
~ I’m Mynt ~

แปดปีก่อน

“...อืม”

“…”

“...ไอ้นัท มึงเขยิบไปดิ๊”

พูดบ่นๆ ให้เพื่อนรักที่นอนซะชิดติดกับแผ่นหลังของผมได้

ขยับตัวออกไป เต็นท์แม่งก็แคบ ยังจะมาเบียดกูอีกนะ

“...”

แต่เหมือนค�าร้องขอจะไม่เป็นผล

“เชี่ยนัททท กูบอกให้เขยิบไปปป”

บอกมันอีกสักที เผื่อมันจะไม่ได้ยิน

“...”

“ไอ้เหี้ยนัท! ไม่เขยิบกูปล�้ามึงนะ!”

ขู่ไอ้เพื่อนตัวเล็กกว่าผมที่ยังไม่ยอมเขยิบไป นี่มึงจะรักอะไร

กูนักหนาวะเนี่ย กูอึดอัดโว้ย!

- Intro -
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~ King and Queen เรื่องของผมกับผู้ชายชื่อคิง ~

พรึ่บ!

“เฮ้ย! อุ๊บ!”

อยู่ดีๆ เพื่อนรักที่ตัวเล็กตัวน้อยกว่าผม ดันกลายร่างเป็น

ผูช้ายหุน่นกักฬีากล้ามเนือ้แน่นๆ รปูร่างสูงใหญ่...และทีส่�าคญั มนั

แม่งคร่อมทับ เอามือปิดปากผมไว้อยู่!!! โอ้วไม่นะ!!! กูก�าลังจะถูก

ข่มขืนเหรอเนี่ยยยยยยยยย

“...”

แสงจันทร์สาดส่องกระทบใบหน้าขาวๆ ไร้อารมณ์ของผู้ชาย

ใจโฉด หน้าตามันดีจัดๆ เลยละครับ หล่อชนิดที่ว่าถ้าใครได้ไปเป็น

ผัวกค็งจะต้องฟินไปอกีสบิชาต ิหรอือาจจะนพิพานไปเลยก็ได้...คอื

มนัหล่อขนาดนัน้แหละครบั ให้มนัสมต�าแหน่งควิท์บอยของมหา’ลยั

อันเลื่องลือหน่อย

“...”

แต่ประเดน็ไม่ได้อยูท่ีว่่ามนัหล่อจนมดลกูกระพอื ประเดน็มนั

อยู่ที่ว่า มึงมาท�าอะร้ายยย???

“...เงียบๆ...หนวกหู”

มันก้มหน้าลงมาพูดใกล้ๆ เหมือนกลัวเห็บบนหัวผมจะไม่

ได้ยิน แล้วยอมปล่อยมือออกจากปากอวบอิ่มนุ่มน่าจุ๊บของผม

“มะ...มึงมาได้ไง!?”

เมื่อปากเป็นอิสระก็รีบถามออกไปเลยครับ แน่นอนว่ามัน

ต้องรูดซิปเต็นท์แล้วคลานเข่าเข้ามา แต่ที่ถามเนี่ย คือมึงมาท�าไม!

“เพื่อนมึงกับเพื่อนกูมันจะเอากัน ถ้ามึงสนใจจะเอาบ้างกูก็

ไม่เกี่ยงนะ”

โถ่ว ไอ้นัท! ไอ้เพื่อนเวร! ไอ้เห็นผัวดีกว่าเพื่อนนน! กลางป่า

กลางเขาก็ไม่เว้นนะมึง กูขอให้ผัวมึงไอ้จู๋เป็นตะคริว!
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~ I’m Mynt ~

“พ่อมึงสิ! ออกไป!!!”

ผมรีบเขยิบๆ กระเถิบตัวข้ึนให้ช่วงตัวหลุดพ้นจากมนุษย์ท่ี

คร่อมผมไว้

“กูไม่ออก! อยากนอนก็นอนไปดีๆ อย่ามาอ่อยกู”

เด๋ียวนะพี่หล่อนะ...กูไปนอนอ่อยมึงตอนไหน กูก็นอน

ปรึกษาการบ้านการเมืองกับพระอินทร์ของกูตามปกติเนี่ย!

“อ่อยพ่อมึงสิ กูก็นอนของกูเฉยๆ เนี่ย”

พดูจบ ผมกห็ลุดรอดจากการถกูคร่อมทับจนได้ เลยรบีลกุมา

นั่งดีๆ นอนคุยกันคงไม่เหมาะม้างงง

“ถ้ามึงพูดถึงพ่อกูอีกค�า...”

เหมือนประโยคเชิญชวนให้พูดซ�้าอีกรอบ...

“พ่อ! มึง! สิ!”

…

ครับ

พอได้พูดอะไรที่ใครสั่งห้ามแล้วมันรู้สึกสะใจ

หมับ! พรึ่บ!

มือหนาๆ ของพ่อหนุ่มคิวท์บอยคว้าเข้าที่ต้นแขนผมทั้งสอง

ข้าง ก่อนจะกดร่างผมให้นอนราบกับพื้น แล้วตามมาประกบปาก

หนาๆ ของมันลงบนริมฝีปากของผมอย่างรุนแรง จนรู้สึกถึงกลิ่น

คาวเลือด

“...”

ลิ้นร้อนของคนด้านบนแลบเลียริมฝีปากผมเบาๆ ก่อนจะ

ฉกฉวยเข้ามาในโพรงปากของผม และแน่นอนครับ...เลือดนักสู้มัน

เข้าตา คนไม่ยอมใครแบบผม มหีรอืจะยอมแพ้ ผมเลยเกีย่วกระหวดั

ลิ้นมันกลับไปบ้าง
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~ King and Queen เรื่องของผมกับผู้ชายชื่อคิง ~

“...”

เหมอืนเวลาผ่านไปเนิน่นาน เราจบูกนัอยู่อย่างน้ัน จนมอืไม้

ทัง้ของผมและมนัเริม่อยูไ่ม่สขุ สดุท้าย ผมซึง่มสีตมิากกว่ากด็นัไหล่

มันออกได้ส�าเร็จ

“...”

เรามองตากันอยู่อย่างนั้น ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าความรู้สึก

แปลกๆ มันฉาบแผ่ไปทั่วก้อนเนื้อในอกข้างซ้ายที่เต้นถี่รัวเหมือน

วิ่งขึ้นลงตึก 30 ชั้นมา

“...”

“...หุบปากได้สักที”

“...”

กะพริบตาปริบๆ มองคนด้านบนนิ่ง รอให้วิญญาณกลับเข้า

ร่างดีๆ 

“...”

“ไอ้เหี้ยยยยยยยยยยยยยยย!!!”

…

..

.

สี่ปีก่อน

“ยินดีด้วยน้า~ไอ้น้าททท ในที่สุดมึงก็ได้แต่งงงงงง”

ผมตะโกนแสดงความยินดีกับเพื่อนรักที่ได้แต่งงานกับผู้ชาย

ที่มันรักสักที ถึงแม้ว่าแขกผู้ใหญ่ที่มางานจะมีแค่พ่อแม่ของทั้งสอง

ฝ่ายก็ตาม ก็งี้แหละครับ ประเทศเราก็ไม่ได้ยอมรับอะไรกันขนาด

นั้น
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~ I’m Mynt ~

“เออๆ แล้วมึงล่ะ เมื่อไหร่จะแต่งวะ”

ฉึก! เหมือนเพื่อนรักจะมัววุ่นวายกับงานแต่งงาน จนตกข่าว

ส�าคัญไป

“...”

เกิดความเงียบขึ้นทั่วบริเวณในกลุ่มเพื่อนเจ้าสาว ทั้งๆ ที ่

อาฟเตอร์ปาร์ตี้แบบนี้ ดีเจออกจะเปิดเพลงเร้าใจ

“ฮือออออออออ!!!”

ผมรู้สึกได้ทันทีว่าร้อนผ่าวๆ ที่ขอบตา พอนึกถึงชีวิตตัวเอง

แล้วมันเศร้าาา!!! กูแค่บ้างานไปนิดเดียววว น้องเกดไม่น่ามาทิ้งกัน

ได้ลง อุตส่าห์คบกันได้ตั้งหกเดือน นับว่าคนนี้คบนานที่สุด!

“เฮ้ย! เชี่ยนัท! ไอ้ควีนเพิ่งจะอกหักมา!”

ผมหยุดสะอกึแล้วตวดัสายตาหันไปข่มขูเ่พือ่นปากหมาทีเ่รยีก

ผมด้วยชื่อนั้น

“กูบอกว่า กูชื่อแมค ชื่อแมคคค!!!”

“ก็มึงชื่อแมคควีน! จะให้กูเรียกแมคหรือเรียกควีน แม่งก็ชื่อ

มึงอะ”

ใช่ครับเพื่อน...เรียกแมคมันก็จะแมนๆ หน่อย พอเรียกควีน

แค่นั้นละ ภาพกะเทยหัวโปกใส่วิกผมสีชมพูสวมมงกุฎเพชรอัน

ควายๆ ลอยเข้าหัวกูมาทุกที!

“พวกเหี้ยยย มึงไม่เข้าใจกูววววววววว”

ผมยกมือปิดตาส่ายหน้าไปมา ผมไม่ได้เมาาา ผมแค่ดื่มไป

เยอะนี้ดดดหน่อยยยยยย

“มึงเมาแล้วไอ้ควีน กลับบ้านไปไป๊”

ไอ้เต้นกระชากผมให้เงยมองหน้ามันดีๆ  ซึง่ภาพท่ีผมเหน็คอื

เพื่อนรักมันมีสองหัว แถมปากมันยังเบะจนผมเกรงว่าปากมันจะ
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~ King and Queen เรื่องของผมกับผู้ชายชื่อคิง ~

เบี้ยวไปซะจริงๆ นี่มึงไล่ หรือ มึงไล่?

“กูไหววว กูม่ายด้ายมาวว กูวอนนา บี วิท มายเฟรนด์ดึ!”

ผมฉกียิม้กว้าง กอดแขนไอ้นทัแน่นแล้วใช้คางคลอเคลยีอย่าง

อ้อนขอความช่วยเหลือ ผมยังไม่อยากกลับนี่ครับ กลับไปก็อยู่คน

เดียว มันเหงาาา

“จะอยู่กับไอ้นัทได้ไง! มันมีผัวไปแล้ว มันไม่ใช่รูมเมทมึงแล้ว

นะ!”

ผมท�าปากคว�่าจนมุมปากแทบจะจมหายไปใต้คาง ท�าไม

เพื่อนเต้นต้องพูดจาใจร้ายด้วย กูอยู่กินกับไอ้นัทมาตั้งแต่ปี 1 อยู่

ดีๆ มันจะมาทิ้งผมไปได้ยังง้ายยย แบบนี้ไม่แฟร์!!!

“ฮือออ งั้นหาผัวให้กูบ้างสิ กูเหงาาาาาา”

ผมซกุหน้าลงกบัแขนของเพือ่นรกั อย่าท้ิงกูไปปปปปป ท�าไม

มนุษย์เราต้องมีบ่วงที่เรียกว่าการแต่งงานมาผูกคอด้วยยย

“...”

“...”

“กูว่าไอ้ควีนไม่ไหวละ มึงให้ใครก็ได้ไปส่งมันดิ๊”

“ใครจะไปส่งมันได้วะ แม่งก็เมากันหมด แถมออกถนนใหญ่

ไปแม่งก็ตั้งด่านละ”

“งั้นเอาไงดีวะ...”

“...”

“...”

“กูเอง”

…

..

.
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~ I’m Mynt ~

รู้สึกได้ถึงแสงอาทิตย์ที่สาดส่องผ่านประตูระเบียงชั้น 27 ที่

ไม่ได้ปิดผ้าม่าน...ไม่สิ ไม่ได้ปิดประตูเลยมากกว่า!

หันซ้ายขวาเพื่อมองดูว่าแอบมีโจรปีนเข้ามาขโมยของจาก

ทางระเบียงรึเปล่า มองไปรอบๆ ห้องก็ไม่พบเจอใคร จนกระท่ัง

สายตาเลือ่นมาปะทะเข้ากบักลุม่ผมสดี�าทีแ่หมะอยู่บนหมอนข้างๆ 

กัน

พรึ่บ!

กระชากผ้าห่มออกมากพ็บกบัร่างก�าย�าผวิขาวๆ ทีเ่ตม็ไปด้วย

รอยเล็บขีดข่วนเต็มแผ่นหลังที่ประกอบจากมัดกล้ามเน้ือแน่นๆ 

นอนคว�่าอยู่ตรงหน้า

“เชี่ยยยยยยยยย!”

ผมควรจะกรีด๊ไปเลยมากกว่า อะไรของแม่งเน่ีย นีม่นัใช่ภาพ

ทีผู่ช้ายอาย ุ25 ควรจะตืน่มาเจอเหรอครบั!? หญงิแม่คงจะต้องหล่ัง

น�้าตา!

“อืมมม...หุบปากดิ๊!”

เจ้าของเรือนผมสีเข้มขยับศีรษะเอียงหน้ามามองผมอย่าง

ร�าคาญ หน้าตามนับ่งบอกถงึความเพลยีและความง่วงแบบเตม็พกิดั 

ว่าแต่...หน้ามันคุ้นๆ แฮะ เหมือนเหตุการณ์ก็คุ้นๆ!

“มึงอีกแล้วเหรอ!!!”

ผมตกใจแทบกล้ิงตกเตียง เม่ือใบหน้าหล่อกระชากใจไม่

เปล่ียนนี่ มันคือคนเดียวกับที่จะข่มขืนผมตอนไปตั้งแคมป์ที่ดอย 

อินทนนท์สี่ปีก่อน!

“...อีกแล้วอะไร มึงอย่าโวยวาย”

ผมกะพรบิตาปรบิๆ รบีเรยีบเรยีงเหตกุารณ์ทัง้หมดทนัท ีเมือ่

คนืกไูปงานแต่งไอ้นทั ไอ้นทัไม่รูเ้รือ่งผมอกหกั ผมกนิเหล้าและเบยีร์
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~ King and Queen เรื่องของผมกับผู้ชายชื่อคิง ~

และไวน์และค็อกเทลเข้าไปเยอะ...เยอะมาก...เยอะมากๆ แล้วก็

งอแงกอดไอ้นัท แล้วก็บอกว่าอยากมีผัวบ้าง แล้วภาพทุกอย่างก็ดู

จะดับวูบไป...

“มึงมาท�าอะไรห้องกู อ๊ะ!!!”

นิ่วหน้าอย่างเจ็บปวดช่วงล่างร้าวไปทั้งขาสองข้าง มันเจ็บ

ระบมแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ระ...หรือว่า?...

“เจ็บอยู่?”

เจ็บ...นี่มึง?...

“มึงข่มขืน...กู?”

ส่งสายตาสั่นระริกอย่างอ้อนวอนว่าอย่าให้เป็นเรื่องจริง ถึง

แม้ว่าคราบน�า้สขีาวขุน่แสนคุน้เคยจะกระจดักระจายเตม็เตยีงกต็าม 

ยังไงผมก็ยังอยากจะให้เช้านี้มันสดใสเหมือนทุกๆ วัน

“...มึงอ่อยก่อน”

เหมอืนโลกทีส่ดใสได้ล่มสลายไปในพรบิตา เหมอืนเมฆหมอก

สีด�าทะมึนปกคลุมไปทั่ว

...

..

.

“ไอ้คิงงงงงง!!!”

…

..

.

ปัจจุบัน

 “...”
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“...”

ผมกะพรบิตาปรบิๆ มองคนตรงหน้าท่ีไม่ได้ดเูปลีย่นจากเดมิ

มากเท่าไหร่ มนักลบัหล่อดดูขีึน้ ดเูคร่งขรมึและภมูฐิานขึน้ซะด้วยซ�า้ 

และสิ่งที่ท�าให้ผมต้องขมวดคิ้วตามใบหน้าเครียดของมันก็คือร่าง

ของผู้ชายที่นอนไม่ได้สติ ตามตัวประดับด้วยเครื่องวัดสัญญาณชีพ

และอุปกรณ์ช่วยชีวิตหลากหลาย

“คือ...หมอศัลยกรรมกระดูกได้เข้ามาช่วยผ่าตัดและติด

อุปกรณ์ให้แก่ขาซ้ายที่หักไปให้แล้ว ส่วนผม...หมอศัลยกรรมทั่วไป

กต้็องกรดีเปิดกล้ามเนือ้ต้นขาทิง้ไว้โดยไม่เย็บปิด เพ่ือช่วยลดความ

ดันของกล้ามเนื้อที่จะกดทับเส้นเลือดจนอาจเกิดอาการขาดเลือด

ได้ ส่วน...”

“น้องกูจะฟื้นมั้ย”

“...”

“จะฟื้นได้เมื่อไหร่”

“...”

“ตอบ!”

ผมสะดุง้ตกใจนดิหน่อยจนเผลอคว้ามอืของคนท่ีก�าลังเกรีย้ว

กราดใส่มากุมไว้แน่น

“คณุใจเยน็ก่อนนะ...ตอนนีท้างทมีแพทย์และพยาบาลก�าลงั

เร่งมือช่วยอย่างเต็มที่”

“...”

คนโมโหดูจะเย็นลงนิดหน่อย...ย�้าว่าแค่นิดหน่อยจริงๆ มัน

ก้มลงมามองมือผมที่กุมมือมันไว้แน่น ก่อนที่ผมจะรีบดึงมือตัวเอง

กลับมา ก็มึงน่ากลัว กูตกใจ

“น้องชายของคุณประสบอุบัติเหตุรถชนที่ค่อนข้างจะรุนแรง
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มาก...แต่คุณก็ต้องรับรู้ด้วยว่าทีมแพทย์ก�าลังพยายามช่วยอะไร

บ้าง...”

“...”

“...ไม่มีใครอยากให้เกิดความสูญเสียหรอกคุณ...”

“น้องกูก�าลังโด่งดังและมีชื่อเสียง...จะให้นักข่าวรู้เรื่องที่มัน

เมาแล้วขับไม่ได้”

ผมพยกัหน้าน้อยๆ อย่างเข้าใจ หันมองผูป่้วยวกิฤตบนเตยีง

อกีคร้ัง เขาคอืพระเอกหนุม่ชือ่ดงัทีอ่นาคตในวงการก�าลงัไปได้สวย

“...”

“...”

ผมเหลือบมองใบหน้าเครียดๆ ของคนข้างกายอีกครั้ง ก่อน

จะเกีย่วแขนเสือ้มันให้ตามออกจาก ICU ขืนปล่อยให้มนัยนืดอูาการ

ของน้องมันต่อ มีหวังได้อารมณ์ขึ้นแล้วระเบิดลงอีกรอบ

“กาแฟสักแก้วเหอะ...หมอเลี้ยง”



~ I’m Mynt ~

- 1 -

ผมนั่งมองแก้วกาแฟอุ่นๆ ที่มีไอร้อนล่องลอยเหนือน�้าสี

เข้มซึ่งมันไม่สามารถออกฤทธิ์ให้ผมใจสั่นได้อีกต่อไป ที่จริงทุกวันนี้

ก็กินไปตามความเคยชินเท่านั้นแหละครับ เผลอๆ จะท�าให้หลับ

สบายขึน้ซะด้วยซ�า้ สลบักบัมองผูช้ายหน้าตาเคร่งขรมึในชดุสูทสดี�า

ตรงหน้า...ผมว่าเขาท�าให้ผมใจสั่นได้ดีกว่ากาแฟในถ้วยนี้ซะอีก มัน

มองจ้องตรงมาที่ผมอย่างไม่ละสายตา ท�าเอารู้สึกร้อนๆ หนาวๆ 

อยู่บ้างเหมือนกัน จะว่าเขินมันก็เขินนิดๆ นะครับ ที่คนเคยๆ มี 

‘อดีตที่ไม่ตั้งใจ’ ร่วมกันมานั่งอยู่ตรงหน้า แถมมันยังหน้าตาดีไม่มี

เปลี่ยนแปลง เหมือนแวมไพร์อายุ 1,000 ปี

เขาคือ ‘คิง’ เพื่อนร่วมมหาวิทยาลัย และเป็นเพื่อนร่วมกลุ่ม

กันมา เพราะมันเป็นเพื่อนสนิทกับก้องแฟนไอ้นัทเพื่อนรักของผม 

พวกเราอยูก่นัคนละคณะ ไอ้นทัเรยีนแพทย์เหมอืนกันกับผม แต่มนั

เลือกต่อเฉพาะทางด้านผิวหนัง เพื่อช่วยธุรกิจของสามีมัน ร่วมกัน

สร้างคลินิกเสริมความงามอันโด่งดังหลายสาขาทั่วประเทศนี้ ส่วน
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ผมผู้มีจิตใจฝักใฝ่มุ่งมั่นที่จะเย็บปักถักร้อยอวัยวะ จึงเลือกเรียนต่อ

ด้านศัลยกรรม แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ผมก็ยังพบปะพูดคุยกับไอ้นัท

อยู่บ่อยๆ เหมือนกัน

ส่วนพ่อแวมไพร์หน้าตาเย่อหยิง่ไม่เป็นมติรตรงหน้าผมน้ี มนั

เรียนจบบริหาร ดกีรเีกยีรตินยิม ปัจจบัุนกเ็ป็นประธานบรหิารบรษิทั

ส่ือและส่ิงพิมพ์ใหญ่ยักษ์ของประเทศนี้อย่างบริษัท The Crown 

Entertainment and Media มันประสบความส�าเร็จอย่างมากตั้งแต่

อายุยังน้อย น�าพาบริษัทก้าวไปยืนอยู่แถวหน้าของเอเชียได้ ซึ่งผม

ก็แอบได้ยินข่าวลือมาลับๆ ว่า ที่มันต้องทะเยอทะยานขนาดน้ีก็

เพราะว่าพ่อและแม่ของมันประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนเสียชีวิต 

มันจึงต้องท�าทุกอย่างให้บอร์ดบริหารเห็นว่ามันมีศักยภาพมากพอ

จะด�ารงต�าแหน่งไว้ได้...

ส่วนเรื่องระหว่างผมกับมัน...ถึงแม้ว่าเราจะพอรู้จักกันผ่าน

เพื่อนอยู่บ้าง แต่ผมก็ไม่ได้สนิทกับมัน และถึงแม้ว่าเราจะเคยมี 

‘อดตี’ ร่วมกนัแต่เรากไ็ม่คดิจะสานต่อ อะไรทีมั่นผ่านมาแล้วก็ให้มนั

ผ่านไปเถอะครับ ผมก็ไม่อยากจะจดจ�าขนาดนั้น ป่านนี้มันคงมีลูก

มีเมียไปแล้วมั้งครับ

“ใจเย็นลงรึยังครับ”

ผมในบทบาทของความเป็นแพทย์ ตอนนีก้ถ็อืว่าเป็นขัน้ตอน

ในการท�าความเข้าใจกับญาติของผู้ป่วยก็เท่านั้น เพราะถ้าหากพูด

คยุกบัญาตไิม่เข้าใจ แล้วแพทย์ยงัดงึดนัจะท�าการรกัษาต่อไป ก็อาจ

จะน�าไปสู่การฟ้องร้องได้

“คินจะฟื้น...ใช่มั้ย”

แววตาวูบไหวชั่วครู่ที่ผมมองเห็นจากผู้ชายตรงหน้า สะท้อน

ให้ผมรู้สึกหวั่นไหวตามไปด้วย เขาก็คงจะกลัวอยู่บ้าง หากต้องสูญ
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เสียครอบครัวไปในอุบัติเหตุที่คล้ายคลึงกัน

“อันนี้หมอก็ยังรับปากไม่ได้นะครับ แต่ทางทีมแพทย์ของเรา

จะพยายามให้ถึ...”

ตึง! หมับ!

“ต้องฟื้น!!!”

คงิกระโจนมายนือยูต่รงหน้าและบบีแขนสองข้างของผมแน่น

อย่างเอาเรื่อง จนพนักงานของร้านกาแฟยี่สิบสี่ชั่วโมง วิ่งกรูกันจะ

เข้ามาช่วย แต่ผมก็ยกมือห้ามไว้ก่อน

“คงิ...กเูข้าใจมงึนะ แต่มงึกต้็องเข้าใจกดู้วย ว่าทกุคนท�าเตม็ที่

แล้ว”

ผมพูดด้วยเสียงและใบหน้าเรียบนิ่ง

“...”

“แม้แต่ตัวมึงเอง ก็ท�าได้ดีที่สุดเท่าที่พี่ชายคนนึงจะท�าได้

แล้ว...สุดท้ายทุกคนก็ต้องเดินไปตามโชคชะตาของตัวเอง”

ผมใช้เสยีงทุม้นุม่พดูเพือ่ช่วยกล่อมอารมณ์ ‘มาค’ุ ของเขาให้

ผ่อนคลายลงบ้าง

“...กูไม่เชื่อเรื่องโชคชะตา”

มนัว่านิง่ๆ แล้วผละมอืออกจากแขนท้ังสองข้างของผม ตอน

นี้แขนคงจะขึ้นรอยมือแดงช�้าไปหมดแล้วมั้ง เจ็บฉิบหาย!

“ตอนนี้หมอก็พูดได้แค่ว่า พวกเราจะรักษาน้องชายของคุณ

อย่างเต็มที่...ขอตัวก่อนนะครับ”

ผมค้อมศีรษะน้อยๆ แล้วหมุนตัวจะเดินออกมา ปวดเมื่อย

เนื้อตัวไปหมดแล้วเนี่ย~ เมื่อไหร่จะมีสาวน้อยหน้าตาจิ้มลิ้มรออยู่

ทีห้่อง เตรยีมน�า้เตรยีมท่าไว้ต้อนรบับ้างน้าาา...ผมย้ิมเขนิกับความ

คิดของตัวเอง ถ้ามีเมียก็ดีสิ จะได้ช่วยนวดให้ได้ผ่อนคลายกันบ้าง 
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ทุกวันนี้เจอแต่คนใจร้าย หมออยากเดินเข้าป่าาา!!!~

“จะกลับรึยัง”

“ฮะ!?”

หนักลับมามองหน้านิง่ๆ ของผูช้ายตัวสงูใหญ่ทีผ่มเคยสงสยั

ว่ามนัจะมเีชือ้ลกูครึง่อยูบ้่างมัย้ และถ้าให้เดา มนัอาจจะเป็นลูกครึง่

รัสเซียรึเปล่า เพราะเคยมองตามันก็แอบเห็นว่าเป็นสีน�้าเงินเข้มๆ 

และดูๆ ไปคงไม่ใช่คนไทยแท้แบบผมแน่ๆ 

“ถามว่าจะกลับรึยัง”

ผมกะพริบตาปรบิๆ คอืทีจ่รงิตอนนีก้ต็สีามแล้ว มนัเลยเวลา

เลิกงานของผมมาหลายๆๆ ชั่วโมงแล้วละครับ หากว่าผมกลับถูก

ตามให้มาช่วยเข้าเคสเร่งด่วนของน้องชายเขาเนี่ยแหละ ไม่งั้นก็ได้

นอนฝันหวานไปแล้ว

“อืม”

พยกัหน้าตอบรบัไปส้ันๆ อะไรของมันวะ ผมฉกีย้ิมบางๆ ให้

อีกทีแล้วหันกลับไปทางเดิม ชักจะง่วงๆ แล้วละสิ กาแฟนี่ช่วยให้

หลับสบายได้จริงๆ ด้วยครับ

หมับ!

“เฮ้ย!”

ผมสะดุง้ตกใจ เมือ่จู่ๆ  คนตวัสงูกเ็ดนิมาเบยีดประชดิแล้วคว้า

แขนผมให้ก้าวตามไป

“กลับกับกู”

“ฮะ!?”

อะไรนะ! ท�าไมกูได้ยินไม่ชัด อะไรกลับๆ กูๆ นะ? กูไม่

ป๊ายยยยยย

…
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..

. 

“เหมือนเดิม...”

ผมตวัดสายตาหันไปมองคนที่มายืนหล่อๆ อยู ่กลาง

คอนโดมิเนียมของผม ตอนนี้ผมง่วงมากๆ และนี่ก็เป็นเวลาชาร์จ

แบตของผม ไม่อย่างนั้นผมจะเริ่มโมโหแล้วนะครับ

“...”

ผมไม่สนใจผูม้าเยอืนทีบี่บบังคบัข่มขูผ่มจนมาถงึคอนโดฯ ทิง้

สายตาเอือมระอาส่งไปให้มันแล้วเดินเข้าห้องนอนไป

เหอะ! เหมือนดงเหมือนเดิมเหี้ย’ไรล่ะ! มึงเคยเข้ามาแค่ครั้ง

เดียวเมื่อตอนสี่ปีก่อนรึเปล่า ท�ามาเป็นคุ้นเคยเหมือนเป็นเมียเก่า

กูซะงั้น

…

..

.

ซ่าาาาาาาาา

ผมยืนให้น�้าเย็นๆ ไหลผ่านตัวช่วยนวดบรรเทาอาการปวด

เมือ่ย หลังจากทีต้่องยนืซ่อมไส้ทีฉี่กขาดจากการกระแทกและภาวะ

แทรกซ้อนเป็นเลอืดทีไ่หลไม่หยดุ จงึต้องยนืผ่าตดัแบบน้ันเป็นเวลา

หลายชั่วโมง เมื่อยไปหมดแล้ววว~

ตึง! ตึง! ตึง! 

เสียงกระแทกแรงๆ ตรงประตูห้องน�้า ท�าเอาผมขมวดคิ้วมุ่น 

เชี่ยคิงมันเล่นอะไรของมันอีกวะ

ตึง!

“อะไรของมึ...เฮ้ย!”
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หมับ! ตึง!

คนตัวสูงที่ถอดเส้ือนอกออกแล้วเหลือแต่เชิ้ตสีขาวกระโจน

เข้ามาในห้องน�้าอย่างหวาดผวาแล้วตรงเข้ามากอดผมพร้อมทั้งปิด

ประตูห้องน�้าแถมให้ด้วย

“เป็นอะไรของมึงอี๊กกก!? ปล่อยกู๊ววว!”

ผมพยายามแกะๆ แงะคนตวัสงูให้ปล่อยมอืออกจากช่วงเอว

ของผม มือก็พัลวันกับการดึงผ้าเช็ดตัวให้ปกปิดของสงวนไว้ด้วย 

ชีวิตกูมาถึงจุดตกต�่าขนาดนี้ได้ยังง้ายยย!!! ใครส่งมันม้าาาาาา!!!

“มะ...แมว...”

“ฮะ!?...แมว?”

ผมเอียงคอมองมันงงๆ ตัวมันสั่นมาก และคงจะกลัวจริงๆ 

“เออ! ตัวปุยๆ สีขาวๆ...มึงเอามันออกไปที”

มนัรีบหนัมาฟ้องเหมอืนกบัว่าแมวของผมแอบไปเผาบ้านมนั

มาซะอย่างนั้น

“ไฮควีนอะนะ?”

“...”

มันพยักหน้าหงึกๆ เบ้ปากน้อยๆ และนั่นแหละครับ...โคตร

น่าแกล้ง! กูจะแก้แค้นมึงให้หมดเลยไอ้คิง!!!

“เออๆ”

ผมพยักหน้ารับๆ แล้วเปิดประตูออกไป โดยมีมนุษย์ตัว

ควายๆ เดินเกาะเอวผมตามออกมา คือมึงไม่คีพลุคแล้วเหรอคิง 

กลัวแมวเนี่ยนะ! เอาจริงดิ!?

“เมี้ยววว~ ไฮควีนนน มาหาป๊าหน่อยยย”

ผมตะโกนเรียกหาแมวตัวเองซึ่งนั่นยิ่งท�าให้คนด้านหลังจิก

เล็บลงกับเอวผมยิ่งขึ้นไปอีก กูเจ็บนะโว้ย!
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“มันอยู่ตรงนั้น!!!”

ฟุบ!

ขวับ!

ผมหนัไปมองกพ็บแมวตวัเองนอนอ้วนขนฟูฟ่องท�าหน้าหย่ิง

อยูต่รงหน้าตูเ้สือ้ผ้า ท�าเอาคนหน้าหล่อตกใจกระโดดขึน้ไปหลบบน

เตียงทันทีอย่างหลุดฟอร์ม

หึๆๆ 

มงึแกล้งกเูยอะมากไอ้คงิ มึงท�ากเูจบ็แสบไว้เยอะ ถึงเวลาทีกู่

ต้องเอาคืนให้สาสม!!!

“ไฮควีนนน~”

ผมเดินไปอุ้มแมวเมนคูนตัวใหญ่ยักษ์มาไว้ในอ้อมแขน ลูบ

มนัเบาๆ ซึง่มนักเ็พยีงหนัหน้ามามองผมเหมอืนเพียงทาสผูต้�า่ต้อย

เท่านั้น ทาสขออนุญาตใช้เจ้านายเป็นเครื่องมือหน่อยละกันนะ

“มะ...มึงเอามันออกไปไว้นอกห้องสิ”

แน่ะ! ยังจะสั่งกูอีกนะ ไม่รู้ชะตากรรมตัวเองซะแล้วครับคุณ

คิง

“มึงบอกกูมาก่อนว่ามาท�าอะไรที่นี่”

ผมเดนิเข้าไปใกล้เตียงช้าๆ อย่างข่มขู ่ตอนนีแ้มวตวัอวบอ้วน

ในอ้อมแขนผมกเ็ริม่พองขนอย่างข่มขู่ เม่ือมนัได้กลิน่คนแปลกหน้า 

นั่นยิ่งท�าให้พ่อหนุ่มบนเตียงหน้าซีดลงเรื่อยๆ 

“จะท�าอะไร”

“มึงมาห้องกูท�าไม”

ผมชูแมวไปใกล้ๆ ขึ้นเพื่อข่มขู่ จนคิงต้องถอยร่นไปติดหัว

เตียง

“ก็นี่คอนโดฯกู!”
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“ฮะ!?”

ผมกะพริบตาปรบิๆ อย่างตามไม่ทนั คอนโดฯมนั? ท�าไมผม

ไม่เคยเจอ

“กูอยู่ที่นี่มาตั้งนานแล้ว ไม่อย่างนั้นคืนนั้นกูจะมาส่งมึงถึง

ห้องได้ยังไง”

“มึงเลิกพูดเรื่องคืนนั้นไปเลยนะ!”

กไ็ม่แปลกหรอกทีผ่มจะไม่เคยเจอมนั ทีจ่รงิแล้วผมมกัจะกลบั

ห้องในช่วงเวลาที่ทุกคนคงจะหลับใหลกันไปหมดแล้ว อีกอย่าง…

ผมกไ็ม่ได้ใส่ใจเพือ่นบ้านขนาดนัน้ ไฮควนีเองก็เป็นของพ่ีสาวท่ีฝาก

เลี้ยงไว้ก่อนจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศกับสามี และมันก็แอบเป็น

ภาระอยู่เหมือนกัน เพราะผมแทบจะไม่ได้อยู่ห้องเลย

“ท�าไม มึงลืมได้เหรอ”

“ไอ้คิง!”

ผมยกแมวข้ึนขู่มันแล้วเขยิบไปยืนใกล้ๆ มึงตายแน่ถ้ายังจะ

พูดขึ้นมาอีก

“มึงอย่าท�าอะไรโง่ๆ นะควีน”

ผึง!

เหมือนสติผมได้ขาดไปแล้วเมื่อมันเรียกผมด้วยชื่อนั่น

“มึงตายยย!”

ผมชูไฮควีนขึ้นเหนือหัวแล้วกระโจนลงเตียง กะจะใช้หาง

ยาวๆ ตบหน้าหล่อๆ ของมัน

ฟุบ!

แต่มนษุย์ใจกล้านามว่าคงิคว้าเอวผมไว้แล้วผลกันอนราบกับ

เตยีง จนไฮควีนกระโดดหลบออกไปจากมอืผม แล้ววิง่ออกนอกห้อง

นอนไป
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“...”

“...”

เหมือนภาพเก่าๆ ย้อนเข้ามาอีกครั้ง

ไอ้มนุษย์หน้าหยิ่งมันจับผมกดลงกับเตียงแล้วก้าวมาคร่อม

ทับไม่ให้ผมดิ้นไปไหนได้อีก

เราสบตากนันิง่ ดวงตาสนี�า้เงนิเข้มเป็นประกายเลก็น้อย ตอน

นี้ผมทั้งอึ้ง ทั้งตกใจ และตกในภวังค์ไปพร้อมๆ กัน ไม่คิดว่าจะต้อง

มาเจออะไรแบบนี้อีก สภาพผมตอนนี้ก็ช่างล่อแหลมภายใต้

ผ้าเช็ดตัวผืนเดียว

“...มึงน่ารักขึ้นรึเปล่า”

“...”

เสียงทุ้มๆ ว่าเรียบๆ แล้วก้มหน้าลงมาใกล้เรื่อยๆ 

“มึง...อยากรื้อฟื้นความหลังมั้ย”

“...”

ผมว่าผมคงจะตกอยูใ่นเวทมนตร์ของเจ้าแวมไพร์ใจโฉดไปซะ

แล้ว เพราะตอนนี้ผมแทบไม่มีเรี่ยวแรงจะขัดขืนใดๆ 

“...ควีน”

“...คิง”

และ...

“มึงอ่อยกูอีกแล้วนะ...”

“อ่อยพ่องงงงงง!!! ออกไปปป!!!”

อ๊ากกกกกกกกก!!!

และผมก็งับคางมันไปเต็มๆ เมื่อมันก้มหน้ามาใกล้

มึงสมควรโดนแล้วไอ้คิง!
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- 2 -

ผมเดินกลับมาราวน์ (Round Ward = ดูอาการของผู้ป่วย

และวางแผนปรับเปลี่ยนการรักษาในแต่ละวัน) ที่ ICU ในเช้าที่แสน

จะอึมครึมเนื่องจากผมได้นอนไปแค่ไม่กี่ชั่วโมง...ไม่ใช่เพราะผมกับ

ไอ้คงิรือ้ฟ้ืนความหลงักนัหรอกนะครบั แต่มนัคอืการทีผ่มกบัมนัต้อง

ต่อสู้ตบตีกันอย่างบ้าพลังต่างหากล่ะ! กว่ามันจะยอมกลับไปใน 

เพนท์เฮาส์สุดหรูชั้นบนสุดของคอนโดฯ มิน่าล่ะผมถึงได้ไม่เคยเจอ

มัน ก็พี่ท่านมีลิฟต์ขึ้นลงไปลานจอดรถส่วนตัวนี่ครับ จะมาเจอกับ

ปถุชุนคนธรรมดาแบบผมได้ยงัไง อกีอย่างคอื มนัจะอาศยัอยูท่ีบ้่าน

มันซะมากกว่า จะกลับมาอยู่ที่คอนโดฯกลางเมืองแบบนี้แค่เฉพาะ

ช่วงที่มันขี้เกียจขับรถกลับคฤหาสน์อันใหญ่โตโอ่อ่าแถบชานเมือง

แค่นั้นละครับ

อีกอย่างที่ท�าให้ผมต้องโมโหขั้นสุดจนท�าให้เช้านี้มันมืดมัว 

กค็อื การขูบ่งัคับของคงิท�าให้ผมต้องข้ึนรถไฟฟ้ามาท�างาน! ถงึแม้ว่า

คอนโดฯจะไม่ได้ไกลจากโรงพยาบาลเอกชนทีผ่มท�างานอยู่เท่าไหร่
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นัก แต่มันก็ไม่ได้สะดวกสบายส�าหรับมนุษย์นอนน้อยแบบผมอยู่ดี

“หมอแมคคะ”

ผมเงยหน้าจากชาร์ทของผู้ป่วยมองพยาบาลสาวท่ีเรียกผม

ด้วยชื่อที่ผมอยากจะให้ทุกคนเรียก...แต่นอกจากพยาบาลแล้วก็

แทบไม่มใีครเรยีกผมด้วยชือ่นีเ้ลย ทีจ่รงิแล้วชือ่ของผมมาจากค�าว่า 

‘แมคควนี’ คอือย่าหาว่าหน้าตาไทยๆ แบบผมท�าไมกระแดะชือ่ฝรัง่

เลยครับ ต้องไปโทษ ท่านพลเอกนรินทร์ ที่ท่านออกจะบ้าดารา 

ฮอลลีวู้ดอย่าง ‘สตีฟ แมคควีน’ ไปซะหน่อย เลยตั้งชื่อลูกชายแบบ

ไม่คิดว่ามันจะเป็นปัญหากับตัวผมเองแบบทุกวันนี้

“ครับ?”

อย่ามาชวนไปเดทเชียวนะ ช่วงนี้รู้สึกพุงผมมันเริ่มจะย้วยๆ 

ยังอวดสาวไม่ได้ ฮ่าๆๆ ฮ่าๆๆ

“คอื...ตอนทีกู่ภ้ยัไปช่วยชวีติ พบว่ามกีระปกุยาตกอยูใ่นรถน่ะ

ค่ะ พอเราเอาตัวยามาพิสูจน์ดูก็พบว่าเป็นยานอนหลับ เลยคิดว่า 

ผู้ป่วยอาจจะทานยาชนิดนี้อยู่น่ะค่ะ”

ยิ่งขมวดคิ้วหนักเข้าไปอีกอย่างงุนงงเมื่อพ่ีพยาบาลย่ืนใบ

ข้อมลูยามาให้ ยานอนหลับชนดินีก้ไ็ม่ใช่ชนิดท่ีจะหาซือ้ได้ตามร้าน

ขายยาซะด้วย จะมีก็ต้องได้รับอนุมัติจากแพทย์เท่านั้น แล้วแบบนี้

ท�าไมถึงไม่มีประวัติว่าได้รับการรักษาจากจิตเวชกันล่ะ

“ขอผมดูยาหน่อยนะครับ...แล้วก็ฝากพี่ค้นประวัติการรักษา

อื่นๆ ด้วยนะครับ เผื่อว่าผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่นมาก่อน”

“ค่ะ”

ผมรับกระปุกยามาพิจารณาอีกครั้ง มันไม่ใช่กระปุกของยา

นอนหลับ แต่มันเป็นกระปุกยาแก้แพ้ต่างหากล่ะ ผมลองพลิกๆ ดู

ฉลากที่เริ่มจะเลือนรางก็พบว่ามันคือยาแก้แพ้จริงๆ...แล้วพ่อหนุ่ม
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ซุป’ตาร์จะตระหนี่ถึงขั้นที่ต้องใช้กระปุกยาเก่าๆ เพื่อบรรจุยาใหม่

เชียวเหรอ

“แปลกว่ะ”

ผมขมวดคิว้มุน่กบัตวัเองพลางหนัไปมองยงัเตยีงทีม่ชีายหนุม่

อายุราวๆ 24-25 ปี นอนนิ่งไม่ได้สติอยู่

“ตาคิน! อยู่เตียงไหนน่ะ!...พาฉันไปเดี๋ยวนี้นะภวัต”

“คุณแม่ใจเย็นๆ ก่อนนะครับ”

เสียงโวยวายตึงตังดังอยู่บริเวณหน้า ICU พี่ๆ พยาบาลวิ่ง

เข้าไปช่วยกันห้ามไม่ให้ญาติผู้ป่วยเข้ามา เนื่องจากยังไม่ถึงเวลา

เยี่ยมและยังเป็นช่วงที่แพทย์ราวน์อยู่

ผมชะเง้อหน้าไปมองก็เห็นว่าเป็นสุภาพสตรีสูงวัยร่างเล็กท่ี

มาดดูคณุน้ายคุณนาย ข้างกายเธอคอืผูช้ายวยักลางคนรปูร่างผอม

แห้งสวมแว่นตาในชดุสทูสเีทา...แถวนีม้มีหกรรมเปิดบ้านทรายทอง

กันเหรอครับ แต่งเต็มซะ

“เอ่อ...สวัสดีครับ”

ด้วยความเป็นหมอทีด่แีละไม่อยากให้เกิดเสียงดงัรบกวน ผม

จึงรีบเดินเข้าไปช่วยไกล่เกลี่ยทันที

“...”

คุณสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษยืนนิ่งไปนิดหน่อยและมอง

มายังบุคคลผู้มาใหม่แบบผม

“ผมนายแพทย์นเรนทร์ ศลัยแพทย์เจ้าของไข้ของคณุภาคนิ...

ใช่ญาติของคุณภาคินรึเปล่าครับ”

ถามไปตามมารยาทเท่านั้นละครับ ก็คุณนายเล่นตะโกน 

ตาคินๆ กันปาวๆ ขืนปฏิเสธว่าเป็นญาติของคุณลุงสมหมายเตียง

ข้างๆ ผมคงต้องเอาหัวมุดปี๊บด้วยความอับอายฐานสะเหล่อและ
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เดาผิดแล้วละครับ

“หมอ! หลานดิฉันเป็นยังไงบ้างคะ”

ก็ยังดีที่คุณหญิงไม่แทนตัวเองว่าเดี๊ยนอะนะ ผมจึงส่งย้ิม 

อ่อนโยนเพ่ือช่วยลดความกงัวลของคณุญาตไิปนดิหน่อย ขนืท�าหน้า

เศร้า เดี๋ยวเค้าจะคิดว่ามีใครใกล้ตาย

“ตอนนีอ้าการของคณุภาคนิยงัทรงๆ นะครบั หากว่าร่างกาย

เขาตอบสนองต่อการรักษาจนฟื้นเองได้ และไม่มีภาวะแทรกซ้อน

อะไร หมอคิดว่าก็น่าจะย้ายกลับไปอยู่ห้องพักปกติได้แล้วละครับ”

ผมฉีกยิ้มใจดีให้อีกครั้ง โดยไม่ได้บอกไปว่า กว่าจะถึงขั้นนั้น

ก็คงต้องผ่านอีกหลายๆๆ ขั้นไปก่อนน่ะนะ

“ฝากด้วยนะคะคณุหมอ จะเท่าไหร่ดฉัินยอมจ่ายไม่อัน้เลย...

ขอแค่หลานชายของดิฉันฟื้นก็พอ”

แหม~ เอาเงนิมาล่ออกีแล้วนะครบั อยากจะบอกว่า เรือ่งเงนิ

ไม่ใช่ปัญหาส�าหรับผมเลย ปัญหาคือคุณภาคินค่อนข้างจะประสบ

อบุตัเิหตแุรงมาก อวยัวะช่วงล่างได้รบัความเสยีหาย ซึง่ตอนนีผ้มก็

พยายามและยงัลุ้นอยูว่่าจะต้องตัดขาทิง้หรอืไม่...ไม่มแีพทย์คนไหน

อยากตดัอวยัวะของคนไข้ทิง้อย่างไม่จ�าเป็นหรอกครบั ถ้าไม่ถึงท่ีสุด

จริงๆ อย่างเช่น ถ้าไม่ตัดก็อาจจะเกิดเนื้อตายและเป็นสาเหตุของ

การติดเชื้อแทรกซ้อนจนลามไปสู่กระแสเลือด...ก็คงไม่มีใครอยาก

ตัดหรอกครับ

“อนันีก้ข็ึน้อยูก่บัการตอบสนองของคณุภาคนิด้วยนะครบั แต่

หมอขอรับรองได้เลยว่า ผมและทีมได้พยายามอย่างเต็มที่ในทุกๆ 

ขั้นตอนจริงๆ”

“ฮึก...ตาคิน...ฮือออ”

คุณนายหันไปร้องไห้ซบอกบุตรชายที่ยืนมองผมด้วยแววตา
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เห็นใจ อย่างน้อยเขาคงจะรู้ว่าพวกเราพยายามแค่ไหน

“คุณย่า”

เจ้าของเสียงทุ้มนุ่มที่ผมเริ่มจะคุ้นเคยเดินเข้ามาใกล้ในมาด

คุณชายแสนเย่อหยิ่งสมกับเป็นประธานบริษัทสื่อและสิ่งพิมพ์ยักษ์

ใหญ่ระดบัเอเชีย...แต่นัน่มันกล็บภาพคณุคงิผูก้ลวัแมวไปไม่ได้จรงิๆ 

“ตาคิง!...ฮือออ”

คุณสุภาพสตรีตรงเข้าไปกอดแล้วซบอกแกร่งของหลานชาย

ตัวสูงที่เขาเองก็โอบร่างของคนเป็นย่าไว้เช่นกัน

“คณุย่าใจเยน็ๆ ก่อนนะครบั...คณุหมอคนเก่งต้องช่วยไอ้คนิ

ได้แน่ๆ”

พ่อหนุ ่มสุดฮอตว่าด้วยน�้าเสียงหนักแน่นแถมยังกดดัน

กลายๆ ส่งตรงมายังผม พร้อมสายตาจริงจังท�าให้ดวงตาสีน�้าเงิน

นั้นเข้มขึ้นจนน่าเกรงขาม

“ฮือออ...”

“คณุอา...ผมฝากพาคณุย่าไปพกัก่อนเถอะนะครบั...ผมมเีรือ่ง

ต้องคุยกับคุณหมอนเรนทร์”

คงิว่าด้วยน�า้เสียงมีอ�านาจเหนอืทกุคนแล้วดนัหญงิชราในมอื

เบาๆ ให้คนเป็นอาที่ท�าเพียงพยักหน้าและรับเธอไว้ในอ้อมแขน 

ก่อนจะพาเธอเดินออกไป

“...”

“...”

เรายนืจ้องหน้ากนันดิหน่อยคล้ายจะประเมนิความคดิของอกี

ฝ่าย ตอนนี้สถานะของเรากลับมาเป็นเพียง ‘หมอและญาติผู้ป่วย’ 

อีกครั้ง

“คินเป็นยังไงบ้าง”
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สุดท้ายคิงก็เป็นคนเปิดประเด็นจนได้

“ก็...”

“กูขอความจริงทั้งหมด...ไม่ต้องกลัวว่ากูจะโวยวาย”

กูกลัวมันจะไม่เป็นแบบที่มึงพูดน่ะสิ! เกิดบอกความจริงไป

ทั้งหมด เดี๋ยวแม่งก็ทุ่มเคาน์เตอร์พยาบาลอีกอะ

หมับ!

ผมถอืวสิาสะจบัมอืมนัแล้วลากออกจาก ICU มาจนถงึบรเิวณ

ที่ปลอดคน เพื่อป้องกันคิงผู้คลุ้มคลั่ง ซึ่งคนหล่อก็ยอมปล่อยให้ผม

ลากมาแต่โดยดี

“ฟังกูก่อนนะ...”

ผมสดูหายใจเข้าลกึๆ ตอนนีรู้ส้กึเหมือนตวัเองเป็นเพ่ือนของ

พระเอกในละครไทยที่พระเอกชอบเรียก ‘ไอ้หมอ’ แถมยังต้องแต่ง

ตวัเนร์ิดๆ หวผีมเรยีบแปล้ และจะมปีระโยชน์กับพระเอกแค่ตอนที่

นางเอกตกอยู่ในอันตรายถึงชีวิตก็แค่นั้น

แต่ท�าไมผมต้องเป็นแค่เพือ่นพระเอกล่ะ ผมไม่ได้แต่งตวัเนร์ิด

สักหน่อย? ทีใ่ส่อยูน่ีก่ช็ดุห้องผ่าตดัแสนสบายคลมุทบัด้วยกาวน์ยาว

สีขาว ผมก็ทรงหล่อเหลาวินเทจกระชากใจสาว หน้าตาก็รับรองได้

ด้วยดีกรีอดีตคิวท์บอยมหา’ลัย...ผมออกจะเท่!

“ฟังอยู่”

คิงบีบมือผมกลับมานิดหน่อย นั่นท�าให้รู้ว่าผมจับมือมันอยู่ 

เลยรีบกระชากมือตัวเองออกมาและก้าวถอยหลังอีกนิด

“คือน้องมึงอะ...อาการยังไม่ได้ดีขึ้น แต่ก็ยังไม่แย่ลง...”

เมื่อพูดจบหนึ่งประโยค ผมก็ลอบมองใบหน้าเรียบนิ่งของคู่

สนทนาอกีนดิหน่อย จะว่าไปแล้ว มนักอ็าจจะได้นอนแค่ไม่ก่ีชัว่โมง

แบบผมก็ได้...จะง่วงเหมือนกันมั้ย
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“...”

เมือ่มนัไมม่ีทา่ทคีลุ้มคลั่ง ผมจึงรีบพูดประโยคยาวๆ ตอ่รวด

เดียวจบทันที

“ตอนนีก้รูอให้กล้ามเนือ้ขาทีบ่วมทีจ่ะเพ่ิมความดันในช่องขา

จนกดเบียดหลอดเลือดส�าคัญมันยุบลง เพื่อจะได้เย็บปิดได้ แต่ถ้า

หากมนัไม่ยอมยบุลงไป และกดทบัหลอดเลือดอยู่จนเกิดกล้ามเน้ือ

ตายจากการขาดเลอืด...กกูอ็าจจะต้องตดัขาน้องมงึเพ่ือป้องกันการ

ติดเชื้อในกระแสเลือดจนเสียชีวิต”

“...”

คงินิง่เงียบไปก่อนจะค่อยๆ ก้าวเท้าเข้ามาใกล้ผมเรือ่ยๆ ส่วน

ผมเองก็ถอยหลังหนีมันเรื่อยๆ เช่นกัน

กึก!

จนแผ่นหลังของผมแนบชิดติดกับผนังทางเดิน คนตัวสูงก็ยก

แขนสองข้างขึ้นมากักผมไว้ไม่ให้หลบหนีไปทางใดได้อีก ใบหน้านิ่ง

เรยีบเฉยเย่อหยิง่เหมอืนจะเหยยีบคนทัง้โลกเล่ือนมาใกล้กันเรือ่ยๆ 

เขาตรึงผมไว้ด้วยดวงตาคู่สวยที่มองลึกเข้ามาในตาผม

ฟุบ!

ผมยกมือสองข้างขึ้นมาแล้วยันไปที่อกแกร่งแน่นด้วยมัด

กล้ามเนื้อ แล้วออกแรงผลักออกไป...ไม่ไหวครับ! มันรู้สึกใจสั่น

แปลกๆ ทั้งๆ ที่ยังไม่ได้ดื่มกาแฟสักแก้ว

“กะ...กูก็บอกความจริงมึงไปแล้วไง”

“...”

หมับ!

คนตัวสูงใหญ่ด้วยเชื้อชาติผสมเลื่อนมือลงมาโอบเอวผมไว้

แล้วใช้มืออีกข้างล็อกท้ายทอยผมไว้ไม่ให้ขยับหนี เฮ้ยๆๆ เดี๋ยวนะ
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ไอ้คิง! ตรงนี้มีคนผ่านนะเว้ย! อายเขา

“กูท�าอะไรผิดเนี่ย!”

ท�าไมต้องข่มขู่กูด้วยเนี่ย! กูใช่คนท�าน้องมึงรถชนเหรอวะ

“...มึงไม่ผิด...”

“เอ้า! ก็ปล่อยกู”

ผมพยายามดิน้ๆ ให้หลุดพ้นจากดวงตาคูส่วยอ่านยากท่ีใกล้

มาเรื่อยๆ และเพื่อให้หลุดจากมือที่เกาะกุมเอวกับท้ายทอยไว้

“แต่มึงอ่อยกู...”

“ไอ้คิง! ปล่อย”

ผมจ้องหน้ามันกลับไปและกดเสียงทุ้มต�่าอย่างข่มขู่ ชอบมา

หาว่าผมอ่อยมนัทกุทเีลย! ผมกไ็ม่เข้าใจว่าไปท�าอะไรให้มนัคดิแบบ

นัน้ แต่เท่าทีรู่จ้กักนัมาหลายๆ ปี แค่ผมมองหน้ามนั มนัก็จะใส่ร้าย

ว่าผมอ่อยมันแบบนี้ทุกครั้งเลย...นี่มึงโรคจิตแล้วละคิง

“...”

คนหน้ามึนยังพยายามโน้มหน้าเข้ามาใกล้ผมมากขึ้นอีก

“คิง!”

ผมใช้แรงเฮือกสุดท้ายกระโดดๆ ใช้ทั้งมือและเท้าตะกุยร่าง

สูงๆ เกิน 190 เซนติเมตรบวกกับหุ่นก�าย�าน่าอิจฉาตรงหน้าอย่าง

สุดแรง จนมันยอมปล่อยผมออกมาได้

“โอ๊ย!!!”

“สมน�้าหน้า”

สุดท้ายมันก็ต้องยอมปล่อยผมให้เป็นอิสระ และใช้มือสอง

ข้างกอบกุมน้องชายสุดที่รักตรงจุดที่ผมถีบไปเต็มแรง

“...ถ้ากูเสื่อมสมรรถภาพแล้วมึงจะเสียใจ”

ดูมันขู่สิครับ! มันน่ากระทืบแถมซะจริงๆ 
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“เกี่ยวอะไรกับกู...พอเลยมึง กูจะไปท�างานแล้ว”

ผมส่ายศรีษะไปมาอย่างปลงตกกบัการเล่นไร้สาระของผมกบั

มนั มนัชอบลวนลามผมแบบนีแ้หละครบั จนเพือ่นๆ ชอบแซวแถม

ยงัชอบชงกนัอกี นีก่เ็ป็นอกีสาเหตุทีท่�าให้ผมคบกบัสาวทีไ่หนไม่ค่อย

ยืด...ไอ้พวกเพื่อนผู้หวังดีก็ชอบบลัฟกูตลอด!

“เดี๋ยวก่อนสิ ยังคุยไม่เสร็จเลย”

คนตัวสูงวิ่งมายืนข้างๆ แล้วรั้งเอวผมไว้ให้หันไปคุยกัน

“กูก็บอกมึงไปหมดแล้วไง”

ผมถอนหายใจพรดืแถมกลอกตาส่งให้มนั ท่านประธานหนุ่ม

ผู้ยุ่งตลอดเวลาเขาว่างมาเจรจากับผมได้นานขนาดนี้เลยเหรอครับ

“กูแค่สงสัย...”

“?”

ผมเลิกค้ิวข้ึนข้างหนึ่งเป็นเชิงสนใจในสิ่งท่ีหนุ่มหล่อภูมิฐาน

ตรงหน้าก�าลังพูด

“ไอ้คินไม่ใช่คนกินเหล้าหรือเบียร์จนเมาขนาดนั้น และต่อให้

มันเมาจริง มันก็คงไม่โง่ขับรถกลับเอง...”

ผมคิดตามไปช้าๆ เผื่อมันจะสอดคล้องกับสิ่งที่ผมเจอตอน

ท�าการผ่าตัด...ผมพยายามคิดถึงค�าพูดของวิสัญญีแพทย์ในห้อง

ผ่าตัดที่พูดกับพยาบาลผู้ช่วยก่อนที่ผมจะเดินเข้า Field ผ่าตัด 

(บริเวณผ้าปูสีเขียวสเตอไรล์ที่ทับและเปิดเฉพาะบริเวณท่ีจะลงมีด

ผ่าตัด) และโยงเรื่องเข้ากับสิ่งที่ผมได้ข้อมูลมาเมื่อเช้า

“น้องมึงได้ปรึกษาจิตแพทย์อยู่รึเปล่า”

ผมลองโยนหินถามทาง ถามคนหล่อข้างๆ ท่ีมอืยังคงวางอยู่

ตรงช่วงเอวคอดของผม

“จิตแพทย์?...น้องกูไม่ได้บ้านะ!”
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เหมือนคนใจร้อนจะออกแรงมากขึ้นจนเผลอรัดเอวผมแน่น 

ท�าเอาเรากลับมายืนชิดกันอีกครั้ง

“คนปรึกษาจิตแพทย์ก็ไม่ได้หมายความว่าบ้าโว้ย!!! มึงก็ฟังกู

ก่อนสิ!”

“...”

คิงเงียบลงไปแล้วคลายอ้อมแขนออกนิดหน่อย แต่ก็ยังไม่

ยอมปล่อยมือจากเอวผมอยู่ดี มึงขาดความอบอุ่นรึไงวะ กอดอยู่

ได้! กูไม่หนีไปไหนหรอกโว้ย

“กู้ภัยเจอกระปุกยาตกอยู่ในรถของน้องมึง มันแปลกตรงท่ี

เป็นกระปุกยาแก้แพ้ แต่ข้างในกลับเป็นยานอนหลับชนิดที่ต้องได้

รับใบอนุญาตสั่งยาจากแพทย์...”

“...น้องกูแพ้เกสรดอกไม้”

ผมสบตากับคิงนิ่ง ก่อนจะพูดต่อในสิ่งที่ผมเองก็บังเอิญคิด

ได้ เพราะตอนแรกผมไม่ได้ใส่ใจเรื่องของวิสัญญีแพทย์เท่าไหร่นัก 

เพราะคิดว่าเป็นคนละหน้าที่กัน แหม~วิสัญญีแพทย์กับศัลยแพทย์

ก็ไม่ได้ถูกกันขนาดนั้นนะครับ

“แล้วตอนที่กูก�าลังจะผ่าตัดน่ะ ได้ยินหมอดมยาเขาพูดกัน 

ว่าทีต้่องใส่ท่อช่วยหายใจและปรบัโดสยานอนหลบัเพราะน้องมงึได้

รับยานอนหลับมาก่อนหน้านั้น...ไม่ใช่เพราะแอลกอฮอล์”

ผมพูดจบ คิงก็ดูจะนิ่งเงียบไปอย่างคนใช้ความคิด

“มึงก�าลังจะบอกว่า...มีคนคิดจะท�าร้ายน้องกู...ถึงชีวิต?”

ผมสบตากับคนตาสวยนิ่ง ในแววตาของเขาดูหลากหลาย

ความรู้สึก ทั้งมึนงง สับสน โกรธ โมโห วุ่นวายไปหมด จนผมต้อง

เอื้อมมือไปแตะแขนมันเบาๆ จนมันเองสะดุ้งเล็กน้อยเหมือนหลุด

จากความคิดฟุ้งซ่านนั้น
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“กูก็ไม่ได้มั่นใจขนาดนั้น...มันเป็นแค่ข้อสันนิษฐานหรืออาจ

จะเกิดจากความบังเอิญก็ได้”

ผมลูบแขนของคนเป็นเพื่อนอย่างต้องการจะปลอบ ผมรู้ว่า

มันรักน้องของมันแค่ไหน ตอนนี้มันเหลือแค่น้องเท่านั้น

“ใครมันจะกล้าท�าแบบนั้นกับน้องกู”

เสียงทุ้มพูดนิ่งๆ ราวกับจะพึมพ�ากับตัวเอง

“ถ้าถงึกบัแอบมาเปลีย่นยาได้ กแ็ปลว่าต้องใกล้ชดิกับน้องมงึ

พอสมควรนั่นแหละ...คงไม่มีแฟนคลับโรคจิตอยากฆ่าศิลปินที่ 

ตัวเองชื่นชอบหรอกมั้ง?”

ผมพูดติดตลก แต่ดูเหมือนคนข้างๆ จะไม่ข�าไปด้วย

“...”

“...ถ้าเป็นคนใกล้ตัวมึงจริงๆ...”

ผมกระตุกมือให้คนตัวสูงที่ก�าลังใช้ความคิดอยู่ได้หันมามอง

ผม

“...”

“มึงก็ระวังตัวไว้บ้างก็ดีนะ...กูเป็นห่วง”

ผมพูดออกไปอย่างจริงใจ อย่างน้อยก็ห่วงในฐานะคนเป็น

เพื่อนกัน

“ถ้าห่วงกูมาก...ก็มาอยู่ด้วยกันสิ เผื่อกูเป็นอะไรขึ้นมามึงจะ

ได้รักษาทัน”

คนหน้าหล่อพูดพลางแสยะยิ้มมุมปากอย่างเจ้าเล่ห์ เสมือน

ราชสีห์ที่ล่อลวงหนูตัวจ้อยด้วยขาที่แสร้งแหย่เข้าไปในกับดักของ

นายพราน เพื่อหวังว่าเจ้าหนูจะเห็นใจและกระโดดเข้าไปช่วย

“หึๆ! ฝันไปเหอะมึง!”

พูดจบก็สะบัดตัวแรงๆ ทีเดียวให้หลุดจากการเกาะกุม แล้ว
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เดินหนีออกมาทันที...ใครสั่งใครสอนให้มันมองแล้วส่งย้ิมมีเสน่ห์

ขนาดนั้นกัน!!!

...

..

.

หัวใจบ้านี่ก็เต้นแรงซะเหลือเกิน!

วันนี้กูคงไม่ต้องการกาแฟแล้วละมั้ง!



~ King and Queen เรื่องของผมกับผู้ชายชื่อคิง ~

- 3 -

~       ~

เสียงดนตรีครื้นเครงบรรเลงดังลั่นบนสกายเลานจ์สุดหรูชั้น 

33 ของโรงแรมชื่อดังย่านกลางเมือง

ตอนนี้ผมและผองเพื่อนสนิทต้ังแต่ม.ปลายรวมๆ ห้าชีวิต

ก�าลังนั่งชิลล์ดื่มด�่ากับบรรยากาศดีๆ หลังเลิกงานแบบน้ี ท�างาน 

โรงพยาบาลเอกชนก็ดีแบบนี้แหละครับ ถ้าหากว่าไม่มีเคสเร่งด่วน

หรือต้องอยู่เวรก็ค่อนข้างจะมีเวลาส่วนตัว...

นานๆ ทีผมจะได้เจอกับไอ้ ‘นัท’ เพื่อนรักหมอผิวหนังผู้มี

ใบหน้าอ่อนกว่าวยั หนุม่ตวัเลก็น่าทะนถุนอมทีใ่ช้ชวีติสขุสบายสไตล์ 

‘หมอเซเลบ’ กับคู่ชีวิตของมัน ‘ก้อง’ หนุ่มตี๋มาดเท่นักธุรกิจมีชื่อใน

วงการคลินิกเสริมความงามของประเทศ ตอนแรกไอ้ก้องก็ไม่ได้อยู่

กลุ่มพวกเราหรอกครับ แต่ไม่รู้ว่ามันไปปิ๊งกับเพื่อนผมตอนไหน รู้

อกีทตีอนปี 4 มนักไ็ปเปิดต�านาน Brokeback Mountain กันบนดอย

อินทนนท์ และเกือบท�าเอาผมซวยเพราะไอ้คิงไปด้วย!
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ถดัไปทีน่ัง่ตรงข้ามกบัผมไอ้ ‘เต้น’ ผูพ้นัหนุม่สดุหล่อหน้าไทย

คมเข้ม ถงึแม้ว่ามนัจะหายไปบ้างช่วงทีผ่มใช้ชวีติมหา’ลยั เน่ืองจาก

มนัต้องใช้ชีวติอยูใ่นค่ายฝึก แต่เรากย็งัคงเป็นพนัธมติรอนัดงีามด้วย

การนดัเจอกนัทกุเดอืน...กผ็มขีเ้หงานีค่รบั! แถมไอ้เต้นก็ชอบเอาใจ

ผมด้วย ผมเลยค่อนข้างจะติดมัน

คนข้างๆ ไอ้เต้นคือไอ้ ‘โฟร์ท’ เจ้าของร้าน The Escape ที่

ผมนั่งอยู่ตอนนี้แหละครับ มันเรียนจบสถาปัตย์และตอนนี้ก็ลงทุน

เงินส่วนใหญ่ไปกับร้านสุดหรูนี่ มีบ้างที่มันจะรับงานฟรีแลนซ์...แต่

กค็งต้องแล้วแต่อารมณ์มนัอะนะครบั เพราะพ่อหนุม่ผมยาวสดุตสิท์

คนนี้เดาใจยากฉิบหาย

“เป็นไงบ้างล่ะไอ้ควีน...ได้ข่าวว่ามี ‘เคสหนัก’ นี่นะ”

ไอ้หนุ่มผมยาวเจ้าของร้านพูดถามพลางยิ้มเย้ยหยัน ใช่สิ! กู

ไม่ได้มีเวลามานั่งชิลล์แดกเหล้าเคล้านารีเหมือนมึงได้ทุกวันนี่หว่า 

แถมเคสหนักที่มันพูดถึงก็คือเคสน้องชายไอ้คิงสุดที่รักของผมนั่น

แหละครับ

“เออ! แม่งข่มขู่กูเช้าเย็น!”

ผมรีบฟ้องผองเพื่อนทันที หึๆ! กูจะฟ้องผู้พันเต้นให้มันเอา

รถถังมาล้อมบ้านมึงเลยสัส! จิกหัวขู่กูอยู่ได้!

“...หรือจะให้เปลี่ยนจาก ‘ข่มขู่’ เป็น ‘ข่มขืน’ แล้วให้กูเพิ่ม 

กลางวัน กับ ก่อนนอน ไปด้วยดีมั้ย”

เสียงเย็นๆ ที่กระซิบชิดติดริมใบหูจากด้านหลังท�าเอาผม

ขนลกุวาบตามแนวสนัหลงัทนัท.ี..มงึเฮีย้นเกินไปแล้วไอ้คงิ! แต่ตอน

นี้สถานะของกูกับมึงคือ ‘เพื่อน’ โว้ย! ไม่ใช่ ‘หมอและญาติคนไข้’ 

แถมวันนี้กูมีแบ็กดี กูไม่กลัวมึงหรอก!

พรึ่บ!
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ตึก! ตึก! ตึก! 

“มึงดูสิผู้พันเต้น! มันขู่กูอีกแล้ว”

ผมรบีวิง่ไปหลบหลังไอ้เต้นแล้วฟ้องเพือ่นตวัสงูสดุหล่อทนัที 

พลันเหลอืบมองรอบๆ กม็แีต่สาวๆ หนัมามองส่งสายตากันให้รูส้กึ

ละอายกับการกระท�าเด็กๆ ของตัวเอง ก็กลุ่มพวกผมมันดึงดูดสาย

ตาจริงๆ แหละครับ หล่อหลากหลายสไตล์ ตั้งแต่ หนุ่มไทยหน้าคม 

หล่อตี๋เกาหลีอปป้า อาหมวยหน้าหวาน หนุ่มติสท์สายเซอร์ หนุ่ม

ลูกครึ่งตาสวยหน้าตาไม่เป็นมิตร และผม บุคคลที่หล่อเท่กว่าพวก

มันหลายเท่า!

“มึงก็แกล้งมันนะไอ้คิง...ดูสิ! ไอ้แมวน�้ามันกลัวจนตัวบวมไป

หมดแล้ววว”

ไอ้ผู้พันไม่ว่าเปล่า มันเอื้อมมือมาหยิกแก้มผมจนรู้สึกว่ายืด

ไปหมดแล้ว เฮ้ยๆๆ กูไม่ได้อ้วนโว้ยยย กูขนฟู!

“หึ!...”

คนหน้าหล่ออนิเตอร์นัง่ลงตรงเก้าอีว่้างข้างๆ เก้าอีผ้ม โดยท่ี

ผมก็ต้องยินยอมกลับไปนั่งที่ตัวเองตามเดิมในเมื่อไอ้ผู ้พันเต้น 

มันดีแต่ซ�้าเติมเพื่อนผู้น่าสงสารแบบผม

“เออ! ไม่เคยมีใครเข้าข้างกูอะ ถ้ากูมีแฟนบ้างเหอะกูจะเอา

มาอ้อนอวดพวกมึง!”

ผมฮึดฮัดยกแก้วเหล้าขึ้นจรดริมฝีปากและกระดกลงคอรวด

เดยีวหมด พอคิดแล้วมันกน้็อยใจ ท�าไมคนหน้าตาด ีการงานดแีบบ

ผมต้องขาดหญิงคู่กายด้วย ทั้งๆ ที่อายุขนาดผมก็ควรจะมีหลาน 

ตัวน้อยให้คุณหญิงมณีท่านสักที

“ก็ข้างๆ มึงไง อ้อนไปสิ”

ไอ้โฟร์ทว่าแล้วส่งยิม้มเีลศนยัมาให้ผมอกีที ท�าไมถึงอยากให้
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กไูด้กบัไอ้คงิจงัวะ กกูห็ล่อออกขนาดนี ้ไอ้คิงก็เทพบุตรออกปานน้ัน 

มันคู่ควรกันตรงไหน!

“หึๆ”

“ข�าเหี้ย’ไรของมึง อยากเป็นแฟนกับกูมากรึไง้!”

ผมหันขวับกลับไปเถียงกับมันทันที พอเหล้าเข้าปากก็ชักจะ

กล้าต่อปากต่อค�ากับมันแบบไม่กลัวตายสักนิด

“คบกับมึงก็ไม่เลว”

“...”

“...”

เรยีกได้ว่าเงยีบกนัไปทัง้โต๊ะ ไอ้นทักบัสามมีนัหนัมองหน้ากัน

เลิ่กลั่ก นี่มึงยังไม่ทันได้เมาเลยนะ มึงจะมาพูดพล่อยๆ ไม่ด้ายยย 

อย่ามาแย่งบทกู!

ฟุดฟิด ฟุดฟิด

เขยิบเข้าไปดมๆ แถวๆ หน้าและตัวมัน เผื่อจะได้กลิ่น

แอลกอฮอล์บ้าง แต่ก็พบว่าไม่มีเลยสักนิด มึงเมาดิบแล้วไอ้คิง

“ฝันไปเหอะมึง ถ้าไม่ใช่สาวๆ สวยๆ ตัวเล็กน่ารัก กูไม่เอา

โว้ย!”

ผมผลักไหล่มันออกเบาๆ แล้วท�าท่ารงัเกยีจ ให้ผมกบัมนัเป็น

แฟนกันเนี่ยนะ? ไม่เอาหรอก ฟ้าผ่าเหอะ

ครืนนน

เหมือนได้ยินเสียงฟ้าร้อง!?...เอ่อ ผมกับมันก็ดันเคยทะลวง

เหมืองกันมานี่หว่า!!!

“เอาไม่เอา...กูก็เคย ‘เอา’ มาแล้ว...อุ๊ปส์!”

ผมรีบกระโดดเอามือปิดปากมันทันที จนเพื่อนๆ บนโต๊ะ 

แตกตื่นตกใจ กลัวว่าผมจะหน้ามืดประทุษร้ายไอ้ประธานบริษัท 
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ปากพล่อยนี่

“อะไรนะคิง!?”

ไอ้นทัน้อยผูน่้ารกัแหกปากขึน้มาทนัทยีิง่เรยีกร้องความสนใจ

จากคนรอบข้างมากขึ้นไปอีก

“ไม่มอีะไรทัง้นัน้แหละ แม่งกช็อบพดูไปเรือ่ย...เนอะ คงิเพือ่น

รัก”

ผมแสยะยิ้มเย็นเยียบพอๆ กับน�้าแข็งในแก้วตรงหน้าส่งให้

มัน

“...ถ้ามงึปากสว่างเรือ่งคนืนัน้ กจูะให้คนกนัมงึออกจาก ICU!”

ผมกระซิบเสียงเรียบข่มขู่ข้างๆ หูมันทันที ก็ไม่รู้จะเอาอะไร

ไปขู่มันแล้วละครับ พ่อคุณเล่นเพอร์เฟ็กต์ซะขนาดนั้น

หงึกๆ หงึกๆ

ผมค่อยๆ ปล่อยมือจากหน้าหล่อรากเลือดของมันแล้วกลับ

ไปนั่งที่ เมื่อเห็นว่าคุณท่านยอมสงบปากสงบค�าแล้ว

“เออ...แล้วสรุปน้องมึงไปท�ายังไงให้รถมันชนได้วะ เมา?”

เมื่อไอ้คุณก้องหันมาถามไอ้คุณคิงด้วยเสียงติดส�าเนียงจีน

แผ่นดนิใหญ่บ่งบอกความลูกครึง่จนี ผมและคงิก็หนัมามองหน้ากัน

นดิหน่อย ก่อนจะเริม่เล่าเหตุการณ์ทัง้หมด รวมถงึเรือ่งยานอนหลบั

ให้เพื่อนๆ ได้รับรู้อีกด้วย

“น้องมึงไปมีเรื่องกับใครรึเปล่าวะ”

ไอ้ก้องก็ยังพูดด้วยภาษาไทยแปร่งๆ ด้วยสีหน้าเคร่งเครียด

“หรอืว่าไอ้คนิมันทะเลาะกบัพีส้่ม?...แต่พีส้่มจะท�าแบบนัน้ไป

เพ่ืออะไร ในเมือ่มันยงัเป็นตัวหาเงนิให้พีส้่มซะด้วยซ�า้ แถมพีส้่มยัง

เป็นลูกน้องไอ้คิงอีกต่างหาก”

ไอ้โฟร์ทออกความเห็นไปถึงผู้จัดการสาวของน้องคิน นัก
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แสดงหนุ่มชื่อดัง

“ยังไงก็น่าจะเป็นคนใกล้ตัวนั่นแหละ ไม่อย่างนั้นใครจะเข้า

ใกล้น้องมึงได้ขนาดนั้น จริงมั้ย”

สุดท้ายผู ้พันเต้นก็เป็นคนสรุปด้วยข้อสันนิษฐานเดียว 

กับผมเด๊ะๆ สมกับเป็นเพื่อนรักกันจริงๆ 

“คงต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของต�ารวจแล้วละ...อย่างน้อยก็

น่าจะมีรอยนิ้วมือบนกระปุกยา จริงมั้ย”

ผมพยักหน้าหงึกๆ ตามค�าพูดของไอ้นัท เพราะสุดท้ายเราก็

ต้องส่งของกลางทั้งหมดคืนให้คุณต�ารวจเอาไปจัดการอยู่ดี

“คนที่คิดท�าร้ายน้องกู มันไม่ได้ตายดีหรอก”

ผมหนัไปมองเจ้าของค�าพดูเยน็ๆ น่ากลวัๆ ข้างกายเลก็น้อย 

แววตาแค้นของมันบ่งบอกถึงความรู้สึกอาฆาตมาดร้ายจนผมรู้สึก

กลัว...คงิไม่ใช่คนทีจ่ะล้อเล่นด้วยได้ง่ายๆ ผมในฐานะแพทย์เจ้าของ

ไข้ก็แอบรู้สึกหวาดหวั่นซะจริงๆ 

…

..

. 

“มึงจะตามกูมาท�าไมเนี่ย...เพนท์เฮาส์ของมึงก็ต้องขึ้นลิฟต์

ส่วนตัวไปไม่ใช่เหรอ”

ผมหันไปถามมนุษย์หน้านิ่งที่เดินตามผมมาตั้งแต่ที่จอดรถ

คอนโดฯจนถงึหน้าห้อง ผมกน็กึว่ามนัจะกลับบ้านไปหาคณุหญงิย่า

ของมัน ไม่คิดว่ามันจะกลับมานอนคอนโดฯ...เมื่อก่อนก็ไม่เห็นจะ

เจอบ่อย...หรือผมไม่เคยมองหามันกันแน่

“...”

“...”
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ผมกับมันยืนจ้องหน้ากันอยู่ตรงประตูห้อง มันมองตรงมาที่

ผมนิ่ง ผมก็มองมันตอบกลับไปอย่างไม่ลดละ

“เปิดประตูสิ”

แน่ะ! มีสั่งด้วยแฮะเดี๋ยวนี้

“มึงก็กลับห้องไปสิ”

เหมือนผมจะเห็นมันถอนหายใจแรงๆ พร้อมๆ กับท�าหน้า

ไม่พอใจ เฮ้ย!? กูท�าอะไรผิดวะเนี่ย!

“กูเมา”

“แล้ว?”

ผมยิ่งท�าหน้างงทันทีอย่างไม่เข้าใจ ต้องการอะไรของมันวะ 

เมาตรงไหน! กูเห็นมึงกระเดือกไปนิดเดียว

“กูง่วง”

“แล้ว?”

มนัไม่ว่าเปล่า แต่มันเดนิเข้ามาใกล้ และผมกถ็อยหลงัหนจีน

หลังแนบชิดติดกับบานประตู

“จะนอน”

“ฮะ!?”

ไม่ว่าเปล่า มันฉกคีย์การ์ดจากมือผมไปแล้วเตรียมแตะเปิด

ประตู

“แต่ห้องกูมีไฮควีนนะ!”

กึก!

ผมรีบเอาเจ้าแมวอ้วนขนฟูมาอ้าง ป่านนี้คงยืนรอขออาหาร

อยู่ในห้องแล้วมั้ง ซึ่งก็ได้ผล เพราะคนตัวสูงหยุดชะงักในทันที

หมับ!

“งั้นไปห้องกู”
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“เฮ้ยๆ คิงๆ เดี๋ยวๆๆ”

มันคว้าแขนผมได้ก็ฉุดกระชากลากถูให้ตามมันไปทันที อะไร

ของมันวะ ชอบใช้ก�าลังกับกูจริง!

…

..

.

ครับ ผมมายืนหล่ออยู่ในเพนท์เฮาส์สุดหรูของมันอย่างงงๆ 

กใ็ครจะกล้าขดัใจคณุท่านล่ะครบั พอผมโวยวายมากๆ เข้า มนัก็หนั

มามองด้วยสายตาคมๆ ดุๆ  ท�าหน้านิง่ๆ โหดๆ ผมกห็ยุดดดีดิน้ได้

ทันที...มันต้องมีมนตร์นะจังงังเป็นแน่

“ห้องมึงสวยว่ะ”

เมื่อมีโอกาสได้ขึ้นมา ก็ต้องส�ารวจกันหน่อยละครับ เป็น

เพื่อนกันมาตั้งนาน ไม่เคยรู้เลยว่าบ้านไอ้คิงเป็นยังไง ไม่ได้รู้จัก

ครอบครัวของมัน ผมพอรู้จักน้องมันบ้าง เพราะมันเคยพาน้องมา

เที่ยวด้วยตอนไปฉลองผมกับไอ้นัทเรียนจบที่หัวหิน

“บอกแล้วว่าให้มาอยู่ด้วยกัน”

ผมหันไปมองหน้ามันเออืมๆ ตอนน้ีคณุท่านถอดสทูตวันอก

พาดไว้กับโซฟาแล้วละครับ เสื้อเชิ้ตขาวๆ บนหุ่นแน่นไปด้วยกล้าม

เนื้อของมัน ท�าเอาผมหน้าร้อนวูบ หุ่นมึงจะน่าอิจฉาไปไหนวะ

“อยู่บ้าอะไร...เป็นอะไรกันรึยังไงครับคุณคิง”

ผมฉกียิม้ยยีวนกวนบาทากลบัไปให้มนั พลางเดนิชมห้องมนั

ไปทั่วๆ แล้วหยุดอยู ่ตรงตู ้ปลาขนาดยักษ์ที่มีปลาหลากหลาย 

สายพันธุ์แหวกว่ายอยู่ ยิ่งเปิดไฟแบบนี้ย่ิงดูน่ามองจนอยากนอน 

มันซะตรงนี้เลย

“เป็นตั้งแต่คืนนั้นไง”
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ผมสะดุ้งจนหัวแทบโขกตู้ปลา เมือ่คนตวัสงูพาร่างฮอตๆ ของ

มันมาหยุดยืนอยู่ข้างหลังผม

“ไม่ตลก”

ผมพดูเสยีงเรยีบตอบกลบัไป ไม่อยากจะมองหน้ามนั มนัเป็น

แบบนี้อีกแล้ว ชอบท�าให้ผมรู้สึกแปลกๆ ในอกข้างซ้ายอีกแล้ว

“กูบอกมึงตั้งแต่เช้าวันนั้นแล้วว่าจะรับผิดชอบ”

“รับผิดชอบบ้าอะไร! กูไม่ใช่ผู้หญิงนะ!”

ผมหนัไปเผชญิหน้ากบัร่างสงูทีเ่ริม่พดูจาเหมอืนผมเป็นสภุาพ

สตรีผู้เสียซิง กูก็เป็นผู้ชายนะเว้ย! กูเข้าใจว่ามันก็แค่ความผิดพลาด

“...”

“...ถ้ามงึจะคบกบักแูค่เพราะรูส้กึผดิ กวู่าอย่าดกีว่า ลมืมนัไป

ซะเถอะ”

ผมผลกัมนัออกแล้วก้าวเดนิมุง่ตรงไปทางประตทูนัท ีไม่อยาก

อยู่ใกล้มันแล้ว รู้สึกแปลกๆ จนไม่อยากจะรับรู้อะไรทั้งนั้น

“มึงคิดแบบนั้นจริงๆ เหรอ...มึงลืมได้จริงๆ เหรอ”

“...”

ผมหยุดชะงักและหลับตาอย่างอยากจะหนีความจริง...เป็น

เพราะมนั เพราะไอ้คงิ มนัท�าให้ผมคบกบัใครได้ไม่นาน ทุกครัง้ท่ีผม

มีอะไรกับผู้หญิง ภาพของมันจะลอยเข้ามาหลอกหลอนในหัวทุกๆ 

ครั้งจนผมรู้สึกผิดต่อพวกเธอ ผมไม่อยากจะมองหน้ามันอีก ไม่

อยากจะเข้าใกล้มันไปมากกว่านี้...ผู้ชายคนแรกของผม

“แต่กูลืมไม่ได้!”

หมับ!

ความรู้สกึอบอุน่โอบล้อมรอบตัวผมจากด้านหลงั มนัวางคาง

ลงบนบ่าของผมแล้วกระชบัอ้อมกอดแน่น ผมกลวัว่าวนันีจ้ะมาถงึ...
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วันที่ผมกับมันต้องเผชิญหน้ากันแบบนี้

“คิง...”

“อย่าเพิ่งปฏิเสธกู...อยู่กับกูเถอะนะ”

ผมหลบัตาลงช้าๆ ปล่อยให้คนตวัสูงสูดกล่ินกายจากซอกคอ

ของผม มือใหญ่เอื้อมมาลูบหน้าผมเบาๆ แล้วประคองให้รับจูบ

หวานเชื่อมที่มันมอบให้

“คิง”

“หืม?”

มนัเงยหน้าจากการมองรมิฝีปากของผมทีค่งจะเจ่อบวมด้วย

ฝีมือของมัน แล้วสบตาสีน�้าเงินสวยของมันกับผมนิ่ง

“พอเถอะ กูว่ามึงแค่เหงา...”

ผลกัมนัออกแล้วตรงไปทางประตูอกีท ีไม่แม้แต่จะหนักลบัไป

มองเจ้าของห้องเลยสักนิด

“ควีน!”

ตึง!

ผมก้าวเร็วๆ ออกจากห้องนั่น ไม่ฟังเสียงใดๆ...แม้แต่เสียง

หัวใจของตัวเอง

“งี่เง่าฉิบหาย...โคตรเด็ก”

พมึพ�ากบัตวัเองเบาๆ แล้วเดนิลงลฟิต์ไป เรือ่งระหว่างผมกับ

มันก็แค่ความฝัน ไม่มีทางเป็นจริง
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- 4 -

~ You just want ‘attention’ , you don’t want my ‘heart’

Maybe you just hate the thought of me with someone new

Yeah, you just want attention, I knew from the start

You’re just making sure I’m never gettin’ over you, oh ~

ร่างโปร่งสูงกว่า 180 เซนติเมตรของศัลยแพทย์หนุ่มผู้ได้ชื่อ

ว่าใจดีที่สุดในวอร์ดอันขึ้นชื่อว่าโหดเหี้ยมที่สุดในโรงพยาบาล ขณะ

นี้โยกย้ายตัวไปตามจังหวะเพลงที่เปิดดังลั่นห้อง ในมือถือขวดไวน์

ที่พร่องไปมากแล้ว ทั้งๆ ที่ก็เพิ่งกลับจาก ‘The Escape’

ตอนนี้คนตัวขาวๆ ผิวเริ่มแดงเรื่อด้วยฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ 

คณุหมอแทบจะไม่รูเ้ลยว่าขณะนีม้อืถอืยีห้่อผลไม้ของตวัเองมนัสัน่

ด้วยสายเรียกเข้าจนแทบจะตกลงมาจากโต๊ะทานข้าวในโซนครัว

“You just want attention!!! You don’t want my heart!!!”

คนเป็นหมอแหกปากดังลั่นอีกครั้ง ไม่รับรู้ถึงการปรากฏกาย
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ของร่างสงูก�าย�าเจ้าของนยัน์ตาสนี�า้เงนิแสนดงึดดู ทีย่นืกอดอกมอง 

‘เพื่อน’ ที่ดิ้นไปมาตามจังหวะเพลงอย่างระบายอารมณ์

‘จะอินอะไรขนาดนั้น’

คิดแล้วก็หัวเราะพลางส่ายหัวกับท่าทีต๊องๆ ของควีน ถ้าไม่

ให้ยามพามาที่ห้อง ก็คงจะไม่รู้เลยว่าที่คุณหมอไม่รับสายก็เพราะ

มัวเต้นอยู่

~ I know that dress is karma, perfume regret

You got me thinking ’bout when you were mine

And now I’m all up on ya, what you expect?

But you’re not coming home with me tonight ~

คนตัวขาวหุ่นโปร่งเพรียวเจ้าของตากลมโตที่บัดนี้ปรือลง

หยาดเยิม้ด้วยความเมา ควีนขยบัตัวไปมาพร้อมกบัตะโกนร้องเพลง

ประหนึง่ได้ระบายอารมณ์จนไฮควนีแมวอ้วนต้องหนีเข้าไปนอนใน

กรงอย่างตัดร�าคาญ

‘ก็เป็นเอามากเหมือนกัน’

เทพบุตรในร่างมนุษย์ยกยิ้มมุมปากแล้วเขยิบตัวเข้าไปยืน

ใกล้ๆ คุณหมอผู้ไม่ระวังตัว

‘เหอะ! ท�ามาเป็นบอกให้เราลืม ตัวเองยังลืมไม่ได้แท้ๆ’

“~What are you doin’ to me? What are you doin’, huh!?~”

คนเมาร้องจบท่อนก็กรอกแอลกอฮอล์เข้าปากจนหมดขวด

“I don’t want just only your attention...but also your heart 

too.—

“เฮ้ยยย!?”
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หมอควีนสะดุ้งสุดตัวเมื่อคนที่เขาเพิ่งหนีมากลับยืนโอบเอว

คอดของเขาอยู่ตรงนี้ แถมยังยิ้มกริ่มกระซิบส�าเนียงหวานใกล้ใบหู

อีกด้วย ก็คนเมาในชุดเสื้อเชิ้ตสีชมพูอ่อนตัวยาวกับบ๊อกเซอร์สีด�า

สั้นๆ แบบนี้...คงไม่ได้แค่เรียกร้องความสนใจแล้วละ

“ใครใช้ให้หนีมาก่อน”

“เข้ามาได้ยังไง!”

คนในอ้อมแขนดิ้นพล่านอย่างพยายามจะหนี แต่ก็ไม่พ้น

เงื้อมมือของคุณท่านจริงๆ 

“คุยกันก่อน”

“คิง!”

คนเป็นหมอตาวาวอย่างเหลืออด รู้สึกโมโหเพื่อนตัวสูงที่ไม่

ยอมเข้าใจอะไรง่ายๆ ‘มึงเลิกวุ่นวายกับกูสักทีได้มั้ยวะ’

“ควีน...กูกลับไปแก้ไขไม่ได้...และกูก็กลับไปเป็นเพื่อนกับมึง

ไม่ได้อีก เพราะแค่มองหน้ามึง กูก็คิดถึงแต่เรื่องคืนนั้นทุกที...มึงจะ

ให้กูท�ายังไง”

คิงกระชับอ้อมแขนรั้งคนตัวขาวเข้าใกล้ อยากให้ควีนได้ยิน

เสียงหัวใจที่เต้นถี่รัวของเขา

“...มึงแค่ต้องการเวลา”

คนเมาพูดอ้อแอ้พึมพ�าเบาๆ และเริ่มทรงตัวต้านแรงเพื่อน

ของตัวเองไม่อยู ่ ตอนนี้มันวิงเวียนจนเหมือนว่าของเหลวใน

กระเพาะมันจะทะลักออกมา

“สี่ปีนี่ยังไม่พออีกเหรอ จะให้กูหลบมึงไปถึงไหน!”

“...”

คนในอ้อมแขนเริ่มดิ้นขลุกขลัก เมื่อรู้สึกว่าแอลกอฮอล์ที่เพิ่ง

กรอกเข้าปากไป มันคงไม่อยากลงไปท�าร้ายตับมากกว่าเดิม
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“เราทั้งคู่ควรจะเลิกหลอกตัวเองได้แล้ว”

“อื้อออ...ปล่อยยย!”

สองร่างทีสู่งต่างกนัประมาณสิบเซ็นต์ ต่อสูย้ือ้ยดุกนัแบบไม่มี

ใครยอมใคร จนสุดท้ายอวัยวะภายในก็ประท้วงออกมา

อ้วกกก

“...”

“...”

เส้ือเชิ้ตสีขาวจากแบรนด์หรูเปรอะเปื้อนไปด้วยน�้าย่อยปน

แอลกอฮอล์และเศษอาหาร ท�าเอาคนหล่อหน้าตึงขึ้นมาทันที

“กะ...กูบอกให้มึงปล่อยแล้วนะ”

“หึ!...ดี!”

รู้สึกกายเย็นเยียบไปทุกอณูรูขุมขน เทพบุตรตรงหน้าบัดน้ี

กลายเป็นซาตานทนัท ีใบหน้าเรยีบตงึไม่บอกความรูสึ้กใดๆ ของคงิ

ท�าเอาคนเป็นหมอหัวใจหล่นวูบ

‘สร่างเมาเลยกู!’

หมับ!

“หะ…เฮ้ยๆ กูขอโทษษษ ปล่อยกูไปเฮอะ!”

คนตวัขาวพยายามดดีดิน้ให้หลดุจากอ้อมแขนของคณุซาตาน

ที่ฉุดกระชากลากกันไปทางห้องน�้าในส่วนห้องนอน

“อาบน�้ากัน”

“ม่ายยย”

นิ้วเรียวเกาะกับบานประตูไว้แน่น คล้ายกับมันคือปราการ

ด่านสุดท้ายของคืนนี้

“ถ้าไม่อยากเจ็บจนต้องลางาน...ก็ยอมกูดีๆ”

…
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..

.

ซ่าาาาาา

~ไม่เคยคิดเลยสักนิดว่าชีวิตต้องมาพบจุดจบอะไรอย่างนี้!~

เพลงท่อนหนึง่ลอยวนไปมาในหัวของคนขีเ้มาทีต่อนนีส้ตเิริม่

กลบัมาบ้างแล้ว หลงัจากทีถ่กูจบัโยนลงมานัง่ในอ่างจากุชชีพ่ร้อมๆ 

กับคุณเทพบุตรที่นั่งซ้อนอยู่ด้านหลัง ขณะนี้คิงถอดเสื้อเชิ้ตสะบัด

ลวดลายอ้วกแสนกิ๊บเก๋ทิ้งไป เผยให้เห็นแผ่นอกแน่นๆ กับลอน

กล้ามเนื้อหน้าท้องนูนชัด...น่าอิจฉาจังโว้ยยย

“มึงแม่ง...เผด็จการฉิบหาย”

แต่ปากพล่อยๆ ก็ยังคงแซะได้แบบไม่ได้สนสถานการณ์ล่อ

แหลมเลยสักนิด เส้ือเชิ้ตสีชมพูที่เปียกชุ่มบนตัวคนน่ารักแนบเนื้อ

จนคิงต้องเอื้อมมือมาปลดกระดุมช่วย

แปะ!

“เดี๋ยวกูตีมือหัก! กูแกะเองได้โว้ย”

“หึ!”

แมคควีนปลดกระดุมเสื้อตัวเองลวกๆ แล้วโยนๆ ทิ้งไปบน

พื้น...ผู้ชายกับผู้ชายแก้ผ้าอาบน�้าด้วยกัน ไม่เห็นจะแปลกเลยครับ 

ตอนอยู่ค่ายรด.ก็แก้ผ้าอาบกับไอ้นัท ไอ้เต้น ไอ้โฟร์ท

หมับ!

เหมือนคนหล่อจะยิ่งได้ใจ เลื่อนมือที่ถูกตีลงมาโอบเอวคอด

แล้วดึงเข้าหาตัวมากขึ้น จนควีนสะดุ้งจิกมือขาวลงกับหน้าแข้งของ

คิง

“มึงอย่าเล่นบ้าๆ นะคิง”

พดูพลางกะจะหนัไปท�าหน้าดใุส่ แต่พอหนัไปกลบัท�าให้ปลาย
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จมูกชนกันจนคนในอ้อมแขนผงะไป

“...”

“...”

ดวงตาสีน�้าเงินจ้องประสานกับตาสีน�้าตาลเข้ม คิงอยากจะ

ส่งผ่านความรูส้กึออกไปทางสายตาให้เจ้าคนไม่ยอมรบัความจรงิได้

รับรู้ เพราะปล่อยไว้นานเกินไป ปล่อยความรู้สึกค้างคาไม่ยอมรับ

ความจริงของพวกเขาไว้นานเกิน นานจนแปรเปลี่ยนเป็นผูกพันกับ

การย�่าอยู่ในอาการค้างคาเดิมๆ 

“คบกับกูนะ”

“...”

ควีนพยายามมองจ้องเข้าไปในดวงตาอ่านยากของเพื่อนที่

รู้จักกนัมานาน คนเป็นหมอยงัคงไม่เข้าใจและสบัสนในความรูส้กึ...

จะให้คบกันได้ยังไง ก็ในเม่ือไม่ได้รัก...รักงั้นเหรอ แล้วไอ้คิงล่ะจะ 

รู้สึกรักมั้ย

“...”

“ท่ีอยากคบกบัก ูเพราะรกัก ูหรอืแค่เพราะอยากท�าให้มนัถูก

ต้อง?...มึงตอบกูมาก่อน แล้วกูถึงจะตอบมึงได้”

คนในอ้อมแขนหันไปเจรจาอย่างจรงิจงักบัหนุม่สดุฮอตทีม่อง

กลับมาด้วยแววตาหลากอารมณ์

“...”

“...”

มีเพียงความเงียบที่ตอบกลับมาเท่านั้น คิงเองก็ไม่แน่ใจถ้า

จะเรียกมันว่าความรัก แค่รู้สึกว่าอยากเข้าใกล้ อยากให้ควีนอยู่ใน

ชีวิตของเขา ไม่อยากเสียควีนไป...และก็ไม่อยากเป็นแค่เพ่ือนอีก 

ต่อไป...แบบนี้เรียกว่ารักได้มั้ย
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“...ตอบกูไม่ได้ใช่มั้ย”

“...”

ควีนขยับตัวนิดหน่อยแล้วโน้มคอหนุ่มเลือดผสมหน้าตา

ราวกับบรรจงปั้น เงยหน้ามองจ้องลึกเข้าไปในดวงตา ควีนอยากรู้

ว่าคิงรู้สึกยังไง...อธิบายให้กูเข้าใจเถอะ...ได้โปรด

“ควีน...อย่า”

คิงพูดปรามคุณหมอที่ชักจะท�าให้เขาอดกลั้นไว้ไม่ไหว เขารู้

ว่าควีนจะท�าอะไร แต่คิงไม่อยากให้มันออกมาในรูปแบบนี้เลย

“...ถ้ามึงแค่ต้องการมีอะไรกับกู งั้นก็แค่มีอะไรกัน...แต่มึง

ไม่ใช่แฟนกู...และไม่ใช่แม้แต่เพื่อนกู”

“ควี...”

ไม่ทันที่หนุ่มลูกครึ่งจะได้พูดอะไร คุณหมอก็เข้าจู่โจมฉกชิม

ริมฝีปากหนาไปก่อน ควีนสอดลิ้นเข้าไปรุกไล่ปลุกอารมณ์ของคน

ต้องการจนคิงเองก็แทบไม่อาจหยุดยั้งได้

“อื้อ”

บดเบยีดตัวเองเข้าหากายหนา ลบูไล้ฝ่ามอืเลือ่นลงจากบ่าไป

ท่ีอกแน่นเร่ือยลงหน้าท้องลอนแขง็และขณะทีจ่ะเลือ่นลงไปต�า่กว่า

นั้น

หมับ!

“พอ!”

คนดึงสติกลับมาได้ทัน คว้าข้อมือขาวที่เริ่มซุกซนขึ้นมาแล้ว

จ้องหน้าเพื่อนขี้เมาพร้อมกับเขย่าบ่าเบาๆ ให้ได้สติ

“อะไรของมึง!? จะเอาก็ให้เอาแล้วนี่ไง!”

พลั่ก! ซ่าาา

คนตัวใหญ่กว่าผลักบ่าร่างโปร่งจนหงายหลังลงอ่าง ก่อน 



55

~ I’m Mynt ~

ตัวเองจะตามไปประกบจูบบดเบียดอย่างรุนแรงจนควีนรู้สึกเจ็บ 

ขึ้นมาทันที พลันกลิ่นเลือดจางๆ ก็คละคลุ้งอยู่ในปาก อึดอัดแทบ

หายใจไม่ออกเม่ือถูกจูบเร่าร้อนเผาผลาญทั้งๆ ที่ทั้งคู่จมอยู่ในน�้า

เย็นๆ เหมือนประสาทสัมผัสสามารถรับรู้ได้ทุกอณูของร่างกาย

“เฮือก!”

“แคก...แคก”

เมือ่ข้ึนมาจากผวิน�า้ได้ กต่็างส�าลักน�า้หนู�า้ตาไหลทัง้คู.่..เกอืบ

ตาย!

“เล่นเหี้ยอะไรเนี่ย!”

คนหน้าหวานหันมาเหว่ียงเพื่อนตัวสูงที่หอบหายใจเอา

อากาศเข้าปอดอยู่

“กไูม่ได้แค่อยากจะมอีะไรกบัมงึ! กอูยากอยู่ในชวีติมงึ! อยาก

ให้มึงวนเวียนอยู่ใกล้ๆ กู ไม่อยากให้หายไปไหน...กูไม่รู้ว่ามันเรียก

ว่าความรักมั้ย เพราะกูก็ไม่เคยได้ใกล้ชิดหรือสัมผัสมึงจริงจัง...แต่กู

แค่รู้สึกดีมากๆ กับมึง...และมันไม่ใช่ตั้งแต่ส่ีปีก่อนท่ีเรามีอะไรกัน 

แต่กูรู้สึกแบบนั้นมาตั้งแต่แปดปีก่อนแล้ว...จนถึงตอนนี้”

“...”

เกิดความเงียบปกคลุมไปทั่วห้อง ควีนสบตาคิงปริบๆ อย่าง

ไม่อยากจะเชื่อหูตัวเอง ‘รู้สึกแบบนั้นมาแปดปี?’

“กูไม่รู้ด้วยซ�้าว่ามันเรียกว่าชอบมั้ย...แต่กูรู้สึกกับมึงมากกว่า

เพื่อนแน่ๆ”

‘เชี่ยคิ้ง! กูเขินนน!’

คุณหมอรู้สึกหน้าร้อนวูบและนิ่งอึ้งไปทันที ไม่คิดว่าเพื่อน

ปากหนักจะยอมพูดระบายความรู้สึกออกมา ตลอดเวลาที่รู้จักกัน 

ไปเที่ยวด้วยกัน พบเจอกันกับกลุ่มเพื่อน ไม่เคยคิดเลยว่าคน 
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เพอร์เฟ็กต์แบบไอ้คิงจะมาคิดเกินเลยอะไรกับเขา

“...”

“...มึงพูดอะไรหน่อยสิ”

คิงรบเร้าให้คนตัวขาวพูดอะไรสักอย่าง เพราะเขาก็เริ่มหวั่น

ใจกับควีนแล้ว ไม่รู้ว่าในหัวของคนตรงหน้าคิดอะไรอยู่บ้าง ยิ่งชอบ

เพี้ยนๆ คิดอะไรไม่เหมือนชาวบ้าน

“ไม่รู้แล้วโว้ย! กูยังไม่คบกับมึง ถ้าอยากคบมึงก็ต้องจีบโว้ย!”

ซู่!

แล้วคนตัวขาวที่เริ่มแดงเรื่อด้วยความเขินก็ผุดลุกออกจาก

อ่างแล้วหนีกลับเข้าห้องนอนไปทันที

“เดี๋ยววว แปลว่าถ้ากูจีบติดก็จะยอมคบใช่มั้ย”

ร่างหนาๆ หุ่นนายแบบรีบลุกตามเพื่อนตัวสูงโปร่งไปทันที

“ฮู้ววว คิดเอาเองบ้างนะคิงนะ ลองดูนะคิง ลองดู๊ว!”

“มึงกวนตีน”

“มึงก็ไม่ต้องชอบ”

“กูบอกเหรอว่ากูชอบมึง”

“เอ้า!!! งั้นก็ไม่ต้องคบมั้ยล่ะ พูดหวานๆ อะเป็นมั้ย”

“เป็น...แต่ต้องพูดบนเตียงนะ”

“มึงถอยไปเลยไอ้คิง!”

“ควีนครับ...คิงหนาว”

“ไอ้คิง! ปล่อยกู๊ววว”

“ควีนนน ไหนดูอุ๋งหน่อย”

“อย่าลูบพุงกู! จั๊กจี้!!! เหี้ยยย ฮ่าๆๆ ไอ้คิ้งงง”
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- 5 -

ตอนนี้ภาคินเริ่มได้สติรู้ตัว เขาสามารถกะพริบตาและ

พยกัหน้าตอบรบัได้แล้วแต่ยงัพดูไม่ได้เพราะยงัใส่ท่อช่วยหายใจเอา

ไว้ เดีย๋วผมกอ็นญุาตให้เอาออกได้แล้วละครบัถ้าผูป่้วยหายใจได้เอง 

ส่วนขาข้างซ้ายที่ประสบอุบัติเหตุก็ความดันลดลงจนเลือดสามารถ

ไหลไปเลีย้งกล้ามเนือ้ขาจรดปลายเท้าได้และเริม่กลบัมาปกต ิท�าให้

ผมสามารถเยบ็ปิดแผลทีก่รดีเปิดไว้ได้แล้ว ตอนนีก็้แค่หวงัว่าเขาจะ

ฟื้นตัวได้โดยเร็ว

“ดูอาการอีกสักสองวันก็คงย้ายไปห้องพักพิเศษได้แล้วครับ 

ถ้ายังไงก็ขอห้องที่ติดกับเคาน์เตอร์พยาบาล เผื่อว่ามีอะไรฉุกเฉิน

จะได้ช่วยเหลือทันนะครับ”

“ค่ะ หมอแมค”

ผมฉีกยิ้มให้คุณพยาบาลที่ยืนรับออร์เดอร์หน้าแดงเล็กน้อย 

ก่อนจะเดินเลี่ยงผมออกไป...เขินกูเหรอวะ

Rrrrrrrr
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ผมเหลอืบมองมือถอืทีก่รดีร้องอยูใ่นกระเป๋าก่อนจะหยิบขึน้

มาเพ่ือดูว่าใครกันที่กล้าโทร.ตามหมอแมคควีนในชั่วโมงราวน์เช้า

แบบนี้

“มีอะไรเหรอครับพี่เคี้ยง”

“ควีนมาช่วยพี่หน่อยสิ พี่เผลอท�า Rectum ทะลุ”

ฉิบหายยย!

ผมกะพริบตาปริบๆ ก่อนจะรีบวิ่งหน้าตั้งไป OR (ห้องผ่าตัด) 

ด้วยความไวแสง ประหนึ่งพรุ่งนี้ต้องลงแข่งโอลิมปิก

พี่เคี้ยงเป็นแพทย์รุ่นพี่ครับ เป็นหมอสูตินรีเวช แล้วท่ีพ่ีเขา

โทร.มา Consult ก็คงจะผ่าตัดมดลูกแล้วเผลอไปกรีดโดนล�าไส้ตรง

ที่อยู่ด้านหลังมดลูกเข้าสินะครับ ถ้ามันเป็นแผลใหญ่ละก็ยุ่งแน่

…

..

.

“ขอบคุณนะครับ พี่คงต้องดูเคสนี้อีกยาว”

พี่เคี้ยงว่าพลางดึงหมวกคลุมผมออกแล้วโยนทิ้งลงถังผ้าเช่น

เดียวกับผม ตอนนี้เราอยู่ในห้องแต่งตัวของ OR หลังจากที่ยืนซ่อม

ล�าไส้กันเกือบๆ ชั่วโมง

“แล้วท�าไมเผลอไปโดนซะได้ล่ะครับ”

ผมเอียงคอถามถึงสาเหตุที่ท�าให้ล�าไส้ตรงทะลุ พลางสังเกต

คนยืนหน้ากระจกข้างๆ กัน พี่เคี้ยงเป็นผู้ชายตัวสูงโย่ง ขาวตี๋สไตล์

คนไทยเชือ้สายจนี ใบหน้าได้รปูดหูล่ออปป้าภายใต้แว่นกรอบด�า ยิง่

ท�าให้เขาหล่อดูดีจนสาวๆ มาขายขนมจีบได้ไม่เว้นแต่ละวัน

ในโรงพยาบาลนีผ้มกม็เีขาเป็นเพือ่นรุน่พ่ีต่างสาขาท่ีค่อนข้าง

จะสนิทด้วย ท�าให้พวกพยาบาลชอบมองพวกผมแปลกๆ เวลาไป
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ทานข้าวเที่ยงด้วยกัน อาจเป็นเพราะว่าผมเป็นหมอศัลย์ไม่กี่คนที่

จะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับต่างวอร์ดละมั้งครับ

“มันมีพังผืดน่ะสิ คงเลาะหนักมือไปหน่อย”

เขาหันมายิ้มแหยๆ ให้ผม ซึ่งผมเองก็มองตอบเขาผ่าน

กระจกเงาขณะทีจ่ดัผมของตวัเองให้เข้าทรง หมวกคลมุผมผ่าตดัเป็น

อะไรที่น่าหนักใจจริงๆ แหละครับ ต่อให้เซ็ทผมมาดีแค่ไหนแต่ต้อง

มาใส่หมวกแบบนีท้กุวันกไ็ร้ประโยชน์ทีจ่ะเซท็จรงิๆ มนัจึงไม่แปลก

ที่ผมจะปล่อยหัวที่ผ่านการหวีไม่เกินสามครั้งก่อนมาท�างานให้ฟู

“งั้นคราวหน้าต้องระวังหน่อยนะครับ”

ผมพดูแล้วหนัไปส่งยิม้ให้พีเ่คีย้งอกีทผ่ีานกระจกเงา แล้วหมนุ

ตัวไปหยิบเสื้อกาวน์ยาวมาคลุมก่อนจะกลับไปที่วอร์ด

หมับ!

คนตวัสงูคว้าแขนผมไปจบัไว้เพือ่ไม่ให้ผมเดนิไปต่อ ซึง่ผมเอง

ก็ท�าได้เพียงหันไปขมวดคิ้วฉงนส่งให้เป็นเชิงถาม

“อย่าดุสิครับ...งั้นเดี๋ยวเที่ยงนี้ไปกินข้าวกัน พี่เลี้ยงเอง”

เป็นแบบนี้ทุกทีเลย พี่เคี้ยงเอาของกินมาล่ออีกแล้ว ผมหลุด

ยิ้มแล้วส่ายศีรษะน้อยๆ อย่างปลงๆ เมื่อเขาท�าตัวเหมือนผมเป็น

เดก็น้อย แต่พีเ่คีย้งกเ็ป็นพีช่ายทีดี่คนนงึเลยละครบั น่าแปลกท่ีไม่มี

ศรีภรรยาข้างกายสักที

“ครับ”

ตอบรบัคนหล่อข้างๆ ก่อนจะแยกย้ายกันกลับวอร์ด วนัน้ีผม

จะเยินแค่ไหนกันเนี่ย

…

..

.
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“ไม่ไป”

ผมกรอกเสียงใส่มือถือเครื่องโปรดด้วยน�้าเสียงเอือมๆ หวัง

ว่าไอ้คนปลายสายจะเข้าใจ

[เดี๋ยวไปรับ]

สาบานว่าผมปฏิเสธมันไปมากกว่าสามครั้ง ถ้าจะบังคับกัน 

มงึไม่ต้องใช้ค�าว่าชวนกไ็ด้ บอกเลยว่านีค่อืมงึก�าลังส่ังกูให้ไปกินข้าว

เทีย่งกบัมงึ และคอืตอนนีผ้มสงสยัว่าไอ้คงิจบีผมอยู่จรงิๆ เหรอ คน

จีบกันมันเผด็จการได้ขนาดนี้เลย? มึงทดลองเป็นนายกฯเหรอคิง

“คิง!...กูมีนัดแล้ว”

ผมไม่อยากใช้อารมณ์คุยกับมันนักหรอกครับ ยิ่งใส่อารมณ์

มากเท่าไหร่คุณท่านยิ่งจะกริ้วมากเท่านั้น เดี๋ยวจะยาว

[ใคร]

คือมึงไม่ต้องท�าเสียงเย็นๆ แบบนั้นก็ได้ไง นี่ขนาดไม่ได้เป็น

แฟนกันนะครับ! มันยังท�าให้ผมรู้สึกผิดเหมือนก�าลังจะแอบไปกิน

ข้าวกับชู้ซะงั้น ผมเหลือบมองคนที่เดินอยู่ข้างๆ กัน พี่เคี้ยงเองก็

ลอบมองผมกลับมาเหมือนกัน คงจะสงสัยนักละว่าผมคุยกับใคร

“รุ่นพี่น่ะ”

[กูถามว่าใคร]

แล้วจอมเผดจ็การกเ็พิม่เลเวลเสยีงเยน็ๆ ไปอกีสามระดบั คอื

กูท�าอะไรผิดเนี่ย! กูแค่จะไปกินข้าวโว้ยยย

“เอางีน้ะคงินะ...เดีย๋วตอนเยน็กยูกเวลาของกใูห้มงึเลย อยาก

พากูไปไหน กูแล้วแต่มึงเลยนะ แต่ตอนนี้กูไม่ว่างจริงๆ”

เข้าใจกูเถอะนะเพื่อนนะ กูเหนื่อยนะเว้ย!

[...]

ดูท่าแล้วคนปลายสายคงก�าลังไตร่ตรองว่าจะได้หรือเสียอยู่
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ในหัวตามสไตล์ท่านประธานบริษัทยักษ์ใหญ่

“ว่าไง”

ผมเร่งเร้าคนปลายสายเมือ่มนัเงยีบนานเกินไป ตอนน้ีผมกับ

พี่เคี้ยงก็มาหยุดอยู่หน้าร้านอาหารตามสั่งหน้าโรงพยาบาลพอดี

[...มึงพูดแล้วนะ]

“เอ่อ...ที่จริงแล้วกูล้อ...”

ตี๊ด! ตี๊ด! ตี๊ด! ตี๊ด!

แล้วสายก็ถูกตัดไปทั้งๆ ที่ผมยังคุยไม่เสร็จ ก�าลังจะบอกว่า 

‘กูเปลี่ยนใจแล้วโว้ย กูล้อเล่น!’

“แฟน?”

อปป้าหนัมาถามผมทนัททีีเ่ราได้ทีน่ัง่กันแล้ว ร้านอาหารก็ไม่

ได้หรูหรือดูดีอะไรนักหรอกครับ ก็ร้านอาหารตามสั่งทั่วๆ ไปที่

รสชาติก็ไม่ได้เลวร้ายแต่มันก็เหมาะกับความเร่งรีบของอาชีพแบบ

พวกผมแล้วละ อกีอย่าง…ผมกไ็ม่ใช่พวกชอบใช้เงนิฟุม่เฟือยซะด้วย 

อย่างน้อยมีเงินเก็บมันก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วใช่มั้ยล่ะครับ

“หืม?...อ๋อ เพื่อนน่ะครับ”

ผมตอบพลางรินน�้าใส่แก้วทั้งของผมและของพี่เคี้ยง

“เพื่อน? ต้องงอแงใส่ขนาดนี้?”

พรูดดด

ผมหลุดข�าแล้วส�าลักน�้าที่เพิ่งจะรินเข้าปากตัวเองกับค�าว่า 

‘งอแง’ ที่ออกจากปากของคนตรงหน้าจนพี่เคี้ยงต้องหยิบกระดาษ

ทิชชู่ส่งให้

“ฮ่าๆๆ มันไม่ได้งอแงใส่หรอกครับ...มันแค่บ้าอ�านาจ”

ค�าว่างอแงมันดนู่ารกัไปน่ะครบั นกึภาพไอ้คงิมาง้องแง้ง งุย้ๆ 

ใกล้ๆ แล้วก็คงตลกดี
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“...แค่พูดถึงต้องยิ้มขนาดนั้นเลย?”

อปป้าถามพลางยิ้มล้อๆ ส่งมาให้อย่างคนรู้ทัน คือก็ไม่ 

แปลกมั้งครับ เพราะพี่เคี้ยงรู้ดีว่าผมมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายมาจีบ 

เยอะพอๆ กัน อาจเป็นเพราะว่าหน้าตาผมมันดูหล่อ แต่ก็ดูน่ารัก

น่าทะนุถนอมในคราวเดียวกันละมั้ง ไอ้ผู้พันเต้นเคยพูดท�านองน้ี

เหมือนกัน

“ก็มันตลกจริงๆ นี่ครับ นึกภาพผู้ชายตัวสูงๆ หุ่นล�่าๆ มา

งอแงใส่”

ผมยังคงหัวเราะกับมโนภาพของตัวเองท่ีเจ้าหนุ่มลูกครึ่งตา

สีน�้าเงินมันลงไปนอนด้ินๆ งอแงๆ กับพื้นเนื่องจากผมไม่ไปทาน

ข้าวด้วย...คงจะตลกพิลึก

“แล้วถ้าพี่งอแงใส่ควีนบ้าง...จะตลกมั้ยครับ”

คุณหมอไกเน่ (Gynecologist = หมอนรีเวช) พูดพลางเอื้อม

มือมาแตะหลังมือผม ส่งยิ้มหวานเชื่อมเช่นเดียวกับแววตาท่ีดูมี 

‘อะไร’ ภายในใจ จนผมเผลอดึงมือตัวเองกลับมาเร็วๆ 

“อย่าเลยครับ...ผมว่าชีวิตนี้ปล่อยให้มันเป็นคนเดียวท่ีท�า

แบบนั้นกับผมเถอะ...พี่เคี้ยงเป็นอปป้าของสาวๆ แบบเดิมก็ดีแล้ว

ครับ อย่าเสียสติแบบเพื่อนผมเลย”

ผมพูดยาวเหยียดและส่งยิ้มข�าๆ ให้กลบเกลื่อนสถานการณ์

แปลกๆ ระหว่างเรา ไซเรนเตือนภัยคุกคามทางเพศของผมมันดัง

สนั่นจนเริ่มร้อนๆ หนาวๆ...ไม่เอาน่าพี่เคี้ยง

“หึๆ...เหรอ”

“ครับ”

ผมรีบฉีกยิ้มส่งไปให้ และก่อนจะรู้สึกอึดอัดไปกว่านี้ อาหาร

ก็มาเสิร์ฟพอดี และมื้อนี้ก็เป็นมื้อที่ผมตั้งใจก้มหน้าก้มตาทานมาก
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ที่สุดจนแทบไม่เงยหน้าเลยละครับ

…

..

.

“บอกไว้ก่อนนะว่าวันนี้กูเหนื่อยมากกก ฉะนั้นไม่เล่น”

เมื่อขึ้นรถคันหรูที่วันนี้มีบอดี้การ์ดนั่งอยู่หลังพวงมาลัยและ

ข้างที่นั่งคนขับ พร้อมกับมีรถบอดี้การ์ดน�าหน้าและตามหลังรถเรา

อีกสองคัน ผมจึงหันไปพูดคุยกับหนุ่มฮอตหน้านิ่งข้างๆ 

“อืม”

มันพยักหน้ารับๆ ส่วนผมก็มองไปรอบๆ อย่างงุนงงนิด

หน่อย ก็ปกติมันแทบไม่มีบอดี้การ์ดติดตามเลยด้วยซ�้า ท�าไมวันนี้

โผล่มากันเยอะจัง

“แล้วท�าไมวันนี้ดูคนเยอะเนอะ”

ผมหนัไปกระซบิกระซาบกบัคนหน้าน่ิงท่ีหนัมองออกไปนอก

ตัวรถ ตอนนี้พระอาทิตย์ก็ใกล้จะตกดินแล้วละครับ ไฟจากตึกราม

บ้านช่องก็เริ่มสว่างไสวกลบแสงดาวไปหมด

“คุณย่าสั่งมา”

มนัยงัคงปากหนกัประหยดัค�าพดูเหมอืนทุกที มงึช่วยอธิบาย

กูเป็นประโยคยาวๆ ทีเถอะคิง กูโง่! กูไม่เข้าใจ!

“แล้ว?”

ผมยังคงร้องท้วงอย่างต้องการค�าขยายบอกเล่าจากคนเป็น

เพื่อน พลางเขยิบเข้าไปใกล้ๆ มัน

“เมื่อเช้ากูโดนรถเฉี่ยว...คุณย่าเลยสั่งเพิ่มคนคุ้มกัน”

“ฮะ!? ไหน!”

ผมท�าตาโตอย่างตกใจแล้วรบีจบัตัวคณุท่านมาพลกิๆ ดแูผล
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ทนัท ีแต่กไ็ม่พบว่าจะมรีอยบบุสลายทีต่รงไหน เลยเงยหน้ามองมนั

งงๆ 

“ก็แค่เฉี่ยว...หลบได้”

ผมถอนหายใจหนกัๆ อย่างโล่งอก คอืคณุมงึก็ช่วยเล่ายาวๆ 

ทีเถอะ กูใจหายใจคว�่าหมด บ้าเอ๊ย! เขกหัวมันสักทีดีมั้ยเนี่ย!

“ท�าไม...ห่วง?”

มนัว่าด้วยเสียงติดจะล้อเลียนอยูห่น่อยๆ พลางก้มหน้าลงมา

จุดรอยยิ้มตรงมุมปากอย่างคนรู้ทัน

“เออ! ห่วง...จบมั้ย”

ผมพดูไปตรงๆ แล้วผลกัหน้ามนัออกห่างอย่างหมัน่ไส้ ท�าไม

มนัหล่อดดูเีพอร์เฟ็กต์จนน่าอจิฉาได้ขนาดนี ้ถ้าผมเป็นมนัผมคงควง

สาวได้ไม่ซ�้าหน้า แต่เท่าที่รู้มาไอ้คิงไม่ควงใครเลย จนมีข่าวซุบซิบ

ว่ามันเป็นเกย์ ไม่ก็มันถูกหักอกมาแล้วฝังใจจนไม่เริ่มใหม่กับใคร 

และอีกบลาๆๆ ข่าวลือของมันที่ผมได้ยินผ่านหูมาบ้าง

“ถ้าอย่างนั้นกูไม่อยากไปกินข้าวแล้วละ...กลับคอนโดฯกัน

เถอะ”

และนี่คือประโยคยาวสุดของวันจากมนุษย์คิง ไม่ต้องรอรถ

เฉี่ยวชนหรอก ให้กูกระทืบมึงตายคารถนี่ละ! หื่นนักนะ!!!

“กวนตีนละ! อันนี้คือมึงจีบกูอยู่ถูกมั้ย”

ผมโพล่งถามมนัออกไปตรงๆ ตามสไตล์เซอร์เจ้ียน (Surgeon 

= หมอศัลยกรรม)

“ไม่ได้จีบ...กูยัดเยียด”

ชัดเจน ฮึ่ย!!! ผมควรจะนอตหลุดแล้วกางนิ้วกรีดลงบนหน้า

หล่อๆ ด้านๆ ของไอ้คุณคิงเลยดีมั้ยเนี่ย ต้องจีบก่อนสิโว้ย!!! มึงจะ

ข้ามขั้นไม่ด้ายยย
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“ไอ้...”

บรื๊นนน! ปัง! เอี๊ยด!

หมับ!

คล้ายว่าได้ยินเสียงกระสุนปืนพุ่งปะทะกับล้อด้านหลังขวา

ของรถเมอร์เซเดสที่เรานั่งกันอยู่ จนบอดี้การ์ดต้องเหยียบเบรก

อย่างแรงป้องกันรถเสียหลักข้ามเกาะกลางถนน ท�าเอาตัวผมแทบ

ลอยไปหน้ารถ ดีที่ไอ้คิงคว้าเอวไปกอดไว้ทัน

“มอเตอร์ไซค์คันเดียวกับเมื่อเช้าเลยครับนาย”

“นายหลบอยู่บนรถก่อนนะครับ”

พีบ่อดีก้าร์ดสองคนทีน่ัง่หน้ารถพดูพร้อมกบัคว้าปืนพกขึน้มา

ถือเตรียมจะเปิดประตูก้าวลงจากรถไป

“...จับตัวมันให้ได้ เอาแบบเป็นๆ”

คิงหันไปส่ังอีกครั้งแล้วรัดตัวผมให้เข้าใกล้แน่น กดศีรษะผม

ลงกบัอกเขาจนผมมองไม่เห็นเหตุการณ์ข้างนอก รบัรูไ้ด้เพียงความ

อุ่นร้อนจากร่างกายเจ้าของอ้อมแขนแกร่ง

ปัง! ปัง! เพล้ง!

กระจกหลังของรถแตกละเอยีดลงหลงัจากกระสนุปืนพุ่งทะลุ

เข้ามา ท�าให้คิงกดตัวผมลงต�่ากว่าเดิม ตอนนี้ผมเองก็ชักจะท�าตัว

ไม่ถูกแล้วเหมือนกัน

“ควีน...อยู่บนรถ”

แกร๊ก!

สิน้เสียงคนตัวสูงกค็ว้าปืนข้ึนมาถอืแล้วพยายามกดผมให้ก้ม

ตัวราบไปกับเบาะ และมันท�าท่าเหมือนจะออกไปจากตัวรถ

หมับ!

“ไม่เอา! มึงห้ามลงไป!”
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ผมคว้าแขนของเพื่อนไว้แน่น ไม่อยากให้มันลงไป ตอนนี้ใน

สมองผมมีแต่ความเป็นไปได้ร้อยแปดพันประการท่ีจะเกิดขึ้นหลัง

จากคิงลงรถไป

“ควีน...เดี๋ยวกูมา”

แต่คนหล่อยังคงด้ือดึงจนผมต้องออกแรงฉุดแขนมันไว้มาก

ขึ้น

“คิง! ฟังกูก่อน...คนที่พวกมันจะฆ่า ไม่ใช่พี่บอดี้การ์ดแต่เป็น

มึง ลงไปก็รังแต่จะเป็นเป้านิ่ง เพราะฉะนั้นมึงควรอยู่บนรถและหา

ทางหนีจากสถานการณ์นี้ซะ!”

ผมพดูยาวเหยยีดรวัเรว็ เสมือนเป็นแชมป์แรป็เปอร์เก่า พลาง

คิดหาทางให้เรารอดจากสถานการณ์นี้ไปได้

“อืม...งั้นกูจะปีนไปขับรถ”

มนัไม่เพยีงแค่ว่าแต่มนัท�าเลย พร้อมกบัยัดปืนอกีกระบอกใส่

มือผมเช่นกัน

ปัง! ปัง!

เสยีงกระสนุดงัขึน้อกีและคราวนีค้งถกูบรเิวณท้ายรถท�าให้คงิ

ทีก่�าลงัจะปีนไปหน้ารถต้องหยดุชะงกัและค้อมตวัลงต�า่ พีบ่อดีก้าร์ด

ข้างนอกก็ก�าลังยิงสกัดสวนกลับไปเช่นกัน ดูๆ ไปแล้วมอเตอร์ไซค์

คนร้ายมปีระมาณสีค่นั มอืปืนคงไม่เกนิแปดคน บอดีก้าร์ดคงจะพอ

ช่วยถ่วงเวลาพวกเราไปได้

“กูขับเอง”

ขณะท่ีคิงจะเริ่มปีนอีกครั้ง ผมก็รีบชิงขยับตัวดันมันกลับไป

เบาะหลังแล้วอาศัยตัวที่เล็กกว่าก้าวขายาวๆ ข้ามเบาะไปนั่งหลัง

พวงมาลัยทันที

“มึงจะท�าอะไร”
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ปัง!

คิงหันมาถามทันที ก่อนจะหันออกไปยิงสวนมือปืนที่เล็งปืน

มาทางนี้

“ขับรถกลับบ้าน”

ผมรีบสตาร์ทรถอีกครั้งก่อนจะเหยียบคันเร่งจนแทบมิดไมล์ 

เรียกได้ว่าตีนผีแบบผมเนี่ย มอเตอร์ไซค์โง่ๆ ตามไม่ทันหรอกครับ 

แถมไม่น่าจะมีรถคันไหนกล้าเข้าใกล้รถที่ผมขับนักหรอก การันตีได้

ดีจากบัตรสะสมแต้มอู่รถยนต์เจ้าประจ�าของผมเอง

“บ้าน?”

เจ้าหนุ่มลูกครึ่งหันมาสบตาถามผมงงๆ 

“เออ...เชื่อกู”

“...”

“บ้านกูเนี่ยแหละปลอดภัย”


