
~ I’m Mynt ~

- Intro -

ครืนนน!

ซ่าาาาาา!

ผมมองร่างเล็กบางตรงหน้าของเพื่อนร่วมรุ่นที่ยื่นกุหลาบ

สีแดงสดมาให้ ช่างเป็นวันวาเลนไทน์ของชีวิต ม. ปลายที่สดใส

จริงๆ ฝนก็ตก ฟ้าก็ร้อง สายกีตาร์ก็ขาด ไอ้พี่หนึ่ง พี่สอง พี่สาม

ก็ยังไม่มารับ เซ็งจริงโว้ย!

“ฟะ...โฟร์ท...เรา เราชอบนาย...ระ...รบั...รบักหุลาบเราท.ี..

นะ”

ผมเงยหน้ามองร่างบางต�าแหน่งดาวรุน่ตรงหน้าอีกครัง้ มัน

ก็ไม่แปลกใช่มั้ยล่ะครับที่เด็กหนุ่ม ม. ปลายวัยใสหน้าเต๊าะแบบ 

ผมเนี่ยจะมีคนมาจีบมาชอบเยอะแยะสไตล์คนหล่อเท่ แต่มันผิด

ตรงท่ี...ผมอยู่โรงเรียนชายล้วนครับ!!! และผมไม่นิยมกิจกรรม

ชนช้างสักเท่าไหร่
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“ไม่เอา”

ผมตอบอย่างไม่ใส่ใจ ก้มหน้าก้มตาลงพยายามซ่อมสาย

กีตาร์บนตัก ตอนน้ีเพื่อนๆ กลับบ้านกันหมดแล้ว บรรยากาศ 

ใต้ตึกน่ากลัวมากๆ เลยครับ ตรงนี้ไม่ค่อยมีคนอยู่เลย ผมอยาก

กลับบ้าน! ชายโฟร์ทกลัวผีครับ!

“ฮึก...ฮึก”

เชรดดด! บรรยากาศก็หลอนๆ อารมณ์เหมือนหนังผีญี่ปุ่น 

ไอ้คนตรงหน้าก็ย่ิงหลอนร้องไห้น่ากลวัไปอกี เผลอๆมนัจะปล่อย

รังสีอะไรใส่ผมเหมือนในการ์ตูนรึเปล่าครับเนี่ย นี่ผมถึงกับต้อง

กระชบัมอืก�าคอกตีาร์แน่น ถ้าเกดิมนัพุง่มาประชดิตวัผม ผมฟาด

ไม่ยั้งจริงๆ นะ

“...”

ฟุบ!

“นายมันใจร้าย...ฮึก!”

ดอกกหุลาบสสีดถกูโยนลงแทบเท้าของผม พร้อมกบัน�า้ตา

หยดแล้วหยดเล่าของคนหน้าสวยตรงหน้า...มันเป็นผู้ชายที่สวย

ที่สุดในรุ่นของผมแล้วมั้ง

“...”

“นายมันไม่เคยรักใคร!!”

“...”

ผมเงยหน้ามองคนส�าอางเกินชายที่ยืนร้องไห้ตัวสั่นตรง

หน้า เบื่อจริงโว้ย! ท�าไมต้องมารุมชอบผมกันนักหนา ผมจัดว่า

เป็นเด็กหนุ่มไทยหัวเกรียนด้วยกระบวนวิชารักษาดินแดน (รด.) 
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และถึงแม้ว่าผมจะหน้าสวยเหมือนแม่ แต่ว่าผมก็หน้าตาดีจัดจน

สาวๆ หญิงล้วนโรงเรียนใกล้เคียงชอบมาหยอดมาจีบ อีกทั้ง 

แม้แต่เพื่อนร่วมรุ่นเองก็ชอบมาอ่อยมาหยอกผมเช่นกัน

ครับ ผู้หญิงนั้นชอบคนเลว ยิ่งเลวเท่าไหร่ยิ่งดี~

“คนใจร้าย!”

แล้วคนร่างเล็กบางก็วิ่งฝ่าฝนหายไป ทิ้งไว้เพียงผมที่ยังนั่ง

งงๆ กับกีตาร์คู ่ใจ ข้างตัวมีขนมและจดหมายรักหลากสีอีก

มากมายที่ผมกองเอาไว้ ไอ้พี่ชายทั้งสามคนเมื่อไหร่จะมารับผม

วะ 

ถ้าอย่างนั้นผมนั่งเล่นเกมรอก่อนก็ได้

 

“มึงออกมารอหน้าโรงเรียนเลย พวกกูใกล้ถึงแล้ว”

ผมถอนหายใจเซ็งๆ เมื่อมองนาฬิกาที่บอกเวลาว่าเกือบ

หกโมงเย็น บ้านผมมีรถให้ลูกชายทั้งสี่คนใช้แค่เพียงคันเดียว  ไอ้

พ่ีนับหนึ่งเรียนหมอปีสาม อยู่หอพักกับรูมเมตในมหา’ลัยมันจึง

ไม่ต้องใช้รถ ส่วนไอ้สองกับไอ้สามเป็นฝาแฝด เรียนวิศวะปีหนึ่ง 

พวกมนัเลยได้ครอบครองรถ และมหีน้าทีม่ารบัส่งผมทีก่�าลงัเรยีน

อยู่ ม. 5 ด้วยเหตุนี้ผมจึงต้องนั่งรอไอ้คู่แฝดนรกมารับกลับบ้าน

ด้วยความห่อเหี่ยวในทุกๆ วัน ผมคิดว่าผมต้องเจรจาขอยาน-

พาหนะส่วนตวับ้างแล้วล่ะ จงัหวะนีใ้ห้ผมขีอู่ฐกลบับ้านผมกย็อม

“เออ รอแป๊บ...พวกมึงใกล้ถึงแล้วแน่นะ กูขี้เกียจตากฝน

รอ”

“แน่นอนครับน้องรัก!”
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ผมกดวางสายแล้วถอนหายใจเซง็ๆ อกีนานแน่กว่าพวกมนั

จะมาถึง แต่ก็ท�าได้เพียงเก็บข้าวของ คว้ากีตาร์สายขาดมาถือไว้

แล้วเดินลัดเลาะตึกไปยังหน้าโรงเรียน

ซ่าาาา!

ครืนนนนน!

“อ๊าาาา!”

“มึงอุดปากมันดิ๊!”

“อื้ออออ”

“ซี้ดดดด ฟิตฉิบหาย”

กึก!

ผมชะงกัฝีเท้าเมือ่ได้ยินเสยีงทเุรศๆ ทีด่งัมาจากห้องน�า้ข้าง

ตึก ที่จริงมันก็ไม่ใช่เรื่องของผมหรอกนะ พวกเขาอาจจะก�าลังมี

ความสุขกันอยู่ก็ได้

“ซี้ดดดด”

“ชะ...ช่วยด้วย!”

เผียะ!

“ใครให้มึงเสียงดัง!”

“ไม่มีใครมาช่วยมึงหรอก!”

เท้าที่ก�าลังจะก้าวเดินหยุดชะงักลงอีกครั้ง มือก�าแน่น ผม

ไม่เคยคิดจะท�าตัวเป็นฮีโรเลยสักครั้ง พยายามจะหลับตาแล้ว

สะกดจิตตัวเองว่ามันไม่ใช่เรื่องของผม...

“อ๊าาาา! เจ็บบบบ!”

ผมรู้สึกโมโหจนเลือดขึ้นหน้า เพราะจ�าได้ทันทีว่าเสียงที่
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ได้ยนิคอืเสยีงของคนทีเ่พ่ิงมาสารภาพรกักบัผม...ท�าไมไม่รบีกลบั

บ้าน! อย่าบอกว่าแอบมาน่ังร้องไห้โง่ๆ ในห้องน�า้จนเจอพวกเหีย้

นี่นะ!

ตึง!

“เฮ้ย!!!”

ไม่ทันได้คิดอะไรมาก เท้าของผมก็ยันประตูห้องน�้าชายไป

แล้ว

“มึงอย่าเสือก!”

เมื่อถีบประตูเข้ามาได้ ภาพตรงหน้ายิ่งตอกย�้าให้เลือดใน

กายของผมสบูฉดีด้วยความรูส้กึบางอย่างทีเ่หมอืนผมมส่ีวนท�าให้

มันเกดิเหตกุารณ์น้ีขึน้ รุน่พี ่ม. 6 สองคนก�าลงัอยูใ่นสภาพเปลอืย

ท่อนล่าง คนหนึ่งบังคับให้เพื่อนร่วมชั้นของผมอมอวัยวะของมัน

เข้าไป ส่วนอีกคนหนึ่งก็ก�าลังยัดของสกปรกของมันเข้า-ออกช่อง

ทางด้านหลังของเพื่อนผมพลางชี้หน้าผมแล้วตะโกนขู่ออกมา

“กูว่าไม่เสือกคงไม่ได้ว่ะ”

ไม่รู้ว่าผมเอาความกล้ามาจากไหน แต่ว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่า

เลือดในกายมันเดือดปุดๆ จนร้อนไปทั่วร่างกายนี้ อยากจะปลด

ปล่อยความรู้สึกโกรธผ่านมือกับเท้าของผมให้ได้

“มึงจะท�าไม”

มันหยุดการกระท�า ส่วนเพ่ือนผมก็ขาอ่อนทรุดลงไปกอง

กบัพืน้ ผมย่างสามขุมเข้าไปใกล้อย่างคุกคาม ไอ้สองคนนัน้กถ็อย

หลังไปนิดหน่อยเพื่อตั้งหลัก

“คนนี้ของกู!”
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พลั่ก! ตึง!

กตีาร์ราคาแพงในมอืถกูยกขึน้ฟาดหวัไอ้คนช่ัวอย่างแรงจน

ตัวกีตาร์แตก แต่ผมก็ยังคงใช้เป็นอาวุธฟาดกระหน�่าลงไปไม่ยั้ง

โดยไม่นกึเสยีดาย รูส้กึโมโหและโกรธตวัเอง ไม่ว่าเรือ่งนีผ้มจะผดิ

หรือไม่ แต่ผมคิดแค่ว่าผมต้องรับผิดชอบ...เพราะผมมีส่วนท�าให้

มันเกิดขึ้น

“วิ่ง!”

ผมโยนซากกีตาร์ลงกับพื้น แล้วคว้าแขนคนตัวเล็กให้รีบวิ่ง

หนีออกมาทันที

“ไม่ต้องมายุ่งกับกู!”

เมื่อวิ่งมาได้ไกลพอสมควรจนถึงสวนหย่อมหน้าโรงเรียน 

คนตัวเล็กที่บนหน้ายังมีคราบน�้าตาปนกับสายฝน เสื้อนักเรียนก็

เปื้อนมอมแมม ท่อนล่างมีเพียงกางเกงในสีขาวที่ผมทันคว้ามา

จากพื้นให้มัน...แต่มันกลับสะบัดตัวออกและผลักผมอย่างแรง

“โย...”

“มึงเคยสนใจใครด้วยเหรอ!”

คนตรงหน้าทุบลงมาที่อกและท้องของผมอย่างระบาย

อารมณ์ มันร้องไห้อย่างหนักจนตาบวม จนเหมือนว่าหัวใจของ

มันแตกสลายไปแล้ว ผมเองก็ไม่รู้จะปลอบอย่างไรดี ผมไม่เคย

ต้องมาปลอบใจใคร เพราะว่าผมเป็นน้องคนสุดท้อง เป็นหลาน

คนเล็กสุดของตระกูล ใครๆ ก็ต้องตามใจผม ผมไม่เคยต้องคิดถึง

ความรู้สึกของใครทั้งนั้น
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“ฮึก! มึงมันเหี้ย”

“อือ” ผมคว้ามันมากอดไว้แน่นๆ อย่างต้องการจะ

ปลอบโยน ผมท�าอะไรเพื่อมันได้อีกมั้ย ตอนนี้ผมท�าได้แค่นี้

จริงๆ...แค่กอดมันเอาไว้

“มึงไม่มีวันรักใครได้จริงๆ หรอกโฟร์ท...”

“...”

“คนอย่างมึง...คนอย่างมึงต้องอยู่คนเดียวไปตลอดชีวิต!”

ผมไม่ตอบอะไร เพยีงแค่กอดคนตัวเลก็เอาไว้อย่างนัน้ มนั

เองก็หมดแรงจะต้านทานหรือขัดขืนแรงของผมได้อีก ผมลูบหัว

มันเบาๆ กลางสายฝนที่เทลงมาเหมือนฟ้าสะใจ

“อือ...กูคงไม่เหมาะที่จะมีใคร...” ผมพูดเบาๆ เบาจนเสียง

ฝนกลบเสียงของผมและเสียงร้องของคนในอ้อมอกไปจนหมด 

เห็นแสงไฟจากรถที่คุ้นเคยสาดเข้ามาก็ท�าให้รู้ว่าพี่ชายผมมารับ

แล้ว

“ฮึก...ฮึก...”

“กลับบ้านกันนะ...ลืมเรื่องวันนี้ไปซะ” ผมพูดพร�่าอยู่ข้างหู

ของเพือ่นร่วมชัน้ คนน่ารกัสดใสแบบมนัไม่ควรมาพบเจอกบัเรือ่ง

แบบนี ้มนัไม่ควรมารกัคนแบบผมตัง้แต่แรก...ผมไม่คูค่วรจะได้รบั

ความรักเลยสักนิดเดียว

ผมถอดเสื้อออกแล้วมัดรอบเอวของมันเพื่อปิดของสงวน 

ผมโอบรอบเอวมันพยุงให้เดินไปที่รถ ตอนนี้ผมท�าได้แค่นี้จริงๆ



14

~ ทฤษฎีโสด Fourth’s Theory ~

แสงแดดยามเช้าปลกุผมให้ตืน่จากนทิรา พอพลกิตวัจะ

หันไปหาคนที่ผมกอดปลอบมันทั้งคืน ข้างกายกลับว่างเปล่าไป 

ซะแล้ว

“หายไปไหนวะ”

เมื่อคืนผมก็อยู่เป็นเพื่อนมันทั้งคืน ปลอบมัน ถึงแม้ว่ามัน

จะดูเหมือนยังโกรธผมอยู่ แต่มันก็ไม่ได้ขัดขืนผมหรือมีท่าทีโมโห

อะไรมากกว่านั้น

พอเดินลงมาจากชั้นบนก็พบคุณพ่อ คุณแม่ และพี่ชาย

ฝาแฝดทั้งสองที่น่ังกินข้าวเตรียมตัวจะไปคณะ เมื่อคืนทุกคนก็

ตกใจอยู่หรอกที่ผมพาโยธา เพื่อนร่วมชั้นในสภาพประหลาดๆ 

ขึ้นห้อง

“แม่ครับ เห็นไอ้โยมั้ยครับ”

ผมถามพลางหย่อนกายน่ังลงข้างๆ พีส่องทีเ่หลอืบมองผม

อย่างล้อๆ มันล้อผมว่าผมพาสะใภ้เข้าบ้าน...สะใภ้พ่องงงง

“หือ? คุณแม่เค้ามารับไปแล้วจ้ะ”

“อ๋อ ครับ”

ตอนนัน้ผมรูส้กึโล่งใจมาก คดิว่ามนัคงปลอดภยัแล้ว แต่ผม

กลับไม่คิดเลยว่านั่นจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราเจอกัน

หลังจากวันนั้นโยธาก็ลาออกจากโรงเรียนและไม่มีใคร

ติดต่อได้อีกเลย ส่วนพี่ ม. 6 สองคนถูกทัณฑ์บนและถูกจับข้อหา

อนาจารและล่วงละเมิดทางเพศ ผมเองก็ถูกลงโทษให้ท�าความ

สะอาดสระว่ายน�้าโทษฐานทะเลาะวิวาทในโรงเรียน
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โยธาหายไปจากชวีติของผมด้วยค�าพดูสดุท้ายทีฝั่งในหวัผม 

จากค�าที่มันพร�่าสาปแช่งผมทั้งคืน

“คนแบบมึงรักใครไม่ได้หรอก...มึงรักษาใครไว้ไม่ได้หรอก

โฟร์ท”



~ ทฤษฎีโสด Fourth’s Theory ~

- 1 -

~ Can’t quit, take six

Wanna taste you

Language, use lips

Kissing strangers

Na na na na na na na na

Till I find someone I love

Na na na na na na na na

Kissing strangers

Na na na na na na na na

Till I find someone I trust ~

เสยีงเพลงในร้าน ‘The Escape’ ดงัก้องไปทัว่ในโซนผบั ผม

ยืนชงเหล้ารับหน้าที่เป็นบาร์เทนเดอร์หนุ่มผมยาวสุดเซอร์ยืน 
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ฉีกยิ้มให้สาวๆ ที่เข้ามาพูดคุย มีเพียงขาประจ�าเท่านั้นที่รู ้ว่า 

ไอ้หน้าสวยผมยาวดูร้ายๆ คนน้ีน่ีแหละคือ โฟร์ท เจ้าของผับ

แอนด์เลานจ์สุดหรูบนตึกสูงชั้นที่ 33 แห่งนี้

“คืนนี้เลิกงานแล้วไปไหนรึเปล่าคะ”

ผมอมย้ิมน้อยๆ พลางก้มหน้าผสมเครื่องดื่มสีสวยของ

สุภาพสตรีตรงหน้า เหตุการณ์เดิมๆ เกิดขึ้นซ�้าๆ แบบนี้ทุกคืน มี

คนเข้ามาพดูคุยแล้วก็จากไป ผมไม่เคยคิดจะสานต่อความสมัพนัธ์

กับใครเลยจริงๆจังๆ มันเป็นเหมือนความรู้สึกที่รักและหวงใน

อิสระของตวัเองไปซะแล้ว ไม่เคยคิดอยากได้ใครเข้ามาอยูใ่นชวีติ

เพ่ิมเลย ผมมเีพือ่นมากมาย มคีรอบครวัทีอ่บอุน่ มชีวีติทีส่มบรูณ์ 

ผมไม่ต้องการใครอีกแล้ว...ผมรู้สึก ‘เต็ม’ แล้ว

“ไม่ได้ไปไหนหรอกครับ”

“ถ้าอย่างนั้น...ไปต่อกันที่ห้องแพมมั้ยคะ”

ผมหวัเราะในล�าคอ พร้อมกับวางแก้วบรรจเุครือ่งดืม่สสีวย

ที่บรรจงผสมลงตรงหน้าเธอ แล้วฉีกยิ้มให้อีกครั้ง

“ขอโทษนะครับ...ผมไม่ได้ชอบผู้หญิง...”

และผมก็ไม่ชอบผู้ชายด้วยโว้ย! เพราะผมไม่ชอบใครเลย 

ไม่มีเลยสักคน!

กริ๊ง!

“เชอะ! ว่าแล้วเชียว”

แล้วเธอก็โยนเศษเงินลงตรงหน้าผมพร้อมกับคว้าแก้วจาก

ไป เฮ้อ...ผมผิดอะไรอีกครับเนี่ย

“ขอ Escape แก้วนึงครับ”
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ผมเงยหน้าขึ้นมองคนสั่งเมนูแรงประจ�าร้าน แล้วก็ต้องหุบ

ยิ้มพลางเอียงหน้าอย่างสงสัย...คนตรงหน้าดูยังไงก็ไม่เหมาะกับ

สถานที่แบบน้ีเลยสักนิด เป็นพระก็ต้องอยู่ในวัดในโบสถ์ไม่ใช่ 

เหรอ มาเดินเพ่นพ่านในร้านแบบนี้เดี๋ยวก็อาบัติกันพอดี

“ไม่ขาย” ผมส่ายหน้าพลางจะไปรับออร์เดอร์แขกสาวๆ  

คนอื่นบ้าง ไม่อยากจะเสวนากับคนตรงหน้า อยากผิดศีลรึไงกัน

หมับ!

“ท�าไม”

ผมก้มลงมองข้อมอืตวัเองทีถู่กเกาะกมุโดยไอ้คณุอปป้าตวั

สูง หุ่นน่าหมั่นไส้ แถมยังหล่อดูดีภายใต้แว่นกรอบด�า กล้าดียังไง

มาแตะต้องตัวผมเนี่ย!

“พี่กลับบ้านไปไป๊ ชิ่วๆ”

ผมออกปากไล่คุณพระถังซัมจ๋ัง คุณคนดีศรีสยาม พ่อ

ตัวแทนแห่งความดีงามบนโลกใบนี้ เขาคือ พี่เคี้ยง คุณหมอสูติ-

นรีเวชคนท่ีสะเหล่อมาตกหลุมรักเพื่อนชายนายกระจอกนามว่า

แมคควนีของผมอย่างจริงจงั โดยที่เพือ่นของผมมนัดนัเป็นผู้ชาย 

และที่ส�าคัญไอ้แมคควีนมันมีผัวแล้วครับ!

และนีค่อือกีหน้าทีท่ีค่นโสดแบบผมต้องเผชญิ นัน่กค็อืการ

เป็นเพือ่นพระเอก เป็นทีป่รกึษา เป็นศาลาทีพ่กัใจ เป็นอะไรกต็าม

ในละครท่ีสุดท้ายแล้วตอนจบก็ไม่มีคู่น่ันแหละครับ...ผมเองครับ 

โฟร์ทเอง 

~เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว แม้ว่าเธอไม่เคยเป็นอะไรกับฉัน

เลย~
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“หึ...พี่มันไม่มีใครต้องการนี่นะ”

เพราะมงึเป็นพระรองไงครบัพี!่ ต่อให้ดแีค่ไหนสดุท้ายกต้็อง

เสียใจยังไงล่ะ สู้เป็นคนเลวๆ แบบผมก็ไม่ได้...มีแต่คนต้องการ 

ผมละแปลกใจเหมือนกัน ท�าไมคนดีๆ ถึงมักจะนก มักจะไม่ถูก

เลือก ถ้าน่ีเป็นละครไทย ผมกับพี่เค้ียงก็คงเป็นเหมือนพระรอง

กับเพื่อนนางเอกที่ไม่มีคู่แล้วต้องมานั่งปรับทุกข์กันแบบที่ก�าลัง

เป็นอยู่ตอนนี้

“เออ! รู้ตัวแล้วก็กลับบ้านไปกินนมนอนเถอะนะครับ ดึก

มากแล้ว”

ผมพูดพลางส่ายหัวอย่างเบื่อหน่าย พี่เคี้ยงดูเป็นคนดีเกิน

กว่าจะเสพของมนึเมาพวกน้ีน่ีครบั แบบว่าเขาน่ะดอูนามยัจดัชนดิ

ที่ว่าต้องไหว้พระสวดมนต์ เข้านอนสี่ทุ่ม ตื่นหกโมงเช้านั่นละ แต่

ประโยคถัดมาก็ท�าเอาผมต้องหยุดชะงักอย่างสนใจ

“ท�าไม! ดีเกินไปก็ไม่ชอบ ต้องเลวแค่ไหนถึงจะมีคนรักวะ!”

“...”

“โธ่เว้ย!”

ตึง!!!

“...”

“...”

“ฮึก...”

“...”

“ฮึก....เจ็บ...”

“เฮ้อ...” ผมไม่รู้จะหัวเราะหรือจะร้องไห้ด้วยความเวทนาดี 



20

~ ทฤษฎีโสด Fourth’s Theory ~

เม่ือไอ้คนโวยวายมันระบายอารมณ์โมโหด้วยการเตะเคาน์เตอร์

บาร์อย่างแรง...และร้องไห้สะอื้นเพราะเจ็บเท้า

“ฝากร้านด้วยนะไอ้โก้”

ผมหันไปพูดกับลูกน้องซึ่งมีต�าแหน่งเป็นผู้จัดการร้าน แล้ว

ผมกถ็อดผ้ากนัเป้ือนยนีส์สเีข้มทีค่าดเอวออก ก่อนจะเดนิอ้อมมา

ลากตัวไอ้คุณหมอเมาดิบออกไปจากร้าน

 

“เอาแค่นี้ไปก่อน คิดว่าพี่น่าจะคออ่อน”

ผมกไ็ม่ได้ถบีไอ้คนหน้าหล่ออะไรนีอ่อกจากร้านหรอกครบั 

พาพี่เขาขึ้นลิฟต์พิเศษหลังร้านมายังชั้น 34 ซึ่งเป็นชั้นเพนต์เฮาส์

ของผมเอง เรยีกได้ว่าทีน่ี่เป็นอาณาจักรของผมเลยทเีดยีว เพราะ

ความจรงิแล้วผมเรยีนจบสถาปัตยกรรมศาสตร์มาแหละครบั และ

ก็เคยท�างานในบริษัทใหญ่ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี แต่ผมมีปัญหากับ 

รุ่นพี่ที่ท�างานเรื่องถูกขโมยผลงาน ผมเลยลาออกมาท�าฟรีแลนซ์

และเปิดร้านเหล้าของตวัเองซะ อย่างเพนต์เฮาส์นี ้ตกึนี ้ผมกเ็ป็น

คนออกแบบเองแหละครับ

“พี่ไม่คออ่อน พี่กินได้”

ผมเหยยีดย้ิมมมุปากพลางชงเหล้าให้ตวัเองบ้าง ตอนนีเ้รา

ก�าลังนั่งอยู่ตรงเคาน์เตอร์บาร์ในโซนครัว โดยมีผมรับหน้าที่เป็น

บาร์เทนเดอร์ตามเดิม ผมไม่ค่อยพาใครมาที่ห้องหรอกครับ มีก็

แค่เพื่อนสนิทในแก๊ง ‘ด�าไม่ห่างเหิน’ เท่านั้นที่จะได้ขึ้นมา...ส่วน

ไอ้อปป้าแสนดตีรงหน้าผมน่ีก็เคยขึน้มาทีน่ี่ครัง้นงึครบั กไ็ม่คดิว่า

เขาจะได้มาห้องผมอีกจนตอนนี้
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“เจบ็อยู่มัย้” ผมถามพลางช้ีไปยังเท้าของคนตวัสงูทีจ่บิเหล้า

ไปไม่ถึงครึ่งแก้วแต่ว่าหน้าและล�าคอกลับเริ่มแดงแล้ว ไอ้คุณชาย

หมอเอ๊ย!

“เจ็บ...”

ผมท�าหน้าเบ้นิดหน่อยพลางเดนิไปยงัตู้เยน็เพือ่หาคลูแพก็

มาปฐมพยาบาลให้คนโง่ท�าร้ายตัวเอง...ท�าไมอารมณ์ร้อนจังอะ

พี่ อ่อนแอแล้วไม่เจียมนะครับ

ผมก้มลงตรงหน้าคนตัวสูงที่นั่งบนเก้าอี้ทรงสูง แล้วยกเท้า

ของเขาให้วางบนเก้าอีต้วัข้างๆ ก่อนจะวางคลูแพก็ลงบนเท้าขาว

ที่บวมแดงนั่นให้ลดอาการอักเสบ อ่า...ถึงผมไม่ได้เรียนหมอ แต่

ผมกพ็อรูว้ธิปีฐมพยาบาลเบือ้งต้นแหละน่า ให้นัง่ห้อยขากย็ิง่บวม

พอดี

“อ้ะ แล้วก็น่ังพักไป อยากระบายอะไรก็ว่ามา...ผมจะรับ

ฟัง”

ผมนัง่ลงข้างๆ คนหล่อแล้วยิม้น้อยๆ ให้เขารูส้กึผ่อนคลาย

ลง ผมคดิว่าใครๆ ก็ชอบให้มคีนมารบัฟัง...ซึง่ผมกม็กัจะเป็นผูฟั้ง

ที่ดีเสมอ

นีเ่ป็นอกีหนึง่เหตผุลทีผ่มเลอืกจะเปิดร้านเหล้า นัน่กเ็พราะ

ผมมีทฤษฎีแรกง่ายๆ ส�าหรับใช้ชีวิตแบบคนโสด นั่นก็คือ ‘อย่า

เหงา’ เพราะความรู้สึกเหงาจะท�าให้เราเสี่ยงต่อการเกิดอารมณ์

อ่อนไหวและตกหลุมรักใครต่อใครได้โดยง่าย ผมจึงเลือกอาชีพ 

ที่สามารถพบเจอผู้คนมากหน้าหลายตาเพื่อช่วยคลายเหงา และ

ท�าหน้าท่ีรบัฟังพวกเขาพร�า่เพ้อไปวนัๆ ซึง่กไ็ด้ผล เพราะแต่ละวนั
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ผมแทบไม่เหงาเลย

“...”

คนกรึ่มๆ มองผมน่ิงแล้วคว้าแก้วเหล้ากระดกรวดเดียว

ลงคอจนหมด ใจเย็นหน่อยพ่อเอ๊ย! หน้าแดงตัวแดงไปหมดแล้ว

เนี่ย

“โฟร์ทไม่มีแฟนเหรอ”

เอ้า! ละท�าไมอยู่ดีๆ ถึงได้มาถามผมอย่างงี้วะ ไม่มีแฟนก็

ไม่ใช่ปมด้อยหรือหมายความว่าผมไม่มีใครเอานะเว้ย ที่ผมไม่มี

แฟนก็แค่เพราะผมไม่อยากมีเองนั่นแหละ

“อือ”

“ไม่เหงา?”

เฮ้ย! อะไรของพี่หมอเคี้ยงครับเนี่ย จะมายุ่งกับชีวิตผมไป

ท�าสารคดกีระจกหกด้านเหรอ ผมเริ่มไม่พอใจแล้วนะ อย่าอยาก

รู้เลยครับ เพราะผมไม่ชอบให้คนที่ไม่สนิทมาซักไซ้เรื่องส่วนตัว 

สักเท่าไหร่...และผมก็เป็นคนหัวร้อนง่ายมากๆ ด้วย

“จะอยากรู้ไปเพื่อ?”

“ก็เห็นอยู่คนเดียว เพื่อนก็มีแฟนกันหมดแล้ว”

ไม่จริง! กลุ่มผมมีทั้งหมด 6 คน เพิ่งจะมีคู่กันไปแค่ 4 คน

เอง ยังเหลือผมกับเพื่อนอีกคน!

“แล้วอยู่คนเดียวมันไม่ดีตรงไหน” ผมเอียงคอย้อนถาม 

พลางผสมเหล้าให้ตัวเองอีกแก้ว ตอนนี้อายุผมแค่เกือบสามสิบ 

ไม่เห็นต้องรีบอะไรเลยน่ีครับ ผมยังเคยปฏิญาณตนไว้ว่าจะอยู่

เป็นโสดไปตลอดกาลอีกต่างหาก
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“ตอนนี้อาจจะไม่รู้สึก ถ้าแก่ไปเดี๋ยวก็รู้”

ผมเบ้ปากแล้วมองคนทีใ่ช้เท้าอกีข้างเขีย่คูลแพก็บนเท้าของ

ตัวเองเล่น หึ! อายุพ่ีห่างจากผมแค่สองสามปีเองมั้ง ท�ามาเป็น

ตัดพ้ออย่างกับจะแก่ตายวันนี้วันพรุ่งอะครับ

“ผมไม่เห็นว่าการมีคู่มันจะส�าคัญขนาดนั้น”

“เหรอ...แต่ถ้ามีใครสักคนคอยรับฟัง คอยดูแลเรา มันจะ

ไม่รู้สึกดีกว่าการอยู่คนเดียวหรอกเหรอ”

ผมเหลือบมองคนที่จดจ้องมองผมด้วยดวงตาสีอ่อนต้อง

ประกายกับไฟวอร์มไลต์ ตอนนี้คุณหมอตรงหน้าคงจะกรึ่มได้ที่

มีใครสักคนคอยรับฟังและดูแลอย่างนั้นเหรอ...

“งั้นสิ่งที่ผมก�าลังท�ากับพี่ในตอนนี้ พี่ก็ก�าลังรู้สึกดีกับผม

อย่างนั้นเหรอ”

“...”

คณุหมออปป้ากะพรบิตาถี่ๆ  อย่างมึนๆ ก่อนจะกระตุกยิม้

มุมปากส่งมาให้ผมแล้วลุกขึ้นยืนบนพื้น เขยิบเข้ามาใกล้ตัวผมที่

ยังคงนั่งนิ่งรอฟังค�าตอบ

“...”

“รู้สึกดี? หึๆ รู้สึกสิ...และอยากจะรู้สึกมากกว่านี้อีกนะ”

ผมเบิกตากว้างขึ้นอีกนิด เมื่อคนเมาวางแขนล็อกพนักพิง

เก้าอ้ีของผมแล้วโน้มหน้าเข้ามาใกล้ จนผมอดที่จะรู้สึกขนลุกซู ่

ไม่ได้

แปะ!

“ออก! ไป!” ผมประทบัฝ่ามอืสองข้างลงบนหน้าหล่อๆ แล้ว
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ดันหน้าเขาออกแรงๆ จนคนเมาแทบหงายหลัง

“โฟร์ท...”

เขางมึง�าเบาๆ และดเูหมอืนจะเซล้มไปจรงิๆ เพราะยงัวาง

เท้าข้างที่เจ็บลงน�้าหนักกับพื้นแบบเต็มเท้าไม่ได้

“ตัวปัญหาจริงโว้ย!”

ผมคว้าตัวคนโงนเงนด้วยฤทธิ์แอลกอฮอล์แล้วพยุงไปยัง

โซฟาตัวใหญ่กลางห้อง จะกลับไหวมั้ยล่ะเนี่ย

ผลักคนคออ่อนลงกับโซฟาปุ๊บ คุณท่านก็หลับปั๊บ ท่านอน

ก็ช่างน่าหมั่นไส้ซะจริงๆ

ตึ้ก...ตั้ก...

เสียงหัวใจตัวเองที่ไม่ได้ยินมานานกลับดังชัดข้ึนในความ

รู้สึก...นี่กูเป็นอะไรวะ ต้องเพราะมีคนแปลกหน้าเข้ามาใกล้เกิน

ความจ�าเป็นแน่ๆ เลย ผมเลยเกิดความรู้สึกแปลกๆ ซะงั้น

“...”

ผมทรดุเข่านัง่ลงข้างโซฟาเพือ่จะช่วยจดัท่าทางให้แขกนอน

อย่างสบายตัวสักหน่อย เดี๋ยวจะหาว่าเจ้าของร้าน The Escape 

ใจร้าย...ผมถอดแว่นสายตาของเขาออก และเผลอจ้องใบหน้า 

ได้รปูทีด่ดูไีปทกุอณ ูดดูจีนอยากเหน็หน้าพ่อแม่ของเขาเลยจรงิๆ 

รอบตวัผมมเีพือ่นหน้าตาดทีีเ่รยีกได้ว่าเทพบตุรอยูเ่ต็มไปหมด แต่

คนตรงหน้านอกจากจะหล่อดูดีแล้ว มันกลับให้ความรู้สึกอบอุ่น

ละมุนหัวใจและรับรู้สึกได้ถึงความดีงามอย่างบอกไม่ถูก เหมือน

ตอนที่ผมได้มองรูปปั้นของเทวดาจากยอดฝีมือที่บรรจงปั้นแต่ง

ขึน้ เพราะเพยีงแค่มองกร็ูส้กึอิม่เอมสว่างไปท้ังใจได้แล้ว ผมอยาก



25

~ I’m Mynt ~

เก็บภาพของคนตรงหน้าไว้จริงๆ

ตึ้ก...ตั้ก...

“อะไรของกูวะเนี่ย”

ผมเกาหวังงๆ เพราะความคดิและเสยีงหัวใจทีไ่ด้ยนิชัดเจน

ของตัวเอง ผมวางแว่นสายตาของพีเ่คีย้งไว้บนโต๊ะรบัแขก ก่อนจะ

เดินเข้าห้องไปหาผ้าห่มมาให้ ผมเป็นคนขี้ร้อนมากๆ เลยมักจะ

เปิดแอร์เย็นๆ ให้ทั่วห้อง...เอาผ้าห่มหนาๆ ไปกันหนาวตาย 

ก่อนละกันนะครับพี่หมอ

“อืม...”

คนหล่อครางในล�าคอแล้วดิน้อกีเลก็น้อยเมือ่ผมคลมุผ้าห่ม

ให้

“นี่กูต้องบ้าไปแล้วแน่ๆ”

ผมหยดุตวัเองไม่ให้เดนิไปหาอปุกรณ์ในห้องอาร์ตไม่ได้ ผม

คว้าทัง้กระดานสเกตช์และดนิสอไม้ ตอนนีผ้มก�าลงันัง่อยูบ่นโซฟา

ฝั่งตรงข้ามร่างเหยียดยาวที่ยังนอนนิ่งไม่รู้สึกตัว มือผมลากเส้น

โค้งเว้าแรเงาแสงที่ตกกระทบลงมาอย่างบรรจง เก็บรายละเอียด

ใบหน้างามนั้นอย่างประณีต ตั้งใจวาดเส้นผมทุกเส้นให้เรียงตัว

เสมือนของจรงิมากทีส่ดุ แต่จะวาดให้เหมอืนเท่าไหร่กร็ูว่้าไม่อาจ

จะท�าให้ความรู้สึกของผมที่มองรูปวาดเหมือนตอนมองของจริง

ได้เลย ผมจะท�ายังไงถึงจะเก็บความรู้สึกที่มองตัวจริงใส่ไว้ในรูป

ได้

ผมดงึกระดาษออกมาพจิารณาแล้วขย�ามนัโยนทิง้ไปอย่าง

ไม่ไยดี...มันไม่เหมือน มองยังไงก็ไม่เหมือนของจริง
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เฮ้อ...

ถอนหายใจอย่างเบื่อหน่าย...เป็นเอามากนะเนี่ยกู!

“ฝันดีนะครับพี่เคี้ยง”

ผมวางอปุกรณ์ทิง้ไว้อย่างไม่ใส่ใจแล้วเดนิเข้าห้องนอนของ

ตัวเองไป

จะให้ผมมีใครสักคนอย่างนั้นเหรอ... 

หึ! ฝันไปเถอะ 

คนแบบผมอยู่คนเดียวน่ะดีแล้วละ อย่าให้ใครต้องมาโชค

ร้ายเพราะรักผมอีกเลย...



~ I’m Mynt ~

- 2 -

ครืดดดด ครืดดดดด

ปั้ก! ปั้ก!

ผมรู้สึกถึงแสงอรุณที่ส่องกระทบใบหน้า แต่สิ่งที่ท�าให้ผม

ต่ืนกลับไม่ใช่แสงสว่าง ทว่าเป็นเสียงตึงตังจากนอกห้องนอนซะ

มากกว่า!

“ใครวะ”

เหลือบมองนาฬิกาก็เพ่ิงเจ็ดโมงเช้า นับว่าเช้ามากส�าหรับ

เจ้าของร้านเหล้าที่ปิดร้านตีสองเข้านอนตีสี่ และผมควรจะได้ตื่น

นอนสักเที่ยงวัน!

ตึง!

ผมเปิดประตหู้องนอนออกอย่างโมโห และเดนิลงบนัไดตรง

ด่ิงเข้าไปยงัโซนห้องครวัด้านล่าง หรอืว่าจะเป็นพวกเพือ่นๆ? มนั

ชอบท�าเหมอืนเพนต์เฮาส์ของผมเป็นทีส่าธารณะ เพราะลฟิต์คือ
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ประตูเข้าเพนต์เฮาส์ซึง่จะเชือ่มกบัร้านเหล้าข้างล่าง ฉะนัน้ใครจะ

ขึ้นมาก็ช่างง่ายแสนง่าย...แค่เพียงกดลิฟต์

“ไอ้ควีน?”

ผมลองเอ่ยชื่อเพื่อนสนิทมารยาทน้อยนิดออกไปเมื่อเดิน

เข้ามาถึงห้องครัว แต่ต้องหยุดชะงักลงเมื่อพบว่าคนในห้องครัว

ไม่ใช่หมอแมคควีน แต่เป็นพี่หมอเคี้ยง...อาคันตุกะที่ผมพาเข้า

ห้องมาเมื่อคืนนั่นเอง

“ครับ?”

คุณชายหมอหันมาส่งยิ้มให้ ขณะที่ในมือก�าลังง่วนกับการ

ชงกาแฟอย่างคล่องแคล่วอยู่หน้าเครื่องชงกาแฟขนาดใหญ่ที่ผม

กะซื้อมาประดับห้องแค่นั้น ผมไม่ค่อยชงดื่มเองหรอกครับ ชง

เหล้าง่ายกว่าเยอะ

“ท�าอะไรครับ”

ค�าถามของผมดูโง่มั้ยครับ ก็อุตส่าห์บรรยายไปว่าพี่มัน

ก�าลังชงกาแฟ แต่ที่ถามเนี่ย ผมหมายถึงเขาก�าลังคิดจะท�าอะไร

อยู่กันแน่ ท�าไมยังไม่กลับไปอีก

“โฟร์ทชอบกาแฟแบบไหนครับ”

ผมมองออกไปนอกหน้าต่างกระจก บรรยากาศครึ้มๆ 

เหมือนฝนก�าลังจะตกเลย...ผมเคยชอบฝนตก เพราะผมชอบนั่ง

มองเม็ดฝนร่วงลงมา...ทว่าเหตุการณ์ในอดีตกลับท�าให้ผมรู้สึก

ขยาดกับบรรยากาศฝนตกไปซะได้

เหตุการณ์ในวันนั้นที่ผมจะไม่มีวันลืม...

ผมไม่ได้ตอบค�าถามของคุณชายหมอ แต่เดินหลบเข้าไป
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หลังเคาน์เตอร์บาร์ หยิบไวน์แดงรสเลิศออกมาเพื่อรินลงแก้ว...

ฝนตกกบัไวน์แดง ช่างตอกย�า้อารมณ์เทาๆ ของผมได้ดจีรงิๆ รูส้กึ

อยากวาดรูปขึ้นมาแบบแปลกๆ แฮะ สงสัยอารมณ์อินดี้ช่วงนี้มา

บ่อย

“เฮ้!”

ขวดไวน์ในมอืถกูช่วงชงิไปโดยคนตวัสงูทีส่งูกว่าผมอยูม่าก 

พี่เคี้ยงเป็นคนหุ่นดีระดับนายแบบ ผิวขาวตามเชื้อชาติที่ถูกผสม

มา ใบหน้าดูดีภายใต้แว่นนั้นมองมายังผมเหมือนผู้ใหญ่ก�าลังจะ

ดเุดก็ ผมหนัไปเตรยีมจะว้ากใส่แต่คนเป็นหมอกก้็าวมาจนประชิด

ตัวแล้วจับข้อมือที่ถือขวดไวน์ของผมเอาไว้

“นี่เพิ่งจะเช้าอยู่เลย ควรทานอาหารก่อนนะครับ”

“ผมจ�าเป็นต้องขอพี่ก่อนรึไง ปล่อย...”

ผมพยายามจะดึงมือที่ถือขวดไวน์แดงกลับ แต่คุณหมอ 

กลับไม่ยอมปล่อยมือ...อะไรวะ พี่ควรกลับไปตั้งแต่ลืมตาตื่นมา

แล้วรู้ตัวว่าอยู่ในห้องหนุ่มโสดแปลกหน้าแบบผมแล้วนะ

“เดี๋ยวไม่โตนะ”

= =?

กูต้องโตกว่านี้อีกเหรอวะพี่ 

คือผมไม่ได้เตี้ยนะโว้ย! ผมสูงตั้ง 177 เซ็นต์ ถึงจะเตี้ยกว่า

ไอ้ควีนไอ้คิง แต่ผมก็มาตรฐานชายไทยโว้ยยยย! หยาบคายมาก

ไอ้พี่หมอ!

“อ๊ะๆ อย่าเพิ่งโมโห มาทานข้าวด้วยกันก่อนนะครับ พี่ท�า

กับข้าวไว้เพียบเลย”
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ผมชะงกัปากทีก่�าลงัจะอ้าแล้วกะพรบิตาปรบิๆ...ทานข้าว? 

นี่พ่ีหลุดมาจากการ์ตูนเรื่องไหนรึเปล่า ทานข้าวอะไรวะ นี่ชีวิต

เด่ียวของชายโฟร์ทมีคนมาท�าอาหารเช้าให้กินตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย 

ระลึกย้อนไปตอนมหา’ลัยปี 2 ตอนที่ไม่สบายนอนซมอยู่ที่หอก็

มแีต่ไอ้ควนีกบัไอ้นัทเพ่ือนสนิททีซ่ือ้ข้าวต้มมาทิง้ไว้ให้...คดิแล้วก็

น�า้ตาจะไหล ขนาดมนัเรยีนหมอยังมีเวลามาดแูลผม...ผ่านมาแล้ว

เกือบสิบปีอยู่ดีๆ ก็มีหมออีกคนอย่างพี่เคี้ยงที่เอาข้าวมาถวาย

ให้...ท�าไมผมรู้สึกซึ้งจังวะ

“คือ...”

พอพูดถึงอาหาร กลิ่นหอมๆ ของอาหารหลากหลายชนิด

กล็อยเข้าปะทะจมกูทนัท ีกระเพาะและล�าไส้กเ็ริม่บดิม้วนประท้วง

ขึ้นบ้าง...หิวอะ ช่างแม่งละกัน โยนฟอร์มทิ้งไปก่อน ตอนนี้หิว! 

กินมันให้หมด!

ผมไม่ค่อยหิวเท่าไหร่หรอก

จริงๆ นะ

ไม่หิว...

“เอ่อ...เอาข้าวเพิ่มมั้ยครับ”

ผมยื่นจานข้าวให้คนเป็นหมอแล้วฉีกยิ้มกว้างอย่างโหย

หาความรักความเมตตา ฮือออ ท�าไมอร่อย ท�าไมเป็นผู้ชายต้อง

ท�าอาหารอร่อยขนาดนี้ เป็นศิษย์เชฟเอียนรึเปล่าครับพี่

“อร่อยใช่มั้ย”

“โหย...โคตรดีเลยพี่ ไปเรียนท�าอาหารมาเหรอ”
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ผมยืน่นิว้โป้งให้คณุหมอสตูฯิ ทีย่ิม้กริม่อย่างอารมณ์ด ี เออ 

ดีเนอะ ห้องเท่ๆ ของคนคูลๆ มีคนหล่อๆ มาประดับห้อง แถม

ยังมีของอร่อยๆ ให้กินอีกต่างหาก พี่อยากรับจ๊อบเป็นเชฟที่ร้าน

ผมมั้ยครับ ฮ่าาาา

“เปล่า...โทร. สั่งจากห้องอาหารของโรงแรมข้างล่างมา”

เคร้ง!

= =^

“ฮ่าาาา”

“...”

ผมยกจานข้าวฟาดเลยดีมั้ย น่าหมั่นไส้ฉิบหาย ผมอุตส่าห์

ชมเนี่ย เอาอารมณ์ดีๆ ของผมคืนมาเลย

“แล้วไหนบอกว่าท�าเอง?”

“อ้อ! พี่หุงข้าวเองนะครับ อร่อยใช่มั้ย”

ไม่คุยด้วยละดีม้ัย! ของบนโต๊ะสิบกว่าอย่าง ฝีมือพี่มันหุง

แค่ข้าวอย่างเดียว ขี้อวดเกินไปแล้วววว

“เอาที่สบายใจเลยครับพี่”

ผมขอจบประโยคสนทนาแต่เพยีงเท่านี ้ทว่าคนทีน่ัง่ฝ่ังตรง

ข้ามกลับเขยิบมานั่งติดประชิดผม แถมยังฉีกยิ้มซะกว้างเชียว 

อารมณ์ดีอะไรของพี่มันวะ รู้สึกขนลุกแปลกๆ แล้วโว้ย!

“อะไร”

กดเสียงต�่าหรี่ตามองคนข้างตัว เขาต้องการอะไรจากกู๊? 

ว้อททท? เอาหน้าหล่อๆ ออกไปได้มั้ย ผมอิจฉา

แผ่นกระดาษคุ้นตาถูกสะบัดคลี่ออกแล้วยื่นมาแปะติดตา
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ผม ชิดขนาดนี้ยัดเข้าปากไปเลยแล้วผมจะมองชัดกว่านี้มั้ง ถุย! 

อะไรของพี่มันเนี่ย

“อะไรของ...”

“โฟร์ทแอบชอบพี่เหรอครับ”

“หา!?”

ผมคว้ากระดาษมาพจิารณาดีๆ  อกีครัง้ นีม่นัรปูวาดเมือ่คนื

ที่ผมขย�าทิ้งไปแล้วนี่ พี่หมอเคี้ยงไปเก็บมาชื่นชมเหรอ เพราะผม

ฝีมือดีก็งี้แหละน่า แต่เดี๋ยวนะ...แอบชอบพี่?

“โฟร์ทแอบชอบพี่ใช่มั้ย”

ดูรอยยิ้มกว้างๆ เหมือนมีแสงออร่าส่องสว่างไปทั่วห้อง

มืดมนของผมสิครับ...มันช่างจ้าซะเหลือเกิน!

“พี่เคี้ยงครับ ถ้าผมจะต้องชอบคนที่ผมวาดรูปให้ทุกคน 

ป่านนี้ผมคงได้แฟนเป็นสาวอกตู้มมาประมาณร้อยคนได้”

เมื่อก่อนสมัยเรียนผมท�าโพรเจกต์ ‘Art of Anatomy’ เลย

ต้องวาดรูปสรีระเปลือยเปล่าของทั้งชายและหญิงมาแทบนับไม่

ถ้วน ถ้าต้องเป็นแฟนกับทั้งหมดนั่นผมคงเปื่อยไปหมดแล้ว

“...”

“...”

รอยยิ้มกว้างค่อยๆ หุบลงจนดูคล้ายหมาน้อยหูลู่หางตก 

ท�าเอาคนขี้ใจอ่อนแบบผมรู้สึกผิดขึ้นมาอีกครั้ง

“เหรอ...แบบพี่คงไม่ใช่คนที่น่าสนใจเลยใช่มั้ยล่ะ”

นั่นไง ดรามาอีกแล้ว โธ่! มนุษย์โสดเอ๋ย จงจ�าไว้ว่าจะไม่มี

ใครมารักคุณได้หรอก ถ้าคุณมองไม่เห็นคุณค่าของตัวคุณเอง...
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จงรกัตัวเอง ใช้ชวีติของตวัเองให้มคีวามสขุ อย่าใช้ชวีติเหมอืนคณุ

ก�าลังขาด เพราะหากวันนึงมีคนมาเติมเต็ม มันจะท�าให้คุณรู้สึก

ว่าขาดเขาไม่ได้...และพอวันนึงถ้าเขาหายไป คุณจะรู้สึกว่าช่อง

ว่างนั้นมันกลวงโบ๋กว่าเดิมซะอีก

“พี่เคี้ยงให้ผมช่วยมั้ย”

“หือ?”

เอาวะ! ชีวิตช่วงนี้ผมว่าง มีอะไรให้เล่นมันก็ออกจะดี...

ผมล้อเล่น! ช่วงนี้งานผมเยอะฉิบ พวกเพื่อนๆ ก็ก�าลัง

วุ่นวายเรื่องช่วยกันตามหาคนร้ายที่ท�าร้ายไอ้คิง งานฟรีแลนซ์ที่

รับช่วงนี้ก็เป็นออกแบบมูลนิธิเด็กก�าพร้าของเพื่อนคุณแม่ ร้าน 

The Escape ช่วงนี้ก็คนเยอะ คึกคักจนต้องลงไปช่วยน้องๆ

พนักงานทุกคืน

“ให้ ผม ช่วย มั้ย”

ย�้าทีละค�าให้คนอายุมากกว่าได้เข้าใจ

“เอ่อ...จะดีเหรอโฟร์ท...พี่...”

ผมคว้าแว่นตากรอบด�าของคุณหมอออก แล้วพิจารณา

ใบหน้าได้รูปแบบใกล้ๆ

“...”

“...”

ตอนนี้เห็นชัดกว่าเมื่อคืนด้วยซ�้า ผมสีเข้มยุ่งเหยิงหน่อยๆ 

เหมือนคนเพ่ิงตื่น ตาคู่สวยสีน�้าตาลอ่อนที่หรี่ตาเพ่งมองผมเมื่อ

ไร้แว่น หน้าเนียนใส จมูกโด่งได้รูปแบบน่างับ ปากก็หนาได้รูปซะ

น่าจูบ...จูบ? เป็นบ้าอะไรเนี่ยไอ้โฟร์ท! กูต้องบ้าไปแล้วแน่ๆ!
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“เอ่อ...ผมหมายถึงว่า ถ้าพี่อยากมีแฟน เดี๋ยวผมช่วยเอง”

ผมรีบพูดแล้วเขยิบตัวออกห่าง ยัดแว่นคืนใส่มือคนเป็น

หมอ ผมว่าช่วงนีผ้มแปลกๆ ว่ะ สงสยันอนน้อย หวัใจเลยท�างาน

ผิดปกติ

“ช่วยยังไง”

“สมัยนี้โลกมันกว้าง แอปพลิเคชันหาคู่เลยมีไว้เพื่อคน 

เหงาๆ เหมือนดอกไม้เฉาห่อเหี่ยวแบบพี่ไงล่ะครับ”

ผมว่าพลางคว้ามือถือขึ้นมาโหลดแอปฯ หาคู่ให้คุณหมอ 

ขี้เหงา ผมเห็นพวกลูกน้องในร้านดาวน์โหลดมาเล่นเต็มเลย ต้อง

ลองหน่อยละพี่หมอ

“ปะพี่! ถ่ายรูปๆ”

ผมคว้ากล้องจะถ่ายให้คณุหมอเพือ่ท�าเป็นรปูโพรไฟล์ โดย

คนหล่อกฉ็กียิม้กว้างรออยู่ก่อนแล้ว แต่ผมว่าไอ้แว่นเนร์ิดๆ นีม่นั

เหมือน คลาร์ก เคนต์ ก่อนจะแปลงร่างเป็นซูเปอร์แมนยังไงไม่รู้

แฮะ

“อ้าว ท�าไมไม่ถ่ายล่ะ”

พ่ีเคี้ยงเขยิบมามองมือถือผมที่เปิดหน้าสมัครแอปฯ แบบ

ใกล้ๆ อย่างสงสัย แล้วก็มองหน้าผมแบบใกล้ๆ เพื่อต้องการ 

ค�าตอบบ้าง คงจะเหน็หน้าผมชดัอยูห่รอก เพราะหน้าเราสองคน

ห่างกันแค่แว่นกั้น นี่มันก็ใกล้ไป๊!

“ผมว่าพี่ต้องการการอัปเกรด”

“ครับ?”

“ไปมอดิฟายกัน!”
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คนตรงหน้ากะพริบตาปริบๆ อย่างงุนงง...ผมว่าพี่อยู่บน

หอคอยงาช้างนานเกินไปแล้ว คิวปิดโฟร์ทคนนี้จะช่วยพี่เอง!



~ ทฤษฎีโสด Fourth’s Theory ~

- 3 -

“มันขี่ไปได้จริงเหรอโฟร์ท”

“ได้ดิพี่”

“เอ่อ...รถติดนะ พี่กลัวว่าโฟร์ทจะร้อน”

ผมหรี่ตาหันไปมองคนตัวสูงข้างตัวที่ตอนนี้มองศุภโชค

เหมอืนไม่ไว้ใจ ศุภโชคลกูรกัของผมคือเวสปาปี 1964 ทีเ่ป็นมรดก

ส่งต่อมาจากคณุปู ่มนัยังขบัได้คล่องดไีม่มสีะดดุนะครบั ถงึจะขบั

เร็วสุดได้แค่ 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เถอะ...เอ้า! ก็ผมไม่รีบอะ

“พี่เคี้ยงครับ นี่เพิ่งจะเก้าโมงเอง ถือว่ารับวิตามิน D ละกัน

นะครับ...คงถึงตอนห้างฯ เปิด สิบเอ็ดโมงพอดี” ผมฉีกยิ้มส่งให้

คณุชายหมอทีห่ลดุมาจากละครไทยอกีครัง้ ก่อนจะก้าวขึน้คร่อม

ลูกรัก

“โอเค”

“เฮ้ย!”
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พอผมก�าลังจะเสียบกุญแจรถ คุณหมอก็ฉกมันไปจากมือ 

แล้วรัง้เอวผมฉดุกระชากออกจากเวสปาด้วยแรงควายเผอืก ก่อน

จะแบกผมขึน้บ่าเดนิตรงไปยังรถเบนซ์สขีาวคนัหรทูีจ่อดอยูไ่ม่ไกล

“พี่พูดดีๆ แล้วไม่ฟังเองนะ”

พี่เคี้ยงพึมพ�าแล้วเปิดประตูรถ ก่อนจะผลักผมเข้าไปนั่ง 

ท่ีนั่งข้างคนขับด้วยความรวดเร็วเหมือนกลัวผมกระโดดหนีไป...

เอาจริงๆ ผมก็ไม่หนีและไม่ขัดขืนหรอกครับ จะดีดดิ้นท�าไม ผม

ไม่ใช่นางเอกหนังไทย อกีอย่างก็เป็นผูช้ายเหมอืนกนัจะกลวัอะไร 

...แต่ความจริงก็คือผมขี้เกียจสู้เขาครับ กลัวเหนื่อย เขาตัวใหญ่

กล้ามแน่นกว่าผมเยอะ

“ไม่เห็นต้องรุนแรงเลย”

ผมบ่นๆ แล้วดึงเข็มขัดนิรภัยมาคาดไว้เพื่อความปลอดภัย 

เช่นเดยีวกบัเจ้าของรถหน้าหล่อทีจ่ดจ้องมองมายงัผมด้วยดวงตา

คู่คมผ่านแว่นกรอบด�า

“โฟร์ทดื้อเองนะ”

ผมละหมั่นไส้เสียงขู่ต�่าๆ ของคุณหมอหน้าตาใจดีที่ดูแอบ

ร้ายคนนี้จริงๆ จะขู่ท�าไมครับเนี่ย

“โถ...ป๋าเคี้ยง อย่าดุหนูโฟร์ทเลยนะคร้าบ หนูแค่อยากพา

ศุภโชคไปวิ่งเล่นบ้าง”

ผมแกล้งท�าเสยีงออดอ้อน แล้วซบศรีษะถไูถไปกบับ่ากว้าง

ของคนหล่ออปป้า เหน็ไอ้หมอแมคควนีชอบท�าแบบนีก้บัผมเวลา

ผมก�าลงัจะว้ากใส่มนั แล้วกไ็ด้ผลทกุทเีลย เพราะไอ้ควนีมนัน่ารกั

จนผมใจอ่อนไง แต่ส�าหรับผมเนี่ย...ผู้ชายหน้าตาสกปรกๆ ผม
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ยาวรกรุงรัง มันคงน่าขนลุกมากกว่าน่ารักสินะ

“งั้นคราวหน้าก็อย่าดื้อสิครับ”

ไอ้ชายหมอว่าพลางหยิกจมูกผมเหมือนหมั่นไส้นักหนา 

เอ่อ...ผมว่าบรรยากาศมันเริ่มละมุนแปลกๆ เหมือนออร่าสีม่วง

มันฟุ้งกระจายจนผมรู้สึกคันยิบๆ ในอกซ้าย

“อะ...เอ่อ...ไปกันเถอะครับพี่”

พอรูส้กึถงึรอยยิม้แปลกๆ ของไอ้พีห่มอ ผมเลยรบีเขยบิตัว

ออกห่างทันทีพร้อมกับเกาหัวอย่างงุนงง กูเล่นอะไรของกูเน่ีย  

ขนลุกโว้ยย!

“หึ”

“ทรงนี้เป็นไงจ๊ะโฟร์ท หล่อลากกระชากใจเจ๊มากเลย 

ลูกเอ๊ย!”

ผมเงยหน้าจากจอมือถือที่เล่นเกมอยู่เพื่อมองเจ๊จีจี้ สาว

ประเภทสองเจ้าของร้านท�าผมเจ้าประจ�าที่ผมกับเพื่อนๆ ในแก๊ง

มากันบ่อยตั้งแต่ ม. ปลาย

“...”

“ไม่ดีเหรอโฟร์ท”

ผมมองหน้าผู้ชายที่จู่ๆ ก็ดูหล่อเลวๆ ร้ายๆ ขึ้นมาซะงั้น 

ผมที่ถูกย้อมให้เป็นสีเข้มตัดหน้าม้ายาวใช้เจลปัดไปด้านข้าง ผม

อีกข้างกถ็กูไถจนเหน็สเตรจท์ไลน์ชัดๆ ดหูล่อเหีย้ๆ ขดัอย่างเดยีว

ก็ตรงแว่นกรอบด�าสุดเนิร์ดนั่นละครับ

“ไปร้านแว่นกันพี่”
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ผมลุกข้ึนยืนแล้วเดินออกไปนอกร้านโดยไม่เสวนากับใคร

ท้ังส้ิน รูสึ้กแปลกๆ โว้ย สาบานว่าต่อให้ชวีตินีผ้มจะไม่เคยคบกบั

ใครจรงิจงั แต่ผมกม็ัน่ใจว่าผมชายไทยแท้ชอบนมชอบก้นแน่นอน

“เดี๋ยวสิโฟร์ท! โฟร์ทยังไม่ตอบพี่เลยนะครับ”

คนหน้าหล่อร้ายเดินเข้ามาใกล้ แล้วคว้าแขนผมรั้งให้หัน

กลับไปคุยด้วย คือผมขอย�้าอีกครั้งว่าผมมีเพื่อนหน้าตาหล่อ

มากๆ ทั้งไอ้คิงที่หล่อชนิดแม่ธรณียังตะลึง ไอ้หมอแมคควีนที่ทั้ง

หล่อทั้งน่ารักถึงแม้จะอ้อนตีนไปสักหน่อย ไอ้ผู้พันเต้นที่หล่อคม

เข้มๆ เหมือนดาราหนังบู๊ ไอ้ก้องก็หล่อต๋ีดูรวยเหมือนอาแปะ 

ร้านทอง ไอ้หมอนทั...เอ่อ นัน่มนัออกจะสวยซะมากกว่า ข้ามไปๆ 

แต่ผมกไ็ม่เคยจะหวัน่ไหวหรอืรูส้กึแปลกๆ แบบนีเ้ลย อาจจะเป็น

เพราะสถานะระหว่างผมกบัพีเ่ขาทีม่นัดจูะแปลกๆ ไปสกัหน่อย...

ไม่ได้เป็นอะไรกนัเลยนอกจากรูจ้กัแบบเฉยีดๆ เฉยีดจรงิๆ เพราะ

เขาเป็นรุ่นพ่ีที่ท�างานโรงพยาบาลเดียวกับไอ้หมอแมคควีน แถม

ยังเคยชอบไอ้ควีนซะด้วย ส่วนผมกับพี่เขา เป็นอะไรกันดีล่ะ 

เพื่อนของเพื่อน? พี่ของเพื่อน? คนรู้จัก? หรือเจ้าของร้านเหล้า 

ผู้ปฏิบัติภารกิจช่วยลูกค้าผู้น่าสงสารกันแน่

“ก็ดีครับพี่”

ผมไม่ได้มองหน้าคนตั้งค�าถามและยังคงตั้งหน้าตั้งตาเดิน

ต่อไป หรือผมอาจจะแค่รู้สึกว่าเขาเป็นแบบวาดรูปที่เพอร์เฟกต์

กไ็ด้....ออื มนัต้องเป็นแบบนัน้แน่ๆ แค่เพราะว่าช่วงนีผ้มอารมณ์

ศิลปินมากไปหน่อย เลยชอบมองแบบวาดภาพอย่างพี่เคี้ยงมาก

เกินไป
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“ท�าไมคุยกับพี่แล้วไม่มองหน้าพี่ล่ะครับ”

เฮ้อ! พูดมากจังโว้ย! ผมหันไปมองหน้าไอ้หมอปากมากที่

ไม่ยอมปล่อยมือจากต้นแขนของผม

“อ๊ะ”

ผมคว้าแว่นโง่ๆ นัน่ออกมาจากหน้าอปป้าเผือ่ว่าพีห่มอจะ

พูดน้อยลงบ้าง หลักการของผมคือ พอตาของไอ้คุณหมอมัน 

ฝ้าฟางมัวลง ปากก็จะได้พูดน้อยลงเนื่องจากต้องใช้สมาธิในการ

เพ่งมองจนท�าให้พี่เคี้ยงหยุดชะงัก...แต่เพราะมองไม่ชัดเลยต้อง

จับแขนผมแน่นขึ้นซะอย่างนั้น

“โฟร์ทท�าอะไรครับ พี่มองไม่ถนัด”

คณุหมอสตูฯิ หรีต่ามองแล้วยืน่หน้าเข้ามาใกล้หน้าผม เดนิ

เข้ามาประชิดและรั้งแขนผมไว้เหมือนกลัวผมจะหายไป

“ถอดออกเถอะครบั แล้วกรณุาเดนิตามผมมาเงยีบๆ ด้วย”

ก็อยากด่ามันไปมากกว่าน้ีอะนะ แต่ถ้าคุณเห็นหน้าตา

ท่าทางความเป็นสุภาพชนของพ่ีเค้ียง คุณจะไม่กล้าแม้แต่จะพูด

ค�าหยาบใส่เลยละครับ

“โฟร์ท”

“หือ?”

ผมเดินน�าคนตวัสงูไปเรือ่ยๆ ตามทางเดนิในห้าง สอดส่าย

สายตามองหาร้านที่ผมเคยมาส่งไอ้ควีนตัดแว่น

“พี่ขอจับมือได้มั้ย”

ผมหยุดเดินแล้วหันไปมองหน้าคุณหมอที่พยายามหรี่ตา

เพ่งมองมายังผม แต่ดูมุมปากที่กระตุกยิ้มน้อยๆ นั่นสิครับ...พอ
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ไม่ใส่แว่นแบบนี้แล้วดูหล่อแบบร้ายๆ ขึ้นเยอะเลยครับพี่!

“ถ้าไม่กลัวคนมอง ก็จับได้เต็มที่เลยครับพี่”

ผมพูดกลั้วหัวเราะแล้วยังคงเดินหาร้านต่อไปแบบไม่ใส่ใจ

อะไร อยากจับก็จับเถอะ สมัยนี้ผู้ชายจูงมือกันเยอะแยะไป ผม

กับไอ้ควีนบางทีแทบจะกอดสิงร่างกันด้วยซ�้า อีกอย่างคือผม 

ขี้เกียจจะเถียงแล้วละครับ

คนมือไวรีบเลื่อนมือจากต้นแขนลงมากุมมือผมไว้อย่าง

แนบแน่น 

พอก้มลงมองมือหนาที่กระชับมือผมไว้แล้วก็พานรู ้สึก

แปลกๆ ไม่มีใครนอกจากเพื่อนสนิทที่จะกล้าแตะต้องตัวผมได้

มากขนาดน้ีเลยนะ! แต่จะหนัไปว้ากใส่ก็ท�าไม่ลง จะสะบดัทิง้เดีย๋ว

พ่ีมันก็พูดมากแล้วลงไปดีดดิ้นกลางห้างฯ จะให้ผมท�าไง แต่พอ

มองสายตาของคนที่สวนผ่านไปมาแล้วดูเหมือนจะหลากหลาย

ความรู้สึก แต่คุณคิดว่าผมจะแคร์มั้ย...บอกเลยว่าไม่! คนคูลๆ

อย่างชายโฟร์ทไม่จ�าเป็นต้องแคร์ใครทั้งนั้น! 

“สวัสดีค่ะ มีอะไรให้ช่วยมั้ยคะ”

“ขอคอนแทกต์เลนส์แบบด่วนๆ เลยครับ”

ผมพูดรัวๆ เร็วๆ ทันทีที่เดินเข้ามาในร้าน อยากอยู่ห่างๆ 

จากไอ้หมอบ้านีเ่ตม็ทน รูส้กึไม่เป็นตวัเองเลยโว้ย! ดมูนัทัง้บบีทัง้

รั้งมือผมนั่นสิครับ น่าดีดทิ้งจริงๆ

“เอาแว่นมามั้ยคะ ขอวัดค่าสายตาก่อนนะคะ”

ผมรีบพยักหน้าแล้วผลักคนตัวสูงไปให้พี่พนักงานจัดการ

ทันที นี่ก�าลังท�าอะไรอยู่วะเน่ียไอ้โฟร์ท ผมเอาเวลาชีวิตมาเล่น
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อะไรเนี่ย

 

“โฟร์ทช่วยพี่ใส่หน่อยสิ”

ผมหนัไปมองคณุหมออปัเกรดทีย่นืพยายามยดัคอนแทกต์-

เลนส์ใส่ตาหลังจากที่พี่พนักงานให้ลองใส่ด้วยตัวเอง

“พี่พนักงานให้ฝึกใส่เองไม่ใช่เหรอครับ ผมจะตามไปใส่ให้

พี่ทุกครั้งได้เหรอ”

พูดจบก็มองแว่นกันแดดที่เล็งไว้ต่ออย่างเบื่อจะสนใจคุณ

หมอผูเ้รยีกร้องความสนใจ มแีว่นเท่ๆ สกัอนัใส่ไปเดนิชลิรมิทะเล

คงคลูไม่หยอก...ว่าแต่ผมจะเอาเวลาไหนไปวะ งานกเ็ยอะ เพือ่น

ก็หนีไปมีแฟนกันหมด ครั้นจะลากไปแซ่บด้วยก็เกรงใจแฟนกัน...

เฮ้อ! กูบอกพวกมึงแล้วว่าให้โสด!

“งั้นโฟร์ทก็มาอยู่ช่วยพี่ใส่ทุกวันเลยสิ”

ผมปรายตามองคนทีเ่สนอหน้ามายนืประชดิพร้อมรอยยิม้

กว้างอย่างสดใสเหมือนพระอาทิตย์ในการ์ตูนเทเลทับบี

“รอผมเป็นเมยีพีก่่อนแล้วกนันะครบั” ผมพดูประชดไปด้วย

ความปากไว แล้วกก้็มลงมองแว่นและราคาตัวเลก็ๆ ทีซ่่อนอยูต่รง

มุมกระดาษ แอบเห็นว่าราคาแพงพอๆ กับมือถือเครื่องหรูของ

ไอ้คิงเลย...ก็ชื่นชมไปงั้นแหละครับ ไม่ได้แดกตังค์ผมหรอก ฮ่า...

เพราะผมงกโว้ย!

“ได้เหรอ”

“...”

คณุหมอยืน่หน้าแล้วรัง้เอวผมไว้ไม่ให้หนีไปไหน เอ่อ...ไม่มี
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แว่นแบบนี้ มองผมเห็นเหรอพี่ ผมชักสงสัยเลยยื่นหน้าไปมองตา

คู่สวยใกล้ๆ บ้าง

“มาเป็นเมียพี่ได้เหรอ”

“เอาคอนแทกต์ฯ มา จะใส่ให้”

ผมรีบคว้าคอนแทกต์เลนส์จากมือคุณหมอมาถือไว้ แล้ว

พยายามแหกหนังตาเพ่ือยัดมันเข้าไป คุณหมอกย็นืนิง่ๆ ให้ใส่แต่

โดยดี จะมีก็เพียงมุมปากที่ยกยิ้มอย่างพอใจของคนหล่อร้ายๆ...

ท�าไมผมต้องยอมวะ แล้วพี่หมอมึงอัปเลเวลตอนไหนวะพี่

“...”

ผมพยายามไม่มองตาของไอ้พ่ีหมออปป้า จงึพยายามมอง

แค่นิ้วตัวเองกับคอนแทกต์เลนส์เท่านั้น แต่ดูไอ้คนมืออยู่ไม่สุขสิ

ครับ! ไอ้พี่เคี้ยงมันใช้สองมือจับเอวของผมเอาไว้คล้ายจะลูบไป

มา แถมริมฝีปากยังย้ิมกว้างแบบปิดไม่มิด เมื่อรู้สึกถึงพลังงาน

บางอย่าง ผมจึงรีบๆ ใส่ให้แล้วผละออกมาไวๆ

“เรียบร้อย!”

พอท�าเสรจ็ผมกร็บีดดีตวัออกมาทนัท ีพีเ่คีย้งกห็ลบัตาแล้ว

กะพริบตาซ�้าๆ ก่อนจะลืมตามองมายังผมแล้วฉีกยิ้มกว้างมาให้ 

พอมองแบบน้ีแล้วดูมีเสน่ห์ขึ้นเยอะเลยครับ เหมือนเปลี่ยนลุค

จากเทวดาให้กลายเป็นซาตานสดุเท่ไปเลย...ดหูล่อชัว่ช้าสามานย์

มากครับพี่!

“ไปไหนต่อดี”

เหมือนคุณพีท่่านจะดสูนุก แต่ผมนีส่เิหนือ่ย! ขอถามตวัเอง

อีกครัง้ว่าท�าไมผมต้องมาท�าอะไรแบบนีด้้วย!...ช่วยให้พีม่นัได้เมยี 
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แล้วผมล่ะได้อะไร

“ปกตพิีแ่ต่งตวัแบบไหนล่ะครบั ถ้าชุดมนัเห่ย พีก่ไ็ปซ้ือใหม่ 

ถ้าชุดมันใสๆ วัยรุ่นชอบ พี่ก็ใส่ๆ ไป” ผมเหนื่อย ขี้เกียจจะตอบ 

ขี้เกียจคิดแล้ว ไม่สนุกแล้ว ตอนนี้ผมง่วง อยากกลับไปนอนแล้ว

ละครับ

“อือ...ไม่รู้ว่ามันเห่ยมั้ย โฟร์ทลองไปดูที่บ้านพี่มั้ยล่ะครับ”

=  =^

อันนี้เรียกว่าอ่อยมั้ยครับ อ่อย! ท�าไมต้องอ่อยกู๊! นี่ผม 

ไม่ได้โง่นะเฮ้ย! เหมือนมีสัญญาณเตือนการถูกคุกคามความโสด

ดังขึ้นในหัว

“อ้าว เงียบ”

ผมไม่ตอบ แต่เดินเข้าร้านกาแฟนางเงือกเขียวไปเลยครับ 

ขอกาแฟสักแก้วก่อนละกันครับ ตอนนี้ยังไม่พร้อมจะต่อปากต่อ

ค�ากับคนหล่อนิวลุค

“เอามิดไนต์มอคคาครับ”

ผมสัง่แล้วกเ็ดนิออกมา ปล่อยให้เป็นหน้าทีค่นรวยๆ อย่าง

ไอ้คุณหมอสูติฯ มันจ่ายไป ผมก็แค่เจ้าของร้านเหล้ากระจอกๆ 

จะไปรวยสู้เขาได้ไง

พอได้ท่ีน่ังผมก็ชูกล้องมอืถือเครือ่งหรขูองพีเ่คีย้งไปทางเขา

ทีเ่ดนิมานัง่ตรงหน้าผมอย่างย้ิมแย้ม ไอ้พ่ีน่ีจะเป็นมติรกบัสตัว์โลก

เกินไปแล้วนะ ยิ้มมันทั้งวันเลย บางทีผมก็งงว่าพี่เขายิ้มให้แม่ซื้อ

อยู่เหรอวะ

“จะถ่ายรูปเหรอ”
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“เอาเท่ๆ หน่อยพี่”

คณุหมอกะพรบิตาปรบิๆ แล้วยกยิม้มาให้กล้อง แต่ส�าหรบั

ผม ผมคิดว่ามันยังอาร์ตไม่พอ มือระดับชายโฟร์ทแล้ว รูปต้อง

ออกมาประหนึ่งกูคือ ‘ธาดา วาริช’

“เอาหล่อๆ หน่อยพี่...เอียงซ้ายแล้วเงยหน้าดิ๊”

“แบบนี้?”

นายแบบดูเก้ๆ กังๆ แต่พยายามเอียงตามที่ผมสั่ง จนผม

รู้สึกทนไม่ไหวต้องลุกไปจับศีรษะของพี่เคี้ยงให้ได้มุมที่แสงยาม

เย็นลอดเข้ามาในร้านผ่านกระจกสีชาที่ตกกระทบสันดั้งโด่งจน

ท�าให้อีกข้างเป็นเงาด�า นายแบบของผมดูมีมิติน่าค้นหาเหมือน

เทวดาและซาตานในร่างเดียวกัน ช่างเป็นส่วนผสมที่น่าหลงใหล

จนผมหยุดมองไม่ได้...ผมเพ้ออีกแล้ว ใจเต้นแปลกๆ แล้วกู

“...”

“...”

และผมคงจะเพ่งมองใบหน้าของคนหล่อตรงหน้ามากเกิน

ไป จนพีห่มอเลกิคิว้ขึน้ข้างนงึอย่างสงสยัว่าผมก�าลงัมองอะไรและ

จะท�าอะไร แถมผมยังมองใกล้จนคล้ายว่าก�าลังจะคุกคามพี่เคี้ยง

ซะเอง

“เอ่อ...ได้ละพี่”

ผมแก้เก้อโดยการเสยผมจัดทรงให้คุณหมอสูติฯ ที่ฉีกยิ้ม

น้อยๆ ให้ผม

“พีช่่วยท�าหน้านิง่ๆ ผมอนญุาตให้ย้ิมได้แค่มมุปากด้านซ้าย

นะครับ...แบบนั้นแหละ เงยหน้าอีกนิดนะครับ”
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แชะ!

ผมก้มลงดูรูปถ่ายฝีมือตัวเองแล้วก็อดที่จะยิ้มอย่างพอใจ

ไม่ได้ โคตรดดูเีลย เงาหน้าด้านซ้ายดหูล่อร้ายมมีติิน่าค้นหา ส่วน

หน้าด้านขวาที่โดนแสงสว่างกลับท�าให้ดูผ่องละมุนน่าหลงใหล...

แทบละสายตาไม่ได้เลย

“โอเคมั้ย”

พีเ่คีย้งเขยบิมานัง่ข้างๆ แล้วยิม้กว้างถามผม แสงสว่างข้าง

นอกร้านก�าลงัจางหายไปขณะความมดืคบืคลานมา...ใกล้จะหมด

วันแล้ว ภารกิจของผมก�าลังจะจบลง ผมคงไม่จ�าเป็นต้องเจอเขา

อีกแล้ว...ชีวิตแสนสงบสุขก�าลังจะกลับมา

“ผมใช้เป็นรูปโพรไฟล์นะครับ แล้วก็สมัครเรียบร้อยแล้ว 

แอปฯ นี้จะช่วยหาคนที่ก�าลังหาคู่หรือหาเพื่อนในบริเวณนี้หรือ

ใกล้ๆ ในระยะห้ากิโลเมตร...พี่ก็เลือกๆ ปัดๆ ดูแล้วกัน ถ้าถูกใจ

คนไหนก็ลองทักไป แต่ผมว่าเดี๋ยวก็คงมีคนทักพี่มาเองแหละ”

ผมยกยิ้มให้แล้วยื่นมือถือคืนให้คุณหมอหนุ่มที่มองผมตา

ปริบๆ อ่า...เสียดายรูปจัง อยากอัดติดฝาบ้านเลย

“มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ”

“มันก็ง่ายแบบนั้นแหละครับ”

ผมพูดพลางลกุขึน้ยนืเตรยีมจะเดนิออกไปพร้อมเครือ่งดืม่

ในมือ วันนี้ผมเหนื่อยแล้วและสักพักร้าน The Escape ก็จะถึง

เวลาเปิดแล้วด้วย

“โฟร์ท จะไปไหน”

“กลับร้าน”
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ผมหันไปตอบคุณหมอ รู้สึกแปลกๆ เหมือนกันทั้งๆ ที่ถ้า

พี่เขามีใครสักคนมาแก้เหงาก็คงจะเลิกมาตัดพ้อที่ร้านให้ผมได้

ระอาซะที มันก็ดีไม่ใช่เหรอ นี่ถึงได้เป็นภารกิจของผมไง

“พี่ไปส่ง”

“ไม่เป็นไรครับ ผมว่าจะไปเดินเที่ยวต่ออีกสักหน่อย”

อยากเดินเที่ยวเตร็ดเตร่สักพักก่อน จะว่าไปก็ไม่ค่อยได้

ออกมาเดินเที่ยวคนเดียวนานแล้วนะเนี่ย

“ไปด้วยสิ”

คุณหมอถือกาแฟเดินตามผมออกมาเหมือนการอยู่กับผม

มันเป็นเรื่องสนุก แต่ผมกลับรู้สึกแปลกๆ ซะมากกว่า เพราะปกติ

ผมก็เดินคนเดียวเป็นประจ�า มันเป็นความรู้สึกแปลกๆ ที่เหมือน

กับการเริ่มต้นความสัมพันธ์...เอาละ ผมควรจะหยุดแค่นี้

“พี่เคี้ยง...ผมว่าพี่หาคนคุยในแอปฯ นั้นเถอะครับ ผมไม่ใช่

คนคุยสนุกอะไร...และผมชอบที่จะเดินคนเดียวมากกว่า”

“โฟร์ท...”

“ขอให้เข้าใจด้วยครับ”

“...”

“ลาก่อน”

หลักการโสดข้อต่อไปของผม อย่าเปิดใจหวั่นไหวให้แก่

ความรู้สึกฉาบฉวยวูบวาบ เพราะมันจะเป็นหนทางไปสู่หายนะ

ต่อหัวใจในอนาคต


