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"นานแคไ่หนแล้ว" 

สามีของเธอถามเสียงแหบพร่า 

วิวรรณดาก้มหน้า หลบสายตาปวดร้าวของสามีซึง่กําลงัจบัจ้องรอ

คอยคําตอบ  ความสขุสมร้อนแรงครัง้แรกเม่ือส่ีเดือนก่อน ยงัตราตรึงอยูใ่น

ความทรงจําไมมี่วนัลืมเลือน 

เธอยงัวาบหวามโหยหาทกุครัง้เม่ือนกึถึง   

ความหฤหรรษ์ยัว่ยวนให้หลงใหล  รสสวาทโหมไฟตณัหา ลอ่ลวงให้

ร่านเร่าระเริงไฟราคะ 

วิวรรณดาเงยหน้าขึน้สบตาแดงก่ําของสามีช้า ๆ  ชัง่ใจก่อนจะตอบ

แผว่เบาแทบเป็นเสียงกระซิบ 

"สองเดือน" 

หวัใจเขาถกูขยีแ้หลกเหลวด้วยมือมาร กฤษณ์กลํา้กลืนก้อนแข็งใน

ลําคอ พยายามฝืนนํา้ตาไมใ่ห้เออ่ แม้กระนัน้เสียงยงัสัน่เครือ  

"คณุไปนอนกบัมนัมาก่ีครัง้" 

วิวรรณดานิ่งงนัไปเม่ือได้ยิน   



แอรีสญา                                                                     เมือ่ลืมตาตืน่ในเช้าวนัหน่ึง |  6 

หนึง่อดึใจผา่นไปนานราวชัว่ชีวิต ในท่ีสดุเธอตอบแผว่เบา  

"ครัง้เดียวเทา่นัน้"  
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วนัหนึง่เม่ือไมน่านมานี ้

เสียงโทรศพัท์บนโต๊ะทํางานของวิวรรณดาดงัขึน้ เธอรีบกดเปิด

ลําโพงรับสาย เลยเวลาเลิกงานมาเกือบหนึง่ชัว่โมงแล้ว แตเ่ธอจําเป็นต้อง

อยูต่อ่   

เพ่ือนร่วมงานในฝ่ายกลบัไปหมดแล้ว  วิวรรณดามองออกจากห้อง

ทํางาน  ผนงักระจกด้านหน้าคร่ึงลา่งเป็นลายผิวส้มบงัสายตา พืน้ท่ีทํางาน

แบบเปิดโลง่นา่นัง่ภายนอกเงียบเหงา ไฟทกุดวงปิดหมดเพ่ือประหยดั

พลงังาน อาศยัแสงยามเย็นจากภายนอกอาคารสงู 

"คณุวิ คณุปลอ่ยให้เกิดปัญหานีไ้ด้ยงัไง จนป่านนีผ้มยงัไมไ่ด้รับ

ข้อมลูจากคณุ ผมกําลงัรออยู ่น่ีก็เย็นมากแล้ว คณุก็รู้วา่งานนีมี้ความสําคญั

มากขนาดไหน คณุปลอ่ยให้ลา่ช้าอยา่งนีไ้ด้ยงัไง" 

เสียงห้าวเข้มถาม  วิวรรณดาจําเสียงได้ดี  ผู้จดัการบางคนยงั

จําเป็นต้องอยูต่อ่เชน่เดียวกนักบัเธอ 

"ขอโทษคะ่คณุโชน วิกําลงัเร่งอยูค่ะ่ จะเอาขึน้ไปให้เดี๋ยวนีค้ะ่"  

โชนศกัดิอ์ยูค่นละฝ่ายกบัเธอ  เขาเป็นผู้จดัการเชน่เดียวกนั ทวา่มี
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คําวา่อาวโุสตอ่ท้าย จงึตําแหนง่ใหญ่กวา่  ห้องทํางานของเขาอยูอี่กชัน้เหนือ

เธอขึน้ไป  แม้จะเป็นคนละสายงาน แตแ่นน่อนวา่ทกุฝ่ายต้องประสานงาน

กนั 

"ดีมาก ผมจะได้ลงมือทําให้เสร็จเสียที ตอนนีก็้อยูโ่ยงเฝา้ฝ่ายคน

เดียว" 

วิวรรณดารีบเก็บของบนโต๊ะ   

"วิจะเอาขึน้ไปให้เดี๋ยวนีค้ะ่ รอสกัครู่นะคะ" 

วิวรรณดาวางสาย  เธอคว้ากระเป๋าถือแล้วเดนิออกจากห้อง ปิด

ประตลู็อกและปิดไฟ  เธอมองเงาสะท้อนในผนงักระจกหน้าห้อง  หน้าสวย

ทรงเสนห์่ออ่นกวา่วยัมองกลบัมา ริมฝีปากหยกัสวยอ่ิมเตม็ดรูาวยิม้แย้มอยู่

เป็นนิจ คิว้คมตากลมโตคูง่ามเป็นประกายเตม็ไปด้วยชีวิตชีวา พวงแก้ม

เนียนเปลง่ปลัง่มีลกัยิม้โทนเก๋ไก๋ ผมดํายาวเลยไหลเ่ป็นทรงสวย ลอนออ่น

ช้อยเคลียแก้มดเูป็นธรรมชาต ิเรือนร่างสงูโปร่ง ทรวดทรงองค์เอวอ้อนแอ้น

ทวา่เตม็ไม้เตม็มือ เสือ้ผ้าเคร่ืองประดบัสวยเก๋เหมาะแก่กาลเทศะ   

เธอมกัได้รับคําช่ืนชมเร่ืองรสนิยมในการแตง่ตวั บคุลิกคลอ่งแคลว่

และความสามารถอยูเ่สมอ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ความสวยสะคราญออ่น

เยาว์ของใบหน้า ทัง้ท่ีเป็นคณุแมล่กูหนึง่สามีหนึง่  

วิวรรณดาผลกัประตอูอกจากฝ่าย เดนิไปตามโถงทางเดนิพลางล้วง

หยิบโทรศพัท์มือถือขึน้มาโทรออก  

กฤษณ์รับสายเกือบจะทนัที   
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"ครับ วิ" 

เธอตรงไปท่ีประตทูางเข้าบนัได เปิดประตหูนาหนกัก้าวเข้าไป  

"กฤษณ์ วนันีว้ิคงกลบัค่ํากวา่ท่ีคดิไว้ งานดว่นมาก ต้องรีบทําให้

เสร็จ" 

กฤษณ์พดูผา่นระบบไร้สายบนรถ กําลงัมุง่หน้ากลบัจวนจะถึง

บ้าน  เวลานีต้ามปกตเิขายงัอยูท่ี่ทํางาน  เขาเป็นคนบ้างาน บวกกบั

ความสามารถและปริญญาโทจากตา่งประเทศ บคุลิกดีและนิสยัใจคอ

หนกัแนน่นา่เช่ือถือ กฤษณ์จงึเตบิโตอยา่งรวดเร็ว  ยิ่งก้าวหน้า เขาก็ยิ่งบ้า

พลงั บ้างานหนกัย่ิงขึน้กวา่เดมิ 

สว่นใหญ่วิวรรณดาจะตรงจากท่ีทํางานกลบับ้านก่อน  ถ้าวนัใดเธอ

ตดิงานหรือไปสงัสรรค์กบัเพ่ือน กฤษณ์จะรีบกลบัเพ่ือทําหน้าท่ีดแูลลกูแทน  

เม่ือตอนบา่ยภรรยาโทรมาบอก มีงานต้องสะสางจะกลบัถึงบ้านประมาณ

สามทุม่ 

"วิจะกลบัก่ีโมง" 

ขาเรียวยาวสวมรองเท้าส้นสงูสีแดงซอยถ่ี ๆ ขึน้บนัไดอยา่งเร่งรีบ  

"นา่จะส่ีทุม่ ถ้าสายกวา่นัน้ก็ไมต้่องหว่ง" 

กฤษณ์ได้ยินเสียงฝีเท้าและเสียงภรรยาดงัสะท้อน หลายเดือนมา

นีว้ิวรรณดางานยุง่มาก มิหนําซํา้กําลงัคนไมเ่พียงพอ ทําให้ต้องทํางาน

ลว่งเวลาบอ่ยกวา่เดมิและดกึขึน้  

"วิอยูท่ี่ไหน ได้ยินไมค่อ่ยชดั มนัก้อง ๆ" 
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วิวรรณดาผลกัประตเูดนิเข้าชัน้   

"อยูท่ี่บริษัท เม่ือกีกํ้าลงัเดนิขึน้บนัได  แคนี่ก้่อนนะ แล้วเจอกนัท่ี

บ้าน" 

วิวรรณดาวางสายแล้วกดปิดเสียง เก็บโทรศพัท์เข้ากระเป๋าถือ เดนิ

กระโปรงพลิว้ตรงไปห้องทํางานของผู้จดัการอาวโุส  ฝ่ายของโชนศกัดิเ์งียบ

สงดัเชน่เดียวกบัฝ่ายเธอ เพ่ือนร่วมงานกลบักนัหมดแล้ว  บริษัทฝร่ังมกัไมมี่

การทําลว่งเวลา ถึงเวลาเลิกงานก็หลัง่ไหลออกจากท่ีทํางาน  บางคนอาจรัง้

อยูต่ามความจําเป็น หรือขึน้อยูก่บัไฟของแตล่ะคน   

ทัว่ทัง้ชัน้รวมทัง้ห้องทํางานของโชนศกัดิปิ์ดไฟ มองออกไปเห็น

ท้องฟ้ายามตะวนัใกล้ลบัฟ้าหลงัไพรตกึระฟ้าของมหานคร   

ประตหู้องทํางานเปิดอยูต่ามนโยบายเปิดกว้างของบริษัท ต้อนรับ

ทกุคนผู้มาเยือน   

วิวรรณดาก้าวเข้าไปแล้วปิดประตู 

ร่างสงูยืนหนัหลงั กําลงัมองพระอาทิตย์ตกลบัหมูต่กึอยูริ่มหน้าตา่ง  

โชนศกัดิห์นัขวบัเม่ือได้ยินเสียงฝีเท้าของเธอ  

โชนศกัดิห์น้าตาดี อายรุุ่นราวคราวเดียวกบัเธอ ร่างสงูผึง่ผายกล้าม

กระชบัตามสไตล์คนชอบออกกําลงักาย  เขาจบปริญญาโทจากตา่งประเทศ 

ประสบการณ์การทํางานก่อนมาร่วมงานท่ีน่ีไร้ท่ีต ิมีหลายบริษัทแยง่ตวัเขา  

โชนศกัดิแ์ตง่งานแล้วแตย่งัไมมี่ลกู  วิวรรณดาและเขาร่วมงานกนัมาได้สอง

ปีเศษ 
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โชนศกัดิเ์ดนิตรงเข้าใส ่สีหน้าเคร่งเครียด นยัน์ตาดุ 

"คณุวิ ดสูิ ! ความลา่ช้าของคณุทําให้ผมต้องคอยนานขนาดไหน"  

วิวรรณดาเสียงออ่น ดทูา่ทางเขาไมพ่อใจเป็นอยา่งยิ่ง  

"ขอโทษคะ่คณุโชน ลกูน้องวิไมค่อ่ยได้ดัง่ใจเทา่ไรคะ่"  

โชนศกัดิย์งัคงเคร่งขรึม  

"คณุต้องปรับปรุงเร่ืองนี ้ไมอ่ยา่งนัน้คณุต้องถกูลงโทษ"  

วิวรรณดาชีแ้จงเหตผุล หน้าออ่นราวสาวน้อยไร้เดียงสาฉายแวว

กร่ิงเกรงใจ ราวเดก็รู้ผิดรู้ถกูขณะโดนผู้ใหญ่ดุ 

"เร่ืองบางอยา่งก็อยูเ่หนือการควบคมุคะ่  ถ้าวิบกพร่องมากขนาด

นัน้ ต้องโดนลงโทษยงัไงหรือคะ" 

ทนัใดนัน้โดยท่ีวิวรรณดาไมท่นัตัง้ตวั โชนศกัดิก์ระชากร่างเธอเข้า

ไปกอดในอ้อมแขน กระเป๋าถือของเธอตกลงบนพืน้   

"ว้าย ! " 

วิวรรณดาร้องอทุาน ร่างอรชรแทบจะปลิวตามมือเข้าไปปะทะร่าง

สงูของผู้จดัการหนุม่ ริมฝีปากสวยราวกลีบดอกไม้แย้มเผยอ ดวงตาโตมอง

เขา ราวกวางสาวกําลงัจะถกูสตัว์ร้ายขยํา้เป็นเหย่ืออนัโอชะ  

โชนศกัดิห์ายใจแรง ไมใ่สใ่จสายตาต่ืนตระหนกของเพ่ือนร่วมงาน

สาวสวย ประกบจบูขยีเ้รียวปากอ่ิมเย้ายวนใจตรงหน้า รุกลิน้ลว่งลํา้ ไลพ่นั

ลิน้ชุม่ฉ่ําแสนหวานไร้ทางหนีของเธอ   

วิวรรณดาเปิดริมฝีปากรับโทษทณัฑ์ โอบแขนกอดจิกนิว้บนแผน่
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หลงัแกร่ง  โชนศกัดิต์ะโบมมือทัว่แผน่หลงัอ้อนแอ้น  วิวรรณดาแอน่อกบด

เบียด  เขาโลมลงขยําบัน้ท้ายผายผนั โอบกระชากสะโพกเธอเข้าแนบสนิท

ประชิดตวั ขยบัขยีร่้างเธอกบัร่างแข็งแรงของเขา ลงึค์แข็งเป็นลําใหญ่ดนุดนั  

วิวรรณดาไหวหวัน่ร่างสัน่สะท้าน ตณัหาพลุง่พลา่นร่านโลกีย์   

เสียงหายใจแรงด้วยไฟตณัหาของเธอและเขา ดงัห่ืนหอบในความ

เงียบสงดัของสํานกังานวา่งวายในแสงพลบ ความมืดมนสยบแสงสดุท้าย

พา่ยลง 

วิวรรณดาเสียววบูวาบฉ่ําโชกด้วยรสจบูและสมัผสัเล้าโลมปลกุ

อารมณ์  เธอเบือนหน้าหนีริมฝีปากรุกไล ่หอบหายใจด้วยแรงกําหนดั ทรวง

อกสะท้อนขึน้ลงถ่ีเร็ว 

"โชนขา วิใจจะขาดแล้วคะ่" 

โชนศกัดิก์ระสนัเสียงกระเสา่ พดูพลางพรมจบูทัว่ใบหน้าสวยออ่นใส  

"ผมจะลงโทษคณุให้เข็ดหลาบ คราวหน้าจะได้ไมป่ลอ่ยให้ผมรอ

นานอยา่งนี"้ 

วิวรรณดาออดอ้อน ระเร่าไปทัว่ร่างด้วยจมุพิตเร่าร้อนของเขา  

"โธ่... โชนขา  ลกูน้องคนหนึง่เกิดขยนั เพิ่งกลบัไปเม่ือกีเ้องคะ่ 

เลยต้องปรับกําหนดการใหม ่ โชนอยา่ใจร้ายกบัวิเลยนะคะ วิก็ทนแทบไม่

ไหวเหมือนกนั" 

โชนศกัดิรั์ดร่างเธอแนน่ สายตาดจุ้องลกึลงไปในดวงตาคูส่วยขน

ตางอนงาม มือร้อนรนรูดซิปกระโปรงของเธอลง  
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"ไมไ่ด้ ผมจะให้คณุได้รู้รสชาตคิวามทรมานอยา่งท่ีผมรู้สกึตอนรอ

คณุ คณุจะต้องถกูลงโทษสถานหนกัให้สาสมกบัความผิดท่ีทํากบัผมไว้"  

วิวรรณดายืนระทดระทวยเกือบเปลือยเปลา่ กระโปรงหลดุลงไป

กองอยูบ่นพืน้แทบเท้า 

สายตาคมกร้าวของโชนศกัดิต์รึงสายตาไหวหวัน่ของวิวรรณดา  

เธอผวาเม่ือสองมือแข็งแรงตะปบลงบนสะโพกผายกลมกลงึ สอดลว่งเข้าไป

ในขอบอาภรณ์ตวัน้อย  เขาเขม้นมองเธอดดุนั  วิวรรณดาจ้องตากลบัเอียง

อายทวา่แฝงแววยัว่ยวน  โชนศกัดิย์อ่ตวัลงคกุเขา่พลางรูดลกูไม้ตวับางลง

สดุข้อเท้า  วิวรรณดายกเท้าขึน้ทีละข้างให้เขาดงึออกพ้นส้นแหลมสงู  

โชนศกัดิซ์ุกหน้าลง เกลือกจบูสดูกลิ่นดอกไม้หอมฉ่ํานํา้หวาน ขยํา

ปลีนอ่งและขาออ่นเรียบเนียน ลบูไล้ขึน้เคล้นคลงึสองแก้มก้นกลมงอน   

วิวรรณดาทอ่นลา่งเปลือยเปลา่ มีเพียงรองเท้าส้นสงูแดงตดิปลาย

เท้า  เธอแหงนเงย ตาหลบัพริม้ ปากเผยอครวญคราง มือเรียวแตง่เล็บสวย

ลบูไล้ศีรษะเขาไปมา กระสนัรับการลงทณัฑ์สถานหนกั  

โชนศกัดิห์อบกระเสา่ลกุขึน้ยืน ระดมกอดจบูพลางรุนร่างวิวรรณดา

ถอยร่นหลงัชนหน้าตา่ง  ท้องฟ้าหลงัตะวนัลบัฟ้าแดงฉานราวแสงเพลิง  เธอ

มือไม้สัน่ปลดตะขอรูดซิปกางเกงของเขา ชว่ยเขาปลดปลอ่ยทอ่นทณัฑ์

ทรมานเตรียมรับโทษ   

วิวรรณดาหายใจสะท้อน กมุกําเจ้าโลกลบูไล้ วิงวอนขอความปรานี  

เธอเงยมองข้ามไหลเ่ขาผา่นความมืดมวั  สํานกังานทนัสมยักว้างขวาง โต๊ะ
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ทํางานวา่งเปลา่สงบสงดั ปราศจากความเคล่ือนไหวยามโพล้เพล้  

โชนศกัดิปั์กหลกัหยดัยืนมัน่ กางเกงลงไปกรอมอยูร่อบข้อเท้า 

กางเกงในร่นอยูห่น้าขา  เขาอุ้มวิวรรณดาขึน้ใสเ่อว  เธออ้าขาโอบรัดเขา

แนน่ เท้าในส้นสงูแดงเก่ียวขาเขาไว้ แขนโอบกระหวดัรอบคอเขา ยอม

จํานนโดยไมข่ดัขืน พลีกายพลีใจรับโทษทณัฑ์ทกุสถาน  

แล้วโชนศกัดิก็์ชําแรกร่างวิวรรณดา ลงโทษเธออยา่งรุนแรงในแสง

ขมกุขมวั  เธอและเขาร่ําร้องราวทกุข์ทน จวบจนความมืดมิดของราตรีกาล

เข้าครอบงํา 
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กฤษณ์ไปรับลกูชายจากบ้านพอ่แมซ่ึง่อยูใ่นหมูบ้่านเดียวกนัแตอ่ยู่

โซนเก่า  ตอนหมูบ้่านซือ้พืน้ท่ีตดิกนัเพ่ือขยายโครงการเปิดโซนใหม ่กฤษณ์

เห็นเป็นโอกาสอนัดีท่ีจะได้อยูใ่กล้พอ่แม ่จะได้ดแูลกนัได้ใกล้ชิด และมีผล

พลอยได้ ฝากลกูไว้กบัปู่ ยา่ได้ด้วย   

พอ่แมเ่ตม็ใจรับฝากเลีย้งหลานตัง้แตย่งัเป็นเดก็ออ่น จนขณะนีอ้ยู่

อนบุาล  ทกุวนัรถโรงเรียนจะไปสง่ท่ีบ้านปู่ ยา่ และมารับท่ีบ้านตอนเช้า  

ปู่ ยา่ให้กินขนมรองท้อง เลน่กบัหลานรอให้พอ่แมม่ารับกลบับ้าน  

แสงสดุท้ายเพิ่งลบัหายจากปลายฟ้า ท้องฟ้าเร่ิมเปล่ียนจากแดง

ฉานเป็นนํา้เงินกํามะหย่ี 

ลกูชายว่ิงดีใจกระโดดโลดเต้นออกมาหาพอ่   

"เย้... วนันีพ้อ่เข้าเส้นชยัก่อนแม่" 

กฤษณ์วางถงุผลไม้ในมือลงบนโต๊ะหน้าระเบียงบ้าน  มือ้เย็นสว่น

ใหญ่ เขาฝากท้องไว้กบักบัข้าวถงุจากตลาดใกล้บ้าน  เฉพาะวนัหยดุบางวนั 

เขากบัภรรยาจงึจะทําอาหารพิเศษกินกนัในครอบครัว  เขาอ้าแขนรับลกู

น้อยวยัห้าขวบซึง่กําลงัวิ่งเข้ามาหา จบัร่างน้อยยกชขูึน้สงูกลางอากาศ  
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"ไชโย !  พอ่เข้าเส้นชยัเป็นท่ีหนึง่แล้ว นาน ๆ จะชนะแมไ่ด้สกัที" 

ปู่ ยา่เดนิออกมาสง่ มองยิม้เอ็นดหูลานรัก  แมเ่อย่ชวน  

"ดีใจใหญ่เลยนะ นาน ๆ จะได้กินข้าวเย็นพร้อมพอ่  กฤษณ์จะกิน

ข้าวด้วยกนัเสียท่ีน่ีเลยไหม  วนันีแ้มทํ่าแกงเผ็ดลกูชิน้ปลากราย"  

กฤษณ์อุ้มลกูชายไว้ ลกูตวัหนกัขึน้ทกุวนัจนรู้สกึได้ เดก็โตรวดโตเร็ว 

ไมช้่าก็จะไมย่อมให้อุ้มอีกตอ่ไป และอีกไมน่านก็จะหนกัเกินกวา่พอ่แมจ่ะ

อุ้มไหว   

กฤษณ์มกักลบัถึงบ้านประมาณสองทุม่เศษเป็นกิจวตัร ได้สง่ลกูเข้า

นอนในแตล่ะคืนทนับ้างไมท่นับ้าง  เขาออกจากท่ีทํางานก็ตรงกลบับ้านไม่

เถลไถล ยกเว้นบางวนัท่ีไปงานเลีย้งของบริษัท  บางครัง้เขาไปสงัสรรค์กบั

เพ่ือนฝงูทวา่ไมบ่อ่ยนกั เพราะไมช่อบเท่ียวเตร่สํามะเลเทเมาด่ืมเหล้าหรือ

สบูบหุร่ี สู้ เก็บเงินไว้เพ่ืออนาคตของลกูจะดีกวา่ 

วิวรรณดารับหน้าท่ีดแูลลกูในตอนเย็น สว่นกฤษณ์ดแูลในตอนเช้า  

เขาแทบไมเ่คยได้ร่วมโต๊ะอาหารเย็นพร้อมหน้าครอบครัวยกเว้นวนัหยดุ  

วนันีไ้ด้กินอาหารพร้อมพอ่แม ่ก็นบัวา่ชว่ยเปล่ียนบรรยากาศไมใ่ห้จําเจ  

"ก็ดีครับ ผมซือ้ผลไม้มาให้พอ่กบัแมด้่วย กบัข้าวมีไขตุ่น๋ของโปรด

เก่งด้วยนะ" 

กฤษณ์บอกลกูชายในตอนท้าย 

••• 
เกือบส่ีทุม่แล้วตอนท่ีวิวรรณดากลบัถึงบ้าน กฤษณ์คร่ึงนัง่คร่ึงนอน
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อา่นหนงัสืออยูบ่นเตียง โคมไฟหวันอนคลมุผ้าอีกชัน้พรางแสงจ้ากนัแยงตา 

ลกูชายนอนเขลงหลบัปุ๋ ยอยูก่ลางเตียงใหญ่ข้างผู้ เป็นพอ่ กฤษณ์พาเข้านอน

ตัง้แตส่องทุม่คร่ึงเวลาประจํา 

วิวรรณดาจรดฝีเท้าแผว่เบาเกรงลกูจะตื่น  กฤษณ์เงยหน้าจาก

หนงัสือขึน้มองตัง้แตไ่ด้ยินเสียงประตเูปิด  เขาเปรยขึน้เบา ๆ  

"วิกลบัดกึจงั"  

วิวรรณดาลดเสียงลงแผว่เบา 

"คะ่ ต้องเตรียมข้อมลูสําหรับประชมุดว่นวนัพรุ่งนี"้  

วิวรรณดาพดูพลางเดนิตรงเข้าห้องแตง่ตวัเตรียมอาบนํา้ มือควาน

หยิบโทรศพัท์มือถือออกจากกระเป๋า  

กฤษณ์ยิม้  ภรรยาตดิมือถือตัง้แตเ่ปล่ียนเคร่ืองใหม ่ผา่นมาหลาย

เดือนแล้วแตย่งัเหอ่ไมห่าย  โทรศพัท์สมยันีลํ้า้ยคุสีสวยนา่ใช้ วิวรรณดามกั

นําเข้าไปฟังเพลงในห้องนํา้ 

วิวรรณดาผลดัเสือ้ผ้า สวมเสือ้คลมุเดนิเข้าห้องนํา้  เธอเปิดเพลงรัก

กระทบใจพลางร้องคลอตามเบา ๆ  ยืนหมนุซ้ายเอียงขวาอวดสดัสว่น

เปลือยเปลา่อยูห่น้ากระจกเหนืออา่งล้างหน้า  ดวงตาของหญิงสาวสวย

ออ่นกวา่วยัในกระจกเป็นประกายสกุใส ริมฝีปากเผยอยิม้อิ่มสขุ   

วิวรรณดาร้อนวบูวาบซาบซา่นไปทัง้ตวั เม่ือนกึถึงบทรักสดใหม่

ของโชนศกัดิ ์ เธอลบูไล้เรือนร่างตนเอง ลมหายใจแรงขึน้เม่ือนกึถึงมือ

ช่ําชองของชู้ รัก รอยมือของเขายงัตดิตรึงอยูท่ัว่ร่าง รสสวาทยงัตราตรึงลกึ
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อยูก่ลางกาย 

วิวรรณดาจดัทรงผม ยกมือถือขึน้มาตัง้ทา่หามมุสวย กดถ่ายไป

หลายรูป  เธอกําลงัเลือกรูปท่ีดีท่ีสดุก่อนจะสง่ให้โชนศกัดิ ์มีข้อความจากเขา

เข้ามาพอดี 

ผมนอนไม่หลบัทกุคืน คิดถึงแต่คณุ 

วิวรรณดาหวัเราะคกิราวเดก็สาว รีบสง่ข้อความตอบกลบัไปอยา่ง

รวดเร็ว 

ยงัไม่อ่ิมหรือคะ 

ข้อความโต้ตอบเด้งขึน้ทนัใจ 

ผมไม่มีวนัอ่ิมคณุ 

วิวรรณดายิม้ปลืม้ปร่ิม รีบสง่ภาพสวยท่ีสดุไปให้พร้อมข้อความ  

เอาไปแก้หิวก่อนนะคะ 

ข้อความเด้งขึน้ทนัที 

โอย... 

อีกข้อความตามตดิมา 

คนสวยใจร้าย จะทรมานผมไปถึงไหน 

ตามตดิมาด้วย 

คณุฆ่าผมใหต้ายเสียจะดีกว่า 

วิวรรณดายิม้หตูาแพรวพราว เหลียวมองไปทางประตหู้องนํา้ เกรง

จะหายเงียบเข้ามานานจนสามีผิดสงัเกต 
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เดีย๋วจะจดัใหพ้รุ่งนีค่้ะ จุ๊บ ๆ  

เธอกดสง่พร้อมหวัใจแดงเต้นตบุ ๆ ดวงใหญ่  

โชนศกัดิไ์ด้ยินเสียงภรรยาเดนิลงบนัไดมาจากชัน้บน  เธอกําลงั

อาบนํา้ตอนท่ีเขากลบัมาถึง  เขาลดโทรศพัท์ในมือลง ปิดหน้าจอก่อนจะวาง

คว่ําลงบนโต๊ะเล็กข้างโซฟา ตาจ้องตดิตามรายการในโทรทศัน์  

วิวรรณดารออยูค่รู่หนึง่ เธอวางโทรศพัท์ลงเม่ือไมมี่ข้อความใหม ่  

เธอเปิดฝักบวัอาบนํา้สระผมอยา่งพิถีพิถนัทกุซอกมมุ ฟังเพลงรัก

คลอไปด้วยตลอดเวลา   

เม่ือก้าวออกจากฝักบวัเช็ดตวัแห้ง วิวรรณดาคว้ามือถือขึน้มาดเูป็น

อยา่งแรก 

ข้อความสดุท้ายรออยู ่โชนศกัดิส์ง่สารพดัหวัใจมาให้ยาวเป็นพรืด  

วิวรรณดายิม้พลางฮมัเพลงเบา ๆ  ตัง้แตมี่ลกู ความสขุและความ

วาบหวามเชน่นี ้หา่งหายจนเลือนไปจากความทรงจําเป็นเวลาหลายปี  

จวบจนวนัหนึง่เม่ือหกเดือนก่อน 

  


