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ไข้หวัดใหญ่ไม่ปรานีผมเลย...

เกริน่มาซะขนาดนี ้ใช่ครบั ผมเป็นไข้หวดัใหญ่ เพ่ิงรูต้วัตอนท่ี 

หอบหิว้สงัขารไปโรงพยาบาลเพราะรูสึ้กอ่อนเพลยีและปวดเมือ่ยไป

ทัง้ตวั ถงึจะไม่มสีายพนัธุใ์ดห้อยท้าย แต่คณุหมอกส็ัง่ให้ผมพกัผ่อนให้ 

เพยีงพอ และหยดุออกไปแพร่เชือ้ให้คนรอบข้างเป็นเวลาสีถึ่งห้าวนั

เมื่อน้องสาวรู้เรื่อง ผมก็ถูกกักบริเวณทันที ช่างโหดร้าย 

เหลือเกินเพราะผมต้องอยู่แต่ภายในห้องพัก ห้ามออกไปดื่มเหล้า

อย่างที่เคยท�าประจ�า แถมยังถูกยึดบุหรี่ซองใหม่ไปอีก

เอาจริงๆ ไอ้ที่ไม่ปรานีผมน่ะ แม่งไม่ใช่โรคภัยหรอก 
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แต่เป็นน้องสาวตัวดีนี่แหละ

และใช่...พอไม่มีอะไรท�า ผมก็เลยนอนแกร่วอยู่บนเตียง ฟัง

เพลง เล่นเกมในโทรศัพท์

และม่อยหลับไปในที่สุด

โอเค เรื่องมันเริ่มจากตรงนี้ ตรงที่ผมรู้สึกเหมือนมีอะไรนิ่มๆ 

มาแตะบนริมฝีปาก มันเบามากจนผมแทบไม่รู้สึก และคงไม่คิดจะ

สนใจด้วย ถ้าหากสมัผสัทีว่่าไม่เริม่ไต่ระดบัเป็นประกบทบัและบดบี้

จูบ นี่คือจูบแน่ๆ แถมเป็นการจูบอย่างช�านาญซะด้วย และ

มันเชื้อเชิญให้ผมดันเปลือกตาหนักอึ้งขึ้นอย่างรวดเร็ว

ถึงจะยังมองเห็นไม่ชัดด้วยความมืดสนิทภายในห้อง แต่จาก

ไรผมกลิ่นหอมสะอาดที่เพิ่งผ่านปลายจมูกไป ก็ท�าให้ผมมั่นใจแล้ว

ว่าตัวเองก�าลังถูกลักหลับโดยใครบางคนที่ยังคงเคลื่อนไหวอยู่บน

ร่าง เธอกดจูบลงบนซอกคอของผม เลิกเสื้อยืดสีขาวท่ีผมสวมใส ่

อยู่ขึ้นก่อนลากริมฝีปากลงมายังช่วงอก แล้วใช้ปลายลิ้นเลียส่วน

อ่อนไหวจนผมเผลอครางออกมาเบาๆ

ผมจ�าได้ว่าไม่ได้นัดใครให้มาหานะ เพราะสภาพตอนนี้ 

ก็ทรุดโทรมเกินกว่าจะต้อนรับแขกที่ไหนได้อยู่แล้ว แต่ก็ไม่รู ้สึก 

แปลกใจเท่าไหร่ เพราะสาวๆ ส่วนใหญ่ทีผ่มเคยมคีวามสัมพันธ์ด้วย

ก็มักจะรู้จักห้องเชือดของผมอยู่แล้ว และก็ไม่แน่...อาจมีบางคน 

ที่ผมเผลอให้กุญแจห้องไป ท�าให้เธอสามารถเข้ามาได้ง่ายๆ โดยที่

ผมไม่ต้องชักชวน

แต่อย่าบอกน้องผมนะครับ มันด่าเละแน่ๆ ถ้ารู้ว่าผมเมา 

ไร้สติถึงขั้นไล่แจกของส�าคัญขนาดนี้

ผมใช้มือหนึ่งลูบลงบนเส้นผมนุ่มสลวย...
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เอ๊ะ! ผมสั้น สั้นมาก สั้นแบบผู้ชายเลยนี่หว่า

ผมกดเก็บความสงสัยไว้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วครับ นึกไม่ออก

จริงๆ ว่าผู้หญงิผมสัน้คนไหนจะเข้ามามอบความสขุให้แก่ผมในเวลา

นี้ ปลายนิ้วจึงเอื้อมกดปุ่มเปิดโคมไฟข้างเตียงเพ่ือสร้างแสงสว่าง 

แต่กลับงงยิ่งกว่าเดิม เมื่อคนบนร่างเงยหน้าขึ้นมาสบสายตา

ผู้ชายจริงๆ ด้วย...

โอเค ผมควรจะตกใจใช่มัย้ เพราะนีไ่ม่ใช่รายชือ่ในสต๊อกแน่ๆ 

ผมไม่เคยนอนกับผู้ชาย แล้วก็ไม่คิดจะนอนด้วย

แต่ท�าไมผม...รู้สึกดีจัง

กะคร่าวๆ คิดว่าเขาน่าจะเด็กกว่าผมสักห้าปี สูงน้อยกว่าผม

สักสิบเซนติเมตร คิ้วหนาเข้มแต่ดวงตาหวานฉ�่า จมูกโด่งเป็นสัน 

รับกับใบหน้าเรียว ริมฝีปากที่เพิ่งงับยอดอกของผมไปเมื่อครู่ก็เป็น

รูปกระจับออกสีชมพูระเรื่อ 

เขายดืหลงัขึน้แต่ยงัคร่อมอยูบ่นตัวผม ก่อนถอดเสือ้เชิต้สดี�า

สนิทของตัวเองแล้วโยนลงบนพื้นข้างเตียงนอน น่ันท�าให้ผมมอง

เห็นผิวขาวเนียนละเอียดเหมือนผู้หญิงไม่มีผิด หากแต่มีรอยฟกช�้า

สีม่วงปนเขียวหลายแห่งตามล�าตัว ต้ังแต่ข้อมือจนถึงข้อศอกของ

แขนข้างหนึ่งถูกพันด้วยผ้ายืดสีอ่อน และเมื่อผมสังเกตดีๆ ก็พบ 

รอยเย็บเล็กๆ ที่ปลายคิ้วของเขาด้วย 

อาการบาดเจ็บพวกนี้เกิดจากอะไร สงสัยไปลักหลับคนอื่น

แล้วถูกกระทืบมาแน่เลย

แต่จะว่าไป ถ้าเขาตั้งใจเข้ามาปลุกปล�้าผมเพราะหลงใหลใน

ความหล่อเหลาจรงิๆ กน่็าจะตกใจและวิง่หนอีอกไปตัง้แต่ตอนทีผ่ม

เปิดไฟแล้วสิ แต่นี่ไม่มีท่าทีตื่นตระหนกเลย แถมยังส่งยิ้มน้อยๆ ให้
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ผมแล้วพรมจูบลงบนหน้าท้องของผมต่อไปราวกบัว่านีเ่ป็นเรือ่งปกติ

ของเราทั้งคู่

ไม่ใช่แล้ว...

สตขิองผมกลับมาแล้วครบั และมันก�าลังบอกผมว่าน่ีไม่ใช่เรือ่ง 

ทีค่วรเกดิขึน้ ผมควรจะบอกน้องเขาให้หยดุ แล้วออกไปจากห้องได้แ...

“อื้ม...”

เสียงครางของผมเองครับ

เกดิขึน้เพราะเดก็คนนัน้ดงึกางเกงบ๊อกเซอร์สฟ้ีาอ่อนของผม

ลงเล็กน้อยแล้วใช้ลิ้นลากผ่านส่วนอ่อนไหว และนั่นท�าให้ผมดัน

ประโยคที่จะพูดเพื่อห้ามปรามกลับลงไปจนหมด

เขาค่อยๆ กลืนแท่งกลางล�าตัวของผมเข้าไปทีละนิด จนผม

เริม่รูส้กึถงึความอุน่และเปียกชืน้ ก่อนทีเ่ขาจะปล่อยให้มนัเข้าไปใน

ช่องปากจนมดิอย่างไม่รงัเกยีจ แล้วค่อยๆ รดูเข้าออกช้าๆ จากโคน

สู่ปลาย 

“อ๊ะ...”

“เจบ็เหรอครบั” นัน่เป็นครัง้แรกทีผ่มได้ยนิเสยีงหวานของเขา

ผมส่ายหน้า ไม่...ไม่เจ็บเลย โคตรดี “ท�าต่อเถอะ”

เขาจึงใช้ปากโอบล้อมแก่นกายของผมต่อไป ผมรู้สึกว่ามัน

สัมผัสกับโพรงนุ่มในปากของเขาเป็นจังหวะ ก่อนที่เขาจะเริ่มเร่ง

ความเร็วสลับกับการดูดดึงส่วนหัว

“อื้ม...”

เสยีงหอบของผมจงึดงัข้ึนอย่างถีร่วัและต่อเนือ่ง และแน่นอน

ว่า หลายครั้งมันแปรเปลี่ยนเป็นเสียงร้องอย่างเสียวซ่าน

“อื้อ...”
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ท้ายที่สุด เสียงร้องของผมก็ดังขึ้นอีกครั้งขณะที่ของเหลวใน

ร่างกายพุ่งออกมาราวกับเข่ือนแตก เขาสะดุ้งเล็กน้อย ก่อนใช้มือ

หนึ่งปาดน�้าสีขาวขุ่นออกจากริมฝีปาก ผมไม่ว่าหรอกถ้าเขาจะไม่

กลืนมนัลงไปเหมอืนนางเอกหนงั AV ทีผ่มชอบด ูผมเข้าใจ และรูส้กึ

ได้ว่าเขาไม่ได้เชี่ยวชาญในการใช้ปากขนาดนั้น เพราะฉะนั้น แค่เขา

ยอมท�าให้ผม ผมก็ดีใจมากแล้ว

มาถงึตอนนี ้สมองมนัขาวโพลนไปหมดแล้วครบั ผมลืมไปซะ

สนิทเลยว่าต้องโวยวายและขับไล่เขาออกไป หรืออย่างน้อยก็ควร

ต้องซักถามให้หายข้องใจ 

ก็ถือซะว่า...ยกประโยชน์ให้จ�าเลยแล้วกัน

แต่ยังไม่ทันที่ความรู้สึกผิดบาปในใจของผมจะเริ่มก่อตัว เขา

กลับคร่อมสะโพกของผมไว้ และพูดขึ้นอีกครั้ง

“เอาผมนะ”

...

..

.

ผมยอมแล้วครับ...

ไม่ฝืนแล้ว...

จึงพลิกตัวขึ้นในท่านั่งท�าให้เขาหงายหลังลงสู่เตียงนอนโดย

ผมใช้สองมือช่วยประคอง ก่อนดึงกางเกงสแล็กสีด�าตรงหน้าลงมา

จนพ้นปลายเท้าพร้อมกับกางเกงชั้นใน แยกขาทั้งสองข้างของเขา

ออกจากกันแล้วโน้มตัวลงจูบเขาทันที

ผมมั่นใจว่าช�านาญกว่า และคิดว่าควรสอนเขาซะหน่อย จึง

สอดลิ้นเข้าไปตวัดเกี่ยวและไล้ทั่วช่องปากของคนใต้ร่าง ก่อนกด 
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ริมฝีปากลงทั่วใบหน้า แล้วไล่ลงมาเรื่อยๆ ผ่านล�าคอ แผงอก หน้า

ท้อง และใช้มือข้างหนึ่งลูบแก่นกายของเขาที่เริ่มตั้งชัน

เขาดนัไหล่ของผมเบาๆ ก่อนชีน้ิว้ไปทางลิน้ชกัข้างเตยีงนอน 

แล้วพูดปนเสียงหอบจนแทบฟังไม่ได้ศัพท์ “จ...เจล...”

ผมเอื้อมมือดึงลิ้นชักตามค�าบอก และพบสารหล่อลื่นหลอด

ใหญ่จริงๆ

แต่มันไม่ใช่ของผมนี่หว่า...

มาได้ไงวะ

เอ่อ...ช่างเถอะ นี่ไม่ใช่เวลามามีสติแล้ว ผมปาดเจลใสลงบน

มือทีก่�าลงัช่วยกระตุ้นอารมณ์ให้แก่เขา ก่อนเพิม่ความเรว็ของข้อมอื 

ขึน้เร่ือยๆ จนกระทัง่ร่างเลก็กระตุกเกรง็และปล่อยน�า้ข้นเหนยีวไหล

เลอะฝ่ามือของผม

ผมตั้งใจจะชโลมสารหล่อลื่นรอบนิ้วข้างที่ถนัดเพื่อใช้มัน

น�าร่องเข้าสู่ช่องทางคับแคบ แต่เขากลับขอให้ผมทาเจลท่ีปลาย 

แท่งเนื้อของตัวเองแทนและ...

“เข้ามาเลย”

“ไม่เจ็บเหรอ”

เขาส่ายหน้าพลางส่งยิ้มบางที่เจือปนด้วยความเหนื่อยอ่อน

มาให้ผม 

ไม่เจ็บจริงเหรอ...

ผมไม่ค่อยเชื่อหรอกแต่ก็ไม่อยากขัดใจ อารมณ์ของเขา 

อาจพลุ่งพล่านจนอยากเร่งรัดกิจกรรมของเราให้เร็วขึ้นกว่านี้ก็ได้  

อีกอย่าง...ผมเองก็ทนไม่ไหวแล้วเหมือนกัน จึงแยกสองขาของเขา

ให้ฉีกกว้างขึ้นอีกหน่อย แล้วค่อยๆ ดันแก่นกายเข้าไปช้าๆ
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ผมเคยได้ยินมาบ้าง ถึงความแน่นของช่องทางด้านหลัง แต่

ก็ไม่คิดว่าจะคับแคบขนาดนี้ แถมยังตอดรัดจนผมแทบขยับต่อไป 

ไม่ได้ สีหน้าเหยเกของเขาก็ดูน่าสงสารอย่างบอกไม่ถูก ผมเห็นว่า

เขาก�าลังกัดริมฝีปากของตัวเองเพื่อระบายความเจ็บ ก่อนจะเอื้อม

มือมาบีบแขนของผมไว้แน่น

ผมจงึหยดุเคล่ือนไหว ใช้ทัง้ปากและมอืเพ่ือโลมเล้าอยู่สกัครู่ 

แล้วค่อยๆ แทรกกายเข้าไปเรื่อยๆ จนสุดล�า

“โอ๊ย!...” 

เป็นไงล่ะ ร้องลั่นเลย...

บอกให้ท�าเองนะ อย่ามาโกรธกัน

ถึงจะเป็นคนแปลกหน้า แต่เมื่อลงเรือล�าเดียวกันแล้ว เราก็

ควรจะมีความสุขไปด้วยกัน ผมจึงพยายามดึงมันออกช้าๆ แล้วดัน

กลับเข้าไปใหม่อย่างนุ่มนวล ท�าแบบนี้อยู่หลายครั้งจนช่องทางเริ่ม

คลายความแน่น ผมจึงเร่งจังหวะขึ้นทีละน้อย

เสียงกระแทกดังคับห้องเล็ก ตามมาด้วยเสียงลมหายใจถี่รัว

ของเราทัง้คู ่ผมมองร่างทีโ่ยกไปตามแรงและเดาเอาเองว่าความเจ็บ

น่าจะลดน้อยลงแล้ว แต่เขายังไม่หยุดร้องขอ

“แ...แร...แรงอีก”

สงสัยชอบความรุนแรงเว้ย...จัดให้ก็ได้

ผมสนองความต้องการของคนตรงหน้าโดยการชะลอความเรว็

ลง กดข้อมอืทัง้สองข้างของเขาลงบนเตยีงนอน ดงึแก่นกายออกจน

เกือบสุดล�า แล้วกระแทกกลับเข้าไปเต็มแรง

“อะ...อื้อ...”

ผมท�าแบบนั้นซ�้าแล้วซ�้าเล่า เสียงร้องเหมือนจะขาดใจของ
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เขาจึงดังขึ้นอย่างไม่ลดละ

“ม...ไม่...ว...ไหวแล...” 

ผมเองก็ใกล้จะระเบิดแล้วเหมือนกัน จึงเร่งความเร็วพลาง

แยกปลายขาทีก่�าลังยกงอและจกิเกรง็ของเขาให้กว้างขึน้อกี เพ่ือให้

ผมแทรกเข้าไปได้ลึกที่สุด

ยิ่งถี่ ยิ่งแรง ยิ่งลึก ก็ยิ่งท�าให้เราสองคนไปถึงจุดหมายได้ง่าย

ขึน้ จนท้ายทีสุ่ด น�้าขุ่นข้นของผมกท็ะลกัออกมาอีกครั้งจนเต็มช่อง

ทางของเขา พร้อมๆ กับของเขาที่เปรอะเปื้อนหน้าท้องและไหลลง

สู่เตียงนอน

เรีย่วแรงของเราทัง้คูห่มดลงตรงนัน้ ผมค่อยๆ ดงึมนัออกจาก

ทางแคบทีเ่ริม่ข้ึนสแีดงจากความระบม แล้วจงึพลกิตวัลงนอนข้างเขา 

ความอ่อนเพลยีท�าให้เดก็คกึๆ เมือ่ครูก่ลายเป็นลกูแมวน้อย

ที่นอนนิ่ง ดวงตากลมของเขาจ้องมาที่ผมโดยไม่พูดอะไร ผมจึง

พยายามอ่านความรู้สึกของเขาจากมัน

แต่น่าแปลก ทัง้ทีเ่ราเพิง่มคีวามสขุร่วมกนัมา แต่ท�าไมแววตา

ของเขาถึงดูเศร้าหมองแบบนี้

เขาคงมีเรื่องทุกข์ใจอะไรสักอย่าง ก็เลยต้องการใช้เซ็กซ์เป็น

ที่ระบายสินะ

มาหาถูกคนแล้วไอ้น้อง...

ผมเอือ้มมอืไปลูบศรีษะของเขาอย่างแผ่วเบา หวงัช่วยลดทอน 

ความโศกเศร้าท่ีเขาก�าลงัเผชญิอยู ่แต่เขากลบัเลือ่นมอืของผมลงมา

แนบไว้บนแก้มนิ่ม โดยใช้มือของตัวเองกดทับไว้อีกชั้น แล้วปิด

เปลือกตาลงจนสนิท ท่าทางของเขาในตอนนี้จึงเหมือนเด็กน้อยที่

เพิง่ตืน่จากฝันร้าย ส่วนผมกเ็หมอืนพ่อทีพ่ยายามปลอบโยนลกูชาย 
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ผมนึกว่ามือหนาของตัวเองจะช่วยเยียวยาเขาได้ เลยหลง 

ภาคภูมิใจอยู่พักหนึ่ง ก่อนที่น�้าตาของเขาจะไหลรินออกมาอย่าง 

ไม่ขาดสาย 

ซวยแล้วกู ท�าเด็กร้องไห้เฉย

เสียงสะอกึสะอืน้ถกูปล่อยออกมาอย่างไม่อาย เรือ่งทีเ่ขาเพิง่

เจอมาคงหนักหนามากจริงๆ ผมรู้สึกสงสารจับใจจึงใช้อีกมือท่ียัง

ว่างปาดน�้าตาออกจากใบหน้าของเขา แล้วค่อยๆ โน้มตัวลงไปใกล้ 

ตั้งใจจะประทับรอยจูบลงบนหน้าผากของเขาอย่างอ่อนโยนที่สุด 

แต่กลับมีเสียงหนึ่งดังขึ้นขัดจังหวะ

เสียงฝีเท้า...

ผมคงไม่เอะใจ หากเสียงนั้นไม่หยุดลงตรงหน้าห้องผมพอดี

กึก!...กึก!

เราสองคนเด้งตัวขึ้นจากเตียงนอนและมองไปที่ประตูพร้อม

กนัโดยไม่ได้นดัหมาย เม่ือได้ยนิเสียงคล้ายคนก�าลงัสอดกุญแจเพ่ือ

ปลดล็อกลูกบิด ขณะที่ผมก�าลังคิดทบทวนว่าใครคือคนที่พยายาม

จะเข้ามาในห้อง มือเล็กของคนข้างกายกลับบีบมือของผมไว้แน่น

ผมเหลือบมองเขาที่จ้องไปทางต้นเสียงอย่างตื่นตระหนก 

จากเสียงลมหายใจดังถี่ และลูกกระเดือกที่ขยับขึ้นลงคล้ายก�าลัง

กลืนน�้าลายลงคอ 

ผมจึงรู้ได้ทันที ว่านี่คือแขกของเขา

ทุกอย่างถัดจากนี้เกิดขึ้นเร็วมาก...

เขาหันกลับมามองผมด้วยดวงตาเบิกโพลง ขยับปากเหมือน

ตัง้ใจจะพดูอะไรบางอย่าง ก่อนทีค่วามพยายามของคนจากภายนอก

จะสิ้นสุดลง
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แกร๊ก!

ประตูถูกเปิดออกกว้างพร้อมกับการมาเยือนของแขกที่ไม่ได้

รับเชิญ เขางับประตูลงแต่ไม่ปิดสนิท ก่อนเดินตรงไปทางเด็กหนุ่ม

อย่างชัดเจนโดยไม่สนใจผมที่นั่งอยู่ข้างๆ เลยแม้แต่น้อย

ความไม่ชอบมาพากลท�าให้ผมพยายามจดจ�ารปูพรรณสณัฐาน

ของผู้มาเยือนให้ได้มากที่สุด เขาเป็นคนรูปร่างสูงใหญ่ ใส่เสื้อคลุม

หนังสีด�าทับเสื้อยืดสีเดียวกันและกางเกงยีนสีเข้ม สวมหมวก 

กนันอ็กแบบเตม็ใบสีด�าสลับแดง กระจกด้านหน้าฉาบสปีรอท แทบ

ไม่มีผิวหนังส่วนไหนที่โผล่พ้นชุดออกมายกเว้นฝ่ามือข้างซ้าย น้ิว

นางและนิ้วก้อยถูกพันด้วยผ้าก๊อซจนหนาคล้ายก�าลังเข้าเฝือก เขา

เอื้อมมือข้างขวาไปยังกระเป๋ากางเกงด้านหลัง และ...

หยิบปืนสั้นออกมาไว้ในมือ 

ในวินาทีที่ผมตกใจสุดขีดจนตัวแข็งทื่อ 

ในวินาททีีค่นข้างๆ ส่งสายตาไปทางผูม้าเยือนเพ่ือร้องขอชวีติ 

ในวินาทีนั้น...

เขาล่ันไกอย่างไม่รีรอ ปล่อยลูกกระสุนทะลุศีรษะเด็กหนุ่ม 

จนเลอืดสสีด เศษกะโหลกทีแ่ตกละเอยีด และชิน้ส่วนของสมองสาด

กระจายเต็มพ้ืนที่โดยรอบ ไม่เว้นแม้แต่ใบหน้าและล�าตัวของผม...

ผู้ซึ่งเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเต็มสองตา

...

..

.

“อร๊ากกก!”
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“อร๊ากกก!”

...

..

.

ตุบ!

โอเค เสียงแรกคอืเสียงร้องแบบสติแตกของผมเอง ส่วนเสยีง

ถัดมาคือเสียงก้นกบของผมที่กระแทกกับพื้นไม้ลามิเนตข้างเตียง

นอนอย่างแรง

ผมเบิกตาโพลงแล้วตะเกียกตะกายขึ้นจากพื้นอย่างตื่น-

ตระหนก เมื่อภายในห้องยังคงมืดสนิท ผมจึงรีบเอื้อมมือกดเปิด
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สวิตช์ไฟข้างผนังทันที ก่อนจะพบว่า นอกจากผมที่ยืนตัวสั่นด้วย

ความตกใจสุดขีดแล้ว ไม่มีใครหรืออะไรในนี้ที่ผิดแผกไปจากปกติ

เลย

ใช่...นัน่หมายความว่า ห้องทัง้ห้องว่างเปล่า ไม่มศีพเดก็หนุ่ม

หวัแบะบนเตยีงนอน ไม่มีโจรชัว่ยนืถอืปืน ไม่มีแม้กระทัง่คราบเลอืด

สักหยด แถมประตูด้านหน้าก็ยังคงปิดสนิท

ฝันเหรอวะเนี่ย...

เชี่ยเอ๊ย! ตกใจหมด

ผมพ่นลมร้อนออกจากปากเม่ือรู้แล้วว่าเหตุการณ์เมื่อครู ่

เป็นเพยีงฝันร้าย แต่ต้องยอมรบัเลยว่ามันน่ากลวั และก็เหมอืนจรงิ

มากๆ ดูส ิหวัใจผมยงัเต้นแรงอยูเ่ลย เหงือ่กแ็ตกจนเสือ้เปียกชืน้ไป

ทั้งตัว นี่ถ้าก่อนนอนกินน�้าเยอะกว่านี้ สงสัยคงฉี่ราดด้วยแน่ๆ

ผมส่ายหน้าให้กับสภาพเยินๆ ของตัวเอง ก่อนทิ้งตัวลงนั่ง

บนเตียงนอน ส�าหรับคนที่ไม่เคยถึงห้องพักก่อนตีสองและเพิ่งฝัน

ร้ายมาหมาดๆ แบบผม การจะข่มตาหลบัอกีรอบแม่งไม่ใช่เรือ่งง่าย

เลย มือจึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อกดดูเวลาบนหน้าจอ

01:02 น.

ไพรม์ไทม์ฉิบหาย...

ผมตาสว่างขั้นสุดเลยตอนนี้ แถมยังรู้สึกเหนอะหนะแปลกๆ 

จึงก้มลงมองที่บ๊อกเซอร์และต้นขา

ใช่ครับ คราบน�้าสีขุ่นของผมเอง แบบนี้ไม่ใช่แค่ฝันแล้ว...

ฝันเปียก

เฮ้อ! อยากถอนหายใจให้ดังไปถึงชั้นล่าง

แค่ป่วยหนักจนออกล่าไม่ได้เหมือนทุกวันน่ีก็น่าเวทนามาก
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แล้วนะ พอร่างกายจะได้ปลดปล่อยตามธรรมชาติ แทนที่จะฝันถึง

สาวๆ ที่ถูกใจ ดันฝันว่ามีอะไรกับเด็กผู้ชายที่ไหนก็ไม่รู้อีก

โอย! ตายๆ รู้ถึงไหนอายถึงนั่น ผมจะไม่เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟัง

เด็ดขาด ไม่งั้นโดนล้อยันหลานบวชแน่ๆ

ผมเปิดผ้าห่มออกเพื่อส�ารวจผ้าปูที่นอน แต่ไม่พบคราบ

เหนียวเปรอะเปื้อนอย่างที่คิดไว้ จึงใช้ปลายผ้าที่ถืออยู่นี่แหละ เช็ด

ลงบนเป้ากางเกงอย่างลวกๆ ตามประสาคนรักความสะอาด ก่อน

วางหมอนพิงทับหัวเตียงแล้วเอนหลังลงบนนั้น 

ในเมื่อยังไม่ง่วง...ก็เปิดทีวีดูแล้วกัน

ผมกดปุ่มบนรีโมทไปเรื่อยๆ สายตายังคงค้นหารายการที่น่า

สนใจ

แต่สมองของผมกลับสลัดความฝันนั้นออกไปไม่ได้เลยครับ

ทัง้ทีม่นัน่ากลัวมาก จนผมแทบไม่อยากหลบัตาเพราะกลวัจะ

ฝันถึงมันอีกครั้ง

แต่ในใจ...

ผมก็ยังนึกถึงเด็กคนนั้น

กับเซ็กซ์ของเราอยู่ดี

6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กว่าจะตื่นอีกที ก็ปาเข้าไปบ่ายสองแล้วครับ แถมปวดหัวอีก

ต่างหาก สงสยับรรยากาศภายในห้องจะอดุอูเ้กินไปส�าหรบัคนป่วย

แบบผม

ออกไปหายาแก้ปวดมากินหน่อยดีกว่า

ผมคลานลงจากเตียง เดินออกไปด้านนอกระเบียงเพื่อหยิบ
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ผ้าเช็ดตวัผืนเก่าบนราวตากผ้า แล้วก้าวเข้าห้องน�า้ไปท้ังท่ียังไม่หาย

งัวเงีย

เออ...เล่ามาซะยาว ลืมแนะน�าตัวเลย

ผมชื่อ มั่ม ครับ อายุยี่สิบแปดปี เป็นเจ้าของห้องหมายเลข 

‘หกศนูย์เก้า’ ทีผ่มก�าลังยนืแปรงฟันอยูน่ีแ่หละ ซึง่เป็นหน่ึงในเกือบ

สองร้อยห้องของโครงการคอนโดมิเนียมแบบโลว์ไรส์ย่านเกษตร- 

นวมินทร์

ผมมีกิจการร้านอาหารกึ่งบาร์เล็กๆ ชื่อ ฮาโล บาร์แอนด ์

เรสเตอรองต์ ครับ และนี่แหละ คือสาเหตุที่ท�าให้ผมควักเงินเก็บ 

ครึ่งหนึ่งมาดาวน์ห้องนี้ เพราะมันอยู่เยื้องๆ กันนี่เองครับ ใช้เวลา

เดินไม่เกินสิบนาที เรียกได้ว่ามองลงมาจากห้องยังเห็นร้านตัวเอง

เลย

และใช่ครับ ผมก�าลังจะเดินไปที่นั่น แต่ต้องสวมกางเกงยีน 

สีอ่อนที่มีรอยขาดช่วงเข่าและเสื้อเชิ้ตแขนสั้นลายทางให้เรียบร้อย

ซะก่อน 

บอกไว้ก่อนว่าร้านนีไ้ม่ได้เป็นของผมคนเดยีวหรอกนะ เดีย๋ว

จะเข้าใจผิดคิดว่าผมรวย จริงๆ ผมเปิดร่วมกับเพื่อนอีกคนหนึ่ง ชื่อ

เกมครับ

คนนั้นแหละครับ 

ที่ก�าลังนั่งจ้องโน้ตบุ๊กอยู่บนโต๊ะไม้ริมกระจก

เกมเป็นเพ่ือนสนิทของผมเองครับ เราเป็นคนขอนแก่น

เหมือนกัน เรียนที่เดียวกันตั้งแต่ประถมจนถึงมัธยมปลาย ก่อนจะ

ห่างหายกันไปพักใหญ่ๆ เพราะไอ้เกมสอบติดคณะบริหารของ

มหาวิทยาลัยที่กรุงเทพฯ จนเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ผมลงมาเยี่ยม 
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น้องสาวที่นี่ เราก็เลยได้เจอกันอีกครั้ง

ความเป็นเพื่อนมันไม่มีวันหมดอายุเลยครับ เราต่อกันติด

ทันทีแม้ว่าชีวิตของผมกับมันจะต่างกันราวฟ้ากับเหว...ซึ่งแน่นอน

ว่าเหวก็คือผมเอง เพราะไอ้เกมมีหน้าที่การงานที่ดี อยู่ในบริษัท 

ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ส่วนผมรับจ้างร้องเพลงเล่นกีตาร์ตาม 

ผับบาร์ในจังหวัดบ้านเกิด และใช้เวลาช่วงกลางวันไปกับการนอน

เหมือนซ้อมตาย โดยไม่ได้แตะต้องความรู้ด้านสถาปัตย์ที่เรียนมา

เลยแม้แต่น้อย 

และระหว่างที่ผมยังอยู่ในกรุงเทพฯนั้นเอง ร้านอาหารกึ่งผับ

ทีไ่อ้เกมใช้บรกิารเป็นประจ�าก�าลังจะปิดตัวลง มนัจงึตกลงท�าสญัญา

เซ้งกิจการต่ออย่างไม่ลังเล และชักชวนผมให้เข้าร่วมหุ้นกับมัน ไอ้

เกมน่ะอยากมีธุรกิจของตัวเองอยู่แล้ว ส่วนผมก็ชอบเที่ยว ชอบดื่ม 

และใช้จ่ายเงินไปกับร้านพวกนี้อย่างสม�่าเสมอ ร้านน่ังชิลล์ช่วง 

กลางคืนจึงตอบโจทย์ของเราสองคนได้อย่างไม่น่าเชื่อ

เมือ่ครูผ่มบอกว่าควกัเงนิเกบ็ครึง่หนึง่ไปดาวน์คอนโดฯใช่มัย้

ครับ

อีกครึ่งหนึ่ง...ก็อยู่กับร้านนี้นี่แหละ

“เฮ้ย!” ไอ้เกมส่งเสยีงทกัทาย ขณะทีผ่มก�าลงัดนัประตกูระจก

เพื่อเข้ามาด้านใน “หายแล้วเหรอวะ”

“ยัง มาหายาแดกเนี่ย” ผมทิ้งตัวลงบนโซฟาที่อยู่ฝั่งตรงข้าม 

ก่อนหนัไปมองน้องนุก้ พนกังานเสิร์ฟคนหน่ึงท่ีก�าลงัเชด็เคาน์เตอร์

เครื่องดื่มเพื่อเตรียมต้อนรับลูกค้า แค่ไม่กี่อึดใจหลังจากนั้น เธอก็

เดินมาหาผมพร้อมกบัขวดเหล้าทรงสงูและแก้วบรรจนุ�า้แขง็หนึง่ใบ

แหม่...รู้งานจริงๆ แบบนี้ต้องเพิ่มเงินเดือน
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“ยาพ่อมึงสีทองอร่ามเลย” 

ผมยักคิ้ว อยากตอบโต้ไอ้เกมอยู่เหมือนกันแต่สมองตื้อมาก 

ขอกินเหล้าสักอึกก่อน เผื่อจะดีขึ้น

“นี่มึงไม่ได้บอกม้ินต์ใช่ม้ัยว่าจะมา” เหมือนเป็นค�าถาม แต่

ไม่ใช่หรอก ไอ้เกมเดาได้อยู่แล้วว่าผมออกมาจากเขตกักกันโดย

พลการ ประโยคต่อมาของมันจึงเป็นแบบนี้ “มึงโดนด่าถลกหนัง

กบาลแน่”

“อะไรวะ ขนาดป่วยจะตายห่ายังอุตส่าห์มาท�างาน กูควร 

ได้รับค�าชมไม่ใช่เหรอ”

“โหย ไอ้เหี้ย!” นอกจากจะไม่สรรเสริญแล้ว ไอ้เกมยังด่าผม

อย่างเตม็ปากเตม็ค�า ก่อนทีมั่นจะโชว์ความสนทิสนมออกมาอกีชดุ

ใหญ่ “มึงไม่ได้อยากท�างานหรอก มึงไม่มีเหล้าแดก แล้วมึงก็คัน

เพราะเมื่อคืนไม่ได้เอากับใครเลย มึงก็เลยมา กูรู้ กูดูออก” 

เป็นไงครับ เพื่อนรักผม รู้ใจราวกับเข้ามาสิงร่าง 

แน่นอน...ผมไม่มีอะไรจะเถียงหรอกครับ ความจริงทั้งนั้น ก็

เลยส่งยิม้แห้งๆ กลบัไปก่อนทีแ่ฟ้มเอกสารสดี�าจะถกูวางลงตรงหน้า

ผม

“อ้ะ...เซ็นให้หน่อย”

ผู้หญิงท่ีนั่งลงข้างผมชื่อพี่แหวนครับ เธอเป็นผู้จัดการร้าน 

ถือว่าผมกับไอ้เกมโชคดีมากที่ได้เธอมาร่วมงาน เพราะนอกจากจะ

มีประสบการณ์โดยตรงแล้ว เธอยังมีบุคลิกที่น่าเกรงขาม ท�าให้

สามารถควบคุมน้องๆ พนักงานได้อย่างอยู่หมัด 

ผมรับปากกาจากมือของพี่แหวนก่อนเปิดแฟ้มเพ่ือเซ็น 

เอกสา...เหีย้อะไรเนีย่! ท�าไมมนัเยอะขนาดนี ้แถมมแีต่ค่าใช้จ่าย ท้ัง
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ค่าน�้า ค่าไฟ ค่าเช่าที่ ค่าซ่อมล�าโพง ค่าจ้างพนักงานพาร์ทไทม์ 

เห็นแล้วปวดหัวกว่าเดิมอีก

“ช็อกเลยสิมึง” 

“ขาดทุนมั้ยวะ” ผมถามไอ้เกมตามตรง เพราะจากค�าพูด 

เมือ่ครู ่คดิว่ามนัคงเหน็ใบแจ้งหนีพ้วกนีแ้ล้วละ อกีอย่าง...มนัก็เป็น

คนท�ารายงานสรุปยอดขายและผลก�าไรของทุกเดือน จึงน่าจะรู้ 

ค�าตอบดีที่สุด

“ไม่อะ แต่ก�าไรโคตรน้อย กยูงัดไูม่ออกเลยว่าจะถึงจดุคุม้ทนุ

เมื่อไหร่”

สีหน้าของมันดูตึงเครียดขึ้นกว่าเดิมพอสมควร ซึ่งผมเข้าใจ

และอยากช่วยแก้ไขปัญหามากๆ ในฐานะเจ้าของร้านคนหนึ่ง แต่

ติดตรงที่ตัวผมเองนั้นไม่ฉลาดเอาซะเลย จริงๆ อยากถามว่าจุด 

คุ้มทุนแปลว่าอะไรด้วยซ�้า แต่กลัวมันด่าเอา

ผมกเ็ลยท�าได้แค่นีแ้หละ แค่เซน็ชือ่ลงบนเอกสารทกุฉบบัเพือ่

อนุมัติการจ่ายเงินโดยไม่อิดออด ก่อนจะรู้สึกได้ว่าตัวเองก�าลังถูก

จับจ้องในระยะประชิด

“อะไร พี่แหวน” ผมหันไปถามคนที่ก�าลังยื่นหน้าเข้ามาใกล้

“ท�าไมโทรมจังวะ” 

“อ้าว ก็ป่วยอ้ะ” ผมตอบทั้งที่ยังไม่เข้าใจ ว่าท�าไมพี่แหวนถึง

ได้สนใจรปูร่างหน้าตาของผมจนเกนิปกตแิบบน้ี ก่อนท่ีไอ้เกมจะพูด

ขึ้นอีกครั้ง

“ถ่ายได้ ถ่ายไกลๆ ไม่มีใครสังเกตหรอก”

“ถ่ายอะไรวะ” ผมถามข้ึนทันที เม่ือรู้สึกว่ามันและพ่ีแหวน

ก�าลังพูดอะไรที่เข้าใจกันอยู ่แค่สองคน ท้ังท่ีเรื่องดูเหมือนจะ
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เกี่ยวข้องกับผมโดยตรง

พี่แหวนหัวเราะเบาๆ กับท่าทางงงงันของผม แล้วชี้ไปทาง

เวท ี“ขึน้ไปจบักตีาร์ให้หน่อยด ิท�าเป็นซ้อมกไ็ด้ เดีย๋วจะถ่ายรปูแล้ว

โพสต์ลงเพจร้านว่านักร้องสุดหล่อกลับมาแล้ว”

“อ๋อ” ผมพยักหน้าช้าๆ อะไรแบบนี้ ไอ้เกมคิดชัวร์ “โปรโมท

ร้านเหรอ”

“เออดิ เมื่อวานมึงไม่มา มีแต่สาวๆ บ่นถึง” ไอ้เกมตอบกลั้ว

หัวเราะ ก่อนโบกมือไล่ผมไหวๆ “ไป...มึงขึ้นไปได้แล้ว”

ผมท�าตามแผนการประชาสมัพนัธ์ร้านของไอ้เกมและพีแ่หวน

อย่างว่าง่ายครับ อย่างที่บอก คนอย่างผมไม่มีปัญญาจะพัฒนา

ธุรกิจในด้านอื่นอยู่แล้ว ความรู้ด้านการตลาด การเงิน หรือบัญชีก็

เป็นศูนย์ คงจะมีแต่การร้องเพลงและเล่นกีตาร์นี่แหละ ที่พอจะ 

เรียกลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการได้บ้าง

หลังจากตั้งสายกีตาร์และเก๊กท่าหล่อๆ ให้พี่แหวนถ่ายรูป

เรียบร้อยแล้ว ผมก็เดินเข้าไปในครัวเพื่อทักทายพี่ต้น พ่อครัวใหญ่

ท่ีก�าลังเตรียมของสด เราพูดคุยกันเล็กน้อย ก่อนที่ผมจะเดินออก

มา กระดกเหล้าที่เหลืออีกครึ่งแก้วเข้าปาก ช่วยน้องนุ้กลากเก้าอี้ 

บีนแบ็กออกไปวางที่โซนโอเพ่นแอร์ อ้อมไปทางด้านหลังร้านเพื่อ

สูบบุหรีจ่ากซองที่เพิ่งซื้อมาใหม่ แลว้เดินกลับมานั่งที่โตะ๊ริมกระจก

เพื่อรอเวลาเปิดให้บริการ

ตามปกติแล้ว ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ซึ่งเป็นวันที่มีลูกค้า

หนาแน่น เราจะจ้างพนักงานพาร์ทไทม์เข้ามาเพิ่มเติม เพื่อช่วยรับ

ออร์เดอร์ เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงงานครัวครับ ส่วนวัน

จันทร์ถึงพฤหัส พวกเราอันประกอบไปด้วย ผม เกม พี่แหวน พี่ต้น 
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และน้องพนักงานประจ�าอีกสองคนจะจัดการกันเอง

จริงๆ นอกจากที่กล่าวไปเมื่อครู่ ก็ยังมีอีกคนหนึ่งครับ ที่แม้

จะไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับร้านเลย แถมยังมีงานประจ�าที่ต้อง

รับผิดชอบ แต่เธอก็ยังหาเวลาเข้ามาช่วยเหลือพวกเราอยู่เสมอ 

นั่นไงครับ พูดถึงก็มาเลย ผู้หญิงตัวเล็กๆ ที่ก�าลังเดินตรงเข้า

มาหาพวกเราด้วยใบหน้าบึ้งตึง วันนี้รวบผมไปด้านหลังซะด้วย  

ไม่ได้สระผมชัวร์

“มาท�าไม” ห้วนมาเลย นี่แหละครับ มิ้นต์ น้องสาวสุดที่รัก

ของผมเอง “หมอให้พักห้าวันไม่ใช่เหรอ”

“ก็เบื่ออะ ไม่มีไร’ท�า” ผมตอบค�าถามไปตามตรง แต่ก็เข้าใจ

แหละว่ามันเป็นห่วง “นี่ก็ไม่มีไข้แล้ว ไม่ต้องเป็นห่วงหรอก”

“ฉันไม่ได้เป็นห่วงพี่ ฉันเป็นห่วงคนอื่น” อ่าว!...เงิบเลยกู “รู้

ว่าไข้หวัดใหญ่มันอันตราย ยังจะออกมาแพร่เชื้ออีก”

ฟังจากน�้าเสียงของมันแล้ว ไม่มีวรรคไหนที่แสดงถึงความรัก

เลยครับ โชคดีที่เกมซึ่งไม่รู้อีโหน่อีเหน่เดินเข้ามาทักทายซะก่อน  

ไม่งั้นคงโดนด่าอีกยาว...

เอ๊ะ! หรือจะยาวกว่าเดิม จากข้อความที่ไอ้เกมกระซิบ

กระซาบใส่หูผม

“สิบเอ็ดนาฬิกา”

ผมเหลือบมองตามทิศทางที่อ้างอิงจากเข็มนาฬิกาโดย

อัตโนมัติ สายตาจึงสบเข้ากับหญิงสาวผมตรงยาวในเดรสรัดรูป 

สั้นกุดสีด�าสนิท 

และใช่...เธอก�าลังมองมาที่ผมเช่นกัน

ผมเผยยิ้มมุมปากแบบที่คิดว่าหล่อสุดๆ ไปอย่างไม่รีรอครับ 
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ต้องท�าเวลาหน่อยเพราะสมองจินตนาการไปไกลถึงเรือนร่าง 

ขาวเนียนที่ซ่อนอยู่ภายใต้ชุดและเตียงนุ่มๆ ในห้องพักแล้ว แต่ 

ก่อนท่ีผมจะท�าอะไรต่อจากนั้น ทัศนียภาพตรงหน้ากลับถูกบดบัง 

ด้วยร่างแห้งๆ ของคนที่คุณก็รู้ว่าใคร

“มิ้นต์หลบดิ” ผมรีบโบกมือไหวๆ เพื่อขับไล่สิ่งกีดขวาง

“ไม่” 

“เฮ้ย!” ผมร้องท้วง “เดี๋ยวเขาก็นึกว่าเมียหรอก”

“ดี ให้เขานึกไป” ต้องยอมรับว่าการลอยหน้าลอยตาของมัน

นีน่่าตบกะโหลกจรงิๆ และมนัคงเดาได้ว่าผมเริม่รูส้กึหงดุหงดิจงึปรบั

น�า้เสยีงให้แขง็กร้าวข้ึนราวกบัพร้อมจะดดุ่า “ไม่เจียมสงัขารเลยนะ”

“แค่ทักทาย...” ผมลากเสียงยาว “ยังไม่ได้ท�าอะไรเลย”

“ไม่เชื่...” 

ผมคดิว่าเราคงจะตกีนัอกีพกัใหญ่ ถ้าปิง นักดนตรปีระจ�าร้าน

ไม่เดินเข้ามาขัดจังหวะซะก่อน

“เฮีย ขึ้นไปร้องเพลงเรียกแขกหน่อย”

ผมกระหย่ิมยิม้ย่องเม่ือก�าลังจะได้ข้ึนเวทอีกีครัง้ ก่อนท่ีเสยีง

ทักท้วงของมิ้นต์จะดังขึ้น

“ไหวเหรอ”

“หมายถึงร้องเพลงเหรอจ๊ะ” ผมฉีกยิ้มกว้างพร้อมส่งเสียง

หวานออกไปอย่างยียวน 

และไม่ถึงวินาที มันก็ตอบกลับมาด้วยโทนเสียงและรอยยิ้ม

แบบเดียวกันกับผมเป๊ะประหนึ่งกดปุ่มคัดลอก

“หมายถึงปี้น่ะจ้ะ” 

นี่แหละครับ...น้องสาวที่คลานตามกันมาของผม  
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เรา ‘เท่าทัน’ กันเสมอครับ อาจเป็นเพราะว่าเรามีกันแค่ 

สองคนแบบนีม้าตัง้แต่เดก็ พ่อแม่ของเราเสยีชวีติด้วยอบุตัเิหตตุัง้แต่

ผมยังไม่ขึ้นช้ันมัธยม ส่วนมิ้นต์ก็เพิ่งเข้าเรียนชั้นประถมเป็นปีแรก 

เรากเ็ลยย้ายไปอาศยัอยูก่บัน้า หลายปีต่อมา น้าแต่งงานและก�าลงั

จะมีลูก ผมรู้ว่าเขาคงอยากใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวของเขา ไอ้มิ้นต์

เองก็สอบติดมหาวิทยาลัยที่กรุงเทพฯแล้ว เราจึงตัดสินใจแยกตัว

ออกมาครับ

แต่การย้ายออกในครั้งนี้ ก็ท�าให้เราสองคนต้องห่างกันไป

เกือบห้าปี เพราะขณะที่มิ้นต์ลงมาเรียนต่อที่กรุงเทพฯ ผมยังต้อง

ท�างานอยู่ท่ีขอนแก่น จนกระทั่งเมื่อช่วงต้นปีท่ีผ่านมา ไอ้มิ้นต์

โทรศพัท์มาหาผมและชกัชวนให้ผมลงมาอยู่เป็นเพ่ือน ผมคดิว่ามนั

คงรู้สึกท้อแท้จากการปรับตัวเข้าสู่วัยท�างาน ก็เลยตัดสินใจลงมา

เยีย่มเยอืน และตัง้ใจจะอยูก่บัมนัสกัระยะ แต่น่ันแหละครบั พอเจอ

ไอ้เกม ผมก็ได้ย้ายลงมาอยู่ที่กรุงเทพฯอย่างถาวร

แต่ถึงเราจะมีกันอยู่แค่นี้ ผมก็ไม่เคยรู้สึกขาดเลยครับ

ท�าไมน่ะเหรอ...

กเ็พราะว่ามันดมุาก แถมยงัคอยจดัแจงทกุเรือ่งในชวีติผม จน

ผมรูส้กึเหมอืนกบัว่านอกจากน้องสาวแล้ว ผมยังมแีม่อยู่ด้วยตลอด

เวลา

ดูจากสีหน้าของไอ้มิ้นต์ตอนนี้สิครับ ขนาดผมหัวเราะให้กับ

การตบมุกอย่างรู้ใจของมัน มันยังไม่สนุกด้วยเลย แถมยังพ่นลม

หายใจเฮือกใหญ่พลางส่ายหน้าเบาๆ

แต่ผมไม่สนใจหรอก จึงเหลือบมองหน้าจอโทรศัพท์ แล้วหัน

กลับไปทางไอ้ปิงที่ยังคงยืนรอค�าตอบอยู่ไม่ไกล “สักห้าทุ่มแล้วกัน”
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ผมไม่ได้หลงใหลในเสยีงดนตรอีะไรขนาดน้ันหรอกครบั แต่ท่ี

ดกูระตอืรอืร้นแบบนี ้กเ็พราะว่าบนเวทน่ีะ มันท�าให้มมุมองของผม

กว้างไกลไปทั่วทั้งร้าน ระหว่างที่ผมร้องเพลง สายตาของผมก็จะ

สแกนลูกค้าสาวๆ ไปด้วย ถูกใจคนไหน ก็แค่ส่งสายตาหวานเยิ้มให้ 

ร้องเพลงแนวรกัแรกพบสกัสองสามเพลง พอลงมาจากเวทีก็ถือแก้ว

เหล้าเข้าไปหา ชวนคุยนิดๆ หน่อยๆ...

แล้วก็พากลับห้อง

นีแ่หละครบั ชวีติประจ�าวนัของผม ซึง่มิน้ต์รูด้ ีมนัถงึกลอกตา 

ไปมาอย่างเบื่อหน่าย

ท�าไมล่ะครับ กิน ขี้ ปี้ นอน มันก็เรื่องปกติไม่ใช่เหรอ...

แค่ผมปี้มากกว่าคนอื่นหน่อยเท่านั้นเอง

ผมข้ึนเวทีตรงตามเวลาทีบ่อกไว้ โดยควบต�าแหน่งนกัร้องน�า

และมอืกตีาร์ ส่วนไอ้ปิงช่วยร้องประสานและเล่นคาฮองด้วยทกัษะ

กลองชุดที่มีติดตัว 

แม้ว่าผมจะร้องไปหลายเพลง และเหล่มองลูกค้าสาวๆ ไว้

แทบทั้งร้าน แต่สุดท้าย ผมก็ไม่ได้ใครกลับห้องไปเลยครับ ไม่แม้แต่

จะมีโอกาสแจกเบอร์หรือไลน์ด้วยซ�้า

ยอมรับตามตรงครับว่าผมกลัวไอ้มิ้นต์มาก ที่เห็นกล้าต่อล้อ

ต่อเถียงกับมันน่ะ ก็เพราะผมรู้ว่ามันยังไม่ได้โมโหจริงๆ เท่านั้น

แหละ และเพ่ือไม่ให้ร่างนางยกัษ์ของมนัออกมากนิหวัผม ผมจงึเดนิ

กลับคอนโดฯทันทีที่ลงมาจากเวทีตามค�าบัญชาของมัน

ไม่มใีครว่าเลยครบัทีผ่มขอตวักลบัก่อนแม้จะยังไม่ถึงเวลาปิด

ร้าน คงเพราะทุกคนไม่อยากให้ผมเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ผมจึง

เหยียบพื้นห้องที่เวลา...
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00:24 น.

แม้จะไม่ใช่เวลานอนปกติ แต่ผมรู้สึกอ่อนเพลียมากเลยครับ 

สงสัยจะใช้ร่างกายหนักเกินไปทั้งที่ยังป่วยอยู่ เลยกระโจนลงบน

เตียงนุ่มทันที กะว่าจะพักสายตาสักสิบนาที ก่อนลุกไปอาบน�้าแล้ว 

กลับมานอนพักผ่อนให้เป็นเรื่องเป็นราว

...

..

.

“ฮือ...”

ผมค่อยๆ ลมืตาขึน้เมือ่ได้ยนิเสยีงคล้ายคนก�าลงัร้องไห้สะอกึ

สะอื้น ก่อนที่สมองจะนึกทบทวนถึงสาเหตุที่ภายในห้องมืดสนิท  

จ�าได้ว่าตอนล้มตัวลงนอนยังไม่ได้ปิดไฟสักดวงเลยนี่หว่า 

แต่นั่นยังไม่น่ากลัวหรอก เมื่อเทียบกับการที่หางตาของผม

เหลือบไปเห็นเงาตะคุ่มที่ปลายเท้า

อุ๊ย! 

ผมกลั้นหายใจโดยอัตโนมัติ ก่อนรีบหันหน้ากลับมาทางเดิม 

ผีแหงๆ 

ซวยแล้วกู 

ผมควรท�ายังไงดีครับ...

นอนเนียนๆ ไปจนเช้าเลยดีมั้ย...

แต่ถ้าแกล้งท�าเป็นหลบั ผจีะรูม้ัย้ครบัว่าผมไม่ได้หลบัจรงิ แล้ว

มนัจะขยบัเข้ามาใกล้กว่านีม้ัย้ จะบบีคอผมเหมอืนในละครช่องแปด

ที่เคยดูรึเปล่า

หรือว่า...ลุกขึ้นดูให้รู้แล้วรู้รอดไปเลย
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เมือ่ตดัสนิใจได้แล้วว่าจะไม่นอนรอความสยดสยองอยู่เฉยๆ 

แน่ ผมจึงใช้เวลารวบรวมสติและพยายามลบหนังผีทุกเรื่องที่เคยดู

ออกจากสมองอยู่สักครู่ แล้วค่อยๆ ชะเง้อไปทางต้นเสียง

ภาพของผู้ชายคนหนึ่งซ่ึงก�าลังนั่งร้องไห้ฟูมฟายท่ีปลาย 

เตียงนอนปรากฏขึ้นในสายตา แม้ว่าเขาจะหันหลังให้ผม แต่ท�าไม

ผมถึงรู้สึกคุ้นเคยกับเขาเหลือเกิน ทั้งทรงผม รูปร่าง และผิวพรรณ 

มันท�าให้ผมนึกถึงคนอื่นไปไม่ได้เลยนอกจาก...

เด็กหนุ่มที่นอนกับผมเมื่อคืนก่อน

ผมนั่งมองแผ่นหลังที่โยกคลอนตามแรงสะอื้นของเขาอยู่

หลายนาที ก็พอจะคาดเดาได้ว่าเรื่องที่เขาเจอมามันหนักหนา 

แค่ไหน นั่นท�าให้ผมรู้สึกสงสารเขาจับใจ จึงถดตัวเข้าไปใกล้แล้ว

เอื้อมมือแตะลงบนหัวไหล่ของเขาอย่างนุ่มนวล 

ก่อนจะนึกขึ้นได้...

ฉิบหายแล้ว!

เจ้าเด็กคนนี้โดนยิงไปแล้วนี่หว่า

โอ๊ย! ลมืไปซะสนทิเลย ดนัเสอืกไปจบัเขาแล้วด้วย ถ้าเกิดเขา

หันมาแบบกะโหลกแหว่ง ตาหลุด ปากฉีก จะท�าไงล่ะ ได้กรี๊ดจน 

สาวแตกเหมือนเมื่อคืนแน่ๆ 

แต่โชคดีของผมครับ เขาหันกลับมาด้วยใบหน้าปกติ ไม่ม ี

ส่วนไหนบุบสลาย มีแต่น�้าตาที่ไหลอาบทั้งสองแก้ม

เขาโผเข้ากอดผมทันที 

และแน่นอน...ผมกอดตอบอย่างไม่ลังเล 

มือของผมลูบวนไปมาบนแผ่นหลังของเขาเพื่อปลอบโยน 

ก่อนจะเริ่มได้กลิ่นแปลกๆ ที่ปะปนมากับน�้าหอมของเขา
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คาว...

คาวเลือด

ผมผละออกจากเขาแล้วเอื้อมมือไปกดปุ่มเปิดโคมไฟข้าง

เตียงนอนอย่างรวดเร็ว นั่นท�าให้ผมมองเห็นของเหลวสีแดงเข้มท่ี 

แผ่ขยายวงกว้างเต็มพื้นที่ด้านหน้าเสื้อเชิ้ตสีขาวของเขาได้อย่าง

ชัดเจน ตามล�าคอและฝ่ามือของเขาก็เปรอะเปื้อนด้วยคราบสี

เดียวกัน

“ไปโดนอะไรมา” ผมถามขึ้นด้วยความตกใจพลางกวาดตา 

ไปทั่วร่างบางเพื่อส�ารวจอาการบาดเจ็บ จนพบรอยเย็บบนหางคิ้ว

และท่อนแขนที่ถูกพันด้วยผ้ายืดเช่นเดียวกับเมื่อวาน

ถูกท�าร้ายเหรอ หรืออุบัติเหตุ

สองวันติดกันเลยเนี่ยนะ...

แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่น่าสงสัยที่สุดหรอก เมื่อมือของผมสัมผัสได้

ถึงความชื้นของรอยเลือดซึ่งแสดงถึงความสดใหม่ และแม้จะถลก

เสื้อของเขาข้ึนจนสามารถมองเห็นหน้าอกและช่วงท้องได้อย่าง

ชดัเจน กไ็ม่พบบาดแผลใดทีน่่าจะก่อให้เกดิเลอืดจ�านวนมากขนาด

นี้ได้เลย

หรือว่า...

ไม่ใช่เลือดของเขา!


