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เคยมีมั้ย ใครบางคนที่เราอยากจะเจอเขาอีกสักครั้งในชีวิต ใครบางคนท่ีเป็น

เหมอืนภาพรางๆ อยู่ในความทรงจ�า ใครบางคนทีด่เูหมอืนจะเคยมคีวามส�าคญักับเรา

มากๆ เมือ่ในอดตี แต่พยายามนกึถึงเท่าไรก็ยังนึกเหตกุารณ์เหล่าน้ันได้ไม่กระจ่างเสยีที  

แล้วถ้าวนัหนึง่เรามโีอกาสได้พบกับเขาคนนัน้อกีครัง้ พร้อมกับเศษเสีย้วความทรงจ�า 

ทีเ่คยเลอืนหายไป มนัจะเป็นยังไงกันนะ...

มันก็อาจจะเป็นเหมือนเร่ืองราวของ 'ฮิม' ตัวละครหลักในเรื่อง ท่ีมักจะฝันถึง 

ภาพของใครคนหนึง่อยู่เสมอ แล้วย่ิงนานวันเข้า ชิน้ส่วนจิก๊ซอว์ต่างๆ ก็ย่ิงถูกปะตดิปะต่อ 

จนชัดเจนมากขึ้น ซึ่งนั่นอาจเป็นเพราะความบังเอิญที่ท�าให้ทุกอย่างมาบรรจบกัน 

ในจังหวะที่เหมาะสมพอดี แต่ถึงอย่างไรท่ามกลางเรื่องราวเหล่าน้ันก็ยังมีอุปสรรค 

อกีมากมายทีต้่องฝ่าฟันอยู่

มาร่วมเป็นก�าลงัใจให้กับฮมิและคนรอบข้าง ให้สามารถก้าวข้ามเหตกุารณ์ต่างๆ  

ในอดตี เพ่ือท่ีจะได้ใช้ชวีติในแบบทีใ่จอยากให้เป็นกันดกีว่า...ถ้าพร้อมแล้วก็เปิดหน้าต่อไป 

กันได้เลย

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์เอเวอร์วาย

คำ�นำ�



นิยายเร่ืองนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียน

ไม่มีความเก่ียวข้องกับบุคคล สถานที่ หรือเหตุการณ์จริงใดๆ

ส�าหรับผู ้อ่านที่มีอายุ 18 ปีข้ึนไป

โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
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- ความทรงจ�าที่ 1 -

"ระยอง"

เสยีงอทุานดงัลัน่น่ันมาจากเพ่ือนสนทิทีผ่ดุลกุข้ึนอย่างรวดเร็ว ใบหน้างดงาม 

ของเธอบดิเบีย้วไม่พอ ดวงตายังถลงึมองมาราวกับว่าไม่เชือ่ในสิง่ทีหู่ได้ยิน

"ไหนมึงพูดใหม่อีกทีซิว่ามึงได้ที่ฝึกงานที่ไหน"

"ระ...ระยอง"

"ไอ้ฮิมมม"

คราวนี้เธอตะเบ็งเสียงใส่ผมดังลั่นจนข้ีหูสั่นระริก ไม่บ่อยนักท่ีเธอ 

จะเรียกผมโดยมคี�าน�าหน้าว่า 'ไอ้' คงเพราะตอนนีก้�าลงัโกรธเตม็ท่ีจรงิๆ ถึงได้ 

หลดุสบถมาอกีหลายค�า

"โรงงานที่เดียวกับไอ้ซ้งใช่มั้ย"

ผมส่ายหน้าหวือ

"ฮิม"

คราวนี้เธอกดเสียงต�่า จ้องหน้าผมตาเขียวปั้ด

"กูให้มึงพูดอีกทีว่ามึงยื่นฝึกงานที่ไหน"

"แหะ"

ผมเกาหัวแกรกๆ

"ระยอง..." ผมย้ิมแหยๆ "โรงงานผลติและประกอบชิน้ส่วนรถยนต์ คนละที ่

กับไอ้ซ้ง"
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"ฉิบหายแล้ว"

เสียงใครคนหนึ่งพูดขึ้นหลังจากที่มันตบหน้าผากตัวเองแรงๆ 'ซ้ง'  

ถอนหายใจเฮอืกใหญ่ตอนทีหั่นมามองหน้าผมสลบักับใบหน้าบึง้ตงึของหญิงสาว

หน่ึงเดยีว

"แต่โรงงานมันใกล้กันนะ"

ผมอธิบายเสียงอ่อย

"น่ันไม่ใช่ประเด็นฮิม" เพ่ือนสาวคนสนิทของผมยังท�าหน้าไม่สบอารมณ์ 

"ประเด็นคือมึงต้องไปฝึกงานท่ีโรงงานนั่นคนเดียวตั้งหลายเดือน และมึงคือ 

คนทีไ่ม่เคยอยู่คนเดียวด้วยซ�า้ มงึจะอยู่ยังไงฮิม เพ่ือนก็ไม่มสีกัคน"

"ก็ปีนี้เขารับเด็กฝึกงานสาขาเราคนเดียวนี่"

ผมดื้อดึงเถียง

"ใช่ไง"

เธอเท้าสะเอวมองผมตาเขียว

"กูถึงบอกให้มึงย่ืนที่เดียวกับไอ้ซ้ง ไม่ก็อยู่กรุงเทพฯ กับกู แล้วน่ียังไง 

แอบย่ืนฝึกงานทีโ่รงงานน่ันคนเดยีว"

ผมเบะปาก เพราะท่ี 'พราว' เพ่ือนสาวพูดมามันถูกทุกอย่าง โรงงาน 

ทีผ่มย่ืนฝึกงานนัน่เป็นตวัเลอืกอนัดบัต้นๆ ของคณะผม เพราะทีน่ั่นเป็นโรงงาน 

ขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงมาก เรียกว่าใครสามารถย่ืนฝึกท่ีนี่ได้ก็เหมือนเป็น 

ใบเบิกทางเข้าท�างานได้ไม่ยาก ทั้งสวัสดิการและผลตอบแทนท่ีสูงล่ิวจน 

น่าไขว่คว้า แต่ข้อเสยีคอืโรงงานค่อนข้างไกลจากเมอืงหลวง เพราะตัง้อยู่พ้ืนท่ี

โรงงานอตุสาหกรรมในจงัหวัดหน่ึงทางภาคตะวนัออกของประเทศ

แต่ทุกอย่างผดิแผนไปหมดเพราะบรษิทัน่ันดนัเปลีย่นนโยบายรบัเดก็ฝึกงาน

สาขาผมแค่หน่ึงคนเท่าน้ัน จากที่ตอนแรกตกลงว่าจะไปกับไอ้ซ้งเพ่ือนสนิท  

พอเป็นแบบนัน้ซ้งเลยชวนไปย่ืนฝึกงานอกีท่ีแทน แต่เพราะอกีแห่งต้องออกไปดู 

ไซต์งานด้วยผมเลยคิดหนัก ส่วนหนึ่งผมไม่ชอบออกฟิลด์ (งานที่ต้องไปท�า 

นอกพ้ืนที่ ซึ่งสถานที่ปฏิบัติงานเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ตามแต่ละโปรเจ็กต์) แต่ 

ซ้งมนัชอบงานออกฟิลด์เลยชวนผมย่ืนฝึกงานท่ีโรงงานเก่ียวกับการก่อสร้าง แต่ 
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มนัก็รูด้อีกีว่าผมไม่ชอบ มนัเลยพยายามให้ผมย่ืนฝึกงานทีเ่ดยีวกับพราว

"มึงมันดื้อ"

ผมรู้ดว่ีาทัง้คูเ่ป็นห่วงผมมากๆ มนักลวัผมโดนเอาเปรียบ คงเพราะผมเป็น 

คนง่ายๆ อะไรก็ได้ ไม่ค่อยมปีากมเีสยีง ตลอดเวลาสีปี่ท่ีรู้จกักันมา ผมเหมอืนเป็น 

น้องเลก็ของเพ่ือนในกลุม่ ผมเลยเข้าใจดถึีงความห่วงใยของเพ่ือนสนิท

"มึงไหวแน่หรือฮิม"

พราวแสดงออกชัดเจนว่าห่วงผมมาก

"อื้อ"

"มึงไม่ลองตัดสินใจดูอีกทีวะ"

ซ้งพูดขึ้น

"กูไม่ใช่เดก็สามขวบนะ กูรูว่้าพวกมงึห่วง แต่ปล่อยให้กูท�าอะไรเองบ้างเถอะ  

กูสญัญาว่าจะดแูลตัวเองดีๆ "

ในชวิีตของผมตัง้แต่เลก็จนโตมแีม่และพ่ีสาวคอยดแูลมาตลอด เพราะเป็น 

ลกูคนเลก็และตอนเดก็ๆ มเีหตกุารณ์หน่ึงท่ีท�าให้ผมกลายเป็นคนกลวัความเรว็ 

มากๆ ซ�้าผมยังมีอาการวิตกทุกครั้งท่ีนั่งรถที่มีความเร็วสูงจนต้องพบจิตแพทย ์

ตัง้หลายปี แม้ทุกวันน้ีจะดีขึน้แล้ว แต่ผมก็ยังมอีาการผวาทกุครัง้

จากเหตกุารณ์เลวร้ายตอนเดก็นัน่ท�าให้ผมไม่ยอมพูดเกือบปีจนต้องพบ

จิตแพทย์ ผมเลยกลายเป็นคนมีเพ่ือนน้อย หรือแทบจะไม่มีเพ่ือนสนิทเลย  

จนกระทัง่เข้ามหา'ลยัน่ีแหละ เพ่ือนท้ังสองรูภู้มหิลงัของผมอย่างดี ท้ังคู่เลยค่อนข้าง

เป็นห่วงผมเอามากๆ

แต่ความห่วงใยจากคนรอบข้างท�าให้ผมอึดอัดในบางครั้ง ผมเลย 

อยากลองท�าอะไรคนเดยีวบ้าง ความจรงินอกจากประสบการณ์การท�างานจาก 

โรงงานนีแ้ล้วผมก็อยากลองฝึกงานคนเดยีวด ูอยากรูว่้าตัวเองจะสามารถใช้ชวีติ 

โดยไม่มคีนคอยซพัพอร์ตได้มัย้

"ถามจริงๆ นะ ท�าไมมึงถึงอยากฝึกงานที่นั่นวะ"

"กูอยากท�าอะไรด้วยตัวเองบ้าง"

ผมถอนหายใจเฮือกใหญ่
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"การที่มีคนคอยปกป้องมันก็ดีอยู่หรอก แต่บางครั้งกูก็รู้สึกว่าตัวเอง 

เป็นภาระยังไงก็ไม่รู้"

ถึงจะพอคาดเดาปฏิกิริยาจากเพ่ือนได้ว่าคงไม่มีใครเห็นด้วยกับ 

การกระท�านีแ้น่ๆ แต่พอเห็นสหีน้าของเพ่ือนตอนน้ีแล้ว ผมเองก็รูส้กึไม่ดไีปด้วย  

ไม่ต้องพูดถึงครอบครวัหรอก หากแม่กับพ่ีสาวรูค้งไม่ยอมให้ผมไปแน่ๆ

คิดๆ ดูแล้วผมอาจจะตัดสินใจผิดหรือเปล่า

"ถ้ามึงตัดสินใจไปแล้วก็เอาเถอะ"

ซ้งถอนหายใจเฮือกใหญ่ก่อนจะพูดข้ึน มันขยับร่างกายสูงใหญ่มาใกล้ 

แล้ววางมอืแปะทีศ่รีษะผมก่อนจะเขย่าแรงๆ อย่างมนัเขีย้ว

"โอ๊ย หัวยุ่งหมดแล้ว"

"จริงๆ กูอยากตบกะโหลกมึงสักทีด้วยซ�้า"

"กูฝากทีนึง"

พราวท�าหน้าระอา

"งื้อ"

ผมท�าหน้าตืน่รบียกมอืขึน้มาป้องกันศีรษะตวัเองแล้วเตรยีมย่นคอหน ีแต่

สดุท้ายก็ไม่มอีะไรเกิดขึน้นอกจากมอืใครคนหนึง่บบีแก้ม ส่วนอกีคนลบูบ่าลบูหวั

เหมอืนจะแกล้งกัน

"ฮิม"

"หือ?"

"พวกกูขอโทษนะท่ีคดิแทนมงึ พวกกูแค่ห่วงจนลมืนกึไปว่าชวีติเป็นของมงึ 

และพวกกูคงอยู่กับมงึไม่ได้ตลอดเวลา ยังไงมงึกดู็แลตวัเองนะ"

ผมพยักหน้าหงึกหงัก

"โรงงานที่กูไปฝึกอยู่ใกล้มัน เดี๋ยวกูจะแวะไปหามันบ่อยๆ เอง"

ไอ้ซ้งช่วยพูดให้ผม เพราะดูท่าแล้วพราวยังเป็นกังวลอยู่ อีกอย่าง 

ผมมัน่ใจว่าซ้งมนัท�าตามทีพู่ดจรงิๆ เพราะดทู่าแล้วมนัคงตามผมเป็นเงาแน่ๆ

"ว่าแต่มึงบอกแม่กับพี่สาวรึยัง"

ผมย้ิมแหยก่อนจะส่ายหัว ท่าทางแบบน้ันท�าให้เพ่ือนสนิทท้ังสอง 
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ถอนหายใจเฮือกใหญ่

"งานใหญ่แล้วล่ะฮิม"

พราวนึกขยาด ขณะท่ีซ้งส่ายหน้าหวือเลย ท้ังคูรู่ด้ว่ีางานนีเ้รือ่งใหญ่แน่ๆ  

กับพ่ีสาวผมยงัใช้ลกูอ้อนได้ผลทุกครัง้ไป แต่กับแม่ซึง่ค่อนข้างเข้มงวดน่ีคงไม่ใช่ 

เรือ่งง่ายแน่ๆ

"พวกกูเอาใจช่วย"

ผมพยักหน้าหงึกหงักพยายามคิดหาหนทางท่ีแม่จะยินยอมให้ผมไป

ฝึกงานไกลขนาดนัน้ แต่ผมเชือ่ว่าตวัเองน่าจะมวิีธีทีท่�าให้แม่ยินยอมได้ และ

นอกจากเรือ่งของแม่แล้ว ผมยังมเีรือ่งส�าคัญทีต้่องท�าก่อนไปฝึกงาน

.

.

"หมดเวลาเยี่ยมแล้วครับ"

ผมถอนหายใจเฮือกใหญ่ก่อนจะขยับตัวผุดลุกขึ้นจากเก้าอี้ ตอนท่ี 

ผละออกมาผมหันกลับไปด้านหลังอีกครั้ง ผมพยายามมองผ่านกระจกก้ันซึ่ง 

ด้านหลังนัน่มเีหลก็ดดัก้ันอยู่อกีชัน้ ระหว่างนัน้ก็ได้ยินเสยีงการวางโทรศพัท์ลงกับ 

ตวัเครือ่งดงัขึน้เป็นระยะเมือ่เจ้าหน้าทีร่าชทณัฑ์บอกหมดเวลาการเย่ียมผูต้้องขงั

รอบนีแ้ล้ว พวกญาตต่ิางโบกมอืล�า่ลาคนหลงักระจกแล้ววางสาย

ผมเม้มปากแน่นพยายามมองผ่านกระจกเข้าไปก็พบแต่ความว่างเปล่า 

มันเป็นแบบน้ีทุกครั้งท่ีมาเย่ียมคนด้านใน ตั้งแต่ท่ีได้รู้ว่าใครบางคนอยู่ท่ีน่ี  

ผมเองก็ยังไม่เคยมีโอกาสเห็นหน้าคนท่ีอยู่ข้างในเลยสักครั้ง คงเพราะ 

แสดงออกถึงสหีน้าผดิหวังอย่างชดัเจน เจ้าหน้าทีใ่นชดุสกีากีจงึเดินเข้ามาหาผม  

ชายวยักลางคนสหีน้าใจดนีัน่ ผมจ�าหน้าได้ว่าเหน็เขาทกุครัง้ทีม่าเย่ียมคนท่ีอยู่ 

ด้านใน

"ไม่ยอมออกมาอีกแล้วหรือ"

"ครับ"

ผมพึมพ�าเสียงแผ่ว

"อย่าเสียใจไปเลยหนุ่ม อีกไม่นานเขาจะได้ออกมา"
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"ขอบคุณนะครับ"

ผมยกมอืไหว้เจ้าหน้าทีต่รงหน้าซึง่แสดงสหีน้าเห็นอกเห็นใจ ผมย้ิมน้อยๆ  

ให้เขาแล้วเดนิผละออกมา จงัหวะนัน้ผมได้ยินเสยีงเจ้าหน้าท่ีจากด้านหลงัคุยกันว่า

"ลูกชายของ น.ช. ประภาสน่ะ"

"หมอนั่นไม่ยอมออกมาเจอลูกชายอีกแล้วหรือ"

"ใช่"

ผมแค่นยิ้มก่อนจะเดินออกมา

.

.

เพียะ!

เสียงฝ่ามือกระทบต้นแขนดังไม่แรงเท่าไหร่ แต่ท�าเอามือข้างท่ีก�าลัง 

ถือตะเกียบอยู่สะดุ้งโหยง ผมซูดปากแกล้งร้องโอดโอยอย่างไม่จริงจังนัก จน 

คนทีป่ระทษุร้ายผมก่อนหน้าน้ีค้อนให้

"กะล่อนจริงๆ"

"พี่ฮายอะ"

ผมเบะปากอีกทีเมื่อถูกพ่ีสาวบิดแก้มแรงๆ แล้วจับยืดออกจนรู้สึกว่า 

แก้มท้ังสองข้างเริม่เจบ็

"แก้มช�้าหมดแล้ว"

"ก็สมควร"

"น้า ไปช่วยคุยกับแม่ให้หน่อย"

"ไม่"

พี่สาวผมส่ายหน้าหวือ

"เรียนผูกก็เรียนแก้เอาเอง"

"พี่ฮายอะ ผมอุตส่าห์นั่งรถเมล์จากรังสิตมาหาเลยนะ"

"เข้าเมืองทั้งทีพี่ก็พามาเลี้ยงอาหารญี่ปุ่นนี่ไง"

"ไปช่วยคุยกับแม่ให้หน่อยสิครับ"

ผมท�าหน้าอ้อนจนพี่สาวถอนหายใจเฮือกใหญ่
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"ฮิม"

"ครับ"

พ่ีสาวท�าหน้าขรมึลงตอนทีห่นัไปสนใจอาหารในจานแล้วเงยหน้ามองผม

อกีครัง้ แววตาคูน้ั่นจ้องมองผมนิง่

"แอบไปที่นั่นมาอีกแล้วใช่มั้ย"

ผมเม้มปากแน่นก่อนจะพยักหน้ายอมรับง่ายๆ

"พ่อ..."

พ่ีฮายชะงกัไปก่อนจะถอนหายใจเฮอืกใหญ่ ปลายน้ิวเรียวสวยของพ่ีฮาย 

ทีจ่บัช้อนคนชามราเมง็อยู่สัน่เทาเลก็น้อย คนตรงหน้าผมท�าท่าเหมอืนอยากจะพูด

อะไรสกัอย่าง แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่ยอมเปิดปากพูดสกัที เป็นท่าทางไม่มัน่ใจ 

ซึง่หาได้ยากมากจากคนท่ีมคีวามมัน่ใจสงูอย่างพ่ีสาวผม

"พี่ฮาย"

ผมขยับมือไปแตะหลังมืออีกฝ่ายเบาๆ

"แล้วเจอมั้ย"

ผมส่ายหน้าไปมาก่อนจะถอนหายใจเฮือกใหญ่

"แอบไปมากี่ครั้งแล้วล่ะ"

"สาม"

ผมงึมง�าตอบ

"ตั้งแต่หลังวันเกิดเหรอ"

"ครับ"

พี่สาวถอนหายใจเฮือกใหญ่ 

"แกนี่มันดื้อจริงๆ"

"พี่ฮายอย่าบอกแม่นะ"

"อื้อ"

พี่สาวพยักหน้ารับ

"ไม่บอกหรอก ถ้าบอกคงโดนไปด้วย..." หญิงสาวงึมง�า ดวงตาคู่สวย 

เหม่อมองไปไกล "เพราะพ่ีก็ไปมาเหมอืนกัน"
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"แล้วเจอมั้ย"

พี่ฮายพยักหน้ารับ ผมเลยเบะปากเล็กน้อย

"ท�าไมพ่อยอมเจอพี่ แต่ไม่ยอมเจอผมล่ะ"

ผมท�าหน้ามุ่ย

"เขาคงรู้สึกผิดมั้ง"

พี่สาวผมพึมพ�าเสียงแผ่ว

"ผมอยากเจอพ่อสักครั้งครับ"

"แกมันดื้อ...ฮิม"

"ใส่ความกันว่ะ"

พ่ีฮายส่ายหน้าอย่างเหนื่อยใจเพราะแววตาดื้อดึงของผม อีกฝ่ายรู้ดีว่า 

ต่อให้เอ่ยปากห้าม ผมก็ไม่ฟังหรอก หากผมอยากจะท�าอะไรสักอย่างจริงๆ  

ไม่มใีครห้ามได้หรอก ยังไงผมก็แอบท�ามนัอยู่ดีนัน่แหละ

"แกน่ะมนัเด็กดือ้ วันเกิดตวัเองแท้ๆ แทนท่ีจะขอของขวญัวันเกิด กลบั

อยากรูเ้รือ่งพ่อ"

ผมหลดุย้ิม จ�าได้ว่าวนัเกิดปีนีผ้มเอ่ยปากถามแม่เรือ่งของพ่อ ซึง่อกีฝ่าย

บ่ายเบี่ยงไม่ตอบค�าถามผมมาตั้งแต่จ�าความได้ พอถามมากๆ เข้าแม่จะเงียบ 

แล้วเดินหนี มีครั้งหน่ึงผมแอบเห็นแม่น่ังร้องไห้ ตั้งแต่น้ันมาผมก็ไม่กล้าถาม 

เรือ่งพ่อจากแม่อกีเลย จนกระทัง่ผมรวบรวมความกล้าถามเรือ่งพ่อในวันเกิดปีน้ี 

เพราะอกีไม่ก่ีเดือนหลงัจากฝึกงานเสรจ็ ผมก็จะเรยีนจบแล้ว

ในวนัทีป่ระสบความส�าเรจ็ก้าวแรก ผมอยากรูว่้าพ่อผูใ้ห้ก�าเนิดผมเป็นใคร

และค�าตอบทีไ่ด้กลับมาจากแม่คือพ่อผมเป็นผูต้้องขัง เขาถูกตดัสนิให้จองจ�าอยู่ 

หลงัก�าแพงมาสบิหกปีเตม็แล้ว พ่อต้องโทษตัง้แต่ผมยังเดก็ ผมถึงไม่มภีาพจ�า

ของพ่อเลย

ผมจ�าหน้าพ่อไม่ได้ รูปสักใบก็ไม่มีให้เห็น รู้แค่ชื่อของพ่อเท่านั้น

"ท�าไมพ่อถึงไม่อยากเจอหน้าผม"

พ่ีฮายเม้มปากท่าทางเหมือนอยากจะพูดอะไรอีกแล้ว แต่สุดท้าย 

ก็เปลีย่นเรือ่งไปจนได้
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"รีบกินเถอะ ควงเวรมา ตอนนี้พี่โคตรอยากนอนเลย"

พ่ีฮายบ่นขึน้ สหีน้าดอู่อนเพลยีจรงิๆ ขอบตาลึกโหลท่าทางเหน่ือยอ่อน 

ตรงตามที่พูดเลย คงจะเรียนหนักสมกับการเรียนแพทย์ปีสุดท้ายน่ันแหละ  

เหน็สภาพคนอดนอนแล้วผมเลยไม่ทูซ่ีถ้ามหาความต่อ หลงัจากกินมือ้เย็นกัน

เรยีบร้อยแล้วผมก็ไปนอนทีค่อนโดฯ พ่ีสาวซึง่อยู่ใกล้ๆ โรงพยาบาลน่ีแหละ เพราะ 

จะน่ังรถเมล์กลบัหอท่ีรงัสติตอนนีก็้ดกึมากแล้ว อกีอย่างพ่ีฮายไม่ปล่อยให้ผม

กลบัตามล�าพังตอนค�า่ขนาดนีด้้วย

"ดึกแล้ว นอนเถอะ"

พ่ีฮายบุย้ปากไปทีเ่ตยีงหลงัจากทีพ่วกเราอาบน�า้กันเรยีบร้อยแล้ว พ่ีฮาย 

เดินไปเปิดตู ้เก็บของแล้วหยิบหมอนข้างออกมาย่ืนให้เพราะรู ้ว่าผมเป็น 

คนตดิหมอนข้างมาก

"ขอบคุณครับ"

ผมย้ิมดีใจก่อนจะเดินขึ้นเตียง ระหว่างนั้นพ่ีฮายก็เดินไปปิดไฟแล้ว 

ขยับมานอนด้วยกัน

"พี่ฮาย"

"อื้อ"

เสียงเหมือนคนก�าลังง่วงเต็มแก่

"ถ้าครั้งหน้าพี่ไปหาพ่ออีก ผมขอไปด้วยน้า"

ไม่มคี�าตอบจากพ่ีฮาย เข้าใจว่าเธอคงหลบัไปแล้วเพราะรูส้กึอ่อนเพลยี 

ผมเลยนอนคิดอะไรเรือ่ยเป่ือยจนกระท่ังผลอ็ยหลบัไปในท่ีสดุ

☂☂☂☂☂

"เอ้า ชนนน"

หลงัจากชนแก้วตามค�าเรยีกร้องของเพ่ือนคนหน่ึง ผมก็ยกแก้วน�า้สีอ�าพันน่ัน

เข้าปากทนัท ีรสชาตมินัขมจนบาดคอเลยเผลอท�าหน้ายู่เรยีกเสยีงหวัเราะจากไอ้ซ้ง 

ท่ีนัง่อยู่ข้างๆ กันทันที พราวเองคงเห็นสหีน้าไม่สูดี้ของผมจงึรบีย่ืนน�า้เปล่าให้ด่ืม 
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กลัว้คอ

ก็ผมไม่ถูกโรคกับแอลกอฮอล์สักเท่าไหร่

"ไหวมั้ยฮิม"

ซ้งมันลูบหลังผมเบาๆ

"อื้อ"

"ไม่ไหวก็ไม่ต้องฝืน..."

มนับุย้ปากไปยังแก้วสอี�าพันทียั่งเหลอืหลงัจากทีย่กด่ืมมาสองแก้วแล้ว 

ตอนน้ีพวกเรามารวมตัวกันอยู่ร้านเหล้าแถวมหาวิทยาลัยเพ่ือนัดเลี้ยงฉลอง 

ก่อนท่ีจะแยกย้ายกันไป เพราะเทอมสดุท้ายนีพ้วกเราต้องแยกย้ายไปฝึกงาน ผม 

ท�าหน้าแหยหลงัจากทีย่กแก้วแอลกอฮอล์เข้าปากอกีรอบ ก่อนจะท�าท่าขนลกุ 

ห่อไหล่เหมอืนหนอนถูกเขีย่ ซ้งมนัคงทนไม่ไหวเลยคว้าแก้วในมอืผมไปดืม่รวดเดยีว

จนหมดแก้ว

เพ่ือนคนหนึง่เหน็แบบนัน้เลยหมายจะคว้าแก้วของผมไปชงเติมให้อกี แต่ 

ซ้งมนัส่ายหวัไปมา

"พอแล้ว"

มันยกมือห้าม

"ไม่ต้องชงให้ไอ้ฮิมแล้ว"

"เอาแล้ว พ่อทูนหัวไอ้ฮิมออกค�าสั่งแล้ว"

ไอ้หมอนัน่เอ่ยแซว สิง่ท่ีมนัพูดมาเป็นจรงิทกุประการ ไอ้ซ้งมนัท�าตวัเหมอืน

พ่อผมจรงิๆ น่ันแหละ ทกุครัง้ทีม่าร้านเหล้ามนัจะคอยระวังไม่ให้ผมกินจนเมา 

เพราะมีครั้งหนึ่งผมถูกเพื่อนมอมจนเผลอไปแอบหลับที่ห้องน�้าร้าน แน่นอนว่า 

ทัง้ซ้งและพราวตามหาผมอยู่ตัง้นาน จนกระทัง่มาเหน็ว่าห้องน�า้ชายคนต่อคิวรอ 

ยาวเป็นเมตรน่ันแหละจงึได้ถึงบางอ้อว่าผมไปหลบัคาส้วมอยู่ และอกีครัง้หนึง่

ผมเมาจนครองสตไิม่อยู่ว่ิงไล่หอมแก้มพวกมนัจนพวกแม่งต้องรบีลากผมกลบัหอ

แน่นอนว่าวีรกรรมที่ก่อขึ้นตอนไร้สตินั่นเป็นที่โจษจันของเพื่อนๆ

"อีกแก้วน่า"

"เดี๋ยวมันเมาแล้ววิ่งไล่หอมมึง กูจะสมน�้าหน้าให้"
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ซ้งชี้นิ้วใส่คนที่ร�่าร�่าว่าจะชงเหล้าให้ผมอีกแก้ว

"มนัยังไม่เมาหรอก…" ไอ้เวรน่ันทูซ่ีก่้อนจะหนัมาเลกิค้ิวเป็นเชงิถามผม  

"ใช่มัย้ไอ้ฮมิ"

ผมส่ายหน้าหวือเพราะรู้สึกเวียนหัวแล้ว

"แก้วสุดท้าย"

แก้วสอี�าพันท่ีถูกชงใหม่ย่ืนมาตรงหน้า และยงัไม่ทนัท่ีจะได้เอ่ยปฏเิสธ  

มอืของใครบางคนก็คว้าแก้วใบนัน้ไปทันที ผมมองตามไปจนเหน็เจ้าของใบหน้า

คมคายของใครคนหน่ึงยกแก้วนัน่ดืม่รวดเดยีว เสรจ็แล้วมนัก็วางแก้วลงทีโ่ต๊ะ

"กูกินให้ฮิมเอง"

"ว่าไงวะ พ่อทูนหัวคนที่สองของไอ้ฮิม"

คนชงเหล้าท�าเสียงระอา เมื่อเห็นว่าคนท่ีมาช่วยกินเหล้าแก้วเมื่อก้ี 

ทรุดตวัลงใกล้ๆ กัน ผมเลยหนัไปย้ิมให้ 'เปอร์' ซึง่วันนีม้นัอยู่ในชดุเสือ้ยืดสดี�า 

และกางเกงยีนตัวโปรด

"ปกป้องกันเข้าไป พวกมึงท�าเหมือนไอ้ฮิมมันเป็นเด็กไปได้ มันปีสี่แล้ว 

นะเว้ย ปล่อยมนับ้างเหอะ เล่นหวงอยู่แบบนีเ้มือ่ไหร่มนัจะมแีฟนกับเขาสกัทวีะ"

"ไม่มีน่ะดีแล้ว"

เปอร์พูดเสยีงเรยีบตอนทีห่นัมามองหน้าผมตรงๆ จงัหวะนัน้พราวสะกิด

ปลายเท้าผมยิกๆ แล้วย้ิมล้อเลยีนใส่ตอนท่ีผมหันไปมอง

"อะไรเล่า"

"หวงไว้จีบเองเหรอวะ"

ใครคนหนึ่งเอ่ยแซว เปอร์มันแค่ยักไหล่ไม่ยอมตอบค�าถาม

"พูดไปเรื่อย"

ผมโบกมอืปฏเิสธเพราะไอ้พวกนีช้กัจะเล่นเกินไปแล้ว ท้ังท่ีผมรู้แก่ใจดีว่า 

คนทีน่ั่งข้างกายคดิยังไงกับผม

"พูดถึงเรื่องจีบ ขอถามอะไรมึงสักอย่างได้มั้ยวะฮิม"

"ว่า?"

"มึงมีจูบแรกกับเขารึยังครับน้องฮิม"
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ผมส�าลักน�้าเปล่าแล้วไอจนแสบคอ เลยแก้แค้นไอ้เวรน่ันด้วยการล้วง 

น�้าแข็งในแก้วปาใส่มือชงเหล้าเจ้าปัญหาท่ีถามอะไรไม่เข้าเรื่อง เรียกเสียงเฮ 

จากเพื่อนรอบวง

"อาการแบบนี้แสดงว่ายังซิง"

"พวกมึงแม่ง"

ผมหน้าแดงวาบเพราะตลอดชวิีตไม่เคยมแีฟน และไม่เคยท�าเรือ่งอย่างว่า 

กับใครมาก่อน

"มึงจะเก็บซิงไว้ชิงโชคเหรอวะ"

"เกิดมาทั้งทีต้องใช้ชีวิตวัยรุ่นให้คุ้มนะเว้ย"

"พอแล้วน่า เลิกแกล้งมันได้แล้ว"

ไอ้ซ้งเอ่ยปรามพวกนัน้เมือ่เห็นผมเบะปากเข่นเขีย้วเคีย้วฟันแล้ว เพราะ 

ดูเหมือนจะเป็นน้องเล็กของเพ่ือนๆ พวกมันถึงชอบแกล้งชอบแหย่เรื่องน้ี 

เป็นประจ�า

ฮึ่ย ใครมันจะไปมีประสบการณ์เรื่องแบบนั้นกันวะ

แค่จูบยังไม่เคยเลย

พวกมนัเหน็ผมนัง่เงยีบเลยไถ่โทษด้วยการส่งเฟรนช์ฟรายส์ของโปรดมาง้อ 

โดยส่งผ่านเปอร์ซึง่ย่ืนมาให้ตรงหน้า ผมเหลอืบตามองมอืน้ันก่อนจะมองต�า่ลงไป 

เหน็กางเกงยีนสซีดีของเจ้าตัวแล้วเผลอข�าออกมา

"กางเกงยีนนี่เคยซักบ้างรึเปล่าเนี่ย"

ผมจ�าได้ว่าเปอร์ใส่กางเกงตวัน้ีบ่อยมาก สปัดาห์ก่อนก็คุน้ๆ ว่าใส่มาเรยีน  

เมือ่วันก่อนก็เหน็เหมอืนกัน

"ใครเขาซักกางเกงยีนกัน สลัดๆ ผึ่งแดดก็พอแล้ว"

มนัพูดย้ิมๆ ก่อนจะหันไปคยุกับไอ้ซ้ง จรงิๆ แล้วเปอร์กับซ้งเป็นเพ่ือนสนทิ 

กลุม่เดยีวกันตอนเรยีนมธัยม แต่พอเข้ามหา'ลยัพวกมันดันเรยีนกันคนละคณะ  

ถึงอย่างนัน้ก็ยังไปมาหาสูกั่นตลอดจนท�าให้ผมได้รูจ้กักับเปอร์ไปด้วย

"ว่างเหรอวะ ปกติเด็กวิศวะไม่ถ่อมาถึงร้านเหล้าแถวนี้นะ"

เปอร์มันเรียนวิศวะซ่ึงเป็นคณะที่อยู่ไกลคนละโยชน์กับร้านเหล้าน่ีเลย  
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ต่างจากเดก็คณะสาธารณสขุฯ อย่างพวกผมท่ีชอบมาสงิอยู่ร้านน้ีกันเป็นประจ�า

"แวะมาเอาของน่ะ พอดีเพื่อนที่คณะกูมากินข้าวแถวนี้กับแฟน"

"อ๋อ"

ผมพยักหน้าหงกึหงกั ก่อนจะหนัไปสนใจโทรศพัท์ในมอืท่ีมไีลน์เข้ามาพอดี 

ก่อนหน้าน้ีทักไปหาพ่ีฮายเร่ืองที่จะให้คุยกับแม่เรื่องฝึกงาน ซึ่งจนป่านน้ีแล้ว 

ผมยังไม่ได้คยุกับแม่เลย นีเ่ริม่จะกังวลแล้ว แต่ดว่ีาพ่ีฮายรบัปากแล้วว่าจะเกริน่ 

กับแม่ให้

ผมพยายามเพ่งมองข้อความในไลน์ซึ่งมันเบลอๆ รู ้สึกว่าเลือนราง 

มองไม่ค่อยชัดจนต้องขยี้ตาตัวเองแล้วสะบัดศีรษะไปมาเรียกสติ

"ไหวมั้ย"

ซ้งเอ่ยถามตอนที่ผมเริ่มเวียนหัวแล้ว

"มึนๆ อะ"

"นี่ก็ดึกแล้วมึงกลับหอมั้ย"

"อื้อ มึงอยู่ต่อเถอะ ก�าลังสนุกเลย กูกลับเองได้"

"เดี๋ยวกูไปส่ง"

เด็กวิศวะคนเดียวที่นั่งอยู่ข้างๆ โพล่งขึ้น

"กูจะกลับแล้วพอดี"

"งั้นกูฝากไอ้ฮิมด้วย"

ซ้งหันไปฝากฝังผมกับเพื่อนมันโดยไม่ถามผมสักค�า

"อื้อ ไปรอกูหน้าร้านนะฮิม กูไปเอารถก่อน วันนี้ขับรถพี่มา"

พราวทีน่ั่งเงยีบๆ อยู่ย้ิมล้อผม ผมเลยเบะปากให้เพ่ือนสาวคนสนทิทนัที

"ฝากฮิมด้วยนะเปอร์"

พราวส�าทับอีกคน แต่สีหน้าแววตาที่มองผมสลับกับเปอร์ดูวิบวับ 

เป็นประกายคล้ายกับจะแซว ผมส่ายหวัทนัทก่ีอนจะเดนิตามไอ้ซ้งไปเข้าห้องน�า้  

ขณะทีเ่ปอร์มนับอกว่าจะไปเอารถ ให้ผมไปรอท่ีหน้าร้านเลย

ผมพยายามเดนิตามไอ้ซ้ง แต่รูส้กึว่าตวัเองเคล่ือนไหวร่างกายช้ามากๆ  

ย่ิงเดนิตาม แผ่นหลงัไอ้ซ้งย่ิงห่างไปเรือ่ยๆ แอลกอฮอล์ในร่างกายเริม่ออกฤทธ์ิ
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แล้วสนิะ

ผมหยุดยืนก่อนจะหลับตาแล้วสะบัดหัวไปมา

อื้อ เวียนหัวชะมัด

"อ๊ะ"

จงัหวะทีเ่งยหน้าเตรยีมขยับตวัผมเดนิชนอะไรสกัอย่าง และกล่ินน�า้หอม 

ก็ลอยมาแตะจมกู

Creed Aventus

กลิน่น�า้หอมผูช้ายท่ีพราวเคยพาไปเทสต์กลิน่ทีเ่คาน์เตอร์น�า้หอมในห้าง

เมื่อเดือนก่อน จ�าได้ว่าตอนนั้นผมบ่นกับพราวว่าต่อให้น�้าหอมกล่ินน้ีจะหอม 

ขนาดไหน แต่ราคาก็สงูเกินจะเอือ้มถึง ขณะทีผ่มยังจบัต้นชนปลายไม่ถูกมอืหนา

ของใครบางคนก็แตะท่ีไหล่ ตามมาด้วยเสยีงทุม้ทีโ่น้มลงมากระซบิท่ีข้างหู

หอมมาก

กลิ่นน�้าหอมนั่นหอมจนผมสูดเข้าปอดอย่างเผลอไผล

"เป็นอะไรมั้ย"

Creed กลิน่นีห้อมสมราคา สมกับเป็นน�า้หอมแนวหน้าของผูช้าย เพราะ

นอกจากจะหอมแล้วยังท�าให้คนใช้เสยีงนุม่น่าฟังขนาดน้ีได้ด้วย

"ไม่เป็นอะไรใช่มั้ย"

ผมส่ายหน้าหวือ ไม่นานหลงัจากนัน้ร่างสงูใหญ่พร้อมกล่ิน Creed Aventus  

ก็ค่อยๆ ห่างออกไป ผมเมาความหอมจนเผลอมองตามแผ่นหลงักว้างไปจนลบัตา

.

.

หลงัจากท�าธุระส่วนตวัเสรจ็แล้วผมก็ออกมาสดูอากาศข้างนอก พยายาม 

เรียกสติตัวเองหลังจากท่ีล้างหน้าไปรอบนึงแล้ว จังหวะท่ีเดินผ่านหลังร้าน 

ตรงมมุหนึง่น้ัน ผมเหน็เงาคนสองคนก�าลงัแนบชดิกอดรดักันอยู่ เสยีงจบูดงัขึน้ 

ในความเงยีบชวนให้รูส้กึขัดเขนิและร้อนวูบวาบในช่องท้อง

"อื้อ ซ้ง"

ผมหยุดชะงักปลายเท้าเพราะเดาได้ไม่ยากว่าเงาหน่ึงในสองน่ันเป็น 
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เพ่ือนสนิทตัวเอง ความรู้สึกร้อนวูบวาบเกิดขึ้นไปทั่วท้ังร่างกาย อาจเพราะ 

ฤทธ์ิแอลกอฮอล์ถึงท�าให้รูส้กึว่าก่ึงกลางร่างกายเกิดขงึขงัขึน้มาเมือ่เห็นเพ่ือนสนทิ

ก�าลงัฟัดซอกคอหญิงสาวคนหน่ึงอยู่

ภาพน้ันชวนสยิวจนต้องรบีผละออกมา ผมเร่งเดนิมาจนถึงหน้าร้านทัง้ที่

รูส้กึมนึหัว กระทัง่มายืนกุมขมบัอยู่ท่ีลานหน้าร้านแล้ว ยืนกุมขมบัอยู่ได้ไม่นาน 

รถสดี�าคนัหน่ึงก็มาจอดอยู่เบือ้งหน้า ผมพยายามเพ่งมองไปในกระจกรถ จนกระท่ัง

กระจกรถค่อยๆ เลือ่นลง

ผมมองคนขับได้ไม่ชัดเลยเพราะห้องโดยสารมืดมาก

เดี๋ยวนะ...

เปอร์บอกว่ามนัจะไปเอารถ เพราะวันน้ีมนัขบัรถของพ่ีมา หรอืว่าพ่ีชายเปอร์ 

มาด้วย ฮอื จ�าไม่ได้แล้วอะ เมือ่ก้ีเพ่ือนผมบอกว่ายังไงวะ

พี่ชายมันมาด้วยรึเปล่า

"ขึ้นมาเร็ว"

ขึ้นเหรอ ต้องขึ้นรถคันนี้เหรอ

แต่คนขับไม่ใช่เปอร์นี่

"พี่ชายเปอร์หรือครับ"

"ขึ้นมาสิ"

ฮือ่ เวยีนหวัจงั แทบจะยืนไม่ไหวแล้ว ปกตสิามแก้วก็ภาพตัดแล้ว น่ียัง 

ยืนได้ครัง้น้ีถือว่าเก่งมากแล้ว ผมคลงึขมบัตวัเองแรงๆ

"ขึ้นมาสิ"

อื้อ

ผมขยับตัวอย่างเชื่องช้าก่อนจะเปิดประตูรถเข้าไปนั่งข้างคนขับ

"หอมจังครับ"

"…"

"กลิ่นหอมจัง"

Creed Aventus หอมฟุ้งไปทั้งคันเลย

"สะดวกที่โรงแรมหรือที่ไหน"
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เจ้าของรถพูดขึ้นท่ามกลางความมืดในตัวรถ

"คุณสะดวกที่ไหน"

ไม่เหน็เข้าใจเลย ผมกุมขมบัแอบซกุตวัไปกับเบาะ ตรงนัน้มสีทูท่ีวางพาดอยู่ 

พอด ีสทูตัวน้ีมกีลิน่น�า้หอมเจอืจางบางๆ จนเผลอขยับเอาหน้าไปซบ

"กลับหอ อื้อ จะกลับหอ"

"งั้นไปห้องผมแล้วกัน"

พูดอะไร ไม่เห็นเข้าใจเลย
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- ความทรงจ�าที่ 2 -

ความรูส้กึเหมอืนน่ังอยู่บนเรอืทีล่อยเหนือน�า้ท�าเอาผมรูส้กึเวียนหัวเพราะ

ร่างกายโคลงเคลงไปมาตามการเคลือ่นไหว ขณะทีพ่ยายามฝืนลมืตาตืน่ขึน้มา 

แม้จะมองไม่ชดัก็รูว่้าสิง่ทีใ่บหน้าผมก�าลงัซกุซบอยู่ตอนนีค้อืแผ่นอกใครสกัคน 

ในชุดเสือ้เชิต้สรัีตติกาล ย่ิงไปกว่าน้ันอกีฝ่ายก�าลงัอุม้ผมเดนิไปไหนก็ไม่รู ้นีค่งเป็น

สาเหตท่ีุท�าให้รูส้กึว่าตวัเองโคลงเคลงไปมา

"อื้อ"

ฝ่ายนั้นวางผมบนโซฟานุ่ม

"ตื่นแล้วหรือ"

ผมนัง่กุมขมบัเพราะยังจบัต้นชนปลายอะไรไม่ถูก พยายามสะบดัศรีษะ

แรงๆ แล้วเพ่งมองไปรอบๆ ผมอยู่ท่ีไหนสกัแห่ง ห้องกว้างขวางโอ่อ่า เหมอืน 

เพนต์เฮ้าส์ท่ีผมเคยเห็นในนิตยสารเก่ียวกับท่ีอยู่อาศัย ซึ่งชอบลงท่ีพักอาศัย 

ของผูด้มีอีนัจะกิน

แต่ห้องหรูหรานี่ดันขี้เหนียวกระทั่งจะเปิดไฟ

ฮื่อ มืดจัง

"จะอาบน�้าก่อนมั้ย"

"ครับ?"

ผมท�าหน้ามนึงง จนกระทัง่ร่างสงูใหญ่เดนิลากสลิปเปอร์มาหยุดตรงหน้า  

เงาน้ันโน้มตวัลงมาใกล้ คะเนจากสายตาแล้วเป็นผูช้ายท่ีสงูพอสมควร น่าจะสงู
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มากกว่าผมสกัสบิกว่าเซน็ต์ได้

"ผมไม่ชอบนอนกับคนเมา"

กลิ่น Creed Aventus ชัดเจนมาก

เราสบตากันในความมืดเลือนราง โดยอาศัยแสงไฟจากบริเวณประตู  

ผมเห็นเค้าโครงใบหน้านั่นไม่ชัด แต่ขออนุมานว่าหากใช้น�้าหอมกล่ินน้ีได ้

คงไม่ธรรมดาแน่นอน

"เริ่มเลยมั้ย"

เริ่มอะไร

ขณะที่นั่งคิดวุ่นวายไปเรื่อยก็ถูกคนตรงหน้าจู่โจมที่ซอกคอ

"อ๊ะ"

ผมสะดุง้โหยงหน้าตืน่ พยายามรวบรวมสตว่ิาสถานการณ์ตรงหน้ามนัคง 

มอีะไรเข้าใจผดิไปแน่นอน ผมขืนตวัเองหนอ้ีอมแขนท่ีรดัรงึแน่นราวกับว่าร่างกาย 

ตกอยู่ในวงล้อมจนหาทางออกไม่เจอ ซ�า้ร้ายรมิฝีปากร้อนยังนาบไปทัว่ใบหน้า

"อย่า อ๊ะ ปล่อยผม"

"น่าตื่นเต้นดีนี่"

พูดอะไรวะ

ผมดันใบหน้าคนด้านบนเต็มแรง

"ปล่อยผม"

"…"

"คุณเข้าใจผิด"

"ขัดขืนเพื่อให้คู่นอนมีอารมณ์ร่วมเหรอ"

"ผมเปล่า อ๊ะ"

ผมเอียงหน้า แต่สุดท้ายริมฝีปากนั่นก็กดที่แก้มด้านหนึ่งเต็มๆ

"ปล่อย"

"วิธีของนายได้ผล"

ผมหน้ามืดตาลายท�าอะไรไม่ถูกเมื่อมือหนาปลดกระดุมเม็ดบนลง 

อย่างรวดเรว็ กว่าจะรูต้วัร่างกายส่วนบนของผมก็เปล่าเปลอืยนอนแผ่อยู่บนโซฟา 
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ใต้ร่างสงูใหญ่แล้ว

"เพราะฉันมีอารมณ์ร่วมจริงๆ"

"อย่า ไม่ใช่"

นอกจากไม่ฟังแล้วยังฟัดซอกคอผมเต็มแรง

"คุณเข้าใจผิด"

"เข้าใจผิด?"

เสียงทุ้มกระซิบข้างหู ปลายจมูกสูดดมซอกคอผมแล้วหัวเราะชอบใจ

"นี่เป็นทริกของเด็กขายหรือ"

ผมตาเหลือก

รู้แล้ว รู้แล้วว่านี่มันเรื่องบ้าอะไร

"คุณเข้าใจผิด"

"เอาเถอะ"

"อื้อ"

รมิฝีปากผมถูกบดจบู คนด้านบนดเูชีย่วชาญมากจากท่ีค่อยๆ คลงึไปทัว่ 

ขอบปากก่อนขบเม้มรมิฝีปากและอาศยัจังหวะท่ีผมก�าลงัมนึงงสอดปลายลิน้เข้ามา

ในโพรงปากอย่างรวดเรว็

ช�่าชองเหมือนคนที่เปี่ยมล้นไปด้วยประสบการณ์

จูบ…การจูบกันมันเป็นแบบนี้เองหรือ

'มึงมีจูบแรกกับเขารึยังครับน้องฮิม'

ท�าไมรูส้กึหวิวๆ ในช่องท้องแบบนี ้ ความรูส้กึแบบนีม้นัคอือะไรกัน ผม 

หนบีขาท้ังสองแน่นเพราะก่ึงกลางล�าตวัเกิดความรูส้กึประหลาด อยากปลดปล่อย

ขึน้มาซะอย่างน้ัน

"ปล่อย"

"แน่หรือ"

ท�าไมถึงรู้สึกว่าลมหายใจของคนด้านบนร้อนผ่าว เสียงกระซิบเบาๆ  

พาขนอ่อนที่ใบหูลุกอย่างพร้อมเพรียง

"ผมไม่ใช่เด็กขาย"
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"อื้อ"

นอกจากจะไม่ฟังแล้วมือหนายังลูบไล้ไปท่ัวร่างกาย ริมฝีปากท่ีระราน 

ปากผมจนช�า้ก็ย้ายไปท่ีหมายใหม่ แต่ระหว่างทางยังอตุส่าห์แวะฝากรอยท่ีแก้ม 

ทัง้สองข้าง เลือ่นมาท่ีซอกคอ แล้วดจูะถูกใจท่ีหมายใหม่ตรงตุม่ไตท่ีหน้าอก

ไม่ไหว รู้สึกร้อนไปหมด

"อื้อ ฟังก่อน"

ผมพยายามขัดขืนดิ้นหนี

"คุณเข้าใจผิด"

"จูบปิดปากอีกสักทีดีมั้ย ท�าไมพูดเก่งจัง"

"อื้อ"

เสยีงลิน้ดูดดนุกันในความเงยีบฟังแล้วน่าอายไม่น้อย ผมหอบหายใจแรงๆ 

เพราะคนด้านบนไม่ยอมปล่อยรมิฝีปากให้หายใจสกัที

"ขอร้อง"

"แน่นอน"

"…"

"ห้องฉนัเก็บเสยีง…" ผมดิน้ไปมา อยากจะดงึศรีษะคนด้านบนเขย่าแรงๆ  

สกัท ี"นายส่งเสยีงได้เตม็ท่ีเลย"

บ้าเอ๊ย เข้าใจกันไปคนละทิศคนละทางแล้ว

ขณะที่คิดว่าเรี่ยวแรงที่ปัดป้องตัวเองจากการรุกรานก�าลังอ่อนลง 

ท่ามกลางเสียงเนื้ออ่อนที่ถูกดูดดึงจนเกิดเสียงหอบหายใจรุนแรง เสียง 

โทรศพัท์มอืถือก็ดงัข้ึนพอด ีคนด้านบนชะงกัไปพักหน่ึงก่อนจะก้มลงมาท่ีซอกคอผม

อกีครัง้

Rrrrr

แต่เสียงเรียกเข้าจากโทรศพัท์มอืถือยงัดงัอยู่ไม่เลกิ คนด้านบนเอือ้มมอืไป 

คว้าวัตถุท่ีก�าลงัส่งเสยีงดงัรบกวนมากดปิดทันที เสยีงน่ันเงยีบไปพักนงึก่อนท่ีมนั 

จะดังข้ึนอีกครั้ง ผมอาศัยจังหวะท่ีเขาเงยหน้าจากซอกคอดันแผ่นอกกว้าง 

สดุพลงั
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ผมได้ยินเสียงจิ๊จ๊ะไม่สบอารมณ์จากอีกฝ่าย

"ระ...รับโทรศัพท์ก่อนเถอะครับ"

ลมหายใจร้อนผ่าวค่อยๆ ห่างออกไปจนกระท่ังชายหนุ่มร่างสูงน่ัน 

ผละออกไปรับโทรศพัท์ ในความมดืทีเ่หน็แสงไฟตรงบรเิวณประตท่ีูเดียวน่ัน ผม 

นัง่กุมขมบัพยายามฝืนลกุยืนทัง้ทีโ่งนเงนจนแทบทรงตวัไม่ไหว ก่อนจะสะดุ้งโหยง

สดุตวัเมือ่ได้ยินเจ้าของห้องสบถเสยีงดงัลัน่

"นี่มันเรื่องเหี้ยอะไรของมึง ไอ้ตัง"

สิ้นเสียงเจ้าของห้องทุกอย่างก็เงียบกริบ ซ�้ามวลอากาศท่ีชวนอึดอัด 

ก็หนาแน่นขึน้จนหายใจแทบไม่ออก เจ้าของห้องเดินวนไปวนมาท่าทางหวัเสยี

ก่อนท่ีฝ่ายนั้นจะวางสายไป ผมสะบัดศีรษะตัวเองแรงๆ พยายามเรียกสติกับ

สถานการณ์ทีช่วนให้เสยีเปรยีบตรงหน้า

สุดท้ายอาการมึนเมาก็ชนะ เพราะมันท�าให้ผมทรุดตัวน่ังแปะกับโซฟา 

อกีครัง้

เสียงเจ้าของห้องลากสลิปเปอร์มาใกล้กันอีกครั้ง ผมใจเต้นตุบตับ 

กลวัอกีฝ่ายจะจูโ่จมผมแบบเมือ่ก้ีเลยขยับถอยหลงัหนี

ผมได้ยินเสียงถอนหายใจเฮือกใหญ่ดังข้ึนเหนือศีรษะ ก่อนที่ฝ่ายนั้น 

จะทรุดตัวนั่งที่โซฟาอีกตัวด้านข้าง เขาเงียบอยู่พักนึง ลมหายใจฮึดฮัดบ่งบอก 

อารมณ์ของเจ้าตัวได้ดี เขาก�าลังไม่สบอารมณ์อย่างหนัก หลังจากถอนหายใจ 

เฮือกใหญ่ ร่างสูงใหญ่นั่นก็ผุดลุกขึ้นอีกครั้งแล้วเดินลากเท้าไปเปิดไฟทั้งห้อง 

ให้สว่าง

ผมกะพรบิตาปรบิๆ ปรบัสายตาให้เข้ากับความสว่าง เมือ่มแีสงไฟจงึท�าให้

เห็นสภาพห้องอย่างชัดเจน นี่เป็นห้องพักที่หรูหราไม่น้อยเลยจริงๆ ห้องกว้าง 

เฟอร์นเิจอร์และพ้ืนท่ีในห้องตกแต่งมาอย่างด ี ผมไล่สายตามองไปรอบๆ จนกระท่ัง

ไปหยุดทีแ่ผ่นหลงักว้างของเจ้าของห้อง

ฝ่ายนั้นเปลือยท่อนบน ด้านล่างสวมใส่กางเกงสแล็กส์สีด�าในสภาพ 

ที่เอวร่วงมาเกาะอยู่ตรงสะโพก น่ันท�าให้เห็นรอยสักเป็นภาพคล้ายหางของ 

สตัว์มพิีษชนิดหนึง่ ถ้าส่วนหางอยู่แถวเอวด้านหลงั ส่วนหัวก็คะเนได้ไม่ยากว่า 
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มนัอยู่แถวสะโพกด้านหน้า วินาทีนัน้อยากจะห้ามสายตาตวัเองไม่ให้จดจ้องจน 

ตาไม่กะพรบิ

แต่ผมห้ามสายตาไม่ได้

ท้ังท่ีรู้ว่าไม่ควรท�า จนกระทั่งฝ่ายน้ันพลิกตัวกลับมา ผมจึงเห็นส่วนหัว 

และขาทีย่าวเป็นปล้องท้ังสองด้าน

แมงป่อง

กว่าจะรูต้วัว่าถือวิสาสะส�ารวจร่างกายอกีฝ่ายก็ตอนทีร่่างสงูใหญ่มาหยุด

อยู่ตรงหน้า ผมแทบจะหยุดลมหายใจตอนทีม่องสงูจากรอยสกัท่ีสะโพกขึน้ไป 

ที่ลอนกล้ามเน้ือหน้าท้อง แขนแข็งแรงปรากฏมัดกล้ามเน้ือข้ึนอย่างชัดเจน  

ล�าคอยาว โครงหน้าท่ีคมคาย ไรหนวดตามคาง รมิฝีปากหนาดสูขุภาพด ีจมกูโด่ง

เป็นสนั คิว้เข้ม

และดวงตาสีอันธการที่จ้องใบหน้าผมอยู่

"อย่ามองผมด้วยสายตาแบบนั้น ถ้าคืนน้ียังอยากกลับไปแบบเส้ือผ้า 

ไม่หลุดออกจากตัวจนหมด"

ผมแอบกลืนน�้าลายลงคอ

คนตรงหน้าดดูเีกินไป ย่ิงแววตาคูน้ั่นทีจ้่องมองกันตรงๆ แบบนี ้ นัยน์ตา 

มองส�ารวจผมไปท่ัว แววตาท่ีคล้ายจะซอกซอนเข้าไปในเสือ้ผ้าทีผ่มสวมใส่อยู่  

ผมเลยรวบคอเสือ้ตวัเองทีก่ระดมุหลดุไปถึงสามเมด็ แน่นอนว่านัน่มนัมากพอ 

ทีจ่ะท�าให้คอเสือ้กว้างมาก มนัจงึเป็นจดุท่ีสายตาของเจ้าของห้องอ้อยอิง่น่ิงมอง 

ไม่ยอมละสายตาไปสกัที

"หายกัน"

ฝ่ายนัน้กระตกุย้ิมมมุปากทีจ่บัได้ว่าผมแอบเหลอืบมองทีส่ะโพกของเขา 

ท่าทางแบบนัน้ท�าให้ผมหน้าร้อนผ่าว เพราะผมแอบมองรอยสกัทีเ่อวเขาจรงิๆ 

มนัจงึถูกแลกกับสายตาวิบวบัท่ีจ้องมองคอเสือ้ของผม

มันเป็นการแลกเปลี่ยนที่ผมรู้สึกเสียเปรียบยังไงก็ไม่รู้

"ผม…"

ผมท�าเสียงอึกอัก
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"ผมเข้าใจผิด"

เจ้าของห้องพูดขึ้น

"ครับ?"

ร่างสงูทีเ่ปลอืยร่างกายท่อนบนยืนกอดอกพิงสะโพกซึง่มกีางเกงเกาะอยู่

อย่างหมิ่นเหม่กับโซฟา เป็นโฟกัสสายตาที่ผมพยายามไม่เหลือบมอง

"คุณขึ้นรถผิดคัน"

เขาพูดอย่างเซ็งๆ

"เพื่อนผมเพิ่งโทรมาบอกว่าเด็กที่นัดไว้ยังรออยู่หน้าร้าน"

เจ้าของห้องยักไหล่

"ส่วนคุณ…ซึ่งเป็นใครไม่รู้ดันโผล่มาพอดี" ฝ่ายน้ันยักไหล่ "แล้วข้ึนรถ 

มาแทน ถ้าไม่มสีายเมือ่ก้ี เราคงก�าลงัมเีซก็ซ์กันอยู่"

ผมกลืนน�้าลายเหนียวๆ ลงคอ หน้าแดงวาบกับประโยคเมื่อก้ี ก่อนจะ 

รบีเบอืนหน้าหนไีปทางอืน่เพราะไม่อยากสบสายตาทีร้่อนแรงของอกีฝ่าย

"ผมอยากกลับหอ"

"เชิญ"

ฝ่ายนั้นยักไหล่ก่อนจะบุ้ยปากไปที่ประตู

"ผมไม่ส่งนะ"

ผมพยักหน้าเบาๆ พยายามประคองสตติวัเองแล้วขยับตัวผุดลุกขึน้ ก่อนจะ

สดูลมหายใจเข้าลกึๆ ตอนทีผ่ดุลกุขึน้เหมอืนว่าพ้ืนท่ียืนอยู่มนัโคลงเคลงไปมา 

ทรงตวัแทบไม่อยู ่ ผมเดินเซไปเซมาอกีไม่ก่ีก้าวจะถึงประตูห้องแล้ว แต่ตอนน้ัน 

กลบัรูส้กึว่าแข้งขาอ่อนแรงเดนิไม่ไหวแล้วทรดุลงไปกับพ้ืน

ผมกุมขมับตัวเองก่อนลอยหวือจากพ้ืนเมื่อเจ้าของห้องเดินดุ่มๆ มา 

ช้อนตัวผมขึ้น

"ไม่ไหว"

ผมพูดเสียงแผ่ว

"งั้นนั่งพักอยู่ที่นี่ก่อนแล้วกัน"

ผมส่ายหน้าหวือตอนที่เจ้าของห้องวางผมลงที่โซฟาตัวเดิม
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"ผมอยากกลับหอ"

"คุณกลับเองไม่ไหว"

ฝ่ายนั้นยักไหล่

"และผมไม่ไปส่งคุณแน่ๆ" เจ้าของใบหน้าคมคายมองหน้าผมตรงๆ  

"คณุท�าให้ผมพลาดนัดวันนี ้แค่น้ีก็เลวร้ายมากพอแล้ว และผมไม่ใช่คนดีพอท่ีจะ 

ขบัรถไปส่งคณุด้วยอารมณ์แบบน้ีด้วย"

"ผมกลับเองได้"

เจ้าของห้องยิ้มมุมปาก

"คย์ีการ์ดวางอยู่ท่ีโต๊ะ คุณใช้ลฟิต์ไม่ได้หากไม่มคีีย์การ์ด พอไปถึงฟร้อนต์ 

ด้านล่างฝากคย์ีการ์ดห้องผมไว้ทีพ่นักงานได้เลย"

ร่างสงูใหญ่ชีไ้ปทีค่ย์ีการ์ดของห้องก่อนจะเดินผละเข้าไปด้านใน ซึง่นัน่ 

น่าจะเป็นห้องนอนของอกีฝ่าย เจ้าของห้องเปิดประตหู้องน้ันออกแล้วเอีย้วตวั 

มองมาทางผม

"ถ้าไม่ไหวก็นอนพักจนกว่าจะมีสติแล้วค่อยไป…" เขาพูดย้ิมๆ "แต่ผม 

ขอเตอืน อย่ายุ่มย่ามกับของใช้ในห้องผม รบัรองเลยว่าผมตามเอาคนืได้ครบ 

ทกุชิน้แน่ๆ"

ดวงตาคมกริบมองใบหน้าผมแล้วกดยิ้มมุมปาก

"ส่วนคุณ ผมจะให้คุณรับผิดชอบจนกว่าผมจะพอใจ"

ผมแทบหยุดหายใจเมือ่สายตาคูน่ัน้มองไล่จากด้านล่างข้ึนมาถึงใบหน้า

และกระตุกยิ้มมุมปาก

"อีกอย่าง"

"…"

"อันนี้ส�าคัญมาก…" ริมฝีปากหนาขยับรอยยิ้ม "อย่าเคาะประตูห้องนี้"

มือหนาเคาะประตูห้องนอนเป็นตัวอย่าง

"เพราะมันจะท�าให้ผมเข้าใจว่าคุณอยากมีเซ็กซ์กับผมคืนนี้"

พูดจบฝ่ายน้ันก็หายเข้าไปในห้องนัน้ทันท ีทิง้ให้ผมน่ังน่ิงอยู่ในห้องรับแขก 

ของคนแปลกหน้าคนเดยีว
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"เวียนหัวชะมัด"

ผมงึมง�าก่อนจะเอนตัวซุกไปกับเบาะโซฟา ไม่อยากวางใจอยู่ท่ีน่ีเลย  

แต่ก็ไม่มปัีญญาพาตวัเองออกไป จงัหวะน้ันโทรศพัท์มอืถือทีปิ่ดเสยีงอยู่ในมอื 

ก็สัน่และแจ้งเตอืนว่ามสีายเรยีกเข้า เมือ่พิจารณาตรงหน้าจอก็เห็นว่าซ้งมนัก�าลงั 

โทรหาผมอยู่

[ให้ตายเถอะฮิม มึงอยู่ไหนเนี่ย ท�าไมไม่รับสายพวกกูวะ]

"กูไม่เป็นไร"

ผมกุมขมับฟังน�้าเสียงของไอ้ซ้งที่ดูเป็นกังวลมาก

[มึงอยู่ไหนตอนนี้]

"ไม่รู้"

ผมคลงึขมบัตวัเองแรงๆ เพราะไม่รูเ้หมอืนกันว่าตอนนีผ้มอยู่ท่ีไหน รูแ้ค่ว่า 

คงเป็นคอนโดฯ หรสูกัแห่งหน่ึง

[เดี๋ยวกูไปรับ มึงแชร์โลเกชั่นมา]

"อื้อ"

ผมกดวางก่อนจะเข้าโปรแกรมไลน์เพ่ือส่งโลเกชัน่ให้เพ่ือน แต่ยังไม่ทนั 

ทีข้่อความจะถูกส่งออกไป หน้าจอโทรศพัท์ก็ดบัวูบกลายเป็นจอภาพสดี�าสนิท

แบตฯ หมด

ผมอ้าปากค้างก่อนจะถอนหายใจเฮือกใหญ่

ช่างแม่ง กลบัเองก็ได้วะ แต่ก่อนกลบัขอพักสายตาเอาแรงสกังบีเถอะ ผม

หลบัตาน่ิงก่อนจะคลงึขมบัอกีครัง้ คดิว่าชายเจ้าของห้องพักคนน้ีคงไว้ใจได้บ้าง 

เพราะจนป่านน้ียังไม่มอีะไรผดิปกต ิ ดูจากห้องพกัและค�าขูท่ี่เตอืนไม่ให้ยุ่งกับ 

ของส่วนตวัแล้วคงไม่น่าใช่มจิฉาชพี

'มึงมีจูบแรกกับเขารึยังครับน้องฮิม'

แวบหน่ึงผมนึกถึงค�าถามของเพ่ือน ก่อนท่ีต่อมาจะรูส้กึแปลกๆ ท่ีรมิฝีปาก  

ริมฝีปากร้อนผ่าวท่ีถูกบดจูบอย่างเร่าร้อนเมื่อครู่จากคนแปลกหน้า แล้วกล่ิน 

Creed Aventus จากทีไ่หนไม่รูก็้ลอยมาแตะจมกู

"มีจูบแรกแล้ว"
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ผมงมึง�าในความเงียบ นกึถึงรมิฝีปากร้อนผ่าว ลิน้ร้อนซอกซอนไปท่ัวปาก 

จนเกิดเสียงน่าอายและความรู้สึกปวดมวนท้อง เนื้อตัวที่เสียดสีกันไปมาจน 

ก่อให้เกิดความรูส้กึประหลาด ซ�า้ร้ายจบูน้ันยังท�าให้ผมรูส้กึอย่างทีไ่ม่เคยรูส้กึ 

มาก่อน

อาการแข็งขืนที่กึ่งกลางล�าตัว

ความรู้สึกของคนจูบกันมันเป็นแบบนี้เองงั้นเหรอ

'จะเก็บซิงไว้ชิงโชคเหรอ'

ผมพลกิตวัไปมาเพราะนอนไม่หลบัสกัที ท้ังทีรู่ส้กึว่าร่างกายอ่อนเพลยี 

อยากพักผ่อนเอามากๆ ตอนน้ี

นอนไม่หลับเพราะไม่มีหมอนข้าง

สุดท้ายผมเลยผุดลุกข้ึนก่อนจะตัดสินใจเดินไปเคาะห้องนอนเจ้าของ 

คอนโดฯ โดยลืมไปเลยถึงสิ่งที่ฝ่ายนั้นบอกเอาไว้ก่อนหน้าน้ี การที่ฝ่ายน้ัน 

ปล่อยผมเอาไว้แบบน้ีโดยไม่ได้ท�าอะไรเกินเลยหลังจากรู้ว่าเข้าใจผิดก็พอจะ

วางใจได้ว่าน่าจะไม่ใช่คนเลวร้ายอะไร

เพราะแบบนี้เลยเผลอไว้ใจคนแปลกหน้าอย่างง่ายดาย

ขอยืมหมอนข้างนอนกอดสักคืนหน่อยเถอะ

ก๊อกๆ

ขณะท่ีก�าลังจะลงมือเคาะอีกคร้ัง ประตูท่ีปิดสนิทก็ถูกเปิดออกมา ผม 

ยืนอึง้ท่ีเห็นอกีฝ่ายมเีพียงผ้าเชด็ตวัพันรอบเอวและหยดน�า้ท่ีเกาะอยู่ตามล�าตัว

ด้านบน

"เอ่อ..."

"ตกลงคืนนี้คุณอยาก…"

ผมลืมสนิทถึงค�าเตือนนั่นเลย

'อย่าเคาะประตูห้องนี้...เพราะมันจะท�าให้ผมเข้าใจว่าคุณอยากมีเซ็กซ์

กับผมคืนนี้'

"ไม่ใช่แบบนั้น"

เขากระตุกยิ้มมุมปาก



31Karnsaii

"ผมจะขอยืมหมอนข้าง"

ผมรีบละล�่าละลักบอก

"ตอนนี้ไม่เอาแล้วก็ได้ครับ"

"ติดหมอนข้างเหรอ"

"ครับ"

ฝ่ายนั้นกระตุกย้ิมมุมปากไม่พูดอะไร ก่อนจะบุ้ยปากไปที่เตียงซึ่งมี

หมอนข้างวางอยู ่ เหน็แบบนัน้ผมเลยรบีเดนิไปหยิบของดังกล่าวก่อนจะสะดุ้ง 

เมือ่หนักลบัมาชนแผ่นอกกว้าง และแสงสว่างจากด้านนอกท่ีลอดผ่านประตูห้อง 

ก็มดืลง เหน็เพียงแสงจากโคมไฟข้างเตยีง

เพราะเจ้าของห้องปิดประตูห้องนอนแล้ว

"มุกขอยืมหมอนข้างนี่ก�าลังฮิตใช้กันเหรอช่วงนี้"

ผมส่ายหน้าหวือ แต่แวบหนึ่งดันรู้สึกวูบวาบเมื่อนึกถึงจูบของอีกฝ่าย  

ยิ่งตอนที่ใบหน้าคมคายโน้มมาใกล้จนริมฝีปากแทบจะชิดกัน

'มีจูบแรกกับเขารึยัง'

"ผม…" อยากลองจูบอีกครั้งจัง

ฝ่ายนั้นกระตุกยิ้มมุมปาก

"อุตส่าห์ปล่อยแล้วแท้ๆ แต่คุณดันเดินเข้าห้องผมเอง"

"อื้อ"

ผมเอียงหน้าหนีริมฝีปากที่ซุกอยู่ตรงซอกคอ แล้วไม่นานแผ่นหลังผม 

ก็กระทบกับเตยีงนุ่ม

"ขอร้องตอนนี้ผมก็ไม่ปล่อยคุณแล้วนะ"

"อื้อ"

หัวสมองผมมึนเบลอไปหมด

แต่ถึงอย่างน้ันก็ยังอุตส่าห์นึกถึงภาพเพ่ือนสนิทฟัดซอกคอหญิงสาว 

แถวห้องน�า้น่ัน พอนกึถึงภาพน้ันสตขิองผมก็เหมอืนถูกฉุดกระชากอย่างแรง ตอนน้ี 

ในหัวว่างเปล่าจนกระทัง่รูส้กึว่าตวัเองหนาวสัน่ขึน้มาเพราะร่างกายเปล่าเปลอืย

"คุณ"
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เสียงทุ้มกระซิบข้างหูเจือมากับกลิ่นน�้าหอมนั่น

"ผม...คือผม"

"ผ่อนคลายหน่อย"

"อื้อ"

"ผมไม่อยากให้คุณเจ็บ"

เสียงฉีกซองถุงยางดังขึ้นในความเงียบ

"เจ็บ"

"อื้อ"

"เบา"

ผมนิ่วหน้าเพราะรู้สึกจุกจนน�้าตาซึม

"ผมไม่เคย"

คนด้านบนชะงักไปเล็กน้อย

"ไม่เคยอะไร อย่าบอกนะว่า"

ผมน�้าตารื้นเพราะรู้สึกจุกเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในร่างกาย

"ไม่เคย"

ผมครางเสียงสั่น

"บัดซบ"

ฝ่ายนั้นท่าทางหัวเสียไม่น้อย

"บอกตอนนี้ก็ไม่ทันแล้ว"

"…"

"ถอนตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วเหมือนกัน มีแต่ต้องเดินหน้า"

"เจ็บครับ"

"ผมจะท�าเบาๆ"

"ฮึก เจ็บ"

ผมตัวสั่นจนกระทั่งฝ่ายนั้นจูบที่ขมับแล้วมือหนาก็ลูบไล้แผ่นหลังผม 

อย่างแผ่วเบา ก่อนจะประคองใบหน้าให้ซกุไปท่ีซอกคอของอกีฝ่าย

"ผ่อนคลายเด็กดี"
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"มันจะดีขึ้นหรือครับ"

"แน่นอน"

"…"

"แต่ถ้าไม่ไหว"

เสียงเขาพูดเบาๆ

"ให้กอดแน่นๆ แล้วกระซิบข้างหูผม"

"อ๊ะ"

ผมหลับตาปี๋

"แล้วบอกว่า…อย่าปล่อยนะ"

ผมหน้าแดงวาบ หวัสมองขาวโพลน กว่าจะรูต้วัก็ถูกอกีฝ่ายชกัน�าไปไกล 

แล้ว

ผมก�าลังท�าอะไรอยู่

ความรู้สึกแบบนี้คืออะไร

มันจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหน ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าสองร่างที่กอดรัดกันอยู่ใน

ความมืดของคอนโดฯ หรู

.

.

มันไม่ใช่เช้าที่สดใสนักหรอก

ผมรู้สึกตัวตื่นข้ึนมาเพราะรู้สึกปวดเมื่อยไปท้ังร่างกาย ในความมืดนั้น 

ผมก�าลงัซกุตวัอยู่ท่ีแผ่นอกกว้างของใครสกัคน ขณะท่ีพยายามจบัต้นชนปลาย 

ถึงเหตกุารณ์เมือ่คนื ภาพจ�าและความรูส้กึบางอย่างก็หลัง่ไหลเข้ามาในหวั

ผมมีเซ็กซ์กับคนแปลกหน้าเมื่อคืน

โชคดีว่าอีกฝ่ายไม่ได้มีรสนิยมทางเพศรุนแรง ทุกอย่างดูจะนุ่มนวล 

ตามประสบการณ์ของเขา หลงัจากเสรจ็กิจยังอุตส่าห์พาผมไปล้างตวัแล้วหาเสือ้ผ้า

มาสวมใส่ให้ จะเรยีกว่ามนี�า้ใจดูแลคูน่อนได้ไม่ขาดตกบกพร่องก็ละอายปาก

ผมค่อยๆ ขยับตวัออกจากอ้อมแขนเจ้าของห้อง จงัหวะนัน้กแ็อบเหลอืบมอง

ใบหน้าคมคายท่ีหลบัตาน่ิงในห้วงนิทรา
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พอได้เห็นใบหน้าชัดๆ ตอนมีสติแล้วช่างเป็นผู้ชายที่ดูดีหาตัวจับยาก

ผมถอนหายใจเฮือกใหญ่

เพราะค�าพูดบ้าๆ ของเพ่ือนท�าให้ผมท�าอะไรบ้าบิ่นไปเมื่อคืน ป่านน้ี 

เพ่ือนสนิทผมคงนัง่ไม่ตดิตามหาผมทัง้คนืแน่ๆ ผมลกุไปอาบน�า้ก่อนจะแต่งตวั 

เงยีบๆ เสรจ็แล้วก็คว้าคย์ีการ์ดทีว่างอยู่ทีเ่ดมิออกมา แตะคย์ีการ์ดทีล่ฟิต์แล้ว 

กดชั้นท่ีจะไป พอออกมาแล้วก็ฝากคีย์การ์ดไว้ท่ีฟร้อนต์ตามค�าบอกของ 

เจ้าของห้อง

ตอนนียั้งเช้ามาก แต่พอมองเห็นแสงสว่างแล้ว พอเดินออกมาข้างคอนโดฯ  

ก็เห็นซอยเลก็ๆ ซึง่เป็นตลาดเช้าทีพ่่อค้าแม่ค้าก�าลงัเปิดร้านกัน และชาวบ้าน 

เริม่เดนิประปราย ทีส่�าคญัมพีระสงฆ์ออกบณิฑบาตยามเช้าด้วย

ใส่บาตรหน่อยแล้วกัน

ผมล้วงเข้าไปในกระเป๋า ควานหากระเป๋าตงัค์เพ่ือจ่ายค่าอาหารท่ีหมายจะซือ้

จากแม่ค้าส�าหรบัใส่บาตร แต่หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอสกัที แม่ค้าเองกด็จูะเริม่ขมวดคิว้ 

ท�าหน้าไม่สบอารมณ์เมือ่ผมยังหากระเป๋าตงัค์ไม่เจอ

ซวยแต่เช้าเลย

จังหวะน้ันแบงก์สีเทาก็ถูกย่ืนไปตรงหน้าแม่ค้า ผมเลยหันไปมองหน้า

เจ้าของเงนิ

"คุณลืมกระเป๋าตังค์เอาไว้ที่ห้อง"

ผู้ชายคนนั้นพูดเสียงเรียบ และยิ่งท�าหน้านิ่วคิ้วขมวดเมื่อผมพูดว่า

"ใส่บาตรด้วยกันมั้ยครับ"

"คุณว่าไงนะ"

"ใส่บาตรด้วยกันสิครับ"

"บอกตรงๆ ว่าผมพูดไม่ถูก"

คนที่มีค�่าคืนพิเศษร่วมกันเมื่อคืนมุ่นหัวคิ้ว

"ไม่เคยมีใครชวนใส่บาตรหลังจากที่เรา…"

"พระมาแล้วครับ"

ผมกระตกุแขนอกีฝ่ายให้ย่อตวัลงแล้วถอดรองเท้า ก่อนจะยืน่อาหารให้ 
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อกีฝ่ายช่วยใส่เข้าบาตร เสรจ็แล้วพระท่านก็ปิดฝาบาตร ผมเลยน�าดอกไม้ไปวาง 

ทีฝ่าบาตรแล้วยอบตวัลงรบัพร

ผมหลบัตาพริม้น่ิงฟังพระท่านให้พรจงึไม่เหน็ดวงตาด�าขลบัของอกีฝ่าย

ที่จ้องมองกันอยู่



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
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