
~ นทกร ~

“ผมชอบพี่ครับ”

“พี่ก็ชอบดนีะ”

“งั้น...เราลองมาคบกันดีมั้ยครับ”

“เอ หมายถึงชอบแบบแฟนเหรอครับ แต่พี่ไม่ได้ชอบน้องดี

แบบคนรักนี่นา”

หดหู่...

หดหู่มากๆ ผมแนบหน้าเข้ากับโต๊ะส่วนตัวในห้องท�างาน  

เย็นวันศุกร์สิ้นเดือนที่เงินเดือนออก คนเรามันควรจะมีความสุข 

กว่านี้ไม่ใช่เหรอวะ

แต่ไม่เลย ตอนนีผ้มไม่มคีวามสขุเลยสกันดิ ในหวัสมองทีน่อก

เหนอืจากเรือ่งงานยงัคงเต็มไปด้วยเรือ่งทีถ่กูปฏเิสธจากรุน่พ่ีท่ีแอบ

ชอบมาแปดปีเต็ม

เขาบอกว่าเขาไม่ได้ชอบผมอย่างคนรัก

วันดีที่ 00
E N J O Y  R E A D I N G
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เขาเห็นผมเป็นพี่น้อง...

และผมแม่งก็ดีเกินไปไม่ใช่ไทป์เขาเลย

ดีเกินไป ดีเกินไปว่ะเฮ้ย...

ก็ท่ีท�าตัวดีมาตลอดเพราะพี่เต๋อเคยพูดหน้าเสาธงสมัยเป็น

ประธานนักเรียนนี่หว่า ว่าชอบคนดี

...สัส

......เชี่ย

.........ไอ้หน้าเหี้ยเอ๊ย!

เสมือนโลกถล่ม เสมือนฟ้าทลาย การเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อใคร

สักคนแม่งว่างเปล่าสัสๆ

ผมดีดตัวลุกขึ้นจากโต๊ะกว้าง ดันเก้าอี้ให้ถอยหลังเล็กน้อย

เพือ่ความสบายของท่อนขา มือควานหาโทรศัพท์บนกองข้าวของที่

กระจัดกระจายตรงหน้า ต่อสายตรงหาเพื่อนสนิททันที

ขออภัยในความฟูมฟาย ผมมันผู้ประสบภัยทางความรัก

“มึงงง”

[...ฮะ!?]

“กินเหล้ากัน”

[ฮะ!?]

“มึงไม่ต้องฮะได้มั้ยปาเก๋า กูแค่ชวนมึงกินเหล้า”

[ผเีข้าปะเนีย่] ปลายสายถามขึน้ เสยีงของปาเก๋าประหลาดใจ

แบบสุดๆ ที่จู่ๆ ผมก็ออกปากชวนมันกินเหล้าก่อน

มันก็น่าแปลกใจอยู่หรอก ร้อยวันพันปีมีท่ีไหน ท่ีคนอย่าง 

วันดีจะเปิดประเด็นชวนเพื่อนดื่มเหล้า

เพราะว่าที่ผ่านมาผมพยายามเป็นคนดีเพื่อไอ้พี่เต๋อมันไง

เหล้าไม่ดื่ม
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บุหรี่ไม่สูบ

ไม่เกี้ยวสตรี

ไม่ชมบุรุษ

ใช้ชีวิตอยู่ในครรลองคลองธรรม

ตื่นหกโมงเช้า

ใส่บาตร

และถวายสังฆทานทุกวันพระ

สุดท้ายอกหัก...เป็นได้แค่พี่น้อง

“กูไม่เป็นมันแล้วคนดี”

[ไอ้ดี นี่มึงเศร้าหนักกว่าเดิมอีกปะเนี่ย]

“เออดิ ยิง่คดิยิง่เศร้า” ผมสูดน�า้มูกเสยีงดงัเพราะก�าลงัจะเริม่

ร้องไห้ กบัเพือ่นสนทิทีรู่ท้กุอย่างมาตัง้แต่ต้นไม่จ�าเป็นต้องเล่าอะไร

เพ่ิมเติมมากนัก ปาเก๋าที่ได้ยินผมเริ่มสะอื้นถอนหายใจออกมา 

หนึ่งครั้ง ดังจนผมสัมผัสได้ถึงความเหนื่อยหน่ายใจของมัน

[เดี๋ยวกูไปรับ]

“รีบมา กูรอ” ผมเป็นฝ่ายกดตัดสาย จากนั้นก็โยนโทรศัพท์

ไปบนกองข้าวของทีร่กอยูต่รงหน้า ทว่าครัง้นีไ้ม่ได้ก้มลงไปนอนหมด

สภาพ แค่ลุกขึ้นเก็บข้าวของเตรียมตัวไปดื่ม

จุดประสงค์การใช้ชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

โปรดจ�าเอาไว้ วันดี...จะไม่เป็นคนดีอีกต่อไปแล้ว!



~ วันดีวิทยา ~

วันดีที่ 01
E N J O Y  R E A D I N G

“เด็กดื้อต้องโดนอะไรค้าาา”

“ตีนกู”

“โหย พี่เยะ เคยพูดดีๆ กับรี่มั่งมั้ยอะ”

“แล้วจะตามพวกกูสองคนไปอีกนานแค่ไหน”

“อย่าใช้ค�าว่าสองคน รีต่ามพีเ่ยะคนเดียว และจะตามจนกว่า

จะหมดลมหายใจ ส่วนยอยักเดินทิ้งช่วงหน่อยค่าอย่ามาเป็นก้าง” 

“อือ”

“ยักมึงก็อย่าไปเชื่อฟังมันมาก มานี่ มาเดินข้างกู”

เจ้าของชือ่ยอยกัเลกิคิว้ขึน้หนึง่ข้าง ไม่ได้ทิง้ห่างและไม่ได้เดนิ

ไปตีขนาบข้างพี่ชายอย่างที่ถูกสั่งให้ท�า เขาแค่หยุดเท้าลงหลังเดิน

มาถึงกลางซอย สองคนที่เดินเถียงกันอยู่ข้างหน้าจึงหยุดตามแล้ว

หันมามองด้วยความสงสัย

ผู้ชายตัวเล็กๆ ที่ชื่อเชอร์รี่เอ่ยถามยอยัก

“มีอะไรเหรอยอยักคนหล่อ”
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“อยากกินโค้ก เหมือนที่บ้านมันจะหมดแล้ว เยะกับรี่เดินน�า

ไปก่อนเลย น้องจะเดินกลับไปซื้อที่ปากซอย”

“งั้นเอากระเป๋ามึงมา เดี๋ยวกูเอาไปเก็บให้ก่อน”

ยอยักไม่ได้ปฏิเสธ เขาแค่พยักหน้าแล้วปลดสายกระเป๋าที่

พาดอยูบ่นไหล่หนาส่งไปให้ มดักล้ามเนือ้อย่างนักกีฬาข้ึนรปูปูดนูน 

รอยสักที่ท่อนแขนบวกกับใบหน้าหล่อเหลามีร่องรอยบอบช�้าส่งให้

คนในแสงสลัวรางดูน่ากลัว

“กล้ามใหญ่มาก แต่กล้ามแขนของยกั เกดิจากการยกขวดนม” 

เชอร์รี่เลิกเกาะแขนโอเยะ เปลี่ยนเอานิ้วไปจ้ิมท่ีกล้ามแข็งๆ ของ 

ยอยัก แล้วเขาก็ถูกตีมือเสียงดัง โอเยะตีกันเต็มแรงรักเลย

“เลิกว่าน้องกูเป็นเด็กได้แล้ว”

“ว่าอะไรล่ะ นีร่ีโ่พแม่ยกันะ จะว่าลกูได้ยังไง แต่โพเมยียังเป็น

ของพี่เหมือนเดิม” เชอร์รี่ท�าปากยื่น 

ยอยักส่ายหน้าให้กับการเถียงกันของสองคนตรงหน้า และ

หลังพี่เยะรับกระเป๋าไปแล้วคนทั้งคู่ก็ไม่ได้สนใจเขาอีก

ก็แค่...เดินต่อไปข้างหน้าพร้อมเถียงกันไปเรื่อยๆ นั่นแหละ

ยอยักเลยท�าในสิ่งที่เขาต้ังใจว่าจะท�าบ้าง คือหันปลายเท้า

เดินกลับไปทางปากซอย มือสอดล้วงลงในกระเป๋ากางเกงขาสั้น 

หยิบโทรศัพท์ข้ึนมา ฟันขาวเรียงตัวสวยกัดขบริมฝีปาก ดวงตา

คมกริบเหลือบมองท้องฟ้าในเวลาตีหนึ่งครึ่ง ครุ ่นคิดว่าจะส่ง

ข้อความอะไรให้คนที่ชอบดี

เขาพมิพ์ว่าคดิถงึลงไปหนึง่ประโยค จากนัน้กก็ดลบเพราะไม่

กล้าเผยความในใจ แสงไฟจากเสาไฟรายทางสาดกระทบบนหน้า

หล่อที่เชิดแหงนมองท้องฟ้า รับหยาดหยดน�้าค้างเย็นชื้น

บนหน้าของยอยักมีบาดแผลชัดเจน เหนือคิ้วข้างขวามีแผล
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แตกและรอยเย็บ ส่วนโหนกแก้มข้างซ้ายขึ้นห้อเลือดช�้าเป็นจ�้า มุม

ปากมีเลือดซิบ สันดั้งมีรอยแตกยาวเด่นสะดุดตา ส่วนตามล�าตัว

บอบช�้าอย่างนับไม่ถ้วน

ไม่ใช่อันธพาลมีเรื่องชกต่อยไปทั่วหรอกนะ แต่เพราะว่าเขา

เป็นนักมวย วันนี้ขึ้นชกครั้งใหญ่เสียด้วยเลยเลี่ยงท่ีจะมีแผลไม่ได้ 

แต่ถึงยังไงการเจ็บตัวก็คุ้มค่าเพราะชนะน็อกตั้งแต่ยกสอง

‘เราได้ถ้วยด้วยนะวันนี้’

สดุท้ายข้อความทีส่่งหาคนทีช่อบกเ็ป็นแค่การเล่าชวีติประจ�า

วันธรรมดา ยอยักยังคงเดินอย่างเชื่องช้าเพื่อรอข้อความตอบกลับ 

เพยีงแต่ว่าหลงัคนทีไ่ด้รบัข้อความเปิดอ่าน กส่็งกลบัมาแค่สตกิเกอร์ 

โง่ๆ หนึ่งตัว

รั้งรออยู่นานว่าจะมีข้อความอะไรเพิ่มเติมมากกว่าน้ันหรือ

เปล่า แต่สุดท้ายก็ว่างเปล่า ไม่มีอะไรเลย

นิ้วมือเรียวยาวจึงจัดการยัดโทรศัพท์ลงในกระเป๋ากางเกง  

ยอยักถอนหายใจเบาๆ แล้วเร่งฝีเท้าให้ไวขึ้น เขาสอดมือล้วงเข้าไป

ในกระเป๋ากางเกงทั้งสองข้างอย่างเผลอตัว และไม่รู้ตัวว่าวินาทีท่ี

เขาเดินเข้าไปร้านสะดวกซื้อที่เปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงตอนตีหนึ่งครึ่งนั้น 

ใครบางคนจับจ้องมาที่เขาด้วยความสนอกสนใจ

ไม่เอาแล้วผัวหมอ...

อยากได้ผัวอันธพาล

เป็นวันดีที่ไร้ซึ่งสติมองตามร่างสูงของยอยัก จับจังหวะการ

ก้าวขา พิจารณาว่านิ้วมือสวยดีตอนที่อีกฝ่ายกวาดน�้าอัดลมลงมา

จากบนชัน้ เขาเห็นว่าคนตวัสงูทีน่่าจะเดก็กว่าเลอืกขนมอกีนดิหน่อย

ใส่ลงไปในตะกร้าด้วย เสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วถึงค่อยเดินไปจ่าย

เงินที่เคาน์เตอร์
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น่าเสียดายที่เขาเมาและตาพร่าเลือนเกินกว่าจะเห็นหน้าอีก

ฝ่ายได้ถนัด แต่เหมือนใบหน้าจะโหดและดุเอาเรื่องอยู่เหมือนกัน

แบบนีแ้หละเลวด ีเลวแบบอนัธพาล เลอืกแล้วคนนี ้พอกนัที

ชีวิตจืดชืดตลอดแปดปีที่ผ่านมา

วันนี้วันดีจะร่านร้อน จะปลดปล่อย

เล็งเป้าหมายเรียบร้อย วันดีก็ใช้มือเกาะไปตามขอบโต๊ะ

ส�าหรับนั่งดื่มหรือกินอาหารในร้านสะดวกซื้อ เขาพยุงทั้งตัวและ 

หัวที่มึนตึบไปหาคนที่...

หุ่นดีอย่างร้ายกาจ

มนึหวัเป็นบ้าเลย การดืม่เหล้าครัง้แรกของนายแพทย์วนัดนีัน้ 

จบลงที่อ้วกยับหน้าแนบชักโครก เดือดร้อนเพื่อนอย่างปาเก๋าต้อง

แบกเขากลับมานอนที่คอนโดฯ ตั้งแต่ห้าทุ่ม

แต่ไม่รู้ท�าไมเหมือนกัน จู่ๆ เขาถึงได้ออกมาเดินเรื่อยเปื่อย

หาอะไรร้อนๆ กิน

“ยกัไม่ได้เอาถงุมาครบั” เสียงทุม้ต�า่ของคนตวัสงูหุน่ล�า่ดงัขึน้ 

วันดีสังเกตว่าอีกฝ่ายสวมเสื้อสีด�าตัวโคร่งกับกางเกงขาสั้น ใบหน้า

มีแผลอยู่ทั่ว

มาเฟียเปล่าวะ แผลเต็มหน้าเลย

“เอาถุงผ้าพี่ไปก่อนก็ได้ ว่างแล้วค่อยเอามาคืน”

“ครับ”

“ชนะนอ็กเลยเนอะวนันี ้พีด่ผู่านทวีอียู่เมือ่ตอนกลางวนั หมดั

หนักใช่เล่นนะเราอะ”

อะไร ใครหมัดหนัก

อันธพาลชัดๆ เลยใช่มั้ยเนี่ย ชกคนจนน็อก...

แต่แบบนี้ก็ดี อยากลิ้มรสชาติเผ็ดร้อนของคนเลว
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ใครๆ ก็ชอบคนเลว ขนาดไอ้พี่เต๋อยังชอบคนเลวเลย แม่ง!

“น้อง...มาคุยกันหน่อยดีปะ”

“...”

“ฝากจ่ายค่าถุงยางด้วยนะ เดี๋ยวรอข้างนอก” วันดีหยิบ

กล่องถุงยางอนามัยสองกล่องโยนลงในตะกร้าข้าวของของยอยัก 

จากนั้นก็ตบไหล่หนาของคนที่ตัวโตกว่า ก่อนเดินโซซัดโซเซออกไป

ด้านนอกอย่างทีป่ระกาศกร้าว ปล่อยให้ทัง้พนักงานและยอยักมอง

หน้ากันเองอย่างงุนงง

ยอยักนิ่ง ใช้เพียงสายตาคมกริบมองตามคนเมาออกไป

เท่านั้น

รออยู่ข้างนอกจริงๆ ด้วยสินะ

“เอาออกเถอะน้องยัก พี่เขาน่าจะเมามาก”

“คดิรวมไปเลยกไ็ด้ครบั ของมนั...นัน่แหละ เดีย๋วนีโ้รคตดิต่อ

ทางเพศสัมพันธ์มันเยอะ คุณเขาคงจ�าเป็นต้องใช้”

“เฮ้อ พี่น้องบ้านนี้เนี่ยน้า จิตใจดีทั้งคู่เลย”

ผมไม่รู ้ไม่รู้เลยว่ากรีดร้องฟมูฟายต่อหน้าเดก็ผูช้ายคนนัน้

ไปได้ยงัไง น�า้ตาทะลกัอย่างกบัเขือ่นแตก ทัง้ยงัเกาะแข้งเกาะขาเขา

ในยามวิกาล แล้วเอาแต่เว้าวอนขอความรักจากไอ้พี่เต๋อไม่หยุด

หย่อน แม้รู้ดีแก่ใจว่าคนที่ผมกอดขาอยู่นั้นจะไม่ใช่ เขาตัวใหญ่กว่า

ไอ้พี่เต๋อหลายเท่า ความฉุนเฉียวจากใบหน้าดุดันก็มากกว่าด้วย

ผมเอาแต่โทษตัวเองไม่หยุดเพราะเมามาก ว่าผมไร้ค่าเกิน

กว่าท่ีใครจะรัก และสดุท้ายกไ็ม่รูว่้ายงัไงกนั เดก็ผูช้ายทีผ่มค่อนขอด

เขาในใจว่าเหลือขอเป็นอันธพาล หรือไม่ก็ตะโกนด่าว่าเป็นมาเฟีย

ตัวชั่วอะไรท�านองนั้น ถึงได้แบกผมขึ้นหลังเดินเงียบๆ ไปตามทาง
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แผ่นหลังของเขากว้าง กว้างพอให้ผมซุกหน้าซบลงไป และ

เขาตวัใหญ่…ใหญ่พอทีจ่ะไม่เหนือ่ยตอนแบกผมเดนิมาถึงคอนโดฯ

ผมบอกกับพี่ รปภ. ที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีด้วยเสียงอ้อแอ้ว่า

เขาเป็นเพื่อนของผม เราสองคนจึงเข้าตึกมาได้อย่างง่ายดาย

“พาเข้าลฟิต์ท”ี ผมบอกเขา ไม่ยอมลงจากแผ่นหลงั คนตวัสงู

ถอนหายใจเหนื่อยหน่ายแต่ยอมแบกผมเดินต่อเข้าไปในลิฟต์

“ชั้นไหน”

“สิบแปด”

“เดินเองไหวมั้ย หนักแล้ว”

“ไม่ไหวเลย”

ผมได้ยนิเขาถอนหายใจออกมาอกีครัง้ และเพราะผมอยากรู้

ว่าเขาก�าลังท�าสีหน้ายังไงเลยชะโงกหน้าเข้าไปใกล้ จากน้ันก็ต้อง

ตกใจ สะดุ้งเฮือกเพราะดวงตาคมกริบตวัดมามอง

คิว้ของเขาเข้มมาก แพขนตากย็าวงอนดกหนา ดวงตาชีเ้ฉยีง

แบบพวกวายร้ายในละครหลงัข่าว แต่โดยรวมกต้็องพดูว่าหล่อเหลา

อย่างร้ายกาจ

เขาหล่อมากจรงิๆ นะ บาดแผลบนใบหน้าไม่ได้ลดทอนความ

หล่อของเขาลงเลย แต่มนัเยอะเกนิไป เขามีแผลท่ีหางคิว้ โหนกแก้ม 

สันดั้ง มิหน�าซ�้ายังมีตรงมุมปากนั่นอีก

“แผลเยอะจัง ไอ้เด็กอันธพาล”

“เปล่า ไม่ใช่อันธพาล…”

“งั้นก็เป็นมาเฟียแบบในหนัง”

“นั่นก็ไม่ใช่อีกเหมือนกัน…ถึงชั้นสิบแปดแล้ว ห้องไหน”

“หนึง่แปดศนูย์เจด็ เดนิตรงไปได้เลย” ผมบอก แอบหวัน่วติก

กับเสียงห้วนๆ แต่ในหัวกลับจินตนาการถึงฉากเร่าร้อนในหนัง
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มาเฟียฮ่องกงไปด้วย

ผมไม่แน่ใจเลยว่าในห้องผมจะมชีดุกีเ่พ้าหรอืเปล่า อยากลอง

ใส่ชุดสีแดงรัดรูป จากนั้นก็ถลกกระโปรงสั้นๆ ขึ้นนิดหน่อยให้เห็น

แก้มก้นนิดๆ แล้วปล่อยให้เขาบดเบียดส่วนน้ันเข้ามาในช่องทาง 

โอบรัดเขาไว้ด้วยความอ่อนนุ่มเสมือนเนื้อผ้าก�ามะหยี่

ท�าพี่แรงๆ เลยเด็กดี

ใส่ของเธอเข้ามา

ไอ้เหี้ย ผมคิดอะไรลามกอย่างนี้ได้ยังไงนะ

แล้วก็ในห้องมันจะไปมีชุดกี่เพ้าได้ยังไงกัน

ผมเมามาก…มากๆ แน่เลย

“คุณ…ถึงหน้าห้องแล้ว คุณ?” เป็นอีกครั้งท่ียอยักต้อง

เอีย้วหน้าไปมองคนด้านหลงั ลอบถอนหายใจเป็นครัง้ท่ีเท่าไหร่ไม่รู้

ของวันเพราะความเหนื่อยหน่าย แทนที่ซื้อของเสร็จแล้วจะได้กลับ

ไปนอนบนเตียงสบายๆ ดันเจอคนเมาพูดไม่รู ้เรื่องฝากจ่ายค่า 

ถุงยางอนามัย ทั้งยังเกาะแข้งขาขอให้พามาส่งบ้านอีก

สุดท้ายก็ใจอ่อนเพราะคนที่เกาะขาเอาแต่ร้องไห้ แต่ไม่ง่าย

เลยเพราะฉดุให้ลกุเท่าไหร่กย็งัเอาแต่นัง่ เขากเ็ลย…ถือวสิาสะแบก

คนเมาขึ้นขี่หลัง เดินเท้าต่ออีกเกือบๆ สองกิโลเมตรมายังคอนโดฯ 

ที่คนเมาชี้บอก

“คุณ?” ยอยักเรียกอีกครั้ง แต่ดูเหมือนอีกฝ่ายภาพจะตัดไป

เสียแล้ว และเขาขอสารภาพเลยว่าไม่รู้จะจัดการกับสถานการณ์นี้

ยังไง “ถ้ารู้ว่าคออ่อนกินแล้วเมาเรื้อนขนาดนี้ อย่ากินแต่แรกก็สิ้น

เรื่อง”

บ่นออกมาอย่างไม่ใช่นิสัย ยอบตัวลงนิดหน่อยเพื่อวางคนที่
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ขี่หลังอยู่ลงบนพื้น ยอยักจับคนเมานั่งพิงก�าแพง สอดส่ายสายตา

ส�ารวจว่าคีย์การ์ดปลดล็อกห้องอยู่ตรงไหน

โชคดีที่อีกฝ่ายใส่ป้ายห้อยคอไว้ และดีที่คีย์การ์ดสอดอยู่ใน

นั้น ยอยักแปลกใจที่เนื้อตัวคนเมาสะอาดสะอ้าน ทั้งยังหอมกลิ่น

น�้ายาปรับผ้านุ่มจางๆ จากเสื้อผ้าอีกด้วย

เมาแล้วเดินไปเรื่อยหรือยังไงกันนะ อันตรายจะตายชัก ท�า

อะไรไม่ระวังตัวเลย

และยอยักก็ต้องแปลกใจมากขึ้นไปอีกเมื่อพบชื่อที่หน้าบัตร 

...นายแพทย์วันดี เลาหวัฒนา

ชื่อวันดีสินะ ชื่อความหมายดีจังเลย

เขาอ่านชื่อจากป้ายห้อยคอที่ใส่รวมไว้กับคีย์การ์ด จากนั้นก็

เหลือบไปมองคนที่ยังคอพับ มือขาวบางยกขึ้นมาตบแปะๆ ตาม

ใบหน้า

ยุงกัดละมั้ง ผิวขาวๆ ถึงเริ่มมีตุ่มสีแดงตามตัว

คดิว่าไม่ควรรัง้รอให้เสยีเวลามากไปกว่านี ้ยอยกัจงึแตะการ์ด

ที่หน้าประตูห้องหนึ่งครั้ง เสียงระบบปลดล็อกท�างาน ประตูเปิด

กว้างหลังด้ามจับประตูถูกดัน

ยอยักหิ้วปีกของวันดี ลากเข้ามาในห้องพร้อมๆ กัน เขาเปิด

ไฟ ลอบมองส�ารวจรอบกาย ห้องคุณหมอที่ยังโสดค่อนข้างรกมาก 

เบาะนุ่มของโซฟาถูกใช้รองรับเนื้อตัวผอมบางของคุณหมอวันดี

ยอยักหายใจหอบเหนื่อยอ่อน หยิบกระป๋องน�้าอัดลมในถุง

ผ้ามาเปิดดืม่ เม่ือเขาเสรจ็ธุระแล้วและก�าลงัจะลาจาก คนท่ีภาพตดั

ไปแล้วกลับดีดตัวลุกพรวดพราด

“หลิวเต๋อหัว…” และแล้วไฟในห้องก็ดับพ่ึบลงอีกครั้ง เป็น

ฝีมือเจ้าของห้องที่ดับมัน เวลานี้จินตนาการในหัวของวันดียากแท้
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สุดจะหยั่งถึง

มีโลกเสมือนเกิดขึ้นในมโนส�านึก เขาคิดว่าที่นี่คือเยาวราช 

ในปี 2475 ยุคที่อ�านาจของมาเฟียเฟื่องฟู (มั่ว)

เขาอยู่ที่ถนนมังกรเชื่อมต่อกับถนนพยัคฆ์ (นี่ก็มั่วอีกเหมือน

กัน) เป็นสาวน้อยหน้าแฉล้มชื่อว่ากิมจู ยืนคั่นกลางระหว่างแก๊ง

มังกรและแก๊งพยัคฆา (ส่วนอันนี้จินตนาการเกินไปมาก)

หวัหน้าแก๊งทัง้สองอย่างพีห่ลิวและพีฮ่่อก�าลงัจะต่อสูกั้นเพ่ือ

แย่งความรักจากกิมจู…

กิมจูรักพี่หลิวเพราะชื่อของเขามีค�าว่า ‘เต๋อ’ แต่สุดท้ายแล้ว

คนที่ได้ตัวเขาไปคือพี่ฮ่อจากแก๊งพยัคฆา

กิมจูถูกกอดรัดและถูกบดจูบจนเจ็บปาก เขาตะโกนบอกพี่

หลิวว่าไม่ต้องเป็นห่วงฉนั แต่ต้องรบียกพวกมาช่วยฉนัด้วย จากน้ัน

ภาพก็ตัดเป็นละครไทย

วนัดีถกูผลกัลงบนเตยีง เขาสะบดัตวัเหมอืนเป็นนางเอกละคร

หลงัข่าว คนผลกัผลกัเขารนุแรงจนสะโพกแทบคราก วนัดสีะบดัหน้า

นองน�้าตา ตัดพ้ออย่างจนใจ

“คณุจะได้ฉนัแค่ร่างกาย คนสารเลวไม่มีความเป็นสุภาพบุรษุ 

ชั่วช้า”

“คุณ…ก็คุณมาจูบผมก่อน ขอโทษแล้วกันที่ผลักแรง”

“คุณจ�าไว้เลยนะ คุณจะได้แค่ร่างกายของฉัน แต่ไม่มีวันได้

หัวใจ”

ยอยกัท่ียงัมสีติครบถ้วนกะพรบิตาปรบิๆ ขยบัถอยหลงัอย่าง

งนุงงไปหลายก้าว เขาคดิว่าควรรบีออกไปจากท่ีน่ีจะดีกว่า ทว่าวนัดี 

คว้าคอเสื้อด้านหลังของเขาไว้ พรมที่พื้นค่อนข้างลื่น ยอยักเลย 

เสียหลักล้มหงายหลัง
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ยงัไม่ทนัทีจ่ะได้หายใจหรอืระบายความจกุจากการล้มกระแทก

พื้น คนที่กระชากเขาไว้ก็ทิ้งตัวลงมานั่งคร่อมทับทันที

วันดีบดเบียดสะโพกกับท่อนร้อน เด็กหนุ่มอายุแค่ยี่สิบย่อม

ตื่นตัวง่ายเป็นธรรมดา คนโดนปลุกเร้าหายใจหอบหนักๆ

ก่อน…จะเอือ้มมือไปคว้าถงุผ้าหากล่องถงุยางอนามยั ยอยกั

แกะกล่องอย่างช�านาญแล้วหยบิซองสเีงนิซองหนึง่ออกมาจากกล่อง

สอดมันเข้าไปที่กระเป๋ากางเกง เตรียมความพร้อมให้

เรียบร้อยจึงค่อยพลิกตัวสลับต�าแหน่งกัน พริบตาเดียววันดีก็อยู่ 

ใต้ร่าง ข้อมือทั้งสองข้างถูกตรึงให้อยู่นิ่ง

“ผมรู้แล้วว่าคุณต้องการอะไร”

“…”

“สุราเป็นเหตุให้ขาดความยับยั้งชั่งใจสินะ”

“ฮึก…” ผมรีบยกมือขึ้นปิดปากกลั้นเสียงคราง หลับตา

ลงปล่อยให้น�้าตาแห่งความหฤหรรษ์รินไหล ผมลงเอยแบบที่ผม 

ไม่ได้ตั้งใจ หรือไม่ก็ลงเอยในแบบที่ผมตั้งใจตอนผมเมา

ผมถูกคนตัวโตกล้ามเนื้อแน่นเปรี๊ยะจับแก้ผ้า เขาเล้าโลมผม

อย่างโคตรช�านาญ แตะคลงึไปทีส่่วนไหนส่วนนัน้ก็ร้อนผ่าว และถ้า

ให้ผมเดา ที่หัวนมของผมทั้งสองข้างในตอนนี้คงแดงก�่า เพราะถูก

เขาดูด กัด งับจนเป็นรอยฟันแน่ๆ

ช่องท้องผมวบูโหวง ผเีสือ้ประมาณหน่ึงล้านตวักางปีกบินวน

อยู่ในนั้น ส่วนกลางกายแข็งชันขึ้น เขายังไม่ได้สัมผัสมันเลยสักครั้ง

แต่ท�าผมคลั่งจวนเจียนปลดปล่อย มีเพียงปลายนิ้วเรียวยาวที่สอด

เข้าออกในช่องทาง ผมรูส้กึถงึของเหลวหนืดล่ืนและปลายเล็บท่ีครดู

ผิวเนื้อด้านใน ผมตัวสั่นหายใจหอบถี่ ใจเต้นระรัว ท่อนขาเสียดสี
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พยายามหุบเข้าหากัน แล้วพอเขาใช้ปลายเล็บครูดผนังนุ่มของผม

อีกไม่กี่ครั้ง ผมก็หลั่งออกมาอย่างน่าละอาย ฉีดพุ่งของเหลวกลิ่น

คาวขื่นมาเปรอะเปื้อนหน้าอกและหน้าท้อง กระตุกเฮือกๆ รุนแรง

ที่สุดตั้งแต่เคยรู้จักเรื่องลามกพวกนี้มา

เขาท�ามันได้ยังไงกันนะ

ท�าให้ผมรูส้กึดแีละเตลดิจนควบคมุตวัเองไม่ได้ขนาดนีไ้ด้ยงัไง

ประสบการณ์ครั้งแรกของผมเลยนะ ซิงที่เก็บไว้ให้พี่เต๋อ…

ช่างแม่งเหอะ ขอแอบแซ่บกับคนตรงหน้าก่อนก็แล้วกัน

“เสร็จง่ายจัง” เขาพูดเสียงพร่าแต่ท�าผมอาย จากนั้นก็เลิก

รุม่ร่ามกบัตุม่ไตทีห่น้าอก แล้วท�าในสิง่ทีร่นุแรงต่อความรูส้กึของผม

มากกว่านัน้ นัน่คอืการก้มลงไปเลยีคราบคาวกามทีเ่ปรอะเป้ือนตรง

อกและหน้าท้อง การแลบลิ้นเลียของเขามันฮอตเป็นบ้า ผมหายใจ

หอบถี่รัว ตอนนี้สร่างเสียยิ่งกว่าสร่างอีก

ไม่นานหลังจากนั้นผมพบว่าตัวเองนอนหงายอยู่บนโซฟา  

ต้นขาแยกกว้าง ข้อเท้าโอบไขว้กนัหลงัสะโพกสอบ ครางเสยีงหวาน

รองรับเนื้อตัวใหญ่โตที่บดเบียดเข้าหา เขาถอดเสื้อยืดตัวโคร่งออก

แล้ว หลงเหลือเพยีงมัดกล้ามเนือ้แน่นตึงให้ผมสมัผสั ผมลากมอืไป

ตามแผ่นหลงักว้าง บีบเคล้นส�ารวจรอยช�า้รวมถึงรอยสกัตามตวัเขา

ไปด้วย

เมื่อสายตาปรับเข้ากับความมืดได้เป็นท่ีเรียบร้อย ผมถึงได้

เห็นใบหน้าของเขาชัดๆ เขาขยับตัวขึ้นมาคร่อมกัน ดูหล่อจนแทบ

คลั่งกับการใช้ปากฉีกซองถุงยางอนามัย เขาปลดกระดุมกางเกง 

ตัวเองออก แล้วรั้งมันไปกองที่ช่วงวีไลน์ ผมกล้ันหายใจตอนท่ีได้

เห็นแท่งสวรรค์และพวงสวาท…

ไอ้เหี้ย กูตายแน่! ไซซ์มันแบบ…จุก!
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เขาสาวรูดมันจนเกิดเสียงดังข่มขวัญ และแล้วมันก็พองคับ

เต็มไม้เต็มมือ

ถุงยางอนามัยถูกสวม เขาจับขาผมขึ้นพาดบ่า เวลานั้นผมได้

แต่สบตา ความหล่อออร่าของเขาท�าผมทีก่�าลงัจะร้องปรามหบุปาก

ฉับได้ทันที

เหงื่อเขาออกเยอะชะมัด ดวงตาคมกริบที่ไม่ปกปิดความ

ต้องการคู่นั้น อาจหลอมละลายผมจนตายได้เลย

“…แน่นจัง”

“โอ๊ยยย ดีเจ็บ!” ผมร้องบอกเขา ยกมือขึ้นโอบกอดพลางรั้ง

เขาเข้าหา จกิเลบ็มอืระบายความรวดร้าว ช่องทางเหมอืนจะฉกีขาด

ให้ได้เลย

มเีสยีงเสยีดสเีกดิขึน้ในหวัของผม ความเจ็บเล่นงานจนขาส่ัน 

ส่วนร้อนของเขาตอดเต้นตบุๆ อยูใ่นร่างกาย และก�าลังแทรกเข้ามา

เรื่อยๆ อย่างไร้ความปรานี

ผมร้องไห้สะอกึสะอืน้จนตวัสัน่ เขาช่วยจบูซบัคราบน�า้ตาแล้ว

เปลีย่นการรกุเร้าอย่างเร่งรบี เป็นบดเบียดเข้าหาอย่างนุ่มนวลทีส่ดุ

ผมไม่ได้ขอให้เขาหยุดหรอกนะ อาจจะเพราะจุกอยู่จนพูด 

ไม่ออก

และแล้วในที่สุดมันก็เข้ามาได้จนหมด มาพร้อมๆ กับความ

รวดร้าวแสนสาหัส ผมเจ็บถึงไขสันหลัง

“ไม่เคยใช่มั้ย” เขาถามผมเสียงเข้ม ปากชิดอยู่ที่ใบหู

“บะ…บ้า ท�าไมจะไม่เคยล่ะ”

“เลือดออก”

“อะ!”

“เห็นมั้ย คุณเจ็บ”
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เขาแค่ลองขยับเบาๆ เท่านั้นเพื่อยืนยันว่าผมไม่เคย แต่ผม

ดันเจ็บจนร้องเสยีงหลง ก่อนจะรูส้กึว่าหัวแม่มอืของเขาลบูวนทีแ่ก้ม 

ปลอบประโลมให้ความเจ็บปวดหายไป

“โอ๋นะ...”

เขาอ่อนโยน อดทนที่จะรอคอยจนกระท่ังผมเป็นฝ่ายหยัด

เอวเข้าหา ผมร่อนเอวเข้าหาเขาจริงๆ เพราะหลังความเจ็บทุเลา 

ความรู้สึกอื่นที่ไม่เคยพานพบมาก่อนก็เข้ามาแทนที่

ผมแน่ใจว่ามันเป็นความทรมานชนิดหนึ่ง เพียงแต่ว่าหาก

อดทนปล่อยเขากระทุ้งกระแทกไปเรื่อยๆ จนสุดทาง ผลตอบแทน

คงเป็นความสุขที่ล้นทะลัก

ผมเลื่อนลอย สุขสมคลุ้มคลั่ง หลายต่อหลายครั้งจนกระทั่ง

แสงแรกของวันสาดเข้ามาจากหน้าต่างกระจกที่ไม่ได้ปิดม่านเอาไว้

ช่องทางผมหนบึชา ร้อนผ่าวแสบคนัเพราะเขาเพิง่ถอนตวัตน

ออกไป ส่วนปลายของท่อนร้อนกเ็ริม่เจบ็นดิๆ คงเพราะปลดปล่อย

ออกมาเยอะจนเกินควร

เขารีดเคล้น เคี่ยวกร�าผมอย่างเอาเป็นเอาตาย

ผมหอบหายใจแรงแล้วตะกายตัวตะแคงข้าง นึกว่าเขาจะอิ่ม

แล้ว แต่ดเูหมอืนว่าผมจะคดิผดิไปหน่อย เขากแ็ค่…ถอดถอนตวัตน

เพื่อเปลี่ยนถุงยางอนามัยใหม่

“ยังจะต่ออีกเหรอ ทางนี้แค่นิ้วก็จะกระดิกไม่ไหวแล้วนะ”

“อือ จะต่อแล้ว”

ช่างเป็นคนที่ประหยัดค�าพูดเสียเหลือเกิน และหลังจากตอบ

ค�าถามผมอย่างห้วนสัน้ เขากแ็หวกแก้มก้นผมออกแล้วสอดส่วนคกึ

แข็งเข้ามาทันที

อีกครั้ง...และอีกครั้ง
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“อีกทีนะ เปลี่ยนท่าหน่อย”

ให้เปลีย่นท่าอะไรอกีวะ ตอนนีแ้ค่นิว้ผมยังกระดิกไม่ไหวเลย!



~ วันดีวิทยา ~

วันดีที่ 02
E N J O Y  R E A D I N G

ตาย…

สูขิ่ตไปแล้วแน่ๆ เลยผมน่ะ ในตอนทีน่าฬิกาปลกุดงั ร่างกาย

ของผมยังไร้แม้แต่เรี่ยวแรงจะขยับตัว

เขาออกไปแล้ว เด็กผู้ชายที่อยู่กับผมมาตลอดท้ังคืนคนน้ัน 

ผมพอจะมีสติอยู่บ้างก่อนที่เขาจะออกไป เลยรู้ว่าเขาเช็ดตัวให้ผม 

แล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าผมเป็นชุดใหม่ให้ด้วย

ผ้านวมผนืนุม่ห่มลงบนตวัโดยฝีมอืของเขา เครือ่งปรบัอากาศ

ถูกปรับอุณหภูมิไว้จนได้ระดับด้วยฝีมือของเขาอีกเช่นกัน ผมนึก

สงสัยว่าเขาดีขนาดนี้ได้ยังไงกันนะ มันไม่เข้ากับท่าทางโหดๆ และ

สายตาเย็นชาของเขาเลย

ผมแอบมองหน้าเขาครั้งสุดท้ายตอนที่ถูกห่มผ้าให้

เขามันหล่ออย่างร้ายกาจ

เขามันหล่ออย่างอันตราย

เขามนัหล่อแบบท�าร้ายหวัจติหวัใจ นัน่คอืท้ังหมดท่ีผมนิยาม
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เด็กคนนั้น

คงเป็นสภาวะโง่ๆ ที่เกิดขึ้นตอนก�้ากึ่งระหว่างมีสติกับไร้สติ

กระมงั ทีผ่มพบว่าผมไม่อาจเอาความสนใจของผมออกจากเดก็หนุม่

แปลกหน้าคนนั้นได้เลย

สงสัยเพราะฟิน แบบนั้นแหละ แบบนั้นเลย

ผมสะบัดศีรษะไล่อาการมึนงงจากสภาวะแฮงก์ เปิดเปลือก

ตาท่ีปิดสนิทอยู่ให้ลืมขึ้น จากนั้นก็ใช้มือสั่นๆ เลิกผ้าห่มออกจาก

ร่างกาย เจ็บร้าวไปทั้งตัวในตอนที่พยายามจะพยุงตัวเองลุกขึ้นมา 

ช่องทางยังคงหน่วงชาราวกับว่าไอ้นั่นของเขายังเสียบคาอยู่

ขาผมถงึกบัสัน่ตอนทีใ่ช้มนัยนัพืน้ขณะขยับมาน่ังท่ีขอบเตยีง 

บรรยายไม่ถูกว่าตอนนี้ตัวเองรู้สึกอะไรกันแน่ ไอ้ที่เจ็บที่ปวดมันก็

รู้สึกนั่นแหละ แต่อีกหนึ่งความคิดที่แทรกขึ้นมาดูจะทรงอิทธิพล

มากกว่านั้น

ผมชอบบทรักเมื่อคืนมากๆ

ชอบความร้อนร่านที่ตัวเองได้กระท�า

ชอบความรุนแรงตอนที่เขาถาโถมเข้าหา...เกิดมายี่สิบเก้าปี 

ก็เพิ่งค้นพบนี่แหละว่าตัวเองชอบเซ็กซ์แบบที่มันดิบๆ แบบที่มัน

เถื่อนๆ

เฮ้ย นี่มันยิ่งใหญ่กว่าไอน์สไตน์ค้นพบอีเท่ากับเอ็มซีสแควร์

อกีปะ ผมหวัเราะออกมาหนึง่ครัง้ แล้วต้องยกมอืกอบกุมล�าคอของ

ตัวเองเมื่อพบว่ามันแหบแห้งแสบเคืองเสียเหลือเกิน

ครางจนเสียงแหบแบบในหนังสือนิยายมันเป็นแบบนี้นี่เอง

สินะ

ผมยิ้มกริ่ม ไม่มีท่าทีเสียใจว่าเสียตัว กลับกันอันที่จริงผมว่า

ผมเริงร่า ชีวิตจืดๆ ที่ผ่านมาเริ่มมีความหมายขึ้นมาบ้างแล้ว
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เซ็กซ์มันดีแบบนี้นี่เอง

คิดได้ดังนั้นผมก็หันไปกดเลื่อนนาฬิกาปลุก ลุกขึ้นยืนด้วย

ท่าทางร่าเรงิเกนิกว่าคนืวนัทีผ่นัผ่าน แต่แล้วกต้็องล้มตวัลงนอนบน

เตียงอีกครั้ง ส่งเสียงครางโอยเพราะเจ็บขัดที่ช่องทาง ไม่ถึงกับทน

ไม่ไหว แต่เจ็บขึ้นมาเมื่อไหร่ก็หวนคิดไปถึงตอนถูกอึ๊บๆ

ผมว่าผมเริ่มหมกมุ่น

ว่าแต่ว่า...ผมจะเจอเขาได้อีกที่ไหน

ผมกะพรบิตาปรบิๆ จากการครุน่คดิ ท่าทางร่าเรงิเมือ่ครูเ่ริม่

เคร่งขรมึเพิม่ข้ึนอกีนดิหน่อย แล้วค่อยๆ พยงุตวัเองลกุขึน้มาน่ังอกี

ครัง้ จิป๊ากให้เสยีงนาฬิกาปลุกทีดั่งข้ึนอกีหน เพราะผมเป็นประเภท

ที่ชอบเลื่อนเวลาตื่น เลยต้องตั้งปลุกแบบเลื่อนทุกๆ ห้านาที

คราวนี้ผมกดปิดมันหลังต่ืนเต็มตา เสียงนาฬิกาปลุกท�าผม

หยุดคิดเรื่องเด็กหนุ่มคนนั้นไปชั่วขณะ ผมระมัดระวังในการลุกขึ้น

ยืนอีกครั้ง กะเผลกๆ ไปยังห้องครัวเพื่อเริ่มต้นชีวิตในเช้าวันใหม่

ชีวิตวันดีที่เปลี่ยนไป อาจเริ่มต้นที่นมอัลมอนด์เพื่อสุขภาพ

ยามเช้าถูกเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มชูก�าลังส�าหรับเพิ่มเรี่ยวแรง

996...997...998…999…1,000

“ครบสักท”ี ผมเหวีย่งเชอืกกระโดดในมอืทิง้ไปเบือ้งหน้า กอบ

เอาลมหายใจเข้าปอดถี่ๆ เพราะความเหนื่อยอ่อน วันนี้เหนื่อย

มากกว่าทกุวนัหน่อยเพราะไม่ค่อยได้นอน อนัท่ีจรงิมเีซก็ซ์ก็เหน่ือย

แล้ว แต่ลงตารางกระโดดเชือกของเช้านี้เอาไว้ นอนไปได้แค่สาม

ชั่วโมงเลยต้องลุกขึ้นมาซ้อมตามตาราง

ผมเดนิไปยงัทศิทางทีเ่พิง่เขว้ียงเชอืกทิง้ หยบิขวดน�า้ดืม่ทีว่าง

บนเก้าอี้พลาสติกมาเปิดดื่มดับความกระหาย เหงื่อผมออกมาก 
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จนโซมกาย ท่อนบนเปลือยเปล่าถูกเกาะพราวด้วยเม็ดเหงื่อ ทว่า

รอบตัวในเวลานี้ไม่มีใครเลย

จะมีก็แต่เสียงโครมครามที่ดังออกมาจากตัวบ้านสองชั้น 

เหมือนจะดังมาจากทางห้องครัว

“เยะ ท�าอะไรในครัวอะ” ผมตะโกนถาม เดินถอดผ้าพันมือ

ไปด้วยเพราะความสงสัย ดูเหมือนว่าพี่ชายของผมก�าลังท�าอาหาร

เช้าอยู่ละมั้ง

เยะก็แบบนี้ ชอบท�าเสียงดังโวยวายให้ตกใจ แล้วก็ชอบท�า

หน้าตาดุๆ ด้วย

“กูหามีดไม่เจอ”

“มันก็เสียบอยู่ในชั้นวางไม่ใช่เหรอ เมื่อวานตอนเช้าน้องยัง

ใช้อยู่เลย”

“เออว่ะ เจอละ”

“ท�าอะไรกิน”

“ตัดตูดถุงน�้าเต้าหู้”

“รี่เอามาแขวนไว้ให้อีกดิ?”

“เออ”

ผมหยุดฝีเท้า มองคนที่ตัวใหญ่กว่านิดหน่อยเดินตรงมาหา 

พ่ีเยะเป็นพี่ชายแท้ๆ ของผม และอีกนัยหนึ่งเขาก็เป็นเหมือนพ่อ

ของผมด้วย

เพราะพ่อแม่ของเราเปิดค่ายมวยอยู่ที่ต่างจังหวัด พี่เยะกับ

ผมเข้ามาเรียนที่กรุงเทพฯ ได้หลายปีแล้ว และด้วยความที่โตกว่า

หลายปี เขาเลยต้องเป็นคนดูแลผมแทนพ่อกับแม่มาตลอด พี่เยะ

จบวิศวะ แต่ไม่รู้อีท่าไหนเหมือนกันพอเรียนจบปุ๊บถึงได้เดินตาม

รอยพ่อเปิดค่ายมวยของตัวเองทันที
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ป้าย ‘ค่ายมวยเผด็จศึก’ ขนาดใหญ่มากๆ ตั้งอยู่หน้าบ้าน 

แถมมีป้ายโฆษณาอยู่หน้าปากซอยอีกหลายป้าย ที่นี่เป็นทั้งค่ายที่

ป้ันนกัมวยอาชพี รวมถงึเป็นโรงเรยีนสอนศลิปะการต่อสูป้้องกันตวั

อีกด้วย

แน่นอนว่าพีเ่ยะเคยเป็นนกัมวยเบอร์หนึง่ของค่าย แต่เขาเบือ่

มวยส้วม (มวยที่ชกกับคู่ชกที่ไม่ค่อยเก่งเพื่อเก็บแต้มป้องกันแชมป์

ไปเรือ่ยๆ หรอืเพือ่สร้างสถติิชนะให้เป็นแชมป์โลก) ก็เลยแขวนนวม

ไป

เยะบอกว่าเยะหมดแพสชันขึ้นชก เหลือแต่โมติเวชันอย่าง

เดียวคอืเงิน คอร์สเรยีนของค่ายมวยเผดจ็ศกึราคาแพงกจ็รงิ แต่พวก

ผู้มีอิทธิพลก็ชอบส่งบอดี้การ์ดมาเรียนมวยเพิ่มกัน

รวมถึงสาวๆ หนุ่มๆ ที่รักสุขภาพและอยากกระชับรูปร่างมา

ต่อคิวเรียนยาวเหยียด คอร์สฝึกโหดที่โหดทั้งราคาและโปรแกรม

ซ้อมเริ่มถูกแนะน�าปากต่อปาก ภายในเวลาสามปีค่ายมวยเผด็จศึก

จึงโด่งดังและเป็นที่รู้จัก เทคนิคการป้องกันตัวใช้งานได้จริง ไม่งก

อุปกรณ์ ครูผู้สอนใส่ใจประกบตัวต่อตัว

“กนิมัย้” โอเยะยืน่ถงุน�า้เต้าหูม้าตรงหน้าผม แม้จะรูว่้าผมต้อง

ส่ายหน้าปฏเิสธแน่ๆ เยะกย็งัยืน่มนัมา “ไม่กนิเหรอ แล้วมงึกินอะไร

ยังเนี่ย ไม่ใช่แดกแต่น�้าอัดลมนะ กูจะเอาไม้มาตีให้ตาย”

เยะไม่เคยตีจริงๆ เขาก็ขู่ไปอย่างนั้น เวลาที่ผมท�าผิดจนเยะ

โกรธ เยะจะใช้วิธีไม่พูดกับผมมากกว่า แล้วแบบนั้นมันก็เจ็บยิ่งกว่า

การถูกตีเสียอีก

“น้องกินโจ๊กไปแล้วตอนหกโมงเช้า”

“เออดี แล้วเม่ือคืนมึงเข้าบ้านมาตอนก่ีโมง กูอาบน�้าเสร็จ

ตอนตีสองยังไม่เห็นมึงกลับมาเลย”
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“หกโมง” ผมตอบ ยกมือลูบหลังต้นคอไปด้วย

น่าจะเป็นจังหวะเดียวกันกับที่เยะเห็นรอยเล็บลากเป็นทาง

บนแผ่นหลังของผม เขาเลิกคิ้วขึ้นหนึ่งข้าง ถามโผงผางตามนิสัย

“ไปเอากับใครมาอีกล่ะ ไหนว่าจะหยุดแล้ว คนที่มึงชอบเขา

ไม่ชอบเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เหรอ”

“ก็ไม่ได้ตั้งใจเหมือนกัน” ผมเว้นวรรค ถอนหายใจเบาๆ มัน

มีบางส่ิงที่ติดค้างส�าหรับคู่นอนเมื่อคืน แล้วผมก็ไม่รู้จะปรึกษาใคร

นอกจากพี่ชายตัวเอง “เยะ น้องถามอะไรหน่อยดิ”

“ว่า?”

“ถ้าเราเข้าใจผดิว่าเขาชวนเรามเีซก็ซ์ แต่ทีจ่รงิเขาแค่เมามากๆ 

แล้วก็...ยังไม่เคยมีอะไรกับใคร เราควรไปขอโทษเขามั้ย”

“มงึเล่ามาตัง้แต่ต้นส”ิ เยะโยนถงุน�า้เต้าหูท่ี้ดืม่หมดแล้วท้ิงลง

ในถงัขยะ นิว้ชีเ้รยีวยาวเกาทีใ่ต้ตาดคุม แต่…ผมยังไม่ทันได้เล่า เยะ

ก็เป็นฝ่ายสรุปเรื่องทั้งหมดให้ผมฟังแทน “กูขอเรียบเรียงแป๊บหนึ่ง 

เมื่อคืนตอนมึงออกไปซื้อโค้กมึงเจอคนเมาแล้วเข้าใจว่าเขาชวนมึง

มีเซ็กซ์ แต่พอประกบกันจริงๆ แล้วเขาซิงถูกมั้ย มึงเลยก�าลังคิดว่า 

ที่จริงเขาแค่เมาเฉยๆ ไม่ได้ชวนมึงเอากัน?”

“อือ ก็ถูก”

“สอดใส่เข้าไปยัง?”

“สอดใส่เข้าไปแล้วสิ”

“แล้วพอรู้ว่าเขาซิงก็หยุดเลยปะ”

“ไม่ได้หยุด ห่างเรื่องแบบนี้มานาน พอได้ท�ามันเลยหยุดไม่

ได้”

“ยกเดียว?”

ผมยกนิ้วขึ้นมานับ ครั้นพอนิ้วที่สามถูกดีดออกมา เยะก็
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ตะครุบมือผมทันที

“เขาเมาขนาดไหน”

“ก็มากอยู่นะ”

“เขาจะคิดว่ามึงข่มขืนเขามั้ยวะ”

“...” นั่นน่ะสิ

“เสร็จกิจแล้วได้คุยกันยัง”

“ยัง เขาหลับลึก เพลียมั้ง”

“งั้นกูว่า…มึงหอบช่อดอกไม้ไปขอโทษกับอธิบายให้เขาฟัง

หน่อยก็ดีนะ ว่ามึงเข้าใจผิดเลยเผลอมีอะไรด้วย”

“น้องควรท�าแบบนั้น?” ผมถามย�้า และโอเยะก็พยักหน้า

ยืนยัน

“เออ มึงควร...”

ค่าตัวขึ้นชกของผมเพิ่มขึ้นตามประสบการณ์ และเยะก็

ไม่ได้หักไปเลยสักบาท เขาโอนให้ผมเต็มจ�านวนอันเป็นตัวเลข

เกือบๆ เจ็ดหลัก แต่ถึงอย่างนั้นผมก็รู้สึกเสียดายตอนจ่ายธนบัตร

สีเทาหลายใบเป็นค่าช่อดอกไม้อยู่ดี

มมุปากผมกระตกุตอนรบัเงนิทอน ใบหน้าทีส่ะท้อนในกระจก

ดดูดุนั ภายในร้านดอกไม้เงยีบกรบิตัง้แต่ตอนท่ีผมเดินเข้ามา เขาคง

ตกใจกับบาดแผลบนใบหน้าของผม

และ...ผมกไ็ม่รูว่้าจะต้องอธบิายไปท�าไมว่าบาดแผลพวกนีผ้ม

ได้มายังไง

“เรียบร้อยแล้วค่ะ เอารถมาหรือเปล่าคะ”

“ไม่ได้เอามาครับ” ผมยืนมองช่อดอกไม้ อันที่จริงมันก็ดูสวย

สมกับราคาที่จ่ายไปอยู่นะ แล้วจู่ๆ ผมก็นึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ 
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ว่าท�าไมผมถึงไม่ลองซื้อดอกไม้ไปให้คนที่ผมชอบดูบ้างล่ะ

เผื่อคนที่ผมชอบ เขาจะประทับใจในตัวผมขึ้นมาบ้าง

“งั้นจะรับไปเลยหรือว่าให้ทางร้านจัดส่งให้ดีคะ”

“รับไปเลยครับ แล้ว...ผมสั่งช่อดอกไม้ล่วงหน้าได้หรือเปล่า”

“ได้แน่นอนค่ะ รับแบบไหนดีคะ”

“แบบที่ใหญ่กว่าช่อนี้” ผมมองช่อดอกไม้ในมือที่รับมาถือไว้

เองเรียบร้อย แล้วปรายสายตามองเจ้าของร้านดอกไม้ที่พยักหน้า

รับทราบ จากนั้นก็สอบถามเพิ่มเติม

“มีดอกอะไรที่อยากได้เป็นพิเศษมั้ยคะ”

“ไม่ครับ แค่อยากได้แบบที่น่ารักๆ หน่อย”

“ให้แฟนใช่มั้ยคะ” ผมก�าลังจะตอบว่าไม่ใช่ แต่สุดท้ายก็พยัก

หน้ารับเพราะอยากให้เรื่องจริงผมกับเขาได้เป็นแฟนกัน

รอเขามาเป็นปีแล้วนะ เมื่อไหร่จะรับรักสักทีก็ไม่รู้

ยนืรออยูอ่กีสักครูใ่หญ่ เจ้าของร้านกแ็จ้งราคาช่อดอกไม้ทีผ่ม

สั่งล่วงหน้าพร้อมนัดหมายวันรับ และหลังจากที่ผมจ่ายเงินค่า

ดอกไม้ช่อที่สั่งจนเสร็จสรรพ ผมก็เดินออกจากร้านทันที

รถคู่ใจของผมซ่อมอยู่ในช่วงนี้ การเอาดอกไม้ไปให้คุณหมอ

วันดี ผมเลยต้องใช้บริการแท็กซี่เอา

มนัวุน่วาย แต่ช่างเหอะ กแ็ค่เอาดอกไม้ไปขอโทษให้จบๆ ไป

“หวังว่าจะไม่โกรธกันนะ คุณหมอวันดี”

ตัง้แต่สารภาพรกัไอ้พีเ่ต๋อไปวนันัน้ บอกเลยว่าเข้าหน้ากนั

ไม่ติด แต่เพราะความรักอันมั่นคงของผมที่มีต่อมัน ผมจึงทุ่มเท 

ทกุอย่างจนได้เข้าท�างานทีเ่ดยีวกบัพีเ่ต๋อ และน่ันท�าให้ผมหลีกเลีย่ง

ไม่เจอกับคนที่ผมไม่อยากเจอไม่ได้เลย
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ตอนที่รู้ว่าได้ท�างานที่เดียวกันวันแรก บอกตามตรงว่าผม

โคตรดีใจ ถึงขั้นเลี้ยงข้าวไอ้ปาเก๋ายกใหญ่ แถมบริจาคเงินให้มูลนิธิ

ต่างๆ อีกนับไม่ถ้วน แล้วตัดภาพมาตอนนี้สิ…

อะไรนะ ท�างานที่เดียวกันทั้งๆ ที่อยากหนีหน้า

อะไรนะ ต้องทนยนืมองไอ้พีเ่ต๋อท�าท่าใจดใีห้กับรุน่น้องหมอ

ในโรงพยาบาล

เออ ไอ้อ่อนโยน ไอ้หล่อตี๋ ไอ้แสนดี ไอ้เทพบุตร

ผมแค่นเสียงเย้ยหยันในล�าคอ ไฟในอกสุมแน่นด้วยทั้งรัก 

ทั้งเกลียด

“น้องดี”

ไม่ต้องมาเรียกกูน้องดีเลยนะ กูไม่เอาแล้วผัวหมอแสนดี 

เกลียดที่สุด!

ผมแค่นกึในใจ ทว่าสิง่ทีต่อบหลงัถกูพีเ่ต๋อเรยีกตอนเขาหนัมา

เห็นผมคงเป็น…

“ครับพี่เต๋อ”

“เป็นอะไร งานหนักเหรอ ดูเหมือนคนไม่ค่อยได้นอนเลย 

หน้าซีดเชียว”

โดนเยมา เลยไม่ได้นอน

“ครับ ก็งานหนักนิดหน่อย”

“แน่ใจนะว่าไม่ค่อยได้นอนเพราะงานหนกั ไม่ใช่เรือ่งพีแ่น่นะ”

“เร่ืองพ่ีมนัท�าไมเหรอครบั” ผมถามเขากลบั เรือ่งเขามนัท�าไม

กัน สนใจผมด้วยเหรอ

“ก็พี่ปฏิเสธเรา กลัวเราจะคิดมากจนนอนไม่หลับ”

หรือจะเปลี่ยนใจไม่เป็นพี่น้องกัน?

“คือดี...ไม่ได้นอนน้อยเพราะเรื่องนั้นหรอกครับ โตแล้ว 
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จัดการความรู้สึกตัวเองได้”

“แบบนี้ก็ดีค่ะ จะได้เป็นพี่น้องที่ดีต่อกันเหมือนเดิม”

โอเคพี่น้อง...พี่น้อง ไอ้หน้าสัตว์!

ย�้าจัง!

โกรธเว้ย!

ผมข่มระเบิดปรมาณูในร่างกายไม่ให้ระเบิด ชนวนของมัน

แน่นอนว่าคือค�าว่า ‘พี่น้อง’ อยากจะทุบไอ้พี่เต๋อนี่สักอัก เพียงแต่

ว่ามารยาทมันค�้าคอ เลยต้องแสร้งยิ้มฝืนๆ ส่งไปให้

อดีตคนที่ผมรักจนหมดหัวจิตหัวใจส่งยิ้มคืนกลับ ดวงตาเล็ก

รีหลังกรอบแว่นหยีลงจนเป็นสระอิ

“งั้นวันนี้ไปกินมื้อเที่ยงด้วยกันนะ พี่เลี้ยงเอง”

ถ้าเป็นแต่ก่อนผมคงดีใจที่ถูกพี่เต๋อชวนกินข้าว แต่ว่าตอนนี้

น่ะ...

ผมไม่อยากไป มันอึดอัด

“คนเยอะ พี่ไปกับน้องๆ พี่เถอะ”

“ก็ไหนว่าไม่ได้คิดมากเรื่องพี่แล้ว ปฏิเสธกันเฉยเลย”

“ก็...”

“ถ้าไม่ได้คดิมากแล้วจรงิๆ กไ็ปด้วยกันนะคะ พ่ีอยากขอโทษ

เราที่วันนั้นพี่พูดแรง”

ผมยิม้ฝืดฝืนอกีครัง้ คราวนีม้นัมเีสยีงหึๆ  ดงัตามมาด้วย เดก็

สามขวบยังรู้เลยว่าผมฝืนยิ้ม คงมีแต่ไอ้พี่เต๋อนี่แหละที่ไม่รู้ เขาไม่

สนใจเลยด้วยซ�า้ว่าผมจะรูสึ้กยงัไง หลังมัดมอืชกเรยีบร้อยกค็ว้าแขน

ผมลากให้เดินตาม

ผมคงดใีจ ถา้เมื่อกอ่นเขากระตือรือรน้ที่จะลากผมไปกนิข้าว

ด้วยกันแบบนี้
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“ให้หมอดีไปกินข้าวด้วยนะ” พี่เต๋อบอกกับกลุ่มเพื่อนและ 

รุ่นน้องของเขาว่าจะให้ผมไปกินข้าวด้วย กลุ่มของเขาค่อนข้างใหญ่ 

นั่นอาจเป็นเพราะเขาเป็นคนอัธยาศัยดี ใจดี...

แต่ก่อนทีผ่มจะชืน่ชมเขาไปมากกว่านี ้ใครบางคนในกลุม่ดนั

หัวเราะและพูดขึ้นมา

“หมอดีท�าใจได้แล้วเหรอคะ”

“ครบั?” ผมเลกิคิว้อย่างสงสยั จ้องคนพดูกดดนัให้อธบิายเพิม่

เติม

“กเ็รือ่งหมอเต๋อไงคะ เขารูก้นัทัง้โรงพยาบาลแล้วมัง้ว่าหมอดี 

ชอบหมอเต๋อ”

“นิ้น ไม่เอา หมอดีเขินหมดแล้ว พี่คุยกับหมอดีแล้ว ตอนนี้

เราเป็นแค่พี่น้องที่ดีต่อกัน”

มันเป็นอีกครั้งที่ผมแค่นเสียงหัวเราะ ทั้งที่มันไม่ใช่เวลาน่า

หัวเราะเลยสักนิด เพียงแต่ว่าคนที่อยู่รอบตัวผมในเวลาน้ีก�าลัง

หัวเราะคิกคัก

เอาละ ผมรู้สึกอาย รู้สึกเป็นตัวตลก

ท�าไมวะ การชอบใครสกัคนจนเอ่ยสารภาพรกัแล้วโดนปฏเิสธ 

มันน่าตลกขนาดนั้นเลยเหรอ

ผมปัดมอืของพีเ่ต๋อทีจ่บัอยูก่บัท่อนแขนของผมออก ค่อนข้าง

แรงเลยแหละ แรงจนคนจับต้องหันมามอง ความอบอุ่นของฝ่ามือ

พ่ีเต๋อยงัตดิอยูท่ีท่่อนแขนของผมอยูเ่ลย และนัน่แม่งท�าให้โคตรรูส้กึ

แย่

“เป็นอะไรเหรอน้องดี”

ผมก�าลังจะเปิดปากต่อว่าสาธยายทั้งหมดที่ผมรู้สึก แต่ท�าได้

แค่เผยอปากเท่านั้น ยังไม่ทันได้เปล่งเสียง แขนข้างที่เคยถูกพี่เต๋อ
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จับก็ถูกกระชากอย่างรุนแรง ความอบอุ่นถูกแทนท่ีด้วยสัมผัสที่

หยาบโลนกว่ากันมาก ผมหลุดเสียงอึกอักเพราะตกใจจากการถูก

คว้า

“หาตั้งนาน” 

คนท่ีคว้าตัวผมไว้มีเสียงทุ้มต�่าน่าฟัง ผมเซปะทะเข้ากับแผง

อกกว้างของเขา กลิ่นน�้ายาปรับผ้านุ่มหอมกรุ่นออกมาจากเสื้อยืด

ตัวที่เขาสวม ผสมกับกลิ่นน�้าหอมอ่อนๆ และกลิ่นเหงื่อ

ผมรีบเงยหน้าขึน้มองว่าเขาคอืใครกนัแน่ และทนัททีีไ่ด้สบตา 

ร่างกายของผมก็แข็งเกร็ง

ผู้เด็กสุดแซ่บเมื่อคืน

เหมือนพระเจ้าก�าลังตะโกนในหัวของผมว่า เมื่อคืนยังเห็น

หน้ากนัไม่ค่อยชดัใช่มัย้ เอาไปเลยความใกล้ชดิแบบฟลูเอชด ีพร้อม

ไฟที่สาดจากเพดานมาเต็มพิกัด

อื้อ หล่ออย่างร้ายกาจ และดูหงุดหงิดมากด้วย

“เธอ...” ผมไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไร สุดท้ายก็เลยได้แต่เรียกว่าเธอ 

เขาถอนหายใจออกมาเล็กน้อย ปล่อยแขนผมให้เป็นอิสระ ก่อน

ยัดเยียดช่อดอกไม้ช่อโตในมือของเขามาให้ผม

“เมื่อคืน...ขอโทษครับ” เขาก้มหัวลงนิดหน่อย ใบหน้าผม

ร้อนจัดทันทีที่เขาพูดจบ เรื่องเมื่อคืน...ที่อึ๊บกันน่ะเหรอ ขอโทษ

ท�าไม “ขอโทษที่รุนแรง ขอโทษที่ไม่ยับยั้งชั่งใจครับ”

พูดเป็นเล่น นี่เขาหอบดอกไม้มาขอโทษผมเหรอ

เป็นรอยยิ้มแรกของวันที่ผมยิ้มออกมาจากความรู้สึกจริงๆ 

เชี่ย เขินว่ะ

มีผู้ชายหอบดอกไม้มาให้ถึงโรงพยาบาล อย่าบอกนะว่าเขา

ติดใจความสดใหม่ของผมเลยท�าถึงขนาดนี้ ว่าแต่ว่า มาได้ยังไงวะ
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“ใครเหรอน้องดี?” ไอ้พี่เต๋อถามพลางสะกิดแขนผมยิกๆ  

และนั่นเป็นจังหวะเดียวกันกับที่คนตรงหน้าเลิกก้มหัวแล้วเงยหน้า

ขึ้นมา

ดวงตาสีด�าสนิทของเขาร้อนแรงเป็นบ้า มันจับจ้องมาท่ีผม

ด้วยแววไร้อารมณ์ แต่เพยีงแค่นัน้ผมกร้็อนวบูๆ นึกถึงบทรกัเมือ่คนื

ที่เขาทั้งตักตวงและเคี่ยวกร�าผมอย่างหนักหน่วงแล้วมัน...ไอ้ดีคนนี้

จะเป็นลม

“ให้อภัยได้มั้ยครับ”

ให้อภัยได้มัย้อะไรวะ แต่บอกเลยว่าสายตาแบบน้ันกับค�าพูด

ของเขา...ร้อนแรง นีก่ะเอากตูายเลยใช่มัย้ เขาว่ากันว่าอนัท่ีจรงิแล้ว

นางวันทองไม่ได้หลายใจ แต่นายวนัดเีนีย่ไม่แน่ ใจง่ายหวัน่ไหวเฉย

เลย

หน้าผมร้อนไปหมด และที่ส�าคัญตอนผมละสายตาจากเด็ก

คนนั้นกลับไปมองหน้าพี่เต๋อ ผมดันเผลอเปรียบเทียบว่าเด็กหนุ่ม

ตรงหน้าหล่อกว่า มีเสน่ห์มากกว่า

ตยุเย่...ดเูหมอืนว่าผมจะปันใจให้เดก็หนุม่ตรงหน้าไปเสยีแล้ว

“น้องดี”

“คือดีไปกินข้าวด้วยไม่ได้แล้วพี่เต๋อ ดีมีธุระที่ต้องคุยกับน้อง

เขานดิหน่อย” ผมเลกิสนใจพีเ่ต๋อ แล้วเอีย้วหน้าไปมองร่างสงูในชดุ

เสื้อผ้าแบบที่พวกวัยรุ ่นสมัยนี้ชอบสวมกัน เขาสวมแค่เสื้อยืด 

กางเกงขาสามส่วน รองเท้าผ้าใบ มีรอยสักกับรอยแผลเต็มตัว

เขาดูแตกต่างจากคนเม่ือคืนเล็กน้อย ใต้แสงไฟแบบน้ีดู

เหมือนจะขาวกว่าตอนที่เจอกัน แต่ที่เหมือนคือท่าทางร้ายกาจ  

ส่วนสูงที่ประเมินจากสายตาไม่น่าจะต�่ากว่าหนึ่งร้อยแปดสิบเซนต์

“น้องดี...”
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“ไว้คุยกันวันหลังนะครับพี่เต๋อ ส่วนเธอ...ตามมาทางนี้” ผม

หอบช่อดอกไม้ที่เขายัดเยียดมาอุ้มไว้ด้วยแขนข้างหนึ่ง แล้วใช้มือ

ข้างที่ว่างฉุดลากเขาให้เดินตาม

ไม่สนหรอกว่าคนพวกนั้นจะมองตามหรือนินทาว่ายังไง

พอกันที วันดีจะไม่ยอมเป็นเหยื่อให้พวกเธอหัวเราะเยาะ

“เธอรู้ได้ยังไงว่าพี่อยู่ที่นี่”

“มาตามบัตรที่ห้อยคอ...”

“อ๋อ มาได้ทนัเวลาพอดเีลยเนอะ” ผมบอกเขาไปแบบนัน้ แล้ว

เร่งฝีเท้าให้ไวขึ้นเพื่อหาสถานที่ที่เป็นส่วนตัว เขาก็ช่างว่าง่าย เดิน

ตามผมมาแต่โดยดี

หรือว่าบางทีแล้ว เขาจะติดใจเรื่องเมื่อคืนจริงๆ

หอบช่อดอกไม้มาถึงที่นี่ หรือว่าเขาอยากท�าเรื่องอย่างว่าที่

โรงพยาบาล?

ปัง!

ไม่ใช่เสียงผมถกูเหว่ียงกระแทกประตแูล้วบดจูบหรอกนะ แต่

เป็นเสียงผมปิดประตูทางหนีไฟต่างหาก มันคงเป็นส่วนตัวมาก

พอแล้ว พอที่ผมจะคุยกับเด็กผู้ชายตัวสูงสองต่อสอง

เหมือนฉากในซีรีส์เกาหลีชะมัด พระเอกกับนางเอกปรับ

ความเข้าใจกันที่บันได

คิมโซยง! เขาเรียกผมเบาๆ แตะมือลงที่ผิวหน้า โน้มใบหล่อ

เหลาเข้ามาก่อนบดจูบกัน

โคเรียจังเลยน้า แต่มันเป็นเพียงแค่เหตุการณ์สมมติที่ผม

จินตนาการขึ้นมาเองเฉยๆ

“เชี่ย แผล” แต่ก่อนที่เราจะได้ท�าอะไรๆ ที่มันร้อนแรงอย่าง
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ที่ผมจินตนาการ ผมก็ต้องตกใจกับเลือดที่ซึมออกจากหางคิ้วของ

เขา คนตัวโตก�าลังจะยกมือขึ้นสัมผัสแผลเย็บที่ปริแตก ผมเลยรีบ

ยกมือขึ้นรั้งแขนเขาไว้ “อย่าจับ เดี๋ยวก็ติดเชื้อหรอก เราคงท�าอะไร

ในนี้กันไม่สะดวกแล้วแหละ เพราะเธอต้องเย็บแผลก่อน”

“...”

“ว่าแต่...เธอชื่ออะไรอะ”

“ยัก” 

หือ ก็ยักษ์สมชื่ออยู่นะ ผมยิ้มกริ่ม มันย้ิมไปเองอย่างเป็น

ธรรมชาต ิแต่พอเหน็เขาท�าหน้าตาน่ากลวั ยิม้กรุม้กริม่ของผมก็เป็น

อันต้องหุบลง

“บ้านอยู่ที่ไหนอะ ยังเรียนอยู่หรือเปล่า มีแฟนหรือยัง”

“...” เขาไม่ตอบ หน้าแปะค�าว่าผมจะถามเรือ่งส่วนตวัของเขา

ไปท�าไม

“ช่างเถอะ ตามมานี่มา ท�าแผลก่อน แล้วช่อดอกไม้นี่เอามา

ให้พ่ีเหรอ” ผมแทนตัวเองว่าพี ่เพราะดแูล้วเขาคงเดก็กว่าผมอยูม่าก

กินเด็กเป็นอมตะ ชักอยากจะมีผัวเด็กซะแล้ว

“ใช่ ให้คุณ”

“เรียกพี่ก็ได้ ไม่ต้องเรียกคุณหรอก เรียกว่าพี่ดี”

“เจ็บเหรอ”

“ฮะ?”

“ก็คุณ...ก็พี่ดีดูเดินไม่ถนัด แต่ก็น่าจะเจ็บแหละ ครั้งแรกของ

พี่”

ผมท่ีก�าลังผลักบานประตูหนีไฟชะงัก ผินหน้าไปมองเขาที่

ถามออกมา หน้าร้อนจัดและมันคงขึ้นสีแดงก�่าจนถึงใบหูแล้ว

“ก็เจ็บ” ผมไม่ได้ปฏิเสธ ครั้นตอบเสร็จก็ผลักประตูออกมา
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ทันที กลิ่นสะอาดในโรงพยาบาลดีกว่ากลิ่นอับตรงทางหนีไฟหลาย

เท่าตัวนัก

“ขอโทษนะ” ยักขอโทษผมอีกแล้ว

“ไม่เป็นไรหรอก มันก็...รู้สึกดี”

“รู้สึกดี?”

“อือ ไม่ได้โกรธอะไรหรอกนะ”

“เอ๋?”

“อะไร” ผมลดจงัหวะการเดนิให้ช้าลง รัง้รอให้เขาเดนิตขีนาบ

มาหยุดด้านข้าง นึกว่าเขาจะอธิบายอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับค�าว่า 

‘เอ๋?’ ของเขา แต่ไม่เลย เขาไม่ได้พูดอะไรออกมาอีกนอกจากเดิน

ตามผมด้วยหน้าตาไม่รับแขก

เขาไม่พดู รวมถงึไม่ร้องออกมาสกัแอะตอนท่ีผมเยบ็แผล

ให้ใหม่ ตอนที่เขากรอกประวัติคนไข้ คิ้วข้างหนึ่งของผมเลิกขึ้นเมื่อ

เห็นชื่อและนามสกุลเต็มๆ ของเขา

ยอยัก เผด็จศึก

ชือ่แปลกดจีงั และนามสกลุเผดจ็ศกึน่ีก็คุน้มาก เหมอืนผมจะ

เคยเห็นจากที่ไหนมาก่อนเลย

“เย็บ...เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่มั้ย”

“อือ เสร็จแล้ว เดี๋ยวยักรอรับยาแล้วก็กลับบ้านได้เลย ค่าใช้

จ่ายเด๋ียวพ่ีจดัการให้เอง นี.่..พีถ่ามได้ม้ัยว่าเธอไปมเีรือ่งกับใครมา”

“ไม่ได้มีเรื่องกับใครนะ”

“ถ้าไม่ได้มีเรื่องกับใครแล้วแผล...ช่างเถอะ เธอคงไม่อยาก

ตอบพี่” ผมพยักหน้ากับตัวเอง บางทีผมคงเป็นแค่คนแปลกหน้า

ส�าหรับเขา
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จะน้อยใจท�าไมที่ยอยักไม่ตอบ จะน้อยใจท�าไมที่เขาท�าหน้า

เหมือนร�าคาญค�าถามของผม “เธออย่าไปตีกับใครอีกนะ เสียดาย

หน้าหล่อๆ เป็นแผลหมด เอ้า นี่เบอร์ติดต่อของพี่นะยัก ถ้าเกิดว่า

เธอเดือดร้อนเรื่องอะไรเธอก็ติดต่อพี่มาได้เลย ไม่ต้องเกรงใจ เรื่อง

เงนิเร่ืองทองกไ็ด้ โทร. มาได้หมด พีพ่ร้อมให้ถ้าเป็นเธอ เธอกแ็ค่มา

เป็นเพื่อนกินข้าวกับพี่นิดๆ หน่อยๆ หรือถ้าล�าบากมากจะรับเป็น

รายเดือนก็ได้”

“...”

เขารับนามบัตรที่มีเบอร์ติดต่อของผมไป นัยน์ตาคู่คมกวาด

มองเล็กน้อยแล้วถึงค่อยเงยหน้ามาสบตา

เขาดงูนุงง อย่าว่าแต่เขางงเลย ผมเองก็งงเหมอืนกันว่าท�าไม

ตัวเองถึงพูดอะไรแบบนั้น ดูเหมือนกับว่า ผมก�าลังเสนอให้เขามา

เป็นเด็กเลี้ยงของผมอย่างไรอย่างนั้นแหละ

แบบ...เดือดร้อนเหรอ เธอแก้ผ้ามาหาพี่สิ เดี๋ยวพี่ให้ตังค์ไป

กินขนม

ผมถึงวัยนั้นแล้วเหรอ วัยที่โสดแถมเปลี่ยวจนต้องซื้อกิน

“ครับ”

และเขากร็บัค�าอย่างง่ายดาย จากนัน้กเ็กบ็นามบตัรใบนัน้ของ

ผมลงในกระเป๋ากางเกง ลกุยนืขึน้เตม็ความสงู จากน้ันก็เดนิหน้าตงึ

ออกไปเลย

ผมยงัคงมองประตทูีปิ่ดสนทิ ทิง้ตวัจมอยูก่บัพนกัพงิของเก้าอี้ 

ค�าว่าเผด็จศึกที่เป็นนามสกุลยังติดอยู่ในหัว

นึกออกแล้ว มันเหมือนป้ายโฆษณาที่ขับรถผ่านอยู่ทุกวัน

ผมเลยเซร์ิชค�าว่าเผดจ็ศกึในอนิเทอร์เนต็ด ูก่อนพบว่ามนัเป็น

ค่ายมวยขนาดใหญ่ มีเปิดสอนมวยส�าหรับการป้องกันตัวด้วย 
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เจ้าของชื่อโอเยะ เผด็จศึก ชื่อแปลกเหมือนยอยักเลย

จะว่าไปเจ้าของก็หน้าเหมือนยักอยู่เหมือนกัน

ผมเซิร์ชชื่อ ยอยัก เผด็จศึก ผ่านอากู๋ดูบ้าง

แล้วจากนั้น… “นี่กู…เพิ่งเสนอการเลี้ยงดูให้เศรษฐีเหรอ

วะเนี่ย”



~ วันดีวิทยา ~

วันดีที่ 03
E N J O Y  R E A D I N G

เขาแปลก ผมหมายถึงคุณหมอวันดีที่เย็บแผลใหม่ให้ผม 

เขาพูดอะไรหลายอย่าง หลายเรื่องที่ผมไม่เข้าใจ และผมก็เก็บเอา

ความสงสัยในประโยคต่างๆ ของเขามาคิดจนวันนี้เป็นวันที่สาม

เข้าไปแล้ว

ผมขบคิดวนไปวนมา ก่อนจะเข้าใจว่าเขายกโทษให้ และไม่

ได้โกรธผมเรื่องที่ผมล่วงเกิน

แต่เรื่องที่บอกให้ผมไปกินข้าวด้วยนิดๆ หน่อยๆ กับเรื่องที่

จะจ่ายรายเดือนให้ ผมไม่กล้าเดาเอาเองเลยว่าเขาคิดอะไรอยู่กัน

แน่ ไม่ใช่ว่า เข้าใจว่าผมมีเซ็กซ์เพราะอยากหลอกเอาเงินของเขา

หรอกนะ

ผมไม่ใช่มิจฉาชีพสักหน่อย เงินผมก็มี

“ยกั เป็นอะไรอะ หน้าเครยีดมาหลายวนัแล้ว พีเ่ยะให้มาถาม 

นางไม่กล้ามาถามเอง กลัวน้องหาว่าจู้จี้”

“อา...ไม่มีอะไรหรอก” คนที่ถามผมคือเชอร์รี่ แล้วทันทีที่ผม
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ได้สติจากการเอาแต่คิดเรื่องคุณหมอวันดี ก็พบเข้ากับสายตาของ

โอเยะที่จ้องมาจากทางเวทีมวย

สายตาเยะไม่ปกปิดสักนิดว่าสงสัย ผมปฏิเสธ แต่รี่ส่ายหน้า

ไม่เชื่อก่อนจะเดินกลับไปหาพี่เยะแล้วกระซิบกระซาบคุยกัน

สองคนนัน้ไม่ได้คยุกนัเสยีงดงั อาจเพราะช่วงเย็นในค่ายมวย

เผด็จศึกคนเยอะ ไม่เหมาะจะพูดคุยเรื่องส่วนตัว

ก่อนหน้านี้เยะก�าลังเทรนให้นักมวยหลายคนอยู่ ส่วนเชอร์รี่

ก็นั่งขายคอร์สเรียนพร้อมอธิบายโปรแกรมการเรียนการสอนให้

ลูกค้าใหม่ฟัง พอถงึเวลาพกัเยะเลยส่งรีม่าถามผม สายตาสองคูม่อง

มาอย่างจับผิด ผมที่ซ้อมเงียบๆ อยู่คนเดียวเลยต้องหยุดซ้อมแล้ว

เดินไปหาสองคนนั้น

“พี่เยะไม่เชื่อยัก พี่เยะบอกว่าหน้าตายักเหมือนคนอมทุกข์”

“ฝากบอกพี่เยะว่าน้องโอเคจริงๆ”

“แล้วมันเป็นอะไรมันคุยกันเองไม่ได้ ยืนใกล้กันแค่นี้” เชอร์รี่

เปล่ียนมาเท้าเอว กลอกสายตาต�าหนิมองพี่เยะทีมองผมทีอย่าง

เอือมระอา

นั่นน่ะสินะ ท�าไมผมถึงไม่คุยกับเยะเอง ผมเลยหันไปมอง 

พี่ชายตัวเอง เอ่ยขึ้นด้วยเสียงเรียบๆ

“น้องไม่ได้เป็นอะไร แค่รู้สึกกังวลนิดหน่อย”

“เรื่อง?”

“มีคนเข้าใจน้องผิด”

“เข้าใจผิดอะไรวะ”

“ไม่ใช่เรือ่งใหญ่หรอก แล้วกค็งไม่ได้เจอคนคนนัน้อกีแล้ว อย่า

ใส่ใจเลย น้องก็…จะเลิกคิดแล้วเนี่ย”

“เออ มึงไม่ต้องซ้อมแล้ว ไปหาข้าวกินไป”
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“แล้วเยะล่ะ จะกินข้าวยัง?”

“พี่เยะจะไปกับรี่น่ะ กินข้าวนอกบ้าน ดินเนอร์ ลูกแม่กินข้าว

คนเดยีวนะวนัน้ี” เชอร์รีพ่งิหัวเข้ากบัไหล่ของพีเ่ยะ อนัทีจ่รงิรีแ่ก่กว่า

ผมอยูส่องปี แต่เขาไม่ให้ผมเรยีกเขาว่าพีแ่ละบ่อยครัง้ทีเ่ขาชอบเรยีก

ผมว่าลูก

เพราะว่าพี่เยะเหมือนพ่อผมมั้ง ตอนรี่มาจีบเยะใหม่ๆ เลย

กวนพี่ชายผมด้วยการเรียกผมว่าลูก จนคบกันแล้วก็ยังเรียกผมว่า

ลูกอยู่เลย

“มึงกินข้าวคนเดียวได้ใช่มั้ย”

“ไปเถอะ น้องโตแล้วไม่ต้องห่วงอะไรเยอะแยะน่า”

ผมบอกปัด เหลือบมองนาฬิกาดิจิตอลที่ผนัง อีกแค่ครึ่ง

ชัว่โมงกจ็ะปิดค่ายแล้ว นกัเรยีนหลายคนเริม่ทยอยกลบั แต่บางส่วน

ที่ฟิตหน่อยก็ยังซ้อมอยู่

“จะไปกินข้าวข้างนอกก็อาบน�้าเปลี่ยนเสื้อผ้าสิ ตรงนี้ไม่มี

อะไรแล้วมั้ง เดี๋ยวน้องดูให้เอง”

“เออ เดี๋ยวไป”

“แล้วก็ วันศุกร์น้องไม่อยู่นะ จะไปกินข้าวนอกบ้านบ้าง”

“กับใคร”

“แต้มรัก” 

ตอนท่ีพดูชือ่แต้มรกัออกมา ผมเอยีงคอนิดหน่อยเพราะเขนิ 

เขาคอืคนทีผ่มชอบและตามจบีมาเป็นปี นานๆ ทเีขาถงึจะยอมตอบ

ตกลงไปกินข้าวกับผม

เพราะแต้มค่อนข้างจะเป็นเดก็เรยีน เวลาส่วนใหญ่ของเขามกั

หมดไปกับการเข้าห้องสมุดและอ่านหนังสือ ไม่ค่อยให้ความส�าคัญ

กับผมเท่าไหร่หรอก



45

~ นทกร ~

แต่ก็...ถือว่าเป็นคนที่ดูๆ คุยๆ กันอยู่แหละมั้ง

“เดี๋ยวนี้พัฒนามีไปกินข้าวด้วยกัน ยอยักลูกแม่ หนูโตเป็น

หนุ่มแล้ว”

“มันก็โตมานานแล้วปะรี่ ก่อนเจอไอ้น้องแต้มรักอะไรเนี่ย 

ไอ้ยักมันเป็นนักรัก คนตบกันหน้าค่ายแย่งมันก็เคยมีมาแล้ว”

“เฮ้ย รี่ไม่ทัน ตอนรี่มาตามตื๊อพี่เยะ ยักก็หลงแต้มรักหัวปัก-

หัวป�าแล้ว”

“พี่เยะห้ามเล่าให้รี่ฟังนะเรื่องนั้น”

“นี่แม่นะ อย่ามีความลับกับแม่”

“น้องมีแม่คนเดียวก็พอแล้ว”

“ใจร้าย ท�าร้ายหวัอกแม่” เชอร์รีท่�าท่าเจ็บปวดด้วยการยกมอื

ขึ้นประสานกันที่หน้าอก จากนั้นรี่ก็ใช้หลังมือแกล้งๆ ซับน�้าตา แต่

ผมเห็นชัดว่าเชอร์รี่ไม่มีน�้าตาสักหยด

พี่เยะส่ายหน้าให้ความยียวน ยกมือหนาขึ้นลูบหัวเชอร์รี่

พร้อมโยกไปมา

“หยุดเพ้อเจ้อที แล้วคืนนี้มึงจะนอนไหน”

“ถามรี่เหรอ”

“มองหน้ามึงอยู่กูคงถามไอ้ยักมั้ง”

“นอนบ้านรี่สิ ก็วันนั้นพี่เยะบ่นว่ารี่เอาแต่ตามติดพี่เกินไป”

“สามวันแล้วนะ”

“อะไร”

“มึงนอนบ้านมึงมาสามวันแล้วนะ”

“ส�านึกหรือยังล่ะไอ้ผู้ชายตัวโตใจร้าย” พี่เยะลอดรั้วที่กั้นเวที

ออกมา ดุนหลังเชอร์รี่เบาๆ ให้เดินเข้าไปในบ้านพร้อมกัน

เสียงของคนทั้งคู่แผ่วลงเรื่อยๆ แต่ผมยังได้ยินพี่ชายตัวเอง 
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ใช้เสียงอีกแบบอ้อนแฟน ก็แบบนี้ทุกครั้ง ปากดีไล่เขา สุดท้ายพอรี่

เอาจริงเข้าหน่อยก็หงอตลอดเลย

“เออ กูส�านึกแล้ว นอนกับกูนะคืนนี้...คิดถึงจะตายแล้ว”

“ถ้าปากไม่ดีอีกนะ ไม่ต้องมานอนกอดกันชั่วชีวิต”

รี่ก็พูดประโยคนั้นมาแล้วพันครั้ง แต่ก็ไม่เห็นว่าจะห่างกันได้

เกินสามวันเลย

ความรกันีม่นัดจีงันะ ผมกอ็ยากให้แต้มมานอนท่ีห้องผมบ้าง 

อยากลองกอดดูสักครั้ง...

“เธอ”

ตอนท่ีคดิอะไรเพลนิๆ ไหล่ผมถกูสะกดิจากทางด้านหลงั ด้วย

ความแปลกใจผมเลยหันไปมองคนทีส่ะกดิกนั ผมคดิว่าผมจ�าเขาได้ 

คุณหมอวันดี

...มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกัน

ผมเลิกคิ้วขึ้นหนึ่งข้าง ดูเหมือนว่าเขาจะรู้ว่าผมสงสัยเลย 

ฉีกยิ้มกว้างก่อนเริ่มต้นอธิบาย

“เหน็นามสกลุคุน้ๆ เหมอืนชือ่ค่ายมวยกเ็ลยลองแวะมาด ูอยู่

ที่นี่จริงๆ ด้วย แผลเป็นไงบ้าง เรียบร้อยดีใช่มั้ย”

“ครับ ไม่มีปัญหาอะไร”

“ที่จริงยังไม่ควรออกก�าลังกายนะ”

“ผมมาคิดๆ ดูแล้ว ที่พี่ดีพูดวันนั้น” ไหนๆ เขาก็มาอยู่ตรง

หน้าผมแล้ว เรือ่งทีผ่มคดิเกีย่วกบัเขามาตลอดสามวนัควรได้รบัการ

สะสาง

“พี่พูดเรื่องอะไรเหรอ”

“เรือ่งเพือ่นกนิข้าวกบัเรือ่งเงนิ พีเ่ข้าใจผิด ผมไม่ได้จะเอาเงนิ

พี่”
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“บ้าเธอ ใครเขาจะไปคดิอะไรอย่างน้ัน” เขาบอกเสียงสูง แบบ

ทีด่กูร็ูว่้าแก้ตวั จากนัน้กร็บีเปลีย่นเรือ่งเลย “โห ค่ายใหญ่เหมอืนกัน

นะเนี่ย มีรับสอนมวยเพื่อการป้องกันตัวด้วยเหรอ”

“ครับ โปรแกรมเน้นออกก�าลังกายเฉยๆ ก็มี มีเวทีมวย ลาน

ซ้อมกลางแจ้ง แล้วก็ยิม” ผมมองหาเชอร์รี่ที่เชี่ยวชาญด้านการขาย 

ก่อนนกึขึน้ได้ว่าแม่ปลอมๆ ของผมเพิง่เข้าไปอาบน�า้เปลีย่นเสือ้ผ้า 

คุณหมอวันดีดูจะสนใจคอร์สเรียนมาก และเยะก็บอกผมเสมอว่า

อย่าปล่อยให้ลูกค้าหลุดมือ ผมเลยจ�ายอมเดินไปหยิบโบชัวร์มาส่ง

ให้พี่ดี มองเขารับไปแล้วกวาดสายตาอ่านสักพัก

“โปรแกรมออกก�าลังกายน่าสนใจนะ”

“มีโพรโมชันอยู่มั้ง ลงสามคอร์สแถมหน่ึงคอร์ส สักอย่างน่ี

แหละ”

“เป็นเจ้าของเองเลยเหรอ”

“เปล่า ของพี่ชาย...ซื้อมั้ยสามแถมหนึ่ง”

“ใครสอนล่ะ ยักหรือเปล่า”

“ผมสอนแค่เสาร์อาทิตย์”

“สามคอร์สมันนานแค่ไหน” เขาถาม พลิกหน้าพลิกหลัง

กระดาษโบชัวร์แผ่นเดิมไปมา คนเริ่มบางตาลงบ้างแล้ว ค่ายมวย

เผด็จศึกก�าลังจะปิดให้บริการ

“แล้วแต่ความขยัน ถ้าขยันมาบ่อยๆ ก็หมดไว คอร์สหน่ึง

สามสิบชั่วโมงครับ”

“เลือกคนเทรนได้ใช่มั้ยนะ”

“ครับ ที่นี่เรียกครู”

“งั้นลงเสาร์อาทิตย์ หกคอร์สไปเลย แถมอีกสองก็เป็นแปด

ถูกปะ”
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“สองร้อยสี่สิบชั่วโมง พี่จะเรียนเป็นปีเลยหรือไง”

“เอ้า ก็พี่คนรักการออกก�าลังกาย”

ผมเถยีงเขาในใจว่าไม่เชือ่ คนรกัการออกก�าลังกายท่ีไหนเน้ือ

ตวัจะนุม่นิม่ขนาดนัน้ ผมจะบอกให้เขาทดลองเรยีนเป็นคอร์สสัน้ๆ 

ดูก่อน ทว่าจู่ๆ รี่จอมขายคอร์สก็พุ่งมาจากไหนไม่รู้ ดันผมให้ออก

ห่างแล้วลงมือขายคอร์สเอง

“คุณพ่ีสนใจลงหกคอร์สใช่มั้ยครับ กรอกประวัติทางน้ีเลย 

ดีกว่า แถมไปเลยอีกสองคอร์สหกสิบชั่วโมง คุ้มมากเลยนะครับ”

“พี่อยากเรียนกับยัก”

“ลูกแม่ วันอาทิตย์บ่ายยังว่างอยู่ใช่มั้ย” รี่หันมาถามผมด้วย

สายตาที่ผมไม่มีตัวเลือกอื่นนอกจากการพยักหน้ารับ 

ผมเดินเข้าใกล้แม่จอมปลอมพร้อมมองพี่ดีกรอกประวัติ

“พี่ดีว่างเหรอวันอาทิตย์น่ะ” ผมถามเขา เป็นหมออาจจะไม่

ได้ว่างขนาดนั้น ทว่าเขาเงยหน้ามาสบตา แล้วพยักหน้าก่อนตอบ

“ว่าง”

“คนรู้จักเหรอยัก”

“อือ...รู้จัก แล้วรี่ออกมาท�าไม”

“พี่เยะให้มาถามว่าถ้ากินข้าวคนเดียวจะกินอะไร”

“น้องยังไม่ได้คิดเลย ค่อยวนรถหาดูแถวนี้”

“ยักยังไม่ได้กินข้าวเหรอ” หนนี้พี่ดีเป็นฝ่ายถามขึ้น เขากรอก

ประวัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว “พี่ก็ยังไม่ได้กินเหมือนกัน แถวนี้มีอะไร

อร่อยบ้าง”

“ท�าไม...สองคนนี้ไม่ลองไปกินข้าวด้วยกันเลยล่ะ คนหนึ่งไม่

ชอบกินข้าวคนเดียว อีกคนก็ไม่รู้ว่าแถวนี้อะไรอร่อย ส่วนไอ้ผู้ชาย

ตวัใหญ่ใจร้ายในบ้านกก็งัวลว่าน้องชายทีโ่ตเป็นควายแล้วจะกนิข้าว
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คนเดียวไม่ได้” เชอร์รี่ร่ายยาวพลางมองหน้าผมกับพี่ดีสลับกัน พอ

เห็นว่าทั้งผมและพี่ดียังไม่รีบตกลงไปกินข้าวด้วยกันก็เสริมต่อ “ยัก

ลกูแม่ไปกนิข้าวกบัคณุพีค่นนีส้.ิ..คณุพีว่นัดใีช่มัย้ครบั ผมเชอร์รี ่เรยีก

รีเ่ฉยๆ กไ็ด้ พอดีตอนท้องแม่กนิแต่เชอร์รีค่รบั เลยชือ่น้ี ฝากยอยัก

ด้วยนะครับ พูดน้อยจนน่าอึดอัดไปหน่อย แต่ยักเป็นเด็กดี”

“ยักจะอยากไปกับพี่มั้ยนี่สิ”

“ยัก...” รี่ใช้น�้าเสียงกดดันผม เดาว่าคงอยากไปกินข้าวกับพี่

เยะอย่างสบายๆ โดยที่พี่เยะไม่โทร. หาผมทุกๆ ครึ่งชั่วโมงเพราะ

เป็นห่วง เยะรู้ดีว่าผมเกลียดการกินข้าวคนเดียวที่สุด

“ได้ เดี๋ยวน้องไปกับพี่ดี”

“ยอดเยีย่ม แม่รกัลูกนะ...พีดี่ครบั สะดวกช�าระงวดเดยีวหรอื

แบ่งช�าระดี”

กล่อมให้ผมไปกินข้าวกับพี่ดีเรียบร้อย เชอร์รี่ก็ปิดการขาย

อย่างยอดเยี่ยม พี่ดียื่นบัตรเครดิตไปให้รี่

“รวดเดียวเลยก็ได้”

“รับยอดจ้า”

“แต่พี่ต้องรอหน่อยนะ ผมต้องปิดบ้านกับอาบน�้าใหม่ก่อน”

“ได้ คืนนี้พี่ว่าง ทั้งคืนเลย”

พี่ดี...ส่งจูบให้ผมท�าไม?

หลังจ่ายเงินค่าคอร์สเรียนครบ ผมก็ได้เข้ามานั่งในบ้าน

ของยอยกั บอกตามตรงว่าผมกง็งตวัเองเหมอืนกนั ว่าท�าไมจู่ๆ  หลงั

เลกิงานถงึได้ขบัรถตรงดิง่มาทีน่ี ่ทัง้ยงัลงคอร์สออกก�าลงักายบ้าบอ

ทั้งๆ ที่ผมไม่ใช่คนชอบออกแรงเลยสักนิด

บางทีผมอาจจะถูกมอมเมาด้วยกล้ามล�่าๆ ของยอยักก็เป็น
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ได้ ตอนที่ยืนคุยกันน่ะ เขาสวมแค่เสื้อยืดสีด�าแนบเนื้อพอดีตัว

เห็นชัดว่าอกก็ล�่า แขนก็ล�่า เหงื่อก็หยดติ๋งๆ จนอยากยื่นมือ

เข้าไปเช็ดให้ สารภาพเลยว่าเขาเป็นผูช้ายคนแรกทีผ่มคดิถงึทไีร ภาพ

ในหัวจะมาพร้อมกับเรื่องลามกทุกที

และตอนนี้เราก็อยู่ในบ้านของเขาแค่สองคน พี่ชายที่ชื่อ

โอเยะของยกักับแฟนดื้อทีช่ือ่เชอร์รีอ่อกไปกนัแล้ว เขาปล่อยใหผ้ม

นั่งดูทีวีรอที่โซฟา ส่วนเขาหลบไปอาบน�้าเปลี่ยนชุดใหม่

ห้องนอนของยักคงอยู่ที่ชั้นสอง หลังผมส�ารวจบ้านที่เต็มไป

ด้วยอปุกรณ์เกีย่วกบัมวยและถ้วยรางวัลเรยีบร้อยกไ็ด้ยนิเสยีงประตู

ห้องช้ันสองถกูเปิดขึน้อกีครัง้ จากนัน้คนเปิดกปิ็ดมนั เสยีงกระแทก

ส้นเท้ากับขั้นบันไดเป็นเสียงที่ตามมา

ยักลงมาแล้ว พร้อมกลิ่นสบู่หอมๆ ลอยฟุ้ง เขายังไม่ได้สวม

เส้ือเพราะตัวยังไม่แห้ง สภาพเขาในเวลานี้จึงสวมแค่กางเกงวอร์ม

ขายาวเท่านั้น ท่อนบนเปลือยเปล่าแน่นตึง

วันดีคนนี้ลมแทบจับ…เมากล้าม

“ไม่ได้เอาน�้าดื่มให้พี่เลย”

“ไม่เป็นไรหรอก” ผมบอกปฏิเสธเรื่องน�้าดื่มรับแขก รวมถึง

บอกว่าไม่เป็นไรถ้าเกดิว่าเขาจะลืมมัน จากนัน้ก็มองเขาสวมเสือ้ยืด

ตัวโคร่ง กล้ามเนื้อและแผงอกหนันแน่นหายไปจากสายตาทันที

ผมยังอยากจะเห็นอีก และตอนนี้ผมก็รู้แล้วว่าผมมาท่ีค่าย

มวยเผด็จศึกท�าไมกัน ช่วงเวลาเปลี่ยวเหงาของคนโสดอายุย่ีสิบ-

เก้า...ผมว่าผมอยากมีเซ็กซ์

“พ่ีดีอยากกนิอะไร เอารถผมไปนะ รถพีเ่ดีย๋วไม่มทีีจ่อด” เขา

คว้ากุญแจรถที่แขวนข้างก�าแพงมาไว้ในมือ คนตัวใหญ่โตหันมา

เผชิญหน้ากับผมโดยตรง
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หมายความว่ายังไงที่ว่าถ้าเอารถผมไปจะไม่มีที่จอด

“ไปมอ’ไซค์เหรอ”

“บิ๊กไบค์ คันที่จอดอยู่ข้างหน้า”

“อ้อ! ขบับิก๊ไบค์” ผมส่งเสยีงอ้อในคอเป็นการรบัรู ้ตอนท่ีเดิน

เข้ามาเห็นอยู่ว่ามีบิ๊กไบค์สุดเท่จอดอยู่หนึ่งคัน 

หลังจากบอกชนิดของรถที่เขาขับ ยักก็เดินน�าออกไปนอก

บ้านโดยที่ไม่ได้พูดอะไรอีก ครั้นพอเดินมาถึงลานจอดรถ เขาก็ส่ง

หมวกกันน็อกมาให้ผมหนึ่งใบ

“รถยี่ห้ออะไร พี่ไม่ค่อยรู้จักพวกรถซูเปอร์ไบค์เลย”

“Ducati 1199 Panigale R” ยกัตอบ พลางก้าวขาขึน้ไปคร่อม

ตัวรถ ขายาวๆ เลยยิ่งน่ามองขึ้นไปอีก

“เด็กผู้ชายนี่ชอบบิ๊กไบค์ทุกคนเลยมั้ยนะ”

“แต้มไม่ชอบ”

“ใครแต้ม”

“เพื่อน...ขึ้นมาสิ ขึ้นได้มั้ย”

“ได้ ขาไม่ได้สั้นขนาดนั้นสักหน่อย”

“ไม่ได้ว่าขาสั้น แต่แต้มขึ้นไม่ได้ ก็สูงพอๆ กันเลยกังวลว่าพี่

จะขึ้นไม่ได้ด้วย”

“อยู่เฉยๆ เดี๋ยวปีนโชว์ให้ดู” 

ผมรู้สกึเหมอืนเขาก�าลงัสบประมาทผมเรือ่งทีผ่มจะก้าวขาขึน้

ไปนัง่บนรถเขาไม่ได้ ถงึผมจะไม่ชอบออกก�าลงักายและตดิจะดเูป็น

ผู้ชายบอบบางอยู่บ้างแต่ผมปีนต้นไม้เก่งนะ พอดีท่ีบ้านเป็นสวน 

ผลไม้ ตอนเดก็ผมชอบเข้าไปเล่นในสวน เลยได้สกิลปีนต้นไม้ตดิตวั

มานิดหน่อย 

ผมกดไหล่ของยอยกัเบาๆ ไว้แค่นัน้ จากน้ันก็เหวีย่งตวัขึน้ไป
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นั่งบนบิ๊กไบค์คันใหญ่ได้ส�าเร็จ

“เก่งแฮะ แต่ตอนรถวิ่งพี่ต้องระวังตก”

“พี่ขอกอดเอวเธอนะ” ผมบอกเขาเสียงแผ่ว หน้าร้อนขึ้นมา

นิดๆ เพราะถูกชมว่าเก่ง แล้วถึงค่อยสอดมือเข้าไปที่เอวสอบของ

ยัก สัมผัสอย่างไม่ให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าถูกผมลวนลาม ทั้งๆ ที่ผมแอบ

ประเมินความแข็งแรงของกล้ามหน้าท้องยักไปเรียบร้อยแล้วในใจ 

และแน่นอนว่าบิ๊กไบค์ส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องเบาะคนซ้อนแคบ ผม

เลยเลี่ยงไม่ได้ท่ีจะต้องใช้หน้าอกเบียดไปกับแผ่นหลังกว้างตอนรถ

วิ่ง

“ผมขับรถเร็วนะ”

“ฮะ?”

“หมายถึง กอดผมให้แน่นกว่านี้หน่อย”

ฉิบหาย!

ผมอุทานในใจ เขาแกะมือผมที่จับเอวเขาไว้หลวมๆ ออก 

ก่อนกระชากแขนทั้งสองข้างให้รัดรอบเอวเขาอย่างแนบแน่น ผมก็

เซตามแรงกระชากของเขานัน่แหละ สัมผสัในเวลานีม้นัถงึได้แนบชดิ

เกินควร แบบว่า…นมถูหลัง

ตัวเขาหอมสบู่ผสมรวมกับกลิ่นเฉพาะกาย หอมแบบแมนๆ 

หอมแบบกระตุ้นอารมณ์ได้ ผีเสื้อที่ผมไม่รู้ว่ามาจากไหน จู่ๆ ก็พา

กันบินว่อนเต็มท้องน้อยของผมเลย

ผมไม่แน่ใจว่าท�าไมต้องเปรยีบเทยีบอาการป่ันป่วนในท้องว่า

มีผีเสื้อ แต่ก็นั่นแหละ ท้องผมปั่นป่วน เต้นตุบๆ อย่างไร้แรง

ต้านทานเล็กน้อยตอนกอดเขาไว้

“กินข้าวนะ?”

“อื้อ”
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“ผมไม่ชอบกินก๋วยเตี๋ยว หรือพี่อยากกิน”

“กินข้าวก็ได้ พี่กินได้หมดเลย”

และเป็นอกีครัง้ทีเ่ขาไม่ได้ตอบผม เครือ่งยนต์ย่ิงวิง่ย่ิงกระหึม่

เสียงดัง ผมหรีต่ามองตรงไปยงัถนนเบ้ืองหน้า รถกระชากเพราะยัก

ขับไวสมค�าคุย

ค่ายมวยเผด็จศึกอยู่ในหมู่บ้านค่อนข้างลึก และที่ส�าคัญมัน

เดนิรถทางเดยีวเท่านัน้ ยกัเลยต้องขบัรถอ้อมค่อนข้างไกลเพ่ือออก

ไปยังปากซอยที่เต็มไปด้วยร้านอาหาร ช่วงเวลาเกือบๆ สามทุ่ม

ถนนโล่งมาก ยักเลยบิดคันเร่งได้เต็มที่

บิก๊ไบค์เคลือ่นทีไ่วชะมดั ผมก�ามอืเข้าหากนัเพราะหวาดเสยีว 

แต่ผมไม่ได้หลบัตา แค่ยืน่หน้าไปดวู่าเขาบดิเร่งความเรว็ไปทีเ่ท่าไหร่

ผมตกใจกบัความเรว็ทีก่�าลงัวิง่ฉวิอยู ่แต่ไม่ได้รูส้กึตืน่กลวั แค่

หนวกหูเสียงลมที่พัดเข้ามาในหมวกกันน็อก แต่เพียงไม่นานหรอก 

เข้าเขตที่คนพลุกพล่านยักก็ลดความเร็วลง

เขาเลี้ยวรถเข้าจอดที่ร้านข้าวมันไก่ จอดรถเรียบร้อยก็หันมา

ถามผมด้วยเสียงไม่สบอารมณ์นัก

“ข้าวมันไก่กินได้มั้ยครับ”

“ได้”

“งั้นลง”

“แป๊บดิขาสั่นอยู่” ถึงจะบอกเขาว่าขอเวลาสักแป๊บแต่ความ

เป็นจริงผมก็ไม่ได้อิดออดอะไรขนาดนั้น สองมือที่กอดเอวเปลี่ยน

มากดไหล่ของเขาอกีครัง้ ใช้เดก็หนุม่ตัวโตเป็นหลกัพยุงให้ยันตวัขึน้

และกระโดดลง

ผมมองเขาดับเครื่องยนต์พลางพยายามถอดหมวกกันน็อก

ไปด้วย แต่ดูเหมือนว่าจะติดปัญหา ผมไม่สามารถปลดตัวล็อกที่รัด
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อยู่ใต้คางได้เลย

“ยัก พี่ถอดหมวกกันน็อกไม่ได้”

“มานี่ ผมถอดให้” เขายังไม่ได้ลงจากบ๊ิกไบค์ทว่ารั้งลากผม 

เข้าใกล้

นิว้เรยีวยาวเชยปลายคางของผมให้เชดิสูงขึน้ บรเิวณน้ีมดืแต่

ก็ยังพอมีแสงสลัวๆ พอให้มองเห็นกันได้ชัด ดวงตาสีด�าสนิทของ

เขาแวววาวฉ�า่น�า้ ตอนทีเ่ขาตัง้อกตัง้ใจท�าอะไรบางอย่างค่อนข้างดดูี

ไม่ใช่ค่อนข้างสิ เขาดูดีอย่างร้ายกาจเลยแหละ

“เธอมีแฟนหรือเปล่า”

“พี่ถามท�าไมครับ”

“ก็กลัวดูไม่ดีที่มากินข้าวกับเธอถ้าเกิดว่าเธอมีแฟนอยู่แล้ว”

“ไม่มี พี่สบายใจได้”

“เป็นผู้ชายรักสนุกเหรอ”

“เลิกแล้ว...”

ตอนที่เขาบอกว่าเลิกรักสนุกแล้ว ตัวล็อกของหมวกกันน็อก

ก็เป็นอิสระต่อกัน เขายกหมวกที่ครอบศีรษะผมออก แล้ววางไว้

แถวๆ หน้ารถ

“พี่ดี...”

“อะไร”

“เปล่า”

เขาดูเหมือนมีอะไรจะพูดกับผม แต่แล้วก็ไม่พูดมันออกมา 

สายตาเขากด็มูอีะไรบางอย่าง แต่น่าเสยีดายทีผ่มไม่รูว่้ามนัคอือะไร

กันแน่

ผมยนืรอดสูถานการณ์เผือ่ว่าเขาจะเปลีย่นใจพดูมนั แต่ยกัไม่

พูด แค่ยืนเต็มความสูงและเดินน�าไปทางร้านข้าวมันไก่
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เขาหยิบใบเมนูกับกระดาษจดที่หน้าร้านเป็นล�าดับแรก แล้ว

ค่อยเดินเข้าไปนั่งยังโต๊ะที่ว่างอยู่ ผมเห็นเขาจดเมนูอาหาร ก่อน

เหลือบตามามองเป็นเชิงถามว่าผมจะกินอะไร มิหน�าซ�้ายังเตรียม

จดให้ผมด้วย

“พี่เอาเหมือนยัก”

“เยอะมากนะ เตือนไว้ก่อน”

เตือนผมว่าเยอะ แต่เขาดันเขียนเลขสองลงไปหลังเมนูข้าว

มันไก่ผสมพิเศษ ลายมือสุดจะไก่เขี่ย เล่นเอาคนลายมือห่วยอย่าง

ผมอายไปเลย

“เธอนั่ง เดี๋ยวพี่เอาเมนูไปส่งเอง ไหนๆ เธอก็นั่งแล้ว”

“ไม่เอา พี่นั่งเถอะ เดี๋ยวผมจะไปหยิบน�้าอัดลมด้วย”

เขาปฏิเสธแล้วรั้งแขนผมให้เซไปนั่งบนเก้าอี้ แค่เส้ียววินาที

ร่างสูงก็เดินไปส่งเมนูที่หน้าร้านเรียบร้อย ยักบริการตัวเองต่อด้วย

การเปิดตู้แช่หยิบโค้กหนึ่งขวด หยิบน�้าเปล่าหนึ่งขวด จากนั้นก็ตัก

น�้าแข็งมาสองแก้วถ้วน

ผมเผลอมองเขาท�านั่นท�านี่อย่างเพลินตา คนหล่อเน่ีย...

ขนาดหยิบหลอดแล้วท�าหลอดหล่นบนพื้นยังน่ามองเลย

ตาผมเยิ้ม ในหัวจินตนาการถึงฉากที่ยักถอดเสื้อท�าอาหารที่

เคาน์เตอร์ครัวในห้องผม ผมเดินไปสวมกอดเขาทางด้านหลัง แล้ว

หลงัจากนัน้เรากต้ั็งท่าออกก�าลงักายก่อนมือ้อาหาร คอืยักรวบเอว

ผมแล้วดันให้ข้ึนไปนั่งบนเคาน์เตอร์อย่างหยาบโลน ปลดกางเกง 

ขาสั้นของผมออก ยอบตัวเอาส่วนใหญ่โตมาถูไถที่ท่อนขาอย่าง 

กลั่นแกล้งกัน

“ร้อนเหรอ พี่หน้าแดง”

“ไม่...เออ ใช่ๆ ขี้ร้อน” ผมหลบสายตาหลังถูกเขาจับจ้อง 
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ปฏิเสธในหนแรกแล้วจากนั้นก็ตอบรับว่าใช่

เขาดูสงสัย ผมเลยรีบเปล่ียนเรื่องคุย “ถามได้มั้ย เธออายุ 

เท่าไหร่แล้ว”

“ยี่สิบจะยี่สิบเอ็ด”

“โห เด็กมาก อย่างนี้ก็แปลว่ายังเรียนอยู่ใช่มั้ยเนี่ย”

“ครับ ปีสามแล้ว”

“คณะอะไร”

“วิทย์ฯ กีฬา”

“ก็เหมาะกับเธอดี”

“แล้วพี่ดีอายุเท่าไหร่”

“พี่ยี่สิบเก้าแล้ว ห่างกับเธอตั้งเก้าปีแน่ะ”

“เท่าพี่เยะเลย แต่ผมนึกว่าพี่เด็กกว่านั้น” เขาพยักหน้า เลิก

มองผมเมื่อเด็กเสิร์ฟในร้านยกข้าวมันไก่กับถ้วยน�้าซุปมาวางลงท่ี

โต๊ะ มันเยอะอย่างที่เขาเตือน และผมคิดว่าผมกินไม่หมดแน่ๆ

“กินไม่หมดแน่ๆ”

“ช่วยกินให้หมดด้วยครับ กินเหลือน่าเสียดาย”

เขาไม่ได้ออกค�าสั่ง รวมถึงน�้าเสียงของเขาก็ไม่ได้กดดัน แต่

ไม่รูท้�าไมเหมอืนกนันะ การกนิข้าวด้วยกนัมือ้แรก ผมดนัตัง้อกตัง้ใจ

กินข้าวมันไก่จานนั้นจนหมดเกลี้ยงเลย

ผมกลับมาที่บ้านของยักอีกครั้งหลังจบมื้อค�่า นั่นเป็น

เพราะรถของผมจอดอยู่ที่บ้านของเขา ตอนที่ยักไขกุญแจเตรียม

เข้าไปด้านใน ยักบ่นว่าเยะยังไม่กลับ สงสัยคืนนี้จะดึกมาก แล้วก็

เบี่ยงตัวหลบออกจากประตูให้ผมเดินเข้าไปในบ้านของเขาก่อน

อนัท่ีจริงผมจะกลบัเลยกไ็ด้ ไม่มธีรุะอะไรต้องคยุกบัเดก็ตวัโต
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~ นทกร ~

อย่างเขาแล้ว เพียงแต่ว่าผมดันเดินน�า แล้วเข้ามาอยู่ในบรรยากาศ

เงียบสงบ มีลมเย็นๆ พัดโชยมาจากสวนหลังบ้าน ม่านสีขาวตรง

หน้าต่างไหวพล้ิวนิดๆ ยักเปิดแค่โคมไฟสีส้ม และแย่อีกแล้วที่ผม

คิดว่าเหตุการณ์หลังจากนี้ผมกับเขาจะมีเซ็กซ์กัน

ผมเอาแต่คิดเรื่องบนเตียง และก็ไม่รู ้ท�าไมเหมือนกัน 

จินตนาการทีไรคนที่สอดกายเข้าออกในร่างต้องเป็นยอยักทุกที

บางทีแล้วอาจเพราะเขาเป็นคนแรก และมันคงเป็นสาเหตุ

ส�าคัญที่ผมใจกล้าเข้ามานั่งอยู่บนโซฟาร่วมกับเขาในเวลานี้

หนนี้ยักไม่ลืมเอาน�้ามารับแขก แก้วน�้าเย็นมีหยดน�้าเกาะ

พราวถูกวางลงที่โต๊ะกระจกด้านหน้า ชั่วอึดใจเบาะนุ่มของโซฟาก็

ยุบยวบ ยักนั่งลงข้างผม บ้านของเขามันชักจะเงียบเกินไปแล้ว

ผมบิดตัวเข้าหาคนหล่อเล็กน้อย เขาหันมาสบตาแล้วเลิกคิ้ว

ท่ีเรียงเส้นสวยขึน้หนึง่ข้าง ผมเผลอเข้าใจว่าเขากบัผมต้องการในสิง่

เดียวกัน เลยขยับ…ผลักให้เขาล้มลงไปนอนอย่างง่ายดายเพราะ

ไม่ทันได้ตั้งตัว

จากนั้นก็ใจกล้าปีนขึ้นไปนั่งทับบนตัก กดไหล่เขาตั้งท่าจะ

จู่โจมจูบ ทว่ายักหันหน้าหนี เรี่ยวแรงที่เขามีมากกว่าผมถูกใช้เพื่อ

หยุดการสัมผัส

ยักรวบข้อมือผมไว้ พูดโดยไม่มองหน้าแม้สะโพกผมยังกด

ทับที่กลางกาย

“ผมจะพูดตั้งแต่ที่ร้านข้าวแล้ว ถ้าพี่จะมาตามผมเพราะเรื่อง

นี้ ผมอยากให้พี่หยุด”

“...”

“ไม่ใช่ว่าพี่ไม่ดีนะ แต่ว่าผมตั้งใจไว้แล้วว่าจะไม่นอนกับใคร

นอกจากคนที่ชอบ ขอโทษครับ”



58

~ วันดีวิทยา ~

เขาเอ่ยขอโทษ ผมไม่ได้โกรธเขาหรอก และไม่รู้ว่าเขาจะต้อง

ขอโทษท�าไมกัน มันก็แค่ความรู้สึกน่าอาย ผมรู้สึกเหมือนคนไร้ค่า 

ที่มาวิ่งตามผู้ชายยังไงก็ไม่รู้

“สงสยัพีเ่ข้าใจผดิ ตอนนีเ้ข้าใจแล้ว ขอโทษเธอเหมอืนกันนะ”

ผมเอ่ยขอโทษเขาบ้าง ความเงียบหนึ่งอึดใจนานพอให้เขา

คลายมือออกจากข้อมือของผม ผมขยับลงจากตัวยอยัก จัดเสื้อผ้า

ให้เข้าที่เข้าทาง

“พี่จะกลับแล้วนะ”

“ครับ ขับรถดีๆ”

ยักเองก็ขยับตัวลุกขึ้นมานั่งบ้าง ในอากาศเต็มไปด้วยความ

ประดักประเดิดของเราสองคน เขาก้มหัวให้ผมอย่างสุภาพหนึ่งครั้ง 

และนั่นเป็นตอนที่ผมเอี้ยวตัวมองเขาที่หน้าประตู

ความหดหู่กลับมาอีกแล้ว...

นี่ผมมันไร้ค่าถึงขนาดที่จะไม่มีใครเอาเลยเหรอ


