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รสรินตกตะลงึด้วยเสียงและสิ่งท่ีเห็นจนลืมปิดประตคูอนโด   

เธอมองเสือ้ผ้ารองเท้าของคนสองคน กระจดักระจายเป็นทางจาก

ห้องนัง่เลน่ไปห้องนอน เห็นได้ชดัวา่ถอดเหว่ียงออกจากตวัด้วยร้อนรนร่าน

ราคะ 

เธอมองอยา่งงงงนั มีบางสิ่งท่ีเธอไมเ่ข้าใจ และเสียงท่ีเธอได้ยินก็

ชวนฉงน เสียงหนึง่เป็นเสียงท่ีเธอเคยคุ้น เสียงเนือ้กระทบเนือ้ยามร่างสมัผสั

ร่างตามจงัหวะกามกิจเร่าร้อน   

ทวา่ เสียงหายใจห่ืนฟืดฟาดครวญครางชา่งแปลกประหลาด แม้

หนึง่ในสองเสียงนัน้จะคุ้นหเูธอเป็นท่ีสดุ 

เธอฝืนใจเดนิไปตามเสียง แตล่ะก้าวชา่งหนกัอึง้ เธอหยดุยืนตวัสัน่

ตกตะลงึ ดวงตาเบกิกว้าง มองด้านหลงัของร่างเปลือยสองร่างกําลงัสมสูก่นั

ผา่นประตหู้องนอนท่ีเปิดอ้า 

วนันีร้สรินรีบกลบับ้าน เตรียมต้อนรับสามีสดุท่ีรักด้วยขา่วดี  

สามีสดุท่ีรัก กําลงัสมสูอ่ยูก่บัชู้บนเตียงนอนของเธอเอง  
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...ส่ีปีก่อน 

วฒัน์ไปร่วมงานเลีย้งวนัเกิดท่ีบ้านเพ่ือน  แขกมากมายท่ีมาร่วมงาน 

เข้าไปรายล้อมเจ้าของวนัเกิดเม่ือได้เวลาจะตดัเค้ก   

ทนัใด กลุม่คนใกล้เจ้าภาพขยบัหลบเปิดทาง เผยให้เห็นหญิงสาวคน

หนึง่ยืนเดน่ 

วฒัน์ใจกระตกุวบู ความรู้สกึหนึง่แลน่ทัว่ร่างจนใจหวิว  เธอยก

ไวโอลินในมือขึน้ประทบับา่ ขยบัใบหน้าแนบคางให้เข้าท่ี   

แล้วทนัใด มือเรียวประจงจรดคนัชกัลง ร่ายมนตร์มายาสะกดทกุ

ผู้คน บรรเลงเพลงอวยพรวนัเกิดอยา่งเพราะพริง้ แขกทกุคนในงานร่วมร้อง

ไปตามทํานอง ทวา่วฒัน์ได้แตยื่นตะลงึมองเธอจนจบเพลง   

วฒัน์ตกหลมุรักเธอตัง้แตแ่รกเห็น 

รสรินรับจานขนม ชว่ยเพ่ือนแจกเค้กซึง่เจ้าของวนัเกิดกําลงัตดัแบง่  

ใครคนหนึง่เข้ามายืนใกล้ เธอหนัไปจะสง่จานเค้กให้  ชายหนุม่ร่างสงู

หน้าตาดีสมชายคนนัน้ กลบัเอาแตก้่มจ้องมองเธอ รสรินรู้สกึประหมา่ขึน้มา

ในทนัที 
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เธอย่ืนจานเค้กให้  เขาตอบเบา ๆ ด้วยเสียงห้าวร่ืนห ู  

"ขอบคณุครับ" 

เขาพดูเพียงเทา่นัน้และไมพ่ดูอะไรอีก ตาสีดําเข้มราวท้องฟ้ายาม

ราตรียงัคงจ้องมองเธอ ทวา่เขาไมย่ื่นมือออกมารับจานขนม   

รสรินประหมา่ยิ่งกวา่เก่า หลบสายตาลงมองจานเค้กท่ีย่ืนค้างอยู่  

วฒัน์เพิ่งรู้สกึตวั ย่ืนมือออกไปรับ 

รสรินรีบหมนุตวักลบั ชว่ยเพ่ือนแจกเค้กตอ่ พยายามไมม่องไปทาง

เขาอีก   

วฒัน์จบัตามองเธอ รอดวูา่จะมีชายหนุม่คนใด เข้าไปแสดงความ

เป็นเจ้าของ 

รสรินกําลงัคยุกบัเจ้าของวนัเกิดและแฟนของเขา วฒัน์เข้ามายืน

ข้าง ๆ  และแนะนําตวัเองกบัเธอ 

"ผมช่ือวฒัน์ครับ" 

เจ้าของวนัเกิดพดูขึน้ 

"อ้าว...วฒัน์ ยงัไมรู้่จกักนัหรือ โทษทีท่ีไมไ่ด้แนะนํา น่ีคณุริน"  

มีเสียงเรียกหาเจ้าของวนัเกิด เขาขอตวัไปพร้อมกบัแฟนสาวซึง่เป็น

เพ่ือนของเธอ ทิง้วฒัน์และรสรินไว้ด้วยกนัตามลําพงั  

วฒัน์ไมพ่ดูอะไร เอาแตม่องเธอ   

รสรินเก้อเขินวางตวัไมถ่กู  

"เอ้อ...  รินขอตวัก่อนนะคะ" 



แอรีสญา                                                                                สามีลายพราง |  8                                                                                                                                                      

นัน่แหละ วฒัน์จงึพดูออกมา 

"ถ้าผมไมม่องคณุไว้ ผมกลวัวา่คณุจะหายตวัไป" 

รสรินอมยิม้   

"แตถ้่าคณุวฒัน์มองรินมาก ๆ อยา่งนี ้รินก็จะหายไปเหมือนกนันะ

คะ เพราะคณุวฒัน์มองรินจนละลาย" 

วฒัน์หลบัตา   

"คณุรินอยา่เพิ่งละลาย และอยา่เพิ่งไปไหน อยูก่บัผมก่อนครับ"  

วฒัน์รู้วา่รสรินยงัอยูต่รงหน้าเขา เพราะได้ยินเสียงเธอหวัเราะ  เขา

เพิ่งรู้วา่เสียงสดใสราวระฆงัเงินเป็นเชน่นีเ้อง 

วฒัน์พดูทัง้ท่ียงัหลบัตา 

"พรุ่งนีค้ณุรินทําอะไรครับ ไปทานข้าวเช้ากบัผม แล้วไปดหูนงักนัตอ่

นะครับ" 

รสรินเอียงคอด้วยความแปลกใจ  

"ทําไมเป็นมือ้เช้าเลา่คะ" 

วฒัน์ยิม้กว้าง ตายงัคงหลบั 

"ถ้าเป็นมือ้กลางวนั ผมก็ต้องรอไปอีกหลายชัว่โมง ผมอยากเจอคณุ

รินเร็ว ๆ ครับ"  

วฒัน์ได้ยินเสียงเธอหวัเราะเบา ๆ แตไ่มพ่ดูอะไร  

"วนันีค้ณุรินมากบัใครครับ ผมขอไปสง่ท่ีบ้านได้ไหมครับ"  

เสียงไพเราะของเธอตอบ 
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"ขอบคณุคะ่ แตริ่นขบัรถมาเองคะ่"   

"พรุ่งนีค้ณุรินไมต้่องขบัเองนะครับ ผมจะไปรับ"  

วฒัน์สรุป 

รสรินตาโต มองชายหนุม่ร่างสงูแข็งแรงซึง่ยืนหลบัตาตรงหน้า

ทกึทกัเอาดือ้ ๆ  เธอพิศใบหน้าคมสนัสะอาดสะอ้าน ปากหยกัได้รูปมี

รอยยิม้ร่ืนรมย์ หนวดโกนเกลีย้งเกลา ผมตดัสัน้รองทรง บคุลิกจริงจงั ไม่

สําอางกรีดกราย 

"ขอบคณุคะ่คณุวฒัน์  รินขอโทษคะ่ รินคงไปไมไ่ด้ รินมีแฟนแล้ว

คะ่" 

วฒัน์ลืมตาทนัที สายตาเตม็ไปด้วยความผิดหวงั  

รสรินกําลงัแอบมองเขาเพลิน เธอเอียงอายเพราะไมท่นัตัง้ตวัท่ีจู ่ๆ 

เขาก็ลืมตาขึน้และจบัได้ แอบนกึดีใจวา่ไฟไมส่วา่ง ไมเ่ชน่นัน้เขาจะเห็นวา่

หน้าเธอแดง 

"ใครกนัครับท่ีเป็นผู้ โชคดี แตผ่มวา่เขาต้องโชคร้ายแน ่ๆ ท่ีปลอ่ย

คณุรินให้ออกงานคนเดียว" 

รสรินไมต่อบคําถาม วฒัน์ทําให้เธอเคอะเขินวางตวัไมถ่กูอยา่งนา่

ประหลาด เธอรีบขอตวั 

"ขอบคณุคณุวฒัน์นะคะท่ีชวน รินขอตวัก่อนนะคะ"  

วฒัน์รีบทกัท้วง 

"อยา่เพิ่งไปครับ อยา่งน้อยก่อนคณุรินจะไป ชว่ยบอกเบอร์โทรให้
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ผมหนอ่ยสิครับ" 

รสรินหลบุตาลง 

"อืมม์..." 

เธอช้อนตาขึน้มองเขาอีกครัง้ 

"...ถึงรินให้ไป ก็คงไมเ่ป็นประโยชน์กบัคณุวฒัน์หรอกคะ่"  

วฒัน์ยืนยนั 

"มีประโยชน์ท่ีสดุเลยครับ ผมจะเอาไปซือ้ลอตเตอร่ี ต้องถกูรางวลัท่ี

หนึง่ยกชดุแน ่ๆ " 

รสรินหวัเราะ 

"คณุวฒัน์เก็บเงินไว้ดีกวา่คะ่ จะได้ไมส่ญูเปลา่" 

พดูจบเธอก็หมนุตวัเดนิจากไป 
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วฒัน์ไมล่ะความพยายาม เขาไปถามและขอเบอร์เธอจากเพ่ือนของ

เขา    

รสรินเป็นนกัไวโอลินเลน่อยูก่บัวงออร์เคสตราช่ือดงั   วนัท่ีวา่งจาก

การซ้อม เธอสอนพิเศษด้านดนตรีอยูท่ี่มหาวิทยาลยัแหง่หนึง่  แฟนหนุม่ของ

เธอถกูสง่ไปทํางานท่ีญ่ีปุ่ นได้เกือบหนึง่ปีแล้ว อีกปีกวา่จงึจะกลบัมา    

คืนนัน้วฒัน์นอนไมห่ลบั เฝา้คํานงึถึงใบหน้าเฉิดฉาย คิว้เข้มโก่งรับ

กบัตาดําขลบัหวานซึง้ฉลาดรู้ทนั จมกูได้รูปสวย แก้มเปลง่ปลัง่นวลเนียน 

ริมฝีปากอ่ิมเตม็ประดบัรอยยิม้แจม่ใส ผมดํายาวเลยบา่เป็นลอนออ่นสลวย 

เสียงไพเราะเสนาะห ูแขนกลมกลงึ เรียวขาดงึดดูสายตาชายทกุคน ร่าง

อ้อนแอ้นอรชรหอมกรุ่นกลิ่นสาว... 

วฒัน์กลืนนํา้ลาย   

เขานกึแชง่ให้แฟนหนุม่ของเธอปลาดบิตดิคอตาย หรือไมก็่หลงไป

กินปลาปักเปา้พิษให้สิน้ช่ือหมดเร่ืองหมดราวไป 

ทนัทีท่ีวฒัน์เห็นเบอร์โทรของเธอท่ีเพ่ือนสง่มาให้ เขากําโทรศพัท์

แนน่ ชสูองแขนเหนือหวั ร้องตะโกนอยา่งดีใจเป็นท่ีสดุ  
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"เยส ! เยส ! เยส ! ขอบคณุมากไอ้เพ่ือนรัก อยา่งนีส้ิถึงจะเรียกวา่

เพ่ือนยาก ไมเ่สียแรงท่ีคบกนัมาตัง้แตเ่ดก็" 

วฒัน์สง่ชอ่ดอกไม้ไปให้เธอท่ีท่ีทํางานทกุเช้าวนัจนัทร์ และสง่

ข้อความตามไปทกุครัง้   

รสรินไมเ่คยตอบกลบั 

ทกุวนัองัคารหลงัเลิกงาน วฒัน์โทรไปหาเธอเพ่ือขอนดัออกไปเท่ียว  

"อาทิตย์นีจ้ะมีหนงัญ่ีปุ่ นมาเข้าฉาย หนงัดีมากครับ กวาดรางวลั

มาแล้วทัว่โลก คณุรินจะต้องชอบแน ่ๆ  ตวัเอกของเร่ืองเป็นนกัไวโอลิน  คณุ

รินไปดกูบัผมเย็นวนัศกุร์นีดี้ไหมครับ จะได้ทานอาหารเย็นตอ่ด้วยเลย ให้ผม

ไปรับก่ีโมงดี"  

วนัองัคารถดัมา... 

"คณุรินครับ ตอนนีเ้ป็นหน้าผลไม้ ครอบครัวเพ่ือนผมทําสวนอยูท่ี่

จนัท์  เสาร์อาทิตย์นี ้เราไปเก็บผลไม้จากต้นกนัสกัวนัดีไหมครับ  คณุแม่

เพ่ือนผมทําอาหารเก่งมาก ทา่นจะทําอาหารพืน้บ้านเลีย้ง ไก่ต้มกระวาน 

แกงหมชูะมวง เส้นจนัท์ผดัปู  เราแวะเท่ียวนํา้ตกกนัด้วย เช้าไปเย็นกลบั

ครับ"  

ทกุครัง้รสรินตอบปฏิเสธสัน้ ๆ อยา่งออ่นหวาน  เธอขอบคณุเร่ือง

ดอกไม้ บางครัง้ถามสารทกุข์สกุดบิตามมารยาท บางครัง้พดูคยุเร่ืองทัว่ไป

กบัเขาสัน้ ๆ   

แล้วเธอก็วางสาย 
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"ขอบคณุคะ่คณุวฒัน์ แตริ่นต้องขอตวัคะ่  ขอบคณุด้วยนะคะ

สําหรับดอกไม้  รินขอให้คณุวฒัน์เก็บทเุรียนให้สนกุนะคะ" 

รสรินหวัเราะเบา ๆ ในตอนท้าย  วฒัน์นกึในใจวา่ร้ายนะ จีบตดิ

เม่ือไรจะจบูเสียให้เข็ด ปากรีบแย้งเสียงขรึม 

"ผมไมบ่งัอาจพาคณุรินไปตรากตรําอยา่งนัน้หรอกครับ   เราจะไป

เก็บเงาะครับ ...เงาะโรงเรียน เงาะสีชมพ ู คณุรินเคยทานเงาะท่ีเก็บสด ๆ 

จากต้นหรือยงัครับ หวานกรอบอร่อยมาก ของท่ีซือ้ตามตลาดเทียบไมต่ดิ

ครับ  ผมรับรองความปลอดภยัตลอดเส้นทาง ด้วยเกียรตขิองลกูเสือครับ " 

รสรินยงัคงออ่นหวาน  วฒัน์ฟังแล้วยิ่งอยากชิมความหวานจากริม

ฝีปากเธอ 

"อืมม์... แล้วพอ่เสือเลา่คะ" 

วฒัน์ยงัเพียรพยายาม เพราะถึงรสรินจะปฏิเสธ ทวา่ไมเ่คยบอกให้

เขาเลิกตดิตอ่กบัเธอ    

วฒัน์ทําเชน่นัน้อยูเ่กือบปี กลดักลุ้มจนผา่ยผอมหน้าหมน่หมอง  

เขาอดทนอยูไ่ด้ เพราะอยา่งน้อยก็ได้ฟังเสียงเธอสปัดาห์ละครัง้  

•••  
รสรินกอดชอ่ดอกไม้มองข้อความท่ีวฒัน์สง่มา วนันีเ้ขาเขียนมาวา่  

ผมขอใหค้ณุรินเร่ิมวนัใหม่อย่างมีความสขุทกุ ๆ วนั และขอใหค้ณุ

รินคิดถึงผมบา้ง เหมือนทีผ่มคิดถึงคณุเสมอ 

ทวา่หลงัเลิกงานในวนัองัคาร ไมมี่โทรศพัท์จากเขาเชน่ท่ีเคยทําเป็น
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กิจวตัร   

วฒัน์หายไปจากชีวิตของเธอ จากหนึง่สปัดาห์เป็นสอง สาม ส่ี และ

ยา่งเข้าสูส่ปัดาห์ท่ีห้า 

รสรินมองบตัรคอนเสิร์ตสามใบ ถกูสง่มาในซองท่ีมีผู้ นํามาให้เธอใน

ห้องเตรียมการแสดง  วงออร์เคสตราท่ีเธอร่วมเลน่อยู ่จดัการแสดงมาสอง

วนัแล้ว คืนนีเ้ป็นคืนสดุท้าย 

บตัรสองใบถกูใช้แล้วเป็นของสองคืนท่ีผา่นมา เป็นบตัรท่ีนัง่แถว

หน้าราคาแพงท่ีสดุ ในซองมีโน้ตเขียนมาสัน้ ๆ  

ถา้คณุรินอยากใหผ้มไดช้มการแสดงของคณุอีกครั้งในคืนนี้ ผมรอ

อยู่ทีป่ระตูทางเข้าครับ 

วฒัน์ 

รสรินเก็บบตัรใสซ่องตามเดมิ  เธอเปิดหยิบไวโอลินออกจากกลอ่ง 

ใสซ่องบตัรเก็บไว้แทน  เธอปิดกลอ่งช้า ๆ  ยืนนิ่งมองคล้ายอําลา แล้วหนั

หลงัจากไป ถือไวโอลินไปสมทบกบัเพ่ือนร่วมวง  

วฒัน์รออยูเ่กือบสองชัว่โมง เขาถอนใจด้วยความสิน้หวงั เจ็บปวด

ใจเหมือนจะขาดรอน ยืนมองตามหลงัผู้ชมคนสดุท้ายลบัหายเข้าไปในโรง

แสดงคอนเสิร์ต 

ตัง้แตไ่ด้รู้จกัรสริน วฒัน์ตดิตามการแสดงของเธอมาตลอด  สองคืน

ท่ีผา่นมา วฒัน์เฝา้มองรสรินบนเวทีทกุอิริยาบถ  ย่ิงได้เห็นเธอเชน่นี ้ย่ิงทํา

ให้เขาถวิลหา 
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มีเสียงฝีเท้าเดนิแกมวิ่งตรงมาท่ีเขา วฒัน์หมนุตวัขวบัไปมอง  เขา

รู้สกึราวกบัตายไปแล้ว ทวา่ถกูชบุชีวิตขึน้มาใหม่โดยเทพธิดาตรงหน้า 

รสรินรีบย่ืนบตัรคอนเสิร์ตให้ แตว่ฒัน์ไมย่ื่นมือออกไปรับ เขาก้ม

มองเธอราวหวัใจจะหยดุเต้น รสรินสวยราวนางฟ้าในชดุราตรียาวผ้าลกูไม้

บางเบาสีเงิน กรุ่นกลิ่นดอกไม้หอมหวาน  

รสรินรีบเอือ้มมาดงึมือและใสบ่ตัรลงในมือเขา ทนัทีนัน้เธอหนัหลงั

กลบั วิ่งกระโปรงพลิว้จากไปอยา่งรวดเร็ว 

วฒัน์ยิม้กว้าง มองตามหลงัรสรินไปด้วยหวัใจพองโต 

ทนัใด รสรินหนักลบัมามอง  วฒัน์จดจําภาพนัน้ได้ไมมี่วนัลืม   

สายตาเธอแฝงแววออ่นหวาน ลอนผมดําออ่นช้อยเคลียใบหน้าสวย

ตรึงใจ พลิว้ขึน้ลงตามจงัหวะลงฝีเท้า 

นบัตัง้แตว่นันัน้ รสรินก็รับนดัของเขา   
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4  
 

 

 

วฒัน์นัง่มองรสรินสีไวโอลิน เธอยืนอยูใ่นห้องนัง่เลน่ใกล้หน้าตา่ง 

แสงยามสายสอ่งสวา่งต้องร่างเธอ 

เวลาผา่นไปหลายเดือน ความสมัพนัธ์ของรสรินกบัเขาพฒันาขึน้

เป็นลําดบั จนขณะนีเ้ธอยอมมาใช้เวลาวนัหยดุท่ีคอนโดมีระดบับนชัน้เจ็ด

ของเขา   

วฒัน์ไปรับสง่เธอท่ีบ้านทกุครัง้ท่ีนดัออกมาเท่ียว  เขาขออนญุาตพอ่

แมเ่ธอเพ่ือคบกนัตัง้แตว่นัแรกท่ีเขาไปรับเธอท่ีบ้าน  ครอบครัวของเธออบอุน่ 

จิตใจดี มีฐานะปานกลาง ตา่งต้อนรับเขาอยา่งมีอธัยาศยัไมตรีและให้

เกียรติ 

จนถึงวนันี ้วฒัน์ได้แตใ่ช้สายตาโลมลบูเธอทัว่ร่าง   

เสียงไวโอลินดงัแหลมสงูผิดโน้ต รสรินวางไวโอลินลงแล้วค้อนเขา  

วฒัน์ลกุขึน้เดนิไปหา 

"ผมอยากเป็นไวโอลินให้คณุสี" 

รสรินยิม้หวาน 

"ถ้าอยา่งนัน้ วฒัน์ต้องหลบัตาก่อนคะ่"  
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วฒัน์หลบัตาลงทนัที 

รสรินหยิบคนัชกัโอบหลงัเขา สองมือจบัสองปลาย คอ่ย ๆ ไล้คนัชกั

บนแผน่หลงัของเขาอยา่งนุม่นวล 

"วฒัน์อยากให้รินสีเพลงอะไรคะ" 

วฒัน์กระซิบ 

"เพลงรัก" 

วฒัน์รับรู้สมัผสัแผว่ของลมหายใจรสรินบนข้างแก้ม   

วฒัน์ลืมตา รสรินเขยง่ปลายเท้า กําลงัจะจมุพิตแก้มของเขา  

วฒัน์ผินหน้าใช้ริมฝีปากรับจมุพิตของรสริน  เขาโอบกอดเธอแนบ

สนิท จบูด่ืมดํ่าเธอเนิ่นนาน  รสรินหอมหวาน ราวผลไม้สกุเปลง่ปลัง่พร้อม

ให้ปลิดจากขัว้   

วฒัน์ถอนริมฝีปาก ร่างรสรินสัน่อยูใ่นอ้อมแขน  เขาช้อนร่างอุ้มเธอ

ตรงเข้าห้องนอน  รสรินโอบแขนรอบคอเขา มือหนึง่ยงัถือคนัชกัไวโอลิน  

วฒัน์ต้องยัง้ใจไมใ่ห้ตะบงึเข้าใส ่ทัง้ท่ีปรารถนารสรินราวจะขาดใจ  

วฒัน์ใช้ทกุสว่นสดัของเขา เล้าโลมทัว่เรือนร่างโค้งเว้าอรชร จมุพิตทกุอณู

ของผิวเนียนละเอียด ดดูด่ืมฟอนเฟ้นปทมุถนัเตง่ตัง้เตม็มือจนชุม่อก เริงเลน่

ในสวนสวรรค์จนฉ่ําใจ 

วฒัน์เข้าบรรเลงเพลงรัก แข็งกร้าวประสานนุม่นวล ลกึลํา้สนิทแนบ

เนือ้เป็นหนึง่เดียว  รสรินแอน่สะโพกรับร้องคราง   เสียงครวญของเธอแสน

ไพเราะยิ่งกวา่เพลงใดท่ีวฒัน์เคยได้ยิน  ร่างอ้อนแอ้นนุม่ละมนุเตง่ตงึ บดิสา่ย
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ร่ายอยูใ่ต้ร่างแข็งขงึของเขา   

วฒัน์โยกคนัชกัเป็นทว่งทํานองแชม่ช้าออ่นหวาน นานเนิ่นจนสขุสม  

รสรินเกร็งกายกอดรัดรึงเขาทัง้ร่าง ร่ําร้องราวเขาบรรเลงจนเธอจะขาดใจ  

วฒัน์ตกัตวงความสขุจากรสรินไมรู้่อ่ิม เข้าบรรเลงเพลงรักครัง้แล้ว

ครัง้เลา่ จนซานซบหลบัใหลไปด้วยกนั  
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5  
 

 

 

"น่ีธี... เพ่ือนสนิทผม"   

วฒัน์ตบไหลธี่ระขณะแนะนําให้รสรินรู้จกั 

รสรินมองชายหนุม่หน้าตาดีเข้มแข็ง คิว้เข้ม จมกูเป็นสนั ปากหยกั

ได้รูปเจือรอยยิม้ ร่างสงูแกร่งแบบนกักีฬาเชน่เดียวกบัวฒัน์ เธอทกัด้วย

ใบหน้ายิม้แย้ม  

"สวสัดีคะ่"   

ธีระทกัทายกลบัด้วยเสียงห้าวทุ้ม ดวงตาสีนํา้ตาลเข้มอบอุน่ดเูป็น

มิตร มองลกึเข้าไปในดวงตาดําขลบัของเธอ  

"สวสัดีครับ  ถ้ามีอะไรจะให้ชว่ยก็บอกได้เลยนะครับ แตจ่ะให้เป็น

เพ่ือนเจ้าสาวไมไ่ด้นะครับ เพราะนายวฒัน์จองตวัผมให้เป็นเพ่ือนเจ้าบา่วไป

แล้ว" 

รสรินหวัเราะ  วฒัน์พดูกบัเธออยา่งอารมณ์ดี  

"ธีมนัเก่งมากเร่ืองไอทีสมช่ือ  มีอะไร รินถามมนัได้นะ" 

เม่ือพดูกบัเธอเสร็จ วฒัน์หนัไปทางเพื่อนสนิท 

"ฉนัเพิ่งซือ้มือถือใหมใ่ห้ริน รินยงัใช้ไมค่อ่ยคลอ่ง นายชว่ยสอนให้
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หนอ่ยสิ  รินไมค่อ่ยถนดัเร่ืองพวกนี ้ฉนัก็ไมเ่ก่งเทา่นาย ลงแอปดี ๆ ให้ด้วย

นะ  อยา่ให้เสียช่ือฉนันะโว้ย เดี๋ยวรินจะหาวา่ฉนัโม้"  

ธีระตอบยิม้ ๆ  

"นายไมต้่องยอมาก เดี๋ยวคณุรินนกึวา่ฉนัเป็นร่างทรงสตีฟ จ็อบส์"  

ธีระสอนเธออยา่งเตม็ใจ เม่ือเสร็จแล้ว รสรินขอบคณุเขาโดยการสี

ไวโอลินให้เขาและวฒัน์ฟัง   

รสรินเลน่เพลงสนกุสนาน สายตาแพรวพราวจบัอยูท่ี่วฒัน์แตพ่อ

งาม  เธอพลิว้ไปทัว่ห้องนัง่เลน่ราวกบัเป็นเวที บางครัง้เข้ามาใกล้หยอก

ล้อวฒัน์และเผ่ือแผม่าถึงธีระ ไมทํ่าให้เขารู้สกึอดึอดัเป็นสว่นเกิน  

ธีระไมช่อบเลน่ดนตรี  เขาชอบกีฬาเป็นชีวิตจิตใจ และเลน่เก่งเกือบ

ทกุอยา่ง  เขาเคยเป็นนกักีฬาเทนนิสสร้างช่ือเสียงให้โรงเรียน แขง่กอล์ฟมือ

สมคัรเลน่ชนะได้ถ้วยหลายครัง้  ธีระนกึขอบคณุท่ีชาตกิ่อนเขาทําบญุมาดี มี

รูปลกัษณ์และชาตติระกลูตดิตวัเป็นทนุเดมิมาตัง้แตเ่กิด เรียกวา่คาบช้อน

ทองออกจากท้องแมม่าด้วย  ย่ิงมีดีกรีนกักีฬามาเสริมบารมีเพิ่มเสนห์่

เฉพาะตวัด้วยแล้ว ย่ิงทําให้เขาเป็นหนุม่เนือ้หอม มีสาวให้ควงไมเ่คยขาด ไม่

เสียทีท่ีหลอ่และรวยเลือกได้ 

ธีระไมถ่นดัร้องรําทําเพลง แตเ่ขาก็จดัตวัเองวา่หถูึงและตาถึง มอง

ออกและฟังออกวา่รสรินเป็นนกัไวโอลินมีพรสวรรค์และความสามารถ

สงู  รูปร่างหน้าตาเธอรึ ก็ไมธ่รรมดา  เขาจบัตามองเธอทกุทว่งทา่ ตัง้ใจฟัง

ทกุตวัโน้ต ราวกบัวา่รสรินกําลงัแสดงความสามารถให้เขาคดัตวั แตเ่ขาทํา
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อยา่งแนบเนียนไมใ่ห้เธอรู้ตวั เฉกเชน่สภุาพบรุุษผู้ มีมารยาทพงึกระทํา 

ถึงแม้เขาจะเป็นนกักีฬา แตร่สนิยมทางศลิป์ก็ถือวา่พอตวั  ธีระ

จําต้องยอมรับ เขานัง่พินิจพิจารณารสรินตัง้แตต้่นจนเพลงใกล้จบ แตเ่ธอไม่

มีอะไรขดัตาให้เขาตดัคะแนนได้แม้แตน่ิดเดียว  

ชัว่วบูหนึง่ธีระนกึเสียดายขึน้มา เขานา่จะสนใจเรียนดนตรีตัง้แตย่งั

เดก็ พอ่แมเ่ปิดโอกาสและสนบัสนนุความชอบของลกูทกุคนเตม็ท่ี ให้

แสดงออกอยา่งสร้างสรรค์ด้วยกีฬาและดนตรี จะได้ไมว่อ่กแวก่ไปกบั

อบายมขุ ตดิตรงท่ีเขาชอบฟังแตไ่มช่อบเลน่เอาเสียเลย ไมเ่ชน่นัน้คงเป็นเขา

ท่ีกําลงัวาดลวดลายสีไวโอลินตรึงสายตาเพ่ือนสนิทอยูใ่นขณะนี ้ไมใ่ช่สาว

หุน่ดีหน้าสวย ดนูา่ทะนถุนอมแตไ่มอ่อ่นแอ คําพดูคําจานา่ฟัง ผมดํายาว

เป็นลอนออ่นช้อยตรงหน้า 

ธีระสะท้อนใจ เข้าใจในทนัทีตัง้แตแ่รกเห็น เหตใุดวฒัน์จงึหลงรัก

รสรินจนจะขาดใจ ...ถ้าไมมี่เธอ 

••• 

ห้าปีก่อนท่ีวฒัน์จะพบกบัรสริน 

วฒัน์ไปข่ีจกัรยานท่ีสวนสาธารณะกบัสาวท่ีเขาควงอยูใ่นตอนนัน้  

เขาได้พบกบัธีระซึง่พาสาวมาข่ีจกัรยานเชน่เดียวกนั  วฒัน์และธีระคยุถกูคอ

จนสนิทสนมกนัอยา่งรวดเร็ว พาคูค่วงไปทอ่งเท่ียวด้วยกนัหลายครัง้  

 ทัง้สองเลน่กีฬาด้วยกนัอีกหลายอยา่ง บางวนัไปเตะฟตุบอลสนาม

เล็ก วา่ยนํา้ ว่ิง เลน่บาสเกตบอล ตีแบดมินตนั เลน่เทนนิส สารพนักิจกรรม
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ประสาชายหนุม่คอเดียวกนั 

วนัหนึง่ วฒัน์ชวนธีระมาดฟูตุบอลท่ีคอนโดกว้างขวางของตน เพราะ

เบื่อไปนัง่ดกูบัเพ่ือนคนอ่ืนท่ีร้านเหล้า ตา่งนัง่เชียร์บอลด้วยกนับนโซฟาหนงัสี

นํา้ตาลออ่นห้าท่ีนัง่แบบเรียบเทห่น้าทีวี  

ระหวา่งขอเวลานอก วฒัน์และธีระหนัมาวิจารณ์ลีลานกัเตะอยา่ง

ออกรส หวัเราะด้วยกนัอยา่งสนกุสนาน    

วฒัน์หยดุหวัเราะ มองธีระยิม้ ๆ    

และแล้ววฒัน์หยดุยิม้ สายตายงัคงมองธีระ  

ธีระหยดุยิม้เชน่เดียวกนั และยงัคงมองวฒัน์อยู่  

วฒัน์และธีระมองตากนัเนิ่นนาน  นานกวา่ท่ีเคยมองกนัในฐานะ

เพ่ือนสนิท 

วฒัน์หนัไปมองทีวี   

ธีระหนัไปมองทีวีเชน่เดียวกนั และไมโ่ต้แย้งเม่ือวฒัน์หยิบรีโมต

ขึน้มากดปิด 

วฒัน์ได้ธีระเป็นเมียในคืนนัน้    

วฒัน์โถมเข้าหาธีระ ปากประกบบดจบูแลกลิน้กนัหายใจหายคอไม่

ทนั  ตา่งคนตา่งเกลือกคางสากไปทัว่ ปลํา้กอดจบูกนัชลุมนุพลางลกุขึน้ยืน 

ร้อนรนดงึทึง้เสือ้ผ้าของอีกฝ่าย กระชากออกให้พ้นตวั พลางดนักนัและกนั

เข้าไปในห้องนอน   

สองร่างสงูเปลือยเปลา่ทุม่ตวัลงบนเตียง จบูพนัลิน้อยา่งห่ืนโหย 
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มือตะโบมทัว่ร่างแข็งแรงขนระคายของอีกฝ่าย ตะบนัร่างแกร่งเตม็ไป

ด้วยมดักล้ามเข้าใสก่นั กอดปลํา้ตะกยุตะกาย ฟัดกนันวัเนีย หายใจห่ืน

ฟืดฟาด เล้าโลมพวงสวรรค์และรูทวารของกนัและกนัมนัปากมนัมือ  

วฒัน์และธีระครางเสียงห้าว กระสนักามจนตวัสัน่ 

วฒัน์แข็งชชูนัพร้อมรุก หลอ่ล่ืนแล้วจบัธีระพลิกคว่ําส่ีขาโก้งโค้ง  

ธีระหยดัแขนพร้อมรับ ใจสัน่ทัง้อยากทัง้หวัน่หวาดขนาดเจ้าโลกของเพ่ือน

รัก  วฒัน์คกุเขา่ปักหลกัมัน่ ดนุหรููดจนคลายแล้วดนัเตม็รัก เอาธีระเพื่อน

สนิทเป็นเมีย 

"เอ้า..." 

"โอ้ย ..." 

ธีระรับวฒัน์เพ่ือนสนิทเป็นผวั ร้องเสียงห้าวลัน่ห้อง แขนออ่นหน้า

ถลําหวัทิ่มเตียงก้นโดง่ มือขยุ้มท่ีนอนตวัสัน่เทิม้ ลงึค์ใหญ่ร้อนผา่วของเพ่ือน

รักจกุตงุทวารแนน่เตม็ตงึราวจะปริฉีก 

วฒัน์ครางกระเสา่ประกบตดิ ยดึสะโพกกดธีระคว่ําราบลงกบัเตียง 

นอนคร่อมทบัร่างบดิแอน่ร้องครวญครางของธีระ  วฒัน์นยัน์ตาวาววบัสดุ

กลดัมนั สดุเร้าอารมณ์ต่ืนเต้นใจเต้นรัว สดุสยิวก้นธีระบีบรัด สดุกระสนัสม

สูผู่้ชายด้วยกนัเอง 

"อาห์..." 

ธีระขยบั วฒัน์ขืน กดมือแข็งแรงสวยได้รูปของธีระกบัท่ีนอน  วฒัน์

หอบกระเสา่ บดคลงึเบกิทวารแชม่ช้า  ธีระหน้าซุกหมอนครางเสียวระส่ํา 
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ก้นถกูทบัขยี ้หลงัถกูร่างหนกัของวฒัน์นาบสนิท  ธีระบดิเอวสา่ยสะโพก

ยัว่ยวน ขมิบรัดลงึค์อลงัการของเพ่ือนรัก สดุเสียวถกูผู้ชายด้วยกนัสมสูท่วาร

หนกัได้เสียเป็นเมียผวั 

วฒัน์สดุกลัน้ กระเด้าหนกั ๆ ใสก้่นนนูหนัน่สัน่ริก ๆ  ใช้ความ

แข็งแรงทกุสว่นสดั มอบความเป็นผวัให้เพ่ือนรัก  ธีระกินหวักินหางกินกลาง

ตลอดลํา ร่างแกร่งกล้ามกระชบัถกูผู้ชายขยม่สงัวาสเชยชม รสกามของ

เพ่ือนสนิทเสียวสยิวหวิววาบทัว่ร่าง  ธีระครางกระเสา่สดุวาบหวาม เจ้าโลก

ของวฒัน์เสียดแทงตอ่มลกูหมากในทวารสดุซา่นเสียว ฝีเย็บถกูพวงสวรรค์

แกวง่ถไูถปลกุเร้า พุม่ขนเพชรสากระคายเสียดสีก้นบอบบาง  ธีระนิ่วหน้า

สดูปาก ร่างเปลือยเปลา่ถกูวฒัน์ขยม่โขยกถไูถท่ีนอนไปมา ร้องครางทัง้

เสียวระคนเจ็บแซบ่ไมห่ยดุปาก 

"โอ้ย ๆ ... อาห์ ๆ ... โอ้ย ๆ ๆ..."  

วฒัน์กระเด้าเข้าออกก้นหนัน่นุม่ตงึหนกัหนว่ง กระแทกสดุลิ่มทิ่ม

ประตหูลงัเน้น ๆ ซํา้ ๆ ยํา้ความเป็นผวั  วฒัน์ขยม่ธีระจมเตียงสลบักดจบู 

พรมจมุพิตทัว่หลงัไหลแ่ละเสีย้วหน้า หอมแก้มสากสดูกลิ่นเพศผู้ ไมรู้่เบื่อ 

จมกูซุกปากไซ้ซอกคอ เกลือกหน้าบนผมนิ่มสัน้กรุ่นกลิ่นสะอาด กระเด้าไม่

หยดุ ตกัตวงความเสียวรสเมียจากร่างสงูกล้ามสวยเป็นชายแท้ของเพ่ือน

สนิท 

"อะห์ ๆ ...  อาห์...  อะห์ ๆ ๆ..."  

วฒัน์นาบแผงอกกว้างแนบแผน่หลงัผึง่ผาย กําสองมือของธีระแนน่ 
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ธีระสอดนิว้ประสานกํามือตอบ  วฒัน์ต่ืนเต้นโถมร่างรุก รัวกระเด้าหนกัเน้น

เค้นเสียงครางห้าวทุ้มจากใต้ร่าง  ยิ่งธีระร้องเสียวโหยหวน วฒัน์ยิ่งโหมขยม่

ปรนเปรอความเป็นผวัให้เพ่ือนรัก  ธีระแอน่ก้นรับเป็นเมียขมิบตอด ขมิบ

ลงึค์เพ่ือนสนิทยิบ ๆ  กระเด้งก้นแนน่กระชบัยิก ๆ สู้แรงวฒัน์  

สองชายสอดประสานกายสนิทแนน่ สมสูร่่วมร่างระเริงกามเนิ่น

นาน ร่วมกายชายลกึลํา้เป็นเมียผวั ร่วมใจชายผกูพนัเป็นผวัเมีย ร่วมร้อง

ครวญครางประสานเสียว กระเด้ากระเด้งร่วมเพศเดียวกนัประสานใจ 

ขยม่เขยา่แสนสยิวสอดคล้อง โขยกเขยือ้นสองร่างเปลือยเปลา่ร่านร้อน

คล้องจอง เสียวเกินเสียวร่วมกามชายกบัชาย   

ธีระใจจะขาด เหลียวหน้าหาเพ่ือนรัก เผยอริมฝีปากขอจบู  วฒัน์

รัดใต้แขนรัง้ร่างธีระขึน้มาจดัให้ ขยีจ้บูแล้วขยีจ้บูอีกจนธีระตวัสัน่ปลอ่ย

ปาก ซุกหน้าซบลงกบัหมอนหายใจระส่ํา  วฒัน์ปลอ่ยร่างธีระ หยดัแขน

คร่อมผงาด ขยม่ตะบนัก้นธีระตับ้ ๆ  ธีระอ้อมมือขยําก้นวฒัน์เปะป่าย 

เก่ียวขาก่ายกดขา ขบกรามเป็นสนันนูสลบัร้องคราง  สดุเสียวรัญจวน ออก

กําลงักามจนกล้ามขึน้ทัว่ร่างทัง้สองคน 

ธีระเสียวครัง้แล้วครัง้เลา่ ร้องรัญจวนครวญครางเสียงห้าวก้องห้อง 

บดิกายสา่ยก้นอยูใ่ต้ร่างกดทบัของเพ่ือนรัก  วฒัน์กําหนดักลดัมนั กระเด้า

รัวทะลวงรุกเพิ่มแรงเสียว ขยม่ก้นนุม่ตงึแนน่ไมอ่ยากหยดุ ตกัตวงสวาทจาก

ทวารหนกัธีระเพื่อนสนิทไมย่อมอิ่ม   

ทัว่ห้องเตม็ไปด้วยเสียงชายสงัวาสชายเนิ่นนานไมส่ิน้สดุ เสียง
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หอบหายใจห่ืน เสียงห้าวของวฒัน์และธีระร้องครางถึงใจสมสูก่นัเอง  

ทนัใด วฒัน์ซอยยิก ธีระมือจิกเกร็งขยุ้มผ้าปท่ีูนอน ร้องไมเ่ป็น

ภาษาโหยหวน เสียวแรงบีบใจราวใจจะขาด สาดสายรุ้งพุง่กระจายเตม็ท่ี

นอน 

"อาร์ก...ก...ก... อาห์... อาห์... โอ้ว...โอ้ว..."  

วฒัน์ไมฟั่งเสียง ยดึมือกดตรึงธีระไว้  ธีระทัง้ร้องทัง้ดิน้บดิเกร็งอยูใ่ต้

ร่าง  วฒัน์ถลงุลกึไมรั่ง้ ซอยตอ่ไมย่ัง้จนร่างกระตกุทํานบแตก แหงนหน้ากู่

ตะโกนสดุเสียวดงัก้องห้อง สดุเสียงแล้วทิง้ตวัลงกกทบัร่างดิน้เร่า ๆ ร้องโอด

โอยของเพ่ือนรัก 

"อา.....ห์... อาห์...ห์"  

"โอยยย... โอย..." 

ธีระเสียวแรงเข้มข้นสดุขีดแทบขาดใจ เป่ียมสขุลกึซึง้นอนคว่ําทอด

กายให้เพ่ือนสนิทหลัง่ใสใ่นทวารหนกั ร่างแข็งแรงเกร็งแอน่แถกไถท่ีนอน

กระจยุกระจาย นํา้ตาแหง่ความสขุไหลพรากอาบสองแก้มเป็นทาง  

สองชายนอนคว่ําหน้ากอดรัดบดิร่างเร่า สองเสียงห้าวร้องเสียวสม

ประสานเสียง 

สองชายเกร็งกําประสานมือ สองร่างสงูแข็งแรงกล้ามเป็นลอน สอด

ประสานสนิทเสนห่าเป็นหนึง่ ร่วมรัญจวนครวญครางไปด้วยกนั  

••• 

หลงัเสร็จกิจครู่ใหญ่ วฒัน์นอนก่ายกกธีระ กอดร่างกล้ามสวยราว
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นายแบบไว้ในวงแขนแข็งแรง  วฒัน์เคลิบเคลิม้ลบูไล้กล้ามแขนอยา่งพงึใจ 

ขาขยบัเล้าโลมขาของธีระแชม่ช้า ปากพรมจบูซบันํา้ตาให้เพ่ือนสนิท  

ธีระนอนปร่ิมสขุแนบซบบนไหลก่ว้าง ทาบมือหนึง่บนกล้ามอกของ

เพ่ือนรัก  เขาไมเ่คยสขุเสียวเชน่ท่ีเพิ่งร่วมเสพสมกบัวฒัน์มาก่อนเลยในชีวิต  

วฒัน์สมสูก่ระตุ้นตอ่มเสียวซอ่นเร้นลกึในกาย เสียวบีบใจจนเขาหลัง่แรง

และมากมายอยา่งไมเ่คยเป็นมาก่อน   

ธีระเงยหน้าเคลิม้สขุขึน้สบตาดําสนิทหนกัแนน่ของวฒัน์  

วฒัน์และธีระมองกนัและกนัด้วยสายตาวาบหวาม เป็นสายตาซึง่ไม่

เคยมองผู้ใดในโลก เป็นสายตาของเพศผู้ซึง่มีความรู้สกึและความสมัพนัธ์

ลกึซึง้เกินเพ่ือนจบัจ้องมองกนั 

วฒัน์และธีระยิม้ให้กนั เป็นรอยยิม้ซึง่ไมเ่คยยิม้ให้แก่กนัมาก่อน 

เป็นรอยยิม้ต้อนรับสถานะใหม ่ซึง่เพิ่งมอบให้แก่กนัหลงัร่วมเพศชายกบัชาย

เป็นเมียผวั 

ธีระกระซิบเสียงห้าวทุ้ม 

"วฒัน์เป็นผวัคนแรกของเรานะ" 

ธีระเคยแตรุ่กเอาชายอ่ืนเป็นเมีย สมสูม่อบความสขุเสียวสดุ

อศัจรรย์แก่ชายอ่ืน ไมเ่คยถกูผู้ชายรุกหน้าคะมําตกเป็นเมียใครมาก่อน  เขา

ปลอ่ยกายปลอ่ยใจตามครรลองสงัวาส คว่ําร่างรับวฒัน์เป็นผวัอยา่งเตม็ใจ  

วฒัน์เปิดโลกของเขา การรับชายผู้ เป็นท่ีรักนัน้สขุและสนกุขนาดนี ้

ยิ่งตอนเสียวสดุยอดนัน้มหศัจรรย์เหมือนความฝัน  เขามีความสขุลกึลํา้สดุ
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จะบรรยายเป็นคําพดูขณะวฒัน์หลัง่ใสเ่ขาทะลกัทลาย  เขาปลืม้เปรมกบัทกุ

การกระตกุยิงนํา้ของเจ้าโลก  เขาอ่ิมเอมกบันํา้รักร้อนผา่วของวฒัน์ในทวาร

หนกั  เขาอ่ิมเอิบขณะลงึค์ใหญ่แข็งของวฒัน์ในกายเขาออ่นซบสยบลง  

วฒัน์ต่ืนเต้นตาเป็นประกายวาววบั ดีใจลิงโลดกบัสิ่งท่ีเพิ่งได้รับรู้ 

และช่ืนใจกบัการใช้สรรพนามสนิทสนมลกึซึง้ของธีระ 

"น่ีฉนัเพิ่งเปิดบริสทุธ์ินายเหรอ" 

วฒัน์กอดรัดร่างเปลือยของธีระในอ้อมแขนแนน่ขึน้กวา่เดมิ หอม

แก้มหนวดโกนเรียบซ้ายขวาฟอด ๆ  กลิ่นนํา้หอมหลงัโกนหนวดชัน้ดียงัคง

หลงเหลืออยูจ่าง ๆ หลงัสองแก้มของธีระผา่นการถกูเขาเชยชมจนสมรัก  

วฒัน์ประกบจบูแลกลิน้ดดูด่ืมปลอบใจเนิ่นนาน  เขาถอนริมฝีปากสดู

อากาศหายใจ จ้องใบหน้าคมสนัเข้มแข็งแนว่แน ่พดูทีเลน่ทีจริง  

"ต้องเป็นผวัคนสดุท้ายด้วย นายต้องเป็นเมียฉนัคนเดียว  เสียตวัให้

ฉนัแล้ว ห้ามนายไปเสียตวัให้ผู้ชายหน้าไหนอีก  ฉนัหงึนะ ถ้านายจะไปมีผวั 

หรือเอาผู้ชายหน้าไหนเป็นเมีย" 

คําวา่ผวัและเมีย กระตุ้นกําหนดัวฒัน์และธีระอยา่งบอกไมถ่กู  

วฒัน์พลิกขึน้นอนนาบร่าง กดทบัร่างเปลือยของธีระหงายรับกบัท่ี

นอน 

"เม่ือกีค้งไมไ่ด้ร้องจนหมดแรงใชไ่หม รับผวัอีกทีเป็นไง" 

วฒัน์พดูจบก็ขึน้คร่อมอีกครัง้  

ธีระยงัคงร้องเสียงดงั... ร่ําร้องสขุสมถกูผู้ชายรุกเอาเป็นเมีย เป่ียม
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สขุสดุขีดรับเพ่ือนสนิทเป็นผวั 

คืนนัน้วฒัน์ไมไ่ด้หลบัได้นอน เฉลิมฉลองคํ่าคืนแรกของการเป็นผวั

เมีย เชยชมธีระตลอดคืน  

วฒัน์และธีระตื่นขึน้มาในอ้อมกอดของกนัและกนัในตอนเช้า สขุสด

ช่ืนทัง้ท่ีได้นอนไมเ่ตม็ตา ยิม้ให้กนัต้อนรับชีวิตใหม ่  

ธีระจําต้องจากไป  วฒัน์ตระกองประคองจบูกอดธีระไปสง่ท่ีหน้า

ประตคูอนโด หยดุยืนประกบจบูร่ําลาดดูด่ืม  วฒัน์จําใจถอนริมฝีปากอยา่ง

อาลยัอาวรณ์ กระซิบบอกธีระเสียงพร่า  

"เม่ือคืนนี ้นายเพิ่งทําให้ฉนัรู้วา่ สําลกัความสขุนะ่ เป็นยงัไง"  

••• 

วฒัน์มาเปิดประตเูม่ือได้ยินเสียงกร่ิง หตูาเป็นประกายแพรวพราว

ขึน้มาทนัที ร้องทกัด้วยความดีใจ  

"เฮ้ย... ธี มาได้ไง  นกึวา่ป่านนีถ้ึงบ้านแล้วเสียอีก"  

ธีระขบัรถเกือบถึงบ้านแล้ว ทวา่สดุจะหกัห้ามใจ ต้องร้อนรนหาท่ี

กลบัรถวกย้อนกลบัมาหา เพราะทนคดิถึงผวัหมาด ๆ ไมไ่หว  

"เราคดิถึงวฒัน์ วฒัน์คดิถึงเราหรือเปลา่"  

วฒัน์ยิม้ร่า  

"เดี๋ยวก็รู้วา่คดิถึงแคไ่หน" 

ทนัทีท่ีปิดประตลู็อก ชายหนุม่ทัง้สองกลายเป็นคูผ่วัเมียข้าวใหม่

ปลามนักําหนดักาม 
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วฒัน์และธีระโผเข้ากอดรัดฟัดเหว่ียง ริมฝีปากบดจบูฟืดฟาด 

เกลือกคางสากใสก่นั ปลํา้เปลือ้งเสือ้ผ้ากนัยงัไมท่นัเสร็จ วฒัน์กดร่างธีระ

คกุเขา่ส่ีขามือยนัพืน้ ลบูลงึค์ด้วยนํา้ลาย แล้วสมสูก่นัตรงหน้าประตนูัน่เอง  


