
~ MAME ~

บทน�ำ

‘กูขอโทษที่กูเป็นเกย์’

แม้ว่าแสงแดดยามบ่ายแก่ๆ จะยังคงแผดจ้า แต่ชายหนุ่มผิว

คล�้าแดดคนหนึ่งก็ยังนั่งนิ่งอยู่บนชายหาดสีขาวสะอาดตา ดวงตา 

สีด�าสนทิทอดมองไปยงัท้องทะเลสฟ้ีาครามทีบ่รรจบกบัเส้นขอบฟ้า 

ทัง้ทีแ่ววตาไม่ได้สะท้อนภาพววิทวิทศัน์ทีส่วยงามตรงหน้า แต่เป็น...

ความทรงจ�าที่เพิ่งผ่านมาไม่นาน

“มึงคงเกลียดกูฉิบหายสินะไอ้ไทป์”

ทันทีท่ีหางตาแลเห็นเรอืเฟอร์รลี�าใหญ่ซึง่พาทัง้นักท่องเทีย่ว 

ทั้งคนท้องถิ่นมายังเกาะพะงันแห่งนี้ นายคมกฤชก็ถอนหายใจ 

ยาวเหยียด ดึงหัวเข่าขึ้นมากอดแล้วซบหน้าลงกับเข่าอย่างเหน็ด-

เหนื่อยหัวใจ

เมื่อไม่กี่วันก่อน เขาเพิ่งจะสารภาพกับเพื่อนรักที่สุดคนหนึ่ง

ว่าเป็นเกย์

แม้ว่าสมัยนี้การรักชอบผู้ชายจะไม่ใช่เรื่องแปลก แต่ไม่ใช่กับ
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เพือ่นสนทิทีเ่หน็กนัมาต้ังแต่ตัวกะเป๊ียก และรูดี้ว่ามนัเคยถูกลวนลาม

จนเกิดอคติกับเกย์ คมควรจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับไปตลอดชีวิต 

แต่เขากลับทนไม่ได้เมื่อได้ยินเพื่อนคนนั้นพูดว่าเกลียดเกย์มาก 

แค่ไหน เพราะหมายความว่า...มันก็เกลียดเขาเช่นเดียวกัน

คมรูด้ว่ีาท�าไมถงึทนไม่ได้ ฝ่ายนัน้มองว่าทางน้ีคอืเพ่ือนสนิท 

แต่ทางนี้มองว่าฝ่ายนั้นคือรักครั้งแรก

แค่คิด คมยังรู้เลยว่าตัวเองน่าสมเพชแค่ไหน

สุดท้ายที่เขาระเบิดอารมณ์ใส่มันไป ไม่ใช่เพราะโกรธที่มัน

ตัดสินเกย์ทั้งโลกด้วยความคิดแคบๆ จากเหตุการณ์ที่มันเจอแค ่

ครั้งเดียว แต่เพราะเขาเองน้อยใจแทบตายที่มันไม่เคยมองเห็นเลย

ว่าเขาเป็นอะไร ไม่เคยยอมรับตัวตนของคมเลย

เกย์กค็นหรอืเปล่าวะไอ้ไทป์ ถงึกจูะชอบมึงแค่ไหน กูก็ไม่เคย

ท�าให้มึงเดือดร้อนเลยนะ

“เฮ้อ” อีกครั้งที่คมถอนหายใจ กอดเข่าแน่นขึ้น

ตอนนี้เพื่อนสนิทคนนั้นกลับกรุงเทพฯ ไปแล้ว และมันคงทิ้ง

ไอ้คมคนนี้ให้กลายเป็นอดีตเพื่อนที่ไม่น่าจดจ�า ขณะที่ตัวคมเอง 

กลบัปัดไล่ความรู้สึกแย่ๆ ออกไปไม่ได้ ซ่ึงมันมากพอให้เขาโทร. หา

เพื่อนชายที่คุยด้วย และบอกว่าจะไม่ติดต่อกลับไปอีกแล้ว

คมรู้อีกเช่นกันว่าที่เขาหาคนคุยด้วยก็เพราะต้องการการ

ยอมรับ

ไม่ใช่ว่าคนทีเ่กาะอคตกิบัรกัร่วมเพศไปเสยีท้ังหมด แต่เพราะ

มนัใกล้เกนิไป น่ากลวัเกนิไป เขาจงึไม่เคยบอกใคร กระทัง่ย้ายออก

ไปเรียนวิทยาลัยในตัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงเริ่มเผยรสนิยมทาง

เพศของตัวเอง แต่สุดท้ายไม่ว่าจะคุยกับใคร เจอใคร เขากลับต้อง

มาตกม้าตายเมื่อเจอเพื่อนสนิทสมัยเด็กพูดใส่หน้าว่าเกย์น่าจะ
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ตายๆ ไปเสียให้หมดโลก

คนพวกนั้นที่เคยคุยด้วยไม่มีความหมายเท่าค�าพูดไม่ก่ีค�า 

ของเพื่อนคนนี้

“มงึรู้ท้ังรูว่้าถงึเลกิกบัคนอืน่ ไอ้ไทป์กไ็ม่มวีนัเหน็มงึเป็นเพือ่น

อีกแล้ว”

เขาไม่อยากร้องไห้ แต่ท�าไมตาถึงร้อนผ่าวขนาดนี้ก็ไม่รู้

“กูอยากเจอคนที่ท�าให้กูตัดใจจากมึงจริงๆ”

คมอยากเจอคนทีย่อมรบัเขา ไม่ตดัสนิเขา และท�าให้เขามัน่ใจ

พอท่ีจะไม่สนใจค�าพดูบ้าๆ ของเพือ่นทีไ่ม่เคยยอมรบักนั แต่ค�าถาม

คือ เมื่อไหร่ล่ะที่จะได้เจอ หรืออาจจะไม่มีทางเกิดขึ้นเลย

“ไอ้ค้ม”

เสียงเรียกส�าเนียงทองแดงดังข้ึนด้านหลัง เจ้าของชื่อจึงเช็ด

หน้ากับหัวเข่าแรงๆ พอหันไปมองก็เห็นผู้ชายผิวเข้มตัวเท่าตึกที่ 

ยิ้มร่าจนเห็นฟันสีขาวเรียงเป็นระเบียบ แต่นั่นไม่สะดุดตาเท่า... 

ไม้ค�้าอันใหญ่ที่พยุงร่างมัน

“เฮ้ย! มงึไปท�าอะไรมา” คมลกุขึน้ทนัทีแล้วก้าวเข้าไปหาคนท่ี 

ใส่เฝือกถึงหัวเข่า

“หม้ายไหรๆ” คนตัวโตโบกมือเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อย

“หม้ายไหรบ้านพ่อมึงและ มึงขาหักแรกเมือ่ใด” คมเองก็สวน

กลับส�าเนียงใต้ ท�าเอาอีกฝ่ายหัวเราะร่า

“ฟูลมูนปาร์ตี เจอพวกเอิด1 เลยมีเรื่องหิด2 แต่ไอ้หมุดซะย่าง 

คลานเป็นหมาเล้ย กลูะด้ายแรงอก3” ไอ้หมุด หรอืมหาสมทุร เพ่ือน

1 ท�าตัวกร่าง
2 นิดหน่อย
3 สะใจ
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ทีอ่ายมุากกว่าหลายปีหัวเราะสะอกสะใจ แต่คนฟังถอนหายใจพรดื 

ปล่อยมือที่ช่วยพยุงแขน

เขาลืมไปได้อย่างไรว่าไอ้เพื่อนตัวเท่าควายนี่แรงไม่แพ้หมี 

เห็นมันเป็นคนอารมณ์ดี ยิ้มเก่ง หัวเราะได้ทุกเรื่อง แต่เวลามีเรื่อง

ที ไม่ว่าใครก็สู้ไม่ได้ ขนาดไม่อยู่ในเหตุการณ์ยังเดาได้เลยว่าที่มัน 

ขาหักเพราะทางนั้นคงเอาหมาหมู่เข้าสู้ ไม่อย่างนั้นหนึ่งต่อหนึ่ง  

ไอ้หมุดเคยแพ้ใครที่ไหนกันล่ะ

“แล่วมึงมีไร้” คมถาม ฝ่ายนั้นจึงยิ้มเผล่

“มีเหรื่องให้ช่วย”

คนฟังก้มลงมองเฝือกที่มีตัวอักษรสีรุ้งเขียนไว้ทันที 

“ว่ามา” คมมีเวลาอีกสักพักก่อนวิทยาลัยจะเปิดเทอม ดังนั้น

ไม่มีปัญหาอยู่แล้วถ้าต้องช่วยไอ้ขาเป๋นี่ อีกอย่างกลับไปอยู่หอ 

คนเดียวก็เหงา จะพลอยนึกถึงเรื่องแย่ๆ ที่เพิ่งทะเลาะกับเพื่อน 

อีกคน

พอคมว่าอย่างนัน้ มหาสมทุรกย็ิม้กว้างกว่าเดมิ เสรมิหน้าตา

ให้ยิ่งน่ามอง

คมคดิมาตลอดว่าเพือ่นคนนีห้น้าตาดี คมสนัสมกับเป็นหนุ่ม

ใต้ ผวิเข้มๆ ท�าให้สาวๆ ฝรัง่มองเหลยีวหลงั คล่ังจะเป็นจะตาย เสีย

อย่างเดียว มันชอบยิ้มกว้างเหมือนชีวิตนี้ไม่มีเรื่องทุกข์ร้อนใดๆ 

ขนาดขาหักยังท�าหน้าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

“ต่อเช้า4กูรับแขกไว้”

“รับแขก?” คมเริ่มรู้สึกทะแม่งๆ

“หมันแล่ว พาแขกไปด�าน�่า รับยาวสามวันเต้ม”

4 พรุ่งนี้
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คมก้มลงมองเฝือกขาของมันทันที สภาพนี้น่ะนะ

“เวรแล้วไง” ชายหนุ่มพึมพ�าแล้ววกกลับมามองฟันขาวเรียง

เป็นระเบียบอีกครั้ง ครั้งนี้ไอ้หมุดยิ้มไป ท�าหน้าอ้อนแข้งไป

“ไม่เอาด้วยหรอก” แน่นอนว่าคมปฏิเสธ

มหาสมุทรมีอาชีพหลักเป็นการพานักท่องเท่ียวไปด�าน�้า 

ดูปะการัง ก่อนหน้านี้ก็ท�ากับเรือน�าเที่ยวเล็กๆ ของพ่อ แต่ไม่รู้ไป

ทะเลาะกันอีท่าไหนจึงออกมารับแขกเอง ซึ่งก็มีลูกค้ามาใช้บริการ

ไม่ขาด เพราะเป็นคนอธัยาศยัด ีบรกิารด ีมใีบอนญุาตด�าน�า้ลกึ แถม

ยังรู้แทบทุกซอกมุมของทะเลละแวกนี้ ที่ส�าคัญเห็นพูดทองแดงจ๋า 

ภาษาอังกฤษมันไฟแลบเลย นักท่องเที่ยวต่างชาติก็เลยชอบ

แต่...กูไม่ได้เก่งอย่างมึงด้วย

“ไอ้ค้ม ช้วยกูหิดตะ นะๆ”

“ไม่โว้ย! โอเค กูขับเรือเป็น ด�าน�้าเป็น แต่รับแขกไม่เป็น!”  

คมไม่เอาด้วยคน แค่นึกภาพว่ามีคนรู้ว่ามือสมัครเล่นอย่างเขาพา 

นักท่องเที่ยวไปด�าน�้าก็หนาวแล้ว แถมเขาไม่ใช่คนแบบไอ้หมุด ถ้า

ต้องเจอนักท่องเที่ยวเรื่องมากไม่รู้จะรับมือไหวไหม แถมมองจาก

สภาพมันแล้ว มันเองก็ลงเรือไปด้วยไม่ได้แน่ๆ ขืนตกน�้าตกท่าแล้ว

แผลเน่าก็ซวยหนักกว่าเดิมอีก

“แต่กูหรับมาแล่ว”

“ก็ไปแคนเซิลเขาสิวะ!” คมโวยกลับ มองหน้าเพื่อนที่ท�าหน้า

หมาหงอย แต่ไม่สงสารเลยสักนิด

“กูหรับเงินมาแล่ว”

“งัน้ส่งแขกให้พ่อมงึ” คมยนืกรานค�าเดมิ คราวน้ีก้าวถอยหลงั

อีกสองก้าวเป็นสัญญาณว่าเตรียมเผ่น

“สามวันเอง”



~ Love Sand  หำดร้อนซ่อนรัก ~

12

“ไม่”

“สอง สองวัน!”

“วันเดียวสองวันก็ไม่เอา มึงไปหาคนอื่นเลยไป๊” คมว่าจบ 

กห็มนุตวักลบั สองเท้าก้าวยาวๆ บ่งบอกว่าไม่หาเหาใส่หวัแน่ แต่...

โครม!

“โอ๊ย โอ๊ย”

“ไอ้หมุด!”

คมหันกลับมาจนได้ แล้วพบว่าเพื่อนร่างยักษ์ลงไปนอนกลิ้ง

คลุกทรายแล้ว สองมือจับเฝือกไว้ด้วยสีหน้าเจ็บปวดสุดขีด จากที่

ตั้งใจจะไม่ยุ่งก็วิ่งกลับมาจนได้

“เจ็บอย่างแรง” มันบอกด้วยสีหน้าเจ็บปวดจนใจอ่อนวูบ

“มา กชู่วย” คมดงึแขนเพือ่นพาดบ่าช่วยพยุงให้ลกุขึน้ อกีมอื

คว้าไม้ช่วยพยุงไว้ด้วย

แต่จังหวะนั้นคือจังหวะส�าคัญที่มหาสมุทรรัวยับ

“สามวันนะไอ้ค้ม เวดนากตูะ นะ กหูรบัเงนิมาแล่ว นกีห็ม้ายรู ้

ว่ากี่เดือนจะห้าย เงินหิดฮุ้ยก็ช่วยกูได้นะ เถอะนะ กูขอร่อง” ท้าย

ประโยค คนพูดเงยหน้าขึ้นมาท�าหน้าน่าสงสารจนคมกัดปากแน่น

โอเค เขารูว่้าคนใจแขง็อย่างไอ้หมดุ ต่อให้เจ็บจนท�างานไม่ได้ 

ก็ไม่ซมซานกลับไปร้องขอให้พ่อช่วย แต่คนอย่างมันกลับบากหน้า

มาขอร้องให้คมช่วย ซึ่งแปลว่าไม่มีหนทางแล้วจริงๆ ดังนั้นเขาจะ

ยังเป็นคนใจร้ายไม่เห็นแก่ความเป็นเพื่อนอย่างนั้นเหรอ

“ไอ้ค้ม” 

ให้ตาย!

“สามวันนะ”

สุดท้ายก็รับค�าจนได้
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หมับ!

“กูหรักมึงอย่างแรง”

ทันทีที่พูดจบ ไอ้หมีควายตัวข้างๆ ก็ยิ้มกว้าง คว้าคมเข้ามา 

กอดเต็มรัก ท�าเอาคมอยากจะด่านักว่าไหนมึงว่าเจ็บขาอย่างแรง  

ไหงยืนกระต่ายขาเดียวกอดกูจมอกแบบนี้ได้กันวะ!

ช่างเหอะ แค่สามวันเอง

คมคิดแล้วถอนหายใจยาวเหยียด 

เอาน่า จะได้ลืมเรื่องที่ไม่อยากจ�าด้วย

ซวยแล้วไง ซวยแล้วไง ซวยแล้วไง!

นี่คือความคิดของคมยามยืนถือกระดาษเขียนชื่อ-นามสกุล

เป็นภาษาอังกฤษอยู่หน้าท่าเรือเฟอร์รี สอดส่ายสายตาหาแขกของ

เพือ่นทีจ่ะมาลงรอบนี ้แต่แล้วสายตากลับปะทะเข้ากบัดวงตาสเีขยีว

มรกตที่มีเสน่ห์อย่างร้ายกาจจนต้องรีบมองไปทางอื่น

เขารู้จักสายตาแบบนี้ดี

มันคือความสนใจ

คมรีบส่ายหน้า เพราะตอนนีเ้ขาไม่สนใจใครทัง้นัน้ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งหลังจากถูกเพื่อนพูดจาร้ายๆ ใส่ จนคิดจะเก็บเนื้อเก็บตัว

ไม่ยุ่งกับใครสักพัก และพาลนึกโกรธมหาสมุทรอีกคน 

รายนั้นไม่ยอมมาด้วย โดยให้เหตุผลว่าถ้าแขกเห็นว่าคนที่ 

รับงานจริงๆ ขาหัก มันจะดูไม่น่าเชื่อถือ คมจึงต้องมารับหน้า ท�าที

เป็นคนรับงานเอง และรู้เพียงชื่อ-นามสกุล รวมทั้งโรงแรมที่แขกจะ

พักในช่วงสามวันสองคืนนี้

ไอ้หมดุบอกอกีว่ามนัไม่ได้รบัแค่เป็นคนพาไปด�าน�า้ดปูะการงั 

แต่เป็นไกด์ท้องถิ่นพาเที่ยวตลอดทริปนี้ด้วย ดังนั้นไอ้สามวันที่มัน
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ว่าคือสามวันจริงๆ เช้าจดค�่า กระทั่งแขกลาขึ้นห้องไปนอน

ขามึงหายเมื่อไหร่กูจะไปหักขามึงอีกรอบ! 

คมได้แต่เข่นเขีย้วในใจ เพราะเอาเข้าจรงิกท็�าเพือ่นไม่ลง ส่วน

ตอนนี้เขาควรจะเลิกสนใจดวงตาสีเขียวทรงพลังคู่นั้น แล้วมองหา

แขกของเพื่อนดีกว่า

แม้จะคิดเช่นนั้น แต่ชายหนุ่มก็อดไม่ได้ท่ีจะเหลือบมอง

เจ้าของดวงตาคู่เดิม

หนุ่มฝรั่งร่างสูงใหญ่ ใบหน้าคมสัน กรามแกร่ง จมูกโด่งเป็น

สันตรงที่มองอย่างไรก็รู้ว่าไม่มีเชื้อสายเอเชียผสม เสื้อยืดพอดีตัวที่

สวมอยู่เผยให้เห็นกล้ามเนื้อหนาหนั่นที่แสนดูดี กางเกงขาสั้นพอดี

เข่าสบายๆ ไม่อาจกลบความโดดเด่นของเจ้าตัวได้เลย และยามที่

แสงแดดของเกาะทางใต้ต้องเรือนผมสีบลอนด์เข้มก็ท�าให้เกิด

ประกายสีทองจับตา แต่สิ่งที่คมว่าโดดเด่นที่สุดคือดวงตา

ทรงพลัง ลึกล�้า ดึงดูด

คมกฤชแน่ใจว่าไม่เพียงแค่เขาที่รู้สึกว่าผู้ชายคนนี้สะดุดตา 

แม้แต่นักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยกันยังแอบเหลือบมองผู้ชายคนนี้

เขาคาดเดาอายุอีกฝ่ายไม่ถูก รู้แค่ว่าผู้ชายคนนี้ดูมีอ�านาจ

อย่างบอกไม่ถูก อ�านาจที่ไม่ได้หมายถึงทรัพย์สินเงินทอง แต่เป็น

อ�านาจที่ท�าให้ใครต่อใครมาสยบใต้ร่างอย่างง่ายดาย

ไม่เอาด้วยคน

ชายหนุ่มส่ายหัว ชูป้ายกระดาษในมือสูงขึ้นกว่าเดิม แต่ว่า...

ไม่มั้ง ไม่ใช่หรอก คงไม่ซวยขนาดนั้น

หนุ่มตาเขียวก้าวตรงมาที่เขา คมจึงเหลียวมองด้านหลัง พบ

เพือ่นร่วมอาชีพของมหาสมุทรที่มารอรับนักท่องเทีย่วอีกหลายคน 

เขาจึงพอจะเบาใจลงได้บ้าง เพราะแค่นึกภาพต้องอยู่กับผู้ชาย 
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แบบนี้สามวันสองคืนก็แอบผวาแล้ว

คนแบบนี้รับมือยาก 

กึก

“เอ่อ...”

พอหันกลับมา ดวงตาก็ประสานเข้ากับดวงตาสีเขียวดั่งท้อง

ทะเล

“Hi.”

กูคงไม่ซวยขนาดนั้นใช่มั้ย

คมอยากกระโดดลงน�้าให้รู้แล้วรู้รอด เมื่ออีกฝ่ายยกมุมปาก

ขึน้เลก็น้อยจนเป็นรอยยิม้ขีเ้ล่น มอืใหญ่ทีป่กคลมุด้วยขนอ่อนสทีอง

ชี้มายังป้ายที่เขาถืออยู่

“I’m Connor Warrington.” เสียงนุ่มน่าฟังดังขึ้น

ฮะ! 

คมก้มลงมองป้ายกระดาษทีถ่อือยูซ่ึง่มตีวัอกัษรภาษาองักฤษ

เรียงเป็นชื่อ...Connor Warrington

“เอ่อ...Hello เอ่อ...Mr. Warrington. Welcome to Ko Pha-

ngan. My name is Khom. I...” คมนึกอยากตีปากตัวเองสักที คุย

กับฝรั่งมาก็เยอะ แต่ครั้งนี้กลับตะกุกตะกักไม่เป็นภาษา ยิ่งอีกฝ่าย 

ยกมุมปากขึ้นเป็นรอยยิ้มสูงเท่าไหร่ เขาก็ยิ่งรู้สึกแปลกมากเท่านั้น

“เรียกผมว่าคอนเนอร์ก็ได้”

“ครับ?”

อย่าหาว่าคมเสียมารยาท เพราะเขายังไม่ทันได้พูดประโยค

ที่ท่องมาจนจบ อีกฝ่ายกลับทะลุกลางปล้องขึ้นมา ท่ีส�าคัญ...พูด

ภาษาไทย

“ผมบอกว่าเรียกผมว่าคอนเนอร์ดีกว่า” อีกครั้งท่ีภาษาไทย
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กลางชัดแจ๋วดังออกมาจากปากของผู้ชายตาสีเขียว ผมสีบลอนด์ 

ท�าให้คนฟังถึงกับมองตาค้าง

“คุณพูดภาษาไทยได้”

“แล้วคณุคดิว่าไงล่ะ” อกีฝ่ายยกัคิว้ให้ด้วยท่าทางขีเ้ล่น ท�าเอา

คมใบ้กินอีกรอบ

“อะแฮ่ม เอ่อ ผมชื่อคมครับ จะเป็นคนดูแลคุณตลอด 

สามวันนี้” พอนึกถึงงานที่รับปากเพื่อนมา คมก็กระแอมเบาๆ ส่ง

ยิ้มให้ บอกด้วยท่าทางเป็นการเป็นงาน ซึ่งเขาไม่รู้คิดไปเองหรือ

เปล่าว่าทางนั้นดูสนอกสนใจอย่างบอกไม่ถูก

“งั้น...” หนุ่มผมบลอนด์วางกระเป๋าเป้แบ็กแพ็กใบใหญ่ที่

สะพายไว้ลงพิงขา แล้วยืน่มอืมาตรงหน้า หนุม่ใต้กท็�าได้เพยีงยืน่มอื

ไปให้อีกฝ่ายจับอย่างไม่แน่ใจ

ทั้งใหญ่ทั้งอุ่น

หมับ

“ฝากตัวด้วยนะ คม”

ฝรั่งตัวโตกระชับมือของคมแน่นทั้งยังดึงเข้าไปใกล้กว่าเดิม 

และโน้มหน้าลงมากระซิบข้างหู เสียงนุ่มๆ ยามเรียกชื่อคมท�าให้

เจ้าของชื่อเบิกตากว้าง ความคิดหนึ่งดังก้องขึ้นในหัว

เขาว่าเขาซวยแล้วจริงๆ 

คอนเนอร์ วอริงตัน...สนใจผู้ชาย
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ผู้ชำยอันตรำย

“ผมว่าผมไปรอข้างนอกดีกว่าครับ”

“คุณรออยู่นี่แหละ ข้างนอกร้อน ผมขออาบน�้าแป๊บเดียว”

เอาจริงนะ กูยอมตากแดดตัวด�าดีกว่านั่งรอในห้องแอร์เย็น

ฉ�่าแบบนี้

ภายในรสีอร์ตชือ่ดงั นายคมกฤชนัง่ตัวลบีอยูบ่นโซฟาตวัหนึง่ 

สองมือบนตักบีบแน่น ดวงตาสีถ่านจ้องผนังสีน�้าตาลสลับกับ 

ฝ้าเพดานยกสูงเขม็ง คอยปรามตัวเองไม่ให้เหลียวไปมองด้านขวา 

แต่ยิง่นัง่นิง่เท่าไหร่ ร่างกายกย็ิง่ตึงเครยีดมากเท่านัน้ ย่ิงได้ยินเสยีง

สายน�้ากระทบพื้นกระเบื้อง คมก็ยิ่งรู้สึกว่าความเครียดก�าลังกลืน

กินเขา

แล้วตัวต้นเหตุก็ไม่ใช่ใคร คนที่อาบน�้าอยู่

พอคมพามิสเตอร์วอริงตันซ่ึงพูดไทยชัดแจ๋วมาเช็กอิน สิ่งที่

อีกฝ่ายขอคืออาบน�้าช�าระคราบไคลหลังการเดินทาง ตอนน้ันคม 

ยังไม่มีปัญหา ปัญหามันเริ่มตอนที่แขกบอกให้มารอในห้อง และ



~ Love Sand  หำดร้อนซ่อนรัก ~

18

ทันทีที่เห็นห้อง คมก็รู้ตัวว่ามีปัญหาเสียแล้ว

ห้องพกันีเ้ป็นบงักะโลซึง่ตกแต่งด้วยไม้เป็นหลัก ให้ความรูสึ้ก

ของเกาะทางใต้ทีผ่สมผสานกบัความหรหูราของโลกสมยัใหม่ เตยีง

นอนหลังใหญ่ปูผ้าสีขาวสะอาดตา ตัดด้วยผ้าคลุมท่ีนอนสีฟ้า 

น�้าทะเล และถัดจากเตียงนอนคือห้องน�้า

ห้องน�า้หรหูราติดกระจกเงาต้ังแต่เพดานลงมาถงึเอว ยาวไป

ครึง่หนึง่ของผนงับงักะโล อกีครึง่คอืส่วนอาบน�า้ทีม่ฝัีกบวัขนาดใหญ่

ยึดติดกับเพดาน กึ่งกลางห้องน�้าคืออ่างอาบน�้าหินสีขาวทรงไข่ผ่า

แนวขวาง ขนาดใหญ่พอให้ผูใ้หญ่สองคนองิแอบได้สบายๆ ท้ังหมด

มีไว้เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้แขกได้รับความพึงพอใจสูงสุด แต่ 

มันไม่ผ่อนคลายเลยส�าหรับคนนั่งรอ เมื่อห้องน�้ากับห้องนอนไม่มี

ผนังกั้น!

ใช่แล้ว ห้องนี้เปิดโล่งต่อกันตลอดทั้งห้อง

และทันทีที่เจ้าของห้องพักในช่วงสามวันสองคืนนี้เดินน�าเข้า

มา คอนเนอร์ก็ไม่อายเลยสักนิดที่จะถอดเสื้อยืดโยนลงบนเตียง 

ตามด้วยกางเกงขาสั้น ท�าเอาคมต้องรีบหันหน้าไปทางอื่น

แม้จะมัน่ใจว่าหันไวพอ แต่หางตาของคมกย็งัเหน็ไรขนสอ่ีอน

ใต้สะดืออยู่ดี

ทั้งหมดนี้คือสาเหตุที่ท�าให้นายคมกฤชอยากออกไปรอข้าง

นอก แม้ว่าแสงแดดจะแผดกล้า แม้อากาศจะร้อนแผดเผา แต่ 

เจ้านายในช่วงสามวันสองคืนนี้ก็ไม่ยอมเช่นกัน

อันตรายแล้วไง

คมคดิขณะทีย่งัพนิจิพจิารณาผนงัไม้ไม่เลกิ หไูด้ยนิเสยีงฟอก

สบู ่เสยีงสายน�า้ทีก่ระทบผวิ เสียงของฝ่ามือทีลู่บไล้ไปทัว่ร่าง ท�าเอา

จินตนาการเตลิด และมันมากพอให้ชายหนุ่มเหลือบไปทางขวามือ



~ MAME ~

19

โดยไม่รู้ตัว

เตียงที่ตั้งคั่นกลางไม่ช่วยอะไรเลย

เรือนกายแข็งแกร่ง ผิวที่ไม่ขาวจัดแบบฝรั่งเมืองเหนือ แต่ก็

ไม่เข้มแดดเหมือนของเขา ให้ความรู้สึกน่าลูบไล้ เรือนผมสีบลอนด์

เข้มเปียกลู่ล้อมกรอบหน้า ท�าเอาคนแอบมองหน้าร้อนผ่าว หนักลบั

ไปมองผนังไม้แทบไม่ทัน

คมอาจจะเคยผ่านผู้ชายมาบ้าง แต่อย่างไรเขาก็อายุแค่ 

สิบเก้าปี เพิ่งจะเผยรสนิยมทางเพศได้ไม่นาน การต้องมารับมือ 

คนทีม่องปราดเดยีวกร็ูว่้า ‘ตวัพ่อ’ ท�าให้หนุม่ใต้กังวลตัง้แต่ยังไม่ทัน 

เริ่มงาน

“ถ้าคุณเบื่อก็เปิดทีวีดูได้นะ”

“ไม่ครบั ผมไม่เบือ่” คมสะดุง้ และรูต้วัเลยว่าเสยีงท่ีตอบกลบั

ไปสั่นมากแค่ไหน

“หึๆ  ครบัผม งัน้รอผมครูเ่ดยีว” อกีฝ่ายหวัเราะเสยีงนุ่ม ฟังด ู

ก็รู้ว่าขบขัน

คนฟังขยับตัวอย่างอึดอัด เพราะเห็นทีหลายวันนี้จะได้เห็น

หมาหยอกไก่เสียแล้ว

เขาไม่ใช่หมาหรอก แต่กลัวจะเป็นไก่ที่ตกอยู่ใต้คมเขี้ยวของ

ผู้ชายคนนี้เสียมากกว่า

เอี๊ยด!

หนุ่มใต้เกร็งอีกครั้งเม่ือได้ยินเสียงปิดฝักบัว ตามด้วยเสียง 

ผ้าขนหนูสะบัดดังพรึ่บ จึงสูดหายใจลึกๆ พยายามตั้งสติและเตือน

ตัวเองว่าจบงานนี้เมื่อไหร่จะขอด่าเพื่อนสักครั้ง

“ตอนแรกผมได้ยินว่าคนที่จะมารับชื่อซีไม่ใช่เหรอ”

เนื่องจากแขกต่างชาติหลายคนออกเสียงชื่อมหาสมุทรไม่ได้ 
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ก็เลยกลายเป็นซี

“คนที่ติดต่อชื่อซีครับ แต่ผมเป็นคนได้รับหน้าที่มาดูแลคุณ” 

พอคุยเรื่องงานคมก็เบาใจลงเล็กน้อย

“ดูแล?”

“ครับ ผมจะเป็นไกด์พาคณุเทีย่วรวมทัง้พาไปด�าน�า้ตลอดสาม

วนันี ้ถ้าคณุมทีีไ่หนอยากไปเป็นพเิศษหรอือาหารท่ีอยากลอง บอก

ผมได้ทุกเมื่อเลยครับ” คมตอบอย่างเป็นการเป็นงาน ท้ังท่ีได้ยิน

เสียงเดินใกล้เข้ามาทุกที แต่ยังไม่ยอมหันไปมอง

“แล้วถ้าผมอยากให้คุณดูแลอย่างอื่นด้วยล่ะ”

คมรู้สึกถงึน�า้ทีห่ยดลงมากระทบท่อนแขนก่อนจะได้ยินเสยีง

นุ่มๆ เสียอีก และครั้งนี้เขาห้ามตัวเองไม่ทัน เงยหน้าขึ้นสบดวงตา

สีเขียวน�้าทะเลและได้เห็นรอยยิ้มหยอกเย้า

อันตราย

ราวกับได้ยินสัญญาณเตือนกู่ร้องในหัว

หนุ่มใต้ปิดปากสนิท ไร้ซึ่งค�าพูดขึ้นมากะทันหัน เมื่อสายตา

เลือ่นจากดวงตาทรงพลงัมายงัล�าคอ ผ่านแผ่นอกกว้างท่ีเตม็ไปด้วย

กล้ามเนื้อหนาหนั่นซึ่งไม่ได้เยอะจนน่ากลัว แต่เรียกอีกฝ่ายได ้

เต็มปากว่าแข็งแรงอย่างที่สุด ยิ่งรวมกับหยดน�้าที่ไหลลงมาตามผิว

เรยีบเนยีน ซมึลงสูผ้่าขนหนทูีพ่นัอย่างหมิน่เหม่ตรงสะโพกสอบ คม

ก็รู้สึกว่าคอแห้งขึ้นมาฉับพลัน

“ว่ายังไงครับ”

“ครับ?” คมสะดุง้น้อยๆ เงยหน้าขึน้สบตาสเีขยีวทีฉ่ายแวว...

ขบขัน

“ผมถามว่าคุณดูแลอย่างอื่นให้ผมด้วยได้มั้ย” คนพูดว่าเสียง

กลั้วหัวเราะ ยกมือขึ้นกอดอกอย่างไม่เกรงว่าผ้าขนหนูจะหลุดเลย
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สักนิด

และนั่นก็ท�าให้คมรีบดึงสายตาจากข้างล่างขึ้นมาข้างบน ซึ่ง

ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลย

“หน้าทีข่องผมคอืท�าให้คณุมคีวามสขุตลอดทรปินี ้ถ้าอนัไหน

ไม่เหลือบ่ากว่าแรงก็บอกผมได้ครับ”

“งั้น...เหรอ”

คมอยากตบปากตัวเอง เพราะเขาเพิ่งเปิดช่อง!

ชายหนุม่สาบานได้ว่าไม่ได้ต้ังใจอ่อยผูช้ายตรงหน้าเลยสกันดิ 

เขาแค่พยายามท�าตัวเป็นเจ้าบ้านที่ดี แต่ดูจากรอยยิ้มพออกพอใจ

ของฝ่ายตรงข้ามแล้ว คมก็นึกอยากย้อนเวลาและกลืนค�าพวกน้ัน

ลงคอให้หมด ยิ่งตอนนี้คอนเนอร์โน้มหน้าเข้ามาใกล้จนได้กลิ่นสบู่

หอมสดชื่น เขาก็ยิ่งอยากถอยห่าง

“แล้วผมจะรอดูนะ ฮันนี่”

คนฟังเด้งตัวถอยหลังตามสัญชาตญาณระวังภัย โชคดีที่

คอนเนอร์เองก็พอใจเท่านั้น เพราะร่างสูงพูดจบก็เป็นฝ่ายก้าว 

ถอยหลัง ท�าให้คมลอบถอนหายใจ

พรึ่บ!

แต่คมโชคดีไม่ตลอด เม่ือฝรั่งตัวโตไม่ได้เดินไปไหนไกลกว่า

เตยีงนอน และจดัการดงึผ้าขนหนทูีพ่นักายออกอย่างไม่แคร์สายตา

ใคร หนุ่มใต้เองก็ตกใจเกินกว่าจะหันหน้าหนี ได้แต่เบิกตากว้าง  

เห็นแผ่นหลังและก้นแน่นๆ ของทางนั้นเต็มสองตา!

นอกจากจะมีกล้ามอกสวยแล้ว คอนเนอร์ยังมีกระดูกสะบัก

ที่สวยไม่แพ้กัน ยิ่งได้เห็นรอยสักตรงหัวไหล่ด้านขวา ผู้ชายคนนี้ก็ 

ดูดิบเถื่อนขึ้นมาทันที และเม่ือคอนเนอร์ก้มลงสวมกางเกงว่ายน�้า

ขายาวกระชับรูปร่าง คมก็มีโอกาสได้เห็นแก่นกายสีเข้มที่งดงาม 



~ Love Sand  หำดร้อนซ่อนรัก ~

22

ไม่แพ้รูปร่างผู้ชายคนนี้เลย

หนุ่มใต้นิยามได้ว่ามันดูแข็งแกร่งไม่แพ้เจ้าของ 

อันตราย อันตราย อันตราย

ในหัวกู่ร้องเตือนไม่มีหยุด

ทันใดนั้นเองคนที่หยิบกางเกงขาสั้นมาเพื่อสวมทับกางเกง

ว่ายน�า้กห็นัมาสบตาพอดบิพอด ีท�าให้คนแอบมองหน้าแดงก�า่ หนั

หน้าหนี แต่ไม่ทันแล้ว

“มองมากกว่านี้ก็ได้นะ” คอนเนอร์หันกลับมาท้ังตัว มือยัง

เกี่ยวกางเกงขาสั้นเอาไว้ ทั้งเนื้อทั้งตัวจึงมีแค่กางเกงว่ายน�้าขายาว

ทีก่ระชับไปทุกสัดส่วน ซึง่คนฟังกห้็ามตัวเองสดุความสามารถไม่ให้

มองสิ่งที่ไม่ควรมอง

“ขอโทษที่เสียมารยาทครับ”

บ้าฉิบ เสียงสั่น 

“ผมไม่ได้บอกว่าคณุเสยีมารยาทสกัค�า” คนพดูก้าวเข้ามาอกี

หนึ่งก้าว ขณะที่คมเริ่มหันซ้ายหันขวา

“ผมบอกด้วยซ�้าว่ามองมากกว่านี้ก็ได้” คอนเนอร์ก้าวเข้ามา

อีก และคมก็รู้ว่าไร้ทางหนี จึงต้องเงยหน้าขึ้นสบตาอย่างอ้อนวอน

อย่าหยอกกันแบบนี้ มันไม่ตลกเลยสักนิด

“ผมว่า...”

“คุณมีดวงตาที่สวยนะ” คอนเนอร์กลับเป็นฝ่ายไล่ต้อน

“คนไทยก็ตาสีด�าทั้งนั้นแหละครับ” หนุ่มใต้พยายามเปลี่ยน

เรื่อง แต่ดูเหมือนอีกฝ่ายจะไม่สนใจ

“แล้วใครจะไม่ชอบให้คนตาสวยมองล่ะ”

คมจนค�าพดู เขาอาจจะเคยผ่านผูช้ายมาแล้ว แต่ไม่เชีย่วชาญ

พอจะรับมือเจ้าของดวงตาทรงพลังเช่นนี้ ทุกอย่างตกอยู่ในความ
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เงียบ แต่เป็นความเงียบที่เจือไปด้วยเพลิงที่คุกรุ่นจากส่วนลึกของ

หัวใจ ลามเลียให้ร่างกายร้อนผ่าวขึ้นทุกขณะ

น่ากลัว

ความคิดนี้พลันแล่นวาบขึ้นในหัว พุ่งสู่ส่วนล่างของล�าตัว

RRRRRRRrrrrrrrrrrrr

เฮือก!

เพลิงประหลาดถูกเสียงโทรศัพท์สาดน�้าเย็นเข้าใส่ คมสะดุ้ง

สุดตัว กระวีกระวาดคว้าโทรศัพท์มือถือขึ้นมาดูและพบว่าเป็น 

เพื่อนสนิท จึงลุกขึ้นยืนแล้วพูดรัวเร็วติดส�าเนียงใต้

“เจ่านายผ้มโทร. มา ขอตัวนะครับ”

ว่าแล้วกม็ดุผ่านก�าแพงสงูใหญ่ ก้าวไวๆ ไปเปิดประตรูะเบียง

ที่น�าไปสู่สระว่ายน�้าส่วนตัว แล้วปิดประตูแรงเกินความจ�าเป็น มือ

ข้างหนึ่งก�าขยุ้มแผ่นอกเอาไว้แน่น

“อันตรายเกินไปแล้ว” คมพึมพ�า รู้สึกเหมือนเพ่ิงรอดพ้น

อุ้งมือปีศาจมาได้ แต่โล่งอกได้ไม่นานความกลุ้มก็เข้ารุมสกรัม

นีแ่ค่วนัแรก ไม่ส ิแค่ชัว่โมงแรกยงัขนาดน้ี แล้วสามวนัท่ีเหลอื

จะเอาตัวรอดได้แค่ไหน

เขาไม่โง่ขนาดไม่รู้นี่ว่าฝรั่งตัวโตก�าลังอ่อยเต็มก�าลัง

เมือ่วานเพิง่บอกว่าจะไม่ยุง่กบัใคร แต่วนัน้ีคนน่ายุ่งกลบัโผล่

เข้ามาในชีวิตเสียอย่างนั้น

ตอนนี้คมสามารถสรุปเกี่ยวกับแขกคนนี้ได้หนึ่งเรื่อง

คอนเนอร์ วอริงตัน เป็นผู้ชายอันตรายอย่างร้ายกาจ

อาหารมือ้แรกบนเกาะพะงนัของคอนเนอร์คอืร้านอาหาร

ท้องถิ่นที่คมภูมิใจน�าเสนอ ตอนแรกหนุ่มใต้ก็เกรงอยู่เหมือนกันว่า
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คนหน้าฝรั่งแท้ๆ จะกินอาหารรสจัดไหวมั้ย แต่พอถาม อีกฝ่ายก็ 

ยิ้มกว้างและพูดเต็มปากว่า...ผมชอบอาหารไทย และด้วยสายตา

แปลกๆ ชายหนุ่มจึงเลือกจะไม่ต่อความ แล้วพามายังร้านอาหาร

ปักษ์ใต้แท้ๆ

ตอนนี้บนโต๊ะจึงมีอาหารหลายชนิด อาทิ คั่วกลิ้งหมูสับ  

ย�าผักกูดกุ้ง ต้มย�าปลาอินทรี และผัดเผ็ดหมูป่าที่รสชาติถึงเครื่อง 

หอมพริกแกงชนิดที่ได้กลิ่นในครัวแล้วไอโขลกๆ ส่วนคนหน้าฝรั่ง 

น่ะหรือ ยิ้มกว้าง ตาพราว ทั้งยังบอกอย่างมั่นใจ

“แบบนี้สิ ถึงคุ้มที่เดินทางมาถึงนี่”

แต่คมยงัไม่เบาใจ เพราะอาหารร้านนีเ้ผด็จรงิ ฝรัง่บางคนทีม่า

แล้วบอกว่ากินส้มต�าได้ชิลๆ มาเจอร้านนี้กี่คนต่อก่ีคนร้องหานม 

มาดับเผ็ดแทบไม่ทัน

“เริ่มจากน้อยๆ นะครับ ร้านนี้ค่อนข้างเผ็ด” คมไม่อยากย�้า

เลยว่าเขาบอกเด็กเสร์ิฟแล้วว่าอย่าหนกัมอื แต่มฝีรัง่ตวัโตแย้งขึน้มา

ว่าหนักมือได้เลย กินได้ ตอนนี้เลยมากลุ้ม กลัวต้องหามแขกส่ง 

โรงพยาบาลตั้งแต่วันแรกอยู่นี่ไง

คอนเนอร์เงยหน้าสบตา ท�าหน้าครุน่คดิ พักเดยีวก็พยักหน้า

“ผมเชื่อคุณ”

บ้าฉิบ! 

คมรบีหยบิจานมาตักข้าวให้เพือ่หลบเล่ียงดวงตาสเีขยีวคูน้ั่น

เขาไม่รูเ้หมอืนกนัว่าท�าไม แค่อะไรบางอย่างในดวงตาท่ีบอก

ว่ายอมตามใจและพร้อมจะเอาใจตามที่เขาบอก ก็ท�าให้คมรู้สึก

แปลกไป

คอนเนอร์ไม่ต่อความ แค่รับจานข้าวไปวางตรงหน้า ตัก 

คั่วกลิ้งมาคลุกข้าวแล้วเอาเข้าปาก
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“เป็นไงครับ ไหวมั้ย”

หนุม่ใต้ถามอย่างลุน้ๆ ขณะทีร่่างสงูยงัเคีย้วข้าวช้าๆ ราวกับ

ซึมซับรสชาติ รู้อย่างนี้น่าจะแวะซื้อนมก่อนเดินเข้าร้าน

“รู้อะไรมั้ย”

จู่ๆ คอนเนอร์กถ็ามขึน้มาแบบไม่มป่ีีมขีลุย่ ท�าให้คมขมวดคิว้ 

จากนั้นคนตาเขียวก็ยิ้มกว้าง

“คุณเป็นคนที่ผมจะเชื่อใจที่สุดบนเกาะนี้”

“ครับ?” คนฟังงงเป็นไก่ตาแตก ท่าทางน่าตลกจนคอนเนอร์

หัวเราะเสียงดัง

“อร่อยมาก ร้านนี้อร่อยถูกปากผมสุดๆ ที่กรุงเทพฯ หากิน

แบบนีไ้ม่ได้เลย เอาเป็นว่าผมฝากชวีติไว้กบัคณุเลย คณุว่าร้านไหน

อร่อยก็ร้านนั้นแหละ ผมไม่เรื่องมาก” 

แม้จะฟังดปูระหลาดทีม่คีนมาฝากชวีติให้ แต่คมเองก็เปลีย่น

จากงงสุดขีดเป็นประหลาดใจ และแปรเปลี่ยนเป็นความยินดี

ถงึแม้จะเป็นค�าชมแค่เพราะพามาร้านทีอ่ร่อยถูกปาก แต่คน

ที่ไม่ค่อยถูกใครชมก็อดดีใจไม่ได้ ท�าให้ริมฝีปากที่มักจะอ้าค้างด้วย

ความตกใจตัง้แต่เจอหน้าผูช้ายคนนี ้ขยบัยกสงูขึน้เป็นรอยย้ิมกว้าง

จนเห็นฟันสีขาวสะอาด

“ผมยังมีอีกหลายร้านเด็ดเลยละครับ เย็นน้ีผมจะพาคุณไป

ทานอาหารทะเล รบัรองว่ากุง้สด ปูเนือ้แน่น ปลานีเ่พิง่ตกขึน้มาจาก

ทะเล” คมเอ่ยอย่างกระตือรอืร้น รอยยิม้กว้างๆ เลยขึน้ไปถงึดวงตา 

จนดวงตาสีถ่านพราวระยิบระยับ

“ลองทานอย่างอื่นด้วยนะครับ ต้มย�านี่ก็อร่อย ผมแนะน�า” 

คนพูดเลื่อนชามต้มย�าปลาอินทรีไปตรงหน้า หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่ง

เมนูที่ถูกปาก แต่...
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ผู้ชายตัวโตกลับมองมาทางนี้ตาไม่กะพริบ

“คุณคอนเนอร์ครับ”

พอคมเรียก คอนเนอร์ก็ยิ้มขี้เล่น

“คุณควรยิ้มบ่อยๆ นะคม”

หนุ่มใต้เลิกคิ้วเป็นเชิงถาม ร่างสูงหัวเราะเสียงนุ่ม แล้ว...

“รอยยิ้มของคุณน่ารักมากนะ” 

ไม่พูดอย่างเดียว คอนเนอร์ใช้นิ้วชี้แตะแก้มคมเบาๆ 

คมสะดุ้ง แต่ไม่กล้าถอยหน ีเกรงว่าอกีฝ่ายจะคดิว่าเขารงัเกยีจ 

ในใจท่องไว้ว่านี่ฝรั่ง...นี่ฝรั่ง บางคนจูบทักทายกันยังมี แค่ถึงเน้ือ 

ถึงตวันดิหน่อยอย่าไปคดิมาก ทัง้ทีด่วงตาสีเขียวคูน่ัน้โคตรของโคตร

ท�าให้คิดมากเลย ไหนจะค�าชมที่ไม่ต้องให้ใครมาตะโกนข้างหูก็รู้ว่า

ทอดสะพานให้

“ผม...ผมว่าคณุคอนเนอร์เข้าใจค�าว่าน่ารักผดิไปแล้วละครบั”

อย่างเขาเนี่ยนะน่ารัก

แต่คอนเนอร์หัวเราะ ยกมือลูบคาง 

“นั่นสิ ภาษาไทยของผมอาจจะไม่เชี่ยวชาญเท่าไหร่”

ถ้าไอ้หมุดมาได้ยินคงร้องไห้แน่ 

คมยิ้มแหย เพราะถ้าให้เทียบว่าใครพูดชัดกว่ากัน หนุ่มหน้า

ฝรั่งนี่ชนะขาดลอย เพื่อนเขาพูดทีติดส�าเนียงทองแดงตลอด ส่วน

คนนี้ถ้าหลับตาฟังคงนึกว่ามีภูมิล�าเนาอยู่เมืองไทย

แต่นี่ไม่ใช่เวลามานั่งวิเคราะห์ว่าใครเก่งกว่ากัน เพราะ...

“แต่ยังไงผมก็คิดว่าค�าว่า ‘น่ารัก’ เหมาะกับคุณอยู่ดี”

ดวงตาสีถ่านและสีเขียวมรกตประสานเข้าด้วยกัน 

ขณะท่ีหนุ่มไทยมองอย่างไม่เชื่อค�าพูดนี้ หนุ่มฝรั่งก็ยืนยัน

อย่างดื้อดึง และนั่นท�าให้คมใจสั่นอย่างประหลาด
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“คุณเรียนภาษาไทยมาจากไหนครับ”

มันมากเกินกว่าจะต่อบทสนทนาเดิม คมซึ่งหน้าร้อนผ่าว 

เลยเสตักย�าผักกูดแล้วถามไปอีกเรื่อง

“หึๆ” 

อีกฝ่ายต้องรู้ว่าคมประหม่า ถึงยอมถอยกลับไปนั่งที่ดีๆ แต่

นั่นท�าให้นายคมกฤชรู้เช่นกันว่าคอนเนอร์ลูกไม้แพรวพราวแค่ไหน

รุกเมื่อคิดว่าควรรุก และถอยเมื่อคิดว่าควรถอย

บ้าแล้วไอ้คม อย่าคิดเข้าข้างตัวเองเกินไปหน่อยเลย

“ผมเรียนภาษาไทยด้วยตัวเองน่ะ”

“เรียนเองเหรอครับ สุดยอดเลย”

“ฮ่าๆ ผมชอบเมืองไทย ชอบอาหารไทย ชอบทะเลไทยน่ะ 

นี่หนก่อนผมก็มาสมุย แต่ไม่มีเวลาแวะมาที่พะงัน หนนี้มีเวลาเลย

อยากมาแวะสักหน่อย และก็โชคดีซะด้วยที่มีไกด์ท้องถิ่นน่ารักๆ 

แบบ...คม” 

“แค็กๆๆ”

คมขอถอนค�าพดูทีว่่าคอนเนอร์รูว่้าควรถอยตอนไหน เพราะ

เขาแทบส�าลักข้าว พอคมไอโขลกๆ ทางนั้นก็หัวเราะตาพราว ส่ง

แก้วน�้าให้

“ผมว่าไม่ใช่ผมที่ทานเผ็ดไม่ได้ซะละมั้ง”

เปล่ากินเผ็ดไม่ได้ ส�าลักค�าพูดคุณนั่นแหละ!

“งัน้ทานนะครบั คณุลองทานย�าหรอืยัง” คมดนัจานย�าผกักูด

ไปจนแทบชนจานคอนเนอร์

ร่างสูงหัวเราะแล้วยอมตักย�าเข้าปาก พยักหน้าอย่างพออก

พอใจในรสชาติ

“อร่อย”
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เอาจริงนะ คมไม่คิดว่าเขาจะมีชีวิตรอดสามวันนี้ไปได้เลย  

แค่ดจูากการทีผู่ช้ายตวัโตเลยีรมิฝีปากด้วยท่าทางเซก็ซีสุ่ดๆ แถมใช้ 

นิ้วโป้งปาดมุมปากแล้วเลียนิ้วด้วยท่าทางเอร็ดอร่อย ชนิดท่ีคม

สงัเกตเหน็ว่าลกูค้าสาวๆ โต๊ะใกล้เคยีงท�าหน้าเหมอืนอยากกระโจน 

ขึ้นเตียงด้วย

แต่ดวงตาสีเขียวคู่นั้นมองตรงมาที่เขา

“อร่อยก็ทานเยอะๆ นะครับ”

และทางนั้นก็ตอบกลับมาทั้งที่สบตาว่า

“ผมก็อยากกินจนอิ่มเหมือนกัน”

กูว่ากูซวยสุดๆ แล้วละ 

หลังจากมื้อกลางวันที่ค่อนมาทางบ่ายจัด คมก็ค้นพบว่า

ความล�าบากของเขาเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้น เพราะเมื่อพาแขกคนส�าคัญ

มายังอ่าวท้องนายปานใหญ่ด้วยมอเตอร์ไซค์คู่ใจ ฝรั่งตัวเท่ายักษ ์

ที่นั่งซ้อนท้ายก็พาความล�าบากใจมาให้ไม่ใช่น้อย

ไม่ใช่ว่าคอนเนอร์มอืไม้ถงึ ลบูเอาๆ หรอกนะ แต่เพราะอาน

มอเตอร์ไซค์ก็แค่นี้ แต่ผู้ชายด้านหลังตัวเบ้อเริ่ม คมซึ่งพยายามนั่ง

ตัวลีบจึงเกร็งสุดชีวิต เมื่อใดก็ตามที่ผ่านทางลูกรัง หนุ่มใต้ต้องสูด

หายใจลึกๆ เพราะคนตัวโตด้านหลังเอนมาจนแผ่นอกแนบชิด 

แผ่นหลัง ความอบอุ่นเกินพอดีส่งผ่านเสื้อผ้าบางๆ ที่กางกั้น ที่

ส�าคญัส่วนเด่นนนูของคนด้านหลงักปั็ดผ่านบัน้ท้ายจนเสยีววบูวาบ

“ขอโทษที”

ยงัดีท่ีคนด้านหลงักระซบิบอก แล้วขยบัตวันัง่ดีๆ  ให้พอใจชืน้

ขึ้นมาบ้าง

ดังนั้นพอทั้งคู่มาถึงอ่าว คมจึงหมดเรี่ยวแรง
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เขาบอกตรงๆ ว่าแข้งขาพานจะอ่อนแรงเอาดือ้ๆ เมือ่ได้เหน็

เต็มสองตา แถมสัมผัสอีกนิดหน่อยว่าส่วนนั้นของผู้ชายคนนี้ใหญ่

โตขนาดไหน

อีกครั้งที่คิดว่าไม่น่ามีชีวิตรอดครบสามวัน

“ผมตวัใหญ่ไปสินะ” คอนเนอร์ว่าอย่างเหน็ข�า มองมอเตอร์-

ไซค์ขนาดมาตรฐานแล้วหันกลบัมามองหน้าคนหมดแรง “หรอืจรงิๆ 

คุณตัวเล็กเกินไป”

“ผมขนาดมาตรฐานชายไทยนะครับ” หนุ่มใต้รีบแย้ง

“ผมกม็าตรฐานแคนาดา” คนตัวโตสวนกลบัพลางเลกิคิว้เป็น

เชิงถาม

โอเค กูต้องยอมใช่มั้ย

คมแอบย่นจมูก เพราะดูเหมือนหนุ่มแคนาดาจะสนุกสนาน

ในการถกเถียงกับเขาเหลือเกิน

“มาตรฐานเราต่างกันไงครับ”

“แต่ผมก็หวังว่าเราจะเข้ากันได้นะ”

หมายถึงอะไรวะ

คนฟังขมวดคิว้ รูส้กึไปเองหรอืเปล่าว่าเข้ากันได้ท่ีพูดอยู่ไม่ได้

หมายถึงนิสัยใจคอ แต่เป็นอย่างอื่นที่เขาไม่กล้าตีความ จึงแกล้ง

หัวเราะแล้วเปลี่ยนเรื่องเสียเลย

“คุณบอกว่าเป็นคนแคนาดา แล้วมาเที่ยวเมืองไทยคนเดียว

เหรอครับ”

คมกไ็ม่แน่ใจหรอกว่ามนีกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางคนเดยีวมาจ้าง

มหาสมทุรเป็นไกด์หรอืเปล่า แต่ประเภทมาเป็นกรุป๊น่ีเหน็บ่อย แล้ว

ก็ถามด้วยความหวังเต็มเปี่ยม

“จะมีใครตามมาทีหลังมั้ยครับ”
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ถ้าคอนเนอร์มีคนมาด้วย เขาก็คิดว่าตัวเองต้องรอด แต่...

“เห็นทีจะมีแค่ผมกับคุณ”

“งั้นเหรอครับ”

“คณุท�าท่าเหมอืนไม่อยากอยูก่บัผมสองคนนะ” ผูช้ายตรงหน้า

ฉลาดพอที่จะมองออก มุมปากยกขึ้นสูง คมจึงแสร้งหัวเราะแก้เก้อ

“ผมไม่ได้พูดแบบนั้นเสียหน่อย”

“แต่สายตาคุณบอกแบบนั้นนะเด็กน้อย”

คมเงยหน้าขึ้นสบตาสีเขียวคู่นั้นอีกครั้ง แต่ไม่โต้เถียง เพราะ

ไม่ใช่คนชอบเถียงอยู่แล้ว อีกทั้งยังรู้ตัวเลยว่าเถียงไม่ออก ทั้งเรื่อง

ท่ีเขายังเป็นแค่เด็กน้อย และเรื่องที่ไม่อยากอยู่กับผู้ชายคนนี้ตาม

ล�าพัง...มันอันตรายเกินไป

เด็กน้อยอย่างเขาถ้าไม่ระวังตัวอาจจะถูกเสือจับกิน

“แววตาแบบนั้นละ” คอนเนอร์อมยิ้ม

“แววตาแบบไหนอะไรครบั” หนุม่ใต้ถามอย่างงนุงง ยกมอืขึน้

จับหางตา

ครั้งนี้หนุ่มผมบลอนด์ไม่ตอบ แค่ยิ้มกว้างแล้วทอดตามอง

ชายหาดสีขาวตัดกับน�้าทะเลสีฟ้ากระจ่างใส 

“ที่นี่สวยสมกับที่ผมหาข้อมูลมาเลย ชายหาดสวย ทะเลสวย 

ใต้ทะเลก็คงสวยไม่แพ้กัน”

แม้ว่านายคมกฤชจะคาใจค�าพูดที่พูดไม่จบ แต่ในฐานะคน

ท้องถิ่น เขาก็ภูมิใจกับค�าชมนี้ไม่น้อย และรับรู้ได้ว่าอีกฝ่ายชื่นชอบ

จริงๆ ไม่ใช่แค่ชมพอเป็นพิธี เพราะดวงตาสีเขียววาววับ ดูท่าจะ

อยากกระโจนลงสูผ่นืน�า้แล้วด�าดิง่ลงไปดคูวามสวยงามทีซ่กุซ่อนอยู่

“สวยสิครับ ผมรับรองเลย จริงๆ ถ้าคุณอยากด�าน�้า ผมเอา

เรือออกให้คุณได้เลยนะ” แม้ว่านี่จะบ่ายแก่แล้ว แต่ก็พอจะพาวน
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รอบเกาะได้สักเกาะสองเกาะ 

“ไม่ละ เอาไว้พรุ่งนี้ทีเดียวดีกว่า วันน้ีผมอยากเล่นน�้าอยู ่

แถวนี ้ผมพายคายกัได้มัย้” คอนเนอร์ชีไ้ปยงัเรอืคายักสสีดใสท่ีจอด

เกยหาด

“ได้ครับ ผมรู้จักเจ้าของเรือแถวนี้” 

“งั้นดีเลย ผมอยากออกทะเลจะแย่แล้ว”

พอแขกพดูเรือ่งเทีย่วอย่างจรงิจงั คนทางน้ีก็สบายใจพอท่ีจะ

ท�างานอย่างจริงจังเช่นกัน คมเดินน�าไปยังหาดทรายเน้ือละเอียด

เพือ่ตรงไปยงัร้านเช่าเรอืคายกัเล็กๆ ซ่ึงมีนกัท่องเทีย่วต่างชาตกิ�าลงั

เจรจากับเจ้าของร้าน

“อ้อ แล้วที่คุณถาม...ผมโสดอยู่นะ”

คมยังไม่ทันจะได้อ้าปากทักทายเจ้าของร้าน ผู้ชายด้านหลัง

ก็โพล่งข้ึนมา ท�าเอาเขาหันขวับไปสบตาอย่างตกใจ แล้วก็พบกับ 

แววตาขบขัน

“ผมไม่ได้ถาม!” หนุ่มใต้ว่าเสียงสูงกว่าเดิม 

“กท็ีค่ณุถามว่าจะมีใครตามมาม้ัย ผมก�าลงับอกไงว่าผมโสด”

“แต่ผมไม่ได้ถามว่าคณุโสดหรอืเปล่า” คมเถยีงโดยทีล่ดเสยีง

ลงอีกนิด 

“งั้นเหรอ” คนตาเขียวเอียงคอที่มองอย่างไรก็กวนประสาท 

“ผมนึกว่าคุณอยากรู้เสียอีก”

“ผมไม่...”

คมเงียบไปอึดใจหนึ่ง เพราะทันใดนั้นเขาก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า 

ไม่อยากรู้

ผู้ชายโคตรฮอตแบบนี้มีครอบครัวแล้วหรือยัง

ท่าทางนิ่งงันท�าให้คนตรงหน้าหัวเราะเสียงนุ่ม
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“เอาเป็นว่าคณุไม่ถาม แต่ผมอยากบอกกแ็ล้วกัน” คอนเนอร์

โน้มหน้ามาชิดริมหู “ผมไม่มีเมีย ไม่มีลูก ไม่มีครอบครัว หรือ

แม้แต่...”

ร่างสูงเงียบไปอึดใจราวกับถ่วงเวลาให้ความอยากรู้เดือด

พล่าน ดวงตาคู่นั้นจ้องมองดวงตาสีถ่านราวกับจับสังเกต...

จากนั้นก็ยิ้ม

“แฟนหนุ่ม”

คนฟังยืนนิ่งไม่ไหวติง เพราะสิ่งที่เขาสงสัยได้รับการเฉลย 

ในวันเดียวกัน

ผู้ชายคนนี้สนใจผู้ชาย

“ผมไม่มีแฟนหนุ่มนะคม” 

แม้เสียงนุ่มทุ้มนี้จะไม่ได้ดังชิดใบหูแล้ว แต่มันก็ส่งตรงเข้าสู่

หัวใจ พลอยให้เกิดอาการจั๊กจี้ ยิ่งได้เห็นรอยยิ้มตาพราวด้วยแล้ว 

ร่างกายก็ยิ่งร้อนกว่าเดิม

“ผมไปเช่าเรือให้คุณดีกว่า” ทางที่ดีที่สุดคือหนี

หมับ!

จังหวะที่หมุนตัวให้ ฝ่ามืออบอุ่นก็ก�าเข้าท่ีข้อมือ ไม่ได้

กระชากรุนแรง ไม่ได้ดึงรั้งจนรู้สึกเจ็บ แค่ก�าเอาไว้ แล้วคนจับก็ขยับ

เข้ามาจากด้านหลัง รู้สึกถึงลมหายใจที่รินรดอ้อยอิ่งอยู่แถวโคนผม 

พร้อมกับเสียงทุ้มที่กระซิบ...เบา แต่เจือความร้อนแรงเอาไว้ล้นปรี่

“แววตาของคุณ...กลัว แต่ก็อยากลอง”

ว่าจบคอนเนอร์ก็ปล่อยมือแล้วหันไปสนใจท้องทะเลอีกครั้ง 

ปล่อยให้ไกด์ท้องถิ่นยืนนิ่งอึ้ง เพราะค�าพูดเมื่อครู่จู่โจมหัวใจอย่าง

รุนแรง

กลัว แต่อยากลอง
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อีกครั้งที่คมเตือนตัวเอง

เขาได้เจอกบัผูช้ายทีอ่นัตรายเสียแล้ว...อนัตรายทัง้ต่อร่างกาย 

และหัวใจ
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ถูกลองหรือโดนลอง

ท่ามกลางท้องทะเลสีฟ้าอมเขียว เรือคายักล�าหนึ่งล่อง

เอื่อยๆ ผ่านวิวทิวทัศน์อันอุดมสมบูรณ์ของเกาะพะงัน ด้านหน้ามี

หนุ่มแคนาดาตัวโตนั่งอยู่ และคุมหลังด้วยคนท้องถิ่นอย่างคม  

ทุกอย่างเงียบสงบ ไร้ซึ่งบทสนทนา ราวกับคอนเนอร์ก�าลังซึมซับ

ความสวยงามของทะเลเมืองไทยเข้าเต็มปอด เสียงเดียวที่ดังแทรก

เสียงคลื่นคือเสียงไม้พายกระทบน�้าทะเลกระจ่างใส

“ผมถ่ายรูปให้มั้ยครับ”

หลังจากพายเรือมาระยะหนึ่ง คอนเนอร์ก็วางไม้พายลงบน

ตัก เงยหน้าสูดหายใจลึกๆ คมจึงเอ่ยปากถามขณะมองโทรศัพท์ 

มือถือที่อยู่ในซองพลาสติกกันน�้าซึ่งคอนเนอร์ห้อยคอไว้

“ไม่ละ ความทรงจ�าที่ดีที่สุดคือในนี้” คนพูดเหลียวมามอง

หน้า ยกนิว้เคาะขมบั รมิฝีปากยกสงูอย่างพอใจสดุขดี “ผมชอบเทีย่ว 

แต่ไม่ชอบถ่ายรูป เดี๋ยวลูกน้องจะรู้หมดว่าผมชอบแอบหนีเที่ยว”

ตอนแรกก็ฟังดูหล่อหรอกนะ แต่พอคอนเนอร์เสริมต่อ คม 
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ก็เกือบส�าลัก

“นีก่ไ็ม่มใีครรูว่้าผมมาพะงนั อ้อ คณุกอ็ย่าเอาไปบอกใครล่ะ” 

หนุ่มแคนาดายกนิ้วแตะริมฝีปากแล้วขยิบตาให้

“ผมรู้จักเพื่อนคุณที่ไหนล่ะครับ” หนุ่มใต้ส่ายหัว พอจะรู้แล้ว

ว่าอีกฝ่ายขี้เล่น  

“แล้วอยากรู้จักมั้ย”

ดวงตาสองคู่ประสานกัน คู่หนึ่งร้อนแรงดุจไฟแผดเผา อีกคู่

หวั่นเกรง กลัวว่าจะเผลอเล่นกับไฟ แล้วคมก็เป็นฝ่ายหลบตา

“ถ้าเพือ่นคณุอยากมคีนน�าเทีย่วทีพ่ะงัน ผมก็อยากรูจั้กครบั”

“หึๆ งั้นถ้ามีคนอยากมาเที่ยวที่นี่ ผมจะบอกชื่อคุณเป็น 

คนแรกเลย”

หนุ่มใต้ยิ้มแห้ง ไม่กล้าบอกว่าเขาไม่ได้ท�าทัวร์ แต่เป็นไอ้เป๋

ขาเด้ียงท่ีนอนตีพุงดูละครช่วงบ่ายอยู่บ้านต่างหาก ซึ่งพอคิดก็นึก

สงสัย

ถ้าคนทีพ่าคณุคอนเนอร์เทีย่วคอืไอ้หมดุ อกีฝ่ายจะหยอกมนั

เหมือนที่หยอกเขาหรือเปล่า

ฟึ่บ!

“คุณท�าอะไรน่ะคุณคอนเนอร์!”

คมปัดทกุความสงสยัออกจากหวัใจ เมือ่จู่ๆ คนข้างหน้าถอด

เสื้อชูชีพออกอย่างรวดเร็ว ดวงตาสีถ่านเบิกกว้าง ยึดแขนอีกฝ่าย

เอาไว้

“ผมอยากด�าดูข้างล่าง” คอนเนอร์หันมายิ้มตาใส

“แต่คุณถอดเสื้อชูชีพไม่ได้นะครับ” คมยืนกรานเสียงเข้ม 

“เป็นห่วงผมเหรอ” เจ้าของดวงตาสีเขียวเลิกคิ้วด้วยความ 

ขี้เล่น



~ Love Sand  หำดร้อนซ่อนรัก ~

36

โอเค มันท�าให้ คอนเนอร์ วอริงตัน ดูเป็นหนุ่มเจ้าเสน่ห์ที่ 

น่าหลงใหล แต่กบัคมทีต้่องมาดแูลความปลอดภยัของคนทีต่วัหนา

กว่าสองเท่าแล้ว ไม่ใช่เรื่องตลกเลยสักนิด นัยน์ตาคมจ้องเขม็ง ไม่

ยินยอมง่ายๆ เหมือนก่อนหน้านี้

“โอเคๆ อย่าท�าหน้าแบบนัน้ ผมแค่จะถอดเสือ้ชชูพีเพ่ือถอด

เสื้อออก เดี๋ยวผมใส่กลับเหมือนเดิม” ท่าทางจริงจังของคมท�าให ้

คนข้ีเล่นลดรอยยิ้มลง เปลี่ยนเป็นสีหน้าหนักแน่นที่ท�าให้ดวงตา 

สีเขียวดูเข้มขึ้น ลึกล�้าขึ้น ขณะแตะหลังมือของคมอย่างอ่อนโยน

“ผมไม่ท�าให้คุณเดือดร้อนหรอก”

ปลายนิ้วที่ต้องกันร้อนจัดเหมือนมีสะเก็ดไฟเล็กๆ มันมาก

พอให้คมรีบดึงมือกลับ เบือนหน้ามองท้องทะเลกว้างใหญ่

“งั้นก็...โอเคครับ” 

คมไม่กล้าแม้แต่จะมองรอยยิม้ของอกีฝ่าย กระทัง่คอนเนอร์

ยอมหนักลบัไป ตอนทีท่�าใจกล้าหนักลบัมา สิง่ทีเ่ขาเหน็คอืผูช้ายตวั

โตก�าลังถอดเสื้อยืดออกทางศีรษะ เห็นกล้ามเนื้อที่ขยับเคลื่อนไหว 

และอะไรบางอย่างถนัดตา...รอยสักที่หัวไหล่ข้างขวา

ก่อนหน้านี้คมเห็นไม่ชัดว่าเป็นรูปอะไร แต่ครั้งน้ีเขาได้เห็น

มันอีกครั้ง

เสอืโคร่งลายพาดกลอนทีค่�ารามอยูบ่นหวัไหล่ข้างขวา ดวงตา

ของมันจ้องมองมาที่เขา ไม่ต่างจากเจ้าของรอยสัก ท้ังดุร้าย ดิบ

เถื่อน ร้อนแรง และแข็งกร้าว พลอยให้ใจสั่นข้ึนมาด้ือๆ ได้แต่ 

จับจ้องเสือตัวนั้นอย่างท�าอะไรไม่ถูก

อยากจับ

คิดบ้าอะไรวะไอ้คม! 

หนุ่มใต้รีบก้มลงมองไม้พายที่วางพาดตัก เห็นได้ชัดว่ามือ 
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ก�าแน่น เขาเลียริมฝีปากแห้งผาก แล้วอดไม่ได้ที่จะเหลือบมองเสือ 

ตัวนั้นอีกครั้ง

ทั้งที่เป็นรอยสักขาวด�าแท้ๆ แต่ดวงตาของเสือร้ายมีอ�านาจ

ไม่แพ้ผู้เป็นเจ้าของเลยสักนิด

“ตรงนี้ด�าน�้าได้ใช่ม้ัย” คนที่เตรียมตัวพร้อมแล้วหันกลับมา 

อีกครั้ง

ตอนนีค้อนเนอร์สวมสนอ็กเกลิ ปรบัความแน่นให้กระชบัรอบ

ศีรษะ คมรีบดึงสายตาจากเสือตัวนั้นมาสบตา พยายามสงบใจที่ 

เต้นไม่เป็นส�่า แล้วชี้ไปยังเส้นเชือกที่ขึงรอบเกาะซึ่งอยู่ไม่ห่างจาก 

พวกเขามากนัก

“ได้ครับ แค่อย่าเข้าใกล้เชือกพวกนั้น ไม่งั้นคุณอาจจะถูกซัด

ไปกระแทกหิน”

“โอเค”

ตูม!

ไม่พดูพร�า่ท�าเพลงให้เสยีเวลา ผูช้ายตวัโตท่ีสวมเพียงกางเกง

ว่ายน�้าขายาวกับเสื้อชูชีพก็กระโดดลงจากเรือคายักอย่างง่ายดาย 

จากนัน้จงึส่งไม้พายมาให้คมรบัไว้ แม้ว่าร่างสงูจะมหีน้ากากสน็อก-

เกิลขนาดใหญ่ปิดบังหน้าตา แต่คมกลับเห็นดวงตาสีเขียวคู่นั้น

ชัดเจน

“ไม่มาด�าน�้าด้วยกันเหรอ” รอยยิ้มดูเย้าแหย่

“แล้วใครจะเฝ้าเรือล่ะครับ”

“หึๆ พรุ่งนี้ผมไม่ยอมให้คุณปฏิเสธแล้วนะ” คนพูดยิ้มกว้าง

แล้วปล่อยมือจากเรือ หมุนตัว เพียงถีบตัวทีเดียวก็พุ่งออกห่าง 

จากเรือ แรงกระแทกของคลื่นมากพอให้เรือคายักโคลงเคลงไปมา

กระทั่งมั่นใจว่าคอนเนอร์จดจ่อกับโลกใต้ท้องทะเลแล้ว คน
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ที่พยายามท�าหน้านิ่งก็ยกสองมือปิดหน้า

“เหี้ยแล้วไง”

คมเกดิกลวัขึน้มาว่าจะไม่ใช่แค่เรือ่งด�าน�า้ด้วยกันเท่าน้ันท่ีเขา

ปฏิเสธหนุ่มแคนาดาไม่ได้ แต่อาจรวมถึงบางเรื่องที่ยากจะหยุดยั้ง 

เพราะเพยีงแค่ปลายนิว้แตะหลังมือ กระแสไฟฟ้ากแ็ล่นแปลบปลาบ 

หัวใจร้อนระอุ ร่างกายเดือดพล่าน และเสือตัวนั้น...

อยากลอง

ใช่ คอนเนอร์พูดถูก เขาอยากลองฉิบหาย เพียงแต่...

“กูอาจจะเป็นคนถูกขย�้าซะเอง”

คมหนัไปมองร่างของคนทีล่อยตัวในทะเลด้วยหวัใจท่ีไม่สงบ

เลยสักนิด

ซ่า!

“ให้ตายเถอะ ผมอยากสกูบาสุดๆ ไปเลย”

หลังจากนั้นครึ่งชั่วโมง คอนเนอร์ซึ่งว่ายฝ่าเกลียวคลื่นจน

พอใจแล้วก็ว่ายกลับมาที่เรือ กระแทกหน้ากากสน็อกเกิลลงกลาง

เรือคายัก พร้อมทั้งร้องบอกเสียงเข้มจัด ใบหน้าคมคายฉายชัดว่า

เสยีดายแค่ไหนทีไ่ม่ได้ด�าดิง่ลงสูท้่องทะเล แววตาไร้ซึง่ความเหน่ือย

ล้าจากการออกแรงว่ายน�้า มีเพียงพลังงานล้นปรี่จนสัมผัสได้

“พรุ่งนี้ผมจะเตรียมอุปกรณ์ให้ครับ” คมย้ิมตามท้ังท่ีในใจ 

แห้งแล้งเหลือเกิน

เขาด�าน�้าสกูบาเป็นเสียที่ไหนล่ะ!

ไอ้หมุดน่ะเชี่ยวชาญ แต่ไอ้คมไม่ใช่

ถ้าให้ด�าน�้าด้วยตีนกบลงไปสักสิบเมตรน่ีพอไหว แต่ให้ใช้

อปุกรณ์ด�าน�า้นีเ่ขาไม่เป็นเลย และตามกฎเหลก็ของไอ้หมดุ จะต้อง
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มคีนลงไปกบัแขกด้วย ดงันัน้ในหวัของคมจงึคดิออกเพียงเรือ่งเดยีว

เท่านั้น...ทันทีที่หาเวลาได้ต้องโทร. ไปบอกเพ่ือนให้จัดคนท่ีด�า 

น�้าลึกเป็นมาช่วย

“คุณด�าสกูบาเป็นมั้ย”

เอาแล้วไง

คมถึงกับพูดไม่ออก เผลอเสมองไปทางอื่น

“หึๆ งั้นไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์หรอก” 

ยังไม่ทันที่หนุ่มใต้จะตอบ คอนเนอร์ก็ว่าข�าๆ ท�าให้เขาหัน

กลับไปมองอย่างงุนงง

ไหนว่าอยากด�าสกูบา

“เพราะผมบอกแล้วว่าอยากด�าน�้ากับคุณ”

คนฟังหน้าร้อนผ่าว แล้วไม่ได้มาจากแสงแดดเสยีด้วย มนัมา

จากรอยยิ้มรู้เท่าทันของคนที่เกาะขอบเรือ คนที่ย่ืนมือมาวางบน 

หัวเข่า ซึ่งแม้จะมีเนื้อผ้ากางกั้น คมก็ยังสัมผัสได้ถึงคลื่นความร้อน

ที่ท�าให้ความต้องการใกล้ปะทุ แต่เขาไม่ได้ชักขาหนี ปล่อยให้มือ 

ข้างนั้นวางแนบอยู่เช่นนั้น 

“ไม่ใช่ผมก็ได้นี่ครับ” นายคมกฤชกลืนน�้าลายอย่างฝืดคอ

หมับ!

ฝ่ามือข้างนั้นบีบกระชับหัวเข่าเบาๆ 

“มันไม่มีความหมายน่ะสิ”

คอนเนอร์เงยหน้าขึ้นมอง น�้าทะเลเกาะขนตาสีทองเป็น

ประกายระยับท�าให้ดวงตาคู่นี้ยิ่งน่าค้นหา ชวนให้ใครก็ตามใจอ่อน

ยวบยาบ คมรู้สึกเหมือนถูกดวงตาคู่นี้ดึงดูดโดยไม่รู้ตัว แค่คนตัวโต

เลียริมฝีปากตวัดหยาดน�้าเค็มเข้าสู่โพรงปาก เขาก็สั่น

ริมฝีปากนี้จะให้ความรู้สึกแบบไหน
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แต่จังหวะน้ันคอนเนอร์ก็ปล่อยมือจากหัวเข่า ท�าเอาคมสั่น

สะท้าน ลมทะเลที่ว่าอบอุ่นกลับหนาวยะเยือกเมื่อเทียบกับความ

ร้อนของผิวกายผู้ชายตรงหน้า

“เริ่มจากเล่นน�้าด้วยกันวันนี้เลยดีมั้ย”

หนุ่มใต้กะพริบตาปริบๆ ยังคิดไม่ทันว่าฝรั่งที่พูดไทยชัดแจ๋ว

หมายความว่าอย่างไร คมสบตามองรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ สมองเริ่ม

ตีความ แต่เขาตั้งตัวไม่ทันเสียแล้ว

“เฮ้ย!”

ตูม!

ฝร่ังตัวโตออกแรงพลิกเรือคายักทีเดียวก็พลิกคว�่าท้ังล�า ส่ง

คมกระแทกผิวน�้า ร่างจมลงใต้น�้าครู่หนึ่งก่อนท่ีเสื้อชูชีพจะดึงร่าง 

ให้ลอยขึ้นมาพ้นน�้า แต่ก็หลังจากที่กลืนน�้าทะเลไปหลายอึก ส�าลัก

จนหน้าด�าหน้าแดง ดวงตาหรี่ปรือเพราะน�้าเค็มไหลเข้าไป

“คุณท�าบ้า...แค็กๆ อะไรของคุณ!” 

ทันทีที่หน้าโผล่พ้นผิวน�้า คมก็ตะโกนเสียงดัง สัญชาตญาณ

บอกให้เขาผวาว่ายตามไม้พายทั้งสองอันจนจับเอาไว้มั่น

หมับ!

คมน่ะจับไม้พาย แต่ผู้ชายตัวโตคว้าเอวคมเอาไว้แน่นจาก

ด้านหลังทั้งยังดึงเข้าสู่อ้อมกอด

“หึๆ เล่นน�้ากับคุณไง”

เสยีงทุม้ดงักระซบิข้างห ูเสยีงทีท่ัง้แหบพร่า เซก็ซี ่สัน่ประสาท

จนคนฟังอยากเป็นบ้าขึ้นมาเสียเฉยๆ ร่างกายคันยิบเหมือนมีมด

จ�านวนมหาศาลวิง่พล่านอยูใ่ต้ผวิหนงั ฝ่ามือใหญ่สอดเข้ามาใต้เสือ้

ชูชีพแล้ววางแนบกับท้องน้อย

“ปล่อย...ปล่อยผมครับ” คมพยายามจะว่ายน�้าหนี แต่ด้วย
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สองมอืท่ีก�าไม้พายเอาไว้แน่น เขาจงึท�าได้เพยีงดิน้ไปมาในอ้อมกอด

แขง็แรง นกึขอบคณุทีม่เีสือ้ชชูพีกัน้กลาง เพราะไม่กล้านกึภาพจรงิๆ 

ว่าถ้ามีเพียงผิวเนื้อกับผิวเนื้อจะเกิดอะไรขึ้น

“อย่าดิ้นสิ” คอนเนอร์กอดแน่นกว่าเดิม 

“ผมบอกให้ปล่อยผมไง!” หนุ่มใต้ไม่ตลกด้วยเลยสักนิด  

ตอนนีเ้ขาทัง้แสบคอ ทัง้แสบตา แต่ไม่มมีอืไหนว่างพอจะลบูน�า้ทะเล

ออกจากใบหน้าด้วยซ�้า

แต่ไม่เพียงหนุ่มแคนาดาไม่ท�าตาม ท่อนขาแข็งแรงยังเกี่ยว

กระหวัดกับขาของคมจนแทบเป็นเนื้อเดียวกัน และนั่นก็ท�าให้

บั้นท้ายกลมกลึงแนบเข้ากับส่วนเด่นนูน

“คุณคอนเนอร์!” งานนี้คมร้องเสียงดังลั่นอย่างตกใจสุดขีด

“ใจเย็นๆ ผมขอโทษๆ ใจเย็นก่อน” เสียงทุ้มยังดังชิดแถว 

โคนผม

“จะให้เย็นได้ไง ปล่อยผมเดี๋ยวนี้ บ้าฉิบ! แสบตา”

“ชู่ว ใจเย็นฮันนี่ เกาะผมไว้ ผมเช็ดหน้าให้”

คมอยากจะด่าเป็นภาษาใต้ให้ยับ แต่เขาท�าได้เพียงหมุนตัว

กลบัมามองคนตัวโตอย่างยากล�าบาก สองมอืยงัก�าไม้พายเอาไว้มัน่

อย่างรู้ดีว่านี่คือสิ่งที่จะพาพวกเขากลับเข้าฝั่ง แล้วใช้ดวงตาแดงก�่า

เพราะความแสบจ้องเขม็งไปยังคนที่เล่นอะไรบ้าๆ

“มองผมนะ”

เขาไม่มองได้เหรอ!

หลังจากที่ขาพันกันไม่ต่างจากงูในฤดูผสมพันธุ์ สิ่งเดียวที่คม

ท�าได้คือใช้นิ้วเกี่ยวเสื้อชูชีพของอีกฝ่ายและเงยหน้าขึ้นสบตา  

นึกโล่งใจที่คนเล่นพิเรนทร์ยังมีสมองคิดออกว่าควรจับเรือคายักไว้ 

เพราะอีกมือของคอนเนอร์ที่ไม่ได้แตะต้องตัวคมวางพาดเรือที่ 
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พลิกคว�่าเอาไว้แน่น 

ส่วนเสื้อกับกางเกงที่อุตส่าห์ถอดออกกันเปียกน่ะเหรอ อย่า

ไปพูดถึงมันเลย เพราะหน้ากากสน็อกเกิลก็ลอยไปไกลแล้ว 

“ผมขอโทษ”

บ้าชะมัด!

คมอยากจะด่า และคนที่สมควรถูกด่าที่สุดคือตัวเขาเอง!

พอดวงตาสเีขยีวคูน่ัน้ฉายความรูส้กึผดิ ซึง่มาพร้อมปลายน้ิว

อบอุ่นที่ปาดน�้าทะเลออกจากเปลือกตาเขาอย่างอ่อนโยน ตามมา

ด้วยเสียงทุ้มที่เอ่ยขอโทษเป็นภาษาไทยชัดแจ๋ว คมก็ใจอ่อนจนทน

สบตาราวกับหมาหงอยคู่นี้ไม่ได้

“คุณคอนเนอร์ไม่ต้องมาขอโทษผมหรอก ผมก็ผิดที่โวยวาย

ใส่คุณ”

“ไม่เอาน่า ผมบอกแล้วไงว่าเรยีกผมว่าคอนเนอร์กพ็อ” คนพดู 

ไม่ว่าเปล่า ปลายนิ้วยังคลึงอยู่แถวหางตาไม่เลิก

“ไม่ได้ครับ คุณเป็นลูกค้า” คมพยายามเลี่ยงสุดชีวิต ทั้งที่ 

ก้อนเนื้อในอกก�าลังเต้นรัวแรง นึกตลกที่พวกเขาสองคนอยู่กลาง

ทะเล มแีค่เรอืคายกัเป็นตวัช่วยพยงุ น�า้ซดัเข้าปาก แต่ดนัมาถกเถยีง

เรื่องไม่เป็นเรื่อง ทว่าในความเป็นจริงคมไม่ข�าสักนิด

เพียงแค่ขาเกี่ยวกันก็รู้ว่าอีกฝ่ายแข็งแรงมากแค่ไหน

“คอนเนอร์” 

“ครับ?” คมซึ่งพยายามสงบจิตสงบใจทวนค�าอย่างงุนงง

“ถ้าไม่เรียกผมว่าคอนเนอร์ ผมก็ไม่ให้คุณกลับขึ้นเรือ”

“คุณจะบ้าเหรอ!” คราวนี้คมเบิกตากว้าง หายแสบตาขึ้นมา

กะทันหัน

ภาพนั้นท�าให้คนมองหัวเราะอย่างไม่ยี่หระ 
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“บ้า ภาษาไทยแปลว่าอะไรเหรอ” คนพูดท�าตาใส

สาบานมั้ยว่าคุณไม่รู้จริงๆ

คนฟังมองคนเอาแต่ใจอย่างไม่อยากเชื่อหู ไม่คิดว่าตัวเอง 

จะมาถูกไล่ต้อนในทะเลบ้านเกิด แต่กลับสู้ไม่ได้เลยสักนิด มือที่จับ

ไม้พายอ่อนแรงลงทกุท ียิง่มีคล่ืนคอยซัดกระทบหน้า เขาก็หมดแรง

จะโต้ตอบกับผู้ชายตัวโตเป็นตึก

“คอนเนอร์ ที่รัก” ยิ่งมีคนตัวโตคอยกดดันด้วยน�้าเสียงอ่อน

หวานก็ยิ่งแย่

“ผมไม่ใช่ที่รักคุณ”

ดวงตาสีเขียววาววับส่อแววอันตราย ผิดกับริมฝีปากที่ยังคง

ประดับด้วยรอยยิ้มน่ามอง

“คอนเนอร์ คม”

สายตาของคมแสดงออกแค่อย่างเดียว...คุณมันบ้า

“คอนเนอร์!”

หนุ่มใต้ตวัดเสียงเพื่อบอกให้รู้ว่าไม่พอใจ ตรงข้ามกับคนฟัง 

เพราะพอได้ยินชื่อเรียกอันน่าพอใจ หนุ่มผมบลอนด์ก็ย้ิมมุมปาก 

แต่ยังไม่ยอมผละออกไปง่ายๆ ใช้มือสางผมคมให้เสยไปด้านหลัง 

แล้วเคาะข้อนิ้วที่หน้าผากเบาๆ จากนั้น...

“เด็กดี”

ฉ่า!

ไม่รู้ว่าความร้อนมันพร้อมใจกันมารวมตัวที่หน้าได้อย่างไร 

อาจเป็นเพราะรอยยิม้พงึใจทีข่บัให้ใบหน้าคมคายดรูาวกับเทพบตุร 

หรืออาจจะเป็นท่าทางขี้เล่นที่แสดงออกว่าเอ็นดู หรือไม่ก็อาจจะ

เป็นเพราะเสียง...นุ่มทุ้มชวนละลาย

ไม่เคยมีใครท�าให้คมรู้สึกราวกับถูกคลื่นโหมกระหน�่าใส่ รู้สึก
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ตัวเล็กจ้อยใต้อ�านาจที่มองไม่เห็น

ผู้ชายคนนี้ท�าได้

ตอนแรกคมนึกว่าคอนเนอร์จะไม่ปล่อยเขาไปง่ายๆ แต่ 

อีกฝ่ายกลับยอมปล่อยขาที่เกี่ยวไว้ออก จนสายน�้าเย็นข้างใต้โอบ

ล้อมกาย ปล่อยให้คมทรงตัวอยู่ใต้เกลียวคลื่นท่ีพัดมากระทบร่าง 

จากนัน้นายคมกฤชกต้็องเบิกตากว้าง เมือ่คนตัวโตออกแรงพลกิเรอื

ทีเดียว เรือที่ลอยตามกระแสคลื่นก็พลิกกลับเข้าที่

“ผม...”

ซ่า!

เหี้ยแล้ว! 

เจ้าถิ่นตั้งใจจะอาสาขึ้นเรือก่อนเพื่อพยุงมันเอาไว้ แต่ยัง

ไม่ทันจะเอ่ยจบประโยค ผู้ชายตัวใหญ่ก็ถีบตัวจากน�้าขึ้นไปพาดตัว

บนเรือ จากนั้นก็ตวัดท่อนขาแข็งแรงกลับขึ้นไป แล้วร่างสูงที่เล่น 

น�้าทะเลมากว่าครึ่งชั่วโมงก็ขึ้นไปนั่งแทนที่คมตรงส่วนหลังของเรือ 

คายักอย่างง่ายดาย

ความแข็งแรงที่ท�าให้คมอ้าปากค้าง

อีกครั้งที่ร่างทั้งร่างร้อนจัดจนน่ากลัว

‘ถ้า’...ค�านี้ผุดขึ้นในหัว 

ถ้าถูกความแข็งแรงนี้กดเอาไว้ใต้ร่าง...จะรู้สึกเช่นไร

ความคิดนั้นท�าให้ส่วนล่างของร่างกายร้อนกว่าเดิมแบบที่

สายน�้าเย็นไม่ช่วยอะไรเลย

“ส่งไม้พายมาให้ผม” 

คมรบีตัง้สต ิยืน่ไม้พายทัง้สองอนัให้คอนเนอร์อย่างงกๆ เงิน่ๆ

“มา ผมช่วย”

แต่ตัวเขาไม่เหมือนไม้พาย เพราะคมเงยหน้ามองมือใหญ่ที่
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ยื่นมาตรงหน้า เกิดลังเลที่จะยื่นมือให้อีกฝ่ายจับ ทว่าพอเลื่อน

สายตาขึ้นไปมองดวงตาสีเขียวคู่นั้น...

หมับ!

ชายหนุม่กย็ืน่มือไปวางบนมือของหนุม่แคนาดาอย่างง่ายดาย

จากนัน้เจ้าของเรีย่วแรงมหาศาลกช่็วยดงึคมขึน้จากน�า้ แม้จะ

ทุลักทุเลไม่น้อย ไม่เหมือนคนตัวโตที่ออกแรงทีเดียวก็ขึ้นไปบนเรือ

คายักได้ แต่สุดท้ายคมก็ขึ้นมานั่งหอบหน้าแดงก�่าอยู่ส่วนหน้าของ

เรืออย่างเหนื่อยอ่อน

“แฮกๆ คุณคอนเนอร์อย่าเล่นแบบนี้อีกนะครับ”

“คอนเนอร์!” เสียงทุ้มค�ารามต�่าไม่ต่างจากเสือ ท�าเอาคม

สะดุ้ง เหลียวกลับไปสบตา

“คุณต้องเรียกผมว่า?”

“คอน...คอนเนอร์”

ทนัททีีค่มยอมเรยีก ใบหน้าทีด่ดุนักแ็ปรเปล่ียนเป็นอารมณ์ดี 

ตามเดิม ตามด้วยรอยยิ้มพึงพอใจที่ท�าให้หนุ่มใต้หนาวเยือกในอก

คมเกรงว่าจะไม่มโีอกาสได้ตดัสนิใจแล้วว่าควรจะลองเล่นกับ

ไฟไหม เพราะไฟ...เลือกที่จะพุ่งมาเผาเขาเอง

คมรู้สึกร้อนผ่าวไปทั้งแผ่นหลัง ราวกับรู้ว่ามีดวงตาคู่หน่ึง 

จับจ้องอยู่ตลอดเวลา

“ตอนแรกผมตั้งใจว่าจะพาคุณขึ้นไปจุดชมวิว แต่ไป 

ตอนนี้ก็ไม่ทันพระอาทิตย์ตกแล้ว”

หลังจากเหตุการณ์เรือคายักคว�่า คมก็หลีกเลี่ยงที่จะมอง

ดวงตาสีเขียวคู่นั้นด้วยการบรรยายสถานที่ต่างๆ ที่พายเรือผ่าน 

คอนเนอร์เองกไ็ม่รกุมากไปกว่านัน้ แค่ถามไถ่เรือ่งท่ีอยากรูเ้พ่ิมเตมิ 
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และเมื่อพวกเขาพายเรือกลับมาที่หาด ตะวันก็คล้อยต�่า ท�าให้แผน 

ที่จะพาแขกขึ้นไปยังจุดชมวิวสวยๆ เป็นอันพับลงตะกร้า

“ไม่เป็นไร พรุ่งนี้ก็ได้ อีกอย่างผมสายทะเลมากกว่าภูเขาอยู่

แล้ว” คอนเนอร์ว่าง่ายๆ 

“งั้นเย็นนี้ผมพาไปร้านอาหารทะเลเจ้าอร่อยดีกว่าครับ อ๊ะ 

หรือคุณอยากไปแบบปาร์ตีมากกว่า” เจ้าบ้านถามอย่างนึกขึ้นได้  

ตัวเขาไม่เคยพานักท่องเที่ยวเที่ยว แต่ก็รู้จากปากเพื่อนอยู่บ้างว่า

บางคนเขามาเพื่อปาร์ตีโดยเฉพาะ

เกาะพะงันก็ได้ชื่อแบบนั้นอยู่แล้ว ไม่แปลกท่ีบางคนมีจุด 

มุ่งหมายเช่นนั้น

“ไม่ละ ถ้าผมอยากปาร์ตี ผมเลือกมาช่วงฟูลมูนดีกว่า” ฝรั่ง

ตรงหน้าปัดข้อเสนอทิ้งทันที “อยู่บ้านผมปาร์ตีจนเบื่อแล้ว เวลามา

เที่ยวผมอยากพักผ่อนสงบๆ”

คมเองกเ็ป็นคนหนึง่ทีภ่มิูใจในงานฟลูมูนปาร์ตทีีโ่ด่งดงัไปท่ัว

โลก แต่พอมคีนบอกว่าเลอืกจะมาเยอืนเกาะแห่งนีเ้พือ่หาความสงบ 

เขายิ่งภูมิใจมากกว่า เพราะเกาะบ้านเกิดไม่ได้มีดีแค่ปาร์ตีเท่าน้ัน 

แต่เป็นสถานที่ที่หากใครได้มาหยุดพักสักครั้งแล้วจะติดใจ

“งั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ผมเอง” คนพูดยิ้มกว้าง ดวงตาพราว

วิบวับ

“เอาสิ ผมบอกแล้วไงว่าผมฝากชีวิตไว้กับคุณ” 

พอร่างสูงตอบกลับ รอยยิ้มของคมก็ลดลงทีละน้อย

“ฮ่าๆ อย่าท�าหน้าแบบนั้นสิ ผมหมายถึงฝากท้องต่างหาก”

เอาจริงนะ หน้าตาเหมือนจะท�าให้ร้อนในท้องมากกว่า

แม้จะคิดแบบนั้น แต่คมเลือกจะไม่พูดอะไรให้เข้าตัว ทั้งยัง

ยอมให้ฝรั่งตัวโตเป็นฝ่ายขี่มอเตอร์ไซค์แล้วเขาเป็นคนซ้อน ซึ่งไม่รู้
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คิดไปเองหรือเปล่าที่คอนเนอร์เบรกบ่อยจนน่าขัดใจ

ผู้ชายคนนี้ไว้ใจไม่ได้

ร้านที่คมพาหนุ่มแคนาดามากินม้ือเย็นเป็นร้านอาหาร

ทะเลท้องถิ่นอีกเช่นเคย ซ่ึงแม้จะไม่ค่อยมีนักท่องเท่ียวมากนัก  

แต่การที่มีคนท้องถิ่นเต็มร้านก็เป็นใบการันตีว่าอร่อยจริง ตัวร้าน

อยู่ติดชายหาดจนได้กลิ่นไอทะเลพัดมากับสายลม

บรรยากาศสบายๆ บ้านๆ ที่ท�าให้คอนเนอร์ยิ้มอย่างพอใจ

รอยยิ้มที่คมม่ันใจว่าหากพวกเขาอยู่ร้านกินดื่มแถวหาดยาว 

ผู้ชายคนนี้คงมีผู ้หญิงทั้งไทยทั้งเทศเสนอตัวเข้ามาไม่ขาด แต ่

ไม่ใช่กับร้านนี้ที่มีแต่เด็กกับผู้หญิงวัยป้าที่มารับประทานอาหารกับ

ครอบครัว

“คุณแกะปูเป็นมั้ย”

“สบายมาก”

ตอนนี้บนโต๊ะมีปูทะเลตัวเขื่องซึ่งอัดแน่นไปด้วยไข่ กุ้งย่าง 

เนื้อแน่น หอยเนื้อฉ�่า เสิร์ฟพร้อมน�้าจิ้มซีฟูดที่กินแล้วต้องสูดปาก 

ซึ่งผู้ชายตัวโตก็ลงมือแกะเนื้ออย่างกระตือรือร้น

“สวรรค์! ผมขอเบียร์สองขวด” เขาหันไปสั่งอาหารกับเด็ก

อย่างคึกคัก จากนั้นก็หันมามองหน้า “กินเป็นเพื่อนผมหน่อย”

“ไม่ได้ครับ ผมต้องขี่รถ...”

“อ้าว ไอ้ค้มๆ” 

คมซึ่งตั้งใจจะบอกปัดเหลียวไปมองที่มาของเสียงขัดจังหวะ 

แล้วเจอกบัลุงข้างบ้านทีค่งหนเีมยีมานัง่ดืม่เหล้าอกีตามเคย ฝ่ายนัน้

ก�าลังตรงดิ่งมาทางนี้

“ไอ้หมุดขาเดาะเมื่อใดวะ แล่วมันท�าไหงเหรื่องแขก”
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พอลุงแกถามหาไอ้เป๋ คมก็ลุกพรวดขึ้นทันที

“เฮ้ย ลุง!...เดี๋ยวผมมานะ” ประโยคหลังเขาหันไปบอกหนุ่ม

ฝรั่ง แล้วลากแขนลุงออกนอกร้าน

ถงึไม่อยากท�างานแทนเพือ่นเลยสกันดิ แต่เมือ่เพ่ือนสนิทขอ

มาแล้วก็อยากท�าให้เต็มที่ เขาไม่รู้เลยว่ามิสเตอร์วอริงตันจะคิด

อย่างไรถ้ารูว่้าได้ไกด์เก๊ทีม่คีวามรูงู้ๆ  ปลาๆ มาน�าเทีย่ว เกดิเรยีกร้อง

ว่าไม่ท�าตามข้อตกลงว่าจ้างตอนแรก ไม่รูง้านนีจ้ะไอ้คมหรอืไอ้หมดุ

ที่ซวย

ดังนั้นลากลุงล�าโพงแกออกมาตกลงกันก่อนดีกว่า

หลังจากที่พูดย�้าแล้วย�้าอีกกับลุงว่าฝรั่งคนนั้นฟังภาษาไทย 

รู้เรื่อง และเล่าสถานการณ์คร่าวๆ ของมหาสมุทรให้ฟัง ลุงแกก็

เออออ บอกว่าจะไม่ถามเรือ่งนีอ้กี ดกูร็ูว่้าจดจ่อท่ีจะเข้าไปดืม่เหล้า

มากกว่าช่วยลูกช่วยหลาน คมเลยถอนหายใจ ยอมปล่อยแกไป  

เพื่อพบว่า...

“คนที่นี่เป็นมิตรดีนะ”

คอนเนอร์ วอรงิตัน ถกูรายล้อมด้วยลุงๆ ป้าๆ ทีร่วัภาษาใต้ใส่

“คุณท�าอะไรของคุณเนี่ย!”

“ผูกมิตรไง” คอนเนอร์ยิ้มกว้าง กระดกเบียร์ที่ได้มาตอนไหน

ไม่รู้ด้วยท่วงท่าแสนดิบเถื่อน แล้วใช้หลังมือปาดคราบเบียร์ออก

ง่ายๆ “ผมเลยอาสาเลี้ยงเหล้าคนในร้าน”

“ฮะ!”

คมได้แต่กะพรบิตาปรบิๆ มองฝรัง่ตัวโตทีห่วัเราะเสยีงดงักับ

เรื่องเล่าของลุงคนหนึ่งที่รัวภาษาใต้ใส่ ดูจากสีหน้าน่าจะฟังไม่ออก 

แต่ก็เออออไปกับเขาได้

“เอาน่า ผมถือคติชอบผูกมิตรกับคนท้องถิ่น” คอนเนอร์ว่า
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ง่ายๆ แล้วยื่นเบียร์ขวดใหม่มาตรงหน้า

“ผมไม่ดื่มตอนท�างาน”

หมับ!

“พ่อฝรัง่เค้าใจดคีาด เอง็กร็บัๆ มาเถ้อ ไม่กนิเดีย๋วลงุกิน้เอง” 

ลุงข้างบ้านคว้าขวดเบียร์มายัดใส่มือคม ทั้งยังฉีกยิ้มกว้าง รับน�้าใจ

แทนหน้าตาเฉย จากนั้นก็หันไปยิ้มกว้างให้คนตาสีเขียว “เลี้ยงลุง

ด้วยนะ”

“ได้เลยครับลุง ผมเลี้ยงเอง”

คมมัน่ใจว่าเม่ือชัว่โมงทีแ่ล้วเพิง่มีคนบอกว่าไม่ชอบงานปาร์ตี 

แต่ดูตอนนี้สิ เขาหายไปไม่ถึงสิบนาที ผู้ชายคนนี้ก็กลายเป็นจุด 

ศนูย์กลางคนในร้านเสยีแล้ว แถมนะ แถมคอนเนอร์ยังหนัมายักคิว้

ให้ด้วยท่าทางน่าดู กระดกเบียร์ขึ้นจิบอย่างสบายอารมณ์

อึกๆๆ

แล้วไม่รูว่้าด้วยความหมัน่ไส้หรอือะไรท่ีท�าให้คมกระดกเบียร์

ทีเดียวครึ่งขวดมันเสียเลย

“ต้องอย่างนั้นสิคม” คนมองยื่นขวดเบียร์มาชนขวดของเขา

อย่างพอใจ

ตอนแรกไม่แน่ใจว่าท�าไมยอมท�าตาม แต่ตอนน้ีชกัคดิแล้วว่า 

อาจเป็นเพราะเวทมนตร์ของผูช้ายตาเขยีวทีก่�าลงัย้ิมกว้างให้เขาอยู่

ก็ได้

ผู้ชายคนนี้รู้วิธีท�าให้คนตามใจ และเกรงว่าไอ้คมคนน้ีก็หนี 

ไม่พ้นเช่นกัน

ขณะเดียวกัน ท่ามกลางเสียงเฮฮาที่มีคนผมบลอนด์เป็น

ศนูย์กลาง คอนเนอร์ซึง่มกัจะซมึซบับรรยากาศรอบตวัยามท่องเทีย่ว 
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กลับไม่สนใจคนอื่นเช่นทุกที เพราะดวงตาสีเขียวเอาแต่จับจ้อง 

เดก็หนุม่เจ้าของดวงตาสดี�าสนทิซึง่จบัสายตาตัง้แต่ครัง้แรกท่ีได้เหน็

คมกระดกเบียร์เข้าปากไม่มีหยุด และทุกครั้งก็มักจะเลีย 

ริมฝีปากด้วยท่าทางแสนเซ็กซี่ที่เด็กหนุ่มคงไม่รู้ตัว

คอนเนอร์รู้สึกถึงความร้อนแรงที่ซุกซ่อนอยู่ในตัวเด็กหนุ่ม 

คนนี้ และเขาจะเป็นคนที่เผยมันออกมา

เขามองคมกระดกเบียร์เข้าปากด้วยรอยยิ้มหมายมาด


