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ยินดีต้อนรับนักอ่ำนทุกๆ ท่ำนเข้ำสู่โลกของ I’m Mynt  

นะค้ำ~

กลับมำเจอกันอีกครั้งใน King and Queen เรื่องของผมกับ

ผู้ชายชื่อคิง เป็นนิยำยวำยอีกเรื่องที่ I’m Mynt ภูมิใจน�ำเสนอ เป็น

อีกรสชำติหนึ่งที่อยำกให้คุณผู้อ่ำนได้ลิ้มลองกัน

นิยำยเรื่องนี้เป็นเรื่องรำวระหว่ำง ‘คิง’ ผู้บริหำรหนุ่มไฟแรง

เจ้ำของบรษัิทส่ือและส่ิงพมิพ์อย่ำง The Crown Entertainment and 

Media ซึ่งก�ำลังตกอยู่ในอันตรำยถึงชีวิตจำกผู้ประสงค์ร้ำยปริศนำ 

และ ‘แมคควีน’ ศัลยแพทย์หนุ่มผู้มีนิสัยร่ำเริงแถมยังกวนประสำท

จนใครๆ กส่็ำยหน้ำ อกีทัง้ยงัพ่วงต�ำแหน่งเพือ่นร่วมกลุม่ ‘แก๊งค์ด�ำ

ไม่ห่ำงเหิน’ กับคุณคิงอีกด้วย

เรื่องรำววุ ่นๆ ปนแอคชั่นระหว่ำงหน่ึงผู ้บริหำรและหน่ึง

ศลัยแพทย์ผูเ้ป็นเพือ่นสนทิ(คดิไม่ซือ่)จงึอบุตัขิึน้ท่ำมกลำงมติรภำพ

และควำมซับซ้อนซ่อนเงื่อนของปริศนำ ในนิยำยเรื่องนี้มีรสชำติ



หลำกหลำย ทั้งสุข เศร้ำ ซึ้ง ลุ้น และหวำนปนฮำตำมแบบฉบับของ 

I’m Mynt  รับรองว่ำจะท�ำให้คุณผู้อ่ำนสนุกจนวำงไม่ลงแน่นอน

สุดท้ำยน้ี I’m Mynt ขอฝำกนิยำยเรื่อง King and Queen  

เรื่องของผมกับผู้ชายชื่อคิง ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจหรือเป็นหนึ่งใน

นิยำยในดวงใจที่ท�ำให้คุณผู้อ่ำนได้มีควำมสุขและสนุกเพลิดเพลิน

ไปกับเรื่องรำวของเรำ แล้วเจอกันใหม่ในเรื่องต่อๆ ไปนะคะ



ห ม า ย เ ห ต ุสํ า น ัก พิ ม พ์

นวนิยำยเรื่องนี้มีกำรใช้ภำษำปำก ภำษำสแลง และค�ำหยำบ

เพื่อควำมสมจริงตำมยุคสมัยที่ปรำกฏในเนื้อเรื่อง

และเพื่อสะท้อนบุคลิกของตัวละคร

รวมถึงเพื่อให้ได้อรรถรสทำงภำษำเท่ำนั้น

ผู้เขียนและส�ำนักพิมพ์มิได้มีเจตนำด้ำนลบแต่ประกำรใด



“หนังสือและกำรอ่ำนคือขุมพลังแห่งควำมคิดสร้ำงสรรค์”



~ I’m Mynt ~

แปดปีก่อน

“...อืม”

“…”

“...ไอ้นัท มึงเขยิบไปดิ๊”

พูดบ่นๆ ให้เพื่อนรักที่นอนซะชิดติดกับแผ่นหลังของผมได้

ขยับตัวออกไป เต็นท์แม่งก็แคบ ยังจะมาเบียดกูอีกนะ

“...”

แต่เหมือนค�าร้องขอจะไม่เป็นผล

“เชี่ยนัททท กูบอกให้เขยิบไปปป”

บอกมันอีกสักที เผื่อมันจะไม่ได้ยิน

“...”

“ไอ้เหี้ยนัท! ไม่เขยิบกูปล�้ามึงนะ!”

ขู่ไอ้เพื่อนตัวเล็กกว่าผมที่ยังไม่ยอมเขยิบไป นี่มึงจะรักอะไร

กูนักหนาวะเนี่ย กูอึดอัดโว้ย!

- Intro -
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~ King and Queen เรื่องของผมกับผู้ชายชื่อคิง ~

พรึ่บ!

“เฮ้ย! อุ๊บ!”

อยู่ดีๆ เพื่อนรักที่ตัวเล็กตัวน้อยกว่าผม ดันกลายร่างเป็น

ผูช้ายหุน่นกักฬีากล้ามเนือ้แน่นๆ รปูร่างสูงใหญ่...และทีส่�าคญั มนั

แม่งคร่อมทับ เอามือปิดปากผมไว้อยู่!!! โอ้วไม่นะ!!! กูก�าลังจะถูก

ข่มขืนเหรอเนี่ยยยยยยยยย

“...”

แสงจันทร์สาดส่องกระทบใบหน้าขาวๆ ไร้อารมณ์ของผู้ชาย

ใจโฉด หน้าตามันดีจัดๆ เลยละครับ หล่อชนิดที่ว่าถ้าใครได้ไปเป็น

ผัวกค็งจะต้องฟินไปอกีสบิชาต ิหรอือาจจะนพิพานไปเลยก็ได้...คอื

มนัหล่อขนาดนัน้แหละครบั ให้มนัสมต�าแหน่งควิท์บอยของมหา’ลยั

อันเลื่องลือหน่อย

“...”

แต่ประเดน็ไม่ได้อยูท่ีว่่ามนัหล่อจนมดลกูกระพอื ประเดน็มนั

อยู่ที่ว่า มึงมาท�าอะร้ายยย???

“...เงียบๆ...หนวกหู”

มันก้มหน้าลงมาพูดใกล้ๆ เหมือนกลัวเห็บบนหัวผมจะไม่

ได้ยิน แล้วยอมปล่อยมือออกจากปากอวบอิ่มนุ่มน่าจุ๊บของผม

“มะ...มึงมาได้ไง!?”

เมื่อปากเป็นอิสระก็รีบถามออกไปเลยครับ แน่นอนว่ามัน

ต้องรูดซิปเต็นท์แล้วคลานเข่าเข้ามา แต่ที่ถามเนี่ย คือมึงมาท�าไม!

“เพื่อนมึงกับเพื่อนกูมันจะเอากัน ถ้ามึงสนใจจะเอาบ้างกูก็

ไม่เกี่ยงนะ”

โถ่ว ไอ้นัท! ไอ้เพื่อนเวร! ไอ้เห็นผัวดีกว่าเพื่อนนน! กลางป่า

กลางเขาก็ไม่เว้นนะมึง กูขอให้ผัวมึงไอ้จู๋เป็นตะคริว!



9

~ I’m Mynt ~

“พ่อมึงสิ! ออกไป!!!”

ผมรีบเขยิบๆ กระเถิบตัวข้ึนให้ช่วงตัวหลุดพ้นจากมนุษย์ท่ี

คร่อมผมไว้

“กูไม่ออก! อยากนอนก็นอนไปดีๆ อย่ามาอ่อยกู”

เด๋ียวนะพี่หล่อนะ...กูไปนอนอ่อยมึงตอนไหน กูก็นอน

ปรึกษาการบ้านการเมืองกับพระอินทร์ของกูตามปกติเนี่ย!

“อ่อยพ่อมึงสิ กูก็นอนของกูเฉยๆ เนี่ย”

พดูจบ ผมกห็ลุดรอดจากการถกูคร่อมทับจนได้ เลยรบีลกุมา

นั่งดีๆ นอนคุยกันคงไม่เหมาะม้างงง

“ถ้ามึงพูดถึงพ่อกูอีกค�า...”

เหมือนประโยคเชิญชวนให้พูดซ�้าอีกรอบ...

“พ่อ! มึง! สิ!”

…

ครับ

พอได้พูดอะไรที่ใครสั่งห้ามแล้วมันรู้สึกสะใจ

หมับ! พรึ่บ!

มือหนาๆ ของพ่อหนุ่มคิวท์บอยคว้าเข้าที่ต้นแขนผมทั้งสอง

ข้าง ก่อนจะกดร่างผมให้นอนราบกับพื้น แล้วตามมาประกบปาก

หนาๆ ของมันลงบนริมฝีปากของผมอย่างรุนแรง จนรู้สึกถึงกลิ่น

คาวเลือด

“...”

ลิ้นร้อนของคนด้านบนแลบเลียริมฝีปากผมเบาๆ ก่อนจะ

ฉกฉวยเข้ามาในโพรงปากของผม และแน่นอนครับ...เลือดนักสู้มัน

เข้าตา คนไม่ยอมใครแบบผม มหีรอืจะยอมแพ้ ผมเลยเกีย่วกระหวดั

ลิ้นมันกลับไปบ้าง
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“...”

เหมอืนเวลาผ่านไปเนิน่นาน เราจบูกนัอยู่อย่างน้ัน จนมอืไม้

ทัง้ของผมและมนัเริม่อยูไ่ม่สขุ สดุท้าย ผมซึง่มสีตมิากกว่ากด็นัไหล่

มันออกได้ส�าเร็จ

“...”

เรามองตากันอยู่อย่างนั้น ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าความรู้สึก

แปลกๆ มันฉาบแผ่ไปทั่วก้อนเนื้อในอกข้างซ้ายที่เต้นถี่รัวเหมือน

วิ่งขึ้นลงตึก 30 ชั้นมา

“...”

“...หุบปากได้สักที”

“...”

กะพริบตาปริบๆ มองคนด้านบนนิ่ง รอให้วิญญาณกลับเข้า

ร่างดีๆ 

“...”

“ไอ้เหี้ยยยยยยยยยยยยยยย!!!”

…

..

.

สี่ปีก่อน

“ยินดีด้วยน้า~ไอ้น้าททท ในที่สุดมึงก็ได้แต่งงงงงง”

ผมตะโกนแสดงความยินดีกับเพื่อนรักที่ได้แต่งงานกับผู้ชาย

ที่มันรักสักที ถึงแม้ว่าแขกผู้ใหญ่ที่มางานจะมีแค่พ่อแม่ของทั้งสอง

ฝ่ายก็ตาม ก็งี้แหละครับ ประเทศเราก็ไม่ได้ยอมรับอะไรกันขนาด

นั้น
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“เออๆ แล้วมึงล่ะ เมื่อไหร่จะแต่งวะ”

ฉึก! เหมือนเพื่อนรักจะมัววุ่นวายกับงานแต่งงาน จนตกข่าว

ส�าคัญไป

“...”

เกิดความเงียบขึ้นทั่วบริเวณในกลุ่มเพื่อนเจ้าสาว ทั้งๆ ที ่

อาฟเตอร์ปาร์ตี้แบบนี้ ดีเจออกจะเปิดเพลงเร้าใจ

“ฮือออออออออ!!!”

ผมรู้สึกได้ทันทีว่าร้อนผ่าวๆ ที่ขอบตา พอนึกถึงชีวิตตัวเอง

แล้วมันเศร้าาา!!! กูแค่บ้างานไปนิดเดียววว น้องเกดไม่น่ามาทิ้งกัน

ได้ลง อุตส่าห์คบกันได้ตั้งหกเดือน นับว่าคนนี้คบนานที่สุด!

“เฮ้ย! เชี่ยนัท! ไอ้ควีนเพิ่งจะอกหักมา!”

ผมหยุดสะอกึแล้วตวดัสายตาหันไปข่มขูเ่พือ่นปากหมาทีเ่รยีก

ผมด้วยชื่อนั้น

“กูบอกว่า กูชื่อแมค ชื่อแมคคค!!!”

“ก็มึงชื่อแมคควีน! จะให้กูเรียกแมคหรือเรียกควีน แม่งก็ชื่อ

มึงอะ”

ใช่ครับเพื่อน...เรียกแมคมันก็จะแมนๆ หน่อย พอเรียกควีน

แค่นั้นละ ภาพกะเทยหัวโปกใส่วิกผมสีชมพูสวมมงกุฎเพชรอัน

ควายๆ ลอยเข้าหัวกูมาทุกที!

“พวกเหี้ยยย มึงไม่เข้าใจกูววววววววว”

ผมยกมือปิดตาส่ายหน้าไปมา ผมไม่ได้เมาาา ผมแค่ดื่มไป

เยอะนี้ดดดหน่อยยยยยย

“มึงเมาแล้วไอ้ควีน กลับบ้านไปไป๊”

ไอ้เต้นกระชากผมให้เงยมองหน้ามันดีๆ  ซึง่ภาพท่ีผมเหน็คอื

เพื่อนรักมันมีสองหัว แถมปากมันยังเบะจนผมเกรงว่าปากมันจะ
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เบี้ยวไปซะจริงๆ นี่มึงไล่ หรือ มึงไล่?

“กูไหววว กูม่ายด้ายมาวว กูวอนนา บี วิท มายเฟรนด์ดึ!”

ผมฉกียิม้กว้าง กอดแขนไอ้นทัแน่นแล้วใช้คางคลอเคลยีอย่าง

อ้อนขอความช่วยเหลือ ผมยังไม่อยากกลับนี่ครับ กลับไปก็อยู่คน

เดียว มันเหงาาา

“จะอยู่กับไอ้นัทได้ไง! มันมีผัวไปแล้ว มันไม่ใช่รูมเมทมึงแล้ว

นะ!”

ผมท�าปากคว�่าจนมุมปากแทบจะจมหายไปใต้คาง ท�าไม

เพื่อนเต้นต้องพูดจาใจร้ายด้วย กูอยู่กินกับไอ้นัทมาตั้งแต่ปี 1 อยู่

ดีๆ มันจะมาทิ้งผมไปได้ยังง้ายยย แบบนี้ไม่แฟร์!!!

“ฮือออ งั้นหาผัวให้กูบ้างสิ กูเหงาาาาาา”

ผมซกุหน้าลงกบัแขนของเพือ่นรกั อย่าท้ิงกูไปปปปปป ท�าไม

มนุษย์เราต้องมีบ่วงที่เรียกว่าการแต่งงานมาผูกคอด้วยยย

“...”

“...”

“กูว่าไอ้ควีนไม่ไหวละ มึงให้ใครก็ได้ไปส่งมันดิ๊”

“ใครจะไปส่งมันได้วะ แม่งก็เมากันหมด แถมออกถนนใหญ่

ไปแม่งก็ตั้งด่านละ”

“งั้นเอาไงดีวะ...”

“...”

“...”

“กูเอง”

…

..

.
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รู้สึกได้ถึงแสงอาทิตย์ที่สาดส่องผ่านประตูระเบียงชั้น 27 ที่

ไม่ได้ปิดผ้าม่าน...ไม่สิ ไม่ได้ปิดประตูเลยมากกว่า!

หันซ้ายขวาเพื่อมองดูว่าแอบมีโจรปีนเข้ามาขโมยของจาก

ทางระเบียงรึเปล่า มองไปรอบๆ ห้องก็ไม่พบเจอใคร จนกระท่ัง

สายตาเลือ่นมาปะทะเข้ากบักลุม่ผมสดี�าทีแ่หมะอยู่บนหมอนข้างๆ 

กัน

พรึ่บ!

กระชากผ้าห่มออกมากพ็บกบัร่างก�าย�าผวิขาวๆ ทีเ่ตม็ไปด้วย

รอยเล็บขีดข่วนเต็มแผ่นหลังที่ประกอบจากมัดกล้ามเน้ือแน่นๆ 

นอนคว�่าอยู่ตรงหน้า

“เชี่ยยยยยยยยย!”

ผมควรจะกรีด๊ไปเลยมากกว่า อะไรของแม่งเน่ีย นีม่นัใช่ภาพ

ทีผู่ช้ายอาย ุ25 ควรจะตืน่มาเจอเหรอครบั!? หญงิแม่คงจะต้องหล่ัง

น�้าตา!

“อืมมม...หุบปากดิ๊!”

เจ้าของเรือนผมสีเข้มขยับศีรษะเอียงหน้ามามองผมอย่าง

ร�าคาญ หน้าตามนับ่งบอกถงึความเพลยีและความง่วงแบบเตม็พกิดั 

ว่าแต่...หน้ามันคุ้นๆ แฮะ เหมือนเหตุการณ์ก็คุ้นๆ!

“มึงอีกแล้วเหรอ!!!”

ผมตกใจแทบกล้ิงตกเตียง เม่ือใบหน้าหล่อกระชากใจไม่

เปล่ียนนี่ มันคือคนเดียวกับที่จะข่มขืนผมตอนไปตั้งแคมป์ที่ดอย 

อินทนนท์สี่ปีก่อน!

“...อีกแล้วอะไร มึงอย่าโวยวาย”

ผมกะพรบิตาปรบิๆ รบีเรยีบเรยีงเหตกุารณ์ทัง้หมดทนัท ีเมือ่

คนืกไูปงานแต่งไอ้นทั ไอ้นทัไม่รูเ้รือ่งผมอกหกั ผมกนิเหล้าและเบยีร์
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และไวน์และค็อกเทลเข้าไปเยอะ...เยอะมาก...เยอะมากๆ แล้วก็

งอแงกอดไอ้นัท แล้วก็บอกว่าอยากมีผัวบ้าง แล้วภาพทุกอย่างก็ดู

จะดับวูบไป...

“มึงมาท�าอะไรห้องกู อ๊ะ!!!”

นิ่วหน้าอย่างเจ็บปวดช่วงล่างร้าวไปทั้งขาสองข้าง มันเจ็บ

ระบมแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ระ...หรือว่า?...

“เจ็บอยู่?”

เจ็บ...นี่มึง?...

“มึงข่มขืน...กู?”

ส่งสายตาสั่นระริกอย่างอ้อนวอนว่าอย่าให้เป็นเรื่องจริง ถึง

แม้ว่าคราบน�า้สขีาวขุน่แสนคุน้เคยจะกระจดักระจายเตม็เตยีงกต็าม 

ยังไงผมก็ยังอยากจะให้เช้านี้มันสดใสเหมือนทุกๆ วัน

“...มึงอ่อยก่อน”

เหมอืนโลกทีส่ดใสได้ล่มสลายไปในพรบิตา เหมอืนเมฆหมอก

สีด�าทะมึนปกคลุมไปทั่ว

...

..

.

“ไอ้คิงงงงงง!!!”

…

..

.

ปัจจุบัน

 “...”
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“...”

ผมกะพรบิตำปรบิๆ มองคนตรงหน้ำท่ีไม่ได้ดเูปลีย่นจำกเดมิ

มำกเท่ำไหร่ มนักลบัหล่อดดูขีึน้ ดเูคร่งขรมึและภมูฐิำนขึน้ซะด้วยซ�ำ้ 

และสิ่งที่ท�ำให้ผมต้องขมวดคิ้วตำมใบหน้ำเครียดของมันก็คือร่ำง

ของผู้ชำยที่นอนไม่ได้สติ ตำมตัวประดับด้วยเครื่องวัดสัญญำณชีพ

และอุปกรณ์ช่วยชีวิตหลำกหลำย

“คือ...หมอศัลยกรรมกระดูกได้เข้ำมำช่วยผ่ำตัดและติด

อุปกรณ์ให้แก่ขำซ้ำยที่หักไปให้แล้ว ส่วนผม...หมอศัลยกรรมทั่วไป

กต้็องกรดีเปิดกล้ำมเนือ้ต้นขำทิง้ไว้โดยไม่เย็บปิด เพ่ือช่วยลดควำม

ดันของกล้ำมเนื้อที่จะกดทับเส้นเลือดจนอำจเกิดอำกำรขำดเลือด

ได้ ส่วน...”

“น้องกูจะฟื้นมั้ย”

“...”

“จะฟื้นได้เมื่อไหร่”

“...”

“ตอบ!”

ผมสะดุง้ตกใจนดิหน่อยจนเผลอคว้ำมอืของคนท่ีก�ำลังเกรีย้ว

กรำดใส่มำกุมไว้แน่น

“คณุใจเยน็ก่อนนะ...ตอนนีท้ำงทมีแพทย์และพยำบำลก�ำลงั

เร่งมือช่วยอย่ำงเต็มที่”

“...”

คนโมโหดูจะเย็นลงนิดหน่อย...ย�้ำว่ำแค่นิดหน่อยจริงๆ มัน

ก้มลงมำมองมือผมที่กุมมือมันไว้แน่น ก่อนที่ผมจะรีบดึงมือตัวเอง

กลับมำ ก็มึงน่ำกลัว กูตกใจ

“น้องชำยของคุณประสบอุบัติเหตุรถชนที่ค่อนข้ำงจะรุนแรง
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มำก...แต่คุณก็ต้องรับรู้ด้วยว่ำทีมแพทย์ก�ำลังพยำยำมช่วยอะไร

บ้ำง...”

“...”

“...ไม่มีใครอยำกให้เกิดควำมสูญเสียหรอกคุณ...”

“น้องกูก�ำลังโด่งดังและมีชื่อเสียง...จะให้นักข่ำวรู้เรื่องที่มัน

เมำแล้วขับไม่ได้”

ผมพยกัหน้ำน้อยๆ อย่ำงเข้ำใจ หันมองผูป่้วยวกิฤตบนเตยีง

อกีคร้ัง เขำคอืพระเอกหนุม่ชือ่ดงัทีอ่นำคตในวงกำรก�ำลงัไปได้สวย

“...”

“...”

ผมเหลือบมองใบหน้ำเครียดๆ ของคนข้ำงกำยอีกครั้ง ก่อน

จะเกีย่วแขนเสือ้มันให้ตำมออกจำก ICU ขืนปล่อยให้มนัยนืดอูำกำร

ของน้องมันต่อ มีหวังได้อำรมณ์ขึ้นแล้วระเบิดลงอีกรอบ

“กำแฟสักแก้วเหอะ...หมอเลี้ยง”



~ I’m Mynt ~

- 1 -

ผมนั่งมองแก้วกำแฟอุ่นๆ ที่มีไอร้อนล่องลอยเหนือน�้ำสี

เข้มซึ่งมันไม่สำมำรถออกฤทธิ์ให้ผมใจสั่นได้อีกต่อไป ที่จริงทุกวันนี้

ก็กินไปตำมควำมเคยชินเท่ำนั้นแหละครับ เผลอๆ จะท�ำให้หลับ

สบำยขึน้ซะด้วยซ�ำ้ สลบักบัมองผูช้ำยหน้ำตำเคร่งขรมึในชดุสูทสดี�ำ

ตรงหน้ำ...ผมว่ำเขำท�ำให้ผมใจสั่นได้ดีกว่ำกำแฟในถ้วยนี้ซะอีก มัน

มองจ้องตรงมำที่ผมอย่ำงไม่ละสำยตำ ท�ำเอำรู้สึกร้อนๆ หนำวๆ 

อยู่บ้ำงเหมือนกัน จะว่ำเขินมันก็เขินนิดๆ นะครับ ที่คนเคยๆ มี 

‘อดีตที่ไม่ตั้งใจ’ ร่วมกันมำนั่งอยู่ตรงหน้ำ แถมมันยังหน้ำตำดีไม่มี

เปลี่ยนแปลง เหมือนแวมไพร์อำยุ 1,000 ปี

เขำคือ ‘คิง’ เพื่อนร่วมมหำวิทยำลัย และเป็นเพื่อนร่วมกลุ่ม

กันมำ เพรำะมันเป็นเพื่อนสนิทกับก้องแฟนไอ้นัทเพื่อนรักของผม 

พวกเรำอยูก่นัคนละคณะ ไอ้นทัเรยีนแพทย์เหมอืนกันกับผม แต่มนั

เลือกต่อเฉพำะทำงด้ำนผิวหนัง เพื่อช่วยธุรกิจของสำมีมัน ร่วมกัน

สร้ำงคลินิกเสริมควำมงำมอันโด่งดังหลำยสำขำทั่วประเทศนี้ ส่วน
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ผมผู้มีจิตใจฝักใฝ่มุ่งมั่นที่จะเย็บปักถักร้อยอวัยวะ จึงเลือกเรียนต่อ

ด้ำนศัลยกรรม แต่ถึงอย่ำงไรก็ตำม ผมก็ยังพบปะพูดคุยกับไอ้นัท

อยู่บ่อยๆ เหมือนกัน

ส่วนพ่อแวมไพร์หน้ำตำเย่อหยิง่ไม่เป็นมติรตรงหน้ำผมน้ี มนั

เรียนจบบริหำร ดกีรเีกยีรตินยิม ปัจจบัุนกเ็ป็นประธำนบรหิำรบรษิทั

ส่ือและส่ิงพิมพ์ใหญ่ยักษ์ของประเทศนี้อย่ำงบริษัท The Crown 

Entertainment and Media มันประสบควำมส�ำเร็จอย่ำงมำกตั้งแต่

อำยุยังน้อย น�ำพำบริษัทก้ำวไปยืนอยู่แถวหน้ำของเอเชียได้ ซึ่งผม

ก็แอบได้ยินข่ำวลือมำลับๆ ว่ำ ที่มันต้องทะเยอทะยำนขนำดน้ีก็

เพรำะว่ำพ่อและแม่ของมันประสบอุบัติเหตุทำงรถยนต์จนเสียชีวิต 

มันจึงต้องท�ำทุกอย่ำงให้บอร์ดบริหำรเห็นว่ำมันมีศักยภำพมำกพอ

จะด�ำรงต�ำแหน่งไว้ได้...

ส่วนเรื่องระหว่ำงผมกับมัน...ถึงแม้ว่ำเรำจะพอรู้จักกันผ่ำน

เพื่อนอยู่บ้ำง แต่ผมก็ไม่ได้สนิทกับมัน และถึงแม้ว่ำเรำจะเคยมี 

‘อดตี’ ร่วมกนัแต่เรำกไ็ม่คดิจะสำนต่อ อะไรทีมั่นผ่ำนมำแล้วก็ให้มนั

ผ่ำนไปเถอะครับ ผมก็ไม่อยำกจะจดจ�ำขนำดนั้น ป่ำนนี้มันคงมีลูก

มีเมียไปแล้วมั้งครับ

“ใจเย็นลงรึยังครับ”

ผมในบทบำทของควำมเป็นแพทย์ ตอนนีก้ถ็อืว่ำเป็นขัน้ตอน

ในกำรท�ำควำมเข้ำใจกับญำติของผู้ป่วยก็เท่ำนั้น เพรำะถ้ำหำกพูด

คยุกบัญำตไิม่เข้ำใจ แล้วแพทย์ยงัดงึดนัจะท�ำกำรรกัษำต่อไป ก็อำจ

จะน�ำไปสู่กำรฟ้องร้องได้

“คินจะฟื้น...ใช่มั้ย”

แววตำวูบไหวชั่วครู่ที่ผมมองเห็นจำกผู้ชำยตรงหน้ำ สะท้อน

ให้ผมรู้สึกหวั่นไหวตำมไปด้วย เขำก็คงจะกลัวอยู่บ้ำง หำกต้องสูญ
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เสียครอบครัวไปในอุบัติเหตุที่คล้ำยคลึงกัน

“อันนี้หมอก็ยังรับปำกไม่ได้นะครับ แต่ทำงทีมแพทย์ของเรำ

จะพยำยำมให้ถึ...”

ตึง! หมับ!

“ต้องฟื้น!!!”

คงิกระโจนมำยนือยูต่รงหน้ำและบบีแขนสองข้ำงของผมแน่น

อย่ำงเอำเรื่อง จนพนักงำนของร้ำนกำแฟยี่สิบสี่ชั่วโมง วิ่งกรูกันจะ

เข้ำมำช่วย แต่ผมก็ยกมือห้ำมไว้ก่อน

“คงิ...กเูข้ำใจมงึนะ แต่มงึกต้็องเข้ำใจกดู้วย ว่ำทกุคนท�ำเตม็ที่

แล้ว”

ผมพูดด้วยเสียงและใบหน้ำเรียบนิ่ง

“...”

“แม้แต่ตัวมึงเอง ก็ท�ำได้ดีที่สุดเท่ำที่พี่ชำยคนนึงจะท�ำได้

แล้ว...สุดท้ำยทุกคนก็ต้องเดินไปตำมโชคชะตำของตัวเอง”

ผมใช้เสยีงทุม้นุม่พดูเพือ่ช่วยกล่อมอำรมณ์ ‘มำค’ุ ของเขำให้

ผ่อนคลำยลงบ้ำง

“...กูไม่เชื่อเรื่องโชคชะตำ”

มนัว่ำนิง่ๆ แล้วผละมอืออกจำกแขนท้ังสองข้ำงของผม ตอน

นี้แขนคงจะขึ้นรอยมือแดงช�้ำไปหมดแล้วมั้ง เจ็บฉิบหำย!

“ตอนนี้หมอก็พูดได้แค่ว่ำ พวกเรำจะรักษำน้องชำยของคุณ

อย่ำงเต็มที่...ขอตัวก่อนนะครับ”

ผมค้อมศีรษะน้อยๆ แล้วหมุนตัวจะเดินออกมำ ปวดเมื่อย

เนื้อตัวไปหมดแล้วเนี่ย~ เมื่อไหร่จะมีสำวน้อยหน้ำตำจิ้มลิ้มรออยู่

ทีห้่อง เตรยีมน�ำ้เตรยีมท่ำไว้ต้อนรบับ้ำงน้ำำำ...ผมย้ิมเขนิกับควำม

คิดของตัวเอง ถ้ำมีเมียก็ดีสิ จะได้ช่วยนวดให้ได้ผ่อนคลำยกันบ้ำง 



20

~ King and Queen เรื่องของผมกับผู้ชายชื่อคิง ~

ทุกวันนี้เจอแต่คนใจร้ำย หมออยำกเดินเข้ำป่ำำำ!!!~

“จะกลับรึยัง”

“ฮะ!?”

หนักลับมำมองหน้ำนิง่ๆ ของผูช้ำยตัวสงูใหญ่ทีผ่มเคยสงสยั

ว่ำมนัจะมเีชือ้ลกูครึง่อยูบ้่ำงมัย้ และถ้ำให้เดำ มนัอำจจะเป็นลูกครึง่

รัสเซียรึเปล่ำ เพรำะเคยมองตำมันก็แอบเห็นว่ำเป็นสีน�้ำเงินเข้มๆ 

และดูๆ ไปคงไม่ใช่คนไทยแท้แบบผมแน่ๆ 

“ถำมว่ำจะกลับรึยัง”

ผมกะพริบตำปรบิๆ คอืทีจ่รงิตอนนีก้ต็สีำมแล้ว มนัเลยเวลำ

เลิกงำนของผมมำหลำยๆๆ ชั่วโมงแล้วละครับ หำกว่ำผมกลับถูก

ตำมให้มำช่วยเข้ำเคสเร่งด่วนของน้องชำยเขำเนี่ยแหละ ไม่งั้นก็ได้

นอนฝันหวำนไปแล้ว

“อืม”

พยกัหน้ำตอบรบัไปส้ันๆ อะไรของมันวะ ผมฉกีย้ิมบำงๆ ให้

อีกทีแล้วหันกลับไปทำงเดิม ชักจะง่วงๆ แล้วละสิ กำแฟนี่ช่วยให้

หลับสบำยได้จริงๆ ด้วยครับ

หมับ!

“เฮ้ย!”

ผมสะดุง้ตกใจ เมือ่จู่ๆ  คนตวัสงูกเ็ดนิมำเบยีดประชดิแล้วคว้ำ

แขนผมให้ก้ำวตำมไป

“กลับกับกู”

“ฮะ!?”

อะไรนะ! ท�ำไมกูได้ยินไม่ชัด อะไรกลับๆ กูๆ นะ? กูไม่

ป๊ำยยยยยย

…

Patricia Uthayanwithaya
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..

. 

“เหมือนเดิม...”

ผมตวัดสำยตำหันไปมองคนที่มำยืนหล่อๆ อยู ่กลำง

คอนโดมิเนียมของผม ตอนนี้ผมง่วงมำกๆ และนี่ก็เป็นเวลำชำร์จ

แบตของผม ไม่อย่ำงนั้นผมจะเริ่มโมโหแล้วนะครับ

“...”

ผมไม่สนใจผูม้ำเยอืนทีบี่บบังคบัข่มขูผ่มจนมำถงึคอนโดฯ ทิง้

สำยตำเอือมระอำส่งไปให้มันแล้วเดินเข้ำห้องนอนไป

เหอะ! เหมือนดงเหมือนเดิมเหี้ย’ไรล่ะ! มึงเคยเข้ำมำแค่ครั้ง

เดียวเมื่อตอนสี่ปีก่อนรึเปล่ำ ท�ำมำเป็นคุ้นเคยเหมือนเป็นเมียเก่ำ

กูซะงั้น

…

..

.

ซ่ำำำำำำำำำ

ผมยืนให้น�้ำเย็นๆ ไหลผ่ำนตัวช่วยนวดบรรเทำอำกำรปวด

เมือ่ย หลังจำกทีต้่องยนืซ่อมไส้ทีฉี่กขำดจำกกำรกระแทกและภำวะ

แทรกซ้อนเป็นเลอืดทีไ่หลไม่หยดุ จงึต้องยนืผ่ำตดัแบบน้ันเป็นเวลำ

หลำยชั่วโมง เมื่อยไปหมดแล้ววว~

ตึง! ตึง! ตึง! 

เสียงกระแทกแรงๆ ตรงประตูห้องน�้ำ ท�ำเอำผมขมวดคิ้วมุ่น 

เชี่ยคิงมันเล่นอะไรของมันอีกวะ

ตึง!

“อะไรของมึ...เฮ้ย!”
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หมับ! ตึง!

คนตัวสูงที่ถอดเส้ือนอกออกแล้วเหลือแต่เชิ้ตสีขำวกระโจน

เข้ำมำในห้องน�้ำอย่ำงหวำดผวำแล้วตรงเข้ำมำกอดผมพร้อมทั้งปิด

ประตูห้องน�้ำแถมให้ด้วย

“เป็นอะไรของมึงอี๊กกก!? ปล่อยกู๊ววว!”

ผมพยำยำมแกะๆ แงะคนตวัสงูให้ปล่อยมอืออกจำกช่วงเอว

ของผม มือก็พัลวันกับกำรดึงผ้ำเช็ดตัวให้ปกปิดของสงวนไว้ด้วย 

ชีวิตกูมำถึงจุดตกต�่ำขนำดนี้ได้ยังง้ำยยย!!! ใครส่งมันม้ำำำำำำ!!!

“มะ...แมว...”

“ฮะ!?...แมว?”

ผมเอียงคอมองมันงงๆ ตัวมันสั่นมำก และคงจะกลัวจริงๆ 

“เออ! ตัวปุยๆ สีขำวๆ...มึงเอำมันออกไปที”

มนัรีบหนัมำฟ้องเหมอืนกบัว่ำแมวของผมแอบไปเผำบ้ำนมนั

มำซะอย่ำงนั้น

“ไฮควีนอะนะ?”

“...”

มันพยักหน้ำหงึกๆ เบ้ปำกน้อยๆ และนั่นแหละครับ...โคตร

น่ำแกล้ง! กูจะแก้แค้นมึงให้หมดเลยไอ้คิง!!!

“เออๆ”

ผมพยักหน้ำรับๆ แล้วเปิดประตูออกไป โดยมีมนุษย์ตัว

ควำยๆ เดินเกำะเอวผมตำมออกมำ คือมึงไม่คีพลุคแล้วเหรอคิง 

กลัวแมวเนี่ยนะ! เอำจริงดิ!?

“เมี้ยววว~ ไฮควีนนน มำหำป๊ำหน่อยยย”

ผมตะโกนเรียกหำแมวตัวเองซึ่งนั่นยิ่งท�ำให้คนด้ำนหลังจิก

เล็บลงกับเอวผมยิ่งขึ้นไปอีก กูเจ็บนะโว้ย!
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“มันอยู่ตรงนั้น!!!”

ฟุบ!

ขวับ!

ผมหนัไปมองกพ็บแมวตวัเองนอนอ้วนขนฟูฟ่องท�ำหน้ำหย่ิง

อยูต่รงหน้ำตูเ้สือ้ผ้ำ ท�ำเอำคนหน้ำหล่อตกใจกระโดดขึน้ไปหลบบน

เตียงทันทีอย่ำงหลุดฟอร์ม

หึๆๆ 

มงึแกล้งกเูยอะมำกไอ้คงิ มึงท�ำกเูจบ็แสบไว้เยอะ ถึงเวลำทีกู่

ต้องเอำคืนให้สำสม!!!

“ไฮควีนนน~”

ผมเดินไปอุ้มแมวเมนคูนตัวใหญ่ยักษ์มำไว้ในอ้อมแขน ลูบ

มนัเบำๆ ซึง่มนักเ็พยีงหนัหน้ำมำมองผมเหมอืนเพียงทำสผูต้�ำ่ต้อย

เท่ำนั้น ทำสขออนุญำตใช้เจ้ำนำยเป็นเครื่องมือหน่อยละกันนะ

“มะ...มึงเอำมันออกไปไว้นอกห้องสิ”

แน่ะ! ยังจะสั่งกูอีกนะ ไม่รู้ชะตำกรรมตัวเองซะแล้วครับคุณ

คิง

“มึงบอกกูมำก่อนว่ำมำท�ำอะไรที่นี่”

ผมเดนิเข้ำไปใกล้เตียงช้ำๆ อย่ำงข่มขู ่ตอนนีแ้มวตวัอวบอ้วน

ในอ้อมแขนผมกเ็ริม่พองขนอย่ำงข่มขู่ เม่ือมนัได้กลิน่คนแปลกหน้ำ 

นั่นยิ่งท�ำให้พ่อหนุ่มบนเตียงหน้ำซีดลงเรื่อยๆ 

“จะท�ำอะไร”

“มึงมำห้องกูท�ำไม”

ผมชูแมวไปใกล้ๆ ขึ้นเพื่อข่มขู่ จนคิงต้องถอยร่นไปติดหัว

เตียง

“ก็นี่คอนโดฯกู!”
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“ฮะ!?”

ผมกะพริบตำปรบิๆ อย่ำงตำมไม่ทนั คอนโดฯมนั? ท�ำไมผม

ไม่เคยเจอ

“กูอยู่ที่นี่มำตั้งนำนแล้ว ไม่อย่ำงนั้นคืนนั้นกูจะมำส่งมึงถึง

ห้องได้ยังไง”

“มึงเลิกพูดเรื่องคืนนั้นไปเลยนะ!”

กไ็ม่แปลกหรอกทีผ่มจะไม่เคยเจอมนั ทีจ่รงิแล้วผมมกัจะกลบั

ห้องในช่วงเวลำที่ทุกคนคงจะหลับใหลกันไปหมดแล้ว อีกอย่ำง…

ผมกไ็ม่ได้ใส่ใจเพือ่นบ้ำนขนำดนัน้ ไฮควนีเองก็เป็นของพ่ีสำวท่ีฝำก

เลี้ยงไว้ก่อนจะย้ำยไปอยู่ต่ำงประเทศกับสำมี และมันก็แอบเป็น

ภำระอยู่เหมือนกัน เพรำะผมแทบจะไม่ได้อยู่ห้องเลย

“ท�ำไม มึงลืมได้เหรอ”

“ไอ้คิง!”

ผมยกแมวข้ึนขู่มันแล้วเขยิบไปยืนใกล้ๆ มึงตำยแน่ถ้ำยังจะ

พูดขึ้นมำอีก

“มึงอย่ำท�ำอะไรโง่ๆ นะควีน”

ผึง!

เหมือนสติผมได้ขำดไปแล้วเมื่อมันเรียกผมด้วยชื่อนั่น

“มึงตำยยย!”

ผมชูไฮควีนขึ้นเหนือหัวแล้วกระโจนลงเตียง กะจะใช้หำง

ยำวๆ ตบหน้ำหล่อๆ ของมัน

ฟุบ!

แต่มนษุย์ใจกล้ำนำมว่ำคงิคว้ำเอวผมไว้แล้วผลกันอนรำบกับ

เตยีง จนไฮควีนกระโดดหลบออกไปจำกมอืผม แล้ววิง่ออกนอกห้อง

นอนไป
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“...”

“...”

เหมือนภำพเก่ำๆ ย้อนเข้ำมำอีกครั้ง

ไอ้มนุษย์หน้ำหยิ่งมันจับผมกดลงกับเตียงแล้วก้ำวมำคร่อม

ทับไม่ให้ผมดิ้นไปไหนได้อีก

เรำสบตำกนันิง่ ดวงตำสนี�ำ้เงนิเข้มเป็นประกำยเลก็น้อย ตอน

นี้ผมทั้งอึ้ง ทั้งตกใจ และตกในภวังค์ไปพร้อมๆ กัน ไม่คิดว่ำจะต้อง

มำเจออะไรแบบนี้อีก สภำพผมตอนนี้ก็ช่ำงล่อแหลมภำยใต้

ผ้ำเช็ดตัวผืนเดียว

“...มึงน่ำรักขึ้นรึเปล่ำ”

“...”

เสียงทุ้มๆ ว่ำเรียบๆ แล้วก้มหน้ำลงมำใกล้เรื่อยๆ 

“มึง...อยำกรื้อฟื้นควำมหลังมั้ย”

“...”

ผมว่ำผมคงจะตกอยูใ่นเวทมนตร์ของเจ้ำแวมไพร์ใจโฉดไปซะ

แล้ว เพรำะตอนนี้ผมแทบไม่มีเรี่ยวแรงจะขัดขืนใดๆ 

“...ควีน”

“...คิง”

และ...

“มึงอ่อยกูอีกแล้วนะ...”

“อ่อยพ่องงงงงง!!! ออกไปปป!!!”

อ๊ำกกกกกกกกก!!!

และผมก็งับคำงมันไปเต็มๆ เมื่อมันก้มหน้ำมำใกล้

มึงสมควรโดนแล้วไอ้คิง!
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- 2 -

ผมเดินกลับมำรำวน์ (Round Ward = ดูอำกำรของผู้ป่วย

และวำงแผนปรับเปลี่ยนกำรรักษำในแต่ละวัน) ที่ ICU ในเช้ำที่แสน

จะอึมครึมเนื่องจำกผมได้นอนไปแค่ไม่กี่ชั่วโมง...ไม่ใช่เพรำะผมกับ

ไอ้คงิรือ้ฟ้ืนควำมหลงักนัหรอกนะครบั แต่มนัคอืกำรทีผ่มกบัมนัต้อง

ต่อสู้ตบตีกันอย่ำงบ้ำพลังต่ำงหำกล่ะ! กว่ำมันจะยอมกลับไปใน 

เพนท์เฮำส์สุดหรูชั้นบนสุดของคอนโดฯ มิน่ำล่ะผมถึงได้ไม่เคยเจอ

มัน ก็พี่ท่ำนมีลิฟต์ขึ้นลงไปลำนจอดรถส่วนตัวนี่ครับ จะมำเจอกับ

ปถุชุนคนธรรมดำแบบผมได้ยงัไง อกีอย่ำงคอื มนัจะอำศยัอยูท่ีบ้่ำน

มันซะมำกกว่ำ จะกลับมำอยู่ที่คอนโดฯกลำงเมืองแบบนี้แค่เฉพำะ

ช่วงที่มันขี้เกียจขับรถกลับคฤหำสน์อันใหญ่โตโอ่อ่ำแถบชำนเมือง

แค่นั้นละครับ

อีกอย่ำงที่ท�ำให้ผมต้องโมโหขั้นสุดจนท�ำให้เช้ำนี้มันมืดมัว 

กค็อื กำรขูบ่งัคับของคงิท�ำให้ผมต้องข้ึนรถไฟฟ้ำมำท�ำงำน! ถงึแม้ว่ำ

คอนโดฯจะไม่ได้ไกลจำกโรงพยำบำลเอกชนทีผ่มท�ำงำนอยู่เท่ำไหร่
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นัก แต่มันก็ไม่ได้สะดวกสบำยส�ำหรับมนุษย์นอนน้อยแบบผมอยู่ดี

“หมอแมคคะ”

ผมเงยหน้ำจำกชำร์ทของผู้ป่วยมองพยำบำลสำวท่ีเรียกผม

ด้วยชื่อที่ผมอยำกจะให้ทุกคนเรียก...แต่นอกจำกพยำบำลแล้วก็

แทบไม่มใีครเรยีกผมด้วยชือ่นีเ้ลย ทีจ่รงิแล้วชือ่ของผมมำจำกค�ำว่ำ 

‘แมคควนี’ คอือย่ำหำว่ำหน้ำตำไทยๆ แบบผมท�ำไมกระแดะชือ่ฝรัง่

เลยครับ ต้องไปโทษ ท่ำนพลเอกนรินทร์ ที่ทำ่นออกจะบ้ำดำรำ 

ฮอลลีวู้ดอย่ำง ‘สตีฟ แมคควีน’ ไปซะหน่อย เลยตั้งชื่อลูกชำยแบบ

ไม่คิดว่ำมันจะเป็นปัญหำกับตัวผมเองแบบทุกวันนี้

“ครับ?”

อย่ำมำชวนไปเดทเชียวนะ ช่วงนี้รู้สึกพุงผมมันเริ่มจะย้วยๆ 

ยังอวดสำวไม่ได้ ฮ่ำๆๆ ฮ่ำๆๆ

“คอื...ตอนทีกู่ภ้ยัไปช่วยชวีติ พบว่ำมกีระปกุยำตกอยูใ่นรถน่ะ

ค่ะ พอเรำเอำตัวยำมำพิสูจน์ดูก็พบว่ำเป็นยำนอนหลับ เลยคิดว่ำ 

ผู้ป่วยอำจจะทำนยำชนิดนี้อยู่น่ะค่ะ”

ยิ่งขมวดคิ้วหนักเข้ำไปอีกอย่ำงงุนงงเมื่อพ่ีพยำบำลย่ืนใบ

ข้อมลูยำมำให้ ยำนอนหลับชนดินีก้ไ็ม่ใช่ชนิดท่ีจะหำซือ้ได้ตำมร้ำน

ขำยยำซะด้วย จะมีก็ต้องได้รับอนุมัติจำกแพทย์เท่ำนั้น แล้วแบบนี้

ท�ำไมถึงไม่มีประวัติว่ำได้รับกำรรักษำจำกจิตเวชกันล่ะ

“ขอผมดูยำหน่อยนะครับ...แล้วก็ฝำกพี่ค้นประวัติกำรรักษำ

อื่นๆ ด้วยนะครับ เผื่อว่ำผู้ป่วยไปรักษำที่โรงพยำบำลอื่นมำก่อน”

“ค่ะ”

ผมรับกระปุกยำมำพิจำรณำอีกครั้ง มันไม่ใช่กระปุกของยำ

นอนหลับ แต่มันเป็นกระปุกยำแก้แพ้ต่ำงหำกล่ะ ผมลองพลิกๆ ดู

ฉลำกที่เริ่มจะเลือนรำงก็พบว่ำมันคือยำแก้แพ้จริงๆ...แล้วพ่อหนุ่ม
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ซุป’ตำร์จะตระหนี่ถึงขั้นที่ต้องใช้กระปุกยำเก่ำๆ เพื่อบรรจุยำใหม่

เชียวเหรอ

“แปลกว่ะ”

ผมขมวดคิว้มุน่กบัตวัเองพลำงหนัไปมองยงัเตยีงทีม่ชีำยหนุม่

อำยุรำวๆ 24-25 ปี นอนนิ่งไม่ได้สติอยู่

“ตำคิน! อยู่เตียงไหนน่ะ!...พำฉันไปเดี๋ยวนี้นะภวัต”

“คุณแม่ใจเย็นๆ ก่อนนะครับ”

เสียงโวยวำยตึงตังดังอยู่บริเวณหน้ำ ICU พี่ๆ พยำบำลวิ่ง

เข้ำไปช่วยกันห้ำมไม่ให้ญำติผู้ป่วยเข้ำมำ เนื่องจำกยังไม่ถึงเวลำ

เยี่ยมและยังเป็นช่วงที่แพทย์รำวน์อยู่

ผมชะเง้อหน้ำไปมองก็เห็นว่ำเป็นสุภำพสตรีสูงวัยร่ำงเล็กท่ี

มำดดูคณุน้ำยคุณนำย ข้ำงกำยเธอคอืผูช้ำยวยักลำงคนรปูร่ำงผอม

แห้งสวมแว่นตำในชดุสทูสเีทำ...แถวนีม้มีหกรรมเปิดบ้ำนทรำยทอง

กันเหรอครับ แต่งเต็มซะ

“เอ่อ...สวัสดีครับ”

ด้วยควำมเป็นหมอทีด่แีละไม่อยำกให้เกิดเสยีงดงัรบกวน ผม

จึงรีบเดินเข้ำไปช่วยไกล่เกลี่ยทันที

“...”

คุณสุภำพสตรีและสุภำพบุรุษยืนนิ่งไปนิดหน่อยและมอง

มำยังบุคคลผู้มำใหม่แบบผม

“ผมนำยแพทย์นเรนทร์ ศลัยแพทย์เจ้ำของไข้ของคณุภำคนิ...

ใช่ญำติของคุณภำคินรึเปล่ำครับ”

ถำมไปตำมมำรยำทเท่ำนั้นละครับ ก็คุณนำยเล่นตะโกน 

ตำคินๆ กันปำวๆ ขืนปฏิเสธว่ำเป็นญำติของคุณลุงสมหมำยเตียง

ข้ำงๆ ผมคงต้องเอำหัวมุดปี๊บด้วยควำมอับอำยฐำนสะเหล่อและ
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เดำผิดแล้วละครับ

“หมอ! หลำนดิฉันเป็นยังไงบ้ำงคะ”

ก็ยังดีที่คุณหญิงไม่แทนตัวเองว่ำเดี๊ยนอะนะ ผมจึงส่งย้ิม 

อ่อนโยนเพ่ือช่วยลดควำมกงัวลของคณุญำตไิปนดิหน่อย ขนืท�ำหน้ำ

เศร้ำ เดี๋ยวเค้ำจะคิดว่ำมีใครใกล้ตำย

“ตอนนีอ้ำกำรของคณุภำคนิยงัทรงๆ นะครบั หำกว่ำร่ำงกำย

เขำตอบสนองต่อกำรรักษำจนฟื้นเองได้ และไม่มีภำวะแทรกซ้อน

อะไร หมอคิดว่ำก็น่ำจะย้ำยกลับไปอยู่ห้องพักปกติได้แล้วละครับ”

ผมฉีกยิ้มใจดีให้อีกครั้ง โดยไม่ได้บอกไปว่ำ กว่ำจะถึงขั้นนั้น

ก็คงต้องผ่ำนอีกหลำยๆๆ ขั้นไปก่อนน่ะนะ

“ฝำกด้วยนะคะคณุหมอ จะเท่ำไหร่ดฉัินยอมจ่ำยไม่อัน้เลย...

ขอแค่หลำนชำยของดิฉันฟื้นก็พอ”

แหม~ เอำเงนิมำล่ออกีแล้วนะครบั อยำกจะบอกว่ำ เรือ่งเงนิ

ไม่ใช่ปัญหำส�ำหรับผมเลย ปัญหำคือคุณภำคินค่อนข้ำงจะประสบ

อบุตัเิหตแุรงมำก อวยัวะช่วงล่ำงได้รบัควำมเสยีหำย ซึง่ตอนนีผ้มก็

พยำยำมและยงัลุ้นอยูว่่ำจะต้องตัดขำทิง้หรอืไม่...ไม่มแีพทย์คนไหน

อยำกตดัอวยัวะของคนไข้ทิง้อย่ำงไม่จ�ำเป็นหรอกครบั ถ้ำไม่ถึงท่ีสุด

จริงๆ อย่ำงเช่น ถ้ำไม่ตัดก็อำจจะเกิดเนื้อตำยและเป็นสำเหตุของ

กำรติดเชื้อแทรกซ้อนจนลำมไปสู่กระแสเลือด...ก็คงไม่มีใครอยำก

ตัดหรอกครับ

“อนันีก้ข็ึน้อยูก่บักำรตอบสนองของคณุภำคนิด้วยนะครบั แต่

หมอขอรับรองได้เลยว่ำ ผมและทีมได้พยำยำมอย่ำงเต็มที่ในทุกๆ 

ขั้นตอนจริงๆ”

“ฮึก...ตำคิน...ฮือออ”

คุณนำยหันไปร้องไห้ซบอกบุตรชำยที่ยืนมองผมด้วยแววตำ
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เห็นใจ อย่ำงน้อยเขำคงจะรู้ว่ำพวกเรำพยำยำมแค่ไหน

“คุณย่ำ”

เจ้ำของเสียงทุ้มนุ่มที่ผมเริ่มจะคุ้นเคยเดินเข้ำมำใกล้ในมำด

คุณชำยแสนเย่อหยิ่งสมกับเป็นประธำนบริษัทสื่อและสิ่งพิมพ์ยักษ์

ใหญ่ระดบัเอเชีย...แต่นัน่มันกล็บภำพคณุคงิผูก้ลวัแมวไปไม่ได้จรงิๆ 

“ตำคิง!...ฮือออ”

คุณสุภำพสตรีตรงเข้ำไปกอดแล้วซบอกแกร่งของหลำนชำย

ตัวสูงที่เขำเองก็โอบร่ำงของคนเป็นย่ำไว้เช่นกัน

“คณุย่ำใจเยน็ๆ ก่อนนะครบั...คณุหมอคนเก่งต้องช่วยไอ้คนิ

ได้แน่ๆ”

พ่อหนุ ่มสุดฮอตว่ำด้วยน�้ำเสียงหนักแน่นแถมยังกดดัน

กลำยๆ ส่งตรงมำยังผม พร้อมสำยตำจริงจังท�ำให้ดวงตำสีน�้ำเงิน

นั้นเข้มขึ้นจนน่ำเกรงขำม

“ฮือออ...”

“คณุอำ...ผมฝำกพำคณุย่ำไปพกัก่อนเถอะนะครบั...ผมมเีรือ่ง

ต้องคุยกับคุณหมอนเรนทร์”

คงิว่ำด้วยน�ำ้เสียงมีอ�ำนำจเหนอืทกุคนแล้วดนัหญงิชรำในมอื

เบำๆ ให้คนเป็นอำที่ท�ำเพียงพยักหน้ำและรับเธอไว้ในอ้อมแขน 

ก่อนจะพำเธอเดินออกไป

“...”

“...”

เรำยนืจ้องหน้ำกนันดิหน่อยคล้ำยจะประเมนิควำมคดิของอกี

ฝ่ำย ตอนนี้สถำนะของเรำกลับมำเป็นเพียง ‘หมอและญำติผู้ป่วย’ 

อีกครั้ง

“คินเป็นยังไงบ้ำง”
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สุดท้ำยคิงก็เป็นคนเปิดประเด็นจนได้

“ก็...”

“กูขอควำมจริงทั้งหมด...ไม่ต้องกลัวว่ำกูจะโวยวำย”

กูกลัวมันจะไม่เป็นแบบที่มึงพูดน่ะสิ! เกิดบอกควำมจริงไป

ทั้งหมด เดี๋ยวแม่งก็ทุ่มเคำน์เตอร์พยำบำลอีกอะ

หมับ!

ผมถอืวสิำสะจบัมอืมนัแล้วลำกออกจำก ICU มำจนถงึบรเิวณ

ที่ปลอดคน เพื่อป้องกันคิงผู้คลุ้มคลั่ง ซึ่งคนหล่อก็ยอมปล่อยให้ผม

ลำกมำแต่โดยดี

“ฟังกูก่อนนะ...”

ผมสดูหำยใจเข้ำลกึๆ ตอนนีรู้ส้กึเหมือนตวัเองเป็นเพ่ือนของ

พระเอกในละครไทยที่พระเอกชอบเรียก ‘ไอ้หมอ’ แถมยังต้องแต่ง

ตวัเนร์ิดๆ หวผีมเรยีบแปล้ และจะมปีระโยชน์กับพระเอกแค่ตอนที่

นำงเอกตกอยู่ในอันตรำยถึงชีวิตก็แค่นั้น

แต่ท�ำไมผมต้องเป็นแค่เพือ่นพระเอกล่ะ ผมไม่ได้แต่งตวัเนร์ิด

สักหน่อย? ทีใ่ส่อยูน่ีก่ช็ดุห้องผ่ำตดัแสนสบำยคลมุทบัด้วยกำวน์ยำว

สีขำว ผมก็ทรงหล่อเหลำวินเทจกระชำกใจสำว หน้ำตำก็รับรองได้

ด้วยดีกรีอดีตคิวท์บอยมหำ’ลัย...ผมออกจะเท่!

“ฟังอยู่”

คิงบีบมือผมกลับมำนิดหน่อย นั่นท�ำให้รู้ว่ำผมจับมือมันอยู่ 

เลยรีบกระชำกมือตัวเองออกมำและก้ำวถอยหลังอีกนิด

“คือน้องมึงอะ...อำกำรยังไม่ได้ดีขึ้น แต่ก็ยังไม่แย่ลง...”

เมื่อพูดจบหนึ่งประโยค ผมก็ลอบมองใบหน้ำเรียบนิ่งของคู่

สนทนำอกีนดิหน่อย จะว่ำไปแล้ว มนักอ็ำจจะได้นอนแค่ไม่ก่ีชัว่โมง

แบบผมก็ได้...จะง่วงเหมือนกันมั้ย



32

~ King and Queen เรื่องของผมกับผู้ชายชื่อคิง ~

“...”

เมือ่มนัไมม่ีทำ่ทคีลุ้มคลั่ง ผมจงึรบีพูดประโยคยำวๆ ต่อรวด

เดียวจบทันที

“ตอนนีก้รูอให้กล้ำมเนือ้ขำทีบ่วมทีจ่ะเพ่ิมควำมดันในช่องขำ

จนกดเบียดหลอดเลือดส�ำคัญมันยุบลง เพื่อจะได้เย็บปิดได้ แต่ถ้ำ

หำกมนัไม่ยอมยบุลงไป และกดทบัหลอดเลือดอยู่จนเกิดกล้ำมเน้ือ

ตำยจำกกำรขำดเลอืด...กกูอ็ำจจะต้องตดัขำน้องมงึเพ่ือป้องกันกำร

ติดเชื้อในกระแสเลือดจนเสียชีวิต”

“...”

คงินิง่เงียบไปก่อนจะค่อยๆ ก้ำวเท้ำเข้ำมำใกล้ผมเรือ่ยๆ ส่วน

ผมเองก็ถอยหลังหนีมันเรื่อยๆ เช่นกัน

กึก!

จนแผ่นหลังของผมแนบชิดติดกับผนังทำงเดิน คนตัวสูงก็ยก

แขนสองข้ำงขึ้นมำกักผมไว้ไม่ให้หลบหนีไปทำงใดได้อีก ใบหน้ำนิ่ง

เรยีบเฉยเย่อหยิง่เหมอืนจะเหยยีบคนทัง้โลกเล่ือนมำใกล้กันเรือ่ยๆ 

เขำตรึงผมไว้ด้วยดวงตำคู่สวยที่มองลึกเข้ำมำในตำผม

ฟุบ!

ผมยกมือสองข้ำงขึ้นมำแล้วยันไปที่อกแกร่งแน่นด้วยมัด

กล้ำมเนื้อ แล้วออกแรงผลักออกไป...ไม่ไหวครับ! มันรู้สึกใจสั่น

แปลกๆ ทั้งๆ ที่ยังไม่ได้ดื่มกำแฟสักแก้ว

“กะ...กูก็บอกควำมจริงมึงไปแล้วไง”

“...”

หมับ!

คนตัวสูงใหญ่ด้วยเชื้อชำติผสมเลื่อนมือลงมำโอบเอวผมไว้

แล้วใช้มืออีกข้ำงล็อกท้ำยทอยผมไว้ไม่ให้ขยับหนี เฮ้ยๆๆ เดี๋ยวนะ
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ไอ้คิง! ตรงนี้มีคนผ่ำนนะเว้ย! อำยเขำ

“กูท�ำอะไรผิดเนี่ย!”

ท�ำไมต้องข่มขู่กูด้วยเนี่ย! กูใช่คนท�ำน้องมึงรถชนเหรอวะ

“...มึงไม่ผิด...”

“เอ้ำ! ก็ปล่อยกู”

ผมพยำยำมดิน้ๆ ให้หลุดพ้นจำกดวงตำคูส่วยอ่ำนยำกท่ีใกล้

มำเรื่อยๆ และเพื่อให้หลุดจำกมือที่เกำะกุมเอวกับท้ำยทอยไว้

“แต่มึงอ่อยกู...”

“ไอ้คิง! ปล่อย”

ผมจ้องหน้ำมันกลับไปและกดเสียงทุ้มต�่ำอย่ำงข่มขู่ ชอบมำ

หำว่ำผมอ่อยมนัทกุทเีลย! ผมกไ็ม่เข้ำใจว่ำไปท�ำอะไรให้มนัคดิแบบ

นัน้ แต่เท่ำทีรู่จ้กักนัมำหลำยๆ ปี แค่ผมมองหน้ำมนั มนัก็จะใส่ร้ำย

ว่ำผมอ่อยมันแบบนี้ทุกครั้งเลย...นี่มึงโรคจิตแล้วละคิง

“...”

คนหน้ำมึนยังพยำยำมโน้มหน้ำเข้ำมำใกล้ผมมำกขึ้นอีก

“คิง!”

ผมใช้แรงเฮือกสุดท้ำยกระโดดๆ ใช้ทั้งมือและเท้ำตะกุยร่ำง

สูงๆ เกิน 190 เซนติเมตรบวกกับหุ่นก�ำย�ำน่ำอิจฉำตรงหน้ำอย่ำง

สุดแรง จนมันยอมปล่อยผมออกมำได้

“โอ๊ย!!!”

“สมน�้ำหน้ำ”

สุดท้ำยมันก็ต้องยอมปล่อยผมให้เป็นอิสระ และใช้มือสอง

ข้ำงกอบกุมน้องชำยสุดที่รักตรงจุดที่ผมถีบไปเต็มแรง

“...ถ้ำกูเสื่อมสมรรถภำพแล้วมึงจะเสียใจ”

ดูมันขู่สิครับ! มันน่ำกระทืบแถมซะจริงๆ 
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“เกี่ยวอะไรกับกู...พอเลยมึง กูจะไปท�ำงำนแล้ว”

ผมส่ำยศรีษะไปมำอย่ำงปลงตกกบักำรเล่นไร้สำระของผมกบั

มนั มนัชอบลวนลำมผมแบบนีแ้หละครบั จนเพือ่นๆ ชอบแซวแถม

ยงัชอบชงกนัอกี นีก่เ็ป็นอกีสำเหตุทีท่�ำให้ผมคบกบัสำวทีไ่หนไม่ค่อย

ยืด...ไอ้พวกเพื่อนผู้หวังดีก็ชอบบลัฟกูตลอด!

“เดี๋ยวก่อนสิ ยังคุยไม่เสร็จเลย”

คนตัวสูงวิ่งมำยืนข้ำงๆ แล้วรั้งเอวผมไว้ให้หันไปคุยกัน

“กูก็บอกมึงไปหมดแล้วไง”

ผมถอนหำยใจพรดืแถมกลอกตำส่งให้มนั ท่ำนประธำนหนุ่ม

ผู้ยุ่งตลอดเวลำเขำว่ำงมำเจรจำกับผมได้นำนขนำดนี้เลยเหรอครับ

“กูแค่สงสัย...”

“?”

ผมเลิกค้ิวข้ึนข้ำงหนึ่งเป็นเชิงสนใจในสิ่งท่ีหนุ่มหล่อภูมิฐำน

ตรงหน้ำก�ำลังพูด

“ไอ้คินไม่ใช่คนกินเหล้ำหรือเบียร์จนเมำขนำดนั้น และต่อให้

มันเมำจริง มันก็คงไม่โง่ขับรถกลับเอง...”

ผมคิดตำมไปช้ำๆ เผื่อมันจะสอดคล้องกับสิ่งที่ผมเจอตอน

ท�ำกำรผ่ำตัด...ผมพยำยำมคิดถึงค�ำพูดของวิสัญญีแพทย์ในห้อง

ผ่ำตัดที่พูดกับพยำบำลผู้ช่วยก่อนที่ผมจะเดินเข้ำ Field ผ่ำตัด 

(บริเวณผ้ำปูสีเขียวสเตอไรล์ที่ทับและเปิดเฉพำะบริเวณท่ีจะลงมีด

ผ่ำตัด) และโยงเรื่องเข้ำกับสิ่งที่ผมได้ข้อมูลมำเมื่อเช้ำ

“น้องมึงได้ปรึกษำจิตแพทย์อยู่รึเปล่ำ”

ผมลองโยนหินถำมทำง ถำมคนหล่อข้ำงๆ ท่ีมอืยังคงวำงอยู่

ตรงช่วงเอวคอดของผม

“จิตแพทย์?...น้องกูไม่ได้บ้ำนะ!”
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เหมือนคนใจร้อนจะออกแรงมำกขึ้นจนเผลอรัดเอวผมแน่น 

ท�ำเอำเรำกลับมำยืนชิดกันอีกครั้ง

“คนปรึกษำจิตแพทย์ก็ไม่ได้หมำยควำมว่ำบ้ำโว้ย!!! มึงก็ฟังกู

ก่อนสิ!”

“...”

คิงเงียบลงไปแล้วคลำยอ้อมแขนออกนิดหน่อย แต่ก็ยังไม่

ยอมปล่อยมือจำกเอวผมอยู่ดี มึงขำดควำมอบอุ่นรึไงวะ กอดอยู่

ได้! กูไม่หนีไปไหนหรอกโว้ย

“กู้ภัยเจอกระปุกยำตกอยู่ในรถของน้องมึง มันแปลกตรงท่ี

เป็นกระปุกยำแก้แพ้ แต่ข้ำงในกลับเป็นยำนอนหลับชนิดที่ต้องได้

รับใบอนุญำตสั่งยำจำกแพทย์...”

“...น้องกูแพ้เกสรดอกไม้”

ผมสบตำกับคิงนิ่ง ก่อนจะพูดต่อในสิ่งที่ผมเองก็บังเอิญคิด

ได้ เพรำะตอนแรกผมไม่ได้ใส่ใจเรื่องของวิสัญญีแพทย์เท่ำไหร่นัก 

เพรำะคิดว่ำเป็นคนละหน้ำที่กัน แหม~วิสัญญีแพทย์กับศัลยแพทย์

ก็ไม่ได้ถูกกันขนำดนั้นนะครับ

“แล้วตอนที่กูก�ำลังจะผ่ำตัดน่ะ ได้ยินหมอดมยำเขำพูดกัน 

ว่ำทีต้่องใส่ท่อช่วยหำยใจและปรบัโดสยำนอนหลบัเพรำะน้องมงึได้

รับยำนอนหลับมำก่อนหน้ำนั้น...ไม่ใช่เพรำะแอลกอฮอล์”

ผมพูดจบ คิงก็ดูจะนิ่งเงียบไปอย่ำงคนใช้ควำมคิด

“มึงก�ำลังจะบอกว่ำ...มีคนคิดจะท�ำร้ำยน้องกู...ถึงชีวิต?”

ผมสบตำกับคนตำสวยนิ่ง ในแววตำของเขำดูหลำกหลำย

ควำมรู้สึก ทั้งมึนงง สับสน โกรธ โมโห วุ่นวำยไปหมด จนผมต้อง

เอื้อมมือไปแตะแขนมันเบำๆ จนมันเองสะดุ้งเล็กน้อยเหมือนหลุด

จำกควำมคิดฟุ้งซ่ำนนั้น
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“กูก็ไม่ได้มั่นใจขนำดนั้น...มันเป็นแค่ข้อสันนิษฐำนหรืออำจ

จะเกิดจำกควำมบังเอิญก็ได้”

ผมลูบแขนของคนเป็นเพื่อนอย่ำงต้องกำรจะปลอบ ผมรู้ว่ำ

มันรักน้องของมันแค่ไหน ตอนนี้มันเหลือแค่น้องเท่ำนั้น

“ใครมันจะกล้ำท�ำแบบนั้นกับน้องกู”

เสียงทุ้มพูดนิ่งๆ รำวกับจะพึมพ�ำกับตัวเอง

“ถ้ำถงึกบัแอบมำเปลีย่นยำได้ กแ็ปลว่ำต้องใกล้ชดิกับน้องมงึ

พอสมควรนั่นแหละ...คงไม่มีแฟนคลับโรคจิตอยำกฆ่ำศิลปินที่ 

ตัวเองชื่นชอบหรอกมั้ง?”

ผมพูดติดตลก แต่ดูเหมือนคนข้ำงๆ จะไม่ข�ำไปด้วย

“...”

“...ถ้ำเป็นคนใกล้ตัวมึงจริงๆ...”

ผมกระตุกมือให้คนตัวสูงที่ก�ำลังใช้ควำมคิดอยู่ได้หันมำมอง

ผม

“...”

“มึงก็ระวังตัวไว้บ้ำงก็ดีนะ...กูเป็นห่วง”

ผมพูดออกไปอย่ำงจริงใจ อย่ำงน้อยก็ห่วงในฐำนะคนเป็น

เพื่อนกัน

“ถ้ำห่วงกูมำก...ก็มำอยู่ด้วยกันสิ เผื่อกูเป็นอะไรขึ้นมำมึงจะ

ได้รักษำทัน”

คนหน้ำหล่อพูดพลำงแสยะยิ้มมุมปำกอย่ำงเจ้ำเล่ห์ เสมือน

รำชสีห์ที่ล่อลวงหนูตัวจ้อยด้วยขำที่แสร้งแหย่เข้ำไปในกับดักของ

นำยพรำน เพื่อหวังว่ำเจ้ำหนูจะเห็นใจและกระโดดเข้ำไปช่วย

“หึๆ! ฝันไปเหอะมึง!”

พูดจบก็สะบัดตัวแรงๆ ทีเดียวให้หลุดจำกกำรเกำะกุม แล้ว
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เดินหนีออกมำทันที...ใครสั่งใครสอนให้มันมองแล้วส่งย้ิมมีเสน่ห์

ขนำดนั้นกัน!!!

...

..

.

หัวใจบ้ำนี่ก็เต้นแรงซะเหลือเกิน!

วันนี้กูคงไม่ต้องกำรกำแฟแล้วละมั้ง!



~ King and Queen เรื่องของผมกับผู้ชายชื่อคิง ~

- 3 -

~       ~

เสียงดนตรีครื้นเครงบรรเลงดังลั่นบนสกำยเลำนจ์สุดหรูชั้น 

33 ของโรงแรมชื่อดังย่ำนกลำงเมือง

ตอนนี้ผมและผองเพื่อนสนิทต้ังแต่ม.ปลำยรวมๆ ห้ำชีวิต

ก�ำลังนั่งชิลล์ดื่มด�่ำกับบรรยำกำศดีๆ หลังเลิกงำนแบบน้ี ท�ำงำน 

โรงพยำบำลเอกชนก็ดีแบบนี้แหละครับ ถ้ำหำกว่ำไม่มีเคสเร่งด่วน

หรือต้องอยู่เวรก็ค่อนข้ำงจะมีเวลำส่วนตัว...

นำนๆ ทีผมจะได้เจอกับไอ้ ‘นัท’ เพื่อนรักหมอผิวหนังผู้มี

ใบหน้ำอ่อนกว่ำวยั หนุม่ตวัเลก็น่ำทะนถุนอมทีใ่ช้ชวีติสขุสบำยสไตล์ 

‘หมอเซเลบ’ กับคู่ชีวิตของมัน ‘ก้อง’ หนุ่มตี๋มำดเท่นักธุรกิจมีชื่อใน

วงกำรคลินิกเสริมควำมงำมของประเทศ ตอนแรกไอ้ก้องก็ไม่ได้อยู่

กลุ่มพวกเรำหรอกครับ แต่ไม่รู้ว่ำมันไปปิ๊งกับเพื่อนผมตอนไหน รู้

อกีทตีอนปี 4 มนักไ็ปเปิดต�ำนำน Brokeback Mountain กันบนดอย

อินทนนท์ และเกือบท�ำเอำผมซวยเพรำะไอ้คิงไปด้วย!
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ถดัไปทีน่ัง่ตรงข้ำมกบัผมไอ้ ‘เต้น’ ผูพ้นัหนุม่สดุหล่อหน้ำไทย

คมเข้ม ถงึแม้ว่ำมนัจะหำยไปบ้ำงช่วงทีผ่มใช้ชวีติมหำ’ลยั เน่ืองจำก

มนัต้องใช้ชีวติอยูใ่นค่ำยฝึก แต่เรำกย็งัคงเป็นพนัธมติรอนัดงีำมด้วย

กำรนดัเจอกนัทกุเดอืน...กผ็มขีเ้หงำนีค่รบั! แถมไอ้เต้นก็ชอบเอำใจ

ผมด้วย ผมเลยค่อนข้ำงจะติดมัน

คนข้ำงๆ ไอ้เต้นคือไอ้ ‘โฟร์ท’ เจ้ำของร้ำน The Escape ที่

ผมนั่งอยู่ตอนนี้แหละครับ มันเรียนจบสถำปัตย์และตอนนี้ก็ลงทุน

เงินส่วนใหญ่ไปกับร้ำนสุดหรูนี่ มีบ้ำงที่มันจะรับงำนฟรีแลนซ์...แต่

กค็งต้องแล้วแต่อำรมณ์มนัอะนะครบั เพรำะพ่อหนุม่ผมยำวสดุตสิท์

คนนี้เดำใจยำกฉิบหำย

“เป็นไงบ้ำงล่ะไอ้ควีน...ได้ข่ำวว่ำมี ‘เคสหนัก’ นี่นะ”

ไอ้หนุ่มผมยำวเจ้ำของร้ำนพูดถำมพลำงยิ้มเย้ยหยัน ใช่สิ! กู

ไม่ได้มีเวลำมำนั่งชิลล์แดกเหล้ำเคล้ำนำรีเหมือนมึงได้ทุกวันนี่หว่ำ 

แถมเคสหนักที่มันพูดถึงก็คือเคสน้องชำยไอ้คิงสุดที่รักของผมนั่น

แหละครับ

“เออ! แม่งข่มขู่กูเช้ำเย็น!”

ผมรีบฟ้องผองเพื่อนทันที หึๆ! กูจะฟ้องผู้พันเต้นให้มันเอำ

รถถังมำล้อมบ้ำนมึงเลยสัส! จิกหัวขู่กูอยู่ได้!

“...หรือจะให้เปลี่ยนจำก ‘ข่มขู่’ เป็น ‘ข่มขืน’ แล้วให้กูเพิ่ม 

กลำงวัน กับ ก่อนนอน ไปด้วยดีมั้ย”

เสียงเย็นๆ ที่กระซิบชิดติดริมใบหูจำกด้ำนหลังท�ำเอำผม

ขนลกุวำบตำมแนวสนัหลงัทนัท.ี..มงึเฮีย้นเกินไปแล้วไอ้คงิ! แต่ตอน

นี้สถำนะของกูกับมึงคือ ‘เพื่อน’ โว้ย! ไม่ใช่ ‘หมอและญำติคนไข้’ 

แถมวันนี้กูมีแบ็กดี กูไม่กลัวมึงหรอก!

พรึ่บ!
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ตึก! ตึก! ตึก! 

“มึงดูสิผู้พันเต้น! มันขู่กูอีกแล้ว”

ผมรบีวิง่ไปหลบหลังไอ้เต้นแล้วฟ้องเพือ่นตวัสงูสดุหล่อทนัที 

พลันเหลอืบมองรอบๆ กม็แีต่สำวๆ หนัมำมองส่งสำยตำกันให้รูส้กึ

ละอำยกับกำรกระท�ำเด็กๆ ของตัวเอง ก็กลุ่มพวกผมมันดึงดูดสำย

ตำจริงๆ แหละครับ หล่อหลำกหลำยสไตล์ ตั้งแต่ หนุ่มไทยหน้ำคม 

หล่อตี๋เกำหลีอปป้ำ อำหมวยหน้ำหวำน หนุ่มติสท์สำยเซอร์ หนุ่ม

ลูกครึ่งตำสวยหน้ำตำไม่เป็นมิตร และผม บุคคลที่หล่อเท่กว่ำพวก

มันหลำยเท่ำ!

“มึงก็แกล้งมันนะไอ้คิง...ดูสิ! ไอ้แมวน�้ำมันกลัวจนตัวบวมไป

หมดแล้ววว”

ไอ้ผู้พันไม่ว่ำเปล่ำ มันเอื้อมมือมำหยิกแก้มผมจนรู้สึกว่ำยืด

ไปหมดแล้ว เฮ้ยๆๆ กูไม่ได้อ้วนโว้ยยย กูขนฟู!

“หึ!...”

คนหน้ำหล่ออนิเตอร์นัง่ลงตรงเก้ำอีว่้ำงข้ำงๆ เก้ำอีผ้ม โดยท่ี

ผมก็ต้องยินยอมกลับไปนั่งที่ตัวเองตำมเดิมในเมื่อไอ้ผู ้พันเต้น 

มันดีแต่ซ�้ำเติมเพื่อนผู้น่ำสงสำรแบบผม

“เออ! ไม่เคยมีใครเข้ำข้ำงกูอะ ถ้ำกูมีแฟนบ้ำงเหอะกูจะเอำ

มำอ้อนอวดพวกมึง!”

ผมฮึดฮัดยกแก้วเหล้ำขึ้นจรดริมฝีปำกและกระดกลงคอรวด

เดยีวหมด พอคิดแล้วมันกน้็อยใจ ท�ำไมคนหน้ำตำด ีกำรงำนดแีบบ

ผมต้องขำดหญิงคู่กำยด้วย ทั้งๆ ที่อำยุขนำดผมก็ควรจะมีหลำน 

ตัวน้อยให้คุณหญิงมณีท่ำนสักที

“ก็ข้ำงๆ มึงไง อ้อนไปสิ”

ไอ้โฟร์ทว่ำแล้วส่งยิม้มเีลศนยัมำให้ผมอกีที ท�ำไมถึงอยำกให้
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กไูด้กบัไอ้คงิจงัวะ กกูห็ล่อออกขนำดนี ้ไอ้คิงก็เทพบุตรออกปำนน้ัน 

มันคู่ควรกันตรงไหน!

“หึๆ”

“ข�ำเหี้ย’ไรของมึง อยำกเป็นแฟนกับกูมำกรึไง้!”

ผมหันขวับกลับไปเถียงกับมันทันที พอเหล้ำเข้ำปำกก็ชักจะ

กล้ำต่อปำกต่อค�ำกับมันแบบไม่กลัวตำยสักนิด

“คบกับมึงก็ไม่เลว”

“...”

“...”

เรยีกได้ว่ำเงยีบกนัไปทัง้โต๊ะ ไอ้นทักบัสำมมีนัหนัมองหน้ำกัน

เลิ่กลั่ก นี่มึงยังไม่ทันได้เมำเลยนะ มึงจะมำพูดพล่อยๆ ไม่ด้ำยยย 

อย่ำมำแย่งบทกู!

ฟุดฟิด ฟุดฟิด

เขยิบเข้ำไปดมๆ แถวๆ หน้ำและตัวมัน เผื่อจะได้กลิ่น

แอลกอฮอล์บ้ำง แต่ก็พบว่ำไม่มีเลยสักนิด มึงเมำดิบแล้วไอ้คิง

“ฝันไปเหอะมึง ถ้ำไม่ใช่สำวๆ สวยๆ ตัวเล็กน่ำรัก กูไม่เอำ

โว้ย!”

ผมผลักไหล่มันออกเบำๆ แล้วท�ำท่ำรงัเกยีจ ให้ผมกบัมนัเป็น

แฟนกันเนี่ยนะ? ไม่เอำหรอก ฟ้ำผ่ำเหอะ

ครืนนน

เหมือนได้ยินเสียงฟ้ำร้อง!?...เอ่อ ผมกับมันก็ดันเคยทะลวง

เหมืองกันมำนี่หว่ำ!!!

“เอำไม่เอำ...กูก็เคย ‘เอำ’ มำแล้ว...อุ๊ปส์!”

ผมรีบกระโดดเอำมือปิดปำกมันทันที จนเพื่อนๆ บนโต๊ะ 

แตกตื่นตกใจ กลัวว่ำผมจะหน้ำมืดประทุษร้ำยไอ้ประธำนบริษัท 
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ปำกพล่อยนี่

“อะไรนะคิง!?”

ไอ้นทัน้อยผูน่้ำรกัแหกปำกขึน้มำทนัทยีิง่เรยีกร้องควำมสนใจ

จำกคนรอบข้ำงมำกขึ้นไปอีก

“ไม่มอีะไรทัง้นัน้แหละ แม่งกช็อบพดูไปเรือ่ย...เนอะ คงิเพือ่น

รัก”

ผมแสยะยิ้มเย็นเยียบพอๆ กับน�้ำแข็งในแก้วตรงหน้ำส่งให้

มัน

“...ถ้ำมงึปำกสว่ำงเรือ่งคนืนัน้ กจูะให้คนกนัมงึออกจำก ICU!”

ผมกระซิบเสียงเรียบข่มขู่ข้ำงๆ หูมันทันที ก็ไม่รู้จะเอำอะไร

ไปขู่มันแล้วละครับ พ่อคุณเล่นเพอร์เฟ็กต์ซะขนำดนั้น

หงึกๆ หงึกๆ

ผมค่อยๆ ปล่อยมือจำกหน้ำหล่อรำกเลือดของมันแล้วกลับ

ไปนั่งที่ เมื่อเห็นว่ำคุณท่ำนยอมสงบปำกสงบค�ำแล้ว

“เออ...แล้วสรุปน้องมึงไปท�ำยังไงให้รถมันชนได้วะ เมำ?”

เมื่อไอ้คุณก้องหันมำถำมไอ้คุณคิงด้วยเสียงติดส�ำเนียงจีน

แผ่นดนิใหญ่บ่งบอกควำมลูกครึง่จนี ผมและคงิก็หนัมำมองหน้ำกัน

นดิหน่อย ก่อนจะเริม่เล่ำเหตุกำรณ์ทัง้หมด รวมถงึเรือ่งยำนอนหลบั

ให้เพื่อนๆ ได้รับรู้อีกด้วย

“น้องมึงไปมีเรื่องกับใครรึเปล่ำวะ”

ไอ้ก้องก็ยังพูดด้วยภำษำไทยแปร่งๆ ด้วยสีหน้ำเคร่งเครียด

“หรอืว่ำไอ้คนิมันทะเลำะกบัพีส้่ม?...แต่พีส้่มจะท�ำแบบนัน้ไป

เพ่ืออะไร ในเมือ่มันยงัเป็นตัวหำเงนิให้พีส้่มซะด้วยซ�ำ้ แถมพีส้่มยัง

เป็นลูกน้องไอ้คิงอีกต่ำงหำก”

ไอ้โฟร์ทออกควำมเห็นไปถึงผู้จัดกำรสำวของน้องคิน นัก
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แสดงหนุ่มชื่อดัง

“ยังไงก็น่ำจะเป็นคนใกล้ตัวนั่นแหละ ไม่อย่ำงนั้นใครจะเข้ำ

ใกล้น้องมึงได้ขนำดนั้น จริงมั้ย”

สุดท้ำยผู ้พันเต้นก็เป็นคนสรุปด้วยข้อสันนิษฐำนเดียว 

กับผมเด๊ะๆ สมกับเป็นเพื่อนรักกันจริงๆ 

“คงต้องปล่อยให้เป็นหน้ำที่ของต�ำรวจแล้วละ...อย่ำงน้อยก็

น่ำจะมีรอยนิ้วมือบนกระปุกยำ จริงมั้ย”

ผมพยักหน้ำหงึกๆ ตำมค�ำพูดของไอ้นัท เพรำะสุดท้ำยเรำก็

ต้องส่งของกลำงทั้งหมดคืนให้คุณต�ำรวจเอำไปจัดกำรอยู่ดี

“คนที่คิดท�ำร้ำยน้องกู มันไม่ได้ตำยดีหรอก”

ผมหนัไปมองเจ้ำของค�ำพดูเยน็ๆ น่ำกลวัๆ ข้ำงกำยเลก็น้อย 

แววตำแค้นของมันบ่งบอกถึงควำมรู้สึกอำฆำตมำดร้ำยจนผมรู้สึก

กลัว...คงิไม่ใช่คนทีจ่ะล้อเล่นด้วยได้ง่ำยๆ ผมในฐำนะแพทย์เจ้ำของ

ไข้ก็แอบรู้สึกหวำดหวั่นซะจริงๆ 

…

..

. 

“มึงจะตำมกูมำท�ำไมเนี่ย...เพนท์เฮำส์ของมึงก็ต้องขึ้นลิฟต์

ส่วนตัวไปไม่ใช่เหรอ”

ผมหันไปถำมมนุษย์หน้ำนิ่งที่เดินตำมผมมำตั้งแต่ที่จอดรถ

คอนโดฯจนถงึหน้ำห้อง ผมกน็กึว่ำมนัจะกลับบ้ำนไปหำคณุหญงิย่ำ

ของมัน ไม่คิดว่ำมันจะกลับมำนอนคอนโดฯ...เมื่อก่อนก็ไม่เห็นจะ

เจอบ่อย...หรือผมไม่เคยมองหำมันกันแน่

“...”

“...”



44

~ King and Queen เรื่องของผมกับผู้ชายชื่อคิง ~

ผมกับมันยืนจ้องหน้ำกันอยู่ตรงประตูห้อง มันมองตรงมำที่

ผมนิ่ง ผมก็มองมันตอบกลับไปอย่ำงไม่ลดละ

“เปิดประตูสิ”

แน่ะ! มีสั่งด้วยแฮะเดี๋ยวนี้

“มึงก็กลับห้องไปสิ”

เหมือนผมจะเห็นมันถอนหำยใจแรงๆ พร้อมๆ กับท�ำหน้ำ

ไม่พอใจ เฮ้ย!? กูท�ำอะไรผิดวะเนี่ย!

“กูเมำ”

“แล้ว?”

ผมยิ่งท�ำหน้ำงงทันทีอย่ำงไม่เข้ำใจ ต้องกำรอะไรของมันวะ 

เมำตรงไหน! กูเห็นมึงกระเดือกไปนิดเดียว

“กูง่วง”

“แล้ว?”

มนัไม่ว่ำเปล่ำ แต่มันเดนิเข้ำมำใกล้ และผมกถ็อยหลงัหนจีน

หลังแนบชิดติดกับบำนประตู

“จะนอน”

“ฮะ!?”

ไม่ว่ำเปล่ำ มันฉกคีย์กำร์ดจำกมือผมไปแล้วเตรียมแตะเปิด

ประตู

“แต่ห้องกูมีไฮควีนนะ!”

กึก!

ผมรีบเอำเจ้ำแมวอ้วนขนฟูมำอ้ำง ป่ำนนี้คงยืนรอขออำหำร

อยู่ในห้องแล้วมั้ง ซึ่งก็ได้ผล เพรำะคนตัวสูงหยุดชะงักในทันที

หมับ!

“งั้นไปห้องกู”
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“เฮ้ยๆ คิงๆ เดี๋ยวๆๆ”

มันคว้ำแขนผมได้ก็ฉุดกระชำกลำกถูให้ตำมมันไปทันที อะไร

ของมันวะ ชอบใช้ก�ำลังกับกูจริง!

…

..

.

ครับ ผมมำยืนหล่ออยู่ในเพนท์เฮำส์สุดหรูของมันอย่ำงงงๆ 

กใ็ครจะกล้ำขดัใจคณุท่ำนล่ะครบั พอผมโวยวำยมำกๆ เข้ำ มนัก็หนั

มำมองด้วยสำยตำคมๆ ดุๆ  ท�ำหน้ำนิง่ๆ โหดๆ ผมกห็ยุดดดีดิน้ได้

ทันที...มันต้องมีมนตร์นะจังงังเป็นแน่

“ห้องมึงสวยว่ะ”

เมื่อมีโอกำสได้ขึ้นมำ ก็ต้องส�ำรวจกันหน่อยละครับ เป็น

เพื่อนกันมำตั้งนำน ไม่เคยรู้เลยว่ำบ้ำนไอ้คิงเป็นยังไง ไม่ได้รู้จัก

ครอบครัวของมัน ผมพอรู้จักน้องมันบ้ำง เพรำะมันเคยพำน้องมำ

เที่ยวด้วยตอนไปฉลองผมกับไอ้นัทเรียนจบที่หัวหิน

“บอกแล้วว่ำให้มำอยู่ด้วยกัน”

ผมหันไปมองหน้ำมันเออืมๆ ตอนน้ีคณุท่ำนถอดสทูตวันอก

พำดไว้กับโซฟำแล้วละครับ เสื้อเชิ้ตขำวๆ บนหุ่นแน่นไปด้วยกล้ำม

เนื้อของมัน ท�ำเอำผมหน้ำร้อนวูบ หุ่นมึงจะน่ำอิจฉำไปไหนวะ

“อยู่บ้ำอะไร...เป็นอะไรกันรึยังไงครับคุณคิง”

ผมฉกียิม้ยยีวนกวนบำทำกลบัไปให้มนั พลำงเดนิชมห้องมนั

ไปทั่วๆ แล้วหยุดอยู ่ตรงตู ้ปลำขนำดยักษ์ที่มีปลำหลำกหลำย 

สำยพันธุ์แหวกว่ำยอยู่ ยิ่งเปิดไฟแบบนี้ย่ิงดูน่ำมองจนอยำกนอน 

มันซะตรงนี้เลย

“เป็นตั้งแต่คืนนั้นไง”
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ผมสะดุ้งจนหัวแทบโขกตู้ปลำ เมือ่คนตวัสงูพำร่ำงฮอตๆ ของ

มันมำหยุดยืนอยู่ข้ำงหลังผม

“ไม่ตลก”

ผมพดูเสยีงเรยีบตอบกลบัไป ไม่อยำกจะมองหน้ำมนั มนัเป็น

แบบนี้อีกแล้ว ชอบท�ำให้ผมรู้สึกแปลกๆ ในอกข้ำงซ้ำยอีกแล้ว

“กูบอกมึงตั้งแต่เช้ำวันนั้นแล้วว่ำจะรับผิดชอบ”

“รับผิดชอบบ้ำอะไร! กูไม่ใช่ผู้หญิงนะ!”

ผมหนัไปเผชญิหน้ำกบัร่ำงสงูทีเ่ริม่พดูจำเหมอืนผมเป็นสภุำพ

สตรีผู้เสียซิง กูก็เป็นผู้ชำยนะเว้ย! กูเข้ำใจว่ำมันก็แค่ควำมผิดพลำด

“...”

“...ถ้ำมงึจะคบกบักแูค่เพรำะรูส้กึผดิ กวู่ำอย่ำดกีว่ำ ลมืมนัไป

ซะเถอะ”

ผมผลกัมนัออกแล้วก้ำวเดนิมุง่ตรงไปทำงประตทูนัท ีไม่อยำก

อยู่ใกล้มันแล้ว รู้สึกแปลกๆ จนไม่อยำกจะรับรู้อะไรทั้งนั้น

“มึงคิดแบบนั้นจริงๆ เหรอ...มึงลืมได้จริงๆ เหรอ”

“...”

ผมหยุดชะงักและหลับตำอย่ำงอยำกจะหนีควำมจริง...เป็น

เพรำะมนั เพรำะไอ้คงิ มนัท�ำให้ผมคบกบัใครได้ไม่นำน ทุกครัง้ท่ีผม

มีอะไรกับผู้หญิง ภำพของมันจะลอยเข้ำมำหลอกหลอนในหัวทุกๆ 

ครั้งจนผมรู้สึกผิดต่อพวกเธอ ผมไม่อยำกจะมองหน้ำมันอีก ไม่

อยำกจะเข้ำใกล้มันไปมำกกว่ำนี้...ผู้ชำยคนแรกของผม

“แต่กูลืมไม่ได้!”

หมับ!

ควำมรู้สกึอบอุน่โอบล้อมรอบตัวผมจำกด้ำนหลงั มนัวำงคำง

ลงบนบ่ำของผมแล้วกระชบัอ้อมกอดแน่น ผมกลวัว่ำวนันีจ้ะมำถงึ...
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วันที่ผมกับมันต้องเผชิญหน้ำกันแบบนี้

“คิง...”

“อย่ำเพิ่งปฏิเสธกู...อยู่กับกูเถอะนะ”

ผมหลบัตำลงช้ำๆ ปล่อยให้คนตวัสูงสูดกล่ินกำยจำกซอกคอ

ของผม มือใหญ่เอื้อมมำลูบหน้ำผมเบำๆ แล้วประคองให้รับจูบ

หวำนเชื่อมที่มันมอบให้

“คิง”

“หืม?”

มนัเงยหน้ำจำกกำรมองรมิฝีปำกของผมทีค่งจะเจ่อบวมด้วย

ฝีมือของมัน แล้วสบตำสีน�้ำเงินสวยของมันกับผมนิ่ง

“พอเถอะ กูว่ำมึงแค่เหงำ...”

ผลกัมนัออกแล้วตรงไปทำงประตูอกีท ีไม่แม้แต่จะหนักลบัไป

มองเจ้ำของห้องเลยสักนิด

“ควีน!”

ตึง!

ผมก้ำวเร็วๆ ออกจำกห้องนั่น ไม่ฟังเสียงใดๆ...แม้แต่เสียง

หัวใจของตัวเอง

“งี่เง่ำฉิบหำย...โคตรเด็ก”

พมึพ�ำกบัตวัเองเบำๆ แล้วเดนิลงลฟิต์ไป เรือ่งระหว่ำงผมกับ

มันก็แค่ควำมฝัน ไม่มีทำงเป็นจริง
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- 4 -

~ You just want ‘attention’ , you don’t want my ‘heart’

Maybe you just hate the thought of me with someone new

Yeah, you just want attention, I knew from the start

You’re just making sure I’m never gettin’ over you, oh ~

ร่ำงโปร่งสูงกว่ำ 180 เซนติเมตรของศัลยแพทย์หนุ่มผู้ได้ชื่อ

ว่ำใจดีที่สุดในวอร์ดอันขึ้นชื่อว่ำโหดเหี้ยมที่สุดในโรงพยำบำล ขณะ

นี้โยกย้ำยตัวไปตำมจังหวะเพลงที่เปิดดังลั่นห้อง ในมือถือขวดไวน์

ที่พร่องไปมำกแล้ว ทั้งๆ ที่ก็เพิ่งกลับจำก ‘The Escape’

ตอนนี้คนตัวขำวๆ ผิวเริ่มแดงเรื่อด้วยฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ 

คณุหมอแทบจะไม่รูเ้ลยว่ำขณะนีม้อืถอืยีห้่อผลไม้ของตวัเองมนัสัน่

ด้วยสำยเรียกเข้ำจนแทบจะตกลงมำจำกโต๊ะทำนข้ำวในโซนครัว

“You just want attention!!! You don’t want my heart!!!”

คนเป็นหมอแหกปำกดังลั่นอีกครั้ง ไม่รับรู้ถึงกำรปรำกฏกำย



49

~ I’m Mynt ~

ของร่ำงสงูก�ำย�ำเจ้ำของนยัน์ตำสนี�ำ้เงนิแสนดงึดดู ทีย่นืกอดอกมอง 

‘เพื่อน’ ที่ดิ้นไปมำตำมจังหวะเพลงอย่ำงระบำยอำรมณ์

‘จะอินอะไรขนาดนั้น’

คิดแล้วก็หัวเรำะพลำงส่ำยหัวกับท่ำทีต๊องๆ ของควีน ถ้ำไม่

ให้ยำมพำมำที่ห้อง ก็คงจะไม่รู้เลยว่ำที่คุณหมอไม่รับสำยก็เพรำะ

มัวเต้นอยู่

~ I know that dress is karma, perfume regret

You got me thinking ’bout when you were mine

And now I’m all up on ya, what you expect?

But you’re not coming home with me tonight ~

คนตัวขำวหุ่นโปร่งเพรียวเจ้ำของตำกลมโตที่บัดนี้ปรือลง

หยำดเยิม้ด้วยควำมเมำ ควีนขยบัตัวไปมำพร้อมกบัตะโกนร้องเพลง

ประหนึง่ได้ระบำยอำรมณ์จนไฮควนีแมวอ้วนต้องหนีเข้ำไปนอนใน

กรงอย่ำงตัดร�ำคำญ

‘ก็เป็นเอามากเหมือนกัน’

เทพบุตรในร่ำงมนุษย์ยกยิ้มมุมปำกแล้วเขยิบตัวเข้ำไปยืน

ใกล้ๆ คุณหมอผู้ไม่ระวังตัว

‘เหอะ! ท�ามาเป็นบอกให้เราลืม ตัวเองยังลืมไม่ได้แท้ๆ’

“~What are you doin’ to me? What are you doin’, huh!?~”

คนเมำร้องจบท่อนก็กรอกแอลกอฮอล์เข้ำปำกจนหมดขวด

“I don’t want just only your attention...but also your heart 

too.—

“เฮ้ยยย!?”
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หมอควีนสะดุ้งสุดตัวเมื่อคนที่เขำเพิ่งหนีมำกลับยืนโอบเอว

คอดของเขำอยู่ตรงนี้ แถมยังยิ้มกริ่มกระซิบส�ำเนียงหวำนใกล้ใบหู

อีกด้วย ก็คนเมำในชุดเสื้อเชิ้ตสีชมพูอ่อนตัวยำวกับบ๊อกเซอร์สีด�ำ

สั้นๆ แบบนี้...คงไม่ได้แค่เรียกร้องควำมสนใจแล้วละ

“ใครใช้ให้หนีมำก่อน”

“เข้ำมำได้ยังไง!”

คนในอ้อมแขนดิ้นพล่ำนอย่ำงพยำยำมจะหนี แต่ก็ไม่พ้น

เงื้อมมือของคุณท่ำนจริงๆ 

“คุยกันก่อน”

“คิง!”

คนเป็นหมอตำวำวอย่ำงเหลืออด รู้สึกโมโหเพื่อนตัวสูงที่ไม่

ยอมเข้ำใจอะไรง่ำยๆ ‘มึงเลิกวุ่นวำยกับกูสักทีได้มั้ยวะ’

“ควีน...กูกลับไปแก้ไขไม่ได้...และกูก็กลับไปเป็นเพื่อนกับมึง

ไม่ได้อีก เพรำะแค่มองหน้ำมึง กูก็คิดถึงแต่เรื่องคืนนั้นทุกที...มึงจะ

ให้กูท�ำยังไง”

คิงกระชับอ้อมแขนรั้งคนตัวขำวเข้ำใกล้ อยำกให้ควีนได้ยิน

เสียงหัวใจที่เต้นถี่รัวของเขำ

“...มึงแค่ต้องกำรเวลำ”

คนเมำพูดอ้อแอ้พึมพ�ำเบำๆ และเริ่มทรงตัวต้ำนแรงเพื่อน

ของตัวเองไม่อยู ่ ตอนนี้มันวิงเวียนจนเหมือนว่ำของเหลวใน

กระเพำะมันจะทะลักออกมำ

“สี่ปีนี่ยังไม่พออีกเหรอ จะให้กูหลบมึงไปถึงไหน!”

“...”

คนในอ้อมแขนเริ่มดิ้นขลุกขลัก เมื่อรู้สึกว่ำแอลกอฮอล์ที่เพิ่ง

กรอกเข้ำปำกไป มันคงไม่อยำกลงไปท�ำร้ำยตับมำกกว่ำเดิม
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“เรำทั้งคู่ควรจะเลิกหลอกตัวเองได้แล้ว”

“อื้อออ...ปล่อยยย!”

สองร่ำงทีสู่งต่ำงกนัประมำณสิบเซ็นต์ ต่อสูย้ือ้ยดุกนัแบบไม่มี

ใครยอมใคร จนสุดท้ำยอวัยวะภำยในก็ประท้วงออกมำ

อ้วกกก

“...”

“...”

เส้ือเชิ้ตสีขำวจำกแบรนด์หรูเปรอะเปื้อนไปด้วยน�้ำย่อยปน

แอลกอฮอล์และเศษอำหำร ท�ำเอำคนหล่อหน้ำตึงขึ้นมำทันที

“กะ...กูบอกให้มึงปล่อยแล้วนะ”

“หึ!...ดี!”

รู้สึกกำยเย็นเยียบไปทุกอณูรูขุมขน เทพบุตรตรงหน้ำบัดน้ี

กลำยเป็นซำตำนทนัท ีใบหน้ำเรยีบตงึไม่บอกควำมรูสึ้กใดๆ ของคงิ

ท�ำเอำคนเป็นหมอหัวใจหล่นวูบ

‘สร่างเมาเลยกู!’

หมับ!

“หะ…เฮ้ยๆ กูขอโทษษษ ปล่อยกูไปเฮอะ!”

คนตวัขำวพยำยำมดดีดิน้ให้หลดุจำกอ้อมแขนของคณุซำตำน

ที่ฉุดกระชำกลำกกันไปทำงห้องน�้ำในส่วนห้องนอน

“อำบน�้ำกัน”

“ม่ำยยย”

นิ้วเรียวเกำะกับบำนประตูไว้แน่น คล้ำยกับมันคือปรำกำร

ด่ำนสุดท้ำยของคืนนี้

“ถ้ำไม่อยำกเจ็บจนต้องลำงำน...ก็ยอมกูดีๆ”

…
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..

.

ซ่ำำำำำำ

~ไม่เคยคิดเลยสักนิดว่าชีวิตต้องมาพบจุดจบอะไรอย่างนี้!~

เพลงท่อนหนึง่ลอยวนไปมำในหัวของคนขีเ้มำทีต่อนนีส้ตเิริม่

กลบัมำบ้ำงแล้ว หลงัจำกทีถ่กูจบัโยนลงมำนัง่ในอ่ำงจำกุชชีพ่ร้อมๆ 

กับคุณเทพบุตรที่นั่งซ้อนอยู่ด้ำนหลัง ขณะนี้คิงถอดเสื้อเชิ้ตสะบัด

ลวดลำยอ้วกแสนกิ๊บเก๋ทิ้งไป เผยให้เห็นแผ่นอกแน่นๆ กับลอน

กล้ำมเนื้อหน้ำท้องนูนชัด...น่ำอิจฉำจังโว้ยยย

“มึงแม่ง...เผด็จกำรฉิบหำย”

แต่ปำกพล่อยๆ ก็ยังคงแซะได้แบบไม่ได้สนสถำนกำรณ์ล่อ

แหลมเลยสักนิด เส้ือเชิ้ตสีชมพูที่เปียกชุ่มบนตัวคนน่ำรักแนบเนื้อ

จนคิงต้องเอื้อมมือมำปลดกระดุมช่วย

แปะ!

“เดี๋ยวกูตีมือหัก! กูแกะเองได้โว้ย”

“หึ!”

แมคควีนปลดกระดุมเสื้อตัวเองลวกๆ แล้วโยนๆ ทิ้งไปบน

พื้น...ผู้ชำยกับผู้ชำยแก้ผ้ำอำบน�้ำด้วยกัน ไม่เห็นจะแปลกเลยครับ 

ตอนอยู่ค่ำยรด.ก็แก้ผ้ำอำบกับไอ้นัท ไอ้เต้น ไอ้โฟร์ท

หมับ!

เหมือนคนหล่อจะยิ่งได้ใจ เลื่อนมือที่ถูกตีลงมำโอบเอวคอด

แล้วดึงเข้ำหำตัวมำกขึ้น จนควีนสะดุ้งจิกมือขำวลงกับหน้ำแข้งของ

คิง

“มึงอย่ำเล่นบ้ำๆ นะคิง”

พดูพลำงกะจะหนัไปท�ำหน้ำดใุส่ แต่พอหนัไปกลบัท�ำให้ปลำย
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จมูกชนกันจนคนในอ้อมแขนผงะไป

“...”

“...”

ดวงตำสีน�้ำเงินจ้องประสำนกับตำสีน�้ำตำลเข้ม คิงอยำกจะ

ส่งผ่ำนควำมรูส้กึออกไปทำงสำยตำให้เจ้ำคนไม่ยอมรบัควำมจรงิได้

รับรู้ เพรำะปล่อยไว้นำนเกินไป ปล่อยควำมรู้สึกค้ำงคำไม่ยอมรับ

ควำมจริงของพวกเขำไว้นำนเกิน นำนจนแปรเปลี่ยนเป็นผูกพันกับ

กำรย�่ำอยู่ในอำกำรค้ำงคำเดิมๆ 

“คบกับกูนะ”

“...”

ควีนพยำยำมมองจ้องเข้ำไปในดวงตำอ่ำนยำกของเพื่อนที่

รู้จักกนัมำนำน คนเป็นหมอยงัคงไม่เข้ำใจและสบัสนในควำมรูส้กึ...

จะให้คบกันได้ยังไง ก็ในเม่ือไม่ได้รัก...รักงั้นเหรอ แล้วไอ้คิงล่ะจะ 

รู้สึกรักมั้ย

“...”

“ท่ีอยำกคบกบัก ูเพรำะรกัก ูหรอืแค่เพรำะอยำกท�ำให้มนัถูก

ต้อง?...มึงตอบกูมำก่อน แล้วกูถึงจะตอบมึงได้”

คนในอ้อมแขนหันไปเจรจำอย่ำงจรงิจงักบัหนุม่สดุฮอตทีม่อง

กลับมำด้วยแววตำหลำกอำรมณ์

“...”

“...”

มีเพียงควำมเงียบที่ตอบกลับมำเท่ำนั้น คิงเองก็ไม่แน่ใจถ้ำ

จะเรียกมันว่ำควำมรัก แค่รู้สึกว่ำอยำกเข้ำใกล้ อยำกให้ควีนอยู่ใน

ชีวิตของเขำ ไม่อยำกเสียควีนไป...และก็ไม่อยำกเป็นแค่เพ่ือนอีก 

ต่อไป...แบบนี้เรียกว่ำรักได้มั้ย
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“...ตอบกูไม่ได้ใช่มั้ย”

“...”

ควีนขยับตัวนิดหน่อยแล้วโน้มคอหนุ่มเลือดผสมหน้ำตำ

รำวกับบรรจงปั้น เงยหน้ำมองจ้องลึกเข้ำไปในดวงตำ ควีนอยำกรู้

ว่ำคิงรู้สึกยังไง...อธิบำยให้กูเข้ำใจเถอะ...ได้โปรด

“ควีน...อย่ำ”

คิงพูดปรำมคุณหมอที่ชักจะท�ำให้เขำอดกลั้นไว้ไม่ไหว เขำรู้

ว่ำควีนจะท�ำอะไร แต่คิงไม่อยำกให้มันออกมำในรูปแบบนี้เลย

“...ถ้ำมึงแค่ต้องกำรมีอะไรกับกู งั้นก็แค่มีอะไรกัน...แต่มึง

ไม่ใช่แฟนกู...และไม่ใช่แม้แต่เพื่อนกู”

“ควี...”

ไม่ทันที่หนุ่มลูกครึ่งจะได้พูดอะไร คุณหมอก็เข้ำจู่โจมฉกชิม

ริมฝีปำกหนำไปก่อน ควีนสอดลิ้นเข้ำไปรุกไล่ปลุกอำรมณ์ของคน

ต้องกำรจนคิงเองก็แทบไม่อำจหยุดยั้งได้

“อื้อ”

บดเบยีดตัวเองเข้ำหำกำยหนำ ลบูไล้ฝ่ำมอืเลือ่นลงจำกบ่ำไป

ท่ีอกแน่นเร่ือยลงหน้ำท้องลอนแขง็และขณะทีจ่ะเลือ่นลงไปต�ำ่กว่ำ

นั้น

หมับ!

“พอ!”

คนดึงสติกลับมำได้ทัน คว้ำข้อมือขำวที่เริ่มซุกซนขึ้นมำแล้ว

จ้องหน้ำเพื่อนขี้เมำพร้อมกับเขย่ำบ่ำเบำๆ ให้ได้สติ

“อะไรของมึง!? จะเอำก็ให้เอำแล้วนี่ไง!”

พลั่ก! ซ่ำำำ

คนตัวใหญ่กว่ำผลักบ่ำร่ำงโปร่งจนหงำยหลังลงอ่ำง ก่อน 
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ตัวเองจะตำมไปประกบจูบบดเบียดอย่ำงรุนแรงจนควีนรู้สึกเจ็บ 

ขึ้นมำทันที พลันกลิ่นเลือดจำงๆ ก็คละคลุ้งอยู่ในปำก อึดอัดแทบ

หำยใจไม่ออกเม่ือถูกจูบเร่ำร้อนเผำผลำญทั้งๆ ที่ทั้งคู่จมอยู่ในน�้ำ

เย็นๆ เหมือนประสำทสัมผัสสำมำรถรับรู้ได้ทุกอณูของร่ำงกำย

“เฮือก!”

“แคก...แคก”

เมือ่ข้ึนมำจำกผวิน�ำ้ได้ กต่็ำงส�ำลักน�ำ้หนู�ำ้ตำไหลทัง้คู.่..เกอืบ

ตำย!

“เล่นเหี้ยอะไรเนี่ย!”

คนหน้ำหวำนหันมำเหว่ียงเพื่อนตัวสูงที่หอบหำยใจเอำ

อำกำศเข้ำปอดอยู่

“กไูม่ได้แค่อยำกจะมอีะไรกบัมงึ! กอูยำกอยู่ในชวีติมงึ! อยำก

ให้มึงวนเวียนอยู่ใกล้ๆ กู ไม่อยำกให้หำยไปไหน...กูไม่รู้ว่ำมันเรียก

ว่ำควำมรักมั้ย เพรำะกูก็ไม่เคยได้ใกล้ชิดหรือสัมผัสมึงจริงจัง...แต่กู

แค่รู้สึกดีมำกๆ กับมึง...และมันไม่ใช่ตั้งแต่ส่ีปีก่อนท่ีเรำมีอะไรกัน 

แต่กูรู้สึกแบบนั้นมำตั้งแต่แปดปีก่อนแล้ว...จนถึงตอนนี้”

“...”

เกิดควำมเงียบปกคลุมไปทั่วห้อง ควีนสบตำคิงปริบๆ อย่ำง

ไม่อยำกจะเชื่อหูตัวเอง ‘รู้สึกแบบนั้นมำแปดปี?’

“กูไม่รู้ด้วยซ�้ำว่ำมันเรียกว่ำชอบมั้ย...แต่กูรู้สึกกับมึงมำกกว่ำ

เพื่อนแน่ๆ”

‘เชี่ยคิ้ง! กูเขินนน!’

คุณหมอรู้สึกหน้ำร้อนวูบและนิ่งอึ้งไปทันที ไม่คิดว่ำเพื่อน

ปำกหนักจะยอมพูดระบำยควำมรู้สึกออกมำ ตลอดเวลำที่รู้จักกัน 

ไปเที่ยวด้วยกัน พบเจอกันกับกลุ่มเพื่อน ไม่เคยคิดเลยว่ำคน 
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เพอร์เฟ็กต์แบบไอ้คิงจะมำคิดเกินเลยอะไรกับเขำ

“...”

“...มึงพูดอะไรหน่อยสิ”

คิงรบเร้ำให้คนตัวขำวพูดอะไรสักอย่ำง เพรำะเขำก็เริ่มหวั่น

ใจกับควีนแล้ว ไม่รู้ว่ำในหัวของคนตรงหน้ำคิดอะไรอยู่บ้ำง ยิ่งชอบ

เพี้ยนๆ คิดอะไรไม่เหมือนชำวบ้ำน

“ไม่รู้แล้วโว้ย! กูยังไม่คบกับมึง ถ้ำอยำกคบมึงก็ต้องจีบโว้ย!”

ซู่!

แล้วคนตัวขำวที่เริ่มแดงเรื่อด้วยควำมเขินก็ผุดลุกออกจำก

อ่ำงแล้วหนีกลับเข้ำห้องนอนไปทันที

“เดี๋ยววว แปลว่ำถ้ำกูจีบติดก็จะยอมคบใช่มั้ย”

ร่ำงหนำๆ หุ่นนำยแบบรีบลุกตำมเพื่อนตัวสูงโปร่งไปทันที

“ฮู้ววว คิดเอำเองบ้ำงนะคิงนะ ลองดูนะคิง ลองดู๊ว!”

“มึงกวนตีน”

“มึงก็ไม่ต้องชอบ”

“กูบอกเหรอว่ำกูชอบมึง”

“เอ้ำ!!! งั้นก็ไม่ต้องคบมั้ยล่ะ พูดหวำนๆ อะเป็นมั้ย”

“เป็น...แต่ต้องพูดบนเตียงนะ”

“มึงถอยไปเลยไอ้คิง!”

“ควีนครับ...คิงหนำว”

“ไอ้คิง! ปล่อยกู๊ววว”

“ควีนนน ไหนดูอุ๋งหน่อย”

“อย่ำลูบพุงกู! จั๊กจี้!!! เหี้ยยย ฮ่ำๆๆ ไอ้คิ้งงง”
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- 5 -

ตอนนี้ภำคินเริ่มได้สติรู้ตัว เขำสำมำรถกะพริบตำและ

พยกัหน้ำตอบรบัได้แล้วแต่ยงัพดูไม่ได้เพรำะยงัใส่ท่อช่วยหำยใจเอำ

ไว้ เดีย๋วผมกอ็นญุำตให้เอำออกได้แล้วละครบัถ้ำผูป่้วยหำยใจได้เอง 

ส่วนขำข้ำงซ้ำยที่ประสบอุบัติเหตุก็ควำมดันลดลงจนเลือดสำมำรถ

ไหลไปเลีย้งกล้ำมเนือ้ขำจรดปลำยเท้ำได้และเริม่กลบัมำปกต ิท�ำให้

ผมสำมำรถเยบ็ปิดแผลทีก่รดีเปิดไว้ได้แล้ว ตอนนีก็้แค่หวงัว่ำเขำจะ

ฟื้นตัวได้โดยเร็ว

“ดูอำกำรอีกสักสองวันก็คงย้ำยไปห้องพักพิเศษได้แล้วครับ 

ถ้ำยังไงก็ขอห้องที่ติดกับเคำน์เตอร์พยำบำล เผื่อว่ำมีอะไรฉุกเฉิน

จะได้ช่วยเหลือทันนะครับ”

“ค่ะ หมอแมค”

ผมฉีกยิ้มให้คุณพยำบำลที่ยืนรับออร์เดอร์หน้ำแดงเล็กน้อย 

ก่อนจะเดินเลี่ยงผมออกไป...เขินกูเหรอวะ

Rrrrrrrr
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ผมเหลอืบมองมือถอืทีก่รดีร้องอยูใ่นกระเป๋ำก่อนจะหยิบขึน้

มำเพ่ือดูว่ำใครกันที่กล้ำโทร.ตำมหมอแมคควีนในชั่วโมงรำวน์เช้ำ

แบบนี้

“มีอะไรเหรอครับพี่เคี้ยง”

“ควีนมำช่วยพี่หน่อยสิ พี่เผลอท�ำ Rectum ทะลุ”

ฉิบหายยย!

ผมกะพริบตำปริบๆ ก่อนจะรีบวิ่งหน้ำตั้งไป OR (ห้องผ่ำตัด) 

ด้วยควำมไวแสง ประหนึ่งพรุ่งนี้ต้องลงแข่งโอลิมปิก

พี่เคี้ยงเป็นแพทย์รุ่นพี่ครับ เป็นหมอสูตินรีเวช แล้วท่ีพ่ีเขำ

โทร.มำ Consult ก็คงจะผ่ำตัดมดลูกแล้วเผลอไปกรีดโดนล�ำไส้ตรง

ที่อยู่ด้ำนหลังมดลูกเข้ำสินะครับ ถ้ำมันเป็นแผลใหญ่ละก็ยุ่งแน่

…

..

.

“ขอบคุณนะครับ พี่คงต้องดูเคสนี้อีกยำว”

พี่เคี้ยงว่ำพลำงดึงหมวกคลุมผมออกแล้วโยนทิ้งลงถังผ้ำเช่น

เดียวกับผม ตอนนี้เรำอยู่ในห้องแต่งตัวของ OR หลังจำกที่ยืนซ่อม

ล�ำไส้กันเกือบๆ ชั่วโมง

“แล้วท�ำไมเผลอไปโดนซะได้ล่ะครับ”

ผมเอียงคอถำมถึงสำเหตุที่ท�ำให้ล�ำไส้ตรงทะลุ พลำงสังเกต

คนยืนหน้ำกระจกข้ำงๆ กัน พี่เคี้ยงเป็นผู้ชำยตัวสูงโย่ง ขำวตี๋สไตล์

คนไทยเชือ้สำยจนี ใบหน้ำได้รปูดหูล่ออปป้ำภำยใต้แว่นกรอบด�ำ ยิง่

ท�ำให้เขำหล่อดูดีจนสำวๆ มำขำยขนมจีบได้ไม่เว้นแต่ละวัน

ในโรงพยำบำลนีผ้มกม็เีขำเป็นเพือ่นรุน่พ่ีต่ำงสำขำท่ีค่อนข้ำง

จะสนิทด้วย ท�ำให้พวกพยำบำลชอบมองพวกผมแปลกๆ เวลำไป
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ทำนข้ำวเที่ยงด้วยกัน อำจเป็นเพรำะว่ำผมเป็นหมอศัลย์ไม่กี่คนที่

จะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับต่ำงวอร์ดละมั้งครับ

“มันมีพังผืดน่ะสิ คงเลำะหนักมือไปหน่อย”

เขำหันมำยิ้มแหยๆ ให้ผม ซึ่งผมเองก็มองตอบเขำผ่ำน

กระจกเงำขณะทีจ่ดัผมของตวัเองให้เข้ำทรง หมวกคลมุผมผ่ำตดัเป็น

อะไรที่น่ำหนักใจจริงๆ แหละครับ ต่อให้เซ็ทผมมำดีแค่ไหนแต่ต้อง

มำใส่หมวกแบบนีท้กุวันกไ็ร้ประโยชน์ทีจ่ะเซท็จรงิๆ มนัจึงไม่แปลก

ที่ผมจะปล่อยหัวที่ผ่ำนกำรหวีไม่เกินสำมครั้งก่อนมำท�ำงำนให้ฟู

“งั้นครำวหน้ำต้องระวังหน่อยนะครับ”

ผมพดูแล้วหนัไปส่งยิม้ให้พีเ่คีย้งอกีทผ่ีำนกระจกเงำ แล้วหมนุ

ตัวไปหยิบเสื้อกำวน์ยำวมำคลุมก่อนจะกลับไปที่วอร์ด

หมับ!

คนตวัสงูคว้ำแขนผมไปจบัไว้เพือ่ไม่ให้ผมเดนิไปต่อ ซึง่ผมเอง

ก็ท�ำได้เพียงหันไปขมวดคิ้วฉงนส่งให้เป็นเชิงถำม

“อย่ำดุสิครับ...งั้นเดี๋ยวเที่ยงนี้ไปกินข้ำวกัน พี่เลี้ยงเอง”

เป็นแบบนี้ทุกทีเลย พี่เคี้ยงเอำของกินมำล่ออีกแล้ว ผมหลุด

ยิ้มแล้วส่ำยศีรษะน้อยๆ อย่ำงปลงๆ เมื่อเขำท�ำตัวเหมือนผมเป็น

เดก็น้อย แต่พีเ่คีย้งกเ็ป็นพีช่ำยทีดี่คนนงึเลยละครบั น่ำแปลกท่ีไม่มี

ศรีภรรยำข้ำงกำยสักที

“ครับ”

ตอบรบัคนหล่อข้ำงๆ ก่อนจะแยกย้ำยกันกลับวอร์ด วนัน้ีผม

จะเยินแค่ไหนกันเนี่ย

…

..

.
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“ไม่ไป”

ผมกรอกเสียงใส่มือถือเครื่องโปรดด้วยน�้ำเสียงเอือมๆ หวัง

ว่ำไอ้คนปลำยสำยจะเข้ำใจ

[เดี๋ยวไปรับ]

สำบำนว่ำผมปฏิเสธมันไปมำกกว่ำสำมครั้ง ถ้ำจะบังคับกัน 

มงึไม่ต้องใช้ค�ำว่ำชวนกไ็ด้ บอกเลยว่ำนีค่อืมงึก�ำลังส่ังกูให้ไปกินข้ำว

เทีย่งกบัมงึ และคอืตอนนีผ้มสงสยัว่ำไอ้คงิจบีผมอยู่จรงิๆ เหรอ คน

จีบกันมันเผด็จกำรได้ขนำดนี้เลย? มึงทดลองเป็นนำยกฯเหรอคิง

“คิง!...กูมีนัดแล้ว”

ผมไม่อยำกใช้อำรมณ์คุยกับมันนักหรอกครับ ยิ่งใส่อำรมณ์

มำกเท่ำไหร่คุณท่ำนยิ่งจะกริ้วมำกเท่ำนั้น เดี๋ยวจะยำว

[ใคร]

คือมึงไม่ต้องท�ำเสียงเย็นๆ แบบนั้นก็ได้ไง นี่ขนำดไม่ได้เป็น

แฟนกันนะครับ! มันยังท�ำให้ผมรู้สึกผิดเหมือนก�ำลังจะแอบไปกิน

ข้ำวกับชู้ซะงั้น ผมเหลือบมองคนที่เดินอยู่ข้ำงๆ กัน พี่เคี้ยงเองก็

ลอบมองผมกลับมำเหมือนกัน คงจะสงสัยนักละว่ำผมคุยกับใคร

“รุ่นพี่น่ะ”

[กูถำมว่ำใคร]

แล้วจอมเผดจ็กำรกเ็พิม่เลเวลเสยีงเยน็ๆ ไปอกีสำมระดบั คอื

กูท�ำอะไรผิดเนี่ย! กูแค่จะไปกินข้ำวโว้ยยย

“เอำงีน้ะคงินะ...เดีย๋วตอนเยน็กยูกเวลำของกใูห้มงึเลย อยำก

พำกูไปไหน กูแล้วแต่มึงเลยนะ แต่ตอนนี้กูไม่ว่ำงจริงๆ”

เข้ำใจกูเถอะนะเพื่อนนะ กูเหนื่อยนะเว้ย!

[...]

ดูท่ำแล้วคนปลำยสำยคงก�ำลังไตร่ตรองว่ำจะได้หรือเสียอยู่
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ในหัวตำมสไตล์ท่ำนประธำนบริษัทยักษ์ใหญ่

“ว่ำไง”

ผมเร่งเร้ำคนปลำยสำยเมือ่มนัเงยีบนำนเกินไป ตอนน้ีผมกับ

พี่เคี้ยงก็มำหยุดอยู่หน้ำร้ำนอำหำรตำมสั่งหน้ำโรงพยำบำลพอดี

[...มึงพูดแล้วนะ]

“เอ่อ...ที่จริงแล้วกูล้อ...”

ตี๊ด! ตี๊ด! ตี๊ด! ตี๊ด!

แล้วสำยก็ถูกตัดไปทั้งๆ ที่ผมยังคุยไม่เสร็จ ก�ำลังจะบอกว่ำ 

‘กูเปลี่ยนใจแล้วโว้ย กูล้อเล่น!’

“แฟน?”

อปป้ำหนัมำถำมผมทนัททีีเ่รำได้ทีน่ัง่กันแล้ว ร้ำนอำหำรก็ไม่

ได้หรูหรือดูดีอะไรนักหรอกครับ ก็ร้ำนอำหำรตำมสั่งทั่วๆ ไปที่

รสชำติก็ไม่ได้เลวร้ำยแต่มันก็เหมำะกับควำมเร่งรีบของอำชีพแบบ

พวกผมแล้วละ อกีอย่ำง…ผมกไ็ม่ใช่พวกชอบใช้เงนิฟุม่เฟือยซะด้วย 

อย่ำงน้อยมีเงินเก็บมันก็ต้องดีกว่ำอยู่แล้วใช่มั้ยล่ะครับ

“หืม?...อ๋อ เพื่อนน่ะครับ”

ผมตอบพลำงรินน�้ำใส่แก้วทั้งของผมและของพี่เคี้ยง

“เพื่อน? ต้องงอแงใส่ขนำดนี้?”

พรูดดด

ผมหลุดข�ำแล้วส�ำลักน�้ำที่เพิ่งจะรินเข้ำปำกตัวเองกับค�ำว่ำ 

‘งอแง’ ที่ออกจำกปำกของคนตรงหน้ำจนพี่เคี้ยงต้องหยิบกระดำษ

ทิชชู่ส่งให้

“ฮ่ำๆๆ มันไม่ได้งอแงใส่หรอกครับ...มันแค่บ้ำอ�ำนำจ”

ค�ำว่ำงอแงมันดนู่ำรกัไปน่ะครบั นกึภำพไอ้คงิมำง้องแง้ง งุย้ๆ 

ใกล้ๆ แล้วก็คงตลกดี
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“...แค่พูดถึงต้องยิ้มขนำดนั้นเลย?”

อปป้ำถำมพลำงยิ้มล้อๆ ส่งมำให้อย่ำงคนรู้ทัน คือก็ไม่ 

แปลกมั้งครับ เพรำะพี่เคี้ยงรู้ดีว่ำผมมีทั้งผู้หญิงและผู้ชำยมำจีบ 

เยอะพอๆ กัน อำจเป็นเพรำะว่ำหน้ำตำผมมันดูหล่อ แต่ก็ดูน่ำรัก

น่ำทะนุถนอมในครำวเดียวกันละมั้ง ไอ้ผู้พันเต้นเคยพูดท�ำนองน้ี

เหมือนกัน

“ก็มันตลกจริงๆ นี่ครับ นึกภำพผู้ชำยตัวสูงๆ หุ่นล�่ำๆ มำ

งอแงใส่”

ผมยังคงหัวเรำะกับมโนภำพของตัวเองท่ีเจ้ำหนุ่มลูกครึ่งตำ

สีน�้ำเงินมันลงไปนอนด้ินๆ งอแงๆ กับพื้นเนื่องจำกผมไม่ไปทำน

ข้ำวด้วย...คงจะตลกพิลึก

“แล้วถ้ำพี่งอแงใส่ควีนบ้ำง...จะตลกมั้ยครับ”

คุณหมอไกเน่ (Gynecologist = หมอนรีเวช) พูดพลำงเอื้อม

มือมำแตะหลังมือผม ส่งยิ้มหวำนเชื่อมเช่นเดียวกับแววตำท่ีดูมี 

‘อะไร’ ภำยในใจ จนผมเผลอดึงมือตัวเองกลับมำเร็วๆ 

“อย่ำเลยครับ...ผมว่ำชีวิตนี้ปล่อยให้มันเป็นคนเดียวท่ีท�ำ

แบบนั้นกับผมเถอะ...พี่เคี้ยงเป็นอปป้ำของสำวๆ แบบเดิมก็ดีแล้ว

ครับ อย่ำเสียสติแบบเพื่อนผมเลย”

ผมพูดยำวเหยียดและส่งยิ้มข�ำๆ ให้กลบเกลื่อนสถำนกำรณ์

แปลกๆ ระหว่ำงเรำ ไซเรนเตือนภัยคุกคำมทำงเพศของผมมันดัง

สนั่นจนเริ่มร้อนๆ หนำวๆ...ไม่เอำน่ำพี่เคี้ยง

“หึๆ...เหรอ”

“ครับ”

ผมรีบฉีกยิ้มส่งไปให้ และก่อนจะรู้สึกอึดอัดไปกว่ำนี้ อำหำร

ก็มำเสิร์ฟพอดี และมื้อนี้ก็เป็นมื้อที่ผมตั้งใจก้มหน้ำก้มตำทำนมำก
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ที่สุดจนแทบไม่เงยหน้ำเลยละครับ

…

..

.

“บอกไว้ก่อนนะว่ำวันนี้กูเหนื่อยมำกกก ฉะนั้นไม่เล่น”

เมื่อขึ้นรถคันหรูที่วันนี้มีบอดี้กำร์ดนั่งอยู่หลังพวงมำลัยและ

ข้ำงที่นั่งคนขับ พร้อมกับมีรถบอดี้กำร์ดน�ำหน้ำและตำมหลังรถเรำ

อีกสองคัน ผมจึงหันไปพูดคุยกับหนุ่มฮอตหน้ำนิ่งข้ำงๆ 

“อืม”

มันพยักหน้ำรับๆ ส่วนผมก็มองไปรอบๆ อย่ำงงุนงงนิด

หน่อย ก็ปกติมันแทบไม่มีบอดี้กำร์ดติดตำมเลยด้วยซ�้ำ ท�ำไมวันนี้

โผล่มำกันเยอะจัง

“แล้วท�ำไมวันนี้ดูคนเยอะเนอะ”

ผมหนัไปกระซบิกระซำบกบัคนหน้ำน่ิงท่ีหนัมองออกไปนอก

ตัวรถ ตอนนี้พระอำทิตย์ก็ใกล้จะตกดินแล้วละครับ ไฟจำกตึกรำม

บ้ำนช่องก็เริ่มสว่ำงไสวกลบแสงดำวไปหมด

“คุณย่ำสั่งมำ”

มนัยงัคงปำกหนกัประหยดัค�ำพดูเหมอืนทุกที มงึช่วยอธิบำย

กูเป็นประโยคยำวๆ ทีเถอะคิง กูโง่! กูไม่เข้ำใจ!

“แล้ว?”

ผมยังคงร้องท้วงอย่ำงต้องกำรค�ำขยำยบอกเล่ำจำกคนเป็น

เพื่อน พลำงเขยิบเข้ำไปใกล้ๆ มัน

“เมื่อเช้ำกูโดนรถเฉี่ยว...คุณย่ำเลยสั่งเพิ่มคนคุ้มกัน”

“ฮะ!? ไหน!”

ผมท�ำตำโตอย่ำงตกใจแล้วรบีจบัตัวคณุท่ำนมำพลกิๆ ดแูผล
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ทนัท ีแต่กไ็ม่พบว่ำจะมรีอยบบุสลำยทีต่รงไหน เลยเงยหน้ำมองมนั

งงๆ 

“ก็แค่เฉี่ยว...หลบได้”

ผมถอนหำยใจหนกัๆ อย่ำงโล่งอก คอืคณุมงึก็ช่วยเล่ำยำวๆ 

ทีเถอะ กูใจหำยใจคว�่ำหมด บ้ำเอ๊ย! เขกหัวมันสักทีดีมั้ยเนี่ย!

“ท�ำไม...ห่วง?”

มนัว่ำด้วยเสียงติดจะล้อเลียนอยูห่น่อยๆ พลำงก้มหน้ำลงมำ

จุดรอยยิ้มตรงมุมปำกอย่ำงคนรู้ทัน

“เออ! ห่วง...จบมั้ย”

ผมพดูไปตรงๆ แล้วผลกัหน้ำมนัออกห่ำงอย่ำงหมัน่ไส้ ท�ำไม

มนัหล่อดดูเีพอร์เฟ็กต์จนน่ำอจิฉำได้ขนำดนี ้ถ้ำผมเป็นมนัผมคงควง

สำวได้ไม่ซ�้ำหน้ำ แต่เท่ำที่รู้มำไอ้คิงไม่ควงใครเลย จนมีข่ำวซุบซิบ

ว่ำมันเป็นเกย์ ไม่ก็มันถูกหักอกมำแล้วฝังใจจนไม่เริ่มใหม่กับใคร 

และอีกบลำๆๆ ข่ำวลือของมันที่ผมได้ยินผ่ำนหูมำบ้ำง

“ถ้ำอย่ำงนั้นกูไม่อยำกไปกินข้ำวแล้วละ...กลับคอนโดฯกัน

เถอะ”

และนี่คือประโยคยำวสุดของวันจำกมนุษย์คิง ไม่ต้องรอรถ

เฉี่ยวชนหรอก ให้กูกระทืบมึงตำยคำรถนี่ละ! หื่นนักนะ!!!

“กวนตีนละ! อันนี้คือมึงจีบกูอยู่ถูกมั้ย”

ผมโพล่งถำมมนัออกไปตรงๆ ตำมสไตล์เซอร์เจ้ียน (Surgeon 

= หมอศัลยกรรม)

“ไม่ได้จีบ...กูยัดเยียด”

ชัดเจน ฮึ่ย!!! ผมควรจะนอตหลุดแล้วกำงนิ้วกรีดลงบนหน้ำ

หล่อๆ ด้ำนๆ ของไอ้คุณคิงเลยดีมั้ยเนี่ย ต้องจีบก่อนสิโว้ย!!! มึงจะ

ข้ำมขั้นไม่ด้ำยยย
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“ไอ้...”

บรื๊นนน! ปัง! เอี๊ยด!

หมับ!

คล้ำยว่ำได้ยินเสียงกระสุนปืนพุ่งปะทะกับล้อด้ำนหลังขวำ

ของรถเมอร์เซเดสที่เรำนั่งกันอยู่ จนบอดี้กำร์ดต้องเหยียบเบรก

อย่ำงแรงป้องกันรถเสียหลักข้ำมเกำะกลำงถนน ท�ำเอำตัวผมแทบ

ลอยไปหน้ำรถ ดีที่ไอ้คิงคว้ำเอวไปกอดไว้ทัน

“มอเตอร์ไซค์คันเดียวกับเมื่อเช้ำเลยครับนำย”

“นำยหลบอยู่บนรถก่อนนะครับ”

พีบ่อดีก้ำร์ดสองคนทีน่ัง่หน้ำรถพดูพร้อมกบัคว้ำปืนพกขึน้มำ

ถือเตรียมจะเปิดประตูก้ำวลงจำกรถไป

“...จับตัวมันให้ได้ เอำแบบเป็นๆ”

คิงหันไปส่ังอีกครั้งแล้วรัดตัวผมให้เข้ำใกล้แน่น กดศีรษะผม

ลงกบัอกเขำจนผมมองไม่เห็นเหตุกำรณ์ข้ำงนอก รบัรูไ้ด้เพียงควำม

อุ่นร้อนจำกร่ำงกำยเจ้ำของอ้อมแขนแกร่ง

ปัง! ปัง! เพล้ง!

กระจกหลังของรถแตกละเอยีดลงหลงัจำกกระสนุปืนพุ่งทะลุ

เข้ำมำ ท�ำให้คิงกดตัวผมลงต�่ำกว่ำเดิม ตอนนี้ผมเองก็ชักจะท�ำตัว

ไม่ถูกแล้วเหมือนกัน

“ควีน...อยู่บนรถ”

แกร๊ก!

สิน้เสียงคนตัวสูงกค็ว้ำปืนข้ึนมำถอืแล้วพยำยำมกดผมให้ก้ม

ตัวรำบไปกับเบำะ และมันท�ำท่ำเหมือนจะออกไปจำกตัวรถ

หมับ!

“ไม่เอำ! มึงห้ำมลงไป!”



66

~ King and Queen เรื่องของผมกับผู้ชายชื่อคิง ~

ผมคว้ำแขนของเพื่อนไว้แน่น ไม่อยำกให้มันลงไป ตอนนี้ใน

สมองผมมีแต่ควำมเป็นไปได้ร้อยแปดพันประกำรท่ีจะเกิดขึ้นหลัง

จำกคิงลงรถไป

“ควีน...เดี๋ยวกูมำ”

แต่คนหล่อยังคงด้ือดึงจนผมต้องออกแรงฉุดแขนมันไว้มำก

ขึ้น

“คิง! ฟังกูก่อน...คนที่พวกมันจะฆ่ำ ไม่ใช่พี่บอดี้กำร์ดแต่เป็น

มึง ลงไปก็รังแต่จะเป็นเป้ำนิ่ง เพรำะฉะนั้นมึงควรอยู่บนรถและหำ

ทำงหนีจำกสถำนกำรณ์นี้ซะ!”

ผมพดูยำวเหยยีดรวัเรว็ เสมือนเป็นแชมป์แรป็เปอร์เก่ำ พลำง

คิดหำทำงให้เรำรอดจำกสถำนกำรณ์นี้ไปได้

“อืม...งั้นกูจะปีนไปขับรถ”

มนัไม่เพยีงแค่ว่ำแต่มนัท�ำเลย พร้อมกบัยัดปืนอกีกระบอกใส่

มือผมเช่นกัน

ปัง! ปัง!

เสยีงกระสนุดงัขึน้อกีและครำวนีค้งถกูบรเิวณท้ำยรถท�ำให้คงิ

ทีก่�ำลงัจะปีนไปหน้ำรถต้องหยดุชะงกัและค้อมตวัลงต�ำ่ พีบ่อดีก้ำร์ด

ข้ำงนอกก็ก�ำลังยิงสกัดสวนกลับไปเช่นกัน ดูๆ ไปแล้วมอเตอร์ไซค์

คนร้ำยมปีระมำณสีค่นั มอืปืนคงไม่เกนิแปดคน บอดีก้ำร์ดคงจะพอ

ช่วยถ่วงเวลำพวกเรำไปได้

“กูขับเอง”

ขณะท่ีคิงจะเริ่มปีนอีกครั้ง ผมก็รีบชิงขยับตัวดันมันกลับไป

เบำะหลังแล้วอำศัยตัวที่เล็กกว่ำก้ำวขำยำวๆ ข้ำมเบำะไปนั่งหลัง

พวงมำลัยทันที

“มึงจะท�ำอะไร”
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ปัง!

คิงหันมำถำมทันที ก่อนจะหันออกไปยิงสวนมือปืนที่เล็งปืน

มำทำงนี้

“ขับรถกลับบ้ำน”

ผมรีบสตำร์ทรถอีกครั้งก่อนจะเหยียบคันเร่งจนแทบมิดไมล์ 

เรียกได้ว่ำตีนผีแบบผมเนี่ย มอเตอร์ไซค์โง่ๆ ตำมไม่ทันหรอกครับ 

แถมไม่น่ำจะมีรถคันไหนกล้ำเข้ำใกล้รถที่ผมขับนักหรอก กำรันตีได้

ดีจำกบัตรสะสมแต้มอู่รถยนต์เจ้ำประจ�ำของผมเอง

“บ้ำน?”

เจ้ำหนุ่มลูกครึ่งหันมำสบตำถำมผมงงๆ 

“เออ...เชื่อกู”

“...”

“บ้ำนกูเนี่ยแหละปลอดภัย”



~ King and Queen เรื่องของผมกับผู้ชายชื่อคิง ~

- 6 -

~ I wonder if you know

How they live in Tokyo

If you see me then you mean it

Then you know you have to go

Fast and furious (Drift, Drift, Drift)

Fast and furious (Drift, Drift, Drift) ~

ติ๊ด!

“เฮ้ย! ไอ้คิง! ปิดเพลงกูท�ำไม!”

ผมหันไปเอำเรื่องไอ้คนหน้ำนิ่งข้ำงๆ ที่ดูเหมือนมันจะแอบ

ขยบัหวัคิว้เข้ำหำกนัเกนิสำมมิล ผมอตุส่ำห์บิลท์อำรมณ์ตวัเองให้ขบั

รถซิ่งประหนึ่งว่ำตัวเองคือพอล วอล์กเกอร์...เอ่อ แต่ผมก็ไม่อยำก

จบชีวิตตัวเองเหมือนเขำหรอกนะครับ

“มึงตั้งใจขับดีๆ เดี๋ยวชน”

มนัพดูเสยีงนิง่ๆ ตำคูส่วยกเ็หลือบมองกระจกข้ำงทีย่งัคงเหน็
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ว่ำมมีอเตอร์ไซค์ตำมมำอกีสองคนั และต่อให้รถบนท้องถนนจะมำก

และติดแค่ไหน...เชื่อฝีเท้ำคนแบบแมคควีนได้เลยครับ! ฝ่ำแม่งทุก

ไฟแดง! แหกแม่งทุกโค้ง! พอดีผมรีบน่ะครับ

“คิง มึงส่งข้อควำมในไลน์ดิ๊”

ผมออกค�ำสั่งกับบุคคลข้ำงๆ แต่ดูเหมือนมันจะท�ำหน้ำงงไป

อกี เหลอืบมองดกูระจกหลงัอกีทกีพ็บว่ำมอเตอร์ไซค์ทีข่บัตำมมำดู

จะชะลอลงไปบ้ำงแล้ว ก็แถว ‘บ้ำน’ ของผมพวกมันคงไม่กล้ำมำ

ออกฤทธิ์อะไร...แน่นอนแหละครับ เกิดมีเสียงโป้งป้ำงแถวนี้ คงได้

ลุกฮือกันมำทั้งกองทัพ ก็นี่มันค่ำยทหำรรำบนะครับ!

“ไลน์อะไร”

ผมละเบ่ือคนหล่อตอนท�ำหน้ำงงจริงๆ เพรำะไอ้คิงมันก็ยัง

หล่อดูดีเสมอต้นเสมอปลำย ถ้ำเป็นผมท�ำบ้ำงก็คงจะดูคล้ำยควำย

มึนอะครับ

“ฮู้ววว! ก็ไลน์กลุ่ม ‘ด�ำไม่ห่ำงเหิน’ ไง”

ผมส่ำยหัวปลงๆ ให้กับเพื่อนคิง เบื่อจริงๆ พวกมีมือถือไว้

ทับกระดำษเนี่ย โลกมันไปถึงไหนแล้วไอ้คิ้งงง

“...อะไรนะ!”

มันหันมำถำมผมด้วยเสียงเย็นๆ ท�ำหน้ำท�ำตำเหมือนรับไม่

ได้กบัไลน์กลุม่ทีผ่มเป็นคนต้ังขึน้มำเพือ่รวมสมำชกิกลุม่ของพวกเรำ

เอำไว้ จะได้ไม่ต้องทักไปคุยหลำยๆ รอบ

“ฮู้ว! มึงไม่เคยเข้ำไปอ่ำนเลยรึไงเนี่ยยย”

ผมท�ำหน้ำเอือมขั้นสุดส่งให้มันอย่ำงเหยียดๆ ฮ่ำๆๆ มัน

ก�ำลังมึนผมต้องรีบทับถมและถ่มถุยมัน นำนๆ จะมีโอกำสท�ำน่ะ

ครับ เพรำะคุณท่ำนแม่มคีพลุคตลอดเวลำ ผมละเซ็ง! คว้ำมือถือ 

ตัวเองขึ้นมำแล้วกดเข้ำไลน์กรุ๊ปที่แสนภำคภูมิใจเพื่อจะส่งข้อควำม
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ให้เพื่อนๆ ในขณะที่เลี้ยวรถเข้ำไปในค่ำย

“สวัสดีครับ”

ผมกดลดกระจกลงครึง่หนึง่ให้กบันำยทหำรผูค้มุทำงเข้ำ-ออก 

ซึ่งพอเขำเห็นหน้ำผมก็รีบเปิดประตูกั้นให้ทันที

Line~

McQueen : SOS!!! @รังหมาป่า Now!

ผมพิมพ์ไปแค่นั้นก่อนจะเก็บมือถือยัดเข้ำกระเป๋ำกำงเกงไป

ตำมเดิม และเร่งเครื่องยนต์เพื่อตรงดิ่งไปยัง ‘รังหมำป่ำ’

…

..

. 

“กวู่ำเรือ่งนีไ้ม่ได้เกีย่วแค่กบัน้องมงึแล้วละคงิ...มนัหวงัจะเอำ

ชีวิตมึงชัดๆ”

ผู้พันเต้นออกควำมคิดเห็นทันทีเมื่อฟังเรื่องของคิงจบ ตอน

นีพ้วกเรำมำรวมตวักนัอยูท่ี ่‘รงัหมำป่ำ’ หรอืว่ำบ้ำนพกัตำมต�ำแหน่ง

ของนำยพลนรินทร์ พ่อของผมเอง ซึ่งพ่อกับแม่ก็ออกไปสร้ำงบ้ำน

อยู่แถบชำนเมืองโน่นแหละครับ เลยยกบ้ำนหลังน้ีให้พวกเรำไว้

ซ่องสุมกัน ซึ่งรังของพวกเรำก็จะมีนำยทหำรคอยเดินตรวจตรำอยู่

บริเวณรอบๆ อยู่แล้ว...ในสถำนกำรณน์ี้เหมำะจะเป็นหลุมหลบภัย

ให้คุณคิงที่สุด

“...มันก็น่ำแปลกนะ ใครกันที่อยำกจะฆ่ำทั้งพี่ทั้งน้อง”

สถำปนิกหนุ่มผู้ยอมทิ้งร้ำนเหล้ำชื่อดังของตัวเองเพื่อมำ

สุมหวักบัพวกผม ออกควำมเหน็บ้ำง ซึง่มนักเ็ป็นควำมเหน็ท่ีท�ำเอำ
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พวกเรำฉุกคิดตำม

“หรือครำวที่แล้วมันกะจะฆ่ำคิง...แต่คินดันโดนแทน?”

เพื่อนนัทพดูขึ้นมำบ้ำง มนัและสำมีดูจะเป็นกังวลอยูไ่ม่นอ้ย

กับเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น เพรำะคิงเองก็เป็นเพื่อนสนิทของก้อง

“...”

ผมหนัมองหน้ำคงินดิหน่อย ตอนนีใ้บหน้ำหล่อตดิจะดเูครยีด

ขึ้นอย่ำงเห็นได้ชัด ตอนนี้ไม่ว่ำจะที่ไหนก็ดูจะอันตรำยไปซะหมด

“คู่แข่งทำงธุรกิจของมึงรึเปล่ำ”

ส�ำเนียงติดจะแปร่งๆ ตำมเชื้อชำติของก้องพูดขึ้น ท�ำให้คิง

เองกค็ิว้ขมวดขึน้จนผมเองชกัจะเป็นห่วง ยอมรบัเลยว่ำชวีติของผม

นอกจำกเรือ่งงำนกค็งจะเป็นเรือ่งเพือ่นทีผ่มมกัจะจรงิจงัเสมอ...เพือ่

เพื่อนเต็มร้อยอยู่แล้ว!

“...กูไม่รู้...มันเป็นไปได้ทุกอย่ำงเลย”

คงิพดูขึน้มำบ้ำง ท�ำให้ตอนนีพ้วกเรำต่ำงตกอยู่ในควำมเงยีบ

เพื่อคิดพิจำรณำดีๆ 

“มงึไว้ใจใครไม่ได้หรอกคงิ...คนรอบตวัมงึมโีอกำสเป็นคนร้ำย

ทั้งนั้น...แม้แต่บอดี้กำร์ดของมึงเอง”

“...”

ผมพูดขึ้น ท�ำเอำคิงหันมองหน้ำผมอย่ำงต้องกำรค�ำอธิบำย

“เมื่อเช้ำมึงบอกว่ำถูกรถเฉี่ยว มันก็มีควำมเป็นไปได้ว่ำ ถ้ำ

มอเตอร์ไซค์มันไม่ซุ่มรอมึง กแ็ปลว่ำมีคนให้สญัญำณว่ำมงึจะมำใน

เวลำนัน้ และตอนเยน็ทีม่งึถกูไล่ยงิ...ถ้ำไม่ใช่มอเตอร์ไซค์มนัตำมมงึ

มำตั้งแต่บริษัทจนมำรับกูที่โรงพยำบำลก็แปลว่ำต้องมีคนให้

สัญญำณว่ำมึงจะไปทำงไหน”

“...”
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และทกุคนกเ็งยีบไปเพือ่คดิตำมทีผ่มก�ำลงัจะสือ่ ตอนน้ีอะไร

ก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแหละครับ

“มงึจะแยกได้ว่ำเป็นคนในหรอืคนนอก ก็คงต้องไปไล่ดกูล้อง

วงจรปิด”

ผมสรปุให้เพือ่นหน้ำนิง่ฟัง ซึง่ทกุคนกด็จูะเหน็ด้วย อย่ำงน้อย

เรำก็ต้องแยกให้ได้ก่อนว่ำไม่มีหนอนบ่อนไส้ในบริษัท...หรือแม้แต่

คนในครอบครัวของคิงเอง

“แล้วคืนนี้มึงจะเอำไง กลับบ้ำน? คอนโดฯ?”

ผู้พันเต้นโพล่งถำมท�ำลำยควำมเงียบขึ้นมำ ท�ำเอำผมกับคิง

หันมองหน้ำกันโดยอัตโนมัติ พวกเพื่อนๆ จึงส่งเสียงแซวทันที

“แน่ะๆๆ ยังไงๆ กันเนี่ยพวกมึง กูกะจะถำมตั้งแต่เมื่อกี้แล้ว

ว่ำท�ำไมไอ้คิงต้องไปรับไอ้ควีนที่โรงพยำบำลด้วย”

ไอ้โฟร์ทปำกมอมรีบเสนอหน้ำถำมทันที แถมมันยังฉีกยิ้ม

กรุม้กริม่จนผมชกัอยำกจะข่วนหน้ำหล่อๆ ของมนัซะให้รูแ้ล้วรูร้อด 

แซวเหี้ย’ไรเยอะ! กูเขิน!

“ตอนแรกกว่็ำจะให้คงิไปนอนบ้ำนผูพ้นัเต้น...แต่ตอนน้ีคดิว่ำ

ไปนอนบ้ำนลูกนำยพลคงจะดีกว่ำมั้ง”

ไอ้นัทเพื่อนรักยังมิวำยออกปำกแซว ท�ำเอำผมเริ่มอยู่ไม่สุข 

ในหวัเริม่คดิร้อยแปดว่ำจะเอำไอ้คงิไปยดัไว้ตรงไหนดี จะให้มนักลับ

บ้ำนก็ห่วงว่ำถ้ำเกิดมีคนตำมไปท�ำร้ำย คนในบ้ำนก็อำจจะซวยไป

ด้วย จะเอำมันไปเก็บไว้ที่คอนโดฯก็ดูจะอันตรำยต่อเพื่อนมนุษย์...

ผมไม่อยำกอยู่คอนโดฯที่มีประวัติว่ำมีคนฆ่ำกันตำยนี่ครับ ขำยไป

เดี๋ยวรำคำตก ฮ่ำๆๆ ฮ่ำๆๆ

“เฮ้ยๆๆ ท�ำไมต้องไปนอนบ้ำนกู...มึงนอนที่รังเนี่ยแหละ 

เดี๋ยวพรุ่งนี้กูให้ยืมรถจี๊ปเก่ำของพ่อไปใช้ก่อน คงไม่มีใครกล้ำยิงรถ
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ป้ำยทะเบียนทหำรหรอกมั้ง?”

ผมรีบหำเหตุผลมำซัพพอร์ตตัวเองทันที ท�ำไมผมต้องหนีบ

มนักลับบ้ำนด้วยล่ะครบั ทีร่งันีก่อ็อกจะปลอดภยั มอีปุกรณ์อ�ำนวย

ควำมสะดวกเยอะแยะ มีคนคอยคุม้กนัอกีต่ำงหำก บ้ำนผมออกจะ

ไกล

“มึงกล้ำทิ้งไอ้คิงอยู่ที่นี่คนเดียวจริงๆ เหรอ”

ไอ้ก้องรีบหันมำพูดกดดันผมคนแรกเลยครับ ผมก�ำลังจะหัน

ไปเถยีงไอ้ก้อง แต่ไอ้คณุคงิกร็บีหันมำจ้องหน้ำมนึๆ ใส่ผมทนัท ีเป็น

เชิงว่ำ ‘เออๆ มึงกล้ำทิ้งกูเหรอ’

“มึงใจร้ำยว่ะควีน เพื่อนก�ำลังล�ำบำก จะให้ไปอยู่กับพวกกูที่

บ้ำนก็ไม่มีคนคอยคุ้มกันเหมือนบ้ำนท่ำนนำยพลนี่นำ”

เมือ่สำมพีดู ภรรยำกร็บีสนบัสนนุเลยครบั ไอ้นทัรบีพดูกดดนั

ผมให้รู้สึกผิดขึ้นไปอีก...

“ถ้ำไม่ติดว่ำกูมีรำชกำรที่หนักหนำ กูก็คงมำนอนเฝ้ำไอ้คิง

แหละ เฮ้อ~ เพื่อนกันนี่เนอะ”

ไอ้ผู้พันก็เอำด้วย แถมมันยังท�ำหน้ำเหมือนผิดหวังในตัวผม 

เดี๋ยวนะ! ท�ำไมกูกลำยเป็นคนแบบนั้นในสำยตำพวกมึงไปได้ว้ำำำ

“จะให้ไอ้คิงไปอยู่กับกูที่ร้ำน มันก็แคบอะนะ ถ้ำพวกคนร้ำย

มันตำมมำจับไอ้คิงโยนลงระเบียงชั้น 33 ศพคงทุเรศน่ำดู สงสำรไอ้

คิงมันนะ หมอแม่งใจร้ำยเนอะคิงเนอะ”

พอไอ้โฟร์ทพูด ไอ้คิงก็รีบพยักหน้ำทันที แล้วหันมำมองผม

เหมือนผมมีควำมผิดนักหนำ

“เออๆๆ กูยอมพวกมึงแล้ว! ลุกๆๆ กลับบ้ำนๆ”

ผมเบ้ปำกและยอมจ�ำนนกบัควำมพ่ำยแพ้นี ้เมือ่ไอ้พวกเพือ่น

ชั่วรีบพุ่งไปแปะมือกันอย่ำงประกำศชัยชนะ
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…

..

. 

ตอนนี้เรำก�ำลังนั่งอยู่บริเวณห้องนั่งเล่นที่บ้ำนของนำยพล

นรนิทร์ ซึง่เจ้ำของบ้ำนทัง้สองกน็ัง่หล่อสวยอยู่บนโซฟำตรงหน้ำเรำ

นั่นเอง

“แม่ขอบคุณคิงมำกเลยนะที่ท�ำให้ตำหนูยอมกลับบ้ำนได ้

สักที”

คุณหญิงมณีรีบพูดและส่งยิ้มให้คนหล่อข้ำงผมทันทีอย่ำง

ชื่นชม เห็นคนหล่อไม่ได้เลยนะคุณหญิง

“ควีนบอกแม่แล้วนะว่ำมันลี้ภัยมำ มันไม่ได้มำเที่ยว”

“พ่อเสยีใจเรือ่งคณุพ่อกบัคณุแม่ของคงิด้วยนะ งำนวนันัน้พ่อ

ไม่ว่ำงไปจริงๆ”

ท่ำนนำยพลพดูขึน้บ้ำง งำนศพของพ่อกบัแม่คงิวนันัน้พ่อของ

ผมติดธุระเลยไม่ได้ไป แต่ก็ส่งลูกชำยสุดหล่อแบบผมไปแทนนั่นละ

ครับ

“ไม่เป็นไรหรอกครับ...คุณพ่อคุณแม่ไปสบำยแล้วครับ”

แหม! ท�ำเป็นนอบน้อมต่อหน้ำผูใ้หญ่นะมงึ ทอียู่กบักูนีขู่เ่อำ 

ขู่เอำ!

“ถ้ำยงัไงช่วงนีพ่้อจะให้เจ้ำหน้ำทีค่อยช่วยคุม้กันให้อกีแรงละ

กัน อีกสักสองวัน พ่อจะหำบอดี้กำร์ดที่ไว้ใจได้ให้...ส่วนไอ้หนู แก

จะกลับมำอยู่บ้ำนเป็นเพื่อนคิงใช่มั้ย”

ท�ำไมผมรูส้กึเหมอืนถกูแย่งควำมรกั พ่อกับแม่ผมจะแห่ไปรกั

ไอ้ลูกนอกไส้ไม่ได้นะครับ!

ท่ีจริงแล้วพ่อแม่ของพวกเรำทกุคนในกลุม่ของพวกผมกค่็อน
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ข้ำงจะสนิทกันนะครับ รักและเอ็นดูเหมือนเป็นลูกแท้ๆ เลยละ

ครับ...คิดๆ ไปผมก็ชักจะหมั่นไส้ไอ้คนข้ำงๆ ซะจริง

“คร้ำบบบ”

ใครจะไปกล้ำขัดใจท่ำนนำยพลได้ล่ะครับ

…

..

. 

“อะ! ผ้ำห่ม”

ผมยืนท�ำหน้ำเอือมอยู่ในห้องนอนรับแขก ยื่นผ้ำห่มหอมฟุ้ง

ทีเ่พิง่ผ่ำนกำรซกัอย่ำงดใีห้คณุชำยทีถ่อดสูทออกโชว์กล้ำมเน้ือแน่น

ภำยใต้เสื้อเชิ้ตสีขำวที่ปลดกระดุมสองเม็ดบนออกเผยให้เห็นแผ่น

อกแกร่งที่ผมเคยมีโอกำสได้ซบ

“วำงสิ”

เฮ้ย! มึงสั่งกูอ่อ? กูเป็นผู้มีพระคุณนะเว้ยยย...แต่ก็นั่นแหละ

ครับ ผมโวยวำยได้แค่ในใจ ไม่อยำกมีเรื่องกับมัน เดี๋ยวศพไม่หล่อ!

“...”

ขณะที่ผมมองรอบๆ ห้องพักที่อยู่ได้สบำยๆ ของมัน ก็

เหลือบไปเห็นว่ำเสื้อเชิ้ตด้ำนหลังของมันดูเหมือนมีครำบเลือดซึม

ออกมำ ซึ่งก่อนหน้ำนี้มันใส่สูทด�ำทับ ท�ำให้ผมสังเกตไม่เห็น

หมับ! พรึ่บ!

ผมรีบจับมันหันหลังแล้วเลิกเสื้อเชิ้ตของมันขึ้นทันที มีเศษ

กระจกเล็กๆ บำดอยู่ทั่ว แผลไม่ได้ลึกมำก แค่พอท�ำให้เลือดไหลได้

ซึมๆ 

“ถอดออกให้หมด!”

ผมสัง่ไปเสียงเยน็เยยีบ เพรำะมันเอำแต่โอบกอดผมตอนเรำ
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โดนลอบยิง ผมชักจะนึกโกรธตัวเองที่ไม่สังเกตมันให้ดีกว่ำนี้ ดีแค่

ไหนแล้วที่ไม่ใช่แผลใหญ่อะไร

“ฮะ!?”

เหมือนคนหล่อจะยังตำมไม่ทันกับค�ำสั่งเอำแต่ใจของผม

“กูสั่งให้มึงถอดเสื้อผ้ำออกให้หมด! กูจะเช็กว่ำมึงมีแผลที่อื่น

อีกมั้ย...เร็วๆ เดี๋ยวกูไปเอำเซ็ทท�ำแผลแป๊บ”

ผมรีบอธิบำยแล้ววิ่งไปเอำเซ็ทท�ำแผลที่ห้องของตัวเอง ผม

มักจะมีอุปกรณ์และเซ็ทท�ำแผลติดบ้ำนไว้เสมอ

เมื่อกลับเข้ำมำในห้องของคิง ก็พบว่ำคุณท่ำนถอดเสื้อกับ

กำงเกงออกหมดเหลือเพียงบ๊อกเซอร์ Calvin Klein ที่เกำะอยู่ตรง 

V-line ให้ได้ใจเต้นเท่ำนั้น

“อะ...เอ่อ...มีแค่ที่หลังเนอะ”

“...”

ผมรู้สึกว่ำตัวเองหน้ำร้อนฉ่ำจนแทบได้กลิน่ไหม้ ส�ำรวจทัว่ๆ 

ตวัหนุม่ลูกคร่ึงกพ็บว่ำไม่มบีำดแผลทีอ่ืน่อกีนอกจำกเศษกระจกบำด

เล็กๆ ที่บริเวณหลัง

“น่ะ...นอน...นอนคว�่ำ”

ผมเขยิบตัวเองเข้ำไปยืนข้ำงๆ มันและสั่งให้มันนอนคว�่ำลง

กับเตียง คือก็เห็นบ่อยแหละครับ ไอ้คิงแก้ผ้ำเนี่ย...แต่ไม่เคยชินได้

สักที ไม่รู้จะเขินท�ำไม ก็ผู้ชำยเหมือนกัน เคยผ่ำตัดผู้ชำยมำเยอะก็

เหน็หน้ำท้องมลีอนกล้ำมเนือ้แบบนีม้ำเยอะเหมอืนกัน...แต่ท�ำไมก็

ไม่รู้ผมถึงได้รู้สึกอะไรนักหนำกับรูปร่ำงของพ่อหนุ่มฮอตบนเตียง

เนี่ย...หรือนี่ที่เขำเรียกกันว่ำ ‘เคมี’

“มึงจะข่มขืนกูเหรอ”

ไอ้คนหน้ำหล่อเอียงหน้ำหันมำถำม เมื่อผมนั่งลงบนเตียง
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ข้ำงๆ มัน มือก็เปิดเซ็ทท�ำแผลสเตอไรล์ไปด้วย

“ข่มขืนเหี้ย’ไร!?”

ผมตะคอกใส่มันอย่ำงลืมตัว จนตกใจตัวเองเหมือนกัน 

เหลือบมองคุณท่ำนก็ดูจะไม่ได้โกรธอะไร แถมยังกระตุกยิ้มเจ้ำเล่ห์

ส่งมำให้อีกต่ำงหำก

“ก็กูเห็นมึงหน้ำแดง...เลือดก�ำเดำไหลด้วย ต้องคิดอะไร 

ลำมกๆ แน่ๆ”

ฟืดๆ 

ผมรีบยกมือขึ้นเช็ดๆ สูดๆ บริเวณจมูกของตัวเองว่ำมีเลือด

ก�ำเดำไหลอยู่ตำมที่มันใส่ร้ำยหรือไม่ แต่ก็พบว่ำว่ำงเปล่ำ เพรำะ

ไม่มีเลือดอะไรไหลออกมำทั้งนั้น

“กวนตีน!”

ผมส่ำยหวัอย่ำงเซง็ๆ แล้วรบีลงมอืท�ำแผลให้เพ่ือนตวัเองต่อ

ทันที รีบๆ ท�ำให้เสร็จๆ แล้วรีบไปนอนดีกว่ำโว้ย

“ฮ่ำๆ”

เหลือบมองคนหน้ำหล่อที่หัวเรำะน้อยๆ ก็ท�ำเอำผมแอบ

อมยิ้มตำมไม่ได้ คนเหี้ยอะไรจะหล่อดูดีได้ขนำดนั้น

“แล้วมึงจะเอำยังไงต่อ”

ส่งค�ำถำมท�ำลำยควำมเงียบ ตอนนี้เพื่อนตัวสูงก�ำลังหลับตำ

อย่ำงใช้ควำมคิด ผมเองก็อยำกจะช่วยมันให้ได้มำกท่ีสุดเท่ำท่ีจะ

ช่วยได้เหมือนกัน

“ก็คงจะไปดูกล้องวงจรปิดที่บริษัท”

มันตอบผมเสียงนิ่งๆ ผมก็ค่อยๆ ท�ำแผลให้มันไปอย่ำง

เบำมอื เสยีดำยแผ่นหลงัสวยๆ ของมนัจรงิๆ ต้องมำมรีอยแผลเป็น

ซะได้
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“อืม...กูยังอยู่ตรงนี้นะคิง...เพื่อนทุกคนอยู่ข้ำงมึง”

ผมพูดพลำงปิดแผลอย่ำงประณีต แถมปิดปลำสเตอร์กันน�้ำ

ให้ด้วย

พรึ่บ!

คนตวัโตเอือ้มมอืมำคว้ำเอวผมไปกอดแล้วซบลงบนตกัอย่ำง

ถอืวสิำสะ แต่ก็แปลกทีผ่มไม่ได้ผลักมันออก แถมยังลบูกลุม่ผมสดี�ำ

นิม่ของมนัอย่ำงเบำมือ...คงิอำจจะก�ำลังต้องกำรทีพ่ึง่ ใครจะรูว่้ำมนั

ต้องเหนื่อยกับกำรบริหำรบริษัทขนำดไหนในวันที่ไม่มีพ่อแม่คอย

เป็นแบ็กให้...ใครจะรู้ว่ำมันต้องยอมทิ้งชีวิตท่ีสำมำรถท่องเท่ียว

สนุกสนำนอย่ำงคนวัยเดียวกันเพื่อปกป้องสิ่งที่ครอบครัวมันสร้ำง

มำแค่ไหน...ตอนนี้มันต้องกำรแค่คนซัพพอร์ตมันบ้ำง...ซึ่งผมและ

เพื่อนๆ ก�ำลังท�ำอยู่

“ขอบคุณ”

ผมยิม้โดยไม่ทรำบสำเหต.ุ..แต่คดิว่ำสำเหตอุำจเป็นเพรำะว่ำ

คนที่ก�ำลังนอนสบำยอยู่บนตักของผมตอนนี้ มันก�ำลังยิ้มอยู่ก็เป็น

ได้
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- 7 -

[มำรอแล้วครับคุณหนู]

“ครับ”

กรอกเสียงลงไปในโทรศัพท์มือถือของตัวเองก่อนจะคว้ำ

กระเป๋ำหนังผสมยีนมำสะพำยข้ำง เหมือนตอนน้ีผมย้อนกลับไป

เป็นเด็กมัธยมต้นอีกครั้ง เม่ือท่ำนนำยพลนรินทร์บังคับให้ผมและ

ไอ้คิงต้องกลับบ้ำนด้วยกัน โดยนำยทหำรพลขับจะมำรับผมก่อน

แล้วไปรับคุณชำยคิงที่บริษัท คงจะเป็นแบบน้ีจนกว่ำคุณพ่อจะได้

บอด้ีกำร์ดจำกบริษัทของอดีตนำยทหำรหน่วยรบพิเศษที่ท่ำน 

นำยพลนรินทร์เป็นผู้อุปถัมภ์

“จะกลับแล้วเหรอ”

เสียงทุ้มๆ พูดขึ้นจำกด้ำนหลังจนผมต้องหันไปมองก็พบว่ำ

เป็นคุณหมอสูตินรีเวชผู้หล่อเหลำนั่นเอง

“เอ้ำ! พี่เคี้ยง ผมก�ำลังจะกลับบ้ำนแล้วครับ”

ผมยกมือไหว้รุ่นพี่ที่เดินคู่กับผมไปทำงหน้ำโรงพยำบำลที่ซึ่ง
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มีรถรอรับผมอยู่

“ไม่ได้เอำรถมำเหรอ”

อปป้ำถำมพลำงส่งยิ้มใจดีแบบที่ชอบท�ำ หำกว่ำผมเป็น 

ผูห้ญงิกแ็น่นอนละครบัว่ำต้องหวัน่ไหวแน่ๆ คณุพ่ีเล่นเอำอกเอำใจ

แถมยังหล่อใสดูดีจนผู้ชำยด้วยกันเองยังอิจฉำเลยครับ

“คุณพ่อให้คนมำรับน่ะครับ”

ผมยิ้มเจื่อนๆ ส่งไปให้ ก็อำยุปูนนี้แล้วต้องให้ผู้ปกครองมำ

รับมันก็จะอำยๆ อยู่หน่อยๆ 

“อ้อ!...วันหลังขอพี่ไปเยี่ยมบ้ำนบ้ำงสิ”

ผมก็เคยถูกจีบอยู่บ้ำงนะครับ ทั้งผู้หญิงและผู้ชำยซึ่งผมก็

ปฏิเสธไปได้ทุกรำย แต่กับพี่เคี้ยงนั้นผมเองไม่กล้ำจะปฏิเสธจริงๆ 

มันรู้สึกอึดอัดและยำกที่จะพูดด้วยแหละครับ

“ฮ่ำๆ ถ้ำเป็นคอนโดฯก็พอได้แหละครับ แต่ที่บ้ำนคงไม่ได้...

ท่ำนนำยพลเขำหวงลูกชำยน่ะครับ”

ผมพูดเลี่ยงๆ และหัวเรำะกลบเกลื่อนเหมือนเป็นเรื่องตลก

ไปซะแทน

“พี่ไม่กลัวหรอกนะครับ...”

“เอ่อ...”

ผมหยุดยืนแล้วเงยหน้ำมองคนข้ำงๆ นิดหน่อยเมื่อสำยตำ

และค�ำพูดของเขำมันสื่อว่ำเอำจริง

“ถ้ำควีนเองก็รู้ดี...อย่ำใจร้ำยกับพี่เลยนะครับ”

อปป้ำไม่ว่ำเปล่ำแต่ยังเอื้อมมือมำใกล้จนเฉียดแตะใบหน้ำ

ผม ดีที่ผมหมุนตัวหลบเพื่อจะเดินต่อซะก่อน

Rrrrrrr

[...]
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ผมรบีคว้ำมือถอืทีแ่ผดเสียงข้ึนมำกดรบัทนัท ีใครวะ แม่งโทร.

มำช่วยชีวติชดัๆ ไม่อย่ำงนัน้ระหว่ำงผมกบัพีเ่คีย้งคงจะต้องเดธแอร์

แน่ๆ ไม่ว่ำพี่จะหล่ออปป้ำขนำดไหน แต่ถ้ำพี่เป็นผู้ชำยมีดุ้นผมก ็

ไม่เอำหรอกครับ! ให้ผมได้ท�ำหน้ำที่ขยำยเผ่ำพันธุ์ของมนุษยชำติ 

ต่อไปเถอะครับ

“ที่รักกก! ว่ำไงตัวเอง”

เมือ่เห็นว่ำเป็นคณุรำเชนทร์โทร.มำ ผมก็รบีกรอกเสยีงสะดดี

สะดิ้งลงไปทันที แถมเสียงดังมำกด้วย หวังว่ำอปป้ำคงจะได้ยิน นี่

ออกจะเป็นท่ำทีที่แสดงว่ำผมปฏิเสธเขำน่ะนะ

[...ขอโทษครับ โทร.ผิด]

“เฮ้ย! ตะเองก็!”

ผมรีบลนลำนส่งเสียงกลับไป กลัวว่ำไอ้คิงจะชิงตัดสำยไปซะ

ก่อน

[มึงเป็นอะไร]

ถ้ำจนิตนำกำรหน้ำมนัตอนนี ้ผมคำดว่ำมนัต้องท�ำหน้ำหำยใจ

เข้ำสุดแต่ออกไม่สุดแถมด้วยท�ำตำขีดๆ เหมือนเห็นว่ำผมท�ำตัว 

ไร้สำระนั่นแหละ

“ไปก่อนนะครับพี่เคี้ยง”

ผมหนัไปพดูและส่งยิม้อ�ำลำให้คณุหมอสตูนิรเีวชอกีครัง้ก่อน

จะรีบยัดตัวเองเข้ำรถไปโดยไม่สนใจเสียงตอบรับหรือทักท้วงของพี่

เคี้ยงเลย

[...]

“ก็มีผู้ชำยมำจีบกูอีกแล้วน่ะสิ! แม่ง! กูรู้นะว่ำกูน่ะหน้ำตำดี 

แต่กูคือพ่อพันธุ์โว้ย! กูควรได้สืบพันธุ์!”

เมื่อขึ้นมำบนรถผมก็แหกปำกบ่นใส่โทรศัพท์จนเผลอลืมไป
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ว่ำคนปลำยสำยคือคุณคิงผู้ยิ่งใหญ่

[ใคร]

เสียงรำบเรียบแต่แฝงควำมเย็นยะเยือกอย่ำงกดดันส่งตรง

เข้ำหูผมทันทีจนต้องรีบหุบปำก

“เอ่อ...มีละกันน่ำ เดี๋ยวกูไปรับแล้วนะ”

ผมรบีเปลีย่นเรือ่งก่อนคณุท่ำนจะได้หวัร้อนว่ำ ‘ใคร’ กันท่ีมำ

จีบผม ก็ลืมไปว่ำช่วงนี้ตัวเองมีเจ้ำกรรมนำยเวรหน้ำหล่อคอยเป็น

หมำหวงก้ำงอยู่ ซึ่งก้ำงแบบผมเนี่ยอร่อยเคี้ยวเพลินจนไม่อยำกจะ

หยุดเลยละครับ! ฮ่ำๆๆ ฮ่ำๆๆ กูอวยตัวเองงง!

[...อมื...ขึน้มำรอกทูีห้่องท�ำงำนก่อน ตอนนีก้�ำลงัประชมุอยู่]

ผมขมวดคิว้มุน่ทนัท ีถ้ำมนัก�ำลงัประชมุแล้วคยุกับผมได้ยังไง

วะ ช่วงเบรกเหรอ

“อ่ำว? ประชุมอยู่ละคุยได้ยังไง”

[...กูอยำกคุยตอนนี้...ใครจะท�ำไม]

ชัดเจน มันแม่งคุยโทรศัพท์ตอนก�ำลังประชุม จ้ำำำ! พ่อ

ประธำนบรหิำร พ่อรปูหล่อ พ่อทกุสถำบัน! ถ้ำมงึจะแขง็แกร่งขนำด

นี้ก็ไม่ต้องลี้ภัยมำนอนบ้ำนกู๊ว!

“จ้ะ! เดี๋ยวจะไปรอที่ห้องนะจ๊ะ”

ผมตอบไปอย่ำงประชดประชัน ตอนนี้มันไม่ได้อยู่ข้ำงๆ  

ผมนี่ครับ จะกวนตีนมันแค่ไหนก็ได้ เพรำะมันท�ำอะไรผมไม่ได้  

ก๊ำกกกกกก

[แก้ผ้ำรอเลยจะดีมำกครับ]

กรี๊ดดดดดด

เสียงกรี๊ดลอยมำตำมสำยท�ำให้ผมตระหนักรู้ได้อย่ำงชัดเจน

ว่ำนอกจำกมนัจะก�ำลงัประชมุแล้ว...แม่งมนัต้องเปิดไมโครโฟนห้อง
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ประชุมด้วยแน่ๆ! เสียงกรี๊ดนี่ชัดกระแทกหูกูดีจริงๆ 

“กวนตีน! รีบๆ เลิกประชุมเลย กูง่วงแล้ว คุณแม่ท�ำกับข้ำว

ไว้รอมึงเกือบร้อยอย่ำงอะ กลับไปแดกให้หมดเลยนะ เดี๋ยวแม่กู

เสียใจ”

ติ๊ด!

พูดจบผมก็รีบกดตัดสำยทันทีอย่ำงไม่อยำกจะต่อควำมยำว

สำวควำมยดื...ตอนนีหั้วใจผมเต้นแรงซะยิง่กว่ำฤทธิข์องกำแฟทีซ่ดั

เข้ำไปเมื่อเช้ำซะอีก

…

..

. 

ตึกบริษัทสื่อและสิ่งพิมพ์ขนำดใหญ่ยักษ์ท่ีตั้งตระหง่ำนอยู่

ใจกลำงเมืองคือที่ท�ำงำนของคุณรำเชนทร์ ซึ่งตอนนี้ผมก�ำลังยืน

เงยีบๆ คนเดยีวในห้องท�ำงำนชัน้ 37 เพือ่ดืม่ด�ำ่บรรยำกำศววิสวยๆ 

จำกแสงไฟรถรำบนท้องถนน และแสงไฟจำกบ้ำนเรือนด้ำนล่ำงที่

ตัดกับสีของท้องฟ้ำยำมเย็น

เหลอืบมองดนูำฬิกำบนฝำผนงักบ่็งบอกเวลำหกโมงกว่ำแล้ว 

คุณคิงยังไม่เลิกประชุมเลยละครับ และถึงท้องผมจะหิวขนำดไหน

แต่ก็ไม่อำจต้ำนทำนควำมเหนื่อยล้ำสะสมจำกกำรนอนน้อยและ

ท�ำงำนหนักมำกของผมในแต่ละวันได้

“มึงยังไม่มำ...งั้นกูยึดห้องนะ”

พดูลอยๆ กบัอำกำศก่อนจะกระโดดขึน้ไปนอนบนโซฟำหนัง

แสนนุ่มตรงโซนรับแขก แสงไฟในห้องก็เปิดแค่พอให้มองเห็นได้

รำงๆ เพื่อให้เหมำะกับกำรนอนหลับพักผ่อนของผมเอง

...
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>> เพลง Just so you know โดย Jesse McCartney <<

~ It’s getting hard to be around you

There’s so much I can’t say

Do you want me to hide the feelings

And look the other way ~

เสียงดนตรีเพลงที่ผมคุ้นเคยดังขึ้นท�ำให้ผมหลุดจำกภวังค์ 

เมือ่ลมืตำขึน้มองตรงเก้ำอีโ้ซฟำข้ำงๆ กพ็บว่ำมผีูช้ำยรปูร่ำงสูงใหญ่

นัง่อยูแ่ละมองตรงมำทีผ่ม ใบหน้ำนิง่เฉยรำบเรยีบแต่ดวงตำสนี�ำ้เงนิ

สวยกลับฉำยชัดทุกควำมรู้สึก...ท�ำเอำคนมองอย่ำงผมหัวใจแทบ

หยุดเต้น

~ And I don’t know how to be fine when I’m not

‘Cause I don’t know how to make a feeling stop ~

คิงลุกขึ้นยืนแล้วเดินเข้ำมำใกล้ๆ กับโซฟำที่ผมนอนอยู่ แสง

ไฟในห้องไม่เพียงพอที่จะท�ำให้ผมมองได้ชัดทุกรำยละเอียด หำก

แต่แสงไฟข้ำงล่ำงกลบัสะท้อนชดัเจนบนดวงหน้ำของคนท่ีคกุเข่ำลง

ข้ำงตัวผมแล้วโน้มหน้ำเข้ำมำใกล้จนผมตัวแข็งทื่อ

~ Just so you know

This feeling’s taking control of me

And I can’t help it ~
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“I just want you to know...”

“...”

ไม่มีค�ำพูดใดๆ หลุดออกจำกปำก ผมเงยหน้ำมองตรงไปยัง

คนตรงหน้ำทีอ่ยูใ่กล้เกนิควำมจ�ำเป็นนี ้มนัช่ำงน่ำแปลกท่ีผมไม่เคย

ผลักไสเขำออกไปได้เลย

“...I want you to stay here...beside me”

“...”

ไม่ใช่ว่ำผมจะไม่อยำกตอบอะไรกลับไปหรอกนะครับ เพียง

แต่ว่ำเมื่อคิงพูดจบ มันก็ก้มหน้ำลงมำประกบปำกจูบผมทันที

“อื้อ!”

ผมร้องท้วงแล้วขยุ้มฝ่ำมือลงกับเสื้อเชิ้ตของมันเมื่อมันจูบ

ร้อนแรงเกินจนผมเองก็เริ่มตั้งรับไว้ไม่ไหว

“...”

ลิน้ร้อนแทรกเข้ำมำฉกชมิอย่ำงย่ำมใจ มอืหนำสอดประคอง

ตรงท้ำยทอยของผมเพื่อเอียงหน้ำรับสัมผัสจำกมันให้ได้มำกท่ีสุด 

ผมเองก็จูบตอบกลับไปโดยอัตโนมัติเมื่ออำรมณ์ถูกจุดโดยคน 

เจ้ำเล่ห์

พลั่ก!

ผมรีบยันตัวคนตรงหน้ำออกแล้วหยัดกำยลุกขึ้นยืนให้ไกลๆ 

จำกโซฟำทันที เกือบเคลิ้มไปกับมันแล้วเชียว!

“พอเลยมึง!”

“...”

คิงท�ำเพียงแสยะยิ้มมุมปำกก่อนจะเดินเข้ำมำใกล้ๆ อีกครั้ง

อย่ำงเสือร้ำยจ้องตะครุบเหยื่อ

“หยุดเลยนะมึง! กูไม่เล่นแล้ว”
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ผมรีบก้ำวถอยหลงัอย่ำงรวดเรว็จนไปตดิกบัผนงักระจกทีม่อง

เห็นวิวด้ำนล่ำง

“...ไม่เคยเล่น...”

ใครก็ได้ช่วยกูที! กูไปท�ำอะไรให้มึงหื่นเนี่ยยย กูก็นอนของกู

เฉยๆ เนี่ย เชี่ยคิ้งงง

“ถ้ำมึงข่มขืนกู กูจะไม่เป็นเพื่อนมึงแล้วนะ!”

ผมรีบตะโกนขู่มันทันที แต่มันก็ยังคงสำวเท้ำเข้ำมำใกล้

เรื่อยๆ จนผมชักหวั่นใจ

“ไม่เคยอยำกเป็นเพื่อน...”

แม่ง! ตอบได้เตม็ปำกเตม็ค�ำ มนัน่ำตปีำกให้แตกซะจรงิๆ แต่

ก็นั่นแหละครับ ผมไม่เคยท�ำอะไรมันได้สักที

“คิง”

ผมพูดเสยีงนิง่และท�ำหน้ำดุๆ  จนคงิเองกค็งสมัผสัได้ว่ำผมไม่

ได้อยู่ในอำรมณ์ล้อเล่น

“...”

คนตวัสงูหยดุยนืตรงหน้ำผม เรำมองหน้ำกันเลก็น้อย ก่อนท่ี

คงิจะพงิศรีษะทรงสวยลงมำทีบ่่ำของผมแล้วโอบเอวผมเบำๆ อย่ำง

เด็กอ้อนผู้ใหญ่...นี่มึงจะมำอ้อนให้กูใจอ่อนแล้วยอมมึงอย่ำงนั้น 

เหรอ!...บอกเลยว่ำตอนนี้กูใจอ่อนยวบมำกครับเพื่อน!

“...”

“เมื่อไหร่จะยอม”

มงึพดูง่ำยๆ แบบนีไ้ด้เหรอ! ได้เหรอไอ้คิง้ มงึจะให้กูยอมเป็น

เมียมึงง่ำยๆ เนี่ยนะ? ไม่มีทำงโว้ย!!!

“หิวข้ำวแล้ว กลับบ้ำน”

ผมพยำยำมจะผลักมันออกแต่มือหนึบๆ ของมันกลับรั้งเอว



87

~ I’m Mynt ~

ผมแน่นขึ้น ก่อนที่มันจะเงยหน้ำขึ้นมำมองตำผมอย่ำงส่ือควำม

หมำยลึกซึ้ง...แม้ไม่มีค�ำพูดใดๆ แต่สำยตำของมันมั่นคงในควำม

รู้สึกทุกครั้งที่มันมองผม...

“...แถอีกแล้ว”

มนัพมึพ�ำเบำๆ ก่อนจะยอมปล่อยเอวผมแล้วเดนิกลบัไปคว้ำ

กระเป๋ำที่โต๊ะท�ำงำนของตัวเอง ซึ่งผมก็เดินไปรอมันที่หน้ำห้อง

ชั้น 37 เป็นชั้นของห้องท�ำงำนระดับผู้บริหำรทั้งชั้น ตอนนี้

เวลำเกือบๆ สองทุ่มแล้ว แทบจะไม่มีใครอยู่

“เดี๋ยว”

เสียงทุ้มเอ่ยขึ้นจนผมต้องหยุดฝีเท้ำของตัวเองเพื่อรอฟังว่ำ

ไอ้เจ้ำคนข้ำงๆ มันมีปัญหำอะไรอีก

“หืม?”

“ลืมแฟ้มงำนที่จะเอำไปอ่ำนคืนนี้ไว้ที่ห้องประชุม”

มันพูดเสียงเรียบๆ ซึ่งผมเองก็แค่พยักหน้ำรับอย่ำงเข้ำใจ 

ก่อนที่เรำจะกดลิฟต์ลงไปชั้น 25 ซึ่งเป็นชั้นของห้องประชุมใหญ่ 

ห้องประชุมเล็ก และห้องของครีเอทีฟ

ติ๊ง!

เสยีงลฟิต์เปิดพร้อมแสงไฟทีส่ว่ำงขึน้วบูหน่ึงก่อนประตลูฟิต์

จะปิดไป เหลือเพียงควำมมืดของบริเวณนี้เท่ำนั้น

“ห้องประชุมอยู่แค่ตรงนี้ ไม่ต้องเปิดไฟก็ได้”

คิงพูดขึ้น ซึ่งผมเองก็เห็นด้วย เพรำะเทียบระยะทำงแล้วเดิน

ไปกดสวติช์ไฟกบัเดนิไปห้องประชมุ ดเูหมอืนห้องประชมุจะใกล้กว่ำ

เยอะ

“งั้นรีบเข้ำไปเอำของเลย กูหิวแล้ว”

พอตื่นแล้วมันก็หิวนี่ครับ วันนี้ผมได้กินแค่กำแฟสองแก้วกับ
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ขนมปังอกีหนึง่ชิน้เท่ำนัน้ ผมอยูไ่ด้ถงึค�ำ่นีก่น่็ำทึง่พอควรเลยนะครบั

ติ๊ง!

เสยีงลฟิต์เปิดขึน้พร้อมไฟสว่ำงวำบ ในขณะท่ีตวัผมเองถูกดึง

ให้เข้ำห้องประชุมไปตำมไอ้คิงด้วย

“อะไรของมึงเนี่ย”

ผมหันไปถำมคนตัวสูงที่มองออกไปข้ำงนอกห้องอย่ำงสนใจ

“ชู่ว”

มันพูดแค่นั้นก่อนจะเดินเข้ำไปคว้ำแฟ้มเอกสำรบนโต๊ะแล้ว 

กลับมำหำผม มองไปที่ลิฟต์เม่ือครู่ ผมสังเกตเห็นผู้ชำยกับผู้หญิง 

คู่หนึ่งเดินตรงเข้ำไปในโซนครีเอทีฟ

“ใคร”

หนัไปถำมคนข้ำงๆ ทีส่ำยตำยงัคงจดจ้องไปทีห่ญงิชำยคูน่ัน้ 

ซ่ึงตอนนีผ้มกบัไอ้คงิกไ็ด้ท�ำตวัเป็นจิง้จกแปะผนังเดนิลดัเลำะเข้ำไป

ซ่อนตรงโต๊ะใกล้ๆ คนทั้งคู่เพื่อให้ได้ยินสิ่งที่เขำคุยกัน

“บก.ชำติชำยกับคุณพินสุดำอดีตบก.ของนิตยสำรวัยรุ่นที่กู

ก�ำลังจะโปรโมท...”

ผมหันกลับไปมองที่คนทั้งคู่อีกครั้งที่ท�ำหน้ำลับๆ ล่อๆ กัน

อยู่แถวโต๊ะครีเอทีฟ

“อันนี้แผนโปรโมทกับรูปแบบนิตยสำรที่คุณรำเชนทร์ให้เอำ

ไปปรับ...ผมว่ำคุณเอำไปขำยให้คุณวิชิตได้”

ผมหันหน้ำไปขอค�ำอธิบำยจำกคนข้ำงๆ เพ่ือขยำยสิ่งท่ี

บก.ชำติชำยคุยกับคุณพินสุดำ

“คุณพินสุดำเป็นบก.นิตยสำรของบริษัท JNC บริษัทคู่แข่งกู 

คุณวิชิตเป็นผู้บริหำรบริษัท”

ผมพยักหน้ำหงึกๆ แล้วหันกลับไปมองคนทั้งคู่อีกครั้งอย่ำง
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สนใจ

“คุณรำเชนทร์นี่ก็หนังเหนียวเหมือนกันนะ ได้ข่ำวว่ำโดนไล่

ยิง แต่วันนี้กลับมำท�ำงำนได้ตำมปกติ”

“ก็นั่นน่ะสิ! ถ้ำคุณรำเชนทร์เป็นอะไรขึ้นมำก็ดีสิ บริษัทคงจะ

ต้องเชิญคุณอำของเขำข้ึนมำดูแลแทนแน่ๆ ใครๆ ก็อยำกให้คุณ 

ภวัตขึ้นมำดูแลบริษัทแทนทั้งนั้น เพรำะคุณภวัตน่ะโง่! ตำมพวกเรำ

ไม่ค่อยทันหรอก โกงง่ำยดี”

แล้วคนทั้งคู่ก็พูดจำน่ำรังเกียจพลำงหัวเรำะขบขันกันอย่ำง

สะใจก่อนจะเดินกลับไปทำงลิฟต์อีกครั้ง

ตื๊อดึ่ง!

เสียงกดหยุดถ่ำยวิดีโอท�ำให้ผมหันไปมองอย่ำงสนใจ ผมน่ะ

มวัแต่ตืน่เต้น แต่ดทีีไ่อ้คณุคงิมันกดถ่ำยคลปิไว้หมดแล้ว แสนรูจ้รงิๆ 

เลยเพื่อน

“มึง...ไม่เป็นไรนะ?”

หันไปถำมอย่ำงแคร์ควำมรู้สึกของมัน ใครจะไปรู้สึกดีล่ะ มี

คนแช่งให้ตำยเชียวนะครับ!

“อืม...ได้ยินบ่อย”

ผมเบิกตำขึ้นเล็กน้อย นี่แปลว่ำไม่ใช่ครั้งแรกท่ีมันได้ยินคน

พูดอะไรแบบนี้ถึงมันสินะ

“แปลว่ำมึงรู้อยู่แล้วว่ำคนในบริษัท...เอ่อ ไม่ชอบมึง?”

ผมถำมตะกุกตะกักพลำงสังเกตสีหน้ำเรียบเฉยเหมือนไม่ได้

รู้สึกรู้สำอะไรของคิง ก่อนที่พวกเรำจะก้ำวเดินไปที่ลิฟต์บ้ำง

“แค่บำงคนที่คิดจะโกงบริษัทเท่ำนั้นแหละ เพรำะกูสั่งให้คน

คอยคุมเข้ม ส่วนพนักงำนคนอื่นก็ปกติดี”

ผมพยักหน้ำรับแล้วฉีกยิ้มให้ก�ำลังใจคุณคิงอีกครั้งก่อนที่เรำ
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จะเดินเข้ำลิฟต์ไป

หมับ!

“โอ๋ๆๆ ไม่เป็นไรนะครับเพื่อนคิง เดี๋ยวเพื่อนควีนคนนี้จะ

ปกป้องเอง!”

ผมเขย่งตัว เอื้อมแขนไปโอบบ่ำแล้วลูบๆ มันเป็นเชิงปลอบ

เพื่อไม่ให้มันเครียดมำกไปกว่ำนี้

“ยอมคบกับกูสิ”

“ไม่โว้ยยยยยยยยย”

มึงอย่ำเต๊ำะกูเยอะ กูเขิน! เดี๋ยวกูยอมนะ!



~ I’m Mynt ~

- 8 -

“ถ้ำอย่ำงนั้นก็อำจจะเป็นฝีมือของคนใน”

ผมพดูอย่ำงสรปุ เม่ือคงิเล่ำให้ฟังว่ำมนัไปขอดกูล้องวงจรปิด 

แต่ภำพเหตุกำรณ์หน้ำบริษัทของมันวันน้ันกลับถูกลบไปจนหมด

โดยที่คิงเองก็ไม่รู้ว่ำใครกันที่มำลบเทปไป

“หรืออำจจะเป็นฝีมือคนนอกที่มีคนในสมรู้ร่วมคิดด้วย”

ท่ำนนำยพลออกควำมเห็นอีกครั้ง ซึ่งผมก็เห็นด้วย...อะไรก็

เป็นไปได้ทั้งนั้น บำงทีอำจจะต้องรอให้พวกมันลงมืออีกครั้งเพื่อที่

เรำจะได้หำหลักฐำนเพิ่มเติม ครำวนี้ไอ้คิงคงจะต้องระมัดระวังตัว

มำกขึ้นจนกว่ำจะจับคนร้ำยได้

“พอก่อนจ้ำ เดี๋ยวอำหำรจะไม่อร่อยนะลูก”

คุณหญิงมณีพูดขึ้นอย่ำงตัดบท ขณะนี้เรำก�ำลังรับประทำน

อำหำรค�ำ่กนัอยูท่ีบ้่ำนของผม คณุหญงิดใีจมำกท่ีวนัน้ีมแีขกหน้ำตำ

ดีอย่ำงเพื่อนคิงมำร่วมโต๊ะด้วย

“ถ้ำยงัไง พรุง่นีจ้ะมีบอดีก้ำร์ดมำคอยคุม้ครองรบัรองว่ำไว้ใจ
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ได้”

“ขอบคุณครับคุณพ่อ”

คงิยกมอืไหว้ขอบคณุท่ำนนำยพลอย่ำงคนมมีำรยำท ผมเชือ่

ว่ำบอดี้กำร์ดที่พ่อหำมำย่อมน่ำไว้ใจทั้งฝีมือและควำมปลอดภัย

“แล้วตำคินเป็นยังไงบ้ำงล่ะลูก แม่ไม่ได้ไปเยี่ยมเลย”

คณุหญงิถำมถงึภำคนิน้องชำยของคงิทีต่อนนีอ้ำกำรดขีึน้และ

จะย้ำยไปอยู่ห้องพักพิเศษในวันพรุ่งนี้แล้ว

“ดีขึ้นแล้วละครับ พรุ่งนี้ก็เข้ำเยี่ยมได้แล้วครับ”

ผมตอบพลำงแงะเนือ้ไก่ออกจำกกระดกู กบัข้ำวฝีมอืคณุหญงิ

ยงัคงอร่อยเหมือนเดิม รบัรองว่ำใครมำเป็นสะใภ้บ้ำนผมจะได้กินดี

อยู่ดีแน่นอนครับ แม่ผมรักสะใภ้ทุกคน...ทุกรูปแบบ

“...”

ผมเหลือบมองคนที่นั่งกินข้ำวเงียบๆ ข้ำงๆ กันอย่ำงห่วงๆ 

ไม่รู้ว่ำในหัวของมันก�ำลังคิดอะไรอยู่ ไหนจะเรื่องบริษัท เรื่องของ 

ตัวเอง เรื่องของน้อง มันคงจะเครียดน่ำดู แล้วผมจะท�ำอะไรได้บ้ำง

ล่ะเนี่ย

...ถงึกจูะไม่ใช่จติแพทย์ แต่กกูม็วีธิคีลำยเครยีดแบบหมอศลัย์

ละกันน่ำ!

…

..

. 

ก๊อก! ก๊อก!

“...”

ไม่ทนัจะได้รอให้คนในห้องตอบกลับเพรำะรูว่้ำมนัไม่ตอบให้

เปลอืงน�ำ้ลำยหรอกครบั ผมเปิดประตูพรวดทนัทแีล้วตรงดิง่ไปทีพ่ืน้
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พรมหน้ำทีวี โยนหมอนและผ้ำห่มที่หอบหิ้วมำลงกับพื้น จัดแจง

สถำนที่แล้วจัดกำรเปิดทีวีกับเครื่องเล่นดีวีดีทันทีอย่ำงไม่จ�ำเป็น 

ต้องขอควำมเห็นเจ้ำของห้องสักค�ำ...นี่บ้ำนกูโว้ยยย

“ท�ำอะไร”

เจ้ำหนุ่มลูกครึ่งตำสีน�้ำเงินเดินงงๆ กล่ินหอมฟุ้งออกจำก

ห้องน�ำ้ในชุดเสือ้ยดืสเีทำกบักำงเกงนอนสีส่่วน มงึกย็งัดดูสีม�ำ่เสมอ

เนอะ น่ำหมั่นไส้ว่ะ!

“ดูหนังกัน”

ผมหันไปฉีกยิ้มแล้วกดรีโมทเปิดหนังแอคชั่นที่ชอบดูบ่อยๆ 

ซึ่งคนหน้ำมึนก็ยอมเดินมำใกล้ๆ แล้วล้มตัวลงนอนหนุนตักผม

พร้อมกบัหลบัตำพริม้อย่ำงถอืวสิำสะ ซึง่ผมท่ีก่ึงน่ังก่ึงนอนพิงโซฟำ

ด้ำนหลังก็ลูบผมมันเบำๆ 

“...เหนื่อย”

คนบนตักว่ำพลำงขยับตัวนิดหน่อยเพื่อหำท่ำที่ท�ำให้สบำย

ตัว ผมก็ไม่ได้ว่ำอะไร มันอำจจะอยำกพักผ่อน ผมเองก็เช่นกัน...

พวกเรำต่ำงท�ำงำนหนักกันทั้งคู่

“กูรู้”

ตอบมันแล้วจิ้มนิ้วตรงหว่ำงคิ้วเข้มแล้วนวดๆ ให้หัวคิ้วมัน

คลำยอีกสักหน่อย เดี๋ยวก็แก่ไปมำกกว่ำนี้หรอกมึง จะว่ำไปถ้ำมัน

แก่ก็ดีนะผมจะได้หล่อกว่ำมัน

ฮ่ำๆๆ ฮ่ำๆๆ

“...”

“...”

ภำพยนตร์ยงัคงด�ำเนนิต่อไป แต่ดวงตำของคนบนตกัท่ียังคง

จดจ้องมำที่ผมอย่ำงไม่ละสำยตำ มันท�ำให้ผมรู้สึกแปลกๆ จนต้อง
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ก้มหน้ำลงไปมองหน้ำมันอย่ำงมีค�ำถำม

“มึงข้องใจอะไรกูนักหนำฮะ!? ดูหนังไปปะ”

ว่ำพลำงดนัศรีษะได้รปูของมนัให้ตกลงไปจำกตกั แต่เจ้ำหนุ่ม

หลำกเชื้อชำติกลับลุกขึ้นมำนั่งแล้วจ้องหน้ำผมหนักกว่ำเดิม จนผม

รู้สึกหน้ำตัวเองมันร้อนแปลกๆ สงสัยจะเขินนำงเอกในหนังละมั้ง

ครับ

“มึงชอบกู”

“ฮะ!?”

ผมหนัไปมองหน้ำมนัเรว็ๆ จนคอแทบเคลด็ นีม่งึไปเอำควำม

มั่นใจขนำดนี้มำจำกไหนวะคิง

“กูจีบติดแล้ว งั้นคบกัน”

มันไม่ว่ำเปล่ำครับ แม่งผลักผมติดกับโซฟำด้ำนหลังแล้วโน้ม

ตัวมำใกล้จนสัญญำณเตือนภัยคุกคำมในตัวผมมันดังสนั่นก้องหูไป

หมด ไอ้คุณเพื่อนมันใกล้เกินควำมจ�ำเป็นอีกแล้ว!

“มะ...ไม่ใช่โว้ย! มึงอย่ำมำมั่ววว”

ดันหน้ำหล่อๆ ของมันออกห่ำงจำกหน้ำผมแล้วไถตัวหนีขึ้น

โซฟำทันที เอำไงดีวะ เกิดมันขี้ตู่จับผมท�ำเมียจะเอำอะไรไปสู้หน้ำ

คณุหญงิมณท่ีำน คณุหญงิคงรบัไม่ได้แน่ๆ และท่ำนนำยพลอำจจับ

ไอ้คิงถ่วงทะเลไปเลยก็เป็นได้!

“...”

ผมกระชำกผ้ำห่มขึ้นมำห่อตัวเองเหมือนเป็นเครื่องป้องกัน

ตัว จดจ้องไปยังเพื่อนหน้ำตำหล่อประดุจเทพเจ้ำกรีกที่มองผมมำ

ด้วยแววตำหลำกหลำยควำมรู้สึก

“...”

“อะไร”
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ยอมเอ่ยปำกถำมมันไปเม่ือเพือ่นคงิมนัเอำแต่เงยีบแล้วมอง

หน้ำผม...ไม่เล่นกันแล้วเหรอ อ่ำว กูอุตส่ำห์พันตัวเองซะแน่นหนำ

เลยนะเนี่ย ไม่มำแกะหน่อยเหรอ

“มึงอย่ำท�ำแบบนี้กับคนอื่น...”

พอผมกระเสือกกระสนออกจำกผ้ำห่มหนำๆ ได้ เพื่อน (ไม่

อยำก) สนิทก็เอ่ยประโยคชวนงงทันที จนผมเองก็ท�ำหน้ำงงส่งไป

ให้มันสมใจ

“กูท�ำอะไร”

ถำมไปอย่ำงไม่เข้ำใจ กูท�ำอะไรวะ กูแค่เล่นผ้ำห่มเน่ียนะ? 

อ่ำววว บ้ำนมึงห้ำมเล่นผ้ำห่มต่อหน้ำเพื่อนเหรอวะ เอ้ำ! มี

ธรรมเนียมอะไรแบบนี้ด้วยเหรอ

“...”

แล้วคนหล่อก็ถอนหำยใจเหมือนเอือมเพื่อนโง่ๆ แบบผมซะ

เต็มประดำ อะไรของมันวะ ไม่ชอบตอนมีใครท�ำเหมือนผมโง่หรือ

ไม่เข้ำใจอะไรแบบนี้เลย

พรึ่บ!

“...”

“...”

แค่ชัว่พรบิตำ ผมกถ็กูมันกดลงกบัโซฟำแล้วมนัก็ตำมมำทำบ

ทับจนผมแทบจะจมหำยไปใต้ร่ำงหนำของมัน

“ถ้ำไม่ได้ชอบหรือไม่ได้รัก...อย่ำท�ำตัวใจดีน่ำรักไปทั่ว”

ว่ำจบคุณคิงก็ผละลุกไปจำกตัวผมแล้วตรงไปยังเตียงนอน

เหมือนจะไล่กันทำงอ้อม ไม่ยอมหันมำสบตำ ไม่อธิบำยอะไรเพิ่ม

เตมิ ส่วนผมกเ็อำแต่ลกุขึน้มำนัง่และมองมนัตำปรบิๆ เท่ำน้ัน...ใจดี

น่ำรักไปทั่ว? กูท�ำตอนไหนวะ มึงเห็นกูเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดีเด่น
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ตอนไหนเหรอคิง...อะไรของแม่งว้ำ

“...”

“...กูไม่รู้ว่ำมึงจะคิดยังไงหรอกนะ”

ผมพูดท�ำลำยควำมเงียบแล้วเดินตรงไปท่ีประตูห้อง ซึ่งคน

นอนหันหลังให้บนเตียงก็ไม่ได้หันกลับมำมองผมเลย ไม่รู้ว่ำมันจะ

ยังฟังกันมั้ย

เอำวะ! พูดไปให้ไอ้คนฉลำดน้อยได้รับรู้สักนิดละกัน เผื่อ

เพื่อนโง่แบบไอ้คิงมันจะได้ฉลำดขึ้นสักนิด

“...แต่กไูม่ใช่คนทีจ่ะท�ำอะไรแบบนีก้บัใคร...และกูก็ไม่ใช่พวก

คนยอมใครได้ง่ำยๆ...”

“...”

“กูจะไม่ท�ำอะไรเลย...ถ้ำกูไม่รู้สึก”

ตึง!

พูดจบผมก็รีบเปิดประตูห้องนอนแล้วพุ่งเข้ำห้องตัวเองทันที

โดยไม่ลืมล็อกกลอนด้วย

ใจส่ันฉิบหำยยย!!! ท�ำไมกูต ้องมำท�ำอะไรแบบน้ีด้วย

เนี่ยยยยยยย ไอ้คิงนะไอ้คิง ไอ้โง่!

ปังๆๆๆ 

“ควีน! เปิดประตู!”

ตำมคำดครบั แม่งมำเคำะประตูห้องผม ซึง่ผมกไ็ด้แต่กระโดด

ขึ้นเตียงคลุมโปงอย่ำงไม่รับรู้อะไรใดๆ ทั้งสิ้น

“ออกมำคุยกันให้รู้เรื่องเลย อย่ำมำกระโดดหนีเป็นอุ๋งอุ๋ง 

ตีลังกำ”

“ไอ้เหี้ยยย! มึงสิหมีขำวหน้ำโง่!”

ผมเผลอตะโกนด่ำมันข้ำมประตูไป หนอ็ยยย มำหำว่ำผมเป็น
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แมวน�้ำ! กูไม่ได้อ้วนโว้ยยย กูแค่นุ่มนิ่ม!

“งั้นก็เปิดประตูมำด่ำกูสิ”

หึ! อย่ำมำเจ้ำเล่ห์ กูไม่เปิดไปให้โง่หรอกโว้ยยย เปิดไปมึงก็รู้

ว่ำกูเขินมึงดิว้ำำำ! ก็ตอนนี้หน้ำผมมันร้อนฉ่ำจนหมอนแทบจะไหม้

“กูจะนอนแล้วโว้ยยย”

“กูนอนด้วย!”

ให้มนักลบัไปเงยีบสงบสยบทกุควำมเคลือ่นไหวแบบเดมิเถอะ

ครับ อย่ำมำต่อล้อต่อเถียงกับกูนักเลย กูลิ้นไก่สั้น! กูเถียงมงึไม่ทัน!

ปังๆๆๆ 

ไอ้หมีคลั่งยังคงกระแทกประตูผมไม่ยั้ง จนผมเกรงว่ำประตู

มันจะหลุดออกมำทั้งบำน

“...”

“...”

เมื่อผมไม่ตอบ ก็คล้ำยกับว่ำทุกอย่ำงจะกลับมำเงียบสงบได้

แบบเดิม...

…

..

. 

แกร๊ก!

ตึง!

พรึ่บ!

หมับ!

“หลบกูไม่ได้หรอกไอ้อุ๋ง!”

“เหี้ยยย”

ผมสะดุ้งสุดตัวเม่ือได้ยินเสียงกุญแจไขประตูและประตูก็ถูก
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เปิดออกแรงๆ จนฟำดผนัง ก่อนที่ผ้ำห่มหนำนุ่มที่คลุมตัวผมจะถูก

กระชำกออกแล้วกลำยเป็นคนตัวหนำหนักทำบทับตัวผมแทน

“คุยก่อน”

“มึงเข้ำมำได้ไง!?”

ผมถลึงตำโตอย่ำงสงสัย มำได้ไงวะ

“แม่มึงเปิดให้”

คุณหญิงงงงงง! ท�ำไมเข้ำข้ำงไอ้หมีหื่นโรคจิตได้ล่ะคร้ำบบบ

“แม่มึงบอกว่ำ...”

“ว่ำ?”

ผมจ้องหน้ำมันกลับไปงงๆ แม่กูไปบอกอะไรมึง หรือมันจะ 

ขี้ตู่อะไรกูอีก??

“...‘แม่ชอบให้เด็กผู้ชำยเล่นกัน บ้ำนมีสีสันดีลูก’...”

พรืดดดดดด

ผมหลุดฮำทันทีเม่ือไอ้คนหล่อหน้ำนิ่งมันท�ำเสียงเลียนแบบ

คณุหญงิมณด้ีวยหน้ำนิง่ๆ ไร้อำรมณ์ของมนั...น่ีมงึจรงิจังหรอืมงึกะ

ให้กูข�ำเนี่ยยย โคตรจี้!

“แม่กูเสียงไม่เหมือนกะเทยร่ำงยักษ์นะมึง”

ผมว่ำพลำงยิ้มล้อเลียนมันไปบ้ำงจนคนหน้ำน่ิงเหมือนหำง

คิ้วจะกระตุกยิกๆ ประหนึ่งผมเผลอเหยียบหำงมันอย่ำงจัง

“หึ! ปำกดี”

“อย่ำงอื่นกูก็ดีโว้ย!”

ผมละอยำกจะตบปำกตัวเองที่ชอบพูดพล่อยๆ ซะจริงๆ 

เผลอตอบไปเหมือนเป็นรีแอคปกติ จนลืมไปว่ำ...สถำนกำรณ์ตอน

นี้มันไม่ปกติ!!!

“ตอบมำก่อนว่ำที่พูดเมื่อกี้หมำยควำมว่ำไง”
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วันนี้ไอ้หล่อมันพูดมำกกว่ำปกติเนอะครับว่ำมั้ย ผมควรจะ

จดบันทึกลงกินเนสบุ๊คส์ไปเลยว่ำวันนี้ไอ้มนุษย์ประหยัดค�ำพูดรู้สึก

มันรวยค�ำพูดขึ้นมำเช้ยยย

“พูดอะไรเหรอจ๊ะ”

ขอท�ำใจดีสู้เสืออีกสักนิดละกัน จอมเฉไฉนี่มันคือผมอยู่แล้ว

ละครบั เรือ่งอะไรกจูะยอมพดู ไม่พดูซ�ำ้หรอกโว้ย ของดมีคีรัง้เดยีว!

“อืม...งั้นไม่ต้องพูดแล้ว”

“...”

เฮ้อออ! ผมเผลอถอนหำยใจอย่ำงโล่งอก สงสัยไอ้คิงคงจะ 

ขี้เกียจเซ้ำซี้ผมแล้วละครับ มันอำจจะเรียนรู้ได้แล้วว่ำคนแบบ 

แมคควีนเน่ียกลบักลอกยิง่กว่ำน�ำ้กลิง้บนใบบวัซะอกี! ก็ดแีล้วไอ้คงิ

เพรำะกูก็ชักจะหำเรื่องมำกลบเกลื่อนไม่ทันแล้วเหมือนกัน

“เพรำะกูจะยัดเยียดให้มึงเอง!”

“เชี่ยคิ้งงง ปล่อยกู๊ววว”

ผมดีดดิ้นตัวเองให้หลุดจำกอุ้งตีนหมีที่ตะปบต้นแขนผมทั้ง

สองข้ำงให้ตรึงกับเตียงแล้วมันก็กดหน้ำหมีๆ ของมันลงมำหยอก

ล้อกับข้ำงแก้มผม ซึ่งผมเนี่ย...บ้ำจี้มำก! ไม่ชอบให้ใครมำยุ่งกับหู 

แก้ม คอ คือถ้ำจะให้ดีอะ มึงอย่ำมำแตะต้องตัวกูโว้ยยย

“มึงชอบอ่อย”

“กูไม่ได้อ่อยยย ฮ่ำๆๆ จั๊กจี้! ออกไปดิ๊!”

ผมเริ่มเหนื่อยหอบจนแทบจะหมดแรงเพรำะนอกจำกจะดีด

ดิน้เพือ่หลบไอ้หน้ำหล่อแล้วยงัต้องหวัเรำะเหมอืนคนมคีวำมสขุกับ

กิจกรรมไร้สำระของพวกเรำด้วย

“ที่บริษัทกูอุตส่ำห์ห้ำมใจไม่ท�ำอะไรมึง...”

“...”
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มันหยุดกำรกระท�ำแล้วจ้องหน้ำผมจนผมไม่อำจจะมองสิ่ง

อื่นได้อีกนอกจำกใบหน้ำเทพบรรจงสร้ำงของมัน

“...แต่ตอนนี้มึงก�ำลังเห็นแก่ตัว”

“กูเห็นแก่ตัวอะไร”

มันท�ำสีหน้ำเหมือนโกรธผม ซึ่งผมสังเกตได้จำกหัวคิ้วที่ขยับ

เข้ำหำกันเกินสำมมิลของมันนั่นเอง มึงก็ชอบปรักปร�ำกูจังวะไอ้

เพื่อนเลว!

“...มึงอะปำกแข็ง...ถ้ำคิดเหมือนกันก็อย่ำแกล้งให้กูต้องเป็น

บ้ำไปคนเดียว”

เออ! มึงมันบ้ำไง แล้วท�ำไมกูต้องไปบ้ำกับมึงด้วยล่ะว้ำ

“คิง...”

“...”

มันหยุดแล้วจ้องหน้ำผมเหมือนรอฟังค�ำตอบ...

“กูหนัก...ลงไป!!!”

พดูจบผมกช็นัเข่ำขึน้มำแล้วถบีไอ้คงิให้หลดุจำกตวัผมไปทนัที

ก่อนจะกลิ้งตัวเองให้หลุดออกจำกเตียงได้อย่ำงหวุดหวิด

“มึงนี่...”

ผู ้พ่ำยแพ้จำกสงครำมครำงโอดครวญขณะมองผมอย่ำง

อำฆำต ทีจ่รงิผมควรเลง็ถบีคงิน้อยของมนันะครบั มนัจะได้เข่ำอ่อน

จนโงหัวไม่ขึ้นเลย

“กจูะนอนแล้ว! ถ้ำคนืนีม้งึจะนอนห้องกูก็สงบเสงีย่มเจียมตวั

ไปซะ ไม่อย่ำงนัน้กจูะไปเรยีกท่ำนนำยพลให้มำจับตวัมงึโยนลงอ่ำว

ไทย”

ผมขูม่นัยำวๆ แล้วทิง้ตัวลงกบัเตียงบ้ำง สำบำนว่ำถ้ำต้องมำ

เล่นกับไอ้คิงแบบนี้ทุกวันผมต้องหมดแรงไปท�ำงำนไม่ไหวแน่ๆ 
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“หึ!”

มันท�ำเสียงขึ้นจมูกแบบประท้วงก่อนจะท้ิงตัวลงมำนอน

ข้ำงๆ ผมแล้วดึงตัวผมเข้ำไปกอดแบบหลวมๆ 

“กูพูดไว้ตรงนี้เลยนะ ถ้ำมึงลวนลำมกูไม่ว่ำจะท�ำจริงหรือใน

ฝัน...กจูะฆ่ำมงึอย่ำงโหดเหีย้มสไตล์ศลัยแพทย์ผูบ้้ำคลัง่เลยละเพือ่น

รัก”

ส่งเสียงขู่มันตบท้ำยพร้อมกับจ้องหน้ำมันที่มันเองก็จ้องผม

กลับมำนิ่งๆ เหมือนกัน

“ก็ท�ำสิครับ...ถ้ำไม่กลัวเป็นหม้ำยน่ะ”

“โว้ยยย! กูไม่คุยกับมึงแล้ววว!”

ปล่อยให้เป็นอกีวันมึนๆ ของผมกบัมนัละกนันะครบั วนัทีผ่ม

เองก็ยังไม่แน่ใจในควำมรู้สึกของตัวเอง...เป็นแบบนี้ไปก่อนไม่ได้ 

เหรอวะ อย่ำเร่งรดักนูกัส.ิ..กยูงัหำค�ำตอบให้ตวัเองไม่ได้เลยไอ้คงิ...

กเูองกอ็ยำกจะชดัเจนแบบมงึเหมอืนกนันะ...แต่ตอนน้ีกูยังท�ำไม่ได้

จริงๆ 

“ฝันดี”

“...ฝันดี”
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- 9 -

“ขอบคุณนะครับพี่ควีน”

ภำคนิ นกัแสดงหนุม่ทีก่�ำลงัโด่งดงัจำกฝีมอืกำรแสดงทีก่ำรนัต ี

ได้จำกกำรคว้ำมำหลำยรำงวัล และควำมส�ำเร็จส่วนหน่ึงก็มำจำก

กำรที่มีพี่ชำยอย่ำงคิงคอยผลักดัน

ตอนนี้อำกำรของเขำค่อนข้ำงจะดีขึ้นแล้ว แต่อำจจะต้องใส่

เฝือกแข็งไปอีกสักพักก่อนจะเปลี่ยนเป็นเฝือกอ่อน ยังไงช่วงนี้ก็ยัง

ต้องพักรักษำตัวไปอีกหลำยเดือน

“มันหน้ำที่หมออยู่แล้วครับ”

ผมพูดพลำงฉกียิม้ส่งไปให้น้องชำยของเพือ่นทีต่วัมนัเองกย็นื

หน้ำเครียดอยู่ข้ำงๆ ผม มันคงจะเครียดเรื่องงำนของน้องมันแน่ๆ 

เพรำะผมได้คุยอธิบำยให้มันฟังไปบ้ำงแล้วเรื่องขำภำคิน

“ยังไงผมก็ยังดีใจที่คนรักษำผมคือพี่ควีนนะครับ”

น้องชำยของเพื่อนก็ยังคงส่งยิ้มหวำนมำให้ ภำคินเป็นเด็ก

ร่ำเริงสดใส ไม่หยิ่ง และถ่อมตัว น่ำคบหำอยู่เสมอ ถึงแม้ว่ำอำกำร
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เขำจะหนัก แต่ดูแล้วเจ้ำตัวกลับยังยิ้มได้ น่ำนับถือจริงๆ 

“แกนอนพกัไปเถอะ ฉนัต้องไปท�ำงำนแล้ว...หมอก็เหมอืนกัน”

คิงพูดตัดบทแล้วลำกแขนผมออกจำกห้องทันทีทั้งๆ ที่ผมยัง

คุยกับคนป่วยได้ไม่กี่ประโยคเอง มึงจะรีบไปไหนวะเพื่อนคิง

ตึง!

เสยีงประตูปิดลง ผมเงยหน้ำมองคนตวัสงูตำสนี�ำ้เงนิคูส่วยมี

แววไม่พอใจเล็กน้อยจนผมอดขมวดคิ้วด้วยควำมงงไม่ได้ เป็นอะไร

ของมัน กินยำคุมเกินขนำดเหรอวะ อำรมณ์สะวิงเกิ๊น!

“เป็นอะไร”

ก็ไม่อยำกจะใส่ใจเพื่อนไบโพลำร์หรอกนะครับ แต่มันอดไม่

ได้ที่จะต้องขอทรำบสำเหตุที่เพื่อนคิงมันหงุดหงิดสักหน่อย เพรำะ

ถ้ำมันหงุดหงิดผม ผมจะได้หลบหลีกถูก

“...”

แน่ะ! มีปรำยตำมองกูเล็กๆ แต่ก็ยังเงียบ คือมึงต้องกำร 

อะร้ำยยย? แปลว่ำมันหงดุหงดิผมชวัร์ๆ แล้วประเดน็คอืกูไปท�ำอะไร

ผิดอีกล่ะเนี่ย!

คงิมนักลบัไปอยูท่ีค่อนโดฯแล้วละครบั และแน่นอนว่ำมนัซือ้

ห้องข้ำงๆ เป็นทีพ่กัให้บอดีก้ำร์ดทัง้ห้ำคนของมนัด้วย และใช่ครบั...

มันวนเวียนมำเคำะห้องผมบ่อยมำก ก็ไม่เข้ำใจมันเหมือนกันทั้งๆ 

ท่ีกลัวไฮควนีแต่กย็งักล้ำมำนัง่หน้ำหล่อๆ ประดบัห้องผมซะงัน้ จน

พักหลังๆ คิดว่ำมันคงคุ้นชินกับเจ้ำแมวอ้วนขนฟูซะแล้ว

“มึงช่วยอธิบำยให้เพื่อนโง่แบบกูได้เข้ำใจดิ๊ว่ำมึงงอนอะไรกู”

ตอนนี้เรำอยู่กันแค่สองคนครับเลยไม่ต้องกลัวว่ำใครจะมำ

ได้ยินค�ำพูดระหว่ำงหมอและญำติผู้ป่วยของผมกับมัน

“ไม่ได้งอน”
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หมับ!

ผมคว้ำข้อมือหนำของหนุ่มลูกครึ่ง (สักสัญชำติ) แล้วรั้งไว้ให้

ไอ้คนปำกหนกัได้ยอมก้มลงมำมองสบตำผมสักที ผมจะไม่ปล่อยให้

เรำงอนกันไร้สำระหรอก จะเคลียร์ก็ต้อง ณ บัดนำว ไม่เก็บไปผิดใจ

กันทีหลัง

“คิง...เป็นอะไร”

ผมพูดด้วยเสียงนุ่มๆ แบบที่ชอบท�ำเวลำคุยกับคนป่วย จ้อง

มองใบหน้ำหล่อลืมหำยใจของคนเป็นเพื่อน ซึ่งมันก็ยอมหยุดเดิน

แล้วมองผมตอบกลับเช่นกัน

“อย่ำอยู่สองต่อสองกับคิน”

มนัพดูแค่นัน้แล้วกเ็ดนิต่อไปโดยไม่มกีำรอธบิำยอะไรเพิม่เตมิ 

แล้วคิดว่ำศัลยแพทย์ผู ้ที่มีชีวิตประจ�ำวันจดจ่ออยู ่แค่กำรผ่ำๆ 

เฉือนๆ กับหำของกินอร่อยๆ แล้วนอนเป็นตำยไปวันๆ แบบผม...

จะเข้ำใจที่มึงพูดม้ำยยย!? สมองกูถูกโปรแกรมมำแค่นี้โว้ย ให้กูมำ

วิเครำะห์มนุษย์กึ่งแวมไพร์แบบมึงกูไม่เข้ำใจจจ

“คุณคิงคร้ำบบบ อธิบำยหน่อย ท�ำไมอะ”

เมื่อมันไม่พูด ผมก็คงต้องตื๊อแหละครับ เผื่อว่ำควำมอยำกรู้

มันจะกระจ่ำงขึ้นมำบ้ำง ไม่งั้นผมนอนไม่หลับแน่ๆ 

“ไม่พอใจ”

สั้นๆ ง่ำยๆ ไม่ให้อยู่สองต่อสองกับน้องมันเพรำะแม่งไม่

พอใจ? อะไรวะเนี่ยยยยยย! โลกหมุนรอบตัวมึงอ่อ? มิสเตอร์

รำเชนทร์!

“ถ้ำไม่มีเหตุผลดีๆ กูก็ไม่จ�ำเป็นต้องท�ำตำมถูกมั้ย”

ผมพดูแล้วเดนิทิง้มันมำโดยไม่สนใจคนเอำแต่ใจอกี อะไรของ

มนัวะ ชกัจะท�ำตัวเป็นเดก็เกนิไปแล้ว เพือ่นนะเฮ้ยไม่ใช่เมยีทีจ่ะมำ
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นู่นนี่นั่นกับกูได้อะ

“คินมันชอบมึง...กูไม่พอใจ”

“!!!”

ผมหนัไปมองหน้ำคนพดูแบบอึง้ๆ ตอนน้ีตำผมคงถลนจนจะ

เด้งออกมำได้แล้วมั้งครับ คือ หนึ่ง ผมไม่ใช่ผู้หญิง และ สอง ผม

ไม่ใช่ผู้ชำยหน้ำหวำนสวยหยดย้อยอะไรท�ำนองนั้น ผมก็แค่ผู้ชำย

หน้ำตำทัว่ๆ ไปในกลุม่เพือ่นหน้ำตำระดบัพรเีมีย่ม อกีอย่ำงคอื ผม

กับภำคินก็แค่คุยกันบ้ำงแต่ไม่ได้สนิทอะไรขนำดนั้น น้องมันจะมำ

ชอบกูได้ไง!?

“ตลกละไอ้คิง น้องมึงแค่ชอบกูแบบพี่ชำยอะไรงี้รึเปล่ำ กูกับ

น้องมึงไม่ค่อยได้คุยกันเลยนะ”

ผมพยำยำมพูดเพื่อให้มนุษย์ข้ีมโนแบบคุณคิงได้ลดควำม

เข้ำใจผิดของมันลงไป จะบ้ำรึไง กูกับน้องมึงเนี่ยนะ? ตลก!

“คินมันชอบมึง...แบบที่กูชอบมึง”

“แบบเพื่อนหรำ?”

ป้ำบ!

โอ๊ย!

หวักแูทบหลุด! ล้อเล่นนิดหน่อยเอง คือมือมึงกไ็วฉิบหำยอะ 

กูไม่อยำกให้มึงเครียดงำยยย คุณเพื่อนนน

“มึงแม่งรุนแรง!”

ลบูหวัตวัเองป้อยๆ และบ่นขมบุขมิบก่นด่ำไอ้คงิแบบไม่ออก

เสียง โถๆ เกิดมำเป็นคุณควีนนอกจำกจะโดนรุมชอบแล้ว ยังต้อง

มำยอมให้เพื่อนไม่รักดีมำท�ำร้ำยกันอีก กูผิดอัลไลลล

“มึงแม่งกวนตีน”

เมื่อเห็นว่ำคนหน้ำนิ่งหลุดฟอร์มเล็กๆ ผมจึงรีบดับไฟบน
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หัวมันโดยกำรเอำใบหน้ำใสสะอำดของตัวเองไปถูไถหัวไหล่คนตัว

สูงอย่ำงออดอ้อน...เปล่ำหรอก คือกูจะแอบเช็ดเหงื่อน่ะ ร้อน

ฉิบหำย!

“โอ๋ๆ ไม่งอนกูน้ำำำ กูมีมึงแล้วนิงำยยย”

พูดไปงั้นแหละครับ ไอ้คิงก็รู้ เพรำะผมเล่นแบบนี้กับเพื่อน

แก๊งด�ำไม่ห่ำงเหินทกุคน เรำห้ำมไม่ให้คนมำรกัและห้ำมไม่ให้คนมำ

เกลยีดไม่ได้หรอกครบั จะให้ผมเดนิไปบอกน้องมนัว่ำ ‘เฮ้ย! อย่ำมำ

ชอบกู’ มันก็ดูจะเปล่ำประโยชน์ถ้ำน้องมันจะชอบผมจริงๆ น่ะนะ

“หึ!”

อะไรคือท�ำเสียงขึ้นจมูกแล้วเชิดหน้ำหนีกูเหมือนนำงเอก

ละครหลงัข่ำวงีว้ะ คอืถ้ำมงึไม่หน้ำหล่อจรงินีท่�ำแล้วกูถุยใส่หน้ำเลย

นะ น่ำหมั่นไส้ฉิบหำย

“ไปๆๆ ท�ำงำนท�ำกำรได้แล้ว กูต้องเข้ำ OR”

ผมพูดพลำงยกมือปิดปำกที่เริ่มหำวหวอดๆ ช่วงนี้เคสผ่ำตัด

ค่อนข้ำงจะเยอะทเีดียวละครับ เพรำะเดือนนี้ผมนัดผู้ป่วยมำผ่ำตัด

มะเร็งหลำยเคสซึ่งแต่ละเคสก็ค่อนข้ำงจะใช้เวลำนำน ดูขอบตำด�ำ

คล�้ำๆ และหัวฟูๆ ไม่จ�ำเป็นต้องเซ็ทนี่สิ! บ่งบอกได้เป็นอย่ำงดีว่ำ

ผมไม่มีเวลำดูแลตัวเองขนำดไหน สงสัยต้องไปอ้อนเพื่อนนัทให้ท�ำ

สปำหน้ำให้ซะแล้ว!

“เย็นนี้เดี๋ยวมำรับ”

แน่ะ! เดี๋ยวนี้ประหยัดค่ำน�้ำมันได้เยอะทีเดียว...ทุ้ย! กูก็มีรถ

โว้ย ท�ำไมชอบท�ำเหมือนกูเป็นสำวน้อยต้องมีสำรถีคอยรับส่งอะไร

งี้วะ อย่ำงนี้ถ้ำผมแอบนัดสำวไว้ก็ไม่ได้เลยดิ

“ไม่เอำ กูกลับเองได้”

พดูเบำๆ แล้วฉีกยิม้เจือ่นๆ ให้เพือ่นคงิ กไ็ม่รูว่้ำท�ำไมผมต้อง
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เกรงต้องกลัวอะไรมันนักหนำ แค่ไม่ค่อยอยำกขัดใจท�ำไมก็ไม่รู้

“ควีน”

อีกแล้ว! เสียงนิ่งๆ แววตำที่จ้องมำนิ่งๆ หน้ำหล่อๆ ก็พูด

นิ่งๆ มึงนี่มันจอมกดดันทำงวิญญำณกูฉิบหำย!

“เออๆ! เลีย้งข้ำวกดู้วย...บอกก่อนเลยนะว่ำหลงัออกจำก OR 

กูจะหิวมำกๆ แบบแดกมึงได้ทั้งตัวอะ”

พูดไปงั้นให้มันดูยิ่งใหญ่ ฮ่ำๆๆ เผื่อไอ้คิงมันจะกลัว แต่หลัง

ผ่ำตัดผมจะหิวจริงๆ นะครับ อำจเพรำะเรำใช้พลังงำนมำกจริงๆ 

จะจีบหมอผ่ำตัดนี่แค่เอำอำหำรน่ำกินๆ มำล่อกูก็เดินตำมแล้ว 

คร้ำบบบ

“อืม”

มนัพดูแค่นัน้กเ็ดนิแยกไปอกีทำงโดยไม่มคี�ำร�ำ่ลำใดๆ ให้มำก

ควำม เออเฮ้ย! มำง่ำยไปง่ำย ดีจริงโว้ยยย

…

..

. 

“ควีน ทำนข้ำวกันครับ”

อปป้ำตัวขำวเดินฉีกยิ้มกว้ำงมำแต่ไกล ผมในชุดผ่ำตัดสีฟ้ำ

สวมทับด้วยเสื้อกำวน์ตัวยำวยืนเกำหัวยิกๆ เพรำะวันนี้ใส่หมวก

คลุมผมทั้งวันก็ชักจะคันๆ หน่อยๆ ฉิบหำยยย เอำไงดีวะ

“อะ...เอ่อ”

“มีร้ำนอร่อยๆ พี่ว่ำควีนต้องชอบแน่ๆ เลย”

เอำไงดีครับ มีคนหล่อเอำของกินมำล่อ ตอนนี้ผมยืนรอไอ้

เพือ่นคงิมำรบัแถวๆ หน้ำตกึนีล่ะครบั เริม่หวิๆ แล้วด้วย ไม่รูว่้ำคณุ

คิงติดธุระอะไรถึงมำช้ำรึเปล่ำ ไม่โทร.บอกกันเลย หรือผมควรโทร.
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ไปถำมมันดีมั้ย

“ร้ำนอะไ...”

“ควีน”

หันมองตำมเสียงเรียกก็ปรำกฏร่ำงสูงหุ่นดีชนิดท่ีผู้ชำยด้วย

กันเองยังต้องเหลียวหลังในชุดสูททันสมัยสีด�ำสนิทพอดีตัว คือมึง

ต้องหล่อทุกวินำทีเลยเหรอวะ บำงทีก็อิจฉำนะครับ มีเพื่อนหล่อ

เกินหน้ำเกินตำ

“เอ่อ...พี่เคี้ยงครับ นี่คิงครับ เพื่อนควีน”

ผมแนะน�ำ เม็น อิน แบล็ก ที่ปรำกฏตัวให้คุณหมอไกเน่ได้

รู้จัก ซ่ึงพ่ีเคี้ยงผู้มีมำรยำทดีงำมก็หันไปส่งย้ิมเป็นมิตรให้คุณชำย

หน้ำตำเย่อหยิ่งที่ไม่มีกำรขยับริมฝีปำกตอบรับสักมิลเดียว คิงเดิน

มำหยุดข้ำงผมแล้วมองคุณหมอสูติตั้งแต่ศีรษะจรดปลำยเท้ำ...คือ

มึงหล่อ มึงดูดี และกูเข้ำใจว่ำมึงมองเขำแค่ด้วยควำมสงสัย แต ่

คนอื่นเขำจะเข้ำใจว่ำมึงก�ำลังเหยียดหยำมเค้ำนะไอ้คิง กรรมของ

มันแหละครับ เกิดมำเป็นคนหน้ำล่อตีน

“เพื่อนที่โทร.มำงอแงกับควีนครำวที่แล้ว?”

“แฮะๆ”

ผมยิ้มเจื่อนๆ เม่ือคุณรำเชนทร์หันมำมองผมแบบขอค�ำ

อธิบำย แต่ผมกร็บีดนัหลงัมนัให้เดนิกลบัไปทีร่ถ รบีๆ ไปเถอะตอน

นีห้วิข้ำวมำกๆ เลยครบั เดีย๋วผมจะโมโหหิวซะก่อน ไม่อยำกให้ใคร

เจอแมคควีนเวอร์ชั่นเกรี้ยวกรำด

“ไปก่อนนะครับพี่เคี้ยง”

“ไปทำนข้ำวกับพี่สิ...เดี๋ยวไปส่งที่คอนโดฯ”

คือกูไม่ได้ต้องกำรให้ใครไปส่งไง กูมีรถโว้ยยย กูกลับเอง 

ด้ำยยย ไม่ต้องแย่งครับๆ พี่ควีนรักทุกคน



109

~ I’m Mynt ~

“คือ...”

“หิว”

ขณะที่ผมก�ำลังอึกอักหำทำงปฏิเสธแบบบัวไม่ให้ช�้ำน�้ำไม่ให้

ขุ่น ไอ้คุณชำยก็พูดสั้นๆ แล้วปรำยตำมำมองผมเล็กๆ แบบกดดัน 

เออ! กูก็หิว!

“วันนี้ควีนกลับกับเพื่อนน่ะครับ ไว้ครำวหน้ำนะครับพี่เคี้ยง”

ส่งยิ้มแหยๆ ประกอบค�ำพูดก่อนจะก้มหัวปลกๆ แล้วลำก

คุณชำยให้กลับไปที่รถตู้คันหรูของมัน แน่นอนว่ำบอดี้กำร์ดเต็มคัน

เลยครับ สมน�้ำหน้ำ! อดขับรถหรูไว้อวดสำวเลยละสิไอ้คิง

…

..

. 

“ขับไปข้ำงหน้ำมีร้ำนโปรดกู—

“ก็กูโปรดร้ำนนี้มึงจะท�ำไมอะ”

และแน่นอนครบั มนัเถยีงอะไรผมไม่ได้หรอก ณ ตอนนีเ้พรำะ

ผมงอแงดีดดิ้นหิวข้ำว เรำเลยมำหยุดกันที่ร้ำนชำยสี่บะหมี่โคตร

เกี๊ยวไม่ไกลจำกโรงพยำบำล

“พี่ๆ สั่งเลยนะครับ! มื้อนี้ไอ้คุณชำยเลี้ยงคร้ำบบบ!”

“ครับบบ”

ผมหันไปบอกเหล่ำบอดี้กำร์ดที่นั่งกันอยู่ใกล้ๆ ซึ่งพี่ๆ ก็

ขำนรับกันอย่ำงยิ้มแย้ม ก็ยิ้มกันทุกคนนะครับ ยกเว้นไอ้คุณชำย

หน้ำตำไม่น่ำเข้ำใกล้ที่ท�ำหน้ำบูดบึ้งเล็กๆ ให้ผมได้กระตุกยิ้มอย่ำง

สะใจ มนัถอดสทูออกวำงพำดเก้ำอีใ้กล้ๆ แล้วพับแขนเสือ้เชิต้สขีำว

ข้ึนจนพ้นศอก...รับรองครับ ไม่ว่ำไอ้คุณชำยมันจะท�ำตัวถ่อยสถุล

หรือหลุดฟอร์มยังไง แม่งก็หล่อน่ำมองอยู่ดี!
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“มึงลองกินก่อนน่ำำำ”

ผมส่ังก๋วยเตี๋ยวมำเผื่อมันด้วยนะครับ ร้ำนนี้อร่อยจริงๆ 

แหละ ผมกินมำตั้งแต่สมัยปีหนึ่งจนทุกวันนี้ถ้ำขี้เกียจออกไปหำท่ี

กินมำกๆ ก็จะซื้อกลับไปกินที่คอนโดฯ

“...”

มันยังคงมองบะหม่ีโคตรเกี๊ยวปูหมูแดงตรงหน้ำแบบไม่ไว้ใจ 

โถถถถถถ น่ำหมั่นไส้จริงพ่อเอ๊ย!

“มึงลองลูกชิ้นๆ โคตรบอแรกซ์ เคี้ยวไปนี่เด้งดึ๋งๆๆ ในปำก 

อะ ลองๆๆ”

“...”

“มึงลองน�้ำซุปๆๆ อื้อหือออ~ โคตรชูรส! ผมร่วงก็ไม่กลัวอะ 

อร่อยสำสสส”

“...”

“มึงดูวิญญำณปูๆๆ ไม่เห็นซำกปูแต่มึงยังได้กลิ่น ลองคิดดู! 

กูนี่ขนลุกไปหมดแล้ววว”

“...”

“มึงดูโคตรเกี๊ยว! อันโคตรควำยแต่ไม่มีหมูสอดไส้สักชิ้น!”

“...”

“มึงดู...”

“ควีน...”

ผมก�ำลงัจะชกู้ำนคะน้ำขึน้มำเพือ่สรรเสรญิแต่ไอ้คนตรงหน้ำ

มนัใช้ตะเกยีบเคำะหลงัมอืให้ผมได้เงยหน้ำมองมนังงๆ มงึจะมำขดั

อำรมณ์กูท�ำไมเนี่ย อุตส่ำห์จะรีวิวแบบฉบับแมคควีน

“หืม?”

“เถ้ำแก่จะกระทืบมึงแล้วเนี่ย...ปำกวอนจริง”
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พอมันพูดจบผมก็สอดส่ำยสำยตำซ้ำยขวำก็พบว่ำคุณลุง

เถ้ำแก่และเมียเขำมองผมมำนิง่ๆ อะไรว้ำำำ น่ีกูชืน่ชมนะเน่ีย ก็มนั

อร่อยจริงๆ นี่นำ

“แฮ่ๆ”

ส่งยิ้มแหยๆ ให้เถ้ำแก่ แอนด์ ฮิส ไวฟ์ แล้วก้มหน้ำก้มตำยัด

บะหมีเ่ส้นอดืเข้ำปำกก่อนจะมสีิง่อืน่ทีห่น้ำตำคล้ำยรองเท้ำเข้ำปำก

ผมแทน

“...”

ผมมองคณุชำยตรงหน้ำยดัลกูชิน้ค�ำแรกเข้ำปำกด้วยควำมลุน้

ระทึกกับฟีดแบ็ก

“เป็นไงมึงๆ”

“อืม”

อร่อยแหละครบั ถ้ำมนัตอบมำแบบน้ีแปลว่ำคณุคงิกระเดอืก

ได้ แหมมม~ท�ำมำเป็นฟอร์ม น่ำหมั่นไส้จริงๆ 

…

..

. 

ผ่ำนไปเกอืบๆ ครึง่ชัว่โมง กบัซำกก๋วยเตีย๋วกองพะเนนิ...ไหน

แม่งบอกว่ำไม่อยำกกินวะสำสสสสสส! แล้วนี่แมวที่ไหนมันยัดเข้ำ

ไปวะเนี่ยยย ผมนั่งอึ้งๆ มองคุณชำยท่ำนปลดกระดุมสองเม็ดบน

แล้ววำงช้อนลงบนถ้วยทีส่บิสอง หยูยย มงึกนิครบโหลกะชงิโชคทอง

ใช่มั้ย

“อิ่มแล้ว...ใช่มั้ย”

ถำมไปอย่ำงไม่แน่ใจ คือมันอิ่มแล้วจริงๆ ใช่มั้ย ดูท่ำทำงมัน

ไม่ออกเลยว่ำอิ่มหรือจุกหรืออะไร
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“อืม”

จ้ำำำ งั้นกลับคอนโดฯเหอะ ก่อนเถ้ำแก่เขำจะต้องปิดร้ำน

เพรำะวัตถุดิบหมดซะก่อน

“เช็กบิลคร้ำบบบ เก็บตังค์ที่พี่หล่อเลยครับเฮีย~”

ผมฉีกยิ้มให้คุณลุงเถ้ำแก่ซ่ึงเดินมำที่โต๊ะอย่ำงโล่งอกท่ีกลุ่ม

ชำยฉกรรจ์ในชุดด�ำเกือบสิบคนจะได้ออกไปจำกร้ำนซะที

“1,460”

“รับบัตรเครดิตมั้ยครับ”

ป้ำบ!

ตบกบำลไอ้คุณชำยไปทีนึงอย่ำงเหลืออด ร้ำนก๋วยเตี๋ยวข้ำง

ทำงมึงจะจ่ำยบัตรเครดิตพ่องงง

“เงินสดไม่พกเหรอวะ ฮู้ววว ถ้ำกูเป็นโจรขโมยกระเป๋ำมึงนี่กู

คงเซ็งอะ มีแต่บัตร”

ผมบน่งมึง�ำแล้วควกัแบงก์ขึน้มำจ่ำยภำยใตส้ำยตำอึง้ๆ ของ

ไอ้คงิทีผ่มเผลอไปตบศรีษะอนัสงูส่งของมนั ต้องรบีฉวยโอกำสตอน

มันมึนๆ นี่ละครับ ชิ่งข้ึนรถก่อนแม่งเลย! พี่ควีนคนแมนต้องรู้จัก

หลีกเลี่ยงกำรปะทะนะฮะ

…

..

. 

“ยังไม่กลับห้องตัวเองไปอีก?”

หนัไปถำมไอ้คนหน้ำมึนทีช่่วงนีเ้จอมันบ๊อยบ่อย แถมดจูะเข้ำ

กับไฮควีนได้แล้ว สังเกตได้จำกที่มันสำมำรถนั่งโซฟำเดียวกับแมว

อ้วนสีขำวสะอำดตำได้แล้ว ถึงแม้ว่ำจะไม่เข้ำใกล้ในระยะสัมผัส

ก็ตำม
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“...”

มนัยงัคงนัง่เงยีบดขู่ำวค�ำ่ต่อไปโดยไม่ได้ตอบผม จ้ำำำ ท�ำมำ

เป็นปำกหนัก เขำไล่ก็ไม่ไปงี้ก็ได้อ่อ?

“มึง...วันนี้กูเหนื่อยอะ อย่ำแกล้งกูเลย”

ผมยิ้มให้มันอย่ำงล้อๆ แล้วเดินเข้ำห้องนอนไปเพ่ือเตรียม

จะอำบน�ำ้ แต่วนันีผ้มกเ็หนือ่ยจรงิๆ นัน่แหละครบัแถมยงัง่วงมำกๆ 

ด้วย

ยืนมองตัวเองในกระจกห้องน�้ำเพื่อสังเกตใบหน้ำทรุดโทรม

ของตัวเองอย่ำงชัดๆ ท�ำไมกูไม่หล่อแบบไอ้คิง เซอร์ไม่สุดแบบไอ้

โฟร์ท แล้วกไ็ม่เท่ไม่บันยะบันยงัแบบไอ้ผูพ้นัเต้น หรอืกคูวรจะหล่อ

ตีอ๋นิเตอร์แบบไอ้ก้อง อย่ำงน้อยกกูไ็ม่อยำกสวยน่ำรกัแบบไอ้นทัอะ 

...อยำกหน้ำหล่อใสๆ เนียนๆ เหมือนไอ้คนในกระจกนี่จริงๆ...

“...”

“เชี่ย!!! ตกใจ!!!”

ผมสะดุ้งสุดตัวจนหัวแทบฟำดกับอ่ำงล้ำงหน้ำเมื่อพิจำรณำ

หน้ำตัวเองในกระจกแล้วพบภำพชำยตัวสูงใหญ่หน้ำตำเทพบุตรที่

ยืนซ้อนอยู่ด้ำนหลัง แม่งมำเงียบๆ กูตกใจหมด

“มึงท�ำอะไร ยืนเอียงซ้ำยเอียงขวำ”

มนัหรีต่ำมองผมเสมอืนกบัว่ำเรือ่งทีผ่มก�ำลงัท�ำมนัไร้สำระสิน้

ดี เอ้ำ! มึงมันหล่อนี่ มึงคงไม่เคยมำนั่งส่องกระจกหำจุดบกพร่อง

บนหน้ำตัวเองหรอกมั้งคิง

“แล้วมึงเข้ำมำท�ำอะไร ออกไป๊! คนจะอำบน�้ำ”

ผมรีบๆ ดันตัวมันให้ออกไปทันที เผลอไม่ได้เลย แม่งชอบ

เข้ำข้ำงหลังตลอด กูระแวงมึงแล้วเนี่ย

“อำบด้วย”
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“มึงอยำกตำยก็มำ”

พูดข่มขู่แล้วจ้องหน้ำมัน พยำยำมท�ำหน้ำโหดๆ แต่ดูสำยตำ

ทีม่นัมองกลับมำสคิรบั เหมอืนมองลกูหมำลกูแมวอย่ำงไรอย่ำงน้ัน

“คนตอนเย็นนั่นใคร”

“พี่เคี้ยง?...หมอสูตินรีเวช เป็นรุ่นพี่”

เมื่อมันไม่ออก งั้นกูออกเอง! ผมเดินน�ำมันออกมำที่บริเวณ

ห้องนอนทั้งๆ ที่คำดแค่ผ้ำเช็ดตัวที่เอวนั่นแหละครับ ผู้ชำยด้วยกัน

จะกลัวอะไรล่ะ...จริงมั้ย

“แค่รุ่นพี่?”

คือนี่ก็เคยมีแฟนสำวนะครับ และรู ้สึกว่ำกำรกระท�ำของ

มนุษย์หน้ำนิ่งตรงหน้ำมันดูคลับคล้ำยคลับคลำว่ำ...หึง!?

“มึงหึงกู!?”

“อืม”

มงึจรงิใจมำกครบัเพือ่น! เรำยนืจ้องตำกนัน่ิงๆ และมนัก็ขยับ

เข้ำมำใกล้ขึน้เรือ่ยๆ เริม่รูส้กึแล้วว่ำไม่ควรนุง่ผ้ำเชด็ตวัผนืเดียวตอน

อยู่กับมันสองต่อสอง กูว่ำมึงไม่ต้องห้ำมกูไปอยู่สองต่อสองกับใคร

หรอก อยู่กับมึงนี่ละน่ำกลัวสุด

“กูคิดกับเขำแค่รุ่นพี่”

“แต่เขำไม่ได้คิดกับมึงแค่น้อง?”

ซักเก่ง! เดำเก่ง! มึงนี่ก็นะ คิดมำกว่ะคิง

“กูจะรู้กับเค้ำมั้ย”

กึก!

ผมเกอืบสะดดุเมือ่ถอยหลงัมำจนถงึเตยีงนอน และไอ้คณุคงิ

ก็ไม่ได้มีทีท่ำว่ำจะหยุดขยับเข้ำใกล้ จนผมต้องยกมือขึ้นยันอกมัน

ค�้ำไว้ไม่ให้ใกล้กว่ำนี้
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“กูสงสัย”

“?”

ผมยกัคิว้ขึน้ข้ำงหนึง่อย่ำงสงสยัตำมมนั จะมำเป็นเดก็ขีส้งสยั

อะไรตอนนี้ครับเพื่อน ให้กูออกจำกสถำนกำรณ์นี้ไปก่อนดีมั้ย

“มึงจะยอมคบกับกูเมื่อไหร่...ทั้งๆ ที่มึงเองก็ชอบกู”

“บ้ำำำ กูไม่ได้ช้อบบบ!”

ผมส่ำยหัวไปมำประกอบค�ำพูด บ้ำบอจริงคุณพระ!

หมับ!

“คนโกหกต้องถูกลงโทษ”

มนัคว้ำตัวผมให้เข้ำใกล้มนัแล้วพยำยำมดงึผ้ำเชด็ตวัออกจำก

เอวผม ซึ่งผมก็ยื้อแย่งกับมันสุดชีวิต

“กูไม่ได้โกหกโว้ยยย อย่ำดึงงง กูจั๊กจี้!”

พลั่ก!

คนตัวสูงผลักผมลงกับเตียงก่อนจะตำมมำคร่อมทับด้วย 

แววตำเจ้ำเล่ห์ ฉิบหำยแล้ววว เอำไงดีวะๆ 

“กูเป็นเมนส์!”

“...”

“...”

“= =^”

“>~<”

“มึงคิดว่ำกูโง่เหรอแมคควีน”

“อุ๊!”

แล้วคืนนีก้จ็บลงทีผ่มกบัมันเล่นกนั (แบบหวำดเสยีว) อกีครัง้

ตำมสไตล์ผู้ชำยแมนๆ 

รอให้กูมั่นใจกว่ำนี้เถอะคิง...กูยังไม่อยำกเสียมิตรภำพไป
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- 10 -

“อำกำรดีขึ้นแล้วนะคิน เดี๋ยวตอนบ่ำยก็กลับบ้ำนได้แล้ว 

ไปพกัฟ้ืนขำสกัสำมเดอืนกเ็ดนิได้ปกตแิล้วนะครบั แต่อย่ำเพิง่วิง่หรอื

ยกของออกแรงเยอะนะ กระดูกขำยังไม่แข็งแรงขนำดนั้น”

ผมฉกียิม้ใจดพีดูกบัน้องชำยของเพือ่นท่ีน้องเองก็ส่งย้ิมตอบ

กลับมำให้ผมเช่นเดียวกัน วันนี้ไอ้คิงไม่ได้มำด้วยหรอกครับ เห็นว่ำ

ช่วงนีม้นัมธีรุะวุน่วำยในบรษัิท กค็งจะยุง่มำกจนไม่มเีวลำมำนัง่หล่อ

ก่อกวนในคอนโดฯของผมนั่นละครับ...จะว่ำไปพอไม่มีมันใกล้ๆ 

แล้วกรู้็สึกแปลกๆ นดิหน่อย กพ็กัหลงัๆ นีม้นัชอบมำท�ำตวัเหมอืน

เป็นสำมภีรรยำตวัตดิกบัผมน่ะส ิเอำซะกตูดิใจเคล้ิมตำมมงึเลยเน่ีย! 

ฮ่ำๆๆ พอไม่เจอเลยรู้สึกแปลกๆ ซะงั้น

“งั้นเดี๋ยวพี่พำไปส่งที่คอนโดฯ”

พีส้่ม ผูจั้ดกำรสำวของภำคนิพดูข้ึนมำ เธอเองก็ดใีจไม่น้อยที่

ภำคินอำกำรดีขึ้น เพรำะยิ่งออกจำกโรงพยำบำลได้เร็วเท่ำไหร่  

ข่ำวลือเรื่องอุบัติเหตุของภำคินก็จะยิ่งจบไปได้เร็วเท่ำนั้น ดีที่ 
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โรงพยำบำลของเรำค่อนข้ำงจะเก็บควำมลับของผู ้ป่วยได้เป็น 

อย่ำงดี เลยไม่จ�ำเป็นต้องกังวลในเรื่องนี้เลย

“แล้วไม่กลับบ้ำนเหรอ คุณย่ำคงเป็นห่วงน่ำดู”

ผมออกควำมเห็นพลำงพูดไปถึงคุณสุภำพสตรีสูงวัยที่มักจะ

แวะเวียนมำเยี่ยมภำคินและซื้อขนมมำฝำกผมเสมอๆ 

“ผมไม่ได้อยู่บ้ำนหรอกครับ...ผมออกมำอยู่คอนโดฯตั้งแต ่

คุณพ่อกับคุณแม่เสียแล้ว”

ผมพยักหน้ำอย่ำงเข้ำใจและไม่อยำกจะซักไซ้อะไรผู้ป่วยอีก 

เรื่องในครอบครัวผมไม่อยำกจะยุ่งหรอกครับ บำงทีคินอำจจะแค่

อยำกออกมำใช้ชีวิตส่วนตัวก็ได้

“งั้นพี่ไปจัดกำรเรื่องค่ำใช้จ่ำยก่อนนะ...ขอบคุณคุณหมอ 

แมคด้วยนะคะ”

ผู้จัดกำรสำวฉีกยิ้มให้ผมก่อนจะเดินออกจำกห้องไป ตอนนี้

เลยเหลือแค่ผู้ป่วยที่ขำยังคงมีเฝือกอ่อนน่ังเอนตัวพิงหัวเตียงแล้ว

ยิ้มแย้มมองผมอยู่อย่ำงนั้น

“พี่ควีนยังน่ำรักเหมือนเดิมเลยนะครับ”

นักแสดงหนุ่มพูดยิ้มๆ ก่อนจะพยำยำมเขยิบมำนั่งตรงขอบ

เตยีงเพ่ือคยุกบัผม ผมเลยเข้ำไปประคองน้องชำยของเพือ่นในฐำนะ

แพทย์เจ้ำของไข้

“ฮ่ำๆๆ เรำก็หล่อขึ้นเยอะเลยนะ ไม่เจอกันแป๊บเดียวกลำย

เป็นซุป’ตำร์ไปซะแล้ว”

ผมหวัเรำะข�ำๆ กลบเกลือ่นเมือ่รูส้กึว่ำบรรยำกำศมนัแปลกๆ 

แม่งเป็นซิกเนเจอร์ของสองพี่น้องนี่รึเปล่ำ ชอบท�ำให้กูรู้สึกขนลุก

ฉิบหำย

“แล้วไม่อยำกเป็นแฟนซุป’ตำร์เหรอครับ”
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ไอ้น้องคินพูดแล้วยิ้มกรุ้มกริ่มส่งมำให้เหมือนหมำป่ำจ้องจะ

ตะครุบเหยื่อ โถ่! น้องเอ๊ย! กูเป็นผู้ชำยโว้ยยยยยย จะเต๊ำะก ู

เพื่ออออออ? ว็อท!?

“ฮ่ำๆๆ พ่ีมันคนธรรมดำไม่ชอบอยูก่ลำงแสงสปอตไลต์หรอก

ครับ พี่แสบตำ”

ผมเอำควำมเฉไฉเข้ำกลบเกลื่อนแบบทุกที รีบไปแล้วดีกว่ำ  

รู้สึกเซ้นส์มันส่งสัญญำณเตือนยิกๆ แล้ว

“พี่ไปก่...”

“เหอะๆ เพรำะผมมันก็แค่ดำรำใช่มั้ยครับ จะไปสู ้ท่ำน

ประธำนบริหำรได้ยังไง”

ภำคินพูดพลำงแสยะยิ้มมองผม มันเป็นสำยตำที่ผมเองก็ไม่

แน่ใจว่ำน้องมันรู้สึกยังไง แต่มันดูเหงำ เศร้ำสร้อย ผิดหวัง...และ

แค้น

“ไม่ต้องสู้กับใครหรอกคิน...”

“...”

“เพรำะไม่ว่ำจะเป็นรำชำหรอืยำจก...ถ้ำจะรกัมนัก็คอืรกั ใคร

มันจะไปบังคับควำมรู้สึกได้”

ผมหันไปยิ้มแบบเดิมที่เคยยิ้มให้น้องชำยของเพื่อน ไม่ว่ำจะ

ยังไงผมก็ไม่เคยคิดเกินเลยอะไรกับน้องคนนี้เลยสักนิด...แต่กับพี่

ชำยของมัน...อันนี้ก็ไม่แน่

…

..

. 

[หิวข้ำว]

ผมมองมือถือเอือมๆ กูไม่น่ำให้พี่พยำบำลเปิดล�ำโพงมือถือ
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เล้ย! ไม่สิ ผมไม่ควรให้พี่พยำบำลรับสำยเลยมำกกว่ำ! ก็ผมไม่รู้นี่

ครบัว่ำใครเป็นคนโทร.มำ ตอนนีผ้มก�ำลังผ่ำตดัเอำถุงน�ำ้ดทีีอ่กัเสบ

จนบวมเป่งดันผนังหน้ำท้องออกอยู่ครับ ซึ่งจะให้หยุดผ่ำเพื่อรับ

โทรศพัท์กค็งไม่ได้ เดีย๋วอำจโดนวิสัญญแีพทย์กนิหวัเอำได้ โทษฐำน

ท�ำเขำเสียเวลำ

คิกคิก

เสียงหัวเรำะคิกคักของพยำบำลในห้องผ่ำตัดลอยกระทบ

เข้ำหูผม เช่นเดียวกับสีหน้ำอยำกรู้อยำกเห็นปนล้อเลียนที่ฉำยชัด

บนใบหน้ำของพวกเธอ จะให้ตัดสำยไอ้คิงก็คงยำก เดี๋ยวมันมำ

โวยวำยอำรมณ์เสียกับผมอีก

“กูผ่ำถุงน�้ำดีอยู่...มึงวำงสำยแล้วไปหำข้ำวกินไป”

ผมกรอกเสียงใส่มือถือที่พี่พยำบำลยื่นมำจ่อไว้ใกล้ๆ แต่จะ

ยื่นมำใกล้ผมมำกก็คงไม่ได้ เพรำะถือว่ำฟีลด์ (Field) ท่ีผมยืนอยู ่

เป็นฟีลด์สเตอไรล์ปลอดเชื้อ และมือถือนั้นถือว่ำเป็นอุปกรณ์ไม่ 

สเตอไรล์ดังนั้นจึงห้ำมเข้ำฟีลด์

[อีกนำนมั้ย]

“อีกสักพักอะ ตอนนี้ก�ำลังจะตัดแล้ว”

ฉึบ!

พูดจบผมก็ใช้มีดตัดขั้วถุงน�้ำดีที่แคลมป์เส้นเลือดและท่อ

ต่ำงๆ ไม่ให้ของเหลวได้พุ่งเรี่ยรำดเล่นเรียบร้อย

[งั้นรอ...หิว]

ผมก็ไม่เข้ำใจว่ำตัวเองจะยิ้มท�ำไม ส่ำยหัวน้อยๆ ให้ตัวเอง

ก่อนจะใช้มีดไฟฟ้ำจี้อวัยวะเพื่อหยุดเลือดที่เริ่มไหลซึมๆ กลิ่นเนื้อ

ไหม้นี่ถ้ำหลับตำบำงทีก็ท�ำเอำผมหิวนะครับ แต่พอลืมตำมำมอง

ภำพอวัยวะชุ่มเลือดและของเสียตรงหน้ำก็ท�ำให้ได้รู้ว่ำ...โลกแม่ง
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โหดร้ำย!

“เออๆ สักครึ่งชั่วโมงอะ เย็บปิดละ”

ผมพูดไปด้วยท�ำไปด้วย โดยตอนนี้ก็เริ่มลงมือล้ำงและ

ท�ำควำมสะอำดช่องท้องแล้วละครบั นีผ่มไม่ได้รบีผ่ำตดัรบีกลบัเลย

นะ...จริงจริ๊ง!

[มำหำหน่อย]

แอร๊ยยยยยย

อ้อนฉิบหำยยย เสียงแม่งก็อ้อนนน แก้มน่ีก็ตึงๆ เหมือน 

จะแตกเลยเนี่ย พี่พยำบำลข้ำงๆ ก็ฉีกยิ้มกว้ำงจนซ่อนใต้หน้ำกำก

อนำมัยไม่มิดเลยครับ

“ท�ำไมกูต้องไปหำเนี่ย”

มนัจะให้ผมไปท�ำอะไรทีบ่รษัิทมันเนีย่ ตอนน้ีผมแอบเหน่ือย

และง่วงจะตำยอยู่แล้วนะ

[อยำกเจอ]

“...”

[อยำกมองหน้ำ]

“...”

[อยำกกินข้ำวด้วย]

“...”

[อยำกไปหำ...แต่ไปไม่ได้ งำนยุ่ง]

แอร๊ยยยยยย

กรี๊ดดดดดด

ผมหรี่ตำมองพี่พยำบำลที่เก็บอำกำรไม่มิด นี่พี่ๆ จะฟินกว่ำ

ผมไม่ได้นะครับ ไอ้นี่ก็ไม่ได้เกรงใจคนรอบข้ำงกูเล้ยยย มือนี่ก็อีก! 

จะรีบเย็บปิดหน้ำท้องคนไข้แข่งกับใครวะ นี่เป็นสถิติที่เร็วที่สุดที่ผม
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เคยท�ำเลยรึเปล่ำนะ

“...เออๆ เดี๋ยวไปหำ”

อร๊ำยยยยยย

ผมพยักหน้ำให้พี่พยำบำลกดตัดสำยทันที พร้อมๆ กับที่เย็บ

ปิดหน้ำท้องเสร็จแล้ว...นี่ไม่ได้รีบเลยจริงๆ 

“แฟนเหรอคะหมอแมค”

“เพื่อนครับ”

พี่พยำบำลที่มำช่วยถอดชุดผ่ำตัดออกให้ถำมพลำงยิ้ม

กรุ้มกริ่ม คำดว่ำเป็นค�ำถำมที่คนในห้องคงอยำกจะรู้นั่นละ

“แหม! เหมือนพี่กับสำมีตอนจีบกันใหม่ๆ เลยค่ะ”

“เอ่อ...คือ...”

“ใช่คนหล่อๆ หน้ำนิ่งๆ พี่ชำยของคุณภำคินรึเปล่ำคะ”

“เอ่อ...”

“ต้องใช่แน่เลย! วนันัน้กเ็หน็เขำเม้ำท์กันว่ำหมอแมคกับผูช้ำย

คนนั้นแอบไปหนุงหนิงกันตรงทำงเดินด้วย”

ทุย้ยย หนงุหนงิอะร้ำยยย!?? กโูดนมนับังคบัขูเ่ขญ็ล้วนๆ ละ

ถ้ำพวกพี่ๆ จะพูดเองเออเองกันขนำดนี้ก็คงไม่ต้องถำมผมให้เสีย

เวลำหรอกครับ! เอำที่พวกพี่สบำยใจเลยครับบบ

“ผมขอตัวนะครับ”

เมือ่พดูไปพวกเธอกค็งไม่ฟัง แถมยังหนัไปจบักลุม่เม้ำท์มอย 

กันซะแล้ว ผมจึงรีบเขียนสรุปกำรผ่ำตัดลงในชำร์ทก่อนจะคว้ำ

กระเป๋ำเดินออกจำกห้องมำทันที

…

..

. 
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“ไอ้เหี้ย! มึงไม่ได้ตำยดีแน่!”

ผมหยุดยืนมองผู้ชำยที่เส้ือเชิ้ตหลุดลุ่ยออกจำกขอบกำงเกง 

เขำโวยวำยเสียงดังในมือมีกล่องลังใบใหญ่ท่ีใส่ของไว้มำกมำย 

เอกสำรจำกลังปลิวว่อนตำมลม ผู้คนรอบบริเวณหน้ำตึกสูงของ

บริษัท The Crown ต่ำงหันมองด้วยควำมสนใจ ผมจ�ำได้ว่ำเขำคือ

บก.ชำติชำยคนที่แอบเอำข้อมูลชิ้นงำนใหม่ๆ ของบริษัทไปขำยให้

บก.บริษัทคู่แข่งนี่นำ...หรือไอ้คิงจะจัดกำรไล่ออกไปแล้ว

“ไอ้&@&!?/:)#*€**£*<!!!”

ผมเดนิเข้ำมำจนถงึในตึกกพ็บผูช้ำยร่ำงสงูหุน่นำยแบบในชดุ

สูทสีด�ำสนิทยืนกอดอกมองไปยังผู้ชำยที่โวยวำยอยู่ข้ำงนอกด้วย

ใบหน้ำเรียบเฉยไม่แสดงควำมรู้สึกใดๆ 

แต่เพรำะผมที่รู้จักมันมำนำนกลับรู้ดีว่ำข้ำงในจิตใจของมัน

ตอนนี้คงจะรู้สึกแย่น่ำดู ยิ่งมีคนมำตะโกนสำปแช่งแบบนี้ด้วยแล้ว 

มันคงรู้สึกเสียใจไม่น้อย

“คิง”

มนัหนัมำมองผมนิง่ๆ แต่แววตำเหมอืนคลำยควำมรูส้กึก่อน

หน้ำไปบ้ำงแล้ว ไม่ชอบให้มันเครียดแบบนี้เลย คงจะเก็บกดน่ำดู

“ปะ! กินข้ำวกัน กูหิวแล้ว”

ผมกะจะชวนมนัออกไปกนิข้ำวข้ำงนอกเลยนะเน่ีย แต่พอมำ

คดิได้ว่ำมนัไม่ว่ำง ผมกน็กึด่ำตัวเองในใจทีไ่ม่ซือ้ข้ำวเข้ำมำกนิกบัมนั

แทน

“กินที่นี่ละ...เตรียมไว้แล้ว”

ผมกะพริบตำปริบๆ อย่ำงงุนงงก่อนจะเดินตำมมันไปแบบ

เบลอๆ ตอนนี้รับรู้ได้ถึงอำรมณ์ขมุกขมัวของคุณรำเชนทร์...แบบนี้

มันแอบน่ำกลัวแฮะ
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ติ๊ง!

ลฟิต์เปิดมำทีช่ัน้บนสดุของตกึซึง่ใช้เป็นเพนท์เฮำส์สดุหรขูอง

คุณท่ำนประธำนบริหำรใหญ่ กลิ่นอำหำรหลำกหลำยที่ลอยเข้ำมำ

เตะจมกูท�ำเอำกระเพำะอำหำรอนัซือ่สตัย์ของผมท�ำงำนอย่ำงหนัก 

น่ำกินฉิบหำยยยย!

“หูววว เป็นเกียรติอย่ำงยิ่งเลยครับคุณชำย!”

ผมยิ้มอำรมณ์ดีก่อนจะนั่งลงที่เก้ำอี้ฝั่งตรงข้ำมของโต๊ะยำว 

คุณเคยเห็นไอ้โต๊ะยำวๆ ที่นั่งกันคนละฝั่งแล้วต้องตะโกนคุยกันมั้ย

ครับ คือผมก็ไม่รู้ว่ำมันท�ำมำเพื่ออะไร แต่ที่แน่ๆ คืออำหำรเยอะ

มำกครับ มำกจนผมคิดว่ำกินกันแค่สองคนยังไงก็ไม่หมด คิดแล้วก็

อยำกจะโทร.ตำมแก๊งด�ำฯมำนั่งกินด้วยกันเลยเชียว

“...”

เจ้ำของห้องไม่พูดอะไร เพียงแค่ท�ำหน้ำนิ่งๆ โคลงเคลงแก้ว

บรรจุไวน์ช้ันเลศิในมือไปมำ ดูๆ  แล้วห้องนีอ้อกจะใหญ่และหรหูรำ

กว่ำคอนโดฯทีม่นัอยูท่ีเ่ดยีวกบัผมซะด้วยซ�ำ้...ท�ำไมไม่อยู่ท่ีน่ีวะ จะ

ขับรถไปมำเพื่อ?

“เอ้อ! ภำคินกลับบ้ำนวันนี้แล้วนะ เห็นว่ำพี่ส้มพำไปส่งที ่

คอนโดฯแล้ว”

“...”

คณุรำเชนทร์ยงัคงนัง่จบิไวน์เงยีบๆ แล้วจ้องหน้ำผมอยูอ่ย่ำง

นั้นจนผมรู้สึกกลัวๆ มันเป็นอะไรของมันเนี่ย ผมหันมองซ้ำยขวำ

อย่ำงต้องกำรบุคคลทีส่ำมเพรำะรูสึ้กว่ำบรรยำกำศมนัชกัจะล่อแหลม 

ขึ้นทุกที

“มึงไล่คุณชำติชำยออกแล้วเหรอ”

“...”
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มันแค่พยักหน้ำนิดๆ เหมือนจะบอกว่ำ ‘เออ กูไล่ไอ้เหี้ยนั่น

ไปเอง’

“...”

ผมไม่ใช่คนที่จะชวนคุยได้เก่งหรอกครับ และตอนนี้ผมก็ไม่รู้

ว่ำจะพูดอะไรออกไปแล้ว

…

..

. 

มื้ออำหำรด�ำเนินไปอย่ำงเงียบๆ ไม่มีใครพูดอะไรออกมำ 

และไอ้คิงก็ท�ำแค่นั่งมองหน้ำผมอยู่แบบนั้นสลับกับจิบไวน์ เมื่อผม

ทำนจนอิ่มแล้วก็มำนั่งดูบอลอยู่ในห้องนั่งเล่น ส่วนคุณชำยก็ขอตัว

ไปท�ำงำนต่อในห้องท�ำงำนแล้วครับ

คือผมรู้สึกแปลกๆ ที่มันไม่คุย ไม่เข้ำใกล้ผม จะว่ำมันโกรธ

อะไรผมกค็งไม่ใช่ กไ็ม่ได้เจอไม่ได้คยุกนัตัง้หลำยวนัน่ีนำ...เป็นอะไร

ของมันวะ

ก๊อก!ๆ 

เมื่อทนควำมสงสัยไม่ได้เลยคิดจะไปถำมมันตรงๆ เลยครับ 

ก็ผมไม่รู้ว่ำไปท�ำอะไรให้มันไม่พอใจตรงไหนนี่นำ!

“...”

ไม่มเีสยีงตอบรบัจำกคนหน้ำหล่อในห้อง ผมก็ถือวสิำสะเปิด

ประตูเข้ำไปทันทีเลยครับ

“คิง”

เรียกคนที่นั่งอ่ำนเอกสำรหลังโต๊ะท�ำงำนโดยที่ไม่ขำนรับ ไม่

มองหน้ำ ไม่สนใจผม!? อะไรวะ

“...”
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“มึงเป็นอะไรอ้ะ”

ผมถำมมันออกไปอย่ำงเหลืออด แต่มันเองก็ยังคงไม่มอง

หน้ำผมแล้วยังเอำแต่นั่งก้มมองเอกสำรอยู่อย่ำงน้ัน อะไรเน่ีย! 

เอกสำรนั่นมันมีอะไรน่ำสนใจกว่ำผมรึยังไง! ผมคิดว่ำตัวเองไม่ใช่

คนงี่เง่ำนะครับ แต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่ำตัวเองก็แทบจะควบคุมอำรมณ์

โมโหไม่ไหวทีโ่ดนไอ้บ้ำนีเ่มนิใส่ซะอย่ำงนัน้ กล้ำดียังไงมำเมนิกูเน่ีย!

พรึ่บ!

“โกรธอะไรกู!”

ผมลำกเก้ำอี้มันออกแล้วนั่งคร่อมตักกระชำกคอเสื้อมันให้

เงยหน้ำมองผมอย่ำงเหลืออด

“...”

มันยังคงมองผมมำนิ่งๆ นี่มึงเคยได้ยินเพลงนี้มั้ย ‘อย่ำใช้

ควำมเงียบมำคุยกัน’ เพรำะมันท�ำให้กูอึดอัดโว้ยยย

“เป็นอะไรของมึง!?”

ผมตะคอกมันไปอีกครั้ง มือยังคงขย�ำคอเสื้อมันแน่น ไม่ได้

สนว่ำตอนนี้ผมกับมันอยู่ในท่ำไหน รู้แค่ว่ำตอนนี้ผมอยำกอยู่ใน

สำยตำของมัน...แบบที่ผมเคยเป็นอยู่ทุกครั้ง

“...เปล่ำ”

มนัพดูนิง่ๆ แล้วเบนสำยตำมองไปทำงอืน่ ดสิูครบั! ขนำดผม

นั่งอยู่บนตักมันแบบนี้แล้วมันยังหันหน้ำหนีได้เลย!

“เปล่ำเหี้ย’ไร! กูเห็นอยู่ว่ำมึงเป็นเนี่ย!”

ตอนนี้ผมโมโหไอ้คนปำกหนักตรงหน้ำนี้มำกเลยครับ ตอบกู

มำำำ กูโมโหจะพ่นไฟแล้วนะ!

“ลงไป”

ตอนนีถ้้ำผมเป็นกำต้มน�ำ้ทีว่ำงอยูบ่นเตำ ผมคงใกล้จะระเบดิ
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แล้วละครับ ควันออกหู เลือดขึ้นหน้ำ นี่มันไล่ผมงั้นเหรอ!

“ไม่ลง!”

พรึ่บ!

มนัยกตวัผมขึน้วำงไว้บนโต๊ะท�ำงำนก่อนทีต่วัมนัเองจะเขยิบ

มำยนืตรงหน้ำแล้วก้มลงมำจนหน้ำเรำเกอืบชนกัน ซึง่ผมก็ไม่คดิจะ

ถอยหนี เพรำะผมก็ชักจะทนมันไม่ไหวแล้ว คิดจะสนก็สน คิดจะเท

ก็เทงี้เหรอ! ฝันไปเหอะไอ้คิง!

“...ไม่รู้เหรอว่ำตอนนี้อันตรำย”

“อันตรำยอะไร”

ผมกะพริบตำปริบๆ อย่ำงงุนงง อันตรำยอะไรวะ นี่กูโมโหที่

มึงไม่สนใจกูอยู่เนี่ย!

“...ไม่รู้เหรอว่ำคิดถึงแค่ไหน!”

มนัว่ำพลำงเท้ำแขนสองข้ำงลงบนโต๊ะขงัไม่ให้ผมเขยิบหนีไป

ทำงไหนได้อีก

...ผมว่ำผมพลำดอะไรไปนิดหน่อยแล้วละครับ!

“...ไม่รู้เหรอว่ำตอนนี้กูก�ำลังหักห้ำมใจอยู่”

“เอ่อ...”

“...”

“งั้นกูกลับเลยละกันนะ”

ผมพยำยำมกระเถิบหนีเพื่อกล้ิงม้วนตัวไปลงอีกฝั่งของโต๊ะ

ท�ำงำน แต่ไอ้เพื่อนหน้ำหล่อดันคว้ำเอวผมไว้แล้วกระชำกให้ตัวผม

มำอยูต่รงขอบโต๊ะพร้อมกบัแยกขำสองข้ำงของผมออกก่อนทีม่นัจะ

แทรกตัวเข้ำตรงกลำงแล้วโน้มหน้ำมำจนใกล้

“คิดถึง...มำก”

“...”
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มนัประกบปำกลงมำทนัท ีบดเบยีดรมิฝีปำกตำมอำรมณ์ของ

มัน ซึ่งผมเองก็แปลกใจที่ไม่ถอยหนีหรือผลักไสมันออกไป...น่ีผม

เบื่อที่จะปฏิเสธ หรือว่ำ...ผมเองก็ต้องกำรให้มันท�ำแบบนี้

“ไม่คิดถึงกันบ้ำงเหรอ”

“...”

มันถอนจูบออกแล้วมองผมด้วยสำยตำเว้ำวอนพร้อมกับ

ค�ำถำมที่ผมเองก็รู้ค�ำตอบดี

“...”

“อืม...คิดถึง”
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- 11 -

“...”

“อืม...คิดถึง”

ผมจ้องสบตำคู่สวยของมันและไม่ขยับเขย้ือนไปไหน ยังคง

มองมันอยู่อย่ำงนั้นโดยที่มันเองก็ไม่หลบสำยตำเหมือนกัน

“...”

มึงจะวัดใจกับกูใช่มั้ยไอ้คิง ไม่รู้เหรอว่ำกูบ้ำแค่ไหน!

“...”

ผมไม่อยำกคดิอะไร ไม่อยำกจะรบัรูว่้ำตอนน้ีผมกับมนัอยู่ใน

สถำนะใด ผมไม่แม้แต่จะคิดว่ำเรำต่ำงเป็นเพศอะไร...ตอนนี้ผม

ต้องกำรแค่มัน แค่อยำกเข้ำใกล้มันให้มำกกว่ำนี้...คิดถึง...

“...”

มันยังคงเอำแต่จดจ้องผมอยู่อย่ำงนั้น...และในเมื่อคุณชำย

ไม่เริ่ม...งั้นผมก็คงต้องเริ่มเอง

“...มึงก�ำลังจะท�ำให้กูเป็นบ้ำ”
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ผมพูดแผ่วเบำไม่จงใจให้มันได้ยิน...แต่จำกมุมปำกหยักย้ิม

และใบหน้ำที่ฉำยแววเจ้ำเล่ห์ชั่ววูบนั้นท�ำให้ผมรู้ดี...มันได้ยิน และ

มันรู้ว่ำผมตกหลุมพรำงของรำชสีห์ซะแล้ว!

“...”

เอือ้มมือโอบรอบคอของคนตัวสูงทีย่งัคงยืนอยู่ตรงหน้ำ รัง้คอ 

มนัให้โน้มลงมำใกล้ก่อนจะเผยอรมิฝีปำกสมัผสักบัมนัอย่ำงโหยหำ

ผมก�ำลังจะท�ำอะไรเนี่ย

มันโอบเอวผมไว้แล้วกระชับตัวผมให้เข้ำใกล้มันมำกขึ้น  

ริมฝีปำกที่สัมผัสกันแนบแน่นและลิ้นร้อนที่รุกไล่เข้ำมำ ท�ำเอำผม

แทบไม่เป็นตวัของตวัเอง จบูกบัมนัหลำยครัง้แต่ครัง้น้ีผมว่ำมนัมสีิง่

หนึง่ท่ีชัดเจนขึน้ สิง่ทีผ่มเองกพ็ยำยำมจะเกบ็มนัเอำไว้นัน่กค็อืควำม

รู้สึกของผมเอง...ผมก็รู้สึกดีทุกครั้งที่เรำได้สัมผัสกัน

“...”

มันถอนจูบออกแล้วมองหน้ำผมเหมือนลังเลเชิงขออนุญำต 

โอ๊ยยยยยย! ไอ้คิง้งง มำถงึขนำดนีแ้ล้วโว้ยยย ไม่ต้องมำขออนุญำต

กูวววววว

พรึ่บ! พลั่ก!

ผมผลักมันออกอย่ำงหัวเสียแล้วดันจนมันกลับไปนั่งที่เก้ำอี้

ท�ำงำน

พรึ่บ!

นั่งคร่อมตักมันที่ยังคงอึ้งๆ อีกครั้งแล้วกระชำกเน็กไทออก

ก่อนจะปลดกระดุมทีละเม็ด ทีละเม็ด อย่ำงใจเย็น

“...เอำจริง?”

มนัเงยหน้ำขึน้ถำมพลำงมองผมด้วยแววตำเจ้ำเล่ห์แบบท่ีผม

เหน็แล้วกอ็ดรูส้กึทัง้หมัน่ไส้ทัง้เขนิอำยไม่ได้ มงึอย่ำจ้ีกูเยอะ กูไปไม่
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เป็น!

“เออ! เอำจริงๆ นี่ละ...อย่ำพูดเยอะ กูเขิน”

ผมก้มหน้ำหลบตำสนี�ำ้เงนิคูส่วยเมือ่มนัยิม้แพรวพรำวสำยตำ

ดูซุกซนจนผมไม่กล้ำจะมอง เขินฉิบหำย!

พรึ่บ!

“เหวอออ”

ผมตกใจเมื่อจู ่ๆ ตัวผมก็ถูกอุ้มพำดบ่ำเดินออกจำกห้อง

ท�ำงำนแล้วตรงไปที่ห้องนอนขนำดใหญ่ทันที

ฟุบ!

คนตวัสงูหุน่ลกูครึง่สดุก�ำย�ำวำงผมลงกับเตยีง และมนัคงเป็น

กลไกอตัโนมตัใินตัวผมทีท่�ำให้ผมดนัตัวเองถอยร่นไปจนตดิหวัเตยีง

ขนำดคิงไซซ์ของมัน

“ยะ...อย่ำรุนแรงกับกูนะ”

ผมไม่รู้จะพูดอะไรออกไปดี ควำมรู้สึกตอนนี้อย่ำงกับคนจะ

เสียตัวครั้งแรก ทั้งๆ ที่ก่อนหน้ำนี้ผมเองก็ผ่ำนสมรภูมิมำไม่น้อย

เลยทเีดยีว...ซึง่ไม่ว่ำจะสมรภมูไิหน กเูป็นแต่นักสูบ้นหลงัม้ำโว้ย! ไม่

เคยเป็นม้ำ กูไม่เคยถูกขี่!!!

“หึ!”

ไอ้คุณรำเชนทร์ค่อยๆ คืบคลำนจำกปลำยเตียงขึ้นมำจนถึง

ท่อนขำและล�ำตวัก่อนจะคร่อมทบัช่วงเอวของผมแล้วใช้สองแขนปิด

กัน้หนทำงหนซ้ีำยขวำของผมไว้ซะ...แต่ทีมั่นเฉยีบขำดท�ำเอำผมไม่

ดิ้นดุ๊กดิ๊กไปไหนเสมือนโดนมนตร์นะจังงังก็คงจะเป็นสำยตำที่เต็ม

ไปด้วยควำมต้องกำรตวัผมทีป่ระจกัษ์ชดัในตำมนั...กูละลำยไปแล้ว

เรียบร้อย

“...”
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ไม่ทนัจะได้แซะหรอืต่อปำกต่อค�ำใดๆ กับมนุษย์หล่อเทพเจ้ำ

บรรจงสร้ำงตรงหน้ำ เพรำะมันก้มลงมำปิดปำกผมด้วยลิ้นร้อนรส

ไวน์ชัน้เลศิทีผ่มเองกช็กัจะเริม่มึนๆ ไปบ้ำงแล้ว มนึกลิน่ไวน์ มนึมนั 

มึนในควำมสัมพันธ์

“...ถ้ำกลัว จะหยุดก็ได้นะ”

มนัพดูขึน้หลงัจำกถอนจบูเนบิช้ำแสนร้อนแรงน้ันออกไป คอื

ตอนนี้ผมรู้สึกว่ำหน้ำร้อน หูก็ร้อน แถมตัวผมมันก็เริ่มสุกๆ คล้ำย

จะมอดไหม้ไปซะได้

“ไม่หยุดแล้ว...กูเลือก...ไปต่อกับมึง”

ผมชันตัวเองขึ้นแล้วรั้งท้ำยทอยมันให้ก้มลงมำรับสัมผัสของ

ผมท่ีตั้งใจมอบให้ เพียงเท่ำนั้นมือไม้ของเรำก็เริ่มปะป่ำยไปทั่วจน

ผมรูส้กึว่ำทกุสัมผสัทีค่งิเล่ือนผ่ำนตัวผม มันก�ำลงัจะท�ำให้ผมระเบดิ!

“อื้อ!”

ผมสะดุ้งสุดตัวเม่ือแมคควีนจูเนียร์ถูกควักออกมำสู ่โลก

ภำยนอก แถมคนทีพ่ำตัวน้องออกมำคอืไอ้คนมอืไวตรงหน้ำท่ีปลด

กระดุมกำงเกงแล้วดึงลงจนถึงหน้ำขำของผม

“อื้อออ”

ผมร้องท้วงในล�ำคอเมือ่โพรงปำกยงัคงถกูรกุด้วยลิน้นุม่อย่ำง

ช�ำนำญและกแ็อบเคลิม้ทีไ่อ้คนเริม่มนันวดๆ เคล้นคลงึน้องชำยของ

ผมจนบำงทีผมเองก็แอบเด้งสะโพกรับกับแรงมือของมัน

“อ๊ะ”

ผมเล่ือนมือปะป่ำยไปทั่วหน้ำท้องแกร่งก่อนจะเลื่อนลงมำ

สัมผัสกับของแข็งภำยใต้กำงเกงสแล็คที่เริ่มประท้วงว่ำชักจะอึดอัด

เต็มทน ผมรูดซิปกำงเกงของมันออกบ้ำงก่อนจะควักเอำคิงน้อย

ออกมำลบูไล้เล่น และเม่ือมันเห็นผมท�ำแบบน้ันมนัจึงรบีเร่งท�ำกำร
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ปลุกปั่นน้องของผมเป็นกำรเอำคืน

“เฮือก!”

ผมหำยใจเฮือกทันทีที่จอมดูดวิญญำณยอมถอนริมฝีปำก

ออก แต่สิ่งที่ท�ำเอำผมใจกระตุกวูบคือดวงตำคู่คมเจ้ำเสน่ห์ของมัน

ที่มองตรงมำยังผมแถมยังแสยะยิ้มอีกด้วย!

“เฮ้ย!”

ผมตกใจเม่ือมันเล่ือนตัวลงแล้วคว้ำเอำควนีน้อยเข้ำปำกก่อน

จะดูดดึงและโลมเลยีอย่ำงช�ำนำญ ทัง้เท้ำและมอืของผมจกิเกรง็ลง

กับผืนผ้ำห่มที่คลุมเตียง บิดส่ำยไปมำตำมจังหวะรุกไล่ของคนเก่ง 

ลิน้ร้อนลำกผ่ำนทกุแขนงเส้นเลือดทีโ่ถมพรเูตม็หลอดเลอืดจนแกน

กำยตั้งชันสู้สำยตำ ผมหลับตำพริ้มไม่อยำกจะมองหน้ำเพื่อนสุด

หล่อ สำยตำของมันท�ำใจผมสั่นและสูบฉีดแรงเกินไป

“อื้อออ!”

ผมกดัรมิฝีปำกตวัเองแน่นอย่ำงข่มอำรมณ์ เผลอจิกฝ่ำมอืลง

กับกลุ่มผมสีเข้มของคิง ตอนนี้ผมเหมือนลูกโป่งบรรจุน�้ำที่เต่งจวน

จะระเบิด มันเร่งจังหวะและดูดดึงจนผมแทบคุมอำรมณ์ไว้ไม่อยู่

“อะ...ออกไป! จะแตกแล้ว”

ผมไม่อยำกให้แตกคำปำกของมนัหรอกครบั แต่ดูแล้วเหมอืน

ว่ำมันจะไม่ยอมถอยออกไปเลย ผมต้องกระชำกศีรษะของมันออก

มำแรงๆ มันนิ่วหน้ำน้อยๆ แล้วใช้มือเร่งเร้ำแทนจนสุดท้ำยผมก็

เกร็งกระตุกปล่อยน�้ำสีขุ่นให้ไหลทะลักออกมำเลอะต้นขำ

“แฮก...แฮก”

ผมหอบเหนื่อยน้อยๆ ยังคงกระตุกอยู่เบำๆ และรู้สึกง่วงงุน

ขึ้นมำทันที

“อ๊ะ!”
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ผมสะดุ้งทันทีที่ไอ้คนไม่ง่วงมันใช้มือปำดเอำน�้ำรักของผม

เคลอืบคลึงรอบช่องทำงด้ำนหลงัและล้วงนิว้เข้ำไปขยำยช่องทำงจน

ผมเผลอกระตุกตอบรับสัมผัสจำกมือของมัน

“อื้อ!”

มนัล้มตวัลงกอดผมจำกด้ำนหลงั ใช้รมิฝีปำกและจมกูโด่งซกุ

ไซร้ซอกคอขำวของผมอย่ำงรกัใคร่ มือทีช้่อนตวัผมรัง้ให้เรำแนบชดิ

กันส่วนมืออีกข้ำงก็ยังคงท�ำหน้ำที่ผ่อนคลำยช่องทำงด้ำนหลังเพื่อ

ไม่ให้ผมเจ็บ

“อ๊ะ!...เจ็บ!!!”

ผมจิกเล็บลงบนท่อนแขนแกร่งที่โอบรัดตัวผมเมื่อของแข็งที่

เคยอ่อนนุ่มค่อยๆ ดันเข้ำมำแทนที่นิ้ว แต่มันก็ค่อยๆ ดันเข้ำมำที

ละน้อยเพื่อให้ผมได้คุ้นชิน พร้อมกับโลมเลียใบหูจนผมรู้สึกเคล้ิม

เสียวมำกกว่ำจะรู้สึกเจ็บ

เก่งฉิบหำย!

“อ๊ำำำ”

มอืใหญ่บบีคลงึเคล้นสะโพกของผมจนมนัสำมำรถสอดเข้ำมำ

ได้จนสุดแกน ก่อนจะหยุดเพื่อให้ผมหำยเจ็บและผ่อนคลำย

“ควีน...”

เสียงทุ้มนุ่มพูดใกล้ๆ หู ผมหลับตำพริ้มกัดปำกด้วยควำม

เสยีวซ่ำนเม่ือมันเริม่ขยบัตัวพลิกให้ผมนอนคว�ำ่โดยทีม่นัทำบทบัอยู่

ด้ำนบน มนักอดผมเอำไว้แน่นแล้วก้มหน้ำมำคลอเคลยีแถวๆ แก้ม

ผม ขยับสะโพกของมันเข้ำออกช้ำๆ อย่ำงไม่รีบเร่ง

“อื้อ...หืม?”

มนัขบเม้มติง่หผูมเล่นและเริม่ออกแรงกระแทกมำกข้ึนจนผม

กเ็ริม่รูส้กึเสยีวท้องน้อยไปด้วย มันเป็นควำมรูส้กึหนกัๆ แน่นๆ ของ
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ช่วงล่ำงปนกับควำมฟินบำงอย่ำงที่ผมเองก็อธิบำยไม่ถูก...ผมรู้แค่

ว่ำมันดี ดีจนไม่อยำกให้เวลำผ่ำนไป

“กูรักมึงนะ...รักมำตลอด”

ผมเหลือบตำข้ึนมองมันที่มองตรงมำยังผม สำยตำของมัน

หนักแน่น มันเป็นแบบนี้ทุกครั้งที่พูดกับผม ควำมรู้สึกและสำยตำ

ของมนัไม่เคยเปลีย่นไปเลยต้ังแต่ทีรู่จ้กักนัมำ มนัเป็นคนพดูน้อยแต่

ควำมรู้สกึและกำรแสดงออกว่ำรกัของมนัชดัเจนส�ำหรบัผมเสมอ คง

มีแต่ผมเองที่ปฏิเสธมันมำตลอด...หนีมันมำตลอด

ตอนนี้จะถึงเวลำแล้วรึยัง

“อืมมม รู้แล้ววว”

ผมแก้เขนิโดยกำรก้มหน้ำตวัเองลงกบัหมอนนุ่มน่ิม จะมำคยุ

อะไรตอนนี้โว้ยยย และเหมือนคู่สนทนำจะไม่ยอมหยุดง่ำยๆ เมื่อ

มันหยุดขยับสะโพกแล้วดึงเสื้อเชิ้ตของผมออกไปให้พ้นตัว ก่อนจะ

ก้มลงมำพ่นลมหำยใจร้อนลงหลังท้ำยทอยจนผมรู้สึกขนลุกซู่ มัน

พรมจูบคลอเคลียอยู่ตรงบริเวณที่มันรู้ดีว่ำผมจะจั๊กจี้ แต่ที่ท�ำให้ผม

อำรมณ์ค้ำงเนี่ยสิ มันน่ำโมโห!

“คิงงง...อย่ำแกล้งงง”

ผมขยับสะโพกสวนกลับไปแล้วหันมองมันค้อนๆ จะท�ำก็

ท�ำให้เสร็จสิโว้ยยย ลีลำเยอะจริง!

“ตอบก่อน”

“ตอบอะไร”

บิดตัวเพื่อหันไปถำมคนปัญหำเยอะที่ฉีกยิ้มมุมปำกมองผม

อย่ำงมีควำมสุข ผมเองก็หลุบตำไม่อยำกมองมันตรงๆ เลยลูบไล้

หน้ำท้องที่แน่นด้วยกล้ำมเนื้อของมัน

“กูรักมึง...”
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มนัพดูขึน้อกีครัง้ ผมรูว่้ำมนัก�ำลงัจะแสดงว่ำนีค่อืกำรสำรภำพ

รักของมัน และมันเองก็คงอยำกรู้ว่ำผมจะคิดยังไงเมื่อมันยอม

แสดงออกด้วยค�ำพูดแบบนี้

“อือ”

พลั่ก!

ผมกลั้นยิ้มจนแก้มตึงแล้วผลักตัวมันออกก่อนจะเป็นคนเริ่ม

บ้ำง ก้ำวขึ้นคร่อมทับตักมันแล้วดันเอำท่อนเอ็นของมันกลับเข้ำไป

ช้ำๆ จนสุด

“...”

คนข้ำงล่ำงที่มองมำยิ้มๆ แล้วเคล้นคลึงสะโพกของผมอย่ำง

มนัมอื ผมเองกค่็อยๆ ขยบัช้ำๆ ข้ึนลงแล้วจ้องหน้ำคนหล่อกลบัไป

เช่นกัน

“ตอบหน่อยสิ...บอกรักไปแล้วนะ”

ผมส่ำยศรีษะน้อยๆ แล้วก้มตวัลงไปบดจบูลงกบัรมิฝีปำกของ

คนใต้ร่ำงแบบดูดดื่มจนมันเผลอกอดรัดผมแน่น แถมยังเด้งสะโพก

สวนขึ้นมำแรงๆ จนผมรู้สึกเจ็บปนเสียวอย่ำงห้ำมไม่ได้

“อื้อออ”

ผมครำงในล�ำคอแล้วถอนริมฝีปำกออกมองคนหล่อที่หน้ำ

แดงอยู่ข้ำงใต้อย่ำงข�ำๆ มันต้องแอบนอยด์ผมแน่เลยที่สำรภำพรัก

แล้วผมเฉไฉใส่ มันเลยมำลงกับช่องทำงด้ำนหลังของผมแบบน้ี! 

เดี๋ยวเหอะ

“ก็...ยอมขนำดนี้แล้ว...ต้องถำมอีกเหรอ”

ผมพูดหอบๆ เมื่อมันใช้สองแขนสอดช้อนใต้เข่ำของผมแล้ว

ยกตัวผมข้ึนลงสวนกับสะโพกมันหนักๆ ใบหน้ำของมันตอนน้ีดูมี

เสน่ห์และน่ำมองจนผมบงัคบัตวัเองให้หำยหน้ำร้อนไม่ได้เลย มงึจะ
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หล่อไปไหนเนี่ย

“เป็น...เป็นของกู”

มันพูดแล้วชันตัวเองขึ้น ผลักผมลงนอนรำบกับพ้ืน หอบ 

น้อยๆ แล้วซอยสะโพกอัดเข้ำมำแรงๆ จนผมบิดเร่ำอย่ำงสะท้ำน 

รู้สึกเสียวท้องน้อยจนแทบพูดไม่เป็นภำษำ

“อื้อออ สะ...เสียว จะ…ใจเย็น”

ผมตบต้นแขนมันแรงๆ เมื่อมันขยับตัวไม่ย้ังจนเอวผมก็

เหมอืนจะทนไม่ไหว บดิสะโพกไปมำส่ำยหน้ำอ้อนวอนให้มนัรบีจบ

ควำมเสียวสะท้ำนนี้ซะ

“แฮก...เป็นของ...กู”

มันพูดย�้ำอีกครั้งปนเสียงหอบอย่ำงเซ็กซี่ และไม่ทันที่ผมจะ

ได้ตอบอะไร น�้ำสีขุ่นก็พุ่งอำบท่วมหน้ำท้องมัดกล้ำมของคิง

“อ๊ำำำ”

พั่บ! พั่บ! พั่บ!

มนักระแทกเข้ำมำนบัครัง้ไม่ถ้วนจนควำมรูสึ้กอุน่ร้อนภำยใน

บ่งบอกว่ำคนตรงหน้ำได้ถึงสรวงสวรรค์แล้ว

ฟุบ!

คิงฟุบตัวลงทำบทับกำยผมแล้วกอดไว้แน่น มันจูบผมซ�้ำๆ 

และหอมแก้มจนผมกลัวว่ำผมจะช�้ำไปซะก่อน

“กูรักมึงนะแมคควีน”

จุ๊บ!

มันพูดอีกครั้งก่อนจะก้มหน้ำลงประทับริมฝีปำกลงบนหน้ำ

ผำกของผม ผมเองก็กอดตอบมันเช่นกัน

“อืม...”

ผมไม่รูจ้ะพดูอะไร เพรำะมนัเพลยีจนไม่อยำกจะขยับตวัใดๆ 
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ทัง้สิน้ คงิขยับตัวนดิหน่อยเพือ่จะลงจำกเตยีง ผมปรอืตำมองมนัว่ำ

มันจะท�ำอะไรอีก คือมึงไม่เหนื่อย?

พรึ่บ!

“เฮ้ย”

ผมเกร็งตัวนิดหน่อยเมื่อมันยกตัวผมขึ้นพำดบ่ำแล้วมุ่งหน้ำ

ไปทำงห้องน�้ำ

“อำบน�้ำก่อน จะได้นอนสบำยตัว”

ซ่ำำำ

ผมถูกวำงลงในอ่ำงจำกุชชี่ที่เปิดน�้ำจนเต็มอ่ำง คิงออกไป

นอกห้องน�้ำสักพักก็เดินกลับมำ

“ไปไหนมำ ไม่อำบด้วยกัน?”

ผมถำมไปงั้นพลำงวักน�้ำตีฟองเล่น ส่วนคนตัวสูงก็ก้ำวลงมำ

ในอ่ำงแล้วดึงตัวผมเข้ำไปอยู่ในอ้อมแขนของมันเหมือนทุกครั้งที่

อำบน�ำ้ด้วยกนั มนัค่อยๆ ใช้สบูล่บูไล้ตวัผมเพือ่ช่วยท�ำควำมสะอำด

ให้

“โทร.ตำมแม่บ้ำนให้มำเปลี่ยนผ้ำปูที่นอน”

“หำำำ!?”

ผมหันไปมองหน้ำมันอึ้งๆ มึงโทร.ตำมแม่บ้ำนมำดูซำก

สมรภูมิระหว่ำงกูกับมึงเนี่ยนะ! แม่บ้ำนเขำคงจะรู้แหละว่ำกูกับมึง

เพิ่งจะฟันดำบกันเลือดสำดมำน่ะ!

“อืม”

มันก้มหน้ำลงหอมแก้มผมอีกครั้งจำกด้ำนหลัง ผมก็ถอยหนี

มันที่เริ่มจะลวนลำมผมอีกแล้ว

“พอเลย! รอบเดียวพอ กูเหนื่อย”

“หึ!”
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มันท�ำเสียงขึ้นจมูกแบบนี้ไม่น่ำไว้ใจครับ ไอ้คนดื้อเงียบนี่น่ำ

ดีดปำกให้แตกซะจริงๆ หมั่นไส้โว้ย!

“นี่”

“หืม?”

ดูเหมือนวันนี้มันมีอะไรพูดหรือถำมผมเยอะจริง ส่วนผมก็

เอำแต่เขินพูดไม่ออก ใบ้แดกอยู่นั่นละ ร�ำคำญตัวเองจริงๆ ต้องมำ

เขินเพื่อนเก่ำเพื่อนแก่แบบไอ้คิงเนี่ย

“หนีกันมั้ย”

“หืม? มึงจะหนีไปไหน!”

ผมหนัไปถำมมันงงๆ นีมึ่งได้กปุู๊บ มึงกะพำกูหนีเลยเหรอ ไม่

ได้นะโว้ย! มึงต้องไปขอขมำคุณหญิงกับท่ำนนำยพลซะก่อน! ห้ำม

วิวำห์เหำะ!...เอ๊ะ! เดี๋ยวนะ ผมไม่ได้ตกลงคบกับมันซะหน่อย มันก็

ไม่ได้ขอนี่นำ

“มึงไม่รู้หรอกว่ำกูรอเวลำแบบนี้มำนำนแค่ไหน...กูคิดเอำไว้

บ่อยๆ ว่ำถ้ำวนันงึมโีอกำสทีเ่รำได้คบกนั กอูยำกใช้ชวีติกบัมงึ อยำก

พำไปเที่ยว อยำกพำไปกินนู่นนี่...กูคิดไว้ตั้งเยอะ”

ผมเผลอฉีกยิ้มโดยไม่รู้ตัว รู้อีกทีแก้มมันก็ตึงๆ จนแทบจะ

แตกซะแล้ว ท�ำไมน่ำรัก!

“เดี๋ยวนะครับคุณรำเชนทร์...”

“...”

“เรำคบกันตอนไหนมิทรำบครับ!”

ผมพูดพลำงยิ้มล้อๆ อย่ำงหมั่นไส้ไอ้ขี้ตู่ ฮ่ำๆๆ มำโมเมว่ำ

เป็นแฟนผม น่ำหมั่นไส้จริงๆ เลย

“ควีน”

“หืม?”
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ผมเล่นฟองในมอืทีม่นัเริม่ฟฟู่องจนป้ันเล่นได้ โดยไม่รูต้วัเลย

ว่ำเจ้ำแวมไพร์ตัวร้ำยมันได้ขยับตัวประชิดติดประตูหลังแค่ไหน

“พูดแบบนี้...แปลว่ำพรุ่งนี้ไม่อยำกไปท�ำงำนใช่มั้ย”

“ฮะ!?”

และไม่ทันที่ผมจะได้ตั้งตัวใดๆ ทั้งสิ้น ไอ้คิงก็ลูบไล้ลวนลำม

สะโพกของผมอีกครั้ง มันฝั ่งหน้ำลงกับซอกคอของผมอย่ำง

หลงใหล...และนีเ่ป็นครัง้แรกทีผ่มอยำกจะตบปำกตวัเองแรงๆ อย่ำ

ปำกดีกับคุณแฟน เพรำะมันจะไม่เมตตำผมแน่นอน!



~ King and Queen เรื่องของผมกับผู้ชายชื่อคิง ~

- 12 -

[King’s part]

ผมเหลอืบมองคนน่ำรกัข้ำงตัวทีน่ัง่ฮมัเพลงเปิดกระจกให้ลม

พัดผ่ำนเส้นผมสีอ่อนที่สะท้อนแสงแดดยำมเช้ำ โดยมีผมท�ำหน้ำที่

เป็นสำรถีจ�ำเป็น

ตอนนีผ้มพำคณุแฟนหมำดๆ ทีผ่มตัง้สถำนะให้มนัเรยีบร้อย

ไม่ว่ำมนัจะยอมหรอืไม่ยอมกต็ำม...กผ็มเข้ำใจไปแบบน้ันแล้วน่ี เรำ

ก�ำลังขับรถเลียบชำยหำดเพื่อไปยังหำดส่วนตัวที่คุณพ่อคุณแม่ได้

ซ้ือทิ้งไว้แล้วปล่อยให้คนช่วยดูแล และแน่นอนว่ำผมมีเหล่ำบอดี้-

กำร์ดที่ติดตำมผมทั้งห้ำคนขับรถอีกคันตำมมำคอยดูแลเช่นกัน

“หิว”

หมอแมคควนีหนัหน้ำออกจำกววิทะเลมำพูดเชงิบ่นๆ ให้ผม

ฟัง และคิดว่ำนี่คือค�ำสั่งว่ำให้รีบหำร้ำนข้ำวให้มันด่วนๆ ก่อนที่มัน

จะโมโหหิวแล้วท�ำอะไรเพี้ยนๆ อีก

“อยำกกินแบบไหน!”
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ผมถำมมันพลำงเลี้ยวรถเข้ำตัวเมืองเพื่อหำร้ำนอำหำรที่คิด

ว่ำดูดีและอร่อย ผมรบีลกัพำตัวมนัโดดงำนนัง่เครือ่งบนิมำตัง้แต่เช้ำ

ตรู่แล้วละครบั มนัไม่รูตั้วหรอกเพรำะมันหลบัลกึมำกๆ คงจะเพลยี

จริงๆ นั่นแหละ

เมื่อวำนที่ชวนควีนมำทำนข้ำวที่บริษัทก็ไม่ได้คำดหวังอะไร

มำกหรอก กเ็พรำะว่ำช่วงนีท้ีบ่รษิทัมเีรือ่งวุน่ๆ มำกจรงิๆ มกีำรโกง

เงนิและขำยข้อมลูให้บรษิทัคูแ่ข่งอยูเ่รือ่ยๆ จนผมรวบรวมหลกัฐำน

ทีค่่อยๆ สะสมอย่ำงใจเยน็เป็นเวลำเกอืบๆ ปีเพ่ือมดัตวัและเอำผดิ

คนเหล่ำนัน้ไม่ให้หลดุในชัน้ศำล เลยท�ำให้ต�ำแหน่งใหญ่ๆ และเจ้ำ-

หน้ำท่ีพนกังำนทีร่่วมกนัโกงถกูไล่ออกและว่ำงกนัไปหลำยต�ำแหน่ง 

คนที่เหลือเลยต้องท�ำงำนกันมำกขึ้นอีก แน่นอนว่ำต�ำแหน่งใหญ่ๆ 

ท่ีร่วมกันโกงก็คือต�ำแหน่งในบอร์ดบริหำรที่แอบสนับสนุนคุณอำ 

ภวัตให้ขึ้นมำเป็นประธำนบริษัทแทนผม ซึ่งคุณอำเองก็บอกกับ 

ผมเสมอว่ำไม่เคยคดิทีจ่ะขึน้มำเลย แต่กน่ั็นละครบั...คนเรำมนัไว้ใจ

ใครไม่ได้แม้แต่ตัวเรำเอง

ส่วนแมคควีนที่ผมไม่ได้เจอมำหลำยวัน ผมก็รีบจัดกำรโทร.

ให้มันมำทำนข้ำวที่เพนท์เฮำส์ ผมหวังแค่จะได้เห็นหน้ำมันแค่นั้น

จริงๆ แต่ก็ไม่คิดว่ำมันเองก็คิดถึงผมเหมือนกัน ตอนแรกผมก็คิด

วำงแผนไว้มำกมำยเพื่อจะให้มันตกเป็นของผม และผมรู้ดีว่ำคน

อย่ำงแมคควีน ถ้ำบังคับหรือข่มขืนมันไปมันยิ่งจะต่อต้ำนและถอย

ห่ำงออกไป ทำงเดียวที่จะท�ำให้มันยอมรับในควำมรู้สึกของมันที่มี

ต่อผม นัน่กค็อืกำรท�ำให้มันรูสึ้ก...ท�ำให้มันเป็นคนเริม่เข้ำหำผมเอง

ซะ โดยกำรเมินมันก่อน และก็เป็นไปตำมคำด...มันไม่พอใจเลยสัก

นิดที่ผมท�ำท่ำทีเฉยชำกับมัน

“อยำกกินกุ้ง”
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คนน่ำรกัท�ำตำโตเป็นประกำยจนผมอดใจไม่ไหว อยำกจบัมนั

มำฟัดแก้มให้หำยมันเข้ียว ถ้ำจะให้ผมลิสต์รำยกำรสิง่ท่ีผมอยำกท�ำ

กับแมคควีน ผมคำดว่ำเงินค่ำกระดำษและปำกกำคงเอำไปซื้อ

คฤหำสน์ได้สักสำมหลังน่ะครับ

“อยำกกินสดๆ มั้ย”

หันไปถำมคุณหมอยอดนักชิมอย่ำงเหน่ียวน�ำให้มันรู้สึกหิว

มำกขึ้นไปอีก ดูตำโตๆ กับแก้มป่องๆ นั่นสิครับ! ท�ำไมแฟนผมมัน

น่ำรักได้ขนำดนี้! ไม่ไปละกินข้ำว จะกินมันนี่ละครับ! น่ำรักฉิบหำย

“เฮ้ยยย อยำกกกกกก”

มนัว่ำแล้วเข้ำมำออดอ้อนเล่นกบัแขนของผม เออ...ถ้ำมงึยัง

จะเข้ำใกล้แบบนี้ กูว่ำคงไม่ได้ไปแล้วละร้ำนอำหำรเนี่ย ย่ิงนึกถึง

เหตุกำรณ์เมื่อคืนยิ่งท�ำเอำผมรู้สึกคับแน่นตรงเป้ำกำงเกง...ไอ้ควีน

อันตรำยฉิบหำย

“ถ้ำอยำกได้สดๆ งั้นมึงคงต้องออกทะเลไปหำกุ้งกับกูแล้ว

ละ...กว่ำจะได้กินก็คงเช้ำหน่อยนะ เช้ำของอีกวัน”

ผมพูดยิ้มๆ อย่ำงอยำกจะแกล้งให้ฝันมันสลำยไป ฮ่ำๆๆ ก็

มันคงจะหิวมำกเลยละสิตอนนี้ ใครมันจะบ้ำออกไปหำกุ้งเองวะ

“เฮ้ย! เรำออกไปหำปลำหำกุ้งกลำงทะเลได้เหรอ!”

เอ่อ...อย่ำบอกนะว่ำมึงจะเอำจริง? ช่วยท�ำตัวว่ำง่ำยน่ำรัก

หรืออะไรๆ ที่เมียคนอื่นเขำท�ำกันบ้ำงเฮอะ! กูละเหนื่อยกับควำม

คิดแต่ละอย่ำงของมึงจริงๆ 

“ไม่หิว?”

หน้ำผมก็นิ่งไปงั้น ปำกก็พูดน้อยไปงี้ แต่ควำมรู้สึกข้ำงในนี่

ส.ิ..ผมรูส้กึร้อนรนรบีหำร้ำนข้ำวทีน่่ำจะพอกนิได้เพ่ือให้ไอ้ตวัควำม

คิดแปลกๆ ได้มีอำหำรตกถึงท้อง เผื่อว่ำมันจะอิ่มและล้มเลิกกำร
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ออกไปหำปลำอะไรของมันนั่นซะ

“หวิด ิแต่กก็นิข้ำวร้ำนนีไ้ปก่อนไง แล้วคนืนีเ้รำไปออกหำปลำ

กัน!”

มนัพดูซะเสยีงร่ำเรงิจนผมไม่กล้ำจะขดัใจเลยทเีดยีว ผมขมวด

คิว้นดิหน่อยอย่ำงคดิหนกั คอืผมวำงแผนแค่จะพำมนัมำเดนิรมิหำด

ผ่อนคลำย นั่งร้ำนกำแฟ ถ่ำยรูปสวยๆ หรือเดินถนนคนเดินอะไร

ท�ำนองนั้น มันคือกิจกรรมที่คู่รักหรือใครๆ เขำก็ท�ำกันรึเปล่ำ นี่ไม่

เคยคดิภำพตวัเองไปออกเดทโดยแต่งคอสเพลย์เป็นชำวประมงเลย

นะครับ!

“อืม”

แต่ผมจะเถยีงอะไรมนัได้ล่ะครบั กท็�ำได้แค่เออออตำมมนัไป 

เกิดขัดใจอะไรมันเดี๋ยวมันจะงอนแล้วไม่ยอมให้ผมเข้ำใกล้อีก 

ท�ำกรรมอะไรมำนะกู ดันไปหลงรักไอ้ตัวกวนใจกวนตีนนี่ได้

“โหยยย มึงน่ำร้ำกกก”

ฟอดดด

ว่ำจบไอ้หมอควนีกค็ว้ำผมไปหอมแก้มอย่ำงรนุแรงจนรูสึ้กได้

ว่ำเนื้อแก้มของผมต้องแอบติดจมูกโด่งของคนข้ำงๆ ไปด้วยแน่ๆ 

...ก็ถ้ำตำมใจมันแล้วมันท�ำตัวน่ำรักแบบน้ีกับผม...โอเค! กู

ยอมแต่งคอสเพลย์เป็นชำวประมงเป็นเพื่อนมึงเลยควีน!

…

..

. 

“ที่ร้ำกกก เร็วเร้ววว”

หึ! ทีแบบนี้ละมำเรียกกูที่รงที่รัก น่ำจับมันลำกขึ้นเตียงและ

สั่งสอนให้มันรู้จักเป็นแม่บ้ำนอยู่นิ่งๆ เงียบๆ เอำใจสำมีซะจริงๆ 
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ก็ไอ้ควีนน่ะสิครับ! ไม่รู้ว่ำมันดีดอะไรนักหนำ หลังจำกทำน

ข้ำวเช้ำเกอืบเทีย่งเสรจ็พอถงึบ้ำนพกัแทนทีผ่มจะได้นอนพกัผ่อนให้

คุ้มกับวันหยุดที่ผมลำงำนมำ (ขอนอนดีกว่ำ เพรำะเซ็งที่ไอ้ควีนไม่

ยอมโรแมนติกตำมแผนของผม) ไอ้ตัวกวนใจน่ีก็ลำกผมให้ไปเดิน

เล่นริมหำดและนั่งเฝ้ำมันก่อกองทรำย อัพเฟซบุ๊ก อัพไอจี เล่นน�้ำ 

คยุกบัหอย คยุกับสำยลมและแสงแดด คอืผมท�ำแค่น่ังมองมนัวิง่ไป

วิง่มำทัว่หำดนัน่ละครบั จะทิง้มนัแล้วไปนอนกก็ลวัมนัจะน้อยใจและ

ถึงจะเป็นหำดส่วนตัวแต่ชีวิตผมช่วงนี้ก็ยังคงไม่ปลอดภัย ผมไม่

อยำกทิ้งแมคควีนไว้คนเดียว ถึงจะมีบอดี้กำร์ดก็ตำม

ตอนนี้เวลำเกือบๆ ห้ำโมงเย็นแล้วละครับ ไอ้คุณหมอมันวิ่ง

ร่ำเริงขึ้นไปรอบนเรือประมงโน่นแล้ว มีผมและเหล่ำพี่ๆ บอดี้กำร์ด

ที่หอบหิ้วของกินและอีกบลำๆ ของปิกนิกที่ไอ้ควีนมันสั่งให้ไปหำ

ซือ้มำ โดยเรอืประมงนีเ้ป็นเรอืค่อนข้ำงใหญ่เลยครบั เรำจะออกเรอื

กันประมำณเกือบๆ หกโมงแล้วแล่นเรือออกไปไกลจำกชำยฝั่งอีก

ประมำณหนึ่งชั่วโมง กลับมำถึงฝั่งอีกทีก็ประมำณเที่ยงคืน

“จะออกไปแตะขอบฟ้ำำำำำำ!~”

ผมมองคนที่ผลักผมลงไปในหลุมรักของมันด้วยสำยตำ

เอือมๆ ชุดเสื้อยืดตัวใหญ่ๆ กับกำงเกงเลสำมส่วนที่มันใส่ท�ำให้ตัว

มันดูโปร่งบำงขึ้นและดูเซอร์ขึ้นไปอีกสเต็ป ยิ่งท่ำทำงเหมือนพี่ตูน

เกรดจีนแดงนี่ยิ่งท�ำให้มันน่ำโดนถีบลงเรือมำกขึ้นไปอีก ผมถอน

หำยใจครั้งที่ล้ำน กูรักมันเข้ำไปได้ไงเนี่ย! ผมวำงสัมภำระทุกอย่ำง

ไว้ตรงดำดฟ้ำเรือที่มีไอ้หมอศัลย์ยืนเป็นแม่ย่ำนำงอยู่ตรงหน้ำ ผม

ทิ้งตัวนั่งลงแล้วมองพระอำทิตย์ที่ใกล้จะตกดินลงไปทุกที...ถ้ำหยุด

เวลำแสนเรียบง่ำยแบบนี้ไว้ได้นำนๆ ก็คงดี

แหมะ
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คนตวัขำวล้มตวัลงนัง่ข้ำงๆ กนัแล้วมองไปยงัจดุปลำยสำยตำ

ตรงเส้นขอบฟ้ำทีแ่สงสีทองก�ำลังจะลับหำยไปในทะเล ควำมรูส้กึอุน่

ร้อนตรงฝ่ำมือท�ำให้ผมหันไปมองเสี้ยวหน้ำแสนคุ้นเคยที่เรียกรอย

ยิ้มจำกผมได้ทุกครั้ง

“ขอบคุณ”

“หืม?”

ผมยกัคิว้อย่ำงสงสยัว่ำคณุหมออยำกจะขอบคณุอะไรผม มอื

ขำวนิ่มๆ ที่ช่วยชีวิตใครต่อใครมำมำกมำยของแมคควีนกุมกระชับ

มือหนำของผมแน่นขึ้น ก่อนที่มันจะหันมำมองหน้ำผมชัดๆ แล้ว

ฉีกยิ้มสดใสเป็นตัวแทนของพระอำทิตย์ในยำมค�่ำคืน

“...ขอบคุณที่พำกูมำ”

“...”

“...ขอบคุณที่เข้ำมำในชีวิตกู”

“...”

แมคควีนกระชับมือให้แน่นข้ึนแล้วไม่หลบตำผมไปไหน มัน

เป็นคนหล่อน่ำรกัและมีเสน่ห์ชนดิทีใ่ครกห็ลงรกัมนัได้ง่ำยๆ (ขนำด

เจ้ำของเรือมันยังไปตีสนิทกับเขำจนได้ออกเรือมำด้วยนี่ละครับ)

“...ขอบคุณที่รอกู ขอบคุณที่อดทนจนถึงตอนนี้...ที่เรำได้คบ

กัน”

“...”

พอพดูจบกเ็หมอืนว่ำตัวคนพดูเองนัน่ละทีม่นัย้ิมเขนิจนหไูหม้

หน้ำไหม้ไปหมดแล้ว ตอนนีม้นัเลยเอำแต่ก้มหน้ำงดุๆ จนคำงแทบ

ชิดอก ผมเลยคว้ำไหล่มันมำโอบเอำไว้แล้วให้มันมุดหน้ำลงกับอก

ผมแทน

“ไม่ต้องขอบคุณหรอก”
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“หืม?”

คนน่ำรกัในอ้อมกอดส่งเสยีงสงสยัแต่กย็งัไม่ยอมเงยหน้ำมำ

คยุกนั ตอนนีพ้ระอำทติย์จมลงไปใต้น�ำ้ทะเลสคีรำมแล้ว แต่ยังคงมี

ล�ำแสงสีแดงที่แผ่ทั่วท้องฟ้ำจนกลำยเป็นสีชมพูสดใสน่ำมองเช่น

เดียวกับคนข้ำงๆ ที่ผมก้มลงไปกระซิบข้ำงหูมัน

“เพรำะกจูะเอำคนืมึงให้สำสมกบัทีมึ่งทรมำนจติใจกมูำสบิปี!”

ผมแกล้งพูดเสียงข่มขู่อย่ำงโรคจิตจนไอ้คนตัวเล็กกว่ำรีบเงย

หน้ำขึ้นมำแล้วผลักผมออกอย่ำงแรงจนผมเกือบหงำยหลังซะแล้ว

“เหี้ยยย ท�ำลำยบรรยำกำศกู!”

มันบ่นขมุบขมิบแล้วชันเข่ำขึ้นกอดก่อนจะทอดสำยตำมอง

ออกไปยังผืนน�้ำสีเข้มเบื้องหน้ำ

“ควีน...ที่ผ่ำนมำกูก็ไม่ได้ทุกข์ทรมำนอะไรนักหรอกนะ”

“...”

คนตำโตเหลือบมองผมอย่ำงบ่งบอกว่ำมันก�ำลังฟังอยู่

“กมูคีวำมสขุทีไ่ด้ชอบมงึ...ไม่รูส้ ิตัง้แต่วนัแรกทีไ่ด้เจอมงึ จู่ๆ  

มึงก็กลำยเป็นควำมสุขของกูไปซะแล้ว ไม่เห็นรู้ตัวเลย รู้อีกทีก็ไม่

เคยคิดกับมึงแค่เพื่อนได้เลย”

มันกะพริบตำปริบๆ แล้วอ้ำปำกหวออย่ำงอึ้งๆ จนผมต้อง

แกล้งเอำนิ้วจิ้มลิ้นมันให้ได้ส�ำลักเล่น

“แคก! นีม่งึอย่ำบอกนะว่ำแอบเอำกไูปคดิถึงตอนชกัว่ำวด้วย

น่ะ!?”

“= =^”

โอเค ผมยอมแพ้กับควำมคิดของมันจริงๆ ฮู้ววว กูชอบมัน

ไปได้ไงวะเนี่ยยย!

“...”
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“คิงงง ตอบกูก๊อนนน”

มนัรบีร้องเรยีกและดึงเส้ือยดืสีเทำพอดตีวัทีผ่มใส่อยู่ในขณะ

ที่ผมก�ำลังจะลุกเดินหนีมันไปหำของกินที่พี่บอดี้กำร์ดถือขึ้นเรือมำ

ด้วย ตอนนี้พวกพี่ๆ ไปนั่งเม้ำท์ตั้งวงเหล้ำกับพี่ๆ ชำวประมงแล้ว

ละครับ

“...”

“ตอบบบ”

“มึงไม่ต้องสนอดีตหรอก!”

ผมพูดเสียงเข้มขึ้นนิดหน่อยจนไอ้คนตำโตท�ำตำกลมๆ ใสๆ 

มองผมเหมือนเด็กโดนผู้ใหญ่ต�ำหนิ และแน่นอนครับ เห็นหน้ำมัน

แค่นีผ้มกใ็จอ่อนยวบทนัท ีกไูม่เคยใจแข็งกับมงึได้นำนเลยแมคควนี

“...”

“เพรำะต่อไปนี้กูไม่จ�ำเป็นต้องพึ่งตัวเองอีกแล้ว”

หึ! เพรำะกูมีมึงแล้วยังไงล่ะที่รัก!

ผมพูดพลำงส่งสำยตำเจ้ำเล่ห์ประกอบให้มันได้เข้ำใจ ก็

สำยตำแบบเดียวกับเมื่อคืนนั่นละครับ

ไอ้ควีนท�ำตำต่ีอย่ำงงุนงงสลับกับตำโตตกใจเมื่อมันเข้ำใจ

ควำมหมำยที่ผมก�ำลังจะสื่อ

“ไอ้คิง! ไอ้ชั่วววว”

ผมไม่ได้ยนืรอฟังค�ำสรรเสรญิจำกหมอปำกหมำนัน่หรอกครบั 

ผมเดินมำหำของกินแล้วเรียบร้อย

…

..

. 

“มึงดูววว หูวววววว ปลำโคตรเยอะะะ”
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ไอ้ควีนผู้อะเลิร์ทกระโดดโลดเต้นดึงเสื้อผมแล้วชี้ไปทำงอวน

ที่ถูกลำกขึ้นเรือมำหลังจำกที่พี่ๆ โยนลงไปได้สักพัก ก่อนที่ควีนจะ

วิ่งไปยืนดูปลำใกล้ๆ ตอนนี้เวลำเกือบๆ สี่ทุ่มแล้วละครับ ดีที่วันนี้

คลืน่ไม่สูงมำกและไม่มฝีน แต่ลมกแ็รงพอให้ได้หนำวสัน่อยูด่ ีจะห่วง

ก็ไอ้คนตัวบำงที่วิ่งเล่นไปมำไม่เหนื่อยนั่นละครับ เสื้อก็บำงแล้วยัง

ชอบเดินไปเดินมำตำกลมอีก

“ควีน ใส่เสื้อ”

ผมยื่นเสื้อกันหนำวที่พกติดตัวมำด้วยให้ไอ้คุณหมอ แต่มันก็

ไม่สนใจครับ ยังคงก้มๆ เงยๆ จิ้มปลำทูแล้วพูดคุยกับพี่ชำวประมง

อย่ำงคนขี้สงสัย

“ควีน”

ผมพูดเสียงต�่ำๆ แต่ไอ้คุณหมอก็ยังไม่สนใจ เหมือนเมื่อกี้

คล้ำยว่ำผมจะได้ยนิเสยีงขึน้จมกูนดิๆ ของมนัด้วย อย่ำบอกว่ำเป็น

หวัดแล้ว?

“พี่ครับ แล้วอย่ำงงี้เคยมีช่วงที่มำแล้วไม่ได้ปลำมั้ยครับ”

มนัยงัคงหนัไปคยุกบัพีช่ำวประมงทีเ่ริม่คดัแยกปลำลงถังแล้ว 

ผมแอบเห็นว่ำมันสูดน�้ำมูกด้วยนะ เห็นมั้ยล่ะ! เป็นหวัดจนได้สิน่ำ!

หมับ! พรึ่บ!

ผมดึงตัวมันลุกขึ้นแล้วจับใส่เสื้อกันหนำวคลุมฮู้ดไว้บนหัว

แถมด้วยผูกเชอืกรดัใต้คำงให้มนัเรยีบร้อยโดยทีม่นัไม่ทนัได้ทกัท้วง

อะไรหรอกครับ

“ฮ่ำๆๆ พวกน้องนี่ดูแลกันดีเหมือนผัวเมียเลยนิ!”

พีเ่จ้ำของเรอืพดูขึน้ด้วยส�ำเนยีงท้องถิน่แล้วหวัเรำะอย่ำงใจดี 

คนใต้ใจดีครับ ผมก็เห็นว่ำทุกคนก็ยิ้มกันหมดนะ จะมีก็แค่ไอ้หมอ

ป่วยนีล่ะทีท่�ำปำกเชดิขึน้จมกูอย่ำงงอนๆ ผมอยู่ท่ีท�ำตวัห่วงเหมอืน
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มันเป็นเด็กๆ แบบนี้

“ก็เมียผมมีคนเดียว ผมก็ต้องดูแลสิครับ”

ผมหันไปพูดหน้ำนิ่งๆ แต่ฉีกยิ้มมุมปำกตบท้ำยให้พี่เจ้ำของ

เรอืทีอ่ึง้ไปแล้วเรยีบร้อยกบัค�ำตอบของผม ส่วนไอ้เมยีกเ็ดนิกระแทก

ส้นเท้ำหนีไปหน้ำดำดฟ้ำเรือโน่นแล้วครับ

“จริงเหรอวะไอ้น้อง? พรั่นพรือนิ? โลกเรำสมัยนี้มันไปไกล

กันจังนิ เออๆ พี่เอำใจช่วยๆ”

แปะๆ 

แล้วพี่เจ้ำของเรือก็ตบบ่ำผมแปะๆ ก่อนจะเดินกลับไปช่วย

ลำกอวนที่โยนลงไปให้ขึ้นมำอีกครั้ง

“...”

คนตัวขำวหนีมำนั่งกอดเข่ำมองผืนน�้ำสะท้อนแสงดำวตรง

ดำดฟ้ำเรือโดยหันหลังให้ผม ซึ่งผมเองก็ทรุดตัวนั่งลงซ้อนหลังมัน

ก่อนจะดึงตัวคนดื้อให้มำอยู่ในอ้อมแขนโดยที่มันก็พยำยำมขัดขืน

สดุฤทธิ ์แต่ก็ต้ำนแรงคนออกก�ำลังกำยฟิตกล้ำมแบบผมไม่ได้หรอก 

ตอนนีม้นัตวัเยน็ไม่น้อยเลย กลบัไปต้องให้มนัอดัยำแล้วนอนพกัซะ

แล้ว! บอกให้ไปเดินเที่ยวในเมืองกับกูก็ไม่เชื่อเองนี่

“...งอนอะไรเนี่ย หืม?”

ผมถำมพลำงวำงคำงไว้บนศีรษะของมัน ดึงตัวมันให้แนบชิด

กับอกผมแล้วพยำยำมห่อตัวไม่ให้มันโดนลมทะเลเยอะเกินไป

“ไม่ได้งอน”

มันพูดห้วนๆ แล้วยังไม่ยอมให้ผมกอดมันดีๆ จนผมต้อง

รัดตัวมันแน่นแล้วอดไม่ได้ที่จะจูบขมับมันแรงๆ อย่ำงมันเขี้ยว จน

มันหันมำมองค้อนผมอีก

“กก็หู่วงกลัวมึงเป็นหวัด ไม่ได้ต้ังใจจะแสดงออกว่ำมงึเป็นเดก็
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นะควีน”

“...”

มนัเงยีบไป แปลว่ำผมเดำเรือ่งทีม่นังอนถูก แต่มนัก็ยอมโอน

อ่อนให้ผมกอดไว้โดยไม่ขัดขืนอีก ผมจึงกระชับตัวมันให้แน่นขึ้นอีก

“อย่ำงอนเลยนะ”

“อืม...”

ฟอดดด

ผมหอมแก้มมันอีกครั้งแล้ววำงคำงไว้ตรงบ่ำของมันจนแก้ม

เรำแนบกัน

“ตัวมึงนั่นละที่เย็น มำเอำเสื้อนี่ไปใส่เลย!”

มนัพดูพลำงพยำยำมจะถอดเสือ้จนผมต้องรบีรัง้มอืมนัไว้ ผม

ใส่กำงเกงผ้ำขำยำวสปอร์ตก็ไม่ค่อยหนำวขำหรอกครับ แต่ไอ้เสื้อ

ยืดนี่สิที่ท�ำให้หนำวอยู่หน่อยๆ 

“ไม่เอำอะ กอดมึงก็อุ่นดี”

“ตลกละ! มึงอะเอำไปใส่...แล้วค่อยกอดกูก็ได้...ก็อุ่นดี”

มันพูดเองแล้วเขินเองอีกครั้งจนผมยิ้มตำมแล้วยอมรับเอำ

เสือ้กนัหนำวตวัใหญ่มำห่มเรำทัง้คูเ่อำไว้แทน เป็นอกีครัง้ทีผ่มอยำก

ให้เวลำหยุดเดิน...อยำกมีแค่ผมกับมันแบบนี้ไปตลอด อยำกเก็บ

ควำมสุขของเรำเอำไว้แบบนี้ไปตลอด

“จะเบื่อมั้ยถ้ำกูจะพูดอีกรอบ”

“หืม?”

“กูรักมึงนะแมคควีน...ขอบคุณที่ยอมให้กูได้รัก”
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“...”

“...”

เคยรูส้กึอดึอดัเหมอืนถกูพ่อแม่จบัได้ว่ำมแีฟนครัง้แรกมัย้ครบั 

ตอนนี้ผมก�ำลังเผชิญกับสถำนกำรณ์นั้น

“สำรภำพมำเดี๋ยวนี้นะไอ้ควีน...มันคือเรื่องจริงใช่มั้ย”

“เอ่อ...”

“มึงกับไอ้คิง...คบกันแล้ว?”

“เอ่อ...”

“พวกมึงแอบไปจุ๊กกรู๊กันมำแล้วใช่มั้ย ที่ไปทะเลนี่คือมึงหนี

พวกกูไปเดทถูกมั้ย”

“เดี๋ยวนะ กู...”

“ท�ำไมมึงท�ำตัวแรดแบบนี้ล่ะเพื่อน มึงมันใจง่ำย! มึงมันคน

โลเล! ไอ้ปำกอย่ำงใจอย่ำง ชอบเขำแล้วท�ำเป็นเก๊ก ไอ้...”

“พอออ!!!”
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ผมแผดเสียงให้ไอ้หนุ่มผมยำวสุดเซอร์หน้ำสวยนำมว่ำโฟร์ท

ที่ด่ำผมปำวๆ เหมือนผมเผำร้ำน The Escape สุดที่รักของมันไป

ตอนนีพ้วกเรำมำรวมตวักนัอกีครัง้ทีร้่ำนเหล้ำสดุหรบูนชัน้ 33 

ของตึกสูง...ซ่ึงหำกขึ้นลิฟต์ส่วนตัวมำชั้น 34 ซึ่งเป็นชั้นบนสุดของ

ตกึ กจ็ะเป็นเพนท์เฮำส์ของมนันัน่เอง ไอ้โฟร์ทมนัอำศยัอยู่คนเดยีว

ครบัเพือ่เฝ้ำตกึนีท้ีค่รอบครวัมนัเป็นเจ้ำของ ส่วนคนอืน่ในครอบครวั

มันอย่ำงพี่ชำยทั้งสำมคนก็ไปอำศัยอยู ่ที่บ ้ำนหลังใหญ่แถบ

ชำนเมอืง...ครอบครวัไม่ได้ทิง้มนัหรอกครบั มนัสะเหล่ออนิดีท้ิง้พวก

เขำเอง

“ฮกึ! มงึขึน้เสยีงใส่ก.ู..ใช่ซี!้ มงึโตแล้วนี ่มงึก�ำลงัจะเป็นอกีคน

ที่ทิ้งกูไปมีผัว...”

พูดจบไอ้โฟร์ทก็เดินหนีเข้ำห้องเกมแล้วขังตัวเองไว้คนเดียว

เลยครับ มันคือห้องที่รวบรวมเครื่องเล่นเหมือนที่เห็นได้ตำมห้ำงฯ

ทีไ่อ้โฟร์ทมนัชอบเล่น เช่น ตูค้บีตุก๊ตำ เครือ่งชูต้บำส เครือ่งเล่นเกม

ขี่มอ’ไซค์ ขับรถ ยิงปืน และอีกบลำๆ เรียกได้ว่ำมันอยู่ได้ทั้งวันใน

ห้องนั้นนั่นละครับ

“ไอ้โฟร์ท!”

ผมท�ำได้แค่ตะโกนเรียกมันถึงแม้จะรู้ว่ำมันไม่ได้ยินก็ตำม 

ตอนนี้จึงเหลือแค่ ผม ไอ้คิง ไอ้ผู้พัน ไอ้นัทและสำมีในห้องโถงของ

เพนท์เฮำส์สดุหรนูี ่ส่วนสำเหตทุีท่�ำให้ผมกบัไอ้คงิต้องรบีมำมอบตวั

ต่อศำลก็คือ รูปของผมกับไอ้หล่อตอนสวีทกันที่ชำยหำดและร้ำน

อำหำรตอนไปทะเลปลิวว่อนในอินเทอร์เน็ตและกลำยเป็นกระแส

ข่ำวฉำวทันที เพรำะในที่สุดทุกคนก็ได้รู้สำเหตุที่คุณชำยรำเชนทร์ผู้

บริหำรบริษัทสื่อใหญ่ยักษ์ของประเทศนี้ยังไม่มีแฟนสักที...ก็เพรำะ

ว่ำมันเป็นเกย์ไงครับ! เล่นควงไอ้หนุ่มหน้ำหล่อสุดคูลแบบผมไป 
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สวีทริมหำดแบบนั้นน่ะ มองจำกดำวพลูโตยังรู้เลย

“สรุปคือยังไง คบกัน?”

ไอ้ผู้พันเต้นกอดอกแล้วยักคิ้วถำมนิ่งๆ ไอ้นี่ยิ่งโตยิ่งมำด

เหมือนพ่อกูจังโว้ย! เหมือนยิ่งกว่ำกูที่เป็นลูกแท้ๆ ซะอีก มึงลูกใคร

เนี่ย บอกมำ!

“เออ ตำมนั้น”

แล้วจะให้ผมปฏิเสธอะไรล่ะครับ ภำพมันก็ทนโท่ขนำดนั้น นี่

ไม่คิดมำก่อนว่ำชีวิตหมอผ่ำตัดแบบผม วันหน่ึงจะมีปำปำรัซซี่มำ

แอบถ่ำยรูปแบบนี้ด้วย ส่วนไอ้คู่กรณีมันก็ยังนั่งท�ำหน้ำนิ่งๆ อึนๆ 

อยู่เลยครับ ไม่เห็นว่ำมันจะดูทุกข์ร้อนอะไรเลยสักนิด

“เออ ก็ไม่เห็นจะผิดคำดตรงไหน ไอ้โฟร์ทจะเล่นใหญ่ท�ำไม

วะ”

ผูพ้นัว่ำจบกน็ัง่ลงกบัโซฟำแล้วกดมอืถือเล่นต่ออย่ำงไม่สนใจ

สิ่งใดๆ 

“มันคงเหงำถ้ำเพื่อนจะมีแฟนม้ัง...มึงก็รู้ว่ำมันจะครองตน

เป็นโสดตลอดกำล”

นทัเพ่ือนแสนน่ำรกัตัวเล็กตัวน้อยของผมพดูขึน้บ้ำง มนักจ็รงิ

แบบทีน่ทัพดู ถ้ำทัง้กลุม่มแีฟนกนัหมดแล้วเหลอืแค่ไอ้โฟร์ทคนเดยีว 

มนักค็งจะเหงำน่ำด ูกจ็ะให้ท�ำยงัไงได้ในเมือ่มนัสญัญำกบัตวัเองไว้

ว่ำจะไม่มีแฟน

“แล้วถ้ำพ่อมึงรู้จะเป็นอะไรมั้ย”

ไอ้ก้องหนุ่มตี๋สำมีน้องนัทถำมขึ้นบ้ำง จนท�ำให้ผมต้องย้อน

มำคิดอีกครั้ง...พ่อกูจะว่ำยังไงงั้นเหรอ

“ก็ไม่ว่ำอะไรไง...พ่อแม่เห็นกูกับไอ้คิงอยู่ด้วยกันบ่อย”

ยิง่ช่วงหลงัๆ นีย่ิง่บ่อยครบั ประหนึง่สำมภีรรยำ คณุหญงิกับ
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ท่ำนนำยพลเขำไม่ว่ำอะไรหรอก...ผมคิดว่ำคุณพ่อกับคุณแม่ดูออก

ว่ำไอ้คิงคิดอะไรกับผม (โง่ๆ แบบกูยังดูออกเลย) ถ้ำพวกท่ำนคิดจะ

ห้ำมหรือกีดกันก็คงไล่ไอ้คิงไปนำนแล้วครับ

“อืม แล้วใครมันจะตำมถ่ำยรูปพวกมึงวะ มันน่ำสนใจขนำด

นั้น?”

ไอ้ผู้พันเต้นพูดอีกครั้ง นั่นสิ! กูก็สงสัย คือมันก็ไม่ได้น่ำสนใจ

ขนำดจะมนีกัข่ำวมำตำมถ่ำยรปูหรอกครบั แต่ว่ำถ้ำมข่ีำวซบุซบิออก

ไปถงึรสนยิมทำงเพศของคณุคงิ กค็งจะส่งผลโดยตรงต่อภำพลกัษณ์

ของมนันัน่แหละครบั...ว่ำไปแล้วกน่็ำสงสำรมนันะครบั จะเป็นอะไร

แบบทีอ่ยำกเป็นกย็ำก จะแสดงอะไรออกไปก็ต้องคดิ...คนท่ีต้องอยู่

ท่ำมกลำงแสงไฟแบบมัน คงจะอึดอัดน่ำดู

“กกู�ำลังสงสยั...หรอืจะเป็นฝีมอืคนทีไ่ม่หวงัดกีบัมงึอยูร่เึปล่ำ”

ก้องหันไปคุยกับคุณคิงที่นั่งอยู่ข้ำงๆ ผม ในหัวมันก็คงก�ำลัง

ครุ่นคิดอยู่ไม่น้อย คนข้ำงกำยผมนี่มีคนประสงค์ร้ำยสักกี่มำกน้อย

กนั แล้วผมกบัเพือ่นๆ จะท�ำอะไรได้นอกจำกอยูข้่ำงมนัต่อไปเรือ่ยๆ 

แบบนี้

“...ไม่รู้”

คิงพูดนิ่งๆ แล้วหันมำมองสบตำผมก่อนจะกุมมือผมไว้ ผม

เองก็กระชับตอบเช่นกัน สำยตำของมันเต็มไปด้วยควำมกังวล ผม

เดำออกว่ำมันกลัวว่ำผมจะโดนผลกระทบไปด้วย...รู้จักกันมำนำน

พอจะเดำควำมคิดของมันออก

“กูไม่เป็นไรหรอกมึง แปลกดี”

ผมฉีกยิ้มกว้ำงส่งให้คนคิดมำก ส�ำหรับผมแล้วไม่ว่ำใครจะ

มองยงัไง ผมกจ็ะท�ำแค่สิง่ทีผ่มอยำกท�ำและอยำกเป็นอยู่ด ีเรำเป็น

ในสิ่งท่ีทุกคนคำดหวังไม่ได้หรอกครับ เพรำะสุดท้ำยแล้วเรำก็จะ
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เลือกเป็นในสิ่งที่เรำสบำยใจจะเป็นอยู่ดี

…

..

. 

“นี่คือมึงกะจะยึดห้องกูเป็นฐำนทัพเลยใช่มะ”

ผมเหลือบตำมองมนุษย์หน้ำมึนท่ีน่ังบนโซฟำข้ำงเคียงกับ

แมวอ้วนขนฟูฟ่อง...ท�ำไมมึงกับไอ้แมวน่ีท�ำหน้ำแบบน้ันมองกูล่ะ 

เหมือนแมวมองทำสกำกๆ แบบผมซะงั้น

“...เป็นแฟนแล้ว”

“เออ! เอำที่มึงสบำยใจ”

ผมเกำหัวแกรกๆ กับควำมเอำแต่ใจของคุณชำย ไอ้คิงเวลำ

มันมีเรื่องคิดในหัวเยอะๆ มันจะพูดน้อยลงไปอีก 30% อย่ำงตอน

นีม้นัเองกม็องเหม่อดขู่ำวในโทรทศัน์โดยไม่ได้สนใจผมแบบเดิม มนั

แทบไม่แตะโทรศัพท์มือถือเครื่องหรูของตัวเองเลยครับ เพรำะว่ำ

เปิดเข้ำโซเชี่ยลไปตอนนี้ก็มีแต่รูปของพวกเรำสองคน...บำงทีผมก็

คดินะว่ำมนัแปลกและผดิปกติขนำดนัน้เชยีวเหรอ คอมเมนต์แต่ละ

คอมเมนต์เหมือนพิมพ์กันเอำสนุกมือ ไม่ได้สนว่ำคนอ่ำนจะมีผล 

กระทบอย่ำงไร

‘กูละเสียดายจริงๆ อุตส่าห์โหวตให้เป็นผู้ชายน่าเดทแห่งปี!’

ต่อให้โหวตไป...ไอ้คิงก็ไม่ไปเดทกับผู้หญิงแบบนี้หรอกครับ

‘น่าขยะแขยงจริงๆ พวกแบบนี้ สงสารพ่อแม่จริงๆ’

พ่อแม่ผมยังไม่เดือดร้อนเท่ำเธอเลยนะ

‘เพราะผู้ชายเป็นแบบนี้หมดไง ฉันถึงยังโสด!’

ผมว่ำค�ำตอบไม่ได้อยู่ที่ผู้ชำยหรอก อยู่ที่กระจกน่ะ ลองไป

ส่องดูนะ
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‘เสียดายยย หล่อทั้งคู่เลย’

ขอบคุณที่ชมครับ

ผมเงยหน้ำจำกจอมือถือเพื่อมองคนคิ้วขมวดบนโซฟำ ตอน

นี้ไฮควีนก็เหมือนจะรับรู้ถึงควำมเครียดของคนหล่อ มันจึงเริ่มท�ำ

หน้ำทีแ่มวทีด่ ี(?) โดยกำรเขยบิไปนัง่ใกล้ๆ คนกลวัแมวอย่ำงคงิ แต่

เหมือนว่ำคุณคิงมันจะไม่รู้ตัวและก�ำลังตกอยู่ในภวังค์ควำมคิดจน

ไม่รูส้กึถงึก้อนปกุปยุข้ำงๆ ผมทีก่ลวัว่ำมนัจะดดีตวัตกใจเมือ่รูสึ้กตวั

ว่ำมแีมวมำนัง่ข้ำงๆ กค่็อยๆ ย่องไปข้ำงหลงัโซฟำเพือ่อุม้เอำไฮควนี

ออกมำ

พรึ่บ!

“ (‘ ‘) ”

“ (+w+) ”

“...”

“ม้ำวววววว~”

“เหี้ยยยยยย!”

ไอ้คิงกระโดดตัวลอยข้ำมโซฟำทันทีแล้วรีบวิ่งมำยืนข้ำงหลัง

ผมเหมอืนคนตกใจสุดขีด ส่วนไอ้ตัวผูก่้อกำรร้ำยขนฟกูล็กุขึน้ยนืเตม็

สี่ขำแล้วบิดขี้เกียจอย่ำงจะบอกว่ำ ‘เจ้ำช่ำงอ่อนหัด! ไอ้มนุษย์!’

“โอ๋ๆๆ ขวัญเอ๊ยขวัญมำำำ”

ผมหนัหลงัไปลบูศรีษะของคนตวัสงูทีใ่บหน้ำเตม็ไปด้วยควำม

ตระหนก มือของมันทั้งสองข้ำงยังคงขย�ำชำยเส้ือตรงเอวผมอยู่

เหมือนเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ

“...”

“ไม่เป็นไรแล้วนะครับ”

ผมฉีกยิ้มล้อๆ แล้วลูบศีรษะอดีตเพื่อนอย่ำงข�ำขันในใจ มึง
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แม่งน่ำแกล้งมำกไอ้คิง คนเหี้ย’ไรวะกลัวแมว

“มันจะกัด”

“มันไม่ได้กัดสักหน่อย...ไหนๆ เล่ำมำซิท�ำไมกลัวแมว”

พอลูบๆ ผมมันไปสักพักก็ชักจะเพลินๆ แฮะ นุ่มนิ่มเหมือน

ลูบขนไฮควีนเลย มึงเหมือนแมวว่ะคิง แมวยักษ์ไฮคิง!

“...ตอนเดก็ๆ เอำขนมไปให้แมวจรจดัแถวบ้ำน แล้วพอไปจบั

มัน...มันก็ข่วน”

“ก็มันยังไม่เชื่องไง แต่ไฮควีนเชื่องนะ จับได้”

ผมยิม้ข�ำๆ แล้วลำกคนตวัสงูให้ไปหยุดยืนข้ำงๆ แมวตวัอวบ

อ้วนสีขำวที่นอนขดบนโซฟำอย่ำงขี้เกียจ แน่นอนว่ำไอ้คุณคิงมัน

พยำยำมขัดขืนแรงของผมสุดชีวิต แต่ไม่ได้หรอกนะครับ ถ้ำจะอยู่

ด้วยกันยังไงก็ต้องอยู่ร่วมกับแมวผมให้ได้ Love me, love my cat 

ยังไงล่ะ

“ควีน ไม่เอำ”

“น่ำำำ”

ผมใช้แรงทั้งหมดดันให้ไอ้คุณคิงมำยืนใกล้กับไฮควีนโดยมี

เพียงพนักโซฟำกั้น

“ม้ำววว?~”

เหมือนแมวอ้วนจะถำมว่ำ ‘มีอะไรอีกมนุษย์’

หมับ! แหมะ

ผมคว้ำมือใหญ่ของคนกลัวแมวแล้ววำงแปะลงบนหัวขำวๆ 

จนขนนุ่มฟูของไฮควีนมันยุบลงไปก่อนจะจับให้ไอ้คิงค่อยๆ ลูบหัว

มันเบำๆ โดยที่เจ้ำแมวอ้วนก็ท�ำแค่หน้ำฟินๆ หลับตำพริ้มแค่นั้น

“เห็นมั้ย มันเชื่อง”

มันเชื่องกับคนหล่อนะคิง ถ้ำมันงับมึงแปลว่ำมึงไม่หล่อเลย
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นะ ก๊ำกกกกกก

“อือ”

มันครำงตอบรับในล�ำคอเบำๆ ส่วนผมก็ค่อยๆ ปล่อยมือ

ออกจำกมนัเพือ่ให้มันได้สมัผสัไฮควนีด้วยตัวเอง ทีจ่รงิแล้วมนัก็คง

รักแมวนัน่แหละ แต่แค่มอีดตีทีไ่ม่ดกีบัแมวเฉยๆ พอจบัได้กจ็บัใหญ่

เลยแฮะ

“บำงทเีล่นกบัหมำกบัแมวมนักท็�ำให้เรำหำยเครยีดได้นะเว้ย”

“กูเลี้ยงปลำ”

เออว่ะ! ทีห้่องมนักม็ตีูป้ลำขนำดยกัษ์ทีผ่มชอบนัง่มองเหมอืน

กัน อันนั้นยิ่งมองยิ่งเพลิน

“แต่มันคุยกับมึงไม่ได้ไง”

“แล้วแมวนี่คุยได้?”

มนัหนัมำยกัคิว้ถำมอย่ำงสงสัย มือมันกย็งัคงท�ำหน้ำทีบ่�ำเรอ

ไอ้แมวอ้วนด้วยกำรเกำคำงอย่ำงนั้นจนแมวฟิน น่ำหมั่นไส้จริงๆ 

“เออไง มึงเคยได้ยินเสียงปลำเหรอ ไฮควีนมันตอบมึงได้นะ

เว้ย”

“เหมียว~เนี่ยนะ มึงรู้เหรอว่ำมันแปลว่ำอะไร”

นี่คือเรำจะเถียงกันเรื่องนี้จริงๆ ใช่ม้ัยคิง มึงจะเถียงกับกูใช่

มั้ย!

“ทีมึงแค่มองหน้ำกู กูยังรู้เลยว่ำมึงหมำยถึงอะไร”

“ก็เพรำะว่ำมึงรู้ใจกูไง”

“เออ! ก็ใช่ไง!”

“ก็มึงรักกูไง”

“ก็ใช่ไง”

“...”
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“...”

เรำสบตำกันนิดหน่อยก่อนที่ผมจะเพิ่งรู้ตัวว่ำได้เผลอตอบ

อะไรไป แต่ไม่ทันแล้วครับ ไอ้คิงกระตุกยิ้มร้ำยแล้วเดินเข้ำมำใกล้

จนผมใจสั่น...กูเขิน! มึงก็หล่อไป๊!

“ควีน...ขออีกรอบ”

“อะไรอีกรอบ”

ผมเอียงคองงๆ ว่ำมันหมำยถึงอะไร

“บอกรักอีกรอบได้มั้ย”

มนัคว้ำเอวผมไว้แล้วกระชบัให้เข้ำใกล้ตวัมนัก่อนจะโน้มหน้ำ

ลงมำใกล้ๆ จนผมรูส้กึร้อนหน้ำไปหมด ท�ำไมกตู้องแพ้ทำงมงึเนีย่ยย

“ไม่ อุ๊ปส์!”

ไม่ทันที่ผมจะได้พูดให้จบประโยค คนตัวสูงก็ประกบปำกลง

บดเบียดอย่ำงเนิบนำบก่อนที่มือของมันจะเริ่มเล่ือนลงต�่ำไปท่ี

สะโพกของผมอย่ำงถือดี

“อื้อ!”

ผมผลักมันออกแล้วกอบโกยเอำอำกำศเข้ำปอดให้มำกที่สุด

เท่ำที่จะท�ำได้ ไอ้ตัวดูดวิญญำณ! กูก็เกือบเคลิ้มไปกับมึงแล้วเนี่ย

“พอเลยมึง! ไม่เอำแล้วโว้ยยย”

ผมรีบเดินหนีมันเตรียมเข้ำห้องนอนทันที อยู่ใกล้ไม่ได้แล้ว 

อันตรำยต่อใจฉิบหำยยย

“ควีนครับ”

“หยุดเลย! พรุ่งนี้กูมีเคสเช้ำ”

หนัไปยกมือท�ำท่ำปำงห้ำมญำติไม่ให้มนัตำมเข้ำห้องนอน ถ้ำ

มันยังเข้ำใกล้ ผมว่ำคงหยุดมันได้ยำก ไอ้หื่นเอ๊ย!

“พรุ่งนี้กูก็มีประชุมเช้ำ”
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“เห็นมั้ย ต่ำงคนต่ำงมีงำนเช้ำ เพรำะฉะนั้นคืนนี้ แยกย้ำย!”

ผมหันหลังเตรียมเข้ำห้องทันที ถ้ำคุยกันรู้เรื่องง่ำยๆ งี้ก็ดีสิ

พรึ่บ!

แรงกระแทกจำกด้ำนหลังผลักตัวผมเข้ำห้องนอนของตัวเอง

ทันที

“เฮ้ย!”

“แต่กูไหว”

แต่กูไม่ไหวโว้ยยยยยย!
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- 14 -

“คบกันแล้ว...เหรอครับ”

สีหน้ำเศร้ำสร้อยคล้ำยหมำหงอยของอปป้ำตรงหน้ำ ท�ำเอำ

ผมรู้สึกผิดทันที ผมก็ไม่เข้ำใจว่ำท�ำไมผู้ชำยที่หล่อจัดๆ หล่อเทวดำ 

หล่อแล้วเหมือนมีแสงสว่ำงแห่งควำมดีงำมส่องแบบพี่เคี้ยง ท�ำไม

ถึงมำชอบคนแบบผมได้ เขำเป็นคนดี เป็นหมอที่ดี แถมยังเป็น

ลกูชำยคนเดียวของเจ้ำของโรงพยำบำลทีผ่มท�ำงำนอยู่ ผมไม่เข้ำใจ

ว่ำอะไรท่ีท�ำให้ผูช้ำยทีด่พีร้อมแบบเขำมำชอบผมได้...ไม่เข้ำใจจรงิๆ 

“ก็ตำมข่ำวแหละครับ”

ผมตอบแบบขอไปทีขณะที่เรำก�ำลังยืนรอกำแฟร้ำนเจ้ำ

ประจ�ำหน้ำโรงพยำบำล พี่เคี้ยงขอเดินตำมผมมำซื้อกำแฟด้วย แต่

ไอ้หน้ำตำหงอยๆ เหมือนควำมสนกุบนโลกน้ีหำยไป มนัแทบท�ำให้

กำแฟของผมยิ่งขมขึ้นไปอีก

“...เป็นแบบที่พี่คิดไว้จริงๆ ด้วย”

“ครับ?”
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ผมเอยีงคอมองคูส่นทนำแบบงงๆ คดิอะไรของเค้ำ คนตวัสงู

มำดคุณชำยหมอในอุดมคติก้มหน้ำมองผมแล้วถอนหำยใจอย่ำง

ปลงๆ 

“ก็เท่ำท่ีพี่รู้จักควีนมำ ถ้ำไม่สนิทควีนก็แทบจะไม่ให้ใครเข้ำ

ใกล้ ไม่ได้แคร์ใครมำกมำย ถึงแม้ว่ำควีนจะดูเข้ำถึงง่ำยก็ตำม...แต่

กบัผูช้ำยคนนี.้..ควนีกลบัยอมเขำง่ำยดำย แถมยังใส่ใจทุกควำมรูส้กึ

ของเขำ...พี่ก็คิดไว้อยู่แล้ว”

“พี่เคี้ยง...”

เผลอเรยีกชือ่คนเศร้ำทีด่วงตำคูส่วยสอ่ีอนดเูหมอืนมปีระกำย

ของควำมผิดหวัง เป็นควำมสำมำรถพิเศษของเขำรึเปล่ำที่ท�ำให้ผม

รู้สึกผิดได้กับเรื่องที่ผมไม่ได้ผิด

“ไม่เป็นไร...ขอให้มีควำมสุขนะควีน...”

“...”

“ส่วนคนที่แพ้...ก็ต้องดูแล...ตัวเอง~...”

กูว่ำท่อนนี้มันคุ้นๆ นะพี่นะ แต่จะว่ำอะไรได้ล่ะครับ เพรำะ

พดูจบเขำกห็มนุตวัแล้ววิง่ออกจำกร้ำนไปเลยพร้อมกับแก้วกำแฟ...

ทีย่งัไม่ได้จ่ำยตงัค์...!!! เฮ้ยยย!!! พีเ่คีย้งโว้ยยย! กลบัมำก๊อนนนนนน

…

..

. 

“หมอแมคคะ มีคนมำขอพบค่ะ”

ผมท่ีเดินถอืกำแฟสองแก้วในมอืต้องชะงกัฝีเท้ำทีก่�ำลงัจะก้ำว

เดินเข้ำห้องพักแพทย์ หยุดลงแล้วฟังสิ่งที่น้องพยำบำลคนสวย

รำยงำน

“ที่ไหนครับ”
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อำจจะเป็นญำติของคนไข้หรอือะไรเทอืกนัน้ละมัง้ครบั คงมำ

ขอพบเพื่อปรึกษำเกี่ยวกับกำรผ่ำตัดอะไรท�ำนองนั้น

“ห้องรับรองค่ะ”

ผมพยกัหน้ำหงกึๆ ก่อนจะแบกแก้วกำแฟอพัไซซ์ท้ังสองเดนิ

ไปหยุดหน้ำประตูห้องที่เป็นบำนเลื่อนแล้วใช้เท้ำเกี่ยวประตูด้วย

ควำมคล่องแคล่ว นีถ้่ำไม่ใช่นกับอลเก่ำแบบผมนีท่�ำแล้วอำจจะเสยี

จังหวะได้ ฮำำำำำำ

“เอ่อ...สวัสดีครับ”

ผมงนุงงนดิหน่อยทีพ่บคณุย่ำและคุณอำของไอ้คณุรำเชนทร์

ทีต่อนนีค้งจะตดิประชมุอยู.่..และถ้ำจะให้เดำกค็งจะประชมุเรือ่งข่ำว

ของเรำแน่ๆ 

“สวัสดีค่ะ คุณหมอนเรนทร์”

“เอ่อ...สวัสดีครับคุณหญิง คุณอำภวัต”

ผมรีบวำงแก้วกำแฟในมือลงแล้วไหว้ญำติของเพื่อนที่นั่งอยู่

ในห้อง...แห่กนัมำทกีน็กึว่ำก�ำลงัอยูใ่นละครบ้ำนทรำยทอง...นีก่ตู้อง

บิดแขนแล้วเบ้ปำกเป็นชำยน้อยมั้ยครับ

“...ดิฉันเห็นข่ำวแล้วค่ะ”

“ครับ?”

ผมท�ำหน้ำฉงนอย่ำงแปลกใจ ข่ำวอะไรวะ หรอืว่ำจะหมำยถึง

ข่ำวของผมกับไอ้คิง? ถ้ำรู้ว่ำแค่ไปเที่ยวกับมันแล้วเป็นข่ำวขนำดนี้ 

ผมนอนอยู่คอนโดฯซะดีกว่ำ วุ่นวำยชะมัด ทีเมื่อก่อนผมไปไหนมำ

ไหนกับไอ้โฟร์ทไอ้ผู้พันออกจะบ่อย ไม่เห็นมีใครมำถ่ำยรูปบ้ำงเลย

“คือ...มันคือเรื่องจริงเหรอคะคุณหมอ”

ผมกะพริบตำปริบๆ อย่ำงไม่รู้จะตอบยังไงดี จะว่ำคบก็คงใช่

แหละครับ ผมเองก็ไม่เคยปฏิเสธไอ้คุณคิงได้เลย มันว่ำไงก็ตำมนั้น
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แหละครับ ไม่อยำกให้คุณท่ำนกริ้ว

“แล้วคุณหญิงจะห้ำม...ไม่ให้ผมกับคิง...?”

ขมวดคิว้นดิหน่อยอย่ำงต้องกำรจะเข้ำใจจดุประสงค์ของคณุ

สุภำพสตรีตรงหน้ำ ส่วนคุณอำภวัตก็ท�ำเพียงหน้ำนิ่งๆ นั่งเงียบ

อย่ำงไม่แสดงอำรมณ์ควำมรูส้กึใดๆ...กห็ลำนเขำเป็นเกย์นีเ่นอะ จะ

รับได้เหรอ

“คุณหมอท�ำได้เหรอคะ จะเลิกกับตำคิงได้มั้ยคะ”

“...”

เจอค�ำถำมแบบนีก้ท็�ำเอำผมไปไม่เป็นเหมอืนกันครบั เพรำะ

ผมไม่เคยคิดจะคบแล้วเลิกภำยในเวลำไม่กี่วันเลย...แต่ก็ยอมรับว่ำ

นอยด์จริงๆ ท่ีมีญำติของคนที่เรำก�ำลังคบมำบอกให้เลิกกัน...ผม

ควรจะรู้สึกยังไงดี

“ได้โปรดเถอะค่ะ ตอนนี้หุ้นที่บริษัทก�ำลังมีปัญหำ พอตำคิง

มีข่ำว มันก็ยิ่งแย่ลง”

“...”

พรึ่บ!

“คุณหญิง!/คุณแม่!”

ผมและคุณอำภวัตรบีลนลำนเข้ำประคองหญงิสงูวยัทีท่รดุเข่ำ

ลงกบัพ้ืนเพ่ือจะอ้อนวอนผม ควำมรูส้กึชำไปท้ังตวัท�ำให้ผมแทบจะ

ไปไม่เป็น ไม่รู้ว่ำจะพูดหรือแสดงสีหน้ำอย่ำงไรออกไปดี...จะว่ำรัก

ไอ้คิงจนเลิกไม่ได้เลยมั้ย ก็อำจจะยังพอเลิกได้ เพรำะผมก็เพิ่งจะ

รู้ตัวได้ไม่นำนว่ำผมเองก็รู้สึกเกินเพื่อนกับมัน แต่ก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะ

ขำดมันไม่ได้...แต่กับคิงนี่สิ ผมว่ำมันรักผมมำกจนอำจจะไม่ยอม

เรื่องนี้แน่ๆ จะหำทำงออกยังไงให้ไม่มีใครต้องเจ็บดี

“ขอร้องละค่ะคณุหมอ บรษัิทนีพ่้อของตำคงิเค้ำตัง้ใจสร้ำงมนั



165

~ I’m Mynt ~

ขึ้นมำจริงๆ ดิฉันทนเห็นมันพังต่อหน้ำไม่ได้ค่ะ!”

ผมท�ำได้แค่นิง่และมองภำพคณุผูห้ญงิตรงหน้ำด้วยควำมรูส้กึ

สงสำร...ผมสงสำรเธอ...แต่ผมแคร์ควำมรู้สึกของคิงมำกกว่ำ ผม

อยำกให้มนัเป็นคนตัดสนิใจเอง ถ้ำเรือ่งมันเริม่ต้นทีเ่รำ ก็ควรจะจบ

ที่เรำ...จริงมั้ย

“ให้เป็นกำรตดัสนิใจของผมและคงิเถอะนะครบั...สวสัดคีรบั”

พูดเพียงแค่นั้นก่อนจะหมุนตัวเองออกมำเพื่อให้พ้นจำก

สถำนกำรณ์นั้นทันที...อึดอัด

…

..

. 

“เป็นอะไร”

ผู้ชำยออร่ำเทพบุตรตรงหน้ำเอียงคอถำมผมอย่ำงสงสัย 

พลำงเอือ้มมอืมำเชด็เหงือ่ทีเ่ริม่ไหลด้วยควำมร้อนจำกไอถนน ตอน

นีเ้รำก�ำลงันัง่ทำนก๋วยเตีย๋วรมิทำงเจ้ำประจ�ำแถวๆ โรงพยำบำล วนั

นี้คุณชำยอำสำมำรับผมเองที่โรงพยำบำลเลยครับ แน่นอนว่ำพี่ๆ 

บอด้ีกำร์ดกส็ัง่กนัจดัหนกัจดัเต็มจนเถ้ำแก่แทบจะต้องปิดร้ำนเพรำะ

ขำยของหมดไว

“เปล่ำ...”

ผมยงัไม่รูว่้ำจะเริม่พดูยงัไง จงึเล่ียงทีจ่ะไม่พูดมำกกว่ำ ควำม

จรงิแล้วผมเองนัน่แหละทีก่ลวั...กลวัว่ำคงิจะหำยไปจำกชวีติผม เขำ

อำจจะยอมท�ำเพื่อบริษัทของคุณพ่อผู้ล่วงลับก็เป็นได้...กว่ำคิงจะ

มำถึงจุดนี้ มันก็เสียอะไรไปมำกมำยเหมือนกัน

“ไม่อยำกเล่ำเหรอ”

คิงยังไงก็คือคิง มันรู้ใจผมเสมอ รู้ว่ำผมเป็นคนยังไง และจะ
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แก้ปัญหำยังไง...ที่น่ำกลัวคือมันเดำทำงผมออกหมดทุกทำงเลย

จริงๆ 

หมับ!

“หนีกัน”

“ฮะ!?”

ไม่ทันที่ผมจะได้ฮะหำอะไร คนตัวสูงก็วำงแบงก์พันจ�ำนวน 

มำกไว้ที่โต๊ะแล้วลำกแขนผมให้วิ่งขึ้นรถเมล์ที่ก�ำลังจะออกจำกป้ำย

ใกล้ๆ ทันที โดยที่พี่บอดี้กำร์ดท�ำได้แค่มองตำมงงๆ 

แฮก...แฮก

พอขึน้รถมำได้ผมกห็อบกอบโกยเอำอำกำศเข้ำปอดให้ได้มำก

ที่สุด โดยจับยึดเสื้อเชิ้ตพับแขนลวกๆ ของคนตัวสูงเอำไว้กันล้ม กู

เป็นหมอศลัย์นะโว้ย! กถูนดักนิอย่ำงเดยีว ไม่ได้ถนัดฟิตแอนด์เฟิร์ม

แบบหมอออโถ (หมอศัลยกรรมกระดูก (ชอบแซะกัน) ) ไม่ต้องมำ

ชวนกูวิ่ง!

“จะ...จะไปไหน!”

ผมเงยหน้ำถำมคนตวัสงูทีก้่มลงมำมองหน้ำผมอย่ำงเอน็ด ูน่ี

ก็สำมทุ่มกว่ำแล้ว ไม่รู้ว่ำคุณคิงอยำกจะมำอินดี้อะไรป่ำนนี้

“เดท”

กะพริบตำปริบๆ อย่ำงสงสัย ตอนนี้บนรถเมล์ไม่ค่อยมีคน

เท่ำไหร่ คิงจึงดันให้ผมไปนั่งที่เก้ำอี้ใกล้ๆ ก่อนที่ตัวเองจะล้มตัวลง

มำนั่งข้ำงๆ ตำม

“ยังมีข่ำวกับกูไม่พอใช่มั้ย”

ผมพูดพึมพ�ำแล้วมองออกไปนอกหน้ำต่ำง ตึกรำมบ้ำนช่อง

สวยงำมดูครึกครืน้ด้วยแสงไฟ ผูค้นยงัคงพลกุพล่ำนอยูต่ำมร้ำนค้ำ...

อยำกลงไปเดินบ้ำงแฮะ
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“มีข่ำวกับเมียตัวเอง ไม่ดีตรงไหน!”

โอเค...กูละลำยแล้ว ดูรอยยิ้มของเสือยิ้มยำกข้ำงๆ นี่สิครับ! 

มันยิ้มหล่อน่ำรักจนผมแทบจะบิดม้วนเป็นกำงเกงในใช้แล้ว คือมัน

หล่อมำกๆ หล่อจนดงึดดูทกุควำมสนใจได้ง่ำยๆ แถมยังมำย้ิมแบบ

นี้ให้อีก กูยอมแล้วคิง!

“ตลก!”

รีบตอบแล้วรีบเสมองไปทำงอื่นทันที ถ้ำมองนำนกว่ำนี้ ผม

อำจจะสติแตกไปเลยก็ได้

หมับ!

คนตวัโตเอือ้มแขนมำโอบบ่ำของผมแล้วกระชบัเข้ำใกล้ตวัเอง

อย่ำงถือสิทธิ์...นี่มึงจะไม่แคร์สำยตำของใครเลยใช่มั้ยครับคุณ

รำเชนทร์

“ขอหอมได้มั้ย”

จุ๊บ

และขณะที่ผมก�ำลังจะเงยหน้ำหันไปห้ำมมัน ไอ้คนหล่อ

ท�ำลำยล้ำงกก้็มหน้ำลงมำหวังจะฉกแก้มผม แต่เป้ำดนัพลำด กลำย

เป็นจุ๊บลงท่ีปลำยจมกูของผมทนัทก่ีอนทีผ่มจะรบีเด้งตวัออกมำด้วย

ควำมตกใจ

“เล่นเหี้ย’ไรเนี่ย!...คนเยอะ”

คือมันก็ยังมีคนอยู ่บนรถเมล์นะครับ ไม่ได้มีแค่พวกผม 

สักหน่อย!

“แปลว่ำถ้ำไม่มีคน ก็ได้ใช่มั้ย”

หันขวับไปท�ำตำขวำงใส่คนหน้ำหล่อที่ย้ิมกรุ้มกริ่มอย่ำงน่ำ

หมั่นไส้ ยอมรับเลยว่ำตลอดหลำยปีที่มันรอผมมำ มันคงจะอัดอั้น

จนอยำกจะจับผมมัดติดตัวมันไว้เลยมั้ง เกำะแกะรุงรังกูตลอดเลย!
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“คิงครับ...อำยคนบ้ำงโว้ย!”

ผมส่ำยหัวไปมำอย่ำงระอำก่อนจะผุดลุกขึ้นเพื่อจะลงที่ป้ำย

นี้ เป็นสถำนที่ที่ผมไม่ได้มำตั้งแต่สมัยเรียน

“ควีน!”

คนตัวสูงรีบก้ำวยำวๆ มำถึงตัวผมแล้วคว้ำข้อมือของผมไป

จับทันทีอย่ำงกลัวผมเดินหนี

“เสียงดังท�ำไมเนี่ย”

ต่อให้มันไม่ส่งเสียงคนก็หันมำให้ควำมสนใจผมกับไอ้คิงอยู่

แล้ว ก็ก�ำลังเป็นข่ำวเลยนี่ครับ

“จะเดินหนีท�ำไม”

“กูหนีมึงได้เหรอที่รัก กูหนีมึงไม่รอดร้อกกก!”

ผมพูดไปเชิงประชด แต่เชื่อเถอะว่ำคนเข้ำข้ำงตัวเองแบบ

คุณชำยรำเชนทร์มันต้องฟินกับประโยคนี้มำกแน่ๆ 

“งั้นกลับคอนโดฯกันเถอะ”

ดูสำยตำแวววำวระยิบระยับของคนตัวสูงที่จับจ้องมำพร้อม

กบัรอยยิม้หืน่ๆ นัน่สคิรบั! ในจนิตนำกำรของมงึนีก่ตู้องโดนของแขง็

ไม่มีคมแทงพรุนไปทั้งร่ำงแล้วแน่ๆ 

“เลิกหื่นกับกูสักห้ำวิได้มั้ย”

“5...4...3...2...1...ปะ!”

มันนับจบก็พยำยำมจูงมือผมให้เดินกลับไปกับมันทันที  

กวนตีนนน!!!

“คงิ...มงึอยำกลงไปนอนเล่นก้นอ่ำวไทยเป็นเพือ่นกบัซำกเรอื

ของกองทัพมั้ย”

“...”

“...”
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“กูว่ำเรำเดินไปดูสำยไหมตรงนั้นกันเถอะ”

แล้วมนักเ็ปล่ียนทศิทำงเป็นจงูมือผมไปร้ำนสำยไหมรมิแม่น�ำ้

ทนัท ีเป็นจดุทีผู่ค้นมำนัง่ชมววิแม่น�ำ้สำยใหญ่ท่ีต้องประกำยแสงไฟ

ยำมค�่ำคืน

“...สรุปแล้วเป็นอะไร”

คนตวัสงูหันมำถำมพร้อมกบัยืน่ขนมสำยไหมสสีวยมำให้ แล้ว

เดินน�ำผมไปนั่งที่เก้ำอี้ริมแม่น�้ำ ตอนนี้ผู้คนเริ่มจะบำงตำลงไปบ้ำง

แล้ว

“วันนี้คุณย่ำของมึงมำหำ...”

“...”

มันหันมำกระตุกคิ้วงงๆ ส่งให้ผม แต่ก็ยังไม่ได้พูดขัดอะไร

ออกมำเหมือนอยำกจะฟังผมให้จบก่อน

“เขำบอกว่ำบริษัทมึงก�ำลังมีปัญหำ...แล้วเรื่องของ...เรำ...ก็

เป็นหนึ่งในสำเหตุที่ท�ำให้มันแย่ลง”

“...”

ผมพดูพลำงมองหน้ำคนข้ำงตัวทีร่บัฟังเงยีบๆ อย่ำงใช้ควำม

คิด ผมเองก็ยังคิดว่ำเรำจะเอำอย่ำงไรต่อไปดี

“...คุณย่ำเลยมำขอให้กู...เลิก...กับมึง”

ผมพูดด้วยเสียงแผ่วเบำลงในประโยคสุดท้ำยที่ไม่อยำกจะ

เอ่ยออกไป

“อยำกเลิกเหรอ”

“...”

ผมไม่ได้พูด หำกว่ำส่ำยศีรษะไปมำเชิงปฏิเสธ...ถ้ำผมคิดจะ

ยอมเลิกกับมัน ผมคงไม่มำนั่งอยู่ตรงนี้หรอก

“ควีน...”
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“หืม?”

“ถ้ำบริษัทของกูจะมีปัญหำ...มันก็เป็นเรื่องของบริษัท ไม่ได้

เป็นเพรำะเรื่องของเรำ...มึงแค่อยู่ตรงนี้คอยให้ก�ำลังใจกู...มันก็

พอแล้ว...”

“...”

ผมไม่ได้พูดอะไรออกไป สีหน้ำ แววตำ และแรงกระชับที่กุม

มือผมไว้มันสำมำรถท�ำให้หัวใจของผมอบอุ่นโดยไม่รู้ตัว

“กำรที่กูคิดจะคบกับมึง กูไม่เคยคิดจะปิดบังใคร ยังไงทุกคน

ก็ต้องรู้อยู่แล้ว...หำกว่ำหุ้นจะตกแค่เพรำะกูคบกับมึงจริงๆ...กูว่ำกู

คงเลือกที่จะเพิกเฉยมันไปดีกว่ำที่จะต้องเสียมึง...ชีวิตน้ีกูเสียส่ิง

ส�ำคัญไปมำกพอแล้ว...อย่ำให้กูต้องเสียมึงไปเลยนะ”

หมับ!

ผมแทบไม่รูต้วัเอง แต่พอรูต้วัอกีทกีโ็ผเข้ำกอดคนหุน่ดสีมชำย

ชำตรีไปซะแล้ว จู่ๆ ก็รู้สึกตื้นตันเหมือนคนที่ท�ำของหำยแล้วได้คืน 

เหมอืนคนทีเ่กอืบจะเสียส่ิงส�ำคญัไป...ผมเกอืบยอมใจอ่อนทิง้ผูช้ำย

คนนี้ไปซะแล้ว

“คิง...”

“หืม?”

เจ้ำของอ้อมกอดลูบแผ่นหลังผมเบำๆ คล้ำยจะปลอบโยน 

ผมเองก็แอบน�้ำตำร่วงไปเม็ดสองเม็ด เกือบแล้วจริงๆ เกือบเสียไอ้

คิงไป แค่คิดว่ำจะไม่มีมันอีกแล้วก็รู้สึกใจหำยซะงั้น

“คิงครับ”

“ครับ”

“...ขอสำยไหมอีกอันได้มั้ย ท�ำตกตอนกอดมึงอะ”

“เฮ้อ!”
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“ควีน...ถ้ำมึงยังไม่พร้อม กูรอได้นะ”

“...”

“ยังไม่ให้กูเข้ำไปก็ได้นะ...”

“...”

“กูค่อยมำรับมึงพรุ่งนี้เช้ำก็ได้”

ผมเงยหน้ำขึ้นมองคนข้ำงตัวที่ท�ำหน้ำหล่อมองตรงมำท่ีผม 

จดจ้องด้วยดวงตำสีน�้ำเงินเข้มคู่สวยเหมือนจะให้ก�ำลังใจ

แปะ!

มอืเรยีวขำวของผมทีผ่่ำนกำรใช้งำนตดัเยบ็อวยัวะบลำๆ วำง

แปะลงบนหน้ำหล่อๆ น่ำหมัน่ไส้ของคนทีไ่ด้ชือ่ว่ำเป็นแฟนแบบงงๆ 

แล้วดันหน้ำไอ้คิงออกก่อนจะถอนหำยใจปลงๆ 

“มงึอย่ำมำท�ำเป็นกระมดิกระเมีย้นไม่กล้ำเจอหน้ำพ่อแม่กูได้

มั้ย กูรู้ว่ำมึงหน้ำด้ำนจะตำยไป ต่อให้พ่อแม่กูจะโมโหแล้วบังคับให้

เลิก...มึงจะเลิกเหรอ”
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“ไม่มีวัน!”

เต็มปำกเต็มค�ำมำกที่รัก!

“เออไง! เข้ำบ้ำนได้แล้ว แม่กทู�ำอำหำรรอสกัร้อยอย่ำงได้อะ”

“ก็นึกว่ำยังไม่อยำกพำมำเจอพ่อกับแม่”

พอลงรถมำ คนตัวสูงหุ่นนำยแบบด้วยเชื้อชำติรัสเซียก็พูด

พึมพ�ำเหมือนบ่นๆ ให้เสียงมันลอยเข้ำกระทบหูผมแบบไม่ตั้งใจ...

แต่มึงก็ยืนซะชิดติดกูเลยไง ไม่ได้ยินก็หูหนวกแล้วโว้ย!

“คิงครับ...กูจะปิดบังพ่อแม่กูได้เหรอ พ่อแม่กูรู ้เรื่องก่อน 

นักข่ำวอีกมั้ง!?”

“ท�ำไม”

ผมถอนหำยใจพรืดแล้วสะบัดหน้ำคุยกับคนตัวสูงเจ้ำปัญหำ

ที่ท�ำหน้ำฉงนมองผมอย่ำงข้องใจ

“มึงคิดว่ำบอดี้กำร์ดของมึงเคยเป็นลูกน้องใคร”

“...”

“...เคยเป็น และเป็นอยู่เสมอ”

ผมคิดว่ำฉำกเลิฟซีนของผมกับไอ้คิงทุกๆ ฉำกทุกๆ ตอนคง

ถูกเก็บลงเม็มโมรี่มือถือของคุณหญิงมณีเรียบร้อยแล้วละครับ!

ว่ำแล้วก็นึกถึงตอนที่พี่ครีมพี่สำวของผมคบกับแฟนใหม่ๆ 

คุณแม่สั่งให้พลทหำรแอบไปซุ่มติดตำมพี่สำวและแฟนแทบจะทุก 

ฝีก้ำว...แต่ตอนนี้เขำสองคนก็มีควำมสุขดีที่ต่ำงประเทศแล้วละ 

ครับ คิดว่ำเร็วๆ นี้คงจะมีข่ำวดีเรื่องหลำนกันแน่ๆ 

“อ้อ!”

คนหล่อพยกัหน้ำอย่ำงเข้ำใจแล้วยอมเดนิตำมผมเข้ำบ้ำนมำ

เงียบๆ 

…
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“ที่บริษัทเป็นยังไงบ้ำงล่ะลูก”

คณุหญงิมณเีอ่ยถำมแขกทีย่งัคงนัง่หล่อเสมอต้นเสมอปลำย

อยู่ข้ำงผม

“ก็ยุ่งๆ เหมือนเดิมครับคุณน้ำ”

“โถ~เรียกคุณแม่เถอะจ้ะ”

ผมเหลอืบตำมองบนด้วยควำมเออืมคนเป็นมำรดำ ผมว่ำคณุ

หญงิชักจะอยูบ้่ำนว่ำงๆ จนเป็นสำววำยเตม็ตวัแล้วนะครบั ต้องให้

ลดๆ บ้ำงแล้วละ wanna one, Got7, พีรญำ, ก็อตบำส และอีก 

บลำๆ ที่แม่ผมไปตำมจิ้น ตำมอ่ำน ตำมส่อง บำงทีก็จิ้นข้ำมไปมำ

จนผมเองก็งงไปหมดแล้ว

“ครับ คุณแม่”

แล้วดไูอ้ตัวข้ีประจบสิครบั มันฉีกยิม้กว้ำงละลำยใจให้คณุแม่ 

แถมยังยักคิ้วให้ผมอีกต่ำงหำก! กูหมั่นไส้มึงจังวะที่รัก

“แล้วได้เบำะแสคนร้ำยบ้ำงรึยัง”

ท่ำนนำยพลถำมขึ้นบ้ำงเพื่อชวนคุย ส่วนตัวผมเองก็ไม่อ้ำ

ปำกพูดอะไรทั้งนั้นนอกจำกจะรับประทำนอำหำรพวกนี้เข้ำไป ผม

งอน! มีแต่คนสนใจไอ้คิง ฮึก กุซิกๆ 

“ยงัเลยครบั มนัยงัคงซุม่เงยีบแล้วลอบกัดด้วยกำรใช้ส่ือครบั”

“อืม”

ท่ำนนำยพลพยักหน้ำอย่ำงเข้ำใจแล้วคิดตำม คุณพ่อก็คงจะ

กงัวลไม่น้อย เพรำะคงิเองกเ็หมอืนเป็นลกูชำยอกีคนของคณุพ่อเช่น

เดียวกับเพื่อนคนอื่นๆ ของผม ท่ำนนำยพลรักและเอ็นดูพวกเรำ

เสมอ
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“ระวังตัวไว้ด้วยนะคิง...”

“ครับ”

“...พ่อฝำกแมคควีนด้วยนะ”

“แคก...แคก พ่อ!!!”

ผมส�ำลักต้มย�ำกุ้งทันทีเมื่อคนเป็นบิดำพูดออกไปแบบน้ัน 

ไม่รู้ว่ำตอนนีผ้มร้อนหน้ำเพรำะเขนิ หรอืเพรำะส�ำลกัต้มย�ำกุง้กนัแน่

“ผมจะดูแลแมคควีนให้เท่ำกับชีวิตของผมเลยครับ”

คนหล่อพูดหนักแน่นอย่ำงมั่นใจ คุณพ่อเองก็กระตุกยิ้มแล้ว

พยักหน้ำอย่ำงเชื่อใจคนข้ำงตัวผมอีกด้วย

“แหม่! พูดอย่ำงกับว่ำใครจะมำท�ำอะไรคนอย่ำงแมคควีนได้

อย่ำงนั้นแหละ”

ผมพูดท้วงออกไปบ้ำงหลังจำกเช็ดน�้ำหูน�้ำตำจำกกำรส�ำลัก

ต้มย�ำกุ้งออกไปแล้ว

“จ้ำๆ แมคควีนคนเก่ง!”

คุณหญิงมณีพูดยิ้มๆ แล้วรับจำนผลไม้จำกป้ำชื่นมำวำงเป็น

ของหวำน

“คืนนี้จะนอนที่นี่รึเปล่ำ”

เมื่อคุณพ่อถำม ผมก็หันมองหน้ำคนข้ำงตัวทันที มันเองก็

มองผมกลับมำเช่นกัน

“เอ่อ...”

ผมข้ีเกียจรีบไปโรงพยำบำลตอนเช้ำๆ ด้วยสิ บ้ำนผมเองก็

อยู่ห่ำงจำกโรงพยำบำลในเมืองที่ผมท�ำงำนอยู่ไกลพอสมควรเลย 

ทีเดียวครับ

“แม่ว่ำนอนที่นี่ห้องเดียวกันก็ได้นะจ๊ะ”

“ไม่ต้องเกรงใจพ่อกับแม่หรอก”
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“ไม่ใช่แบบนั้นนะครับ! ควีนกลับไปนอนคอนโดฯดีกว่ำ พรุ่ง

นี้มีเคสตั้งแต่แปดโมงเลยครับ”

ผมรบีพดูอธบิำยไปก่อนทีค่ณุพ่อกบัคณุแม่จะเข้ำใจผดิกันไป

มำกกว่ำนี้ ต่อให้นอนด้วยกันผมก็ไม่ยอมให้ไอ้คิงได้กระท�ำช�ำเรำ 

ผมแน่ๆ เพรำะมันท�ำแต่ละที ผมนี่อ่อนเปลี้ยไปหลำยวัน พัก 

ก๊อนนนนนน~

…

..

. 

“ท�ำไมไม่ไปนอนที่ห้องกู”

ผมเหลือบมองคนตัวสูงที่ยืนด้ำนหลังพร้อมกับค�ำถำมท่ีมัน

ถำมผมมำได้สักครึ่งชั่วโมงแล้วมั้ง ตอนนี้ผมก�ำลังเก็บเรียงกล่อง

อำหำรที่คุณหญิงห่อไว้ใส่ตู้เย็น

“กูก็มีห้องของกู แล้วจะไปนอนห้องมึงท�ำไมครับ”

เมื่อจัดของเสร็จก็หันไปถำมคนหน้ำหล่อกลับบ้ำง มันเซ้ำซี้

จะให้ผมไปนอนด้วยต้ังแต่ตอนอยู่บนรถแล้วครับ จะดัดนิสัยคน

เอำแต่ใจแบบไหนดีเนี่ย

“ก็...อยำกนอนด้วย”

“...”

ผมพยำยำมกลัน้รอยยิม้ไม่ให้กระตุกมมุปำกสงูไปกว่ำนี ้ท�ำไม

แฟนกูน่ำรักจังวะ

“นอนด้วยกันไม่ได้เหรอ ไม่มีมึงกูนอนไม่หลับ”

ไม่ว่ำเปล่ำครบั ไอ้คนไวไฟมนัดนัตัวผมชดิกบัเคำน์เตอร์ห้อง

ครัวแล้ววำงสองแขนกั้นไม่ให้ผมหนีไปไหนได้ ใบหน้ำหล่อเทพบุตร

เคลื่อนเข้ำใกล้พร้อมกับกระตุกรอยยิ้มกระชำกใจ โอ๊ยยย! มึงก็
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แอทแทคกูจังอะ

“แล้วที่ผ่ำนมำมึงนอนหลับได้ไง”

ผมพยำยำมถอยหน้ำหนีจนศีรษะติดกับชั้นวำงของด้ำนหลัง 

ไอ้คิงก็ยังคงยิ้มกรุ้มกริ่มมองผมจนผมเองก็รู้สึกร้อนหน้ำลำมไปทั้ง

ตัวแล้วครับ

“อยำกรู้จริงๆ เหรอครับ”

โอ้โห! สำยตำมึงทีม่องกนูี.่..กคูงไม่เหลอืแม้แต่กระดกูแล้วละ

ในจินตนำกำรของมึง มันใช้ดวงตำสีสวยและรอยย้ิมกระชำกใจ 

โลมเลียผมไปจนจะละลำยแล้วครับ!

“มึงแม่ง! หื่นฉิบหำยยย ไปไกลๆ เลยไป๊!”

ผมพยำยำมผลกัเจ้ำเสอืร้ำยทีผ่มว่ำมนัก�ำลงัหืน่ได้ทีเ่ลยครบั 

แต่ว่ำผมพยำยำมผลกัเท่ำไหร่มนักไ็ม่ขยบัเขยือ้นไปไหนเลย หรอืว่ำ

มนัจะเอำจรงิ!? ไม่เอำน่ำรำเชนทร์ พรุง่นีก้ตู้องยนืขำแขง็ผ่ำเคสใหญ่

ทั้งวันเลยนะโว้ยยยยยย

“ไม่”

“คิงงง ไม่เอำำำ”

ไฮควีนอยู่ไหนวะ ใครก็ได้ช่วยกูที!

“อื้อ!”

ไม่ทนัทีผ่มจะได้พดูหลอกล่ออะไร ไอ้คณุคงิก็โฉบหน้ำหล่อๆ 

ลงมำแล้วประทับริมฝีปำกผมอย่ำงดูดดื่มทันที

“อ่อยยย”

ผมพยำยำมผลกัตวัมนัออกแล้วบอกให้ปล่อย แต่แน่นอนว่ำ

มันไม่ยอมเลยครับ

พรึ่บ!

ผมตกใจเมือ่คนหุน่ก�ำย�ำรัง้เอวผมแล้วยกให้น่ังบนเคำน์เตอร์ 
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ดวงตำสีน�้ำเงินของทะเลยำมค�่ำมองจดจ้องผมเหมือนเหยื่อที่แสน

น่ำกิน ก่อนที่มันจะดึงให้สะโพกของผมออกมำชิดขอบเคำน์เตอร์ 

แยกขำสองข้ำงแล้วแทรกตัวเข้ำมำคั่นกลำงให้ผมเอำขำหนีบตัวมัน

ไว้

“ไม่เอำำำ พรุ่งนี้ต้องยืนทั้งวันเลย”

พยำยำมพูดด้วยน�้ำเสียงออดอ้อน หำกผมกลับคิดว่ำมัน

เหมือนจะปลุกอำรมณ์ของเจ้ำเสือป่ำผู้หิวโหยซะมำกกว่ำ ชีวิต 

แมคควีน เอำไงดีวะเนี่ย!

“...”

“คิ...อุ๊ปส์!”

ไม่ทันที่ผมจะห้ำมอะไร คิงมันก้มลงมำบดเบียดริมฝีปำกอีก

คร้ังพร้อมกับมอืหนำทีล่ำกเลือ่นทัว่สะโพกผม และตอนนีอ้ะไรบำง

อย่ำงท่ีเร่ิมเสยีดสผ่ีำนกำงเกงสแลค็เข้ำรปูของเรำทัง้คูก่เ็ริม่จะตืน่ขึน้

มำบ้ำงแล้ว

“อื้อออ”

คิงปรนเปรอจูบรสหวำนที่ผมติดใจทุกครั้งจนเคลิ้มไปไร้แรง

ต้ำนทำน และในขณะที่ถึงจุดที่ผมไม่สำมำรถจะขัดขืนได้อีกต่อไป

Rrrrrrrrrrrrrrrrrrr!

Rrrrrrrrrrrrrrrrrrr!

เสียงมือถือในกระเป๋ำกำงเกงของเรำทั้งคู่ดังขึ้นพร้อมกัน 

ท�ำเอำผมและคิงต้องหยุดชะงักไป

“อื้อ...คอลกรุ๊ปน่ะดูก่อนมั้ย เผื่อพวกนั้นมันมีเรื่องอะไร”

“Shit!”

เมื่อคิงมีท่ำทีจะเพิกเฉยเสียงโทรศัพท์เพื่อจัดกำรผมต่อ ผม

รบีเบอืนหน้ำหนจีบูของมนัแล้วคว้ำมอืถอืในกระเป๋ำกำงเกงออกมำ
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ดูทันที ซึ่งมันก็ท�ำได้แค่สบถแล้วเขยิบตัวออกจำกผมทันทีอย่ำงตัด

อำรมณ์ ผมเองก็กดรับสำยเพื่อนเช่นกัน

“อะไร”

ผมกดรบัสำยวิดีโอคอลแบบกรุป๊ทีเ่พือ่นๆ โทร.มำแล้วกรอก

เสียงลงไป ถ้ำพวกมึงโทร.มำด้วยเหตุผลแค่จะชวนกูเล่นเกมตีป้อม

กับพวกมึง กูว่ำงำนนี้อำจจะมีกลุ่มคนถูกจับแช่แข็งจำกพระรำชำก็

เป็นได้

[มึงอยู่กับไอ้คิงปะ?]

ภำพไอ้นัทกับสำมีในจอบ่งบอกถึงควำมกังวลทันที มีเรื่อง

อะไรอีกรึเปล่ำวะ

“อืม อยู่นี่ละ มีอะไร”

[ท�ำอะไรกันอะ ท�ำไมมึงตัวแดงๆ ล่ะควีน]

โถ!!! ไอ้เพื่อนนัท! มึงไม่ต้องถำมกูละเอียดก็ได้ไง ตอนนี้ไอ้

คุณคิงงอนไปนั่งดูทีวีที่โซฟำนู่นแล้วครับ

“กูอบซำวน่ำ! มีอะไรก็ว่ำมำเหอะ”

[มึงเห็นข่ำวรึยัง]

“ข่ำวอะไร”

ผมถำมผูพ้นัเต้นสวนกลบัไป ข่ำวอะไรอกีวะ ช่วงนีข่้ำวกเูยอะ

จริง! กูว่ำเยอะกว่ำข่ำวเข้ำป่ำล่ำ...ส...สัตว์ อีกมั้ง

“อ๋อ...พี่ควีนกับพี่คิงเหรอครับ ข่าวมั่วทั้งนั้นเลย...”

“แปลว่าสองคนนั้นไม่ได้เป็นแฟนกัน?”

“จะเป็นได้ยังไงล่ะครับ...ในเมื่อหมอควีนเป็นแฟนผม!”

“อะไรนะคะ!!!??”

“ผมว่าทกุคนเข้าใจแฟนของผมกบัพีช่ายผมผดิไปแล้วละครบั”

“แปลว่าหมอแมคควีนไม่ได้เป็นแฟนกับพี่ชายคุณ แต่เป็น
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แฟนกับคุณใช่มั้ย”

“ใช่แล้วครับ...ที่จริงช่วงที่ผมหายไป ผมขอลาพักร้อนพาพี่

ควีนไปเที่ยวมาแหละครับ...เขาเป็นหมอ เห็นเขาเหนื่อยๆ ก็อยาก

พาเขาพักบ้าง”

“งัน้ทีมี่ข่าวซบุซบิว่าคณุคนิเมาแล้วขบัรถจนประสบอบุตัเิหตุ

ก็ไม่ใช่เรื่องจริงใช่มั้ยคะ แค่หายไปเพราะพาคุณหมอไปเที่ยว”

“ใช่แล้วครับ”

“แล้วเปิดเผยแบบนี ้ไม่กลัวแฟนคลับจะหายเพราะว่าเป็นเกย์

เหรอคะ”

“ผมแค่รกัและคบกบัผูช้ายทีน่่ารกัมากๆ คนนงึ...มนัผดิขนาด

นั้นเลยเหรอครับ ผมว่าความรักมันไม่เคยจ�ากัดว่าต้องเป็นแค่เพศ

ตรงข้ามนะครับ เพราะคุณค่าของความเป็นคนไม่ได้วัดกันตรงเรื่อง

เพศเลย”

“โอ๊ยยย น่าอิจฉาแทนคุณหมอนะคะ”

“ครับ...ผมรักแฟนผมมากๆ ครับ ช่วยเข้าใจพวกเราด้วยนะ

ครับ”

แล้วภำพของอดีตคนป่วยในควำมดูแลของผมก็หำยไปจำก

จอโทรทัศน์เครื่องใหญ่พร้อมกับเปลี่ยนหัวข้อข่ำว ควำมรู้สึกเย็น

เยียบแผ่ปกคลุมทั่วห้อง บุคคลที่แผ่ไอเย็นยังน่ังน่ิงบนโซฟำ ตำคู่

สวยยังคงจดจ้องไปที่จอโทรทัศน์จนคล้ำยว่ำมันจะแตกไปได้

[ไอ้น้องคินแม่งร้ำยกำจ]

เสยีงไอ้โฟร์ทลอยมำจำกมือถอืของผม ท�ำให้ผมรูต้วัว่ำก�ำลงั

คอลกรุ๊ปกับเพื่อนๆ อยู่

[ไอ้คิงได้คุยกับน้องมันรึยังเนี่ย หรือว่ำคุยกันแล้ว เลยให้แก้

ข่ำวของมึงกับคิงด้วยวิธีนี้เหรอ]
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ไอ้ก้องเพื่อนสนิทของคิงพูดขึ้น และอีกหลำกหลำยควำมคิด

เห็นที่ลอยออกจำกมือถือของผม จนผมต้องกดตัดสำยและปิด

เครื่องไป

“คิง...”

ผมเดินไปนั่งข้ำงคนเป็นแฟนแล้วดึงมือมันมำกุมไว้แน่น ผม

รู้ว่ำมันรักน้องมันมำก มำกจนแทบจะยกทุกอย่ำงให้น้องได้เท่ำท่ี

น้องมันต้องกำร

“...”

“พูดอะไรหน่อยสิ”

ผมเร่ิมไม่ชอบควำมเงียบจำกมันซะแล้ว ไม่รู้ว่ำมันก�ำลังคิด

อะไรอยู่

“...ไม่ได้”

“หืม?”

“ยังไงก็ไม่ยกให้”

หมับ!

คิงคว้ำผมไปกอดรัดแน่น แน่นมำกจนเหมือนกับว่ำตัวผมจะ

แหลกสลำยคำอกแกร่งของมันได้

“คิง กูไม่ไปไหน”

“ไม่ให้...ขอเว้นมึงไว้สักคน”

“...”

“ยังไงก็ให้ไม่ได้...”
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[King’s part]

“มำถึงนี่ได้...ก็คงจะหัวร้อนน่ำดู”

ผมมองผู้ชำยที่ได้ชื่อว่ำเป็นน้องร่วมสำยเลือดแบบนิ่งๆ ผม

หลอกแมคควีนว่ำคืนนี้จะกลับไปนอนห้องตัวเอง แน่นอนว่ำถึงแม้

มนัจะท�ำเหมือนว่ำไม่อยำกให้ผมนอนด้วยแต่ควำมจรงิผมรูด้ว่ีำเรำ

ทั้งคู่ต้องกำรอะไร ควีนเองก็คงไม่อยำกเซ้ำซี้ และเป็นไปได้สูงที่มัน

จะรู้ว่ำผมต้องแอบมำเคลียร์กับภำคินแน่ๆ 

“ท�ำแบบนี้ท�ำไม”

เดนิเข้ำใกล้คนเป็นน้องทีน่ัง่ยิม้กริม่ตรงเคำน์เตอร์บำร์ ในมอื

มีแก้วไวน์ที่พร่องไปครึ่งขวด...คงจะสะใจไม่น้อย

“ท�ำอะไรครับ...พี่ชำย”

ภำคนิยกัคิว้ท�ำหน้ำสงสัย ดวงตำสีน�ำ้เงนิเข้มแบบเดยีวกบัผม 

หำกว่ำท่ำทำงดูเป็นมิตรนั่นกลับท�ำให้ดูน่ำหลงใหลมำกกว่ำน่ำ 

เกรงขำมแบบผมซะอีก
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“อย่ำยุ่งกับแมคควีน...”

ผมกดเสยีงต�ำ่ลงอย่ำงพยำยำมจะควบคมุอำรมณ์ของตนเอง 

มักจะเป็นแบบนี้เสมอ ภำคินมักจะพยำยำมแข่งขันกับผมในทุกๆ 

เรือ่ง ถงึแม้ว่ำผมจะไม่เคยมองว่ำน้องชำยเป็นคูแ่ข่งเลยสกันิด ทุกๆ 

ส่ิงที่ผมได้มำไม่ว่ำจะด้วยควำมยำกล�ำบำกขนำดไหน หำกว่ำน้อง

ชำยถกูใจ คณุพ่อกบัคณุแม่กม็กัจะสัง่ให้ผมยกให้น้องเสมอ...แค่ด้วย

เหตุผลที่ว่ำผมเป็นพี่ชำย...ถ้ำให้เลือกได้ ผมไม่อยำกเกิดก่อน และ

ไม่อยำกจะมีน้องชำยสักนิด

“ท�ำไมล่ะ ผมเองก็ชอบหมอควีนเหมือนกัน...”

ผมไม่เชื่อ...ไม่เชื่อเลยสักนิดว่ำมันจะรักควีนจริง มันแทบจะ

ไม่รู้จักแมคควีนด้วยซ�ำ้ มนักแ็ค่เห็นว่ำผมชอบแมคควนีมำกๆ มำก

จนผมมีรูปของควีนเต็มห้องนอนเต็มไปหมด และมันก็ต้องกำร

เอำชนะกแ็ค่นัน้...อยำกเอำชนะ ทัง้ๆ ทีผ่มไม่เคยคดิจะแข่งกับน้อง

ชำยเลยสักนิด

“เลิกเล่นสนุกได้แล้ว นำยก�ำลังจะท�ำให้ทุกอย่ำงมันแย่ลง...

ฉันคบกับควีนแล้ว”

พูดทิ้งท้ำยแค่นั้นก่อนจะหมุนตัวออกมำ ไม่อยำกจะพลั้ง

เผลอท�ำอะไรบ้ำๆ ลงไป...ขอแค่เรือ่งนีเ้รือ่งเดียวท่ีผมจะไม่ยอม ผม

ยอมไม่ได้จริงๆ 

“พี่เองก็บังคับให้พี่ควีนมำคบเหมือนกัน...แล้วท�ำไมผมจะ

บังคับบ้ำงไม่ได้!!!???”

เพล้ง!

แก้วไวน์ในมือของภำคินแตกเป็นเสี่ยงๆ พร้อมกับครำบไวน์

ที่กระจำยเต็มผนัง ผมหันไปมองน้องชำยเพียงคนเดียวที่ผมมีด้วย

ควำมรูส้กึตกใจเลก็น้อย อย่ำงน้อยภำคนิกไ็ม่เคยขึน้เสยีงกับผมเลย
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สักครั้ง

“คิน”

“ท�ำไมเหรอ”

“...”

“...คิดว่ำผมจะไม่มีควำมคิด ไม่มีควำมรู้สึกบ้ำงรึไง”

“...”

ผมยืนนิ่งมองน้องชำยที่ขยับเดินมำใกล้จนหยุดอยู่ตรงหน้ำ

ด้วยควำมรู้สึกหลำกหลำย มันมองผมกลับมำด้วยควำมแค้นปน

ควำมเจ็บปวด...ผมไม่ได้มองหน้ำน้องชำยชัดๆ มำกี่ปีแล้ว ผมไม่รู้

ว่ำสำยตำของมันเปลี่ยนไปตั้งแต่เมื่อไหร่...ตั้งแต่ตอนท่ีคุณพ่อกับ

คณุแม่จำกไปรเึปล่ำ...ต้ังแต่ตอนทีผ่มสำบำนว่ำจะดแูลน้องชำยคน

นี้อย่ำงดีที่สุดรึเปล่ำ

“เลิกยัดเยียดอะไรๆ ที่พี่คิดว่ำดีให้ผมซะที!”

“คิน!”

“ผมไม่เก่งเท่ำพี่ ไม่ได้ดีเท่ำพี่ ไม่ประสบควำมส�ำเร็จแบบพี่...

แต่ก็ไม่ได้หมำยควำมว่ำผมจะรับผิดชอบตัวเองไม่ได้ ผมไม่จ�ำเป็น

ต้องร้องขอให้พี่มำเลี้ยงดูผมเลยสักนิด...ผมโตแล้ว! ผมดูแลตัวเอง

ได้ และผมเองก็สำมำรถจะรักใครก็ได้...”

“แต่คนนั้นต้องไม่ใช่แมคควีน!”

ผมเผลอขึ้นเสียงใส่ภำคินจนดวงตำคู ่คมวำวโรจน์ด้วย

อำรมณ์...ผมอ่อนไหวและไร้กำรควบคุมทุกครั้งท่ีเป็นเรื่องของเจ้ำ

บ้ำนั่น...แมคควีน

“ห!ึ...แค่ผูช้ำยคนเดยีว...พีต้่องหน้ำมดืตำมวัขนำดนีเ้ลยเหรอ”

“...”

“ไม่รู้รึไงว่ำหุ้นส่วนและบอร์ดบริหำรเค้ำหมดศรัทธำในตัวพ่ี
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กนัหมดแล้ว! แค่ผูช้ำยคนเดยีวพีต้่องยอมแลกด้วยบรษิทัเลยรยึงัไง!!”

เพียะ!

ใบหน้ำขำวเนยีนได้รปูทีล่ะม้ำยคล้ำยคลงึกับผม หนัสะบดัไป

ตำมแรงมือจนขึ้นรอยนิ้วครบทั้งห้ำ

“คิน...”

เหมือนกับว่ำผมจะเพิ่งได้สติและรู้ตัวทันทีว่ำได้ท�ำอะไรลง

ไป...ท�ำในสิ่งที่ผมไม่เคยท�ำ และไม่คิดจะท�ำกับน้องชำยแท้ๆ ของ

ตัวเอง

“...คงยอมสินะ...ยอมให้บรษัิททีค่ณุพ่อสร้ำงมำมนัพงัลงไป...

แค่เพรำะผู้ชำยที่พี่หลงรักข้ำงเดียวมำสิบปี”

“...”

“หึ! ตอนนี้ก็ได้คบกันสมใจแล้วนี่...คงมีควำมสุขมำกเลยสินะ

ครับ...เอำให้คุ้มละกัน...คุ้มกับสิ่งที่จะต้องเสียไป”

ผมยืนก้มหน้ำลงมองพื้นและมือของตัวเอง ในหัวคิดวุ่นวำย

ถึงสิ่งที่ได้ท�ำลงไป และสิ่งที่ก�ำลังจะเกิดขึ้นในอนำคต...แค่ควำมรัก

ของผม จำกควำมรักลมๆ แล้งๆ ควำมรักที่ผมรอคอยมำตลอดสิบ

ปี มันได้เกิดขึ้นจริงแล้ว...แต่ผมกลับต้องโยนมันทิ้งไป เพรำะเรื่อง

ของบรษิทั...แล้วท�ำไมมนัถงึเป็นปัญหำได้ แค่เพรำะรสนยิมของผม? 

แค่เพรำะผมรักแมคควนี? แค่เพรำะเขำเป็นผูช้ำย?...แล้วควำมรูส้กึ

มั่นคงมำตลอดสิบปีของผม มันไม่ได้บ่งบอกถึงคุณค่ำในควำมรัก

ของผมที่มีต่อผู้ชำยคนนั้นเลยงั้นหรือ?...ควำมรักของผมยังมั่นคง

กว่ำคูรั่กชำย-หญงิหลำยคูซ่ะอกี...แล้วเรือ่งเพศมนัจะมคีวำมหมำย

อะไร

“...แล้วที่นำยท�ำลงไปนี่เพื่อจะช่วยพี่?”

ผมเงยหน้ำส่งเสียงออกไปให้คนเป็นน้องชำยได้ยิน สองขำ
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ยำวที่ดูกะเผลกไปบ้ำงเนื่องจำกข้ำงซ้ำยยังลงน�้ำหนักและกระแทก

แรงๆ ไม่ได้ หยุดยืนนิ่งแล้วค่อยๆ หันมำมองผมอย่ำงสงสัย

“ผมไม่ได้คดิว่ำพีจ่ะยนิดหีรอกนะ...แต่มนัก็แค่ค�ำพดูทีผ่มคดิ

ว่ำพดูไปแล้วมนัจะช่วยเรำทัง้คูไ่ด้...ผมกห็ลดุพ้นข้อกล่ำวหำเรือ่งเมำ

แล้วขับ แถมยังอำจจะได้แฟนคลับเพศที่สำมมำกขึ้นอีก...ส่วนพี่ก็

จะได้ถูกเลิกมองแบบเหยียดๆ จำกบอร์ดบริหำรพวกนั้นซะที...”

“...”

“...ผมรู้ว่ำพวกนั้นมันจ้องจะเล่นงำนพี่แค่ไหน”

ผมมองหน้ำน้องชำยนิ่ง ที่จริงมันก็ลงตัว...แต่ถ้ำจะเอำแผน

นีจ้รงิ กค็งต้องคยุกนัให้รูเ้รือ่งทัง้กบัภำคนิและกบัเจ้ำหมอจอมเพีย้น

นั่น

“พรุ่งนี้สี่ทุ่มที่ The Escape...แล้วเจอกัน”

พูดเพียงแค่นั้นแล้วผมก็เดินจำกมำ ควีนเคยบอกไว้ว่ำ

‘เวลามึงโง่ ให้มึงคดิถงึเพือ่นแบบพวกกู เพราะถึงพวกกูจะไม่

ฉลาด แต่พวกกกูม็หีลายสมอง กชู่วยมึงได้...และถงึแม้จะช่วยไม่ได้ 

พวกกูก็พร้อมตายไปกับมึง’

…

..

. 

“เฮ้ย!?”

เมื่อผมเดินเข้ำห้องนอนที่คอนโดฯห้องของตัวเอง กลับต้อง

ตกใจเมื่อพบว่ำไอ้หมอที่รักก�ำลังนอนดูคลิปผ่ำตัดเลือดสำดอยู่บน

เตียง...นี่คือสิ่งที่ผมต้องเห็นก่อนนอนจริงๆ เหรอเนี่ย โถ่~ เมียกู!

“มำแล้วเหรอ”

ใบหน้ำง่วงงนุภำยใต้แว่นของแมคควนีหนัมำหำผมพร้อมกับ
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เอยีงคอถำมอย่ำงสงสยั เหลอืบมองนำฬิกำก็ตสีำมกว่ำๆ แล้ว...ถ้ำ

ผมตป้ีอมมนัตอนนีม้นัต้องงอนผมไปอกีหลำยวนัแน่ๆ หผูมอำจจะ

ชำไปทั้งวันเลยด้วยซ�้ำ

“มำได้ไง”

ผมปลดกระดุมเสื้อเชิ้ตออกเพื่อเตรียมจะอำบน�้ำ มองคน 

น่ำรักท่ีพับเก็บแมคบุ๊กของตัวเองไว้ข้ำงเตียงพร้อมกับแว่นสำยตำ 

คงจะนอนรอผมจริงๆ สินะ

“ก็มำนอนด้วย”

เรื่องหูชำเนี่ย...เดี๋ยวก็หำยใช่มั้ยล่ะครับ แล้วเรื่องงอนเนี่ย...

ง้อไอ้ควีนด้วยของอร่อยๆ เดี๋ยวมันก็เชื่องแหละครับ แต่เรื่องควำม

รู้สึกของผมเนี่ย ใครจะรับผิดชอบ!?

“...”

ผมกระตกุยิม้ ค่อยๆ เขยบิตัวไปใกล้ๆ ปลำยเตยีงแล้วคลำน

ไปหำคนน่ำรักที่มองผมตอบมำเช่นกัน

“อ๊ะๆ หยุดเลยไอ้คิง กูจะนอนแล้วโว้ย!”

ผมมองนิ้วที่ส่ำยไปมำแล้วหน้ำตำกวนโอ๊ยของมันยิ่งท�ำให ้

มันเข้ียวจนอยำกจะฟัดมันทั้งวันทั้งคืน มึงจ�ำเป็นต้องท�ำให้กูหลง

ขนำดนี้มั้ยควีน กูหลงมึงจนหำทำงออกไม่เจอแล้ว

“นะ”

“ไม่ต้องมำน้งมำนะอะไรเลย ไปอำบน�ำ้เลย พรุง่นีม้งึมปีระชมุ

เช้ำ กูจ�ำได้!”

ประชุมอะไรวะ เลื่อนไปให้หมดอะ

“...”

“คิง ไปอำบน�้ำ”

มันพูดเสียงต�่ำอีกครั้งแล้วมองผมดุๆ ซึ่งไม่ได้ดูน่ำกลัวเลย 
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สักนิด ออกจะน่ำรักซะมำกกว่ำ ใครเขำจะกลัวมึงวะแมคควีน มึง

เหมือนลูกหมำซะขนำดนี้

แหมะ

เมือ่ผมอยำกจะดือ้ และคณุแฟนไม่ยอมตำมใจ ผมเลยล้มตวั

ลงกอดเอวที่เริ่มจะนุ่มๆ ไปบ้ำงแล้วของควีนมำรัดไว้แน่น

“...อย่ำไล่ได้มั้ย”

ชิงพูดออกไปให้คณุหมอมนัรูส้กึผดิก่อนเลยครบั ชอบไล่กนูกั

นะ ไม่ไปโว้ย!

“เฮ้อ~ เป็นไงบ้ำงล่ะ”

ได้ผลครับ! แกล้งดรำม่ำแล้วไอ้ควีนก็ยอมผมจริงๆ ด้วย มัน

เลือ่นมอืมำลบูศรีษะผมไปมำอย่ำงปลอบโยน ผมกย็ิง่รดัเอวมนัแน่น

แล้วถูไถหน้ำกับพุงของมันซะเลย จะกินหมูตัวใหญ่ใจต้องนิ่ง

“เรื่อง?”

“ก็ไปคุยกับภำคินมำไม่ใช่เหรอ”

แน่ะ! มันรู้จริงๆ ด้วยว่ำผมไปหำคินมำ แฟนใครฉลำดจริงๆ 

“อืม พรุ่งนี้นัดเจอคินที่ The Escape บอกเพื่อนในไลน์แล้ว”

“อือ...ไม่ว่ำจะยังไง กูจะอยู่ตรงนี้กับมึงนะ”

ผมเอยีงหน้ำมองคนทีผ่มหลงรกัมำตลอดแล้วรบัรอยย้ิมจำก

มนั...มงึเป็นใคร ท�ำไมท�ำให้หัวใจกมัูนเต้นแรงและอบอุน่ได้ขนำดน้ี

ล่ะ กูรักมึงฉิบหำยเลยควีน

“...”

“คิง...”

“หืม?”

“คิง!”

“หืม?”
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“ถ้ำมึงยังไม่เลิกเอำหน้ำถูกำงเกงกู กูจะลำกมึงไปนอนในตู้

ปลำจริงๆ นะ!”

ผมละเบื่อคนรู้ทันจริงๆ
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[Fourth’s part]

“เล่นแม่งเลยดีมั้ย”

ผมกระฟัดกระเฟียดกับไอ้ผู้พันเต้นจนอยำกจะลุกไปปะทะ

หน้ำกับไอ้น้องคินที่นั่งโซฟำตรงข้ำม ก็ดูมันสิครับ! ท�ำหน้ำท�ำตำ 

กวนตีนฉิบหำย! แม่งมันคือตัวปัญหำที่ท�ำให้ไอ้คิงกับไอ้ควีนต้อง

วุ่นวำยนี่สิ แล้วพอพวกมันมีปัญหำกันมำทีนึง ร้ำน The Escape 

ของผมเลยกลำยเป็นแหล่งซ่องสุมแทนรังหมำป่ำซะงั้น ย่ิงหลังๆ 

มันไม่นัดกันที่ร้ำนครับ แต่มันใช้ลิฟต์พิเศษตรงดิ่งขึ้นเพนท์เฮำส์ 

ของผมเลย...นี่บ้ำนกูนะโว้ย ไม่ใช่สวนสำธำรณะ!

“ใจเย็นไอ้โฟร์ท น้องมันบอกว่ำมันท�ำไปเพรำะช่วย ไม่ได้คิด

ว่ำเรื่องจะวุ่นวำย”

ผมเบ้ปำกเมื่อได้ยินค�ำตอบของคนเป็นเพื่อนสนิท เหอะ! ไอ้

น้องภำคินมันอธิบำยว่ำที่มันตอบนักข่ำวไปทั้งหมดเพรำะต้องกำร

จะช่วยพี่ชำยจริงๆ ไม่อยำกจะดึงควีนมำยุ่งเลย
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“พวกมึงเชื่อมันจริงๆ เหรอ มันอำจจะเป็นคนที่วำงแผน

ท�ำร้ำยไอ้คิงก็ได้นะ!”

ผมพูดแสดงควำมคิดเห็นออกไป ตอนนี้สองเพื่อนรักของผม

อย่ำงไอ้คณุคงิกบัไอ้เห้ียควนีมันก�ำลงันัง่ท�ำหน้ำน่ิงๆ อย่ำงครุน่คดิ 

แน่นอนว่ำไอ้ควีนคงก�ำลังมองภำพเหตุกำรณ์ควำมเป็นไปได้ใน

อนำคตของมันแล้วคิดถึงผลได้ผลเสียเสร็จสรรพเรียบร้อย เพรำะ

ตอนนี้ไม่ว่ำมันจะไปที่ไหนทุกคนก็เข้ำใจว่ำมันเป็นแฟนหนุ่มของ

ซุป’ตำร์หน้ำโง่ตรงหน้ำผมนี่แล้ว

“ผมจะท�ำร้ำยพี่คิงไปท�ำไม ผมต้องลงทุนแลกกับขำตัวเอง

เชียวเหรอ”

ไอ้เดก็ดำรำว่ำพลำงยกขำข้ำงทีไ่ด้รบักำรผ่ำตดัขึน้อวด แต่สิง่

ทีท่�ำให้ผมอำรมณ์เสียมำกข้ึนคงเป็นเพรำะพวกเพ่ือนๆ กลบัคล้อย

ตำมไอ้เด็กนีน่่ะส ิหึ! พีน้่องฆ่ำกนัออกจะเยอะแยะ กูต้องเชือ่มงึรไึง 

กูฉลำดกว่ำไอ้เพื่อนพวกนี้ล้ำนเท่ำละกันน่ำ!

“มึงก็อย่ำอคติกับไอ้คินนักเลย มันก็ไม่มีเหตุผลอะไรท่ีน้อง

มันต้องท�ำร้ำยไอ้คิงนี่”

ไอ้หมอโง่ผู้รับบทนำงเอกดำวพระศุกร์พูดขึ้นท�ำเอำผมต้อง

รีบสะบัดหน้ำท�ำตำโตมองมันอย่ำงเหลือเชื่อ มึงมีผัวแล้วจะโง่เชื่อ

คนง่ำยอย่ำงนี้ไม่ได้นะแมคควีน!

“แต่...”

“อกีอย่ำง…กกูโ็อเคนะ คนิกร็อดพ้นข้อกล่ำวหำของชำวเนต็

ว่ำเมำแล้วขบั ส่วนไอ้คงิกเ็ลกิโดนหุน้ส่วนกบับอร์ดบรหิำรโจมตด้ีวย

ข้ออ้ำงเรื่องเพศซะที”

เมื่อผมจะพูดขัดขึ้นบ้ำงไอ้ควีนก็รีบพูดตัดบทยำวเหยียดนั่น

ซะก่อน ท�ำไมมีแฟนแล้วต้องว่ำนอนสอนง่ำยเหรอวะ เพรำะมีคน
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รกัแล้วรงุรงัแบบนีไ้งล่ะผมเลยขออยูเ่ป็นโสดต่อไปจะดกีว่ำ ไม่อยำก

หำเหำใส่หัว หำเรื่องเดือดร้อนใส่ตัว

“มึงเห็นด้วยกับไอ้เด็กนี่? มึงไม่คิดว่ำมันจะเป็นแผนเหรอ”

ผมรบีโวยวำยทนัท ีไอ้คงิเองยงัเหน็ด้วยกบัน้องมนัเลย เหอะ! 

ไอ้นี่ก็ว่ำง่ำยตำมเมีย

“พวกกูว่ำก็ไม่เสียหำยนะ...อย่ำงน้อยไอ้คินก็อยู่ในสำยตำ

พวกเรำเสมอ ถ้ำมันคิดจะเล่นไม่ซื่อ...มึงก็รู้ว่ำพวกเรำมันโหด”

ไอ้ก้องหนุม่ต๋ีพดูข้ึนบ้ำงหลังจำกทีน่ัง่เงยีบข้ำงน้องนทัเมยีมนั

มำตัง้นำน โหดเหีย้’ไรล่ะ! มงึดชูือ่แก๊ง ด�ำไม่ห่ำงเหนิ พ่องงง น่ำกลัว

ฉิบหำยยย

“เออ! เอำที่พวกมึงสบำยใจเลยครับ”

ผมถอนหำยใจแล้วส่ำยหัวอย่ำงเบ่ือหน่ำยก่อนจะลกุออกไป

สูบบุหรี่ที่ระเบียงรับลมขนำดใหญ่ชั้น 34 ของตึกที่กว้ำงพอจะเล่น

ว่ำววิ่งทั่วได้...ผมออกแบบที่อยู่อำศัยเป็นอย่ำงดี

“เฮ้อออ~”

ควันสีเทำลอยพวยพุ่งขึ้นไปในอำกำศจำกกำรเผำปอดของ

ผม ลมเย็นๆ ของบรรยำกำศตึกสูงกลำงเมืองลอยปะทะหน้ำ หำก

ผมกลับไร้ซึ่งควำมรู้สึกสุนทรีย์ใดๆ 

พวกโง่! โดนเด็กแหกตำแล้ว! ที่จริงผมก็ไม่ได้อคติหรือใส่ร้ำย

ไอ้น้องภำคนินัน่หรอกนะครบั เพรำะยงัไงมนัก็คอืน้องแท้ๆ ของไอ้

คิงเพื่อนผม แต่เพรำะผมรู้มำตลอดว่ำไอ้คิงมันแอบชอบไอ้ควีนมำ

นำนและไอ้น้องภำคินก็พยำยำมเข้ำมำเสือกมำสะเหล่อในทริปที่

พวกผมมักจะไปเที่ยวด้วยกัน และผมเซ้นส์ไวมำกว่ำไอ้น้องนี่มันไม่

ธรรมดำ เนื่องจำกผมมีพี่ชำยอีกสำมคนและเพรำะผมเป็นคนสุด

ท้อง ผมรู้ดีว่ำกำรถูกโอ๋ถูกเอำใจมันเป็นยังไง...มันดีจนอยำกจะ
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เอำแต่ใจและอยำกจะเอำชนะอย่ำงไม่รู้จบเลยละครับ

“พี่ไม่พอใจอะไรผมรึเปล่ำ”

ผมปรำยตำมองคนตวัสงูข้ำงๆ ทีเ่ดนิตดิจะกะเผลกๆ มำหยดุ

อยู่ข้ำงๆ และเพื่อเห็นแก่คนพิกำร ผมจึงโยนบุหรี่ลงบนพื้นแล้วใช้

เท้ำขยี้ให้ไฟมอดไป ไอ้เด็กนี่รนหำที่จังวะ

“กูต้องพอใจมึงเหรอ มึงอยำกได้แฟนคลับเพิ่มไง้?”

หนัหลงัพงิตวัเองกบัรำวระเบยีงมองเข้ำไปในตวัห้องทีเ่หน็เจ้ำ

พวกเพื่อนโง่มันลำกเอำเกมของผมออกมำเล่น บ้ำงก็ชงเหล้ำผสม

กันเองจำกโซนบำร์ในครัว...ใช่บ้ำนพวกมึงเหรอเนี่ย! แต่ก็นั่นแหละ

ครับ ด้วยควำมที่เป็นเพื่อนกันมำนำน ผมรักพวกมันเหมือนคนใน

ครอบครัว แล้วมันก็ปกติใช่มั้ยที่ผมเองก็อยำกจะปกป้องคนใน

ครอบครัวเช่นกัน

ผมเอยีงคอมองคนหล่อข้ำงตวัทีห่นัหน้ำออกจำกระเบยีงเพือ่

มองวิวทิวทัศน์จำกตึกสูงลงไปยังบ้ำนเรือนข้ำงล่ำงอย่ำงสงสัยใน 

ตัวมัน มึงจะพูดอะไรกันแน่ไอ้หนูน้อย

“ไม่ใช่แฟนคลับ...แต่เป็นแฟนครับ...ดีมั้ย”

“...”

ผมแสยะยิ้มมุมปำกแล้วเงยหน้ำมองฟ้ำที่ไม่เห็นดำวสักดวง 

แสงไฟจำกตัวเมืองกลบแสงดำวไปจนหมด หรือว่ำเพรำะเจ้ำดำว

ข้ำงตัวนี่จะมีแสงสว่ำงจนกลบแสงดำวอื่นๆ ไปหมดแล้วกันแน่ ผม

ไม่สะดุ้งหรือโกรธหรือแปลกใจหรอกนะครับ มันไม่ใช่ครั้งแรกที่ผม

จะถกูผูช้ำยเต๊ำะใส่...สำเหตุมันกเ็พรำะว่ำผมหน้ำเหมอืนคณุแม่คน

สวยมำกไปหน่อย แถมผมยำวๆ นีก่ไ็ว้ประชดครฝึูกรด.มำตัง้แต่เข้ำ

มหำ’ลัยแล้ว จะให้ตัดก็เสียดำยนี่ครับ

“...”
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“มงึมแีผนอะไร อยำกพดูอะไรกพ็ดูมำ เพรำะกูไม่คดิว่ำมงึจะ

แค่อยำกช่วยไอ้คิง”

พูดเข้ำเรื่องแล้วหันหน้ำเข้ำหำมัน กอดอกอย่ำงแสดงควำม

จรงิจงัของตวัเอง ถ้ำไม่เข้ำประเดน็ซะท ีไอ้เดก็นีก่ล็ำกออกนอกเรือ่ง

ไปเรื่อยๆ นั่นแหละครับ

“ผมไม่ได้คิดร้ำยจริงๆ...พี่โฟร์ทมองไม่เห็นควำมจริงใจของ

ผมจริงๆ เหรอครับ”

มันไม่ว่ำเปล่ำหำกยังเขยิบมำใกล้แล้วก้มหน้ำลงมำในระดับ

เดียวกันเพื่อให้ผมได้มองเห็นควำมรู้สึกในดวงตำของมันอย่ำงใกล้

ชิด โดยที่ผมไม่จ�ำเป็นต้องถอยเลย กูไม่กลัวโว้ย!

“คดิว่ำกตู้องเขนิมัย้ มงึคดิว่ำกเูป็นสำวน้อยเหรอ...หรอืคดิว่ำ

กูเป็นนำงเอกแล้วมึงเป็นพระเอกเหรอ อ่ำนกำร์ตูนเยอะไปรึเปล่ำ

น้อง”

“ห!ึ ทีจ่รงิพีโ่ฟร์ทกน่็ำรกัดนีะครบั...เสยีดำยทีผ่มมพีีค่วนีแล้ว”

มันขยับตัวกลับไปยืนยิ้มหวำนในท่ำเดิม ท�ำหน้ำเหมือนคน

มีแฟนแล้วและรักแฟนมำก ทุ้ย! เพื่อนกูไปเป็นแฟนมึงตอนไหนวะ 

ไอ้ขี้โม้!

“เหอะๆ เพรำะกูไม่ใช่คนที่พี่ชำยมึงชอบ มันถึงไม่ได้น่ำแย่ง

ใช่มั้ยล่ะ”

กูมีพี่ชำย กูไปแย่งของมันบ่อย กูรู้! ของที่มีคนอยำกได้หรือ

เป็นเจ้ำของมักจะน่ำแย่งเสมอ กูก็ไม่รู้ท�ำไมเหมือนกัน

“...”

มันเงียบพร้อมๆ กับรอยยิ้มของมันที่หำยไป ผมพูดถูกใช่มั้ย

“สรุปแล้วที่ให้สัมภำษณ์ไปแบบนั้น แค่เพรำะอยำกจะเป็น

เจ้ำของไอ้ควนีต่อหน้ำประชำชนใช่มัย้...แค่อยำกเอำชนะแค่นัน้เหรอ”
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“มันก็ได้ผลใช่มั้ยล่ะครับ อย่ำงน้อยตอนนี้ใครๆ ก็รู้ว่ำพี่ควีน

เป็นแฟนผม”

ผมพยำยำมก�ำมือเพือ่ข่มอำรมณ์โมโหของตวัเอง ไอ้เดก็นีค่ดิ

น้อยฉิบหำย! ถ้ำต่อยมันแล้วเผลอผลักลงระเบียงผมต้องได้ไปกิน

ข้ำวฟรีในคุกแน่ๆ ไม่คุ้มๆ 

“มงึไม่ได้รกัไอ้ควีน มึงแค่อยำกแย่ง...มึงคดิว่ำชวีติของไอ้ควนี

ต่อจำกนีจ้ะสงบสขุอย่ำงนัน้เหรอ มันเป็นแฟนกับซเูปอร์สตำร์แบบ

มึง ไม่คิดว่ำมันจะถูกรังควำนจำกสื่อจำกแฟนคลับบ้ำงเหรอ”

“...”

สูดลมหำยใจเข้ำลึกๆ อย่ำงสงบอำรมณ์ เดินหนีจะเข้ำห้อง

เพื่อขังตัวเองในห้องเกม อำรมณ์นี้ผมต้องหำอะไรท�ำเพื่อระบำย

ควำมเครียดแล้วละ

หมับ!

“ผมชอบพี่ควีนจริงๆ”

ผมก้มมองฝ่ำมอืหนำทีก่มุรอบต้นแขนผมแล้วเงยหน้ำมองคน

ตัวสูงหน้ำตำดีจัดอย่ำงเอำเรื่อง กล้ำดียังไงมำแตะต้องตัวกูวะ ไอ้

เด็กโง่!

พรึ่บ!

ผมสะบัดแขนออกแล้วจ้องหน้ำคนอำยุน้อยกว่ำอย่ำง

ต้องกำรจะสั่งสอน ถ้ำพี่ชำยมึงไม่กล้ำสอนกูจะสอนเอง

“มงึไม่ต้องบอกก ูมงึกลบัไปถำมตัวเองเถอะว่ำมงึรกัพีช่ำยมงึ

บ้ำงมั้ย มึงลองใช้สมองน้อยๆ นั่นไตร่ตรองให้ดีว่ำสิ่งที่มึงท�ำไป 

ก�ำลังจะท�ำให้ทุกอย่ำงมันแย่ลงรึเปล่ำ”

“...”

คนตรงหน้ำมองสบตำผมนิ่ง ตำคู่สวยสีน�้ำเงินเข้มจดจ้องมำ
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อย่ำงครุ่นคิด

“มึงรู้มั้ยว่ำไอ้ควีนคือควำมสุขของไอ้คิงมำกี่ปี แล้วมึงรู้มั้ยว่ำ

ไอ้คิงมันรักน้องโง่ๆ แบบมึงขนำดไหน! ไม่รู ้จริงๆ เหรอว่ำ

สถำนกำรณ์ของไอ้คิงตอนนี้มันเครียดขนำดไหน ทั้งบริษัท ทั้งเมีย 

ทั้งน้อง...กูว่ำถ้ำมึงได้ลองรักใครมำกกว่ำตัวมึงเอง มึงอำจจะเห็น

มุมมองที่มันกว้ำงกว่ำนี้”

“...”

“...กเูคยเป็นแบบมึง แล้วกกูร็ูว่้ำมันไม่มเีหีย้’ไรดเีลยหลงัจำก

ได้ของที่แย่งมำครอบครอง มันก็แค่สะใจ...เพื่อแลกกับควำมเสียใจ

ของคนที่ส�ำคัญที่สุดในชีวิตของมึง”

“...”

“...”

เรำทัง้สองต่ำงยนืนิง่เงยีบแล้วมองหน้ำกันอยู่อย่ำงน้ัน อย่ำง

น้อยตอนนี้ผมคิดว่ำภำคินก็อำจจะคิดได้บ้ำงแล้ว

“...งัน้พีจ่ะว่ำยงัไง ถ้ำผมจะชอบพี.่..มนัอำจจะเป็นควำมรกัท่ี

ผมไม่ต้องแย่งมำเลยก็ได้นะครับ”

ผมสดูหำยใจเข้ำสุดแล้วถอนหำยใจออกสดุ ก่อนจะเพ่งสำยตำ

มองไอ้เด็กหล่อตรงหน้ำอย่ำงเอือมระอำ มึงคิดว่ำหน้ำตำแบบกูนี่

เหมอืนคนอยำกมแีฟนเหรอวะ แบบกเูนีย่...ถ้ำอยำกจะมจีรงิๆ กมูี

ไปนำนแล้วโว้ย! หำแฟนมันหำง่ำยยิ่งกว่ำหำหญ้ำแดกซะอีก

“ชอบพ่อง! กูไม่แดกเด็กโว้ย!”

ฮู้ว! ถ้ำคนอย่ำงชำยโฟร์ทคิดจะมีแฟนสักคนเนี่ย...ชำติหน้ำ

เถอะครับ! กูจะโสดแบบนีไ้ปจนกว่ำกจูะเบือ่นัน่ละ อย่ำคดิจะเสนอ

หน้ำมำวุ่นวำยในชีวิตกูเลย เสียเวลำเปล่ำๆ
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สถำนกำรณ์ของผมตอนนีจ้ะเรยีกว่ำดกีค็งไม่ใช่ จะว่ำเลว

ร้ำยก็ไม่เชิง มันแค่ควำมรู้สึกแปลกๆ เวลำเดินผ่ำนพี่ๆ พยำบำล 

พนักงำน ไปจนถึงคนไข้ ทุกคนต่ำงมองผมด้วยแววตำท่ีผมก็ไม่

สำมำรถจะบรรยำยควำมหมำยของมันได้...หรือน่ีอำจจะเป็นสิ่งท่ี

ผมต้องเผชิญ ในฐำนะ ‘แฟนซุป’ตำร์’

Rrrrrrrrrr~

เสียงเรียกเข้ำจำกมือถือคู่ใจดังขึ้นท�ำให้ผมหลุดจำกควำมคิด

ร้อยแปดของตวัเองต่อสำยตำทีม่องมำทัว่ร้ำนกำแฟขณะท่ีก�ำลงัรอ

เครื่องดื่มประจ�ำวันอยู่

“สวัสดีครับ”

[พี่ควีน ไปทำนข้ำวกันนะครับ]

ผมขมวดคิว้เลก็น้อยอย่ำงฉงนกบัเสยีงท่ีตอบกลบัมำก่อนจะ

จ�ำได้ว่ำเป็นเสียงของแฟนในนำมที่ประชำชนเข้ำใจไปแล้ว...ภำคิน

“คิน...พี่ไม่ได้ว่ำงมีเวลำขนำดนั้นนะครับ”
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ผมถอนหำยใจน้อยๆ อย่ำงเบื่อหน่ำย ไม่รู้ว่ำเด็กนี่พยำยำม

จะเล่นสนุกอะไร แต่อย่ำงไรก็ตำมชีวิตของผมก็ยังต้องด�ำเนินไป 

อำชีพของผมคือหมอผ่ำตัด ต่อให้เป็นแฟนกับซูเปอร์สตำร์จริง ผม

กไ็ม่ว่ำงทีจ่ะไปเดนิโชว์ตวัให้เป็นข่ำวเล่นอยู่ดี...เวลำจะนอนพักผ่อน

ยังหำยำกเลยครับ

[...ทำนข้ำวกับหม่อมยำย...พี่คิงก็ไปด้วย]

ผมสะดดุเลก็น้อยกบัค�ำว่ำ ‘หม่อมยำย’ สองพีน้่องนีม่เีชือ้เจ้ำ

ด้วยอย่ำงนั้นเหรอ ไม่เห็นรู้มำก่อนเลย รู้แค่ว่ำแม่ของไอ้คิงเป็นผู้ดี

เก่ำแต่มสีำมเีป็นชำวต่ำงชำติจงึไปอยูท่ีต่่ำงประเทศตัง้แต่สองพีน้่อง

นี่เด็กๆ 

“ไม่เห็นคิงจะบอกพี่เลย”

ผมขมวดคิ้วพลำงรับเครื่องด่ืมสีเข้มมำถือไว้ในมือและหมุน

ตัวเดินออกจำกร้ำนไปทันที จะว่ำไปช่วงนี้คิงก็ยุ่งๆ อำจเป็นเพรำะ

ว่ำบริษัทก�ำลังจะกลับมำเข้ำที่เข้ำทำงอีกครั้ง ต้องยอมรับว่ำคิงมัน

กลบัไปท�ำงำนเป็นบ้ำเป็นหลงัเลยละครบั ท�ำให้เรำไม่ค่อยได้เจอกัน

เลยเพรำะมนัเองกเ็หนือ่ยจนต้องนอนพกัค้ำงคนืท่ีเพนท์เฮำส์เหนือ

ห้องท�ำงำนบนตึกสูงของมันมำเกือบอำทิตย์แล้ว...ผมเองก็ไม่กล้ำ

จะไปรบกวนมัน และเคสผ่ำตัดช่วงนี้ก็เยอะใช่ย่อยครับ

[แล้วพีค่วนีคดิว่ำพีค่งิเวอร์ชัน่บ้ำงำนเค้ำจะสนใจคนรอบข้ำง

ด้วยเหรอครับ...โดนเมินจำกคนรักมันเจ็บนะพี่]

จึก!

เหมอืนมธีนพูุง่ตรงมำปักทีห่วัใจ มนัรูส้กึเจบ็จีด๊จำกค�ำพดูของ

ภำคนิ มนัจรงิและถกูต้องอย่ำงทีน้่องมันว่ำ จู่ๆ ก็รูส้กึว่ำขำมนัหนัก

อึ้งขึ้นมำซะอย่ำงนั้น

ปี๊มมมมมม!
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“ควีน!!!”

หมับ!

พรึ่บ!

ตุ้บ! แกร๊ก!

กว่ำจะรู้ตัวอีกที ร่ำงทั้งร่ำงของผมก็ย้ำยตัวจำกกลำงถนนลง

ไปนอนแอ้งแม้งกับพื้นแนบแก้มกับอกแกร่งของอปป้ำอยู ่ข้ำง

ฟตุบำท โทรศพัท์มอืถอืเครือ่งโปรดกต็กลงไปนอนเป็นซำกให้รถทับ

เล่นอยู่กลำงถนนเป็นที่เรียบร้อย กำแฟแก้วแพงที่อุตส่ำห์ข้ำมถนน

ไปซ้ือมำก็กระจัดกระจำยเต็มพื้นช่วยสร้ำงบรรยำกำศให้ที่เกิดเหตุ

มันดูน่ำกลัวขึ้นอีกนิด

นี่ผมเป็นบ้ำอะไรเนี่ย แค่ค�ำพูดใส่ร้ำยของเด็กนั่นท�ำเอำผม

ต้องไปไม่เป็นขนำดนี้เชียวหรือ?...หรือผมก�ำลังกลัว กลัวว่ำมันจะ

เป็นเรื่องจริงแบบที่เด็กนั่นพูด ควำมรู้สึกวูบโหวงที่ท�ำให้ผมรู้สึกชั่ว

วูบว่ำตัวเองก็ไม่ได้ส�ำคัญอะไรกับไอ้คิงมำกมำย มันเป็นควำมรู้สึก

ทีแ่วบข้ึนมำในหวั...ถ้ำเป็นตอนทีส่ถำนะระหว่ำงเรำเป็นเพียงเพ่ือน

กัน...ผมอำจจะไม่รู้สึกขนำดนี้

“ควีน”

เจ้ำของอ้อมกอดผู้ช่วยชีวิตเขย่ำตัวผมเบำๆ และเรียกชื่อ พี่

เคี้ยงยังคงน่ำรัก อบอุ่นและแสนดีอยู่เสมอ ท�ำไมกันนะผมถึงไม่คิด

อะไรเกนิเลยกบัคนดีๆ  แบบนีส้กัครัง้...แต่กบัเจ้ำคนเย็นชำ แวมไพร์

จอมเอำแต่ใจน่ัน ผมกลับรูสึ้กอะไรมำกมำยกบัมนัจนยัง้ใจไม่เคยอยู่

เลย ท�ำไมกัน

“...ขอบคุณครับ”

เอ่ยขอบคณุเม่ือพีเ่คีย้งพยงุตัวผมให้ยนืขึน้พลำงส�ำรวจทัว่ตวั

ว่ำผมได้รับบำดเจ็บอะไรไปบ้ำง ตอนนี้มันรู้สึกชำๆ ไปหมดจนไม่ 
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รู้สึกอะไรอย่ำงอื่นเลยครับ มันยังมึนๆ งงๆ ช็อกๆ กับสถำนกำรณ์

ตอนนี้อยู่ ผมเกือบโดนรถกระบะพุ่งเข้ำชนเต็มๆ ตำยอยู่ตรงนี้ซะ

แล้ว โชคดีแค่ไหนที่พี่เคี้ยงมำช่วยทัน นึกแล้วก็โมโหรถกระบะที่ขับ

มำซะเร็วไม่ยอมชะลอ ทั้งๆ ที่ตรงนี้คือทำงม้ำลำยแถมยังเป็นเขต

ชุมชนเมืองอีกด้วย

“โทรศัพท์ควีนมัน...”

“ไม่เป็นไรครับ ผมขอยืมมือถือพี่เคี้ยงหน่อยนะครับ”

ผมแบมือขอยืมมือถือคนตัวสูงที่ก็ยินยอมย่ืนมำให้อย่ำงว่ำ

ง่ำย

“...”

ตู๊ดดด ตู๊ดดดดดด

“...”

ตู๊ดดด ตู๊ดดดดดด

“...”

ตู๊ดดด ตู๊ดดดดดด

“...”

‘ยินดีต้อนรับเข้ำสู่บริกำรรับ...’

ตี๊ด!!

ผมกดตัดสัญญำณแล้วยื่นคืนให้เจ้ำของมือถือเครื่องหรูเมื่อ

คนทีผ่มคดิถงึมำกทีส่ดุยำมเกดิเหตดุ่วนเหตรุ้ำยดนัไม่รบัโทรศพัท์...

คุณรำเชนทร์...ท�ำไมมึงถึงเพิกเฉยกูแบบนี้...ท�ำไมในสถำนกำรณ์

แบบนี้คนที่อยู่ข้ำงกูถึงไม่ใช่มึง

“พ่ีว่ำวนันีค้วนีไปพกัเถอะ...พกัสกัวนัพ่อพีค่งไม่หกัเงนิเดอืน

คุณหมอหรอกครับ”

อปป้ำส่งยิ้มใจดีมำให้ ตีสนิทลูกเจ้ำของโรงพยำบำลได้ก็ดี
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แบบนี้แหละครับ

“ครับ”

ผมขำนรับเนือยๆ พลำงหอบร่ำงตัวเองเดินเข้ำตึกไป ไม่

อยำกกลับคอนโดฯเลย...อยำกไปที่ไหนสักที่ ไม่อยำกอยู่คนเดียว

เลย

“ขับรถไหวมั้ย...จะอนุญำตให้พี่ไปส่งได้มั้ยครับ”

ผมเหลอืบมองคนตัวสงูแสนใจดข้ีำงๆ ทีใ่นแววตำมแีต่ควำม

เป็นห่วงเป็นใย ท�ำไมผมถงึไม่หลงรกัเทวดำ...เสอืกไปตกหลมุซำตำน

ซะได้!

“ครับ”

…

..

. 

[Fourth’s part]

มีรำงวัลเพื่อนรักนักชงเหล้ำยอดเยี่ยมให้ชำยโฟร์ทคนโสด

โหมดกูเพิ่งตื่นมั้ยครับ

พ่อมงึสไิอ้ควีน! มึงจะมำงอแงตอนกงู่วงงนุแบบน้ีไม่ได้นะ! กู

เพิง่ปิดร้ำนไปตอนตสีอง เคลยีร์บลิ เคลยีร์ร้ำน เคลียร์พนักงำน เก็บ

กวำด ลิสต์รำยกำรซื้อของเพิ่มวันพรุ่งนี้ กว่ำกูจะท�ำเสร็จหมดนั่นก็

เกือบๆ ตีห้ำ แถมช่วงนี้กูรับงำนออกแบบโลโก้มูลนิธิเด็กยำกไร้ให้

เพื่อนสนิทของคุณแม่อีก มึงคิดว่ำกูได้นอนกี่โมง!? แล้วมึงยังจะพำ 

หน้ำโทรมๆ กับแผลฟกช�้ำตำมตัวมำปลุกกูตอนเก้ำโมงอีก!...แต่ก็

นัน่ละครบั ผมเคยขัดใจหรอืปฏเิสธมันได้ทีไ่หน บอกแล้วว่ำบ้ำนผม

มันที่สำธำรณะ ทุกวันนี้ยังนึกว่ำตัวเองเป็นเทศบำลเลยด้วยซ�้ำ  
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ต้องปรับปรุงภูมิทัศน์เอำใจประชำชน...ทุ้ยยย!!! บ้ำนกูโว้ยยย

“เป็นอะไร”

ผมก็ถำมได้แค่นั้นแหละครับ ตอนนี้สติไม่มำกพอที่จะรับมือ

กับเพื่อน 5 นำที 186 อำรมณ์ได้ สภำพเสื้อกล้ำมสีขำวตรำห่ำนคู่

ที่ขำดๆ รูๆ เป็นซิกเนเจอร์กับกำงเกงสะดอสีเคยแดงที่ใส่มำตั้งแต่

สมัยเรียนมหำ’ลัยกับผมยำวๆ ที่ถูกมัดเป็นบันโง่ๆ บนหัวบ่งบอก

ได้อย่ำงดีว่ำตอนนี้ผมเพิ่งตื่นนอน

“...”

มันไม่ตอบครับ มันเดินเอื่อยๆ ไปตรงบำร์เครื่องดื่มในโซน

ครัวก่อนจะเปิดขวดเหล้ำอย่ำงคนช�่ำชองแล้วทิ้งตัวลงนั่งกรอก

วัตถุดิบท้ังหมดเข้ำปำกจนทรุดลงนอนเล่นกับพ้ืน จ้ำำำ เหล้ำกู  

มกิเซอร์ก ูตังค์แม่งไม่เคยจ่ำย! มึงคดิว่ำร้ำนกูเป็นโรงทำนเหรอควนี 

กูเตือนแล้วว่ำอย่ำมีแฟนๆ ไม่มีใครเชื่อกู

จึกๆ! 

เมื่อไอ้คนดูป่วยไม่ตอบ ผมจึงเดินไปหำคนมำส่งที่นั่งหน้ำ

หล่อเปล่งออร่ำเป็นเทพเจ้ำอยูต่รงโซฟำกลำงห้อง มงึเป็นใครวะ ก๊ิก

เพื่อนกู?

“มันเป็นอะไร”

“ครับ?”

เมือ่ไอ้คนหล่อฉบิหำยหนัหน้ำมำสบตำมองผมใกล้ๆ เสมอืน

กับว่ำมีพัดลมเป่ำให้ผมสะบัด มีแสงไฟ 80,000 วัตต์ส่องมำจนเป็น

ประกำยวิ้งๆ รอยยิ้มเก้อๆ หน้ำงงๆ เหมือนคนดี ดีแบบที่ว่ำยืน

ห่ำงไปอกีทวปียงัรูเ้ลยว่ำไอ้นีแ่ม่งต้องเป็นพระถงัซมัจัง๋ลงมำจตุแิน่ๆ 

คนเหี้ย’ไรแค่อยู่ใกล้ก็ท�ำเอำรำศีกูกลำยเป็นรำคีหมด ไม่ไหวๆ ขอ

ยืนห่ำงออกมำสักสองช่วงแขน ปฏิบัติ!
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พรึ่บ!

ไอ้คณุพระ (ถงัซมัจัง๋) กะพรบิตำปรบิๆ อย่ำงงนุงงในท่ำทขีอง

ผม ผมเองก็ยังงงว่ำกูก�ำลังท�ำเหี้ย’ไรอยู่ แค่กูนอนน้อยกูต้องท�ำตัว

โง่ขนำดนี้เลยเหรอวะ เป็นอะไรเนี่ยกู

“กะ...กู เอ๊ย! ผม ผมถำมว่ำเพื่อนผมมันเป็นอะไร”

เคยอยู่กับคนที่รู้สึกว่ำพูดไม่เพรำะด้วยไม่ได้มั้ยครับ ไอ้คุณ

คนนี้มันท�ำให้ผมรู้สึกแบบนั้นเลย เหมือนผมก�ำลังท�ำผิดบำปซะงั้น

“อ๋อ! ควีนเกือบโดนรถชนน่ะครับ พอดีผมช่วยไว้ทัน”

กูแอบเห็นรอยยิ้มมุมปำกที่กระตุกข้ึนเล็กน้อยตอนนำทีที่ 

2.68 วิ เมื่อพูดถึงไอ้ควีน

“คุณแอบชอบไอ้ควีน!?”

อกีแล้วเหรอวะ บนโลกนีท้�ำไมมคีนชอบไอ้เพีย้นนีไ่ด้มำกเกนิ

หนึง่คนวะ ตัง้แต่เป็นเพือ่นกบัมันมำจนตอนนีเ้กือบท้ังชวีติ สำบำน

เลยว่ำไม่เคยคดิอยำกจะได้มนัมำร่วมเรยีงเคยีงหมอนเลยสกันดิ คน

เหี้ย’ไรไร้สำระฉิบหำย!

“เอ่อ...”

“คุณอยำกจะเข้ำมำแทรกตอนมันมีปัญหำกับไอ้คิง!?”

“เฮ้ย! ผมไม่ได้...”

“คุณแม่ง...อุ๊ปส์!”

หมับ!

พรึ่บ!

ไม่ทันที่ผมจะได้โวยวำยอะไร ไอ้คุณพระฯก็จับผมปิดปำก

ลอ็กเอวแล้วลำกผมลงไปนัง่โซฟำข้ำงมัน ผมรบีถีบและดิน้ขลกุขลกั

ทันทีอย่ำงสู้ตำย

“อ่อยยย” (ปล่อยยย)
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ผมพยำยำมตะโกนให้ปล่อย แต่ไอ้คนขำยำวกว่ำก็ยกขำสอง

ข้ำงตวัดขึ้นรัดขำของผมขณะที่ดันตัวผมให้ขึ้นมำน่ังบนตักมันได้

ส�ำเร็จ พันธนำกำรท่ำเหี้ย’ไรของมึงเนี่ย ทุเรศฉิบหำยยย

“ฟังก่อน”

เสียงที่กดต�่ำลงคล้ำยจะดุๆ ดังขึ้นข้ำงใบหู ซึ่งผมก็หดคอหนี

ทันทีอย่ำงบ้ำจี้ ใครสั่งใครสอนให้มึงมำพูดใกล้หูคนอื่น!?

“อังแอ๊วๆ” (ฟังแล้วๆ)

ฮือออ ปล่อยกูได้มั้ยวะ จั๊กจี้ฉิบหำย นอกจำกเพื่อนแล้วผม

ไม่เคยอยู่ใกล้ผู้ชำยคนไหนแนบชิดขนำดนี้มำก่อนเลย รู้สึกอยำก

อ้วกออกมำเป็นข้ำวเหนียวถั่วด�ำ มึงช่วยเอำวัตถุบำงอย่ำงที่ทิ่มๆ 

ตูดกูออกไปได้มั้ยวะ โถ่! คุณพระฯ

“ผมยอมรับว่ำผมเคยชอบแมคควีน...ตอนนี้ก็ยังชอบ”

นั่นไง! พวกคนชั่ว! คนเลว! มึงมันไม่ใช่พระถังซัมจั๋งแล้ว! มึง

มันปีศำจกระทิง! รู้ทั้งรู้ว่ำเขำมีแฟนแล้วก็ยังจะมำยุ่ง มันน่ำเตะลง

ชั้น 34 จริงๆ ด้วย

“...”

“...แต่ผมไม่คิดจะแย่ง”

ต่อให้แย่งมงึกแ็ย่งไม่ได้หรอก คดิว่ำไอ้คงิจะปล่อยไอ้ควนีไป

ง่ำยๆ เหรอ เดำจำกที่มันโดดงำนมำนั่งแดกเหล้ำนอนตำยตรงพื้น

แบบนัน้ คงจะนอยด์ไอ้คงิมำแน่ๆ กบูอกพวกมงึแล้วว่ำอย่ำมแีฟน!

“...”

“วันนี้ผมแค่พำควีนมำส่ง เขำต้องกำรคนอยู่เป็นเพื่อน ซึ่ง

ไม่ใช่ผม”

คนหน้ำตำดีเกินมนุษย์เหลือบตำมองผมที่ก็พยำยำมเหลือบ

ตำมองมันเช่นกัน มึงคิดว่ำกูเป็นนกฮูกเหรอ กูนั่งบนตักมึงแบบนี้
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หันหลังให้มึงแบบนี้ มึงคิดว่ำกูจะใช้เส้นผมเส้นไหนมองมึงได้เหรอ 

ท�ำไมรอบตัวกูมีแต่คนโง่วะ!?

พรึ่บ!

เมือ่เหน็ว่ำผมนิง่ไป ไอ้คณุพระฯกย็อมปล่อยมอืออกจำกปำก

ผมแต่โดยดี...หำกว่ำก็ยังไม่ยอมเอำแขนขำออกจำกตัวผมสักที

“ถ้ำไม่ปล่อยก ูสำบำนเลยว่ำกจูะหกักระดกูมงึทุกท่อน...ด้วย

กำรโยนลงตึกจำกชั้น 34”

พรึ่บ!

แล้วตวัผมกเ็ป็นอสิระจำกกำรโดนผลกัให้ไปแหมะอยูบ่นโซฟำ

ข้ำงๆ มัน เมื่อกี้มึงผลักหรือมึงถีบนะ?

“เป็นอะไรกับเพื่อนกู”

เมื่อมันคุกคำมผม จึงท�ำให้ผมไม่อยำกจะพูดดีด้วย ผมเป็น

พวกไม่ชอบให้ใครแตะตัว ไม่ชอบให้ใครเข้ำใกล้ และผมจะโมโห 

มำกๆ ด้วย ซึ่งไอ้คนข้ำงๆ นี่ก็ท�ำมันทั้งหมดเลย! กูไม่ต่อยมึงก็บุญ

เท่ำไหร่แล้ว!?

“เป็นรุ่นพี่ครับ”

“หมอ?”

“ครับ”

ผมพยกัหน้ำน้อยๆ แล้วกอดอกมองพจิำรณำตัง้แต่ศรีษะจรด

ปลำยเท้ำ ดูสมกับเป็นหมอในอุดมคติจริงๆ นั่นแหละ หล่อ ขำว ตี๋

อปป้ำสไตล์ ดูภูมิฐำน เป็นสุภำพชน...กูว่ำดีแล้วละที่ไม่ได้คบกับไอ้

ควีน ปล่อยให้ไอ้ควีนเป็นจุดด่ำงพร้อยบนควำมเพอร์เฟ็กต์ของไอ้

คิงคนเดียวก็พอ

“กลับไปได้แล้ว กูจะดูแลเพื่อนกูเอง”

“ฝำกด้วยนะครับ”



205

~ I’m Mynt ~

คุณพระฯว่ำพลำงมองไปทำงคนเฮิร์ตที่นอนเกลือกกลิ้งอยู่

บนพื้นข้ำงๆ มิกเซอร์

“อืม...”

“...ไปแล้วนะครับ”

“...ขอบคุณ”

“หืม?”

“ขอบคุณที่ปกป้องเพื่อนผม...ขอบคุณที่พำมันมำส่ง”

“ครับ ไม่เป็นไรครับ”

ผมโบกมือไล่ๆ อย่ำงไม่ได้ใส่ใจในค�ำพูดก่อนจะเดินไปหำ 

ร่ำงบำงๆ ที่ตัวเล็กกว่ำผมเล็กน้อย จับมันพลิกขึ้นนอนหงำยแล้ว 

ยกตัวมันให้นั่งดีๆ เดี๋ยวแม่งก็ส�ำลักกันพอดี

“ไงล่ะมึง?”

“เหี้ยยย”

ตัวเงินตัวทองเต็มหน้ำกูเลยสัส! มึงมำพ่นกับกูแล้วไอ้คนที่

ท�ำให้มึงเป็นเหี้ยนี่จะได้ยินมั้ย

“เล่ำมำ”

“มนัไม่สนใจกเูลย กเูข้ำใจนะว่ำมนัห่วงบรษิทั แต่มนัก็ควรจะ

แบ่งเวลำสักเสี้ยวหนึ่งมำใส่ใจกูบ้ำงรึเปล่ำ”

“...”

“มึงรู้มั้ยว่ำมันเป็นคนแรกที่กูนึกถึงตอนตกอยู่ในอันตรำย กู

อุตส่ำห์โทร.หำ แม่งก็ไม่รับ มึงคิดดู!”

ผมดึงคนเมำจอมโวยวำยมำกอดแล้วลบูหลงัเบำๆ ตอนนีม้นั

ก�ำลังงอน มันก�ำลังนอยด์ มันไม่มีสติ มันไม่รู้ตัวหรอกว่ำก�ำลังพูด

อะไรออกมำ

“ควีน มึงใจเย็นแล้วฟังกูนะ...”
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“...”

“กไูม่รูว่้ำมงึไปได้ยนิ ได้ฟัง หรอืแม้แต่ได้เหน็อะไรมำ แต่กูเชือ่

ว่ำมงึก�ำลงัเข้ำใจผดิ...มึงรูจ้กัไอ้คงิมำนำนแค่ไหน ไม่รูเ้หรอว่ำมนัรกั

มึงขนำดไหน!...”

“...”

คนในอ้อมแขนเงียบไปเป็นสัญญำณว่ำมันก�ำลังคิดตำมผม

“ตอนนี้มึงแค่งอน แค่เหงำ แค่รู้สึกเหี้ย’ไรก็ตำมที่มันเป็นแง่

ลบ...นัน่กเ็พรำะว่ำมึงรกัมันไปแล้ว มึงต้องกำรควำมรกัควำมเอำใจ

ใส่มำกกว่ำเดิม แต่มึงก็ต้องเข้ำใจว่ำไอ้คิงมันไม่ได้เปลี่ยน ควำม

ส�ำคัญของมึงที่มันมีให้ก็ยังเท่ำเดิม เพียงแต่ว่ำตอนนี้มันมีสิ่งที่

ส�ำคัญพอๆ กันให้มันต้องไปจัดกำร”

“...”

“มันจะดีกว่ำมั้ยถ้ำคนที่มันให้ควำมส�ำคัญแบบมึง เข้ำใจมัน

แล้วคอยช่วยเหลอืแก้ปัญหำไปด้วยกนักบัมนั...ไอ้คงิคงชงิฆ่ำตวัตำย

ไปก่อนแน่ถ้ำของส�ำคัญทั้งสองอย่ำงแม่งมีปัญหำกัน มันก็คงเลือก

ไม่ถูกว่ำจะให้ควำมส�ำคัญอะไรก่อนดี...จริงมั้ย”

หงึกๆ 

ไอ้หมอหนุ่มเพื่อนรักพยักหน้ำกับอกผม เออ! ว่ำนอนสอน 

ง่ำยยย เด็กดีของเฮียโฟร์ททท

“...กูเข้ำใจแล้ว”

ผมปล่อยมันให้นั่งหำยใจเข้ำออกให้เต็มปอด ให้มันได้คิด

ไตร่ตรองไปพลำงๆ 

ตึง!

“ควีน!!!”

มนุษย์หน้ำนิ่งที่เดินเข้ำมำในมำดชุดสูทเข้ำรูปพอดีตัวสีด�ำ
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สนทิพร้อมกบักำร์ดอกีห้ำคนแผ่รงัสอี�ำมหิตไปทัว่เพนท์เฮำส์ของผม 

มึงจะเปิดตัวอลังกำรท�ำไมวะ นี่บ้ำนกูไงเพื่อน!

“...คิง”

หมับ!

เหมือนในหนังที่พระเอกเข้ำมำช่วยนำงเอกได้ส�ำเร็จ ไอ้คุณ

รำเชนทร์เดินตรงดิ่งมำคว้ำคุณหมอมำดพังเข้ำไปกอดแนบแน่นจน

ผมเผลอกลอกตำอย่ำงหม่ันไส้...มึงคิดว่ำที่น่ีฮอลลีวู ้ดเหรอวะ  

ไททำนิคเหรอสัส ฮู้ว! ร�ำคำญ!!!

“ท�ำไมไม่รับโทรศัพท์!? คินมันโทร.มำบอกว่ำได้ยินเสียง

เหมือนรถชนตอนที่คุยอยู่กับมึง”

“กะ...กู กูหลบรถทัน แต่มือถือมันแตกไปแล้ว”

“แล้วท�ำไมไม่โทร.หำกู”

“กูโทร.ไปแล้ว!”

“โทร.เบอร์ไหน! มึงจ�ำเบอร์กูได้เหรอ”

“จ�ำได้!”

“เบอร์?”

“...0...87...อืม...5555...68...9!”

“...”

“...”

“ฟังนะ...089 5555687”

“...”

“...”

ป้ำบ!

ผมอดใจไม่ไหวที่จะฟำดฝ่ำมือลงบนกะโหลกหนำๆ ของ

เพื่อนรัก แม่ง!!! ไอ้เหี้ยควี้นนนนนน
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“...”

“...”

“จะเงียบอีกนำนมั้ย”

ผมกอดอกสะบัดหน้ำพรืดออกนอกหน้ำต่ำงรถ มันรู้สึกเสีย

ฟอร์ม โมโห โกรธเกรี้ยว อึดอัด อยำกว้ำก! ท�ำไมกูถึงลืมเบอร์ไอ้คิง

ได้วะ! เบอร์ก็ออกจะจ�ำง่ำยแสนง่ำย แต่ไม่รู้ละ! ยังไงผมก็ยังนอยด์

ที่ช่วงนี้มันไม่ติดต่อ ไม่มำหำผมเหมือนก่อนอยู่ดี

“...”

“...ควีน”

หึ! ต่อให้มึงใช้เสียงต�่ำข่มขู่ กูก็ไม่ยอมโว้ย! กูงอน กูนอยด์! กู

เสียฟอร์ม!

“...”

“เฮ้อ”

คงิมนัถอนหำยใจแล้วส่ำยหน้ำอย่ำงเอือมระอำก่อนจะเขยิบ
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เข้ำมำใกล้แล้วก้มลงส�ำรวจใบหน้ำและตำมตัวผมอย่ำงหำจุด 

เสียหำย แน่นอนว่ำผมทั้งเปื้อนทั้งมอมแมมจำกอุบัติเหตุตอนเช้ำ 

ขณะนี้พวกเรำและพี่บอดีก้ำร์ดก�ำลังมุง่หนำ้ไปยงัวงัหมอ่มยำยของ

คุณรำเชนทร์เพื่อรับประทำนอำหำรมื้อกลำงวันกัน ส่วนภำคินก็คง

ไปเองแล้ว

“เจ็บ!”

ผมหันไปท�ำหน้ำบูดบึ้งใส่ไอ้คิงที่มันกดมือลงบนแผลช�้ำๆ ที่

แขนผมเหมือนอยำกรู้ว่ำผมจะเจ็บมั้ย มันเจ็บนะโว้ย!

“แล้วไปท�ำยังไงให้เกือบโดนรถชนฮะ!? อยำกไปไฮไฟว์กับ

ท่ำนยมเหรอ”

ผมหรี่ตำลงแล้วเชิดปำกข้ึนอย่ำงหงุดหงิด หึ! ท�ำไมพอเป็น

แฟนกันมึงก็ยังใช้ค�ำพูดแบบนี้กับกูวะ!? พูดหวำนๆ แบบคุณแมค-

ควีนครับคุณแมคควีนขำไม่ได้เหรอ แล้วแบบนี้มันต่ำงจำกเดิมตรง

ไหนฮะ!

“เรื่องของกู”

ผมหันหน้ำหนีมือหนำของมันที่ลูบแผลตรงต้นแขนของผม

เบำๆ ผมจะให้มันง้อผมบ้ำง ท�ำร้ำยจิตใจกูนักนะ

“ควีน...”

“...”

ผมไม่สนใจคนข้ำงตัว นั่งกอดอก ตำมองออกไปยังรถเลน

ข้ำงๆ ที่ขับผ่ำนไปทีละคันๆ รู้สึกปวดๆ แผลอยู่บ้ำง มันก็ไม่ใช่แผล

เลือดออกอะไร หำกว่ำมีรอยช�้ำและถลอกเล็กน้อย

หมับ!

“โกรธอะไร บอกได้มั้ยครับ”

คนตัวโตคว้ำเอวผมไว้แล้วรั้งให้เข้ำใกล้ก่อนจะก้มหน้ำลงมำ
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พูดใกล้ๆ ด้วยน�้ำเสียงนุ่มละมุนชวนเคลิ้ม

“...”

“บอกคิงที อย่ำเงียบแบบนี้เลยนะ”

หูววว หัวใจกูนี่อ่อนยวบเลยเพื่อนรัก! ใครสั่งใครสอนให้มึง

กอดเอวกู วำงคำงบนไหล่กู แล้วพูดด้วยเสียงอ้อนๆ งุ้ยๆ แบบนั้น 

อย่ำงนี้กูก็ตำยดิวะ ยอมมม

“ก็...ก็มึงหำยไป”

“หำย?”

หงึกๆ 

ผมพยักหน้ำหงึกๆ แทนค�ำตอบ เริ่มรู้สึกอำยๆ พี่บอดี้กำร์ด

ที่นั่งเบำะหน้ำทั้งสอง มึงก็ไม่ดูสถำนที่เลยนะคิงนะ กูอำยยย

“แปลว่ำที่งอนนี่เพรำะกูหำยไป?”

“อืม”

จุ๊บ!

“O.O”

“(‘ ‘)”

ผมหันไปท�ำหน้ำเหวอใส่ไอ้คนหล่อระดับโลกท่ีมันมองกลับ

มำด้วยหน้ำมึนๆ หลังจำกฉกจุ๊บแก้มเนียนนุ่มของผมไป โว้ยยย กู

เขินโว้ยยยยยย

“พอเลยมึง!”

ผมผลักคนรุ่มร่ำมออกอย่ำงหงุดหงิดปนเขินอำย มีสิ่งหนึ่งที่

ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่ำจะเป็นแฟนหรือไม่เป็นแฟนกัน คือมันชอบ 

หำเศษหำเลยกับผมตลอด!

“ฮ่ำๆ”

คนหล่อหัวเรำะในล�ำคอเม่ือคดิว่ำผมคงหำยงอนแล้ว ใครจะ
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ไปงอนมึงได้นำนฮะ! แค่มึงยิ้มกูก็ยอมแล้วโว้ย!

“ยำยมึงนี่...หม่อม?”

“อืม...หม่อมรำชวงศ์สุวรรณสรณ์”

ผมพยักหน้ำอย่ำงเข้ำใจพลำงพยำยำมงัดแงะมือตุ๊กแกของ

คนมึนที่ยังคงเกำะโอบตรงเอวของผมเอำไว้อย่ำงไม่ยอมปล่อย

“แปลว่ำคุณแม่ของมึงก็ต้องเป็นหม่อมหลวง?”

“อืม”

ผมท�ำหน้ำอืออำพร้อมกับล้มเลิกควำมตั้งใจที่จะแกะมือ

คุณชำยออกไป ยอมละ กูยอมง่ำย กูเหนื่อย ขี้เกียจจะสู้กับมึงละ

ครับคิง

“หูยยย คุณชำยยย”

ผมยิม้ล้อๆ ไอ้คณุรำเชนทร์ ซึง่มนักท็�ำแค่หน้ำมนึๆ ไม่แสดง

อำรมณ์อะไรมองผมกลับมำเท่ำนั้น

“ครับ...เมียคุณชำย”

“...”

รู้สกึแพ้ รูส้กึว่ำไม่ควรเถยีงกบัมนั ผมควรจะน่ังเงยีบๆ ต่อไป

และปล่อยให้มันแทะโลมผมอย่ำงนี้จนกว่ำมันจะพอใจ

…

..

. 

“สวัสดีครับคุณยำย”

“คุณยำยยย~”

เมื่อเดินเข้ำตัววังมำถึงห้องรับรอง สองพี่น้องเลือดผสมต่ำง

ยกมือขึ้นไหว้สุภำพสตรีสูงวัยที่ก�ำลังนั่งกรองมำลัยอยู่รอบกำยรำย

ล้อมด้วยคนรบัใช้ โห! กหูลดุมำในละครเรือ่งอะไรเน่ีย รูส้กึอยำกจะ
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หมอบกรำบคลำนลงไปไหว้กับพื้นจริงๆ 

“มำแล้วเหรอ...นั่น ใช่คนในข่ำวมั้ย”

“สวัสดีครับ”

ผมท�ำหน้ำเหยเกพร้อมกบัฉกียิม้เจือ่นๆ ยกมอืขึน้ไหว้สตรสีงู

ศักดิ์ตรงหน้ำท่ีมองพิจำรณำผมต้ังแต่ศีรษะจรดปลำยเท้ำ รู ้สึก

แปลกๆ นะครับเวลำมีคนมองแบบนี้ เหมือนโดนประเมินอย่ำงไร

อย่ำงนั้น

“แล้วท�ำไมถึงมอมแมมมำแบบนั้นล่ะ”

“เอ่อ...”

ผมเก้ๆ กังๆ วำงตัวไม่ถูก ไม่รู้ว่ำจะท�ำอย่ำงไรดี เนื้อตัวก็

เป้ือนไปด้วยร่องรอยอบัุติเหตุเม่ือตอนเช้ำ ไอ้คงินะไอ้คงิ แทนทีจ่ะ

ให้กูอำบน�้ำแต่งตัวซะก่อนดันรีบมำซะได้

“แม่แก้ว ช่วยพำคุณหมอไปอำบน�้ำแต่งตัวทีเถอะ แล้วค่อย

มำรับประทำนอำหำรพร้อมกันนะ...คิงกับคินยังไม่หิวใช่มั้ย”

ผมยนืนิง่งงกบัสถำนกำรณ์ ก่อนทีผู่ห้ญงิคนหน่ึงจะลกุขึน้ยืน

แล้วยิ้มให้ผมพร้อมกับเดินน�ำไปตำมทำงเดิน

“ทำงนี้เลยค่ะคุณหมอ”

“คือ...รู้ได้ยังไงครับว่ำผมเป็นหมอ”

ผมยิม้เก้อๆ ชวนสภุำพสตรวียักลำงคนคยุระหว่ำงเดนิไปห้อง

อำบน�ำ้ วงัวรำทศิเป็นเรอืนไม้ทรงไทยประยกุต์ทีส่วยมำกๆ เลยครบั 

ร่มร่ืนสงบท้ังๆ ที่อยู่ในเมืองแท้ๆ เหมือนหลุดเข้ำมำในละครเลย

ครับ

“คุณหญิงท่ำนสืบหำข้อมูลของคุณหมอมำเยอะพอสมควร

ค่ะ”

“อ่อ ครับ”
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บ้ำนน้ีน่ำกลัวกันเป็นกรรมพันธุ์ใช่มั้ยครับ แต่ละคนนี่โหดๆ 

ทั้งนั้น ชีวิตกูนี่คงโดนคนพวกนี้สืบเสำะจนพรุนนั่นแหละครับ ยอม

แล้ว~

“นี่ชุดของคุณหมอนะคะ...ถ้ำยังไง หลังจำกคุณหมออำบน�้ำ

เสร็จแล้วถึงจะมีคนมำช่วยแต่งตัวค่ะ”

“ครับ”

ผมปฏิเสธอะไรไม่ได้ตั้งแต่คบกับไอ้คิงแล้วละครับ ~แล้วชั้น

เลือกอะไรได้ไหม~ เพลงท่อนนี้ก็วนไปวนมำในหัวอีกเช่นกัน

…

..

. 

“=^=” <<ผม

“(‘ ‘)” <<รำเชนทร์

“+o+” <<ภำคิน

ผมรู้สึกเหมือนตัวเองกลับไปเป็นเด็ก...เด็กกุมำร! ทุ้ยยย!!! 

แต่งตัวอะไรของกูเนี่ยยยยยย นี่ผมหลุดออกจำกเรื่องสี่ยอดกุมำรรึ

เปล่ำ สังข์ทองเหรอ หรือสิงหไกรภพ?...~สี่ยอดกุมารรร!!! หาญ! 

กล้า! ตรี คทา จกัร สงัข์!!!~ นีรู่ส้กึอยำกร�ำกระบีก่ระบองเลยละครบั 

ดูโจงกระเบนสีอ่อนที่ผมนุ่ง ดูเสื้อผ้ำฝ้ำยแขนสั้นสีครีมนี่สิครับ ไหน

จะผ้ำคำดเอวสเีข้มนีอ่กี พอผมเห็นว่ำคอสตมูมนัได้ ผมเลยคว้ำหนงั

ยำงมำรัดจุกหน้ำม้ำเปิดเหม่งมันซะเลย...มำขนำดนี้แล้วต้องไปให้

สุดครับ ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย!

“น่ำรักดีนะคะคุณหมอ ดูเด็กลงไปเยอะเลย”

ผมยิม้เก้อเขนิส่งให้สภุำพสตรสีงูวยัท่ีย้ิมกริม่ส่งมำให้ผม เหน็

ท่ำนสบำยใจ ผมก็สบำยใจ เดินอ้อมไปนั่งลงเก้ำอี้ข้ำงๆ คนตัวสูงที่
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ยิ้มน้อยๆ ล้อเลียนผม หน็อยยย ไอ้คิง! หมั่นไส้จริงๆ เค้ำเรียกว่ำ

เข้ำเมืองตำหลิ่วต้องหลิ่วตำตำมโว้ย!

“พี่ควีน...นั่งข้ำงแฟนสิครับ”

ไอ้เด็กภำคินว่ำพลำงยิ้มกว้ำงร้องเรียกให้ผมไปนั่งข้ำงๆ ตัว

ผมเองที่ก�ำลังจะหย่อนตัวนั่งลงก็ต้องชะงักพร้อมกับมองหน้ำคิงที 

คุณยำยที ภำคินที ท�ำตัวไม่ถูกเลยโว้ย

“ถ้ำอย่ำงนั้น นั่งข้ำงคิงก็ถูกแล้วมิใช่หรือ”

หม่อมรำชวงศ์พูดพลำงปรำยตำมองคนอำยุน้อยสุดบนโต๊ะ

ทำนข้ำว มือหนำของคิงคว้ำข้อมือผมแล้วกระตุกให้นั่งลง ผมเองก็

ท�ำตำมอย่ำงว่ำง่ำย...คุณยำยนี่รู้ลึกรู้จริง ขอคำรวะ

“คุณยำย...”

“ยงัเหมอืนเดมิเลยนะคนิ...โตแล้วกโ็ตแต่ตวัจรงิๆ ยำยคดิว่ำ

หลำนควรจะมีควำมคิดมำกกว่ำนี้”

“...”

เรียกได้ว่ำมือที่ก�ำลังจะตักอำหำรต้องหยุดชะงักไป คุณยำย

แม่งคนจริงสัส! ด่ำแบบกูนี่เจ็บจี๊ดดด

“หลำนควรจะรูว่้ำเรือ่งไหนควรเล่น และเรือ่งไหนไม่ควรเล่น...

เรื่องควำมรักมันไม่ใช่เรื่องที่จะเอำมำแกล้งกันได้เลย...ยำยว่ำยำย

คงปล่อยให้หลำนถูกเลี้ยงโดยฝั่งนู้นมำกเกินไป...พวกต่ำงชำติ”

ภำคนินัง่นิง่ไปก่อนจะฉีกยิม้กว้ำงกลบเกลือ่นแบบทีผ่มมกัจะ

เห็นในละคร

“โถ่! คุณยำย ผมท�ำไปเพื่อช่วยพี่คิงต่ำงหำกละครับ ตอนนี้ที่

บริษัทพวกผู้บริหำรพยำยำมหำทำงเขี่ยพี่คิงอยู่นะครับ”

เหลอืบมองคนนิง่ขรมึข้ำงตวัทีน่ัง่ทำนข้ำวไปเงยีบๆ อย่ำงไม่

สะทกสะท้ำนอะไร บำงทีผมเองก็อยำกให้มันแสดงควำมรู้สึกอะไร
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มำกกว่ำนีห้น่อย อย่ำงน้อยผมกจ็ะได้ไม่ต้องมำน่ังเหน่ือยเดำว่ำมนั

ก�ำลังรู้สึกอะไรอยู่แบบนี้

“ถ้ำอยำกช่วย ก็ควรจะช่วยเข้ำมำบริหำรงำน ไม่ใช่เพียงแค่

สร้ำงข่ำวปลอมๆ แบบนี้”

“ผม...”

“พอเถอะครับ”

คนที่นิ่งมำตั้งแต่ต้นพูดขึ้นเพื่อขัดบรรยำกำศมำคุที่ก่อตัวขึ้น 

จนอำหำรรสเลิศตรงหน้ำมันดูเจื่อนลงจริงๆ นั่นแหละครับ

“คณุยำยไม่ต้องกงัวลเรือ่งข่ำวและเรือ่งบรษิทัหรอกครบั...ผม

จะรักษำมันให้ดีที่สุดเอง”

คิงฉีกยิ้มน้อยๆ ประกอบค�ำพูดเพื่อจบบทสนทนำโดยที ่

คณุหญงิเองกไ็ม่ได้พดูอะไรเพิม่เติม ภำคนิก็ยังคงฉกีย้ิมให้ดนิให้ฟ้ำ

ไปตำมเรื่อง

…

..

. 

“คุณหญิงยังแข็งแรงอยู่เลยนะครับ ไม่มีโรคประจ�ำตัวอะไร

เลยใช่มั้ยครับเนี่ย”

ผมย้ิมละมุนแบบที่ชอบท�ำส่งให้สุภำพสตรีสูงศักดิ์ที่นั่งตรง

หน้ำ ตอนนี้เรำก�ำลังนั่งอยู ่ตรงศำลำริมน�้ำเพ่ือชิมขนมและชม

บรรยำกำศ

“มีสิคะ แต่ดิฉันไม่ค่อยได้ไปโรงหมอนักหรอก เป็นโรคพวก

เบำหวำน ควำมดัน...พวกโรคคนชรำนั่นแหละค่ะคุณหมอ”

“หืม? แล้วได้ไปตรวจสุขภำพประจ�ำปีหรือรับยำบ้ำงรึเปล่ำ

ครับ”
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ผมกระตือรือร้นที่จะถำมขึ้นมำทันที คนสูงอำยุควรจะดูแล

และตรวจสุขภำพให้บ่อยนะครับ เนื่องจำกโรคร้ำยมักจะคืบคลำน

มำแบบภัยเงียบเสมอ

“ดิฉันทำนพวกยำสมุนไพรปรุงเองค่ะ ไม่ค่อยได้ไปตำมนัด

ของคุณหมอนักหรอก”

ผมขมวดคิ้วแล้วทรุดตัวนั่งลงคุกเข่ำกับพื้นตรงหน้ำหม่อม-

รำชวงศ์ ก่อนจะถือวิสำสะถอดรองเท้ำของเธอทั้งสองข้ำงแล้วจับ

คล�ำลูบเพ่ือตรวจเท้ำให้โดยไม่นึกรังเกียจสักนิด ท่ำมกลำงควำม 

ตื่นตกใจของสองพี่น้องที่ก�ำลังนั่งจิบชำเพลินๆ

“ขออนุญำตนะครับคุณหญิง...เนื่องจำกคุณหญิงเคยถูก

วินิจฉัยว่ำเป็นโรคเบำหวำน คุณหญิงควรจะไปตรวจเท้ำและตรวจ

ตำ รวมถงึตรวจสขุภำพประจ�ำปีด้วยนะครบั เพรำะเป็นอวยัวะทีจ่ะ

มีผลกระทบจำกโรคได้มำกที่สุดครับ”

ผมพูดไปพลำง ลบูคล�ำเท้ำ ฝ่ำเท้ำพร้อมกบัคล�ำเส้นเลอืดเพือ่

ตรวจชพีจรไปพลำง ถ้ำผมลำกเครือ่งมือมำได้ผมคงลำกมำตรวจซะ

เดี๋ยวนี้เลย

“โถ่! คุณหมอ แล้วดิฉันจะไปโรงหมอได้ยังไงกันล่ะคะ เป็น 

ผู้หญิงแก่ๆ อยู่บ้ำนเพียงคนเดียว ลูกหลำนก็ไม่มีใครสนใจ”

ผมอมยิม้น้อยๆ กบัประโยคตดัพ้อของหญงิสงูวยั เรยีกได้ว่ำ

เจ้ำลูกหลำนทั้งสองคนที่นั่งฟังเงียบๆ ก็สะดุ้งหน้ำสั่นไปตำมๆ กัน 

สมน�้ำหน้ำพวกมึงจริงๆ มีญำติผู้ใหญ่ไม่ดูแล...สุดท้ำยก็หมอแบบ

พวกผมนี่แหละที่ต้องมำดูแลประหนึ่งญำติผู้ใหญ่แท้ๆ ของตัวเอง

“เอำอย่ำงนี้ละกันนะครับ...”

“...”

“ถ้ำคณุหญงิมขีนมอร่อยๆ แบบนีม้ำแลก เด๋ียวหมอเดลิเวอรี่
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มำตรวจและจ่ำยยำให้ถึงที่เลยครับ”

ผมเงยหน้ำมองสตรีตรงหน้ำพร้อมกับฉีกย้ิมอำรมณ์ดีส่งไป

ให้ ก็แหม~ขนมนี่อร่อยหำทำนยำกจริงๆ เลยนี่ครับ

“แหม~ดิฉันรู้แล้วว่ำท�ำไมตำคิงถึงได้หลงรักคุณหมอนักหนำ

มำตั้งนำน...คุณหมอน่ำรักจริงๆ นะคิง”

“ครับคุณหญิง”

ผมเกำหัวพลำงยิ้มเก้อๆ เขินจังวุ้ย! ดูสำยตำไอ้คิงสิครับ มัน

ยิ้มกริ่มมองผมซะเหมือนภูมิใจนักหนำ

“แล้วดิฉันจะท�ำขนมไว้รอคุณหมอนะคะ”

บอกแล้วว่ำแค่มีของอร่อยๆ มำล่อ แมคควีนคนนี้ก็ว่ำนอน

สอนง่ำยเองแหละครับ



~ King and Queen เรื่องของผมกับผู้ชายชื่อคิง ~

- 20 -

“พี่จะลำกผมมำท�ำไมเนี่ย”

คนเป็นน้องโวยวำยเดนิตำมพีช่ำยในชดุสทู ภำคนิไม่ชอบกำร

ท�ำงำน ‘แบบจรงิจงั’ สกัเท่ำไร ถงึจะตัดพ้อพีช่ำยเรือ่งงำนของบรษิทั

และแอบอิจฉำที่พี่ชำยเป็นผู้บริหำรที่ใครๆ ก็ต่ำงยอมรับ แต่เขำก็

ไม่เคยคดิทีจ่ะมำช่วยงำนบรษิทัเลยสกัครัง้ ‘กไ็ม่เหน็จะอยากท�างาน

บริหารเลย เป็นดาราสบายกว่าเยอะ’

“นำยควรจะหัดมำช่วยบรหิำรได้แล้ว ธรุกจิก�ำลงัจะขยบัขยำย 

เรำก�ำลังจะไปบุกตลำดจีน พี่ท�ำคนเดียวไม่ไหว”

คิงหันมำตอบน้องชำยขณะก้มอ่ำนแบบเสนองำนที่คุณกิ่ง

เลขำเก่ำแก่ตั้งแต่รุ่นพ่อยื่นมำให้ วันนี้พวกเขำต้องเข้ำร่วมประมูล

งำนละครของบรษิทัยกัษ์ใหญ่จำกจนี ถ้ำได้ร่วมงำนกบับรษิทันีเ้ดก็ๆ 

และทีมงำนในสังกัด The Crown Entertainment and Media ต้อง

ก้ำวไปอีกขั้นแน่ๆ เผลอๆ ถ้ำได้ร่วมงำนกันอำจจะกลำยเป็นสื่อ

โทรทัศน์ที่มีอิทธิพลของเอเชียไปเลยก็เป็นได้
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“แล้วพวกผู้บริหำรตั้งเยอะแยะนั่นล่ะ”

“พี่เชิญออก ไม่ก็ปรับลดต�ำแหน่งคนไปเกือบครึ่งบอร์ดเมื่อ

ต้นเดือน”

ภำคินท�ำหน้ำเหยเกนิดหน่อยเม่ือนึกถึงควำมโหดร้ำยของ 

พีช่ำย ต้องแขง็แกร่งขนำดไหนถงึได้ไล่พวกผูบ้รหิำรโกงกินบรษัิทมำ

เนิน่นำนเหล่ำนัน้ออกได้ เพรำะแบบนีล้ะเขำถึงเป็นแบบพ่ีชำยไม่ได้ 

ถึงเขำจะดูร้ำยแต่ก็ร้ำยได้ไม่สุด อย่ำงน้อยก็ตัดสินใจอะไรเด็ดขำด

แบบคิงไม่ได้

“แล้วบริษัทที่มำประมูลครั้งนี้เยอะมั้ย”

“สี่ห้ำบริษัท แต่บริษัทใหญ่ๆ ตัวเต็งก็คงจะมีแค่เรำกับบริษัท 

JNC ของคุณวิชิต”

ภำคินพยักหน้ำรับรู้ก่อนจะรีบสำวเท้ำเข้ำห้องประชุมของ

โรงแรมซึ่งเป็นสถำนที่จัดงำนตำมคุณรำเชนทร์ไป

…

..

. 

“ผมยินดีทีจ่ะได้มีโอกำสร่วมงำนกบับรษิทัของพวกคณุ ไม่ว่ำ

จะเป็นบริษัทไหนก็ตำม หลังจำกที่ผมได้ดูแบบเสนอของพวกคุณ

แล้ว ผมยังรู้สึกว่ำมันจับต้องไม่ได้ เพรำะผมยังไม่เห็นผลงำนของ

พวกคุณด้วยตำตัวเอง”

“...”

“เนื่องจำกว่ำกำรประมูลงำนครั้งนี้จะเป็นกำรท�ำสัญญำเพื่อ

ร่วมงำนกับบริษัทของเรำเป็นเวลำสิบปี เรำจึงอยำกได้บริษัทที่ด ี

ที่สุดจริงๆ”

“...”
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“ผมเลยอยำกให้พวกคุณท�ำโปรเจ็กต์หนังสั้นให้เรำ ซึ่งเป็น

เนื้อหำเกี่ยวกับอะไรก็ได้ ควำมยำวไม่เกิน 30 นำที ผมต้องกำร

เนือ้หำท่ีแมสทีส่ดุ จะต้องเป็นเรือ่งทีด่งึดดูผูค้นได้มำกทีส่ดุ...และถ้ำ

จะให้ดผีมอยำกให้มนัมอีมิแพก็ต์มำกทีส่ดุ...โดยจะมทีีมงำนของผม

ทีมละหนึ่งคนเข้ำไปร่วมงำนกับพวกคุณด้วย”

“...”

“มเีวลำสำมเดอืน ผมว่ำมันคงไม่เกนิควำมสำมำรถของบรษิทั

ระดับพวกคุณหรอกนะครับ แล้วหวังว่ำเรำจะได้ร่วมงำนกัน”

เมื่อผู้บริหำรของ The Oz Entertainment พูดจบก็เดินจำกไป

พร้อมเสยีงโอดครวญของใครหลำยๆ คนเมือ่โดนสัง่งำนเหมอืนพวก

เขำกลับไปเป็นนักศึกษำในวิชำ Com Art 102 แบบนี้

“โหยยย ถ้ำมันจะยุ่งยำกขนำดนี้ไม่แข่งแล้วมั้ยพี่”

“...”

ภำคินหันมำพูดกับรำเชนทร์ที่หน้ำตึงไป ‘แค่จะร่วมงานด้วย

มันต้องขนาดนั้นเลยเหรอวะ จะได้คุ้มเสียมั้ยเนี่ย’ คิงคิดในใจพลัน

หัวคิ้วก็เริ่มขมวดร่นเข้ำหำกันเล็กน้อยจนคนเป็นน้องจับสังเกตได้

“พี่ก็คิดเหมือนกันใช่มั้ย คิดดูสิ...ถ้ำเรำลงทุนท�ำหนังสั้นแบบ

ที่เขำว่ำ ทั้งแมส ทั้งอิมแพ็กต์ ทั้งอลังกำร แล้วสุดท้ำยเขำไม่เลือก

เรำ...แห้วเลยนะครับ ขำดทุนชัดๆ เลย”

“...แต่ถ้ำเรำท�ำได้ มันจะเป็นใบเบิกทำงท่ีจะท�ำให้ดำรำ 

นักแสดงในสังกัดของเรำไปเติบโตที่นั่น...นำยก็รู้ว่ำพวกเขำลงทุน 

กับดำรำที่พวกเขำชื่นชอบขนำดไหน”

ภำคินคิดภำพตำมแล้วก็เห็นด้วยทันที ช่วงก่อนท่ีเขำจะ

ประสบอุบัติเหตุก็มักจะมีแฟนคลับชำวจีนมำตำมกรี๊ดตำมถ่ำยรูป

ในงำนอเีวนต์ของเขำเกอืบทกุงำนเลย ได้ข่ำวว่ำถึงขัน้ยอมลงทุนลำ
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งำนบินมำเพื่อตำมกรี๊ดโดยเฉพำะ

“ก็จริงของพี่”

“คณุกิง่ช่วยนดัวนัประชมุกบัคณุกวแีละทีมงำนทีนะครบั งำน

นีค้งต้องใช้ผูก้�ำกบัฝีมือดีอย่ำงคณุกวีซะแล้ว ส่วนทมีเขยีนบทก็ช่วย

นัดมำพร้อมกันเลยนะครับ...คงต้องเลือกวันประชุมวันเดียวกับที่ 

ทีมงำนของ The Oz ว่ำงด้วยสินะครับ”

“แล้วดิฉันจะจัดกำรให้นะคะ”

คณุกิง่พยกัหน้ำรบัพลำงจดบันทกึทกุอย่ำงลงบนไอแพดก่อน

จะรีบติดต่อคุณกวีผู้ก�ำกับมือทองและคุณนะคนเขียนบททันที

“งำนนีก้ค็งต้องลงทนุหนกักนัสกัหน่อยนะครบัคณุรำเชนทร์”

คุณวิชิตจำกบริษัท JNC เดินเข้ำมำทักทำย ข้ำงกำยของเขำ

คือคุณชำติชำย อดีตบก.นิตยสำรวัยรุ่นที่คิงเพิ่งจะไล่ออกไป คงจะ

หันมำสวำมิภักดิ์กับบริษัทคู่แข่งสินะ แต่ดูจำกแววตำของเขำแล้ว 

กลับเหมือนหมำบ้ำไม่มีผิดเพี้ยน คงจะทั้งเกลียด ทั้งอยำกฆ่ำเขำ 

ให้ตำยไปซะให้ได้

“ก็คงจะท�ำให้ดีที่สุดครับ”

คงิตอบสัน้ๆ อย่ำงสภุำพไร้ซึง่กำรคยุโวโอ้อวดใดๆ ภำคนิเอง

เมื่อเห็นสำยตำของอดีตบก.ที่มองพี่ชำยของตัวเองก็เกิดควำมรู้สึก

ไม่พอใจ ‘กล้าดยีงัไงมามองพีก่แูบบนัน้วะ!?’ หำกว่ำก็ท�ำอะไรไม่ได้

นอกจำกฉีกยิ้มเสแสร้งออกไป ก็เขำท�ำหน้ำตำเรียบเฉยแบบคิง 

ไม่เป็นนีน่ำ พออนิเนอร์มำมันกพ็ลนัอยำกชกัสหีน้ำใส่ซะให้ได้ เลย

ต้องยิ้มตอแหลกลบเกลื่อนไปซะ

“หึ! ก็คงต้องลองดูกันสักตั้งแหละนะ”

คุณวิชิตชำยวัยกลำงคนร่ำงท้วมแสยะย้ิมน่ำเกลียดก่อนจะ

หันหลังเดินจำกไปอย่ำงไร้ซึ่งควำมเป็นมิตรใดๆ 
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“ท�ำงำนกับทำงนู้นก็คงจะสุขสบำยดีนะครับ”

คุณรำเชนทร์เหลือบตำลงมองคุณชำติชำยก่อนจะทักทำย

ด้วยควำมสุภำพ หำกในควำมรู ้สึกของคนรับฟังก็ดูเหมือนจะ

ถำกถำงซะมำกกว่ำ

“ปำกดีไปเถอะ...ระวังตัวไว้หน่อยละกัน”

“เอ๊ะ! ไอ้นี่!”

หมับ!

คิงรีบคว้ำตัวน้องชำยเอำไว้ก่อนที่ภำคินจะพุ่งตัวเข้ำหำคน

จองหองทีเ่ดนิหนไีปแล้ว จบัตวัน้องชำยทีด่จูะส่ันๆ เหมอืนคนโกรธ

ข้ันสุด...ภำคินยังเหมือนเดิม ใจร้อนและถูกย่ัวอำรมณ์ได้ง่ำยๆ 

เหมอืนตอนเดก็ๆ เวลำมีคนมำพดูล้อเลียนพ่ีชำยอย่ำงคงิ คงิมกัจะ

ไม่ตอบโต้หำกว่ำน้องชำยตวัดกีลบัเป็นคนชงิลงมอืก่อนเสมอ...เป็น

แบบนี้เสมอ

“กลับเถอะ”

พรึ่บ!

“...”

คินสะบัดแขนหนีอย่ำงนึกโมโห พี่คิงนะพี่คิง คนคิดร้ำยกับ 

ตัวเองก็ออกจะเยอะแยะ ไม่หัดตอบโต้ไปบ้ำง เป็นพระอิฐพระปูน 

รึยังไง หรือต้องรอให้มันลงมือเสียก่อน น่ำโมโหชะมัด!

…

..

. 

ห้ำวันต่อมำ

“รู้แล้วครับ...ก็มำแล้วนี่ไง...เข้ำห้องน�้ำอยู่ เดี๋ยวขึ้นไป...พี่จะ

เร่งท�ำไมเนี่ย ไปอยู่แล้วน่ำ!”
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ภำคินชักจะเบื่อหน่ำยกับควำมขี้ระแวงของคุณประธำน

บริหำรบริษัทเอน็เตอร์เทนเมนต์นีซ่ะจรงิๆ รูห้รอกว่ำช่วงนีภ้ำคนิยงั

รับงำนอเีวนต์และละครไม่ได้แต่กก็ลวัว่ำเจ้ำน้องชำยจะไปยุง่วุน่วำย

กบัคณุหมอควนีสดุทีร่กันัน่ เลยบงัคบัให้เขำต้องเข้ำประชมุนูน่นี ่อ้ำง

ว่ำจะให้มำช่วยบริหำรงำน ‘พี่คิงอะข้ีโม้! หวงพ่ีควีนก็ไม่พูดตรงๆ 

ใครจะไปแย่งได้กัน ก็พี่คิงทั้งเจ้าเล่ห์จอมวางแผนขนาดนี้!’

ซ่ำำำำำำ

เมื่อวำงสำยจำกพี่ชำยก็เดินมำดูควำมเรียบร้อยตรงกระจก

สักหน่อย แต่พอสำยตำเหลือบไปเห็นคนตัวเล็กๆ ขำวๆ ผมยำว

หยกัศกถงึกลำงหลงัและมเีศษผมตกระหน้ำเนยีนสวยนัน่แล้วกพ็ลนั

ต้องตกใจ ‘นี่มันห้องน�้าชายนะโว้ย!’ แล้วดูกำรแต่งตัวสิ นี่มันทอม

ชัดๆ คิดว่ำตัวเองเป็นผู้ชำยถึงขั้นเข้ำห้องน�้ำชำยเลยเหรอเธอ

“เธอ! นี่มันห้องน�้ำชำยนะ”

“...”

คนยนืล้ำงมอืหน้ำกระจกกย็งัคงนิง่เงยีบ ไม่สะทกสะท้ำนใดๆ 

ต่อค�ำท้วงของคณุภำคนิยอดซุป’ตำร์ นีมั่นชกัจะดเูมนิกนัเกนิไปแล้ว

นะ! เดินเขยิบไปใกล้ๆ เผื่อคนหูตึงจะไม่ได้ยิน โธ่เอ๊ย! ไอ้ทอม 

หน้ำตำก็ดูสวยน่ำรักดีหรอกไม่น่ำเป็นทอมเลย ถ้ำเป็นผู้หญิงจริงๆ 

กค็งจะสวยน่ำด.ู..สวยไม่แพ้พีโ่ฟร์ทเลย แต่รำยน้ันดจูะสวยหล่อปน

เซอร์ซะมำกกว่ำ แถมยังชอบท�ำตัวใจร้ำยไม่ยอมให้ใครเข้ำใกล้...

ทั้งๆ ที่ตัวเองออกจะน่ำรักน่ำกอด

“นี่! หูตึงรึยังไง ผมบอกว่ำนี่ห้องน�้ำชำย เป็นผู้หญ...”

“กูเป็นผู้ชำย! เลิกแหกปำกซะที ร�ำคำญ!”

แล้วคนตัวเล็กก็สะบัดมือเปียกน�้ำใส่หน้ำพ่อซุป’ตำร์อย่ำง

โมโหก่อนจะเดนิสะบดัผมยำวสลวยนัน่ผ่ำนหน้ำไปทันที ท้ิงไว้เพียง
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แค่ไอ้โง่เรดำร์พังที่แยกชำยหญิงไม่ออกให้ยืนเดียวดำยหน้ำโถส้วม

“ผะ...ผู้ชำย...”

…

..

. 

ใช่ 

ผู้ชำย

ไม่ใช่แค่ไอ้เบื๊อกกะโหลกกะลำด้วย

“ยินดีต้อนรับคุณซันจำก The Oz ที่ให้เกียรติมำเข้ำร่วมทีม

กับเรำด้วยนะครับ”

ไอ้พี่ชำยก็ยิ้มระรื่นแนะน�ำตัวไอ้คุณซันตะวันฉำยอะไรน่ันท่ี

ท�ำหน้ำอึนมึนไม่ยิ้มไม่ยินดียินร้ำยกับใครทั้งนั้น ประหนึ่งว่ำโดน

บังคับมำอีกที จะมีก็แต่ไอ้คุณภำคินที่แทบจะเอำหัวแทรกมุดพรม

หนีควำมอับอำยจำกสำยตำเยือกเย็นนั่นซะ ‘ก็ใครใช้ให้มึงเหมือน

ทอมขนาดนั้นล่ะโว้ย!!!’

“ยินดีที่ได้ร่วมงำนครับ”

แต่หน้ำตำมนัไม่เหมือนคนยนิดเีลยครบั ดเูหมอืนคณุซนัเอง

กค็งจะฉนุทีถ่กูมองเข้ำใจผดิว่ำเป็นผูห้ญงิอกีแล้ว...ก็ช่วยไม่ได้จรงิๆ 

ดันเกิดมำตำโตจมูกโด่งสวย ปำกเล็กบำงเฉียบออกขนำดนั้น ตอน

อยู่ที่จีนกต็้องวิ่งหนพีวกผู้ชำยบ้ำกำมที่จ้องจะข่มขืนทกุทีที่ไปเที่ยว

ผับ จะให้สู้แรงก็คงไม่ไหว ดันเป็นคนตัวเล็ก ‘เซ็งโว้ยยย!’

“เอ่อ...ผม ขอโทษนะที่มองคุณเป็น...”

“ไม่ต้องขอโทษ ผมชินแล้ว”

เมื่อเริ่มประชุมและคุณซันถูกบังคับให้นั่งลงข้ำงรองประธำน

บรหิำรฯอย่ำงภำคนิ พ่อหนุม่กร็บีเอ่ยปำกกระซบิขอโทษอย่ำงคนมี
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มำรยำททันที จะมีก็แต่คนรับฟังที่ท�ำหน้ำตึง ตอบกลับเหมือน

ประชดซะมำกกว่ำ

“ผม...”

“ถ้ำคุณจะกรณุำ...ช่วยหุบปำกทนีะครบั ผมฟังเขำประชมุกัน

ไม่ถนัด”

ก๊ำำำ ก๊ำำำ ก๊ำำำ

เหมือนมีอีกำตัวด�ำๆ ส่งเสียงบินผ่ำนหัวพ่อซุป’ตำร์ผู้ดึงดูด

ควำมสนใจไป ต้ังแต่เกดิมำเขำยงัไม่เคยถกูท�ำให้เหมอืนเป็นอำกำศ

ได้ขนำดนี้เลย...เจ็บจี๊ด!

…

..

. 

“สรุปแล้ว คุณนะจะร่ำงบทภำพยนตร์ให้เรำ ส่วนคุณกวีกับ

ทีมงำนก็จะช่วยแคสต์ตัวนักแสดง ประชุมครั้งหน้ำผมขอดูบทกับ

รำยชื่อนักแสดงที่คิดเอำไว้ในอีกสองอำทิตย์ ขอบคุณครับ”

คุณรำเชนทร์พูดสรุปหลังจำกที่คิดกันเรื่องเค้ำโครงและแนว

ของภำพยนตร์จบแล้ว ทุกคนก็เริ่มทยอยออกจำกห้องไป เหลือบ

เหน็น้องชำยคนเดยีวทีด่เูหมือนจะพยำยำมชวนคณุซนัพดูคยุ คงจะ

พยำยำมเป็นมิตรอยู่สินะ

“ถ้ำยงัไงวนันีถ้้ำคณุซนัว่ำง เชญิรบัประทำนอำหำรค�ำ่ด้วยกนั

นะครับ...ทรำบมำว่ำคุณไม่ได้กลับไทยมำตั้งแต่เด็กๆ แล้ว”

“ครับ”

“ถ้ำอย่ำงนั้น หนึ่งทุ่มผมจะให้คนไปรับคุณที่โรงแรมนะครับ”

คุณซันพยักหน้ำรับก่อนจะเดินออกไป และก่อนที่ภำคินจะ

วิ่งตำมคนตัวเล็กไป คุณรำเชนทร์ก็รีบคว้ำคอเสื้อน้องชำยเอำไว้ซะ
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ก่อน

“อย่ำท�ำให้คุณซันไม่พอใจ”

พดูเสยีงต�ำ่อย่ำงข่มขู ่กลวัจรงิๆ ว่ำเจ้ำคนิจะก่อเรือ่งอะไรจน

ท�ำให้พังกันไปซะหมด

“รู้แล้วน่ำำำ จะท�ำให้ทั้งพอใจ ทั้งติดใจเลยละครับ”

น้องชำยหนัมำยิม้กริม่ไม่น่ำไว้ใจ แต่คงิก็ท�ำได้แค่ถอนหำยใจ

เนอืยๆ ไม่รูว่้ำลำกคนิให้เข้ำมำช่วยสร้ำงช่วยขำย หรอืจะกลำยเป็น

สร้ำงปัญหำกับขำยขี้หน้ำดี

“หนึ่งทุ่มไปรับคุณซันที่โรงแรม เดอ ปำรีส์ แล้วตรงไป The 

Escape ทันที”

คณุรำเชนทร์ปล่อยคอเสือ้น้องชำยก่อนจะหรีต่ำมองเจ้ำน้อง

จอมกะล่อนอีกครั้ง ควรฝำกควำมหวังไว้กับมันดีมั้ย

“พี่จะได้รีบไปรับไปอ้อนพี่ควีนใช่มั้ยล่ะ เหอะ!”

เจ้ำตวัร้ำยว่ำพลำงท�ำเสยีงขึน้จมกูก่อนจะรบีวิง่ออกไปให้พ้น

สำยตำคมๆ ของพี่ชำย

“เออ กูต้องไปรับเมีย”

ไม่รู้ว่ำป่ำนนี้อ้อนคุณยำยจนได้ขนมไปกี่กระบุงแล้ว คงต้อง

ออกก�ำลังกำยรอบค�่ำกันสักหน่อยแล้วละแมคควีน
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“กะจะกินหมดนี่จริงๆ เหรอควีน”

คนหล่อหนัมำถำมหลงัจำกทีผ่มเข้ำมำน่ังในรถคนัหรขูองคณุ

คิง แน่นอนว่ำในมือของผมเต็มไปด้วยกล่องขนมจำกบ้ำนของคุณ

ยำยไอ้คงิ แค่ได้กลิน่กร็ูเ้ลยว่ำสิน้เดอืนนีผ้ลเลอืดน�ำ้ตำลต้องขึน้แน่ๆ 

“เปล่ำสักหน่อย! กูกะจะเอำไปแบ่งไอ้โฟร์ทกับเด็กที่ร้ำนมัน

นั่นไง”

“หึ!”

แปลว่ำไอ้คุณคิงมันต้องไม่เชื่อผมแน่ๆ จะว่ำไปช่วงนี้พุงผม

ก็เริ่มยื่นๆ แล้วด้วยสิ ไม่ได้กำรละ! ผมต้องรีบฟิตหุ่นก่อนจะเสีย

ต�ำแหน่งหนุ่มสุดฮอตประจ�ำโรงพยำบำลไป

“แล้ววันนี้มีอะไรพิเศษรึไง ถึงมำรับกูที่โรงพยำบำลได้”

“มำรับแฟนนี่แปลกด้วยเหรอ”

คณุรำเชนทร์หนัมำยิม้หวำน ซึง่ไอ้ยิม้หวำนท่ีประดบับนหน้ำ

ของคนหน้ำนิ่งมันช่ำงน่ำมองซะจนผมสตั๊นไปสิบเจ็ดวิ ก่อนจะคิด
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ได้ว่ำ ยิม้ของไอ้คงิมนัอำบยำพษิ! คนเจ้ำเล่ห์ๆ แบบมนัต้องแอบคดิ

อกุศลอะไรกับผมแน่ๆ เลย มิน่ำล่ะ วันนี้ถึงได้ขับรถเองแถมไม่มี

บอดี้กำร์ดตำมอีกด้วย!

“ถ้ำอีกยี่สิบนำทีกูยังไม่ถึงร้ำนไอ้โฟร์ท กูจะเผำเบนซ์มึง”

“...นัดเพื่อนๆ ไว้ตอนค�่ำ นี่เพิ่งจะหกโมงเอง...เรำยังกลับ 

คอนโดฯทันนะ”

นั่นไง!!! มันแอบคิดจะตีป้อมผมจริงๆ ด้วย!!! บอกเลยว่ำผม

ไม่ยอมมนัแน่ๆ ช่วงนีผ้มเหนือ่ยๆ เพลยีๆ ปวดเมือ่ยเนือ้ตวัไปหมด

เพรำะเคสผ่ำตัดแต่ละอย่ำงที่ผมนัดเดือนนี้เป็นเคสใหญ่ที่ต้องใช้

เวลำยืนผ่ำเป็นวันๆ ทั้งนั้น

“พอเลย! กูไม่กลับ กูจะไปหำไอ้โฟร์ท”

“ควีน...ช่วงนี้เรำไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันเลยนะ...”

คนหล่อหันมำจ้องหน้ำผมอย่ำงเว้ำวอนขณะที่สัญญำณไฟ

จรำจรยังสว่ำงสีแดงจ้ำ

“ไม่อยู่ด้วยกันบ้ำอะไร ก็นอนด้วยกันทุกคืน!”

“แต่มึงไม่ยอม ‘นอน’ กับกูไง”

ผมหันไปถลึงตำใส่คนงอแงหน้ำนิ่งที่มันยอมขับรถตำมทำง

ไปร้ำน The Escape มันคงดูออกว่ำผมไม่ยอมแน่ๆ 

“...”

“...”

เรำต่ำงนิ่งเงียบ ไม่มีใครเอ่ยปำกพูดอะไรทั้งนั้น คิงยังคงท�ำ

หน้ำที่ขับรถต่อไปโดยไม่ปริปำกสักค�ำ ผมเองก็ท�ำได้แค่เสมองออก

ไปนอกหน้ำต่ำงและเพิกเฉยต่อบรรยำกำศอึดอัดนี่ซะ

ผมเข้ำใจนะครับว่ำเป็นผู้ชำยมันก็ต้องมีควำมต้องกำรเป็น

ธรรมดำ แต่คณุกต้็องเข้ำใจผมด้วยว่ำกำรเป็นฝ่ำยถูกกระท�ำมนัเสยี
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เปรียบจริงๆ ต่อให้มันจะมีควำมสุขแค่ไหน แต่ผมก็เจ็บทุกครั้งเลย 

และอำชีพทีต้่องยนืนำนๆ แบบผมนี ่ให้ระบมช่วงล่ำงไปยนืแบบนัน้

ก็เรียกได้ว่ำขำสั่นเลยละครับ

“...”

“...”

และก็เป็นผมเองที่ทนควำมเงียบของมันไม่ไหว เมื่อเห็นว่ำ

เป็นไฟแดงอีกครั้งผมก็หันไปมองหน้ำคนรักที่ตอนนี้มันเบือนหน้ำ

มองออกไปนอกหน้ำต่ำงอย่ำงไม่อยำกจะพูดคุยกับผมสักเท่ำไหร่

หมับ!

ผมคว้ำมือที่วำงตรงคอนโซลกลำงซึ่งก้ันระหว่ำงเรำแล้วกุม

บีบมือขำวของคิงไว้แบบนั้น

“ไม่งอนเรื่องนี้ไม่ได้เหรอ”

ผมพูดเสียงนุ่มๆ แนบแก้มลงกับฝ่ำมือของคิง เอียงหน้ำนิด

หน่อยแล้วยิม้บำงๆ มองคนรกัอย่ำงออดอ้อน สำบำนว่ำตลอดเวลำ

ที่รู้จักกับมันมำ ผมแทบจะไม่เคยท�ำแบบนี้กับมันเลย มึงทนควำม

โมเอ้ของกูไม่ได้หรอกที่รัก

“...”

“กแูค่บอกว่ำวันนีไ้ม่พร้อม...ไม่ได้หมำยควำมว่ำวนัอืน่กจูะไม่

พร้อมนี่”

ผมคลึงมือมันด้วยแก้มนิ่มๆ ของผมแล้วฉีกยิ้มกว้ำงขึ้นส่ง

ประกำยระยิบระยับในแววตำจนคนหน้ำนิ่งคลำยใบหน้ำตึงๆ แล้ว

ลูบไล้ใบหน้ำของผมอย่ำงเบำมือ...หึ! ติดกับดักกูแล้วไอ้คิง!

“...”

“หรือมึงกะจะคบกับกูแค่วันนี้พรุ่งนี้เหรอ”

คนตัวสูงส่ำยหน้ำช้ำๆ แล้วเขยิบตัวก้มหน้ำลงมำมองผม
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ใกล้ๆ ก่อนจะฉีกยิ้มบำงๆ ส่งให้จนหัวใจของผมกระตุกวูบเหมือน

หัวใจเต้นผิดจังหวะ...ฉิบหำยแล้วไอ้ควีน! โดนไอ้คิงแอทแทคอย่ำง

จัง

“...ไม่...กูจะคบกับมึงแค่คนเดียวไปตลอด...ต่อให้มึงจะ

ปฏิเสธกูสัก 100 ครั้ง กูก็จะขอมึงอีกในครั้งที่ 101...102...103...

จนกว่ำมึงจะยอม กูรักมึงได้แค่คนเดียวจริงๆ...แมคควีน”

ผมหยุดรอยยิ้มของตัวเองไม่ได้ และผมก็เขินอำยสำยตำ

จริงจังประกอบกับแสงระยิบระยับเหมือนดวงดำวนับพันบนฟ้ำ 

สีครำมเข้มในดวงตำของคิง

หมับ!

ผมคว้ำคนตัวสูงให้โน้มหน้ำเข้ำมำใกล้แล้วกดจูบลงบน 

ริมฝีปำกของคนรักอย่ำงแนบแน่น อยำกถ่ำยทอดทุกควำมรู้สึกใน

ใจผมออกไปให้มันรับรู้

รัก

ผมรักคิง

“อื้อ!”

คุณรำเชนทร์จูบตอบกลับอย่ำงร้อนแรงและสอดลิ้นร้อนชื้น

เข้ำมำกระตุน้อำรมณ์ทีช่กัจะบนิไปไกลของผม มนัรำวกบัว่ำผมก�ำลงั

จะลอยไปแล้ว เป็นจูบที่ไม่ว่ำจะกี่สิบครั้งมันก็ยังท�ำให้ผมรู้สึกดีทุก

ครั้งไป

ปี๊มมมมมมมมม!!!

“เฮือก!”

เรำต่ำงผละออกจำกกันเม่ือรถด้ำนหลังเรำบีบแตรประท้วง

เนื่องจำกสัญญำณไฟได้เปลี่ยนสีไปแล้ว

ควำมรูส้กึร้อนทัว่ใบหน้ำและใบหทู�ำให้ผมต้องรบีเสมองออก
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ไปนอกหน้ำต่ำง...ดีนะที่รถไอ้คิงฟิล์มมืดมำก

“...บอกแล้วว่ำให้กลับคอนโดฯ”

เสยีงทุม้ของคณุคงิทีพ่ดูล้อๆ อย่ำงอำรมณ์ดีท�ำเอำผมรบีหนั

มองค้อนอย่ำงหมั่นไส้

“รีบไปร้ำนไอ้โฟร์ทเลย!”

...ก่อนที่กูจะทนไม่ไหวแล้วบังคับมึงแวะโรงแรมนะ!

…

..

. 

ผมหรี่ตำลงมองคนทั้งคู่ที่ไม่น่ำจะมำอยู่ด้วยกันได้ในสถำนที่

เดียวกันแบบนี้...เกิดอะไรขึ้นกันเนี่ย ผมพลำดอะไรไป

...ก็พี่เคี้ยงมำท�ำอะไรที่ห้องไอ้โฟร์ทกันล่ะเนี่ยยยยยย!!!???

“พี่เคี้ยง...มำได้ยังไงครับ”

ผมเลือกจะถำมคนเป็นรุ่นพี่ร่วมวิชำชีพท่ีน่ำจะตอบค�ำถำม

ของผมได้ดทีีส่ดุ...แต่เสือ้ผ้ำทีค่ณุหมอสตูสิดุหล่อสวมใส่อยู่น่ีสิ...ชดุ

ไอ้ชำยโฟร์ทชดัๆ แถมเจ้ำของห้องกไ็ม่เอ่ยปำกอะไรนอกจำกน่ังท�ำ

หน้ำเบื่อโลกอยู่บนโซฟำหน้ำทีวีโน่นนน

“ฮ่ำๆ ถำมโฟร์ทดูนะครับ”

คนหล่ออปป้ำหัวเรำะแบบผู้ดีก่อนจะเดินเข้ำห้องครัวไป ท�ำ

ตัวชิลล์ประหนึ่งว่ำนี่เป็นบ้ำนของตัวเอง

“ไอ้โฟ...”

“ไม่ต้องถำมกู! ถ้ำถำมกูเยอะ กูหนีไปอุซเบกิสถำนนะ!”

แค่ผมก�ำลังจะอ้ำปำกถำม ไอ้คนอินดี้ก็หันมำว้ำกใส่ซะก่อน 

ตอนนีเ้พิง่จะเกอืบๆ ทุม่ เจ้ำของร้ำนเหล้ำชือ่ดงัอย่ำง The Escape 

เลยมีเวลำมำกพอที่จะเอกเขนกบนโซฟำพูดคุยกับเพื่อนอย่ำงผม
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ก่อนจะลงไปที่ร้ำนในตอนดึกๆ 

“พี่ยอมให้หนีเหรอครับ”

อปป้ำเดินกลับมำที่โซฟำพร้อมกับแก้วน�้ำในมือที่ยื่นให้ผม

ก่อนจะนั่งลงข้ำงๆ ไอ้เพื่อนผู้หวงควำมโสด

“ไอ้พี่หมอ!”

ผมท�ำได้แค่กะพริบตำปริบๆ มองเพื่อนรักหน้ำหมำจรจัดหิว

โซกับคุณหมอคนหล่อผู้มีรอยยิ้มสวยงำมอ่อนโยนเหมือนเทวดำ...

เกิดอะไรขึ้นเนี่ย!

“เอ่อ...เอำเป็นว่ำกูลงไปรอที่ร้ำนข้ำงล่ำงกับไอ้คิงนะ...พวก

มึงก็รีบๆ ตำมลงไปละกัน แขกของไอ้คิงคนนี้ค่อนข้ำงจะส�ำคัญต่อ

บริษัทมันน่ะ”

ผมพดูทิง้ท้ำยแล้วหนัไปมองไอ้ก้องและไอ้นทัทีย่นืสวทีจบีกนั

ตรงระเบยีงกว้ำงนอกห้อง วนันีผู้พ้นัเต้นไม่มำเพรำะตดิภำรกจิพเิศษ 

ก็แน่นอนแหละครับ มีเพื่อนเป็นถึงทหำรหน่วยรบพิเศษ มันก็คงไม่

ว่ำงมำไร้สำระกับผมนักหรอก

…

..

. 

“คุณรำเชนทร์นี่...ไอเดียดีใช้ได้เลยนะครับ”

เสียงหวำนและรอยยิ้มแสนเสน่ห์ของผู้ชำยผมยำวหน้ำสวย

เอ่ยข้ึนเพ่ือชมคณุรำเชนทร์ทีน่ัง่หน้ำนิง่ยิม้น้อยๆ ส่งให้ตำมมำรยำท

รูส้กึหำงคิว้มันกระตุกๆ แปลกๆ...ท�ำไมคณุคนน้ีต้องย้ิมและ

นั่งชิด ‘แฟนผม’ อะไรเบอร์นั้น

ตึง!

ผมไม่ได้ตัง้ใจ...แต่กน็ัน่แหละครบั ผมเผลอกระชำกเก้ำอีแ้ล้ว
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กระแทกตัวลงนั่งแรงไปหน่อยจนไอ้คุณคิงและแขกคนส�ำคัญหันมำ

มองผมผู้เป็นต้นเหตุเสียงดังขัดจังหวะ

ผูช้ำยผมยำวหน้ำสวยหยดนีค่งจะเป็นคณุซนัทมีงำนของ The 

Oz บรษิัททีไ่อ้คงิอยำกรว่มงำนเพือ่ขยำยตลำดสนิะ แต่กส็วยจรงิๆ 

นั่นแหละ แถมยังตัวเล็กตัวน้อยบอบบำงเหมือนไอ้นัทด้วย...หึ! ใช่

ซี้!!! กูมันก็แค่ชำยฉกรรจ์ร่ำงถึกแสนคึกคะนองสินะ! ไร้ซึ่งควำม 

นุ่มนิ่มใดๆ ต่อให้กูไปแปลงเพศกูก็ไม่ใกล้เคียงค�ำว่ำผู้หญิงอยู่ดี!!! 

ฮึ่ยยย ท�ำไมรู้สึกหัวมันร้อนๆ วะ!?

“เอ่อ...นี่หมอแมคควีน...เพื่อนผมครับ”

“!!!”

“ควีน...นี่คุณซัน”

ท�ำไมผมรู้สึกหน้ำชำแปลกๆ ท�ำไมมึงไม่บอกเขำไปว่ำเป็น

แฟนกูอะ เฮ้ย! อะไรของมึงวะไอ้คิง นี่กูแฟนมึงนะโว้ยยย!!! โอเคๆ 

กูต้องใจเย็นๆ ต้องหำยใจเข้ำลึกๆ หำยใจออกยำวๆ อยำกให้กูใส่

หน้ำกำกตอแหลใช่มั้ย หรือมึงกะจะยั่วให้กูหึง? หึ! คนแบบหมอ 

แมคควีนไม่มีทำงจะหึง!!!

“สวัสดีครับคุณซัน ยินดีที่ได้รู้จักนะครับ”

ผมฉกียิม้กว้ำงแล้วมองหน้ำสวยๆ ของคณุซนัอย่ำงเป็นมติร 

ข่มทกุควำมรูส้กึคกุรุน่ในใจ ยงัไงนีก่ค็อืคนส�ำคญัทีจ่ะส่งผลต่อบรษิทั

ของไอ้คิง ผมต้องใจเย็นๆ และสองคนนี้อำจจะไม่มีอะไรก็ได้!

“เช่นกันครับ”

เฮ้ย!? ไอ้คณุซัน! ท�ำไมคยุกบักไูม่เหน็ย้ิมให้บ้ำงอะ แถมยังใช้

เสียงสำมคุยด้วยอะ ไม่เห็นเสียงสิบแปดแบบตอนคุยกับไอ้คิงเลย 

ว็อททท!?

“ท�ำไมไม่แนะน�ำไปว่ำพี่ควีนเป็นแฟนล่ะ”
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ภำคินท่ีนั่งจ้องคนทั้งคู่อยู่นำนเอ่ยขึ้นเป็นค�ำถำมเดียวกับท่ี

ผมคิด ใบหน้ำบึ้งตึงของภำคินฉำยชัดจนผมเองยังเกรงแทน เฮ้ยๆ 

ยังไงนี่ก็แขกของบริษัทมึงนะเว้ย!

“คิน”

คิงพูดเสียงนิ่งๆ ตอบคนเป็นน้องก่อนที่มันจะเหลือบตำมำ

มองผมอย่ำงจะเช็กว่ำผมโอเคใช่มั้ย...เออ! กูโอเค ช่ำงแม่ง! ไม่

เห็นจะรู้สึกอะไรเลย อยำกบอกใครว่ำกูเป็นอะไรกับมึงก็บอกไป

เถอะ! กูโอเค้!!!

“สวัสดีครับคุณซัน”

ไอ้นัทเพ่ือนหน้ำสวยเดินมำทักทำยคุณซันพร้อมสำมีอย่ำง

ไอ้ก้อง ก่อนจะตำมมำด้วยพี่เคี้ยงกับไอ้โฟร์ท

“อ้อ! นีก่เ็พือ่นผมครบั นทัและก้อง ส่วนคนน้ีเป็นเจ้ำของร้ำน

ครับชื่อโฟร์ท...ส่วนคนข้ำงๆ เป็นหมอเหมือนควีนครับ ชื่อเคี้ยง”

คงิแนะน�ำตวัให้คณุซนัรูจ้กักบัทกุคนก่อนจะหยุดท�ำหน้ำฉงน

ที่พี่เคี้ยง ซึ่งมันก็คงงงที่พี่เคี้ยงมำได้ยังไง แถมยังยืนติดไอ้โฟร์ทอีก

ต่ำงหำก เห็นมั้ย ใครๆ ก็ต้องสงสัยเหมือนกู

“เอ่อ...เพื่อนเยอะจังเลยนะครับ ทุกคนคงจะรู้จักผมเพรำะ

คุณรำเชนทร์เล่ำให้ฟังหมดแล้วมั้ง ฮะๆๆ”

“เรียกผมว่ำคิงเถอะครับ”

ห!ึ!! รูส้กึคนัยบิๆ ตรงหวัใจแปลกๆ ทัง้ๆ ท่ีไอ้คงิมนัก็พูดปกติ

กบัคณุซนัอะไรนีแ่ต่ผมกลบัรูส้กึหมัน่ไส้พกิล กเูป็นอะไรของกวูะเนีย่!

“อ้อ!...ครับๆ คุณคิง~”

คนหน้ำสวยเกนิชำยฉกียิม้หวัเรำะเอยีงตวัเข้ำหำไอ้คงิน้อยๆ 

มันยิ่งท�ำให้ผมรู้สึกคันไม้คันมือแปลกๆ แล้วยิ่งไอ้คิงกลับไม่ปฏิเสธ

หรือขยบัหนมีนัยิง่ท�ำให้ผมอยำกกระชำกผมด�ำสนทินัน่ให้หงำยหลงั
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ซะจริงๆ 

ตึง!

ไม่ใช่ฝีมอืผมนะ! ภำคนิอยูด่ีๆ  กผ็ดุลกุขึน้แล้วเดนิหนีออกไป

ทนัทอีย่ำงไม่สนใจใคร คณุซันเองกไ็ม่ได้แคร์เวลิด์อะไร ยงัคงนัง่แปะ

ชิดไอ้คุณคิงผู้อยู่ดีๆ ก็ไม่มีควำมหวงเนื้อหวงตัวใดๆ ทั้งๆ ที่ก่อน

หน้ำนี้แม่งออกจะรักนวลสงวนตัว พอพูดแล้วมันก็ขึ้น!!!

“ข้ำงในนั่นใช่โซนผับรึเปล่ำครับ”

เสียงหวำนๆ เอ่ยขึ้นถำมเจ้ำของร้ำนที่นั่งหน้ำมึนๆ อยู่ข้ำง 

อปป้ำ

“ถ้ำเห็นว่ำมีเพลงต๊ืดๆ กับไฟสีๆ และคนเมำๆ ก็ใช่แหละ

ครับ”

โฟร์ทตอบกวนๆ อย่ำงขีเ้กยีจจะเสวนำประสำคนสภุำพก่อน

จะตักอำหำรเข้ำปำกไปโดยมีคุณหมอคอยตักนู่นนี่ใส่จำนให้

“หึๆ ...คณุคงิอยำกลองโชว์สเตป็แดนซ์หน่อยมัย้ครบั ผมเอง

ก็ไม่ค่อยได้เข้ำร้ำนอะไรแบบนี้มำสักพักใหญ่ๆ แล้ว”

“ครับ”

…

..

. 

ท้ังแสงไฟ ทั้งกลิ่น รวมถึงแอลกอฮอล์ที่ถูกล�ำเลียงเข้ำปำก

อย่ำงต่อเนื่องเริ่มท�ำให้ผมมึนเมำ...ผมก�ำลังร้อน ร้อนไปทั่วทุกอณู

ที่เส้นเลือดหล่อเลี้ยงไปได้ แต่ควำมรุ่มร้อนในใจกลับท�ำให้ตัวผม

แทบไหม้ไปซะตรงนี้

เสียงเพลงตึงตังและร่ำงบำงๆ ของอำคันตุกะอย่ำงคุณซัน
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นวัเนยีพัวพนัยัว่เย้ำอยูข้่ำงกำยแฟนผมตำมบทีของเพลง โดยไอ้คน

หน้ำนิง่กย็นิยอมยนืนิง่ให้เขำนวัเนยีอยูอ่ย่ำงน้ัน ต่อให้ไอ้คงิไม่ตอบ

สนองต่อสิ่งเร้ำแสนสวยตรงหน้ำ แต่มันก็ท�ำให้ผมเริ่มหมดควำม

อดทนอยู่ดี!

เคร้ง!

“หยุด”

ขณะที่ผมกระแทกแก้วลงกับโต๊ะเพื่อจะไปคว้ำตัวคนของผม

กลับมำจำกปีศำจจิง้จอกอมิพอร์ตจำกจนีนัน่ เสยีงคุน้เคยของเพือ่น

สนิทอย่ำงไอ้โฟร์ทก็พูดขึ้นข้ำงใบหูให้ผมได้หยุดกำรกระท�ำแล้วหัน

ไปมองหน้ำมันอย่ำงต้องกำรกำรขยำยควำม

“อะไร”

“มันเป็นเกม...และมึงแค่ก�ำลังเมำ”

เกมเหี้ยอะไร! กูไม่สนใจอะไรทั้งนั้น! คนแบบหมอแมคควีน

ไม่ใช่ใครที่จะมำหยำมกันได้ง่ำยๆ 

“กูไม่สน!”

“งั้นมึงจะท�ำอะไร จะประชดโดยกำรไปอ่อยคนอื่น? หรือจะ

ไปคว้ำตัวผัวมึงมำทั้งๆ ที่เขำยังไม่ได้ท�ำอะไรเลย?...เขำแค่เต้น”

“...”

ผมหยุดคิดตำมเพื่อนรักนิดหน่อย แต่เพรำะฤทธิ์ของ

แอลกอฮอล์มันท�ำให้หัวผมช้ำลงไป 40% ตอนนี้มึนๆ ไปหมด

“ไม่ว่ำตอนนี้มึงจะท�ำอะไรก็ดูงี่เง่ำทั้งนั้น เพรำะมึงก�ำลังหึง!”

“กูไม่ได้หึง!!!”

ผมตะโกนกลบัไปอย่ำงเดอืดดำล ยิง่เหน็คนหุน่สวยอย่ำงกับ

ผู้หญงิวำดลวดลำยแล้วกร็ูส้กึเหมอืนไฟในอกมนัปะทจุนแทบจะเผำ

ร้ำนไปซะแล้ว
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“งั้นก็อย่ำคิดท�ำอะไรโง่ๆ นั่งอยู่ตรงนี้ หยุดแดกเหล้ำ และ

รอกลับคอนโดฯ...ส่วนพวกมึงจะกลับไปเคลียร์อะไรที่ห้อง...ก็เรื่อง

ของพวกมึงสองคน”

“เออ! คืนนี้มีเคลียร์กันยำว!!!”
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ตึง!

ผมปิดประตูห้องอย่ำงเสียงดังจนแทบกระแทกหน้ำคนหล่อ

ที่เดินตำมเข้ำห้องของผมมำอย่ำงกระชั้นชิด

“ควีน”

“...”

ผมไม่ได้หันไปตอบ ไม่แม้แต่จะมองหน้ำ ไม่ว่ำจะด้วยฤทธิ์

ของแอลกอฮอล์หรืออะไรก็ตำมแต่ ตอนนี้มันท�ำให้ผมร้อนจนแทบ

จะเผำไหม้ทุกสิ่งอย่ำงให้กลำยเป็นผุยผงไปได้ ผมเชื่อค�ำพูดของไอ้

โฟร์ทท่ีไม่โวยวำยและนัง่มองเฉยๆ แต่นัน่มนักลบัเหมอืนผมยิง่สำด

เชื้อเพลิงให้โหมไฟท่วมไปทั้งตัว ดีที่เรำไม่ต้องไปส่งไอ้คุณซันอะไร

นัน่ เพรำะไม่อย่ำงนัน้ผมกอ็ำจจะเกบ็อำรมณ์ไว้ไม่อยู่...แต่ตอนนีก็้

เก็บไม่อยู่แล้วครับ!

หมับ!

“ควีน! เป็นอะไร”
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คนตัวสูงตรงเข้ำมำคว้ำแขนผมแล้วบังคับให้หันกลับไปมอง

หน้ำมนั ไฮควนีคงรบัรูไ้ด้ถงึรงัสอี�ำมหติทีผ่มแผ่คลุง้ เจ้ำแมวอ้วนตวั

ขำวจึงหนีเข้ำเต็นท์แมวไปแล้ว

“กูสิที่ต้องถำมว่ำมึงเป็นอะไร!!!???”

ผมไม่รูต้วั แต่กเ็ผลอตะคอกแล้วจ้องตำคนตรงหน้ำเขมง็ ตอน

นีผ้มไร้ซ่ึงกำรควบคมุตัวเองใดๆ ควำมยบัยัง้ชัง่ใจและเหตผุลมนัหำย

ไปสิ้น ตอนนี้ผมเหลือเพียงสัญชำตญำณเท่ำนั้น

“กูเป็นอะไร”

เมือ่คนรกัตอบค�ำถำมด้วยค�ำถำม ผมจงึหมดควำมอดทนแล้ว

ผลักคนหล่อลงนัง่กบัโซฟำอย่ำงแรงก่อนจะตำมไปน่ังทับตกัแล้วก้ม

ลงมองหน้ำงงๆ ของคนโง่

“มงึมปัีญหำอะไรรไึงถ้ำจะบอกให้คนอืน่รูว่้ำกเูป็นอะไรกบัมงึ”

“ฮะ!?”

มนัท�ำหน้ำงงอกีครัง้แต่ตอนนีผ้มมแีค่ควำมรูส้กึอยำกลงโทษ

เท่ำนั้น อยำกจะสับมันเป็นชิ้นๆ อยำกท�ำให้มันเจ็บปวด...แบบที่

ผมเจ็บเพรำะค�ำพูดของมัน

“หรือมึงลืมไปแล้วว่ำกูเป็นอะไรกับมึง”

“ควีน...”

ไม่รอให้ไอ้โง่ได้พร�่ำพูดอะไรที่ไม่เข้ำหู เอื้อมมือจิกผมสีด�ำ

สนิทของคิงไปด้ำนหลังเพื่อให้มันเงยหน้ำรับจูบที่ผมตั้งใจมอบให้

มันด้วยควำมรุนแรงอย่ำงระบำยอำรมณ์คุกรุ่นต้องกำรปะทุ มือไม้

ปะป่ำยสัมผัสคนตรงหน้ำอย่ำงแสดงควำมเป็นเจ้ำของ

“อึก!”

บดเบียดจูบลงไปอย่ำงไม่หยุดหย่อน สอดลิ้นลงไปเกี่ยว 

กระหวัดสลับกับขบเม้มริมฝีปำกของคนใต้ร่ำงอย่ำงมันเขี้ยวและ
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แสดงควำมเป็นเจ้ำของ ผมขยับตัวบดเบียดส่วนล่ำงเสียดสีกับ

กำงเกงเนื้อดีจนอวัยวะบำงส่วนของคนรักเริ่มแข็งขัน จะสั่งสอน 

ยังไงให้หำยแค้นดี ผมอยำกท�ำร้ำยมัน ผมอยำกท�ำอะไรให้มัน

ทรมำน อยำกล้ำงควำมรู้สึกอึดอัดบำงอย่ำงที่เอ่อล้นในใจ

“อืมมม”

เลือ่นใบหน้ำลงต�ำ่แล้วซกุไซร้ซอกคอขำวปนกลิน่แบบผูช้ำยที่ 

ผมชอบสดูดมจำกคนรกั ดดูดงึท�ำรอยสีกหุลำบช�ำ้ๆ ทิง้ไว้ท่ัวต้นคอ

ควรท�ำอะไรดีที่จะแสดงควำมเป็นตัวตนของผมบนร่ำงกำย

ของคงิ...ถ้ำหำกคนตรงหน้ำคอืผนืผ้ำใบ ผมกอ็ยำกจะสำดสแีล้ววำด

ลวดลำยเฉพำะลงไปให้ทั่วทุกอณู

พรึ่บ!

คิงผลักตัวผมออกแล้วมองหน้ำกันชัดๆ เมื่อมือของผมเริ่ม

สอดเข้ำไปใต้กำงเกงที่ปลดเข็มขัดและกระดุมออก มันเองคงตกใจ

ท่ีมือเย็นของผมลูบไล้และบีบเคล้นบ้ันท้ำยของมัน...ก้นไอ้คิงแน่น

ฉิบหำย!

“ควีน! มึงก�ำลังเข้ำใจผิด”

“งั้นก็อธิบำยให้กูได้เข้ำใจที!”

“...”

“บอกให้คนโง่คนนี้ได้เข้ำใจที...กูอยู่ส่วนไหนของเกม”

“...ควีน”

“เพรำะไม่ว่ำมึงจะเล่นอะไรอยู่ตอนนี้...กูก็แพ้มึงอยู่ดี...คิง”

ผมจ้องหน้ำมนักลบัสลบักบัหอบเหนือ่ยน้อยๆ ตอนนีเ้หมอืน

ผมเริ่มจะสร่ำงขึ้นมำบ้ำงแล้ว พิจำรณำสภำพของเรำตอนนี้...ผมก็

คงจะรุนแรงและใจร้อนเกินไปสักหน่อยจริงๆ คนหล่อตรงหน้ำมี

เลือดไหลซิบๆ ตรงริมฝีปำก เสื้อผ้ำหลุดลุ่ยเผยให้เห็นแผงอกที่มี
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รอยเล็บของผมกรีดเป็นทำง

“มันไม่ใช่เกม”

“...”

“กูคิดว่ำคุณซันมีอะไรแปลกๆ”

ผมหรีต่ำมองแล้วย่นคิว้เข้ำหำกนัอย่ำงคดิตำม แต่ก่อนจะพูด

อะไรออกไป ผมขยับตัวก้ำวลงจำกตักของคิงมำนั่งข้ำงกันบนโซฟำ

เพื่อครุ่นคิดอะไรบำงอย่ำง

“แปลกยังไง”

“ก่อนหน้ำนีก้กูไ็ม่ได้คดิอะไรหรอก...แต่กูว่ำคณุซนัหน้ำคุน้ๆ 

แค่กูจ�ำไม่ได้ แถมพอมำถึงร้ำนคุณซันก็ดูสนใจกูแบบแปลกๆ ทั้งๆ 

ที่ตอนแรกๆ ยังดูไม่ได้สนใจอะไรกู...ในเชิงนั้นเลยสักนิด”

“เชิงไหน!”

ผมถลึงตำใส่คนรักอีกครั้ง แปลว่ำมึงรู้ตัวตลอดใช่มั้ยไอ้คุณ

รำเชนทร์ว่ำโดนอ่อยใส่อะ!!!

“ก็...เขำท�ำเหมือนสนใจกูมำกขึ้นกว่ำเพื่อนร่วมงำนปกติ...กู

เลยอยำกรู้ว่ำเขำจะมีแผนอะไร...”

“เลยจะเอำตัวเองเป็นเหยื่อล่อ?”

“...”

คนหล่อพยกัหน้ำน้อยๆ พลำงมองท่ำทขีองผมไปด้วย บบีคอ

ให้มนัตำยไปตรงนีก้ก็ลวัวญิญำณมนัจะเฮีย้นหลอกหลอนผมซะจรงิ

“เหอะ! เลยไม่อยำกให้กูเป็นก้ำงสินะ”

“ไม่ใช่แบบนั้นสักหน่อยนะ...ขอโทษนะครับ ต่อไปนี้จะไม่ท�ำ

แบบนี้อีกแล้วครับ”

ผมถอนหำยใจแล้วเริ่มคิดอะไรขึ้นมำบ้ำง เหมือนสมองส่วน

ใช้เหตุผลของผมกลับมำท�ำงำนอีกครั้ง



242

~ King and Queen เรื่องของผมกับผู้ชายชื่อคิง ~

“ช่ำงมันเถอะ...กูก็หัวร้อนไปเอง”

“...”

“ที่จริงมันก็ไม่ได้ส�ำคัญอะไรขนำดนั้น เพรำะไม่ว่ำมึงจะบอก

หรือจะโกหกใครเรื่องควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกูกับมึง...กูก็ไม่แคร์

อยู่ดี...”

“...”

“เพรำะกูรู้...ว่ำส�ำหรับมึงแล้ว กูเป็นอะไร”

ผมแสยะยิ้มร้ำยที่มุมปำกส่งให้คนข้ำงตัวที่สะบักสะบอมผม

เผ้ำยุง่เหยงิด้วยควำมร้อนแรงของผม ไม่จ�ำเป็นต้องกลวัหรอืคดิมำก

เลยสกันดิถ้ำเรำไว้ใจหรอืรูจ้กัคนรกัของเรำด ีผมมัน่ใจว่ำคนแบบผม

เอำไอ้คุณรำเชนทร์อยู่มือแน่นอน คิดย้อนไปแล้วก็อำยตัวเองที่หึง

ไม่เข้ำเรื่อง...ยังไงแมคควีนก็ต้องเพอร์เฟ็กต์ที่สุดอยู่แล้ว!

“งั้น...เรำมำต่อกันมั้ย”

ป้ำบ!

ผมตบหน้ำผำกขำวเนียนของคนหล่อที่ยื่นมำใกล้ๆ จนเกิด

เสียงดัง คิงนิ่วหน้ำลงด้วยควำมเจ็บปวด สม!

“ฝันไปเหอะมึง! คืนนี้กูเป็นแค่**เพื่อน**มึง! ดังนั้น เพื่อนกัน

เค้ำไม่เอำกันโว้ย!!! อดไปเลยมึงอะ”

“เฮ้ยๆๆ เดี๋ยวๆๆ ไหนว่ำไม่โกรธแล้วไง”

“กูบอกตอนไหน!?”

กระแทกเสยีงพดูจบผมกล็กุขึน้ยนืแล้วทิง้มสิเตอร์รำเชนทร์ไว้

ที่โซฟำ มุ่งหน้ำเข้ำห้องนอนแล้วล็อกกลอนประตูทันที หึ! ฝันไป

เหอะมึงอะ! ยังไงกูก็ยังไม่พอใจหน้ำหล่อๆ ของมึงตอนที่ไอ้คุณซัน

มำวอแวอยู่ดี

“แมคควี้นนนนนน~”
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เม่ือคนผมยำวสลวยเจ้ำของร่ำงโปร่งบำงเดินโซเซด้วย

ควำมเมำถึงห้องพักของโรงแรมและไขกุญแจเพ่ือเปิดเข้ำห้อง เขำ

กลบัรูส้กึถงึแรงกระแทกจำกด้ำนหลังทีด่นัเขำให้เข้ำห้องอย่ำงแรงจน

แทบล้มหน้ำคะม�ำลงไป

“เฮ้ย!!!”

“ชู่ว!”

ร่ำงทั้งร่ำงของคนตัวเล็กตกอยู่ในอ้อมแขนของดำรำหนุ่มชื่อ

ดังเจ้ำของดวงตำสีสวยดูขี้เล่น แต่ตอนนี้ใบหน้ำของภำคินกลับเต็ม

ไปด้วยควำมโมโหและควำมไม่พอใจ

“คุณ! มำได้ยังไง”

“คิดจะท�ำอะไร!”

คณุซนัตกใจทีถ่กูตะคอกใส่แถมยงัโดนรดัซะแน่นจนแทบขำด

อำกำศหำยใจไป ‘ไอ้หมอนี่เป็นอะไรอีกวะ!?’

“อะไรของคุณ ปล่อย”
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คณุซนัท�ำได้เพยีงพยำยำมใจเยน็ ถงึแม้ว่ำฤทธิข์องแอลกอฮอล์

จะท�ำให้สติสัมปชัญญะแทบหลุดลอยไป แต่คนตรงหน้ำคงไร้ซึ่งสติ

ไปเสียแล้ว ไม่อย่ำงนั้นคงไม่กล้ำท�ำอะไรห่ำมๆ กับคนส�ำคัญของ

บริษัทแบบนี้หรอก

“ตอบมำ! คดิจะท�ำอะไรอยู ่คณุกร็ูว่้ำพีช่ำยของผมมแีฟนแล้ว 

คุณก�ำลังจะท�ำให้เขำมีปัญหำ”

“แฟนของคุณคิง?...ใคร”

คุณซันท�ำหน้ำฉงนแล้วนึกย้อนไปถึงเหตุกำรณ์ก่อนหน้ำนี้ที่

ดูเหมือนจะสัมผัสได้ถึงรังสีอ�ำมหิตจำกคุณหมอตัวขำวหน้ำหล่อไม่

แพ้คุณรำเชนทร์ หึ! คุณคิงไม่ได้ชอบผู้ชำยหรอก คงจะชอบแค่คุณ

หมอนั่นแหละ เพรำะขนำดเขำทั้งอ่อยทั้งยั่วยวนไปขนำดน้ันก็ไม่

เห็นคุณคิงจะมีปฏิกิริยำอะไรเลยสักนิด

“อย่ำแกล้งโง่ไปหน่อยเลยซัน”

“ชักจะเกินไปแล้วนะคุณภำคิน! ออกจำกห้องผมไปเดี๋ยวนี้!”

หมับ!

“เฮ้ย!!! ปล่อยนะโว้ย!!!”

พลั่ก!

ร่ำงบำงถูกผลักลงกับเตียงใหญ่ด้วยควำมรุนแรงและปวดไป

ทัง้หลังจนแทบลมืป้องกนัตวั รูส้กึอกีทกีถ็กูคร่อมทับด้วยคนตวัสงูท่ี

ใบหน้ำใกล้เคียงกับคนที่คุณซันพยำยำมอ่อยเมื่อสองชั่วโมงก่อน

ไม่มีผิด

“มีแผนอะไรรึไง...คุณใช่คนของ The Oz จริงๆ รึเปล่ำ”

“ออกไป!”

คณุซนักดเสียงต�ำ่อย่ำงเตือนภยั หำกว่ำคนเมำกว่ำกลบัไร้ซึง่

ควำมนกึคดิใดๆ ภำคนิอยำกจะทัง้เค้นทัง้เคีย้วคนใต้ร่ำงซะให้แหลก
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เป็นผุยผง กล้ำดียังไงมำท�ำให้พี่คิงกับพี่ควีนทะเลำะกันแถมยังมอง

ข้ำมคนแบบซุป’ตำร์ภำคินไปซะได้!

“สั่งจังเลยนะ เป็นเมียเหรอ”

“ปล่อย!”

‘ในเมื่ออยากสั่งมากก็มาเป็นเมียกูเถอะ!’ ภำคินคิดสั้นๆ ใน

หวัก่อนจะก้มลงสดูกลิน่เฉพำะตวัจำกซอกคอขำวของคนใต้ร่ำงโดย

ไม่ลืมจะล็อกทั้งแขนและขำให้อยู่ภำยใต้พันธนำกำรไปซะ

“อื้อ!”

ไม่มีเสียงทักท้วงใดๆ ได้อีกเมื่อปำกของทั้งคู่ไม่ว่ำงอีกต่อไป 

ภำคนิบดจบูคนสวยด้วยควำมรนุแรงจนคล้ำยจะระบำยอำรมณ์และ

ลบล้ำงควำมจองหองของคุณซันซะมำกกว่ำ ตอนนี้เขำคิดแค่เพียง

อยำกจะขยี้และเป็นเจ้ำของร่ำงบำงตรงหน้ำนี้ซะ

เพียะ!

ใบหน้ำมลูค่ำเจด็หลกัของซปุ’ตำร์ภำคนิหนัสะบัดตำมแรงมอื

ของคนใต้ร่ำงเมือ่ภำคนิเผลอปล่อยมอืจำกพันธนำกำรแขนของคณุ

ซันเพื่อลูบไล้ส่วนโค้งเว้ำของร่ำงบำงๆ น่ำขย�้ำนี้

“...”

“...”

ท้ังห้องตกอยู่ในควำมเงียบ ภำคินหันกลับมำมองคนใต้ร่ำง

ช้ำๆ แววตำเป็นประกำยคล้ำยไฟลุกโชน ‘น่ากลัว...คนคนน้ีน่า

กลัว’ คุณซันคิดซ�้ำไปมำและท�ำได้แค่นอนตัวแข็งทื่อด้วยควำมรู้สึก

กลัวภำคินจนไม่กล้ำขยับตัว

“...ถ้ำไม่อยำกมีควำมสุข...ก็ทุกข์ซะให้พอ!!!”

“ยะ...อย่ำำำ!”

แควกกก!!!
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เส้ือเช้ิตตัวหรขูองคณุซนัถกูฉีกทิง้คำมอืของซเูปอร์สตำร์หนุม่

เลอืดร้อนจนเผยให้เห็นผวิขำวน�ำ้นมทีแ่ดงข้ึนด้วยฤทธิแ์อลกอฮอล์ 

หำกว่ำกลับยิ่งกระตุ้นสัญชำตญำณดิบของคนอำยุน้อยกว่ำ

“อื้อออ!”

ภำคนิก้มหน้ำลงบดเบียดจบูมอบควำมร้อนแรงผ่ำนปลำยลิน้

ที่รุกไล่เรียวลิ้นร้อนของคนสวยที่ไม่อำจจะขัดขืนได้ มือไม้ก็ปะป่ำย

ลูบไล้นวดเฟ้นให้คนไม่สมยอมได้ผ่อนคลำยลงไปบ้ำง

“อ๊ะ!”

มือร้อนผลุบหำยไปใต้กำงเกงผ้ำเนื้อดีของหนุ่มผมยำวแล้ว 

กระชำกกำงเกงออกจำกขำเรียวก่อนจะโยนทิ้งลงพื้นอย่ำงไม่ไยดี

“ยะ...อย่ำนะ ขะ…ขอร้อง”

คล้ำยว่ำหูได้ดับไปแล้ว ไม่รับรู้เสียงอ้อนวอนใดๆ ภำคินจับ

คนตัวบำงพลิกนอนคว�่ำก่อนจะปลดกำงเกงตัวเองแล้วยัดแกนกำย

เข้ำช่องทำงสีสวยของคนขัดขืนที่ชะงักและอ่อนแรงไปด้วยควำม

ตกใจสุดขีด

“อ๊ำำำ เจ็บบบ!!!”

คนตัวบำงล้มตัวฟุบลงกับเตียงแล้วขย�ำมือลงกับผ้ำห่มอย่ำง

ระบำยควำมเจบ็ปวดจำกช่องทำงทีเ่บยีดคบัแน่นกะทันหนัจนจุกไป

หมด

“อื้อออ”

ภำคินยกสะโพกของคนตัวเล็กข้ึนคร่อมช่วงตักของเขำก่อน

จะกระแทกเข้ำออกแรงๆ จนร่ำงของคุณซันแทบจะแหลกสลำยไป

ด้วยควำมเจ็บปวด

“อ๊ำกกก ฮึก! เจ็บ!!!”

พรึ่บ!
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ภำคินจิกผมยำวเพื่อยกศีรษะของคุณซันขึ้นจำกเตียงให้หัน

หน้ำมำรับสัมผัสจูบจำกเขำ ภำคินไม่รับรู้ว่ำคนถูกกระท�ำจะก�ำลัง

ร้องไห้อยู่รึเปล่ำ เพรำะต่อให้คนคนนี้จะร้องไห้จนน�้ำตำเป็นสำย

เลือดอย่ำงไรเขำก็หยุดไม่ได้แล้ว

“อื้อออ!”

ภำคินค่อยๆ นวดเคล้นสะโพกให้คนตัวเล็กได้ผ่อนคลำยลง

ไปบ้ำง หำกยิ่งสัมผัสสะโพกกลมเนียนกลับท�ำให้ไฟอำรมณ์ของเขำ

คุกรุ่นขึ้นมำจนแทบทนไม่ไหว

“ฮึก!”

ภำคินหยุดขยับสะโพกแล้วก้มลงไปวำงศีรษะกับบ่ำลำดของ

คุณซัน นวดคลึงช่องทำงอีกครั้งก่อนจะประทับจูบลงท่ีต้นคอขำว 

ใบหู เร่ือยไปจนแก้มเนียนที่เปียกชุ่มด้วยน�้ำตำ ก่อนจะจบลงตรง 

ริมฝีปำกที่ขบเม้มแน่นของคุณซัน

“Shuu...just be mine”

กระซิบชิดริมใบหูก่อนจะสอดลิ้นเข้ำไปโลมเลียใบหูและรูหู

อย่ำงหยอกล้อจนคุณซันเผลอกระตุกตอดรัดแกนกลำงของเขำ มัน

แน่นจนแทบคลั่ง

“อ๊ำำำ”

เมื่อคนตัวเล็กเริ่มอ่อนลงและเคลิ้มตำมกำรนวดจุดเคลิ้ม

ท้ังหมด เขำจับคนตัวบำงให้นอนหงำยแล้วยกสะโพกขึ้นสูงอีกนิด

ก่อนจะขยับกำยช้ำๆ และหยัดเข้ำออกเน้นๆ จนคนตัวขำวบิดเร่ำ

อย่ำงเสียวซ่ำน รู้สึกได้จำกควำมถี่รัวของกำรบีบรัดทำงเดินแสน 

คับแคบนี้

“อื้อออ”

ยกตวัคณุซันข้ึนมำแล้วบดจบูลงไปอกีครัง้ช้ำๆ และเนิบนำบ
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เหมือนละเลียดของหวำนรสเลิศและขยับตัวเร็วขึ้น กระแทกลึก

เข้ำไปจนคนตัวเล็กสั่นไปทั้งตัว ควำมรู้สึกแสบจำกรอยนิ้วที่ลำก 

ตรงแผ่นหลังกลับท�ำให้ภำคินระบำยกลับไปด้วยควำมรุนแรง

“อ๊ำำำ!”

ร่ำงบำงดนัใบหน้ำเขำออกแล้วกรดีร้องครวญครำงด้วยควำม

เจบ็ปวดช่วงล่ำง หำกว่ำภำคนิไม่อยำกจะรรีอเพรำะรูว่้ำคนตรงหน้ำ

คงใกล้ถึงจุดหมำยเต็มทน

พั่บ! พั่บ! พั่บ!

เสยีงเนือ้กระทบเน้นๆ ท�ำให้หัวใจเต้นสัน่รวั รูส้กึถึงอณุหภมูิ

ที่พุ่งสูงจนแทบระเบิด

“อ๊ะ”

ภำคินหยุดเล็กน้อยเพื่อเอนตัวลงไปด้ำนหลังแล้วยกคนตัว

เล็กให้ตำมคร่อมออนท็อปแล้วขยับสะโพกช่วยเร่งให้คุณซันคุม

จังหวะด้วยตัวเองบ้ำง

“อ๊ะ อ๊ำำำ”

ร่ำงบำงผู้กลับมำอยู่ด้ำนบนขยับตัวขึ้นลงตำมจังหวะเด้งรับ

ของคนใต้ร่ำง ขย�ำมัดกล้ำมตรงต้นแขนของภำคนิแน่นอย่ำงระบำย

อำรมณ์ ทั้งเจ็บทั้งเสียวจนจะทนไม่ไหวแล้ว!

“อื้อออ! อ๊ะ! อ๊ำำำำำำ!!!”

และเป็นไปตำมคำด ของเหลวสขีุน่ถกูปลดปล่อยไหลเตม็หน้ำ

ท้องลอนกล้ำมของพ่อซุป’ตำร์ ก่อนที่ภำคินจะจับเอวคอดของคน

คร่อมให้ทรงตัวไว้แล้วชันตัวเองขึ้น กอดรัดคนตัวเล็กไว้แน่นแล้ว

กระแทกเข้ำออกถี่รัวจนคุณซันผู้อ่อนแรงแทบตำเหลือก

“อ๊ะ อ๊ำำำ”

มือขำวตบบ่ำคนรุนแรงรัวๆ อย่ำงจะบอกว่ำเขำยังไม่พร้อม
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รับควำมรุนแรง หำกว่ำคนหนุ่มผู้ยังไม่ถึงจุดหมำยก็ไม่ได้ลดหย่อน

ควำมรุนแรงและควำมเร็วลงไป ภำคินยังคงกระแทกเข้ำออกอย่ำง

รุนแรงจนแทบจะช�้ำไปทั้งตัว

“อีกนิดนึงนะ”

“อื้อออ อ๊ำำำ!”

ภำคนิประคองสะโพกและโอบหลงัของคณุซนัเอำไว้แน่นก่อน

จะกระแทกกำยเข้ำไปเน้นๆ เพื่อปิดท้ำย

“อ๊ำำำ”

“อื้มมม”

ควำมอุ่นถูกฉีดอัดจนไหลย้อนออกมำตำมช่องทำง ใบหน้ำ

เหมือนคนลอยคว้ำงกลำงอำกำศฉำยชัดบนใบหน้ำของคุณซัน  

ภำคนิประคองร่ำงเลก็ให้ลงนอนข้ำงๆ กนัก่อนจะกอดคนตวับำงไว้

แน่นอย่ำงกลัวหำย

“นอนเถอะครับ...ก่อนผมจะอดใจไม่ไหวอีกครั้ง”

“...อืม”
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- 24 -

Rrrrrrrrrr!!!

...

Rrrrrrrrrrr!!!

...

Rrrrrrrrrrr!!!

ผมมองมือถือที่กรีดร้องด้วยสำยตำเลื่อนลอยและไม่คิดจะ

ปิดเสียงหรือแตะต้องมันสักนิด

ฟุบ!

ผมพลิกตัวนอนคว�่ำมุดศีรษะลงกับหมอนใบโตแล้วหลับตำ

เพื่อจะลืมเรื่องทุกอย่ำงที่ผ่ำนสำยตำคู่นี้เมื่อสองชั่วโมงก่อน...

หำกว่ำต่อให้ปิดตำแน่นแค่ไหน ภำพของคนสองคนที่กอดจูบกันก็

ยังฉำยชัดอยู่ในหัวจนต่อให้ทึ้งผมอย่ำงไรก็ไม่สำมำรถท�ำให้ภำพ

หลุดออกไปจำกหัวได้

“...”
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รงัหมำป่ำ...สถำนทีท่ีเ่งยีบและไร้คนรบกวนมำกทีส่ดุ ฐำนทพั

ลับท่ีผมและผองเพื่อนมักจะมำใช้เวลำร่วมกัน (เพรำะไอ้ผู้พันเต้น

มันไม่ค่อยออกไปจำกค่ำยเลยน่ะสิครับ) ในช่วงสมัยเรียนมหำ’ลัย

ผมมักจะมำติวหนังสือกับเพื่อนๆ เสมอๆ เพรำะผมและไอ้นัทท่ี

เรียนหมอมีสอบเกือบทุกเดือน ไม่เหมือนคณะอื่นที่มีสอบแค่กลำง

ภำคและปลำยภำคเท่ำนั้น แต่ถึงอย่ำงนั้นพวกเพื่อนๆ ก็มักจะมำ

นั่งเล่นและอยู่เป็นเพื่อนผมกับไอ้นัทเสมอ

Line~

Line~

Line~

ผมตัดสินใจคว้ำมือถือขึ้นมำแล้วปิดมือถือไปอย่ำงไร้กำร

เหลียวแล Notifications ใดๆ จำกหลำกหลำยแอพพลิเคชั่น

ท�ำไมผมถึงมำนอนอยู่ที่รังหมำป่ำน่ะเหรอ

เมือ่สองชัว่โมงก่อน ผมเหน็ว่ำไอ้คงิมนัลมืมอืถอืไว้ทีห้่อง และ

ด้วยควำมหวังดีผมก็กะว่ำจะเอำมือถือไปให้มันก่อนจะไปท�ำงำน 

ตอนแรกที่ถึงบริษัทก็ไม่คิดว่ำจะขึ้นไปหำมันถึงห้องหรอกครับ กะ

จะฝำกพนกังำนไว้ทีเ่คำน์เตอร์แต่พนกังำนจ�ำผมได้จึงให้ผมขึน้ลฟิต์

ส่วนตวัเพ่ือไปหำไอ้คณุรำเชนทร์ด้วยตวัเอง...แต่สิง่แรกทีผ่มเหน็เมือ่

เปิดประตเูข้ำไปในห้องนอนทีแ่ยกจำกห้องท�ำงำนของมนั...บนเตยีง

สีขำวสะอำดตำมีร่ำงบอบบำงเปลือยท่อนบนผิวขำวสว่ำงที่เต็มไป

ด้วยร่องรอยสีกุหลำบช�้ำๆ ทั่วตัวทำบทับเหนือร่ำงของผู้ชำยหุ่น

ก�ำย�ำที่นอนข้ำงผมแทบทุกคืน...คุณซัน...กับคิง...

ผมรีบหมุนตัววิ่งหนีออกจำกห้องอย่ำงไม่อยำกจะรับรู ้ 

เหตกุำรณ์ใดๆ แล้วตรงกลับมำทีร่งัหมำป่ำน่ีทันที ผมไม่ต้องกำรค�ำ

อธิบำยใดๆ ในเวลำนี ้ผมแค่อยำกอยูเ่งยีบๆ อยำกคดิอะไรไปเงยีบๆ 
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นี่มันเกิดอะไรขึ้น

ผมพลำดอะไรไป

ชีวิตนีไ้ม่เคยคบใครนำนเกนิหนึง่ปี ไม่เคยคบผูช้ำย ไม่รูว่้ำกำร

โดนแย่งคนรักที่เป็นผู้ชำยจำกผู้ชำยมันต้องรู้สึกอย่ำงไร...ผมไม่ใช่ 

ผู้หญิงที่จะไปตบตีกับใคร...ผมไม่รู ้ว่ำจะรับมือกับสถำนกำรณ์นี้ 

ได้อย่ำงไร ผมไม่เข้ำใจ...ควำมสับสนมันท�ำให้ผมปวดหัว ตอนนี้ผม

อยำกจะนอนและนอนเท่ำนั้น

“แอบมานอนอีกแล้วนะ...”

พรึ่บ!

ผ้ำห่มทีผ่มใช้คลมุโปงถกูดงึออกด้วยฝีมือของผมเองเพ่ือมอง

หำเจ้ำของเสียงทุ้ม

...หำกว่ำก็ไม่พบใคร ผมอำจจะคิดไปเอง เมื่อก่อนตอนผม 

เพลียๆ จำกกำรอ่ำนหนังสือ ผมมักจะมำนอนคุดคู้อยู่ตรงนี้...และ

คงิกม็กัจะตำมมำนัง่อ่ำนหนงัสอืตรงนีใ้กล้ๆ ผมเสมอ...ตอนนัน้ผม

ไม่รู ้หรอกว่ำมันเป็นบ้ำอะไรถึงต้องมำรบกวนผมตอนนอน มำ 

อ่ำนหนังสือในห้องนี้ใกล้ๆ ทั้งๆ ที่ผมก็ช่วยติววิชำของคณะมัน 

ไม่ได้...แต่กำรที่ได้เห็นภำพแรกตอนสะดุ้งตื่นกลำงดึกเป็นคนตัวสูง

ไหล่กว้ำงนัง่เปิดโคมไฟสนีวลอ่ำนหนงัสอืข้ำงๆ เตยีง มนัเป็นควำม

รู้สึกที่อบอุ่นจริงๆ...มันรู้สึกปลอดภัยอย่ำงบอกไม่ถูก

“ตื่นแล้วเหรอ เพิ่งตีสองเองนะ กูเปิดไฟกวนมึงรึเปล่า พอดี

ว่าข้างล่างไอ้โฟร์ทกับไอ้ก้องมันนั่งเล่นกีตาร์กันน่ะ”

“ไม่หรอก...กูก็คงต้องตื่นมาอ่านต่อได้แล้ว”

“หิวมั้ย”

“อืม”

“กูจะไปเซเว่น...เอาอะไรมั้ย”
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“ไปด้วยดิ”

“...อืม”

ตอนนัน้ผมกไ็ม่คดิมำกหรอกว่ำท�ำไมคณุชำยสดุหรไูฮโซอย่ำง

คณุรำเชนทร์ถงึยอมเดนิกลำงแสงไฟหรีร่มิทำงในเวลำตสีอง เพ่ือไป

ซ้ือกำแฟกับขนมที่ร้ำนสะดวกซื้อกับผม...อำจเพรำะว่ำตอนนั้นผม

ก็ไม่ได้สนใจหรือให้ควำมส�ำคัญกับคนคนนี้เท่ำไหร่ ไม่ได้สนควำม

รู้สึกของมัน ถ้ำมันไม่พูด ผมก็จะไม่ถำม...มันก็แค่เพื่อนคนหนึ่ง

ช่วงเวลำแสนธรรมดำของผูช้ำยสองคนท่ีได้ชือ่ว่ำเป็นเพ่ือนกัน 

...ตอนนัน้ผมว่ำมันดแีล้ว ดกีว่ำสถำนะทีเ่ปลีย่นไปของเรำในตอนนี ้

...อย่ำงน้อยตอนนั้นก็ไม่เจ็บแบบตอนนี้...ผมแทบจะบ้ำอยู่แล้ว

“กูควรจะท�ำยังไงดีคิง...กูไม่ชอบตัวเองตอนนี้เลย”

ควำมชื้นบนปลอกหมอนและอำกำรปวดรอบดวงตำมัน

ตอกย�ำ้ได้ดว่ีำผมได้เสยีน�ำ้ตำให้ผูช้ำยทีไ่ด้ช่ือว่ำเป็นคนรกัไปซะแล้ว 

...กูร้องไห้เพรำะมึงอีกแล้วคิง

หนี

ใช่! ผมควรหนี

แต่จะหนีไปไหนดี

ที่ไหนที่จะไกลมำกพอจนคนอย่ำงคุณคิงจะตำมไปไม่ถึง ไม่

อยำกพูดคุย ไม่อยำกพบหน้ำ แต่ไม่อยำกให้ตัดขำดจำกควำมเป็น

เพื่่อน...ผมยังอยำกเป็นเพื่อนกับมัน

คงเป็นสักที่ ที่ซึ่งต่อให้รู้ว่ำผมอยู่ แต่คิงก็ไปหำไม่ได้

ติ๊ง!~

เอื้อมมือเปิดมือถือเครื่องบำงอีกครั้งแล้วเลื่อนหำเบอร์ของ

พี่ชำยที่เคยชักชวนผมให้ไปท�ำงำนด้วย

“ฮัลโหลพี่อำร์ม ผมแมคควีนนะครับ”
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[ว่ำไงแมค เปลี่ยนใจแล้วรึยังไงครับคุณหมอ]

เสียงทุ้มดังตอบกลับจำกญำติที่มีศักดิ์เป็นพี่ชำยผู้เป็นหลำน

ของคุณย่ำเหมือนกัน

“ผมตัดสินใจแล้วครับ...ผมเบื่อบกแล้ว”

[ฮ่ำๆๆ! พูดเหมือนเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน�้ำไปได้นะไอ้หนู!]

“พูดจริงๆ นะพี่อำร์ม...ผมอยำกไป”

[แล้วจะออกจำกงำนเดมิเหรอ มงึมำกต้็องเรยีนและสอบก่อน

เริ่มงำนอยู่ดีนะ ไหวเหรอวะ]

“ผมอยำกไปจำกที่นี่...”

[...]

“...ให้ผมไปนะ...”

[หวังว่ำพ่อมึงจะไม่มำฆ่ำกูนะ]

“ฮ่ำๆ ไม่หรอกครับ ผมเลือกเอง”

[เออๆ เดี๋ยวพรุ่งนี้ให้คนไปรับ]

“ครับ”
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หมับ!

ขณะทีผ่มก�ำลงัเดนิออกจำกประตรูัว้หน้ำบ้ำนเพือ่จะไปรอคน

ของพี่อำร์มมำรับที่ศำลำรวมพลตรงสวนสำธำรณะของค่ำย ผมหัน

ขวับมองมือหนำผิวสีแทนสุดเซ็กซี่และเงยหน้ำมองเจ้ำของดวงตำ

คมเข้มสีด�ำสนิทและใบหน้ำเคร่งขรึมสม�่ำเสมอนั่น

“มึงจะไปไหน!”

“ไม่ใช่เรื่องของมึง”

ผมตอบส่งๆ แล้วสะบัดแขนหนี หำกว่ำนำยทหำรหนุ่มกลับ

ไม่ยอมปล่อยแขนผมไปง่ำยๆ ซ�ำ้ยงักระชำกตวัผมให้เข้ำใกล้มนัแล้ว

รัดแขนอีกข้ำงแนบกับเอวผมไว้คล้ำยกอดจำกด้ำนหลัง

“เล่ำมำ...รู้มั้ยว่ำไอ้คิงตำมหำตัวมึงวุ่นวำยไปหมดแล้ว”

“ไม่จ�ำเป็น!”

“กูบอกมันไปแล้ว เดี๋ยวมันก�ำลังจะมำ”

ผมรบีเงยหน้ำถลงึตำมองเพือ่นรกัแล้วดดีดิน้ตวัให้หลดุทนัที 
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แต่ไอ้ผู้พันเต้นมันก็แข็งแกร่งเกินกว่ำที่ผมจะไปต่อกรกับมันได้ มัน

จับผมพลกิตวัให้หนัไปมองหน้ำมนัชดัๆ บนใบหน้ำของเพือ่นรกัไม่มี

วี่แววล้อเล่นใดๆ 

“ปล่อยกู!”

“มึงทะเลำะอะไรกันอีก”

“...”

“อย่ำท�ำตัวเหมือนผู้หญิงจะได้มั้ย...มึงไม่ได้น่ำรัก”

ตุ้บ!

ผมยกขำขึ้นแล้วกระทืบเท้ำมันลงไปแรงๆ ด้วยควำมโมโห 

กล้ำดียังไงมำว่ำกูท�ำตัวเป็นผู้หญิง!? ผมกะจะท�ำให้มันเจ็บจนยอม

ปล่อยผมไปซะ...แต่

“...”

“...”

“ฮือออออออออ เจ็บบบบบบบบบ”

“ไอ้โง่เอ๊ย~”

ไอ้ผู้พันเต้นลำกผมให้กลับไปนั่งพักขำตรงชิงช้ำหน้ำบ้ำนอีก

คร้ังอย่ำงสังเวชใจ ฮอืออ ใครใช้ให้มึงใส่รองเท้ำคอมแบทแขง็ขนำด

นี้ล่ะวะ! อย่ำงกะกระทืบพื้นปูนตรงๆ 

“ผู้พันนน กูขอร้องละ กูยังไม่อยำกเจอมันตอนนี้ พำกูไปหำ

พี่อำร์มเถอะ”

“พี่อำร์ม?...นี่มึงกะจะไปอยู่แท่นจริงๆ เหรอ”

ผู้พันเต้นเงยหน้ำมองผมอย่ำงสงสัยขณะถอดรองเท้ำเพื่อดู

อำกำรบำดเจ็บของเท้ำผม พี่อำร์มญำติของผมท�ำงำนเป็นหนึ่งใน

กรรมกำรบริหำรของบรษัิทขดุเจำะน�ำ้มนัชือ่ดงัและเขำเคยทำบทำม

ให้ผมไปเป็นแพทย์ประจ�ำอยู่ที่แท่นผลิตกลำงทะเล แต่ว่ำท่ำน 
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นำยพลคุณพ่อของผมผู้มีศักดิ์เป็นอำของพี่อำร์มไม่ยอมให้ผมไป 

ท่ำนบอกว่ำมันเสี่ยงเกินไป มันก็เส่ียงจริงๆ น่ันแหละครับ ก่อน 

จะไปท�ำงำนกต้็องเทรน ต้องผ่ำนคอร์สฝึก และอำจจะต้องเรยีนต่อ

อกีเกอืบปีถงึจะอยูบ่นแท่นได้ แต่ผมกอ็ยำกไป...ผมเบือ่ชวีติตอนนี้

แล้ว...ผมอยำกหนีไปไกลๆ 

“อืม”

โป๊ก!

“มึงมันโง่จริงๆ นั่นละ”

ไอ้ผู้พันเขกหัวผมแล้วส่ำยหน้ำอย่ำงเอือมระอำปนสำยตำ

ดูถูกอย่ำงเห็นได้ชัด

“เออ! กูมันโง่! กูไม่เคยรู้อะไรเลย!...พอใจรึยัง พำกูไปทีเถอะ

นะ”

ผมสบถตัดพ้อตัวเองก่อนจะกอดแขนแกร่งของคนเป็นเพ่ือน

อย่ำงออดอ้อน

“บอกมำก่อนว่ำมันเกิดอะไรขึ้น ไอ้คิงก็ไม่ได้เล่ำอะไรให้กูฟัง 

บอกแค่ให้ช่วยกันตำมหำมึง”

ผมสบตำกับดวงตำสีด�ำสนิทของบุคคลที่คล้ำยพ่อแล้วก็ต้อง

หลบตำเพรำะทนรบัควำมรูส้กึทีส่่งผ่ำนมำไม่ไหว เหมอืนโดนผูใ้หญ่

ต�ำหนิ...ไอ้บ้ำนี่ชักจะเหมือนพ่อผมเกินไปแล้ว!

“กูเห็นมัน...กับคุณซัน...”

“ได้กัน?”

เชี่ยยยยยย!

มึงก็ตรงไป!!! กูนี่รู้สึกหน้ำชำเลยสำสสสสสส

“อืม...กูก็ไม่แน่ใจหรอก...ก็เขำก�ำลังจะ...”

“สรุปว่ำได้ หรือ ไม่ได้?”
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เสียงทุ้มชัดถ้อยชัดค�ำของคนสุขุมพูดรำบเรียบสั้นๆ แต่ได้ 

ใจควำม ผมกะพริบตำมองคนเป็นเพื่อนตำปริบๆ ก่อนจะก้มหน้ำ

หลบตำอกีครัง้ กภ็ำพทีผ่มเหน็มนักต้็องเข้ำใจแบบน้ันส ิก็ผมเหน็ว่ำ

คณุซันเปลอืยท่อนบนทบัตัวไอ้คงิ...ทีใ่ส่เสือ้ผ้ำ...แต่เขำอำจจะก�ำลงั 

เอ่อ...อำจจะก�ำลังเล้ำโลมกันอยู่ก็เป็นได้นี่!

“ไม่รู้โว้ย!”

“ให้กเูดำนะ...ไอ้คงิอำจจะเผลอท�ำกำแฟหกใส่คณุซนั แล้วเขำ

เลยถอดเสื้ออะไรท�ำนองนี้รึเปล่ำ พอมึงไปเห็น มึงก็มโน แล้วก็หนี

มำเนี่ย! ท�ำเอำกูเดือดร้อนไปด้วย”

ผมเกลยีดไอ้โฟร์ทกบัไอ้เต้นกเ็พรำะแบบน้ีแหละครบั แม่งไม่

เคยเข้ำข้ำงกูเลย! มึงไม่เข้ำใจกูวววววว

“คนบ้ำอะไรจะไปท�ำกำแฟหกในห้องนอน!!!”

“เอ้ำ! เขำอำจจะอ่อยผัวมึงไง! แทนที่มึงจะช่วยไอ้คิง มึงกลับ

หนีมำเนี่ยนะ? โง่!”

หน็อยยย ค�ำก็โง่ สองค�ำก็โง่! กูทนไม่ไหวต่อยหน้ำมึงท�ำไง

“...”

“เฮ้อ!”

ผมนิง่เงยีบ ไม่อยำกจะพดูอะไร เมือ่มนัไม่ฟัง มนัไม่เข้ำใจผม 

ผมก็จะไม่พูดอะไรอีก

พยำยำมขยับตัวเองลุกขึ้นแล้วลงน�้ำหนักที่ฝ่ำเท้ำ มันก็ปวด

ลดลงแล้ว ผมเดินไปเองได้

หมับ!

ขวับ!

ไอ้ผู้พันคว้ำแขนผมเอำไว้อีกจนผมต้องหันไปมองมันด้วย

สำยตำดุดันไม่แพ้กนั ตอนนีผ้มกโ็มโหมำกเหมอืนกนั ผมไม่ต้องกำร
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ที่จะเจอ ก็แปลว่ำผมไม่อยำกเจอ ไม่ว่ำตอนนี้ไอ้คิงกับคุณซันก�ำลัง

จะเล่นเกมอะไรกันอยู่ ผมไม่อยำกจะรับรู้ ให้มันไปแก้ปัญหำของ

มันโดยที่ไม่มีผมให้จบก่อน...มันก็คงจะเป็นแบบนั้นแหละ ไอ้คิงไม่

เคยบอกอะไรผมเลยสักนิด! ผมก็แค่หวังจะเป็นคนที่มันสำมำรถ

ปรกึษำได้ตอนทีม่นัมปัีญหำ...แต่ไม่เลย ไม่รูว่้ำเพรำะมนัห่วงผมมำก

จนไม่อยำกให้ผมรับรู้อะไร หรือเพรำะมันตั้งใจจะไม่ให้ผมรู้ แม้แต่

เรื่องของคุณซันที่มันบอกผมว่ำแปลก แต่มันก็ไม่อธิบำยอะไรอีก...

ถ้ำเป็นแบบนัน้ ผมกจ็ะไม่ขอรบัรูอ้ะไรเกีย่วกับมนัเลยจะดต่ีอตวัผม

มำกกว่ำ...ผมไม่ชอบควำมรู้สึกแย่ๆ ที่มีอยู่ตอนนี้ บำงทีกำรหนีก็

อำจจะเป็นกำรป้องกันควำมรู้สึกของผมเองก็เป็นได้

“มึงไม่ต้องมำห้ำ...”

“บอกพี่อำร์มว่ำไม่ต้องส่งคนมำรับแล้ว...กูจะไปส่งมึงเอง”

“ฮะ!?”

“อย่ำงน้อยมงึกต้็องอยูใ่นสำยตำก.ู..อย่ำงน้อยกูก็ต้องรูว่้ำมงึ

ปลอดภัยดี...”

“เต้น...”

ผู้พันตัวสูงช่วยพยุงผมให้เดินขึ้นรถคันหรูของมันก่อนจะพุ่ง

ทะยำนออกสู่ถนนใหญ่ไปทันที

…

..

. 

Rrrrrrrrrrrrrrrr!

“ไง”

“...”

“อืม...อยู่กับกูนี่ละ”
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“...”

“ไม่ได้”

“...”

“กูเตือนมึงแล้วนะ...ว่ำห้ำมท�ำให้มันเสียใจ”

“...”

“มึงคิดว่ำกูใจดีมำกรึไง”

“...”

“หึ!...มึงก็รู้ว่ำกูคิดยังไง”

“...!!!”

“แค่นี้นะ กูขับรถ”

ติ๊ด!

ผมสบตำกับไอ้ผู้พันที่กดวำงสำยแล้วเหลือบมำมองหน้ำผม 

โดยที่มันก็ไม่รับสำยของใครอีกเลย ถึงแม้ว่ำมือถือมันจะสั่นเตือน

เป็นเจ้ำเข้ำขนำดไหนก็ตำม

“คิงเหรอ”

“อืม”

ผมพยกัหน้ำรบัรูแ้ต่กไ็ม่ได้ซกัไซ้อะไรต่อ ผมยงัไม่พร้อมจะคยุ

จริงๆ 

“ถ้ำไม่สั่งสอนให้มันรู้ซะบ้ำง มันก็จะลีลำปำกหนักอยู่แบบนี้

ละ”

“หืม?”

“หวังว่ำถ้ำผ่ำนเหตุกำรณ์นี้ไปได้ พวกมึงคงจะหำยโง่กันได้ 

สักที”

เพื่อนตัวสูงพูดโดยสำยตำยังคงจับจ้องพื้นถนนเบื้องหน้ำ 

หลำยครั้งที่ผมรู้สึก...มีควำมรู้สึกอะไรบำงอย่ำงที่พยำยำมส่งมำให้
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ผมจำกเพื่อนคนนี้ เป็นควำมรู้สึกที่เหมือนกับว่ำคนส่งพยำยำมไม่

ส่งมนัให้ผม...แต่ผมรูว่้ำมันมีควำมรูสึ้กนัน้...หำกว่ำผมเลอืกจะแกล้ง

โง่ต่อไป

“กูบอกไว้ก่อนนะควีน...กูไม่อยำกเป็นเพื่อนพระเอก กูไม่ใช่

คนด ีและกกู�ำลงัจะใช้โอกำสนีใ้ห้เกดิประโยชน์ เพรำะฉะน้ันมงึอย่ำ

อ่อนแอบ่อย”

“อืม...รู้แล้ว”

ผมว่ำคนที่ปำกหนักที่สุดในเรื่องคงจะเป็นมันนี่ละครับ...
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- 26 -

Rrrrrrrrrrrrrrrr

Rrrrrrrrrrrrrrrr

Rrrrrrrrrrrrrrrr

ผมพยำยำมเพิกเฉยต่อกำรสั่นสะเทือนและแจ้งเตือนต่ำงๆ 

จำกมือถือเครื่องบำงทั้งของผมและของผู้พันเต้น ยังคงเป็นผู้ชำย

ดวงตำสีน�้ำเงินแสนสวยนั่นที่ตะบี้ตะบันโทร.หำอย่ำงไม่ขำดสำย

“รับสำยมันเถอะ มันอำจจะต้องกำรอธิบำย”

เพื่อนรักพูดขณะเหลือบมองกระจกหลัง ตอนนี้ทั้งผมและ 

ผู้พันเต้นก�ำลงัมุง่หน้ำไปทำงอ่ำวไทย คำดว่ำค�ำ่นีเ้รำอำจจะถงึบรษิทั

ของพี่อำร์มพอดี

“จะด่ำจะว่ำกทูีไ่ม่มเีหตผุลกไ็ด้นะ…แต่กูยังไม่พร้อมฟังจรงิๆ 

กูยังช็อกและยังสับสนอยู่ ให้กูอยู่เงียบๆ สักพักนะ”

ผมถอนหำยใจก่อนจะพดูประโยคสดุท้ำย คณุอำจจะร�ำคำญ

ทีผ่มท�ำอะไรโง่ๆ แบบนี ้แต่ผมยงัไม่อยำกรบัรูอ้ะไรจรงิๆ ไม่ว่ำควำม
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จรงิจะเป็นยงัไง แต่ตอนนีผ้มขอถอยมำต้ังหลกัก่อนเถอะครบั…ผม

ขอกลับไปที่ safe zone ของตัวเอง ขอกลับไปคิดทบทวนอะไรก่อน 

เหตุกำรณ์นี้มันท�ำให้ผมรู้ว่ำควำมสัมพันธ์ของเรำสองคนมันเปรำะ

บำงและแตกง่ำยแค่ไหน…ถ้ำผมเลือกจะรักและคบกับคิงต่อ ผมก็

ควรจะมีสติและคิดทบทวนหำทำงสร้ำงควำมสัมพันธ์ให้มันเข้มแข็ง

กว่ำนี้ ขืนผมกลับไปคุยกับมันตอนนี้ทั้งๆ ที่ตัวผมเองยังไม่เข้มแข็ง

ก็มีแต่จะทะเลำะกันและแตกร้ำวมำกกว่ำเดิม

“อย่ำไปเลย…”

“หืม?”

เอยีงคอมองเพือ่นรกัอย่ำงสงสยัว่ำมนัจะพดูอะไรกนัแน่ บรุษุ

ในเคร่ืองแบบหันมองผมเต็มสองตำก่อนจะยิ้มบำงๆ ส่งมำพร้อม

มือหนำที่วำงลงบนศีรษะของผมพร้อมกับขยี้เบำๆ 

“แค่พกักพ็อ แต่อย่ำหนไีปอยูแ่ท่นผลติเลย…กูไม่อยำกให้มงึ

ไป”

“…”

“…คนอืน่กเ็หมอืนกนั ไอ้คงิต้องพลกิแผ่นดนิหำมงึแน่ๆ กูไม่

อยำกเดือดร้อนไปด้วย”

“เหอะ! ตำมหำกูเจอนี่กูกรำบเ…”

ตึง!

แรงกระแทกจำกรถเก๋งสดี�ำคนัหรทูีก่ระแทกฝ่ังคนขบัจนผูพั้น

เต้นต้องชะลอควำมเร็วลงและหักหลบเข้ำข้ำงทำงทันที ผมตกใจ

สุดขีดแต่ไม่เป็นอะไรมำก หันมองเพื่อนรักก็พบว่ำมันไม่เป็นอะไร 

ไม่มีบำดแผลอะไร เพรำะเป็นกำรชนกระแทกที่ไม่รุนแรงแค่พอให้

รถชะลอหักหลบได้เท่ำนั้น ไม่ได้แรงจนถุงลมนิรภัยท�ำงำนด้วยซ�้ำ

ตึง!
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แกร๊ก!

หมับ!

“เฮ้ยยย!”

จู่ๆ ประตูฝั่งผมก็ถูกกระชำกเปิดออกพร้อมกับกำรปรำกฏ

กำยของผู้ชำยร่ำงสูงใหญ่ใบหน้ำถมึงทึงที่ดูจะโมโหจนใบหน้ำรูป

สลักนั่นดูน่ำกลัว ท�ำให้ผมไม่กล้ำที่จะสบตำ หำกว่ำมันก็คว้ำตัวผม

ยกขึน้แล้วอุม้พำดบ่ำกว้ำงนัน่ทนัทส่ีงผลให้ผมรูสึ้กมนึหวัแทบอยำก

อำเจียน

“ไอ้คิง!”

ผมได้ยินเสียงผู้พันเต้นตะโกนเรียกคนตัวสูงที่มุ่งหน้ำก้ำวไป

ยังรถเก๋งสีด�ำคันหรูอีกคัน ดูแล้วน่ำจะเป็นคันท่ีมันขับมำเองแน่ๆ 

ผมเองก็อยำกจะดีดดิ้นหรอกนะครับ แต่ค�ำนวณจำกควำมสูงแล้ว 

ถ้ำตกลงไปหรือมันหลุดมือ ผมอำจจะหัวฟำดพื้นศพไม่สวยแน่ๆ 

“มึงหุบปำก! กูได้สะสำงกับมึงแน่ไอ้เต้น…แต่ต้องเป็นหลัง

จำกจัดกำรกับไอ้ยุ่งนี่ก่อน”

เจ้ำของบ่ำว่ำพลำงเขย่ำตัวผมเบำๆ เหมือนจะบอกไอ้ผู้พัน

เต้นเป็นนัยๆ ว่ำ ‘ไอ้ยุ่ง’ ที่มันพูดถึงเนี่ยคือผมเอง

ตุบ!

“เชี่ยคิ…”

ตึง!

พอมันโยนผมลงกับเบำะเสร็จมันก็ปิดประตูใส่จนแทบ

กระแทกหน้ำผมทีเดียว บ่งบอกได้ว่ำไอ้คุณรำเชนทร์ก�ำลังโมโห

ระดับล้ำน และคนซวยก็คล้ำยจะเป็นผมเอง คิงเวลำโมโหสุดๆ 

เนี่ย...ให้ผมหนีลงนรกไปยังจะปลอดภัยกว่ำซะอีก!

“…”
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“…”

คิงออกรถมุ่งตรงไปที่ไหนสักที่ซ่ึงผมก็เดำไม่ได้เลย ไม่รู ้ 

ด้วยซ�ำ้ว่ำคงิในตอนนีม้นัจะท�ำร้ำยอะไรผมอกีรเึปล่ำ แววตำนิง่สนทิ

เสมอืนทะเลก่อนมีคล่ืนยกัษ์แบบนีย้ิง่กระตกุสญัญำณเตอืนอทุกภยั

ที่ก�ำลังจะสำดเข้ำถำโถมผมชัดๆ 

“จะไปไหน!”

“...”

ผมยอมเอ่ยปำกทกัถำมคนเป็นทัง้เพือ่นและแฟน แต่มนัก็ยัง

นิ่งและตั้งหน้ำตั้งตำขับรถด้วยควำมเร็วที่เป็นภัยต่อเพื่อนร่วมถนน

ขั้นสุด! ไอ้คิงน่ำกลัวเกินไปแล้ว รังสีด�ำทะมึนรอบตัวมันท�ำเอำผม

ขนลุกซู่ แต่ก็ไม่สำมำรถท�ำอะไรได้นอกจำกกระชับเข็มขัดนิรภัย

แน่น...แมคควีนจะเหลือแต่ชื่อก็วันนี้แหละครับ!

…

..

. 

ตุบ!

ควำมเจ็บทั้งที่หลัง สะโพก และต้นแขนท�ำเอำผมนิ่วหน้ำ ไอ้

คิงฉุดกระชำกลำกผมมำจนถึงห้องนอนแล้วโยนลงบนเตียงหลัง

กว้ำงทันทีเมื่อถึงบ้ำนพักริมทะเลที่ผมจ�ำได้ว่ำเคยมำกับเพ่ือนๆ 

สมัยเรียนมหำ’ลัย

“เจ็บ!”

ผมตะโกนตอบกลับกำรกระท�ำป่ำเถือ่นของคนรกัทีก้่ำวคร่อม

ทับร่ำงผมไม่ให้ถอยหนีไปไหนแถมยังกดแขนทั้งสองข้ำงของผมลง

กบัเตยีงนุม่ ใบหน้ำทีม่กัจะนิง่เฉยของคงิดนู่ำกลวัเหมอืนซำตำนใน

ร่ำงเทพบตุร ดเูกรีย้วกรำดและร้อนแรงจนผมต้องเบนสำยตำไม่กล้ำ
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จ้องมอง...กลัว

“มึงจะได้จ�ำ!”

“ออกไป!!!”

ผมพยำยำมดีดดิ้นและยกขำขึ้นแต่คนตัวโตก็นั่งทับแล้วโน้ม

ใบหน้ำหล่อเหลำนัน่เข้ำมำใกล้เรือ่ยๆ สำยตำดดุนัท�ำเอำผมหวัน่ใจ

ว่ำมันจะพลั้งเผลอท�ำอะไรให้ผมเจ็บตัวรึเปล่ำ

“ใครสั่งให้มึงหนีกู”

เสียงเรียบนิ่งพูดชิดริมใบหู ท�ำเอำผมขนลุกวำบตั้งแต่

ท้ำยทอยลงไปถงึท้องน้อย คนพดูก้มลงมองหน้ำผมอกีครัง้อย่ำงรอ

ฟังค�ำตอบ พลำงสำยตำก็เริ่มโลมเลียมองริมฝีปำกและต้นคอของ

ผมเสมือนเสือร้ำยหิวกระหำยเหยื่อ

“มันเรื่องของกู”

ตอนนีเ้สมือนว่ำผมเป็นเพยีงแค่กระต่ำยโง่ๆ ทีบ่งัอำจต่อรอง

กบัผูล่้ำหน้ำตำเย่อหยิง่ ทัง้ๆ ทีรู่ว่้ำท�ำอะไรไม่ได้แต่กข็อปำกดหีน่อย

เหอะ

“จ�ำไว้นะแมคควีน...”

“...”

ผมไม่สำมำรถจะขยบัเขยือ้นไปไหนได้นอกจำกรบัรูล้มหำยใจ

ร้อนที่ลำกละเลียดซอกคอขำวอย่ำงคนกระหำยก่อนเสียงเรียบทุ้ม

จะเอ่ยชิดริมใบหูให้รู้สึกวูบไหว

“ถ้ำกูไม่ได้สั่ง มึงไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะหำยไปจำกสำยตำกู”

“...”

“เพรำะถ้ำมึงหำยไป กูก็จะตำมมึงมำรับบทลงโทษอยู่ดี”

สิ้นค�ำพูดของคนตัวสูง ริมฝีปำกของผมก็ถูกครอบครองไป

ทันที สัมผัสรุนแรงท�ำเอำร้อนรุ่มจนอยู่ไม่สุข มือหนำฉีกทึ้งเสื้อเชิ้ต
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สีขำวของผมจนหลุดลุ่ย ผมพยำยำมปัดป้องตัวเองและหยุดกำร 

กระท�ำของคนเป็นแฟน หำกว่ำเขีย้วคมของเสอืร้ำยกข็บกดัและฝำก

รอยไว้ทั่วล�ำคอจนเจ็บแปลบ

“อ๊ำำำ! เจ็บ!”

ผมสะบดัหน้ำหนคีนป่ำเถือ่น หำกว่ำคงิกย็งัคงตำมมำปิดปำก

ผมด้วยริมฝีปำกอุ่นร้อนของมัน สัมผัสเย็นของเครื่องปรับอำกำศ

ปะทะตัวผมจึงท�ำให้ได้รู้ว่ำไม่มีอำภรณ์ใดห่อหุ้มตัวอีกต่อไป

“ยะ...อย่ำ!”

ผมส่ำยหน้ำรัวปฏิเสธหนุ่มร่ำงก�ำย�ำที่บัดนี้ท่อนบนเปลือย

เปล่ำเห็นมัดกล้ำมแน่นสวย คิงหยัดกำยขึ้นเตรียมจะปลดกระดุม

กำงเกงสแล็คสีด�ำเพื่อจัดกำรผม

“...”

คณุรำเชนทร์ไม่ได้ฟังค�ำห้ำมปรำมของผมสกันิด ภำพกำงเกง

ทีถ่กูโยนทิง้ลงกบัพืน้และสมัผสัจำกนิว้ทีส่อดใส่เข้ำมำภำยในท�ำเอำ

ผมน�้ำตำไหลน้อยๆ...หมดแรงจะขัดขืนแล้ว

“...”

“ท�ำไม...ไม่อยำกให้กูท�ำขนำดนั้น?”

คิงหยุดกำรเคลื่อนไหวแล้วมองหน้ำผมอีกครั้ง น�้ำเสียง

น้อยใจของมันดังชัดจนผมต้องหันมองมันอีกทีอย่ำงเต็มตำ

“อย่ำท�ำเหมือนกูเป็นอีตัวที่มึงจะรุนแรงขนำดไหนก็ได้”

“ควีน...”

“อย่ำมำมีอะไรกับกูทั้งๆ ที่มึงก็มีอะไรกับคนอื่น”

“...”

“...หรือถ้ำมึงห้ำมตัวเองไม่ได้ ก็เอำกูให้พอใจ...แล้วต่อไปนี้

มึงจะไม่ได้ยินแม้แต่ชื่อของกูอีก!”
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ตุบ!

หมัดลุ่นๆ จำกแขนแกร่งกระทบเข้ำกับหมอนท่ีผมหนุนอยู่

แบบเฉียดใบหน้ำผมไปแค่สำมมิล น�้ำตำอุ่นไหลรินอย่ำงตกใจ

“หยุด”

“...”

“มึงเข้ำใจผิดไปใหญ่แล้ว...ที่มึงเห็น กูกับคุณซันไม่ได้มีอะไร

กัน”

คิงขยับตัวไปนอนข้ำงๆ ผมก่อนจะดึงตัวผมไปกอดไว้แล้ว

เอือ้มมอืเช็ดน�ำ้ตำออกจำกใบหน้ำของผมอย่ำงเบำมอื ผ้ำห่มอุน่ถกู

วำงทับตัวหำกว่ำไออุ่นจำกคนข้ำงกำยกลับท�ำให้ผมอุ่นกว่ำ คิงเริ่ม

จะใจเย็นลงแล้ว

“อธิบำยหน่อย”

เมื่อคิงยอมโอนอ่อน ก็ไม่มีเหตุผลที่ผมจะดื้อแพ่งต่อไปแล้ว

“คุณซันกับไอ้คินมีอะไรกัน...”

“ฮะ!?”

ผมท�ำตำโตแล้วมองหน้ำคนรักอย่ำงฉงน เกิดอะไรขึ้น

เนี่ยยยยยย

“อมื...คนืก่อนคณุซนัถกูภำคนิข่มขนืและท้ิงร่องรอยไว้ท่ัวตวั”

“...”

ผมพยำยำมคิดภำพตำมและประมวลข้อมูลในหัวอีกครั้ง บ้ำ

ไปแล้ว! คุณซันถูกข่มขืน?

“ทีม่งึมำเหน็กค็อืคณุซนัถอดเสือ้ให้กดูฝีูมอืภำคนิ...พร้อมกับ

คลิปที่คุณซันถ่ำยเอำไว้ตอนมีอะไรกับไอ้คิน”

“ไอ้คุณซันจะแบล็กเมล์ภำคินเหรอ”

เฮ้ย! อะไรเนี่ย! ไอ้คุณซันนี่คิดจะท�ำอะไรกันแน่
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“เปล่ำ...แบล็กเมล์กู เขำมำขู่ว่ำจะเอำไปเผยแพร่และแจ้ง

ควำม...ถ้ำกูไม่ยอมมีอะไรกับเขำ”

พรึ่บ!!!

เสมือนมีไฟลุกท่วมหัวและตัว รู้สึกเหมือนหัวร้อนๆ จนแทบ

จะเผำคนได้ทั้งร่ำง ตวัดสำยตำมองหน้ำไอ้คุณรำเชนทร์แล้วเผลอ

ส่งสำยตำจะกินเลือดกินเนื้อมันซะให้ได้ แต่ดูมันกระตุกยิ้มมุมปำก

แล้วผมชักอยำกจะฉีกมันออกเป็นชิ้นๆ!

“มึงก็เลยจะมีอะไรกับเขำ!”

เป๊ำะ!

นิว้เรยีวของไอ้คณุแฟนดดีลงมำกลำงหน้ำผำกผมอย่ำงขดัใจ 

เฮ้ๆ! มึงต้องอธิบำยนะโว้ย!!!

“ถ้ำไม่ใช่มึง...กูไม่คิดว่ำชีวิตนี้จะมีอำรมณ์กับใครได้นะ”

ปื๊ดดด!

รู้สกึว่ำไอร้อนมนัลำมทัว่หน้ำจนต้องกดัปำกตวัเองข่มไว้ไม่ให้

กระตุกยิ้ม เชี่ยคิ้งงง

“แล้วมึงท�ำยังไง”

ไอ้คุณซันนั่นคงพยำยำมข่มขืนเล้ำโลมไอ้คิงสินะ หน็อย! คิด

แล้วก็ขึ้น! กูไม่น่ำงี่เง่ำหนีออกมำเลย รู้อย่ำงนี้อย่ำงน้อยผมก็น่ำจะ

เผำห้องมันไปเลย!

“หึๆ...กูจะเล่ำต่อนะ...แต่ขอกูลงโทษคนโง่ก่อน”

คุณรำเชนทร์ว่ำพลำงจับตัวผมนอนรำบแล้วแทรกกำยตรง

หว่ำงขำทันที ผมที่ยังตำมสถำนกำรณ์ไม่ทันก็ได้แต่งงๆ ท�ำอะไร 

ไม่ถูก

“ดะ...เดี๋ยวๆ”

“ควีน...กูคิดถึงมึงนะ”
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คนหล่อก้มตวัลงมำแล้วบดจบูให้สมัผสัอุน่หวำนก่อนจะเลือ่น

มือเคล้นคลึงสะโพกของผมอย่ำงปลุกเร้ำอำรมณ์

“อืมมม”

ลิ้นร้อนลำกผ่ำนยอดอกจนเสียวซ่ำนท�ำอะไรไม่ถูก ได้แต่

ยินยอมให้คนรักท�ำตำมใจ

“อ๊ะ!”

นิ้วเรียวถูกสอดใส่ขยำยช่องทำงจนผมสะดุ้งกอดคอคนรัก

อย่ำงหวำดเสยีว พลนัคงิไม่รอช้ำยดัแกนกำยเข้ำมำจนผมเผลอครำง

อย่ำงห้ำมไม่อยู่

“อ๊ำำำ”

“รัก”

ควำมคบัแน่นถกูดนัเข้ำมำจนสดุและผมเองกข็ยบัสะโพกเกรง็

ต้ำนโดยอัตโนมัติ ค�ำบอกรักจำกคนรักดังก้องอยู่ในหูโดยที่ผมก็

อยำกฟังมันซ�้ำๆ อย่ำงคนโลภ

“รัก...รักนะครับ”

คิงพูดอีกครั้งก่อนจะสอดลิ้นอุ่นร้อนเลียแหย่เข้ำมำในรูหูจน

ควำมเสียวท�ำเอำผมกระตุกตอดอย่ำงอดไม่ได้

“อื้มมม ระ...รู้แล้ว”

ผมบิดตัวไปมำและขยับสะโพกตำมจังหวะของคุณคิง มือจิก

เกร็งลงบนแผ่นหลังกว้ำงอย่ำงเผลอตัว

“อย่ำหนีไปอีกนะ...ขอร้อง”

ผมยิ้มบำงๆ เมื่อคนพูดมองหน้ำผมอย่ำงต้องกำรไม่ให้ผม

หำยไปไหนอีก กูยอมมึงแล้วจริงๆ รำเชนทร์

พลั่ก!

ผมผลักอกแกร่งให้คนตัวสูงตั้งตรงแล้วนั่งทับตักของคนรัก
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อย่ำงต้องกำรจะเป็นคนคุมจังหวะเองบ้ำง

“อื้มมม”

ประกบปำกทิง้สมัผสัอ่อนนุม่และวำบหวำมให้คนรกั ละเมยีด

ละไมมอบรสรักให้คนที่ผมต้องกำร

“ขอโทษนะคิง...กูจะไม่ท�ำแบบนั้นอีกแล้ว...กูจะเชื่อมึง”

พูดทิ้งท้ำยก่อนจะขยับสะโพกและโอบรัดคอเจ้ำของตักแน่น 

ควำมคับภำยในท�ำเอำผมแทบจะถึงสวรรค์อย่ำงไร้กำรควบคุม

“อื้อออ”

กัดริมฝีปำกแน่นเม่ือคนข้ำงใต้เด้งกำยกระแทกขึ้นมำอย่ำง

ตรงจุด

“คิ...คิง อื้อออ”

บิดกำยไปมำและจิกเล็บลงบนบ่ำ ยืดกำยตั้งตรงขยับข้ึนลง 

หลับตำพริ้ม ให้ตำยเถอะ! ไม่ไหวแล้ววว

“อ๊ำำำ”

น�ำ้รกัอุน่ร้อนเปรอะเป้ือนทัว่ท้องแกร่ง ก่อนท่ีผมจะอ่อนแรง

แทบล้มไปกับเตียงอย่ำงหมดแรง

พรึ่บ!

แต่ดเูหมอืนคนคกึจะไม่หมดแรงตำมผมแต่อย่ำงใด คงิวำงตวั

ผมนอนคว�ำ่กบัเตียงก่อนจะตำมมำสอดใส่และจบูทิง้รอยไว้ทัว่ลำด

ไหล่ของผมอย่ำงแสดงควำมเป็นเจ้ำของ

“อื้อออ พอแล้ววว”

“ยังไม่เสร็จเลย”

เสียงทุ ้มประท้วงริมใบหูก่อนที่เจ้ำของควำมคับแน่นจะ

กระแทกเข้ำมำอย่ำงต่อเนื่อง

“อ๊ำำำ สะ...เสียววว!”
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ผมจิกมือเกร็งกับเตียง บิดกำยและขยับสะโพกตอบรับแรง

กระแทก เหมอืนกำยจะระเบดิเป็นเสีย่งๆ ควำมร้อนเดอืดพล่ำนท่ัว

กำยจนแทบจะสลำยไปกับอำกำศ

“อืมมม”

คงิครำงในล�ำคอเบำๆ บ่งบอกว่ำมนัเองก็ใกล้จะเสรจ็เตม็ทน 

ควำมถี่กระแทกเข้ำมำรุนแรงจนผมแทบต้ำนไว้ไม่อยู่ ท�ำได้เพียง

กระตุกรับไปโดยอัตโนมัติ

“อ๊ำำำ!”

“อื้อออ”

ควำมอุ่นร้อนและแรงกระตุกสุดท้ำยท�ำให้ผมรู้ว่ำคิงได้ถึง

สวรรค์ไปแล้วเรียบร้อย

ตุบ!

“หนัก”

ผมบ่นทนัทเีมือ่คนร่ำงใหญ่ทิง้ตวัลงนอนทับแผ่นหลงัของผม

ก่อนที่มันจะจูบหอมแก้มผมอย่ำงรักใคร่

“ขอกอดแบบนี้สักพักนะ...คิดถึง”

ผมเอียงหน้ำแล้วจุ๊บปำกคนรักตอบเบำๆ แล้วฉีกย้ิมให้คน

หล่อ หน้ำแดงๆ ด้วยอำรมณ์และเม็ดเหงื่อน้อยๆ ของคิงในตอนนี้

มันท�ำให้ผมรู้สึกเขินอย่ำงบอกไม่ถูก...ผมเกือบจะทิ้งมันไปซะแล้ว

“ขอโทษนะ...แต่จะไม่ไปไหนแล้ว เพรำะกูก็คิดถึงแต่มึง

เหมือนกัน”

คิงกอดผมแน่นขึ้นแล้วจูบแสนหวำนก็ถูกมอบให้อีกครั้ง อีก

ครั้ง...และอีกครั้ง

รัก...ผมรักผู้ชำยคนนี้ได้แค่คนเดียวจริงๆ
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เหตุกำรณ์ก่อนหน้ำ

ขณะทีผ่มก�ำลงัจะออกจำกห้องท�ำงำนเพือ่กลบัไปเอำมอืถือ

ท่ีคอนโดฯ แต่เมือ่เปิดประตหู้องท�ำงำนกพ็บกบัคณุซนั ครเีอทฟีจำก

บรษิทัทีผ่มอยำกร่วมธรุกจิด้วย สภำพของคนตรงหน้ำดผูดิแปลกไป

จำกปกติ...แต่ก็นิดหน่อยเท่ำนั้น

“สวัสดีครับคุณซัน มีอะไรรึเปล่ำ”

“ขอผมเข้ำไปคุยในที่ส่วนตัวกว่ำนี้ได้มั้ยครับ”

ผมพยักหน้ำและเดินน�ำครีเอทีฟคนเก่งจำกแผ่นดินใหญ่ไป

ยังห้องพักส่วนตัวหลังห้องท�ำงำนของผม

“คุณซันมีอะไรรึเปล่ำครับ”

ผมกะจะเดินเข้ำส่วนของครัวเพื่อไปหยิบเครื่องด่ืมให้ผู้มำ

เยือน หำกว่ำอำคันตุกะผู้ไร้มำรยำทกลับเดินเข้ำไปในส่วนของห้อง

นอน ท�ำให้ผมต้องรีบสำวเท้ำเดินตำมเข้ำไปก่อนเขำจะละลำบ
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ละล้วงควำมเป็นส่วนตัวของผมไปมำกกว่ำนี้

“คุณซั...”

พรึ่บ!

ร่ำงบำงถอดเสือ้เชิต้ออกเผยผวิขำวทีถ่กูแต่งแต้มด้วยจ�ำ้รอย

กหุลำบทัว่อก ท้อง ลำมไปจนแผ่นหลงั ภำพตรงหน้ำท�ำเอำผมหน้ำ

ตงึขึน้นดิหน่อย หำกว่ำระยะห่ำงระหว่ำงผมกับผูร่้วมงำนกลับลดลง

เรื่อยๆ จนผมถอยหลังชนขอบเตียง

“ฝีมือน้องชำยของคุณ”

คนตัวเล็กช้อนตำมองผมด้วยใบหน้ำเย่อหย่ิงเหมือนตัวเอง

ถือไพ่เหนือกว่ำ พลำงล้วงหยิบมือถือขึ้นโชว์ภำพหลักฐำนกำรร่วม

รักของเขำและน้องชำยแท้ๆ ของผม

“ผมจะให้ภำคินรับผิดชอบ”

ผมพดูนิง่ๆ หำกว่ำคนตรงหน้ำกลบัพยำยำมผลกัผมให้ล้มลง

บนเตยีง เรำยือ้ยดุกนัอยูอ่ย่ำงนัน้จนผมเสยีหลักล้มลงไปจรงิๆ เป็น

โอกำสให้เขำก้ำวคร่อมทับตักของผม ต่อให้เขำจะสวยคล้ำยผู้หญิง

มำกขนำดไหน...แต่ก็ไม่อำจท�ำให้ผมใจเต้นได้อยู่ดี...ต่ำงจำกเจ้ำ

หมอกวนโอ๊ยนั่นลิบลับ ฮ่ำๆๆ ผมคงจะหลงแมคควีนมำกไปจริงๆ 

“ผมไม่ต้องกำรให้ไอ้บ้ำนั่นมำรับผิดชอบ!”

“แล้วคุณต้องกำรอะไร”

คนตัวเล็กไล้มือไปตำมแผ่นท้องและกล้ำมอกของผมผ่ำนผ้ำ

เนื้อดี

“...อย่ำได้บังอำจท�ำให้เส้ือสีทีแ่มคควีนชอบแปดเป้ือนเชยีว...

เดี๋ยวจะหำว่ำผมไม่เตือน”

ผมพดูเสยีงต�ำ่อย่ำงข่มขูจ่นคนผมยำวสะบัดหน้ำมองผมด้วย

สำยตำคมๆ ฉำยชดัในควำมไม่พอใจนัน่ ผมปัดมอืของเขำออกอย่ำง



275

~ I’m Mynt ~

ไม่ไยดีแล้วพลิกตัวขึ้นคร่อมในทันที เมื่อเขำไม่ให้เกียรติผม ผมก็ไม่

จ�ำเป็นต้องใส่ใจอะไรเช่นกัน

“มีอะไรกับผมซะ...ถ้ำไม่อยำกให้เรื่องถึงต�ำรวจและนักข่ำว”

“ต้องกำรอะไร คุณคงไม่ได้ใคร่อะไรในตัวผมขนำดนั้นหรอก

ใช่มั้ย”

ตุ้บ!

เสียงวตัถบุำงอย่ำงทีค่ล้ำยจะเป็นมอืถอืของผมหล่นลงกบัพืน้

ด้วยฝีมือเจ้ำของหัวใจและร่ำงกำยของผม

“คิง...”

เสียงทีม่กัจะกวนประสำทกลบัสะอืน้เรยีกชือ่ผมอย่ำงแผ่วเบำ

ก่อนที่ร่ำงโปร่งนั่นจะหมุนตัววิ่งออกจำกห้องไป

“ควีน!”

ผมพยำยำมผละจำกร่ำงบำงที่ยึดผมไว้แน่นออกด้วยควำม

รู้สึกรังเกยีจ ตะโกนเรยีกจอมขีม้โนเท่ำไหร่มนัก็ไม่หยุด ซวยอกีแล้ว

กู!

“หึ!”

คนผมยำวแค่นเสียงในล�ำคอพลำงแสยะยิ้มอย่ำงได้ชัยชนะ 

ผมละเกลียดรอยยิ้มแบบนี้จริงๆ...รอยยิ้มเหมือนกับคนที่เลี้ยงเขำ

มำ...คุณย่ำ...

“พอได้แล้ว ตะวัน”

ร่ำงสูงที่ยืนกอดอกพิงกรอบประตูห้องเอ่ยออกมำอย่ำงเบื่อ

หน่ำยและเรียกชื่อของคนข้ำงล่ำงผม...ชื่อท่ีแท้จริง ท�ำเอำคุณซัน 

หรือ ตะวันสะดุ้งเล็กน้อยก่อนจะตำโตตกใจเมื่อเห็นภำคินเดินมำ

ใกล้เตียง

“แก! มำได้ยังไง!”
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ตะวันกระโดดออกจำกตวัผมแล้วคว้ำเสือ้เชิต้ใส่กลบัไปอย่ำง

รีบเร่ง ใบหน้ำเต็มไปด้วยควำมฉงนและงุนงงกับสถำนกำรณ์ ส่วน

ผมเองกรี็บเดินไปคว้ำโทรศพัท์มอืถอืของผมทีแ่มคควนีท�ำตกบนพืน้

ขึ้นมำเพื่อกดโทร.หำคนรักทันที ป่ำนนี้จะเข้ำใจไปไหนต่อไหนแล้ว

นะ

“ผมรึเปล่ำที่ต้องถำมว่ำคุณมำท�ำอะไร...”

ผมเหลอืบมองน้องชำยทีเ่ดนิเข้ำไปใกล้ผูช้ำยผมยำวทีผ่มรูส้กึ

คุน้หน้ำคุน้ตำเป็นอย่ำงมำกต้ังแต่วนัแรกทีพ่บ ถงึจะเหมอืนว่ำไปท�ำ

จมูกและคำงมำ แต่ก็มีเค้ำโครงเดิมไม่เปลี่ยน...หลำนบุญธรรมของ

คุณย่ำ หรือจะบอกว่ำเป็นลูกจำกควำมไม่ตั้งใจของคุณอำภวัตดีนะ

“แกพูดอะไร ฉันไม่เข้ำใจ...ฉันไม่ได้ชื่อตะวัน”

“คณุคดิว่ำผมและพีช่ำยโง่มำกรไึง คณุมนัมอีะไรท่ีผดิปกตมิำ

ตั้งแต่แรกแล้ว ถึงแม้ว่ำจะเป็นครีเอทีฟของ The Oz จริง แต่อะไร

หลำยๆ อย่ำงที่คุณก�ำลังท�ำมันท�ำให้พวกเรำสงสัย...”

ภำคนิพูดไล่บีค้นตวัสัน่เป็นลกูนก คดิว่ำทีภ่ำคนิข่มขนืล่วงเกนิ

ไปนั่นเป็นเพรำะรู้สึกใคร่อย่ำงนั้นเหรอ เหอะๆ รู้จักซูเปอร์สตำร์

ภำคนิน้อยไปซะแล้ว ตอนนีใ้นสำยตำของน้องชำยผมช่ำงว่ำงเปล่ำ

ไร้ควำมรูส้กึใดๆ และน่ำกลัวซะจรงิ แต่ผมไม่จ�ำเป็นต้องใส่ใจสกันิด 

ตอนนี้เจ้ำคนปลำยสำยยังไม่ยอมรับโทรศัพท์เลย...

“...จนเมื่อคืนที่ร้ำน The Escape คุณไม่ได้ให้พี่ชำยผมไปส่ง

กลับโรงแรม เพรำะคุณต้องไปรำยงำนควำมคืบหน้ำให้คุณพ่อของ

คุณสินะ?...คุณตะวัน”

เมื่อคืนหลังจำกที่ผมลำกคนขี้งอนออกจำกร้ำนไอ้โฟร์ท ผม

กจ็ดักำรโทร.เรยีกน้องชำยทีส่แตนด์บำยอยูต่รงลอ็บบีโ้รงแรมให้ตำม

คุณซันไป แล้วก็เป็นอย่ำงที่คิด คุณซันแอบไปเจอกับคุณอำภวัต
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จริงๆ 

“แก...”

“จนผมบุกเข้ำไปที่ห้องคุณได้เม่ือคืน...และในขณะที่คุณ

สลบไสลไปด้วยควำมเพลยี...หลกัฐำนทกุอย่ำงกย็นืยนัชดัเจนว่ำคณุ

คือตะวัน ลูกนอกสมรสของคุณอำภวัตจริงๆ”

“...”

ตะวันนิ่งอึ้งไปและคงแค้นใจในควำมประมำทไม่ทันเกมของ

ตัวเอง

“สบำยดมีัย้ล่ะครบั คณุอำอตุส่ำห์ส่งเสยีให้ไปอยู่ท่ีจีน เพรำะ

ไม่ต้องกำรให้ใครรู้แท้ๆ ว่ำหนุ่มสังคมแสนอิสระไร้พันธะแบบคุณ

อำ...จะมีลูกโดยไม่ได้ตั้งใจ”

“ไอ้ภำคิน!”

คนตวัเล็กแผดเสียงอย่ำงโมโห ใช่แล้วครบั คณุอำไม่อยำกให้

ใครรูเ้รือ่งลกู ถงึได้ส่งให้ตะวันไปอยูน่อกประเทศ แต่ว่ำพวกเรำกเ็คย

มีช่วงเวลำในวัยเด็กด้วยกันเพรำะคุณยำ่เป็นคนเล้ียงพวกเรำมำ...

และปฏิเสธไม่ได้เลยว่ำตะวนันัน้แอบชอบผม และผมกร็บัเอำควำม

รู้สึกนั้นไว้ไม่ได้จริงๆ 

“กะจะแบล็กเมล์ผม? แบล็กเมล์พี่ชำยผม? ท�ำให้พี่คิงกับ 

พี่ควีนเข้ำใจผิดกัน หรือแม้แต่ที่ลอบท�ำร้ำยผมกับพี่ ทั้งหมดนี้เป็น

แผนของคุณอำใช่มั้ย!”

ภำคินตรงเข้ำไปกระชำกแขนคนตัวเล็กแล้วเขย่ำเบำๆ อย่ำง

เหลืออด

“...”

คนสวยหน้ำตำเย่อหยิ่งยังคงปิดปำกเงียบและเชิดหน้ำอยู่

อย่ำงนั้นไม่ว่ำจะรู้สึกเจ็บแค่ไหนก็ตำม
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“ตอบ! ฝีมือไอ้ชั่วนั่นใช่มั้ย!”

ผมรีบตรงเข้ำไปคว้ำแขนน้องชำยอย่ำงห้ำมปรำมเมื่อภำคิน

ชักจะรุนแรงเกินไป

“อย่ำมำว่ำพ่อกูนะ!!! ฝีมือของย่ำมึงนั่นแหละ! พ่อกูไม่รู้เรื่อง

อะไรทั้งนั้น!”

“!!!”

ภำคินผงะปล่อยมือจำกแขนเรียวที่ดูจะห้อเลือดขึ้นมำอย่ำง

ชัดเจน

“คุณย่ำ?”

“เออ! ย่ำมึงนั่นแหละสั่งให้กูมำฆ่ำพี่มึง!!!”

ผมนิ่งอึ้งไป แต่ดูเหมือนว่ำภำคินนั่นแหละท่ีจะช็อกกว่ำผม 

เพรำะเขำเป็นคนรักครอบครัวมำก รักมำก...ถึงแม้ว่ำนั่นจะไม่ใช่

ครอบครัวจริงๆ 

“...ไม่ใช่ย่ำกู”

ผมพูดด้วยน�้ำเสียงเรียบนิ่ง

ใช่ครับ...คุณย่ำในที่นี้ไม่ใช่ย่ำของเรำจริงๆ เพรำะย่ำหรือ

ภรรยำของปูแ่ละปูข่องผมเป็นคนรสัเซยีแท้ๆ และเป็นคนรเิริม่สร้ำง

บริษทันีใ้ห้แก่พ่อของผมซึง่เป็นลกูชำยแท้ๆ เพยีงคนเดยีว ซึง่ทัง้คณุ

ปู่และคุณย่ำท่ำนถึงแก่กรรมไปต้ังแต่ก่อนผมจะเกิดซะอีก ส่วน

คุณย่ำที่เลี้ยงผมมำนั้น...เป็นภรรยำน้อยของคุณปู่ซึ่งเป็นคนไทยที่

มีลูกติดมำด้วย นั่นก็คืออำภวัต

“หึ! เป็นยังไงล่ะ! ย่ำที่พวกมึงรักนักรักหนำ เขำเป็นคน

วำงแผนทั้งหมดเพื่อจะฆ่ำพวกมึงแล้วฮุบบริษัทนี้ยังไงล่ะ!”

หมับ!

ผมรีบคว้ำแขนน้องชำยเอำไว้ก่อนที่มันจะพลั้งมือท�ำร้ำย



279

~ I’m Mynt ~

พยำน...ตะวันยังมีประโยชน์กับเรำ

“งั้นก็มำท�ำให้ควำมตั้งใจของคุณย่ำส�ำเร็จกันเถอะ...”

“?”

ภำคินและตะวันหันมองหน้ำผมอย่ำงสงสัย

“ห!ึ...อยำกได้บรษิทันีไ้ปชืน่ชมนกั...กจ็งอยูใ่ห้ต�ำ่ทีส่ดุและ

ท�ำได้เพียงเงยหน้ำมอง แต่จะไม่มีวันได้สัมผัสเป็นอันขำด”
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- 28 -

At Fourth’s penthouse

“...”

พวกเรำต่ำงนิ่งอึ้งไปเมื่อได้ฟังควำมจริงทั้งหมดจำกปำกของ

คุณซัน หรือ ตะวัน ลูกพี่ลูกน้อง (?) ของคิงและคิน ตอนนี้เรำอยู่กัน

ครบทั้งแก๊งพร้อมหน้ำพร้อมตำเลยทีเดียว...ถึงแม้ว่ำเจ้ำของบ้ำน

อย่ำงไอ้โฟร์ทจะท�ำหน้ำซังกะตำยเพรำะถกูรกุรำนพ้ืนทีส่่วนตวัของ

มันก็ตำม

“สรุปแล้วตัวปัญหำทั้งหมดคือคุณย่ำของไอ้คิง?”

ก้องหนุ่มตี๋พูดอย่ำงสรุปควำมอีกครั้ง ทุกคนดูจะยังอึ้งและ

ช็อกไปตำมๆ กัน ก็คุณย่ำของคิงออกจะดูรักคิงและคิน อีกทั้งยัง

เป็นคนเล้ียงท้ังสองคนมำต้ังแต่ยงัเดก็...จะไม่รกัสกัหน่อยเลยเหรอ 

ฆ่ำหลำนได้ลงคอจริงๆ เหรอ ถึงแม้จะไม่ใช่หลำนแท้ๆ ก็ตำม

หงึกๆ หงึกๆ 

คนผมยำวแสนสวยนั่งพยักหน้ำนิ่งๆ อยู่ข้ำงภำคิน ร่องรอย
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สีกุหลำบตรงต้นคอจำงๆ ของคุณซันบ่งบอกได้ว่ำคนท�ำนั้นรุนแรง

แค่ไหน...ดีนะที่ไม่ใช่ฝีมือไอ้คิง ไม่อย่ำงนั้นผมอำจจะจับทุ่มมันทั้ง

คู่ลงดำดฟ้ำไปเลยก็ได้

“คุณย่ำอยำกได้บริษัทขนำดนั้นเลยเหรอ”

นทัพดูขึน้พลำงท�ำหน้ำครุน่คดิ ผมเสมองคนข้ำงตวัท่ีท�ำหน้ำ

นิง่จนยำกจะคำดเดำอำรมณ์ หลงัจำกทีเ่รำกลบัมำจำกกำรไล่ล่ำตำม

ตัวผม คิงก็ดูจะเครียดๆ และพูดน้อยลงไปมำก มันอำจจะก�ำลังคิด

ว่ำจะท�ำอย่ำงไรต่อไป ถึงแม้ว่ำคุณย่ำของมันจะเกลียดมันและต่อ

ให้ไม่ใช่ย่ำจริงๆ...แต่ผมม่ันใจว่ำมันก็รักและห่วงใยคุณย่ำของมัน

เสมือนคุณย่ำแท้ๆ เช่นกัน

“เรำจะเชื่อคุณได้ยังไง คุณอำจจะโยนให้เป็นควำมผิดของ

คณุย่ำ แต่ควำมจรงิแล้วอำจจะเป็นพ่อของคณุก็ได้ท่ีกะจะฮุบบรษัิท

และฆ่ำสองพี่น้องนี่ซะ”

ไอ้โฟร์ทพูดออกมำด้วยน�้ำเสียงจับผิด คงเป็นนิสัยของมันที่

ไม่เช่ืออะไรง่ำยๆ ออกจะระแวงและจับผิดเกินไปด้วยซ�้ำ...ใครได้

เป็นแฟนคงเหนื่อยใจแย่แน่ๆ...หันมองคนข้ำงตัวไอ้โฟร์ทที่เปล่ง

ประกำยออร่ำของควำมเป็นเทวดำอย่ำงพ่ีเคี้ยงแล้วมันช่ำงขัดกับ

ออร่ำซำตำนของไอ้เพื่อนผมยำวสุดเซอร์ซะจริงๆ 

“เหอะ! สำบำนว่ำพ่อฉันไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้น!!!...พ่อก็แค่หุ่น

เชดิทีเ่ดนิตำมเกมของนงัแก่นัน่ พ่อแค่ท�ำตำมท่ีย่ำสัง่...เหมอืนตอน

ที่ส่งฉันไปจีน พ่อไม่ได้ต้องกำรจะทิ้งฉันเลยสักนิด แต่เพรำะว่ำเป็น

ค�ำสั่งของย่ำ...ผู้หญิงที่ทะเยอทะยำนอยำกจะได้ทุกอย่ำงเป็นของ

ตัวเอง”

คนตวับำงก�ำมอืแน่นและก้มหน้ำเสยีงสัน่อย่ำงแค้นใจ ภำคนิ 

เหลือบมองเล็กน้อยก่อนจะวำงมือลงบนมือขำวนั่นและบีบเบำๆ 
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จนคุณซันหันมองหน้ำหล่ออย่ำงฉงน...หืมมม?

“ผมเช่ือนะ...เชื่อว่ำเป็นฝีมือคุณย่ำ และเชื่อว่ำเบื้องหลัง

สำเหตุกำรตำยของคุณพ่อและคุณแม่ก็อำจจะเป็นคุณย่ำ”

ภำคนิว่ำพลำงเหลอืบมองคนหน้ำสวยก่อนจะจ้องหน้ำพีช่ำย

อย่ำงคิงที่มองตอบน้องเช่นกัน

“...คืนที่คุณพ่อและคุณแม่ขับรถกลับจำกงำนเลี้ยงฉลองของ

บรษิทั แล้วเกดิอบัุติเหตุจนเสียชวิีต คดีนัน้ปิดเรว็มำกๆ และต�ำรวจ

กล็งควำมเหน็ว่ำมนัคอือบัุติเหตุทนัทโีดยแทบไม่ตรวจสอบอะไรทัง้

นั้น แถมบอร์ดบริหำรชุดก่อนก็พยำยำมดันคุณอำให้ขึ้นแท่นเป็น

ประธำน...”

ทั้งห้องตกอยู่ในควำมเงียบ ไม่มีใครพูดอะไรออกมำ ผมท�ำ

อะไรไม่ได้เลยนอกจำกนิ่งฟัง เรื่องของครอบครัวมันหนักเกินกว่ำที่

เรำจะพูดออกไปโดยไม่ไตร่ตรอง

“โชคดีที่ก ่อนเหตุกำรณ์คืนนั้นหนึ่งอำทิตย์ คุณพ่อท�ำ

พนิยักรรมทีเ่ขยีนไว้ชดัว่ำท่ำนยกต�ำแหน่งและหุน้ให้พีค่งิกบัผม ส่วน

คุณอำที่เป็นเพียงบุตรบุญธรรมของคุณปู่จึงมีสิทธิ์แค่เป็นเสมือน

พนกังำนคนนงึทีถ่อืหุ้นส่วนน้อยเท่ำนัน้...อำจจะเป็นไปได้ว่ำคณุพ่อ

จะสงสัยและทรำบอะไรที่ท�ำให้ต้องเร่งท�ำพินัยกรรมทั้งๆ ที่ผมและ

พี่คิงยังอำยุน้อยและไม่น่ำจะมีควำมพร้อมในกำรบริหำรงำนได้”

ทุกคนยังคงนิ่งเงียบและคิดตำมที่ภำคินพูดอีกครั้ง มันมีแต่

ควำมเป็นไปได้เต็มไปหมดเลย ตอนนี้อะไรก็น่ำสงสัยท้ังน้ัน...หัน

มองหน้ำคนที่ผมรักแล้วก็รู้สึกเป็นห่วง ถ้ำเป็นฝีมือของคุณย่ำท่ี

พยำยำมพรำกทกุอย่ำงไปจำกมนัจรงิๆ กน่็ำเหน็ใจ ให้เป็นฝีมอืของ

คนนอกอย่ำงบรษิทัคูแ่ข่งยงัดซีะกว่ำเป็นฝีมอืของคนใกล้ตวั อำจจะ

บีบหัวใจน้อยกว่ำนี้ 
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อะไรกันหนอที่ท�ำให้คนเรำใจร้ำยได้ขนำดน้ี อะไรกันท่ีจะ

ท�ำให้ใครสักคนคิดฆ่ำคนทั้งคนได้

จะเป็นเพรำะควำมทะเยอทะยำนอยำกได้อยำกมีหรือเป็น

เพรำะควำมแค้นกันนะ...อะไรที่ท�ำให้ผู้หญิงคนหนึ่งพร้อมสูญเสีย

ควำมเป็นมนุษย์เพื่อสิ่งที่เป็นเพียงวัตถุฉำบฉวยและไม่จีรัง...ยอม

ฆ่ำคนหลำยๆ คนเพือ่ครอบครองทรพัย์สนิทีไ่ม่ใช่ของตวัเอง...อะไร

คือตรรกะของฆำตกร

“แล้วมึงจะท�ำยังไงต่อไป”

ผู้พันเต้นที่นั่งเงียบมำตั้งแต่ต้นเอ่ยถำมคุณรำเชนทร์ด้วย

ใบหน้ำเคร่งขรึมไม่ต่ำงกัน พวกเรำจะรับมือกับเหตุกำรณ์พวกนี้ได้

ยังไง

“...ถ้ำคุณย่ำอยำกจะเห็นกูตำยมำกนัก...กูก็จะตำยให้ดู”

…

..

.

[Ten’s part]

ผมยืนมองตึกรำมบ้ำนช่องเบ้ืองล่ำงจำกระเบียงเพนท์เฮำส์

ของเพ่ือนสนทิ ตอนนีเ้รำยงัคงอยูท่ีอ่ำณำจกัรไอ้โฟร์ท เหตกุำรณ์ที่

เกิดขึ้นกับไอ้คิงและภำคินท�ำให้เพื่อนๆ ในกลุ่มต่ำงเครียดและเป็น

กังวล ผมก็เช่นกัน เพรำะพวกมันเสมือนเป็นครอบครัวของผม 

ครอบครัวที่ผมต้องปกป้อง

“มึงจะเครียดไปท�ำไม กูยังไม่เครียดขนำดนั้นเลย”

เสียงเรียบนิ่งของผู้ชำยตัวสูงนัยน์ตำสีน�้ำเงินเข้มเอ่ยก่อนท่ี

ร่ำงแกร่งจะมำหยดุยนืเคยีงข้ำงผม บุหรีท่ีถื่ออยู่ในมอืจงึถกูดบัด้วย
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มำรยำท

“กูไม่ได้เครียด”

“มึงไม่สูบบ่อย”

“ช่วงนี้ภำรกิจมันเสี่ยงตำย”

“อืม”

คงิตอบสัน้ๆ อย่ำงขีเ้กยีจต่อล้อต่อเถยีงกบัผม เรำยนืกนันิง่ๆ 

ปล่อยให้ลมพัดผ่ำนผวิไปอย่ำงใช้ควำมคดิ ยอมรบัว่ำเพ่ือนผมคนน้ี

ตัง้แต่อำยยุงัน้อยจนตอนนี ้ต้องรบัมอืกบัเหตุกำรณ์หนักหนำต่ำงๆ 

จนผมเองแอบคิดว่ำคนอำยุเท่ำมันจะเจออะไรหนักขนำดนี้มั้ย

“กูยังไม่ได้เคลียร์ที่มึงจะเอำควีนไปซ่อนเลยนะ”

“หึ!”

ผมแสยะยิ้มส่งเสียงขึ้นจมูกแล้วมองเพื่อนอย่ำงทึ่งๆ มึงยัง

จะมีเวลำมำหวงเมียอีกนะไอ้คิง กูเชื่อแล้วว่ำมึงรักแมคควีนจริงๆ 

“ควำมรู้สึกนั้นของมึงที่มีให้ไอ้ควีน ต่อให้กูจะไม่พอใจ แต่กูก็

อยำกจะขอให้มงึเกบ็มนัไว้อย่ำงนัน้...อย่ำท�ำให้กตู้องล�ำบำกใจเลย”

ผมเงยหน้ำมองฟ้ำแล้วกส่็งยิม้บำงๆ ให้ตวัเองอยู่อย่ำงน้ัน...

เก็บควำมรู้สึกอย่ำงนั้นเหรอ

อำำำ...กูเก็บมันไว้ตั้งแต่วันแรกที่กูได้รู้จักกับไอ้กวนตีนนั่น

แล้ว มันก็แค่ควำมชอบแบบเด็กๆ แค่ควำมไม่ชัดเจนระหว่ำง รัก

เพือ่น กบั เพือ่นรกั ผมแค่อยำกจะเป็นทหำรเท่ๆ ให้ได้อย่ำงท่ีแมค-

ควีนมองว่ำพ่อมันเท่ แต่ก็แค่ควำมคิดแบบเด็กๆ เพรำะรู้ว่ำผู้ชำย

อย่ำงมันจะไม่มีวันชอบผู้ชำยด้วยกันเองอย่ำงผม...และผมมันก็

ปอดแหกเกินไป มัวแต่กลัวและไม่กล้ำ...สุดท้ำยไอ้ควีนก็ได้คบและ

รักกับผู้ชำยซะงั้น...แถมยังเป็นผู้ชำยที่เป็นทั้งเพื่อนและครอบครัว

ของผมเช่นกัน ผู้ชำยที่ผมไม่คิดว่ำจะแย่งแมคควีนมำต่อให้ผมจะ
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ชอบก่อนก็ตำม

“กูไม่ได้ชอบไอ้โง่นั่นหรอก มึงสบำยใจได้...กูห่วงมันแบบลูก

มำกกว่ำ”

“...”

คิงมองจ้องตำผมอย่ำงพยำยำมค้นหำควำมจริง สำยตำของ

เพื่อนตรงหน้ำท�ำเอำผมต้องก้มลงจุดบุหรี่อีกมวนอย่ำงเสียไม่ได้

“กูจะอยู ่ในสถำนะนี้ไปตลอด กูไม่มีวันหักหลังมึงกับมัน

หรอก...เชื่อกู”

“อืม กูเชื่อมึง”

คิงเลิกจ้องหน้ำผมและคว้ำบุหรี่จำกมือไปสูบ เรำยืนกัน

เงียบๆ สูดกลิ่นนิโคตินเข้ำปอด สัมผัสจำกประสำททั้งห้ำ รูป รส 

กลิ่น เสียง และสัมผัส จะท�ำให้ผมจดจ�ำค�ำพูดในวันนี้อย่ำงฝังลึก...

ผมไม่มวีนัหกัหลงัคนในครอบครวัแน่นอน...ต่อให้รูส้กึมำกแค่ไหนก็

ไม่มีวัน
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- 29 -

“นีค่อืโลเคชัน่ทีเ่รำจะใช้ในกำรถ่ำยท�ำครับ คุณซนัจะลอง

เดินดูรอบๆ ก่อนมั้ยครับ”

สุภำพบุรุษตัวสูงในชุดเส้ือเชิ้ตสีขำวสวมทับด้วยสูทสีน�้ำเงิน

เข้มเช่นเดียวกับนัยน์ตำยืนอยู่เคียงข้ำงหญิงสูงวัยผู้ได้ชื่อว่ำเป็นย่ำ 

สถำนทีโ่กดงัร้ำงห่ำงไกลผูค้นนีเ้ป็นโลเคชัน่ในกำรถ่ำยท�ำภำพยนตร์

สั้นจำกโปรเจ็กต์พิเศษของบริษัท

“ครับ ผมขอเดินส�ำรวจรอบๆ ก่อน”

“คิง...ย่ำว่ำบอดี้กำร์ดเยอะเกินไป คุณซันอำจจะท�ำงำนไม่

สะดวก หนูให้พวกเขำออกไปรอข้ำงนอกก่อนดีมั้ย”

คิงพยักหน้ำอย่ำงรับฟังก่อนจะหันไปทำงบอด้ีกำร์ดท่ีรำย

ล้อม ส่งสัญญำณให้พวกเขำออกไป วันนี้ในกำรมำดูสถำนที่มีเพียง

เขำ ภำคนิและคุณซนัเท่ำนัน้ หำกว่ำคณุย่ำได้ขอตดิตำมมำด้วย โดย

ให้เหตผุลว่ำอยำกมำต้อนรบัแขกคนส�ำคญัจำก The Oz ด้วยตวัเอง

“เร่ืองท่ีเรำจะถ่ำยท�ำนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงคนหน่ึงท่ีมี
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ควำมทะเยอทะยำน เธอเริม่ต้นจำกดนิและตะเกยีกตะกำยไปให้ถงึ

ดำว...โดยแลกกับชีวิตของผู้คนที่เธอมองว่ำเป็นเพียงแค่หมำก”

ภำคินพูดตำมบทคร่ำวๆ ในมือ ก่อนจะเงยหน้ำมองคนเป็น

ย่ำแล้วส่งยิ้มบำงๆ ให้เธอ

“พล็อตมันธรรมดำไปรึเปล่ำลูก”

หญิงสูงอำยุว่ำพลำงเดินไปมองรอบๆ ทั่วๆ อีกทำง เธอ

กระชับกระเป๋ำถือในมือแล้วหันกลับมำมองสองพี่น้องที่มีหน้ำตำ

ละม้ำยคล้ำยคลึงกัน

“นัน่สฮิะ พีน่ะคนเขยีนบทเค้ำกบ็รฟีผมมำแค่น้ี...คณุย่ำคดิว่ำ

ผู้หญิงสักคนจะมีเหตุผลอะไรที่ต้องวุ่นวำยวำงแผนเพื่อฆ่ำคนกัน

ครับ”

ภำคนิทิง้ค�ำถำมพลำงเดนิเข้ำไปใกล้คงิทีย่นืมองคณุย่ำอยูต่รง

ที่เดิม

“ห!ึ...ถ้ำหลำนเป็นคนทีม่ทีกุอย่ำง หลำนอำจจะไม่เคยรบัรูว่้ำ

คนที่ ‘ขำด’ มันเป็นยังไง”

“อืม...ผมก็ยังไม่เข้ำใจอยู่ดี เพรำะว่ำในเรื่องนี้ ผู้หญิงคนนั้น

พยำยำมทีจ่ะฆ่ำทกุคนเพือ่ครอบครองสมบตัทิีไ่ม่ใช่ของตวัเองตัง้แต่

ต้น...ผมไม่เข้ำใจควำมคิดของฆำตกรเลย คุณย่ำช่วยผมหน่อยสิ

ครับ”

ภำคินท�ำหน้ำสงสัยแล้วตั้งค�ำถำม ดูเหมือนว่ำคุณย่ำชักจะ

เริ่มหงุดหงิดขึ้นมำซะแล้ว

“...ไม่เห็นจะส�ำคัญเลยว่ำเป็นสมบัติของใคร แค่มันสำมำรถ

มอบควำมสะดวกสบำยให้ได้ มันก็เป็นเหตุผลที่ควรจะครอบครอง

แล้วไม่ใช่เหรอ”

น�้ำเสียงนิ่งแข็งของสตรีผู้มักจะอ่อนโยนท�ำให้คนฟังรู้สึกเย็น
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เยียบ หญิงชรำเดินย่ำงกรำยเข้ำใกล้สองพี่น้องแล้วฉีกยิ้มกว้ำง แต่

นัยน์ตำไม่มีประกำยของควำมเป็นมิตรใดๆ 

“ถึงกับฆ่ำคนได้...คงจะน่ำครอบครองมำกเลยสินะครับ”

แกร๊ก!

“หึ! คนตำยไม่จ�ำเป็นต้องรู้เหตุผลหรอก!”

ปัง! ปัง! ปัง! ปัง!

เอื๊อก!!! อ๊ำกกกกกก!!!

ตุบ! ตุ้บ!

สิ้นค�ำพูด สุภำพสตรีสูงวัยก็คว้ำปืนออกจำกกระเป๋ำถือแล้ว

เหนีย่วไกยงิทีจ่ดุส�ำคญัของสองพีน้่องทนัท ีร่ำงสูงท้ังสองล้มลงหำก

ยังจ้องมองเธอด้วยสำยตำคับแค้นใจ

“พวกแกควรจะตำมพ่อแม่ของแกไปตัง้นำนแล้ว! พวกแกควร

จะตำยไปให้หมด!!! ทกุอย่ำงมนัควรจะเป็นของฉนั ไอ้แก่ปูข่องพวก

แกนั่นแหละที่ไม่ยุติธรรม! แค่เพรำะฉันมีลูกให้ไม่ได้ ก็กลำยเป็นว่ำ

ฉันไม่มีสิทธิ์อะไรในสมบัติของพวกแก! ทั้งๆ ที่ฉันต้องทนรับใช้ย่ำ

แกและยอมให้ดถูกู โดนท�ำร้ำยสำรพดัมำเป็นปีๆ...สุดท้ำยแล้วปู่กับ

ย่ำของพวกแกก็ต้องตำยไม่ต่ำงจำกพ่อแม่ของพวกแก! ไอ้พวกโง่!”

คนสูงวัยพูดพร้อมกับเดินเข้ำใกล้สองร่ำงที่แน่นิ่งไป เลือดสี

แดงฉำนไหลท่วมตัว

หมับ!

“แกมันควรจะตำยๆ ไปซะ! แล้วบริษัทก็ควรจะเป็นของ

ลูกชำยฉัน!!!”

มือเหี่ยวย่นกระชำกเส้นผมนุ่มสีด�ำสนิทของประธำนบริษัท

หนุ่มแล้วเขย่ำไปมำด้วยแรงที่มำกเสมือนคนวัยหนุ่มสำว หำกร่ำง

ของคิงก็ไร้ซึ่งกำรตอบสนองใดๆ 



289

~ I’m Mynt ~

“พอได้แล้วครับคุณย่ำ...พวกเขำตำยแล้ว”

คณุซนัรบีดงึร่ำงของหญงิชรำให้ออกห่ำงจำกศพ หำกแต่หญงิ

ชรำกลับผลักร่ำงบำงของชำยหนุ่มให้ออกไปอย่ำงรังเกียจ

“อย่ำมำแตะต้องตัวฉัน!”

“...คุณย่ำ...”

หมับ! แปะ

หญิงชรำยัดปืนสังหำรใส่ในมือคุณซันก่อนจะถอดถุงมือของ

ตวัเองออกแล้วยดักลับใส่กระเป๋ำถอืเกบ็หลกัฐำนไว้ท�ำลำยภำยหลงั

“แกนั่นแหละ...ฆำตกร”

“คุณย่ำ...”

ใบหน้ำอึ้งของคุณซันฉำยชัดและเลือดในกำยก็เย็นเยียบไป

ทั้งหมด คนหน้ำสวยท�ำอะไรไม่ถูกกับสถำนกำรณ์ที่ก�ำลังเกิดขึ้น

“แกฆ่ำหลำนฉัน!!! แกฆ่ำหลำนฉันท�ำไม!”

หญิงชรำขยี้ผมเผ้ำของตัวเองและเซล้มลงศีรษะกระแทกกับ

ขอบลังไม้จนเลือดไหลไล้กรอบหน้ำ

“คุ...คุณย่ำ!”

“หึ! ฉันเรียกต�ำรวจมำแล้ว แกหนีไม่รอดหรอก ไอ้ฆำตกร!”

คนถกูกล่ำวหำยงัยนืนิง่อย่ำงไม่รูจ้ะท�ำอย่ำงไร มนัเจ็บปวดท่ี

คุณย่ำแท้ๆ มองเขำด้วยสำยตำห่ำงเหินและไร้ซึ่งควำมผูกพันใดๆ 

เขำหนัมองสภำพศพของคงิและภำคนิอย่ำงขอควำมช่วยเหลอืแต่ก็

ดูจะสิ้นหวัง ควรจะท�ำอย่ำงไรต่อไปดี

วี้หว่อออออออออ วี้หว่อออออออออ

เสียงไซเรนและผูช้ำยในเครือ่งแบบสกีำกต่ีำงกรกูนัเข้ำมำและ

พุ่งเข้ำไปจับตัวคนถือปืนทันที

“ฮึก! ไอ้ฆำตกร ฮือออ แกฆ่ำหลำนฉันท�ำไม!”
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“ผะ...ผมไม่ใช่ฆำตกรนะ! ไม่ใช่ผมนะ!”

ต�ำรวจรีบช่วยพยงุหญงิสงูวยัให้ลกุขึน้นัง่พกับนลงัไม้ก่อนจะ

เข้ำไปส�ำรวจศพ

“มีผู้ตำยสองรำย ผู้บำดเจ็บหนึ่งรำย จับตัวคนร้ำยได้พร้อม

ของกลำงนะ หมวดเรียกนิติเวชมำตรวจสภำพศพได้เลย”

หึ!

ส�ำเร็จแล้วสินะ...

แล้วทุกอย่ำงก็ก�ำลังจะเป็นของฉันแล้วสินะ

ควำมตั้งใจตลอดสี่สิบปีมันเป็นผลแล้วสินะ!

ต่อไปนีก็้ไม่มีมำรมำขวำงทำงฉนัอีกแล้ว...ฉนักบัลกูก�ำลงั

จะสบำยแล้ว

“คัทททททท!”

เสยีงแหบเสน่ห์ของหนุม่เซอร์แห่งสถำปัตย์ดงัขึน้จำกโทรโข่ง

ในมอื พร้อมกบักำรปรำกฏกำยของกลุม่ชำยหนุม่หน้ำตำดทีัง้ห้ำคน

ที่โผล่ออกจำกห้องมอนิเตอร์หลังผนังไม้ที่ใช้บังตำ

แปะ แปะ แปะ แปะ

“เล่นเก่งกันทุกคนเลยนะคร้ำบบบ!”

เสยีงกวนโอ๊ยของศลัยแพทย์ผูเ้หมอืนจะว่ำงงำนดงัขึน้พร้อม

กับต�ำรวจทุกนำยและผู้ประกอบฉำกทุกคนที่หยุดกำรกระท�ำของ 

ตัวเอง

“นี่มันอะไรกัน!?”

หญิงสูงวัยที่ตำมสถำนกำรณ์ไม่ทันหันมองหมอหนุ่มผู้ได้ชื่อ

ว่ำเป็นคนรักของหลำนตวัเองทีเ่ธอพยำยำมกดีกนัเนือ่งจำกไม่อยำก

ให้คิงได้รับกำรช่วยเหลือใดๆ จำกแมคควีนและครอบครัว แต่ดู

เหมือนเธอจะท�ำไม่ส�ำเร็จ
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“โอ๊ะ! คณุย่ำแสดงดมีำกๆ เลยนะครบั...ผมว่ำถ้ำเข้ำชงิรำงวลั

ตุ๊กตำทอง คุณย่ำอำจจะได้นะครับ...เสียดำยที่ในคุกมันไม่มี”

“แก!”

แกร๊ก!

โลหะเยน็เยยีบล็อกเข้ำกบัข้อมือทัง้สองข้ำงของหญงิชรำ เธอ

ตกใจและมึนงงไปหมด นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่!?

“พวกมึงเลิกนอนได้แล้วมั้ง ลุกเร็วอย่ำอู้!”

แมคควีนหันไปพูดกับศพสองร่ำงที่ลืมตำแล้วเอื้อมมือเช็ด

เลือดที่เปรอะใบหน้ำตัวเองอย่ำงลวกๆ นัทและก้องเองก็รีบเข้ำไป

ช่วยพยุงเพื่อนและช่วยเช็ดครำบเลือดปลอมที่ใช้ประกอบฉำกด้วย

“โถ่! ก�ำลังสบำยเลยพี่ควีน”

ภำคินซุป’ตำร์หนุ่มว่ำพลำงบิดขี้เกียจก่อนจะเดินเข้ำมำใกล้

คุณหมอแล้วเท้ำสะเอวมองคุณย่ำของตัวเองด้วยสำยตำสมเพช

“มึงไปปลอบไอ้คุณซันไป ช็อกตำยไปแล้วมั้ง หึ! โดนคุณย่ำ

ใส่ร้ำยว่ำเป็นฆำตกร”

ภำคินพยักหน้ำน้อยๆ และเดินไปดูอำกำรของลูกพี่ลูกน้อง

นอกสำยเลือด ถึงจะไม่ได้ชอบเพรำะอะไรหลำยๆ อย่ำง แต่ภำคิน 

ก็อดจะเป็นห่วงควำมรู้สึกของคนตรงหน้ำไม่ได้...กำรเป็นคนที่ไม่มี

ใครต้องกำร มันเจ็บและรู้สึกไร้ค่ำ

“อยำกสำรภำพอะไรอีกมั้ยครับคุณย่ำ อยำกพูดอะไรอีกมั้ย

ครับ เพรำะผมเกรงว่ำที่ที่คุณย่ำต้องไป...อำจจะไม่ใช่สถำนที่ที่จะ

พูดได้ตำมใจชอบ”

รอยยิ้มเย็นของคิงประกอบกับเสียงทุ้มต�่ำรำบเรียบน้ัน 

ท�ำเอำคนฟังรูส้กึขนลกุอย่ำงอธบิำยไม่ถกู...เป็นรอยย้ิมทีเ่ย็นเยียบ

และน่ำกลัวอย่ำงหำที่เปรียบไม่ได้
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“แก!!! ฉันจะฆ่ำแก!”

หญงิชรำฮดึฮดัจะพุง่เข้ำใส่คนตวัสงู หำกว่ำต�ำรวจตวัจรงิก็รบี

ดึงร่ำงเธอออกไปเช่นกัน

“อยูใ่นคุกให้สบำยไปจนตำยเถอะนะครบั...ทำงนีผ้มเองก็จะ

ตั้งใจดูแลทรัพย์สมบัติของผมให้เป็นอย่ำงดี”

คงิว่ำพลำงกระตกุยิม้มมุปำกแล้วหนัหลงัเดนิหนทีนัทโีดยไม่

จ�ำเป็นต้องใส่ใจกบัคนร้ำยทีจ่ะไม่มวีนัได้ออกมำเหน็เดอืนเหน็ตะวนั

อีก

“กรี๊ดดดดดด!!!”
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- 30 -

[Sun’s part]

เหตุกำรณ์ในวันนั้นที่คุณย่ำถูกจับกุมตำมแผนซ้อนของคิงท่ี

จะยอมให้คุณย่ำฆ่ำเขำซะ โดยมีผมเป็นผู ้สมรู ้ร ่วมคิดจัดแจง

สถำนกำรณ์ล่อให้คุณย่ำไปดูโลเคชั่นที่โกดังร ้ำงเพื่อปลิดชีพ

สองพีน้่อง ผมกไ็ด้จดักำรสลบัปืนของคณุย่ำให้เป็นปืนปลอมเพ่ือใช้

ในกำรประกอบฉำก คุณย่ำเชื่อผมยอมท�ำตำมแผนของเรำ...แต่

สุดท้ำยคุณย่ำกลับแว้งมำท�ำร้ำยและโยนทุกอย่ำงให้เป็นควำมผิด

ของผม...ท�ำเหมอืนกบัว่ำผมไม่ใช่หลำนแท้ๆ...ในสำยตำของคณุย่ำ

แล้ว ผมมันก็แค่หมำกตัวหนึ่งเท่ำนั้น

ตอนนี้คุณย่ำถูกจับกุมและรับโทษในคุกไปแล้ว ข่ำวคดีนี้ก็ดัง

จนใครๆ ก็ต่ำงให้ควำมสนใจ คิงและภำคินเองก็ยุ่งในกำรตอบ

ค�ำถำมมำกมำยจำกสื่อเช่นกัน ส่วนคุณพ่อของผมเองก็เศร้ำและ

เสียใจจนไม่เป็นอันท�ำอะไร ท่ำนโยนทุกอย่ำงให้เป็นควำมผิดของ

ผม โทษว่ำผมคอืคนทีท่�ำให้คณุย่ำต้องติดคกุ...สดุท้ำยแล้วแม้แต่พ่อ



294

~ King and Queen เรื่องของผมกับผู้ชายชื่อคิง ~

แท้ๆ ของผมเองกไ็ม่ได้มองว่ำผมเป็นลกู...ผมมนักแ็ค่ควำมผดิพลำด

ของคุณพ่อ ไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะได้ยืนเคียงข้ำงท่ำนต่อหน้ำผู้คนด้วย

ซ�้ำ...แต่อย่ำงน้อยผมก็ได้รู้ว่ำผมมีพ่อ

“ท�ำไมยังไม่กลับ”

เสยีงทุม้เอ่ยพลำงเดนิพำร่ำงสงูใหญ่เข้ำมำในห้องประชมุเล็ก

ที่ผมเปิดเพียงแค่โคมไฟบนโต๊ะเท่ำนั้น แสงไฟจำกอำคำรเบื้องล่ำง

สว่ำงไสวหำกกไ็ม่สำมำรถท�ำให้มองอะไรได้ชดัเจน ผมยังคงอยู่ร่วม

โปรเจ็กต์พิเศษที่บริษัทของผมท�ำร่วมกับบริษัทของคิง ตอนนี้ก็ใกล้

จะถ่ำยท�ำกันแล้ว ผมผู้เข้ำมำร่วมให้ค�ำปรึกษำในฐำนะครีเอทีฟก็

พยำยำมท�ำงำนอย่ำงเต็มที่เช่นกัน อีกอย่ำง…ช่วงนี้ผมก็ไม่อยำก

รีบกลับคอนโดฯเช่ำสักเท่ำไหร่ กลับไปก็อยู่คนเดียวอยู่ดี

“ก�ำลังจะกลับแล้ว”

ผมลุกขึ้นยืนแล้วก้มหน้ำก้มตำเก็บข้ำวของบนโต๊ะกวำดลง

กระเป๋ำอย่ำงลวกๆ ผมไม่อยำกอยู่ใกล้กับภำคินสักเท่ำไหร่...ภำพ

เหตุกำรณ์ในวันนั้นยังฉำยชัดพอๆ กับร่องรอยที่เขำทิ้งไว้บนตัวผม 

ยอมรับเลยว่ำผมแอบชอบคิงมำต้ังแต่เด็กๆ และผมก็อยำกให้เขำ

สนใจในตวัผม แต่ผมรูว่้ำคงิคงจะไม่มวีนัชอบผูช้ำยและสถำนะแบบ

ผมในตอนเด็กก็ไม่อำจเทียบเท่ำกับคิงได้เลย จนได้กลับมำเจอและ

รูว่้ำคงิคบกบัหมอหนุม่คนนัน้ มนัท�ำให้ผมรูว่้ำผมกอ็ำจจะมสีทิธิแ์ละ

ผมก็คิดว่ำผมจะสำมำรถแย่งเขำมำได้...แต่ไม่เลย ไม่มีทำงที่เขำจะ

มำชอบผมได้เลย

“ยังไม่ได้ทำนข้ำว?”

ภำคนิเดนิมำหยดุยนืใกล้ๆ แล้วชะโงกหน้ำมำมองผม ดวงตำ

สีน�ำ้เงนิคล้ำยคลงึกบัพีช่ำยของเขำเมือ่สะท้อนแสงไฟจำกเบือ้งล่ำง

มันช่ำงมีเสน่ห์ซะจริง สมแล้วที่เป็นซูเปอร์สตำร์อันดับต้นๆ ของ
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ประเทศนี้

“...”

หมับ!

เมื่อผมไม่ตอบและพยำยำมจะเดินหนี คนตัวสูงก็คว้ำแขน

และรั้งผมเอำไว้ไม่ให้เดินผ่ำนไปได้

“จะหลบหน้ำท�ำไม”

“ปล่อย”

ยิ่งสะบัดแขนมำกเท่ำไหร่คนตรงหน้ำก็ย่ิงบีบแรงขึ้นเท่ำน้ัน 

ใครจะไปอยำกอยู่ใกล้เด็กป่ำเถื่อนเจ้ำอำรมณ์กัน ไม่ว่ำจะตอนน้ี

หรือตอนไหนใครๆ ก็โอ๋แต่ภำคิน จนหมอนี่เสียคนไปหมดแล้ว ทั้ง

ดื้อด้ำนและเอำแต่ใจ

“เดี๋ยวผมไปส่ง”

พูดจบคินก็ลำกผมให้เดินตำมเขำไปทันที ส่วนผมเองท่ีเตี้ย

กว่ำเขำเกินสิบห้ำเซนติเมตรก็ท�ำได้เพียงรีบก้ำวขำให้ทันขำยำวๆ 

นั่น ไม่อย่ำงนั้นต้องสะดุดล้มลงไปแน่ๆ 

“ฉันกลับเองได้”

ขวับ!

“จะ-ไป-ส่ง”

เขำย�้ำทุกๆ ค�ำอย่ำงชัดเจนและด้วยสำยตำคมๆ นั้น ผม

ปฏเิสธเขำไม่ได้เลย ท�ำไมต้องมำยุง่วุน่วำยกบัผมนกันะ...ไม่เหน็ต้อง

ท�ำเหมือนสนใจเลยนี่นำ

…

..

.

“นำยไม่จ�ำเป็นต้องท�ำแบบนี้”
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“กินเข้ำไปเถอะ”

ผมกอ็ยำกจะประท้วงผูช้ำยแสนเอำแต่ใจอย่ำงภำคนิโดยกำร

ไม่แตะอำหำรจำนหรูตรงหน้ำ หำกว่ำควำมหิวก็บีบบังคับให้ผมรีบ

จัดกำรอำหำรนี่ซะ...อื้มมม ก็อร่อยอยู่

“คุณอำยังไม่ยอมคุยด้วย?”

กึก!

ผมชะงักมอืไปเลก็น้อยเมือ่ภำคนิถำมถงึคณุพ่อของผม...หรอื

ทีท่�ำทัง้หมดนีเ่พรำะเป็นห่วงผม? คนเอำแต่ใจไม่สนใจควำมรูส้กึใคร

แบบหมอนี่เนี่ยนะ! เหอะๆ ผมคงจะเข้ำข้ำงตัวเองมำกไปหน่อย

“...ปกติก็ไม่ได้คุยอะไรมำกอยู่แล้ว”

“อยู่แบบนี้มำตลอดเหรอ บ้ำรึยังไง”

ผมเงยหน้ำมองผู้ชำยตรงหน้ำ บริเวณที่เรำทำนอำหำรค่อน

ข้ำงจะเป็นส่วนตัว ภำคินจึงไม่จ�ำเป็นต้องอ�ำพรำงใบหน้ำอะไรอยู่

แล้ว แถมไม่ต้องเสแสร้งท�ำหน้ำตำเทพบุตรหรือพูดคุยแบบสุภำพ

ด้วยซ�้ำ

“พวกเรำก็เป็นแบบนี้อยู่แล้ว นำยไม่จ�ำเป็นต้องสนใจสัก

หน่อย”

ผมพูดด้วยอำรมณ์นิดหน่อยแล้วก้มหน้ำก้มตำตักอำหำรเข้ำ

ปำกไปเพื่อตัดบทสนทนำ

“เหอะ! งั้นก็แปลกดีที่ผมดันสนใจ”

“...”

ผมกะพริบตำปริบๆ มองคนพูดอย่ำงสงสัย อะไรของเค้ำนะ 

ผมคงจะหูฝำดไป

“ทีจ่รงิคณุจะกลบัไปอยูท่ีบ้่ำนใหญ่กไ็ด้ คณุอำอยูค่นเดยีวอำจ

จะเหงำและฟุ้งซ่ำนเพรำะทีบ้่ำนไม่มใีคร พีค่งิกอ็ยูค่อนโดฯกบัพีค่วนี 
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ผมเองก็อยู่คอนโดฯในเมือง”

“ไม่เป็นไร...ถ้ำท�ำแบบนัน้คณุพ่ออำจจะรูส้กึแย่กว่ำเดมิก็ได้”

ผมพูดพลำงแค่นหัวเรำะอย่ำงสังเวชตัวเอง...ยังไงซะผมก็

ไม่ใช่คนที่ใครจะต้องกำรอยู่ดี

“เฮ้อ! ผมก็ไม่อยำกจะแคร์คุณหรือสนใจคุณอำนักหรอกนะ 

เพียงแต่ว่ำคนเรำน่ะมันอยู่ตัวคนเดียวไม่ได้หรอก...ยังไงคุณก็คือ

ครอบครัวของผม”

“หืม?”

เจ้ำเด็กนี่ต้ังใจจะพูดอะไรกันแน่ อ้อมค้อมไปมำน่ำร�ำคำญ

จริง

“อยำกมำอยู่กับผมมั้ย...อย่ำงน้อยก็จนกว่ำงำนของคุณจะ

เสร็จ”

ผมนิ่งอึ้งไปด้วยควำมรู้สึกหลำกหลำย มันอธิบำยไม่ถูกเมื่อ

จู่ๆ  กม็คีนมำให้ควำมส�ำคญัและบอกว่ำผมคอืครอบครวั...แต่ผมเอง

ก็โดนหลอกใช้จำกค�ำว่ำครอบครัวมำมำกพอแล้วเหมือนกัน

“ต้องกำรอะไร”

“หืม?”

ซุป’ตำร์หนุ่มท�ำหน้ำฉงนว่ำเขำพูดผิดตรงไหน หึ! คนที่เพียบ

พร้อมแบบเขำก็คงจะมองว่ำทุกอย่ำงมันง่ำยไปหมดสินะ ทั้งทรัพย์

สมบัติ เพื่อนฝูง และครอบครัว เขำมีหมดทุกอย่ำง คนแบบเขำมัน

ไม่เข้ำใจคนแบบผมหรอก ผมก็มีศักดิ์ศรีเหมือนกัน! ไม่เห็นต้องมำ

จุ้นจ้ำนสักนิด

“อย่ำพยำยำมยัดเยียดอะไรใดๆ ของนำยให้ใครที่เขำไม่

ต้องกำร...มันไร้ประโยชน์!”

ตึง!
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ผมผุดลุกขึน้แล้วเดนิจำกมำทนัทโีดยไม่สนใจเสยีงตะโกนเรยีก

ใดๆ จำกภำคิน ไม่อยำกอยู่ใกล้ๆ เลยสักนิด ผมรีบวิ่งลงลิฟต์มำ

จำกชั้นบนสุดของห้ำง จุดหมำยปลำยทำงคือหน้ำห้ำง

เมื่อวิ่งมำถึงประตูหน้ำห้ำงก็เพิ่งตระหนักได้ว่ำนี่เกือบๆ จะ

หนึ่งทุ่มแล้ว คงต้องโบกแท็กซี่กลับจำกตรงนี้ซะแล้ว เวลำนี้รถติด

แบบนี้จะมีแท็กซี่มั้ยเนี่ย

หมับ!

“นี่!”

ผมเหวอไปทันทีเมื่อมือหนำของพ่อซูเปอร์สตำร์หนุ่มชื่อดัง

คว้ำเข้ำท่ีข้อมือแล้วกระชำกให้ผมหันไปหำ ท่ำมกลำงสำยตำ

ประชำชนนับร้อยที่เดินสวนไปมำบริเวณลำนน�้ำพุหน้ำห้ำง แถม

ใบหน้ำโมโหของเขำกไ็ร้ซึง่สิง่ปิดบงัใดๆ ผูค้นรอบข้ำงเริม่หนัมำสนใจ

และยกมือถือขึ้นมำถ่ำยรูปกันให้วุ่น

“คะ...คิน นำยจะท�ำอะไร”

ผมชักจะหวั่นใจกับควำมบ้ำของเขำซะแล้ว นี่อยำกจะเป็น 

ข่ำวนักรึไง เป็นข่ำวกับคนแบบผมเนี่ยนะ!

“ให้พูดอีกที...”

“?”

“พูดว่ำไม่ต้องกำรผม”

นี่ต้องบ้ำไปแล้วแน่ๆ ไอ้เด็กนี่ชักจะเอำแต่ใจมำกเกินไปแล้ว 

คิดจะมำมอบนู่นนี่ให้ผม ผมมันน่ำสงสำรขนำดน้ันรึยังไง คน 

เพอร์เฟ็กต์แบบเขำเนี่ย เลิกยุ่งกับผมซะทีเถอะ!

“เลกิท�ำตัวเป็นเดก็สักท.ี..ฉันไม่ต้องกำรควำมช่วยเหลอือะไร

จำกนำยทั้...!!!”

หมับ!
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“อุ๊บ!”

กรี๊ดดดดดดดดด

!!!

ช็อก

ช็อกมำก

ช็อกมำกที่สุด!!!

ริมฝีปำกที่ใครๆ หลำยคนอยำกเป็นเจ้ำของ บดเบียดลงบน

ริมฝีปำกของผมอย่ำงรุกรำนและรุนแรง เสียงรอบข้ำงอื้ออึงจนผม

ท�ำอะไรไม่ถูก เหมือนสมองมันว่ำงเปล่ำ แขนขำมันอ่อนแรงจนคน

ตัวสูงต้องโอบเอวประคองผมเอำไว้

“...”

ภำคินถอนจูบออกแล้วมองริมฝีปำกของผมอย่ำงห้ำมใจ 

หัวใจของผมเต้นรัวจนแอบคิดเข้ำข้ำงตัวเองไปซะแล้ว จะท�ำยังไง

กับหัวใจที่ควบคุมไม่ได้กันดี เหมือนมันสูบฉีดเลือดไปท่ัวร่ำงด้วย

ควำมเร็วและร้อนวำบทั่วใบหน้ำ ตอนนี้หน้ำผมต้องแดงมำกแน่ๆ 

“อย่ำ...อย่ำพูดว่ำไม่ต้องกำรผม”

“...”

“เพรำะต่อให้คุณปฏิเสธ ผมก็จะยัดเยียดให้คุณอยู่ดี”

เด็กตรงหน้ำพูดจำอย่ำงถือดีแบบที่เขำชอบท�ำ แต่มันกลับมี

ผลต่อหัวใจผมเต็มๆ เหมือนดวงตะวันที่สำดแสงเข้ำมำในโลกมืดๆ 

ของผม เหมือนผมก็มีตัวตนในสำยตำใครสักคน...แถมคนคนนั้นยัง

เป็นคนที่ใครๆ ต่ำงจ้องมอง...แต่นี่มันบ้ำไปแล้ว เขำเป็นซูเปอร์ 

สตำร์นะ!

“นำยมันบ้ำไปแล้วแน่ๆ ไม่รู้รึไงว่ำคนมองอยู่!...คนอื่นจะคิด

แบบไหน อยำกตกนรกทั้งเป็นรึยังไง”
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สังคมจะมองพวกเรำยังไง เขำมีแฟนคลับตั้งมำกมำย อยำก

สูญเสียทั้งหมดนั่นรึยังไง ไหนจะค�ำดูถูกอีกล่ะ!?

“หึ!...ไม่เห็นต้องสน ก็ตกนรกไปพร้อมๆ กันนี่ละ”

หมับ!

มือแกร่งโอบรัดตัวผมให้เข้ำหำอีกครั้ง ก่อนจะประทับ 

ริมฝีปำกลงมำอย่ำงเนิบช้ำที่หน้ำผำก จมูก และริมฝีปำกของผม 

เนิบนำบและย�้ำลึกทุกสัมผัส จูบของเขำท�ำเอำผมหลงลืมรอบข้ำง

ไปจนหมด แค่เพียงจูบจำกเด็กจอมยโสก็ท�ำเอำผมพร้อมยอมลง

นรกให้มอดไหม้ไป...เหมือนหัวใจกลับมำเต้นอีกครั้ง

“นำยมันบ้ำ”

ผมพดูพมึพ�ำหลงัจำกทีเ่ขำผละจบูแล้วประคองหน้ำผมเอำไว้ 

ผู้คนรอบข้ำงยังคงมองมำด้วยควำมรู้สึกหลำกหลำย...แต่ผมไม่

จ�ำเป็นต้องสนใจแล้ว

“ผมบ้ำได้มำกกว่ำนี้อีก...ถ้ำเป็นเรื่องคุณ”

เขำกอดพลำงพดูชดิรมิใบหผูมอย่ำงถอืด.ี..ยอมแล้ว ยอมเจ้ำ

เด็กนี่แล้ว ผมว่ำตั้งแต่นี้ไประหว่ำงเรำคงจะวุ่นวำยมำกแน่ๆ และที่

ส�ำคัญ ผมไม่มีวันปฏิเสธเจ้ำบ้ำนี่ได้เลย

…

..

.

แปะ!

“ข่ำวคุณย่ำยังไม่ทันซำ...ข่ำวใหม่นี่เล่นดังไปทั้งทวีปเลยนะ”

คุณคิงผู้บริหำร The Crown Entertainment and Media พูด

เรียบนิ่งแบบเดียวกับใบหน้ำไร้อำรมณ์หลังจำกโยนหนังสือพิมพ์

หน้ำบันเทิงลงบนโต๊ะรับแขกของห้องท�ำงำนเขำ
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“คนแสดงควำมรักกันไม่เห็นมีอะไรผิด ผมผิดเหรอ”

“รัก?...แกไปรักกับคุณซันตอนไหน!”

ผมท�ำได้แค่นิ่งอึ้งกับค�ำพูดของเจ้ำเด็กน่ี รักงั้นเหรอ! ไม่ใช่

แน่ๆ โว้ยยย นอกจำกมีอะไรกัน จูบกัน แถมจูบกลำงห้ำง ลงข่ำว

หนังสือพิมพ์ และลงสื่อทุกช่องทำงทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 

ไม่เห็นมีตรงไหนที่บอกเลยนะว่ำเรำรักกัน!

“ไม่รู้ จีบอยู่”

จบี!!!?? นีเ่รยีกว่ำจบีเหรอ! ทีผ่่ำนๆ มำคอืหมอน่ีมนัยัดเยียด 

ชัดๆ นำยคงต้องไปลงเรียนวิชำจีบ 101 ใหม่ซะแล้ว!

“คิน! แกจะท�ำอะไรก็ควรคิดซะบ้ำง แบบน้ีคุณซันเขำเสีย

หำย!”

“ใจเย็นๆ ก่อนนะน้องคิง...ที่จริงแล้วฟีดแบ็กก็ไม่ได้แย่เลย

นะ...ในโลกออนไลน์ถึงจะมีต่อว่ำบ้ำง แต่ก็มีคนสนับสนุนเยอะนะ

คะ อำจเป็นเพรำะว่ำน้องคินเคยมีข่ำวว่ำคบกับหมอควีนอยู่ถึงแม้

จะลงข่ำวไปแล้วว่ำเลิกกัน ข่ำวจูบหน้ำห้ำงกับผู้ชำยนี่เลยไม่แปลก

อะไร...ที่ส�ำคัญคือมีคนเอำ #คินซัน ไปแต่งฟิคแล้วจ้ำ”

พี่ส้มผู้จัดกำรของภำคินพูดพลำงโชว์หน้ำจอไอแพดท่ีแสดง

ควำมเห็นของเหล่ำแฟนคลับ ซ่ึงก็มีทั้งแง่ดีและแง่ไม่ดี แต่ก็ไม่ได้

รุนแรงเท่ำที่คิด

“เห็นมั้ย แฟนคลับผมน่ำรักจะตำย”

คนไม่รู ้ร้อนรู้หนำวยังฉีกยิ้มเริงร่ำและนั่งไขว่ห้ำงสบำยๆ 

พลำงยักคิ้วส่งให้ผมอย่ำงน่ำหมั่นไส้

“เหอะ! ให้มันเป็นอย่ำงนั้นเถอะ”

คุณคิงถอนหำยใจอย่ำงเหนื่อยหน่ำยก่อนจะเดินไปนั่งทิ้งตัว

ลงบนเก้ำอี้ที่โต๊ะของตัวเอง
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“หืมมม? แฟนคลับชำวจีนก็เหมือนจะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะ...

อำจจะเป็นเพรำะว่ำกระแส Boy’s Love ก�ำลังมำแรง ธุรกิจแนวนี้ก็

ก�ำลังโต...พี่ว่ำน้องคิงอำจจะได้ตลำดกลุ่มใหม่แล้วนะคะ”

คุณส้มพูดพลำงเลื่อนนิ้วตำมหน้ำนิวฟีด ที่จริงแล้วถ้ำธุรกิจ

ไปตีตลำดจีนได้ก็ถือว่ำมีแนวโน้มเติบโตได้ดีเพรำะช่วงน้ีคนจีนก็

สนใจนักแสดง สังคมและวัฒนธรรม และประเทศไทยมำกขึ้น

“ขอให้เป็นแบบนั้นเถอะครับพี่ส้ม”

คุณคิงพูดพลำงถอนหำยใจอีกครั้ง ส่วนคนข้ำงตัวผมท่ีน่ัง

โซฟำยำวตวัเดยีวกนักย็งัคงท�ำหน้ำไม่รูไ้ม่ชีแ้ล้วล้มตวัลงมำนอนบน

ตักผมซะงั้น

“นี่!”

“ชู่ว! ผมก�ำลังใช้สมำธิอยู่นะ”

พ่อหนุม่ซปุ’ตำร์ว่ำพลำงหลบัตำพริม้อย่ำงเป็นสุข น่ำหมัน่ไส้

จนอยำกดึงแก้มให้ย้วยคำมือ

“สมำธิอะไรของนำย”

“ผมก�ำลังคิด”

“คิด?”

หมอนี่เคยคิดอะไรด้วยรึไง ก็เห็นท�ำอะไรเหมือนไม่ค่อยคิด

“คดิว่ำจะพำคณุไปเทีย่วทีไ่หนด.ี..ผมไม่ได้เดทกับใครมำนำน

แล้วนะ”

“หืม?”

พรึ่บ!!

จู่ๆ คนตัวสูงก็เด้งตัวลุกขึ้นแล้วฉีกยิ้มกว้ำงมองหน้ำผม รู้สึก

ร้อนๆ หนำวๆ เจ้ำบ้ำนี่ก�ำลังคิดอะไรแปลกๆ อีกแน่

“ไปอิตำลีกัน ผมอยำกวำดรูปคุณแบบท่ีเลโอนำร์โดวำด 
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โมนำลิซ่ำ...”

หมับ!

คนหล่อว่ำพลำงฉุดกระชำกแขนผมให้ลุกขึ้นอย่ำงรีบเร่ง

“เฮ้ยๆๆ แกยังมีงำนอยู่นะเว้ย!”

“เดี๋ยวซื้อพิซซ่ำมำฝำกนะคร้ำบบบ!”

“พิซซ่ำนี่แค่โทร.สั่งก็ได้กินแล้วโว้ยยย กลับมำำำ”

:

ผมว่ำชีวิตผมจำกนี้ไปคงจะวุ่นวำยอีกพอตัว
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“อื้อออ!”

ผมครำงในล�ำคอเมื่อคนรักโลมเลียดูดดึงยอดอกอย่ำง

หวำดเสียว ก่อนจะเลื่อนลงต�่ำเรื่อยๆ ไปจนหน้ำท้องเพื่อทิ้งรอย

กุหลำบเอำไว้อย่ำงจงใจ

“อ๊ำำำ!”

ผมเผลอจิกอุ้งมือลงกับกลุ่มผมสีเข้มของเขำแล้วเชิดหน้ำ 

ตวัเองขึน้ กดัรมิฝีปำกแน่นข่มเสียงน่ำอำยทีก่�ำลงัจะพรัง่พรอูอกมำ 

ขณะทีค่งิกอบกมุแกนกำยของผมเอำไว้แล้วดดูอมเข้ำปำกพร้อมกับ

ขบเม้มอย่ำงหยอกล้อ...ให้ตำยเถอะ! ผมเห็นนำงฟ้ำโบกมือให้อยู่

ร�ำไร นี่ผมใกล้ถึงขอบสวรรค์แล้วใช่มั้ย

“อ๊ะ!”

นิว้เรียวสอดแทรกเข้ำมำในช่องทำงด้ำนหลงัจนผมสะดุง้โหยง 

เด้งสะโพกจนแกนกำยขยับเข้ำปำกของคนรักลึกขึ้น มันหวำดเสียว

จนแทบแหลกสลำยไปตรงนี้
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“คิ...คิง ไม่ไหวแล้ว”

พดูเสยีงแผ่วเมือ่คนรกัเร่งจงัหวะกระชัน้ขึน้จนผมแทบจะเสรจ็

ในทันที...รู้สึกร้อนไปทั้งตัวจนคล้ำยกับจะมอดไหม้ ร้อนแรงเกินไป

แล้วนะคิง

“อ๊ำำำ!!!”

เขำถอนปำกออกขณะทีน่�ำ้สขีำวขุน่พุ่งกระทบลอนกล้ำมเน้ือ

หน้ำท้องของเขำทีก่ระเพือ่มตำมจงัหวะหำยใจท่ีถ่ีรวัเช่นเดียวกับผม

ผลุบ!

“อื้อออ!!!”

ผมลืมตำเงยหน้ำมองคนรักที่ฉีกยิ้มกว้ำงเมื่อเขำปำดเอำ

น�้ำรักของผมชโลมทั่วท่อนเอ็นของเขำแล้วดันเข้ำช่องทำงของผมที

เดียวจนแทบมิด เล่นเอำผมที่ก�ำลังผ่อนคลำยเกือบเคลิ้มหลับต้อง

สะดุง้และจกุกบัขนำดท่อนเอน็ทีแ่ทรกช่องว่ำงเข้ำมำได้ มนัคบัแน่น

จนแทบจะฉีกขำด

“ไอ้คิง!”

“หึๆ”

มันยิ้มแล้วหัวเรำะก่อนจะบีบคลึงสะโพกผมอย่ำงมันเข้ียว

แล้วยกขึ้นคร่อมตักมันพร้อมกับเด้งสวนแรงๆ จนผมแทบคลั่ง

“อื้อออ!”

ผมบิดส่ำยตัวไปมำด้วยควำมเสียวซ่ำนที่กลับมำครอบครอง

ตัวเองอีกครั้ง

“สะ...เสียววว”

พรึ่บ!

คิงยกตัวผมขึ้นคร่อมทับเขำแล้วยกผมขึ้นลงพร้อมกับเด้ง

สะโพกสวนเข้ำมำจนผมแทบตำเหลือก เบำๆ หน่อยโว้ยยย!!! กูจะ
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ขำดใจตำยแล้วคิ้งงงงงง!

“อ๊ะ พะ...พอ อ๊ะ! พอก๊อนนน”

ผมพูดแทบไม่เป็นค�ำเพรำะเสียงสั่นจำกจังหวะของไอ้คนบ้ำ

พลัง ถ้ำขืนต่ออีกสักยกผมต้องตำยแน่...คืนนี้เสร็จไปสำมครั้งแล้ว

นะครับคุณ! ไม่รู้ว่ำไอ้คิงมันไปโด๊ปอะไรมำ ผมคำดว่ำพรุ่งนี้ผมคง

ต้องลำงำนซะแล้ว ไม่ลำก็ท�ำงำนไม่ไหวอยู่ดีละสภำพนี้

“อืมมม”

คนหล่อท�ำหน้ำเคร่งด้วยควำมเสยีวแล้วครำงในล�ำคอบ่งบอก

ว่ำเขำเองก็ก�ำลังได้ที่แล้วเหมือนกัน

“อ๊ำำำ สะ...เสียววว!”

คิงยกสะโพกผมให้ลอยแล้วเด้งสะโพกสวนมำไม่ย้ังจนผม

กระตุกรับรัวอย่ำงกลั้นไม่ได้เพรำะควำมเสียว...อีกสักพักผมก็อำจ

จะเสร็จอีกรอบ...น�้ำจะหมดตัวแล้วโว้ยยย

พรึ่บ!

คิงดันผมให้ลงไปนอนคว�่ำรำบกับพื้นก่อนที่เขำจะตำมมำ 

สอดประสำนเข้ำออกแรงๆ จนผมจิกผ้ำปูที่นอนแน่น

พั่บ! พั่บ! พั่บ! พั่บ!

“อื้อออ!!!”

ผมท้ังกดัทัง้รัง้ผ้ำปูทีน่อนเมือ่คนด้ำนบนขยับสะโพกรวัๆ และ

ขบกัดลงบนไหล่ผมเพื่อระบำยอำรมณ์เสียวของตัวเอง ผมเองก็ทั้ง

เจ็บและเสียวจนแทบระเบิดตำยตรงนี้แล้ว

“คิ...คิง!”

“อื้อ! พร้อมกันนะ”

ผมพยักหน้ำรัวเพื่อส่งสัญญำณว่ำผมเองก็แทบจะทนไม่ไหว

แล้ว ผมก�ำลังจะแตกสลำยแล้ว
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พรึ่บ!

คิงกอดผมแล้วพลิกเรำทั้งคู่ให้นอนตะแคงข้ำงโดยท่ีเขำก็ยัง

คงขยับสะโพกเข้ำออกถี่ๆ พร้อมกับกอบกุมรูดรั้งท่อนเอ็นของผม

ด้วยควำมเร็วพอๆ กัน

“อ๊ะ! อ๊ำำำ!”

“ซี้ดดด อ๊ำำำ!”

เสียงทุ้มครำงใกล้ใบหูของผมขณะท่ีควำมร้อนชื้นเหลวพุ่ง

ฉำบท่ัวช่องทำงด้ำนหลังจนเยิ้มไหลออกมำ ด้ำนหน้ำเองก็เปรอะ

เปื้อนไปด้วยครำบรักของเรำเช่นเดียวกัน หมดแรงแล้วเนี่ย!

“ควีน...”

“...”

คิงเรียกชื่อผมใกล้หู ซึ่งผมก็ไม่มีแม้แต่แรงจะตอบรับ ผมใกล้

จะเข้ำสู่นิทรำแล้วละครับ เพลียเหลือเกิน

“ควีนครับ”

“อื้อ”

ตอบรับในล�ำคอขณะที่ตำก�ำลังจะปิดเต็มที ขอพักผ่อนก่อน

นะคิง กูไม่ไหวแล้ว

“...ใช้ชีวิตด้วยกันมั้ย”

“ฮะ!?”

ตำทีก่�ำลงัจะปิดอยูร่อมร่อกลบัเบกิกว้ำงขึน้จนผมหำยง่วงเลย

ครับ! เมื่อกี้ไอ้หื่นนี่ว่ำอะไรนะ! อะไรชีวิตๆ นะ

“เรำแต่งงำนกันมั้ย...ใช้ชีวิตร่วมกันได้มั้ย”

“...”

ผมพลิกตัวหันมองหน้ำคนรักชัดๆ แล้วจ้องอยู่อย่ำงน้ันสัก

พัก หำกว่ำคิงกลับดูเหมือนว่ำจริงจังซะจนผมใจสั่น...และก็เขินขึ้น
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มำทันที!

“...”

“...”

“...”

“อุ๊ปส์!!! ฮ่ำๆๆ ฮ่ำๆๆ!”

ผมหัวเรำะลั่นออกมำอย่ำงบ้ำคลั่งจนไอ้คิงคิ้วขมวดและลุก

ขึ้นนั่งทันที ท�ำให้ผมต้องลุกขึ้นนั่งตำมอย่ำงเสียมิได้

“หัวเรำะอะไร มีอะไรน่ำข�ำ”

“เปล่ำำำ แต่ทีม่งึขอกแูต่งงำนเนีย่ เพรำะตอนเยน็กชูมไอ้น้อง

ลูกเจ้ำของเครื่องเพชรนั่นใช่มั้ย”

วันนี้ผมกับคิงไปออกงำนเดินแบบเครื่องเพชรของคุณหญิง

กัลยำมำน่ะสิครับ งำนจัดที่ห้ำงทั้งยิ่งใหญ่และอลังกำร จนตอน

สดุท้ำยมกีำรเซอร์ไพรส์ขอแต่งงำน ซึง่ผมกแ็ค่เผลอพูดบอกไอ้คงิไป

แค่นั้นแหละว่ำ ‘เชี่ยยย!!! โรแมนติกสัสๆ อยำกแต่งงำนเลยเนี่ย!’ 

แต่ก็ไม่คิดว่ำไอ้คนคิดมำกอย่ำงคิงจะคิดว่ำผมอยำกให้มันมำขอ

หรอกนะ

“ควีน...กูขอมึงจริงๆ นะ กูแค่คิดว่ำมันถึงเวลำแล้วที่จะพูด 

ไม่ได้เกี่ยวกับใครทั้งนั้น”

“...”

ผมนิ่งเงียบ ควำมคิดวุ่นวำยตีกันในหัวเต็มไปหมด ตอนนี้

สมองผมมันขมุกขมัวจนเบลอไปหมดแล้ว

“ควีน”

“กไูปอำบน�ำ้นะ...ตอนนีก้ยูงัคดิอะไรไม่ออก อย่ำเพิง่ถำมเลย

นะ”

“...”
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ผมขยบัตวัก้ำวลงมำจำกเตยีงแล้วเดนิเข้ำห้องน�ำ้ไปอย่ำงลมื

ควำมเจ็บปวดที่ช่วงล่ำง ตอนนี้ผมทั้งอึ้ง มึน งง และหนักหัว ทุก

อย่ำง ทุกควำมคิดมันบินวนในหัวเต็มไปหมด

ผมรักไอ้คิง

รักมำกๆ ด้วย

แต่เรำก็ไม่ได้จะแต่งงำนกับทุกคนท่ีเรำรักได้น่ีครับ...กำรจะ

แต่งงำนมันมีอะไรที่มำกกว่ำแค่ค�ำว่ำรักกัน

ตอนนีผ้มควรจะตอบค�ำถำมตวัเองมำกกว่ำว่ำผมอยำกจะใช้

ชีวิตอยู่กับคนที่ผมรักคนนี้ม้ัย และผมจะยอมรับผลที่ก�ำลังจะตำม

มำได้รเึปล่ำ ทัง้หน้ำตำทำงสงัคม หน้ำทีก่ำรงำน และครอบครวัของ

เรำทัง้คู.่..อย่ำว่ำแต่หม่อมยำยของคงิทีต้่องได้รบัผลกระทบจนเสือ่ม

เสียเกียรติเลย คุณพ่อคุณแม่ของผมเองก็อำจได้รับผลกระทบตำม

ไปด้วยเช่นกัน

...กำรแต่งงำนของเรำต้องไม่ใช่แค่เร่ืองของคนสองคนแน่ๆ...

เรำจะท�ำยังไงกันดีล่ะคิง

…

..

.

“คิง...จะให้กูพูดอีกกี่รอบว่ำวันนี้กูอยู่เวร ค่อยไปทำนข้ำว 

ด้วยกันวันอื่นได้มั้ย”

“...”

ผมหันมองคนด้ือข้ำงกำยที่ตอนนี้มันดื้อได้ใจจริงๆ เลยละ

ครบั!!! ไอ้คณุท่ำนเล่นลกัพำตวัผมออกจำกโรงพยำบำลขณะพกัผ่อน

เพื่ออยู่เวรต่อ ถึงแม้ว่ำจะเป็นเวรศัลยกรรมฉุกเฉินท่ีอำจจะมีเคส

หรือไม่มีเคสผ่ำตัดฉุกเฉินก็ตำม แต่ไม่ได้หมำยควำมว่ำผมจะออก
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ไปเทีย่วเล่นนอกโรงพยำบำลได้นีค่รบั ยงัไงผมก็ควรจะสแตนด์บำย

รอที่โรงพยำบำล

“คิง...”

“...”

วนันีม้นัดือ้มำกครบั ตัง้แต่เมือ่คนืทีผ่มเปิดประตหู้องน�ำ้ออก

มำก็พบว่ำมันยืนรออยู่หน้ำห้องน�้ำ ท�ำให้ผมต้องยอมพูดถึงควำม

กงัวลใจเร่ืองครอบครวัของทัง้สองฝ่ำย ซึง่คงิเองก็ดเูหมอืนจะเข้ำใจ

ผมและไม่เร่งรดัอะไร เพรำะผมกไ็ม่ได้ปฏเิสธ เพียงแค่ผมยังไม่ได้ให้

ค�ำตอบ

แต่ดูมันตอนนี้สิครับ ดื้อด้ำนจนผมเองก็ชักจะโมโหมันบ้ำง

แล้วเหมือนกัน

“คิง!”

“ครับ”

“จะกลับโรงพยำบำล”

“ไม่ครับ”

“คิง!!!”

ผมตะโกนอย่ำงเดอืดดำล หำกว่ำคนข้ำงกำยก็ยังคงไม่สะทก

สะท้ำนใดๆ นี่ผมแทบจะเดือดจนระเบิดแล้วนะ!!! ท�ำไมกลำยเป็น

คนไม่มีเหตุผลได้ขนำดนี้เนี่ย!!!???

“ถึงแล้ว”

“...”

ผมยังคงนั่งมึนตึงอยู่กับที่ ไม่ขยับเขยื้อนใดๆ ในเมื่อมันไม่

อธิบำย ผมก็จะไม่พูดไม่ตอบสนองอะไรทั้งนั้น

ฟึ่บ!

“ลงมำ”
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ไอ้คนเผด็จกำรมันเปิดประตูรถแล้วเรียกร้องให้ผมลงจำกรถ 

เหอะ!!! กูจะดื้อบ้ำงโว้ยยย!!!

“...”

“ควีน...”

“...”

“พูดดีๆ ไม่ได้ใช่มั้ยครับ”

ผมละเกลียดกำรพูดเพรำะๆ ของมันจริงๆ มันท�ำให้ผมรู้สึก

เขินและประหล...

พรึ่บ!

“เหวอออ!”

ควำมคดิผมสะดดุเมือ่จู่ๆ  ตวักเ็บำโหวงเท้ำไม่แตะพ้ืน ไอ้คณุ

แฟนมันยกตัวผมอุ้มพำดบ่ำแล้วใช้เท้ำปิดประตูรถก่อนจะเดินเข้ำ

ร้ำนอำหำรไป

“คิ้งงง ปล่อยยย!”

ปุ! ปุ!

มันไม่ตอบอะไรแถมยังตบตูดผมปุๆ ให้เลิกดิ้นอีกด้วย! ให้

ตำยเถอะคิง!!! กูอำยโว้ยยย!!!

ฟึ่บ!

“ไอ้คิง!!! มึงเล่นเหี้...”

ผมหยุดค�ำพูดลงทันทีเมื่อสบตำกับหม่อมยำยของคนเป็น

แฟนที่มองมำยังผมแล้วอมยิ้มน้อยๆ 

“จะพูดอะไรเหรอที่รัก”

ไอ้คงิว่ำพลำงยกัคิว้มองผมอย่ำงผูม้ชียั และพอผมจะต่อปำก

ต่อค�ำกบัมนัอกีครัง้กส็บตำกบัคนเป็นนำยพลและคณุหญงิท่ีผมรูจั้ก

ดีมำทั้งชีวิต
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“คุณพ่อ! คุณแม่!”

อะไรกนัเนีย่! ท�ำไมทกุคนถงึมำรวมกนัตรงน้ีได้ล่ะ!? ไอ้คงิคดิ

จะท�ำอะไรกันแน่!?

“เสียงดังท�ำไม”

ผมหบุปำกฉบัเมือ่ท่ำนนำยพลกล่ำวเตอืนเสยีงต�ำ่ ตอนนีผ้ม

มึนงงเหมือนปลำเมำน�้ำไปแล้วครับ เกิดอะไรขึ้นกันเนี่ย!

“มำได้ยังไงครับ”

“ลุงโชติขับมำ”

ผมกะพริบตำปริบๆ มองคนเป็นบิดำ

พ่ออออออ!!! รู้แล้วคร้ำบบบ!!!

“เอำเถอะๆ ในเมือ่มำกนัครบแล้ว ฉนักข็อเข้ำเรือ่งเลยละกนั”

ผมหยุดคิดและหยุดพูดเพื่อฟังในสิ่งที่หม่อมยำยก�ำลังจะ

กล่ำว ผมเองก็อยำกรู้ว่ำเหตุกำรณ์ที่ผมก�ำลังจะเผชิญมันคืออะไร

“...เจ้ำคิงกับหนูควีนก็รู้จักมักจี่กันมำนำนนมแล้ว...และดิฉัน

คิดว่ำทุกคนก็คงจะรู้ๆ กันอยู่แล้วว่ำเจ้ำคิงแอบชอบพอหนูควีนมำ

หลำยปี...”

“...”

ผมหนัมองหม่อมยำย มองคณุพ่อคณุแม่ และมองคนนัง่ข้ำง

กำยที่หันมองผมด้วยสำยตำจริงจัง คิงกุมมือผมแน่นอย่ำงให้ก�ำลัง

ใจ...นี่ใช่มั้ยที่เรียกว่ำกำรสู่ขอ...ผมก�ำลังถูกสู่ขอ?

“คุณพ่อกับคุณแม่ของหนูควีนจะคิดเห็นอย่ำงไร ถ้ำดิฉัน

อยำกจะสู่ขอบุตรชำยของทั้งสองคนให้กับหลำนชำยของดิฉัน”

“...”

ทกุคนเงยีบไป ผมมองหน้ำคณุพ่อและคณุแม่สลับกัน คณุแม่

เองก็มองหน้ำผมเหมือนก�ำลังใช้ควำมคิด
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“ตั้งแต่เล็กจนโต ผมเล้ียงดูลูกชำยของผมด้วยตัวเองมำโดย

ตลอด ผมมอบทั้งควำมรักและกำรอบรมสั่งสอนให้มำกที่สุดเท่ำที่

พ่อคนนึงจะมอบให้ลูกได้...”

“...”

“...ผมไม่เคยคำดคิดว่ำผมจะต้องเสียลูกชำยไปให้แก่ตระกูล

ใดไม่ว่ำจะยิ่งใหญ่เพียงไหน...”

“...”

เผำะ

น�ำ้ตำผมร่วงลงบนตกั...ถ้ำพ่อของผมปฏเิสธกำรแต่งงำนครัง้

นี ้ผมจะท�ำยงัไง...ผมไม่อยำกเลกิกบัคงิ...แต่ก็ยังลงัเลถ้ำจะแต่งงำน 

ผมคดิวุน่วำยจนปวดหวัไปหมด มเีพยีงน�ำ้ตำท่ีผมจะระบำยออกมำ

ได้

“แต่หำกว่ำเป็นควำมต้องกำรของลูกชำย ผมและคณุหญงิเอง

ก็ไม่เคยคิดจะห้ำมใดๆ...ไม่ว่ำเขำจะตัดสินใจอย่ำงไร ยังไงเขำก็คือ

ลูกชำยของผมอยู่ดี...ผมคงต้องเคำรพกำรตัดสินใจของแมคควีน”

แล้วทุกคนก็หันมำมองหน้ำผมเหมือนต้องกำรค�ำตอบ

ผมรู้สกึกลวัและกงัวล ทกุอย่ำงมนับบีคัน้จนผมเครยีดเกรง็ไป

ทั้งตัว

“ผม...ผมอยำกขอเวลำเรำทั้งคู่...”

“...”

“คิง...กูขอเวลำก่อนได้มั้ย”

แล้วผมกต็ดัสนิใจพดูออกไปแบบนัน้ นีผ่มกลำยเป็นคนไม่เดด็

ขำดไปตัง้แต่ตอนไหน...คณุคงจะเข้ำใจได้ว่ำเรือ่งใหญ่ในชวีติของคน

สักคนโดยเฉพำะเรื่องกำรเลือกคู่ชีวิต มันไม่ใช่อะไรที่จะตัดสินใจได้

อย่ำงง่ำยดำยเลย แล้วใครจะกำรันตีได้ว่ำควำมรักของเรำจะคงอยู่
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แบบนี้ไปตลอดกำล

“...”

“...”

“กูรอมึงมำนำน...รอต่ออีกสักหน่อยก็ไม่เป็นไรมั้ง?”

ผมน�้ำตำร่วงกับค�ำพูดและรอยยิ้มของคนรักจนเขำต้องคว้ำ

ตัวผมไปกอดปลอบ

“ฮึก!”

“ไม่ร้องๆ...แค่อย่ำให้กูรอนำนเกินไปนักก็พอ”

“ขอบคุณ...ขอบคุณนะคิง”

อ้อมกอดของเขำในตอนนี้ มันอบอุ่นและเป็นที่ยึดเหนี่ยว

จิตใจของผมได้อย่ำงดี

ขอบคุณจริงๆ
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[ควีนมำรึยัง]

ผมในชุดผ่ำตัดสเตอไรล์เต็มยศในมือถือจ้ีไฟฟ้ำและตัวดูด

ซัคชั่นหันมองโทรศัพท์ในมือพี่พยำบำลท่ีเปิดสปีคเกอร์โฟนอย่ำง

เอือมๆ รอบที่สิบสองที่ไอ้คิงโทร.มำจิกผมให้ไปงำนประมูล

ภำพยนตร์ที่จะได้ร่วมลงทุนกับ The Oz Entertainment เป็นงำน 

กำล่ำยิง่ใหญ่ในโรงภำพยนตร์ระดบัไฮคลำสของประเทศเลยละครบั

“กูเพิ่งบอกมึงไปเมื่อสิบนำทีที่แล้วไง...กูผ่ำไส้เลื่อนอยู่!”

[...]

คิกๆ 

เสียงหัวเรำะคกิคกัอย่ำงเอน็ดจูำกพี่ๆ  พยำบำลท�ำเอำผมต้อง

ปรบัอำรมณ์ฉุนเฉียวของตัวเองลงแล้วรบีพูดตดับทคนโทร.จิกทนัที

“เดี๋ยวจะรีบไปโอเคมั้ย ใกล้เสร็จแล้ว”

[อืม...]

เสียงปลำยสำยดูหงอยจนผมใจสั่น หลังจำกที่ผมขอเวลำ
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ตัดสินใจจำกคุณรำเชนทร์ก็ผ่ำนมำแล้วเกือบๆ สองอำทิตย์ ซึ่งทุก

อย่ำงกด็จูะเป็นปกติ ผมกลับมำท�ำงำนหนกัเหมอืนเดมิ คงิก็เช่นกัน 

เพรำะบริษัทคู่แข่งก็ลอบแกล้งและป่วนกองถ่ำยบ้ำงละ สืบข้อมูล

ครเีอทฟีบ้ำงละ ไอ้คณุคงิเลยต้องลงไปดหูน้ำงำนด้วยตวัเอง...ท�ำให้

ช่วงนี้เรำได้เจอกันน้อยลง พวกเพื่อนๆ แก๊งด�ำไม่ห่ำงเหินก็เลยไม่

ค่อยได้มีโอกำสอยู่พร้อมหน้ำกันสักเท่ำไหร่ แบบนี้แหละครับ อำยุ

มำกขึ้นชีวิตก็มีหลำยมิติมำกขึ้น พวกเรำต่ำงมีหน้ำที่ที่ต้องท�ำ...มัน

คือกำรเติบโตเป็นผู้ใหญ่

“คิง...”

[หืม?]

“...”

[...]

“กูรักมึงนะ...วันนี้สู้ๆ”

[รกัควนีเหมือนกนันะครบั ขอบคณุนะ...แต่อยำกให้มำจรงิๆ 

นะ]

“รู้แล้ว เดี๋ยวรีบไปแล้วเนี่ยโอเคมั้ย”

[ขับรถดีๆ ]

กรี๊ดดดดดด

เสียงกรีดร้องจำกพี่พยำบำลท�ำเอำผมรู้สึกหน้ำร้อนจนท�ำ

อะไรแทบไม่ถูก ไม่เคยชินได้สักที!

“เออๆ บำย”

ผมรีบพยักหน้ำให้พี่พยำบำลที่ถือมือถือไว้ใกล้หูผมเพื่อกด

วำงสำยให้ก่อนที่ผมจะเขินตัวแตกไปมำกกว่ำนี้

ติ๊ด!

“ขอบคุณนะครับ”
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ผมหันไปขอบคุณพี่พยำบำลที่ถือมือถือให้ผม เธอเองก็ย้ิม

ล้อๆ กรุ้มกริ่มจนผมเขินหนักกว่ำเดิม

“น่ำรักจังเลยนะคะหมอแมคกับคุณคิงเนี่ย”

“ใช่ๆๆ ไม่เสียแรงที่พี่เชียร์มำตั้งแต่ครั้งก่อนนู้นนน!”

ผมก้มหน้ำงุดไม่ตอบโต้ใดๆ รีบลงมือผ่ำตัดต่อไปทันที

“ตอนเห็นให้สัมภำษณ์ในข่ำวเรื่องภำพหลุดนี่พี่รู้เลยว่ำยังไง

พวกน้องก็ต้องเป็นแฟนกันแน่ๆ โกหกพวกพี่ไม่ได้หรอกค่ะ”

“เห็นเขำลือกันว่ำแอบชอบกันมำตั้งแต่สมัยเรียนแล้ว จริงรึ

เปล่ำคะ”

ผมว่ำคนลือก็คงจะพวกพี่นั่นละคร้ำบบบ ตอนนี้ผมรีบลงมือ

เย็บปิดผนังหน้ำท้องแล้วละครับ แผลเล็กแบบนี้เย็บไม่กี่เข็มก็เสร็จ

แล้ว

“แล้วจะแต่งงำนกันเมื่อไหร่คะเนี่ย”

ฉึก!

ผมรีบถอนเข็มออกทันทีที่เผลอลงน�้ำหนักมือจนลึกเกินไป 

ใครใช้ให้พี่มำถำมผมเรื่องแต่งงำนกันเนี่ย! ผมไม่รู้โว้ยครับบบ!

“สมัยนี้แต่งงำนกันได้เป็นเรื่องปกตินะหมอแมค พ่ีเห็นข่ำว

หมอโรงพยำบำลรัฐที่เป็นอำจำรย์แพทย์ดังๆ คนนั้นน่ะ...หมอ 

ผ่ำตัดเนี่ยแหละ...ชื่ออะไรน้ำ~”

“หมอภีมๆ”

“เอ้อ! ใช่ๆ หมอภมีภทัร คนนัน้เค้ำกแ็ต่งงำนกบัเจ้ำของบรษิทั

ค้ำอำวุธระดับโลกเลยนะคะ!...เห็นมั้ยล่ะว่ำไม่แปลกเลย!”

จริงเหรอครับ มันง่ำยและปกติขนำดน้ันเลยเหรอเรื่อง

แต่งงำน

“ฮ่ำๆ...รอให้คุณรำเชนทร์มำขอก่อนละกันนะครับ ผมค่อย
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ตอบตกลงดีมั้ย”

ผมพูดยิ้มๆ ให้พี่พยำบำลได้จินตนำกำรจนฟินกันไป ตอนนี้

แค่ตัดเศษไหมที่เหลือยำวออกมำก็เป็นอันเสร็จหน้ำที่ผมและหลีก

ให้พี่พยำบำลใช้ก๊อซปิดแผลต่อไป

ขอแต่งงำน?

อืม...ถ้ำมันขอผมอีกครั้ง...ผมควรจะให้ค�ำตอบมันได้รึยังนะ

…

..

.

@โรงภำพยนตร์

เสียงผู้คนจอแจกนัไปหมด คงิบอกผมว่ำถ้ำมำถงึแล้วให้รบีไป

นั่งข้ำงมันแถวหน้ำเวทีฝั่งบริษัท The Crown Entertainment and 

Media ซึง่ตอนนีผ้มเองกอ็ยูใ่นชดุสทูสดี�ำเข้ำรปูพอดตีวัทีค่งิจดัแขวน

ไว้ในรถให้ผมหยิบเปล่ียนได้ง่ำยๆ ทรงผมก็พยำยำมเซ็ทอย่ำงดี...

โดยกำรใช้น�้ำลูบๆ ผม ฮ่ำๆๆ ฮ่ำๆๆ ก็คนเพิ่งออกจำกห้องผ่ำตัด

มำรีบๆ ก็ได้แค่นี้แหละว้ำไอ้คิง!

กึก!

ผมหยุดฝีเท้ำและควำมคิดเพลินๆ เพื่อหันมองสุภำพบุรุษ

และสภุำพสตรแีสนสง่ำทีเ่ดนิเคยีงข้ำงกนัมำก่อนท่ีผมจะรบีสำวเท้ำ

ก้ำวไปหำไวๆ 

“คุณพ่อ! คุณแม่!”

ผมงนุงงว่ำท่ำนทัง้สองมำได้อย่ำงไรในเมือ่งำนวนัน้ีดูจะไม่ได้

ใกล้เคียงกับงำนของพวกท่ำนเลย

“ท�ำไมมำยืนอยู่ตรงนี้ ยังไม่เข้ำงำนอีกเหรอลูก”

“มำกันได้ยังไงล่ะครับเนี่ย”
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ผมชิงถำมก่อนอย่ำงจริงจัง นี่ผมชักจะรู้สึกแปลกๆ แล้วนะ 

เกิดอะไรขึ้น

“คุณหญิงเข้ำงำนไปพร้อมกับเพื่อนคุณหญิงคนอื่นๆ เถอะ 

เดี๋ยวผมตำมไป”

ท่ำนนำยพลกล่ำวพร้อมกบัพยกัหน้ำให้คณุหญงิมณี ซึง่ท่ำน

เองก็ยิ้มรับก่อนจะเดินเข้ำงำนไปพร้อมกับเพื่อนๆ ของท่ำน

“อะไรกันครับคุณพ่อ”

“ไปยืนคุยตรงระเบียงเถอะ”

…

..

. 

“พอเห็นแกวันนี้ก็รู้สึกได้เลยว่ำแกโตแล้วจริงๆ...พ่อภูมิใจใน

ตัวแกนะแมคควีน...”

คนเป็นบิดำว่ำพลำงหันมำส่งยิ้มให้ผม เป็นรอยย้ิมท่ีภำค

ภูมใิจซะจนผมน�ำ้ตำคลอ...คนเป็นลกูจะหวงัอะไรนอกจำกได้เหน็ว่ำ

พ่อแม่ภูมิใจในตัวเขำแค่ไหน ซึ่งสำยตำของคุณพ่อก็ได้บรรยำยทุก

อย่ำงหมดแล้ว

“คุณพ่อ...”

“แกจะเป็นเจ้ำสำวกลัวฝนรึยังไง ท�ำเป็นกลัวกำรแต่งงำนไป

ได้”

ผมนิง่เงยีบแล้วก้มหน้ำลงมองรถรำท่ีแล่นอยู่เบ้ืองล่ำง...กลวั

กำรแต่งงำน...นั่นสิ ผมกลัว กลัวเพรำะผมไม่รู้เลยว่ำในอนำคตผม

จะต้องพบเจอกับอะไร มันอำจจะไม่เหมือนสิ่งที่เรำคำดหวังไว้ก็ได้

“ผมแค่กลัว...ผมไม่รู้อนำคต”

“ฮ่ำๆ งั้นแกคิดว่ำกำรที่ฉันตัดสินใจขอคุณหญิงแต่งงำน ฉัน
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ไม่กลัวและกังวลรึยังไง”

“เห?”

ผมเอียงคอมองท่ำนนำยพลที่ยิ้มให้อย่ำงเขินๆ เมื่อพูดถึง

ภรรยำคนสวย...คุณพ่อดูมีควำมสุขจัง ผมจะเป็นแบบน้ันมั้ยตอน

พูดถึงคิง

“แกไม่รู้รึไงล่ะว่ำตำกับยำยแกน่ะโหดแค่ไหน! แม่แกอีก กว่ำ

จะรับค�ำขอแต่งงำนของฉันก็เล่นให้รอไปเกือบปี...แม่ลูกน่ีเหมือน

กันจริงๆ”

“ฮ่ำๆๆ”

ผมหัวเรำะข�ำท่ำทำงกระเง้ำกระงอดของบิดำ นำนๆ ทีท่ำน

นำยพลจะบ่นให้ฟัง

“แมคควนี...ผูช้ำยคนนงึทีจ่ะขอผูห้ญงิสกัคนแต่งงำน มนัไม่ใช่

แค่อยำกแต่งนะ...เขำต้องรวบรวมควำมกล้ำ แบกรับควำมกังวลไป

ขอคนที่เขำรักจนอยำกใช้ชีวิตด้วยมำแต่งงำนกัน...”

“...”

“...แล้วแกคิดว่ำผู้ชำยคนนึงที่ขอผู้ชำยอีกคนแต่งงำน...ต้อง

คิดหนักขนำดไหน เขำต้องแบกรับควำมกังวลมำกกว่ำปกติขนำด

ไหน...มันยำกมำกนะแมคควีน”

นั่นสิ...ไอ้คิงจะรู้สึกยังไงบ้ำงนะ ท�ำไมผมไม่คิดบ้ำงล่ะ ไอ้คิง

ต้องแบกรับหน้ำตำบริษัท ภำพลักษณ์ และอะไรอีกหลำยๆ อย่ำง

เพือ่มำลองเสีย่งกบัผม...แล้วผมกป็ล่อยให้มนัรอ ยนืแบกควำมกงัวล

นั้นไป...ผมก�ำลังท�ำอะไรเนี่ย

“แกโตแล้วแมคควีน ท�ำอะไรที่แกอยำกท�ำเถอะ...และพ่อจะ

บอกอะไรไว้อย่ำงนะ...”

“ครับ?”
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“แกไม่จ�ำเป็นต้องกลัวอนำคตหรอก เพรำะควำมสนุกของ

มนั...คอืกำรทีแ่กไม่รูว่้ำอะไรจะเกดิขึน้ แกไม่รูว่้ำแกจะต้องรบัมอืกับ

อะไร...แต่อย่ำงน้อยแกก็ได้รู้ว่ำใครคือคนที่จะอยู่ในอนำคตคอย

จัดกำรปัญหำร่วมกันกับแก”

เผำะ

น�้ำตำของผมรินไหลลงอย่ำงห้ำมไม่ได้ มันตื้นตันและซำบซึ้ง

จนผมบรรยำยไม่ถูก เหมือนคุณพ่อมำปลดล็อกควำมคิดบำงอย่ำง

ให้ผม ท�ำให้ผมไม่รู้สึกอึดอัดอีกต่อไป

หมับ!

ควำมอบอุน่และควำมรกัแผ่กระจำยจำกผูช้ำยตวัสูงใหญ่ตรง

หน้ำ อ้อมกอดของคนเป็นพ่อนัน้อบอุน่เสมอ...เขำคอืผูช้ำยท่ีผมรกั

มำกที่สุดในชีวิต เขำคือบุคคลที่ไม่มีใครทดแทนได้...เขำคือพ่อของ

ผมเอง

“...เรือ่งในอนำคตทีฉ่นัเคยกงัวลก่อนแต่งงำนก็คอื ฉันจะเป็น

พ่อที่ดีได้มั้ย ลูกๆ ของฉันจะรักฉันมั้ย...”

“ฮึก! รักครับ ผมรักคุณพ่อนะครับ”

“ฮ่ำๆ แกรู้มั้ยว่ำตอนยัยครีมพี่แกเกิด ฉันต้องไว้หนวดเครำ

ยำวน่ำกลัวขนำดไหน! จนตอนแกเกิดตำมมำ ฉันก็คิดว่ำคงไม่ต้อง

ไว้หนวดแล้วเพรำะฉันมีลูกชำยไว้ปกป้องลูกสำวแล้ว...”

“...”

“แต่ฉันว่ำฉันพลำดไป...ลูกชำยฉันดันถูกลูกชำยบ้ำนอื่นโฉบ

ไปซะงั้น ฮ่ำๆๆ! รู้อย่ำงนี้ฉันไว้หนวดต่อไปซะก็ดีหรอก อย่ำงน้อย

ก็กันคนมำจีบลูกชำย”

ผมหวัเรำะขบขนักบัมกุของคณุพ่อ ซึง่ท่ำนกใ็ช้มอืหนำๆ ปำด

เช็ดครำบน�้ำตำให้ผม
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“ปะ เข้ำไปในงำนได้แล้ว วันนี้ต้องให้ก�ำลังใจเจ้ำคิงซะหน่อย 

งำนจัดใหญ่ซะขนำดนี้ถ้ำแกร้องไห้ขี้แยจนตำปูดตำแดงให้อำย 

ชำวบ้ำนละก็อย่ำหำว่ำฉันไม่เตือนนะ”

ผมรีบเช็ดครำบน�้ำตำทิ้งเลยครับ! เดี๋ยวหล่อน้อยกว่ำท่ำน 

นำยพลละก็แย่เลย!

…

..

.

ภำพยนตร์สั้นของแต่ละบริษัทก�ำลังฉำยต่อเนื่องกัน คนข้ำง

กำยผมก็ดูเกร็งตำมไปด้วยจนผมต้องบีบมือให้ก�ำลังใจ มันคงจะ

เครียดมำกพอดู

“คิง วันนี้ทำนอะไรมำรึยัง”

ผมหนัไปถำมคนรกัทีม่โีรคกระเพำะเป็นโรคประจ�ำตวั ถ้ำมนั

เครียดมำกขนำดนีแ้ละยงัไม่ได้ทำนข้ำว ผมคำดว่ำควำมเครยีดของ

มันคงจะท�ำให้กรดในกระเพำะอำหำรย่อยล�ำไส้ตัวเองไปจนหมด

แล้วแน่ๆ

“ทำนข้ำวต้มที่ห้องไปตอนเช้ำไง”

ข้ำวต้ม...มันหมำยถึงไอ้อำหำรแช่แข็งท่ีผมอุ่นไมโครเวฟให้

มันตอนเช้ำนั่นน่ะเหรอ เช้ำนี่หมำยถึงหกโมงเช้ำก่อนมันออกไป

ท�ำงำนอะนะ!? แล้วนี่สองทุ่มแล้วเนี่ยนะ!?!?!?

“คิง!”

คนในบรเิวณใกล้ๆ หันมำมองเมือ่ผมแผดเสยีงเรยีกชือ่คนรกั

ดังมำกไปหน่อย

“ชู่ว! เบำๆ สิ”

“ปวดท้องมัย้ หำอะไรทำนก่อนมัย้ หรอืให้เลขำหำยำมำให้?”
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คิงบีบมือตอบผมแน่นพลำงส่ำยหน้ำไปมำปฏิเสธแล้วยิ้มให้

บำงๆ 

“ไม่เป็นไร...เดี๋ยวก็จะไม่เครียดแล้ว”

“ท�ำไม มงึจะตำยแล้วไปสบำยจนไม่ต้องมำทรมำนแล้วใช่มัย้”

ผมปำกไวพูดประชดมันไปตำมอำรมณ์ที่เริ่มจะโมโหคนดื้อ

บ้ำงแล้ว ท�ำไมไม่สนใจตัวเองแบบนี้ล่ะ! ไอ้โง่คิงงง!!!

“ปำกมึงนี่น้ำำำ...ถ้ำกูตำยมึงก็เป็นหม้ำยเลยนะ หม้ำย

ขันหมำกอีกต่ำงหำก!”

ยังครับ เรำยังไม่หยุดเถียงกัน...ก็มันไม่ยอมผมก่อนอะ!!! ผม

มันก็เถียงไปได้เรื่อยๆ นี่นำ

“เออ! หม้ำยก็หม้ำยดิวะ! แล้วไหนขันหมำกมึงอะ กูไม่เห็นมี

เลย มึงนั่นแหละดีแต่ปำก!”

“เหอะ! แล้วใครใช้ให้มึงไม่ตอบตกลงกูล่ะ กูไม่ขอแล้วโว้ย!”

ผมหันขวับมองหน้ำไอ้คุณรำเชนทร์ทันที หน็อยยย!!! จะไม่

ขอผมงั้นเหรอ! มึงแม่งงง!!! ขึ้นเลยเนี่ย ขึ้นเลยยย!!! โมโหหหห!!!

“มึงจะไม่ขอกูงั้นเหรอ! เออ!!! แล้วแต่มึงเลย! กูไม่อยำกแต่ง

สักนิด!!!”

ผมก็ไม่รู้หรอกว่ำจำกเรื่องไม่แดกข้ำวกลำยมำเป็นเรื่องไม่

แต่งงำนได้ยงัไง แต่ทีแ่น่ๆ คอืเสยีงของพวกเรำมนัดงัขึน้จนไอ้โฟร์ท

และผู้พันเต้นต้องสลับที่จับพวกเรำแยกกัน...และในขณะน้ันเองท่ี

ผมเพิ่งรู้ตัวว่ำต่อให้เรำจะทะเลำะกันยังไง...พวกเรำก็ไม่ยอมปล่อย

มือออกจำกกันเลย

“มึงคิดว่ำตัวเองอำยุสิบห้ำกันอยู่รึไง”

ไอ้โฟร์ทกระซิบถำมผมเอือมๆ ขณะที่แยกผมมำนั่งสลับที่

แทน
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“มันกวนตีนกูก่อนนะ”

“เฮ้อ!”

ไอ้โฟร์ทไม่พูดอะไรและปล่อยให้ผมสงบสติอำรมณ์แล้วดู

ภำพยนตร์ต่อไป

…

..

.

ตอนนี้ก�ำลังจะฉำยภำพยนตร์ของบริษัท The Crown Enter-

tainment and Media แล้วครับ ผมชักจะตื่นเต้นตำมไปด้วยแล้วสิ 

ผมไม่รู้เนื้อเรื่องของภำพยนตร์นี้เลยครับ เพรำะทำงบริษัทต้องกำร

ให้เป็นควำมลับจริงๆ 

เสยีงดนตรบีรรเลงขึน้ก่อนจะฉำยภำพของมหำวทิยำลยัแห่ง

หนึ่งที่ผมคุ ้นตำพร้อมกับภำพกิจกรรม ‘แพทยศำสตร์ฟีนิกซ์’ 

กิจกรรมรับจ้ำงบอกรักวันวำเลนไทน์

“เป็ด!?”

ผู้ชำยตัวสูงหน้ำนิ่งในชุดนักศึกษำยืนขมวดคิ้วมองจำนเป็ด

เบื้องหน้ำในมือของนักศึกษำชำยอีกคนที่ท่ำทำงกวนๆ 

ภำพเหตุกำรณ์ในอดีตของผมย้อนกลับมำอีกครั้ง...วันที่เจอ

ไอ้คิงครั้งแรก...

ภำพยนตร์ด�ำเนนิไปตำมเส้นเรือ่งทีน่กัศกึษำชำยหน้ำนิง่คนนัน้

แอบตำมดูนักศึกษำชำยมำดกวนในมุมต่ำงๆ ในห้องสมุด ใน 

โรงอำหำร ตอนรับน้อง และสุดท้ำยพวกเขำก็ได้เป็นเพื่อนกัน... 

แอบรัก...ภำพยนตร์สือ่ควำมหมำยของกำรแอบรกัได้เป็นอย่ำงดจีน

ตัวพระเอกเองแทบจะไม่ต้องพูดอะไรเพรำะกำรกระท�ำมันเด่นชัด

มำก
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โครมมม!

เหตกุำรณ์รถชนทีน่่ำกลัวของสองสำมภีรรยำผูเ้ป็นพ่อแม่ของ

นักศึกษำหน้ำนิ่ง ท�ำให้ชีวิตของเขำเปลี่ยนแปลงไป...เขำต้องออก

ห่ำงจำกนกัศกึษำชำยทีเ่ขำแอบชอบเพือ่ท�ำงำนหนกัดแูลบรษิทัแทน

พ่อ...แต่เขำกย็งัหำเวลำแอบตำมคอยดูนกัศกึษำชำยคนน้ันเสมอ...

จนเขำเรียนจบเป็นแพทย์

และวันหนึ่ง เขำทั้งสองคนก็ได้กลับมำเจอกันอีกครั้ง ครั้งนี้

ผู้ชำยหน้ำนิ่งคนนั้นไม่ต้องท�ำแค่แอบมองคนที่เขำหลงรักอีกแล้ว...

ภำพยนตร์ด�ำเนนิมำเรือ่ยๆ ในมมุมองของคนหน้ำนิง่ ซึง่เนือ้

เรือ่งทกุอย่ำงมันคล้ำยคลึงเรือ่งรำวของผมกบัผูช้ำยชือ่คงิ...บำงฉำก

บำงตอนที่คนดูหัวเรำะ...และบำงฉำกที่คนดูแอบร้องไห้...บำงฉำก

สะท้อนมมุมองของเพศทีส่ำมจำกสำยตำของคนทัว่ไป...และมมุมอง

ของเพศที่สำมเองที่แสดงออกมำว่ำเขำรู้สึกอย่ำงไร

แล้วภำพก็เปลี่ยนไปเป็นใบหน้ำของผู้ชำยคนนึงที่ผมคุ้นเคย

ดี เขำยืนอยู่หน้ำโรงภำพยนตร์แล้วยิ้มให้กล้อง...

“ผมว่ำมันถึงเวลำแล้วละครับ วันนี้ผมต้องกำรค�ำตอบจำก

ผู้ชำยคนนั้นอีกครั้ง”

แล้วภำพจำกจอก็ค่อยๆ มืดดับไป

พรึ่บ!

แล้วแสงในโรงภำพยนตร์กส็ว่ำงจ้ำขึน้ ตรงหน้ำผมคอืผูช้ำยท่ี

ผมอยำกเจอทุกวันในตอนเช้ำ และเป็นคนสุดท้ำยท่ีผมอยำกเห็น

หน้ำก่อนเข้ำนอน

“ควีน...”

เขำกุมมือผมให้ลุกขึ้นยืน แสงสปอตไลต์ส่องลงมำพร้อมกับ

สำยตำของทกุคนทีจ่บัจ้องมำยงัเรำสองคน หำกว่ำในวนิำทน้ีีผมไม่
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สนใจใครอีกแล้ว

“เหตกุำรณ์ทกุอย่ำงทีม่งึเหน็ในหนงั มนัคอืเรือ่งจรงิในมมุมอง

ของกู...กูปฏิเสธไม่ได้เลยว่ำกูเผลอรักมึงไปตั้งแต่วันแรกที่ได้เจอ...

และกูก็ไม่สำมำรถตกหลุมรักใครได้อีก...”

“คิง...”

“กูไม่สำมำรถรักใครได้อีกจริงๆ นะควีน ต่อให้มึงจะหำยไป

และกูพยำยำมลืม...แต่กูก็ท�ำไม่ได้...ตลอดสิบกว่ำปีที่ผ่ำนมำ กูรัก

มึงได้แค่คนเดียวจริงๆ...และต่อไปนี้กูก็จะรักมึงแค่คนเดียวตลอด

ไป...”

คนตัวสูงคุกเข่ำลงพร้อมกับชูแหวนทองค�ำขำวที่สะท้อนแสง

สปอตไลต์วิบวับตรงหน้ำผม

“...ฮึก”

กลั้นไม่ไหวแล้วครับน�้ำตำ ตอนนี้ภำพตรงหน้ำมันเบลอไป

หมด รู้สึกมีควำมสุขจนตัวแทบจะแตกไปแล้ว

“แต่งงำนกันมั้ย”

“...”

“...ให้เกียรติมำใช้ชีวิตร่วมกับผมได้มั้ยครับ”

หงึก หงัก หงึก หงัก

“แต่งดิวะ! ฮึก! ไอ้คิ้งงง!”

พรึ่บ!

แล้วผมกโ็ผเข้ำกอดคนตวัสงูทีส่วมแหวนทองค�ำขำวลงบนน้ิว

นำงข้ำงซ้ำยของผมเสร็จ ผมเขินจนไม่กล้ำมองหน้ำมันแล้วเนี่ย!!!

เฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮ!!!

กรี๊ดดดดดดดดด!!!

เสยีงกรีดร้องและเฮดใีจดงัไปทัว่ทัง้โรงภำพยนตร์ สือ่มวลชน
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ที่ถูกเชิญให้เข้ำมำร่วมงำนต่ำงก็สำดแฟลชมำทำงเรำจนผมบิดเขิน

ไปหมด

ไม่สนแล้วว่ำอนำคตจะเป็นยงัไง...ผมรูแ้ค่ว่ำวนัน้ีและพรุง่น้ี...

ยังไงผมก็จะยังมีผู้ชำยคนนี้ที่ชื่อคิงคอยจับมือผมไว้แบบนี้เสมอ

…

..

. 

“ไหนว่ำจะไม่แต่ง”

ผมขมวดคิว้หนัมองคนปำกดมีคีวำมสขุยืนย้ิมไม่หบุอยู่ข้ำงๆ 

ตอนนีเ้ป็นเวลำพกัรบัประทำนอำหำรว่ำงก่อนกำรประกำศผล และ

สือ่กร็มุสมัภำษณ์พวกเรำค�ำถำมซ�ำ้ๆ จนปำกเปียกปำกแฉะ สดุท้ำย

บอด้ีกำร์ดก็ต้องมำกนัพวกเขำออกไปเพือ่ให้เรำมคีวำมเป็นส่วนตวั

มำกขึ้น

ดูค�ำพูดมันสิครับ...ผมน่ำจะเอำลูกมะพร้ำวนี่ปำหัวมันจริงๆ 

“อยำกหน้ำแตกต่อหน้ำคนเป็นพันก็ไม่บอก”

“มึงไม่ปฏิเสธกูหรอก กูรู้”

“แหมมม มั่นใจจังเนอะคุณรำเชนทร์”

“หึๆ เพรำะต่อให้มึงปฏิเสธ...กูก็จะท�ำให้มึงสมยอมอยู่ดี”

มันว่ำพร้อมกับส่งสำยตำมองผมด้วยใบหน้ำเจ้ำเล่ห์ ไอ้ 

หื่นนน!!! ไอ้ทุเรศ!!! มันต้องคิดอะไรอกุศลแน่ๆ 

“เหอะ! เรื่องตุ๊ดๆ กล้ำเอำลงแข่งแบบนี้ คงไม่กะชนะอยู่แล้ว

ใช่มั้ย”

เสียงของคนมีอำยุอย่ำงคุณชำติชำย อดีตบก.ที่ย้ำยไปอยู่

บริษัทคู่แข่งอย่ำง JNC ดังขึ้นพร้อมกับค�ำพูดเสียดสีโดยตรง ผู้คน

ในบริเวณนี้ต่ำงหันมำมองอย่ำงสนใจทันที
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“อมื...ท่ีจรงิแล้วผมคดิว่ำเรือ่งของเพศทำงเลอืกก�ำลงัแมสใน

ประเทศเรำและประเทศจีน...ถ้ำคุณชำติชำยยังไม่ได้ส�ำรวจตลำด 

ผมว่ำคุณอย่ำเพิ่งปำกไวไปเลยนะครับ”

“ปำกดีนักนะ!!! เรื่องตุ๊ดๆ ระเบิดถังขี้เน่ียน่ะเหรอ! น่ำ

ขยะแขยง!!!”

เสียงของคุณชำติชำยที่ดังมำกจนผู้เป็นเจ้ำของบริษัท JNC 

ต้องเดินมำใกล้เพื่อรับฟัง...หำกเขำก็พยักหน้ำและแสยะย้ิมอย่ำง

เห็นด้วย

“ผมว่ำทัศนคติของคุณอำจจะแคบเกินไป...จนอำจไม่เหมำะ

ที่จะร่วมงำนกับเรำนะครับ JNC”

เสียงฮือฮำดังขึ้นเมื่อท่ำนประธำนบริหำรของบริษัท The Oz 

เดินเข้ำมำใกล้พร้อมกับค�ำพูดที่แทบจะเรียกได้ว่ำเป็นกำรตบหน้ำ

กลำงสี่แยก ซึ่งตรงนี้ก็น่ำจะเป็นมำกกว่ำสี่แยก เพรำะสื่อเองก็สำด

แฟลชและกดเรคอร์ดเสียงกันให้วุ่น

“อะ...เอ่อ...”

เจ้ำของ JNC และคณุชำตชิำยละล�ำ่ละลกั หำกว่ำก็ไม่มคี�ำใด

หลุดออกมำจำกปำก

“ผมชื่นชอบผลงำนกำรก�ำกับและกำรแสดงรวมถึงเน้ือเรื่อง

ของ The Crown มำก...ยิง่พอทรำบว่ำเป็นเรือ่งจรงิของคณุรำเชนทร์

แล้ว...ผมยิ่งชอบมำกขึ้นไปอีก...”

“ขอบคุณครับ”

คิงยิ้มให้ประธำนบริษัท The Oz เหมือนมีแสงสว่ำงและม้ำ 

ยูนิคอร์นบินผ่ำน นี่มันลำงดีใช่มั้ย

“ผมคิดว่ำคนที่มีควำมคิดและทัศนคติอย่ำงคุณแถมยังอำยุ

เพิง่เท่ำนีน้บัว่ำหำตวัจบัยำก...ผมคงยนิดแีละรูสึ้กเป็นเกียรตมิำกถ้ำ
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ได้ร่วมงำนกับคุณและบริษัทของคุณ...ผมว่ำทุกคนคงได้ค�ำตัดสิน

ประกำศผลแล้วนะครับ”

เย้!!!

สิ้นสุดค�ำพูดของท่ำนประธำน ทีมงำนของเรำก็เฮกันสนั่นดัง

ลั่นพร้อมกระโดดกอดกันอย่ำงดีใจ จะมีก็แต่คุณชำติชำยที่หน้ำซีด

ลงเรื่อยๆ จนคล้ำยจะขำดเลือด โดยเฉพำะตอนที่เจ้ำของบริษัท 

JNC จ้องหน้ำเขำพร้อมกับพูดว่ำ ‘ผมไล่คุณออก!’ ท�ำเอำใบหน้ำ

คุณชำติชำยยิ่งเผือดสีไปกันใหญ่

“ส�ำเร็จแล้วนะคิง!”

หมับ!

“ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณจริงๆ นะควีน”

อ้อมกอดของคนรักที่กอดผมแน่นอย่ำงดีใจจนผมเองก็รู้สึก

ดีใจและกอดเขำแน่นมำกขึ้น...ดีใจมำกจริงๆ 

…

..

.

ต่อให้ข่ำวกำรแต่งงำนของผมกับคิงจะท�ำให้บอร์ดบริหำรสั่น

คลอนเรื่องหุ้นและควำมน่ำเชื่อถือเล็กน้อย...แต่กำรได้ร่วมลงทุน

ท�ำงำนกับ The Oz กลับเพิ่มควำมน่ำเชื่อถือและยอดหุ้นมำกยิ่งขึ้น 

กลำยเป็นว่ำเรื่องของเรำน่ำยินดีไปซะงั้น

“ยิ้มอะไรนักหนำครับคุณสำมี”

ผมพูดล้อๆ คนยิ้มกว้ำงที่นั่งเช็กข้อมูลข่ำวสำรในไอแพด 

อย่ำงอำรมณ์ดีขณะรับประทำนมื้อเช้ำด้วยกัน

“ก็คนมันมีควำมสุข”

คิงเงยหน้ำมองผมแล้วยักคิ้วอำรมณ์ดีจนผมแอบหมั่นไส้
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“เหรอครบั มีควำมสุขมำกขนำดนัน้งัน้วนันีก้ไ็ม่ต้องเตมิควำม

สุขให้แล้วละ”

ผมว่ำพลำงยัดไส้กรอกกับขนมปังเข้ำปำกก่อนจะลุกขึ้นคว้ำ

กระเป๋ำพร้อมไปท�ำงำน

“จะไปไหน!”

“ท�ำงำนสิครับ คนต้องท�ำมำหำกินนี่ครับ ไม่ได้รวยล้นฟ้ำนั่ง

เฉยๆ ยิ้มเป็นบ้ำมีควำมสุขนี่”

ผมประชดไปงั้นแหละครับ เห็นไอ้คิงมีควำมสุขผมก็ดีใจ แต่

ดูสิ มันยิ้มมีควำมสุขกับฟีดแบ็กจนไม่สนใจผมแล้วเนี่ย!

หมับ!

พรึ่บ!

คนตัวสูงคว้ำตัวผมแล้วยกข้ึนนั่งบนเคำน์เตอร์ด้วยควำม

รวดเร็วจนผมตกใจ

“จะ...จะท�ำอะไรอ้ะ”

“เติมควำมสุขไง”

ไม่รอให้ผมได้ต่อปำกต่อค�ำ คุณรำเชนทร์ประกบปำกลงมำ

แล้วมอบควำมหวำนให้ผมอย่ำงนุม่นวลทนัทจีนผมเคลิม้...และขณะ

นั้นเองที่ตัวผมลอยคว้ำงกลำงอำกำศ

“หะ...เฮ้ย!!! จะอุ้มกูไปไหนเนี่ยยย!”

“เข้ำหอ”

“ดะ...เดี๋ยวๆๆ คิง! กูต้องไปท�ำงำนนะ มึงก็ด้วย!!!”

ผมเริ่มดีดดิ้นโวยวำยทันที ถ้ำอีกห้ำนำทีไม่ออกจำกห้อง ผม

ต้องไปสำยแน่ๆ 

“ไม่เป็นไรหรอกน่ำ...ต่อให้โดนไล่ออก สำมกีเ็ลีย้งได้สบำยอยู่

แล้วละครับ”



331

~ I’m Mynt ~

“คิ้งงงงงง ปล่อยกูวววววว!”

“ไม่ มี วัน!”

ชัด—เจน

“ไอ้คิ้งงงงงงงงงงงงงงง!!!”

…

..

.

T H E   E N D



~ King and Queen เรื่องของผมกับผู้ชายชื่อคิง ~

SPECIAL 1
- สิบปีก่อน -

[King’s part]

ผมเบื่อ

เบื่อมำก

เบื่อมำกที่สุด!

“กรี๊ดดดดดดดดดดดด”

ผมไม่อยำกจะท�ำหน้ำบึ้งใส่ผู้หญิงที่ยืนกรีดร้องตอนผมเดิน

ผ่ำนหรอกนะครับ...แต่ถ้ำคุณหน้ำตำดีระดับผมแล้วคุณจะเข้ำใจ 

ว่ำทีต้่องมำทนฟังเสียงเสียดแก้วหูและสำยตำแทะโลมทกุครัง้ท่ีเดนิ

ผ่ำนแบบนี้มันน่ำเบื่อ!

โดยเฉพำะในวันแห่งควำมรักผมยิ่งเบื่อเข้ำไปใหญ่!

“มำดูกันว่ำปีนี้มึงจะหอบอะไรกลับบ้ำนบ้ำง”

ก้อง เพือ่นต๋ีอนิเตอร์ร่วมคณะทีค่บกนัมำตัง้แต่มธัยมเอ่ยแซว

เมื่อมีสำวเดินมำขอแปะสติ๊กเกอร์บริเวณอกด้ำนซ้ำยของเสื้อ

นกัศกึษำทีผ่มสวมใส่ ผมไม่ได้ปฏเิสธหรอกครบั...ผมขีเ้กยีจขยบัปำก
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ห้ำมซะมำกกว่ำ

เป็นเพรำะเวบ็บอร์ดของมหำวทิยำลยัทีเ่อำรปูผมไปลงบ่อยๆ 

ในนำมคิวท์บอยจึงท�ำให้ คิง เด็กบริหำรปี 2 กลำยเป็นที่รู้จักอย่ำง

ทั่วถึงทุกชั้นปีทุกคณะ

“กูไม่หอบ เพรำะกูจะไม่รับของสักชิ้น”

วู้วววววว

กรู้วววววว

พรึ่บ!

กลิ่นหอมแสนคุ้นเคยจำกภัตตำคำรอำหำรจีนลอยมำแตะ

จมูกผมก่อนที่ภำพอำหำรในจินตนำกำรจะมำปรำกฏตรงหน้ำแบบ

ห่ำงจำกลูกกะตำผมแค่ห้ำเซ็นต์...เป็ด...เป็ดย่ำง!?

“เอิ้วๆๆ สวัสดีครับ เอิ้ววว พวกเรำมำจำก แพทยศำสตร์

ฟีนิกซ์ กรู้ววว~”

“...”

เสียงรัวกลองและผู้คนที่ยืนส่งเสียงเชียร์ล้อมรอบตัวผมกับ

มนษุย์ตรงหน้ำ มนัเป็นผูช้ำยหน้ำตำกวนโอ๊ยใช้ได้เลยครบั ท่ีจรงิมนั

ก็ตัวขำวๆ หุ่นเพรียวๆ ที่เต้นเด้งไปมำเหมือนจังหวะกลองมันเร้ำ

อำรมณ์ฉิบหำย ตำกลมโตมีประกำยควำมสนุกและขี้เล่นแบบที่แค่

เผลอมองก็แอบยิ้มโดยไม่รู้ตัว จมูกโด่งเป็นสันทรงสวย ปำกสีชมพู

อ่อนๆ ที่ฉีกยิ้มไม่หยุด...เออ หน้ำกวนตีนดี

“กรู้ววว วนันีผ้มมีอะไรมำบอก เอิว้ๆๆ น้องแนน วทิยำ ฝำก

มำว่ำ...อยำกให้คุณได้ลองกินเป็ด แล้วจะรู้ว่ำเรำอะเด็ด กรู้ววว~”

“...”

มันว่ำจบก็ยกจำนเป็ดย่ำงเซิ้งไปมำด้วยท่ำทำงกวนตีนๆ คือ 

มันก็หน้ำตำดีแหละครับแต่พอมำท�ำท่ำทำงอะไรแบบนี้แล้วน่ำ
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กระทืบไม่หยอก แพทยศำสตร์ฟีนิกซ์คือแก๊งรับจ้ำงบอกรัก/บอก

ชอบในวนัวำเลนไทน์ครบั...และตอนนีผ้มก�ำลงัเป็นเหย่ือ...ถูกบอก

รักด้วยเป็ด!? เอำจริงดิ!?

“ได้โปรดรับเป็ดเรำไปด้วย...เป็ดด้วยรัก จำกใจ จุ๊บๆ”

แล้วมันก็นั่งคุกเข่ำยื่นจำนเป็ดย่ำงกลิ่นหอมฉุยมำให้ผมตรง

หน้ำเหมือนขอแต่งงำน แถมยังฉีกยิ้มกว้ำงน่ำรักใสซื่อส่งมำให้อีก

“...”

“เฮ้ย ไอ้ควีน เขำนิ่งว่ะ...กูบอกมึงแล้วว่ำไม่เอำเป็ดๆ”

เจ้ำของรอยยิม้น่ำมองดหูน้ำเจือ่นลงไปนิดหน่อยทีผ่มยืนนิง่

ไม่ขยบัสกันดิ...แต่กย็�ำ้ว่ำแค่นดิหน่อยแหละครบั ผมว่ำมนัต้องก�ำลงั

คิดวิธีกำรอะไรต่อไปแน่ๆ 

“อะไรว้ำำำ กเ็ขำให้เงนิมำเยอะอะ กวู่ำอนันีคุ้ม้กว่ำให้กหุลำบ

อีก แดกได้ อร่อยดีด้วย!”

เออ ก็ถูกของมัน ผมยืนคิดตำมที่คนตัวเตี้ย (กว่ำผม) มัน

สำธยำย ตอนนี้มันลุกขึ้นยืนแล้วเดินมำใกล้ๆ พร้อมจำนเป็ดย่ำงที่

มันแสนภูมิใจ ซึ่งผมเองก็ไม่ได้ถอยหนี แอบแปลกใจตัวเองเหมือน

กัน อำจเพรำะว่ำไม่เคยมีใครรุกผมแบบนี้มำก่อน เรียกว่ำแทบไม่มี

ใครกล้ำเข้ำใกล้ผมเลยดีกว่ำ

“...”

“ตัวเอง”

คนตำกลมโตกะพริบตำปริบๆ อย่ำงลูกหมำก�ำลังอ้อนตรง

หน้ำผม จะมำไม้ไหนอีก

“...”

“ตัวเองรับเป็ดน้อยสื่อรักจำกเค้ำไปเถอะนะ”

มนัเดนิมำหยดุจนชดิตดิกบัตวัผมโดยค่ันระหว่ำงเรำด้วยจำน
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เป็ดย่ำงที่ส่งกลิ่นหอมฉุยน่ำกิน แต่ผมก็ไม่อยำกจะรับไปอยู่ดี

“...”

“ไม่เอำไปจริงๆ เหรอ...งั้นจะให้เค้ำท�ำอะไรแทนเป็ดมั้ย”

เมื่อผมไม่รับเป็ดย่ำง เขำก็คงต้องให้สิ่งอื่นแทนสินะ จะเอำ

อะไรดีล่ะ คนตรงหน้ำก็น่ำแกล้งไม่หยอก ดูมีสีสันซะจนอยำกเก็บ

ไว้ใกล้ๆ ตัว...แต่ก็กลัวว่ำจะหนวกหูซะมำกกว่ำ

“ไม่เอำ”

ผมปฏิเสธแล้วพยำยำมจะเดินหนี นี่ผมเสียเวลำกับกิจกรรม

ไร้สำระอะไรกันเนี่ย แล้วดูไอ้ว่ำที่หมอที่ท�ำตัวเป็นกบฏเด็กเรียน

แพทย์ในจินตนำกำรนี่สิ น่ำแกล้งให้ร้องไห้ไปเลยจริงๆ 

“ตัวเองงง”

“...”

เสียงงุ้ยๆ ของเจ้ำลูกหมำวิ่งตำมมำพร้อมกับฉุดแขนผมเอำ

ไว้จนไอ้ก้องเองก็ตกใจที่มีคนกล้ำแตะตัวผมขนำดนี้ และเพื่อนชำย

ตวัเลก็น่ำรกัเกนิชำยทัว่ไปข้ำงๆ เจ้ำลกูหมำน่ีก็รบีวิง่เข้ำมำห้ำมด้วย

เช่นกัน

“ควีน มึงพอเถอะ...ไม่เป็นไรหรอก น้องแนนเขำก็รู้แหละว่ำ

ถ้ำเป็นคนนี้แค่ยอมยืนใกล้เกินยี่สิบวิได้ก็คุ้มแล้ว”

“แต่เรำต้องเอำให้คุ้มดิวะ เขำจ่ำยมำแล้วอะ”

เจ้ำลูกหมำยังหันไปเถียงกับเพื่อนตัวเล็ก น่ีมึงกะเอำให้คุ้ม

ลูกค้ำโดยไม่ได้สนใจเหยื่อเลยเหรอวะ

“...”

“นะครับ อยำกให้พวกเรำท�ำอะไรให้อีกมั้ยครับ”

ผมหยุดเดินแล้วก้มลงมองมือขำวที่เกำะแขนผมไว้พร้อม

สำยตำออดอ้อน...ขออะไรก็ได้จริงเหรอ
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“จูบ”

หืออออออ???

รอบข้ำงต่ำงฮอืฮำในส่ิงทีผ่มพดูออกไป ขนำดไอ้ก้องทีย่นืข้ำง

ผมยังถลึงตำส่งเสียงในล�ำคออย่ำงแปลกใจ

“อะ...อะไรนะ!”

เจ้ำลูกหมำท�ำตำโตหูลู่อย่ำงตกใจปนสงสัย ยิ่งเป็นแบบนี้ยิ่ง

น่ำแกล้งแฮะ อกีครัง้ทีต้่องถำมตัวเองว่ำกกู�ำลงัเสยีเวลำท�ำอะไรอยู่

วะเนี่ย!

“จูบ”

พูดเน้นๆ จบผมกแ็สยะยิม้ให้เลก็ๆ แล้วหนัหน้ำเข้ำหำคนตวั

เล็กกว่ำ แถมยักคิ้วให้น้อยๆ อย่ำงท้ำทำย ซึ่งเจ้ำลูกหมำเองก็ท�ำ

หน้ำเลิก่ลัก่แบบเก้ๆ กงัๆ กเ็อำสิ อยำกรูเ้หมือนกันว่ำคณุชำยหมอ

แห่งดินแดนหอคอยงำช้ำงจะกล้ำจูบผู้ชำยต่อหน้ำประชำชีหรือไม่

“เอ่อ...”

เหอะๆ ไม่กล้ำสินะ...ก็คิดไว้แล้ว

“จะไม่ท�ำก็ตำมใจ”

“เดี๋ยว!”

ผมเลิกคิ้วน้อยๆ เมื่อคนตัวขำวคว้ำมือผมไปกุมไว้ก่อนจะ

ขยบัเข้ำมำใกล้ๆ แล้วเลือ่นมอืสองข้ำงยดึบ่ำของผมเอำไว้พร้อมกับ

เขย่งตัวขึ้นจนสุดปลำยเท้ำ ที่จริงมันก็เตี้ยกว่ำผมประมำณสิบเซ็นต์

แค่นั้นละครับ ก็ไม่ได้เตี้ยกว่ำมำตรฐำนชำยไทยเลย ออกจะสูงหุ่น

ดีด้วยซ�้ำไป

“...”

“...”

!!!
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ท่ำมกลำงควำมตืน่ตะลงึจำกรอบข้ำง แม้แต่ตวัผมเองก็ยังอึง้

ตำมไปด้วย

สัมผัสแผ่วเบำพร้อมไออุ่นพรมบริเวณหนำ้ผำกของผมเพียง

ชั่วครู่แต่กลับเนิ่นนำนในควำมรู้สึก เป็นวินำทีแรกในชีวิตของผมที่

รู้สึกว่ำหัวใจของตัวเองมันเต้นแรงจนหน้ำอกสะเทือน...จนผมกลัว

ว่ำคนตรงหน้ำจะได้ยินเสียงจำกอกด้ำนซ้ำยของผม

“...สุขสันต์วันวำเลนไทน์ครับ”

“...”

คณุชำยหมอพดูจบกฉ็กียิม้อย่ำงอำรมณ์ดก่ีอนจะหนัหลงัเดนิ

จำกไปพร้อมจำนเป็ดย่ำงตัวต้นเหตุ

รู้อย่ำงนี้กูเลือกเป็ดย่ำงก็ดีหรอก! ไม่น่ำหำเรื่องให้ใจเต้นแรง

เลยไอ้คิงเอ๊ย!

…

..

. 

“อ้ะ! กินซะเจ้ำหมำ ของดีนะโว้ย”

เสียงเจื้อยแจ้วตั้งแต่ตอนกลำงวันยังก้องในหูจนผมแอบคิด

ว่ำตวัเองอำจจะหลอน เพรำะตัง้แต่ทีเ่จ้ำลกูหมำเดนิจำกไป ผมก็ตวั

แข็งทื่อและมีแต่เรื่องของมันวนเวียนในหัวเต็มไปหมดจนคิดว่ำผม

ต้องโดนของแน่ๆ 

“...”

“อะไรนะ! กูไม่วำงยำมึงหรอก อันนี้เป็ดย่ำง MJ จริงๆ โว้ย 

กูอุตส่ำห์แว้นไปซื้อตั้งแต่เช้ำ เสียดำยมนุษย์หน้ำโง่ไม่เอำไปกิน โง่

จริงๆ เนอะมึงเนอะ”

มนัยงัคงนัง่บ่นไปยิม้ไปกบัหมำสองต่อสองเหมอืนคนเมำ แต่
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ผมว่ำแบบเจ้ำลูกหมำนี่น่ำจะเมำดิบมำกกว่ำ คนอะไรจะมีควำมสุข

กับชีวิตขนำดนั้นวะ

“ถ้ำเสียดำยมำกท�ำไมไม่กินเองล่ะ”

ผมออกปำกถำมไปแล้วนั่งลงที่เก้ำอี้หินอ่อนตัวถัดจำก

คุณชำยหมอกับเจ้ำหมำพันทำงตัวโต ดูเข้ำกันดีเหมือนกันแฮะ

“เอ้ำ! มำได้ไง แฮะๆ ขอโทษนะทีเ่อำของนำยมำให้ไอ้ด่ำงกิน 

ก็เรำหำนำยไม่เจอ”

หำผมไม่เจอเลยเอำมำให้หมำกิน? เพรำะเป็นของผมเลยไม่

เสียมำรยำทกินเอง แต่ยกให้หมำกินเนี่ยนะ!

“...”

ผมไม่ได้พดูอะไร และยงัคงต้ังค�ำถำมกับตวัเองว่ำท�ำไมถงึยัง

ไม่ไปเอำรถและขบักลบับ้ำนไปซะ จะมวัมำนัง่เสยีเวลำกบัเจ้ำนีท่�ำไม 

แต่ก็นั่นแหละครับ...เรื่องแปลกๆ มันเกิดกับผมตั้งแต่ตอนเที่ยงนั่น

ละ ผมอำจจะไม่สบำยซะแล้ว

“เบื่อใช่มั้ย”

“?”

ยกัคิว้อย่ำงสงสยัเมือ่จู่ๆ  คนตวัขำวถำมด้วยประโยคแปลกๆ 

เบื่อ? หมำยถึงเบื่ออะไร ชีวิตผมก็น่ำเบื่อเป็นปกติอยู่แล้ว มีอะไรที่

น่ำเบื่อผิดปกติงั้นเหรอ

“กต้็องมคีนมำรมุกรีด๊ แอบตำมถ่ำยรปู ส่งจดหมำย ทกั MSN 

แอด Hi5 อะไรท�ำนองนั้น ยิ่งวันวำเลนไทน์แบบนี้อีก คงจะมีคนรุม

สำรภำพรักเยอะแยะเลยดิ”

ผมคดิตำมถงึสิง่ทีเ่จ้ำคนช่ำงพดูมนัคดิว่ำจะท�ำให้ผมเบือ่ คน

อะไรจะเป็นมิตรได้ขนำดนั้น

“ก็เบื่อ แต่ไม่ได้เล่นเอ็ม ไม่ได้เล่นไฮไฟว์”
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ผมพยำยำมเสมองไปทำงอื่นที่ไม่ใช่เจ้ำคนข้ำงๆ กับหมำตัว

โต เพรำะผมก็รู้สึกว่ำตัวเองจะจ้องรอยยิ้มและริมฝีปำกคู่น้ันนำน

เกินไปแล้ว

“เฮ้ย! งั้นก็ติดต่อไม่ได้ดิ”

ผมไม่รูว่้ำคนตัวขำวนีห่มำยถงึอะไร แต่ผมกร็ูส้กึดทีีค่นช่ำงจ้อ

มำพูดเจ้ือยแจ้วอยู่ใกล้ๆ มำกกว่ำจะร�ำคำญ แบบนี้เรียกว่ำเสน่ห ์

รึเปล่ำครับ จะแปลกมั้ยถ้ำผมจะชมผู้ชำยด้วยกันเองว่ำ...น่ำรัก...

“อยำกติดต่อ?”

“ไม่ได้หมำยควำมว่ำเรำจะติดต่อ แต่หมำยถึงว่ำเวลำนำยจะ

ติดต่อกับเพื่อนเรื่องงำนก็ต้องโทร.คุยอย่ำงเดียวงั้นเหรอ”

สำยตำของมันที่มองมำเหมือนผมเป็นตัวประหลำดห่ำงไกล

สังคมโซเชี่ยลอะไรประมำณนั้น

“ก็ไม่อยำกจะคุยกับใคร”

แหมะ

คนตัวขำวเขยิบเข้ำมำนั่งแปะใกล้ๆ ผมเหมือนยิ่งห้ำมก็ยิ่งยุ 

แถมยังฉีกยิ้มกว้ำงแบบที่ผมเองมองแล้วยังอดยิ้มบำงๆ ตำมไม่ได้

“แต่นำยก�ำลังคุยกับเรำอยู่นี่ไง”

“...”

ผมหยดุคยุแล้วลกุขึน้ยนืเพือ่จะกลบับ้ำน แต่เจ้ำคณุชำยหมอ

กลุ็กข้ึนยนืตำมแล้วมองหน้ำผมเหมอืนรูส้กึผดิ ดหูตูบูๆ หำงลู่ๆ  นัน่

สิ น่ำลูบหัวชะมัด

“โกรธเรำเหรอ...ก็ไม่อยำกให้ท�ำหน้ำบึ้งนี่นำ”

“...ไม่ได้ท�ำหน้ำบึ้ง นี่หน้ำปกติ”

ผมกไ็ม่เข้ำใจว่ำท�ำไมต้องมำอธบิำยให้เจ้ำนีฟั่งด้วย แต่แค่รูส้กึ

ว่ำไม่อยำกให้คนช่ำงยิ้มต้องหยุดยิ้มเพรำะผมเป็นต้นเหตุก็แค่นั้น
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“จะไปแล้วใช่ม้ัย บ๊ำยบำยนะครบับบ ปีหน้ำคงมคีนใช้บรกิำร

แพทยศำสตร์ฟีนิกซ์อีกนะฮะ ฮ่ำๆๆ”

แล้วคนอำรมณ์ดีก็โบกมือลำผมก่อนจะหันหลังเดินจำกไป

พร้อมหมำตัวโตที่วิ่งตำม

ก็ถ้ำปีหน้ำมีแบบนี้อีก...อำจจะไม่ขอแค่จูบหน้ำผำกแล้ว

ก็ได้...

…

..

. 

“ไอ้คิง...มึงก�ำลังท�ำอะไรอ้ะ”

“สมัคร MSN”

“แล้วแอคเคำนต์ Hi5 ที่แอดกูมำนี่คือของมึงเหรอ”

“อืม”

“กูว่ำวันนี้ฝนตกขึ้นฟ้ำแน่ๆ”

ไอ้เพือ่นตีส่๋ำยหวัไปมำแล้วเดนิจำกไปแบบไม่อยำกจะเสวนำ

ใดๆ
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SPECIAL 2
- เป็นเพื่อนกับกูมั้ย! -

[King’s part]

ตอนอยู่ปี 2

“มึงจีบไอ้หมอตัวเล็กนั่น!?”

ผมคว้ำชำยเสื้อไอ้เพื่อนหน้ำต๋ีได้ก็ลำกมันมำคุยเลยครับ 

เพรำะผมเพิ่งเสร็จจำกกำรไปส่งไอ้ก้องที่คณะแพทยศำสตร์ เพื่อไป

ส่งดอกไม้และขนมให้คณุนกัศกึษำแพทย์ปี 2 ตวัเลก็ๆ น่ำรกัๆ...แต่

เป็นผู้ชำย! ไอ้ก้องจีบผู้ชำย!?

“เขำชื่อนัท”

มันเหลือบมำมองผมเล็กน้อยด้วยสำยตำขุ่นเคืองที่ผมเรียก 

‘ว่ำทีแ่ฟน’ ของมนัด้วยสรรพนำมแบบนัน้ นึกแล้วก็คดิถึงภำพผูช้ำย

หน้ำตำค่อนไปทำงสวยมำกกว่ำหล่อ ตวัเลก็ๆ ตำโตๆ ยนืงงๆ ข้ำงๆ 

ผู้ชำยหน้ำหล่อมำดกวนๆ ตัวขำวๆ สูงโปร่ง ซึ่งมันคือคนเดียวกับ

ท่ีบังอำจมำจูบหน้ำผำกของผมแล้วท�ำให้ผมหลอนเห็นภำพและ

ได้ยินเสียงเจื้อยแจ้วของมันวนไปมำในหัวเกือบอำทิตย์!
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“...และเขำเป็นผู้ชำย!”

ผมพูดย�้ำอีกครั้ง ไม่ปฏิเสธหรอกว่ำนัทจะหน้ำตำสวยหรือ 

น่ำรักขนำดผู้หญิงยังอำย แต่สิ่งหนึ่งที่อยำกจะให้เพื่อนตี๋ได้ลอง

ไตร่ตรองอกีทคีอืคนทีม่นัก�ำลงัจะจบีนัน้เป็นผูช้ำย...เพศเดยีวกบัมนั

นะ!

“แล้วมงึจะท�ำไม เทพเจ้ำอะพอลโล่ยงัสขุสมกบักำรเป็นโฮโม-

เซ็กช่วลเลย แล้วถ้ำกูจะชอบผู้ชำยบ้ำง มึงจะเลิกคบกับกูรึไง”

แต่มงึไม่ใช่เทพเจ้ำไงไอ้ตี ๋ผมไม่ได้รงัเกยีจกำรรกัเพศเดยีวกัน

อะไรขนำดนั้น แต่ก็ไม่อยำกให้มันเกิดกับคนใกล้ตัว...หรือแม้แต่ 

ตัวเอง

“เออ...แล้วแต่มึงเลย”

แล้วผมจะไปมีสิทธิ์ห้ำมอะไรมันได้ล่ะครับ ก็ได้แต่หวังว่ำมัน

จะไม่จริงจังอะไรขนำดนั้น...ไม่อยำกให้มันต้องมำเสียใจกับกำร

ตัดสินใจของตัวเอง

…

..

.

ทีผ่มสมคัร MSN กไ็ม่ได้เพรำะเจ้ำลกูหมำจอมพูดมำกน่ันทัก

หรอกนะ แต่เพรำะผมคิดว่ำมันจ�ำเป็นส�ำหรับกำรท�ำงำนในชีวิต

มหำวิทยำลัยต่ำงหำกล่ะ!...จริงๆ นะ

ป๊อบ!

หนัมองมมุล่ำงขวำของหน้ำจอแมคบุก๊ก็เด้งเตอืนว่ำ McxXx-

Queen ได้ออนไลน์แล้วพร้อมกับรูปผู้ชำยฉีกย้ิมกว้ำงโชว์รีเทน- 

เนอร์สีน�้ำเงิน...อ้ำว! ดัดฟันด้วยเหรอ

เอ่อ...คือผมก็ไม่ได้สนใจมันขนำดนั้นหรอกนะครับ ก็แค่
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บงัเอญิได้เมลมันมำจำกเพือ่นของรุน่น้องของเพ่ือนผมท่ีเรยีนคณะ

แพทย์มำด้วยควำมบังเอิญ

คลิก!

ผมกดเปล่ียนสถำนะจำก Offline เป็น Online ทันที...ถึงแม้ว่ำ

จะออนไว้นำนแล้วแต่ก็มักจะตั้งสถำนะเป็นออฟไลน์เพื่อจะได้ไม่

ต้องมีใครทักมำก่อกวนผม...แต่ตอนนี้พอดีอยำกตั้งออนไลน์น่ะ

ครับ...

นั่งมองรูปภำพในจอแมคบุ๊กของหนุ่มยิ้มสวยในกรอบรูปสี

เขียวที่บ่งบอกว่ำเขำก�ำลังออนอยู่เพลินๆ เหลือบดูชื่อของเขำอีก

ครั้ง ท้ำยชื่อ McxXxQueen มีสัญลักษณ์หูฟังและแสดงชื่อเพลงที่

เขำก�ำลังฟังอยู่ ซึ่งผมก็มักจะลองเสิร์ชเพลงมำฟังตำมเขำในทุกๆ 

วัน...เช่นเดียวกับวันนี้...เพลง ‘เธอท�ำให้ฉันคิดถึงแต่เธอ’ ของ โรส 

ศิรินทิพย์ feat. ปำล์ม Instinct

~ทุกที เวลาจะไปไหน ทุกที ไม่มีใครข้างๆ กาย

จะท�าอะไร ก็มีตัวคนเดียว จะเป็นยังไง

ไม่เคยต้องแคร์ใคร

ทุกที เวลาไปดูหนัง ทุกที ไม่มีใครนั่งข้างกัน

เดินล�าพัง ไม่มีใครสักคน ตอนจะนอน

ไม่เคยฝันถึงใคร~

ผมเอนหลังกับเก้ำอี้นวมในห้องนอนของตัวเองแล้วหลับตำ

ฟังเพลงจังหวะสบำยๆ ที่เปิดเสียงดังพอประมำณ อืม...รู้สึกดีแบบ

บอกไม่ถูก
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~แต่วันนี้ ที่ฉันได้มารักเธอ รู้สึกดี

ก็มันเหมือนได้เป็นคนใหม่

ต่อไปนี้ จะไม่มีค�าว่าเหงาใจ...ส�าหรับฉัน

เธอเปลี่ยนชีวิตของฉันที่ก่อนนั้นมัน ช่างวังเวง

(You change my life)

ให้เป็นชีวิตที่มีแต่เสียงเพลง

(Oh you complete my life)

เธอเปลี่ยนให้ฉันเป็นคนที่ไม่คิดถึงแต่ตัวเอง

(You change my life)

เธอท�าให้ฉันคิดถึงแต่เธอ

(You change my World)~

ตื่อดือดึ๊ง!~

ผมสะดุ้งจนแทบหงำยหลังเมื่อเพลงที่ก�ำลังฟังเคลิ้มๆ นั้น

กลับมเีสยีงของ MSN ทีส่ัน่เตือนขดัจงัหวะดงัขึน้ว่ำมคีนทกัมำ และ

ทีท่�ำให้ผมตกใจมำกไปกว่ำนัน้คอืคนทีท่กัมำดนัเป็นเจ้ำเดก็แพทย์ปี 

2 หน้ำตำกวนๆ คนนั้นที่ผมแอบฟังเพลงตำมมันอยู่นั่นเอง

McxXxQueen : เพื่อนมึงจีบไอ้นัท?

ไม่มี ‘ทักๆ’ ‘หวัดดีคับ’ หรือ ‘สวัสดี’ อะไรท�ำนองนั้น และ

ไม่มแีม้แต่ ‘เรำ’ และ ‘นำย’ แบบตอนทีเ่จอกนัครบั วนันีม้นัจดัภำษำ

พ่อขุนให้ผมเลยทันที

KING : อืม
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ผมตอบไปแค่นั้นแหละครับ ก็ไอ้ก้องมันจีบนัทจริงๆ จะให้

ผมปฏิเสธได้เหรอครับ มันออกจะโจ่งแจ้งมอบกุหลำบและขนมให้

ต่อหน้ำนักศึกษำแพทย์นับสิบๆ คนไปขนำดนั้น

McxXxQueen : ห้ามจีบ!!!

 คนนี้เมียกู!!!

ผมนิ่งอึ้งนั่งมองเครื่องหมำย ‘!’ ในจอสนทนำที่ขยับไปมำ

หน้ำตำคล้ำยขนมป๊อกกีแ้ล้วกข็�ำ ประโยคดอูอกจะโหดๆ แต่พอนัง่

อ่ำนสัญลักษณ์ดุ๊กด๊ิกพวกนี้แล้วมันกลับดูน่ำรักซะมำกกว่ำ...นึกถึง

หน้ำคนกวนๆ พูดประโยคนี้แล้วก็อดจะยิ้มออกมำไม่ได้

McxXxQueen : อ่าว?

 เงียบ!?

 มึงอย่าหนีออฟไลน์ไปนะโว้ย!

 แน่จริงมาคุยกันตัวๆ เลยมา!

หึๆ! ดุซะด้วย...น่ำกลัวจังอะแมคควีน

KING : เอาเบอร์มาสิ

หรือจะให้ไปหา?

ผมพิมพ์ท้ำไปงั้นแหละครับ ใครจะบ้ำแจกเบอร์ให้คนอื่น

ง่ำยๆ นอกจำกจะเป็นพวกเจ้ำชู้ม่อสำวไปเรื่อยนั่นละ
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McxXxQueen : 0895554433

เฮ้ย! ให้จริงด้วย!? ไม่น่ำสบประมำทเลย ก็ลืมไปว่ำก�ำลังคุย

อยู่กับคนบ้ำ

KING : ใช่เบอร์มึงจริงๆ?

ประโยคของผมทีพ่มิพ์ไปออกจะดธูรรมดำๆ ไม่มลีกูเล่นอะไร 

เพรำะไม่มกีำรใช้สญัลกัษณ์ดุก๊ดิก๊ไปมำแบบของแมคควนีหรอกครบั 

นี่อ่ำนๆ ไปก็เริ่มจะตำลำยแล้วเหมือนกัน

McxXxQueen : อ่าว? กูต้องให้เบอร์คนอื่นด้วยเหรอ

นึกภำพมันท�ำหน้ำใสซื่องงๆ ออกเลยครับ หน้ำขำวๆ 

เนียนๆ นั่นคงจะเอียงนิดหน่อยเหมือนคนก�ำลังใช้ควำมคิดแน่ๆ 

ผมกดโทร.ออกในทนัท ีและเพยีงชัว่อดึใจ ปลำยสำยกส่็งเสยีง

นุ่มๆ ตอบรับกลับมำให้หัวใจผมได้เต้นแรง...มันท�ำได้ยังไง

[ฮัลโหล! ใช่มึงรึเปล่ำ!]

ผมหลุดยิ้มกับประโยคและน�้ำเสียงกวนโอ๊ยนั่นอย่ำงควบคุม

ตัวเองได้ยำก

“อืม”

มันจะรู้มั้ยเนี่ยว่ำผมชื่อคิง

[นีฝ่ำกไปบอกเพือ่นต๋ีของมึงเลยนะ ว่ำห้ำมยุ่ง ห้ำมจีบไอ้นัท

อีก!]

“ท�ำไมต้องห้ำม”
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ผมตอบกลบัไป พลำงลกุจำกเก้ำอีห้น้ำโต๊ะคอมไปยังระเบียง

บ้ำนเพื่อรับลมและชมบรรยำกำศด้ำนนอก ในเมืองแบบนี้ไม่มีดำว

ให้ได้เห็นชัดๆ หรอกครับ มีก็แต่เมฆก้อนสีด�ำๆ ผมเลยมองต้นไม้

ใบหญ้ำไปเรื่อยๆ อย่ำงสุนทรีย์

[ก็ไอ้นัทเป็นเมียกู! กูไม่ยกให้ใครง่ำยๆ หรอก!]

“ถำมนัทเขำรึยังว่ำเขำอยำกให้มึงมำกีดกันรึเปล่ำ”

[...]

ผมก้มมองจอมอืถอืในมอืทีจู่่ๆ  เสยีงของปลำยสำยก็เงยีบไป 

ผมนึกว่ำมันจะตัดสำยไปซะแล้ว

[...เฮ้ย! ไอ้นัท! มึงอนุญำตให้ไอ้ตี๋นั่นจีบมึงเหรอ]

เหมือนปลำยสำยจะตะโกนคุยกับใครสักคนใกล้ๆ มัน

“...”

[แมคควีน! มึงโทร.ไปขู่เขำเหรอ!]

เสยีงน่ำรกัๆ ของนทัเหมอืนจะเดนิเข้ำมำพดูใกล้ๆ โทรศพัท์

ของปลำยสำยด้วยควำมสงสัย

“...”

[ป่ำววว กูคุยกับไอ้ขี้เก๊กเพื่อนมันอะ]

รู้สึกหนังคิ้วมันกระตุกๆ กับค�ำว่ำ ‘ไอ้ขี้เก๊ก’ นี่มึง...กล้ำดี 

ยังไง!!!?!?!?

[เมือ่ไหร่มงึจะเลกิท�ำตัวเป็นเดก็หวงของเนีย่! พอเลย วำงเลย 

กูโตแล้ว...ไม่ต้องมำจัดกำรใครให้กู]

เสียงน่ำรักๆ ของนัทเหมือนจะดุขึ้นนิดหน่อยเพื่อปรำมคน

ดื้อ จะได้ผลเหรอนัท

[ง่ำำำ...]

เสียงหงอยๆ ของเจ้ำลูกหมำท�ำให้ผมจินตนำกำรท่ำทำงหูลู่
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หำงตกของมันได้...ถ้ำอยู่ใกล้ๆ ก็น่ำลูบหัวปลอบอยู่หรอก

“...ไม่เป็นไรนะ”

ผมตกใจตัวเองที่เผลอหลุดพูดออกไปแบบนั้น แต่ให้ท�ำยังไง

ได้ ก็พูดไปแล้ว

[อืม...จะจีบก็ตำมใจ ไปละ บำย]

“เดี๋ยว”

ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ำจะเรียกรั้งมันไว้ท�ำไม รู้แค่ว่ำยังไม่อยำก

วำงสำยเลย

[หืม?]

“...”

[...]

“...ฝันดี”

ติ๊ด!

พูดจบผมก็กดตัดสำยทันที ให้ตำยเถอะ! น่ีกูท�ำอะไรลงไป

เนี่ย! รู้สึกตัวเองเปลี่ยนไปทุกครั้งที่มีเรื่องของไอ้ลูกหมำเข้ำมำ

เกี่ยวข้อง รู้สึกตัวเองไม่เหมือนเดิม มันท�ำได้ยังไง!

ตื่อดือดึ๊ง!~

หนัมองหน้ำจอแมคบุก๊อกีครัง้เมือ่เดนิกลบัเข้ำมำในห้องนอน 

และภำพตรงหน้ำก็ท�ำเอำผมยิ้มจนรู้สึกปวดแก้ม...ห้ำมตัวเองให้

หยุดยิ้มไม่ได้แล้ว

McxXxQueen : จะรีบวางสายท�าไมเนี่ย

 ฝันดีนะ

 แล้วเจอกัน
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ตอนนี้ไอ้ตัวดุ๊กด๊ิกตรงค�ำว่ำ ‘ฝันดีนะ’ มันกลับไม่ท�ำให้ผม

ร�ำคำญเลยสกันดิ แถมมนัยงัท�ำให้ผมรูส้กึแก้มตงึมำกๆ ด้วย...น่ีมนั

ท�ำได้ยังไงเนี่ย แค่ประโยคพวกนี้เนี่ยนะ!

KING : อืม ฝันดี

…

..

. 

“มึงจะไปหำนัทที่คณะแพทย์?”

ผมหันไปถำมเพื่อนสนิทต้ังแต่มัธยมอย่ำงไอ้ก้องที่เดินอยู่

ข้ำงๆ ตอนนี้หมดคำบของวันนี้แล้วและแน่นอนว่ำคนที่มีภำรกิจ

พิชิตใจหมอแบบไอ้ตี๋ก็คงต้องไปหำนัทที่คณะแน่ๆ ก็เด็กแพทย์ปี 2 

ถ้ำไม่ไปตำมถงึคณะกไ็ม่เจอพวกเขำมำเดนิเล่นนอกคณะหรอกครบั

“อืม เมื่อวำนกูไปซื้อปำกกำน่ำรักๆ มำ อยำกเอำให้เขำ”

ดูมันพูดไปด้วยยิ้มไปด้วยอย่ำงมีควำมสุข จนบำงทีผมก็คิด

ตำมไปด้วยว่ำ ควำมรักอำจจะไม่ใช่แค่เรื่องของเพศซะทีเดียว...มัน

ก็คือควำมรู้สึกหนึ่งที่เกิดขึ้นได้ ไม่ว่ำจะระหว่ำงใครกับใคร ชำยกับ

ชำย หญิงกับหญิง ไม่ว่ำจะอำยุต่ำงกัน สังคมต่ำงกัน หรือแม้แต่คน

กับสัตว์ มันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้น และเกิดขึ้นได้ง่ำยมำกๆ ด้วย แถมยัง

ยำกจะหยุดยั้ง...แม้แต่ตัวผมเองที่ไม่เคยมีควำมรักกับใครเลย...

บำงทีควำมรู้สึกนั้นอำจจะเกิดขึ้นกับผมบ้ำงแล้วก็ได้

“มึงจะไม่ไปก็ได้นะ ไม่ต้องไปส่งกูหรอก”

ไอ้ก้องหันมำพูดกับผมเหมือนมันยังแอบน้อยใจผมอยู่นิดๆ 

เรือ่งทีผ่มไม่อยำกให้มนัจบีนทั มงึอย่ำไล่กสิู...กูอยำกไปคณะแพทย์

“เอ่อ...”
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พรึ่บ! พรึ่บ!

“เฮ้ย! อะไรวะเนี่ย!”

“ปล่อยกู!!!”

จู่ๆ กเ็หมอืนมมีอืใครสกัคนมำปิดตำแล้วมผ้ีำกลิน่เหมน็ๆ มำ

อุดจมูก ก่อนที่สติจะค่อยๆ ดับวูบไป

…

..

.

เมือ่ลมืตำขึน้มำมองรอบๆ ด้ำนกพ็บว่ำผมและไอ้ก้องถูกจบั

มัดมือไพล่หลังอยู่กลำงวงสำยสิญจน์ที่ท�ำเป็นเขตอำคมสี่เหลี่ยม

เหมอืนพวกหมอผ ีตรงหน้ำคอืผูช้ำยหน้ำตำดสีีค่นทีน่ัง่บนเก้ำอีแ้ล้ว

มองมำที่เรำ คนแรกคือนัทที่ถูกมัดติดกับเก้ำอี้ คนที่สองคือผู้ชำย

ผมเซอร์ๆ ยำวประบ่ำมัดรวบครึ่งศีรษะ คนที่สำมคือผู้ชำยผมสั้น

รองทรงมำดนักเรียนนำยร้อยเพรำะเสื้อกับกำงเกงที่เขำใส่อยู่ดู

คล้ำยแบบนั้น และคนสุดท้ำยที่นั่งท�ำหน้ำตำกวนตีนอยู่ตรงนั้นคือ

คนที่ท�ำให้ผมหัวใจเต้นแปลกๆ...แมคควีน

“มงึปล่อยกเูดีย๋วนีเ้ลยนะแมคควนี เล่นอะไรของพวกมงึเน่ีย”

นัทร้องโวยวำยแต่ดูเหมือนจะไม่มีใครสะทกสะท้ำนใดๆ ไอ้

เจ้ำลูกหมำยังคงฉีกยิ้มเจ้ำเล่ห์เหมือนคนโรคจิตอยู่ตรงนั้น

“กูไม่ปล่อยให้มึงมำขัดขวำงพิธีกรรมของกูหรอกไอ้นัท!”

แมคควีนพูดแล้วลุกขึ้นยืนมำหยุดตรงหน้ำผมกับไอ้ก้องที่ยัง

คงมึนงงกับสถำนกำรณ์ ไม่รู้ว่ำตอนนี้อยู่ที่ไหน แต่น่ำจะเป็นบ้ำน

พักของข้ำรำชกำรเพรำะดจูำกสภำพบ้ำนไม้ทีด่มูอีำยแุละแปลนบ้ำน

ที่ดูยังไงก็ต้องเป็นของรำชกำร

“ไอ้โฟร์ท ไอ้เต้น ปล่อยกู! พวกมึงก็ตำมใจไอ้ควีนอยู่ได้”
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“กูก็อยำกจะปล่อยมึงหรอกนะ แต่นี่ก็น่ำสนุกดี”

คนผมยำวสดุเซอร์หนัไปยิม้โชว์ฟันเขีย้วให้คนตวัเลก็ และไม่มี

ใครมีท่ำทีที่จะช่วยนัทเลยสักคน

“เอำละ! เรำจะมำเริ่มพิธี...มิตรสหำยไม่มีมลำย ณ บัดนี้!”

เจ้ำลูกหมำย่อตัวลงแล้ววำงแก้วน�้ำสองใบลงตรงหน้ำผมกับ

ไอ้ก้อง น�้ำตรงหน้ำหน้ำตำแปลกประหลำด บรรยำยไม่ได้ว่ำมันสี

อะไรกันแน่ เหมือนถูกผสมๆ มำและไม่น่ำไว้ใจจะกระเดือกลงไป

จริงๆ 

“ต่อไปนี้พวกเรำจะเป็นเพื่อนกัน ห้ำมใครคิดอะไรเกินเลย 

ห้ำมแอบคบกัน ห้ำมรักกันเกินเพื่อน และห้ำม...ปั่มปั๊มกัน!!! ไม่ว่ำ

จะเต็มใจหรือไม่ก็ตำม เพรำะเรำจะเป็นเพื่อนกันตลอดไป!!!”

“...”

ผมนั่งอึ้งกับสิ่งที่คนตรงหน้ำก�ำลังท�ำและพูด มันยืนขึ้นวำด

แขนขำไปมำกลำงอำกำศเหมือนร่ำยมนตร์ ก่อนที่มันจะถือมีดเดิน

มำยืนข้ำงหลังของพวกผม

“เฮ้ย! จะท�ำอะไร!”

ฉึก! ฉึก!

มดีเล่มคมตัดฉับลงทีเ่ชอืกตรงข้อมือของผมกบัไอ้ก้องจนเป็น

อิสระ

“เอ้ำ! ดื่มน�้ำสำบำนตรงหน้ำพวกมึงซะ!”

ผมกบัไอ้ก้องหนัมองหน้ำกนัปรบิๆ น่ีพวกกูต้องมำอยู่ในแก๊ง

บ้ำบออะไรวะเนี่ย!

“แดก!”

ด้วยแรงยแุละมีดทีขู่่จีจ้ำกคนบ้ำเลยท�ำให้ผมต้องคว้ำแก้วตรง

หน้ำมำถอืซะได้ ไอ้ก้องดูอกึอกัไม่อยำกดืม่น�ำ้สำบำนตรงหน้ำ อำจ
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เป็นเพรำะมนัไม่อยำกเป็นเพือ่นกบันทักเ็ป็นได้...ท่ีแน่ๆ ไอ้น�ำ้บ้ำน่ี

ไม่น่ำไว้ใจสุดๆ อำจจะเป็นแผนฆ่ำพวกผมทำงอ้อมก็ได้ ใครจะไปรู้

ว่ำไอ้คนแปลกๆ ที่เดินมำนั่งลุ้นมองหน้ำผมอยู่นี้ก�ำลังคิดอะไร

นัทกับไอ้ก้องหันมองหน้ำกันเหมือนส่งซิกแนลบำงอย่ำง

“เอำวะ!”

เมื่อไอ้ก้องยกขึ้นกระดกเข้ำปำก ผมก็ท�ำตำมบ้ำง เมื่อน�้ำสี

แปลกแล่นเข้ำสู่ช่องปำกถึงรับรู้ได้ว่ำมันคือน�้ำโค้กผสมน�้ำแดงผสม

น�ำ้เขยีวผสมสไปรท์และอกีมำกมำยหลำยน�ำ้เท่ำทีพ่วกมนัจะสรรหำ

มำได้ ผมจึงอมมันไว้ในปำกไม่ได้คิดจะกลืนลงไป

“โอ๊ย!!! พวกมึง! อะไรสักอย่ำงแทงหลังกู!!! ดูให้หน่อย”

พรวด!

เมื่อทุกคนละสำยตำไปจำกผมและไอ้ก้องไปสนใจนัทท่ีร้อง

โวยวำย พวกเรำกอ็ำศยัจงัหวะนีบ้้วนน�ำ้สจัจะลงกับพ้ืนพรมท่ีน่ังอยู่

ทันที

“นี่มึงกินแล้วเหรอ”

แมคควนีหนัมำถำมพวกผม ซึง่พวกเรำกร็บีพยกัหน้ำทนัท ีมนั

ก็ท�ำได้แค่หรี่ตำมองอย่ำงไม่ไว้ใจ ปล่อยกูไปเทอออะะะ

“ฮู้ววว มึงอย่ำอะไรมำกเลยไอ้ควีน กูจะไปแล้ว เดี๋ยวโดนครู

ฝึกแดก”

ผู้ชำยทีช่ือ่เต้นพดูอย่ำงเบือ่ๆ ก่อนจะลกุขึน้แล้วเดนิตรงไปท่ี

ประตูอย่ำงไม่อยำกจะสนใจอะไรอีก

“เออๆ กูบอกพวกมึงเลยนะ ว่ำถ้ำผิดสำบำน พวกมึงตำย

แน่!”

เจ้ำลูกหมำหันมำขู่ส�ำทับพวกผมก่อนจะเดินตำมผู้ชำยที่ชื่อ

เต้นไปบ้ำง นทัทีเ่ป็นอสิระแล้วกร็บีวิง่เข้ำมำประคองตวัไอ้ก้องให้ลกุ
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ขึ้นยืนอย่ำงเป็นห่วง...แหม่! จะได้ผลเร้อออ! แมคควีน

...และนั่นก็คือที่มำที่ท�ำให้ผมได้เข้ำมำอยู่ในกลุ่มนี้...

…

..

.

ปัจจุบัน

“คิดอะไรของมึงวะนั่งยิ้มคนเดียว เป็นบ้ำอ่อ?”

เสียงเจื้อยแจ้วดังข้ึนใกล้ๆ หูผม ตอนนี้ผมนั่งเปิดอัลบั้มรูป

ของกลุ่มพวกเรำสมัยมหำ’ลัยที่ไอ้ควีนมันเก็บไว้ในชั้นวำงหนังสือ

คอนโดฯของมัน

“มึงแม่งไม่เหมือนหมออะ”

ผมว่ำพลำงชี้ไปที่รูปไอ้เจ้ำลูกหมำในอดีตที่ฉีกยิ้มแต่งหน้ำ

แต่งตัวเต้นบ้ำๆ บอๆ ต่อหน้ำประชำชีเกือบร้อย น่ำจะเป็นรูปรับ

น้องตอนปี 1

“เอ้ำ! มันเป็นสไตล์~”

มันว่ำแล้วทรุดตัวนั่งลงข้ำงๆ ผม ตอนนี้พวกเรำนั่งขัดสมำธิ

ตรงหน้ำชั้นวำงหนังสือขนำดใหญ่ของคุณหมอ

“ดูดิ โคตรบ้ำ”

ผมว่ำแล้วชี้รูปที่มันยืนโพสต์ท่ำคล้ำยๆ ก�ำลังท�ำโยคะแบบ

กวนตีนๆ นี่ผมชอบมันเข้ำไปได้ยังไงเนี่ย

พรึ่บ!

“...”

“...”

พลิกหน้ำอลับัม้ไปอกีหน้ำกป็รำกฏรปูท่ีท�ำให้พวกเรำต้องจับ
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จ้องและเกดิควำมเงยีบขึน้...ภำพมนัจบูหน้ำผำกผม...วนัวำเลนไทน์

“...ตอนนั้น...”

“...”

ผมนิ่งเงียบและรอฟังว่ำมันจะพูดอะไรออกมำ อยำกรู้ว่ำมัน

จะรู้สึกเหมือนผมบ้ำงมั้ย

“...กูโคตรหล่อ!...มึงดูดิๆ กูจ�ำได้ว่ำสำวๆ กรี๊ดกูมำกเลยนะ 

ฮ่ำๆๆ”

“เฮ้อ~”

ไอ้ควีนยังไงก็คือไอ้ควีน เฉไฉไปนู่นไหลไปเรื่อย

“กลับห้องมึงไปไป๊”

มันลุกขึ้นยืนเก็บยัดอัลบั้มเข้ำชั้นวำงแล้วพยำยำมลำกผมให้

ลุกขึ้นยืนตำมมันบ้ำง นี่ก็ไล่จังอะ

“ไม่ไป จะนอนนี่”

ผมพูดหน้ำมึนๆ แล้วล้มตัวนั่งลงบนโซฟำที่มีเจ้ำแมวขน

ปุกปุยสีขำวนอนอ้วนเป็นก้อนกลมๆ อยู่ ซึ่งหลังๆ มำน้ีควำม

สัมพันธ์ระหว่ำงผมกับมันถือว่ำดีขึ้นมำก...คือ ต่ำงคนต่ำงอยู่ครับ 

แมวไฮควีนไม่มำยุ่งกับผม ผมก็ไม่ไปยุ่งกับมัน

“มึงนี่น้ำำำ ช่วยกูจ่ำยค่ำห้องด้วยเลยงั้น”

มันว่ำแล้วฉีกยิ้มอย่ำงน่ำรักก่อนจะอุ้มไฮควีนไปวำงบนตัก

แล้วลูบอย่ำงเบำมือ ตอนนี้ละที่ผมเริ่มจะหมั่นไส้ไอ้แมวอ้วนนี่บ้ำง

แล้ว ทกีบัแมวทะนถุนอม ทกีบักนูีก่วนตนีใส่ ไอ้คนหลำยมำตรฐำน!

“ให้กูจ่ำยค่ำสินสอดกับพ่อแม่มึง แล้วเลี้ยงมึงทั้งชีวิตยังได้”

ผมว่ำพลำงกระตุกยิ้มส่งไปให้คุณหมอในชุดเสื้อยืดกำงเกง

บอลพร้อมนอน...แถมบนหัวยังมัดจุกที่มันให้ผมช่วยมัดให้เพรำะ

มันร�ำคำญหน้ำม้ำด้วย...น่ำรัก
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“คร้ำบบบ อย่ำงกับทุกวันนี้เรำไม่เหมือนผัวเมียกันอะ เห็น

หน้ำมึงบ่อยยิ่งกว่ำพ่อแม่อีก”

มันพูดเจื้อยแจ้วแล้วกดเปลี่ยนช่องทีวีไปเรื่อย ผมจึงค่อยๆ 

เขยบิไปใกล้ๆ อย่ำงเงยีบเชยีบ แล้วใช้หมอนองิเขีย่ๆ เจ้ำแมวตวัปุย

ให้ลงไปจำกตักคนตัวบำง

“มีอีกอย่ำงนึงที่ถ้ำเรำท�ำแล้วจะเหมือนผัวเมียกันมำกขึ้น...”

ผมก้มลงไปกระซิบข้ำงๆ หูมัน ซึ่งมันก็หันมำมองอย่ำงตกใจ 

แต่นัน่กท็�ำเอำจมกูเรำชนกนัจนสมัผสัได้ถงึลมหำยใจทีใ่กล้จะหลอม

เป็นหนึ่งเดียวกัน

พลั่ก!

“โอ๊ย!”

รู้สึกจุกทันทีเมื่อไอ้ควีนกระตุกขำยำวๆ ประเคนลูกถีบมำ 

กลำงท้องของผมจนเซล้มลงไปกับโซฟำ...แม่ง! อสรพิษ

“พอเลยมึง! อย่ำคิดว่ำหล่อแล้วกูจะเคลิ้ม! คืนนี้นอนโซฟำ 

กับไฮควีนไปเลยมึงอะ!”

ตึง!

มันว่ำจบก็กระโดดดึ๋งๆ พุ่งเข้ำห้องนอนไปเลยครับ

เฮ้อ...กกูร็ูส้กึกบัแค่มงึคนเดยีวมำแบบนีส้บิปีแล้ว...อย่ำงน้อย

ตอนนี้กูก็ยังมีมึงอยู่ใกล้ๆ...รอแค่วันที่มึงจะยอมรับก็แค่นั้น

...ไม่เป็นไร...กูรอได้
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SPECIAL 3
- เรื่องผิดพลาด...ที่กูตั้งใจ -

[King’s part]

สี่ปีก่อน (ณ งำนแต่งงำน #ก้องนัท)

คุณเคยรอใครสักคนมั้ย

แล้วเคยรอนำนที่สุดเท่ำไหร่

หนึ่งชั่วโมง? หนึ่งวัน? หนึ่งเดือน? หรือหนึ่งปี?

...หึๆ! ผมน่ะรอคนคนนึงมำหกปี รอคอยทั้งๆ ที่มันไม่รู้ด้วย

ซ�้ำว่ำผมรอ...มันไม่เคยรู้ด้วยซ�้ำว่ำผมคิดยังไง...มันไม่รู้อะไรเลย 

ทั้งๆ ที่ผมคิดว่ำคนในกลุ่มรู้กันหมดแล้ว

อำจจะเป็นควำมผดิของผมเองทีไ่ม่กล้ำจะบอกมนั ผมไม่กล้ำ

จะบอกควำมรู้สกึของตัวเองให้มนัฟังหรอกครบั เพรำะคนคนนัน้คอื 

แมคควีน มนุษย์ประหลำดที่สมองซับซ้อนซะจนผมเดำทำงไม่ถูก 

แต่ผมก็คิดเกินเลยกับมันไปซะแล้ว

เสียงดนตรีดังต่อเนื่องเร้ำอำรมณ์ในอำฟเตอร์ปำร์ตี้งำน

แต่งงำนของเพื่อนในกลุ่มอย่ำงก้องและนัท...แน่นอนว่ำแมคควีนผู้
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ซ่ึงคอยกดีกนัและบงัคบัให้ทัง้สองเป็นแค่เพือ่นกนั มนัไม่พอใจหรอก

ครบั แต่จะให้ท�ำยงัไงได้ในเมือ่ไอ้ก้องกค็ดิเกินเลยกับนัทมำแต่ต้น...

เช่นเดียวกบัผมเอง เพยีงแต่ผมต่ำงจำกไอ้ก้องตรงที.่..ผมแสดงควำม

รู้สึกไม่เก่ง...ยิ่งเรื่องพูดยิ่งแย่ไปใหญ่ ผมพูดไม่เก่ง มันเป็นเรื่องยำก

ส�ำหรับผมจริงๆ 

“ยินดีด้วยน้ำ~ไอ้น้ำททท ในที่สุดมึงก็ได้แต่งงงงงง”

เสยีงเจือ้ยแจ้วทีผ่มชอบฟังและอยำกได้ยินในทกุๆ วนัดงัขึน้

ด้วยควำมเมำมำยและตัวมันเองก็เริ่มจะทรงตัวไว้ไม่อยู่ ต้องเกำะ

คนนูน้ทคีนนีท้ ีและตวัผมเองทีก่่อนหน้ำนีย้นือยูอ่กีฝ่ังของห้อง ตอน

นี้ย้ำยมำอยู่ข้ำงหลังคนขี้เมำแล้วละครับ

“เออๆ แล้วมึงล่ะ เมื่อไหร่จะแต่งวะ”

เจ้ำสำวคนสวยของงำนหันไปถำมเพ่ือนตวัป่วนอพัเกรดด้วย

น�ำ้เมำอย่ำงไม่รูเ้ลยว่ำได้เผลอรำดแอลกอฮอล์ลงบนแผลสดซะแล้ว 

เพรำะไอ้ควีนเพิ่งอกหักมำ! ใช่ครับ...ในขณะที่ไอ้หมอปำกวอนตีน

นี่เปลี่ยนแฟนบ่อยในช่วงหกปีที่รู้จักกันมำ...ผมท�ำได้แค่นั่งมองมัน

มีควำมสุขกับสำวๆ แล้วกลับมำตีอกชกหัวตัวเองที่ไม่กล้ำจีบไอ้ตัว

กวนใจนีซ่ะท ีบำงครัง้ผมกเ็คยคดิทีจ่ะบอกมนัไปเลยแบบไม่กลวัว่ำ

จะต้องเสียมนัไป แต่พอมำนัง่คดิว่ำผมอำจจะเสยีมนัไปตลอดกำล...

ผมก็ท�ำใจไม่ได้ พอคิดว่ำจะตัดใจจำกมัน...ไอ้ตัวน่ำรักนี่ก็ท�ำให้ผม

ตกหลุมมันอีกเป็นครั้งที่ล้ำน...อึดอัดโว้ยยย!

“...”

เกดิควำมเงยีบขึน้ทัว่บรเิวณ ไม่มใีครพูดอะไร จนเจ้ำสำวต้อง

กะพริบตำปริบๆ ด้วยควำมงุนงง

“ฮือออออออออ!!!”

“เฮ้ย! เชี่ยนัท! ไอ้ควีนเพิ่งจะอกหักมำ!”
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“กูบอกว่ำ กูชื่อแมค ชื่อแมคคค!!!”

“ก็มึงชื่อแมคควีน! จะให้กูเรียกแมคหรือเรียกควีน แม่งก็ชื่อ

มึงอะ”

ผมแอบยิ้มกับกำรโวยวำยแบบงุ้งงิ้งของคนตัวเล็กกว่ำ...ใน

สำยตำผม ไม่ว่ำไอ้ตัวกวนโอ๊ยนี่จะท�ำอะไร มันก็น่ำรักอยู่ดีแหละ

ครับ ชือ่แมคควนีมนักเ็ท่ดอีอก เรยีกว่ำควนีเฉยๆ ก็ดจีะตำย คล้อง

กับชื่อผมนี่ครับ

“พวกเหี้ยยย มึงไม่เข้ำใจกูววววววววว”

“มึงเมำแล้วไอ้ควีน กลับบ้ำนไปไป๊”

ว่ำที่ผู้พันเต้นกระชำกไอ้หมอตัวโปร่งให้ยืนทรงตัวดีๆ ทั้งๆ 

ที่ไอ้เต้นเองก็เมำไม่ต่ำงกัน

“กูไหววว กูม่ำยด้ำยมำวว กูวอนนำ บี วิท มำยเฟรนด์ดึ!”

แมคควีนโผเข้ำกอดแขนเจ้ำสำวอย่ำงออดอ้อนและคงยำกที่

ใครจะมำแยกมันออกได้ ไอ้ควีนติดนัทมำกครับ มำกจนบำงทีผมก็

อิจฉำ...อยำกให้มันท�ำแบบนั้นกับผมบ้ำง

“จะอยู่กับไอ้นัทได้ไง! มันมีผัวไปแล้ว มันไม่ใช่รูมเมทมึงแล้ว

นะ!”

ไอ้โฟร์ทโพล่งเตือนคนเมำเม่ือมันเองก็คงเริ่มจะร�ำคำญ 

แมคควีนบ้ำงแล้ว ผมไม่ได้คิดไปเองหรอกนะครับ แต่ผมคิดว่ำไอ้

โฟร์ทกับไอ้เต้นค่อนข้ำงจะโอ๋ไอ้ควีนซะมำกมำย เสมือนแมคควีน

คือลูกของพวกมัน...ตำมใจเกิ๊น!

“ฮือออ งั้นหำผัวให้กูบ้ำงสิ กูเหงำำำำำำ”

“...”

“...”

“กูว่ำไอ้ควีนไม่ไหวละ มึงให้ใครก็ได้ไปส่งมันดิ๊”
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“ใครจะไปส่งมันได้วะ แม่งก็เมำกันหมด แถมออกถนนใหญ่

ไปแม่งก็ตั้งด่ำนละ”

ไอ้ก้องเจ้ำบ่ำวออกควำมเห็นหลังจำกส่งแขกผู้ใหญ่กลับกัน

ไปบ้ำงแล้ว ทุกคนมองหน้ำกันเล่ิกล่ัก เพรำะก็เมำกันหมดทุกคน 

แถมคอนโดฯของแมคควนีกค่็อนข้ำงไกลจำกทีพ่กัของเพือ่นคนอืน่ๆ 

...และแน่นอนว่ำใกล้ผม เพรำะผมแอบซ้ือคอนโดฯเดยีวกับมนัไว้...

กผ็มอยำกเจอมนันีค่รบั ตัง้แต่พวกเรำเรยีนจบและแยกย้ำยกนัท�ำงำน 

ก็พบเจอคนตัวขำวนี่ยำกขึ้นมำก โดยเฉพำะผมเองที่วุ่นวำยกับกำร

สร้ำงควำมไว้ใจให้แก่พวกผู้บริหำรเก่ำๆ เมื่อผมต้องขึ้นมำบริหำร

แทนคุณพ่อและคุณแม่...

“งั้นเอำไงดีวะ...”

“...”

“...”

“กูเอง”

…

..

.

“มึงงง ครำยยยว้ำำำ...”

“กูคิง”

ผมพูดคุยกับไอ้คนที่ขี่หลังผมอยู่ ซึ่งมันเองก็ขยี้เส้นผมบน

ศรีษะของผมเล่นอย่ำงมนัมอืจนผมต้องแกล้งเดนิชนผนงัให้มนัหยดุ

กำรกระท�ำทำรุณกรรมผมซะที

“คิงหนำยว้ำำำ?”

ผมกลอกตำไปมำอย่ำงเหลืออด...น่ีกูเคยอยู่ในสำยตำมึง 

บ้ำงมั้ย นอกจำกกูจะแอบมองมึงมำหกปีแล้ว กูยังไม่เคยแม้แต่จะ
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อยู่ในสำยตำของมึงเชียวเหรอควีน ใจร้ำยฉิบหำย

“คิงเพื่อนมึงไง”

ผมคว้ำคีย์กำร์ดจำกกระเป๋ำกำงเกงที่ก่อนหน้ำนี้ไอ้โฟร์ทค้น

มำให้จำกตัวคนเมำ แตะเปิดประตูก่อนจะตรงดิ่งไปที่ห้องนอน

ตุ้บ!

ผมโยนคนเมำลงกับเตียงนุ่มก่อนที่มันจะเขยิบตัวลุกขึ้นนั่ง

แล้วจ้องหน้ำผมอย่ำงเอำเรื่อง นี่สร่ำงแล้ว?

“มึงม่ำยช่ำยยย...เพื่อนกูววว!”

อะไรของมันอกีเนีย่! นีผ่มกช็กัจะเหนือ่ยๆ และเริม่จะอดทน

ไม่ไหวกับเจ้ำตัวกวนใจนี่ซะแล้ว

“อะไร”

“ไอ้โฟร์ททท...บอกว่ำมึงแอบ...ชอบกู...เพื่อนกันที่ไหนเขำ

ชอบกันว้ำำำ?...มึงไม่ใช่เพื่อนกูววว มึงผิดสัจจะ!”

พลั่ก!

ผมอดทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้ว ผลักคนเมำให้นอนรำบลงกับ

เตียงก่อนจะกระโดดขึ้นคร่อมตัวมันไว้ โดยท่ีมันเองก็ท�ำได้แค่ดิ้น

ขลุกขลักไปมำอย่ำงไร้ทิศทำง

“กูไม่อยำกเป็นเพื่อนมึง!...กูไม่เคยมองมึงเป็นเพื่อนตั้งแต่

แรก...เลิกยัดเยียดให้กูซะที!”

ควำมอดทนมันมีขีดจ�ำกัดครับ ผมแอบมองมัน แอบดูแลมัน

ห่ำงๆ มำหกปี...ผมชอบมันแค่คนเดียวมำตลอด ผมชอบผู้ชำยคน

นี้มำตลอดเวลำที่รู้จักกัน ทั้งๆ ที่มีผู้หญิงมำกมำยเข้ำมำ แต่ผมก็

เลอืกผูช้ำยคนนีท้กุครัง้...แล้วสิง่ทีม่นัท�ำกบัผมคอืเพิกเฉยควำมรูสึ้ก

ของผม ถ้ำมนัเองกร็ูว่้ำผมชอบ แล้วท�ำไมมงึถงึท�ำร้ำยจิตใจกูนักล่ะ!

“มึงจะท�ำอะรำยยย”
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มันพูดแบบหวำดๆ แต่สำยตำและสีหน้ำของมันกลับท�ำให้

ผมขำดสต.ิ..ผมชอบมนั ชอบใบหน้ำ ชอบดวงตำ ชอบรอยย้ิม ชอบ

เสียง...ชอบแมคควีน

“กไูม่ใช่เพือ่นมงึ...ตอนนีก้เูป็นแค่ผูช้ำยคนนึงท่ีชอบมงึ...แล้ว

มึงคิดว่ำกูจะท�ำอะไรมึงล่ะ”

“!!!”

ไม่รอให้มันได้ตอบ ผมบดเบียดริมฝีปำกลงไปทันทีอย่ำง

ปรำรถนำ ผมอยำกครอบครอง อยำกเป็นเจ้ำของมัน ผมตกหลุม

ของมันเดิมๆ ซ�้ำๆ มำนำนแล้ว...นำนจนผมเริ่มไม่อยำกจะแค่มอง

อีกต่อไป

“อื้อ!”

ผมไม่สนเสียงประท้วงและมือไม้ท่ีวำดฝ่ำอำกำศลงมำฟำด

ตัวผม ตอนนี้ผมรู้สึกเพียงแค่ว่ำผมต้องกำร...ต้องกำรตัวมัน...ถึง

แม้ว่ำจะไม่ได้หัวใจก็ตำม แต่ผมคิดแค่ว่ำยังไงมันก็ไม่ยำกหรอกถ้ำ

มันตกเป็นของผมแล้ว

พลั่ก!

“เฮือก!”

มนัผลกัตัวผมออกอย่ำงแรงแล้วกอบโกยเอำอำกำศเข้ำปอด

ให้มำกเท่ำที่จะท�ำได้

“เหี้ย!”

ไม่รอให้มนัได้พดูมำกไปกว่ำนัน้ ผมหน้ำมดืตำมวัไปด้วยโทสะ

และควำมมนึเมำทัง้จำกแอลกอฮอล์และจำกตวัมนัเอง...ผมคงหลง

มันมำกเกินไปจริงๆ 

“อื้อออ”

ผมแทรกล้ินดนุดนัเข้ำไปในโพรงปำกร้อนเจอืกลิน่แอลกอฮอล์
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จนท�ำให้ผมมนึตำมมนัไปด้วย แต่กย็ิง่เร่งเร้ำอำรมณ์ให้แก่ตวัผมเอง

ที่ยำกจะหยุดยั้ง เลื่อนมือลงแกะกระดุมกำงเกงสแล็คจำกสูทสีขำว

ของแมคควนีอย่ำงรวดเรว็ จบูดดูซบัรมิฝีปำกของมนัอย่ำงเอำใจและ

คำดว่ำตอนนี้สติของมันเองก็คงจะหลุดลอยหำยไปแล้ว ผมจึง

จัดกำรถอดชุดทั้งหมดของมันออก

“คิง...”

ผมเงยหน้ำจำกกำรหยอกเย้ำยอดอกของมันเพื่อมองคนที่

เรียกชื่อของผม แต่นั่นละที่ท�ำให้มันพลำด เพรำะเพียงแค่สบตำกับ

ใบหน้ำแดงๆ และแววตำฉ�ำ่ปรอืนัน่กท็�ำเอำผมรูส้กึปวดหนบึบรเิวณ

แกนกำยทันที

“หืม?”

ขำนรับมันก่อนจะปลดกระดุมกำงเกงของตัวเองบ้ำง ตอนนี้

คนเคลิ้มมันเลิกดีดดิ้นและนอนเฉยๆ แล้วละครับ คงจะหมดฤทธิ์

แล้ว

“กู...ก็ไม่ได้รู้สึกว่ำ มึงเป็นเพื่อน...กูรู้สึกว่ำมึงคือผู้ชำยคนนึง

ที่...ชอบกู...กูรู้ว่ำมึงชอบกู”

“...”

“...และกูเอง...ก็ไม่เคยปฏิเสธควำมรู้สึกของมึงเลย...”

“...”

“มีมึงแบบนี้มันก็ดี...แต่ถ้ำไม่ใช่เพื่อน...กูก็ไม่รู้จะวำงสถำนะ

ของมึงไว้ตรงไหนแล้ว”

นีม่นัก�ำลงัเมำใช่มัย้...พรุง่นีมั้นจะจ�ำสิง่ทีต่วัเองพดูได้มัย้ มนั

จะลืมผมอีกมั้ย

“ให้กูเป็นแฟนมึงนะ”

รู้ว่ำไม่ควรขอเป็นแฟนกับคนเมำ...แต่จะให้ท�ำยังไง เมื่อผม
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ไม่กล้ำจะบอกมันตอนปกติ...และนีก่เ็หมือนฝันทีเ่ป็นจรงิทีม่นัรบัฟัง

ผมอยู่ ถึงแม้ว่ำมันจะไม่มีสติก็ตำม

“...”

มันไม่ตอบและผมก็ไม่อยำกฟังมันปฏิเสธแล้ว จึงก้มลง

ประทับริมฝีปำกลงไปอีกครั้ง...ซ่ึงครั้งนี้คนใต้ร่ำงกลับเป็นคนสอด

ลิ้นร้อนชื้นแสนหวำนเข้ำมำก่อน พร้อมกับมือที่เริ่มลูบไล้ตัวผมจน

ผมเองรูส้กึวบูวำบไปทัว่ และทำงเดยีวทีจ่ะท้ิงสัญลักษณ์ว่ำเรือ่งของ

เรำไม่ใช่ควำมฝัน...

“อ๊ะ!”

ผมก้มลงครอบรมิฝีปำกดดูดงึท�ำรอยสีกุหลำบตรงต้นคอของ

คนตัวขำวจนแมคควีนจิกนิ้วลงมำที่หลังของผม ก่อนที่ผมเองจะใช้

นิ้วสอดเข้ำไปในช่องทำงด้ำนหลังของมันจนมันเผลอกรีดร้องและ

จิกเล็บลงบนแผ่นหลังของผมมำกขึ้น

“อ๊ำำำ!”

ผมประกบปำกปิดเสียงของมันก่อนที่มันจะโวยวำยไปกว่ำนี้ 

นิว้เรยีวยำวของผมค่อยๆ เพิม่ทลีะนิว้ๆ เข้ำออกจนช่องทำงเริม่จะ

คลำยออกบ้ำงแล้ว

“อื้อออ!!!”

ผมค่อยๆ สอดควำมเป็นชำยเข้ำไปช้ำๆ ควำมรู้สึกคับแน่น

ช่วงหัวของท่อนเอ็นนี้มำพร้อมกับควำมรู้สึกเจ็บจ๊ีดเป็นทำงยำว

บรเิวณกลำงหลงัจำกฝีมอืของคนเบือ้งล่ำงทีย่งัคงถกูปิดปำกไว้อย่ำง

นี้

“อ๊ำำำ เจะ…เจ็บ! เชี่ยยย ออกไปปป”

เมื่อผมผละริมฝีปำกออกคนตัวบำงก็รีบโวยวำยทันทีแถมยัง

ลงเล็บทีก่ลำงหลงัผมมำกขึน้อกี ผมต้องอำศยัจังหวะเผลอของควนี
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ดันเข้ำไปทั้งท่อนจนรู้สึกได้ว่ำถูกคนใต้ร่ำงกระตุกตอดรัดอย่ำงบ้ำ

คลั่ง

“อ๊ำำำ เจ็บบบ เอำออกกก ออกไปปป”

มันคงจะเจ็บจริงจนผมแอบเห็นน�้ำตำเล็ดตรงหำงตำนั่น แต่

ผมหยุดตัวเองไม่ได้แล้ว ผมค่อยๆ ก้มลงบรรจงจูบซับน�้ำตำอย่ำง

แผ่วเบำ เลื่อนมือนวดช่วงสะโพกขำวเต็มมือของควีน ซุกไซร้ซอก

คอขำวจนคนใต้ร่ำงเผลอครำงออกมำอย่ำงพอใจ

“อ๊ำำำ”

ค่อยๆ หยดักำยเข้ำออกช้ำๆ จนมนัเองก็คงจะชนิกับผมแล้ว 

ถึงได้เด้งสะโพกตอบรับจนผมเองก็รู้สึกดีเหมือนได้ขึ้นสวรรค์

“ควีน...”

ผมครำงชื่อมันเบำๆ เจ้ำตัวปรือตำมองอย่ำงสงสัย ผมหลง

มันจนโงหัวไม่ขึ้นแล้ว ต้องท�ำยังไง

“อื้อออ...หืมมม?”

มันกัดปำกสะกดกลั้นเสียงของตัวเอง ตัวบำงบิดกำยไปมำ

เพรำะควำมเสียวซ่ำน ใบหน้ำของมันตอนนี้ที่ผมเองอยำกจะจดจ�ำ

ไปตลอด เพรำะไม่รู้จะเป็นครั้งสุดท้ำยที่เรำจะได้คุยกันแบบนี้มั้ย

“เป็นของกูนะ”

ผมหยดุกำรกระท�ำแล้วจ้องหน้ำมัน ส่วนคนเคลิม้ก�ำลงัได้ท่ีก็

ลืมตำมองหน้ำผมเหมือนถูกขัดอำรมณ์...นี่มึงก็มีอำรมณ์ร่วมแล้ว 

ใช่มั้ยเนี่ย

“...ก็เป็นอยู่เนี่ยยย”

ผมอดใจไม่ไหวต้องก้มลงฟัดแก้มขำวเนยีนเจอืสแีดงเรือ่อย่ำง

มันเขี้ยว มันน่ำรัก ผมหลงรักมันเต็มๆ 

“อื้มมม”
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ตัวขำวบำงโอบแขนรอบคอของผมแน่นเมื่อมันเองก็คงรู้สึก

เสียวจนแทบทนไม่ไหว บิดสะโพกไปมำ ผมยกตัวมันขึ้นแล้วให้มัน

ออนท็อปบ้ำง ซึ่งมันเองก็ยอมแต่โดยดี

“อ๊ะ อ๊ำำำ”

ผมยกตัวขึน้ช่วยมนับ้ำงแต่กลบัท�ำให้มนัย่ิงเสยีวแล้วมองผม

ด้วยแววตำที่ผมอยำกให้มันมองแบบนี้ทุกครั้ง

“อื้อออ”

บีบคลึงเคล้นสะโพกขำวอย่ำงมันมือ ก่อนจะต้องตกใจเมื่อ

คนเมำก้มหน้ำลงมำประคองใบหน้ำของผมแล้วบดจูบร้อนแรงจน

ไฟอำรมณ์ของพวกเรำลุกโชน กูไม่ทนแล้วโว้ยยย โคตรอ่อยยย

พลั่ก!

ผลักมันลงแล้วจับนอนคว�่ำ ก่อนที่ผมจะตำมไปโถมตัวเข้ำใส่

คนเมำขีอ่้อย บดจบูซุกไซร้ซอกคอ หยอกล้อกับติง่หน่ิูมจนมนัเองก็

เผลอครำงอย่ำงชอบใจ

“อื้อออ ซี้ดดด”

พั่บ! พั่บ! พั่บ!

มือขำวจิกลงกับผ้ำห่ม ซู้ดซี้ดปำกอย่ำงเสียวซ่ำน ผมเองก็

พรมจบูลงบนหลังเนยีนอย่ำงรกัใคร่...อยำกมมีนัเป็นของผมในทกุๆ 

วัน...

“อื้อออ อ๊ะ อ๊ำำำ”

เหมือนว่ำคนใต้ร่ำงจะถึงจุดหมำยไปก่อนแล้ว ก็คงถึงตำผม

บ้ำง ขบเม้มลงไปเบำๆ ตรงบ่ำบำงของคนตัวขำว ก่อนจะเร่งเครื่อง

ติดสปีดและควำมแรงจนมือบำงจิกเกร็งกับเตียง

“อ๊ำำำ สะ…เสียววว! พอออ”

ผมไม่ได้ฟังมันโอดครวญใดๆ ยังคงหยัดสะโพกเข้ำออกอยู่
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อย่ำงนั้น

พั่บ! พั่บ! พั่บ! พั่บ!

“อ๊ะ! อ๊ำำำ”

“อึก”

อำรมณ์สดุท้ำยท�ำเอำเรำต่ำงเกรง็กระตุกตวัท้ังคูก่่อนท่ีผมจะ

ทิง้ตวัลงแล้วกอดคนตวัเลก็กว่ำไว้ในอ้อมแขนอย่ำงโหยหำ...หลงจน

หำทำงออกไม่เจอแล้ว

จุ๊บ!

คนเมำหลับไปแล้วด้วยควำมเพลีย ผมกอดมันแน่นพรมจูบ

ทั่วหน้ำผำกเนียน

“กูชอบมึงจริงๆ นะ...ควีน”

…

..

.

“เชี่ยยยยยยยยย!”

เสียงโวยวำยคือเสียงแรกที่ผมได้ยินในเช้ำของวันนี้...รับรู้ได้

ว่ำมันคงจะลืมเรื่องรำวเมื่อคืนไปหมดสิ้น...แล้วผมก็คงต้องกลับไป

อยู่จุดเดิมที่มันขีดเส้นเอำไว้ให้

“อืมมม...หุบปำกดิ๊!”

“มึงอีกแล้วเหรอ!!!”

ผมท�ำหน้ำฉงนใจว่ำอกีแล้วอะไร ผมเคยข่มขนืมนัครัง้แรกเอง

นะ...แต่ก่อนหน้ำนั้นก็มีพยำยำมบ้ำง เช่น ตอนไปดอยอินทนนท์ปี 

4 ก็ไอ้ควีนมันน่ำรัก ขอแทะโลมแค่นิดหน่อยเอง

“...อีกแล้วอะไร มึงอย่ำโวยวำย”

ผมพูดเบือ่ๆ อยำกรูจ้รงิว่ำในหัวของไอ้เพือ่นไม่อยำกสนิทนี่
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มนัคดิอะไรเยอะแยะ ผมลกุขึน้มำนัง่เพลยีๆ มองคนข้ำงๆ ท่ีดดีดิน้

ไปมำอย่ำงตื่นตระหนก

“มึงมำท�ำอะไรห้องกู อ๊ะ!!!”

มนันิว่หน้ำอย่ำงเจบ็ปวด คงจะเริม่รูส้กึเจ็บบ้ำงแล้วสนิะ เมือ่

คนืผมกเ็ชด็ตวัท�ำควำมสะอำดให้มันไปแล้วเพรำะกลวัว่ำมนัจะนอน

ไม่สบำย

“เจ็บอยู่?”

ถำมไปด้วยควำมเป็นห่วง

“มึงข่มขืน...กู?”

มันท�ำเสียงสั่นระริกอย่ำงน่ำสงสำร แต่ส�ำหรับผมแม่งโคตร

น่ำแกล้ง

“...มึงอ่อยก่อน”

สิ้นเสียงค�ำพูดของผม มันก็ตรงเข้ำมำท้ึงหนังหัวผมอย่ำง

รุนแรงและเกรี้ยวกรำด มันคงจะฟิวส์ขำดของจริงเลยครับ เพรำะ

ปกตมินัออกจะเกรงใจผมอยูบ้่ำงและท�ำตวัเหมอืนไม่สนิทเท่ำไหร่...

ทั้งๆ ที่ผมออกจะอยำกสนิทด้วย

“ไอ้คิงงงงงงง!!!”

“กูจะรับผิดชอบเอง”

ผมรู้ว่ำประโยคนี้มันคล้ำยๆ กับค�ำพูดที่เอำไว้ใช้กับผู้หญิง...

แต่ก็นั่นละครับ ไอ้ควีนคือผู้เสียหำย ยังไงผมก็อยำกรับผิดชอบมัน

อยู่ดี ผมเต็มใจ

“ไม่ต้อง!”

มันสะบัดหน้ำหนีแล้วค่อยๆ เยื้องย่ำงลงจำกเตียง ควำนหำ 

บ๊อกเซอร์ที่ตกบนพื้นขึ้นมำใส่

“ควีน...คบกับกูนะ”
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ผมตดัสนิใจพดูออกไป พดูประโยคทีไ่ม่คดิว่ำชำตนิีจ้ะกล้ำพดู

ต่อหน้ำมันตรงๆ...ในตอนที่มันมีสติเกือบครบถ้วนแบบนี้

“คงิ...กไูม่ใช่ผูห้ญงิ...และกกูไ็ม่ได้เสยีหำยขนำดนัน้ มงึไม่ต้อง

มำรับผิดชอบอะไรกู แค่ท�ำเป็นเหมือนเรื่องทั้งหมดนี้ไม่เคยเกิดขึ้น

ก็พอ”

“...”

ท้ังๆ ท่ีผมตั้งใจจะขอมันคบจริงๆ แต่มันกลับคิดว่ำผมแค่

อยำกรับผิดชอบอย่ำงนั้นเหรอ มันคิดว่ำผมแค่พลำดไปมีอะไรกับ

มันงั้นเหรอ!...ไอ้ควีน! กูตั้งใจ!

“กูอยำกคบกับมึงจริงๆ นะ...”

“มึงอำจจะต้องกำรเวลำ...ลืมมันไปซะเถอะ”

“ควีน...”

“กูต้องไปท�ำงำนแล้ว ช่วยออกจำกห้องกูไปที”

เพือ่นตวัขำวพดูจบกค็ว้ำผ้ำเชด็ตวัเข้ำห้องน�ำ้ไปทันที...มนัไม่

ฟังสิ่งที่ผมพูดออกไปเลย...ในแววตำของมัน ไม่มีผมอยู่เลย

…

..

.

ตลอดสี่ปีที่ผ่ำนมำ มันพยำยำมจะหลบหน้ำผมมำตลอด ไม่

ค่อยไปไหนมำไหนกับกลุ่มเพื่อน แถมยังหมกตัวท�ำงำนเอำเป็น

เอำตำยในโรงพยำบำล ผมเองกย็ุง่วุน่วำยกบับรษัิทท่ีคณุพ่อเป็นคน

ก่อตั้ง ผมพยำยำมจะรักษำมันเอำไว้ เพรำะคุณพ่อรักมันมำก...

จนภำคินประสบอุบัติเหตุ และคุณหมอเจ้ำของไข้ก็คือนำย

แพทย์นเรนทร์ คนที่ผมโหยหำจะพบเจอ ซึ่งมันเองก็อึ้งๆ ตอนเจอ

ผม แต่ด้วยหน้ำที่ท�ำให้มันปฏิเสธผมและหลบหน้ำอีกสิบปี มันคง
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มำกกว่ำค�ำว่ำรักไปแล้ว...ผมรักมันไปแล้ว

…

..

.

E N D   S P E C I A L



~ King and Queen เรื่องของผมกับผู้ชายชื่อคิง ~

- แนะนําตัว -

นำมปำกกำ I’m Mynt นั้น เกิดจำกกำรที่เรำไปลองสมัคร

เวบ็แต่งนยิำยเว็บหนึง่ โดยทีเ่รำไม่รูเ้ลยว่ำชือ่ Account จะกลำยเป็น

ชื่อเดียวกับนำมปำกกำ (แก้ไม่ได้ด้วย) แต่จะเปลี่ยนก็คงไม่ทันแล้ว

ละค่ะ เพรำะคนอ่ำนติดชื่อนี้ไปแล้ว

I’m Mynt ขณะแต่งนยิำยเรือ่ง King and Queen เรือ่งของผม

กับผู้ชายชื่อคิง นั้นก�ำลังศึกษำอยู่ชั้นปีที่ 5 ค่ะ หำกมีใครถำมว่ำ 

“เฮ้ย! อยู่ปี 5 งั้นเหรอ นี่ยังเรียนไม่จบงั้นสิ” ก็ขอตอบไว้ตรงนี้ว่ำ 

คณะทีเ่รำเรยีนอยูน่ัน้มีทัง้หมด 6 ชัน้ปีค่ะ เรยีกได้ว่ำเรยีนปี 5 น่ีเพ่ิง

จะผ่ำนมำค่อนทำงเอง...(พอจะเดำกันออกม้ัยนะว่ำนักเขียนเรียน

คณะอะไร) และอีกค�ำถำมที่คนอ่ำนมักจะถำมกันเข้ำมำคือ “เรียน

หนักแล้วว่ำงมำแต่งนิยำยด้วยเหรอ” ตอบเลยว่ำ...ไม่ว่ำงงง ฮ่ำๆๆ 

(หวัเรำะเสียงดังอย่ำงขืน่ขมระทมชวีติตวัเอง) แต่ชวีติคนเรำกม็หีลำย

มิติใช่มั้ยล่ะคะ มันก็ต้องมีช่วงเวลำที่เรำอยำกจะเป็นตัวของตัวเอง

เพื่อจะท�ำอะไรในสิ่งที่มันเป็นตัวเอง ดังนั้น I’m Mynt จึงเลือกวิธี

กำรแต่งนิยำยเพื่อปลดปล่อยควำมเป็นตัวเองค่ะ 



371

~ I’m Mynt ~

ด้วยควำมทีเ่รำเองเพิง่จะแต่งนยิำยเป็นครัง้แรก จงึท�ำให้คณุ

ผู้อ่ำนอำจไม่คุ้นเคยกับนำมปำกกำ และยังไม่รู้จัก I’m Mynt ซึ่งเรำ

เองกไ็ม่รู้ว่ำจะแนะน�ำตัวอย่ำงไรด ีคณุผูอ่้ำนถึงจะได้รูจ้กัตวัเรำมำก

ขึ้น เอำเป็นว่ำ…หำกคุณได้ลองอ่ำนนิยำยของเรำหลำยๆ เรื่อง 

รบัรองว่ำคณุจะอยำกรูจ้กัและจะหลงรกัเรือ่งรำวผ่ำนตวัหนงัสอืของ

เรำอย่ำงแน่นอน
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