
~ I’m Mynt ~

“Extern!~ มีเคสใหม่เข้าค่าาา!”

:

“Extern!!! คนไข้ปวดท้อง!!!”

:

“Extern!!! คนไข้ Arrest!!!”

:

“Extern!”

:

“Externnnn!!!”

“ครับบบ!”

ผมว่ิงหอบร่างกึง่ไร้วญิญาณของตวัเองเพ่ือลงจากชัน้แปดไป

ยังชั้นหกเพื่อรับเคสที่เข้ามาใหม่ เหลือบมองนาฬิกาก็ใกล้จะตีห้า

แล้ว คนือนัยาวนานก�าลงัจะจบลง...แล้วต่อด้วยวนัอนัยาวนานกว่า

แทน!

- บทน�ำ -
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~ Extern! พี่หมอครับ! รับเกียร์แล้วเป็นเมียกูที ~

เป็นนักศึกษาแพทย์ปี 6 ชีวิตก็อย่างนี้แหละครับ อยู่เวรถึง 

หกโมงเช้าแล้วก็ต้องมาราวน์วอร์ด (ดูอาการของผู้ป่วยตามเตียงใน

หอผู้ป่วยแล้วปรับเปลี่ยนการรักษาในแต่ละวัน) ต่อเหมือนเมื่อคืน

ไม่มีอะไรเกิดขึ้น เหมือนเมื่อคืนไม่ได้อยู่เวร ซึ่งชีวิตนักศึกษาแพทย์

ปีสุดท้ายก็อย่างงี้แหละครับ ต้องถูกจิกหัวใช้ทุกอย่างเหมือนเป็น

ทาสในเรือนเบี้ย เหมือนเป็นซินเดอเรลล่าที่ถูกรังแก...โถ่ววว ชีวิต

หมอกัญจน์!

“หมอกัญจน์ ถ้า Progress เคสเสร็จก็กลับหอไปอาบน�้าพัก

ก่อนเถอะค่ะ เดี๋ยวเจ็ดโมงค่อยมาราวน์ก็ได้”

ผมพยกัหน้าให้พีพ่ยาบาลเลก็น้อยหลงัจากใส่ Tube (ท่อช่วย

หายใจ) ให้ผู้ป่วยรายสุดท้ายเสร็จ

:

เดินแบกร่างโงนเงนสะลมึสะลอืของตัวเองกลบัมาทีร่ถ BMW 

ของพ่อทีย่ดึมาขับซ่ึงจอดบรเิวณทีจ่อดรถของโรงพยาบาลใกล้ๆ กบั

ร้านสะดวกซือ้และร้านข้าวต้มทีเ่ป็นแหล่งรวมตวัของพวกแฮงก์จาก

การท่องเที่ยวยามราตรี

แถดดดแถ่!

ผมขมวดคิว้น้อยๆ เมือ่รถสตาร์ทไม่ตดิ ตอนนีส้ตสิมัปชญัญะ

เริ่มถดถอยลง หรือผมควรจะนอนบนรถไปเลยดี ตอนนี้ง่วงมากๆ 

จนแทบทนไม่ไหว ยอมไม่อาบน�้าก็ได้ ขอแค่ได้นอนก็พอ

ก๊อก! ก๊อก!

ผมผงกศีรษะขึ้นจากพวงมาลัยแล้วมองคนท่ีเคาะกระจกรถ

ของผมอย่างงุนงง...มาได้ไงวะ

กริ๊ก!

ผมปลดล็อกรถแล้วเดินลงมาประจันหน้ากับคนตัวสูงผิวเข้ม
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นดิหน่อยแบบนกักฬีาและทีส่�าคญั หนวดของมนัเด่นชดักระแทกตา

ผมมาก เห็นแล้วรู้สึกรกหูรกตา แถมกลิ่นแอลกอฮอล์จางๆ ยังพอ

ให้เดาได้อีกว่ามันไปท�าอะไรมา

“มีอะไร”

มันคือเปอร์ ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเปอร์อะไร ไฮเปอร์? ไวเปอร์? 

เปอร์คัสชั่น? เปอร์ริเฟอรี่? รู้แค่ว่ามันคือเด็กวิศวะปี 4 ที่คุมงานฝั่ง

วศิวะในโครงการทีผ่มดแูล...และหน้ามันกวนตนี ปากก็วอนโดนตนี

“สตาร์ทรถไม่ติดเหรอหมอ”

“อืม”

ผมกอดอกพยกัหน้าให้มนันดิหน่อย อากาศตอนเช้าๆ ชกัจะ

หนาวเกินไปแล้ว

“เดี๋ยวซ่อมให้...ไปนอนบนรถผมก่อนมั้ย”

คนตวัสงูโย่งว่าพลางชีไ้ปทางแลมโบกิน่ีสีด�าด้านท้ังคนัท่ีจอด

เด่นอยูด้่านหลงั ผมกท็�าได้แค่ขมวดคิว้อย่างสงสยั...จะมาไม้ไหนวะ

“ซ่อมได้เหรอ ท�าไม...เป็นพระเอกเหรอเราอะ...เสยีใจด้วยนะ

กูไม่ใช่นางเอก”

ถึงผมจะง่วง แต่ปากผมก็ยังใช้การได้ดีอยู่เสมอ

“ผมก็ไม่ใช่พระเอก และถ้าพี่ไม่ได้เป็นนางเอก...แปลว่าเราก็

คู่กันได้ใช่มั้ยครับ”

ผมหรี่ตามองรุ่นน้องต่างคณะอย่างประเมินว่าเจ้าหนวดนี่

ต้องการจะเล่นอะไร

“เหอะ เสี่ยวนะมึงอะ”

ผมถอนหายใจน้อยๆ ตอนนี้ผมง่วงเกินกว่าจะมายืนโต้เถียง

กับใครได้

“ผมก�าลังจะโทร.ตามช่างมาซ่อมให้ เพราะต่อให้ผมจะซ่อม
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ได้แต่ผมกไ็ม่มอีปุกรณ์อยูด่.ี..พีข่ึน้ไปนอนบนรถก่อนเถอะ ผมจะอยู่

ตรงนี้รอช่างให้”

“เออๆ”

เมื่อมีทางดีๆ ให้เลือก แล้วท�าไมผมต้องเล่นตัวล่ะ

ผมเดินโงนเงนเปิดประตูที่นั่งข้างคนขับแล้วยัดตัวเองเข้าไป 

ปรับเบาะเอนนอนทันที ภาพสุดท้ายที่ผมเห็นคือร่างสูงก�าย�าของ

รุน่น้องเปิดฝากระโปรงรถของผม เชก็นูน่นีใ่ห้ด้วยหน้าตาจรงิจัง ผดิ

จากวิสัยปกติของมัน...แบบนี้ก็ดูดีไปอีกแบบแฮะ

แล้วพลันสติของผมก็หลุดลอยไปทีละน้อย...ทีละน้อย

...

สัมผัสแผ่วเบาบริเวณศีรษะ คล้ายๆ ถูกลูบไปมาเบาๆ 

...

สัมผัสอุ่นร้อนผะแผ่วประทับลงที่หน้าผาก...เลื่อนลงมาท่ี 

รมิฝีปากอ่อนนุ่ม และค้างไว้อย่างนัน้สักพกั...ก่อนสมัผสัน้ันจะหาย

ไป

...

ความเหน็บหนาวหายไปฉับพลันเพราะอากาศรอบๆ ตัวถูก

แทนที่ด้วยความอบอุ่นที่โอบล้อมไว้

...

..

.

Rrrrrrrrrr!!!

ผมลมืตาตืน่ขึน้มาแล้วรบีคว้ามอืถอืตวัเองตามสัญชาตญาณ 

อาจจะถูกวอร์ดโทร.ตามก็เป็นได้

“ครับ?”
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[พีก่ญัจน์ เรสซเิดน็ท์ (แพทย์ประจ�าบ้าน) กับอนิเทิร์น (แพทย์

ใช้ทุน) วันนี้มาราวน์สายหน่อยนะ ติดคอนเฟอร์เรนซ์ พี่ไม่ต้องรีบ

มาก็ได้ นอนพักไปเหอะ...สักนิดหน่อยก็ยังดีพี่]

“อืมๆ ขอบใจ”

ผมกรอกเสยีงตอบนกัศกึษาแพทย์ปี 4 ไปก่อนจะกดวางสาย 

พลันสายตาก็เหลือบมองเสื้อช็อปสีน�้าเงินที่ห่มคลุมตัวผมอยู ่

อย่างงงๆ...ฮ่าๆ กาวน์สั้นก็ใส่ แถมยังมีช็อปมาห่มอีก อุ่นฉิบหาย!

แชะ!

ผมกดถ่ายรูปเสื้อกาวน์และเสื้อช็อปที่พาดทับกันบนตัวผม

โดยตดิใบหน้าแค่ครึง่หน้าของผมและไม่เหน็ชือ่ของผมบนกาวน์แล้ว

จึงอัพลงอินสตาแกรม...ผมลงแค่เพราะรู้สึกว่ามันแปลกดีที่สองสิ่ง

นี้มารวมกันได้ทั้งๆ ที่กว่าจะโคจรมาเจอกันได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ผม 

ไม่ได้มีเจตนาจะส่ือส่ิงอื่นใดในเชิงรักใคร่จริงๆ...จะเหมือนแก้ตัว 

มั้ยครับ

ก๊อก! ก๊อก!

ผมหันมองตามเสียงเคาะตรงกระจกรถหรู แล้วเปิดประตูลง

ไปคุยกับเจ้าของรถที่ยืนยิ้มน้อยๆ ให้

“ครับ?”

พอได้นอนพักนิดหน่อยก็เริ่มคิดได้และไม่อยากเหวี่ยงใส่คน

ที่มาช่วยเหลือ

“รถเสร็จแล้วครับ”

เจ้าหนวดยืนยิ้มกริ่มให้ผม...กูละเกลียดย้ิมกรุ้มกริ่มของมัน

จริงๆ เป็นเหี้ย’ไรครับ

“อืม...”

“...”
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~ Extern! พี่หมอครับ! รับเกียร์แล้วเป็นเมียกูที ~

“...ขอบใจ”

ผมว่าเสร็จก็เดินไปที่รถทันทีอย่างไม่อยากจะมองหน้า 

กวนตีนๆ ของเจ้าเด็กนี่สักเท่าไหร่

“หมอกัญจน์”

“อะไร!”

ผมเผลอหนัไปตวาดใส่เดก็วศิวะนดิหน่อยจนมนัตกใจน้อยๆ 

ก็ผมเขินแปลกๆ นี่ครับเวลาถูกมันมองด้วยสายตาเจ้าเล่ห์แบบนั้น

แทบจะตลอดเวลา...ไอ้หมาจิ้งจอก!

“เอ่อ...ผมรู้นะว่าหมออาจจะชอบ แต่คือ...”

“???”

“ผมยังต้องใช้เสื้อช็อปเข้าแล็บน่ะครับ”

ผมเบิกตาโตนิดหน่อยแล้วก้มลงมองช่วงอกตัวเองท่ีมีเส้ือ

ช็อปคลุมพาดอยู่

พรึ่บ! ฟิ้ววว

แล้วผมก็ขยุ้มผ้าและโยนคืนให้เจ้าของอีกที

“ฮ่าๆๆ ไว้วันหลังจะเอามาให้ห่มอีกนะครับ!”

แม่งยังจะตะโกนตามหลังกูมาอีกนะ! กูก็อายเป็นนะโว้ย

“เออ! กูไปละ”

แล้วผมกเ็ดินตึงตังกลับไปทีร่ถทนัท ีก่อนจะนึกอะไรขึน้ได้จน

ต้องหันกลับไปคุยกับเจ้าหนวดหร็อมแหร็มนั่นอีกที

“ครับ?”

“ค่าซ่อมอะ”

ผมเอียงคอมองมนัอย่างตัง้ค�าถาม พลางควานหากระเป๋าเงนิ

ในกระเป๋ากางเกงสแล็ก

“ถือว่าผมให้เป็นของหมั้น”
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“หมั้นอะไรวะ”

ตอนนี้ผมแรมต�่าและงุนงงกับค�าพูดของมันมาก มึงช่วยพูด

อะไรให้เคลียร์ๆ ดิ๊

“ก็แค่อยากจะหมั้นไว้เผื่อได้มาเป็นเขยหมอไงล่ะครับ”

ผมหรี่ตาลงท�าหน้าเอือมๆ เอาที่น้องสบายใจเลยครับ

“คิดว่าจะเป็นได้ก็ลองดู”

แล้วผมก็สตาร์ทรถ ขับออกมาเลยโดยไม่ได้สนใจคนตัวสูงที่

ยืนมองจนรถหายไปสุดสายตา

…

..

.

“ไม่ได้คิดว่าจะเป็นได้ แต่คิดว่าได้เป็นแน่...คุณสะใภ้วิศวะ”



~ Extern! พี่หมอครับ! รับเกียร์แล้วเป็นเมียกูที ~

- 1 -

ครับ...คุณรู้มั้ยว่าหนึ่งในความฉิบหายs (เติม s ให้แสดง

ถึงพหูพจน์) ของการเรียนหมอคืออะไร

> เรียนหนัก?

ไม่หรอกครับ คณะไหนก็หนักทั้งนั้น

> เหนื่อย?

เป็นนักศึกษามันก็ต้องเหนื่อยอยู่แล้วครับ

> งานยุ่งจนโดนแฟนทิ้ง?

เอ่อ...มันก็ใช่นะครับ แต่ตอนนี้ผมยังไม่โดน ข้ามไปๆ 

> อยู่เวร?

ใช่ครับ! มันคือการอยู่เวร!!! และยิ่งเหี้ยมากถ้ามันคือการอยู่

เวรสิน้ปี!!! ดนีะครบัทีวั่นนีอ้าจารย์อนญุาตให้ลงเวรได้ตอนเท่ียงคนื

5

4

3
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2

1

Happy New Year!

ฟู้ววว ตู้มมม!

เสียงทีวีในวอร์ดดังลั่น ทั้งพี่ๆ พยาบาลและคนไข้ต่างลุกมา

นั่งแล้วส่งเสียงร้องเพลง ยิ้มดีใจเมื่อเข้าสู่ปีพ.ศ.ใหม่

...ส่วนผมก็เก็บของไปเงียบๆ พร้อมจะลงเวรไปนอน ตอนนี้

ผมทั้งง่วง ทั้งเหนื่อย ต้องการการพักผ่อนขั้นสุด

“หมอกัญจน์จะกลับแล้วเหรอคะ”

“ครับบบ”

ผมส่งยิ้มโบกมือให้กับพี่พยาบาลเป็นเชิงบอกลา เดี๋ยวพรุ่งนี้

ตอนเช้าผมกต้็องมาราวน์อกีอยูด่ ีอาชพีแบบพวกผมเน่ีย ไม่ได้มวีนั

หยุดหรอกครับ

กริ๊ก!

กดปลดลอ็กรถแล้วยดัตวัเองเข้าไปนัง่ในรถ ควานหาโทรศพัท์

มือถือขึ้นมากดเช็กข้อความเผื่อว่าน�้าฟ้าแฟนสาวของผมจะส่ง

ข้อความอะไรมาให้ แต่ก็ว่างเปล่า ช่วงนี้เราไม่ค่อยได้คุยกันเลย ตัว

ผมเองก็ไม่ค่อยว่าง ทั้งงานวอร์ด ทั้งงานคณะ ยุ่งจนแทบจะไม่มี

เวลานอน ส่วนน�้าฟ้าเองก็คงจะยุ่งกับงานบริษัทที่เธอท�างานอยู่ 

เหมือนว่าจะเป็นบริษัทใหญ่ซึ่งค่อนข้างเคร่งกับงานบัญชี เราเลย

ไม่มีเวลาเจอกันเท่าไหร่ และเคานต์ดาวน์ปีนี้พอเธอรู้ว่าผมไม่ว่าง

เพราะอยู่เวร เธอก็ไม่ได้งอแงอะไร บอกว่าจะไปสวดมนต์ข้ามปีกับ

คุณแม่ของเขา ซึ่งผมก็เห็นว่าดี

Rrrrrrrrrr~

ไม่ทันที่ผมจะได้กดปิดหน้าจอมือถือและสตาร์ทรถ เสียง 
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มือถือก็ดังลั่นมาจากเบอร์ของนัทชา เพื่อนสาวสุดแมนของผม

“ว่า?”

[มึงลงเวรรึยัง]

นัทชามันอยู่เวรไปเมื่อวานแล้วครับ วันนี้มันคงจะออกล่า

เหยื่อกับแก๊งของมัน

“เออ...ก�าลังจะกลับคอนโดฯ”

ผมว่าพลางสตาร์ทรถและขับออกมาจากลานจอดรถ

[รีบมาที่ Z-club ด่วนๆ เขามึงงอกแล้วกัญจน์]

ผมขมวดคิว้งนุงงกบัค�าพดูของเพือ่น เขางอกอะไรของมนัวะ

...

..

.

@ Z-club

ผมจอดรถไว้ที่หน้าร้านก่อนจะถอดกาวน์สั้นข้างนอกออก 

เหลือแต่เสื้อยืดสีเทาเข้มข้างในกับกางเกงเข้ารูปสีด�ารองเท้าหนัง 

ปัดผมฟูๆ ให้กลับมาเรียบอีกครั้ง แล้วเดินเข้าร้านไป

       ~

เสียงเพลงคึกคักดังไปทั่วร้าน ผมท�าเพียงแค่หันมองหาโต๊ะ

ของเพื่อนสนิท แม้ว่าจะมีผู้หญิงเข้ามาขอชนและมาสะดุดให้ผมได้

หลอกแต๊ะอั๋งพวกเธอหลายครั้ง สุดท้ายผมก็มาถึงโต๊ะจนได้

“เรียกกูมาท�าไม...กูง่วง!”

ผมเหวี่ยงใส่เพื่อนสาวที่รบเร้าผมให้มาทันที มองไปรอบๆ 

โต๊ะกม็เีพือ่นผมอยูก่นัครบ ผมหยบิแก้วเหล้าทีเ่พือ่นส่งมาให้กระดก

เข้าปากรวดเดยีวจนหมด และนทัชากร็นิผสมให้ใหม่...มงึกะมอมกู?

“แฟนมึงอยู่ไหน”
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ไอ้ไกด์เพื่อนสนิทอีกคนที่ด�ารงต�าแหน่งรองนายกสโมฯผู้ซึ่ง

ไม่ค่อยจะช่วยงาน ถามผมขึ้นเมื่อเรานั่งข้างกัน

“ไปสวดมนต์กับแม่”

ผมตอบส่งๆ ไป จะมาถามถึงเมียกูเพื่อ?

“แม่นี่ใช่คนที่ใส่เสื้อเชิ้ตสีฟ้ากางเกงสแล็ก หวีผมเรียบแปล้

และนัวเนียกันอยู่โซฟานู่นปะ”

ผมกะพริบตาตอบไปงงๆ อะไรของมันวะ

“มึงดูโน่น!”

ผมหันมองตามนิ้วขาวๆ ของเพื่อนไปยังโซฟาถัดๆ ไปใกล้ๆ 

ก็ปรากฏร่างบางๆ ของผู้หญิงที่ผมรู้จักดีทุกซอกทุกมุมมาตลอด

ระยะเวลาสีปี่ เธอถกูทาบทบัด้วยผูช้ายชดุพนกังานออฟฟิศทีเ่สือ้ผ้า

ของทั้งคู่เริ่มหลุดลุ่ย ผมเผ้าก็เริ่มฟูจากการขย�าขยี้

“!!!”

ร่างกายผมเย็นเยียบต้ังแต่ปลายผมถึงปลายนิ้วเท้า รู้สึกตัว

หนักๆ ท�าอะไรไม่ถูก เหมือนหนักๆ หัวคล้ายว่ามีเขางอกยาวโค้ง

เกือบชนเพดานคลับ

“หรอืว่าในแก้วนัน่ไม่ใช่เหล้า แต่คอืน�า้มนต์งีเ้หรอ...สวดมนต์

อะไรของแม่งวะ!”

เพ่ือนผมเริ่มหัวร้อนแทนผมทันที พวกมันมาน่ังก่อนผม 

ก็คงจะเห็นอะไรดีๆ มากกว่าผมสินะ

“หรือที่ยืนเปิดเพลงบนเวทีนั่นไม่ใช่ดีเจ แต่เป็นหลวงพี่!?”

“เอ้า! พวกเรา!...”

“สาาาธุ!!!”

แล้วพวกมันก็ยกมือขึ้นไหว้กล่าวสาธุพร้อมกัน

ผมคว้าแก้วเหล้าเพียวๆ ของไอ้ไกด์เข้าปากและกระดก 
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รวดเดียวจนหมดอีกครั้ง เหมือนคนไม่รับรู้รสใดๆ ให้สติมันเบลอๆ 

ไม่อยากเห็นอะไรชัดๆ 

พรึ่บ!

“ไอ้กัญจน์ จะไปไหน”

ไอ้ไกด์ร้องเรียกเมื่อผมลุกเดินออกจากโซฟาและตรงเข้า

ฟลอร์แทนที่จะไปจัดการกับผู้หญิงคนนั้น

“หาผัว...”

เมื่อชีวิตมันเหี้ยกับผมก่อน...ก็ต้องเหี้ยให้มันถึงที่สุด!

เดินตรงดิ่งไปยังผู้ชายที่เด่นที่สุดบนฟลอร์ แสงไฟตกกระทบ

ลงมาท�าให้ภาพผู้ชายตรงหน้าดูฟุ้งและน่าหลงใหลเพิ่มทวีคูณ ร่าง

สูงใหญ่แบบนักกีฬา ลุคคูลๆ แบบที่ท�าให้ไม่อยากจะละสายตา  

รอยยิม้ท่ีอบอุน่จนน่าหมัน่ไส้ ไรหนวดแบบทีท่�าให้รูส้กึว่าเขามเีสน่ห์

เซอร์ๆ แบบเป็นตัวของตัวเอง

“หมอกัญจน์?”

ผมเบียดตัวแทรกเขาและผู้หญิงที่ยืนนัวเนียกันออกไป ผม

คว้าคอของรุ่นน้องต่างคณะลงมาประกบปากบดเบียดลงไปทันที...

นาทีนี้ผมไม่แคร์ ไม่จ�าเป็นต้องแคร์อะไรทั้งนั้น มันถึงเวลาที่ผมจะ

ท�าอะไรตามใจตัวเองซะบ้าง!

...

..

.

ตึง!

ตุบ!

ผลักตัวร่างสูงๆ ของเปอร์ให้กระแทกกับผนังห้องนอนใน

คอนโดมิเนียมของผม ก่อนจะตามไปบดเบียดกายทาบทับกับกาย
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แกร่ง

“อื้อ”

สอดลิ้นลงไปลึกอย่างควานหาและส�ารวจเช่นเดียวกับท่ีเจ้า

หนุ่มวิศวะเองก็ล้วงลิ้นเข้ามาเกี่ยวกระหวัดกับผม สองมือใหญ่ของ

เขาบดบีบเคล้นคลึงสะโพกของผม ผมเองก็ลูบไล้สอดมือไปใต้เสื้อ

เชิ้ตยีนของเขา กระทบเข้ากับซิกซ์แพ็กแน่นเต็มมือ ปลดกระดุมให้

กับเขาด้วยความรวดเร็ว

...ต้องการ ตอนนีผ้มต้องการและอยากท�าให้เขาเองกต้็องการ

ผมเช่นกัน...

อยากให้มีใครสักคนในนาทีนี้ที่ต้องการผม...

พลั่ก!

ผลักร่างหนาๆ ลงกับเตียงก้าวขึ้นคร่อมนั่งทับซิกซ์แพ็กแน่น

แล้วโน้มตัวลงไปคลอเคลียซุกไซ้ซอกคอ สูดดมกลิ่นน�้าหอมผสม 

กลิ่นกายของเขาแบบผู้ชายสปอร์ต...เสพติด ผมก�าลังจะเสพติด 

กลิ่นนี้

“อ๊ะ!”

ผมตกใจน้อยๆ เม่ือคนข้างล่างคงจะแทบทนไม่ไหวจึงพลิก

ขึ้นมาฟาดตัวผมกระแทกลงกับเตียงและคร่อมทับตัวผมไว้

“อื้อออ”

บดเบียดริมฝีปากลงมาอีกครั้ง ดูดดึงกลีบปากแรงบ้างสลับ

เลียเบาๆ ให้พอรูส้กึเสยีวซ่าน ก่อนจะไล่ลงมาท่ีซอกคอขาวของผม

“อ๊ะ...อย่าท�ารอย”

และเขาคงไม่ฟัง รู้สึกเจ็บแปลบทันทีที่ต้นคอ ตอนนี้คงขึ้นสี

กลีบกุหลาบช�้าๆ เช่นเดียวกับหัวใจผมตอนนี้...บอบช�้าซะไม่มี

ฟิ้ว!
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เสื้อยืดถูกกระชากและโยนออกไปให้พ้นตัว เช่นเดียวกับเสื้อ

เชิ้ตยีนของเขา ผมลงมือปลดเข็มขัดและซิปกางเกงของเขาออก 

พร้อมกับที่เขาก็ท�าแบบเดียวกันนั้นให้ผม

“อ๊าาา”

รู้สึกเสียวซ่านทันทีที่เขาดูดดึงโลมเลียลงกับยอดอกไวต่อ

ความรู้สึกของผม จนอดที่จะจิกขย�้ากลุ่มผมสีน�้าตาลของเขาไม่ได้

“อื้อออ!”

สะดุ้งและร้องครางอย่างตกใจเมื่อกางเกงถูกถอดออกไป

พร้อมๆ กับแกนกายที่ถูกล้วงควักออกมาด้วยฝีมือของรุ่นน้อง...

เฮ้ย! ผมไม่ยอมเป็นฝ่ายรับนะ!

“เดี๋ยว!!!”

ร่างก�าย�าที่อวดสายตาผมอยู่ตอนนี้ก�าลังลุกขึ้นยืนเพ่ือถอด

กางเกงที่ใกล้จะหลุดแหล่มิหลุดแหล่ ตาคู่สวยสีน�้าตาลเข้มกระทบ

แสงไฟที่สาดส่องดูวิบวับเจ้าเล่ห์ เขายกคิ้วขึ้นอย่างสงสัยว่าผมมี

อะไร

“ครับ?”

“มะ ไม่เป็นรับนะเว่ย!”

ใครจะยอมล่ะครบั มนัเจบ็นะเว่ย! ยิง่เคยเหน็เคยท�าการตรวจ

ส่องทางรูทวารของคนไข้ ได้ยินเสียงคนไข้ร้องโอดโอยก็พอรู้ว่ามัน

ต้องเจ็บแน่ๆ กูไม่ยอมอะ!

“ครับ...”

พดูเหมอืนยอมรบัแต่เขากลบัค่อยๆ ถอดกางเกงยีนตวัเท่น้ัน

โยนทิ้งไป คืบคลานข้ึนมาจากปลายเตียงช้าๆ ก้มลงจูบซับตั้งแต่

น่อง...เข่า...ต้นขา...ต้นขาด้านใน

จูบเรื่อยมาจนท่อนเอ็นที่เริ่มแข็งข้อสู้มือเขา
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“อ๊ะ!”

สะดุ้งสุดตัวเมื่อเขาครอบครองทั้งท่อนด้วยปากของเขา ดูด

โลมเลียรอบๆ แกนกายจนผมแทบไม่เป็นตัวของตัวเอง

“อ๊าาา”

จิกเกร็งไปทุกสัดส่วน ผมขยุ้มมือลงกับกลุ่มผมนิ่มของเปอร์ 

ด้วยความเสียวซ่าน ลิ้นร้อนลากขึ้นลงดูดดึงทั่วๆ แท่งเนื้ออย่างมี

จังหวะ

...กะ...เก่งเกินไปแล้ว!

“อื้อออ”

เขาถอนริมฝีปากออกแล้วจูบซับขึ้นมาที่ท้องน้อย ลากลิ้นลง

ไปในแอ่งสะดอื มอืกช่็วยชกัเร่งเร้าท่อนเนือ้ของผมจนแทบจะระเบดิ

“แฮก!”

ผมดีดดิ้นไปมา ไม่ไหวแล้วนะ มันเสียวจนผมต้องกัดปากข่ม

อารมณ์ที่เริ่มพุ่งขึ้นสูงของตัวเอง มองใบหน้าหล่อเหลาคมเข้มของ

เขาที่มักจะมีรอยยิ้มดูอบอุ่นเสมอ...แต่ตอนนี้กลับดูร้อนแรงและ

อันตรายจนแทบเผาผมให้มอดไหม้ไป

“อย่ากัดปาก”

“อ๊ะ!”

เขาเงยหน้าจ้องมองผมแล้วสัง่ด้วยเสยีงมอี�านาจ ก่อนจะขยบั

มือขึ้นลงเร็วๆ อย่างเร่งจังหวะ...ท�าเอาผมแทบข่มไว้ไม่ได้

“อื้อออ...มะ ไม่ไหวแล้ว!”

หน้าหล่อๆ ดูเข้มขึงขึ้นจนผมรู้สึกว่ามันน่ามองแปลกๆ 

“อื้อ!”

ผมกัดปากตัวเองอีกครั้งแล้วจิกมือลงกับท่อนแขนแข็งแรงท่ี

แน่นด้วยกล้ามเนื้อ มองหน้าเขาอย่างกับจะอ้อนวอน
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“อย่ากัดปาก!”

ผมกอ็ยากจะหยดุกดัปาก แต่มันเสียวมากจรงิๆ เพราะยิง่เขา

ห้าม เขาก็ยิ่งเร่งแรงมือมากขึ้น จนสุดท้ายผมก็ทนไม่ไหวอีกต่อไป!

“อ๊ะ อ๊าาาาาา!”

น�้าสีขาวขุ่นพุ่งพรวดเปรอะเปื้อนทั่วซิกซ์แพ็กแน่นๆ ของ 

คนฮอต

ฟึ่บ!

ไม่ทันที่ผมจะได้หายเกร็งกระตุก เขาก็พลิกตัวผมคว�่าลงแล้ว

ทาบทับลงมาทันที

“...บอกว่าอย่ากัดปาก ท�าไมไม่ฟังล่ะ หืม?”

เสยีงทุ้มนุม่แหบพร่ากระซบิข้างใบหู ก่อนจะสอดลิน้ร้อนเข้า

มาในรูหู เล่นเอาผมเสียวซ่านไปทั่วทุกอณูของร่างกาย

“อ๊ะ! ยะ อย่าาา!”

ไม่ทันท่ีผมจะได้ห้ามอะไร ท่อนเนือ้แขง็แกร่งขนาดใหญ่กส็อด

เข้ามาอย่างแรงจนผมที่ไม่ทันได้ผ่อนคลายหรือตั้งรับ เจ็บแปลบ 

และจุกขึ้นมาทันที

“อึก! อื้อออ! เจ็บเหี้ยๆ!!!”

ผมสบถและดิ้นพล่านไปมา มันเจ็บจนผมแทบจะร้องไห้

“ชู่ว!...รีแล็กซ์นะครับ...อืมมม”

เขาจูบซับลงมาที่หลังใบหู...ท้ายทอย เรื่อยลงมาตามกระดูก

สันหลังทีละข้อ...ทีละข้อ ดูดดึงฝากรอยไว้จนผมเจ็บแปลบเบาๆ 

สุดท้ายผมก็รู้สึกเสียวและผ่อนคลายไปพร้อมๆ กัน เผลอกระตุก

ตอดรับท่อนเนื้อที่เริ่มขยับช้าๆ 

“อ๊าาา...”

เมื่อเจ็บน้อยลงและเสียวมากขึ้นผมก็ย่ิงขมิบตอดรับท่อน 
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เนือ้แรงมากข้ึนเพือ่ช่วยลดความเจบ็ปวดและระบายความเสยีวซ่าน

มากขึ้นไปอีก

“อืมมม...อย่าตอดแรงมากสิครับ ผมยังไม่อยากรีบนะ”

“สะ เสียวอะ!”

เขาขยบัเข้าออกช้าๆ พ่นลมหายใจข้างใบหผูม เล่นเอาขนลกุ

ไปทั่วร่าง

“อื้อออ...”

ผมร้องครางคลอไปเมือ่เขายดืตัวจบัสะโพกผมแน่น หยดักาย

เข้าออกแรงขึ้นและเร็วขึ้น

“อืมมม”

เสียงครางต�่าในล�าคอของเขาบ่งบอกว่าเขาเองก็พอใจมาก

เช่นกัน

พรึ่บ!

เมื่อเขาชะลอความเร็วลง ผมก็พลิกตัวขึ้นมาและผลักเขากด

ลงกับเตียง...ผมอยากคุมเกมบ้าง

“กัญจน์...”

แววตาต้องการตัวผมจากเขามันยิ่งท�าให้ผมมีความสุขและ

อยากท�าให้เขาสุขมากขึ้นไปอีก

“อื้อออ”

ผมกดตวัเองลงไปกบัท่อนเนือ้แขง็แรงนัน่อกีครัง้ เท้าสองแขน

ลงข้างตัวเขา

“อ๊าาา!”

“อืมมม...ใจเย็นๆ สิครับ”

ผมขมิบตอดรัดท่อนเนื้ออย่างรุนแรงเพื่อให้เขาเข้าไปได้ทั้ง

ท่อน
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“อื้อ”

ขยับขึ้นลงช้าๆ โดยมีสองแขนแกร่งพยุงช่วงสะโพกผมไว้

“อื้มมม”

คนข้างล่างชนัตวัขึน้นัง่ จ้องมองผมอย่างไม่ละสายตา ตอนนี้

ใบหน้าผมและเขาอยู่ในระดับเดียวกันระยะประชิด

...ซึ่งผมไม่สามารถที่จะละสายตาจากเขาได้อีกต่อไป

“อ๊าาา เสียววว!”

เขากอดรัดผมแน่น กดลงและขยับสะโพกซอยถี่ๆ กระแทก 

ข้ึนมาในท่านั่งแบบนี้ เล่นเอาผมหัวสั่นหัวคลอนกอดตอบเขากลับ

เช่นกัน

“อื้อออ”

“อ๊ะ! มะ...มะ ไม่ไหวๆ...ไม่ไหวแล้วเปอร์!”

ผมร้องครางส่งสายตาอ้อนวอนรุ่นน้องให้ช่วยปรานีผมที 

เพราะตอนนี้ผมแทบอดทนไว้ไม่ไหวแล้ว แต่คล้ายว่าคนใจร้ายจะ 

ไม่ฟัง กลับกระแทกเข้ามารัวๆ ด้วยแรงอารมณ์

“อื้อ!”

เขาบดจูบล้วงลิ้นลงมาในโพรงปากอย่างกับจะชิมทุกสัมผัส

ของผม

พลั่ก!

เขาผลักผมจากบนตักให้นอนราบลงไปแล้วกระแทกตามมา

ไม่ยั้ง เช่นเดียวกับลมหายใจที่ถูกช่วงชิงไป

“อื้อออ”

คล้ายกบัว่าแค่ถงึสวรรค์มันยงัน้อยไป เพราะตอนนีค้วามรูส้กึ

ของผมมันไปไกลกว่านั้นมากแล้ว

“อืมมม”
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คิ้วเข้มขมวดมุ่นอย่างข่มอารมณ์ ผละจูบออกแล้วมองหน้า

ผมนดิหน่อยก่อนจะบดจบูลงมาซ�้าอกีท ีปรนเปรอความรูส้กึย่ิงกว่า

ดีให้แก่ผม

“อ๊ะ!”

จูบหวานปนซาบซ่านคลุ้งไปทั่วโพรงปาก เขาขบเม้มลงมาที่

ริมฝีปากผมอย่างแรงด้วยอารมณ์ จนผมรับรู้ถึงกลิ่นคาวเลือด

“เจ็บ!”

เปอร์เงยหน้าข้ึนมองผมอีกครั้งแล้วกระแทกถ่ีเข้ามาแรงขึ้น

จนผมทนไม่ไหวอีกครั้ง

“อ๊าาาาาา!!!”

“อื้อออ”

ผมตวัเกรง็กระตุกอย่างแรงแต่เปอร์กย็งัหยดักายเข้าออกรวัๆ 

อย่างคนใกล้ถึงฝั่ง

“อะ...อื้มมม”

ความอุ่นร้อนฉาบแผ่ไปทั่วทางเดินด้านใน จนผมต้องขมิบ

ตอดรัดอย่างควบคุมไม่ได้

ฟุ่บ!

คนฮอตฟบุตวัลงมาทบัตวัผมอย่างหมดแรง รมิฝีปากของเขา

แนบกบัใบหขูองผม รูส้กึเสยีวมากขึน้จนขนอ่อนลกุชนัเมือ่ไรหนวด

ถูไปมาที่ข้างๆ กกหู

“...อย่าตอดสิครับ เสียว”

คนหล่อแสยะยิ้มล้อๆ ผมเมื่อผมเหลือบไปมอง เขากอดผม

ไว้แน่นแต่แปลกที่ผมกลับไม่อึดอัด

“เงียบไปเลย...”

ผมหลับตาอย่างผ่อนคลาย ไม่อยากจะคิดว่าตัวเองได้ท�า
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อะไรลงไป...ไม่ได้อยากจะเสียใจ

...ก็มันท�าลงไปแล้ว จะเสียใจไปท�าไม

“สวัสดีปีใหม่ครับคุณหมอ”

คนหล่อกระซิบเสียงทุ้มแผ่วเบาข้างๆ หูผม และกอดกระชับ

แน่นขึ้นอีกนิด

“อืม...หวัดดีปีใหม่ครับ คุณวิศวกร”



~ I’m Mynt ~

- 2 -

พลาด

:

พลาด?

:

พลาดงั้นเหรอ

:

หึๆ เปล่าเลยสักนิด!...ถึงแม้ว่าเมื่อคืนจะเมา แต่ที่ผมมีอะไร

กับเด็กนี่...ผมตั้งใจ!

:

พรึ่บ!

ท่อนแขนแกร่งพาดลงมาที่เอวของผมแล้วรั้งเข้าไปกอดไว้

แนบชิดกับอกแน่นๆ ของหนุ่มฮอต

“ตื่นแล้วเหรอครับ เพิ่งจะตีห้าเองนะ”

ผมผละออกจากตัวเขาแล้วลุกออกจากเตียง รู้สึกเจ็บแปลบ
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ที่ท่อนล่างจนขาแทบทรุดจากกิจกรรมบนเตียง แต่ก็ต้องข่มความ

เจบ็ปวดไว้แล้วคว้าผ้าเชด็ตวัเข้าห้องน�า้ไปทนัทีโดยไม่ตอบเขาสักค�า

ก็แค่คนที่มีอะไรกันแค่คืนเดียว ผมต้องแคร์อะไรมันด้วย 

รึยังไง

ก็แค่มีอะไรกับคนที่เจอกันไม่กี่ครั้ง แถมยังเป็นผู้ชายเหมือน

กัน...ผมต้องคิดอะไรมากรึยังไง

กแ็ค่ไอ้เดก็นีช่อบมาเต๊าะ มาท�าเหมอืนจบี และผมกแ็ค่สนอง

มนักลับในสิง่ท่ีมนัต้องการ...กแ็ค่นัน้...แค่มอีะไรกนั...ผมไม่รูส้กึอะไร

เลยสักนิด

...

..

.

เมื่อเดินออกมาจากห้องน�้าก็เหลือบมองหนุ่มหล่อเซอร์บน

เตียงขนาดใหญ่ในคอนโดฯของผมที่เขาก็มองตรงมาที่ผมเช่นกัน

“...”

ผมเมินเขาเล็กน้อยแล้วเดินไปหยุดตรงตู้เสื้อผ้าเพื่อแต่งตัว

เตรียมไปราวน์วอร์ด

หมับ! ฟอดดด

คนตวัสงูคว้าผมไปกอดจากด้านหลงั ก่อนจะสูดกล่ินกายของ

ผมจากบริเวณต้นคอ ทั้งๆ ที่ผมยังใส่แค่กางเกงเข้ารูปตัวเดียว

“...จะไปแล้วเหรอ เดี๋ยวไปส่ง”

“ไม่ต้อง”

ผมตอบกลับทันที มองสบตาเขาผ่านกระจกเงาบนโต๊ะ 

เครื่องแป้ง

ในกระจกบานใหญ่ปรากฏร่างหนุ่มผิวขาวจัดรูปร่างสูงโปร่ง 
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แทบทัว่ทัง้อกและท้องถกูแต้มด้วยรอยกหุลาบสชี�า้จากฝีมอืของคน

ที่ยืนกอดซ้อนอยู่ด้านหลังที่แสยะยิ้มส่งมาให้อย่างไม่ส�านึกผิด

“ปล่อย”

ผมพยายามสะบัดตวัออกจากมอืปลาหมกึผสมกบัควายเผอืก

ด้านหลงั แม่ง! ตัวกอ็ย่างกะควาย ยงัจะมีมอืปลาหมกึหนึบหนับอกี 

น่าร�าคาญฉิบหาย!!!

“หมอกัญจน์...พักเหอะ วันนี้ไปไม่ไหวหรอก”

เขาหมุนตัวผมให้เผชญิกบัอกแกร่งก�าย�าแบบนักกีฬาของเขา 

เงยหน้าขึน้มองใบหน้าหล่อเหลาคมเข้มทีป่ระดบัไปด้วยหนวดเครา

น่าดึงทึ้งนั่น

“ไม่ได้”

ชีวิตนักศึกษาแพทย์ปี 6  ถ้าไม่ใกล้ตายจริงๆ ก็ต้องไปท�า

หน้าที่ของตัวเองบนวอร์ด และตอนนี้ผมก�าลังจะสายแล้ว

ผลักเขาออกแล้วคว้ากาวน์สั้นปักตราคณะแพทย์และปักชื่อ

ด้วยด้ายสีแดง เป็นสัญลักษณ์ของ Extern หรือว่าที่คุณหมอในอีก

ไม่กี่เดือน

พรึ่บ!

คนตัวสูงคว้าเส้ือผ้ามาใส่อย่างรวดเร็วแล้วก้าวตามผมมาถึง

หน้าประตูห้อง

“นี่...”

ผมเรยีกเขาเม่ือเขาท�าท่าว่าจะไปส่งผมจรงิๆ...คงต้องเคลยีร์

สถานะระหว่างเราให้มนัชดั เหลอืบมองนาฬิกาข้อมอื...ยงัพอมเีวลา

“ครับ?”

“ผมจะพูดให้มันชัดๆ นะ”

“?”
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“เมื่อคืนผมรับรู้ทุกอย่าง...และรู้ตัวว่าท�าอะไรลงไป”

“...”

สบตากับคนตัวสูงตรงข้ามที่ก็นิ่งเงียบรับฟังผมเช่นกัน

“มนักแ็ค่ One night stand คณุเป็นผูช้ายก็คงจะเข้าใจดนีะ...”

“...”

เขายังคงนิ่งและจ้องมองมาที่ผมอย่างกับรอให้ผมพูดให้จบ

“ขอย�้าว่าผมมีแฟนอยู่แล้ว และเรายังไม่เลิกกัน...ให้คืนนี้มัน

จบแค่นี้...พอแล้ว”

“ไม่จบ!”

พลั่ก!

“!!!”

หนุ่มวิศวะรุ่นน้องผลักผมเข้ากับประตูจนผมต้องน่ิวหน้าลง

เมื่อรู้สึกเจ็บที่บั้นท้าย เบามือหน่อยโว้ยยย กูเจ็บ!

มันใช้สองมือแข็งอย่างกับคีมเหล็กบีบลงมาท่ีต้นแขนผมท้ัง

สองข้างและกดตัวผมติดกับประตู

“พี่ก็พูดง่ายสิ! คิดจะอ่อยก็อ่อย คิดจะไล่ก็ไล่...กูก็มีหัวใจนะ

โว้ย!”

ผมอึง้ไปนดิเมือ่ถกูตะคอกใส่หน้าจากผูช้ายทีผ่มมกัจะเหน็ว่า

มันดูอบอุ่น เฮฮาอยู่เสมอ

“แล้วยังไงวะ! จะให้กูท�ายังไง!”

ผมผลักตัวเขาออกแล้วตะโกนตอบไปบ้าง

“ก็มาเป็นเมียกู!”

ตาผมเบกิโตขึน้เมือ่ค�าพดูของมนัหลดุออกมา จะให้กไูปเป็น

เมียใครเนี่ยนะ!? บ้าไปแล้ว! แค่กูเผลอไปมีอะไรกับมึงแค่คืนเดียว 

ไม่ได้หมายความว่ากูต้องเป็นเมียมึงนะน้อง!
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“ฝันไปเหอะมึง!”

ผมผลักรุ่นน้องต่างคณะออกไปไกลตัวแล้วถือโอกาสเปิด

ประตูออกมาจากห้องทันที

“แล้วพีจ่ะรู ้ว่าถ้าได้มาเป็นเมยีผมแล้ว ผมไม่ปล่อยพีไ่ปง่ายๆ 

แน่!!!”

เสียงของคนตัวสูงยังคงตะโกนไล่หลังมา

...เหอะ! คิดว่ากูจะยอมมึงง่ายๆ ก็ลองดู!



~ Extern! พี่หมอครับ! รับเกียร์แล้วเป็นเมียกูที ~
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“มึงจะไปดูซ้อมละครวันพรุ่งนี้ปะ?”

ผมหันไปถามไกด์เพื่อนสนิทที่ด�ารงต�าแหน่งรองนายกสโมฯ

ผู้ซึ่งมักจะหายเข้ากลีบเมฆไปทุกทีที่ต้องการ

:)

“อะไรคือการยิ้มอ่อนให้กู!”

ผมกระแทกชาร์ทบันทึกประวัติการรักษาของผู้ป่วยลงกับ

เคาน์เตอร์พยาบาลแล้วเท้าสะเอวมองเพือ่นรกัอย่างหาเรือ่ง มงึต้อง

ช่วยกูนะเว่ย! กูเหนื่อย!

“พรุ่งนี้กูมีนัดกับแฟนว่ะ โทษทีๆ”

ไอ้เหี้ยยยยยย แล้วกูไม่มีแฟนรึไง!!!

“...”

ผมโกรธมันขึ้นไปอีก แต่ผมก็เงียบและไม่ได้พูดอะไรออกไป 

อยากให้มันรู้เองว่าผมโกรธ...เป็นเพื่อนกันมาหกปี มึงจะไม่รู้เลย 

รึไงว่ากูโกรธน่ะ!
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“แล้วมึงกับน�้าฟ้า...”

“ยังไม่ได้คุย”

ผมพูดแทรกมันไปทันที เมื่อวานวันที่ 31 ธันวาคม ผมดันไป

เหน็ช็อตเดด็แฟนสาวของตวัเองก�าลงันวัเนยีอยู่กับหนุ่มออฟฟิศใน 

Z-club น่ะสิ แถมเพื่อนๆ ก็อยู่กันครบแบบพร้อมประชุมเพลิงแล้ว

เผาสาปส่งน�้าฟ้าได้...แต่ผมดันไปคว้าหนุ่มรุ่นน้องต่างคณะกลับ 

คอนโดฯไปก่อนน่ะสิครับ

“แล้วน้องเปอร์ล่ะ...ได้กันรึยัง”

ขวับ!

ผมเงยหน้าจากชาร์ทแผ่นสดุท้ายแล้วจ้องหน้าเพ่ือนรกัอย่าง

โมโห ผมรู้ว่าเมื่อวานพวกมันเห็นหมดแหละว่าผมท�าอะไรไอ้น้อง

เปอร์เด็กวิศวะที่ใครๆ ก็รู้จัก ผมเองก็รู้จักมันตั้งแต่มันเข้ามาปี 1  

เพราะมนัดังมาก เป็นเดก็กจิกรรม เป็นอดตีเฮดว้าก เป็นตวัเตง็เดอืน

คณะ...แต่มันก็ไม่ยอมลงสมัคร แถมมันยังชอบลงเพจหนุ่มเซอร์ 

อีกด้วย ใครมันจะไม่รู้จักไอ้เปอร์

“เอ้า! จะมาเหวีย่งกทู�าไมเนีย่ กก็เูหน็มงึเดนิไปจบูม้วบๆ น้อง

เค้ากลางร้าน เอาซะจนคนหนัมามองกนัหมด แถมมงึยังฉุดกระชาก

น้องเขาออกไปนอกร้าน...มึงจะให้กูคิดว่ามึงลากน้องไปซ่อมท่อ 

ประปารึไงล่ะสัส!”

มันวางชาร์ทลงแล้วเท้าสะเอวร่ายยาวใส่ผมเช่นกัน เออ! มึง

เก่ง มึงรู้ละเอียด แต่มึงอย่ามาตะโกนล่ันวอร์ดได้มั้ยล่ะ!!! กูอาย

พยาบาลโว้ยยย...โถ่ว~ หมอกญัจน์ขวญัใจของพี่ๆ  พยาบาล...กลาย

เป็นลูกสาวของพี่ๆ พยาบาลซะงั้น!

“เออ! กูลากน้องมันไปซ่อมท่อประปา มึงจะท�าไม”

เรือ่งอะไรผมจะยอมรบัง่ายๆ...ยงัไงก็ไม่มคีรัง้ต่อไปแน่นอน!
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“หึๆ...แถเก่ง”

“แน่นอน”

เมื่อเจ้าเพื่อนชั่วมันยอมเชื่อ ผมก็ก้มหน้าก้มตาสรุปชาร์ท 

ผู้ป่วยต่อ ถ้าท�าเสร็จเร็ววันนี้ผมก็จะว่าง เพราะไม่มีคุมซ้อมละคร

ของคณะ กะว่าจะกลับไปนอนซะหน่อย

...ก็เมื่อคืนน่ะสิ ไอ้เด็กวิศวะมันคึก ท�าผมแทบไม่ได้นอน

“...แล้วท่อประปาน้องใหญ่รึเปล่าวะ”

“อืม...กูโคตรเจ็บ”

“...”

“...”

“!!!”

“ไอ้สัสสสสสสสสส!!!”

แล้วกจ็บลงทีผ่มกบัไอ้ไกด์วิง่ไล่เตะกนัทัว่วอร์ด มงึหลอกถาม

กู!!! เพื่อนเหี้ยยยยยย

…

..

.

Rrrrrrrrrrrrr

ผมมองหน้าจอมือถือตัวเองแล้วหยุดชะงักลงขณะก�าลังจะ

ปลดล็อกรถ

“ครับ”

[บี๋!~ วันนี้ว่างมั้ยคะ ไปทานข้าวกันนะ]

อยู่ดีๆ ผมก็กลอกตามองบนอย่างไม่รู้ตัว บางทีผมอาจจะ

เช็กเขาบนหัวตัวเองก็ได้ ว่ายังอยู่ดีมั้ย

“ครับ”
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กริ๊ก!

ปลดลอ็กรถแล้วยดัตวัเองเข้าไปนัง่ ถอนหายใจเบาๆ แล้วกด

สตาร์ทรถ ท�าไมผมถึงยังไม่บอกเลิกเธอกันนะ หรือว่าผมอยากจะ

ให้โอกาสเธอ...ผู้หญิงคนนี้น่ะเหรอที่ผมอยากจะให้เธอมาเป็นแม่

ของลูก

[แต่บี๋ไม่ต้องมารับที่บริษัทนะคะ ฟ้ามารอที่ห้างแล้วค่ะ]

“ไปได้ยังไงครับ”

ผมถามพลางหักรถเลี้ยวออกจากประตูรั้วโรงพยาบาลของ

คณะ

[เอ่อ...คือฟ้ามาเลือกดูของกับเพื่อนน่ะค่ะ แต่เพื่อนกลับไป

ก่อนแล้ว]

พิรุธ...เหอะๆ ผมต้องแกล้งท�าเป็นโง่รึยังไง จะท�ายังไงดี จะ

ท�ายงัไงให้เธอเจบ็แสบทีก่ล้ามาท�าแบบนีก้บัผม...ผมควรให้เรือ่งของ

เรามันจบซะที

“ครับ”

ผมตอบกลับไปและก็กดวางสายเธอ ไม่อยากคุยไปมากกว่า

นี้ ไม่อยากฟังค�าตอแหลมากเกินไป...ผมเอียน

…

..

.

“บี๋ดูเหนื่อยๆ นะคะ เมื่อคืนอยู่เวรเป็นยังไงบ้างคะ”

ผมมองใบหน้าสวยๆ จมูกโด่งๆ ที่เธอพยายามปฏิเสธว่า 

ไม่เคยท�าศัลยกรรม มองรวมๆ แล้วเธอก็คือผู้หญิงที่ผู้ชายแทบจะ

ทุกคนต่างต้องเหลียวมอง เม่ือก่อนผมเองก็เคยคิดว่าตัวเองโชคด ี

ทีไ่ด้เธอมาเป็นแฟน...คดิว่าจะสร้างครอบครวักับเธอหลังเรยีนจบ...
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แต่สุดท้าย ผมคิดว่าผมคงต้องทบทวนใหม่อีกที

“ที่จริงเวรเลิกเที่ยงคืน...อาจารย์อนุญาตให้กลับก่อน”

“...”

เธอท�าตาโตขมวดคิ้วนิดหน่อยมองหน้าผม ก่อนจะเปลี่ยน

เป็นยิ้มหวานมาให้ตามเดิม

“แล้วเป็นไงครับ...สวดมนต์กับคุณแม่”

หึๆ  สวดมนต์เพลินเลยน่ะสิ รอยแดงทีค่อเธอยงัเด่นชดัขนาด

นั้น...ยุงที่วัดคงจะตัวใหญ่น่าดู

“ก็พอสวดมนต์เสร็จก็กลับบ้านเลยน่ะค่ะ คนเยอะมากเลย

อะบี๋ มีแต่คนแก่ๆ...บี๋ไม่ต้องหึงเลยนะ ฮ่าๆ”

เธอหัวเราะอย่างสดใสแล้วยกแก้วน�้าขึ้นดื่ม ผมเองก็เขี่ยเนื้อ

ปลาสีส้มๆ ในจานไปมา...ไม่อยากหายใจร่วมกับเธอเลยตอนนี้...

ตอแหลสิ้นดี

“ครับ”

“บี๋ทานนี่หน่อยนะคะ”

เธอฉีกยิ้มแล้วคีบซูชิมาจ่อที่ปากผม

“...ที่จริงกัญจน์ไป Z-club มาแหละเมื่อคืน”

ปึก!

ซูชิร่วงลงจากตะเกียบของเธอทันที

“!!!”

คนสวยตรงหน้าผมตาโตเบิกกว้างอย่างตกใจ หน้าซีดและ

เหงื่อซึม เหอะๆ...คนมีชนักติดหลังนี่เก็บอาการยังไงก็ไม่มิด

“พอดีว่าแวะไปเอาของที่เพื่อนนิดหน่อย...”

“...”

มือของเธอก�าแน่น ก้มหน้าลงกับโต๊ะทันที
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“...เจอคนหน้าเหมือนฟ้าด้วยนะ...แต่ก็คิดว่าคงไม่ใช่หรอก 

เพราะเธอก�าลังจูบกับผู้ชายคนนึง...และฟ้าเองก็คงสวดมนต์อยู่กับ

แม่...”

“กะ กัญจน์...”

เธอละล�่าละลักพยายามจะอธิบาย...เอ๊ะ!? หรือจะพยายาม

ตอแหลดี?

“ฟ้าคิดว่ากัญจน์โง่มากมั้ย”

“กัญจน์...”

ผมว่าตอนนี้ผมคงทนอยู่กับเธอไม่ได้ เพราะแค่เห็นหน้าเธอ 

มองปากเธอ มองรูปร่างเธอให้ทะลุผ่านเสื้อผ้านั้น ทุกสัดส่วนของ

เธอที่ผมเคยสัมผัส...มันน่าขยะแขยง

ตอนนีผ้มเหมือนหมาทีถ่กูฉ่ีทบัที ่กคูวรจะไปกดัไอ้หมาตวันัน้

มั้ย หรือกูควรจะไปฉี่ที่อื่น...เพราะที่เดิมมันคงกลวงโบ๋ไปหมดแล้ว

พรึ่บ!

ผมลุกขึ้นยืน วางแบงก์พันสามใบลงกับโต๊ะทั้งๆ ที่ค่าอาหาร

ไม่น่าจะเกิน 2,000 ด้วยซ�้า แล้วเดินออกมาจากร้านทันที

“กัญจน์!”

ร่างบางอ้อนแอ้นวิ่งตามผมมา ตอนนี้เราอยู่ชั้นสามของห้าง

และคนค่อนข้างจะพลุกพล่าน...อย่าคิดจะประจานตัวเองเลยฟ้า

“...”

ผมไม่หันไปมองและยงัคงเดนิต่อไป เหมอืนไม่ได้ยนิเสยีงเธอ 

ตอนนี้ผมเหนื่อยและผมง่วงมากๆ ผมอยากกลับไปนอนแล้ว

“กัญจน์!!!”

หมับ!

เธอวิ่งมาคว้าแขนผมแล้วกระชากให้หันกลับไปหาเธอ
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“...”

“กัญจน์จะท�าอย่างนี้กับฟ้าไม่ได้นะ!”

“แล้วท�าไมทฟ้ีายงัท�ากบักญัจน์ได้ล่ะ! คดิว่าตวัเองส�าคญัมาก

นักเหรอ...คิดว่ากัญจน์จะรักฟ้าจนโงหัวไม่ขึ้นรึยังไง”

ผมตะโกนตอบกลับไป ตอนนี้คนรอบข้างเริ่มหันมาสนใจเรา

บ้างแล้ว...แต่เพราะว่าเป็นผู้ชาย ทะเลาะกับผู้หญิงยังไงก็ดูไม่ดี

“มึงคิดจะทิ้งกูเหรอ!”

เธอตวาดและใส่อารมณ์เสียงดังจนคนเริ่มมุง และลุ้นว่าจะมี

การใช้ก�าลังกันรึเปล่า

“แล้วจะให้คบต่อไปได้ยงัไง เมยีตวัเองไปเป็นตุก๊ตายางให้ไอ้

เหีย้ทีไ่หนกไ็ม่รูเ้อา...คดิว่ากไูม่มใีครแล้วรยึงัไง คดิผดิแล้ว! ในสต๊อก

กูมีอีกเป็นโกดัง”

เพียะ!

“มึงได้กูแล้วจะทิ้งเหรอ!”

หน้าผมสะบัดตามแรงตบของผู้หญิงที่ครั้งหนึ่งผมเคยรักเธอ

มาก

“หึ!...มึงคิดว่ากูได้มึงแล้วทิ้งแค่คนเดียวรึยังไงล่ะ”

“กรี๊ดดด!”

พูดจบผมกเ็ดนิออกมาทนัท ีปล่อยให้ผูห้ญงิคนน้ันเป็นบ้าไป

คนเดียว...หลุดพ้นจากเธอไปได้ซะที

ผมไม่ใช่คนดี...แต่เชื่อผมเถอะว่าผมก็ไม่ใช่คนเลว ผมก็แค่ 

คนสีเทาๆ คนหนึ่ง ไม่ได้ขาวและไม่ได้ด�า

…

..

.
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หมับ!!!

ผมแทบปลิวตามแรงเหวี่ยงของคนที่เพิ่งเดินสวนกันไปตรง

ลานจอดรถของห้าง เมื่อผู้ชายที่ผมเห็นแว้บๆ ว่ามากับผู้หญิงคว้า

ต้นแขนผมแล้วกระชากให้เข้าไปใกล้ๆ เขา

“ใครท�า!”

ผมกะพริบตาปริบๆ มองคนหน้าถมึงทึงที่ต้องมายังผม มัน

ยงัคงดูดีในเสือ้ชอ็ปสนี�า้เงนิปักตรา ‘เกยีร์อาชา’ เกียร์ทีร่วมกนัเป็น

รูปม้า เป็นสัญลักษณ์ของเกียร์ปี 4 รุ่นนี้ เหลือบมองสาวน้อยน่ารัก

ที่ยืนเอียงคอสงสัยมองมาทางผม

“ปล่อย”

ผมส่ังเปอร์เรียบๆ พร้อมกับพยายามดันตัวเองออกมาจาก

มือแข็งๆ ของเขา

“กัญจน์ ถามว่าใครท�า!”

แววตาดุดันของคนที่มักจะอบอุ่นอยู่เสมอจ้องมองมาที่แก้ม

ข้างซ้ายที่ถูกตบของผม

“กูรุ่นพี่มึงนะ! ถึงจะคนละคณะแต่มึงก็ไม่มีสิทธิ์มาท�าแบบนี้

กับกู!”

ตอนนี้ผมเหนื่อยและผมอารมณ์เสียมากกับเรื่องเหี้ยๆ ของ

วันนี้

“รุ่นพี่แล้วไง มึงเมียกู! กูก็ต้องดูแล”

“!!!”

น้องผู้หญิงตาเบิกโพลงแล้วรีบเดินมายืนข้างๆ หนุ่มวิศวะ 

สุดฮอตทันที

“อะไรกันคะพี่เปอร์ เมียเมออะไร”

ผมพยายามบิดๆ แขนให้หลุดจากคนขี้ตู่ ที่คิดเองเออเองว่า
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ได้ผมเป็นเมยี...ถงึแม้สถานะของผมเมือ่คนืจะใกล้เคยีงกบัค�าว่าเมยี

ก็เถอะ...แต่ความรู้สึกมันไม่ใช่โว้ย!

“กุ๊กไก่กลับไปก่อน วันนี้พี่ไม่มีอารมณ์จะดูหนังแล้ว”

มันไม่ได้หันไปมองหน้างงๆ ของหญิงสาวด้วยซ�้า แถมยัง

เอาแต่จ้องหน้าผมอย่างกับจะกินเลือดกินเนื้อ แล้วลากผมให้เดิน

ตามมันไปที่รถทันที

“ปล่อยโว้ย! กูมีรถ!”

“ผัวจะขับรถให้เมียนั่งมันแปลกรึไง อย่าดื้อ!”

ผมหันไปค้อนมันทันที มันกล้าดียังไงมาใช้อภิสิทธิ์ในตัวผม 

แล้วผมกับมันไปเป็นอะไรกันตอนไหนวะ!

“พี่เปอร์!”

น้องกุก๊ไก่ยงัคงว่ิงตามมาทีร่ถ Porches คนัสดี�าสนทิของหนุม่

ฮอต

“กุ๊กไก่! พี่อยู่กับเมียครับ! กิ๊กหลบไปก่อน”

แล้วเป็นอีกครั้งที่หญิงสาวต้องท�าหน้าอึ้งชนิดท่ีว่าผมเห็น 

ผมก็ยังสงสาร โถวว...เป็นกิ๊กของผัวเกย์ น่าภูมิใจสัสๆ 

…

..

.

แล้วตอนนี้ผมก็ต้องมานั่งท�าหน้าเบ้ กอดอก ไขว่ห้าง รถติด

อยู่บนถนน

“สรุปคือเลิกกับแฟน? เลยโดนตบ?”

“เออ!”

ทีจ่รงิผมกไ็ม่ได้อยากเล่าหรอกครบั แต่ไอ้งพิูษไวเปอร์ (Viper) 

นี่สิ ซักไซ้จนผมร�าคาญเลยยอมๆ ตอบมันไป
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“ไปบอกเลิกยังไงให้โดนตบเนี่ย”

“กะหรี่...”

ถึงผมไม่พูดไปตรงๆ แต่ความหมายมันก็แบบนี้อยู่ดี

“ฮ่าๆๆ! สมควรอะ”

คือมึงหัวเราะสะใจกูมากไงน้อง...นี่กูพี่มึงนะ!

“กูจะกลับไปเอารถ”

ผมหันไปจ้องหน้ามันแล้วพูดออกไปเสียงราบเรียบ

“ไปนอนที่คอนโดฯผมเถอะใกล้ๆ นี้แหละ หมอต้องง่วงมาก

แน่ๆ ขับรถไปๆ มาๆ มันอันตราย ช่วงแบบนี้รถเยอะ...เดี๋ยวค�่าๆ 

ออกมาเอารถให้”

ผมนิ่งเงียบไปนิดหน่อย ก็ถูกของมัน นี่เพิ่งวันที่ 1 มกรา รถ

ขาเข้าต้องเยอะมากแน่ๆ ไม่แปลกถ้ารถจะตดิ...แถมตอนน้ีผมก็ง่วง

มากๆ ด้วย

“กูไม่ค้างนะ ของีบแป๊บนึงละกัน ฮ้าววว~”

ปิดปากหาวน้อยๆ หนังตาก็เริ่มจะต้านแรงโน้มถ่วงไม่ไหว

“นอนๆ ไปเถอะหมอ...ไม่มีอะไรอันตรายสักหน่อย”

เจ้างูพิษหันมาแสยะยิ้มไม่น่าไว้วางใจให้ผมทีนึงจนหางคิ้ว

และนิ้วตีนผมกระตุกตาม

“มึงนั่นแหละ ตัวอันตราย!”
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- 4 -

อึดอัด

:

หายใจไม่ออก

:

เหมือนลมหายใจมันขาดห้วง

:

“อึก!”

ผมลืมตาโพลงขึ้นมองเมื่อรู้สึกเหมือนจะขาดใจตาย

ปั้ก!

“โอ๊ย!”

ทุบหลังคนหน้าหนวดที่ก�าลังนอนทับตัวผมอยู่ด้านบน

“ลงไป”

ผมกดเสยีงต�า่ลงจ้องหน้าหล่อๆ ของรุน่น้องทีก่น็อนจ้องหน้า

ทับผมตอบอยู่บนโซฟาในคอนโดฯของมัน
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“ไม่...ลง”

ว่าพลางแสยะยิ้มร้ายและเลื่อนมือมาปลดกระดุมเสื้อกาวน์

สั้นของผมอย่างถือวิสาสะ

“น้องเปอร์ครับ”

“คร้าบบบ?”

มันว่าแล้วยังยกยิ้มจนตาหยีมาให้ผม แถมยังเลื่อนมือลงต�่า

ปลดกระดุมผมอีกเม็ดอย่างไม่รู้ชะตากรรมของตัวเอง

“มึงจะลงหรือไม่ลงครับ”

“ไม่ ลง ครับ!”

มันยังคงยิ้มและส่ายหัวไปมาอย่างน่ารัก...ดีครับสามี

อ๊ากกกกกกกกกก!!!

ผมไม่รอช้า เอื้อมมือไปกระชากกลุ่มผมด�าแรงๆ จนรุ่นน้อง

หน้าหงายแทบตกจากโซฟา ส่วนผมเองก็รีบลุกขึ้นนั่งดีๆ ให้พ้น

สถานการณ์ล่อแหลมทันที

“เจ็บบบ”

มนัว่าแถมยงัเบ้ปากเหมอืนจะร้องไห้ใส่ผม มอืก็ลูบหวัตวัเอง

ป้อยๆ แล้วยังส่งสายตาตัดพ้อให้อีก

“กถูามมงึดีๆ  แล้วนะ...แม่งกล้ามาก! กูเผลองบีไปแป๊บเดยีว”

“หมอกัญจน์ใจร้าย!”

มันท�าหน้าท�าตาแล้วยังเนียนกระเถิบมาน่ังแหมะติดกับ 

ผมอีก พลางเอาหัวมาดุนๆ ไหล่ผม ถูไถไปมาเหมือนหมาอ้อน

เจ้าของ...แม่งไม่เข็ดไม่หลาบจริงๆ อะ

“กี่โมงแล้ว”

ผมก้มหน้าลงถามคนหวัโตๆ ทีย่งัถไูถไปมาตรงบ่าผมไม่เลกิ...

ถ้าผมไม่ถีบมันไปไกลๆ ผมคงต้องโดนมันเอาคืนแบบคนทรามๆ 
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สไตล์เปอร์แน่นอน

“สองทุ่มแล้วครับ...หิวรึยัง”

เมือ่ผมใช้เท้าเข่ียๆ มันออกไปได้ และมนักย็อมล่าถอยปล่อย

ผมไป เจ้าของห้องก็ลุกขึ้นยืนก้มเก็บหมอนอิงที่ร่วงหล่นลงพื้น

เพราะการเล่นกันของพวกผมขึ้นมาวางและจัดๆ ให้เข้าที่บนโซฟา

ตามเดิม

“อืม”

ผมบดิขีเ้กยีจไปมาแล้วมองไปรอบๆ ห้องของมนั เป็นคอนโดฯ 

ที่หรูดีเหมือนกัน และคิดว่าคงจะราคาแพงกว่าคอนโดฯผมแน่ๆ 

ตกแต่งแบบเรียบง่าย แต่สภาพห้องมันดูสกปรกอยู่หน่อยๆ คงจะ

ตามสไตล์ผู้ชาย

“งัน้เรานัง่รถเมล์ไปห้างกนัเถอะ...จะได้ไปเอารถของหมอด้วย”

“อือ”

ผมงมึง�าตอบรบัมนัไป พลนัสายตาทีส่�ารวจห้องอยูก่ไ็ปปะทะ

กับบางสิ่งบางอย่าง

“หมออยากกิน’ไรอะ ผมอยากกินปิ้งๆ ย่างๆ”

“นี่...อะไรอ้ะ”

ผมหนัไปถามมนัพลางใช้ตะเกยีบทีว่างพาดชามมาม่าเก่าล้าน

ปีบนโต๊ะใกล้ๆ คีบจีสตริงลายเสือดาวที่ตกตรงซอกข้างๆ โซฟาขึ้น

มาจนแทบกระแทกเบ้าตาเจ้าของห้อง...ไม่ต้องจินตนาการเลยว่า

โซฟาหนังตัวใหญ่ที่ผมนั่งอยู่นี้เคยถูกเจ้าของห้องมันใช้ท�าอะไรมา

แล้วบ้าง

“คะ...คือ”

“ลายเสือดาวด้วยเนอะ...คงจะเด็ดน่าดู!”

ผมสะบัดข้อมือจนจีสตริงลอยปลิวลงถังขยะไปอย่างแม่นย�า 
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สวยงาม

“กะ...ก็ บางทีผมก็อยากลองใส่อะไรอย่างนี้บ้าง...เหวอออ!”

พลั่ก!

ร่างหนาๆ ของหนุ่มนักกีฬากระแทกลงกับโซฟาอย่างไม่ทัน

ตั้งตัว โดยมีผมตามไปคร่อมทับช่วงเอวสอบของมันในท่านั่ง

“...”

“...”

กระชากคอเสือ้มนัขึน้มาจนหน้าเราแทบจะชดิกัน สบสายตา

จ้องเข้าไปลึกในดวงตาน�้าตาลเข้มๆ สีกาแฟนั่น

“อย่าตอแหลกู...อย่าโกหก”

“...”

“ความจริงมันไม่ได้น่ากลัว...อย่าคิดที่จะโกหกคนอย่างกู”

ผมว่าพลางปล่อยมือจากคอเสื้อช็อปของมันแล้วจะผละตัว

ออกจากท่านั่งคร่อมทับเอวของมัน

หมับ!

แต่เหมอืนว่ามอืปลาหมกึของมนัจะกลบัมาท�างานได้ดอีกีครัง้ 

มนัใช้สองแขนกอดรดัเอวผมไว้แล้วโน้มหน้าเข้ามาใกล้ๆ แบบเดิม...

มึงสายตาสั้นเหรอสัส ออกไป๊!

“ต่อไปนี้จะไม่โกหกแล้วครับ...ดีกันนะ”

มันว่าพลางยิ้มกรุ้มกริ่มเลื่อนสายตาลงมาที่เสื้อกาวน์ผมที่

บัดนี้กระดุมหลุดลุ่ยด้วยฝีมือมันเมื่อสักครู่

“เรื่องของมึงสิ! ปล่อย!!!”

ผมว่าแล้วดนัหน้ามนัให้ออกห่างจากหน้าผม กไูม่น่าหลวมตวั

มาเล่นกบัมนัเลย แม่เคยสอนว่า...เล่นกบัหมา หมาเลียปาก เล่นกับ

วิศวะกากๆ ไม่จบแค่ปากทีจ่ะถกูเลยี...แล้วไอ้หน้านีอ่กี จะร้อนอะไร
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นักหนา!

พลั่ก! หมับ!

เพียงชั่วครู่ มันก็ผลักผมนอนราบกับโซฟา ก่อนจะคร่อมทับ

และใช้สองมือแกร่งกดข้อมือสองข้างของผมไว้

“ตอนแรก...ผมก็ยังไม่คิดที่จะจริงจังกับหมอ...”

“...”

เจ้างูพิษแสยะยิ้มชั่วก้มหน้าลงมาต�่าเรื่อยๆ จนแทบประชิด

ใบหน้าผม

“แค่คิดว่าอยากจะจีบเล่นๆ อยากรู้จัก...อยากอยู่ใกล้ๆ”

“...”

ผมยังคงนิ่งเงียบ จ้องนัยน์ตาสีกาแฟอย่างต้องการจะรับรู้

ความหมายที่มันก�าลังจะบอกผม

“...แต่ตอนนีผ้มคดิว่าผมคงต้องโง่มากแน่ๆ ถ้าจะปล่อยหมอ

ไปง่ายๆ”

“...”

ผมอยากด่ามันกลับไป หรืออยากจะตอบกลับอะไรสักอย่าง 

แต่ก็ท�าไม่ได้ เมื่อริมฝีปากผมถูกครอบครองโดยรุ่นน้องต่างคณะที่

ผมไม่เคยคิดจะยอมให้มันเข้ามาวุ่นวายในชีวิต...จนตอนนี้ที่ผมคง

ต้องยอมเปลี่ยนใจ

...กูจะปล่อยเบลอให้มึงสักคนละกันนะ...ไอ้หนวด!

“อื้อ!”

ผมร้องประท้วงเมื่อจูบอ่อนโยนเริ่มกลับกลายเป็นร้อนแรง

มากยิ่งข้ึน คนอายุน้อยกว่าล้วงลิ้นเข้ามาฉกชิมความหวานไปจาก

ผม มนัรกุไล่ลิน้ผมอย่างช�า่ชอง...เช่นเดยีวกบัมอืของมนัเองท่ีเลือ่น

ลงต�่าบีบเคล้นสะโพกของผม
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ป้าบ!!!

โอ๊ยยย~

หนุม่วิศวะสุดฮอตลุกข้ึนนัง่ลูบหัวตัวเองอกีครัง้เมือ่ฝ่ามอืของ

ผมตกกระทบลงบนกบาลของมันอย่างเต็มรัก

“กูยอมนิดหน่อยท�าเป็นได้ใจนะ...ลุกไปเลย กูหิวแล้ว”

“คร้าบบบ”

มันมองค้อนผมนิดหน่อยแต่ก็ยอมตอบรับแต่โดยดี

...ยังหรอก กูเพิ่งจะรู้สึกแย่กับความรักมา มึงอย่าเพ่ิงรีบ 

บีบคั้นกูเลยเปอร์...เดี๋ยวมึงจะเจ็บซะเปล่าๆ 

“หมอขึ้นรถเมล์บ่อยปะ”

คนตัวสูงก้มหน้าลงมาถามผม ตอนนี้คนยังไม่ค่อยเยอะ 

เท่าไหร่ เรายังพอมีที่นั่งได้สบายๆ จากคอนโดฯของเปอร์ไปห้าง 

ก็คงประมาณสองป้าย

“ไม่อะ ตั้งแต่ปี 1 จนปี 5 ก็อยู่หอใกล้ๆ คณะมาตลอด ส่วน

มากก็จะเดินเอา...มีปี 6 นี่ละที่พ่อให้มาอยู่คอนโดฯ แต่มันก็แถวๆ 

คณะอยู่ดี”

แล้วพวกเราก็ลุกขึ้นยืนเมื่อมีกลุ่มคนเข้ามาเพิ่ม เปอร์ใช ้

ความสูงให้เป็นประโยชน์ในการโหนราวจับโดยมืออีกข้างของมันก็

ยกมารั้งเอวผมไว้ให้ยึดกันล้ม ซึ่งผมก็หันไปมองหน้ามันอย่าง 

เอาเรื่องทันที

“นิดหน่อยนี่ไม่ได้เลยนะ หาเศษหาเลยกับกูตลอด”

บ่นพึมพ�าและเลิกคิดที่จะแกะมือปลาหมึกอัพเกรดของมัน

ออกไป คนแบบมันยิ่งห้ามยิ่งท�า เปลืองน�้าลายเปล่าๆ 

“ก็เดี๋ยวหมอจะล้มไง เกาะผมไว้ละกันนะครับ”
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มันว่าแล้วส่งยิ้มตาหยีมาให้

“เอาที่มึงสบายใจเลยครับ”

“ครับ”

ผมส่ายหน้าไปมา ขี้เกียจจะเถียงกับมัน และผมก็ยอมที่จะ

จับชายเสื้อมันไว้เช่นกัน เผื่อผมล้ม ผมจะไม่ยอมหงายหลังไป 

คนเดียวแน่ๆ พ่อจะกระชากให้เสื้อขาดเลย!

“นี่เปอร์”

“ครับ?”

มันก้มหน้าลงมามองผมเม่ือผมกระตุกชายเสื้อเรียกมัน กู

แอบเหน็นะว่ามงึเหล่น้องม.ปลายหญงิล้วนกลุ่มน้ันน่ะ พรากผูเ้ยาว์

นี่คุกนะ สัส!

“ท�าไมมึงไม่เรียกกูว่าพี่บ้างวะ”

ผมเงยหน้าถามมันอย่างสงสัย ก็มันไม่เคยเรียกผมว่าพ่ี 

จริงๆ นี่นา ถ้าไม่เรียกชื่อก็เรียกว่าหมอ แถมบางครั้งยังใช้กูมึงอีก

ต่างหาก...กล้ามากนะมึง

“ก็ไม่อยากให้เป็นพี่”

มันจ้องสบตากับผมนิ่ง เหมือนจะสื่ออะไรบางอย่าง

“แล้วมึงคิดว่ากูจะให้มึงเป็นอะไรได้ นอกจากน้อง”

ผมกระตุกยิ้มมุมปากนิดๆ ส่งไปให้คนหน้าเข้มที่ไม่มีรอยยิ้ม

ส่งมาให้ผมเหมือนเคย

“จะเป็นผัว!”

ขวับๆๆ! 

มึงจะตะโกนเพื่ออออออ!!!???

ผมแทบแทรกพื้นรถเมล์หนี เมื่อมันแหกปากปาวๆ ยืนยัน

สถานะของตัวเอง จนคนทั้งรถหันมามองอย่างสนใจ
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กรี๊ดดดดดด

เสียงกรี๊ดเบาๆ ลอยมาจากน้องม.ปลายโรงเรียนหญิงล้วน

กลุม่นัน้ทีม่องมาทางผมอย่างเปิดเผย แถมยังส่งสายตากรุม้กริม่น่า

ขนลุกมาให้อีกต่างหาก...อย่าบอกนะว่าเป็นสาววาย?...ไม่เอาน่า!

“มึงจะเสียงดังท�าไมเนี่ย!”

ผมเงยหน้าขึ้นกระซิบมันแบบเกรี้ยวกราด น่าจับยื่นหัวออก

ไปนอกรถจริงๆ 

“กลัวหมอไม่ได้ยิน...ว่ามีผมเป็นผัวไงครับ!”

ผมว่าถ้าผมกระทบืเดก็วศิวะม.ดงัตายคารถเมล์ มนัคงจะเป็น

ข่าวดังไม่ใช่น้อย!!!

“ไม่นอนด้วยกันจริงๆ เหรอครับ ชวนดูหนังก็ไม่ยอมดู

ด้วยกัน”

มันตัดพ้อผมเป็นรอบที่พันต้ังแต่ผมทานข้าวกับมันจนมาถึง

ตอนนี้ที่ขับมาส่งมันหน้าคอนโดฯ

“มึงก็ให้กูไปนอนพักเทอะ!...ถ้ากูมีเวลามากกูคงไม่โดนแฟน

ทิ้งหรอกมั้งมึง”

ผมพูดติดตลกและกดปลดล็อกเพื่อให้เจ้างูพิษยอมเลื้อยลง

จากรถผมไปซะที เอ้อระเหยไม่ยอมลงไปเกือบสิบนาทีแล้ว

“กัญจน์...”

“หืม?”

ผมท�าหน้างงๆ นิดหน่อยเมื่อจู่ๆ เปอร์ก็เปลี่ยนอารมณ์เข้า

โหมดเคร่งขรึมทันทีโดยไม่มีสัญญาณเตือนใดๆ อะไรของมัน 

อารมณ์สะวิงยิ่งกว่าผู้หญิงเป็นเมนส์

“รีบลืมผู้หญิงคนนั้นเถอะ...”
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“...”

กูพยายามอยู ่...แค่วันนี้กูตัดใจเลิกกับเขาได้ กูก็เหนื่อย

ฉิบหายแล้ว จะให้กูลืมเขาไปทันทีก็คงไม่ได้ กูคบกับน�้าฟ้ามาเกือบ

ห้าปีเชียวนะ จะให้กูลืมเขาวันนี้พรุ ่งนี้ก็คงไม่ได้...ต้องใช้เวลา  

ยอมรับว่าตอนนี้ก็ยังรักเธออยู่ ถึงแม้ว่าภาพแย่ๆ เหตุการณ์แย่ๆ 

จะท�าให้ความรูส้กึรกัมนัจางลงไปมาก...แต่มนักย็งัคงเหลอือยู.่..และ

ทิง้รอยแผลเป็นไว้กบัผมไม่น้อย...เจบ็ฉบิหาย...โง่ฉบิหายไอ้กัญจน์!

“...เขาไม่คู่ควรหรอก”

“หึๆ พูดเหมือนคนแบบกูต้องคู่กับเจ้าหญิงอย่างนั้นละ”

ผมหัวเราะขบขัน ฮ่าๆๆ...ท�าอย่างกับกูสูงส่งอะไรนักหนา กู

ก็แค่คนธรรมดาคนนึงนะเจ้างูพิษ

“ไม่ใช่เจ้าหญิงหรอกครับ...”

“?”

ผมเลิกคิ้วส่งให้มัน มึงช่วยพูดอะไรกระชับๆ เคลียร์ๆ ได้มั้ย 

กูไม่มีเวลาให้มึงทั้งคืนนะ ลีลาเยอะไป๊!

“แต่เป็นพี่เปอร์คนคูลแห่งเกียร์อาชาต่างหากล่ะครับ!”

จุ๊บ! จุ๊บ!

เมือ่พดูจบมนักช็งิรัง้ใบหน้าผมไปใกล้แล้วจุ๊บลงมาท่ีหน้าผาก

และริมฝีปากของผมอย่างรวดเร็วโดยที่ผมไม่ทันได้ตั้งตัว

“ไอ้!...”

“ฝันดีนะครับ!”

ปึง!

แล้วมันก็รีบย้ายร่างของมันลงไปจาก BMW ของผมและปิด

ประตูรถให้ด้วยความเร็ว

“ไอ้งูพิษ...กล้าดีนักนะ”


