม่ขับไล่ไ สส่ง อย่างเมื่ อก่ อ น เขาพาเธอไปนั่นมานี่ ได้ อ อกไป
รับประทานอาหารด้ วยกันบ่อย ๆ แล้ วยังได้ เดินจับมือกันตลอดเวลา แค่นี ้
ก็ร้ ูสกึ ราวกับได้ ขึ ้นสวรรค์แล้ ว แต่คนที่มีปัญหาคือยายอิน!
“ตัง้ เกื อบสองอาทิ ตย์ แล้วแกได้แค่จับมื อนี ่นะ” อินทิราโวยวาย
เอากับเธอในวันหนึ่ง ราวกับว่าการที่ไม่ได้ ทาอะไรกันมากกว่าการจับมือ
คือเรื่ องคอขาดบาดตายเสียอย่างนัน้
“แค่จับมื อก็ไม่เห็นเป็ นไรเลยนี ่” หญิงสาวเถียง เธอก็ไม่ได้ อยาก
ทาอย่างอื่นนี่นา
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“มันก็ไม่เป็ นไรถ้ามันเป็ นสถานการณ์ปกติ แต่นีแ่ กจาได้ป่ะ แกมี
เวลาแค่เดือนเดียว นีก่ ็เกื อบครึ่ งเดื อนแล้ว พีอ่ ิ ฐไม่มีท่าทีอะไรอย่างที ่บอก
ว่าอยากได้แกไปเป็ นเมี ยเลย มันจะใช้ได้ที่ไหน แกไม่ได้มีเวลาเดิ นจับมื อ
กันไปเป็ นปี ๆ นะ แกต้องเริ่ มรุ กให้พี่อิฐทาอะไรมากกว่าจับมื อได้แล้ว
อย่ างน้อย ๆ ก็ ต้องมี จู บบ้างนิ ด ๆ หน่ อย ๆ” อินทิรายังคงยื นยัน ตาม
ความเชื่อเดิม ไม่ร้ ูวา่ คราวนี ้เป็ นทฤษฎีมาจากไหน
“ทาไมต้องจูบด้วยล่ะ”
“โอ๊ ย แกจะอิ น โนเซนต์ ไ ปไหนเนี ่ ย ผู้ ห ญิ ง ผู้ ช ายนะ เวลาอยู่
ด้วยกันสองต่ อสองมันก็ ต้องมี ส ปาร์ ก แล้วก็ อยากจะ 18+ กันทั้ง นั้น
แหละ ถ้าแกกับพี ่อิฐ ไม่ ไ ด้ทาอะไรแบบนั้น แปลว่ าแกไม่ มี หวังแน่ ยาย
พลอย เตรี ยมตัวอกหักเมื ่อครบเดื อนได้เลย”
“พีอ่ ิ ฐอาจจะเป็ นสุภาพบุรุษ เลยไม่ทาอะไรก่อนเวลาอันควรก็ได้”
หญิงสาวยังพยายามหาเหตุผลมาเถียงอินทิรา เหตุผลที่จะมาอธิบายว่า
ทาไมพี่อิฐไม่ทาอะไรกับเธออย่างที่ผ้ หู ญิงกับผู้ชายที่พงึ ใจกันควรกระทา
“นัน่ มันพระเอกนิ ยาย คนจริ ง ๆ มันต้องหื ่น ” ดูเหมือนอินทิราจะ
มัน่ อกมัน่ ใจกับทฤษฎีของตัวเองเหลือเกิน อะไรทาให้ มนั่ ใจขนาดนันก็
้ ไม่ร้ ู
เฮ้ อ...
“แล้วแกจะให้ฉนั ทายังไง จะให้ไปไล่จูบพีอ่ ิ ฐ ฉันไม่กล้าหรอกนะ”
“บ้า ใครจะให้แกไปไล่จูบเล่า แต่มนั ก็ตอ้ งมี มารยากันหน่อย ต้อง
เปิ ดโอกาส ส่งสัญญาณว่าแกพร้ อมแล้วสาหรับจู บแรก หรื อไม่ งนั้ ก็ ต้อง
สร้างบรรยากาศแล้วแกก็เป็ นคนเริ่ ม”
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“บ้าหรื อ เกิ ดมาเคยจูบที ไ่ หน จะไปเริ่ มเป็ นได้ยงั ไง”
“เอาน่า หลับหูหลับตายื น่ หน้าเข้าไป เดี ย๋ วพีอ่ ิ ฐก็สอนแกเอง
แหละ”
การคุยกันในวันนันจบลงที
้
่อินทิรากาชับว่าคราวต่อไปที่เธอจะได้
อยูก่ บั พี่อิฐสองต่อสอง บุษราคัมจะต้ องเสียจูบแรกให้ ได้ !
คิดแล้ วก็ได้ แต่ทอดถอนใจอยู่เฮือก ๆ แค่ที่เป็ นอยู่ตอนนี ้ก็ดีแล้ ว
เธอพอใจแล้ ว แต่เมื่อยายอินมาช่วยเตือนความจาว่าเธอมีเวลาแค่เดือน
เดียว มันก็ทาให้ หญิงสาวรู้ สึกร้ อนรุ่ มอยู่เหมือนกัน เหลือเวลาอีกแค่สอง
สัป ดาห์ ก ว่ า ๆ แต่พี่ อิ ฐ ไม่ ไ ด้ มี ท่ า ทางอยากจะสานสัม พัน ธ์ ใ ห้ ลึ ก ซึง้
มากกว่าที่เป็ นอยูเ่ ลย แปลว่าเมื่อครบเดือนเขาก็จะบอกเธอว่าไม่สนใจ ได้
ลองดูแล้ วและขอปฏิเสธหรื อเปล่านะ
เฮ้ อ...
โทรศัพท์มือถือที่กรี ดเสียงขึ ้นเรี ยกบุษราคัมให้ หลุดจากความคิด
ของตน หญิงสาวยกโทรศัพท์ขึ ้นมาดูชื่อคนโทร. เข้ า เมื่อเห็นว่าเป็ นใครก็
กดรับทันที
“ว่าไงยายอิน”
“โอกาสมาแล้ ว แก” อิ น ทิ ร าส่ง เสี ย งมาตามสายด้ ว ยน า้ เสี ย ง
ตื่นเต้ น
“โอกาสอะไร”
“โอกาสที่แกจะได้ ดแู ลพี่อิฐแล้ วก็ปฏิบตั กิ ารขันต่
้ อไปไง”
“ดูแลยังไง” บุษราคัมยังตามไม่ทนั และอินทิราก็ไม่ยอมอธิบาย
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รายละเอียดเสียที
“พี่อิฐไม่สบาย นี่โทร. มาให้ ฉนั หาอะไรไปให้ กิน เลยโทร. มา
บอกแกให้ ไปแทน” อินทิราบอกพร้ อมหัวเราะคิกคัก ท่าทางมีความสุข
“พี่อิฐอยู่คอนโด ฯ หรื อ แล้ วเป็ นอะไรมากหรื อเปล่า ” บุษราคัม
ถาม วันนีเ้ ป็ นวันทางาน ปกติพี่อิฐจะค้ างที่คอนโดมิเนียมใกล้ ที่ทางาน
สลับกับมาค้ างที่บ้านในวันหยุดสุดสัปดาห์ ซึง่ หากเขาโทร. ให้ ยายอินเอา
อาหารไปให้ แปลว่าคงนอนป่ วยอยูท่ ี่คอนโด ฯ คนเดียว
“เห็นบอกว่าเป็ นไข้ เสียงแย่เชีย ว เดี๋ยวออกไปหาซื ้อโจ๊ กกัน ฉัน
จะขับรถไปส่งแกถึงที่ แต่ไม่เข้ าไปเป็ นก้ างหรอกนะคะ” อินทิราอาสาด้ วย
น ้าเสียงกระตือรื อร้ น
“จะน่าเกลียดหรื อเปล่าอิน ฉันกับพี่อิฐยังไม่ได้ เป็ นอะไรกันเลย
นะ แล้ วพี่อิฐก็บอกให้ แกเอาไปให้ มันจะดูว่าฉันสะเอือกไปหรื อเปล่า ”
บุษราคัมถามน ้าเสียงเป็ นกังวล ไอ้ อยากไปดูแลพี่อิฐนัน่ อยากอยู่แล้ ว แต่
เธอกลัวพี่อิฐจะไม่พอใจต่างหาก
“วุ้ย แกนี่ ด้ านได้ อายอด เข้ าใจป่ ะ เสนอตัวไปเลย ยิ่งพี่อิฐอ่อนแอ
อยู่แบบนี ้ แกปล ้าไปเลย พี่อิฐไม่มีแรงขัดขืนแน่ ๆ” แนะนาแล้ วก็หวั เราะ
คิกคักอย่างถูกใจกับความคิดโลดโผนของตน เมื่อคนปลายสายเงียบไป
เพื่อนสนิทที่ร้ ูจกั กันดีหมดไส้ หมดพุงก็เดาได้ วา่ บุษราคัมต้ องกาลัง ‘คิดไม่
ซื่อ’ และหน้ าแดงอยูแ่ น่ ๆ จึงถามล้ อ
“แน่ะ เงียบ จริง ๆ ก็อยากทาใช่ไหมล่ะ”
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“บ้ า ใครจะไปทา” พูดพร้ อมค้ อนควัก ทาไมเดี๋ยวนี ้ยายอินดูห่าม
และหื่นมากกว่าปกติจงั เลยนะ
“ฮ่า ๆ ล้ อเล่น รู้แหละว่าแกไม่ทา ไปแต่งตัวเร็ว ให้ เวลาสิบนาที
เดี๋ยวไปรับ” อินทิราสัง่ ก่อนที่จะวางสายไป
หลังจากวางสาย หญิงสาวรี บแต่งตัวตามคาสัง่ ของแม่เพื่อนรักผู้
เจ้ ากี ้เจ้ าการแต่โดยดี ก่อนที่จะโทรศัพท์หามารดา
“แม่ขา พลอยจะไปดูพี่อิฐที่คอนโด ฯ เป็ นเพื่อนอินนะคะ พี่อิฐไม่
สบาย”
“อ้ าว เป็ นอะไรมากหรื อเปล่า” คุณไพลินถามมาตามสาย
“เห็นยายอินบอกว่าเป็ นไข้ หวัด ไม่ได้ เป็ นอะไรมากค่ะ พลอยไม่
กลับมากินข้ าวเย็นนะคะแม่ จะหาอะไรกินข้ างนอกกับยายอิน ” รู้ ตวั ว่า
กาลังโกหกมารดา อินทิราจะไปส่งเธอแล้ วกลับเลยต่างหาก ส่วนเธอเองก็
จะอยู่กบั ชายหนุ่มจนกว่าอินทิราจะไปรับซึ่งคงเป็ นตอนดึก แม้ จะรู้สึกผิด
นิด ๆ ที่โกหก แต่ก็ปลอบใจตัวเองว่าเธอไม่ได้ ไปทาอะไรไม่ดีเสียหน่อย ก็
แค่จะไปดูแลพี่อิฐเอง
หญิงสาวคุยกับมารดาต่ออีกพัก จนได้ ยินเสียงรถแล่นเข้ ามาจอด
ภายในบ้ าน จึงตัดบท “แม่ขา แค่นี ้ก่อนนะคะ ยายอินมาแล้ ว”
“จ้ าลูก ฝากบอกตาอิฐว่าหายไว ๆ นะ” คุณไพลินตอบก่อนจะ
วางสายไป พร้ อม ๆ กับที่หญิงสาวเดินแกมวิ่งตรงไปยังรถที่เพิ่งเลี ้ยวเข้ า
มาจอด
“ไปเลย พร้ อมแล้ ว” บุษราคัมว่าเมื่อเห็นหน้ ายิ ้มแฉ่งของแม่เพื่อน
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รักที่กาลังโบกมือทักทายเธอ ก่อนที่จะพูดกับเธอท่าทางขึงขังหากนัยน์ตา
เป็ นประกายวิบวับ
“โอเค ปฏิบตั กิ ารจับผู้ชาย เริ่มขึ ้น ณ บัดนี ้!”
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๑๑
เสียงตี๊ดยาว ๆ ของประตูที่ถกู ปลดล็อกด้ วยคีย์การ์ ดบอกให้ คนที่
นอนอยู่บนเตียงในห้ องนอนทราบว่าน้ องสาวนาอาหารมาส่งให้ อย่างที่
เขาขอไป อิ ศ ราจึ ง ร้ องบอกเจ้ าของฝี เท้ าแผ่ ว เบาที่ เ ดิ น เข้ ามาใน
ห้ องรับแขกด้ วยเสียงแหบพร่า
“เอาเข้ ามาในนี ้เลยอิน”
บุ ษ ราคัม หัว ใจเต้ น โครมคราม พี่ อิ ฐ บอกให้ เข้ าไปหาถึ ง ใน
ห้ องนอน ซึ่งหากเขาเห็นว่าคนที่กาลังเดินเข้ าไปเป็ นเธอ ไม่ใช่น้องสาว
อย่างที่เข้ าใจ ชายหนุม่ จะไล่ตะเพิดเธอออกมาหรื อไม่นะ
“พี่อิฐ พลอยซื ้อโจ๊ กมาให้ คะ่ ” บุษราคัมบอกคนที่นอนหลับตาอยู่
บนเตียง ในใจแอบลุ้นว่าเขาจะว่าอย่างไร หากเมื่อชายหนุ่มลืมตาขึ ้นมา
เห็นเธอยืนอยูข่ ้ างเตียงพร้ อมถุงอาหารในมือ เขาเพียงทักทายอย่างแปลก
ใจเท่านัน้
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“อ้ าว พลอย ยายอินล่ะ”
“พลอย... เอ่อ... พลอยเป็ นห่วงพี่อิฐ เลยอาสามาแทนยายอิน
ค่ะ” หญิงสาวบอกตะกุกตะกัก อายนะ ไม่ใช่ไม่อาย ที่เสนอหน้ าเสนอตัว
มาเองทัง้ ๆ ที่เขาไม่ได้ ร้องขอแบบนี ้ แต่ยายอินบอกว่า ‘ด้ านได้ อายอด’
แหะ ๆ
“เดี๋ยวพลอยเอาไปใส่ชามให้ นะคะ แป๊ บเดียวค่ะ” หญิงสาวอาสา
เมื่อเห็นชายหนุ่มพยักหน้ าให้ จึงเดินกลับออกไปยังมุมครัวติดห้ องนัง่ เล่น
ไม่นานก็ถือชามโจ๊ กที่ยงั คงร้ อนส่งควันฉุยกลับเข้ ามาในห้ อง
“พี่ อิฐ ลุกไหวไหมคะ” บุษราคัม ถามเมื่ อ เห็ นเขายัง คงนอนนิ่ ง
ความคิด ตี กัน วุ่น วาย เธอไม่เ คยอยู่กับ เขาใกล้ ชิ ด ขนาดนี ม้ าก่ อ น ยิ่ ง
มองเห็นชายหนุม่ นอนอยูร่ าวกับไร้ เรี่ ยวแรงเช่นนี ้ คาเชียร์ สดุ ห่ามของยาย
อินยิ่งดังก้ องขึ ้นมาในหัว
“... แกปล้าไปเลย พีอ่ ิ ฐไม่มีแรงขัดขื นแน่”
บ้ า... ใครจะไปกล้ า พึมพาอยูใ่ นใจคนเดียว รู้สกึ หน้ าร้ อนวูบวาบ
คิดเอง เขินเอง จนไม่กล้ ามองหน้ าคนที่นอนอยูบ่ นเตียง
อิศรามองหญิงสาวที่วางชามโจ๊ กลงบนโต๊ ะหัวเตียงแล้ วหลบหน้ า
หลบตา ใบหน้ าแดงก่าอย่างไม่ค่อยเข้ าใจนัก แต่เดาเอาเองว่าเธอคงจะ
เขินที่ได้ มาอยู่กบั เขาสองต่อสองในห้ องนอนของเขา และด้ วยความสนิท
สนมที่เพิ่มขึ ้นในระยะเวลาเกือบสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ทาให้ ชายหนุ่มนึก
สนุกอยากแกล้ งคนหน้ าแดงที่อยู่ตรงหน้ า จึงแกล้ งบอกด้ วยเสียงระโหย
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“ไม่ไหว”
“ถ้ างัน...
้ เอ่อ... เดี๋ยวพลอยช่วยค่ะ พี่อิฐขยับนิดสิคะ” หญิงสาว
ว่าพร้ อมกับยื่นมือเข้ าไปประคองชายหนุ่มให้ ลุกขึน้ นั่งพิงหัวเตียง และ
ตอนนันเองที
้
่ได้ ร้ ู ว่าเขาไม่ได้ ใส่เสื ้อ เพราะเมื่อเขาลุกขึ ้นนัง่ ผ้ าห่มที่คลุม
ถึ ง คอก็ ร่ น หลุด ลงมาคลุม อยู่แ ค่เ อว เผยให้ เ ห็ น แผงอกที่ แ น่น ไปด้ ว ย
กล้ ามเนื ้อ มีขนอยูร่ าไร
กรี๊ ดดดดดดดดดดด... บุษราคัมกรี ดร้ องอยู่ในใจ เพิ่งเคยเห็นพี่
อิฐไม่ใส่เสื ้อใกล้ ๆ แบบนี ้ ใกล้ เสียจนเกรงว่าเขาจะได้ ยินเสียงหัวใจเต้ น
ราวรัวกลองของเธอ แล้ วดูอกล่า ๆ นัน่ สิ อยากซบ! ดูขนบาง ๆ นัน่ โคตร
เซ็กซี่ อยากยกมือขึ ้นลูบเบา ๆ จังเลย
หญิงสาวมัวแต่ว่นุ วายอยู่กบั ความคิดของตนเอง จนไม่ได้ เห็นว่า
คนบนเตียงมองเธอยิม้ ๆ อย่างเอ็นดู ดวงตาเป็ นประกายวิบวับอย่าง
ขบขันกับท่าทางจ้ องหน้ าอกเขาอ้ าปากค้ างของเธอ
“รู้ ไหมว่าดูแลคนป่ วยต้ องป้อนอาหารด้ วย” เขาถามยิม้ ๆ รู้ สึก
รื่ นรมย์กบั ใบหน้ าใสที่แดงก่านันจนอยากจะแกล้
้
งให้ หนัก ทาอะไรดีนะ...
“พี่อิฐไม่ได้ มือเจ็บนี่คะ” บุษราคัมพึมพา ไม่กล้ าเงยหน้ าขึน้ สบ
กับประกายวิบวับที่สง่ มาจากดวงตาคูน่ นเลย
ั้
“มือไม่เจ็บ แต่ไม่มีแรงยกช้ อน” เขาพูดด้ วยเสียงระโหย ราวกับ
จะยืนยันว่าเขาไม่มีแรงแม้ แต่จะยกช้ อนขึ ้นตักโจ๊ กในชามเข้ าปากจริ ง ๆ
ซึง่ หญิงสาวก็อยากจะเชื่ออยูห่ รอกนะ หากไม่ตดิ ที่ประกายตาวิบวับนัน่
เขาอ้ อนเธออย่างนันหรื
้ อ???
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“พี่อิฐ... เอ่อ... ใส่เสื ้อก่อนได้ ไหมคะ” คือเขาเห็นหน้ าอกตัวเอง
แล้ วมือสัน่ เดี๋ยวโจ๊ กเลอะ!
“ไม่เอา... ร้ อน” ชายหนุ่มว่าก่อนจะจับมือเล็กมาวางลงบนอก
แล้ วบอกด้ วยเสียงออด
“ดูสิ ร้ อนมาก” ชายหนุ่มว่า ตังใจจะแกล้
้
งคนเขินให้ เขินหนักขึ ้น
ไปอีก แต่ไม่คดิ ว่าหญิงสาวจะตระหนกจริงจัง
“พี่อิฐ! ตัวร้ อนจี๋เลย ไปหาหมอเถอะค่ะ ” หญิงสาวว่าละล่าละลัก
ตอนแรกที่เขาทาเสียงอ่อนแรงเธอก็นึกว่าเขาแกล้ ง ไม่คิดว่าชายหนุ่มจะ
ตัวร้ อนเป็ นไฟแบบนี ้ หากคนตัวร้ อนกลับยักไหล่อย่างไม่ยี่หระ
“ไม่ต้องหรอก กินข้ าวกินยาแล้ วนอนพักก็หาย ว่าแต่... จะเริ่ ม
ป้อนได้ หรื อยัง”
“ค่ะ ๆ ป้อนก็ได้ ” บุษราคัมว่าอย่างยอมจานน เขาตัวร้ อนเป็ นไฟ
แบบนี ้ เธอจะมาท่ามากอยู่ได้ อย่างไร รี บ ๆ ป้อนข้ าวจะได้ รีบกินยา และ
หากกิ นยาและนอนพัก แล้ วยัง ไม่หาย เธอจะลากเขาไปหาหมอให้ ไ ด้
บุษราคัมบอกกับตนเอง
หลังจากป้อนโจ๊ กในชามหมดไปเพียงครึ่ ง ชายหนุ่มก็ส่ายหน้ า
และไม่ยอมเปิ ดปากรับอาหารจากช้ อนที่เธอยื่นให้ อีก
“อ้ าว ยังไม่หมดเลย อิ่มแล้ วหรื อคะ”
“กินไม่ลงแล้ ว ” ชายหนุ่มบอก หากไม่เกรงว่าคนป้อนจะเสียใจ
เขาคงเลิกกินตังแต่
้ คาแรก เพราะอาการไข้ ทาให้ ปากขมไปหมด กินอะไร
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ก็ไม่ร้ ูรสเลย
“งันกิ
้ นยานะคะ พี่อิฐมียาไหม”
“ในตู้ยาข้ างนอก น่าจะมีพารา”
“งัน้ สักครู่ นะคะ เดี๋ยวพลอยมา” หญิงสาวบอกก่อนจะหยิบชาม
โจ๊ กเดินออกไปจากห้ องนอน เพื่อเอาชามโจ๊ กไปวางในอ่างล้ างจานและ
หายามาให้ ชายหนุม่
อิศรามองตามหลังระหงที่เดินออกไปด้ วยสายตาอ่อนเชื่อมอย่าง
ที่เจ้ าตัวก็ไม่ร้ ูตวั ชายหนุม่ ไม่ร้ ูวา่ ความรู้สึกรื่ นรมย์ทงั ้ ๆ ที่เป็ นไข้ หนักอยู่นี่
เป็ นเพราะอะไร เขาไม่อยากจะยอมรับว่าเป็ นเพราะมีหญิงสาวมาคอย
ดูแลอยู่ด้วยท่าทางเป็ นห่วงเป็ นใย ไม่อยากจะยอมรับว่ าความรู้ สึกอุ่น ๆ
อยู่ในหัวใจนีเ้ ป็ นเพราะเธอ เพราะหากเป็ นเช่นนัน้ ก็เหมือนกับเขากลืน
น ้าลายตัวเอง เพราะเคยยืนยันมัน่ เหมาะ เขาไม่ชอบเด็ก ! แต่ตอนนี ้เขา
กลับพอใจที่มี ‘เด็ก’ วนเวียนอยูใ่ กล้ ๆ
ไม่นาน ‘เด็ก’ ที่วา่ ก็กลับมาพร้ อมยาแก้ ไข้ และแก้ วน ้าในมือ หญิง
สาวยื่นทังยาและแก้
้
วน ้าให้ ชายหนุม่ แล้ วบอกเสียงอ่อนโยน
“พี่อิฐกินยานะคะ แล้ วจะได้ นอนพัก พลอยจะนั่งเฝ้าอยู่ตรงนี ”้
บอกแล้ วก็ยืนมองชายหนุม่ หย่อนยาสองเม็ดที่เธอยื่นให้ ใส่ปากแล้ วดื่มน ้า
ตาม และขณะกาลังยื่นแก้ วกลับมาให้ เธออยูน่ นเขาก็
ั้
พดู ในสิ่งที่ทาให้ แก้ ว
เกือบหลุดจากมือของคนฟั ง
“เช็ดตัวให้ หน่อยสิ”
“คะ” อะไรนะ เช็ดตัวหรื อ กรี๊ ดดดดดดดดดดดด พี่อิฐ!
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“เขาบอกว่าการเช็ดตัวจะช่วยลดไข้ พลอยเช็ดตัวให้ พี่หน่อยนะ
ครับ” เขาใช้ เสียงแบบนีอ้ ีกแล้ ว เสียงออด ๆ เหมือนมอดกินไม้ เหมือน
ตอนที่เขาขอให้ เธอป้อนโจ๊ ก แต่ตอนนี ้มันไม่ใช่แค่ปอ้ นข้ าว แต่มนั คือการ
เช็ดตัว!
“พี่อิฐ... พลอย...” บุษราคัมพูดไม่ออก ไม่ใช่ไม่อยากทา แต่มนั
เกินคาดฝัน จนเธอทาอะไรไม่ถกู
“ทาไม พลอยไม่อยากเช็ดตัวให้ พี่หรื อ” ชายหนุม่ ถาม น ้าเสียงเง้ า
งอดอย่า งไม่ไ ด้ แ กล้ ง ที่ แ ม้ แ ต่ตัว เขาเองก็ แ ปลกใจว่า จะรู้ สึก น้ อยอก
น้ อยใจได้ แบบนี ้ แค่เพียงเห็นเธอทาท่าทางเหมือนลังเล ไม่อยากจะเช็ด
ตัวให้ เขา
“เปล่าค่ะ ไม่ใช่อย่างนันเสี
้ ยหน่อย พี่อิฐอย่างอนสิคะ เดี๋ยวพลอย
ไปเอาน ้ากับผ้ ามาก่อนนะคะ” หญิงสาวบอกอย่างตัดสินใจได้ ในที่สดุ เธอ
มาหาเขาเพื่อดูแลเขานี่นา แค่เช็ดตัวเองจะเป็ นไรไป
หลังเดินออกจากห้ องนอนของชายหนุม่ ชัว่ ครู่ บุษราคัมก็กลับเข้ า
มาพร้ อมกับชามอ่างใบไม่ใหญ่นัก ภายในบรรจุน ้าอุ่นพร้ อมมีผ้าขนหนู
ผืนเล็กแช่มาด้ วย
อิศรามองท่าทางงก ๆ เงิ่น ๆ ของพยาบาลจาเป็ นด้ วยความเอ็นดู
หลังจากที่บิดผ้ าจนหมาด บุษราคัมก็ขยับตัวเข้ ามาใกล้ เขา แล้ วยื่ นผ้ า
หมาดในมือมาเช็ดเบา ๆ ที่แขนเขา ใบหน้ าใสที่ก้มงุดนันแดงก
้
่า
“ถูทงตั
ั ้ วสิครับ แค่แขนมันจะไปลดไข้ อะไรได้ ” ชายหนุม่ ว่ากลัว้
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หัวเราะเมื่อคนเช็ดตัวถูผ้าไปมาที่ต้นแขนเขาไม่ไปไหน
เมื่อได้ ยินเช่นนันหญิ
้ งสาวจึงข่มความอาย ก้ มหน้ าก้ มตาเช็ดตัว
ให้ ชายหนุม่ จากต้ นแขนเรื่ อยไปยังต้ นคอ แล้ ววกกลับลงไปยังแผงอก
กว้ าง และค่อย ๆ ขยับตรงไปตามลาตัว ต่าลงไปเรื่ อย ๆ จนกระทัง่ ...
“พอแล้ ว...” คนถูกเช็ดตัวพูดเสียงพร่ า มือใหญ่คว้ ามือเล็กที่เช็ด
ตัว อย่ า งตัง้ อกตัง้ ใจไว้ ไม่ ใ ห้ ข ยับ ลงไปต่ า กว่ า นัน้ ... เขตอัน ตราย...
น้ องชายเขากาลังตื่นตัวพร้ อมรบ!
บุษราคัมหลุบสายตามองมือที่กุมมือเธออยู่ก่อนจะช้ อนสายตา
ขึ ้นมองหน้ า สบตาเข้ ากับดวงตาคูท่ ี่มีประกายบางอย่างวูบไหว หญิงสาว
รู้ สึกหายใจขัดขึ ้นมาทันที พี่อิฐไม่เคยมองเธอด้ วยสายตาแบบนี ้มาก่อน
สายตาที่ทาให้ บษุ ราคัมรู้สกึ ระทดระทวยไปทังตั
้ วราวกับเทียนที่ถกู ไฟลน
หญิงสาวหลุบสายตาลงมองมือที่ยงั คงถูกมือใหญ่เกาะกุมไว้ หัว
ใจเต้ นไม่เป็ นจังหวะ และตอนนี ้เธอก็ทาอะไรไม่ถกู จะนัง่ คุกเข่าให้ เขากุม
มืออยู่แบบนี ้ หรื อต้ องทาอย่างไร ทาอย่างไรจึงจะออกจากสถานการณ์
ชวนเป็ นลมนี ้ได้
ลุกขึ ้น... หญิงสาวบอกตัวเอง พร้ อมกันนันก็
้ ทาตามที่ คิด แต่เธอ
เพี ยงแค่ขยับตัวทาท่าจะยื นเท่านัน้ คนบนเตียงที่ ยัง คงกุม มื อเธออยู่ก็
กระตุกมือทีเดียว ทาเอาหญิ งสาวถึงกับเสียหลักล้ มคว่าลงไปบนเตียง
โดยมีคนตัวโตรองรับอยู่
“พี่อิฐ...” บุษราคัมพึมพาเบา ๆ ไม่กล้ าเงยหน้ าขึน้ สบตาคนที่
หัวเราะหึ ๆ ให้ ได้ ยินอยูน่ นั่ เลย
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“ขอโทษ ไม่ได้ ตงใจให้
ั้
พลอยล้ มแบบนี ”้ ชายหนุ่มว่า แต่น ้าเสียง
ไม่ได้ ฟังดูสานึกผิดสักนิด
“ไม่ได้ ตงใจก็
ั ้ ปล่อยสิคะ พลอยจะเอาชามกับผ้ าไปเก็บ”
“เดี๋ยวค่อยเก็บ อยู่แบบนี ้ก่อนได้ ไหม พี่หนาว” เขาถามเธอด้ วย
น ้าเสียงแบบนันอี
้ กแล้ ว น ้าเสียงที่ใช้ ขอให้ เธอป้อนโจ๊ ก ขอให้ เธอเช็ดตัวให้
และตอนนีก้ ็ขอให้ เธอ ‘อยู่แบบนี ’้ นอนทับเขาอยู่ทงั ้ ตัวแบบนี.้ .. พี่อิฐ...
ทาไมป่ วยแล้ วถึงขยันทาให้ พลอยหัวใจจะวายจังเลยคะ... ฮือ...
“หนาวอะไรคะ ก่อนหน้ านี ้บอกว่าร้ อนอยู่หยก ๆ” ในที่สุดหญิ ง
สาวก็หาคาพูดเจอ
“ก็ตอนนันร้
้ อน แต่ตอนนี ้หนาวแล้ ว”
“พี่อิฐไม่สบาย หนาว ๆ ร้ อน ๆ นอนพักเถอะนะคะ”
“พี่นอนพักแล้ วพลอยจะไปไหน”
“พลอยจะนัง่ เฝ้าอยูท่ ี่นี่ ไม่ไปไหนหรอกค่ะ”
“จะนั่งเฝ้าทาไม นอนด้ วยกันก็ได้ ” ชายหนุ่มว่าก่อนจะพลิกตัว
ส่งผลให้ คนที่นอนอยูบ่ นตัวเขาหล่นลงไปนอนบนเตียง มือใหญ่ยื่นมาโอบ
รอบเอวแล้ วกอดกระชับ ก่อนจะกระซิบติดใบหู
“นอนเถอะ พี่ไม่ทาอะไรหรอก”
อ้ าว! ทาไมไม่ทา เขาอุตส่าห์ล้ นุ บุษราคัมอุทานอยูใ่ นใจกึ่งโล่งอก
กึ่งเสียดาย ในหัวเห็นภาพแม่เพื่อนรักส่ายหน้ าระอา พอจะเดาได้ ว่าอินทิ
ราจะว่าอย่างไรหากเธอเล่าเหตุการณ์ทงหมดให้
ั้
ฟัง
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โอกาสมาขนาดนี ้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ ้นอีก ยายพลอยเอ๊ ย!
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๑๒
บุษราคัมนอนเกร็ งตัวอยู่ในอ้ อมแขนของคนตัวโต แม้ เธอจะตาม
บอกรักเขามาหลายปี แม้ จะอยากให้ เขาคิดและปฏิบตั ิกบั เธออย่างคนรัก
กัน หากเมื่อได้ มานอนอยูใ่ นอ้ อมแขนเขา บนเตียงของเขาจริง ๆ หญิงสาว
กลับรู้ สึกหวาดหวั่น แม้ เ ขาจะบอกว่าจะไม่ท าอะไรก็ ต าม ถึง อย่า งไร
สามัญสานึกก็บอกเธอว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นตอนนี ้เป็ นสิ่งไม่ควร แต่
ลึก ๆ ในใจก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ ว่าเธอพอใจที่ได้ นอนอยูใ่ นอ้ อมแขนเขา
เป็ นความรู้สกึ สองอย่างที่ตีกนั วุน่ วายไปหมด
หญิงสาวไม่คิดว่าจะนอนหลับลงได้ ด้ วยความคิดวุ่นวายในหัว
อีกทังตอนนี
้
้เป็ นเวลาบ่าย เธอไม่ใช่คนนอนกลางวัน หากเตียงนอนนุม่ ไอ
เย็นจากเครื่ องปรับอากาศ ไออุน่ จากคนข้ างกาย อีกทังเสี
้ ยงหายใจ
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สม่าเสมอที่บอกว่าเขาหลับไปแล้ ว ทาให้ บษุ ราคัมเผลอหลับไปตอนไหน
ไม่ร้ ูเลย
อิศราตื่นขึน้ มาด้ วยความรู้ สึกที่ ดีขึน้ กว่าตอนก่อนหลับไปมาก
อาการปวดหนึบในหัวยังคงมีอยู่แต่ไม่มากนัก หากอาการไข้ ที่ทาให้ ร้ ูสึก
ร้ อนสลับ หนาวนัน้ ดี ขึ น้ จนแทบไม่ ร้ ู สึ ก คงเป็ นเพราะยาลดไข้ ที่ เ ขา
รับประทานเข้ าไป อีกทังได้
้ นอนหลับไปตื่นใหญ่ ๆ ทาให้ ตอนนี ้รู้สกึ เนื ้อตัว
เบาสบายขึ ้นมาก
ชายหนุ่มทอดสายตาลงมองใครบางคนที่นอนหลับซุกอกเขา วง
หน้ าหวานล้ อมกรอบด้ วยผมยาวดัดลอนใหญ่ที่กระจายเต็มหมอน มีปอย
ผมบางส่วนเคลียข้ างแก้ ม จึงยกมือขึ ้นเกลี่ยผมออกไปจากใบหน้ า เผยให้
เห็นแก้ มเนียนใสน่าสัมผัส จนต้ องไล้ ด้วยหลังนิ ้วเบา ๆ อย่างอดไม่ได้
คนหลั บ ไม่ มี ที ท่ า ว่ า จะตื่ น คนตื่ น จึ ง ขยั บ ตั ว นอนตะแคง
ทอดสายตามองใบหน้ างามอย่างพิจารณา หญิงสาวมีใบหน้ าเรี ยวรู ปไข่
หน้ าผากโหนกกาลังดี คิ ้วเข้ มโก่งได้ รูป เปลือกตาปิ ดสนิท มองเห็นแพขน
ตายาวหนาและงอนตามธรรมชาติ จมูกโด่งปลายรัน้ นิด ๆ ริ มฝี ปากอิ่ม
เป็ นรูปกระจับสีชมพูระเรื่ อ คางเรี ยวบุม๋ นิด ๆ เครื่ องหน้ าทุกอย่างจัดวาง
อย่างเหมาะเจาะ ตอนนันเองที
้
่ชายหนุม่ ตระหนักว่าบุษราคัมเป็ นผู้หญิงที่
สวยจัด สวยตามธรรมชาติโดยไม่ต้องเสริมแต่งใด ๆ น่าแปลกที่เขาไม่เคย
เห็นเธอในมุมนี ้มาก่อนเลย
ชายหนุ่ม ยัง นอนมองคนหลับ อย่า งไม่ ร้ ู เบื่ อ และคงจะยัง อยู่
เช่นนันอี
้ กนาน หากคนที่หลับอยูจ่ ะไม่เริ่มขยับเปลือกตายุกยิกก่อนจะลืม
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ตา
“พี่อิฐ...” หญิงสาวพึมพาเบา ๆ เมื่อลืมตาขึ ้นมาแล้ วเห็นใบหน้ า
ของชายหนุม่ อยูห่ า่ งจากใบหน้ าของเธอไม่ถึงคืบ
“ตื่นแล้ วหรื อ”
“ค่ะ พี่อิฐตื่นนานแล้ วหรื อคะ”
“สักพักแล้ ว”
“ทาไมไม่ปลุกพลอยล่ะคะ” หญิงสาวว่าพลางขยับตัวลุกขึน้ นั่ง
รู้สกึ วูบวาบเมื่อตระหนักว่าเขาและเธออยูท่ ี่ไหน และอยูใ่ นสภาพอย่างไร
“เห็นพลอยหลับสนิท พี่เลยไม่อยากกวน”
“แล้ วนี่พี่อิฐดีขึ ้นหรื อยังคะ”
“ดีขึ ้นมากแล้ ว ไม่มีไข้ แค่ปวดหัวนิดหน่อย” ชายหนุ่มตอบพร้ อม
กับลุกขึ ้นจากเตียง แล้ วบอกคนที่ยงั คงนัง่ มองเขาตาแป๋ ว
“พลอยนอนเล่นไปก่อนก็ได้ พี่ขออาบน ้าสักเดี๋ยว” ว่าแล้ วก็เดิน
เข้ าห้ องน ้าซึง่ อยู่ติดกับห้ องนอน ทิ ้งคนบนเตียงไว้ เพียงลาพัง บุษราคัมจึง
ลุกขึ ้นบ้ าง
หญิงสาวจัดการปูเตียงจนเรี ยบร้ อยแล้ วจึงเดินออกจากห้ องนอน
ไปยัง ห้ องนั่ง เล่น ยัง คงรู้ สึกเงอะงะทาอะไรไม่ถูกกับความสัม พั นธ์ ที่ดู
เปลี่ยนไปในชัว่ พริ บตา เธอไม่เคยใกล้ ชิดกับพี่อิฐในลักษณะนี ้มาก่อน แม้
จะรู้ จัก กัน มานานแต่เ ขาก็ เ ป็ น พี่ ช ายของเพื่ อ น แต่ค ราวนี ท้ ุก อย่ า งดู
แตกต่าง พี่อิฐไม่ได้ ทาตัวเป็ นพี่ชายจอมเคร่งครัดที่ดทุ กุ ครัง้ เวลาที่เธอทา
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อะไรไม่งามในสายตาเขา... อย่างเช่นการบอกรักเขา... แต่กลับปฏิบตั ิตอ่
เธออย่างผู้หญิงคนหนึง่ ที่เขากาลังคบหาดูใจ ออดอ้ อน ใกล้ ชิด จนเป็ น
หญิงสาวเสียเองที่เริ่มวางตัวไม่ถกู
บุษราคัมหยิบรี โมทคอนโทรลมากดเปิ ดโทรทัศน์ที่ติดอยู่บนผนัง
กดหาช่องไปเรื่ อยเปื่ อย จนในที่สุดก็หยุดไว้ ที่ช่องภาพยนตร์ ซึ่งจริ ง ๆ
แล้ วก็ไม่ได้ ตงใจดู
ั ้ มากนัก เพราะหูมวั แต่เงี่ยฟั งเสียงอาบน ้าที่แว่วออกมา
จากห้ องนอนนูน่
“ดูอะไรอยู่” เสียงทุ้มถามมาจากด้ านหลัง เขาโน้ มตัวอยู่เหนื อ
ศี ร ษะเธอ สองแขนวางบนพนัก โซฟา บุ ษ ราคัม รู้ สึก วูบ วาบกับ ความ
ใกล้ ชิดที่ชายหนุ่มแสดงออก หัวใจในอกพองโต ดูเหมือนเมื่อครบกาหนด
หนึง่ เดือน เธออาจจะได้ รับคาตอบที่ต้องการก็ได้
“พลอยหิวไหม พี่หิวจังเลย” ชายหนุ่มว่าพลางเดินอ้ อมโซฟามา
ทรุดตัวลงนัง่ บนโซฟาตัวเดียวกัน
“งันออกไปหาอะไรกิ
้
นไหวไหมคะ พี่อิฐหายไข้ หรื อยัง”
“ไม่อยากออก พลอยทาอะไรให้ พี่กินได้ หรื อเปล่า ” เอาอีกแล้ ว
เสียงออด ๆ นัน่ มาอีกแล้ ว...
“พลอยทากับข้ าวไม่เป็ น” สารภาพไปเลย เขาจะได้ ไม่คาดหวัง
“อะไรพี่ก็กินได้ อยากกินฝี มือพลอย ไข่เจียวก็ได้ ” ชายหนุม่ ว่า
“ไม่อร่อยอย่าว่าพลอยนะ” หญิงสาวออกตัวไว้ ก่อน แล้ วก็แทบจะ
อดใจทุบคนอยากกินฝี มือเธอไม่ไหว เมื่อเขาตอบมาหน้ าตาย
“ไม่คาดหวังอยูแ่ ล้ ว”
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“พี่อิฐ!”
“ฮ่า ๆ ล้ อเล่น ทามาเถอะน่า พี่กินได้ ทงนั
ั ้ นแหละ
้
หิวจะตาย”
ชายหนุม่ ว่าพร้ อมลุกขึ ้นแล้ วยื่นมือดึงคนนัง่ เคียงให้ ลกุ ตาม ก่อนจะจับจูง
พาเดินไปยังมุมครัวที่ตดิ อยูก่ บั ห้ องนัง่ เล่น
“สี่ใบพอไหม” ชายหนุ่มถาม หลังจากหยิบไข่จากในตู้เย็นมาวาง
บนโต๊ ะ
“พอมังคะ
้ ว่าแต่ พี่อิฐมีข้าวหรื อเปล่า”
“อ้ าวลืม งัน้ หุงข้ าวก่อนก็แล้ วกัน หุงข้ าวเป็ นหรื อเปล่าเรา” ชาย
หนุ่มถามอย่างไม่จริ งจังนัก หากคนถูกถามกลับส่ายหน้ าจริ งจัง พร้ อม
หัวเราะแหะ ๆ
“อ้ าว งันเดี
้ ๋ยวพี่หงุ ให้ ก็ได้ พลอยไปนัง่ ดูทีวีรอ ข้ าวสุกแล้ วค่อยมา
เจี ยวไข่” ชายหนุ่ม บอกอย่างใจดี พร้ อม ๆ กับหยิบหม้ อหุง ข้ าวไฟฟ้ า
ขนาดกะทัดรัดออกมาจากในตู้ แล้ วตวงข้ าวใส่หม้ อ กะให้ รับประทานได้
สองคน
“ทาไมพี่อิฐหุงข้ าวเป็ น พลอยรู้นะว่ายายอินทาไม่เป็ น” เรื่ องอะไร
จะยอมทาไม่เป็ นคนเดียว ยายอินน้ องสาวเขาก็ทาไม่เป็ นเหมือนเธอนัน่
แหละ
“ก็ตอนไปเรี ยนมันต้ องหัดทาเองหมดนัน่ ล่ะ ไม่มีร้านข้ าวแกงหน้ า
ปากซอยให้ ไปซื ้อนี่ ” ชายหนุ่มว่ายิ ้ม ๆ นึกถึงสมัยไปเรี ยนที่ต่างประเทศ
ก่อนที่รอยยิ ้มจะเลือนหายเมื่อความคิดเลยไปถึงใครบางคน
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บุษราคัมมัวแต่มีความสุขอยู่กบั การที่ได้ อยู่กบั พี่อิฐ ได้ ทาอาหาร
ร่วมกันกุ๊กกิ๊ก จนไม่ได้ สงั เกตว่าชายหนุ่มเงียบไป เมื่อกดหุงข้ าวเรี ยบร้ อย
เขาก็เดินนาเธอไปยังโซฟาหน้ าทีวีโดยไม่ได้ ยื่นมือมาจับจูงอย่างตอนแรก
แต่หญิงสาวก็มีความสุขเสียจนไม่ร้ ูสกึ ถึงความผิดปกติที่เกิดขึ ้น
ไม่นานกลิ่นหอมฉุยของข้ าวในหม้ อก็เริ่มกาจายไปทัว่ ห้ อง สักพัก
ก็ได้ ยินเสียงสวิตช์ของหม้ อหุงข้ าวเด้ งขึ ้นมา บุษราคัมจึงลุกขึ ้น
“เดี๋ยวพลอยเจียวไข่แป๊ บนะคะ” หญิงสาวบอกก่อนจะเดินตรงไป
ยังครัว อดยิ ้มไม่ได้ เมื่อได้ ยินเสียงฝี เท้ าหนัก ๆ เดินตามมา
ใช้ เวลาไม่นาน ไข่เจียวหอมฉุยก็ถกู วางโปะลงไปบนข้ าวสองจาน
ซึง่ ชายหนุม่ เป็ นคนตักไว้ รอ
“พี่อิฐมีซอสพริกไหมคะ”
“น่าจะอยู่ในตู้ แป๊ บหนึ่ง ” เขาบอกพร้ อมเปิ ดตู้หาขวดซอสที่เก็บ
ไว้ ในนัน้ พักเดียวก็เดินมาวางขวดซอสลงบนเคาน์เตอร์ ครัวที่ข้าวไข่เจียว
สองจานวางอยูเ่ คียงกัน
“ราดลงไปเลยไหมคะ หรื อจะใส่ถ้วย”
“ราดเลยก็ได้ ” ชายหนุ่มบอก บุษราคัมจึงเหยาะซอสจากในขวด
ราดลงไปบนไข่เจียวสีเหลืองทองน่ารับประทาน เสร็จเรี ยบร้ อยชายหนุ่มก็
หยิบช้ อนส้ อมออกมาจากในตู้ วางลงไปในจาน
“นัง่ กินตรงนี ้ละกัน” ชายหนุ่มว่าพลางเลื่อนสตูลตัวหนึ่งให้ หญิง
สาว เมื่อกลับมาที่นงั่ ของตนและตักข้ าวไข่เจียวคาแรกเข้ าปาก เขาก็ทา
หน้ าปุเลี่ยน... เค็ม!
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“พี่ อิฐ ... ไม่อร่ อยหรื อคะ” บุษราคัม ถามทันที ที่เห็นสี หน้ าชาย
หนุม่ คือถ้ าจะทาหน้ ากล ้ากลืนขนาดนัน้ หยุดกินก็ได้ นะ!
“เปล่า มันแค่... เอ่อ... เค็มไปนิด” ชายหนุม่ บอกอ้ อมแอ้ ม เห็น
หน้ าตาออกดี๊ดี ทาไมเค็ม ชายหนุม่ นึกในใจ
“นี่ไม่นิดแล้ ว อี๋ เค็มปี๋ !” หญิงสาวว่าหลังจากที่ลองชิมดูบ้าง มิน่า
ล่ะพี่อิฐถึงได้ ทาหน้ าแบบนัน้ แต่ก็ร้ ู สึกหัวใจพองโต ก็เค็มขนาดนี ้เขายัง
พยายามกล ้ากลืน คงเพราะไม่อยากให้ เธอเสียใจ โคตรปลื ้ม!
“กินได้ กินข้ าวเยอะ ๆ ไข่น้อย ๆ มันจะพอดี ” ชายหนุ่มบอก แม้
ในใจจะอยากหยุดแล้ วออกไปหาอะไรกินข้ างนอกให้ ร้ ู แล้ วรู้ รอด แต่ก็ไม่
อยากจะทาร้ ายจิตใจคนทา หากกลับเป็ นคนทาเองที่ทนไม่ได้
“ทิ ้งไปเถอะค่ะพี่อิฐ พลอยยังไม่อยากเป็ นโรคไต ออกไปหาอะไร
กินกันดีกว่า พี่อิฐออกไปข้ างนอกไหวไหมคะ” หญิงสาวถามพลางยกมือ
ขึ ้นอังหน้ าผากชายหนุม่
“ตัวยังรุม ๆ อยู่เลย หรื อพี่อิฐจะรออยู่นี่ เดี๋ย วพลอยจะออกไปหา
ซื ้ออะไรเข้ ามาให้ ดีไหมคะ”
“ไม่ เ ป็ นไร ลงไปกิ น ร้ านข้ างล่ า งก็ ไ ด้ ” ชายหนุ่ ม หมายถึ ง
ร้ านอาหารที่อยู่ติดกับคอนโดมิเ นียมของเขา ซึ่งเขาเข้ าไปฝากท้ องอยู่
บ่อย ๆ
เมื่อตกลงกันได้ เช่นนัน้ ทังสองช่
้
วยกันเก็บล้ างจนเรี ยบร้ อยแล้ ว
จึงลงไปรับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารด้ านล่าง เมื่อเสร็จแล้ วก็กลับ
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ขึ ้นมาอยูใ่ นห้ องนัง่ เล่นของชายหนุม่ อีกครัง้
“พี่อิฐกินยาก่อนนะคะ” บุษราคัมว่าพร้ อมยื่นยาและนา้ ให้ ช าย
หนุม่ ซึง่ เขาก็รับไปอย่างว่าง่าย จากนันจึ
้ งนัง่ ดูโทรทัศน์อยูบ่ นโซฟาตัว
เดียวกัน จนกระทัง่ ...
“ง่วงจัง” ชายหนุม่ พูดขึ ้น
“ยาคงออกฤทธิ์ พี่อิฐเข้ าไปนอนในห้ องสิคะ”
“นอนตรงนี ้ได้ ไหม” ชายหนุม่ ว่า และไม่รอคาตอบ เขาก็เอนตัวลง
ทอดตัวไปตามความยาวของโซฟา และวางศีรษะบนตักของคนที่ นั่งอยู่
อย่างไม่มีการแจ้ งเตือน
“พี่อิฐ...” บุษราคัมพึมพา คิดไม่ถึงว่าเขาจะทาเช่นนี ้ วันนีพ้ ี่อิฐ
ช่างทาให้ หวั ใจเธอกระเด้ งกระดอนบ่อยเหลือเกิน
“นอนแบบนี ้ได้ ไหม” เขาถาม หน่วยตาคมจ้ องมองใบหน้ าแดงก่า
ของเจ้ าของตัก ริมฝี ปากระบายยิ ้ม
“ได้ ... ได้ ค่ะ” ใครจะปฏิเสธ! บุษราคัมไม่ร้ ู ว่าอะไรทาให้ พี่อิฐให้
ความสนิทสนมถึงเนือ้ ถึงตัวกับเธอเช่นนี ้ แต่หญิ งสาวก็พอใจ ด้ วยเห็น
อนาคตที่รออยู่ข้างหน้ า เมื่อครบหนึ่งเดือนแล้ ว พี่อิฐคงจะไม่ปฏิเสธ หาก
เขาเริ่มเปิ ดใจและปล่อยตัวกับเธอเช่นนี ้
บุษราคัมปล่อยให้ ชายหนุม่ นอนหนุนตักอยูเ่ ช่นนัน้ ส่วนตัวเองก็ดู
โทรทัศน์ไปเรื่ อย ๆ ผ่านไปครู่ใหญ่ ๆ ก็ได้ ยินเสียงลมหายใจสม่าเสมอของ
ชายหนุม่
“พี่อิฐ... หลับแล้ วหรื อคะ” หญิงสาวก้ มลงกระซิบถาม เมื่อชาย
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หนุ่มไม่ตอบ มองเห็นเพียงดวงตาที่ปิดสนิทและหน้ าอกขยับขึน้ ลงเป็ น
จัง หวะ จึง คิดว่าเขาคงหลับไปเรี ยบร้ อยแล้ ว คนตื่นจึง นั่ง มองคนหลับ
อย่างสบายอารมณ์
ในวัยสามสิบห้ า พี่อิฐยังคงหล่อเหลาอย่างที่เธอเห็นมาตลอด
ใบหน้ าคมสันดูเข้ มขึ ้นตามอายุ หากยังดูไร้ ริว้ รอย มีเพียงรอยเคราเขียว
ครึ ม้ ที่วนั นี ้คงจะไม่ได้ โกน และมันทาให้ เขาดูเซ็กซี่ขึ ้นไปอีกหลายเท่าตัว
ดวงตาคมเข้ มที่ ทาให้ เธอใจเต้ นไม่เ ป็ นส่าได้ เสมอเมื่ อสบตาบัดนี ห้ ลับ
พริม้ มองเห็นแพขนตาที่งอนนิด ๆ จมูกโด่งเป็ นสัน ริมฝี ปากหนา...
จูบจากริ มฝี ปากคูน่ นจะเป็
ั้
นอย่างไรนะ... บุษราคัมแอบคิดในใจ
แล้ วก็หน้ าแดงอยูค่ นเดียว
“พี่อิฐ... พลอยรักพี่อิฐจังเลยค่ะ...” หญิงสาวพึมพาเบา ๆ ยิ่งมี
เขานอนอยูบ่ นตักเช่นนี ้ หญิงสาวยิ่งแน่ใจในความรู้สกึ ของตนเอง
อย่างห้ ามตัวเองไม่ทนั บุษราคัมโน้ มตัวลงเหนือใบหน้ าของคน
บนตัก จรดริ มฝี ปากลงไปแผ่วเบาบนริ มฝี ปากอุ่นของคนหลับไหล โดย
ไม่ได้ ร้ ู เลยว่า คนที่ถูกเธอขโมยจูบต้ องกลัน้ หายใจ และหักห้ ามตนเอง
แทบตายที่จะไม่ขยับริมฝี ปากมอบจุมพิตอ่อนหวานที่เธอเฝ้ารอคอย
ยังไม่ถึงเวลา... อิฐ... ยังไม่ถึงเวลา... คนถูกขโมยจูบบอกตัว เอง
ซ ้า ๆ ในใจ
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๑๓
เสียงเรี ยกเข้ าของโทรศัพท์มือถือที่วางอยู่บนโต๊ ะหน้ าโซฟาปลุก
ให้ สองคนที่นอนหลับอยู่ตื่นขึ ้น เมื่อเห็นว่าตนอยู่ในสภาพใด บุษราคัมจึง
ได้ ร้ ู ตัวว่าเธอผลอยหลับตามชายหนุ่มไป และเมื่อตื่นขึน้ เขาก็ยัง นอน
หนุนตักเธออยูเ่ ช่นเดิม
“ฮัลโหล” หญิ งสาวกรอกเสี ยงไปตามสาย พลางหันไปกระซิ บ
บอกคนที่เพิ่งโงหัวขึ ้นจากตักเธอว่า ‘ยายอิน’
“ทาอะไรกันอยู่คะ กว่าจะรับสายได้ ” อินทิราถามพร้ อมหัวเราะ
คิกคัก เจ้ าแม่ 18+ คงคิดไปไกลแล้ ว แต่คนที่ไม่มี อะไรเกิ ดขึน้ แม้ จ ะมี
โอกาสมากมายเพียงตอบสัน้ ๆ
“หลับอยู่” ตอบแล้ วก็ ต้องรี บยกโทรศัพ ท์ ออกห่างจากหูเพราะ
เสียงกรี๊ ดกร๊ าดแสบแก้ วหูที่แม่เพื่อนรักส่งมาให้ ดังจนคนที่ตอนนี ้ขยับลุก
ขึ ้นนัง่ บนโซฟาเคียงเธอหันมามองอย่างสงสัย
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“เบา ๆ สิยายอิน กรี๊ ดอะไรขนาดนัน”
้ บุษราคัมเอ็ด
“อ้ าว ก็ตื่นเต้ น แกหลับอยู่ในห้ องพี่อิฐ บอกมาเดี๋ยวนี ้นะว่าก่อน
หลับเกิดอะไรขึ ้น” อินทิราคาดคัน้
“ไม่มีอะไร หลับอยูบ่ นโซฟา” ไม่บอกหรอกว่าหลับบนโซฟาโดยมี
พี่ อิ ฐ นอนหนุ น ตัก ไม่ เ ข้ าใจตนเองเหมื อ นกั น ว่ า ท าไมจึ ง อยากเก็ บ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นในวันนี ้ไว้ กับตัว แม้ แต่อินทิราที่เธอไม่เคยมีความลับ
ด้ วย บุษราคัมก็ยงั ไม่ร้ ูสกึ อยากจะแบ่งปัน
“อ้ าว อะไรของแกเนี่ย อยู่กบั พี่อิฐทังวั
้ นแล้ วแกหลับบนโซฟาเนี่ย
นะ” เสียงบ่นอย่างขัดใจที่มาจากแม่เพื่อนรักทาให้ บุษราคัมยิ ้มอย่างอด
ไม่ได้ น ้าเสียงผิดหวังมากเชียวยายอิน
“อืม นัง่ ดูทีวีแล้ วผลอยหลับ แกใกล้ ถึงยังเนี่ย ดึกแล้ วนะ” หญิง
สาวแกล้ งโวยวาย
“อยูข่ ้ างล่าง กาลังจะขึ ้นลิฟท์ จะบอกให้ วา่ ผิดหวังมากเลย นึกว่า
แกจะกาลังซัมติงกับพี่อิฐอยูเ่ ลยโทร. ขึ ้นมาก่อนเนี่ย”
“เซี ้ยวใหญ่แล้ วยายอิน ฉันจะไปทาอะไรกับพี่อิฐ”
“ต้ องให้ บอกด้ วยหรื อไง”
“เออ ต้ องขอโทษด้ วยที่ทาให้ แกผิดหวัง แค่นี ้นะ” หญิงสาวว่าแล้ ว
วางสายก่อนจะหันมาบอกชายหนุม่
“ยายอินกาลังขึ ้นมาค่ะ พลอยต้ องกลับแล้ ว พี่อิฐเป็ นไงบ้ างคะ”
“ดีขึ ้นแล้ วล่ะ พลอยจะกลับบ้ าน ไม่ดกึ ไปหรื อ” ชายหนุม่ ถาม
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หลังจากเหลือบตามองเวลาจากนาฬิกาที่แขวนอยู่บนผนังแล้ วพบว่าเป็ น
เวลาเลยเที่ยงคืนไปแล้ ว
“ไม่เป็ นไรหรอกค่ะ ก็กลับกับยายอิน”
“ผู้ห ญิ ง สองคนขับ รถดึก ๆ ดื่ น ๆ พี่ เ ป็ น ห่ว ง เดี๋ ย วพี่ ขับ ไปส่ ง
ดีกว่า”
“ได้ ยงั ไงคะ พี่อิฐไม่สบายอยู่”
“งัน้ ก็ค้างที่นี่กันทุกคนเลย ดีไหมคะ” เสียงคนที่เพิ่งมาถึงส่งมา
จากหน้ าประตูก่อนที่เจ้ าของเสียงจะปรากฏตัว ซึ่งผู้เป็ นพี่ชายก็เห็นด้ วย
ในทันที
“ถ้ าไม่ให้ พี่ไปส่ง ก็ค้างที่นี่ก็ดี เดี๋ยวพี่จะโทร. ไปบอกคุณน้ าให้ ”
ชายหนุ่ม ว่า พลางหยิ บ โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ มากดหาหมายเลข แม้ จ ะรู้ สึก
เกรงใจมารดาของหญิงสาวที่โทร. ไปค่อนข้ างดึก แต่ถ้าบุษราคัมจะไม่
กลับบ้ าน เขาซึ่งเป็ นผู้ใหญ่กว่าก็ต้องแจ้ งให้ ผ้ ปู กครองของเธอทราบ และ
นี่ไม่ใช่ครัง้ แรกที่บษุ ราคัมตามอินทิรามานอนค้ างที่คอนโดมิเนียมของเขา
ซึ่ง คุณ ไพลิ นก็ ไม่ได้ มี ปัญ หาใด ๆ ด้ วยความไว้ เนื อ้ เชื่ อใจที่ มีให้ เขามา
ตลอด เพราะสาหรับมารดาของหญิงสาวแล้ ว บุษราคัมก็เหมือนน้ องสาว
ของเขาอีกคน
เสียงสัญญาณรอสายดังเพียงครัง้ เดียว ชายหนุ่มก็ได้ ยินเสี ยง
มารดาของบุษราคัมรับสายในทันที
“สวัสดีครับคุณน้ า อิฐนะครับ” ชายหนุม่ ทักทายคนปลายสาย
“สวัสดีจ้ะตาอิฐ ยายพลอยอยูก่ บั อิฐหรื อเปล่า ดึกแล้ วยังไม่กลับ
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บ้ าน”
“ครับผม พอดีผมเห็นว่าดึก เลยเป็ นห่วงถ้ าน้ องจะขับรถกลับ
บ้ านกันสองคน เลยโทร. มาขออนุญาตคุณน้ าให้ พลอยค้ างที่คอนโด ฯ
ผมครับ... ยายอินก็อยู่” ท้ ายประโยคเขาบอกให้ ผ้ ูเป็ นมารดาของหญิง
สาวสบายใจ ว่าเธอไม่ได้ ค้างอยู่ที่คอนโดมิเนียมกับเขาตามลาพัง ยังมี
น้ องสาวของเขาอยูด่ ้ วยอีกคน
“งัน้ หรื อจ๊ ะ งัน้ ก็ดีเหมือนกัน ขับรถกลางค่ากลางคืนกันสองคน
น้ าก็ เ ป็ นห่วง ถ้ ายัง ไงก็ ฝ ากน้ องด้ วยนะ ว่าแต่อิฐ เป็ นไงบ้ าง เห็นยาย
พลอยบอกว่าไม่สบาย” คุณไพลินถามสารทุกข์สกุ ดิบ
“ดีขึ ้นมากแล้ วครับคุณน้ า ขอบคุณครับ”
“จ้ ะ ขอน้ าพูดกับพลอยหน่อยได้ ไหม”
“ครับผม สักครู่ครับ” ชายหนุม่ ตอบก่อนจะยื่นโทรศัพท์สง่ ให้ หญิง
สาว
“ค่ะแม่... ค่ะ... ค่ะ... กลับกับยายอินค่ะ... ค่ะ... แล้ วเจอกันค่ะ...
ไนท์ค่ะแม่” บุษราคัมพูดกับมารดาสลับกับนิ่งฟั ง และในที่สุดกล่าวลา
และยื่นโทรศัพท์คืนให้ ชายหนุม่
“แกนอนกับ พี่ อิ ฐ ก็ ไ ด้ น ะ เดี๋ ย วฉั น นอนคนเดี ย วได้ ” อิ น ทิ ร า
กระซิบซึง่ ทาให้ คนฟั งถึงกับค้ อนขวับ
“ห่ามไม่มีใครเกินเลยแกนี่ ฉันจะไปนอนกับพี่อิฐได้ ยงั ไง ไปเร็ ว
ง่วงแล้ ว” หญิงสาวว่าพร้ อมรุนหลังแม่เพื่อนรักให้ เดินตรงไปยังห้ องนอน
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อีกห้ อง ขณะที่หนั มากล่าวราตรี สวัสดิก์ บั เจ้ าของบ้ าน
“แล้ วเจอกันนะคะพี่อิฐ”
บุษราคัม ตื่นมาแต่เ ช้ า เห็นเพื่ อนที่ นอนร่ วมเตียงยัง หลับ สนิ ท
หญิงสาวจึงเดินเข้ าห้ องน ้าเพื่อล้ างหน้ าแปรงฟั น ซึ่ง เจ้ าของบ้ านมีแปรงสี
ฟั น ส ารองอยู่ใ นตู้เ สมอ เสร็ จ เรี ย บร้ อยแล้ ว นิ่ ง คิ ด สัก พัก จึง ตัด สิ น ใจ
อาบน ้าเพื่อความสบายตัว ถึงเธอจะไม่มีเสื ้อผ้ าให้ เปลี่ยนก็ไม่ใช่ปัญหา
เพราะอินทิราทิ ้งเสื ้อผ้ าไว้ ที่คอนโดมิเนียมของพี่ชายหลายชุด เมื่ออาบน ้า
แต่ง ตัวเรี ยบร้ อยหญิ ง สาวเดิน กลับมาดู เ พื่ อ นและเห็น ว่า ยัง ไม่ตื่ น จึง
ตัดสินใจเดินออกจากห้ องนอนไปยังห้ องนัง่ เล่น ตังใจว่
้ าจะชงกาแฟดื่ม
ระหว่างรอคนอื่น ๆ ตื่น แต่ดเู หมือนจะมีคนตื่นก่อนเธอเสียอีก
“ตื่นแล้ วหรื อ” ชายหนุ่มที่เดินออกมาจากห้ องนอนในตอนที่เธอ
เดินออกไปพอดีทกั ขึ ้น เขาอยู่ในชุดสาหรับออกไปทางาน บนแขนขวามี
เสื ้อนอกพาดอยู่
“ค่ะ พี่อิฐจะไปทางานหรื อคะนัน่ หายแล้ วหรื อคะ”
“หายแล้ วล่ะ เมื่อวานนอนซะเยอะ ขอบคุณนะที่มาดูแลพี่ ” ชาย
หนุม่ บอกก่อนจะถามต่อ
“ออกไปหาอะไรกินกันไหม”
“ยายอินยังไม่ตื่นเลยค่ะ”
“ปล่อยให้ นอนเถอะ พี่ ว่าเรากิ น เสร็ จ จนกลับขึน้ มาก็ ยัง ไม่ตื่ น
เลยมังขานั
้ นน่
้ ะ” ชายหนุ่มว่าอย่างรู้จกั ผู้เป็ นน้ องสาวดี บุษราคัมจึงพยัก
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หน้ าตกลงอย่างว่าง่าย โอกาสที่จะได้ อยูก่ บั พี่อิฐสองต่อสองไม่ได้ มีบอ่ ย ๆ
เมื่อมีขึ ้นมาก็ต้องรี บคว้ าไว้
อิศราวางเสื ้อนอกพาดไว้ บนพนักโซฟาแล้ วยื่นมือมาจับจูงคนตัว
เล็กกว่าพาเดินออกจากห้ องตรงไปยังลิฟท์ ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากประตูหน้ า
ห้ องมากนัก ใช้ เวลาไม่นาน ทังสองก็
้
ลงมาเดินจูงมือกันไปตามถนนที่มี
ผู้คนค่อนข้ างขวักไขว่ ส่วนใหญ่เป็ นหนุ่มสาววัยทางานที่ยืนรอรถเมล์อยู่
หนาตา
“กินอะไรดี” ชายหนุ่มถาม ข้ างถนนมีพ่อค้ าแม่ขายอาหารเช้ าอยู่
คราคร่ า ทังร้้ านโจ๊ ก ต้ มเลือดหมู ข้ าวเหนียวหมูปิง้ ไก่ทอด และอาหาร
อื่น ๆ อีกมากมาย
“พี่อิฐเบื่อโจ๊ กหรื อยังคะ” บุษราคัมถาม เมื่อวานเธอก็ซื ้อโจ๊ กมา
ให้ เขาในฐานะคนป่ วย เลยไม่แน่ใจว่าเขาจะอยากรับประทานโจ๊ กเป็ น
อาหารเช้ าอีกหรื อไม่
“พลอยอยากกินโจ๊ กหรื อ พี่กินอะไรก็ได้ เพิ่งกินไปมือ้ เดียวเมื่อ
วาน ไม่เบื่อหรอก” ชายหนุ่มว่าพลางพาหญิงสาวเดินไปจับจองที่นงั่ บน
เก้ าอี ้พลาสติกของร้ านโจ๊ กซึ่งมองเห็นอยู่ไม่ไกล ก่อนที่จะลุกไปสัง่ อาหาร
สาหรับทังสองคน
้
ไม่นานโจ๊ กหมูร้อน ๆ สองชามก็ถกู นามาวางลงตรงหน้ าหนุ่มสาว
ทังสอง
้
เสิร์ฟมาพร้ อมปลาท่องโก๋ตวั เล็ก ๆ บนจานขนาดจิ๋ว กลิ่นขิงซอย
และพริกไทยที่หอมกระทบจมูกทาให้ คนนัง่ รอถึงกับน ้าลายสอ
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“หอมอร่อยจังเลยค่ะ” บุษราคัมว่าหลังจากตักโจ๊ กคาแรกเข้ าปาก
“ถ้ าชอบเดี๋ยวพี่จะพามากินบ่อย ๆ เขาขายช่ วงเช้ ากับเย็น” ชาย
หนุม่ เสนออย่างใจดี ทาให้ คนฟั งฉีกยิ ้มกว้ างอย่างถูกใจ
“พี่อิฐมากินบ่อยหรื อคะ”
“มาบ้ าง แต่จะแวะกินตอนเช้ าก่อนออกไปทางานมากกว่า ” ชาย
หนุ่มว่าก่อนจะยื่นมือตักปาท่องโก๋บนจานเล็กตรงหน้ าใส่ในชามให้ หญิง
สาว
“เอานี่ ปาท่องโก๋เขาอร่อยดี”
“ขอบคุณค่ะ” บุษราคัมพึมพาขอบคุณเบา ๆ รู้สึกอบอุ่นในหัวอก
กับการดูแลเอาใจใส่เล็ก ๆ น้ อย ๆ จากชายหนุม่
“ไม่กินตับหรื อ งันพี
้ ่กินเอง” เขาว่าเมื่อสังเกตเห็นเธอตักตับหมูใน
ชามวางรวมกันไว้ มมุ หนึง่ ก่อนที่จะตักตับเหล่านันมาใส่
้
ชามของตนอย่าง
ไม่รังเกี ยจ เขากระทากริ ยานัน้ ด้ วยท่ าทางสบาย ๆ ราวกับว่าเป็ นเรื่ อง
ปกติที่จะตักอาหารจากชามของกันและกัน มีเพียงเจ้ าของชามเท่านันที
้ ่
หน้ าแดงแล้ วหน้ าแดงอี กกับความสนิทสนมที่ช ายหนุ่มมีให้ หัวใจดวง
น้ อย ๆ ของคนที่รักเขาข้ างเดียวมานานพองโต เขาคงไม่ใจร้ ายกับเธอเมื่อ
ครบกาหนดหนึ่งเดือนที่เธอขอ ไม่อย่างนัน้ เขาคงไม่ให้ ความสนิทสนม
เช่นนี ้ ซึง่ เพิ่มมากขึ ้นกว่าวันแรกมากทีเดียว
“ขอแวะซื อ้ ข้ า วเหนี ย วหมูปิ ง้ ไปฝากยายอิ น หน่อ ยได้ ไ หมคะ”
บุษราคัมถามขณะเดินกลับหลังจากที่จดั การอาหารเช้ ากันเสร็จเรี ยบร้ อย
“เอาสิ” ชายหนุม่ ว่าพลางหยิบกระเป๋ าสตางค์ออกมาจากกระเป๋ า
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กางเกง แล้ วหยิบเงินออกมาเตรี ยมจ่าย
“พลอยซื ้อเองได้ คะ่ พี่อิฐ ไม่กี่บาทเอง” หญิงสาวว่า รู้สึกเกรงใจที่
เขาเป็ นคนจ่ายตลอด ทุกครัง้ ที่อยูก่ บั เขา เธอไม่เคยได้ ใช้ เงินตัวเองซื ้อ
อะไรเลย
“ไม่เป็ นไร เดี๋ยวพี่จะไปทวงกับยายอิน ” ชายหนุ่มว่ายิ ้ม ๆ อย่าง
ล้ อเล่น บุษราคัมคร้ านจะต่อปากต่อคา จึงปล่อยให้ เขาจ่ายเงินแต่โดยดี
หากยื่นมือรับถุงใส่อาหารเองเมื่อแม่ค้ายื่นมาให้
เมื่อได้ อาหารเช้ าสาหรับแม่เพื่อนรักแสนขี ้เซาแล้ ว ทังสองก็
้
เดิน
กลับไปยังคอนโดมิเนียมของชายหนุม่ เมื่อเข้ ามาอยูภ่ ายในห้ อง บุษราคัม
วางถุงข้ าวเหนียวหมูปิง้ ไว้ บนเคาน์เตอร์ ครั วแล้ วเดินเข้ าไปดูอินทิราใน
ห้ องนอน เมื่อเห็นว่าแม่เพื่อนรักยังไม่ตื่น จึงเดินกลับออกมาหาชายหนุม่
“ยายอินยังไม่ตื่นเลยค่ะ”
“พี่ต้องไปทางานแล้ ว พลอยดูทีวีรอยายอินตื่นก็แล้ วกันนะ” ชาย
หนุม่ ว่าพร้ อมกับเดินไปยังโซฟาซึง่ มีเสื ้อนอกของเขาวางพาดอยู่ ชายหนุม่
หยิบเสื ้อขึ ้นมาสวมแล้ วหันไปบอกคนที่ยงั ยืนอยูใ่ นห้ อง
“แล้ ว พี่ จ ะโทร. หานะ” พูด เสร็ จ ก็ ห มุน ตัว เดิน ตรงไปยัง ประตู
ทางออกแล้ วเปิ ดประตูออกไปจากห้ องโดยไม่รอฟั งคาตอบ แต่เขาคงจะ
เห็นล่ะว่าคนฟั งมีรอยยิ ้มประดับใบหน้ าอย่างมีความสุขเพียงใด
พูดเหมือนคนเป็ นแฟนกันเลย บุษราคัมคิดใจในอย่างมีความสุข
ใบหน้ าประดับรอยยิ ้มกว้ างอย่างห้ ามตัวเองไม่ได้
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พี่อิฐโคตรน่ารัก!!!
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๑๔
“พี่ อิ ฐ น้ า ... พาอิ น ไปเที่ ย วหน่อ ย” น้ อ งสาวที่ ร บเร้ าอย่า งน่ า
ราคาญทาให้ อิศราถอนหายใจอย่างเหนื่อยหน่าย เพราะตามใจกันมา
ตังแต่
้ เด็ก ยายน้ องสาวเขาถึงได้ ไม่เข้ าใจคาปฏิเสธ และรบเร้ าจนกว่าเขา
หรื อบิดามารดาจะยอมตามใจทุกคราวไป
ทุ ก คนในบ้ านก าลั ง นั่ ง คุ ย กั น อยู่ ใ นห้ องนั่ ง เล่ น หลั ง จาก
รับประทานอาหารเย็นเสร็ จแล้ ว ซึ่งจะเป็ นเช่นนี ้ในทุกครัง้ ที่เขากลับมา
นอนค้ างที่บ้านในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ โดยจะกลับมาในคืนวันศุกร์ แล้ ว
กลับไปนอนที่ คอนโดมิ เ นี ยมใจกลางเมื องใกล้ บริ ษัทในคืนวันอาทิ ต ย์
นอกจากสัปดาห์ที่เขาท่องราตรี กับภูมิเพื่อนสนิท แล้ วดึ กดื่นเกินกว่าจะ
กลับมารบกวนคนที่บ้าน
เขาควรจะได้ พักผ่อนและพูดคุยกับบิดามารดาอย่างสบายใจ
หากไม่เป็ นเพราะแม่น้องสาวบังเกิดเกล้ าเกิดอยากจะไปเที่ยวขึ ้นมา แล้ ว
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จะเป็ นใครไปได้ ที่จะต้ องพาไปหากไม่ใช่เขา ซึง่ ยายตัวดีก็รบเร้ าตังแต่
้ เขา
ก้ าวขาเข้ าบ้ าน จนบัดนี ้ผ่านไปหลายชัว่ โมงก็ยงั ไม่หยุด ซึ่งเขาคิดว่ากว่า
จะหยุดก็ตอ่ เมื่อเขาตอบตกลงแล้ วนัน่ เอง
“อิฐพาน้ องไปหน่อยเถอะลูก ตังแต่
้ เรี ยนจบก็ยงั ไม่ได้ ไปไหนเลย
นี่” ผู้เป็ นมารดาพูดขึ ้นหลังจากที่นงั่ ดูสองพี่น้องมานาน อิศราถึงกับกลอก
ตา เดาไม่ผิ ดจริ ง ๆ ถึง เขาไม่ยอม มารดาก็ ยอมอยู่ดี ยิ่ง เห็นยายตัวดี
หัวเราะคิกคักถูกใจ อีกทังซบใบหน้
้
าลงบนตักมารดาอย่างออดอ้ อนเขา
ยิ่งหมัน่ ไส้ แต่ก็ทาอะไรไม่ได้
“ผมขอดูงานก่อนนะครับแม่” ชายหนุ่มแบ่งรับแบ่งสู้ หากผู้เป็ น
น้ องสาวไม่ยอม
“พี่อิฐตกลงมาเลยค่ะ อินจะได้ ไปบอกยายพลอย”
“พลอยไปด้ วยหรื อ” ชายหนุม่ ถาม
“ค่ะ ถ้ าพี่อิฐไม่ตกลง อินจะไปกับพลอยสองคน... นะคะแม่” ท้ าย
ประโยคหันมาบอกมารดา ก่อนที่จะยิ ้มในหน้ าเมื่อผู้เป็ นมารดาหันไปหา
พี่ชาย
“จะปล่อยน้ องไปกันสองคนได้ ยงั ไง อิฐพาน้ องไปหน่อยก็แล้ วกัน
ให้ ตดิ เสาร์ – อาทิตย์ จะได้ ไม่ต้องหยุดงานหลายวัน”
“ครับแม่” เขาจะพูดอะไรได้ มากไปกว่านันเล่
้ า
เสียงเคาะประตูอย่างเร่ งเร้ าราวกับเกิดเรื่ องปลุกบุษราคัมให้ ตื่น
ขึน้ หญิ งสาวหันไปมองนาฬิกาตังโต๊
้ ะที่ วางอยู่บนโต๊ ะหัวเตียงแล้ วต้ อง
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ขมวดคิ ้ว ใครมาเคาะประตู มารดาก็ไปทางานแล้ วนี่นา แต่คนเคาะก็ไม่
ปล่อยให้ หญิงสาวสงสัยอยู่นาน เพราะเสียงเจื ้อยแจ้ วที่ส่งเข้ ามานัน้ บ่ง
บอกผู้เป็ นเจ้ าของได้ เป็ นอย่างดี
อินทิรา...
“แกจะเคาะจนชาวบ้ า นตื่ นทัง้ ซอยเลยหรื อไง” บุษราคัม ถาม
ประชดขณะเปิ ดประตูให้ คนที่อยูภ่ ายนอกเข้ ามา
“ใครจะตื่น คนอื่น ๆ ตื่นกันไปถึงไหน ๆ แล้ ว มีแกนี่ละ่ มังนอนกิ
้
น
บ้ า นกิ น เมื อ งอยู่ ค นเดี ย ว” คนถู ก ประชดตอกกลับ อย่ า งไม่ ย อมแพ้
บุษราคัมทาได้ เพียงส่ายหน้ า ก่อนจะเดินนาแขกยามเช้ าตรงไปยังเตียง
นอน หญิงสาวเอนตัวลงนอนหลับตาทันทีที่ถึงเตียง
“เฮ้ ย ลุกขึ ้นมาคุยกันก่อน” อินทิราโวยวาย เดี๋ยวไม่บอกข่าวดีเลย
นี่ คนอุตส่าห์แหกขี ้ตามาหาแต่เช้ า
“คุยอะไร ง่วง จะนอน เดี๋ยวค่อยคุย” บุษราคัมว่าพลางดึงหมอน
ขึ ้นมาปิ ดใบหน้ า ไม่สนใจคนรบกวนที่พยายามจะดึงหมอนออกจากหน้ า
เธอ
“ถ้ าแกไม่ลุกมาคุยกันนะ ฉันจะกลับ แล้ วแกจะเสียใจ” น ้าเสียง
เง้ างอดของเพื่อนรักทาให้ บษุ ราคัมยอมแพ้ ในที่สุด หญิงสาวลุกขึ ้นนัง่ พิง
หัวเตียงทัง้ ๆ ที่ยงั หาวหวอด
“มีอะไรก็วา่ มา”
“แกไม่สนใจ ฉันไม่บอกก็ได้ แค่นี ้นะ กลับล่ะ” คนที่คดิ ว่าตัวเอง
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กาลังเป็ นต่อเริ่ มจะเล่นตัว แต่กลับไม่ใช่อย่างที่คิด เมื่อคนฟั งไม่ได้ มีทีท่า
ว่าจะง้ อ
“ตามใจ ไม่บอกก็ไม่บอก นอนล่ะงัน”
้ บุษราคัมว่าพลางเอนตัวลง
นอนบนเตี ย งอี ก ครั ง้ แล้ ว ก็ ต้ อ งแอบยิ ม้ เมื่ อ คนที่ เ พิ่ ง บอกว่า จะกลับ
กระโดดขึ ้นมาบนเตียงแล้ วคว้ าตัวเธอให้ หนั หน้ าไปหาตนเอง
“พอเลย หัน หน้ า มานี่ แหกตาตื่ น แล้ ว ไปอาบน า้ แต่ง ตัว เลย
ออกไปชอปปิ ง้ กัน”
“แค่นี ้นะเรื่ องที่ทาให้ แกมากวนฉันแต่เช้ า ชวนไปชอปปิ ง้ นี่นะ”
“บ้ า ไม่ใช่ แค่เกี่ยว ๆ กันนิดหน่อย ส่วนเรื่ องจริง ๆ คือ พี่อิฐจะพา
เราไปเที่ยว!” อินทิราว่าด้ วยนา้ เสียงตื่นเต้ น ซึ่งคราวนี ้เรี ยกความสนใจ
จากคนขี ้เซาได้ ทนั ที
“แกว่าอะไรนะ พี่อิฐจะพาเรา... แกกับฉันหรื อ ไปเที่ยวไหน”
“แหม พอได้ ยินชื่อพี่อิฐละถามยาวเป็ นชุดเชียวนะยะ” อินทิรา
เหน็บ เมื่อตะกี๊ยงั ทาเป็ นง่วงอยู่เลย พอได้ ยินชื่อผู้ชายเท่านันล่
้ ะ ตาสว่าง!
“แกก็ร้ ู ถ้ าอะไรที่เกี่ยวกับพี่อิฐสาคัญสาหรับฉันหมดแหละ ว่าแต่
ทาไมอยู่ ๆ พี่อิฐถึงจะพาไปเที่ยวล่ะ”
“ก็ไม่อยู่ ๆ น่ะสิ ฝี มืออินทิราต่างหาก ฉันรบเร้ าจนพี่อิฐยอมเอง
แหละ” อินทิราว่าพลางหัวเราะคิกคักก่อนอธิบาย
“ก็แกกับพี่อิฐน่ะดู ๆ กันมาจะสามอาทิตย์อยู่แล้ ว ไม่เห็นมีอะไร
คื บ หน้ า ฉัน เลยคิด ว่า ถ้ า ได้ ไ ปเที่ ย วด้ ว ยกัน ในบรรยากาศโรแมนติ ก
อาจจะทาให้ พี่อิฐเสร็ จแกได้ ไง” คาพูดสุดห่ามของเพื่อนทาให้ คนฟั งหน้ า
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ร้ อนวูบ อดคิดถึงพฤติกรรมของชายหนุ่มในตอนที่อยู่กับเธอสองต่อสอง
ไม่ได้ แม้ จะไม่ได้ มีจูบแรกอย่างที่ยายอินต้ องการ แต่พี่อิฐก็ไม่ได้ ทาตัว
เป็ นพระอิฐพระปูนกับเธอสักเท่าไร จะว่าไม่มีอะไรคืบหน้ าก็คงไม่ใช่ แต่
เพราะยายอินไม่ร้ ู ถึงได้ หาทางกระชับความสัมพันธ์ให้ เช่นนี ้
“แล้ วจะไปที่ไหนกันหรื อ”
“ยังไม่คิดเลย แกว่าไปไหนดี... ไปเสม็ดดีมะ เขาว่าเสม็ด... เสร็ จ
ทุกราย” เจ้ าแม่ 18+ ถามพลางหัวเราะคิกคักอย่างชอบใจกับความคิด
ของตน หากคนฟั งกลับส่ายหน้ า
“ไปจนเบื่อแล้ วเสม็ดน่ะ คิดอะไรไม่ออกก็เสม็ด”
“อ้ าว งัน้ ช่วยกันคิด หาที่ที่ไม่ไกลมากเพราะพี่ อิฐไปนานไม่ไ ด้
อาจจะหยุด งานวัน สองวัน ติ ด กับ เสาร์ – อาทิ ต ย์ ” เมื่ อ ได้ ยิ น เช่ น นัน้
บุษราคัมนิ่งคิดสักพัก ก่อนจะถาม
“งัน้ ไปเกาะล้ านไหม ฉันเคยเห็นรู ปในเฟซ สวยมากเลย ไม่ไกล
ด้ วย แค่พทั ยานี่เอง”
“เกาะล้ านหรื อ อืม น่าสนใจ เคยได้ ยินเหมือนกันว่าสวย”
“งันก็
้ ตกลงว่าเกาะล้ านละกันเนอะ”
“อื อ เดี๋ ย วฉั น โทร. บอกพี่ อิ ฐ ก่ อ นนะ” อิ น ทิ ร าว่ า พลางหยิ บ
โทรศัพท์ออกมาจากกระเป๋ ากางเกงเพื่อโทร. หาพี่ชาย รอสายอยูไ่ ม่นานก็
ได้ ยินเสียงพี่ชายส่งมาตามสาย หญิงสาวจึงบอกข่าวเสียงเจื ้อยแจ้ ว
“พี่อิฐ อินกับยายพลอยตกลงจะไปเกาะล้ านกันนะคะ” ตอบแล้ ว
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ก็เงียบฟั งเสียงปลายสาย ก่อนจะโต้ ตอบอีกสองสามประโยค เรี ยบร้ อยก็
วางสายแล้ วหันมาบอกเพื่อน
“เรี ยบร้ อย พี่อิฐบอกว่าจะให้ เลขา ฯ จองห้ องพักให้ ออกเดินทาง
เช้ าวันศุกร์ พักสองคืน กลับวันอาทิตย์”
“เรารบกวนพี่อิฐมากเกินไปหรื อเปล่าอิน ทังต้
้ องหยุดงานวันศุกร์
แล้ วกลับมาวันอาทิตย์ ยังไม่ได้ พกั ก็ต้องไปทางานวันจันทร์ แล้ ว”
“ฉันรู้ นะว่าแกรักพี่อิฐมาก ไม่อยากให้ เหนื่อย แต่นี่เป็ นโอกาสที่
แกจะได้ เคลมพี่อิฐ ซึ่งฉันอุตส่าห์จดั ให้ แก แกจะมาเรื่ องมากทาไม” อินทิ
ราว่าอย่างขัดใจ แทนที่จะยินดีที่จะได้ ไปเที่ยวกับพี่อิฐ ยายพลอยกลับมา
ห่วงกลัวพี่อิฐจะเหนื่อยอยูไ่ ด้
“ก็ไม่ได้ เรื่ องมาก... ขอบคุณนะที่จดั ให้ ” บุษราคัมพูดเสียงอ่อน
หากดวงตาเป็ นประกาย แค่คิดว่าจะได้ ไปเที่ยวกับพี่อิฐ แถมค้ างคืนกัน
ด้ วย เธอก็ตื่นเต้ นจนแทบลืมหายใจแล้ ว มันจะเป็ นอย่างไรนะ พี่อิฐจะลืม
ตัว แสดงความรักกับเธออย่างที่ยายอินคาดหวังหรื อเปล่านะ
“เฮ้ ย! ตื่น ๆ แหม พูดถึงพี่อิฐแล้ วฝันหวานเชียวนะยะ” อินทิราจิก
กัดเล็กน้ อยเมื่อเห็นเพื่อนรักทาท่าราวกับหลุดเข้ าไปในภวังค์ บุษราคัมจึง
ค้ อนแต่พองาม ก่อนจะลุกขึ ้นจากเตียง
“ฉันไปอาบน ้าดีกว่า แกลงไปบอกป้าสมรตังโต๊
้ ะรอหน่อยสิ” หญิง
สาวหมายถึงแม่บ้านที่ดแู ลเรื่ องภายในบ้ านทุกอย่างให้ กับครอบครัวของ
เธอ เพราะบิดามารดาทางานนอกบ้ านด้ วยกันทังคู
้ จ่ งึ มีปา้ สมรนี่ละ่ ที่คอย
ดูแลเธอแทน
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หลังจากรับประทานอาหารเช้ าซึง่ อินทิราก็ไม่ปฏิเสธที่จะร่วมโต๊ ะ
สองสาวออกจากบ้ านไปหาซือ้ ของอย่างที่ตงใจ
ั ้ ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็ นการ
เตรี ยมการสาหรับไปเที่ยวในช่วงสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี ้ และสิ่งสาคัญที่สดุ ที่
อินทิราต้ องการจัดการให้ เรี ยบร้ อยและถูกใจตนที่สุดคือชุดว่ายนา้ ของ
บุษราคัม
“โป๊ มาก!” คนเรี ยบร้ อยโอดทันทีที่ลองชุดว่ายน ้าแบบบิกินี่สองชิ ้น
สีแดงสด ชิ ้นบนคล้ ายชันในไร้
้
สาย มีตะขอติดด้ านหลัง ส่วนชิ ้นล่างก็เว้ า
สูงจนแทบจะปิ ดอะไรไม่มิด
“เขาเรี ยกเซ็ กซี่ ย่ะ โป๊ อะไร” อินทิราโต้ พอใจกับภาพที่ เห็นอยู่
ตรงหน้ า บุษราคัมมีผิวที่ขาวเนียน เมื่ออยู่ในชุดว่ายน ้าสีแดงสด ยิ่งช่วย
ส่งให้ ผิวดูผ่องมากยิ่งขึ ้น หน้ าอกขนาดมหึมากว่าสาว ๆ ทัว่ ไปดูอิ่มเต็ม
ภายในชุดว่ายน ้าชิ ้นบนน่ามอง
แต่งแบบนี ้เล่นน ้ากับพี่อิฐแล้ วจะไม่หื่นแตกก็ให้ มนั รู้ไปสิ!
“ฉันไม่กล้ าใส่หรอกอิน มันโป๊ เกินไป”
“ไม่โป๊ เอาแบบนี ้เลย เอาสองชุด สีดากับสีแดง” อินทิราว่าอย่าง
เจ้ ากี ้เจ้ าการ
“แล้ วแกล่ะ ถ้ าจะให้ ฉนั เอาแบบนี ้ แกก็ต้องเอาเหมือนกัน แบบโป๊ ๆ
เนี่ย ดูซิจะกล้ าใส่หรื อเปล่า”
“เฮ้ ย ฉันนมเล็ก ใส่ไม่สวย” อินทิราที่ร้ ูแก่ใจดีวา่ ชุดที่เลือกให้
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เพื่อนนัน้ สุดแสนจะโป๊ รี บปฏิเ สธทันที ที่ร้ ู ว่าอาจจะต้ องใส่ชุดที่ ว่า แต่ดู
เหมือนบุษราคัมจะไม่ยอมให้ รอดตัวไปง่าย ๆ
“แกไม่ใส่ฉนั ก็ไม่ใส่” เมื่อเจอคาขาดเช่นนัน้ คนนมเล็กก็จาใจต้ อง
ซื ้อชุดว่ายน ้าสุดเซ็กซี่แบบที่เลือกให้ แม่เพื่อนรัก โดยตังใจว่
้ าจะไม่ยอมใส่
ให้ ใครเห็นเด็ดขาด เธอไม่ต้องใส่เพื่อให้ ใครหื่นแตกเหมือนยายพลอยนี่
เมื่อตกลงกันได้ สองสาวก็เดินออกจากร้ านขายชุดว่ายน ้าพร้ อม
กับได้ ชดุ ว่ายน ้าสุดเซ็กซี่กนั คนละสองชุด เสร็จแล้ วจึงเดินหาซื ้อของอย่าง
อื่นที่จาเป็ นอีก จนเมื่อได้ ของครบแล้ วจึงพากันเอาไปเก็บในรถ
ขณะกาลัง จัดถุง ชอปปิ ง้ ที่ ซื อ้ มามากมายใส่ท้า ยรถอยู่นั่น เอง
อินทิราก็ถาม
“ใกล้ เที่ ย งแล้ ว ไปกิ น ข้ าวกลางวั น กั บ พี่ อิ ฐ ดี ไ หม ” ด้ วย
ห้ างสรรพสินค้ าที่ทงั ้ สองเข้ ามาจับจ่ายซื ้อของนี ้อยู่ไม่ห่างจากที่ทางาน
ของชายหนุม่ มากนัก บุษราคัมยิ ้มกว้ างและพยักหน้ าเห็นด้ วยในทันที
สองสาวจอดรถทิ ้งไว้ ยงั ลานจอดรถของห้ างสรรพสินค้ า จากนัน้
เดินไปใช้ บริการรถไฟฟ้าซึง่ เดินทางเพียงสถานีเดียวก็ถึงที่ทางานของชาย
หนุ่ม ในตอนที่ไปถึงนัน้ อิศรากาลังเดินออกจากตึกเพื่อไปรั บประทาน
อาหารกลางวันพอดี เพราะอินทิราโทร. แจ้ ง แล้ วว่าจะมารั บประทาน
อาหารกลางวันด้ วย หากชายหนุม่ กลับไม่ได้ เดินมาคนเดียวอย่างที่คิด
“พี่ ภูมิ ...” อินทิราพึม พ าเรี ยกชื่ อชายหนุ่มที่ เดินเคียงกันมากับ
พี่ชายด้ วยไม่คดิ ว่าจะเจอเขาที่นี่
อิศราพาคนทังหมดไปรั
้
บประทานอาหารยังห้ องอาหารของ
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โรงแรมใกล้ ๆ และในบทสนทนาระหว่ างรั บประทานอาหารกันนั่นเอง
อินทิราก็ได้ ร้ ูวา่
ทริ ปกระชับสัมพันธ์ พี่ชายกับเพื่ อนสนิทที่เธอจัดการ... มีพี่ภูมิ
เป็ นติง่ เพิ่มมาอีกแล้ ว!!!
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๑๕
ในที่สดุ วันเดินทางไปเกาะล้ านก็มาถึง บุษราคัมตื่นมาเตรี ยมตัว
แต่เช้ าเพราะพี่อิฐต้ องการไปให้ ถึงเร็ ว ๆ จะได้ มีเวลาพักผ่อนทังวั
้ น เขาให้
เลขานุการจองห้ องพักตังแต่
้ คืนก่อนหน้ า จึงสามารถเช็คอินเข้ าที่พักได้
ทันทีที่ไปถึงในตอนสาย ซึ่งหญิงสาวก็ไม่ได้ มีปัญหาอะไรอยู่แล้ ว ต่อให้
ต้ องตื่นตังแต่
้ ตีสี่เธอก็ไม่มีปัญหา ถ้ าจะได้ เดินทางไปเที่ยวกับพี่อิฐ
กระเป๋ าเสื อ้ ผ้ า ถูก จัด ไว้ ตัง้ แต่เ มื่ อ คื น เช้ า นี เ้ ธอจึง เพี ย งตื่ น มา
อาบนา้ แต่งตัว ลงไปรับประทานอาหารเช้ า แล้ วนั่งรอสองพี่น้องอยู่ใน
ห้ องนัง่ เล่นพร้ อมกระเป๋ าเดินทาง เมื่อถึงเวลาที่นดั ไว้ ก็มองเห็นรถยนต์
ของชายหนุ่มเลี ้ยวเข้ ามาจอดในบ้ าน บุษราคัมถือกระเป๋ าเดินตรงไปยัง
รถที่ เ พิ่ง จอดสนิท แล้ วก็ ต้องแปลกใจ เมื่ อไม่มี อินทิราติดตามมาด้ ว ย
อย่างที่คดิ
“อ้ าว ยายอินล่ะคะพี่อิฐ”
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“อินไปกับภูมิ พลอยไปกับพี่”
“ไปกันคนละคันหรื อคะ”
“อืม ภูมิไม่อยากนัง่ รถไปกับพี่ มารับยายอินออกไปแล้ ว มาสิ ขึ ้น
รถ” ชายหนุม่ ว่าพร้ อมกับยื่นมือมารับกระเป๋ าเดินทางจากมือเธอแล้ วเดิน
อ้ อมไปท้ ายรถเพื่อเก็บในกระโปรงหลัง บุษราคัมจึงก้ าวขึน้ ไปนั่ง ในรถ
อย่างว่าง่าย แม้ จะขัดเขินที่จะได้ เดินทางกับชายหนุ่มเพียงลาพัง แต่ก็
พอใจที่จะได้ ใช้ เวลาด้ วยกันไปตลอดการเดินทางชัว่ โมงกว่า ๆ กว่าจะถึง
พัทยา หญิงสาวคิดว่านี่คงเป็ นแผนการเปิ ดโอกาสให้ เธอของยายอิน โดย
ไม่ได้ ร้ ูเลยว่าแม่เพื่อนรักก็ไม่มีทางเลือกเหมือนกัน...
อิศราพารถขึ ้นทางด่วนมุ่งหน้ าถนนบางนา – ตราด ซึ่งเป็ นถนน
สายตะวันออก โดยมี จุดหมายอยู่ที่พัทยาใต้ อันเป็ นที่ตงั ้ ของท่าเรื อไป
เกาะล้ าน ตังใจไว้
้ วา่ จะขับรถยาวรวดเดียวโดยไม่แวะที่ใด
เพี ยงชั่วโมงกว่า ๆ รถยนต์ของชายหนุ่ม ก็ นาคนทัง้ สองมาถึ ง
พัทยาจนได้ อิศราขับรถตรงไปยังท่าเรื อแหลมบาลี ฮาย ซึ่ง เป็ นท่าเรื อ
ให้ บริการรับส่งผู้โดยสายไปยังเกาะล้ าน จุดหมายปลายทางในวันนี ้
เมื่อไปถึงท่าเรื อนันเป็
้ นเวลาเกื อบเก้ านาฬิกา ซึ่งทาให้ พลาดเรื อ
เที่ยวแรกที่ออกเดินทางในเวลาเจ็ดนาฬิกา และยังเหลือเวลาอีกชั่วโมง
กว่าจึงจะถึงเวลาออกเดินทางของเรื อเที่ยวต่อไปในเวลาสิบนาฬิกา อิศรา
หยิบโทรศัพท์มือถือขึ ้นมากดหมายเลขหาเพื่อนสนิทที่ยงั มาไม่ถึงท่าเรื อ
อย่างที่นดั กันไว้
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“ถึงไหนแล้ ว ” ชายหนุ่มถามไปตามสายเมื่อได้ ยินเสียงตอบรั บ
จากปลายสาย
“หาอะไรกินอยูพ่ ทั ยา” ภูมิตอบมาด้ วยน ้าเสียงไม่ทกุ ข์ร้อน
“ไอ้ ภูมิ! เอ็งบอกข้ าให้ มาเจอกันที่ท่าเรื อ แล้ วเอ็งหาอะไรกินอยู่
พัทยาสบายใจเฉิบนี่นะ” ชายหนุม่ ถามอย่างไม่อยากจะเชื่อ
“ก็กว่าเรื อจะออกก็สิบโมง นายจะรี บไปท่าเรื อทาไมเล่า” ภูมิถาม
กลับอย่างไม่อยากจะเชื่อเช่นกัน ไอ้ อิฐมันไม่นา่ จะโง่ขนาดนี ้นะ
“ก็นดั กันท่าเรื อ ก็มาท่าเรื อสิวะ” อิศราพูดอย่างฉุน ๆ
“เออ พาน้ องพลอยไปหาอะไรกินก่อนไป เหลือเวลาอีกตังชั
้ ว่ โมง
กว่า พอใกล้ สิ บโมงค่อ ยเจอกัน แค่นีน้ ะเว้ ย ขัดความสุข จริ ง ๆ” ท้ า ย
ประโยคภูมิบน่ มาตามสาย อิศราถึงกับส่ายศีรษะ นิสยั แบบนี ้ไม่สนับสนุน
ดีไ หมนะ ชายหนุ่ม คิด ในใจอย่างฉุนไอ้ เ พื่ อนรั ก หากไม่ติด ว่า สัญ ญิ ง
สัญญากันดิบดี เขาจะกลับคาเสียให้ เข็ด
“พี่ภูมิกับยายอินยังมาไม่ถึงหรื อคะ” บุษราคัมถามคนที่เพิ่งเก็บ
โทรศัพท์มือถือเข้ ากระเป๋ าด้ วยท่าทางหัวเสีย
“ถึงแล้ ว แวะกินอะไรที่พทั ยา กว่าเรื อจะออกก็สิบโมง ไปหาอะไร
กินกันบ้ างดีกว่าเรา”
“ไปสิคะ แต่พลอยยังไม่หิว ขอไม่กินอะไรนะ”
“อ้ าว งัน้ หรื อ งัน้ ก็ไปนัง่ ร้ านกาแฟกันดีกว่า ” ชายหนุ่มตัดสินใจ
เพราะจริ ง ๆ แล้ วเขาก็ไม่ได้ หิวอะไร ก็รับประทานอาหารเช้ ามาแล้ วก่อน
ออกจากบ้ าน นี่เพิ่งผ่านมาไม่กี่ชวั่ โมงจะให้ หิวได้ อย่างไร
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อิศราจับจูงหญิ งสาวพาเดินกลับไปยังรถยนต์ที่จอดอยู่ในลาน
จอดรถของท่าเรื อ จากนันขั
้ บเลยท่าเรื อไปหน่อยก็ถึงห้ างสรรพสินค้ า ซึง่ มี
ร้ านกาแฟสัญชาติอเมริกนั ตังอยู
้ ่
สองหนุม่ สาวเข้ าไปสัง่ กาแฟพร้ อมขนม แล้ วนัง่ ดื่มกินจนเกือบถึง
เวลาเรื อออกจึงได้ กลับมาที่รถอีกครัง้ ชายหนุ่มนารถไปจอดยังอาคาร
จอดรถของห้ างสรรพสินค้ าซึ่งมีบริ การรับฝากรถแบบค้ า งคืน จึงจัดการ
ฝากไว้ สองคืนที่พกั อยู่บนเกาะ แล้ วหิ ้วกระเป๋ าเดินทางสองใบทังของตน
้
และของหญิงสาวเดินกลับไปยังท่าเรื อ ซึ่งตังอยู
้ ่ไม่ห่างกันนัก เมื่อเดินไป
ถึงท่าเรื อก็พบกับภูมิและอินทิรานัง่ รออยูแ่ ล้ ว
“ไอ้ อิฐ ไปไหนมาวะ” ภูมิทกั ทันทีที่เห็นสองหนุม่ สาวเดินเข้ ามายัง
ศาลาท่าเรื อ
“ก็ไปหาอะไรกินอย่างนายไง” อิศราตอบด้ วยท่าทางไม่ทุกข์ร้อน
ก่อนจะถามต่อ “ซื ้อตัว๋ ยัง”
“เรี ยบร้ อย” ผู้เป็ นเพื่อนตอบพร้ อมกับยื่นตัว๋ ให้ เขาสองใบ แล้ ว
ถามเหมือนเพิ่งนึกได้
“เออ นายจอดรถที่ไหนวะ”
“บาลีฮาย พลาซ่า นายล่ะ”
“ลานจอดรถของท่าเรื อ”
“เราไปกันตังสองคื
้
นนะ จอดทิ ้งไว้ นี่จะปลอดภัยหรื อเปล่า ” ชาย
หนุม่ ท้ วง ซึง่ ทาให้ คนเป็ นเพื่อนเริ่มมีสีหน้ ากังวล
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“เออ นัน่ สิ เอาไงดีวะ”
“เอาไปจอดที่เดียวกับฉันไป เหลือเวลาอีกสิบห้ านาทีเรื อจะออก
วิ่ง กลับมาให้ ทันละกัน ” ชายหนุ่ม ว่า รู้ สึกสะใจที่ แกล้ ง เพื่ อนได้ อยาก
ปล่อยให้ เขามารอโดยไม่บอกไม่กล่าวว่าจะไม่มาเจอกันตามนัด คราวนี ้ก็
วิ่งแข่งกับเวลาเรื อออกแล้ วกันไอ้ ภมู ิ
“เอาจริ งหรื อ... เออ... เดี๋ยวมางัน้ ” ภูมิตดั สินใจก่อนจะวิ่งไปยัง
รถยนต์ที่จอดอยูห่ น้ าท่าเรื อเพื่อย้ ายไปจอดยังอาคารจอดรถที่เดียวกับอิศ
รา
“สมน ้าหน้ า...” เสียงพึมพาเบา ๆ ของน้ องสาวทาให้ อิศราถึงกับ
หัวเราะขัน ยายอินนี่ไม่กินเส้ นกับไอ้ ภมู ิอย่างไรก็อย่างนัน้ เขาอยากรู้จริ ง
ๆ ว่าสองคนนี ้จะเป็ นอย่างไรต่อไป
“ไปกันเถอะ” ชายหนุ่มกล่าวชวนหญิงสาวทังสอง
้
ก่อนจะยื่นมือ
ไปหยิบกระเป๋ าเดินทางของภูมิที่วางอยู่บนพื ้นขึ ้นมาถือ แล้ วเดินตามสอง
สาวลงเรื อ
หลัง จากได้ ที่ นั่ง เรี ย บร้ อยและรอเรื อ ออกสัก พัก ภูมิ ก็ ก ระหื ด
กระหอบตามมา ชายหนุ่มยื่นมือมาคว้ าแขนอินทิราแล้ วกระซิบกระซาบ
บางอย่าง ก่อนที่หญิงสาวจะลุกขึ ้นจากที่นงั่ แล้ วเดินไปนัง่ คูก่ บั เขายังที่นงั่
แถวหลัง บุษราคัมรู้สึกแปลกใจกับท่าทางของคนทังสอง
้
หากเมื่อเหลือบ
สายตามองชายหนุ่มที่นงั่ เคียงกับเธอ เขาไม่มีทีท่าอะไรกับการที่พี่ภูมิพา
ยายอินไปนัง่ อีกแถว หญิงสาวจึงไม่ได้ พดู อะไร บางทียายอินอาจจะเปิ ด
โอกาสให้ เธอกับพี่อิฐอย่างที่เคยกระมัง
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รอไม่นานเรื อก็เคลื่อนออกจากท่า บุษราคัมมองผืนนา้ สี นา้ เงิน
เข้ มตรงหน้ าอย่างตื่นตาตื่นใจ แต่หลังจากที่เรื อเริ่ มออกเดินทางสักพัก
หญิงสาวก็ร้ ูสกึ แปลก ๆ และดูเหมือนชายหนุม่ ที่นงั่ อยูข่ ้ าง ๆ จะสังเกต
เห็น
“พลอยเป็ นอะไรหรื อเปล่า หน้ าซีดเชียว”
“พี่อิฐ... พลอยรู้สกึ แปลก ๆ ค่ะ... เวียนหัว... จะอ้ วก”
“อ้ าว เมาเรื อล่ะสิ” ชายหนุม่ พึมพา เขาก้ มลงมองใบหน้ าซีดเซียว
ของหญิงสาวแล้ วถามด้ วยน ้าเสียงเป็ นห่วงเป็ นใย
“ลุกไหวไหม พี่จะพาออกไปรับลม” เมื่อเห็นหญิงสาวพยักหน้ า
เขาจึง ประคองคนเมาเรื อ ให้ ลุก ขึน้ ก่ อ นจะหัน ไปบอกสองคนที่ นั่ง อยู่
ด้ านหลัง
“พลอยเมาเรื อ เดี๋ยวพี่จะพาออกไปรั บลมด้ านนอก” เขาบอกกับ
น้ องสาวก่อนจะประคองบุษราคัมให้ เดินไปตามทางเดินระหว่างแถวที่นงั่
มุ่งตรงสู่ด้านข้ างลาเรื อซึ่งอากาศถ่ายเทกว่า และหวังว่าจะช่วยให้ หญิง
สาวรู้สกึ ดีขึ ้น
เมื่อออกมาจากตัวเรื อได้ ชายหนุ่มพาหญิงสาวยืนเกาะระเบียง
เรื อ ลมทะเลที่พดั ผ่านค่อนข้ างแรงทาเอาผมยาวของบุษราคัมปลิวสยาย
ชายหนุม่ จึงจับรวบไว้ ก่อนจะก้ มลงถาม
“พลอยมียางรัดผมหรื อเปล่า”
“อยูใ่ นกระเป๋ าค่ะ” หญิงสาวตอบเสียงระโหย แม้ จะรู้สกึ ดีขึ ้นกว่า
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ตอนอยู่ในเรื อ แต่เธอก็ยงั รู้ สึกหัวหมุนติ ้ว อาการผะอืดผะอมไม่จางหาย
จึงยืนหลับตาอยู่อย่างนัน้ พร้ อม ๆ กับเอียงศีรษะซบอยู่กับอกกว้ างของ
คนข้ าง ๆ หากไม่ร้ ูสึกเมาเรื อจนแทบยืนไม่อยู่ การได้ ยืนซบอกพี่อิฐคงจะ
ทาให้ เธอมีความสุขไม่น้อย
“ไหวไหมพลอย กลับเข้ าไปนอนในเรื อดีกว่าไหม” ชายหนุม่ ถาม
หลังจากที่ยืนรับลมกันสักพัก หญิงสาวยังคงยืนโงนเงน หลับตาพริ ม้ เมื่อ
มองเห็นเธอพยักหน้ าทัง้ ๆ ที่ยงั หลับตา ชายหนุ่มจึงก้ มลงช้ อนอุ้มหญิ ง
สาวไว้ ในวงแขนแล้ วพาเดินกลับเข้ าไปยังที่นงั่ ภายในเรื อ เขาบรรจงวาง
หญิงสาวลงบนเก้ าอี ้ที่นงั่ ก่อนที่จะนัง่ ลงบ้ าง แล้ วประคองร่างที่โงนเงนให้
เอนตัวลงบนตักเขาแล้ วจะก้ มลงกระซิบเสียงอ่อนโยน
“หลับซะนะ อีกไม่นานก็ถึงแล้ ว ” มองเห็นเธอพยักหน้ า หลับตา
พริ ม้ ใบหน้ าขาวซีดจนน่ากลัว แต่เขาก็ทาอะไรไม่ได้ มากไปกว่านี ้ ได้ แต่
ภาวนาให้ เรื อถึงฝั่งเร็ว ๆ
สั ก พั ก ผ้ าขนหนู สี ข าวสะอาดชุ บ น า้ หมาดถู ก ส่ ง มาให้ จาก
ด้ านหลัง ชายหนุ่มหันไปยิ ้มให้ น้องสาว กล่าวขอบคุณเบา ๆ ก่อนจะรับ
ผ้ ามาเช็ดหน้ าเช็ดตาให้ คนที่นอนอยูบ่ นตักเขาอย่างเบามือ
“ยายพลอยเป็ นยังไงบ้ างคะพี่อิฐ” อินทิราถามมาจากด้ านหลัง
หลังจากเวลาผ่านไปครู่ใหญ่ ๆ อิศราก้ มลงมองคนที่ยงั หลับตาพริ ม้ แก้ ม
ใสดูมีสีขึ ้นกว่าเมื่อก่อนหน้ านี ้ ทรวงอกสะท้ อนขึ ้นลงเป็ นจังหวะสม่าเสมอ
จึงหันไปตอบน้ องสาวเสียงไม่ดงั นัก
“น่าจะหลับ... พี่ไม่ร้ ูเลยว่าพลอยเมาเรื อ”
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“อินก็ไม่ร้ ู ปกตินงั่ สปี ดโบทก็ไม่เห็นเป็ นอะไร” ผู้เป็ นน้ องสาวว่า
หญิ งสาวทอดสายตามองเพื่อนที่นอนหลับอยู่บนตักพี่ชายด้ วยสายตา
เป็ นกังวล
“ยายพลอยไม่สบายแบบนี ้จะเที่ยวได้ หรื อเปล่าคะเนี่ย”
“ไม่เป็ นไรหรอก ขึ ้นฝั่งแล้ วพักผ่อนสักพักก็คงหาย” ชายหนุม่
บอกพร้ อมยิ ้มปลอบโยน ก่อนจะหันกลับมาทอดสายตามองคนบนตักอีก
ครัง้
เรื อใช้ เวลาเดินทางราว ๆ 45 นาทีก็มาถึงท่าเรื อบนเกาะ เมื่อเรื อ
เทียบท่าเรี ยบร้ อย อิศราก้ มลงปลุกคนหลับเสียงเบา
“พลอย... ตื่นเถอะ... ถึงแล้ ว ” บุษราคัมตื่นเพราะเสียงเรี ยก หาก
เมื่อลืมตาขึ ้นมาก็พบว่าโลกยังคงหมุนติ ้ว หญิงสาวต้ องหลับตาลงอีกครัง้
รู้สกึ ถึงอาการผะอืดผะอมที่ทาท่าจะขย้ อนออกมาภายนอกอยู่ตลอด
“ลุกไหวไหม” ชายหนุม่ ถาม
“เวียนหัวมากค่ะพี่อิฐ พลอยลืม ตาไม่ได้ เลย” หญิงสาวตอบเสียง
ระโหย น ้าตาไหลออกมาจากหางตาโดยควบคุมไม่ได้ เธอไม่เคยรู้มาก่อน
ว่าอาการเมาเรื อมันแย่มากขนาดนี ้
“ภูมิ จัดการกระเป๋ าให้ หน่อยนะ ฉันจะอุ้มพลอย” ชายหนุม่ หันไป
บอกเพื่อนที่ยืนอยู่ด้านหลัง ภูมิกบั อินทิราเตรี ยมพร้ อมขึ ้นจากเรื อแล้ ว รอ
แค่เพียงบุษราคัมเท่านัน้ เมื่อได้ ยินเช่นนัน้ ภูมิจงึ หยิบกระเป๋ าเดินทางของ
ชายหนุม่ และหญิงสาวที่วางอยูบ่ นพื ้นมาถือเสียเอง
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“นายพาพลอยออกไปก่อน” ภูมิบอก อิศราจึงประคองบุษราคัม
ให้ ลกุ ขึ ้นนัง่ พิงพนักเก้ าอี ้ทัง้ ๆ ที่ยงั หลับตา ก่อนที่ตวั เขาเองจะยืนขึ ้นแล้ ว
ก้ มลงช้ อนอุ้มหญิงสาวขึ ้นมาในวงแขน แล้ วพาเดินไปตามทางเดินมุ่งสู่
ทางออก โดยมีภมู ิและอินทิราเดินตามมาติด ๆ
เมื่อออกจากเรื อโดยสารมายืนบนสะพานท่าเรื อ ภูมิมองหาเรื อ
สปี ดโบทของรี สอร์ ทที่นดั มารับทังสี
้ ่ไปยังที่พกั ที่จองไว้ เมื่อเห็นแล้ วก็จดั –
แจงให้ อิศราพาบุษราคัมลงไปก่อน ก่อนที่ตวั เขาและอินทิราจะเดินตาม
เมื่อนัง่ กันเรี ยบร้ อย เรื อสปี ดโบทก็พาคนทังหมดไปยั
้
งรี สอร์ ทที่พกั ซึ่งใช้
เวลาไม่กี่นาทีก็มาถึงจุดหมาย
อิศราถอนหายใจโล่งอกที่ในที่สดุ ก็มาถึงกันเสียที ชายหนุม่ ขอพา
คนป่ วยเข้ าห้ องพักทันทีระหว่างที่ภูมิกับอินทิราทาหน้ าที่เช็คอิน ซึ่งทางรี
สอร์ ทก็ไม่ขดั ข้ องเมื่อเห็นสภาพของคนในอ้ อมแขนของชายหนุม่
เมื่อเข้ าไปในห้ องพักได้ อิศราวางคนในอ้ อมแขนลงบนเตียงอย่าง
อ่อนโยน เขาก้ มลงบอกคนที่นอนหลับตาพริม้ เบา ๆ
“ถึงแล้ วนะพลอย นอนพักก่อนนะ พี่จะดูแลพลอยเอง”
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๑๖
อิ ศ ราทอดสายตามองคนที่ น อนหลั บ ตาพริ ม้ บนเตี ย งด้ วย
ประกายตาอ่อนโยนที่เจ้ าตัวดูจะไม่ร้ ู ตวั เมื่อเห็นเธอนอนอยู่อย่างหมด
เรี่ ยวหมดแรงเช่นนี ้ ทาให้ ความคิดชายหนุ่มกระหวัดไปถึงตอนที่เขาไม่
สบายและมีเธอดูแลอยู่ไม่ห่าง ไม่คิดว่าเขาจะได้ เป็ นฝ่ ายดูแลเธอในเร็ ว
วันเช่นนี ้ ซึง่ ก็ไม่ได้ ร้ ูสกึ ว่าฝื นความรู้สกึ สักนิดเดียว
ชายหนุ่มเดินไปหยิบผ้ าเช็ดหน้ าในห้ องน ้า ชุบน ้าอุ่น บิดหมาด ๆ
แล้ วเดินกลับมาเช็ดหน้ าเช็ดตาให้ คนบนเตียง ขณะกาลังพิศใบหน้ าซีด
เซียวอยู่นั่นเอง อิศราก็ต้องตกใจ เมื่อคนบนเตียงทะลึ่งพรวด บอกเขา
ละล่าละลักในขณะที่ยกสองมือปิ ดปาก
“พี่อิฐ พลอยจะอ้ วก!” เมื่อได้ ยินเช่นนัน้ อิศราเคลื่อนไหวอย่าง
รวดเร็วไปคว้ าถังขยะที่วางอยู่ในห้ องน ้าแล้ วกลับมาวางรองตรงหน้ าหญิง
สาวอย่างทันเวลา
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บุษราคัมโก่งคออาเจียนจนหมดไส้ หมดพุง โดยมีคนดูแลลูบหลัง
ลูบไหล่อยู่ไม่ห่าง เมื่อหญิงสาวทาท่าว่าอาเจียนเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว ชาย
หนุ่มเอาถังขยะกลับไปวางในห้ องน ้า จากนันเดิ
้ นไปหยิบขวดน ้าเย็นจาก
ตู้เย็นมินิบาร์ ในห้ องแล้ วรินใส่แก้ วให้
“ดื่มน ้าก่อนพลอย เป็ นไงบ้ าง” ชายหนุ่มบอกพร้ อมช่วยประคอง
แก้ วให้ คนบนเตียง บุษราคัมดื่มน ้าจนเกือบหมดแก้ วแล้ วจึงตอบ
“ดีขึ ้นค่ะ” อาการผะอืดผะอมที่ร้ ูสกึ มาตังแต่
้ อยูบ่ นเรื อดูเหมือนจะ
หายไปทันทีที่เธออาเจียนออกมา
“พลอยนอนพักสักนิดนะ ตื่นมาน่าจะหายแล้ วล่ะ” ชายหนุ่มบอก
พร้ อมกับประคองหญิงสาวให้ เอนตัวลงนอนบนเตียงอีกครัง้ ซึง่ บุษราคัมก็
ทาตามอย่างว่าง่าย เพราะแม้ จะรู้สกึ ดีขึ ้นมากหลังจากอาเจียน แต่อาการ
มึน ๆ ศีรษะยังคงอยู่
ไม่นานหลังจากที่หญิงสาวกลับไปนอนอีกครัง้ เสียงเคาะประตูก็
ดังขึ ้น
“เข้ ามา ประตูไม่ได้ ล็อก” อิศราร้ องบอกเพราะคิดว่าน่าจะเป็ น
น้ องสาวกับเพื่อนสนิท ซึ่งอินทิราก็เปิ ดประตูเข้ ามาทันที โดยมีภูมิเดิน
ตามมาติด ๆ
“พลอย เป็ นไงบ้ างแก” หญิงสาวถามเพื่อนที่นอนอยู่บนเตียง ซึ่ง
ลืมตาขึ ้นมาในตอนที่เธอเดินเข้ าไปในห้ อง
“ดีขึ ้นแล้ ว นอนพักแป๊ บนึงคงหาย” คนป่ วยบอกเสียงระโหย ซึ่ง
คนถามก็พยักหน้ าอย่างพอใจ ก่อนจะหันไปหาพี่ชาย
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“อินเอากระเป๋ ามาเก็บน่ะค่ะ พี่อิฐจะไปห้ องตัวเองก่อนไหมคะ”
“ไม่เป็ นไร พี่จะอยูก่ บั พลอยก่อน” ชายหนุม่ ว่า
“งัน้ อินไม่กวนแล้ ว ค่ะ ตามสบาย” ว่าพร้ อม ๆ กับปิ ด ประตูต้ ู
เสื ้อผ้ าหลังจากเก็บกระเป๋ าเดินทางไว้ ในนัน้
“อินจะไปไหน” ผู้เป็ นพี่ชายถาม
“ไปเช่ามอเตอร์ ไซค์” ภูมิซึ่งยืนเงียบ ๆ มาสักพักตอบแทน อิศรา
พยักหน้ ารับรู้ก่อนจะเตือนอย่างเป็ นห่วง
"ขี่กนั ระวัง ๆ ด้ วยล่ะ”
“คร้ าบคุณ พี่ ...” ภูมิ ตอบอย่างล้ อเลี ย น ใจอยากจะพูด ว่า คุณ
พี่เขย หากไม่กลัวไก่ตื่น แล้ วก็อดหัวเราะหึ ๆ ไม่ได้ เมื่อเห็นเพื่อนหันมอง
ด้ วยสายตาเขียวปัด
“ไปล่ะเว้ ย ไม่รบกวนแล้ ว” ภูมิว่าพลางคว้ ามือน้ องสาวของเพื่อน
มาเดินออกจากห้ อง อินทิราหันมายิ ้มแหยให้ พี่ชายพลางแกะมือที่คว้ ามือ
เธอออก แต่เจ้ าของมือกาวก็ไม่ยอมปล่อย และหากคนในห้ องมีตาทิพย์
คงเห็นว่า หลังจากประตูปิดลง นอกจากจะไม่ยอมปล่อยมือแล้ ว ภูมิยงั
วาดแขนเกี่ ยวเอวเจ้ าของมื อให้ เ ดินไปด้ วยกันอย่างสนิทแนบแน่นเสี ย
ด้ วย!
อิศราปล่อยให้ คนบนเตียงนอนพักผ่อน ส่วนตัวเขานัง่ อยูบ่ นโซฟา
เดี่ยวมุมห้ อง หยิบโทรศัพท์มือถือขึ ้นมาอ่านอะไรเรื่ อยเปื่ อย ปล่อยให้
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หญิงสาวหลับโดยไม่รบกวน
บุษราคัมหลับไปนานแค่ไหนก็สดุ รู้ หากเมื่อตื่นมาอย่างหิวโหย ก็
เห็นคนที่อยู่กับเธอตลอดลุกขึน้ มาจากโซฟามุมห้ องก้ าวยาวตรงมายัง
เตียง แล้ วถามด้ วยน ้าเสียงอ่อนโยน
“ตื่นแล้ วหรื อ รู้สกึ ดีขึ ้นไหม”
“ดีขึ ้นมากเลยค่ะพี่อิฐ กี่โมงแล้ วคะเนี่ย หิวจังเลย” ถามแล้ วก็ร้ ูสึก
หน้ าร้ อนวูบอย่างขวยเขิน เมื่อได้ ยินเสียงท้ องร้ องโครกครากของตน อย่าง
จะช่วยยืนยันว่าเธอนันหิ
้ วจริ ง ๆ ยิ่งเห็นเขามองมายิ ้ม ๆ พลางเลิ กคิ ้วราว
จะถามว่า ‘นัน่ เสียงอะไร’ ยิ่งทาให้ บษุ ราคัมแทบอยากแทรกแผ่นดินหนี รู้
แล้ วยังจะถาม!
“บ่ายโมงแล้ ว ออกไปหาอะไรกินไหวไหม” ชายหนุ่มบอกพร้ อม
ถาม
“ไหวค่ะ พลอยว่าพลอยหายแล้ วล่ะ ถ้ าได้ กินอะไรแซ่บ ๆ หัวคง
โล่งขึ ้นเยอะเลย”
“จะล้ างหน้ าล้ างตาก่อนไหม พี่จะโทร. หาสองคนนัน้ กินข้ าวกัน
หรื อยังก็ไม่ร้ ู” ชายหนุม่ บอกพลางหยิบโทรศัพท์ขึ ้นมากดหาหมายเลขเพื่อ
โทร. ออก บุษราคัมจึงขยับตัวลุกขึ ้นจากเตียง
“งันพลอยล้
้
างหน้ าแป๊ บนึงนะคะ” บอกแล้ วก็เดินตรงไปยังห้ องน ้า
ปล่อยให้ ชายหนุ่มจัดการโทรศัพท์ตามลาพัง เมื่อกลับออกมาจากห้ องน ้า
อย่างพร้ อมจะออกไปข้ างนอกนัน้ ก็เห็นชายหนุม่ ยืนรออยูแ่ ล้ ว
“สองคนนันว่
้ าไงคะ”
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“ขี่มอเตอร์ ไซค์เล่นรอบเกาะ บอกให้ เรากินกันตามสบาย”
“ถ้ าอย่างนันก็
้ ไปกันเถอะค่ะ พลอยหิวมากเหมือนจะกินช้ างได้
ทังตั
้ วเลย” หญิงสาวว่าพร้ อมกับยื่นมือให้ ชายหนุม่ อย่างเคยชิน ก่อนที่จะ
ชะงักไปเล็กน้ อยเพราะไม่แน่ใจว่าเขาจะยื่นมือมาจับมือเธอหรื อเปล่า แต่
แล้ วก็ยิ ้มสมใจ เมื่อมือใหญ่ยื่นมาคว้ ามือเธอไปกุมไว้ แล้ วพาเดินออกจาก
ห้ อง
รี สอร์ ทที่พกั ตังอยู
้ ่ริมหาดซึ่งค่อนข้ างเป็ นส่วนตัว มีนกั ท่องเที่ยว
เล่นน ้าอยู่ไม่หนาตานัก ใกล้ ๆ ชายหาดเป็ นร้ านอาหารของรี สอร์ ทซึ่งกรุ
กระจกทาให้ มองเห็นผืนน ้าได้ รอบทิศทาง เปิ ดให้ บริ การตลอดทังวั
้ น เมื่อ
เดินผ่านอิศราก็หนั มาถามคนที่เดินเคียงอยู่
“กินที่นี่ดีไหม”
“ไม่ล่ะค่ะ พลอยอยากกินส้ มตาแซ่บ ๆ” หญิ งสาวว่าพลางรู้ สึก
นา้ ลายสอ เมื่อนึกภาพส้ มตาแซ่บ ๆ เผ็ด ๆ ที่จะมาไล่ความมึนงงจาก
อาการเมาเรื อให้ หายไปโดยสิ ้นเชิง ชายหนุ่มจึงพาไปติดต่อที่เคาน์เตอร์
เช็ ค อิ น เพื่ อ ให้ เ รื อ สปี ดโบทของรี ส อร์ ท ไปส่ง ยัง หาดตาแหวน ซึ่ง เป็ น
จุดหมายหมายของนักท่องเที่ยว และมีร้านขายอาหารเรี ยงรายอยู่หลัง
แนวเตียงผ้ าใบหน้ าชายหาด
ใช้ เวลาไม่กี่นาที เรื อสปี ดโบทของรี สอร์ ทก็ส่งสองหนุ่มสาวลงที่
ท่าเรื อแล้ วนัดแนะจะมารับกลับในอีกสองชัว่ โมง จากนันทั
้ งสองจึ
้
งจูงมือ
กันเดินไปตามสะพานท่าเรื อมุง่ หน้ าสูช่ ายหาดซึ่งมีผ้ คู นพลุกพล่าน โดยมี
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จุดหมายอยูท่ ี่ร้านขายอาหารด้ านหลัง
บุษราคัมสัง่ ส้ มตาไทยสาหรับชายหนุม่ และส้ มตาหอยดอง
สาหรับตัวเอง นอกจากนันแล้
้ วยังมีก้ งุ เผา ปลาหมึกย่าง และลูกชิ ้นปลา
ทอดอีกจานใหญ่ กลิ่นหอม ๆ ของหอยดอง รสชาติเปรี ย้ ว ๆ หวาน ๆ ของ
ส้ มตา คล้ าย ๆ จะทาให้ อาการเมาเรื อที่ยงั หลงเหลืออยูห่ ายไปในทันที
อาหารมือ้ นัน้ แม้ จะเป็ นเพียงอาหารจากร้ านที่ไม่ได้ หรู หรา แต่
เมื่อมีมือใหญ่คอยแกะกุ้งให้ อาหารทะเลสด ๆ น ้าจิ ้มซีฟู้ดรสชาติดี กับ
ส้ มตาที่ร้ ูสึกอยากมาแสนนานก็ทาให้ อาหารธรรมดากลายมาเป็ นอาหาร
อันโอชะไปได้
หลังจัดการกับอาหารมากมายบนโต๊ ะเรี ยบร้ อย สองหนุ่มสาวพา
กันเดินเล่นไปบนชายหาดระหว่างรอเวลาที่เรื อสปี ดโบทของรี สอร์ ทมารับ
แม้ ผ้ คู นจะมากมาย แต่ผืนน ้าสีเขียวมรกต ผืนทรายละเอียดสีขาวราวกับ
แป้ง ก็ทาให้ ตื่นตาตื่นใจได้ ไม่น้อยเลย
“ถ่ายรู ปกัน ” อิศราว่าพร้ อมกับล้ วงโทรศัพท์มื อถื อออกมาจาก
กระเป๋ ากางเกง ชายหนุ่มเดินไปยืนซ้ อนหลังหญิงสาว จับโทรศัพท์มือถือ
ทังสองมื
้
อแล้ วยื่นแขนไปด้ านหน้ า ใบหน้ าคล้ าย ๆ จะซุกบริ เวณกกหูของ
หญิงสาว เขากระซิบเบา ๆ
“ยิ ้มหน่อย” ไม่ใช่ว่าบุษราคัมไม่อยากยิ ้ม แต่ความใกล้ ชิดที่เขา
แสดงออกมันทาให้ คนที่อยู่ในอ้ อมกอดของชายหนุ่มกลาย ๆ ใจเต้ นโครม
คราม พูดไม่ออก และคงจะทาหน้ าแปลก ๆ เป็ นแน่แท้
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และไม่ใช่เพียงแค่ครัง้ นันครั
้ ง้ เดียว หลายหนที่เดินไปด้ วยกันแล้ ว
เขาหันมาคว้ าเธอมากอดแนบอกด้ วยมือหนึ่งแล้ วใช้ อีกมือยื่นโทรศัพท์ไป
ด้ านหน้ าเพื่อถ่ายรูป ‘เซลฟี่ ’ ซึง่ ทาให้ บษุ ราคัมใจสัน่ ได้ ทกุ ครัง้ เลยทีเดียว
สปี ดโบทของรี ส อร์ ทมารั บตรงเวลาที่ นัดกันไว้ เมื่ อกลับมาถึ ง
รี สอร์ ท อิศราโทร. หาภูมิกับอินทิราอีกครัง้ แล้ วก็ต้องส่ายศีรษะเมื่อสอง
คนนันยั
้ งคงสนุกสนานกับการขี่มอเตอร์ ไซค์รอบเกาะ และยังไม่แน่ใจว่า
จะกลับมาที่รีสอร์ ทเมื่อไร อิศราจึงล้ มเลิกความคิ ดที่จะออกเที่ยวกันสี่คน
หากหันมาหาคนที่อยูด่ ้ วยกันแทน
“อยากขี่มอเตอร์ ไซค์เที่ยวรอบเกาะเหมือนสองคนนันไหม”
้
ชาย
หนุม่ ถามอย่างนึกสนุก แล้ วก็ต้องระบายยิ ้มอย่างเอ็นดู เมื่อคนถูกถามตา
เป็ นประกาย
“ถ้ าพี่อิฐจะไม่บอกแม่” คาตอบของหญิงสาวทาให้ ชายหนุ่มหลุด
หัวเราะเสียงดัง เธอจะให้ เขากลายเป็ นหัวหน้ าแกงค์เด็กซนแล้ วหรื อนี่
“โอเค แล้ วก็จะพยายามไม่รถคว่าด้ วย ไม่อย่างนันคุ
้ ณน้ าคงจะ
รู้อยู่ดีว่าเราแอบทาอะไรกัน ” เขาพูดยิ ้ม ๆ มองเห็นคนฟั งเงยหน้ ามองเขา
ตาโต
“พี่อิฐขี่มอเตอร์ ไซค์เป็ นแน่นะคะ”
“แน่สิ พี่ไม่ทาอะไรที่อาจจะเกิดอันตรายกับพลอยหรอกน่า ” เขา
ว่าพร้ อมกับคว้ าแขนคนไม่แน่ใจให้ เดินไปยังร้ านเช่ารถจักรยานยนต์ซึ่งอยู่
ติดกับรี สอร์ ทด้ วยกัน
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“กลับไปเปลี่ยนเสื ้อผ้ ากันก่อนไหม หรื อไปแบบนี ้เลย” ชายหนุ่ม
ถามหลังจัดการเช่ารถเรี ยบร้ อย บุษราคัมเกือบจะบอกว่าไปทังอย่
้ างนี ้ก็
ได้ แต่แล้ วก็คิดถึงชุดว่ายน ้าที่อินทิราอุตส่าห์พาไปซือ้ เอาน่า... อาจจะ
ไม่ได้ ใช้ แต่เตรี ยมพร้ อมไว้ หน่อยก็ไม่เสียหลาย หญิงสาวบอกตนเองแล้ ว
จึงหันไปบอกชายหนุม่
“กลับไปเปลี่ยนเสื ้อผ้ าก่อนดีไหมคะ เผื่อจะได้ ลงเล่นน ้า”
“เอางันก็
้ ได้ ” เขาว่าก่อนจะบอกให้ เธอขึ ้นซ้ อนท้ ายรถจักรยานยนต์
แล้ วพาขับไปจอดยังหน้ าล็อบบี ้ของรี สอร์ ทแล้ วพากันเดินเข้ าไปภายใน
“พลอยไปเองก็ได้ นะคะ พี่อิฐไปเปลี่ยนเสื ้อผ้ าที่ห้องเถอะค่ะ”
“ไม่เป็ นไร พี่ไปกับพลอยก่อนแล้ วพลอยไปกับพี่ ” ชายหนุ่ม ว่า
แล้ วพาหญิงสาวเดินตรงไปยังห้ องพักของเธอซึง่ พักร่วมกันกับอินทิราโดย
ไม่พดู อะไรอีก และบุษราคัมก็ไม่ได้ ทกั ท้ วงอะไรมากไปกว่านัน้ การมีพี่อิฐ
จูงมือไปนูน่ มานี่เป็ นยอดปรารถนาของเธอแล้ ว
เมื่ อ มาถึ ง ห้ อ งพัก บุษ ราคัม หยิ บ ชุด ว่ า ยน า้ จากกระเป๋ าเดิ น
ทางเข้ าไปเปลี่ ยนในห้ องนา้ โดยมี ช ายหนุ่ม นั่ง รออยู่บนเตียง สักพักก็
ออกมาในชุดกางเกงขาสันกุ
้ ด เสื ้อยืดรัดรู ปสีขาว โดยมีชดุ ว่ายน ้าที่อินทิ
ราเลือกให้ อยูข่ ้ างใน
เวิร์คไม่เวิร์คเดี๋ยวได้ ร้ ูกนั หญิงสาวพูดกับตนเองในใจ
“พร้ อมยัง ” ชายหนุ่มถามคนที่เดินออกมาจากห้ องนา้ เมื่อเห็น
เธอพยักหน้ าจึงพาเดินออกจากห้ อง ตรงไปยังห้ องพักของเขาซึ่งอินทิรา
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กับภูมิทิ ้งกุญแจไว้ ให้ พร้ อมแจ้ งหมายเลขห้ องในตอนที่สองคนนันเข้
้ ามา
ในห้ องพักของบุษราคัม
บุษราคัมเดินเข้ าไปในห้ องพักของชายหนุม่ อย่างขัดเขิน เมื่อ
มองเห็นเตียงขนาดคิงไซส์กลางห้ องก็อดคิดถึงเตียงใหญ่ที่คอนโดมิเนียม
ของเขาที่เธอมีโอกาสได้ ขึ ้นไปนอนในตอนที่ไปดูแลชายหนุม่ ตอนเขาป่ วย
ไม่ได้
พี่อิฐจะขอให้ นอนด้ วยเหมือนวันนันหรื
้ อเปล่านะ... คิดแล้ วก็หน้ า
ร้ อนวูบวาบและต้ องรี บห้ ามตนเอง แค่เห็นเตียงในห้ องพักของเขาเธอก็คิด
เป็ นตุเป็ นตะเสียแล้ ว ดูท่าทางแล้ วชายหนุ่มไม่เห็นจะคิดอะไรอย่ างเธอ
เลย
หื่นหลบในจริง ๆ เลยพลอย เธอนี่! หญิงสาวเอ็ดตัวเองในใจ
“ตามสบายนะ พี่เปลี่ยนเสื ้อผ้ าไม่นาน” ชายหนุ่มบอกพร้ อมกับ
เปิ ดกระเป๋ าเดินทางที่ภูมิคงนามาไว้ ให้ ที่มุมห้ อง ค้ นหาสิ่งที่ต้องการอยู่
สักครู่แล้ วจึงยืดตัวขึ ้น เขาถอดกางเกงยีนส์ที่ใส่อยูอ่ อกแล้ วต้ องอมยิ ้มเมื่อ
ได้ ยินเสียงหวีดเบา ๆ มาจากคนที่นงั่ รออยูบ่ นโซฟามุมห้ อง
“พี่อิฐ! ทาอะไรคะ”
“เปลี่ยนกางเกง” ชายหนุ่มตอบหน้ าตาย ตาเป็ นประกายระยับ
เมื่อเห็นใบหน้ าระเรื่ อของคนถาม
“แล้ วทาไมไม่เข้ าไปเปลี่ยนในห้ องน ้า!”
“ผู้ชายที่ไหนเปลี่ยนกางเกงในห้ องน ้า” เขาว่ากลัวหั
้ วเราะ เมื่อ
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เห็นหญิงสาวค้ อนประหลับประเหลือกจึงบอก
“ดูไว้ จะได้ ชิน” ดูไว้ จะได้ ชิน! ดูเหมือนคนพูดจะไม่ได้ คิดอะไร แต่
คนฟั งนัน่ คิดไป ไกลถึงไหนต่อไหนแล้ ว
ดูไว้ จะได้ ชินงันหรื
้ อ หมายความว่า... เขาจะถอดกางเกงให้ เธอดู
บ่อย ๆ หรื อไง
กรี๊ ดดดดดดดด อย่าผิดคาพูดนะ!
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๑๗
อิศราเปลี่ยนกางเกงจากกางเกงยีนส์มาเป็ นกางเกงว่ายน ้าแบบ
ขาสัน้ ความยาวแค่เ ข่า ส่วนท่อนบนเป็ นเสื อ้ ยื ด ผ้ าฝ้ายเนื อ้ บางสี ข าว
ขนาดพอดีตวั ดูเข้ าคู่กับเสือ้ ของหญิ งสาว ส่วนรองเท้ านัน้ เป็ นฟองน า้
แบบคีบ เท่านันเขาก็
้
สลัดคราบผู้บริ หารหนุม่ ออกไปได้ อย่างสิ ้นเชิง กลาย
มาเป็ นเพียงหนุม่ นักท่องเที่ยวที่ตอนนี ้ก็กาลังจะออกไปซิ่งมอเตอร์ ไซค์กับ
สาวเท่านัน้
“ไปกันเถอะ” เขากล่าวชวนพร้ อมยื่นมือคว้ าแขนคนที่นงั่ รออยู่บน
โซฟา หากหญิงสาวกลับขืนตัวไว้
“เดี๋ยวก่อนค่ะ ทาครี มกันแดดก่อน” หญิงสาวว่า ชายหนุ่มชะงัก
ไปนิดก่อนสารภาพเสียงอ่อย
“พี่ไม่ได้ เอามา”
“ไม่เป็ นไรค่ะ พลอยมี” บอกพลางค้ นหาครี มกันแดดในกระเป๋ าที่
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หิ ้วมาด้ วย สักพักก็ยื่นหลอดครี มกันแดดให้ ชายหนุ่ม อิศรารับไปแล้ วทา
ครี มกันแดดตามแขนขาและใบหน้ า ก่อนจะหันมาถามเจ้ าของครี มด้ วย
น ้าเสียงที่ทาให้ คนถูกถามร้ อนซูไ่ ปทังตั
้ ว
“ให้ พี่ทาครี มให้ ไหม”
“ไม่เป็ นไรค่ะ พลอยทาเองได้ ” พี่อิฐ อย่ามาทาแบบนี ้นะ พลอยใจ
สัน่ ! หญิงสาวโวยวายอยูใ่ นใจขณะก้ มหน้ าก้ มตาทาครี ม เมื่อเสร็จแล้ วจึง
เก็บหลอดครี มใส่กระเป๋ าแล้ วกล่าวชวนโดยไม่มองหน้ า
“เสร็ จแล้ ว ไปกันเถอะค่ะ” พูดแล้ วก็ยื่นมือไปจับกับมือใหญ่ที่ยื่น
มา แล้ วเดินไปตามการจับจูงของชายหนุม่ ไปยังรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่
โดยไม่พดู อะไรอีก
เมื่อมาถึงรถจักรยานยนต์ ชายหนุ่มก้ าวขึ ้นคร่อมแล้ วรอให้ หญิง
สาวขึ ้นซ้ อนท้ าย เรี ยบร้ อยก็สตาร์ ทเครื่ องแล้ วหันไปพูดกับคนด้ านหลัง
ด้ วยน ้าเสียงกลัวหั
้ วเราะ เพราะสัมผัสได้ ถึงระยะหว่างกันบนเบาะ
“นัง่ ห่างแบบนันเดี
้ ๋ยวก็ตกหรอก ขยับเข้ ามาใกล้ ๆ พี่สิ กอดเอวไว้
ด้ วย” บุษราคัมค้ อนประหลับประเหลือกกับแผ่นหลังของคนที่ออกคาสัง่
แต่ก็ขยับเข้ าไปนัง่ ชิดชายหนุ่มตามคาบอกแต่โดยดี พร้ อมกับยกมือขึน้
เกาะหลวม ๆ ที่ด้านข้ างลาตัวของเขา
“กอดแน่น ๆ สิ เดี๋ยวตกไม่ร้ ูด้วยนะ” อิศราว่า บุษราคัมจึงยื่นสอง
แขนขึ ้นกอดรอบเอวของชายหนุ่ม รู้สึกถึงมือใหญ่ที่วางลงบนสองมือของ
เธอ แต่ไม่ได้ ร้ ู ว่าอกอิ่มที่แนบอยู่กับแผ่นหลังกว้ างนั่น ทาให้ เจ้ ามองมื อ
หัวใจแกว่งเพียงใด
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จะรอดไหมวะไอ้ อิฐ... ชายหนุม่ ถามตนเอง ยิ่งอยูใ่ กล้ ยิ่งอยาก
ใกล้ ชิด ยิ่งเห็นเธอเขินอาย ยิ่งอยากแกล้ ง รู้สกึ รื่ นรมย์ทกุ ครัง้ ที่มีเธออยู่
ใกล้ ๆ จากที่เคยมองเห็นเป็ นน้ องนุ่ง ตอนนีช้ ายหนุ่มเริ่ มไม่แน่ใจ ไอ้ ที่
ตังใจว่
้ าจะปฏิเสธเมื่อครบหนึ่งเดือน ดูเหมือนเขาจะติดกับดักตัวเองเสีย
แล้ ว
“ออกรถสิ คะพี่ อิฐ ” เสี ยงแผ่วที่ ส่ง มาจากด้ านหลัง ท าให้ อิ ศ รา
รู้ สึ ก ตัว ชายหนุ่ ม จัด การใส่ เ กี ย ร์ ก่ อ นจะพารถจัก รยานยนต์ ค่ อ ย ๆ
เคลื่อนที่ไปตามถนนทางเข้ ารี สอร์ ท ไม่นานก็พารถเลี ้ยวขึ ้นถนนใหญ่ และ
เร่งความเร็วขึ ้น
บุ ษ ราคัม กระชับ อ้ อมแขนรอบเอวของชายหนุ่ ม เมื่ อ รถเพิ่ ม
ความเร็ วขึ ้น ถนนลาดยางเส้ นเล็ก ๆ ที่ขึ ้น ๆ ลง ๆ ตามสภาพภูมิประเทศ
ที่เป็ นเนินเขา ทาให้ เห็นความสวยงามของผืนน ้าที่อยูล่ ้ อมรอบเกาะขนาด
ไม่ใหญ่นกั แห่งนี ้ ผืนน ้าสีครามเข้ มตัดกับผืนฟ้าสีสด เมื่อรถเคลื่อนผ่าน
บริเวณที่เป็ นชายหาดด้ านล่าง ก็มองเห็นผืนทรายสีขาวทอดยาว สวยงาม
จนแทบลืมหายใจ
“สวยจังเลยค่ะพี่อิฐ” บุษราคัมส่งเสียงแข่งกับเสียงรถ
“ลงไปชายหาดกันไหม” ชายหนุ่ม ถาม ชายหาดที่ ม องเห็นอยู่
ด้ านล่างมีผ้ ูคนไม่พลุกพล่านนัก อาจจะเพราะเริ่ มเป็ นเวลาบ่ายคล้ อย
ผู้ค นที่ ม าเที่ ย วแบบเช้ า ไป – เย็ น กลับ คงจะกลับ ไปขึน้ เรื อ เข้ า ฝั่ ง กัน
หมดแล้ ว
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“ไปสิคะ” บุษราคัมตอบรับอย่างยินดี ชุดว่ายน ้าของยายอินจะได้
ทางานแล้ ว!
ใช้ เวลาไม่นาน ชายหนุม่ ก็พาหญิงสาวมาจอดรถจักรยานยนต์ใน
บริ เวณที่จอดรถซึ่งอยู่ไม่ห่างจากชายหาดมากนัก จากนันจึ
้ งเดินตรงไป
ยังชายหาดที่เริ่มจะร้ างไร้ ผ้ คู น สองหนุม่ สาวจับจองเก้ าอี ้ชายหาดที่ตอนนี ้
ค่อนข้ างว่างคนละตัว ก่อนจะหย่อนตัวลงนัง่ หันหน้ าเข้ าหาผืนทะเลยาว
ไกลสุดสายตา แสงอาทิตย์ ยามบ่ายคล้ อยกระทบผื นน า้ เป็ น ประกาย
ระยับ
“เล่นน ้ากันไหม” อิศราชวน
“ดีเหมือนกันค่ะ” บุษราคัมตอบรับ ก่อนที่จะถอนหายใจยืดยาว
ถึงเวลาแล้ วสินะ... เมื่อทาใจได้ หญิ งสาวก็ยืนขึน้ แล้ วถอดเสือ้ ยื ดออก
เผยให้ เห็นชุดวายน ้าแบบเกาะอกสีแดงสดที่เปิ ดเปลือยผิวเนื ้อขาวผ่อง
เขิน... จนไม่กล้ ามองหน้ าคนข้ าง ๆ จึงไม่เห็นว่าเขาแทบอ้ าปาก
ค้ างกับภาพที่เห็นก่อนที่จะค่อย ๆ กลืนน ้าลายลงคออย่างลาบาก
เอ็งตายแน่คราวนีไ้ อ้ อิฐ ชายหนุ่มพึมพากับตนเองในใจ เขาจะ
เล่ น น า้ กั บ เธออย่ า งเก็ บ อาการได้ ห รื อ ไม่ ห นอ ท าไมเขาไม่ เ คยเห็ น
บุษราคัมในมุมนี ้มาก่อนนะ มุมที่เป็ นหญิงสาวทรงเสน่ห์ที่ทาให้ เขาแทบ
ละสายตาไปจากเธอไม่ได้
“พี่อิฐ... เอ่อ... ช่วยทาครี มกันแดดที่หลังให้ พลอยหน่อยได้ ไหม
คะ” ในที่สดุ ! ในที่สดุ เธอก็กล้ า! ยายอินต้ องภูมิใจอย่างแน่นอน บุษราคัม
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คิดในใจอย่างอารมณ์ดี ขณะยื่นหลอดครี มกันแดดให้ ชายหนุ่ม มองเห็น
เขายื่นมือมาหยิบหลอดครี มจากมือเธอโดยไม่มองหน้ า และสังเกตว่าเขา
หน้ าแดง!
พี่อิฐก็เขินเราเหมือนกัน ! หญิ งสาวบอกตนเองอย่างลิงโลด ไม่
บ่อยหรอกนะที่คนที่ปกติจะทาให้ เธอหน้ าร้ อนวูบวาบได้ ตลอดเวลา จะ
กลายมาเป็ นคนที่หน้ าแดงเสียเอง
อิศราหยิบหลอดครี ม กันแดดมาบีบใส่ฝ่ ามื อแล้ วทาท่าทางให้
หญิงสาวนัง่ ลง เรี ยบร้ อยก็คอ่ ย ๆ วางมือลงไปบนแผ่นหลังเนียน ก่อนจะ
ลูบไล้ แผ่วเบาขยับไปทัว่ แผ่นหลังขาวผ่องอย่างช้ า ๆ ผิวเนียนละมุนมือทา
ให้ ชายหนุม่ รู้สกึ ลมหายใจติดขัดขึ ้นมาทันที
เห็นแค่หลังยังขนาดนี ้ หากเห็นทังตั
้ วจะขนาดไหน!
ชายหนุ่มกลันใจทาครี
้
มกันแดดให้ คนที่นงั่ หันหลังให้ เขาจนเสร็ จ
ก่อนจะถอนหายใจอย่างโล่งอก แต่ยงั ไม่ทนั โล่งใจนาน หญิงสาวก็ลกุ ขึ ้น
ถอดกางเกงขาสันที
้ ่ใส่อยู่ออก เปิ ดเผยสัดส่วนในกางเกงว่ายน ้าแบบบิกินี่
ชิ ้นน้ อย สัดส่วนที่เขาไม่เคยมีโอกาสเห็นแบบเต็ม ๆ ตาเช่นนี ้มาก่อน!
อิศราลอบกลืนน ้าลายเมื่อหญิงสาวนัง่ เหยียดขาแล้ วทาครี มกัน
แดดด้ วยการค่อย ๆ ลูบไล้ ตงแต่
ั ้ ปลายเท้ าระเรื่ อยขึ ้นมาถึงต้ นขา แล้ วทา
อย่างเดียวกันกับขาเรี ยวยาวอีกข้ าง ซึ่งมีสร้ อยข้ อเท้ าตุ้ง ติ ้งอิฐก้ อนจิ๋ ว
สวมอยู่ เมื่อเสร็จเรี ยบร้ อยก็ลกุ ขึ ้นยืนแล้ วยื่นมือมาหาเขา
“ไปเล่นน ้ากันค่ะพี่อิฐ” หญิงสาวว่า ดวงตาเป็ นประกาย ชาย –
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หนุม่ ยื่นมือคว้ ามือเล็กที่ยื่นมาตรงหน้ าแล้ วยืนขึ ้นบ้ าง จากนันจึ
้ งจูงคนใน
ชุดว่ายน ้าที่ทาให้ หวั ใจเขาหกคะเมนไม่เป็ นจังหวะเดินลงทะเลเบื ้องหน้ า
เมื่ออยูใ่ นชุดว่ายน ้าชิ ้นน้ อยและน้ อยชิ ้น อิศราได้ เห็นแบบเต็มตา
ว่าบุษราคัมมีรูปร่างที่ชวนหลงใหลเพียงใด ในตอนที่หญิงสาวอยูใ่ นชุด
เดรสแนบเนื ้อเปิ ดเผยเนื ้อตัวว่าทาให้ เขาหัวใจเต้ นผิดจังหวะได้ แล้ ว เมื่อ
เห็นเธออยู่ในชุดว่ายน ้าสีแดงสดที่ส่งให้ ผิวขาวเนียนดูผุดผ่องมากยิ่งขึ ้น
ยิ่งทาให้ เขาละสายตาจากความงามตรงหน้ าไม่ได้ เลย
หญิงสาวมัดผมขึ ้นเป็ นหางม้ าสูง เผยให้ เห็นลาคอระหง ทรวงอก
อิ่มขนาดใหญ่กว่าสาว ๆ ทัว่ ไปที่ถกู โอบอุ้มด้ วยบิกินี่แบบไร้ สาย เผยเนิน
เนื อ้ อวบอิ่ม น่ามอง บุษราคัม มี รูปร่ างที่ ปราศจากไขมันส่ว นเกิ น หน้ า
ท้ องขาวเนียนแบนราบ สะโพกผายเต็มอิ่มในบิกินี่แบบไฮคัท อวดขาเรี ยว
ยาวที่กาลังเดินเท้ าเปล่า ก้ าวย่างไปบนผืนทรายมุง่ สูผ่ ืนน ้าเบื ้องหน้ า
อิศราถอนหายใจยืดยาวเมื่อคนในชุดบิกินี่โผตัวไปข้ างหน้ าเมื่อ
เดินลงน ้าไประยะหนึง่ หญิงสาวแหวกว่ายในผืนน ้าใสแจ๋วหากช่วยบดบัง
ความงดงามที่ตรึ งสายตาชายหนุ่มนับตังแต่
้ เธอถอดเสือ้ ผ้ าที่ใส่ทับชุด
ว่ายน ้าออก เขาโผตัวจ้ วงแขนว่ายน ้าตามเธอไป จนทังสองมาหยุ
้
ดอยู่ห่าง
จากคนอื่น ๆ ในระดับน ้าที่สูงเพียงอก บุษราคัมกระโดดเล่นกับคลื่นนา้
ขนาดไม่เล็กนักที่ซดั เข้ าหาฝั่ ง ในขณะที่อิศราเพียงยืนซึมซับความงดงาม
ของเงือกน้ อยตรงหน้ า ท่ามกลางคลื่นน ้า สายลม และแสงแดดยามเย็นที่
เริ่มราแสง
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บุษราคัมสนุกสนานกับการกระโดดโต้ คลื่น เมื่อคลื่นซัดเข้ าหา
หญิงสาวจะกระโดดให้ คลื่นส่งตัวลอยเข้ าสูฝ่ ั่ ง แล้ วเดินกลับไปรอคลื่นลูก
ใหม่ซ ้าแล้ วซ ้าเล่า แต่แล้ วเมื่อมีคลื่นขนาดใหญ่กว่าปกติและกะจังหวะผิด
ทาให้ แทนที่ตวั เธอจะถูกยกให้ ลอยเหนือน ้า กลับถูกกดลงใต้ น ้าแทน คนที่
ยืนมองอยูไ่ ม่ไกลโผเข้ าหา พร้ อมคว้ าร่างใต้ น ้าเข้ าหาอกแกร่ง โอบกอด
ร่างแบบบางหากอวบอิ่มไว้ เต็มอ้ อมแขน
เมื่อคลื่นลูกยักษ์ พดั ผ่าน ทิ ้งไว้ เพียงหญิงสาวในชุดบิกินี่สีแดง ที่
ถูกโอบกอดแนบชิดในอ้ อมแขนแข็งแรงของชายหนุ่ม อกอิ่มแนบสนิทกับ
อกแข็งแกร่งเปล่าเปลือย ที่มีหวั ใจทังสองดวงกระเด้
้
งกระดอนอยู่ภายใน
อย่างที่ไม่ร้ ู ว่าเป็ นเพราะเหตุการณ์เมื่อสักครู่ หรื อความสนิทแนบแน่นที่
เกิดขึ ้นตอนนี ้กันแน่
อิศราทอดสายตาลงมองคนในอ้ อมแขน หญิ ง สาวเงยหน้ าขึน้
มองเขา ปากอ้ าค้ างนิด ๆ เขาเดาว่าคงจะตกใจกับเหตุการณ์ ที่เ กิ ดขึน้
หากในสายตาเขา ราวกับริ มฝี ปากอิ่มที่เผยอค้ างอยู่ตรงหน้ ากาลังเชิญ
ชวนให้ เขาก้ มลงไปหา และเขาก็ทาตามที่คดิ อย่างแทบไม่ร้ ูตวั เลย
“พี่อิฐ.... ขอบคุณนะคะ” เสียงแผ่วที่ส่งมาจากริ มฝี ปากคู่ที่เขา
หมายตาทาให้ ช ายหนุ่มได้ ส ติ จากที่ กาลัง โน้ ม ใบหน้ าเข้ าหาใบหน้ าที่
แหงนเงยอยูจ่ งึ ชะงัก และบอกเก้ อ ๆ
“ระวังหน่อย คลื่นลูกค่อนข้ างใหญ่”
“ค่ะ... ขึ ้นกันไหมคะ”
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“พระอาทิตย์กาลังจะตก ดูพระอาทิตย์ตกกันก่อนก็ได้ ” ชายหนุ่ม
บอก ยังไม่ปล่อยคนในอ้ อมแขนให้ เป็ นอิสระ เพียงคลายอ้ อมกอดแล้ ว
โอบไว้ หลวม ๆ เท่านัน้
“พี่อิฐ...”
“หืม...”
“ปล่อยพลอยสิคะ”
“ไม่”
“คะ” พูดง่าย ๆ แบบนี ้เลยหรื อ เขาจะรู้ ไหมว่ายิ่งเธออยู่ในอ้ อม
แขนของเขานาน ความคิดเธอยิ่งทะยานไปไกล ไกล... ไปถึงไหนต่อไหน
แล้ ว!
“เดี๋ยวโดนคลื่นพัดไปอีก พี่กลัวคว้ าไม่ทนั ” เขาตอบหน้ าตาเฉย
หากดวงตาเป็ นประกายระยับ แล้ วคนที่โหยหาอ้ อมกอดของเขามานาน
แสนนานจะทาอะไรได้ นอกจากกรี ดร้ องในใจอย่างยินดี
บุษราคัมปล่อยให้ ชายหนุ่มโอบกอดอยู่อย่างนัน้ หญิงสาวขยับ
ตัวหันหน้ าไปยังผืนทะเลทอดยาว อันมีพระอาทิตย์สีส้มดวงโตที่ค่อย ๆ
ลดต่าจุ่มตัวลงสู่ผืนน ้า ท้ องฟ้าที่ไร้ เมฆทาให้ มองเห็นพระอาทิตย์ ตกได้
อย่างชัดเจนและสวยงาม
หญิงสาวเอนศีรษะพิงแผ่นอกของเจ้ าของอ้ อมแขนอุ่นจนไม่ร้ ู สึก
ถึงความเย็นของน ้าทะเลที่โอบอยู่โ ดยรอบ ปล่อยกายและใจไปกับความ
งดงามซึง่ รังสรรค์โดยธรรมชาติตรงหน้ า
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“สวยจัง...” เสียงทุ้มพูดชิดติดใบหู ซึ่งมีเพียงคนพูดเท่านันที
้ ่ร้ ู ว่า
สวยที่วา่ นัน่ หมายถึงพระอาทิตย์ตกตรงหน้ าหรื อคนในอ้ อมแขนกันแน่
บุษ ราคัม สะท้ า นไปทัง้ กาย ในอกในใจสั่น ไหว เมื่ อ รู้ สึก ถึ ง ริ ม
ฝี ปากนุ่มที่เคลียอยู่ข้างแก้ ม แม้ ที่ผ่านมาจะตังตารอ
้
อยากได้ รับจูบแรก
จากเขา แต่เมื่อได้ มาอยู่ในอ้ อมอกอุ่น ถูกโอบด้ วยสองแขนแข็งแรง แผ่น
หลังสัมผัสได้ ถึงความแข็งแกร่งของแผ่นอกที่แนบชิด ความใกล้ ชิดที่สนิท
แนบแน่นยิ่งกว่าครัง้ ใด ๆ สองข้ างแก้ มถูกคลอเคลียด้ วยริ มฝี ปากนุ่ม แม้
จะไม่ใช่จบู อย่างที่เธอตังตารอ
้
แต่ก็ทาให้ อกใจไหวหวามได้ อย่างคาดไม่
ถึงเลย
เพียงชิดใกล้ เท่านีเ้ ธอยังอ่อนระทวยขนาดนี ้ หากได้ รับจูบแรก
จริง ๆ เธอจะเป็ นอย่างไรหนอ บุษราคัมแอบคิดกับตนเองอยูใ่ นใจ
“หนาวหรื อ” ชายหนุ่มถามพลางกระชับอ้ อมกอดเมื่อรู้ สึกว่าคน
ในอ้ อ มแขนดูสั่น สะท้ า น ใจอยากมอบความอบอุ่น ... เร่ า ร้ อน... ให้
มากกว่าเพียงอ้ อมกอด แต่ก็ต้องหักห้ ามใจ ด้ วยยังไม่ถึงเวลา...
“ค่ะ...” รับสมอ้ างเสียงแผ่ว จะบอกได้ อย่างไรเล่าว่าที่สั่นอยู่นี่
เพราะอ้ อมกอดและสัมผัสจากริมฝี ปากที่คลอเคลียอยูข่ ้ างแก้ มต่างหาก!
“งัน้ กลับกันเถอะ เดี๋ยวตอนขี่มอเตอร์ ไซค์กลับจะหนาวเกินไป”
ชายหนุม่ ชวน
“ค่ะ” บุษราคัมตอบรับแล้ วเดินตามการจับจูงของมือใหญ่ขึ ้นจาก
น ้า ตรงไปยังเก้ าอี ้ชายหาดที่ทิ ้งสัมภาระไว้ หญิงสาวจัดการสวมเสื ้อผ้ า
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ทับชุดว่ายนา้ ในขณะที่ชายหนุ่มเพียงสวมเสือ้ ยืดที่ถอดทิง้ ไว้ บนเก้ า อี ้
จากนันก็
้ พร้ อมเดินทางกลับไปยังรี สอร์ ทที่พกั
บรรยากาศยามพลบมีเพียงแสงสลัวจนมองเห็นผืนนา้ เป็ นสี ดา
ไฟจากเรื อหาปลาส่องประกายวิบวับ สองข้ างทางสลัวลางเสียจนมอง
แทบไม่เห็นสิ่งใด อิศราจึงขี่รถจักรยานยนต์กลับรี สอร์ ทด้ วยความเร็ วที่
มากกว่าขามา เพราะไม่มี วิวสองข้ างทางให้ ม อง ใช้ เวลาไม่นานก็ น า
รถจักรยานยนต์มาจอดไม่หา่ งจากห้ องพักของตนเองมากนัก
“เดี๋ยวพี่เดินไปส่งพลอยก่อน” ชายหนุม่ บอกพร้ อมยื่นมือมาจับจูง
มือเล็กพาเดินไปยังห้ องพักของหญิงสาว เมื่อมาถึงห้ องพักซึ่งพักด้ วยกัน
กับอินทิรา บุษราคัมต้ องแปลกใจเมื่อพบกับห้ องที่วา่ งเปล่า
“อ้ าว ยายอินไม่อยูค่ ะ่ พี่อิฐ”
“ออกไปกินอะไรกับภูมิกระมัง” ชายหนุม่ ว่าอย่างไม่ทกุ ข์ร้อน
“งัน้ พลอยโทร. หาอินก่อนนะคะ” ว่าพลางค้ นหาโทรศัพท์มือถือ
ในกระเป๋ าสะพาย ก่อนที่จะชะงักไปเมื่อได้ ยินเสียงทุ้มเอ่ยห้ าม
“อย่า เลย ปล่อ ยสองคนนัน้ ไปเถอะ พลอยไปอาบน า้ เปลี่ ย น
เสื ้อผ้ าไป เดี๋ยวพี่จะมารับไปหาอะไรกิน”
“เอางัน้ หรื อคะ” ถามไปงัน้ ในใจอยากกรี๊ ดจะตายอยู่แล้ ว พี่อิฐ
พูดเหมือนอยากกินข้ าวเย็นกับเธอสองต่อสอง โดยไม่มีพี่ภูมิและยายอิน
เป็ น ก.ข.ค.!
“เอางันสิ
้ ไปเร็ว เดี๋ยวพี่มา” ชายหนุม่ ว่าก่อนจะปิ ดประตูตามหลัง
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เมื่อบุษราคัมก้ าวเข้ าไปภายใน และเมื่อลับหลังชายหนุ่ม คนที่แกล้ งสงบ
นิ่งต่อหน้ าเขากรี ดร้ องอยูค่ นเดียวราวกับคนบ้ า...
ดินเนอร์ สองต่อสองกับพี่อิฐ กรี๊ ดดดดดดดดด!!!
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๑๘
เสียงเคาะประตูหนัก ๆ ที่ ดงั อยู่ด้านนอก ทาให้ บษุ ราคัมที่แต่งตัว
รออยู่แล้ วรี บเปิ ดประตูออกไปในทันที มองเห็นชายหนุ่มในชุดกางเกงขา
สัน้ เสื ้อคอโปโล และรองเท้ าแตะยืนรออยู่
“เสร็จหรื อยัง” เขาถามเมื่อเห็นเธอยื่นหน้ าออกไป
“เสร็จแล้ วค่ะ ไปกันเลยไหมคะ”
“ไปสิ” ชายหนุ่มว่า บุษราคัมจึงเดิน กลับเข้ าไปในห้ องเพื่อหยิบ
กระเป๋ าสะพายที่วางอยู่บนเตียงแล้ วเดินออกไปจากห้ อง หลังจากล็อก
ประตูเรี ยบร้ อย มือใหญ่ก็ยื่นมากุมมือเธอไว้ ในทันที จากนันจึ
้ งพาเดินไป
ตามทางเดินปูอิฐ มุง่ สูร่ ้ านอาหารของรี สอร์ ท
ห้ องอาหารที่มองเห็นอยู่ตรงหน้ าถูกแบ่งออกเป็ นสองส่วน ส่วน
หนึ่งเป็ นอาคารติดเครื่ องปรับอากาศหากกรุกระจกรอบทิศทาให้ มองเห็น
ทัศนียภาพด้ านนอก ได้ เท่า ๆ กับส่วนด้ านนอกที่สร้ างเป็ นเทอเรซยื่นลง
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ไปในทะเล มีโต๊ ะที่นงั่ จัดวางท่ามกลางแสงตะเกียงที่วางอยู่รอบบริ เวณ
กับแสงเทียนที่ถกู จุดไว้ บนโต๊ ะแต่ละโต๊ ะ อบอวลไปด้ วยบรรยากาศ โร
แมนติก ด้ านหนึ่งของเทอเรซเป็ นที่ตงของบาร์
ั้
เครื่ องดื่มที่มี
บาร์
เทนเดอร์ หลายคนทางานผสมเครื่ องดื่มอยูอ่ ย่างแข็งขัน
ไม่วา่ จะเป็ นส่วนภายในตัวอาคารหรื อเทอเรซด้ านนอก ผู้คนที่มา
รับประทานอาหารที่ห้องอาหารแห่งนี ้สามารถมองเห็นผืนน ้าทอดยาว ซึ่ง
ในยามค่าคืนเช่นนี ้ดูดาทะมึนน่าเกรงขาม หากมีแสงไฟจากเรื อหาปลา
ส่องประกายวิบวับ กับหมู่ดาวดารดาษบนฟากฟ้าสีดาสนิทราวกับเกล็ด
เพชรบนผืนกามะหยี่สีดา ช่วยทาให้ ความน่าเกรงขามนันดู
้ งดงามน่ายล
“ออกไปนัง่ ข้ างนอกกันไหม พลอยจะหนาวหรื อเปล่า ” ชายหนุ่ม
ถามพร้ อมกวาดตามองคนข้ างกาย หญิ งสาวอยู่ในชุดเดรสสัน้ แขนกุด
ความยาวเสมอเข่า ผ้ าปั กลายลูกไม้ สีขาว ดูสวยงามน่าทะนุถนอม แต่คง
ไม่ให้ ความอบอุน่ มากมายนัก
“คงไม่หนาวหรอกค่ะพี่อิฐ นัง่ ข้ างนอกกันดีกว่า ” เมื่อบุษราคัมว่า
เช่นนัน้ ชายหนุ่มจึงพาเธอเดินไปหาที่นงั่ ที่ค่อนข้ างอยู่ห่างจากโต๊ ะอื่น ๆ
ที่ มีผ้ ูคนจับจอง หลังจากนั่งลงแล้ วก็มีบริ กรเดินตามมาให้ บริ การอย่าง
ทันท่วงที
สองหนุ่มสาวรับประทานอาหารสลับกับพูดคุยสัพเพเหระ แต่ก็ดู
เหมือนเรื่ องไร้ สาระที่คุยกันไปรับประทานอาหารไปนัน้ จะทาให้ อาหาร
เลิศรสขึ ้นมาอีก
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เมื่อเสร็จจากรับประทานอาหาร ชายหนุม่ ทาสัญญาณเรี ยกบริ กร
ซึง่ ก็เดินมาที่โต๊ ะโดยทันที
“พลอยอยากกินของหวานไหม” ชายหนุ่มหันไปถามหญิ ง สาว
เมื่อเห็นเธอส่ายศีรษะ จึงหันไปบอกพนักงานที่ยืนนอบน้ อมรออยู่
“ขอเมนูเ ครื่ องดื่ม หน่อยครั บ ” เมื่ อเห็นพนักงานน้ อมศีรษะรั บ
คาสัง่ ก่อนจะเดินออกไปหยิบเมนูเครื่ องดื่มมาให้ ตามที่ขอ อิ ศราก็หนั ไป
บอกคนนัง่ ตรงข้ าม
“ยังวันอยูเ่ ลย นัง่ ดื่มอะไรกันก่อนนะ”
“ตามใจพี่อิฐค่ะ” หญิงสาวบอก เธอจะไปขัดอะไรเขา ต่อให้ ต้อง
นัง่ อยู่ที่นี่กบั เขาทังคื
้ นเธอก็ไม่มีปัญหาเลย ใครจะอยากรี บกลับไปที่ห้อง
นัง่ ดื่มกับพี่อิฐ มีความสุขกว่าอยูใ่ นห้ องกับยายอินเป็ นไหน ๆ
“พลอยจะดื่มอะไร” ชายหนุม่ ถามเมื่อได้ เมนูอาหารจากพนักงาน
พลางไล่สายตาดูรายการเครื่ องดื่ม
“ขอแตงโมปั่ นก็ได้ ค่ะ ” คาตอบของหญิ งสาวทาให้ อิศราเลิกคิ ้ว
ก่อนจะถามยิ ้ม ๆ
“ไม่กินเหล้ าหรื อ”
“ไม่ล่ะค่ะ พลอยไม่ชอบ” หญิงสาวตอบพลางย่นจมูก ไม่เข้ าใจ
คนที่ชอบเหมือนกันว่าแอลกอฮอล์ขม ๆ นัน่ มีอะไรให้ นา่ พิศมัยนักหรื อ ถึง
ได้ ชื่นชอบกันนัก อย่างยายอินก็อีกคน ขานันก็
้ ขี ้เมา ดื่มกับพวกผู้ชายเป็ น
ว่าเล่น
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“งัน้ พี่ขอดื่มนะ” เขาพูดราวกับขออนุญาต สายตาที่มองมาอ่อน
เชื่อม ทาเอาคนถูกขอแทบละลายลงไปกองกับพื ้น
“ตามสบายค่ะ” สิ ้นคาของหญิงสาว ชายหนุม่ ก็หนั ไปสัง่ เครื่ อง ดื่มกับพนักงานที่ยืนรออยู่ เสร็ จเรี ยบร้ อยก็หนั มาหาคนที่นงั่ ตรงข้ าม มือ
ใหญ่ยื่นไปจับมือเล็กกว่าที่วางอยู่บนโต๊ ะมากุมไว้ ทงสองมื
ั้
อ ก่อนจะใช้
นิ ้วหัวแม่มือเกลี่ยหลังมือของเธอเล่นแผ่วเบา
“พลอยสนุกไหมวันนี ้”
“สนุกค่ะ พี่อิฐล่ะคะ”
“สนุก ผ่อนคลาย ขอบคุณนะที่มาเที่ยวด้ วยกัน ” ชายหนุ่มบอก
ใบหน้ าระบายยิ ้ม นัยน์ตาคมจ้ องตาหญิงสาวอย่างมีความหมาย ทาให้
คนถูกจ้ องถึงกับร้ อนวูบวาบไปทังตั
้ ว พี่อิฐแสดงออกถึงความ
สนิท
สนมมากเหลือเกิน มาก... จนเธออยากจะคิดเข้ าข้ างตัวเองว่าเขาคงเริ่ ม
รู้สึกกับเธอไม่ตา่ งไปจากที่เธอรู้สึกกับเขา แม้ เขาจะไม่พดู แต่หากไม่ร้ ูสึก
อะไรกับเธอเลย เขาจะแสดงออกเช่นนี ้ทาไม
“พลอยสิคะต้ องขอบคุณพี่อิฐที่พามาเที่ยว” หญิงสาวตอบเสียง
แผ่ว ขัดเขินทังกั
้ บสายตาของเขา ทังมื
้ อใหญ่ที่กมุ มือเธอไม่ปล่อย
“พี่ตา่ งหากต้ องขอบคุณพลอย ที่ทาให้ พี่ได้ ทาอะไรที่ไม่เคยคิดว่า
จะทา” เช่นการเดทกับเด็กที่อายุน้อยกว่าถึงสิบสี่ปี!
สองหนุ่มสาวนัง่ ดื่มสลับกับพูดคุยกันไปจนแทบลืมเวลา รู้ตวั อีก
ทีห้องอาหารในส่วนที่เป็ นอาคารนัน้ ถูกปิ ดไปแล้ ว เหลือเพียงบริ เวณ
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เทอเรซด้ านนอก ที่ตอนนีม้ ีเพียงบาร์ เครื่ องดื่มเปิ ด ให้ บริ การอยู่เท่านัน้
และผู้คนที่เริ่ มหนาตามากขึ ้นเพราะย้ ายออกจากห้ องอาหารมานัง่ ดื่มกัน
ต่อ
“คนเยอะเชียว กลับกันดีไหม” ชายหนุม่ ถาม
“เอ่อ... ก็ได้ คะ่ ” บุษราคัมตอบเสียงอ่อย รู้สึกเสียดายที่เวลาที่จะ
ได้ อยูเ่ พียงลาพังกับพี่อิฐจบลงแล้ ว แต่เมื่อเขาชวนกลับเช่นนี ้ เธอก็ไม่กล้ า
ยื อ้ ให้ เขาอยู่ ต่ อ จึ ง เดิ น ตามการจับ จู ง ของมื อ ใหญ่ ไ ปอย่ า งเงี ย บ ๆ
หลังจากที่ชายหนุม่ จัดการจ่ายเงินเรี ยบร้ อยแล้ ว
ทัง้ สองเดินไปตามทางที่มีแสงตะเกี ยงให้ ความสว่างตรงไปยัง
ด้ านที่เป็ นห้ องพัก เมื่อกาลังจะผ่านห้ องพักของชายหนุ่มซึ่งถึงก่อนห้ อง
ของเธอ เขาก็ก้มลงถาม
“พลอยง่วงหรื อยัง”
“ยัง... ยังค่ะ” ไม่ง่วงแล้ วก็ไม่อยากกลับห้ องด้ วย พลอยอยากอยู่
กับพี่อิฐ! หญิงสาวกรี ดร้ องในใจแต่ไม่กล้ าเอ่ยปาก แต่แล้ วคาพูดต่อมา
ของเขาก็ทาให้ หวั ใจเธอโลดขึ ้น
“นัน่ สิ พี่ก็ยงั ไม่ง่วงเลย ไปนัง่ คุยกันที่ห้องพี่ก่อนนะ” พูดแล้ วก็อด
หัวเราะไม่ได้ เมื่อเห็นคนตรงหน้ าเบิกตาโต
“ดูทาหน้ าเข้ า ไปนัง่ คุยกันเฉย ๆ หรื อพลอยอยากกลับไปคุยกับ
ยายอินมากกว่า” เขาถามในสิ่งที่ก็นา่ จะรู้คาตอบดี!
“เปล่าค่ะ พลอย... พลอยอยากคุยกับพี่อิฐมากกว่า” รู้วา่ ควรจะมี
ฟอร์ มบ้ าง ไม่ควรจะแสดงออกให้ เขาเห็นมากไปว่าเธอนันมี
้ ใ จให้ เขาแค่
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ไหน แต่บุษราคัมก็ร้ ู ตัวดีว่า มันสายเกินไปที่จะมีฟอร์ มแล้ ว เพราะเธอ
เปิ ดเผยหมดเปลือกไปหลายปี แล้ ว ตอนนี ้คงทาได้ เพียงยืนยันให้ เขาเห็น
ว่าไอ้ ที่เธอทาไปทังหมดนั
้
น่ เธอเอาจริง!
เมื่อหญิงสาวบอกเช่นนัน้ อิศราก็คว้ าแขนพาเธอเดินตรงไปยัง
ห้ องพักของเขาในทันที ชายหนุ่มพาหญิงสาวมาหยุดยืนอยู่หน้ าห้ อง ล้ วง
กุญแจจากกระเป๋ ากางเกงมาไข เมื่อประตูเปิ ดออกก็พาเดินเข้ าไปข้ างใน
บุษราคัมรู้ สึกกึ่งโล่งอกกึ่งเสียดายเมื่อชายหนุ่มพาเธอเดินเลย
ออกไปยังระเบียงหลังห้ องซึง่ มีโซฟาแบบเอาท์ดอร์ จดั วางอยู่ ระเบียงหลัง
ที่ยื่นเข้ าไปในทะเลเหนือโขดหินคงจะมองเห็นภาพท้ องทะเลอันสวยงาม
ภายใต้ แสงสว่างในเวลากลางวัน หากในยามค่าคืนเช่นนี ้ มองเห็นเพียง
ผืนน ้าสีดามืดกับเสียงคลื่นกระทบโขดหินอยูโ่ ครมครามเท่านัน้
เขาพาเธอเดินตรงไปยังโซฟาแล้ วทาท่าให้ นงั่ ลง ส่วนตัวเขาเดิน
กลับเข้ าไปในห้ องอีกครัง้ สักพักก็กลับออกมาพร้ อมกระป๋ องเครื่ องดื่มใน
มือ
“ในมินิบาร์ ไม่มีอะไรมาก กินโค้ กได้ ไหม” ชายหนุ่มถามพร้ อมยก
กระป๋ องเบียร์ กบั น ้าอัดลมกระป๋ องแดง ๆ ให้ เธอดู
“ไม่เป็ นไรค่ะ พลอยไม่ดื่มอะไรแล้ วล่ะ ” หญิงสาวบอก อิศราจึง
ยักไหล่ก่อนจะนัง่ ลงบนโซฟาตัวเดียวกัน ชายหนุ่มวางกระป๋ องน ้าอัดลม
ลงบนโต๊ ะหน้ าโซฟา ก่อนจะเปิ ดกระป๋ องเบียร์ ของตน
“ให้ พลอยโทร. บอกยายอินหน่อยไหมคะพี่อิฐ ป่ านนี ้ยังไม่กลับ
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ห้ อง กลัวยายอินเป็ นห่วง” บุษราคัมถาม นับตังแต่
้ มาถึงเกาะ หลังจากที่
อินทิราเอากระเป๋ าเข้ าไปเก็บในห้ องในตอนที่เธอยังนอนอยู่บนเตียงจาก
อาการเมาเรื อ เธอก็ไม่ได้ เห็นแม่เพื่อนรักกับพี่ภูมิอีกเลย ป่ านนี ้อินทิราคง
จะกลับห้ องแล้ วกระมัง แต่ก็น่าแปลกที่ไม่เห็นจะโทร. มาตามเธอ หรื อ
แม้ แต่พี่อิฐก็ดจู ะไม่วิตกกังวลอะไรกับการที่น้องสาวหายหน้ าไปทังวั
้ น
“อินยังไม่กลับห้ องหรอก” ชายหนุม่ บอกน ้าเสียงไม่ทกุ ข์ร้อน
“คะ” เป็ นไปได้ อย่างไร นี่มนั ดึกแล้ วนะ อินทิราไปไหน
“อินไปตกหมึกกับภูมิ” เขาบอกราวกับล่วงรู้คาถามในใจเธอ ไอ้ ที่
กาลังเป็ นห่วงเป็ นใยเลยหายห่วง แบบนี ้เธอก็อยู่กบั พี่อิฐดึก ๆ ได้ สิ แฮ่...
สองหนุ่ม สาวนั่ง เงี ย บ ๆ ซึม ซับ ความสงบงามของธรรมชาติ
ปล่อยให้ ดาวบนฟ้าร่ ายราโดยมี คลื่นสาดซัดโขดหินบรรเลงเพลง เป็ น
อุปรากรธรรมชาติที่ทาให้ รื่นรมย์ได้ ไม่แพ้ แสงสีในเมืองใหญ่เลย
“หนาวหรื อ” อิศราถามเมื่อสังเกตเห็นคนนัง่ ข้ าง ๆ ห่อไหล่ และ
กอดอก
“เย็นนิด ๆ ค่ะ ลมแรงไปนิด” บุษราคัมตอบ แล้ วก็ต้องหัวใจเต้ น
แรงเมื่อชายหนุม่ ยื่นมือมาคว้ าไหล่เธอแล้ วรัง้ เข้ าไปหาตัว
“กอดกันจะได้ อุ่น เขาว่าด้ วยใบหน้ าเรี ยบเฉย หากนัยน์ตาเป็ น
ประกายวิบวับ จนคนที่เงยหน้ าขึ ้นมองเขาถึงกับตาพร่า หัวใจเต้ นรัว ตัว
สัน่ สะท้ าน ไม่ใช่เพราะอากาศเย็น หากเป็ นเพราะความใกล้ ชิดที่ กาลัง
ได้ รับจากชายหนุม่ ต่างหาก
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อิศรากระชับอ้ อมแขน เมื่อได้ ชิดใกล้ เช่นนี ้ ชายหนุ่มไม่อาจถอน
สายตาจากใบหน้ าของคนที่แหงนเงยอยู่ตรงหน้ าได้ เลย จากที่ตงใจแค่
ั้
โอบให้ ความอบอุ่น แต่เมื่อมีเธออยู่ในอ้ อมแขน ใบหน้ าเนียนแหงนเงยอยู่
ไม่ห่าง ริ มฝี ปากอิ่มเผยอนิด ๆ ราวเชิญชวน เขาก็แทบจะลืม เลื อ นทุก
อย่าง มองเห็นเพียงริมฝี ปากคูน่ นที
ั ้ ่เรี ยกร้ องให้ เขาสัมผัส
นี่ไม่ใช่ครัง้ แรกที่เขารู้สกึ อยากจูบเธอ หากเป็ นทุกครัง้ ที่เขาได้
ใกล้ ชิดเธอในระยะหลัง จากที่เคยหักห้ ามความต้ องการเพราะคิดว่ายังไม่
ถึ ง เวลา แต่เ วลานี อ้ ิ ศ รารู้ ตัว เองดี จะรอให้ ค รบหนึ่ ง เดื อ นหรื อ วั น นี ้
ความรู้สกึ ที่เขามีตอ่ เธอก็คือความรู้สกึ เดียวกัน จาเป็ นหรื อต้ องรอจนครบ
หนึ่ง เดื อ น ตกลงปลงใจเสี ย ตัง้ แต่วัน นี จ้ ะเป็ น ไรไป เมื่ อ คิด ได้ เ ช่น นัน้
ใบหน้ าคมคร้ ามที่อยูไ่ ม่หา่ งจากใบหน้ างามตรงหน้ า ก็ขยับเข้ าหาในทันที
บุษราคัมมองเห็นใบหน้ าของชายหนุ่มโน้ มต่าลง สายตาของเขา
ที่ เ ปิ ดเผยความฉ่ าหวานจนหมดสิ น้ และแม้ จะไม่ เ คย แต่ ด้ วย
สัญชาตญาณ หญิงสาวก็ร้ ู ว่าเธอกาลังจะได้ รับ... จูบแรก... จูบแรกจาก
ชายในดวงใจที่เฝ้ารอมานานแสนนาน
หญิ งสาวกรี ดร้ องอย่างลิงโลดแกมตื่นเต้ นอยู่ในใจ เมื่อใบหน้ า
ของชายหนุ่มขยับเข้ ามาใกล้ ใกล้ ... จนเกินระยะอันตราย บุษราคัม ก็
หลับตารอรับอะไรก็ตามที่กาลังจะเกิดขึ ้นอย่างเต็มอกเต็มใจ

