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[พาร์ตของบีม]

ผมเจอเลือดคนมาเยอะครับ แต่ท�าไมเลือดไอ้โฟร์ทมันไม่เหมือนเลือด

คนอื่น

เพราะฝีมอืท่ีแทบจะไม่มขีองผมท�าให้ไม้ทีค่วรจะตดิสนิทกับหลงัคาตรง

น้ันหลุดและหล่นลงมาโดนหัวไอ้โฟร์ท ผมจึงเห็นเลือดของไอ้โฟร์ทเต็มๆ มัน

ไม่เหมือนเลือดคนไข้ท่ีผมเคยเห็นผ่านๆ ตามายามท่ีผมเดินผ่านโรงพยาบาล

ใกล้คณะผม ไม่เหมือนเลือดของผมเองเวลาท่ีผมเตะต่อยอะไรเข้า มันไม่

เหมือนเลือดใครเลย

มันท�าให้ผมเจ็บปวด เหมือนโดนไม้หล่นใส่หัวเสียเอง เจ็บปวดย่ิงกว่า

น้ันคือการที่มันเป็นความผิดของผม ผมรู้สึกเหมือนโลกพังทลายไปชั่วขณะ 

ตอนที่ไอ้โฟร์ทมันล้มลงไป

ผมเห็นทุกอย่างตอนที่มันโดนเพ่ือนของมันยกตัวขึ้นมาเพ่ือพาไป 

โรงพยาบาล ผมเห็นร่างไม่ได้สติถูกหาม เห็นความวุ่นวาย เห็นสายตาจ�านวน

ไม่น้อยที่โทษความเซ่อซ่าของผม แต่ผมไม่มีสติอยู่กับส่ิงเหล่าน้ันเลยแม้แต่

น้อย

ผมก�าลังกลัว...

ใช่ ผมก�าลังกลัว อาการสั่นที่ผมไม่รู้ตัวและหัวใจหวิวๆ มันหมายถึง 

ผมก�าลังกลัวว่าจะเสียอะไรบางอย่างไป

ตอนพิเศษ
คืนแรกที่คบกันของผมกับมัน 
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"บีม" แหลมเป็นคนแรกที่เข้ามาหาผม "มึง...ไม่รีบไปเหรอวะ เร็วๆ เข้า" 

แหลมลากผมให้ตามหลังโฟร์ทไปติดๆ

"เชี่ย" ผมพึมพ�าอย่างช็อกๆ

"อย่าเพ่ิงโทษตัวเอง" แหลมพูดได้แค่น้ัน ท่าทางมนัซเีรยีสมากเหมอืนกัน 

"ไอ้โฟร์ทมันก็คงจะไม่โทษมึงเหมือนกัน คอยดูสิ"

"กู...กลัวว่ะ" ตอนนี้ผมอ่อนแอโคตรๆ อ่อนแอชิบหาย ผมไม่ได้กลัวจะ 

ตดิคกุตดิตะราง ไม่ได้กลวัโดนคนอืน่ตราหน้าว่าผมท�าร้ายไอ้โฟร์ท แต่สิง่ทีผ่ม

กลวั...

...แหลมมันก็ดันรู้ด้วยเหมือนกัน

เพราะมันรู้ว่าผมมากับวิศวะที่ค่ายท�าความดีนี้เพราะใคร

"มันไม่เป็นไรหรอก" แหลมพูดกับผม "เพื่อนกูดวงดี"

ตลอดระยะเวลาท่ีเดินทางมาโรงพยาบาลไปจนถึงอยู่รอหน้าห้องท่ี 

ไอ้โฟร์ทถูกพาเข้าไปหาหมอ ผมรู้สึกเหมือนไร้สติ เป็นคนบ้าท่ีพูดจาไม่รู้เรื่อง  

สิง่ท่ีผมเรยีนมามนัตกัีนไปหมด ตอนนัน้ผมจ�าไม่ได้ด้วยซ�า้ว่าส่วนของสมองมี

อะไรบ้าง ส่วนทีโ่ฟร์ทโดนมนัเป็นส่วนไหน ยิง่คิดผมก็ย่ิงปวดหัว เพราะท่ีเรยีน

มาสมองส�าคญัมาก มนัควบคมุแทบจะทกุๆ อย่างในร่างกายของมนุษย์

ตอนท่ีผมเหน็โฟร์ทน่ังย้ิมอยู่บนเตียงคนไข้ ท�าท่าเหมอืนไม่เจบ็ปวดอะไร 

ตอนนัน้ผมยินดมีคีวามสขุ แต่ในความสขุนัน้กลบัมคีวามทุกข์มากมายมหาศาล 

เพราะทุกอย่างทีเ่กิดขึน้ในตอนน้ันมนัเป็นความผดิของผมเอง

ผมจะเสียใจแค่ไหนถ้าโฟร์ทเป็นอะไรไป...

ผมจะเสยีใจแค่ไหนท่ียังปากแขง็ใจแขง็กับมนัท้ังๆ ท่ีจรงิแล้วผมก็ใจอ่อน

กับมนัตัง้แต่ครัง้แรกท่ีเรามอีะไรกัน...

ผมจะเสียใจแค่ไหน...ถ้าผมชอบมันแต่ตัวมันกลับไม่ได้รับรู้ความรู้สึก

ดีๆ ที่ผมมีให้

เพียงแค่ผมคดิ...น�า้ตาบ้าๆ ก็พานจะปริม่มาทีข่อบตา รอยย้ิมหล่อขีเ้ล่น

ของไอ้โฟร์ทท่ีผมคิดในใจเสมอว่าหล่อชิบหายลอยไปลอยมาในหัวผม ถ้ามัน

เกิดหายไปขึน้มา ผมต้องไม่เป็นอนักินอนันอน เสยีใจ และก็เจบ็ปวดทรุนทุราย
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ไปอกีนานแสนนาน...

อย่างที่โฟร์ทบอก...ยอมรับบ้างก็ได้เผื่อมันจะเหนื่อยน้อยลง

ใช่...ยอมรับบ้างก็ได้เผื่อผมเองจะเหนื่อยน้อยลง

ยอมที...ยอมเป็นแฟนมันเลยครับ...ง่ายดี

"เหม่ออะไร" ไอ้คนทีม่ผ้ีาพันแผลพันอยู่บนหวัหนัมาย้ิมให้ผม แฟนสดๆ 

ร้อนๆ ของผมเองครับ เราก�าลังน่ังอยู่ท้ายรถกระบะที่มีเพ่ือนไอ้โฟร์ทเป็น 

คนขับให้ บรรยากาศก�าลังโพล้เพล้ อาทิตย์ใกล้จะตกดิน มีทุ่งนาสีเขียวเป็น 

วิวสดุลกูหลูกูตา

"เปล่า" ผมโกหก...เหม่อเป็นสตอรีข่นาดน้ันใกล้ค�าว่าเพ้อมากกว่าเหม่อ

อีกนะ ผมเหลือบมองดูคนข้างๆ ที่ตอนน้ีเลิกอนาจารแล้ว ไอ้โฟร์ทใส่เสื้อยืด 

กับกางเกงยีนที่เปรอะเปื้อนไปด้วยดิน อืม มีผ้าพันแผลพันบนหัวมันก็ยังดูเท่ 

ได้อกีนะ "ไม่เจบ็อะไรใช่มัย้"

"เอาความจริงหรือเอาที่บีมสบายใจ?"

"ไอ้นี่" ผมพูดเสียงไม่พอใจ

"ก็...ปวดๆ อ่ะ...แต่ไม่มาก แล้วก็ไม่ชนิด้วย มห่ีาไรไม่รูอ้ยูบ่นหัว" มนัพูด

และก็ท�าท่าร�าคาญ

ผมกลืนน�้าลายอย่างรู้สึกผิด "ขอโทษ..."

"ก็บอกแล้วใช่มั้ยว่าให้ไปอยู่ในที่ร่มๆ ไม่ต้องมาท�างานงกๆ กลางแดด

หรอก ผวิจะเสยีเอา ย่ิงหล่อๆ ขาวๆ อยู่ อกีอย่างนะ ดก็ูรูว่้าบมีไม่ค่อยได้ท�างาน

แบบนี"้ โฟร์ทร่ายยาวใส่ผมมาเป็นชดุ

"กูเคยท�าเว้ย แต่...มันง่ายกว่านี้อ่ะ" ผมเถียงเสียงอ่อย

"พอแล้วนะ คนในค่ายนี้คงไม่มีใครให้บีมจับค้อนจับตะปูแล้วล่ะ"

"ขอโทษๆๆ ขอโทษ..." ผมยอมพูดเป็นล้านครั้งเลยเอ้า

"พอ" โฟร์ทคว้ามือผมมาจับ ด้วยความเคยชินผมเลยจะชักมือหนี "ไม่

ต้องหนี"

เออ ยอมก็ได้วะ...ไอ้โฟร์ทเอามอืผมไปกุม แล้วมอือกีข้างของมนัก็พาด

ผ่านหลงัผมเสมอืนโอบผมอยู่กลายๆ ท่าทางมนัมคีวามสขุเอามากๆ ถึงแม้ว่า
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หวัมนัจะเจบ็ก็ตาม ไอ้ประหลาดเอ๊ย...

"มีความสุขมากมั้ยวะ" ผมถามอย่างหมั่นไส้

"แน่นอน" มันยังคงเอาแต่ยิ้ม... "มีเมียเป็นตัวเป็นตนทั้งที..."

ผมไม่น่าถามมนัเลย...ในทีส่ดุรถก็มาจอดท่ีค่ายหรอืในโรงเรยีนน่ันแหละ

ครับ เมื่อรถจอดลงผมก็เห็นผู้หญิงหลายสิบคนกรูกันเข้ามาหาไอ้โฟร์ทแล้ว 

ถามใหญ่เลยว่าเป็นยังไงบ้าง บลาๆๆ จนผมเองโดนเตะออกมาอยู่นอกวงโคจร 

พวกเพ่ือนของไอ้โฟร์ทคนอืน่ๆ ก็เหมอืนกัน

ผมยังคงท�าหน้ารู้สึกผิดไม่หาย เพ่ือนไอ้โฟร์ทตบบ่าให้ก�าลังใจผม มัน 

รู้กันว่าผมไม่ได้ตั้งใจ แต่พวกผู้หญิงเนี่ยสิ ไม่รู้จะแอบมาวางยาในอาหารของ 

ผมมั้ย ดูมองผมด้วยสายตาไม่เป็นมิตรยังไงก็ไม่รู้

มีบางกระแสบอกว่าผมจงใจให้โฟร์ทเจ็บ...

ใช้ไรคิดวะ...นี่กูจะเป็นหมอนะ...จะไปท�าร้ายร่างกายคนอื่นแค่คิดก็ 

คันคะเยอแล้ว ให้ตายเหอะ!

อีกอย่างหนึ่ง...เรื่องท�าร้ายร่างกายไอ้โฟร์ทเนี่ยนะ ผมจะเก่งได้ไงวะ

ผมเก่งแต่เรื่องปากแข็งกับมันเท่านั้นนั่นแหละ 

แม้ตอนนี้จะไม่ปากแข็งกับมันแล้วก็เหอะ...

ก่อนอาหารเย็น...

ห้องน�้าถูกพวกผู้หญิงจับจองและใช้อาบกันหมด พวกผู้ชายอย่างผมก็

เลยกะจะอาบกันตอนดึกๆ แน่นอนว่าผมเห็นพวกไอ้แหลมซุ่มล�าเลียงเบียร์

กระป๋องมาให้เห็นอยู่แวบๆ แล้ว คนืนีต้้องมสีงัสรรค์แน่ๆ ไม่สิ จรงิๆ ตอนน้ีก็เริม่

ดืม่กันแล้ว ผมน่ังอยู่ท่ามกลางเพ่ือนไอ้โฟร์ทตอนท่ีไอ้โฟร์ทเดนิมาหาพอดี

"หาตัวตั้งนาน" โฟร์ทถือวิสาสะไล่เพ่ือนออกไปเพ่ือท่ีจะได้น่ังข้างผม  

แม่งโคตรนักเลง "ใจคอกะจะทิ้งให้อยู่กับพวกผู้หญิงเหรอ"

"นึกว่าจะชอบ" ผมพูดพลางดื่มเบียร์กระป๋องในมือไปด้วย

"เห้ย กูเอาด้วย" โฟร์ทพูดพลางคดิจะคว้าเบยีร์กระป๋องทีแ่ช่อยู่ในกระตกิ

น�้าแข็ง ทว่าผมตีมือมันทันที
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"คนมีแผลต้องอดว่ะ"

"เชี่ยไรล่ะครับ" โฟร์ทโวย "ไม่สะเทือนอะไรหรอกน่า"

"นี่จะแดกให้ได้เลยใช่มั้ย ตั้งแต่ขับรถมาแล้วนะ"

"เออสิ..."

"ตามใจมนัเหอะหมอ" เพ่ือนไอ้โฟร์ทคนหน่ึงเอ่ยขึน้มา "เชีย่โฟร์ทมนัเป็น

โรคขาดแอลกอฮอล์ไม่ได้ เหมือนขาดสาวๆ ไม่ได้นั่นแหละ"

ผมขมวดคิ้ว...เพราะผมฟังไม่ชัด ในขณะท่ีเพ่ือนไอ้โฟร์ทคนอื่นพากัน

โบกหัวเพื่อนคนนั้น

"โง่ชบิ...ไอ้โฟร์ทมนัจบีหมอบมีอยู่ มงึก็เสือกพูดให้คะแนนมนัติดลบนะ"

"ไม่ได้จบีแล้ว" โฟร์ทพูดลอยๆ ดพูออกพอใจกับเบยีร์ในมอืมาก จรงิๆ แล้ว

เขาพอใจกับการมองผมมากกว่า...นีม่งึเมาแล้วเหรอ "จรงิไหม"

ผมกลนืน�า้ลาย...ดืม่เบยีร์แก้เก้อ...เอาเข้าจรงิๆ จะให้ยอมรบัตรงๆ แม่งก็

เขนิว่ะ ย่ิงเพ่ิงผ่านมาได้ไม่ก่ีชัว่โมงเน่ียนะ

"เห้ย ยังไงวะยังไง"

"จีบติดแล้วเหรอ จีบติดแล้วเหรอวะ"

"หมอยอมเอาเพื่อนกูแล้วเหรอ"

ผมเอาแต่ดืม่เบยีร์ ในขณะทีไ่อ้โฟร์ทจบัมอืผมเพ่ือเป็นการยืนยนั แต่ผม

สะบัดมือออก

ไม่รูส้คิรบั ไม่รูว่้าอะไรสัง่ให้ผมท�าแบบนัน้ มนัเป็นรแีอก็ชัน่อตัโนมตั ินัน่

ไม่ได้ท�าให้เพ่ือนไอ้โฟร์ทตดิใจอะไรเพราะคงเห็นจนชนิตา แต่คนท่ีตดิใจเห็นจะ

เป็นคนท่ีพยายามจบัมอืผมน่ันแหละ หน้ามนัเจือ่นลงไปอย่างปิดไม่มดิ และนัน่

ก็ท�าให้ผมรูส้กึผดิมาก รูส้กึผดิกับการกระท�าของผมเองนัน่แหละ

ตลอดเวลาที่ทานข้าวเย็นไอ้โฟร์ทนิ่งเงียบผิดปกติชนิดท่ีว่าเพื่อนก็ไม ่

กล้ายุ่ง รูเ้ลยว่ามนัก�าลงัหงดุหงดิ นอยด์ อารมณ์เสยี แหลมบอกว่าถ้าไปยุ่งมาก 

ตอนนีก็้มแีต่จะเจอตนี ในขณะท่ีผมก็อยากยุ่งกับมนัอยู่ครบั แต่ว่าเป็นเพราะ

อะไรไม่รูท่ี้ท�าให้ผมไม่กล้าเข้าไปใกล้มนัอกีเลยหลงัจากท่ีมนัพยายามจบัมอืผม

ผมท�าผิดผมรู้...
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ผมก็เลยต้องง้อมัน

ในขณะท่ีผมเข้าไปในห้องเรยีนทีจ่ะเป็นห้องพักในคนืนีเ้พ่ือเอาผ้าขนหนู

เตรยีมตวัไปอาบน�า้อาบท่า ไอ้คนทีม่ผ้ีาพันแผลบนหวัก็เดนิลิว่ผ่านผมออกไป

ข้างนอกเฉย มนัรวมกลุม่กนักับเพ่ือน คยุอะไรกันไม่รูส้องสามค�าแล้วพากันใส่

รองเท้า ท่าทางตืน่เต้นกันน่าดู

ท�าไมไอ้หวัโจกมนัไม่บอกอะไรผมบ้าง พวกมงึจะไปไหนกัน ท�างานมา

ทัง้วันไม่เหนือ่ยกันบ้างหรอืไง มแีต่จะออกไปข้างนอก มแีต่จะแดก...

"จะไปไหน" ผมถามเพ่ือนคนสุดท้ายท่ีอยู่ในห้อง แน่นอนว่าโฟร์ทมัน 

เดินออกไปแล้ว

"กูเหรอ" มันชี้มือเข้าหาตัวเอง

"อืม" จริงๆ ก็ไม่ได้หมายถึงมันหรอก

"อยู่ที่นี่ไง"

"อ้าว ไม่ได้ไปกับพวกไอ้โฟร์ทเหรอ" 

"ไม่ได้ไปอ่ะ มนัสัง่ให้เฝ้ามงึอ่ะด"ิ แม้จะท�าหน้าเซง็แต่เพ่ือนคนน้ีก็ดยิูนดี

ที่จะได้อยู่ที่นี่ ผู้ชายออกไปกันเป็นโขยง ห้องน�้าน่าจะว่างให้อาบเป็นชั่วโมง

"งัน้ก็ไม่ต้องเฝ้าแล้ว" ผมพูด แล้วก็เดินออกนอกห้องตามหลงัพวกไอ้โฟร์ท

ไป

สถานที่ที่พวกมันพากันไปก็คือ...ตลาดนัดแถวหมู่บ้าน

คงจะเบ่ือห้างในกรุงเทพฯ กันสินะ ชาวบ้านแตกต่ืนกันใหญ่เลยครับ 

ที่เห็นวัยรุ่นหน้าตาดีกลุ่มเบ้อเร่อมาดูของในตลาดนัดโดยเฉพาะเด็กสาวๆ น่ี 

กรีด๊กร๊าดว่ิงตามกันอย่างกับพวกมนัเป็นศลิปินเกาหล ีผมไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ 

พวกเธอเหน็หน้าผมก็มองหน้าตาค้างแล้วหลกีทางให้ ผมไม่ได้สนใจอะไรมาก 

เพราะมัวแต่มองตามไอ้หัวเจ็บท่ีหัวร่อต่อกระซิกกับเพ่ือนไม่ยอมกลับไปนอน

พักผ่อน

"พี่"

ผมหันไปตามเสยีงเรยีก เดก็มธัยมประมาณสามสีค่นท่ีก�าลงัดดูน�า้แดง

ในถุงพลาสติกคนละถุงสองถุงมองมาที่ผม
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"อะไร"

"พี่มาท�าไรกันอ่ะ"

มันคงถามเพราะสงสัยน่ีแหละ มองหน้าปราดเดียวก็รู้ว่าพวกผมมัน 

คนต่างถิ่น

"มาซ่อมโรงเรียนไง ตรงนู้นน่ะ"

"อ๋อ ครูใหญ่โรงเรียนผมบอกแล้ว เพื่อนพี่มีคนสวยๆ บ้างมั้ย ผมอยาก

เห็นสาวกรุงเทพฯ มานานแล้ว"

"มี ไปดูดิ" ผมตอบส่งๆ ก่อนจะตั้งท่าเดินหนี ทว่า...

"พ่ีพาไปหน่อย" หมับ จู่ๆ ผมก็โดนไอ้เด็กที่เตี้ยกว่าคว้าแขน "น่ันมัน

โรงเรียนประถม พวกผมเข้าไปก็ดูแปลกๆ ดิ"

"ถิ่นพวกมึงไม่ใช่เหรอ ปล่อย"

"พาไปหน่อยๆ ผมเลี้ยงน�้าแดง"

พวกมันพากันมารุมอ้อนผมอย่างกับว่ามันเป็นเด็กสาวน่ารักน่าชัง แต ่

ไม่ครบั น่าถีบมากกว่า ป๊อดชบิหาย แค่เดนิเข้าไปในโรงเรยีนใกล้ๆ ท�าไมไม่กล้า

กันวะ

"ปล่อย..."

เสยีงโหดๆ ดงัขึน้ท�าให้ไอ้เดก็พวกนัน้เลิกก่อกวนผม เป็นไอ้โฟร์ทแน่นอน

ไม่มผีดิเพ้ียน มนัยืนหน้าบึง้อยู่ใกล้ๆ โดยมเีพือ่นของมนัยนืออกันเป็นฉากหลัง 

เด็กพวกน้ันกะพริบตาปริบๆ ไม่กล้าพูดจาเสียงกระเง้ากระงอดเหมือน

เมื่อก้ี ความโหดสัดของไอ้โฟร์ทคงเพ่ิมเป็นเท่าทวีคูณเพราะผ้าพันแผลมัน 

นี่แหละ 

ไม่นานนักเด็กพวกน้ันก็วิ่งหนี...ในขณะท่ีโฟร์ทหันมามองหน้าผมด้วย

สายตาว่างเปล่า

"งอนเป็นตุ๊ดเลยสัด" ผมพูดได้แค่นั้น เริ่มหงุดหงิดที่ไม่เห็นรอยย้ิมของ 

ไอ้โฟร์ทเหมือนแต่ก่อน

โฟร์ทไม่พูดอะไร เดินชนไหล่ผมเบาๆ แล้วหนีไปเลย

...ไอ้...โธ่เว้ย...แม่ง
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"เป็นเชี่ยไรเนี่ย" ผมเดินตาม จริงๆ แล้วผมรู้ว่ามันเป็นอะไรครับ แต่ไม่รู้

จะพูดอะไรกับมันอ่ะ "กูขอโทษ...กูผิดอีกแล้ว"

วันนี้เป็นวันแห่งการท�าความผิดของผม...

ไอ้คนโดนง้อเอาแต่เดนิหนี ในขณะท่ีผมก็เอาแต่เดินตาม คงตลกชบิหาย

เมื่อมองจากด้านหลัง ผู้ชายตัวควายๆ สองคนเดินง้องอนกันอย่างกับในหนัง

อินเดีย

"ฟังกูก่อนดิ" ผมพยายามหว่านล้อม

ไอ้คนงอนไม่สนใจครบั หันไปเจอเสือ้บอลตวัละร้อยเก้าเก้าก็ท�าท่าเลอืก

และนิ่งอยู่อย่างนั้น

"จะฟังมั้ย ไม่ฟังกูกลับ"

ผมมองใบหน้าด้านข้างหล่อๆ ของมนันิง่อยู่นานหลายวินาท ีจนในทีส่ดุ

ผมก็จะเดนิหนี

...ไอ้โฟร์ทคว้ามือผมไว้

หึ...เสร็จกู

"พูดมา"

ผมยิ้มนิดหน่อย แต่พอเห็นหน้าบึ้งๆ ของไอ้โฟร์ทก็เลยเลิกยิ้ม

"กูรูม้งึโกรธเรือ่งอะไร" ผมพูด "และกูกไ็ม่งีเ่ง่าด้วยกับเรือ่งน้ี แต่ว่าการท่ี

มงึจะจบัมอืกูต่อหน้าเพ่ือนมงึ...มนั...มนัไม่ชนิว่ะ คือแค่น้ีกูก็โดนแซวจากเพ่ือน

มงึเยอะจะตายห่าอยู่แล้ว กูคงเขนิ กูคงอาย ณ ตอนน้ัน แต่อยากให้มงึรูว่้ากู 

ไม่ได้อายที่กูคบกับมึง เพราะถ้ากูอายกูจะไม่มีวันตอบตกลง มึงเข้าใจกูมั้ย  

กูตกใจ กเูขิน กูยังไม่ชนิ กู..."

"ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆ" ไอ้โฟร์ทหัวเราะลั่น

อ้าว ไอ้สัด "อะ...อะไรของมึง"

"แกล้งบีมหนุกดี"

"ว่าไงนะ"

"แกล้งงอนเฉยๆ ดูว่าจะง้อเปล่า" มันเอาตัวมันมาสะกิดสีข้างผมเบาๆ 

"แต่ก็ง้อ...เออว่ะ น่ารักดีนะเรา"
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ไอ้สัดเอ๊ยยยยยยยย...

"โฟร์ทไม่โกรธหรอก แค่น้อยใจ แต่เข้าใจแหละ บมีก็ไม่ใช่สาวน้อยนีห่ว่า 

จะมาสวตีหวานแหววก็ใช่เรือ่ง" โฟร์ทยักไหล่

ลับหลังมันผมแอบย้ิม...ดีใจที่มันเข้าใจ...นึกว่าคบกันวันแรกก็จะงอน

กันนานซะแล้ว...

"เอาน่ีสองตวัครบั" โฟร์ทบอกคนขาย ก่อนหนัมาหาผม "เอากางเกงด้วยป่ะ"

"อะไร" ผมถามงงๆ

"มีชุดนอนเหรอ เอาของมาแค่นั้นอ่ะ"

"ก็ใส่บ็อกเซอร์กับเสื้อกล้ามนอน มันร้อน กูเอามานะ"

โฟร์ทส่ายหน้า "ไม่เอา นอนรวมทุกคนก็เห็นขาอ่อนบีมหมดดิ"

"แข้งก็ใหญ่ขนาดนั้นใครจะสนใจมอง ไอ้บ้าเอ๊ย"

"ไม่รู้ล่ะ สองชุดครับ เอากางเกงด้วย"

"เดี๋ยวๆ ท�าไมต้องสีแดงแมนยูด้วยวะ เบอร์เจ็ดเหมือนกันอีก อะไรของ

มึง" ใส่แบบนี้ได้กลายเป็นชุดนอนคู่ตายห่าแน่ๆ

"ท�าไมล่ะ โฟร์ทเชยีร์แมนยู" โฟร์ทพูดหน้าตาเฉย "บมีก็เป็นเด็กผเีหมอืน

กันไม่ใช่เหรอ"

"วันน้ีกูเชยีร์เชลซ"ี ผมหยิบสนี�า้เงนิออกมาแทน แต่โดนไอ้โฟร์ทหยิบไป

แขวนทีร่าวเหมอืนเดมิ

"ใส่สีแดง!!"

"เอาแต่ใจจังวะ"

"เอาแต่ใจบีม ไม่เอาอย่างอื่น สองตัวครับพี่ ด่วนเลย"

"ไอ้เชีย่ยย" ผมพยายามจะย้ือแย่งชดุนอนคู ่(?) บ้าๆ จากมอืไอ้โฟร์ท แต่

สูแ้รงมนัไม่ได้ แค่มนัเอาแขนพาดผ่านคอผมครัง้เดยีวผมก็ขยับไม่ได้เลย

ยังไงก็ช่าง...คืนนี้ผมไม่ใส่ชุดนี้แน่ๆ!

ใส่จนได้...

โดนล้อชนิดทีว่่ายันลกูยันหลานบวช ไอ้โฟร์ทย้ิมกริม่ขณะยกเครือ่งนอน
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มาให้ในขณะทีผ่มท�าหน้าบึง้ตงึ เพ่ิงรูว่้ามนัแสบก็คราวนี ้ เล่นเอาเสือ้กล้ามผม

ไปซ่อน จรงิๆ แล้วเอาทัง้กระเป๋าผมไปซ่อนเลยต่างหาก เลวมาก...

ทีน่อนของผมมนัก็ไม่ให้เลอืก ผมจะนอนใต้พัดลม แต่มนัก็จดัแจงให้ผม

นอนชดิฝาผนงัโดยมมีนันอนข้างๆ เผดจ็การชบิหาย แต่ก็ไม่อยากจะเถียงมาก

ครับ เห็นมันท�าท่าโอดโอยเพราะเจ็บแผล (เสือกจะใช้ไม้นี้มาอ้อน...เอ๊ะ หรือ

บังคับ) ผมก็รู้สึกผิดและยอมมันทุกที

กล่าวคือ...เหมือนผมจะชนะมันตลอดใช่มั้ยครับ...ให้คิดอีกทีหนึ่ง...

ผมน่ะแพ้มันตลอดต่างหาก

"เฮ้ออออ" ผมถอนหายใจออกมากลางดกึ ตอนนีน่้าจะเกือบๆ ตสีองแล้ว 

ต่างสถานท่ีท่ีเคยนอน แอร์ก็ไม่มี แถมยังมีมนุษย์ไม่คุ้นท้ังหลายนอนอยู่ด้วย

เป็นสิบๆ คน มันท�าให้ผมนอนไม่หลับ อากาศก็ดันร้อนอีก

ผมมนัตดิสบาย ผมยอมรบัครบั...ผมมาท่ีนีเ่พราะใครกัน อยากจะตัน๊หน้า

มนัจรงิๆ

"นอนไม่หลับเหรอ" โฟร์ทกระซิบ

ได้ยินเสยีงผมนนิทามนัในใจหรอืยังไงวะเน่ีย... "ก�าลงัจะหลบั" ผมโกหก

"ท�าไง มานอนซบอกโฟร์ทมะ"

"ตีนครับ"

"ฮ่าๆๆ"

ผมมองคนนอนข้างๆ ผ่านความมืด ในขณะที่ผมร้อนเอามากๆ มันกลับ

ห่มผ้าราวกับเป็นคนขี้หนาว เออ ตลกดี

"แล้วท�าไงถึงจะหลับ" โฟร์ทกระซิบถาม "นับแกะดิ"

"นับแล้ว ได้หนึง่หมืน่สองพันห้าร้อยสบิหกตวั สบิเจด็แล้วตอนน้ี" ผมโกหก

"งั้นร้องเพลงในใจดิ"

"ไม่ชอบร้องเพลง"

"แล้วท�าไงดีล่ะ พรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าไปดูแลน้องด้วยนะ"

"เดี๋ยวก็คงหลับแหละมั้ง"

ผมพูดพลางพยายามหลับตา...จนกระทั่งสัมผัสได้ถึงริมฝีปากนุ่มๆ ท่ี
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หน้าผากของผม ลืมตาขึ้นมาเห็นช่วงคอไอ้โฟร์ทเต็มๆ

"ไอ้เชี่ยยย!"

"อย่าเสียงดังสิ ชู่ว์ว์ว์"

ผมเกือบปลุกคนทั้งห้องแล้ว ผมตกใจกับการจู่โจม (แบบเบาๆ) ของ 

ไอ้โฟร์ทมาก

"ท�าไรวะ" ผมโวยวายแบบเบาๆ

"เผื่อจะฝันดี" มันตอบข�าๆ แล้วก็ย้ายตัวเองก้มหน้าไปจุ๊บริมฝีปากของ

ผมต่อ

ไอ้ห่านนน! ไม่ข่มขืนกูเลยล่ะ!

"พอ!" ผมดันหน้ามันออกไป มันเอาแต่หัวเราะอย่างสุขใจก่อนที่จะท�า 

ท่านอนดีๆ

ดีนะที่มันมืด...หน้าผมต้องแดงมากแน่ๆ

แปลกท่ีบรรยากาศรอบๆ เริ่มชวนง่วงขึ้นมา...ผมคิดว่าเกิดจากความ

เพลียของผมแน่ๆ ดวงตาผมค่อยๆ ปิดลงอย่างช้าๆ พร้อมนิทราเต็มที่ มันไม่

เกี่ยวกับการจุ๊บของไอ้โฟร์ทครับ ไม่เกี่ยวจริงๆ นะ...

ถ้าจะเก่ียวมันก็คงเก่ียวกับมือของมันท่ีสอดมากุมมือผมเอาไว้ใต้

ผ้าห่มนั่นแหละ...

[จบพาร์ตของบีม]
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"โย"

"..."

"ไอ้ฟายโย"

"..."

"ไอ้สัด!"

ผมสะดุง้โหยง ตรงหน้าผมคอืเดอืนสดุหล่อ แน่นอนว่าใช้ค�าแบบนีกั้บผม

ต้องไม่ใช่พ่ีป่า มนัต้องเป็นไอ้มิง่เพ่ือนผมครบั มนัท�าหน้าเหมอืนผมไปชกหน้า

แฟนมนั เพราะผมเอาแต่เหม่อไม่ยอมฟังท่ีมนัพูดหรอืสนใจอะไรอย่างอืน่

"หือ?"

"โทรศัพท์ดังอ่ะ"

ผมมองหน้าจอ เห็นเบอร์แปลกผมก็เบ้ปากเซง็ และวางมนัท้ิงไว้อย่างงัน้

"เขายังไม่เลิกโทรมาอีกเหรอวะ" มิ่งมองอย่างหัวเสีย

"ไม่รู ้กูไล่บลอ็กไปทีละเบอร์ก็ยังม ีเปลีย่นเบอร์แล้วเบอร์ก็ยังหลดุออกไป

อกี มคีนโทรมาอกี" ผมบ่น แล้วหยิบแก้วไมโลป่ันมาดูด ในขณะท่ีไอ้มิง่พยักหน้า

รบัรู้

"ตัวมึงกลายเป็นธุรกิจไปแล้ว ลือมาว่าเบอร์มึงเขาขายกันตัวละห้าร้อย

ไม่นับศูนย์แปด เพื่อนกูบอกมานะ"

"เหี้ยยยย" ผมถึงกับส�าลักและก็บ่นออกมาเลยทีเดียว "มึงควรจะโดน 

ตอนที่ 44
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แบบนี ้ไม่ใช่กูนะ" มนัเป็นผูช้นะเลศิไม่ใช่หรอืไง เอาอะไรกับรองอนัดบัสองอย่าง

ผมล่ะ

ไอ้มิ่งยักไหล่ "หน้ามึงมันดึงดูดดราม่าอยู่แล้ว" อะไรของมันวะ "แล้ว 

เมือ่ก้ีมงึเหม่อไร เป็นส้นตนีไรเน่ีย เรยีกเท่าไหร่ก็ไม่หัน"

ผมกลนืน�า้ลาย เสมองไปทางอืน่ หน้าตาเหมอืนไม่อยากให้เพ่ือนจบัพิรธุ

ของผมได้ 

"สาดโย..." ไอ้มิง่มองจบัผดิผม "...หรอืมงึโดนพ่ีป่าเอาแล้ว"

"เช้ดดด" ผมรีบเอามือปิดปากมัน "ไอ้เหี้ย"

ไอ้มิง่มองผมอย่างต่ืนตะลงึ แกะมอืของผมออกแล้วท�าหน้าไม่อยากจะ

เชือ่

"โอ้ มาย ก็อด"

เพราะเป็นเพ่ือนกันมานานท�าให้ผมโกหกมนัไม่ได้เลยสกันิด ผมไม่มอีะไร

จะเถียง ได้แต่ก้มหน้าก้มตาไม่กล้าสูห้น้าเพ่ือน

"ให้ตายเหอะ คุณหนูเสียซิงแล้วเหรอครับ ป๊าจะว่าไงเนี่ย" มันท�าหน้า 

ล้อเลียนไม่หยุดไม่หย่อน หน้าแบบนี้กวนตีนมากๆ ครับ รู้สึกอยากจะตั๊นหน้า

มันสักหมัดสองหมัด แต่ถ้ามีการชกมวยเกิดขึ้น ใครจะแพ้ครับ...ก็ผมไง

"หุบปากไปเลย"

"ฮ่าๆๆๆ"

"ไม่คิดบ้างเหรอว่ากูจะกดพี่เขา"

"เชีย่โย พูดมาไม่คดิบ้างเหรอว่าจะโดนฟ้าผ่ามัย้" ผมท�าท่าจะชกมนัก่อน

ที่จะถอนหายใจ "แล้วเป็นอะไร ไม่ฟินหรือไง"

"ฟินดิวะ" ผมพูด "นี่ก็ผ่านมาอาทิตย์หนึ่งแล้ว"

"อาทิตย์หนึ่งที่ตูดเจ็บน่ะเหรอ"

"เออออออ" ผมยอมรับอย่างประชดประชัน

"แล้วมึงเครียดเรื่องอะไร"

ผมเกาหัวแรงๆ อย่างเครียดๆ "พี่เขาไม่ยอมขึ้นมาห้องกูอีกเลยน่ะสิ"

ไอ้มิ่งสตัน ท�าหน้าไม่เข้าใจ... "หมายความว่าไง"
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"คืองี้" ผมสูดลมหายใจลึกๆ ก่อนจะเล่า "พอหลังจากวันน้ันนะเขาก็

ประคบประหงมกูจนหาย เสรจ็ปุบ๊เขาก็ไปเรยีน อนัน้ีกูเข้าใจ แต่พอกลบัมาเขา

ไม่ยอมอยู่กับกูสองต่อสองนานเกินสบินาทเีลยว่ะ มาหาก็มาจุบ๊ มาหอม แล้วก็

กลบัห้องไปอ่านหนังสอื พอกูไปหาเขาท่ีห้องบ้าง แม่งบอกว่าจะออกไปตวิกับ

เพ่ือนท่ีหอเพ่ือน..." ผมระบายออกมาอย่างอดัอัน้ตนัใจ "น่ีคอืสิง่ท่ีเกิดขึน้ภายใน

อาทิตย์หนึง่ท่ีผ่านมา"

"ตวิกับเพ่ือน?" ไอ้มิง่พูดอย่างครุน่คิด "เพ่ือนไหนวะ พ่ีคทิก็อยู่กับกูตลอด 

ส่วนพ่ีบมีเหน็ว่าไปค่ายต่างจงัหวัด พ่ีป่ามเีพ่ือนทีไ่หนอกี"

คราวน้ีเป็นคราวท่ีผมต้องสตันบ้าง... "เออว่ะ" ไอ้หัวหน้าหมอเถ่ือนติด 

ลกูน้องมนัจะตาย ขนาดเรยีนก็ยังต้องหิว้มาเรยีนคณะเดยีวกัน แล้วนีม่นัอะไร

ผมอ้าปากค้างเติ่ง ก่อนจะโยนหลอดไมโลปั่นทิ้งแล้วหยิบแก้วขึ้นมา 

กรอกปากตัวเองแทน

"เชีย่โย มงึใจเย็น" ไอ้มิง่ห้าม "อาจจะไม่มอีะไรก็ได้ พีป่่าหลงมงึจะตาย"

"กูเครยีด" ผมพูดตามความรูส้กึ "...มนัหมายความว่าไงวะ...คนืนัน้มนัแย่

มากเหรอ แล้วเชีย่ไหนล่ะทีข่อต่ออ่ะแม่ง"

งีเ่ง่ามากครบัท่ีพูดเรือ่งบนเตยีงในคราบการโวยวายแบบนี ้ไร้สาระท่ีสดุ 

ไอ้ตัวต้นเหตุแม่งก็เรียนอยู่นั่น (เพราะความหงุดหงิดล้วนๆ) ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราว

อะไรเลยว่าผมก�าลงัคดิมากกับการกระท�าทีแ่ปลกไปของเขามากแค่ไหน

อย่างทีเ่ล่าให้มิง่ฟังนัน่แหละครบั นายพนาขวญัใจของทุกๆ ท่านจู่ๆ  ก็

แปลกไปหลงัจากท่ีเปิดเผยกับผมว่าตวัเองใส่บอ็กเซอร์คาลวิน ไคลน์น่ันแหละ 

การกระท�านีม้นัไม่ได้ห่างไกลจากค�าว่า...ให้ตายส.ิ..ผมไม่อยากพูดค�านัน้เลย 

แต่บางทเีสอืมนัก็ต้องเป็นเสอือยู่วันยังค�า่จรงิมัย้ล่ะครบั

ฟัน แล้ว ทิ้ง...

มนัอาจจะไม่เป็นการท้ิงแบบปบุปับ แต่เป็นเหมอืนค่อยๆ เหินห่างจนใน

ที่สุดอาจจะลงท้ายด้วยการที่ต้องแยกทางกัน เพราะคนบางคนมันไม่เหมือน

เดมิ

ถ้าเป็นแบบนั้นเอาน�้ามาท่วมปอดผมเลยดีกว่า
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"ในหัวมงึแต่งเรือ่งไปถึงไหนแล้วเนีย่" ไอ้มิง่มองผมอย่างพินจิพิจารณา 

"ใจเย็นๆ คทิเขาบอกว่าพ่ีป่ารกัมงึจะตาย"

"นี่ก็พูดถึงแต่แฟนตัวเอง"

"แล้วจะให้ไปพูดถึงหมาที่ไหนล่ะครับ"

"เจอกันทุกวันหรือไง"

"ก็ไม่อ่ะ...แฟนมงึเรยีนคณะเดยีวกัน ก็น่าจะรู"้ ท่าทางมิง่มคีวามสขุมาก 

มงึสนใจความทกุข์ทีกู่มใีนตอนนีม้ัย้ฟะ

"แล้วเป็นไง ชีวิตความรัก"

"ก็ด ีเขาก็นสิยัเหมอืนเดมิ แมนๆ เหมอืนเดมิ ฮ่าๆๆ" ไอ้เชีย่มิง่น่าหมัน่ไส้

เอามากๆ "ว่าแต่มงึจะมาโฟกัสท่ีเรือ่งของกูท�าตุย่อะไร เอาเรือ่งของมงึให้รอด

ก่อนมัย้"

"มันจะรอดมั้ยล่ะเนี่ย"

"ต้องรอดดิวะไอ้บ้า เอ้า อยากแดกไรล่ะ เดี๋ยวกูเลี้ยงเอง"

"พอแล้ว" ผมเหลือบไปดูเมนูนมปั่นท้ังหลายแล้วรู้สึกอิ่ม เมื่อตะก้ีทาน

ไปจนรู้สึกจุก "ไปหาไรท�าดีกว่าว่ะ เบื่อๆ เซ็งๆ"

จริงๆ มันก็จะสอบไฟนอลต้นเดือนหน้าน้ีแล้ว แต่ผมกับมิ่งแคร์ท่ีไหน 

(ท�าตัวดีเหลือเกิน) เพราะพ่ีป่าเอาแต่เรียนบวกกับเมินใส่ผม (ถ้าเอาแต่เรียน

เฉยๆ ผมจะไม่ว่าเลย ผมกเ็ลยเซง็ถึงขดีสดุ โทรเรยีกให้เพ่ือนมารบัไปกินนมป่ัน

เผือ่จะเซง็น้อยลง แต่ทว่ามนักลบัไม่น้อยลงเลยแม้แต่นิดเดยีว)

พ่ีป่ามีอิทธิพลต่อผมตั้งแต่ก่อนคบกัน ระหว่างท่ีคบกัน และก็หลังจาก 

ที่คบกัน ผู้ชายคนนี้แม่ง...

"โธ่เว้ยยยยยย!"

"ไอ้โย ไอ้เหี้ย" ไอ้มิ่งเอื้อมมือมาโบกหัวผม "แค่น้ีมึงยังดังไม่พอหรือไง  

ไม่ต้องท�าตัวเด่น!"

"ก็กูเซ็ง"

"มึงอาจจะเซ็งมากขึ้นก็ได้ถ้ามึงเห็นนี่"

"อะไรวะ"
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ไอ้มิง่จบัหัวผมให้หนัออกไปนอกหน้าต่าง ภาพนัน้มนัย่ิงกว่าท�าให้ผมเซง็

มากขึน้อกีครบั ผมรูส้กึเหมอืนมลีกูไฟก�าลงัลกุอยู่ภายในตัวผม มนัแผดเผาจติใจ

ผมจนมอดไหม้ ร้อนมากกว่าอากาศข้างนอกของเมอืงไทยตอนนีอ้กี

ไอ้พี่ป่าเดินมากับผู้หญิง

และผู้หญิงคนน้ันก็ไม่ใช่ใครอื่น ดาวคู่ขวัญคู่บุญคู่บารมีของพ่ีเขา 

นัน่แหละ เจ๊พริง้ ผมไม่ได้เจอเธอนานมากแม้จะอยู่ห้องตรงข้ามกัน เธอท�าสผีม

ใหม่ แถมยังสวยข้ึนจนผดิหูผดิตา แต่ก็ดขูดัๆ เพราะเธอหน้าบึง้ตึงยังไงชอบกล

แต่ถึงกระนั้นผมก็ไม่ได้สนใจเธอเลยครับ ผมสนใจคนท่ีเดินมาข้างๆ  

เธอนัน่ ใบหน้าหล่อท�าหน้าเฉยชาแต่ก็ตวัติดกบัเจ๊พริง้ไม่ห่าง ใบหน้าทีผ่มเหน็ 

ไม่เคยเกินสบินาทีต่อครัง้ทีเ่จอกัน ใบหน้าท่ีท�าให้ผมคิดไปเองต่างๆ นานาจน

ไม่เป็นอนักินอนันอน

"ชิบ...หาย" ไอ้มิ่งพอจะเดาสถานการณ์ออกหลังจากที่เห็นผมหน้าแดง

ก�่าอย่างเก็บกักความโกรธ

ผมต้องการค�าอธิบาย...ด่วนจี๋...จาก (ไอ้) พนา ก้องธานินทร์

"เดีย๋วกูมา" ผมลกุข้ึนอย่างรวดเรว็ แต่เพ่ือนผมมนัก็เรว็เหมอืนกัน กระชาก

มอืผมให้น่ังลงมาเหมอืนเดมิ

"ใจเย็นๆ มงึอยากเหมอืนเมยีหลวงเดินไปตบเมยีน้อยเพราะหงึผวัเหรอ 

ไม่เข้าท่า"

"มึงง่ะไม่เข้าท่า พูดจนกูดูเป็นตุ๊ดเลยสาด"

"ก็มนัใช่มัย้ล่ะ ใช้เหตผุลหน่อยดวิะ คนทีเ่ดินมากับผูห้ญงิไม่ใช่แฟนมงึ

หรอืไง อย่าใจร้อนนักส"ิ

ไอ้มิง่พยายามกล่อมให้ผมใจเย็น แต่ผมเชือ่ว่าเป็นใครก็เย็นไม่ลงหรอก

ครบั มงึก็พูดง่ายนี ่ไม่ใช่พ่ีคทิของมงึน่ีหว่า

ผมเอาแต่ฟึดฟัดอยู่นั่นจนเห็นพวกเขาสองคนเลี้ยวเข้ามาในร้าน ไอ้มิ่ง

ดึงให้ผมไปนั่งข้างๆ มันเพื่อที่มันจะได้บังผมจากสองคนนั้น

อะไรของมัน...

"ของแบบนีม้นัต้องดนูานๆ เว้ย ลบัหลงัมงึเขาจะท�าตวัแบบไหนมงึก็จะ
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ได้เหน็ไง ทีนีใ้จเย็นๆ แล้วก็ค่อยๆ ดไูปกับกู"

ไอ้เดือนคนน้ีมันขี้วางแผน ในขณะท่ีไอ้เดือนคนน้ันก�าลังถูกผมและ 

อีกคนจับตามองอยู่ ผมสามารถคิดไปเองได้ใช่มั้ยครับ การกระท�าที่ห่างเหิน 

รวมทัง้จู่ๆ  ก็มาเหน็เดนิกับผูห้ญิงสองต่อสอง...

สองคนน้ันไม่ได้มท่ีาทสีนทิสนมเหมอืนแต่เก่าก่อน พ่ีป่าก็บดูบึง้พอๆ กับ

เจพ๊ริง้ ทั้งคูส่ัง่อาหารเสรจ็กเ็ลือกนัง่กนัอยู่ทีมุ่มร้าน เรยีกได้ว่าเรยีกรอ้งความ

สนใจจากคนทีอ่ยู่ในร้านจนหมดสิน้จากท่ีเคยสนใจผมกับไอ้มิง่

"ไม่หรอกว่ะ ท่าทางก็ไม่น่าจะก๊ิกอะไรกันนะ พ่ีป่าดูแตกต่างจากตอน 

ทีอ่ยู่กับมงึเยอะเลย"

ผมยังคงมีใบหน้าถมึงทึง "ออกไปจากร้านกันเหอะ"

"แป๊บ" ไอ้มิ่งยกโทรศัพท์ของมันขึ้นมา "ครับ...พี่โฟร์ท...อะไรนะพี่ กลับ

จากค่ายแล้ว? ขอแรงไปช่วยยกของเหรอ เอากี่คนพี่ เดี๋ยวผมเรียกเพื่อนไป...

อกีแป๊บหน่ึงได้มัย้พ่ี..." มิง่มองหน้าผมอย่างลงัเล "เอ่อ...ก็ได้...เลีย้งหมกูระทะ

ผมด้วยนะ"

"มึงไปก็ได้นะ เดี๋ยวกูให้พวกนางฟ้ามารับ" ผมบอกกับเพ่ือน "หรือไม่ก็

เดินกลับ"

"ประชดตัวเองชิบหาย"

"ก็ดูดิ"

"เอาล่ะ ใจเย็นๆ" มิง่มนัพูดว่าใจเย็นก่ีรอบแล้ววะ "กูต้องไปช่วยงานเอก

พ่ีโฟร์ทก่อน มงึจะเอาไง ให้กูไปส่งเลยมัย้"

ผมมองสองคนนั้นที่ก�าลังคุยกันอย่างหน้าด�าคร�่าเครียด

"กูรอดูอีกแป๊บ"

"เออ ตามใจ มีไรโทรมา อย่าไปโดดตึกนะมึง"

"โดดตึกพ่องดิ"

ท�าไมคุยกันนานจังวะ...

ผมไม่อยากจะรับบทน้ีเลยครับ บทที่เหมือนอยู่ในโลกของบุคคลท่ีสาม
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ทั้งๆ ท่ีผมควรจะอยู่เป็นบุคคลที่หนึ่งหรือที่สองแท้ๆ น่ีมันคราวซวยอะไรของ

ผมกัน เรียกได้ว่าเป็นสัปดาห์มหาวิปโยคทั้งๆ ที่อะไรๆ มันควรจะดีขึ้น

เริ่มจะอดรนทนไม่ไหว...ผมลุกขึ้นยืนเพ่ือท่ีจะออกจากร้าน เป็นจังหวะ

เดียวกันกับที่มีใครคนหนึ่งมาสะกิด

ไอ้ปาร์คเอกฟิสิกส์...

"เห้ย" มันทัก "มาคนเดียวเหรอ"

ผมท�าหน้าเนือยๆ "อืม"

"มาคนเดยีวเหมอืนกัน มาท�าอะไรอ่ะ อ่านหนังสอื?" ผมมองดูชทีท่ีอยู่บน

โต๊ะทีม่นันัง่ข้างหลงัแล้วรูส้กึผดิหน่อยๆ มนัอ่านหนังสอื ในขณะทีผ่มก�าลงัจบัผดิ

แฟนทีอ่าจมโีอกาสนอกใจสงู (คดิไปเองล้วนๆ...)

"มาคุยกับเพื่อน เพื่อนกลับแล้ว"

"แล้วจะไปไหนต่อ ไปส่งเปล่า" ไอ้ปาร์คยักคิว้ให้ ถ้าเป็นเมือ่ก่อนท่าทาง

เจ้าชูข้องมนัอาจท�าให้ผมขนลกุ แต่ตอนน้ีผมไม่มอีารมณ์ท่ีจะสนใจอะไรท้ังน้ัน

"ไม่" น่ีไม่ใช่เสียงผมครับ...แต่เป็นเสียงพ่ีป่าท่ีไม่รู้มายืนอยู่ตรงน้ีต้ังแต่

เมือ่ไหร่ ข้างหลงัผมเป็นเจ๊พริง้ทีจ่กิสายตามาทางผมจนผมรูส้กึเหน่ือยแทนเธอ

ที่จะต้องใช้พลังดวงตาในการมองผมแบบนั้น

หน้าผมบึ้งยิ่งกว่าเดิม แถมยังดูเหนื่อยล้ามากเกินจะทน

เป็นครั้งแรกในรอบอาทิตย์เลยมั้งที่พี่ป่าจ้องหน้าผมนานขนาดนี้...

"ไม่?" ไอ้ปาร์คทวน พร้อมท�าหน้ากวนตีน "พ่ีชือ่ป่าไม่ใช่เหรอครบั น่ีผม

ถามโย..."

ป๊าด...ไอ้ปาร์คมนัรนหาที ่ผมกะพรบิตาปรบิๆ มองดไูอ้ปาร์คท่ีจ้องพ่ีป่า

อย่างไม่กลวัเกรงในขณะท่ีพ่ีป่าเตรยีมเงือ้หมดัเป็นทีเ่รยีบร้อย

"มึงว่าไงนะ"

ผมกลวัจะมเีรือ่ง...พ่ีป่าดูอารมณ์ไม่ค่อยด.ี..โอกาสท�าร้านเขาพังมสีงูมาก

"ไปเหอะ" ผมกระตุกเสื้อไอ้ปาร์ค 

ปาร์คดงูงๆ มองผมทีอ่ยู่ตรงหน้า ในขณะทีพ่ี่ป่าเหมอืนจะโกรธมากกว่า

เดิม
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"หา?..."

"มึงชวนกูไปดูหนังไม่ใช่หรือไง ไปสิ"

"กู...ชวน?"

"เออ"

ปาร์คดงูงเอามากๆ ในขณะทีผ่มไม่อยากสบตาคนบางคนทียื่นด้านหลงั

"ชวนก็ชวนวะ แป๊บนึง" มันขอตัวไปเก็บของบนโต๊ะ ผมยืนรอ พยายาม

ท�าจิตใจให้สงบซึ่งไม่น่าจะสงบได้อีกแล้ว

"โยจะท�าอะไร" พ่ีป่าพึมพ�าออกมา

"..."

"จะไปกับไอ้นั่นเหรอ"

"..."

"ต่อหน้าพี่...อย่างงั้นเหรอ"

ใครท�าก่อนล่ะวะ ผมคดิในใจด้วยอารมณ์คกุรุน่ และเมือ่ไอ้ปาร์คเก็บของ

เสรจ็ผมก็เดนิน�ามนัออกมาจากร้านเลย โดยไม่สนนิสติแพทย์สองคนท่ีมองตาม

หลงัมา

ผมเป็นบ้าอะไร...

ความรักแม่งท�าให้ขาดสติ...ผมเชื่อว่าหลายๆ คนก็คงเป็น...และบางที 

เราก็ควบคมุตวัเองไม่ค่อยได้หรอกครบั

มนัไม่ได้มอีะไรดขีึน้...นอกจากความเจบ็ปวดในหัวใจท่ีผมมมีากกว่าเดิม

โรงหนัง

ไอ้ปาร์คเอาแต่มองหน้าผม ในขณะท่ีผมเหมือนมาแต่ตัวไม่ได้เอา

วิญญาณมาด้วย หนังเรื่องอะไรน่าสนใจผมยังไม่รู้เลยครับ

"ประชดพ่ีป่าง้ันส"ิ ปาร์คเอ่ยอย่างรูทั้น "แหม่...ประชดทนีงึให้ความหวัง 

กูเตม็ๆ"

"มึงว่าไงนะ" ผมเลิกคิ้ว

"ช่างเหอะ ยังไงซะเดี๋ยวเลี้ยงละกัน อยากดูอะไรล่ะ"

(ตดิตามอ่านต่อได้ในฉบบัเตม็)
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