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จากใจนักเขียน

ยินดีต้อนรับนักอ่านทุกๆ ท่านเข้าสู่โลกของ I’m Mynt
นะค้า~
กลับมาเจอกันอีกครั้งใน King and Queen เรื่องของผมกับ
ผู้ชายชื่อคิง เป็นนิยายวายอีกเรื่องที่ I’m Mynt ภูมิใจน�ำเสนอ เป็น
อีกรสชาติหนึ่งที่อยากให้คุณผู้อ่านได้ลิ้มลองกัน
นิยายเรื่องนี้เป็นเรื่องราวระหว่าง ‘คิง’ ผู้บริหารหนุ่มไฟแรง
เจ้าของบริษทั สือ่ และสิง่ พิมพ์อย่าง The Crown Entertainment and
Media ซึ่งก�ำลังตกอยู่ในอันตรายถึงชีวิตจากผู้ประสงค์ร้ายปริศนา
และ ‘แมคควีน’ ศัลยแพทย์หนุ่มผู้มีนิสัยร่าเริงแถมยังกวนประสาท
จนใครๆ ก็สา่ ยหน้า อีกทัง้ ยังพ่วงต�ำแหน่งเพือ่ นร่วมกลุม่ ‘แก๊งค์ดำ�
ไม่ห่างเหิน’ กับคุณคิงอีกด้วย
เรื่องราววุ่นๆ ปนแอคชั่นระหว่างหนึ่งผู้บริหารและหนึ่ง
ศัลยแพทย์ผเู้ ป็นเพือ่ นสนิท(คิดไม่ซอื่ )จึงอุบตั ขิ นึ้ ท่ามกลางมิตรภาพ
และความซับซ้อนซ่อนเงื่อนของปริศนา ในนิยายเรื่องนี้มีรสชาติ

หลากหลาย ทั้งสุข เศร้า ซึ้ง ลุ้น และหวานปนฮาตามแบบฉบับของ
I’m Mynt รับรองว่าจะท�ำให้คุณผู้อ่านสนุกจนวางไม่ลงแน่นอน
สุดท้ายนี้ I’m Mynt ขอฝากนิยายเรื่อง King and Queen
เรื่องของผมกับผู้ชายชื่อคิง ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจหรือเป็นหนึ่งใน
นิยายในดวงใจที่ท�ำให้คุณผู้อ่านได้มีความสุขและสนุกเพลิดเพลิน
ไปกับเรื่องราวของเรา แล้วเจอกันใหม่ในเรื่องต่อๆ ไปนะคะ

ห ม า ย เ ห ตุ สํ า นั ก พิ ม พ์
นวนิยายเรื่องนี้มีการใช้ภาษาปาก ภาษาสแลง และค�ำหยาบ
เพื่อความสมจริงตามยุคสมัยที่ปรากฏในเนื้อเรื่อง
และเพื่อสะท้อนบุคลิกของตัวละคร
รวมถึงเพื่อให้ได้อรรถรสทางภาษาเท่านั้น
ผู้เขียนและส�ำนักพิมพ์มิได้มีเจตนาด้านลบแต่ประการใด

“หนังสือและการอ่านคือขุมพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์”

- Intro -

แปดปีก่อน
“...อืม”
“…”
“...ไอ้นัท มึงเขยิบไปดิ๊”
พูดบ่นๆ ให้เพื่อนรักที่นอนซะชิดติดกับแผ่นหลังของผมได้
ขยับตัวออกไป เต็นท์แม่งก็แคบ ยังจะมาเบียดกูอีกนะ
“...”
แต่เหมือนค�ำร้องขอจะไม่เป็นผล
“เชี่ยนัททท กูบอกให้เขยิบไปปป”
บอกมันอีกสักที เผื่อมันจะไม่ได้ยิน
“...”
“ไอ้เหี้ยนัท! ไม่เขยิบกูปล�้ำมึงนะ!”
ขู่ไอ้เพื่อนตัวเล็กกว่าผมที่ยังไม่ยอมเขยิบไป นี่มึงจะรักอะไร
กูนักหนาวะเนี่ย กูอึดอัดโว้ย!
~ I’m Mynt ~

8
พรึ่บ!
“เฮ้ย! อุ๊บ!”
อยู่ดีๆ เพื่อนรักที่ตัวเล็กตัวน้อยกว่าผม ดันกลายร่างเป็น
ผูช้ ายหุน่ นักกีฬากล้ามเนือ้ แน่นๆ รูปร่างสูงใหญ่...และทีส่ ำ� คัญ มัน
แม่งคร่อมทับ เอามือปิดปากผมไว้อยู่!!! โอ้วไม่นะ!!! กูก�ำลังจะถูก
ข่มขืนเหรอเนี่ยยยยยยยยย
“...”
แสงจันทร์สาดส่องกระทบใบหน้าขาวๆ ไร้อารมณ์ของผู้ชาย
ใจโฉด หน้าตามันดีจัดๆ เลยละครับ หล่อชนิดที่ว่าถ้าใครได้ไปเป็น
ผัวก็คงจะต้องฟินไปอีกสิบชาติ หรืออาจจะนิพพานไปเลยก็ได้...คือ
มันหล่อขนาดนัน้ แหละครับ ให้มนั สมต�ำแหน่งคิวท์บอยของมหา’ลัย
อันเลื่องลือหน่อย
“...”
แต่ประเด็นไม่ได้อยูท่ วี่ า่ มันหล่อจนมดลูกกระพือ ประเด็นมัน
อยู่ที่ว่า มึงมาท�ำอะร้ายยย???
“...เงียบๆ...หนวกหู”
มันก้มหน้าลงมาพูดใกล้ๆ เหมือนกลัวเห็บบนหัวผมจะไม่
ได้ยิน แล้วยอมปล่อยมือออกจากปากอวบอิ่มนุ่มน่าจุ๊บของผม
“มะ...มึงมาได้ไง!?”
เมื่อปากเป็นอิสระก็รีบถามออกไปเลยครับ แน่นอนว่ามัน
ต้องรูดซิปเต็นท์แล้วคลานเข่าเข้ามา แต่ที่ถามเนี่ย คือมึงมาท�ำไม!
“เพื่อนมึงกับเพื่อนกูมันจะเอากัน ถ้ามึงสนใจจะเอาบ้างกูก็
ไม่เกี่ยงนะ”
โถ่ว ไอ้นัท! ไอ้เพื่อนเวร! ไอ้เห็นผัวดีกว่าเพื่อนนน! กลางป่า
กลางเขาก็ไม่เว้นนะมึง กูขอให้ผัวมึงไอ้จู๋เป็นตะคริว!
~ King and Queen เรื่องของผมกับผู้ชายชื่อคิง ~
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“พ่อมึงสิ! ออกไป!!!”
ผมรีบเขยิบๆ กระเถิบตัวขึ้นให้ช่วงตัวหลุดพ้นจากมนุษย์ที่
คร่อมผมไว้
“กูไม่ออก! อยากนอนก็นอนไปดีๆ อย่ามาอ่อยกู”
เดี๋ ย วนะพี่ ห ล่ อ นะ...กู ไ ปนอนอ่ อ ยมึ ง ตอนไหน กู ก็ น อน
ปรึกษาการบ้านการเมืองกับพระอินทร์ของกูตามปกติเนี่ย!
“อ่อยพ่อมึงสิ กูก็นอนของกูเฉยๆ เนี่ย”
พูดจบ ผมก็หลุดรอดจากการถูกคร่อมทับจนได้ เลยรีบลุกมา
นั่งดีๆ นอนคุยกันคงไม่เหมาะม้างงง
“ถ้ามึงพูดถึงพ่อกูอีกค�ำ...”
เหมือนประโยคเชิญชวนให้พูดซ�้ำอีกรอบ...
“พ่อ! มึง! สิ!”
…
ครับ
พอได้พูดอะไรที่ใครสั่งห้ามแล้วมันรู้สึกสะใจ
หมับ! พรึ่บ!
มือหนาๆ ของพ่อหนุ่มคิวท์บอยคว้าเข้าที่ต้นแขนผมทั้งสอง
ข้าง ก่อนจะกดร่างผมให้นอนราบกับพื้น แล้วตามมาประกบปาก
หนาๆ ของมันลงบนริมฝีปากของผมอย่างรุนแรง จนรู้สึกถึงกลิ่น
คาวเลือด
“...”
ลิ้นร้อนของคนด้านบนแลบเลียริมฝีปากผมเบาๆ ก่อนจะ
ฉกฉวยเข้ามาในโพรงปากของผม และแน่นอนครับ...เลือดนักสู้มัน
เข้าตา คนไม่ยอมใครแบบผม มีหรือจะยอมแพ้ ผมเลยเกีย่ วกระหวัด
ลิ้นมันกลับไปบ้าง
~ I’m Mynt ~
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“...”
เหมือนเวลาผ่านไปเนิน่ นาน เราจูบกันอยูอ่ ย่างนัน้ จนมือไม้
ทัง้ ของผมและมันเริม่ อยูไ่ ม่สขุ สุดท้าย ผมซึง่ มีสติมากกว่าก็ดนั ไหล่
มันออกได้ส�ำเร็จ
“...”
เรามองตากันอยู่อย่างนั้น ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าความรู้สึก
แปลกๆ มันฉาบแผ่ไปทั่วก้อนเนื้อในอกข้างซ้ายที่เต้นถี่รัวเหมือน
วิ่งขึ้นลงตึก 30 ชั้นมา
“...”
“...หุบปากได้สักที”
“...”
กะพริบตาปริบๆ มองคนด้านบนนิ่ง รอให้วิญญาณกลับเข้า
ร่างดีๆ
“...”
“ไอ้เหี้ยยยยยยยยยยยยยยย!!!”
…
..
.
สี่ปีก่อน
“ยินดีด้วยน้า~ไอ้น้าททท ในที่สุดมึงก็ได้แต่งงงงงง”
ผมตะโกนแสดงความยินดีกับเพื่อนรักที่ได้แต่งงานกับผู้ชาย
ที่มันรักสักที ถึงแม้ว่าแขกผู้ใหญ่ที่มางานจะมีแค่พ่อแม่ของทั้งสอง
ฝ่ายก็ตาม ก็งี้แหละครับ ประเทศเราก็ไม่ได้ยอมรับอะไรกันขนาด
นั้น
~ King and Queen เรื่องของผมกับผู้ชายชื่อคิง ~

11
“เออๆ แล้วมึงล่ะ เมื่อไหร่จะแต่งวะ”
ฉึก! เหมือนเพื่อนรักจะมัววุ่นวายกับงานแต่งงาน จนตกข่าว
ส�ำคัญไป
“...”
เกิดความเงียบขึ้นทั่วบริเวณในกลุ่มเพื่อนเจ้าสาว ทั้งๆ ที่
อาฟเตอร์ปาร์ตี้แบบนี้ ดีเจออกจะเปิดเพลงเร้าใจ
“ฮือออออออออ!!!”
ผมรู้สึกได้ทันทีว่าร้อนผ่าวๆ ที่ขอบตา พอนึกถึงชีวิตตัวเอง
แล้วมันเศร้าาา!!! กูแค่บ้างานไปนิดเดียววว น้องเกดไม่น่ามาทิ้งกัน
ได้ลง อุตส่าห์คบกันได้ตั้งหกเดือน นับว่าคนนี้คบนานที่สุด!
“เฮ้ย! เชี่ยนัท! ไอ้ควีนเพิ่งจะอกหักมา!”
ผมหยุดสะอึกแล้วตวัดสายตาหันไปข่มขูเ่ พือ่ นปากหมาทีเ่ รียก
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 ซึง่ ภาพทีผ่ มเห็นคือ
เพื่อนรักมันมีสองหัว แถมปากมันยังเบะจนผมเกรงว่าปากมันจะ
~ I’m Mynt ~
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เบี้ยวไปซะจริงๆ นี่มึงไล่ หรือ มึงไล่?
“กูไหววว กูม่ายด้ายมาวว กูวอนนา บี วิท มายเฟรนด์ดึ!”
ผมฉีกยิม้ กว้าง กอดแขนไอ้นทั แน่นแล้วใช้คางคลอเคลียอย่าง
อ้อนขอความช่วยเหลือ ผมยังไม่อยากกลับนี่ครับ กลับไปก็อยู่คน
เดียว มันเหงาาา
“จะอยู่กับไอ้นัทได้ไง! มันมีผัวไปแล้ว มันไม่ใช่รูมเมทมึงแล้ว
นะ!”
ผมท�ำปากคว�่ำจนมุมปากแทบจะจมหายไปใต้คาง ท�ำไม
เพื่อนเต้นต้องพูดจาใจร้ายด้วย กูอยู่กินกับไอ้นัทมาตั้งแต่ปี 1 อยู่
ดีๆ มันจะมาทิ้งผมไปได้ยังง้ายยย แบบนี้ไม่แฟร์!!!
“ฮือออ งั้นหาผัวให้กูบ้างสิ กูเหงาาาาาา”
ผมซุกหน้าลงกับแขนของเพือ่ นรัก อย่าทิง้ กูไปปปปปป ท�ำไม
มนุษย์เราต้องมีบ่วงที่เรียกว่าการแต่งงานมาผูกคอด้วยยย
“...”
“...”
“กูว่าไอ้ควีนไม่ไหวละ มึงให้ใครก็ได้ไปส่งมันดิ๊”
“ใครจะไปส่งมันได้วะ แม่งก็เมากันหมด แถมออกถนนใหญ่
ไปแม่งก็ตั้งด่านละ”
“งั้นเอาไงดีวะ...”
“...”
“...”
“กูเอง”
…
..
.
~ King and Queen เรื่องของผมกับผู้ชายชื่อคิง ~

13
รู้สึกได้ถึงแสงอาทิตย์ที่สาดส่องผ่านประตูระเบียงชั้น 27 ที่
ไม่ได้ปิดผ้าม่าน...ไม่สิ ไม่ได้ปิดประตูเลยมากกว่า!
หันซ้ายขวาเพื่อมองดูว่าแอบมีโจรปีนเข้ามาขโมยของจาก
ทางระเบียงรึเปล่า มองไปรอบๆ ห้องก็ไม่พบเจอใคร จนกระทั่ง
สายตาเลือ่ นมาปะทะเข้ากับกลุม่ ผมสีดำ� ทีแ่ หมะอยูบ่ นหมอนข้างๆ
กัน
พรึ่บ!
กระชากผ้าห่มออกมาก็พบกับร่างก�ำย�ำผิวขาวๆ ทีเ่ ต็มไปด้วย
รอยเล็บขีดข่วนเต็มแผ่นหลังที่ประกอบจากมัดกล้ามเนื้อแน่นๆ
นอนคว�่ำอยู่ตรงหน้า
“เชี่ยยยยยยยยย!”
ผมควรจะกรีด๊ ไปเลยมากกว่า อะไรของแม่งเนีย่ นีม่ นั ใช่ภาพ
ทีผ่ ชู้ ายอายุ 25 ควรจะตืน่ มาเจอเหรอครับ!? หญิงแม่คงจะต้องหลัง่
น�้ำตา!
“อืมมม...หุบปากดิ๊!”
เจ้าของเรือนผมสีเข้มขยับศีรษะเอียงหน้ามามองผมอย่าง
ร�ำคาญ หน้าตามันบ่งบอกถึงความเพลียและความง่วงแบบเต็มพิกดั
ว่าแต่...หน้ามันคุ้นๆ แฮะ เหมือนเหตุการณ์ก็คุ้นๆ!
“มึงอีกแล้วเหรอ!!!”
ผมตกใจแทบกลิ้งตกเตียง เมื่อใบหน้าหล่อกระชากใจไม่
เปลี่ยนนี่ มันคือคนเดียวกับที่จะข่มขืนผมตอนไปตั้งแคมป์ที่ดอย
อินทนนท์สี่ปีก่อน!
“...อีกแล้วอะไร มึงอย่าโวยวาย”
ผมกะพริบตาปริบๆ รีบเรียบเรียงเหตุการณ์ทงั้ หมดทันที เมือ่
คืนกูไปงานแต่งไอ้นทั ไอ้นทั ไม่รเู้ รือ่ งผมอกหัก ผมกินเหล้าและเบียร์
~ I’m Mynt ~
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และไวน์และค็อกเทลเข้าไปเยอะ...เยอะมาก...เยอะมากๆ แล้วก็
งอแงกอดไอ้นัท แล้วก็บอกว่าอยากมีผัวบ้าง แล้วภาพทุกอย่างก็ดู
จะดับวูบไป...
“มึงมาท�ำอะไรห้องกู อ๊ะ!!!”
นิ่วหน้าอย่างเจ็บปวดช่วงล่างร้าวไปทั้งขาสองข้าง มันเจ็บ
ระบมแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ระ...หรือว่า?...
“เจ็บอยู่?”
เจ็บ...นี่มึง?...
“มึงข่มขืน...กู?”
ส่งสายตาสั่นระริกอย่างอ้อนวอนว่าอย่าให้เป็นเรื่องจริง ถึง
แม้วา่ คราบน�ำ้ สีขาวขุน่ แสนคุน้ เคยจะกระจัดกระจายเต็มเตียงก็ตาม
ยังไงผมก็ยังอยากจะให้เช้านี้มันสดใสเหมือนทุกๆ วัน
“...มึงอ่อยก่อน”
เหมือนโลกทีส่ ดใสได้ลม่ สลายไปในพริบตา เหมือนเมฆหมอก
สีด�ำทะมึนปกคลุมไปทั่ว
...
..
.
“ไอ้คิงงงงงง!!!”
…
..
.
ปัจจุบัน
“...”
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“...”
ผมกะพริบตาปริบๆ มองคนตรงหน้าทีไ่ ม่ได้ดเู ปลีย่ นจากเดิม
มากเท่าไหร่ มันกลับหล่อดูดขี นึ้ ดูเคร่งขรึมและภูมฐิ านขึน้ ซะด้วยซ�ำ้
และสิ่งที่ท�ำให้ผมต้องขมวดคิ้วตามใบหน้าเครียดของมันก็คือร่าง
ของผู้ชายที่นอนไม่ได้สติ ตามตัวประดับด้วยเครื่องวัดสัญญาณชีพ
และอุปกรณ์ช่วยชีวิตหลากหลาย
“คื อ ...หมอศั ล ยกรรมกระดู ก ได้ เข้ า มาช่ ว ยผ่ า ตั ด และติ ด
อุปกรณ์ให้แก่ขาซ้ายที่หักไปให้แล้ว ส่วนผม...หมอศัลยกรรมทั่วไป
ก็ตอ้ งกรีดเปิดกล้ามเนือ้ ต้นขาทิง้ ไว้โดยไม่เย็บปิด เพือ่ ช่วยลดความ
ดันของกล้ามเนื้อที่จะกดทับเส้นเลือดจนอาจเกิดอาการขาดเลือด
ได้ ส่วน...”
“น้องกูจะฟื้นมั้ย”
“...”
“จะฟื้นได้เมื่อไหร่”
“...”
“ตอบ!”
ผมสะดุง้ ตกใจนิดหน่อยจนเผลอคว้ามือของคนทีก่ ำ� ลังเกรีย้ ว
กราดใส่มากุมไว้แน่น
“คุณใจเย็นก่อนนะ...ตอนนีท้ างทีมแพทย์และพยาบาลก�ำลัง
เร่งมือช่วยอย่างเต็มที่”
“...”
คนโมโหดูจะเย็นลงนิดหน่อย...ย�้ำว่าแค่นิดหน่อยจริงๆ มัน
ก้มลงมามองมือผมที่กุมมือมันไว้แน่น ก่อนที่ผมจะรีบดึงมือตัวเอง
กลับมา ก็มึงน่ากลัว กูตกใจ
“น้องชายของคุณประสบอุบัติเหตุรถชนที่ค่อนข้างจะรุนแรง
~ I’m Mynt ~
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มาก...แต่คุณก็ต้องรับรู้ด้วยว่าทีมแพทย์ก�ำลังพยายามช่วยอะไร
บ้าง...”
“...”
“...ไม่มีใครอยากให้เกิดความสูญเสียหรอกคุณ...”
“น้องกูก�ำลังโด่งดังและมีชื่อเสียง...จะให้นักข่าวรู้เรื่องที่มัน
เมาแล้วขับไม่ได้”
ผมพยักหน้าน้อยๆ อย่างเข้าใจ หันมองผูป้ ว่ ยวิกฤตบนเตียง
อีกครัง้ เขาคือพระเอกหนุม่ ชือ่ ดังทีอ่ นาคตในวงการก�ำลังไปได้สวย
“...”
“...”
ผมเหลือบมองใบหน้าเครียดๆ ของคนข้างกายอีกครั้ง ก่อน
จะเกีย่ วแขนเสือ้ มันให้ตามออกจาก ICU ขืนปล่อยให้มนั ยืนดูอาการ
ของน้องมันต่อ มีหวังได้อารมณ์ขึ้นแล้วระเบิดลงอีกรอบ
“กาแฟสักแก้วเหอะ...หมอเลี้ยง”

~ King and Queen เรื่องของผมกับผู้ชายชื่อคิง ~
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ผมนั่งมองแก้วกาแฟอุ่นๆ ที่มีไอร้อนล่องลอยเหนือน�้ำสี
เข้มซึ่งมันไม่สามารถออกฤทธิ์ให้ผมใจสั่นได้อีกต่อไป ที่จริงทุกวันนี้
ก็กินไปตามความเคยชินเท่านั้นแหละครับ เผลอๆ จะท�ำให้หลับ
สบายขึน้ ซะด้วยซ�ำ้ สลับกับมองผูช้ ายหน้าตาเคร่งขรึมในชุดสูทสีดำ�
ตรงหน้า...ผมว่าเขาท�ำให้ผมใจสั่นได้ดีกว่ากาแฟในถ้วยนี้ซะอีก มัน
มองจ้องตรงมาที่ผมอย่างไม่ละสายตา ท�ำเอารู้สึกร้อนๆ หนาวๆ
อยู่บ้างเหมือนกัน จะว่าเขินมันก็เขินนิดๆ นะครับ ที่คนเคยๆ มี
‘อดีตที่ไม่ตั้งใจ’ ร่วมกันมานั่งอยู่ตรงหน้า แถมมันยังหน้าตาดีไม่มี
เปลี่ยนแปลง เหมือนแวมไพร์อายุ 1,000 ปี
เขาคือ ‘คิง’ เพื่อนร่วมมหาวิทยาลัย และเป็นเพื่อนร่วมกลุ่ม
กันมา เพราะมันเป็นเพื่อนสนิทกับก้องแฟนไอ้นัทเพื่อนรักของผม
พวกเราอยูก่ นั คนละคณะ ไอ้นทั เรียนแพทย์เหมือนกันกับผม แต่มนั
เลือกต่อเฉพาะทางด้านผิวหนัง เพื่อช่วยธุรกิจของสามีมัน ร่วมกัน
สร้างคลินิกเสริมความงามอันโด่งดังหลายสาขาทั่วประเทศนี้ ส่วน
~ I’m Mynt ~
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ผมผู้มีจิตใจฝักใฝ่มุ่งมั่นที่จะเย็บปักถักร้อยอวัยวะ จึงเลือกเรียนต่อ
ด้านศัลยกรรม แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ผมก็ยังพบปะพูดคุยกับไอ้นัท
อยู่บ่อยๆ เหมือนกัน
ส่วนพ่อแวมไพร์หน้าตาเย่อหยิง่ ไม่เป็นมิตรตรงหน้าผมนี้ มัน
เรียนจบบริหาร ดีกรีเกียรตินยิ ม ปัจจุบนั ก็เป็นประธานบริหารบริษทั
สื่อและสิ่งพิมพ์ใหญ่ยักษ์ของประเทศนี้อย่างบริษัท The Crown
Entertainment and Media มันประสบความส�ำเร็จอย่างมากตั้งแต่
อายุยังน้อย น�ำพาบริษัทก้าวไปยืนอยู่แถวหน้าของเอเชียได้ ซึ่งผม
ก็แอบได้ยินข่าวลือมาลับๆ ว่า ที่มันต้องทะเยอทะยานขนาดนี้ก็
เพราะว่าพ่อและแม่ของมันประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนเสียชีวิต
มันจึงต้องท�ำทุกอย่างให้บอร์ดบริหารเห็นว่ามันมีศักยภาพมากพอ
จะด�ำรงต�ำแหน่งไว้ได้...
ส่วนเรื่องระหว่างผมกับมัน...ถึงแม้ว่าเราจะพอรู้จักกันผ่าน
เพื่อนอยู่บ้าง แต่ผมก็ไม่ได้สนิทกับมัน และถึงแม้ว่าเราจะเคยมี
‘อดีต’ ร่วมกันแต่เราก็ไม่คดิ จะสานต่อ อะไรทีม่ นั ผ่านมาแล้วก็ให้มนั
ผ่านไปเถอะครับ ผมก็ไม่อยากจะจดจ�ำขนาดนั้น ป่านนี้มันคงมีลูก
มีเมียไปแล้วมั้งครับ
“ใจเย็นลงรึยังครับ”
ผมในบทบาทของความเป็นแพทย์ ตอนนีก้ ถ็ อื ว่าเป็นขัน้ ตอน
ในการท�ำความเข้าใจกับญาติของผู้ป่วยก็เท่านั้น เพราะถ้าหากพูด
คุยกับญาติไม่เข้าใจ แล้วแพทย์ยงั ดึงดันจะท�ำการรักษาต่อไป ก็อาจ
จะน�ำไปสู่การฟ้องร้องได้
“คินจะฟื้น...ใช่มั้ย”
แววตาวูบไหวชั่วครู่ที่ผมมองเห็นจากผู้ชายตรงหน้า สะท้อน
ให้ผมรู้สึกหวั่นไหวตามไปด้วย เขาก็คงจะกลัวอยู่บ้าง หากต้องสูญ
~ King and Queen เรื่องของผมกับผู้ชายชื่อคิง ~
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เสียครอบครัวไปในอุบัติเหตุที่คล้ายคลึงกัน
“อันนี้หมอก็ยังรับปากไม่ได้นะครับ แต่ทางทีมแพทย์ของเรา
จะพยายามให้ถึ...”
ตึง! หมับ!
“ต้องฟื้น!!!”
คิงกระโจนมายืนอยูต่ รงหน้าและบีบแขนสองข้างของผมแน่น
อย่างเอาเรื่อง จนพนักงานของร้านกาแฟยี่สิบสี่ชั่วโมง วิ่งกรูกันจะ
เข้ามาช่วย แต่ผมก็ยกมือห้ามไว้ก่อน
“คิง...กูเข้าใจมึงนะ แต่มงึ ก็ตอ้ งเข้าใจกูดว้ ย ว่าทุกคนท�ำเต็มที่
แล้ว”
ผมพูดด้วยเสียงและใบหน้าเรียบนิ่ง
“...”
“แม้แต่ตัวมึงเอง ก็ท�ำได้ดีที่สุดเท่าที่พี่ชายคนนึงจะท�ำได้
แล้ว...สุดท้ายทุกคนก็ต้องเดินไปตามโชคชะตาของตัวเอง”
ผมใช้เสียงทุม้ นุม่ พูดเพือ่ ช่วยกล่อมอารมณ์ ‘มาคุ’ ของเขาให้
ผ่อนคลายลงบ้าง
“...กูไม่เชื่อเรื่องโชคชะตา”
มันว่านิง่ ๆ แล้วผละมือออกจากแขนทัง้ สองข้างของผม ตอน
นี้แขนคงจะขึ้นรอยมือแดงช�้ำไปหมดแล้วมั้ง เจ็บฉิบหาย!
“ตอนนี้หมอก็พูดได้แค่ว่า พวกเราจะรักษาน้องชายของคุณ
อย่างเต็มที่...ขอตัวก่อนนะครับ”
ผมค้อมศีรษะน้อยๆ แล้วหมุนตัวจะเดินออกมา ปวดเมื่อย
เนื้อตัวไปหมดแล้วเนี่ย~ เมื่อไหร่จะมีสาวน้อยหน้าตาจิ้มลิ้มรออยู่
ทีห่ อ้ ง เตรียมน�ำ้ เตรียมท่าไว้ตอ้ นรับบ้างน้าาา...ผมยิม้ เขินกับความ
คิดของตัวเอง ถ้ามีเมียก็ดีสิ จะได้ช่วยนวดให้ได้ผ่อนคลายกันบ้าง
~ I’m Mynt ~
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ทุกวันนี้เจอแต่คนใจร้าย หมออยากเดินเข้าป่าาา!!!~
“จะกลับรึยัง”
“ฮะ!?”
หันกลับมามองหน้านิง่ ๆ ของผูช้ ายตัวสูงใหญ่ทผี่ มเคยสงสัย
ว่ามันจะมีเชือ้ ลูกครึง่ อยูบ่ า้ งมัย้ และถ้าให้เดา มันอาจจะเป็นลูกครึง่
รัสเซียรึเปล่า เพราะเคยมองตามันก็แอบเห็นว่าเป็นสีน�้ำเงินเข้มๆ
และดูๆ ไปคงไม่ใช่คนไทยแท้แบบผมแน่ๆ
“ถามว่าจะกลับรึยัง”
ผมกะพริบตาปริบๆ คือทีจ่ ริงตอนนีก้ ต็ สี ามแล้ว มันเลยเวลา
เลิกงานของผมมาหลายๆๆ ชั่วโมงแล้วละครับ หากว่าผมกลับถูก
ตามให้มาช่วยเข้าเคสเร่งด่วนของน้องชายเขาเนี่ยแหละ ไม่งั้นก็ได้
นอนฝันหวานไปแล้ว
“อืม”
พยักหน้าตอบรับไปสัน้ ๆ อะไรของมันวะ ผมฉีกยิม้ บางๆ ให้
อีกทีแล้วหันกลับไปทางเดิม ชักจะง่วงๆ แล้วละสิ กาแฟนี่ช่วยให้
หลับสบายได้จริงๆ ด้วยครับ
หมับ!
“เฮ้ย!”
ผมสะดุง้ ตกใจ เมือ่ จูๆ
่ คนตัวสูงก็เดินมาเบียดประชิดแล้วคว้า
แขนผมให้ก้าวตามไป
“กลับกับกู”
“ฮะ!?”
อะไรนะ! ท�ำไมกูได้ยินไม่ชัด อะไรกลับๆ กูๆ นะ? กูไม่
ป๊ายยยยยย
…
~ King and Queen เรื่องของผมกับผู้ชายชื่อคิง ~
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.
“เหมือนเดิม...”
ผมตวั ด สายตาหั น ไปมองคนที่ ม ายื น หล่ อ ๆ อยู ่ ก ลาง
คอนโดมิเนียมของผม ตอนนี้ผมง่วงมากๆ และนี่ก็เป็นเวลาชาร์จ
แบตของผม ไม่อย่างนั้นผมจะเริ่มโมโหแล้วนะครับ
“...”
ผมไม่สนใจผูม้ าเยือนทีบ่ บี บังคับข่มขูผ่ มจนมาถึงคอนโดฯ ทิง้
สายตาเอือมระอาส่งไปให้มันแล้วเดินเข้าห้องนอนไป
เหอะ! เหมือนดงเหมือนเดิมเหี้ย’ไรล่ะ! มึงเคยเข้ามาแค่ครั้ง
เดียวเมื่อตอนสี่ปีก่อนรึเปล่า ท�ำมาเป็นคุ้นเคยเหมือนเป็นเมียเก่า
กูซะงั้น
…
..
.
ซ่าาาาาาาาา
ผมยืนให้น�้ำเย็นๆ ไหลผ่านตัวช่วยนวดบรรเทาอาการปวด
เมือ่ ย หลังจากทีต่ อ้ งยืนซ่อมไส้ทฉี่ กี ขาดจากการกระแทกและภาวะ
แทรกซ้อนเป็นเลือดทีไ่ หลไม่หยุด จึงต้องยืนผ่าตัดแบบนัน้ เป็นเวลา
หลายชั่วโมง เมื่อยไปหมดแล้ววว~
ตึง! ตึง! ตึง!
เสียงกระแทกแรงๆ ตรงประตูห้องน�้ำ ท�ำเอาผมขมวดคิ้วมุ่น
เชี่ยคิงมันเล่นอะไรของมันอีกวะ
ตึง!
“อะไรของมึ...เฮ้ย!”
~ I’m Mynt ~
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หมับ! ตึง!
คนตัวสูงที่ถอดเสื้อนอกออกแล้วเหลือแต่เชิ้ตสีขาวกระโจน
เข้ามาในห้องน�้ำอย่างหวาดผวาแล้วตรงเข้ามากอดผมพร้อมทั้งปิด
ประตูห้องน�้ำแถมให้ด้วย
“เป็นอะไรของมึงอี๊กกก!? ปล่อยกู๊ววว!”
ผมพยายามแกะๆ แงะคนตัวสูงให้ปล่อยมือออกจากช่วงเอว
ของผม มือก็พัลวันกับการดึงผ้าเช็ดตัวให้ปกปิดของสงวนไว้ด้วย
ชีวิตกูมาถึงจุดตกต�่ำขนาดนี้ได้ยังง้ายยย!!! ใครส่งมันม้าาาาาา!!!
“มะ...แมว...”
“ฮะ!?...แมว?”
ผมเอียงคอมองมันงงๆ ตัวมันสั่นมาก และคงจะกลัวจริงๆ
“เออ! ตัวปุยๆ สีขาวๆ...มึงเอามันออกไปที”
มันรีบหันมาฟ้องเหมือนกับว่าแมวของผมแอบไปเผาบ้านมัน
มาซะอย่างนั้น
“ไฮควีนอะนะ?”
“...”
มันพยักหน้าหงึกๆ เบ้ปากน้อยๆ และนั่นแหละครับ...โคตร
น่าแกล้ง! กูจะแก้แค้นมึงให้หมดเลยไอ้คิง!!!
“เออๆ”
ผมพยักหน้ารับๆ แล้วเปิดประตูออกไป โดยมีมนุษย์ตัว
ควายๆ เดินเกาะเอวผมตามออกมา คือมึงไม่คีพลุคแล้วเหรอคิง
กลัวแมวเนี่ยนะ! เอาจริงดิ!?
“เมี้ยววว~ ไฮควีนนน มาหาป๊าหน่อยยย”
ผมตะโกนเรียกหาแมวตัวเองซึ่งนั่นยิ่งท�ำให้คนด้านหลังจิก
เล็บลงกับเอวผมยิ่งขึ้นไปอีก กูเจ็บนะโว้ย!
~ King and Queen เรื่องของผมกับผู้ชายชื่อคิง ~
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“มันอยู่ตรงนั้น!!!”
ฟุบ!
ขวับ!
ผมหันไปมองก็พบแมวตัวเองนอนอ้วนขนฟูฟอ่ งท�ำหน้าหยิง่
อยูต่ รงหน้าตูเ้ สือ้ ผ้า ท�ำเอาคนหน้าหล่อตกใจกระโดดขึน้ ไปหลบบน
เตียงทันทีอย่างหลุดฟอร์ม
หึๆๆ
มึงแกล้งกูเยอะมากไอ้คงิ มึงท�ำกูเจ็บแสบไว้เยอะ ถึงเวลาทีก่ ู
ต้องเอาคืนให้สาสม!!!
“ไฮควีนนน~”
ผมเดินไปอุ้มแมวเมนคูนตัวใหญ่ยักษ์มาไว้ในอ้อมแขน ลูบ
มันเบาๆ ซึง่ มันก็เพียงหันหน้ามามองผมเหมือนเพียงทาสผูต้ ำ�่ ต้อย
เท่านั้น ทาสขออนุญาตใช้เจ้านายเป็นเครื่องมือหน่อยละกันนะ
“มะ...มึงเอามันออกไปไว้นอกห้องสิ”
แน่ะ! ยังจะสั่งกูอีกนะ ไม่รู้ชะตากรรมตัวเองซะแล้วครับคุณ
คิง
“มึงบอกกูมาก่อนว่ามาท�ำอะไรที่นี่”
ผมเดินเข้าไปใกล้เตียงช้าๆ อย่างข่มขู่ ตอนนีแ้ มวตัวอวบอ้วน
ในอ้อมแขนผมก็เริม่ พองขนอย่างข่มขู่ เมือ่ มันได้กลิน่ คนแปลกหน้า
นั่นยิ่งท�ำให้พ่อหนุ่มบนเตียงหน้าซีดลงเรื่อยๆ
“จะท�ำอะไร”
“มึงมาห้องกูท�ำไม”
ผมชูแมวไปใกล้ๆ ขึ้นเพื่อข่มขู่ จนคิงต้องถอยร่นไปติดหัว
เตียง
“ก็นี่คอนโดฯกู!”
~ I’m Mynt ~
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“ฮะ!?”
ผมกะพริบตาปริบๆ อย่างตามไม่ทนั คอนโดฯมัน? ท�ำไมผม
ไม่เคยเจอ
“กูอยู่ที่นี่มาตั้งนานแล้ว ไม่อย่างนั้นคืนนั้นกูจะมาส่งมึงถึง
ห้องได้ยังไง”
“มึงเลิกพูดเรื่องคืนนั้นไปเลยนะ!”
ก็ไม่แปลกหรอกทีผ่ มจะไม่เคยเจอมัน ทีจ่ ริงแล้วผมมักจะกลับ
ห้องในช่วงเวลาที่ทุกคนคงจะหลับใหลกันไปหมดแล้ว อีกอย่าง…
ผมก็ไม่ได้ใส่ใจเพือ่ นบ้านขนาดนัน้ ไฮควีนเองก็เป็นของพีส่ าวทีฝ่ าก
เลี้ยงไว้ก่อนจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศกับสามี และมันก็แอบเป็น
ภาระอยู่เหมือนกัน เพราะผมแทบจะไม่ได้อยู่ห้องเลย
“ท�ำไม มึงลืมได้เหรอ”
“ไอ้คิง!”
ผมยกแมวขึ้นขู่มันแล้วเขยิบไปยืนใกล้ๆ มึงตายแน่ถ้ายังจะ
พูดขึ้นมาอีก
“มึงอย่าท�ำอะไรโง่ๆ นะควีน”
ผึง!
เหมือนสติผมได้ขาดไปแล้วเมื่อมันเรียกผมด้วยชื่อนั่น
“มึงตายยย!”
ผมชูไฮควีนขึ้นเหนือหัวแล้วกระโจนลงเตียง กะจะใช้หาง
ยาวๆ ตบหน้าหล่อๆ ของมัน
ฟุบ!
แต่มนุษย์ใจกล้านามว่าคิงคว้าเอวผมไว้แล้วผลักนอนราบกับ
เตียง จนไฮควีนกระโดดหลบออกไปจากมือผม แล้ววิง่ ออกนอกห้อง
นอนไป
~ King and Queen เรื่องของผมกับผู้ชายชื่อคิง ~
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“...”
“...”
เหมือนภาพเก่าๆ ย้อนเข้ามาอีกครั้ง
ไอ้มนุษย์หน้าหยิ่งมันจับผมกดลงกับเตียงแล้วก้าวมาคร่อม
ทับไม่ให้ผมดิ้นไปไหนได้อีก
เราสบตากันนิง่ ดวงตาสีนำ�้ เงินเข้มเป็นประกายเล็กน้อย ตอน
นี้ผมทั้งอึ้ง ทั้งตกใจ และตกในภวังค์ไปพร้อมๆ กัน ไม่คิดว่าจะต้อง
มาเจออะไรแบบนี้ อี ก สภาพผมตอนนี้ ก็ ช ่ า งล่ อ แหลมภายใต้
ผ้าเช็ดตัวผืนเดียว
“...มึงน่ารักขึ้นรึเปล่า”
“...”
เสียงทุ้มๆ ว่าเรียบๆ แล้วก้มหน้าลงมาใกล้เรื่อยๆ
“มึง...อยากรื้อฟื้นความหลังมั้ย”
“...”
ผมว่าผมคงจะตกอยูใ่ นเวทมนตร์ของเจ้าแวมไพร์ใจโฉดไปซะ
แล้ว เพราะตอนนี้ผมแทบไม่มีเรี่ยวแรงจะขัดขืนใดๆ
“...ควีน”
“...คิง”
และ...
“มึงอ่อยกูอีกแล้วนะ...”
“อ่อยพ่องงงงงง!!! ออกไปปป!!!”
อ๊ากกกกกกกกก!!!
และผมก็งับคางมันไปเต็มๆ เมื่อมันก้มหน้ามาใกล้
มึงสมควรโดนแล้วไอ้คิง!
~ I’m Mynt ~
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ผมเดินกลับมาราวน์ (Round Ward = ดูอาการของผู้ป่วย
และวางแผนปรับเปลี่ยนการรักษาในแต่ละวัน) ที่ ICU ในเช้าที่แสน
จะอึมครึมเนื่องจากผมได้นอนไปแค่ไม่กี่ชั่วโมง...ไม่ใช่เพราะผมกับ
ไอ้คงิ รือ้ ฟืน้ ความหลังกันหรอกนะครับ แต่มนั คือการทีผ่ มกับมันต้อง
ต่อสู้ตบตีกันอย่างบ้าพลังต่างหากล่ะ! กว่ามันจะยอมกลับไปใน
เพนท์เฮาส์สุดหรูชั้นบนสุดของคอนโดฯ มิน่าล่ะผมถึงได้ไม่เคยเจอ
มัน ก็พี่ท่านมีลิฟต์ขึ้นลงไปลานจอดรถส่วนตัวนี่ครับ จะมาเจอกับ
ปุถชุ นคนธรรมดาแบบผมได้ยงั ไง อีกอย่างคือ มันจะอาศัยอยูท่ บี่ า้ น
มันซะมากกว่า จะกลับมาอยู่ที่คอนโดฯกลางเมืองแบบนี้แค่เฉพาะ
ช่วงที่มันขี้เกียจขับรถกลับคฤหาสน์อันใหญ่โตโอ่อ่าแถบชานเมือง
แค่นั้นละครับ
อีกอย่างที่ท�ำให้ผมต้องโมโหขั้นสุดจนท�ำให้เช้านี้มันมืดมัว
ก็คอื การขูบ่ งั คับของคิงท�ำให้ผมต้องขึน้ รถไฟฟ้ามาท�ำงาน! ถึงแม้วา่
คอนโดฯจะไม่ได้ไกลจากโรงพยาบาลเอกชนทีผ่ มท�ำงานอยูเ่ ท่าไหร่
~ King and Queen เรื่องของผมกับผู้ชายชื่อคิง ~
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นัก แต่มันก็ไม่ได้สะดวกสบายส�ำหรับมนุษย์นอนน้อยแบบผมอยู่ดี
“หมอแมคคะ”
ผมเงยหน้าจากชาร์ทของผู้ป่วยมองพยาบาลสาวที่เรียกผม
ด้วยชื่อที่ผมอยากจะให้ทุกคนเรียก...แต่นอกจากพยาบาลแล้วก็
แทบไม่มใี ครเรียกผมด้วยชือ่ นีเ้ ลย ทีจ่ ริงแล้วชือ่ ของผมมาจากค�ำว่า
‘แมคควีน’ คืออย่าหาว่าหน้าตาไทยๆ แบบผมท�ำไมกระแดะชือ่ ฝรัง่
เลยครับ ต้องไปโทษ ท่านพลเอกนรินทร์ ที่ทา่ นออกจะบ้าดารา
ฮอลลีวู้ดอย่าง ‘สตีฟ แมคควีน’ ไปซะหน่อย เลยตั้งชื่อลูกชายแบบ
ไม่คิดว่ามันจะเป็นปัญหากับตัวผมเองแบบทุกวันนี้
“ครับ?”
อย่ามาชวนไปเดทเชียวนะ ช่วงนี้รู้สึกพุงผมมันเริ่มจะย้วยๆ
ยังอวดสาวไม่ได้ ฮ่าๆๆ ฮ่าๆๆ
“คือ...ตอนทีก่ ภู้ ยั ไปช่วยชีวติ พบว่ามีกระปุกยาตกอยูใ่ นรถน่ะ
ค่ะ พอเราเอาตัวยามาพิสูจน์ดูก็พบว่าเป็นยานอนหลับ เลยคิดว่า
ผู้ป่วยอาจจะทานยาชนิดนี้อยู่น่ะค่ะ”
ยิ่งขมวดคิ้วหนักเข้าไปอีกอย่างงุนงงเมื่อพี่พยาบาลยื่นใบ
ข้อมูลยามาให้ ยานอนหลับชนิดนีก้ ไ็ ม่ใช่ชนิดทีจ่ ะหาซือ้ ได้ตามร้าน
ขายยาซะด้วย จะมีก็ต้องได้รับอนุมัติจากแพทย์เท่านั้น แล้วแบบนี้
ท�ำไมถึงไม่มีประวัติว่าได้รับการรักษาจากจิตเวชกันล่ะ
“ขอผมดูยาหน่อยนะครับ...แล้วก็ฝากพี่ค้นประวัติการรักษา
อื่นๆ ด้วยนะครับ เผื่อว่าผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่นมาก่อน”
“ค่ะ”
ผมรับกระปุกยามาพิจารณาอีกครั้ง มันไม่ใช่กระปุกของยา
นอนหลับ แต่มันเป็นกระปุกยาแก้แพ้ต่างหากล่ะ ผมลองพลิกๆ ดู
ฉลากที่เริ่มจะเลือนรางก็พบว่ามันคือยาแก้แพ้จริงๆ...แล้วพ่อหนุ่ม
~ I’m Mynt ~
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ซุป’ตาร์จะตระหนี่ถึงขั้นที่ต้องใช้กระปุกยาเก่าๆ เพื่อบรรจุยาใหม่
เชียวเหรอ
“แปลกว่ะ”
ผมขมวดคิว้ มุน่ กับตัวเองพลางหันไปมองยังเตียงทีม่ ชี ายหนุม่
อายุราวๆ 24-25 ปี นอนนิ่งไม่ได้สติอยู่
“ตาคิน! อยู่เตียงไหนน่ะ!...พาฉันไปเดี๋ยวนี้นะภวัต”
“คุณแม่ใจเย็นๆ ก่อนนะครับ”
เสียงโวยวายตึงตังดังอยู่บริเวณหน้า ICU พี่ๆ พยาบาลวิ่ง
เข้าไปช่วยกันห้ามไม่ให้ญาติผู้ป่วยเข้ามา เนื่องจากยังไม่ถึงเวลา
เยี่ยมและยังเป็นช่วงที่แพทย์ราวน์อยู่
ผมชะเง้อหน้าไปมองก็เห็นว่าเป็นสุภาพสตรีสูงวัยร่างเล็กที่
มาดดูคณ
ุ น้ายคุณนาย ข้างกายเธอคือผูช้ ายวัยกลางคนรูปร่างผอม
แห้งสวมแว่นตาในชุดสูทสีเทา...แถวนีม้ มี หกรรมเปิดบ้านทรายทอง
กันเหรอครับ แต่งเต็มซะ
“เอ่อ...สวัสดีครับ”
ด้วยความเป็นหมอทีด่ แี ละไม่อยากให้เกิดเสียงดังรบกวน ผม
จึงรีบเดินเข้าไปช่วยไกล่เกลี่ยทันที
“...”
คุณสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษยืนนิ่งไปนิดหน่อยและมอง
มายังบุคคลผู้มาใหม่แบบผม
“ผมนายแพทย์นเรนทร์ ศัลยแพทย์เจ้าของไข้ของคุณภาคิน...
ใช่ญาติของคุณภาคินรึเปล่าครับ”
ถามไปตามมารยาทเท่านั้นละครับ ก็คุณนายเล่นตะโกน
ตาคินๆ กันปาวๆ ขืนปฏิเสธว่าเป็นญาติของคุณลุงสมหมายเตียง
ข้างๆ ผมคงต้องเอาหัวมุดปี๊บด้วยความอับอายฐานสะเหล่อและ
~ King and Queen เรื่องของผมกับผู้ชายชื่อคิง ~
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เดาผิดแล้วละครับ
“หมอ! หลานดิฉันเป็นยังไงบ้างคะ”
ก็ยังดีที่คุณหญิงไม่แทนตัวเองว่าเดี๊ยนอะนะ ผมจึงส่งยิ้ม
อ่อนโยนเพือ่ ช่วยลดความกังวลของคุณญาติไปนิดหน่อย ขืนท�ำหน้า
เศร้า เดี๋ยวเค้าจะคิดว่ามีใครใกล้ตาย
“ตอนนีอ้ าการของคุณภาคินยังทรงๆ นะครับ หากว่าร่างกาย
เขาตอบสนองต่อการรักษาจนฟื้นเองได้ และไม่มีภาวะแทรกซ้อน
อะไร หมอคิดว่าก็น่าจะย้ายกลับไปอยู่ห้องพักปกติได้แล้วละครับ”
ผมฉีกยิ้มใจดีให้อีกครั้ง โดยไม่ได้บอกไปว่า กว่าจะถึงขั้นนั้น
ก็คงต้องผ่านอีกหลายๆๆ ขั้นไปก่อนน่ะนะ
“ฝากด้วยนะคะคุณหมอ จะเท่าไหร่ดฉิ นั ยอมจ่ายไม่อนั้ เลย...
ขอแค่หลานชายของดิฉันฟื้นก็พอ”
แหม~ เอาเงินมาล่ออีกแล้วนะครับ อยากจะบอกว่า เรือ่ งเงิน
ไม่ใช่ปัญหาส�ำหรับผมเลย ปัญหาคือคุณภาคินค่อนข้างจะประสบ
อุบตั เิ หตุแรงมาก อวัยวะช่วงล่างได้รบั ความเสียหาย ซึง่ ตอนนีผ้ มก็
พยายามและยังลุน้ อยูว่ า่ จะต้องตัดขาทิง้ หรือไม่...ไม่มแี พทย์คนไหน
อยากตัดอวัยวะของคนไข้ทงิ้ อย่างไม่จำ� เป็นหรอกครับ ถ้าไม่ถงึ ทีส่ ดุ
จริงๆ อย่างเช่น ถ้าไม่ตัดก็อาจจะเกิดเนื้อตายและเป็นสาเหตุของ
การติดเชื้อแทรกซ้อนจนลามไปสู่กระแสเลือด...ก็คงไม่มีใครอยาก
ตัดหรอกครับ
“อันนีก้ ข็ นึ้ อยูก่ บั การตอบสนองของคุณภาคินด้วยนะครับ แต่
หมอขอรับรองได้เลยว่า ผมและทีมได้พยายามอย่างเต็มที่ในทุกๆ
ขั้นตอนจริงๆ”
“ฮึก...ตาคิน...ฮือออ”
คุณนายหันไปร้องไห้ซบอกบุตรชายที่ยืนมองผมด้วยแววตา
~ I’m Mynt ~
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เห็นใจ อย่างน้อยเขาคงจะรู้ว่าพวกเราพยายามแค่ไหน
“คุณย่า”
เจ้าของเสียงทุ้มนุ่มที่ผมเริ่มจะคุ้นเคยเดินเข้ามาใกล้ในมาด
คุณชายแสนเย่อหยิ่งสมกับเป็นประธานบริษัทสื่อและสิ่งพิมพ์ยักษ์
ใหญ่ระดับเอเชีย...แต่นนั่ มันก็ลบภาพคุณคิงผูก้ ลัวแมวไปไม่ได้จริงๆ
“ตาคิง!...ฮือออ”
คุณสุภาพสตรีตรงเข้าไปกอดแล้วซบอกแกร่งของหลานชาย
ตัวสูงที่เขาเองก็โอบร่างของคนเป็นย่าไว้เช่นกัน
“คุณย่าใจเย็นๆ ก่อนนะครับ...คุณหมอคนเก่งต้องช่วยไอ้คนิ
ได้แน่ๆ”
พ่ อ หนุ ่ ม สุ ด ฮอตว่ า ด้ ว ยน�้ ำ เสี ย งหนั ก แน่ น แถมยั ง กดดั น
กลายๆ ส่งตรงมายังผม พร้อมสายตาจริงจังท�ำให้ดวงตาสีน�้ำเงิน
นั้นเข้มขึ้นจนน่าเกรงขาม
“ฮือออ...”
“คุณอา...ผมฝากพาคุณย่าไปพักก่อนเถอะนะครับ...ผมมีเรือ่ ง
ต้องคุยกับคุณหมอนเรนทร์”
คิงว่าด้วยน�ำ้ เสียงมีอำ� นาจเหนือทุกคนแล้วดันหญิงชราในมือ
เบาๆ ให้คนเป็นอาที่ท�ำเพียงพยักหน้าและรับเธอไว้ในอ้อมแขน
ก่อนจะพาเธอเดินออกไป
“...”
“...”
เรายืนจ้องหน้ากันนิดหน่อยคล้ายจะประเมินความคิดของอีก
ฝ่าย ตอนนี้สถานะของเรากลับมาเป็นเพียง ‘หมอและญาติผู้ป่วย’
อีกครั้ง
“คินเป็นยังไงบ้าง”
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สุดท้ายคิงก็เป็นคนเปิดประเด็นจนได้
“ก็...”
“กูขอความจริงทั้งหมด...ไม่ต้องกลัวว่ากูจะโวยวาย”
กูกลัวมันจะไม่เป็นแบบที่มึงพูดน่ะสิ! เกิดบอกความจริงไป
ทั้งหมด เดี๋ยวแม่งก็ทุ่มเคาน์เตอร์พยาบาลอีกอะ
หมับ!
ผมถือวิสาสะจับมือมันแล้วลากออกจาก ICU มาจนถึงบริเวณ
ที่ปลอดคน เพื่อป้องกันคิงผู้คลุ้มคลั่ง ซึ่งคนหล่อก็ยอมปล่อยให้ผม
ลากมาแต่โดยดี
“ฟังกูก่อนนะ...”
ผมสูดหายใจเข้าลึกๆ ตอนนีร้ สู้ กึ เหมือนตัวเองเป็นเพือ่ นของ
พระเอกในละครไทยที่พระเอกชอบเรียก ‘ไอ้หมอ’ แถมยังต้องแต่ง
ตัวเนิรด์ ๆ หวีผมเรียบแปล้ และจะมีประโยชน์กบั พระเอกแค่ตอนที่
นางเอกตกอยู่ในอันตรายถึงชีวิตก็แค่นั้น
แต่ทำ� ไมผมต้องเป็นแค่เพือ่ นพระเอกล่ะ ผมไม่ได้แต่งตัวเนิรด์
สักหน่อย? ทีใ่ ส่อยูน่ กี่ ช็ ดุ ห้องผ่าตัดแสนสบายคลุมทับด้วยกาวน์ยาว
สีขาว ผมก็ทรงหล่อเหลาวินเทจกระชากใจสาว หน้าตาก็รับรองได้
ด้วยดีกรีอดีตคิวท์บอยมหา’ลัย...ผมออกจะเท่!
“ฟังอยู่”
คิงบีบมือผมกลับมานิดหน่อย นั่นท�ำให้รู้ว่าผมจับมือมันอยู่
เลยรีบกระชากมือตัวเองออกมาและก้าวถอยหลังอีกนิด
“คือน้องมึงอะ...อาการยังไม่ได้ดีขึ้น แต่ก็ยังไม่แย่ลง...”
เมื่อพูดจบหนึ่งประโยค ผมก็ลอบมองใบหน้าเรียบนิ่งของคู่
สนทนาอีกนิดหน่อย จะว่าไปแล้ว มันก็อาจจะได้นอนแค่ไม่กชี่ วั่ โมง
แบบผมก็ได้...จะง่วงเหมือนกันมั้ย
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“...”
เมือ่ มันไม่มีทา่ ทีคลุ้มคลั่ง ผมจึงรีบพูดประโยคยาวๆ ต่อรวด
เดียวจบทันที
“ตอนนีก้ รู อให้กล้ามเนือ้ ขาทีบ่ วมทีจ่ ะเพิม่ ความดันในช่องขา
จนกดเบียดหลอดเลือดส�ำคัญมันยุบลง เพื่อจะได้เย็บปิดได้ แต่ถ้า
หากมันไม่ยอมยุบลงไป และกดทับหลอดเลือดอยูจ่ นเกิดกล้ามเนือ้
ตายจากการขาดเลือด...กูกอ็ าจจะต้องตัดขาน้องมึงเพือ่ ป้องกันการ
ติดเชื้อในกระแสเลือดจนเสียชีวิต”
“...”
คิงนิง่ เงียบไปก่อนจะค่อยๆ ก้าวเท้าเข้ามาใกล้ผมเรือ่ ยๆ ส่วน
ผมเองก็ถอยหลังหนีมันเรื่อยๆ เช่นกัน
กึก!
จนแผ่นหลังของผมแนบชิดติดกับผนังทางเดิน คนตัวสูงก็ยก
แขนสองข้างขึ้นมากักผมไว้ไม่ให้หลบหนีไปทางใดได้อีก ใบหน้านิ่ง
เรียบเฉยเย่อหยิง่ เหมือนจะเหยียบคนทัง้ โลกเลือ่ นมาใกล้กนั เรือ่ ยๆ
เขาตรึงผมไว้ด้วยดวงตาคู่สวยที่มองลึกเข้ามาในตาผม
ฟุบ!
ผมยกมือสองข้างขึ้นมาแล้วยันไปที่อกแกร่งแน่นด้วยมัด
กล้ามเนื้อ แล้วออกแรงผลักออกไป...ไม่ไหวครับ! มันรู้สึกใจสั่น
แปลกๆ ทั้งๆ ที่ยังไม่ได้ดื่มกาแฟสักแก้ว
“กะ...กูก็บอกความจริงมึงไปแล้วไง”
“...”
หมับ!
คนตัวสูงใหญ่ด้วยเชื้อชาติผสมเลื่อนมือลงมาโอบเอวผมไว้
แล้วใช้มืออีกข้างล็อกท้ายทอยผมไว้ไม่ให้ขยับหนี เฮ้ยๆๆ เดี๋ยวนะ
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ไอ้คิง! ตรงนี้มีคนผ่านนะเว้ย! อายเขา
“กูท�ำอะไรผิดเนี่ย!”
ท�ำไมต้องข่มขู่กูด้วยเนี่ย! กูใช่คนท�ำน้องมึงรถชนเหรอวะ
“...มึงไม่ผิด...”
“เอ้า! ก็ปล่อยกู”
ผมพยายามดิน้ ๆ ให้หลุดพ้นจากดวงตาคูส่ วยอ่านยากทีใ่ กล้
มาเรื่อยๆ และเพื่อให้หลุดจากมือที่เกาะกุมเอวกับท้ายทอยไว้
“แต่มึงอ่อยกู...”
“ไอ้คิง! ปล่อย”
ผมจ้องหน้ามันกลับไปและกดเสียงทุ้มต�่ำอย่างข่มขู่ ชอบมา
หาว่าผมอ่อยมันทุกทีเลย! ผมก็ไม่เข้าใจว่าไปท�ำอะไรให้มนั คิดแบบ
นัน้ แต่เท่าทีร่ จู้ กั กันมาหลายๆ ปี แค่ผมมองหน้ามัน มันก็จะใส่รา้ ย
ว่าผมอ่อยมันแบบนี้ทุกครั้งเลย...นี่มึงโรคจิตแล้วละคิง
“...”
คนหน้ามึนยังพยายามโน้มหน้าเข้ามาใกล้ผมมากขึ้นอีก
“คิง!”
ผมใช้แรงเฮือกสุดท้ายกระโดดๆ ใช้ทั้งมือและเท้าตะกุยร่าง
สูงๆ เกิน 190 เซนติเมตรบวกกับหุ่นก�ำย�ำน่าอิจฉาตรงหน้าอย่าง
สุดแรง จนมันยอมปล่อยผมออกมาได้
“โอ๊ย!!!”
“สมน�้ำหน้า”
สุดท้ายมันก็ต้องยอมปล่อยผมให้เป็นอิสระ และใช้มือสอง
ข้างกอบกุมน้องชายสุดที่รักตรงจุดที่ผมถีบไปเต็มแรง
“...ถ้ากูเสื่อมสมรรถภาพแล้วมึงจะเสียใจ”
ดูมันขู่สิครับ! มันน่ากระทืบแถมซะจริงๆ
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“เกี่ยวอะไรกับกู...พอเลยมึง กูจะไปท�ำงานแล้ว”
ผมส่ายศีรษะไปมาอย่างปลงตกกับการเล่นไร้สาระของผมกับ
มัน มันชอบลวนลามผมแบบนีแ้ หละครับ จนเพือ่ นๆ ชอบแซวแถม
ยังชอบชงกันอีก นีก่ เ็ ป็นอีกสาเหตุทที่ ำ� ให้ผมคบกับสาวทีไ่ หนไม่คอ่ ย
ยืด...ไอ้พวกเพื่อนผู้หวังดีก็ชอบบลัฟกูตลอด!
“เดี๋ยวก่อนสิ ยังคุยไม่เสร็จเลย”
คนตัวสูงวิ่งมายืนข้างๆ แล้วรั้งเอวผมไว้ให้หันไปคุยกัน
“กูก็บอกมึงไปหมดแล้วไง”
ผมถอนหายใจพรืดแถมกลอกตาส่งให้มนั ท่านประธานหนุม่
ผู้ยุ่งตลอดเวลาเขาว่างมาเจรจากับผมได้นานขนาดนี้เลยเหรอครับ
“กูแค่สงสัย...”
“?”
ผมเลิกคิ้วขึ้นข้างหนึ่งเป็นเชิงสนใจในสิ่งที่หนุ่มหล่อภูมิฐาน
ตรงหน้าก�ำลังพูด
“ไอ้คินไม่ใช่คนกินเหล้าหรือเบียร์จนเมาขนาดนั้น และต่อให้
มันเมาจริง มันก็คงไม่โง่ขับรถกลับเอง...”
ผมคิดตามไปช้าๆ เผื่อมันจะสอดคล้องกับสิ่งที่ผมเจอตอน
ท�ำการผ่าตัด...ผมพยายามคิดถึงค�ำพูดของวิสัญญีแพทย์ในห้อง
ผ่าตัดที่พูดกับพยาบาลผู้ช่วยก่อนที่ผมจะเดินเข้า Field ผ่าตัด
(บริเวณผ้าปูสีเขียวสเตอไรล์ที่ทับและเปิดเฉพาะบริเวณที่จะลงมีด
ผ่าตัด) และโยงเรื่องเข้ากับสิ่งที่ผมได้ข้อมูลมาเมื่อเช้า
“น้องมึงได้ปรึกษาจิตแพทย์อยู่รึเปล่า”
ผมลองโยนหินถามทาง ถามคนหล่อข้างๆ ทีม่ อื ยังคงวางอยู่
ตรงช่วงเอวคอดของผม
“จิตแพทย์?...น้องกูไม่ได้บ้านะ!”
~ King and Queen เรื่องของผมกับผู้ชายชื่อคิง ~
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เหมือนคนใจร้อนจะออกแรงมากขึ้นจนเผลอรัดเอวผมแน่น
ท�ำเอาเรากลับมายืนชิดกันอีกครั้ง
“คนปรึกษาจิตแพทย์ก็ไม่ได้หมายความว่าบ้าโว้ย!!! มึงก็ฟังกู
ก่อนสิ!”
“...”
คิงเงียบลงไปแล้วคลายอ้อมแขนออกนิดหน่อย แต่ก็ยังไม่
ยอมปล่อยมือจากเอวผมอยู่ดี มึงขาดความอบอุ่นรึไงวะ กอดอยู่
ได้! กูไม่หนีไปไหนหรอกโว้ย
“กู้ภัยเจอกระปุกยาตกอยู่ในรถของน้องมึง มันแปลกตรงที่
เป็นกระปุกยาแก้แพ้ แต่ข้างในกลับเป็นยานอนหลับชนิดที่ต้องได้
รับใบอนุญาตสั่งยาจากแพทย์...”
“...น้องกูแพ้เกสรดอกไม้”
ผมสบตากับคิงนิ่ง ก่อนจะพูดต่อในสิ่งที่ผมเองก็บังเอิญคิด
ได้ เพราะตอนแรกผมไม่ได้ใส่ใจเรื่องของวิสัญญีแพทย์เท่าไหร่นัก
เพราะคิดว่าเป็นคนละหน้าที่กัน แหม~วิสัญญีแพทย์กับศัลยแพทย์
ก็ไม่ได้ถูกกันขนาดนั้นนะครับ
“แล้วตอนที่กูก�ำลังจะผ่าตัดน่ะ ได้ยินหมอดมยาเขาพูดกัน
ว่าทีต่ อ้ งใส่ทอ่ ช่วยหายใจและปรับโดสยานอนหลับเพราะน้องมึงได้
รับยานอนหลับมาก่อนหน้านั้น...ไม่ใช่เพราะแอลกอฮอล์”
ผมพูดจบ คิงก็ดูจะนิ่งเงียบไปอย่างคนใช้ความคิด
“มึงก�ำลังจะบอกว่า...มีคนคิดจะท�ำร้ายน้องกู...ถึงชีวิต?”
ผมสบตากับคนตาสวยนิ่ง ในแววตาของเขาดูหลากหลาย
ความรู้สึก ทั้งมึนงง สับสน โกรธ โมโห วุ่นวายไปหมด จนผมต้อง
เอื้อมมือไปแตะแขนมันเบาๆ จนมันเองสะดุ้งเล็กน้อยเหมือนหลุด
จากความคิดฟุ้งซ่านนั้น
~ I’m Mynt ~
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“กูก็ไม่ได้มั่นใจขนาดนั้น...มันเป็นแค่ข้อสันนิษฐานหรืออาจ
จะเกิดจากความบังเอิญก็ได้”
ผมลูบแขนของคนเป็นเพื่อนอย่างต้องการจะปลอบ ผมรู้ว่า
มันรักน้องของมันแค่ไหน ตอนนี้มันเหลือแค่น้องเท่านั้น
“ใครมันจะกล้าท�ำแบบนั้นกับน้องกู”
เสียงทุ้มพูดนิ่งๆ ราวกับจะพึมพ�ำกับตัวเอง
“ถ้าถึงกับแอบมาเปลีย่ นยาได้ ก็แปลว่าต้องใกล้ชดิ กับน้องมึง
พอสมควรนั่นแหละ...คงไม่มีแฟนคลับโรคจิตอยากฆ่าศิลปินที่
ตัวเองชื่นชอบหรอกมั้ง?”
ผมพูดติดตลก แต่ดูเหมือนคนข้างๆ จะไม่ข�ำไปด้วย
“...”
“...ถ้าเป็นคนใกล้ตัวมึงจริงๆ...”
ผมกระตุกมือให้คนตัวสูงที่ก�ำลังใช้ความคิดอยู่ได้หันมามอง
ผม
“...”
“มึงก็ระวังตัวไว้บ้างก็ดีนะ...กูเป็นห่วง”
ผมพูดออกไปอย่างจริงใจ อย่างน้อยก็ห่วงในฐานะคนเป็น
เพื่อนกัน
“ถ้าห่วงกูมาก...ก็มาอยู่ด้วยกันสิ เผื่อกูเป็นอะไรขึ้นมามึงจะ
ได้รักษาทัน”
คนหน้าหล่อพูดพลางแสยะยิ้มมุมปากอย่างเจ้าเล่ห์ เสมือน
ราชสีห์ที่ล่อลวงหนูตัวจ้อยด้วยขาที่แสร้งแหย่เข้าไปในกับดักของ
นายพราน เพื่อหวังว่าเจ้าหนูจะเห็นใจและกระโดดเข้าไปช่วย
“หึๆ! ฝันไปเหอะมึง!”
พูดจบก็สะบัดตัวแรงๆ ทีเดียวให้หลุดจากการเกาะกุม แล้ว
~ King and Queen เรื่องของผมกับผู้ชายชื่อคิง ~
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เดินหนีออกมาทันที...ใครสั่งใครสอนให้มันมองแล้วส่งยิ้มมีเสน่ห์
ขนาดนั้นกัน!!!
...
..
.
หัวใจบ้านี่ก็เต้นแรงซะเหลือเกิน!
วันนี้กูคงไม่ต้องการกาแฟแล้วละมั้ง!

~ I’m Mynt ~
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เสียงดนตรีครื้นเครงบรรเลงดังลั่นบนสกายเลานจ์สุดหรูชั้น
33 ของโรงแรมชื่อดังย่านกลางเมือง
ตอนนี้ผมและผองเพื่อนสนิทตั้งแต่ม.ปลายรวมๆ ห้าชีวิต
ก�ำลังนั่งชิลล์ดื่มด�่ำกับบรรยากาศดีๆ หลังเลิกงานแบบนี้ ท�ำงาน
โรงพยาบาลเอกชนก็ดีแบบนี้แหละครับ ถ้าหากว่าไม่มีเคสเร่งด่วน
หรือต้องอยู่เวรก็ค่อนข้างจะมีเวลาส่วนตัว...
นานๆ ทีผมจะได้เจอกับไอ้ ‘นัท’ เพื่อนรักหมอผิวหนังผู้มี
ใบหน้าอ่อนกว่าวัย หนุม่ ตัวเล็กน่าทะนุถนอมทีใ่ ช้ชวี ติ สุขสบายสไตล์
‘หมอเซเลบ’ กับคู่ชีวิตของมัน ‘ก้อง’ หนุ่มตี๋มาดเท่นักธุรกิจมีชื่อใน
วงการคลินิกเสริมความงามของประเทศ ตอนแรกไอ้ก้องก็ไม่ได้อยู่
กลุ่มพวกเราหรอกครับ แต่ไม่รู้ว่ามันไปปิ๊งกับเพื่อนผมตอนไหน รู้
อีกทีตอนปี 4 มันก็ไปเปิดต�ำนาน Brokeback Mountain กันบนดอย
อินทนนท์ และเกือบท�ำเอาผมซวยเพราะไอ้คิงไปด้วย!
~ King and Queen เรื่องของผมกับผู้ชายชื่อคิง ~
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ถัดไปทีน่ งั่ ตรงข้ามกับผมไอ้ ‘เต้น’ ผูพ
้ นั หนุม่ สุดหล่อหน้าไทย
คมเข้ม ถึงแม้วา่ มันจะหายไปบ้างช่วงทีผ่ มใช้ชวี ติ มหา’ลัย เนือ่ งจาก
มันต้องใช้ชวี ติ อยูใ่ นค่ายฝึก แต่เราก็ยงั คงเป็นพันธมิตรอันดีงามด้วย
การนัดเจอกันทุกเดือน...ก็ผมขีเ้ หงานีค่ รับ! แถมไอ้เต้นก็ชอบเอาใจ
ผมด้วย ผมเลยค่อนข้างจะติดมัน
คนข้างๆ ไอ้เต้นคือไอ้ ‘โฟร์ท’ เจ้าของร้าน The Escape ที่
ผมนั่งอยู่ตอนนี้แหละครับ มันเรียนจบสถาปัตย์และตอนนี้ก็ลงทุน
เงินส่วนใหญ่ไปกับร้านสุดหรูนี่ มีบ้างที่มันจะรับงานฟรีแลนซ์...แต่
ก็คงต้องแล้วแต่อารมณ์มนั อะนะครับ เพราะพ่อหนุม่ ผมยาวสุดติสท์
คนนี้เดาใจยากฉิบหาย
“เป็นไงบ้างล่ะไอ้ควีน...ได้ข่าวว่ามี ‘เคสหนัก’ นี่นะ”
ไอ้หนุ่มผมยาวเจ้าของร้านพูดถามพลางยิ้มเย้ยหยัน ใช่สิ! กู
ไม่ได้มีเวลามานั่งชิลล์แดกเหล้าเคล้านารีเหมือนมึงได้ทุกวันนี่หว่า
แถมเคสหนักที่มันพูดถึงก็คือเคสน้องชายไอ้คิงสุดที่รักของผมนั่น
แหละครับ
“เออ! แม่งข่มขู่กูเช้าเย็น!”
ผมรีบฟ้องผองเพื่อนทันที หึๆ! กูจะฟ้องผู้พันเต้นให้มันเอา
รถถังมาล้อมบ้านมึงเลยสัส! จิกหัวขู่กูอยู่ได้!
“...หรือจะให้เปลี่ยนจาก ‘ข่มขู่’ เป็น ‘ข่มขืน’ แล้วให้กูเพิ่ม
กลางวัน กับ ก่อนนอน ไปด้วยดีมั้ย”
เสียงเย็นๆ ที่กระซิบชิดติดริมใบหูจากด้านหลังท�ำเอาผม
ขนลุกวาบตามแนวสันหลังทันที...มึงเฮีย้ นเกินไปแล้วไอ้คงิ ! แต่ตอน
นี้สถานะของกูกับมึงคือ ‘เพื่อน’ โว้ย! ไม่ใช่ ‘หมอและญาติคนไข้’
แถมวันนี้กูมีแบ็กดี กูไม่กลัวมึงหรอก!
พรึ่บ!
~ I’m Mynt ~

40
ตึก! ตึก! ตึก!
“มึงดูสิผู้พันเต้น! มันขู่กูอีกแล้ว”
ผมรีบวิง่ ไปหลบหลังไอ้เต้นแล้วฟ้องเพือ่ นตัวสูงสุดหล่อทันที
พลันเหลือบมองรอบๆ ก็มแี ต่สาวๆ หันมามองส่งสายตากันให้รสู้ กึ
ละอายกับการกระท�ำเด็กๆ ของตัวเอง ก็กลุ่มพวกผมมันดึงดูดสาย
ตาจริงๆ แหละครับ หล่อหลากหลายสไตล์ ตั้งแต่ หนุ่มไทยหน้าคม
หล่อตี๋เกาหลีอปป้า อาหมวยหน้าหวาน หนุ่มติสท์สายเซอร์ หนุ่ม
ลูกครึ่งตาสวยหน้าตาไม่เป็นมิตร และผม บุคคลที่หล่อเท่กว่าพวก
มันหลายเท่า!
“มึงก็แกล้งมันนะไอ้คิง...ดูสิ! ไอ้แมวน�้ำมันกลัวจนตัวบวมไป
หมดแล้ววว”
ไอ้ผู้พันไม่ว่าเปล่า มันเอื้อมมือมาหยิกแก้มผมจนรู้สึกว่ายืด
ไปหมดแล้ว เฮ้ยๆๆ กูไม่ได้อ้วนโว้ยยย กูขนฟู!
“หึ!...”
คนหน้าหล่ออินเตอร์นงั่ ลงตรงเก้าอีว้ า่ งข้างๆ เก้าอีผ้ ม โดยที่
ผมก็ต้องยินยอมกลับไปนั่งที่ตัวเองตามเดิมในเมื่อไอ้ผู้พันเต้น
มันดีแต่ซ�้ำเติมเพื่อนผู้น่าสงสารแบบผม
“เออ! ไม่เคยมีใครเข้าข้างกูอะ ถ้ากูมีแฟนบ้างเหอะกูจะเอา
มาอ้อนอวดพวกมึง!”
ผมฮึดฮัดยกแก้วเหล้าขึ้นจรดริมฝีปากและกระดกลงคอรวด
เดียวหมด พอคิดแล้วมันก็นอ้ ยใจ ท�ำไมคนหน้าตาดี การงานดีแบบ
ผมต้องขาดหญิงคู่กายด้วย ทั้งๆ ที่อายุขนาดผมก็ควรจะมีหลาน
ตัวน้อยให้คุณหญิงมณีท่านสักที
“ก็ข้างๆ มึงไง อ้อนไปสิ”
ไอ้โฟร์ทว่าแล้วส่งยิม้ มีเลศนัยมาให้ผมอีกที ท�ำไมถึงอยากให้
~ King and Queen เรื่องของผมกับผู้ชายชื่อคิง ~
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กูได้กบั ไอ้คงิ จังวะ กูกห็ ล่อออกขนาดนี้ ไอ้คงิ ก็เทพบุตรออกปานนัน้
มันคู่ควรกันตรงไหน!
“หึๆ”
“ข�ำเหี้ย’ไรของมึง อยากเป็นแฟนกับกูมากรึไง้!”
ผมหันขวับกลับไปเถียงกับมันทันที พอเหล้าเข้าปากก็ชักจะ
กล้าต่อปากต่อค�ำกับมันแบบไม่กลัวตายสักนิด
“คบกับมึงก็ไม่เลว”
“...”
“...”
เรียกได้วา่ เงียบกันไปทัง้ โต๊ะ ไอ้นทั กับสามีมนั หันมองหน้ากัน
เลิ่กลั่ก นี่มึงยังไม่ทันได้เมาเลยนะ มึงจะมาพูดพล่อยๆ ไม่ด้ายยย
อย่ามาแย่งบทกู!
ฟุดฟิด ฟุดฟิด
เขยิบเข้าไปดมๆ แถวๆ หน้าและตัวมัน เผื่อจะได้กลิ่น
แอลกอฮอล์บ้าง แต่ก็พบว่าไม่มีเลยสักนิด มึงเมาดิบแล้วไอ้คิง
“ฝันไปเหอะมึง ถ้าไม่ใช่สาวๆ สวยๆ ตัวเล็กน่ารัก กูไม่เอา
โว้ย!”
ผมผลักไหล่มนั ออกเบาๆ แล้วท�ำท่ารังเกียจ ให้ผมกับมันเป็น
แฟนกันเนี่ยนะ? ไม่เอาหรอก ฟ้าผ่าเหอะ
ครืนนน
เหมือนได้ยินเสียงฟ้าร้อง!?...เอ่อ ผมกับมันก็ดันเคยทะลวง
เหมืองกันมานี่หว่า!!!
“เอาไม่เอา...กูก็เคย ‘เอา’ มาแล้ว...อุ๊ปส์!”
ผมรีบกระโดดเอามือปิดปากมันทันที จนเพื่อนๆ บนโต๊ะ
แตกตื่นตกใจ กลัวว่าผมจะหน้ามืดประทุษร้ายไอ้ประธานบริษัท
~ I’m Mynt ~
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ปากพล่อยนี่
“อะไรนะคิง!?”
ไอ้นทั น้อยผูน้ า่ รักแหกปากขึน้ มาทันทียงิ่ เรียกร้องความสนใจ
จากคนรอบข้างมากขึ้นไปอีก
“ไม่มอี ะไรทัง้ นัน้ แหละ แม่งก็ชอบพูดไปเรือ่ ย...เนอะ คิงเพือ่ น
รัก”
ผมแสยะยิ้มเย็นเยียบพอๆ กับน�้ำแข็งในแก้วตรงหน้าส่งให้
มัน
“...ถ้ามึงปากสว่างเรือ่ งคืนนัน้ กูจะให้คนกันมึงออกจาก ICU!”
ผมกระซิบเสียงเรียบข่มขู่ข้างๆ หูมันทันที ก็ไม่รู้จะเอาอะไร
ไปขู่มันแล้วละครับ พ่อคุณเล่นเพอร์เฟ็กต์ซะขนาดนั้น
หงึกๆ หงึกๆ
ผมค่อยๆ ปล่อยมือจากหน้าหล่อรากเลือดของมันแล้วกลับ
ไปนั่งที่ เมื่อเห็นว่าคุณท่านยอมสงบปากสงบค�ำแล้ว
“เออ...แล้วสรุปน้องมึงไปท�ำยังไงให้รถมันชนได้วะ เมา?”
เมื่อไอ้คุณก้องหันมาถามไอ้คุณคิงด้วยเสียงติดส�ำเนียงจีน
แผ่นดินใหญ่บง่ บอกความลูกครึง่ จีน ผมและคิงก็หนั มามองหน้ากัน
นิดหน่อย ก่อนจะเริม่ เล่าเหตุการณ์ทงั้ หมด รวมถึงเรือ่ งยานอนหลับ
ให้เพื่อนๆ ได้รับรู้อีกด้วย
“น้องมึงไปมีเรื่องกับใครรึเปล่าวะ”
ไอ้ก้องก็ยังพูดด้วยภาษาไทยแปร่งๆ ด้วยสีหน้าเคร่งเครียด
“หรือว่าไอ้คนิ มันทะเลาะกับพีส่ ม้ ?...แต่พสี่ ม้ จะท�ำแบบนัน้ ไป
เพือ่ อะไร ในเมือ่ มันยังเป็นตัวหาเงินให้พสี่ ม้ ซะด้วยซ�ำ้ แถมพีส่ ม้ ยัง
เป็นลูกน้องไอ้คิงอีกต่างหาก”
ไอ้โฟร์ทออกความเห็นไปถึงผู้จัดการสาวของน้องคิน นัก
~ King and Queen เรื่องของผมกับผู้ชายชื่อคิง ~
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แสดงหนุ่มชื่อดัง
“ยังไงก็น่าจะเป็นคนใกล้ตัวนั่นแหละ ไม่อย่างนั้นใครจะเข้า
ใกล้น้องมึงได้ขนาดนั้น จริงมั้ย”
สุ ด ท้ า ยผู ้ พั น เต้ น ก็ เ ป็ น คนสรุ ป ด้ ว ยข้ อ สั น นิ ษ ฐานเดี ย ว
กับผมเด๊ะๆ สมกับเป็นเพื่อนรักกันจริงๆ
“คงต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของต�ำรวจแล้วละ...อย่างน้อยก็
น่าจะมีรอยนิ้วมือบนกระปุกยา จริงมั้ย”
ผมพยักหน้าหงึกๆ ตามค�ำพูดของไอ้นัท เพราะสุดท้ายเราก็
ต้องส่งของกลางทั้งหมดคืนให้คุณต�ำรวจเอาไปจัดการอยู่ดี
“คนที่คิดท�ำร้ายน้องกู มันไม่ได้ตายดีหรอก”
ผมหันไปมองเจ้าของค�ำพูดเย็นๆ น่ากลัวๆ ข้างกายเล็กน้อย
แววตาแค้นของมันบ่งบอกถึงความรู้สึกอาฆาตมาดร้ายจนผมรู้สึก
กลัว...คิงไม่ใช่คนทีจ่ ะล้อเล่นด้วยได้งา่ ยๆ ผมในฐานะแพทย์เจ้าของ
ไข้ก็แอบรู้สึกหวาดหวั่นซะจริงๆ
…
..
.
“มึงจะตามกูมาท�ำไมเนี่ย...เพนท์เฮาส์ของมึงก็ต้องขึ้นลิฟต์
ส่วนตัวไปไม่ใช่เหรอ”
ผมหันไปถามมนุษย์หน้านิ่งที่เดินตามผมมาตั้งแต่ที่จอดรถ
คอนโดฯจนถึงหน้าห้อง ผมก็นกึ ว่ามันจะกลับบ้านไปหาคุณหญิงย่า
ของมัน ไม่คิดว่ามันจะกลับมานอนคอนโดฯ...เมื่อก่อนก็ไม่เห็นจะ
เจอบ่อย...หรือผมไม่เคยมองหามันกันแน่
“...”
“...”
~ I’m Mynt ~
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ผมกับมันยืนจ้องหน้ากันอยู่ตรงประตูห้อง มันมองตรงมาที่
ผมนิ่ง ผมก็มองมันตอบกลับไปอย่างไม่ลดละ
“เปิดประตูสิ”
แน่ะ! มีสั่งด้วยแฮะเดี๋ยวนี้
“มึงก็กลับห้องไปสิ”
เหมือนผมจะเห็นมันถอนหายใจแรงๆ พร้อมๆ กับท�ำหน้า
ไม่พอใจ เฮ้ย!? กูท�ำอะไรผิดวะเนี่ย!
“กูเมา”
“แล้ว?”
ผมยิ่งท�ำหน้างงทันทีอย่างไม่เข้าใจ ต้องการอะไรของมันวะ
เมาตรงไหน! กูเห็นมึงกระเดือกไปนิดเดียว
“กูง่วง”
“แล้ว?”
มันไม่วา่ เปล่า แต่มนั เดินเข้ามาใกล้ และผมก็ถอยหลังหนีจน
หลังแนบชิดติดกับบานประตู
“จะนอน”
“ฮะ!?”
ไม่ว่าเปล่า มันฉกคีย์การ์ดจากมือผมไปแล้วเตรียมแตะเปิด
ประตู
“แต่ห้องกูมีไฮควีนนะ!”
กึก!
ผมรีบเอาเจ้าแมวอ้วนขนฟูมาอ้าง ป่านนี้คงยืนรอขออาหาร
อยู่ในห้องแล้วมั้ง ซึ่งก็ได้ผล เพราะคนตัวสูงหยุดชะงักในทันที
หมับ!
“งั้นไปห้องกู”
~ King and Queen เรื่องของผมกับผู้ชายชื่อคิง ~
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“เฮ้ยๆ คิงๆ เดี๋ยวๆๆ”
มันคว้าแขนผมได้ก็ฉุดกระชากลากถูให้ตามมันไปทันที อะไร
ของมันวะ ชอบใช้ก�ำลังกับกูจริง!
…
..
.
ครับ ผมมายืนหล่ออยู่ในเพนท์เฮาส์สุดหรูของมันอย่างงงๆ
ก็ใครจะกล้าขัดใจคุณท่านล่ะครับ พอผมโวยวายมากๆ เข้า มันก็หนั
มามองด้วยสายตาคมๆ ดุๆ ท�ำหน้านิง่ ๆ โหดๆ ผมก็หยุดดีดดิน้ ได้
ทันที...มันต้องมีมนตร์นะจังงังเป็นแน่
“ห้องมึงสวยว่ะ”
เมื่อมีโอกาสได้ขึ้นมา ก็ต้องส�ำรวจกันหน่อยละครับ เป็น
เพื่อนกันมาตั้งนาน ไม่เคยรู้เลยว่าบ้านไอ้คิงเป็นยังไง ไม่ได้รู้จัก
ครอบครัวของมัน ผมพอรู้จักน้องมันบ้าง เพราะมันเคยพาน้องมา
เที่ยวด้วยตอนไปฉลองผมกับไอ้นัทเรียนจบที่หัวหิน
“บอกแล้วว่าให้มาอยู่ด้วยกัน”
ผมหันไปมองหน้ามันเอือมๆ ตอนนีค้ ณ
ุ ท่านถอดสูทตัวนอก
พาดไว้กับโซฟาแล้วละครับ เสื้อเชิ้ตขาวๆ บนหุ่นแน่นไปด้วยกล้าม
เนื้อของมัน ท�ำเอาผมหน้าร้อนวูบ หุ่นมึงจะน่าอิจฉาไปไหนวะ
“อยู่บ้าอะไร...เป็นอะไรกันรึยังไงครับคุณคิง”
ผมฉีกยิม้ ยียวนกวนบาทากลับไปให้มนั พลางเดินชมห้องมัน
ไปทั่ ว ๆ แล้ ว หยุ ด อยู ่ ต รงตู ้ ป ลาขนาดยั ก ษ์ ที่ มี ป ลาหลากหลาย
สายพันธุ์แหวกว่ายอยู่ ยิ่งเปิดไฟแบบนี้ยิ่งดูน่ามองจนอยากนอน
มันซะตรงนี้เลย
“เป็นตั้งแต่คืนนั้นไง”
~ I’m Mynt ~
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ผมสะดุง้ จนหัวแทบโขกตูป้ ลา เมือ่ คนตัวสูงพาร่างฮอตๆ ของ
มันมาหยุดยืนอยู่ข้างหลังผม
“ไม่ตลก”
ผมพูดเสียงเรียบตอบกลับไป ไม่อยากจะมองหน้ามัน มันเป็น
แบบนี้อีกแล้ว ชอบท�ำให้ผมรู้สึกแปลกๆ ในอกข้างซ้ายอีกแล้ว
“กูบอกมึงตั้งแต่เช้าวันนั้นแล้วว่าจะรับผิดชอบ”
“รับผิดชอบบ้าอะไร! กูไม่ใช่ผู้หญิงนะ!”
ผมหันไปเผชิญหน้ากับร่างสูงทีเ่ ริม่ พูดจาเหมือนผมเป็นสุภาพ
สตรีผู้เสียซิง กูก็เป็นผู้ชายนะเว้ย! กูเข้าใจว่ามันก็แค่ความผิดพลาด
“...”
“...ถ้ามึงจะคบกับกูแค่เพราะรูส้ กึ ผิด กูวา่ อย่าดีกว่า ลืมมันไป
ซะเถอะ”
ผมผลักมันออกแล้วก้าวเดินมุง่ ตรงไปทางประตูทนั ที ไม่อยาก
อยู่ใกล้มันแล้ว รู้สึกแปลกๆ จนไม่อยากจะรับรู้อะไรทั้งนั้น
“มึงคิดแบบนั้นจริงๆ เหรอ...มึงลืมได้จริงๆ เหรอ”
“...”
ผมหยุดชะงักและหลับตาอย่างอยากจะหนีความจริง...เป็น
เพราะมัน เพราะไอ้คงิ มันท�ำให้ผมคบกับใครได้ไม่นาน ทุกครัง้ ทีผ่ ม
มีอะไรกับผู้หญิง ภาพของมันจะลอยเข้ามาหลอกหลอนในหัวทุกๆ
ครั้งจนผมรู้สึกผิดต่อพวกเธอ ผมไม่อยากจะมองหน้ามันอีก ไม่
อยากจะเข้าใกล้มันไปมากกว่านี้...ผู้ชายคนแรกของผม
“แต่กูลืมไม่ได้!”
หมับ!
ความรูส้ กึ อบอุน่ โอบล้อมรอบตัวผมจากด้านหลัง มันวางคาง
ลงบนบ่าของผมแล้วกระชับอ้อมกอดแน่น ผมกลัวว่าวันนีจ้ ะมาถึง...
~ King and Queen เรื่องของผมกับผู้ชายชื่อคิง ~
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วันที่ผมกับมันต้องเผชิญหน้ากันแบบนี้
“คิง...”
“อย่าเพิ่งปฏิเสธกู...อยู่กับกูเถอะนะ”
ผมหลับตาลงช้าๆ ปล่อยให้คนตัวสูงสูดกลิน่ กายจากซอกคอ
ของผม มือใหญ่เอื้อมมาลูบหน้าผมเบาๆ แล้วประคองให้รับจูบ
หวานเชื่อมที่มันมอบให้
“คิง”
“หืม?”
มันเงยหน้าจากการมองริมฝีปากของผมทีค่ งจะเจ่อบวมด้วย
ฝีมือของมัน แล้วสบตาสีน�้ำเงินสวยของมันกับผมนิ่ง
“พอเถอะ กูว่ามึงแค่เหงา...”
ผลักมันออกแล้วตรงไปทางประตูอกี ที ไม่แม้แต่จะหันกลับไป
มองเจ้าของห้องเลยสักนิด
“ควีน!”
ตึง!
ผมก้าวเร็วๆ ออกจากห้องนั่น ไม่ฟังเสียงใดๆ...แม้แต่เสียง
หัวใจของตัวเอง
“งี่เง่าฉิบหาย...โคตรเด็ก”
พึมพ�ำกับตัวเองเบาๆ แล้วเดินลงลิฟต์ไป เรือ่ งระหว่างผมกับ
มันก็แค่ความฝัน ไม่มีทางเป็นจริง

~ I’m Mynt ~

-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 ~
ร่างโปร่งสูงกว่า 180 เซนติเมตรของศัลยแพทย์หนุ่มผู้ได้ชื่อ
ว่าใจดีที่สุดในวอร์ดอันขึ้นชื่อว่าโหดเหี้ยมที่สุดในโรงพยาบาล ขณะ
นี้โยกย้ายตัวไปตามจังหวะเพลงที่เปิดดังลั่นห้อง ในมือถือขวดไวน์
ที่พร่องไปมากแล้ว ทั้งๆ ที่ก็เพิ่งกลับจาก ‘The Escape’
ตอนนี้คนตัวขาวๆ ผิวเริ่มแดงเรื่อด้วยฤทธิ์ของแอลกอฮอล์
คุณหมอแทบจะไม่รเู้ ลยว่าขณะนีม้ อื ถือยีห่ อ้ ผลไม้ของตัวเองมันสัน่
ด้วยสายเรียกเข้าจนแทบจะตกลงมาจากโต๊ะทานข้าวในโซนครัว
“You just want attention!!! You don’t want my heart!!!”
คนเป็นหมอแหกปากดังลั่นอีกครั้ง ไม่รับรู้ถึงการปรากฏกาย
~ King and Queen เรื่องของผมกับผู้ชายชื่อคิง ~
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ของร่างสูงก�ำย�ำเจ้าของนัยน์ตาสีนำ�้ เงินแสนดึงดูด ทีย่ นื กอดอกมอง
‘เพื่อน’ ที่ดิ้นไปมาตามจังหวะเพลงอย่างระบายอารมณ์
‘จะอินอะไรขนาดนั้น’
คิดแล้วก็หัวเราะพลางส่ายหัวกับท่าทีต๊องๆ ของควีน ถ้าไม่
ให้ยามพามาที่ห้อง ก็คงจะไม่รู้เลยว่าที่คุณหมอไม่รับสายก็เพราะ
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 ~
คนตัวขาวหุ่นโปร่งเพรียวเจ้าของตากลมโตที่บัดนี้ปรือลง
หยาดเยิม้ ด้วยความเมา ควีนขยับตัวไปมาพร้อมกับตะโกนร้องเพลง
ประหนึง่ ได้ระบายอารมณ์จนไฮควีนแมวอ้วนต้องหนีเข้าไปนอนใน
กรงอย่างตัดร�ำคาญ
‘ก็เป็นเอามากเหมือนกัน’
เทพบุตรในร่างมนุษย์ยกยิ้มมุมปากแล้วเขยิบตัวเข้าไปยืน
ใกล้ๆ คุณหมอผู้ไม่ระวังตัว
‘เหอะ! ท�ำมาเป็นบอกให้เราลืม ตัวเองยังลืมไม่ได้แท้ๆ’
“~What are you doin’ to me? What are you doin’, huh!?~”
คนเมาร้องจบท่อนก็กรอกแอลกอฮอล์เข้าปากจนหมดขวด
“I don’t want just only your attention...but also your heart
too.—
“เฮ้ยยย!?”
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หมอควีนสะดุ้งสุดตัวเมื่อคนที่เขาเพิ่งหนีมากลับยืนโอบเอว
คอดของเขาอยู่ตรงนี้ แถมยังยิ้มกริ่มกระซิบส�ำเนียงหวานใกล้ใบหู
อีกด้วย ก็คนเมาในชุดเสื้อเชิ้ตสีชมพูอ่อนตัวยาวกับบ๊อกเซอร์สีด�ำ
สั้นๆ แบบนี้...คงไม่ได้แค่เรียกร้องความสนใจแล้วละ
“ใครใช้ให้หนีมาก่อน”
“เข้ามาได้ยังไง!”
คนในอ้อมแขนดิ้นพล่านอย่างพยายามจะหนี แต่ก็ไม่พ้น
เงื้อมมือของคุณท่านจริงๆ
“คุยกันก่อน”
“คิง!”
คนเป็นหมอตาวาวอย่างเหลืออด รู้สึกโมโหเพื่อนตัวสูงที่ไม่
ยอมเข้าใจอะไรง่ายๆ ‘มึงเลิกวุ่นวายกับกูสักทีได้มั้ยวะ’
“ควีน...กูกลับไปแก้ไขไม่ได้...และกูก็กลับไปเป็นเพื่อนกับมึง
ไม่ได้อีก เพราะแค่มองหน้ามึง กูก็คิดถึงแต่เรื่องคืนนั้นทุกที...มึงจะ
ให้กูท�ำยังไง”
คิงกระชับอ้อมแขนรั้งคนตัวขาวเข้าใกล้ อยากให้ควีนได้ยิน
เสียงหัวใจที่เต้นถี่รัวของเขา
“...มึงแค่ต้องการเวลา”
คนเมาพูดอ้อแอ้พึมพ�ำเบาๆ และเริ่มทรงตัวต้านแรงเพื่อน
ของตั ว เองไม่ อ ยู ่ ตอนนี้ มั น วิ ง เวี ย นจนเหมื อ นว่ า ของเหลวใน
กระเพาะมันจะทะลักออกมา
“สี่ปีนี่ยังไม่พออีกเหรอ จะให้กูหลบมึงไปถึงไหน!”
“...”
คนในอ้อมแขนเริ่มดิ้นขลุกขลัก เมื่อรู้สึกว่าแอลกอฮอล์ที่เพิ่ง
กรอกเข้าปากไป มันคงไม่อยากลงไปท�ำร้ายตับมากกว่าเดิม
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“เราทั้งคู่ควรจะเลิกหลอกตัวเองได้แล้ว”
“อื้อออ...ปล่อยยย!”
สองร่างทีส่ งู ต่างกันประมาณสิบเซ็นต์ ต่อสูย้ อื้ ยุดกันแบบไม่มี
ใครยอมใคร จนสุดท้ายอวัยวะภายในก็ประท้วงออกมา
อ้วกกก
“...”
“...”
เสื้อเชิ้ตสีขาวจากแบรนด์หรูเปรอะเปื้อนไปด้วยน�้ำย่อยปน
แอลกอฮอล์และเศษอาหาร ท�ำเอาคนหล่อหน้าตึงขึ้นมาทันที
“กะ...กูบอกให้มึงปล่อยแล้วนะ”
“หึ!...ดี!”
รู้สึกกายเย็นเยียบไปทุกอณูรูขุมขน เทพบุตรตรงหน้าบัดนี้
กลายเป็นซาตานทันที ใบหน้าเรียบตึงไม่บอกความรูส้ กึ ใดๆ ของคิง
ท�ำเอาคนเป็นหมอหัวใจหล่นวูบ
‘สร่างเมาเลยกู!’
หมับ!
“หะ…เฮ้ยๆ กูขอโทษษษ ปล่อยกูไปเฮอะ!”
คนตัวขาวพยายามดีดดิน้ ให้หลุดจากอ้อมแขนของคุณซาตาน
ที่ฉุดกระชากลากกันไปทางห้องน�้ำในส่วนห้องนอน
“อาบน�้ำกัน”
“ม่ายยย”
นิ้วเรียวเกาะกับบานประตูไว้แน่น คล้ายกับมันคือปราการ
ด่านสุดท้ายของคืนนี้
“ถ้าไม่อยากเจ็บจนต้องลางาน...ก็ยอมกูดีๆ”
…
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.
ซ่าาาาาา
~ไม่เคยคิดเลยสักนิดว่าชีวิตต้องมาพบจุดจบอะไรอย่างนี้!~
เพลงท่อนหนึง่ ลอยวนไปมาในหัวของคนขีเ้ มาทีต่ อนนีส้ ติเริม่
กลับมาบ้างแล้ว หลังจากทีถ่ กู จับโยนลงมานัง่ ในอ่างจากุชชีพ
่ ร้อมๆ
กับคุณเทพบุตรที่นั่งซ้อนอยู่ด้านหลัง ขณะนี้คิงถอดเสื้อเชิ้ตสะบัด
ลวดลายอ้วกแสนกิ๊บเก๋ทิ้งไป เผยให้เห็นแผ่นอกแน่นๆ กับลอน
กล้ามเนื้อหน้าท้องนูนชัด...น่าอิจฉาจังโว้ยยย
“มึงแม่ง...เผด็จการฉิบหาย”
แต่ปากพล่อยๆ ก็ยังคงแซะได้แบบไม่ได้สนสถานการณ์ล่อ
แหลมเลยสักนิด เสื้อเชิ้ตสีชมพูที่เปียกชุ่มบนตัวคนน่ารักแนบเนื้อ
จนคิงต้องเอื้อมมือมาปลดกระดุมช่วย
แปะ!
“เดี๋ยวกูตีมือหัก! กูแกะเองได้โว้ย”
“หึ!”
แมคควีนปลดกระดุมเสื้อตัวเองลวกๆ แล้วโยนๆ ทิ้งไปบน
พื้น...ผู้ชายกับผู้ชายแก้ผ้าอาบน�้ำด้วยกัน ไม่เห็นจะแปลกเลยครับ
ตอนอยู่ค่ายรด.ก็แก้ผ้าอาบกับไอ้นัท ไอ้เต้น ไอ้โฟร์ท
หมับ!
เหมือนคนหล่อจะยิ่งได้ใจ เลื่อนมือที่ถูกตีลงมาโอบเอวคอด
แล้วดึงเข้าหาตัวมากขึ้น จนควีนสะดุ้งจิกมือขาวลงกับหน้าแข้งของ
คิง
“มึงอย่าเล่นบ้าๆ นะคิง”
พูดพลางกะจะหันไปท�ำหน้าดุใส่ แต่พอหันไปกลับท�ำให้ปลาย
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จมูกชนกันจนคนในอ้อมแขนผงะไป
“...”
“...”
ดวงตาสีน�้ำเงินจ้องประสานกับตาสีน�้ำตาลเข้ม คิงอยากจะ
ส่งผ่านความรูส้ กึ ออกไปทางสายตาให้เจ้าคนไม่ยอมรับความจริงได้
รับรู้ เพราะปล่อยไว้นานเกินไป ปล่อยความรู้สึกค้างคาไม่ยอมรับ
ความจริงของพวกเขาไว้นานเกิน นานจนแปรเปลี่ยนเป็นผูกพันกับ
การย�่ำอยู่ในอาการค้างคาเดิมๆ
“คบกับกูนะ”
“...”
ควีนพยายามมองจ้องเข้าไปในดวงตาอ่านยากของเพื่อนที่
รูจ้ กั กันมานาน คนเป็นหมอยังคงไม่เข้าใจและสับสนในความรูส้ กึ ...
จะให้คบกันได้ยังไง ก็ในเมื่อไม่ได้รัก...รักงั้นเหรอ แล้วไอ้คิงล่ะจะ
รู้สึกรักมั้ย
“...”
“ทีอ่ ยากคบกับกู เพราะรักกู หรือแค่เพราะอยากท�ำให้มนั ถูก
ต้อง?...มึงตอบกูมาก่อน แล้วกูถึงจะตอบมึงได้”
คนในอ้อมแขนหันไปเจรจาอย่างจริงจังกับหนุม่ สุดฮอตทีม่ อง
กลับมาด้วยแววตาหลากอารมณ์
“...”
“...”
มีเพียงความเงียบที่ตอบกลับมาเท่านั้น คิงเองก็ไม่แน่ใจถ้า
จะเรียกมันว่าความรัก แค่รู้สึกว่าอยากเข้าใกล้ อยากให้ควีนอยู่ใน
ชีวิตของเขา ไม่อยากเสียควีนไป...และก็ไม่อยากเป็นแค่เพื่อนอีก
ต่อไป...แบบนี้เรียกว่ารักได้มั้ย
~ I’m Mynt ~
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“...ตอบกูไม่ได้ใช่มั้ย”
“...”
ควีนขยับตัวนิดหน่อยแล้วโน้มคอหนุ่มเลือดผสมหน้าตา
ราวกับบรรจงปั้น เงยหน้ามองจ้องลึกเข้าไปในดวงตา ควีนอยากรู้
ว่าคิงรู้สึกยังไง...อธิบายให้กูเข้าใจเถอะ...ได้โปรด
“ควีน...อย่า”
คิงพูดปรามคุณหมอที่ชักจะท�ำให้เขาอดกลั้นไว้ไม่ไหว เขารู้
ว่าควีนจะท�ำอะไร แต่คิงไม่อยากให้มันออกมาในรูปแบบนี้เลย
“...ถ้ามึงแค่ต้องการมีอะไรกับกู งั้นก็แค่มีอะไรกัน...แต่มึง
ไม่ใช่แฟนกู...และไม่ใช่แม้แต่เพื่อนกู”
“ควี...”
ไม่ทันที่หนุ่มลูกครึ่งจะได้พูดอะไร คุณหมอก็เข้าจู่โจมฉกชิม
ริมฝีปากหนาไปก่อน ควีนสอดลิ้นเข้าไปรุกไล่ปลุกอารมณ์ของคน
ต้องการจนคิงเองก็แทบไม่อาจหยุดยั้งได้
“อื้อ”
บดเบียดตัวเองเข้าหากายหนา ลูบไล้ฝา่ มือเลือ่ นลงจากบ่าไป
ทีอ่ กแน่นเรือ่ ยลงหน้าท้องลอนแข็งและขณะทีจ่ ะเลือ่ นลงไปต�ำ่ กว่า
นั้น
หมับ!
“พอ!”
คนดึงสติกลับมาได้ทัน คว้าข้อมือขาวที่เริ่มซุกซนขึ้นมาแล้ว
จ้องหน้าเพื่อนขี้เมาพร้อมกับเขย่าบ่าเบาๆ ให้ได้สติ
“อะไรของมึง!? จะเอาก็ให้เอาแล้วนี่ไง!”
พลั่ก! ซ่าาา
คนตัวใหญ่กว่าผลักบ่าร่างโปร่งจนหงายหลังลงอ่าง ก่อน
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ตัวเองจะตามไปประกบจูบบดเบียดอย่างรุนแรงจนควีนรู้สึกเจ็บ
ขึ้นมาทันที พลันกลิ่นเลือดจางๆ ก็คละคลุ้งอยู่ในปาก อึดอัดแทบ
หายใจไม่ออกเมื่อถูกจูบเร่าร้อนเผาผลาญทั้งๆ ที่ทั้งคู่จมอยู่ในน�้ำ
เย็นๆ เหมือนประสาทสัมผัสสามารถรับรู้ได้ทุกอณูของร่างกาย
“เฮือก!”
“แคก...แคก”
เมือ่ ขึน้ มาจากผิวน�ำ้ ได้ ก็ตา่ งส�ำลักน�ำ้ หูนำ�้ ตาไหลทัง้ คู.่ ..เกือบ
ตาย!
“เล่นเหี้ยอะไรเนี่ย!”
คนหน้ า หวานหั น มาเหวี่ ย งเพื่ อ นตั ว สู ง ที่ ห อบหายใจเอา
อากาศเข้าปอดอยู่
“กูไม่ได้แค่อยากจะมีอะไรกับมึง! กูอยากอยูใ่ นชีวติ มึง! อยาก
ให้มึงวนเวียนอยู่ใกล้ๆ กู ไม่อยากให้หายไปไหน...กูไม่รู้ว่ามันเรียก
ว่าความรักมั้ย เพราะกูก็ไม่เคยได้ใกล้ชิดหรือสัมผัสมึงจริงจัง...แต่กู
แค่รู้สึกดีมากๆ กับมึง...และมันไม่ใช่ตั้งแต่สี่ปีก่อนที่เรามีอะไรกัน
แต่กูรู้สึกแบบนั้นมาตั้งแต่แปดปีก่อนแล้ว...จนถึงตอนนี้”
“...”
เกิดความเงียบปกคลุมไปทั่วห้อง ควีนสบตาคิงปริบๆ อย่าง
ไม่อยากจะเชื่อหูตัวเอง ‘รู้สึกแบบนั้นมาแปดปี?’
“กูไม่รู้ด้วยซ�้ำว่ามันเรียกว่าชอบมั้ย...แต่กูรู้สึกกับมึงมากกว่า
เพื่อนแน่ๆ”
‘เชี่ยคิ้ง! กูเขินนน!’
คุณหมอรู้สึกหน้าร้อนวูบและนิ่งอึ้งไปทันที ไม่คิดว่าเพื่อน
ปากหนักจะยอมพูดระบายความรู้สึกออกมา ตลอดเวลาที่รู้จักกัน
ไปเที่ ย วด้ ว ยกั น พบเจอกั น กั บ กลุ ่ ม เพื่ อ น ไม่ เ คยคิ ด เลยว่ า คน
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เพอร์เฟ็กต์แบบไอ้คิงจะมาคิดเกินเลยอะไรกับเขา
“...”
“...มึงพูดอะไรหน่อยสิ”
คิงรบเร้าให้คนตัวขาวพูดอะไรสักอย่าง เพราะเขาก็เริ่มหวั่น
ใจกับควีนแล้ว ไม่รู้ว่าในหัวของคนตรงหน้าคิดอะไรอยู่บ้าง ยิ่งชอบ
เพี้ยนๆ คิดอะไรไม่เหมือนชาวบ้าน
“ไม่รู้แล้วโว้ย! กูยังไม่คบกับมึง ถ้าอยากคบมึงก็ต้องจีบโว้ย!”
ซู่!
แล้วคนตัวขาวที่เริ่มแดงเรื่อด้วยความเขินก็ผุดลุกออกจาก
อ่างแล้วหนีกลับเข้าห้องนอนไปทันที
“เดี๋ยววว แปลว่าถ้ากูจีบติดก็จะยอมคบใช่มั้ย”
ร่างหนาๆ หุ่นนายแบบรีบลุกตามเพื่อนตัวสูงโปร่งไปทันที
“ฮู้ววว คิดเอาเองบ้างนะคิงนะ ลองดูนะคิง ลองดู๊ว!”
“มึงกวนตีน”
“มึงก็ไม่ต้องชอบ”
“กูบอกเหรอว่ากูชอบมึง”
“เอ้า!!! งั้นก็ไม่ต้องคบมั้ยล่ะ พูดหวานๆ อะเป็นมั้ย”
“เป็น...แต่ต้องพูดบนเตียงนะ”
“มึงถอยไปเลยไอ้คิง!”
“ควีนครับ...คิงหนาว”
“ไอ้คิง! ปล่อยกู๊ววว”
“ควีนนน ไหนดูอุ๋งหน่อย”
“อย่าลูบพุงกู! จั๊กจี้!!! เหี้ยยย ฮ่าๆๆ ไอ้คิ้งงง”
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ตอนนี้ภาคินเริ่มได้สติรู้ตัว เขาสามารถกะพริบตาและ
พยักหน้าตอบรับได้แล้วแต่ยงั พูดไม่ได้เพราะยังใส่ทอ่ ช่วยหายใจเอา
ไว้ เดีย๋ วผมก็อนุญาตให้เอาออกได้แล้วละครับถ้าผูป้ ว่ ยหายใจได้เอง
ส่วนขาข้างซ้ายที่ประสบอุบัติเหตุก็ความดันลดลงจนเลือดสามารถ
ไหลไปเลีย้ งกล้ามเนือ้ ขาจรดปลายเท้าได้และเริม่ กลับมาปกติ ท�ำให้
ผมสามารถเย็บปิดแผลทีก่ รีดเปิดไว้ได้แล้ว ตอนนีก้ แ็ ค่หวังว่าเขาจะ
ฟื้นตัวได้โดยเร็ว
“ดูอาการอีกสักสองวันก็คงย้ายไปห้องพักพิเศษได้แล้วครับ
ถ้ายังไงก็ขอห้องที่ติดกับเคาน์เตอร์พยาบาล เผื่อว่ามีอะไรฉุกเฉิน
จะได้ช่วยเหลือทันนะครับ”
“ค่ะ หมอแมค”
ผมฉีกยิ้มให้คุณพยาบาลที่ยืนรับออร์เดอร์หน้าแดงเล็กน้อย
ก่อนจะเดินเลี่ยงผมออกไป...เขินกูเหรอวะ
Rrrrrrrr
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ผมเหลือบมองมือถือทีก่ รีดร้องอยูใ่ นกระเป๋าก่อนจะหยิบขึน้
มาเพื่อดูว่าใครกันที่กล้าโทร.ตามหมอแมคควีนในชั่วโมงราวน์เช้า
แบบนี้
“มีอะไรเหรอครับพี่เคี้ยง”
“ควีนมาช่วยพี่หน่อยสิ พี่เผลอท�ำ Rectum ทะลุ”
ฉิบหายยย!
ผมกะพริบตาปริบๆ ก่อนจะรีบวิ่งหน้าตั้งไป OR (ห้องผ่าตัด)
ด้วยความไวแสง ประหนึ่งพรุ่งนี้ต้องลงแข่งโอลิมปิก
พี่เคี้ยงเป็นแพทย์รุ่นพี่ครับ เป็นหมอสูตินรีเวช แล้วที่พี่เขา
โทร.มา Consult ก็คงจะผ่าตัดมดลูกแล้วเผลอไปกรีดโดนล�ำไส้ตรง
ที่อยู่ด้านหลังมดลูกเข้าสินะครับ ถ้ามันเป็นแผลใหญ่ละก็ยุ่งแน่
…
..
.
“ขอบคุณนะครับ พี่คงต้องดูเคสนี้อีกยาว”
พี่เคี้ยงว่าพลางดึงหมวกคลุมผมออกแล้วโยนทิ้งลงถังผ้าเช่น
เดียวกับผม ตอนนี้เราอยู่ในห้องแต่งตัวของ OR หลังจากที่ยืนซ่อม
ล�ำไส้กันเกือบๆ ชั่วโมง
“แล้วท�ำไมเผลอไปโดนซะได้ล่ะครับ”
ผมเอียงคอถามถึงสาเหตุที่ท�ำให้ล�ำไส้ตรงทะลุ พลางสังเกต
คนยืนหน้ากระจกข้างๆ กัน พี่เคี้ยงเป็นผู้ชายตัวสูงโย่ง ขาวตี๋สไตล์
คนไทยเชือ้ สายจีน ใบหน้าได้รปู ดูหล่ออปป้าภายใต้แว่นกรอบด�ำ ยิง่
ท�ำให้เขาหล่อดูดีจนสาวๆ มาขายขนมจีบได้ไม่เว้นแต่ละวัน
ในโรงพยาบาลนีผ้ มก็มเี ขาเป็นเพือ่ นรุน่ พีต่ า่ งสาขาทีค่ อ่ นข้าง
จะสนิทด้วย ท�ำให้พวกพยาบาลชอบมองพวกผมแปลกๆ เวลาไป
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ทานข้าวเที่ยงด้วยกัน อาจเป็นเพราะว่าผมเป็นหมอศัลย์ไม่กี่คนที่
จะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับต่างวอร์ดละมั้งครับ
“มันมีพังผืดน่ะสิ คงเลาะหนักมือไปหน่อย”
เขาหันมายิ้มแหยๆ ให้ผม ซึ่งผมเองก็มองตอบเขาผ่าน
กระจกเงาขณะทีจ่ ดั ผมของตัวเองให้เข้าทรง หมวกคลุมผมผ่าตัดเป็น
อะไรที่น่าหนักใจจริงๆ แหละครับ ต่อให้เซ็ทผมมาดีแค่ไหนแต่ต้อง
มาใส่หมวกแบบนีท้ กุ วันก็ไร้ประโยชน์ทจี่ ะเซ็ทจริงๆ มันจึงไม่แปลก
ที่ผมจะปล่อยหัวที่ผ่านการหวีไม่เกินสามครั้งก่อนมาท�ำงานให้ฟู
“งั้นคราวหน้าต้องระวังหน่อยนะครับ”
ผมพูดแล้วหันไปส่งยิม้ ให้พเี่ คีย้ งอีกทีผา่ นกระจกเงา แล้วหมุน
ตัวไปหยิบเสื้อกาวน์ยาวมาคลุมก่อนจะกลับไปที่วอร์ด
หมับ!
คนตัวสูงคว้าแขนผมไปจับไว้เพือ่ ไม่ให้ผมเดินไปต่อ ซึง่ ผมเอง
ก็ท�ำได้เพียงหันไปขมวดคิ้วฉงนส่งให้เป็นเชิงถาม
“อย่าดุสิครับ...งั้นเดี๋ยวเที่ยงนี้ไปกินข้าวกัน พี่เลี้ยงเอง”
เป็นแบบนี้ทุกทีเลย พี่เคี้ยงเอาของกินมาล่ออีกแล้ว ผมหลุด
ยิ้มแล้วส่ายศีรษะน้อยๆ อย่างปลงๆ เมื่อเขาท�ำตัวเหมือนผมเป็น
เด็กน้อย แต่พเี่ คีย้ งก็เป็นพีช่ ายทีด่ คี นนึงเลยละครับ น่าแปลกทีไ่ ม่มี
ศรีภรรยาข้างกายสักที
“ครับ”
ตอบรับคนหล่อข้างๆ ก่อนจะแยกย้ายกันกลับวอร์ด วันนีผ้ ม
จะเยินแค่ไหนกันเนี่ย
…
..
.
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“ไม่ไป”
ผมกรอกเสียงใส่มือถือเครื่องโปรดด้วยน�้ำเสียงเอือมๆ หวัง
ว่าไอ้คนปลายสายจะเข้าใจ
[เดี๋ยวไปรับ]
สาบานว่าผมปฏิเสธมันไปมากกว่าสามครั้ง ถ้าจะบังคับกัน
มึงไม่ตอ้ งใช้คำ� ว่าชวนก็ได้ บอกเลยว่านีค่ อื มึงก�ำลังสัง่ กูให้ไปกินข้าว
เทีย่ งกับมึง และคือตอนนีผ้ มสงสัยว่าไอ้คงิ จีบผมอยูจ่ ริงๆ เหรอ คน
จีบกันมันเผด็จการได้ขนาดนี้เลย? มึงทดลองเป็นนายกฯเหรอคิง
“คิง!...กูมีนัดแล้ว”
ผมไม่อยากใช้อารมณ์คุยกับมันนักหรอกครับ ยิ่งใส่อารมณ์
มากเท่าไหร่คุณท่านยิ่งจะกริ้วมากเท่านั้น เดี๋ยวจะยาว
[ใคร]
คือมึงไม่ต้องท�ำเสียงเย็นๆ แบบนั้นก็ได้ไง นี่ขนาดไม่ได้เป็น
แฟนกันนะครับ! มันยังท�ำให้ผมรู้สึกผิดเหมือนก�ำลังจะแอบไปกิน
ข้าวกับชู้ซะงั้น ผมเหลือบมองคนที่เดินอยู่ข้างๆ กัน พี่เคี้ยงเองก็
ลอบมองผมกลับมาเหมือนกัน คงจะสงสัยนักละว่าผมคุยกับใคร
“รุ่นพี่น่ะ”
[กูถามว่าใคร]
แล้วจอมเผด็จการก็เพิม่ เลเวลเสียงเย็นๆ ไปอีกสามระดับ คือ
กูท�ำอะไรผิดเนี่ย! กูแค่จะไปกินข้าวโว้ยยย
“เอางีน้ ะคิงนะ...เดีย๋ วตอนเย็นกูยกเวลาของกูให้มงึ เลย อยาก
พากูไปไหน กูแล้วแต่มึงเลยนะ แต่ตอนนี้กูไม่ว่างจริงๆ”
เข้าใจกูเถอะนะเพื่อนนะ กูเหนื่อยนะเว้ย!
[...]
ดูท่าแล้วคนปลายสายคงก�ำลังไตร่ตรองว่าจะได้หรือเสียอยู่
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ในหัวตามสไตล์ท่านประธานบริษัทยักษ์ใหญ่
“ว่าไง”
ผมเร่งเร้าคนปลายสายเมือ่ มันเงียบนานเกินไป ตอนนีผ้ มกับ
พี่เคี้ยงก็มาหยุดอยู่หน้าร้านอาหารตามสั่งหน้าโรงพยาบาลพอดี
[...มึงพูดแล้วนะ]
“เอ่อ...ที่จริงแล้วกูล้อ...”
ตี๊ด! ตี๊ด! ตี๊ด! ตี๊ด!
แล้วสายก็ถูกตัดไปทั้งๆ ที่ผมยังคุยไม่เสร็จ ก�ำลังจะบอกว่า
‘กูเปลี่ยนใจแล้วโว้ย กูล้อเล่น!’
“แฟน?”
อปป้าหันมาถามผมทันทีทเี่ ราได้ทนี่ งั่ กันแล้ว ร้านอาหารก็ไม่
ได้หรูหรือดูดีอะไรนักหรอกครับ ก็ร้านอาหารตามสั่งทั่วๆ ไปที่
รสชาติก็ไม่ได้เลวร้ายแต่มันก็เหมาะกับความเร่งรีบของอาชีพแบบ
พวกผมแล้วละ อีกอย่าง…ผมก็ไม่ใช่พวกชอบใช้เงินฟุม่ เฟือยซะด้วย
อย่างน้อยมีเงินเก็บมันก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วใช่มั้ยล่ะครับ
“หืม?...อ๋อ เพื่อนน่ะครับ”
ผมตอบพลางรินน�้ำใส่แก้วทั้งของผมและของพี่เคี้ยง
“เพื่อน? ต้องงอแงใส่ขนาดนี้?”
พรูดดด
ผมหลุดข�ำแล้วส�ำลักน�้ำที่เพิ่งจะรินเข้าปากตัวเองกับค�ำว่า
‘งอแง’ ที่ออกจากปากของคนตรงหน้าจนพี่เคี้ยงต้องหยิบกระดาษ
ทิชชู่ส่งให้
“ฮ่าๆๆ มันไม่ได้งอแงใส่หรอกครับ...มันแค่บ้าอ�ำนาจ”
ค�ำว่างอแงมันดูนา่ รักไปน่ะครับ นึกภาพไอ้คงิ มาง้องแง้ง งุย้ ๆ
ใกล้ๆ แล้วก็คงตลกดี
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“...แค่พูดถึงต้องยิ้มขนาดนั้นเลย?”
อปป้าถามพลางยิ้มล้อๆ ส่งมาให้อย่างคนรู้ทัน คือก็ไม่
แปลกมั้งครับ เพราะพี่เคี้ยงรู้ดีว่าผมมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายมาจีบ
เยอะพอๆ กัน อาจเป็นเพราะว่าหน้าตาผมมันดูหล่อ แต่ก็ดูน่ารัก
น่าทะนุถนอมในคราวเดียวกันละมั้ง ไอ้ผู้พันเต้นเคยพูดท�ำนองนี้
เหมือนกัน
“ก็มันตลกจริงๆ นี่ครับ นึกภาพผู้ชายตัวสูงๆ หุ่นล�่ำๆ มา
งอแงใส่”
ผมยังคงหัวเราะกับมโนภาพของตัวเองที่เจ้าหนุ่มลูกครึ่งตา
สีน�้ำเงินมันลงไปนอนดิ้นๆ งอแงๆ กับพื้นเนื่องจากผมไม่ไปทาน
ข้าวด้วย...คงจะตลกพิลึก
“แล้วถ้าพี่งอแงใส่ควีนบ้าง...จะตลกมั้ยครับ”
คุณหมอไกเน่ (Gynecologist = หมอนรีเวช) พูดพลางเอื้อม
มือมาแตะหลังมือผม ส่งยิ้มหวานเชื่อมเช่นเดียวกับแววตาที่ดูมี
‘อะไร’ ภายในใจ จนผมเผลอดึงมือตัวเองกลับมาเร็วๆ
“อย่าเลยครับ...ผมว่าชีวิตนี้ปล่อยให้มันเป็นคนเดียวที่ท�ำ
แบบนั้นกับผมเถอะ...พี่เคี้ยงเป็นอปป้าของสาวๆ แบบเดิมก็ดีแล้ว
ครับ อย่าเสียสติแบบเพื่อนผมเลย”
ผมพูดยาวเหยียดและส่งยิ้มข�ำๆ ให้กลบเกลื่อนสถานการณ์
แปลกๆ ระหว่างเรา ไซเรนเตือนภัยคุกคามทางเพศของผมมันดัง
สนั่นจนเริ่มร้อนๆ หนาวๆ...ไม่เอาน่าพี่เคี้ยง
“หึๆ...เหรอ”
“ครับ”
ผมรีบฉีกยิ้มส่งไปให้ และก่อนจะรู้สึกอึดอัดไปกว่านี้ อาหาร
ก็มาเสิร์ฟพอดี และมื้อนี้ก็เป็นมื้อที่ผมตั้งใจก้มหน้าก้มตาทานมาก
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ที่สุดจนแทบไม่เงยหน้าเลยละครับ
…
..
.
“บอกไว้ก่อนนะว่าวันนี้กูเหนื่อยมากกก ฉะนั้นไม่เล่น”
เมื่อขึ้นรถคันหรูที่วันนี้มีบอดี้การ์ดนั่งอยู่หลังพวงมาลัยและ
ข้างที่นั่งคนขับ พร้อมกับมีรถบอดี้การ์ดน�ำหน้าและตามหลังรถเรา
อีกสองคัน ผมจึงหันไปพูดคุยกับหนุ่มฮอตหน้านิ่งข้างๆ
“อืม”
มันพยักหน้ารับๆ ส่วนผมก็มองไปรอบๆ อย่างงุนงงนิด
หน่อย ก็ปกติมันแทบไม่มีบอดี้การ์ดติดตามเลยด้วยซ�้ำ ท�ำไมวันนี้
โผล่มากันเยอะจัง
“แล้วท�ำไมวันนี้ดูคนเยอะเนอะ”
ผมหันไปกระซิบกระซาบกับคนหน้านิง่ ทีห่ นั มองออกไปนอก
ตัวรถ ตอนนี้พระอาทิตย์ก็ใกล้จะตกดินแล้วละครับ ไฟจากตึกราม
บ้านช่องก็เริ่มสว่างไสวกลบแสงดาวไปหมด
“คุณย่าสั่งมา”
มันยังคงปากหนักประหยัดค�ำพูดเหมือนทุกที มึงช่วยอธิบาย
กูเป็นประโยคยาวๆ ทีเถอะคิง กูโง่! กูไม่เข้าใจ!
“แล้ว?”
ผมยังคงร้องท้วงอย่างต้องการค�ำขยายบอกเล่าจากคนเป็น
เพื่อน พลางเขยิบเข้าไปใกล้ๆ มัน
“เมื่อเช้ากูโดนรถเฉี่ยว...คุณย่าเลยสั่งเพิ่มคนคุ้มกัน”
“ฮะ!? ไหน!”
ผมท�ำตาโตอย่างตกใจแล้วรีบจับตัวคุณท่านมาพลิกๆ ดูแผล
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ทันที แต่กไ็ ม่พบว่าจะมีรอยบุบสลายทีต่ รงไหน เลยเงยหน้ามองมัน
งงๆ
“ก็แค่เฉี่ยว...หลบได้”
ผมถอนหายใจหนักๆ อย่างโล่งอก คือคุณมึงก็ชว่ ยเล่ายาวๆ
ทีเถอะ กูใจหายใจคว�่ำหมด บ้าเอ๊ย! เขกหัวมันสักทีดีมั้ยเนี่ย!
“ท�ำไม...ห่วง?”
มันว่าด้วยเสียงติดจะล้อเลียนอยูห่ น่อยๆ พลางก้มหน้าลงมา
จุดรอยยิ้มตรงมุมปากอย่างคนรู้ทัน
“เออ! ห่วง...จบมั้ย”
ผมพูดไปตรงๆ แล้วผลักหน้ามันออกห่างอย่างหมัน่ ไส้ ท�ำไม
มันหล่อดูดเี พอร์เฟ็กต์จนน่าอิจฉาได้ขนาดนี้ ถ้าผมเป็นมันผมคงควง
สาวได้ไม่ซ�้ำหน้า แต่เท่าที่รู้มาไอ้คิงไม่ควงใครเลย จนมีข่าวซุบซิบ
ว่ามันเป็นเกย์ ไม่ก็มันถูกหักอกมาแล้วฝังใจจนไม่เริ่มใหม่กับใคร
และอีกบลาๆๆ ข่าวลือของมันที่ผมได้ยินผ่านหูมาบ้าง
“ถ้าอย่างนั้นกูไม่อยากไปกินข้าวแล้วละ...กลับคอนโดฯกัน
เถอะ”
และนี่คือประโยคยาวสุดของวันจากมนุษย์คิง ไม่ต้องรอรถ
เฉี่ยวชนหรอก ให้กูกระทืบมึงตายคารถนี่ละ! หื่นนักนะ!!!
“กวนตีนละ! อันนี้คือมึงจีบกูอยู่ถูกมั้ย”
ผมโพล่งถามมันออกไปตรงๆ ตามสไตล์เซอร์เจีย้ น (Surgeon
= หมอศัลยกรรม)
“ไม่ได้จีบ...กูยัดเยียด”
ชัดเจน ฮึ่ย!!! ผมควรจะนอตหลุดแล้วกางนิ้วกรีดลงบนหน้า
หล่อๆ ด้านๆ ของไอ้คุณคิงเลยดีมั้ยเนี่ย ต้องจีบก่อนสิโว้ย!!! มึงจะ
ข้ามขั้นไม่ด้ายยย
~ King and Queen เรื่องของผมกับผู้ชายชื่อคิง ~
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“ไอ้...”
บรื๊นนน! ปัง! เอี๊ยด!
หมับ!
คล้ายว่าได้ยินเสียงกระสุนปืนพุ่งปะทะกับล้อด้านหลังขวา
ของรถเมอร์เซเดสที่เรานั่งกันอยู่ จนบอดี้การ์ดต้องเหยียบเบรก
อย่างแรงป้องกันรถเสียหลักข้ามเกาะกลางถนน ท�ำเอาตัวผมแทบ
ลอยไปหน้ารถ ดีที่ไอ้คิงคว้าเอวไปกอดไว้ทัน
“มอเตอร์ไซค์คันเดียวกับเมื่อเช้าเลยครับนาย”
“นายหลบอยู่บนรถก่อนนะครับ”
พีบ่ อดีก้ าร์ดสองคนทีน่ งั่ หน้ารถพูดพร้อมกับคว้าปืนพกขึน้ มา
ถือเตรียมจะเปิดประตูก้าวลงจากรถไป
“...จับตัวมันให้ได้ เอาแบบเป็นๆ”
คิงหันไปสั่งอีกครั้งแล้วรัดตัวผมให้เข้าใกล้แน่น กดศีรษะผม
ลงกับอกเขาจนผมมองไม่เห็นเหตุการณ์ขา้ งนอก รับรูไ้ ด้เพียงความ
อุ่นร้อนจากร่างกายเจ้าของอ้อมแขนแกร่ง
ปัง! ปัง! เพล้ง!
กระจกหลังของรถแตกละเอียดลงหลังจากกระสุนปืนพุง่ ทะลุ
เข้ามา ท�ำให้คิงกดตัวผมลงต�่ำกว่าเดิม ตอนนี้ผมเองก็ชักจะท�ำตัว
ไม่ถูกแล้วเหมือนกัน
“ควีน...อยู่บนรถ”
แกร๊ก!
สิน้ เสียงคนตัวสูงก็คว้าปืนขึน้ มาถือแล้วพยายามกดผมให้กม้
ตัวราบไปกับเบาะ และมันท�ำท่าเหมือนจะออกไปจากตัวรถ
หมับ!
“ไม่เอา! มึงห้ามลงไป!”
~ I’m Mynt ~
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ผมคว้าแขนของเพื่อนไว้แน่น ไม่อยากให้มันลงไป ตอนนี้ใน
สมองผมมีแต่ความเป็นไปได้ร้อยแปดพันประการที่จะเกิดขึ้นหลัง
จากคิงลงรถไป
“ควีน...เดี๋ยวกูมา”
แต่คนหล่อยังคงดื้อดึงจนผมต้องออกแรงฉุดแขนมันไว้มาก
ขึ้น
“คิง! ฟังกูก่อน...คนที่พวกมันจะฆ่า ไม่ใช่พี่บอดี้การ์ดแต่เป็น
มึง ลงไปก็รังแต่จะเป็นเป้านิ่ง เพราะฉะนั้นมึงควรอยู่บนรถและหา
ทางหนีจากสถานการณ์นี้ซะ!”
ผมพูดยาวเหยียดรัวเร็ว เสมือนเป็นแชมป์แร็ปเปอร์เก่า พลาง
คิดหาทางให้เรารอดจากสถานการณ์นี้ไปได้
“อืม...งั้นกูจะปีนไปขับรถ”
มันไม่เพียงแค่วา่ แต่มนั ท�ำเลย พร้อมกับยัดปืนอีกกระบอกใส่
มือผมเช่นกัน
ปัง! ปัง!
เสียงกระสุนดังขึน้ อีกและคราวนีค้ งถูกบริเวณท้ายรถท�ำให้คงิ
ทีก่ ำ� ลังจะปีนไปหน้ารถต้องหยุดชะงักและค้อมตัวลงต�ำ่ พีบ่ อดีก้ าร์ด
ข้างนอกก็ก�ำลังยิงสกัดสวนกลับไปเช่นกัน ดูๆ ไปแล้วมอเตอร์ไซค์
คนร้ายมีประมาณสีค่ นั มือปืนคงไม่เกินแปดคน บอดีก้ าร์ดคงจะพอ
ช่วยถ่วงเวลาพวกเราไปได้
“กูขับเอง”
ขณะที่คิงจะเริ่มปีนอีกครั้ง ผมก็รีบชิงขยับตัวดันมันกลับไป
เบาะหลังแล้วอาศัยตัวที่เล็กกว่าก้าวขายาวๆ ข้ามเบาะไปนั่งหลัง
พวงมาลัยทันที
“มึงจะท�ำอะไร”
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ปัง!
คิงหันมาถามทันที ก่อนจะหันออกไปยิงสวนมือปืนที่เล็งปืน
มาทางนี้
“ขับรถกลับบ้าน”
ผมรีบสตาร์ทรถอีกครั้งก่อนจะเหยียบคันเร่งจนแทบมิดไมล์
เรียกได้ว่าตีนผีแบบผมเนี่ย มอเตอร์ไซค์โง่ๆ ตามไม่ทันหรอกครับ
แถมไม่น่าจะมีรถคันไหนกล้าเข้าใกล้รถที่ผมขับนักหรอก การันตีได้
ดีจากบัตรสะสมแต้มอู่รถยนต์เจ้าประจ�ำของผมเอง
“บ้าน?”
เจ้าหนุ่มลูกครึ่งหันมาสบตาถามผมงงๆ
“เออ...เชื่อกู”
“...”
“บ้านกูเนี่ยแหละปลอดภัย”

~ I’m Mynt ~

-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!”
ผมหันไปเอาเรื่องไอ้คนหน้านิ่งข้างๆ ที่ดูเหมือนมันจะแอบ
ขยับหัวคิว้ เข้าหากันเกินสามมิล ผมอุตส่าห์บลิ ท์อารมณ์ตวั เองให้ขบั
รถซิ่งประหนึ่งว่าตัวเองคือพอล วอล์กเกอร์...เอ่อ แต่ผมก็ไม่อยาก
จบชีวิตตัวเองเหมือนเขาหรอกนะครับ
“มึงตั้งใจขับดีๆ เดี๋ยวชน”
มันพูดเสียงนิง่ ๆ ตาคูส่ วยก็เหลือบมองกระจกข้างทีย่ งั คงเห็น
~ King and Queen เรื่องของผมกับผู้ชายชื่อคิง ~
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ว่ามีมอเตอร์ไซค์ตามมาอีกสองคัน และต่อให้รถบนท้องถนนจะมาก
และติดแค่ไหน...เชื่อฝีเท้าคนแบบแมคควีนได้เลยครับ! ฝ่าแม่งทุก
ไฟแดง! แหกแม่งทุกโค้ง! พอดีผมรีบน่ะครับ
“คิง มึงส่งข้อความในไลน์ดิ๊”
ผมออกค�ำสั่งกับบุคคลข้างๆ แต่ดูเหมือนมันจะท�ำหน้างงไป
อีก เหลือบมองดูกระจกหลังอีกทีกพ
็ บว่ามอเตอร์ไซค์ทขี่ บั ตามมาดู
จะชะลอลงไปบ้างแล้ว ก็แถว ‘บ้าน’ ของผมพวกมันคงไม่กล้ามา
ออกฤทธิ์อะไร...แน่นอนแหละครับ เกิดมีเสียงโป้งป้างแถวนี้ คงได้
ลุกฮือกันมาทั้งกองทัพ ก็นี่มันค่ายทหารราบนะครับ!
“ไลน์อะไร”
ผมละเบื่อคนหล่อตอนท�ำหน้างงจริงๆ เพราะไอ้คิงมันก็ยัง
หล่อดูดีเสมอต้นเสมอปลาย ถ้าเป็นผมท�ำบ้างก็คงจะดูคล้ายควาย
มึนอะครับ
“ฮู้ววว! ก็ไลน์กลุ่ม ‘ด�ำไม่ห่างเหิน’ ไง”
ผมส่ายหัวปลงๆ ให้กับเพื่อนคิง เบื่อจริงๆ พวกมีมือถือไว้
ทับกระดาษเนี่ย โลกมันไปถึงไหนแล้วไอ้คิ้งงง
“...อะไรนะ!”
มันหันมาถามผมด้วยเสียงเย็นๆ ท�ำหน้าท�ำตาเหมือนรับไม่
ได้กบั ไลน์กลุม่ ทีผ่ มเป็นคนตัง้ ขึน้ มาเพือ่ รวมสมาชิกกลุม่ ของพวกเรา
เอาไว้ จะได้ไม่ต้องทักไปคุยหลายๆ รอบ
“ฮู้ว! มึงไม่เคยเข้าไปอ่านเลยรึไงเนี่ยยย”
ผมท�ำหน้าเอือมขั้นสุดส่งให้มันอย่างเหยียดๆ ฮ่าๆๆ มัน
ก�ำลังมึนผมต้องรีบทับถมและถ่มถุยมัน นานๆ จะมีโอกาสท�ำน่ะ
ครับ เพราะคุณท่านแม่มคีพลุคตลอดเวลา ผมละเซ็ง! คว้ามือถือ
ตัวเองขึ้นมาแล้วกดเข้าไลน์กรุ๊ปที่แสนภาคภูมิใจเพื่อจะส่งข้อความ
~ I’m Mynt ~
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ให้เพื่อนๆ ในขณะที่เลี้ยวรถเข้าไปในค่าย
“สวัสดีครับ”
ผมกดลดกระจกลงครึง่ หนึง่ ให้กบั นายทหารผูค้ มุ ทางเข้า-ออก
ซึ่งพอเขาเห็นหน้าผมก็รีบเปิดประตูกั้นให้ทันที
Line~
McQueen : SOS!!! @รังหมาป่า Now!
ผมพิมพ์ไปแค่นั้นก่อนจะเก็บมือถือยัดเข้ากระเป๋ากางเกงไป
ตามเดิม และเร่งเครื่องยนต์เพื่อตรงดิ่งไปยัง ‘รังหมาป่า’
…
..
.
“กูวา่ เรือ่ งนีไ้ ม่ได้เกีย่ วแค่กบั น้องมึงแล้วละคิง...มันหวังจะเอา
ชีวิตมึงชัดๆ”
ผู้พันเต้นออกความคิดเห็นทันทีเมื่อฟังเรื่องของคิงจบ ตอน
นีพ
้ วกเรามารวมตัวกันอยูท่ ี่ ‘รังหมาป่า’ หรือว่าบ้านพักตามต�ำแหน่ง
ของนายพลนรินทร์ พ่อของผมเอง ซึ่งพ่อกับแม่ก็ออกไปสร้างบ้าน
อยู่แถบชานเมืองโน่นแหละครับ เลยยกบ้านหลังนี้ให้พวกเราไว้
ซ่องสุมกัน ซึ่งรังของพวกเราก็จะมีนายทหารคอยเดินตรวจตราอยู่
บริเวณรอบๆ อยู่แล้ว...ในสถานการณ์นี้เหมาะจะเป็นหลุมหลบภัย
ให้คุณคิงที่สุด
“...มันก็น่าแปลกนะ ใครกันที่อยากจะฆ่าทั้งพี่ทั้งน้อง”
สถาปนิกหนุ่มผู้ยอมทิ้งร้านเหล้าชื่อดังของตัวเองเพื่อมา
สุมหัวกับพวกผม ออกความเห็นบ้าง ซึง่ มันก็เป็นความเห็นทีท่ ำ� เอา
~ King and Queen เรื่องของผมกับผู้ชายชื่อคิง ~
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พวกเราฉุกคิดตาม
“หรือคราวที่แล้วมันกะจะฆ่าคิง...แต่คินดันโดนแทน?”
เพื่อนนัทพูดขึ้นมาบ้าง มันและสามีดูจะเป็นกังวลอยูไ่ ม่นอ้ ย
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะคิงเองก็เป็นเพื่อนสนิทของก้อง
“...”
ผมหันมองหน้าคิงนิดหน่อย ตอนนีใ้ บหน้าหล่อติดจะดูเครียด
ขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ตอนนี้ไม่ว่าจะที่ไหนก็ดูจะอันตรายไปซะหมด
“คู่แข่งทางธุรกิจของมึงรึเปล่า”
ส�ำเนียงติดจะแปร่งๆ ตามเชื้อชาติของก้องพูดขึ้น ท�ำให้คิง
เองก็ควิ้ ขมวดขึน้ จนผมเองชักจะเป็นห่วง ยอมรับเลยว่าชีวติ ของผม
นอกจากเรือ่ งงานก็คงจะเป็นเรือ่ งเพือ่ นทีผ่ มมักจะจริงจังเสมอ...เพือ่
เพื่อนเต็มร้อยอยู่แล้ว!
“...กูไม่รู้...มันเป็นไปได้ทุกอย่างเลย”
คิงพูดขึน้ มาบ้าง ท�ำให้ตอนนีพ
้ วกเราต่างตกอยูใ่ นความเงียบ
เพื่อคิดพิจารณาดีๆ
“มึงไว้ใจใครไม่ได้หรอกคิง...คนรอบตัวมึงมีโอกาสเป็นคนร้าย
ทั้งนั้น...แม้แต่บอดี้การ์ดของมึงเอง”
“...”
ผมพูดขึ้น ท�ำเอาคิงหันมองหน้าผมอย่างต้องการค�ำอธิบาย
“เมื่อเช้ามึงบอกว่าถูกรถเฉี่ยว มันก็มีความเป็นไปได้ว่า ถ้า
มอเตอร์ไซค์มนั ไม่ซมุ่ รอมึง ก็แปลว่ามีคนให้สญ
ั ญาณว่ามึงจะมาใน
เวลานัน้ และตอนเย็นทีม่ งึ ถูกไล่ยงิ ...ถ้าไม่ใช่มอเตอร์ไซค์มนั ตามมึง
มาตั้ ง แต่ บ ริ ษั ท จนมารั บ กู ที่ โรงพยาบาลก็ แ ปลว่ า ต้ อ งมี ค นให้
สัญญาณว่ามึงจะไปทางไหน”
“...”
~ I’m Mynt ~
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และทุกคนก็เงียบไปเพือ่ คิดตามทีผ่ มก�ำลังจะสือ่ ตอนนีอ้ ะไร
ก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแหละครับ
“มึงจะแยกได้วา่ เป็นคนในหรือคนนอก ก็คงต้องไปไล่ดกู ล้อง
วงจรปิด”
ผมสรุปให้เพือ่ นหน้านิง่ ฟัง ซึง่ ทุกคนก็ดจู ะเห็นด้วย อย่างน้อย
เราก็ต้องแยกให้ได้ก่อนว่าไม่มีหนอนบ่อนไส้ในบริษัท...หรือแม้แต่
คนในครอบครัวของคิงเอง
“แล้วคืนนี้มึงจะเอาไง กลับบ้าน? คอนโดฯ?”
ผู้พันเต้นโพล่งถามท�ำลายความเงียบขึ้นมา ท�ำเอาผมกับคิง
หันมองหน้ากันโดยอัตโนมัติ พวกเพื่อนๆ จึงส่งเสียงแซวทันที
“แน่ะๆๆ ยังไงๆ กันเนี่ยพวกมึง กูกะจะถามตั้งแต่เมื่อกี้แล้ว
ว่าท�ำไมไอ้คิงต้องไปรับไอ้ควีนที่โรงพยาบาลด้วย”
ไอ้โฟร์ทปากมอมรีบเสนอหน้าถามทันที แถมมันยังฉีกยิ้ม
กรุม้ กริม่ จนผมชักอยากจะข่วนหน้าหล่อๆ ของมันซะให้รแู้ ล้วรูร้ อด
แซวเหี้ย’ไรเยอะ! กูเขิน!
“ตอนแรกก็วา่ จะให้คงิ ไปนอนบ้านผูพ
้ นั เต้น...แต่ตอนนีค้ ดิ ว่า
ไปนอนบ้านลูกนายพลคงจะดีกว่ามั้ง”
ไอ้นัทเพื่อนรักยังมิวายออกปากแซว ท�ำเอาผมเริ่มอยู่ไม่สุข
ในหัวเริม่ คิดร้อยแปดว่าจะเอาไอ้คงิ ไปยัดไว้ตรงไหนดี จะให้มนั กลับ
บ้านก็ห่วงว่าถ้าเกิดมีคนตามไปท�ำร้าย คนในบ้านก็อาจจะซวยไป
ด้วย จะเอามันไปเก็บไว้ที่คอนโดฯก็ดูจะอันตรายต่อเพื่อนมนุษย์...
ผมไม่อยากอยู่คอนโดฯที่มีประวัติว่ามีคนฆ่ากันตายนี่ครับ ขายไป
เดี๋ยวราคาตก ฮ่าๆๆ ฮ่าๆๆ
“เฮ้ยๆๆ ท�ำไมต้องไปนอนบ้านกู...มึงนอนที่รังเนี่ยแหละ
เดี๋ยวพรุ่งนี้กูให้ยืมรถจี๊ปเก่าของพ่อไปใช้ก่อน คงไม่มีใครกล้ายิงรถ
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ป้ายทะเบียนทหารหรอกมั้ง?”
ผมรีบหาเหตุผลมาซัพพอร์ตตัวเองทันที ท�ำไมผมต้องหนีบ
มันกลับบ้านด้วยล่ะครับ ทีร่ งั นีก่ อ็ อกจะปลอดภัย มีอปุ กรณ์อำ� นวย
ความสะดวกเยอะแยะ มีคนคอยคุม้ กันอีกต่างหาก บ้านผมออกจะ
ไกล
“มึงกล้าทิ้งไอ้คิงอยู่ที่นี่คนเดียวจริงๆ เหรอ”
ไอ้ก้องรีบหันมาพูดกดดันผมคนแรกเลยครับ ผมก�ำลังจะหัน
ไปเถียงไอ้กอ้ ง แต่ไอ้คณ
ุ คิงก็รบี หันมาจ้องหน้ามึนๆ ใส่ผมทันที เป็น
เชิงว่า ‘เออๆ มึงกล้าทิ้งกูเหรอ’
“มึงใจร้ายว่ะควีน เพื่อนก�ำลังล�ำบาก จะให้ไปอยู่กับพวกกูที่
บ้านก็ไม่มีคนคอยคุ้มกันเหมือนบ้านท่านนายพลนี่นา”
เมือ่ สามีพดู ภรรยาก็รบี สนับสนุนเลยครับ ไอ้นทั รีบพูดกดดัน
ผมให้รู้สึกผิดขึ้นไปอีก...
“ถ้าไม่ติดว่ากูมีราชการที่หนักหนา กูก็คงมานอนเฝ้าไอ้คิง
แหละ เฮ้อ~ เพื่อนกันนี่เนอะ”
ไอ้ผู้พันก็เอาด้วย แถมมันยังท�ำหน้าเหมือนผิดหวังในตัวผม
เดี๋ยวนะ! ท�ำไมกูกลายเป็นคนแบบนั้นในสายตาพวกมึงไปได้ว้าาา
“จะให้ไอ้คิงไปอยู่กับกูที่ร้าน มันก็แคบอะนะ ถ้าพวกคนร้าย
มันตามมาจับไอ้คิงโยนลงระเบียงชั้น 33 ศพคงทุเรศน่าดู สงสารไอ้
คิงมันนะ หมอแม่งใจร้ายเนอะคิงเนอะ”
พอไอ้โฟร์ทพูด ไอ้คิงก็รีบพยักหน้าทันที แล้วหันมามองผม
เหมือนผมมีความผิดนักหนา
“เออๆๆ กูยอมพวกมึงแล้ว! ลุกๆๆ กลับบ้านๆ”
ผมเบ้ปากและยอมจ�ำนนกับความพ่ายแพ้นี้ เมือ่ ไอ้พวกเพือ่ น
ชั่วรีบพุ่งไปแปะมือกันอย่างประกาศชัยชนะ
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ตอนนี้เราก�ำลังนั่งอยู่บริเวณห้องนั่งเล่นที่บ้านของนายพล
นรินทร์ ซึง่ เจ้าของบ้านทัง้ สองก็นงั่ หล่อสวยอยูบ่ นโซฟาตรงหน้าเรา
นั่นเอง
“แม่ขอบคุณคิงมากเลยนะที่ท�ำให้ตาหนูยอมกลับบ้านได้
สักที”
คุณหญิงมณีรีบพูดและส่งยิ้มให้คนหล่อข้างผมทันทีอย่าง
ชื่นชม เห็นคนหล่อไม่ได้เลยนะคุณหญิง
“ควีนบอกแม่แล้วนะว่ามันลี้ภัยมา มันไม่ได้มาเที่ยว”
“พ่อเสียใจเรือ่ งคุณพ่อกับคุณแม่ของคิงด้วยนะ งานวันนัน้ พ่อ
ไม่ว่างไปจริงๆ”
ท่านนายพลพูดขึน้ บ้าง งานศพของพ่อกับแม่คงิ วันนัน้ พ่อของ
ผมติดธุระเลยไม่ได้ไป แต่ก็ส่งลูกชายสุดหล่อแบบผมไปแทนนั่นละ
ครับ
“ไม่เป็นไรหรอกครับ...คุณพ่อคุณแม่ไปสบายแล้วครับ”
แหม! ท�ำเป็นนอบน้อมต่อหน้าผูใ้ หญ่นะมึง ทีอยูก่ บั กูนขี่ เู่ อา
ขู่เอา!
“ถ้ายังไงช่วงนีพ
้ อ่ จะให้เจ้าหน้าทีค่ อยช่วยคุม้ กันให้อกี แรงละ
กัน อีกสักสองวัน พ่อจะหาบอดี้การ์ดที่ไว้ใจได้ให้...ส่วนไอ้หนู แก
จะกลับมาอยู่บ้านเป็นเพื่อนคิงใช่มั้ย”
ท�ำไมผมรูส้ กึ เหมือนถูกแย่งความรัก พ่อกับแม่ผมจะแห่ไปรัก
ไอ้ลูกนอกไส้ไม่ได้นะครับ!
ทีจ่ ริงแล้วพ่อแม่ของพวกเราทุกคนในกลุม่ ของพวกผมก็คอ่ น
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ข้างจะสนิทกันนะครับ รักและเอ็นดูเหมือนเป็นลูกแท้ๆ เลยละ
ครับ...คิดๆ ไปผมก็ชักจะหมั่นไส้ไอ้คนข้างๆ ซะจริง
“คร้าบบบ”
ใครจะไปกล้าขัดใจท่านนายพลได้ล่ะครับ
…
..
.
“อะ! ผ้าห่ม”
ผมยืนท�ำหน้าเอือมอยู่ในห้องนอนรับแขก ยื่นผ้าห่มหอมฟุ้ง
ทีเ่ พิง่ ผ่านการซักอย่างดีให้คณ
ุ ชายทีถ่ อดสูทออกโชว์กล้ามเนือ้ แน่น
ภายใต้เสื้อเชิ้ตสีขาวที่ปลดกระดุมสองเม็ดบนออกเผยให้เห็นแผ่น
อกแกร่งที่ผมเคยมีโอกาสได้ซบ
“วางสิ”
เฮ้ย! มึงสั่งกูอ่อ? กูเป็นผู้มีพระคุณนะเว้ยยย...แต่ก็นั่นแหละ
ครับ ผมโวยวายได้แค่ในใจ ไม่อยากมีเรื่องกับมัน เดี๋ยวศพไม่หล่อ!
“...”
ขณะที่ผมมองรอบๆ ห้องพักที่อยู่ได้สบายๆ ของมัน ก็
เหลือบไปเห็นว่าเสื้อเชิ้ตด้านหลังของมันดูเหมือนมีคราบเลือดซึม
ออกมา ซึ่งก่อนหน้านี้มันใส่สูทด�ำทับ ท�ำให้ผมสังเกตไม่เห็น
หมับ! พรึ่บ!
ผมรีบจับมันหันหลังแล้วเลิกเสื้อเชิ้ตของมันขึ้นทันที มีเศษ
กระจกเล็กๆ บาดอยู่ทั่ว แผลไม่ได้ลึกมาก แค่พอท�ำให้เลือดไหลได้
ซึมๆ
“ถอดออกให้หมด!”
ผมสัง่ ไปเสียงเย็นเยียบ เพราะมันเอาแต่โอบกอดผมตอนเรา
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โดนลอบยิง ผมชักจะนึกโกรธตัวเองที่ไม่สังเกตมันให้ดีกว่านี้ ดีแค่
ไหนแล้วที่ไม่ใช่แผลใหญ่อะไร
“ฮะ!?”
เหมือนคนหล่อจะยังตามไม่ทันกับค�ำสั่งเอาแต่ใจของผม
“กูสั่งให้มึงถอดเสื้อผ้าออกให้หมด! กูจะเช็กว่ามึงมีแผลที่อื่น
อีกมั้ย...เร็วๆ เดี๋ยวกูไปเอาเซ็ทท�ำแผลแป๊บ”
ผมรีบอธิบายแล้ววิ่งไปเอาเซ็ทท�ำแผลที่ห้องของตัวเอง ผม
มักจะมีอุปกรณ์และเซ็ทท�ำแผลติดบ้านไว้เสมอ
เมื่อกลับเข้ามาในห้องของคิง ก็พบว่าคุณท่านถอดเสื้อกับ
กางเกงออกหมดเหลือเพียงบ๊อกเซอร์ Calvin Klein ที่เกาะอยู่ตรง
V-line ให้ได้ใจเต้นเท่านั้น
“อะ...เอ่อ...มีแค่ที่หลังเนอะ”
“...”
ผมรูส้ กึ ว่าตัวเองหน้าร้อนฉ่าจนแทบได้กลิน่ ไหม้ ส�ำรวจทัว่ ๆ
ตัวหนุม่ ลูกครึง่ ก็พบว่าไม่มบี าดแผลทีอ่ นื่ อีกนอกจากเศษกระจกบาด
เล็กๆ ที่บริเวณหลัง
“น่ะ...นอน...นอนคว�่ำ”
ผมเขยิบตัวเองเข้าไปยืนข้างๆ มันและสั่งให้มันนอนคว�่ำลง
กับเตียง คือก็เห็นบ่อยแหละครับ ไอ้คิงแก้ผ้าเนี่ย...แต่ไม่เคยชินได้
สักที ไม่รู้จะเขินท�ำไม ก็ผู้ชายเหมือนกัน เคยผ่าตัดผู้ชายมาเยอะก็
เห็นหน้าท้องมีลอนกล้ามเนือ้ แบบนีม้ าเยอะเหมือนกัน...แต่ทำ� ไมก็
ไม่รู้ผมถึงได้รู้สึกอะไรนักหนากับรูปร่างของพ่อหนุ่มฮอตบนเตียง
เนี่ย...หรือนี่ที่เขาเรียกกันว่า ‘เคมี’
“มึงจะข่มขืนกูเหรอ”
ไอ้คนหน้าหล่อเอียงหน้าหันมาถาม เมื่อผมนั่งลงบนเตียง
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ข้างๆ มัน มือก็เปิดเซ็ทท�ำแผลสเตอไรล์ไปด้วย
“ข่มขืนเหี้ย’ไร!?”
ผมตะคอกใส่ มั น อย่ า งลื ม ตั ว จนตกใจตั ว เองเหมื อ นกั น
เหลือบมองคุณท่านก็ดูจะไม่ได้โกรธอะไร แถมยังกระตุกยิ้มเจ้าเล่ห์
ส่งมาให้อีกต่างหาก
“ก็กูเห็นมึงหน้าแดง...เลือดก�ำเดาไหลด้วย ต้องคิดอะไร
ลามกๆ แน่ๆ”
ฟืดๆ
ผมรีบยกมือขึ้นเช็ดๆ สูดๆ บริเวณจมูกของตัวเองว่ามีเลือด
ก�ำเดาไหลอยู่ตามที่มันใส่ร้ายหรือไม่ แต่ก็พบว่าว่างเปล่า เพราะ
ไม่มีเลือดอะไรไหลออกมาทั้งนั้น
“กวนตีน!”
ผมส่ายหัวอย่างเซ็งๆ แล้วรีบลงมือท�ำแผลให้เพือ่ นตัวเองต่อ
ทันที รีบๆ ท�ำให้เสร็จๆ แล้วรีบไปนอนดีกว่าโว้ย
“ฮ่าๆ”
เหลือบมองคนหน้าหล่อที่หัวเราะน้อยๆ ก็ท�ำเอาผมแอบ
อมยิ้มตามไม่ได้ คนเหี้ยอะไรจะหล่อดูดีได้ขนาดนั้น
“แล้วมึงจะเอายังไงต่อ”
ส่งค�ำถามท�ำลายความเงียบ ตอนนี้เพื่อนตัวสูงก�ำลังหลับตา
อย่างใช้ความคิด ผมเองก็อยากจะช่วยมันให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะ
ช่วยได้เหมือนกัน
“ก็คงจะไปดูกล้องวงจรปิดที่บริษัท”
มันตอบผมเสียงนิ่งๆ ผมก็ค่อยๆ ท�ำแผลให้มันไปอย่าง
เบามือ เสียดายแผ่นหลังสวยๆ ของมันจริงๆ ต้องมามีรอยแผลเป็น
ซะได้
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“อืม...กูยังอยู่ตรงนี้นะคิง...เพื่อนทุกคนอยู่ข้างมึง”
ผมพูดพลางปิดแผลอย่างประณีต แถมปิดปลาสเตอร์กันน�้ำ
ให้ด้วย
พรึ่บ!
คนตัวโตเอือ้ มมือมาคว้าเอวผมไปกอดแล้วซบลงบนตักอย่าง
ถือวิสาสะ แต่กแ็ ปลกทีผ่ มไม่ได้ผลักมันออก แถมยังลูบกลุม่ ผมสีดำ�
นิม่ ของมันอย่างเบามือ...คิงอาจจะก�ำลังต้องการทีพ
่ งึ่ ใครจะรูว้ า่ มัน
ต้องเหนื่อยกับการบริหารบริษัทขนาดไหนในวันที่ไม่มีพ่อแม่คอย
เป็นแบ็กให้...ใครจะรู้ว่ามันต้องยอมทิ้งชีวิตที่สามารถท่องเที่ยว
สนุกสนานอย่างคนวัยเดียวกันเพื่อปกป้องสิ่งที่ครอบครัวมันสร้าง
มาแค่ไหน...ตอนนี้มันต้องการแค่คนซัพพอร์ตมันบ้าง...ซึ่งผมและ
เพื่อนๆ ก�ำลังท�ำอยู่
“ขอบคุณ”
ผมยิม้ โดยไม่ทราบสาเหตุ...แต่คดิ ว่าสาเหตุอาจเป็นเพราะว่า
คนที่ก�ำลังนอนสบายอยู่บนตักของผมตอนนี้ มันก�ำลังยิ้มอยู่ก็เป็น
ได้
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[มารอแล้วครับคุณหนู]
“ครับ”
กรอกเสียงลงไปในโทรศัพท์มือถือของตัวเองก่อนจะคว้า
กระเป๋าหนังผสมยีนมาสะพายข้าง เหมือนตอนนี้ผมย้อนกลับไป
เป็นเด็กมัธยมต้นอีกครั้ง เมื่อท่านนายพลนรินทร์บังคับให้ผมและ
ไอ้คิงต้องกลับบ้านด้วยกัน โดยนายทหารพลขับจะมารับผมก่อน
แล้วไปรับคุณชายคิงที่บริษัท คงจะเป็นแบบนี้จนกว่าคุณพ่อจะได้
บอดี้ ก าร์ ด จากบริ ษั ท ของอดี ต นายทหารหน่ ว ยรบพิ เ ศษที่ ท ่ า น
นายพลนรินทร์เป็นผู้อุปถัมภ์
“จะกลับแล้วเหรอ”
เสียงทุ้มๆ พูดขึ้นจากด้านหลังจนผมต้องหันไปมองก็พบว่า
เป็นคุณหมอสูตินรีเวชผู้หล่อเหลานั่นเอง
“เอ้า! พี่เคี้ยง ผมก�ำลังจะกลับบ้านแล้วครับ”
ผมยกมือไหว้รุ่นพี่ที่เดินคู่กับผมไปทางหน้าโรงพยาบาลที่ซึ่ง
~ I’m Mynt ~
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มีรถรอรับผมอยู่
“ไม่ได้เอารถมาเหรอ”
อปป้าถามพลางส่งยิ้มใจดีแบบที่ชอบท�ำ หากว่าผมเป็น
ผูห้ ญิงก็แน่นอนละครับว่าต้องหวัน่ ไหวแน่ๆ คุณพีเ่ ล่นเอาอกเอาใจ
แถมยังหล่อใสดูดีจนผู้ชายด้วยกันเองยังอิจฉาเลยครับ
“คุณพ่อให้คนมารับน่ะครับ”
ผมยิ้มเจื่อนๆ ส่งไปให้ ก็อายุปูนนี้แล้วต้องให้ผู้ปกครองมา
รับมันก็จะอายๆ อยู่หน่อยๆ
“อ้อ!...วันหลังขอพี่ไปเยี่ยมบ้านบ้างสิ”
ผมก็เคยถูกจีบอยู่บ้างนะครับ ทั้งผู้หญิงและผู้ชายซึ่งผมก็
ปฏิเสธไปได้ทุกราย แต่กับพี่เคี้ยงนั้นผมเองไม่กล้าจะปฏิเสธจริงๆ
มันรู้สึกอึดอัดและยากที่จะพูดด้วยแหละครับ
“ฮ่าๆ ถ้าเป็นคอนโดฯก็พอได้แหละครับ แต่ที่บ้านคงไม่ได้...
ท่านนายพลเขาหวงลูกชายน่ะครับ”
ผมพูดเลี่ยงๆ และหัวเราะกลบเกลื่อนเหมือนเป็นเรื่องตลก
ไปซะแทน
“พี่ไม่กลัวหรอกนะครับ...”
“เอ่อ...”
ผมหยุดยืนแล้วเงยหน้ามองคนข้างๆ นิดหน่อยเมื่อสายตา
และค�ำพูดของเขามันสื่อว่าเอาจริง
“ถ้าควีนเองก็รู้ดี...อย่าใจร้ายกับพี่เลยนะครับ”
อปป้าไม่ว่าเปล่าแต่ยังเอื้อมมือมาใกล้จนเฉียดแตะใบหน้า
ผม ดีที่ผมหมุนตัวหลบเพื่อจะเดินต่อซะก่อน
Rrrrrrr
[...]
~ King and Queen เรื่องของผมกับผู้ชายชื่อคิง ~
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ผมรีบคว้ามือถือทีแ่ ผดเสียงขึน้ มากดรับทันที ใครวะ แม่งโทร.
มาช่วยชีวติ ชัดๆ ไม่อย่างนัน้ ระหว่างผมกับพีเ่ คีย้ งคงจะต้องเดธแอร์
แน่ๆ ไม่ว่าพี่จะหล่ออปป้าขนาดไหน แต่ถ้าพี่เป็นผู้ชายมีดุ้นผมก็
ไม่เอาหรอกครับ! ให้ผมได้ท�ำหน้าที่ขยายเผ่าพันธุ์ของมนุษยชาติ
ต่อไปเถอะครับ
“ที่รักกก! ว่าไงตัวเอง”
เมือ่ เห็นว่าเป็นคุณราเชนทร์โทร.มา ผมก็รบี กรอกเสียงสะดีด
สะดิ้งลงไปทันที แถมเสียงดังมากด้วย หวังว่าอปป้าคงจะได้ยิน นี่
ออกจะเป็นท่าทีที่แสดงว่าผมปฏิเสธเขาน่ะนะ
[...ขอโทษครับ โทร.ผิด]
“เฮ้ย! ตะเองก็!”
ผมรีบลนลานส่งเสียงกลับไป กลัวว่าไอ้คิงจะชิงตัดสายไปซะ
ก่อน
[มึงเป็นอะไร]
ถ้าจินตนาการหน้ามันตอนนี้ ผมคาดว่ามันต้องท�ำหน้าหายใจ
เข้าสุดแต่ออกไม่สุดแถมด้วยท�ำตาขีดๆ เหมือนเห็นว่าผมท�ำตัว
ไร้สาระนั่นแหละ
“ไปก่อนนะครับพี่เคี้ยง”
ผมหันไปพูดและส่งยิม้ อ�ำลาให้คณ
ุ หมอสูตนิ รีเวชอีกครัง้ ก่อน
จะรีบยัดตัวเองเข้ารถไปโดยไม่สนใจเสียงตอบรับหรือทักท้วงของพี่
เคี้ยงเลย
[...]
“ก็มีผู้ชายมาจีบกูอีกแล้วน่ะสิ! แม่ง! กูรู้นะว่ากูน่ะหน้าตาดี
แต่กูคือพ่อพันธุ์โว้ย! กูควรได้สืบพันธุ์!”
เมื่อขึ้นมาบนรถผมก็แหกปากบ่นใส่โทรศัพท์จนเผลอลืมไป
~ I’m Mynt ~
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ว่าคนปลายสายคือคุณคิงผู้ยิ่งใหญ่
[ใคร]
เสียงราบเรียบแต่แฝงความเย็นยะเยือกอย่างกดดันส่งตรง
เข้าหูผมทันทีจนต้องรีบหุบปาก
“เอ่อ...มีละกันน่า เดี๋ยวกูไปรับแล้วนะ”
ผมรีบเปลีย่ นเรือ่ งก่อนคุณท่านจะได้หวั ร้อนว่า ‘ใคร’ กันทีม่ า
จีบผม ก็ลืมไปว่าช่วงนี้ตัวเองมีเจ้ากรรมนายเวรหน้าหล่อคอยเป็น
หมาหวงก้างอยู่ ซึ่งก้างแบบผมเนี่ยอร่อยเคี้ยวเพลินจนไม่อยากจะ
หยุดเลยละครับ! ฮ่าๆๆ ฮ่าๆๆ กูอวยตัวเองงง!
[...อืม...ขึน้ มารอกูทหี่ อ้ งท�ำงานก่อน ตอนนีก้ ำ� ลังประชุมอยู]่
ผมขมวดคิว้ มุน่ ทันที ถ้ามันก�ำลังประชุมแล้วคุยกับผมได้ยงั ไง
วะ ช่วงเบรกเหรอ
“อ่าว? ประชุมอยู่ละคุยได้ยังไง”
[...กูอยากคุยตอนนี้...ใครจะท�ำไม]
ชัดเจน มันแม่งคุยโทรศัพท์ตอนก�ำลังประชุม จ้าาา! พ่อ
ประธานบริหาร พ่อรูปหล่อ พ่อทุกสถาบัน! ถ้ามึงจะแข็งแกร่งขนาด
นี้ก็ไม่ต้องลี้ภัยมานอนบ้านกู๊ว!
“จ้ะ! เดี๋ยวจะไปรอที่ห้องนะจ๊ะ”
ผมตอบไปอย่างประชดประชัน ตอนนี้มันไม่ได้อยู่ข้างๆ
ผมนี่ครับ จะกวนตีนมันแค่ไหนก็ได้ เพราะมันท�ำอะไรผมไม่ได้
ก๊ากกกกกก
[แก้ผ้ารอเลยจะดีมากครับ]
กรี๊ดดดดดด
เสียงกรี๊ดลอยมาตามสายท�ำให้ผมตระหนักรู้ได้อย่างชัดเจน
ว่านอกจากมันจะก�ำลังประชุมแล้ว...แม่งมันต้องเปิดไมโครโฟนห้อง
~ King and Queen เรื่องของผมกับผู้ชายชื่อคิง ~
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ประชุมด้วยแน่ๆ! เสียงกรี๊ดนี่ชัดกระแทกหูกูดีจริงๆ
“กวนตีน! รีบๆ เลิกประชุมเลย กูง่วงแล้ว คุณแม่ท�ำกับข้าว
ไว้รอมึงเกือบร้อยอย่างอะ กลับไปแดกให้หมดเลยนะ เดี๋ยวแม่กู
เสียใจ”
ติ๊ด!
พูดจบผมก็รีบกดตัดสายทันทีอย่างไม่อยากจะต่อความยาว
สาวความยืด...ตอนนีห้ วั ใจผมเต้นแรงซะยิง่ กว่าฤทธิข์ องกาแฟทีซ่ ดั
เข้าไปเมื่อเช้าซะอีก
…
..
.
ตึกบริษัทสื่อและสิ่งพิมพ์ขนาดใหญ่ยักษ์ที่ตั้งตระหง่านอยู่
ใจกลางเมืองคือที่ท�ำงานของคุณราเชนทร์ ซึ่งตอนนี้ผมก�ำลังยืน
เงียบๆ คนเดียวในห้องท�ำงานชัน้ 37 เพือ่ ดืม่ ด�ำ่ บรรยากาศวิวสวยๆ
จากแสงไฟรถราบนท้องถนน และแสงไฟจากบ้านเรือนด้านล่างที่
ตัดกับสีของท้องฟ้ายามเย็น
เหลือบมองดูนาฬิกาบนฝาผนังก็บง่ บอกเวลาหกโมงกว่าแล้ว
คุณคิงยังไม่เลิกประชุมเลยละครับ และถึงท้องผมจะหิวขนาดไหน
แต่ก็ไม่อาจต้านทานความเหนื่อยล้าสะสมจากการนอนน้อยและ
ท�ำงานหนักมากของผมในแต่ละวันได้
“มึงยังไม่มา...งั้นกูยึดห้องนะ”
พูดลอยๆ กับอากาศก่อนจะกระโดดขึน้ ไปนอนบนโซฟาหนัง
แสนนุ่มตรงโซนรับแขก แสงไฟในห้องก็เปิดแค่พอให้มองเห็นได้
รางๆ เพื่อให้เหมาะกับการนอนหลับพักผ่อนของผมเอง
...
~ I’m Mynt ~
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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�ำให้ผมหลุดจากภวังค์
เมือ่ ลืมตาขึน้ มองตรงเก้าอีโ้ ซฟาข้างๆ ก็พบว่ามีผชู้ ายรูปร่างสูงใหญ่
นัง่ อยูแ่ ละมองตรงมาทีผ่ ม ใบหน้านิง่ เฉยราบเรียบแต่ดวงตาสีนำ�้ เงิน
สวยกลับฉายชัดทุกความรู้สึก...ท�ำเอาคนมองอย่างผมหัวใจแทบ
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 ~
คิงลุกขึ้นยืนแล้วเดินเข้ามาใกล้ๆ กับโซฟาที่ผมนอนอยู่ แสง
ไฟในห้องไม่เพียงพอที่จะท�ำให้ผมมองได้ชัดทุกรายละเอียด หาก
แต่แสงไฟข้างล่างกลับสะท้อนชัดเจนบนดวงหน้าของคนทีค่ กุ เข่าลง
ข้างตัวผมแล้วโน้มหน้าเข้ามาใกล้จนผมตัวแข็งทื่อ
~ Just so you know
This feeling’s taking control of me
And I can’t help it ~
~ King and Queen เรื่องของผมกับผู้ชายชื่อคิง ~
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“I just want you to know...”
“...”
ไม่มีค�ำพูดใดๆ หลุดออกจากปาก ผมเงยหน้ามองตรงไปยัง
คนตรงหน้าทีอ่ ยูใ่ กล้เกินความจ�ำเป็นนี้ มันช่างน่าแปลกทีผ่ มไม่เคย
ผลักไสเขาออกไปได้เลย
“...I want you to stay here...beside me”
“...”
ไม่ใช่ว่าผมจะไม่อยากตอบอะไรกลับไปหรอกนะครับ เพียง
แต่ว่าเมื่อคิงพูดจบ มันก็ก้มหน้าลงมาประกบปากจูบผมทันที
“อื้อ!”
ผมร้องท้วงแล้วขยุ้มฝ่ามือลงกับเสื้อเชิ้ตของมันเมื่อมันจูบ
ร้อนแรงเกินจนผมเองก็เริ่มตั้งรับไว้ไม่ไหว
“...”
ลิน้ ร้อนแทรกเข้ามาฉกชิมอย่างย่ามใจ มือหนาสอดประคอง
ตรงท้ายทอยของผมเพื่อเอียงหน้ารับสัมผัสจากมันให้ได้มากที่สุด
ผมเองก็ จู บ ตอบกลั บ ไปโดยอั ต โนมั ติ เ มื่ อ อารมณ์ ถู ก จุ ด โดยคน
เจ้าเล่ห์
พลั่ก!
ผมรีบยันตัวคนตรงหน้าออกแล้วหยัดกายลุกขึ้นยืนให้ไกลๆ
จากโซฟาทันที เกือบเคลิ้มไปกับมันแล้วเชียว!
“พอเลยมึง!”
“...”
คิงท�ำเพียงแสยะยิ้มมุมปากก่อนจะเดินเข้ามาใกล้ๆ อีกครั้ง
อย่างเสือร้ายจ้องตะครุบเหยื่อ
“หยุดเลยนะมึง! กูไม่เล่นแล้ว”
~ I’m Mynt ~
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ผมรีบก้าวถอยหลังอย่างรวดเร็วจนไปติดกับผนังกระจกทีม่ อง
เห็นวิวด้านล่าง
“...ไม่เคยเล่น...”
ใครก็ได้ช่วยกูที! กูไปท�ำอะไรให้มึงหื่นเนี่ยยย กูก็นอนของกู
เฉยๆ เนี่ย เชี่ยคิ้งงง
“ถ้ามึงข่มขืนกู กูจะไม่เป็นเพื่อนมึงแล้วนะ!”
ผมรีบตะโกนขู่มันทันที แต่มันก็ยังคงสาวเท้าเข้ามาใกล้
เรื่อยๆ จนผมชักหวั่นใจ
“ไม่เคยอยากเป็นเพื่อน...”
แม่ง! ตอบได้เต็มปากเต็มค�ำ มันน่าตีปากให้แตกซะจริงๆ แต่
ก็นั่นแหละครับ ผมไม่เคยท�ำอะไรมันได้สักที
“คิง”
ผมพูดเสียงนิง่ และท�ำหน้าดุๆ จนคิงเองก็คงสัมผัสได้วา่ ผมไม่
ได้อยู่ในอารมณ์ล้อเล่น
“...”
คนตัวสูงหยุดยืนตรงหน้าผม เรามองหน้ากันเล็กน้อย ก่อนที่
คิงจะพิงศีรษะทรงสวยลงมาทีบ่ า่ ของผมแล้วโอบเอวผมเบาๆ อย่าง
เด็กอ้อนผู้ใหญ่...นี่มึงจะมาอ้อนให้กูใจอ่อนแล้วยอมมึงอย่างนั้น
เหรอ!...บอกเลยว่าตอนนี้กูใจอ่อนยวบมากครับเพื่อน!
“...”
“เมื่อไหร่จะยอม”
มึงพูดง่ายๆ แบบนีไ้ ด้เหรอ! ได้เหรอไอ้คงิ้ มึงจะให้กยู อมเป็น
เมียมึงง่ายๆ เนี่ยนะ? ไม่มีทางโว้ย!!!
“หิวข้าวแล้ว กลับบ้าน”
ผมพยายามจะผลักมันออกแต่มือหนึบๆ ของมันกลับรั้งเอว
~ King and Queen เรื่องของผมกับผู้ชายชื่อคิง ~
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ผมแน่นขึ้น ก่อนที่มันจะเงยหน้าขึ้นมามองตาผมอย่างสื่อความ
หมายลึกซึ้ง...แม้ไม่มีค�ำพูดใดๆ แต่สายตาของมันมั่นคงในความ
รู้สึกทุกครั้งที่มันมองผม...
“...แถอีกแล้ว”
มันพึมพ�ำเบาๆ ก่อนจะยอมปล่อยเอวผมแล้วเดินกลับไปคว้า
กระเป๋าที่โต๊ะท�ำงานของตัวเอง ซึ่งผมก็เดินไปรอมันที่หน้าห้อง
ชั้น 37 เป็นชั้นของห้องท�ำงานระดับผู้บริหารทั้งชั้น ตอนนี้
เวลาเกือบๆ สองทุ่มแล้ว แทบจะไม่มีใครอยู่
“เดี๋ยว”
เสียงทุ้มเอ่ยขึ้นจนผมต้องหยุดฝีเท้าของตัวเองเพื่อรอฟังว่า
ไอ้เจ้าคนข้างๆ มันมีปัญหาอะไรอีก
“หืม?”
“ลืมแฟ้มงานที่จะเอาไปอ่านคืนนี้ไว้ที่ห้องประชุม”
มันพูดเสียงเรียบๆ ซึ่งผมเองก็แค่พยักหน้ารับอย่างเข้าใจ
ก่อนที่เราจะกดลิฟต์ลงไปชั้น 25 ซึ่งเป็นชั้นของห้องประชุมใหญ่
ห้องประชุมเล็ก และห้องของครีเอทีฟ
ติ๊ง!
เสียงลิฟต์เปิดพร้อมแสงไฟทีส่ ว่างขึน้ วูบหนึง่ ก่อนประตูลฟ
ิ ต์
จะปิดไป เหลือเพียงความมืดของบริเวณนี้เท่านั้น
“ห้องประชุมอยู่แค่ตรงนี้ ไม่ต้องเปิดไฟก็ได้”
คิงพูดขึ้น ซึ่งผมเองก็เห็นด้วย เพราะเทียบระยะทางแล้วเดิน
ไปกดสวิตช์ไฟกับเดินไปห้องประชุม ดูเหมือนห้องประชุมจะใกล้กว่า
เยอะ
“งั้นรีบเข้าไปเอาของเลย กูหิวแล้ว”
พอตื่นแล้วมันก็หิวนี่ครับ วันนี้ผมได้กินแค่กาแฟสองแก้วกับ
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ขนมปังอีกหนึง่ ชิน้ เท่านัน้ ผมอยูไ่ ด้ถงึ ค�ำ่ นีก่ น็ า่ ทึง่ พอควรเลยนะครับ
ติ๊ง!
เสียงลิฟต์เปิดขึน้ พร้อมไฟสว่างวาบ ในขณะทีต่ วั ผมเองถูกดึง
ให้เข้าห้องประชุมไปตามไอ้คิงด้วย
“อะไรของมึงเนี่ย”
ผมหันไปถามคนตัวสูงที่มองออกไปข้างนอกห้องอย่างสนใจ
“ชู่ว”
มันพูดแค่นั้นก่อนจะเดินเข้าไปคว้าแฟ้มเอกสารบนโต๊ะแล้ว
กลับมาหาผม มองไปที่ลิฟต์เมื่อครู่ ผมสังเกตเห็นผู้ชายกับผู้หญิง
คู่หนึ่งเดินตรงเข้าไปในโซนครีเอทีฟ
“ใคร”
หันไปถามคนข้างๆ ทีส่ ายตายังคงจดจ้องไปทีห่ ญิงชายคูน่ นั้
ซึง่ ตอนนีผ้ มกับไอ้คงิ ก็ได้ทำ� ตัวเป็นจิง้ จกแปะผนังเดินลัดเลาะเข้าไป
ซ่อนตรงโต๊ะใกล้ๆ คนทั้งคู่เพื่อให้ได้ยินสิ่งที่เขาคุยกัน
“บก.ชาติชายกับคุณพินสุดาอดีตบก.ของนิตยสารวัยรุ่นที่กู
ก�ำลังจะโปรโมท...”
ผมหันกลับไปมองที่คนทั้งคู่อีกครั้งที่ท�ำหน้าลับๆ ล่อๆ กัน
อยู่แถวโต๊ะครีเอทีฟ
“อันนี้แผนโปรโมทกับรูปแบบนิตยสารที่คุณราเชนทร์ให้เอา
ไปปรับ...ผมว่าคุณเอาไปขายให้คุณวิชิตได้”
ผมหันหน้าไปขอค�ำอธิบายจากคนข้างๆ เพื่อขยายสิ่งที่
บก.ชาติชายคุยกับคุณพินสุดา
“คุณพินสุดาเป็นบก.นิตยสารของบริษัท JNC บริษัทคู่แข่งกู
คุณวิชิตเป็นผู้บริหารบริษัท”
ผมพยักหน้าหงึกๆ แล้วหันกลับไปมองคนทั้งคู่อีกครั้งอย่าง
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สนใจ

“คุณราเชนทร์นี่ก็หนังเหนียวเหมือนกันนะ ได้ข่าวว่าโดนไล่
ยิง แต่วันนี้กลับมาท�ำงานได้ตามปกติ”
“ก็นั่นน่ะสิ! ถ้าคุณราเชนทร์เป็นอะไรขึ้นมาก็ดีสิ บริษัทคงจะ
ต้องเชิญคุณอาของเขาขึ้นมาดูแลแทนแน่ๆ ใครๆ ก็อยากให้คุณ
ภวัตขึ้นมาดูแลบริษัทแทนทั้งนั้น เพราะคุณภวัตน่ะโง่! ตามพวกเรา
ไม่ค่อยทันหรอก โกงง่ายดี”
แล้วคนทั้งคู่ก็พูดจาน่ารังเกียจพลางหัวเราะขบขันกันอย่าง
สะใจก่อนจะเดินกลับไปทางลิฟต์อีกครั้ง
ตื๊อดึ่ง!
เสียงกดหยุดถ่ายวิดีโอท�ำให้ผมหันไปมองอย่างสนใจ ผมน่ะ
มัวแต่ตนื่ เต้น แต่ดที ไี่ อ้คณ
ุ คิงมันกดถ่ายคลิปไว้หมดแล้ว แสนรูจ้ ริงๆ
เลยเพื่อน
“มึง...ไม่เป็นไรนะ?”
หันไปถามอย่างแคร์ความรู้สึกของมัน ใครจะไปรู้สึกดีล่ะ มี
คนแช่งให้ตายเชียวนะครับ!
“อืม...ได้ยินบ่อย”
ผมเบิกตาขึ้นเล็กน้อย นี่แปลว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่มันได้ยินคน
พูดอะไรแบบนี้ถึงมันสินะ
“แปลว่ามึงรู้อยู่แล้วว่าคนในบริษัท...เอ่อ ไม่ชอบมึง?”
ผมถามตะกุกตะกักพลางสังเกตสีหน้าเรียบเฉยเหมือนไม่ได้
รู้สึกรู้สาอะไรของคิง ก่อนที่พวกเราจะก้าวเดินไปที่ลิฟต์บ้าง
“แค่บางคนที่คิดจะโกงบริษัทเท่านั้นแหละ เพราะกูสั่งให้คน
คอยคุมเข้ม ส่วนพนักงานคนอื่นก็ปกติดี”
ผมพยักหน้ารับแล้วฉีกยิ้มให้ก�ำลังใจคุณคิงอีกครั้งก่อนที่เรา
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จะเดินเข้าลิฟต์ไป
หมับ!
“โอ๋ๆๆ ไม่เป็นไรนะครับเพื่อนคิง เดี๋ยวเพื่อนควีนคนนี้จะ
ปกป้องเอง!”
ผมเขย่งตัว เอื้อมแขนไปโอบบ่าแล้วลูบๆ มันเป็นเชิงปลอบ
เพื่อไม่ให้มันเครียดมากไปกว่านี้
“ยอมคบกับกูสิ”
“ไม่โว้ยยยยยยยยย”
มึงอย่าเต๊าะกูเยอะ กูเขิน! เดี๋ยวกูยอมนะ!
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“ถ้าอย่างนั้นก็อาจจะเป็นฝีมือของคนใน”
ผมพูดอย่างสรุป เมือ่ คิงเล่าให้ฟงั ว่ามันไปขอดูกล้องวงจรปิด
แต่ภาพเหตุการณ์หน้าบริษัทของมันวันนั้นกลับถูกลบไปจนหมด
โดยที่คิงเองก็ไม่รู้ว่าใครกันที่มาลบเทปไป
“หรืออาจจะเป็นฝีมือคนนอกที่มีคนในสมรู้ร่วมคิดด้วย”
ท่านนายพลออกความเห็นอีกครั้ง ซึ่งผมก็เห็นด้วย...อะไรก็
เป็นไปได้ทั้งนั้น บางทีอาจจะต้องรอให้พวกมันลงมืออีกครั้งเพื่อที่
เราจะได้หาหลักฐานเพิ่มเติม คราวนี้ไอ้คิงคงจะต้องระมัดระวังตัว
มากขึ้นจนกว่าจะจับคนร้ายได้
“พอก่อนจ้า เดี๋ยวอาหารจะไม่อร่อยนะลูก”
คุณหญิงมณีพูดขึ้นอย่างตัดบท ขณะนี้เราก�ำลังรับประทาน
อาหารค�ำ่ กันอยูท่ บี่ า้ นของผม คุณหญิงดีใจมากทีว่ นั นีม้ แี ขกหน้าตา
ดีอย่างเพื่อนคิงมาร่วมโต๊ะด้วย
“ถ้ายังไง พรุง่ นีจ้ ะมีบอดีก้ าร์ดมาคอยคุม้ ครองรับรองว่าไว้ใจ
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ได้”

“ขอบคุณครับคุณพ่อ”
คิงยกมือไหว้ขอบคุณท่านนายพลอย่างคนมีมารยาท ผมเชือ่
ว่าบอดี้การ์ดที่พ่อหามาย่อมน่าไว้ใจทั้งฝีมือและความปลอดภัย
“แล้วตาคินเป็นยังไงบ้างล่ะลูก แม่ไม่ได้ไปเยี่ยมเลย”
คุณหญิงถามถึงภาคินน้องชายของคิงทีต่ อนนีอ้ าการดีขนึ้ และ
จะย้ายไปอยู่ห้องพักพิเศษในวันพรุ่งนี้แล้ว
“ดีขึ้นแล้วละครับ พรุ่งนี้ก็เข้าเยี่ยมได้แล้วครับ”
ผมตอบพลางแงะเนือ้ ไก่ออกจากกระดูก กับข้าวฝีมอื คุณหญิง
ยังคงอร่อยเหมือนเดิม รับรองว่าใครมาเป็นสะใภ้บา้ นผมจะได้กนิ ดี
อยู่ดีแน่นอนครับ แม่ผมรักสะใภ้ทุกคน...ทุกรูปแบบ
“...”
ผมเหลือบมองคนที่นั่งกินข้าวเงียบๆ ข้างๆ กันอย่างห่วงๆ
ไม่รู้ว่าในหัวของมันก�ำลังคิดอะไรอยู่ ไหนจะเรื่องบริษัท เรื่องของ
ตัวเอง เรื่องของน้อง มันคงจะเครียดน่าดู แล้วผมจะท�ำอะไรได้บ้าง
ล่ะเนี่ย
...ถึงกูจะไม่ใช่จติ แพทย์ แต่กกู ม็ วี ธิ คี ลายเครียดแบบหมอศัลย์
ละกันน่า!
…
..
.
ก๊อก! ก๊อก!
“...”
ไม่ทนั จะได้รอให้คนในห้องตอบกลับเพราะรูว้ า่ มันไม่ตอบให้
เปลืองน�ำ้ ลายหรอกครับ ผมเปิดประตูพรวดทันทีแล้วตรงดิง่ ไปทีพ
่ นื้
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พรมหน้าทีวี โยนหมอนและผ้าห่มที่หอบหิ้วมาลงกับพื้น จัดแจง
สถานที่แล้วจัดการเปิดทีวีกับเครื่องเล่นดีวีดีทันทีอย่างไม่จ�ำเป็น
ต้องขอความเห็นเจ้าของห้องสักค�ำ...นี่บ้านกูโว้ยยย
“ท�ำอะไร”
เจ้าหนุ่มลูกครึ่งตาสีน�้ำเงินเดินงงๆ กลิ่นหอมฟุ้งออกจาก
ห้องน�ำ้ ในชุดเสือ้ ยืดสีเทากับกางเกงนอนสีส่ ว่ น มึงก็ยงั ดูดสี ม�ำ่ เสมอ
เนอะ น่าหมั่นไส้ว่ะ!
“ดูหนังกัน”
ผมหันไปฉีกยิ้มแล้วกดรีโมทเปิดหนังแอคชั่นที่ชอบดูบ่อยๆ
ซึ่งคนหน้ามึนก็ยอมเดินมาใกล้ๆ แล้วล้มตัวลงนอนหนุนตักผม
พร้อมกับหลับตาพริม้ อย่างถือวิสาสะ ซึง่ ผมทีก่ งึ่ นัง่ กึง่ นอนพิงโซฟา
ด้านหลังก็ลูบผมมันเบาๆ
“...เหนื่อย”
คนบนตักว่าพลางขยับตัวนิดหน่อยเพื่อหาท่าที่ท�ำให้สบาย
ตัว ผมก็ไม่ได้ว่าอะไร มันอาจจะอยากพักผ่อน ผมเองก็เช่นกัน...
พวกเราต่างท�ำงานหนักกันทั้งคู่
“กูรู้”
ตอบมันแล้วจิ้มนิ้วตรงหว่างคิ้วเข้มแล้วนวดๆ ให้หัวคิ้วมัน
คลายอีกสักหน่อย เดี๋ยวก็แก่ไปมากกว่านี้หรอกมึง จะว่าไปถ้ามัน
แก่ก็ดีนะผมจะได้หล่อกว่ามัน
ฮ่าๆๆ ฮ่าๆๆ
“...”
“...”
ภาพยนตร์ยงั คงด�ำเนินต่อไป แต่ดวงตาของคนบนตักทีย่ งั คง
จดจ้องมาที่ผมอย่างไม่ละสายตา มันท�ำให้ผมรู้สึกแปลกๆ จนต้อง
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ก้มหน้าลงไปมองหน้ามันอย่างมีค�ำถาม
“มึงข้องใจอะไรกูนักหนาฮะ!? ดูหนังไปปะ”
ว่าพลางดันศีรษะได้รปู ของมันให้ตกลงไปจากตัก แต่เจ้าหนุม่
หลากเชื้อชาติกลับลุกขึ้นมานั่งแล้วจ้องหน้าผมหนักกว่าเดิม จนผม
รู้สึกหน้าตัวเองมันร้อนแปลกๆ สงสัยจะเขินนางเอกในหนังละมั้ง
ครับ
“มึงชอบกู”
“ฮะ!?”
ผมหันไปมองหน้ามันเร็วๆ จนคอแทบเคล็ด นีม่ งึ ไปเอาความ
มั่นใจขนาดนี้มาจากไหนวะคิง
“กูจีบติดแล้ว งั้นคบกัน”
มันไม่ว่าเปล่าครับ แม่งผลักผมติดกับโซฟาด้านหลังแล้วโน้ม
ตัวมาใกล้จนสัญญาณเตือนภัยคุกคามในตัวผมมันดังสนั่นก้องหูไป
หมด ไอ้คุณเพื่อนมันใกล้เกินความจ�ำเป็นอีกแล้ว!
“มะ...ไม่ใช่โว้ย! มึงอย่ามามั่ววว”
ดันหน้าหล่อๆ ของมันออกห่างจากหน้าผมแล้วไถตัวหนีขึ้น
โซฟาทันที เอาไงดีวะ เกิดมันขี้ตู่จับผมท�ำเมียจะเอาอะไรไปสู้หน้า
คุณหญิงมณีทา่ น คุณหญิงคงรับไม่ได้แน่ๆ และท่านนายพลอาจจับ
ไอ้คิงถ่วงทะเลไปเลยก็เป็นได้!
“...”
ผมกระชากผ้าห่มขึ้นมาห่อตัวเองเหมือนเป็นเครื่องป้องกัน
ตัว จดจ้องไปยังเพื่อนหน้าตาหล่อประดุจเทพเจ้ากรีกที่มองผมมา
ด้วยแววตาหลากหลายความรู้สึก
“...”
“อะไร”
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ยอมเอ่ยปากถามมันไปเมือ่ เพือ่ นคิงมันเอาแต่เงียบแล้วมอง
หน้าผม...ไม่เล่นกันแล้วเหรอ อ่าว กูอุตส่าห์พันตัวเองซะแน่นหนา
เลยนะเนี่ย ไม่มาแกะหน่อยเหรอ
“มึงอย่าท�ำแบบนี้กับคนอื่น...”
พอผมกระเสือกกระสนออกจากผ้าห่มหนาๆ ได้ เพื่อน (ไม่
อยาก) สนิทก็เอ่ยประโยคชวนงงทันที จนผมเองก็ท�ำหน้างงส่งไป
ให้มันสมใจ
“กูท�ำอะไร”
ถามไปอย่างไม่เข้าใจ กูท�ำอะไรวะ กูแค่เล่นผ้าห่มเนี่ยนะ?
อ่ า ววว บ้ า นมึ ง ห้ า มเล่ น ผ้ า ห่ ม ต่ อ หน้ า เพื่ อ นเหรอวะ เอ้ า ! มี
ธรรมเนียมอะไรแบบนี้ด้วยเหรอ
“...”
แล้วคนหล่อก็ถอนหายใจเหมือนเอือมเพื่อนโง่ๆ แบบผมซะ
เต็มประดา อะไรของมันวะ ไม่ชอบตอนมีใครท�ำเหมือนผมโง่หรือ
ไม่เข้าใจอะไรแบบนี้เลย
พรึ่บ!
“...”
“...”
แค่ชวั่ พริบตา ผมก็ถกู มันกดลงกับโซฟาแล้วมันก็ตามมาทาบ
ทับจนผมแทบจะจมหายไปใต้ร่างหนาของมัน
“ถ้าไม่ได้ชอบหรือไม่ได้รัก...อย่าท�ำตัวใจดีน่ารักไปทั่ว”
ว่าจบคุณคิงก็ผละลุกไปจากตัวผมแล้วตรงไปยังเตียงนอน
เหมือนจะไล่กันทางอ้อม ไม่ยอมหันมาสบตา ไม่อธิบายอะไรเพิ่ม
เติม ส่วนผมก็เอาแต่ลกุ ขึน้ มานัง่ และมองมันตาปริบๆ เท่านัน้ ...ใจดี
น่ารักไปทั่ว? กูท�ำตอนไหนวะ มึงเห็นกูเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดีเด่น
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ตอนไหนเหรอคิง...อะไรของแม่งว้า
“...”
“...กูไม่รู้ว่ามึงจะคิดยังไงหรอกนะ”
ผมพูดท�ำลายความเงียบแล้วเดินตรงไปที่ประตูห้อง ซึ่งคน
นอนหันหลังให้บนเตียงก็ไม่ได้หันกลับมามองผมเลย ไม่รู้ว่ามันจะ
ยังฟังกันมั้ย
เอาวะ! พูดไปให้ไอ้คนฉลาดน้อยได้รับรู้สักนิดละกัน เผื่อ
เพื่อนโง่แบบไอ้คิงมันจะได้ฉลาดขึ้นสักนิด
“...แต่กไู ม่ใช่คนทีจ่ ะท�ำอะไรแบบนีก้ บั ใคร...และกูกไ็ ม่ใช่พวก
คนยอมใครได้ง่ายๆ...”
“...”
“กูจะไม่ท�ำอะไรเลย...ถ้ากูไม่รู้สึก”
ตึง!
พูดจบผมก็รีบเปิดประตูห้องนอนแล้วพุ่งเข้าห้องตัวเองทันที
โดยไม่ลืมล็อกกลอนด้วย
ใจสั่ น ฉิ บ หายยย!!! ท� ำ ไมกู ต ้ อ งมาท� ำ อะไรแบบนี้ ด ้ ว ย
เนี่ยยยยยยย ไอ้คิงนะไอ้คิง ไอ้โง่!
ปังๆๆๆ
“ควีน! เปิดประตู!”
ตามคาดครับ แม่งมาเคาะประตูหอ้ งผม ซึง่ ผมก็ได้แต่กระโดด
ขึ้นเตียงคลุมโปงอย่างไม่รับรู้อะไรใดๆ ทั้งสิ้น
“ออกมาคุยกันให้รู้เรื่องเลย อย่ามากระโดดหนีเป็นอุ๋งอุ๋ง
ตีลังกา”
“ไอ้เหี้ยยย! มึงสิหมีขาวหน้าโง่!”
ผมเผลอตะโกนด่ามันข้ามประตูไป หน็อยยย มาหาว่าผมเป็น
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แมวน�้ำ! กูไม่ได้อ้วนโว้ยยย กูแค่นุ่มนิ่ม!
“งั้นก็เปิดประตูมาด่ากูสิ”
หึ! อย่ามาเจ้าเล่ห์ กูไม่เปิดไปให้โง่หรอกโว้ยยย เปิดไปมึงก็รู้
ว่ากูเขินมึงดิว้าาา! ก็ตอนนี้หน้าผมมันร้อนฉ่าจนหมอนแทบจะไหม้
“กูจะนอนแล้วโว้ยยย”
“กูนอนด้วย!”
ให้มนั กลับไปเงียบสงบสยบทุกความเคลือ่ นไหวแบบเดิมเถอะ
ครับ อย่ามาต่อล้อต่อเถียงกับกูนักเลย กูลิ้นไก่สั้น! กูเถียงมึงไม่ทัน!
ปังๆๆๆ
ไอ้หมีคลั่งยังคงกระแทกประตูผมไม่ยั้ง จนผมเกรงว่าประตู
มันจะหลุดออกมาทั้งบาน
“...”
“...”
เมื่อผมไม่ตอบ ก็คล้ายกับว่าทุกอย่างจะกลับมาเงียบสงบได้
แบบเดิม...
…
..
.
แกร๊ก!
ตึง!
พรึ่บ!
หมับ!
“หลบกูไม่ได้หรอกไอ้อุ๋ง!”
“เหี้ยยย”
ผมสะดุ้งสุดตัวเมื่อได้ยินเสียงกุญแจไขประตูและประตูก็ถูก
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เปิดออกแรงๆ จนฟาดผนัง ก่อนที่ผ้าห่มหนานุ่มที่คลุมตัวผมจะถูก
กระชากออกแล้วกลายเป็นคนตัวหนาหนักทาบทับตัวผมแทน
“คุยก่อน”
“มึงเข้ามาได้ไง!?”
ผมถลึงตาโตอย่างสงสัย มาได้ไงวะ
“แม่มึงเปิดให้”
คุณหญิงงงงงง! ท�ำไมเข้าข้างไอ้หมีหื่นโรคจิตได้ล่ะคร้าบบบ
“แม่มึงบอกว่า...”
“ว่า?”
ผมจ้องหน้ามันกลับไปงงๆ แม่กูไปบอกอะไรมึง หรือมันจะ
ขี้ตู่อะไรกูอีก??
“...‘แม่ชอบให้เด็กผู้ชายเล่นกัน บ้านมีสีสันดีลูก’...”
พรืดดดดดด
ผมหลุดฮาทันทีเมื่อไอ้คนหล่อหน้านิ่งมันท�ำเสียงเลียนแบบ
คุณหญิงมณีดว้ ยหน้านิง่ ๆ ไร้อารมณ์ของมัน...นีม่ งึ จริงจังหรือมึงกะ
ให้กูข�ำเนี่ยยย โคตรจี้!
“แม่กูเสียงไม่เหมือนกะเทยร่างยักษ์นะมึง”
ผมว่าพลางยิ้มล้อเลียนมันไปบ้างจนคนหน้านิ่งเหมือนหาง
คิ้วจะกระตุกยิกๆ ประหนึ่งผมเผลอเหยียบหางมันอย่างจัง
“หึ! ปากดี”
“อย่างอื่นกูก็ดีโว้ย!”
ผมละอยากจะตบปากตัวเองที่ชอบพูดพล่อยๆ ซะจริงๆ
เผลอตอบไปเหมือนเป็นรีแอคปกติ จนลืมไปว่า...สถานการณ์ตอน
นี้มันไม่ปกติ!!!
“ตอบมาก่อนว่าที่พูดเมื่อกี้หมายความว่าไง”
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วันนี้ไอ้หล่อมันพูดมากกว่าปกติเนอะครับว่ามั้ย ผมควรจะ
จดบันทึกลงกินเนสบุ๊คส์ไปเลยว่าวันนี้ไอ้มนุษย์ประหยัดค�ำพูดรู้สึก
มันรวยค�ำพูดขึ้นมาเช้ยยย
“พูดอะไรเหรอจ๊ะ”
ขอท�ำใจดีสู้เสืออีกสักนิดละกัน จอมเฉไฉนี่มันคือผมอยู่แล้ว
ละครับ เรือ่ งอะไรกูจะยอมพูด ไม่พดู ซ�ำ้ หรอกโว้ย ของดีมคี รัง้ เดียว!
“อืม...งั้นไม่ต้องพูดแล้ว”
“...”
เฮ้อออ! ผมเผลอถอนหายใจอย่างโล่งอก สงสัยไอ้คิงคงจะ
ขี้เกียจเซ้าซี้ผมแล้วละครับ มันอาจจะเรียนรู้ได้แล้วว่าคนแบบ
แมคควีนเนีย่ กลับกลอกยิง่ กว่าน�ำ้ กลิง้ บนใบบัวซะอีก! ก็ดแี ล้วไอ้คงิ
เพราะกูก็ชักจะหาเรื่องมากลบเกลื่อนไม่ทันแล้วเหมือนกัน
“เพราะกูจะยัดเยียดให้มึงเอง!”
“เชี่ยคิ้งงง ปล่อยกู๊ววว”
ผมดีดดิ้นตัวเองให้หลุดจากอุ้งตีนหมีที่ตะปบต้นแขนผมทั้ง
สองข้างให้ตรึงกับเตียงแล้วมันก็กดหน้าหมีๆ ของมันลงมาหยอก
ล้อกับข้างแก้มผม ซึ่งผมเนี่ย...บ้าจี้มาก! ไม่ชอบให้ใครมายุ่งกับหู
แก้ม คอ คือถ้าจะให้ดีอะ มึงอย่ามาแตะต้องตัวกูโว้ยยย
“มึงชอบอ่อย”
“กูไม่ได้อ่อยยย ฮ่าๆๆ จั๊กจี้! ออกไปดิ๊!”
ผมเริ่มเหนื่อยหอบจนแทบจะหมดแรงเพราะนอกจากจะดีด
ดิน้ เพือ่ หลบไอ้หน้าหล่อแล้วยังต้องหัวเราะเหมือนคนมีความสุขกับ
กิจกรรมไร้สาระของพวกเราด้วย
“ที่บริษัทกูอุตส่าห์ห้ามใจไม่ท�ำอะไรมึง...”
“...”
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มันหยุดการกระท�ำแล้วจ้องหน้าผมจนผมไม่อาจจะมองสิ่ง
อื่นได้อีกนอกจากใบหน้าเทพบรรจงสร้างของมัน
“...แต่ตอนนี้มึงก�ำลังเห็นแก่ตัว”
“กูเห็นแก่ตัวอะไร”
มันท�ำสีหน้าเหมือนโกรธผม ซึ่งผมสังเกตได้จากหัวคิ้วที่ขยับ
เข้าหากันเกินสามมิลของมันนั่นเอง มึงก็ชอบปรักปร�ำกูจังวะไอ้
เพื่อนเลว!
“...มึงอะปากแข็ง...ถ้าคิดเหมือนกันก็อย่าแกล้งให้กูต้องเป็น
บ้าไปคนเดียว”
เออ! มึงมันบ้าไง แล้วท�ำไมกูต้องไปบ้ากับมึงด้วยล่ะว้า
“คิง...”
“...”
มันหยุดแล้วจ้องหน้าผมเหมือนรอฟังค�ำตอบ...
“กูหนัก...ลงไป!!!”
พูดจบผมก็ชนั เข่าขึน้ มาแล้วถีบไอ้คงิ ให้หลุดจากตัวผมไปทันที
ก่อนจะกลิ้งตัวเองให้หลุดออกจากเตียงได้อย่างหวุดหวิด
“มึงนี่...”
ผู ้ พ ่ า ยแพ้ จ ากสงครามครางโอดครวญขณะมองผมอย่ า ง
อาฆาต ทีจ่ ริงผมควรเล็งถีบคิงน้อยของมันนะครับ มันจะได้เข่าอ่อน
จนโงหัวไม่ขึ้นเลย
“กูจะนอนแล้ว! ถ้าคืนนีม้ งึ จะนอนห้องกูกส็ งบเสงีย่ มเจียมตัว
ไปซะ ไม่อย่างนัน้ กูจะไปเรียกท่านนายพลให้มาจับตัวมึงโยนลงอ่าว
ไทย”
ผมขูม่ นั ยาวๆ แล้วทิง้ ตัวลงกับเตียงบ้าง สาบานว่าถ้าต้องมา
เล่นกับไอ้คิงแบบนี้ทุกวันผมต้องหมดแรงไปท�ำงานไม่ไหวแน่ๆ
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“หึ!”
มันท�ำเสียงขึ้นจมูกแบบประท้วงก่อนจะทิ้งตัวลงมานอน
ข้างๆ ผมแล้วดึงตัวผมเข้าไปกอดแบบหลวมๆ
“กูพูดไว้ตรงนี้เลยนะ ถ้ามึงลวนลามกูไม่ว่าจะท�ำจริงหรือใน
ฝัน...กูจะฆ่ามึงอย่างโหดเหีย้ มสไตล์ศลั ยแพทย์ผบู้ า้ คลัง่ เลยละเพือ่ น
รัก”
ส่งเสียงขู่มันตบท้ายพร้อมกับจ้องหน้ามันที่มันเองก็จ้องผม
กลับมานิ่งๆ เหมือนกัน
“ก็ท�ำสิครับ...ถ้าไม่กลัวเป็นหม้ายน่ะ”
“โว้ยยย! กูไม่คุยกับมึงแล้ววว!”
ปล่อยให้เป็นอีกวันมึนๆ ของผมกับมันละกันนะครับ วันทีผ่ ม
เองก็ยังไม่แน่ใจในความรู้สึกของตัวเอง...เป็นแบบนี้ไปก่อนไม่ได้
เหรอวะ อย่าเร่งรัดกูนกั สิ...กูยงั หาค�ำตอบให้ตวั เองไม่ได้เลยไอ้คงิ ...
กูเองก็อยากจะชัดเจนแบบมึงเหมือนกันนะ...แต่ตอนนีก้ ยู งั ท�ำไม่ได้
จริงๆ
“ฝันดี”
“...ฝันดี”
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“ขอบคุณนะครับพี่ควีน”
ภาคิน นักแสดงหนุม่ ทีก่ ำ� ลังโด่งดังจากฝีมอื การแสดงทีก่ ารันตี
ได้จากการคว้ามาหลายรางวัล และความส�ำเร็จส่วนหนึ่งก็มาจาก
การที่มีพี่ชายอย่างคิงคอยผลักดัน
ตอนนี้อาการของเขาค่อนข้างจะดีขึ้นแล้ว แต่อาจจะต้องใส่
เฝือกแข็งไปอีกสักพักก่อนจะเปลี่ยนเป็นเฝือกอ่อน ยังไงช่วงนี้ก็ยัง
ต้องพักรักษาตัวไปอีกหลายเดือน
“มันหน้าที่หมออยู่แล้วครับ”
ผมพูดพลางฉีกยิม้ ส่งไปให้นอ้ งชายของเพือ่ นทีต่ วั มันเองก็ยนื
หน้าเครียดอยู่ข้างๆ ผม มันคงจะเครียดเรื่องงานของน้องมันแน่ๆ
เพราะผมได้คุยอธิบายให้มันฟังไปบ้างแล้วเรื่องขาภาคิน
“ยังไงผมก็ยังดีใจที่คนรักษาผมคือพี่ควีนนะครับ”
น้องชายของเพื่อนก็ยังคงส่งยิ้มหวานมาให้ ภาคินเป็นเด็ก
ร่าเริงสดใส ไม่หยิ่ง และถ่อมตัว น่าคบหาอยู่เสมอ ถึงแม้ว่าอาการ
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เขาจะหนัก แต่ดูแล้วเจ้าตัวกลับยังยิ้มได้ น่านับถือจริงๆ
“แกนอนพักไปเถอะ ฉันต้องไปท�ำงานแล้ว...หมอก็เหมือนกัน”
คิงพูดตัดบทแล้วลากแขนผมออกจากห้องทันทีทั้งๆ ที่ผมยัง
คุยกับคนป่วยได้ไม่กี่ประโยคเอง มึงจะรีบไปไหนวะเพื่อนคิง
ตึง!
เสียงประตูปดิ ลง ผมเงยหน้ามองคนตัวสูงตาสีนำ�้ เงินคูส่ วยมี
แววไม่พอใจเล็กน้อยจนผมอดขมวดคิ้วด้วยความงงไม่ได้ เป็นอะไร
ของมัน กินยาคุมเกินขนาดเหรอวะ อารมณ์สะวิงเกิ๊น!
“เป็นอะไร”
ก็ไม่อยากจะใส่ใจเพื่อนไบโพลาร์หรอกนะครับ แต่มันอดไม่
ได้ที่จะต้องขอทราบสาเหตุที่เพื่อนคิงมันหงุดหงิดสักหน่อย เพราะ
ถ้ามันหงุดหงิดผม ผมจะได้หลบหลีกถูก
“...”
แน่ะ! มีปรายตามองกูเล็กๆ แต่ก็ยังเงียบ คือมึงต้องการ
อะร้ายยย? แปลว่ามันหงุดหงิดผมชัวร์ๆ แล้วประเด็นคือกูไปท�ำอะไร
ผิดอีกล่ะเนี่ย!
คิงมันกลับไปอยูท่ คี่ อนโดฯแล้วละครับ และแน่นอนว่ามันซือ้
ห้องข้างๆ เป็นทีพ
่ กั ให้บอดีก้ าร์ดทัง้ ห้าคนของมันด้วย และใช่ครับ...
มันวนเวียนมาเคาะห้องผมบ่อยมาก ก็ไม่เข้าใจมันเหมือนกันทั้งๆ
ทีก่ ลัวไฮควีนแต่กย็ งั กล้ามานัง่ หน้าหล่อๆ ประดับห้องผมซะงัน้ จน
พักหลังๆ คิดว่ามันคงคุ้นชินกับเจ้าแมวอ้วนขนฟูซะแล้ว
“มึงช่วยอธิบายให้เพื่อนโง่แบบกูได้เข้าใจดิ๊ว่ามึงงอนอะไรกู”
ตอนนี้เราอยู่กันแค่สองคนครับเลยไม่ต้องกลัวว่าใครจะมา
ได้ยินค�ำพูดระหว่างหมอและญาติผู้ป่วยของผมกับมัน
“ไม่ได้งอน”
~ I’m Mynt ~
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หมับ!
ผมคว้าข้อมือหนาของหนุ่มลูกครึ่ง (สักสัญชาติ) แล้วรั้งไว้ให้
ไอ้คนปากหนักได้ยอมก้มลงมามองสบตาผมสักที ผมจะไม่ปล่อยให้
เรางอนกันไร้สาระหรอก จะเคลียร์ก็ต้อง ณ บัดนาว ไม่เก็บไปผิดใจ
กันทีหลัง
“คิง...เป็นอะไร”
ผมพูดด้วยเสียงนุ่มๆ แบบที่ชอบท�ำเวลาคุยกับคนป่วย จ้อง
มองใบหน้าหล่อลืมหายใจของคนเป็นเพื่อน ซึ่งมันก็ยอมหยุดเดิน
แล้วมองผมตอบกลับเช่นกัน
“อย่าอยู่สองต่อสองกับคิน”
มันพูดแค่นนั้ แล้วก็เดินต่อไปโดยไม่มกี ารอธิบายอะไรเพิม่ เติม
แล้ ว คิ ด ว่ า ศั ล ยแพทย์ ผู ้ ที่ มี ชี วิ ต ประจ� ำ วั น จดจ่ อ อยู ่ แ ค่ ก ารผ่ า ๆ
เฉือนๆ กับหาของกินอร่อยๆ แล้วนอนเป็นตายไปวันๆ แบบผม...
จะเข้าใจที่มึงพูดม้ายยย!? สมองกูถูกโปรแกรมมาแค่นี้โว้ย ให้กูมา
วิเคราะห์มนุษย์กึ่งแวมไพร์แบบมึงกูไม่เข้าใจจจ
“คุณคิงคร้าบบบ อธิบายหน่อย ท�ำไมอะ”
เมื่อมันไม่พูด ผมก็คงต้องตื๊อแหละครับ เผื่อว่าความอยากรู้
มันจะกระจ่างขึ้นมาบ้าง ไม่งั้นผมนอนไม่หลับแน่ๆ
“ไม่พอใจ”
สั้นๆ ง่ายๆ ไม่ให้อยู่สองต่อสองกับน้องมันเพราะแม่งไม่
พอใจ? อะไรวะเนี่ยยยยยย! โลกหมุนรอบตัวมึงอ่อ? มิสเตอร์
ราเชนทร์!
“ถ้าไม่มีเหตุผลดีๆ กูก็ไม่จ�ำเป็นต้องท�ำตามถูกมั้ย”
ผมพูดแล้วเดินทิง้ มันมาโดยไม่สนใจคนเอาแต่ใจอีก อะไรของ
มันวะ ชักจะท�ำตัวเป็นเด็กเกินไปแล้ว เพือ่ นนะเฮ้ยไม่ใช่เมียทีจ่ ะมา
~ King and Queen เรื่องของผมกับผู้ชายชื่อคิง ~
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นู่นนี่นั่นกับกูได้อะ
“คินมันชอบมึง...กูไม่พอใจ”
“!!!”
ผมหันไปมองหน้าคนพูดแบบอึง้ ๆ ตอนนีต้ าผมคงถลนจนจะ
เด้งออกมาได้แล้วมั้งครับ คือ หนึ่ง ผมไม่ใช่ผู้หญิง และ สอง ผม
ไม่ใช่ผู้ชายหน้าหวานสวยหยดย้อยอะไรท�ำนองนั้น ผมก็แค่ผู้ชาย
หน้าตาทัว่ ๆ ไปในกลุม่ เพือ่ นหน้าตาระดับพรีเมีย่ ม อีกอย่างคือ ผม
กับภาคินก็แค่คุยกันบ้างแต่ไม่ได้สนิทอะไรขนาดนั้น น้องมันจะมา
ชอบกูได้ไง!?
“ตลกละไอ้คิง น้องมึงแค่ชอบกูแบบพี่ชายอะไรงี้รึเปล่า กูกับ
น้องมึงไม่ค่อยได้คุยกันเลยนะ”
ผมพยายามพูดเพื่อให้มนุษย์ขี้มโนแบบคุณคิงได้ลดความ
เข้าใจผิดของมันลงไป จะบ้ารึไง กูกับน้องมึงเนี่ยนะ? ตลก!
“คินมันชอบมึง...แบบที่กูชอบมึง”
“แบบเพื่อนหรา?”
ป้าบ!
โอ๊ย!
หัวกูแทบหลุด! ล้อเล่นนิดหน่อยเอง คือมือมึงก็ไวฉิบหายอะ
กูไม่อยากให้มึงเครียดงายยย คุณเพื่อนนน
“มึงแม่งรุนแรง!”
ลูบหัวตัวเองป้อยๆ และบ่นขมุบขมิบก่นด่าไอ้คงิ แบบไม่ออก
เสียง โถๆ เกิดมาเป็นคุณควีนนอกจากจะโดนรุมชอบแล้ว ยังต้อง
มายอมให้เพื่อนไม่รักดีมาท�ำร้ายกันอีก กูผิดอัลไลลล
“มึงแม่งกวนตีน”
เมื่อเห็นว่าคนหน้านิ่งหลุดฟอร์มเล็กๆ ผมจึงรีบดับไฟบน
~ I’m Mynt ~
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หัวมันโดยการเอาใบหน้าใสสะอาดของตัวเองไปถูไถหัวไหล่คนตัว
สูงอย่างออดอ้อน...เปล่าหรอก คือกูจะแอบเช็ดเหงื่อน่ะ ร้อน
ฉิบหาย!
“โอ๋ๆ ไม่งอนกูน้าาา กูมีมึงแล้วนิงายยย”
พูดไปงั้นแหละครับ ไอ้คิงก็รู้ เพราะผมเล่นแบบนี้กับเพื่อน
แก๊งด�ำไม่หา่ งเหินทุกคน เราห้ามไม่ให้คนมารักและห้ามไม่ให้คนมา
เกลียดไม่ได้หรอกครับ จะให้ผมเดินไปบอกน้องมันว่า ‘เฮ้ย! อย่ามา
ชอบกู’ มันก็ดูจะเปล่าประโยชน์ถ้าน้องมันจะชอบผมจริงๆ น่ะนะ
“หึ!”
อะไรคือท�ำเสียงขึ้นจมูกแล้วเชิดหน้าหนีกูเหมือนนางเอก
ละครหลังข่าวงีว้ ะ คือถ้ามึงไม่หน้าหล่อจริงนีท่ ำ� แล้วกูถยุ ใส่หน้าเลย
นะ น่าหมั่นไส้ฉิบหาย
“ไปๆๆ ท�ำงานท�ำการได้แล้ว กูต้องเข้า OR”
ผมพูดพลางยกมือปิดปากที่เริ่มหาวหวอดๆ ช่วงนี้เคสผ่าตัด
ค่อนข้างจะเยอะทีเดียวละครับ เพราะเดือนนี้ผมนัดผู้ป่วยมาผ่าตัด
มะเร็งหลายเคสซึ่งแต่ละเคสก็ค่อนข้างจะใช้เวลานาน ดูขอบตาด�ำ
คล�้ำๆ และหัวฟูๆ ไม่จ�ำเป็นต้องเซ็ทนี่สิ! บ่งบอกได้เป็นอย่างดีว่า
ผมไม่มีเวลาดูแลตัวเองขนาดไหน สงสัยต้องไปอ้อนเพื่อนนัทให้ท�ำ
สปาหน้าให้ซะแล้ว!
“เย็นนี้เดี๋ยวมารับ”
แน่ะ! เดี๋ยวนี้ประหยัดค่าน�้ำมันได้เยอะทีเดียว...ทุ้ย! กูก็มีรถ
โว้ย ท�ำไมชอบท�ำเหมือนกูเป็นสาวน้อยต้องมีสารถีคอยรับส่งอะไร
งี้วะ อย่างนี้ถ้าผมแอบนัดสาวไว้ก็ไม่ได้เลยดิ
“ไม่เอา กูกลับเองได้”
พูดเบาๆ แล้วฉีกยิม้ เจือ่ นๆ ให้เพือ่ นคิง ก็ไม่รวู้ า่ ท�ำไมผมต้อง
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เกรงต้องกลัวอะไรมันนักหนา แค่ไม่ค่อยอยากขัดใจท�ำไมก็ไม่รู้
“ควีน”
อีกแล้ว! เสียงนิ่งๆ แววตาที่จ้องมานิ่งๆ หน้าหล่อๆ ก็พูด
นิ่งๆ มึงนี่มันจอมกดดันทางวิญญาณกูฉิบหาย!
“เออๆ! เลีย้ งข้าวกูดว้ ย...บอกก่อนเลยนะว่าหลังออกจาก OR
กูจะหิวมากๆ แบบแดกมึงได้ทั้งตัวอะ”
พูดไปงั้นให้มันดูยิ่งใหญ่ ฮ่าๆๆ เผื่อไอ้คิงมันจะกลัว แต่หลัง
ผ่าตัดผมจะหิวจริงๆ นะครับ อาจเพราะเราใช้พลังงานมากจริงๆ
จะจีบหมอผ่าตัดนี่แค่เอาอาหารน่ากินๆ มาล่อกูก็เดินตามแล้ว
คร้าบบบ
“อืม”
มันพูดแค่นนั้ ก็เดินแยกไปอีกทางโดยไม่มคี ำ� ร�ำ่ ลาใดๆ ให้มาก
ความ เออเฮ้ย! มาง่ายไปง่าย ดีจริงโว้ยยย
…
..
.
“ควีน ทานข้าวกันครับ”
อปป้าตัวขาวเดินฉีกยิ้มกว้างมาแต่ไกล ผมในชุดผ่าตัดสีฟ้า
สวมทับด้วยเสื้อกาวน์ตัวยาวยืนเกาหัวยิกๆ เพราะวันนี้ใส่หมวก
คลุมผมทั้งวันก็ชักจะคันๆ หน่อยๆ ฉิบหายยย เอาไงดีวะ
“อะ...เอ่อ”
“มีร้านอร่อยๆ พี่ว่าควีนต้องชอบแน่ๆ เลย”
เอาไงดีครับ มีคนหล่อเอาของกินมาล่อ ตอนนี้ผมยืนรอไอ้
เพือ่ นคิงมารับแถวๆ หน้าตึกนีล่ ะครับ เริม่ หิวๆ แล้วด้วย ไม่รวู้ า่ คุณ
คิงติดธุระอะไรถึงมาช้ารึเปล่า ไม่โทร.บอกกันเลย หรือผมควรโทร.
~ I’m Mynt ~
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ไปถามมันดีมั้ย
“ร้านอะไ...”
“ควีน”
หันมองตามเสียงเรียกก็ปรากฏร่างสูงหุ่นดีชนิดที่ผู้ชายด้วย
กันเองยังต้องเหลียวหลังในชุดสูททันสมัยสีด�ำสนิทพอดีตัว คือมึง
ต้องหล่อทุกวินาทีเลยเหรอวะ บางทีก็อิจฉานะครับ มีเพื่อนหล่อ
เกินหน้าเกินตา
“เอ่อ...พี่เคี้ยงครับ นี่คิงครับ เพื่อนควีน”
ผมแนะน�ำ เม็น อิน แบล็ก ที่ปรากฏตัวให้คุณหมอไกเน่ได้
รู้จัก ซึ่งพี่เคี้ยงผู้มีมารยาทดีงามก็หันไปส่งยิ้มเป็นมิตรให้คุณชาย
หน้าตาเย่อหยิ่งที่ไม่มีการขยับริมฝีปากตอบรับสักมิลเดียว คิงเดิน
มาหยุดข้างผมแล้วมองคุณหมอสูติตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า...คือ
มึงหล่อ มึงดูดี และกูเข้าใจว่ามึงมองเขาแค่ด้วยความสงสัย แต่
คนอื่นเขาจะเข้าใจว่ามึงก�ำลังเหยียดหยามเค้านะไอ้คิง กรรมของ
มันแหละครับ เกิดมาเป็นคนหน้าล่อตีน
“เพื่อนที่โทร.มางอแงกับควีนคราวที่แล้ว?”
“แฮะๆ”
ผมยิ้มเจื่อนๆ เมื่อคุณราเชนทร์หันมามองผมแบบขอค�ำ
อธิบาย แต่ผมก็รบี ดันหลังมันให้เดินกลับไปทีร่ ถ รีบๆ ไปเถอะตอน
นีห้ วิ ข้าวมากๆ เลยครับ เดีย๋ วผมจะโมโหหิวซะก่อน ไม่อยากให้ใคร
เจอแมคควีนเวอร์ชั่นเกรี้ยวกราด
“ไปก่อนนะครับพี่เคี้ยง”
“ไปทานข้าวกับพี่สิ...เดี๋ยวไปส่งที่คอนโดฯ”
คือกูไม่ได้ต้องการให้ใครไปส่งไง กูมีรถโว้ยยย กูกลับเอง
ด้ายยย ไม่ต้องแย่งครับๆ พี่ควีนรักทุกคน
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“คือ...”
“หิว”
ขณะที่ผมก�ำลังอึกอักหาทางปฏิเสธแบบบัวไม่ให้ช�้ำน�้ำไม่ให้
ขุ่น ไอ้คุณชายก็พูดสั้นๆ แล้วปรายตามามองผมเล็กๆ แบบกดดัน
เออ! กูก็หิว!
“วันนี้ควีนกลับกับเพื่อนน่ะครับ ไว้คราวหน้านะครับพี่เคี้ยง”
ส่งยิ้มแหยๆ ประกอบค�ำพูดก่อนจะก้มหัวปลกๆ แล้วลาก
คุณชายให้กลับไปที่รถตู้คันหรูของมัน แน่นอนว่าบอดี้การ์ดเต็มคัน
เลยครับ สมน�้ำหน้า! อดขับรถหรูไว้อวดสาวเลยละสิไอ้คิง
…
..
.
“ขับไปข้างหน้ามีร้านโปรดกู—
“ก็กูโปรดร้านนี้มึงจะท�ำไมอะ”
และแน่นอนครับ มันเถียงอะไรผมไม่ได้หรอก ณ ตอนนีเ้ พราะ
ผมงอแงดีดดิ้นหิวข้าว เราเลยมาหยุดกันที่ร้านชายสี่บะหมี่โคตร
เกี๊ยวไม่ไกลจากโรงพยาบาล
“พี่ๆ สั่งเลยนะครับ! มื้อนี้ไอ้คุณชายเลี้ยงคร้าบบบ!”
“ครับบบ”
ผมหันไปบอกเหล่าบอดี้การ์ดที่นั่งกันอยู่ใกล้ๆ ซึ่งพี่ๆ ก็
ขานรับกันอย่างยิ้มแย้ม ก็ยิ้มกันทุกคนนะครับ ยกเว้นไอ้คุณชาย
หน้าตาไม่น่าเข้าใกล้ที่ท�ำหน้าบูดบึ้งเล็กๆ ให้ผมได้กระตุกยิ้มอย่าง
สะใจ มันถอดสูทออกวางพาดเก้าอีใ้ กล้ๆ แล้วพับแขนเสือ้ เชิต้ สีขาว
ขึ้นจนพ้นศอก...รับรองครับ ไม่ว่าไอ้คุณชายมันจะท�ำตัวถ่อยสถุล
หรือหลุดฟอร์มยังไง แม่งก็หล่อน่ามองอยู่ดี!
~ I’m Mynt ~
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“มึงลองกินก่อนน่าาา”
ผมสั่งก๋วยเตี๋ยวมาเผื่อมันด้วยนะครับ ร้านนี้อร่อยจริงๆ
แหละ ผมกินมาตั้งแต่สมัยปีหนึ่งจนทุกวันนี้ถ้าขี้เกียจออกไปหาที่
กินมากๆ ก็จะซื้อกลับไปกินที่คอนโดฯ
“...”
มันยังคงมองบะหมี่โคตรเกี๊ยวปูหมูแดงตรงหน้าแบบไม่ไว้ใจ
โถถถถถถ น่าหมั่นไส้จริงพ่อเอ๊ย!
“มึงลองลูกชิ้นๆ โคตรบอแรกซ์ เคี้ยวไปนี่เด้งดึ๋งๆๆ ในปาก
อะ ลองๆๆ”
“...”
“มึงลองน�้ำซุปๆๆ อื้อหือออ~ โคตรชูรส! ผมร่วงก็ไม่กลัวอะ
อร่อยสาสสส”
“...”
“มึงดูวิญญาณปูๆๆ ไม่เห็นซากปูแต่มึงยังได้กลิ่น ลองคิดดู!
กูนี่ขนลุกไปหมดแล้ววว”
“...”
“มึงดูโคตรเกี๊ยว! อันโคตรควายแต่ไม่มีหมูสอดไส้สักชิ้น!”
“...”
“มึงดู...”
“ควีน...”
ผมก�ำลังจะชูกา้ นคะน้าขึน้ มาเพือ่ สรรเสริญแต่ไอ้คนตรงหน้า
มันใช้ตะเกียบเคาะหลังมือให้ผมได้เงยหน้ามองมันงงๆ มึงจะมาขัด
อารมณ์กูท�ำไมเนี่ย อุตส่าห์จะรีวิวแบบฉบับแมคควีน
“หืม?”
“เถ้าแก่จะกระทืบมึงแล้วเนี่ย...ปากวอนจริง”
~ King and Queen เรื่องของผมกับผู้ชายชื่อคิง ~

111
พอมันพูดจบผมก็สอดส่ายสายตาซ้ายขวาก็พบว่าคุณลุง
เถ้าแก่และเมียเขามองผมมานิง่ ๆ อะไรว้าาา นีก่ ชู นื่ ชมนะเนีย่ ก็มนั
อร่อยจริงๆ นี่นา
“แฮ่ๆ”
ส่งยิ้มแหยๆ ให้เถ้าแก่ แอนด์ ฮิส ไวฟ์ แล้วก้มหน้าก้มตายัด
บะหมีเ่ ส้นอืดเข้าปากก่อนจะมีสงิ่ อืน่ ทีห่ น้าตาคล้ายรองเท้าเข้าปาก
ผมแทน
“...”
ผมมองคุณชายตรงหน้ายัดลูกชิน้ ค�ำแรกเข้าปากด้วยความลุน้
ระทึกกับฟีดแบ็ก
“เป็นไงมึงๆ”
“อืม”
อร่อยแหละครับ ถ้ามันตอบมาแบบนีแ้ ปลว่าคุณคิงกระเดือก
ได้ แหมมม~ท�ำมาเป็นฟอร์ม น่าหมั่นไส้จริงๆ
…
..
.
ผ่านไปเกือบๆ ครึง่ ชัว่ โมง กับซากก๋วยเตีย๋ วกองพะเนิน...ไหน
แม่งบอกว่าไม่อยากกินวะสาสสสสสส! แล้วนี่แมวที่ไหนมันยัดเข้า
ไปวะเนี่ยยย ผมนั่งอึ้งๆ มองคุณชายท่านปลดกระดุมสองเม็ดบน
แล้ววางช้อนลงบนถ้วยทีส่ บิ สอง หูยยย มึงกินครบโหลกะชิงโชคทอง
ใช่มั้ย
“อิ่มแล้ว...ใช่มั้ย”
ถามไปอย่างไม่แน่ใจ คือมันอิ่มแล้วจริงๆ ใช่มั้ย ดูท่าทางมัน
ไม่ออกเลยว่าอิ่มหรือจุกหรืออะไร
~ I’m Mynt ~
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“อืม”
จ้าาา งั้นกลับคอนโดฯเหอะ ก่อนเถ้าแก่เขาจะต้องปิดร้าน
เพราะวัตถุดิบหมดซะก่อน
“เช็กบิลคร้าบบบ เก็บตังค์ที่พี่หล่อเลยครับเฮีย~”
ผมฉีกยิ้มให้คุณลุงเถ้าแก่ซึ่งเดินมาที่โต๊ะอย่างโล่งอกที่กลุ่ม
ชายฉกรรจ์ในชุดด�ำเกือบสิบคนจะได้ออกไปจากร้านซะที
“1,460”
“รับบัตรเครดิตมั้ยครับ”
ป้าบ!
ตบกบาลไอ้คุณชายไปทีนึงอย่างเหลืออด ร้านก๋วยเตี๋ยวข้าง
ทางมึงจะจ่ายบัตรเครดิตพ่องงง
“เงินสดไม่พกเหรอวะ ฮู้ววว ถ้ากูเป็นโจรขโมยกระเป๋ามึงนี่กู
คงเซ็งอะ มีแต่บัตร”
ผมบ่นงึมง�ำแล้วควักแบงก์ขนึ้ มาจ่ายภายใต้สายตาอึง้ ๆ ของ
ไอ้คงิ ทีผ่ มเผลอไปตบศีรษะอันสูงส่งของมัน ต้องรีบฉวยโอกาสตอน
มันมึนๆ นี่ละครับ ชิ่งขึ้นรถก่อนแม่งเลย! พี่ควีนคนแมนต้องรู้จัก
หลีกเลี่ยงการปะทะนะฮะ
…
..
.
“ยังไม่กลับห้องตัวเองไปอีก?”
หันไปถามไอ้คนหน้ามึนทีช่ ว่ งนีเ้ จอมันบ๊อยบ่อย แถมดูจะเข้า
กับไฮควีนได้แล้ว สังเกตได้จากที่มันสามารถนั่งโซฟาเดียวกับแมว
อ้วนสีขาวสะอาดตาได้แล้ว ถึงแม้ว่าจะไม่เข้าใกล้ในระยะสัมผัส
ก็ตาม
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“...”
มันยังคงนัง่ เงียบดูขา่ วค�ำ่ ต่อไปโดยไม่ได้ตอบผม จ้าาา ท�ำมา
เป็นปากหนัก เขาไล่ก็ไม่ไปงี้ก็ได้อ่อ?
“มึง...วันนี้กูเหนื่อยอะ อย่าแกล้งกูเลย”
ผมยิ้มให้มันอย่างล้อๆ แล้วเดินเข้าห้องนอนไปเพื่อเตรียม
จะอาบน�ำ้ แต่วนั นีผ้ มก็เหนือ่ ยจริงๆ นัน่ แหละครับแถมยังง่วงมากๆ
ด้วย
ยืนมองตัวเองในกระจกห้องน�้ำเพื่อสังเกตใบหน้าทรุดโทรม
ของตัวเองอย่างชัดๆ ท�ำไมกูไม่หล่อแบบไอ้คิง เซอร์ไม่สุดแบบไอ้
โฟร์ท แล้วก็ไม่เท่ไม่บนั ยะบันยังแบบไอ้ผพ
ู้ นั เต้น หรือกูควรจะหล่อ
ตีอ๋ นิ เตอร์แบบไอ้กอ้ ง อย่างน้อยกูกไ็ ม่อยากสวยน่ารักแบบไอ้นทั อะ
...อยากหน้าหล่อใสๆ เนียนๆ เหมือนไอ้คนในกระจกนี่จริงๆ...
“...”
“เชี่ย!!! ตกใจ!!!”
ผมสะดุ้งสุดตัวจนหัวแทบฟาดกับอ่างล้างหน้าเมื่อพิจารณา
หน้าตัวเองในกระจกแล้วพบภาพชายตัวสูงใหญ่หน้าตาเทพบุตรที่
ยืนซ้อนอยู่ด้านหลัง แม่งมาเงียบๆ กูตกใจหมด
“มึงท�ำอะไร ยืนเอียงซ้ายเอียงขวา”
มันหรีต่ ามองผมเสมือนกับว่าเรือ่ งทีผ่ มก�ำลังท�ำมันไร้สาระสิน้
ดี เอ้า! มึงมันหล่อนี่ มึงคงไม่เคยมานั่งส่องกระจกหาจุดบกพร่อง
บนหน้าตัวเองหรอกมั้งคิง
“แล้วมึงเข้ามาท�ำอะไร ออกไป๊! คนจะอาบน�้ำ”
ผมรีบๆ ดันตัวมันให้ออกไปทันที เผลอไม่ได้เลย แม่งชอบ
เข้าข้างหลังตลอด กูระแวงมึงแล้วเนี่ย
“อาบด้วย”
~ I’m Mynt ~
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“มึงอยากตายก็มา”
พูดข่มขู่แล้วจ้องหน้ามัน พยายามท�ำหน้าโหดๆ แต่ดูสายตา
ทีม่ นั มองกลับมาสิครับ เหมือนมองลูกหมาลูกแมวอย่างไรอย่างนัน้
“คนตอนเย็นนั่นใคร”
“พี่เคี้ยง?...หมอสูตินรีเวช เป็นรุ่นพี่”
เมื่อมันไม่ออก งั้นกูออกเอง! ผมเดินน�ำมันออกมาที่บริเวณ
ห้องนอนทั้งๆ ที่คาดแค่ผ้าเช็ดตัวที่เอวนั่นแหละครับ ผู้ชายด้วยกัน
จะกลัวอะไรล่ะ...จริงมั้ย
“แค่รุ่นพี่?”
คือนี่ก็เคยมีแฟนสาวนะครับ และรู้สึกว่าการกระท�ำของ
มนุษย์หน้านิ่งตรงหน้ามันดูคลับคล้ายคลับคลาว่า...หึง!?
“มึงหึงกู!?”
“อืม”
มึงจริงใจมากครับเพือ่ น! เรายืนจ้องตากันนิง่ ๆ และมันก็ขยับ
เข้ามาใกล้ขนึ้ เรือ่ ยๆ เริม่ รูส้ กึ แล้วว่าไม่ควรนุง่ ผ้าเช็ดตัวผืนเดียวตอน
อยู่กับมันสองต่อสอง กูว่ามึงไม่ต้องห้ามกูไปอยู่สองต่อสองกับใคร
หรอก อยู่กับมึงนี่ละน่ากลัวสุด
“กูคิดกับเขาแค่รุ่นพี่”
“แต่เขาไม่ได้คิดกับมึงแค่น้อง?”
ซักเก่ง! เดาเก่ง! มึงนี่ก็นะ คิดมากว่ะคิง
“กูจะรู้กับเค้ามั้ย”
กึก!
ผมเกือบสะดุดเมือ่ ถอยหลังมาจนถึงเตียงนอน และไอ้คณ
ุ คิง
ก็ไม่ได้มีทีท่าว่าจะหยุดขยับเข้าใกล้ จนผมต้องยกมือขึ้นยันอกมัน
ค�้ำไว้ไม่ให้ใกล้กว่านี้
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“กูสงสัย”
“?”
ผมยักคิว้ ขึน้ ข้างหนึง่ อย่างสงสัยตามมัน จะมาเป็นเด็กขีส้ งสัย
อะไรตอนนี้ครับเพื่อน ให้กูออกจากสถานการณ์นี้ไปก่อนดีมั้ย
“มึงจะยอมคบกับกูเมื่อไหร่...ทั้งๆ ที่มึงเองก็ชอบกู”
“บ้าาา กูไม่ได้ช้อบบบ!”
ผมส่ายหัวไปมาประกอบค�ำพูด บ้าบอจริงคุณพระ!
หมับ!
“คนโกหกต้องถูกลงโทษ”
มันคว้าตัวผมให้เข้าใกล้มนั แล้วพยายามดึงผ้าเช็ดตัวออกจาก
เอวผม ซึ่งผมก็ยื้อแย่งกับมันสุดชีวิต
“กูไม่ได้โกหกโว้ยยย อย่าดึงงง กูจั๊กจี้!”
พลั่ก!
คนตัวสูงผลักผมลงกับเตียงก่อนจะตามมาคร่อมทับด้วย
แววตาเจ้าเล่ห์ ฉิบหายแล้ววว เอาไงดีวะๆ
“กูเป็นเมนส์!”
“...”
“...”
“= =^”
“>~<”
“มึงคิดว่ากูโง่เหรอแมคควีน”
“อุ๊!”
แล้วคืนนีก้ จ็ บลงทีผ่ มกับมันเล่นกัน (แบบหวาดเสียว) อีกครัง้
ตามสไตล์ผู้ชายแมนๆ
รอให้กูมั่นใจกว่านี้เถอะคิง...กูยังไม่อยากเสียมิตรภาพไป
~ I’m Mynt ~
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“อาการดีขึ้นแล้วนะคิน เดี๋ยวตอนบ่ายก็กลับบ้านได้แล้ว
ไปพักฟืน้ ขาสักสามเดือนก็เดินได้ปกติแล้วนะครับ แต่อย่าเพิง่ วิง่ หรือ
ยกของออกแรงเยอะนะ กระดูกขายังไม่แข็งแรงขนาดนั้น”
ผมฉีกยิม้ ใจดีพดู กับน้องชายของเพือ่ นทีน่ อ้ งเองก็สง่ ยิม้ ตอบ
กลับมาให้ผมเช่นเดียวกัน วันนี้ไอ้คิงไม่ได้มาด้วยหรอกครับ เห็นว่า
ช่วงนีม้ นั มีธรุ ะวุน่ วายในบริษทั ก็คงจะยุง่ มากจนไม่มเี วลามานัง่ หล่อ
ก่อกวนในคอนโดฯของผมนั่นละครับ...จะว่าไปพอไม่มีมันใกล้ๆ
แล้วก็รสู้ กึ แปลกๆ นิดหน่อย ก็พกั หลังๆ นีม้ นั ชอบมาท�ำตัวเหมือน
เป็นสามีภรรยาตัวติดกับผมน่ะสิ เอาซะกูตดิ ใจเคลิม้ ตามมึงเลยเนีย่ !
ฮ่าๆๆ พอไม่เจอเลยรู้สึกแปลกๆ ซะงั้น
“งั้นเดี๋ยวพี่พาไปส่งที่คอนโดฯ”
พีส่ ม้ ผูจ้ ดั การสาวของภาคินพูดขึน้ มา เธอเองก็ดใี จไม่นอ้ ยที่
ภาคินอาการดีขึ้น เพราะยิ่งออกจากโรงพยาบาลได้เร็วเท่าไหร่
ข่ า วลื อ เรื่ อ งอุ บั ติ เ หตุ ข องภาคิ น ก็ จ ะยิ่ ง จบไปได้ เร็ ว เท่ า นั้ น ดี ที่
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โรงพยาบาลของเราค่ อ นข้ า งจะเก็ บ ความลั บ ของผู ้ ป ่ ว ยได้ เ ป็ น
อย่างดี เลยไม่จ�ำเป็นต้องกังวลในเรื่องนี้เลย
“แล้วไม่กลับบ้านเหรอ คุณย่าคงเป็นห่วงน่าดู”
ผมออกความเห็นพลางพูดไปถึงคุณสุภาพสตรีสูงวัยที่มักจะ
แวะเวียนมาเยี่ยมภาคินและซื้อขนมมาฝากผมเสมอๆ
“ผมไม่ได้อยู่บ้านหรอกครับ...ผมออกมาอยู่คอนโดฯตั้งแต่
คุณพ่อกับคุณแม่เสียแล้ว”
ผมพยักหน้าอย่างเข้าใจและไม่อยากจะซักไซ้อะไรผู้ป่วยอีก
เรื่องในครอบครัวผมไม่อยากจะยุ่งหรอกครับ บางทีคินอาจจะแค่
อยากออกมาใช้ชีวิตส่วนตัวก็ได้
“งั้นพี่ไปจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายก่อนนะ...ขอบคุณคุณหมอ
แมคด้วยนะคะ”
ผู้จัดการสาวฉีกยิ้มให้ผมก่อนจะเดินออกจากห้องไป ตอนนี้
เลยเหลือแค่ผู้ป่วยที่ขายังคงมีเฝือกอ่อนนั่งเอนตัวพิงหัวเตียงแล้ว
ยิ้มแย้มมองผมอยู่อย่างนั้น
“พี่ควีนยังน่ารักเหมือนเดิมเลยนะครับ”
นักแสดงหนุ่มพูดยิ้มๆ ก่อนจะพยายามเขยิบมานั่งตรงขอบ
เตียงเพือ่ คุยกับผม ผมเลยเข้าไปประคองน้องชายของเพือ่ นในฐานะ
แพทย์เจ้าของไข้
“ฮ่าๆๆ เราก็หล่อขึ้นเยอะเลยนะ ไม่เจอกันแป๊บเดียวกลาย
เป็นซุป’ตาร์ไปซะแล้ว”
ผมหัวเราะข�ำๆ กลบเกลือ่ นเมือ่ รูส้ กึ ว่าบรรยากาศมันแปลกๆ
แม่งเป็นซิกเนเจอร์ของสองพี่น้องนี่รึเปล่า ชอบท�ำให้กูรู้สึกขนลุก
ฉิบหาย
“แล้วไม่อยากเป็นแฟนซุป’ตาร์เหรอครับ”
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ไอ้น้องคินพูดแล้วยิ้มกรุ้มกริ่มส่งมาให้เหมือนหมาป่าจ้องจะ
ตะครุบเหยื่อ โถ่! น้องเอ๊ย! กูเป็นผู้ชายโว้ยยยยยย จะเต๊าะกู
เพื่ออออออ? ว็อท!?
“ฮ่าๆๆ พีม่ นั คนธรรมดาไม่ชอบอยูก่ ลางแสงสปอตไลต์หรอก
ครับ พี่แสบตา”
ผมเอาความเฉไฉเข้ากลบเกลื่อนแบบทุกที รีบไปแล้วดีกว่า
รู้สึกเซ้นส์มันส่งสัญญาณเตือนยิกๆ แล้ว
“พี่ไปก่...”
“เหอะๆ เพราะผมมั น ก็ แ ค่ ด าราใช่ มั้ ย ครั บ จะไปสู ้ ท ่ า น
ประธานบริหารได้ยังไง”
ภาคินพูดพลางแสยะยิ้มมองผม มันเป็นสายตาที่ผมเองก็ไม่
แน่ใจว่าน้องมันรู้สึกยังไง แต่มันดูเหงา เศร้าสร้อย ผิดหวัง...และ
แค้น
“ไม่ต้องสู้กับใครหรอกคิน...”
“...”
“เพราะไม่วา่ จะเป็นราชาหรือยาจก...ถ้าจะรักมันก็คอื รัก ใคร
มันจะไปบังคับความรู้สึกได้”
ผมหันไปยิ้มแบบเดิมที่เคยยิ้มให้น้องชายของเพื่อน ไม่ว่าจะ
ยังไงผมก็ไม่เคยคิดเกินเลยอะไรกับน้องคนนี้เลยสักนิด...แต่กับพี่
ชายของมัน...อันนี้ก็ไม่แน่
…
..
.
[หิวข้าว]
ผมมองมือถือเอือมๆ กูไม่น่าให้พี่พยาบาลเปิดล�ำโพงมือถือ
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เล้ย! ไม่สิ ผมไม่ควรให้พี่พยาบาลรับสายเลยมากกว่า! ก็ผมไม่รู้นี่
ครับว่าใครเป็นคนโทร.มา ตอนนีผ้ มก�ำลังผ่าตัดเอาถุงน�ำ้ ดีทอี่ กั เสบ
จนบวมเป่งดันผนังหน้าท้องออกอยู่ครับ ซึ่งจะให้หยุดผ่าเพื่อรับ
โทรศัพท์กค็ งไม่ได้ เดีย๋ วอาจโดนวิสญ
ั ญีแพทย์กนิ หัวเอาได้ โทษฐาน
ท�ำเขาเสียเวลา
คิกคิก
เสียงหัวเราะคิกคักของพยาบาลในห้องผ่าตัดลอยกระทบ
เข้าหูผม เช่นเดียวกับสีหน้าอยากรู้อยากเห็นปนล้อเลียนที่ฉายชัด
บนใบหน้าของพวกเธอ จะให้ตัดสายไอ้คิงก็คงยาก เดี๋ยวมันมา
โวยวายอารมณ์เสียกับผมอีก
“กูผ่าถุงน�้ำดีอยู่...มึงวางสายแล้วไปหาข้าวกินไป”
ผมกรอกเสียงใส่มือถือที่พี่พยาบาลยื่นมาจ่อไว้ใกล้ๆ แต่จะ
ยื่นมาใกล้ผมมากก็คงไม่ได้ เพราะถือว่าฟีลด์ (Field) ที่ผมยืนอยู่
เป็นฟีลด์สเตอไรล์ปลอดเชื้อ และมือถือนั้นถือว่าเป็นอุปกรณ์ไม่
สเตอไรล์ดังนั้นจึงห้ามเข้าฟีลด์
[อีกนานมั้ย]
“อีกสักพักอะ ตอนนี้ก�ำลังจะตัดแล้ว”
ฉึบ!
พูดจบผมก็ใช้มีดตัดขั้วถุงน�้ำดีที่แคลมป์เส้นเลือดและท่อ
ต่างๆ ไม่ให้ของเหลวได้พุ่งเรี่ยราดเล่นเรียบร้อย
[งั้นรอ...หิว]
ผมก็ไม่เข้าใจว่าตัวเองจะยิ้มท�ำไม ส่ายหัวน้อยๆ ให้ตัวเอง
ก่อนจะใช้มีดไฟฟ้าจี้อวัยวะเพื่อหยุดเลือดที่เริ่มไหลซึมๆ กลิ่นเนื้อ
ไหม้นี่ถ้าหลับตาบางทีก็ท�ำเอาผมหิวนะครับ แต่พอลืมตามามอง
ภาพอวัยวะชุ่มเลือดและของเสียตรงหน้าก็ท�ำให้ได้รู้ว่า...โลกแม่ง
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โหดร้าย!
“เออๆ สักครึ่งชั่วโมงอะ เย็บปิดละ”
ผมพู ด ไปด้ ว ยท� ำ ไปด้ ว ย โดยตอนนี้ ก็ เริ่ ม ลงมื อ ล้ า งและ
ท�ำความสะอาดช่องท้องแล้วละครับ นีผ่ มไม่ได้รบี ผ่าตัดรีบกลับเลย
นะ...จริงจริ๊ง!
[มาหาหน่อย]
แอร๊ยยยยยย
อ้อนฉิบหายยย เสียงแม่งก็อ้อนนน แก้มนี่ก็ตึงๆ เหมือน
จะแตกเลยเนี่ย พี่พยาบาลข้างๆ ก็ฉีกยิ้มกว้างจนซ่อนใต้หน้ากาก
อนามัยไม่มิดเลยครับ
“ท�ำไมกูต้องไปหาเนี่ย”
มันจะให้ผมไปท�ำอะไรทีบ่ ริษทั มันเนีย่ ตอนนีผ้ มแอบเหนือ่ ย
และง่วงจะตายอยู่แล้วนะ
[อยากเจอ]
“...”
[อยากมองหน้า]
“...”
[อยากกินข้าวด้วย]
“...”
[อยากไปหา...แต่ไปไม่ได้ งานยุ่ง]
แอร๊ยยยยยย
กรี๊ดดดดดด
ผมหรี่ตามองพี่พยาบาลที่เก็บอาการไม่มิด นี่พี่ๆ จะฟินกว่า
ผมไม่ได้นะครับ ไอ้นี่ก็ไม่ได้เกรงใจคนรอบข้างกูเล้ยยย มือนี่ก็อีก!
จะรีบเย็บปิดหน้าท้องคนไข้แข่งกับใครวะ นี่เป็นสถิติที่เร็วที่สุดที่ผม
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เคยท�ำเลยรึเปล่านะ
“...เออๆ เดี๋ยวไปหา”
อร๊ายยยยยย
ผมพยักหน้าให้พี่พยาบาลกดตัดสายทันที พร้อมๆ กับที่เย็บ
ปิดหน้าท้องเสร็จแล้ว...นี่ไม่ได้รีบเลยจริงๆ
“แฟนเหรอคะหมอแมค”
“เพื่อนครับ”
พี่ พ ยาบาลที่ ม าช่ ว ยถอดชุ ด ผ่ า ตั ด ออกให้ ถ ามพลางยิ้ ม
กรุ้มกริ่ม คาดว่าเป็นค�ำถามที่คนในห้องคงอยากจะรู้นั่นละ
“แหม! เหมือนพี่กับสามีตอนจีบกันใหม่ๆ เลยค่ะ”
“เอ่อ...คือ...”
“ใช่คนหล่อๆ หน้านิ่งๆ พี่ชายของคุณภาคินรึเปล่าคะ”
“เอ่อ...”
“ต้องใช่แน่เลย! วันนัน้ ก็เห็นเขาเม้าท์กนั ว่าหมอแมคกับผูช้ าย
คนนั้นแอบไปหนุงหนิงกันตรงทางเดินด้วย”
ทุย้ ยย หนุงหนิงอะร้ายยย!?? กูโดนมันบังคับขูเ่ ข็ญล้วนๆ ละ
ถ้าพวกพี่ๆ จะพูดเองเออเองกันขนาดนี้ก็คงไม่ต้องถามผมให้เสีย
เวลาหรอกครับ! เอาที่พวกพี่สบายใจเลยครับบบ
“ผมขอตัวนะครับ”
เมือ่ พูดไปพวกเธอก็คงไม่ฟงั แถมยังหันไปจับกลุม่ เม้าท์มอย
กันซะแล้ว ผมจึงรีบเขียนสรุปการผ่าตัดลงในชาร์ทก่อนจะคว้ า
กระเป๋าเดินออกจากห้องมาทันที
…
..
.
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“ไอ้เหี้ย! มึงไม่ได้ตายดีแน่!”
ผมหยุดยืนมองผู้ชายที่เสื้อเชิ้ตหลุดลุ่ยออกจากขอบกางเกง
เขาโวยวายเสียงดังในมือมีกล่องลังใบใหญ่ที่ใส่ของไว้มากมาย
เอกสารจากลังปลิวว่อนตามลม ผู้คนรอบบริเวณหน้าตึกสูงของ
บริษัท The Crown ต่างหันมองด้วยความสนใจ ผมจ�ำได้ว่าเขาคือ
บก.ชาติชายคนที่แอบเอาข้อมูลชิ้นงานใหม่ๆ ของบริษัทไปขายให้
บก.บริษัทคู่แข่งนี่นา...หรือไอ้คิงจะจัดการไล่ออกไปแล้ว
“ไอ้&@&!?/:)#*€**£*<!!!”
ผมเดินเข้ามาจนถึงในตึกก็พบผูช้ ายร่างสูงหุน่ นายแบบในชุด
สูทสีด�ำสนิทยืนกอดอกมองไปยังผู้ชายที่โวยวายอยู่ข้างนอกด้วย
ใบหน้าเรียบเฉยไม่แสดงความรู้สึกใดๆ
แต่เพราะผมที่รู้จักมันมานานกลับรู้ดีว่าข้างในจิตใจของมัน
ตอนนี้คงจะรู้สึกแย่น่าดู ยิ่งมีคนมาตะโกนสาปแช่งแบบนี้ด้วยแล้ว
มันคงรู้สึกเสียใจไม่น้อย
“คิง”
มันหันมามองผมนิง่ ๆ แต่แววตาเหมือนคลายความรูส้ กึ ก่อน
หน้าไปบ้างแล้ว ไม่ชอบให้มันเครียดแบบนี้เลย คงจะเก็บกดน่าดู
“ปะ! กินข้าวกัน กูหิวแล้ว”
ผมกะจะชวนมันออกไปกินข้าวข้างนอกเลยนะเนีย่ แต่พอมา
คิดได้วา่ มันไม่วา่ ง ผมก็นกึ ด่าตัวเองในใจทีไ่ ม่ซอื้ ข้าวเข้ามากินกับมัน
แทน
“กินที่นี่ละ...เตรียมไว้แล้ว”
ผมกะพริบตาปริบๆ อย่างงุนงงก่อนจะเดินตามมันไปแบบ
เบลอๆ ตอนนี้รับรู้ได้ถึงอารมณ์ขมุกขมัวของคุณราเชนทร์...แบบนี้
มันแอบน่ากลัวแฮะ
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ติ๊ง!
ลิฟต์เปิดมาทีช่ นั้ บนสุดของตึกซึง่ ใช้เป็นเพนท์เฮาส์สดุ หรูของ
คุณท่านประธานบริหารใหญ่ กลิ่นอาหารหลากหลายที่ลอยเข้ามา
เตะจมูกท�ำเอากระเพาะอาหารอันซือ่ สัตย์ของผมท�ำงานอย่างหนัก
น่ากินฉิบหายยยย!
“หูววว เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยครับคุณชาย!”
ผมยิ้มอารมณ์ดีก่อนจะนั่งลงที่เก้าอี้ฝั่งตรงข้ามของโต๊ะยาว
คุณเคยเห็นไอ้โต๊ะยาวๆ ที่นั่งกันคนละฝั่งแล้วต้องตะโกนคุยกันมั้ย
ครับ คือผมก็ไม่รู้ว่ามันท�ำมาเพื่ออะไร แต่ที่แน่ๆ คืออาหารเยอะ
มากครับ มากจนผมคิดว่ากินกันแค่สองคนยังไงก็ไม่หมด คิดแล้วก็
อยากจะโทร.ตามแก๊งด�ำฯมานั่งกินด้วยกันเลยเชียว
“...”
เจ้าของห้องไม่พูดอะไร เพียงแค่ท�ำหน้านิ่งๆ โคลงเคลงแก้ว
บรรจุไวน์ชนั้ เลิศในมือไปมา ดูๆ แล้วห้องนีอ้ อกจะใหญ่และหรูหรา
กว่าคอนโดฯทีม่ นั อยูท่ เี่ ดียวกับผมซะด้วยซ�ำ้ ...ท�ำไมไม่อยูท่ นี่ วี่ ะ จะ
ขับรถไปมาเพื่อ?
“เอ้อ! ภาคินกลับบ้านวันนี้แล้วนะ เห็นว่าพี่ส้มพาไปส่งที่
คอนโดฯแล้ว”
“...”
คุณราเชนทร์ยงั คงนัง่ จิบไวน์เงียบๆ แล้วจ้องหน้าผมอยูอ่ ย่าง
นั้นจนผมรู้สึกกลัวๆ มันเป็นอะไรของมันเนี่ย ผมหันมองซ้ายขวา
อย่างต้องการบุคคลทีส่ ามเพราะรูส้ กึ ว่าบรรยากาศมันชักจะล่อแหลม
ขึ้นทุกที
“มึงไล่คุณชาติชายออกแล้วเหรอ”
“...”
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มันแค่พยักหน้านิดๆ เหมือนจะบอกว่า ‘เออ กูไล่ไอ้เหี้ยนั่น
ไปเอง’
“...”
ผมไม่ใช่คนที่จะชวนคุยได้เก่งหรอกครับ และตอนนี้ผมก็ไม่รู้
ว่าจะพูดอะไรออกไปแล้ว
…
..
.
มื้ออาหารด�ำเนินไปอย่างเงียบๆ ไม่มีใครพูดอะไรออกมา
และไอ้คิงก็ท�ำแค่นั่งมองหน้าผมอยู่แบบนั้นสลับกับจิบไวน์ เมื่อผม
ทานจนอิ่มแล้วก็มานั่งดูบอลอยู่ในห้องนั่งเล่น ส่วนคุณชายก็ขอตัว
ไปท�ำงานต่อในห้องท�ำงานแล้วครับ
คือผมรู้สึกแปลกๆ ที่มันไม่คุย ไม่เข้าใกล้ผม จะว่ามันโกรธ
อะไรผมก็คงไม่ใช่ ก็ไม่ได้เจอไม่ได้คยุ กันตัง้ หลายวันนีน่ า...เป็นอะไร
ของมันวะ
ก๊อก!ๆ
เมื่อทนความสงสัยไม่ได้เลยคิดจะไปถามมันตรงๆ เลยครับ
ก็ผมไม่รู้ว่าไปท�ำอะไรให้มันไม่พอใจตรงไหนนี่นา!
“...”
ไม่มเี สียงตอบรับจากคนหน้าหล่อในห้อง ผมก็ถอื วิสาสะเปิด
ประตูเข้าไปทันทีเลยครับ
“คิง”
เรียกคนที่นั่งอ่านเอกสารหลังโต๊ะท�ำงานโดยที่ไม่ขานรับ ไม่
มองหน้า ไม่สนใจผม!? อะไรวะ
“...”
~ King and Queen เรื่องของผมกับผู้ชายชื่อคิง ~
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“มึงเป็นอะไรอ้ะ”
ผมถามมันออกไปอย่างเหลืออด แต่มันเองก็ยังคงไม่มอง
หน้าผมแล้วยังเอาแต่นั่งก้มมองเอกสารอยู่อย่างนั้น อะไรเนี่ย!
เอกสารนั่นมันมีอะไรน่าสนใจกว่าผมรึยังไง! ผมคิดว่าตัวเองไม่ใช่
คนงี่เง่านะครับ แต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าตัวเองก็แทบจะควบคุมอารมณ์
โมโหไม่ไหวทีโ่ ดนไอ้บา้ นีเ่ มินใส่ซะอย่างนัน้ กล้าดียงั ไงมาเมินกูเนีย่ !
พรึ่บ!
“โกรธอะไรกู!”
ผมลากเก้าอี้มันออกแล้วนั่งคร่อมตักกระชากคอเสื้อมันให้
เงยหน้ามองผมอย่างเหลืออด
“...”
มันยังคงมองผมมานิ่งๆ นี่มึงเคยได้ยินเพลงนี้มั้ย ‘อย่าใช้
ความเงียบมาคุยกัน’ เพราะมันท�ำให้กูอึดอัดโว้ยยย
“เป็นอะไรของมึง!?”
ผมตะคอกมันไปอีกครั้ง มือยังคงขย�ำคอเสื้อมันแน่น ไม่ได้
สนว่าตอนนี้ผมกับมันอยู่ในท่าไหน รู้แค่ว่าตอนนี้ผมอยากอยู่ใน
สายตาของมัน...แบบที่ผมเคยเป็นอยู่ทุกครั้ง
“...เปล่า”
มันพูดนิง่ ๆ แล้วเบนสายตามองไปทางอืน่ ดูสคิ รับ! ขนาดผม
นั่งอยู่บนตักมันแบบนี้แล้วมันยังหันหน้าหนีได้เลย!
“เปล่าเหี้ย’ไร! กูเห็นอยู่ว่ามึงเป็นเนี่ย!”
ตอนนี้ผมโมโหไอ้คนปากหนักตรงหน้านี้มากเลยครับ ตอบกู
มาาา กูโมโหจะพ่นไฟแล้วนะ!
“ลงไป”
ตอนนีถ้ า้ ผมเป็นกาต้มน�ำ้ ทีว่ างอยูบ่ นเตา ผมคงใกล้จะระเบิด
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แล้วละครับ ควันออกหู เลือดขึ้นหน้า นี่มันไล่ผมงั้นเหรอ!
“ไม่ลง!”
พรึ่บ!
มันยกตัวผมขึน้ วางไว้บนโต๊ะท�ำงานก่อนทีต่ วั มันเองจะเขยิบ
มายืนตรงหน้าแล้วก้มลงมาจนหน้าเราเกือบชนกัน ซึง่ ผมก็ไม่คดิ จะ
ถอยหนี เพราะผมก็ชักจะทนมันไม่ไหวแล้ว คิดจะสนก็สน คิดจะเท
ก็เทงี้เหรอ! ฝันไปเหอะไอ้คิง!
“...ไม่รู้เหรอว่าตอนนี้อันตราย”
“อันตรายอะไร”
ผมกะพริบตาปริบๆ อย่างงุนงง อันตรายอะไรวะ นี่กูโมโหที่
มึงไม่สนใจกูอยู่เนี่ย!
“...ไม่รู้เหรอว่าคิดถึงแค่ไหน!”
มันว่าพลางเท้าแขนสองข้างลงบนโต๊ะขังไม่ให้ผมเขยิบหนีไป
ทางไหนได้อีก
...ผมว่าผมพลาดอะไรไปนิดหน่อยแล้วละครับ!
“...ไม่รู้เหรอว่าตอนนี้กูก�ำลังหักห้ามใจอยู่”
“เอ่อ...”
“...”
“งั้นกูกลับเลยละกันนะ”
ผมพยายามกระเถิบหนีเพื่อกลิ้งม้วนตัวไปลงอีกฝั่งของโต๊ะ
ท�ำงาน แต่ไอ้เพื่อนหน้าหล่อดันคว้าเอวผมไว้แล้วกระชากให้ตัวผม
มาอยูต่ รงขอบโต๊ะพร้อมกับแยกขาสองข้างของผมออกก่อนทีม่ นั จะ
แทรกตัวเข้าตรงกลางแล้วโน้มหน้ามาจนใกล้
“คิดถึง...มาก”
“...”
~ King and Queen เรื่องของผมกับผู้ชายชื่อคิง ~
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มันประกบปากลงมาทันที บดเบียดริมฝีปากตามอารมณ์ของ
มัน ซึ่งผมเองก็แปลกใจที่ไม่ถอยหนีหรือผลักไสมันออกไป...นี่ผม
เบื่อที่จะปฏิเสธ หรือว่า...ผมเองก็ต้องการให้มันท�ำแบบนี้
“ไม่คิดถึงกันบ้างเหรอ”
“...”
มันถอนจูบออกแล้วมองผมด้วยสายตาเว้าวอนพร้อมกับ
ค�ำถามที่ผมเองก็รู้ค�ำตอบดี
“...”
“อืม...คิดถึง”
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“...”
“อืม...คิดถึง”
ผมจ้องสบตาคู่สวยของมันและไม่ขยับเขยื้อนไปไหน ยังคง
มองมันอยู่อย่างนั้นโดยที่มันเองก็ไม่หลบสายตาเหมือนกัน
“...”
มึงจะวัดใจกับกูใช่มั้ยไอ้คิง ไม่รู้เหรอว่ากูบ้าแค่ไหน!
“...”
ผมไม่อยากคิดอะไร ไม่อยากจะรับรูว้ า่ ตอนนีผ้ มกับมันอยูใ่ น
สถานะใด ผมไม่แม้แต่จะคิดว่าเราต่างเป็นเพศอะไร...ตอนนี้ผม
ต้องการแค่มัน แค่อยากเข้าใกล้มันให้มากกว่านี้...คิดถึง...
“...”
มันยังคงเอาแต่จดจ้องผมอยู่อย่างนั้น...และในเมื่อคุณชาย
ไม่เริ่ม...งั้นผมก็คงต้องเริ่มเอง
“...มึงก�ำลังจะท�ำให้กูเป็นบ้า”
~ King and Queen เรื่องของผมกับผู้ชายชื่อคิง ~
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ผมพูดแผ่วเบาไม่จงใจให้มันได้ยิน...แต่จากมุมปากหยักยิ้ม
และใบหน้าที่ฉายแววเจ้าเล่ห์ชั่ววูบนั้นท�ำให้ผมรู้ดี...มันได้ยิน และ
มันรู้ว่าผมตกหลุมพรางของราชสีห์ซะแล้ว!
“...”
เอือ้ มมือโอบรอบคอของคนตัวสูงทีย่ งั คงยืนอยูต่ รงหน้า รัง้ คอ
มันให้โน้มลงมาใกล้กอ่ นจะเผยอริมฝีปากสัมผัสกับมันอย่างโหยหา
ผมก�ำลังจะท�ำอะไรเนี่ย
มั น โอบเอวผมไว้ แ ล้ ว กระชั บ ตั ว ผมให้ เข้ า ใกล้ มั น มากขึ้ น
ริมฝีปากที่สัมผัสกันแนบแน่นและลิ้นร้อนที่รุกไล่เข้ามา ท�ำเอาผม
แทบไม่เป็นตัวของตัวเอง จูบกับมันหลายครัง้ แต่ครัง้ นีผ้ มว่ามันมีสงิ่
หนึง่ ทีช่ ดั เจนขึน้ สิง่ ทีผ่ มเองก็พยายามจะเก็บมันเอาไว้นนั่ ก็คอื ความ
รู้สึกของผมเอง...ผมก็รู้สึกดีทุกครั้งที่เราได้สัมผัสกัน
“...”
มันถอนจูบออกแล้วมองหน้าผมเหมือนลังเลเชิงขออนุญาต
โอ๊ยยยยยย! ไอ้คงิ้ งง มาถึงขนาดนีแ้ ล้วโว้ยยย ไม่ตอ้ งมาขออนุญาต
กูวววววว
พรึ่บ! พลั่ก!
ผมผลักมันออกอย่างหัวเสียแล้วดันจนมันกลับไปนั่งที่เก้าอี้
ท�ำงาน
พรึ่บ!
นั่งคร่อมตักมันที่ยังคงอึ้งๆ อีกครั้งแล้วกระชากเน็กไทออก
ก่อนจะปลดกระดุมทีละเม็ด ทีละเม็ด อย่างใจเย็น
“...เอาจริง?”
มันเงยหน้าขึน้ ถามพลางมองผมด้วยแววตาเจ้าเล่หแ์ บบทีผ่ ม
เห็นแล้วก็อดรูส้ กึ ทัง้ หมัน่ ไส้ทงั้ เขินอายไม่ได้ มึงอย่าจีก้ เู ยอะ กูไปไม่
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เป็น!

“เออ! เอาจริงๆ นี่ละ...อย่าพูดเยอะ กูเขิน”
ผมก้มหน้าหลบตาสีนำ�้ เงินคูส่ วยเมือ่ มันยิม้ แพรวพราวสายตา
ดูซุกซนจนผมไม่กล้าจะมอง เขินฉิบหาย!
พรึ่บ!
“เหวอออ”
ผมตกใจเมื่อจู่ๆ ตัวผมก็ถูกอุ้มพาดบ่าเดินออกจากห้อง
ท�ำงานแล้วตรงไปที่ห้องนอนขนาดใหญ่ทันที
ฟุบ!
คนตัวสูงหุน่ ลูกครึง่ สุดก�ำย�ำวางผมลงกับเตียง และมันคงเป็น
กลไกอัตโนมัตใิ นตัวผมทีท่ ำ� ให้ผมดันตัวเองถอยร่นไปจนติดหัวเตียง
ขนาดคิงไซซ์ของมัน
“ยะ...อย่ารุนแรงกับกูนะ”
ผมไม่รู้จะพูดอะไรออกไปดี ความรู้สึกตอนนี้อย่างกับคนจะ
เสียตัวครั้งแรก ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้ผมเองก็ผ่านสมรภูมิมาไม่น้อย
เลยทีเดียว...ซึง่ ไม่วา่ จะสมรภูมไิ หน กูเป็นแต่นกั สูบ้ นหลังม้าโว้ย! ไม่
เคยเป็นม้า กูไม่เคยถูกขี่!!!
“หึ!”
ไอ้คุณราเชนทร์ค่อยๆ คืบคลานจากปลายเตียงขึ้นมาจนถึง
ท่อนขาและล�ำตัวก่อนจะคร่อมทับช่วงเอวของผมแล้วใช้สองแขนปิด
กัน้ หนทางหนีซา้ ยขวาของผมไว้ซะ...แต่ทมี่ นั เฉียบขาดท�ำเอาผมไม่
ดิ้นดุ๊กดิ๊กไปไหนเสมือนโดนมนตร์นะจังงังก็คงจะเป็นสายตาที่เต็ม
ไปด้วยความต้องการตัวผมทีป่ ระจักษ์ชดั ในตามัน...กูละลายไปแล้ว
เรียบร้อย
“...”
~ King and Queen เรื่องของผมกับผู้ชายชื่อคิง ~
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ไม่ทนั จะได้แซะหรือต่อปากต่อค�ำใดๆ กับมนุษย์หล่อเทพเจ้า
บรรจงสร้างตรงหน้า เพราะมันก้มลงมาปิดปากผมด้วยลิ้นร้อนรส
ไวน์ชนั้ เลิศทีผ่ มเองก็ชกั จะเริม่ มึนๆ ไปบ้างแล้ว มึนกลิน่ ไวน์ มึนมัน
มึนในความสัมพันธ์
“...ถ้ากลัว จะหยุดก็ได้นะ”
มันพูดขึน้ หลังจากถอนจูบเนิบช้าแสนร้อนแรงนัน้ ออกไป คือ
ตอนนี้ผมรู้สึกว่าหน้าร้อน หูก็ร้อน แถมตัวผมมันก็เริ่มสุกๆ คล้าย
จะมอดไหม้ไปซะได้
“ไม่หยุดแล้ว...กูเลือก...ไปต่อกับมึง”
ผมชันตัวเองขึ้นแล้วรั้งท้ายทอยมันให้ก้มลงมารับสัมผัสของ
ผมที่ตั้งใจมอบให้ เพียงเท่านั้นมือไม้ของเราก็เริ่มปะป่ายไปทั่วจน
ผมรูส้ กึ ว่าทุกสัมผัสทีค่ งิ เลือ่ นผ่านตัวผม มันก�ำลังจะท�ำให้ผมระเบิด!
“อื้อ!”
ผมสะดุ ้ ง สุ ด ตั ว เมื่ อ แมคควี น จู เ นี ย ร์ ถู ก ควั ก ออกมาสู ่ โ ลก
ภายนอก แถมคนทีพ
่ าตัวน้องออกมาคือไอ้คนมือไวตรงหน้าทีป่ ลด
กระดุมกางเกงแล้วดึงลงจนถึงหน้าขาของผม
“อื้อออ”
ผมร้องท้วงในล�ำคอเมือ่ โพรงปากยังคงถูกรุกด้วยลิน้ นุม่ อย่าง
ช�ำนาญและก็แอบเคลิม้ ทีไ่ อ้คนเริม่ มันนวดๆ เคล้นคลึงน้องชายของ
ผมจนบางทีผมเองก็แอบเด้งสะโพกรับกับแรงมือของมัน
“อ๊ะ”
ผมเลื่อนมือปะป่ายไปทั่วหน้าท้องแกร่งก่อนจะเลื่อนลงมา
สัมผัสกับของแข็งภายใต้กางเกงสแล็คที่เริ่มประท้วงว่าชักจะอึดอัด
เต็มทน ผมรูดซิปกางเกงของมันออกบ้างก่อนจะควักเอาคิงน้อย
ออกมาลูบไล้เล่น และเมือ่ มันเห็นผมท�ำแบบนัน้ มันจึงรีบเร่งท�ำการ
~ I’m Mynt ~

132
ปลุกปั่นน้องของผมเป็นการเอาคืน
“เฮือก!”
ผมหายใจเฮือกทันทีที่จอมดูดวิญญาณยอมถอนริมฝีปาก
ออก แต่สิ่งที่ท�ำเอาผมใจกระตุกวูบคือดวงตาคู่คมเจ้าเสน่ห์ของมัน
ที่มองตรงมายังผมแถมยังแสยะยิ้มอีกด้วย!
“เฮ้ย!”
ผมตกใจเมือ่ มันเลือ่ นตัวลงแล้วคว้าเอาควีนน้อยเข้าปากก่อน
จะดูดดึงและโลมเลียอย่างช�ำนาญ ทัง้ เท้าและมือของผมจิกเกร็งลง
กับผืนผ้าห่มที่คลุมเตียง บิดส่ายไปมาตามจังหวะรุกไล่ของคนเก่ง
ลิน้ ร้อนลากผ่านทุกแขนงเส้นเลือดทีโ่ ถมพรูเต็มหลอดเลือดจนแกน
กายตั้งชันสู้สายตา ผมหลับตาพริ้มไม่อยากจะมองหน้าเพื่อนสุด
หล่อ สายตาของมันท�ำใจผมสั่นและสูบฉีดแรงเกินไป
“อื้อออ!”
ผมกัดริมฝีปากตัวเองแน่นอย่างข่มอารมณ์ เผลอจิกฝ่ามือลง
กับกลุ่มผมสีเข้มของคิง ตอนนี้ผมเหมือนลูกโป่งบรรจุน�้ำที่เต่งจวน
จะระเบิด มันเร่งจังหวะและดูดดึงจนผมแทบคุมอารมณ์ไว้ไม่อยู่
“อะ...ออกไป! จะแตกแล้ว”
ผมไม่อยากให้แตกคาปากของมันหรอกครับ แต่ดแู ล้วเหมือน
ว่ามันจะไม่ยอมถอยออกไปเลย ผมต้องกระชากศีรษะของมันออก
มาแรงๆ มันนิ่วหน้าน้อยๆ แล้วใช้มือเร่งเร้าแทนจนสุดท้ายผมก็
เกร็งกระตุกปล่อยน�้ำสีขุ่นให้ไหลทะลักออกมาเลอะต้นขา
“แฮก...แฮก”
ผมหอบเหนื่อยน้อยๆ ยังคงกระตุกอยู่เบาๆ และรู้สึกง่วงงุน
ขึ้นมาทันที
“อ๊ะ!”
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ผมสะดุ้งทันทีที่ไอ้คนไม่ง่วงมันใช้มือปาดเอาน�้ำรักของผม
เคลือบคลึงรอบช่องทางด้านหลังและล้วงนิว้ เข้าไปขยายช่องทางจน
ผมเผลอกระตุกตอบรับสัมผัสจากมือของมัน
“อื้อ!”
มันล้มตัวลงกอดผมจากด้านหลัง ใช้รมิ ฝีปากและจมูกโด่งซุก
ไซร้ซอกคอขาวของผมอย่างรักใคร่ มือทีช่ อ้ นตัวผมรัง้ ให้เราแนบชิด
กันส่วนมืออีกข้างก็ยังคงท�ำหน้าที่ผ่อนคลายช่องทางด้านหลังเพื่อ
ไม่ให้ผมเจ็บ
“อ๊ะ!...เจ็บ!!!”
ผมจิกเล็บลงบนท่อนแขนแกร่งที่โอบรัดตัวผมเมื่อของแข็งที่
เคยอ่อนนุ่มค่อยๆ ดันเข้ามาแทนที่นิ้ว แต่มันก็ค่อยๆ ดันเข้ามาที
ละน้อยเพื่อให้ผมได้คุ้นชิน พร้อมกับโลมเลียใบหูจนผมรู้สึกเคลิ้ม
เสียวมากกว่าจะรู้สึกเจ็บ
เก่งฉิบหาย!
“อ๊าาา”
มือใหญ่บบี คลึงเคล้นสะโพกของผมจนมันสามารถสอดเข้ามา
ได้จนสุดแกน ก่อนจะหยุดเพื่อให้ผมหายเจ็บและผ่อนคลาย
“ควีน...”
เสียงทุ้มนุ่มพูดใกล้ๆ หู ผมหลับตาพริ้มกัดปากด้วยความ
เสียวซ่านเมือ่ มันเริม่ ขยับตัวพลิกให้ผมนอนคว�ำ่ โดยทีม่ นั ทาบทับอยู่
ด้านบน มันกอดผมเอาไว้แน่นแล้วก้มหน้ามาคลอเคลียแถวๆ แก้ม
ผม ขยับสะโพกของมันเข้าออกช้าๆ อย่างไม่รีบเร่ง
“อื้อ...หืม?”
มันขบเม้มติง่ หูผมเล่นและเริม่ ออกแรงกระแทกมากขึน้ จนผม
ก็เริม่ รูส้ กึ เสียวท้องน้อยไปด้วย มันเป็นความรูส้ กึ หนักๆ แน่นๆ ของ
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ช่วงล่างปนกับความฟินบางอย่างที่ผมเองก็อธิบายไม่ถูก...ผมรู้แค่
ว่ามันดี ดีจนไม่อยากให้เวลาผ่านไป
“กูรักมึงนะ...รักมาตลอด”
ผมเหลือบตาขึ้นมองมันที่มองตรงมายังผม สายตาของมัน
หนักแน่น มันเป็นแบบนี้ทุกครั้งที่พูดกับผม ความรู้สึกและสายตา
ของมันไม่เคยเปลีย่ นไปเลยตัง้ แต่ทรี่ จู้ กั กันมา มันเป็นคนพูดน้อยแต่
ความรูส้ กึ และการแสดงออกว่ารักของมันชัดเจนส�ำหรับผมเสมอ คง
มีแต่ผมเองที่ปฏิเสธมันมาตลอด...หนีมันมาตลอด
ตอนนี้จะถึงเวลาแล้วรึยัง
“อืมมม รู้แล้ววว”
ผมแก้เขินโดยการก้มหน้าตัวเองลงกับหมอนนุม่ นิม่ จะมาคุย
อะไรตอนนี้โว้ยยย และเหมือนคู่สนทนาจะไม่ยอมหยุดง่ายๆ เมื่อ
มันหยุดขยับสะโพกแล้วดึงเสื้อเชิ้ตของผมออกไปให้พ้นตัว ก่อนจะ
ก้มลงมาพ่นลมหายใจร้อนลงหลังท้ายทอยจนผมรู้สึกขนลุกซู่ มัน
พรมจูบคลอเคลียอยู่ตรงบริเวณที่มันรู้ดีว่าผมจะจั๊กจี้ แต่ที่ท�ำให้ผม
อารมณ์ค้างเนี่ยสิ มันน่าโมโห!
“คิงงง...อย่าแกล้งงง”
ผมขยับสะโพกสวนกลับไปแล้วหันมองมันค้อนๆ จะท�ำก็
ท�ำให้เสร็จสิโว้ยยย ลีลาเยอะจริง!
“ตอบก่อน”
“ตอบอะไร”
บิดตัวเพื่อหันไปถามคนปัญหาเยอะที่ฉีกยิ้มมุมปากมองผม
อย่างมีความสุข ผมเองก็หลุบตาไม่อยากมองมันตรงๆ เลยลูบไล้
หน้าท้องที่แน่นด้วยกล้ามเนื้อของมัน
“กูรักมึง...”
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มันพูดขึน้ อีกครัง้ ผมรูว้ า่ มันก�ำลังจะแสดงว่านีค่ อื การสารภาพ
รักของมัน และมันเองก็คงอยากรู้ว่าผมจะคิดยังไงเมื่อมันยอม
แสดงออกด้วยค�ำพูดแบบนี้
“อือ”
พลั่ก!
ผมกลั้นยิ้มจนแก้มตึงแล้วผลักตัวมันออกก่อนจะเป็นคนเริ่ม
บ้าง ก้าวขึ้นคร่อมทับตักมันแล้วดันเอาท่อนเอ็นของมันกลับเข้าไป
ช้าๆ จนสุด
“...”
คนข้างล่างที่มองมายิ้มๆ แล้วเคล้นคลึงสะโพกของผมอย่าง
มันมือ ผมเองก็คอ่ ยๆ ขยับช้าๆ ขึน้ ลงแล้วจ้องหน้าคนหล่อกลับไป
เช่นกัน
“ตอบหน่อยสิ...บอกรักไปแล้วนะ”
ผมส่ายศีรษะน้อยๆ แล้วก้มตัวลงไปบดจูบลงกับริมฝีปากของ
คนใต้ร่างแบบดูดดื่มจนมันเผลอกอดรัดผมแน่น แถมยังเด้งสะโพก
สวนขึ้นมาแรงๆ จนผมรู้สึกเจ็บปนเสียวอย่างห้ามไม่ได้
“อื้อออ”
ผมครางในล�ำคอแล้วถอนริมฝีปากออกมองคนหล่อที่หน้า
แดงอยู่ข้างใต้อย่างข�ำๆ มันต้องแอบนอยด์ผมแน่เลยที่สารภาพรัก
แล้วผมเฉไฉใส่ มันเลยมาลงกับช่องทางด้านหลังของผมแบบนี้!
เดี๋ยวเหอะ
“ก็...ยอมขนาดนี้แล้ว...ต้องถามอีกเหรอ”
ผมพูดหอบๆ เมื่อมันใช้สองแขนสอดช้อนใต้เข่าของผมแล้ว
ยกตัวผมขึ้นลงสวนกับสะโพกมันหนักๆ ใบหน้าของมันตอนนี้ดูมี
เสน่หแ์ ละน่ามองจนผมบังคับตัวเองให้หายหน้าร้อนไม่ได้เลย มึงจะ
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หล่อไปไหนเนี่ย
“เป็น...เป็นของกู”
มันพูดแล้วชันตัวเองขึ้น ผลักผมลงนอนราบกับพื้น หอบ
น้อยๆ แล้วซอยสะโพกอัดเข้ามาแรงๆ จนผมบิดเร่าอย่างสะท้าน
รู้สึกเสียวท้องน้อยจนแทบพูดไม่เป็นภาษา
“อื้อออ สะ...เสียว จะ…ใจเย็น”
ผมตบต้นแขนมันแรงๆ เมื่อมันขยับตัวไม่ยั้งจนเอวผมก็
เหมือนจะทนไม่ไหว บิดสะโพกไปมาส่ายหน้าอ้อนวอนให้มนั รีบจบ
ความเสียวสะท้านนี้ซะ
“แฮก...เป็นของ...กู”
มันพูดย�้ำอีกครั้งปนเสียงหอบอย่างเซ็กซี่ และไม่ทันที่ผมจะ
ได้ตอบอะไร น�้ำสีขุ่นก็พุ่งอาบท่วมหน้าท้องมัดกล้ามของคิง
“อ๊าาา”
พั่บ! พั่บ! พั่บ!
มันกระแทกเข้ามานับครัง้ ไม่ถว้ นจนความรูส้ กึ อุน่ ร้อนภายใน
บ่งบอกว่าคนตรงหน้าได้ถึงสรวงสวรรค์แล้ว
ฟุบ!
คิงฟุบตัวลงทาบทับกายผมแล้วกอดไว้แน่น มันจูบผมซ�้ำๆ
และหอมแก้มจนผมกลัวว่าผมจะช�้ำไปซะก่อน
“กูรักมึงนะแมคควีน”
จุ๊บ!
มันพูดอีกครั้งก่อนจะก้มหน้าลงประทับริมฝีปากลงบนหน้า
ผากของผม ผมเองก็กอดตอบมันเช่นกัน
“อืม...”
ผมไม่รจู้ ะพูดอะไร เพราะมันเพลียจนไม่อยากจะขยับตัวใดๆ
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ทัง้ สิน้ คิงขยับตัวนิดหน่อยเพือ่ จะลงจากเตียง ผมปรือตามองมันว่า
มันจะท�ำอะไรอีก คือมึงไม่เหนื่อย?
พรึ่บ!
“เฮ้ย”
ผมเกร็งตัวนิดหน่อยเมื่อมันยกตัวผมขึ้นพาดบ่าแล้วมุ่งหน้า
ไปทางห้องน�้ำ
“อาบน�้ำก่อน จะได้นอนสบายตัว”
ซ่าาา
ผมถูกวางลงในอ่างจากุชชี่ที่เปิดน�้ำจนเต็มอ่าง คิงออกไป
นอกห้องน�้ำสักพักก็เดินกลับมา
“ไปไหนมา ไม่อาบด้วยกัน?”
ผมถามไปงั้นพลางวักน�้ำตีฟองเล่น ส่วนคนตัวสูงก็ก้าวลงมา
ในอ่างแล้วดึงตัวผมเข้าไปอยู่ในอ้อมแขนของมันเหมือนทุกครั้งที่
อาบน�ำ้ ด้วยกัน มันค่อยๆ ใช้สบูล่ บู ไล้ตวั ผมเพือ่ ช่วยท�ำความสะอาด
ให้
“โทร.ตามแม่บ้านให้มาเปลี่ยนผ้าปูที่นอน”
“หาาา!?”
ผมหันไปมองหน้ามันอึ้งๆ มึงโทร.ตามแม่บ้านมาดูซาก
สมรภูมิระหว่างกูกับมึงเนี่ยนะ! แม่บ้านเขาคงจะรู้แหละว่ากูกับมึง
เพิ่งจะฟันดาบกันเลือดสาดมาน่ะ!
“อืม”
มันก้มหน้าลงหอมแก้มผมอีกครั้งจากด้านหลัง ผมก็ถอยหนี
มันที่เริ่มจะลวนลามผมอีกแล้ว
“พอเลย! รอบเดียวพอ กูเหนื่อย”
“หึ!”
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มันท�ำเสียงขึ้นจมูกแบบนี้ไม่น่าไว้ใจครับ ไอ้คนดื้อเงียบนี่น่า
ดีดปากให้แตกซะจริงๆ หมั่นไส้โว้ย!
“นี่”
“หืม?”
ดูเหมือนวันนี้มันมีอะไรพูดหรือถามผมเยอะจริง ส่วนผมก็
เอาแต่เขินพูดไม่ออก ใบ้แดกอยู่นั่นละ ร�ำคาญตัวเองจริงๆ ต้องมา
เขินเพื่อนเก่าเพื่อนแก่แบบไอ้คิงเนี่ย
“หนีกันมั้ย”
“หืม? มึงจะหนีไปไหน!”
ผมหันไปถามมันงงๆ นีม่ งึ ได้กปู บุ๊ มึงกะพากูหนีเลยเหรอ ไม่
ได้นะโว้ย! มึงต้องไปขอขมาคุณหญิงกับท่านนายพลซะก่อน! ห้าม
วิวาห์เหาะ!...เอ๊ะ! เดี๋ยวนะ ผมไม่ได้ตกลงคบกับมันซะหน่อย มันก็
ไม่ได้ขอนี่นา
“มึงไม่รู้หรอกว่ากูรอเวลาแบบนี้มานานแค่ไหน...กูคิดเอาไว้
บ่อยๆ ว่าถ้าวันนึงมีโอกาสทีเ่ ราได้คบกัน กูอยากใช้ชวี ติ กับมึง อยาก
พาไปเที่ยว อยากพาไปกินนู่นนี่...กูคิดไว้ตั้งเยอะ”
ผมเผลอฉีกยิ้มโดยไม่รู้ตัว รู้อีกทีแก้มมันก็ตึงๆ จนแทบจะ
แตกซะแล้ว ท�ำไมน่ารัก!
“เดี๋ยวนะครับคุณราเชนทร์...”
“...”
“เราคบกันตอนไหนมิทราบครับ!”
ผมพูดพลางยิ้มล้อๆ อย่างหมั่นไส้ไอ้ขี้ตู่ ฮ่าๆๆ มาโมเมว่า
เป็นแฟนผม น่าหมั่นไส้จริงๆ เลย
“ควีน”
“หืม?”
~ King and Queen เรื่องของผมกับผู้ชายชื่อคิง ~

139
ผมเล่นฟองในมือทีม่ นั เริม่ ฟูฟอ่ งจนปัน้ เล่นได้ โดยไม่รตู้ วั เลย
ว่าเจ้าแวมไพร์ตัวร้ายมันได้ขยับตัวประชิดติดประตูหลังแค่ไหน
“พูดแบบนี้...แปลว่าพรุ่งนี้ไม่อยากไปท�ำงานใช่มั้ย”
“ฮะ!?”
และไม่ทันที่ผมจะได้ตั้งตัวใดๆ ทั้งสิ้น ไอ้คิงก็ลูบไล้ลวนลาม
สะโพกของผมอี ก ครั้ ง มั น ฝั ่ ง หน้ า ลงกั บ ซอกคอของผมอย่ า ง
หลงใหล...และนีเ่ ป็นครัง้ แรกทีผ่ มอยากจะตบปากตัวเองแรงๆ อย่า
ปากดีกับคุณแฟน เพราะมันจะไม่เมตตาผมแน่นอน!
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[King’s part]
ผมเหลือบมองคนน่ารักข้างตัวทีน่ งั่ ฮัมเพลงเปิดกระจกให้ลม
พัดผ่านเส้นผมสีอ่อนที่สะท้อนแสงแดดยามเช้า โดยมีผมท�ำหน้าที่
เป็นสารถีจ�ำเป็น
ตอนนีผ้ มพาคุณแฟนหมาดๆ ทีผ่ มตัง้ สถานะให้มนั เรียบร้อย
ไม่วา่ มันจะยอมหรือไม่ยอมก็ตาม...ก็ผมเข้าใจไปแบบนัน้ แล้วนี่ เรา
ก�ำลังขับรถเลียบชายหาดเพื่อไปยังหาดส่วนตัวที่คุณพ่อคุณแม่ได้
ซื้อทิ้งไว้แล้วปล่อยให้คนช่วยดูแล และแน่นอนว่าผมมีเหล่าบอดี้การ์ดที่ติดตามผมทั้งห้าคนขับรถอีกคันตามมาคอยดูแลเช่นกัน
“หิว”
หมอแมคควีนหันหน้าออกจากวิวทะเลมาพูดเชิงบ่นๆ ให้ผม
ฟัง และคิดว่านี่คือค�ำสั่งว่าให้รีบหาร้านข้าวให้มันด่วนๆ ก่อนที่มัน
จะโมโหหิวแล้วท�ำอะไรเพี้ยนๆ อีก
“อยากกินแบบไหน!”
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ผมถามมันพลางเลี้ยวรถเข้าตัวเมืองเพื่อหาร้านอาหารที่คิด
ว่าดูดแี ละอร่อย ผมรีบลักพาตัวมันโดดงานนัง่ เครือ่ งบินมาตัง้ แต่เช้า
ตรูแ่ ล้วละครับ มันไม่รตู้ วั หรอกเพราะมันหลับลึกมากๆ คงจะเพลีย
จริงๆ นั่นแหละ
เมื่อวานที่ชวนควีนมาทานข้าวที่บริษัทก็ไม่ได้คาดหวังอะไร
มากหรอก ก็เพราะว่าช่วงนีท้ บี่ ริษทั มีเรือ่ งวุน่ ๆ มากจริงๆ มีการโกง
เงินและขายข้อมูลให้บริษทั คูแ่ ข่งอยูเ่ รือ่ ยๆ จนผมรวบรวมหลักฐาน
ทีค่ อ่ ยๆ สะสมอย่างใจเย็นเป็นเวลาเกือบๆ ปีเพือ่ มัดตัวและเอาผิด
คนเหล่านัน้ ไม่ให้หลุดในชัน้ ศาล เลยท�ำให้ตำ� แหน่งใหญ่ๆ และเจ้าหน้าทีพ
่ นักงานทีร่ ว่ มกันโกงถูกไล่ออกและว่างกันไปหลายต�ำแหน่ง
คนที่เหลือเลยต้องท�ำงานกันมากขึ้นอีก แน่นอนว่าต�ำแหน่งใหญ่ๆ
ที่ร่วมกันโกงก็คือต�ำแหน่งในบอร์ดบริหารที่แอบสนับสนุนคุณอา
ภวัตให้ขึ้นมาเป็นประธานบริษัทแทนผม ซึ่งคุณอาเองก็บอกกับ
ผมเสมอว่าไม่เคยคิดทีจ่ ะขึน้ มาเลย แต่กน็ นั่ ละครับ...คนเรามันไว้ใจ
ใครไม่ได้แม้แต่ตัวเราเอง
ส่วนแมคควีนที่ผมไม่ได้เจอมาหลายวัน ผมก็รีบจัดการโทร.
ให้มันมาทานข้าวที่เพนท์เฮาส์ ผมหวังแค่จะได้เห็นหน้ามันแค่นั้น
จริงๆ แต่ก็ไม่คิดว่ามันเองก็คิดถึงผมเหมือนกัน ตอนแรกผมก็คิด
วางแผนไว้มากมายเพื่อจะให้มันตกเป็นของผม และผมรู้ดีว่าคน
อย่างแมคควีน ถ้าบังคับหรือข่มขืนมันไปมันยิ่งจะต่อต้านและถอย
ห่างออกไป ทางเดียวที่จะท�ำให้มันยอมรับในความรู้สึกของมันที่มี
ต่อผม นัน่ ก็คอื การท�ำให้มนั รูส้ กึ ...ท�ำให้มนั เป็นคนเริม่ เข้าหาผมเอง
ซะ โดยการเมินมันก่อน และก็เป็นไปตามคาด...มันไม่พอใจเลยสัก
นิดที่ผมท�ำท่าทีเฉยชากับมัน
“อยากกินกุ้ง”
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คนน่ารักท�ำตาโตเป็นประกายจนผมอดใจไม่ไหว อยากจับมัน
มาฟัดแก้มให้หายมันเขีย้ ว ถ้าจะให้ผมลิสต์รายการสิง่ ทีผ่ มอยากท�ำ
กับแมคควีน ผมคาดว่าเงินค่ากระดาษและปากกาคงเอาไปซื้อ
คฤหาสน์ได้สักสามหลังน่ะครับ
“อยากกินสดๆ มั้ย”
หันไปถามคุณหมอยอดนักชิมอย่างเหนี่ยวน�ำให้มันรู้สึกหิว
มากขึ้นไปอีก ดูตาโตๆ กับแก้มป่องๆ นั่นสิครับ! ท�ำไมแฟนผมมัน
น่ารักได้ขนาดนี้! ไม่ไปละกินข้าว จะกินมันนี่ละครับ! น่ารักฉิบหาย
“เฮ้ยยย อยากกกกกก”
มันว่าแล้วเข้ามาออดอ้อนเล่นกับแขนของผม เออ...ถ้ามึงยัง
จะเข้าใกล้แบบนี้ กูว่าคงไม่ได้ไปแล้วละร้านอาหารเนี่ย ยิ่งนึกถึง
เหตุการณ์เมื่อคืนยิ่งท�ำเอาผมรู้สึกคับแน่นตรงเป้ากางเกง...ไอ้ควีน
อันตรายฉิบหาย
“ถ้าอยากได้สดๆ งั้นมึงคงต้องออกทะเลไปหากุ้งกับกูแล้ว
ละ...กว่าจะได้กินก็คงเช้าหน่อยนะ เช้าของอีกวัน”
ผมพูดยิ้มๆ อย่างอยากจะแกล้งให้ฝันมันสลายไป ฮ่าๆๆ ก็
มันคงจะหิวมากเลยละสิตอนนี้ ใครมันจะบ้าออกไปหากุ้งเองวะ
“เฮ้ย! เราออกไปหาปลาหากุ้งกลางทะเลได้เหรอ!”
เอ่อ...อย่าบอกนะว่ามึงจะเอาจริง? ช่วยท�ำตัวว่าง่ายน่ารัก
หรืออะไรๆ ที่เมียคนอื่นเขาท�ำกันบ้างเฮอะ! กูละเหนื่อยกับความ
คิดแต่ละอย่างของมึงจริงๆ
“ไม่หิว?”
หน้าผมก็นิ่งไปงั้น ปากก็พูดน้อยไปงี้ แต่ความรู้สึกข้างในนี่
สิ...ผมรูส้ กึ ร้อนรนรีบหาร้านข้าวทีน่ า่ จะพอกินได้เพือ่ ให้ไอ้ตวั ความ
คิดแปลกๆ ได้มีอาหารตกถึงท้อง เผื่อว่ามันจะอิ่มและล้มเลิกการ
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ออกไปหาปลาอะไรของมันนั่นซะ
“หิวดิ แต่กก็ นิ ข้าวร้านนีไ้ ปก่อนไง แล้วคืนนีเ้ ราไปออกหาปลา
กัน!”
มันพูดซะเสียงร่าเริงจนผมไม่กล้าจะขัดใจเลยทีเดียว ผมขมวด
คิว้ นิดหน่อยอย่างคิดหนัก คือผมวางแผนแค่จะพามันมาเดินริมหาด
ผ่อนคลาย นั่งร้านกาแฟ ถ่ายรูปสวยๆ หรือเดินถนนคนเดินอะไร
ท�ำนองนั้น มันคือกิจกรรมที่คู่รักหรือใครๆ เขาก็ท�ำกันรึเปล่า นี่ไม่
เคยคิดภาพตัวเองไปออกเดทโดยแต่งคอสเพลย์เป็นชาวประมงเลย
นะครับ!
“อืม”
แต่ผมจะเถียงอะไรมันได้ละ่ ครับ ก็ทำ� ได้แค่เออออตามมันไป
เกิ ด ขั ด ใจอะไรมั น เดี๋ ย วมั น จะงอนแล้ ว ไม่ ย อมให้ ผ มเข้ า ใกล้ อี ก
ท�ำกรรมอะไรมานะกู ดันไปหลงรักไอ้ตัวกวนใจกวนตีนนี่ได้
“โหยยย มึงน่าร้ากกก”
ฟอดดด
ว่าจบไอ้หมอควีนก็คว้าผมไปหอมแก้มอย่างรุนแรงจนรูส้ กึ ได้
ว่าเนื้อแก้มของผมต้องแอบติดจมูกโด่งของคนข้างๆ ไปด้วยแน่ๆ
...ก็ถ้าตามใจมันแล้วมันท�ำตัวน่ารักแบบนี้กับผม...โอเค! กู
ยอมแต่งคอสเพลย์เป็นชาวประมงเป็นเพื่อนมึงเลยควีน!
…
..
.
“ที่ร้ากกก เร็วเร้ววว”
หึ! ทีแบบนี้ละมาเรียกกูที่รงที่รัก น่าจับมันลากขึ้นเตียงและ
สั่งสอนให้มันรู้จักเป็นแม่บ้านอยู่นิ่งๆ เงียบๆ เอาใจสามีซะจริงๆ
~ I’m Mynt ~
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ก็ไอ้ควีนน่ะสิครับ! ไม่รู้ว่ามันดีดอะไรนักหนา หลังจากทาน
ข้าวเช้าเกือบเทีย่ งเสร็จพอถึงบ้านพักแทนทีผ่ มจะได้นอนพักผ่อนให้
คุ้มกับวันหยุดที่ผมลางานมา (ขอนอนดีกว่า เพราะเซ็งที่ไอ้ควีนไม่
ยอมโรแมนติกตามแผนของผม) ไอ้ตัวกวนใจนี่ก็ลากผมให้ไปเดิน
เล่นริมหาดและนั่งเฝ้ามันก่อกองทราย อัพเฟซบุ๊ก อัพไอจี เล่นน�้ำ
คุยกับหอย คุยกับสายลมและแสงแดด คือผมท�ำแค่นงั่ มองมันวิง่ ไป
วิง่ มาทัว่ หาดนัน่ ละครับ จะทิง้ มันแล้วไปนอนก็กลัวมันจะน้อยใจและ
ถึงจะเป็นหาดส่วนตัวแต่ชีวิตผมช่วงนี้ก็ยังคงไม่ปลอดภัย ผมไม่
อยากทิ้งแมคควีนไว้คนเดียว ถึงจะมีบอดี้การ์ดก็ตาม
ตอนนี้เวลาเกือบๆ ห้าโมงเย็นแล้วละครับ ไอ้คุณหมอมันวิ่ง
ร่าเริงขึ้นไปรอบนเรือประมงโน่นแล้ว มีผมและเหล่าพี่ๆ บอดี้การ์ด
ที่หอบหิ้วของกินและอีกบลาๆ ของปิกนิกที่ไอ้ควีนมันสั่งให้ไปหา
ซือ้ มา โดยเรือประมงนีเ้ ป็นเรือค่อนข้างใหญ่เลยครับ เราจะออกเรือ
กันประมาณเกือบๆ หกโมงแล้วแล่นเรือออกไปไกลจากชายฝั่งอีก
ประมาณหนึ่งชั่วโมง กลับมาถึงฝั่งอีกทีก็ประมาณเที่ยงคืน
“จะออกไปแตะขอบฟ้าาาาาา!~”
ผมมองคนที่ ผ ลั ก ผมลงไปในหลุ ม รั ก ของมั น ด้ ว ยสายตา
เอือมๆ ชุดเสื้อยืดตัวใหญ่ๆ กับกางเกงเลสามส่วนที่มันใส่ท�ำให้ตัว
มันดูโปร่งบางขึ้นและดูเซอร์ขึ้นไปอีกสเต็ป ยิ่งท่าทางเหมือนพี่ตูน
เกรดจีนแดงนี่ยิ่งท�ำให้มันน่าโดนถีบลงเรือมากขึ้นไปอีก ผมถอน
หายใจครั้งที่ล้าน กูรักมันเข้าไปได้ไงเนี่ย! ผมวางสัมภาระทุกอย่าง
ไว้ตรงดาดฟ้าเรือที่มีไอ้หมอศัลย์ยืนเป็นแม่ย่านางอยู่ตรงหน้า ผม
ทิ้งตัวนั่งลงแล้วมองพระอาทิตย์ที่ใกล้จะตกดินลงไปทุกที...ถ้าหยุด
เวลาแสนเรียบง่ายแบบนี้ไว้ได้นานๆ ก็คงดี
แหมะ
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คนตัวขาวล้มตัวลงนัง่ ข้างๆ กันแล้วมองไปยังจุดปลายสายตา
ตรงเส้นขอบฟ้าทีแ่ สงสีทองก�ำลังจะลับหายไปในทะเล ความรูส้ กึ อุน่
ร้อนตรงฝ่ามือท�ำให้ผมหันไปมองเสี้ยวหน้าแสนคุ้นเคยที่เรียกรอย
ยิ้มจากผมได้ทุกครั้ง
“ขอบคุณ”
“หืม?”
ผมยักคิว้ อย่างสงสัยว่าคุณหมออยากจะขอบคุณอะไรผม มือ
ขาวนิ่มๆ ที่ช่วยชีวิตใครต่อใครมามากมายของแมคควีนกุมกระชับ
มือหนาของผมแน่นขึ้น ก่อนที่มันจะหันมามองหน้าผมชัดๆ แล้ว
ฉีกยิ้มสดใสเป็นตัวแทนของพระอาทิตย์ในยามค�่ำคืน
“...ขอบคุณที่พากูมา”
“...”
“...ขอบคุณที่เข้ามาในชีวิตกู”
“...”
แมคควีนกระชับมือให้แน่นขึ้นแล้วไม่หลบตาผมไปไหน มัน
เป็นคนหล่อน่ารักและมีเสน่หช์ นิดทีใ่ ครก็หลงรักมันได้งา่ ยๆ (ขนาด
เจ้าของเรือมันยังไปตีสนิทกับเขาจนได้ออกเรือมาด้วยนี่ละครับ)
“...ขอบคุณที่รอกู ขอบคุณที่อดทนจนถึงตอนนี้...ที่เราได้คบ
กัน”
“...”
พอพูดจบก็เหมือนว่าตัวคนพูดเองนัน่ ละทีม่ นั ยิม้ เขินจนหูไหม้
หน้าไหม้ไปหมดแล้ว ตอนนีม้ นั เลยเอาแต่กม้ หน้างุดๆ จนคางแทบ
ชิดอก ผมเลยคว้าไหล่มันมาโอบเอาไว้แล้วให้มันมุดหน้าลงกับอก
ผมแทน
“ไม่ต้องขอบคุณหรอก”
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“หืม?”
คนน่ารักในอ้อมกอดส่งเสียงสงสัยแต่กย็ งั ไม่ยอมเงยหน้ามา
คุยกัน ตอนนีพ
้ ระอาทิตย์จมลงไปใต้นำ�้ ทะเลสีครามแล้ว แต่ยงั คงมี
ล�ำแสงสีแดงที่แผ่ทั่วท้องฟ้าจนกลายเป็นสีชมพูสดใสน่ามองเช่น
เดียวกับคนข้างๆ ที่ผมก้มลงไปกระซิบข้างหูมัน
“เพราะกูจะเอาคืนมึงให้สาสมกับทีม่ งึ ทรมานจิตใจกูมาสิบปี!”
ผมแกล้งพูดเสียงข่มขู่อย่างโรคจิตจนไอ้คนตัวเล็กกว่ารีบเงย
หน้าขึ้นมาแล้วผลักผมออกอย่างแรงจนผมเกือบหงายหลังซะแล้ว
“เหี้ยยย ท�ำลายบรรยากาศกู!”
มันบ่นขมุบขมิบแล้วชันเข่าขึ้นกอดก่อนจะทอดสายตามอง
ออกไปยังผืนน�้ำสีเข้มเบื้องหน้า
“ควีน...ที่ผ่านมากูก็ไม่ได้ทุกข์ทรมานอะไรนักหรอกนะ”
“...”
คนตาโตเหลือบมองผมอย่างบ่งบอกว่ามันก�ำลังฟังอยู่
“กูมคี วามสุขทีไ่ ด้ชอบมึง...ไม่รสู้ ิ ตัง้ แต่วนั แรกทีไ่ ด้เจอมึง จูๆ
่
มึงก็กลายเป็นความสุขของกูไปซะแล้ว ไม่เห็นรู้ตัวเลย รู้อีกทีก็ไม่
เคยคิดกับมึงแค่เพื่อนได้เลย”
มันกะพริบตาปริบๆ แล้วอ้าปากหวออย่างอึ้งๆ จนผมต้อง
แกล้งเอานิ้วจิ้มลิ้นมันให้ได้ส�ำลักเล่น
“แคก! นีม่ งึ อย่าบอกนะว่าแอบเอากูไปคิดถึงตอนชักว่าวด้วย
น่ะ!?”
“= =^”
โอเค ผมยอมแพ้กับความคิดของมันจริงๆ ฮู้ววว กูชอบมัน
ไปได้ไงวะเนี่ยยย!
“...”
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“คิงงง ตอบกูก๊อนนน”
มันรีบร้องเรียกและดึงเสือ้ ยืดสีเทาพอดีตวั ทีผ่ มใส่อยูใ่ นขณะ
ที่ผมก�ำลังจะลุกเดินหนีมันไปหาของกินที่พี่บอดี้การ์ดถือขึ้นเรือมา
ด้วย ตอนนี้พวกพี่ๆ ไปนั่งเม้าท์ตั้งวงเหล้ากับพี่ๆ ชาวประมงแล้ว
ละครับ
“...”
“ตอบบบ”
“มึงไม่ต้องสนอดีตหรอก!”
ผมพูดเสียงเข้มขึ้นนิดหน่อยจนไอ้คนตาโตท�ำตากลมๆ ใสๆ
มองผมเหมือนเด็กโดนผู้ใหญ่ต�ำหนิ และแน่นอนครับ เห็นหน้ามัน
แค่นผี้ มก็ใจอ่อนยวบทันที กูไม่เคยใจแข็งกับมึงได้นานเลยแมคควีน
“...”
“เพราะต่อไปนี้กูไม่จ�ำเป็นต้องพึ่งตัวเองอีกแล้ว”
หึ! เพราะกูมีมึงแล้วยังไงล่ะที่รัก!
ผมพูดพลางส่งสายตาเจ้าเล่ห์ประกอบให้มันได้เข้าใจ ก็
สายตาแบบเดียวกับเมื่อคืนนั่นละครับ
ไอ้ควีนท�ำตาตี่อย่างงุนงงสลับกับตาโตตกใจเมื่อมันเข้าใจ
ความหมายที่ผมก�ำลังจะสื่อ
“ไอ้คิง! ไอ้ชั่วววว”
ผมไม่ได้ยนื รอฟังค�ำสรรเสริญจากหมอปากหมานัน่ หรอกครับ
ผมเดินมาหาของกินแล้วเรียบร้อย
…
..
.
“มึงดูววว หูวววววว ปลาโคตรเยอะะะ”
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ไอ้ควีนผู้อะเลิร์ทกระโดดโลดเต้นดึงเสื้อผมแล้วชี้ไปทางอวน
ที่ถูกลากขึ้นเรือมาหลังจากที่พี่ๆ โยนลงไปได้สักพัก ก่อนที่ควีนจะ
วิ่งไปยืนดูปลาใกล้ๆ ตอนนี้เวลาเกือบๆ สี่ทุ่มแล้วละครับ ดีที่วันนี้
คลืน่ ไม่สงู มากและไม่มฝี น แต่ลมก็แรงพอให้ได้หนาวสัน่ อยูด่ ี จะห่วง
ก็ไอ้คนตัวบางที่วิ่งเล่นไปมาไม่เหนื่อยนั่นละครับ เสื้อก็บางแล้วยัง
ชอบเดินไปเดินมาตากลมอีก
“ควีน ใส่เสื้อ”
ผมยื่นเสื้อกันหนาวที่พกติดตัวมาด้วยให้ไอ้คุณหมอ แต่มันก็
ไม่สนใจครับ ยังคงก้มๆ เงยๆ จิ้มปลาทูแล้วพูดคุยกับพี่ชาวประมง
อย่างคนขี้สงสัย
“ควีน”
ผมพูดเสียงต�่ำๆ แต่ไอ้คุณหมอก็ยังไม่สนใจ เหมือนเมื่อกี้
คล้ายว่าผมจะได้ยนิ เสียงขึน้ จมูกนิดๆ ของมันด้วย อย่าบอกว่าเป็น
หวัดแล้ว?
“พี่ครับ แล้วอย่างงี้เคยมีช่วงที่มาแล้วไม่ได้ปลามั้ยครับ”
มันยังคงหันไปคุยกับพีช่ าวประมงทีเ่ ริม่ คัดแยกปลาลงถังแล้ว
ผมแอบเห็นว่ามันสูดน�้ำมูกด้วยนะ เห็นมั้ยล่ะ! เป็นหวัดจนได้สิน่า!
หมับ! พรึ่บ!
ผมดึงตัวมันลุกขึ้นแล้วจับใส่เสื้อกันหนาวคลุมฮู้ดไว้บนหัว
แถมด้วยผูกเชือกรัดใต้คางให้มนั เรียบร้อยโดยทีม่ นั ไม่ทนั ได้ทกั ท้วง
อะไรหรอกครับ
“ฮ่าๆๆ พวกน้องนี่ดูแลกันดีเหมือนผัวเมียเลยนิ!”
พีเ่ จ้าของเรือพูดขึน้ ด้วยส�ำเนียงท้องถิน่ แล้วหัวเราะอย่างใจดี
คนใต้ใจดีครับ ผมก็เห็นว่าทุกคนก็ยิ้มกันหมดนะ จะมีก็แค่ไอ้หมอ
ป่วยนีล่ ะทีท่ ำ� ปากเชิดขึน้ จมูกอย่างงอนๆ ผมอยูท่ ที่ ำ� ตัวห่วงเหมือน
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มันเป็นเด็กๆ แบบนี้
“ก็เมียผมมีคนเดียว ผมก็ต้องดูแลสิครับ”
ผมหันไปพูดหน้านิ่งๆ แต่ฉีกยิ้มมุมปากตบท้ายให้พี่เจ้าของ
เรือทีอ่ งึ้ ไปแล้วเรียบร้อยกับค�ำตอบของผม ส่วนไอ้เมียก็เดินกระแทก
ส้นเท้าหนีไปหน้าดาดฟ้าเรือโน่นแล้วครับ
“จริงเหรอวะไอ้น้อง? พรั่นพรือนิ? โลกเราสมัยนี้มันไปไกล
กันจังนิ เออๆ พี่เอาใจช่วยๆ”
แปะๆ
แล้วพี่เจ้าของเรือก็ตบบ่าผมแปะๆ ก่อนจะเดินกลับไปช่วย
ลากอวนที่โยนลงไปให้ขึ้นมาอีกครั้ง
“...”
คนตัวขาวหนีมานั่งกอดเข่ามองผืนน�้ำสะท้อนแสงดาวตรง
ดาดฟ้าเรือโดยหันหลังให้ผม ซึ่งผมเองก็ทรุดตัวนั่งลงซ้อนหลังมัน
ก่อนจะดึงตัวคนดื้อให้มาอยู่ในอ้อมแขนโดยที่มันก็พยายามขัดขืน
สุดฤทธิ์ แต่กต็ า้ นแรงคนออกก�ำลังกายฟิตกล้ามแบบผมไม่ได้หรอก
ตอนนีม้ นั ตัวเย็นไม่นอ้ ยเลย กลับไปต้องให้มนั อัดยาแล้วนอนพักซะ
แล้ว! บอกให้ไปเดินเที่ยวในเมืองกับกูก็ไม่เชื่อเองนี่
“...งอนอะไรเนี่ย หืม?”
ผมถามพลางวางคางไว้บนศีรษะของมัน ดึงตัวมันให้แนบชิด
กับอกผมแล้วพยายามห่อตัวไม่ให้มันโดนลมทะเลเยอะเกินไป
“ไม่ได้งอน”
มันพูดห้วนๆ แล้วยังไม่ยอมให้ผมกอดมันดีๆ จนผมต้อง
รัดตัวมันแน่นแล้วอดไม่ได้ที่จะจูบขมับมันแรงๆ อย่างมันเขี้ยว จน
มันหันมามองค้อนผมอีก
“ก็กหู ว่ งกลัวมึงเป็นหวัด ไม่ได้ตงั้ ใจจะแสดงออกว่ามึงเป็นเด็ก
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นะควีน”
“...”
มันเงียบไป แปลว่าผมเดาเรือ่ งทีม่ นั งอนถูก แต่มนั ก็ยอมโอน
อ่อนให้ผมกอดไว้โดยไม่ขัดขืนอีก ผมจึงกระชับตัวมันให้แน่นขึ้นอีก
“อย่างอนเลยนะ”
“อืม...”
ฟอดดด
ผมหอมแก้มมันอีกครั้งแล้ววางคางไว้ตรงบ่าของมันจนแก้ม
เราแนบกัน
“ตัวมึงนั่นละที่เย็น มาเอาเสื้อนี่ไปใส่เลย!”
มันพูดพลางพยายามจะถอดเสือ้ จนผมต้องรีบรัง้ มือมันไว้ ผม
ใส่กางเกงผ้าขายาวสปอร์ตก็ไม่ค่อยหนาวขาหรอกครับ แต่ไอ้เสื้อ
ยืดนี่สิที่ท�ำให้หนาวอยู่หน่อยๆ
“ไม่เอาอะ กอดมึงก็อุ่นดี”
“ตลกละ! มึงอะเอาไปใส่...แล้วค่อยกอดกูก็ได้...ก็อุ่นดี”
มันพูดเองแล้วเขินเองอีกครั้งจนผมยิ้มตามแล้วยอมรับเอา
เสือ้ กันหนาวตัวใหญ่มาห่มเราทัง้ คูเ่ อาไว้แทน เป็นอีกครัง้ ทีผ่ มอยาก
ให้เวลาหยุดเดิน...อยากมีแค่ผมกับมันแบบนี้ไปตลอด อยากเก็บ
ความสุขของเราเอาไว้แบบนี้ไปตลอด
“จะเบื่อมั้ยถ้ากูจะพูดอีกรอบ”
“หืม?”
“กูรักมึงนะแมคควีน...ขอบคุณที่ยอมให้กูได้รัก”
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“...”
“...”
เคยรูส้ กึ อึดอัดเหมือนถูกพ่อแม่จบั ได้วา่ มีแฟนครัง้ แรกมัย้ ครับ
ตอนนี้ผมก�ำลังเผชิญกับสถานการณ์นั้น
“สารภาพมาเดี๋ยวนี้นะไอ้ควีน...มันคือเรื่องจริงใช่มั้ย”
“เอ่อ...”
“มึงกับไอ้คิง...คบกันแล้ว?”
“เอ่อ...”
“พวกมึงแอบไปจุ๊กกรู๊กันมาแล้วใช่มั้ย ที่ไปทะเลนี่คือมึงหนี
พวกกูไปเดทถูกมั้ย”
“เดี๋ยวนะ กู...”
“ท�ำไมมึงท�ำตัวแรดแบบนี้ล่ะเพื่อน มึงมันใจง่าย! มึงมันคน
โลเล! ไอ้ปากอย่างใจอย่าง ชอบเขาแล้วท�ำเป็นเก๊ก ไอ้...”
“พอออ!!!”
~ I’m Mynt ~
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ผมแผดเสียงให้ไอ้หนุ่มผมยาวสุดเซอร์หน้าสวยนามว่าโฟร์ท
ที่ด่าผมปาวๆ เหมือนผมเผาร้าน The Escape สุดที่รักของมันไป
ตอนนีพ
้ วกเรามารวมตัวกันอีกครัง้ ทีร่ า้ นเหล้าสุดหรูบนชัน้ 33
ของตึกสูง...ซึ่งหากขึ้นลิฟต์ส่วนตัวมาชั้น 34 ซึ่งเป็นชั้นบนสุดของ
ตึก ก็จะเป็นเพนท์เฮาส์ของมันนัน่ เอง ไอ้โฟร์ทมันอาศัยอยูค่ นเดียว
ครับเพือ่ เฝ้าตึกนีท้ คี่ รอบครัวมันเป็นเจ้าของ ส่วนคนอืน่ ในครอบครัว
มั น อย่ า งพี่ ช ายทั้ ง สามคนก็ ไ ปอาศั ย อยู ่ ที่ บ ้ า นหลั ง ใหญ่ แ ถบ
ชานเมือง...ครอบครัวไม่ได้ทงิ้ มันหรอกครับ มันสะเหล่ออินดีท้ งิ้ พวก
เขาเอง
“ฮึก! มึงขึน้ เสียงใส่ก.ู ..ใช่ซ!ี้ มึงโตแล้วนี่ มึงก�ำลังจะเป็นอีกคน
ที่ทิ้งกูไปมีผัว...”
พูดจบไอ้โฟร์ทก็เดินหนีเข้าห้องเกมแล้วขังตัวเองไว้คนเดียว
เลยครับ มันคือห้องที่รวบรวมเครื่องเล่นเหมือนที่เห็นได้ตามห้างฯ
ทีไ่ อ้โฟร์ทมันชอบเล่น เช่น ตูค้ บี ตุก๊ ตา เครือ่ งชูต้ บาส เครือ่ งเล่นเกม
ขี่มอ’ไซค์ ขับรถ ยิงปืน และอีกบลาๆ เรียกได้ว่ามันอยู่ได้ทั้งวันใน
ห้องนั้นนั่นละครับ
“ไอ้โฟร์ท!”
ผมท�ำได้แค่ตะโกนเรียกมันถึงแม้จะรู้ว่ามันไม่ได้ยินก็ตาม
ตอนนี้จึงเหลือแค่ ผม ไอ้คิง ไอ้ผู้พัน ไอ้นัทและสามีในห้องโถงของ
เพนท์เฮาส์สดุ หรูนี่ ส่วนสาเหตุทที่ ำ� ให้ผมกับไอ้คงิ ต้องรีบมามอบตัว
ต่อศาลก็คือ รูปของผมกับไอ้หล่อตอนสวีทกันที่ชายหาดและร้าน
อาหารตอนไปทะเลปลิวว่อนในอินเทอร์เน็ตและกลายเป็นกระแส
ข่าวฉาวทันที เพราะในที่สุดทุกคนก็ได้รู้สาเหตุที่คุณชายราเชนทร์ผู้
บริหารบริษัทสื่อใหญ่ยักษ์ของประเทศนี้ยังไม่มีแฟนสักที...ก็เพราะ
ว่ามันเป็นเกย์ไงครับ! เล่นควงไอ้หนุ่มหน้าหล่อสุดคูลแบบผมไป
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สวีทริมหาดแบบนั้นน่ะ มองจากดาวพลูโตยังรู้เลย
“สรุปคือยังไง คบกัน?”
ไอ้ผู้พันเต้นกอดอกแล้วยักคิ้วถามนิ่งๆ ไอ้นี่ยิ่งโตยิ่งมาด
เหมือนพ่อกูจังโว้ย! เหมือนยิ่งกว่ากูที่เป็นลูกแท้ๆ ซะอีก มึงลูกใคร
เนี่ย บอกมา!
“เออ ตามนั้น”
แล้วจะให้ผมปฏิเสธอะไรล่ะครับ ภาพมันก็ทนโท่ขนาดนั้น นี่
ไม่คิดมาก่อนว่าชีวิตหมอผ่าตัดแบบผม วันหนึ่งจะมีปาปารัซซี่มา
แอบถ่ายรูปแบบนี้ด้วย ส่วนไอ้คู่กรณีมันก็ยังนั่งท�ำหน้านิ่งๆ อึนๆ
อยู่เลยครับ ไม่เห็นว่ามันจะดูทุกข์ร้อนอะไรเลยสักนิด
“เออ ก็ไม่เห็นจะผิดคาดตรงไหน ไอ้โฟร์ทจะเล่นใหญ่ท�ำไม
วะ”
ผูพ
้ นั ว่าจบก็นงั่ ลงกับโซฟาแล้วกดมือถือเล่นต่ออย่างไม่สนใจ
สิ่งใดๆ
“มันคงเหงาถ้าเพื่อนจะมีแฟนมั้ง...มึงก็รู้ว่ามันจะครองตน
เป็นโสดตลอดกาล”
นัทเพือ่ นแสนน่ารักตัวเล็กตัวน้อยของผมพูดขึน้ บ้าง มันก็จริง
แบบทีน่ ทั พูด ถ้าทัง้ กลุม่ มีแฟนกันหมดแล้วเหลือแค่ไอ้โฟร์ทคนเดียว
มันก็คงจะเหงาน่าดู ก็จะให้ทำ� ยังไงได้ในเมือ่ มันสัญญากับตัวเองไว้
ว่าจะไม่มีแฟน
“แล้วถ้าพ่อมึงรู้จะเป็นอะไรมั้ย”
ไอ้ก้องหนุ่มตี๋สามีน้องนัทถามขึ้นบ้าง จนท�ำให้ผมต้องย้อน
มาคิดอีกครั้ง...พ่อกูจะว่ายังไงงั้นเหรอ
“ก็ไม่ว่าอะไรไง...พ่อแม่เห็นกูกับไอ้คิงอยู่ด้วยกันบ่อย”
ยิง่ ช่วงหลังๆ นีย่ งิ่ บ่อยครับ ประหนึง่ สามีภรรยา คุณหญิงกับ
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ท่านนายพลเขาไม่ว่าอะไรหรอก...ผมคิดว่าคุณพ่อกับคุณแม่ดูออก
ว่าไอ้คิงคิดอะไรกับผม (โง่ๆ แบบกูยังดูออกเลย) ถ้าพวกท่านคิดจะ
ห้ามหรือกีดกันก็คงไล่ไอ้คิงไปนานแล้วครับ
“อืม แล้วใครมันจะตามถ่ายรูปพวกมึงวะ มันน่าสนใจขนาด
นั้น?”
ไอ้ผู้พันเต้นพูดอีกครั้ง นั่นสิ! กูก็สงสัย คือมันก็ไม่ได้น่าสนใจ
ขนาดจะมีนกั ข่าวมาตามถ่ายรูปหรอกครับ แต่วา่ ถ้ามีขา่ วซุบซิบออก
ไปถึงรสนิยมทางเพศของคุณคิง ก็คงจะส่งผลโดยตรงต่อภาพลักษณ์
ของมันนัน่ แหละครับ...ว่าไปแล้วก็นา่ สงสารมันนะครับ จะเป็นอะไร
แบบทีอ่ ยากเป็นก็ยาก จะแสดงอะไรออกไปก็ตอ้ งคิด...คนทีต่ อ้ งอยู่
ท่ามกลางแสงไฟแบบมัน คงจะอึดอัดน่าดู
“กูกำ� ลังสงสัย...หรือจะเป็นฝีมอื คนทีไ่ ม่หวังดีกบั มึงอยูร่ เึ ปล่า”
ก้องหันไปคุยกับคุณคิงที่นั่งอยู่ข้างๆ ผม ในหัวมันก็คงก�ำลัง
ครุ่นคิดอยู่ไม่น้อย คนข้างกายผมนี่มีคนประสงค์ร้ายสักกี่มากน้อย
กัน แล้วผมกับเพือ่ นๆ จะท�ำอะไรได้นอกจากอยูข่ า้ งมันต่อไปเรือ่ ยๆ
แบบนี้
“...ไม่รู้”
คิงพูดนิ่งๆ แล้วหันมามองสบตาผมก่อนจะกุมมือผมไว้ ผม
เองก็กระชับตอบเช่นกัน สายตาของมันเต็มไปด้วยความกังวล ผม
เดาออกว่ามันกลัวว่าผมจะโดนผลกระทบไปด้วย...รู้จักกันมานาน
พอจะเดาความคิดของมันออก
“กูไม่เป็นไรหรอกมึง แปลกดี”
ผมฉีกยิ้มกว้างส่งให้คนคิดมาก ส�ำหรับผมแล้วไม่ว่าใครจะ
มองยังไง ผมก็จะท�ำแค่สงิ่ ทีผ่ มอยากท�ำและอยากเป็นอยูด่ ี เราเป็น
ในสิ่งที่ทุกคนคาดหวังไม่ได้หรอกครับ เพราะสุดท้ายแล้วเราก็จะ
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เลือกเป็นในสิ่งที่เราสบายใจจะเป็นอยู่ดี
…
..
.
“นี่คือมึงกะจะยึดห้องกูเป็นฐานทัพเลยใช่มะ”
ผมเหลือบตามองมนุษย์หน้ามึนที่นั่งบนโซฟาข้างเคียงกับ
แมวอ้วนขนฟูฟ่อง...ท�ำไมมึงกับไอ้แมวนี่ท�ำหน้าแบบนั้นมองกูล่ะ
เหมือนแมวมองทาสกากๆ แบบผมซะงั้น
“...เป็นแฟนแล้ว”
“เออ! เอาที่มึงสบายใจ”
ผมเกาหัวแกรกๆ กับความเอาแต่ใจของคุณชาย ไอ้คิงเวลา
มันมีเรื่องคิดในหัวเยอะๆ มันจะพูดน้อยลงไปอีก 30% อย่างตอน
นีม้ นั เองก็มองเหม่อดูข่าวในโทรทัศน์โดยไม่ได้สนใจผมแบบเดิม มัน
แทบไม่แตะโทรศัพท์มือถือเครื่องหรูของตัวเองเลยครับ เพราะว่า
เปิดเข้าโซเชี่ยลไปตอนนี้ก็มีแต่รูปของพวกเราสองคน...บางทีผมก็
คิดนะว่ามันแปลกและผิดปกติขนาดนัน้ เชียวเหรอ คอมเมนต์แต่ละ
คอมเมนต์เหมือนพิมพ์กันเอาสนุกมือ ไม่ได้สนว่าคนอ่านจะมีผล
กระทบอย่างไร
‘กูละเสียดายจริงๆ อุตส่าห์โหวตให้เป็นผู้ชายน่าเดทแห่งปี!’
ต่อให้โหวตไป...ไอ้คิงก็ไม่ไปเดทกับผู้หญิงแบบนี้หรอกครับ
‘น่าขยะแขยงจริงๆ พวกแบบนี้ สงสารพ่อแม่จริงๆ’
พ่อแม่ผมยังไม่เดือดร้อนเท่าเธอเลยนะ
‘เพราะผู้ชายเป็นแบบนี้หมดไง ฉันถึงยังโสด!’
ผมว่าค�ำตอบไม่ได้อยู่ที่ผู้ชายหรอก อยู่ที่กระจกน่ะ ลองไป
ส่องดูนะ
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‘เสียดายยย หล่อทั้งคู่เลย’
ขอบคุณที่ชมครับ
ผมเงยหน้าจากจอมือถือเพื่อมองคนคิ้วขมวดบนโซฟา ตอน
นี้ไฮควีนก็เหมือนจะรับรู้ถึงความเครียดของคนหล่อ มันจึงเริ่มท�ำ
หน้าทีแ่ มวทีด่ ี (?) โดยการเขยิบไปนัง่ ใกล้ๆ คนกลัวแมวอย่างคิง แต่
เหมือนว่าคุณคิงมันจะไม่รู้ตัวและก�ำลังตกอยู่ในภวังค์ความคิดจน
ไม่รสู้ กึ ถึงก้อนปุกปุยข้างๆ ผมทีก่ ลัวว่ามันจะดีดตัวตกใจเมือ่ รูส้ กึ ตัว
ว่ามีแมวมานัง่ ข้างๆ ก็คอ่ ยๆ ย่องไปข้างหลังโซฟาเพือ่ อุม้ เอาไฮควีน
ออกมา
พรึ่บ!
“ (‘ ‘) ”
“ (+w+) ”
“...”
“ม้าวววววว~”
“เหี้ยยยยยย!”
ไอ้คิงกระโดดตัวลอยข้ามโซฟาทันทีแล้วรีบวิ่งมายืนข้างหลัง
ผมเหมือนคนตกใจสุดขีด ส่วนไอ้ตวั ผูก้ อ่ การร้ายขนฟูกล็ กุ ขึน้ ยืนเต็ม
สี่ขาแล้วบิดขี้เกียจอย่างจะบอกว่า ‘เจ้าช่างอ่อนหัด! ไอ้มนุษย์!’
“โอ๋ๆๆ ขวัญเอ๊ยขวัญมาาา”
ผมหันหลังไปลูบศีรษะของคนตัวสูงทีใ่ บหน้าเต็มไปด้วยความ
ตระหนก มือของมันทั้งสองข้างยังคงขย�ำชายเสื้อตรงเอวผมอยู่
เหมือนเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
“...”
“ไม่เป็นไรแล้วนะครับ”
ผมฉีกยิ้มล้อๆ แล้วลูบศีรษะอดีตเพื่อนอย่างข�ำขันในใจ มึง
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แม่งน่าแกล้งมากไอ้คิง คนเหี้ย’ไรวะกลัวแมว
“มันจะกัด”
“มันไม่ได้กัดสักหน่อย...ไหนๆ เล่ามาซิท�ำไมกลัวแมว”
พอลูบๆ ผมมันไปสักพักก็ชักจะเพลินๆ แฮะ นุ่มนิ่มเหมือน
ลูบขนไฮควีนเลย มึงเหมือนแมวว่ะคิง แมวยักษ์ไฮคิง!
“...ตอนเด็กๆ เอาขนมไปให้แมวจรจัดแถวบ้าน แล้วพอไปจับ
มัน...มันก็ข่วน”
“ก็มันยังไม่เชื่องไง แต่ไฮควีนเชื่องนะ จับได้”
ผมยิม้ ข�ำๆ แล้วลากคนตัวสูงให้ไปหยุดยืนข้างๆ แมวตัวอวบ
อ้วนสีขาวที่นอนขดบนโซฟาอย่างขี้เกียจ แน่นอนว่าไอ้คุณคิงมัน
พยายามขัดขืนแรงของผมสุดชีวิต แต่ไม่ได้หรอกนะครับ ถ้าจะอยู่
ด้วยกันยังไงก็ต้องอยู่ร่วมกับแมวผมให้ได้ Love me, love my cat
ยังไงล่ะ
“ควีน ไม่เอา”
“น่าาา”
ผมใช้แรงทั้งหมดดันให้ไอ้คุณคิงมายืนใกล้กับไฮควีนโดยมี
เพียงพนักโซฟากั้น
“ม้าววว?~”
เหมือนแมวอ้วนจะถามว่า ‘มีอะไรอีกมนุษย์’
หมับ! แหมะ
ผมคว้ามือใหญ่ของคนกลัวแมวแล้ววางแปะลงบนหัวขาวๆ
จนขนนุ่มฟูของไฮควีนมันยุบลงไปก่อนจะจับให้ไอ้คิงค่อยๆ ลูบหัว
มันเบาๆ โดยที่เจ้าแมวอ้วนก็ท�ำแค่หน้าฟินๆ หลับตาพริ้มแค่นั้น
“เห็นมั้ย มันเชื่อง”
มันเชื่องกับคนหล่อนะคิง ถ้ามันงับมึงแปลว่ามึงไม่หล่อเลย
~ I’m Mynt ~
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นะ ก๊ากกกกกก
“อือ”
มันครางตอบรับในล�ำคอเบาๆ ส่วนผมก็ค่อยๆ ปล่อยมือ
ออกจากมันเพือ่ ให้มนั ได้สมั ผัสไฮควีนด้วยตัวเอง ทีจ่ ริงแล้วมันก็คง
รักแมวนัน่ แหละ แต่แค่มอี ดีตทีไ่ ม่ดกี บั แมวเฉยๆ พอจับได้กจ็ บั ใหญ่
เลยแฮะ
“บางทีเล่นกับหมากับแมวมันก็ทำ� ให้เราหายเครียดได้นะเว้ย”
“กูเลี้ยงปลา”
เออว่ะ! ทีห่ อ้ งมันก็มตี ปู้ ลาขนาดยักษ์ทผี่ มชอบนัง่ มองเหมือน
กัน อันนั้นยิ่งมองยิ่งเพลิน
“แต่มันคุยกับมึงไม่ได้ไง”
“แล้วแมวนี่คุยได้?”
มันหันมายักคิว้ ถามอย่างสงสัย มือมันก็ยงั คงท�ำหน้าทีบ่ ำ� เรอ
ไอ้แมวอ้วนด้วยการเกาคางอย่างนั้นจนแมวฟิน น่าหมั่นไส้จริงๆ
“เออไง มึงเคยได้ยินเสียงปลาเหรอ ไฮควีนมันตอบมึงได้นะ
เว้ย”
“เหมียว~เนี่ยนะ มึงรู้เหรอว่ามันแปลว่าอะไร”
นี่คือเราจะเถียงกันเรื่องนี้จริงๆ ใช่มั้ยคิง มึงจะเถียงกับกูใช่
มั้ย!
“ทีมึงแค่มองหน้ากู กูยังรู้เลยว่ามึงหมายถึงอะไร”
“ก็เพราะว่ามึงรู้ใจกูไง”
“เออ! ก็ใช่ไง!”
“ก็มึงรักกูไง”
“ก็ใช่ไง”
“...”
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“...”
เราสบตากันนิดหน่อยก่อนที่ผมจะเพิ่งรู้ตัวว่าได้เผลอตอบ
อะไรไป แต่ไม่ทันแล้วครับ ไอ้คิงกระตุกยิ้มร้ายแล้วเดินเข้ามาใกล้
จนผมใจสั่น...กูเขิน! มึงก็หล่อไป๊!
“ควีน...ขออีกรอบ”
“อะไรอีกรอบ”
ผมเอียงคองงๆ ว่ามันหมายถึงอะไร
“บอกรักอีกรอบได้มั้ย”
มันคว้าเอวผมไว้แล้วกระชับให้เข้าใกล้ตวั มันก่อนจะโน้มหน้า
ลงมาใกล้ๆ จนผมรูส้ กึ ร้อนหน้าไปหมด ท�ำไมกูตอ้ งแพ้ทางมึงเนีย่ ยย
“ไม่ อุ๊ปส์!”
ไม่ทันที่ผมจะได้พูดให้จบประโยค คนตัวสูงก็ประกบปากลง
บดเบียดอย่างเนิบนาบก่อนที่มือของมันจะเริ่มเลื่อนลงต�่ำไปที่
สะโพกของผมอย่างถือดี
“อื้อ!”
ผมผลักมันออกแล้วกอบโกยเอาอากาศเข้าปอดให้มากที่สุด
เท่าที่จะท�ำได้ ไอ้ตัวดูดวิญญาณ! กูก็เกือบเคลิ้มไปกับมึงแล้วเนี่ย
“พอเลยมึง! ไม่เอาแล้วโว้ยยย”
ผมรีบเดินหนีมันเตรียมเข้าห้องนอนทันที อยู่ใกล้ไม่ได้แล้ว
อันตรายต่อใจฉิบหายยย
“ควีนครับ”
“หยุดเลย! พรุ่งนี้กูมีเคสเช้า”
หันไปยกมือท�ำท่าปางห้ามญาติไม่ให้มนั ตามเข้าห้องนอน ถ้า
มันยังเข้าใกล้ ผมว่าคงหยุดมันได้ยาก ไอ้หื่นเอ๊ย!
“พรุ่งนี้กูก็มีประชุมเช้า”
~ I’m Mynt ~
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ทันที

“เห็นมั้ย ต่างคนต่างมีงานเช้า เพราะฉะนั้นคืนนี้ แยกย้าย!”
ผมหันหลังเตรียมเข้าห้องทันที ถ้าคุยกันรู้เรื่องง่ายๆ งี้ก็ดีสิ
พรึ่บ!
แรงกระแทกจากด้านหลังผลักตัวผมเข้าห้องนอนของตัวเอง
“เฮ้ย!”
“แต่กูไหว”
แต่กูไม่ไหวโว้ยยยยยย!
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“คบกันแล้ว...เหรอครับ”
สีหน้าเศร้าสร้อยคล้ายหมาหงอยของอปป้าตรงหน้า ท�ำเอา
ผมรู้สึกผิดทันที ผมก็ไม่เข้าใจว่าท�ำไมผู้ชายที่หล่อจัดๆ หล่อเทวดา
หล่อแล้วเหมือนมีแสงสว่างแห่งความดีงามส่องแบบพี่เคี้ยง ท�ำไม
ถึงมาชอบคนแบบผมได้ เขาเป็นคนดี เป็นหมอที่ดี แถมยังเป็น
ลูกชายคนเดียวของเจ้าของโรงพยาบาลทีผ่ มท�ำงานอยู่ ผมไม่เข้าใจ
ว่าอะไรทีท่ ำ� ให้ผชู้ ายทีด่ พ
ี ร้อมแบบเขามาชอบผมได้...ไม่เข้าใจจริงๆ
“ก็ตามข่าวแหละครับ”
ผมตอบแบบขอไปที ข ณะที่ เราก� ำ ลั ง ยื น รอกาแฟร้ า นเจ้ า
ประจ�ำหน้าโรงพยาบาล พี่เคี้ยงขอเดินตามผมมาซื้อกาแฟด้วย แต่
ไอ้หน้าตาหงอยๆ เหมือนความสนุกบนโลกนีห้ ายไป มันแทบท�ำให้
กาแฟของผมยิ่งขมขึ้นไปอีก
“...เป็นแบบที่พี่คิดไว้จริงๆ ด้วย”
“ครับ?”
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ผมเอียงคอมองคูส่ นทนาแบบงงๆ คิดอะไรของเค้า คนตัวสูง
มาดคุณชายหมอในอุดมคติก้มหน้ามองผมแล้วถอนหายใจอย่าง
ปลงๆ
“ก็เท่าที่พี่รู้จักควีนมา ถ้าไม่สนิทควีนก็แทบจะไม่ให้ใครเข้า
ใกล้ ไม่ได้แคร์ใครมากมาย ถึงแม้ว่าควีนจะดูเข้าถึงง่ายก็ตาม...แต่
กับผูช้ ายคนนี.้ ..ควีนกลับยอมเขาง่ายดาย แถมยังใส่ใจทุกความรูส้ กึ
ของเขา...พี่ก็คิดไว้อยู่แล้ว”
“พี่เคี้ยง...”
เผลอเรียกชือ่ คนเศร้าทีด่ วงตาคูส่ วยสีออ่ นดูเหมือนมีประกาย
ของความผิดหวัง เป็นความสามารถพิเศษของเขารึเปล่าที่ท�ำให้ผม
รู้สึกผิดได้กับเรื่องที่ผมไม่ได้ผิด
“ไม่เป็นไร...ขอให้มีความสุขนะควีน...”
“...”
“ส่วนคนที่แพ้...ก็ต้องดูแล...ตัวเอง~...”
กูว่าท่อนนี้มันคุ้นๆ นะพี่นะ แต่จะว่าอะไรได้ล่ะครับ เพราะ
พูดจบเขาก็หมุนตัวแล้ววิง่ ออกจากร้านไปเลยพร้อมกับแก้วกาแฟ...
ทีย่ งั ไม่ได้จ่ายตังค์...!!! เฮ้ยยย!!! พีเ่ คีย้ งโว้ยยย! กลับมาก๊อนนนนนน
…
..
.
“หมอแมคคะ มีคนมาขอพบค่ะ”
ผมทีเ่ ดินถือกาแฟสองแก้วในมือต้องชะงักฝีเท้าทีก่ ำ� ลังจะก้าว
เดินเข้าห้องพักแพทย์ หยุดลงแล้วฟังสิ่งที่น้องพยาบาลคนสวย
รายงาน
“ที่ไหนครับ”
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อาจจะเป็นญาติของคนไข้หรืออะไรเทือกนัน้ ละมัง้ ครับ คงมา
ขอพบเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับการผ่าตัดอะไรท�ำนองนั้น
“ห้องรับรองค่ะ”
ผมพยักหน้าหงึกๆ ก่อนจะแบกแก้วกาแฟอัพไซซ์ทงั้ สองเดิน
ไปหยุดหน้าประตูห้องที่เป็นบานเลื่อนแล้วใช้เท้าเกี่ยวประตูด้วย
ความคล่องแคล่ว นีถ่ า้ ไม่ใช่นกั บอลเก่าแบบผมนีท่ ำ� แล้วอาจจะเสีย
จังหวะได้ ฮาาาาาา
“เอ่อ...สวัสดีครับ”
ผมงุนงงนิดหน่อยทีพ
่ บคุณย่าและคุณอาของไอ้คณ
ุ ราเชนทร์
ทีต่ อนนีค้ งจะติดประชุมอยู.่ ..และถ้าจะให้เดาก็คงจะประชุมเรือ่ งข่าว
ของเราแน่ๆ
“สวัสดีค่ะ คุณหมอนเรนทร์”
“เอ่อ...สวัสดีครับคุณหญิง คุณอาภวัต”
ผมรีบวางแก้วกาแฟในมือลงแล้วไหว้ญาติของเพื่อนที่นั่งอยู่
ในห้อง...แห่กนั มาทีกน็ กึ ว่าก�ำลังอยูใ่ นละครบ้านทรายทอง...นีก่ ตู อ้ ง
บิดแขนแล้วเบ้ปากเป็นชายน้อยมั้ยครับ
“...ดิฉันเห็นข่าวแล้วค่ะ”
“ครับ?”
ผมท�ำหน้าฉงนอย่างแปลกใจ ข่าวอะไรวะ หรือว่าจะหมายถึง
ข่าวของผมกับไอ้คิง? ถ้ารู้ว่าแค่ไปเที่ยวกับมันแล้วเป็นข่าวขนาดนี้
ผมนอนอยู่คอนโดฯซะดีกว่า วุ่นวายชะมัด ทีเมื่อก่อนผมไปไหนมา
ไหนกับไอ้โฟร์ทไอ้ผู้พันออกจะบ่อย ไม่เห็นมีใครมาถ่ายรูปบ้างเลย
“คือ...มันคือเรื่องจริงเหรอคะคุณหมอ”
ผมกะพริบตาปริบๆ อย่างไม่รู้จะตอบยังไงดี จะว่าคบก็คงใช่
แหละครับ ผมเองก็ไม่เคยปฏิเสธไอ้คุณคิงได้เลย มันว่าไงก็ตามนั้น
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แหละครับ ไม่อยากให้คุณท่านกริ้ว
“แล้วคุณหญิงจะห้าม...ไม่ให้ผมกับคิง...?”
ขมวดคิว้ นิดหน่อยอย่างต้องการจะเข้าใจจุดประสงค์ของคุณ
สุภาพสตรีตรงหน้า ส่วนคุณอาภวัตก็ท�ำเพียงหน้านิ่งๆ นั่งเงียบ
อย่างไม่แสดงอารมณ์ความรูส้ กึ ใดๆ...ก็หลานเขาเป็นเกย์นเี่ นอะ จะ
รับได้เหรอ
“คุณหมอท�ำได้เหรอคะ จะเลิกกับตาคิงได้มั้ยคะ”
“...”
เจอค�ำถามแบบนีก้ ท็ ำ� เอาผมไปไม่เป็นเหมือนกันครับ เพราะ
ผมไม่เคยคิดจะคบแล้วเลิกภายในเวลาไม่กี่วันเลย...แต่ก็ยอมรับว่า
นอยด์จริงๆ ที่มีญาติของคนที่เราก�ำลังคบมาบอกให้เลิกกัน...ผม
ควรจะรู้สึกยังไงดี
“ได้โปรดเถอะค่ะ ตอนนี้หุ้นที่บริษัทก�ำลังมีปัญหา พอตาคิง
มีข่าว มันก็ยิ่งแย่ลง”
“...”
พรึ่บ!
“คุณหญิง!/คุณแม่!”
ผมและคุณอาภวัตรีบลนลานเข้าประคองหญิงสูงวัยทีท่ รุดเข่า
ลงกับพืน้ เพือ่ จะอ้อนวอนผม ความรูส้ กึ ชาไปทัง้ ตัวท�ำให้ผมแทบจะ
ไปไม่เป็น ไม่รู้ว่าจะพูดหรือแสดงสีหน้าอย่างไรออกไปดี...จะว่ารัก
ไอ้คิงจนเลิกไม่ได้เลยมั้ย ก็อาจจะยังพอเลิกได้ เพราะผมก็เพิ่งจะ
รู้ตัวได้ไม่นานว่าผมเองก็รู้สึกเกินเพื่อนกับมัน แต่ก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะ
ขาดมันไม่ได้...แต่กับคิงนี่สิ ผมว่ามันรักผมมากจนอาจจะไม่ยอม
เรื่องนี้แน่ๆ จะหาทางออกยังไงให้ไม่มีใครต้องเจ็บดี
“ขอร้องละค่ะคุณหมอ บริษทั นีพ
้ อ่ ของตาคิงเค้าตัง้ ใจสร้างมัน
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ขึ้นมาจริงๆ ดิฉันทนเห็นมันพังต่อหน้าไม่ได้ค่ะ!”
ผมท�ำได้แค่นงิ่ และมองภาพคุณผูห้ ญิงตรงหน้าด้วยความรูส้ กึ
สงสาร...ผมสงสารเธอ...แต่ผมแคร์ความรู้สึกของคิงมากกว่า ผม
อยากให้มนั เป็นคนตัดสินใจเอง ถ้าเรือ่ งมันเริม่ ต้นทีเ่ รา ก็ควรจะจบ
ที่เรา...จริงมั้ย
“ให้เป็นการตัดสินใจของผมและคิงเถอะนะครับ...สวัสดีครับ”
พูดเพียงแค่นั้นก่อนจะหมุนตัวเองออกมาเพื่อให้พ้นจาก
สถานการณ์นั้นทันที...อึดอัด
…
..
.
“เป็นอะไร”
ผู้ชายออร่าเทพบุตรตรงหน้าเอียงคอถามผมอย่างสงสัย
พลางเอือ้ มมือมาเช็ดเหงือ่ ทีเ่ ริม่ ไหลด้วยความร้อนจากไอถนน ตอน
นีเ้ ราก�ำลังนัง่ ทานก๋วยเตีย๋ วริมทางเจ้าประจ�ำแถวๆ โรงพยาบาล วัน
นี้คุณชายอาสามารับผมเองที่โรงพยาบาลเลยครับ แน่นอนว่าพี่ๆ
บอดีก้ าร์ดก็สงั่ กันจัดหนักจัดเต็มจนเถ้าแก่แทบจะต้องปิดร้านเพราะ
ขายของหมดไว
“เปล่า...”
ผมยังไม่รวู้ า่ จะเริม่ พูดยังไง จึงเลีย่ งทีจ่ ะไม่พดู มากกว่า ความ
จริงแล้วผมเองนัน่ แหละทีก่ ลัว...กลัวว่าคิงจะหายไปจากชีวติ ผม เขา
อาจจะยอมท�ำเพื่อบริษัทของคุณพ่อผู้ล่วงลับก็เป็นได้...กว่ าคิงจะ
มาถึงจุดนี้ มันก็เสียอะไรไปมากมายเหมือนกัน
“ไม่อยากเล่าเหรอ”
คิงยังไงก็คือคิง มันรู้ใจผมเสมอ รู้ว่าผมเป็นคนยังไง และจะ
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แก้ปัญหายังไง...ที่น่ากลัวคือมันเดาทางผมออกหมดทุกทางเลย
จริงๆ
หมับ!
“หนีกัน”
“ฮะ!?”
ไม่ทันที่ผมจะได้ฮะหาอะไร คนตัวสูงก็วางแบงก์พันจ�ำนวน
มากไว้ที่โต๊ะแล้วลากแขนผมให้วิ่งขึ้นรถเมล์ที่ก�ำลังจะออกจากป้าย
ใกล้ๆ ทันที โดยที่พี่บอดี้การ์ดท�ำได้แค่มองตามงงๆ
แฮก...แฮก
พอขึน้ รถมาได้ผมก็หอบกอบโกยเอาอากาศเข้าปอดให้ได้มาก
ที่สุด โดยจับยึดเสื้อเชิ้ตพับแขนลวกๆ ของคนตัวสูงเอาไว้กันล้ม กู
เป็นหมอศัลย์นะโว้ย! กูถนัดกินอย่างเดียว ไม่ได้ถนัดฟิตแอนด์เฟิรม์
แบบหมอออโถ (หมอศัลยกรรมกระดูก (ชอบแซะกัน) ) ไม่ต้องมา
ชวนกูวิ่ง!
“จะ...จะไปไหน!”
ผมเงยหน้าถามคนตัวสูงทีก่ ม้ ลงมามองหน้าผมอย่างเอ็นดู นี่
ก็สามทุ่มกว่าแล้ว ไม่รู้ว่าคุณคิงอยากจะมาอินดี้อะไรป่านนี้
“เดท”
กะพริบตาปริบๆ อย่างสงสัย ตอนนี้บนรถเมล์ไม่ค่อยมีคน
เท่าไหร่ คิงจึงดันให้ผมไปนั่งที่เก้าอี้ใกล้ๆ ก่อนที่ตัวเองจะล้มตัวลง
มานั่งข้างๆ ตาม
“ยังมีข่าวกับกูไม่พอใช่มั้ย”
ผมพูดพึมพ�ำแล้วมองออกไปนอกหน้าต่าง ตึกรามบ้านช่อง
สวยงามดูครึกครืน้ ด้วยแสงไฟ ผูค้ นยังคงพลุกพล่านอยูต่ ามร้านค้า...
อยากลงไปเดินบ้างแฮะ
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“มีข่าวกับเมียตัวเอง ไม่ดีตรงไหน!”
โอเค...กูละลายแล้ว ดูรอยยิ้มของเสือยิ้มยากข้างๆ นี่สิครับ!
มันยิ้มหล่อน่ารักจนผมแทบจะบิดม้วนเป็นกางเกงในใช้แล้ว คือมัน
หล่อมากๆ หล่อจนดึงดูดทุกความสนใจได้งา่ ยๆ แถมยังมายิม้ แบบ
นี้ให้อีก กูยอมแล้วคิง!
“ตลก!”
รีบตอบแล้วรีบเสมองไปทางอื่นทันที ถ้ามองนานกว่านี้ ผม
อาจจะสติแตกไปเลยก็ได้
หมับ!
คนตัวโตเอือ้ มแขนมาโอบบ่าของผมแล้วกระชับเข้าใกล้ตวั เอง
อย่างถือสิทธิ์...นี่มึงจะไม่แคร์สายตาของใครเลยใช่มั้ยครับคุณ
ราเชนทร์
“ขอหอมได้มั้ย”
จุ๊บ
และขณะที่ผมก�ำลังจะเงยหน้าหันไปห้ามมัน ไอ้คนหล่อ
ท�ำลายล้างก็กม้ หน้าลงมาหวังจะฉกแก้มผม แต่เป้าดันพลาด กลาย
เป็นจุบ๊ ลงทีป่ ลายจมูกของผมทันทีกอ่ นทีผ่ มจะรีบเด้งตัวออกมาด้วย
ความตกใจ
“เล่นเหี้ย’ไรเนี่ย!...คนเยอะ”
คื อ มั น ก็ ยั ง มี ค นอยู ่ บ นรถเมล์ น ะครั บ ไม่ ไ ด้ มี แ ค่ พ วกผม
สักหน่อย!
“แปลว่าถ้าไม่มีคน ก็ได้ใช่มั้ย”
หันขวับไปท�ำตาขวางใส่คนหน้าหล่อที่ยิ้มกรุ้มกริ่มอย่างน่า
หมั่นไส้ ยอมรับเลยว่าตลอดหลายปีที่มันรอผมมา มันคงจะอัดอั้น
จนอยากจะจับผมมัดติดตัวมันไว้เลยมั้ง เกาะแกะรุงรังกูตลอดเลย!
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“คิงครับ...อายคนบ้างโว้ย!”
ผมส่ายหัวไปมาอย่างระอาก่อนจะผุดลุกขึ้นเพื่อจะลงที่ป้าย
นี้ เป็นสถานที่ที่ผมไม่ได้มาตั้งแต่สมัยเรียน
“ควีน!”
คนตัวสูงรีบก้าวยาวๆ มาถึงตัวผมแล้วคว้าข้อมือของผมไป
จับทันทีอย่างกลัวผมเดินหนี
“เสียงดังท�ำไมเนี่ย”
ต่อให้มันไม่ส่งเสียงคนก็หันมาให้ความสนใจผมกับไอ้คิงอยู่
แล้ว ก็ก�ำลังเป็นข่าวเลยนี่ครับ
“จะเดินหนีท�ำไม”
“กูหนีมึงได้เหรอที่รัก กูหนีมึงไม่รอดร้อกกก!”
ผมพูดไปเชิงประชด แต่เชื่อเถอะว่าคนเข้าข้างตัวเองแบบ
คุณชายราเชนทร์มันต้องฟินกับประโยคนี้มากแน่ๆ
“งั้นกลับคอนโดฯกันเถอะ”
ดูสายตาแวววาวระยิบระยับของคนตัวสูงที่จับจ้องมาพร้อม
กับรอยยิม้ หืน่ ๆ นัน่ สิครับ! ในจินตนาการของมึงนีก่ ตู อ้ งโดนของแข็ง
ไม่มีคมแทงพรุนไปทั้งร่างแล้วแน่ๆ
“เลิกหื่นกับกูสักห้าวิได้มั้ย”
“5...4...3...2...1...ปะ!”
มั น นั บ จบก็ พ ยายามจู ง มื อ ผมให้ เ ดิ น กลั บ ไปกั บ มั น ทั น ที
กวนตีนนน!!!
“คิง...มึงอยากลงไปนอนเล่นก้นอ่าวไทยเป็นเพือ่ นกับซากเรือ
ของกองทัพมั้ย”
“...”
“...”
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“กูว่าเราเดินไปดูสายไหมตรงนั้นกันเถอะ”
แล้วมันก็เปลีย่ นทิศทางเป็นจูงมือผมไปร้านสายไหมริมแม่นำ�้
ทันที เป็นจุดทีผ่ คู้ นมานัง่ ชมวิวแม่นำ�้ สายใหญ่ทตี่ อ้ งประกายแสงไฟ
ยามค�่ำคืน
“...สรุปแล้วเป็นอะไร”
คนตัวสูงหันมาถามพร้อมกับยืน่ ขนมสายไหมสีสวยมาให้ แล้ว
เดินน�ำผมไปนั่งที่เก้าอี้ริมแม่น�้ำ ตอนนี้ผู้คนเริ่มจะบางตาลงไปบ้าง
แล้ว
“วันนี้คุณย่าของมึงมาหา...”
“...”
มันหันมากระตุกคิ้วงงๆ ส่งให้ผม แต่ก็ยังไม่ได้พูดขัดอะไร
ออกมาเหมือนอยากจะฟังผมให้จบก่อน
“เขาบอกว่าบริษัทมึงก�ำลังมีปัญหา...แล้วเรื่องของ...เรา...ก็
เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ท�ำให้มันแย่ลง”
“...”
ผมพูดพลางมองหน้าคนข้างตัวทีร่ บั ฟังเงียบๆ อย่างใช้ความ
คิด ผมเองก็ยังคิดว่าเราจะเอาอย่างไรต่อไปดี
“...คุณย่าเลยมาขอให้กู...เลิก...กับมึง”
ผมพูดด้วยเสียงแผ่วเบาลงในประโยคสุดท้ายที่ไม่อยากจะ
เอ่ยออกไป
“อยากเลิกเหรอ”
“...”
ผมไม่ได้พูด หากว่าส่ายศีรษะไปมาเชิงปฏิเสธ...ถ้าผมคิดจะ
ยอมเลิกกับมัน ผมคงไม่มานั่งอยู่ตรงนี้หรอก
“ควีน...”
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“หืม?”
“ถ้าบริษัทของกูจะมีปัญหา...มันก็เป็นเรื่องของบริษัท ไม่ได้
เป็นเพราะเรื่องของเรา...มึงแค่อยู่ตรงนี้คอยให้ก�ำลังใจกู...มันก็
พอแล้ว...”
“...”
ผมไม่ได้พูดอะไรออกไป สีหน้า แววตา และแรงกระชับที่กุม
มือผมไว้มันสามารถท�ำให้หัวใจของผมอบอุ่นโดยไม่รู้ตัว
“การที่กูคิดจะคบกับมึง กูไม่เคยคิดจะปิดบังใคร ยังไงทุกคน
ก็ต้องรู้อยู่แล้ว...หากว่าหุ้นจะตกแค่เพราะกูคบกับมึงจริงๆ...กูว่ากู
คงเลือกที่จะเพิกเฉยมันไปดีกว่าที่จะต้องเสียมึง...ชีวิตนี้กูเสียสิ่ง
ส�ำคัญไปมากพอแล้ว...อย่าให้กูต้องเสียมึงไปเลยนะ”
หมับ!
ผมแทบไม่รตู้ วั เอง แต่พอรูต้ วั อีกทีกโ็ ผเข้ากอดคนหุน่ ดีสมชาย
ชาตรีไปซะแล้ว จู่ๆ ก็รู้สึกตื้นตันเหมือนคนที่ท�ำของหายแล้วได้คืน
เหมือนคนทีเ่ กือบจะเสียสิง่ ส�ำคัญไป...ผมเกือบยอมใจอ่อนทิง้ ผูช้ าย
คนนี้ไปซะแล้ว
“คิง...”
“หืม?”
เจ้าของอ้อมกอดลูบแผ่นหลังผมเบาๆ คล้ายจะปลอบโยน
ผมเองก็แอบน�้ำตาร่วงไปเม็ดสองเม็ด เกือบแล้วจริงๆ เกือบเสียไอ้
คิงไป แค่คิดว่าจะไม่มีมันอีกแล้วก็รู้สึกใจหายซะงั้น
“คิงครับ”
“ครับ”
“...ขอสายไหมอีกอันได้มั้ย ท�ำตกตอนกอดมึงอะ”
“เฮ้อ!”
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“ควีน...ถ้ามึงยังไม่พร้อม กูรอได้นะ”
“...”
“ยังไม่ให้กูเข้าไปก็ได้นะ...”
“...”
“กูค่อยมารับมึงพรุ่งนี้เช้าก็ได้”
ผมเงยหน้าขึ้นมองคนข้างตัวที่ท�ำหน้าหล่อมองตรงมาที่ผม
จดจ้องด้วยดวงตาสีน�้ำเงินเข้มคู่สวยเหมือนจะให้ก�ำลังใจ
แปะ!
มือเรียวขาวของผมทีผ่ า่ นการใช้งานตัดเย็บอวัยวะบลาๆ วาง
แปะลงบนหน้าหล่อๆ น่าหมัน่ ไส้ของคนทีไ่ ด้ชอื่ ว่าเป็นแฟนแบบงงๆ
แล้วดันหน้าไอ้คิงออกก่อนจะถอนหายใจปลงๆ
“มึงอย่ามาท�ำเป็นกระมิดกระเมีย้ นไม่กล้าเจอหน้าพ่อแม่กไู ด้
มั้ย กูรู้ว่ามึงหน้าด้านจะตายไป ต่อให้พ่อแม่กูจะโมโหแล้วบังคับให้
เลิก...มึงจะเลิกเหรอ”
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“ไม่มีวัน!”
เต็มปากเต็มค�ำมากที่รัก!
“เออไง! เข้าบ้านได้แล้ว แม่กทู ำ� อาหารรอสักร้อยอย่างได้อะ”
“ก็นึกว่ายังไม่อยากพามาเจอพ่อกับแม่”
พอลงรถมา คนตัวสูงหุ่นนายแบบด้วยเชื้อชาติรัสเซียก็พูด
พึมพ�ำเหมือนบ่นๆ ให้เสียงมันลอยเข้ากระทบหูผมแบบไม่ตั้งใจ...
แต่มึงก็ยืนซะชิดติดกูเลยไง ไม่ได้ยินก็หูหนวกแล้วโว้ย!
“คิงครับ...กูจะปิดบังพ่อแม่กูได้เหรอ พ่อแม่กูรู้เรื่องก่อน
นักข่าวอีกมั้ง!?”
“ท�ำไม”
ผมถอนหายใจพรืดแล้วสะบัดหน้าคุยกับคนตัวสูงเจ้าปัญหา
ที่ท�ำหน้าฉงนมองผมอย่างข้องใจ
“มึงคิดว่าบอดี้การ์ดของมึงเคยเป็นลูกน้องใคร”
“...”
“...เคยเป็น และเป็นอยู่เสมอ”
ผมคิดว่าฉากเลิฟซีนของผมกับไอ้คิงทุกๆ ฉากทุกๆ ตอนคง
ถูกเก็บลงเม็มโมรี่มือถือของคุณหญิงมณีเรียบร้อยแล้วละครับ!
ว่าแล้วก็นึกถึงตอนที่พี่ครีมพี่สาวของผมคบกับแฟนใหม่ๆ
คุณแม่สั่งให้พลทหารแอบไปซุ่มติดตามพี่สาวและแฟนแทบจะทุก
ฝีก้าว...แต่ตอนนี้เขาสองคนก็มีความสุขดีที่ต่างประเทศแล้วละ
ครับ คิดว่าเร็วๆ นี้คงจะมีข่าวดีเรื่องหลานกันแน่ๆ
“อ้อ!”
คนหล่อพยักหน้าอย่างเข้าใจแล้วยอมเดินตามผมเข้าบ้านมา
เงียบๆ
…
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“ที่บริษัทเป็นยังไงบ้างล่ะลูก”
คุณหญิงมณีเอ่ยถามแขกทีย่ งั คงนัง่ หล่อเสมอต้นเสมอปลาย
อยู่ข้างผม
“ก็ยุ่งๆ เหมือนเดิมครับคุณน้า”
“โถ~เรียกคุณแม่เถอะจ้ะ”
ผมเหลือบตามองบนด้วยความเอือมคนเป็นมารดา ผมว่าคุณ
หญิงชักจะอยูบ่ า้ นว่างๆ จนเป็นสาววายเต็มตัวแล้วนะครับ ต้องให้
ลดๆ บ้างแล้วละ wanna one, Got7, พีรญา, ก็อตบาส และอีก
บลาๆ ที่แม่ผมไปตามจิ้น ตามอ่าน ตามส่อง บางทีก็จิ้นข้ามไปมา
จนผมเองก็งงไปหมดแล้ว
“ครับ คุณแม่”
แล้วดูไอ้ตวั ขีป้ ระจบสิครับ มันฉีกยิม้ กว้างละลายใจให้คณ
ุ แม่
แถมยังยักคิ้วให้ผมอีกต่างหาก! กูหมั่นไส้มึงจังวะที่รัก
“แล้วได้เบาะแสคนร้ายบ้างรึยัง”
ท่านนายพลถามขึ้นบ้างเพื่อชวนคุย ส่วนตัวผมเองก็ไม่อ้า
ปากพูดอะไรทั้งนั้นนอกจากจะรับประทานอาหารพวกนี้เข้าไป ผม
งอน! มีแต่คนสนใจไอ้คิง ฮึก กุซิกๆ
“ยังเลยครับ มันยังคงซุม่ เงียบแล้วลอบกัดด้วยการใช้สอื่ ครับ”
“อืม”
ท่านนายพลพยักหน้าอย่างเข้าใจแล้วคิดตาม คุณพ่อก็คงจะ
กังวลไม่นอ้ ย เพราะคิงเองก็เหมือนเป็นลูกชายอีกคนของคุณพ่อเช่น
เดียวกับเพื่อนคนอื่นๆ ของผม ท่านนายพลรักและเอ็นดูพวกเรา
เสมอ
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“ระวังตัวไว้ด้วยนะคิง...”
“ครับ”
“...พ่อฝากแมคควีนด้วยนะ”
“แคก...แคก พ่อ!!!”
ผมส�ำลักต้มย�ำกุ้งทันทีเมื่อคนเป็นบิดาพูดออกไปแบบนั้น
ไม่รวู้ า่ ตอนนีผ้ มร้อนหน้าเพราะเขิน หรือเพราะส�ำลักต้มย�ำกุง้ กันแน่
“ผมจะดูแลแมคควีนให้เท่ากับชีวิตของผมเลยครับ”
คนหล่อพูดหนักแน่นอย่างมั่นใจ คุณพ่อเองก็กระตุกยิ้มแล้ว
พยักหน้าอย่างเชื่อใจคนข้างตัวผมอีกด้วย
“แหม่! พูดอย่างกับว่าใครจะมาท�ำอะไรคนอย่างแมคควีนได้
อย่างนั้นแหละ”
ผมพูดท้วงออกไปบ้างหลังจากเช็ดน�้ำหูน�้ำตาจากการส�ำลัก
ต้มย�ำกุ้งออกไปแล้ว
“จ้าๆ แมคควีนคนเก่ง!”
คุณหญิงมณีพูดยิ้มๆ แล้วรับจานผลไม้จากป้าชื่นมาวางเป็น
ของหวาน
“คืนนี้จะนอนที่นี่รึเปล่า”
เมื่อคุณพ่อถาม ผมก็หันมองหน้าคนข้างตัวทันที มันเองก็
มองผมกลับมาเช่นกัน
“เอ่อ...”
ผมขี้เกียจรีบไปโรงพยาบาลตอนเช้าๆ ด้วยสิ บ้านผมเองก็
อยู่ห่างจากโรงพยาบาลในเมืองที่ผมท�ำงานอยู่ไกลพอสมควรเลย
ทีเดียวครับ
“แม่ว่านอนที่นี่ห้องเดียวกันก็ได้นะจ๊ะ”
“ไม่ต้องเกรงใจพ่อกับแม่หรอก”
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“ไม่ใช่แบบนั้นนะครับ! ควีนกลับไปนอนคอนโดฯดีกว่า พรุ่ง
นี้มีเคสตั้งแต่แปดโมงเลยครับ”
ผมรีบพูดอธิบายไปก่อนทีค่ ณ
ุ พ่อกับคุณแม่จะเข้าใจผิดกันไป
มากกว่านี้ ต่อให้นอนด้วยกันผมก็ไม่ยอมให้ไอ้คิงได้กระท�ำช�ำเรา
ผมแน่ๆ เพราะมันท�ำแต่ละที ผมนี่อ่อนเปลี้ยไปหลายวัน พัก
ก๊อนนนนนน~
…
..
.
“ท�ำไมไม่ไปนอนที่ห้องกู”
ผมเหลือบมองคนตัวสูงที่ยืนด้านหลังพร้อมกับค�ำถามที่มัน
ถามผมมาได้สักครึ่งชั่วโมงแล้วมั้ง ตอนนี้ผมก�ำลังเก็บเรียงกล่อง
อาหารที่คุณหญิงห่อไว้ใส่ตู้เย็น
“กูก็มีห้องของกู แล้วจะไปนอนห้องมึงท�ำไมครับ”
เมื่อจัดของเสร็จก็หันไปถามคนหน้าหล่อกลับบ้าง มันเซ้าซี้
จะให้ผมไปนอนด้วยตั้งแต่ตอนอยู่บนรถแล้วครับ จะดัดนิสัยคน
เอาแต่ใจแบบไหนดีเนี่ย
“ก็...อยากนอนด้วย”
“...”
ผมพยายามกลัน้ รอยยิม้ ไม่ให้กระตุกมุมปากสูงไปกว่านี้ ท�ำไม
แฟนกูน่ารักจังวะ
“นอนด้วยกันไม่ได้เหรอ ไม่มีมึงกูนอนไม่หลับ”
ไม่วา่ เปล่าครับ ไอ้คนไวไฟมันดันตัวผมชิดกับเคาน์เตอร์หอ้ ง
ครัวแล้ววางสองแขนกั้นไม่ให้ผมหนีไปไหนได้ ใบหน้าหล่อเทพบุตร
เคลื่อนเข้าใกล้พร้อมกับกระตุกรอยยิ้มกระชากใจ โอ๊ยยย! มึงก็
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แอทแทคกูจังอะ
“แล้วที่ผ่านมามึงนอนหลับได้ไง”
ผมพยายามถอยหน้าหนีจนศีรษะติดกับชั้นวางของด้านหลัง
ไอ้คิงก็ยังคงยิ้มกรุ้มกริ่มมองผมจนผมเองก็รู้สึกร้อนหน้าลามไปทั้ง
ตัวแล้วครับ
“อยากรู้จริงๆ เหรอครับ”
โอ้โห! สายตามึงทีม่ องกูน.ี่ ..กูคงไม่เหลือแม้แต่กระดูกแล้วละ
ในจินตนาการของมึง มันใช้ดวงตาสีสวยและรอยยิ้มกระชากใจ
โลมเลียผมไปจนจะละลายแล้วครับ!
“มึงแม่ง! หื่นฉิบหายยย ไปไกลๆ เลยไป๊!”
ผมพยายามผลักเจ้าเสือร้ายทีผ่ มว่ามันก�ำลังหืน่ ได้ทเี่ ลยครับ
แต่วา่ ผมพยายามผลักเท่าไหร่มนั ก็ไม่ขยับเขยือ้ นไปไหนเลย หรือว่า
มันจะเอาจริง!? ไม่เอาน่าราเชนทร์ พรุง่ นีก้ ตู อ้ งยืนขาแข็งผ่าเคสใหญ่
ทั้งวันเลยนะโว้ยยยยยย
“ไม่”
“คิงงง ไม่เอาาา”
ไฮควีนอยู่ไหนวะ ใครก็ได้ช่วยกูที!
“อื้อ!”
ไม่ทนั ทีผ่ มจะได้พดู หลอกล่ออะไร ไอ้คณ
ุ คิงก็โฉบหน้าหล่อๆ
ลงมาแล้วประทับริมฝีปากผมอย่างดูดดื่มทันที
“อ่อยยย”
ผมพยายามผลักตัวมันออกแล้วบอกให้ปล่อย แต่แน่นอนว่า
มันไม่ยอมเลยครับ
พรึ่บ!
ผมตกใจเมือ่ คนหุน่ ก�ำย�ำรัง้ เอวผมแล้วยกให้นงั่ บนเคาน์เตอร์
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ดวงตาสีน�้ำเงินของทะเลยามค�่ำมองจดจ้องผมเหมือนเหยื่อที่แสน
น่ากิน ก่อนที่มันจะดึงให้สะโพกของผมออกมาชิดขอบเคาน์เตอร์
แยกขาสองข้างแล้วแทรกตัวเข้ามาคั่นกลางให้ผมเอาขาหนีบตัวมัน
ไว้
“ไม่เอาาา พรุ่งนี้ต้องยืนทั้งวันเลย”
พยายามพูดด้วยน�้ำเสียงออดอ้อน หากผมกลับคิดว่ามัน
เหมือนจะปลุกอารมณ์ของเจ้าเสือป่าผู้หิวโหยซะมากกว่า ชีวิต
แมคควีน เอาไงดีวะเนี่ย!
“...”
“คิ...อุ๊ปส์!”
ไม่ทันที่ผมจะห้ามอะไร คิงมันก้มลงมาบดเบียดริมฝีปากอีก
ครัง้ พร้อมกับมือหนาทีล่ ากเลือ่ นทัว่ สะโพกผม และตอนนีอ้ ะไรบาง
อย่างทีเ่ ริม่ เสียดสีผา่ นกางเกงสแล็คเข้ารูปของเราทัง้ คูก่ เ็ ริม่ จะตืน่ ขึน้
มาบ้างแล้ว
“อื้อออ”
คิงปรนเปรอจูบรสหวานที่ผมติดใจทุกครั้งจนเคลิ้มไปไร้แรง
ต้านทาน และในขณะที่ถึงจุดที่ผมไม่สามารถจะขัดขืนได้อีกต่อไป
Rrrrrrrrrrrrrrrrrrr!
Rrrrrrrrrrrrrrrrrrr!
เสียงมือถือในกระเป๋ากางเกงของเราทั้งคู่ดังขึ้นพร้อมกัน
ท�ำเอาผมและคิงต้องหยุดชะงักไป
“อื้อ...คอลกรุ๊ปน่ะดูก่อนมั้ย เผื่อพวกนั้นมันมีเรื่องอะไร”
“Shit!”
เมื่อคิงมีท่าทีจะเพิกเฉยเสียงโทรศัพท์เพื่อจัดการผมต่อ ผม
รีบเบือนหน้าหนีจบู ของมันแล้วคว้ามือถือในกระเป๋ากางเกงออกมา
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ดูทันที ซึ่งมันก็ท�ำได้แค่สบถแล้วเขยิบตัวออกจากผมทันทีอย่างตัด
อารมณ์ ผมเองก็กดรับสายเพื่อนเช่นกัน
“อะไร”
ผมกดรับสายวิดโี อคอลแบบกรุป๊ ทีเ่ พือ่ นๆ โทร.มาแล้วกรอก
เสียงลงไป ถ้าพวกมึงโทร.มาด้วยเหตุผลแค่จะชวนกูเล่นเกมตีป้อม
กับพวกมึง กูว่างานนี้อาจจะมีกลุ่มคนถูกจับแช่แข็งจากพระราชาก็
เป็นได้
[มึงอยู่กับไอ้คิงปะ?]
ภาพไอ้นัทกับสามีในจอบ่งบอกถึงความกังวลทันที มีเรื่อง
อะไรอีกรึเปล่าวะ
“อืม อยู่นี่ละ มีอะไร”
[ท�ำอะไรกันอะ ท�ำไมมึงตัวแดงๆ ล่ะควีน]
โถ!!! ไอ้เพื่อนนัท! มึงไม่ต้องถามกูละเอียดก็ได้ไง ตอนนี้ไอ้
คุณคิงงอนไปนั่งดูทีวีที่โซฟานู่นแล้วครับ
“กูอบซาวน่า! มีอะไรก็ว่ามาเหอะ”
[มึงเห็นข่าวรึยัง]
“ข่าวอะไร”
ผมถามผูพ
้ นั เต้นสวนกลับไป ข่าวอะไรอีกวะ ช่วงนีข้ า่ วกูเยอะ
จริง! กูว่าเยอะกว่าข่าวเข้าป่าล่า...ส...สัตว์ อีกมั้ง
“อ๋อ...พี่ควีนกับพี่คิงเหรอครับ ข่าวมั่วทั้งนั้นเลย...”
“แปลว่าสองคนนั้นไม่ได้เป็นแฟนกัน?”
“จะเป็นได้ยังไงล่ะครับ...ในเมื่อหมอควีนเป็นแฟนผม!”
“อะไรนะคะ!!!??”
“ผมว่าทุกคนเข้าใจแฟนของผมกับพีช่ ายผมผิดไปแล้วละครับ”
“แปลว่าหมอแมคควีนไม่ได้เป็นแฟนกับพี่ชายคุณ แต่เป็น
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แฟนกับคุณใช่มั้ย”
“ใช่แล้วครับ...ที่จริงช่วงที่ผมหายไป ผมขอลาพักร้อนพาพี่
ควีนไปเที่ยวมาแหละครับ...เขาเป็นหมอ เห็นเขาเหนื่อยๆ ก็อยาก
พาเขาพักบ้าง”
“งัน้ ทีม่ ขี า่ วซุบซิบว่าคุณคินเมาแล้วขับรถจนประสบอุบตั เิ หตุ
ก็ไม่ใช่เรื่องจริงใช่มั้ยคะ แค่หายไปเพราะพาคุณหมอไปเที่ยว”
“ใช่แล้วครับ”
“แล้วเปิดเผยแบบนี้ ไม่กลัวแฟนคลับจะหายเพราะว่าเป็นเกย์
เหรอคะ”
“ผมแค่รกั และคบกับผูช้ ายทีน่ า่ รักมากๆ คนนึง...มันผิดขนาด
นั้นเลยเหรอครับ ผมว่าความรักมันไม่เคยจ�ำกัดว่าต้องเป็นแค่เพศ
ตรงข้ามนะครับ เพราะคุณค่าของความเป็นคนไม่ได้วัดกันตรงเรื่อง
เพศเลย”
“โอ๊ยยย น่าอิจฉาแทนคุณหมอนะคะ”
“ครับ...ผมรักแฟนผมมากๆ ครับ ช่วยเข้าใจพวกเราด้วยนะ
ครับ”
แล้วภาพของอดีตคนป่วยในความดูแลของผมก็หายไปจาก
จอโทรทัศน์เครื่องใหญ่พร้อมกับเปลี่ยนหัวข้อข่าว ความรู้สึกเย็น
เยียบแผ่ปกคลุมทั่วห้อง บุคคลที่แผ่ไอเย็นยังนั่งนิ่งบนโซฟา ตาคู่
สวยยังคงจดจ้องไปที่จอโทรทัศน์จนคล้ายว่ามันจะแตกไปได้
[ไอ้น้องคินแม่งร้ายกาจ]
เสียงไอ้โฟร์ทลอยมาจากมือถือของผม ท�ำให้ผมรูต้ วั ว่าก�ำลัง
คอลกรุ๊ปกับเพื่อนๆ อยู่
[ไอ้คิงได้คุยกับน้องมันรึยังเนี่ย หรือว่าคุยกันแล้ว เลยให้แก้
ข่าวของมึงกับคิงด้วยวิธีนี้เหรอ]
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ไอ้ก้องเพื่อนสนิทของคิงพูดขึ้น และอีกหลากหลายความคิด
เห็นที่ลอยออกจากมือถือของผม จนผมต้องกดตัดสายและปิด
เครื่องไป
“คิง...”
ผมเดินไปนั่งข้างคนเป็นแฟนแล้วดึงมือมันมากุมไว้แน่น ผม
รู้ว่ามันรักน้องมันมาก มากจนแทบจะยกทุกอย่างให้น้องได้เท่าที่
น้องมันต้องการ
“...”
“พูดอะไรหน่อยสิ”
ผมเริ่มไม่ชอบความเงียบจากมันซะแล้ว ไม่รู้ว่ามันก�ำลังคิด
อะไรอยู่
“...ไม่ได้”
“หืม?”
“ยังไงก็ไม่ยกให้”
หมับ!
คิงคว้าผมไปกอดรัดแน่น แน่นมากจนเหมือนกับว่าตัวผมจะ
แหลกสลายคาอกแกร่งของมันได้
“คิง กูไม่ไปไหน”
“ไม่ให้...ขอเว้นมึงไว้สักคน”
“...”
“ยังไงก็ให้ไม่ได้...”
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[King’s part]
“มาถึงนี่ได้...ก็คงจะหัวร้อนน่าดู”
ผมมองผู้ชายที่ได้ชื่อว่าเป็นน้องร่วมสายเลือดแบบนิ่งๆ ผม
หลอกแมคควีนว่าคืนนี้จะกลับไปนอนห้องตัวเอง แน่นอนว่าถึงแม้
มันจะท�ำเหมือนว่าไม่อยากให้ผมนอนด้วยแต่ความจริงผมรูด้ วี า่ เรา
ทั้งคู่ต้องการอะไร ควีนเองก็คงไม่อยากเซ้าซี้ และเป็นไปได้สูงที่มัน
จะรู้ว่าผมต้องแอบมาเคลียร์กับภาคินแน่ๆ
“ท�ำแบบนี้ท�ำไม”
เดินเข้าใกล้คนเป็นน้องทีน่ งั่ ยิม้ กริม่ ตรงเคาน์เตอร์บาร์ ในมือ
มีแก้วไวน์ที่พร่องไปครึ่งขวด...คงจะสะใจไม่น้อย
“ท�ำอะไรครับ...พี่ชาย”
ภาคินยักคิว้ ท�ำหน้าสงสัย ดวงตาสีนำ�้ เงินเข้มแบบเดียวกับผม
หากว่าท่าทางดูเป็นมิตรนั่นกลับท�ำให้ดูน่าหลงใหลมากกว่าน่า
เกรงขามแบบผมซะอีก
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“อย่ายุ่งกับแมคควีน...”
ผมกดเสียงต�ำ่ ลงอย่างพยายามจะควบคุมอารมณ์ของตนเอง
มักจะเป็นแบบนี้เสมอ ภาคินมักจะพยายามแข่งขันกับผมในทุกๆ
เรือ่ ง ถึงแม้วา่ ผมจะไม่เคยมองว่าน้องชายเป็นคูแ่ ข่งเลยสักนิด ทุกๆ
สิ่งที่ผมได้มาไม่ว่าจะด้วยความยากล�ำบากขนาดไหน หากว่าน้อง
ชายถูกใจ คุณพ่อกับคุณแม่กม็ กั จะสัง่ ให้ผมยกให้นอ้ งเสมอ...แค่ดว้ ย
เหตุผลที่ว่าผมเป็นพี่ชาย...ถ้าให้เลือกได้ ผมไม่อยากเกิดก่อน และ
ไม่อยากจะมีน้องชายสักนิด
“ท�ำไมล่ะ ผมเองก็ชอบหมอควีนเหมือนกัน...”
ผมไม่เชื่อ...ไม่เชื่อเลยสักนิดว่ามันจะรักควีนจริง มันแทบจะ
ไม่รจู้ กั แมคควีนด้วยซ�ำ้ มันก็แค่เห็นว่าผมชอบแมคควีนมากๆ มาก
จนผมมีรูปของควีนเต็มห้องนอนเต็มไปหมด และมันก็ต้องการ
เอาชนะก็แค่นนั้ ...อยากเอาชนะ ทัง้ ๆ ทีผ่ มไม่เคยคิดจะแข่งกับน้อง
ชายเลยสักนิด
“เลิกเล่นสนุกได้แล้ว นายก�ำลังจะท�ำให้ทุกอย่างมันแย่ลง...
ฉันคบกับควีนแล้ว”
พูดทิ้งท้ายแค่นั้นก่อนจะหมุนตัวออกมา ไม่อยากจะพลั้ง
เผลอท�ำอะไรบ้าๆ ลงไป...ขอแค่เรือ่ งนีเ้ รือ่ งเดียวทีผ่ มจะไม่ยอม ผม
ยอมไม่ได้จริงๆ
“พี่เองก็บังคับให้พี่ควีนมาคบเหมือนกัน...แล้วท�ำไมผมจะ
บังคับบ้างไม่ได้!!!???”
เพล้ง!
แก้วไวน์ในมือของภาคินแตกเป็นเสี่ยงๆ พร้อมกับคราบไวน์
ที่กระจายเต็มผนัง ผมหันไปมองน้องชายเพียงคนเดียวที่ผมมีด้วย
ความรูส้ กึ ตกใจเล็กน้อย อย่างน้อยภาคินก็ไม่เคยขึน้ เสียงกับผมเลย
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สักครั้ง
“คิน”
“ท�ำไมเหรอ”
“...”
“...คิดว่าผมจะไม่มีความคิด ไม่มีความรู้สึกบ้างรึไง”
“...”
ผมยืนนิ่งมองน้องชายที่ขยับเดินมาใกล้จนหยุดอยู่ตรงหน้า
ด้วยความรู้สึกหลากหลาย มันมองผมกลับมาด้วยความแค้นปน
ความเจ็บปวด...ผมไม่ได้มองหน้าน้องชายชัดๆ มากี่ปีแล้ว ผมไม่รู้
ว่าสายตาของมันเปลี่ยนไปตั้งแต่เมื่อไหร่...ตั้งแต่ตอนที่คุณพ่อกับ
คุณแม่จากไปรึเปล่า...ตัง้ แต่ตอนทีผ่ มสาบานว่าจะดูแลน้องชายคน
นี้อย่างดีที่สุดรึเปล่า
“เลิกยัดเยียดอะไรๆ ที่พี่คิดว่าดีให้ผมซะที!”
“คิน!”
“ผมไม่เก่งเท่าพี่ ไม่ได้ดีเท่าพี่ ไม่ประสบความส�ำเร็จแบบพี่...
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผมจะรับผิดชอบตัวเองไม่ได้ ผมไม่จ�ำเป็น
ต้องร้องขอให้พี่มาเลี้ยงดูผมเลยสักนิด...ผมโตแล้ว! ผมดูแลตัวเอง
ได้ และผมเองก็สามารถจะรักใครก็ได้...”
“แต่คนนั้นต้องไม่ใช่แมคควีน!”
ผมเผลอขึ้ น เสี ย งใส่ ภ าคิ น จนดวงตาคู ่ ค มวาวโรจน์ ด ้ ว ย
อารมณ์...ผมอ่อนไหวและไร้การควบคุมทุกครั้งที่เป็นเรื่องของเจ้า
บ้านั่น...แมคควีน
“หึ!...แค่ผชู้ ายคนเดียว...พีต่ อ้ งหน้ามืดตามัวขนาดนีเ้ ลยเหรอ”
“...”
“ไม่รู้รึไงว่าหุ้นส่วนและบอร์ดบริหารเค้าหมดศรัทธาในตัวพี่
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กันหมดแล้ว! แค่ผชู้ ายคนเดียวพีต่ อ้ งยอมแลกด้วยบริษทั เลยรึยงั ไง!!”
เพียะ!
ใบหน้าขาวเนียนได้รปู ทีล่ ะม้ายคล้ายคลึงกับผม หันสะบัดไป
ตามแรงมือจนขึ้นรอยนิ้วครบทั้งห้า
“คิน...”
เหมือนกับว่าผมจะเพิ่งได้สติและรู้ตัวทันทีว่าได้ท�ำอะไรลง
ไป...ท�ำในสิ่งที่ผมไม่เคยท�ำ และไม่คิดจะท�ำกับน้องชายแท้ๆ ของ
ตัวเอง
“...คงยอมสินะ...ยอมให้บริษทั ทีค่ ณ
ุ พ่อสร้างมามันพังลงไป...
แค่เพราะผู้ชายที่พี่หลงรักข้างเดียวมาสิบปี”
“...”
“หึ! ตอนนี้ก็ได้คบกันสมใจแล้วนี่...คงมีความสุขมากเลยสินะ
ครับ...เอาให้คุ้มละกัน...คุ้มกับสิ่งที่จะต้องเสียไป”
ผมยืนก้มหน้าลงมองพื้นและมือของตัวเอง ในหัวคิดวุ่นวาย
ถึงสิ่งที่ได้ท�ำลงไป และสิ่งที่ก�ำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต...แค่ความรัก
ของผม จากความรักลมๆ แล้งๆ ความรักที่ผมรอคอยมาตลอดสิบ
ปี มันได้เกิดขึ้นจริงแล้ว...แต่ผมกลับต้องโยนมันทิ้งไป เพราะเรื่อง
ของบริษทั ...แล้วท�ำไมมันถึงเป็นปัญหาได้ แค่เพราะรสนิยมของผม?
แค่เพราะผมรักแมคควีน? แค่เพราะเขาเป็นผูช้ าย?...แล้วความรูส้ กึ
มั่นคงมาตลอดสิบปีของผม มันไม่ได้บ่งบอกถึงคุณค่าในความรัก
ของผมที่มีต่อผู้ชายคนนั้นเลยงั้นหรือ?...ความรักของผมยังมั่นคง
กว่าคูร่ กั ชาย-หญิงหลายคูซ่ ะอีก...แล้วเรือ่ งเพศมันจะมีความหมาย
อะไร
“...แล้วที่นายท�ำลงไปนี่เพื่อจะช่วยพี่?”
ผมเงยหน้าส่งเสียงออกไปให้คนเป็นน้องชายได้ยิน สองขา
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ยาวที่ดูกะเผลกไปบ้างเนื่องจากข้างซ้ายยังลงน�้ำหนักและกระแทก
แรงๆ ไม่ได้ หยุดยืนนิ่งแล้วค่อยๆ หันมามองผมอย่างสงสัย
“ผมไม่ได้คดิ ว่าพีจ่ ะยินดีหรอกนะ...แต่มนั ก็แค่คำ� พูดทีผ่ มคิด
ว่าพูดไปแล้วมันจะช่วยเราทัง้ คูไ่ ด้...ผมก็หลุดพ้นข้อกล่าวหาเรือ่ งเมา
แล้วขับ แถมยังอาจจะได้แฟนคลับเพศที่สามมากขึ้นอีก...ส่วนพี่ก็
จะได้ถูกเลิกมองแบบเหยียดๆ จากบอร์ดบริหารพวกนั้นซะที...”
“...”
“...ผมรู้ว่าพวกนั้นมันจ้องจะเล่นงานพี่แค่ไหน”
ผมมองหน้าน้องชายนิ่ง ที่จริงมันก็ลงตัว...แต่ถ้าจะเอาแผน
นีจ้ ริง ก็คงต้องคุยกันให้รเู้ รือ่ งทัง้ กับภาคินและกับเจ้าหมอจอมเพีย้ น
นั่น
“พรุ่งนี้สี่ทุ่มที่ The Escape...แล้วเจอกัน”
พูดเพียงแค่นั้นแล้วผมก็เดินจากมา ควีนเคยบอกไว้ว่า
‘เวลามึงโง่ ให้มงึ คิดถึงเพือ่ นแบบพวกกู เพราะถึงพวกกูจะไม่
ฉลาด แต่พวกกูกม็ หี ลายสมอง กูชว่ ยมึงได้...และถึงแม้จะช่วยไม่ได้
พวกกูก็พร้อมตายไปกับมึง’
…
..
.
“เฮ้ย!?”
เมื่อผมเดินเข้าห้องนอนที่คอนโดฯห้องของตัวเอง กลับต้อง
ตกใจเมื่อพบว่าไอ้หมอที่รักก�ำลังนอนดูคลิปผ่าตัดเลือดสาดอยู่บน
เตียง...นี่คือสิ่งที่ผมต้องเห็นก่อนนอนจริงๆ เหรอเนี่ย โถ่~ เมียกู!
“มาแล้วเหรอ”
ใบหน้าง่วงงุนภายใต้แว่นของแมคควีนหันมาหาผมพร้อมกับ
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เอียงคอถามอย่างสงสัย เหลือบมองนาฬิกาก็ตสี ามกว่าๆ แล้ว...ถ้า
ผมตีปอ้ มมันตอนนีม้ นั ต้องงอนผมไปอีกหลายวันแน่ๆ หูผมอาจจะ
ชาไปทั้งวันเลยด้วยซ�้ำ
“มาได้ไง”
ผมปลดกระดุมเสื้อเชิ้ตออกเพื่อเตรียมจะอาบน�้ำ มองคน
น่ารักที่พับเก็บแมคบุ๊กของตัวเองไว้ข้างเตียงพร้อมกับแว่นสายตา
คงจะนอนรอผมจริงๆ สินะ
“ก็มานอนด้วย”
เรื่องหูชาเนี่ย...เดี๋ยวก็หายใช่มั้ยล่ะครับ แล้วเรื่องงอนเนี่ย...
ง้อไอ้ควีนด้วยของอร่อยๆ เดี๋ยวมันก็เชื่องแหละครับ แต่เรื่องความ
รู้สึกของผมเนี่ย ใครจะรับผิดชอบ!?
“...”
ผมกระตุกยิม้ ค่อยๆ เขยิบตัวไปใกล้ๆ ปลายเตียงแล้วคลาน
ไปหาคนน่ารักที่มองผมตอบมาเช่นกัน
“อ๊ะๆ หยุดเลยไอ้คิง กูจะนอนแล้วโว้ย!”
ผมมองนิ้วที่ส่ายไปมาแล้วหน้าตากวนโอ๊ยของมันยิ่งท�ำให้
มันเขี้ยวจนอยากจะฟัดมันทั้งวันทั้งคืน มึงจ�ำเป็นต้องท�ำให้กูหลง
ขนาดนี้มั้ยควีน กูหลงมึงจนหาทางออกไม่เจอแล้ว
“นะ”
“ไม่ตอ้ งมาน้งมานะอะไรเลย ไปอาบน�ำ้ เลย พรุง่ นีม้ งึ มีประชุม
เช้า กูจ�ำได้!”
ประชุมอะไรวะ เลื่อนไปให้หมดอะ
“...”
“คิง ไปอาบน�้ำ”
มันพูดเสียงต�่ำอีกครั้งแล้วมองผมดุๆ ซึ่งไม่ได้ดูน่ากลัวเลย
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สักนิด ออกจะน่ารักซะมากกว่า ใครเขาจะกลัวมึงวะแมคควีน มึง
เหมือนลูกหมาซะขนาดนี้
แหมะ
เมือ่ ผมอยากจะดือ้ และคุณแฟนไม่ยอมตามใจ ผมเลยล้มตัว
ลงกอดเอวที่เริ่มจะนุ่มๆ ไปบ้างแล้วของควีนมารัดไว้แน่น
“...อย่าไล่ได้มั้ย”
ชิงพูดออกไปให้คณ
ุ หมอมันรูส้ กึ ผิดก่อนเลยครับ ชอบไล่กนู กั
นะ ไม่ไปโว้ย!
“เฮ้อ~ เป็นไงบ้างล่ะ”
ได้ผลครับ! แกล้งดราม่าแล้วไอ้ควีนก็ยอมผมจริงๆ ด้วย มัน
เลือ่ นมือมาลูบศีรษะผมไปมาอย่างปลอบโยน ผมก็ยงิ่ รัดเอวมันแน่น
แล้วถูไถหน้ากับพุงของมันซะเลย จะกินหมูตัวใหญ่ใจต้องนิ่ง
“เรื่อง?”
“ก็ไปคุยกับภาคินมาไม่ใช่เหรอ”
แน่ะ! มันรู้จริงๆ ด้วยว่าผมไปหาคินมา แฟนใครฉลาดจริงๆ
“อืม พรุ่งนี้นัดเจอคินที่ The Escape บอกเพื่อนในไลน์แล้ว”
“อือ...ไม่ว่าจะยังไง กูจะอยู่ตรงนี้กับมึงนะ”
ผมเอียงหน้ามองคนทีผ่ มหลงรักมาตลอดแล้วรับรอยยิม้ จาก
มัน...มึงเป็นใคร ท�ำไมท�ำให้หวั ใจกูมนั เต้นแรงและอบอุน่ ได้ขนาดนี้
ล่ะ กูรักมึงฉิบหายเลยควีน
“...”
“คิง...”
“หืม?”
“คิง!”
“หืม?”
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“ถ้ามึงยังไม่เลิกเอาหน้าถูกางเกงกู กูจะลากมึงไปนอนในตู้
ปลาจริงๆ นะ!”
ผมละเบื่อคนรู้ทันจริงๆ
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[Fourth’s part]
“เล่นแม่งเลยดีมั้ย”
ผมกระฟัดกระเฟียดกับไอ้ผู้พันเต้นจนอยากจะลุกไปปะทะ
หน้ากับไอ้น้องคินที่นั่งโซฟาตรงข้าม ก็ดูมันสิครับ! ท�ำหน้าท�ำตา
กวนตีนฉิบหาย! แม่งมันคือตัวปัญหาที่ท�ำให้ไอ้คิงกับไอ้ควีนต้อง
วุ่นวายนี่สิ แล้วพอพวกมันมีปัญหากันมาทีนึง ร้าน The Escape
ของผมเลยกลายเป็นแหล่งซ่องสุมแทนรังหมาป่าซะงั้น ยิ่งหลังๆ
มันไม่นัดกันที่ร้านครับ แต่มันใช้ลิฟต์พิเศษตรงดิ่งขึ้นเพนท์เฮาส์
ของผมเลย...นี่บ้านกูนะโว้ย ไม่ใช่สวนสาธารณะ!
“ใจเย็นไอ้โฟร์ท น้องมันบอกว่ามันท�ำไปเพราะช่วย ไม่ได้คิด
ว่าเรื่องจะวุ่นวาย”
ผมเบ้ปากเมื่อได้ยินค�ำตอบของคนเป็นเพื่อนสนิท เหอะ! ไอ้
น้องภาคินมันอธิบายว่าที่มันตอบนักข่าวไปทั้งหมดเพราะต้องการ
จะช่วยพี่ชายจริงๆ ไม่อยากจะดึงควีนมายุ่งเลย
~ I’m Mynt ~

190
“พวกมึงเชื่อมันจริงๆ เหรอ มันอาจจะเป็นคนที่วางแผน
ท�ำร้ายไอ้คิงก็ได้นะ!”
ผมพูดแสดงความคิดเห็นออกไป ตอนนี้สองเพื่อนรักของผม
อย่างไอ้คณ
ุ คิงกับไอ้เหีย้ ควีนมันก�ำลังนัง่ ท�ำหน้านิง่ ๆ อย่างครุน่ คิด
แน่นอนว่าไอ้ควีนคงก�ำลังมองภาพเหตุการณ์ความเป็นไปได้ใน
อนาคตของมันแล้วคิดถึงผลได้ผลเสียเสร็จสรรพเรียบร้อย เพราะ
ตอนนี้ไม่ว่ามันจะไปที่ไหนทุกคนก็เข้าใจว่ามันเป็นแฟนหนุ่มของ
ซุป’ตาร์หน้าโง่ตรงหน้าผมนี่แล้ว
“ผมจะท�ำร้ายพี่คิงไปท�ำไม ผมต้องลงทุนแลกกับขาตัวเอง
เชียวเหรอ”
ไอ้เด็กดาราว่าพลางยกขาข้างทีไ่ ด้รบั การผ่าตัดขึน้ อวด แต่สงิ่
ทีท่ ำ� ให้ผมอารมณ์เสียมากขึน้ คงเป็นเพราะพวกเพือ่ นๆ กลับคล้อย
ตามไอ้เด็กนีน่ ะ่ สิ หึ! พีน่ อ้ งฆ่ากันออกจะเยอะแยะ กูตอ้ งเชือ่ มึงรึไง
กูฉลาดกว่าไอ้เพื่อนพวกนี้ล้านเท่าละกันน่า!
“มึงก็อย่าอคติกับไอ้คินนักเลย มันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่น้อง
มันต้องท�ำร้ายไอ้คิงนี่”
ไอ้หมอโง่ผู้รับบทนางเอกดาวพระศุกร์พูดขึ้นท�ำเอาผมต้อง
รีบสะบัดหน้าท�ำตาโตมองมันอย่างเหลือเชื่อ มึงมีผัวแล้วจะโง่เชื่อ
คนง่ายอย่างนี้ไม่ได้นะแมคควีน!
“แต่...”
“อีกอย่าง…กูกโ็ อเคนะ คินก็รอดพ้นข้อกล่าวหาของชาวเน็ต
ว่าเมาแล้วขับ ส่วนไอ้คงิ ก็เลิกโดนหุน้ ส่วนกับบอร์ดบริหารโจมตีดว้ ย
ข้ออ้างเรื่องเพศซะที”
เมื่อผมจะพูดขัดขึ้นบ้างไอ้ควีนก็รีบพูดตัดบทยาวเหยียดนั่น
ซะก่อน ท�ำไมมีแฟนแล้วต้องว่านอนสอนง่ายเหรอวะ เพราะมีคน
~ King and Queen เรื่องของผมกับผู้ชายชื่อคิง ~

191
รักแล้วรุงรังแบบนีไ้ งล่ะผมเลยขออยูเ่ ป็นโสดต่อไปจะดีกว่า ไม่อยาก
หาเหาใส่หัว หาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัว
“มึงเห็นด้วยกับไอ้เด็กนี่? มึงไม่คิดว่ามันจะเป็นแผนเหรอ”
ผมรีบโวยวายทันที ไอ้คงิ เองยังเห็นด้วยกับน้องมันเลย เหอะ!
ไอ้นี่ก็ว่าง่ายตามเมีย
“พวกกูว่าก็ไม่เสียหายนะ...อย่างน้อยไอ้คินก็อยู่ในสายตา
พวกเราเสมอ ถ้ามันคิดจะเล่นไม่ซื่อ...มึงก็รู้ว่าพวกเรามันโหด”
ไอ้กอ้ งหนุม่ ตีพ
๋ ดู ขึน้ บ้างหลังจากทีน่ งั่ เงียบข้างน้องนัทเมียมัน
มาตัง้ นาน โหดเหีย้ ’ไรล่ะ! มึงดูชอื่ แก๊ง ด�ำไม่หา่ งเหิน พ่องงง น่ากลัว
ฉิบหายยย
“เออ! เอาที่พวกมึงสบายใจเลยครับ”
ผมถอนหายใจแล้วส่ายหัวอย่างเบือ่ หน่ายก่อนจะลุกออกไป
สูบบุหรี่ที่ระเบียงรับลมขนาดใหญ่ชั้น 34 ของตึกที่กว้างพอจะเล่น
ว่าววิ่งทั่วได้...ผมออกแบบที่อยู่อาศัยเป็นอย่างดี
“เฮ้อออ~”
ควันสีเทาลอยพวยพุ่งขึ้นไปในอากาศจากการเผาปอดของ
ผม ลมเย็นๆ ของบรรยากาศตึกสูงกลางเมืองลอยปะทะหน้า หาก
ผมกลับไร้ซึ่งความรู้สึกสุนทรีย์ใดๆ
พวกโง่! โดนเด็กแหกตาแล้ว! ที่จริงผมก็ไม่ได้อคติหรือใส่ร้าย
ไอ้นอ้ งภาคินนัน่ หรอกนะครับ เพราะยังไงมันก็คอื น้องแท้ๆ ของไอ้
คิงเพื่อนผม แต่เพราะผมรู้มาตลอดว่าไอ้คิงมันแอบชอบไอ้ควีนมา
นานและไอ้น้องภาคินก็พยายามเข้ามาเสือกมาสะเหล่อในทริปที่
พวกผมมักจะไปเที่ยวด้วยกัน และผมเซ้นส์ไวมากว่าไอ้น้องนี่มันไม่
ธรรมดา เนื่องจากผมมีพี่ชายอีกสามคนและเพราะผมเป็นคนสุด
ท้อง ผมรู้ดีว่าการถูกโอ๋ถูกเอาใจมันเป็นยังไง...มันดีจนอยากจะ
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เอาแต่ใจและอยากจะเอาชนะอย่างไม่รู้จบเลยละครับ
“พี่ไม่พอใจอะไรผมรึเปล่า”
ผมปรายตามองคนตัวสูงข้างๆ ทีเ่ ดินติดจะกะเผลกๆ มาหยุด
อยู่ข้างๆ และเพื่อเห็นแก่คนพิการ ผมจึงโยนบุหรี่ลงบนพื้นแล้วใช้
เท้าขยี้ให้ไฟมอดไป ไอ้เด็กนี่รนหาที่จังวะ
“กูต้องพอใจมึงเหรอ มึงอยากได้แฟนคลับเพิ่มไง้?”
หันหลังพิงตัวเองกับราวระเบียงมองเข้าไปในตัวห้องทีเ่ ห็นเจ้า
พวกเพื่อนโง่มันลากเอาเกมของผมออกมาเล่น บ้างก็ชงเหล้าผสม
กันเองจากโซนบาร์ในครัว...ใช่บ้านพวกมึงเหรอเนี่ย! แต่ก็นั่นแหละ
ครับ ด้วยความที่เป็นเพื่อนกันมานาน ผมรักพวกมันเหมือนคนใน
ครอบครัว แล้วมันก็ปกติใช่มั้ยที่ผมเองก็อยากจะปกป้องคนใน
ครอบครัวเช่นกัน
ผมเอียงคอมองคนหล่อข้างตัวทีห่ นั หน้าออกจากระเบียงเพือ่
มองวิวทิวทัศน์จากตึกสูงลงไปยังบ้านเรือนข้างล่างอย่างสงสัยใน
ตัวมัน มึงจะพูดอะไรกันแน่ไอ้หนูน้อย
“ไม่ใช่แฟนคลับ...แต่เป็นแฟนครับ...ดีมั้ย”
“...”
ผมแสยะยิ้มมุมปากแล้วเงยหน้ามองฟ้าที่ไม่เห็นดาวสักดวง
แสงไฟจากตัวเมืองกลบแสงดาวไปจนหมด หรือว่าเพราะเจ้าดาว
ข้างตัวนี่จะมีแสงสว่างจนกลบแสงดาวอื่นๆ ไปหมดแล้วกันแน่ ผม
ไม่สะดุ้งหรือโกรธหรือแปลกใจหรอกนะครับ มันไม่ใช่ครั้งแรกที่ผม
จะถูกผูช้ ายเต๊าะใส่...สาเหตุมนั ก็เพราะว่าผมหน้าเหมือนคุณแม่คน
สวยมากไปหน่อย แถมผมยาวๆ นีก่ ไ็ ว้ประชดครูฝกึ รด.มาตัง้ แต่เข้า
มหา’ลัยแล้ว จะให้ตัดก็เสียดายนี่ครับ
“...”
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“มึงมีแผนอะไร อยากพูดอะไรก็พดู มา เพราะกูไม่คดิ ว่ามึงจะ
แค่อยากช่วยไอ้คิง”
พูดเข้าเรื่องแล้วหันหน้าเข้าหามัน กอดอกอย่างแสดงความ
จริงจังของตัวเอง ถ้าไม่เข้าประเด็นซะที ไอ้เด็กนีก่ ล็ ากออกนอกเรือ่ ง
ไปเรื่อยๆ นั่นแหละครับ
“ผมไม่ได้คิดร้ายจริงๆ...พี่โฟร์ทมองไม่เห็นความจริงใจของ
ผมจริงๆ เหรอครับ”
มันไม่ว่าเปล่าหากยังเขยิบมาใกล้แล้วก้มหน้าลงมาในระดับ
เดียวกันเพื่อให้ผมได้มองเห็นความรู้สึกในดวงตาของมันอย่างใกล้
ชิด โดยที่ผมไม่จ�ำเป็นต้องถอยเลย กูไม่กลัวโว้ย!
“คิดว่ากูตอ้ งเขินมัย้ มึงคิดว่ากูเป็นสาวน้อยเหรอ...หรือคิดว่า
กูเป็นนางเอกแล้วมึงเป็นพระเอกเหรอ อ่านการ์ตูนเยอะไปรึเปล่า
น้อง”
“หึ! ทีจ่ ริงพีโ่ ฟร์ทก็น่ารักดีนะครับ...เสียดายทีผ่ มมีพคี่ วีนแล้ว”
มันขยับตัวกลับไปยืนยิ้มหวานในท่าเดิม ท�ำหน้าเหมือนคน
มีแฟนแล้วและรักแฟนมาก ทุ้ย! เพื่อนกูไปเป็นแฟนมึงตอนไหนวะ
ไอ้ขี้โม้!
“เหอะๆ เพราะกูไม่ใช่คนที่พี่ชายมึงชอบ มันถึงไม่ได้น่าแย่ง
ใช่มั้ยล่ะ”
กูมีพี่ชาย กูไปแย่งของมันบ่อย กูรู้! ของที่มีคนอยากได้หรือ
เป็นเจ้าของมักจะน่าแย่งเสมอ กูก็ไม่รู้ท�ำไมเหมือนกัน
“...”
มันเงียบพร้อมๆ กับรอยยิ้มของมันที่หายไป ผมพูดถูกใช่มั้ย
“สรุปแล้วที่ให้สัมภาษณ์ไปแบบนั้น แค่เพราะอยากจะเป็น
เจ้าของไอ้ควีนต่อหน้าประชาชนใช่มยั้ ...แค่อยากเอาชนะแค่นนั้ เหรอ”
~ I’m Mynt ~
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“มันก็ได้ผลใช่มั้ยล่ะครับ อย่างน้อยตอนนี้ใครๆ ก็รู้ว่าพี่ควีน
เป็นแฟนผม”
ผมพยายามก�ำมือเพือ่ ข่มอารมณ์โมโหของตัวเอง ไอ้เด็กนีค่ ดิ
น้อยฉิบหาย! ถ้าต่อยมันแล้วเผลอผลักลงระเบียงผมต้องได้ไปกิน
ข้าวฟรีในคุกแน่ๆ ไม่คุ้มๆ
“มึงไม่ได้รกั ไอ้ควีน มึงแค่อยากแย่ง...มึงคิดว่าชีวติ ของไอ้ควีน
ต่อจากนีจ้ ะสงบสุขอย่างนัน้ เหรอ มันเป็นแฟนกับซูเปอร์สตาร์แบบ
มึง ไม่คิดว่ามันจะถูกรังควานจากสื่อจากแฟนคลับบ้างเหรอ”
“...”
สูดลมหายใจเข้าลึกๆ อย่างสงบอารมณ์ เดินหนีจะเข้าห้อง
เพื่อขังตัวเองในห้องเกม อารมณ์นี้ผมต้องหาอะไรท�ำเพื่อระบาย
ความเครียดแล้วละ
หมับ!
“ผมชอบพี่ควีนจริงๆ”
ผมก้มมองฝ่ามือหนาทีก่ มุ รอบต้นแขนผมแล้วเงยหน้ามองคน
ตัวสูงหน้าตาดีจัดอย่างเอาเรื่อง กล้าดียังไงมาแตะต้องตัวกูวะ ไอ้
เด็กโง่!
พรึ่บ!
ผมสะบั ด แขนออกแล้ ว จ้ อ งหน้ า คนอายุ น ้ อ ยกว่ า อย่ า ง
ต้องการจะสั่งสอน ถ้าพี่ชายมึงไม่กล้าสอนกูจะสอนเอง
“มึงไม่ตอ้ งบอกกู มึงกลับไปถามตัวเองเถอะว่ามึงรักพีช่ ายมึง
บ้างมั้ย มึงลองใช้สมองน้อยๆ นั่นไตร่ตรองให้ดีว่าสิ่งที่มึงท�ำไป
ก�ำลังจะท�ำให้ทุกอย่างมันแย่ลงรึเปล่า”
“...”
คนตรงหน้ามองสบตาผมนิ่ง ตาคู่สวยสีน�้ำเงินเข้มจดจ้องมา
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อย่างครุ่นคิด
“มึงรู้มั้ยว่าไอ้ควีนคือความสุขของไอ้คิงมากี่ปี แล้วมึงรู้มั้ยว่า
ไอ้ คิ ง มั น รั ก น้ อ งโง่ ๆ แบบมึ ง ขนาดไหน! ไม่ รู ้ จ ริ ง ๆ เหรอว่ า
สถานการณ์ของไอ้คิงตอนนี้มันเครียดขนาดไหน ทั้งบริษัท ทั้งเมีย
ทั้งน้อง...กูว่าถ้ามึงได้ลองรักใครมากกว่าตัวมึงเอง มึงอาจจะเห็น
มุมมองที่มันกว้างกว่านี้”
“...”
“...กูเคยเป็นแบบมึง แล้วกูกร็ วู้ า่ มันไม่มเี หีย้ ’ไรดีเลยหลังจาก
ได้ของที่แย่งมาครอบครอง มันก็แค่สะใจ...เพื่อแลกกับความเสียใจ
ของคนที่ส�ำคัญที่สุดในชีวิตของมึง”
“...”
“...”
เราทัง้ สองต่างยืนนิง่ เงียบแล้วมองหน้ากันอยูอ่ ย่างนัน้ อย่าง
น้อยตอนนี้ผมคิดว่าภาคินก็อาจจะคิดได้บ้างแล้ว
“...งัน้ พีจ่ ะว่ายังไง ถ้าผมจะชอบพี.่ ..มันอาจจะเป็นความรักที่
ผมไม่ต้องแย่งมาเลยก็ได้นะครับ”
ผมสูดหายใจเข้าสุดแล้วถอนหายใจออกสุด ก่อนจะเพ่งสายตา
มองไอ้เด็กหล่อตรงหน้าอย่างเอือมระอา มึงคิดว่าหน้าตาแบบกูนี่
เหมือนคนอยากมีแฟนเหรอวะ แบบกูเนีย่ ...ถ้าอยากจะมีจริงๆ กูมี
ไปนานแล้วโว้ย! หาแฟนมันหาง่ายยิ่งกว่าหาหญ้าแดกซะอีก
“ชอบพ่อง! กูไม่แดกเด็กโว้ย!”
ฮู้ว! ถ้าคนอย่างชายโฟร์ทคิดจะมีแฟนสักคนเนี่ย...ชาติหน้า
เถอะครับ! กูจะโสดแบบนีไ้ ปจนกว่ากูจะเบือ่ นัน่ ละ อย่าคิดจะเสนอ
หน้ามาวุ่นวายในชีวิตกูเลย เสียเวลาเปล่าๆ
~ I’m Mynt ~
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สถานการณ์ของผมตอนนีจ้ ะเรียกว่าดีกค็ งไม่ใช่ จะว่าเลว
ร้ายก็ไม่เชิง มันแค่ความรู้สึกแปลกๆ เวลาเดินผ่านพี่ๆ พยาบาล
พนักงาน ไปจนถึงคนไข้ ทุกคนต่างมองผมด้วยแววตาที่ผมก็ไม่
สามารถจะบรรยายความหมายของมันได้...หรือนี่อาจจะเป็นสิ่งที่
ผมต้องเผชิญ ในฐานะ ‘แฟนซุป’ตาร์’
Rrrrrrrrrr~
เสียงเรียกเข้าจากมือถือคู่ใจดังขึ้นท�ำให้ผมหลุดจากความคิด
ร้อยแปดของตัวเองต่อสายตาทีม่ องมาทัว่ ร้านกาแฟขณะทีก่ ำ� ลังรอ
เครื่องดื่มประจ�ำวันอยู่
“สวัสดีครับ”
[พี่ควีน ไปทานข้าวกันนะครับ]
ผมขมวดคิว้ เล็กน้อยอย่างฉงนกับเสียงทีต่ อบกลับมาก่อนจะ
จ�ำได้ว่าเป็นเสียงของแฟนในนามที่ประชาชนเข้าใจไปแล้ว...ภาคิน
“คิน...พี่ไม่ได้ว่างมีเวลาขนาดนั้นนะครับ”
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ผมถอนหายใจน้อยๆ อย่างเบื่อหน่าย ไม่รู้ว่าเด็กนี่พยายาม
จะเล่นสนุกอะไร แต่อย่างไรก็ตามชีวิตของผมก็ยังต้องด�ำเนินไป
อาชีพของผมคือหมอผ่าตัด ต่อให้เป็นแฟนกับซูเปอร์สตาร์จริง ผม
ก็ไม่วา่ งทีจ่ ะไปเดินโชว์ตวั ให้เป็นข่าวเล่นอยูด่ .ี ..เวลาจะนอนพักผ่อน
ยังหายากเลยครับ
[...ทานข้าวกับหม่อมยาย...พี่คิงก็ไปด้วย]
ผมสะดุดเล็กน้อยกับค�ำว่า ‘หม่อมยาย’ สองพีน่ อ้ งนีม่ เี ชือ้ เจ้า
ด้วยอย่างนั้นเหรอ ไม่เห็นรู้มาก่อนเลย รู้แค่ว่าแม่ของไอ้คิงเป็นผู้ดี
เก่าแต่มสี ามีเป็นชาวต่างชาติจงึ ไปอยูท่ ตี่ า่ งประเทศตัง้ แต่สองพีน่ อ้ ง
นี่เด็กๆ
“ไม่เห็นคิงจะบอกพี่เลย”
ผมขมวดคิ้วพลางรับเครื่องดื่มสีเข้มมาถือไว้ในมือและหมุน
ตัวเดินออกจากร้านไปทันที จะว่าไปช่วงนี้คิงก็ยุ่งๆ อาจเป็นเพราะ
ว่าบริษัทก�ำลังจะกลับมาเข้าที่เข้าทางอีกครั้ง ต้องยอมรับว่าคิงมัน
กลับไปท�ำงานเป็นบ้าเป็นหลังเลยละครับ ท�ำให้เราไม่คอ่ ยได้เจอกัน
เลยเพราะมันเองก็เหนือ่ ยจนต้องนอนพักค้างคืนทีเ่ พนท์เฮาส์เหนือ
ห้องท�ำงานบนตึกสูงของมันมาเกือบอาทิตย์แล้ว...ผมเองก็ไม่กล้า
จะไปรบกวนมัน และเคสผ่าตัดช่วงนี้ก็เยอะใช่ย่อยครับ
[แล้วพีค่ วีนคิดว่าพีค่ งิ เวอร์ชนั่ บ้างานเค้าจะสนใจคนรอบข้าง
ด้วยเหรอครับ...โดนเมินจากคนรักมันเจ็บนะพี่]
จึก!
เหมือนมีธนูพงุ่ ตรงมาปักทีห่ วั ใจ มันรูส้ กึ เจ็บจีด๊ จากค�ำพูดของ
ภาคิน มันจริงและถูกต้องอย่างทีน่ อ้ งมันว่า จูๆ
่ ก็รสู้ กึ ว่าขามันหนัก
อึ้งขึ้นมาซะอย่างนั้น
ปี๊มมมมมม!
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“ควีน!!!”
หมับ!
พรึ่บ!
ตุ้บ! แกร๊ก!
กว่าจะรู้ตัวอีกที ร่างทั้งร่างของผมก็ย้ายตัวจากกลางถนนลง
ไปนอนแอ้ ง แม้ ง กั บ พื้ น แนบแก้ ม กั บ อกแกร่ ง ของอปป้ า อยู ่ ข ้ า ง
ฟุตบาท โทรศัพท์มอื ถือเครือ่ งโปรดก็ตกลงไปนอนเป็นซากให้รถทับ
เล่นอยู่กลางถนนเป็นที่เรียบร้อย กาแฟแก้วแพงที่อุตส่าห์ข้ามถนน
ไปซื้อมาก็กระจัดกระจายเต็มพื้นช่วยสร้างบรรยากาศให้ที่เกิดเหตุ
มันดูน่ากลัวขึ้นอีกนิด
นี่ผมเป็นบ้าอะไรเนี่ย แค่ค�ำพูดใส่ร้ายของเด็กนั่นท�ำเอาผม
ต้องไปไม่เป็นขนาดนี้เชียวหรือ?...หรือผมก�ำลังกลัว กลัวว่ามันจะ
เป็นเรื่องจริงแบบที่เด็กนั่นพูด ความรู้สึกวูบโหวงที่ท�ำให้ผมรู้สึกชั่ว
วูบว่าตัวเองก็ไม่ได้ส�ำคัญอะไรกับไอ้คิงมากมาย มันเป็นความรู้สึก
ทีแ่ วบขึน้ มาในหัว...ถ้าเป็นตอนทีส่ ถานะระหว่างเราเป็นเพียงเพือ่ น
กัน...ผมอาจจะไม่รู้สึกขนาดนี้
“ควีน”
เจ้าของอ้อมกอดผู้ช่วยชีวิตเขย่าตัวผมเบาๆ และเรียกชื่อ พี่
เคี้ยงยังคงน่ารัก อบอุ่นและแสนดีอยู่เสมอ ท�ำไมกันนะผมถึงไม่คิด
อะไรเกินเลยกับคนดีๆ แบบนีส้ กั ครัง้ ...แต่กบั เจ้าคนเย็นชา แวมไพร์
จอมเอาแต่ใจนัน่ ผมกลับรูส้ กึ อะไรมากมายกับมันจนยัง้ ใจไม่เคยอยู่
เลย ท�ำไมกัน
“...ขอบคุณครับ”
เอ่ยขอบคุณเมือ่ พีเ่ คีย้ งพยุงตัวผมให้ยนื ขึน้ พลางส�ำรวจทัว่ ตัว
ว่าผมได้รับบาดเจ็บอะไรไปบ้าง ตอนนี้มันรู้สึกชาๆ ไปหมดจนไม่
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รู้สึกอะไรอย่างอื่นเลยครับ มันยังมึนๆ งงๆ ช็อกๆ กับสถานการณ์
ตอนนี้อยู่ ผมเกือบโดนรถกระบะพุ่งเข้าชนเต็มๆ ตายอยู่ตรงนี้ซะ
แล้ว โชคดีแค่ไหนที่พี่เคี้ยงมาช่วยทัน นึกแล้วก็โมโหรถกระบะที่ขับ
มาซะเร็วไม่ยอมชะลอ ทั้งๆ ที่ตรงนี้คือทางม้าลายแถมยังเป็นเขต
ชุมชนเมืองอีกด้วย
“โทรศัพท์ควีนมัน...”
“ไม่เป็นไรครับ ผมขอยืมมือถือพี่เคี้ยงหน่อยนะครับ”
ผมแบมือขอยืมมือถือคนตัวสูงที่ก็ยินยอมยื่นมาให้อย่างว่า
ง่าย
“...”
ตู๊ดดด ตู๊ดดดดดด
“...”
ตู๊ดดด ตู๊ดดดดดด
“...”
ตู๊ดดด ตู๊ดดดดดด
“...”
‘ยินดีต้อนรับเข้าสู่บริการรับ...’
ตี๊ด!!
ผมกดตัดสัญญาณแล้วยื่นคืนให้เจ้าของมือถือเครื่องหรูเมื่อ
คนทีผ่ มคิดถึงมากทีส่ ดุ ยามเกิดเหตุดว่ นเหตุรา้ ยดันไม่รบั โทรศัพท์...
คุณราเชนทร์...ท�ำไมมึงถึงเพิกเฉยกูแบบนี้...ท�ำไมในสถานการณ์
แบบนี้คนที่อยู่ข้างกูถึงไม่ใช่มึง
“พีว่ า่ วันนีค้ วีนไปพักเถอะ...พักสักวันพ่อพีค่ งไม่หกั เงินเดือน
คุณหมอหรอกครับ”
อปป้าส่งยิ้มใจดีมาให้ ตีสนิทลูกเจ้าของโรงพยาบาลได้ก็ดี
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แบบนี้แหละครับ
“ครับ”
ผมขานรับเนือยๆ พลางหอบร่างตัวเองเดินเข้าตึกไป ไม่
อยากกลับคอนโดฯเลย...อยากไปที่ไหนสักที่ ไม่อยากอยู่คนเดียว
เลย
“ขับรถไหวมั้ย...จะอนุญาตให้พี่ไปส่งได้มั้ยครับ”
ผมเหลือบมองคนตัวสูงแสนใจดีขา้ งๆ ทีใ่ นแววตามีแต่ความ
เป็นห่วงเป็นใย ท�ำไมผมถึงไม่หลงรักเทวดา...เสือกไปตกหลุมซาตาน
ซะได้!
“ครับ”
…
..
.
[Fourth’s part]
มีรางวัลเพื่อนรักนักชงเหล้ายอดเยี่ยมให้ชายโฟร์ทคนโสด
โหมดกูเพิ่งตื่นมั้ยครับ
พ่อมึงสิไอ้ควีน! มึงจะมางอแงตอนกูงว่ งงุนแบบนีไ้ ม่ได้นะ! กู
เพิง่ ปิดร้านไปตอนตีสอง เคลียร์บลิ เคลียร์รา้ น เคลียร์พนักงาน เก็บ
กวาด ลิสต์รายการซื้อของเพิ่มวันพรุ่งนี้ กว่ากูจะท�ำเสร็จหมดนั่นก็
เกือบๆ ตีห้า แถมช่วงนี้กูรับงานออกแบบโลโก้มูลนิธิเด็กยากไร้ให้
เพื่อนสนิทของคุณแม่อีก มึงคิดว่ากูได้นอนกี่โมง!? แล้วมึงยังจะพา
หน้าโทรมๆ กับแผลฟกช�้ำตามตัวมาปลุกกูตอนเก้าโมงอีก!...แต่ก็
นัน่ ละครับ ผมเคยขัดใจหรือปฏิเสธมันได้ทไี่ หน บอกแล้วว่าบ้านผม
มันที่สาธารณะ ทุกวันนี้ยังนึกว่าตัวเองเป็นเทศบาลเลยด้วยซ�้ำ
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ต้องปรับปรุงภูมิทัศน์เอาใจประชาชน...ทุ้ยยย!!! บ้านกูโว้ยยย
“เป็นอะไร”
ผมก็ถามได้แค่นั้นแหละครับ ตอนนี้สติไม่มากพอที่จะรับมือ
กับเพื่อน 5 นาที 186 อารมณ์ได้ สภาพเสื้อกล้ามสีขาวตราห่านคู่
ที่ขาดๆ รูๆ เป็นซิกเนเจอร์กับกางเกงสะดอสีเคยแดงที่ใส่มาตั้งแต่
สมัยเรียนมหา’ลัยกับผมยาวๆ ที่ถูกมัดเป็นบันโง่ๆ บนหัวบ่งบอก
ได้อย่างดีว่าตอนนี้ผมเพิ่งตื่นนอน
“...”
มันไม่ตอบครับ มันเดินเอื่อยๆ ไปตรงบาร์เครื่องดื่มในโซน
ครัวก่อนจะเปิดขวดเหล้าอย่างคนช�่ำชองแล้วทิ้งตัวลงนั่งกรอก
วัตถุดิบทั้งหมดเข้าปากจนทรุดลงนอนเล่นกับพื้น จ้าาา เหล้ากู
มิกเซอร์กู ตังค์แม่งไม่เคยจ่าย! มึงคิดว่าร้านกูเป็นโรงทานเหรอควีน
กูเตือนแล้วว่าอย่ามีแฟนๆ ไม่มีใครเชื่อกู
จึกๆ!
เมื่อไอ้คนดูป่วยไม่ตอบ ผมจึงเดินไปหาคนมาส่งที่นั่งหน้า
หล่อเปล่งออร่าเป็นเทพเจ้าอยูต่ รงโซฟากลางห้อง มึงเป็นใครวะ กิก๊
เพื่อนกู?
“มันเป็นอะไร”
“ครับ?”
เมือ่ ไอ้คนหล่อฉิบหายหันหน้ามาสบตามองผมใกล้ๆ เสมือน
กับว่ามีพัดลมเป่าให้ผมสะบัด มีแสงไฟ 80,000 วัตต์ส่องมาจนเป็น
ประกายวิ้งๆ รอยยิ้มเก้อๆ หน้างงๆ เหมือนคนดี ดีแบบที่ว่ายืน
ห่างไปอีกทวีปยังรูเ้ ลยว่าไอ้นแี่ ม่งต้องเป็นพระถังซัมจัง๋ ลงมาจุตแิ น่ๆ
คนเหี้ย’ไรแค่อยู่ใกล้ก็ท�ำเอาราศีกูกลายเป็นราคีหมด ไม่ไหวๆ ขอ
ยืนห่างออกมาสักสองช่วงแขน ปฏิบัติ!
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พรึ่บ!
ไอ้คณ
ุ พระ (ถังซัมจัง๋ ) กะพริบตาปริบๆ อย่างงุนงงในท่าทีของ
ผม ผมเองก็ยังงงว่ากูก�ำลังท�ำเหี้ย’ไรอยู่ แค่กูนอนน้อยกูต้องท�ำตัว
โง่ขนาดนี้เลยเหรอวะ เป็นอะไรเนี่ยกู
“กะ...กู เอ๊ย! ผม ผมถามว่าเพื่อนผมมันเป็นอะไร”
เคยอยู่กับคนที่รู้สึกว่าพูดไม่เพราะด้วยไม่ได้มั้ยครับ ไอ้คุณ
คนนี้มันท�ำให้ผมรู้สึกแบบนั้นเลย เหมือนผมก�ำลังท�ำผิดบาปซะงั้น
“อ๋อ! ควีนเกือบโดนรถชนน่ะครับ พอดีผมช่วยไว้ทัน”
กูแอบเห็นรอยยิ้มมุมปากที่กระตุกขึ้นเล็กน้อยตอนนาทีที่
2.68 วิ เมื่อพูดถึงไอ้ควีน
“คุณแอบชอบไอ้ควีน!?”
อีกแล้วเหรอวะ บนโลกนีท้ ำ� ไมมีคนชอบไอ้เพีย้ นนีไ่ ด้มากเกิน
หนึง่ คนวะ ตัง้ แต่เป็นเพือ่ นกับมันมาจนตอนนีเ้ กือบทัง้ ชีวติ สาบาน
เลยว่าไม่เคยคิดอยากจะได้มนั มาร่วมเรียงเคียงหมอนเลยสักนิด คน
เหี้ย’ไรไร้สาระฉิบหาย!
“เอ่อ...”
“คุณอยากจะเข้ามาแทรกตอนมันมีปัญหากับไอ้คิง!?”
“เฮ้ย! ผมไม่ได้...”
“คุณแม่ง...อุ๊ปส์!”
หมับ!
พรึ่บ!
ไม่ทันที่ผมจะได้โวยวายอะไร ไอ้คุณพระฯก็จับผมปิดปาก
ล็อกเอวแล้วลากผมลงไปนัง่ โซฟาข้างมัน ผมรีบถีบและดิน้ ขลุกขลัก
ทันทีอย่างสู้ตาย
“อ่อยยย” (ปล่อยยย)
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ผมพยายามตะโกนให้ปล่อย แต่ไอ้คนขายาวกว่าก็ยกขาสอง
ข้างตวัดขึ้นรัดขาของผมขณะที่ดันตัวผมให้ขึ้นมานั่งบนตักมันได้
ส�ำเร็จ พันธนาการท่าเหี้ย’ไรของมึงเนี่ย ทุเรศฉิบหายยย
“ฟังก่อน”
เสียงที่กดต�่ำลงคล้ายจะดุๆ ดังขึ้นข้างใบหู ซึ่งผมก็หดคอหนี
ทันทีอย่างบ้าจี้ ใครสั่งใครสอนให้มึงมาพูดใกล้หูคนอื่น!?
“อังแอ๊วๆ” (ฟังแล้วๆ)
ฮือออ ปล่อยกูได้มั้ยวะ จั๊กจี้ฉิบหาย นอกจากเพื่อนแล้วผม
ไม่เคยอยู่ใกล้ผู้ชายคนไหนแนบชิดขนาดนี้มาก่อนเลย รู้สึกอยาก
อ้วกออกมาเป็นข้าวเหนียวถั่วด�ำ มึงช่วยเอาวัตถุบางอย่างที่ทิ่มๆ
ตูดกูออกไปได้มั้ยวะ โถ่! คุณพระฯ
“ผมยอมรับว่าผมเคยชอบแมคควีน...ตอนนี้ก็ยังชอบ”
นั่นไง! พวกคนชั่ว! คนเลว! มึงมันไม่ใช่พระถังซัมจั๋งแล้ว! มึง
มันปีศาจกระทิง! รู้ทั้งรู้ว่าเขามีแฟนแล้วก็ยังจะมายุ่ง มันน่าเตะลง
ชั้น 34 จริงๆ ด้วย
“...”
“...แต่ผมไม่คิดจะแย่ง”
ต่อให้แย่งมึงก็แย่งไม่ได้หรอก คิดว่าไอ้คงิ จะปล่อยไอ้ควีนไป
ง่ายๆ เหรอ เดาจากที่มันโดดงานมานั่งแดกเหล้านอนตายตรงพื้น
แบบนัน้ คงจะนอยด์ไอ้คงิ มาแน่ๆ กูบอกพวกมึงแล้วว่าอย่ามีแฟน!
“...”
“วันนี้ผมแค่พาควีนมาส่ง เขาต้องการคนอยู่เป็นเพื่อน ซึ่ง
ไม่ใช่ผม”
คนหน้าตาดีเกินมนุษย์เหลือบตามองผมที่ก็พยายามเหลือบ
ตามองมันเช่นกัน มึงคิดว่ากูเป็นนกฮูกเหรอ กูนั่งบนตักมึงแบบนี้
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หันหลังให้มึงแบบนี้ มึงคิดว่ากูจะใช้เส้นผมเส้นไหนมองมึงได้เหรอ
ท�ำไมรอบตัวกูมีแต่คนโง่วะ!?
พรึ่บ!
เมือ่ เห็นว่าผมนิง่ ไป ไอ้คณ
ุ พระฯก็ยอมปล่อยมือออกจากปาก
ผมแต่โดยดี...หากว่าก็ยังไม่ยอมเอาแขนขาออกจากตัวผมสักที
“ถ้าไม่ปล่อยกู สาบานเลยว่ากูจะหักกระดูกมึงทุกท่อน...ด้วย
การโยนลงตึกจากชั้น 34”
พรึ่บ!
แล้วตัวผมก็เป็นอิสระจากการโดนผลักให้ไปแหมะอยูบ่ นโซฟา
ข้างๆ มัน เมื่อกี้มึงผลักหรือมึงถีบนะ?
“เป็นอะไรกับเพื่อนกู”
เมื่อมันคุกคามผม จึงท�ำให้ผมไม่อยากจะพูดดีด้วย ผมเป็น
พวกไม่ชอบให้ใครแตะตัว ไม่ชอบให้ใครเข้าใกล้ และผมจะโมโห
มากๆ ด้วย ซึ่งไอ้คนข้างๆ นี่ก็ท�ำมันทั้งหมดเลย! กูไม่ต่อยมึงก็บุญ
เท่าไหร่แล้ว!?
“เป็นรุ่นพี่ครับ”
“หมอ?”
“ครับ”
ผมพยักหน้าน้อยๆ แล้วกอดอกมองพิจารณาตัง้ แต่ศรี ษะจรด
ปลายเท้า ดูสมกับเป็นหมอในอุดมคติจริงๆ นั่นแหละ หล่อ ขาว ตี๋
อปป้าสไตล์ ดูภูมิฐาน เป็นสุภาพชน...กูว่าดีแล้วละที่ไม่ได้คบกับไอ้
ควีน ปล่อยให้ไอ้ควีนเป็นจุดด่างพร้อยบนความเพอร์เฟ็กต์ของไอ้
คิงคนเดียวก็พอ
“กลับไปได้แล้ว กูจะดูแลเพื่อนกูเอง”
“ฝากด้วยนะครับ”
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คุณพระฯว่าพลางมองไปทางคนเฮิร์ตที่นอนเกลือกกลิ้งอยู่
บนพื้นข้างๆ มิกเซอร์
“อืม...”
“...ไปแล้วนะครับ”
“...ขอบคุณ”
“หืม?”
“ขอบคุณที่ปกป้องเพื่อนผม...ขอบคุณที่พามันมาส่ง”
“ครับ ไม่เป็นไรครับ”
ผมโบกมือไล่ๆ อย่างไม่ได้ใส่ใจในค�ำพูดก่อนจะเดินไปหา
ร่างบางๆ ที่ตัวเล็กกว่าผมเล็กน้อย จับมันพลิกขึ้นนอนหงายแล้ว
ยกตัวมันให้นั่งดีๆ เดี๋ยวแม่งก็ส�ำลักกันพอดี
“ไงล่ะมึง?”
“เหี้ยยย”
ตัวเงินตัวทองเต็มหน้ากูเลยสัส! มึงมาพ่นกับกูแล้วไอ้คนที่
ท�ำให้มึงเป็นเหี้ยนี่จะได้ยินมั้ย
“เล่ามา”
“มันไม่สนใจกูเลย กูเข้าใจนะว่ามันห่วงบริษทั แต่มนั ก็ควรจะ
แบ่งเวลาสักเสี้ยวหนึ่งมาใส่ใจกูบ้างรึเปล่า”
“...”
“มึงรู้มั้ยว่ามันเป็นคนแรกที่กูนึกถึงตอนตกอยู่ในอันตราย กู
อุตส่าห์โทร.หา แม่งก็ไม่รับ มึงคิดดู!”
ผมดึงคนเมาจอมโวยวายมากอดแล้วลูบหลังเบาๆ ตอนนีม้ นั
ก�ำลังงอน มันก�ำลังนอยด์ มันไม่มีสติ มันไม่รู้ตัวหรอกว่าก�ำลังพูด
อะไรออกมา
“ควีน มึงใจเย็นแล้วฟังกูนะ...”
~ I’m Mynt ~

206
“...”
“กูไม่รวู้ า่ มึงไปได้ยนิ ได้ฟงั หรือแม้แต่ได้เห็นอะไรมา แต่กเู ชือ่
ว่ามึงก�ำลังเข้าใจผิด...มึงรูจ้ กั ไอ้คงิ มานานแค่ไหน ไม่รเู้ หรอว่ามันรัก
มึงขนาดไหน!...”
“...”
คนในอ้อมแขนเงียบไปเป็นสัญญาณว่ามันก�ำลังคิดตามผม
“ตอนนี้มึงแค่งอน แค่เหงา แค่รู้สึกเหี้ย’ไรก็ตามที่มันเป็นแง่
ลบ...นัน่ ก็เพราะว่ามึงรักมันไปแล้ว มึงต้องการความรักความเอาใจ
ใส่มากกว่าเดิม แต่มึงก็ต้องเข้าใจว่าไอ้คิงมันไม่ได้เปลี่ยน ความ
ส�ำคัญของมึงที่มันมีให้ก็ยังเท่าเดิม เพียงแต่ว่าตอนนี้มันมีสิ่งที่
ส�ำคัญพอๆ กันให้มันต้องไปจัดการ”
“...”
“มันจะดีกว่ามั้ยถ้าคนที่มันให้ความส�ำคัญแบบมึง เข้าใจมัน
แล้วคอยช่วยเหลือแก้ปญ
ั หาไปด้วยกันกับมัน...ไอ้คงิ คงชิงฆ่าตัวตาย
ไปก่อนแน่ถ้าของส�ำคัญทั้งสองอย่างแม่งมีปัญหากัน มันก็คงเลือก
ไม่ถูกว่าจะให้ความส�ำคัญอะไรก่อนดี...จริงมั้ย”
หงึกๆ
ไอ้หมอหนุ่มเพื่อนรักพยักหน้ากับอกผม เออ! ว่านอนสอน
ง่ายยย เด็กดีของเฮียโฟร์ททท
“...กูเข้าใจแล้ว”
ผมปล่อยมันให้นั่งหายใจเข้าออกให้เต็มปอด ให้มันได้คิด
ไตร่ตรองไปพลางๆ
ตึง!
“ควีน!!!”
มนุษย์หน้านิ่งที่เดินเข้ามาในมาดชุดสูทเข้ารูปพอดีตัวสีด�ำ
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สนิทพร้อมกับการ์ดอีกห้าคนแผ่รงั สีอำ� มหิตไปทัว่ เพนท์เฮาส์ของผม
มึงจะเปิดตัวอลังการท�ำไมวะ นี่บ้านกูไงเพื่อน!
“...คิง”
หมับ!
เหมือนในหนังที่พระเอกเข้ามาช่วยนางเอกได้ส�ำเร็จ ไอ้คุณ
ราเชนทร์เดินตรงดิ่งมาคว้าคุณหมอมาดพังเข้าไปกอดแนบแน่นจน
ผมเผลอกลอกตาอย่ า งหมั่ น ไส้ . ..มึ ง คิ ด ว่ า ที่ นี่ ฮ อลลี วู ้ ด เหรอวะ
ไททานิคเหรอสัส ฮู้ว! ร�ำคาญ!!!
“ท�ำไมไม่รับโทรศัพท์!? คินมันโทร.มาบอกว่าได้ยินเสียง
เหมือนรถชนตอนที่คุยอยู่กับมึง”
“กะ...กู กูหลบรถทัน แต่มือถือมันแตกไปแล้ว”
“แล้วท�ำไมไม่โทร.หากู”
“กูโทร.ไปแล้ว!”
“โทร.เบอร์ไหน! มึงจ�ำเบอร์กูได้เหรอ”
“จ�ำได้!”
“เบอร์?”
“...0...87...อืม...5555...68...9!”
“...”
“...”
“ฟังนะ...089 5555687”
“...”
“...”
ป้าบ!
ผมอดใจไม่ไหวที่จะฟาดฝ่ามือลงบนกะโหลกหนาๆ ของ
เพื่อนรัก แม่ง!!! ไอ้เหี้ยควี้นนนนนน
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“...”
“...”
“จะเงียบอีกนานมั้ย”
ผมกอดอกสะบัดหน้าพรืดออกนอกหน้าต่างรถ มันรู้สึกเสีย
ฟอร์ม โมโห โกรธเกรี้ยว อึดอัด อยากว้าก! ท�ำไมกูถึงลืมเบอร์ไอ้คิง
ได้วะ! เบอร์ก็ออกจะจ�ำง่ายแสนง่าย แต่ไม่รู้ละ! ยังไงผมก็ยังนอยด์
ที่ช่วงนี้มันไม่ติดต่อ ไม่มาหาผมเหมือนก่อนอยู่ดี
“...”
“...ควีน”
หึ! ต่อให้มึงใช้เสียงต�่ำข่มขู่ กูก็ไม่ยอมโว้ย! กูงอน กูนอยด์! กู
เสียฟอร์ม!
“...”
“เฮ้อ”
คิงมันถอนหายใจแล้วส่ายหน้าอย่างเอือมระอาก่อนจะเขยิบ
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เข้ า มาใกล้ แ ล้ ว ก้ ม ลงส� ำ รวจใบหน้ า และตามตั ว ผมอย่ า งหาจุ ด
เสียหาย แน่นอนว่าผมทั้งเปื้อนทั้งมอมแมมจากอุบัติเหตุตอนเช้า
ขณะนี้พวกเราและพี่บอดีก้ าร์ดก�ำลังมุง่ หน้าไปยังวังหม่อมยายของ
คุณราเชนทร์เพื่อรับประทานอาหารมื้อกลางวันกัน ส่วนภาคินก็คง
ไปเองแล้ว
“เจ็บ!”
ผมหันไปท�ำหน้าบูดบึ้งใส่ไอ้คิงที่มันกดมือลงบนแผลช�้ำๆ ที่
แขนผมเหมือนอยากรู้ว่าผมจะเจ็บมั้ย มันเจ็บนะโว้ย!
“แล้วไปท�ำยังไงให้เกือบโดนรถชนฮะ!? อยากไปไฮไฟว์กับ
ท่านยมเหรอ”
ผมหรี่ตาลงแล้วเชิดปากขึ้นอย่างหงุดหงิด หึ! ท�ำไมพอเป็น
แฟนกันมึงก็ยังใช้ค�ำพูดแบบนี้กับกูวะ!? พูดหวานๆ แบบคุณแมคควีนครับคุณแมคควีนขาไม่ได้เหรอ แล้วแบบนี้มันต่างจากเดิมตรง
ไหนฮะ!
“เรื่องของกู”
ผมหันหน้าหนีมือหนาของมันที่ลูบแผลตรงต้นแขนของผม
เบาๆ ผมจะให้มันง้อผมบ้าง ท�ำร้ายจิตใจกูนักนะ
“ควีน...”
“...”
ผมไม่สนใจคนข้างตัว นั่งกอดอก ตามองออกไปยังรถเลน
ข้างๆ ที่ขับผ่านไปทีละคันๆ รู้สึกปวดๆ แผลอยู่บ้าง มันก็ไม่ใช่แผล
เลือดออกอะไร หากว่ามีรอยช�้ำและถลอกเล็กน้อย
หมับ!
“โกรธอะไร บอกได้มั้ยครับ”
คนตัวโตคว้าเอวผมไว้แล้วรั้งให้เข้าใกล้ก่อนจะก้มหน้าลงมา
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พูดใกล้ๆ ด้วยน�้ำเสียงนุ่มละมุนชวนเคลิ้ม
“...”
“บอกคิงที อย่าเงียบแบบนี้เลยนะ”
หูววว หัวใจกูนี่อ่อนยวบเลยเพื่อนรัก! ใครสั่งใครสอนให้มึง
กอดเอวกู วางคางบนไหล่กู แล้วพูดด้วยเสียงอ้อนๆ งุ้ยๆ แบบนั้น
อย่างนี้กูก็ตายดิวะ ยอมมม
“ก็...ก็มึงหายไป”
“หาย?”
หงึกๆ
ผมพยักหน้าหงึกๆ แทนค�ำตอบ เริ่มรู้สึกอายๆ พี่บอดี้การ์ด
ที่นั่งเบาะหน้าทั้งสอง มึงก็ไม่ดูสถานที่เลยนะคิงนะ กูอายยย
“แปลว่าที่งอนนี่เพราะกูหายไป?”
“อืม”
จุ๊บ!
“O.O”
“(‘ ‘)”
ผมหันไปท�ำหน้าเหวอใส่ไอ้คนหล่อระดับโลกที่มันมองกลับ
มาด้วยหน้ามึนๆ หลังจากฉกจุ๊บแก้มเนียนนุ่มของผมไป โว้ยยย กู
เขินโว้ยยยยยย
“พอเลยมึง!”
ผมผลักคนรุ่มร่ามออกอย่างหงุดหงิดปนเขินอาย มีสิ่งหนึ่งที่
ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นแฟนหรือไม่เป็นแฟนกัน คือมันชอบ
หาเศษหาเลยกับผมตลอด!
“ฮ่าๆ”
คนหล่อหัวเราะในล�ำคอเมือ่ คิดว่าผมคงหายงอนแล้ว ใครจะ
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ไปงอนมึงได้นานฮะ! แค่มึงยิ้มกูก็ยอมแล้วโว้ย!
“ยายมึงนี่...หม่อม?”
“อืม...หม่อมราชวงศ์สุวรรณสรณ์”
ผมพยักหน้าอย่างเข้าใจพลางพยายามงัดแงะมือตุ๊กแกของ
คนมึนที่ยังคงเกาะโอบตรงเอวของผมเอาไว้อย่างไม่ยอมปล่อย
“แปลว่าคุณแม่ของมึงก็ต้องเป็นหม่อมหลวง?”
“อืม”
ผมท�ำหน้าอืออาพร้อมกับล้มเลิกความตั้งใจที่จะแกะมือ
คุณชายออกไป ยอมละ กูยอมง่าย กูเหนื่อย ขี้เกียจจะสู้กับมึงละ
ครับคิง
“หูยยย คุณชายยย”
ผมยิม้ ล้อๆ ไอ้คณ
ุ ราเชนทร์ ซึง่ มันก็ทำ� แค่หน้ามึนๆ ไม่แสดง
อารมณ์อะไรมองผมกลับมาเท่านั้น
“ครับ...เมียคุณชาย”
“...”
รูส้ กึ แพ้ รูส้ กึ ว่าไม่ควรเถียงกับมัน ผมควรจะนัง่ เงียบๆ ต่อไป
และปล่อยให้มันแทะโลมผมอย่างนี้จนกว่ามันจะพอใจ
…
..
.
“สวัสดีครับคุณยาย”
“คุณยายยย~”
เมื่อเดินเข้าตัววังมาถึงห้องรับรอง สองพี่น้องเลือดผสมต่าง
ยกมือขึ้นไหว้สุภาพสตรีสูงวัยที่ก�ำลังนั่งกรองมาลัยอยู่รอบกายราย
ล้อมด้วยคนรับใช้ โห! กูหลุดมาในละครเรือ่ งอะไรเนีย่ รูส้ กึ อยากจะ
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หมอบกราบคลานลงไปไหว้กับพื้นจริงๆ
“มาแล้วเหรอ...นั่น ใช่คนในข่าวมั้ย”
“สวัสดีครับ”
ผมท�ำหน้าเหยเกพร้อมกับฉีกยิม้ เจือ่ นๆ ยกมือขึน้ ไหว้สตรีสงู
ศักดิ์ตรงหน้าที่มองพิจารณาผมตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า รู้สึก
แปลกๆ นะครับเวลามีคนมองแบบนี้ เหมือนโดนประเมินอย่างไร
อย่างนั้น
“แล้วท�ำไมถึงมอมแมมมาแบบนั้นล่ะ”
“เอ่อ...”
ผมเก้ๆ กังๆ วางตัวไม่ถูก ไม่รู้ว่าจะท�ำอย่างไรดี เนื้อตัวก็
เปือ้ นไปด้วยร่องรอยอุบตั เิ หตุเมือ่ ตอนเช้า ไอ้คงิ นะไอ้คงิ แทนทีจ่ ะ
ให้กูอาบน�้ำแต่งตัวซะก่อนดันรีบมาซะได้
“แม่แก้ว ช่วยพาคุณหมอไปอาบน�้ำแต่งตัวทีเถอะ แล้วค่อย
มารับประทานอาหารพร้อมกันนะ...คิงกับคินยังไม่หิวใช่มั้ย”
ผมยืนนิง่ งงกับสถานการณ์ ก่อนทีผ่ หู้ ญิงคนหนึง่ จะลุกขึน้ ยืน
แล้วยิ้มให้ผมพร้อมกับเดินน�ำไปตามทางเดิน
“ทางนี้เลยค่ะคุณหมอ”
“คือ...รู้ได้ยังไงครับว่าผมเป็นหมอ”
ผมยิม้ เก้อๆ ชวนสุภาพสตรีวยั กลางคนคุยระหว่างเดินไปห้อง
อาบน�ำ้ วังวราทิศเป็นเรือนไม้ทรงไทยประยุกต์ทสี่ วยมากๆ เลยครับ
ร่มรื่นสงบทั้งๆ ที่อยู่ในเมืองแท้ๆ เหมือนหลุดเข้ามาในละครเลย
ครับ
“คุณหญิงท่านสืบหาข้อมูลของคุณหมอมาเยอะพอสมควร
ค่ะ”
“อ่อ ครับ”
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บ้านนี้น่ากลัวกันเป็นกรรมพันธุ์ใช่มั้ยครับ แต่ละคนนี่โหดๆ
ทั้งนั้น ชีวิตกูนี่คงโดนคนพวกนี้สืบเสาะจนพรุนนั่นแหละครับ ยอม
แล้ว~
“นี่ชุดของคุณหมอนะคะ...ถ้ายังไง หลังจากคุณหมออาบน�้ำ
เสร็จแล้วถึงจะมีคนมาช่วยแต่งตัวค่ะ”
“ครับ”
ผมปฏิเสธอะไรไม่ได้ตั้งแต่คบกับไอ้คิงแล้วละครับ ~แล้วชั้น
เลือกอะไรได้ไหม~ เพลงท่อนนี้ก็วนไปวนมาในหัวอีกเช่นกัน
…
..
.
“=^=” <<ผม
“(‘ ‘)” <<ราเชนทร์
“+o+” <<ภาคิน
ผมรู้สึกเหมือนตัวเองกลับไปเป็นเด็ก...เด็กกุมาร! ทุ้ยยย!!!
แต่งตัวอะไรของกูเนี่ยยยยยย นี่ผมหลุดออกจากเรื่องสี่ยอดกุมารรึ
เปล่า สังข์ทองเหรอ หรือสิงหไกรภพ?...~สี่ยอดกุมารรร!!! หาญ!
กล้า! ตรี คทา จักร สังข์!!!~ นีร่ สู้ กึ อยากร�ำกระบีก่ ระบองเลยละครับ
ดูโจงกระเบนสีอ่อนที่ผมนุ่ง ดูเสื้อผ้าฝ้ายแขนสั้นสีครีมนี่สิครับ ไหน
จะผ้าคาดเอวสีเข้มนีอ่ กี พอผมเห็นว่าคอสตูมมันได้ ผมเลยคว้าหนัง
ยางมารัดจุกหน้าม้าเปิดเหม่งมันซะเลย...มาขนาดนี้แล้วต้องไปให้
สุดครับ ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย!
“น่ารักดีนะคะคุณหมอ ดูเด็กลงไปเยอะเลย”
ผมยิม้ เก้อเขินส่งให้สภุ าพสตรีสงู วัยทีย่ มิ้ กริม่ ส่งมาให้ผม เห็น
ท่านสบายใจ ผมก็สบายใจ เดินอ้อมไปนั่งลงเก้าอี้ข้างๆ คนตัวสูงที่
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ยิ้มน้อยๆ ล้อเลียนผม หน็อยยย ไอ้คิง! หมั่นไส้จริงๆ เค้าเรียกว่า
เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตามโว้ย!
“พี่ควีน...นั่งข้างแฟนสิครับ”
ไอ้เด็กภาคินว่าพลางยิ้มกว้างร้องเรียกให้ผมไปนั่งข้างๆ ตัว
ผมเองที่ก�ำลังจะหย่อนตัวนั่งลงก็ต้องชะงักพร้อมกับมองหน้าคิงที
คุณยายที ภาคินที ท�ำตัวไม่ถูกเลยโว้ย
“ถ้าอย่างนั้น นั่งข้างคิงก็ถูกแล้วมิใช่หรือ”
หม่อมราชวงศ์พูดพลางปรายตามองคนอายุน้อยสุดบนโต๊ะ
ทานข้าว มือหนาของคิงคว้าข้อมือผมแล้วกระตุกให้นั่งลง ผมเองก็
ท�ำตามอย่างว่าง่าย...คุณยายนี่รู้ลึกรู้จริง ขอคารวะ
“คุณยาย...”
“ยังเหมือนเดิมเลยนะคิน...โตแล้วก็โตแต่ตวั จริงๆ ยายคิดว่า
หลานควรจะมีความคิดมากกว่านี้”
“...”
เรียกได้ว่ามือที่ก�ำลังจะตักอาหารต้องหยุดชะงักไป คุณยาย
แม่งคนจริงสัส! ด่าแบบกูนี่เจ็บจี๊ดดด
“หลานควรจะรูว้ า่ เรือ่ งไหนควรเล่น และเรือ่ งไหนไม่ควรเล่น...
เรื่องความรักมันไม่ใช่เรื่องที่จะเอามาแกล้งกันได้เลย...ยายว่ายาย
คงปล่อยให้หลานถูกเลี้ยงโดยฝั่งนู้นมากเกินไป...พวกต่างชาติ”
ภาคินนัง่ นิง่ ไปก่อนจะฉีกยิม้ กว้างกลบเกลือ่ นแบบทีผ่ มมักจะ
เห็นในละคร
“โถ่! คุณยาย ผมท�ำไปเพื่อช่วยพี่คิงต่างหากละครับ ตอนนี้ที่
บริษัทพวกผู้บริหารพยายามหาทางเขี่ยพี่คิงอยู่นะครับ”
เหลือบมองคนนิง่ ขรึมข้างตัวทีน่ งั่ ทานข้าวไปเงียบๆ อย่างไม่
สะทกสะท้านอะไร บางทีผมเองก็อยากให้มันแสดงความรู้สึกอะไร
~ King and Queen เรื่องของผมกับผู้ชายชื่อคิง ~
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มากกว่านีห้ น่อย อย่างน้อยผมก็จะได้ไม่ตอ้ งมานัง่ เหนือ่ ยเดาว่ามัน
ก�ำลังรู้สึกอะไรอยู่แบบนี้
“ถ้าอยากช่วย ก็ควรจะช่วยเข้ามาบริหารงาน ไม่ใช่เพียงแค่
สร้างข่าวปลอมๆ แบบนี้”
“ผม...”
“พอเถอะครับ”
คนที่นิ่งมาตั้งแต่ต้นพูดขึ้นเพื่อขัดบรรยากาศมาคุที่ก่อตัวขึ้น
จนอาหารรสเลิศตรงหน้ามันดูเจื่อนลงจริงๆ นั่นแหละครับ
“คุณยายไม่ตอ้ งกังวลเรือ่ งข่าวและเรือ่ งบริษทั หรอกครับ...ผม
จะรักษามันให้ดีที่สุดเอง”
คิงฉีกยิ้มน้อยๆ ประกอบค�ำพูดเพื่อจบบทสนทนาโดยที่
คุณหญิงเองก็ไม่ได้พดู อะไรเพิม่ เติม ภาคินก็ยงั คงฉีกยิม้ ให้ดนิ ให้ฟา้
ไปตามเรื่อง
…
..
.
“คุณหญิงยังแข็งแรงอยู่เลยนะครับ ไม่มีโรคประจ�ำตัวอะไร
เลยใช่มั้ยครับเนี่ย”
ผมยิ้มละมุนแบบที่ชอบท�ำส่งให้สุภาพสตรีสูงศักดิ์ที่นั่งตรง
หน้ า ตอนนี้ เราก� ำ ลั ง นั่ ง อยู ่ ต รงศาลาริ ม น�้ ำ เพื่ อ ชิ ม ขนมและชม
บรรยากาศ
“มีสิคะ แต่ดิฉันไม่ค่อยได้ไปโรงหมอนักหรอก เป็นโรคพวก
เบาหวาน ความดัน...พวกโรคคนชรานั่นแหละค่ะคุณหมอ”
“หืม? แล้วได้ไปตรวจสุขภาพประจ�ำปีหรือรับยาบ้างรึเปล่า
ครับ”
~ I’m Mynt ~
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ผมกระตือรือร้นที่จะถามขึ้นมาทันที คนสูงอายุควรจะดูแล
และตรวจสุขภาพให้บ่อยนะครับ เนื่องจากโรคร้ายมักจะคืบคลาน
มาแบบภัยเงียบเสมอ
“ดิฉันทานพวกยาสมุนไพรปรุงเองค่ะ ไม่ค่อยได้ไปตามนัด
ของคุณหมอนักหรอก”
ผมขมวดคิ้วแล้วทรุดตัวนั่งลงคุกเข่ากับพื้นตรงหน้าหม่อมราชวงศ์ ก่อนจะถือวิสาสะถอดรองเท้าของเธอทั้งสองข้างแล้วจับ
คล�ำลูบเพื่อตรวจเท้าให้โดยไม่นึกรังเกียจสักนิด ท่ามกลางความ
ตื่นตกใจของสองพี่น้องที่ก�ำลังนั่งจิบชาเพลินๆ
“ขออนุ ญ าตนะครั บ คุ ณ หญิ ง ...เนื่ อ งจากคุ ณ หญิ ง เคยถู ก
วินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน คุณหญิงควรจะไปตรวจเท้าและตรวจ
ตา รวมถึงตรวจสุขภาพประจ�ำปีดว้ ยนะครับ เพราะเป็นอวัยวะทีจ่ ะ
มีผลกระทบจากโรคได้มากที่สุดครับ”
ผมพูดไปพลาง ลูบคล�ำเท้า ฝ่าเท้าพร้อมกับคล�ำเส้นเลือดเพือ่
ตรวจชีพจรไปพลาง ถ้าผมลากเครือ่ งมือมาได้ผมคงลากมาตรวจซะ
เดี๋ยวนี้เลย
“โถ่! คุณหมอ แล้วดิฉันจะไปโรงหมอได้ยังไงกันล่ะคะ เป็น
ผู้หญิงแก่ๆ อยู่บ้านเพียงคนเดียว ลูกหลานก็ไม่มีใครสนใจ”
ผมอมยิม้ น้อยๆ กับประโยคตัดพ้อของหญิงสูงวัย เรียกได้วา่
เจ้าลูกหลานทั้งสองคนที่นั่งฟังเงียบๆ ก็สะดุ้งหน้าสั่นไปตามๆ กัน
สมน�้ำหน้าพวกมึงจริงๆ มีญาติผู้ใหญ่ไม่ดูแล...สุดท้ายก็หมอแบบ
พวกผมนี่แหละที่ต้องมาดูแลประหนึ่งญาติผู้ใหญ่แท้ๆ ของตัวเอง
“เอาอย่างนี้ละกันนะครับ...”
“...”
“ถ้าคุณหญิงมีขนมอร่อยๆ แบบนีม้ าแลก เดีย๋ วหมอเดลิเวอรี่
~ King and Queen เรื่องของผมกับผู้ชายชื่อคิง ~
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มาตรวจและจ่ายยาให้ถึงที่เลยครับ”
ผมเงยหน้ามองสตรีตรงหน้าพร้อมกับฉีกยิ้มอารมณ์ดีส่งไป
ให้ ก็แหม~ขนมนี่อร่อยหาทานยากจริงๆ เลยนี่ครับ
“แหม~ดิฉันรู้แล้วว่าท�ำไมตาคิงถึงได้หลงรักคุณหมอนักหนา
มาตั้งนาน...คุณหมอน่ารักจริงๆ นะคิง”
“ครับคุณหญิง”
ผมเกาหัวพลางยิ้มเก้อๆ เขินจังวุ้ย! ดูสายตาไอ้คิงสิครับ มัน
ยิ้มกริ่มมองผมซะเหมือนภูมิใจนักหนา
“แล้วดิฉันจะท�ำขนมไว้รอคุณหมอนะคะ”
บอกแล้วว่าแค่มีของอร่อยๆ มาล่อ แมคควีนคนนี้ก็ว่านอน
สอนง่ายเองแหละครับ
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“พี่จะลากผมมาท�ำไมเนี่ย”
คนเป็นน้องโวยวายเดินตามพีช่ ายในชุดสูท ภาคินไม่ชอบการ
ท�ำงาน ‘แบบจริงจัง’ สักเท่าไร ถึงจะตัดพ้อพีช่ ายเรือ่ งงานของบริษทั
และแอบอิจฉาที่พี่ชายเป็นผู้บริหารที่ใครๆ ก็ต่างยอมรับ แต่เขาก็
ไม่เคยคิดทีจ่ ะมาช่วยงานบริษทั เลยสักครัง้ ‘ก็ไม่เห็นจะอยากท�ำงาน
บริหารเลย เป็นดาราสบายกว่าเยอะ’
“นายควรจะหัดมาช่วยบริหารได้แล้ว ธุรกิจก�ำลังจะขยับขยาย
เราก�ำลังจะไปบุกตลาดจีน พี่ท�ำคนเดียวไม่ไหว”
คิงหันมาตอบน้องชายขณะก้มอ่านแบบเสนองานที่คุณกิ่ง
เลขาเก่าแก่ตั้งแต่รุ่นพ่อยื่นมาให้ วันนี้พวกเขาต้องเข้าร่วมประมูล
งานละครของบริษทั ยักษ์ใหญ่จากจีน ถ้าได้รว่ มงานกับบริษทั นีเ้ ด็กๆ
และทีมงานในสังกัด The Crown Entertainment and Media ต้อง
ก้าวไปอีกขั้นแน่ๆ เผลอๆ ถ้าได้ร่วมงานกันอาจจะกลายเป็นสื่อ
โทรทัศน์ที่มีอิทธิพลของเอเชียไปเลยก็เป็นได้
~ King and Queen เรื่องของผมกับผู้ชายชื่อคิง ~
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“แล้วพวกผู้บริหารตั้งเยอะแยะนั่นล่ะ”
“พี่เชิญออก ไม่ก็ปรับลดต�ำแหน่งคนไปเกือบครึ่งบอร์ดเมื่อ
ต้นเดือน”
ภาคินท�ำหน้าเหยเกนิดหน่อยเมื่อนึกถึงความโหดร้ายของ
พีช่ าย ต้องแข็งแกร่งขนาดไหนถึงได้ไล่พวกผูบ้ ริหารโกงกินบริษทั มา
เนิน่ นานเหล่านัน้ ออกได้ เพราะแบบนีล้ ะเขาถึงเป็นแบบพีช่ ายไม่ได้
ถึงเขาจะดูร้ายแต่ก็ร้ายได้ไม่สุด อย่างน้อยก็ตัดสินใจอะไรเด็ดขาด
แบบคิงไม่ได้
“แล้วบริษัทที่มาประมูลครั้งนี้เยอะมั้ย”
“สี่ห้าบริษัท แต่บริษัทใหญ่ๆ ตัวเต็งก็คงจะมีแค่เรากับบริษัท
JNC ของคุณวิชิต”
ภาคินพยักหน้ารับรู้ก่อนจะรีบสาวเท้าเข้าห้องประชุมของ
โรงแรมซึ่งเป็นสถานที่จัดงานตามคุณราเชนทร์ไป
…
..
.
“ผมยินดีทจี่ ะได้มโี อกาสร่วมงานกับบริษทั ของพวกคุณ ไม่วา่
จะเป็นบริษัทไหนก็ตาม หลังจากที่ผมได้ดูแบบเสนอของพวกคุณ
แล้ว ผมยังรู้สึกว่ามันจับต้องไม่ได้ เพราะผมยังไม่เห็นผลงานของ
พวกคุณด้วยตาตัวเอง”
“...”
“เนื่องจากว่าการประมูลงานครั้งนี้จะเป็นการท�ำสัญญาเพื่อ
ร่วมงานกับบริษัทของเราเป็นเวลาสิบปี เราจึงอยากได้บริษัทที่ดี
ที่สุดจริงๆ”
“...”
~ I’m Mynt ~
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“ผมเลยอยากให้พวกคุณท�ำโปรเจ็กต์หนังสั้นให้เรา ซึ่งเป็น
เนื้อหาเกี่ยวกับอะไรก็ได้ ความยาวไม่เกิน 30 นาที ผมต้องการ
เนือ้ หาทีแ่ มสทีส่ ดุ จะต้องเป็นเรือ่ งทีด่ งึ ดูดผูค้ นได้มากทีส่ ดุ ...และถ้า
จะให้ดผี มอยากให้มนั มีอมิ แพ็กต์มากทีส่ ดุ ...โดยจะมีทมี งานของผม
ทีมละหนึ่งคนเข้าไปร่วมงานกับพวกคุณด้วย”
“...”
“มีเวลาสามเดือน ผมว่ามันคงไม่เกินความสามารถของบริษทั
ระดับพวกคุณหรอกนะครับ แล้วหวังว่าเราจะได้ร่วมงานกัน”
เมื่อผู้บริหารของ The Oz Entertainment พูดจบก็เดินจากไป
พร้อมเสียงโอดครวญของใครหลายๆ คนเมือ่ โดนสัง่ งานเหมือนพวก
เขากลับไปเป็นนักศึกษาในวิชา Com Art 102 แบบนี้
“โหยยย ถ้ามันจะยุ่งยากขนาดนี้ไม่แข่งแล้วมั้ยพี่”
“...”
ภาคินหันมาพูดกับราเชนทร์ที่หน้าตึงไป ‘แค่จะร่วมงานด้วย
มันต้องขนาดนั้นเลยเหรอวะ จะได้คุ้มเสียมั้ยเนี่ย’ คิงคิดในใจพลัน
หัวคิ้วก็เริ่มขมวดร่นเข้าหากันเล็กน้อยจนคนเป็นน้องจับสังเกตได้
“พี่ก็คิดเหมือนกันใช่มั้ย คิดดูสิ...ถ้าเราลงทุนท�ำหนังสั้นแบบ
ที่เขาว่า ทั้งแมส ทั้งอิมแพ็กต์ ทั้งอลังการ แล้วสุดท้ายเขาไม่เลือก
เรา...แห้วเลยนะครับ ขาดทุนชัดๆ เลย”
“...แต่ถ้าเราท�ำได้ มันจะเป็นใบเบิกทางที่จะท�ำให้ดารา
นักแสดงในสังกัดของเราไปเติบโตที่นั่น...นายก็รู้ว่าพวกเขาลงทุน
กับดาราที่พวกเขาชื่นชอบขนาดไหน”
ภาคินคิดภาพตามแล้วก็เห็นด้วยทันที ช่วงก่อนที่เขาจะ
ประสบอุบัติเหตุก็มักจะมีแฟนคลับชาวจีนมาตามกรี๊ดตามถ่ายรูป
ในงานอีเวนต์ของเขาเกือบทุกงานเลย ได้ขา่ วว่าถึงขัน้ ยอมลงทุนลา
~ King and Queen เรื่องของผมกับผู้ชายชื่อคิง ~
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งานบินมาเพื่อตามกรี๊ดโดยเฉพาะ
“ก็จริงของพี่”
“คุณกิง่ ช่วยนัดวันประชุมกับคุณกวีและทีมงานทีนะครับ งาน
นีค้ งต้องใช้ผกู้ ำ� กับฝีมอื ดีอย่างคุณกวีซะแล้ว ส่วนทีมเขียนบทก็ชว่ ย
นัดมาพร้อมกันเลยนะครับ...คงต้องเลือกวันประชุมวันเดียวกับที่
ทีมงานของ The Oz ว่างด้วยสินะครับ”
“แล้วดิฉันจะจัดการให้นะคะ”
คุณกิง่ พยักหน้ารับพลางจดบันทึกทุกอย่างลงบนไอแพดก่อน
จะรีบติดต่อคุณกวีผู้ก�ำกับมือทองและคุณนะคนเขียนบททันที
“งานนีก้ ค็ งต้องลงทุนหนักกันสักหน่อยนะครับคุณราเชนทร์”
คุณวิชิตจากบริษัท JNC เดินเข้ามาทักทาย ข้างกายของเขา
คือคุณชาติชาย อดีตบก.นิตยสารวัยรุ่นที่คิงเพิ่งจะไล่ออกไป คงจะ
หันมาสวามิภักดิ์กับบริษัทคู่แข่งสินะ แต่ดูจากแววตาของเขาแล้ว
กลับเหมือนหมาบ้าไม่มีผิดเพี้ยน คงจะทั้งเกลียด ทั้งอยากฆ่าเขา
ให้ตายไปซะให้ได้
“ก็คงจะท�ำให้ดีที่สุดครับ”
คิงตอบสัน้ ๆ อย่างสุภาพไร้ซงึ่ การคุยโวโอ้อวดใดๆ ภาคินเอง
เมื่อเห็นสายตาของอดีตบก.ที่มองพี่ชายของตัวเองก็เกิดความรู้สึก
ไม่พอใจ ‘กล้าดียงั ไงมามองพีก่ แู บบนัน้ วะ!?’ หากว่าก็ทำ� อะไรไม่ได้
นอกจากฉีกยิ้มเสแสร้งออกไป ก็เขาท�ำหน้าตาเรียบเฉยแบบคิง
ไม่เป็นนีน่ า พออินเนอร์มามันก็พลันอยากชักสีหน้าใส่ซะให้ได้ เลย
ต้องยิ้มตอแหลกลบเกลื่อนไปซะ
“หึ! ก็คงต้องลองดูกันสักตั้งแหละนะ”
คุณวิชิตชายวัยกลางคนร่างท้วมแสยะยิ้มน่าเกลียดก่อนจะ
หันหลังเดินจากไปอย่างไร้ซึ่งความเป็นมิตรใดๆ
~ I’m Mynt ~
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“ท�ำงานกับทางนู้นก็คงจะสุขสบายดีนะครับ”
คุณราเชนทร์เหลือบตาลงมองคุณชาติชายก่อนจะทักทาย
ด้ ว ยความสุ ภ าพ หากในความรู ้ สึ ก ของคนรั บ ฟั ง ก็ ดู เ หมื อ นจะ
ถากถางซะมากกว่า
“ปากดีไปเถอะ...ระวังตัวไว้หน่อยละกัน”
“เอ๊ะ! ไอ้นี่!”
หมับ!
คิงรีบคว้าตัวน้องชายเอาไว้ก่อนที่ภาคินจะพุ่งตัวเข้าหาคน
จองหองทีเ่ ดินหนีไปแล้ว จับตัวน้องชายทีด่ จู ะสัน่ ๆ เหมือนคนโกรธ
ขั้นสุด...ภาคินยังเหมือนเดิม ใจร้อนและถูกยั่วอารมณ์ได้ง่ายๆ
เหมือนตอนเด็กๆ เวลามีคนมาพูดล้อเลียนพีช่ ายอย่างคิง คิงมักจะ
ไม่ตอบโต้หากว่าน้องชายตัวดีกลับเป็นคนชิงลงมือก่อนเสมอ...เป็น
แบบนี้เสมอ
“กลับเถอะ”
พรึ่บ!
“...”
คินสะบัดแขนหนีอย่างนึกโมโห พี่คิงนะพี่คิง คนคิดร้ายกับ
ตัวเองก็ออกจะเยอะแยะ ไม่หัดตอบโต้ไปบ้าง เป็นพระอิฐพระปูน
รึยังไง หรือต้องรอให้มันลงมือเสียก่อน น่าโมโหชะมัด!
…
..
.
ห้าวันต่อมา
“รู้แล้วครับ...ก็มาแล้วนี่ไง...เข้าห้องน�้ำอยู่ เดี๋ยวขึ้นไป...พี่จะ
เร่งท�ำไมเนี่ย ไปอยู่แล้วน่า!”
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ภาคิ น ชั ก จะเบื่ อ หน่ า ยกั บ ความขี้ ร ะแวงของคุ ณ ประธาน
บริหารบริษทั เอ็นเตอร์เทนเมนต์นซี่ ะจริงๆ รูห้ รอกว่าช่วงนีภ้ าคินยัง
รับงานอีเวนต์และละครไม่ได้แต่กก็ ลัวว่าเจ้าน้องชายจะไปยุง่ วุน่ วาย
กับคุณหมอควีนสุดทีร่ กั นัน่ เลยบังคับให้เขาต้องเข้าประชุมนูน่ นี่ อ้าง
ว่าจะให้มาช่วยบริหารงาน ‘พี่คิงอะขี้โม้! หวงพี่ควีนก็ไม่พูดตรงๆ
ใครจะไปแย่งได้กัน ก็พี่คิงทั้งเจ้าเล่ห์จอมวางแผนขนาดนี้!’
ซ่าาาาาา
เมื่อวางสายจากพี่ชายก็เดินมาดูความเรียบร้อยตรงกระจก
สักหน่อย แต่พอสายตาเหลือบไปเห็นคนตัวเล็กๆ ขาวๆ ผมยาว
หยักศกถึงกลางหลังและมีเศษผมตกระหน้าเนียนสวยนัน่ แล้วก็พลัน
ต้องตกใจ ‘นี่มันห้องน�้ำชายนะโว้ย!’ แล้วดูการแต่งตัวสิ นี่มันทอม
ชัดๆ คิดว่าตัวเองเป็นผู้ชายถึงขั้นเข้าห้องน�้ำชายเลยเหรอเธอ
“เธอ! นี่มันห้องน�้ำชายนะ”
“...”
คนยืนล้างมือหน้ากระจกก็ยงั คงนิง่ เงียบ ไม่สะทกสะท้านใดๆ
ต่อค�ำท้วงของคุณภาคินยอดซุป’ตาร์ นีม่ นั ชักจะดูเมินกันเกินไปแล้ว
นะ! เดินเขยิบไปใกล้ๆ เผื่อคนหูตึงจะไม่ได้ยิน โธ่เอ๊ย! ไอ้ทอม
หน้าตาก็ดูสวยน่ารักดีหรอกไม่น่าเป็นทอมเลย ถ้าเป็นผู้หญิงจริงๆ
ก็คงจะสวยน่าดู...สวยไม่แพ้พโี่ ฟร์ทเลย แต่รายนัน้ ดูจะสวยหล่อปน
เซอร์ซะมากกว่า แถมยังชอบท�ำตัวใจร้ายไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้...
ทั้งๆ ที่ตัวเองออกจะน่ารักน่ากอด
“นี่! หูตึงรึยังไง ผมบอกว่านี่ห้องน�้ำชาย เป็นผู้หญ...”
“กูเป็นผู้ชาย! เลิกแหกปากซะที ร�ำคาญ!”
แล้วคนตัวเล็กก็สะบัดมือเปียกน�้ำใส่หน้าพ่อซุป’ตาร์อย่าง
โมโหก่อนจะเดินสะบัดผมยาวสลวยนัน่ ผ่านหน้าไปทันที ทิง้ ไว้เพียง
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แค่ไอ้โง่เรดาร์พังที่แยกชายหญิงไม่ออกให้ยืนเดียวดายหน้าโถส้วม
“ผะ...ผู้ชาย...”
…
..
.
ใช่
ผู้ชาย
ไม่ใช่แค่ไอ้เบื๊อกกะโหลกกะลาด้วย
“ยินดีต้อนรับคุณซันจาก The Oz ที่ให้เกียรติมาเข้าร่วมทีม
กับเราด้วยนะครับ”
ไอ้พี่ชายก็ยิ้มระรื่นแนะน�ำตัวไอ้คุณซันตะวันฉายอะไรนั่นที่
ท�ำหน้าอึนมึนไม่ยิ้มไม่ยินดียินร้ายกับใครทั้งนั้น ประหนึ่งว่าโดน
บังคับมาอีกที จะมีก็แต่ไอ้คุณภาคินที่แทบจะเอาหัวแทรกมุดพรม
หนีความอับอายจากสายตาเยือกเย็นนั่นซะ ‘ก็ใครใช้ให้มึงเหมือน
ทอมขนาดนั้นล่ะโว้ย!!!’
“ยินดีที่ได้ร่วมงานครับ”
แต่หน้าตามันไม่เหมือนคนยินดีเลยครับ ดูเหมือนคุณซันเอง
ก็คงจะฉุนทีถ่ กู มองเข้าใจผิดว่าเป็นผูห้ ญิงอีกแล้ว...ก็ชว่ ยไม่ได้จริงๆ
ดันเกิดมาตาโตจมูกโด่งสวย ปากเล็กบางเฉียบออกขนาดนั้น ตอน
อยู่ที่จีนก็ต้องวิ่งหนีพวกผู้ชายบ้ากามที่จ้องจะข่มขืนทุกทีที่ไปเที่ยว
ผับ จะให้สู้แรงก็คงไม่ไหว ดันเป็นคนตัวเล็ก ‘เซ็งโว้ยยย!’
“เอ่อ...ผม ขอโทษนะที่มองคุณเป็น...”
“ไม่ต้องขอโทษ ผมชินแล้ว”
เมื่อเริ่มประชุมและคุณซันถูกบังคับให้นั่งลงข้างรองประธาน
บริหารฯอย่างภาคิน พ่อหนุม่ ก็รบี เอ่ยปากกระซิบขอโทษอย่างคนมี
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มารยาททันที จะมีก็แต่คนรับฟังที่ท�ำหน้ าตึง ตอบกลับเหมือน
ประชดซะมากกว่า
“ผม...”
“ถ้าคุณจะกรุณา...ช่วยหุบปากทีนะครับ ผมฟังเขาประชุมกัน
ไม่ถนัด”
ก๊าาา ก๊าาา ก๊าาา
เหมือนมีอีกาตัวด�ำๆ ส่งเสียงบินผ่านหัวพ่อซุป’ตาร์ผู้ดึงดูด
ความสนใจไป ตัง้ แต่เกิดมาเขายังไม่เคยถูกท�ำให้เหมือนเป็นอากาศ
ได้ขนาดนี้เลย...เจ็บจี๊ด!
…
..
.
“สรุปแล้ว คุณนะจะร่างบทภาพยนตร์ให้เรา ส่วนคุณกวีกับ
ทีมงานก็จะช่วยแคสต์ตัวนักแสดง ประชุมครั้งหน้าผมขอดูบทกับ
รายชื่อนักแสดงที่คิดเอาไว้ในอีกสองอาทิตย์ ขอบคุณครับ”
คุณราเชนทร์พูดสรุปหลังจากที่คิดกันเรื่องเค้าโครงและแนว
ของภาพยนตร์จบแล้ว ทุกคนก็เริ่มทยอยออกจากห้องไป เหลือบ
เห็นน้องชายคนเดียวทีด่ เู หมือนจะพยายามชวนคุณซันพูดคุย คงจะ
พยายามเป็นมิตรอยู่สินะ
“ถ้ายังไงวันนีถ้ า้ คุณซันว่าง เชิญรับประทานอาหารค�ำ่ ด้วยกัน
นะครับ...ทราบมาว่าคุณไม่ได้กลับไทยมาตั้งแต่เด็กๆ แล้ว”
“ครับ”
“ถ้าอย่างนั้น หนึ่งทุ่มผมจะให้คนไปรับคุณที่โรงแรมนะครับ”
คุณซันพยักหน้ารับก่อนจะเดินออกไป และก่อนที่ภาคินจะ
วิ่งตามคนตัวเล็กไป คุณราเชนทร์ก็รีบคว้าคอเสื้อน้องชายเอาไว้ซะ
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ก่อน

“อย่าท�ำให้คุณซันไม่พอใจ”
พูดเสียงต�ำ่ อย่างข่มขู่ กลัวจริงๆ ว่าเจ้าคินจะก่อเรือ่ งอะไรจน
ท�ำให้พังกันไปซะหมด
“รู้แล้วน่าาา จะท�ำให้ทั้งพอใจ ทั้งติดใจเลยละครับ”
น้องชายหันมายิม้ กริม่ ไม่นา่ ไว้ใจ แต่คงิ ก็ทำ� ได้แค่ถอนหายใจ
เนือยๆ ไม่รวู้ า่ ลากคินให้เข้ามาช่วยสร้างช่วยขาย หรือจะกลายเป็น
สร้างปัญหากับขายขี้หน้าดี
“หนึ่งทุ่มไปรับคุณซันที่โรงแรม เดอ ปารีส์ แล้วตรงไป The
Escape ทันที”
คุณราเชนทร์ปล่อยคอเสือ้ น้องชายก่อนจะหรีต่ ามองเจ้าน้อง
จอมกะล่อนอีกครั้ง ควรฝากความหวังไว้กับมันดีมั้ย
“พี่จะได้รีบไปรับไปอ้อนพี่ควีนใช่มั้ยล่ะ เหอะ!”
เจ้าตัวร้ายว่าพลางท�ำเสียงขึน้ จมูกก่อนจะรีบวิง่ ออกไปให้พน้
สายตาคมๆ ของพี่ชาย
“เออ กูต้องไปรับเมีย”
ไม่รู้ว่าป่านนี้อ้อนคุณยายจนได้ขนมไปกี่กระบุงแล้ว คงต้อง
ออกก�ำลังกายรอบค�่ำกันสักหน่อยแล้วละแมคควีน
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“กะจะกินหมดนี่จริงๆ เหรอควีน”
คนหล่อหันมาถามหลังจากทีผ่ มเข้ามานัง่ ในรถคันหรูของคุณ
คิง แน่นอนว่าในมือของผมเต็มไปด้วยกล่องขนมจากบ้านของคุณ
ยายไอ้คงิ แค่ได้กลิน่ ก็รเู้ ลยว่าสิน้ เดือนนีผ้ ลเลือดน�ำ้ ตาลต้องขึน้ แน่ๆ
“เปล่าสักหน่อย! กูกะจะเอาไปแบ่งไอ้โฟร์ทกับเด็กที่ร้านมัน
นั่นไง”
“หึ!”
แปลว่าไอ้คุณคิงมันต้องไม่เชื่อผมแน่ๆ จะว่าไปช่วงนี้พุงผม
ก็เริ่มยื่นๆ แล้วด้วยสิ ไม่ได้การละ! ผมต้องรีบฟิตหุ่นก่อนจะเสีย
ต�ำแหน่งหนุ่มสุดฮอตประจ�ำโรงพยาบาลไป
“แล้ววันนี้มีอะไรพิเศษรึไง ถึงมารับกูที่โรงพยาบาลได้”
“มารับแฟนนี่แปลกด้วยเหรอ”
คุณราเชนทร์หนั มายิม้ หวาน ซึง่ ไอ้ยมิ้ หวานทีป่ ระดับบนหน้า
ของคนหน้านิ่งมันช่างน่ามองซะจนผมสตั๊นไปสิบเจ็ดวิ ก่อนจะคิด
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ได้วา่ ยิม้ ของไอ้คงิ มันอาบยาพิษ! คนเจ้าเล่หๆ
์ แบบมันต้องแอบคิด
อกุศลอะไรกับผมแน่ๆ เลย มิน่าล่ะ วันนี้ถึงได้ขับรถเองแถมไม่มี
บอดี้การ์ดตามอีกด้วย!
“ถ้าอีกยี่สิบนาทีกูยังไม่ถึงร้านไอ้โฟร์ท กูจะเผาเบนซ์มึง”
“...นัดเพื่อนๆ ไว้ตอนค�่ำ นี่เพิ่งจะหกโมงเอง...เรายังกลับ
คอนโดฯทันนะ”
นั่นไง!!! มันแอบคิดจะตีป้อมผมจริงๆ ด้วย!!! บอกเลยว่าผม
ไม่ยอมมันแน่ๆ ช่วงนีผ้ มเหนือ่ ยๆ เพลียๆ ปวดเมือ่ ยเนือ้ ตัวไปหมด
เพราะเคสผ่าตัดแต่ละอย่างที่ผมนัดเดือนนี้เป็นเคสใหญ่ที่ต้องใช้
เวลายืนผ่าเป็นวันๆ ทั้งนั้น
“พอเลย! กูไม่กลับ กูจะไปหาไอ้โฟร์ท”
“ควีน...ช่วงนี้เราไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันเลยนะ...”
คนหล่อหันมาจ้องหน้าผมอย่างเว้าวอนขณะที่สัญญาณไฟ
จราจรยังสว่างสีแดงจ้า
“ไม่อยู่ด้วยกันบ้าอะไร ก็นอนด้วยกันทุกคืน!”
“แต่มึงไม่ยอม ‘นอน’ กับกูไง”
ผมหันไปถลึงตาใส่คนงอแงหน้านิ่งที่มันยอมขับรถตามทาง
ไปร้าน The Escape มันคงดูออกว่าผมไม่ยอมแน่ๆ
“...”
“...”
เราต่างนิ่งเงียบ ไม่มีใครเอ่ยปากพูดอะไรทั้งนั้น คิงยังคงท�ำ
หน้าที่ขับรถต่อไปโดยไม่ปริปากสักค�ำ ผมเองก็ท�ำได้แค่เสมองออก
ไปนอกหน้าต่างและเพิกเฉยต่อบรรยากาศอึดอัดนี่ซะ
ผมเข้าใจนะครับว่าเป็นผู้ชายมันก็ต้องมีความต้องการเป็น
ธรรมดา แต่คณ
ุ ก็ตอ้ งเข้าใจผมด้วยว่าการเป็นฝ่ายถูกกระท�ำมันเสีย
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เปรียบจริงๆ ต่อให้มันจะมีความสุขแค่ไหน แต่ผมก็เจ็บทุกครั้งเลย
และอาชีพทีต่ อ้ งยืนนานๆ แบบผมนี่ ให้ระบมช่วงล่างไปยืนแบบนัน้
ก็เรียกได้ว่าขาสั่นเลยละครับ
“...”
“...”
และก็เป็นผมเองที่ทนความเงียบของมันไม่ไหว เมื่อเห็นว่า
เป็นไฟแดงอีกครั้งผมก็หันไปมองหน้าคนรักที่ตอนนี้มันเบือนหน้า
มองออกไปนอกหน้าต่างอย่างไม่อยากจะพูดคุยกับผมสักเท่าไหร่
หมับ!
ผมคว้ามือที่วางตรงคอนโซลกลางซึ่งกั้นระหว่างเราแล้วกุม
บีบมือขาวของคิงไว้แบบนั้น
“ไม่งอนเรื่องนี้ไม่ได้เหรอ”
ผมพูดเสียงนุ่มๆ แนบแก้มลงกับฝ่ามือของคิง เอียงหน้านิด
หน่อยแล้วยิม้ บางๆ มองคนรักอย่างออดอ้อน สาบานว่าตลอดเวลา
ที่รู้จักกับมันมา ผมแทบจะไม่เคยท�ำแบบนี้กับมันเลย มึงทนความ
โมเอ้ของกูไม่ได้หรอกที่รัก
“...”
“กูแค่บอกว่าวันนีไ้ ม่พร้อม...ไม่ได้หมายความว่าวันอืน่ กูจะไม่
พร้อมนี่”
ผมคลึงมือมันด้วยแก้มนิ่มๆ ของผมแล้วฉีกยิ้มกว้างขึ้นส่ง
ประกายระยิบระยับในแววตาจนคนหน้านิ่งคลายใบหน้าตึงๆ แล้ว
ลูบไล้ใบหน้าของผมอย่างเบามือ...หึ! ติดกับดักกูแล้วไอ้คิง!
“...”
“หรือมึงกะจะคบกับกูแค่วันนี้พรุ่งนี้เหรอ”
คนตัวสูงส่ายหน้าช้าๆ แล้วเขยิบตัวก้มหน้าลงมามองผม
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ใกล้ๆ ก่อนจะฉีกยิ้มบางๆ ส่งให้จนหัวใจของผมกระตุกวูบเหมือน
หัวใจเต้นผิดจังหวะ...ฉิบหายแล้วไอ้ควีน! โดนไอ้คิงแอทแทคอย่าง
จัง
“...ไม่ . ..กู จ ะคบกั บ มึ ง แค่ ค นเดี ย วไปตลอด...ต่ อ ให้ มึ ง จะ
ปฏิเสธกูสัก 100 ครั้ง กูก็จะขอมึงอีกในครั้งที่ 101...102...103...
จนกว่ามึงจะยอม กูรักมึงได้แค่คนเดียวจริงๆ...แมคควีน”
ผมหยุดรอยยิ้มของตัวเองไม่ได้ และผมก็เขินอายสายตา
จริงจังประกอบกับแสงระยิบระยับเหมือนดวงดาวนับพันบนฟ้า
สีครามเข้มในดวงตาของคิง
หมับ!
ผมคว้ า คนตั ว สู ง ให้ โ น้ ม หน้ า เข้ า มาใกล้ แ ล้ ว กดจู บ ลงบน
ริมฝีปากของคนรักอย่างแนบแน่น อยากถ่ายทอดทุกความรู้สึกใน
ใจผมออกไปให้มันรับรู้
รัก
ผมรักคิง
“อื้อ!”
คุณราเชนทร์จูบตอบกลับอย่างร้อนแรงและสอดลิ้นร้อนชื้น
เข้ามากระตุน้ อารมณ์ทชี่ กั จะบินไปไกลของผม มันราวกับว่าผมก�ำลัง
จะลอยไปแล้ว เป็นจูบที่ไม่ว่าจะกี่สิบครั้งมันก็ยังท�ำให้ผมรู้สึกดีทุก
ครั้งไป
ปี๊มมมมมมมมม!!!
“เฮือก!”
เราต่างผละออกจากกันเมื่อรถด้านหลังเราบีบแตรประท้วง
เนื่องจากสัญญาณไฟได้เปลี่ยนสีไปแล้ว
ความรูส้ กึ ร้อนทัว่ ใบหน้าและใบหูทำ� ให้ผมต้องรีบเสมองออก
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ไปนอกหน้าต่าง...ดีนะที่รถไอ้คิงฟิล์มมืดมาก
“...บอกแล้วว่าให้กลับคอนโดฯ”
เสียงทุม้ ของคุณคิงทีพ
่ ดู ล้อๆ อย่างอารมณ์ดที ำ� เอาผมรีบหัน
มองค้อนอย่างหมั่นไส้
“รีบไปร้านไอ้โฟร์ทเลย!”
...ก่อนที่กูจะทนไม่ไหวแล้วบังคับมึงแวะโรงแรมนะ!
…
..
.
ผมหรี่ตาลงมองคนทั้งคู่ที่ไม่น่าจะมาอยู่ด้วยกันได้ในสถานที่
เดียวกันแบบนี้...เกิดอะไรขึ้นกันเนี่ย ผมพลาดอะไรไป
...ก็พี่เคี้ยงมาท�ำอะไรที่ห้องไอ้โฟร์ทกันล่ะเนี่ยยยยยย!!!???
“พี่เคี้ยง...มาได้ยังไงครับ”
ผมเลือกจะถามคนเป็นรุ่นพี่ร่วมวิชาชีพที่น่าจะตอบค�ำถาม
ของผมได้ดที สี่ ดุ ...แต่เสือ้ ผ้าทีค่ ณ
ุ หมอสูตสิ ดุ หล่อสวมใส่อยูน่ สี่ .ิ ..ชุด
ไอ้ชายโฟร์ทชัดๆ แถมเจ้าของห้องก็ไม่เอ่ยปากอะไรนอกจากนัง่ ท�ำ
หน้าเบื่อโลกอยู่บนโซฟาหน้าทีวีโน่นนน
“ฮ่าๆ ถามโฟร์ทดูนะครับ”
คนหล่ออปป้าหัวเราะแบบผู้ดีก่อนจะเดินเข้าห้องครัวไป ท�ำ
ตัวชิลล์ประหนึ่งว่านี่เป็นบ้านของตัวเอง
“ไอ้โฟ...”
“ไม่ต้องถามกู! ถ้าถามกูเยอะ กูหนีไปอุซเบกิสถานนะ!”
แค่ผมก�ำลังจะอ้าปากถาม ไอ้คนอินดี้ก็หันมาว้ากใส่ซะก่อน
ตอนนีเ้ พิง่ จะเกือบๆ ทุม่ เจ้าของร้านเหล้าชือ่ ดังอย่าง The Escape
เลยมีเวลามากพอที่จะเอกเขนกบนโซฟาพูดคุยกับเพื่อนอย่างผม
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ก่อนจะลงไปที่ร้านในตอนดึกๆ
“พี่ยอมให้หนีเหรอครับ”
อปป้าเดินกลับมาที่โซฟาพร้อมกับแก้วน�้ำในมือที่ยื่นให้ผม
ก่อนจะนั่งลงข้างๆ ไอ้เพื่อนผู้หวงความโสด
“ไอ้พี่หมอ!”
ผมท�ำได้แค่กะพริบตาปริบๆ มองเพื่อนรักหน้าหมาจรจัดหิว
โซกับคุณหมอคนหล่อผู้มีรอยยิ้มสวยงามอ่อนโยนเหมือนเทวดา...
เกิดอะไรขึ้นเนี่ย!
“เอ่อ...เอาเป็นว่ากูลงไปรอที่ร้านข้างล่างกับไอ้คิงนะ...พวก
มึงก็รีบๆ ตามลงไปละกัน แขกของไอ้คิงคนนี้ค่อนข้างจะส�ำคัญต่อ
บริษัทมันน่ะ”
ผมพูดทิง้ ท้ายแล้วหันไปมองไอ้กอ้ งและไอ้นทั ทีย่ นื สวีทจีบกัน
ตรงระเบียงกว้างนอกห้อง วันนีผ้ พู้ นั เต้นไม่มาเพราะติดภารกิจพิเศษ
ก็แน่นอนแหละครับ มีเพื่อนเป็นถึงทหารหน่วยรบพิเศษ มันก็คงไม่
ว่างมาไร้สาระกับผมนักหรอก
…
..
.
“คุณราเชนทร์นี่...ไอเดียดีใช้ได้เลยนะครับ”
เสียงหวานและรอยยิ้มแสนเสน่ห์ของผู้ชายผมยาวหน้าสวย
เอ่ยขึน้ เพือ่ ชมคุณราเชนทร์ทนี่ งั่ หน้านิง่ ยิม้ น้อยๆ ส่งให้ตามมารยาท
รูส้ กึ หางคิว้ มันกระตุกๆ แปลกๆ...ท�ำไมคุณคนนีต้ อ้ งยิม้ และ
นั่งชิด ‘แฟนผม’ อะไรเบอร์นั้น
ตึง!
ผมไม่ได้ตงั้ ใจ...แต่กน็ นั่ แหละครับ ผมเผลอกระชากเก้าอีแ้ ล้ว
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กระแทกตัวลงนั่งแรงไปหน่อยจนไอ้คุณคิงและแขกคนส�ำคัญหันมา
มองผมผู้เป็นต้นเหตุเสียงดังขัดจังหวะ
ผูช้ ายผมยาวหน้าสวยหยดนีค่ งจะเป็นคุณซันทีมงานของ The
Oz บริษัททีไ่ อ้คงิ อยากร่วมงานเพือ่ ขยายตลาดสินะ แต่กส็ วยจริงๆ
นั่นแหละ แถมยังตัวเล็กตัวน้อยบอบบางเหมือนไอ้นัทด้วย...หึ! ใช่
ซี้!!! กูมันก็แค่ชายฉกรรจ์ร่างถึกแสนคึกคะนองสินะ! ไร้ซึ่งความ
นุ่มนิ่มใดๆ ต่อให้กูไปแปลงเพศกูก็ไม่ใกล้เคียงค�ำว่าผู้หญิงอยู่ดี!!!
ฮึ่ยยย ท�ำไมรู้สึกหัวมันร้อนๆ วะ!?
“เอ่อ...นี่หมอแมคควีน...เพื่อนผมครับ”
“!!!”
“ควีน...นี่คุณซัน”
ท�ำไมผมรู้สึกหน้าชาแปลกๆ ท�ำไมมึงไม่บอกเขาไปว่าเป็น
แฟนกูอะ เฮ้ย! อะไรของมึงวะไอ้คิง นี่กูแฟนมึงนะโว้ยยย!!! โอเคๆ
กูต้องใจเย็นๆ ต้องหายใจเข้าลึกๆ หายใจออกยาวๆ อยากให้กูใส่
หน้ากากตอแหลใช่มั้ย หรือมึงกะจะยั่วให้กูหึง? หึ! คนแบบหมอ
แมคควีนไม่มีทางจะหึง!!!
“สวัสดีครับคุณซัน ยินดีที่ได้รู้จักนะครับ”
ผมฉีกยิม้ กว้างแล้วมองหน้าสวยๆ ของคุณซันอย่างเป็นมิตร
ข่มทุกความรูส้ กึ คุกรุน่ ในใจ ยังไงนีก่ ค็ อื คนส�ำคัญทีจ่ ะส่งผลต่อบริษทั
ของไอ้คิง ผมต้องใจเย็นๆ และสองคนนี้อาจจะไม่มีอะไรก็ได้!
“เช่นกันครับ”
เฮ้ย!? ไอ้คณ
ุ ซัน! ท�ำไมคุยกับกูไม่เห็นยิม้ ให้บา้ งอะ แถมยังใช้
เสียงสามคุยด้วยอะ ไม่เห็นเสียงสิบแปดแบบตอนคุยกับไอ้คิงเลย
ว็อททท!?
“ท�ำไมไม่แนะน�ำไปว่าพี่ควีนเป็นแฟนล่ะ”
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ภาคินที่นั่งจ้องคนทั้งคู่อยู่นานเอ่ยขึ้นเป็นค�ำถามเดียวกับที่
ผมคิด ใบหน้าบึ้งตึงของภาคินฉายชัดจนผมเองยังเกรงแทน เฮ้ยๆ
ยังไงนี่ก็แขกของบริษัทมึงนะเว้ย!
“คิน”
คิงพูดเสียงนิ่งๆ ตอบคนเป็นน้องก่อนที่มันจะเหลือบตามา
มองผมอย่างจะเช็กว่าผมโอเคใช่มั้ย...เออ! กูโอเค ช่างแม่ง! ไม่
เห็นจะรู้สึกอะไรเลย อยากบอกใครว่ากูเป็นอะไรกับมึงก็บอกไป
เถอะ! กูโอเค้!!!
“สวัสดีครับคุณซัน”
ไอ้นัทเพื่อนหน้าสวยเดินมาทักทายคุณซันพร้อมสามีอย่าง
ไอ้ก้อง ก่อนจะตามมาด้วยพี่เคี้ยงกับไอ้โฟร์ท
“อ้อ! นีก่ เ็ พือ่ นผมครับ นัทและก้อง ส่วนคนนีเ้ ป็นเจ้าของร้าน
ครับชื่อโฟร์ท...ส่วนคนข้างๆ เป็นหมอเหมือนควีนครับ ชื่อเคี้ยง”
คิงแนะน�ำตัวให้คณ
ุ ซันรูจ้ กั กับทุกคนก่อนจะหยุดท�ำหน้าฉงน
ที่พี่เคี้ยง ซึ่งมันก็คงงงที่พี่เคี้ยงมาได้ยังไง แถมยังยืนติดไอ้โฟร์ทอีก
ต่างหาก เห็นมั้ย ใครๆ ก็ต้องสงสัยเหมือนกู
“เอ่อ...เพื่อนเยอะจังเลยนะครับ ทุกคนคงจะรู้จักผมเพราะ
คุณราเชนทร์เล่าให้ฟังหมดแล้วมั้ง ฮะๆๆ”
“เรียกผมว่าคิงเถอะครับ”
หึ!!! รูส้ กึ คันยิบๆ ตรงหัวใจแปลกๆ ทัง้ ๆ ทีไ่ อ้คงิ มันก็พดู ปกติ
กับคุณซันอะไรนีแ่ ต่ผมกลับรูส้ กึ หมัน่ ไส้พกิ ล กูเป็นอะไรของกูวะเนีย่ !
“อ้อ!...ครับๆ คุณคิง~”
คนหน้าสวยเกินชายฉีกยิม้ หัวเราะเอียงตัวเข้าหาไอ้คงิ น้อยๆ
มันยิ่งท�ำให้ผมรู้สึกคันไม้คันมือแปลกๆ แล้วยิ่งไอ้คิงกลับไม่ปฏิเสธ
หรือขยับหนีมนั ยิง่ ท�ำให้ผมอยากกระชากผมด�ำสนิทนัน่ ให้หงายหลัง
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ซะจริงๆ
ตึง!
ไม่ใช่ฝมี อื ผมนะ! ภาคินอยูด่ ๆ
ี ก็ผดุ ลุกขึน้ แล้วเดินหนีออกไป
ทันทีอย่างไม่สนใจใคร คุณซันเองก็ไม่ได้แคร์เวิลด์อะไร ยังคงนัง่ แปะ
ชิดไอ้คุณคิงผู้อยู่ดีๆ ก็ไม่มีความหวงเนื้อหวงตัวใดๆ ทั้งๆ ที่ก่อน
หน้านี้แม่งออกจะรักนวลสงวนตัว พอพูดแล้วมันก็ขึ้น!!!
“ข้างในนั่นใช่โซนผับรึเปล่าครับ”
เสียงหวานๆ เอ่ยขึ้นถามเจ้าของร้านที่นั่งหน้ามึนๆ อยู่ข้าง
อปป้า
“ถ้าเห็นว่ามีเพลงตื๊ดๆ กับไฟสีๆ และคนเมาๆ ก็ใช่แหละ
ครับ”
โฟร์ทตอบกวนๆ อย่างขีเ้ กียจจะเสวนาประสาคนสุภาพก่อน
จะตักอาหารเข้าปากไปโดยมีคุณหมอคอยตักนู่นนี่ใส่จานให้
“หึๆ...คุณคิงอยากลองโชว์สเต็ปแดนซ์หน่อยมัย้ ครับ ผมเอง
ก็ไม่ค่อยได้เข้าร้านอะไรแบบนี้มาสักพักใหญ่ๆ แล้ว”
“ครับ”
…
..
.
ทั้งแสงไฟ ทั้งกลิ่น รวมถึงแอลกอฮอล์ที่ถูกล�ำเลียงเข้าปาก
อย่างต่อเนื่องเริ่มท�ำให้ผมมึนเมา...ผมก�ำลังร้อน ร้อนไปทั่วทุกอณู
ที่เส้นเลือดหล่อเลี้ยงไปได้ แต่ความรุ่มร้อนในใจกลับท�ำให้ตัวผม
แทบไหม้ไปซะตรงนี้
เสียงเพลงตึงตังและร่างบางๆ ของอาคันตุกะอย่างคุณซัน
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นัวเนียพัวพันยัว่ เย้าอยูข่ า้ งกายแฟนผมตามบีทของเพลง โดยไอ้คน
หน้านิง่ ก็ยนิ ยอมยืนนิง่ ให้เขานัวเนียอยูอ่ ย่างนัน้ ต่อให้ไอ้คงิ ไม่ตอบ
สนองต่อสิ่งเร้าแสนสวยตรงหน้า แต่มันก็ท�ำให้ผมเริ่มหมดความ
อดทนอยู่ดี!
เคร้ง!
“หยุด”
ขณะที่ผมกระแทกแก้วลงกับโต๊ะเพื่อจะไปคว้าตัวคนของผม
กลับมาจากปีศาจจิง้ จอกอิมพอร์ตจากจีนนัน่ เสียงคุน้ เคยของเพือ่ น
สนิทอย่างไอ้โฟร์ทก็พูดขึ้นข้างใบหูให้ผมได้หยุดการกระท�ำแล้วหัน
ไปมองหน้ามันอย่างต้องการการขยายความ
“อะไร”
“มันเป็นเกม...และมึงแค่ก�ำลังเมา”
เกมเหี้ยอะไร! กูไม่สนใจอะไรทั้งนั้น! คนแบบหมอแมคควีน
ไม่ใช่ใครที่จะมาหยามกันได้ง่ายๆ
“กูไม่สน!”
“งั้นมึงจะท�ำอะไร จะประชดโดยการไปอ่อยคนอื่น? หรือจะ
ไปคว้าตัวผัวมึงมาทั้งๆ ที่เขายังไม่ได้ท�ำอะไรเลย?...เขาแค่เต้น”
“...”
ผมหยุ ด คิ ด ตามเพื่ อ นรั ก นิ ด หน่ อ ย แต่ เ พราะฤทธิ์ ข อง
แอลกอฮอล์มันท�ำให้หัวผมช้าลงไป 40% ตอนนี้มึนๆ ไปหมด
“ไม่ว่าตอนนี้มึงจะท�ำอะไรก็ดูงี่เง่าทั้งนั้น เพราะมึงก�ำลังหึง!”
“กูไม่ได้หึง!!!”
ผมตะโกนกลับไปอย่างเดือดดาล ยิง่ เห็นคนหุน่ สวยอย่างกับ
ผูห้ ญิงวาดลวดลายแล้วก็รสู้ กึ เหมือนไฟในอกมันปะทุจนแทบจะเผา
ร้านไปซะแล้ว
~ King and Queen เรื่องของผมกับผู้ชายชื่อคิง ~
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“งั้นก็อย่าคิดท�ำอะไรโง่ๆ นั่งอยู่ตรงนี้ หยุดแดกเหล้า และ
รอกลับคอนโดฯ...ส่วนพวกมึงจะกลับไปเคลียร์อะไรที่ห้อง...ก็เรื่อง
ของพวกมึงสองคน”
“เออ! คืนนี้มีเคลียร์กันยาว!!!”

~ I’m Mynt ~
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ตึง!
ผมปิดประตูห้องอย่างเสียงดังจนแทบกระแทกหน้าคนหล่อ
ที่เดินตามเข้าห้องของผมมาอย่างกระชั้นชิด
“ควีน”
“...”
ผมไม่ได้หันไปตอบ ไม่แม้แต่จะมองหน้า ไม่ว่าจะด้วยฤทธิ์
ของแอลกอฮอล์หรืออะไรก็ตามแต่ ตอนนี้มันท�ำให้ผมร้อนจนแทบ
จะเผาไหม้ทุกสิ่งอย่างให้กลายเป็นผุยผงไปได้ ผมเชื่อค�ำพูดของไอ้
โฟร์ททีไ่ ม่โวยวายและนัง่ มองเฉยๆ แต่นนั่ มันกลับเหมือนผมยิง่ สาด
เชื้อเพลิงให้โหมไฟท่วมไปทั้งตัว ดีที่เราไม่ต้องไปส่งไอ้คุณซันอะไร
นัน่ เพราะไม่อย่างนัน้ ผมก็อาจจะเก็บอารมณ์ไว้ไม่อยู.่ ..แต่ตอนนีก้ ็
เก็บไม่อยู่แล้วครับ!
หมับ!
“ควีน! เป็นอะไร”
~ King and Queen เรื่องของผมกับผู้ชายชื่อคิง ~
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คนตัวสูงตรงเข้ามาคว้าแขนผมแล้วบังคับให้หันกลับไปมอง
หน้ามัน ไฮควีนคงรับรูไ้ ด้ถงึ รังสีอำ� มหิตทีผ่ มแผ่คลุง้ เจ้าแมวอ้วนตัว
ขาวจึงหนีเข้าเต็นท์แมวไปแล้ว
“กูสิที่ต้องถามว่ามึงเป็นอะไร!!!???”
ผมไม่รตู้ วั แต่กเ็ ผลอตะคอกแล้วจ้องตาคนตรงหน้าเขม็ง ตอน
นีผ้ มไร้ซงึ่ การควบคุมตัวเองใดๆ ความยับยัง้ ชัง่ ใจและเหตุผลมันหาย
ไปสิ้น ตอนนี้ผมเหลือเพียงสัญชาตญาณเท่านั้น
“กูเป็นอะไร”
เมือ่ คนรักตอบค�ำถามด้วยค�ำถาม ผมจึงหมดความอดทนแล้ว
ผลักคนหล่อลงนัง่ กับโซฟาอย่างแรงก่อนจะตามไปนัง่ ทับตักแล้วก้ม
ลงมองหน้างงๆ ของคนโง่
“มึงมีปญ
ั หาอะไรรึไงถ้าจะบอกให้คนอืน่ รูว้ า่ กูเป็นอะไรกับมึง”
“ฮะ!?”
มันท�ำหน้างงอีกครัง้ แต่ตอนนีผ้ มมีแค่ความรูส้ กึ อยากลงโทษ
เท่านั้น อยากจะสับมันเป็นชิ้นๆ อยากท�ำให้มันเจ็บปวด...แบบที่
ผมเจ็บเพราะค�ำพูดของมัน
“หรือมึงลืมไปแล้วว่ากูเป็นอะไรกับมึง”
“ควีน...”
ไม่รอให้ไอ้โง่ได้พร�่ำพูดอะไรที่ไม่เข้าหู เอื้อมมือจิกผมสีด�ำ
สนิทของคิงไปด้านหลังเพื่อให้มันเงยหน้ารับจูบที่ผมตั้งใจมอบให้
มันด้วยความรุนแรงอย่างระบายอารมณ์คุกรุ่นต้องการปะทุ มือไม้
ปะป่ายสัมผัสคนตรงหน้าอย่างแสดงความเป็นเจ้าของ
“อึก!”
บดเบียดจูบลงไปอย่างไม่หยุดหย่อน สอดลิ้นลงไปเกี่ยว
กระหวัดสลับกับขบเม้มริมฝีปากของคนใต้ร่างอย่างมันเขี้ยวและ
~ I’m Mynt ~
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แสดงความเป็นเจ้าของ ผมขยับตัวบดเบียดส่วนล่างเสียดสีกับ
กางเกงเนื้อดีจนอวัยวะบางส่วนของคนรักเริ่มแข็งขัน จะสั่งสอน
ยังไงให้หายแค้นดี ผมอยากท�ำร้ายมัน ผมอยากท�ำอะไรให้มัน
ทรมาน อยากล้างความรู้สึกอึดอัดบางอย่างที่เอ่อล้นในใจ
“อืมมม”
เลือ่ นใบหน้าลงต�ำ่ แล้วซุกไซร้ซอกคอขาวปนกลิน่ แบบผูช้ ายที่
ผมชอบสูดดมจากคนรัก ดูดดึงท�ำรอยสีกหุ ลาบช�ำ้ ๆ ทิง้ ไว้ทวั่ ต้นคอ
ควรท�ำอะไรดีที่จะแสดงความเป็นตัวตนของผมบนร่างกาย
ของคิง...ถ้าหากคนตรงหน้าคือผืนผ้าใบ ผมก็อยากจะสาดสีแล้ววาด
ลวดลายเฉพาะลงไปให้ทั่วทุกอณู
พรึ่บ!
คิงผลักตัวผมออกแล้วมองหน้ากันชัดๆ เมื่อมือของผมเริ่ม
สอดเข้าไปใต้กางเกงที่ปลดเข็มขัดและกระดุมออก มันเองคงตกใจ
ที่มือเย็นของผมลูบไล้และบีบเคล้นบั้นท้ายของมัน...ก้นไอ้คิงแน่น
ฉิบหาย!
“ควีน! มึงก�ำลังเข้าใจผิด”
“งั้นก็อธิบายให้กูได้เข้าใจที!”
“...”
“บอกให้คนโง่คนนี้ได้เข้าใจที...กูอยู่ส่วนไหนของเกม”
“...ควีน”
“เพราะไม่ว่ามึงจะเล่นอะไรอยู่ตอนนี้...กูก็แพ้มึงอยู่ดี...คิง”
ผมจ้องหน้ามันกลับสลับกับหอบเหนือ่ ยน้อยๆ ตอนนีเ้ หมือน
ผมเริ่มจะสร่างขึ้นมาบ้างแล้ว พิจารณาสภาพของเราตอนนี้...ผมก็
คงจะรุนแรงและใจร้อนเกินไปสักหน่อยจริงๆ คนหล่อตรงหน้ามี
เลือดไหลซิบๆ ตรงริมฝีปาก เสื้อผ้าหลุดลุ่ยเผยให้เห็นแผงอกที่มี
~ King and Queen เรื่องของผมกับผู้ชายชื่อคิง ~

241
รอยเล็บของผมกรีดเป็นทาง
“มันไม่ใช่เกม”
“...”
“กูคิดว่าคุณซันมีอะไรแปลกๆ”
ผมหรีต่ ามองแล้วย่นคิว้ เข้าหากันอย่างคิดตาม แต่กอ่ นจะพูด
อะไรออกไป ผมขยับตัวก้าวลงจากตักของคิงมานั่งข้างกันบนโซฟา
เพื่อครุ่นคิดอะไรบางอย่าง
“แปลกยังไง”
“ก่อนหน้านีก้ กู ไ็ ม่ได้คดิ อะไรหรอก...แต่กวู า่ คุณซันหน้าคุน้ ๆ
แค่กูจ�ำไม่ได้ แถมพอมาถึงร้านคุณซันก็ดูสนใจกูแบบแปลกๆ ทั้งๆ
ที่ตอนแรกๆ ยังดูไม่ได้สนใจอะไรกู...ในเชิงนั้นเลยสักนิด”
“เชิงไหน!”
ผมถลึงตาใส่คนรักอีกครั้ง แปลว่ามึงรู้ตัวตลอดใช่มั้ยไอ้คุณ
ราเชนทร์ว่าโดนอ่อยใส่อะ!!!
“ก็...เขาท�ำเหมือนสนใจกูมากขึ้นกว่าเพื่อนร่วมงานปกติ...กู
เลยอยากรู้ว่าเขาจะมีแผนอะไร...”
“เลยจะเอาตัวเองเป็นเหยื่อล่อ?”
“...”
คนหล่อพยักหน้าน้อยๆ พลางมองท่าทีของผมไปด้วย บีบคอ
ให้มนั ตายไปตรงนีก้ ก็ ลัววิญญาณมันจะเฮีย้ นหลอกหลอนผมซะจริง
“เหอะ! เลยไม่อยากให้กูเป็นก้างสินะ”
“ไม่ใช่แบบนั้นสักหน่อยนะ...ขอโทษนะครับ ต่อไปนี้จะไม่ท�ำ
แบบนี้อีกแล้วครับ”
ผมถอนหายใจแล้วเริ่มคิดอะไรขึ้นมาบ้าง เหมือนสมองส่วน
ใช้เหตุผลของผมกลับมาท�ำงานอีกครั้ง
~ I’m Mynt ~

242
“ช่างมันเถอะ...กูก็หัวร้อนไปเอง”
“...”
“ที่จริงมันก็ไม่ได้ส�ำคัญอะไรขนาดนั้น เพราะไม่ว่ามึงจะบอก
หรือจะโกหกใครเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกูกับมึง...กูก็ไม่แคร์
อยู่ดี...”
“...”
“เพราะกูรู้...ว่าส�ำหรับมึงแล้ว กูเป็นอะไร”
ผมแสยะยิ้มร้ายที่มุมปากส่งให้คนข้างตัวที่สะบักสะบอมผม
เผ้ายุง่ เหยิงด้วยความร้อนแรงของผม ไม่จำ� เป็นต้องกลัวหรือคิดมาก
เลยสักนิดถ้าเราไว้ใจหรือรูจ้ กั คนรักของเราดี ผมมัน่ ใจว่าคนแบบผม
เอาไอ้คุณราเชนทร์อยู่มือแน่นอน คิดย้อนไปแล้วก็อายตัวเองที่หึง
ไม่เข้าเรื่อง...ยังไงแมคควีนก็ต้องเพอร์เฟ็กต์ที่สุดอยู่แล้ว!
“งั้น...เรามาต่อกันมั้ย”
ป้าบ!
ผมตบหน้าผากขาวเนียนของคนหล่อที่ยื่นมาใกล้ๆ จนเกิด
เสียงดัง คิงนิ่วหน้าลงด้วยความเจ็บปวด สม!
“ฝันไปเหอะมึง! คืนนี้กูเป็นแค่**เพื่อน**มึง! ดังนั้น เพื่อนกัน
เค้าไม่เอากันโว้ย!!! อดไปเลยมึงอะ”
“เฮ้ยๆๆ เดี๋ยวๆๆ ไหนว่าไม่โกรธแล้วไง”
“กูบอกตอนไหน!?”
กระแทกเสียงพูดจบผมก็ลกุ ขึน้ ยืนแล้วทิง้ มิสเตอร์ราเชนทร์ไว้
ที่โซฟา มุ่งหน้าเข้าห้องนอนแล้วล็อกกลอนประตูทันที หึ! ฝันไป
เหอะมึงอะ! ยังไงกูก็ยังไม่พอใจหน้าหล่อๆ ของมึงตอนที่ไอ้คุณซัน
มาวอแวอยู่ดี
“แมคควี้นนนนนน~”
~ King and Queen เรื่องของผมกับผู้ชายชื่อคิง ~
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เมื่อคนผมยาวสลวยเจ้าของร่างโปร่งบางเดินโซเซด้วย
ความเมาถึงห้องพักของโรงแรมและไขกุญแจเพื่อเปิดเข้าห้อง เขา
กลับรูส้ กึ ถึงแรงกระแทกจากด้านหลังทีด่ นั เขาให้เข้าห้องอย่างแรงจน
แทบล้มหน้าคะม�ำลงไป
“เฮ้ย!!!”
“ชู่ว!”
ร่างทั้งร่างของคนตัวเล็กตกอยู่ในอ้อมแขนของดาราหนุ่มชื่อ
ดังเจ้าของดวงตาสีสวยดูขี้เล่น แต่ตอนนี้ใบหน้าของภาคินกลับเต็ม
ไปด้วยความโมโหและความไม่พอใจ
“คุณ! มาได้ยังไง”
“คิดจะท�ำอะไร!”
คุณซันตกใจทีถ่ กู ตะคอกใส่แถมยังโดนรัดซะแน่นจนแทบขาด
อากาศหายใจไป ‘ไอ้หมอนี่เป็นอะไรอีกวะ!?’
“อะไรของคุณ ปล่อย”
~ I’m Mynt ~
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คุณซันท�ำได้เพียงพยายามใจเย็น ถึงแม้วา่ ฤทธิข์ องแอลกอฮอล์
จะท�ำให้สติสัมปชัญญะแทบหลุดลอยไป แต่คนตรงหน้าคงไร้ซึ่งสติ
ไปเสียแล้ว ไม่อย่างนั้นคงไม่กล้าท�ำอะไรห่ามๆ กับคนส�ำคัญของ
บริษัทแบบนี้หรอก
“ตอบมา! คิดจะท�ำอะไรอยู่ คุณก็รวู้ า่ พีช่ ายของผมมีแฟนแล้ว
คุณก�ำลังจะท�ำให้เขามีปัญหา”
“แฟนของคุณคิง?...ใคร”
คุณซันท�ำหน้าฉงนแล้วนึกย้อนไปถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่
ดูเหมือนจะสัมผัสได้ถึงรังสีอ�ำมหิตจากคุณหมอตัวขาวหน้าหล่อไม่
แพ้คุณราเชนทร์ หึ! คุณคิงไม่ได้ชอบผู้ชายหรอก คงจะชอบแค่คุณ
หมอนั่นแหละ เพราะขนาดเขาทั้งอ่อยทั้งยั่วยวนไปขนาดนั้นก็ไม่
เห็นคุณคิงจะมีปฏิกิริยาอะไรเลยสักนิด
“อย่าแกล้งโง่ไปหน่อยเลยซัน”
“ชักจะเกินไปแล้วนะคุณภาคิน! ออกจากห้องผมไปเดี๋ยวนี้!”
หมับ!
“เฮ้ย!!! ปล่อยนะโว้ย!!!”
พลั่ก!
ร่างบางถูกผลักลงกับเตียงใหญ่ด้วยความรุนแรงและปวดไป
ทัง้ หลังจนแทบลืมป้องกันตัว รูส้ กึ อีกทีกถ็ กู คร่อมทับด้วยคนตัวสูงที่
ใบหน้าใกล้เคียงกับคนที่คุณซันพยายามอ่อยเมื่อสองชั่วโมงก่อน
ไม่มีผิด
“มีแผนอะไรรึไง...คุณใช่คนของ The Oz จริงๆ รึเปล่า”
“ออกไป!”
คุณซันกดเสียงต�ำ่ อย่างเตือนภัย หากว่าคนเมากว่ากลับไร้ซงึ่
ความนึกคิดใดๆ ภาคินอยากจะทัง้ เค้นทัง้ เคีย้ วคนใต้รา่ งซะให้แหลก
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เป็นผุยผง กล้าดียังไงมาท�ำให้พี่คิงกับพี่ควีนทะเลาะกันแถมยังมอง
ข้ามคนแบบซุป’ตาร์ภาคินไปซะได้!
“สั่งจังเลยนะ เป็นเมียเหรอ”
“ปล่อย!”
‘ในเมื่ออยากสั่งมากก็มาเป็นเมียกูเถอะ!’ ภาคินคิดสั้นๆ ใน
หัวก่อนจะก้มลงสูดกลิน่ เฉพาะตัวจากซอกคอขาวของคนใต้รา่ งโดย
ไม่ลืมจะล็อกทั้งแขนและขาให้อยู่ภายใต้พันธนาการไปซะ
“อื้อ!”
ไม่มีเสียงทักท้วงใดๆ ได้อีกเมื่อปากของทั้งคู่ไม่ว่างอีกต่อไป
ภาคินบดจูบคนสวยด้วยความรุนแรงจนคล้ายจะระบายอารมณ์และ
ลบล้างความจองหองของคุณซันซะมากกว่า ตอนนี้เขาคิดแค่เพียง
อยากจะขยี้และเป็นเจ้าของร่างบางตรงหน้านี้ซะ
เพียะ!
ใบหน้ามูลค่าเจ็ดหลักของซุป’ตาร์ภาคินหันสะบัดตามแรงมือ
ของคนใต้รา่ งเมือ่ ภาคินเผลอปล่อยมือจากพันธนาการแขนของคุณ
ซันเพื่อลูบไล้ส่วนโค้งเว้าของร่างบางๆ น่าขย�้ำนี้
“...”
“...”
ทั้งห้องตกอยู่ในความเงียบ ภาคินหันกลับมามองคนใต้ร่าง
ช้าๆ แววตาเป็นประกายคล้ายไฟลุกโชน ‘น่ากลัว...คนคนนี้น่า
กลัว’ คุณซันคิดซ�้ำไปมาและท�ำได้แค่นอนตัวแข็งทื่อด้วยความรู้สึก
กลัวภาคินจนไม่กล้าขยับตัว
“...ถ้าไม่อยากมีความสุข...ก็ทุกข์ซะให้พอ!!!”
“ยะ...อย่าาา!”
แควกกก!!!
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เสือ้ เชิต้ ตัวหรูของคุณซันถูกฉีกทิง้ คามือของซูเปอร์สตาร์หนุม่
เลือดร้อนจนเผยให้เห็นผิวขาวน�ำ้ นมทีแ่ ดงขึน้ ด้วยฤทธิแ์ อลกอฮอล์
หากว่ากลับยิ่งกระตุ้นสัญชาตญาณดิบของคนอายุน้อยกว่า
“อื้อออ!”
ภาคินก้มหน้าลงบดเบียดจูบมอบความร้อนแรงผ่านปลายลิน้
ที่รุกไล่เรียวลิ้นร้อนของคนสวยที่ไม่อาจจะขัดขืนได้ มือไม้ก็ปะป่าย
ลูบไล้นวดเฟ้นให้คนไม่สมยอมได้ผ่อนคลายลงไปบ้าง
“อ๊ะ!”
มือร้อนผลุบหายไปใต้กางเกงผ้าเนื้อดีของหนุ่มผมยาวแล้ว
กระชากกางเกงออกจากขาเรียวก่อนจะโยนทิ้งลงพื้นอย่างไม่ไยดี
“ยะ...อย่านะ ขะ…ขอร้อง”
คล้ายว่าหูได้ดับไปแล้ว ไม่รับรู้เสียงอ้อนวอนใดๆ ภาคินจับ
คนตัวบางพลิกนอนคว�่ำก่อนจะปลดกางเกงตัวเองแล้วยัดแกนกาย
เข้าช่องทางสีสวยของคนขัดขืนที่ชะงักและอ่อนแรงไปด้วยความ
ตกใจสุดขีด
“อ๊าาา เจ็บบบ!!!”
คนตัวบางล้มตัวฟุบลงกับเตียงแล้วขย�ำมือลงกับผ้าห่มอย่าง
ระบายความเจ็บปวดจากช่องทางทีเ่ บียดคับแน่นกะทันหันจนจุกไป
หมด
“อื้อออ”
ภาคินยกสะโพกของคนตัวเล็กขึ้นคร่อมช่วงตักของเขาก่อน
จะกระแทกเข้าออกแรงๆ จนร่างของคุณซันแทบจะแหลกสลายไป
ด้วยความเจ็บปวด
“อ๊ากกก ฮึก! เจ็บ!!!”
พรึ่บ!
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ภาคินจิกผมยาวเพื่อยกศีรษะของคุณซันขึ้นจากเตียงให้หัน
หน้ามารับสัมผัสจูบจากเขา ภาคินไม่รับรู้ว่าคนถูกกระท�ำจะก�ำลัง
ร้องไห้อยู่รึเปล่า เพราะต่อให้คนคนนี้จะร้องไห้จนน�้ำตาเป็นสาย
เลือดอย่างไรเขาก็หยุดไม่ได้แล้ว
“อื้อออ!”
ภาคินค่อยๆ นวดเคล้นสะโพกให้คนตัวเล็กได้ผ่อนคลายลง
ไปบ้าง หากยิ่งสัมผัสสะโพกกลมเนียนกลับท�ำให้ไฟอารมณ์ของเขา
คุกรุ่นขึ้นมาจนแทบทนไม่ไหว
“ฮึก!”
ภาคินหยุดขยับสะโพกแล้วก้มลงไปวางศีรษะกับบ่าลาดของ
คุณซัน นวดคลึงช่องทางอีกครั้งก่อนจะประทับจูบลงที่ต้นคอขาว
ใบหู เรื่อยไปจนแก้มเนียนที่เปียกชุ่มด้วยน�้ำตา ก่อนจะจบลงตรง
ริมฝีปากที่ขบเม้มแน่นของคุณซัน
“Shuu...just be mine”
กระซิบชิดริมใบหูก่อนจะสอดลิ้นเข้าไปโลมเลียใบหูและรูหู
อย่างหยอกล้อจนคุณซันเผลอกระตุกตอดรัดแกนกลางของเขา มัน
แน่นจนแทบคลั่ง
“อ๊าาา”
เมื่อคนตัวเล็กเริ่มอ่อนลงและเคลิ้มตามการนวดจุดเคลิ้ม
ทั้งหมด เขาจับคนตัวบางให้นอนหงายแล้วยกสะโพกขึ้นสูงอีกนิด
ก่อนจะขยับกายช้าๆ และหยัดเข้าออกเน้นๆ จนคนตัวขาวบิดเร่า
อย่างเสียวซ่าน รู้สึกได้จากความถี่รัวของการบีบรัดทางเดินแสน
คับแคบนี้
“อื้อออ”
ยกตัวคุณซันขึน้ มาแล้วบดจูบลงไปอีกครัง้ ช้าๆ และเนิบนาบ
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เหมือนละเลียดของหวานรสเลิศและขยับตัวเร็วขึ้น กระแทกลึก
เข้าไปจนคนตัวเล็กสั่นไปทั้งตัว ความรู้สึกแสบจากรอยนิ้วที่ลาก
ตรงแผ่นหลังกลับท�ำให้ภาคินระบายกลับไปด้วยความรุนแรง
“อ๊าาา!”
ร่างบางดันใบหน้าเขาออกแล้วกรีดร้องครวญครางด้วยความ
เจ็บปวดช่วงล่าง หากว่าภาคินไม่อยากจะรีรอเพราะรูว้ า่ คนตรงหน้า
คงใกล้ถึงจุดหมายเต็มทน
พั่บ! พั่บ! พั่บ!
เสียงเนือ้ กระทบเน้นๆ ท�ำให้หวั ใจเต้นสัน่ รัว รูส้ กึ ถึงอุณหภูมิ
ที่พุ่งสูงจนแทบระเบิด
“อ๊ะ”
ภาคินหยุดเล็กน้อยเพื่อเอนตัวลงไปด้านหลังแล้วยกคนตัว
เล็กให้ตามคร่อมออนท็อปแล้วขยับสะโพกช่วยเร่งให้คุณซันคุม
จังหวะด้วยตัวเองบ้าง
“อ๊ะ อ๊าาา”
ร่างบางผู้กลับมาอยู่ด้านบนขยับตัวขึ้นลงตามจังหวะเด้งรับ
ของคนใต้รา่ ง ขย�ำมัดกล้ามตรงต้นแขนของภาคินแน่นอย่างระบาย
อารมณ์ ทั้งเจ็บทั้งเสียวจนจะทนไม่ไหวแล้ว!
“อื้อออ! อ๊ะ! อ๊าาาาาา!!!”
และเป็นไปตามคาด ของเหลวสีขนุ่ ถูกปลดปล่อยไหลเต็มหน้า
ท้องลอนกล้ามของพ่อซุป’ตาร์ ก่อนที่ภาคินจะจับเอวคอดของคน
คร่อมให้ทรงตัวไว้แล้วชันตัวเองขึ้น กอดรัดคนตัวเล็กไว้แน่นแล้ว
กระแทกเข้าออกถี่รัวจนคุณซันผู้อ่อนแรงแทบตาเหลือก
“อ๊ะ อ๊าาา”
มือขาวตบบ่าคนรุนแรงรัวๆ อย่างจะบอกว่าเขายังไม่พร้อม
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รับความรุนแรง หากว่าคนหนุ่มผู้ยังไม่ถึงจุดหมายก็ไม่ได้ลดหย่อน
ความรุนแรงและความเร็วลงไป ภาคินยังคงกระแทกเข้าออกอย่าง
รุนแรงจนแทบจะช�้ำไปทั้งตัว
“อีกนิดนึงนะ”
“อื้อออ อ๊าาา!”
ภาคินประคองสะโพกและโอบหลังของคุณซันเอาไว้แน่นก่อน
จะกระแทกกายเข้าไปเน้นๆ เพื่อปิดท้าย
“อ๊าาา”
“อื้มมม”
ความอุ่นถูกฉีดอัดจนไหลย้อนออกมาตามช่องทาง ใบหน้า
เหมือนคนลอยคว้างกลางอากาศฉายชัดบนใบหน้าของคุณซัน
ภาคินประคองร่างเล็กให้ลงนอนข้างๆ กันก่อนจะกอดคนตัวบางไว้
แน่นอย่างกลัวหาย
“นอนเถอะครับ...ก่อนผมจะอดใจไม่ไหวอีกครั้ง”
“...อืม”
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Rrrrrrrrrr!!!
...
Rrrrrrrrrrr!!!
...
Rrrrrrrrrrr!!!
ผมมองมือถือที่กรีดร้องด้วยสายตาเลื่อนลอยและไม่คิดจะ
ปิดเสียงหรือแตะต้องมันสักนิด
ฟุบ!
ผมพลิกตัวนอนคว�่ำมุดศีรษะลงกับหมอนใบโตแล้วหลับตา
เพื่อจะลืมเรื่องทุกอย่างที่ผ่านสายตาคู่นี้เมื่อสองชั่วโมงก่อน...
หากว่าต่อให้ปิดตาแน่นแค่ไหน ภาพของคนสองคนที่กอดจูบกันก็
ยังฉายชัดอยู่ในหัวจนต่อให้ทึ้งผมอย่างไรก็ไม่สามารถท�ำให้ภาพ
หลุดออกไปจากหัวได้
“...”
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รังหมาป่า...สถานทีท่ เี่ งียบและไร้คนรบกวนมากทีส่ ดุ ฐานทัพ
ลับที่ผมและผองเพื่อนมักจะมาใช้เวลาร่วมกัน (เพราะไอ้ผู้พันเต้น
มันไม่ค่อยออกไปจากค่ายเลยน่ะสิครับ) ในช่วงสมัยเรียนมหา’ลัย
ผมมักจะมาติวหนังสือกับเพื่อนๆ เสมอๆ เพราะผมและไอ้นัทที่
เรียนหมอมีสอบเกือบทุกเดือน ไม่เหมือนคณะอื่นที่มีสอบแค่กลาง
ภาคและปลายภาคเท่านั้น แต่ถึงอย่างนั้นพวกเพื่อนๆ ก็มักจะมา
นั่งเล่นและอยู่เป็นเพื่อนผมกับไอ้นัทเสมอ
Line~
Line~
Line~
ผมตัดสินใจคว้ามือถือขึ้นมาแล้วปิดมือถือไปอย่างไร้การ
เหลียวแล Notifications ใดๆ จากหลากหลายแอพพลิเคชั่น
ท�ำไมผมถึงมานอนอยู่ที่รังหมาป่าน่ะเหรอ
เมือ่ สองชัว่ โมงก่อน ผมเห็นว่าไอ้คงิ มันลืมมือถือไว้ทหี่ อ้ ง และ
ด้วยความหวังดีผมก็กะว่าจะเอามือถือไปให้มันก่อนจะไปท�ำงาน
ตอนแรกที่ถึงบริษัทก็ไม่คิดว่าจะขึ้นไปหามันถึงห้องหรอกครับ กะ
จะฝากพนักงานไว้ทเี่ คาน์เตอร์แต่พนักงานจ�ำผมได้จงึ ให้ผมขึน้ ลิฟต์
ส่วนตัวเพือ่ ไปหาไอ้คณ
ุ ราเชนทร์ดว้ ยตัวเอง...แต่สงิ่ แรกทีผ่ มเห็นเมือ่
เปิดประตูเข้าไปในห้องนอนทีแ่ ยกจากห้องท�ำงานของมัน...บนเตียง
สีขาวสะอาดตามีร่างบอบบางเปลือยท่อนบนผิวขาวสว่างที่เต็มไป
ด้วยร่องรอยสีกุหลาบช�้ำๆ ทั่วตัวทาบทับเหนือร่างของผู้ชายหุ่น
ก�ำย�ำที่นอนข้างผมแทบทุกคืน...คุณซัน...กับคิง...
ผมรี บ หมุ น ตั ว วิ่ ง หนี อ อกจากห้ อ งอย่ า งไม่ อ ยากจะรั บ รู ้
เหตุการณ์ใดๆ แล้วตรงกลับมาทีร่ งั หมาป่านีท่ นั ที ผมไม่ตอ้ งการค�ำ
อธิบายใดๆ ในเวลานี้ ผมแค่อยากอยูเ่ งียบๆ อยากคิดอะไรไปเงียบๆ
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นี่มันเกิดอะไรขึ้น
ผมพลาดอะไรไป
ชีวติ นีไ้ ม่เคยคบใครนานเกินหนึง่ ปี ไม่เคยคบผูช้ าย ไม่รวู้ า่ การ
โดนแย่งคนรักที่เป็นผู้ชายจากผู้ชายมันต้องรู้สึกอย่างไร...ผมไม่ใช่
ผู้หญิงที่จะไปตบตีกับใคร...ผมไม่รู้ว่าจะรับมือกับสถานการณ์นี้
ได้อย่างไร ผมไม่เข้าใจ...ความสับสนมันท�ำให้ผมปวดหัว ตอนนี้ผม
อยากจะนอนและนอนเท่านั้น
“แอบมานอนอีกแล้วนะ...”
พรึ่บ!
ผ้าห่มทีผ่ มใช้คลุมโปงถูกดึงออกด้วยฝีมอื ของผมเองเพือ่ มอง
หาเจ้าของเสียงทุ้ม
...หากว่าก็ไม่พบใคร ผมอาจจะคิดไปเอง เมื่อก่อนตอนผม
เพลียๆ จากการอ่านหนังสือ ผมมักจะมานอนคุดคู้อยู่ตรงนี้...และ
คิงก็มกั จะตามมานัง่ อ่านหนังสือตรงนีใ้ กล้ๆ ผมเสมอ...ตอนนัน้ ผม
ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นบ้าอะไรถึงต้องมารบกวนผมตอนนอน มา
อ่านหนังสือในห้องนี้ใกล้ๆ ทั้งๆ ที่ผมก็ช่วยติววิชาของคณะมัน
ไม่ได้...แต่การที่ได้เห็นภาพแรกตอนสะดุ้งตื่นกลางดึกเป็นคนตัวสูง
ไหล่กว้างนัง่ เปิดโคมไฟสีนวลอ่านหนังสือข้างๆ เตียง มันเป็นความ
รู้สึกที่อบอุ่นจริงๆ...มันรู้สึกปลอดภัยอย่างบอกไม่ถูก
“ตื่นแล้วเหรอ เพิ่งตีสองเองนะ กูเปิดไฟกวนมึงรึเปล่า พอดี
ว่าข้างล่างไอ้โฟร์ทกับไอ้ก้องมันนั่งเล่นกีตาร์กันน่ะ”
“ไม่หรอก...กูก็คงต้องตื่นมาอ่านต่อได้แล้ว”
“หิวมั้ย”
“อืม”
“กูจะไปเซเว่น...เอาอะไรมั้ย”
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“ไปด้วยดิ”
“...อืม”
ตอนนัน้ ผมก็ไม่คดิ มากหรอกว่าท�ำไมคุณชายสุดหรูไฮโซอย่าง
คุณราเชนทร์ถงึ ยอมเดินกลางแสงไฟหรีร่ มิ ทางในเวลาตีสอง เพือ่ ไป
ซื้อกาแฟกับขนมที่ร้านสะดวกซื้อกับผม...อาจเพราะว่าตอนนั้นผม
ก็ไม่ได้สนใจหรือให้ความส�ำคัญกับคนคนนี้เท่าไหร่ ไม่ได้สนความ
รู้สึกของมัน ถ้ามันไม่พูด ผมก็จะไม่ถาม...มันก็แค่เพื่อนคนหนึ่ง
ช่วงเวลาแสนธรรมดาของผูช้ ายสองคนทีไ่ ด้ชอื่ ว่าเป็นเพือ่ นกัน
...ตอนนัน้ ผมว่ามันดีแล้ว ดีกว่าสถานะทีเ่ ปลีย่ นไปของเราในตอนนี้
...อย่างน้อยตอนนั้นก็ไม่เจ็บแบบตอนนี้...ผมแทบจะบ้าอยู่แล้ว
“กูควรจะท�ำยังไงดีคิง...กูไม่ชอบตัวเองตอนนี้เลย”
ความชื้ น บนปลอกหมอนและอาการปวดรอบดวงตามั น
ตอกย�ำ้ ได้ดวี า่ ผมได้เสียน�ำ้ ตาให้ผชู้ ายทีไ่ ด้ชอื่ ว่าเป็นคนรักไปซะแล้ว
...กูร้องไห้เพราะมึงอีกแล้วคิง
หนี
ใช่! ผมควรหนี
แต่จะหนีไปไหนดี
ที่ไหนที่จะไกลมากพอจนคนอย่างคุณคิงจะตามไปไม่ถึง ไม่
อยากพูดคุย ไม่อยากพบหน้า แต่ไม่อยากให้ตัดขาดจากความเป็น
เพื่อน...ผมยังอยากเป็นเพื่อนกับมัน
คงเป็นสักที่ ที่ซึ่งต่อให้รู้ว่าผมอยู่ แต่คิงก็ไปหาไม่ได้
ติ๊ง!~
เอื้อมมือเปิดมือถือเครื่องบางอีกครั้งแล้วเลื่อนหาเบอร์ของ
พี่ชายที่เคยชักชวนผมให้ไปท�ำงานด้วย
“ฮัลโหลพี่อาร์ม ผมแมคควีนนะครับ”
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[ว่าไงแมค เปลี่ยนใจแล้วรึยังไงครับคุณหมอ]
เสียงทุ้มดังตอบกลับจากญาติที่มีศักดิ์เป็นพี่ชายผู้เป็นหลาน
ของคุณย่าเหมือนกัน
“ผมตัดสินใจแล้วครับ...ผมเบื่อบกแล้ว”
[ฮ่าๆๆ! พูดเหมือนเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน�้ำไปได้นะไอ้หนู!]
“พูดจริงๆ นะพี่อาร์ม...ผมอยากไป”
[แล้วจะออกจากงานเดิมเหรอ มึงมาก็ตอ้ งเรียนและสอบก่อน
เริ่มงานอยู่ดีนะ ไหวเหรอวะ]
“ผมอยากไปจากที่นี่...”
[...]
“...ให้ผมไปนะ...”
[หวังว่าพ่อมึงจะไม่มาฆ่ากูนะ]
“ฮ่าๆ ไม่หรอกครับ ผมเลือกเอง”
[เออๆ เดี๋ยวพรุ่งนี้ให้คนไปรับ]
“ครับ”
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หมับ!
ขณะทีผ่ มก�ำลังเดินออกจากประตูรวั้ หน้าบ้านเพือ่ จะไปรอคน
ของพี่อาร์มมารับที่ศาลารวมพลตรงสวนสาธารณะของค่าย ผมหัน
ขวับมองมือหนาผิวสีแทนสุดเซ็กซี่และเงยหน้ามองเจ้าของดวงตา
คมเข้มสีด�ำสนิทและใบหน้าเคร่งขรึมสม�่ำเสมอนั่น
“มึงจะไปไหน!”
“ไม่ใช่เรื่องของมึง”
ผมตอบส่งๆ แล้วสะบัดแขนหนี หากว่านายทหารหนุ่มกลับ
ไม่ยอมปล่อยแขนผมไปง่ายๆ ซ�ำ้ ยังกระชากตัวผมให้เข้าใกล้มนั แล้ว
รัดแขนอีกข้างแนบกับเอวผมไว้คล้ายกอดจากด้านหลัง
“เล่ามา...รู้มั้ยว่าไอ้คิงตามหาตัวมึงวุ่นวายไปหมดแล้ว”
“ไม่จ�ำเป็น!”
“กูบอกมันไปแล้ว เดี๋ยวมันก�ำลังจะมา”
ผมรีบเงยหน้าถลึงตามองเพือ่ นรักแล้วดีดดิน้ ตัวให้หลุดทันที
~ I’m Mynt ~
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แต่ไอ้ผู้พันเต้นมันก็แข็งแกร่งเกินกว่าที่ผมจะไปต่อกรกับมันได้ มัน
จับผมพลิกตัวให้หนั ไปมองหน้ามันชัดๆ บนใบหน้าของเพือ่ นรักไม่มี
วี่แววล้อเล่นใดๆ
“ปล่อยกู!”
“มึงทะเลาะอะไรกันอีก”
“...”
“อย่าท�ำตัวเหมือนผู้หญิงจะได้มั้ย...มึงไม่ได้น่ารัก”
ตุ้บ!
ผมยกขาขึ้นแล้วกระทืบเท้ามันลงไปแรงๆ ด้วยความโมโห
กล้าดียังไงมาว่ากูท�ำตัวเป็นผู้หญิง!? ผมกะจะท�ำให้มันเจ็บจนยอม
ปล่อยผมไปซะ...แต่
“...”
“...”
“ฮือออออออออ เจ็บบบบบบบบบ”
“ไอ้โง่เอ๊ย~”
ไอ้ผู้พันเต้นลากผมให้กลับไปนั่งพักขาตรงชิงช้าหน้าบ้านอีก
ครัง้ อย่างสังเวชใจ ฮือออ ใครใช้ให้มงึ ใส่รองเท้าคอมแบทแข็งขนาด
นี้ล่ะวะ! อย่างกะกระทืบพื้นปูนตรงๆ
“ผู้พันนน กูขอร้องละ กูยังไม่อยากเจอมันตอนนี้ พากูไปหา
พี่อาร์มเถอะ”
“พี่อาร์ม?...นี่มึงกะจะไปอยู่แท่นจริงๆ เหรอ”
ผู้พันเต้นเงยหน้ามองผมอย่างสงสัยขณะถอดรองเท้าเพื่อดู
อาการบาดเจ็บของเท้าผม พี่อาร์มญาติของผมท�ำงานเป็นหนึ่งใน
กรรมการบริหารของบริษทั ขุดเจาะน�ำ้ มันชือ่ ดังและเขาเคยทาบทาม
ให้ผมไปเป็นแพทย์ประจ�ำอยู่ที่แท่นผลิตกลางทะเล แต่ว่าท่าน
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นายพลคุณพ่อของผมผู้มีศักดิ์เป็นอาของพี่อาร์มไม่ยอมให้ผมไป
ท่านบอกว่ามันเสี่ยงเกินไป มันก็เสี่ยงจริงๆ นั่นแหละครับ ก่อน
จะไปท�ำงานก็ตอ้ งเทรน ต้องผ่านคอร์สฝึก และอาจจะต้องเรียนต่อ
อีกเกือบปีถงึ จะอยูบ่ นแท่นได้ แต่ผมก็อยากไป...ผมเบือ่ ชีวติ ตอนนี้
แล้ว...ผมอยากหนีไปไกลๆ
“อืม”
โป๊ก!
“มึงมันโง่จริงๆ นั่นละ”
ไอ้ผู้พันเขกหัวผมแล้วส่ายหน้าอย่างเอือมระอาปนสายตา
ดูถูกอย่างเห็นได้ชัด
“เออ! กูมันโง่! กูไม่เคยรู้อะไรเลย!...พอใจรึยัง พากูไปทีเถอะ
นะ”
ผมสบถตัดพ้อตัวเองก่อนจะกอดแขนแกร่งของคนเป็นเพือ่ น
อย่างออดอ้อน
“บอกมาก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้น ไอ้คิงก็ไม่ได้เล่าอะไรให้กูฟัง
บอกแค่ให้ช่วยกันตามหามึง”
ผมสบตากับดวงตาสีด�ำสนิทของบุคคลที่คล้ายพ่อแล้วก็ต้อง
หลบตาเพราะทนรับความรูส้ กึ ทีส่ ง่ ผ่านมาไม่ไหว เหมือนโดนผูใ้ หญ่
ต�ำหนิ...ไอ้บ้านี่ชักจะเหมือนพ่อผมเกินไปแล้ว!
“กูเห็นมัน...กับคุณซัน...”
“ได้กัน?”
เชี่ยยยยยย!
มึงก็ตรงไป!!! กูนี่รู้สึกหน้าชาเลยสาสสสสสส
“อืม...กูก็ไม่แน่ใจหรอก...ก็เขาก�ำลังจะ...”
“สรุปว่าได้ หรือ ไม่ได้?”
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เสียงทุ้มชัดถ้อยชัดค�ำของคนสุขุมพูดราบเรียบสั้นๆ แต่ได้
ใจความ ผมกะพริบตามองคนเป็นเพื่อนตาปริบๆ ก่อนจะก้มหน้า
หลบตาอีกครัง้ ก็ภาพทีผ่ มเห็นมันก็ตอ้ งเข้าใจแบบนัน้ สิ ก็ผมเห็นว่า
คุณซันเปลือยท่อนบนทับตัวไอ้คงิ ...ทีใ่ ส่เสือ้ ผ้า...แต่เขาอาจจะก�ำลัง
เอ่อ...อาจจะก�ำลังเล้าโลมกันอยู่ก็เป็นได้นี่!
“ไม่รู้โว้ย!”
“ให้กเู ดานะ...ไอ้คงิ อาจจะเผลอท�ำกาแฟหกใส่คณ
ุ ซัน แล้วเขา
เลยถอดเสื้ออะไรท�ำนองนี้รึเปล่า พอมึงไปเห็น มึงก็มโน แล้วก็หนี
มาเนี่ย! ท�ำเอากูเดือดร้อนไปด้วย”
ผมเกลียดไอ้โฟร์ทกับไอ้เต้นก็เพราะแบบนีแ้ หละครับ แม่งไม่
เคยเข้าข้างกูเลย! มึงไม่เข้าใจกูวววววว
“คนบ้าอะไรจะไปท�ำกาแฟหกในห้องนอน!!!”
“เอ้า! เขาอาจจะอ่อยผัวมึงไง! แทนที่มึงจะช่วยไอ้คิง มึงกลับ
หนีมาเนี่ยนะ? โง่!”
หน็อยยย ค�ำก็โง่ สองค�ำก็โง่! กูทนไม่ไหวต่อยหน้ามึงท�ำไง
“...”
“เฮ้อ!”
ผมนิง่ เงียบ ไม่อยากจะพูดอะไร เมือ่ มันไม่ฟงั มันไม่เข้าใจผม
ผมก็จะไม่พูดอะไรอีก
พยายามขยับตัวเองลุกขึ้นแล้วลงน�้ำหนักที่ฝ่าเท้า มันก็ปวด
ลดลงแล้ว ผมเดินไปเองได้
หมับ!
ขวับ!
ไอ้ผู้พันคว้าแขนผมเอาไว้อีกจนผมต้องหันไปมองมันด้วย
สายตาดุดนั ไม่แพ้กนั ตอนนีผ้ มก็โมโหมากเหมือนกัน ผมไม่ตอ้ งการ
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ที่จะเจอ ก็แปลว่าผมไม่อยากเจอ ไม่ว่าตอนนี้ไอ้คิงกับคุณซันก�ำลัง
จะเล่นเกมอะไรกันอยู่ ผมไม่อยากจะรับรู้ ให้มันไปแก้ปัญหาของ
มันโดยที่ไม่มีผมให้จบก่อน...มันก็คงจะเป็นแบบนั้นแหละ ไอ้คิงไม่
เคยบอกอะไรผมเลยสักนิด! ผมก็แค่หวังจะเป็นคนที่มันสามารถ
ปรึกษาได้ตอนทีม่ นั มีปญ
ั หา...แต่ไม่เลย ไม่รวู้ า่ เพราะมันห่วงผมมาก
จนไม่อยากให้ผมรับรู้อะไร หรือเพราะมันตั้งใจจะไม่ให้ผมรู้ แม้แต่
เรื่องของคุณซันที่มันบอกผมว่าแปลก แต่มันก็ไม่อธิบายอะไรอีก...
ถ้าเป็นแบบนัน้ ผมก็จะไม่ขอรับรูอ้ ะไรเกีย่ วกับมันเลยจะดีตอ่ ตัวผม
มากกว่า...ผมไม่ชอบความรู้สึกแย่ๆ ที่มีอยู่ตอนนี้ บางทีการหนีก็
อาจจะเป็นการป้องกันความรู้สึกของผมเองก็เป็นได้
“มึงไม่ต้องมาห้า...”
“บอกพี่อาร์มว่าไม่ต้องส่งคนมารับแล้ว...กูจะไปส่งมึงเอง”
“ฮะ!?”
“อย่างน้อยมึงก็ตอ้ งอยูใ่ นสายตากู...อย่างน้อยกูกต็ อ้ งรูว้ ่ามึง
ปลอดภัยดี...”
“เต้น...”
ผู้พันตัวสูงช่วยพยุงผมให้เดินขึ้นรถคันหรูของมันก่อนจะพุ่ง
ทะยานออกสู่ถนนใหญ่ไปทันที
…
..
.
Rrrrrrrrrrrrrrrr!
“ไง”
“...”
“อืม...อยู่กับกูนี่ละ”
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“...”
“ไม่ได้”
“...”
“กูเตือนมึงแล้วนะ...ว่าห้ามท�ำให้มันเสียใจ”
“...”
“มึงคิดว่ากูใจดีมากรึไง”
“...”
“หึ!...มึงก็รู้ว่ากูคิดยังไง”
“...!!!”
“แค่นี้นะ กูขับรถ”
ติ๊ด!
ผมสบตากับไอ้ผู้พันที่กดวางสายแล้วเหลือบมามองหน้าผม
โดยที่มันก็ไม่รับสายของใครอีกเลย ถึงแม้ว่ามือถือมันจะสั่นเตือน
เป็นเจ้าเข้าขนาดไหนก็ตาม
“คิงเหรอ”
“อืม”
ผมพยักหน้ารับรูแ้ ต่กไ็ ม่ได้ซกั ไซ้อะไรต่อ ผมยังไม่พร้อมจะคุย
จริงๆ
“ถ้าไม่สั่งสอนให้มันรู้ซะบ้าง มันก็จะลีลาปากหนักอยู่แบบนี้
ละ”
“หืม?”
“หวังว่าถ้าผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ พวกมึงคงจะหายโง่กันได้
สักที”
เพื่อนตัวสูงพูดโดยสายตายังคงจับจ้องพื้นถนนเบื้องหน้ า
หลายครั้งที่ผมรู้สึก...มีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่พยายามส่งมาให้
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ผมจากเพื่อนคนนี้ เป็นความรู้สึกที่เหมือนกับว่าคนส่งพยายามไม่
ส่งมันให้ผม...แต่ผมรูว้ า่ มันมีความรูส้ กึ นัน้ ...หากว่าผมเลือกจะแกล้ง
โง่ต่อไป
“กูบอกไว้ก่อนนะควีน...กูไม่อยากเป็นเพื่อนพระเอก กูไม่ใช่
คนดี และกูกำ� ลังจะใช้โอกาสนีใ้ ห้เกิดประโยชน์ เพราะฉะนัน้ มึงอย่า
อ่อนแอบ่อย”
“อืม...รู้แล้ว”
ผมว่าคนที่ปากหนักที่สุดในเรื่องคงจะเป็นมันนี่ละครับ...
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ผมพยายามเพิกเฉยต่อการสั่นสะเทือนและแจ้งเตือนต่างๆ
จากมือถือเครื่องบางทั้งของผมและของผู้พันเต้น ยังคงเป็นผู้ชาย
ดวงตาสีน�้ำเงินแสนสวยนั่นที่ตะบี้ตะบันโทร.หาอย่างไม่ขาดสาย
“รับสายมันเถอะ มันอาจจะต้องการอธิบาย”
เพื่อนรักพูดขณะเหลือบมองกระจกหลัง ตอนนี้ทั้งผมและ
ผูพ้ นั เต้นก�ำลังมุง่ หน้าไปทางอ่าวไทย คาดว่าค�ำ่ นีเ้ ราอาจจะถึงบริษทั
ของพี่อาร์มพอดี
“จะด่าจะว่ากูทไี่ ม่มเี หตุผลก็ได้นะ…แต่กยู งั ไม่พร้อมฟังจริงๆ
กูยังช็อกและยังสับสนอยู่ ให้กูอยู่เงียบๆ สักพักนะ”
ผมถอนหายใจก่อนจะพูดประโยคสุดท้าย คุณอาจจะร�ำคาญ
ทีผ่ มท�ำอะไรโง่ๆ แบบนี้ แต่ผมยังไม่อยากรับรูอ้ ะไรจริงๆ ไม่วา่ ความ
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จริงจะเป็นยังไง แต่ตอนนีผ้ มขอถอยมาตัง้ หลักก่อนเถอะครับ…ผม
ขอกลับไปที่ safe zone ของตัวเอง ขอกลับไปคิดทบทวนอะไรก่อน
เหตุการณ์นี้มันท�ำให้ผมรู้ว่าความสัมพันธ์ของเราสองคนมันเปราะ
บางและแตกง่ายแค่ไหน…ถ้าผมเลือกจะรักและคบกับคิงต่อ ผมก็
ควรจะมีสติและคิดทบทวนหาทางสร้างความสัมพันธ์ให้มันเข้มแข็ง
กว่านี้ ขืนผมกลับไปคุยกับมันตอนนี้ทั้งๆ ที่ตัวผมเองยังไม่เข้มแข็ง
ก็มีแต่จะทะเลาะกันและแตกร้าวมากกว่าเดิม
“อย่าไปเลย…”
“หืม?”
เอียงคอมองเพือ่ นรักอย่างสงสัยว่ามันจะพูดอะไรกันแน่ บุรษุ
ในเครื่องแบบหันมองผมเต็มสองตาก่อนจะยิ้มบางๆ ส่งมาพร้อม
มือหนาที่วางลงบนศีรษะของผมพร้อมกับขยี้เบาๆ
“แค่พกั ก็พอ แต่อย่าหนีไปอยูแ่ ท่นผลิตเลย…กูไม่อยากให้มงึ
ไป”
“…”
“…คนอืน่ ก็เหมือนกัน ไอ้คงิ ต้องพลิกแผ่นดินหามึงแน่ๆ กูไม่
อยากเดือดร้อนไปด้วย”
“เหอะ! ตามหากูเจอนี่กูกราบเ…”
ตึง!
แรงกระแทกจากรถเก๋งสีดำ� คันหรูทกี่ ระแทกฝัง่ คนขับจนผูพ
้ นั
เต้นต้องชะลอความเร็วลงและหักหลบเข้าข้างทางทันที ผมตกใจ
สุดขีดแต่ไม่เป็นอะไรมาก หันมองเพื่อนรักก็พบว่ามันไม่เป็นอะไร
ไม่มีบาดแผลอะไร เพราะเป็นการชนกระแทกที่ไม่รุนแรงแค่พอให้
รถชะลอหักหลบได้เท่านั้น ไม่ได้แรงจนถุงลมนิรภัยท�ำงานด้วยซ�้ำ
ตึง!
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แกร๊ก!
หมับ!
“เฮ้ยยย!”
จู่ๆ ประตูฝั่งผมก็ถูกกระชากเปิดออกพร้อมกับการปรากฏ
กายของผู้ชายร่างสูงใหญ่ใบหน้าถมึงทึงที่ดูจะโมโหจนใบหน้ารูป
สลักนั่นดูน่ากลัว ท�ำให้ผมไม่กล้าที่จะสบตา หากว่ามันก็คว้าตัวผม
ยกขึน้ แล้วอุม้ พาดบ่ากว้างนัน่ ทันทีสง่ ผลให้ผมรูส้ กึ มึนหัวแทบอยาก
อาเจียน
“ไอ้คิง!”
ผมได้ยินเสียงผู้พันเต้นตะโกนเรียกคนตัวสูงที่มุ่งหน้าก้าวไป
ยังรถเก๋งสีด�ำคันหรูอีกคัน ดูแล้วน่าจะเป็นคันที่มันขับมาเองแน่ๆ
ผมเองก็อยากจะดีดดิ้นหรอกนะครับ แต่ค�ำนวณจากความสูงแล้ว
ถ้าตกลงไปหรือมันหลุดมือ ผมอาจจะหัวฟาดพื้นศพไม่สวยแน่ๆ
“มึงหุบปาก! กูได้สะสางกับมึงแน่ไอ้เต้น…แต่ต้องเป็นหลัง
จากจัดการกับไอ้ยุ่งนี่ก่อน”
เจ้าของบ่าว่าพลางเขย่าตัวผมเบาๆ เหมือนจะบอกไอ้ผู้พัน
เต้นเป็นนัยๆ ว่า ‘ไอ้ยุ่ง’ ที่มันพูดถึงเนี่ยคือผมเอง
ตุบ!
“เชี่ยคิ…”
ตึง!
พอมั น โยนผมลงกั บ เบาะเสร็ จ มั น ก็ ป ิ ด ประตู ใ ส่ จ นแทบ
กระแทกหน้าผมทีเดียว บ่งบอกได้ว่าไอ้คุณราเชนทร์ก�ำลังโมโห
ระดับล้าน และคนซวยก็คล้ายจะเป็นผมเอง คิงเวลาโมโหสุดๆ
เนี่ย...ให้ผมหนีลงนรกไปยังจะปลอดภัยกว่าซะอีก!
“…”
~ King and Queen เรื่องของผมกับผู้ชายชื่อคิง ~

265
“…”
คิ ง ออกรถมุ ่ ง ตรงไปที่ ไ หนสั ก ที่ ซึ่ ง ผมก็ เ ดาไม่ ไ ด้ เ ลย ไม่ รู ้
ด้วยซ�ำ้ ว่าคิงในตอนนีม้ นั จะท�ำร้ายอะไรผมอีกรึเปล่า แววตานิง่ สนิท
เสมือนทะเลก่อนมีคลืน่ ยักษ์แบบนีย้ งิ่ กระตุกสัญญาณเตือนอุทกภัย
ที่ก�ำลังจะสาดเข้าถาโถมผมชัดๆ
“จะไปไหน!”
“...”
ผมยอมเอ่ยปากทักถามคนเป็นทัง้ เพือ่ นและแฟน แต่มนั ก็ยงั
นิ่งและตั้งหน้าตั้งตาขับรถด้วยความเร็วที่เป็นภัยต่อเพื่อนร่วมถนน
ขั้นสุด! ไอ้คิงน่ากลัวเกินไปแล้ว รังสีด�ำทะมึนรอบตัวมันท�ำเอาผม
ขนลุกซู่ แต่ก็ไม่สามารถท�ำอะไรได้นอกจากกระชับเข็มขัดนิรภัย
แน่น...แมคควีนจะเหลือแต่ชื่อก็วันนี้แหละครับ!
…
..
.
ตุบ!
ความเจ็บทั้งที่หลัง สะโพก และต้นแขนท�ำเอาผมนิ่วหน้า ไอ้
คิงฉุดกระชากลากผมมาจนถึงห้องนอนแล้วโยนลงบนเตียงหลัง
กว้างทันทีเมื่อถึงบ้านพักริมทะเลที่ผมจ�ำได้ว่าเคยมากับเพื่อนๆ
สมัยเรียนมหา’ลัย
“เจ็บ!”
ผมตะโกนตอบกลับการกระท�ำป่าเถือ่ นของคนรักทีก่ า้ วคร่อม
ทับร่างผมไม่ให้ถอยหนีไปไหนแถมยังกดแขนทั้งสองข้างของผมลง
กับเตียงนุม่ ใบหน้าทีม่ กั จะนิง่ เฉยของคิงดูนา่ กลัวเหมือนซาตานใน
ร่างเทพบุตร ดูเกรีย้ วกราดและร้อนแรงจนผมต้องเบนสายตาไม่กล้า
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จ้องมอง...กลัว
“มึงจะได้จ�ำ!”
“ออกไป!!!”
ผมพยายามดีดดิ้นและยกขาขึ้นแต่คนตัวโตก็นั่งทับแล้วโน้ม
ใบหน้าหล่อเหลานัน่ เข้ามาใกล้เรือ่ ยๆ สายตาดุดนั ท�ำเอาผมหวัน่ ใจ
ว่ามันจะพลั้งเผลอท�ำอะไรให้ผมเจ็บตัวรึเปล่า
“ใครสั่งให้มึงหนีกู”
เสี ย งเรี ย บนิ่ ง พู ด ชิ ด ริ ม ใบหู ท� ำ เอาผมขนลุ ก วาบตั้ ง แต่
ท้ายทอยลงไปถึงท้องน้อย คนพูดก้มลงมองหน้าผมอีกครัง้ อย่างรอ
ฟังค�ำตอบ พลางสายตาก็เริ่มโลมเลียมองริมฝีปากและต้นคอของ
ผมเสมือนเสือร้ายหิวกระหายเหยื่อ
“มันเรื่องของกู”
ตอนนีเ้ สมือนว่าผมเป็นเพียงแค่กระต่ายโง่ๆ ทีบ่ งั อาจต่อรอง
กับผูล้ า่ หน้าตาเย่อหยิง่ ทัง้ ๆ ทีร่ วู้ า่ ท�ำอะไรไม่ได้แต่กข็ อปากดีหน่อย
เหอะ
“จ�ำไว้นะแมคควีน...”
“...”
ผมไม่สามารถจะขยับเขยือ้ นไปไหนได้นอกจากรับรูล้ มหายใจ
ร้อนที่ลากละเลียดซอกคอขาวอย่างคนกระหายก่อนเสียงเรียบทุ้ม
จะเอ่ยชิดริมใบหูให้รู้สึกวูบไหว
“ถ้ากูไม่ได้สั่ง มึงไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะหายไปจากสายตากู”
“...”
“เพราะถ้ามึงหายไป กูก็จะตามมึงมารับบทลงโทษอยู่ดี”
สิ้นค�ำพูดของคนตัวสูง ริมฝีปากของผมก็ถูกครอบครองไป
ทันที สัมผัสรุนแรงท�ำเอาร้อนรุ่มจนอยู่ไม่สุข มือหนาฉีกทึ้งเสื้อเชิ้ต
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สีขาวของผมจนหลุดลุ่ย ผมพยายามปัดป้องตัวเองและหยุดการ
กระท�ำของคนเป็นแฟน หากว่าเขีย้ วคมของเสือร้ายก็ขบกัดและฝาก
รอยไว้ทั่วล�ำคอจนเจ็บแปลบ
“อ๊าาา! เจ็บ!”
ผมสะบัดหน้าหนีคนป่าเถือ่ น หากว่าคิงก็ยงั คงตามมาปิดปาก
ผมด้วยริมฝีปากอุ่นร้อนของมัน สัมผัสเย็นของเครื่องปรับอากาศ
ปะทะตัวผมจึงท�ำให้ได้รู้ว่าไม่มีอาภรณ์ใดห่อหุ้มตัวอีกต่อไป
“ยะ...อย่า!”
ผมส่ายหน้ารัวปฏิเสธหนุ่มร่างก�ำย�ำที่บัดนี้ท่อนบนเปลือย
เปล่าเห็นมัดกล้ามแน่นสวย คิงหยัดกายขึ้นเตรียมจะปลดกระดุม
กางเกงสแล็คสีด�ำเพื่อจัดการผม
“...”
คุณราเชนทร์ไม่ได้ฟงั ค�ำห้ามปรามของผมสักนิด ภาพกางเกง
ทีถ่ กู โยนทิง้ ลงกับพืน้ และสัมผัสจากนิว้ ทีส่ อดใส่เข้ามาภายในท�ำเอา
ผมน�้ำตาไหลน้อยๆ...หมดแรงจะขัดขืนแล้ว
“...”
“ท�ำไม...ไม่อยากให้กูท�ำขนาดนั้น?”
คิ ง หยุ ด การเคลื่ อ นไหวแล้ ว มองหน้ า ผมอี ก ครั้ ง น�้ ำ เสี ย ง
น้อยใจของมันดังชัดจนผมต้องหันมองมันอีกทีอย่างเต็มตา
“อย่าท�ำเหมือนกูเป็นอีตัวที่มึงจะรุนแรงขนาดไหนก็ได้”
“ควีน...”
“อย่ามามีอะไรกับกูทั้งๆ ที่มึงก็มีอะไรกับคนอื่น”
“...”
“...หรือถ้ามึงห้ามตัวเองไม่ได้ ก็เอากูให้พอใจ...แล้วต่อไปนี้
มึงจะไม่ได้ยินแม้แต่ชื่อของกูอีก!”
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ตุบ!
หมัดลุ่นๆ จากแขนแกร่งกระทบเข้ากับหมอนที่ผมหนุนอยู่
แบบเฉียดใบหน้าผมไปแค่สามมิล น�้ำตาอุ่นไหลรินอย่างตกใจ
“หยุด”
“...”
“มึงเข้าใจผิดไปใหญ่แล้ว...ที่มึงเห็น กูกับคุณซันไม่ได้มีอะไร
กัน”
คิงขยับตัวไปนอนข้างๆ ผมก่อนจะดึงตัวผมไปกอดไว้แล้ว
เอือ้ มมือเช็ดน�ำ้ ตาออกจากใบหน้าของผมอย่างเบามือ ผ้าห่มอุน่ ถูก
วางทับตัวหากว่าไออุ่นจากคนข้างกายกลับท�ำให้ผมอุ่นกว่า คิงเริ่ม
จะใจเย็นลงแล้ว
“อธิบายหน่อย”
เมื่อคิงยอมโอนอ่อน ก็ไม่มีเหตุผลที่ผมจะดื้อแพ่งต่อไปแล้ว
“คุณซันกับไอ้คินมีอะไรกัน...”
“ฮะ!?”
ผมท� ำ ตาโตแล้ ว มองหน้ า คนรั ก อย่ า งฉงน เกิ ด อะไรขึ้ น
เนี่ยยยยยย
“อืม...คืนก่อนคุณซันถูกภาคินข่มขืนและทิง้ ร่องรอยไว้ทวั่ ตัว”
“...”
ผมพยายามคิดภาพตามและประมวลข้อมูลในหัวอีกครั้ง บ้า
ไปแล้ว! คุณซันถูกข่มขืน?
“ทีม่ งึ มาเห็นก็คอื คุณซันถอดเสือ้ ให้กดู ฝู มี อื ภาคิน...พร้อมกับ
คลิปที่คุณซันถ่ายเอาไว้ตอนมีอะไรกับไอ้คิน”
“ไอ้คุณซันจะแบล็กเมล์ภาคินเหรอ”
เฮ้ย! อะไรเนี่ย! ไอ้คุณซันนี่คิดจะท�ำอะไรกันแน่
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“เปล่า...แบล็กเมล์กู เขามาขู่ว่าจะเอาไปเผยแพร่และแจ้ง
ความ...ถ้ากูไม่ยอมมีอะไรกับเขา”
พรึ่บ!!!
เสมือนมีไฟลุกท่วมหัวและตัว รู้สึกเหมือนหัวร้อนๆ จนแทบ
จะเผาคนได้ทั้งร่าง ตวัดสายตามองหน้าไอ้คุณราเชนทร์แล้วเผลอ
ส่งสายตาจะกินเลือดกินเนื้อมันซะให้ได้ แต่ดูมันกระตุกยิ้มมุมปาก
แล้วผมชักอยากจะฉีกมันออกเป็นชิ้นๆ!
“มึงก็เลยจะมีอะไรกับเขา!”
เป๊าะ!
นิว้ เรียวของไอ้คณ
ุ แฟนดีดลงมากลางหน้าผากผมอย่างขัดใจ
เฮ้ๆ! มึงต้องอธิบายนะโว้ย!!!
“ถ้าไม่ใช่มึง...กูไม่คิดว่าชีวิตนี้จะมีอารมณ์กับใครได้นะ”
ปื๊ดดด!
รูส้ กึ ว่าไอร้อนมันลามทัว่ หน้าจนต้องกัดปากตัวเองข่มไว้ไม่ให้
กระตุกยิ้ม เชี่ยคิ้งงง
“แล้วมึงท�ำยังไง”
ไอ้คุณซันนั่นคงพยายามข่มขืนเล้าโลมไอ้คิงสินะ หน็อย! คิด
แล้วก็ขึ้น! กูไม่น่างี่เง่าหนีออกมาเลย รู้อย่างนี้อย่างน้อยผมก็น่าจะ
เผาห้องมันไปเลย!
“หึๆ...กูจะเล่าต่อนะ...แต่ขอกูลงโทษคนโง่ก่อน”
คุณราเชนทร์ว่าพลางจับตัวผมนอนราบแล้วแทรกกายตรง
หว่างขาทันที ผมที่ยังตามสถานการณ์ไม่ทันก็ได้แต่งงๆ ท�ำอะไร
ไม่ถูก
“ดะ...เดี๋ยวๆ”
“ควีน...กูคิดถึงมึงนะ”
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270
คนหล่อก้มตัวลงมาแล้วบดจูบให้สมั ผัสอุน่ หวานก่อนจะเลือ่ น
มือเคล้นคลึงสะโพกของผมอย่างปลุกเร้าอารมณ์
“อืมมม”
ลิ้นร้อนลากผ่านยอดอกจนเสียวซ่านท�ำอะไรไม่ถูก ได้แต่
ยินยอมให้คนรักท�ำตามใจ
“อ๊ะ!”
นิ้วเรียวถูกสอดใส่ขยายช่องทางจนผมสะดุ้งกอดคอคนรัก
อย่างหวาดเสียว พลันคิงไม่รอช้ายัดแกนกายเข้ามาจนผมเผลอคราง
อย่างห้ามไม่อยู่
“อ๊าาา”
“รัก”
ความคับแน่นถูกดันเข้ามาจนสุดและผมเองก็ขยับสะโพกเกร็ง
ต้านโดยอัตโนมัติ ค�ำบอกรักจากคนรักดังก้องอยู่ในหูโดยที่ผมก็
อยากฟังมันซ�้ำๆ อย่างคนโลภ
“รัก...รักนะครับ”
คิงพูดอีกครั้งก่อนจะสอดลิ้นอุ่นร้อนเลียแหย่เข้ามาในรูหูจน
ความเสียวท�ำเอาผมกระตุกตอดอย่างอดไม่ได้
“อื้มมม ระ...รู้แล้ว”
ผมบิดตัวไปมาและขยับสะโพกตามจังหวะของคุณคิง มือจิก
เกร็งลงบนแผ่นหลังกว้างอย่างเผลอตัว
“อย่าหนีไปอีกนะ...ขอร้อง”
ผมยิ้มบางๆ เมื่อคนพูดมองหน้าผมอย่างต้องการไม่ให้ผม
หายไปไหนอีก กูยอมมึงแล้วจริงๆ ราเชนทร์
พลั่ก!
ผมผลักอกแกร่งให้คนตัวสูงตั้งตรงแล้วนั่งทับตักของคนรัก
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อย่างต้องการจะเป็นคนคุมจังหวะเองบ้าง
“อื้มมม”
ประกบปากทิง้ สัมผัสอ่อนนุม่ และวาบหวามให้คนรัก ละเมียด
ละไมมอบรสรักให้คนที่ผมต้องการ
“ขอโทษนะคิง...กูจะไม่ท�ำแบบนั้นอีกแล้ว...กูจะเชื่อมึง”
พูดทิ้งท้ายก่อนจะขยับสะโพกและโอบรัดคอเจ้าของตักแน่น
ความคับภายในท�ำเอาผมแทบจะถึงสวรรค์อย่างไร้การควบคุม
“อื้อออ”
กัดริมฝีปากแน่นเมื่อคนข้างใต้เด้งกายกระแทกขึ้นมาอย่าง
ตรงจุด
“คิ...คิง อื้อออ”
บิดกายไปมาและจิกเล็บลงบนบ่า ยืดกายตั้งตรงขยับขึ้นลง
หลับตาพริ้ม ให้ตายเถอะ! ไม่ไหวแล้ววว
“อ๊าาา”
น�ำ้ รักอุน่ ร้อนเปรอะเปือ้ นทัว่ ท้องแกร่ง ก่อนทีผ่ มจะอ่อนแรง
แทบล้มไปกับเตียงอย่างหมดแรง
พรึ่บ!
แต่ดเู หมือนคนคึกจะไม่หมดแรงตามผมแต่อย่างใด คิงวางตัว
ผมนอนคว�ำ่ กับเตียงก่อนจะตามมาสอดใส่และจูบทิง้ รอยไว้ทวั่ ลาด
ไหล่ของผมอย่างแสดงความเป็นเจ้าของ
“อื้อออ พอแล้ววว”
“ยังไม่เสร็จเลย”
เสี ย งทุ ้ ม ประท้ ว งริ ม ใบหู ก ่ อ นที่ เจ้ า ของความคั บ แน่ น จะ
กระแทกเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
“อ๊าาา สะ...เสียววว!”
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ผมจิกมือเกร็งกับเตียง บิดกายและขยับสะโพกตอบรับแรง
กระแทก เหมือนกายจะระเบิดเป็นเสีย่ งๆ ความร้อนเดือดพล่านทัว่
กายจนแทบจะสลายไปกับอากาศ
“อืมมม”
คิงครางในล�ำคอเบาๆ บ่งบอกว่ามันเองก็ใกล้จะเสร็จเต็มทน
ความถี่กระแทกเข้ามารุนแรงจนผมแทบต้านไว้ไม่อยู่ ท�ำได้เพียง
กระตุกรับไปโดยอัตโนมัติ
“อ๊าาา!”
“อื้อออ”
ความอุ่นร้อนและแรงกระตุกสุดท้ายท�ำให้ผมรู้ว่าคิงได้ถึง
สวรรค์ไปแล้วเรียบร้อย
ตุบ!
“หนัก”
ผมบ่นทันทีเมือ่ คนร่างใหญ่ทงิ้ ตัวลงนอนทับแผ่นหลังของผม
ก่อนที่มันจะจูบหอมแก้มผมอย่างรักใคร่
“ขอกอดแบบนี้สักพักนะ...คิดถึง”
ผมเอียงหน้าแล้วจุ๊บปากคนรักตอบเบาๆ แล้วฉีกยิ้มให้คน
หล่อ หน้าแดงๆ ด้วยอารมณ์และเม็ดเหงื่อน้อยๆ ของคิงในตอนนี้
มันท�ำให้ผมรู้สึกเขินอย่างบอกไม่ถูก...ผมเกือบจะทิ้งมันไปซะแล้ว
“ขอโทษนะ...แต่ จ ะไม่ ไ ปไหนแล้ ว เพราะกู ก็ คิ ด ถึ ง แต่ มึ ง
เหมือนกัน”
คิงกอดผมแน่นขึ้นแล้วจูบแสนหวานก็ถูกมอบให้อีกครั้ง อีก
ครั้ง...และอีกครั้ง
รัก...ผมรักผู้ชายคนนี้ได้แค่คนเดียวจริงๆ
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[King’s part]
เหตุการณ์ก่อนหน้า
ขณะทีผ่ มก�ำลังจะออกจากห้องท�ำงานเพือ่ กลับไปเอามือถือ
ทีค่ อนโดฯ แต่เมือ่ เปิดประตูหอ้ งท�ำงานก็พบกับคุณซัน ครีเอทีฟจาก
บริษทั ทีผ่ มอยากร่วมธุรกิจด้วย สภาพของคนตรงหน้าดูผดิ แปลกไป
จากปกติ...แต่ก็นิดหน่อยเท่านั้น
“สวัสดีครับคุณซัน มีอะไรรึเปล่า”
“ขอผมเข้าไปคุยในที่ส่วนตัวกว่านี้ได้มั้ยครับ”
ผมพยักหน้าและเดินน�ำครีเอทีฟคนเก่งจากแผ่นดินใหญ่ไป
ยังห้องพักส่วนตัวหลังห้องท�ำงานของผม
“คุณซันมีอะไรรึเปล่าครับ”
ผมกะจะเดินเข้าส่วนของครัวเพื่อไปหยิบเครื่องดื่มให้ผู้มา
เยือน หากว่าอาคันตุกะผู้ไร้มารยาทกลับเดินเข้าไปในส่วนของห้อง
นอน ท�ำให้ผมต้องรีบสาวเท้าเดินตามเข้าไปก่อนเขาจะละลาบ
~ I’m Mynt ~
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ละล้วงความเป็นส่วนตัวของผมไปมากกว่านี้
“คุณซั...”
พรึ่บ!
ร่างบางถอดเสือ้ เชิต้ ออกเผยผิวขาวทีถ่ กู แต่งแต้มด้วยจ�ำ้ รอย
กุหลาบทัว่ อก ท้อง ลามไปจนแผ่นหลัง ภาพตรงหน้าท�ำเอาผมหน้า
ตึงขึน้ นิดหน่อย หากว่าระยะห่างระหว่างผมกับผูร้ ว่ มงานกลับลดลง
เรื่อยๆ จนผมถอยหลังชนขอบเตียง
“ฝีมือน้องชายของคุณ”
คนตัวเล็กช้อนตามองผมด้วยใบหน้าเย่อหยิ่งเหมือนตัวเอง
ถือไพ่เหนือกว่า พลางล้วงหยิบมือถือขึ้นโชว์ภาพหลักฐานการร่วม
รักของเขาและน้องชายแท้ๆ ของผม
“ผมจะให้ภาคินรับผิดชอบ”
ผมพูดนิง่ ๆ หากว่าคนตรงหน้ากลับพยายามผลักผมให้ลม้ ลง
บนเตียง เรายือ้ ยุดกันอยูอ่ ย่างนัน้ จนผมเสียหลักล้มลงไปจริงๆ เป็น
โอกาสให้เขาก้าวคร่อมทับตักของผม ต่อให้เขาจะสวยคล้ายผู้หญิง
มากขนาดไหน...แต่ก็ไม่อาจท�ำให้ผมใจเต้นได้อยู่ดี...ต่างจากเจ้า
หมอกวนโอ๊ยนั่นลิบลับ ฮ่าๆๆ ผมคงจะหลงแมคควีนมากไปจริงๆ
“ผมไม่ต้องการให้ไอ้บ้านั่นมารับผิดชอบ!”
“แล้วคุณต้องการอะไร”
คนตัวเล็กไล้มือไปตามแผ่นท้องและกล้ามอกของผมผ่านผ้า
เนื้อดี
“...อย่าได้บงั อาจท�ำให้เสือ้ สีทแี่ มคควีนชอบแปดเปือ้ นเชียว...
เดี๋ยวจะหาว่าผมไม่เตือน”
ผมพูดเสียงต�ำ่ อย่างข่มขูจ่ นคนผมยาวสะบัดหน้ามองผมด้วย
สายตาคมๆ ฉายชัดในความไม่พอใจนัน่ ผมปัดมือของเขาออกอย่าง
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ไม่ไยดีแล้วพลิกตัวขึ้นคร่อมในทันที เมื่อเขาไม่ให้เกียรติผม ผมก็ไม่
จ�ำเป็นต้องใส่ใจอะไรเช่นกัน
“มีอะไรกับผมซะ...ถ้าไม่อยากให้เรื่องถึงต�ำรวจและนักข่าว”
“ต้องการอะไร คุณคงไม่ได้ใคร่อะไรในตัวผมขนาดนั้นหรอก
ใช่มั้ย”
ตุ้บ!
เสียงวัตถุบางอย่างทีค่ ล้ายจะเป็นมือถือของผมหล่นลงกับพืน้
ด้วยฝีมือเจ้าของหัวใจและร่างกายของผม
“คิง...”
เสียงทีม่ กั จะกวนประสาทกลับสะอืน้ เรียกชือ่ ผมอย่างแผ่วเบา
ก่อนที่ร่างโปร่งนั่นจะหมุนตัววิ่งออกจากห้องไป
“ควีน!”
ผมพยายามผละจากร่างบางที่ยึดผมไว้แน่นออกด้วยความ
รูส้ กึ รังเกียจ ตะโกนเรียกจอมขีม้ โนเท่าไหร่มนั ก็ไม่หยุด ซวยอีกแล้ว
กู!
“หึ!”
คนผมยาวแค่นเสียงในล�ำคอพลางแสยะยิ้มอย่างได้ชัยชนะ
ผมละเกลียดรอยยิ้มแบบนี้จริงๆ...รอยยิ้มเหมือนกับคนที่เลี้ยงเขา
มา...คุณย่า...
“พอได้แล้ว ตะวัน”
ร่างสูงที่ยืนกอดอกพิงกรอบประตูห้องเอ่ยออกมาอย่างเบื่อ
หน่ายและเรียกชื่อของคนข้างล่างผม...ชื่อที่แท้จริง ท�ำเอาคุณซัน
หรือ ตะวันสะดุ้งเล็กน้อยก่อนจะตาโตตกใจเมื่อเห็นภาคินเดินมา
ใกล้เตียง
“แก! มาได้ยังไง!”
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ตะวันกระโดดออกจากตัวผมแล้วคว้าเสือ้ เชิต้ ใส่กลับไปอย่าง
รีบเร่ง ใบหน้าเต็มไปด้วยความฉงนและงุนงงกับสถานการณ์ ส่วน
ผมเองก็รบี เดินไปคว้าโทรศัพท์มอื ถือของผมทีแ่ มคควีนท�ำตกบนพืน้
ขึ้นมาเพื่อกดโทร.หาคนรักทันที ป่านนี้จะเข้าใจไปไหนต่อไหนแล้ว
นะ
“ผมรึเปล่าที่ต้องถามว่าคุณมาท�ำอะไร...”
ผมเหลือบมองน้องชายทีเ่ ดินเข้าไปใกล้ผชู้ ายผมยาวทีผ่ มรูส้ กึ
คุน้ หน้าคุน้ ตาเป็นอย่างมากตัง้ แต่วนั แรกทีพ
่ บ ถึงจะเหมือนว่าไปท�ำ
จมูกและคางมา แต่ก็มีเค้าโครงเดิมไม่เปลี่ยน...หลานบุญธรรมของ
คุณย่า หรือจะบอกว่าเป็นลูกจากความไม่ตั้งใจของคุณอาภวัตดีนะ
“แกพูดอะไร ฉันไม่เข้าใจ...ฉันไม่ได้ชื่อตะวัน”
“คุณคิดว่าผมและพีช่ ายโง่มากรึไง คุณมันมีอะไรทีผ่ ดิ ปกติมา
ตั้งแต่แรกแล้ว ถึงแม้ว่าจะเป็นครีเอทีฟของ The Oz จริง แต่อะไร
หลายๆ อย่างที่คุณก�ำลังท�ำมันท�ำให้พวกเราสงสัย...”
ภาคินพูดไล่บคี้ นตัวสัน่ เป็นลูกนก คิดว่าทีภ่ าคินข่มขืนล่วงเกิน
ไปนั่นเป็นเพราะรู้สึกใคร่อย่างนั้นเหรอ เหอะๆ รู้จักซูเปอร์สตาร์
ภาคินน้อยไปซะแล้ว ตอนนีใ้ นสายตาของน้องชายผมช่างว่างเปล่า
ไร้ความรูส้ กึ ใดๆ และน่ากลัวซะจริง แต่ผมไม่จำ� เป็นต้องใส่ใจสักนิด
ตอนนี้เจ้าคนปลายสายยังไม่ยอมรับโทรศัพท์เลย...
“...จนเมื่อคืนที่ร้าน The Escape คุณไม่ได้ให้พี่ชายผมไปส่ง
กลับโรงแรม เพราะคุณต้องไปรายงานความคืบหน้าให้คุณพ่อของ
คุณสินะ?...คุณตะวัน”
เมื่อคืนหลังจากที่ผมลากคนขี้งอนออกจากร้านไอ้โฟร์ท ผม
ก็จดั การโทร.เรียกน้องชายทีส่ แตนด์บายอยูต่ รงล็อบบีโ้ รงแรมให้ตาม
คุณซันไป แล้วก็เป็นอย่างที่คิด คุณซันแอบไปเจอกับคุณอาภวัต
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จริงๆ

“แก...”
“จนผมบุ ก เข้ า ไปที่ ห ้ อ งคุ ณ ได้ เ มื่ อ คื น ...และในขณะที่ คุ ณ
สลบไสลไปด้วยความเพลีย...หลักฐานทุกอย่างก็ยนื ยันชัดเจนว่าคุณ
คือตะวัน ลูกนอกสมรสของคุณอาภวัตจริงๆ”
“...”
ตะวันนิ่งอึ้งไปและคงแค้นใจในความประมาทไม่ทันเกมของ
ตัวเอง
“สบายดีมยั้ ล่ะครับ คุณอาอุตส่าห์สง่ เสียให้ไปอยูท่ จี่ นี เพราะ
ไม่ต้องการให้ใครรู้แท้ๆ ว่าหนุ่มสังคมแสนอิสระไร้พันธะแบบคุณ
อา...จะมีลูกโดยไม่ได้ตั้งใจ”
“ไอ้ภาคิน!”
คนตัวเล็กแผดเสียงอย่างโมโห ใช่แล้วครับ คุณอาไม่อยากให้
ใครรูเ้ รือ่ งลูก ถึงได้สง่ ให้ตะวันไปอยูน่ อกประเทศ แต่วา่ พวกเราก็เคย
มีช่วงเวลาในวัยเด็กด้วยกันเพราะคุณย่าเป็นคนเลี้ยงพวกเรามา...
และปฏิเสธไม่ได้เลยว่าตะวันนัน้ แอบชอบผม และผมก็รบั เอาความ
รู้สึกนั้นไว้ไม่ได้จริงๆ
“กะจะแบล็กเมล์ผม? แบล็กเมล์พี่ชายผม? ท�ำให้พี่คิงกับ
พี่ควีนเข้าใจผิดกัน หรือแม้แต่ที่ลอบท�ำร้ายผมกับพี่ ทั้งหมดนี้เป็น
แผนของคุณอาใช่มั้ย!”
ภาคินตรงเข้าไปกระชากแขนคนตัวเล็กแล้วเขย่าเบาๆ อย่าง
เหลืออด
“...”
คนสวยหน้าตาเย่อหยิ่งยังคงปิดปากเงียบและเชิดหน้าอยู่
อย่างนั้นไม่ว่าจะรู้สึกเจ็บแค่ไหนก็ตาม
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“ตอบ! ฝีมือไอ้ชั่วนั่นใช่มั้ย!”
ผมรีบตรงเข้าไปคว้าแขนน้องชายอย่างห้ามปรามเมื่อภาคิน
ชักจะรุนแรงเกินไป
“อย่ามาว่าพ่อกูนะ!!! ฝีมือของย่ามึงนั่นแหละ! พ่อกูไม่รู้เรื่อง
อะไรทั้งนั้น!”
“!!!”
ภาคินผงะปล่อยมือจากแขนเรียวที่ดูจะห้อเลือดขึ้นมาอย่าง
ชัดเจน
“คุณย่า?”
“เออ! ย่ามึงนั่นแหละสั่งให้กูมาฆ่าพี่มึง!!!”
ผมนิ่งอึ้งไป แต่ดูเหมือนว่าภาคินนั่นแหละที่จะช็อกกว่าผม
เพราะเขาเป็นคนรักครอบครัวมาก รักมาก...ถึงแม้ว่านั่นจะไม่ใช่
ครอบครัวจริงๆ
“...ไม่ใช่ย่ากู”
ผมพูดด้วยน�้ำเสียงเรียบนิ่ง
ใช่ครับ...คุณย่าในที่นี้ไม่ใช่ย่าของเราจริงๆ เพราะย่าหรือ
ภรรยาของปูแ่ ละปูข่ องผมเป็นคนรัสเซียแท้ๆ และเป็นคนริเริม่ สร้าง
บริษทั นีใ้ ห้แก่พอ่ ของผมซึง่ เป็นลูกชายแท้ๆ เพียงคนเดียว ซึง่ ทัง้ คุณ
ปู่และคุณย่าท่านถึงแก่กรรมไปตั้งแต่ก่อนผมจะเกิดซะอีก ส่วน
คุณย่าที่เลี้ยงผมมานั้น...เป็นภรรยาน้อยของคุณปู่ซึ่งเป็นคนไทยที่
มีลูกติดมาด้วย นั่นก็คืออาภวัต
“หึ! เป็นยังไงล่ะ! ย่าที่พวกมึงรักนักรักหนา เขาเป็นคน
วางแผนทั้งหมดเพื่อจะฆ่าพวกมึงแล้วฮุบบริษัทนี้ยังไงล่ะ!”
หมับ!
ผมรีบคว้าแขนน้องชายเอาไว้ก่อนที่มันจะพลั้งมือท�ำร้าย
~ King and Queen เรื่องของผมกับผู้ชายชื่อคิง ~

279
พยาน...ตะวันยังมีประโยชน์กับเรา
“งั้นก็มาท�ำให้ความตั้งใจของคุณย่าส�ำเร็จกันเถอะ...”
“?”
ภาคินและตะวันหันมองหน้าผมอย่างสงสัย
“หึ!...อยากได้บริษทั นีไ้ ปชืน่ ชมนัก...ก็จงอยูใ่ ห้ตำ�่ ทีส่ ดุ และ
ท�ำได้เพียงเงยหน้ามอง แต่จะไม่มีวันได้สัมผัสเป็นอันขาด”

~ I’m Mynt ~
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At Fourth’s penthouse
“...”
พวกเราต่างนิ่งอึ้งไปเมื่อได้ฟังความจริงทั้งหมดจากปากของ
คุณซัน หรือ ตะวัน ลูกพี่ลูกน้อง (?) ของคิงและคิน ตอนนี้เราอยู่กัน
ครบทั้งแก๊งพร้อมหน้าพร้อมตาเลยทีเดียว...ถึงแม้ว่าเจ้าของบ้าน
อย่างไอ้โฟร์ทจะท�ำหน้าซังกะตายเพราะถูกรุกรานพืน้ ทีส่ ว่ นตัวของ
มันก็ตาม
“สรุปแล้วตัวปัญหาทั้งหมดคือคุณย่าของไอ้คิง?”
ก้องหนุ่มตี๋พูดอย่างสรุปความอีกครั้ง ทุกคนดูจะยังอึ้งและ
ช็อกไปตามๆ กัน ก็คุณย่าของคิงออกจะดูรักคิงและคิน อีกทั้งยัง
เป็นคนเลีย้ งทัง้ สองคนมาตัง้ แต่ยงั เด็ก...จะไม่รกั สักหน่อยเลยเหรอ
ฆ่าหลานได้ลงคอจริงๆ เหรอ ถึงแม้จะไม่ใช่หลานแท้ๆ ก็ตาม
หงึกๆ หงึกๆ
คนผมยาวแสนสวยนั่งพยักหน้านิ่งๆ อยู่ข้างภาคิน ร่องรอย
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สีกุหลาบตรงต้นคอจางๆ ของคุณซันบ่งบอกได้ว่าคนท�ำนั้นรุนแรง
แค่ไหน...ดีนะที่ไม่ใช่ฝีมือไอ้คิง ไม่อย่างนั้นผมอาจจะจับทุ่มมันทั้ง
คู่ลงดาดฟ้าไปเลยก็ได้
“คุณย่าอยากได้บริษัทขนาดนั้นเลยเหรอ”
นัทพูดขึน้ พลางท�ำหน้าครุน่ คิด ผมเสมองคนข้างตัวทีท่ ำ� หน้า
นิง่ จนยากจะคาดเดาอารมณ์ หลังจากทีเ่ รากลับมาจากการไล่ลา่ ตาม
ตัวผม คิงก็ดูจะเครียดๆ และพูดน้อยลงไปมาก มันอาจจะก�ำลังคิด
ว่าจะท�ำอย่างไรต่อไป ถึงแม้ว่าคุณย่าของมันจะเกลียดมันและต่อ
ให้ไม่ใช่ย่าจริงๆ...แต่ผมมั่นใจว่ามันก็รักและห่วงใยคุณย่าของมัน
เสมือนคุณย่าแท้ๆ เช่นกัน
“เราจะเชื่อคุณได้ยังไง คุณอาจจะโยนให้เป็นความผิดของ
คุณย่า แต่ความจริงแล้วอาจจะเป็นพ่อของคุณก็ได้ทกี่ ะจะฮุบบริษทั
และฆ่าสองพี่น้องนี่ซะ”
ไอ้โฟร์ทพูดออกมาด้วยน�้ำเสียงจับผิด คงเป็นนิสัยของมันที่
ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ ออกจะระแวงและจับผิดเกินไปด้วยซ�้ำ...ใครได้
เป็นแฟนคงเหนื่อยใจแย่แน่ๆ...หันมองคนข้างตัวไอ้โฟร์ทที่เปล่ง
ประกายออร่าของความเป็นเทวดาอย่างพี่เคี้ยงแล้วมันช่างขัดกับ
ออร่าซาตานของไอ้เพื่อนผมยาวสุดเซอร์ซะจริงๆ
“เหอะ! สาบานว่าพ่อฉันไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้น!!!...พ่อก็แค่หุ่น
เชิดทีเ่ ดินตามเกมของนังแก่นนั่ พ่อแค่ทำ� ตามทีย่ า่ สัง่ ...เหมือนตอน
ที่ส่งฉันไปจีน พ่อไม่ได้ต้องการจะทิ้งฉันเลยสักนิด แต่เพราะว่าเป็น
ค�ำสั่งของย่า...ผู้หญิงที่ทะเยอทะยานอยากจะได้ทุกอย่างเป็นของ
ตัวเอง”
คนตัวบางก�ำมือแน่นและก้มหน้าเสียงสัน่ อย่างแค้นใจ ภาคิน
เหลือบมองเล็กน้อยก่อนจะวางมือลงบนมือขาวนั่นและบีบเบาๆ
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จนคุณซันหันมองหน้าหล่ออย่างฉงน...หืมมม?
“ผมเชื่อนะ...เชื่อว่าเป็นฝีมือคุณย่า และเชื่อว่าเบื้องหลัง
สาเหตุการตายของคุณพ่อและคุณแม่ก็อาจจะเป็นคุณย่า”
ภาคินว่าพลางเหลือบมองคนหน้าสวยก่อนจะจ้องหน้าพีช่ าย
อย่างคิงที่มองตอบน้องเช่นกัน
“...คืนที่คุณพ่อและคุณแม่ขับรถกลับจากงานเลี้ยงฉลองของ
บริษทั แล้วเกิดอุบตั เิ หตุจนเสียชีวติ คดีนนั้ ปิดเร็วมากๆ และต�ำรวจ
ก็ลงความเห็นว่ามันคืออุบตั เิ หตุทนั ทีโดยแทบไม่ตรวจสอบอะไรทัง้
นั้น แถมบอร์ดบริหารชุดก่อนก็พยายามดันคุณอาให้ขึ้นแท่นเป็น
ประธาน...”
ทั้งห้องตกอยู่ในความเงียบ ไม่มีใครพูดอะไรออกมา ผมท�ำ
อะไรไม่ได้เลยนอกจากนิ่งฟัง เรื่องของครอบครัวมันหนักเกินกว่าที่
เราจะพูดออกไปโดยไม่ไตร่ตรอง
“โชคดี ที่ ก ่ อ นเหตุ ก ารณ์ คื น นั้ น หนึ่ ง อาทิ ต ย์ คุ ณ พ่ อ ท� ำ
พินยั กรรมทีเ่ ขียนไว้ชดั ว่าท่านยกต�ำแหน่งและหุน้ ให้พคี่ งิ กับผม ส่วน
คุณอาที่เป็นเพียงบุตรบุญธรรมของคุณปู่จึงมีสิทธิ์แค่เป็นเสมือน
พนักงานคนนึงทีถ่ อื หุน้ ส่วนน้อยเท่านัน้ ...อาจจะเป็นไปได้วา่ คุณพ่อ
จะสงสัยและทราบอะไรที่ท�ำให้ต้องเร่งท�ำพินัยกรรมทั้งๆ ที่ผมและ
พี่คิงยังอายุน้อยและไม่น่าจะมีความพร้อมในการบริหารงานได้”
ทุกคนยังคงนิ่งเงียบและคิดตามที่ภาคินพูดอีกครั้ง มันมีแต่
ความเป็นไปได้เต็มไปหมดเลย ตอนนี้อะไรก็น่าสงสัยทั้งนั้น...หัน
มองหน้าคนที่ผมรักแล้วก็รู้สึกเป็นห่วง ถ้าเป็นฝีมือของคุณย่าที่
พยายามพรากทุกอย่างไปจากมันจริงๆ ก็น่าเห็นใจ ให้เป็นฝีมอื ของ
คนนอกอย่างบริษทั คูแ่ ข่งยังดีซะกว่าเป็นฝีมอื ของคนใกล้ตวั อาจจะ
บีบหัวใจน้อยกว่านี้
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อะไรกันหนอที่ท�ำให้คนเราใจร้ายได้ขนาดนี้ อะไรกันที่จะ
ท�ำให้ใครสักคนคิดฆ่าคนทั้งคนได้
จะเป็นเพราะความทะเยอทะยานอยากได้อยากมีหรือเป็น
เพราะความแค้นกันนะ...อะไรที่ท�ำให้ผู้หญิงคนหนึ่งพร้อมสูญเสีย
ความเป็นมนุษย์เพื่อสิ่งที่เป็นเพียงวัตถุฉาบฉวยและไม่จีรัง...ยอม
ฆ่าคนหลายๆ คนเพือ่ ครอบครองทรัพย์สนิ ทีไ่ ม่ใช่ของตัวเอง...อะไร
คือตรรกะของฆาตกร
“แล้วมึงจะท�ำยังไงต่อไป”
ผู้พันเต้นที่นั่งเงียบมาตั้งแต่ต้นเอ่ยถามคุณราเชนทร์ด้วย
ใบหน้าเคร่งขรึมไม่ต่างกัน พวกเราจะรับมือกับเหตุการณ์พวกนี้ได้
ยังไง
“...ถ้าคุณย่าอยากจะเห็นกูตายมากนัก...กูก็จะตายให้ดู”
…
..
.
[Ten’s part]
ผมยืนมองตึกรามบ้านช่องเบื้องล่างจากระเบียงเพนท์เฮาส์
ของเพือ่ นสนิท ตอนนีเ้ รายังคงอยูท่ อี่ าณาจักรไอ้โฟร์ท เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นกับไอ้คิงและภาคินท�ำให้เพื่อนๆ ในกลุ่มต่างเครียดและเป็น
กังวล ผมก็เช่นกัน เพราะพวกมันเสมือนเป็นครอบครัวของผม
ครอบครัวที่ผมต้องปกป้อง
“มึงจะเครียดไปท�ำไม กูยังไม่เครียดขนาดนั้นเลย”
เสียงเรียบนิ่งของผู้ชายตัวสูงนัยน์ตาสีน�้ำเงินเข้มเอ่ยก่อนที่
ร่างแกร่งจะมาหยุดยืนเคียงข้างผม บุหรีท่ ถี่ อื อยูใ่ นมือจึงถูกดับด้วย
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มารยาท
“กูไม่ได้เครียด”
“มึงไม่สูบบ่อย”
“ช่วงนี้ภารกิจมันเสี่ยงตาย”
“อืม”
คิงตอบสัน้ ๆ อย่างขีเ้ กียจต่อล้อต่อเถียงกับผม เรายืนกันนิง่ ๆ
ปล่อยให้ลมพัดผ่านผิวไปอย่างใช้ความคิด ยอมรับว่าเพือ่ นผมคนนี้
ตัง้ แต่อายุยงั น้อยจนตอนนี้ ต้องรับมือกับเหตุการณ์หนักหนาต่างๆ
จนผมเองแอบคิดว่าคนอายุเท่ามันจะเจออะไรหนักขนาดนี้มั้ย
“กูยังไม่ได้เคลียร์ที่มึงจะเอาควีนไปซ่อนเลยนะ”
“หึ!”
ผมแสยะยิ้มส่งเสียงขึ้นจมูกแล้วมองเพื่อนอย่างทึ่งๆ มึงยัง
จะมีเวลามาหวงเมียอีกนะไอ้คิง กูเชื่อแล้วว่ามึงรักแมคควีนจริงๆ
“ความรู้สึกนั้นของมึงที่มีให้ไอ้ควีน ต่อให้กูจะไม่พอใจ แต่กูก็
อยากจะขอให้มงึ เก็บมันไว้อย่างนัน้ ...อย่าท�ำให้กตู อ้ งล�ำบากใจเลย”
ผมเงยหน้ามองฟ้าแล้วก็สง่ ยิม้ บางๆ ให้ตวั เองอยูอ่ ย่างนัน้ ...
เก็บความรู้สึกอย่างนั้นเหรอ
อาาา...กูเก็บมันไว้ตั้งแต่วันแรกที่กูได้รู้จักกับไอ้กวนตีนนั่น
แล้ว มันก็แค่ความชอบแบบเด็กๆ แค่ความไม่ชัดเจนระหว่าง รัก
เพือ่ น กับ เพือ่ นรัก ผมแค่อยากจะเป็นทหารเท่ๆ ให้ได้อย่างทีแ่ มคควีนมองว่าพ่อมันเท่ แต่ก็แค่ความคิดแบบเด็กๆ เพราะรู้ว่าผู้ชาย
อย่างมันจะไม่มีวันชอบผู้ชายด้วยกันเองอย่างผม...และผมมันก็
ปอดแหกเกินไป มัวแต่กลัวและไม่กล้า...สุดท้ายไอ้ควีนก็ได้คบและ
รักกับผู้ชายซะงั้น...แถมยังเป็นผู้ชายที่เป็นทั้งเพื่อนและครอบครัว
ของผมเช่นกัน ผู้ชายที่ผมไม่คิดว่าจะแย่งแมคควีนมาต่อให้ผมจะ
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ชอบก่อนก็ตาม
“กูไม่ได้ชอบไอ้โง่นั่นหรอก มึงสบายใจได้...กูห่วงมันแบบลูก
มากกว่า”
“...”
คิงมองจ้องตาผมอย่างพยายามค้นหาความจริง สายตาของ
เพื่อนตรงหน้าท�ำเอาผมต้องก้มลงจุดบุหรี่อีกมวนอย่างเสียไม่ได้
“กู จ ะอยู ่ ใ นสถานะนี้ ไ ปตลอด กู ไ ม่ มี วั น หั ก หลั ง มึ ง กั บ มั น
หรอก...เชื่อกู”
“อืม กูเชื่อมึง”
คิงเลิกจ้องหน้าผมและคว้าบุหรี่จากมือไปสูบ เรายืนกัน
เงียบๆ สูดกลิ่นนิโคตินเข้าปอด สัมผัสจากประสาททั้งห้า รูป รส
กลิ่น เสียง และสัมผัส จะท�ำให้ผมจดจ�ำค�ำพูดในวันนี้อย่างฝังลึก...
ผมไม่มวี นั หักหลังคนในครอบครัวแน่นอน...ต่อให้รสู้ กึ มากแค่ไหนก็
ไม่มีวัน
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“นีค่ อื โลเคชัน่ ทีเ่ ราจะใช้ในการถ่ายท�ำครับ คุณซันจะลอง
เดินดูรอบๆ ก่อนมั้ยครับ”
สุภาพบุรุษตัวสูงในชุดเสื้อเชิ้ตสีขาวสวมทับด้วยสูทสีน�้ำเงิน
เข้มเช่นเดียวกับนัยน์ตายืนอยู่เคียงข้างหญิงสูงวัยผู้ได้ชื่อว่าเป็นย่า
สถานทีโ่ กดังร้างห่างไกลผูค้ นนีเ้ ป็นโลเคชัน่ ในการถ่ายท�ำภาพยนตร์
สั้นจากโปรเจ็กต์พิเศษของบริษัท
“ครับ ผมขอเดินส�ำรวจรอบๆ ก่อน”
“คิง...ย่าว่าบอดี้การ์ดเยอะเกินไป คุณซันอาจจะท�ำงานไม่
สะดวก หนูให้พวกเขาออกไปรอข้างนอกก่อนดีมั้ย”
คิงพยักหน้าอย่างรับฟังก่อนจะหันไปทางบอดี้การ์ดที่ราย
ล้อม ส่งสัญญาณให้พวกเขาออกไป วันนี้ในการมาดูสถานที่มีเพียง
เขา ภาคินและคุณซันเท่านัน้ หากว่าคุณย่าได้ขอติดตามมาด้วย โดย
ให้เหตุผลว่าอยากมาต้อนรับแขกคนส�ำคัญจาก The Oz ด้วยตัวเอง
“เรื่องที่เราจะถ่ายท�ำนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่มี
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ความทะเยอทะยาน เธอเริม่ ต้นจากดินและตะเกียกตะกายไปให้ถงึ
ดาว...โดยแลกกับชีวิตของผู้คนที่เธอมองว่าเป็นเพียงแค่หมาก”
ภาคินพูดตามบทคร่าวๆ ในมือ ก่อนจะเงยหน้ามองคนเป็น
ย่าแล้วส่งยิ้มบางๆ ให้เธอ
“พล็อตมันธรรมดาไปรึเปล่าลูก”
หญิงสูงอายุว่าพลางเดินไปมองรอบๆ ทั่วๆ อีกทาง เธอ
กระชับกระเป๋าถือในมือแล้วหันกลับมามองสองพี่น้องที่มีหน้าตา
ละม้ายคล้ายคลึงกัน
“นัน่ สิฮะ พีน่ ะคนเขียนบทเค้าก็บรีฟผมมาแค่น.ี้ ..คุณย่าคิดว่า
ผู้หญิงสักคนจะมีเหตุผลอะไรที่ต้องวุ่นวายวางแผนเพื่อฆ่าคนกัน
ครับ”
ภาคินทิง้ ค�ำถามพลางเดินเข้าไปใกล้คงิ ทีย่ นื มองคุณย่าอยูต่ รง
ที่เดิม
“หึ!...ถ้าหลานเป็นคนทีม่ ที กุ อย่าง หลานอาจจะไม่เคยรับรูว้ า่
คนที่ ‘ขาด’ มันเป็นยังไง”
“อืม...ผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดี เพราะว่าในเรื่องนี้ ผู้หญิงคนนั้น
พยายามทีจ่ ะฆ่าทุกคนเพือ่ ครอบครองสมบัตทิ ไี่ ม่ใช่ของตัวเองตัง้ แต่
ต้น...ผมไม่เข้าใจความคิดของฆาตกรเลย คุณย่าช่วยผมหน่อยสิ
ครับ”
ภาคินท�ำหน้าสงสัยแล้วตั้งค�ำถาม ดูเหมือนว่าคุณย่าชักจะ
เริ่มหงุดหงิดขึ้นมาซะแล้ว
“...ไม่เห็นจะส�ำคัญเลยว่าเป็นสมบัติของใคร แค่มันสามารถ
มอบความสะดวกสบายให้ได้ มันก็เป็นเหตุผลที่ควรจะครอบครอง
แล้วไม่ใช่เหรอ”
น�้ำเสียงนิ่งแข็งของสตรีผู้มักจะอ่อนโยนท�ำให้คนฟังรู้สึกเย็น
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เยียบ หญิงชราเดินย่างกรายเข้าใกล้สองพี่น้องแล้วฉีกยิ้มกว้าง แต่
นัยน์ตาไม่มีประกายของความเป็นมิตรใดๆ
“ถึงกับฆ่าคนได้...คงจะน่าครอบครองมากเลยสินะครับ”
แกร๊ก!
“หึ! คนตายไม่จ�ำเป็นต้องรู้เหตุผลหรอก!”
ปัง! ปัง! ปัง! ปัง!
เอื๊อก!!! อ๊ากกกกกก!!!
ตุบ! ตุ้บ!
สิ้นค�ำพูด สุภาพสตรีสูงวัยก็คว้าปืนออกจากกระเป๋าถือแล้ว
เหนีย่ วไกยิงทีจ่ ดุ ส�ำคัญของสองพีน่ อ้ งทันที ร่างสูงทัง้ สองล้มลงหาก
ยังจ้องมองเธอด้วยสายตาคับแค้นใจ
“พวกแกควรจะตามพ่อแม่ของแกไปตัง้ นานแล้ว! พวกแกควร
จะตายไปให้หมด!!! ทุกอย่างมันควรจะเป็นของฉัน ไอ้แก่ปขู่ องพวก
แกนั่นแหละที่ไม่ยุติธรรม! แค่เพราะฉันมีลูกให้ไม่ได้ ก็กลายเป็นว่า
ฉันไม่มีสิทธิ์อะไรในสมบัติของพวกแก! ทั้งๆ ที่ฉันต้องทนรับใช้ย่า
แกและยอมให้ดถู กู โดนท�ำร้ายสารพัดมาเป็นปีๆ...สุดท้ายแล้วปูก่ บั
ย่าของพวกแกก็ต้องตายไม่ต่างจากพ่อแม่ของพวกแก! ไอ้พวกโง่!”
คนสูงวัยพูดพร้อมกับเดินเข้าใกล้สองร่างที่แน่นิ่งไป เลือดสี
แดงฉานไหลท่วมตัว
หมับ!
“แกมันควรจะตายๆ ไปซะ! แล้วบริษัทก็ควรจะเป็นของ
ลูกชายฉัน!!!”
มือเหี่ยวย่นกระชากเส้นผมนุ่มสีด�ำสนิทของประธานบริษัท
หนุ่มแล้วเขย่าไปมาด้วยแรงที่มากเสมือนคนวัยหนุ่มสาว หากร่าง
ของคิงก็ไร้ซึ่งการตอบสนองใดๆ
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“พอได้แล้วครับคุณย่า...พวกเขาตายแล้ว”
คุณซันรีบดึงร่างของหญิงชราให้ออกห่างจากศพ หากแต่หญิง
ชรากลับผลักร่างบางของชายหนุ่มให้ออกไปอย่างรังเกียจ
“อย่ามาแตะต้องตัวฉัน!”
“...คุณย่า...”
หมับ! แปะ
หญิงชรายัดปืนสังหารใส่ในมือคุณซันก่อนจะถอดถุงมือของ
ตัวเองออกแล้วยัดกลับใส่กระเป๋าถือเก็บหลักฐานไว้ทำ� ลายภายหลัง
“แกนั่นแหละ...ฆาตกร”
“คุณย่า...”
ใบหน้าอึ้งของคุณซันฉายชัดและเลือดในกายก็เย็นเยียบไป
ทั้งหมด คนหน้าสวยท�ำอะไรไม่ถูกกับสถานการณ์ที่ก�ำลังเกิดขึ้น
“แกฆ่าหลานฉัน!!! แกฆ่าหลานฉันท�ำไม!”
หญิงชราขยี้ผมเผ้าของตัวเองและเซล้มลงศีรษะกระแทกกับ
ขอบลังไม้จนเลือดไหลไล้กรอบหน้า
“คุ...คุณย่า!”
“หึ! ฉันเรียกต�ำรวจมาแล้ว แกหนีไม่รอดหรอก ไอ้ฆาตกร!”
คนถูกกล่าวหายังยืนนิง่ อย่างไม่รจู้ ะท�ำอย่างไร มันเจ็บปวดที่
คุณย่าแท้ๆ มองเขาด้วยสายตาห่างเหินและไร้ซึ่งความผูกพันใดๆ
เขาหันมองสภาพศพของคิงและภาคินอย่างขอความช่วยเหลือแต่ก็
ดูจะสิ้นหวัง ควรจะท�ำอย่างไรต่อไปดี
วี้หว่อออออออออ วี้หว่อออออออออ
เสียงไซเรนและผูช้ ายในเครือ่ งแบบสีกากีตา่ งกรูกนั เข้ามาและ
พุ่งเข้าไปจับตัวคนถือปืนทันที
“ฮึก! ไอ้ฆาตกร ฮือออ แกฆ่าหลานฉันท�ำไม!”
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“ผะ...ผมไม่ใช่ฆาตกรนะ! ไม่ใช่ผมนะ!”
ต�ำรวจรีบช่วยพยุงหญิงสูงวัยให้ลกุ ขึน้ นัง่ พักบนลังไม้กอ่ นจะ
เข้าไปส�ำรวจศพ
“มีผู้ตายสองราย ผู้บาดเจ็บหนึ่งราย จับตัวคนร้ายได้พร้อม
ของกลางนะ หมวดเรียกนิติเวชมาตรวจสภาพศพได้เลย”
หึ!
ส�ำเร็จแล้วสินะ...
แล้วทุกอย่างก็ก�ำลังจะเป็นของฉันแล้วสินะ
ความตั้งใจตลอดสี่สิบปีมันเป็นผลแล้วสินะ!
ต่อไปนีก้ ไ็ ม่มมี ารมาขวางทางฉันอีกแล้ว...ฉันกับลูกก�ำลัง
จะสบายแล้ว
“คัทททททท!”
เสียงแหบเสน่หข์ องหนุม่ เซอร์แห่งสถาปัตย์ดงั ขึน้ จากโทรโข่ง
ในมือ พร้อมกับการปรากฏกายของกลุม่ ชายหนุม่ หน้าตาดีทงั้ ห้าคน
ที่โผล่ออกจากห้องมอนิเตอร์หลังผนังไม้ที่ใช้บังตา
แปะ แปะ แปะ แปะ
“เล่นเก่งกันทุกคนเลยนะคร้าบบบ!”
เสียงกวนโอ๊ยของศัลยแพทย์ผเู้ หมือนจะว่างงานดังขึน้ พร้อม
กับต�ำรวจทุกนายและผู้ประกอบฉากทุกคนที่หยุดการกระท�ำของ
ตัวเอง
“นี่มันอะไรกัน!?”
หญิงสูงวัยที่ตามสถานการณ์ไม่ทันหันมองหมอหนุ่มผู้ได้ชื่อ
ว่าเป็นคนรักของหลานตัวเองทีเ่ ธอพยายามกีดกันเนือ่ งจากไม่อยาก
ให้คิงได้รับการช่วยเหลือใดๆ จากแมคควีนและครอบครัว แต่ดู
เหมือนเธอจะท�ำไม่ส�ำเร็จ
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“โอ๊ะ! คุณย่าแสดงดีมากๆ เลยนะครับ...ผมว่าถ้าเข้าชิงรางวัล
ตุ๊กตาทอง คุณย่าอาจจะได้นะครับ...เสียดายที่ในคุกมันไม่มี”
“แก!”
แกร๊ก!
โลหะเย็นเยียบล็อกเข้ากับข้อมือทัง้ สองข้างของหญิงชรา เธอ
ตกใจและมึนงงไปหมด นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่!?
“พวกมึงเลิกนอนได้แล้วมั้ง ลุกเร็วอย่าอู้!”
แมคควีนหันไปพูดกับศพสองร่างที่ลืมตาแล้วเอื้อมมือเช็ด
เลือดที่เปรอะใบหน้าตัวเองอย่างลวกๆ นัทและก้องเองก็รีบเข้าไป
ช่วยพยุงเพื่อนและช่วยเช็ดคราบเลือดปลอมที่ใช้ประกอบฉากด้วย
“โถ่! ก�ำลังสบายเลยพี่ควีน”
ภาคินซุป’ตาร์หนุ่มว่าพลางบิดขี้เกียจก่อนจะเดินเข้ามาใกล้
คุณหมอแล้วเท้าสะเอวมองคุณย่าของตัวเองด้วยสายตาสมเพช
“มึงไปปลอบไอ้คุณซันไป ช็อกตายไปแล้วมั้ง หึ! โดนคุณย่า
ใส่ร้ายว่าเป็นฆาตกร”
ภาคินพยักหน้าน้อยๆ และเดินไปดูอาการของลูกพี่ลูกน้อง
นอกสายเลือด ถึงจะไม่ได้ชอบเพราะอะไรหลายๆ อย่าง แต่ภาคิน
ก็อดจะเป็นห่วงความรู้สึกของคนตรงหน้าไม่ได้...การเป็นคนที่ไม่มี
ใครต้องการ มันเจ็บและรู้สึกไร้ค่า
“อยากสารภาพอะไรอีกมั้ยครับคุณย่า อยากพูดอะไรอีกมั้ย
ครับ เพราะผมเกรงว่าที่ที่คุณย่าต้องไป...อาจจะไม่ใช่สถานที่ที่จะ
พูดได้ตามใจชอบ”
รอยยิ้ ม เย็ น ของคิ ง ประกอบกั บ เสี ย งทุ ้ ม ต�่ ำ ราบเรี ย บนั้ น
ท�ำเอาคนฟังรูส้ กึ ขนลุกอย่างอธิบายไม่ถกู ...เป็นรอยยิม้ ทีเ่ ย็นเยียบ
และน่ากลัวอย่างหาที่เปรียบไม่ได้
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“แก!!! ฉันจะฆ่าแก!”
หญิงชราฮึดฮัดจะพุง่ เข้าใส่คนตัวสูง หากว่าต�ำรวจตัวจริงก็รบี
ดึงร่างเธอออกไปเช่นกัน
“อยูใ่ นคุกให้สบายไปจนตายเถอะนะครับ...ทางนีผ้ มเองก็จะ
ตั้งใจดูแลทรัพย์สมบัติของผมให้เป็นอย่างดี”
คิงว่าพลางกระตุกยิม้ มุมปากแล้วหันหลังเดินหนีทนั ทีโดยไม่
จ�ำเป็นต้องใส่ใจกับคนร้ายทีจ่ ะไม่มวี นั ได้ออกมาเห็นเดือนเห็นตะวัน
อีก
“กรี๊ดดดดดด!!!”
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[Sun’s part]
เหตุการณ์ในวันนั้นที่คุณย่าถูกจับกุมตามแผนซ้อนของคิงที่
จะยอมให้ คุ ณ ย่ า ฆ่ า เขาซะ โดยมี ผ มเป็ น ผู ้ ส มรู ้ ร ่ ว มคิ ด จั ด แจง
สถานการณ์ ล ่ อ ให้ คุ ณ ย่ า ไปดู โ ลเคชั่ น ที่ โ กดั ง ร้ า งเพื่ อ ปลิ ด ชี พ
สองพีน่ อ้ ง ผมก็ได้จดั การสลับปืนของคุณย่าให้เป็นปืนปลอมเพือ่ ใช้
ในการประกอบฉาก คุณย่าเชื่อผมยอมท�ำตามแผนของเรา...แต่
สุดท้ายคุณย่ากลับแว้งมาท�ำร้ายและโยนทุกอย่างให้เป็นความผิด
ของผม...ท�ำเหมือนกับว่าผมไม่ใช่หลานแท้ๆ...ในสายตาของคุณย่า
แล้ว ผมมันก็แค่หมากตัวหนึ่งเท่านั้น
ตอนนี้คุณย่าถูกจับกุมและรับโทษในคุกไปแล้ว ข่าวคดีนี้ก็ดัง
จนใครๆ ก็ต่างให้ความสนใจ คิงและภาคินเองก็ยุ่งในการตอบ
ค�ำถามมากมายจากสื่อเช่นกัน ส่วนคุณพ่อของผมเองก็เศร้าและ
เสียใจจนไม่เป็นอันท�ำอะไร ท่านโยนทุกอย่างให้เป็นความผิดของ
ผม โทษว่าผมคือคนทีท่ ำ� ให้คณ
ุ ย่าต้องติดคุก...สุดท้ายแล้วแม้แต่พอ่
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แท้ๆ ของผมเองก็ไม่ได้มองว่าผมเป็นลูก...ผมมันก็แค่ความผิดพลาด
ของคุณพ่อ ไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะได้ยืนเคียงข้างท่านต่อหน้าผู้คนด้วย
ซ�้ำ...แต่อย่างน้อยผมก็ได้รู้ว่าผมมีพ่อ
“ท�ำไมยังไม่กลับ”
เสียงทุม้ เอ่ยพลางเดินพาร่างสูงใหญ่เข้ามาในห้องประชุมเล็ก
ที่ผมเปิดเพียงแค่โคมไฟบนโต๊ะเท่านั้น แสงไฟจากอาคารเบื้องล่าง
สว่างไสวหากก็ไม่สามารถท�ำให้มองอะไรได้ชดั เจน ผมยังคงอยูร่ ว่ ม
โปรเจ็กต์พิเศษที่บริษัทของผมท�ำร่วมกับบริษัทของคิง ตอนนี้ก็ใกล้
จะถ่ายท�ำกันแล้ว ผมผู้เข้ามาร่วมให้ค�ำปรึกษาในฐานะครีเอทีฟก็
พยายามท�ำงานอย่างเต็มที่เช่นกัน อีกอย่าง…ช่วงนี้ผมก็ไม่อยาก
รีบกลับคอนโดฯเช่าสักเท่าไหร่ กลับไปก็อยู่คนเดียวอยู่ดี
“ก�ำลังจะกลับแล้ว”
ผมลุกขึ้นยืนแล้วก้มหน้าก้มตาเก็บข้าวของบนโต๊ะกวาดลง
กระเป๋าอย่างลวกๆ ผมไม่อยากอยู่ใกล้กับภาคินสักเท่าไหร่...ภาพ
เหตุการณ์ในวันนั้นยังฉายชัดพอๆ กับร่องรอยที่เขาทิ้งไว้บนตัวผม
ยอมรับเลยว่าผมแอบชอบคิงมาตั้งแต่เด็กๆ และผมก็อยากให้เขา
สนใจในตัวผม แต่ผมรูว้ า่ คิงคงจะไม่มวี นั ชอบผูช้ ายและสถานะแบบ
ผมในตอนเด็กก็ไม่อาจเทียบเท่ากับคิงได้เลย จนได้กลับมาเจอและ
รูว้ า่ คิงคบกับหมอหนุม่ คนนัน้ มันท�ำให้ผมรูว้ า่ ผมก็อาจจะมีสทิ ธิแ์ ละ
ผมก็คิดว่าผมจะสามารถแย่งเขามาได้...แต่ไม่เลย ไม่มีทางที่เขาจะ
มาชอบผมได้เลย
“ยังไม่ได้ทานข้าว?”
ภาคินเดินมาหยุดยืนใกล้ๆ แล้วชะโงกหน้ามามองผม ดวงตา
สีนำ�้ เงินคล้ายคลึงกับพีช่ ายของเขาเมือ่ สะท้อนแสงไฟจากเบือ้ งล่าง
มันช่างมีเสน่ห์ซะจริง สมแล้วที่เป็นซูเปอร์สตาร์อันดับต้นๆ ของ
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ประเทศนี้
“...”
หมับ!
เมื่อผมไม่ตอบและพยายามจะเดินหนี คนตัวสูงก็คว้าแขน
และรั้งผมเอาไว้ไม่ให้เดินผ่านไปได้
“จะหลบหน้าท�ำไม”
“ปล่อย”
ยิ่งสะบัดแขนมากเท่าไหร่คนตรงหน้าก็ยิ่งบีบแรงขึ้นเท่านั้น
ใครจะไปอยากอยู่ใกล้เด็กป่าเถื่อนเจ้าอารมณ์กัน ไม่ว่าจะตอนนี้
หรือตอนไหนใครๆ ก็โอ๋แต่ภาคิน จนหมอนี่เสียคนไปหมดแล้ว ทั้ง
ดื้อด้านและเอาแต่ใจ
“เดี๋ยวผมไปส่ง”
พูดจบคินก็ลากผมให้เดินตามเขาไปทันที ส่วนผมเองที่เตี้ย
กว่าเขาเกินสิบห้าเซนติเมตรก็ท�ำได้เพียงรีบก้าวขาให้ทันขายาวๆ
นั่น ไม่อย่างนั้นต้องสะดุดล้มลงไปแน่ๆ
“ฉันกลับเองได้”
ขวับ!
“จะ-ไป-ส่ง”
เขาย�้ำทุกๆ ค�ำอย่างชัดเจนและด้วยสายตาคมๆ นั้น ผม
ปฏิเสธเขาไม่ได้เลย ท�ำไมต้องมายุง่ วุน่ วายกับผมนักนะ...ไม่เห็นต้อง
ท�ำเหมือนสนใจเลยนี่นา
…
..
.
“นายไม่จ�ำเป็นต้องท�ำแบบนี้”
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“กินเข้าไปเถอะ”
ผมก็อยากจะประท้วงผูช้ ายแสนเอาแต่ใจอย่างภาคินโดยการ
ไม่แตะอาหารจานหรูตรงหน้า หากว่าความหิวก็บีบบังคับให้ผมรีบ
จัดการอาหารนี่ซะ...อื้มมม ก็อร่อยอยู่
“คุณอายังไม่ยอมคุยด้วย?”
กึก!
ผมชะงักมือไปเล็กน้อยเมือ่ ภาคินถามถึงคุณพ่อของผม...หรือ
ทีท่ ำ� ทัง้ หมดนีเ่ พราะเป็นห่วงผม? คนเอาแต่ใจไม่สนใจความรูส้ กึ ใคร
แบบหมอนี่เนี่ยนะ! เหอะๆ ผมคงจะเข้าข้างตัวเองมากไปหน่อย
“...ปกติก็ไม่ได้คุยอะไรมากอยู่แล้ว”
“อยู่แบบนี้มาตลอดเหรอ บ้ารึยังไง”
ผมเงยหน้ามองผู้ชายตรงหน้า บริเวณที่เราทานอาหารค่อน
ข้างจะเป็นส่วนตัว ภาคินจึงไม่จ�ำเป็นต้องอ�ำพรางใบหน้าอะไรอยู่
แล้ว แถมไม่ต้องเสแสร้งท�ำหน้าตาเทพบุตรหรือพูดคุยแบบสุภาพ
ด้วยซ�้ำ
“พวกเราก็เป็นแบบนี้อยู่แล้ว นายไม่จ�ำเป็นต้องสนใจสัก
หน่อย”
ผมพูดด้วยอารมณ์นิดหน่อยแล้วก้มหน้าก้มตาตักอาหารเข้า
ปากไปเพื่อตัดบทสนทนา
“เหอะ! งั้นก็แปลกดีที่ผมดันสนใจ”
“...”
ผมกะพริบตาปริบๆ มองคนพูดอย่างสงสัย อะไรของเค้านะ
ผมคงจะหูฝาดไป
“ทีจ่ ริงคุณจะกลับไปอยูท่ บี่ า้ นใหญ่กไ็ ด้ คุณอาอยูค่ นเดียวอาจ
จะเหงาและฟุง้ ซ่านเพราะทีบ่ า้ นไม่มใี คร พีค่ งิ ก็อยูค่ อนโดฯกับพีค่ วีน
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ผมเองก็อยู่คอนโดฯในเมือง”
“ไม่เป็นไร...ถ้าท�ำแบบนัน้ คุณพ่ออาจจะรูส้ กึ แย่กว่าเดิมก็ได้”
ผมพูดพลางแค่นหัวเราะอย่างสังเวชตัวเอง...ยังไงซะผมก็
ไม่ใช่คนที่ใครจะต้องการอยู่ดี
“เฮ้อ! ผมก็ไม่อยากจะแคร์คุณหรือสนใจคุณอานักหรอกนะ
เพียงแต่ว่าคนเราน่ะมันอยู่ตัวคนเดียวไม่ได้หรอก...ยังไงคุณก็คือ
ครอบครัวของผม”
“หืม?”
เจ้าเด็กนี่ตั้งใจจะพูดอะไรกันแน่ อ้อมค้อมไปมาน่าร�ำคาญ
จริง
“อยากมาอยู่กับผมมั้ย...อย่างน้อยก็จนกว่างานของคุณจะ
เสร็จ”
ผมนิ่งอึ้งไปด้วยความรู้สึกหลากหลาย มันอธิบายไม่ถูกเมื่อ
จูๆ
่ ก็มคี นมาให้ความส�ำคัญและบอกว่าผมคือครอบครัว...แต่ผมเอง
ก็โดนหลอกใช้จากค�ำว่าครอบครัวมามากพอแล้วเหมือนกัน
“ต้องการอะไร”
“หืม?”
ซุป’ตาร์หนุ่มท�ำหน้าฉงนว่าเขาพูดผิดตรงไหน หึ! คนที่เพียบ
พร้อมแบบเขาก็คงจะมองว่าทุกอย่างมันง่ายไปหมดสินะ ทั้งทรัพย์
สมบัติ เพื่อนฝูง และครอบครัว เขามีหมดทุกอย่าง คนแบบเขามัน
ไม่เข้าใจคนแบบผมหรอก ผมก็มีศักดิ์ศรีเหมือนกัน! ไม่เห็นต้องมา
จุ้นจ้านสักนิด
“อย่าพยายามยัดเยียดอะไรใดๆ ของนายให้ใครที่เขาไม่
ต้องการ...มันไร้ประโยชน์!”
ตึง!
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ผมผุดลุกขึน้ แล้วเดินจากมาทันทีโดยไม่สนใจเสียงตะโกนเรียก
ใดๆ จากภาคิน ไม่อยากอยู่ใกล้ๆ เลยสักนิด ผมรีบวิ่งลงลิฟต์มา
จากชั้นบนสุดของห้าง จุดหมายปลายทางคือหน้าห้าง
เมื่อวิ่งมาถึงประตูหน้าห้างก็เพิ่งตระหนักได้ว่านี่เกือบๆ จะ
หนึ่งทุ่มแล้ว คงต้องโบกแท็กซี่กลับจากตรงนี้ซะแล้ว เวลานี้รถติด
แบบนี้จะมีแท็กซี่มั้ยเนี่ย
หมับ!
“นี่!”
ผมเหวอไปทันทีเมื่อมือหนาของพ่อซูเปอร์สตาร์หนุ่มชื่อดัง
คว้ า เข้ า ที่ ข ้ อ มื อ แล้ ว กระชากให้ ผ มหั น ไปหา ท่ า มกลางสายตา
ประชาชนนับร้อยที่เดินสวนไปมาบริเวณลานน�้ำพุหน้าห้าง แถม
ใบหน้าโมโหของเขาก็ไร้ซงึ่ สิง่ ปิดบังใดๆ ผูค้ นรอบข้างเริม่ หันมาสนใจ
และยกมือถือขึ้นมาถ่ายรูปกันให้วุ่น
“คะ...คิน นายจะท�ำอะไร”
ผมชักจะหวั่นใจกับความบ้าของเขาซะแล้ว นี่อยากจะเป็น
ข่าวนักรึไง เป็นข่าวกับคนแบบผมเนี่ยนะ!
“ให้พูดอีกที...”
“?”
“พูดว่าไม่ต้องการผม”
นี่ต้องบ้าไปแล้วแน่ๆ ไอ้เด็กนี่ชักจะเอาแต่ใจมากเกินไปแล้ว
คิ ด จะมามอบนู ่ น นี่ ใ ห้ ผ ม ผมมั น น่ า สงสารขนาดนั้ น รึ ยั ง ไง คน
เพอร์เฟ็กต์แบบเขาเนี่ย เลิกยุ่งกับผมซะทีเถอะ!
“เลิกท�ำตัวเป็นเด็กสักที...ฉันไม่ตอ้ งการความช่วยเหลืออะไร
จากนายทั้...!!!”
หมับ!
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“อุ๊บ!”
กรี๊ดดดดดดดดด
!!!
ช็อก
ช็อกมาก
ช็อกมากที่สุด!!!
ริมฝีปากที่ใครๆ หลายคนอยากเป็นเจ้าของ บดเบียดลงบน
ริมฝีปากของผมอย่างรุกรานและรุนแรง เสียงรอบข้างอื้ออึงจนผม
ท�ำอะไรไม่ถูก เหมือนสมองมันว่างเปล่า แขนขามันอ่อนแรงจนคน
ตัวสูงต้องโอบเอวประคองผมเอาไว้
“...”
ภาคินถอนจูบออกแล้วมองริมฝีปากของผมอย่างห้ามใจ
หัวใจของผมเต้นรัวจนแอบคิดเข้าข้างตัวเองไปซะแล้ว จะท�ำยังไง
กับหัวใจที่ควบคุมไม่ได้กันดี เหมือนมันสูบฉีดเลือดไปทั่วร่างด้วย
ความเร็วและร้อนวาบทั่วใบหน้า ตอนนี้หน้าผมต้องแดงมากแน่ๆ
“อย่า...อย่าพูดว่าไม่ต้องการผม”
“...”
“เพราะต่อให้คุณปฏิเสธ ผมก็จะยัดเยียดให้คุณอยู่ดี”
เด็กตรงหน้าพูดจาอย่างถือดีแบบที่เขาชอบท�ำ แต่มันกลับมี
ผลต่อหัวใจผมเต็มๆ เหมือนดวงตะวันที่สาดแสงเข้ามาในโลกมืดๆ
ของผม เหมือนผมก็มีตัวตนในสายตาใครสักคน...แถมคนคนนั้นยัง
เป็นคนที่ใครๆ ต่างจ้องมอง...แต่นี่มันบ้าไปแล้ว เขาเป็นซูเปอร์
สตาร์นะ!
“นายมันบ้าไปแล้วแน่ๆ ไม่รู้รึไงว่าคนมองอยู่!...คนอื่นจะคิด
แบบไหน อยากตกนรกทั้งเป็นรึยังไง”
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สังคมจะมองพวกเรายังไง เขามีแฟนคลับตั้งมากมาย อยาก
สูญเสียทั้งหมดนั่นรึยังไง ไหนจะค�ำดูถูกอีกล่ะ!?
“หึ!...ไม่เห็นต้องสน ก็ตกนรกไปพร้อมๆ กันนี่ละ”
หมับ!
มื อ แกร่ ง โอบรั ด ตั ว ผมให้ เข้ า หาอี ก ครั้ ง ก่ อ นจะประทั บ
ริมฝีปากลงมาอย่างเนิบช้าที่หน้าผาก จมูก และริมฝีปากของผม
เนิบนาบและย�้ำลึกทุกสัมผัส จูบของเขาท�ำเอาผมหลงลืมรอบข้าง
ไปจนหมด แค่เพียงจูบจากเด็กจอมยโสก็ท�ำเอาผมพร้อมยอมลง
นรกให้มอดไหม้ไป...เหมือนหัวใจกลับมาเต้นอีกครั้ง
“นายมันบ้า”
ผมพูดพึมพ�ำหลังจากทีเ่ ขาผละจูบแล้วประคองหน้าผมเอาไว้
ผู้คนรอบข้างยังคงมองมาด้วยความรู้สึกหลากหลาย...แต่ผมไม่
จ�ำเป็นต้องสนใจแล้ว
“ผมบ้าได้มากกว่านี้อีก...ถ้าเป็นเรื่องคุณ”
เขากอดพลางพูดชิดริมใบหูผมอย่างถือดี...ยอมแล้ว ยอมเจ้า
เด็กนี่แล้ว ผมว่าตั้งแต่นี้ไประหว่างเราคงจะวุ่นวายมากแน่ๆ และที่
ส�ำคัญ ผมไม่มีวันปฏิเสธเจ้าบ้านี่ได้เลย
…
..
.
แปะ!
“ข่าวคุณย่ายังไม่ทันซา...ข่าวใหม่นี่เล่นดังไปทั้งทวีปเลยนะ”
คุณคิงผู้บริหาร The Crown Entertainment and Media พูด
เรียบนิ่งแบบเดียวกับใบหน้าไร้อารมณ์หลังจากโยนหนังสือพิมพ์
หน้าบันเทิงลงบนโต๊ะรับแขกของห้องท�ำงานเขา
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“คนแสดงความรักกันไม่เห็นมีอะไรผิด ผมผิดเหรอ”
“รัก?...แกไปรักกับคุณซันตอนไหน!”
ผมท�ำได้แค่นิ่งอึ้งกับค�ำพูดของเจ้าเด็กนี่ รักงั้นเหรอ! ไม่ใช่
แน่ๆ โว้ยยย นอกจากมีอะไรกัน จูบกัน แถมจูบกลางห้าง ลงข่าว
หนังสือพิมพ์ และลงสื่อทุกช่องทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ไม่เห็นมีตรงไหนที่บอกเลยนะว่าเรารักกัน!
“ไม่รู้ จีบอยู่”
จีบ!!!?? นีเ่ รียกว่าจีบเหรอ! ทีผ่ า่ นๆ มาคือหมอนีม่ นั ยัดเยียด
ชัดๆ นายคงต้องไปลงเรียนวิชาจีบ 101 ใหม่ซะแล้ว!
“คิน! แกจะท�ำอะไรก็ควรคิดซะบ้าง แบบนี้คุณซันเขาเสีย
หาย!”
“ใจเย็นๆ ก่อนนะน้องคิง...ที่จริงแล้วฟีดแบ็กก็ไม่ได้แย่เลย
นะ...ในโลกออนไลน์ถึงจะมีต่อว่าบ้าง แต่ก็มีคนสนับสนุนเยอะนะ
คะ อาจเป็นเพราะว่าน้องคินเคยมีข่าวว่าคบกับหมอควีนอยู่ถึงแม้
จะลงข่าวไปแล้วว่าเลิกกัน ข่าวจูบหน้าห้างกับผู้ชายนี่เลยไม่แปลก
อะไร...ที่ส�ำคัญคือมีคนเอา #คินซัน ไปแต่งฟิคแล้วจ้า”
พี่ส้มผู้จัดการของภาคินพูดพลางโชว์หน้าจอไอแพดที่แสดง
ความเห็นของเหล่าแฟนคลับ ซึ่งก็มีทั้งแง่ดีและแง่ไม่ดี แต่ก็ไม่ได้
รุนแรงเท่าที่คิด
“เห็นมั้ย แฟนคลับผมน่ารักจะตาย”
คนไม่รู้ร้อนรู้หนาวยังฉีกยิ้มเริงร่าและนั่งไขว่ห้างสบายๆ
พลางยักคิ้วส่งให้ผมอย่างน่าหมั่นไส้
“เหอะ! ให้มันเป็นอย่างนั้นเถอะ”
คุณคิงถอนหายใจอย่างเหนื่อยหน่ายก่อนจะเดินไปนั่งทิ้งตัว
ลงบนเก้าอี้ที่โต๊ะของตัวเอง
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“หืมมม? แฟนคลับชาวจีนก็เหมือนจะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะ...
อาจจะเป็นเพราะว่ากระแส Boy’s Love ก�ำลังมาแรง ธุรกิจแนวนี้ก็
ก�ำลังโต...พี่ว่าน้องคิงอาจจะได้ตลาดกลุ่มใหม่แล้วนะคะ”
คุณส้มพูดพลางเลื่อนนิ้วตามหน้านิวฟีด ที่จริงแล้วถ้าธุรกิจ
ไปตีตลาดจีนได้ก็ถือว่ามีแนวโน้มเติบโตได้ดีเพราะช่วงนี้คนจีนก็
สนใจนักแสดง สังคมและวัฒนธรรม และประเทศไทยมากขึ้น
“ขอให้เป็นแบบนั้นเถอะครับพี่ส้ม”
คุณคิงพูดพลางถอนหายใจอีกครั้ง ส่วนคนข้างตัวผมที่นั่ง
โซฟายาวตัวเดียวกันก็ยงั คงท�ำหน้าไม่รไู้ ม่ชแี้ ล้วล้มตัวลงมานอนบน
ตักผมซะงั้น
“นี่!”
“ชู่ว! ผมก�ำลังใช้สมาธิอยู่นะ”
พ่อหนุม่ ซุป’ตาร์วา่ พลางหลับตาพริม้ อย่างเป็นสุข น่าหมัน่ ไส้
จนอยากดึงแก้มให้ย้วยคามือ
“สมาธิอะไรของนาย”
“ผมก�ำลังคิด”
“คิด?”
หมอนี่เคยคิดอะไรด้วยรึไง ก็เห็นท�ำอะไรเหมือนไม่ค่อยคิด
“คิดว่าจะพาคุณไปเทีย่ วทีไ่ หนดี...ผมไม่ได้เดทกับใครมานาน
แล้วนะ”
“หืม?”
พรึ่บ!!
จู่ๆ คนตัวสูงก็เด้งตัวลุกขึ้นแล้วฉีกยิ้มกว้างมองหน้าผม รู้สึก
ร้อนๆ หนาวๆ เจ้าบ้านี่ก�ำลังคิดอะไรแปลกๆ อีกแน่
“ไปอิตาลีกัน ผมอยากวาดรูปคุณแบบที่เลโอนาร์โดวาด
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โมนาลิซ่า...”
หมับ!
คนหล่อว่าพลางฉุดกระชากแขนผมให้ลุกขึ้นอย่างรีบเร่ง
“เฮ้ยๆๆ แกยังมีงานอยู่นะเว้ย!”
“เดี๋ยวซื้อพิซซ่ามาฝากนะคร้าบบบ!”
“พิซซ่านี่แค่โทร.สั่งก็ได้กินแล้วโว้ยยย กลับมาาา”
:
ผมว่าชีวิตผมจากนี้ไปคงจะวุ่นวายอีกพอตัว

~ I’m Mynt ~
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“อื้อออ!”
ผมครางในล� ำ คอเมื่ อ คนรั ก โลมเลี ย ดู ด ดึ ง ยอดอกอย่ า ง
หวาดเสียว ก่อนจะเลื่อนลงต�่ำเรื่อยๆ ไปจนหน้าท้องเพื่อทิ้งรอย
กุหลาบเอาไว้อย่างจงใจ
“อ๊าาา!”
ผมเผลอจิกอุ้งมือลงกับกลุ่มผมสีเข้มของเขาแล้วเชิดหน้า
ตัวเองขึน้ กัดริมฝีปากแน่นข่มเสียงน่าอายทีก่ ำ� ลังจะพรัง่ พรูออกมา
ขณะทีค่ งิ กอบกุมแกนกายของผมเอาไว้แล้วดูดอมเข้าปากพร้อมกับ
ขบเม้มอย่างหยอกล้อ...ให้ตายเถอะ! ผมเห็นนางฟ้าโบกมือให้อยู่
ร�ำไร นี่ผมใกล้ถึงขอบสวรรค์แล้วใช่มั้ย
“อ๊ะ!”
นิว้ เรียวสอดแทรกเข้ามาในช่องทางด้านหลังจนผมสะดุง้ โหยง
เด้งสะโพกจนแกนกายขยับเข้าปากของคนรักลึกขึ้น มันหวาดเสียว
จนแทบแหลกสลายไปตรงนี้
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“คิ...คิง ไม่ไหวแล้ว”
พูดเสียงแผ่วเมือ่ คนรักเร่งจังหวะกระชัน้ ขึน้ จนผมแทบจะเสร็จ
ในทันที...รู้สึกร้อนไปทั้งตัวจนคล้ายกับจะมอดไหม้ ร้อนแรงเกินไป
แล้วนะคิง
“อ๊าาา!!!”
เขาถอนปากออกขณะทีน่ ำ�้ สีขาวขุน่ พุง่ กระทบลอนกล้ามเนือ้
หน้าท้องของเขาทีก่ ระเพือ่ มตามจังหวะหายใจทีถ่ รี่ วั เช่นเดียวกับผม
ผลุบ!
“อื้อออ!!!”
ผมลืมตาเงยหน้ามองคนรักที่ฉีกยิ้มกว้างเมื่อเขาปาดเอา
น�้ำรักของผมชโลมทั่วท่อนเอ็นของเขาแล้วดันเข้าช่องทางของผมที
เดียวจนแทบมิด เล่นเอาผมที่ก�ำลังผ่อนคลายเกือบเคลิ้มหลับต้อง
สะดุง้ และจุกกับขนาดท่อนเอ็นทีแ่ ทรกช่องว่างเข้ามาได้ มันคับแน่น
จนแทบจะฉีกขาด
“ไอ้คิง!”
“หึๆ”
มันยิ้มแล้วหัวเราะก่อนจะบีบคลึงสะโพกผมอย่างมันเขี้ยว
แล้วยกขึ้นคร่อมตักมันพร้อมกับเด้งสวนแรงๆ จนผมแทบคลั่ง
“อื้อออ!”
ผมบิดส่ายตัวไปมาด้วยความเสียวซ่านที่กลับมาครอบครอง
ตัวเองอีกครั้ง
“สะ...เสียววว”
พรึ่บ!
คิงยกตัวผมขึ้นคร่อมทับเขาแล้วยกผมขึ้นลงพร้อมกับเด้ง
สะโพกสวนเข้ามาจนผมแทบตาเหลือก เบาๆ หน่อยโว้ยยย!!! กูจะ
~ I’m Mynt ~
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ขาดใจตายแล้วคิ้งงงงงง!
“อ๊ะ พะ...พอ อ๊ะ! พอก๊อนนน”
ผมพูดแทบไม่เป็นค�ำเพราะเสียงสั่นจากจังหวะของไอ้คนบ้า
พลัง ถ้าขืนต่ออีกสักยกผมต้องตายแน่...คืนนี้เสร็จไปสามครั้งแล้ว
นะครับคุณ! ไม่รู้ว่าไอ้คิงมันไปโด๊ปอะไรมา ผมคาดว่าพรุ่งนี้ผมคง
ต้องลางานซะแล้ว ไม่ลาก็ท�ำงานไม่ไหวอยู่ดีละสภาพนี้
“อืมมม”
คนหล่อท�ำหน้าเคร่งด้วยความเสียวแล้วครางในล�ำคอบ่งบอก
ว่าเขาเองก็ก�ำลังได้ที่แล้วเหมือนกัน
“อ๊าาา สะ...เสียววว!”
คิงยกสะโพกผมให้ลอยแล้วเด้งสะโพกสวนมาไม่ยั้งจนผม
กระตุกรับรัวอย่างกลั้นไม่ได้เพราะความเสียว...อีกสักพักผมก็อาจ
จะเสร็จอีกรอบ...น�้ำจะหมดตัวแล้วโว้ยยย
พรึ่บ!
คิงดันผมให้ลงไปนอนคว�่ำราบกับพื้นก่อนที่เขาจะตามมา
สอดประสานเข้าออกแรงๆ จนผมจิกผ้าปูที่นอนแน่น
พั่บ! พั่บ! พั่บ! พั่บ!
“อื้อออ!!!”
ผมทัง้ กัดทัง้ รัง้ ผ้าปูทนี่ อนเมือ่ คนด้านบนขยับสะโพกรัวๆ และ
ขบกัดลงบนไหล่ผมเพื่อระบายอารมณ์เสียวของตัวเอง ผมเองก็ทั้ง
เจ็บและเสียวจนแทบระเบิดตายตรงนี้แล้ว
“คิ...คิง!”
“อื้อ! พร้อมกันนะ”
ผมพยักหน้ารัวเพื่อส่งสัญญาณว่าผมเองก็แทบจะทนไม่ไหว
แล้ว ผมก�ำลังจะแตกสลายแล้ว
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พรึ่บ!
คิงกอดผมแล้วพลิกเราทั้งคู่ให้นอนตะแคงข้างโดยที่เขาก็ยัง
คงขยับสะโพกเข้าออกถี่ๆ พร้อมกับกอบกุมรูดรั้งท่อนเอ็นของผม
ด้วยความเร็วพอๆ กัน
“อ๊ะ! อ๊าาา!”
“ซี้ดดด อ๊าาา!”
เสียงทุ้มครางใกล้ใบหูของผมขณะที่ความร้อนชื้นเหลวพุ่ง
ฉาบทั่วช่องทางด้านหลังจนเยิ้มไหลออกมา ด้านหน้าเองก็เปรอะ
เปื้อนไปด้วยคราบรักของเราเช่นเดียวกัน หมดแรงแล้วเนี่ย!
“ควีน...”
“...”
คิงเรียกชื่อผมใกล้หู ซึ่งผมก็ไม่มีแม้แต่แรงจะตอบรับ ผมใกล้
จะเข้าสู่นิทราแล้วละครับ เพลียเหลือเกิน
“ควีนครับ”
“อื้อ”
ตอบรับในล�ำคอขณะที่ตาก�ำลังจะปิดเต็มที ขอพักผ่อนก่อน
นะคิง กูไม่ไหวแล้ว
“...ใช้ชีวิตด้วยกันมั้ย”
“ฮะ!?”
ตาทีก่ ำ� ลังจะปิดอยูร่ อมร่อกลับเบิกกว้างขึน้ จนผมหายง่วงเลย
ครับ! เมื่อกี้ไอ้หื่นนี่ว่าอะไรนะ! อะไรชีวิตๆ นะ
“เราแต่งงานกันมั้ย...ใช้ชีวิตร่วมกันได้มั้ย”
“...”
ผมพลิกตัวหันมองหน้าคนรักชัดๆ แล้วจ้องอยู่อย่างนั้นสัก
พัก หากว่าคิงกลับดูเหมือนว่าจริงจังซะจนผมใจสั่น...และก็เขินขึ้น
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มาทันที!
“...”
“...”
“...”
“อุ๊ปส์!!! ฮ่าๆๆ ฮ่าๆๆ!”
ผมหัวเราะลั่นออกมาอย่างบ้าคลั่งจนไอ้คิงคิ้วขมวดและลุก
ขึ้นนั่งทันที ท�ำให้ผมต้องลุกขึ้นนั่งตามอย่างเสียมิได้
“หัวเราะอะไร มีอะไรน่าข�ำ”
“เปล่าาา แต่ทมี่ งึ ขอกูแต่งงานเนีย่ เพราะตอนเย็นกูชมไอ้นอ้ ง
ลูกเจ้าของเครื่องเพชรนั่นใช่มั้ย”
วันนี้ผมกับคิงไปออกงานเดินแบบเครื่องเพชรของคุณหญิง
กัลยามาน่ะสิครับ งานจัดที่ห้างทั้งยิ่งใหญ่และอลังการ จนตอน
สุดท้ายมีการเซอร์ไพรส์ขอแต่งงาน ซึง่ ผมก็แค่เผลอพูดบอกไอ้คงิ ไป
แค่นั้นแหละว่า ‘เชี่ยยย!!! โรแมนติกสัสๆ อยากแต่งงานเลยเนี่ย!’
แต่ก็ไม่คิดว่าไอ้คนคิดมากอย่างคิงจะคิดว่าผมอยากให้มันมาขอ
หรอกนะ
“ควีน...กูขอมึงจริงๆ นะ กูแค่คิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่จะพูด
ไม่ได้เกี่ยวกับใครทั้งนั้น”
“...”
ผมนิ่งเงียบ ความคิดวุ่นวายตีกันในหัวเต็มไปหมด ตอนนี้
สมองผมมันขมุกขมัวจนเบลอไปหมดแล้ว
“ควีน”
“กูไปอาบน�ำ้ นะ...ตอนนีก้ ยู งั คิดอะไรไม่ออก อย่าเพิง่ ถามเลย
นะ”
“...”
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ผมขยับตัวก้าวลงมาจากเตียงแล้วเดินเข้าห้องน�ำ้ ไปอย่างลืม
ความเจ็บปวดที่ช่วงล่าง ตอนนี้ผมทั้งอึ้ง มึน งง และหนักหัว ทุก
อย่าง ทุกความคิดมันบินวนในหัวเต็มไปหมด
ผมรักไอ้คิง
รักมากๆ ด้วย
แต่เราก็ไม่ได้จะแต่งงานกับทุกคนที่เรารักได้นี่ครับ...การจะ
แต่งงานมันมีอะไรที่มากกว่าแค่ค�ำว่ารักกัน
ตอนนีผ้ มควรจะตอบค�ำถามตัวเองมากกว่าว่าผมอยากจะใช้
ชีวิตอยู่กับคนที่ผมรักคนนี้มั้ย และผมจะยอมรับผลที่ก�ำลังจะตาม
มาได้รเึ ปล่า ทัง้ หน้าตาทางสังคม หน้าทีก่ ารงาน และครอบครัวของ
เราทัง้ คู.่ ..อย่าว่าแต่หม่อมยายของคิงทีต่ อ้ งได้รบั ผลกระทบจนเสือ่ ม
เสียเกียรติเลย คุณพ่อคุณแม่ของผมเองก็อาจได้รับผลกระทบตาม
ไปด้วยเช่นกัน
...การแต่งงานของเราต้องไม่ใช่แค่เรือ่ งของคนสองคนแน่ๆ...
เราจะท�ำยังไงกันดีล่ะคิง
…
..
.
“คิง...จะให้กูพูดอีกกี่รอบว่าวันนี้กูอยู่เวร ค่อยไปทานข้าว
ด้วยกันวันอื่นได้มั้ย”
“...”
ผมหันมองคนดื้อข้างกายที่ตอนนี้มันดื้อได้ใจจริงๆ เลยละ
ครับ!!! ไอ้คณ
ุ ท่านเล่นลักพาตัวผมออกจากโรงพยาบาลขณะพักผ่อน
เพื่ออยู่เวรต่อ ถึงแม้ว่าจะเป็นเวรศัลยกรรมฉุกเฉินที่อาจจะมีเคส
หรือไม่มีเคสผ่าตัดฉุกเฉินก็ตาม แต่ไม่ได้หมายความว่าผมจะออก
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ไปเทีย่ วเล่นนอกโรงพยาบาลได้นคี่ รับ ยังไงผมก็ควรจะสแตนด์บาย
รอที่โรงพยาบาล
“คิง...”
“...”
วันนีม้ นั ดือ้ มากครับ ตัง้ แต่เมือ่ คืนทีผ่ มเปิดประตูหอ้ งน�ำ้ ออก
มาก็พบว่ามันยืนรออยู่หน้าห้องน�้ำ ท�ำให้ผมต้องยอมพูดถึงความ
กังวลใจเรือ่ งครอบครัวของทัง้ สองฝ่าย ซึง่ คิงเองก็ดเู หมือนจะเข้าใจ
ผมและไม่เร่งรัดอะไร เพราะผมก็ไม่ได้ปฏิเสธ เพียงแค่ผมยังไม่ได้ให้
ค�ำตอบ
แต่ดูมันตอนนี้สิครับ ดื้อด้านจนผมเองก็ชักจะโมโหมันบ้าง
แล้วเหมือนกัน
“คิง!”
“ครับ”
“จะกลับโรงพยาบาล”
“ไม่ครับ”
“คิง!!!”
ผมตะโกนอย่างเดือดดาล หากว่าคนข้างกายก็ยงั คงไม่สะทก
สะท้านใดๆ นี่ผมแทบจะเดือดจนระเบิดแล้วนะ!!! ท�ำไมกลายเป็น
คนไม่มีเหตุผลได้ขนาดนี้เนี่ย!!!???
“ถึงแล้ว”
“...”
ผมยังคงนั่งมึนตึงอยู่กับที่ ไม่ขยับเขยื้อนใดๆ ในเมื่อมันไม่
อธิบาย ผมก็จะไม่พูดไม่ตอบสนองอะไรทั้งนั้น
ฟึ่บ!
“ลงมา”
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ไอ้คนเผด็จการมันเปิดประตูรถแล้วเรียกร้องให้ผมลงจากรถ
เหอะ!!! กูจะดื้อบ้างโว้ยยย!!!
“...”
“ควีน...”
“...”
“พูดดีๆ ไม่ได้ใช่มั้ยครับ”
ผมละเกลียดการพูดเพราะๆ ของมันจริงๆ มันท�ำให้ผมรู้สึก
เขินและประหล...
พรึ่บ!
“เหวอออ!”
ความคิดผมสะดุดเมือ่ จูๆ
่ ตัวก็เบาโหวงเท้าไม่แตะพืน้ ไอ้คณ
ุ
แฟนมันยกตัวผมอุ้มพาดบ่าแล้วใช้เท้าปิดประตูรถก่อนจะเดินเข้า
ร้านอาหารไป
“คิ้งงง ปล่อยยย!”
ปุ! ปุ!
มันไม่ตอบอะไรแถมยังตบตูดผมปุๆ ให้เลิกดิ้นอีกด้วย! ให้
ตายเถอะคิง!!! กูอายโว้ยยย!!!
ฟึ่บ!
“ไอ้คิง!!! มึงเล่นเหี้...”
ผมหยุดค�ำพูดลงทันทีเมื่อสบตากับหม่อมยายของคนเป็น
แฟนที่มองมายังผมแล้วอมยิ้มน้อยๆ
“จะพูดอะไรเหรอที่รัก”
ไอ้คงิ ว่าพลางยักคิว้ มองผมอย่างผูม้ ชี ยั และพอผมจะต่อปาก
ต่อค�ำกับมันอีกครัง้ ก็สบตากับคนเป็นนายพลและคุณหญิงทีผ่ มรูจ้ กั
ดีมาทั้งชีวิต
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“คุณพ่อ! คุณแม่!”
อะไรกันเนีย่ ! ท�ำไมทุกคนถึงมารวมกันตรงนีไ้ ด้ละ่ !? ไอ้คงิ คิด
จะท�ำอะไรกันแน่!?
“เสียงดังท�ำไม”
ผมหุบปากฉับเมือ่ ท่านนายพลกล่าวเตือนเสียงต�ำ่ ตอนนีผ้ ม
มึนงงเหมือนปลาเมาน�้ำไปแล้วครับ เกิดอะไรขึ้นกันเนี่ย!
“มาได้ยังไงครับ”
“ลุงโชติขับมา”
ผมกะพริบตาปริบๆ มองคนเป็นบิดา
พ่ออออออ!!! รู้แล้วคร้าบบบ!!!
“เอาเถอะๆ ในเมือ่ มากันครบแล้ว ฉันก็ขอเข้าเรือ่ งเลยละกัน”
ผมหยุดคิดและหยุดพูดเพื่อฟังในสิ่งที่หม่อมยายก�ำลังจะ
กล่าว ผมเองก็อยากรู้ว่าเหตุการณ์ที่ผมก�ำลังจะเผชิญมันคืออะไร
“...เจ้าคิงกับหนูควีนก็รู้จักมักจี่กันมานานนมแล้ว...และดิฉัน
คิดว่าทุกคนก็คงจะรู้ๆ กันอยู่แล้วว่าเจ้าคิงแอบชอบพอหนูควีนมา
หลายปี...”
“...”
ผมหันมองหม่อมยาย มองคุณพ่อคุณแม่ และมองคนนัง่ ข้าง
กายที่หันมองผมด้วยสายตาจริงจัง คิงกุมมือผมแน่นอย่างให้ก�ำลัง
ใจ...นี่ใช่มั้ยที่เรียกว่าการสู่ขอ...ผมก�ำลังถูกสู่ขอ?
“คุณพ่อกับคุณแม่ของหนูควีนจะคิดเห็นอย่างไร ถ้าดิฉัน
อยากจะสู่ขอบุตรชายของทั้งสองคนให้กับหลานชายของดิฉัน”
“...”
ทุกคนเงียบไป ผมมองหน้าคุณพ่อและคุณแม่สลับกัน คุณแม่
เองก็มองหน้าผมเหมือนก�ำลังใช้ความคิด
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“ตั้งแต่เล็กจนโต ผมเลี้ยงดูลูกชายของผมด้วยตัวเองมาโดย
ตลอด ผมมอบทั้งความรักและการอบรมสั่งสอนให้มากที่สุดเท่าที่
พ่อคนนึงจะมอบให้ลูกได้...”
“...”
“...ผมไม่เคยคาดคิดว่าผมจะต้องเสียลูกชายไปให้แก่ตระกูล
ใดไม่ว่าจะยิ่งใหญ่เพียงไหน...”
“...”
เผาะ
น�ำ้ ตาผมร่วงลงบนตัก...ถ้าพ่อของผมปฏิเสธการแต่งงานครัง้
นี้ ผมจะท�ำยังไง...ผมไม่อยากเลิกกับคิง...แต่กย็ งั ลังเลถ้าจะแต่งงาน
ผมคิดวุน่ วายจนปวดหัวไปหมด มีเพียงน�ำ้ ตาทีผ่ มจะระบายออกมา
ได้
“แต่หากว่าเป็นความต้องการของลูกชาย ผมและคุณหญิงเอง
ก็ไม่เคยคิดจะห้ามใดๆ...ไม่ว่าเขาจะตัดสินใจอย่างไร ยังไงเขาก็คือ
ลูกชายของผมอยู่ดี...ผมคงต้องเคารพการตัดสินใจของแมคควีน”
แล้วทุกคนก็หันมามองหน้าผมเหมือนต้องการค�ำตอบ
ผมรูส้ กึ กลัวและกังวล ทุกอย่างมันบีบคัน้ จนผมเครียดเกร็งไป
ทั้งตัว
“ผม...ผมอยากขอเวลาเราทั้งคู่...”
“...”
“คิง...กูขอเวลาก่อนได้มั้ย”
แล้วผมก็ตดั สินใจพูดออกไปแบบนัน้ นีผ่ มกลายเป็นคนไม่เด็ด
ขาดไปตัง้ แต่ตอนไหน...คุณคงจะเข้าใจได้วา่ เรือ่ งใหญ่ในชีวติ ของคน
สักคนโดยเฉพาะเรื่องการเลือกคู่ชีวิต มันไม่ใช่อะไรที่จะตัดสินใจได้
อย่างง่ายดายเลย แล้วใครจะการันตีได้ว่าความรักของเราจะคงอยู่
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แบบนี้ไปตลอดกาล
“...”
“...”
“กูรอมึงมานาน...รอต่ออีกสักหน่อยก็ไม่เป็นไรมั้ง?”
ผมน�้ำตาร่วงกับค�ำพูดและรอยยิ้มของคนรักจนเขาต้องคว้า
ตัวผมไปกอดปลอบ
“ฮึก!”
“ไม่ร้องๆ...แค่อย่าให้กูรอนานเกินไปนักก็พอ”
“ขอบคุณ...ขอบคุณนะคิง”
อ้อมกอดของเขาในตอนนี้ มันอบอุ่นและเป็นที่ยึดเหนี่ยว
จิตใจของผมได้อย่างดี
ขอบคุณจริงๆ
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[ควีนมารึยัง]
ผมในชุดผ่าตัดสเตอไรล์เต็มยศในมือถือจี้ไฟฟ้าและตัวดูด
ซัคชั่นหันมองโทรศัพท์ในมือพี่พยาบาลที่เปิดสปีคเกอร์โฟนอย่าง
เอื อ มๆ รอบที่ สิ บ สองที่ ไ อ้ คิ ง โทร.มาจิ ก ผมให้ ไ ปงานประมู ล
ภาพยนตร์ที่จะได้ร่วมลงทุนกับ The Oz Entertainment เป็นงาน
กาล่ายิง่ ใหญ่ในโรงภาพยนตร์ระดับไฮคลาสของประเทศเลยละครับ
“กูเพิ่งบอกมึงไปเมื่อสิบนาทีที่แล้วไง...กูผ่าไส้เลื่อนอยู่!”
[...]
คิกๆ
เสียงหัวเราะคิกคักอย่างเอ็นดูจากพีๆ
่ พยาบาลท�ำเอาผมต้อง
ปรับอารมณ์ฉนุ เฉียวของตัวเองลงแล้วรีบพูดตัดบทคนโทร.จิกทันที
“เดี๋ยวจะรีบไปโอเคมั้ย ใกล้เสร็จแล้ว”
[อืม...]
เสียงปลายสายดูหงอยจนผมใจสั่น หลังจากที่ผมขอเวลา
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ตัดสินใจจากคุณราเชนทร์ก็ผ่านมาแล้วเกือบๆ สองอาทิตย์ ซึ่งทุก
อย่างก็ดจู ะเป็นปกติ ผมกลับมาท�ำงานหนักเหมือนเดิม คิงก็เช่นกัน
เพราะบริษัทคู่แข่งก็ลอบแกล้งและป่วนกองถ่ายบ้างละ สืบข้อมูล
ครีเอทีฟบ้างละ ไอ้คณ
ุ คิงเลยต้องลงไปดูหน้างานด้วยตัวเอง...ท�ำให้
ช่วงนี้เราได้เจอกันน้อยลง พวกเพื่อนๆ แก๊งด�ำไม่ห่างเหินก็เลยไม่
ค่อยได้มีโอกาสอยู่พร้อมหน้ากันสักเท่าไหร่ แบบนี้แหละครับ อายุ
มากขึ้นชีวิตก็มีหลายมิติมากขึ้น พวกเราต่างมีหน้าที่ที่ต้องท�ำ...มัน
คือการเติบโตเป็นผู้ใหญ่
“คิง...”
[หืม?]
“...”
[...]
“กูรักมึงนะ...วันนี้สู้ๆ”
[รักควีนเหมือนกันนะครับ ขอบคุณนะ...แต่อยากให้มาจริงๆ
นะ]
“รู้แล้ว เดี๋ยวรีบไปแล้วเนี่ยโอเคมั้ย”
[ขับรถดีๆ ]
กรี๊ดดดดดด
เสียงกรีดร้องจากพี่พยาบาลท�ำเอาผมรู้สึกหน้าร้อนจนท�ำ
อะไรแทบไม่ถูก ไม่เคยชินได้สักที!
“เออๆ บาย”
ผมรีบพยักหน้าให้พี่พยาบาลที่ถือมือถือไว้ใกล้หูผมเพื่อกด
วางสายให้ก่อนที่ผมจะเขินตัวแตกไปมากกว่านี้
ติ๊ด!
“ขอบคุณนะครับ”
~ King and Queen เรื่องของผมกับผู้ชายชื่อคิง ~
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ผมหันไปขอบคุณพี่พยาบาลที่ถือมือถือให้ผม เธอเองก็ยิ้ม
ล้อๆ กรุ้มกริ่มจนผมเขินหนักกว่าเดิม
“น่ารักจังเลยนะคะหมอแมคกับคุณคิงเนี่ย”
“ใช่ๆๆ ไม่เสียแรงที่พี่เชียร์มาตั้งแต่ครั้งก่อนนู้นนน!”
ผมก้มหน้างุดไม่ตอบโต้ใดๆ รีบลงมือผ่าตัดต่อไปทันที
“ตอนเห็นให้สัมภาษณ์ในข่าวเรื่องภาพหลุดนี่พี่รู้เลยว่ายังไง
พวกน้องก็ต้องเป็นแฟนกันแน่ๆ โกหกพวกพี่ไม่ได้หรอกค่ะ”
“เห็นเขาลือกันว่าแอบชอบกันมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้ว จริงรึ
เปล่าคะ”
ผมว่าคนลือก็คงจะพวกพี่นั่นละคร้าบบบ ตอนนี้ผมรีบลงมือ
เย็บปิดผนังหน้าท้องแล้วละครับ แผลเล็กแบบนี้เย็บไม่กี่เข็มก็เสร็จ
แล้ว
“แล้วจะแต่งงานกันเมื่อไหร่คะเนี่ย”
ฉึก!
ผมรีบถอนเข็มออกทันทีที่เผลอลงน�้ำหนักมือจนลึกเกินไป
ใครใช้ให้พี่มาถามผมเรื่องแต่งงานกันเนี่ย! ผมไม่รู้โว้ยครับบบ!
“สมัยนี้แต่งงานกันได้เป็นเรื่องปกตินะหมอแมค พี่เห็นข่าว
หมอโรงพยาบาลรัฐที่เป็นอาจารย์แพทย์ดังๆ คนนั้นน่ะ...หมอ
ผ่าตัดเนี่ยแหละ...ชื่ออะไรน้า~”
“หมอภีมๆ”
“เอ้อ! ใช่ๆ หมอภีมภัทร คนนัน้ เค้าก็แต่งงานกับเจ้าของบริษทั
ค้าอาวุธระดับโลกเลยนะคะ!...เห็นมั้ยล่ะว่าไม่แปลกเลย!”
จริ ง เหรอครั บ มั น ง่ า ยและปกติ ข นาดนั้ น เลยเหรอเรื่ อ ง
แต่งงาน
“ฮ่าๆ...รอให้คุณราเชนทร์มาขอก่อนละกันนะครับ ผมค่อย
~ I’m Mynt ~
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ตอบตกลงดีมั้ย”
ผมพูดยิ้มๆ ให้พี่พยาบาลได้จินตนาการจนฟินกันไป ตอนนี้
แค่ตัดเศษไหมที่เหลือยาวออกมาก็เป็นอันเสร็จหน้าที่ผมและหลีก
ให้พี่พยาบาลใช้ก๊อซปิดแผลต่อไป
ขอแต่งงาน?
อืม...ถ้ามันขอผมอีกครั้ง...ผมควรจะให้ค�ำตอบมันได้รึยังนะ
…
..
.
@โรงภาพยนตร์
เสียงผูค้ นจอแจกันไปหมด คิงบอกผมว่าถ้ามาถึงแล้วให้รบี ไป
นั่งข้างมันแถวหน้าเวทีฝั่งบริษัท The Crown Entertainment and
Media ซึง่ ตอนนีผ้ มเองก็อยูใ่ นชุดสูทสีดำ� เข้ารูปพอดีตวั ทีค่ งิ จัดแขวน
ไว้ในรถให้ผมหยิบเปลี่ยนได้ง่ายๆ ทรงผมก็พยายามเซ็ทอย่างดี...
โดยการใช้น�้ำลูบๆ ผม ฮ่าๆๆ ฮ่าๆๆ ก็คนเพิ่งออกจากห้องผ่าตัด
มารีบๆ ก็ได้แค่นี้แหละว้าไอ้คิง!
กึก!
ผมหยุดฝีเท้าและความคิดเพลินๆ เพื่อหันมองสุภาพบุรุษ
และสุภาพสตรีแสนสง่าทีเ่ ดินเคียงข้างกันมาก่อนทีผ่ มจะรีบสาวเท้า
ก้าวไปหาไวๆ
“คุณพ่อ! คุณแม่!”
ผมงุนงงว่าท่านทัง้ สองมาได้อย่างไรในเมือ่ งานวันนีด้ จู ะไม่ได้
ใกล้เคียงกับงานของพวกท่านเลย
“ท�ำไมมายืนอยู่ตรงนี้ ยังไม่เข้างานอีกเหรอลูก”
“มากันได้ยังไงล่ะครับเนี่ย”
~ King and Queen เรื่องของผมกับผู้ชายชื่อคิง ~
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ผมชิงถามก่อนอย่างจริงจัง นี่ผมชักจะรู้สึกแปลกๆ แล้วนะ
เกิดอะไรขึ้น
“คุณหญิงเข้างานไปพร้อมกับเพื่อนคุณหญิงคนอื่นๆ เถอะ
เดี๋ยวผมตามไป”
ท่านนายพลกล่าวพร้อมกับพยักหน้าให้คณ
ุ หญิงมณี ซึง่ ท่าน
เองก็ยิ้มรับก่อนจะเดินเข้างานไปพร้อมกับเพื่อนๆ ของท่าน
“อะไรกันครับคุณพ่อ”
“ไปยืนคุยตรงระเบียงเถอะ”
…
..
.
“พอเห็นแกวันนี้ก็รู้สึกได้เลยว่าแกโตแล้วจริงๆ...พ่อภูมิใจใน
ตัวแกนะแมคควีน...”
คนเป็นบิดาว่าพลางหันมาส่งยิ้มให้ผม เป็นรอยยิ้มที่ภาค
ภูมใิ จซะจนผมน�ำ้ ตาคลอ...คนเป็นลูกจะหวังอะไรนอกจากได้เห็นว่า
พ่อแม่ภูมิใจในตัวเขาแค่ไหน ซึ่งสายตาของคุณพ่อก็ได้บรรยายทุก
อย่างหมดแล้ว
“คุณพ่อ...”
“แกจะเป็นเจ้าสาวกลัวฝนรึยังไง ท�ำเป็นกลัวการแต่งงานไป
ได้”
ผมนิง่ เงียบแล้วก้มหน้าลงมองรถราทีแ่ ล่นอยูเ่ บือ้ งล่าง...กลัว
การแต่งงาน...นั่นสิ ผมกลัว กลัวเพราะผมไม่รู้เลยว่าในอนาคตผม
จะต้องพบเจอกับอะไร มันอาจจะไม่เหมือนสิ่งที่เราคาดหวังไว้ก็ได้
“ผมแค่กลัว...ผมไม่รู้อนาคต”
“ฮ่าๆ งั้นแกคิดว่าการที่ฉันตัดสินใจขอคุณหญิงแต่งงาน ฉัน
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ไม่กลัวและกังวลรึยังไง”
“เห?”
ผมเอียงคอมองท่านนายพลที่ยิ้มให้อย่างเขินๆ เมื่อพูดถึง
ภรรยาคนสวย...คุณพ่อดูมีความสุขจัง ผมจะเป็นแบบนั้นมั้ยตอน
พูดถึงคิง
“แกไม่รู้รึไงล่ะว่าตากับยายแกน่ะโหดแค่ไหน! แม่แกอีก กว่า
จะรับค�ำขอแต่งงานของฉันก็เล่นให้รอไปเกือบปี...แม่ลูกนี่เหมือน
กันจริงๆ”
“ฮ่าๆๆ”
ผมหัวเราะข�ำท่าทางกระเง้ากระงอดของบิดา นานๆ ทีท่าน
นายพลจะบ่นให้ฟัง
“แมคควีน...ผูช้ ายคนนึงทีจ่ ะขอผูห้ ญิงสักคนแต่งงาน มันไม่ใช่
แค่อยากแต่งนะ...เขาต้องรวบรวมความกล้า แบกรับความกังวลไป
ขอคนที่เขารักจนอยากใช้ชีวิตด้วยมาแต่งงานกัน...”
“...”
“...แล้วแกคิดว่าผู้ชายคนนึงที่ขอผู้ชายอีกคนแต่งงาน...ต้อง
คิดหนักขนาดไหน เขาต้องแบกรับความกังวลมากกว่าปกติขนาด
ไหน...มันยากมากนะแมคควีน”
นั่นสิ...ไอ้คิงจะรู้สึกยังไงบ้างนะ ท�ำไมผมไม่คิดบ้างล่ะ ไอ้คิง
ต้องแบกรับหน้าตาบริษัท ภาพลักษณ์ และอะไรอีกหลายๆ อย่าง
เพือ่ มาลองเสีย่ งกับผม...แล้วผมก็ปล่อยให้มนั รอ ยืนแบกความกังวล
นั้นไป...ผมก�ำลังท�ำอะไรเนี่ย
“แกโตแล้วแมคควีน ท�ำอะไรที่แกอยากท�ำเถอะ...และพ่อจะ
บอกอะไรไว้อย่างนะ...”
“ครับ?”
~ King and Queen เรื่องของผมกับผู้ชายชื่อคิง ~
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“แกไม่จ�ำเป็นต้องกลัวอนาคตหรอก เพราะความสนุกของ
มัน...คือการทีแ่ กไม่รวู้ า่ อะไรจะเกิดขึน้ แกไม่รวู้ า่ แกจะต้องรับมือกับ
อะไร...แต่อย่างน้อยแกก็ได้รู้ว่าใครคือคนที่จะอยู่ในอนาคตคอย
จัดการปัญหาร่วมกันกับแก”
เผาะ
น�้ำตาของผมรินไหลลงอย่างห้ามไม่ได้ มันตื้นตันและซาบซึ้ง
จนผมบรรยายไม่ถูก เหมือนคุณพ่อมาปลดล็อกความคิดบางอย่าง
ให้ผม ท�ำให้ผมไม่รู้สึกอึดอัดอีกต่อไป
หมับ!
ความอบอุน่ และความรักแผ่กระจายจากผูช้ ายตัวสูงใหญ่ตรง
หน้า อ้อมกอดของคนเป็นพ่อนัน้ อบอุน่ เสมอ...เขาคือผูช้ ายทีผ่ มรัก
มากที่สุดในชีวิต เขาคือบุคคลที่ไม่มีใครทดแทนได้...เขาคือพ่อของ
ผมเอง
“...เรือ่ งในอนาคตทีฉ่ นั เคยกังวลก่อนแต่งงานก็คอื ฉันจะเป็น
พ่อที่ดีได้มั้ย ลูกๆ ของฉันจะรักฉันมั้ย...”
“ฮึก! รักครับ ผมรักคุณพ่อนะครับ”
“ฮ่าๆ แกรู้มั้ยว่าตอนยัยครีมพี่แกเกิด ฉันต้องไว้หนวดเครา
ยาวน่ากลัวขนาดไหน! จนตอนแกเกิดตามมา ฉันก็คิดว่าคงไม่ต้อง
ไว้หนวดแล้วเพราะฉันมีลูกชายไว้ปกป้องลูกสาวแล้ว...”
“...”
“แต่ฉันว่าฉันพลาดไป...ลูกชายฉันดันถูกลูกชายบ้านอื่นโฉบ
ไปซะงั้น ฮ่าๆๆ! รู้อย่างนี้ฉันไว้หนวดต่อไปซะก็ดีหรอก อย่างน้อย
ก็กันคนมาจีบลูกชาย”
ผมหัวเราะขบขันกับมุกของคุณพ่อ ซึง่ ท่านก็ใช้มอื หนาๆ ปาด
เช็ดคราบน�้ำตาให้ผม
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“ปะ เข้าไปในงานได้แล้ว วันนี้ต้องให้ก�ำลังใจเจ้าคิงซะหน่อย
งานจัดใหญ่ซะขนาดนี้ถ้าแกร้องไห้ขี้แยจนตาปูดตาแดงให้อาย
ชาวบ้านละก็อย่าหาว่าฉันไม่เตือนนะ”
ผมรีบเช็ดคราบน�้ำตาทิ้งเลยครับ! เดี๋ยวหล่อน้อยกว่าท่าน
นายพลละก็แย่เลย!
…
..
.
ภาพยนตร์สั้นของแต่ละบริษัทก�ำลังฉายต่อเนื่องกัน คนข้าง
กายผมก็ดูเกร็งตามไปด้วยจนผมต้องบีบมือให้ก�ำลังใจ มันคงจะ
เครียดมากพอดู
“คิง วันนี้ทานอะไรมารึยัง”
ผมหันไปถามคนรักทีม่ โี รคกระเพาะเป็นโรคประจ�ำตัว ถ้ามัน
เครียดมากขนาดนีแ้ ละยังไม่ได้ทานข้าว ผมคาดว่าความเครียดของ
มันคงจะท�ำให้กรดในกระเพาะอาหารย่อยล�ำไส้ตัวเองไปจนหมด
แล้วแน่ๆ
“ทานข้าวต้มที่ห้องไปตอนเช้าไง”
ข้าวต้ม...มันหมายถึงไอ้อาหารแช่แข็งที่ผมอุ่นไมโครเวฟให้
มันตอนเช้านั่นน่ะเหรอ เช้านี่หมายถึงหกโมงเช้าก่อนมันออกไป
ท�ำงานอะนะ!? แล้วนี่สองทุ่มแล้วเนี่ยนะ!?!?!?
“คิง!”
คนในบริเวณใกล้ๆ หันมามองเมือ่ ผมแผดเสียงเรียกชือ่ คนรัก
ดังมากไปหน่อย
“ชู่ว! เบาๆ สิ”
“ปวดท้องมัย้ หาอะไรทานก่อนมัย้ หรือให้เลขาหายามาให้?”
~ King and Queen เรื่องของผมกับผู้ชายชื่อคิง ~
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บางๆ

คิงบีบมือตอบผมแน่นพลางส่ายหน้าไปมาปฏิเสธแล้วยิ้มให้

“ไม่เป็นไร...เดี๋ยวก็จะไม่เครียดแล้ว”
“ท�ำไม มึงจะตายแล้วไปสบายจนไม่ตอ้ งมาทรมานแล้วใช่มยั้ ”
ผมปากไวพูดประชดมันไปตามอารมณ์ที่เริ่มจะโมโหคนดื้อ
บ้างแล้ว ท�ำไมไม่สนใจตัวเองแบบนี้ล่ะ! ไอ้โง่คิงงง!!!
“ปากมึ ง นี่ น ้ าาา ...ถ้ า กู ต ายมึ ง ก็ เ ป็ น หม้ า ยเลยนะ หม้ า ย
ขันหมากอีกต่างหาก!”
ยังครับ เรายังไม่หยุดเถียงกัน...ก็มันไม่ยอมผมก่อนอะ!!! ผม
มันก็เถียงไปได้เรื่อยๆ นี่นา
“เออ! หม้ายก็หม้ายดิวะ! แล้วไหนขันหมากมึงอะ กูไม่เห็นมี
เลย มึงนั่นแหละดีแต่ปาก!”
“เหอะ! แล้วใครใช้ให้มึงไม่ตอบตกลงกูล่ะ กูไม่ขอแล้วโว้ย!”
ผมหันขวับมองหน้าไอ้คุณราเชนทร์ทันที หน็อยยย!!! จะไม่
ขอผมงั้นเหรอ! มึงแม่งงง!!! ขึ้นเลยเนี่ย ขึ้นเลยยย!!! โมโหหหห!!!
“มึงจะไม่ขอกูงั้นเหรอ! เออ!!! แล้วแต่มึงเลย! กูไม่อยากแต่ง
สักนิด!!!”
ผมก็ไม่รู้หรอกว่าจากเรื่องไม่แดกข้าวกลายมาเป็นเรื่องไม่
แต่งงานได้ยงั ไง แต่ทแี่ น่ๆ คือเสียงของพวกเรามันดังขึน้ จนไอ้โฟร์ท
และผู้พันเต้นต้องสลับที่จับพวกเราแยกกัน...และในขณะนั้นเองที่
ผมเพิ่งรู้ตัวว่าต่อให้เราจะทะเลาะกันยังไง...พวกเราก็ไม่ยอมปล่อย
มือออกจากกันเลย
“มึงคิดว่าตัวเองอายุสิบห้ากันอยู่รึไง”
ไอ้โฟร์ทกระซิบถามผมเอือมๆ ขณะที่แยกผมมานั่งสลับที่
แทน
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“มันกวนตีนกูก่อนนะ”
“เฮ้อ!”
ไอ้โฟร์ทไม่พูดอะไรและปล่อยให้ผมสงบสติอารมณ์แล้วดู
ภาพยนตร์ต่อไป
…
..
.
ตอนนี้ก�ำลังจะฉายภาพยนตร์ของบริษัท The Crown Entertainment and Media แล้วครับ ผมชักจะตื่นเต้นตามไปด้วยแล้วสิ
ผมไม่รู้เนื้อเรื่องของภาพยนตร์นี้เลยครับ เพราะทางบริษัทต้องการ
ให้เป็นความลับจริงๆ
เสียงดนตรีบรรเลงขึน้ ก่อนจะฉายภาพของมหาวิทยาลัยแห่ง
หนึ่ ง ที่ ผ มคุ ้ น ตาพร้ อ มกั บ ภาพกิ จ กรรม ‘แพทยศาสตร์ ฟ ี นิ ก ซ์ ’
กิจกรรมรับจ้างบอกรักวันวาเลนไทน์
“เป็ด!?”
ผู้ชายตัวสูงหน้านิ่งในชุดนักศึกษายืนขมวดคิ้วมองจานเป็ด
เบื้องหน้าในมือของนักศึกษาชายอีกคนที่ท่าทางกวนๆ
ภาพเหตุการณ์ในอดีตของผมย้อนกลับมาอีกครั้ง...วันที่เจอ
ไอ้คิงครั้งแรก...
ภาพยนตร์ดำ� เนินไปตามเส้นเรือ่ งทีน่ กั ศึกษาชายหน้านิง่ คนนัน้
แอบตามดูนักศึกษาชายมาดกวนในมุมต่ างๆ ในห้องสมุด ใน
โรงอาหาร ตอนรับน้อง และสุดท้ายพวกเขาก็ได้เป็นเพื่อนกัน...
แอบรัก...ภาพยนตร์สอื่ ความหมายของการแอบรักได้เป็นอย่างดีจน
ตัวพระเอกเองแทบจะไม่ต้องพูดอะไรเพราะการกระท�ำมันเด่นชัด
มาก
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โครมมม!
เหตุการณ์รถชนทีน่ า่ กลัวของสองสามีภรรยาผูเ้ ป็นพ่อแม่ของ
นักศึกษาหน้านิ่ง ท�ำให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงไป...เขาต้องออก
ห่างจากนักศึกษาชายทีเ่ ขาแอบชอบเพือ่ ท�ำงานหนักดูแลบริษทั แทน
พ่อ...แต่เขาก็ยงั หาเวลาแอบตามคอยดูนกั ศึกษาชายคนนัน้ เสมอ...
จนเขาเรียนจบเป็นแพทย์
และวันหนึ่ง เขาทั้งสองคนก็ได้กลับมาเจอกันอีกครั้ง ครั้งนี้
ผู้ชายหน้านิ่งคนนั้นไม่ต้องท�ำแค่แอบมองคนที่เขาหลงรักอีกแล้ว...
ภาพยนตร์ดำ� เนินมาเรือ่ ยๆ ในมุมมองของคนหน้านิง่ ซึง่ เนือ้
เรือ่ งทุกอย่างมันคล้ายคลึงเรือ่ งราวของผมกับผูช้ ายชือ่ คิง...บางฉาก
บางตอนที่คนดูหัวเราะ...และบางฉากที่คนดูแอบร้องไห้...บางฉาก
สะท้อนมุมมองของเพศทีส่ ามจากสายตาของคนทัว่ ไป...และมุมมอง
ของเพศที่สามเองที่แสดงออกมาว่าเขารู้สึกอย่างไร
แล้วภาพก็เปลี่ยนไปเป็นใบหน้าของผู้ชายคนนึงที่ผมคุ้นเคย
ดี เขายืนอยู่หน้าโรงภาพยนตร์แล้วยิ้มให้กล้อง...
“ผมว่ามันถึงเวลาแล้วละครับ วันนี้ผมต้องการค�ำตอบจาก
ผู้ชายคนนั้นอีกครั้ง”
แล้วภาพจากจอก็ค่อยๆ มืดดับไป
พรึ่บ!
แล้วแสงในโรงภาพยนตร์กส็ ว่างจ้าขึน้ ตรงหน้าผมคือผูช้ ายที่
ผมอยากเจอทุกวันในตอนเช้า และเป็นคนสุดท้ายที่ผมอยากเห็น
หน้าก่อนเข้านอน
“ควีน...”
เขากุมมือผมให้ลุกขึ้นยืน แสงสปอตไลต์ส่องลงมาพร้อมกับ
สายตาของทุกคนทีจ่ บั จ้องมายังเราสองคน หากว่าในวินาทีนผี้ มไม่
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สนใจใครอีกแล้ว
“เหตุการณ์ทกุ อย่างทีม่ งึ เห็นในหนัง มันคือเรือ่ งจริงในมุมมอง
ของกู...กูปฏิเสธไม่ได้เลยว่ากูเผลอรักมึงไปตั้งแต่วันแรกที่ได้เจอ...
และกูก็ไม่สามารถตกหลุมรักใครได้อีก...”
“คิง...”
“กูไม่สามารถรักใครได้อีกจริงๆ นะควีน ต่อให้มึงจะหายไป
และกูพยายามลืม...แต่กูก็ท�ำไม่ได้...ตลอดสิบกว่าปีที่ผ่านมา กูรัก
มึงได้แค่คนเดียวจริงๆ...และต่อไปนี้กูก็จะรักมึงแค่คนเดียวตลอด
ไป...”
คนตัวสูงคุกเข่าลงพร้อมกับชูแหวนทองค�ำขาวที่สะท้อนแสง
สปอตไลต์วิบวับตรงหน้าผม
“...ฮึก”
กลั้นไม่ไหวแล้วครับน�้ำตา ตอนนี้ภาพตรงหน้ามันเบลอไป
หมด รู้สึกมีความสุขจนตัวแทบจะแตกไปแล้ว
“แต่งงานกันมั้ย”
“...”
“...ให้เกียรติมาใช้ชีวิตร่วมกับผมได้มั้ยครับ”
หงึก หงัก หงึก หงัก
“แต่งดิวะ! ฮึก! ไอ้คิ้งงง!”
พรึ่บ!
แล้วผมก็โผเข้ากอดคนตัวสูงทีส่ วมแหวนทองค�ำขาวลงบนนิว้
นางข้างซ้ายของผมเสร็จ ผมเขินจนไม่กล้ามองหน้ามันแล้วเนี่ย!!!
เฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮ!!!
กรี๊ดดดดดดดดด!!!
เสียงกรีดร้องและเฮดีใจดังไปทัว่ ทัง้ โรงภาพยนตร์ สือ่ มวลชน
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ที่ถูกเชิญให้เข้ามาร่วมงานต่างก็สาดแฟลชมาทางเราจนผมบิดเขิน
ไปหมด
ไม่สนแล้วว่าอนาคตจะเป็นยังไง...ผมรูแ้ ค่วา่ วันนีแ้ ละพรุง่ นี.้ ..
ยังไงผมก็จะยังมีผู้ชายคนนี้ที่ชื่อคิงคอยจับมือผมไว้แบบนี้เสมอ
…
..
.
“ไหนว่าจะไม่แต่ง”
ผมขมวดคิว้ หันมองคนปากดีมคี วามสุขยืนยิม้ ไม่หบุ อยูข่ า้ งๆ
ตอนนีเ้ ป็นเวลาพักรับประทานอาหารว่างก่อนการประกาศผล และ
สือ่ ก็รมุ สัมภาษณ์พวกเราค�ำถามซ�ำ้ ๆ จนปากเปียกปากแฉะ สุดท้าย
บอดีก้ าร์ดก็ตอ้ งมากันพวกเขาออกไปเพือ่ ให้เรามีความเป็นส่วนตัว
มากขึ้น
ดูค�ำพูดมันสิครับ...ผมน่าจะเอาลูกมะพร้าวนี่ปาหัวมันจริงๆ
“อยากหน้าแตกต่อหน้าคนเป็นพันก็ไม่บอก”
“มึงไม่ปฏิเสธกูหรอก กูรู้”
“แหมมม มั่นใจจังเนอะคุณราเชนทร์”
“หึๆ เพราะต่อให้มึงปฏิเสธ...กูก็จะท�ำให้มึงสมยอมอยู่ดี”
มันว่าพร้อมกับส่งสายตามองผมด้วยใบหน้าเจ้าเล่ห์ ไอ้
หื่นนน!!! ไอ้ทุเรศ!!! มันต้องคิดอะไรอกุศลแน่ๆ
“เหอะ! เรื่องตุ๊ดๆ กล้าเอาลงแข่งแบบนี้ คงไม่กะชนะอยู่แล้ว
ใช่มั้ย”
เสียงของคนมีอายุอย่างคุณชาติชาย อดีตบก.ที่ย้ายไปอยู่
บริษัทคู่แข่งอย่าง JNC ดังขึ้นพร้อมกับค�ำพูดเสียดสีโดยตรง ผู้คน
ในบริเวณนี้ต่างหันมามองอย่างสนใจทันที
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“อืม...ทีจ่ ริงแล้วผมคิดว่าเรือ่ งของเพศทางเลือกก�ำลังแมสใน
ประเทศเราและประเทศจีน...ถ้าคุณชาติชายยังไม่ได้ส�ำรวจตลาด
ผมว่าคุณอย่าเพิ่งปากไวไปเลยนะครับ”
“ปากดี นั ก นะ!!! เรื่ อ งตุ ๊ ด ๆ ระเบิ ด ถั ง ขี้ เ นี่ ย น่ ะ เหรอ! น่ า
ขยะแขยง!!!”
เสียงของคุณชาติชายที่ดังมากจนผู้เป็นเจ้าของบริษัท JNC
ต้องเดินมาใกล้เพื่อรับฟัง...หากเขาก็พยักหน้าและแสยะยิ้มอย่าง
เห็นด้วย
“ผมว่าทัศนคติของคุณอาจจะแคบเกินไป...จนอาจไม่เหมาะ
ที่จะร่วมงานกับเรานะครับ JNC”
เสียงฮือฮาดังขึ้นเมื่อท่านประธานบริหารของบริษัท The Oz
เดินเข้ามาใกล้พร้อมกับค�ำพูดที่แทบจะเรียกได้ว่าเป็นการตบหน้า
กลางสี่แยก ซึ่งตรงนี้ก็น่าจะเป็นมากกว่าสี่แยก เพราะสื่อเองก็สาด
แฟลชและกดเรคอร์ดเสียงกันให้วุ่น
“อะ...เอ่อ...”
เจ้าของ JNC และคุณชาติชายละล�ำ่ ละลัก หากว่าก็ไม่มคี ำ� ใด
หลุดออกมาจากปาก
“ผมชื่นชอบผลงานการก�ำกับและการแสดงรวมถึงเนื้อเรื่อง
ของ The Crown มาก...ยิง่ พอทราบว่าเป็นเรือ่ งจริงของคุณราเชนทร์
แล้ว...ผมยิ่งชอบมากขึ้นไปอีก...”
“ขอบคุณครับ”
คิงยิ้มให้ประธานบริษัท The Oz เหมือนมีแสงสว่างและม้า
ยูนิคอร์นบินผ่าน นี่มันลางดีใช่มั้ย
“ผมคิดว่าคนที่มีความคิดและทัศนคติอย่างคุณแถมยังอายุ
เพิง่ เท่านีน้ บั ว่าหาตัวจับยาก...ผมคงยินดีและรูส้ กึ เป็นเกียรติมากถ้า
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ได้ร่วมงานกับคุณและบริษัทของคุณ...ผมว่าทุกคนคงได้ค�ำตัดสิน
ประกาศผลแล้วนะครับ”
เย้!!!
สิ้นสุดค�ำพูดของท่านประธาน ทีมงานของเราก็เฮกันสนั่นดัง
ลั่นพร้อมกระโดดกอดกันอย่างดีใจ จะมีก็แต่คุณชาติชายที่หน้าซีด
ลงเรื่อยๆ จนคล้ายจะขาดเลือด โดยเฉพาะตอนที่เจ้าของบริษัท
JNC จ้องหน้าเขาพร้อมกับพูดว่า ‘ผมไล่คุณออก!’ ท�ำเอาใบหน้า
คุณชาติชายยิ่งเผือดสีไปกันใหญ่
“ส�ำเร็จแล้วนะคิง!”
หมับ!
“ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณจริงๆ นะควีน”
อ้อมกอดของคนรักที่กอดผมแน่นอย่างดีใจจนผมเองก็รู้สึก
ดีใจและกอดเขาแน่นมากขึ้น...ดีใจมากจริงๆ
…
..
.
ต่อให้ข่าวการแต่งงานของผมกับคิงจะท�ำให้บอร์ดบริหารสั่น
คลอนเรื่องหุ้นและความน่าเชื่อถือเล็กน้อย...แต่การได้ร่วมลงทุน
ท�ำงานกับ The Oz กลับเพิ่มความน่าเชื่อถือและยอดหุ้นมากยิ่งขึ้น
กลายเป็นว่าเรื่องของเราน่ายินดีไปซะงั้น
“ยิ้มอะไรนักหนาครับคุณสามี”
ผมพูดล้อๆ คนยิ้มกว้างที่นั่งเช็กข้อมูลข่าวสารในไอแพด
อย่างอารมณ์ดีขณะรับประทานมื้อเช้าด้วยกัน
“ก็คนมันมีความสุข”
คิงเงยหน้ามองผมแล้วยักคิ้วอารมณ์ดีจนผมแอบหมั่นไส้
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“เหรอครับ มีความสุขมากขนาดนัน้ งัน้ วันนีก้ ไ็ ม่ตอ้ งเติมความ
สุขให้แล้วละ”
ผมว่าพลางยัดไส้กรอกกับขนมปังเข้าปากก่อนจะลุกขึ้นคว้า
กระเป๋าพร้อมไปท�ำงาน
“จะไปไหน!”
“ท�ำงานสิครับ คนต้องท�ำมาหากินนี่ครับ ไม่ได้รวยล้นฟ้านั่ง
เฉยๆ ยิ้มเป็นบ้ามีความสุขนี่”
ผมประชดไปงั้นแหละครับ เห็นไอ้คิงมีความสุขผมก็ดีใจ แต่
ดูสิ มันยิ้มมีความสุขกับฟีดแบ็กจนไม่สนใจผมแล้วเนี่ย!
หมับ!
พรึ่บ!
คนตัวสูงคว้าตัวผมแล้วยกขึ้นนั่งบนเคาน์เตอร์ด้วยความ
รวดเร็วจนผมตกใจ
“จะ...จะท�ำอะไรอ้ะ”
“เติมความสุขไง”
ไม่รอให้ผมได้ต่อปากต่อค�ำ คุณราเชนทร์ประกบปากลงมา
แล้วมอบความหวานให้ผมอย่างนุม่ นวลทันทีจนผมเคลิม้ ...และขณะ
นั้นเองที่ตัวผมลอยคว้างกลางอากาศ
“หะ...เฮ้ย!!! จะอุ้มกูไปไหนเนี่ยยย!”
“เข้าหอ”
“ดะ...เดี๋ยวๆๆ คิง! กูต้องไปท�ำงานนะ มึงก็ด้วย!!!”
ผมเริ่มดีดดิ้นโวยวายทันที ถ้าอีกห้านาทีไม่ออกจากห้อง ผม
ต้องไปสายแน่ๆ
“ไม่เป็นไรหรอกน่า...ต่อให้โดนไล่ออก สามีกเ็ ลีย้ งได้สบายอยู่
แล้วละครับ”
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“คิ้งงงงงง ปล่อยกูวววววว!”
“ไม่ มี วัน!”
ชัด—เจน
“ไอ้คิ้งงงงงงงงงงงงงงง!!!”
…
..
.
THE END
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SPECIAL 1
- สิบปีก่อน -

[King’s part]
ผมเบื่อ
เบื่อมาก
เบื่อมากที่สุด!
“กรี๊ดดดดดดดดดดดด”
ผมไม่อยากจะท�ำหน้าบึ้งใส่ผู้หญิงที่ยืนกรีดร้องตอนผมเดิน
ผ่านหรอกนะครับ...แต่ถ้าคุณหน้าตาดีระดับผมแล้วคุณจะเข้าใจ
ว่าทีต่ อ้ งมาทนฟังเสียงเสียดแก้วหูและสายตาแทะโลมทุกครัง้ ทีเ่ ดิน
ผ่านแบบนี้มันน่าเบื่อ!
โดยเฉพาะในวันแห่งความรักผมยิ่งเบื่อเข้าไปใหญ่!
“มาดูกันว่าปีนี้มึงจะหอบอะไรกลับบ้านบ้าง”
ก้อง เพือ่ นตีอ๋ นิ เตอร์รว่ มคณะทีค่ บกันมาตัง้ แต่มธั ยมเอ่ยแซว
เมื่ อ มี ส าวเดิ น มาขอแปะสติ๊ ก เกอร์ บ ริ เวณอกด้ า นซ้ า ยของเสื้ อ
นักศึกษาทีผ่ มสวมใส่ ผมไม่ได้ปฏิเสธหรอกครับ...ผมขีเ้ กียจขยับปาก
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ห้ามซะมากกว่า
เป็นเพราะเว็บบอร์ดของมหาวิทยาลัยทีเ่ อารูปผมไปลงบ่อยๆ
ในนามคิวท์บอยจึงท�ำให้ คิง เด็กบริหารปี 2 กลายเป็นที่รู้จักอย่าง
ทั่วถึงทุกชั้นปีทุกคณะ
“กูไม่หอบ เพราะกูจะไม่รับของสักชิ้น”
วู้วววววว
กรู้วววววว
พรึ่บ!
กลิ่นหอมแสนคุ้นเคยจากภัตตาคารอาหารจีนลอยมาแตะ
จมูกผมก่อนที่ภาพอาหารในจินตนาการจะมาปรากฏตรงหน้าแบบ
ห่างจากลูกกะตาผมแค่ห้าเซ็นต์...เป็ด...เป็ดย่าง!?
“เอิ้วๆๆ สวัสดีครับ เอิ้ววว พวกเรามาจาก แพทยศาสตร์
ฟีนิกซ์ กรู้ววว~”
“...”
เสียงรัวกลองและผู้คนที่ยืนส่งเสียงเชียร์ล้อมรอบตัวผมกับ
มนุษย์ตรงหน้า มันเป็นผูช้ ายหน้าตากวนโอ๊ยใช้ได้เลยครับ ทีจ่ ริงมัน
ก็ตัวขาวๆ หุ่นเพรียวๆ ที่เต้นเด้งไปมาเหมือนจังหวะกลองมันเร้า
อารมณ์ฉิบหาย ตากลมโตมีประกายความสนุกและขี้เล่นแบบที่แค่
เผลอมองก็แอบยิ้มโดยไม่รู้ตัว จมูกโด่งเป็นสันทรงสวย ปากสีชมพู
อ่อนๆ ที่ฉีกยิ้มไม่หยุด...เออ หน้ากวนตีนดี
“กรูว้ วว วันนีผ้ มมีอะไรมาบอก เอิว้ ๆๆ น้องแนน วิทยา ฝาก
มาว่า...อยากให้คุณได้ลองกินเป็ด แล้วจะรู้ว่าเราอะเด็ด กรู้ววว~”
“...”
มันว่าจบก็ยกจานเป็ดย่างเซิ้งไปมาด้วยท่าทางกวนตีนๆ คือ
มันก็หน้าตาดีแหละครับแต่พอมาท�ำท่าทางอะไรแบบนี้แล้วน่า
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กระทืบไม่หยอก แพทยศาสตร์ฟีนิกซ์คือแก๊งรับจ้างบอกรัก/บอก
ชอบในวันวาเลนไทน์ครับ...และตอนนีผ้ มก�ำลังเป็นเหยือ่ ...ถูกบอก
รักด้วยเป็ด!? เอาจริงดิ!?
“ได้โปรดรับเป็ดเราไปด้วย...เป็ดด้วยรัก จากใจ จุ๊บๆ”
แล้วมันก็นั่งคุกเข่ายื่นจานเป็ดย่างกลิ่นหอมฉุยมาให้ผมตรง
หน้าเหมือนขอแต่งงาน แถมยังฉีกยิ้มกว้างน่ารักใสซื่อส่งมาให้อีก
“...”
“เฮ้ย ไอ้ควีน เขานิ่งว่ะ...กูบอกมึงแล้วว่าไม่เอาเป็ดๆ”
เจ้าของรอยยิม้ น่ามองดูหน้าเจือ่ นลงไปนิดหน่อยทีผ่ มยืนนิง่
ไม่ขยับสักนิด...แต่กย็ ำ�้ ว่าแค่นดิ หน่อยแหละครับ ผมว่ามันต้องก�ำลัง
คิดวิธีการอะไรต่อไปแน่ๆ
“อะไรว้าาา ก็เขาให้เงินมาเยอะอะ กูวา่ อันนีค้ มุ้ กว่าให้กหุ ลาบ
อีก แดกได้ อร่อยดีด้วย!”
เออ ก็ถูกของมัน ผมยืนคิดตามที่คนตัวเตี้ย (กว่าผม) มัน
สาธยาย ตอนนี้มันลุกขึ้นยืนแล้วเดินมาใกล้ๆ พร้อมจานเป็ดย่างที่
มันแสนภูมิใจ ซึ่งผมเองก็ไม่ได้ถอยหนี แอบแปลกใจตัวเองเหมือน
กัน อาจเพราะว่าไม่เคยมีใครรุกผมแบบนี้มาก่อน เรียกว่าแทบไม่มี
ใครกล้าเข้าใกล้ผมเลยดีกว่า
“...”
“ตัวเอง”
คนตากลมโตกะพริบตาปริบๆ อย่างลูกหมาก�ำลังอ้อนตรง
หน้าผม จะมาไม้ไหนอีก
“...”
“ตัวเองรับเป็ดน้อยสื่อรักจากเค้าไปเถอะนะ”
มันเดินมาหยุดจนชิดติดกับตัวผมโดยคัน่ ระหว่างเราด้วยจาน
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เป็ดย่างที่ส่งกลิ่นหอมฉุยน่ากิน แต่ผมก็ไม่อยากจะรับไปอยู่ดี
“...”
“ไม่เอาไปจริงๆ เหรอ...งั้นจะให้เค้าท�ำอะไรแทนเป็ดมั้ย”
เมื่อผมไม่รับเป็ดย่าง เขาก็คงต้องให้สิ่งอื่นแทนสินะ จะเอา
อะไรดีล่ะ คนตรงหน้าก็น่าแกล้งไม่หยอก ดูมีสีสันซะจนอยากเก็บ
ไว้ใกล้ๆ ตัว...แต่ก็กลัวว่าจะหนวกหูซะมากกว่า
“ไม่เอา”
ผมปฏิเสธแล้วพยายามจะเดินหนี นี่ผมเสียเวลากับกิจกรรม
ไร้สาระอะไรกันเนี่ย แล้วดูไอ้ว่าที่หมอที่ท�ำตัวเป็นกบฏเด็กเรียน
แพทย์ในจินตนาการนี่สิ น่าแกล้งให้ร้องไห้ไปเลยจริงๆ
“ตัวเองงง”
“...”
เสียงงุ้ยๆ ของเจ้าลูกหมาวิ่งตามมาพร้อมกับฉุดแขนผมเอา
ไว้จนไอ้ก้องเองก็ตกใจที่มีคนกล้าแตะตัวผมขนาดนี้ และเพื่อนชาย
ตัวเล็กน่ารักเกินชายทัว่ ไปข้างๆ เจ้าลูกหมานีก่ ร็ บี วิง่ เข้ามาห้ามด้วย
เช่นกัน
“ควีน มึงพอเถอะ...ไม่เป็นไรหรอก น้องแนนเขาก็รู้แหละว่า
ถ้าเป็นคนนี้แค่ยอมยืนใกล้เกินยี่สิบวิได้ก็คุ้มแล้ว”
“แต่เราต้องเอาให้คุ้มดิวะ เขาจ่ายมาแล้วอะ”
เจ้าลูกหมายังหันไปเถียงกับเพื่อนตัวเล็ก นี่มึงกะเอาให้คุ้ม
ลูกค้าโดยไม่ได้สนใจเหยื่อเลยเหรอวะ
“...”
“นะครับ อยากให้พวกเราท�ำอะไรให้อีกมั้ยครับ”
ผมหยุดเดินแล้วก้มลงมองมือขาวที่เกาะแขนผมไว้พร้อม
สายตาออดอ้อน...ขออะไรก็ได้จริงเหรอ
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“จูบ”
หืออออออ???
รอบข้างต่างฮือฮาในสิง่ ทีผ่ มพูดออกไป ขนาดไอ้กอ้ งทีย่ นื ข้าง
ผมยังถลึงตาส่งเสียงในล�ำคออย่างแปลกใจ
“อะ...อะไรนะ!”
เจ้าลูกหมาท�ำตาโตหูลู่อย่างตกใจปนสงสัย ยิ่งเป็นแบบนี้ยิ่ง
น่าแกล้งแฮะ อีกครัง้ ทีต่ อ้ งถามตัวเองว่ากูกำ� ลังเสียเวลาท�ำอะไรอยู่
วะเนี่ย!
“จูบ”
พูดเน้นๆ จบผมก็แสยะยิม้ ให้เล็กๆ แล้วหันหน้าเข้าหาคนตัว
เล็กกว่า แถมยักคิ้วให้น้อยๆ อย่างท้าทาย ซึ่งเจ้าลูกหมาเองก็ท�ำ
หน้าเลิก่ ลัก่ แบบเก้ๆ กังๆ ก็เอาสิ อยากรูเ้ หมือนกันว่าคุณชายหมอ
แห่งดินแดนหอคอยงาช้างจะกล้าจูบผู้ชายต่อหน้าประชาชีหรือไม่
“เอ่อ...”
เหอะๆ ไม่กล้าสินะ...ก็คิดไว้แล้ว
“จะไม่ท�ำก็ตามใจ”
“เดี๋ยว!”
ผมเลิกคิ้วน้อยๆ เมื่อคนตัวขาวคว้ามือผมไปกุมไว้ก่อนจะ
ขยับเข้ามาใกล้ๆ แล้วเลือ่ นมือสองข้างยึดบ่าของผมเอาไว้พร้อมกับ
เขย่งตัวขึ้นจนสุดปลายเท้า ที่จริงมันก็เตี้ยกว่าผมประมาณสิบเซ็นต์
แค่นั้นละครับ ก็ไม่ได้เตี้ยกว่ามาตรฐานชายไทยเลย ออกจะสูงหุ่น
ดีด้วยซ�้ำไป
“...”
“...”
!!!
~ King and Queen เรื่องของผมกับผู้ชายชื่อคิง ~

337
ท่ามกลางความตืน่ ตะลึงจากรอบข้าง แม้แต่ตวั ผมเองก็ยงั อึง้
ตามไปด้วย
สัมผัสแผ่วเบาพร้อมไออุ่นพรมบริเวณหน้าผากของผมเพียง
ชั่วครู่แต่กลับเนิ่นนานในความรู้สึก เป็นวินาทีแรกในชีวิตของผมที่
รู้สึกว่าหัวใจของตัวเองมันเต้นแรงจนหน้าอกสะเทือน...จนผมกลัว
ว่าคนตรงหน้าจะได้ยินเสียงจากอกด้านซ้ายของผม
“...สุขสันต์วันวาเลนไทน์ครับ”
“...”
คุณชายหมอพูดจบก็ฉกี ยิม้ อย่างอารมณ์ดกี อ่ นจะหันหลังเดิน
จากไปพร้อมจานเป็ดย่างตัวต้นเหตุ
รู้อย่างนี้กูเลือกเป็ดย่างก็ดีหรอก! ไม่น่าหาเรื่องให้ใจเต้นแรง
เลยไอ้คิงเอ๊ย!
…
..
.
“อ้ะ! กินซะเจ้าหมา ของดีนะโว้ย”
เสียงเจื้อยแจ้วตั้งแต่ตอนกลางวันยังก้องในหูจนผมแอบคิด
ว่าตัวเองอาจจะหลอน เพราะตัง้ แต่ทเี่ จ้าลูกหมาเดินจากไป ผมก็ตวั
แข็งทื่อและมีแต่เรื่องของมันวนเวียนในหัวเต็มไปหมดจนคิดว่าผม
ต้องโดนของแน่ๆ
“...”
“อะไรนะ! กูไม่วางยามึงหรอก อันนี้เป็ดย่าง MJ จริงๆ โว้ย
กูอุตส่าห์แว้นไปซื้อตั้งแต่เช้า เสียดายมนุษย์หน้าโง่ไม่เอาไปกิน โง่
จริงๆ เนอะมึงเนอะ”
มันยังคงนัง่ บ่นไปยิม้ ไปกับหมาสองต่อสองเหมือนคนเมา แต่
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ผมว่าแบบเจ้าลูกหมานี่น่าจะเมาดิบมากกว่า คนอะไรจะมีความสุข
กับชีวิตขนาดนั้นวะ
“ถ้าเสียดายมากท�ำไมไม่กินเองล่ะ”
ผมออกปากถามไปแล้ ว นั่ ง ลงที่ เ ก้ า อี้ หิ น อ่ อ นตั ว ถั ด จาก
คุณชายหมอกับเจ้าหมาพันทางตัวโต ดูเข้ากันดีเหมือนกันแฮะ
“เอ้า! มาได้ไง แฮะๆ ขอโทษนะทีเ่ อาของนายมาให้ไอ้ดา่ งกิน
ก็เราหานายไม่เจอ”
หาผมไม่เจอเลยเอามาให้หมากิน? เพราะเป็นของผมเลยไม่
เสียมารยาทกินเอง แต่ยกให้หมากินเนี่ยนะ!
“...”
ผมไม่ได้พดู อะไร และยังคงตัง้ ค�ำถามกับตัวเองว่าท�ำไมถึงยัง
ไม่ไปเอารถและขับกลับบ้านไปซะ จะมัวมานัง่ เสียเวลากับเจ้านีท่ ำ� ไม
แต่ก็นั่นแหละครับ...เรื่องแปลกๆ มันเกิดกับผมตั้งแต่ตอนเที่ยงนั่น
ละ ผมอาจจะไม่สบายซะแล้ว
“เบื่อใช่มั้ย”
“?”
ยักคิว้ อย่างสงสัยเมือ่ จูๆ
่ คนตัวขาวถามด้วยประโยคแปลกๆ
เบื่อ? หมายถึงเบื่ออะไร ชีวิตผมก็น่าเบื่อเป็นปกติอยู่แล้ว มีอะไรที่
น่าเบื่อผิดปกติงั้นเหรอ
“ก็ตอ้ งมีคนมารุมกรีด๊ แอบตามถ่ายรูป ส่งจดหมาย ทัก MSN
แอด Hi5 อะไรท�ำนองนั้น ยิ่งวันวาเลนไทน์แบบนี้อีก คงจะมีคนรุม
สารภาพรักเยอะแยะเลยดิ”
ผมคิดตามถึงสิง่ ทีเ่ จ้าคนช่างพูดมันคิดว่าจะท�ำให้ผมเบือ่ คน
อะไรจะเป็นมิตรได้ขนาดนั้น
“ก็เบื่อ แต่ไม่ได้เล่นเอ็ม ไม่ได้เล่นไฮไฟว์”
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ผมพยายามเสมองไปทางอื่นที่ไม่ใช่เจ้าคนข้างๆ กับหมาตัว
โต เพราะผมก็รู้สึกว่าตัวเองจะจ้องรอยยิ้มและริมฝีปากคู่นั้นนาน
เกินไปแล้ว
“เฮ้ย! งั้นก็ติดต่อไม่ได้ดิ”
ผมไม่รวู้ า่ คนตัวขาวนีห่ มายถึงอะไร แต่ผมก็รสู้ กึ ดีทคี่ นช่างจ้อ
มาพูดเจื้อยแจ้วอยู่ใกล้ๆ มากกว่าจะร�ำคาญ แบบนี้เรียกว่าเสน่ห์
รึเปล่าครับ จะแปลกมั้ยถ้าผมจะชมผู้ชายด้วยกันเองว่า...น่ารัก...
“อยากติดต่อ?”
“ไม่ได้หมายความว่าเราจะติดต่อ แต่หมายถึงว่าเวลานายจะ
ติดต่อกับเพื่อนเรื่องงานก็ต้องโทร.คุยอย่างเดียวงั้นเหรอ”
สายตาของมันที่มองมาเหมือนผมเป็นตัวประหลาดห่างไกล
สังคมโซเชี่ยลอะไรประมาณนั้น
“ก็ไม่อยากจะคุยกับใคร”
แหมะ
คนตัวขาวเขยิบเข้ามานั่งแปะใกล้ๆ ผมเหมือนยิ่งห้ามก็ยิ่งยุ
แถมยังฉีกยิ้มกว้างแบบที่ผมเองมองแล้วยังอดยิ้มบางๆ ตามไม่ได้
“แต่นายก�ำลังคุยกับเราอยู่นี่ไง”
“...”
ผมหยุดคุยแล้วลุกขึน้ ยืนเพือ่ จะกลับบ้าน แต่เจ้าคุณชายหมอ
ก็ลกุ ขึน้ ยืนตามแล้วมองหน้าผมเหมือนรูส้ กึ ผิด ดูหตู บู ๆ หางลูๆ
่ นัน่
สิ น่าลูบหัวชะมัด
“โกรธเราเหรอ...ก็ไม่อยากให้ท�ำหน้าบึ้งนี่นา”
“...ไม่ได้ท�ำหน้าบึ้ง นี่หน้าปกติ”
ผมก็ไม่เข้าใจว่าท�ำไมต้องมาอธิบายให้เจ้านีฟ
่ งั ด้วย แต่แค่รสู้ กึ
ว่าไม่อยากให้คนช่างยิ้มต้องหยุดยิ้มเพราะผมเป็นต้นเหตุก็แค่นั้น
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“จะไปแล้วใช่มยั้ บ๊ายบายนะครับบบ ปีหน้าคงมีคนใช้บริการ
แพทยศาสตร์ฟีนิกซ์อีกนะฮะ ฮ่าๆๆ”
แล้วคนอารมณ์ดีก็โบกมือลาผมก่อนจะหันหลังเดินจากไป
พร้อมหมาตัวโตที่วิ่งตาม
ก็ถ้าปีหน้ามีแบบนี้อีก...อาจจะไม่ขอแค่จูบหน้าผากแล้ว
ก็ได้...
…
..
.
“ไอ้คิง...มึงก�ำลังท�ำอะไรอ้ะ”
“สมัคร MSN”
“แล้วแอคเคานต์ Hi5 ที่แอดกูมานี่คือของมึงเหรอ”
“อืม”
“กูว่าวันนี้ฝนตกขึ้นฟ้าแน่ๆ”
ไอ้เพือ่ นตีส๋ า่ ยหัวไปมาแล้วเดินจากไปแบบไม่อยากจะเสวนา
ใดๆ
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SPECIAL 2
- เป็นเพื่อนกับกูมั้ย! -

[King’s part]
ตอนอยู่ปี 2
“มึงจีบไอ้หมอตัวเล็กนั่น!?”
ผมคว้าชายเสื้อไอ้เพื่อนหน้าตี๋ได้ก็ลากมันมาคุยเลยครับ
เพราะผมเพิ่งเสร็จจากการไปส่งไอ้ก้องที่คณะแพทยศาสตร์ เพื่อไป
ส่งดอกไม้และขนมให้คณ
ุ นักศึกษาแพทย์ปี 2 ตัวเล็กๆ น่ารักๆ...แต่
เป็นผู้ชาย! ไอ้ก้องจีบผู้ชาย!?
“เขาชื่อนัท”
มันเหลือบมามองผมเล็กน้อยด้วยสายตาขุ่นเคืองที่ผมเรียก
‘ว่าทีแ่ ฟน’ ของมันด้วยสรรพนามแบบนัน้ นึกแล้วก็คดิ ถึงภาพผูช้ าย
หน้าตาค่อนไปทางสวยมากกว่าหล่อ ตัวเล็กๆ ตาโตๆ ยืนงงๆ ข้างๆ
ผู้ชายหน้าหล่อมาดกวนๆ ตัวขาวๆ สูงโปร่ง ซึ่งมันคือคนเดียวกับ
ที่บังอาจมาจูบหน้าผากของผมแล้วท�ำให้ผมหลอนเห็นภาพและ
ได้ยินเสียงเจื้อยแจ้วของมันวนไปมาในหัวเกือบอาทิตย์!
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“...และเขาเป็นผู้ชาย!”
ผมพูดย�้ำอีกครั้ง ไม่ปฏิเสธหรอกว่านัทจะหน้าตาสวยหรือ
น่ารักขนาดผู้หญิงยังอาย แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้เพื่อนตี๋ได้ลอง
ไตร่ตรองอีกทีคอื คนทีม่ นั ก�ำลังจะจีบนัน้ เป็นผูช้ าย...เพศเดียวกับมัน
นะ!
“แล้วมึงจะท�ำไม เทพเจ้าอะพอลโล่ยงั สุขสมกับการเป็นโฮโมเซ็กช่วลเลย แล้วถ้ากูจะชอบผู้ชายบ้าง มึงจะเลิกคบกับกูรึไง”
แต่มงึ ไม่ใช่เทพเจ้าไงไอ้ตี๋ ผมไม่ได้รงั เกียจการรักเพศเดียวกัน
อะไรขนาดนั้น แต่ก็ไม่อยากให้มันเกิดกับคนใกล้ตัว...หรือแม้แต่
ตัวเอง
“เออ...แล้วแต่มึงเลย”
แล้วผมจะไปมีสิทธิ์ห้ามอะไรมันได้ล่ะครับ ก็ได้แต่หวังว่ามัน
จะไม่จริงจังอะไรขนาดนั้น...ไม่อยากให้มันต้องมาเสียใจกับการ
ตัดสินใจของตัวเอง
…
..
.
ทีผ่ มสมัคร MSN ก็ไม่ได้เพราะเจ้าลูกหมาจอมพูดมากนัน่ ทัก
หรอกนะ แต่เพราะผมคิดว่ามันจ�ำเป็นส�ำหรับการท�ำงานในชีวิต
มหาวิทยาลัยต่างหากล่ะ!...จริงๆ นะ
ป๊อบ!
หันมองมุมล่างขวาของหน้าจอแมคบุก๊ ก็เด้งเตือนว่า McxXxQueen ได้ออนไลน์แล้วพร้อมกับรูปผู้ชายฉีกยิ้มกว้างโชว์รีเทนเนอร์สีน�้ำเงิน...อ้าว! ดัดฟันด้วยเหรอ
เอ่อ...คือผมก็ไม่ได้สนใจมันขนาดนั้นหรอกนะครับ ก็แค่
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บังเอิญได้เมลมันมาจากเพือ่ นของรุน่ น้องของเพือ่ นผมทีเ่ รียนคณะ
แพทย์มาด้วยความบังเอิญ
คลิก!
ผมกดเปลีย่ นสถานะจาก Offline เป็น Online ทันที...ถึงแม้วา่
จะออนไว้นานแล้วแต่ก็มักจะตั้งสถานะเป็นออฟไลน์เพื่อจะได้ไม่
ต้องมีใครทักมาก่อกวนผม...แต่ตอนนี้พอดีอยากตั้งออนไลน์น่ะ
ครับ...
นั่งมองรูปภาพในจอแมคบุ๊กของหนุ่มยิ้มสวยในกรอบรูปสี
เขียวที่บ่งบอกว่าเขาก�ำลังออนอยู่เพลินๆ เหลือบดูชื่อของเขาอีก
ครั้ง ท้ายชื่อ McxXxQueen มีสัญลักษณ์หูฟังและแสดงชื่อเพลงที่
เขาก�ำลังฟังอยู่ ซึ่งผมก็มักจะลองเสิร์ชเพลงมาฟังตามเขาในทุกๆ
วัน...เช่นเดียวกับวันนี้...เพลง ‘เธอท�ำให้ฉันคิดถึงแต่เธอ’ ของ โรส
ศิรินทิพย์ feat. ปาล์ม Instinct
~ทุกที เวลาจะไปไหน ทุกที ไม่มีใครข้างๆ กาย
จะท�ำอะไร ก็มีตัวคนเดียว จะเป็นยังไง
ไม่เคยต้องแคร์ใคร
ทุกที เวลาไปดูหนัง ทุกที ไม่มีใครนั่งข้างกัน
เดินล�ำพัง ไม่มีใครสักคน ตอนจะนอน
ไม่เคยฝันถึงใคร~
ผมเอนหลังกับเก้าอี้นวมในห้องนอนของตัวเองแล้วหลับตา
ฟังเพลงจังหวะสบายๆ ที่เปิดเสียงดังพอประมาณ อืม...รู้สึกดีแบบ
บอกไม่ถูก
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~แต่วันนี้ ที่ฉันได้มารักเธอ รู้สึกดี
ก็มันเหมือนได้เป็นคนใหม่
ต่อไปนี้ จะไม่มีค�ำว่าเหงาใจ...ส�ำหรับฉัน
เธอเปลี่ยนชีวิตของฉันที่ก่อนนั้นมัน ช่างวังเวง
(You change my life)
ให้เป็นชีวิตที่มีแต่เสียงเพลง
(Oh you complete my life)
เธอเปลี่ยนให้ฉันเป็นคนที่ไม่คิดถึงแต่ตัวเอง
(You change my life)
เธอท�ำให้ฉันคิดถึงแต่เธอ
(You change my World)~
ตื่อดือดึ๊ง!~
ผมสะดุ้งจนแทบหงายหลังเมื่อเพลงที่ก�ำลังฟังเคลิ้มๆ นั้น
กลับมีเสียงของ MSN ทีส่ นั่ เตือนขัดจังหวะดังขึน้ ว่ามีคนทักมา และ
ทีท่ ำ� ให้ผมตกใจมากไปกว่านัน้ คือคนทีท่ กั มาดันเป็นเจ้าเด็กแพทย์ปี
2 หน้าตากวนๆ คนนั้นที่ผมแอบฟังเพลงตามมันอยู่นั่นเอง
McxXxQueen : เพื่อนมึงจีบไอ้นัท?
ไม่มี ‘ทักๆ’ ‘หวัดดีคับ’ หรือ ‘สวัสดี’ อะไรท�ำนองนั้น และ
ไม่มแี ม้แต่ ‘เรา’ และ ‘นาย’ แบบตอนทีเ่ จอกันครับ วันนีม้ นั จัดภาษา
พ่อขุนให้ผมเลยทันที
KING : อืม
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ผมตอบไปแค่นั้นแหละครับ ก็ไอ้ก้องมันจีบนัทจริงๆ จะให้
ผมปฏิเสธได้เหรอครับ มันออกจะโจ่งแจ้งมอบกุหลาบและขนมให้
ต่อหน้านักศึกษาแพทย์นับสิบๆ คนไปขนาดนั้น
McxXxQueen : ห้ามจีบ!!!
คนนี้เมียกู!!!
ผมนิ่งอึ้งนั่งมองเครื่องหมาย ‘!’ ในจอสนทนาที่ขยับไปมา
หน้าตาคล้ายขนมป๊อกกีแ้ ล้วก็ขำ� ประโยคดูออกจะโหดๆ แต่พอนัง่
อ่านสัญลักษณ์ดุ๊กดิ๊กพวกนี้แล้วมันกลับดูน่ารักซะมากกว่า...นึกถึง
หน้าคนกวนๆ พูดประโยคนี้แล้วก็อดจะยิ้มออกมาไม่ได้
McxXxQueen : อ่าว?
เงียบ!?
มึงอย่าหนีออฟไลน์ไปนะโว้ย!
แน่จริงมาคุยกันตัวๆ เลยมา!
หึๆ! ดุซะด้วย...น่ากลัวจังอะแมคควีน
KING : เอาเบอร์มาสิ
หรือจะให้ไปหา?
ผมพิมพ์ท้าไปงั้นแหละครับ ใครจะบ้าแจกเบอร์ให้คนอื่น
ง่ายๆ นอกจากจะเป็นพวกเจ้าชู้ม่อสาวไปเรื่อยนั่นละ
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McxXxQueen : 0895554433
เฮ้ย! ให้จริงด้วย!? ไม่น่าสบประมาทเลย ก็ลืมไปว่าก�ำลังคุย
อยู่กับคนบ้า
KING : ใช่เบอร์มึงจริงๆ?
ประโยคของผมทีพ
่ มิ พ์ไปออกจะดูธรรมดาๆ ไม่มลี กู เล่นอะไร
เพราะไม่มกี ารใช้สญ
ั ลักษณ์ดกุ๊ ดิก๊ ไปมาแบบของแมคควีนหรอกครับ
นี่อ่านๆ ไปก็เริ่มจะตาลายแล้วเหมือนกัน
McxXxQueen : อ่าว? กูต้องให้เบอร์คนอื่นด้วยเหรอ
นึ ก ภาพมั น ท� ำ หน้ า ใสซื่ อ งงๆ ออกเลยครั บ หน้ า ขาวๆ
เนียนๆ นั่นคงจะเอียงนิดหน่อยเหมือนคนก�ำลังใช้ความคิดแน่ๆ
ผมกดโทร.ออกในทันที และเพียงชัว่ อึดใจ ปลายสายก็สง่ เสียง
นุ่มๆ ตอบรับกลับมาให้หัวใจผมได้เต้นแรง...มันท�ำได้ยังไง
[ฮัลโหล! ใช่มึงรึเปล่า!]
ผมหลุดยิ้มกับประโยคและน�้ำเสียงกวนโอ๊ยนั่นอย่างควบคุม
ตัวเองได้ยาก
“อืม”
มันจะรู้มั้ยเนี่ยว่าผมชื่อคิง
[นีฝ่ ากไปบอกเพือ่ นตีข๋ องมึงเลยนะ ว่าห้ามยุง่ ห้ามจีบไอ้นทั
อีก!]
“ท�ำไมต้องห้าม”
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ผมตอบกลับไป พลางลุกจากเก้าอีห้ น้าโต๊ะคอมไปยังระเบียง
บ้านเพื่อรับลมและชมบรรยากาศด้านนอก ในเมืองแบบนี้ไม่มีดาว
ให้ได้เห็นชัดๆ หรอกครับ มีก็แต่เมฆก้อนสีด�ำๆ ผมเลยมองต้นไม้
ใบหญ้าไปเรื่อยๆ อย่างสุนทรีย์
[ก็ไอ้นัทเป็นเมียกู! กูไม่ยกให้ใครง่ายๆ หรอก!]
“ถามนัทเขารึยังว่าเขาอยากให้มึงมากีดกันรึเปล่า”
[...]
ผมก้มมองจอมือถือในมือทีจ่ ๆ
ู่ เสียงของปลายสายก็เงียบไป
ผมนึกว่ามันจะตัดสายไปซะแล้ว
[...เฮ้ย! ไอ้นัท! มึงอนุญาตให้ไอ้ตี๋นั่นจีบมึงเหรอ]
เหมือนปลายสายจะตะโกนคุยกับใครสักคนใกล้ๆ มัน
“...”
[แมคควีน! มึงโทร.ไปขู่เขาเหรอ!]
เสียงน่ารักๆ ของนัทเหมือนจะเดินเข้ามาพูดใกล้ๆ โทรศัพท์
ของปลายสายด้วยความสงสัย
“...”
[ป่าววว กูคุยกับไอ้ขี้เก๊กเพื่อนมันอะ]
รู้สึกหนังคิ้วมันกระตุกๆ กับค�ำว่า ‘ไอ้ขี้เก๊ก’ นี่มึง...กล้าดี
ยังไง!!!?!?!?
[เมือ่ ไหร่มงึ จะเลิกท�ำตัวเป็นเด็กหวงของเนีย่ ! พอเลย วางเลย
กูโตแล้ว...ไม่ต้องมาจัดการใครให้กู]
เสียงน่ารักๆ ของนัทเหมือนจะดุขึ้นนิดหน่อยเพื่อปรามคน
ดื้อ จะได้ผลเหรอนัท
[ง่าาา...]
เสียงหงอยๆ ของเจ้าลูกหมาท�ำให้ผมจินตนาการท่าทางหูลู่
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หางตกของมันได้...ถ้าอยู่ใกล้ๆ ก็น่าลูบหัวปลอบอยู่หรอก
“...ไม่เป็นไรนะ”
ผมตกใจตัวเองที่เผลอหลุดพูดออกไปแบบนั้น แต่ให้ท�ำยังไง
ได้ ก็พูดไปแล้ว
[อืม...จะจีบก็ตามใจ ไปละ บาย]
“เดี๋ยว”
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเรียกรั้งมันไว้ท�ำไม รู้แค่ว่ายังไม่อยาก
วางสายเลย
[หืม?]
“...”
[...]
“...ฝันดี”
ติ๊ด!
พูดจบผมก็กดตัดสายทันที ให้ตายเถอะ! นี่กูท�ำอะไรลงไป
เนี่ย! รู้สึกตัวเองเปลี่ยนไปทุกครั้งที่มีเรื่องของไอ้ลูกหมาเข้ามา
เกี่ยวข้อง รู้สึกตัวเองไม่เหมือนเดิม มันท�ำได้ยังไง!
ตื่อดือดึ๊ง!~
หันมองหน้าจอแมคบุก๊ อีกครัง้ เมือ่ เดินกลับเข้ามาในห้องนอน
และภาพตรงหน้าก็ท�ำเอาผมยิ้มจนรู้สึกปวดแก้ม...ห้ามตัวเองให้
หยุดยิ้มไม่ได้แล้ว
McxXxQueen : จะรีบวางสายท�ำไมเนี่ย
ฝันดีนะ
แล้วเจอกัน
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ตอนนี้ไอ้ตัวดุ๊กดิ๊กตรงค�ำว่า ‘ฝันดีนะ’ มันกลับไม่ท�ำให้ผม
ร�ำคาญเลยสักนิด แถมมันยังท�ำให้ผมรูส้ กึ แก้มตึงมากๆ ด้วย...นีม่ นั
ท�ำได้ยังไงเนี่ย แค่ประโยคพวกนี้เนี่ยนะ!
KING : อืม ฝันดี

…
..
.
“มึงจะไปหานัทที่คณะแพทย์?”
ผมหันไปถามเพื่อนสนิทตั้งแต่มัธยมอย่างไอ้ก้องที่เดินอยู่
ข้างๆ ตอนนี้หมดคาบของวันนี้แล้วและแน่นอนว่าคนที่มีภารกิจ
พิชิตใจหมอแบบไอ้ตี๋ก็คงต้องไปหานัทที่คณะแน่ๆ ก็เด็กแพทย์ปี 2
ถ้าไม่ไปตามถึงคณะก็ไม่เจอพวกเขามาเดินเล่นนอกคณะหรอกครับ
“อืม เมื่อวานกูไปซื้อปากกาน่ารักๆ มา อยากเอาให้เขา”
ดูมันพูดไปด้วยยิ้มไปด้วยอย่างมีความสุข จนบางทีผมก็คิด
ตามไปด้วยว่า ความรักอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของเพศซะทีเดียว...มัน
ก็คือความรู้สึกหนึ่งที่เกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะระหว่างใครกับใคร ชายกับ
ชาย หญิงกับหญิง ไม่ว่าจะอายุต่างกัน สังคมต่างกัน หรือแม้แต่คน
กับสัตว์ มันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้น และเกิดขึ้นได้ง่ายมากๆ ด้วย แถมยัง
ยากจะหยุดยั้ง...แม้แต่ตัวผมเองที่ไม่เคยมีความรักกับใครเลย...
บางทีความรู้สึกนั้นอาจจะเกิดขึ้นกับผมบ้างแล้วก็ได้
“มึงจะไม่ไปก็ได้นะ ไม่ต้องไปส่งกูหรอก”
ไอ้ก้องหันมาพูดกับผมเหมือนมันยังแอบน้อยใจผมอยู่นิดๆ
เรือ่ งทีผ่ มไม่อยากให้มนั จีบนัท มึงอย่าไล่กสู .ิ ..กูอยากไปคณะแพทย์
“เอ่อ...”
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พรึ่บ! พรึ่บ!
“เฮ้ย! อะไรวะเนี่ย!”
“ปล่อยกู!!!”
จูๆ
่ ก็เหมือนมีมอื ใครสักคนมาปิดตาแล้วมีผา้ กลิน่ เหม็นๆ มา
อุดจมูก ก่อนที่สติจะค่อยๆ ดับวูบไป
…
..
.
เมือ่ ลืมตาขึน้ มามองรอบๆ ด้านก็พบว่าผมและไอ้กอ้ งถูกจับ
มัดมือไพล่หลังอยู่กลางวงสายสิญจน์ที่ท�ำเป็นเขตอาคมสี่เหลี่ยม
เหมือนพวกหมอผี ตรงหน้าคือผูช้ ายหน้าตาดีสคี่ นทีน่ งั่ บนเก้าอีแ้ ล้ว
มองมาที่เรา คนแรกคือนัทที่ถูกมัดติดกับเก้าอี้ คนที่สองคือผู้ชาย
ผมเซอร์ๆ ยาวประบ่ามัดรวบครึ่งศีรษะ คนที่สามคือผู้ชายผมสั้น
รองทรงมาดนักเรียนนายร้อยเพราะเสื้อกับกางเกงที่เขาใส่อยู่ดู
คล้ายแบบนั้น และคนสุดท้ายที่นั่งท�ำหน้าตากวนตีนอยู่ตรงนั้นคือ
คนที่ท�ำให้ผมหัวใจเต้นแปลกๆ...แมคควีน
“มึงปล่อยกูเดีย๋ วนีเ้ ลยนะแมคควีน เล่นอะไรของพวกมึงเนีย่ ”
นัทร้องโวยวายแต่ดูเหมือนจะไม่มีใครสะทกสะท้านใดๆ ไอ้
เจ้าลูกหมายังคงฉีกยิ้มเจ้าเล่ห์เหมือนคนโรคจิตอยู่ตรงนั้น
“กูไม่ปล่อยให้มึงมาขัดขวางพิธีกรรมของกูหรอกไอ้นัท!”
แมคควีนพูดแล้วลุกขึ้นยืนมาหยุดตรงหน้าผมกับไอ้ก้องที่ยัง
คงมึนงงกับสถานการณ์ ไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่ที่ไหน แต่น่าจะเป็นบ้าน
พักของข้าราชการเพราะดูจากสภาพบ้านไม้ทดี่ มู อี ายุและแปลนบ้าน
ที่ดูยังไงก็ต้องเป็นของราชการ
“ไอ้โฟร์ท ไอ้เต้น ปล่อยกู! พวกมึงก็ตามใจไอ้ควีนอยู่ได้”
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“กูก็อยากจะปล่อยมึงหรอกนะ แต่นี่ก็น่าสนุกดี”
คนผมยาวสุดเซอร์หนั ไปยิม้ โชว์ฟนั เขีย้ วให้คนตัวเล็ก และไม่มี
ใครมีท่าทีที่จะช่วยนัทเลยสักคน
“เอาละ! เราจะมาเริ่มพิธี...มิตรสหายไม่มีมลาย ณ บัดนี้!”
เจ้าลูกหมาย่อตัวลงแล้ววางแก้วน�้ำสองใบลงตรงหน้าผมกับ
ไอ้ก้อง น�้ำตรงหน้าหน้าตาแปลกประหลาด บรรยายไม่ได้ว่ามันสี
อะไรกันแน่ เหมือนถูกผสมๆ มาและไม่น่าไว้ใจจะกระเดือกลงไป
จริงๆ
“ต่อไปนี้พวกเราจะเป็นเพื่อนกัน ห้ามใครคิดอะไรเกินเลย
ห้ามแอบคบกัน ห้ามรักกันเกินเพื่อน และห้าม...ปั่มปั๊มกัน!!! ไม่ว่า
จะเต็มใจหรือไม่ก็ตาม เพราะเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไป!!!”
“...”
ผมนั่งอึ้งกับสิ่งที่คนตรงหน้าก�ำลังท�ำและพูด มันยืนขึ้นวาด
แขนขาไปมากลางอากาศเหมือนร่ายมนตร์ ก่อนที่มันจะถือมีดเดิน
มายืนข้างหลังของพวกผม
“เฮ้ย! จะท�ำอะไร!”
ฉึก! ฉึก!
มีดเล่มคมตัดฉับลงทีเ่ ชือกตรงข้อมือของผมกับไอ้กอ้ งจนเป็น
อิสระ
“เอ้า! ดื่มน�้ำสาบานตรงหน้าพวกมึงซะ!”
ผมกับไอ้กอ้ งหันมองหน้ากันปริบๆ นีพ
่ วกกูตอ้ งมาอยูใ่ นแก๊ง
บ้าบออะไรวะเนี่ย!
“แดก!”
ด้วยแรงยุและมีดทีข่ จู่ จี้ ากคนบ้าเลยท�ำให้ผมต้องคว้าแก้วตรง
หน้ามาถือซะได้ ไอ้กอ้ งดูอกึ อักไม่อยากดืม่ น�ำ้ สาบานตรงหน้า อาจ
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เป็นเพราะมันไม่อยากเป็นเพือ่ นกับนัทก็เป็นได้...ทีแ่ น่ๆ ไอ้นำ�้ บ้านี่
ไม่น่าไว้ใจสุดๆ อาจจะเป็นแผนฆ่าพวกผมทางอ้อมก็ได้ ใครจะไปรู้
ว่าไอ้คนแปลกๆ ที่เดินมานั่งลุ้นมองหน้าผมอยู่นี้ก�ำลังคิดอะไร
นัทกับไอ้ก้องหันมองหน้ากันเหมือนส่งซิกแนลบางอย่าง
“เอาวะ!”
เมื่อไอ้ก้องยกขึ้นกระดกเข้าปาก ผมก็ท�ำตามบ้าง เมื่อน�้ำสี
แปลกแล่นเข้าสู่ช่องปากถึงรับรู้ได้ว่ามันคือน�้ำโค้กผสมน�้ำแดงผสม
น�ำ้ เขียวผสมสไปรท์และอีกมากมายหลายน�ำ้ เท่าทีพ
่ วกมันจะสรรหา
มาได้ ผมจึงอมมันไว้ในปากไม่ได้คิดจะกลืนลงไป
“โอ๊ย!!! พวกมึง! อะไรสักอย่างแทงหลังกู!!! ดูให้หน่อย”
พรวด!
เมื่อทุกคนละสายตาไปจากผมและไอ้ก้องไปสนใจนัทที่ร้อง
โวยวาย พวกเราก็อาศัยจังหวะนีบ้ ว้ นน�ำ้ สัจจะลงกับพืน้ พรมทีน่ งั่ อยู่
ทันที
“นี่มึงกินแล้วเหรอ”
แมคควีนหันมาถามพวกผม ซึง่ พวกเราก็รบี พยักหน้าทันที มัน
ก็ท�ำได้แค่หรี่ตามองอย่างไม่ไว้ใจ ปล่อยกูไปเทอออะะะ
“ฮู้ววว มึงอย่าอะไรมากเลยไอ้ควีน กูจะไปแล้ว เดี๋ยวโดนครู
ฝึกแดก”
ผูช้ ายทีช่ อื่ เต้นพูดอย่างเบือ่ ๆ ก่อนจะลุกขึน้ แล้วเดินตรงไปที่
ประตูอย่างไม่อยากจะสนใจอะไรอีก
“เออๆ กูบอกพวกมึงเลยนะ ว่าถ้าผิดสาบาน พวกมึงตาย
แน่!”
เจ้าลูกหมาหันมาขู่ส�ำทับพวกผมก่อนจะเดินตามผู้ชายที่ชื่อ
เต้นไปบ้าง นัททีเ่ ป็นอิสระแล้วก็รบี วิง่ เข้ามาประคองตัวไอ้กอ้ งให้ลกุ
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ขึ้นยืนอย่างเป็นห่วง...แหม่! จะได้ผลเร้อออ! แมคควีน
...และนั่นก็คือที่มาที่ท�ำให้ผมได้เข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้...
…
..
.
ปัจจุบัน
“คิดอะไรของมึงวะนั่งยิ้มคนเดียว เป็นบ้าอ่อ?”
เสียงเจื้อยแจ้วดังขึ้นใกล้ๆ หูผม ตอนนี้ผมนั่งเปิดอัลบั้มรูป
ของกลุ่มพวกเราสมัยมหา’ลัยที่ไอ้ควีนมันเก็บไว้ในชั้นวางหนังสือ
คอนโดฯของมัน
“มึงแม่งไม่เหมือนหมออะ”
ผมว่าพลางชี้ไปที่รูปไอ้เจ้าลูกหมาในอดีตที่ฉีกยิ้มแต่งหน้า
แต่งตัวเต้นบ้าๆ บอๆ ต่อหน้าประชาชีเกือบร้อย น่าจะเป็นรูปรับ
น้องตอนปี 1
“เอ้า! มันเป็นสไตล์~”
มันว่าแล้วทรุดตัวนั่งลงข้างๆ ผม ตอนนี้พวกเรานั่งขัดสมาธิ
ตรงหน้าชั้นวางหนังสือขนาดใหญ่ของคุณหมอ
“ดูดิ โคตรบ้า”
ผมว่าแล้วชี้รูปที่มันยืนโพสต์ท่าคล้ายๆ ก�ำลังท�ำโยคะแบบ
กวนตีนๆ นี่ผมชอบมันเข้าไปได้ยังไงเนี่ย
พรึ่บ!
“...”
“...”
พลิกหน้าอัลบัม้ ไปอีกหน้าก็ปรากฏรูปทีท่ ำ� ให้พวกเราต้องจับ
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จ้องและเกิดความเงียบขึน้ ...ภาพมันจูบหน้าผากผม...วันวาเลนไทน์
“...ตอนนั้น...”
“...”
ผมนิ่งเงียบและรอฟังว่ามันจะพูดอะไรออกมา อยากรู้ว่ามัน
จะรู้สึกเหมือนผมบ้างมั้ย
“...กูโคตรหล่อ!...มึงดูดิๆ กูจ�ำได้ว่าสาวๆ กรี๊ดกูมากเลยนะ
ฮ่าๆๆ”
“เฮ้อ~”
ไอ้ควีนยังไงก็คือไอ้ควีน เฉไฉไปนู่นไหลไปเรื่อย
“กลับห้องมึงไปไป๊”
มันลุกขึ้นยืนเก็บยัดอัลบั้มเข้าชั้นวางแล้วพยายามลากผมให้
ลุกขึ้นยืนตามมันบ้าง นี่ก็ไล่จังอะ
“ไม่ไป จะนอนนี่”
ผมพูดหน้ามึนๆ แล้วล้มตัวนั่งลงบนโซฟาที่มีเจ้าแมวขน
ปุกปุยสีขาวนอนอ้วนเป็นก้อนกลมๆ อยู่ ซึ่งหลังๆ มานี้ความ
สัมพันธ์ระหว่างผมกับมันถือว่าดีขึ้นมาก...คือ ต่างคนต่างอยู่ครับ
แมวไฮควีนไม่มายุ่งกับผม ผมก็ไม่ไปยุ่งกับมัน
“มึงนี่น้าาา ช่วยกูจ่ายค่าห้องด้วยเลยงั้น”
มันว่าแล้วฉีกยิ้มอย่างน่ารักก่อนจะอุ้มไฮควีนไปวางบนตัก
แล้วลูบอย่างเบามือ ตอนนี้ละที่ผมเริ่มจะหมั่นไส้ไอ้แมวอ้วนนี่บ้าง
แล้ว ทีกบั แมวทะนุถนอม ทีกบั กูนกี่ วนตีนใส่ ไอ้คนหลายมาตรฐาน!
“ให้กูจ่ายค่าสินสอดกับพ่อแม่มึง แล้วเลี้ยงมึงทั้งชีวิตยังได้”
ผมว่าพลางกระตุกยิ้มส่งไปให้คุณหมอในชุดเสื้อยืดกางเกง
บอลพร้อมนอน...แถมบนหัวยังมัดจุกที่มันให้ผมช่วยมัดให้เพราะ
มันร�ำคาญหน้าม้าด้วย...น่ารัก
~ King and Queen เรื่องของผมกับผู้ชายชื่อคิง ~
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“คร้าบบบ อย่างกับทุกวันนี้เราไม่เหมือนผัวเมียกันอะ เห็น
หน้ามึงบ่อยยิ่งกว่าพ่อแม่อีก”
มันพูดเจื้อยแจ้วแล้วกดเปลี่ยนช่องทีวีไปเรื่อย ผมจึงค่อยๆ
เขยิบไปใกล้ๆ อย่างเงียบเชียบ แล้วใช้หมอนอิงเขีย่ ๆ เจ้าแมวตัวปุย
ให้ลงไปจากตักคนตัวบาง
“มีอีกอย่างนึงที่ถ้าเราท�ำแล้วจะเหมือนผัวเมียกันมากขึ้น...”
ผมก้มลงไปกระซิบข้างๆ หูมัน ซึ่งมันก็หันมามองอย่างตกใจ
แต่นนั่ ก็ทำ� เอาจมูกเราชนกันจนสัมผัสได้ถงึ ลมหายใจทีใ่ กล้จะหลอม
เป็นหนึ่งเดียวกัน
พลั่ก!
“โอ๊ย!”
รู้สึกจุกทันทีเมื่อไอ้ควีนกระตุกขายาวๆ ประเคนลูกถีบมา
กลางท้องของผมจนเซล้มลงไปกับโซฟา...แม่ง! อสรพิษ
“พอเลยมึง! อย่าคิดว่าหล่อแล้วกูจะเคลิ้ม! คืนนี้นอนโซฟา
กับไฮควีนไปเลยมึงอะ!”
ตึง!
มันว่าจบก็กระโดดดึ๋งๆ พุ่งเข้าห้องนอนไปเลยครับ
เฮ้อ...กูกร็ สู้ กึ กับแค่มงึ คนเดียวมาแบบนีส้ บิ ปีแล้ว...อย่างน้อย
ตอนนี้กูก็ยังมีมึงอยู่ใกล้ๆ...รอแค่วันที่มึงจะยอมรับก็แค่นั้น
...ไม่เป็นไร...กูรอได้
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SPECIAL 3
- เรื่องผิดพลาด...ที่กูตั้งใจ -

[King’s part]
สี่ปีก่อน (ณ งานแต่งงาน #ก้องนัท)
คุณเคยรอใครสักคนมั้ย
แล้วเคยรอนานที่สุดเท่าไหร่
หนึ่งชั่วโมง? หนึ่งวัน? หนึ่งเดือน? หรือหนึ่งปี?
...หึๆ! ผมน่ะรอคนคนนึงมาหกปี รอคอยทั้งๆ ที่มันไม่รู้ด้วย
ซ�้ำว่าผมรอ...มันไม่เคยรู้ด้วยซ�้ำว่าผมคิดยังไง...มันไม่รู้อะไรเลย
ทั้งๆ ที่ผมคิดว่าคนในกลุ่มรู้กันหมดแล้ว
อาจจะเป็นความผิดของผมเองทีไ่ ม่กล้าจะบอกมัน ผมไม่กล้า
จะบอกความรูส้ กึ ของตัวเองให้มนั ฟังหรอกครับ เพราะคนคนนัน้ คือ
แมคควีน มนุษย์ประหลาดที่สมองซับซ้อนซะจนผมเดาทางไม่ถูก
แต่ผมก็คิดเกินเลยกับมันไปซะแล้ว
เสียงดนตรีดังต่อเนื่องเร้าอารมณ์ในอาฟเตอร์ปาร์ตี้งาน
แต่งงานของเพื่อนในกลุ่มอย่างก้องและนัท...แน่นอนว่าแมคควีนผู้
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ซึง่ คอยกีดกันและบังคับให้ทงั้ สองเป็นแค่เพือ่ นกัน มันไม่พอใจหรอก
ครับ แต่จะให้ทำ� ยังไงได้ในเมือ่ ไอ้กอ้ งก็คดิ เกินเลยกับนัทมาแต่ตน้ ...
เช่นเดียวกับผมเอง เพียงแต่ผมต่างจากไอ้กอ้ งตรงที.่ ..ผมแสดงความ
รู้สึกไม่เก่ง...ยิ่งเรื่องพูดยิ่งแย่ไปใหญ่ ผมพูดไม่เก่ง มันเป็นเรื่องยาก
ส�ำหรับผมจริงๆ
“ยินดีด้วยน้า~ไอ้น้าททท ในที่สุดมึงก็ได้แต่งงงงงง”
เสียงเจือ้ ยแจ้วทีผ่ มชอบฟังและอยากได้ยนิ ในทุกๆ วันดังขึน้
ด้วยความเมามายและตัวมันเองก็เริ่มจะทรงตัวไว้ไม่อยู่ ต้องเกาะ
คนนูน้ ทีคนนีท้ ี และตัวผมเองทีก่ อ่ นหน้านีย้ นื อยูอ่ กี ฝัง่ ของห้อง ตอน
นี้ย้ายมาอยู่ข้างหลังคนขี้เมาแล้วละครับ
“เออๆ แล้วมึงล่ะ เมื่อไหร่จะแต่งวะ”
เจ้าสาวคนสวยของงานหันไปถามเพือ่ นตัวป่วนอัพเกรดด้วย
น�ำ้ เมาอย่างไม่รเู้ ลยว่าได้เผลอราดแอลกอฮอล์ลงบนแผลสดซะแล้ว
เพราะไอ้ควีนเพิ่งอกหักมา! ใช่ครับ...ในขณะที่ไอ้หมอปากวอนตีน
นี่เปลี่ยนแฟนบ่อยในช่วงหกปีที่รู้จักกันมา...ผมท�ำได้แค่นั่งมองมัน
มีความสุขกับสาวๆ แล้วกลับมาตีอกชกหัวตัวเองที่ไม่กล้าจีบไอ้ตัว
กวนใจนีซ่ ะที บางครัง้ ผมก็เคยคิดทีจ่ ะบอกมันไปเลยแบบไม่กลัวว่า
จะต้องเสียมันไป แต่พอมานัง่ คิดว่าผมอาจจะเสียมันไปตลอดกาล...
ผมก็ท�ำใจไม่ได้ พอคิดว่าจะตัดใจจากมัน...ไอ้ตัวน่ารักนี่ก็ท�ำให้ผม
ตกหลุมมันอีกเป็นครั้งที่ล้าน...อึดอัดโว้ยยย!
“...”
เกิดความเงียบขึน้ ทัว่ บริเวณ ไม่มใี ครพูดอะไร จนเจ้าสาวต้อง
กะพริบตาปริบๆ ด้วยความงุนงง
“ฮือออออออออ!!!”
“เฮ้ย! เชี่ยนัท! ไอ้ควีนเพิ่งจะอกหักมา!”
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“กูบอกว่า กูชื่อแมค ชื่อแมคคค!!!”
“ก็มึงชื่อแมคควีน! จะให้กูเรียกแมคหรือเรียกควีน แม่งก็ชื่อ
มึงอะ”
ผมแอบยิ้มกับการโวยวายแบบงุ้งงิ้งของคนตัวเล็กกว่า...ใน
สายตาผม ไม่ว่าไอ้ตัวกวนโอ๊ยนี่จะท�ำอะไร มันก็น่ารักอยู่ดีแหละ
ครับ ชือ่ แมคควีนมันก็เท่ดอี อก เรียกว่าควีนเฉยๆ ก็ดจี ะตาย คล้อง
กับชื่อผมนี่ครับ
“พวกเหี้ยยย มึงไม่เข้าใจกูววววววววว”
“มึงเมาแล้วไอ้ควีน กลับบ้านไปไป๊”
ว่าที่ผู้พันเต้นกระชากไอ้หมอตัวโปร่งให้ยืนทรงตัวดีๆ ทั้งๆ
ที่ไอ้เต้นเองก็เมาไม่ต่างกัน
“กูไหววว กูม่ายด้ายมาวว กูวอนนา บี วิท มายเฟรนด์ดึ!”
แมคควีนโผเข้ากอดแขนเจ้าสาวอย่างออดอ้อนและคงยากที่
ใครจะมาแยกมันออกได้ ไอ้ควีนติดนัทมากครับ มากจนบางทีผมก็
อิจฉา...อยากให้มันท�ำแบบนั้นกับผมบ้าง
“จะอยู่กับไอ้นัทได้ไง! มันมีผัวไปแล้ว มันไม่ใช่รูมเมทมึงแล้ว
นะ!”
ไอ้ โ ฟร์ ท โพล่ ง เตื อ นคนเมาเมื่ อ มั น เองก็ ค งเริ่ ม จะร� ำ คาญ
แมคควีนบ้างแล้ว ผมไม่ได้คิดไปเองหรอกนะครับ แต่ผมคิดว่าไอ้
โฟร์ทกับไอ้เต้นค่อนข้างจะโอ๋ไอ้ควีนซะมากมาย เสมือนแมคควีน
คือลูกของพวกมัน...ตามใจเกิ๊น!
“ฮือออ งั้นหาผัวให้กูบ้างสิ กูเหงาาาาาา”
“...”
“...”
“กูว่าไอ้ควีนไม่ไหวละ มึงให้ใครก็ได้ไปส่งมันดิ๊”
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“ใครจะไปส่งมันได้วะ แม่งก็เมากันหมด แถมออกถนนใหญ่
ไปแม่งก็ตั้งด่านละ”
ไอ้ก้องเจ้าบ่าวออกความเห็นหลังจากส่งแขกผู้ใหญ่กลับกัน
ไปบ้างแล้ว ทุกคนมองหน้ากันเลิ่กลั่ก เพราะก็เมากันหมดทุกคน
แถมคอนโดฯของแมคควีนก็คอ่ นข้างไกลจากทีพ่ กั ของเพือ่ นคนอืน่ ๆ
...และแน่นอนว่าใกล้ผม เพราะผมแอบซือ้ คอนโดฯเดียวกับมันไว้...
ก็ผมอยากเจอมันนีค่ รับ ตัง้ แต่พวกเราเรียนจบและแยกย้ายกันท�ำงาน
ก็พบเจอคนตัวขาวนี่ยากขึ้นมาก โดยเฉพาะผมเองที่วุ่นวายกับการ
สร้างความไว้ใจให้แก่พวกผู้บริหารเก่าๆ เมื่อผมต้องขึ้นมาบริหาร
แทนคุณพ่อและคุณแม่...
“งั้นเอาไงดีวะ...”
“...”
“...”
“กูเอง”
…
..
.
“มึงงง ครายยยว้าาา...”
“กูคิง”
ผมพูดคุยกับไอ้คนที่ขี่หลังผมอยู่ ซึ่งมันเองก็ขยี้เส้นผมบน
ศีรษะของผมเล่นอย่างมันมือจนผมต้องแกล้งเดินชนผนังให้มนั หยุด
การกระท�ำทารุณกรรมผมซะที
“คิงหนายว้าาา?”
ผมกลอกตาไปมาอย่างเหลืออด...นี่กูเคยอยู่ในสายตามึง
บ้างมั้ย นอกจากกูจะแอบมองมึงมาหกปีแล้ว กูยังไม่เคยแม้แต่จะ
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อยู่ในสายตาของมึงเชียวเหรอควีน ใจร้ายฉิบหาย
“คิงเพื่อนมึงไง”
ผมคว้าคีย์การ์ดจากกระเป๋ากางเกงที่ก่อนหน้านี้ไอ้โฟร์ทค้น
มาให้จากตัวคนเมา แตะเปิดประตูก่อนจะตรงดิ่งไปที่ห้องนอน
ตุ้บ!
ผมโยนคนเมาลงกับเตียงนุ่มก่อนที่มันจะเขยิบตัวลุกขึ้นนั่ง
แล้วจ้องหน้าผมอย่างเอาเรื่อง นี่สร่างแล้ว?
“มึงม่ายช่ายยย...เพื่อนกูววว!”
อะไรของมันอีกเนีย่ ! นีผ่ มก็ชกั จะเหนือ่ ยๆ และเริม่ จะอดทน
ไม่ไหวกับเจ้าตัวกวนใจนี่ซะแล้ว
“อะไร”
“ไอ้โฟร์ททท...บอกว่ามึงแอบ...ชอบกู...เพื่อนกันที่ไหนเขา
ชอบกันว้าาา?...มึงไม่ใช่เพื่อนกูววว มึงผิดสัจจะ!”
พลั่ก!
ผมอดทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้ว ผลักคนเมาให้นอนราบลงกับ
เตียงก่อนจะกระโดดขึ้นคร่อมตัวมันไว้ โดยที่มันเองก็ท�ำได้แค่ดิ้น
ขลุกขลักไปมาอย่างไร้ทิศทาง
“กูไม่อยากเป็นเพื่อนมึง!...กูไม่เคยมองมึงเป็นเพื่อนตั้งแต่
แรก...เลิกยัดเยียดให้กูซะที!”
ความอดทนมันมีขีดจ�ำกัดครับ ผมแอบมองมัน แอบดูแลมัน
ห่างๆ มาหกปี...ผมชอบมันแค่คนเดียวมาตลอด ผมชอบผู้ชายคน
นี้มาตลอดเวลาที่รู้จักกัน ทั้งๆ ที่มีผู้หญิงมากมายเข้ามา แต่ผมก็
เลือกผูช้ ายคนนีท้ กุ ครัง้ ...แล้วสิง่ ทีม่ นั ท�ำกับผมคือเพิกเฉยความรูส้ กึ
ของผม ถ้ามันเองก็รวู้ า่ ผมชอบ แล้วท�ำไมมึงถึงท�ำร้ายจิตใจกูนกั ล่ะ!
“มึงจะท�ำอะรายยย”
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มันพูดแบบหวาดๆ แต่สายตาและสีหน้าของมันกลับท�ำให้
ผมขาดสติ...ผมชอบมัน ชอบใบหน้า ชอบดวงตา ชอบรอยยิม้ ชอบ
เสียง...ชอบแมคควีน
“กูไม่ใช่เพือ่ นมึง...ตอนนีก้ เู ป็นแค่ผชู้ ายคนนึงทีช่ อบมึง...แล้ว
มึงคิดว่ากูจะท�ำอะไรมึงล่ะ”
“!!!”
ไม่รอให้มันได้ตอบ ผมบดเบียดริมฝีปากลงไปทันทีอย่าง
ปรารถนา ผมอยากครอบครอง อยากเป็นเจ้าของมัน ผมตกหลุม
ของมันเดิมๆ ซ�้ำๆ มานานแล้ว...นานจนผมเริ่มไม่อยากจะแค่มอง
อีกต่อไป
“อื้อ!”
ผมไม่สนเสียงประท้วงและมือไม้ที่วาดฝ่าอากาศลงมาฟาด
ตัวผม ตอนนี้ผมรู้สึกเพียงแค่ว่าผมต้องการ...ต้องการตัวมัน...ถึง
แม้ว่าจะไม่ได้หัวใจก็ตาม แต่ผมคิดแค่ว่ายังไงมันก็ไม่ยากหรอกถ้า
มันตกเป็นของผมแล้ว
พลั่ก!
“เฮือก!”
มันผลักตัวผมออกอย่างแรงแล้วกอบโกยเอาอากาศเข้าปอด
ให้มากเท่าที่จะท�ำได้
“เหี้ย!”
ไม่รอให้มนั ได้พดู มากไปกว่านัน้ ผมหน้ามืดตามัวไปด้วยโทสะ
และความมึนเมาทัง้ จากแอลกอฮอล์และจากตัวมันเอง...ผมคงหลง
มันมากเกินไปจริงๆ
“อื้อออ”
ผมแทรกลิน้ ดุนดันเข้าไปในโพรงปากร้อนเจือกลิน่ แอลกอฮอล์
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จนท�ำให้ผมมึนตามมันไปด้วย แต่กย็ งิ่ เร่งเร้าอารมณ์ให้แก่ตวั ผมเอง
ที่ยากจะหยุดยั้ง เลื่อนมือลงแกะกระดุมกางเกงสแล็คจากสูทสีขาว
ของแมคควีนอย่างรวดเร็ว จูบดูดซับริมฝีปากของมันอย่างเอาใจและ
คาดว่าตอนนี้สติของมันเองก็คงจะหลุดลอยหายไปแล้ว ผมจึง
จัดการถอดชุดทั้งหมดของมันออก
“คิง...”
ผมเงยหน้าจากการหยอกเย้ายอดอกของมันเพื่อมองคนที่
เรียกชื่อของผม แต่นั่นละที่ท�ำให้มันพลาด เพราะเพียงแค่สบตากับ
ใบหน้าแดงๆ และแววตาฉ�ำ่ ปรือนัน่ ก็ทำ� เอาผมรูส้ กึ ปวดหนึบบริเวณ
แกนกายทันที
“หืม?”
ขานรับมันก่อนจะปลดกระดุมกางเกงของตัวเองบ้าง ตอนนี้
คนเคลิ้มมันเลิกดีดดิ้นและนอนเฉยๆ แล้วละครับ คงจะหมดฤทธิ์
แล้ว
“กู...ก็ไม่ได้รู้สึกว่า มึงเป็นเพื่อน...กูรู้สึกว่ามึงคือผู้ชายคนนึง
ที่...ชอบกู...กูรู้ว่ามึงชอบกู”
“...”
“...และกูเอง...ก็ไม่เคยปฏิเสธความรู้สึกของมึงเลย...”
“...”
“มีมึงแบบนี้มันก็ดี...แต่ถ้าไม่ใช่เพื่อน...กูก็ไม่รู้จะวางสถานะ
ของมึงไว้ตรงไหนแล้ว”
นีม่ นั ก�ำลังเมาใช่มยั้ ...พรุง่ นีม้ นั จะจ�ำสิง่ ทีต่ วั เองพูดได้มยั้ มัน
จะลืมผมอีกมั้ย
“ให้กูเป็นแฟนมึงนะ”
รู้ว่าไม่ควรขอเป็นแฟนกับคนเมา...แต่จะให้ท�ำยังไง เมื่อผม
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ไม่กล้าจะบอกมันตอนปกติ...และนีก่ เ็ หมือนฝันทีเ่ ป็นจริงทีม่ นั รับฟัง
ผมอยู่ ถึงแม้ว่ามันจะไม่มีสติก็ตาม
“...”
มั น ไม่ ต อบและผมก็ ไ ม่ อ ยากฟั ง มั น ปฏิ เ สธแล้ ว จึ ง ก้ ม ลง
ประทับริมฝีปากลงไปอีกครั้ง...ซึ่งครั้งนี้คนใต้ร่างกลับเป็นคนสอด
ลิ้นร้อนชื้นแสนหวานเข้ามาก่อน พร้อมกับมือที่เริ่มลูบไล้ตัวผมจน
ผมเองรูส้ กึ วูบวาบไปทัว่ และทางเดียวทีจ่ ะทิง้ สัญลักษณ์วา่ เรือ่ งของ
เราไม่ใช่ความฝัน...
“อ๊ะ!”
ผมก้มลงครอบริมฝีปากดูดดึงท�ำรอยสีกหุ ลาบตรงต้นคอของ
คนตัวขาวจนแมคควีนจิกนิ้วลงมาที่หลังของผม ก่อนที่ผมเองจะใช้
นิ้วสอดเข้าไปในช่องทางด้านหลังของมันจนมันเผลอกรีดร้องและ
จิกเล็บลงบนแผ่นหลังของผมมากขึ้น
“อ๊าาา!”
ผมประกบปากปิดเสียงของมันก่อนที่มันจะโวยวายไปกว่านี้
นิว้ เรียวยาวของผมค่อยๆ เพิม่ ทีละนิว้ ๆ เข้าออกจนช่องทางเริม่ จะ
คลายออกบ้างแล้ว
“อื้อออ!!!”
ผมค่อยๆ สอดความเป็นชายเข้าไปช้าๆ ความรู้สึกคับแน่น
ช่วงหัวของท่อนเอ็นนี้มาพร้อมกับความรู้สึกเจ็บจี๊ดเป็นทางยาว
บริเวณกลางหลังจากฝีมอื ของคนเบือ้ งล่างทีย่ งั คงถูกปิดปากไว้อย่าง
นี้
“อ๊าาา เจะ…เจ็บ! เชี่ยยย ออกไปปป”
เมื่อผมผละริมฝีปากออกคนตัวบางก็รีบโวยวายทันทีแถมยัง
ลงเล็บทีก่ ลางหลังผมมากขึน้ อีก ผมต้องอาศัยจังหวะเผลอของควีน
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ดันเข้าไปทั้งท่อนจนรู้สึกได้ว่าถูกคนใต้ร่างกระตุกตอดรัดอย่างบ้า
คลั่ง
“อ๊าาา เจ็บบบ เอาออกกก ออกไปปป”
มันคงจะเจ็บจริงจนผมแอบเห็นน�้ำตาเล็ดตรงหางตานั่น แต่
ผมหยุดตัวเองไม่ได้แล้ว ผมค่อยๆ ก้มลงบรรจงจูบซับน�้ำตาอย่าง
แผ่วเบา เลื่อนมือนวดช่วงสะโพกขาวเต็มมือของควีน ซุกไซร้ซอก
คอขาวจนคนใต้ร่างเผลอครางออกมาอย่างพอใจ
“อ๊าาา”
ค่อยๆ หยัดกายเข้าออกช้าๆ จนมันเองก็คงจะชินกับผมแล้ว
ถึงได้เด้งสะโพกตอบรับจนผมเองก็รู้สึกดีเหมือนได้ขึ้นสวรรค์
“ควีน...”
ผมครางชื่อมันเบาๆ เจ้าตัวปรือตามองอย่างสงสัย ผมหลง
มันจนโงหัวไม่ขึ้นแล้ว ต้องท�ำยังไง
“อื้อออ...หืมมม?”
มันกัดปากสะกดกลั้นเสียงของตัวเอง ตัวบางบิดกายไปมา
เพราะความเสียวซ่าน ใบหน้าของมันตอนนี้ที่ผมเองอยากจะจดจ�ำ
ไปตลอด เพราะไม่รู้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะได้คุยกันแบบนี้มั้ย
“เป็นของกูนะ”
ผมหยุดการกระท�ำแล้วจ้องหน้ามัน ส่วนคนเคลิม้ ก�ำลังได้ทกี่ ็
ลืมตามองหน้าผมเหมือนถูกขัดอารมณ์...นี่มึงก็มีอารมณ์ร่วมแล้ว
ใช่มั้ยเนี่ย
“...ก็เป็นอยู่เนี่ยยย”
ผมอดใจไม่ไหวต้องก้มลงฟัดแก้มขาวเนียนเจือสีแดงเรือ่ อย่าง
มันเขี้ยว มันน่ารัก ผมหลงรักมันเต็มๆ
“อื้มมม”
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ตัวขาวบางโอบแขนรอบคอของผมแน่นเมื่อมันเองก็คงรู้สึก
เสียวจนแทบทนไม่ไหว บิดสะโพกไปมา ผมยกตัวมันขึ้นแล้วให้มัน
ออนท็อปบ้าง ซึ่งมันเองก็ยอมแต่โดยดี
“อ๊ะ อ๊าาา”
ผมยกตัวขึน้ ช่วยมันบ้างแต่กลับท�ำให้มนั ยิง่ เสียวแล้วมองผม
ด้วยแววตาที่ผมอยากให้มันมองแบบนี้ทุกครั้ง
“อื้อออ”
บีบคลึงเคล้นสะโพกขาวอย่างมันมือ ก่อนจะต้องตกใจเมื่อ
คนเมาก้มหน้าลงมาประคองใบหน้าของผมแล้วบดจูบร้อนแรงจน
ไฟอารมณ์ของพวกเราลุกโชน กูไม่ทนแล้วโว้ยยย โคตรอ่อยยย
พลั่ก!
ผลักมันลงแล้วจับนอนคว�่ำ ก่อนที่ผมจะตามไปโถมตัวเข้าใส่
คนเมาขีอ้ อ่ ย บดจูบซุกไซร้ซอกคอ หยอกล้อกับติง่ หูนมิ่ จนมันเองก็
เผลอครางอย่างชอบใจ
“อื้อออ ซี้ดดด”
พั่บ! พั่บ! พั่บ!
มือขาวจิกลงกับผ้าห่ม ซู้ดซี้ดปากอย่างเสียวซ่าน ผมเองก็
พรมจูบลงบนหลังเนียนอย่างรักใคร่...อยากมีมนั เป็นของผมในทุกๆ
วัน...
“อื้อออ อ๊ะ อ๊าาา”
เหมือนว่าคนใต้ร่างจะถึงจุดหมายไปก่อนแล้ว ก็คงถึงตาผม
บ้าง ขบเม้มลงไปเบาๆ ตรงบ่าบางของคนตัวขาว ก่อนจะเร่งเครื่อง
ติดสปีดและความแรงจนมือบางจิกเกร็งกับเตียง
“อ๊าาา สะ…เสียววว! พอออ”
ผมไม่ได้ฟังมันโอดครวญใดๆ ยังคงหยัดสะโพกเข้าออกอยู่
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อย่างนั้น
พั่บ! พั่บ! พั่บ! พั่บ!
“อ๊ะ! อ๊าาา”
“อึก”
อารมณ์สดุ ท้ายท�ำเอาเราต่างเกร็งกระตุกตัวทัง้ คูก่ อ่ นทีผ่ มจะ
ทิง้ ตัวลงแล้วกอดคนตัวเล็กกว่าไว้ในอ้อมแขนอย่างโหยหา...หลงจน
หาทางออกไม่เจอแล้ว
จุ๊บ!
คนเมาหลับไปแล้วด้วยความเพลีย ผมกอดมันแน่นพรมจูบ
ทั่วหน้าผากเนียน
“กูชอบมึงจริงๆ นะ...ควีน”
…
..
.
“เชี่ยยยยยยยยย!”
เสียงโวยวายคือเสียงแรกที่ผมได้ยินในเช้าของวันนี้...รับรู้ได้
ว่ามันคงจะลืมเรื่องราวเมื่อคืนไปหมดสิ้น...แล้วผมก็คงต้องกลับไป
อยู่จุดเดิมที่มันขีดเส้นเอาไว้ให้
“อืมมม...หุบปากดิ๊!”
“มึงอีกแล้วเหรอ!!!”
ผมท�ำหน้าฉงนใจว่าอีกแล้วอะไร ผมเคยข่มขืนมันครัง้ แรกเอง
นะ...แต่ก่อนหน้านั้นก็มีพยายามบ้าง เช่น ตอนไปดอยอินทนนท์ปี
4 ก็ไอ้ควีนมันน่ารัก ขอแทะโลมแค่นิดหน่อยเอง
“...อีกแล้วอะไร มึงอย่าโวยวาย”
ผมพูดเบือ่ ๆ อยากรูจ้ ริงว่าในหัวของไอ้เพือ่ นไม่อยากสนิทนี่
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มันคิดอะไรเยอะแยะ ผมลุกขึน้ มานัง่ เพลียๆ มองคนข้างๆ ทีด่ ดี ดิน้
ไปมาอย่างตื่นตระหนก
“มึงมาท�ำอะไรห้องกู อ๊ะ!!!”
มันนิว่ หน้าอย่างเจ็บปวด คงจะเริม่ รูส้ กึ เจ็บบ้างแล้วสินะ เมือ่
คืนผมก็เช็ดตัวท�ำความสะอาดให้มนั ไปแล้วเพราะกลัวว่ามันจะนอน
ไม่สบาย
“เจ็บอยู่?”
ถามไปด้วยความเป็นห่วง
“มึงข่มขืน...กู?”
มันท�ำเสียงสั่นระริกอย่างน่าสงสาร แต่ส�ำหรับผมแม่งโคตร
น่าแกล้ง
“...มึงอ่อยก่อน”
สิ้นเสียงค�ำพูดของผม มันก็ตรงเข้ามาทึ้งหนังหัวผมอย่าง
รุนแรงและเกรี้ยวกราด มันคงจะฟิวส์ขาดของจริงเลยครับ เพราะ
ปกติมนั ออกจะเกรงใจผมอยูบ่ ้างและท�ำตัวเหมือนไม่สนิทเท่าไหร่...
ทั้งๆ ที่ผมออกจะอยากสนิทด้วย
“ไอ้คิงงงงงงง!!!”
“กูจะรับผิดชอบเอง”
ผมรู้ว่าประโยคนี้มันคล้ายๆ กับค�ำพูดที่เอาไว้ใช้กับผู้หญิง...
แต่ก็นั่นละครับ ไอ้ควีนคือผู้เสียหาย ยังไงผมก็อยากรับผิดชอบมัน
อยู่ดี ผมเต็มใจ
“ไม่ต้อง!”
มันสะบัดหน้าหนีแล้วค่อยๆ เยื้องย่างลงจากเตียง ควานหา
บ๊อกเซอร์ที่ตกบนพื้นขึ้นมาใส่
“ควีน...คบกับกูนะ”
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ผมตัดสินใจพูดออกไป พูดประโยคทีไ่ ม่คดิ ว่าชาตินจี้ ะกล้าพูด
ต่อหน้ามันตรงๆ...ในตอนที่มันมีสติเกือบครบถ้วนแบบนี้
“คิง...กูไม่ใช่ผหู้ ญิง...และกูกไ็ ม่ได้เสียหายขนาดนัน้ มึงไม่ตอ้ ง
มารับผิดชอบอะไรกู แค่ท�ำเป็นเหมือนเรื่องทั้งหมดนี้ไม่เคยเกิดขึ้น
ก็พอ”
“...”
ทั้งๆ ที่ผมตั้งใจจะขอมันคบจริงๆ แต่มันกลับคิดว่าผมแค่
อยากรับผิดชอบอย่างนั้นเหรอ มันคิดว่าผมแค่พลาดไปมีอะไรกับ
มันงั้นเหรอ!...ไอ้ควีน! กูตั้งใจ!
“กูอยากคบกับมึงจริงๆ นะ...”
“มึงอาจจะต้องการเวลา...ลืมมันไปซะเถอะ”
“ควีน...”
“กูต้องไปท�ำงานแล้ว ช่วยออกจากห้องกูไปที”
เพือ่ นตัวขาวพูดจบก็คว้าผ้าเช็ดตัวเข้าห้องน�ำ้ ไปทันที...มันไม่
ฟังสิ่งที่ผมพูดออกไปเลย...ในแววตาของมัน ไม่มีผมอยู่เลย
…
..
.
ตลอดสี่ปีที่ผ่านมา มันพยายามจะหลบหน้าผมมาตลอด ไม่
ค่อยไปไหนมาไหนกับกลุ่มเพื่อน แถมยังหมกตัวท�ำงานเอาเป็น
เอาตายในโรงพยาบาล ผมเองก็ยงุ่ วุน่ วายกับบริษทั ทีค่ ณ
ุ พ่อเป็นคน
ก่อตั้ง ผมพยายามจะรักษามันเอาไว้ เพราะคุณพ่อรักมันมาก...
จนภาคินประสบอุบัติเหตุ และคุณหมอเจ้าของไข้ก็คือนาย
แพทย์นเรนทร์ คนที่ผมโหยหาจะพบเจอ ซึ่งมันเองก็อึ้งๆ ตอนเจอ
ผม แต่ด้วยหน้าที่ท�ำให้มันปฏิเสธผมและหลบหน้าอีกสิบปี มันคง
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มากกว่าค�ำว่ารักไปแล้ว...ผมรักมันไปแล้ว
…
..
.
END SPECIAL
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- แนะน�ำตัว -

นามปากกา I’m Mynt นั้น เกิดจากการที่เราไปลองสมัคร
เว็บแต่งนิยายเว็บหนึง่ โดยทีเ่ ราไม่รเู้ ลยว่าชือ่ Account จะกลายเป็น
ชื่อเดียวกับนามปากกา (แก้ไม่ได้ด้วย) แต่จะเปลี่ยนก็คงไม่ทันแล้ว
ละค่ะ เพราะคนอ่านติดชื่อนี้ไปแล้ว
I’m Mynt ขณะแต่งนิยายเรือ่ ง King and Queen เรือ่ งของผม
กับผู้ชายชื่อคิง นั้นก�ำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 5 ค่ะ หากมีใครถามว่า
“เฮ้ย! อยู่ปี 5 งั้นเหรอ นี่ยังเรียนไม่จบงั้นสิ” ก็ขอตอบไว้ตรงนี้ว่า
คณะทีเ่ ราเรียนอยูน่ นั้ มีทงั้ หมด 6 ชัน้ ปีคะ่ เรียกได้วา่ เรียนปี 5 นีเ่ พิง่
จะผ่านมาค่อนทางเอง...(พอจะเดากันออกมั้ยนะว่านักเขียนเรียน
คณะอะไร) และอีกค�ำถามที่คนอ่านมักจะถามกันเข้ามาคือ “เรียน
หนักแล้วว่างมาแต่งนิยายด้วยเหรอ” ตอบเลยว่า...ไม่ว่างงง ฮ่าๆๆ
(หัวเราะเสียงดังอย่างขืน่ ขมระทมชีวติ ตัวเอง) แต่ชวี ติ คนเราก็มหี ลาย
มิติใช่มั้ยล่ะคะ มันก็ต้องมีช่วงเวลาที่เราอยากจะเป็นตัวของตัวเอง
เพื่อจะท�ำอะไรในสิ่งที่มันเป็นตัวเอง ดังนั้น I’m Mynt จึงเลือกวิธี
การแต่งนิยายเพื่อปลดปล่อยความเป็นตัวเองค่ะ
~ King and Queen เรื่องของผมกับผู้ชายชื่อคิง ~
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ด้วยความทีเ่ ราเองเพิง่ จะแต่งนิยายเป็นครัง้ แรก จึงท�ำให้คณ
ุ
ผู้อ่านอาจไม่คุ้นเคยกับนามปากกา และยังไม่รู้จัก I’m Mynt ซึ่งเรา
เองก็ไม่รวู้ า่ จะแนะน�ำตัวอย่างไรดี คุณผูอ้ า่ นถึงจะได้รจู้ กั ตัวเรามาก
ขึ้น เอาเป็นว่า…หากคุณได้ลองอ่านนิยายของเราหลายๆ เรื่อง
รับรองว่าคุณจะอยากรูจ้ กั และจะหลงรักเรือ่ งราวผ่านตัวหนังสือของ
เราอย่างแน่นอน

~ I’m Mynt ~
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