
~ นทกร ~

บทน�ำ

The Crowd Bar 
“ไอ้เหี้ยเอิ้ง!”
“มงึสเิหีย้” หมดัลุน่ๆ กระแทกเข้าทีม่มุปากของคนทีต่ะโกนลัน่

ถึงค�าว่าไอ้เห้ียเอ้ิง เจ้าของช่ือเอ้ิงอย่างอครากระทืบซ�้า ก่อนลากไอ้
เวรนั่นออกมานอกร้าน

ร้านที่เขากับมันเป็นเจ้าของร่วมกัน 
นอกใจ
เขาจับได้ ครั้งที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ “มึงออกไปให้พ้นร้านกูเลย

นะ”
“ร้านมึงคนเดียวหรือไง” อีกฝ่ายสวนหมัดกลับเข้าที่ต�าแหน่ง

เดียวกัน เสียงเพลงที่ดังกระหึ่มดูเหมือนจะกลบเสียงคนสองคนตีกัน
ไว้ไม่อยู่ อครามึนงง สะบัดหัวไล่อาการเจ็บปวดเพราะปากแตก

อะดรีนาลีนเขาหลั่งเพราะโกรธจัด สตินึกคิดเหลือน้อยเต็มที
แหลก–เป็น–แหลก
“มึงเอามันมานอนในที่ของกูได้ยังไง สันดาน!”
“ก็เพราะมึงเป็นอย่างงี้ไงเอิ้ง กูเอาไม่ลง!”
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“กูเป็นยังไงมึงพูดมาดิ พูดมา!” อคราตรงเข้ากระชากคอคน 
ตรงหน้า ดวงตาร้อนผ่าวแดงก�่า เส้นผมเปียกชื้นไปด้วยเหงื่อปรกไป
ทั่วหน้าผากได้รูป 

เขาไม่ได้สนใจด้วยซ�้าว่าใครยกโทรศัพท์มาอัดคลิปบันทึกภาพ
เขาไว้ รวมถึงไม่ได้สนใจว่าใครก�าลังมองอยู่ด้วย

“มึงไม่น่ารัก”
“...” เขาเงียบนิ่งเป็นค�าตอบ มองไล่รอยสักที่ท่อนแขน เสื้อ

กล้ามสีด�าเว้าแขนลึกท�าให้เห็นว่าลวดลายเริ่มต้นตั้งแต่หัวไหล่จนถึง
ปลายนิ้ว มัดกล้ามทั่วร่างกายดูสมบูรณ์มีพละก�าลัง ตอกย�้าค�าว่า 
ไม่น่ารักด้วยการใส่จิวฯสีเงินเล็กๆ ที่ปีกจมูกข้างซ้าย

“กูอยากได้แฟนตัวเล็กๆ ไม่เอาตัวเท่าควายแบบมึง”
“ไม่ใช่เหตผุลทีม่งึสมควรนอกใจกเูลยเว้ยบอมบ์ อีกอย่าง...สาม

ปีทีแ่ล้วมงึไม่ได้พดูกบักแูบบนี ้มงึบอกมงึชอบทีก่เูป็นก ูมงึไม่รกักแูล้ว
มากกว่า ปากหมาๆ ของมึงถึงพูดออกมาแบบนี้” มันจุกไปหมดจน
รู้สึกว่าร่างกายไร้เรี่ยวแรง อคราคลายมือออกจากการก�าคอเสื้อ 
อีกฝ่าย แล้วผลักให้มันเซไปด้านหลัง “เลิกกับกูได้ แต่กูขอถาม ร้าน...
ที่เราสร้างมาด้วยกันล่ะ มึงจะเอายังไง”

“กูจะถอนหุ้นออกไป มึงก็ท�าของมึงไปคนเดียว”
“แม่งเอ๊ย!” สิ้นสุดความอดทนส�าหรับคืนนี้ อคราคิดว่าตัวเอง

ไม่ใช่คนบอบบางถึงขนาดจะนั่งร้องไห้ฟูมฟายเมื่อถูกคนรักนอกใจ 
เขาคว้าขวดเบียร์ทุบกับโต๊ะไม้จนมันแตกออกเป็นเส่ียง ก�าลัง

จะหันปลายแหลมไปข่มขูท่ัง้ผัวเก่าและชูร้กัทีแ่อบใช้พืน้ทีเ่ตยีงของเขา
ร่วมรักกัน ไม่ได้ตั้งใจจะแทงจริงๆ 

แค่จะขู่ให้ไม่กล้ากลับมาเหยียบที่ร้านอีก
แต่เหมอืน ‘ผวัเก่า’ อย่างบอมบ์จะไวกว่า มันคว้าเก้าอ้ีแล้วฟาด

เขาเต็มแรงชัง
โลกมืดดับ...จบแล้วร้านเรา The Crowd Bar



9

~ นทกร ~

“เอิ้ง มึงจะนอนอีกนานมั้ย กูต้องไปท�างานต่อ” 
“อื้อ”
“เอิ้ง ถ้ามึงไม่ตื่นมาคุยกับกู กูจับมึงท�าผัวจริงๆ นะ”
“กูถูกผัวทิ้งอย่างเดียวก็เหี้ยแล้วปะ ถ้าต้องเป็นผัวมึงอีก กูว่ากู

ฆ่าตัวตายดีกว่า” อันที่จริงอคราตื่นตั้งแต่ได้ยินเสียงประตูห้องนอน 
ถูกเปิดออก ที่ช้ันสามของร้านถูกจัดเป็นห้องนอน ประตูไม่เคยล็อก 
ค่อนข้างโอเพ่นส�าหรับเพื่อนฝูง

โดยเฉพาะอินกที่ก�าลังสับส้นสูงเข้ามา
รองเท้าก็ไม่ถอด เวร!
“ซื้อข้าวต้มมาฝาก ได้ข่าวว่าถูกผัวตีจนหมอบ เด็กในร้านต้อง

หิ้วขึ้นมาตายข้างบน ดูดิหน้าหล่อๆ แหกหมดแล้วเนี่ย”
“สาระแน”
“ใคร?”
“มึงสิ อยู่สองคนจะให้ด่าใคร” อคราลุกขึ้นนั่ง แอร์เย็นฉ�่าไม่

ระคายผิว เขาถอดเสื้อกล้ามตัวเดียวตัวเดิมกับที่ใส่เมื่อคืนออกทาง
ศีรษะ รูปร่างบึกบึนถูกจับจ้องไม่วางตา

แน่ละ ว่าไม่ใช่เพราะอารมณ์พิศวาส น่าจะเพราะรอยช�้าขนาด
ใหญ่บนหน้าท้องไร้ไขมัน

“ไปแจ้งความมั้ยมึง”
“ช่างเหอะ กูก็ตีมัน ผิดทั้งคู่”
“แล้วไอ้บอมบ์มันไปอยู่ไหนแล้วอะ” นริษานั่งลงตรงข้างเตียง 

นิ้วแตะเข้าที่รอยช�้าจนเพื่อนรักย่นหน้าซู้ดปากเจ็บ
“ไปอยูก่บัเมยีใหม่มนั เกบ็ข้าวของออกไปหมด จะถอนหุ้นออก

จากร้านด้วย...บอกตามตรงนะ กูเครียดเรื่องร้านว่ะนก ไม่รู้ว่าจะเอา
ยังไงต่อเลย”

“ช่วงนี้มึงก็ปิดร้านไปก่อนมั้ยล่ะ ไปเที่ยวพักผ่อน ไปเมืองนอก
ก็ได้”
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“ไม่อยากไป”
“มึงต้องไป”
“อะไรวะ”
“เพราะกูจองตั๋วกับที่พักไว้ให้มึงแล้ว ตั้งแต่รู้ว่ามึงตัดขาดกับ 

ผัวเห้ียของมึงได้...ไปซะ ไต้หวัน เขาว่าพระที่นั่นขลัง ของานได้งาน 
ขอผัวได้ผัว”

“มึงจริงจังปะเนี่ย?” ต้องท�าหน้าเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง จนกระทั่ง
เพื่อนสาวพยักหน้าหงึกๆ 

เขารู้ดีว่านริษาจะไม่ไปกับเขา มันต้องดูแลผัว...
“จริง กูก็ได้ผัวเพราะไปไหว้มา มึงไม่ต้องคิดมาก คิดซะว่าเป็น

ของขวญัทีน่รกไม่ต้อนรบัมงึจากก ูเลกิไปกด็ ีอยูก่บัไอ้บอมบ์กเ็หมอืน
ตกนรกแหละ ทีนี้...ทีนี้ พอมึงไปไหว้พระแล้วใช่ปะ มึงก็จะได้ผัวใหม่ 
ขอพระแบบหล่อเร้า เป้าใหญ่กว่าไอ้บอมบ์ แต่มึงต้องขอให้ครบนะ 
เอาให้คุ้มค่าตั๋วเครื่องบินที่กูจ่าย”

“ได้ๆ กูจะขอแบบนี้ ลูกขอผัวใหม่ แบบสูง ยาว เอวดี หรรม
ใหญ่ ไข่พอประมาณ เบ้าหน้าผัวอภิชาต มีการศึกษา ชาติตระกูลดี  
รักครอบครัวกู เข้ากับเพื่อนกูได้ ไม่แตกไว ตั้งใจท�ามาหากิน”

“เยีย่มไปเลยอิเอ้ิง กูเวลคัม ยัวนิวบอยเฟรนด์ล่วงหน้า เจรญิพร 
สา...ธุ!”

รู้ตัวอีกทีก็วาร์ปมาอยู่ไต้หวัน 
แบบโง่ๆ แบบคนไม่มีแผน แบบคนไม่รู้อะไร แบบคนไร้ที่ไป 

แบบคนไม่มีเป้าหมาย แบบโลนลี่...
อครารู้แค่ว่าตัวเองเช็กอินเข้าที่พักในตอนสี่ทุ ่มของเมื่อคืน

เห็นจะได้ และเพราะอ่อนล้าจากการเดินทาง บวกกับเครียดจนนอน
ไม่หลับมาหลายวัน พอข้ามประเทศมาเปลี่ยนบรรยากาศ ก็ท�าเอา
หลับสนิทแล้วตื่นมาอย่างสดใสในตอนเจ็ดโมงเช้า
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เขาอาบน�้าแต่งตัวตามคอสตูมที่จัดหนักจัดเต็มมาสองกระเป๋า 
เร่ิมวันแรกแบบไทเปบอยด้วยกางเกงยีนสีซีดขาสามส่วนตัวละห้าสิบ
บาทตลาดนัด ดูดีขึ้นมาหน่อยด้วยเสื้อยืดตัวโคร่งสีด�าโลโก้ Gucci ตัว
ละหมื่นสาม สวมหมวกจากตลาดนัดเช่นกัน สวมรองเท้าแตะยี่ห้อ 
NIKE ที่ได้มาเพราะป้าย Sales กระเป๋าเขาไม่พก กางเกงตัวนี้กระเป๋า
ลึกมากพอให้ยัดพาสสปอร์ตกับซองซิปใบเล็กๆ ที่บรรจุเงินที่แบ่งไว้
ส�าหรบัใช้ในแต่ละวนั วนัละไม่กีพ่นัดอลลาร์เท่านัน้ ทีเ่หลอืกเ็กบ็ไว้ใน
ตู้เซฟที่โรงแรม

อนัทีจ่รงิอคราเป็นคนงกและรอบคอบ แต่ตอนนีช้วีติเกดิปัญหา 
เพราะมาแบบฉุกละหุกไร้แผน เลยยืนโง่ๆ อยู่หน้าร้านขายน�้าเต้าหู้ 
ซื้อดื่มหนึ่งถ้วยแทนมื้อเช้า อร่อยดี แม้จะสื่อสารกับคนขายไม่ค่อย 
รู้เรื่องก็ตาม 

ภาษาอังกฤษก็พูดไม่ค่อยจะได้ แผนที่ที่หยิบติดมือมาจาก
โรงแรมก็มีแต่ภาษาจีนที่อ่านไม่ออก

เอายังไงดีวะ
หรือกูควรเสิร์ชรีวิวดู ว่านอกจากไหว้พระขอผัว คนมาเที่ยว

ไต้หวันเขาเที่ยวกันยังไง
อคราหยดุยนือยูก่บัทีเ่พือ่เสร์ิชหารวีวิท่องเทีย่วในโทรศพัท์ เขา

ดูดน�า้เต้าหู้ไปอกีอกึ คาหลอดไว้ทีป่าก นกึอยากดดูบหุรีแ่ต่ยงัไม่ได้ซือ้ 
เลยได้แต่กัดหลอดไปมา ตาคมดุดันกวาดอ่านชื่อสถานที่ที่น่าจะเป็น
แลนด์มาร์กส�าหรับทริปนี้เรื่อยๆ

แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่พ้นวัด ร้านอาหาร สวนสัตว์ ย่านชอปปิ้งของ
วัยรุ่นนู่นนั่นนี่

‘เหมียน’ ที่บ้าน อันที่จริงพระพรหมเอราวัณกับพระพิฆเนศที่
ห้วยขวาง ก็ขอผัวกับงานได้เหมือนกันแหละ

แต่กูเหยียบไต้หวันแล้วไง พระพรหมเอราวัณไว้กลับไทยค่อย
ว่ากันอีกที
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หลังจากดูรีวิวอย่างคร่าวๆ เขาก็ตัดสินใจเดินตามฝูงชนไป
ทีไ่หนสกัแห่ง ส่วนสงูร้อยแปดสบิเซนตเิมตรท�าให้ได้เปรยีบในการมอง
ทาง แต่แล้วจากการจะข้ามถนนไปอกีฟาก กม็อีนัต้องเลีย้วกลบั เพราะ
ใบหูได้ยินภาษาที่คุ้นเคย

“ครับคุณแม่ อินอินถึงไทเปแล้ว ครับ...ก�าลังจะไปไหว้พระ”
คนไทยโว้ย คนไทย ไทยแลนด์สไตล์ ก�าลังจะไปไหว้พระด้วย
กูเดินตาม กูเดินตาม กูเดินตามอาเฮียที่ตัวสูงกว่ากู
“อนิอนิมาคนเดยีว ได้ๆ เดีย๋วขอลกูสะใภ้ไปฝาก เอาแบบสวยๆ 

น่ารักๆ เลยนะครับ ได้ครับ รักคุณแม่มาก แค่นี้ก่อน อินข้ามถนน”
ว้าว ว้าว ว้าว เฮยีอนิอนิ คนค้ิวท์ คนชือ่คขิ ุน้องเอิง้ขอเดนิตาม

หน่อยเด้อ...
รองเท้าผ้าใบสีขาวสะอาดหยุดชะงักเมื่อข้ามมาถึงอีกฝั่งได้

เรียบร้อย ผู้ชายตัวสูงที่อคราเดินตามก้มลงมองหน้าจอโทรศัพท์ เดา
ว่าน่าจะกดตัดสายจากคุณแม่ อคราเลยรีบจดจ�ารูปพรรณสัณฐาน 
จดจ�าเสี้ยวหน้าด้านข้างที่...

ไอ้เหี้ย! อยากได้ท�าผัว กูเสนอตัวแบบฟรีๆ
หน้าตาอาเฮียอินอินฟีลลิ่งดิสนีย์ บั๊ทบอดี้โคตะระจะมาร์เวล
หายากมากผู้ชายทีจ่ะตวัสงูและตวัหนากว่าเขา ถงึจะสงูกว่าแค่

เล็กน้อยก็ตามที แต่พี่แม่งขาวเหมือนแดกปรอทเป็นอาหาร คิ้วทรง
ดาบยกเฉียงเป็นเส้นหนา ขนตาเป็นแพสีเข้มจนตาดูคม ปากสีชมพู 
ระเรื่อเอิบอิ่ม เด่นที่สุดบนหน้าคงเป็นจมูกที่เป็นสันตรง แก้มใสอย่าง
กับตูดเด็ก ฟังจากการคุยกับคูมแม่ เดาไม่ยากว่าลูกคุณหนูชัวร์ๆ

แต่การแต่งตวักไ็ม่ได้คณุหนเูท่าไหร่นะ อาเฮยีอนิอนิใส่กางเกง
เอวสูงแบบวินเทจ ติดกระดุมเชิ้ตแขนสั้นสีฟ้าซีดๆ ทุกเม็ดจนถึงคอ 
ตัดผมทรงกะลาครอบ...เอิ่มสะพาย

เอิ่ม ย่าม...ย่ามพระรึเปล่าวะ
ดูยังไงก็ย่ามพระอะ คนบ้าอะไรวะสะพายย่ามพระ แปลกดี...
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อคราเดินตามเมื่ออาเฮียอินอินออกเดินอีกครั้ง 
อาเฮียแกเก็บโทรศัพท์ ก้าวฉับๆ แบบคนช�านาญทาง

ในไม่ช้าเขากม็าโผล่ทีร่ถไฟใต้ดนิ บตัรสมาร์ทการ์ดต๊ิดหน่ึง
ครัง้แล้วไม่ต้องกังวลว่าคนทีต่ดิตามจะไปลงทีไ่หน เพยีงมองอยูต่ลอด
ไม่ให้คลาดสายตาก็พอ

ไม่ให้คลาดสายตา...แต่หลังติ๊ดบัตรออกที่สถานี Longshan  
Temple อาเฮียที่เฝ้าติดตามอยู่ห่างๆ ก็หายไปอย่างไร้ร่องรอย

“ไปไหนแล้ววะ”
เขายืนเคว้งคว้าง กลับมารู้สึกโดดเดี่ยวอีกครั้งแต่ไม่ได้กังวลใจ

สกัเท่าไหร่ พอหาย่ามพระสส้ีมไม่เจออครากเ็ริม่มองหาป้ายบอกทาง
ที่เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อพิจารณาว่าจะไปที่ไหนต่อดี

แต่ช่วงหัวไหล่ดันถูกสะกิดจากด้านหลัง พอหมุนตัวกลับไป 
ภาษาอังกฤษส�าเนียงชัดเป๊ะก็สาดเข้ามา

นีค่อืเสยีงการแปลจากผู้เชีย่วชาญ ทรานสเลทบายเอิง้เอิง้สไตล์
“ ! @ # $ % ^ & * _  ฟ อ ล โ ล ว ์ วิ่ ง  มี @ # $ % ^ & ) + ) ) _ _

(*^%*(%$#@$%&#_%_#@&$+*”
“ผมรูพ้ีเ่ป็นคนไทย กไูหว้ละ ภาษาไทยเถอะ” ประกบมือข้ึนไหว้

เหนอืศรีษะ หลงัเหน็ชดัว่าคนทีส่ะกดิจกึๆ เป็นคนคนเดยีวกันกับทีเ่ขา
เดินตามมาตั้งแต่ที่สถานีไทเป อีกฝ่ายน่าจะถามเขาว่าเดินตามท�าไม 
ได้ยินนิดๆ ว่าฟอลโลว์ๆ อะไรสักอย่างนี่แหละ

เทคนคิการเรยีนภาษาองักฤษอย่างได้ผล คณุครสูอนว่าต้องจบั
ค�ากริยาให้ทัน...

เอาตามตรงแล้วกัน ค�ากริยาคืออะไร ทุกวันนี้กูยังงงอยู่เลย
“อ้าว...”
“เมื่อกี้พี่ถามผมว่าอะไรอ้ะ ฟังไม่ทันเลย”
“ถามว่าเดินตามมาท�าไม เรา...เคยรู้จักกันหรือเปล่า”
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~ เฉิ่มเชย ~

“ไม่ๆ ไม่เคย”
“อืม...ก็ว่า แบบนี้เห็นครั้งเดียวก็จ�าได้แล้ว” เสียงทุ้มต�่าพูด

เรียบๆ ตาคมอ่อนโยนกวาดมองไปตามท่อนแขนทีม่รีอยสกั ตอนแรก
เขานึกว่าพวกมาเฟียด้วยซ�้า แต่จากการยกมือไหว้ อธิบายว่าเป็น 
คนไทย คดิว่าน่าจะเดนิตามมาด้วยเหตผุลอืน่ เหน็ตัง้แต่ทีส่ถานไีทเป
แล้ว แต่มาแน่ใจบนขบวนรถไฟ

ชะเง้อคอมองอยู่นั่น...เหมือนพวกโรคจิต
“ขอโทษทเีฮยี พอดผีมได้ยนิเฮยีคยุโทรศพัท์ทีส่ถานไีทเปอะ ว่า

จะมาไหว้พระกเ็ลยเดนิตาม” อคราสารภาพ ยกมอืขึน้ลบูต้นคอแก้ขดั
เขิน “ผมมาคนเดียว ไม่มีแผนจะไปไหนด้วย ขอโทษจริงๆ ครับ”

“ไม่เป็นไร วัดไปทางนั้น มาดิ ไปพร้อมกันก็ได้ นี่ก็มาคนเดียว”
“เยส! เฮียชื่ออินอินใช่ปะ”
“หยุด! ชื่อนั้นแม่กูเรียกได้คนเดียว”
“อ่อ แบบชื่อเล่นน่ารักๆ ที่เรียกกันที่บ้านงี้ ผมก็มี พ่อเรียก 

ไอ้เข้ม แต่ผมชื่อเอิ้งนะ น่าจะเด็กกว่า ปีนี้ยี่สิบสี่ละ”
“อินทะ”
“ชื่อเฮียเหรอ” อคราเอียงคอถาม เดินไปยิ้มกว้างไป โชคดีจัง

ได้เพื่อนร่วมทางมาตั้งหนึ่งคน
“ใช่ อินทะ เรียกอินเฉยๆ ก็ได้”
“ได้เลยครับเฮีย เฮียอิน”



~ นทกร ~

บทที่ 1
Authentic

“เฮีย น้องกูขอถาม ย่ามที่เฮียสะพายอยู่เนี่ย เป็นย่ามจริง
หรอืสะพายตามแฟชัน่” อคราก้าวขึน้ไปอยู่บนขัน้บนัไดเลือ่นทีส่งูกว่า
อินทะ เขาถอดหมวกออกชั่วขณะ เสยเส้นผมที่เปียกชื้นเพราะเหงื่อ
ออกไปทางด้านหลงั แล้วสวมหมวกกลบัอกีทตีอนทีถ่งึประตทูางออก
หมายเลข 1

ลมร้อนพัดปะทะตัวเมื่อก้าวพ้นออกมาด้านนอก แต่คนที่เดิน
สะพายย่ามเจ้าปัญหาตามกนัมาดเูหมอืนจะไม่สะทกสะท้านกบัความ
ร้อนระอุ 

“จะน้องหรือจะกู เอาสักอย่าง”
“น้องก็ได้ แต่ถ้าหลุดกูบ้าง เฮียไม่ถือใช่ปะ” 
“อืม ไม่ถือ อะไรก็ได้”
“ช่างเรื่องนั้น ตอบก่อน ย่ามเนี่ยของจริงใช่มั้ย” พอเห็นอินทะ

ไม่ยอมตอบก็ถือวิสาสะจะเอื้อมมือไปจับ แต่อีกฝ่ายเบี่ยงตัวหลบ 
ตาหวานฉ�่าอ่อนโยนเริ่มจริงจังขึ้นมา

“มงึอย่าจบั ย่ามใบนีข้องแท้หลวงพ่อให้มา” กระชากย่ามใบเก่ง
หลบแล้วเบ่ียงตวัหน ีตอนนีข้ายาวๆ ของทัง้เขาและอคราก้าวมาหยดุ
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~ เฉิ่มเชย ~

ยืนรอข้ามถนนที่หน้าวัดแล้ว
อคราไม่ได้ให้ความสนใจกับวัดเท่าไรนัก เพราะสายตาเอาแต่

มองย่ามพระสลบักบัหน้าอินทะไปมา ดมูปัีญหา เจ้าของย่ามเลยกล่าว
ซ�้าพร้อมพลิกหน้าย่ามขึ้นโชว์ “ของแท้จริงๆ กูได้มาจากวัดป่าที่
กาญจนบุรี นี่ๆ มีปักชื่อวัดไว้ด้วย”

“โห...”
“เพ่ือนกูอยากได้กนัเตม็เลย แต่กไูม่ขาย มนัจะเอากระเป๋าใบอืน่ 

มาแลกกูก็ไม่ให้”
“โห...” ท�าได้แค่ร้องโห พยายามอินกับความภาคภูมิใจในย่าม

พระของอินทะ เขาไม่ได้หลบตาหวานที่จ้องมาแม้แต่น้อย ยิ่งใกล ้
ยิ่งเห็นว่าดวงตาคู่สวยวูบไหวตลอดเวลาที่พูดเรื่องย่ามพระ

กูว่าเฮียแม่งอาการหนักอะ...
เป็นคนธรรมะธัมโม ซึ้งและอินในรสพระธรรม
...อินทะอารามบอย
“ไปวัดบ่อยหรือเปล่า” พอพ้นเรื่องย่ามพระได้อินทะก็ชวน

เปลีย่นเรือ่งคยุ เขาขยับตัวไปด้านหน้า เผลอตัวส่งมือไปลากแขนอครา
พาข้ามถนนมาด้วย 

ทว่าไร้เสียงตอบกลับในค�าถาม คนถูกลากก�าลังนิ่งอึ้งจากการ
ถูกจับจูงพาข้ามถนน “เอิ้ง เอิ้ง...”

“ว่า?” อคราหลุดออกจากความคิดของตัวเองเพราะถูกเรียก 
สีหน้าอารามบอยไม่ปกปิดว่าสงสัยว่าเขาเป็นอะไร และดูเหมือนเขา
ยังไม่หายท�าหน้าประหลาดใจ นิ้วมือยาวเลยล้วงเข้าไปในย่าม 

อินทะหยิบพัดขึ้นมาหนึ่งอัน พัดโบกให้อคราคลายร้อนลง
“จะเป็นลมปะเนี่ย?”
“เปล่าๆ ไม่ได้ร้อน เฮียพกพัดด้วยเหรอ”
“ของหลวงพ่อ มันติดมากับย่าม ไม่อยากเอาออก ของมงคล”
“บุญแล้วที่ไม่เอาตาลปัตรมาพัดให้กู”
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~ นทกร ~

“ใครจะพกของแบบนั้นมาเที่ยววะ แปลกตายห่า”
เจ้าของพัดส่ายหัว หลุดหัวเราะออกมาอย่างขบขันแล้วเลิกพัด

ให้อครา 
“เออเนอะ ของแปลกๆ อย่างตาลปัตรไม่มใีครเขาพกหรอก เฮยี

พูดถูก พูดถูกทุกอย่างเลย” แต่ย่ามพระเฮียยังสะพายมาเมืองนอกได้ 
ถ้าเห็นถือตาลปัตรมาด้วยก็คงไม่ต้องแปลกใจมาก 

แค่กูไม่เดินด้วย เจริญพร...
“แล้วเป็นอะไร อยู่ๆ ก็นิ่งไป นึกว่าจะเป็นลม”
“เปล่า ตกใจนิดหน่อยอะ ไม่เคยมีใครพาข้ามถนนแล้วอยู่ฝั่งที่

กั้นรถให้ เฮียคนแรกในชีวิต จริงๆ ก็ไม่ได้ตกใจหรอกแค่แปลกใจ เฮีย
ดูกูสิ ดูสิว่าน่าเทคแคร์มั้ย” ชีช�้าตอนพูดไปพร้อมยักไหล่ แล้วมอง 
อินทะเข้าสู่โหมดสงบน่ิง ท�าหน้าเรียบเฉย ก่อนเอ่ยยอกย้อนด้วย
ประโยคที่คล้ายคลึงกับประโยคที่เขาพูดก่อนหน้า

“กูชินดูแลคนอื่นจนเป็นเรื่องปกติไปแล้ว ถ้าเผลอเทคแคร์มาก
เกินไป ไม่ถือใช่ปะ”

“ไม่ถือ แต่ตอนนี้ไปหาที่หลบแดดกันเถอะ ผมร้อน”
“เชื่อ หน้าแดงตัวแดงหมดเลย”
“ไม่ค่อยได้โดนแดดอะ เช้าจ�าศีลอยู่วัด กลางคืนถึงค่อยตื่นมา

ท�างาน” ก้าวเท้าผ่านประตดู้านนอกเพือ่เข้าไปสูพ่ืน้ทีข่องวดั อคราหรี่
ตาสูแ้สงเพือ่มองสถาปัตยกรรม อยากชืน่ชมประวตัศิาสตร์อนัยาวนาน
ของสถานที่อยู่นะ แต่เท้ากลับก้าวฉับๆ ไม่สนอะไรทั้งนั้นไปยืนหลบ
ร่มด้านใน 

ไม่แน่ใจเลยว่าแดดที่แผดเผากันในตอนนี้ สวรรค์สาดมันลงมา
เพื่อให้เขาซ้อมตกนรกหรือเปล่า

“อยู่วัด?...ชอบเข้าวัดจริงๆ สินะ”
“หา...” ร้องเสียงหลง งุนงงว่าก�าลังพูดเรื่องเดียวกับอาเฮีย 

อารามบอยแน่ๆ ใช่มั้ย จ�าศีลเข้าวัดของเขาเป็นการเปรียบเปรยว่า
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~ เฉิ่มเชย ~

นอนตอนกลางวัน แต่ดูเหมือนอินทะจะเข้าใจว่าเขานอนที่วัดจริงๆ
กูเนี่ยนะ ชอบเข้าวัด...กู...คนอย่างกู 
วะ ฮะ ฮ่า...
ข�า...เหนื่อย
“คนไทยที่มาไต้หวันส่วนใหญ่มาไหว้พระขอพรกันทั้งนั้น มึงก็

ด้วยใช่มั้ยล่ะ มาขอเรื่องอะไร ขอเรื่องงานหรือความรัก”
“ขอผัวใหม่จ้ะ”
“...”
“เอ่อ งานใหม่ครับ” พอรู้ว่าเผลอตัวหลุดอะไรประหลาดออก

มาก็รีบแก้ค�า อคราไม่เคยปกปิดถงึเรือ่งทีต่วัเองรกัร่วมเพศ แต่ส�าหรบั
คนที่เพิ่งรู้จักกัน แถมยังท่าทางธรรมะธัมโม...

อารามบอยอาจตกใจเรื่องเขาเป็นเกย์
ขอปิดไว้ก่อน ทว่าคุณป้าคนหนึ่งไม่เป็นใจ เหมือนจะรีบเข้าไป

ไหว้พระมาก...เลยเดินชนกู
กูขวัญอ่อน กูตกใจ กูอุทานด้วยค�าติดปากเสียงดังล่ัน “ฉีกูๆ 

แม่มึงระวัง!” แถมเผลอตัวสะดีดสะดิ้งจนเกินควร
จบกัน...ตอนนี้อารามบอยท�าหน้าช็อกไปเรียบร้อยแล้ว
“...”
“เมื่อกี้ผมแสดง วงการบันเทิงอะเนอะ วงการบันเทิงงง” อครา

เอามือจับสองแก้ม ลูบหน้าลูบตา แล้วใช้ทั้งมือวางปิดตั้งแต่ช่วงกลาง
จมูกลงไป “เฮียคิดซะว่าไม่ได้ยินอะไรก็แล้วกันเนอะ”

“เป็นลูกสาวเหรอ”
“คือ...”
“ไม่เป็นไรหรอก บอกได้ กูแค่แปลกใจ”
“งั้น อ่า...ใช่ เป็นตุ๊ด”
“ดูไม่ออกเลย ตอนแรกนึกว่าเป็นผู้ชายเถื่อนๆ ซะอีก”
“เปล่า ไม่เถื่อน”
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~ นทกร ~

“แต่ไม่ต้องกงัวลนะ กปูลงแล้วกบัเรือ่งแบบนี ้จะเป็นอะไรกเ็ป็น” 
ปลงแล้ว...
อินทะใช้ค�าว่าปลงแล้วผ่านน�้าเสียงนิ่งๆ...
อครารูส้กึจกุ จกุกว่าการถกูด่าว่าเป็นตุด๊ควายมาทัง้ชวีติเสยีอกี
ฉีกู ฉีกู ฉีกู...ปวดใจ!
“นี่...รู้วิธีขอผัวมั้ย”
“ไม่...”
“งั้นตามมา เดี๋ยวบอกให้ฟัง”
“...”
“ตามมาสิ บอกแล้วว่าไม่ต้องกังวล เที่ยวด้วยกันได้ ไม่ได้

รังเกียจอะไร”
“ผมไม่ได้กงัวลเรือ่งนัน้ แค่อยากให้ช้าก่อน สัก–ประ–เดีย๋ว!” ยก

ปางห้ามญาติพร้อมกระแทกเสียงทีละค�า เบรกอินทะที่หันมาเร่งเร้า
ให้เดินตามเข้าไปในประตูมังกร อคราถอนหายใจ ถ้าอินทะบอกว่า 
ไม่เป็นไร เขาก็ไม่เกรงใจแล้วนะ... “อยากจะรบกวนเฮียถ่ายรูปให้ 
น้องกูก่อน เอาตรงน�้าตก ขอฟิลเตอร์สดใส”

“ได้”
“ถ่ายเรื่อยๆ เดี๋ยวน้องเปลี่ยนท่าโพสเอง”
“อ่าๆ” อินทะเอ้ือมมือไปรับโทรศัพท์จากมือของอครา เขา

กวาดตามองรอยสักที่แขนซ้ายอย่างให้ความสนใจอีกครั้ง นึกว่าเป็น 
ผู้ชายเถื่อนๆ จริงๆ นะ แต่เป็นลูกสาวหน้าขาวอวบอิ่ม...แก้มเยอะ  
มีเหนียงด้วย

“อย่าถ่ายอ้วนนะ”
“...งานยากแล้วกู” กระซบิแผ่วเบาให้ตวัเองได้ยนิเพยีงคนเดยีว

เท่านั้น อินทะยกโทรศัพท์ขึ้นกดถ่ายตั้งแต่ที่อครายังไม่ได้โพสท่าทาง
เขาถ่ายไปเรือ่ยๆ ตามค�าสัง่ ภาพทีไ่ด้ออกมาเลยเป็นตอนเดนิ 

หันมาสั่ง หยีตา พยายามเก๊กท่า
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~ เฉิ่มเชย ~

เหี้ยทุกรูป...
“พอแล้วๆ น่าจะได้แล้วละ ไหนๆ ขอดูรูปหน่อย”
อินทะยกโทรศัพท์หนีขึ้นเหนือศีรษะ ยืดสุดแขน เพราะคุ้นชิน

การเดทกับสาวน้อยที่ตัวเล็กบอบบาง เวลายกแขนแบบนี้สาวๆ จะ
กระโดดมาแย่งของ จากนั้นก็ถูกรวบกอดแต๊ะอั๋งแบบแนบเนียน

แต่ลมืไปว่าวนันีอ้ยูก่บัอครา น้องมนัมส่ีวนสงูพอกนักบัเขาเลย
ด้วยซ�้า ไหนจะรอยสักดิบเถื่อนสะใจตั้งแต่ช่วงไหล่ถึงปลายนิ้วทั้งห้า 
ใบหน้าคมดุดัน มัดกล้ามเนื้อเห็นชัดตอนที่จับข้อมือเขาดึงลงมา แย่ง
เอาโทรศัพท์กลับคืนไปได้...อย่างง่ายดาย

ตาคมตวัดขึ้นมองเขาอย่างเอาเรื่องหลังเห็นรูปทั้งหมดใน
โทรศัพท์ 

จะต่อยมั้ยนะ โกรธเลเวลไหน
“กูอธิบายได้ เพราะมึงอยู่ไม่นิ่ง”
“เสียใจอะ ใช้ไม่ได้สักรูปเลย”
...น่าจะไม่ได้โกรธ เพราะหน้าม่อยเหมือนเสียใจ
“เอางี้ไปยืนใหม่อีกที กูถ่ายให้ใหม่” ชี้นิ้วไปยังต�าแหน่งเดิม 

ตรงน�้าตกหน้าวัดอีกครั้ง หลังเห็นหน้าโหดจ๋อยลงเมื่อเห็นรูป
“ไม่เอาแล้ว”
“ใช้กล้องกู มันจับภาพได้ไวกว่า” อินทะล้วงมือเข้าไปในย่าม

แท้ๆ อิมพอร์ตตรงจากวัด หยิบกล้องคอมแพ็กตัวเล็กในย่ามมาไว้ใน
มือ ถอดเคสออก พยักพเยิดให้อครากลับไปโพสท่าทาง 

“แล้วจะเอารูปจากกล้องเฮียยังไงอะ”
“แอดไลน์ไง ไม่เห็นยาก”
“ถ้าแบบนั้น ผมไม่เกรงใจเฮียแล้วนะ”
“ได้ทั้งหมด กูสายตามใจอยู่แล้ว” พูดจบก็ยกย้ิมกว้างจนเห็น

ฟันขาว อินทะมองอคราก้าวยาวๆ กลับไปทางน�้าตก เขามองรูปร่าง
สูงผ่านหน้าจอกล้อง
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~ นทกร ~

ท่าโพส...ตลกดี

“รปูนีก้ด็ ีอนันีก้ไ็ด้ เฮยีถ่ายดีๆ  กไ็ด้นีห่ว่า” อคราเลกิคิว้ขึน้
หนึ่งข้างก่อนก้มลงไปมองภาพถ่ายในหน้าจอกล้องคอมแพ็กของ 
อินทะ “ก่อนหน้าเหมือนแกล้งกันอะ”

“ใครเขาจะไปแกล้งมงึ เพ้อเจ้อ เอาไลน์มาด ิเอารปูลงแล้วเดีย๋ว
ส่งให้” 

“ขอไลน์น้อง คิดอะไรกับน้องปะเนี่ย?” ส่งกล้องคืนกลับไปให้
อินทะ อคราล้วงมือลงในกระเป๋ากางเกงเพื่อหยิบโทรศัพท์ออกมา 
ความปากไวท�าให้พดูออกมาโดยไม่ได้คิด พอสบเข้ากบัตาฉ�า่เยิม้กพ็บ
ว่าอินทะคล้ายจะขยับปากพูดอะไรออกมาสักอย่าง 

แต่ไม่พูด ปากหยักอิ่มหุบฉับ มือยกขึ้นเกาต้นคอก่อนล้วงไป
เอาโทรศัพท์ของตัวเองขึ้นมาสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อแอดไลน์

“The Crowd Bar อันนี้เหรอ” แอบสงสัยเล็กน้อยเมื่อต้องกด
ยืนยันผู้ติดต่อ...

บาร์...รูปดิสเพลย์เป็นร้านเหล้า
“อืม ร้านเหล้าอะ ไลน์ส่วนตัวผมกับร้านอันเดียวกัน”
“ที่บอกว่าท�างานตอนกลางคืนคือแบบนี้?”
“ใช่” อคราหัวเราะนิดหน่อย ก่อนกดส่งสติ๊กเกอร์เซย์ไฮให้ 

อินทะ “รูปดิสฯพี่นี่ถ่ายที่ไหนอะ”
“เบลเยียม”
“เยี่ยมจริงปะ”
“ก็ต้องลอง”
“ว้าว ทันด้วย” 
อินทะส่ายหัวไปมาส่วนอคราหัวเราะจนตาปิด จากนั้นทั้งคู่ก็

เก็บโทรศัพท์ อินทะเดินน�าพร้อมอธิบายขั้นตอนการไหว้พระขอพร
“เข้าประตูนี้ เขาเรียกประตูมังกร อะ นี่ธูป” 
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~ เฉิ่มเชย ~

“ขอสามดอก”
“เขาใช้กันดอกเดียว”
“พอเหรอ”
“ดอกเดียวก็เพลียละ”
“เนีย่ เฮยีทนัผมอกีแล้วอะ” เป็นอคราทีส่่งเสยีงหวัเราะออกมา

อีกครั้ง เขายื่นมือไปรับธูปหนึ่งดอกจากอินทะ แอบอึ้งให้ความหัวไว
ของอีกฝ่าย ท่าทางธรรมะธัมโม แต่ทันมุกใต้สะดือที่เขาเล่นสองมุก
แล้วนะ...

กูขอลองของหน่อย มาหน่อย
“เฮีย คนประเทศไหนเยมัน...”
“เยอรมนี” อินทะสวนขึ้นก่อนที่อคราจะพูดจบด้วยซ�้า เขาลาก

แขนข้างทีม่รีอยสกัหลบมมุ ล้วงย่ามเอาไฟแชก็มาจดุธปูทัง้ของตวัเอง
และอครา “มุกตื้นๆ เลิกเล่นเหอะ ประตูนรกเปิดรับมึงกับกูแล้วเนี่ย”

“มกุไม่ตืน้เถอะ แต่เลกิเล่นกไ็ด้ คนบาปเหมอืนกนันีห่ว่า นกึว่า
ธรรมะธัมโมนะเนี่ย”

“เด๋ียวต้องไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ที่ตั้งตรงกลางก่อน 
แล้วเดินวนขวาไปข้างหลัง ไหว้เทพเจ้าเฒ่าจันทราขอคู่” อินทะไม่ต่อ
ความ เขาเปลี่ยนเรื่อง เพราะขืนให้อคราพูดออกมาอีกที ดูเหมือนจะ
ได้บาปมากกว่าความเป็นสิริมงคล

“ได้ๆ เออ ผมยงัไม่ได้ถามเฮยีเลย ว่าเฮยีมาไหว้พระขอพรเรือ่ง
อะไร”

“งาน กูลาออกเมื่อเดือนก่อน ตอนน้ีตกงานอยู่ แม่เลยให้มา
ไหว้”

“อ่อ”
“แต่ไม่อยากกลับไปท�างานเหมือนเดิมแล้ว เบื่อ...มันอยู่ไม่ติด

ที่ ไม่ค่อยมีเวลา ท�าร้านเหล้าเงินดีปะ?”
“ถามงี้ จะแย่งอาชีพผมปะเนี่ย?”
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~ นทกร ~

“ก�าลังคิด ถ้าเงินดี”
“...กินเหล้ามันผิดศีลนะเฮียนะ”
อินทะหยุดเท้าก่อนถึงองค์เจ้าแม่กวนอิม เขารออคราเดินมา

ใกล้ๆ แล้วกวาดมอืขึน้วางบนไหล่อีกฝ่าย ตบเบาๆ ก่อนเดนิไปพร้อม
กัน

“คนเรามันเกิดมาแค่ครั้งเดียวนะเอิ้งนะ เพราะงั้นวัดก็ต้องเข้า 
เหล้าก็ต้องกิน เขาเรียกว่าประสบการณ์ชีวิต”

“ถ้ากินเหล้าได้ ผมเรียนเชิญเฮียที่ร้านหลังกลับไทย เดี๋ยวผม
เลี้ยงเอง”

“มึงพูดแล้วนะ”
อคราพยักหน้ารับพลางเหลือบมองเสี้ยวหน้าด้านข้างของ 

อินทะ เขากระตุกยิ้มมุมปาก แล้วหมุนตัวเข้าหาองค์เจ้าแม่กวนอิม 
หลับตาลงเพื่ออธิษฐาน

ขอให้ชีวิตหลังจากนี้มีแต่สิ่งดีๆ เข้ามา สาธุ
พออธิษฐานเสร็จ อคราก็ลืมตา เขามองคนด้านข้างที่ยังคง

หลับตาอยู่ ลมวูบหนึ่งโชยมาอ่อนๆ จนได้กลิ่นน�้าหอมจากตัวอินทะ 
พอเห็นตาหวานเปิดขึ้นมาอีกครั้ง จึงอดไม่ได้ที่จะถามบางประโยค

“Allure Homme Sport Eau Extreme”
“อ่า ใช่”
“เฮียกับผมใช้น�้าหอมกลิ่นเดียวกันเลย”
“รู้แล้ว ได้กลิ่นมาตั้งนานแล้ว” อินทะพูดออกมาเบาๆ พลาง

ลากแขนอคราให้ออกเดนิตามอกีครัง้ คนในวันนีค่้อนข้างมาก เขากลัว
ว่าอีกฝ่ายจะถูกผู้คนกลืนหายไป 

“ลากแขนไปมา ท�าเหมือนผมตัวเล็กซะงั้น”
“ก็คนเยอะ เดี๋ยวหลง”
“ไม่หลงหรอก อีกอย่าง...ตัวผมสูง เฮียก็ตัวสูง มองหากันง่าย

นิดเดียว”
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~ เฉิ่มเชย ~

“เหรอ...” อินทะยังคงไม่ปล่อยมือออกจากแขนของอครา เดิน
เชื่องช้าปากอธิบายนั่นนี่ “เราไหว้เทพไปเรื่อยๆ แต่ถ้าจะขอคู่ให้ไหว้
เทพเฒ่าจนัทราทีอ่ยูใ่นสดุ ตอนไหว้มงึต้องบอกให้ชดัว่าตวัเองชือ่อะไร 
อยู่ที่ไหน เอาแบบละเอียดๆ แล้วค่อยหยิบปัวะโป้ยมาถามค�าถาม
เสี่ยงทาย”

“ปัวะโป้ย?”
“ใช่ ไม้เสี่ยงทายที่เป็นจันทร์เสี้ยวสีแดง มึงเอามาคู่เดียวพอนะ 

แล้วต้ังค�าถามลงท้ายด้วยค�าว่าใช่มั้ย” อินทะกับอคราหยุดยืนไหว้
เทพเจ้าองค์ต่างๆ ไปตามทาง ก่อนจะเดินไปยังเทพเฒ่าจันทราที่อยู่
ด้านในสุด อคราหยิบปัวะโป้ยหนึ่งคู่ตามขั้นตอนที่อินทะอธิบาย 

“ไม่เอาด้วยเหรอ”
“ไม่อะ กูเชื่อว่าเนื้อคู่ อยากมาเขาก็มาเอง อยากใช่เขาก็ใช่เอง 

ขอเรื่องเงินดีกว่า เพราะมีเมียแต่จนก็จบนะ”
“เออจริง ไม่มีผัวอยู่ได้ ไม่มีเงินอยู่ไม่ได้เลย”
อคราพยักหน้าเห็นด้วย เขาเดินไปปักธูปในกระถางแล้วเดิน

กลบัมาอยูข้่างอนิทะ ฟังอารามบอยทีก่นิทัง้เหล้าเข้าทัง้วดัอธบิายต่อ
“ถามเสร็จก็โยนไม้ลงพื้น ถ้าหงายหมดคือไม่แน่ใจ ให้โยนใหม่ 

คว�่าหมดแปลว่าไม่ใช่ หงายหนึ่งคว�่าหนึ่งคือใช่”
“เข้าใจแล้ว ถ้าไม่ได้มากับเฮียนี่แย่แน่ เฮียดูมีความรู้”
“กูอ่านมาในเน็ต”
“แล้วจะพูดให้กูหมดศรัทธาท�าไมเนี่ย” 
“ก็โกหกมันผิดศีลไง”
“ค่ะพ่อ” อครากลอกตาใส่อินทะ อารามบอยที่แอบเรียกในใจ

ยิ้มใหเ้ขาเล็กๆ ช่วงมุมปาก จากนั้นก็เดินออกไปรอตรงที่ไม่ค่อยมีคน 
ปล่อยเขาใช้เวลากับตัวเอง ท�าตามขั้นตอนที่ได้ฟังมาอย่างครบถ้วน

คนที่จากไป จะกลับมาใช่มั้ย
คว�่ำคู่...ไม่สินะ
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~ นทกร ~

เนื้อคู่เกิดแล้วใช่มั้ย
คว�่ำ หงำย...เอำละ กูไม่ต้องโดนคดีพรำกผู้เยำว์ อุ่นใจเล็กๆ 

อย่ำงน้อยๆ เนื้อคู่กูก็เกิดแล้ว 
จะมาแล้วใช่มั้ย
คว�่ำคู่...อิสัส ต้องรอนำนแค่ไหนวะ
ต้องรออีกนานใช่มั้ย
คว�่ำคู่...อิหยังคะ อิหยังวะแม่
สุดท้าย เนื้อคู่มาแล้ว...ใช่หรือไม่ใช่?
อันหนึ่งคว�่ำ อันหนึ่งหงำย แปลว่ำใช่...

เชี่ย...เนื้อคู่กูมาแล้ว
ใครวะ
“เฮีย! เฒ่าจันทราบอกเนื้อคู่กูมาแล้วอะ”
“อ่า ยินดีด้วย” อินทะสะดุ้งเมื่อถูกร้องเรียกเสียงดัง เขาก�าลัง

ยืนมองท้องฟ้า หลังเห็นอคราโยนปัวะโป้ยอยู่หลายครั้ง
เลิกมองแค่แวบเดียว อีกฝ่ายก็ถามเฒ่าจันทราเสร็จเรียบร้อย 

แถมเดินมาใกล้กันกับจุดที่เขายืนอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่ทราบ
“แต่ผมไม่รู้ว่าใคร”
“คนที่คุยๆ อยู่เปล่า?”
“ผมเพิ่งเลิกกับแฟนเมื่อไม่กี่วันก่อนเอง ไม่มีคนคุยหรอก”
“เรื่องแบบนี้ เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งก็พอนะ งมงายมากไปก็ไม่ดี”
“ไม่งมงายหรอก จะรอดูว่าศักดิ์สิทธิ์จริงมั้ย ขอลองของหน่อย 

ถ้าแน่จรงิเอาเนือ้คูม่ายนืตรงหน้าเลย มา พร้อม” เท้าเอวเอ้ียวตวัสอด
ส่ายสายตามองหาเนื้อคู่ ก่อนท่อนแขนจะถูกคว้าให้มาเผชิญหน้ากับ
อารามบอย

อนิทะปล่อยแขนอคราออกแล้วจบัหน้าม้าทีแ่ตกออกเพราะลม
พัดให้คืนทรง ขยับคอเสื้อ กระแอมไอก่อนเอ่ย
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~ เฉิ่มเชย ~

“เคยได้ยนิมัย้ เขาบอกไม่เชือ่อย่าลบหลู ่ไป...ไปขอด้ายแดงกนั 
ด้ายแดงจะช่วยเรื่องความรัก วิธีขอต้องโยนปัวะโป้ยให้ได้คว�่าหงาย
สามครัง้ แล้วก็เอาด้ายไปชุน่เชยีง คอืเอาไปวนรอบกระถางธปูข้างหน้า 
เหมือนปลุกเสกเครื่องรางให้ขลังขึ้น”

“อ้า ผัวมาแน่ ผัวจะมา”
“เออ ขอให้มาไวๆ แล้วเสร็จนี่มีแพลนจะไปไหนต่อ”
“ไม่รู้ดิ บอกแล้วว่าไม่มีแพลน เฮียอะจะไปไหน”
“หาข้าวกินมั้ง เอิ้งกินเนื้อได้มั้ย”
“ของชอบเลย”
“งั้นไปกินชาบูหม่าล่ากัน...กูชวน”
“ไม่ปฏิเสธ หิวมากๆ อยู่พอดี ขอร้านเด็ด แดกแล้วเหมือนขึ้น

สวรรค์ได้เลยนะ” อคราหยิบปัวะโป้ยมาไว้ในมืออีกครั้ง หนนี้อินทะก็
ท�าด้วยเช่นกนั แต่ก่อนจะโยนลงพืน้ เสยีงเรยีบๆ ของอนิทะกพ็ดูขึน้มา

“ด้ายแดงเก็บไว้ในกระเป๋าตังค์กันนะ”
“ได้ เฮียว่าไง กูท�าตามทุกอย่างเลย”
“ดีมาก เด็กดี...”



~ นทกร ~

บทที่ 2
ออร์แกนิก

“เฮีย เพื่อนกูโทร.มาว่ะ เดี๋ยวมา” อคราขมวดค้ิวเมื่อ
โทรศัพท์ในกระเป๋ากางเกงสั่นไหวอย่างรุนแรง พอหยิบขึ้นมาดูว่าใคร
คอลไลน์มา กเ็หลอืบมองทางอนิทะ เอ่ยขออนญุาตเพราะภายในร้าน
อาหารเสียงดังเกินกว่าจะคุยโทรศัพท์

ข้างนอกดีกว่า
“อืม กินอะไรไม่ได้บ้าง” เพราะนั่งอยู่หน้าเมนูอาหาร อินทะจึง

มนี�า้ใจถามอคราก่อนทีอ่กีฝ่ายจะเดนิออกไปแม้ว่าจะเพิง่หย่อนก้นลง
นั่งได้ไม่กี่นาทีเท่านั้น เตายังไม่ได้เปิด หม้อชาบูยังแห้งสนิท 

ไม่เป็นอะไรหรอกถ้าอคราจะออกไปคุยโทรศัพท์สักพัก
“กินได้ทุกอย่าง”
“ผักกินได้มั้ย”
“ได้ เอามาเยอะๆ ผมชอบ” แอบเห็นแววตาเขม่นจากดวงตา

อ่อนโยน อนิทะถอนหายใจ พยกัพเยดิให้อครารบีออกไป ทีเ่หลอืตรง
นี้เขาจัดการเอง

“แค่แป๊บเดียว” 
“ไม่เป็นไร กหูวิเดีย๋วกกูนิก่อนเองแหละ แต่ถ้ากงู่วงกจูะนอนรอ
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มึงตรงนี้”
พอได้ยนิค�าว่าไม่เป็นไรแล้วตามมาด้วยประโยคแปลกๆ อครา

ก็ยกยิ้มมุมปาก 
ชอบคนแบบนี้ว่ะ
หิวก็กินก่อน ง่วงก็นอน...ชิลล์ดี

เพราะร้านอาหารอยู่บนชัน้สอง ท่อนขายาวจงึต้องก้าวเดนิ
ลงจากบนัไดคบัแคบไปทีช่ัน้ล่าง อครากดรบัสายเพือ่นสนทิอย่างนรษิา 
พักขาที่มุมเงียบสงบไม่ไกลจากตัวร้าน ยืนตัวเอียงเพราะเท้าเอว 

[อิเอิ้ง อยู่ไหนคะมึง]
“อเวจีค่ะ ร้อนมาก” 
[เอาดีๆ ถึงไต้หวันแล้วใช่มั้ย]
“ถึงแล้ว”
[มึงไม่ได้เอาแต่นอนอยู่ห้องใช่ปะ] เสียงที่ดังลอดออกจาก

โทรศพัท์ฟังดเูป็นห่วงจนเกนิเหต ุอคราทีไ่ด้ยนิถงึกบักลอกตามองบน
“ไม่ได้นอน กูตื่นตั้งแต่เช้าแล้ว ไปไหว้พระขอผัวมาแล้วด้วย”
[แล้วได้ยังผัว?]
“อีเหี้ย มันจะเร็วอะไรขนาดนั้น แล้วโทร.มามีอะไรด่วน”
[กโ็ทร.มาเชก็ดวู่าผ่านตม.มัย้ หน้าตาย่ิงเหมอืนจะไปขายตวัอยู]่
“ใช่ ขาย อัพค่าตัวเรียบร้อย”
[มึงพูดเล่นจนกูคิดว่ามึงขายจริงแล้วเนี่ย]
“ความจริงคือให้ฟรี...ถ้าไม่มีอะไรแล้ว กูขออนุญาตไปกินข้าว

นะ...” 
[ท�าไมดูรีบ?]
“ก็...” ปากหยักอิ่มเม้มนิดหน่อย อคราลังเล ไม่แน่ใจว่าควรจะ

เล่าเร่ืองอนิทะให้เพือ่นฟังดมีัย้ แต่ในทีส่ดุกย็อมพดูออกมา “คอื...เม่ือ
เช้ากเูจอพ่ีคนหนึง่ เขาเป็นคนไทย กไูด้ยนิว่าเขาจะไปวดั เลยขอตดิไป



29

~ นทกร ~

ด้วย”
[หืม?...]
“พอไหว้พระเสร็จ พี่เขาก็ชวนมากินข้าว ตอนนี้รอกินข้าวอยู่”
[หืม?...ชวนกินข้าว? เขาจีบมึงอ่อ หล่อปะ]
“เปล่า เขาไม่ได้จบีก”ู นิง่อกีแล้วเมือ่นกึถงึหน้าของอินทะ อครา

หลุดข�า ก่อนจะพยายามอธิบายเรื่องหน้าตา “หน้าตาก็ดีนะมึง หล่อ
เลยแหละ แต่หล่อแบบผักออร์แกนิกอะมึง ดูปลอดสารพิษ...แต่งตัว
เฟี้ยวดี”

[ออร์แกนกิกด็นีะมงึ ดต่ีอสขุภาพ กลวัแต่จะออร์แกนกิเสิน่เจิน้ 
อะดิ]

“จะให้กูแดก?”
[ชมหล่อขนาดนี้ หรือมึงไม่เอา?]
“เออ ไม่เอา แต่เป็นพี่เขาอะไม่เอากู”
[แล้วถ้าเขาจะเอามึงอะ]
“เยไม่เด็ด เยไม่ดุ กูบายจ้า” พูดเล่นกบัเพือ่นจนเป็นนสิยั อครา

หัวเราะร่า จนอีกฝ่ายก่นด่ามาจากทางไกล
[เออ ขอให้ได้เจอเด็ดๆ ขอให้เจอดุๆ กูขอให้ได้ กูขอให้โดน]
“โดน’ไร โดนโคยอ๋อ”
[มึงไม่ต้องตรงขนาดน้ันก็ได้ปะวะ คุยด้วยละประสาทจะแดก 

ไม่แน่ใจแล้วว่าคุยกับเจ้าของบาร์หรือกะหรี่ แค่นี้แหละ เจ้านายมอง
แล้ว...เช็กเฟซด้วย]

จบประโยคของนริษาการเชื่อมต่อก็ถูกตัดขาด อคราก�าลังจะ
กดเข้าหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว แต่ไลน์จากอินทะดันเด้งขึ้นมาก่อน 

เฮยีอนิอารามบอยสร้างอลับัม้รปูภาพทีช่ือ่ว่า ‘น้องเอิง้กบัสเีสือ้
กำลกิณี’ 

ยังไม่ทันกดเข้าไปดูรูปภาพข้างใน งงๆ ปนสงสัย ตารางสีเสื้อ
มงคลก็ถูกส่งตามมาติดๆ
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วันนี้วันพฤหัสบดี สีมงคลคือสีฟ้า...กาลกิณีคือสีด�า
กูใส่เสื้อด�า เฮียแม่งว่ากูเป็นกาลกิณี เพื่อนด่าเป็นกะหรี่ ชีวิต 

ดี๊ดีที่ไทเป
แล้วนี.่..อารามบอยเขาเทร์ินร่างตวัเองเป็นสายมแูล้วใช่ปะวะ? 

...สีเสื้อมงคลก็มา
จากเดินช้าๆ ขาอคราก็เปลี่ยนเป็นวิ่งขึ้นบันได ไม่นานก็กลับ

มานัง่ทีเ่ก้าอีฝ่ั้งตรงข้ามกับอินทะ อารามบอยในเสือ้สฟ้ีาเป็นสริมิงคล
ยิ้มให้หนึ่งครั้ง หักคู่ตะเกียบออกจากกันแล้วส่งมาให้

“กูยอมใจในการตั้งชื่ออัลบั้มรูปภาพ ถึงเส้ือมันจะสีด�าแต่ตัวนี้
ของแท้ หมื่นสาม”

“หมื่นสามแต่ถ้าสีไม่ถูกโฉลกมึงก็ไม่เฮงนะ”
“เชื่อเฮียเลยว่ะ เอาจริงดิ เรื่องสีเสื้อ?” สีหน้ายังไม่คลายจาก

ความอึ้งทึ่ง แต่เอื้อมมือข้างที่มีรอยสักไปรับตะเกียบที่ถูกหักให้อย่าง
ไม่มีอดิออด อครากวาดตามองอาหารลานตาบนโต๊ะ อินทะจดัมันเอา
ไว้อย่างสวยงาม น�า้ลายไหล ได้เวลาฟีด (feed) แล้ว “น่ากิน หิวววววว”

“จะถ่ายรูปก่อนมั้ย”
“ถ่าย อย่าบอกนะว่าจัดเอาไว้ให้ถ่ายรูป?”
“เออ หรอืจะเอารปูทีกู่ถ่ายไว้แล้ว” ยืนยันว่าถ่ายแล้วจรงิๆ ด้วย

การปัดหน้าจอโทรศัพท์ให้อคราดูเหนือหม้อน�้าที่เริ่มเดือดปุดๆ
มันถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่ง ฝั่งหนึ่งเป็นน�้าซุปหม่าล่าสีแดงจัด 

อีกฝั่งเป็นน�้าใสใส่ผักจนล้น
“เอาของเฮียก็ได้ ส่งให้ด้วย น้องกินได้แล้วใช่ปะ ใส่ผักใน 

หม่าล่าด้วยดิ”
“ไม่”
“...”
“กูคนรักษ์โลก กไูม่แดกผัก แยกหม้อกนัไปเลย” เอาตะเกยีบดนั

มืออคราที่ก�าลังจะหย่อนผักลงในหม้อออกให้พ้น อินทะยื่นหน้ามา
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จ้องตา อคราก็ยื่นหน้าเอาตามาสบกัน
เหมือนมีกระแสไฟแล่นเปรี๊ยะๆ ออกจากดวงตาสองคู่ อินทะ

เกร็งตาไม่กะพริบ อคราก็ด้วย
“กูจะกินหม่าล่าเท่านั้น ใส่ผักด้วย”
“โน”
“แล้วท�าไมไม่สั่งซุปหม่าล่ามาทั้งคู่ตั้งแต่แรก”
“มึงเหมือนคนไม่กินเผ็ด เลยสั่งมาสองอย่าง”
“อย่าตดัสนิคนทีห่น้าตา เพราะหน้าเฮยีกเ็หมอืนคนชอบกนิผกั

ออร์แกนิก...”
“ไม่กนิแปลว่าไม่กนิ...นี ่มงึเคยได้ยนิทฤษฎทีีว่่าจ้องตากนัแปด

วนิาทแีล้วจะตกหลมุรกัมัย้” จู่ๆ  อินทะก็เปลีย่นเรือ่ง เขายงัไม่เลกิจ้อง
ตาอครา นิ่งค้างไม่กะพริบ

“เคย...”
“คิดว่าจริงมั้ย”
“เฮียว่าไงอะ นี่เกินแปดวิฯมานานแล้ว”
“กู...” ตายังขมวดแข็ง แต่มือเรียวยาวกลับก�าเข้าหากันแน่น  

อินทะตกอยู่ในช่วงเวลายากล�าบาก...
และแล้วในที่สุด... “คิดก่อน ใครหลบตาก่อนแพ้นะ”
“ได้ แล้วค�าตอบว่าไง จริงไม่จริง”
“จริงมั้ง...กูยอมแพ้ละ กูแสบตา มึงท�าได้ไง ไม่กะพริบตาเลย” 

อินทะดันแผ่นหลังพิงกับเบาะนุ่ม เขากะพริบตาถี่ๆ ติดกัน ใช้มือยก
นวดคลงึดวงตาเพราะแสบเคอืง อคราเลยเลกิเล่นแล้วกะพรบิตา เป็น
ผลให้น�า้ตาหยดใสๆ ไหลลงมาตามผวิแก้ม ดวงตาเขาแดงก�า่ ภาพตรง
หน้าพร่าเลือน “ไม่เล่นแบบนี้อีกแล้ว...” 

กระดาษทิชชู่ตรงเข้าซับน�้าตาที่ไหลลงมาให้ อคราตัวแข็งทื่อ 
สมัผสัของอารามบอยอ่อนโยน ทัง้มอืทีย่กเชด็น�า้ตาจากการเล่นบ้าๆ 
ให้ ทั้งสายตาที่ใช้มองมา
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เผลอจ้องตากันอีกครั้ง 1 2 3 4 5 6 7...8
“เอิ้ง...เอิ้ง”
“อะไร” สะดุ้งตัวเมื่อถูกเรียกเสียงเข้ม อครายกมือลูบต้นคอ 

เลี่ยงมองไปทางอื่น
“เหม่ออะไร”
“เปล่า”
“กินได้แล้ว จะใส่ผักก็ใส่ไป แต่ห้ามเกินสิบชิ้นนะ”
“ไม่ใส่ก็ได้ เดี๋ยวน้องกินจากหม้อนี้เอง”
“เมือ่ก้ีกูจ้องตาแพ้ กกูค็วรยอมให้มงึ” ค้ิวพาดเฉยีงเลกิขึน้อย่าง

สงสัย มือที่ก�าลังจะใส่ผักชิ้นเล็กๆ ลงไปถูกจับยึดไว้แน่น 
“ผมรู้ว่าผมไม่ใช่ศูนย์กลางของจกัรวาล กนิข้าวกบัคนอืน่ไม่ควร

เอาแต่ใจ เรื่องจ้องตาแพ้ พาเที่ยวชดเชยแล้วกัน”
“แบบนั้นก็ได้” อินทะดึงมือที่ถูกจับออกเบาๆ แล้วจับตะเกียบ

กระชับไว้ในมือ “ดูนี่ก่อน กูจะสอนให้ วิธีการกินชาบูที่ถูกต้อง” 
ยิ้มกว้างแล้วเหลือบมองไปทางอครา ฟันขาวกัดขบที่ริมฝีปาก

ล่าง อินทะโชว์วิธีการกินอย่างมีศิลปะ ด้วยการคีบชิ้นเนื้อบางๆ ขึ้น
มา

“อุณหภูมิน�้าต้องได้ที่ ไม่เดือดเกินไป เอาแค่พอร้อน จากนั้นก็
เอาเนือ้ไปแกว่งจนกว่าจะสกุ” อนิทะท�าตามทีต่วัเองพดูทกุอย่าง โดย
มีสายตาแปลกใจของอครามองตาม ไม่นานชิ้นเนื้อสีแดงจัดก็เปลี่ยน
สี สดเป็นสุก อินทะจึงคีบไปใส่ในจานของอครา “ลองกิน”

“กนิแบบน้ีกว่ากูจะอ่ิม...” บ่นแต่ลงมอืจดัการคบีชิน้เนือ้เข้าปาก 
แล้วต้องร้องออกมาว่า “อร่อยสัส”

“ใช่มะ...”
“แล้วนั่นเฮียท�าอะไรอ้ะ”
“ศิลปะก็ให้มันเป็นศิลปะไป ตอนนี้กูหิวมาก แดกแบบมนุษย์

ปกติกันเถอะ” ถาดเนื้อหลายถาดถูกเทลงไปในหม้อทั้งสองฝั่งอย่าง
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เท่าเทียม “แค่โชว์ให้ดู แค่นั้นแหละ”
อคราหัวเราะ แกว่งเนื้อชิ้นหนึ่งคืนให้อินทะบ้าง 
“เฮียรู้ตัวปะว่าเป็นคนแปลก?”
“รู้”
“แต่มีเสน่ห์”
“แล้วมึงรู้ตัวปะ? ว่ามึงก็แปลก”
“ยังไง”
“ไม่บอก”
อคราส่ายหวัไม่คดิถามต่อ เขามองอนิทะกินอย่างสุภาพ แต่กิน

ไปได้ไม่กี่ค�าก็ลุกขึ้นยืน “เอาน�้าอะไร”
“เดี๋ยวไปเอาเองได้”
“หึ” สั่นศีรษะจนหน้าม้าขยับ อินทะยิ้มโชว์ฟันขาวอีกครั้ง เอ่ย

ออกมาเบาๆ “กูบอกแล้วว่าชอบดูแล”
“แบบนี้น่าดูแล?” ชี้เข้าที่ตัวเอง ยิ้มคืนกลับอย่างจริงใจ
“ใช่ เพราะเฉิ่ม”
“ถ้ากูเฉิ่มพี่มึงก็เชยปะวะ”
“เชยตรงไหน มันเป็นสไตล์เถอะ เร็ว จะแดกน�้าอะไร เบียร์มั้ย 

แต่จืดนะ”
“เอามาลองก็ได้ ขอบคุณครับ” คิ้วเข้มยักจึกๆ ใส่อินทะที่เดิน

จากไป พอนั่งอยู่ที่โต๊ะเพียงคนเดียวก็เพิ่งนึกขึ้นได้ว่านริษาบอกให้ดู 
เฟซบุ๊ก

อคราจงึปลดลอ็กหน้าจอโทรศพัท์ กดเข้าไปดอูย่างรวดเรว็ เฟซ
ส่วนตวัเขาไม่ได้มเีพือ่นมากนกั การแจ้งเตอืนจากอดตีคนรกัจงึปรากฏ
ชัดเจน

มือข้างที่มีรอยสักจิกก�าเข้าหากันจนรู้สึกเจ็บ หน้าอคราเครียด
เข้มจนคนที่เพิ่งเดินกลับมาที่โต๊ะนึกแปลกใจ

อินทะเห็นดวงตาคู่คมเอ่อคลอด้วยหยาดน�้าตา ไม่หยดไหล 
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หายไปเหลือเพียงขอบตาแดงๆ 
“ผมเล่าอะไรบางอย่างให้เฮียฟังได้ปะ”
“อืม เล่ามา” นั่งลงที่ฝั่งตรงข้ามตามเดิม อินทะถือวิสาสะเอา

โทรศพัท์ออกจากมอือครา เขาวางคว�า่มนัลงด้านข้าง นัง่กินต่อเงยีบๆ 
ไม่เร่งเร้าให้อีกฝ่ายเล่า

พอปรับอารมณ์อ่อนไหวจนคงที่ อคราจึงเริ่มต้น
“สามปีที่แล้วผมกับแฟนตัดสินใจเปิดบาร์ด้วยกัน เราเริ่มจาก

ร้านเล็กๆ ผมทุ่มเท ท�างานหนักจนแทบไม่มีเวลาพัก ท�า...ท�าจนร้าน
เป็นที่รู้จัก มีลูกค้ามากขึ้น เดือนที่แล้วผมเลยตัดสินใจขยายร้าน ก่อน
จะจับได้ว่าแฟนเอาคนอื่นมานอนบนเตียงของผม”

“มึงก็เอาคนอื่นไปนอนบนเตียงแฟนมึงมั่งดิ”
“โว้ยยย เลกิแล้วเถอะ” สหีน้าย�า่แย่ดขีึน้เม่ือถกูดงึออกจากเรือ่ง

ร้ายๆ ด้วยการทีอ่นิทะยดัเนือ้เข้ามาในปาก อคราเคีย้วหยบัๆ ระบาย
ความแค้น พอกลืนเสร็จก็เล่าต่อ “ผมเลิกกับมัน รอบนี้น่าจะเด็ดขาด 
มันถอนหุ้นออกจากร้าน วันนี้...มันเข้าไปปลดป้ายชื่อร้านลง โพส
ประกาศว่า The Crowd Bar จะย้ายที่ไปที่ใหม่ ร้านมันกับเมียใหม่...
โคตรเหี้ย”

“เหี้ยจริง”
“เขาถงึบอกไงว่าเลอืกผวัผดิคดิจนตวัตาย...ขอให้รอดกแ็ล้วกนั 

เอาจรงินะ มนัท�าไม่เป็นหรอก เพราะทีผ่่านมาผมท�างานคนเดยีว พดู
แล้วแม่งเจ็บใจ”

“มึงอย่าร้องไห้ตรงนี ้เดีย๋วคนเขาคดิว่ากทู�ามึงท้องแล้วไม่รบัผดิ
ชอบ”

“พูดแล้วเสียวมดลูกเลยเฮีย”
“มึงไม่มีมดลูก”
“มี กูอ่อนไหวอยู่ช่วงนี้เป็นเมนส์”
“วันแดงเดือดสินะ กูอาจต้องตามใจมึงเป็นพิเศษ”
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“ซีเรียสก่อน เดี๋ยวค่อยไปซื้อผ้าอนามัยกันเนอะ” อคราเอานิ้ว
แตะปาก ดึงอินทะและตัวเองกลับเข้าสู่บทสนทนาที่จริงจัง “เรื่องผัว
เหีย้ช่างแม่งเหอะ แต่ทีเ่ครยีดอยูเ่นีย่คอืร้านก�าลงัต่อเตมิ กตู้องใช้เงนิ 
แต่กูโง่อะ กูพลาด กูเอาเงินสดให้มันหมด เพราะไว้ใจ ให้ด้วยความ
พิศวาสด้วย ไม่รู้จะท�ายังไงต่อเลย กู้ก็ไม่รู้จะผ่านมั้ย”

“เฮ้อ เรือ่งเงนิ พูดยากอะ” อินทะถอนหายใจออกมาเฮอืกใหญ่ 
เลิกบิ๊วด์ให้อารมณ์ของอคราดีขึ้นด้วยการป้อนเนื้อ เขาวางตะเกียบคู่
ช้อน ลิ้นดุนกระพุ้งแก้ม มือยกขึ้นลูบเสยผมหน้าม้าให้ขึ้นไปด้านบน 
“แต่กูมีเงิน”

“...”
“จะเล่าอะไรให้ฟัง ตั้งใจฟังให้ดีล่ะ” อินทะตั้งท่าเล่า มือเขายก

ข้ึนประกอบท่าทาง “ที่จริงเรื่องน้ีบรรยากาศตอนเล่ามันควรเป็นร้าน
เหล้า ไม่ใช่หน้าหม้อชาบู”

“เล่าเถอะ อยากรู้ อย่าท�าให้อยากแล้วจากไป”
“คืองี้ กูคบผู้หญิงคนนึงมาสักพัก จริงจังมากถึงขั้นจะแต่งงาน

กัน ก็รู้แหละว่าที่บ้านเขาไม่ชอบกู กูก็พยายามเปลี่ยนตัวเองทุกอย่าง 
ท�างานหนกัเก็บค่าสนิสอดทีบ้่านผู้หญงิเรยีกรนุแรงเกนิเบอร์ไปมาก...
แต่สดุท้ายกจ็บกนัด้วยการถกูนอกใจ มงึรูม้ัย้เขาบอกกวู่าอะไร เพราะ
กูท�างานจนไม่มีเวลาให้เขา...เขาเลยเลือกอีกคน”

“เช่ีย ดราม่ากว่ากูอีก” อคราคีบเน้ือในหม้อส่งให้อินทะ ปาก
กระตุกกับเรื่องที่ได้ฟัง แต่สีหน้าคนเล่าดูชืดชา ดวงตามีประกายโกรธ
ขึ้งมาชั่วแวบหนึ่ง

“ที่จริงไม่ใช่กูไม่มีเวลาหรอก ข้ออ้าง เพราะผัวใหม่เขาอะ 
หัวหน้ากูเอง...รวยกว่า ต�าแหน่งใหญ่กว่า ครอบครัวชอบมากกว่าที่
ชอบกู”

“แล้วจู๋อะ ใครเป็นขั้นกว่า”
“กูเช็กของแป๊บ” ไม่พูดเปล่าอินทะขยับตัวในท่าทางที่ถนัด เขา



36

~ เฉิ่มเชย ~

จ้องหน้าอคราไปด้วยตอนที่สอดมือลงในกางเกง
“อิเฮียยย มึงไม่ใช่คนธรรมะธัมโม ขย�้าจนเละหมดแล้วววววว”
“ก็กูไม่แน่ใจ ว่ากูเป็นขั้นกว่ามั้ย แต่ของกูก็สักแปดเกือบๆ เก้า 

น่าจะจุกอยู่นะ”
“บาป โดยสมบูรณ์” อคราหรี่ตาพร้อมสะบัดหน้าไล่ความร้อน

ที่สองแก้ม 
รับไม่ได้...คนส�ารวมที่วัด ได้โปรดเอาความประทับใจตอนเจอ

กันครั้งแรกคืนกูมา “ย่ามพระก็คือหมดขลัง กูรู้ กูเห็น กูเรียนมา คน
บาป...น่ากลัว”

“กูก็แหย่มึงเล่นปะวะ ต่อ เมื่อกี้กูเล่าถึงไหนละ ลืมเลย”
“บ้านแฟนไง”
“อ่อ เขาเลกิกบักแูล้วเขากแ็ต่งงานกนัเลย ไม่รูสิ้นสอดเท่าไหร่...

ส่วนกูก็ชกหน้าไอ้แก่น่ันแล้วโดนไล่ออกจากงาน แบล็กลิสต์แล้วกูอะ 
น่าจะกลับไปหางานท�ายากอยู่”

“กูตั้งชื่อทริปนี้ได้แล้ว คนซวยๆ สองคนเดินงงมาเจอกันในดง
เจ๊ก”

“คนซวย”
“กูเกลียดตัวเองที่ผวนเสร็จทันทีที่เฮียพูดจบ”
“ศีลเสมอกันไง ที่กูบอกว่ากูมีเงิน กูมีอยู่สิบล้าน อดีตเคยจะใช้

เป็นสินสอด แต่ตอนนี้ไม่รู้จะใช้ท�าอะไร”
“คนเพ่ิงรู้จักกันเขาข่มกันเรื่องฐานะการเงินเหรอวะ” อคราชี้

หน้าอนิทะ ควกัถงุซปิออกมาวางตรงหน้า โชว์เงนิทีม่ด้ีวยท่าทตีดิตลก 
“ตอนนี้กูมีสามพันดอลล์ แต่พอกลับไทยกูจะเป็นหนี้ทันที การเงินกู
ติดลบ...กูจน” 

แล้วนั่งสลดหน้าผากวางชิดกับโต๊ะ อคราแน่นิ่งเหมือนตาย
“กูไม่ได้จะข่ม แค่ถามว่าเทคโอเว่อร์ร้านมึงได้มั้ย กูอยากท�า

ธุรกิจอะไรสักอย่าง”
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“ไม่ขายร้าน”
“...ก็คิดไว้อยู่แล้ว”
“แต่ถ้าเฮียเห็นร้านแล้วโอเคกับการเป็นพาร์ทเนอร์ กูจะร่าง

สัญญาส่งไปให้เซ็น”
“โอเค ส่งมาได้เลย”
“ไม่ต้องรีบตัดสินใจ”
“กเูหน็ท�าเลกบัรวีวิในเพจแล้ว กวู่าร้านไปได้เรือ่ยๆ มนัน่าลงทนุ 

กับมึงก็น่าลงทุน”
“เรื่องร้านกลับไทยค่อยว่ากัน”
“ไม่มปัีญหา กคูดิชือ่ร้านใหม่รอไว้แล้ว” อินทะยกย้ิมส่งให้อครา 

เขาสบตาที่ค่อยๆ เงยขึ้นมาช้าๆ
1 2 3 4 5 6 7...8
แปดวินาที คุ้มค่าและน่าลงทุน



~ เฉิ่มเชย ~

บทที่ 3
ถ้ำใจเรำเป็นกลำง

มือ้กลางวนัจบลงในเวลาบ่ายสามเศษ อนิทะเอ่ยถามอครา
ในตอนที่เดินออกจากร้านว่าอยากไปเที่ยวที่ไหนต่อมากกว่ากัน 
ระหว่างไหว้พระอีกวัดกับเดินเล่นในย่านการค้าของวัยรุ่น

แน่นอนว่าอคราเลอืกอย่างหลงั วดัไปทีเ่ดยีวกพ็อแล้วม้ัง...ร้อน
ร้อนที่ไม่ใช่อากาศ แต่เป็นคนบาปมันเลยร้อน
อินทะก็ไม่ขัดศรัทธา แค่เหลือบตามองบนนิดหน่อยตอนที่

ได้ยนิเหตผุล เขาเดนิน�าอครากลบัไปยงัรถไฟฟ้าใต้ดนิ Ximending คอื
ที่ที่เขาเลือกจะพาอคราไป

“ขอถาม เฮียนอนโรงแรมไหนอะ” ในขบวนรถไฟฟ้าที่ก�าลัง
เคลื่อนตัว อครายืนพักขาเกาะราวจับด้านบนเอ่ยถามอินทะที่ก�าลัง
ก้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์

“XX Hotel”
“จริงปะ?”
“กูจะไปโกหกมึงท�าไม” คิ้วพาดเฉียงขมวดเล็กน้อย อินทะเงย

หน้า ก่อนจะเก็บโทรศัพท์ลงในย่ามตามเดิม
“ไม่ได้บอกว่าโกหก แค่แปลกใจ ว่าเราพักที่เดียวกันเลย...”
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“ชั้นไหน”
“น้องอยู่ชั้นหก ห้อง 652 เฮียอะ”
“ชั้นเจ็ด”
“เจ็ดยับ”
“มึงนี่น้า~ ไม่ลากกูลงใต้สะดือสักเรื่องได้มั้ย” ไม่พูดเปล่า มือ

หนายกข้ึนสงูแล้ววางลงบนหลงัต้นคอของอครา อนิทะกดน�า้หนกับบี
คาคล้ายจะห้ามปราม ก่อนลงมอืนวดคลงึทีท้่ายทอย กดนวดเน้นหนกั
สื่อความหมายบางอย่าง อคราน่าจะเข้าใจละมั้ง เพราะเขาแอบเห็น
ว่ารขูมุขนบนท่อนแขนอกีฝ่ายลกุชนั เส้นขนสอ่ีอนกช็ีโ้ด่เด่ “ไหวมัย้เนีย่ 
กูแค่จับเฉยๆ ยังไม่ได้จับ...แค่นี้ก็ขนลุก ไม่แน่จริงนี่หว่า”

“พอ...อย่าจบั อย่าให้ความหวงัน้องถ้าเฮยีไม่คดิอะไร กูเป็นคน
คิดไกล กูเป็นคนคิดลึก”

“หึ” ยอมคลายมือออกอย่างง่ายดาย พร้อมช้อนตาหวานขึ้น
มองอครา แขนข้างที่มีรอยสักเอื้อมไปลูบหลังต้นคอ ตาหลุกหลิกขัด
เขิน 

เอิ้งยังลังเลกับสิ่งที่เขาแสดง
ไม่เป็นไร ใจเย็นๆ
“หลังคอน้องร้อนวูบเลย”
“อ่อน”
“ไม่อ่อนเถอะ กูพร้อม...แล้วท�าไมหน้าตาเฮยีดหูงดุหงดิ มเีรือ่ง

เหรอ” เอ่ยถามเพราะตอนที่เล่นโทรศัพท์อินทะท�าหน้านิ่วคิ้วขมวด 
ดูเหมือนจะมีปัญหา...
หรือว่าจะเป็นแฟนเก่า...?
“ร�าคาญเพือ่นแม่งฝากหิว้ชานมแบบขวดๆ ในมนิมิาร์ทอะ เอา

ทุกรส ทุกกลิ่น ทุกสี มึงว่ามันประสาทปะ”
“ถ้าอย่างละขวดกไ็ม่นะ เพือ่นเฮยีอาจจะชอบแดกชามาก” เขา

ออกความคิดเห็น คนในรถไฟฟ้าเริ่มมากขึ้นจนต้องขยับไปยืนเบียด
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กับอารามบอย ผู้ชายตัวโตสองคนดูกินพื้นที่ในขบวนรถไฟค่อนข้าง
มาก แม้จะพยายามมโนว่าตัวเองตัวเล็กตัวน้อยก็ไม่ช่วย

“ฝากอย่างละสองขวด แต่ตัวมันอยู่แคนาดานะ ไม่มีก�าหนด
กลับด้วย จะอยู่จนได้สัญชาติเลยมั้ง ตู้เย็นบ้านกูใช้ไฟฟ้าเนอะ ฝาก
ไม่มีก�าหนดมาเอานี่น่ากระทืบ”

“เพือ่นอยูเ่มอืงนอก เฮยีกไ็ปเมอืงนอกบ่อย...ท�าอาชพีอะไรกัน
อะ ดูมีเงิน”

“ท�างานบนฟ้า”
“เป็นนก?”
“จ้ะ” ตาหวานหลับคาไว้ชั่วอึดใจ อินทะข่มอารมณ์อยากทุบ 

อคราสักอั้ก ก่อนลืมตาขึ้นเมื่อใกล้ถึงจุดหมายปลายทาง “ตอนนี้กู
ตกงาน ช่างเรื่องงานเถอะ ถึงแล้ว...ต้องลงรถแล้ว” 

คว้าข้อมืออคราดังหมับแล้วเอาตัวเองเบียดผู้คนออกไปยัง
ประตูทางออก คนถูกจับจูงเลยเดินสบายเพราะมีผู้ชายตัวใหญ่ๆ 
แหวกทางให้

“เฮียเป็นสจ๊วตเหรอ น้องเคยอยากเป็นแอร์โฮสเตส แบบนี้พอ
เป็นได้มั้ย...ท่านผู้โดยสารโปรดทราบ ขณะนี้เราก�าลังแลนดิ้งลงนรก
แล้ว”

“หยุด! ขายเหล้าต่อไปดีแล้วเชื่อกู อีกอย่างนะเอิ้งนะ หน้าตากู
ดูไม่เหมือนคนเคยเป็นนักบินเหรอ”

“เหมียนมัคนายก เหมียนที่สุด!”
“เอิ้งเอิ้ง...” มือที่ยังจับข้อมืออคราอยู่ออกแรงบีบ อินทะหยุด

เดินหมุนตัวกลับมาเผชิญหน้ากัน จากนั้นก็ส่งมือหนาไปดึงแก้มอิ่มๆ 
จนมันยืดออก

พอปล่อยออกคนมแีก้มก็ยกมอืขึน้กุมหน้าทนัท ีแก้มอคราแดง
จัด ปากขมุบขมิบด่า สายตาโกรธเคือง

“เจ็บ!”
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“กมฺมุนา วตฺตตีโลโก...สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม”
“...”
“แบร่ แหย่เล่น” พอเห็นอคราหน้าตึง อินทะก็แลบล้ินใส่ ไม่

เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าท�าแบบนี้ไปท�าไม
“เจ็บเหรอ ขอโทษ ง้อ…”
อคราส่ายหัว จากนั้นก็ยิ้มออกมา
“เออหายงอน น้องอยากสูบบุหรี่แล้วอะ ซื้อได้ที่ไหนมั่ง”
“เดี๋ยวพาไป...อยากเหมือนกัน ไม่ได้สูบนานละ”
“ดูดบุหรี่ ละก็ดูดบุรุษด้วย”
“เอิ้งเอิ้ง...”
“ว่าไงจ๊ะ”
“ปากแจ๋วเกินไปแล้ว”
“อะไรคือปากแจ๋ว”
“ไม่บอก คิดเอง”
ออกเดนิด้วยกนัอกีครัง้ หนนีไ้ม่มส่ีวนไหนของเนือ้ตวัสมัผสักนั 

มีเพียงเสียงสนทนาดังขึ้นเป็นระยะของคนพยายามท�าความรู้จักกัน
และกัน การพูดคุยเสมือนการละลายพฤติกรรมขัดเขินกับคนแปลก
หน้า

“สรุปว่าเฮียเคยเป็นนักบินจริงดิ มีรูปปะ อยากเห็น”
“มี” ลังเลอยู่ครู่หนึ่ง แต่หลังเดินออกจากสถานีรถไฟฟ้าอินทะ

ก็ยอมหยิบโทรศัพท์มาเปิดรูปให้อคราดู “เท่มั้ย”
“หืม?...” ต้องมองสลบัระหว่างหน้าจอกบัคนตรงหน้า ผูช้ายใน

รปูดตู่างจากอารามบอยลบิลบั ตวัตรงแหน็ว บ่ากว้าง ผมเผ้าถกูเสยเซต
จนเรียบร้อย โครงหน้าคมยกยิ้มน้อยๆ ชุดนักบินท�าให้ยิ่งดูมีสง่าราศี

เห็นอารามบอยอาจแค่อยากได้เป็นผัว...
แต่เห็นลุคนักบินปุ๊บ กูอยากโดนเลยอะ “หล่อมาก”
“ตอนท�างานเนี่ย ดูดีที่สุดในชีวิตละ”
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“แล้วรูปนี้เพื่อนเฮียเหรอ”
“เออ ตอนแรกกูเอารปูคู่แฟนเป็นพ้ืนหลงั พอเลกิกนักไ็ม่รูจ้ะใช้

รูปอะไร เลยเอารูปที่ถ่ายกับเพื่อนนี่แหละตั้งไว้” พอกดปุ่มโฮมจาก
ภาพถ่ายก็เด้งกลับมาสู่หน้าจอหลัก อินทะกดล็อก ไม่ได้อวดหรือ
แนะน�าเพื่อนคนไหนกับอคราเป็นพิเศษ

“คนที่เจาะคิ้วหล่อ”
“ตาไวจังวะ”
“เหมือนสูงกว่าเฮียหน่อยนึงปะ? สเปคน้องเลยอะ เขามีแฟน

ยัง”
“เมียตัวเล็กแค่นี้” กะมือไว้ที่ช่วงคาง...หน้าตาราบเรียบไร้

อารมณ์
ไอ้ต้นดีกว่าเขาตรงไหนวะ...
“เสียดาย น้องอยากได้”
“ส่วนใหญ่เพ่ือนกูมแีฟนกันหมดแล้ว แต่เหลอือยูค่นนงึ เอาคน

โสดๆ คนนั้นแก้ขัดไปก่อนได้มั้ย”
“คนไหน” อคราเบกิตากว้าง ยืน่หน้าเข้าไปใกล้หน้าจอโทรศพัท์

ของอินทะที่กดให้เห็นเพียงภาพพักหน้าจออีกครั้ง
“คนนี้...” ...ชี้ที่รูปตัวเอง
“อ๋อ...คนนี้ ก็อยากได้อยู่เหมือนกันนะ แต่กลัวเขาไม่เล่นด้วย” 

เงยหน้าขึ้นสบตาอย่างท้าทาย อคราแน่ใจว่าตัวเองไม่ได้ตาฝาด แวบ
นึงเขาเห็นอินทะกระตุกยิ้มมุมปาก ตาวาว จากนั้นก็ยักไหล่เดินเลี่ยง
ไปอีกทาง

ไม่แน่ใจว่าตวัเองถกูหยอด นกึว่าอาเฮยีอารามบอยแค่แหย่เล่น 
...จนกระทั่งเมื่อกี้

กูว่าเฮียเขาก็ชัดเจนอยู่นะ
น�้ามันใกล้ไฟ...ไฟไหม้แน่ค่ามึง
“เฮียไปไหนอะ รอน้องก่อน”
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“ซือ้บหุรีใ่ห้ไง แล้วเดีย๋วจะพาไปกนิชาไข่มุกกับไก่ทอด ถ้าไม่กิน
เดี๋ยวจะหาว่ามาไม่ถึงไต้หวัน”

“เฮียจะเลี้ยงเหรอ”
“ครับ”
ครับ...
ตอนพูดค�าว่าครับ ดูอ่อนโยนสัสๆ เลย

ยืนพักขายาวๆ อยู่ในบริเวณที่สามารถสูบบุหรี่ได้ อครา 
มองไปรอบกาย ก่อนจะหยุดสายตาที่คนสวมใส่เส้ือสีฟ้าที่ก�าลังเดิน
มาทางนี้ ในมือมีชานมไข่มุกหนึ่งแก้ว ส่วนมืออีกข้างถือกล่องไก่ทอด

ส่วนสงูทีเ่กนิร้อยแปดสบิแน่ๆ ท�าให้อนิทะดโูดดเด่น การแต่งตวั
แปลกๆ ท�าให้บุคลิกภาพ...แดกขาด! ประหลาดดี!

“ท�าไมมองกูแบบนั้น”
“หิวชามุกกับไก่” ส่ายหัวปฏิเสธว่าไม่ได้ก�าลังประเมินคนตัวสูง

กว่าในใจ แล้วเอื้อมมือไปรับแก้วชานมไข่มุกมาไว้ในมือ “ปกติแดกแต่
เหล้ากับเบียร์ ไหนเอาชามาลอง”

“มันน่าจะหวานนะ”
ดูด...
“...หวานจริง ซื้อชาไข่มุกวันนี้แถมฟรีเบาหวานจ้า อร่อยตัดขา

ไปเลย” เบ้หน้าเพราะไม่คุน้ชนิกบัการกนิของหวาน อคราแลบล้ินออก
มาเลียริมฝีปาก ส่งบุหรี่ขมๆ เข้าดับรสชาติของชานม

“ปกติกูก็ไม่ชอบของหวาน” พอเห็นอคราบอกว่าหวาน ก็ลอง
ก้มหน้าลงดูดชานมในมืออีกฝ่ายบ้าง...

ดูด...หลอดเดียวกัน
จากนัน้กแ็ย่งบหุรีใ่นมอืของอครามาสบูดบัรสหวานบ้าง...หวาน

จนแสบคอ
“ผมกับเฮียอาจไม่เหมาะกับของหวาน”
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“คงงั้น”
“เฮียซื้อมากี่แก้วอะ”
“แก้วเดียว แดกไม่ได้ก็ทิ้งไป” บุหรี่แย่งแล้วแย่งเลย อินทะอัด

มันเข้าปอดหนักๆ เลิกใส่ใจเรื่องชานมแล้วหันมองบรรยากาศรอบตัว 
ไฟจากตกึสงูและร้านค้าถกูเปิดจนสว่างเพราะแสงจากธรรมชาติ

เริม่อ่อนแรง ทว่าผู้คนกลบัคับค่ัง เดินเบยีดเสยีดกนัไปมาบนถนนสาย
เล็กๆ 

“ชานมไม่เวร์ิกเนอะ...ไหนเอาไก่มาลอง” เพราะอนิทะใช้มอืคบี
มวนบหุร่ี อคราจงึแย่งเอากล่องไก่ทอดร้อนๆ มากนิ “กลูองท�าตวัเป็น
นักวิจารณ์แป๊บนึง”

“กูเคยกินอันนี้ มันไม่แย่ เลือกแบบเผ็ดมาให้ เห็นมึงใส่พริกใน
น�้าจิ้มชาบูเยอะ เดาว่าน่าจะชอบกินเผ็ด”

“ใช่ ชอบแซ่บๆ” ปีกไก่ถูกกัดดังกร้วม อคราเคี้ยวไปมองหน้า
อินทะไป เขาท�าหน้าตาประหลาด พอกลืนลงท้องก็เริ่มวิจารณ์

“อนันีใ้ช้ได้นะคะ รสเผ็ดผสมหวานไม่ค่อยระคายลิน้ แต่ตดิเคม็
เพราะใช้น�้ามันซ�้า คนท�าดูมั่นใจกับน�้าราดหวานๆ เผ็ดๆ ตรงนี้มาก 
เลยไม่มีน�้าจิ้มหรือซอสแถมมาให้ เอาตามตรงนะเฮียกูคิดถึงไก่ทอด
หาดใหญ่ว่ะ น�้าจิ้มแม่ประนอมกับหอมเจียว”

“ข้าวเหนียวด้วยปะ”
“เอา” พยักหน้าหงึกๆ หยิบไก่ขึ้นกินอีกชิ้น 
“กินเก่งเหมือนกันนะเรา”
“มากอะ หิวบ่อย”
“อิ่มแล้วบอกนะ จะพาไปเดินเล่น” ทิ้งบุหรี่ที่หมดแล้วลงในถัง

ขยะ อินทะเอาสายย่ามมาห้อยคอเพราะเริ่มเมื่อยไหล่ เขาแกว่งเล่น
ไปมาแบบที่ชอบท�า พอรู้สึกว่าถูกอครามองก็พูดออกมาว่า “จตุคาม
รุ่นย่ามพระ”

“มันไม่ได้หมดขลังเพราะคนอ่ืนหรอก มันหมดเพราะเฮียนั่น
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แหละ”
“แค่แกว่งเล่นเอง ไม่หมดขลังง่ายๆ หรอก”
“ค่า~ เดินเล่นเสร็จแล้วกลับโรงแรมกันเลยมั้ย น้องกูเมื่อยแล้ว 

อะ เมือ่เช้าทีว่ดักเ็ดนิเยอะ ในรถไฟฟ้ากเ็ดนิเยอะ ไม่นบัตอนเดนิหลง
โง่ๆ ก่อนเจอเฮียอีก” ขยับเท้าไปมาเพราะเริ่มรู้สึกเมื่อยขา อครายืน
แทะไก่อย่างต่อเน่ือง ท่าทางการกินดูเอร็ดอร่อย จนอินทะต้องแย่ง
มากินตามหนึ่งชิ้น

“นึกว่ามึงจะไปผับต่อ”
“ไม่อะ เบื่อ ไปเดินเล่นมินิมาร์ทแถวโรงแรมดีกว่า”
“มินิมาร์ท?”
“ท�าไมอะ ผมเครียดแล้วชอบเดินเล่นในมินิมาร์ท เมื่อเช้าลอง

เข้าไปก็ชอบนะ ยังส�ารวจไม่ทั่วเลย”
“ตามใจแล้วกัน อิ่มยัง”
“ชิ้นสุดท้ายละ ชามุกนี่เอาไงดี...ถ่ายรูปลงไอจีแล้วเดินถือเท่ๆ 

ดีกว่า”
อินทะไม่ออกความเห็น เขาคิดว่าอคราเพียงแค่พูดสิ่งที่ตัวเอง

ต้องการจะท�าเท่าน้ัน ไม่ได้จะถามความเหน็เขาจรงิๆ สักหน่อย เพราะ
หลังพูดจบเจ้าตัวก็เอากล่องไก่ที่หมดแล้วไปโยนทิ้งลงในถังขยะ เช็ด
มือที่กางเกง ล้วงเอามือถือออกมา...เซลฟี่

“กูฟอลไอจีได้ปะ”
“ชื่อร้านเลย กูเปิดสาธารณะ”
“ไลน์ก็เป็นชื่อร้าน ไอจียังเป็นชื่อร้านอีกเหรอ”
“ใช่ รักร้านขนาดไหนอะ คิดดู” ย้ิมกว้างแล้วเก็บโทรศัพท์ลง 

ในกระเป๋ากางเกงตามเดิม อคราก้าวเท้ามาใกล้อินทะ จากนั้นก็ออก 
เดินไปตามทางที่มีแสงไฟ หนนี้เขาเดินน�า ทิศทางแล้วแต่ความรู้สึก... 
เดินมั่ว

“เดี๋ยวหลง” อินทะคว้าข้อมืออครา ส่วนสูงร้อยแปดสิบของอีก



46

~ เฉิ่มเชย ~

ฝ่ายกลายเป็นร้อยหกสิบห้าทันทีเมื่อค�าว่า เดี๋ยวหลง หลุดออกจาก
ปาก

“ไม่หลง”
“ไม่ได้ ให้ห่างไม่ได้หรอก” ...ยิ่งเฉิ่มๆ อยู่
“อะไร”
“ก็ไม่รู้เหมือนกัน”
“งั้นก็อย่าปล่อยนะ จับเอาไว้แน่นๆ ด้วย”
อินทะบีบกระชับมากข้ึนเป็นค�าตอบ โดยไม่หันไปมองคนข้าง

หลัง เขาตามใจอคราไม่มีขัด แล้วแต่เลยว่าอยากเดินเข้าออกร้านไหน
เป็นพิเศษ

กว่าจะกลับมาถึงแถวโรงแรมทั้งห้างร้านและร้านค้าก็ปิด
หมดแล้ว อินทะและอคราใช้เวลาที่ Ximending นานกว่าที่คิด สภาพ
ขาเลยอ่อนเปลีย้ ถงึกบัต้องเดนิลากขาแถกๆ มาหาของกนิในมนิมิาร์ท 
ที่เปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนกลับไปนอนพักผ่อน

“ไอเลิฟมื้อดึก”
“มึงจะกินอะไร...เลย์รสมะนาวอันนี้อร่อย” อินทะแนะน�า 

หย่อนขนมที่ตัวเองชอบลงในตะกร้าที่อคราถือ “กูจ่ายเอง เลี้ยงของ
มึงด้วยก็ได้ ไม่ต้องมองแรงแบบนั้น”

“ยงัไม่ได้ว่าอะไรเลย แค่มองว่าใส่อะไรลงมา...แล้ว...ชานมแบบ
ไหนที่เพื่อนเฮียฝากซื้ออะ อร่อยมั้ย น้องอยากจะลองชิม” 

“พอกินได้ ไม่หวานมาก สีชมพูอร่อย” เดินไปชี้ขวดชานมที่ไอ้
ตี๋ประจ�ากลุ่มฝากซื้อ แล้วอินทะก็ต้องอ้ึง เพราะอคราเล่นกวาดชา 
ทุกรสชาติลงในตะกร้า “ร้านที่นี่ไม่แจกถุงนะ มึงจะแบกกลับยังไง”

“น้องเชื่อว่าย่ามพระเฮียใส่พอ”
“หา!? ย่ามพระ...มันคือย่ามพระนะหนู”
“ถ้าใจเราเป็นกลาง ย่ามพระก็แค่ถุงผ้าลดโลกร้อนเท่านั้น”
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“บาปจัง”
“เฮียพูดว่าอะไร ไม่ได้ยิน”
“เปล่า ไม่ได้พูดอะไร” งึมง�าแต่ไม่อาจขัด ดูเหมือนจุดประสงค์

อคราจะแน่วแน่เกินไป อินทะไม่น่าจะขัดได้ ได้แต่ยืนมองแล้วก็มอง
ต่อไปเท่านั้นเอง 

เขาเห็นอคราหยิบของกินเล่นอีกหลายอย่าง ไม่ได้หันมาสนใจ
เขาที่ยืนเชยๆ อยู่ตรงนี้

เขาก็เลย...เอ่อ เดินไปหยิบถุงยางฯกับเจลหล่อลื่น
เอ่อ...เผื่อมันมีอะไรฉุกเฉินเกิดขึ้น
เอ่อ...จ่ายตังค์
เอ่อ...บัตรสมาร์ทการ์ดแตะจ่ายทีเดียวก็เสร็จ
เอ่อ...ฉิบหาย เอิ้งเอิ้งหันมามอง
“ซื้ออะไรอ้ะ!?”
“หมากฝรั่ง” พอถูกถามก็รีบยัดสิ่งของต้องสงสัยลงในย่ามพระ
เอ่อ...
“ไม่เอามาจ่ายพร้อมกัน?”
“ก็ไม่รู้เหมือนกัน...”
“ออนยาปะเนี่ย?”
“ก็แย่ละ มึงเลือกขนมตามสบายเลย อันนี้ก็อร่อยนะ”
เหี้ย! ย่ามพระกู...
ย่ามพระ...กล่องถุงยางฯ
อินทะเหลือบตามองกล่องถุงยางฯที่นอนแน่นิ่งก้นถุงผ้า 

กะพริบตาปริบๆ ปลอบใจตัวเองว่า
ถ้าใจเราเป็นกลาง ย่ามพระ...ก็แค่ถุงผ้าลดโลกร้อนเท่านั้นเอง 

T..T



~ เฉิ่มเชย ~

บทที่ 4
PEACH

เฉาว่ะ...อยู่คนเดียวแล้วเฉาเป็นหมาโดนท�าหมันเลย
อคราคดิในใจพร้อมกบัการใช้ผ้านุม่ของโรงแรมซบัเส้นผมเปียก

ชืน้อยูห่น้ากระจกห้องน�า้ เขามองใบหน้าคมของตวัเองทีส่ะท้อนออก
มา รู้ดีอยู่แล้วว่าบริเวณโหนกแก้มมีร่องรอยบอบช�้า แม้จะหลงเหลือ
ให้เห็นเพียงจางๆ แต่พอนึกถึงที่มาก็ชวนให้หงุดหงิดใจ

ต้องขอบคุณคอนซีลเลอร์ของเพื่อนนกละนะ กลบรอยช�้าได้
เนียนกริบในเวลาที่ต้องออกไปเผชิญโลกภายนอก

แขนข้างที่มีรอยสักจับผ้าขนหนูชื้นๆ ขึ้นพาดกับราวตาก หลัง
พบว่าเพลงทีเ่ปิดคลอตอนอาบน�า้หยดุชะงกั มเีสยีงแจ้งเตอืนจากไลน์
แทรกให้ได้ยิน

เขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดู ก็พบว่าเป็นอินทะ
อารามบอยถ่ายรูปย่ามพระ ที่ข้างในบรรจุชานมอยู่หลายขวด

มาให้ดูว่าลืมไว้ เขาเลยส่งข้อความกลับไป

The Crowd Bar : บิณฑบำตชำนมเหรอ
IM’IN : ก็แย่ละ เปิดประตูมำเอำเร็ว อยู่หน้ำห้อง
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The Crowd Bar : แพร้บ น้องโป๊ววว

พอส่งข้อความเสร็จก็วางโทรศัพท์ไว้ที่อ่างล้างหน้าตามเดิม  
อคราเดินออกมาหยบิเสือ้ผ้าในกระเป๋าเดนิทาง เลือกเส้ือยืดสีด�าพอดี
ตัวกับกางเกงขาสั้นสีเดียวกันเพราะหยิบง่าย เขาแต่งตัวอย่างรวดเร็ว
จนเรียบร้อย จากนั้นก็ก้าวไปทางประตู อาการเฉาๆ เริ่มหายไป  
ใบหน้าจ๋อยๆ เปลี่ยนเป็นยิ้มกว้างเมื่อเห็นย่ามพระที่คุ้นตาชูสูง

คนด้านหลงัย่ามพระสหีน้าไม่บอกอารมณ์ ดเูปล่ียนไปเล็กน้อย
เพราะเปลี่ยนเสื้อผ้า กางเกงขาสั้นเสื้อยืดเช่นกัน แต่กะลาครอบที่ปิด
หน้าผาก ถูกที่คาดผมอันเล็กเสยขึ้นไป

“เข้ามาก่อนๆ”
“มึงเพิ่งอาบน�้าเสร็จเหรอ”
“ใช่ หอมแล้ว ไม่เน่าแล้ว” เปิดประตูออกกว้างให้คนด้านนอก

เดินเข้ามาก่อน อคราปิดประตูลงอีกครั้งเป็นเวลาเดียวกันกับที่อินทะ
ถอดรองเท้าเสร็จ “นั่นอะไรอ้ะ”

“ลูกพีช ซื้อมาตั้งแต่เมื่อวาน กินไม่หมดเลยติดมือลงมาด้วย 
เผื่อมึงอยากลองชิม...”

“ของเหลือว่างั้น?” อครานั่งลงปลายเตียง เขาใช้มือขย้ีผม 
ตวัเองแทนการใช้ผ้า พร้อมมองอารามบอยหนัหน้าเข้าหาโต๊ะวางของ 
ทยอยเอาขวดชานมออกจากย่ามพระ 

อารามบอยหันหลัง ไหล่กว้าง ขายาวแถมขาว ตูดแน่น...
ดีย์! 
“กูกินเองก็ได้”
“น้องแซวเล่น เอามาลองกนิเลย...แล้วเฮยีไม่กนิผกัแต่กนิผลไม้

ได้ใช่มั้ย”
“ชอบเลยแหละโดยเฉพาะผลไม้ทีม่นัหวานๆ อนันีเ้ป็นพชีแบบ

นิ่ม น�้ามันจะเยอะ จะฉ�่าๆ หน่อย”
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“ว้าว...”
“กูรู้มึงคิดลึก” หันหลังชนเข้ากับโต๊ะวางของ พร้อมโยนพีชลูก

หนึ่งให้อครา ระยะห่างที่ไม่ไกลกันมากท�าให้รับได้อย่างง่ายดาย
นับเป็นการเผชิญหน้ากันอย่างจริงจังครั้งแรก ไฟในห้องที่เปิด

จนสว่างกระทบกับใบหน้าอวบอิ่ม อินทะขมวดคิ้วเมื่อเห็นรอยช�้าที่
โหนกแก้ม...

ตอนกลางวันไม่เห็นมี “หน้า...ไปโดนอะไรมา”
“อ๋อ...” อครากัดพีชเข้าไปหน่ึงค�าแล้วหันหน้าหนีเลี่ยงตอบ

ค�าถาม เขายกมือขึ้นแตะๆ ต�าแหน่งรอยช�้า ก่อนรับรู้ว่าเตียงยุบยวบ
มากกว่าเก่าเมื่ออินทะเดินมานั่งข้างๆ

“อ๋ออะไร”
“ผัวเก่าชก มีเรื่องกันตอนที่จับได้ว่ามันมีคนอื่น” สุดท้ายก็เล่า

ออกไป
“...”
“ช่างเหอะ ชาสีชมพูใช่มั้ยที่เฮียบอกว่ามันอร่อย”
“อืม”
อินทะมองขายาวๆ ของอคราก้าวตรงไปยังชั้นวางของ เลือก

ขวดชาสชีมพูพาสเทลไว้ในมอืแล้วเดนิกลบัมา นัง่ลงข้างๆ ในต�าแหน่ง
เดิม

“เปิดให้หน่อยกูบอบบาง”
“มือมึงเปื้อนแล้วเปิดไม่ออกก็บอกเถอะ”
“เกลียดนักพวกผู้ชายรู้ทัน!” เขม่นตาเพราะถูกรู้ทัน การกินพีช

แบบฉ�่าๆ ท�าให้น�้าหวานหยดเลอะเปื้อนไปตามนิ้วมือ มันหนึบๆ  
เหนียวๆ จนไม่อยากจะเปิดขวดชานม เลยรบกวนอาเฮียอารามบอย
ด้วยการยื่นไปตรงหน้า

ในไม่ช้าขวดชาก็กลับมา กลิ่นนมผสมกุหลาบหอมๆ ตีขึ้นจมูก
ซู้ด...อ้า
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ยกซด
“แซ่บอยู่”
“มึงมากี่วัน เอากระเป๋ามาตั้งสองใบ”
“สามวัน เลขมงคลแบบพระไตรปิฎก”
“มีอะไรบ้างพระไตรปิฎกที่มึงพูดถึงเนี่ย พนันเลยว่าไม่รู้”
“ให้กูรักษาศีลห้าให้ได้ก่อน...แล้วค่อยว่ากันเรื่องพระไตรปิฎก” 

อครายกยิม้มมุปาก ขาข้างหนึง่ยกขึน้มาบนเตยีง ตวัหมุนเข้าหาอินทะ 
อีกฝ่ายแค่ปรายตาลงต�่า มองอยู่สักพักก่อนยกขาขึ้นนั่งขัดสมาธิหัน
มาเผชิญหน้า ตาจ้องสบตา ไม่ละไม่มองที่อื่น

“รักษาไม่ได้สักข้อเลยเหรอ”
“มัง้...พีชน่ีน�า้เยอะมาก เลอะเทอะอะ น้องไปล้างมือก่อน” โยน

เมด็ลกูพชีทิง้ลงในถังขยะหลงักินหมด อคราตัง้ท่าจะลกุขึน้จากการนัง่
พูดคุยไร้สาระ ตั้งใจว่าจะตรงเข้าห้องน�้าไปล้างมือ แต่ข้อมือเขากลับ
ถูกคว้า พอมองคนที่จับก็ต้องขมวดคิ้ว

ตาหวานฉ�่าของอนิทะเหลอืบขึน้มอง ในไม่ช้านิว้ทีส่ลกัเสลาไว้
ด้วยลวดลายก็ถูกลิ้นร้อนแลบเลียส่วนที่เลอะเทอะ

อคราชะงกัค้าง กดัรมิฝีปากล่างหายใจตดิขดั เขาปล่อยให้อนิทะ
เลียมือเขาต่ออีกสักพัก พออีกฝ่ายหยุดก็ใช้ปลายนิ้วลูบริมฝีปากสีสด
ไปมาอย่างท้าทาย

“แน่ใจ?”
“อืม แน่ใจ”
“A whole new world เลยนะ”
“ไม่ใช่ครั้งแรกน่า”
“กับผู้ชายอะนะ”
“ท�าไมล่ะ...มีปัญหาตรงไหน”
“เปล่า” อคราชักนิ้วออกจากริมฝีปากอินทะ หัวเราะต�่าๆ มือ

ยกขึ้นลูบต้นคอ มันเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างอึดอัดและล�าบากใจ  
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“วันไนต์กันเหรอ”
“ตอบมาว่าได้หรือไม่ได้แค่นั้นก็พอ”
“เฮยีแม่งร้ายว่ะ” เม้มปากเข้าหากนั มองอนิทะอกีหลายๆ ครัง้ 

ก่อนจะถอนหายใจออกมา “อยากรู้ว่าแปดนิ้วจริงปะ?...แต่ว่า ไม่มี 
ถุงยางฯ”

“อยู่ในย่าม”
“ในย่าม? เชี่ย ยินดีด้วยค่ะ ประตูนรกต้อนรับเฮียแล้ว”
“นรกก็เพื่อนเยอะดี”
“ลงขุมลกึหน่อยกเ็จอกนูะ เฮยี...น้องมอีะไรจะสารภาพ น้องไม่

เคยวันไนต์นะ”
“ไม่ใช่ปัญหาอะไรเลย” ยกยิ้มมุมปากพร้อมมองอคราด้วย

ดวงตาวาววับ อินทะกระชากท่อนแขนเล็...ก...เอ่อ...แขนแกร่งเข้าหา 
ร่าง...เล็ก...เอ่อ...ร่างไม่ค่อยเล็กปีนกลับขึ้นมานั่งบนเตียง เขารู้สึกว่า
อคราตวัเลก็ลงไปนดิหน่อย ตอนทีถ่กูเขาผลกัให้ล้มลงไปนอนราบบน
เตียงกว้าง

จากนั้นอินทะก็ลุกไปคว้ากล่องถุงยางฯและเจลส�าหรับร่วมรัก 
ก่อนกลบัมาช้อนข้อพบัอคราขึน้สงู แทรกตวัลงตรงกลาง บดเบยีดส่วน
ร้อนเข้าหากัน

หน้าซีดขาวเปลี่ยนเป็นสีชมพูระเรื่อ เหงื่ออคราออกตามขมับ 
มอืก�าทีต้่นแขนอนิทะ รบัรูถ้งึส่วนตืน่ตวัทีเ่คลือ่นไหวเสยีดสตีวัตนของ
เขาผ่านเนื้อผ้ากางเกง

แข็งเป็นล�าเลยโว้ย!
“เฮีย ถอยไปก่อน”
“...”
“ถอดเสื้อผ้าเลย กูพร้อมรับแล้ว”
“มึงจะรีบไปไหนวะ”
“ไม่รู้ แต่ถอดก่อน ถอด...ถอด...ถอด” ออกแรงผลักอินทะให้
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ออกไปข้างเตียงแล้วลุกขึ้นนั่งคุกเข่า อคราถอดเส้ือตัวเองออก จาก
นั้นก็ตามด้วยกางเกงชั้นนอกและชั้นใน 

เขาหันไปมองอินทะ อีกฝ่ายก็เปลือยเปล่าแล้วเช่นกัน
แปดนิ้วของจริงว่ะ...คนตัวขาวอะเนอะ สีมัน...
คี้กค้าก กูไม่บรรยาย...
“เอิ้ง...” เรียกพร้อมกับผลักให้อคราล้มตัวลงนอนที่เก่า อินทะ

ตะกายตัวขึ้นทับไว้ หนนี้จะไม่ยอมปล่อยให้อีกฝ่ายลุกไปที่ไหนอีก 
ตาเขากวาดมองร่องรอยบอบช�้า ถามออกไปทั้งๆ ที่พอจะเดา

ค�าตอบได้ “รอยช�้าที่ท้อง ไปโดนอะไรมา”
“ผัวซ้อมไง ยกเก้าอี้ฟาด”
“ตัวก็โตมึงไม่สู้มัน” อินทะข่มอารมณ์แต่แววตาเดือดดาล เขา

ลากนิว้ไปตามซีโ่ครงช�า้ อครานิว่หน้าแสดงอาการว่ายังเจบ็อยู่
“กูตัวเล็กนิดเดียว!”
“...”
“ช่วยท�าเหมือนกูตัวเล็กได้มั้ย ท�าเหมือนกูน่ารัก...”
“อมื” อนิทะพยกัหน้ารบั แรงตรงึ แรงจบั แรงสมัผสั แผ่วเบาลง

จนเป็นอ่อนโยน เขาจบัซกีแก้มของอคราแล้วลูบไล้ไปมา โน้มตวัเข้าหา 
กดจมกูทีห่น้าผากมน กระซบิหวานจนคนฟังใจสะท้าน “ตวัเลก็ของพี”่

“ยังเจ็บที่ถูกตี”
“ไม่เป็นไรนะ ถ้าเป็นคนของกูแล้วอะ กูจะปกป้องมึงเอง”
อคราพยักหน้าหงึกๆ ผ่อนคลายร่างกายเพื่อให้อินทะชักน�า
ทกุอย่างมนัเกดิขึน้เรว็มาก...อดึใจเดยีวรสชาตหิวานฉ�า่ของลกู

พีชก็ถูกกวาดต้อนให้หมดไปจากโพรงปาก ริมฝีปากดูดคลึงริมฝีปาก 
ลิ้นร้อนแตะกันที่ส่วนปลายจากนั้นก็พันเกี่ยวกัน

ฉกแล้วพนั เคล้าคลงึจนคุ้นเคย ตอนทีอ่นิทะถอนปากออกเหน็
เลยว่าหยาดน�้าลายสีใสเยิ้มติดไปกับปลายลิ้น

รสจูบอ่อนหวานชวนสะท้าน ทว่าท่อนล่างแข็งขืนเบียดเสียด
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จนผิวเนื้อร้อนระอุ
“เอาจนกูร้องขอชีวิตเลยนะ”
“เอิ้งเอิ้ง อย่าท้า”
ค�าเตอืน อาจเป็นค�าเตือนสดุท้าย อินทะเอือ้มมือไปปิดไฟ แล้ว

ดันร่างของอคราขึ้นสูงจนกระทั่งหลังชิดหัวเตียง 
เขารวบข้อมอืสองข้างของอคราเอาไว้ด้วยกนั ยกขึน้เหนอืศรีษะ

จนชนเข้ากับผนัง เสียงหายใจหอบเริ่มเปลี่ยนจังหวะเป็นหนักหน่วง
ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมาก...แน่นอนว่าสติของคนทั้งคู่ยังอยู่ครบ

ถ้วน
ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมาก ลิ้นร้อนๆ ริมฝีปากนุ่มหยุ่นตีตราสี

กุหลาบไปทั่วร่าง อินทะประกบปากเม้มดุเดือดโดยเฉพาะส่วนที่เป็น
รอยสัก อยากจะรู้ว่าสีแดงช�้าของการร่วมรัก จะกลบทับลวดลาย
ประณีตได้หรือไม่

เขาท�ารอยไปทั่วตัวอครา ก่อนคลายมือที่ตรึงไว้อยู่ออก ขยับ
ขึ้นสูงเช่นกัน เพื่อมอบรสจุมพิตแสนหวานชวนมัวเมา 

มือข้างหน่ึงของอินทะเลื่อนลงต�่า ปลายเล็บลากผ่านผิวเนื้อ
ร้อนระอชุืน้เหงือ่ เสยีงลมหายใจตดิขัดของเอ้ิงดมีาก แผ่วๆ ในคอ แต่
ฟังแล้วได้อารมณ์

อนิทะลากมอืไปตามร่องลกึตรงก้น นิว้ชีแ้ละนิว้กลางไต่ไปตาม
สัญชาตญาณ ควานหารอยจีบที่ปิดสนิท สอดแหย่เข้าไปตื้นเขิน แล้ว
ต้องครางออกมาบ้างเพราะในน้ันทั้งนุ่มทั้งตอดรัด เขาหายใจติดขัด 
นึกถึงตอนที่ส่วนนั้นถูกโอบอุ้มไว้

ทนไม่ไหว...อยากเอาแล้ว 
ท่อนแขนแกร่งของอคราโอบรอบล�าคออินทะ ปลายขาขยับ

แยกออกกว้างอย่างรู้งาน มือไม้ซุกซนสอดเข้าไปในกลุ่มผมอ่อนนุ่ม 
ถอดที่คาดผมออกแล้วกดจมูกสูดดมกลิ่นยาสระผมที่ยังหลงเหลือ 
เจือจาง ผสมโรงเคล้าเคียงมากับกลิ่นเหงื่อ
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ไม่ไหวแล้วว่ะ...อยากถูกเอา
สลัดความคิดที่ว่าเพิ่งรู้จักกับอินทะทิ้ง ปล่อยให้อารมณ์ร้อนที่

อัดแน่นในร่างกายด�าเนินเกมกาม เขาไม่สนใจหรอกว่าคนที่กอดเขา
อยู่คือใคร

รู้แค่ลมหายใจของคนคนนี้ ดี
ผิวกายเรียบลื่นที่สัมผัสอยู่ ดี
ตัวหอม...นิ้วยาว และซน
“อึก...เฮีย” ผวาตัวกอดรัดอินทะแน่นขึ้นเมื่อนิ้วแกร่งฝ่าความ

คับแน่นเข้ามา อินทะผละตัวมามองหน้าแม้นิ้วยังคาอยู่ที่เดิม
“หนูเจ็บเหรอ”
“หนู?”
“เจ็บมั้ย” 
“หนูไม่เจ็บ แต่มันฝืด แสบ...”
“มนัแน่นอะ” อินทะพยักหน้ารบั เขาดงึนิว้ออกจากช่องทาง ดนั

ข้อพับอคราขึ้นสูง จนเจ้าตัวอยู่ในท่าทางน่าขายหน้า ปากบวมเจ่อ
เพราะถูกจูบไปหลายที

อินทะเอี้ยวตัวไปคว้าเจลหล่อลื่นพร้อมถุงยางฯ บีบเนื้อเจลใส่
ปลายนิ้วแล้วป้ายไปที่ส่วนเร้นลบั กวาดคว้านนิ้วเขา้ออกจนมนัชุม่ฉ�่า 
นกึพอใจเมือ่อคราส่งเสยีงคราง กลางกายเหยยีดขยายแม้ไม่ได้สมัผสั

จากนัน้กส็วมใส่ปราการป้องกนั หนนีเ้จลหล่อลืน่อยูใ่นมอือครา 
อีกฝ่ายบีบมันแล้วน�ามาชโลมลูบที่ส่วนคึกแข็ง ชักน�าให้ยิ่งแข็งแกร่ง

อินทะชอบมากๆ ตอนที่ก้มลงมองแล้วเห็นมือข้างที่มีรอยสัก
จับส่วนนั้นของเขาอยู่ มันให้ความรู้สึกตื่นเต้น แรงชักน�าที่อีกฝ่ายใช้ 
ก�าลังดี

ดี...ดีทั้งหมด ลมหายใจดี ตัวหอม...
ชอบว่ะ
“เฮียเหงื่อเต็มตัวด้วย”
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“มึงท�ากูร้อน” เอ่ยตอบพลางใช้หลังมือเช็ดเหงื่อที่หน้าผาก  
อินทะขยับตัวถดร่นลงมา ปล่อยให้อคราเอนกายลงนอน ยกขาขึ้นสูง
จนสะโพกลอย

ไฟทีม่ดืท�าให้มองเหน็เพยีงเงากนัและกนัเท่านัน้ การร่วมรกัจงึ
จ�าเป็นต้องใช้สัมผัสมือคล�าเพื่อน�าทาง พอเจอส่วนที่สามารถสอดใส่
แก่นกายเข้าไปได้ ก็น�าส่วนร้อนไปชนชิด

ตีแปะๆ จนเกิดเสียงหยาบ ดันตัวถูกต้องตรงต�าแหน่งอย่าง
ช�านาญ

อินทะหยอดแหย่เข้าไปช้าๆ กัดปาก ส่วนอคราส่งเสียงอึกอัก
ในล�าคอ

การผสานร่างกายด�าเนินไปอย่างช้าๆ ช้ามากจนอคราคิดว่า 
อินทะจงใจแกล้งกัน ทีละข้อ ทีละขยัก ย่ิงช้ายิ่งสัมผัสได้ว่ามันอวบ
ใหญ่และแข็งร้อน

“เฮีย...เหลืออีกเยอะมั้ย”
“ครึ่งนึงมั้ง”
“อะ...กูจุกอะ” นิ่วหน้าเมื่ออินทะสอดเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เขา

คบัแน่นช่วงปากทาง กลัน้หายใจคิว้ขมวดจนแทบจะตดิกนั จนกระทัง่
สะโพกกระทบหน้าขาของอนิทะ ถงึยอมถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอก

สุดโคน กูโดนแล้ว...
อารามบอยไม่ปล่อยให้พกั กระชากตวัออกตามความลืน่เหนยีว

ของเจลที่ใช้ก่อนหน้า อคราผวาตัวข้ึนเปล่งเสียงคราง ความเสียว
สะท้านแล่นตั้งแต่สะโพกจนถึงไขสันหลัง

มันวูบวาบชวนให้พร่าเลือน อินทะโน้มตัวลงต�่า ส่วนยักษ์จึง
แนบลกึยิง่ขึน้กว่าเดมิ อคราคู้มอืเข้าหากนั หลงใหลสัมผสัซ่านส่ัน ขยบั
สะโพกสวนอย่างเรียกร้อง

การกระทั้นกระแทกส่งเสียงดังเพียะจากผิวเนื้อกระทบกัน เจล
หล่อลื่นจ�านวนมากที่ใส่เข้าไปล้นทะลัก เป็นสีขาวขุ่นหยดเยิ้มออกมา
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ตามร่องสะโพก 
แฉะ...
อคราส่งเสียงครางในคอ ไม่ได้หวีดร้องออกมาอย่างน่ารัก มือ

ทั้งสองข้างเขาดันหน้าขาของอินทะ ลดแรงกระทบรุนแรงให้ลดลง
ยอมรับว่าการมีเซ็กซ์กับอินทะท�าให้รู้สึกดีมาก เขาชอบจังหวะ

ที่ถูกพุ่งเข้าใส่ แล้วดึงกลับคืนไปอย่างอ้อยอิ่งเพราะเสียดาย 
“เฮยี...กูใกล้แล้วว่ะ” ร้องบอกพร้อมแปลกใจตวัเอง ส่วนนัน้ของ

เขาไม่ได้ถูกสัมผัส แต่มีอารมณ์ร่วมจนความเสียวซ่านไปกระจุกอัดที่
ส่วนปลาย

“อืม กูก็ใกล้ละ มึงอุ่นมาก”
“ลึกๆ”
“เอิ้ง”
เสียงเรียกช่ือของเขามันฟังดูสั่นๆ แต่อคราไม่ได้สนใจมากนัก 

เพราะห้วงอารมณ์สุดท้ายของเขามาถึงแล้ว เขาหลับตา รับรู้ว่าสามสี่
ครั้งสุดท้ายที่อินทะส่งตัวเข้ามาทั้งหนักทั้งรุนแรง...

กระตุกสั่นเฮือกๆ หลั่งออกมาพร้อมกัน ก่อนจะรู้สึกโล่งที่ช่อง
ทางเพราะส่วนยกัษ์ใหญ่โตถอนออกไป ตาปรอืปรอยพยายามมองเงา
ของอินทะ เห็นว่าคนตัวโตกว่ารูดรั้งถุงยางฯออก มัดมันจนเรียบร้อย
แล้วทิ้งไว้ข้างเตียง

ไร้เสียงสนทนา อคราหากล่องถุงยางฯที่เหลืออยู่ เขาหยิบซอง
เงินเล็กๆ ขึ้นมาหน่ึงชิ้น ยัดมันใส่มืออินทะที่พลิกตัวเขาตะแคงข้าง 
เตือนให้รู้ล่วงหน้าว่าท่วงท่าต่อไปคือท่าไหน

“หนู...”
“อย่าเรียกหนู”
“ท�าไม”
“ไม่ได้น่ารักขนาดนั้น”
“น่ารกัส�าหรบักู” พูดจบก็กระแทกตวัตนเข้าหาในครัง้เดยีว อครา
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เปล่งเสียงสบถหยาบ มืออ้อมไปตบสะโพกอินทะแปะๆ ให้ผ่อนแรง
“ท�าขนาดนี้...อึก...กูร้องขอชีวิตจริงๆ นะ”
“ร้องเลย อยากฟัง” พดูว่าอยากฟังแต่กลบัก้มจบูปิดปาก อนิทะ

ขยับสะโพกเข้าควงคว้าน งัดทุกลีลาออกมาใช้กับอครา ส่งเจ้าของ 
รอยสักสุดโหดถึงฝั่งฝันไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้ง

กูเตือนแล้วนะว่าอย่าท้าทาย 
โดนแน่!

แม่งเกิดเหี้ยอะไรขึ้นกับชีวิตกูบ้างวะเนี่ย!
ขอทบทวนความจ�าก่อนนะ โอเค...จ�าได้แล้ว ผัวเท บินมาขอ

ผัวที่ไต้หวัน เจออาเฮียคนหนึ่งชื่ออินทะ 
เยกัน...เมื่อคืน
อคราขยับตัวลุกข้ึนน่ัง ขย้ีผมที่ยุ่งเหยิงจากการเพิ่งตื่นนอนให้

ยิง่ยุง่ข้ึนไปอกี ในห้องเขาไม่มผีูช้ายทีช่ือ่อนิทะ แสงสว่างทีผ่่านผ้าม่าน
สีครีมเข้ามาบอกให้รู้ว่าตอนนี้เช้าแล้ว

คร้ังแรกกับความสัมพันธ์แบบวันไนต์สแตนด์ ตื่นเช้ามาคนที่
จดัการเขาซะยบัเยนิกห็ายไป เหลอืทิง้ไว้เพยีงร่องรอยร่วมรกั ช่องทาง
ที่เจ็บแปลบรวมถึงอาการปวดหลัง

ไปแล้ว...
ต้องเรียกร้องอะไรล่ะ...
ช่างแม่งเถอะ...
ส่ายหวัไปมาให้ความสมัพันธ์ทีแ่สนสัน้และฉาบฉวย ยงัดทีีข้่าว

ของของเขายงัอยู่ครบ เน้ือตัวถูกท�าความสะอาด สวมใส่เส้ือผ้าชดุใหม่
อย่างเรียบร้อย

เฮียแกก็ใช้ได้อยู่นี่หว่า ลีลาก็ดี เป็นรุกที่ดี...จัดการสภาพให้กู
เรียบร้อยก่อนออกไป

แต่ดูเหมือนจะรักย่ามมาก ย่ามพระก็ไม่ทิ้งไว้ให้ดูเป็นของ 
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ต่างหน้าเลย
นึกแล้วก็ข�า อคราจึงขยับลุกขึ้นยืนบิดขี้เกียจ ก่อนค่อยๆ เดิน

ไปเข้าห้องน�้า...เสื้อผ้าชุดใหม่ถูกเตรียมพร้อมแขวนเอาไว้ให้
มโีน้ตสัน้ๆ แนบไว้ ‘ขอโทษทีร่ือ้กระเป๋ำ เตรยีมเสือ้ไว้ให้ สมีงคล

วันนี้สีขำวนะ’
“โว้ย...” ข�าออกมาเบาๆ แล้วหันหน้าเข้าหากระจก แปรงสีฟัน

ถูกเตรียมเอาไว้อย่างเรียบร้อยเช่นกัน อคราบ้วนปากก่อนส่ง
แปรงสีฟันเข้าไป 

เขาหยิบโทรศัพท์ที่วางทิ้งไว้ตั้งแต่เมื่อคืนขึ้นเปิดดู

ไลน์จาก IM’IN

IM’IN : ขอโทษที่ออกมำก่อน แต่ปลุกมึงแล้วมึงไม่ตื่น 
IM’IN : เมื่อคืนกูมีควำมสุขมำกนะ
IM’IN : กูไม่วันไนต์นะ กูเอำจริง
IM’IN : กูไม่รู้ว่ำมันจะดูแปลกๆ มั้ย มึงกับกูเพิ่งรู้จักกัน แต่กูว่ำกูชอบ 
 มึงว่ะ
IM’IN : มึงกลับวันเสำร์ใช่ปะ เจอกันที่ร้ำนวันอำทิตย์
IM’IN : กไูม่ใช่ได้มงึแล้วทิง้นะ รบัผดิชอบแน่ แต่วนันีต้ดิทอดกฐนิ 
 (แนบสติ๊กเกอร์สวัสดีวันศุกร์)
IM’IN : อย่ำลืมใส่เสื้อสีมงคลที่กูเตรียมไว้ให้ด้วยล่ะ

วางโทรศัพท์กลับไปที่เดิม อคราเอนหัวไหล่ข้างหนึ่งพิงก�าแพง
ห้องน�้าเพื่อใช้เป็นหลักในการพยุงตัว...

ทอดกฐิน...
ทอดกฐิน...
ทอดกฐิน...โคย!


