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หนึ่งชีวิต คนเราจะต้องผิดหวังกับเรื่องรักๆ ใคร่ๆ สักกี่ครั้งกัน

รสขมปร่าของเบยีร์ไม่ได้เป็นทีช่ืน่ชอบนัก แต่ผลข้างเคยีงของมนัต่างหาก 

ทีน่่าโปรดปราน เบยีร์มกัมกีลิน่หอม แต่พิษร้ายแรง ผมชอบเวลาได้ดอมดมกลิน่ 

ก่อนกลนืลงไป แต่ชอบกว่านัน้เมือ่สมองมนึงงไร้ซึง่ทิศทาง เช่นเดียวกับความรกั  

หลอกล่อ ลวงให้หลง เมื่อลิ้มรสแล้วกลับเมามายไร้สติ อาการปวดหัวหลังตื่น

คงคล้ายกับเมื่อความฝันอันแสนหวานจบลง ทุกอย่างก็ว่างเปล่า กลวงโบ๋

เสยีงดนตรดีงักระหึม่พัดพาให้หลดุพ้นจากความจรงิอนัโหดร้าย ผมนัง่ท่ี 

เคาน์เตอร์บาร์ ตีซี้กับบาร์เทนเดอร์หนุ่มใหญ่ท่ีคร�่าหวอดในวงการแสงสี 

มาเกือบคร่ึงชีวิต เขามีเคร่ืองดื่มเมนูใหม่ๆ และผู้ชายหน้าตาดีมาแนะน�า  

ครั้งแรกที่มาที่น่ีผมถูกชักชวนโดยชายหนุ่มท่ีเรียกได้ว่าเป็นรักแรก เป็นคน

สบายๆ หน้าตาจัดว่าดีใช้ได้ ไม่หล่อเนี้ยบ เป็นธรรมชาติ ยิ้มกว้าง และซื่อตรง

กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักหรือการงาน

พ่ีแซคเป็นคนมีเสน่ห์ เหมือนเปลวเทียนในความมืด สีส้มสว่าง  

วิบวับ ร้อนแรง แต่ใครก็ตามท่ีหลวมตัวเข้าใกล้ ความอบอุ่นในคืนหนาว 

จะแปรเปลี่ยนเป็นความร้อน แผดเผาใจให้พังทลายลงไป

เพราะเหตุนั้น ผมจึงตัดสินใจถอยหลังกลับมา อยู่ในส่วนปลอดภัยที่สุด

ส�าหรับยืนเคียงข้างเขาได้ กระนั้นยามเห็นเขาเคียงข้างกับคนท่ีคู่ควรก็ยัง 

อดรู้สึกแปลบในใจไม่ได้ นิธานเป็นคนที่เหมาะสมที่สุด เยือกเย็น ฉลาด  

CH 1 Black heart
– Jeremy –
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ทันคน แทบจะไม่ต้องเกรี้ยวกราดเลยด้วยซ�้าพ่ีแซคก็ศิโรราบเหมือนหมา 

ติดเจ้าของ

ใช่...รักแรกของผมมีความรักที่ ย่ิงใหญ่กับใครอีกคน คนท่ีเข้ามา 

หลังผมด้วยซ�้า

ยกแก้วเครื่องดื่มรสแรงขึ้นจิบ ก่อนเลื้อยตัวไปบนเคาน์เตอร์

บางที...คนอย่างผมอาจจะเหมาะกับความเหงา อยู่กับความทรงจ�า 

ที่มีต่อผู้คนที่ผ่านเข้ามา...แล้วก็จากไป

เสยีงโทรศพัท์มอืถือดงัในสายวันถัดมาเรยีกผมให้เลือ้ยผ่านใต้ผ้าห่มผนื

นุ่มกลิ่นไม่คุ้นเคยมารับสาย พ่ีจิ๊บโทรตาม เป็นแบบน้ีเกือบทุกครั้งท่ีไม่ได ้

กลับบ้าน น่าเบื่อ แต่ปฏิเสธไม่ได้ ผมไม่เคยแสดงอาการหงุดหงิด ท�าได้เพียง

ชักสีหน้าหน่ายๆ ให้กับความหวังดีท่ีเกินพอดี และเมื่อกดรับ แทบจะไม่ต้อง

เอ่ยทักทายเสียงปลายสายก็ดังแหวทะลุล�าโพงจนต้องดึงหูโทรศัพท์ออกห่าง

[อยู่ไหนเจเรมี่]

ประโยคค�าถามสั้นๆ ถูกตั้งขึ้นมารับเช้าวันใหม่ ผมขมวดคิ้วเข้าหากัน

ระหว่างนึก ณ ขณะนี้คงระบุไม่ได้ ความทรงจ�าสุดท้ายคือเมื่อคืนท่ีก�าลัง 

เมาได้ที่ก็มีคนมาชนแก้ว เป็นเด็กหนุ่ม น่าจะเรียนชั้นมหาวิทยาลัย ซึ่งคงเป็น

คนเดียวกับร่างที่นอนขดตัวเปลือยเปล่าอยู่ในผ้าห่มผืนเดียวกันในเวลาน้ี  

อายุราวๆ ย่ีสบิปี หน้าตาบลอ็กเดยีวกันกบัวัยรุน่ไทยสมยัน้ี ปากนดิ จมกูหน่อย 

ตากลมโตแต่ไม่ได้โดดเด่นสะดุดตาจนเกินไป

"เดี๋ยวกลับ"

[ดี ให้ไวเลย เรามีเรื่องต้องคุยกัน]

ปลายนิ้วกดตัดสายก่อนซุกตัวกลับไปใต้ผ้าห่ม ผมดึงเอวบางของ 

คนข้างๆ มาแนบชดิ จบูเบาๆ บนหวัไหล่ เสยีงครางออืจากเดก็หนุ่มท่ีหลบัสนทิ

ดังขึ้นในล�าคอก่อนถามเสียงแหบแห้ง

"พี่จะกลับแล้วเหรอ"

"อีกรอบก่อน"
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เราไม่จูบกัน แต่โอบกอดกันด้วยร่างกาย ปลอบประโลมความเหงา 

ที่แทรกตัวผ่านลมหายใจเพียงข้ามคืน แม้แต่ชื่อก็ไม่จ�าเป็นต้องจ�ามาใส่ใจ  

แลกเปลีย่นไออุน่ให้ผ่านห้วงเวลาอนัว่างเปล่า ถ้าถูกใจก็นดัเจอบ้างประปราย 

มีเพียงคนโง่เท่านั้นที่คิดจะผูกพันในความสัมพันธ์อันฉาบฉวยแบบนี้

ความสมัพันธ์ท่ีมแีต่ผูต้กอยู่ในความเศร้าเช่นเดยีวกันเท่านัน้ถึงจะเข้าใจ

เสียงของหัวใจอาจเต้นแรงเหมือนคนอื่น หากแต่หยุดพักจากอาการ 

ที่เรียกว่าตกหลุมรักมานานหลายปี

เป็นหัวใจดวงที่ด้านชาเกินทน

ผมเป็นลูกชายคนเล็กของบ้านคาร์ล มีพ่ีชายคนโตและพ่ีสาวคนรอง 

ที่มีแม่คนเดียวกัน ความทรงจ�าของผมท่ีมีต่อแม่เลือนรางเต็มทน ผมถูกพ่อ 

ทีเ่ป็นชาวอเมรกัิน และพ่ีๆ ทีอ่ายุห่างกันเป็นรอบเล้ียงดูต้ังแต่เล็ก จบการศึกษา

ในไทยพร้อมกับท่ีรูใ้จตวัเอง และแทบจะในวินาทีนัน้ท่ีต้องยอมรบัว่ามนัเป็นรกั 

ที่เป็นไปไม่ได้

พี่แซคเป็นรุ่นน้องพี่จิว เป็นลูกน้องพี่จิ๊บ และเป็นผู้ชาย ผมหมายถึงเขา

เป็นผู้ชายท่ีชอบผู้หญิง ต่างจากผมท่ีเผชิญรักแรกด้วยการสนใจเพศเดียวกัน

อย่างชัดแจ้ง

ผมตดัสนิใจไปเรยีนต่อทีอ่งักฤษในเวลาถัดมา ช่วงจงัหวะนัน้ย่าป่วยหนกั  

พ่อต้องบินกลับไปที่บ้านเกิดเพ่ือรับมรดกชิ้นสุดท้ายคือบ้านขนาดกลางใน 

แคลิฟอร์เนียกับพยาบาลสุดสวยท่ีเฝ้าไข้ กระท่ังผู้ป่วยจากไปอย่างสงบ  

เขาก็อยู่กับรักใหม่และไม่ได้กลับมาไทยอีก ดังน้ันหลังเรียนจบ การตัดสินใจ

กลับมาอยู่กับพี่ๆ อีกครั้งจึงเป็นเรื่องที่ทุกคนคาดเดาเอาไว้อยู่แล้ว

พ่ีจิ๊บกับพ่ีจิวรวบรวมเงินให้หน่ึงก้อนส�าหรับเปิดร้านอาหาร ปัจจุบัน 

พ่ีสาวคนรองเป็นบรรณาธิการของนิตยสารในเครือบริษัทดัง ส่วนพ่ีจิว พ่ีชาย

คนโตเคยท�างานที่เดียวกัน แต่หลังจากแต่งงานก็ออกไปท�างานกงสีให ้

บ้านภรรยาท่ีกาญจนบุรี การดูแลผมตลอดสองปีท่ีผ่านมาหลังจากเรียนจบ 

จึงเป็นสิทธิ์ขาดของพี่จิ๊บเท่านั้น
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นั่นแหละเรื่องราวทั้งหมดของชีวิตผม

ไม่มีพิษสง ไม่ซับซ้อน เรียบง่ายเหมือนปุถุชนคนธรรมดาที่ไม่น่าจดจ�า

"วันนี้ไม่ไปท�างานเหรอ"

เมื่อเปิดประตูบ้านเข้าไป สิ่งแรกที่เจอคือคนที่ก�าลังนึกถึงนั่งดูโทรทัศน์ 

สวมกางเกงขาบานตามสมัยนิยม รวบหางม้าสูง ปากสีส้มอิฐ ปรายหางตา

เฉี่ยวมองด้วยสายตาต�าหนิ น่าแปลกที่พ่ีจิ๊บเป็นคนหัวทันสมัย และเรา 

ต่างอยู่ในครอบครัวที่เลี้ยงดูกันแบบเปิดกว้าง แต่พี่สาวกลับท�ากับผมเหมือน

เด็กน้อยยังไม่หย่านมแม่ สอดส่อง ดูแล ท�าอะไรในแบบท่ีผู้ชายอายุย่ีสิบห้า

ไม่ควรได้รับการปฏิบัติแบบนี้แทบทุกประการ

"ไปค้างท่ีไหนมา" น�้าเสียงหงุดหงิดมาพร้อมค�าถามจุกจิกตามประสา 

ผู ้หญิงวัยสามสิบเจ็ดท่ีห่างลูกห่างสามี แต่มาจุ ้นจ้านกับชีวิตน้องชาย  

ผมโคลงหัว ตอบเสียงเรียบแบบคนโกหกเสียจนเคยชิน

"บ้านเพื่อน"

"ที่ไทยนี่มีเพื่อนคนอื่นนอกจากไอ้แซคด้วยเหรอเจเรมี่"

"ก็บ้านพี่แซคแหละ"

"แซคลาพักร้อนไปบาหลี"

ไอ้เวรพ่ีแซค ไม่บอกกันสกัค�า ผมเม้มรมิฝีปากอย่างใช้ความคดิ แต่เมือ่

เจอสายตาดุก็เลิกแก้ตัว เปล่าประโยชน์ที่จะโกหกคุณแม่ลูกหน่ึง สู้เอาเวลา 

ไปนั่งฟังค�าบ่นให้จบๆ เรื่องดีกว่า

"ด่าไอ้แซคจะตาย สุดท้ายน้องชายตัวเองมาเป็นแทน มันเท่หรือไงเจม 

ไปเที่ยวค้างไหนต่อไหนไม่บอกฉัน"

"ผมอายุยี่สิบห้าแล้วนะพี่จิ๊บ"

"แต่ฉันอายุสามสิบเจ็ด แกต้องฟังฉัน"

ผมนั่งลงบนโซฟาอีกตัวหน่ึง แต่คู่สนทนากลับผุดลุกยืน "ฉันสั่งเลยนะ

เจเรมี่ ถ้ายังท�าตัวเหลวไหลแบบนี้ก็เลือกเอาเลยว่าจะไปอยู่กับพ่ีจิวหรือ 

ไปหาพ่อ"
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"พ่ีจิ๊บ ผมมีงานท�า ไม่ได้ขอเงินพ่ีเหมือนเด็กๆ ยูก็รู้ อายุขนาดน้ีไม่ใช่ 

วัยรุ่นแล้วนะเว้ย"

"ก็เพราะไม่ใช่วัยรุ ่นน่ะสิถึงต้องมาพูดให้เลิกเกเรสักที เดือนท่ีแล้ว 

รูดบัตรไปเท่าไหร่อย่าคิดว่าฉันไม่รู ้นะ" พ่ีจิ๊บถอนหายใจ เมื่อไม่เห็นว่า 

คนโดนดุจะมีทีท่าสลดลงก็เปลี่ยนมาใช้ไม้อ่อน มือขาววางบนบ่าคล้ายจะ 

บอกว่าอ่อนใจเต็มที "เจม ที่ฉันพูดเพราะเป็นห่วง"

"ถ้าพ่ีจะย้ายไปฮ่องกง ไปอยู่กับลกูกบัปีเตอร์ก็ไปเถอะ ผมอยู่ได้ ไม่ต้อง

กังวล"

"ฉันจะไปได้ยังไง" สาบานเลยว่าผมไม่ได้ท�าทุกอย่างเพ่ือเรียกร้อง 

ความสนใจและรั้งพี่สาวไว้ เมื่อเติบโตขึ้น แต่ละคนก็มีเส้นทางเป็นของตัวเอง 

เราต่างรับรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นทั้งนั้น แต่บางทีผมก็ทนรับมือกับความว่างเปล่า

เพียงล�าพังไม่ไหว เลยออกไปหาความสขุส�าราญตามประสาคนไม่มพัีนธะบ้าง

"ผมพูดจริงๆ นะพ่ีจิ๊บ" มองลึกเข้าไปในดวงตา "วิเวียนโตขึ้นทุกวัน  

เขาต้องการแม่"

เพราะผม...ไม่ต้องการให้ใครต้องเผชญิกับความโดดเดีย่วเหมอืนตวัเอง

ร้านอาหารของผมเป็นร้านก่ึงผับก่ึงเรสเตอรองต์ มีแอลกอฮอล์กับ 

อาหารฟิวชัน่ง่ายๆ ไม่ก่ีอย่าง คนไทยนยิมทานอาหารในร้านบนห้างสรรพสนิค้า 

แต่ดื่มเบียร์ ลิ้มรสบรรยากาศตามย่านแสงสีท่ีเดินทางสะดวก ร้านผมเปิดได้

เกือบสองปีตั้งแต่ผมกลับไทยใหม่ๆ ลองผิดลองถูก เปลี่ยนเมนูหลายครั้ง  

กระท่อนกระแท่นในทีแรก ก่อนจะมีขาประจ�าพาเพ่ือนหน้าใหม่เข้ามาเรื่อยๆ 

ในเวลาถัดมา

ผมไม่ได้เข้าร้านทุกวัน แต่ก็เกือบ 'The society' เปิดตอนเย็นจนถึงดึก 

ช่วงสายหลงัจากนอนอตุบุนเตยีงคนอืน่แล้วก็ลกุมาตรวจรบัวัตถดิุบท่ีดลีเลอร์

มาส่งด้วยตัวเอง จากน้ันก็หายหัวไปนอนอีกงีบ ให้พ่อครัวและลูกน้องท่ีจ้าง 

มาดูแลร้านอีกสี่คนได้จัดการก่อนแวะกลับมาอีกทีก่อนร้านเปิด ร้านของผม

เป็นร้านเล็กๆ ลงทุนล้านกว่าบาท อยู่กันแบบพี่น้อง เมื่อก่อนผมเป็น 
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พ่อครัวใหญ่ แต่ต่อมาก็ถ่ายทอดเมนูเด็ดกับวิชาความรู้ให้พ่อครัวคนปัจจุบัน

จนไม่ต้องกังวลเรื่องรสชาติ นานๆ ทีมีขี้เมาหัวราน�้าเข้ามาแต่จัดการได้ง่าย  

ผมได้เรยีนรูบ้างอย่างว่าลกูค้าบางคนแม้จะคุน้หน้าแค่ไหนก็ห้ามทัก โดยเฉพาะ 

เมื่อเขาพาผู้หญิงคนใหม่เข้ามา

ผมเปิดร้านอาหารเพราะชอบท�าอาหาร สู้อุตส่าห์ไปเรียนท�าอาหาร 

ตั้งหลายปี แต่พอมีร้านเป็นของตัวเองกลับหงุดหงิดงุ่นง่าน ผมไม่ชอบการ

บริหารจัดการ ช่วงแรกๆ หลังจากร้านปิดต้องคอยนับว่าขายได้ก่ีจาน  

สรุปท�ายอดจนดึกด่ืน ว่ิงแก้ปัญหาแต่ละวันจนเหนื่อย มันค่อนข้างยาก  

ไม่สิ ใช้ค�าว่าโคตรยากจะถูกกว่า แต่จนแล้วจนรอดก็เปิดมาได้จนถึงทุกวันน้ี 

ส่วนหน่ึงอาจเพราะท�าเลด ีได้ดลีเลอร์ทีไ่ว้ใจได้ ผมเป็นคนโชคดีทางด้านธุรกิจ

ตรงท่ีแม้ไม่ได้จบบรหิารมาโดยตรงก็มคีนเก้ือหนนุให้ค�าแนะน�าเรือ่งงานบรกิาร

ตลอดเวลา เป็นต้นว่าพ่ีจิ๊บที่เป็นคนกว้างขวางช่วยติดต่อประสานงานให้ 

เกือบทุกเรื่องในช่วงแรกๆ นานๆ ทีจะมีเร่ืองมาให้แก้ คนโทรมาแจ้งคนแรก 

จะเป็นผู้จัดการร้านที่จ้างด้วยเงินเดือนที่สูงกว่าคนอื่น และแน่นอนว่าเมื่อไหร่

ที่เช้าตรู่มีสายเรียกเข้าจากพี่จิ๊บ แม้จะน่าร�าคาญแต่ก็อุ่นใจมากกว่าสายจาก

ผู้จัดการที่อายุมากกว่าเป็นไหนๆ

"อ้าวบอส มาไม่บอกไม่กล่าวอีกแล้ว" เสียงทุ้มทักขึ้นเมื่อเห็นผม 

โผล่พ้นประตูร้านเข้ามา ผู้จัดการร้านทักด้วยน�้าเสียงรื่นเริง ก่อนหันไปสั่งให้

เด็กยกน�้าเย็นๆ มาเสิร์ฟ "สีหน้าไม่ค่อยดีเลยนะ เมาค้างหรือนอนไม่พอ"

"ฟัค" ยกน้ิวกลางพลางตอบ เดินเข้าไปหลังเคาน์เตอร์ คู ่สนทนา 

หัวเราะร่วน เขาอายุมากกว่าผม แต่เคยชินกับการคุยเล่นกันเหมือนเพ่ือน

มากกว่า "เป็นไง วันนี้"

"ก็เรื่อยๆ เมื่อวานหลิวท�าจานแตกอีกแล้ว"

"อีกแล้ว?"

"ผมว่าบอสน่าจะเปลี่ยนมาใช้จานกระดาษ"

"ไล่ไอ้พนักงานล้างจานที่ท�าจานแตกทุกวัน วันละหลายๆ ใบออก 

ไม่ง่ายกว่าเหรอวะ"
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"พ่ีเจม อย่าแกล้งน้อง" เด็กสาวผู ้ช่วยพ่อครัวว่ิงมาเกาะแขนทันที  

ผมสะบดัออกข�าๆ ร่วมงานกันมาเป็นปี ทุกวันนีอ้ยู่ร่วมกันเหมอืนญาตมิากกว่า

เจ้านายกับลูกน้องไปเสียแล้ว

"โดนหักเงินเดือนเหลือเท่าไหร่แล้ววะหลิว"

"ยังไม่ติดลบน่า เอ้อ เมื่อวานมีคนมาถามหาด้วยนะ"

"ถามหา? ใคร แซคเหรอ ไหนว่าไปบาหลี"

"ไม่ใช่ๆ ไม่เคยเห็นหน้า เป็นผู้ชาย ตัวใหญ่ๆ หน่อย"

"น่ากินหรือเปล่า" ผมถามติดตลก หลิวกัดปากหรี่ตาแทนค�าตอบ  

ไอ้โอ๊ค แฟนหนุ่มคนปัจจุบันควบต�าแหน่งเชฟมือฉมังเดินออกจากครัวมา 

ผลักหัวเด็กสาวเบาๆ

"ให้มันน้อยหน่อยอีหลิว"

"ยังไม่ได้พูดอะไรเลย"

"มัวแต่เล่นกัน ร้านจะเปิดแล้วเนี่ย" พนักงานคนสุดท้ายของร้านชื่อเป๊ก 

มันเป็นเด็กเสิร์ฟลีลาดี ผมหมายถึงลีลาบนเตียงมันดี ถ้าไม่ติดว่ามีแฟน 

เป็นตัวเป็นตนแล้วคงได้ไปทดสอบลีลากันบ่อยๆ "หล่อดีพ่ีเจม ผมเห็นแล้ว

น�้าลายหก อิๆ"

"หล่อกว่ากูหรือเปล่า"

"โอ๊ย" เป๊กหวัเราะร่วน มนัสวมยูนฟิอร์มของร้านแบบพอดตีวั หุ่นเลก็ป้อม  

กะทัดรัด กล้ามเนื้อแข็งแรงทุกสัดส่วน "อย่างพี่เรียกน่ารัก"

ชมแล้วหันหลงักลบัไปพร้อมแก้วเปล่า เหลือเวลาอกีไม่มากก่อนร้านเปิด  

ผมเฝ้ามองที่นี่ตั้งแต่เงียบเหงากระทั่งครึกครื้น ผนังด้านหน่ึงของร้านก่อด้วย

อิฐดินเผาสีน�้าตาลและไม้ ตกแต่งด้วยไฟสีส้มนวล ประดับด้วยดอกไม้แห้ง 

ภาพวาด และรูปปั้นทรงประหลาด มีกล่ินอายอบอุ่น ผสานกันลงตัวกับ 

ความเหว่ว้าที่ดึงดูดฝูงแมลงเม่าเข้ามาวนเวียนต้ังแต่พระอาทิตย์เพ่ิงตกดิน

กระทั่งนาฬิกาคุณปู่ดังเหง่งหง่างเมื่อเข้าวันใหม่

หลังจากเปิดรับลูกค้า โต๊ะพูลเป็นบริเวณท่ีฮอตฮิตท่ีสุด รองลงมาคือ 

หน้าเวทีเตี้ยๆ ส�าหรับนักร้องท่ีจ้างมาเฉพาะคืนวันศุกร์และเสาร์ซึ่งต้ังอยู่ 
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ด้านขวามือของประตู ส่วนในวันที่ผมมา บริเวณบาร์น่ังเล่น เก้าอี้ทรงสูง 

จะถูกจับจองไว้เกือบหมดตลอดแนว

ผมชอบการพบเจอผู้คนแบบไม่จ�ากัด แย่ตรงท่ีเกินเลยมากไปไม่ได้  

ผมไม่อยากมพัีนธะ ไม่ใช่คนรกัสนุกเหมอืนพ่ีแซคทีเ่ปิดโอกาสตวัเองได้เรือ่ยๆ 

แม้พฤติกรรมจะเป็นไปในท�านองเดียวกัน แต่ลึกลงไปแล้วผมรู้ดีว่าแตกต่าง

โดยสิ้นเชิง อย่างพ่ีแซคก่อนเจอแฟนคนน้ีมันก็แค่เสาะหาคนถูกใจไปเรื่อยๆ 

ส่วนผมที่ท�าอยู่เพียงเพื่อไม่ให้ชีวิตเงียบเหงาจนเกินไปเท่านั้น

ผมถึงบอกว่าแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงระหว่างคนมากรัก กับคนไม่คิด 

จะรักใคร

"จะไปแล้วเหรอพี่เจม"

เป๊กหยิบเหล้าท่ีตั้งวางเรียงด้านหลังให้ลูกค้าคนใหม่ท่ีบาร์ หันมาถาม

เมื่อลูกค้าที่ว่าพินิจพิจารณาส่วนผสมของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์หายากในมือ 

ผมพยักหน้า หลังจากตรวจบัญชีที่พ่ีกบท�าสรุปไว้ให้คร่าวๆ แล้วไม่มีปัญหา  

ทีเ่ข้ามาก็เพ่ือจะเอาเอกสารของสปัดาห์ทีแ่ล้วไปดูอย่างละเอยีดท่ีบ้านอกีครัง้

"ไปต่อไหนป่ะเนี่ย"

"จะที่ไหนล่ะ"

"ไม่รอเจอคนที่เข้ามาหาเมื่อวานหน่อยเหรอ"

"เขาบอกเหรอว่าจะมา"

เป๊กหันไปจดออเดอร์จากลกูค้า เก็บเหล้าโชว์เมือ่ครูว่างบนชัน้เรยีบร้อย 

"ไม่ได้บอก"

"เออ แล้วจะรอท�าไม เสียเวลา ถ้าเขามาก็ขอเบอร์ไว้แล้วกัน" ไอ้เป๊ก 

พยักหน้ารบัรู ้มเีวลาคยุไม่มากเพราะต้องหนัไปรบัออเดอร์จากลกูค้าข้างๆ กัน

มือเป็นระวิง

ผมมักเดินทางด้วยอีโคคาร์สีม่วงเปลือกมังคุดเพ่ือมาท่ีร้าน Blur และ

กลับด้วยแท็กซี่ สายของวันถัดมาถึงจับรถเมล์ หรือถ้าแฮงก์หนักก็เรียกแท็กซี่
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อีกรอบมาส่งเอารถกลับบ้าน วันนี้ก็ไม่ต่างจากวันอื่น หลังจากจอดรถใน 

ลานด้านหลังเรียบร้อยก็โยนกุญแจเล่นกระทั่งผ่านเข้าประตู

ผมคุ ้นชินกับที่น่ี ไนต์คลับท่ีหลังกลับมาจากนอกครั้งแรกพ่ีแซคก็ 

พามาฉลอง จัดโซนเป็นบาร์ โต๊ะน่ัง ฟลอร์เต้นร�า ส่วนชั้นสองเป็นโซนวีไอพี  

ผมเคยขึ้นไปด้านบนสองครั้ง เป็นส่วนท่ีน่าเบื่อท่ีสุดของร้าน เหมาะส�าหรับ 

คุยธุรกิจ หรือให้เสี่ยๆ นั่งส่องเด็กผ่านกระจกใสด้านบนแล้วชี้เป้าหมาย 

ที่เริงร่าอยู่ด้านล่างให้คนของตัวเองลากข้ึนไปฟาดก่อนคลับปิด สองครั้งนั้น 

ผมถูกประกบให้ข้ึนไป คนจองห้องเป็นผูช้ายวัยกลางคน กลดัมนัสดุๆ สลบักัน

ทั้งรุกและรับจนสาแก่ใจ ครั้งที่สามเขาก็เรียกคนอื่นขึ้นไปแทน

ผมไม่ใส่ใจเร่ืองความรู้สึก แค่พาไปถึงฝั่งฝัน ผ่านคืนวันอันเงียบเหงา 

ไปด้วยความพึงพอใจของกันและกัน โชคดีหน่อยก็มีคนเลี้ยงเหล้า โชคร้าย 

ก็ต้องเลี้ยงคนอื่น แต่ได้ผลตอบแทนคุ้มค่าเสมอ

"มาดึก" บาร์เทนเดอร์ทักเมื่อผมปีนเก้าอี้ทรงสูงข้ึนน่ัง เคาะน้ิวตาม 

จังหวะเพลงสลับกันระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกลาง เขาเสิร์ฟ Irish Whiskey ให้ผม

เป็นอย่างแรก หันไปมิกซ์ซอฟต์ดริ๊งก์ให้สาวโต๊ะข้างหลังเมื่อผมพยักหน้า

ทักทาย

"มีเด็ดๆ ป่ะคืนนี้"

"โต๊ะสาม เสื้อด�า"

ผมหันไปมอง มากับเพ่ือนผู้ชายอีกสองคน โยกกันตามจังหวะดนตร ี

พอเป็นพิธี สายตามนัปลาบกวาดมองรอบๆ ก่อนมาหยุดทีผ่ม รอยยิม้เย้ายวน

ผุดขึ้น ผมแสร้งเมินหนีมาจิบวิสกี้ ชวนพี่ทิมคุยต่อ

"ตัวเล็ก"

"บ่น สุดท้ายก็เอา"

"บางทีผมก็ข้ีเกียจเอา" หมายถึงบริบทบนเตียง ไม่ใช่ปรารถนาจะกลับ

มือเปล่า "อยากถูกเอาบ้าง"

"ไอ้แซคได้ยินด่ามึงหูชา"

"จะด่าท�าไมเล่า ก็มีคนของตัวเองไปแล้วนี่"
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"มันก็ห่วงมึง" บาร์เทนเดอร์หนุ่มพูดเสียงเรียบ ผมรู้ว่าเขาหมายถึง 

แบบนั้น และพี่แซคก็เป็นแบบนั้น "ในฐานะน้อง"

"เออ รู้แล้ว ไม่ต้องย�้า" พี่ทิมหัวเราะร่วนแข่งกับเสียงเพลงอึกทึก ผีเสื้อ

ตัวน้อยๆ ร่อนลงใต้แสงสีสลัว ผมยังคงกวาดตามองพลางจิบวิสก้ีสีอ�าพัน 

ในแก้วอย่างเชื่องช้า เกือบครึ่งของที่นี่ผมคุ้นหน้า เด็กท่ีไปนอนด้วยเมื่อคืน 

ก็มา นัวเนียอยู่กับคนอื่น ท�าทีเหมือนเราไม่เคยรู ้จักกัน แน่ล่ะ เราต่าง 

ไม่ปรารถนาจะท�าให้ตัวเองคุ้นชินกับชีวิตที่ตื่นมาเจอใครคนเดิมซ�้าๆ สุดท้าย

ก็ปลีกตัวออกห่างก่อนเยื่อใยของความผูกพันจะก่อตัว

ผมละสายตาจากเดก็น่ัน กระทัง่หยุดท่ีหน้าประตู ใครบางคนปรากฏตวัขึน้ 

เพ่ือสะกดทุกสายตาให้นิ่งงัน ตัวสูง ผมสีด�าสนิท ค้ิวหนาเข้ม ดวงตาคม  

หนวดเคราถูกตดัแต่งเป็นระเบยีบ สวมเสือ้โค้ตหนังพอดตัีว เน้นให้เห็นสดัส่วน

ของสะบกัทีใ่หญ่ ไหล่และหลงักว้าง ยืดตรง เบือ้งล่างสวมกางเกงยีนราคาแพง

ระยับคู่กับรองเท้าหนังคนละสีกับเสื้อ สีหน้าน่ิงเรียบขณะที่แหวกม่านมนุษย์ 

ที่ออกันเต็มพื้นที่

"มาใหม่" พ่ีทิมพูดจากด้านหลัง ผมกลืนน�้าลายเมื่อสายตาคู่น้ันหยุดท่ี

ตัวเอง "จองห้องวีไอพี"

ผมพยักหน้า ยังคงจับจ้องชายผู้นั้นไม่วางตากระท่ังเขาถอนสายตา 

และเดินผ่านไป

หัวใจผมวูบโหวง เต้นไม่เป็นจังหวะ

"ชอบเหรอ ท่าทางยากอยู่นะ หล่อ รวย หุ่นดี คู่แข่งเยอะแหง"

"เปล่าสักหน่อย" ผมบอกปัด หมุนตัวกลับมาที่บาร์อีกครั้ง "แก้วต่อไป 

ขอเตกีล่านะ"

"รีบเหรอ"

"เออ" ยกแก้ววิสก้ีในมอืข้ึนดืม่รวดเดยีวจนหมด ความร้อนจากแอลกอฮอล์ 

แล่นปราดจากล�าคอสู่กระเพาะ ผมเม้มริมฝีปากเข้าหากัน ความร้อนน่ัน 

แผ่ซ่านขึ้นสูงถึงแก้มและกระบอกตา "ผมจะรีบเมารีบกลับ"

"บ้าว่ะเฮ้ย"
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"เร็วดิ"

"ตามคิวครับน้อง" บาร์เทนเดอร์หนุ่มรินเบียร์ใส่เหยือก ฟองของมัน 

เป็นสีขาวเอ่อล้นเหนือสีเหลืองอ่อนในส่วนของของเหลวขึ้นมาเล็กน้อย ผม 

หลุบสายตาลงมองแก้วที่เหลือเพียงน�้าแข็งก้อนสี่เหลี่ยมท่ียังไม่ละลายของ 

ตัวเอง หูสดับฟังเมโลดี้ขึ้นลงของดนตรีที่ครึกครื้น

ความรู้สึกในใจกลับเงียบสงบ

ด�าดิ่ง ล�้าลึก

คล้ายถูกแช่ในน�้าแข็งก้อนที่ลึกที่สุดของมหาสมุทรอันเวิ้งว้าง
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'งานที่ไม่ตายคืองานที่อยู่กับความเป็นความตายของคน'

ผมจ�าค�าพูดน้ีได้แม่นมั่นแม้ได้ยินมาหลายปีแล้ว มันเป็นธุรกิจท่ี 

เลี้ยงดูผมตั้งแต่ยังอยู่ในท้องแม่ กระทั่งผู้บุกเบิกส้ินอายุขัยก็เข้ามารับช่วงต่อ 

ผมไม่ได้ชอบงานที่ท�านัก แต่มีสักกี่คนที่เลือกชีวิตของตัวเองได้ ธุรกิจกงสีคือ

งานข้ึนหลังม้าแล้วไม่มีทางลง ชีวิตของผมถือก�าเนิดเพ่ือสืบต่อเจตนารมณ ์

ของป๊า หน้าที่การมีชีวิตอยู่ก็เพื่อใช้ลมหายใจแทนป๊าเท่านั้น

"จากไตรมาสที่แล้ว สามอันดับแรกเราส่งยาออกไปในประเทศภูมิภาค

อาเซียน พม่า เวียดนาม และกัมพูชา ไตรมาสหน้าวางแพลนกันไว้ว่าจะผลิต

เพิ่มขึ้นร้อยละสามส่งไปสิงคโปร์กับมาเลเซีย"

แสงสีส้มนวลส่องสว่างภายในห้องพักวีไอพีลึกลับซึ่งเป็นที่นิยมส�าหรับ

การเจรจา แต่โดยปกติผมไม่เคยมาท่ีน่ี ไนต์คลับเล็กๆ ย่านมหาวิทยาลัย  

ลูกค้าส่วนมากมีแต่เด็กๆ เป็นสถานที่ท่ีไม่เป็นท่ีจับตามองของนักธุรกิจ  

นักการเมือง หรือแม้กระท่ังนักข่าว เสียงอึกทึกครึกโครมด้านล่างหลงเหลือ 

เพียงบีตหนักๆ ทะลุผ่านกระจกมาเท่านั้น บรั่นดีนอกกับของกินเล่นขึ้นชื่อ 

ไม่ก่ีอย่างถูกสั่งตามใจคู่สนทนา คุณชัยวัฒน์พยักหน้ารับรู ้ เอนตัวลงพิง 

พนักเบาะก�ามะหยี่นุ่มสีน�้าเงินเข้ม

"ปีที่ผ่านมาทางผมสู้เรื่องยาน�าเข้าจากจีนและอินเดียหนักมาก ขยาย

ตลาดในไทยแทบไม่ได้เลย"

CH 2 My little boy
– Sitha –
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"นั่นเป็นยุคของคุณเรืองศักดิ์ พรรคพวกเขาอยู่จีนเยอะ ต้นทุนการผลิต

ก็ถูกกว่า"

"แต่เรื่องคุณภาพยังสู้ทางเราไม่ได้ คุณชัยก็รู้ว่า World Med มีนโยบาย

จะว่าจ้างให้ผมผลิตยาแทนการน�าเข้าเพราะเป็นบริษัทเดียวที่ได้มาตรฐาน  

EU GMP"

"ถ้าอย่างนั้นคุณก็ต้องสู้ด้วยนวัตกรรม"

"ได้แน่นอน ถ้าทางกรมแก้ TOR ในการประมูลยาในรอบหน้า"

นักการเมืองวัยกลางคนถอนหายใจ มีสีหน้าไม่สู้ดีนัก เขาเคาะน้ิวบน 

หัวเข่า มืออีกข้างแกว่งเครื่องดื่มในแก้วไปมาก่อนยกจิบเชื่องช้า

"คุณจะให้ผมได้เท่าไหร่"

กดเครื่องคิดเลข วางลงบนโต๊ะ สอดนิ้วประสานกันวางบนหน้าตัก  

ลอบสังเกตอากัปกิริยาของอีกฝ่าย เขานิ่งเงียบ แต่คาดเดาได้ว่าผลตอบแทน

เป็นที่พอใจ

"เบื้องต้นผมจะให้เท่านี้ หลังจากอนุมัติ TOR แล้ว ที่เหลือจะตามไป  

คุณแค่ใส่ข้อบังคับเรื่องมาตรฐานโรงงานเข้าไปก็พอ ส่วนท่ีเหลือผมจะ 

ไม่รบกวนเลย ผลิตภัณฑ์ของผมคุณภาพดีกว่าที่ผ่านๆ มาด้วย"

"ถ้าขยายตลาดรอบนี้ ยูนิแล็บจะข้ึนมาเป็นบริษัทผลิตยาอันดับหน่ึง 

ของไทยแล้วหรือเปล่า ทางวีจีก็มาติดต่อผมอยู่นะ"

"ผมไม่สู้วีจีหรอกครับ ทางน้ันเขาบริษัทใหญ่ มีตัวลูกๆ ดูยาท้ังสี่กลุ่ม  

ทางผมเน้นแค่ยาสามัญประจ�าบ้านเท่าน้ันเอง อีกอย่าง ทางน้ันเข้า

ตลาดหลักทรัพย์มาหลายปีแล้วด้วย"

"แต่ของคุณก็มีแผนธุรกิจจะเข้าตลาดหุ้นเหมือนกันไม่ใช่เหรอ"

ผมหัวเราะ แต่ไม่ตอบ เป็นแผนระยะยาวท่ียังไม่ลงมือเร็วๆ น้ีแน่  

"อีกอย่าง ได้ยินมาว่าจะเปิดตลาดยาสมุนไพรด้วย ผมว่าแค่สองตัวนี้ถ้าคุณ 

ลงมาจับ วีจีก็ระส�่าแล้ว"

"อยู่ระหว่างการตดัสนิใจครบั" บอกพลางจบิเครือ่งดืม่พอเป็นพิธี "ถ้าจะ

เปิดไลน์นี้ต้องมีประสบการณ์อีกเยอะ ผมท�าคนเดียว ช่วงนี้ยุ่งๆ ด้วย"
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"เรื่องน้องชายเสียใจด้วยนะคุณศิ"

ผมยิ้มรับ แห้งเหี่ยวเต็มทน "ถ้าศุภสินยังอยู่คงเบาแรงมากกว่านี้ครับ"

เราตกอยู่ในความเงยีบงนัครูห่น่ึงก่อนชายวยักลางคนจะยกนาฬิกาข้ึนดู  

เขามเีวลาไม่มากส�าหรบัการพบปะนอกสถานท่ี คณุชยัวฒัน์เอ่ยขอตัวกลบัก่อน

ทั้งท่ีอาหารท่ีสั่งพร่องไม่ถึงคร่ึง ผมขออนุญาตเสียมารยาทโดยการให้ลูกน้อง

เดินไปส่งท่ีรถ ส่วนตัวเองเพียงยืนด้วยความเคารพ หลีกเล่ียงท่ีจะเดินคู่กัน 

ให้เป็นที่จับตามอง

"นี่เป็นเอกสารที่จ�าเป็นต้องใช้ครับ"

"ยังไงผมจะให้เลขาฯ ติดต่อมาอีกทีนะ"

"รบกวนด้วยครับ"

เขาหันมาย้ิม มือหยาบตบบ่าเป็นกันเอง "ไม่เป็นไร ถือว่าช่วยๆ กัน  

ผมกับคณุไมตรก็ีเคยเป็นเพ่ือนเก่ากันมาก่อน ดีใจแทนคณุพ่อคณุนะท่ีเลีย้งลกู 

มาได้ดีขนาดนี้ ไว้เจอกันเร็วๆ นี้แล้วกัน"

ผมยกมือขึ้นไหว้ เมื่อเสร็จพิธีล�่าลากันก็ทิ้งตัวลงบนโซฟาตัวยาว ยังคง

จบิบรัน่ดใีนแก้วไม่เร่งรบี จากตรงนีเ้มือ่ทอดสายตามองลงไปเบือ้งล่างจะเหน็

กลุ่มนักท่องราตรีแน่นขนัด บดเบียดร่างเข้าหา โอบกอดกันและกันโดยมี 

เสียงดนตรีและแอลกอฮอล์เป็นฉากหน้า เด็กผู ้ชายคนน้ันน่ังอยู ่ ท่ีบาร์ 

คลอเคลียกับใครบางคนไม่ต่างจากคนอ่ืน เจ้าของดวงตาสีน�้าตาลอ่อน  

รอยย้ิมฉีกกว้างราวกับบนโลกนี้ไม่มีทุกข์ใดๆ ท่ีตัวเองจะจัดการไม่ได้ แต ่

ลึกลงไปกลับซ่อนความรู้สึกว้าเหว่ไว้ไม่มิด

"เจตต์" คนสนิทยืนสงบนิ่งเบื้องหลัง เขาขานรับค�าในล�าคอ ขยับฝีเท้า

เข้าใกล้ "เคลียร์บิล ฉันจะไปรอที่รถ"

"เด็กคนนั้นด้วยไหมครับ"

ผมใช้น้ิวชีเ้กาคาง เชดิหน้าขึน้เพ่ือมองตุก๊ตาเซรามกิตวัน้ันซกุไซ้ซอกคอ

ชายหนุ่มตัวเล็กกว่า จับจ้องด้วยแววตาสงบนิ่ง ไม่วูบไหว ครู่เดียวเท่าน้ันก็ 

พยักหน้าลง เจตต์ขานรับ เงาด�าด้านหลังผมหายไป บรั่นดีท่ีเหลืออยู่ในแก้ว

ถูกสาดลงคอคร้ังสุดท้ายก่อนแก้วทรงก้นกว้างท่ีว่างเปล่าจะถูกวางลงบน 
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โต๊ะเตี้ยเพียงล�าพัง

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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