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เสียงเพลงคลอชวนฟังยามดึกดื่นพาให้โยกตัวแผ่วเบา
ตามจังหวะ สายตาผมกวาดมองไปทั่วทั้งร้าน สบกับบางสายตาที่
ตั้งใจส่งมาให้พลางขยับริมฝีปากส่งรอยยิ้มหวานกลับไป ทิ้งสายตา
ไว้สักพักก่อนจะเลื่อนไปที่อื่นคล้ายว่าไม่ตั้งใจ 

ทั้งโต๊ะในตอนนี้มีเพียงผมคนเดียวเท่านั้น เพื่อนคนอื่นที่นัด
กนัว่าจะมากย็งัไม่มใีครมาถงึ ตัง้แต่นัง่มากม็หีลายคนท่ีแวะเวยีนมา
ชนแก้วและพูดคุยด้วย บางคนก็ชวนให้ผมไปน่ังกับกลุ่มเพ่ือนเขา
เพราะคิดว่าผมมาคนเดียว ตามจริงก็อยากจะไปอยู่หรอกถ้าเกิด 
ไม่กลัวว่าไอ้พีทเพื่อนชายใจหญิงมันจะตามมาจิกหัวผมทีหลังน่ะ 
แค่คิดก็เจ็บหนังหัวแล้วเนี่ย

แต่พวกมันก็ผิดอะ มาช้า! ปล่อยให้ผู้ชายตัวเล็กๆ หน้าตาดี
แบบผมนั่งอยู่คนเดียวในร้านอะไรแบบนี้ได้ยังไง

ดูแต่ละคนที่จ้องผมสิ...มีแต่คนตัวใหญ่ๆ ถ้าโดนท่อนแขน
แน่นตงึภายใต้เสือ้แขนยาวนัน่ลอ็กท ีผมคงดิน้ไม่หลดุแน่ๆ คดิแล้ว
มันก็เผลอกัดปากตัวเองขึ้นมา นี่กลัวจริงๆ นะเนี่ย กลัวจนตัวสั่น
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เลยอะ มองตามผู้ชายร่างสูงที่เพิ่งสบตากับผมลุกขึ้นเดินตรงเข้ามา
ซ้ีดดด ตอนนั่งว่าหุ่นดีแล้วนะ แต่ตอนลุกเดินมาคือแบบ...

โคตรดี โดยเฉพาะส่วนล่างที่มาเน้นๆ ให้เห็นชัดๆ ขนาดเดินเข้ามา
ถึงโต๊ะผมก็ยังละสายตาออกจากส่วนนั้นไม่ได้

“สวัสดีครับ” เสียงทักทายเจือมากับเสียงหัวเราะขบขัน
ผมรีบเงยหน้าขึ้น กระแอมเบาๆ เรียกสติตัวเองและแก้เขิน 

ที่เอาแต่จ้องในส่วนที่ไม่ควรจ้อง ก็ใครใช้ให้มันใหญ่ขนาดนั้นล่ะ 
พอได้มองหน้าผมถึงได้ยิ้มบางๆ พูดทักทายเขากลับไปเสียงอ่อน
เสียงหวาน “สวัสดีครับคุณ...เอ่อ” 

“เทมป์ครับ แล้ว...?” 
“ผมแมวน�้าครับ” ตอบพลางยิ้มหวานอีกครั้ง 
“เหรอครับ แมวน�้า...ฟังดูน่ารักดีนะ ผมมาที่นี่บ่อย ไม่เคย

เหน็แมวน�า้เลย เพิง่มาทีน่ีค่รัง้แรกเหรอครบั” ร่างสงูถือวสิาสะน่ังลง
บนเก้าอี้ที่อยู่ข้างผม ปลายนิ้วเรียวลูบสะกิดลงเบาๆ บนหลังมือที่
จับอยู่บนแก้วเหล้า แบบนี้มันออกจะข้ามขั้นเกินไปหรือเปล่า 
ถงึผมจะขีอ่้อย แต่ไม่ได้ยอมให้ถงึเนือ้ถงึตวัง่ายๆ หรอกนะ ถ้าไม่ได้ 
ชอบจริงๆ 

แล้วกับคนนี้ผมก็ไม่ได้ชอบอะไรมากมายด้วย ก็แค่เห็นว่า
หน้าตาดูดีในระดับหนึ่งก็เท่านั้นเอง

“ครับ เพิ่งเคยมาครั้งแรก...อะ!” พอผมดึงมือออก เทมป์ก็
เลื่อนมือตัวเองลงมาวางหมับลงบนต้นขาผมแทน แผ่นหลังผมยืด
ตรงก้มมองฝ่ามือนั้นด้วยความตกใจ ตั้งท่าจะปัดออกแต่ก็ช้ากว่า
ใครบางคนที่ทั้งปัดออกและกระชากคอเสื้อเทมป์ออกห่างจากผม

“มงึคดิว่าตวัเองก�าลงัท�าอะไรอยู”่ กดเสยีงต�า่ถาม ใบหน้าดดูี
พิมพ์เดียวกันกับเพื่อนสนิทผมเรียบเฉยดุดันในตอนท่ีเทมป์ตวัด
สายตาขุ่นเคืองไปมอง “กูให้มึงเลือก...เดินกลับไปนั่งกับเพื่อนมึงที่
โต๊ะเหมือนเดิม หรือจะให้กูโยนมึงออกจากร้าน”
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อ่า พี่พันเอก
ผมนัง่ตวัลบีหด รูส้กึอยากหายตวัได้เพราะหลงัจากจัดการไอ้

คนชื่อเทมป์อะไรนี่เสร็จพี่พันเอกคงหันมาดุผมต่อแน่ๆ 
“เหอะ! แล้วก็ไม่บอกว่ามีผัวแล้ว” เทมป์โวยวายเสียงดัง 

สะบดัตวัออกจากมอืพีพ่นัเอกก่อนจะหันหลงัเดนิกลบัไปทีโ่ต๊ะเพือ่น 
ผมได้แต่ถลึงตาใส่แผ่นหลังกว้างๆ นั่นก่อนจะสะดุ้งโหยงเมื่อถูก
สายตาของพ่ีชายเพือ่นตวดัมามอง ยกมือขึน้กอดอกจ้องทีผ่มเขมง็

ซวยแล้วแมวน�้าาา
ง่าาา
“พ่ีพันเอกกก เค้านัง่คนเดยีวเหงามากๆ เลย” รบีส่งเสยีงอ้อน

ไปดักเอาไว้ก่อน
พ่ีชายเพือ่นยงัคงท�าหน้าเดยีวไม่เปลีย่นจนผมต้องหบุยิม้ ก้ม

หน้าลงส�านึกผิด รู้สึกตัวเองจะตัวหดลงไปอีกนิดหนึ่ง
“ช่วยแรดให้มันน้อยๆ ลงหน่อยได้ไหม ถ้ากูไม่ลงมาดูมันไม่

ลากมงึไปไหนต่อไหนแล้วเหรอ” พีพ่นัเอกไม่ได้ดผุมด้วยเสยีงน่ากลวั
อย่างที่คิด แต่ก็ยังคงเป็นน�้าเสียงเรียบนิ่งตามใบหน้าของพี่เขา 
สายตาที่จ้องผมคลายความดุดันในตอนแรกไปจนหมด ผมเลยได้ที
ตีเนียนขยับตัวเข้าไปกอดเอวสอบออดอ้อนกลบเกลื่อนความผิด

“ผมแค่หาเพือ่นคยุเอง กพ็ีพ่าผมมาทิ้งไว้ แล้วเพือ่นก็ยงัไมม่ี
ใครมา ผมก็เหงาเหมือนกันนะครับ” 

พี่พันเอกนี่...ซิกซ์แพ็กแน่นมากเลยจากการที่ผมซบอยู่บน
หน้าท้องพี่เขาแบบนี้ กล่ินหอมของน�้าหอมผู้ชายมันช่างดึงดูดให้
เปลี่ยนจากซบเป็นฝังจมูกลงไปแทน ก่อนที่พี่ชายเพื่อนจะดันหน้า
ผมออกจากตัว ถลึงตาดุๆ ใส่ผมที่ยิ้มแห้ง

ซบนิดเดียวเอง ในฐานะเพื่อนน้องชายไง
“นั่งเฉยๆ ไอ้พันตรีก�าลังมา พวกมึงนี่ก็นะ จะฉลองสอบติด

ไปฉลองอย่างอื่นก็ไม่ได้เสือกเลือกร้านเหล้า อายุแต่ละคนพาพวก
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กูเสี่ยงคุกเสี่ยงตะรางฉิบหาย” พี่พันเอกเริ่มบ่น นั่งลงบนเก้าอี้ข้าง
ผม คาดว่าคงนั่งเป็นเพื่อนรอให้ไอ้พันตรีมานั่นแหละ 

ก็อย่างที่พี่เขาว่า พวกผมจริงๆ แล้วอายุยังไม่ควรเข้ามานั่ง
ในร้านแบบนีห้รอก แต่เพราะอยากจะฉลองทีส่อบตดิไอ้พทีมนัเลย
ออกความเห็นว่าอยากมาที่นี่ มะเหมี่ยวก็เห็นด้วย พันตรีมันเลย 
ไปคุยกับพี่ชายมันให้ ตอนแรกเหมือนพี่พันเอกจะไม่ยอมให้มา  
พวกมันเลยให้ผมเป็นคนเข้าไปคุยเอง อ้อนไปเยอะอยู่กว่าพี่เขาจะ
ยอมตกลงพาเข้ามา

“ร้านเพ่ือนพี่คนเยอะจัง” แถมยังมีแต่คนหล่อๆ...ประโยค
หลังนี่ไม่กล้าพูดเด๋ียวจะถูกโบกหัวทิ่มเข้าอีก ข้อหาไปแรดต่อหน้า 
พี่ชายเพื่อนที่เปรียบเสมือนพี่ชายเรา เอาจริงๆ จากที่รู้จักกันมาพี่
พันเอกหวงผมมากกว่าน้องชายแท้ๆ อย่างไอ้พันตรีอีก 

หวงในฐานะพี่ชายจริงๆ เพราะพี่เขามีแฟนแล้ว สวยน่ารัก
มากด้วย 

“อืม เยอะทุกคืน แต่คืนนี้เยอะกว่าปกติเพราะมันช่วง 
สุดสัปดาห์ กูถึงไม่อยากให้มากันไง” แบบนี้นี่เอง...ผมพยักหน้า 
กวาดตามองไปรอบๆ ร้านอีกครั้ง ก่อนจะหยุดประสานสายตากับ
ใครบางคนที่ยืนอยู่ตรงบันไดทางขึ้นไปชั้นสอง ท่าทีง่วงงุนเล็กน้อย
ของอกีฝ่ายและรอยยิม้บางๆ ทีม่มุปากท�าหวัใจผมเริม่ไม่สงบอย่าง
ที่เคยเป็น

อ่า แค่ยิ้มยังท�าใจเต้นขนาดนี้เลย
ผมกวาดมองร่างกายที่ดูมีกล้ามพอเหมาะ ไม่เยอะเท่ากับ

เทมป์ก็จริงแต่ท�าไมผมรู้สึกชอบมากกว่าก็ไม่รู้ เส้นผมสีควันบุหรี่
ยุ่งเหยิงไม่สามารถปกปิดความหล่อที่ทะลุเข้ามาในใจผมได้ อาการ
ผมตอนนี้เหมือนคนตกหลุมรักเลยอะ

มันต้องใช่แน่ๆ 
“แมวน�้า!”
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“ฮะ!? ครับพี่พันเอก” ผมรีบหันกลับมาหาพี่ชายเพื่อน ยิ้ม
กลบเกลื่อนอาการหน้าร้อนของตัวเองในตอนน้ี คือเขินหัวใจเต้น
แรงมากตอนอีกฝ่ายยิ้มมา หน้าผมจะแดงไหมเนี่ย แต่ชอบคนนี้อะ 
แมวน�้าอยากท�าความรู้จักอยากเข้าไปคุยด้วย!

“หูมึงตึงหรือไง กูเรียกจนปากจะฉีก ถามว่าจะกินอะไรไหม
กว่าเพื่อนมึงจะมาก็ห้าทุ่ม”

ว็อททท ท�าไมห้าทุ่ม ไหนบอกเลทมาแค่สี่ทุ่มไง T-T เทกูกัน
นีห่ว่า นดัสามทุม่เลทส่ีทุม่ แต่ไหงกลายเป็นว่าห้าทุม่ถึงจะมากันล่ะ

นีถ้่าไม่เจอคนหล่อก่อนผมคงได้เบะปากงอแงกับพ่ีพันเอกไป
แล้วแน่ๆ 

งือออ คนตรงนั้นมาปลอบเราที เราถูกเพื่อนทิ้งงง
“ผมไม่หิวครับ ว่าแต่...ท�าไมถึงมาช้าล่ะครับ” ผมถาม แสร้ง

ท�าหน้าเศร้าสุดฤทธิ์ หางตายังแอบเหลือบไปมองเจ้าของผมสีควัน
บุหรี่ตรงบันไดเกือบจะตลอดเวลา งานดีอ่าาา เผลอเลียริมฝีปาก
แล้วเนี่ย “มีเรื่องอะไรหรือเปล่า”

“นดิหน่อย” พีพ่นัเอกพยกัหน้าตอบ ยืน่โทรศพัท์มาให้ผมอ่าน
ข้อความที่เพิ่งคุยตอบโต้กัน

อ่า รถมปัีญหานีเ่อง ก�าลงัรอช่างอยู ่ถ้าแบบนีใ้ห้อภยักไ็ด้วะ 
แต่จะโกรธตรงที่ไม่ทักมาบอกผม...เอ๊ะ หรือว่าทักนะ ขอควัก
โทรศัพท์มาดูแป๊บ บังเอิญว่าผมปิดเสียงเอาไว้ตั้งแต่ออกจากบ้าน
ร�าคาญพ่อจะโทร.ตามมาบ่นอะไรอีกเพราะวันนี้ผมเพิ่งจะมีปัญหา
กับแม่เลี้ยงหรือก็คือภรรยาคนล่าสุดของพ่อนั่นแหละ

24 Missed call

แงงง ฉิบหายแล้วแมวน�้าาา
ไอ้พนัตรมีาถงึได้แดกหัวมึงแน่ ทัง้ข้อความ ทัง้มสิคอลขึน้แดง
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เถือกขนาดนี้
“มึงอยู่คนเดียวได้ไหม เดี๋ยวกูขึ้นไปข้างบนแป๊บเดียว”
ผมตาวาวขึ้นมาทันทีที่ได้ยินพี่พันเอกบอก เรียวปากคล่ีย้ิม

หวานส่งให้พี่ชายเพื่อนพลางเอ่ย “อยู่ได้ครับ ผมไม่อยากรบกวนพี่ 
พี่ไปหาเพื่อนเถอะ”

“ไม่อยากรบกวนกูหรือกลัวแรดแล้วจะถูกกูดุ” 
ท�าไมรู้!
ตีหน้านิ่งไว้ก่อน เราจะต้องไม่แสดงพิรุธออกไปให้พี่เขาเห็น
“โถ่ ผมจะไปแรดทีไ่หนล่ะ แค่เมือ่กีก้เ็ขด็แล้ว” แกล้งโอดครวญ

ไปแบบนั้น อย่างผมน่ะเหรอจะเข็ด ถ้ายังไม่ถูกปล�้าคงไม่เข็ดง่ายๆ 
หรอก และผมกไ็ม่ยอมให้ใครมาฉุดปล�า้ได้ด้วย ไม่อยากจะอวดเลย
ว่าผมน่ะเรียนศิลปะป้องกันตัวมาเกือบทุกแขนงเลยนะ แม่เป็นคน
ส่งให้เรียนก่อนจะแต่งงานไปมีครอบครัวใหม่ ทิ้งผมเอาไว้กับพ่อ

ครบั ชวีติผมตอนนีเ้หลอืแค่พ่อทีห่ลงเมยีใหม่หวัปักหวัป�าจน
มองว่าผมเป็นแค่ส่วนเกินของครอบครัวเขา ถ้าไม่ติดว่าเปปเปอร์
น้องชายผมที่เกิดจากแม่เลี้ยงนั้นนิสัยดีแล้วยังน่ารักน่ากอด ผมคง
ถีบหัวตัวเองออกจากบ้านตั้งนานแล้วละ

เนี่ยพาดราม่าเรื่องครอบครัวตัวเองเฉยเลย พอๆ เลิกพูด 
เรื่องนี้ดีกว่า ชีวิตหม่นหมองพอดี เอาเวลาไปมองผู้ชายผมสีควัน
บุหรี่คนนั้นดีกว่า

ขนาดว่ามองไกลๆ ออร่าความหล่อยังกระจายมาให้เห็น
ผมเม้มปากแน่น ขบกัดริมฝีปากตัวเองย�้าๆ พลางจ้องมอง

ร่างที่ยังคงยืนพิงราวบันไดเล่นโทรศัพท์มือถือ ไม่ได้สนใจพี่ชาย
เพื่อนที่เดินสวนขึ้นไปเลยแม้แต่น้อย สายตาจดจ้องอยู่แค่คนหล่อ
คนนัน้นิง่ เคาะปลายนิว้ลงบนโต๊ะก่อนจะตัดสินใจคว้าแก้วสองแก้ว
เดินตรงไปหาเป้าหมาย

แมวน�า้เสยีอย่างจะรอให้ผูล่้าหันมาสนใจน่ะไม่มทีาง รจิะเป็น
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เหยื่อก็ต้องท�าให้เสืออยากขย�้าสิ!
ระยะแต่ละก้าวที่เดินนั้นเร่งจังหวะหัวใจผมให้ค่อยๆ เต้นรัว

ขึ้น นัยน์ตาสีด�าสนิทของอีกฝ่ายเลื่อนมาสบนิ่งขมวดคิ้วน้อยๆ 
คล้ายว่าจะรู้ถึงจุดประสงค์ของผม หรืออาจจะไม่ เขาคงไม่รู้หรอก
จริงไหม อาจจะแค่มองเพราะว่าผมจ้องเขาอยู่ก็ได้

ผมเดินฝ่าผู้คนที่ยืนพูดคุยกัน โยกไปมาตามจังหวะเพลง 
กว่าจะหลุดออกมาได้แทบจะต้องกลั้นหายใจ วันนี้คนเยอะอย่างที่
พ่ีพันเอกบอกจริงๆ นั่นแหละ พอหลุดออกมาเงยหน้าขึ้นก็ปะทะ
กับร่างสูงโปร่งที่ก้าวมาหยุดอยู่ตรงหน้า ลมหายใจผมคือสะดุดไป
แทบจะทันที หัวใจเต้นโครมครามขึ้นมากกว่าตอนแรก กะพริบตา
ปริบใส่คนตัวสูงที่จ้องตอบมาเช่นกัน

หล่อ...แม่งเอ๊ย โคตรหล่อเลย
ความหล่อฟาดหน้าฟาดตาผมมาก ในหัวตอนนี้มีแต่ค�าว่า

อยากได้วิ่งวนไปมา ยื่นแก้วเหล้าไปตรงหน้าเป็นปฏิกิริยาอัตโนมัติ
เมื่อท�าอะไรไม่ถูก

“...” คนหล่อก้มมองแต่ไม่ได้ยื่นมือมารับ เลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อย
“รับหน่อยนะครับ” ผมว่าเสียงสั่น ไม่ใช่แค่เสียง! สั่นไปทั้งตัว

ตืน่เต้นไปหมดเลยแต่กย็งัมสีตทิีจ่ะใช้สายตาอ้อนคนตรงหน้าให้เขา
รู้สึกเอ็นดู เผื่อจะได้พากันไปดูเอ็น...เอ๊ย ไม่ใช่ ผมแค่พูดเล่นเฉยๆ 
อย่าตกใจเลย แต่ถ้าได้แบบนั้นจริงๆ มันก็คงดีนะ...

พอเถอะ คนหล่อของผมยื่นมือมารับแก้วแล้ว
“ขอบคณุ...ครบั” เสยีงทุม้นุม่หทู�าเอาเคลบิเคลิม้ ผมยิม้หวาน

ชนแก้วตัวเองกับแก้วในมือของคนตัวสูงกว่าเบาๆ “ชื่ออะไรเหรอ” 
เริ่มรุกเข้าไปทีละนิด เลื่อนสายตาเมียงมองไปทางอื่นแทนที่จะจ้อง 
ท�าเหมือนว่าผมไม่ได้สนใจอะไรมาก ทั้งๆ ที่ตอนนี้คือถ้าเอียงหูฟัง
แล้วไม่ดูน่าเกลียดคงท�าไปแล้ว

“ฉลาม” เป็นค�าตอบสั้นๆ ที่สั่นรัวหัวใจผมมาก
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ถ้าเป็นคนอื่นจะด่าว่าหยิ่ง
แต่เพราะเป็น ‘ฉลาม’ กเ็ลยเรยีกว่าเป็นคนพูดน้อย ประหยัด

การใช้สอยค�าพูด 
รู้จักชื่อแล้วอยากถูกกิน...แมวน�้าเป็นอาหารของฉลาม
ให้สารอาหารเยอะนะบอกก่อน
เราอาจจะเป็นเนื้อคู่กัน ว่าแบบนั้นไหม
พอเถอะ ผมหยุดเพ้อเจ้อก่อน ฉลามเอนพิงไปกับราวบันได

อกีรอบ โคลงแก้วเครือ่งดืม่ทีผ่มส่งให้พลางยกมมุปากขึน้ปรากฏเป็น
รอยยิ้มเล็กๆ ท�าลายล้างสติอันแสนจะน้อยนิดของผม

เบลอไปหมดเลยโลกกก
“ชื่ออะไร” 
ฉลามถามชื่อผม!
ฮอืออ ดใีจจนน�า้ตาจะไหล กลัน้ใจขยบัเข้าไปใกล้ร่างสูงอย่าง

แนบเนียน ผมเตี้ยกว่าฉลาม อีกฝ่ายเลยต้องโน้มตัวลงมาในตอนที่
ผมกระซิบบอกช่ือ ถามว่าท�าไมกระซบิ กเ็พือ่จะได้เกิดฉากพระเอก
นางเอกแบบนี้นี่ไง!!! วางมือจับท่อนแขนแกร่งของอีกฝ่ายเอาไว้
เบาๆ กลัวว่าตัวเองจะระทวยจนกองลงไปบนพื้นเสียก่อน

“เราชื่อแมวน�้า เขาว่ากันว่าฉลามชอบกินแมวน�้าใช่หรือ
เปล่า...อ่าส์ อยากเป็นเหยื่อให้นายล่าจัง” อ่อยได้อ่อย จิกได้จิกกก 
ผมคลี่ยิ้มหวานหยดคิดว่ายังไงอีกฝ่ายจะต้องเล่นด้วยแน่ๆ 

คนตวัสงูยืดตัวข้ึน ท�าหน้ามึนๆ งงๆ เล็กน้อยก่อนจะเอ่ยบาง
อย่างที่ท�าเอาผมยิ้มค้าง

“ไม่ชอบ...ไม่ชอบกินเนื้อ”
...
เหมือนจะได้ยินเศษหน้าร่วงหล่น
แป๊บ กูขอเวลานอก ขอออกไปคุยกับโค้ชข้างสนามครับ ผม

โดนจุดโทษ T-T 
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มนัคอืการปฏเิสธแบบใหม่หรอืว่ายงัไง ผมคอืแมวน�า้...ฉลาม
ไม่อยากกินแมวน�้าเหรอ เสียใจจจ

ฮรุกกก สะเทือนตับไตไส้พุงไปหมด
“ไม่ชอบเหรอ” ฉลามท�าเอาผมหน้าหงอยไปพร้อมกับเสียง
“เราอยากดื่มนมรสกล้วย หาให้หน่อยได้ไหม” แล้วอยู่ๆ ก็

พูดขึ้นมาแบบไม่มีปี่มีขลุ่ยใดๆ ทั้งสิ้น ยื่นแก้วเครื่องดื่มที่ยังไม่ได้
แตะกลับคืนมาให้ผม ทุบหน้าผมแตกละเอียดขนาดนี้แล้วยังมีหน้า
มาขอให้ผมหานมกล้วยให้อีกหรือไง...คิดว่าผมจะท�าให้เหรอ 

ไม่มีทาง!!!
“นะ...แมวน�้า” 
...
นมกล้วยหาได้จากไหน! 
“ฉลามรอเราสิบนาที เดี๋ยวเราไปหาให้เดี๋ยวนี้แหละ” เป็น

ภูมิแพ้ครับ แพ้คนหล่อเวลาอ้อน โดยเฉพาะคนหล่อที่ตรงสเปค 
แบบนี้ “อย่าเพิ่งไปไหนนะ”

“...ได้”
“ไปนั่งรอที่โต๊ะเราไหม” เพื่อนผมยังไม่มานี่นา นั่งได้ ถ้าพวก

มนัมากจ็ะแนะน�าให้รูจ้กัว่าทีแ่ฟน อนาคตเป็นสาม ีถงึจะโดนปฏเิสธ
แบบงงๆ ไปแล้วก็ตาม

“ถ้านัง่จะหลบั” ฉลามตอบ อ้าปากหาวหวอดใหญ่จนผมต้อง
ยื่นมือไปบังให้ หันมองซ้ายขวาว่ามีใครเห็นท่าหาวอันแสนจะดูดี 
นีห้รอืเปล่า รกัแรกพบเพยีงสบตาสุดๆ ขนาดหาวผมก็ยังมองว่าดดูี
และพานหัวใจเต้นแรงได้ 

“โอเค รอเรานะ”
“ครับ”
ระทวยแล้วจ้ะแม่ ฮอืออ เดนิออกมาแบบขาสั่นมากๆ ตัง้สติ

เดินฝ่าผู้คนออกจากร้านเหล้า ข้ามถนนไปอีกฝั่ง เดินไปตามทางที่
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ค่อนข้างจะเงียบ แต่ตรงหัวมุมมันจะมีเซเว่นอยู่ผมจ�าได้และใน 
เซเว่นก็จะมีนมรสกล้วย ลงทุนเดินมาซื้อนมเพราะผู้ชาย

ไอ้พันตรีจะรู้เรื่องนี้ไม่ได้!
ผมเดนิถอืถงุใส่นมรสกล้วยออกจากเซเว่น หนัไปมองคนสอง

คนที่ยืนเถียงกันอยู่ตรงมุมทางเดิน
“ก็ซื้อมาแล้ว รับไปแล้วเอาเงินมา!”
“แต่กูสั่งแค่ซองเดียว” ถกเถียงกันเสียงเครียด ผมยืนนิ่งคือ

ต้องเดนิผ่านตรงทีส่องคนนัน้ก�าลงัยนืไง แล้วพอมายืนเถียงกันแบบ
น้ีผมก็ต้องกลัวไว้ก่อนไหมว่ามันจะควักมีดมาแทงกันหรือเปล่า 
บางทีอาจจะเป็นพวกทีก่�าลงัส่งยา หรอืผมควรจะโทร.แจ้งต�ารวจ...
ไม่ดแีน่ๆ เกดิเขาพูดถงึขนมทีซ้ื่อเกนิมาผมกโ็ดนข้อหาแจ้งความเทจ็
เต็มๆ เลยน่ะสิ

เอาเป็นว่าหลับหูหลับตาเดินผ่านไปก็แล้วกัน
“กซูือ้มาให้มงึแล้ว รูไ้หมว่ายาปลกุซองนงึแม่งแพงฉบิหาย รบี

เอายาไปแล้วจ่ายเงินกูด้วย ทั้งสองซองเลย!”
ยา...อะไรนะ
ท�าไมขาผมต้องชะงัก
“แต่กูไม่มีเงิน กูสั่งมึงแค่ซองเดียวแล้วกูก็เอาเงินมาแค่นี้”
...
ผมก้มมองนมรสกล้วยในถุง หัวสมองพานนึกไปถึงใบหน้า

ของคนที่อยากจะดื่มมัน
อ่า 
ถ้าผมท�าตามความคิดในหัวตอนนี้มันจะดูร้ายไปหรือเปล่า

นะ
“คือ...อีกซองนึงจะว่าอะไรไหมถ้าผมจะขอซื้อต่อ”
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ผมเดินฮัมเพลงถือกล่องนมเจาะแล้วเข้ามาในร้านเหล้า 
พวกเพื่อนๆ โบกมือทักทาย มาถึงกันตอนไหนก็ไม่รู้เพราะผมยัง 
ไม่ได้รับโทรศัพท์เลย ไอ้พันตรีก็ตีหน้าดุใส่เชียว แต่โทษทีตอนนี้ใน
สายตาผมนอกจากร่างสูงโปร่งใบหน้าง่วงงุนของคนท่ียืนพิงบันได
อยู่ผมก็มองไม่เห็นใครทั้งนั้น

สองขาก้าวฉับไปหยุดยืนอยู่ตรงหน้าฉลาม
“รอนานไหม เราเดินไปซื้อจากเซเว่นมา”
“...” ฉลามเงียบ ยื่นมือมาลูบหัวผมเหมือนลูบหัวหมา 

“ขอบคุณ”
โอ๊ย แล้วคือกูก็โคตรเชื่องเลย หลับตาพริ้มถูหัวตัวเองไปกับ

ฝ่ามอืของอกีฝ่าย อยากจะถามว่าไม่กนิแมวน�า้แล้วสนใจรบักลบัไป
เลี้ยงไว้ดูเล่นที่บ้านไหม 

พรึ่บ!
“เหี้ย มึงท�าอะไรเนี่ย...” 
พันตรี!
ผมหบุปากฉบั กลนืเสยีงโวยวายของตวัเองลงคอ ส่งยิม้หวาน

ให้เจ้าของมือที่หิ้วคอเสื้อผมถอยห่างออกจากฉลาม ดีนะท่ีกล่อง
นมไม่หล่นพ้ืนเพราะฉลามคว้ามนัไปได้ก่อน รูเ้ลยว่าระหว่างผมกับ
นมรสกล้วยอะไรส�าคัญกว่ากัน

“รู้จัก?” พันตรีเลิกคิ้วถามเสียงเนิบนาบ จ้องฉลามที่พลิก
กล่องนมไปมา ไม่ได้สนใจผมสองคนเลยแม้แต่น้อย 

“อื้อ ชื่อฉลาม...ฉลามนี่เพื่อนเราชื่อพันตรี”
“...” เงยขึ้นมามองแป๊บเดียว แล้วก็กลับไปสนใจนมรสกล้วย

ต่อ ดูดทีเดียวจนหมดกล่องแบบไม่ติดใจสงสัยว่าท�าไมผมถึงเจาะ
กล่องเดินถือเข้ามา ก็ยานั่น...เอ่อ ผมแค่อยากลองดูเฉยๆ สาบาน
ว่าใส่ไปนิดเดียว นิดเดียวจริงๆ นะ คิดได้ว่าไม่สมควรท�าแบบนั้นก็
เลยเปลี่ยนใจแล้วเอาโยนทิ้งไปน่ะ ซึ่งมันมีส่วนที่หกเข้าไปแต่คิดว่า
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ไม่เยอะพอจะท�าให้ออกฤทธิ์
มันคงไม่มีผลอะไรหรอกมั้ง
“กลับโต๊ะ พวกกูมารอมึง พันเอกมันหาให้วุ่นเลย”
“ง่า ขอโทษ ก็พวกมึงมาช้าอะ กูเหงาเลยหาเพื่อนคุยเฉยๆ”
แต่ตอนนี้ไม่อยากได้เพื่อนอะ
มองฉลามตาละห้อยก่อนจะถกูพนัตรมัีนฉดุกระชากผมกลบั

มาที่โต๊ะ คราวนี้ทั้งไอ้พีทเพื่อนชายใจหญิงและมะเหมี่ยวหญิงสาว
เพยีงหนึง่เดยีวในกลุ่มกไ็ด้โอกาสซักฟอกผมจนขาวสะอาด ผลดักัน
ถามนั่นถามนี่จนผมเลือกที่จะตอบผ่านๆ 

พยายามจะไม่สนใจฉลามที่ดูเหมือนจะมีท่าทีเปลี่ยนไป 
นิดหน่อย

หน้าแดงและหอบเล็กน้อย
ให้ตาย ยามันออกฤทธิ์เหรอ ผมว่าผมใส่น้อยมากเลยนะ
“พวกมงึ...เดีย๋วกมูา” ผมพดูขัดเพือ่นทัง้สองคน ดทีีต่อนน้ีไอ้

พนัตรมีนัขึน้ไปหาพีช่ายตัวเองด้านบน ไม่รอให้ไอ้พทีหรอืมะเหมีย่ว
ทันได้ทักท้วงผมก็รีบก้าวเท้าเดินตามฉลามออกจากร้านได้ทัน ร่าง
สงูโปร่งเจ้าของผมสคีวนับหุรีเ่ซไปฟบุอยูก่บัรถคันท่ีจอดอยู่ห่างจาก
รถคันอื่น ล้วงมือเข้าในกระเป๋ากางเกงหยิบกุญแจออกมาท่าทาง
ลนๆ 

“อึก...”
ฉิบหายแล้วแมวน�้า ยาออกฤทธิ์แน่ๆ 
“ฉลาม”
ผมขยับเข้าไปแตะลงบนแขนของอีกฝ่ายเบาๆ แตะแค่เบาๆ 

แต่ปฏิกิริยาตอบรับคือรุนแรงมาก ฉลามตวัดสายตาดุๆ ต่างจากที่
คยุในตอนแรกกลบัมา ใบหน้าขาวปนแดงระเรือ่ไม่ได้เอ่ยอะไร ขยับ
ออกห่างผมพลางกดปลดล็อกรถตัวเอง

“ขึ้นรถ” เสียงแหบๆ พูดสั่ง
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ผมไม่รูว่้ามนัหมายความว่ายงัไง ยนืงงจนกระท่ังอกีฝ่ายขยับ
เข้ามาคว้าแขนไว้ เปิดประตูหลงัจบัผมเหวีย่งเข้าไปหลงักระแทกกับ
เบาะเต็มรักก่อนจะแทรกตัวโถมกายตามเข้ามา

ตึกตักๆ 
หัวใจเต้นโคตรแรง
ถามว่ากลัวเหรอ...เปล่า ตื่นเต้น
ผมสบตากับฉลาม แรงอารมณ์ที่ฉายชัดออกมามันยากเกิน

กว่าจะพดูห้ามหรอืขดัขนื เงยหน้าขึน้รบัเรยีวปากร้อนระอท่ีุทาบบด
ลงมารุนแรงไร้ซ่ึงความอ่อนโยน ฝ่ามือร้อนชื้นเหงื่อเลื่อนมาล็อก
ต้นคอผมเอาไว้แน่น กดจูบย�้าๆ จนเริ่มรู้สึกเจ็บ 

“อื้ม อุ๊บ ฉลาม...อื้อออ” ผละออกแป๊บเดียวแล้วก็แนบ 
รมิฝีปากลงมาอกี คราวนีฉ้ลามพยายามทีจ่ะแทรกลิน้เข้ามาในปาก
ผม ดื้อดึงอยู่นานเลยกว่าผมจะหมดแรงและยอมเผยอริมฝีปากขึ้น
เปิดทางให้ล้ินอวบร้อนกวาดต้อนเข้ามา เป็นจูบที่หมดพลังมาก  
รุกเร้าจนผมระทวยอยู่ในวงแขนที่ประคองอยู่

ความวาบหวามเริ่มปรากฏขึ้นในใจ ตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ที่ผม
ยกมอืข้ึนโอบกอดรอบต้นคอแกร่ง หายใจหอบก้องในรถท่ีถูกฉลาม
สตาร์ทติดเครื่องเอาไว้เมื่อครู่เพราะเราเริ่มจะขาดอากาศหายใจ 
ปากร้อนอิ่มของอีกฝ่ายขบเม้มลงบนต้นคอลากลงเรื่อยๆ ไม่ฟัง
เสียงทักท้วงใดๆ จากผม ก่อนที่ฉลามจะยืดตัวขึ้นท่าทางดูทรมาน
ไม่น้อย กัดฟันแน่นจนสันกรามขึ้นเป็นรอย

ผมก้มมองส่วนล่างที่ตุงแน่นเห็นชัดเป็นล�า
หลบัตาลงยอมรบัในสิง่ทีต่วัเองท�า มนัเป็นความผดิของผมท่ี

คิดอะไรพิเรนทร์แบบนั้น ยื่นมือไปปลดหัวเข็มขัดของอีกฝ่ายออก
อย่างใจเยน็ ฉลามเหมือนจะห้ามแต่กค็งทรมานเกินกว่าจะพูดออก
มาปล่อยให้ผมแกะออก ปลดกระดุมกางเกงรูดซิปลงคลายความ
อึดอัดให้ท่อนเนื้อชุ่มน�้าที่ส่วนปลาย
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///
ต้องให้ผมพูดถึงขนาดไหม
โคตรใหญ่...ใหญ่กว่าทีผ่มคดิไว้ในตอนแรกเยอะเลย มองผ่าน

กางเกงเมื่อกี้ก็ไม่คิดว่าขนาดมันจะขนาดนี้
“อึก...อ่า” เสียงครางพอใจดังลอดจากล�าคอของคนด้านบน

เมื่อผมแตะปลายล้ินลงบนท่อนเอ็นร้อน กลิ่นคาวลอยคลุ้งอยู่ 
ในปาก เทคนิคผมก็พยายามนึกเอาจากหนังท่ีเคยเข้าดูตามเว็บ  
ดูดเม้มส่วนปลายสีสดที่บ่งบอกว่ามันไม่ค่อยจะผ่านการใช้งาน 
มามากมายนัก

ฉลามกดมอือยูบ่นหวัผม สวนเอวเข้ามาเนบินาบตามอารมณ์
ที่ยังคงปะทุไม่ลด ผมท�าแค่หลับตาแน่น ห่อปากรูดไปกับแก่นกาย
ใหญ่โตที่สวนกระแทกเข้ามาแรงขึ้นเรื่อยๆ 

น�า้ตาเริม่ปริม่ไหลลงมาจากหางตาขณะทีฉ่ลามยงัคงสวนเอว
เข้ามาไม่ยั้ง

หะ หายใจไม่ออกแล้วอ่า
งื้อออ
“อึก ซี้ดดด จะแตก อื้มมม” เสียงแหบพร่าพูดบอกก่อนจะดึง

แก่นกายตวัเองออกจากผมและปลดปล่อยเอาน�า้ออกมาในปรมิาณ
ไม่น้อย บางส่วนกระเด็นใส่หน้าผมเต็มๆ ขณะที่บางส่วนไหลหยด
ลงบนเสื้อผม ฉลามหายใจหอบหนักหน่วง มือยังคงชักรูดท่อนเอ็น
แขง็ขนืทีด่ทูท่ีาว่าคงจะไม่สงบลงง่ายๆ และผมกค็งจะต้องท�าจนกว่า
ยาของฉลามจะหมดฤทธิ์

[แมวน�้า! มึงหายไปไหน]
“ฮื่อ กูนอนอยู่ที่ห้อง ไอ้ตรีไม่ได้บอกเหรอว่ากูขอกลับก่อน” 

ผมเอ่ยตอบกลับเพื่อนสนิทผ่านทางโทรศัพท์ที่เอาวางทับไว้บนห ู
ตัวเอง คือตอนนี้ไม่เหลือแรงใดๆ ทั้งสิ้น ตาก็จ้องจะปิดท่าเดียว 
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ตั้งแต่ที่ฉลามขับรถมาส่งผมก็แทบจะสลบไปเลย
ปวดกรามไปหมด เมื่อยมือด้วย ท�าให้ฉลามไปตั้งกี่รอบกว่า

อีกฝ่ายจะเริ่มมีสติ เกือบจะไปถึงขั้นสุดท้ายแล้วดีที่ฉลามพอดึงสติ
ตัวเองกลับมาได้

ผมเหนื่อยไปหมดแล้วตอนนี้
[ไม่ได้บอกน่ะสิ มันยังไม่เสด็จลงมาเลย ทิ้งกูไว้กับอีเหมี่ยว 

สองคน!!!] ไอ้พทียงัคงโวยวายต่อ ผมตอนนีค้อืหลบัตาพริม้ซกุเข้าหา
ความอุ่นของคนที่นอนอยู่ข้างกาย 

เอ้า...ไม่ได้บอกเหรอว่ามาส่งแล้วผมก็ชวนฉลามนอนค้าง 
ด้วยอะ

คอนโดมิเนียมของผม ตอนนี้มันดึกแล้ว และท่าทางฉลาม
เองก็เหนื่อยพอๆ กันกับผมด้วย เลยชวนให้ค้างด้วย ตอนแรกอีก
ฝ่ายดูลงัเล ระแวงผมไม่น้อยเลยละ แต่สภาพผมตอนนีจ้ะไปท�าอะไร
ได้ สดุท้ายฉลามกพ็ยกัหน้าตกลงว่าจะนอนค้างด้วย อาบน�า้เปล่ียน
ชุดออกมาอีกฝ่ายก็หลับไปแล้วบนเตียงของผม คิดดูว่าแฟนก็ไม่ใช่
ผมต้องมานั่งท�าความสะอาดเจ้าสิ่งสงวนนั่น เอากางเกงบอลของ
ไอ้พันตรีมาเปลี่ยนให้อีก

ดูแลขนาดนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับ 
[...อีอุ๋งงง นี่มึงฟังกูอยู่หรือเปล่า อย่าบอกนะว่าหลับใส่กู มึง

นี่มัน...บลาๆๆๆๆ *#&@^%%£=*&=€÷]
...
“อื้อ...” สติผมเริ่มเลือนหายทีละนิด
รู้สึกว่าโทรศัพท์ถูกดึงออกจากหู และมีอะไรบางอย่างพาด

ก่ายขึ้นมาบนตัว
ไม่ใช่แขน
ขาไง...มาทั้งท่อนเลย
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“หิว”
“...”
“หิว”
“อื้อออ” ผมปรือตาข้ึนสะบัดมือปัดเอาปลายน้ิวท่ีจ้ิมลงมา

บนแก้มตัวเองออก คือหิวก็ไปหาอะไรกินดิวะ จะมาจิ้มแก้มท�าไม
เดีย๋วกจ็ระเข้ฟาดหางร่วงเลย คนจะหลบัจะนอน ไอ้พันตรชีอบกวน
ผมตลอดเวลาตื่น ทีหลังไม่ให้มานอนห้องด้วยแล้ว ไม่จิ้มแก้มก็มา
แหกตาคนอื่นเล่นอีก แม่ง เดี๋ยวก็ตื่นไปแดกหัวให้

“แมวน�้าครับ หิวแล้ว”
“ครับเหีย้อะไรมงึพนัตร ีอย่ากวน ยงัไม่หายง่วงเลยยย” งวัเงยี

ตอบไป ก่อนจะฟุบหน้าลงบนหมอน ดึงผ้าห่มขึ้นคลุมหนีจาก 
เพื่อนตัวเอง ผมกะพริบตาปริบเมื่อพันตรีมันเงียบไปไม่ตอบโต้ 
พยายามนึกย้อนไปเมื่อคืนว่าตัวเองกลับมายังไง ผมว่าผมดื่มไม่
เยอะนะ ไม่เมาแน่ๆ สงสัยเพิ่งตื่นสติเลยยังไม่ค่อยเข้าที่เท่าไหร่

แน่ใจเหรอแมวน�้าว่าไอ้คนเมื่อกี้คือพันตรี...
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ผมเร่ิมฉุกคดิละ อย่าเพิง่ด่า พอดทีกุเช้าตอนตืน่สมองผมมนั
จะเช่ืองช้ากว่าปกติ ยิ่งเมื่อคืนดื่มมานิดหน่อยด้วย จ�าได้ว่านั่งรอ
เพ่ือนสุดที่รักทั้งสามที่ไม่ยอมโผล่หัวมากันสักทีผมเลยนั่งอ่อยแจก
อ้อยใส่คนนั้นคนนี้ไปพลาง จนไปเจอกับ...คนหล่อชื่อฉลาม

โอเค ผมว่าผมจ�าได้แล้ว
แมวน�้าจ�าได้แล้วจ้ะ โลกจ๋า
เมือ่คนืผมใช้ยาปลกุเซก็ซ์กบัฉลามเลยต้องเสยีซงิปากตวัเอง

ไป แล้วพอเขามาส่งก็ดันอ่อยไม่เลิกไม่ลาชวนขึ้นมานอนค้างด้วย
เพราะฉะนั้นไอ้คนที่สะกิดแก้มมึงแล้วบอกมึงว่าหิวไม่ใช ่

พันตรีนะแมวน�้า
ไม่ใช่เพ่ือนสนิทสุดที่รักแต่เป็นคนหล่อหน้ามึนท่ีมึงไปสร้าง

คดีกับเขามาเมื่อคืนต่างหาก
ตาผมหลุกหลิกแล้วตอนนี ้ค่อยๆ เปิดผ้านวมขึน้โผล่หวัออก

ทีละนิดเพื่อจะได้มองหน้าคนที่อยู่ร่วมห้องด้วยกันทั้งคืน ฉลามนั่ง
ขัดสมาธิท�าหน้าง่วงๆ ใส่ผมที่ยิ้มหวาน ดันตัวเองออกจากผ้าผืน
หนาโดยทีฉ่ลามเองกช่็วยดงึมนัออกเช่นกนั ตาคมเลือ่นมองเสือ้ยืด
ตัวใหญ่ของผมที่คลุมบนโคนขาขาวๆ ปิดกางเกงขาสั้นรัดรูปจนมิด

แหม่ อยากเห็นรูปร่างเค้าใต้ผืนผ้าก็ไม่บอก
มองตาไม่กะพริบ อยากจะต่อจากเมื่อคืนใช่ไหมล่า
ผมกัดปากอ่อย ก็คนมันอยากได้อะ ฉลามแม่งเอวดุฉิบหาย 

ถามปากผมได้เลยเมื่อคืน เนี่ยยังรู้สึกเมื่อยๆ อยู่เลย
“หิวข้าว” 
กัดปากค้างไปสิแมวน�้า...
ตอบแบบไม่สนใจท่าอ่อยกูเลย ให้เกียรติหน้าหนาๆ ของกู

บ้างเหอะ
ได้กันแล้วนะ
เอ้า ยงัไม่ได้เหรอ โทษๆ พอดจี�าผดิ แต่อย่างน้อยไอ้แท่งน่ัน
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ก็เป็นของผมแหละวะ ใหญ่ขนาดนั้นไม่ยอมยกให้ใครแน่ๆ 
“หวิกก็นิเราด”ิ ผมเริม่เนยีนขยบัคลานเข้าไปหาร่างสงู ดสูเตป็

ในการคลานด้วย ยัว่ยวนขนาดนีใ้ครจะปฏเิสธได้อกี “ลองครัง้เดยีว 
แล้วจะติดใจ ปากเราว่าเด็ด แต่ยังมีอย่างอื่นที่เด็ดกว่านะ” ท�าไมกู
ต้องแรดขนาดนีเ้พ่ือผูช้ายทีช่ือ่ว่าฉลาม อ๋อ...ฉลามหล่อ ยอมรบัว่า
มองคนที่หน้าตา และหน้าตาแบบฉลามนี่ผัวในอนาคตแน่ๆ 

“หิว”
ฟิ้ววว~
เพล้ง!
จ้ะ เศษหน้าร่วงกราว ขอเก็บกวาดแป๊บนะ 
หมดอารมณ์อ่อยเลย ผมกลอกตายู่หน้าใส่คนหน้ามึนบน

ที่นอนก่อนจะดันตัวเองลุกขึ้นนั่งดีๆ ฉลามหาวพร้อมบิดข้ีเกียจ
ยกมอืออกให้เหน็ส่วนสงวนทีห่ลบัสนทิใต้กางเกง เออ สมควรเหอะ
ที่ตื่นแล้วใหญ่ท�าผมปากเมื่อย ขนาดยังไม่ตื่นยังเด่นชัดขนาดนี้เลย

เผลอเลียริมฝีปากอีกแล้ว
ยอมรับอีกครั้งว่าตัวเองหื่นและค่อนข้างหมกมุ่น ผมก็เป็น

ของผมแบบนี้ แต่แค่ไม่ได้มั่วเท่านั้นแหละ เลือกแรดเลือกอ่อย
เฉพาะกับคนที่สนใจจริงๆ 

และตอนนี้ผมสนใจฉลาม สนใจแบบอยากได้เป็นของตัวเอง
ใคร—ก็—ห้าม—ยุ่ง!!!
“ฉลามอยากกนิอะไรล่ะ เราพอท�าเป็นอยู”่ ผมถาม ไม่ได้ยอม

แพ้หรือล้มเลิกความคิดที่จะอ่อยฉลาม แต่ตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกหิวแล้ว
เหมือนกัน ท้องส่งเสียงร้องประท้วงให้ได้ยิน เรื่องอาหารผมพอท�า 
ได้หลายอย่าง มนัอาจจะไม่อร่อยมากมายระดบัเชฟตามร้านอาหาร
แต่ผมกม็ัน่ใจพอสมควรว่าตัวเองท�าอร่อย และฉลามจะต้องชอบแน่ๆ 

“ไข่เจียว ท�าให้กินหน่อย”
“ไข่เจียว?” แค่นี้เองเหรอ ท�ากินเองก็ได้ไหม
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แน่นอนว่าถ้าเป็นคนอื่นผมด่าไปแล้วละ 
แต่เพราะเป็นฉลามไง...อยากกนิแค่ไข่ต้มธรรมดายนัปลาวาฬ

ชุบแป้งทอดผมก็จะท�าให้
“งั้นเราขออาบน�้าก่อน” 
“ไม่นานใช่ไหม” 
ไอ้บ้าเอ๊ย! งื้อออ ใจผมโคตรบางเลยตอนนี้
ฉลามท�าหน้างุย้ๆ ใส่ ท�าไมหล่อแล้วยงัน่ารกัได้ขนาดน้ีก็ไม่รู้ 
รีบพยกัหน้าตอบ วิง่เอาผ้าเชด็ตวัเข้าไปอาบน�า้ด้วยเวลาเพยีง

สามวฯิ...อนันีก้เ็ว่อร์ไป แต่กถ็อืว่าผมอาบเรว็กว่าปกต ิทาครมีบ�ารงุ
ผิวตัวเองเสร็จก็ออกมาหุงข้าวเตรียมไข่สองฟองที่จะเจียวโดยมี
สายตาของใครอกีคนมองตามเกอืบจะตลอดเวลา รูส้กึเขนินดิหน่อย
แต่ก็ไม่มาก หันไปถามเมื่อนึกขึ้นได้ว่าในตู้เย็นผมมันมีกุ้งอยู่ด้วย

“ฉลาม กินไข่เจียวกุ้งไหม”
“แมวน�้าก็ต้องปอกน่ะสิ” หืม? พูดแบบนี้คือห่วงผมเหรอ ไม่

อยากให้ผมปอกกุง้ใช่ไหมมม “หวิแล้ว ขีเ้กยีจรอ ไข่เจยีวเฉยๆ กพ็อ”
เพล้งงง!
เก็บเศษหน้าอีกแล้วกู...
เคืองนิดๆ แต่ไม่โกรธ ผมเก็บกุ้งเข้าตู้ ตอกไข่ใส่ถ้วย ลงมือ

ท�าตามขั้นตอนทุกอย่างเสร็จสรรพจนกระทั่งถึงขั้นตอนสุดท้ายคือ
การตักไข่เจียววางโปะลงบนข้าวสวยร้อนๆ มีควันลอยกรุ่นขึ้นมา 
ปิดท้ายด้วยซอสมะเขือเทศวาดรูปหัวใจดวงโตๆ 

อิๆ ไข่เจียวแห่งรักของแมวน�้าเอง
“เสร็จแล้ว”
ผมวางข้าวไข่เจียวลงบนโต๊ะ เงยหน้าขึ้นส่งยิ้มกว้างให้ฉลาม

ที่ดึงเก้าอี้ออกและนั่งลง
มองไข่เจียว
เงยขึ้นมามองผม
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มองไข่เจียวอีกรอบ
“อร่อย”
“ฉลามยงัไม่ได้กนิ” คนหล่อกวนตีนแบบนีก้ไ็ด้เหรอ ผมนีห่น้า

นิ่งเลย ฉลามกระตุกยิ้มบางๆ ก่อนจะลงมือตักไข่เจียวใส่ปากค�าโต
ตามด้วยข้าวอีกค�า แก้มขาวนูนออกมาเมื่ออีกฝ่ายเคี้ยวข้าวตุ้ยๆ 
นยัน์ตาเรยีวสวยจ้องมองผมกะพรบิลงปรบิๆ ท่าทางแบบนีผ้มโคตร
ตกหลุมรัก ฉลามแม่งน่ารักฉิบหายเลย ทั้งหล่อทั้งน่ารัก อยากจับ
มานอนกกกอดเอาไว้ไม่ปล่อยให้กลับบ้าน

ฉลามไม่ได้บอกว่าอร่อยหรือไม่อร่อย แต่ที่แน่ๆ คือตอนนี้
ข้าวเตม็จานกบัไข่เจยีวสองฟองหมดเกลีย้งเป็นท่ีเรยีบร้อย ไม่เหลอื
ติดจานแม้แต่เม็ดเดียว 

ตาเป็นประกายเล็กน้อยตอนที่เงยมาสบตากับผม
“ชอบ”
“ชอบเราเหรอ” ยิ้มหวานยั่วไปอีกรอบ ยื่นปลายนิ้วไปปาด

เอาคราบมนัวาวบนปากอิม่แดงออกเบาๆ และแน่นอนว่าตามสเตป็
ของหนังแล้วต้องดึงนิ้วกลับมาท�าความสะอาดด้วยริมฝีปากตัวเอง
อีกรอบ ผมท�าแบบนั้นเลย ฉลามเองก็นั่งมองนิ่งๆ บอกไม่ถูกว่า
ก�าลังคิดอะไรอยู่

เล่นด้วยกับผมไหมวะ...หรือไม่ชอบ
ผมไหวไหล่เบาๆ หยิบจานลุกขึ้นเตรียมไปล้าง ชะงักกับร่าง

สูงที่เดินมาหยุดอยู่ข้างๆ จ้องผมที่ก�าลังล้างจานเหมือนไม่เคยเห็น
เด็กน้อยสุดดด ท่าทางน่าล่อลวงไปท�ามิดีมิร้ายมาก
“สรุปไข่เจียวเราอร่อยใช่ไหม มาอยู่กับเราท�าให้กินได้ทุกวัน

เลยนะ” ผมแกล้งถาม มือก็ขัดท�าความสะอาดจานไปพลาง ไม่ได้
หวังผลอะไรเล้ยยย แต่เราอยู่คนเดียวนะฉลาม ห้องเก็บเสียง ร้อง
ดังแค่ไหนก็ไม่มีใครได้ยิน

เผื่อฉลามอยากร้องเพลงไงงง
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“อร่อย อยากได้ไปไว้ที่บ้าน”
ฮะ!?...
“อยากได้เรา” อันนี้ตกใจจริงๆ ไม่ได้อ่อย 
“ไปอยู่ด้วยกันไหม”
ฉลามมม อย่ามาชวนกันแบบนี้! 
คนบ้า!
ยังไม่ได้ไปขอพ่อขอแม่เลยจะชวนไปอยู่บ้านได้ยังไง งื้อออ 

ผิดผีที่สุด
“จ้าง ท�าไข่เจียวให้กิน”
เพล้งงง!
เอ่อ ยกเท้าหน่อยครับ เศษหน้าผมร่วงลงพื้นอีกแล้ว
ผมหร่ีตามองฉลามที่อมยิ้มน้อยๆ เริ่มรู้สึกว่าคนตัวสูงก็มี

ความกวนตีนอยู่ในตัวมากระดับหนึ่งเลยละ ล้างจานเสร็จคนหล่อ
ด้านข้างก็หันหลังเดินกลับไปที่โซนห้องนอน ฉลามคุ้ยอะไรในตู้
เสื้อผ้าผมก็ไม่รู้ แอบเคืองนะเนี่ยอยู่ๆ มาค้นตู้ที่ใช้เก็บของส่วนตัว

เดินเข้าไปหยุดอยู่ที่ด้านหลัง ร่างสูงหันกลับมาพร้อมกับ
กางเกงขายาวในมือ

คือจะใส่เหรอ...
ผมก้มมองบ๊อกเซอร์ที่ฉลามใส่อยู่ ไม่ชอบหรือเปล่านะ แต่

ถ้าจะใส่กางเกงผมก็ใส่ไม่ได้หรอก มันเล็กคนละไซซ์กันเลยละ ผม
กับฉลาม

“แมวน�้า เปลี่ยนกางเกง”
หืม? ผมเหรอ
ฉลามมาค้นหากางเกงให้ผมเปลี่ยนเหรอ ตัวที่ใส่อยู่มันก็...

ไม่ได้เป็นอะไรนี่ แค่สั้นปกติของผมเวลาใส่อยู่ห้องเองนะ
“เราชอบใส่แบบนี้”
“...” ก้มมอง
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โอเค คือถ้าจะมองขาผมด้วยสายตาด่าว่าขาใหญ่แบบนั้น 
กูเปลี่ยนให้ก็ได้! 

สายตาหยาบคายเป็นที่สุด
ผมฮดึฮดัเล็กน้อย รบัเอากางเกงจากฉลามมา ถอดเอากางเกง

ขาส้ันออกก่อนจะยกขาสอดเข้าไปในกางเกงตัวยาว ท�าเหมอืนเป็น
เรื่องปกติตามความเคยชิน หันก้นไปทางที่ฉลามยืนอยู่ด้วย ค่อยๆ 
ขยับขาเชื่องช้า ส่ายก้นตัวเองไปมา ถ้าไอ้พันตรีรู้ว่าผมอ่อยผู้ชาย
ขนาดนี้มันคงได้แหกอกผมแน่ๆ 

“แม่ครับ...ผมมีเรื่องจะคุยด้วย”
แกร๊ก ปึงงง!
“...” 
เดี๋ยว ก้นผมไม่สวยเหรอวะ
ส่องกระจกดูมันก็ใหญ่เป็นรูปทรงดูดีอยู่นะ...ท�าไมยังนกกก
ฉล้ามมมมมม!!!

[แต่ฉลามบอกแม่ว่าปีสองจะกลับมาอยู่ที่บ้าน] 
“อยากอยู่กับ...เพื่อน”
[เอาแบบนั้นเหรอคะ แม่ตามใจลูกก็ได้ นอกจากเสื้อผ้ากับ

ของที่ขอตอนแรกแล้วอยากได้อะไรเพิ่มอีกไหมคะลูก] เสียงนุ่มฟัง
ดูใจดีเอ่ยถาม ตามใจลูกเป็นสิ่งที่เธอท�ามาตลอด แต่ไม่ใช่กับเรื่อง
เสียหาย ครั้งแรกคือเรื่องที่ฉลามขอนอนหอใน ช่วงรับน้องคณะ
วิศวะจะบังคับให้เด็กปีหนึ่งทุกคนเข้าอยู่หอในช่วงเทอมแรกเพื่อ
ความสะดวกต่อการท�ากิจกรรมต่างๆ 

เธอกอ็นญุาต ไม่ว่าอะไรแม้ฉลามขออยูย่าวจนกระทัง่ขึน้ปีสอง  
เพิง่จะกลบัมาอยูบ้่านได้แค่ไม่กีว่นักโ็ทร.มาขอไปอยู่กับเพ่ือนเสยีแล้ว 

ออกจะกะทันหัน ไม่เห็นเคยเปรยเลยว่าอยากจะย้ายไปอยู่
กับเพื่อนตัวเอง
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“ไม่มี...” ตอบไปก็หยุดชะงัก
หวนนึกไปถึงข้าวไข่เจียวเม่ือเช้ากับร่างเล็กจอมยั่วก็พลันนิ่ง

เงียบ เรียบเรียงค�าพูดที่ตัวเขาเองก็คิดว่ามันออกจะยาวกว่าปกติที่
เคยคุยกับใคร

“แม่ครับ...เอาไข่ไก่กับซอสมะเขือเทศ แล้วก็กางเกงวอร์มขา
ยาวไซซ์เอ็ม ขอหลายๆ ตัว”

[หมดแล้วใช่ไหม เดีย๋วเยน็นีแ้ม่ให้คนเอาของเข้าไปให้ท่ีคอน-
โดฯเพื่อนลูก]

“ครับ”
[เพื่อนคนไหนเนี่ย รักเหรอ] 
“เปล่า”
[แล้วใครล่ะ แม่เคยเห็นไหม น่ารักหรือเปล่า นิสัยดีไหมคะ

ลกู] ชกัจะห่วงขึน้มานดิๆ แต่ลกูเธอเป็นผูช้ายแถมยังโตแล้วด้วย คง
ต้องปล่อยให้เรียนรู้เรื่องพวกนี้ด้วยตัวเอง

“ไม่เคย น่ารัก นิสัย...ดีครับ”
ไม่นับเรื่องขี้ยั่วก็...น่ารักดี ส่วนนิสัยยังไม่แน่ใจแต่เท่าท่ีดู 

จากการท�าไข่เจียวให้เขากินก็คงดีนั่นแหละ
อุ๋งๆ คิดแล้วก็เผลอยิ้มออกมา
[แบบนั้นแม่ค่อยวางใจ เย็นนี้แม่จะให้คนขนของไปให้นะลูก 

แล้วจะกลับมากินข้าวเที่ยงไหม] 
“กินแล้ว เดี๋ยวเข้ามหา’ลัย”
[โอเค ขับรถดีๆ นะคะ]
“ครับ”
ฉลามกดวาง เงยหน้าขึ้นไปมองตึกสูงที่เขายืนอยู่ด้านล่าง 

ก่อนจะยกยิม้ขึน้เมือ่คดิว่าใบหน้าเลก็จะยุง่เหยงิแค่ไหนทีเ่ขาออกมา 
แบบนี้ ท่าทางยั่วๆ แบบนั้นดูไม่ดีก็จริง แต่เขาเองก็มองว่ามัน 
น่ารักดีในแบบของแมวน�้า 
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ที่ส�าคัญเลย...อีกฝ่ายท�าไข่เจียวอร่อยมาก
เขาชอบ
ชอบจนขอแม่มาอยู่ด้วย...

ขบเขีย้วเค้ียวฟันอยู่ในใจด้วยความหงดุหงดิ ฉลามท�าให้
ผมหมดความมั่นใจในเสน่ห์ของตัวเองไปเลย ท�าหน้าบูดจนถูก 
ผู้จัดการร้านตักเตือนไปสองรอบ ที่จริงมันก็ไม่ค่อยเกี่ยวกับฉลาม
เท่าไหร่หรอกแต่ลูกค้าวันนี้แม่งโคตรน่าร�าคาญเลย เดี๋ยวจับแขน 
แตะเอว ถ้าไม่ตดิว่าท�างานทีร้่านนีแ้ล้วมนัได้เงนิดนีะ...กโูดดถบีหน้า 
ยื่นใบลาออกไปนานแล้ว

อย่างทีบ่อกว่าผมน่ะถกูแม่ทิง้ไปแล้ว พ่อก็มเีมยีใหม่เลยต้อง
ท�างานหาเงินเองนี่ไง แต่ถึงจะบอกว่าแม่ทิ้งก็ไม่ได้ทิ้งแบบตัดหาง
ปล่อยวัดนะ แม่ยังคงส่งเงินให้ผมทุกๆ เดือน แต่เงินในส่วนนั้นผม
เก็บเอาไว้จ่ายค่าเทอมของมหา’ลัย

จ่ายแล้วกย็งัมเีหลอืพอให้ใช้อยูด่ ีแต่เหตผุลท่ีท�างานก็เพราะ
จะเอาเงนิทีไ่ด้ไปให้เปปเปอร์น้องชายทีน่่ารกัไง ผมจบัได้เมือ่ไม่นาน
มานี้ว่าคุณเมียใหม่พ่อน่ะลักเอาเงินใช้จ่ายประจ�าวันของลูกตัวเอง
ไปใช้เล่นการพนันจนหมด เปปเปอร์ไม่กล้าบอกพ่อเพราะกลัวพ่อ
จะโกรธแม่ตัวเองแถมห้ามไม่ให้ผมบอกด้วยอีก แล้วอีกอย่างก็กลัว
แม่จะท�าร้าย ผมก็เลยต้องมาท�าหน้าที่พี่ชายที่แสนดีอยู่นี่ไง

จะให้น้องไปท�างาน เปปเปอร์ก็ยังอายุน้อยเกินไป สถานที่
ท�างานเขาไม่ค่อยอยากรบั ผมเองกโ็ดนปฏเิสธไปหลายทีจ่นมาเจอ
ท่ีนีแ่หละ ร้านอาหารขนาดใหญ่ทีเ่ปิดในช่วงดกึ มเีพลง มดีนตรเีล่น
คล้ายพวกผับพวกบาร์ ผมมีหน้าทีเ่สร์ิฟอาหารกบัคอยน�าเมนไูปให้
ลูกค้า ส่วนหนึ่งที่ท�าอาหารเป็นก็เรียนรู้มาจากที่นี่

“แมวน�้า เอาเมนูไปให้โต๊ะที่สิบหกแทนพี่หน่อย” พี่เป้ยเดิน
เข้ามาหา ท่าทางเหมือนพี่เขากลัวผมเลยหันมองตรงไปยังโต๊ะที ่
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สิบหกพวกกลุ่มวัยรุ่นก�าลังนั่งดื่มกันสบายใจ “พวกน้ันมันจีบพ่ีอะ
แมวน�้า ช่วยพี่หน่อยนะ เราเป็นผู้ชายมันคงไม่ยุ่งหรอก”

ผมถอนหายใจเฮือกรับเมนูจากพี่เป้ยมาถือไว้ จริงอย่างที ่
พีเ่ขาพดู ผมเป็นผูช้ายพวกนัน้คงไม่ยุง่หรอก อกีอย่าง...ถ้าเทียบกัน
พนักงานชายเองก็แต่งกายดูมิดชิดกว่าอยู่แล้วด้วย พวกมันคงไม่
สนใจ

“เมนคูรบั” ผมว่าเมือ่เดนิไปถงึ รมิฝีปากคลีย่ิม้บางๆ ให้ลกูค้า
เพื่อไม่ให้ดูเสียมารยาท ถือปากกาเตรียมจะรับเมนูอาหาร 

“มอีะไรแนะน�าบ้างครบั” ท่าทางถามกลบัมาดสูภุาพต่างจาก
ที่พี่เป้ยบอก

ผมยิ้มรับ พูดบอกเมนูแนะน�าของร้านไปด้วยท่าทางผ่อน
คลายมากขึ้น มีบางจังหวะที่คนในโต๊ะชวนคุยถามชื่อบ้าง ซึ่งผมก็
ตอบไปตามมารยาท...มารยาทที่ต้องตอบคนหน้าตาดี กินเด็กเขา
ว่าเป็นอมตะ แล้วน้องๆ แต่ละคนก็หุ่นน่าซี้ดทั้งนั้นเลย

สนใจมาท�าให้พี่เป็นอมตะไหมครับบบ งุ้ยยย
“มึงอย่ากวนพี่เขา ให้พี่เขาท�างาน” 
ดูดิ น้องออกจะน่ารัก ผมว่าพี่เป้ยเขาคิดไปเองหรือเปล่านะ
“งั้นพี่ท�างานก่อนนะ กินข้าวให้อร่อย”
“คร้าบบบบบบ”
ทะเล้นจริงๆ เด็กพวกนี้ ค่อยกระชุ่มกระชวยหัวใจขึ้นมา

หน่อยหลังจากห่อเหี่ยวมาตั้งแต่ที่ฉลามทิ้งไป รักเรามันเก่าแล้วก็
แบบนี้แหละ เพียงข้ามคืนคนเราก็เปลี่ยนไป

ฮรุกกก เสียใจเหลือเกินนน
ผมเดนิถอืเมนอูาหารกลบัมา นกึไปถงึคนทีข่อให้ท�าข้าวไข่เจยีว 

ไปพลางก่อนจะสะดุ้งเฮือกเมื่อมีมือของใครสักคนฟาดเข้ามาที่ก้น
ผมเต็มๆ ฟาดไม่พอแม่งบีบอีกต่างหาก ผมเริ่มนับหนึ่งในใจสะกด
กลั้นอารมณ์โกรธในจังหวะเดียวกันกับที่ใครสักคนดึงผมออกมา
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“เฮ้ย มึงท�าเหี้ยอะไรวะลุง! อยากโดนตีนมากอ่อ?”
กลุ่มของน้องๆ เดก็วยัรุน่ยนืล้อมผม จ้องหน้าผูช้ายวยักลาง

คนท่าทางดูภูมิฐานและห่ืนกามในเวลาเดียวกัน ดูสายตาแม่งมอง
ผมดิ จับแดกได้คงท�าไปแล้ว

“อะไรกัน ฉันท�าอะไร”
“มึง!”
“อย่า พวกเรากลับไปนั่งกินข้าวเถอะ เดี๋ยวพี่จัดการเอง” ผม

ว่า มอืกป็ลดเอาเอีย๊มทีม่โีลโก้ของร้านออก ส่งยิม้หวานให้ไอ้ลงุคน
น้ันที่ท�าสีหน้าพอใจที่ผมไม่โวยวายเอาเรื่อง ครับ กูไม่โวยวายเอา
เรื่องมึงแน่ๆ ไอ้ลุง 

พลั่ก!!!
“อยากมากก็ไปจับก้นลูกมึงนู่น ไอ้สัส!!!” หมัดเดียวเน้นๆ ลง

บนใบหน้าของไอ้ลุงนั่น ผมท�าท่าจะกระโดดถีบซ�้าด้วยถ้าไม่ถูก
พนกังานคนอืน่มาจบัเอาไว้ก่อน เสียงโวยวายล่ันของไอ้ลงุน่ันตะโกน 
เรียกผู้จัดการร้านให้ออกมา ก่อนที่ผมจะถูกเรียกเข้าไปคุยด้านใน

ท�าไมวันนี้มันซวยจังเลยวะ
ผมเดินโซเซออกจากลิฟต์ อ้าปากหาวด้วยความง่วงงุน กว่า

จะถกูอบรมเสรจ็กเ็ป็นครึง่ชัว่โมงหลงัจากร้านปิด เพราะเป็นครัง้แรก
เลยไม่ถกูต�าหนมิากแต่กโ็ดนเทศน์เรือ่งอารมณ์ร้อนไปพอสมควร ลงุ
นัน่จะให้ไล่ผมออกแต่ท�าไม่ได้เพราะว่าผมไม่ผดิ หลักฐานเองก็บอก
ชัดว่าผมถูกกระท�าก่อน แหงละไอ้ลุงนั่นจ้องก้นผมตั้งแต่เดินผ่าน
ครั้งแรก เห็นสายตาแล้วก็พาให้ขนลุกไปอีก

เอ๊ะ อะไรที่หน้าห้อง
หรีต่ามองบรรดากระเป๋าและสิง่ของต่างๆ ทีถ่กูกองไว้หน้าห้อง
ของใครอะ...
เดี๋ยว ใครมานอนเป็นซากอยู่หน้าห้องผม
...
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กึก!
“ฉลาม” 
เสียงหายเลยกู ฉลามนั่งพิงอยู่ข้างประตูห้องผม เหมือนจะ

หลบัด้วยสปัหงกใหญ่เลย ใครบงัอาจปล่อยให้คนหล่อของผมล�าบาก
แบบนี้!

อ่อ ผมเองแหละ
แหะๆ 
ฉลามคงลืมของมั้ง ก็เลยมารอผม ว่าแต่...ของที่กองๆ อยู่นี่

คอืของใคร เสยีมารยาทนะเนีย่ เอามากองไว้หน้าห้องคนอืน่แบบน้ี 
เดี๋ยวจะด่าให้ย้ายออกไปไม่ทันเลย แต่ที่แน่ๆ ตอนนี้ปลุกที่รักก่อน 
นั่งหลับแบบนี้เมื่อยแย่เลย

ผมนั่งยองๆ ลงตรงหน้าเจ้าของผมสีควันบุหรี่ 
ยืน่มอืไปปัดๆ เอาเส้นผมยุง่เหยงิออกจากใบหน้าดดูแีผ่วเบา 

พลางยิ้มออกเมื่อเห็นน�้าลายไหลหยดออกจากมุมปากของอีกฝ่าย 
น่ารักกก
ไม่อยากปลุกเลยอะ อยากลักหลับคนหล่อจัง แต่ก็ต้องปลุก

อยู่ดี 
“ฉลาม...ตื่นเร็ว”
“...” ปลกุง่ายจงั นีถ้่าตืน่ยากกว่านีก้จ็ะจูบปลุกแบบในการ์ตนู

เจ้าหญงิแล้วนะ ผมเอยีงคอเล็กน้อยส่งยิม้หวานย่ัวยวนให้คนท่ีเพ่ิง
ตื่น “ไง มานั่งอะไรหน้าห้องเรา คิดถึงเหรอ”

“เปล่า”
เพล้งงง!
ต้องเก็บเศษหน้าอีกไหมกู...
แต่เอาเถอะ ผมกค็ดิเอาไว้อยูแ่ล้วละว่าฉลามจะตอบแบบไหน
“โอเค แล้วมาท�าไม ดึกแล้วนะ ลืมของเข้ามาเอาพรุ่งนี้ก็ได้” 

ผมว่า ลุกขึ้นยืนพร้อมกับร่างสูงที่หยัดกายยืนขึ้น ตอนน่ังเมื่อก้ีก็ 
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ไม่รู้สึกว่าตัวเองเตี้ยหรอก แต่พอยืนปุ๊บรู้เรื่องเลย หัวผมอยู่แค่อก
ฉลามเองอะ จะสูงไปไหนก็ไม่รู้คนเรา

แต่คือตรงสเปคอะ งื้อออ ชอบคนตัวสูงกว่า
สูงกว่าและหน้าตาดีก็จะชอบมากๆ 
“ไม่ได้ลืม”
“หืม? แล้วมาท�าไม” เริ่มงงนิดๆ แต่ไม่เข้าใจมากๆ เลย
ผมอ้าปากหาว รู้สึกถึงน�้าตาที่คลออยู่บนหางตา
“มาอยู่ด้วย”
“...ฮะ!?” อยู่ด้วย อยู่กับใคร...
“ย้ายมาอยู่ด้วย”
“กับเรา?” สติแมวน�้าล่องลอยไปแล้วจ้า
“อืม”
“เดี๋ยว...ท�าไม มาอยู่กับเราเหรอ” ลิ้นพันกันไปหมด ผมแอบ

เห็นฉลามยิ้มด้วยตอนที่ผมท�าหน้าเหวอใส่ ก็คนมันตกใจอะ! อยู่ๆ 
จะมาขออยู่ด้วยเนี่ยนะ จะบอกว่าหลงเสน่ห์ผมก็เห็นเมินใส่ตลอด
ไม่มีทางเป็นไปได้แน่ๆ อะ ถ้าจะมีก็แค่...

ไข่เจียวเมื่อเช้า
“เพราะไข่เจียวเหรอ”
“ชอบ ขออยู่ด้วย” ฉลามตีหน้ามึนบอก 
ผมคอืยงัเหวออยู ่งงอยู ่เดีย๋วนะ...ฉลามจะมาอยูก่บัผมเหรอ 

อยู่เพราะไข่เจียวเนี่ยนะ!
ฉลามมม! 
อ่อยจนจะแก้ผ้าไม่สนใจ แต่มาขออยู่ด้วยเพราะไข่เจียว
กูควรดีใจหรือร้องไห้อะโลกกก
“แต่...”
“ไม่ได้เหรอ”
“ได้” ปากไปไวมากจ้ะ 
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ฮือออ แพ้ครับ แพ้คนหล่อ ผมมันเป็นคนใจง่าย ปกติพันตรี
มันจะมานอนเป็นเพื่อนเพราะผมขี้เหงา แต่คิดว่าหลังจากน้ีไปคง 
ไม่ต้องแล้วละ ผมยิม้หวานอกีครัง้ หนัมองของท่ีตัง้อยู่ คดิว่าคงเป็น
ของฉลามนั่นแหละ “เราไขกุญแจก่อน ฉลามขนของเข้ามาแล้วกัน
นะ”

“ครับ”
อย่ามาคงมาครับ เดี๋ยวลากขึ้นไปปล�้าบนเตียงหรอก ฮื่อออ 
ผมยิม้กริม่มองกล้ามแขนของคนทีข่นเอาของเข้าห้องมาทีละ

อย่าง ก็ฉลามไม่ให้ช่วย บอกว่าจะท�าเองผมก็เลยได้แต่ยืนมองอยู่
แบบนี้ วิวดี๊ดี เห็นแบบว่าชัดไปทุกสัดส่วน

อู้ววว เส้นเลือดนั่น เห็นแล้วซี้ดปากเลยอ่า
อยากได้คนนี้อะโลกกก แมวน�้าอยากได้
กว่าฉลามจะขนของเข้ามาเสร็จผมก็อาบน�้าแต่งตัวออกมา

พอดี เสื้อยืดขาสั้นรัดติ้วเหมือนเดิม ก็มันใส่นอนสบาย อีกอย่าง...
ผู้ชายอยู่ห้องจะใส่ขายาวไปท�าไม 

อาบน�้าแล้วก็ต้องมาหุงข้าวเจียวไข่ให้ผู้อาศัยคนใหม่อีก ท�า
หน้างุย้ๆ ขอให้ผมท�าให้แล้วใครมันจะปฏเิสธลง แค่เอาหน้าหล่อๆ 
มาล่อก็ยอมหมดแล้วเนี่ย เสือกมาท�าน่ารักใส่อีก มีบ้านให้บ้าน  
มีรถให้รถเลยนะแบบนี้ แต่ตอนนี้ไม่มีอะไรเลยนอกจากร่างกาย 
ฉลามจะเอาไหมอ่าาา

พอ นอกเรื่องอีกแล้ว เอาข้าวไข่เจียวไปให้ฉลามก่อน
ผมวางจานข้าวลงบนโต๊ะฉลามก็ลากเอาไปไว้ตรงหน้าทันที 

ท�าตาเป็นประกายเล็กน้อยก่อนจะตักใส่ปากค�าโต เคี้ยวตุ้ยๆ ไม่
ต่างจากเมื่อตอนเช้า เป็นคนที่กินข้าวได้น่าเอ็นดูมากอะ

ขณะที่ผมกินทีเหมือนแร้งลง...
ผมอยากอยูอ่่อยฉลามต่อนะ แต่ง่วงอะ ลากร่างตวัเองคลาน

ขึ้นไปนอนซุกผ้าห่มอยู่บนเตียงแต่ไม่นอน รอจนกระท่ังฉลามกิน
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ข้าวเสรจ็ อาบน�า้แปรงฟันปิดไฟในห้องแล้วมานอนอยูข้่างๆ นีแ่หละ
หอมมม
“ใช้ครีมอาบน�้าเราเหรอ หอมอ่าาา” ส่งเสียงงุ้งงิ้งให้ดูน่ารัก

มากขึ้น ที่จริงมันก็ไม่ได้หอมอะไรมากหรอก แต่เพราะฉลามเป็น
คนใช้ไงมันก็เลยหอม...มากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะบริเวณต้นคอ

นี่ก็นอนนิ่งเป็นท่อนไม้เชียว ผมดมจนจะฝังจมูกลงคอแล้ว
ฉลามยังไม่สนใจเล้ยยย

“ไข่เจียวอร่อย” เมินผมอีกแล้ววว
ฮัลโหลลล สนใจที่กูพูดหน่อยก็ได้ 
แต่ไม่สนใจก็โอเค แมวน�้าขอซุกหน่อยนะที่รักกก พอดีเป็น

คนติดหมอนข้าง เพิ่งจะติดเมื่อกี้นี้เอง 
“ฉลามชอบเรากด็ใีจ” ผมขยบัเข้าไปชดิกบัฉลาม กระซบิบอก

ไปที่ข้างหู พ่นลมใส่เบาๆ ด้วยเป็นการอ่อย
มือผมเนียนวางลงบนหน้าท้องอีกฝ่าย ฟินแบบโคตรฟิน มา

เป็นก้อนๆ เลยซิกซ์แพ็ก หัวใจเต้นรัวมากตอนที่ลากมือลงเรื่อยๆ 
กฉ็ลามไม่ห้ามผมอะ แปลว่าจบัได้ ผมยิม้หวานแลบล้ินเลียรมิฝีปาก
ตัวเองยั่วๆ ตอนที่ฉลามขยับตัว

“อย่าบีบ” 
“จับได้ใช่ไหม”
“อืม ค่าไข่เจียว”
ค่าไข่เจียวมันช่าง...ใหญ่เต็มไม้เต็มมือดีจัง -.,-
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ครั้งท่ีสองกับการเข้าร้านเหล้า แต่คร้ังนี้เพื่อนทุกคนมา
กันครบไม่ได้ทิ้งผมเอาไว้คนเดียวแบบครั้งก่อน และไม่ได้มีแค่พวก
เพือ่นๆ แต่ยงัรวมไปถงึพีพ่นัเอกกบัเพือ่นของพีเ่ขาด้วย ผมขบเม้ม
รมิฝีปากตวัเองเล่น ส่งสายตาให้เพือ่นของพีช่ายเพือ่นทีส่บอยู ่ก่อน
จะคลี่ยิ้มบางๆ ส่งไป

รู้สึกลืมฉลามไปชั่วขณะ ก็ดูเพื่อนพี่พันเอกดิ...แต่ละคนคือ
แบบหุน่นกักฬีาทัง้นัน้ กล้ามเป็นกล้ามมองเหน็เส้นเลอืดดเูซก็ซี ่ถงึ
จะไม่ใช่สเปคผมแต่ก็เข้าข่ายอาหารสายตาชั้นดี และเหมาะแก่การ
โปรยเสน่ห์อันเหลือล้นของผมที่สุด!

ปึก!
พีพ่นัเอกเตะขาโต๊ะผม ท�าตาเขียว เสียงดวุ่าขึน้คล้ายจะเออืมๆ 
“กูขอได้ไหมเพื่อนกูเนี่ย สายตามึงนี่แดกได้แดกไปแล้วนะ”
โถ่ ขัดความสุขน้องตลอด
เพือ่นพีพ่นัเอกคนทีผ่มมองหัวเราะร่วน ส่งย้ิมหวานให้พลาง

เอื้อมมือมาวางบนหัวผมแล้วขยี้เบาๆ “ไม่เป็นไร น้องน่ารักดี กู
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ชอบๆ”
แอร๊ย บอกชอบแบบนี้มาเป็นกิ๊กผมไหมครับ
พอดีว่ามีแฟนแล้ว...ชื่อฉลาม 
บ้าจริง! พูดถึงที่รักแล้วก็เขิน ป่านนี้จะตื่นหรือยัง นั่นนอน

หรอืซ้อมตายกไ็ม่รู ้ต่ืนข้ึนมาแค่กนิแล้วกน็อนต่อ มกีารแข่งขนันอน
มาราธอนในประเทศไทยเม่ือไหร่ว่าจะพาฉลามไปเข้าแข่งขันด้วย 
คิดว่าคงชนะแน่ๆ แผ่นดินไหว ไฟไหม้เหลือแต่เสาบ้านก็ยังไม่รู้สึก
ตัวอะ เชื่อผมสิ

“แต่กูไม่ให้ชอบ น้องกู”
“เพื่อนไง ให้ไม่ได้เหรอวะ”
ได้ครับบบ ไม่ต้องถามพี่พันเอกแต่มาถามผมนี่ ถามผมมม
“ไม่ได้!”
“ไม่ได้!”
เออ สมกับเป็นพี่น้องกัน ตะโกนขึ้นมาพร้อมกันเชียว 
เพื่อนพี่พันเอกพากันหัวเราะยกใหญ่ รวมถึงแฟนสาวของพี่

เขาด้วย ผมเลิกสนใจคนในโต๊ะ เริ่มเลื่อนสายตามองส�ารวจเหล่า
ผูค้นในค�า่คนืนีเ้ชือ่งช้า สบสายตากบัใครกส่็งแจกรอยย้ิมไปให้หมด
อย่างคนอารมณ์ดี ยิ่งคนไหนหล่อก็ยิ่งอารมณ์ดีเป็นพิเศษ

แต่ไม่มใีครท�าให้ผมรูส้กึอยากลกุไปหาได้เหมอืนกบัฉลามเลย
สักคน

นี่สินะที่เรียกว่า ถึงจะเจ้าชู้ แต่เราก็รู้ว่าใครส�าคัญ
แอร๊ยยย ทีร่กัไม่ต้องห่วงนะ ร้อยคนทกัเค้าก็จะขอดเูอน็ท่ีรกั

คนเดียว
เขินนน ขอบิดตัวแป๊บ
“เพือ่นพวกมงึแดกอะไรผดิแปลกมาป้ะ เดีย๋วย้ิมเด๋ียวท�าหน้า

เขนิ แล้วยงัมานัง่บิดไปบิดมาอกี ปวดนกักไ็ปเข้าห้องน�า้!” พ่ีพันเอก
แม่งไม่อ่อนโยนอกีแล้ว ความหล่อไม่ได้ท�าให้พีใ่จดกีบัคนน่ารกัแบบ
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ผมเลยใช่ไหม คิดแล้วก็เศร้า ขอไปเข้าห้องน�้าอย่างท่ีโดนพ่ีเขาไล ่
ดีกว่า

“งั้นไปเข้าห้องน�้านะ” ผมว่า ลุกขึ้นยืนพร้อมกับถือโทรศัพท์
ติดมือมาด้วย

“ไปถูกไหม ให้ไปเป็นเพื่อนไหมครับ”
“เพื่อนมีเยอะแล้ว...ถ้าพี่อยากไปสนใจไปเป็นกิ๊กไหมครับ”  

ให้ไปหนึ่งดอก ตบท้ายด้วยการยิ้มหวานอีกหนึ่งที เพื่อนพี่พันเอก
ชะงักพร้อมกับเสียงโห่แซวประกอบมา แต่เห็นนะว่ายิ้มอะ...แสดง
ว่าเล่นด้วยเพราะฉะนั้นแค่นี้ก็พอแล้วละ

ผมมันพวกชอบบริหารเสน่ห์ ที่แรดๆ แบบถึงเนื้อถึงตัวก็คง
มีแค่ฉลาม

ก็นั่นไม่ใช่กิ๊ก...อันนั้นว่าที่สามีในอนาคต
“รีบมานะมึงอีอุ๋ง อย่ามัวแรด!” พูดว่าผมคือตัวเองยังนั่งส่อง

เป้าผู้ชายอยู่เลยเหอะ
ผมกลอกตาใส่เพื่อนตัวเอง ก่อนจะผละตัวออกมา
แต่ละก้าวที่เดินนี่คือทอดน่องมาก นวยนาดยิ่งกว่าเดินแบบ 

มัวแต่ยิ้มให้คนนั้นทีคนนี้ที คิดแล้วก็อดอิจฉาตัวเองไม่ได้ที่หน้าตา
ดีขนาดนี้ วร้ายยย ไม่มีใครบอกหรอกแต่มาถึงห้องน�้าเงาในกระจก
มันก็สะท้อนให้เห็นไง ดูดิ...ผิวก็ขาว ตาก็โต ริมฝีปากหรือก็บาง  
จือปากเล่นก็ยังดูเซ็กซี่ ผู้ชายคนเมื่อกี้ตอนเดินออกไปยังยิ้มให้ผม
อยู่เลย

ผมเปิดน�้าล้างไม้ล้างมือหลังจากท�าธุระเสร็จ 
ล้วงมอืหยบิเอาลปิมนัในกระเป๋าขึน้มาแตะๆ บนรมิฝีปากให้

ชุ่มชื่น สงสัยจะมาห้องน�้านานไปหน่อย ไอ้พันตรีไลน์ตามแล้วเนี่ย 
ผัวเบอร์หนึ่ง ห่างเป็นไม่ได้ ท�าตัวอย่างกับเด็กติดแม่ หรือว่ามันก็
ไม่รู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่ผมเนี่ย นับวันยิ่งดุเก่งว่าเก่ง น่ียังไม่รู้เรื่องท่ี
ฉลามย้ายมาอยู่กับผมนะ



~ ฉลามไม่กินเนื้อ ~

40

รับรองเลยละว่าหูชาแน่ๆ 
ขอละ อย่าเพิ่งรู้ตอนนี้เลย ผมขี้เกียจคิดหาข้ออ้างอะ ช่วงนี้

พันตรีมันก็ไม่ได้เข้ามาหาผมอยู่แล้วด้วย อีกหนึ่งสัปดาห์มหา’ลัยก็
ใกล้จะเปิดแล้ว วุน่วายกนักบัเรือ่งนีม้ากกว่า ผมเองก็ต้องเตรยีมขน
ของไปอยูห่อในหนึง่เทอมตามข้อบังคบัของคณะ ยงัไม่ได้ถามฉลาม
เลยว่าอายเุท่าไหร่แล้วเรยีนทีไ่หน ช่วงผมไม่อยู่ฉลามคงต้องอยู่คน
เดียวไปพลาง แบบนั้นคิดถึงแย่เลย

ฉลามเหรอ...ป่าว กูนี่แหละ
หลงใบหน้าหล่อๆ ความน่ารักจนจะโงหัวไม่ขึ้น นี่ขนาดมา

ร้านเหล้าได้แค่ไม่กี่ชั่วโมงยังคิดถึง
คดิถงึค่าไข่เจยีว จะกลบัไปท�าไข่เจยีวให้ฉลามกนิ เมือ่คนืนอน

จบัเกอืบทัง้คนื กะว่าตอนเช้าทีมั่นเคารพธงชาติเนีย่จะต้องอยูใ่นมอื
ผมแน่ๆ ที่ไหนได้ ฉลามพลิกหนีผมไปอีกฝั่งตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ 

เสียดายที่สุดดด
ผมจัดการล้างหน้าล้างตาเตรียมจะกลับออกจากห้องน�้า
ขาก้าวพ้นไปแล้วหนึง่ก้าวแต่กต้็องชะงกักบัร่างสงูของใครบาง

คนที่ก้าวสวนเข้ามาท�าให้ผมต้องถอยหลังกลับเข้าห้องน�้าตามเดิม
ท�าไมคุ้นๆ แถมเหมือนว่าอีกฝ่ายก�าลังเดินต้อนผมอยู่
กึก!
อ่า ชนผนังห้องน�้าแล้ว
“คือ...ช่วยหลีกทางหน่อยได้ไหมครับ” ผมย้ิม พยายามไม่

สนใจท่าทีคุกคามและสายตาแทะโลมของอีกฝ่าย ผมเป็นผู้ชาย
ประเภทที่โดนสิ่งพวกนี้จนไม่รู้สึกหวาดหว่ันกับมันเท่าไหร่เพราะ
ส่วนใหญ่กไ็ด้แค่มองไม่เห็นท�าอะไร แต่ครัง้นีผ้มว่าผมคงคดิน้อยไป
แล้วละ

“อะไรกัน จ�าผมไม่ได้เหรอครับ...แมวน�้า”
ใครวะ
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ผมหรี่ตามองพลางนึก
ใบหน้าแบบนี้ก็คุ้นอยู่นะ กล้ามเยอะ ตัวสูง...
อ่า เทมป์นีเ่อง ทีวั่นนัน้ถกูพีพ่นัเอกไล่ให้ออกไปจากผม “อ๋อ 

สวัสดีครับเทมป์” ผมทักไปราวกับว่าไม่เคยมีเรื่องอะไรระหว่างเรา
เทมป์ยกมือขึ้นกอดอก หันไปส่งสายตาบางอย่างให้เพื่อน 

ตัวเอง 
“วันก่อนมีคนขัด แต่วันนี้ไม่มี...ผมว่าเรามาต่อกันดีกว่า” ต่อ

กบัแม่มงึส ิไอ้บ้านี!่ ได้ข่าววนันัน้ยงัว่าผมอยูเ่ลยว่ามผีวัไม่บอก...คอื
กูจะบอกได้ยังไง ก็ในเมื่อพี่พันเอกไม่ใช่ผัวกู “ไม่ดีกว่าครับ บังเอิญ
ว่าผัวผมที่เทมป์เจอในวันนั้นเขามาด้วยน่ะ”

ผมยิ้มอีกครั้ง เบ่ียงตัวเดินหลบออกมาก่อนจะถูกคว้าแขน
กระชากกลับไป

“ขนาดนี้แล้ว ยังคิดว่าปฏิเสธได้อีกเหรอ” จับแขนผมแน่น 
ใบหน้าคมคายโน้มเข้ามาใกล้จนได้กลิ่นน�้าหอมฉุนจมูก ผมเบ้ปาก
หนัหน ีขนลกุซูก่บัปลายจมกูทีแ่ตะสมัผสัลงบนต้นคอแผ่วแต่แค่แป๊บ
เดียว เพราะขาผมมันตวัดถีบใส่ไปแบบอัตโนมัติเลย

เทมป์เซเล็กน้อย เผลอปล่อยมือออกจากแขนผม
ความโกรธแล่นริ้วขึ้นมาเรื่อยๆ จากสายตาที่มองผมตอนนี้ 

คิดว่าผมน่าจะเอาตัวรอดได้ หากว่าตรงนี้มีแค่เทมป์ ไม่ได้มีเพื่อน
ตัวเท่ายักษ์อีกสองคน

ท�ายังไงดี...
ดูเหมือนคนอื่นๆ ที่มาเข้าห้องน�้าจะถูกไล่กลับไป
กดส่งข้อความตอนนี้ก็คงไม่ทันแน่ๆ 
“ชอบความรุนแรงสินะ มึงน่ะ”
“เอ...จะว่าชอบก็ชอบ แต่ชอบท�ากับผัวอะครับ ไม่ใช่กับ

เอ่อ...” ผมมองอีกฝ่ายพร้อมกับยิ้ม รอยยิ้มที่แฝงไปด้วยอะไร
หลายๆ อย่างคงท�าให้อีกฝ่ายหมดความอดทน พุ่งเข้ามารวดเร็ว
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จนถึงตัวผมอีกครั้ง หมัดหนักๆ พุ่งเข้าใส่มาที่ท้องแต่ถูกผมรับเอา
ไว้ได้ทัน แต่เพราะเทมป์แรงเยอะมันเลยกระทบเข้าอยู่ดี 

“เฮ้ย บอกว่าเข้าไปไม่ได้ไง จะเข้าก็ไปเข้าชั้นสอง”
“...ท�าไม” 
เสียงนี้มัน...
“จะเข้า”
ฉลาม!
ผมรีบชะเง้อคอขึ้น มองออกไปที่ประตูทางเข้า
ยิ้มกว้างเมื่อเห็นร่างสูงยืนท�าหน้าหงุดหงิดอยู่เมื่อถูกเพ่ือน

ของเทมป์ไล่ไม่ให้เข้าห้องน�้า
“ไล่มันไปเร็วๆ ดิ้”
“เออๆ ได้ยนิแล้วนะ ไม่ใช่เรือ่งของเดก็ จะเข้าห้องน�า้ก็ไปเข้า

ที่ชั้นสอง” 
เดี๋ยววว อย่าไปนะที่รัก ช่วยเค้าก่อน  
เทมป์มองหน้าผม เบิกตาขึ้นเมื่ออยู่ๆ ผมก็ต่อยท้องตัวเอง

เข้าทีหนึ่ง แรงไม่มากหรอกแต่ก็เจ็บนิดหนึ่งอยู่ดี เพื่อความสมจริง 
“โอ๊ย! ฉลาม ช่วยเราด้วย เจบ็...อย่าเพิง่ไปนะ ช่วยเราก่อน” ตะโกน
เสียงดังจนคนที่ก�าลังจะหันเดินไปชะงัก ผมแกล้งฟุบไปบนพื้นจาก
ท่ีตอนแรกคิดเอาไว้ว่าจะงัดเอาศิลปะการต่อสู้ขึ้นมาใช้ หลับตาลง
นอนขดตวักมุท้องแน่น ได้ยนิเสยีงต่อยกนัแล้วในตอนนี ้เหลอืบตา
ดูคือฉลามผัวมาก ณ จุดจุดนี้

คิดถูกแล้วครับที่เราต้องแสดงความอ่อนแอต่อหน้าผู้ชาย
คนตัวเล็กๆ แบบผมจะไปสู้หมีควายพวกนี้ได้ไง...มันไม ่

ด้ายยย
แป๊บเดียวเทมป์ก็คือลงไปกองรวมๆ กับเพื่อนตัวเองบนพื้น 

ฉลามดเูจบ็พอสมควร ผมหมายมัน่ไว้ในใจว่ากลบัถึงห้องเมือ่ไหร่จะ
ท�าแผลให้อีกฝ่ายแน่ๆ ไถ่โทษที่ลากมาเจ็บตัวด้วยแบบนี้ 
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“แมวน�้า...ลุกไหวไหม” 
ลุกไหว แต่ใจแมวน�้าไม่ไหว
โลกจ๋าาา ผูช้ายท�าเสยีงเป็นห่วง แปลว่าเขามใีจให้เราใช่ไหม!
ฮรุก ปลื้มปริ่มมม ;-;
“หวะ...ไม่ไหว ฉลาม เราจุก” ผมว่าเสียงอ่อย ความจริงคือ

ลกุขึน้เดนิได้สบายมาก ออกไปว่ิงรอบร้านเหล้าสบิรอบก็ยังไหว แต่
พอเห็นกล้ามแขนอีกฝ่ายแล้ว...อยากถูกอุ้มจังเลยค่ะ สนองเค้า
หน่อยสิตัวเอง เค้าอยากโดนอุ้ม

อยากถูกอุ้มมม
ฟึ่บ!
“อ๊ะ ฉะ ฉลาม แบบนี้จะดีเหรอ” ถามเหมือนไม่มั่นใจ แต่ข้าง

ในเบิกบานไปแล้วจ้า ผมกอดรอบคอฉลามแน่น เป็นบุญแล้วละที่
ฉลามไม่ได้ซ้อมตายและออกมาร้านเหล้าวันเดียวกับผมแบบนี้ 
ขอบคุณนะเทมป์ที่มาหาเรื่อง แล้วจะไม่ลืมบุญคุณที่มีให้กันเลย

“จุก...เดินไม่ไหว”
“พยุงเราก็พอ”
“ขี้เกียจ แบบนั้นจะช้า” ว่าเสร็จฉลามก็อุ้มพาผมเดินออกมา

ทางหลงัร้าน ตอนแรกกก็งัวลว่าถ้าออกข้างหน้ามนัจะต้องเด่นแน่ๆ 
แล้วแบบนั้นพวกพันตรีก็ต้องเห็น แต่พอฉลามพาออกทางน้ีผมก็
ถอนหายใจโล่งออกมา พมิพ์ข้อความส่งไปว่าผมขอกลับก่อนเพราะ
พ่อตามให้กลับบ้านกะทันหัน 

แล้วผมก็ได้ขึ้นมานั่งบนรถคันนี้อีกครั้ง รถของฉลาม
แอร์เย็นฉ�่าพานให้นึกไปถึงครานั้น อยู่ๆ แก้มมันก็เห่อร้อน

ข้ึนมาอะ ก้มลงเหลือบตามองไปที่เป้ากางเกงแน่นๆ ของอีกฝ่าย
พลางกลืนน�้าลาย

“แมวน�า้...หวิข้าว” พดูขึน้มานิง่ๆ คงเพราะขบัรถอยู่เลยไม่ได้
หันมาท�าหน้างุ้ยๆ ใส่ผมอย่างเมื่อวันก่อน
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ที่พูดขึ้นมาก็คือหมายถึงว่ากลับไปเจียวไข่ให้กินหน่อยได้ 
หรือเปล่าใช่ไหม...

นีค่งไม่ได้มาร้านเหล้าเพราะจะมาพาผมกลบัไปท�าไข่เจียวให้
กินหรอกนะ

“เดี๋ยวเราเจียวไข่ให้”
“ไหวเหรอ”
“อืม้ เพือ่ฉลามไง” ยิม้หวานไปทหีนึง่ เหน็ฉลามกระตกุย้ิมแต่

ไม่ตอบอะไร สายตายังคงมองตรงไปถนนด้านหน้า ระยะทางที่ไกล
จากคอนโดฯพอสมควรท�าให้ผมฟุบหลับ ต่ืนขึ้นมาก็ตอนที่ฉลาม
ก�าลังพยายามไขกุญแจห้องพร้อมกับโอบอุ้มผมเอาไว้ด้วยวงแขน

“ฉลาม วางเราได้แล้ว”
“...” วางผมลงเงียบๆ 
ผมเดินกุมท้องตัวเองเข้าห้องเพื่อความแนบเนียน จัดการ

อาบน�้าเปลี่ยนเส้ือผ้าเป็นอย่างแรกเลย ก่อนจะออกมาท�าไข่เจียว
ให้ฉลามกิน สุดฝีมืออะบอกเลย ขอบคุณที่เข้าไปช่วยผมแล้วยังอุ้ม
มาขนาดนี้อีก เจียวไข่ไปก็ยิ้มไปพลางเหมือนกับคนบ้า

คราวนี้หัวใจบนไข่เจียวคือใหญ่กว่าเดิมเข้าไปอีก
ฉลามกินหมดเกลี้ยงไม่เหลือเช่นเคย นั่งดูหนังเงียบๆ เป็น

เพื่อนผมสักพักก่อนจะลุกไปอาบน�้า
ผมเคลิม้จะหลบัอกีรอบ ตืน่มาเพราะร่างสงูทีเ่ดนิมาหยดุอยู่

ตรงหน้า ฉลามขมวดคิ้วน้อยๆ ก่อนจะหันหลังเดินกลับไปนอนบน
เตยีง ตาผมตอนนีเ้บกิโคตรกว้าง อ้าปากค้างกบัหยาดน�า้ท่ีหยดไหล
ลงมาตามแผ่นหลงัแกร่ง ฉลามไม่ใส่เสือ้ค่ะโลก สตคิะ...มงึยังอยู่กับ
กูไหมมม

ไม่ใส่เสือ้ไม่พอ...ท�าไมกางเกงมันช่าง ส้ันและตวัเลก็แบบน้ัน
ล่ะ

มันจะไม่อึดอัดเหรอ
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ผมกลืนน�้าลายอีกแล้ว ปิดทีวีแล้วเดินตามอีกฝ่ายไปนั่งลง 
บนเตียง

ฉลามสะดุง้เล็กน้อยกบัฝ่ามือผมทีว่างลงบนต�าแหน่งเดยีวกนั
กบัเมือ่วาน คดิแลว้คดิอกีว่าท�าไมกหูน้าด้านและหืน่กามได้ขนาดนี้ 
แต่พอได้จบัมนักห็ลงเหลอืแค่ความฟินไง เลือ่นสายตาหยาดเย้ิมไป
สบกับฉลามเมื่อรู้สึกว่าผมท�าให้อีกฝ่ายตื่นขึ้นมาเสียแล้ว

“ฉลาม...เราว่าน้องอึดอัดอะ ถอดกางเกงนอนไหม”
คิว้เข้มขมวดน้อยๆ ฉลามยนัตวันัง่ขดัสมาธิจ้องหน้าผม ขยับ

ปากตอบกลับด้วยถ้อยค�าที่ท�าเอาใจผมเต้นระส�่า
“อืม มันอึดอัด” เสียงโคตรพร่า
ใจผมก็สั่นใหญ่เลย ยิ่งประโยคถัดมาของฉลามนะ...จะตาย

แล้วจ้า
“ท�าให้หายหน่อยสิ”
ผมกดัปากแน่น มองขนาดของสิง่ทีถ่กูก�าเอาไว้ในมอืสลบักับ

ใบหน้าง่วงงุนของฉลาม แต่สายตานั้นคือร้อนแรงกดไปเลยที่ระดับ
สิบ ผมก็นึกว่าฉลามแค่พูดเล่นกับผม แต่ที่ไหนได้ไอ้ที่ว่าอึดอัดคือ
จรงิจงัเพราะผมดนัไปปลกุฉลามน้อยขึน้มา เลยต้องรบัผดิชอบด้วย
การมาปลอบให้มันสงบลงนี่ไง

กลิ่นคาวลอยแตะจมูกเม่ือผมอ้าปากครอบลงบนส่วนปลาย 
ขยบัตวัเองให้อยูร่ะหว่างขาสองข้างของคนตวัสงู ดดูเบาๆ พอเรยีก
เสียงค�ารามผ่านล�าคอของฉลาม 

ขนาดของมนัคบัแน่นในปากจนผมต้องผละออกเพราะหายใจ
ไม่ทัน ดูดิ้ น�้าตาปริ่มแล้วเนี่ย หอบแฮกแบบคนไร้ประสบการณ์ ซึ่ง
การใช้ปากผมกไ็ร้ประสบการณ์จรงิๆ นัน่แหละ กบัฉลามเป็นคนแรก
เลย 

ปรอืตาขึน้มองก่อนจะก้มลงจบูเบาๆ ท่ีส่วนปลาย ขยับเล่ือน
ลงไปตามความยาว ดดูเม้มจนเกดิเสยีงสะท้อนอยูใ่นห้องกว้าง ขยบั
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แต่ละครัง้กเ็งอะงะไปหมด ผมเคยบอกใช่ไหมว่าผมไม่เคยใช้ปากกับ
ใคร ครั้งนั้นที่ใช้ยากับฉลามน่ะครั้งแรก ส่วนนี่ก็ครั้งที่สอง คิดว่าผม
จะท�าให้ฉลามรู้สึกดีได้ไหมล่ะ

เริ่มรู้สึกไม่มั่นใจแล้ว สงสัยต้องไปท�าการบ้านมากกว่านี้อีก
ผมเลือ่นใบหน้าตวัเองกลบัขึน้มาตรงส่วนปลายอกีรอบ คราว

นี้ฉลามจับมันจ่อเข้ามาชิดกับริมฝีปากผม แล้วผมแม่งก็ใจง่ายอ้า
ปากรับเข้ามาแบบเต็มปากเต็มค�า เอวสอบดุนดันเข้ามาแต่ไม่สุด
เพราะผมเหมือนจะส�าลักฉลามเลยถอนเอวกลับออกไป

หยาดน�้าคาวไหลยืดเชื่อมอยู่กับปากผม
ฉลามจ้องนิ่งก่อนจะเลื่อนปลายนิ้วมาปาดออกให้ จับแก่น

กายตวัเองจ่อเข้ามาอกีรอบ คราวนีผ้มเริม่ต้ังสตไิด้ ย่ืนมอืเข้าไปจบั
บนท่อนเอ็นร้อนขยับปากห่อรูดดันเข้าไปให้ได้มากท่ีสุด อมแช่ไว้
แบบนัน้พลางขยบัลิน้เล่นกบัสิง่ทีอ่ยูใ่นปากอย่างยากล�าบาก แต่มนั
ก็ท�าให้ฉลามส่งเสียงคล้ายจะพอใจออกมาได้ 

เป็นครึง่ชัว่โมงทีผ่มดดูกลนืกายร้อนของฉลาม ท�าไมมนัเสรจ็
ยากเสร็จเย็น ขนาดว่าปล่อยให้ฉลามขยับเองตามใจชอบก็ยังไม่
เสรจ็ ผมตอนนีค้อืเมือ่ยปากอกีแล้ว อ้ามากเกนิไปกลวักรามจะค้าง
แล้วเนี่ย เกิดค้างขึ้นมาไปหาหมอไม่รู้จะบอกว่าไปท�าอะไรมาเลย

ผมประคองแก่นกายแข็งขืนเอาไว้ในมือ ขยับรูดรั้งรัวๆ อีก
หลายครั้ง ก่อนจะก้มลงดูดเน้นที่ส่วนปลายจนฉลามค�ารามใส่ มือ
หนากดหัวผมเอาไว้ กระซิบพร่าพร้อมกับแรงกระตุกและกลิ่นคาว
คลุง้ในปากผม ของเหลวทีท่ะลกัเข้ามาท�าผมแทบจะอ้วกแต่ก็ไม่ทัน
ได้คายออก

เบิกตาค้างเพราะอยู่ๆ ฉลามก็รั้งคอผมขึ้นไปหา
รุนแรงไปแล้ววว ฉลามไม่อ่อนโยนกับเค้าเลย
เจ็บหมดทั้งตัวแล้วเนี่ยผมอะ 
“อ้าปาก”
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“...” 
ผมอ้าปากออก ปล่อยให้ของเหลวที่อยู่ด้านในไหลย้อยออก

จากมุมปาก ฉลามใช้นิ้วโป้งปาดออกก่อนจะก้มลงมางับเบาๆ บน
กลีบปากผม ดดูลงมาบนลิน้จนผมสะดุง้ เกาะแขนอกีฝ่ายแน่น หวัใจ
เต้นตกึตกัก้องอยูใ่นหัวตลอดเวลาทีถ่กูจบูแลกเปลีย่นลมหายใจกัน 
ผมเผลอกลนืน�า้ของฉลามไปจนหมด หายใจหอบแฮกจบูตอบฉลาม
ไปอย่างไม่ยอมแพ้

ยกมอืขึน้โอบรอบคอแกร่งก่อนจะรัง้ตวัเองให้ลุกคร่อมไปบน
ตกัของอกีฝ่าย ผมเลือ่นมอืไปแตะลงบนใบหน้าฉลาม ฝ่ังหน่ึงกดจูบ
แนบลงไปก่อนจะผละออกมายิ้มยั่ว

“เจ็บ...” ฉลามพึมพ�า นิ่วหน้าเล็กน้อยท�าผมเหวอแดก 
ใจคอจะเมินทุกครั้งที่กูยั่วไม่ได้นะฉลาม แต่วันนี้ให้อภัย

เพราะผมอารมณ์ดีมาก อิๆ แมวน�้าเบิกบานแล้วได้กินไอติมร้อน 
สอดไส้กะทิ...คาวไปนดิและมคีวามรนุแรงไปหน่อยแต่กถ็อืว่าแฮปป้ี 

ว่าแต่...ฉลามนิ่วหน้าเหมือนจะเจ็บเลยอะ 
ได้แผลจากตอนที่เข้ามาช่วยผมแน่เลย 
ผมก้มมองหารอยแผลบนใบหน้าของฉลาม ก่อนจะสังเกต

เห็นรอยช�้าที่แก้มฝั่งเดียวกันกับที่มือผมจับอยู่ก็รีบชักมือกลับทันที 
ฉลามกลับไปนั่งขัดสมาธิเหมือนเดิม ดึงกางเกงขึ้นหลังจากเช็ด
ท�าความสะอาดเสรจ็ คว้าเอาตุ๊กตาฉลามเน่าๆ ทีอ่ยู่บนหวันอนมา 
กอดไว้พลางจ้องหน้าผม 

“โดนต่อยตอนไปช่วย” อนันีฟ้้องหรอืจะบอกว่าเจ็บตวัเพราะ
ผมกันแน่ คือต้องรับผิดชอบสินะ

ที่รักไม่ต้องห่วงเลย เค้าพร้อมรับผิดชอบเสมอ
ท่ีจริงตั้งใจไว้อยู่แล้วว่าจะท�าแผลให้ แต่มันดันถูกคั่นด้วย

กิจกรรมก่อนหน้าไงเลยลืม รีบลุกไปหยิบเอากล่องยามานั่งลงตรง
หน้าฉลามเหมือนเดิม บีบเอายาเนื้อสีขาวนวลจากหลอดลูบทาไป
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บนรอยฟกช�้า ฝากไว้ก่อนนะเทมป์ บังอาจมากที่มาท�าให้ใบหน้า
ของฉลามมีรอยแผล

ผมเฝ้าทะนุถนอมของผมมาตั้งนาน!
ตั้งสองวัน...
นานแล้วส�าหรบัผม ถ้าเจอเทมป์คราวหน้าอกีนีจ่ะกระโดดถบี

หน้ามันสักทีข้อหาท�าให้ฉลามต้องเจ็บตัว แล้วหลังจากนั้นก็จะ
ขอบคุณที่ท�าให้ผมได้ละเล่นกับเจ้าฉลามน้อยในวันนี้

ฉลามน้อยที่ไม่น้อย โอ๊ย ฮือออ หยุดความกามในตัวกูที 
“เจ็บไหม” ผมหยุดคิดอะไรไร้สาระ เงยหน้าขึ้นพูดถามฉลาม

ที่นั่งไม่ส่งเสียง เลยไม่รู้เลยว่าเจ็บหรือไม่เจ็บ
“...” พยักหน้าหงึกๆ 
ท�าตาละห้อยใส่ผมด้วย บอกทีว่าเป็นคนเดียวกันกับเมื่อกี้ที่

สั่งให้ผมอ้าปาก 
“ถ้ามือเราหนักไปก็บอกนะ”
“...”
ฉลามกลับมาท�าหน้าง่วงนอนเหมือนเดิม พอผมทายาให้

เสร็จ ยังไม่ทันลุกจากเตียงร่างสูงก็ทิ้งตัวลงที่นอนพร้อมกับฉลาม
หน้าตามอมแมมคูใ่จ ปิดเปลอืกตาลงพร้อมกบัไฟในห้องทีถ่กูผมปิด 
เดินกลับไปล้มตัวนอนข้างๆ ฉลามที่กอดตุ๊กตาอยู่

ขยับเข้าที่ปุ๊บท่อนขาก็พาดลงมาบนตัวผมปั๊บ 
มคีนเดียวแหละครบั ขนาดว่ากอดตุ๊กตาแล้วนะยงัต้องเอาขา

ป่ายมาพาดผมอีก แต่ก็คือเป็นฉลามไง ผมเลยยกมือกอดไปบนขา
ฉลามแทนเพราะไม่สามารถมดุแทรกผ่านตุก๊ตาหน้าโง่ไปหาเจ้าของ
มันได้

บังอาจนัก ให้ฉลามเผลอก่อนเถอะ จะจับไปโยนทิ้งให้ดู 
คิดไปงั้นแหละ ท�าจริงฉลามคงแดกหัวผมแน่ ดูรักไอ้ตุ๊กตา

ฉลามขนาดนัน้ น่ารกักก ผูช้ายตัวโตๆ กบัตุ๊กตาตวัน้อยๆ ดยัูบเยิน
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เหมือนผ่านสงครามโลกมาแล้วทั้งสองครั้ง
พูดให้เว่อร์ไปเพื่ออรรถรส 
รู้สึกเหมอืนผมจะคุน้ชนิกบัฉลามแล้วละ ทัง้ๆ ทีก็่เพิง่จะรูจ้กั

กัน 
ตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เราท�ากันไปน่ะมันในฐานะอะไร 

อาจจะแค่คนเหงาสองคนหรอืเปล่ากไ็ม่แน่ใจ รูแ้ค่ตอนน้ีผมมคีวาม
สขุดทีีพ่าตวัเองเข้ามาอยูใ่กล้ฉลามแบบนี ้คดิถูกแล้วจรงิๆ ท่ีวนัน้ัน
เลอืกจะก้าวเข้าไปหา รูสึ้กว่าชวิีตทีเ่งยีบเหงาของผมมนัมสีสีนัอะไร
เพิ่มขึ้นมา

สีสันที่มีชื่อเรียกว่า...ฉลาม :)

10 : 48 น.

“ไข่เจียวหมูสับ”
“ไม่ หมูติดคอ”
“ไม่ตดิ มนัสบัแล้ว” ผมกอดอกเถยีงกบัร่างสูงโปร่งเจ้าของผม

สีควันบุหรี่ในยามสายของวันใหม่ ก็ฉลามอะ บอกว่าจะท�าอาหาร
อย่างอื่นให้กินบ้างก็ไม่ยอม ก็รู้นะว่าตอนนี้หล่อดูดีมีกล้ามเนื้ออยู่
แล้ว แต่จะให้กินแค่ไข่เจียวอย่างเดียวมันจะไปมีสารอาหารพอได้ 
ยังไง 

มันต้องกินแมวน�้า! 
มีโปรตีนและไขมันเพียงพอส�าหรับฉลามที่สุด
...
โอ๊ะ ไม่เกี่ยวเหรอ แหะๆ ขอโทษที ข�าๆ น่า ไม่เครียดกัน 

เนอะ
ถึงตอนนี้ฉลามจะขมวดคิ้วมุ่น ตีหน้าเคร่งเครียดยกใหญ่

เพราะผมจะท�าไข่เจียวหมูสับให้กินก็ตาม รู้แบบนี้ไม่น่าปลุกให้ตื่น
เพ่ือจะถามอะ ปล่อยให้นอนกอดตุก๊ตาเน่าๆ นัน่ต่อไปดกีว่า ดเูถอะ
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ขนาดนี้แล้วก็ยังไม่วางมันลงไอ้ตุ๊กตาฉลามเนี่ย มันอุ่นหรือไง กอด
ผมไม่อุ่นกว่าเหรอ

“แมวน�้า ไข่เจียวธรรมดา”
“โอเคๆ เรายอม ไม่ท�าแล้ว...เอาออกไปแล้ว พอใจฉลามหรอื

ยัง”
“ครับ”
แล้วก็เป็นผมที่ยอมแพ้ต่อสายตาอ้อนๆ ของคนหล่อ หยิบ

เอาหมูสับออกจากการประกอบมื้ออาหารในตอนเช้า เหลือเพียง
ผัดผักกับไข่เจียวธรรมดาเท่านั้น ผมให้ฉลามไปอาบน�้าในระหว่าง 
ทีเ่ตรียมอาหารมือ้เช้า เสยีงประตหู้องน�า้ถกูเปิดในตอนทีผ่ดัผกัเสรจ็
พอดี 

ฉลามเดินมานั่งรอที่โต๊ะส�าหรับกินข้าว
วางผดัผกัลงบนโต๊ะเสรจ็ผมกย็ืน่มอืไปจดัแต่งทรงผมยุ่งเหยิง

ให้อีกฝ่ายเบาๆ เบื่อคนหน้าตาดีอะ แหกตาตื่นมาก็ยังหล่อ จัดผม
นิดๆ หน่อยๆ กด็ดูขีึน้แล้ว ฉลามนัง่นิง่ให้ผมท�า มแีอบย่ืนมอืไปตกั
ไข่เจียวมาใส่จานตัวเองไว้ก่อนด้วย 

“กินเถอะ เราไม่แย่งฉลามหรอก” ผมว่า นั่งเท้าคางมองคน
ตรงหน้าทีต่กัข้าวใส่ปากค�าแล้วค�าเล่า เหลอืบตาขึน้มามองผม ขมวด
คิ้วใส่ท�าหน้านิ่ง “ท�าไมไม่กิน”

“เรายังไม่หิว ปกติไม่กินข้าวเช้า”
ผมจะดืม่กาแฟแทนน่ะ แล้วกไ็ม่ค่อยท�าอาหารกินท่ีห้องด้วย

จนฉลามมาอยู่นี่แหละ
คนตวัสงูผดุลกุจากเก้าอี ้ผมอ้าปากค้างไม่รูว่้าตวัเองพูดอะไร

ผดิไปหรอืเปล่า ก�าลังจะถามแต่กช็ะงกัไปก่อนเมือ่เหน็ว่าฉลามเดนิ
ถอืจานไปตกัข้าวก่อนจะหันกลบัเอามาวางไว้ตรงหน้าผม ตกัผดัผกั
ใส่จานให้แล้วกไ็ข่เจยีวอกีหนึง่ค�าทีด่อูกีฝ่ายจะฝืนใจเหลอืเกินท่ีต้อง
ตัดแบ่งมาให้ผม
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“กินข้าว”
“ไม่---”
“แมวน�้า”
ฮรุกกก แพ้อีกแล้ว ;-; ท�าไมฉลามจะต้องหล่อขนาดนี้ด้วย 

ขนาดท�าหน้าดใุส่ผมกย็งัหล่อ เรยีกชือ่กนัด้วยเสยีงแบบน้ันมอืผมก็
จับช้อนข้ึนมาอตัโนมติัเลย ตักข้าวในจานใส่ปากไปหนึง่ค�า ตามด้วย
ค�าทีส่อง สาม และสี ่แต่กก็นิได้ไม่เยอะเพราะรูส้กึปวดท้องหน่อยๆ 
บอกแล้วว่าปกติผมไม่ได้กนิข้าวเช้าไง คงต้องค่อยๆ ปรบัไป เพราะ
หลังจากวันนี้จนกว่ามหา’ลัยจะเปิดผมคงได้กินทุกวัน

พูดถึงมหา’ลัย ผมยังไม่ได้บอกฉลามเลยอะ
“ฉลาม”
“ครับ” 
บอกว่าอย่าครับ! มันใจไม่ดีรู้ไหม ได้ยินทีไรอยากจับตัวเอง

โยนขึ้นเตียงทุกทีเลย พลีกายให้ที่รัก งุ้ยยย เขินมือไม้ส่ันไปหมด  
ไอ้บ้าเอ๊ย ไม่หล่อไม่เขินขนาดนี้เลยนะบอกก่อน

“อาทิตย์หน้าเราต้องย้ายไปอยู่หอในของมหา’ลัย เราลืม 
บอกน่ะ ไปอยู่เทอมนึงแล้วเดี๋ยวก็กลับมาอยู่ที่นี่เหมือนเดิม”

“...เรียนปีอะไร” ฉลามถาม 
“ปีหนึ่ง”
“อืม คณะ...มหา’ลัยไหน”
ท�าไมเหมือนถูกซักประวัติ
แต่เอาเถอะ ฉลามถาม ผมก็ตอบ
“วิศวกรรม มหา’ลัย xxxx”
“...” ฉลามยังคงนั่งกินข้าวต่อเงียบๆ คือจานผมตอนนี้มีแต่

ผัดผักที่คนตัวสูงตักใส่ให้ ขณะที่จานฉลามนั้นยกไข่เจียวไปแล้วทั้ง
จาน ก็ไม่ค่อยหวงหรอก กินจนเสร็จผมก็เป็นคนเก็บล้างท�าความ
สะอาด ดูเวลาอีกทีก็จะบ่ายแล้ว เดี๋ยวพอตอนเย็นผมก็ต้องไป
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ท�างานเหมือนเดิม
“ฉลาม ตอนเย็นเราไปท�างานนะ กลับเกือบๆ เที่ยงคืน” ผม

ว่า เวลามนัเลกิไม่แน่นอน แต่นีค่อืดกึทีส่ดุแล้ว มนัขึน้อยู่กับจ�านวน
ลูกค้าในแต่ละวัน วันไหนคนเยอะร้านก็จะปิดดึก หากวันไหนคน
น้อยร้านก็จะปิดไว “ถ้าหิวก็ลงไปซื้อข้าวข้างล่างนะ มีร้านอาหาร
อยู่”

“...”
“ไข่เจียวก็มี” 
“ถ้าไม่ใช่แมวน�้า...ไม่กิน” 
โอ้โห กูควรดีใจสินะ
กด็ใีจไง มากๆ ด้วย กลัน้ยิม้จนแก้มจะแตก ขยับเข้าหาฉลาม

ที่นอนอยู่บนเตียงแบบเนียนๆ ดึงเอาตุ๊กตาฉลามออกจากวงแขน
อีกฝ่าย ก่อนจะท�าหน้าด้านหน้าทนมุดเข้าไปแทนท่ี ฉลามลืมตา 
ขึ้นมา มองผมน่ิงๆ ก่อนจะเอื้อมไปคว้าตุ๊กตามากอดซ้อนไว ้
ข้างหลังผมอีกที

ไม่ผลักออกหมายถึงมีใจ!!!
ใช่หรือไม่ใช่
ต้องใช่สิ ใครตอบไม่ใช่เธอหยุดอ่านเรื่องของเราไปเลยนะ...
“กลับยังไง” 
หมายถงึผมงัน้เหรอ คอืถามว่าผมกลบัจากท�างานยงัไงใช่ไหม
ผมก็มีรถนะ...แต่ฉลามถามแบบนี้ แล้วจะมีรถไปท�าไม 
“แท็กซี่ ไม่ก็ให้เพื่อนมาส่ง ถึงมันจะชอบทิ้งตลอดก็เถอะ” 

กราบขอโทษเพื่อนๆ ที่ถูกใส่สีตีไข่ แต่เพื่อผู้ชายช่วยเป็นตัวร้ายให้
เพื่อนหน่อยนะ มันคงจะดีมากถ้าฉลามจะไปรับผมในตอนเลิกงาน 
ในฐานะเพื่อนร่วมห้องก็ได้ เมียในอนาคตก็ดี

งุ้ยยย พูดเองแล้วก็เขินเอง
ซุกอกฉลามแป๊บ
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กลิ่นหอมมากเลยอะ เรื่องจริงว่าครีมอาบน�้าที่ซื้อมาไม่เคย
หอมเมื่ออยู่บนตัวเรา แต่หอมฉิบหายถ้าอยู่บนร่างกายคนอื่น

โดยเฉพาะฉลาม
“อย่าลวนลามกู” เสียงเนือยๆ เอ่ยบอก
หืมมม? เมื่อกี้ฉลามพูดกู ผมนี่ชะงักเงยหน้าขึ้นเลยครับ 

กะพริบตาปริบๆ “พูดจาหยาบคาย มาให้เราจูบล้างปากเลยนะ” 
เกี่ยวหรือไม่เกี่ยว แมวน�้าจะขอให้เกี่ยวสักหน่อยแล้วกัน ท�าเป็นว่า
เขาหยาบคาย...ตอนอยู่กับเพื่อนนี่แทบจะขนส่ิงมีชีวิตท้ังโลกมา 
ด่ากัน

มึงเป็นคนดีไม่เนียนอะแมวน�้า...
“มันหลุดปาก”
“ไม่เป็นไร เราไม่ซีเรียส พูดกูมึงเลยก็ได้นะ”
“ไม่สนิท”
กอดจนจะสิงร่างดันบอกไม่สนิท โอเค้ แมวน�้ายอม
กลบัมาห่ืนกามกบัร่างกายฉลามต่อดกีว่า “เราชอบเส้นเลอืด

ฉลามว่ะ เห็นชัดมากเลยอะ ขอได้ป้ะ...ไม่ได้ขอเส้นเลือดนะ ขอ
ฉลามนี่แหละ”

“...” กริบบบ
ฉลามเงียบอีกแล้วอะ ไม่เล่นด้วยกับผมอีกแล้ว ท�าเพียงแค่

ขยับตัวเล็กน้อยให้เราทั้งคู่มีช่องว่างและไม่อึดอัดกันเกินไปก่อนจะ
เปล่งเสียงง่วงๆ มาถามผม

“มีเบอร์ติดต่อเรายัง” 
“ไม่มี!” อุ๊ย ตอบไวเกินไปไหมอะ ก็ผมไม่มีช่องทางติดต่อ

ฉลามจริงๆ 
“โทรศัพท์” ฉลามว่า ผมนี่รีบหยิบโทรศัพท์ส่งให้เลย กลับมา

นอนซุกท่อนแขนแน่นของอีกฝ่ายอย่างแนบเนียนระหว่างที่รอให้
ฉลามบนัทึกหมายเลขติดต่อลงในโทรศพัท์ พอเสรจ็กส่็งคนืกลบัมา
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ให้ “แมวน�้าชอบเราเหรอ”
ถามแบบนี้คืออะไรรร
จริงๆ แล้วผมก็ชอบนะ แต่ไม่ได้ชอบจริงจังขนาดว่าต้องได้

เป็นแฟน ก็คือชอบในเชิงอยากอ่อย อยากสัมผัสและอยากจะ
นัวเนียด้วยก็เท่านั้น

แฮ่ม ตรงไปหรือเปล่า...ไม่หรอกเนาะ 
“อื้ม ก็ชอบ”
“ชอบเรา...ไลน์ก็ควรมีแต่เราสิ” 
...
“เรายังมีไข่เจียวแมวน�้าคนเดียวเลย”
แมวน�้า—ขอ—ไป—ลบ—ไลน์—ก่อน—นะ—ครับ


