
~ วาฬกลิ้ง ~

Prologue

ผมมองแพก็กระป๋องเบียร์ท่ีวางอยู่บนพืน้ทรายตรงหน้าด้วย
ท่าทางซังกะตาย เอื้อมมือไปแกะมันออกมาจากแพ็กหนึ่งกระป๋อง 
เปิดปุ๊บก็ได้กลิ่นฉุนของแอลกอฮอล์ซึ่งโชยออกมาทันที แค่นี้ก็แสบๆ 
คันๆ ในล�าคอแล้ว กระดกกระป๋องให้มันไหลลงไปตามหลอดอาหาร 
ความรูส้กึทัง้เยน็ทัง้ร้อนอวลอยูใ่นปาก ก่อนเคล่ือนต�า่ลงไปยังกระเพาะ

ซัดไปหลายอึกใหญ่ๆ ก็ส่งเสียงสะใจออกมา
ท�ำไมคนเรำถึงต้องใช้เหล้ำใช้เบียร์เพื่อลืมเรื่องแย่ๆ ด้วย
ตั้งค�าถามในใจทั้งที่ปากก็ยังกระดกเบียร์ในมือไม่หยุด ผมนั่ง 

ชนัเข่าข้างหนึง่อยูบ่นทรายเนือ้ร่วน ปล่อยให้ทัง้หน้า ผม และท่อนบน
เปลือยๆ ปะทะลมทะเล มองออกไปยังผืนน�้าเค็มกว้างสุดลูกหูลูกตา 
ท้องฟ้าทีม่ดืมดิท�าให้ทะเลพลอยมดืสนทิไปด้วย เหน็แค่คลืน่ลกูเลก็ๆ 
ซัดกระทบฝั่งจากแสงของคบไฟที่ถูกปักประดับไว้เป็นระยะ

ไม่ได้ตัง้ใจจะมานัง่เลยีนแบบพระเอกมวิสกิวดิโีอเพลงเศร้า คง
ท�าไม่ได้หรอกเพราะถนนด้านหลังฝั่งตรงข้ามกับชายหาดนี่ยังมีเสียง
คนคุยดังหนวกหูผสมปนเปกับเสียงเพลงจากบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ตั้ง
แผงขายของ
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เมื่อสัปดาห์ก่อนบริษัทที่ผมท�างานอยู่เพิ่งจะได้เล่ือนต�าแหน่ง
ให้ผมจากเซลส์เอกซ์คลูซีฟไปเป็นผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย ผมดีใจเป็น
บ้าเป็นหลงัทีผ่ลจากการปิดยอดได้สงูสดุมาตลอดท�าให้ผมได้รบัความ
สนใจจากเจ้านาย แม้อายุการท�างานเพียงแค่สี่ปีกว่า แต่ดีใจอยู่ได้ไม่
ถึงวัน ไม่สิ ไม่ถึงห้าชั่วโมงด้วยซ�้า

เย็นวันนั้น แฟนผมที่ท�างานอยู่บริษัทเดียวกันกลับไปตั้งแต่
เทีย่ง พอผมเลกิงานกต็ัง้ใจจะกลบัไปหาเธอเพือ่บอกข่าวดโีดยเฉพาะ 
ใครจะคิดว่าเปิดประตูเข้าไปแล้วจะเจอแจ็กพอตใหญ่กว่าเซอร์ไพรส์ 
ตีแสกหน้าแทน

คนที่ได้เห็นแฟนนัวเนียอยู่กับผู้ชายอื่นเต็มสองตานี่มันจะรู้สึก
แบบผมไหม...เลือดขึ้นหน้าจนอยากพุ่งเข้าไปต่อยไอ้ชายชู้นั่นให้ล้ม
กลิ้ง กระทืบมันให้สะใจสักหลายๆ ที แล้วหันไปตวาดด่าหญิงไม่รักดี
ที่ริอ่านนอกใจ

ภาพพวกนั้นอยู่ในหัวผมทุกอย่างเลย แต่หลังจากหายตัวแข็ง
ทื่อ ผมกลับไม่ได้ท�าอะไรเลยสักอย่าง

รวบรวมค�าพดูอยูต่ัง้นานกว่าจะถามด้วยท่าทผีดิหวงักึง่ไม่พอใจ
ออกไปได้ ผู้หญิงบางคนก็ไม่ใช่คนที่คู่ควรจะร่วมชีวิตด้วยกันจริงๆ 
เพราะเธอตะโกนต่อว่าผมด้วยเสียงสูงปรี๊ด

‘ไอ้ผู้ชายแบบพีชก็มีแต่หน้าตาดูดีควงได้เท่านั้นแหละ ท�างาน
เก่งแล้วยังไง เรื่องบนเตียงห่วยแตก! ลี่เชิญชวนไปกี่ครั้งแล้วก็เอาแต่
ปฏิเสธอยู่ได้ เป็นอรหันต์รึไงยะ บอกว่าอะไรนะ จะรอหลังแต่งงาน? 
คิดว่าสมัยนี้มันยังมีเรื่องอะไรแบบนั้นอยู่อีกเหรอ ใครจะไปคบกับคน
แบบนี้ต่อได้ลง!’

เชี่ยเถอะ...
นอกจากเสียใจแล้ว ผมยังโคตรขายขี้หน้าชู้เธอด้วย
ผู้หญิงบ้า ถ้าอยากได้เรื่องบนเตียงขนาดนั้นก็ควรจะพูดตรงๆ 

ส ิจะวางตวัว่าเป็นคนเรยีบร้อยมาตลอดหลายปีทีค่บกนัอยูท่�าไม ท�าให้
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ผมคิดว่าเธอไม่ช�่าชองและถือสาเรื่องพวกนี้ถึงได้พยายามไม่ท�าอะไร
หยาบคาย

ขึ้นชื่อว่าผู้ชายมันก็ต้องมีอารมณ์ทางเพศกันทั้งนั้นแหละ 
อรหันต์บ้าบออะไร

ท�าไมการทีผ่มยอมขดัจรวดเพือ่เธอกลับท�าให้ผมถกูด่าแบบนัน้
ได้...พอคิดแล้วก็หงุดหงิดจนต้องกระดกเบียร์เข้าปากอีกหน ก่อนจะ
ขบขอบกระป๋องอย่างขัดเคือง

ผมคบกับลิลลี่มาได้สองปีกว่าแล้ว เราเจอกันที่บริษัทนั่นแหละ
อีกไม่กี่วันจะเป็นวันครบรอบปีที่สาม และในวันนั้น...ผม

วางแผนสวยหรูเอาไว้เรียบร้อยว่าจะขอเธอแต่งงาน
สุดท้ายก็พังหมด
ถงึจะบอกว่าอย่าเศร้า ถงึจะปลอบว่าดแีล้วทีรู่ต้วัตนกันก่อนจะ

ใช้ชีวิตคู่ ถึงจะบอกว่าให้รีบเลิกคิดเลิกเสียใจ แต่คนเรามันก็ต้องการ
ระยะเวลาท�าใจ ผมเองก็เพิ่งเลื่อนต�าแหน่งมาจึงไม่อยากให้สภาพ 
ซมึกะทอืของตวัเองท�าให้อะไรหลายๆ อย่างยิง่แย่ ไม่ใช่แค่เรือ่งความ
รัก การงานเองถ้ามีอะไรพลาดแม้แต่นิดก็มีคนรอซ�้าอยู่ด้านหลังนับ
สิบ ดังนั้นสามวันถัดมาผมจึงตัดสินใจไปเคาะประตูห้องหัวหน้าเพื่อ
แจ้งเจตจ�านงว่าอยากจะขอลาพักร้อน

บรษิทัผมให้ลาพกัร้อนได้ปีละหนึง่สปัดาห์ ไม่รวมวนัหยดุ หาก
วันลาเหลือสามารถทบไปปีต่อไปได้ ผมท�างานมาสี่ปีกว่ายังไม่เคยใช้
สักวัน เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นก็เลยขอลายาวสิบสี่วันรวด

ลาพกัร้อนแล้ว ในอนาคตอันใกล้ก็ไม่มีแววว่าจะได้แต่งงานแล้ว 
เงินที่เก็บออมไว้ส�าหรับใช้เป็นสินสอดและค่าจัดงานจึงถูกดึงออกมา
เป็นค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว

น่าจะรู้กันดีว่าอาชีพเซลส์ลูกค้าต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง ต่อให้
เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ถ้าเขาโทร. มาก็ต้องรับ เมลมาก็ต้องตอบ ลาเหมือน
ไม่ได้ลา แต่เพราะผมอยากจะพกัแบบทีเ่รยีกว่า ‘พักจรงิๆ’ เลยใช้เวลา
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ท�างานหามรุง่หามค�า่ทัง้สปัดาห์เพ่ือเคลยีร์สนิค้าและเอกสารซึง่พวัพนั
กับลูกค้าที่ตัวเองดูแลอยู่ให้หมดก่อน จะได้ไม่มีสายจากใครติดต่อมา
ตามงานในช่วงที่ลาหยุด

คนืวนัท่ีเคลยีร์งานเรยีบร้อย ผมเปิดโน้ตบุก๊ค้นข้อมลูในกระทู้
พันทิป จากนั้นจองที่พักแล้วบินมาภูเก็ตค�่าวันนั้นเลย

อยูก่บัตวัเอง ปลอบใจตวัเองไปก่อน ให้ทะเลช่วยเยยีวยาหวัใจ 
หลังจากครบสิบสี่วันแล้วผมจะกลับไปตั้งอกตั้งใจทุ่มเทตัวเองให้กับ
งานเหมือนเดิม

“ฮาย พี่ชาย”
ปากทีก่�าลงัอ้าออกเตรยีมรบัแอลกอฮอล์เพิม่เป็นอนัต้องชะงกั

ค้าง
อยากนั่งเงียบๆ คนเดียว แต่จู่ๆ พื้นทรายข้างๆ ทั้งสองฝั่งก็มี

ร่างสองร่างนั่งลงใกล้ๆ
“ดื่มคนเดียวไม่เหงาเหรอคะ”
“...”
“หลังจากนี้จะท�าอะไรต่อ ว่างไหม”
“...”
ผมหันไปมองคนมาใหม่ เห็นว่าเป็นผู้หญิงหน้าตาคมเข้มสอง

คน จมูกโด่งปลายงุ้ม ตาดุ ผิวสีแทนออกคล�้าเล็กน้อยตามประสาคน
ใต้ คนทางซ้ายสวมเสือ้สายเดีย่วผ้าบาตกิสฉีดูฉาดโชว์หน้าท้อง ต�า่ลง
ไปเป็นกระโปรงยีนสั้นจุ๊ดจู๋ ส่วนคนฝั่งทางขวามือก็แทบไม่ต่างกัน 
เพราะมีแค่เกาะอกสีด�าปกปิดท่อนบนเท่านั้น

เปลือกตากะพริบเช่ืองช้า ฤทธิ์แอลกอฮอล์และเรื่องราวเก่าๆ 
ของแฟนเก่าท�าให้สมองตื้อไปชั่วขณะ แต่เมื่อทั้งคู่ส่งสายตาเชิญชวน
เล่นหเูล่นตามาให้ เล่นเอาผมขนลกุวบู อยากจะขยบัถอยหลงัแต่กท็�า
ไม่ได้
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ไม่ขนลุกได้เหรอ คนหน่ึงเป็นผู้หญิงก็จริง แต่อีกคนน่ะสาว
ประเภทสองแน่ๆ เสียงแมนซะขนาดนี้

ผมไม่มอีารมณ์มาใช้รอยย้ิมและวาจาสุภาพเหมือนตอนท�างาน 
จึงยกมือที่ถือกระป๋องเบียร์โบกส่งๆ

“โทษนะครับ อยากดื่มคนเดียว”
“แหม คนเดียวเหงาๆ จะไปสนุกอะไรล่ะคะ สนใจไปกับพวก

เราไหม” คนทางซ้ายวางมอืลงบนตกัของผม ลบูไปลบูมาจนขนทีล่กุซู่
อยู่แล้วยิ่งพากันลุกมากกว่าเดิม

“น้อง เอามือออกด้วยครับ”
หน้าผมเริ่มบึ้ง ตาจ้องไปที่มือข้างน้ันอย่างไม่พอใจ แต่ก็ไม่

อยากเอามือตัวเองไปแตะต้องพวกเธอเหมือนเปิดโอกาส
รู ้อยู ่แล้วว่าพวกสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชาวต่างชาติมาเที่ยว

เยอะๆ นอกจากร้านนวดที่มีบริการนาบ เด็กดริงก์ตามผับบาร์ ก็ยังมี
พวกขายบริการที่เดินหาลูกค้าแบบนี้อยู่ไม่น้อย ทั้งหญิงแท้ ชายแท้ 
รวมทั้งพวกเลดี้บอย

“ลองดกูไ็ม่เสยีหายอะไรนี ่พวกเราเหน็พีม่าตัง้แต่ไกลแล้ว ชอบ
พี่นะ”

“เดี๋ยว...”
“หน้าตาตรงสเปกพวกหนูมากๆ ลองแล้วอาจจะตดิใจกไ็ด้ ยนิดี

ให้แซนด์วิช ไม่คิดเงินเพิ่มด้วย”
มือข้างนั้นยังลูบต�่าต่อไปจนถึงกระเป๋ากางเกงของผม สุดท้าย

ผมก็ทนไม่ไหว ดันพวกเธอออกไปแล้วว่าอย่างเหลืออด “บอกว่าไม่ 
ก็ไม่สิครับน้อง ไปหาคนอื่นเถอะ จะหาแขกก็ดูให้ดีๆ หน่อย”

ผมลุกพรวดขึ้นยืน จากการขยับตัวกะทันหันของผมท�าให้ทั้งคู่
เสียหลักหงายหลังนอนราบไปบนพื้นทราย เสียงวี้ดว้ายดังขึ้นมา แต่
เมื่อพยุงกายกลับขึ้นมาได้ส�าเร็จก็จิกตาใส่

“โอ๊ย! ไอ้บ้า หน้าตาดีซะเปล่า มีของดีดันไม่เอา ใครลองแล้วก็
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ติดใจกันทั้งนั้นแหละ ยกเว้นแต่พวกไก่อ่อน!”
เสยีงแมนๆ ถกูเจ้าตวัดดัซะแหลมปรีด๊ พลางยกมอืชีห้น้าพร้อม

ถ้อยค�าสบประมาทท�านองเดยีวกนักับแฟนเก่าท�าให้ผมรูส้กึเหมอืนมี
ลูกธนูปักลงกลางใจที่ช�้าอยู่แล้วให้ยิ่งช�้ากว่าเดิม

“ในกระเป๋าก็มีอยู่แค่สามร้อย ยี้!”
“เฮ้ย!”
ค�าพูดที่เตรียมจะต่อว่ากลับไปกลายเป็นเสียงอุทาน ตาเบิก

กว้างแทบถลนเมือ่เหน็ว่ากระเป๋าสตางค์ทีน่่าจะนอนนิง่อยูใ่นกระเป๋า
กางเกงขาสั้นของตัวเองตอนนี้ไปอยู่ในมือหนึ่งในสองสาวนั่นได้ยังไง
ก็ไม่รู้ 

“เป็นพวกสบิแปดมงกฎุรไึง! เอาคืนมา ไม่งัน้ฉันจะไปแจ้งต�ารวจ
ให้มาจับไปให้หม...เชี่ย!”

ขู่ยังไม่ทันจบก็ต้องรีบวาดมือไปรับกระเป๋าสตางค์ตัวเองเมื่อ 
มันถูกปากลับมาอย่างรวดเร็ว

“ก็ไม่อยากจะได้หรอกย่ะ เอาคืนไปเลย”
สองสาวยงัตอกกลบัเสยีงสงูมาให้เจบ็ใจเล่นอกีประโยคก่อนจะ

พากันเดินหน้าบึ้ง ย�่าทรายแรงๆ อย่างกระฟัดกระเฟียดออกไป แต่
ก่อนข้ามถนนไปอีกฟากยังไม่วายหันมาตะโกนด่าอีกค�า

บ้ำอะไรวะเนี่ย!
ผมมองตามแล้วได้แต่ท�าหน้ายุ่ง จากที่เซ็งอยู่แล้วก็ยิ่งเซ็ง

มากกว่าเดิม เปิดกระเป๋าสตางค์ดูก็เห็นว่าธนบัตรสีแดงสามใบยังอยู่
ครบ พวกบัตรประจ�าตัวต่างๆ ก็เช่นกัน จึงยัดมันกลับลงในกระเป๋า
กางเกงก่อนกระแทกก้นนั่งลงที่เดิม

อารมณ์อยากดื่มแทบจะหมดไปเพราะเรื่องบ้าบอนี่
คนเดินไปมาอยู่ในหาดมีเป็นร้อยเป็นพัน แม่งคิดยังไงถึงเลือก

หลอกผมวะ จะบอกว่าการทีพ่กเงนิมาแค่สามร้อยช่วยเอาไว้กด็ไูม่ค่อย
เข้าทีเท่าไหร่ คนแย่ๆ สมัยนี้มันเยอะ มาเสนอตัวให้ออฟ แต่พอเปิด
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ห้องแล้วไม่ได้จ่ายตามจ�านวนที่ตกลงไว้ก็มีตัวอย่างให้เห็นเยอะแยะ 
แถมเช้าวันต่อมาข้าวของมีค่าอาจจะถูกฉกไปด้วยอีกต่างหาก

แต่บอกต�ารวจไปก็เท่านั้น สุดท้ายผมถึงได้แต่พ่นลมหายใจกับ
ชะตาชีวิต แล้วหยิบเบียร์กระป๋องใหม่มาเปิด

กระป๋องที่สาม กระป๋องที่สี่...
ยิ่งเหนื่อยใจอัตราการกระดกก็ยิ่งพุ่งสูง สุดท้ายก็หมดทั้งแพ็ก

อย่างรวดเรว็ เหลอืแค่กระป๋องเปล่าระเกะระกะอยูด้่านหน้า ดืม่เยอะ 
ดื่มเร็ว สมองผมก็เริ่มจะมึนๆ ศีรษะก็เริ่มจะหนักๆ

เอนตวัลงแนบหลงัเข้ากบัทรายทีย่งัมคีวามอุน่จากแสงอาทติย์
หลงเหลือ มองใบมะพร้าวบนต้นสูงชะลูด เห็นมันเอนไปซ้ายทีขวาที
ตามแรงลมทะเล ส่งเสียงซ่าเสียดสีเคล้าคลอ ท้องฟ้าเวลานี้มืดมิด  
แต่ยงัไม่มดืพอเพราะยังมแีสงจากไฟนีออนทีเ่ปิดแข่งกนัอยูเ่ตม็พืน้ที.่..
จึงไม่เห็นดาวสักดวง

แต่สุดท้าย...ไม่รู้เพราะอารมณ์บ้าหรือฤทธิ์แอลกอฮอล์ ผมดัน
หัวเราะออกมาซะอย่างนั้น

หวัเราะอยูน่าน นานจนอกีนดิจะคดิว่าบ้า ในหัวอัดแน่นไปด้วย
ค�าถามที่ว่า...ท�าไมต้องมาหลอกกันด้วย

ผมรู้แล้วว่าตัวเองเมา และก่อนที่จะหลับให้ยุงหามอยู่บนเตียง
ทรายจงึกลัน้ใจรวบรวมแรงลกุขึน้ยนื วาดแขนรวบกระป๋องเบยีร์เปล่า
เข้ามาในอ้อมแขน เดินโซเซออกไปทางถนนเพื่อจะเอามันไปทิ้ง

กระป๋องร่วงลงถงัดงัก๊องแก๊งๆ เรยีบร้อยกห็มนุตวัเตรยีมจะเดนิ
กลับที่พักของตัวเอง แต่อาการอยากอาเจียนก็แล่นขึ้นมากะทันหัน 
จนต้องรบีเกาะล�าต้นหนาๆ ของต้นไม้แถวนัน้พยุงกายไว้ก่อน

ไงล่ะ หาเรื่องใส่ตัวเอง...
ยกมอืข้ึนปิดปาก เงยหน้าข้ึนต้ังตรงเพือ่ไม่ให้มึนหรอือยากอ้วก

มากกว่าเดิม ภาพที่เห็นคือถนนเส้นยาวซึ่งดูพร่ามัว สติก็เหลือน้อย 
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แต่ผมก็ยังคงคุมมันให้จับโฟกัส เพ่งมองไปยังจุดจุดหนึ่ง สถานการณ์
และคนที่อยู่ตรงนั้นดันเป็นสิ่งแรกที่มาปรากฏอยู่ในครรลองสายตา 
พอดิบพอดี

“หืม?”
นั่น...สองสาวสิบแปดมงกุฎเมื่อกี้นี้นี่
เวลานีท้ัง้คู่คล้องแขนผู้ชายคนหนึง่เอาไว้ ยิม้แย้มหวัเราะคกิคกั
ได้เหยื่อแล้ว?
ผมขมวดคิ้วขณะเพ่งมองไอ้ผู้ชายตาถั่วที่ไปหลงเด็กๆ พรรค์นี้

พลางคิดว่าเป็นคนแบบไหนอย่างอดไม่อยู่
เหยื่อเป็นชาวต่างชาติรูปร่างสูงใหญ่ กล้ามเนื้อแน่น ผิวสีแทน

เรียบเนียน เรือนผมรองทรงใช้เจลเสยขึ้นไปแบบง่ายๆ จมูกโด่ง และ
เบ้าตาคมเด่นชัดเป็นเอกลักษณ์ของชาติตะวันตก ผมมองไม่เห็นสีตา
เพราะระยะห่างที่ไกลเกินไป หมอนั่นสวมกางเกงว่ายน�้าสปีโดรัดรูป 
สีด�าประมาณเข่า ด้านบนเปลือยเปล่า ปล่อยให้สิบแปดมงกุฎสองคน
นั้นลูบไล้ซิกซ์แพ็ก

ถ้าเป็นผู้หญิงพูดคงจะบอกว่าหล่อวัวตายควายล้ม แต่ส�าหรับ
ผู้ชายด้วยกัน...อืม ก็ดูดี

หล่อ แต่สมองไม่หล่อเลย
ผมเพ่งมองต่อไป ทัง้สามคนก�าลงัจะเดนิไปอีกทาง จ�าได้ว่าทาง

นั้นเป็นที่ตั้งของเขตที่พักแล้ว มองคนที่ก�าลังจะถูกหลอกจนหมดตัว 
ในเช้าวันต่อมาแล้วผมก็ตัดสินใจขยับเท้า

ตัวเองเป็นผู้พิทักษ์คุณธรรมเหรอ ก็เปล่า อาจเพราะเข้าใจ
หัวอกคนโดนหลอกก็ได้

ผมพยายามไม่ให้ตัวเองล้มหน้าคะม�า ก้าวไวๆ ตามมาทันก็รั้ง
ท่อนแขนหนาอุดมไปด้วยกล้ามเนื้อของฝรั่งคนนั้นไว้

“เดี๋ยวก่อน...”
ทั้งสามคนหันมา แต่ผมจ้องไปที่คนหัวอกเดียวกันเขม็ง
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ตายังพร่า แต่ว่า...
ผู้ชายคนน้ีดูใกล้ๆ แล้วย่ิงโคตรหล่อ จากระยะห่างเท่านี้ผมก็

เหน็แล้วว่าอกีฝ่ายมตีาสฟ้ีามอมเทา ไล่สไีปจนเข้มบรเิวณขอบนยัน์ตา
เหมือนกับ...ผลึกอัญมณีบางอย่างที่สะท้อนแสงไฟแล้วเป็นประกาย
แวววาว

“ครับ?”
เสียงก็ทุ้มนุ่มเสนาะหู อย่างกับถูกดูดเข้าไปในวังวนบางอย่าง 

เดี๋ยวดิ ผมสะบัดศีรษะ รีบเอ่ยเป็นภาษาอังกฤษ
“คุณถูกหลอกแล้ว”
“ถูกหลอก?”
“สองคนนี้เป็นพวกสิบแปดมงกุฎ”
“ใครเป็นสบิแปดมงกฎุไม่ทราบ!” สาวเทยีมในชดุเกาะอกปล่อย

แขนของฝรั่งคนนี้แล้วปัดมือผมออกจากแขนหนาๆ ทันที พร้อมกับ
ถลึงตามองมาอย่างโกรธจัด

ผมชะงักไปนิดหน่อยที่ทั้งคู่ฟังภาษาอังกฤษออก และไม่ใช่แค่
งูๆ ปลาๆ ซะด้วย

“กพ็วกเธอน่ะส ิก่อนหน้าน้ีอยากจะให้ฉันซือ้ แถมยงัฉกกระเป๋า
ตังค์ฉันอยู่เลย ตั้งใจจะหลอกฝรั่งคนนี้สิท่า”

“เขาออฟพวกเราแล้วย่ะ!”
ออฟแล้ว!?
เกอืบหายเมา ผมหนัไปมองฝรัง่หล่อตรงหน้าอกีหนแบบพดูไม่

ออกบอกไม่ถกู หมอนีก่เ็อาแต่เลกิคิว้ ท�าหน้างนุงงมองมาทางพวกเรา 
ทีแรกผมนึกว่าโดนตื๊อให้พาไปดื่มแล้วอาจโดนตะล่อมพาเข้าห้องต่อ 
ไม่คิดว่าจะตอบตกลงออฟขึ้นเตียงกันเรียบร้อยแล้ว ไม่สิ...คิดตื้นไป
หน่อยสินะ พวกชาวต่างชาติที่มาเที่ยวไทยด้วยหวังจะออฟเด็กน่ะมี
เยอะจะตาย

หน้าตาแบบนี้ก็คงจะเป็นที่ถูกใจของพวกฝรั่งด้วยนั่นแหละ
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ผมส่ายศรีษะช้าๆ ตดัสนิใจพดูอกีหน ควบคมุเสยีงตวัเองไม่ให้
อ้อแอ้และชัดถ้อยชัดค�าที่สุดเท่าที่จะท�าได้ 

“คณุตกลงกับพวกเธอแล้ว? โอเค แต่บอกก่อนนะ วนัพรุง่นีค้ณุ
ต้องตื่นขึ้นมาแบบตัวเปล่าๆ ข้าวของทุกชิ้นหายไปในโรงแรมแน่ๆ”

“โนๆๆๆ เขาโกหก” สาวแท้รีบปฏิเสธพร้อมกับยกมือขึ้นผลัก
ผม แรงจนผมแทบหงายหลงัเพราะความมนึเมา “ไอ้ไก่อ่อนนี ่พวกฉนั
อุตส่าห์ตื๊อเขาตั้งนาน อย่ามายุ่งกับคนท�ามาหากินได้ไหม!”

“ยังจะใช้ค�าว่าท�ามาหากินอีกเหรอ รู้ว่าคนอื่นจะถูกหลอกแล้ว
ไม่สนใจก็รู้สึกแย่แล้ว”

“คิดว่าตัวเองเป็นฮีโรรึไง!”
“คนธรรมดา!”
“คนไทยด้วยกันไม่น่าจะมาตัดช่องทางท�ามาหากินกันแบบนี้!”
“ต้มตุ๋นกินน่ะสิ!”
นี่แม่งคือครั้งแรกในชีวิตของผมเลยที่มายืนเถียงปาวๆ อยู่กับ

ผูห้ญงิและสาวประเภทสองกลางถนนซึง่คลาคล�า่ไปด้วยผูค้น แน่นอน
ว่าคนรอบข้างก็ต้องมองมา แต่ดทีีไ่ม่มไีทยมงุ เรยีกว่าเปิดประสบการณ์
ใหม่ชัดๆ ผมเองก็ก�าลังมึน ถ้ามีสติครบก็ไม่รู้หรอกว่าจะมาท�าอะไร
แบบนี้ไหม ตอนนี้ในใจมีแต่ความรู้สึกที่ว่า...เห็นใจคนโดนหลอก
เหมือนกัน

“โอ๊ย เลิกยุ่งได้ไหม! คนอื่นเขาไม่เห็นจะสน ท�าไม หรือที่จริง
คิดจะแย่งแขกพวกฉันยะ!”

“เออ แย่งก็แย่ง!”
ทุกอย่างเริ่มยุ่งเหยิง เสียงสูงปรี๊ดของทั้งคู่ท�าให้ผมปวดหัวจี๊ด 

พอทนไม่ไหวผมเลยเอื้อมมือไปจับแขนล�่าๆ ของฝรั่งหล่อไว้อีกหน  
หนนี้แน่นมากเป็นพิเศษ

“ถ้าคุณอยากออฟเด็กมากนัก คุณก็ออฟผมไปแทนก็แล้วกัน!”
ตัวเองพูดอะไรออกไป...เช้ำวันต่อมำนั่นแหละถึงรู้
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1

ผมคิดว่าตัวเองฝัน...
ฝันถึงแฟนเก่าที่หักหลังกัน เธอเย้ยผมด้วยการยืนควงอยู่กับ

ชายชู้อย่างออกหน้าออกตา เปิดปากตะโกนด่าว่าผมเป็นอรหันต์ที่มี
ดีแค่หน้าตา ท�างานเก่งก็เท่านั้น หัวเราะเยาะเสียงสูงก่อนจะพากัน
เดินหายไป ทัง้ทีผ่มตัง้ใจเกบ็ออมเงนิเพือ่อนาคต และซือ้บ้านหลงัหนึง่
แถบชานเมืองเอาไว้อยู่กับลูกกับภรรยา แต่ตอนนี้ชีวิตสมบูรณ์แบบ 
ซึ่งผมวาดฝันไว้กลับพังลงกับตา

ตอนที่ก�าลังยืนหนาวเหน็บคนเดียว ไออุ่นบางอย่างก็เคลื่อน
เข้ามาโอบล้อมอยู่รอบตัว เป็นความอบอุ่นที่ราวกับว่าจะปัดเป่าเรื่อง
แย่ๆ ให้จางหายไป พร้อมทั้งท�าให้หลับฝันดี

ผมอยู่กับความอบอุ่นนั้นทั้งคืน...
จนกระทัง่ชัว่เวลาหนึง่รูส้กึว่ามนัก�าลงัจะหายไป ถึงรบีเอ้ือมมือ

ไขว่คว้าด้วยความอาวรณ์
‘ผมไม่ได้ไปไหนลติเตลิแลมบ์ แค่จะไปเตรยีมม้ือเช้าส�าหรบัเรา’
ค�าปลอบประโลมเสียงทุ้มนุ่มดังแทรกเข้ามาในโสตประสาท 

พร้อมๆ กับสัมผัสแผ่วเบาตรงข้างแก้ม ผมถึงยอมปล่อยให้ความ
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อบอุ่นนั้นค่อยๆ ห่างไปแต่โดยดี
หลบัอย่างสบายใจต่อไปได้ทัง้อย่างน้ัน ผ่านไปเท่าไหร่กไ็ม่รู ้ผม

รูส้กึตวัตืน่ขึน้มาเพราะเสยีงคลืน่กระทบฝ่ัง รวมทัง้เสียงเครือ่งยนต์เรอื
และเจ็ตสกี

กะพรบิตาปรบิๆ เพือ่ปรบัสายตาให้เข้ากบัแสงสว่างทีล่อดผ่าน
ม่านผืนบางๆ เข้ามา สิ่งแรกที่เห็นผ่านหน้าต่างบานใสคือฟ้าเปิดสี
ครามและเหล่าปุยเมฆขาว ท้องฟ้าแบบนี้แหละเป็นสัญญาณบ่งบอก
ว่าวันนี้อากาศท่าทางจะดีไปทั้งวัน อืม ดี แต่...ตรงข้ามกับไอ้อาการ
ปวดหัวตุ้บๆ ที่ก�าลังคุกคามตัวเองอยู่ตอนนี้อย่างสิ้นเชิงเลย

ผมพ่นลมหายใจเบาๆ ยนักายลกุขึน้จากเตยีงนอน สภาพรอบ
ด้านที่ไม่คุ้นตาท�าให้รู้สึกแปลกอยู่หน่อยๆ

อ้อ เมื่อวานตอนเย็นผมบินมาลงภูเก็ตนี่นะ
หลงัจากเชก็อนิและเอาของเข้ามาเกบ็ในห้องปุบ๊ กบ้็าจีอ้อกไป

ซือ้เบยีร์กระป๋องทีเ่ซเว่นมาแพก็หนึง่ แล้วนัง่ดืม่อยูค่นเดยีวรมิชายหาด 
เหมือนจะ...ดื่มไปเกลี้ยงเลยมั้ง

“แม่ง...เฮ้อ”
เพราะผิดหวังมากไปเลยเสียอาการมากไปหน่อย
ไปงานเลี้ยงที่บริษัทยังไม่ปล่อยให้ตัวเองเมาได้ถึงขนาดนี้เลย 

ดีนะที่ยังกลับมาห้องถูก
ผมสะบัดหัวแรงๆ ลุกขึ้นจากที่นอนแล้วเดินเนือยๆ เข้าไปใน

ห้องน�้า ใช้น�้าเย็นๆ ราดตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้า พอจะช่วยให้ความ
อนึความมนึจางหายไปได้บ้าง อาบน�า้ไปกค็ดิไปด้วยว่าพอทานม้ือเช้า
ของรีสอร์ตเสร็จ ผมจะลองออกไปเดินดูสักหน่อยว่าวันต่อๆ ไปควร
จะท�าอะไรกับการพักร้อนของตัวเองดี

ไปด�าน�้าหรือเช่าเรือไปเที่ยวเกาะรอบๆ นอกดี
ยังไม่รู้ แต่จะพักผ่อนให้สะใจไปเลย
ผมสวมเสือ้คลมุอาบน�า้สขีาวออกมา จากนัน้กเ็ดนิไปเปิดประตู
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บานเลื่อนที่เชื่อมระหว่างห้องนอนกับห้องนั่งเล่น
รีสอร์ตทีผ่มจองไว้เป็นรสีอร์ตหร ูอาจไม่ได้หรแูบบมีสระว่ายน�า้

และอ่างจากุซซีส่วนตัวอยู่หน้าห้อง แต่ก็ถือได้ว่าแพงพอตัวส�าหรับ
พนักงานบริษัทธรรมดาๆ ที่มาพักแบบหัวเดียวกระเทียมลีบ ให้พูด
ตรงๆ ผมก็เพิ่งจะเคยจองห้องพักระดับนี้เป็นครั้งแรก ไม่แก้ตัวเลยว่า
ตอนนั้นเพราะความโมโหขุ่นเคืองกับเรื่องที่เกิดขึ้นแท้ๆ

“ตื่นแล้วเหรอ”
“...” มือที่ก�าลังจับผ้าผืนเล็กเช็ดผมเปียกๆ อยู่ชะงัก
“ผมก�าลังจะเข้าไปปลุกคุณอยู่พอดีเลย”
“...!”
ฮะ?
ผมเบิกตากว้างเท่าไข่ห่าน หลังจากหันไปตามเสียงทุ้มนุ่มนวล

เป็นภาษาองักฤษส�าเนยีงบริติชแล้วพบว่า ในห้องพกัของตวัเองมฝีรัง่
ตัวโตที่ไม่รู้จักยืนอยู่ด้วย

อกีฝ่ายส่งย้ิมทีโ่คตรหล่อเหลาเจดิจ้ามาให้ ระหว่างพดูกส็าวเท้า
เข้ามาใกล้ พอหยดุอยูต่รงหน้าผมซึง่ตวัแขง็ทือ่กว็าดแขนโอบรอบเอว 
รวบดงึจนหน้าอกผมปะทะเข้ากบัหน้าอกเปลอืยๆ สแีทนทีม่นัทัง้แขง็
ทั้งร้อน ไม่ใช่แค่นั้นเพราะจมูกโด่งๆ บวกเรียวปากหยักยังยื่นมาแตะ
ข้างแก้มผมอีกด้วย

“อรุณสวัสดิ์ ตัวน้อย”
“เดี๋ยว...!” เสียงกระซิบข้างหูนั่นท�าให้ผมรู้สึกตัว ขนลุกวูบวาบ

ทั่วสรรพางค์กาย มือที่หายแข็งแล้วปล่อยผ้าขนหนูผืนเล็กลงบนพื้น
แล้วยกข้ึนไปยันอกหนาให้ถอยออกไปไกลๆ “คุณ...คุณเป็นใครเนี่ย! 
เข้ามาอยู่ในห้องของผมได้ยังไง”

“หืม?”
อีกฝ่ายเลิกคิ้ว สีหน้าดูแปลกใจอย่างเห็นได้ชัด
“ผมถามว่าคุณเป็นใคร เข้ามาอยู่ในห้องผมได้ยังไง เข้าห้อง



20

~ 14 วันพักร้อน ~

ผิด?” ผมพยายามพูดช้าๆ ชัดๆ ให้เขาเข้าใจ
อะไรคอืการทีเ่ดนิออกมาแล้วเจอฝรัง่หล่อววัตายควายล้มแถม

หุ่นเซ็กซี่ประดุจ คริส เฮมสเวิร์ท สวมแค่กางเกงตัวเดียวยืนอยู่ในห้อง
ทีผ่มจองเอาไว้กนัวะ แถมยังเดินมากอดมาหอมทัง้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน
ด้วย

“เข้าห้องผิด?” ฝ่ายนั้นทวนค�า แล้วอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืน 
“เมือ่วานคณุเป็นคนพาผมมานอนทีห้่องนีเ้อง หลงัจากผมตกลงออฟ
คุณไปเมื่อคืน”

“ออฟผม!?”
เห็นสีหน้าและการชี้เข้าหาตัวเองของผมเขาก็สับสนไม่ต่างกัน 

แต่ก็ผงกศีรษะยืนยัน
ทั้งค�าพูดและการกระท�าท�าเอาผมหัวจะแตก อาการปวดขมับ

ตุ้บๆ จากอาการแฮงก์อยู่แล้วยิ่งปวดมากกว่าเดิม ผมยกมือขวาขึ้น 
“เดี๋ยวก่อนนะครับ ผมว่าต้องมีอะไรเข้าใจผิดกันแน่ๆ ออฟที่คุณว่านี่ 
หมายถึงออฟพวกเด็กขายบริการ?”

“ครับ”
“จะบ้าเหรอ! ผมไม่ใช่เด็กขายนะ”
“ลติเตลิแลมบ์ เมือ่วานคณุเป็นคนเสนอให้ผมเอง จ�าไม่ได้เหรอ”
“...”
เสนอให้เอง?
ผมพยายามเค้นสมองนกึย้อนกลบัไปอกีครัง้ว่ามนัมเีหตกุารณ์

บ้าบอคอแตกนั่นเกิดขึ้นจริงๆ รึเปล่า
ตัวเองเพิ่งจะมาถึงภูเก็ตเมื่อวานตอนเย็น เอาจริงๆ นอกจาก

คนขับรถสองแถวที่มาส่งหน้ารีสอร์ต พนักงานต้อนรับและเบลล์บอย 
วันทั้งวันผมก็ได้คุยแค่กับน้องพนักงานเซเว่นตอนที่ปฏิเสธไม่สะสม
แต้มก็เท่านั้น ข้าวปลายังไม่ทันได้สั่งมากินก็เดินปลีกวิเวกไปนั่งดื่ม 
คนเดียว แล้วจะไปให้ใครออฟตอนไหน อ้อ ลืมไป มีเด็กขายบริการ
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สองคนมาทัก...
เชี่ย...
“...” 
ผมหันไปมองร่างสูงใหญ่ตรงหน้าอีกหนด้วยสายตาที่เริ่มจะ

เปลี่ยนแปลงไป
พองดัแงะความทรงจ�าทีอ่ยูล่กึลงไปผมก็พบว่า เม่ือคนื...มีเรือ่ง

แบบนั้นเกิดขึ้นจริงๆ ด้วย
แม้จะเลือนรางชวนสับสนอยู่บ้าง แต่ก็คุ้นๆ ว่าผมเห็นสิบแปด

มงกุฎสองคนนั้นหาเหยื่อได้แล้ว ซึ่งก็คือผู้ชายตรงหน้าคนนี้นี่แหละ 
เห็นคนจะโดนหลอกแล้วก็เกิดแรงฮึดพุ่งเข้าไปหา สุดท้ายกลายเป็น
เร่ืองถึงขนาดโต้เถยีงกนัรมิฟตุพาท แถมยงับ้าบิน่ถงึขัน้ตะโกนบอกให้
อีกฝ่ายมาออฟตัวเองไปแทนอีก...

“อา...” ครางในล�าคอด้วยความอับอาย มอืขวากย็กขึน้ปิดหน้า
ตัวเอง

ดีนะที่ไม่มีอะไรรับไม่ได้มากกว่านี้เกิดขึ้น อย่างเช่น...ตื่นขึ้นมา
บนเตียงอีกทีแล้วเจ็บสะโพกอะไรแบบนั้น

“ตัวน้อย เป็นอะไรรึเปล่า ปวดหัวเหรอ”
“อย่ามาเรยีกผมตวัน้อยแล้วกค็ดิว่า...เรามเีรือ่งทีจ่ะต้องคยุกนั

นิดหน่อย”
เขายิ้ม “ไม่มีปัญหา เราคุยไปทานมื้อเช้าไปด้วยดีไหม”
กลายเป็นแบบนีไ้ปแล้วผมกถ็อนหายใจ พยักหน้าก่อนก้มลงไป

เก็บผ้าขนหนูบนพื้นขึ้นมาสะบัด
“ผมจะเข้าไปเปลี่ยนชุดก่อน คุณเองก็หาอะไรสวมซะด้วยนะ

ครับ”
ฝร่ังนั่นหัวเราะ แม้แต่เสียงหัวเราะยังทุ้มนุ่ม ฟังแล้วชวนให้

เคลิบเคลิ้ม นัยน์ตาสีฟ้าที่มองตรงมาเป็นประกายระยิบระยับ 
“ผมรู้อยู่แล้วว่าคนเอเชียขี้อาย”
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“...”
“แต่นี่เป็นครั้งแรกเลยที่ผมเจอเด็กขี้อายแบบคุณ”
ค�าว่า ‘เดก็’ ไม่ได้หมายถงึผมยงัเป็นเบบีต้วัน้อยๆ แต่หมายถงึ

อะไรคงไม่ต้องสาธยายให้อายเพิ่ม พอเข้าใจสิ่งที่อีกฝ่ายพูดผมก็ทน
ฟังต่อไม่ไหว รีบจ�้าพรวดๆ กลับเข้าไปในห้องนอนทันที

ระหว่างที่รื้อเสื้อผ้าในกระเป๋าเดินทาง สีหน้าผมดูไม่ได้ ในใจก็
มีแต่ถ้อยค�าต่อว่าตัวเองเป็นล้านๆ ค�า

มาวันแรกมึงก็ก่อเรื่องแล้วไง
เชือ่แล้วว่าน�า้เมาท�าให้คนขาดสตแิละท�าอะไรสดุโต่งออกไปได้

จริงๆ ถ้าเป็นผมในยามปกตคิงไม่เอาตวัเข้าไปยุง่หรอก ฝรัง่คนไหนจะ
โดนหลอก คนไหนจะหมดตัวอะไรยังไงมันก็ไม่ใช่เรื่องของผม อย่าง
มากสดุกอ็าจจะแค่เอ่ยเตอืนไม่ให้ตวัเองรูส้กึแย่ทีเ่หน็คนจะเดอืดร้อน
อยู่ตรงหน้าแล้วท�าเมินก็เท่านั้น แต่นี่...ยื่นเท้าเข้าไปเต็มๆ

หยิบเสื้อยืดและกางเกงขาสั้นซึ่งเหมาะกับการเที่ยวทะเลออก
มาเปลี่ยน ส่องกระจกดูใบหน้าตัวเองก็เห็นว่าคิ้วยังชนกัน ไม่มีมาด
พนักงานขายที่ยิ้มแย้มอย่างปกติหลงเหลืออยู่แม้สักนิด

ผมเปิดประตอูอกไปจากห้อง เหน็ร่างสงูใหญ่ของฝรัง่คนเดมินัง่
คอยอยู่ตรงโต๊ะติดประตูระเบียงบริเวณหน้าห้อง บนนั้นเต็มไปด้วย
บรรดาจานอาหารเช้าจากรูมเซอร์วิสของรีสอร์ต กลิ่นกาเฟอีนที่หอม
ฟุ้งไปทั่วเหมือนจะช่วยบรรเทาอาการจี๊ดๆ ตรงขมับไปได้เหมือนกัน

พยายามไม่มองรอยยิ้มมีเสน่ห์และนัยน์ตาสีสวยของเขาขณะ
เลื่อนเก้าอี้ออก แล้วทิ้งตัวนั่งลงตรงข้าม

ตอนนี้อีกฝ่ายไม่ได้โชว์อกเปลือยๆ กับกล้ามแขนแน่นๆ แล้ว 
เพราะสวมเสื้อคลุมอาบน�้าเอาไว้ คงไปขอเพิ่มมาจากพนักงานละมั้ง 
ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่หรอก เพราะคุ้นๆ อยู่ว่าเมื่อวานตอนเจอเขาก็
สวมแค่กางเกงว่ายน�้า ตามผมมานอนที่นี่ก็คงจะไม่มีชุดใหม่เอาไว้
เปลี่ยนนั่นแหละ
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“คุณน่าจะหิว ทานให้เสร็จแล้วเราค่อยคุยกันดีกว่า”
“ขอบคุณครับ”
ทีแรกผมอ้าปากเตรียมจะเอ่ยแก้ไขความเข้าใจผิดก่อนเป็น

อันดับแรก แต่พอมือหนาๆ น่ันเลื่อนจานมาให้ถึงเปลี่ยนใจขยับไป
เกี่ยวหูแก้วกาแฟเพื่อยกขึ้นจิบ

กาแฟช่วยกระตุ้นความอยากอาหาร ผมคว้ามีดกับส้อมขึ้นมา
จัดการของกินตรงหน้าทันที

ไม่มีใครพูดอะไร มีแค่เสียงช้อนกระทบจานคลอเสียงคล่ืนซัด
สาดเบาๆ ด้านนอก แต่...โคตรจะอึดอัดเลย เพราะถึงผมจะก้มหน้า
ก้มตากินอาหารในจานของตัวเองไป แต่ก็จับความรู้สึกได้ว่าร่างสูง
ใหญ่ตรงหน้านี่เอาแต่ใช้ตาคมๆ จ้องมาตลอดเวลา บางครั้งเผลอเงย
ขึ้นก็ได้สบเข้ากับดวงตาวิบวับโดยไม่ทันตั้งตัว

ไม่ปกปิดความคิด...
ผมได้แต่เข่นเขี้ยวเคี้ยวฟัน รีบๆ กินจะได้รีบแก้ไขความเข้าใจ

ผิดของหมอนี่สักที
“โอเค” หลังจากปิดมื้อด้วยน�้าเปล่าเย็นๆ แล้วผมก็นั่งตัวตรง

อย่างเป็นการเป็นงาน “เมือ่วาน...ผมเสนอให้คณุออฟผมใช่ไหมครบั”
อีกฝ่ายพยักหน้า
“คอืว่า...นัน่เป็นเรือ่งเข้าใจผดิ จะว่าไงดล่ีะ ผมผดิเองแหละครบั 

เมือ่วานผมดืม่มากเกนิไปกเ็ลยเมา” เพราะไม่รูจ้ะอธบิายยังไงด ีสีหน้า
ผมเลยกลับมาย�่าแย่อีกรอบ ก็รู้ไงว่าที่กลายเป็นแบบนี้เพราะตัวเอง 
จะไปโทษคนตรงหน้าก็ไม่ได้ด้วย “ผมขอโทษคุณด้วยก็แล้วกันที่ท�าให้
เสียเวลา...”

คนฟังเลิกคิ้วขึ้น พอเห็นสีหน้าของผม เขาก็ส่งสายตาปลอบ
ประโลมมา “ไม่เป็นไร มันไม่ใช่ความผิดคุณเลย คุณไม่ได้บังคับให้ผม
เลือกคุณ แต่ผมเต็มใจที่จะเลือกคุณเอง”

“...”
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“คุณเองก็ตรงสเปกผมนะ ผมชอบสะโพกและขาอ่อนของคุณ
มาก”

ผมอ้าปากหน้าเหวออีกหน ยกมือขึ้นโบกรัวๆ “ไม่ใช่ๆๆ คุณ
เข้าใจผิดแล้ว ที่ผมสื่อหมายถึงว่าผมไม่ใช่เด็กขายบริการ ที่พูดกับคุณ
ไปเมื่อวานเพราะผมเมา”

ให้ตายเถอะ เกดิมายีส่บิห้าปี ถงึจะไม่ใช่พวกเจ้าชูฟั้นสาวๆ ไป
ทั่ว ออกจะหัวโบราณกว่าผู้ชายทั่วไปด้วยซ�้า แต่ก็เพิ่งจะเคยโดนเพศ
เดยีวกนัวจิารณ์เรือ่งขาอ่อนกบัสะโพกตวัเองกค็รัง้นีค้รัง้แรกเนีย่แหละ

ผมไม่ได้รงัเกยีจพวกเพศทางเลอืกหรอกนะ เอาตรงๆ โคตรเปิด
โลกเลย

“เมื่อวานคุณตอบตกลงออฟสองคนนั้นไปใช่ไหมล่ะครับ”
นึกว่าเขาจะพยักหน้า อีกฝ่ายกลับส่ายศีรษะ “เปล่า พวกเธอ

บอกว่าตวัเองท�างานเรยีกแขกอยูท่ีร้่านหนึง่ มาชวนให้ไปดืม่ทีน่ัน่ ผม
เหน็ว่าไม่ได้เสยีหายอะไรเลยกะจะไปนัง่สัง่เครือ่งดืม่สกัแก้วสองแก้ว”

“...หืม?”
ไม่ได้ออฟ? งั้นไอ้ที่ผมคิดว่าสองคนน้ันจะพาไปดื่มแล้วหลอก

ขึ้นห้องต่อก็ถูกแล้วสินะ
แต่...พอผมบอกให้ออฟ เขาจะมาออฟผมท�าไมล่ะวะ
คดิแล้วกแ็ทบเอาหวัโขกขอบโต๊ะ สดุท้ายกท็�าได้แค่ถอนหายใจ 

“คณุโดนหลอกแล้ว สองคนนัน้ไม่ได้ท�างานให้ร้านไหนทัง้นัน้แหละครบั 
พวกเธอเป็นเด็กขายที่เดินหาลูกค้าไปเรื่อย”

“...” คนฟังท�าหน้าแปลกใจ
“ทีจ่รงิแล้วผมก็เป็นนักท่องเทีย่วเหมอืนคณุ แต่สองคนทีค่ณุคยุ

ด้วยเมื่อวานเป็นพวกหลอกลวง ผมรู้เพราะก่อนหน้านี้พวกเธอมาขอ
ให้ผมออฟแล้วแอบล้วงกระเป๋า พอเหน็คุณจะไปกบัพวกเธอเลยเข้าไป
เตือนก็เท่านั้น ตอนนั้นผมอาจจะก�าลังเมาๆ แล้วสถานการณ์มันก็
วุ่นวายด้วย คุณจะไม่เข้าใจก็ไม่แปลกหรอก”
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“คุณไม่ใช่...?”
“ครับ ผมไม่ใช่”
เขาเงียบไปครู่หนึ่ง ต่อมาก็ส่งเสียงครางในล�าคอเบาๆ “ผม

เข้าใจแล้ว แต่...”
“...”
“ผมชอบคุณนะ เราน่าจะเข้ากันได้ดี”
“ครับ?” ผมขมวดคิ้ว
เขาก�าลังเชิญชวนผม...ถูกต้องไหม
“นี่คุณ ถึงเมื่อวานผมจะเข้าไปพูดกับคุณแบบนั้น แต่ผมก็ไม่ใช่

เกย์หรอกนะครับ”
พอได้ยินน�้าเสียงจริงจังของผม ฝรั่งตรงหน้าก็ดูผิดหวังไปถนัด

ตา เวลานี้เขาท�าให้อิมเมจที่ผมเห็นเป็นคุณหมีใจดี มองแล้วรู้สึก
แปลกๆ อยู่บ้าง ผมเสไปใช้นิ้วลูบแก้วน�้าเปล่าที่รอบด้านปกคลุมไป
ด้วยละอองความเย็น แม้เมื่อวานจะตกลงไปกับมิจฉาชีพสองคนนั้น 
แต่ดูๆ ไปแล้วผู้ชายตรงหน้าคนนี้ไม่ใช่พวกฝรั่งห่ืนกามอะไรแบบนั้น 
เห็นได้จากการที่ตอนผมเมาไม่มีสติเมื่อวานหลังบอกให้ออฟแล้วเขา
ก็ไม่ได้รีบร้อนท�าอะไรคนหลับ

“กต็ามน้ันแหละครบั ผมขอโทษคุณอกีทกีแ็ล้วกนั แล้วเมือ่วาน 
...คุณ เอ่อ...ออฟผมไปเท่าไหร่ คุณจ่ายเงินแล้วรึเปล่าครับ ผมจะได้
คืนให้” ขณะที่พูดประโยคนี้ผมรู้สึกว่าหน้าตัวเองร้อนจนแทบไหม้

“ยังไม่ได้คุยกัน แต่ว่าก่อนหน้านี้ผมบอกคุณว่าเราจะตกลงกัน
สิบห้าวัน”

“สิบห้าวัน!?”
ฟังเสยีงทุม้ๆ ทีต่อบกลบัมาผมกส็วนกลับเสียงสูงปรีด๊แทบทะลุ

เพดานรีสอร์ต จ้องหน้าคนตรงข้ามด้วยสายตาอึ้งๆ
“คุณ...คิดยังไงออฟคนอื่นเขาตั้งสิบห้าวัน”
“ผมบอกแล้วว่าผมชอบคุณ”
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ผมท�าหน้าเจือ่นๆ “แต่คณุจ�าเป็นจะต้องเหมาสิบห้าวันเลยเหรอ”
“ตัวน้อย อย่ามองผมด้วยสายตาแบบนั้นสิ” เขาพูดเสียงทุ้ม

กระชากวิญญาณแล้วหัวเราะเบาๆ “สิบห้าวันของผมไม่ได้มีแค่เรื่อง
บนเตียงอย่างเดียว ผมอยากให้คุณไปเที่ยวเป็นเพื่อนด้วยตลอดทริป
ที่ผมอยู่ที่นี่ต่างหาก”

“เที่ยวเป็นเพื่อน?”
“ครับ ผมมาภูเก็ตคนเดียว คิดว่าอยากจะมีเพื่อนเที่ยวสักคน

ตั้งแต่แรกแล้ว”
“...”
“รู้ไหม ผมไม่อยากให้คุณปฏิเสธเลย” เขาทอดสายตามองมา 

“ผมอุตส่าห์ได้รู้จักคุณแล้ว เราน่าจะเป็นเพื่อนกันได้ใช่ไหม คุณจะ 
รังเกียจรึเปล่าถ้าผมอยากจะเที่ยวกับคุณ”

“เที่ยวกับผม?” ผมกะพริบตาปริบๆ ชี้เข้าหาตัวเอง ท�าอะไร 
ไม่ถูกนอกจากทวนถามซ�้าๆ

“ใช่”
“เอ่อ...ถึงจะบอกว่ารู้จักกันแล้วก็เถอะ แต่ผมกับคุณก็นับว่ายัง

เป็นคนแปลกหน้าต่อกันอยู่ดี คนอื่นยังไงไม่รู้ แต่...ผมไม่สะดวกใจ
เที่ยวกับคนแปลกหน้าหรอกนะครับ” ผมตัดสินใจพูดตรงๆ

“เราค่อยๆ ท�าความรู้จักกันไปก็ได้”
“มัน...ก็ใช่ แต่ตั้งแต่แรกผมก็ตั้งใจจะมาเที่ยวคนเดียวอยู่แล้ว”
เขากลับไปเป็นหมีซึมอีกหน “ผมเข้าใจ แค่คิดว่าอย่างน้อย 

เราน่าจะเป็นเพื่อนกันได้”
“นั่น...”
“ผมพูดภาษาไทยไม่ได้ ถ้าหากมีใครสักคนอยู่ด้วยก็คงจะดี ผม

ไม่ได้หมายถงึเรือ่งเซก็ซ์ ผมชอบคุณนะ ผมขอบคณุคณุด้วยทีเ่มือ่วาน
เข้ามาช่วยไม่ให้ผมถูกหลอก เรื่องที่เกิดขึ้นอาจจะท�าให้คุณไม่ค่อย
สะดวกใจสักเท่าไหร่ แต่ผมคิดว่าเราได้คุยกันแล้ว และผมก็อยากจะ
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คุยกับคุณมากกว่านี้อีก”
“...” 
ผมแลบลิ้นเลียริมฝีปาก จ้องอีกฝ่ายอยู่ครู่หนึ่งแล้วดึงสายตา

ออกทางด้านข้าง
ท่าทีของคนตรงหน้าท�าให้ผมหนักใจสุดๆ สิ่งที่อยู่ในหัวตีกัน

อีนุงตุงนังไปหมด
เงยีบไปนาน สดุท้ายแล้วผมกต็ดัสนิใจพยกัหน้าช้าๆ “โอเค จะ

เอาอย่างนั้นก็ได้ เมื่อวานผมช่วยคุณก็จริง แต่ก็ท�าให้เข้าใจผิดไปด้วย
เหมือนกัน”

คนฟังเปลี่ยนสีหน้าฉับพลัน เห็นดวงตาเป็นประกายของเขา
แล้วผมก็ปฏิเสธไม่ลงจริงๆ

อีกอย่าง...สภาพผู้ชายคนน้ีไม่รู้ว่าต่อไปจะไปโดนคนอื่นเขา
หลอกรอบสองรอบสามอกีไหม กว่าจะได้กลบัประเทศไม่รูจ้ะถกูขดูรดี
ไปเป็นแสนๆ รึเปล่า

“แต่ว่าแค่เที่ยวเป็นเพื่อนนะครับ แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าผม
จะไปกับคุณได้ทุกวันด้วย อย่างที่บอกว่าตั้งแต่แรกผมก็ตั้งใจจะมา
เที่ยวคนเดียวอยู่แล้ว”

“ไม่มีปัญหา ลิตเติลแลมบ์”
“ส�าคัญมาก ผมไม่ใช่เกย์” ผมย�า้ ฟังค�าว่าไอซขีองเขาแล้วว่าต่อ 

“แล้วก็ไม่ได้ชื่อลิตเติลแลมบ์อะไรนั่นด้วย ผมชื่อพีช”
“พีช?”
“ครับ พีช คนไทยมีชื่อเล่น คุณน่าจะรู้ พีชคือชื่อเล่นผม”
“ลูกพีช?”
“นั่นแหละครับ”
“เหมาะกับคุณ ผมชอบทานนะ”
ผมเกือบจะส�าลักน�้าลาย แต่พอรวบรวมความกล้าจ้องนัยน์ตา

สีฟ้าคู่นั้นก็ไม่เห็นร่องรอยความคิดสองแง่สองง่ามน่าโมโหอะไร เมื่อ
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รู้สึกตัวว่าเผลอใส่ใจค�าพูดของคนตรงหน้ามากไปหน่อยก็อดพึมพ�า 
ไม่ได้ “เรื่องนั้นไม่ต้องบอกก็ได้ แล้วคุณล่ะ”

“แมทธิว วิลสัน”
“อ้อ มิสเตอร์วิลสัน”
“คุณเรียกชื่อผมดีกว่า เราจะได้สนิทกันมากขึ้น” 
เขาผลิรอยยิ้มมีเสน่ห์ส่งมาให้อีกแล้ว เพื่อไม่ให้ดูมากเรื่อง ผม

จึงพยักหน้าเออออไป พร้อมกับยื่นมือไปให้เขาเพื่อเป็นการท�าความ
รู้จักและเริ่มต้นความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ ต�าแหน่งงานที่ผมท�า
อยูม่กีารตดิต่อกบัลกูค้าซึง่เป็นชาวต่างชาตอิยู่บ้าง เพราะงัน้ผมถงึไม่มี
ปัญหากับการใช้ภาษาอังกฤษพูดคุยกับเพื่อนร่วมทริปคนใหม่เลย

“อืม...ผมยังไม่ได้ตัดสินใจเรื่องเที่ยว คิดว่าหลังจากนี้จะลอง
เลือกดู แต่ถ้าคุณอยากไปไหนหรืออยากท�าอะไรก็ลองบอกมาได้  
ผมจะลองหาวันดูว่าเราจะไปวันไหนกันบ้าง จริงสิ ผมพักที่นี่สิบสี่วัน 
เมื่อวานเพิ่งมาถึง คุณล่ะครับ”

“ผมมายี่สิบวัน ผมอยู่ที่นี่สองคืนแล้ว”
“งั้นผมก็กลับก่อนคุณสินะ”
“ถึงตอนนั้นผมคงคิดถึงคุณน่าดู”
“นี่ เว่อร์แล้ว ยังไม่ทันจะไปไหนด้วยกันสักหนเลย”
เขาส่ายหน้า “ผมบอกแล้วนี่ว่าผมชอบคุณ”
ได้ยนิค�าว่าไอไลค์ยูของหมอน่ีมาหลายรอบละ ไลค์นีไ่ม่ได้จ�ากดั

อยู่แค่ค�าว่าชอบในเชิงนั้นอย่างเดียว ไม่ได้มีอะไรฟังดูลึกซึ้งถึงขนาด
นัน้ แต่ได้ยนิบ่อยๆ ผมกช็กัจะรูส้กึเหมอืนมอีะไรบางอย่างมาก่อกวน

ขนลุกหมดแล้ว!
“โอเค เอาเป็นว่าวันน้ีคุณกลับห้องไปจัดการตัวเองก่อนก็แล้ว

กันครับ”
ผมลุกขึ้นยืน บอกเขาว่าจานเปล่าพวกนี้จะติดต่อพนักงานให้

มาจัดการเอง และให้ฝรั่งหมีน่ีรีบออกไปจากห้องสักที เกิดเรื่องชวน
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มึนติดต่อกันรัวๆ ผมเลยอยากจะพักสมองหน่อย
เราแลกช่องทางการติดต่อกัน แมทธิวมีซิมไทยอยู่แล้ว ซึ่งก็ไม่

น่าแปลกใจอะไรส�าหรับคนที่มาท่องเที่ยวในประเทศนั้นๆ หลังจาก
เมมเบอร์ เขาก็ขอแลกเปลี่ยน sns1 อื่นๆ ของผมไปด้วย ไอจีผมเลย
มีฝรั่งหล่อมาฟอลฯ แบบงงๆ

“ผมจะรอคุณติดต่อมานะพีช”
ผมยังไม่ทันอ้าปากตอบ เพราะยังมึนอยู่ว่าสิ่งที่ตัดสินใจไปนี ่

ถูกรึผิด  ร่างสูงก็ขยับเข้ามากอดเอวผมเอาไว้หลวมๆ ก้มหน้าลงมา
แตะปลายจมูกโด่งเข้าที่แก้ม

รอบสอง...ของวัน
“เดี๋ยว” พอรู้สึกตัวก็ผวาถอยหลังออกห่างแทบไม่ทัน “ท�าอะไร

เนี่ยคุณ”
คนตรงหน้าเองก็ชะงักไป “หืม?”
“ยังจะหืม คุณหอมแก้มผม” เสียงผมค่อนข้างห้วน
“ครับ?”
“ผมไม่รูห้รอกนะครบัว่าบ้านคุณจะกอดจะหอมไหม แต่คนไทย

ไม่ท�าแบบนั้น”
“เข้าใจแล้ว ขอโทษนะพีช ผมรู้ แต่ผมลืมตัวไป”
“...” ผมพูดไม่ออก
แมทธวิมองมาด้วยแววตาทีอ่่านไม่ออก สดุท้ายแล้วเขากส่็งยิม้

ให้อีกหนก่อนจะเดินออกจากอาณาเขตบ้านพักของผมไป
ผมมองตามแผ่นหลังกว้างนั่นไปครู ่หนึ่ง ลมหายใจร้อนๆ 

หนกัๆ กถ็กูปล่อยผ่านรมิฝีปากอย่างช่วยไม่ได้ หลงัปิดประตแูละกลบั
เข้ามาในห้องแล้วความสับสนไม่ทันตั้งตัวก็ยังอวลไม่จางหาย

เมื่อวานไปบอกให้เขาออฟ วันนี้บอกว่าเข้าใจผิด แล้วจู่ๆ ก็ได้

1 sns ย่อมาจาก Social Networking Service 
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เพื่อนเที่ยวเป็นฝรั่งมาหนึ่งคน
เออ ไม่สับสนก็แปลกแล้ว

นี่ไม่ใช่การมาเที่ยวภูเก็ตครั้งแรกของผม
จ�าได้ว่าตอนเด็กๆ เมื่อหลายสิบปีก่อนพ่อแม่ก็เคยขับรถยนต์

ส่วนตัวลงใต้มาแล้ว ตอนท�างานเป็นเซลส์ก็เคยลงมาติดต่อลูกค้าอยู่
สองสามหน แต่นัน่มาเพือ่งานโดยเฉพาะ หนนีเ้นีย่แหละทีล่าพกัร้อน
เป็นครั้งแรกแล้วตัดสินใจมาเที่ยวคลายความเฟลจากการอกหัก ที่
เลอืกภเูกต็แทนทีจ่ะเป็นเกาะเงยีบๆ สนัโดษเพราะอยากเปิดหเูปิดตา
ด้วย

หลงัจากแมทธวิกลบัไป ผมกม็านอนเอกเขนกอยูบ่นเตยีง เซร์ิช
หากิจกรรมน่าสนใจบนเกาะ ตอนที่โทร. เรียกให้น้องพนักงานมาเก็บ
จานก็ถือโอกาสสอบถามและให้เขาแนะน�าด้วย

‘ลูกค้าชอบเที่ยวสไตล์ไหนล่ะครับ ถ้าชอบด�าน�้าดูปะการังทาง
รีสอร์ตเราก็มีทัวร์บริการ หรือจะเป็นพวกอะไรตื่นเต้นๆ หน่อยอย่าง
พาราชูต เจต็สก ีอ้อ ปาร์ตพีาราไดซ์ บชี ปาร์ตเีรอืกม็ ีส่วนดงัๆ หน่อย
กเ็ป็นหาดป่าตอง แหลมพรหมเทพ ภเูก็ตแฟนตาซ ีย่านเมอืงเก่าอะไร
ท�านองนี้’

นั่นสิ...ไปๆ มาๆ ที่เที่ยวก็เยอะนะ แต่ดันไม่รู้จะไปไหน
ที่แน่ๆ คือตัดสินใจไว้แล้วว่าจะต้องนั่งเรือออกไปเที่ยวรอบ

เกาะสักวัน
คดินัน่นูน่นีพ่ร้อมไถหน้าจอดรูวีวิท่องเทีย่วในพนัทปิไปเรือ่ยๆ 

ไม่รู้เพราะแอร์เย็นฉ�่าที่เป่าลงหัวและเสียงซัดสาดของคลื่นรึเปล่า ผม
ถึงค่อยๆ ผล็อยหลับไปโดยที่ไม่รู้ตัว

ตื่นมาอีกทีก็เห็นว่าพระอาทิตย์ก�าลังจะตกแล้ว บ่นกับตัวเอง
ในใจไม่หยุดว่านอนเหมือนตายจนเสียเวลาเปล่าๆ ปล้ีๆ ไปหนึ่งวัน 
ลุกขึ้นพาหน้ามึนๆ อึนๆ ไปเปิดประตูกระจกบานเลื่อนหน้าห้องพัก 
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แค่แง้มลมทะเลกพ็ดัเข้ามา จากมมุนีผ้มมองเหน็ขอบน�า้ทะเลทีส่ะท้อน
แสงอาทิตย์เป็นเส้นสีเหลืองส้ม จ้องนานๆ ก็ต้องหยีตาเพราะสู้มัน 
ไม่ได้

แม้จะยังมีไอร้อนหลงเหลือแต่อากาศก็นับว่าดี วิวธรรมชาติก็
โอเค

ถ้าผมยังไม่เลิกกับลิลลี่ แล้วเราอยู่ด้วยกันที่นี่...
“เฮ้อ”
ลิลลี่อีกแล้ว
จู่ๆ อารมณ์ก็ดาวน์ขึ้นมาซะอย่างนั้น
ผมยืนนิ่งรับลมอยู่ครู่หนึ่งก็ขยับตัวไปนอนเหยียดขาบนเก้าอี้

เอน ปลดลอ็กมอืถือทีถื่อติดมาด้วย มองหน้าจอทีส่่องสว่างอย่างลังเล 
แต่สุดท้ายก็เลือกพิมพ์ข้อความ

‘ผมพีชนะครับ พรุ่งนี้ผมว่ำจะลองไปเที่ยวหำดป่ำตองกับหำด
ไม้ขำวดู คุณอยำกจะไปด้วยกันไหม’

ส่งข้อความไปแล้วก็เงยหน้าขึ้นมองธรรมชาติตรงหน้าต่อ
ความจรงิผมไม่ได้คิดว่าจะตดิต่อแมทธวิไปเลยด้วยซ�า้ ไม่เข้าใจ

ตวัเองเหมอืนกนั ตัง้ใจมาเลยีแผลใจคนเดยีวเงยีบๆ แต่พอคดิถงึลลิลี่
ข้ึนมาผมกลับรู้สึกว่ามีใครสักคนไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็พูดคุยเพื่อให ้
ลืมเรื่องแย่ๆ ก็คงดี

คดิอะไรเพลนิๆ ได้สกัพกักต้็องชะงกัเมือ่อยู่ๆ  มอืถอืกส็ัน่ขึน้มา 
ก้มลงมองก็เห็นว่ามีข้อความเข้า

แมทธิวตอบกลับมาแล้ว?
‘คณุไม่จ�ำเป็นต้องถำมหรอกว่ำผมอยำกจะไปไหม ผมรอให้คณุ

ติดต่อมำตั้งแต่ออกมำจำกห้องพักแล้ว’
“...” ผมกะพรบิตาปรบิๆ ขณะอ่านข้อความภาษาองักฤษเหล่า

นั้น
‘ครับ งั้นพรุ่งนี้ประมำณแปดโมงเช้ำเจอกันตรงถนนด้ำนหน้ำ 
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ตรงข้ำมตลำดนะครับ ผมคิดว่ำเรำควรเช่ำมอเตอร์ไซค์’
‘ได้เลยตัวน้อย คุณทำนมื้อเย็นรึยัง’
ผมพิมพ์ตอบกลับไปว่ายัง แต่ไม่ได้บอกหรอกนะว่าเพิ่งตื่น
‘คุณอยำกจะออกมำร่วมโต๊ะกับผมไหม ผมอยู่ที่ร้ำนริมทะเล

คนเดียว’
ร้านริมทะเลเหรอ...น่าจะเป็นพวกร้านท่ีขายอาหารทะเลสินะ 

เห็นค�าเชิญชวนแล้วผมก็ลังเลหนักมาก แต่พอคิดไปคิดมาแล้วเห็นว่า
ยังไงพรุ่งนี้ก็ต้องเจอหน้ากันอยู่แล้ว วันน้ีไปเจอเขาแล้วท�าความรู้จัก
ให้มากกว่าเดิม วันต่อๆ ไปจะได้ไม่ต้องมานั่งอึดอัดก็ดีเหมือนกัน

ผมพิมพ์ตอบตกลงกลับไปจนได้
‘ผมจะรอนะ’
ผมลกุขึน้เดินกลบัเข้าไปในบ้านพัก อาบน�า้อกีรอบหนึง่ แต่งตวั

แล้วก็ไม่ลืมทายากันยุงให้ตัวเองและล็อกประตูก่อนออกมาจากเขต 
รีสอร์ต

รีสอร์ตที่ผมเลือกพักอยู่ตรงหาดกะรน และเดาว่าที่พักของ 
แมทธิวก็น่าจะอยู่แถวๆ นี้ด้วย จากที่เมื่อวานผมดื่มเบียร์จนมึนแล้ว
เดินไปตามถนนเลียบชายหาดออกมาก่อนเจอเขาและสิบแปดมงกุฎ
สองคนนั้น

ผมถามทีต่ัง้ร้านอาหารทีแ่มทธวิส่งมาให้กับคนในพ้ืนที ่จากนัน้
ก็มุ่งตรงไปหา

“พีช”
ฝร่ังหมทีีเ่พิง่จะแยกกนัตอนเช้าลกุขึน้ทกัทายพลางส่งยิม้โซฮอต

มาให้
“สวัสดีครับ”
“ดีใจที่คุณมานะ”
ผมนัง่ลงบนเก้าอีฝ่ั้งตรงข้าม ร้านทีแ่มทธวิเลือกเป็นร้านอาหาร

ในโรงแรมหรูตั้งอยู่ริมทะเล รั้วท�าจากกระจก ริมทะเลที่ว่านี่คือติด
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ชายหาดเลย มองเห็นพื้นทรายแค่เล็กน้อย นอกนั้นคือคล่ืนที่ซัดเข้า
ฝั่ง บนโต๊ะมีเทียนหลอดห่อด้วยกระดาษเหมือนโคมไฟดวงหรู พาให้
บรรยากาศรอบๆ สลัวรางดูโรแมนติก

“คุณสั่งอาหารแล้วเหรอครับ”
เขาส่ายหน้า “ยังหรอก รอคุณ ผมไม่รู้ว่าพีชชอบทานอะไร”
“ผมทานอะไรก็ได้ จริงๆ เอาตามคุณน่าจะดีกว่านะครับ เอาที่

คุณทานได้”
“ถ้างั้นพีชก็เลือกให้ผมก็แล้วกัน” มือหนาดันเมนูมาให้
ผมมองหน้าเขานดิหน่อย ใจจรงิอยากให้จดัการเอง แต่สดุท้าย

ก็รับเมนูมาถือไว้จนได้ 
“คุณทานเผ็ดได้ไหมครับ”
“นิดหน่อยครับ”
หลงัจากสอบถามเรยีบร้อยผมกเ็รยีกพนกังานมาส่ังกบัข้าวสาม

สีอ่ย่างพร้อมข้าวสวย ระหว่างรออาหารผมกย็กแก้วน�า้ขึน้จบิ เหน็คน
หล่อมองมาก็กระแอมเบาๆ แล้วตัดสินใจชวนคุย

“คุณเพิ่งเคยมาเที่ยวไทยเหรอ”
“เปล่าครับ ผมเคยไปพัทยากับสุราษฯ มาแล้ว คนไทยใจดี ผม

ชอบ เคยคิดอยากจะมาเที่ยวภูเก็ตหลายครั้ง แต่เพิ่งมีโอกาส ความ
จริงผมมาไทยรอบนี้เพราะเรื่องงาน เห็นยังมีเวลาเลยตัดสินใจลงมา
พักผ่อน”

“งาน? คุณร่วมงานกับคนไทยเหรอ” ผมแปลกใจนิดหน่อย
“ครับ ครั้งแรก”
“อ้อ...”
หมอนี่ดูท่าจะชอบเมืองไทยอยู่พอสมควรเลยแฮะ ในฐานะที่

ผมเป็นคนไทย กพ็อจะรูอ้ยูห่รอกว่าด้านไหนมดีด้ีานไหนไม่ค่อยโอเค 
แต่เรื่องการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว และพวกอาหารการกิน อย่า
หาว่าอวยกันนะ ผมว่าประเทศไทยแม่งสุดยอดจริงๆ
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“ถ้างัน้คณุก็น่าจะมเีพ่ือนคนไทยนะครบั ท�าไมไม่ชวนใครสักคน
มาเที่ยวเป็นเพื่อนล่ะ”

แมทธิวกะพริบตา “เพื่อนผมไม่ว่าง ถ้าเป็นคนอื่นก็ไม่รู้จะชวน
ใคร”

“...”
ถึงต้องมาชวนคนที่ไม่รู้จักแบบผมว่างั้น
ถ้าไม่บงัเอญิรูจ้กักนั เขาอาจจะไปออฟเดก็สกัคนแล้วให้คนคน

นั้นเป็นเพื่อนเที่ยวไปในตัวด้วยสินะ
เรื่องที่แมทธิวตกลงออฟผม แปลว่าเขามีอะไรกับผู้ชายก็ได้ 

พวกฝรั่งไม่มายด์กับการเข้าทางข้างหลังอยู่แล้วนี่ ผมเท้าคางขณะคิด 
แต่จังหวะหนึ่งที่หันหน้าไปมองคนที่ก�าลังพินิจอยู่แล้วดันสบตากัน
พอด ีวบูหนึง่รูสึ้กผิดทีเ่สยีมารยาทถึงต้องรบีก้มหน้ามองจานกระเบือ้ง

“คณุอาจจะรูส้กึแปลกๆ แต่ผมอยากจะบอกว่าผมดใีจนะทีค่ณุ
ยอมตกลงไปเทีย่วเป็นเพือ่นผม” เขามองตรงมา “อย่างวนันี ้ถ้าพชีไม่
มาร่วมโต๊ะกับผม ผมต้องเหงามากแน่ๆ”

ผมเผลอกลอกตา “เหรอครบั ก่อนหน้านีค้ณุกเ็ทีย่วคนเดยีวได้
ตั้งสองวัน”

“แต่ตอนนี้ผมมีคุณแล้วไง”
“...”
ผมหันขวับไปมองหน้าคนพูดแล้วก็เห็นรอยยิ้มมีเสน่ห์ที่ส่งมา

ให้
ในพ้ืนที่ที่มีแต่แสงสลัวจากเปลวเทียนแบบนี้ ผมมองใบหน้า

หล่อเหลาได้รูปของเขาไม่ชัดหรอก แต่น่าแปลกที่แววตาของเขามัน
กลับสะท้อนวูบวาบจนตัวเองต้องกะพริบตาซ�้าไปซ�้ามาอยู่หลายหน

ก่อนที่ผมจะตอบโต้ออกไปว่าคุณนี่คารมดีนะ พนักงานสาวก็
เดินถือถาดอาหารเข้ามาขัดจังหวะซะก่อน
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ตอนท่ีเดินออกมาถงึลอ็บบีของรสีอร์ตกเ็หน็ฝรัง่หมยีนืส่งยิม้
มาให้อยู่ก่อนแล้ว

เขาอยูต่รงชดุโซฟาหวาย สวมเสือ้กล้ามสีขาวคูก่บักางเกงขาส้ัน
และรองเท้าแตะรัดส้น ก็เหมาะกับการมาเที่ยวทะเลนั่นแหละ ไม่ว่า
หัวทองหรือหัวด�าก็สวมแบบนี้เดินกันให้ว่อนเต็มชายหาด แต่ส�าหรับ 
แมทธิว เขาเป็นผู้ชายที่ต่อให้แต่งตัวปอนแค่ไหนผู้ชายด้วยกันอย่าง
ผมยังกล้ายอมรับเลยว่าโคตรจะฮอต

“อรุณสวัสดิ์ พีช”
“อรุณสวัสดิ์ครับ” อีกฝ่ายส่งยิ้มกว้างมาให้ ผมเลยต้องยิ้มตอบ

กลับไป “ที่จริงคุณไม่ต้องมารอที่รีสอร์ตผมก็ได้นะ เรานัดกันตรงถนน
ด้านโน้นนี่นา”

“ไม่เป็นไร ผมอยากเจอคุณไวๆ”
“...” ผมท�าแค่ช�าเลืองมอง
เมือ่วานหลงัจากทีท่านมือ้เยน็เสรจ็ ผมกน็ัง่คยุกบัแมทธวิต่ออกี

ครู่หนึง่เพ่ือไม่ให้เป็นการเสยีมารยาท ทานเสรจ็แล้วแยกย้ายเลยคงไม่ดี
เท่าไหร่ ถือว่าได้ปรึกษาและถามความเห็นเขาเรื่องสถานที่ท่องเที่ยว
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ที่อยากไปด้วย ผมได้รู้ว่าเขาไม่ใช่คนเรื่องมาก 
เอ่อ หรือว่าเขาตามใจผมก็ไม่รู้ ส่วนมากที่ผมพูดถึงจะเป็นการ

ด�าน�้า นั่งเรือเที่ยวเกาะ ซึ่งอีกฝ่ายก็ไม่โต้แย้งอะไรสักค�า
ผมไม่รู้ว่าเขาชอบเทีย่วแบบไหน แต่เหน็พวกฝรัง่ทีม่าเทีย่วไทย

ส่วนใหญ่ชอบไปปาร์ตบีนเกาะ เพราะงัน้ถงึคดิเอาไว้แล้วว่าจะไปปาร์ตี
เป็นเพื่อนเขาสักวัน

“เราต้องเช่ามอเตอร์ไซค์ก่อนนะครับ สะดวกกว่า”
พวกเราเดินออกมาหน้ารีสอร์ต บริเวณนี้มีร้านส�าหรับเช่า

มอเตอร์ไซค์ให้เลือกอยู่หลายร้าน มองๆ ดูแค่ครู่เดียวก็เดินเข้าไป
ตะโกนเรียกเถ้าแก่

“เอาคนละคันก็แล้วกัน คุณโอเคไหมแมทธิว”
ได้ยินผมถาม ฝรั่งหล่อก็เลื่อนสายตาสีสวยๆ ของตัวเองไปยัง

รถจักรยานยนต์ซึ่งจอดเรียงรายอยู่ จากนั้นเขาก็ท�าหน้าครุ่นคิด “ผม
ไปคันเดียวกับคุณไม่ได้เหรอ”

“ไปคันเดียวกันท�าไมล่ะครับ ต่างคนต่างขับสะดวกกว่านะ”
“ผมรู้มาว่าถนนบางจุดค่อนข้างน่ากลัว ไปคนเดียวผมไม่ค่อย

มั่นใจเท่าไหร่”
แมทธิวมีท่าทีล�าบากใจ เห็นแบบนั้นผมก็มองอีกฝ่ายสลับกับ

มอเตอร์ไซค์ข้างๆ อีกหน อืม...ก็นะ ชาวต่างชาติกับถนนหนทางใน
ต่างประเทศ คนขับได้ก็มี ไม่ได้ก็อาจมี คนไทยก็ขับรถได้สะอกสะใจ
สุดๆ ไปเลยด้วย

“งั้นเอาคันเดียวก็ได้ คันนั้นก็ได้ครับลุง ผมเช่าเป็นวันก่อนแล้ว
กันนะ”

ยืนคุยกับเถ้าแก่เรื่องบัตรประชาชนและน�้ามันรถอยู่ครู่หนึ่ง 
สดุท้ายผมกเ็ขน็รถจกัรยานยนต์คนัโตออกมา ถ้าต้องแบกฝรัง่คนหนึง่
ไปด้วย แหงละว่าผมต้องเลือกคันใหญ่หน่อย

หยิบหมวกกันน็อกมาสวมแล้วก็ขึ้นคร่อมรถ แต่รอสักพักก็ยัง
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ไม่มีความเคลื่อนไหวจากอีกฝ่ายสักทีจึงหันไปเลิกคิ้ว “ขึ้นสิครับ”
“พีชจะขับเหรอ”
“อ้าว คุณบอกไม่ถนัดเส้นทางนี่”
แมทธวิตวดัสายตามองผม นยัน์ตาสกุสกาวข้ึนมา แต่ก่อนทีผ่ม

จะพูดอะไรต่อ คนตัวโตก็ขึ้นมาซ้อนท้ายทันที แถมยังใช้แขนหนาๆ 
รวบเอวผมพร้อมกับยื่นหน้าเข้ามาเอ่ย

“ขอบคุณนะพีช”
ผมขนลุกวูบ ถ้าไม่ใช่เพราะจับแฮนด์มั่นคงพอ มันอาจจะเซๆ 

ไปบ้างแล้วก็ได้
“คุณ...ไม่ต้องโอบเอวก็ได้”
“หืม?”
“ถอยไปหน่อย! คือ...ผมขับไม่สะดวก” ท้ายประโยคเสียงอ่อน

ลงเพราะรู้สึกว่าเผลอไป อีกฝ่ายเอ่ยขอโทษแล้วถอยห่างออกไปตาม
ค�าบอก ผมเช็กรถอีกนิดก่อนออกรถแล้วเริ่มบิดคันเร่ง

ก็จริงอยู่ที่การขับรถบนเกาะอาจจะต้องขึ้นเขาลงเนินอยู่บ้าง  
เหมือนกับการท่องเที่ยวในหลายๆ เกาะนั่นแหละ แต่จากหาดกะรน
ไปป่าตองไม่ได้เป็นภูเขาสูงชันอะไรขนาดนั้น ผมเห็นคนในพื้นที่ขับ
เฟี้ยวฟ้าว มองจากด้านหลังน่ีเห็นเลี้ยวรถได้โคตรเสียวไส้ ส่วนผม 
ถ้ามาคนเดียวก็อาจจะขับเร็วกว่าน้ีอีกนิด แต่นี่ต้องแบกชาวต่างชาติ
ตัวโตไว้ด้านหลังอีกคนเลยท�าความเร็วได้ไม่มากนัก

แมทธิวตัวโตตามแบบฉบับชาวตะวันตกจริงๆ ถ้ายืนเทียบกัน
ผมสูงแค่ราวต้นคอเขาเท่านั้นเอง ตอนนี้ที่นั่งซ้อนอยู่ด้านหลังก็รู้สึก
เหมือนมีแท่นหินอุ่นๆ ร้อนๆ แนบอยู่ตลอดเวลา

ผมเปิดกระจกหมวกกนันอ็กขึน้ แล้วตะโกนโต้ลม “นีค่ณุ อยาก
แวะถ่ายรูปไหม”

ท�าไมเหมือนกูกลายเป็นไกด์ไปแล้ววะ
“พีชอยากถ่ายเหรอ”
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“ผมว่าถ้าเป็นตอนพระอาทิตย์ตกดินน่าจะสวยกว่า”
“ถ้าอย่างนั้นเราค่อยมาอีกรอบก็ได้”
ผมขมวดคิว้นดิๆ เพราะขบัรถอยู ่ลมหวดีหวิวจนได้ยินเสียงคน

ข้างหลังแค่อู้อี้ 
“แมทธิว คุณไม่ต้องเกรงใจผม ถ้าอยากไปไหนอยากท�าอะไร

ก็...เฮ้ย!”
ผมอทุานออกมาเพราะตอนทีเ่ลีย้วลงเนนิเล็กๆ ดนัมีรถกระบะ

อีกคันว่ิงสวนมาด้วยความเร็ว แถมการเบรกกะทันหันท�าให้คนด้าน
หลังขยับเข้ามาใกล้จนสะโพกแนบชิดติดกัน

เสยีงบบีแตรไล่หลงักระบะคันน้ันของรถคนัอืน่ดงัให้ขรม ผมเอง
ก็หน้ายุ่งขณะมองกระจกข้าง แต่แล้วก็ต้องมาตัวแข็งอีกรอบกับอะไร
บางอย่าง ผมสวมกางเกงขาสัน้ตัวบางมา ตอนนีร้บัรูไ้ด้ถงึอวัยวะกลาง
ร่างของคนด้านหลังอย่างชัดเจน

“เป็นไรไหมตัวน้อย”
“คุณ...”
“ขับรถกันอันตรายน่าดูเลย”
ผมยิ้มเจื่อน ไม่รู้จะพูดยังไงดีว่าหน้าอก น้องชาย และขาอ่อน

เขาก�าลังแนบสนิทอยู่กับด้านหลังผม “คุณขยับไปหน่อย...”
“ขอโทษนะพีช คุณอาจจะขับไม่สะดวก แต่ผมขอจับคุณหน่อย

ได้ไหม ผมกลัวตกน่ะ” เสียงทุ้มแผ่วๆ ดังขึ้นใกล้ๆ อีกหน เขาอยู่ใกล้
กับผมมากกว่าทีแรก แมทธิววาดแขนมาพาดไว้ตรงหน้าขาผม หลัง 
ไม่ได้แนบสนิทกับอกแข็งๆ ของเขาเหมือนตอนขึ้นซ้อนครั้งแรกก็จริง 
แต่เขาท�าผมเกร็งจนเมื่อยแล้ว ไม่รู้จะพูดยังไงดีถึงได้เอาแต่เงียบ เอา
เป็นว่า...รีบขับให้ถึงที่หมายเร็วๆ ดีกว่า

ไม่ก่ีนาทต่ีอมาผมกจ็อดมอเตอร์ไซค์เอาไว้รมิถนน พอคนตวัโต
ก้าวลงไปก็ดับเครือ่งยนต์ เกบ็กญุแจเรยีบร้อยผมกก็วาดมองไปรอบๆ

ถ่ายรูปป้ายด้านหน้าหาดที่ใครมาแล้วก็ต้องถ่ายเก็บไว้ไปสอง
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สามรูป
หาดนี้โคตรจะคึกคัก มองไปทางไหนเจอแต่ฝรั่งทั้งนั้น นอน

อาบแดดกันเกลื่อน สาวๆ บางคนใจกล้าไม่หยอก เปลือยอกให้เห็น
กันจะจะก็มี พอหันไปเงยหน้ามองฝรั่งข้างๆ ตัวก็เห็นว่าเขาส่งย้ิม 
เจิดจ้าไม่แพ้ธรรมชาติตรงหน้ามาให้

“พีชอยากจะเล่นน�้าไหม”
“ยังร้อนอยู่เลย อีกสักพักดีกว่า ถ้าคุณอยากเล่นก็ลงไปก่อนได้

นะครับ ผมไปเช่าเก้าอี้แป๊บ”
แมทธิวพยักหน้า แต่ก็ไม่ได้แยกไปอย่างที่ผมคิด
ได้เก้าอ้ีส�าหรบัน่ังเอนหลงัชิลชิลมาผมกท็ิง้กายลงนัง่ทนัท ีขณะ

ทีค่นตวัสงูนัง่ลงบนเก้าอีต้วัข้างๆ ผมกเ็อือ้มมือไปขยับร่มผ้าใบเพ่ือไม่
ให้แดดส่องลงมาโดน

“พีชกลัวแดดเหรอ”
“คนต่างชาติแบบคุณอาจจะชอบนอนอาบแดด แต่คนไทยไม่

ค่อยชอบหรอกนะครบั แสบผิวจะตาย” ผมว่าข�าๆ “อกีอย่างแดดบ้าน
ผมก็โคตรร้อนเลยด้วย”

“มิน่าล่ะ คุณถึงผิวขาวแบบนี้...” เขามองมาแถวล�าคอผม
“...”
“พีชท�าให้ผมนึกถึงลูกแกะตัวเล็กๆ”
ผมท�าหน้าพิลึก “ผมควรจะดีใจไหมเนี่ยที่คุณเปรียบเทียบผม

กับสัตว์”
แมทธิวหัวเราะ ผมยังรู้สึกถึงสายตาที่จ้องมาจนอยากพลิกตัว

หันหลังให้
“พีช ผมทาครีมกันแดดให้ไหม”
“ครีมกันแดด? คุณมีด้วยเหรอ”
“ผมเพิ่งซื้อมาเมื่อเช้า”
“อ่า...”
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โห เขารอบคอบกว่าคนไทยอย่างผมซะอีกนะเนี่ย
คิดอยู่เหมือนกันว่าอยากจะลงเล่นน�้า เพราะงั้นผมเลยไม่

ปฏิเสธ “ขอบคุณครับ แต่ว่าผมขอทาเองดีกว่า”
แมทธวิมองมาแต่ไม่ได้ว่าอะไร พอรบัขวดครมีกนัแดดมาปุบ๊ผม

กจ็ดัแจงบบีใส่ฝ่ามอืแล้วทาตามแขนขา แน่นอนว่าคอกด้็วย เป็นไปได้
กอ็ยากจะทาทัง้ตวั ทาไปยนัหน้า ถงึทาแล้วแต่คิดว่ากลับกรงุเทพฯ ไป
ต้องเหลือผิวสองสีไว้ให้ดูต่างหน้าแน่ๆ อย่างตรงรอยที่สวมรองเท้า
แตะอะไรแบบนี้...

“คณุน่าจะทาทีต่วัด้วยนะ เมือ่วานพชีบอกผมว่าจะลงเล่นน�า้นี่ 
ถอดเสื้อน่าจะสะดวกกว่า”

“อ้อ” ก็จริง
ผมถอดเสื้อ ทาเนื้อตัวด้านหน้า หน้าท้อง เลยไปจนถึงหัวไหล่ 

และด้านหลัง ขมวดคิ้วนิดหน่อยเพราะว่ามือตัวเองไปไม่ถึงบางส่วน 
“ให้ผมช่วยดีกว่า”
พอเสียงของคนเอ้ือเฟื้อมีไมตรีดังขึ้นมาถึงเพิ่งจะรู้ว่าคนข้างๆ 

ยังคงมองอยู่ตลอด ผมก้มมองขวดครีมกันแดดบนตักตัวเองเล็กน้อย 
สุดท้ายก็ส่งไปให้ 

“ขอบคุณครับ”
ผมเปลี่ยนท่าเป็นนั่งขัดสมาธิบนเก้าอี้ หันหลังให้แมทธิว ก่อน

จะสะดุ้งขึ้นมาเบาๆ เมื่อรับรู้ได้ถึงฝ่ามือหนาร้อนๆ ซึ่งวางทาบลงมา
โดยไม่ทันตั้งตัว เขาขยับมือเกลี่ยเนื้อครีมนุ่มลื่นไปตามแผ่นหลัง ผม
กะพริบตารัวๆ นึกอยากจะหันไปแล้วขยับตัวถอยห่างอีกหน่อย แต่ก็
ไม่ได้ท�า

ฝ่ามือข้างนั้นลากต�่าลงไปตามแนวกระดูกสันหลัง วนเวียนอยู่
ข้างเอว บางจังหวะใช้ปลายนิ้วกดคลึงลงมา

“นอกจากคุณจะขาวแล้ว ผิวคุณยังเนียนด้วย”
“เหรอครับ” ผมเม้มปาก รู้สึกทั้งวูบวาบแล้วก็จั๊กจี้เล็กน้อยเมื่อ
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เขาไล้มืออยู่แถวๆ สีข้าง
“พีชบ้าจี้เหรอ”
“ก็...นิดหน่อย” ผมอดหัวเราะออกมาไม่ได้ แต่ยิ่งจั๊กจี้มากกว่า

เดิมเมื่อคนด้านหลังเหมือนอยากจะทดสอบโดยการเล่ือนมือมารวบ
จับเอวผมไม่เบาไม่แรงนัก “เดี๋ยว...พอแล้ว คุณ...”

เมื่อทนไม่ไหวผมก็พลิกตัวหนี หันหน้าไปหาคนด้านหลัง แต่
กลับต้องชะงักอีกหนเพราะบังเอิญสบเข้ากับดวงตาคู่นั้น

แมทธิวมองมา เหมือนว่าในดวงตาสีฟ้าจะมีบางสิ่งบางอย่าง
อยูภ่ายใน เขามองผมทีเ่อ้ียวตวัค้างอยู่ จากนัน้ขยบัมมุปากส่งรอยยิม้
เฟรนด์ลีมาให้ เล่นเอาเปลี่ยนสีหน้าแทบไม่ทัน

“คุณ...ทาบ้างดีกว่า ผมโอเคแล้ว ไม่สิ คุณทาซะหลังผมเหนียว
ไปหมดแล้วเนี่ย”

“พีชไม่ชอบแดด ผมเองก็คิดว่าคุณเหมาะกับผิวขาวๆ แบบนี้
มากกว่า สงสัยคงเผลอทาเยอะไป”

“ไม่ใช่ว่าพวกฝรั่งแบบคุณชอบคนผิวเข้มๆ เหรอ”
“แล้วแต่คนต่างหากตวัเลก็” มอืหนายืน่ขวดครมีกนัแดดให้ “คณุ

ทาให้ผมบ้างได้ไหม”
ผมปัดความวุน่วายในใจออกไปให้หมด รบัมนัมาแล้วบอกอย่าง

ไม่เรื่องมาก “หันหลังมาสิครับ”
แมทธิวท�าตามอย่างว่าง่าย
ผมมองแผ่นหลงัหนาๆ ตรงหน้าครูห่นึง่ ผวิเขากเ็ป็นสแีทนสวย

ดูเรียบเนียนเหมือนกัน มองกล้ามเน้ือได้รูปแล้วผมก็บีบครีมกันแดด
ใส่มือ อุณหภูมิที่ผมสัมผัสได้จากฝ่ามือก็ร้อนระดับเดียวกับฝ่ามือเขา
ตอนที่ทาให้ผมเลย ทาๆ ไปแล้วอดจะพูดไม่ได้

“คุณไม่ได้มีสีผิวแบบนี้ตั้งแต่เกิดสินะ”
“ผมออกก�าลังกายกลางแจ้งค่อนข้างบ่อยน่ะ”
“คุณเข้ายิมด้วยใช่ไหม แบบว่า...กล้ามเนื้อสุดยอดมาก”
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มนัไม่ได้อวบเป็นลกูๆ ดนู่ากลวัเหมอืนนักเพาะกายอะไรหรอก 
มันสมส่วน เรียกได้ว่าก�าลังดีกับส่วนสูงของเขามาก ต้นแขนแมทธิว 
ก็ใหญ่แทบจะเท่าขาผมอยูแ่ล้ว ถ้าถกูเขาบบีคอผมอาจจะนอ็กภายใน
ไม่กี่วินาทีก็ได้

“ชอบไหม”
ผมกลอกตาขณะใช้ความคิด “ไม่รู้สิครับ ผมอาจไม่เหมาะก็ได้ 

ถ้าเห็นตัวเองมีกล้ามเนื้อแบบคุณคงรู้สึกแปลกๆ”
“ไม่ได้หมายถึงแบบนั้นสิ หมายถึง...แบบผมพีชชอบรึเปล่า”
“...” ผมชะงัก
“ถ้าคุณบอกว่ามันดูไม่ดีผมคงเสียใจแย่”
อ้อ
“ก็เหมาะกับคุณดี”
แมทธิวหวัเราะแล้วไม่ได้พดูอะไรอกี ผมเลยทาครมีต่อจนทัว่ทัง้

แผ่นหลงัก่อนยืน่ขวดกลบัไปให้เขาทาต่อเอง เอนตวัพงิเก้าอีอ้กีหน แต่
หลังสัมผัสเบาะได้ไม่ถึงห้านาทีก็ดีดตัวกลับขึ้นมานั่งใหม่

“ผมว่าผมลงน�้าเลยดีกว่า”
แมทธิวชะงักไปเล็กน้อยกับการตัดสินใจปุบปับของผม “ได้สิ”
ผมขยับตัวลุกข้ึนยืนทันที แมทธิวเองก็ลุกตามมา ท�าให้เข้าใจ

ได้ว่าเขาจะลงไปเล่นน�า้ด้วย ผมอดช�าเลอืงมองเขาไม่ได้ จะบอกให้อยู่
เฝ้าของก็ไม่ดีนัก สุดท้ายเลยใช้เสื้อตัวเองคลุมข้าวของบนเก้าอี้เอาไว้

คนตัวสูงขยับมาหยุดยืนใกล้ๆ ผมพูดอะไรไม่ออกเม่ือสายตา
ปะทะเข้ากับซิกซ์แพ็กสวยๆ วีเชฟ และไรขนบางๆ ที่ไล่ต�่าลงไปยัง
ขอบกางเกงสีเข้ม วกกลับมาก้มลงมองตัวเองเล็กน้อยแล้วยักไหล่

เอาเถอะ...
เดินเท้าเปล่าลุยทรายน่ิมๆ ไปแตะน�้าทะเล ตั้งแต่มาเหยียบ

ภูเก็ต ผมก็เพิ่งได้สัมผัสมันเป็นครั้งแรกนี่แหละ วินาทีที่จุ่มเท้าลงไป
รู้สึกได้ถึงความเย็นเล็กน้อย แต่เมื่อย�่าลงไปจนน�้าถึงข้อเท้าก็ค่อยๆ 
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เปลีย่นเป็นอุน่ เวลาทีค่ลืน่ซดัสาด พาสายน�า้ไหลคลอเคลยีอยูต่รงผวิ
กาย เหมือนกับว่า...ตอนมันม้วนตัวกลับลงไปก็พัดพาเอาความกังวล
ในใจผมให้หายไปด้วย

แต่แล้วความจริงที่ว่าผมมาพักร้อนท�าไมก็แล่นกลับมาอีกหน 
แต่ผมก็จมอยู่กับมันไม่นานนัก อาจเพราะน�้าทะเลที่ให้ความรู้สึกดี
มากๆ นี่ก็ได้

คิดแบบนั้นแล้วก็อดยิ้มขณะมองปลายเท้าตัวเองที่มีฟองคล่ืน
ขาวๆ คลอเคลียอยู่ไม่ได้ ผมตัดสินใจก้าวลงไปลึกกว่านั้นอีกนิด ลง
มาจนระดับน�้าตอนนี้อยู่ราวๆ ขาอ่อน แมทธิวที่ตามลงมาหยุดอยู่
ข้างๆ ก็ทักขึ้น

“พีชดูชอบทะเลมากเลยนะ”
“ท�าไมคุณคิดอย่างนั้น”
“พีชยิ้ม”
ผมนิ่งไปนิด “ผมแค่...คิดอะไรนิดหน่อยน่ะ” ยกมือระไปตาม

คลื่นท่ีซัดมา ก้มมองผิวน�้าที่กระเพื่อมรอบกาย “ที่จริงผมเพิ่งเคยลา
พักร้อนมาเที่ยวทะเลแบบจริงๆ จังๆ ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนี่แหละครับ 
เมื่อก่อนเคยคิดว่าเที่ยวทะเลก็มีแค่เล่นน�้า เดินเล่นชายหาด ทานกุ้ง 
ทานปลา ก็ไม่เห็นจะมีอะไร แต่ตอนนี้ผมว่าผมชอบความรู้สึกตอนที่
คลื่นซัดมาโดนมาก”

ขณะทีผ่มพดูไปเรือ่ยๆ  คนข้างตวักข็ยบัเข้ามาใกล้มากขึน้ แล้ว
เอื้อมมือมาแตะกลางหลังผมเบาๆ 

“ง้ันเราลงไปให้ลึกมากกว่าน้ีดีไหม ตอนที่เอาตัวแช่น�้าทะเล 
ทั้งตัว มันรู้สึกดีมากกว่านี้อีกนะ”

คนตวัสงูท�าท่าจะพาผมลยุน�า้ไป แต่ผมสัน่ศรีษะรวัๆ รบีจบัมอื
เขาไว้

“ไม่เอาละครับ แค่นี้ก็พอแล้ว ผมว่ายน�้าไม่ค่อยคล่อง”
“พีชว่ายน�้าไม่เป็น?”
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“...ครับ”
เห็นสีหน้าผมแล้วแมทธิวก็เอ่ยปลอบ “มีผมอยู่ ไม่ต้องกลัว ถ้า

พีชกลัวจม กอดผมไว้ก็ได้”
“ไม่เอา ใครจะไปกอดคนอื่นลอยคออยู่ในน�้ากันครับ”
“แล้วที่พีชชวนผมไปด�าน�้าดูปะการัง พีชจะไหวเหรอ” คนตัวโต

หัวเราะเบาๆ
“นั่นมันมีชูชีพไงครับ แต่ตอนนี้ผมตัวเปล่าเลยนะ อยู่แถวนี้ก็

พอแล้ว” ผมว่าแล้วทิ้งตัวนั่งลงทันทีเป็นเชิงบอกใบ้ว่าจะไม่ไปไหน 
ทั้งนั้น

แมทธิวไม่ได้ตื๊ออะไร แต่แทนที่จะลงไปเล่นน�้าบริเวณที่ตัวเอง
อยากเล่น อีกฝ่ายกลับมาวนเวียนอยู่ใกล้ๆ

ผมว่ายน�้าไม่คล่อง โอเค ก็ว่ายไม่ได้นั่นแหละ เคยเรียนนะ แต่
ไปไม่รอด นอกจากท่าลกูหมาตกน�า้แบบเบสกิสดุๆ แล้ว ในบรรดาท่า
ทั้งสี่ก็ว่ายไม่เป็นสักท่า จับหลักลอยตัวในน�้า ตีขายังล�าบาก ให้ด�าน�้า
หรือเล่นน�า้ในทีท่ีข่าแตะพืน้ไม่ถงึน่ะได้อยู ่แต่ขอห่วงยางหรอืไม่กช็ชูพี
มาพยุงตัวเองไว้ด้วย ผมกลัว

ตอนนี้แค่แช่ตัวแล้วรับรู้ถึงแรงของคลื่นที่ซัดเข้ามาก็พอใจแล้ว 
ผมยังปักหลักอยู่ที่เดิม กวาดตามองไปไกลๆ เห็นกลุ่มนักท่องเที่ยว
หลายคนบ้างกว่็ายน�า้ บ้างกเ็ล่นลกูบอล มคีนเช่าเจต็สกอีอกไปขบัด้วย

“แมทธิว คุณขับเป็นไหม”
เขามองตามนิ้วผม ก่อนจะพยักหน้า
ผมอดส่งสายตาล้อเลยีนไม่ได้ “ทัง้ทีก่่อนหน้านีค้ณุบอกไม่ค่อย

มั่นใจตอนขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะ”
“ถึงจะคล้ายกัน แต่มันก็ไม่เหมือนกันนะลูกแกะน้อย”
ผมยิ้ม แล้วถามต่อ “แล้วคุณยืนขับแบบนั้นได้ไหม”
แมทธิวพยักหน้าอีกหน โห อย่างเท่ แต่ดูจากสไตล์เขาแล้วก็ไม่

น่าแปลกใจเท่าไหร่หรอก
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“พีชอยากลองไหม”
“ไม่ละครับ ผมขับไม่เป็น”
“ผมก็อยู่”
ผมปรายตามองเพราะประโยคทีไ่ด้ยนิเป็นรอบทีส่อง “คณุไหว

เหรอครับ”
“ผมเก่งนะ” แมทธิวขยิบตา ส่งยิ้มเจิดจ้ามาให้อีกรอบ แต่พอ

เห็นผมเลิกคิ้ว ท�าตาล่อกแล่ก เขาก็ข�า “ไม่ต้องห่วง ผมไม่ยอมให้คุณ
เป็นอะไรอยู่แล้ว”

“...”
“มาสิตัวน้อย คุณบอกว่าไม่ค่อยได้มาเที่ยวนี่ อุตส่าห์มาแล้ว 

ลองท�าอะไรที่ไม่เคยท�าดูก็ดีไม่ใช่เหรอ”
ผมเหลือบตาไปมองคนร่างสูงข้างๆ ก็เห็นว่าเขาส่งมือหนาๆ 

มาให้ ผมมองมือข้างน้ัน แล้วเลื่อนสายตาไปมองเจ้าของมันอีกหน 
ลังเลสุดๆ แต่ก็ต้องยอมรับว่าที่แมทธิวพูดก็ถูก ผมอุตส่าห์เอาวันลา
พักร้อนมาใช้แล้วทั้งที

สุดท้ายก็เลือกตอบรับโดยการยื่นมือไปจับมือของเขาเอาไว้
แมทธิวดึงให้ผมลุกขึ้น เขายังมีรอยยิ้มเกลื่อนใบหน้าหล่อๆ 

อาจเพราะความอึดอัดระหว่างกันที่เคยเป็นคนแปลกหน้าเริ่มจะหาย
ไปเยอะ ตอนนี้ผมถึงรู้สึกหมั่นไส้ขึ้นมาหน่อยๆ พวกเราเดินขึ้นไปบน
หาดเพื่อติดต่อขอเช่าเจ็ตสกี พูดคุยกันเรื่องราคาและเวลาเรียบร้อย
แล้ว ผมก็รับชูชีพมาสวม

พีช่ายหน้าเข้มกวกัมอืเรยีกให้พวกเราไปยงัจดุทีม่เีจต็สกจีอดอยู่ 
อธิบายเป็นภาษากลางที่ติดทองแดงนิดๆ แล้วแยกตัวออกไป ถึง 
ตอนนีค้วามกล้าทีผ่มพยายามปลกุป่ันส่งแรงฮดึมาก่อนหน้านีก้ลับเริม่
ลดน้อยถอยลง ตามองเจต็สกตีรงหน้าอย่างหวาดๆ เลก็น้อย ดคูนอืน่
ข่ีไม่น่ากลัวเท่าไหร่ แต่ตอนมายืนขาจุ่มน�้าอยู่ข้างๆ แล้วก็พบว่ามัน
คันใหญ่กว่าที่คิดไว้
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“...”
“พีช ท�าไมท�าหน้าแบบนั้นล่ะ”
“ผมเปลี่ยนใจทันไหม”
“ตัวน้อย ผมน่ังอยู่ข้างหลังคุณน่ีเอง บอกแล้วว่ามีผมอยู่ด้วย 

คุณไม่ต้องกังวล”
เอิ่ม ของแบบนี้ไม่กังวลได้เหรอ
แต่กเ็ช่ามาแล้ว ผมเลยค่อยๆ ขึน้ไปนัง่หลังแฮนด์บงัคบั มือข้าง

หนึ่งจับเบาะ อีกข้างหน่ึงจับตรงส่วนควบคุมของมันเอาไว้ ตัวเรือ
โคลงเคลงแค่เล็กน้อยตอนแมทธิวก้าวขึ้นมา เหมือนเขาพยายามจะ
ท�าให้ผมหวั่นใจน้อยที่สุด

สุดท้ายเราสองคนก็นั่งกันอยู่บนเจ็ตสกี สภาพเหมือนกับตอน
ที่ขับมอเตอร์ไซค์ก่อนหน้านี้เป๊ะๆ

ความจรงิแล้วผมขบัได้ทัง้มอเตอร์ไซค์และรถยนต์ จงึไม่น่าหว่ัน
ใจอะไร เคยได้ยินบางคนบอกว่ามันก็ไม่ต่างอะไรกับขับบิ๊กไบค์ แต่ไอ้
ที่กังวลน่ะเป็นเพราะเรื่องที่ผมว่ายน�้าไม่เป็นนั่นแหละ

“เจต็สกไีม่มเีบรก แรกๆ พชีต้องค่อยๆ ช้าๆ อย่าเพิง่เร่งเครือ่ง
แรงหรอืผ่อนแรงมากเกนิไป มา ผมจะพาคุณไปก่อน” เขาเอ่ยด้วยเสียง
ทุ้มอยู่ใกล้หู

ร่างสูงขยับมานั่งซะชิด ใช้แขนหนาทั้งสองข้างโอบตัวผมเอาไว้ 
แล้วจับมือผมที่อยู่บนแฮนด์อีกที

สถานการณ์และสมัผสัทีเ่กดิขึน้โดยไม่ทนัตัง้ตวัท�าให้ผมตวัเกรง็
ขึน้มา จากทีห่วัน่ใจอยู่แล้วก็ยังต้องมาเสยีสมาธจินสบัสนวุน่วายใจไป
หมด แต่พอฝ่ามือหนาจับมือผมให้ค่อยๆ บิดคันเร่ง เจ็ตสกีก็ค่อยๆ 
ออกตัว คราวนี้ผมตื่นเต้นข้ึนมาหน่อยๆ ตอนที่เคล่ือนตัวไปยังท้อง
ทะเลกว้าง

ตัวเรือโคลงเคลงเล็กน้อยเมื่อกระแสคล่ืนซัดเข้าหา แรงปะทะ
เกิดเป็นละอองน�้าสาดกระเซ็นถูกใบหน้าและเนื้อตัว จังหวะที่เผลอ 
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อ้าปาก ลิ้นก็รับรู้ได้ถึงรสเค็มอ่อนๆ
“ตอนเลี้ยวไม่ต้องผ่อน ถ้าลดความเร็วจะเลี้ยวไม่ไป...”
แมทธิวอธิบายพร้อมกับหักเลี้ยวให้ดู
จังหวะน้ันผมแม่งเริ่มสนุกข้ึนมาแล้ว เห็นเขาท�าได้เพอร์เฟกต์

ทั้งๆ ที่มีผมนั่งเกะกะอยู่ด้านหน้าก็อดทึ่งไม่ได้ ตอนหันไปพูดก็ส่ง
สายตาเหมือนเย้าแหย่ไปให้ด้วย

“สุดยอด เชื่อแล้วว่าคุณเก่ง”
แมทธิวข�า และเหมือนอยากจะแกล้งผมกลับ เขาหักเลี้ยวซ้าย

เลี้ยวขวาติดต่อกันสองทีซ้อนจนผมร้องออกมาดังลั่น ใจเต้นระรัวขึ้น
มา พอเจ็ตสกีหยุดนิ่งกลางผืนน�้ากว้างก็ว่าเสียงห้วน

“แมทธิวครับ เล่นอะไรเนี่ย”
“ตกใจเหรอ”
“ไม่ตกใจมั้งครับ หัวใจจะวาย เกิดคว�่าไปจะท�ายังไง”
ฝรั่งหล่อยังคงยิ้ม เขาทาบมือซ้ายไว้ตรงเอวผม “ผมบอกแล้วนี่ 

พีชมีผมอยู่”
“ถ้าเมื่อกี้คว�่าขึ้นมาผมจะต่อยคุณ”
“ผมยินดีให้คุณต่อยเลย หลายๆ ทีก็ได้ เพราะผมเองก็คงรู้สึก

แย่ที่ดูแลคุณไม่ดี”
“ยังจะกล้าพูด”
มีเสียงหัวเราะเบาๆ ในล�าคอดังแผ่วมาอีกหน คนตัวโตด้าน

หลงัคลายมอืออกจากแฮนด์ของเจต็สก ีแต่ยงัไม่ได้เคลือ่นตวัถอยห่าง 
“คราวนี้พีชลองขับเองดูบ้างไหม”
ผมกะพริบตา มองมือตัวเองที่ยังจับอยู่ที่เดิม ภาพเท่ๆ ตอนที่

แมทธิวขับและหักเลี้ยวลอยเข้ามาในหัว...
“ก็ได้ครับ”
“ผมอยู่ข้างหลังคุณ ช้าๆ ไม่ต้องรีบ”
ผมค่อยๆ บิดคันเร่ง คราวนี้ไม่มีมือหนาๆ ของแมทธิวมาคอย
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น�าให้แล้ว หวาดเสียวนิดๆ แต่ก็ตื่นเต้นดีเหมือนกัน ความหวั่นใจใน
ตอนแรกไม่ค่อยหลงเหลืออยู่แล้ว อาจเพราะมีคนขับเป็นแถมขับเก่ง
ขนาดนั้นนั่งอยู่ด้านหลัง บวกกับเสียงทุ้มนุ่มที่คอยพูดอยู่ตลอดเวลา
นี่ก็ด้วย สุดท้ายผมก็ประคองเจ็ตสกีให้แล่นไปด้านหน้าได้เองอย่าง 
ต่อเนื่อง

“ใช่แล้วคนเก่ง แบบนั้นแหละ”
ลมพัดเข้ามาปะทะหน้า พัดผมจนลู่ไปด้านหลัง พอได้ขับเอง

มันทั้งสนุกแล้วก็ให้ความรู้สึกอิสระมากกว่าที่คิด ผมเริ่มชินกับคลื่น 
ลูกเล็กๆ ที่ซัดเข้าหา ริมฝีปากก็อดคลี่เป็นรอยยิ้มไม่ได้

ผมเพิง่เคยขบัมนัเป็นครัง้แรก แล้วกเ็พิง่ท�าอะไรโลดโผนแบบนี้
เป็นครั้งแรกเหมือนกัน...

ปล่อยให้มันแล่นอยู่บนผิวน�้าได้พักใหญ่ๆ แล้วผมก็ค่อยๆ 
ชะลอความเร็วลง เอี้ยวหน้าหันไปทางคนด้านหลัง

“แมทธิว เราลองขับ...”
“ระวัง!”
ผมเอ่ยยังไม่ทันจบ แมทธิวก็ร้องขัดขึ้นด้วยความตกใจ ไม่ทัน

เข้าใจอะไรทัง้นัน้ก็รูส้กึว่ามอีะไรบางอย่างกระแทกเข้าทีต่วัเจต็สก ีการ
ปะทะท�าให้ผมเสยีหลกั วงแขนหนาของคนด้านหลังรวบจบัไว้ได้ทนัแต่
เพราะสายน�้าที่ไร้รูปลักษณ์ท�าให้ทรงตัวล�าบาก รู้สึกตัวอีกทีความ
หนาวเย็นก็คืบคลานอยู่รอบตัวแล้ว

ผมตกลงมาในน�้า นั่นคือสิ่งแรกที่เข้าใจได้ในทันที
“...!” ลืมตาโพลงด้วยความตกใจ แต่แล้วกลับรู้สึกแสบไปหมด

จนต้องหลบัป๋ีอกีหน ขยบัขาไปมา พอสมัผสัอะไรไม่ได้เลยนอกจากน�้า 
ความกลัวก็แล่นพล่านขึ้นมา เผลอหายใจสูดน�้าทะเลเข้าไปในปอด

ผมจะจม...จะจมรึเปล่ำ
“พีช!”
ได้ยินเสียงทุ้มดังอยู่ใกล้ๆ พร้อมๆ กับแขนแข็งแรงที่ตวัดมา
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เกี่ยวรอบเอวเอาไว้อีกหน
ตัวผมถูกดึงเข้าไปใกล้ความอบอุ่นแข็งแรง พอรู้ว่ามีคนที่อยู่

ใกล้ๆ ให้ยึดเหนี่ยว ผมก็รีบวาดแขนออกไปโอบรอบคอเขาเอาไว้เพื่อ
เอาตัวรอดทันควัน 

“แมทธิว!...แมท”
“ผมอยู่นี่”
“แมทธิว ผมจะจม”
“คุณไม่จมพีช คุณสวมชูชีพอยู่ ผมก็อยู่ตรงนี้ ผมไม่ปล่อยให้

คุณจมน�้าหรอก”
“...”
“ไม่เป็นไรแล้ว”
หูได้ยินเสียงนุ่มนวลของคนที่พยายามปลอบว่าไม่เป็นไรซ�้าๆ 

วนิาทหีนึง่ความกลวัยงัท�าให้ผมสบัสน ต่อมาถงึค่อยๆ ควบคมุตวัเอง
ให้สตกิลบัมาได้ แต่ยังไม่กล้าพอทีจ่ะปล่อยมอืออกจากล�าคอหนาของ
คนตรงหน้า ท�าได้เพียงโอบไว้เพียงหลวมๆ

ชชูพีท�าให้ลอยตวัอยูใ่นน�า้ได้กจ็รงิ แต่เพราะความมดืมดิใต้น�า้ 
และปลายเท้าที่สัมผัสอะไรไม่ได้เลย ผมถึงยังหวั่นใจ ความแสบร้อน
ทีโ่พรงจมกูและล�าคอท�าให้ส�าลกัไอออกมาหลายหน กระทัง่มมีอืหนา
ยื่นมาช่วยลูบน�้าทะเลเค็มๆ ตามใบหน้าออกให้

“เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นครับ เราตกลงมาได้ยังไง”
แมทธิวหน้าเคร่ง “มีคนขับเจ็ตสกีอีกล�าเข้ามาเฉี่ยว”
ขับมำเฉี่ยว?
ผมเบกิตากว้าง เฮ้ย นัน่มนัอนัตรายมากเลยนะ ก่อนหน้านีผ้ม

ผ่อนคันเร่งลงแล้ว แทบจะลอยอยู่น่ิงๆ ไม่ได้หักเล้ียวไปไหนด้วยซ�้า  
ไม่คิดว่าจะมีคนขับเจ็ตสกีล�าอื่นเข้ามาใกล้จนเกิดอุบัติเหตุขึ้นแบบนี้  
ดีหน่อยที่แค่เฉี่ยว ไม่ใช่ชนกันกลางทะเล

“มาพีช คุณกลับขึ้นไปก่อน” แมทธิวว่า ไม่รอให้ผมตอบอะไร
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เขาก็ใช้มือทั้งสองข้างจับใต้รักแร้ผมก่อนจะยกตัวให้กลับข้ึนไปนั่งบน
เจ็ตสกีล�าโต

ผมเบกิตาเลก็น้อยกับแรงแขนอันแขง็แรงของเขา ก่อนจะส่งมอื
ไปช่วยดึงร่างสูงใหญ่ให้กลับขึ้นมาซ้อนด้านหลังเหมือนเดิม

จังหวะนี้ถึงเห็นว่าใกล้ๆ มีเจ็ตสกีอีกล�าคว�่าอยู่ แต่คนขับและ
คนซ้อนของทางฝั่งนั้นช่วยกันพลิกมันขึ้นมาแล้วปีนกลับขึ้นมานั่งได้
แล้วเช่นกัน พอหนัมาเหน็ผมกบัแมทธวิกย็กมอืไหว้ขอโทษกนัยกใหญ่

คนขับของฝั่งนั้นเป็นผู้หญิง ท่าทางคงก�าลังฝึกอยู่เหมือนกัน 
เห็นเธอหน้าเสียแบบน้ันแล้วผมก็ได้แต่ย้ิมเจื่อน โบกมือว่าไม่เป็นไร 
แต่กห็มดอารมณ์จะขบัเล่นต่อ จงึบอกฝรัง่หมด้ีานหลังว่าควรรบีเข้าฝ่ัง
และเอาเจ็ตสกีไปคืน

“ยังตกใจอยู่รึเปล่าตัวน้อย”
พวกเรานั่งอยู่บนเก้าอี้ริมชายหาดตัวเดิม แมทธิวที่เดินหายไป

สักพักกลับมาพร้อมกับขวดน�้าเย็นๆ
ผมเอื้อมมือไปรับมาเปิดพลางส่ายศีรษะ “ตอนนี้ไม่แล้วครับ 

แต่ก่อนหน้านี้คิดว่าตัวเองจะจมน�้าตายแล้ว”
จังหวะที่ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวมีแค่น�้ามืดๆ มันโคตรน่ากลัว

จริงๆ นะ ตกใจจนลืมไปเลยว่าตัวเองสวมชูชีพ
เหตุการณ์ตอนทีผ่มไปฝึกว่ายน�า้สมยัเดก็ๆ หวนกลับมา วันนัน้

ผมท�าโฟมหลุดมือลอยไปไกล พ่อที่อยู ่แถวขอบสระเห็นเข้าก็รีบ
พุ่งหลาวลงมาช่วยไว้ 

“หน้าพีชซีดมาก”
“...” 
ผมสะดุ้ง เพราะจู่ๆ ฝรั่งตัวโตก็ใช้ปลายนิ้วเย็นๆ แตะลงมาบน

แก้ม สีหน้าเป็นห่วงรวมทั้งการกระท�าของเขาท�าให้ผมโต้ตอบกลับไป
ไม่ถูกอยู่บ้าง ได้แต่หลุบตามองเท้าตัวเองที่เปื้อนทรายเต็มไปหมด 
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ก่อนจะพ่นลมหายใจยาวๆ ผ่านริมฝีปาก
“แมทธิว ขอบคุณมากนะครับ”
“...”
“ถ้าตอนนัน้ไม่ได้คณุ ผมอาจจะสตแิตกมากกว่านัน้ก็ได้” พูดมา

ถึงตรงนี้ผมก็ยิ้มเจื่อน “ผมน่าจะไปฝึกคุมสติให้ดีกว่านี้...”
“แมท”
“ครับ?”
“พีชเรียกผมว่าแมทแบบก่อนหน้านี้ก็ได้”
“...”
“ผมชอบ”
“...” ผมกะพริบตาช้าๆ
ทแีรกยังสบัสนอยู่บ้างทีอี่กฝ่ายเปลีย่นเรือ่งกะทนัหัน แต่พอเงย

หน้าข้ึนไปประสานสายตากับตาสีสวยที่มองมาด้วยแววตาอ่อนโยน
และระยบิระยบัเหมอืนมกีาแลก็ซขีนาดย่ออยูใ่นนัน้ ความทรงจ�าทีถ่กู
เมินไปบางส่วนก็ค่อยๆ กลับมาฉายซ�้าอีกหน

ตกใจจนเผลอเรียกชื่อเล่นเขาแบบนั้น ไม่สิ ไม่ใช่แค่นั้น เพราะ
ผมยังเผลอกอดคอแมทธิวไว้แน่นอย่างกับลูกโคอะลา

โอย...
การกระท�าน่าอายแถมไม่เท่ท�าให้ความร้อนเริ่มลามเลียตั้งแต่

ใบหูลงมาจนถึงสองข้างแก้ม อุณหภูมิดังกล่าวชวนให้รู ้สึกมึนเมา 
น่าประหลาด ผมก้มลงมองปลายเท้าตัวเองอีกครั้ง ไม่ได้ตอบอะไร
กลับไปทั้งนั้น

“ทีแรกผมว่าจะไปหาดไม้ขาวด้วย แต่ไปๆ มาๆ เรากลับ
อยู่ที่นี่ตั้งนาน”

นั่งพักจนคิดว่าความกังวล ตกใจ หรืออารมณ์อื่นๆ ซึ่งคั่งค้าง
อยู่มลายหายไปหมดแล้ว ผมก็พูดขึ้นมา
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“ไม่เป็นไร เรายงัมเีวลาอกีเยอะ ถ้าพชีอยากมา วนัหน้าค่อยมา
อีกก็ได้”

“งั้นเรากลับกันเลยไหมครับ”
แมทธิวพยกัหน้ารบัค�าชวนผมอย่างว่าง่าย พวกเราเกบ็ข้าวของ

ทีเ่อามาด้วย จดัการปัดทรายทีต่ดิมาให้หลดุออกไปเท่าทีจ่ะท�าได้ ก่อน
จะเดินกลับไปยังจุดที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ไว้ แต่ตอนที่ผมหยิบกุญแจ
ออกมาไขเพื่อจะเลื่อนรถ กลับมีมือหนาๆ ยื่นมาขวางเอาไว้

“รอบนี้ผมขับให้เองดีกว่า”
ผมเลิกคิ้ว “ไหนคุณบอกไม่มั่นใจถนนหนทางไง”
“ขามาผมมองดูแล้วคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหา”
“แน่ใจนะคุณ”
แมทธิวยิ้ม “พีชดูเหนื่อยๆ ให้ผมขับนั่นแหละดีแล้ว”
“เอาอย่างนั้นก็ได้ครับ”
ผมส่งกญุแจให้เขา แล้วยืนรอจนแมทธิวเล่ือนรถเรยีบร้อยถงึขึน้

ไปคร่อมด้านหลังแล้วบอกว่าโอเคแล้ว
รถเคลื่อนไปด้านหน้า คราวน้ีบรรยากาศค่อนข้างแตกต่างกับ

ขามา แค่สายลมก็เปลี่ยนแล้ว มันเย็นเยือกมากกว่าตอนเช้าเพราะ
อุณหภูมิที่เริ่มลดต�่าลงตามการโคจรของดวงอาทิตย์

ผมจบัจ้องอยูท่ีแ่ผ่นหลงัหนาของคนตรงหน้า แรงลมทีพ่ดัปะทะ
มาได้ร่างใหญ่ๆ นีช่่วยต้านเอาไว้ มอืขวาผมขยบัไปจบัเสือ้กล้ามสขีาว
ของอีกฝ่ายเบาๆ เมื่อรถชะลอตัวลงขณะเลี้ยว พอไม่ต้องเป็นคนขับ
ซึ่งต้องคอยมองทางหรือระมัดระวังรถคันอื่นแล้ว ผมก็หันไปมองวิว
รอบด้านทั้งซ้ายและขวา ซึ่งมีทั้งป่าไม้ รีสอร์ต จุดชมวิว บางช่วงพื้นที่
ก็เปิดโล่งจนเห็นผืนทะเลกว้างไกลสุดลูกหูลูกตา

ปฏิเสธไม่ได้ว่า...มีเพื่อนเที่ยวแบบนี้ก็สนุกเหมือนกัน


