
Walk on Water
워크 온 워터

เล่ม 2
Jangmokdan

장목단
เขียน

ณิชา
แปล

ในหนังสือที่ผมพกไว้ในกระเป๋ามาตั้งนมนานเต็มไปด้วยประโยคที่แผดเผาหัวใจของผม
สมัยยังเป็นเด็ก ผมอ่านประโยคเหล่านั้นจนจำได้ขึ้นใจ
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ก า ร อ ่ า น คื อ ร า ก ฐ า น ที่ สํ า คั ญ
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คำนำสำนักพิมพ์

Walk on Water คือปาฏิหาริย์ เหมือนกับความสัมพันธ์ของเกล็น  

แม็คควีน  และเอ็ด ทัลบอต  ที่ไม่น่าจะมาบรรจบกันได้ เนื้อหาในเล่มนี้ 

จะเปิดเผยตัวตนและโลกสีเทาให้ผู้อ่านได้รู้จักเบื้องลึกของแต่ละตัวละคร 

ยิ่งขึ้น รวมทั้งบทพิเศษ  DIARY  &  GOSSIP ที่จะเมาท์มอยเบื้องหลัง 

หนังพอร์น บอกเล่าความเป็นมาของบริษัทแม็คควีนเอนเตอร์เทนเมนต์  

และบทวิเคราะห์ (จับโป๊ะ) ดีวีดีเรื่องใหม่ล่าสุดของผู้กำกับ เกล็น แม็คควีน  

และนักแสดงนำ ทอมมี่ รอสส์

การกระทำต่าง  ๆ  ของแต่ละตัวละครในเรื่องเกิดขึ้นกับผู้ที่มีวัยวุฒิ 

เหมาะสม ทั้งนี้เราไม่สนับสนุนการกระทำทางเพศที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของ 

การบังคับหรือไม่สมยอม เรื่องราวที่เกิดขึ้นในนิยายเป็นเพียงเรื่องที่แต่งขึ้น  

ตัวละคร เหตุการณ์ และสถานการณ์ต่าง  ๆ  ไม่มีอยู่จริงตามที่ปรากฏ  

หวังว่าผู้อ่านทุกท่านจะได้รับความสนุกสนานและเพลิดเพลินจากการ 

อ่านนิยายเรื่องนี้
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Trigger Warning: 25+ ผู้อ่านควรใช้วิจารณญาณในการอ่าน

 

 

มีเนื้อหาเกี่ยวกับ Among other immoralities (การผิดศีลธรรมจรรยา)  

Angst (มีความรุนแรงในอารมณ์ บีบคั้นกดดัน)  

Coercion (การใช้อำนาจที่เหนือกว่าบังคับให้คนอื่นทำในสิ่งที่ไม่อยากทำ)  

Corporal punishment (การลงโทษทางร่างกาย)  

Depression (ภาวะซึมเศร้า) Explicit sex (การร่วมเพศแบบเปิดเผย)  

Gang-rape (การข่มขืนเป็นกลุ่ม - ไม่เกี่ยวกับตัวละครหลัก)  

Gore (เนื้อหามีความโหดร้ายและรุนแรง)  

Humiliation (การทำให้อีกฝ่ายได้รับความอับอาย)  

Mental and Emotional Abuse (การทำร้ายร่างกายและจิตใจ)  

Questionable principles (มีหลักการที่น่าสงสัย)  

Rape/Non-con/Dub-con (การข่มขืนโดยที่อีกฝ่ายไม่ยินยอม หรือกึ่งจำยอม) 

Unhealthy relationship (ความสัมพันธ์ที่เป็นปัญหา)	
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ตอนที่ 2

กระโจนลงไปในกองเพลิง

— เบื้องบนคือสรวงสวรรค์ เบื้องล่างคือนรกโลกันตร์

ร่วงหล่นเพียงครั้ง ทูตสวรรค์ก็กลายเป็นปีศาจ —

ไมดาส เดกเกอร์ส
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ตลอดชีวิตที่ผ่านมา  ผมแทบจะไม่สามารถทำอะไรเพื่อ 

คุณตาได้เลย

ไม่รู้ว่ามีสักครั้งไหมที่ผมทำอะไรลงไปแล้วจะช่วยปลอบโยนชีวิต 

อันแห้งแล้งของเขาได้

บางครั้งผมก็คิดให้ตัวเองสบายใจว่า  แค่การมีอยู่ของผมก็คง 

ปลอบโยนคุณตาได้แล้ว เพราะผมเป็นหลานชายของเขา เป็นหลักฐาน 

ทางสายเลือดที่เหลืออยู่เพียงคนเดียว ผมจึงนึกไปว่าเขาน่าจะสบายใจ 

เมื่อได้มองดูผม

ทว่าส่วนใหญ่แล้วผมกลับรู้สึกว่าตัวเองเหมือนเป็นสิ่งไร้ค่าที่เกาะติด 

ชีวิตของคุณตา ความคิดเหล่านั้นชัดเจนมากขึ้นเมื่อผมพบสมุดบันทึกที่ม ี

ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของสถานรับเลี้ยงเด็กหลายแห่ง หรือเมื่อเขา 

ออกจากบ้านและกลับมาจากการทำงานตอนดึกด้วยใบหน้าที่เหนื่อยล้า  

คุณตาต้องได้รับการล้างไตมาเป็นเวลานาน แค่ดูแลตัวเองก็ลำบากมากพอ 

อยู่แล้ว

ผมคิดว่าความรักเป็นแสงสว่างและสะท้อนให้เห็นโครงร่างของตัวเอง 

ที่ฝังอยู่ในความมืด

เด็กที่ไม่ได้รับความรักอย่างเต็มที่จะเกิดความไม่เชื่อถือในตัวตนของ 

ตัวเอง ใช้ชีวิตในแต่ละวันผ่านพ้นไปด้วยจิตใจที่ต่อต้านและขาดความรัก  
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หากมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นที่ทำให้เด็กคนนั้นรู้จักปกป้องตัวเอง  

หรือเมื่อมีใครสักคนมอบความรักให้แก่เขา เขาจะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่าง 

ให้คนคนนั้น เพราะการเป็นที่รักของใครสักคนจะทำให้เขารู้สึกถึงการมีอยู่ 

ของ ‘ตัวตน’ ได้อย่างชัดเจน

ตอนเด็กผมเป็นคนที่ขาดความมั่นใจในทุก ๆ  สิ่ง ผมไม่กล้าแม้แต่ 

จะถามคุณตาว่าเขารักผมหรือเปล่า ผมรู้สึกว่าการเอ่ยถามคำถามเช่นนั้น 

ในวันที่เงียบสงบกับคุณตาผู้ไม่เคยเอ่ยคำชมหรือคำตักเตือน จะทำให้ 

วันนั้นกลายเป็นวันอันแปลกประหลาดขึ้นมา เมื่ออยู่ต่อหน้าคุณตา ผม 

เหมือนเป็นอากาศธาตุ อยู่อย่างโปร่งแสงและไร้รูปร่าง

เท่าที่ผมรู้ คนรอบข้างคุณตาไม่มีใครผูกพันกับเขา ทั้งลูกสาว  

ทั้งคุณยาย หรือแม้แต่หัวหน้าที่เคยจ้างงานเขา คุณตาไม่มีแม้กระทั่งเพื่อน

ถ้าผมเป็นคนที่ต้องการความรักอีกสักนิดและกล้าพอที่จะออดอ้อน  

คุณตาก็คงจะไม่แสดงออกแบบนี้ แต่ผมไม่มีความกล้ามากพอที่จะร้องขอ 

แม้แต่ความรักจากเขาซึ่งกระดกแก้วเหล้าทันทีที่กลับถึงบ้านด้วยใบหน้า 

อันแสนเหนื่อยล้า

แต่ผมรู้ดีพอ ๆ กับที่ต้องการความรักว่าคุณตาเองก็ต้องการความรัก 

เหมือนกัน

ทุก ๆ คนต่างก็ต้องการความรักกันทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นทารกแรกเกิด  

นกัเรยีนชัน้ประถมผูข้ีข้ลาดทีแ่อบดา่พอ่แมใ่หเ้พือ่นฟงั คนดงัในทวี ี ครใูหญ ่

ที่ทำหน้านิ่วคิ้วขมวดขณะที่ดันแว่นสายตาขึ้น  หรือแม้แต่คนแก่ที่หลง 

อยู่ในห้วงแห่งความทรงจำก็ตาม เพราะมันคือการมอบตัวตนให้แก่ใคร 

สักคน

คุณตาของผมกลับมาถึงบ้านดึกดื่นพร้อมกับกลิ่นน้ำยาซักผ้าและ 

กลิ่นผ้าที่ร้านซักรีดเสมอ เขามักจะคลำผนังอยู่พักใหญ่เพื่อหาสวิตช์ไฟ 

ในห้องด้วยท่าทางเฉื่อยชา จากนั้นก็ถอดเสื้อผ้าที่เต็มไปด้วยเหงื่อออก

ตั้งแต่อายุแปดขวบผมก็เริ่มเปิดไฟในห้องเอาไว้ให้เขาที่สายตาเริ่ม 

พร่ามัวก่อนจะหลับไป สิ่งที่ผมทำเพื่อเขาได้ก็มีเพียงแค่เปิดไฟในห้องเพื่อ 

ไม่ให้เขาสะดุดล้มในความมืดหลังจากเลิกงานในตอนดึก
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ดังนั้นในช่วงเวลากลางคืน ห้องเล็ก  ๆ แคบ ๆ ของเราจึงสว่างราวกับ 

กลางวัน

ปราสาท  ‘ที่ไม่เคยหลับใหล’  มีดวงอาทิตย์ขึ้นในเวลากลางคืน คือ 

ข้อพิสูจน์ถึงความรักของผมที่มีต่อคุณตาในโลกเล็ก ๆ ของผม

‘ยังไม่นอนหรือ รออยู่สินะ’ ผมอยากได้รับคำทักทายแบบนั้น  

ทว่าในช่วงแรกคุณตาไม่เคยสังเกตเห็น เขาไม่ได้สนใจว่าหลานชายที่ปกติ 

นอนหลับตั้งแต่หัวค่ำตื่นมานั่งรอ

จนกระทัง่ครบสามสปัดาหท์ีผ่มเปดิไฟในหอ้ง เขากน็ำลกูแมวตวัหนึง่ 

กลับมา ผมอยากได้รับคำชื่นชมจากคุณตาในการกระทำของตัวเอง แต่ 

คุณตากลับคิดว่าหลานชายกลัวความมืดจึงเปิดไฟทิ้งไว้

ลูกแมวถูกตั้งชื่อว่า  ‘อ๊ก’ มันเที่ยวอึเรี่ยราดไปทุกที่นอกจากกระบะ 

ทราย มันไม่เคยแสดงความรู้สึกผิดออกมาให้เห็นเลยสักครั้งเวลาขับถ่าย 

ผิดที่ผิดทาง และในฐานะที่ผมเป็นคนก็ไม่สามารถแสดงความไม่พอใจ 

เพราะเรือ่งแบบนัน้ได ้ เพราะแมแ้ตต่วัผมในวยัเดก็ยงัมองวา่การอยากใหแ้มว 

เข้าไปอึในห้องน้ำเหมือนกับคนเป็นการเรียกร้องที่ดูจะมากเกินไปหน่อย

นอกจากนั้นขนของมันยังฟุ้งกระจายไปทั่ว ทุกครั้งที่หายใจ ขนแมว 

จะทำให้ผมคันจมูก ต้องขอบคุณมันนะ เพราะนั่นทำให้ผมถูพื้นห้อง 

ก่อนที่คุณตาจะไอจนหน้านิ่วคิ้วขมวด ตักขี้แมวทิ้งลงถุงขยะจนกลายเป็น 

กิจวัตรประจำวัน

ในท้ายที่สุดงานที่ผมเริ่มทำเพื่อช่วยงานคุณตาก็คือการเลี้ยงแมว  

ผมคิดว่าเราจะอยู่ด้วยกันสามชีวิตตลอดไป

ผมย้ายบ้านบ่อยตามรายได้ของคุณตาและค่าเช่าบ้าน แต่ผมก็ไม่ได้ 

รู้สึกเสียใจมากนัก ตอนย้ายจากโครงการอพาร์ตเมนต์สำหรับครอบครัว 

ที่มีรายได้น้อยในบรุกลินมาอยู่ไชน่าทาวน์ในควีนส์ฟลัชชิงก็เช่นกัน

ในทางกลับกัน  หลังจากที่ผมเข้าเรียนที่โรงเรียนประถมศึกษา 

เมอร์ริท ก็รู้สึกเหมือนได้เป็นอิสระจากเงื้อมมือของนิค ลุค ที่มักจะรังแก 

ผม  และต่อจากนี้ไปผมก็ไม่จำเป็นต้องถือกระเป๋าให้เขาต่อหน้าเพื่อน 

ในห้องอีกแล้ว
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ตอนยา้ยบา้นครัง้ทีส่องในความทรงจำของผม ผมกไ็ดพ้บกบัคณุยาย 

หลิงเป่าที่นั่น หญิงชราร่างเล็ก เสียงเล็ก  ๆ อยู่บ้านข้าง  ๆ มีภาพลักษณ์ 

ราวกับเด็กน้อยที่มีรอยยิ้มอยู่เสมอ นอกจากคุณแม่และคุณตาของผมแล้ว  

คุณยายหลิงเป่าเป็นคนแรกที่ผมให้ความสนใจเป็นพิเศษ

วันที่ผมเจอคุณยายหลิงเป่าเป็นครั้งแรก  เธอนั่งอยู่บนเก้าอี้ตรง 

ทางเดิน กำลังมองกรอบรูปที่แขวนอยู่บนผนังฝั่งตรงข้าม นั่นเป็นภาพร่าง 

ของหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งกำลังขี่จักรยานไปที่ไหนสักแห่ง สายตาของคุณยาย 

ที่ดูรูปภาพราวกับจมอยู่ในความฝัน

เราพบกันหลายครั้งตรงทางเดิน อยู่มาวันหนึ่งเธอก็บอกกับผมว่า 

เซลล์สมองของเธอกำลังหดตัวลงเนื่องจากเป็นโรคอัลไซเมอร์  เธอ 

ไม่สามารถต้านทานกฎเกณฑ์ของธรรมชาติได้ และกำลังเตรียมตัวกลับ 

ไปเป็นเด็กอย่างช้า  ๆ ในตอนนั้นผมยังเด็กมากจึงไม่เข้าใจความหมาย 

ของคำพูดนั้น

ในช่วงที่อยู่กับเธอ ผมยุ่งอยู่กับการหัวเราะตลอดทั้งวัน มันไม่ใช่ 

เพราะฟันปลอมของคุณยายที่มักจะหลุดจากเพดานปากจนทำให้ออกเสียง 

ไม่ชัด หรือการที่เธอบอกว่าคุณตาของผมคล้ายกับรักแรก พลางแสดง 

ท่าทางตลก ๆ ของคุณยายที่ตกหลุมรักข้างเดียวเหมือนกับเด็กสาว

เธอทำให้ตัวตนของผมเปลี่ยนไปอยู่ตลอด สำหรับคนอื่นผมเป็นเด็ก 

ที่อ่อนน้อมถ่อมตน พูดน้อย สุภาพเรียบร้อย มักน้อย แต่สำหรับเธอ  

ไม่ว่าเมื่อไหร่ผมก็จะเป็น  ‘คนที่สุดยอด’ ไม่ว่าจะเป็นการฉีกขาเลียนแบบ 

ดาราหนังแอ็กชัน หรือการพูดตามสำเนียงจีนของคุณยาย  เมื่อผมคุย 

กับเธอ เธอจะยกยอว่าผมเป็นคนที่ตลกและสุดยอดที่สุดในโลก

แม้ผมจะไม่เคยได้ยินคำพูดพวกนั้นกับหู แต่ผมก็รู้ว่าเธอชอบผม  

และอยู่ตรงโถงทางเดินและในห้องเล็ก  ๆ รอคอยให้ผมไปหาบ่อย ๆ เมื่อไหร่ 

ทีไ่ดอ้ยูก่บัคณุยายหลงิเปา่ ความรูส้กึราวกบัเปน็อากาศธาตขุองผมจะหายไป  

ผมจะมีตัวตนชัดเจน เหมือนได้เป็นตัวของตัวเองที่สุด

แต่แล้วในเวลานั้นสติของเธอก็ค่อย  ๆ  ฟั่นเฟือน หลง  ๆ  ลืม  ๆ มัน 

อาจจะถึงเวลาที่เธอต้องกลายเป็นเด็กอย่างที่เคยบอกเอาไว้  เธอไม่อาย 
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ที่ต้องใส่ผ้าอ้อมอีกต่อไป ในแต่ละวันตัวของเธอค่อย  ๆ  เล็กลง ร่างกาย 

ผ่ายผอม แต่ยังคงอ่อนโยนเหมือนเด็กน้อยที่เชื่อฟัง

ในบางครั้งเธอก็เหมือนจะเดินกลับไปกลับมาระหว่างสถานการณ์ 

ในอดีตกับปัจจุบัน หากอยู่ในอดีตเธอจะเรียกผมว่าเสี่ยวหลิง ซึ่งเป็นชื่อ 

ของหลานชายที่เสียชีวิตไปนานแล้ว แน่นอนว่าในเวลาที่เธอมีสติก็จะเรียก 

ชื่อของผมว่ายออุน แต่เมื่อสติของเธอจมอยู่ในห้วงอดีตเป็นเวลายาวนานขึ้น  

ชื่อของผมก็กลายเป็นเสี่ยวหลิงถาวร

เสี่ยวหลิงคือหลานชายวัยเก้าขวบที่เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุพร้อมกับ 

ลูกชายและลูกสะใภ้ของคุณยายหลิงเป่า เธอบอกว่าพวกเขากำลังไปซื้อ 

ฟิกเกอร์บรูซ ลี เพื่อเป็นของขวัญวันเกิดปีที่เก้าให้กับเขา สำหรับเสี่ยวหลิง 

ตัวน้อยแล้ว เรื่อง  มังกรประจัญบาน ของบรูซ ลี สนุกกว่าการ์ตูนดิสนีย์ 

เยอะ

เนื่องจากมีเพียงผนังด้านหนึ่งกั้นพวกเราไว้ ผมจึงรู้สึกว่าคุณยาย 

ไม่ต่างอะไรกับคนในครอบครัว แต่ยังมีคนคนหนึ่งที่ผมเข้ากับเขาไม่ได้เลย  

อันที่จริงคุณยายนั้นยังมีหลานชายอายุมากกว่าผมเพียงห้าปีอีกคนหนึ่ง แต่ 

เขาก็ไม่ใช่หลานแท้ ๆ เป็นลูกติดของลูกสะใภ้เธอที่แต่งงานใหม่เข้ามา

ตอนลูกชาย ลูกสะใภ้ และเสี่ยวหลิงเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ มีเพียง 

เด็กชายคนนั้นคนเดียวที่รอดชีวิต จากนั้นเด็กชายก็ได้มาอาศัยอยู่กับ 

คุณยายหลิงเป่าผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดใด  ๆ  เลยแม้แต่น้อย  

เขาคนนั้นคือ เฉิน หลิว เด็กชายผู้มีดวงตาชี้ขึ้นข้างบนอย่างเฉียบคม 

และสายตาเยือกเย็นอย่างร้ายกาจ

แม้ผมจะอยากนอนพักผ่อนอยู่ที่บ้านเพราะเป็นไข้หวัด แต่ก็ทำไม่ได้  

เนื่องจากได้รับการเรียกตัวจากเฉินที่ไม่ได้เจอกันมานาน

ผมไม่ได้เจอเขามาสามเดือนแล้ว ทั้งที่ปกติเราเจอกันอย่างน้อย 

เดือนละครั้ง ขณะที่ผมกำลังคิดอยู่ว่าจะพูดอะไร สายตาก็ปะทะเข้ากับเขา 

ที่กวาดตามองตั้งแต่หัวจรดเท้า ทำให้ผมหายใจติดขัด อิสรภาพในช่วง 

สามเดือนที่ผ่านมาซึ่งไม่ต้องฝืนทนกับเขากำลังจะสิ้นสุดลงในไม่ช้า
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คุณตาของผมชอบเอ่ยสำนวนว่าเอากุ้งฝอยไปตกปลากะพงจนติดปาก  

ถ้าหากคุณตาที่มักจะพูดถ้อยคำนั้นด้วยเสียงแหบและอู้อี้ราวกับในคอเต็มไป 

ด้วยเสมหะได้มาเห็นผมในตอนนี้ ก็คงจะพูดกลับกันว่า  ‘เอาปลากะพงไป 

แลกกุ้งฝอย’ จากนั้นก็มองมาที่ผมด้วยสายตาหดหู่

ผมไม่มีคุณสมบัติให้กู้ยืมเงินจากธนาคารได้ จึงกู้เงินนอกระบบแทน  

เงินนั้นเยอะราวกับกองหิมะที่กลิ้งหลุน  ๆ  จนเป็นก้อนใหญ่ เรียกได้ว่าผม 

ใชห้นีบ้อ่ยพอ ๆ กบัการกนิขา้วสามมือ้ตอ่วนั แตก่อ่นแค่คดิถงึยอดหนีก้ร็ูส้กึ 

สิ้นหวังเหมือนกับดูเรือที่กำลังจะจม แต่หลังจากที่ผมอยู่กับมันมาเป็นระยะ 

เวลายาวนาน ก็เรียนรู้ที่จะยอมแพ้ในสิ่งที่ผมทำไม่ได้ และยังคงติดอยู่ 

ในเรือที่กำลังจะจมลงเหมือนเดิม

ผมนึกถึงความรับผิดชอบอันแสนหนักอึ้งที่เข้ามาในเสี้ยวหนึ่งของ 

จิตใจพลางมองออกไปนอกหน้าต่าง รถประจำทางวิ่งผ่านตึกรามบ้านช่อง 

มุ่งหน้าไปยังไชน่าทาวน์ใกล้โซโห  ผมโล่งอกเล็กน้อยกับสถานการณ์ 

บนท้องถนนที่รถเริ่มขยับแล้วหลังจากรอคอยมาแสนนาน

ผมมองไปที่หน้าต่างตู้โชว์สินค้าสีดำก่อนจะเดินเข้าไปในร้านอาหาร 

จีนซีเกี๊ยวที่ดูแลกิจการโดยเซี่ยจิ้ง ทรงผมอันเดอร์คัตที่ปรากฏอยู่ในกระจก 

ทำให้รู้สึกเคอะเขิน เพราะผมข้างหน้าเริ่มยาวจนทิ่มตา ผมจึงไปตัดผม 

ที่ร้านแถวบ้าน เมื่อผมลูบหลังศีรษะด้วยฝ่ามือ ความสากของมันก็ทำให้ 

รู้สึกดี และยังทำให้ผมดูเป็นผู้ชายขึ้นหน่อย

ผมทิง้ภาษาจนีทีด่งัมาจากทกุทศิไวข้า้งหลงั แลว้วิง่ไปทีบ่นัไดทางออก 

ฉุกเฉินขึ้นไปยังชั้นห้าในรวดเดียว

“มีอะไรด่วนจนถึงกับต้องวิ่งมาแบบนั้น”

โซฉีที่กำลังนั่งสูบบุหรี่อยู่บนโซฟาเงยหน้ามองผม

ควันบุหรี่เมื่อรวมกับความร้อนและอากาศอบอ้าวทำให้อารมณ์ขุ่นมัว  

คนสองคนนั่งอยู่บนบันไดที่ชุ่มชื้นเหมือนหมอกในเขตร้อน โซฉีแบ่งบุหรี่ 

สูบกับสาวสวยชาวจีนที่นั่งไขว่ห้างอยู่บนตักของตน เธอเงยหน้าขึ้นมองผม 

ด้วยสายตาอยากรู้อยากเห็น แต่ผมแสร้งทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้และหันไปหาโซฉี 

แทน
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“นี่มันนานแค่ไหนแล้วนะ มาให้เห็นหน้าบ่อย ๆ หน่อยสิ”

“ครับ”

“ตัดผมสินะ”

ดวงตาของโซฉีหรี่ลงราวกับกำลังจับสังเกตความเปลี่ยนแปลงในช่วง 

ที่ผ่านมา

“เหมือนลูกเกาลัดกลม ๆ เลย”

ผมไม่ได้ตั้งใจจะตัดให้มันสั้นเหมือนกับลูกเกาลัด  แต่พอได้ยิน 

คำพูดแบบนั้นผมก็เอามือลูบกลางศีรษะ

“ผมข้างหน้ามันทิ่มตา”

“งั้นหรือ”

เขาลบูเขา่ของผูห้ญงิคนนัน้ดว้ยดวงตาครุน่คดิอยูค่รูห่นึง่แลว้จอ้งมอง 

มาที่ผมด้วยดวงตาเหยียด ๆ พลางพูดว่า

“เข้าไปสิ เขากำลังรออยู่”

เมื่อผมผลักประตูเข้าไปก็ได้ยินเสียงหัวเราะของผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ 

ด้านหลัง

โซฉีทำงานเป็นนายหน้าค้าประเวณีตั้งแต่อยู่ที่ฮ่องกง เขาคอยส่ง 

ผู้หญิงให้กับกลุ่มธุรกิจในนิวยอร์กที่ส่วนใหญ่ทำงานกับชาวเอเชีย บางที 

ผู้หญิงคนนี้อาจจะเป็นคนจีนที่เข้ามาอยู่อย่างผิดกฎหมายและต้องการผู้ชาย 

แบ็กดีสักคนมาช่วยคุ้มครอง ผมปิดประตูพลางคิดว่าผู้หญิงคนนั้นคงจะมี 

ความใฝ่ฝันอยากได้ดิบได้ดีในสหรัฐอเมริกา เธอพึมพำด้วยภาษาจีนว่า  

‘ตรงนั้นไม่ได้นะ’ ในขณะที่มือของอีกฝ่ายกำลังลูบคลำที่หว่างขาของตน

ข้างในน่าจะมีระบบระบายอากาศจึงไม่มีกลิ่นบุหรี่ ภายในตึกซึ่งเคย 

มีเสียงดังเจี๊ยวจ๊าวเสมอเพราะการเล่นไพ่นกกระจอกบัดนี้เงียบสงัด

“อุ๊ยตาย ยออุน ไม่เจอกันนานเลย ตัดผมมาหรือเปล่านะ”

เสียงแหลม  ๆ  ดังขึ้นมา ทันทีที่ผมหันไปทางเสียงนั้นก็ได้เห็นเซี่ยจิ้ง 

ที่ยืนพิงโต๊ะกลมอยู่ภายในห้องที่มีมู่ลี่ลูกปัดสีแดงกั้น รอยยิ้มแผ่เต็มใบหน้า 

ของเธอที่สวมชุดกี่เพ้าสีฟ้าเน้นรูปร่าง มีจอนผมที่แสนจะเรียบร้อยอยู่ข้างห ู

ราวกับใส่เจล
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เซี่ยจิ้งเป็นผู้หญิงที่รู้จักผมมาตั้งแต่ตอนผมยังร้องไห้เหมือนเด็กน้อย  

เธอเป็นลูกพี่ลูกน้องตามกฎหมายของเฉิน แต่ไม่ใช่ทางสายเลือด เธอเป็น 

สาวสวยวัยสามสิบเก้าที่เก่งกาจที่สุดในบรรดาผู้หญิงที่ผมเคยรู้จักมา

“ทำไมถงึเจอหนา้ไดย้ากเยน็อยา่งนีน้ะ ถา้ไมใ่ชเ่พราะเฉนิกจ็ะไมม่าหา 

หรือไง”

ผมส่ายหัวเล็กน้อยให้กับการหัวเราะที่แสนกดดันแล้วเลื่อนสายตา 

ไปยังด้านหลังของเธอ ผมได้สบตากับโยวีที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ เจ้าเด็กนั่นกำลัง 

ร้องไห้อยู่  แต่ทันทีที่ เห็นผม  เขาก็ตกใจแล้วรีบหันหน้าหนีไปอีกทาง  

เซี่ยจิ้งเคาะนิ้วเสียงดังอยู่บนโต๊ะก่อนจะกอดอก

“อ๋อ ฉันกำลังดุเขาอยู่น่ะ ไม่เชื่อฟังแม่ ไม่รู้เพราะเป็นช่วงแตก 

เนื้อหนุ่มหรือไงถึงได้ชอบต่อต้านนัก”

“โอ๊ย ทำไมต้องเอาเรื่องนั้นไปพูดกับคนอื่นด้วยล่ะ”

โยวีบ่นพึมพำอยู่ข้างหลังเซี่ยจิ้งพลางสะอื้น ดูจากการที่เขาเหลือบ 

มองผม เหมือนจะอับอายที่ถูกจับได้ว่าร้องไห้

“ดูเจ้าเด็กนี่สิ กลัวแต่ตัวเองจะขายหน้า แต่ไม่สำนึกเลยสักนิด”

เธอมองไปยงัโยวดีว้ยสหีนา้ตะลงึจนพดูไมอ่อก ยกมอืขึน้ดดีหนา้ผาก 

เขาทีหนึ่งแล้วพูดว่า

“เขาทำเป็นหนีออกจากบ้านละ”

“อา ก็สำนึกแล้วไง จะไม่ทำอีกแล้ว เลิกพูดเรื่องนั้นได้แล้วน่า”

“เธอคิดยังไงกับเด็กที่เอะอะก็เก็บกระเป๋าแล้วมาพูดจาเหลวไหลว่า 

จะออกจากบ้านน่ะ”

“โอ๊ย! ผมทำแบบนั้นเมื่อไหร่กันเล่า!”

เซี่ยจิ้งเอามือกดศีรษะของโยวีที่เต้นเหยง  ๆ กระทืบเท้าและกระเด้ง 

ตัวไปมา ผมคิดว่าเฉินตามหาผมเพราะปัญหาเรื่องการเก็บเงิน แต่ไม่คิด 

เลยว่าจะได้เจอเซี่ยจิ้งที่ไม่ได้เจอกันมานานและได้รับฟังเรื่องราวแบบนี้

เธอเป็นหญิงสาวที่เปิดกิจการร้านอาหารจีนหลายแห่งในนิวยอร์ก  

รวมถึงร้านซีเกี๊ยว ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะได้เจอเธอในเวลาปกติ

“ช่วงนี้เธอติดต่อกับเจ้าเด็กนี่บ่อยหรือ”
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หลังโยวีที่สะอึกสะอื้นเมื่อสักครู่เริ่มสงบลง เซี่ยจิ้งจึงหันมามองผม 

อีกครั้งพลางเหยียดริมฝีปากเป็นรอยยิ้ม แต่ดวงตาที่ไม่ได้ยิ้มเหมือนกำลัง 

เค้นถามผมว่า เธอทำให้เจ้าเด็กนี่เป็นแบบนี้หรือเปล่า

ผมมักจะเล่นกับโยวีเมื่อตอนที่เขายังเป็นเด็ก แต่นั่นก็เป็นเรื่องราว 

สมัยผมเป็นนักเรียนมัธยมปลาย เมื่อเริ่มโตขึ้นและความสัมพันธ์ระหว่าง 

ผมกับเฉินไม่ค่อยดี แม้ไม่ได้ตั้งใจอยากจะให้เป็นเช่นนั้น แต่มันก็ทำให้ 

ความสัมพันธ์ที่ผมมีกับโยวีซึ่งเป็นญาติของเฉิน  (แม้พวกเขาจะไม่ได้มี 

สายเลือดเดียวกัน แต่ก็นับเป็นญาติห่าง  ๆ  กัน) เหินห่างกันไปโดยปริยาย  

แม้ว่าประมาณหนึ่งเดือนก่อนเจ้าเด็กนั่นจะมาหาที่อพาร์ตเมนต์อย่าง 

กะทันหัน แต่ก็ไม่อาจเรียกได้ว่าเจอกันบ่อย

“ไม่นะครับ”

เมื่อได้ฟังคำตอบสั้น  ๆ  ของผมแล้ว เซี่ยจิ้งก็หันกลับไปที่โยวีโดย 

ไม่พูดอะไร เขาหน้านิ่วคิ้วขมวดและหลบสายตาของเธอ

“แล้วทำไมถึงบอกว่าจะย้ายไปอยู่แถวบ้านยออุน”

“ตอนนี้ไม่ได้คิดแบบนั้นแล้ว”

“ก็เห็นตื่นเต้นแล้วเอาแต่พูดแบบนั้นมาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนนี่”

“บอกว่าตอนนี้ไม่ใช่แล้วไงล่ะ”

โยวีพูดด้วยความหงุดหงิดพร้อมกับจับดอกไม้ประดับที่ตั้งไว้บนโต๊ะ 

ไปเรื่อยเปื่อย เท่าที่ผมรู้ ครอบครัวของเซี่ยจิ้งเป็นครอบครัวที่มีความ 

สัมพันธ์แบบเคารพซึ่งกันและกัน

ถึงแม้คุณจ้าวผู้มีเฉินเป็นมือขวาและเป็นสามีของเซี่ยจิ้งจะใช้อำนาจ 

ของตัวเองอย่างไร้ความปรานีเวลาอยู่ข้างนอก แต่เวลาอยู่ที่บ้านเขาไม่ได้ 

เป็นแบบนั้น ด้วยเหตุนี้โยวีจึงมีความสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับพ่อและแม่ หากโยวี 

แค่กำลังอยู่ในวัยต่อต้าน ผมก็ไม่รู้เลยว่าทำไมที่หลบภัยของเขาถึงเป็น 

อพาร์ตเมนต์แคบ ๆ ของผม ผมไม่รู้ว่ามีเรื่องวุ่นวายอะไรเกิดขึ้น จึงมองไป 

ที่โยวีแล้วพูดขึ้นมา

“ฟังที่แม่เขาพูดบ้าง”

“ผมเป็นเด็กหรือไง”
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“อายุสิบห้าก็เด็กสิ”

“น่ารำคาญ”

โยวีกระดกแก้วน้ำผลไม้ดื่มรวดเดียวราวกับดื่มเหล้า เด็กหนุ่ม 

ยังเต็มไปด้วยความหงุดหงิดและความอึดอัดใจ เขาถอนหายใจเสียงดัง 

แล้วเงยหน้ามองตรงมาที่ผม สายตาจับจ้องอย่างยาวนานของโยวีเหมือน 

ทั้งขุ่นเคืองใจและโกรธผมเมื่อผมไม่หลบสายตา เขาก็ทำปากขมุบขมิบแล้ว 

พูดออกมาหลังจากเงียบไปสักพัก

“กินข้าวหรือยัง”

“ยัง”

“ไปเอาติ่มซำให้ไหม”

“ไม่เป็นไร เฉินล่ะ”

โยวีไม่ตอบ ผมมองโยวีเบ้ปากทำหน้างอ แล้วหันไปหาเซี่ยจิ้ง

“เฉินล่ะครับ”

“อยู่ห้องซ้ายมือสุดทางเดิน”

พอพ้นมู่ลี่ลูกปัดมาแล้ว ผมก็เดินไปตามทางที่เชื่อมกับโถงกว้าง  

ได้ยินเสียงต่อว่าของเซี่ยจิ้งกับเสียงโวยวายของโยวีมาจากด้านหลัง

พอมาคิดดูแล้ว คนที่คอยเอาติ่มซำมาให้ผมกินทุกครั้งที่มาร้าน 

ซีเกี๊ยวเพราะเฉินเรียกก็มีแค่โยวีคนเดียวเท่านั้น ที่นี่ไม่มีใครมาคอยถามผม 

ด้วยเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ อย่างเช่นกินข้าวหรือยัง ถึงเด็กหนุ่มจะคอยถามไถ ่

ผมอยู่เสมอ แต่ก็ต้องขอโทษเขาจริง  ๆ  ที่ผมไม่สามารถเทใจให้ทั้งหมด 

ราวกับมีกำแพงตั้งขวางอยู่ เพราะเขาเป็นคนในครอบครัวเดียวกับเฉิน

ผมหยุดยืนตรงหน้าประตูสีช็อกโกแลตสุดทางเดิน ผ่านไปครู่ใหญ่ 

หลังเคาะประตูถึงได้ยินเสียงขานรับ ผมเกร็งมือที่จับลูกบิด แต่ไม่ได้ 

เปิดประตูในทันที หลังจากยืนลังเลก็ค่อย  ๆ  หมุนลูกบิดแล้วเข้าไปด้านใน  

เห็นใบหน้าซีดเซียวของเฉินที่กำลังจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์อยู่

“นั่งรอตรงนั้นก่อนนะ”

แว่นตาของเฉินอยู่ตรงปลายจมูก เขาเหลือบมองผมเล็กน้อยแล้ว 

หันไปมองจออีกครั้ง
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ผมเดินไปหยิบแก้วกระดาษข้างตู้น้ำมาชงชาเขียวแล้วยืนพิงผนังรอ 

แทนที่จะนั่ง เขาสายตาไม่ดีเนื่องจากประสบอุบัติเหตุสมัยเด็กจนบาดเจ็บ 

ที่ดวงตา ดังนั้นสายตาคมกริบและเย็นชาของเขาจึงถูกซ่อนไว้ภายใต้แว่น 

สีเงินกรอบโค้งมน

เฉินยังเหมือนเดิม ไม่เคยมีใครบังคับหรือแนะนำให้เขาใส่สูท แต่ 

เขาก็สวมชุดสูทอยู่เสมอ แม้จะผูกเนกไทไว้หลวม  ๆ  มันก็ยังทำมุมเนี้ยบ  

เขาแต่งตัวดูดีไปทำงานตามเวลา เลิกงานตรงเวลาตลอด พอหมดเวลางาน 

แล้วก็ยังจัดการงานเล็ก ๆ  น้อย  ๆ  ประจำวัน โยวีรู้สึกว่าเขาเข้าถึงยาก โซฉี 

เรียกเขาว่าคนเห็นแก่ตัว ส่วนเซี่ยจิ้งเรียกเขาว่าคนพิลึก

ผมดืม่ชาอุน่ ๆ หมดในรวดเดยีว ขยำแกว้กระดาษในมอืพรอ้มกบัมอง 

เฉินที่กำลังจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์หน้านิ่ง เขาคงจะกำลังทำเอกสารที่ทำให ้

เรื่องผิดกฎหมายหรือกึ่ง ๆ จะผิดกฎหมายให้กลายเป็นเรื่องถูกกฎหมายอยู่

เขาส่งไฟล์งานแล้วเหลือบมองผม

“เดี๋ยวนี้ทำเป็นดิจิทัลหมดแล้วนี่นา”

เขาขมวดคิ้วแล้วตรวจสอบไฟล์ที่ส่งไป  ก่อนหยิบเอาสมุดบัญชี 

เล่มหนาออกมาจากโต๊ะ

“แต่ความสัมพันธ์ของเราเป็นแอนะล็อกเหมือนเดิมสินะ”

“...”

“พูดให้ชัดก็คือ จำเป็นต้องเป็นแอนะล็อก”

เขาลุกจากเก้าอี้แล้วย้ายไปนั่งบนโซฟากลางห้อง วางแฟ้มลงบน 

โต๊ะกระจกสีดำแล้วพยักพเยิดไปยังฝั่งตรงข้าม

“นั่งสิ”

เขาเปิดไปหน้าสุดท้ายที่มีบันทึก และวางบัตรประจำตัวประชาชนชื่อ  

‘เอ็ด ทัลบอต’ ไว้ด้านข้าง

ด้านหนึ่งในกระเป๋าเงินของเฉิน หลิว จะมีบัตรประจำตัวประชาชน 

ของคนที่เขาดูแลแบบแอนะล็อกเป็นพิเศษประมาณสองสามใบเสียบไว้เสมอ  

และหนึ่งในนั้นก็มีบัตรประจำตัวประชาชนของผมซึ่งไม่มีทั้งอาคารและ 

รถยนตไ์วค้ำ้ประกนัดว้ย ผมกูเ้งนิจากเขามาไดเ้กอืบหา้ปแีลว้ บตัรประจำตวั 
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ประชาชนยังไม่เคยได้กลับเข้ามาอยู่ในกระเป๋าสตางค์ของผมเลยตลอด 

ช่วงเวลาที่ผ่านมา

ผมมองใบหนา้ออ่นเยาวข์องตวัเองบนบตัรพลาสตกิแลว้เบอืนสายตาไป 

ทีส่มดุบญัชี เมือ่สปัดาหก์อ่นมบีนัทกึเงนิเขา้ 8,034 ดอลลาร ์ รวมถงึจำนวน 

เงินต้น ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นในช่วงหนึ่งเดือน และบันทึกการเปลี่ยนแปลง 

ของปีนี้ด้วย เงินแปดพันดอลลาร์นั้นเป็นเงินค่าจ้างที่ได้รับสัปดาห์เว้น 

สัปดาห์รวมกับเงินที่ได้จากการถ่ายหนังโป๊ ผมเซ็นลายเซ็นด้วยปากกาแล้ว 

มองเขา จากนั้นเฉินหยิบบัตรประจำตัวประชาชนของผมเสียบกลับไป 

ในกระเป๋าสตางค์ของตัวเอง

“เหลืออีกสี่หมื่นห้าพ้นดอลลาร์สินะ”

เฉินไม่ถามผมถึงสาเหตุที่ได้เงินมามากมายขนาดนี้ในเวลาไม่กี่เดือน  

สำหรับเขา ผมเป็นเพียงลูกหนี้ที่ซื่อสัตย์เท่านั้น ไม่มีความจำเป็นที่จะต้อง 

ใส่ใจรายละเอียดอื่น ๆ

แตก่ด็แีลว้ จะใหม้าเหน็อกเหน็ใจกนัในสถานการณท์ีไ่มม่ทีางออกอืน่ 

นอกจากใช้หนี้ สู้รักษาระยะห่างอย่างเย็นชาไว้เหมือนที่เขาทำดีกว่า

“เป็นไข้หรือ”

“อืม”

“ฤดูร้อนแท้ ๆ เป็นหวัดได้ยังไง”

เขางึมงำเหมือนพูดอยู่คนเดียว ก่อนจะทอดสายตามองผมที่นั่งฟัง 

เงียบ ๆ อยู่พักใหญ่

“เห็นนายยื่นเรื่องขอเลื่อนใช้หนี้ออกไปสี่เดือนที่ซีเอฟเอสเอ1”

“อืม”

มีเรื่องที่ผมต้องทำเยอะ ถ้าเลื่อนการใช้หนี้ออกไปได้ ผมวางแผน 

ไว้ว่าแทนที่จะไปกู้นอกระบบที่มีดอกเบี้ยสูง ก็กู้เงินจากธนาคารมาโปะหนี้ 

ส่วนตวัให้หมด แน่นอนว่ามีเปอร์เซน็ต์ต่ำมากที่จะกู้เงินจากธนาคารได้สำเร็จ 

 1 Community Financial Services Association of America ตัวแทนกลางในการให้ 

สินเชื่อเจ้าหนึ่งในสหรัฐฯ
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เนื่องจากไม่มีคนค้ำประกัน

“รู้ใช่ไหมว่าเปอร์เซ็นต์ที่ขยายเวลาใช้หนี้ออกไปได้สำเร็จนั้นมีไม่ถึง 

สิบเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำ”

“แล้วจะไม่ได้หรือ”

เฉินลุกขึ้นแล้วเก็บสมุดบัญชีใส่ลิ้นชัก เขาหันกลับมามองผม

“สี่เดือนไม่ไหวหรอก นายต้องจัดการให้เสร็จภายในสองเดือน”

น้ำเสียงราบเรียบของเขาทำให้ผมมองใบหน้าเฉยชาของเฉินที่สะท้อน 

บนโต๊ะกระจกสีดำอย่างเงียบ  ๆ เขาใช้ปลายนิ้วดันแว่นที่อยู่ตรงปลายจมูก  

แล้วหยิบสูทที่พาดอยู่บนเก้าอี้ขึ้นมา

“ไปกินมื้อเที่ยงข้างนอกกัน ไม่ได้กินข้าวด้วยกันนานแล้ว”

ผมทำหน้านิ่วแล้วเหลือบสายตามอง เขาพาดสูทไว้บนไหล่ข้างหนึ่ง 

แล้วพยักหน้าชวนผม

“ฉันเลี้ยงเอง”

เขาเดินนำหน้าผมเข้าไปในร้านอาหารจีนที่ขายอาหารเป็นชุด เน้น 

กลุ่มเป้าหมายชาวจีนที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ

เฉินสั่งเนื้อแกะหมักซอสเผ็ดกับหมูผัดที่ห่อกินกับใบผักชี  แล้วก็ 

เมนูเส้นอีกหนึ่งอย่าง นอกจากเมนูเส้นแล้ว อย่างอื่นเป็นอาหารที่ผมกิน 

ไม่ค่อยได้

เฉินเสยผมเป็นทรงดูดีของเขาขึ้นและหลุบสายตาลงดูเอกสารที่ 

บันทึกไว้ในโทรศัพท์มือถือ ผมมองตาเรียวยาวและเย็นชาของเขาที่กะพริบ 

อยู่ใต้แว่นใสนั้นแล้วพูดขึ้น

“นายคงสบายดีสินะ ดูมีความสุขดีจัง”

“ก็ดี เพราะมีคนแบบนาย อัตราการจ่ายหนี้เงินกู้ก็สูงขึ้น ช่วงเดือน 

ที่ผ่าน ๆ มาถือว่าสบายเลยละ”

ดูไม่เหมือนเป็นคำพูดล้อเล่น เพราะผมคืนเงินต้นครบไปนานแล้ว 

และกำลังใช้หนี้ค่าดอกเบี้ยของดอกเบี้ยอีกทีอยู่ เขายกริมฝีปากยิ้มแล้ว 

ดื่มน้ำในแก้วจนหมด

“ถ้ารู้จักคนที่ใช้เอ็มซีเอ แนะนำให้หน่อยนะ มีสินเชื่อตัวใหม่มาน่ะ”
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เอม็ซเีอคอืบรกิารดา้นการเงนิและสนิเชือ่ คนทีม่เีครดติทางการเงนิตำ่ 

มักจะเลือกใช้บริการยี่ห้อนี้เป็นตัวเลือกสุดท้ายเพราะไม่สามารถกู้เงินจาก 

บริษัทการเงินทั่วไปได้ และต้องแบ่งจ่ายคืนภายในสิบเดือน อัตราดอกเบี้ย 

ต่อปีสูงถึง  70 - 80 เปอร์เซ็นต์ แต่ในเวลาที่เศรษฐกิจไม่ดีก็เป็นที่นิยม 

ไม่น้อย

องค์กรที่เฉินทำงานอยู่กำลังขยายขนาด จากเดิมที่ให้กู้เงินนอกระบบ  

โดยมีเป้าหมายเป็นชาวจีนที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ ก็ได้สมัครเข้าสมาคม 

การบรกิารดา้นการเงนิเมือ่ไมก่ีป่กีอ่น ทัง้นำเขา้และจดัจำหนา่ยสนิคา้หนภีาษ ี 

ให้บริการเงินกู้นอกระบบ รวมถึงธุรกิจร้านเหล้า เป็นต้น ถึงพวกเขาจะทำ 

ทุกอย่างที่ได้เงิน ซึ่งในนั้นมีเงินกู้ซึ่งผมตั้งใจใช้หนี้อย่างสม่ำเสมอมาตลอด 

ห้าปีด้วย แต่เห็นว่ากำลังจะเปลี่ยนเป็นองค์กรที่ทำงานด้วยเอกสารมากกว่า 

การใช้กำลัง เฉินยิ้มออกมาเมื่อเห็นผมไม่ตอบโต้อะไร

เมื่ออาหารมาเสิร์ฟ เฉินก็หยิบเนื้อแกะเสียบแท่งเหล็กหลายแท่ง 

ขึ้นมา แล้วพลิกบนเตาอย่างช้า  ๆ เนื่องจากเป็นการนำเนื้อหมักซอสมาย่าง 

เหนือเตาเลย ผมจึงทำมันไหม้ทุกครั้งไปเพราะไม่มีทักษะในการย่าง กลิ่น 

เฉพาะตัวของเนื้อแกะลอยมาเตะจมูก เขาย่างทีเดียวเป็นสิบไม้ แล้วหยิบ 

ไม้ที่สุกแล้วมาวางบนจานของผม

“กินสิ”

“อืม”

เขาจิ้มเนื้อแกะลงบนผงยี่หร่าสีสันเหมือนข้าวฟ่างแล้วนำเข้าปาก ผม 

ก็ชอบอาหารจีน แต่ยังไม่ชินกับเครื่องเทศที่กลิ่นแรง  ๆ  อย่างผักชีหรือ 

ยี่หร่าสักเท่าไหร่ ผมรู้สึกว่ากลิ่นเครื่องเทศพวกนั้นน่าจะอยู่ในเครื่องสำอาง 

กับผงซักฟอกมากกว่า เฉินรู้ทั้งรู้ว่าผมชอบหรือไม่ชอบกินอะไร แต่ก็ยัง 

ทำแบบนี้เสมอ ผมหมดความอยากอาหารจึงหันไปตักบะหมี่เข้าเต็มปาก 

แทนเนื้อสัตว์ที่มีกลิ่นคาว

“ผอมลงหรือเปล่า”

“อืม”

“ก็ว่า นายไม่อยากอาหารเวลาอากาศร้อน ๆ”
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“ฉันเป็นแบบนั้นหรือ”

เขาพยักหน้าพร้อมหยิบเนื้อแกะที่มีอยู่เต็มจานขึ้นย่างไฟอีกครั้ง

ผมมองเส้นเลือดบนหลังมือของเขาที่กำลังย่างเนื้ออยู่ แล้วเลื่อน 

สายตาไปมองที่ข้อมือ บนนาฬิกาสีดำมีโลโก้สีขาวขนาดเล็กสลักอยู่ ถึงผม 

จะไม่ค่อยรู้เรื่องสินค้าแบรนด์เนมเท่าไหร่ แต่ก็พอจะรู้ว่านาฬิกาที่สลัก 

อักษรกรีกตัวสุดท้ายเรือนนั้นเป็นนาฬิกาหรูราคาห้าหมื่นดอลลาร์

เฉินลักลอบนำเข้าสินค้าเลียนแบบเพื่อช่วยให้คนที่ไม่มีเงินได้สัมผัส 

ความฟุ้งเฟ้อ แต่ตัวเขาเองไม่เคยใส่ของปลอมเลย เขาให้ความสำคัญกับ 

ดีไซน์และการใช้งานมากกว่าการใส่เพื่ออวดโลโก้ ถ้าเห็นเขาใส่นาฬิกาแพง ๆ  

ก็แสดงว่าเขาแค่ชอบดีไซน์ของมัน เพราะขนาดผมที่ไม่ได้มีเซนส์เรื่องนี้ 

ยังคิดว่าดีไซน์นาฬิกาเรือนนี้สวยจนต้องมองเลย

ไม่มีความรู้สึกโอ้อวดแบบเฉพาะตัวของคนจีนให้เห็นจากตัวเฉินเลย 

สักนิด ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเฉินบอกว่าจะแทงด้วยมีดก็คือจะแทงจริง  ๆ  

เขาไม่ได้เป็นคนที่แสดงออกเกินจริง ไม่พูดเสียงดังโหวกเหวกหรืออวดดี 

เกินตัว เป็นคนความจำดี สามารถเลือกใช้สิ่งต่าง  ๆ  ที่จะเป็นประโยชน์กับ 

ตัวเองได้จากความทรงจำเหล่านั้น ความสามารถอันน่าตกใจนี้ทำให้เขา 

รวบรวมเศษชิ้นส่วนจากอดีตมาซัดเข้าตรงหน้าคู่ต่อสู้ที่ไม่ทันระวังตัวให้ 

พ่ายแพ้ในคราวเดียว เขาไม่ชอบอาหารเผ็ดร้อน เป็นคนที่เครียดถ้าหาก 

ผมหนา้มา้ลงมาปดิหนา้ผากตอนเวลาทำงาน แลว้กม็กัจะหมนุปากกาสามครัง้ 

ในเวลาที่คิดไม่ตก เขาเป็นคนที่ระมัดระวังตัวเอง

เหตุผลที่ผมรู้จักเขาขนาดนี้ ไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนที่ดูออกง่าย แต่เป็น 

เพราะผมใช้เวลากับเขามายาวนานเหลือเกิน

“แล้วอีกอย่าง ช่วงนี้เศรษฐกิจตกต่ำก็ยิ่งไปได้ดีน่ะสิ นายก็น่าจะรู้  

ถา้กูส้นิเชือ่จากธนาคารยากขึน้เพราะการเงนิขาดสภาพคลอ่ง การกูน้อกระบบ 

ในช่วงเวลาแบบนั้นก็เป็นตัวเลือกที่ดีไม่ใช่หรือ”

“งั้นหรือ”

“เพราะฉะนั้นก็เลยว่าจะหยุดนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายสักพักน่ะ แล้ว 

จ้าวเหว่ยเหลียนฝากงานด้านนี้ให้ฉันดูแลด้วย ปีนี้ผลงานเงินกู้นอกระบบ 
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สูงที่สุดในรอบเจ็ดปีเลยนะ ขนาดไม่ใช้วิธีสกปรกยังมีอัตราการคืนเงิน 

สูงเลย”

ปีนี้เขาอายุยี่สิบเก้าแล้ว นับตั้งแต่ได้รับความไว้วางใจจากสามีของ 

เซี่ยจิ้งให้เริ่มจากการเป็นปลายแถวของแก๊งก็นับได้สิบเอ็ดปีแล้ว วันนี้เขา 

พูดเยอะเป็นพิเศษ คงเพราะอารมณ์ดีจากการที่ธุรกิจไปได้สวย มีรอยยิ้ม 

มุมปากที่หาดูได้ยากในเวลาปกติด้วย การได้เข้าร่วมสมาคมการบริการด้าน 

การเงินนั้นแสดงให้เห็นว่างานของเขากำลังไปได้สวยจริง ๆ 

“ดีจังนะ”

เฉินเหลือบตามองผมที่ตอบอย่างเฉยเมยทั้งที่ยังก้มหน้าอยู่ เขา 

เคี้ยวเนื้อไปด้วยพร้อมกับพูดว่า

“ทำไมถึงตัดผม”

“ก็ร้อน”

“จะหมดหน้าร้อนอยู่แล้วเนี่ยนะ”

นี่เดือนกันยายนแล้วนะ เขาพูดงึมงำคนเดียวแล้วหลุดหัวเราะออกมา

“เดี๋ยวนี้ยังไปเดินสายออดิชั่นอยู่หรือเปล่า”

“เลิกไปตั้งนานแล้ว”

“คิดได้แล้วสินะ”

ผมหยุดเคี้ยวเส้นบะหมี่ที่อยู่เต็มปาก ก่อนจะทำหน้านิ่วพลางมอง 

ไปที่เขา

“ตอนนั้นที่นายบาดเจ็บแล้วถูกถอดออกจากหนังน่ะ เห็นว่าหนัง 

เรื่องนั้นเปิดตัวได้ไม่นานก็เลิกฉาย”

“...”

“เนื้อเรื่องก็ไม่น่าสนใจ คำวิจารณ์ก็ไม่ดี”

ถึงผมจะทำหน้ายู่ยี่ แต่เขาก็ยังหยิบเนื้อที่ย่างไฟอ่อน  ๆ  มาวางให้ 

บนจานของผมโดยไม่สนใจ

“คนทีม่าเลน่แทนนายกย็งัไมไ่ปไหนเหมอืนเดมิ ยงัไงคนเอเชยีกไ็ปได ้

ไม่ไกลเกินกว่าบทตัวประกอบหรอก ไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นได้เหมือนบรูซ ลี  

ถ้าอยากเป็นก็ต้องตายเร็ว”
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เฉินยกกาแฟรสอ่อน ๆ ขึ้นดื่มเพื่อดับกลิ่นคาวเนื้อแล้วหลบสายตา

สำหรับผมที่เคยทำตัวไร้สาระอยู่ช่วงหนึ่งนั้น อย่างน้อยเขาก็ทำให้ 

ผมได้เห็นความเป็นจริงชัดเจนมากขึ้น ทำให้ผมได้รู้จักความเป็นจริง 

อันแสนโหดร้าย ยามที่ผมลืมไปชั่วขณะเพราะมัวแต่พอใจกับความฝัน 

ที่เต็มไปด้วยความสวยงาม เขาทำให้ผมรับรู้อย่างเจ็บแสบว่าผมได้กลายเป็น 

คนที่ผิดพลาดในช่วงที่เอาแต่จมอยู่กับความฝัน

ผมวางตะเกียบลง เวลาที่ได้เจอกับเฉินนั้น เจตคติอันหนักแน่น 

ของเขาทำให้ผมรู้สึกตัวว่าถูกกดให้ต่ำลง และในตอนนี้ผมก็รู้สึกแบบนั้น

“พี่ดูสนุกที่พูดเรื่องแทงใจดำผมนะ”

เฉินมองตรงมาที่ผม

สายตาที่มองมาของเขานั้นสบกับผม เขาเอียงแก้วเล็กน้อย ค่อย  ๆ  

จิบน้ำไม่กี่อึกแล้ววางแก้วลง

“นายก็รู้ว่าประเทศนี้น่ะ  มัน...เป็นประเทศที่โหดร้ายสำหรับคน 

จน ๆ นะ”

เฉินยื่นมือมาหยิบเส้นผมที่อยู่บนบ่าของผมออกแล้วปล่อยลงที่พื้น  

ก่อนจะยิ้มน้อย ๆ 

“เพราะอย่างนั้น ฉันเลยชอบที่นี่น่ะ”

บนรถประจำทางที่กำลังมุ่งหน้ากลับบ้าน ผมนั่งพิงหัวไว้กับหน้าต่าง ไม่รู้ 

เป็นเพราะยาลดไข้หรือเปล่าจึงรู้สึกหัวหนัก ๆ ร่างกายอ่อนเพลีย หรือไม่ 

ก็อาจเป็นเพราะกำลังกลับบ้านหลังจากเจอเฉิน จึงรู้สึกผ่อนคลายที่ไม่ต้อง 

เจอเขาไปอีกพักใหญ่

ผมมองไปรอบ ๆ เห็นหญิงสาวกำลังสัปหงก ศีรษะของเธอกระแทก 

หน้าต่างซ้ำแล้วซ้ำเล่า ท่าทางคงจะเหนื่อยน่าดู ผมทอดสายตาออกไปนอก 

หน้าต่าง

ดวงอาทติยส์าดแสงลงมาผา่นชอ่งของตกึสงู อากาศภายในรถโดยสาร 

เย็นฉ่ำด้วยเครื่องปรับอากาศต่างจากอากาศร้อนภายนอก ผมมองแดด 

ที่ชวนให้แสบตา ทั้งที่ไม่ได้ร้องไห ้ แต่ดวงตากลับร้อนผ่าวเป็นเวลายาวนาน
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ผมกลืนก้อนอุ่น  ๆ  ที่ตีขึ้นมาจากในลำคอแล้วถอนหายใจ ความคิด 

ไร้สาระโผล่ขึ้นมาท่ามกลางความเป็นจริงที่ไม่แน่นอนและไม่มีความมั่นใจ  

แล้วผมก็คิดถึงใบหน้าของแม็คควีน

แม้จะยอมรับกับตัวเองว่าผมมีใจให้เขา แต่ยังไม่ได้คิดว่าจะทำ 

อย่างไรต่อไป ในเมื่อชอบเขาแล้ว จะรุกเดินหน้าหรือปฏิเสธความรู้สึก 

ที่เกิดขึ้นกับเขาดี ผมยังหาข้อสรุปที่แน่ชัดไม่ได้

เมื่อก่อนผมเคยคิดว่าหัวใจของตัวเองนั้นเหมือนกับโบราณสถาน  

เพราะมันทำให้หวนคิดถึงความงดงามในอดีตที่ขาดหายไปนานและยังจดจำ 

ความรู้สึกยามใจเต้นรัวได้ ทั้งที่ไม่ได้สัมผัสนานแล้ว แล้ววันหนึ่งก็มีคน 

เดินมาเติมน้ำให้กับดินที่แตกระแหง คนแปลกหน้าที่ค่อย ๆ ก้าวเข้ามาทำให ้

หัวใจกลับมาเต้น ความรู้สึกที่กอบกุมหัวใจจมกองฝุ่นของผมทำให้รู้สึก 

ได้ว่าตนเองยังมีชีวิตอยู่

ผมไม่เคยคิดเลยว่าในชีวิตนี้จะชอบผู้ชายได้ ความเป็นไปได้ที่จะ 

ลงเอยกับเขานั้นแทบจะเป็นศูนย์ ข้อสรุปในทางลบนั้นอัดแน่นตั้งแต่หนึ่ง 

จนถึงสิบ แต่ถึงอย่างนัน้ ถ้าผมเกิดรูส้ึกหวั่นไหวขึ้นมา เหตผุลคงจะมาจาก 

ความรู้สึกอันร้อนแรงที่ไม่อาจทำความเข้าใจได้

ไม่ใช่เพราะผมชอบแม็คควีน แต่เป็นเพราะผมได้รู้สึกแบบนี้

เป็นความรู้สึกราวกับล่องลอยอยู่ ทั้งยังสับสนและรุ่มร้อน ถ้าเป็น 

แบบนี้ต่อไป ผมคิดว่าการแอบคิดถึงแม็คควีนอยู่ฝ่ายเดียวแบบนี้ก็ไม่ใช่ 

เรื่องแย่เท่าไหร่ ผมแค่อยากจะดื่มด่ำกับความรู้สึกแบบนี้ไปอีกชั่วครู่

คงเป็นเพราะอยู่ ๆ ผมก็หัวเราะออกมาอย่างอ่อนแรง คุณยายผมขาว 

ที่นั่งอยู่ข้าง ๆ ถึงได้เหลือบมองมา ผมเม้มปากแน่นแล้วเพิ่มระดับเสียงเพลง 

ที่เสียบอยู่ในหู

พอใกล้ถึงบ้าน  ผมกดโทรศัพท์หาเจนีนพร้อมกับเดินขึ้นบันได 

ไปด้วย หลังจากเสียงรอสายไม่กี่ครั้งก็ได้ยินเสียงสดใสของเธอ

“เอ็ด!”

เสียงของหญิงสาวดังลอดมาทางโทรศัพท์

“ว่าจะโทร.หาอยู่พอดี แต่คุณก็โทร.มาเสียก่อน สุดยอดเลย”
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มีเสียงหัวเราะเจืออยู่ในน้ำเสียงของเธอด้วย

“ทำอะไรอยู่ วันนี้พักหรือ”

“อืม”

“ดีเลย วันนี้ที่หอสมุดมีงานแลกเปลี่ยนหนังสือนะ ถ้าเอาหนังสือ 

ที่ตีพิมพ์ภายในห้าปีนี้มาห้าเล่มจะแลกหนังสือได้ ที่บ้านมีหนังสือที่ไม่ได้ 

อ่านไหม”

“มี แต่มันเป็นหนังสือที่ค่อนข้างเยินแล้วน่ะ”

“ถ้าไม่ถึงกับขาดหรืออ่านไม่รู้เรื่องก็ได้หมด คุณจะมาไหม เพื่อนฉัน 

ก็ไปด้วย เดี๋ยวจะแนะนำให้รู้จัก”

“ไม่ดีกว่า”

“ไม่ว่างหรือ”

“คือผมมีไข้นิดหน่อยน่ะ”

“งัน้หรอื อตุสา่หอ์ยากจะเจอหนา้สกัหนอ่ย เพราะไมไ่ดเ้จอนานแลว้”

น้ำเสียงบ่งบอกถึงความเสียดายลอดผ่านออกมา

“วันนี้ไม่ใช่วันถ่ายหนังหรือไง”

“ออ๋ วนันีย้กเลกิการถา่ยทำ ฉนัเลยพกันะ่ แมค็ควนีกเ็ปน็ไขเ้หมอืน 

คุณ จะปล่อยให้นักแสดงที่ถ่ายคู่กันมีเซ็กซ์กับคนป่วยไข้หวัดใหญ่ก็ไม่ค่อย 

โอเคเท่าไหร่ อ้อ เดิมทีวันนี้เป็นคิวถ่ายของแม็คควีนน่ะ”

ผมออกแรงจับราวบันได เหงื่อค่อย ๆ ไหลลงมาที่หน้าอก

“ออกกำลังกายหรือ หายใจแรงจัง”

“...กำลังขึ้นบันไดน่ะ”

“ไปข้างนอกมาสินะ”

“อือ”

“อย่าฝืนมาก รีบเข้าบ้านพักผ่อนนะ แล้วแมวยังอยู่ดี?...”

“แม็คควีน...เป็นหนักเลยหรือ”

“น่าจะอย่างนั้นนะ ดูเหมือนไข้หวัดใหญ่ที่กำลังระบาดอยู่ช่วงนี้ 

จะแรงพอตัว คุณโอเคไหม”

“ผม...โอเค”
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ผมไม่รู้เลยว่าเขาจะติดหวัดไปจริง ๆ ตอนนั้นอะไรบางอย่างต้อนผม 

ให้จนมุม ระหว่างมีความสัมพันธ์กับเขาจึงไม่ได้นึกถึงสภาพร่างกายตัวเอง 

เลย

ตอนนี้ เขาจะนอนเหงื่อโชกอยู่บนเตียงของตัวเองหรือเปล่านะ  

แม็คควีนเป็นคนตัวอุ่น ยามที่กอดผมจากทางด้านหลัง ลมหายใจร้อน 

ราวกับไฟของเขารดอยู่ที่หลังหูของผม

ผมก้าวขึ้นบันไดอีกครั้ง พร้อมกับล้วงกุญแจจากกระเป๋าออกมา 

เสียบที่ประตู

“พรุ่งนี้คุณจะมาใช่ไหม”

“หือ?”

“เห็นแม็คควีนบอกว่าติดหนี้คุณอยู่เลยจะเลี้ยงข้าวนี่”

“...บอกเขาหน่อยว่าไม่ต้องสนใจหรอก ไม่สบายอยู่แท้ ๆ”

“เขาคงอยากเลี้ยงตอบแทนคุณจริง  ๆ มากินมื้อเย็นนะ ฉันจะได้ 

มีข้ออ้างให้กินฟรีด้วย”

“ไม่ใช่ว่าเขาควรจะนอนพักหรือ”

“ไม่เป็นไรหรอก ต่อให้ถ่ายเรื่องของตัวเองไม่ได้ก็ต้องทำงานอยู่ดี  

ถึงยังไงพรุ่งนี้ก็มีคิวถ่ายของเลนเชอร์กับมาร์คด้วย”

ผมฟังเสียงเจือหัวเราะของเจนีนแล้วก้าวเข้าห้อง เอ็มพาซึ่งนอนกลิ้ง 

อยู่บนถุงน้ำเย็นรีบวิ่งมาหาผมจนเล็บขูดพื้น หลังจากวางสาย ผมก็อุ้มมัน 

ขึ้นมาแล้วทิ้งตัวลงบนเตียง

เมื่อก่อนเอ็มพาดูเหมือนรำคาญ แต่ดูท่าคงจะเหงาที่ต้องอยู่ในบ้าน 

ร้อน  ๆ  ตามลำพัง ผมกอดเอ็มพาที่ใช้ลิ้นสาก  ๆ  เลียคางผมแล้วมองขึ้นไป 

บนเพดาน

ทั้งที่หลบออกมาจากสำนักงานของแม็คควีนอย่างรวดเร็วราวกับหนี 

ออกมา ถึงตอนนี้ผมเพิ่งจะรู้ตัวว่าไม่มีความมั่นใจที่จะกลับไปเจอหน้าเขา 

เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น แถมผมยังทำให้เขาติดหวัดด้วย

ตลกดีที่มุมหนึ่งในใจผมรู้สึกผิดจากการทำให้เขาติดหวัด แต่อีก 

ใจหนึง่กร็ูส้กึจัก๊จีอ้ยา่งบอกไมถ่กู ถา้สาเหตทุีจ่ัก๊จีเ้ปน็เพราะผมรูส้กึเชือ่มโยง 
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กับเขาจากการเป็นหวัดเหมือนกัน แสดงว่าอาการของผมหนักกว่าที่คิด แต่ 

หากเป็นเพราะผมหวังว่าความสัมพันธ์ระหว่างผมกับแม็คควีนจะเข้าใกล้กัน 

มากกว่านี้ หรือลึก  ๆ  แล้วหวังว่าจะได้คบหากับเขา นั่นคงเป็นสภาพการณ์ 

ที่ไม่ดีเอาเสียเลย ยิ่งคิดหนักว่าจะต้องทำหน้าอย่างไรเวลาเจอเขา ผมก็ยิ่ง 

ไม่มีความมั่นใจ

ไม่รู้เป็นเพราะขาดความมั่นใจหรืออย่างไร ระหว่างทางที่มุ่งหน้าไปยัง 

สำนักงานของแม็คควีน จิตใจของผมนั้นก้ำกึ่งระหว่างความอยากจะไปถึง 

เร็ว  ๆ  กับอยากยืดเวลาออกไปอีกสักหน่อย ถนนที่เคยรถติดอยู่เสมอกลับ 

โล่งจนรถวิ่งฉิวต่างจากปกติ ทำให้ผมที่ออกมาเร็วเพราะเผื่อเวลารถติดมาถึง 

สำนักงานของเขาเร็วกว่าที่คิดไว้ถึงครึ่งชั่วโมง

เมื่อมาถึงหน้าสำนักงานและเห็นชื่อของเขาอยู่ตรงหน้าก็ทำให้ผมนึก 

หวาดกลัวที่ตัวเองใจเต้นแรงแล้ว หลังผลักประตูติดฟิล์มดำจนมองไม่เห็น 

ด้านในเข้าไป สิ่งแรกที่โผล่มาต้อนรับคือรูปปั้นของแจ็ก แบล็ก มันคือ 

รูปปั้นฝีมือของเจนีน ซึ่งใบหน้าบิดเบี้ยวที่มีมือทั้งสองข้างกุมขมับและ 

จ้องมองไปยังความว่างเปล่าดูเหมือนแจ็ก แบล็ก มาก

ผมได้ยินเสียงครางทันทีที่ก้าวเท้าเข้าไปในสตูดิโอเนื่องจากกำลังอยู่ 

ในระหว่างถ่ายทำ เหมือนได้ยินเจนีนบอกมาว่าเป็นคิวถ่ายของเลนเชอร์

ผมเดินเข้าไปด้านในซึ่งทุกคนกำลังจดจ่อกับการถ่ายทำด้วยความ 

ตึงเครียด ผมไม่อยากรบกวนพวกเขาจึงแอบเดินหลบความเร่าร้อนเกินควร 

ตรงหน้าไปนั่งที่เก้าอี้บาร์ด้านในแล้วเสียบหูฟัง ผมมองเห็นแผ่นหลังของ 

แม็คควีนจากที่ไกล  ๆ  เขานั่งไขว่ห้างและเอียงตัวอยู่บนเก้าอี้  สายตา 

จ้องมองไปยังฉากที่กำลังถ่ายทำ เพลงจบไปแล้วหลายเพลง แต่ผมก็ยัง 

นั่งแอบมองแม็คควีนไม่ขยับไปไหน

“มาแล้วหรือ”

หูฟังข้างหนึ่งถูกดึงออกพร้อมเสียงกระซิบแว่วมา ผมเงยหน้าเห็น 

เจนีนกำลังยิ้มพลางเขย่าแก้วใส่น้ำแข็งอยู่ตรงหน้า

“อือ”
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“เพิ่งมาเมื่อกี้หรือ มาถึงแล้วก็น่าจะบอกกันสิ”

“ก็เห็นถ่ายอยู่”

ผมมองไปยังพวกเขาที่กำลังถ่ายทำกันอยู่บนเตียงริมหน้าต่าง

“อ๋อ มาร์คเพิ่งถ่ายครั้งแรกก็เลยยืดเยื้อนิดหน่อย วันนี้เขาเป็น 

ฝ่ายรับครั้งแรกน่ะ หลังจากถ่ายฉากเดี่ยวแล้วก็มาถ่ายฝ่ายรับต่อทันที  

ก็เลยช้า”

ผมละสายตามองไปที่พวกเขาแวบหนึ่งผ่านช่องว่างของตากล้อง  

ชายที่เป็นฝ่ายรับครั้งแรกกำลังนอนอยู่ข้างล่าง พร้อมกับรับเลนเชอร์ที่เข้ามา 

อย่างหนักหน่วง ใบหน้าผสมผสานระหว่างความทรมานกับความว้าวุ่นใจนั้น 

ดูอ่อนเยาว์ เหมือนว่าแก่นกายที่ทะลวงเข้าไปในร่างจะเข้าไปถึงจิตใจด้วย  

ผมรู้ได้ทันทีจากสีหน้าของชายหนุ่ม แม้อยากจะเสียบหูฟังอีกครั้ง แต่ก็ 

เลี่ยงเจนีนไม่ได้ แถมยังหนีจากเสียงของพวกเขาไม่ได้เช่นกัน ผมลุกขึ้น 

เพราะรู้สึกเขินอายกับฉากบนเตียงของคนอื่น จากนั้นจึงจูงมือเจนีนเดิน 

ออกมา

ผมนั่งลงที่บันไดด้านนอกพร้อมรับแก้วมาจากเธอ เป็นชาเย็นที่มี 

รสชาติของแอปเปิลเขียวเติมน้ำตาล

“หายหวัดแล้วหรือ”

“เกือบแล้ว”

“ตัดผมด้วยสินะ ดูเรียบร้อยดี”

“ร้อนน่ะ”

ถึงแม้จะเป็นต้นเดือนกันยายน แต่เวลากลางวันนั้นแดดก็ยังร้อนอยู่  

เจนีนไม่ได้พูดอะไรต่อ เพียงแต่ยักไหล่เท่านั้น

“มีอะไรที่อยากกินไหม พอถ่ายทำเสร็จก็จะไปเลยนะ”

“ไม่ได้มีอะไรที่...คิดไว้”

“งั้นหรือ งั้นคงต้องเสนอให้ไปร้านที่ฉันไปบ่อย ๆ”

ผมมองเจนีนที่กำลังดื่มชาเย็นแล้วนึกถึงผลงานชื่อ  ตาบอดไปกับ 

ความบ้าคลั่ง ที่สร้างขึ้นจากการทุ่มเทกายใจตรงล็อบบี้ชั้นหนึ่ง

“แจ็ก แบล็... ไม่สิ เจนนิเฟอร์ว่าไงบ้าง”
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“หือ?”

“ผลงานตรงล็อบบี้น่ะ”

เจนีนหรี่ตามองผมราวกับกำลังขบคิดถึงความหมายของคำพูดนั้น  

เหมือนเธอเพิ่งนึกขึ้นได้หลังจากนั้นสักพักว่าตอนที่เปิดตัวผลงาน  แจ็ก  

แบล็ก ไม่ได้อยู่ด้วย แล้วเจนีนก็หลุดหัวเราะออกมา

“เรื่องมันแปลก ๆ นิดหน่อยน่ะ”

“แปลก?”

“ก็แบบ...อืม...รูปปั้นที่ล็อบบี้กลายเป็นคำต้องห้ามระหว่างพวกเรา 

ไปแล้วน่ะ”

เจนีนยิ้มเจื่อนแล้วพูดประโยคที่ผมไม่สามารถเข้าใจได้ออกมา  

หญงิสาวหนัหนา้ไปทางประตทูีม่เีสยีงหวัเราะและเสยีงเจีย๊วจา๊วดงัลอดออกมา  

ไมรู่ว้า่ถา่ยทำเสรจ็แลว้หรอืวา่แคพ่กักองครูห่นึง่ เจนนีแงม้ประตแูลว้ยืน่หนา้ 

เข้าไปมอง จากนั้นหันมาดึงแขนเสื้อผมพร้อมกับพูดว่า

“เข้าไปกันเถอะ ถ่ายเสร็จแล้ว”

ตอนที่เข้าไปในสตูดิโอ ผมเห็นชายหนุ่มที่รับบทฝ่ายรับครั้งแรก 

กำลงัใชผ้า้ขนหนเูชด็คราบนำ้รกัตรงรมิฝปีากดว้ยสหีนา้โลง่ใจ แตก่ด็ไูมค่อ่ย 

พอใจนักในคราวเดียวกัน

เขามีผมสีน้ำตาลเข้มปานกลาง ดูเป็นหนุ่มหล่อทีเดียว ชายหนุ่ม 

ถูกต้อนให้จนมุมโดยไม่มีเวลาให้ตกใจด้วยซ้ำ ตอนนี้เพิ่งจะมีเวลาได้นั่ง 

เหม่อมองผ้าขนหนูพลางถอนหายใจเฮือกใหญ่ กล้องแพนตามหลัง เขาลุก 

จากเก้าอี้แล้วเดินโซเซออกไป ไม่รู้เป็นเพราะไม่มีคนอธิบายให้ฟังเรื่อง 

การถ่ายทำเบื้องหลังหรือเปล่า เขาถึงหันมามองกล้องของแจ็ก แบล็ก ด้วย 

สายตาหวาดระแวงก่อนจะเดินเข้าห้องอาบน้ำ

“มาแล้วหรือ เดี๋ยวนี้ต่อให้ไม่มีถ่ายก็แวะมาเหมือนกันสินะ”

เลนเชอร์เดินมาทางผม เขาโชว์แก่นกายโดยไม่คิดจะปิดสักนิด 

พร้อมแตะไหล่ของผมเบา ๆ

“สบายดีใช่ไหมครับ”

“ครับ”
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“ว่าจะโทร.ไปหา แต่ก็ยุ่ง ๆ น่ะ”

ดูท่าจะออกกำลังกายในช่วงยุ่ง  ๆ  ด้วย เพราะเขาดูผอมลง แถมยัง 

มีกล้ามชัดเจนกว่าก่อนหน้านี้ หยดเหงื่อบนผิวสีแทนของเขาแวววาวราวกับ 

ฉีดสเปรย์ให้ผิวเงา เลนเชอร์พูดพลางเช็ดเหงื่อไปด้วย

“ผมไปอาบน้ำก่อน รอเดี๋ยวนะครับ มีเรื่องอยากจะคุยด้วย”

เลนเชอร์หัวเราะให้กับคำต่อว่าของเจนีนที่บอกให้หาอะไรมาปิด 

ท่อนล่างหน่อย เขาแกล้งทำเป็นเดินส่ายเอวเข้าไปที่ห้องอาบน้ำ

“อ้าว มาแล้วหรือ”

“เห็นแม็คควีนบอกว่าติดหนี้ทอมมี่น่ะครับ พวกเราเลยได้ไปกิน 

ด้วยเลย”

เลียมกับเทย์เลอร์เดินถือกล้องถ่ายมาที่ผมจากบนลงล่างพร้อมพูด 

ไปด้วย

“ติดหนี้อะไรกัน...ไม่ขนาดนั้นนะครับ”

“เอาน่า คิดซะว่าติดหนี้ละกันครับ จะได้กินของแพง ๆ หน่อย”

เหมือนทุกคนจะรับรู้เรื่องการกินข้าวของผมกับแม็คควีนว่าเป็น 

งานเลี้ยงบริษัทไปเสียแล้ว แม้ตอนแรกจะลำบากใจถ้าต้องไปกันแค่สองคน  

แต่พอกลายเป็นแบบนี้ก็ตลกดีที่อดเสียดายไม่ได้

ผมเกาต้นคอแล้วนั่งลงที่โซฟาข้างเตียง  มองแผ่นหลังของเกล็น  

แม็คควีน  ที่กำลังดูเทปการถ่ายทำเมื่อสักครู่ผ่านหน้าจอของกล้อง  แล้ว 

ก้มหน้าลง เทย์เลอร์หันไปมองชายหนุ่มหน้าละอ่อนกับเลนเชอร์ที่ออกมา 

จากห้องอาบน้ำแล้วพูดว่า

“รอสักครู่นะครับ ต้องเตรียมสถานที่ถ่ายภาพนิ่งด้านนอกสักหน่อย”

“ครับ”

เลนเชอร์กับมาร์คและเทย์เลอร์ที่ถือไฟเดินไปกับเลียม แม็คควีน 

ก็อยู่ด้วย  ไม่รู้ว่าเขาเมินผมหรือไม่รู้จริง  ๆ  ว่าผมมาแล้ว  จึงไม่หันมา 

มองผมเลยแม้แต่ครั้งเดียว ผมมองพวกเขาเดินไปทางบันไดเพื่อผ่านไป 

ด้านนอก จู่ ๆ เขาก็หันกลับมา แม็คควีนสบตากับผม เขาไม่มีสีหน้าตกใจ 

หรือประหม่าเลยสักนิด เพียงแค่พยักหน้าให้ผมเล็กน้อยเหมือนทักทาย  
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อาจเป็นเพราะพิษไข้จึงทำให้เขาดูอ่อนล้า

ปกติเวลาสบตากัน คนที่หลบสายตาก่อนมักจะเป็นผมเสมอ แต่ 

คราวนี้เป็นเขาที่หันกลับไปก่อน ทั้งที่ผมรอลุ้นช่วงเวลานี้ด้วยความกังวลใจ  

ทวา่บทสรปุชา่งจดืชดืเสยีจนนา่หวัเราะ เปน็เพราะเขารูว้า่ผมชอบเขาหรอืเปลา่ 

นะ หรือเป็นเพราะเขาเชื่อคำที่ผมบอกว่าไม่มีทางชอบเขา ถ้าไม่ใช่อย่างนั้น  

หรือจะเป็นเพราะสิ่งที่ทำในวันนั้นไม่มีความหมายอะไรกับเขาเลย ผม 

พยายามจะคิดว่ามันไม่ได้มีความสำคัญอะไร แต่สีหน้ากลับหม่นหมองลง 

โดยไม่รู้ตัว

ผมยืนเหม่อมองไปยังความว่างเปล่ากลางอากาศตรงที่สบตากับ 

แม็คควีน อาจเป็นเพราะก่อนหน้านี้ฟังเพลงเสียงดังเกินไป ทำให้ผมได้ยิน 

เสียงวิ้ง ๆ ท่ามกลางความเงียบสงัด ผมกระดกน้ำเย็น ๆ ขึ้นดื่มทั้งที่คอบวม 

จากพิษไข้หวัด กวาดสายตามองไปยังสิ่งของที่ยังไม่ได้จัดการเก็บกวาดจาก 

ฉากรักเมื่อสักครู่ ผ้าปูที่นอนส่งกลิ่นอับเหงื่อกับผ้าขนหนูซับน้ำรักที่กองอยู่ 

บนเตียง สุดท้ายแล้วก็คงต้องมีใครสักคนเก็บกวาดอยู่ดี คิดแล้วผม 

จึงหยิบทุกอย่างมากองรวมไว้ที่เดียวกัน ปิดไฟที่สว่างโร่ในสตูดิโอ เก็บ 

ซากถุงยางที่ใช้แล้ว ดึงถุงขยะที่เต็มแล้วออกจากถังมามัดปากให้เรียบร้อย

ผมเจองานที่ทำได้แล้ว แต่นอกเหนือจากนั้นทุกอย่างยังคงอยู่ในที่ 

ของมันเหมือนเดิม ทว่าพอได้อยู่คนเดียวท่ามกลางความเงียบสงบ ผม 

ก็นึกถึงวันแรกที่ได้มาเยือนสตูดิโอของเกล็น แม็คควีน แห่งนี้

วันนั้นเจนีนที่ช่างพูดช่างคุยหายตัวไปจากสตูดิโอ ทำให้ผมถูกทิ้งไว้ 

คนเดียว  เมื่อมองไปที่ชั้นหนังสือเต็มผนังด้านหนึ่ง  ก่อนจะไปยืนอยู่ 

ข้างหน้ามันราวกับถูกดึงดูด ผมหยิบหนังสือสองสามเล่มกับหนังโป๊เกย์และ 

หนังฝรั่งเศสยุคคลื่นลูกใหม่ออกมา

ผมจำสิ่งที่แม็คควีนพูดในวันนั้นได้อย่างชัดเจน

‘เดลฟีน เซย์ริก ก็สวยดีนะครับ แต่ว่า…โดยส่วนตัวแล้วผมชอบ 

บทพูดที่โดดเดี่ยวและเฉื่อยชาของจอร์โจ อัลแบร์ตัซซี  มากกว่า เสียง 

ของเขาเซ็กซี่มากเลยละครับ’

ชายแปลกหน้าตัวสูงขยับเข้ามาใกล้และเอ่ยถ้อยคำเหล่านั้นอย่าง 
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ราบเรียบด้วยสีหน้าไร้อารมณ์ แล้วมองตาผมพลางเอ่ยทักทายเป็นครั้งแรก

‘ตัวจริงดูดีกว่าในรูปนะครับ’

ถึงแม้จะเป็นความทรงจำเล็ก  ๆ แต่ก็ตลกดีที่ยังจำได้ ราวกับเป็น 

สิ่งที่มีความหมายตั้งแต่แรก ผมยืนอยู่หน้าชั้นหนังสือ กวาดสายตามอง 

ปกที่มีโลโก้ของแม็คควีนเอนเตอร์เทนเมนต์ติดอยู่ แล้วชื่ออันคุ้นเคยก็ผ่าน 

เข้ามาในสายตา มันคือหนังโป๊เรื่องยาวที่มีชื่อเรื่องว่า ความสมบูรณ์แบบ

ประมาณสองเดือนก่อน ตอนผมย้ายป้ายต่าง  ๆ  เพื่อตกแต่งล็อบบี้ 

กับเจนีนก็ได้เห็นโปสเตอร์ที่ติดอยู่บนผนัง เจนีนบอกว่าเป็นหนังโป๊ที่กวาด 

รางวัลจากงานเกย์ วีเอ็น ซึ่งเป็นงานมอบรางวัลให้แก่หนังโป๊เกย์ ลองมา 

คิดดูแล้วผมไม่เคยเห็นผลงานของแม็คควีนแม้แต่ครั้งเดียว แม้เคยเห็น 

บทภาพยนตรท์ีเ่ขยีนเลน่ตอนเดก็ แตส่ิง่นัน้กเ็ปน็เพยีงแคอ่ดตี สิง่ทีบ่ง่บอก 

ถึงปัจจุบันของแม็คควีนคือหนังโป๊ที่ถืออยู่ในมือ ผมไม่ได้คิดจะประเมิน 

ความสามารถของเขา แตแ่คอ่ยากรูว้า่หนงัโปท๊ีเ่ขาสรา้งอยูใ่นระดบันา่ผดิหวงั 

หรือน่าพอใจ ผมสำรวจกล่องดีวีดีว่ามีร่องรอยของความพยายามเพื่อแสดง 

ถึง ‘ความสมบูรณ์แบบ’ เหมือนกับชื่อเรื่องหรือเปล่า

บนพื้นหลังสีขาวมีภาพระยะใกล้ของชายหนุ่มรูปงาม  ชื่อของ 

นักแสดงเขียนอยู่บนหน้าปก โดยมีชื่อของเกล็น แม็คควีน อยู่ตรงกลาง  

และชื่อไรอัน เทสเลอร์ อยู่ทางด้านซ้าย เขาเป็นผู้ชายที่ผมเคยได้ยินชื่อ 

ผ่านปากของแม็คควีนหลายครั้ง และเป็นพ่อของเด็กหญิงหน้าตาน่ารัก 

คนนั้น

ผมมองไปยังนัยน์ตาสีฟ้าบริสุทธิ์  ไม่มีสีอื่นเจือปนของไรอัน  

เทสเลอร์ แต่แล้วก็ได้ยินเสียงคนกำลังขึ้นบันไดมาจากอีกด้านหนึ่งของ 

ประตู

ผมเก็บดีวีดีที่ถืออยู่ลงในกระเป๋าโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้เหตุผลเหมือนกัน 

ว่าทำไปทำไม  หลังจากทำไปแล้วก็เพิ่งตระหนักได้ว่าการทำแบบนี้โดย 

ไม่ได้รับอนุญาตคือการขโมย

ใจของผมเต้นระรัว หายใจเข้าออกอย่างตื่นเต้นพลางปิดซิปกระเป๋า 

อย่างเร่งรีบ หมุนตัวตามเสียงประตูที่เปิดขึ้นทางด้านหลังพร้อมด้วยใบหน้า 
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แดงก่ำ เจนีนเข้ามาในสตูดิโอแล้วเบิกตากว้างก่อนจะจ้องมองมาที่ผม

“รอนานใช่ไหม”

“หือ?...อืม”

“ดวงอาทิตย์ตกเร็วกว่าที่คิด เลยช้าเพราะมัวแต่เปลี่ยนหลอดไฟน่ะ”

เจนีนถือถุงตาข่ายซักผ้าที่ใส่ผ้าขนหนูกับผ้าปูที่นอนยืนอยู่หน้าลิฟต์

“รอตรงนี้นะ เดี๋ยวฉันมา”

ผมพยักหน้าให้กับเจนีน  แต่สายตากลับมองตามแผ่นหลังของ 

แม็คควีนที่เพิ่งเข้ามาในสตูดิโอเมื่อสักครู่ และตอนนี้กำลังเคาะโน้ตบุ๊กอยู่  

แม้ยังไม่ได้กล่าวทักทายอย่างเป็นเรื่องเป็นราว แต่ทั้งเขาทั้งผมก็ไม่ได้รีบ 

เข้าหาอีกฝ่ายแต่อย่างใด

หลังจากชายหนุ่มผมสีน้ำตาลเข้มซึ่งถ่ายบทฝ่ายรับกลับไปแล้ว  

เลนเชอร์ที่ยังอยู่ในสตูดิโอกำลังดูภาพจากกล้องที่ถ่ายทำไปเมื่อครู่นี้ เขา 

ถือกล้องแล้วเดินเข้ามาข้าง ๆ ผมก่อนจะพูดขึ้นว่า

“นี่เป็นรูปที่ถ่ายไปเมื่อกี้ คุณจะดูไหม”

“ไม่ละครับ”

“ฝ่ายรับ...ไม่ค่อยเท่าไหร่ เพราะไม่มีปฏิกิริยาอย่างกับกบที่ตายแล้ว  

ไม่มีใครสู้คุณได้เลย ทอมมี่”

พอผมหัวเราะเจื่อน  ๆ  กับคำพูดนั้น เขาก็ขยำไหล่ผมอย่างแรงแล้ว 

พูดว่า

“ไว้มาเล่นด้วยกันอีกสิ ผมยังไม่ได้บอกหรือว่ากำลังเตรียมเปิด 

สำนักงานตัวแทนจัดซื้อและขายของในอีเบย์กับพี่ชายที่รู้จักกัน ถึงตอนนี้ 

จะอยู่ในขั้นเริ่มต้น ได้เงินพอจ่ายแค่ค่าเช่า แต่ถ้ามีเวลาก็มานะ พี่ชาย 

คนนั้นเขาเป็นเกย์ แล้วก็เป็นแฟนคลับของทอมมี่ด้วย”

ผมหัวเราะแบบเขินอายให้กับคำว่าแฟนคลับ เลนเชอร์ก็ยิ้มจนลักยิ้ม 

ปรากฏให้เห็นตรงแก้มซ้าย

“ผมไม่ได้อยากทำให้คุณลำบากใจจากการมีชื่อเสียงหรอกนะ แต่ 

แฟนคลับก็คือแฟนคลับอยู่ดี ผมไม่รังเกียจคนที่เข้าหาในฐานะแฟนคลับ 

สักเท่าไหร่ ว่าแต่คุณตัดผมใหม่นี่”
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เขาแตะผมหน้าม้าที่ตัดสั้นของผมแล้วพูดขึ้นมา

“ผมสั้นดูดีกว่านะ”

“อย่างนั้นหรือครับ”

“ก่อนหน้านี้ผมหน้าม้าเกะกะ บังสายตา พอตัดผมแล้วดูเด็กลง  

แถมเห็นดวงตาได้ชัดเจนก็เลยดูสบายตาขึ้น”

เลนเชอร์หรี่ตาโน้มตัวมาหาและยื่นหน้าเข้ามาใกล้ในระยะประชิด

“ไม่เคยมีคนบอกคุณเหรอว่าดวงตาของคุณไม่เหมือนใคร”

“ไม่ครับ”

“ไม่เหรอ ไม่น่าจะใช่แบบนั้นนะครับ”

เขาดึงหางตาของตัวเองด้วยปลายนิ้วพลางเหลือบมองด้านบน

“ให้ความรู้สึกประมาณนี้”

การดึงหางตาพร้อมกับเบิ่งตาโต  ๆ  เป็นความรู้สึกแบบไหน  ผม 

ไม่สามารถรับรู้ได้เลย นี่เป็นครั้งแรกที่ได้ยินคนอื่นพูดถึงหน้าตาของผม  

แถมยังเป็นคำพูดจากผู้ชายในระยะใกล้แบบนี้ ผมเลยรู้สึกเคอะเขินกับ 

คำวิจารณ์ของเขาอย่างไรก็ไม่รู้ จึงเกาสันจมูกเพื่อซ่อนสีหน้าไว้หลังฝ่ามือ  

ระหว่างนั้นแจ็ก  แบล็ก  ที่ เก็บของเสร็จแล้วก็หันมามองพวกเราขณะ 

เดินผ่าน

“นอกจากมีอะไรกันแล้วก็มีความรู้สึกดี  ๆ  ให้กันด้วยเหรอ อะไรกัน 

เนี่ยสองคนนี้”

“ไม่ใช่ครับ”

“ไม่ใช่? ทอมมี่ ไม่ต้องเขินหรอกน่า”

แจ็ก แบล็ก ทำปากยื่นก่อนจะยิ้มจนตาหยี เทย์เลอร์ซึ่งอยู่ข้าง  ๆ  

ก็หัวเราะคิกคักตามแจ็ก แบล็ก ไปด้วย

“ถ้ามีอะไรกันแล้ว แวบเดียวก็ถูกใจกันได้ง่าย ๆ แหละนะ”

คำพูดเสริมของเทย์เลอร์ทำให้แจ็ก แบล็ก ยิ้มอย่างมีเลศนัย สาเหต ุ

ที่ทำให้ผมรู้สึกอึดอัดกับรอยยิ้มของพวกเขาก็เพราะรู้สึกว่าการกระทำของ 

เลนเชอร์เหมือนเขาสนใจผมจริง ๆ เลนเชอร์เพียงแค่หัวเราะอย่างคลุมเครือ 

แทนการอธิบายให้พวกเขาเลิกเข้าใจผิดหรือแก้ตัวอย่างกระตือรือร้น
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สถานที่ที่เราไปกันคือร้านอาหารแอคเม่แถวอีสต์วิลเลจ เป็นร้าน 

ที่ผมเคยมากินมื้อเย็นกับเจนีนเป็นครั้งแรกเมื่อนานมาแล้วและได้รู้ว่าเรา 

จบจากโรงเรียนประถมแห่งเดียวกัน จำนวนคนที่ย้ายไปยังร้านอาหารเพื่อ 

กินเลี้ยงเมื่อนับรวมเลนเชอร์ด้วยมีทั้งหมดเจ็ดคน

แจ็ก เทย์เลอร์ เลียม และเจนีนเข้าไปจับจองที่นั่งในร้านอาหาร 

ก่อนแล้ว ผมกับแม็คควีนและเลนเชอร์ที่เข้าร้านมาเป็นกลุ่มสุดท้ายจึงต้อง 

นั่งโต๊ะข้าง ๆ แทน

แม็คควีนนั่งลงฝั่งตรงข้ามเยื้องกับผมแล้วเปิดเมนูดู ผม เขา และ 

เลนเชอร์นั่งเงียบเหมือนอยู่ร่วมกับคนแปลกหน้า ต่างจากบรรยากาศของ 

โต๊ะข้าง  ๆ  ที่ทั้งเสียงดังและเป็นมิตร เขาจิ้มเมนูหลายอย่างพลางสั่งกับ 

พนักงานเสิร์ฟ แล้วค่อย ๆ ลูบเคราที่เริ่มขึ้นครึ้มบริเวณคาง

การกระแอมไอทำให้ริ้วรอยปรากฏขึ้นตรงหว่างคิ้วของเขาและทำให้ 

หายใจฟืดฟาด ผมมองริมฝีปากแห้งผากของแม็คควีนก่อนจะพูดว่า

“ได้ยินมาว่าคุณเป็นไข้”

แม็คควีนนั่งเอนตัว หลุบตามองโต๊ะอันว่างเปล่าก่อนจะเลื่อนสายตา 

ขึ้นมองผม

“เหมือนจะติดมา...จากที่ไหนสักแห่ง”

เขาติดหวัดไปจากผม หวังว่าเขาจะรู้ความหมายแฝงในคำพูดลังเล 

ของผมว่ากำลังรู้สึกผิด

“ครับ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ครั้งนี้แรงมาก…ถึงจะไม่รู้ว่าคุณ 

ไปติดมาจากไหนก็เถอะ”

แม็คควีนตอบคำถามหลังจากเงียบไปครู่หนึ่งพลางลูบแก้วน้ำ

“ผมน่าจะไปโรงพยาบาลหรืออย่างน้อยก็ดื่มแวงโชเผื่อไว้ก่อน”

“...”

“ได้ยินมาว่าเอ็ดก็เป็นไข้ด้วย ดีขึ้นหรือยังครับ”

สิ้นเสียงพูดแม็คควีนก็ยกมุมปากพลางหัวเราะเบา ๆ ใบหน้าของเขา 

แดงเล็กน้อยด้วยพิษไข้ เสียงก็แหบแห้ง แต่ดูเหมือนอารมณ์ของแม็คควีน 

จะผ่อนคลายขึ้นจากก่อนหน้านี้ ผมตลกตัวเองที่ตอบสนองทุกอารมณ์ 
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ของเขาจึงหลุดหัวเราะออกมาเล็กน้อย หวังว่าเสียงหัวเราะนี้จะกลายเป็น 

คำตอบให้กับคำถามของแม็คควีนที่เคยถามว่า  ‘คุณชอบผมใช่ไหม’ ไม่ว่า 

ความรู้สึกชอบจะถูกเปิดเผยหรือไม่ ผมก็ไม่คิดจะทำตัวขี้ขลาดอีกแล้ว

“ครับ ดีขึ้นมากแล้ว”

“หือ? เป็นหวัดหรือ”

“ตอนนี้ใกล้จะหายแล้ว”

เลนเชอรแ์ทรกระหวา่งบทสนทนาพลางยืน่มอืมาแตะทีห่นา้ผากของผม

“ตัวร้อนนะ”

“แค่มีไข้ครับ”

“ถ้าเป็นหวัด...งั้นก็ดื่มเหล้าไม่ได้น่ะส ิ อุตส่าห์จะมอมเหล้าสักหน่อย”

“หืม เมาเหล้าแล้วคิดจะทำอะไรต่อ”

แจ็ก แบล็ก ที่นั่งถัดจากเลนเชอร์ทำตาเป็นประกาย

“จะทำอะไรล่ะ...”

เลนเชอร์ยู่หน้าพลางเดาะลิ้นกับความสนอกสนใจอย่างออกนอกหน้า 

ของเขา

“ก็จริง ต่อให้นายคิดจะทำอะไรเขา แต่จากรูปร่างก็คงไม่ง่าย”

ถึงจะบอกให้ทำ แต่ร่างกายจะทำอย่างไรล่ะ”

แจ็ก แบล็ก  มองผมสลับกับใบหน้าของเลนเชอร์ ส่วนเลนเชอร์ 

ก็มองปราดตั้งแต่หัวจรดเท้าของผมก่อนจะพูดขึ้นว่า

“ทำไมล่ะ ถ้าผมตั้งใจจะทำจริง ๆ ก็น่าจะทำได้นะ”

“เอ็ดเป็นนักกีฬานะ ทำอะไรเขาไม่ได้หรอก”

เลนเชอร์หัวเราะให้กับคำพูดยั่วเย้าของเจนีน พลางรู้สึกได้ว่าสายตา 

ของแมค็ควนีกำลงัจบัจอ้งเขาอยู่ แมค็ควนีมองใบหนา้ของเลนเชอรพ์รอ้มกบั 

หมุนแก้วที่มีน้ำเหลืออยู่พลางยิ้มเล็กน้อย ก่อนจะดื่มมันจนหมดในพริบตา

“มีเรื่องที่อยากจะถาม”

สายตาของผู้คนหันไปทางเลนเชอร์ที่เปล่งเสียงออกมาเพื่อเปลี่ยน 

บรรยากาศ

“รูปปั้นที่อยู่ในล็อบบี้นั่นสั่งทำใช่ไหมครับ ไม่ใช่เล่น ๆ เลยนะ”
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ทุกคนที่โต๊ะนิ่งงันไปเพราะคำพูดของเลนเชอร์ ส่วนผมปิดปากสนิท 

เพราะสัมผัสได้ถึงความรู้สึกเครียดแปลก  ๆ ก่อนจะหันไปมองหน้าเลนเชอร์  

เขาเองก็คงรู้สึกแปลกเช่นกันเนื่องจากสายตาของคนที่นั่งอยู่

“ใช่ ฉันเห็นด้วย อือ ไม่ใช่เล่น ๆ เลย”

แจ็ก แบล็ก เคาะโต๊ะโดยถือส้อมและมีดไว้ในมือ เมื่อมองไปยัง 

เจนีน เพราะความร่าเริงที่ไม่เหมือนทุกทีของแจ็ก เธอก็หลบสายตาแล้ว 

ส่ายหน้าทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้

“นี่  เลนเชอร์  นั่นไม่ได้สั่งทำนะ  เจนีนทุ่มเทใส่ใจตั้งมากมาย  

แต่แล้วยังไงล่ะ ตอนสร้างมันขึ้นมา เจนีนคุยโวไปทั่ว แต่สิ่งที่ได้กลับเป็น 

แค่ประติมากรรมประเภทล้อเลียน  ผมขำแทบตายทุกครั้งที่มองรูปปั้น 

ตอนไปทำงานทุกเช้า ถึงจะบอกว่าเป็นประติมากรรม  แต่ใครหน้าไหน 

จะปั้นหน้าคนให้ตลกได้ขนาดนั้น ทำไมถึงเลือกหน้าตาแบบนั้นท่ามกลาง 

ผู้คนมากหน้าหลายตาล่ะ”

แจ็ก แบล็ก ทำหน้าพึงพอใจเมื่อได้พูดจาลดทอนความสามารถของ 

เจนนี กอ่นทีจ่ะหวัเราะดว้ยสหีนา้ของผูช้นะ เขาทำหนา้ทำตาเลยีนแบบรปูปัน้ 

ราวกับจะล้อเลียนเจนีนด้วยการวางมือสองข้างไว้ที่ขมับแล้วทำแก้มป่อง

เจนีนหัวเราะด้วยสีหน้าหม่นหมองขณะมองแจ็กทำสีหน้าขบขัน  

จากนั้นความเงียบก็เข้าครอบงำ ช่วงเวลาที่แจ็ก แบล็ก หันไปมองผู้คน 

ด้วยสายตาแปลกใจ พนักงานเสิร์ฟหญิงก็ปรากฏตัวพร้อมกับถือถาดเข้ามา  

คนอื่น  ๆ  แอบรู้สึกโล่งอกเมื่อเห็นแจ็ก แบล็ก เบนความสนใจไปยังอาหาร 

ควันฉุยในจานแทน

แต่แล้วแจ็กก็หันมาถามแม็คควีน

“อะไร หัวเราะทำไม”

“ฉันหัวเราะเมื่อไหร่กัน”

“ตอนนี้ก็หัวเราะอยู่นี่”

“ฉันหรือ?” แม็คควีนถามกลับด้วยสีหน้าเคร่งขรึม

“ตอนนี้นายกำลังหัวเราะอย่างน่ารำคาญ”

“ใช่ ฉันหัวเราะ ถ้าเป็นแบบนั้นแล้วจะทำไม”
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แจ็กลังเลในคำพูดของแม็คควีนพลางทำแก้มป่องเหมือนลูกบอล  

เขารีบหันไปทางเทย์เลอร์กับเจนีนอย่างรวดเร็วเพื่อส่งสายตาขอความ 

ช่วยเหลือ แต่ทั้งสองกำลังยุ่งอยู่กับการตักอาหารใส่จานของตนเองเงียบ  ๆ  

แจ็กหันไปจ้องแม็คควีนก่อนจะพูดว่า

“ก็แค่อารมณ์ไม่ดีที่คนอย่างนายหัวเราะ หยาบคาย”

“งั้นหรือ”

แจ็กถลึงตามองแม็คควีนซึ่งกำลังทำหน้าทะเล้นเหมือนอารมณ์ดี แต ่

หลังจากนั้นเขาก็เลิกต่อปากต่อคำแล้วหันมาตักอาหารใส่จานตรงหน้า

เลนเชอร์หั่นมีตโลฟชีสที่มีควันฉุยก่อนจะกัดมันคำใหญ่พลางจับตาดู 

การลับฝีปากกันของสองหนุ่ม เขาก้มหน้าลงพลางหัวเราะคิกคักเพราะเข้าใจ 

สถานการณ์แล้ว ความจริงไม่ว่าใครก็ตามที่ได้เห็นคงรู้สึกว่าใบหน้าของ 

รูปปั้นเหมือนกับแจ็ก แบล็ก อย่างไม่ผิดเพี้ยน

เนื่องจากเจ็ดคือเลขคี่ ดังนั้นจึงต้องแบ่งเป็นโต๊ะละสามกับสี่คน  

ทำใหบ้รรยากาศถกูแบง่ออกเปน็สองสว่น โตะ๊ทีผ่ม แมค็ควนี และเลนเชอร ์

นั่งมีบรรยากาศแบบนั่งรับประทานอาหารเงียบ ๆ ต่างจากบรรยากาศของ 

โต๊ะข้าง ๆ ที่ส่งเสียงเอะอะ

“คือ...คุณบอกว่าเป็นบอดี้การ์ด”

“ครับ”

“เพื่อนร่วมงานรู้ไหมครับที่ถ่ายหนังโป๊”

“ยังครับ”

ผมเริ่มพูดหัวข้อที่น่าอึดอัด แต่เลนเชอร์ไม่ได้แสดงสีหน้าตึงเครียด 

หรือทำให้บรรยากาศเคร่งเครียดเลย

“คุณมาทำงานนี้ได้อย่างไรหรือครับ หน้าตาคุณไม่เหมือนคนที่จะทำ 

อะไรแบบนี้เลย”

“เพราะเงินครับ”

“เงนิอะไร ผมมานวิยอรก์เพราะคดิอยากทำธรุกจิ แตท่อมมีด่เูหมอืน 

จะไม่เป็นอย่างนั้น”

“เพราะใกล้กำหนดชำระเงินกู้...เลยต้องรีบใช้เงิน”
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“เงินกู้? เงินกู้อะไร”

ผมจ้องใบหน้าของเลนเชอร์ที่ถามออกมาราวกับไม่ใช่เรื่องใหญ่   

เหมือนเขาจะไม่ได้คิดว่าการถามไถ่ถึงเหตุผลที่ถ่ายหนังโป๊เป็นเรื่องส่วนตัว 

หรือทำให้เสื่อมเสียเกียรติ หรือไม่ก็อาจอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับผม จึงถาม 

อย่างหน้าตาเฉยก็เป็นได้

“ผมบาดเจ็บที่ขา”

“มากไหม”

ผมพยักหน้าแทนคำตอบพลางกัดแตงกวาดอง น้ำลายที่เต็มไปด้วย

รสเปรี้ยวทำให้กลืนน้ำลงคอได้อย่างยากลำบาก

“เจ็บหนักสักเท่าไหร่กัน”

“ต้องทำกายภาพบำบัดเกือบหนึ่งปี เพราะไม่มีประกัน อืม...ก็เลย 

ต้องใช้เงินเยอะ”

เลนเชอร์ที่นั่งฟังอย่างเงียบ  ๆ  เท้าคางมองมา ผมหัวเราะเล็กน้อย 

ให้กับสายตาชวนหนักใจของเขา ก่อนจะรีบพูดต่อว่า

“ผมพูดอะไรไร้สาระใช่ไหม”

“ไม่หรอก เป็นเพราะผมถามอะไรไร้สาระออกไปมากกว่า พวกเรา 

น่ะ...ต่างทำแบบนี้ด้วยเหตุผลจำเป็นของตัวเอง ผมผิดที่ถามคำถามส่วนตัว 

เกินไป”

เขายักไหล่พลางดื่มน้ำอย่างเร่งรีบ

“เพราะงั้น”

เลนเชอร์เว้นช่วงไปก่อนจะโน้มตัวมาด้านหน้าผม

“มันเป็นโฮมเพจที่ทำขึ้นระหว่างวางแผนธุรกิจ ถ้าคุณสนใจก็ลอง 

เข้าไปดูนะ”

เขาหยิบกระเป๋าสตางค์ออกจากกระเป๋ากางเกงด้านหลัง ก่อนจะหยิบ 

กระดาษสีแดงแผ่นหนึ่งออกมาจากบรรดานามบัตรที่เสียบไว้แน่น

นามบัตรสีแดงที่ เขายื่นให้มีชื่อบริษัท  ‘แมนแฮตตัน  ออล  เมล  

เอสคอร์ท’ มีหมายเลขโทรศัพท์และโฮมเพจปรากฏอยู่ ด้านหลังนามบัตร 

นั้นเป็นข้อความที่พิมพ์ด้วยหมึกสีดำคล้ายเป็นคำอธิบายเพิ่มเติมว่า ‘บริการ 
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เกย์เอสคอร์ทที่เร่าร้อนที่สุดในนิวยอร์ก’ มันเป็นนามบัตรที่ออกแบบได้ 

เรียบง่าย ดูไม่ยุ่งยาก และเปิดเผยจุดประสงค์อย่างชัดเจน

“ทอมมี่น่าจะรับเรื่องพวกนี้ได้”

“...”

“ผมกับวิลกำลังดูแลอยู่สองคน อ้อ ไม่ต้องกังวลเรื่องสถานที่นะ  

มันไม่ใช่การทำงานนอกสถานที่ เพราะเราให้ลูกค้าเป็นฝ่ายเข้ามาหาด้วย 

ตัวเอง จึงมีความเสี่ยงน้อยกว่า ถ้าจำนวนเมมเบอร์ที่ลงทะเบียนมีเพิ่มขึ้น  

ผมก็คิดจะแบ่งอพาร์ตเมนต์ส่วนหนึ่งให้เช่าเป็นรายเดือนด้วย หากอยาก 

ลงทะเบียนก็บอกได้เลยครับ ถ้าเป็นทอมมี่จะลดค่าธรรมเนียมให้”

ถึงผมจะคิดว่าการค้าประเวณีและหนังโป๊จัดอยู่ในระดับเดียวกัน  

แต่ถ้าไตร่ตรองดูดี  ๆ  แล้ว การค้าประเวณีเร้นลับกว่าและมั่นใจได้ว่าเรื่อง 

จะถูกเก็บเป็นความลับ ผมอาจไม่มีสิทธิ์หยิบยกเอาบรรทัดฐานทางศีลธรรม 

มาโต้แย้งเรื่องนี้ เพราะตัวเองก็ถ่ายหนังโป๊เสียเอง ทว่าผมก็ไม่เคยคิด 

ไปถึงเรื่องพวกนั้นเลย

แม็คควีนที่นั่งอยู่ข้างเลนเชอร์ฟังเงียบ  ๆ เขาคงไม่อยากอาหาร  

ถึงได้สั่งกาแฟเข้ม  ๆ  มาหนึ่งแก้ว ในขณะที่จิบกาแฟ เขาก็หลุบตามอง 

อาหารที่ถูกจิ้มอย่างแรงในจานของเลนเชอร์ไปด้วย

“ก็แคช่วน ไม่ได้บังคับให้มาทำหรอก พอผมได้ถา่ยหนังโปไ๊ปเรื่อย ๆ 

ก็ได้ประสบการณ์เหล่านี้มาน่ะ อืม แม็คควีนก็เคยเก็บเงินได้จากการทำงาน 

เป็นเอสคอร์ทไม่ใช่หรือครับ”

“...ก็พอเก็บได้ แต่ไม่ได้มีความทรงจำที่ดีนัก”

ไม่รู้เป็นเพราะรสขมของกาแฟหรือความทรงจำที่ปรากฏขึ้น เขาถึงได้ 

ขมวดคิ้วพลางทำสีหน้าเคร่งเครียด

“คุณใช้เงินเก็บมาเปิดบริษัทด้วยไม่ใช่หรือครับ ในวิกิพีเดียบอกมา 

แบบนั้น”

แม็คควีนระเบิดหัวเราะให้กับคำว่าวิกิพีเดีย

“เหล่าผู้เชี่ยวชาญเรื่องของผมเอาไปเขียนลงวิกิพีเดียด้วยสินะ แต่ 

ก็ประมาณนั้นแหละ คุณเคยลองทำแล้วก็น่าจะรู้นี่ว่ามันไม่ได้มีแต่ข้อดี 
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อย่างเดียว”

“มันได้เงินมากกว่านั่งอยู่ที่บริษัททั้งอาทิตย์ แล้วเป็นตัวแทนการ 

ซื้อขายของอีเบย์อีกนะครับ”

“งั้นหรือ ไหนว่าช่วงนี้มัวแต่ทำงานที่ว่าจนช่วงล่างจะหลุดแล้วไงล่ะ”

เลนเชอร์หัวเราะให้กับคำพูดของแม็คควีน เหมือนเขาจะรู้แล้วว่า 

เลนเชอร์ทำธุรกิจเป็นนายหน้าบริการเอสคอร์ทกับตัวแทนซื้อขายของอีเบย์ 

ไปพร้อม ๆ กัน

“ไม่ถึงขนาดนั้นหรอก ไอ้นั่นของผมแข็งแรงมากนะ”

“แค่ยอมรับว่าตัวเองเป็นเกย์เถอะ ตอนนี้สิ่งที่คุณทำยิ่งกว่าเกย์ 

อีกนะ”

“ก็บอกว่าผมไม่ใช่เกย์ ถ้ายอมเรียกว่าไบคุณจะพอใจไหม”

“คุณน่ะ มีโอกาสที่จะเป็นเกย์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์”

แม็คควีนลูบไฟแช็กด้วยสีหน้าที่บ่งบอกถึงอาการอยากบุหรี่ ขณะ 

ผมมองมือของเขาที่หมุนไฟแช็กอย่างไร้ความหมาย จู่  ๆ  ภาพวันที่ถ่ายทำ 

กับเลนเชอร์ก็แวบขึ้นมา

ตอนที่ขึ้นรถของแม็คควีนแล้วลงตรงร้านสะดวกซื้อใกล้บ้าน เขา 

ไม่ได้พูดอะไรที่มีความหมายเป็นพิเศษ แค่บ่นพึมพำเรื่องให้ปิดโทรศัพท์  

ช่วงเวลาที่เราจ้องมองกันและกันในความเงียบนั้น ผมไม่สามารถคาดเดา 

ความคิดของแม็คควีนได้เลย ถ้าวันนั้นเลนเชอร์โทร.หาผม อาจจะเป็น 

เพราะเรื่องเกี่ยวกับการบริการเอสคอร์ทก็ได้ แต่นี่ก็เป็นเพียงการคาดเดา 

ในภายหลังของผมเท่านั้น

ที่จริงแล้วไม่ว่าผมจะค้าประเวณีหรือถ่ายหนังโป๊ก็ไม่เกี่ยวอะไรกับ 

แม็คควีนไม่ใช่หรือ ผมเกือบจะยึดติดในความเพ้อฝันอันแสนหวานที่สร้าง 

ความมั่นใจเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้ แต่ก็ล้มเลิกความคิดนั้นกลางคัน

“ในความคิดของผม เอ็ดเป็นฝ่ายรุกก็ดีอยู่หรอกนะ แต่ความรู้สึก 

ตอนเป็นฝ่ายรับดีกว่า...ถ้าไปค้าประเวณีน่าจะมีลูกค้าฝั่งนั้น เอ็ดมีเสน่ห์  

และสำหรับเกย์ เขาก็เป็นผู้ชายที่อยากใช้เวลาด้วย แต่ปัญหาคือ ในการ 

ขายร่างกายต้องตัดความเป็นตัวเองออกไป แต่เอ็ดเป็นประเภทที่ยึดติดกับ 
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ความเป็นตัวตนค่อนข้างสูง หนังโป๊ก็เป็นงานที่เขาทำอย่างยากเย็น ผม 

ว่าการแสดงจุดยืนของตัวเองให้คนที่ไม่รู้ว่าจะจากไปเมื่อไหร่มันมากเกินไป  

เพราะตัวคุณเป็นคนติดเซ็กซ์ที่ชอบเอาชนะ”

เขาพูดและมองไปที่เลนเชอร์ แต่กลับให้ความรู้สึกเหมือนกำลังบอก 

กับผม ดูเหมือนว่าเขาจะให้คำจำกัดความเกี่ยวกับผมในตอนต้นว่าเป็น 

คนที่ถ่ายหนังโป๊อย่างยากลำบากและไม่รู้จะจากไปเมื่อไหร่

“เรียกว่าติดเซ็กซ์เลยหรือ พูดแรงไปนะครับ”

“เป็นความจริงนี่”

“เมื่อก่อนผมเคยเป็นแบบนั้นจริง แต่ตอนนี้ทำเพราะสนุกไปกับงาน 

ต่างหาก แม็คควีนนั่นแหละ ไม่ใช่ว่าคุณเสพติดเซ็กซ์เองหรอกหรือ”

แม็คควีนเลื่อนสายตาลงต่ำพลางหัวเราะแทนคำตอบให้กับคำพูดของ 

เลนเชอร์

“คิดว่าไงล่ะ”

“เหมือนจะใช่นะครับ”

“มีคนเข้าใจผมผิดแบบนั้นบ่อย ๆ”

“อย่าแกล้งทำเหมือนไม่ใช่เลยครับ”

“อย่างน้อยสำหรับผม เซ็กซ์คือการพิสูจน์และการกระทำที่ทำลาย 

ความเป็นตัวเอง เพราะทำกับผู้หญิงไม่ได้ ทำได้กับผู้ชายเท่านั้น”

“พูดอะไรของคุณเนี่ย”

“พูดไปก็ซับซ้อน ผมขี้เกียจพูดแล้ว”

แม็คควีนโบกมือพลางทำหน้ายู่

เขากระดกกาแฟในแก้วที่มีเอสเปรสโซหลงเหลืออยู่น้อยนิดขึ้นดื่ม  

ก่อนจะจุดไฟแช็กที่ลูบอยู่แล้วดับมันสลับกันไปเช่นนั้น แล้วเอนตัวพิงเก้าอี ้

ก่อนจะหันมามองผม

“ชอบเซ็กซ์ไหมครับ”

“...หือ?”

แม็คควีนปิดปากสนิท แล้วพูดขึ้นขณะมองมาที่ผม

“หมายถึงความต้องการทางเพศของคุณรุนแรงไหม”
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“พูดอะไรซับซ้อนแบบนั้นล่ะ ถามว่ารู้สึกเสียวง่ายไหมก็พอ”

แม็คควีนมองเลนเชอร์ด้วยสายตาแข็งกร้าวก่อนจะเบนสายตามามอง 

ที่ผมอีกครั้ง ดวงตาของเขาเหมือนกำลังสื่อถึงเมื่อวันนั้นที่ผมดึงมือของเขา  

ถ้าพูดว่ารุนแรง การเอ่ยชวนเขาไปนอนด้วยในวันนั้นก็จะมีความหมาย 

จริงจังทันที แต่ถ้าบอกว่าไม่รุนแรง การจูงมือเขาไปในวันนั้นก็จะกลายเป็น 

เรื่องที่ไม่จริงจังไปด้วย

มันเป็นคำถามที่ตีความเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลย คล้ายคำถามที่เขา 

โยนใส่ผมอย่างไม่ทันตั้งตัวว่า คุณชอบผมหรือเปล่า

“เหมือนจะไม่รุนแรง...ครับ”

ผมยิ้มอย่างไม่มีความหมายก่อนจะพึมพำ แต่เสียงที่หลุดออกมา 

เหมือนมีอะไรติดอยู่ในลำคอ เขาค่อย ๆ เบนสายตามามองคอที่กลืนน้ำลาย 

อย่างยากลำบากก่อนจะมองตา ผมฝืนกลืนน้ำลายหนืดคอให้กับอารมณ์ 

ที่เหมือนหัวใจโผล่ออกมาจากลำคอ เลนเชอร์ผิวปากพลางยื่นมือออกมา 

ก่อนจะกุมมือผมเอาไว้หลวม ๆ

“อา...ตอนนี้ผมใจเต้นเลย ทอมมี่ เหมือนเราจะใจตรงกันนิดหน่อย 

นะ ว่าไหม”

แม็คควีนค่อย  ๆ  จิบกาแฟหลังได้ยินคำพูดของเลนเชอร์ เขาหลุบ 

สายตาลงต่ำ ไม่ได้แสดงสีหน้าอื่นนอกเหนือไปจากการยิ้ม

“ถ้าอย่างนั้นแค่ให้เงินก็สามารถนอนกับใครก็ได้หรือ”

ถึงผมจะมีเซ็กซ์เหมือนเครื่องจักร ซึ่งแยกความรักออกจากเซ็กซ์ 

โดยสิ้นเชิง แต่ตลกดีที่ผมยังมีความรู้สึกละอายอยู่บ้าง

ในตอนนั้นใบหน้าของไคล์ ลีวาย  และเลนเชอร์ผ่านเข้ามาในหัว 

ตามลำดับ จากนั้นก็นึกถึงตัวเองเมื่อไม่กี่วันก่อน ตอนผมละทิ้งศักดิ์ศรี 

และลากแขนของแม็คควีนไป ตลกดีเหลือเกิน สาเหตุที่ผมไม่สามารถ 

ตอบคำถามของแม็คควีนได้ทันที เป็นเพราะสายตาของเขากรีดเข้าที่หัวใจ 

ของผม

“ไม่รู้สิครับ”

แม็คควีนพยักหน้าให้กับคำตอบที่ไม่ชัดเจนของผม
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“คลุมเครือสินะ”

เขาปิดปากก่อนจะไอปนกับหัวเราะพลางก้มศีรษะ หลังจากอาการไอ 

ทุเลาลง เขาก็หยิบบุหรี่ออกจากกระเป๋ามาคาบไว้ในปาก

“เดี๋ยวมานะ จะไปสูบบุหรี่สักหน่อย”

“ผมไปด้วย”

เลนเชอร์ลุกจากเก้าอี้ตามแม็คควีนไป ผมมองเขาและท่าทีสบาย  ๆ  

ไม่เคอะเขินของทั้งสองคนเงียบ  ๆ ก่อนจะตักเนื้อใส่ปาก คงจะดีถ้าผม 

มีเสน่ห์มากกว่านี้หรือรู้จักปลอบใจใครสักคน แต่น่าเสียดายที่ผมไม่มี 

พรสวรรค์ เหนือสิ่งอื่นใดคือ ผมไม่รู้เลยว่าแม็คควีนกำลังคิดอะไรอยู่

มีตโลฟเย็นชืด ไม่มีรสชาติและแข็งเหมือนเคี้ยวกระดาษ ผมหัวเราะ 

เบา ๆ ออกมาก่อนจะปิดปากแน่นแล้วกลืนเนื้อลงไป

โต๊ะข้าง ๆ กำลังสั่งขนมหวานกับพนักงานเสิร์ฟหญิง คงเพราะจัดการ 

อาหารเรียบร้อยแล้ว เจนีนยึดเก้าอี้ของเลนเชอร์ที่ลุกไปจากโต๊ะ ขยับแว่น 

กรอบสีชมพูที่สวมด้วยปลายนิ้วก่อนจะพูดว่า

“อะไรกัน ทำไมตรงนี้บรรยากาศเคร่งเครียดแบบนี้”

“ไม่ใช่เสียหน่อย”

“คุยเรื่องเครียดกันหรือ ฉันมัวแต่ฟังเจนนิเฟอร์ด่าแฟนตัวเองเลย 

ไม่ทันฟังเลย โอ๊ย หูชาไปหมดแล้ว ไม่รู้มาบ่นให้ฉันฟังทำไม”

ขณะที่บ่นพึมพำ เจนีนก็ชำเลืองมองไปที่แจ็ก แบล็ก และหันกลับ 

มามองจานอาหารที่แทบจะไม่พร่องลง ก่อนจะเบิกตาขึ้น

“อะไรเนี่ย ผู้ชายสามคนกินจานนี้ไม่หมดหรือ”

“นั่นสิ”

“ไม่อร่อยหรือ ไม่นี่ ไหนคุณบอกว่าชอบ”

“ผมเบื่ออาหารน่ะ”

“คุณบอกว่าป่วยเหมือนกันนี่ใช่ไหม เมื่อวานแม็คควีนก็ป่วยทั้งวัน  

คงกินอะไรไม่ลง”

“คงจะป่วยหนักสินะ”

“เขาทิ้งงานไป แล้วหมกตัวอยู่ในห้องเลยไม่รู้ว่าป่วยแค่ไหน แต่... 
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มันต้องแย่มากแน่  ๆ เพราะแบบนี้การถ่ายทำเลยถูกเลื่อนออกไปอีกหนึ่ง 

สัปดาห์ ฉันต้องฟังเสียงบ่นจากไรอันจนหูชาเลย”

“ไรอัน?”

“อื้ม ไรอัน เทสเลอร์ น่ะ…คุณก็รู้จักใช่ไหม ตอนที่ไปส่งแม็คควีน 

ที่โรงพยาบาลครั้งก่อนได้เห็นหน้าไหม”

“เคยเห็นครับ”

“เขานิสัยไม่ค่อย...ดีน่ะ”

“คงจะถ่ายด้วยกันสินะ”

“ฮะ?...อืม”

เจนนีนิง่ไป ผมเฝา้มองใบหนา้ขาวของเธอทีเ่หอ่รอ้นจนขึน้สแีดงระเรือ่  

ขณะเท้าคางจิบน้ำผลไม้ที่เลนเชอร์ดื่มก่อนหน้านี้ แล้วเธอก็เหม่อมองไป 

ในอากาศราวกับนึกย้อนความทรงจำ ความร้อนบนใบหน้าที่แดงขึ้นเริ่ม 

หายไป เจนีนพูดเสียงดังฟังชัดราวกับเพิ่งนึกคำที่อยากพูดออกแล้ว

“เขาสองคนรู้จักกันมานานแล้วน่ะ”

“งั้นหรือ”

“อื้ม พูดได้ว่าเริ่มต้นด้วยกันมาตั้งแต่แรก โอกาสในการสร้างชื่อ 

ใหเ้ปน็ทีรู่จ้กัในวงการกส็ำคญั พอหนงัทีท่ัง้คูถ่า่ยดว้ยกนัเปน็ทีรู่จ้กั พวกเขา 

ก็ดังขึ้นมาเลยน่ะ ฉันไม่รู้ละเอียดเท่าไหร่หรอก แต่ตอนไรอันถ่ายบทรับ 

ให้ความรู้สึกดีเป็นพิเศษเลยละ”

“รู้สึกดีหรือ”

“เร้าอารมณ์...มาก แล้วก็น่าหลงใหลน่ะ”

เจนีนเกาใบหน้าที่ขึ้นสีพลางหัวเราะกลบเกลื่อนความเคอะเขิน

“ประเภทของหนังโป๊รักต่างเพศมักจะเน้นให้เห็นความรุนแรง  

ไร้มนุษยธรรม  ความก้าวร้าวของความรักต่างเพศ  แต่หนังโป๊เกย์น่ะ 

ตรงกันข้าม แน่นอนว่าประเภทฮาร์ดคอร์ก็ได้รับความนิยม แต่มันเป็น 

งานที่ทำให้เกิด  ‘ความชวนฝัน’  ในแบบของรักต่างเพศ อา ถึงคำพูดฉัน 

จะซับซ้อน แต่ช่วยเข้าใจหน่อยนะ ฉันศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มาสักพัก 

แล้ว เลยติดการอธิบายในแบบของตัวเอง สรุปสั้น  ๆ  คือมันหมายความว่า  
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ผู้คนหลงใหลในเซ็กซ์ที่ดูเหมือนเป็นคนรักกันจริง  ๆ  มากกว่าเซ็กซ์ที่รุนแรง  

ถ้าจะให้ยกตัวอย่างก็คือ...มันอาจจะฟังดูน่าอายนิดหน่อย แต่ตอนที่คุณ 

ถ่ายกับแม็คควีน...ในคอมมิวนิตีฮือฮากัน...มาก คุณอาจจะตกใจ แต่ 

ในเว็บทัมเบลอร์มีไฟล์ฉากจูบที่ตัดมารวมกันไว้เต็มไปหมด ว่ากันตามตรง 

แล้ว ผู้คนทำแบบนั้นเพราะพวกเขาให้ค่ากับหนังโป๊ที่คุณและแม็คควีน 

แสดง”

“ให้ค่างั้นหรือ”

เจนีนกัดหลอดพลางกลอกตาให้กับคำถามของผม มันคงเป็นเรื่อง 

ที่พูดยาก เธอจึงลังเลสักพักก่อนจะพูดออกมา

“...มันคือการเพิ่มมูลค่าเซ็กซ์ของสองคนน่ะ”

“การเพิ่มมูลค่า?”

“ถ้าให้พูดง่าย  ๆ  คือ มันเป็นการแสดงอย่างเปิดเผยว่านั่นเป็นภาพ 

อุดมคติของคู่รักชายชาย พวกเขาอยากให้คุณสองคนคบหากันจริง  ๆ  น่ะ  

อยากให้คุณกับแม็คควีนตกหลุมรักกัน เป็นการจินตนาการอะไรแนวนั้น  

อืม...ฟังดูตลกนิดหน่อย แต่มันเป็นจินตนาการชวนฝันของเหล่าเกย์น่ะ”

หัวใจผมรู้สึกคันยุบยิบกับคำพูดของเธอ ความสามารถของแม็คควีน 

ที่สวมบทบาทคู่รักนักธุรกิจเป็นบ่อเกิดให้จินตนาการเหล่านี้หยั่งรากงั้นสินะ  

ผมเกาหน้าอกช้า  ๆ  เพื่อสัมผัสตัวตนของตัวเองพลางหัวเราะ ความรู้สึกนี้ 

ไม่แย่นัก ผมจึงหัวเราะออกมาเพราะรู้สึกว่าตัวเองช่างน่าขัน

“ตลกใช่ไหม มันไร้สาระ แต่ฉันคิดว่าปฏิกิริยาเหล่านั้นของพวกเขา 

กลับแสดงให้เห็นถึงความอ้างว้าง”

เธอคงคิดว่าผมหัวเราะเพราะมันฟังดูไร้สาระ จึงพูดเสริมราวกับ 

อยากชี้แจง

“ถึงแม้จะเป็นจินตนาการ แต่พวกเขาก็ยังอยากรู้สึกพึงพอใจผ่าน 

คนอื่นอยู่ดี อย่างที่คุณรู้ว่าสำหรับคนฝั่งนี้ มันเป็นเรื่องยากที่จะรักษาความ 

สัมพันธ์จริงจังทั้งทางอารมณ์และร่างกาย”

“แต่ในความเป็นจริง หนังโป๊ดูเปล่าเปลี่ยวกว่าอีกนะ”

เจนีนเบิกตาเล็กน้อยให้กับคำพูดของผม เธอดึงหลอดที่เคี้ยวอยู่ 
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ในปากออก ก่อนจะเงยคางขึ้นจากมือที่เท้าอยู่

“ของแบบนั้นไม่สำคัญหรอก ความแฟนตาซีของหนังโป๊ไม่ได้ซับซ้อน 

ขนาดนั้น ไม่จำเป็นต้องแสดงให้เห็นอีกด้านหนึ่งด้วย ว่าแต่เราคุยมาถึง 

เรื่องนี้กันได้ยังไง”

เจนีนบ่นพึมพำด้วยสีหน้าจริงจังพลางเคี้ยวน้ำแข็งจากแก้ว เธอมอง 

ไปในอากาศด้วยสีหน้าของคนที่จมอยู่ในห้วงความคิด ก่อนจะเคาะโต๊ะ 

รัว ๆ ราวกับนึกบางอย่างออก

“ฉันเพิ่งจะนึกออกเมื่อกี้”

“อือ”

“คุณบอกว่าใกล้จะครบกำหนดสัญญาเช่าบ้านแล้วไม่ใช่หรือ”

“ใช่”

“เหลืออีกนานไหม”

“ประมาณเดือนกว่า”

ความเร็วของปลายนิ้วที่กำลังเคาะโต๊ะลดลง เจนีนถอนหายใจก่อน 

จะพูดว่า

“จะอยู่ที่นั่นต่อเหรอ”

“นา่จะยาก เพราะคา่เชา่แพงขึน้มาก ผมคงตอ้งยา้ยออกไปนอกเมอืง 

หน่อย”

“งั้นเหรอ หรือจะเป็นเรื่องดีแล้วนะ...”

“ดีงั้นหรือ”

“ไม่ใช่อะไรหรอก คนรู้จักฉันก็มีคนหาบ้านอยู่เหมือนกัน มีสอง 

ห้องนอน แต่ค่าเช่ารายเดือนหนักเกินไปหน่อยสำหรับคนเดียว ทางนั้น 

เลยหารูมเมตอยู่ ที่นั่นอยู่ไม่ไกลจากที่ทำงานคุณด้วย”

เรื่องอพาร์ตเมนต์ที่เหลือสัญญาเช่าอีกไม่นานคือปัญหาที่ผมครุ่นคิด 

มาตลอดในช่วงที่ผ่านมา  ทั้งค่าประสานงานนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 

ที่คิดแพงถึง 15 เปอร์เซ็นต์ของค่าเช่า ทั้งระยะทางไปบริษัท และค่าเช่า 

รายเดือน ความเป็นจริงช่างโหดร้าย ในพื้นที่แคบ ๆ นั้นมีเรื่องที่ผมต้องคิด 

มากมาย
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“แต่ผมเลี้ยงแมว”

“อ่า เรื่องนั้นไม่เป็นปัญหา ทางนั้นก็มีสิ่งที่ต้องเลี้ยงเหมือนกัน  

อยู่ในแมนแฮตตันน่ะ ที่พักแบบสองห้องไม่ค่อยมีราคานั้นเท่าไหร่ คุณ 

สนใจไหม”

“รูมเมตคนนั้นหมายถึงไรอันหรือเปล่า”

แม็คควีนที่กลับมาจากสูบบุหรี่ดูเหมือนจะสบายใจขึ้นเล็กน้อย เขา 

นั่งลงข้างเจนีน และไอขณะที่ก้มจับโต๊ะอยู่

“อา จะตายแล้ว”

แม็คควีนเอามือแตะหน้าผากพลางบ่นพึมพำด้วยน้ำเสียงขาดห้วง  

เขาพูดกับเจนีนราวกับจะต่อว่า

“พูดให้ชัด  ๆ สิ ไม่ใช่รูมเมตคนเดียว แต่เป็นบรรดารูมเมตต่างหาก  

เพราะไรอันมีลูกสาว”

แม็คควีนเดาะลิ้นอย่างไม่พอใจ มองมาที่ผมก่อนจะพูดว่า

“เคยเห็นแล้วใช่ไหมครับ ลูกสาวของเขาชื่อเซซิล”

“ครับ”

“ผมอยู่กับเขามานานเลยรู้...การอยู่บ้านเดียวกับเขาไม่แย่นักหรอก”

คงเพราะเจ็บคอทุกครั้งที่พูด เขาถึงได้ทำหน้าบูดเบี้ยวพลางกลืน 

น้ำลาย

“แต่บางครั้งหมอนั่นก็ทำเรื่องแปลก ๆ”

ผมอยากจะถามต่ออีกสักหน่อยว่าไรอันเป็นคนแบบไหน แต่เพราะ 

แม็คควีนที่จมอยู่ในความทรงจำกำลังหัวเราะเล็กน้อย ผมจึงปิดปากสนิท  

เสียงหัวเราะของเขาทำให้ผมรับรู้ว่าตัวเองเคลิบเคลิ้มไปกับความรู้สึกนี้ 

มากกว่าที่คิด หากคิดต่อจากเรื่องที่เขาบอกว่าเคยอยู่ด้วยกันมานาน หัวใจ 

ของผมคงจะรู้สึกเจ็บปวด

“งั้นสินะครับ”

สุดท้ายแล้วผมก็พยักหน้าพลางเสยผมหน้าม้าที่สั้นและหยาบ 

กระด้างขึ้น

“ไหน  ๆ  ก็เป็นแบบนี้แล้ว ลองไปดูห้องกันไหม เห็นไรอันบอกว่า 

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



44

Walk on Water เล่ม 2

กำลังติดวอลล์เปเปอร์ที่ห้องอยู่ ว่าไง เอ็ด มีความเห็นว่าอย่างไร”

“ห้อง? ห้องหรือครับ”

เลนเชอร์ที่กลับมาในร้านอาหารพร้อมกับกลิ่นบุหรี่จาง  ๆ  มองเจนีน 

แล้วถามขึ้น

“สัญญาเช่าอพาร์ตเมนต์ของเอ็ดจะครบกำหนดแล้ว พอดีว่าคนรู้จัก 

กำลังหารูมเมต เลยจะชวนไปดูห้องสักหน่อย”

“เราไม่ได้จะไปดื่มกันหลังกินข้าวเสร็จหรอกเหรอ”

“มีคนป่วยนะ ไปดื่มเหล้าอะไรกัน”

แม็คควีนชี้ที่ตัวเองพลางพูดอย่างเด็ดขาด

“เสียดายจัง ถ้างั้นลุกกันเลยไหมครับ”

“เหมอืนจะไมม่ใีครกนิตอ่แลว้ ตอนนีแ้ยกยา้ยกนัเลยเถอะ ความจรงิ 

เจอหน้ากันทุกวัน เบื่อจะแย่”

“ใช ่ พวกเรากแ็คต่ามมากนิขา้ว ไมไ่ดม้าเพราะอยากเจอนายหรอกนะ  

เชอะ”

แม็คควีนดึงแก้มของแจ็ก แบล็ก ที่เห็นด้วยให้ยืดออกแล้วหัวเราะ

“ถ้าอย่างนั้นนายไปด้วยกันไหม”

“ไม่เอา”

“ไม่เอาอะไรล่ะ ไรอันบอกว่าคิดถึงนายนะ”

“บอกว่าไม่เอาไง! ฉันไม่ชอบไรอัน! แล้วก็ไม่ชอบนายมากกว่าอีก!”

“โวยวายไปได้”

แม็คควีนล็อกคอแจ็ก แบล็ก จากด้านหลังพลางบังคับให้เขาลุกขึ้น  

ก่อนจะหันไปพูดกับเจนีนที่อยู่ข้างหลัง

“หยิบกระเป๋าสตางค์จากกระเป๋าหลังไปคิดเงินให้หน่อย ผมจะพา 

เจ้านี่ไปรอที่รถก่อน”

“แม็คควีนจะไปด้วยหรือครับ เห็นบอกว่าป่วย”

“ไม่เป็นไร จะไปเจอหน้าไรอันด้วย”

“ไปรถคันเดียวกันได้ไหมคะ ถ้าฉันกับเอ็ดไปด้วย”

แจ็กหยิบกระเป๋าสตางค์ออกจากกระเป๋ากางเกงของเกล็น แม็คควีน  
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แล้วมองเจนีนก่อนจะตะโกนว่า

“ฉันไม่ไป!”

“เจนนิเฟอร์ไป”

“บอกว่าไม่ไป!”

“แม็คควีนไป...เลียม เทย์เลอร์ จะไปไหม”

“ดึกแล้ว กลับบ้านดีกว่า”

“เหนื่อย”

“เลนเชอร์ล่ะ”

“ไม่ละ”

เลนเชอร์ส่ายหัวแทนคำตอบ เขาคงเสียดายที่วงเหล้าแยกย้ายกันไป 

กะทันหันเพราะมีคนบอกว่าจะไปดูบ้าน เขาจึงหยิบกระเป๋าสตางค์ออกจาก 

กระเป๋า ก่อนจะหยิบนามบัตรออกมาอีกใบ ครั้งนี้ เป็นนามบัตรสีขาว  

มันคือสำนักงานตัวแทนซื้อขายของอีเบย์ที่ตั้งอยู่บริเวณฮาร์เลม

“ถ้ามีของที่อยากขายหรืออยากซื้อบอกนะครับ”

“ครับ”

“เพราะผมจะไม่คิดค่านายหน้า”

“...ขอบคุณครับ”

“ถ้าอย่างนั้นไปแล้วนะ แล้วจะโทร.หา รับสายด้วยนะครับ”

เขาสะพายกระเป๋าไว้ที่ไหล่พลางยิ้มจนเห็นฟัน  มันเป็นรอยยิ้ม 

ที่งดงามและมีชีวิตชีวาดึงดูดความประทับใจจากทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ผม 

คิดในใจว่าเขาอยากจะยั่วยวนและพาผมขึ้นเตียงหรือเปล่า  แต่มันไม่ใช่ 

ความรู้สึกทำนองนั้นอย่างแน่นอน เลนเชอร์ไม่ได้เข้าหาผมด้วยจุดประสงค์ 

ทางเพศ อย่างน้อยก็ยังไม่เป็นแบบนั้น

พวกเราขึ้นรถที่จอดอยู่ข้างสำนักงานของแม็คควีน จิ้มระบบนำทาง 

สถานทีท่ีจ่ะไปคอืแถวมอรน์ิง่ไซดไ์ฮทส์ทีต่ดิกบัยา่นฮารเ์ลมทางทศิตะวนัออก  

เพราะไม่ไกลจากบริษัทมาก จึงเป็นสถานที่ที่ไม่เลวเลยสำหรับการเดินทาง 

ไปทำงานในตอนเช้าตามที่เจนีนบอก

แม็คควีนนั่งอยู่ด้วยกันกับผมที่เบาะหลัง เขากำลังโทรศัพท์ เวลา 
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ล่วงเลยสองทุ่มมาแล้ว เสียงของแม็คควีนที่บอกว่าจะไปเยี่ยมเยียนอย่าง 

กะทันหันเจือเสียงหัวเราะ ส่วนเสียงของไรอันที่เล็ดลอดออกมาจากโทรศัพท์ 

ฟังดูร่าเริง อาจจะยินยอมให้ไปเยี่ยมด้วยความยินดี แม็คควีนวางสายแล้ว 

หลับตาลงด้วยสีหน้ามีรอยยิ้ม

“ไรอันเป็นอย่างไรบ้าง”

ถึงแม้จะมีความขุ่นเคืองหลงเหลืออยู่บนใบหน้างอง้ำของแจ็ก แบล็ก  

แต่กลับมีความเป็นห่วงเป็นใยแฝงในน้ำเสียง

“ดูอารมณ์ดีนะ”

“เดี๋ยวก็หดหู่เดี๋ยวก็อารมณ์ดีนะ หมอนั่นน่ะ”

แจ็ก แบล็ก บ่นพึมพำ แต่แล้วก็สะดุ้งแล้วหันมามองผมที่นั่งอยู่ 

เบาะหลังอย่างระมัดระวัง

“ผู้ชายที่ชื่อไรอันมีความบกพร่องทางด้านอารมณ์อยู่เล็กน้อยน่ะครับ”

“ไม่ ๆ ไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นแน่นอน”

เจนีนที่กำลังขับรถพูดเสริมราวกับจะชี้แจงพลางมองผมผ่านกระจก 

ตอนอาศัยอยู่ที่แอลเอผมได้รู้จักรูมเมตหลายรูปแบบ ถ้าไม่ใช่คนประเภท 

ลักเล็กขโมยน้อยหรือไม่มีหัวคิดเรื่องการใช้เงิน ผมก็ไม่ติดอะไร

อพาร์ตเมนต์เจ็ดชั้นมีรูปลักษณ์ภายนอกค่อนข้างเก่าตามที่คาดไว้  

ถ้าจะให้พูดก็คือ มันเก่าตามมาตรฐานทั่ว  ๆ ไป แต่มันคือสวรรค์หากเทียบ 

กับอพาร์ตเมนต์รูหนูหรือรางรถไฟที่มีมากมายในแมนแฮตตัน

โชคดีที่อพาร์ตเมนต์แห่งนี้เหมือนจะเป็นตึกที่ถูกสร้างมาราว ๆ ร้อยปี 

แล้ว ที่ตั้งประมาณนี้กับค่าเช่ารายเดือนราคาถูก ไม่มีทางได้เช่าหรือหา 

เจอแน่หากไม่สนิทกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

“หน้าต่างก็เยอะ น่าอยู่ใช้ได้เลยใช่ไหม”

“นั่นสิ”

“ไม่รู้คุณจำคนที่ชื่อลีวายได้ไหม นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่เคย 

ถ่ายหนังโป๊กับคุณเมื่อก่อนน่ะ เขาออกหนังสือรับรองและช่วยค้ำประกันให้ 

เลยไม่ต้องเตรียมเอกสารอะไรเป็นพิเศษ ไรอันใช้ห้องใหญ่กว่าก็ต้องจ่าย 

รายเดือนมากกว่าคุณ”
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“ค่อย ๆ ลองคิดดูก็ได้ ก่อนอื่นเราขึ้นไปดูกันเถอะ”

แม็คควีนถือทิชชูเปียก อาหารแบบห่อกลับบ้าน และขนมที่แวะ 

ไปซื้อจากร้านสะดวกซื้อเต็มสองมือเดินไปยังประตูทางเข้าก่อน มีหลอดไฟ 

แขวนอยู่ตรงบันได  แต่มันดับลงอย่างรวดเร็ว  สีราวเหล็กเริ่มหลุด  

มีของเหลวเหนียว  ๆ  ที่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรติดอยู่บนพื้น  ภาพลักษณ์ของ 

อพาร์ตเมนต์ที่ไม่รู้ว่าในอนาคตจะมาอยู่หรือไม่นั้นใกล้เคียงกับห้องลับ 

ซึ่งค่อนข้างมืดและมีตะไคร่น้ำเปียกชื้นพันกันยุ่งเหยิง ภายในให้กลิ่นอาย 

คล้ายจะมีเรื่องอะไรบางอย่างเกิดขึ้น และต้องเตรียมตัวเป็นพยานผู้เห็น 

เหตุการณ์อยู่ตลอดเวลา

หลังจากเดินผ่านบันไดที่คับแคบเพราะไม่มีลิฟต์มายืนอยู่หน้าประตู 

ท้ายสุดของทางเดินบริเวณชั้นสี่ แม็คควีนก็กดกริ่ง

ผ่านไปครู่หนึ่งประตูก็เปิดออก ระหว่างช่องประตูนั้นมีเด็กผู้หญิง 

ผมสั้นชะโงกหน้าออกมา

“มาแล้ว!”

“อือ”

“ซื้อขนมมาให้หนูไหม หุ่นยนต์!”

ถุงขนมกับหุ่นยนต์ของแถมถูกวางลงบนสองมือเล็ก  ๆ  ที่ยื่นไปทาง 

แม็คควีน

“บาซูก้านี่!”

“ไม่ใช่ว่าต้องทักทายก่อนรับของขวัญหรอกหรือ”

“...อืม ขอโทษ สวัสดี มีคุณอาที่ไม่เคยเห็นอยู่ด้วยนี่”

เซซิลคือชื่อของเด็กที่ชี้นิ้วมาที่ผม เด็กน้อยเหมือนจะจำผมที่เจอกัน 

แบบผ่าน ๆ ที่โรงพยาบาลไม่ได้ เด็กน้อยตัดผมที่เคยบดบังใบหน้ามอมแมม 

จนสั้นเหมือนเด็กผู้ชาย และสวมกางเกงเอี๊ยมทำให้ดูเหมือนทอมบอย

“ตัดผมนี่นา”

“อื้ม เพราะไปรบเร้ากับพ่อว่าไม่ชอบผมยาว พ่อก็เลยตัดให้ พ่อ!”

ตอนเดินเข้าไปข้างในตามเด็กน้อยที่หมุนตัวแล้ววิ่งเข้าไปในห้อง 

ก็เห็นผู้ชายผมสีทองกำลังทาสีผนังอยู่ เขาคาบอมยิ้มไว้ด้านหนึ่งของแก้ม 
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และกำลังทาผนังให้เป็นสีขาว ก่อนหันแค่ศีรษะมามองพวกเรา

“หิวแล้ว ซื้อของกินมาบ้างไหม”

“อยู่นี่ไง”

“วางลงบนพื้นแล้วแกะห่อให้หน่อย ฉันหิวน่ะ”

“ออื เหมอืนกนัเลยทัง้พอ่ทัง้ลกู หอื ไมใ่ชว่า่ตอ้งทกัทายกอ่นหรอืไง”

แจ็ก แบล็ก พึมพำด้วยน้ำเสียงไม่พอใจพลางย่อตัวนั่งลงก่อนจะ 

วางห่ออาหารลงบนพื้น ชายคนนั้นยกมุมปากทั้งสองข้างยิ้มแทนคำตอบ  

จากนั้นก็เดินเข้าไปในห้องน้ำเพื่อล้างมือที่เปื้อนสีอย่างลวก ๆ

ดูเหมือนพ่อกับลูกสาวยังไม่ได้ย้ายมาที่นี่ เพราะภายในยังโล่งอยู่  

เครื่องใช้ไฟฟ้ามีแค่โทรทัศน์ที่มีสายเคเบิลกระจัดกระจายราวกับเพิ่งติดตั้ง  

เมื่อมองผ่านประตูที่เปิดไว้ก็จะเห็นห้องที่แทบไม่มีอะไร นอกจากเตียงแบบ 

พับเก็บได้ตั้งติดผนัง ต่อไปถ้าผมมาอยู่ที่นี่ ห้องนั้นคงกลายเป็นห้อง 

ของผม

“เซซิล กินข้าว”

“อือ!”

เด็กน้อยวิ่งกางแขนมาราวกับเครื่องบินกำลังบิน แล้วเกาะแนบขา 

ของไรอันก่อนจะพยักหน้า

“วิ่งไม่ได้นะ เดี๋ยวคนข้างล่างขึ้นมา”

“หา! ไม่เอานะ!”

“ลดเสียงลงด้วย”

“เฮ้อ รู้แล้ว”

เด็กน้อยจับขากางเกงชุดเอี๊ยมยกขึ้นก่อนจะย่อตัวนั่งลงบนพื้น  

หุ่นยนต์จากขนมที่แม็คควีนซื้อมาก่อนหน้านี้ถูกเสียบอยู่ที่กระเป๋าด้านหน้า

“ยังไม่ได้กินข้าวอีกหรือ”

“กินซีเรียลไปบ้างแล้ว”

“เซซิลไม่มีห้องแยกหรือ”

“กะว่าจะติดฉากกั้นในห้องใหญ่เพื่อแบ่งห้อง เราสองคนพ่อลูกไม่มี 

ความลับกันหรอก...ไม่มีเงินด้วย”
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แม็คควีนมองชายหนุ่มที่รีบยัดอาหารเข้าปากจนเต็มแก้ม ก่อนจะ 

โน้มตัวไปข้างหน้าแล้วรินน้ำใส่แก้วกระดาษ

“ช่วงนี้ฉันกรอบ จ่ายเงินล่วงหน้าไม่ได้หรือ”

“ไม่ได้ นายยังไม่ได้ถ่ายทำนี่”

“ให้ถ่ายสักทีเถอะ ใครใช้ให้นายเป็นหวัด ที่ไม่ได้ถ่ายนี่ความผิด 

นายนะ ใช่ความผิดฉันที่ไหน ถ้าไม่ได้ ก็ขอถ่ายพรุ่งนี้เลยดีไหม เป็นหวัด 

ก็เป็นหวัดสิ ติดแล้วจะเป็นไร”

“ไม่ได้ เพราะเป็นไข้หนัก”

ชายคนนั้นมองแม็คควีนที่พูดอย่างเรียบเฉยเงียบ  ๆ ก่อนจะกลืน 

อาหารที่อมไว้ในปากทั้งหมดลงไป เขาโน้มตัวเขยิบเข้าไปใกล้แม็คควีนก่อน 

จะจับแขนเสื้อราวกับจับคอเสื้อ แล้วดึงเข้าหาตัวเองอย่างแรง

เพราะแม็คควีนย่อตัวนั่งลงทำให้ร่างกายเอนไปตามแรงดึง ชายหนุ่ม 

ออกแรงดึงอีกนิดพร้อมกับหันศีรษะไปทางแม็คควีน เขามองแม็คควีนที่ 

เบิกตากว้างขณะที่ริมฝีปากแตะกันพลางเปิดริมฝีปากหลังจากนิ่งไปสองสาม 

วินาที เขาก็ผละริมฝีปากที่เปียกชื้นออกมา ยักไหล่พลางหัวเราะ

“ตอนนี้ฉันได้รับไวรัสด้วยแล้ว ว่าแต่ระยะฟักตัวของไข้หวัดใหญ่ 

นานแค่ไหน”

เขามองแม็คควีนที่เช็ดริมฝีปากและทำหน้าบูด ก่อนจะเลียริมฝีปาก 

ล่างของตัวเองอย่างช้า  ๆ  ต่อหน้าต่อตา แล้วหัวเราะแฝงแววดูถูกราวกับ 

สนุกไปกับสายตาของแม็คควีน

“เจนีน”

“คะ”

“เขาบอกว่าโอนเงินได้เลย รู้บัญชีผมใช่ไหม”

ชายหนุ่มมองเจนีนที่ไม่ตอบและทำสีหน้าลำบากใจ ก่อนจะหัวเราะ 

คิกคัก

“เฮ้อ ไม่งั้นจ่ายมัดจำมาก่อนสักครึ่งนึงก็ได้”

เจนนีเพยีงแคย่กัไหลใ่หก้บัความรา่เรงิมากขึน้จนผดิปกตขิองชายหนุม่ 

เท่านั้น สายตาของชายคนนั้นซึ่งกำลังดูดส้อมพลาสติกหันมาทางผมที่ยืน 
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เหม่อลอยอยู่

“คนที่คุณบอก?”

“ใช่”

“เห็นว่าเลี้ยงแมว”

“นายก็เลี้ยงลูกนี่”

“ก็จริง”

ชายผู้นั้นลูบหัวของเซซิลพลางหัวเราะก่อนจะถามว่า

“เซซิลชอบแมวไหม”

“แมว? ชอบที่สุด”

เขาทอดสายตาเป็นประกายมองไปยังเซซิล จากนั้นจึงหันหน้ามาทาง 

ผมก่อนจะถามว่า

“ทำอาชีพอะไรครับ นักแสดงหนังโป๊?”

“บอดี้การ์ดครับ”

“เท่จัง บอดี้การ์ดเลยหรือ อย่างนี้ถ้าอยู่ด้วยกันก็ไม่ต้องกังวลเรื่อง 

โจรเลยใช่ไหม”

สายตาของชายผู้นั้นที่เงยหน้าขึ้นมามองผมไม่ได้มีความเกลียดชัง 

เหมือนตอนที่เห็นเขาครั้งแรกในสำนักงานของแม็คควีน บางทีเขาอาจจำผม 

ซึ่งเจอผ่าน ๆ ที่สตูดิโอของแม็คควีนไม่ได้

ผมนึกถึงรอยยิ้มของผู้ชายที่ขอร้องอย่างตรง ๆ  ว่าให้พาตนเองไปยัง 

สถานที่ถ่ายทำในอังกฤษด้วย รอยยิ้มจากดวงตาที่โค้งลงอย่างน่าประทับใจ 

และสีหน้าบิดเบี้ยวเหมือนโดนดูถูกภายหลังการปฏิเสธของแม็คควีน

“ไม่ได้เป็นนักแสดงหนังโป๊ด้วยหรือ เหมือนจะเห็นในกระทู้นะ  

ใช้ชื่อทอมมี่ใช่ไหม”

“ครับ”

“เป็นทั้งบอดี้การ์ด เป็นทั้งนักแสดงหนังโป๊ ต้องมีราคาแน่ ๆ”

ผมไม่ตอบ ชายหนุ่มถอนหายใจพร้อมกับพิจารณาผมตั้งแต่หัว 

จรดเท้า

“คุณคงจะเบื่อ ลองเดินดูรอบ ๆ ห้องสักหน่อยสิครับ ถึงห้องจะโล่ง 
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ไม่มีอะไรเลยสักอย่างก็เถอะ”

ผมพยักหน้าให้กับคำพูดของชายผู้นั้นก่อนจะเดินไปที่ห้องข้าง  ๆ  

ความคิดตีกันในหัวจนยุ่งเหยิง ไม่ใช่เพราะการกระทำของผู้ชายที่ขโมยจูบ 

ของแม็คควีนอย่างบ้าระห่ำเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่เป็นเพราะการกระทำ 

ที่ไม่สุภาพและความกล้าที่เกินจริงของเขาทำให้ผมเหงื่อตกได้ทั้งที่เพิ่ง 

เคยเจอกันเพียงสองครั้ง

ผมเช็ดเหงื่อที่ผุดขึ้นมาใหม่บนฝ่ามือกับขากางเกงอย่างลวก ๆ ก่อน 

จะมองไปรอบห้อง ทัศนียภาพของห้องค่อนข้างดีเลยทีเดียว อาจจะเพราะ 

อยู่ตรงมุมของตึกจึงทำให้มีหน้าต่างถึงสองบาน และยังเป็นทิศที่พระอาทิตย ์

ขึ้น ถ้าตื่นนอนในตอนเช้าจะเห็นแสงสว่างที่สาดส่องเข้ามาได้

“ดีไหม”

เจนีนที่เดินตามเข้ามาในห้องวางมือลงบนไหล่

“ใช้ได้เลย”

“ความสูงที่ชั้นสี่กำลังพอดี ไม่ต้องติดเหล็กดัดกันขโมยด้วย ถ้าคุณ 

ย้ายมาอยู่ที่นี่คงต้องขายรถ”

“คงจะอย่างนั้นแหละ เพราะไม่มีที่จอดรถด้วย”

“มีความคิดที่อยากจะย้ายหรือยัง”

“ผมไม่ได้อยู่ในสถานะที่มีตัวเลือก”

“อะไรกัน มีเรื่องอะไรหรือเปล่า”

“เปล่า”

“...งั้นหรือ”

“อืม”

ผมออกมาจากห้องเพื่อหลบเลี่ยงเจนีนที่มองสำรวจผมด้วยดวงตา 

เบิกกว้าง

ห้องนั่งเล่นมีขนาดเล็ก  ผมมองดูอ่างล้างจานและตู้เย็นที่อยู่ใน 

ห้องนั่งเล่นซึ่งเล็กจนแทบจะเข้าไม่ได้ ก่อนจะเดินเข้าไปในห้องน้ำที่เปิด 

ประตูไว้ คนที่เคยอาศัยอยู่ก่อนหน้านี้อาจจะไม่ค่อยสะอาด ทำให้กระเบื้อง 

ในห้องน้ำเปรอะเปื้อนไปด้วยคราบสกปรกและราสีดำ ช่วงเวลาที่ผมกำลัง 
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จะหมุนก๊อกตรวจสอบแรงดันน้ำ บทสนทนาในห้องก็ดังผ่านห้องนั่งเล่น 

เข้ามาถึงห้องอาบน้ำ

“ทำดีกับเขาหน่อย”

“ทำดี...หรือ”

“นาน ๆ ทีจะจับปลา...ตัวใหญ่...ได้ตอนน้ำขึ้นนี่...ผม...ก็...เห็น”

น้ำเสียงของชายผู้นั้นเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ ผมคิดจะออกจาก 

ห้องน้ำเพราะไม่ค่อยได้ยินบทสนทนาของพวกเขาเนื่องจากมีห้องนั่งเล่น 

คั่นกลาง แต่แล้วก็ได้ยินเสียงของไรอัน

“ไอ้พวกที่พยายามชวนไปถ่ายเพราะจะให้เงินพิเศษมากกว่านายมี 

เยอะแยะไป นาน ๆ ทจีะจบัไดป้ลาตวัใหญ ่ ถา้ปลอ่ยไปกอ็าจจะโดนบรษิทัอืน่ 

มาฉกตัวไปได้นะ เหมือนฉันยังไงล่ะ”

ชายผู้นั้นพูดขึ้นอย่างช้า ๆ และเว้นช่วงราวกับพูดคำคล้องจองเหมือน 

จะหัวเราะ หลังจากที่เกล็น แม็คควีน นิ่งไปสักพักก็ตอบ

“ฉันไม่สนใจหรอก”

การหาใจความของเรื่องไม่ใช่เรื่องยาก ผมไม่ได้ตั้งใจจะแอบฟัง แต่ 

พวกเขาเหมือนกำลังคุยเรื่องของผมอยู่ ผมดึงลูกบิดเพื่อเปิดประตูให้กว้าง 

ออกอีกนิด แต่ไม่มีการพูดถึงเพิ่มเติม

ผมอยากให้ตัวเองถูกแช่แข็งเหมือนน้ำแข็งและไม่ถูกกระตุ้นด้วย 

คำพูดแบบนั้น  ทว่าพอผลักประตูออกไป  ผมก็ชนเข้ากับหน้าอกของ 

แม็คควีนที่เดินออกมาข้างนอก ผมเป็นฝ่ายหลบสายตาก่อน

“อ้าว...”

ลูกบิดประตูกระแทกเข้าที่ท้องน้อย  ผมจึงเดินถอยหลัง  แล้ว 

แม็คควีนก็คว้าข้อมือของผมไว้

“ไม่เป็นไรใช่ไหม”

“ครับ”

“ถ้าดูห้องทั่วแล้วกลับกันเลยไหมครับ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการย้าย 

ค่อยปรึกษากับลีวายก็ได้”

เมื่อผมพยักหน้ารับ เขาก็หมุนตัวไปด้วยสีหน้าไม่แยแสแล้วหาย 
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เข้าไปในห้อง

ผมเดาะลิ้นอย่างไม่พอใจเพราะความเจ็บปวดที่ตระหนักความจริงได้ 

อีกครั้ง แล้วกัดริมฝีปาก อารมณ์ที่พบบ่อยที่สุดในโลกทำให้จิตใจของผม 

ซึ่งเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างน่ากลัวกำลังหมดความรู้สึก ซึ่งไม่ใช่เรื่องยาก 

ที่จะรู้ว่าอารมณ์นั้นคืออะไร

ผมรู้สึกหึง แต่ทว่าครั้งนี้กลับหัวเราะไม่ออก

เดเรค็ปดิไฟในตกึ ผมทอดสายตามองไปยงัทวิทศันน์อกหนา้ตา่งฝัง่ตรงขา้ม  

พอภายในตึกมืดลงผมจึงได้สติ เนื่องจากเพื่อนร่วมงานส่วนใหญ่ไปทำงาน 

อยู่นอกสำนักงาน คนที่อยู่ในบริษัทจนถึงเวลานี้จึงมีแค่เราสองคนเท่านั้น

ทิวทัศน์ข้างนอกหน้าต่างดูสว่างเมื่อเทียบกับภายในตึกที่มืดมิด  

ภาพของเมืองขณะพระอาทิตย์ตกสะท้อนเข้ามาในสายตาผม หน้าต่าง 

ที่ถูกเชื่อมอย่างประณีตทำให้เห็นทิวทัศน์ของเมืองได้โดยไม่ถูกบดบัง  

ราวกับชั้นหนึ่งถูกห่อหุ้มไปด้วยกระจกแผ่นเดียวทั้งชั้น

นอกหน้าต่างดูสวยงามราวกับงานศิลปะในกรอบรูป ผมมองแสง 

อาทิตย์ที่ลับไปจากเงาระหว่างตึกและไม่ตกกระทบลงบนพื้น ก่อนจะหัน 

ไปทางเสียงของเดเร็คที่เรียกผมจากด้านหลัง

“คิดอะไรอยู่”

ผมคิดว่าแสงอาทิตย์ตกที่ดูงดงามและเปล่าเปลี่ยวช่างเหมือนกับสีตา 

ของแม็คควีน ไม่ว่าจะคิดอะไรก็น่าขันเหลือเกินที่จุดจบของความคิดมักจะ 

เป็นแม็คควีน

หลังจากเรียกผม เดเร็คใช้คางทิ่มไหล่จนเจ็บและใช้มือโอบเอวผม 

จากด้านหลัง เขาเลิกคิ้วขึ้นและมองมาที่ผมด้วยสภาพที่มีรอยย่นอยู่บน 

หน้าผาก

“ถามว่าคิดอะไรถึงได้เหม่อแบบนั้น”

ผมหัวเราะคิกคักก่อนจะตอบออกไป

“คิดอะไรสนุก ๆ น่ะ”

“แล้วอะไรที่ว่ามันสนุก ๆ ล่ะ”
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ท้องน้อยถูกรัดแน่นด้วยแขนของเดเร็คที่ออกแรงกอดเอวไว้ ผม 

ดึงแขนของเขาออกพลางพูดว่า

“อย่ามาเกาะ ร้อน”

“คิดอะไรสนุก ๆ แต่ดันทำหน้าบูด มีเรื่องไม่สบายใจหรือไง”

“ไม่มี”

“ทำไมช่วงนี้นายเหม่อแบบนี้”

เดเร็คคงจะชอบใจและหัวเราะถ้าผมบอกว่าจินตนาการถึงร่างกาย 

เปลือยเปล่าของผู้หญิง แต่ผมสงสัยว่าเขาจะทำสีหน้าอย่างไรถ้าบอกว่า 

กำลังคิดเรื่องสีตาของเจ้าของธุรกิจสื่อลามกเกย์ แม้ว่าตอนนี้จะยังไม่ได้ 

หลงไปกับเขามากนัก แต่เพื่อนคนนี้จะคลายกำปั้นที่ง้างจะต่อยผมไหมนะ  

เพราะผมกา้วเทา้ลงไปในนัน้แลว้ครึง่หนึง่ จงึไมส่ามารถวดัมาตรฐานศลีธรรม 

ของคนทั่วไปได้

“แค่เหนื่อยน่ะ”

พูดพลางใช้มือนวดดวงตาที่ปิดอยู่ เดเร็คทำทีเป็นนวดให้โดยการ 

ใช้มือออกแรงกดลงที่กล้ามเนื้อไหล่

“เห็นว่ายื่นขอเพิ่มเวลาทำงาน”

“ไม่รู้จะได้หรือเปล่า”

“ได้แหละ เพราะไม่มีคนอยากไปทำงานที่แคนาดาพร้อมตารางงาน 

หนักหน่วงภายในหนึ่งอาทิตย์หรอก”

“ดีเลย”

ผมหยิบถุงกระดาษที่วางอยู่บนพื้นขึ้นมา ในถุงเต็มไปด้วยวอลล์- 

เปเปอร์ติดผนังและกาวสำหรับติดกระดาษที่ซื้อไว้เมื่อวานจากบริษัทขาย 

กระดาษ

ผมตัดสินใจย้ายภายในวันเดียวหลังจากไปดูบ้านแถวมอร์นิ่ง 

ไซด์ไฮท์สครั้งแรก  แม้ไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับคนที่ชื่อไรอัน  เทสเลอร์  

แต่ไม่ว่ารูมเมตจะแย่ขนาดไหน การหาห้องที่มีหน้าต่างในราคาห้าร้อยห้าสิบ 

ดอลลาร์ในแมนแฮตตันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย

ถ้าเป็นเงื่อนไขนั้นแล้วละก็ ถือว่ามันถูกกว่าค่าห้องที่มาพร้อมกับ 
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ห้องนั่งเล่นในฟลัชชิงที่ผมอาศัยอยู่ตอนนี้เสียอีก

“ติดวอลล์เปเปอร์คนเดียวจะได้เหรอ”

“ฉันก็ทำคนเดียวมาตลอด”

“ถ้าจะติดวอลล์เปเปอร์ก็บอกกันก่อนสิ ฉันช่วยได้นะ”

“นายบอกว่าจะไปเจอแฟนนี่ ช่างเถอะ”

ผมส่ายหน้าก่อนจะต่อยไปที่หน้าอกของเดเร็คเน้น ๆ ช้า ๆ หลายครั้ง  

เจา้ตวักค็งจะแคพ่ดูจาไรส้าระ ไมไ่ดค้ดิจะชว่ยจรงิ ๆ จงึยิม้กริม่กอ่นหวัเราะ

“แต่ว่า นายน่ะ”

“อือ”

“ทำอย่างไรถึงได้ราคาค่าเช่าดีแบบนั้นล่ะ แนะนำนายหน้าอสังหา- 

ริมทรัพย์ให้หน่อยสิ เพราะที่ฉันอยู่ตอนนี้แพงมาก กำลังคิดว่าจะย้าย”

เดเร็คแบ่งสัมภาระไปถือเต็มสองมือแล้วถาม ผมไม่ได้ตอบอะไร 

ออกไปนอกจากหัวเราะ

“อะไรกัน หัวเราะทำไม”

“แค่...ไม่ได้ติดต่อผ่านทางนายหน้าน่ะ”

“ถ้าไม่ใช่แล้ว...”

“คนรู้จักของเพื่อนเป็นคนปล่อยเช่า แล้วก็บอกเพื่อนว่าหาคนเช่า 

ร่วมอยู่”

“อ๋อ มีคนแนะนำหรอกหรือ”

เดเร็ควางสัมภาระกลับคืนด้วยสีหน้าที่ผิดหวัง  ผมมองหมอนั่น 

ปัดมือ ก่อนจะถอนหายใจพลางยกสัมภาระขึ้นมาถือไว้เอง

“จะไปช่วยย้ายบ้านนะ”

“นายก็ดีแต่พูด”

“ไม่รู้สินะ”

ตอนที่ออกมาด้านนอกความมืดก็เข้าปกคลุมท้องถนนแล้ว  ผม 

ก้าวเดินด้วยความลำบากเพราะสัมภาระบดบังทัศนวิสัย เดเร็คใช้นิ้วจิ้ม 

สีข้างผม

“อะไร”
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เมื่อหันไปเห็นเดเร็คทำหน้านิ่ง ผมก็รู้สึกเหมือนของที่ถืออยู่เบาหวิว  

พอหันหน้าไปตามความรู้สึกเย็นวูบที่ผ่านมือก็เห็นว่าเฉินยืนอยู่ข้างหน้า 

และกำลังมองมาที่ผม

“ทำไมเลิกงานดึกแบบนี้ล่ะ ผมรอตั้งนาน”

ผมหันหน้าไปทางเสียงพึมพำ เห็นโยวีทำหน้ายู่และกำลังแหงนขึ้นมา 

มองผม เขาดูหงุดหงิด แต่ก็กระวนกระวายแปลก ๆ ราวกับกำลังคอยดูท่าที 

ของผม แล้วเฉินก็พูดขึ้นมา

“ขอเวลาสักหน่อยสิ”

“เวลาหรือ”

“โยวีรบเร้าให้มาเพราะบอกว่ามีอะไรจะคุยด้วย”

เฉินเบ้หน้าเพราะน้ำหนักของสัมภาระ ก่อนจะส่งมันต่อให้โยวีที่รับ 

ไปอย่างไม่เต็มใจนัก เขาปัดมือราวกับกลัวเปื้อนฝุ่นก่อนจะมองมาที่ผม 

อีกครั้ง

“กำลังจะไปไหนงั้นเหรอ”

“อืม”

“ไปไหนล่ะ”

“ไปติดวอลล์เปเปอร์บ้านที่จะย้ายไปน่ะ”

“ย้าย? จะย้ายบ้านหรือ”

โยวีพูดด้วยน้ำเสียงตกใจ เขาดึงข้อมือผมแล้วถาม

“ย้ายไปที่ไหน”

“แถวมอร์นิ่งไซด์ไฮท์ส”

“ค่าเช่าบ้านไม่แพงหรือ อยู่คนเดียวหรือเปล่า”

“หารูมเมตได้แล้ว ค่าเช่าบ้านแบ่งกันจ่าย”

“...อยู่กับผู้ชายใช่ไหม”

โยวีเอาแต่ถามเหมือนจะซักไซ้ผม และเหมือนแสดงให้เห็นว่าเบื่อ 

และหงุดหงิดที่ต้องรอ แต่ถึงอย่างนั้นผมกลับรู้สึกได้ถึงเหตุการณ์เดจาวู 

แปลก ๆ จากใบหน้าอ่อนวัยของโยวี สาเหตุที่คุ้นเคยกับความรู้สึกนี้คงเพราะ 

มันชวนให้นึกถึงรอยร้าวมากมายที่อาจจะมาถึงสักวันหนึ่ง
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“ถ้าเป็นผู้หญิงก็คงจะดี แต่เป็นผู้ชายน่ะ”

“งั้นหรือ...หมายถึงผู้ชายใช่ไหม”

ผมมองตรงไปที่โยวี เขาพยักหน้าพลางถอนหายใจ ผมพยายามลบ 

ความสงสัยเกี่ยวกับเขาแล้ว เพราะเขาเป็นแค่เพียงเด็กอายุสิบห้า ยังเด็ก 

เกินไปสำหรับการดูหนังโป๊ โดยเฉพาะหนังโป๊เกย์

“เฮ้ ฉันไปแล้วนะ”

ผมหันหลังไปเพราะรู้สึกได้ถึงสัมผัสที่หลัง แล้วก็เห็นเดเร็คกำลัง 

จ้องหน้าเฉินพร้อมแสดงสีหน้าไม่พอใจอย่างเปิดเผย เขามองรองเท้าเงาวับ 

กับชุดสูทที่ถูกรีดมาอย่างเรียบร้อยรวมถึงนาฬิกาข้อมือแสนแพงตั้งแต่หัว 

จรดเท้า

“เอาแค่พอดี ๆ แล้วก็ปล่อยเขากลับบ้าน”

เฉินพยักหน้าก่อนจะยกยิ้มเงียบ  ๆ  แทนคำตอบให้กับคำพูดอย่าง 

ไม่จริงจังนักของเดเร็ค เดเร็คจ้องหน้าเขาก่อนจะก้าวถอยหลัง จากนั้น 

จึงหมุนตัวหายลับไปทางสถานีรถไฟใต้ดิน

“ไอ้หมอนั่นก็ยังคงน่ารำคาญเหมือนเดิมเลยนะ”

“เดเร็คก็คิดกับพี่แบบนั้นเหมือนกัน”

เฉินพูดพลางแสดงสีหน้าเคร่งเครียด

“เขาคงจะเข้าใจฉันผิดไปแน่ ๆ ฉันไม่เคยทำอะไรไม่ดีกับนายนะ”

“คงงั้นแหละ พี่ไม่ได้ทำอะไรผิดเลย”

ก็แค่บอกให้คนแก่ที่มายืมเงินเขียนชื่อผมซึ่งนอนหมดสติอยู่ใน 

โรงพยาบาลเป็นคนค้ำประกัน นอกจากนี้ยังใช้เงินนั้นไปกับการผ่าตัด 

ของผม ผมไมไ่ดค้าดหวงัความปรานจีากเขาตัง้แตแ่รกอยูแ่ลว้ จงึไมส่ามารถ 

พูดอะไรเกี่ยวกับเงินที่กู้มาในอัตราดอกเบี้ยสูงได้ เพราะเขาก็แค่ทำในสิ่ง 

ที่ต้องทำ เขายิ้มเยาะให้กับคำขอร้องที่ขอให้ช่วยเหลือกันหน่อย อย่างน้อย 

ก็ขอให้เห็นแก่ความผูกพันที่เคยมีในอดีต

จู่  ๆ  ผมก็รู้สึกว่าบทสนทนาพวกนี้น่ารำคาญ จึงแย่งสัมภาระมาถือ 

ไว้เอง

“มาที่นี่ทำไม ตอนนี้ผมต้องไปติดวอลล์เปเปอร์”
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“ย้ายเมื่อไหร่”

“อีกไม่นานหรอก”

“ฉันรู้ว่าตอนนี้สัญญาเช่ายังเหลืออีกเดือนครึ่ง ถ้าว่างก็ไปกินข้าวเย็น 

ใกล้ ๆ ที่ที่จะย้ายไปหน่อยสิ”

“ทำไม”

“อย่าถามฉัน เพราะฉันอุตส่าห์เจียดเวลามานะ”

“แล้วมาเพราะเรื่องอะไรล่ะ”

เฉินชำเลืองไปทางโยวีด้วยหางตาแทนคำตอบ

“เพราะเขาบอกว่ามีบางอย่างจะคุยด้วย”

โยวีที่บอกว่ามีอะไรบางอย่างอยากจะพูดทำแค่เพียงท่าทางเกรงใจผม 

และพึมพำออกมา

“ก่อนกินข้าว…อยากเห็นบ้านที่จะย้ายไปก่อน”

ถึงแม้พวกเขาจะไม่ใช่แขกที่อยากต้อนรับนัก แต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธ 

พวกเขาที่ตั้งใจมาหาผมได้ ผมนั่งรถเก๋งของเฉินและไปถึงที่นั่นได้อย่าง 

สบาย  ๆ  โดยไม่ต้องแบกสัมภาระให้หนักหรือลำบาก แต่ผมไม่สบายใจ 

ที่จะต้องพาพวกเขาเข้าไปในบ้านใหม่

“ได้กุญแจหรือยัง”

“อือ”

“ยังไม่ได้ย้ายอย่างเป็นทางการเลย ได้มาแล้ว?”

“รูมเมตที่ย้ายมาก่อนเป็นคนให้น่ะ”

เฉินจอดรถเก๋งแล้วมองขึ้นไปที่อพาร์ตเมนต์นอกหน้าต่างรถ  มัน 

ไม่ใช่อพาร์ตเมนต์ที่สร้างขึ้นเมื่อสองศตวรรษก่อน และไม่ใช่อพาร์ตเมนต์ 

ที่มีระบบประปาแสนยุ่งเหยิง และถึงจะเก่า แต่มีหน้าต่างเยอะพอสมควร  

ดูแล้วไม่น่ากลัว โยวีเอาหน้าแนบกับกระจกรถมองออกไปข้างนอกก่อน 

จะหันมาหาผมแล้วพูดว่า

“หือ เก่าสุด ๆ ไปเลย”

“...”

“ตอนนี้รูมเมตอยู่ไหม”
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“ไม่รู้สิ”

“ชั้นสี่ใช่ไหม ไฟเปิดอยู่นะ”

ผมมองโยวีที่ยังคงแหงนมองอพาร์ตเมนต์นอกหน้าต่าง ก่อนจะเปิด 

ประตูแล้วก้าวออกมาด้านนอก เขาเดินตามมาแล้วรีบแบ่งสัมภาระไปถือ 

ก่อนจะเดินนำหน้าไป ตอนที่หันไปมองข้างหลังก็เห็นเฉินค่อย  ๆ  มองไป 

ยังผนังที่มีรอยร้าว หลอดไฟติด  ๆ  ดับ  ๆ และราวบันไดที่สีลอก ก่อนจะ 

เดินตามมา

ผมกดกริ่ง แต่ผ่านไปสักพักก็ยังไม่ได้ยินเสียงที่บอกให้รู้ว่ามีคนอยู่  

ผมซื้ออาหารมาฝากไรอันและเซซิลด้วย แต่ดูเหมือนมันจะเป็นหมัน พอ 

เปิดประตูเข้าไปก็ได้กลิ่นสีฟุ้งกระจาย กลิ่นแรงราวกับทาสีแล้วลืมเปิด 

หน้าต่าง

“ห้องเล็กเป็นของพี่ใช่ไหม”

“อือ”

“ห้องทางซ้ายคือของพี่หรือ ห้องทางขวาประตูล็อกอยู่ มีกุญแจ 

ห้องใหญ่ไหม”

“ไม่ใช่ห้องของฉันนี่นา ฉันก็ต้องไม่มีกุญแจน่ะสิ”

โยวเีปดิหนา้ตา่งออกกวา้ง หยบิถงุทีเ่ตม็ไปดว้ยกระดาษวอลลเ์ปเปอร ์

ลงมาไว้ที่กลางห้อง เขาปูกระดาษหนังสือพิมพ์บนพื้นแล้วนั่งลงพร้อมกับ 

มองไปทั่วห้องที่มีราขึ้นด้วยสีหน้าเหยเก

“กินข้าวกันก่อนเถอะ ถึงแม้ที่นี่จะทำให้ไม่อยากอาหารก็ตาม”

ผมเทอาหารที่เต็มไปด้วยความมันเยิ้มอย่างขาหมูกับสตูลงในจาน 

กระดาษใช้แล้วทิ้ง ก่อนจะวางลงบนพื้น

“กินสิ”

ผมบอกเฉินที่ยืนอยู่ริมหน้าต่าง เขากำลังมองวิวด้านนอก ถึงจะ 

ไม่อยากเรียกเท่าไหร่ แต่เขาเป็นคนจ่ายค่าอาหารพวกนี้ เฉินนั่งลงด้วย 

สีหน้าไม่เต็มใจนักแล้วมองไปที่โยวี

“เรื่องที่จะคุยคือเรื่องอะไร”

โยวีกำลังเคี้ยวตุ้ยอยู่เต็มปาก เหลือบมองผมกับเฉินราวกับจะดูท่าที
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“กินข้าวก่อน...แล้วค่อยคุยกันน่า”

“มันเรื่องอะไรถึงได้อึกอักแบบนี้”

“ไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรหรอก”

โยวียักไหล่ รีบยัดข้าวคำใหญ่เข้าปากราวกับกลัวว่าใครจะบอกให้ 

เขาพูดอะไรออกมาอีก

ไม่รู้เพราะเหตุใดทำให้เราได้มารวมตัวกันสามคนแบบนี้ ทั้งที่ไม่ได้ 

มีเรื่องอะไรที่สนใจตรงกัน หรือเรื่องที่เราจะคุยกันได้เลยด้วยซ้ำ ผมกับ 

เฉิน เฉินกับโยวี โยวีกับผม ล้วนแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สนิทใจเลย

ผมกับเฉินเป็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันด้วยเรื่องหนี้สิน สำหรับ 

เฉินกับโยวีนั้นเป็นเพียงหลานตามลำดับญาติไม่ได้เกี่ยวพันกันทางสายเลือด 

สักนิด ผมกัดแตงกวาดองแก้เลี่ยน พยายามไม่สนใจความเงียบด้วยการ 

ตั้งใจกินอาหารตรงหน้า

“พี่มีหนี้เท่าไหร่กันเชียว”

“พูดเรื่องนี้ขึ้นมาทำไม”

“ก็อีกสามปีผมจะเป็นผู้ใหญ่แล้ว จะได้สืบทอดงานปล่อยกู้ไม่ใช่ 

หรือไง ถ้าทำตัวดี ๆ ในสายตาผม ผมก็จะช่วยใช้หนี้ให้ได้ไงล่ะ”

โยวีทำหน้าตาจริงจังขณะพูดพร้อมยืดตัวขึ้นนั่งหลังตรง ดูเหมือน 

เฉินจะคิดเหมือนกันว่าไร้สาระ ถึงได้ทำหน้านิ่วคิ้วขมวดแล้วพูดออกมา

“ฉันไม่เคยคิดจะยกให้นายเลยนะ”

“ผมจะไปบอกพ่อว่าขอรับช่วงงานนี้ต่อ”

เฉินที่เคี้ยวข้าวอยู่เงียบ ๆ วางส้อมลงในจาน แล้วมองตรงไปที่โยวี

“ถึงจะเป็นนาย แต่ถ้าทำตัวปีนเกลียวฉันก็ไม่ไว้หน้าหรอกนะ”

เฉินหลุดหัวเราะเยาะแล้วมองโยวี เด็กหนุ่มจ้องเฉินด้วยใบหน้า 

ฉุนเฉียว ถอนหายใจเฮือกใหญ่ออกมา ก่อนจะก้มหน้าลงแล้วยัดเนื้อ 

เข้าปากคำโต

เฉินมองไปรอบ  ๆ  ด้วยสายตาออกจะดูแคลน ราวกับการนั่งอยู่ที่นี่ 

แล้วปล่อยเวลาให้เสียไปเปล่า  ๆ  นั้นไม่ใช่นิสัยของเขา แล้วสายตาของเฉิน 

ก็มาหยุดอยู่ที่ผม เขาพูดออกมาว่า
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“นายกล่อมเด็กนี่หรือ”

“เปล่า”

“เดี๋ยวนี้โยวีเอาแต่พูดเรื่องของนายน่ะ เห็นเซี่ยจิ้งบอกมา”

“ผมหรือ ผมเนี่ยนะ!”

“เขาพูดเรื่องของนายทุกวัน โดยเฉพาะเรื่องหนี้”

“แค่พูดถึงบางครั้ง ไม่ได้พูดบ่อย ๆ สักหน่อย!”

โยวีเถียงหน้าดำหน้าแดง แอบมองท่าทีของผมแล้วทำหน้ามุ่ย การ 

ที่หน้าแดงจนลามไปถึงหูนั้นเป็นการบอกให้รู้ว่าเขาพูดถึงผมจริง ๆ

“ฉันเลยสงสัยน่ะสิ ว่านายไปพูดอะไรกับโยวีหรือเปล่า”

เฉินพูดด้วยน้ำเสียงเสียดสีเหมือนว่าผมไปทำให้โยวีแปดเปื้อนแล้ว 

วางช้อนลง

เขาเหลือบตามองผมในขณะที่กำลังเช็ดแว่นตาด้วยเนกไท ตาเรียว 

ยาวชั้นเดียวที่แทบจะไม่มีไขมันตรงชั้นหนังตาช่างดูเฉยเมย เพราะเหตุนั้น 

เขาถึงมีเรื่องทะเลาะวิวาทโดยไม่มีสาเหตุอยู่เสมอ ตาคู่นั้นกำลังมองมา 

เหมือนหาเรื่องผมอยู่

“ช่วงนี้เราไม่ได้เจอกันเลย มีเจอกันครั้งเดียวตอนที่โยวีมาหา แต่ 

ก็แค่ครู่เดียวแล้วฉันก็บอกให้เขากลับไป”

“อย่างนั้นหรือ”

“ใช่”

เป็นเพราะมีคนที่ไม่ได้เต็มใจจะร่วมวงนั่งอยู่ด้วยกัน อาหารจึงยัง 

พร่องไปไม่ถึงครึ่ง แต่ความอยากอาหารนั้นหายไปหมดสิ้น ผมควักบุหรี่ 

ออกมาจากกระเป๋าเสื้อแล้วเดินออกจากห้องไป ในปากขมไปหมดราวกับ 

น้ำย่อยไหลย้อนขึ้นมา ผมคาบบุหรี่แล้วคิดจะจุดไฟ แต่แล้วก็คิดว่าการ 

สูบบุหรี่ในบ้านที่ยังไม่ได้ย้ายเข้ามาเป็นเรื่องเสียมารยาทจึงเก็บบุหรี่ลงไป  

“เรื่องวอลล์เปเปอร์คงไม่ได้ทำแล้วละ” เสียงพึมพำขาด ๆ หาย ๆ เพราะเสียง 

แหบแห้ง

ผมดึงเตียงริมผนังที่คราวก่อนไม่ได้ตรวจสอบให้ดีลงมา ส่วนมาก 

เตียงติดผนังใช้เพื่อประหยัดพื้นที่ใช้สอยภายในห้อง แต่พอลองนั่งดูแล้ว 
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มีเสียงเอี๊ยดอ๊าดด้วย พอดูดี ๆ ถึงรู้ว่าฝั่งที่โยกลงมาบนพื้นนั้นมันไม่สมดุล 

กัน

ผมเอนตัวลงบนเตียงที่ส่งเสียงดังราวกับจะหล่นลงมาบนพื้นได้ 

ทุกเมื่อ ช่วงนี้รู้สึกเหนื่อยง่ายแม้จะหายหวัดแล้ว แต่ไม่รู้เป็นเพราะน้ำหนัก 

ที่ลดลงกะทันหันช่วงที่ผ่านมาหรือเปล่า ผมเลื่อนสายตาที่พร่ามัวไปทาง 

เพดาน แล้วก็ได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยคิดจะใส่ใจ คนที่เคยอาศัยมาก่อนคงจะ 

สูบบุหรี่จัดใช่เล่น เพดานถึงได้เป็นสีเหลือง

“ฉันนอนเตียงที่ลอยจากพื้นแบบนี้ไม่ได้เลย รู้สึกไม่สบายใจน่ะ”

เฉินนั่งลงบนเตียง เสียงสปริงกระทบโลหะดังมากจนหนวกหู

“ก็ไม่ได้จะพาใครมานอนอยู่แล้ว ไม่เป็นไรหรอก”

เฉินทิ้งตัวลงนอนข้าง ๆ เขาทำหน้าย่นเพราะกลิ่นของฟูกก่อนจะยิ้ม

“ครั้งสุดท้ายที่คบกับผู้หญิงคือเมื่อไหร่นะ”

“เก้าเดือนที่แล้ว”

“ตรงนั้นเสื่อมหมดแล้วมั้ง”

ผมหันไปมอง เห็นเฉินกำลังมองผมจากด้านข้าง เขายิ้มเล็กน้อย 

พลางกัดริมฝีปากล่างที่แห้งผาก ไม่รู้เป็นเพราะกระหายน้ำหรือเปล่า เขา 

กัดหนังที่ลอกเป็นแผ่นออกจนเห็นเนื้อแดง  ๆ ผมรู้สึกได้ถึงลมหายใจอุ่น ๆ  

จากเฉินที่นอนอยู่ข้าง ๆ จึงเบือนหน้าไปทางอื่นเพราะรู้สึกไม่สบายใจ

“ไม่ขนาดนั้น”

“จะบอกว่าคอยใส่น้ำมันหล่อลื่นอยู่หรือไง”

“อือ”

“เป็นผู้หญิงแบบไหนล่ะ”

“ก็...เจอกันแค่ครั้งเดียว จำไม่ได้แล้วละ”

ความจริงไม่ใช่ผู้หญิง แต่เป็นผู้ชายต่างหาก ทว่าก็ไม่จำเป็นต้องเล่า 

ให้เขาฟัง

“ไปเที่ยวคลับมาหรือไง”

“ก็ประมาณนั้น”

“วุ่นวายน่าดู”
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“วุ่นวายอะไรกัน”

“เป็นเรื่องวุ่นวายสิที่จะต้องเอาตัวเองเข้าไปหาผู้หญิงเพื่อเรื่อง 

แบบนั้นน่ะ”

ผมหันไปทางเฉินที่ยกยิ้มออกมา

“แล้วพี่ทำอย่างไรล่ะ”

“ฉันก็ใช้เงินสิ”

“...”

“พวกผู้หญิงที่ใช้เงินซื้อมาน่ะ ไม่มากเรื่องนี่นา”

ทรงผมที่จัดแต่งจนเนี้ยบด้วยแว็กซ์ใส่ผมไม่ให้ลงมาปรกหน้าผาก 

ของเขาให้ความรู้สึกแปลก  ๆ  อย่างบอกไม่ถูก พอมองหน้าเขาผมก็นึกถึง 

คำที่เขาเคยบอกว่า เขาชอบประเทศนี้เพราะมันไม่ปรานีคนจน เวลาอยู่ 

บนเตียงเขาก็คงไม่ปรานีสาว ๆ ที่ร่วมเตียงด้วยเหมือนกัน

“อะไรกัน จะจัดตรงนี้สักหนึ่งยกหรือ”

เสียงที่ไม่คุ้นเคยทำให้ผมหันหน้าไปมอง และเห็นใบหน้าโผล่มาจาก 

ช่องประตู เขาคือไรอัน เทสเลอร์ เห็นประตูห้องล็อกอยู่ ผมเลยคิดว่าเขา 

ออกไปข้างนอก แต่เขายังอยู่ในชุดนอนด้วยซ้ำ ยืนพิงไหล่อยู่ที่ขอบประตู 

พลางใช้มือกดผมยุ่ง ๆ ที่เด้งออกมา

“หนึ่งยก?”

เฉินยันตัวขึ้นเล็กน้อยแล้วมองผมสลับกับไรอัน

“ไม่ใช่ว่ากำลังจะทำกันหรือ ได้ยินเสียงเตียงลั่นเอี๊ยดอ๊าดเลยจะมา 

ห้าม เพราะว่าห้องไม่เก็บเสียงน่ะ”

“ทำหรือ...หมายความว่าอย่างไรครับ”

“ก็จะมีเซ็กซ์...”

“เซ็กซ์?”

เฉินทำหน้านิ่วอย่างเห็นได้ชัด เขาจ้องมองไปยังคนแปลกหน้าที่ 

ปรากฏตัวกะทันหันแล้วหันมามองผม

“ใครกัน หมอนั่นน่ะ”

“ฉันหรือ? คนที่จะกลายเป็นรูมเมตในอนาคตไงล่ะ”
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เฉินมองไรอันที่ตอบด้วยเสียงกวนประสาทแล้วลุกขึ้นยืน เขาใช้มือ 

ปัด  ๆ  เสื้อผ้าเหมือนกับปัดไล่ฝุ่นให้ออกไป ก่อนมองไรอันหัวจรดเท้าด้วย 

ใบหน้ายิ้ม ๆ แล้วพูดออกมา

“เป็นเกย์หรือ จินตนาการเรื่องอย่างว่าล้ำเลิศดีนะ”

เมื่อไรอันได้ฟังคำพูดเย้ยหยันนั้น เขาจ้องเฉินอยู่พักใหญ่แล้วหันมา 

มองผม ดวงตาหรี่ลงเล็กน้อย พูดออกมาช้า ๆ ราวกับคนลิ้นแข็ง

“ใครกัน นักเลงข้างถนนนี่”

“ให้มาช่วยเรื่องติดวอลล์เปเปอร์น่ะ...”

“นาย...ต่อไปคงจะไม่พาคนอย่างนี้มาที่บ้านหรอกใช่ไหม  อืม  

ช่างเถอะ ไม่ได้อยากจะรู้หรอก”

ไรอันพูดดักคอผมแล้วเกาหัว ผมของเขาดูแห้งชี้ฟูไร้น้ำหนัก เขา 

เหลือบตามองถุงใส่กระดาษวอลล์เปเปอร์ที่วางอยู่มุมห้องเพียงแวบเดียว

“ทาสีเอาสิ ปูผนังมันวุ่นวาย”

เขาว่าอย่างนั้นแล้วเดินตัวงอออกไปทางห้องนั่งเล่น ดูจากท่าทาง 

ลูบท้องช้า ๆ นั่นแล้ว เขาคงจะหิว

“ซื้ออะไรมา ฉันตื่นเพราะกลิ่นอาหารเนี่ย ยังมีเหลือบ้างไหม”

“วางไว้ที่ชั้นตรงห้องนั่งเล่นน่ะครับ ซื้อของเซซิลมาด้วย”

“ตอนนี้หลับอยู่น่ะ”

ไรอันเดินไปที่ชั้นวางของ ปากคาบบุหรี่ ส่วนมือก็คุ้ยถุงกระดาษ  

สีหน้าเขาผ่อนคลายลงหลังจากเห็นอาหารที่อยู่ด้านในกล่องพลาสติก

“ฉันกินได้ไหม”

“ครับ”

เขาวางบุหรี่ที่คาบไว้ในปากลงที่ชั้นวางของ แล้วทิ้งตัวลงนั่งข้างโยวี  

เด็กหนุ่มกำส้อมแน่น จ้องไรอันด้วยสีหน้าอึ้ง  ๆ ตั้งแต่ก่อนหน้านี้สักพัก 

แล้ว เขาแกะกล่องอาหารแล้วถึงได้รู้สึกว่ามีสายตาจ้องเขม็งอยู่ จึงหัน 

ไปมองโยวี

“นายเป็นน้องชายทอมมี่หรือ”

“ครับ?”
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“เป็นน้องชายหรือเปล่า”

ไรอันถามออกมานิ่ง  ๆ พร้อมใช้ส้อมชี้มาทางผม คงจะสงสัยเรื่อง 

ชื่อทอมมี่ แต่โยวีก็ไม่ได้ดูใส่ใจนัก เขามองไรอันอย่างอึ้ง  ๆ  ก่อนจะรีบ 

ส่ายหน้าเป็นพัลวัน

“อ๋อ เปล่าครับ ไม่ได้เป็นครับ”

“จ้องอะไรฉันขนาดนั้น รู้จักฉันหรือไง”

“ครับ? ไม่ครับ! ไม่รู้จัก”

โยวีเหลือบตามองไรอันแล้วรีบหลบสายตา พอดีกับที่เฉินเดินออกมา 

ยังห้องนั่งเล่นแล้วพูดกับโยวี

“เรื่องที่นายจะพูดคืออะไร”

“หือ?”

“ตอนนี้สองทุ่มแล้ว ยื้อเวลามาจนถึงตอนนี้ ได้เวลาบอกแล้วว่าคือ 

เรื่องอะไร”

เฉินเอ่ยเร่งเร้าให้โยวีซึ่งยังคงปิดปากเงียบพูด

“จะไม่บอกหรือ”

“ก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไร”

“แล้วเรื่องที่ว่าไม่สำคัญคือเรื่องอะไรล่ะ”

“ก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญไงล่ะ”

“เมื่อวานบอกว่าจะบอกฉันทั้งวัน จนลากฉันมาถึงนี่ แล้วตอนนี้ 

มาบอกว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญเนี่ยนะ”

“อือ”

เฉินถึงขั้นหลับตายกมือกุมขมับกับคำตอบที่แสนจะห้วนสั้นของโยวี  

เขากัดฟันกรอดจนเห็นกล้ามเนื้อขยับ

“เจอหน้ายออุนแล้ว กลับกันเถอะ”

“อะไรนะ”

“เฉิน กลับกันเถอะ”

“กลับบ้านหรือ”

“หยิบกุญแจรถเร็ว”
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“ฉันบอกแล้วนะว่าถ้าปีนเกลียวจะไม่ไว้หน้า บอกมาเร็ว”

“โธ่เว้ย ก็บอกว่าไม่ได้สำคัญไง ทำไมเซ้าซี้น่ารำคาญจัง!”

โยวีขว้างส้อมลงกับพื้นแล้วตะโกนออกมา เพราะเป็นส้อมพลาสติก 

ก็เลยไม่ได้อันตรายมากนัก แต่ก็ปักทะลุจานที่กินอยู่เมื่อครู่ เขาเหลือบ 

มองไรอันที่เงยหน้าขึ้นมาด้วยสีหน้าอึ้ง ๆ แล้วลุกพรวดขึ้นยืน

“กลับเถอะ”

“ฉันไม่สนว่านายเด็กกว่านะ”

เฉินพูดออกมาอย่างเหลืออดกับคำพูดของโยวี

“งั้นลองฆ่าผมเลย ผมจะเอาไปบอกพ่อ”

เฉินมองโยวีที่พูดจาท้าทายแล้วกัดฟันแน่นก่อนจะแสร้งยิ้ม โยวีมอง 

เฉินที่ควบคุมความโกรธได้หลังจากที่เขาอ้างชื่อพ่อออกไปแล้วก็ยิ้มอย่าง 

ผู้ชนะ เขาเปิดประตู

“ออกมาเร็ว ผมต้องทำการบ้านอีก”

“เฮ้อ...”

“ยออุน ผมกลับก่อนนะ”

โยวีเสยผมขึ้น เขามองเฉินกับไรอันสลับไปมา  แล้วจึงหันหลัง 

เปิดประตูออกไป ปัง! เฉินมองประตูที่ปิดลงอย่างแรงเพื่อให้เกิดเสียงดัง 

มากที่สุดด้วยสายตาเย็นชา เขาส่ายหน้าช้า ๆ หลับตาลงราวกับจะข่มความ 

โกรธเอาไว้ สูดหายใจเข้าออกลึก ๆ แล้วจึงเปิดประตูตามออกไป

“อะไรของคนพวกนั้น”

ไรอันมองประตูที่ปิดลงด้วยความงงงวย ทำหน้านิ่วคิ้วขมวดแล้ว 

หันมามองผม ซึ่งผมเองก็ไม่รู้จะตอบว่าอะไร

“นายสนิทกับพวกคนแปลก ๆ นะ”

ผมยิ้มแทนคำตอบ แล้วเขาก็มองผมอยู่นานโดยคาบส้อมเอาไว้ 

ในปาก

“เป็นเด็กเป็นเล็ก ทำไมนิสัยแบบนั้น ฉันว่าฉันเองก็ไม่ได้ดีมากนัก  

แต่เด็กนั่นค่อนข้างแปลกอยู่นะ”

ผมมองเขาที่กำลังพูดถึงโยวีอยู่แล้วก็พูดออกมา
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“มีคนประคบประหงมเยอะตั้งแต่เด็ก ๆ น่ะครับ”

“อ๋อ รู้ละ ได้ยินว่าที่จีนเรียกเด็กแบบนี้ว่าฮ่องเต้น้อย แต่เหมือน 

ช่วงนี้ยกเลิกเรื่องจำกัดการมีลูกแล้วนี่”

โยวีเป็นลูกคนจีนก็จริง แต่ก็เป็นชาวจีนโพ้นทะเล ไม่ได้เป็นชาวจีน 

ที่ได้รับอิทธิพลจากนโยบายประชากรของประเทศจีน แต่ถ้าอธิบายก็จะ 

ยืดยาว ผมเลยปล่อยให้เขาเข้าใจผิดไปแบบนั้น

“พอฉันได้รู้เรื่องนั้น ก็คิดว่าลูกน่ะมีสักสองคนน่าจะดี เซซิลก็ดู 

อยากจะมีน้องอยู่เหมือนกัน”

เขาพูดทั้งที่มีอาหารอยู่เต็มปากและหลับตาลงราวกับจะวิเคราะห์ 

รสชาติอาหาร เขาทำเป็นตัวสั่น ตอบสนองแบบเกินจริง จากนั้นก็ใช้ส้อม 

ม้วนเส้นสปาเกตตีวางบนชิ้นสเต๊กแล้วยัดใส่ปาก

“ซื้อมาจากไหนหรือ ถึงจะเย็นแล้วก็ยังอร่อย”

“ร้านโคลอี้ที่อยู่ใกล้บริษัทน่ะ”

“ที่เหลือของเซซิลหรือ”

“ใช่”

“เดี๋ยวอีกสักพักถ้าเธอตื่นก็ค่อยเอาให้กินแล้วกัน”

เขาพ่นลมพลางหัวเราะ ดูอารมณ์ดีนิดหน่อย ถึงจะไม่ได้กลิ่นเหล้า  

แต่ดูเหมือนกำลังเมา เขาก้มหน้าเพราะศีรษะหนักอึ้งพลางเคี้ยวอาหาร 

ที่บอกว่าอร่อย

“ทั้งที่ฉันไม่รับโทรศัพท์ แล้วก็อาจจะไม่อยู่บ้าน นายก็ยังซื้อมา  

โชคดีจริง ๆ”

“ก็ซื่อมาเผื่อไว้น่ะ”

“งั้นหรือ นายมีมนุษยธรรมสินะ เป็นคนที่ใช้ได้เลยนี่”

แม้มันจะไม่ใช่ของที่ผมซื้อ แต่เป็นของที่เฉินซื้อมาโดยไม่รู้เรื่องรู้ราว  

ผมก็แค่ยิ้มรับ

“ความจริงแล้ววันนี้ฉันไม่สบายนิดหน่อย เลยกินข้าวไม่ลงน่ะ”

“คุณคงจะป่วยหนักสินะ”

“ถ้าไม่กินยาก็จะถ่ายทำไม่ได้เลย แต่หมอนั่นไม่ยอมให้กิน เจ็บ 
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จะตาย”

เขาถอนหายใจเฮือกใหญ่พลางใช้กำปั้นทุบเอว

“นายก็รู้ใช่ไหมว่าของเขาใหญ่มาก”

“...อา”

ไรอันฉีกยิ้มให้กับคำตอบโง่เง่าของผม

“การมีชีวิตอยู่มันห่วยใช่ไหมล่ะ”

เขาเงยหน้ามองผมราวกับต้องการให้เห็นด้วย แล้วพึมพำคำสบถ 

เหมือนบ่นคนเดียวพร้อมกับวางส้อมลง จากนั้นก็นอนราบลงกับพื้นที่ปูด้วย 

กระดาษหนังสือพิมพ์พลางมองบนเพดานด้วยสายตาเลื่อนลอย

ปลายนิ้วที่เคาะหนังสือพิมพ์แบบไม่มีเหตุผลสั่นระริก ผมคิดว่า 

ไม่ได้กลิ่นเหล้าแบบคนเมา ท่าทางเขาจะเมายาไม่ใช่เหล้า แววตาที่กลอก 

ไปมาอย่างเชื่องช้าราวกับกำลังเมามายของเขายังคงมองค้างกลางอากาศ

ผมมองเขาซึ่งจมอยู่ในจินตนาการอันแสนสุข จากนั้นก็หันไปทาง 

ตู้เย็นที่ตั้งอยู่ใกล้มุมห้องและไม่ติดผนัง ผมเปิดฝาตู้เพื่อจะเก็บอาหาร แต่ 

เขาก็คว้าข้อมือเอาไว้

“วางไว้เถอะ เพราะถ้าเซซิลหิวแล้วตื่นมาเห็นจะได้กินเลย”

“ครับ”

“นายบอกว่าจะติดวอลล์เปเปอร์นี่ ทำเรื่องที่ต้องทำเถอะ”

เขาเคาะปลายนิ้วลงบนพื้นพลางใช้คางพยักพเยิดชี้เข้าไปในห้อง

“ก็นะ”

“ก็นะ?”

“คงต้องทำคราวหน้าแล้วละครับ ผมมาวันจันทร์หน้าได้ไหม”

เขาพยักหน้าและใช้ฝ่ามือดันพื้นเพื่อยันตัวขึ้น ทันใดนั้นเขาก็ค้น 

กล่องที่วางสุมอยู่ในห้องนั่งเล่นราวกับนึกอะไรขึ้นได้

“ถ้านายเจอคลีด...เกล็นน่ะ ช่วยเอานี่ให้เขาที”

ของที่เจอในกล่องใส่ของจุกจิกคือดีวีดีที่ห่ออยู่ในถุงพลาสติก เขา 

พูดพลางยื่นกล่องให้ผม

“เขาหามันอยู่ บอกว่าอยากดูอีกน่ะ”
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“ผมน่าจะไม่ได้เจอเขาอีกสักระยะน่ะครับ”

“นายเซ็นสัญญากับเอเจนซี่ด้วยหรือ จะไปถ่ายที่อื่นหรือไง”

“...ไม่ใช่แบบนั้นหรอกครับ”

“ถ้าไม่ใช่แบบนั้น เดี๋ยวก็ได้ถ่ายน่า”

ผมจ้องเขาที่ยืนกรานแบบนั้นอยู่ครู่หนึ่งแล้วรับดีวีดีมา  มันคือ 

ภาพยนตร์เรื่อง ไชน์ ของผู้กำกับสก็อตต์ ฮิคส์ ที่เคยดูเมื่อนานมาแล้ว

มีภาพร่างกายส่วนบนของชายหนุ่มซึ่งกำลังกางแขนทั้งสองข้างและ 

มองท้องฟ้าโดยมีพื้นหลังเป็นท้องฟ้าสีคราม มันคือฉากในภาพยนตร์ที่ 

ชายผู้มีอาการทางประสาทกำลังกระโดดขึ้นไปบนฟ้าเหมือนเด็กน้อยอยู่บน 

แทรมโพลีน แม้จะไม่ใช่เรื่องราวที่น่าเศร้า แต่ผมในวัยเด็กก็เคยโศกเศร้า 

และร้องไห้อย่างไม่มีเหตุผลกับชีวิตลุ่ม ๆ ดอน ๆ ของนักเปียโนอัจฉริยะ

“ไม่ใช่เรื่องด่วนอะไรหรอก ค่อยเอาให้ตอนที่เจอกันหลังจากนี้ก็ได้”

“ครับ”

ผมก้มมองดีวีดีและจมจ่อมอยู่ในความทรงจำชั่วครู่ จากนั้นก็ยัด 

กล่องที่ห่อด้วยถุงพลาสติกลงในกระเป๋าและดูเวลา ยังไม่ทันได้ทำอะไร 

ก็สองทุ่มครึ่งเสียแล้ว

หลังจากบอกลาไรอันผมก็เดินออกมาข้างนอกอย่างไร้จุดหมาย ผม 

ออกมาจากย่านฮาร์เลม และเมื่อไปทางเวสต์ไซด์ก็สัมผัสได้ถึงบรรยากาศ 

เรียบง่ายและคลาสสิกอันเป็นเอกลักษณ์ของย่านคนรวยที่ไม่คุ้นเคย สิ่งที่ 

เรียกว่าความมั่งคั่งนั้น ดูเหมือนว่าชีวิตนี้ผมคงไม่มีทางปรับตัวให้เข้ากับ 

บรรยากาศอันเงียบสงบและผ่อนคลายของที่นี่ได้แน ่ อย่างไรก็ตาม สถานที ่

ที่ผมจะต้องอาศัยอยู่ก็เป็นย่านที่อยู่อาศัยของคนผิวสีใกล้กับฮาร์เลม

ผมเดินเอื่อยเฉื่อยจนพบสถานีรถไฟใต้ดิน รวมการเปลี่ยนเส้นทาง 

แล้วก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าจะถึงบ้าน แต่ผมก็ไม่ได้รื่นรมย์กับ 

ความสะดวกสบายที่ได้นั่งมาตลอดทางนัก ผมจับจ้องเพดานที่ขึ้นสนิม 

เพราะน้ำฝนท่ามกลางผู้คนที่เบียดเสียดทั้งด้านหน้าและด้านหลังอย่าง 

ไร้ความหมาย

ผมครุ่นคิดเกี่ยวกับแม็คควีนและไรอัน เทสเลอร์  ที่คงจะถ่ายทำ 
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ด้วยกันในวันนี้ เนื่องจากเคยคิดเอาไว้แล้วว่าสองคนนอนด้วยกัน ผมเลย 

ไม่ได้เจ็บปวดหรือรู้สึกกระอักกระอ่วนอย่างที่คิด แม้เขาจะอยู่กับไรอัน 

มานานและมอีดตีรว่มกนั แตพ่วกเขากแ็คด่งึจนิตนาการของคนอืน่ ๆ ออกมา 

ด้วยเซ็กซ์เท่านั้น

แน่นอนว่าอีกใจหนึ่งก็มีความคิดที่เล็ดลอดเข้าไปถึงส่วนที่อ่อนแอ 

ที่สุด หากแม็คควีนหลงรักใครสักคนข้างเดียว ดูเหมือนว่าเขาจะไม่รีรอ 

เลยสักนิด ถ้าเป็นแบบนั้น ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นไรอัน เทสเลอร์ หรือเปล่า

หลังเปลี่ยนสายรถไฟใต้ดินแล้ว ผมก็มายืนอยู่ในสถานีที่แสงไฟ 

ริบหรี่ ถ้าข้ามไปฝั่งตรงข้ามจะสามารถขึ้นรถไฟใต้ดินไปยังสำนักงานของ 

แม็คควีนได้ ผมสอดมือไว้ในกระเป๋าพลางจ้องมองปลายทางสถานีมืดสลัว 

ด้วยความว่างเปล่า นึกจินตนาการภาพของตัวเองที่ยืนอยู่หน้าสำนักงาน 

ของแม็คควีนโดยไม่มีจุดประสงค์หรือเหตุผลใด ๆ อย่างเหม่อลอย

‘จะไปดีไหมนะ’

ในระหว่างนั้นรถไฟใต้ดินก็ผ่านไปสามขบวนหลังจากที่ผมตั้งคำถาม 

กับตัวเอง จากนั้นผมก็หัวเราะเยาะตัวเองพลางเดินไปยังฝั่งตรงข้าม

เมื่อเขาถามว่า คุณชอบผมหรือเปล่า ผมตอบไปว่าไม่มีทางเป็น 

อย่างนั้นไปได้ แม้จะเอาแต่ถามตัวเองขณะกำลังมุ่งหน้าไปยังสำนักงาน 

ของเขาว่าทำไมต้องทำแบบนั้น แต่ก็ไม่สามารถตอบได้ เพราะไม่ใช่ทุกเรื่อง 

ที่จะเข้าใจได้เหมือนในวัยเด็กที่ร้องไห้เมื่อดูภาพยนตร์ซึ่งไม่ได้น่าเศร้าเลย 

ของสก็อตต์ ฮิคส์

เมื่อออกมาด้านนอก  บนพื้นถนนก็สะท้อนไปด้วยหยดน้ำ  ฝน 

ที่ทำให้หลังคอเปียกชื้นไปหมดกำลังโปรยปรายลงมาเบา ๆ

ผมเก็บกระเป๋าสตางค์กับนาฬิกาลงในถุงทันทีและเดินเร็ว  ๆ ขณะที่ 

กำลังเดินบนขอบฟุตปาธเพื่อหลบเลี่ยงน้ำท่วมขัง จู่  ๆ  ฝนก็ตกลงมาอย่าง 

หนัก จะเดินย้อนกลับไปก็มาเกินครึ่งทางเสียแล้ว ทั้งเนกไทที่ผูกรอบคอ  

ทั้งเสื้อเชิ้ต สูทสีดำ รวมถึงรองเท้าต่างก็เปียกชุ่มจนน่าหดหู่ แต่แทนที่ 

จะหนาวสั่น ผมกลับรู้สึกเย็นสบาย

หยดน้ำไหลลงมาถึงปลายคางในขณะที่ผมเงยหน้าขึ้น แสงไฟ 
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บนชั้นห้าที่เขาอยู่ดูสลัว แต่ก็ยังเปิดอยู่

ผมกดกริ่ง แต่ไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมาจากอินเตอร์โฟน แต่ 

หลังจากนั้นสักพักไฟอินเตอร์โฟนก็ติด

“เข้ามาสิ”

เสียงตัดไปหลังจากคำพูดสั้น  ๆ และเสียงประตูที่เปิดโดยอัตโนมัติ 

ก็ดังขึ้น

แม้จะแปลกที่เขาบอกให้เข้ามาโดยไม่พูดอะไร แต่ผมก็บิดน้ำออก 

จากเสื้อผ้าอย่างระมัดระวังที่บันไดนอกอาคารก่อนเข้ามาในล็อบบี้ ผมเดิน 

ขึ้นบันไดไปทันทีและมายืนอยู่ที่ชั้นห้า พอสูดลมหายใจลึก  ๆ  แล้วเคาะ 

ประตู ก็ได้ยินเสียงฝีเท้าจากอีกฝั่งและมีเสียงบานพับขูดเบา ๆ แม็คควีน 

ยืนพิงผนัง เขาสวมชุดคลุมเพราะน่าจะเพิ่งอาบน้ำเสร็จและกำลังใช้ผ้าขนหน ู

เช็ดเส้นผมที่มีน้ำหยด

“หืม...?”

สายตาของเขาที่มองผมนั้นเต็มไปด้วยความแปลกใจ เขาพูดพลาง 

ขมวดคิ้ว

“มีธุระอะไรหรือ”

ผมเองก็ตื่นตระหนกเพราะเสียงที่สูงขึ้นของเขา

“อา คือว่า”

ผมกัดริมฝีปากแน่น รีบค้นกระเป๋าเพราะความคิดที่ผุดขึ้นมาใน 

ชั่วพริบตา

“ผมแวะไปบ้านที่จะย้ายไป...แป๊บหนึ่ง อืม ไรอันขอให้ผมเอานี่ 

มาให้น่ะ”

โชคดีที่กระเป๋าไม่ได้เปียกไปจนถึงของข้างใน เมื่อผมส่งดีวีดีให้เขา  

เขาก็เอนศีรษะพิงประตูพร้อมกับยื่นมือมา

“น่าจะผ่านไปปีครึ่งได้แล้วมั้งครับ หมอนั่นเป็นพวกที่ชอบเอาของ 

ไปแล้วไม่เอามาคืน”

เขารับของไปถือไว้ด้วยมือที่ใหญ่และยาวพอ ๆ กับกล่องดีวีด ี จากนั้น 

ก็ดึงดีวีดีจากในถุงออกมาสำรวจเล็กน้อยพลางพูด
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“แต่มันก็...ไม่ได้เร่งด่วนจนถึงขนาดต้องตากฝนเอามาให้เลยนี่ครับ”

เขายิ้มยั่วเย้าเล็กน้อยราวกับจะให้บอกจุดประสงค์ที่แท้จริงที่ผม 

ตากฝนมาหาถึงที่นี่ ราวกับรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง

“เพราะจู่ ๆ ฝนก็ตกลงมาระหว่างทางน่ะครับ”

“ฝนไล่ช้างสินะ เปียก...ทั้งตัวเลยนี่ครับ”

เขาถอนหายใจ ดวงตาของเขาซึ่งกำลังมองมาที่ผมนั้นดูลำบากใจ 

และหม่นหมองเล็กน้อย ตอนนั้นเองเสียงกริ่งก็ดังก้องมาถึงห้องของเขากับ 

บันไดที่ผมกำลังยืนอยู่ เขาจ้องมองผมพักใหญ่ แล้วละสายตาพร้อมกับ 

เดินเข้าไปในห้องและฟังอินเตอร์โฟน

“เข้ามาสิ”

ผมตระหนักได้แล้วว่าความรู้สึกแปลก  ๆ  ที่สัมผัสได้จากคำพูดสั้น  ๆ  

ของเขาเมื่อครู่นี้มันเป็นเพราะแบบนี้นี่เอง ผมพอจะรู้เหตุผลคร่าว  ๆ  ที่การ 

มาเยือนของผมทำให้เขางุนงงแล้ว แล้วก็ได้ยินเสียงเดินขึ้นบันไดมาจาก 

ด้านหลัง เสียงหอบหายใจดังมาก

“เอาผ้าขนหนูไหมครับ”

“ไม่ครับ ผมต้องไปแล้ว”

ผมเสยผมสั้น ๆ แล้วเช็ดหยดน้ำฝนที่ไหลจากสันจมูกและเช็ดเสื้อผ้า 

ที่เปียกชุ่ม แม้ว่าคนที่ขึ้นบันไดมาจะส่งเสียงหอบหายใจอยู่ด้านหลัง แต่ 

ผมก็ไม่ได้หันไปมอง

“อะไรเนี่ย จะทำกันสามคนหรือไง”

น้ำเสียงสดใส ฟังดูเป็นคนร่าเริง

ชายหนุ่มผู้มาใหม่เดินมาด้านข้าง วางร่มไว้ตรงมุมกำแพงพลาง 

ยื่นหน้ามาด้านหน้าผม

“เอ๊ะ? ทอมมี่”

ผมผงกศรีษะใหเ้ขาทีม่สีหีนา้ดใีจราวกบัไดเ้จอคนรูจ้กั หนุม่ผมบลอนด ์

ที่ตัวเตี้ยกว่าผมเล็กน้อยเป็นผู้ชายผิวสีแทนดูสุขภาพดี เขากระชับเสื้อโค้ต 

แน่นพร้อมกับมองผมกับแม็คควีนสลับกันไปมา

“ทำกันสามคนหรือ”
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Jangmogdan

แม็คควีนขมวดคิ้วเพราะคำพูดของชายหนุ่มที่ดูเหมือนจะชอบใจกับ 

สถานการณ์ที่คาดไม่ถึง จากนั้นก็เอ่ยถามผม

“จะทำด้วยกันไหมครับ”

“...ไม่ครับ”

ชายหนุ่มผมบลอนด์ยักไหล่กับคำตอบของผมพลางพูด

“อุตส่าห์มาถึงนี่แล้ว...ทำด้วยกันเถอะครับ น่าเสียดายออก”

ชายคนนั้นขยับไปด้านข้างของแม็คควีน เขาประทับริมฝีปากลงบน 

เสื้อคลุมที่บดบังลาดไหล่ราวกับจุมพิตพลางเงยหน้ามองผม

“ตอนนี้กำลังสวมกางเกงหนัง...โชว์ก้นอยู่ใต้เสื้อโค้ตหรือเปล่า”

“เอ๊ะ รู้ได้อย่างไรน่ะ”

แม็คควีนมองชายหนุ่มที่ยิ้มเอียงอายพลางยักไหล่

“ถ้าเป็นผู้หญิงก็คงจะสวมแค่กางเกงในใต้เสื้อกันฝน แต่ถ้าเป็นเกย์ 

ก็ไม่ต้องเดาให้ยาก ผมไม่เคยคิดว่ามันเซ็กซี่เลยสักนิด มันดูเป็นยุค 70  

เกินไปหรือเปล่า”

“อะไรกนั แบบนีค้นทีอ่ตุสา่หเ์ตรยีมตวัมากอ็ายแยส่ิ คณุเองกไ็มเ่คย 

ใช้ชีวิตอยู่ในยุค 70 สักหน่อย”

แม็คควีนฉีกยิ้มพลางมองชายหนุ่มที่กระเง้ากระงอดคล้ายขุ่นเคือง 

และหันมามองผมอีกครั้ง เมื่อเห็นใบหน้าที่บ่งบอกว่าอยากให้รีบไปเสียที  

ผมก็ตระหนักได้ว่าอยู่ที่นี่นานเกินไปแล้ว

“ผมจะเอาร่มมาให้ รอก่อนนะครับ”

“ไม่เป็นไรครับ ยังไงก็เปียกไปแล้ว...”

“รอนะครับ”

เขาหยิบร่มออกมาจากชั้นที่เรียงกันแน่นถัดจากประตูและยื่นให้ผม

“ถ้าอย่างนั้นผมไปก่อนนะครับ”

“ครับ...ลาก่อน”

ผมพยักหน้าและหันหลังกลับ ในระหว่างที่เดินลงบันไดก็ได้ยินเสียง 

ประตูปิดไล่หลัง และมีเสียงเอ่ยถามอย่างร่าเริงว่า “เขามาทำอะไรที่นี่หรือ”  

ของชายหนุ่มเป็นสิ่งสุดท้าย
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Walk on Water เล่ม 2

ผมหัวเราะออกมาเพราะไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมตัวเองถึงมาที่นี่

ผมตัดสินใจนั่งรถประจำทางกลับบ้าน แต่รถประจำทางก็ขาดช่วงไป 

เป็นเวลาเกือบยี่สิบนาที ผมจึงเดินไปป้ายอื่นแทน การเก็บร่มในมือใส่ 

กระเป๋าแล้วตากฝนก็ไม่ได้เลวร้ายนัก ขณะเดินไปตามทางผมก็นึกถึงเสียง 

ของแม็คควีนตอนตอบคำถามของไรอันว่าจะทำอย่างไรถ้าผมย้ายไปทำงาน 

กับบริษัทอื่นเมื่อไม่กี่วันก่อน

‘ฉันไม่สนใจหรอก’

และขบคิดถึงคำพูดของเขาที่เอ่ยชวนให้มีเซ็กซ์แบบสามคนขึ้นมา 

อย่างไม่มีปี่มีขลุ่ย

‘จะทำด้วยกันไหมครับ’

แล้วผมก็ครุ่นคิดเรื่องที่เกลียดแม็คควีนมากแค่ไหนเพราะคำพูด 

พึมพำราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นของเขา เรื่องที่ว่าต่อไปผมจะเกลียดแม็คควีน 

ลงหรือเปล่า แม้เป็นแค่ชั่วขณะหนึ่ง แต่ผมก็รู้สึกขึ้นมาว่าเขาน่าชังจนนึก 

อยากจะเกลียดให้รู้แล้วรู้รอด ความรู้สึกไร้สาระที่ผมมีต่อเขาเป็นเพียงแอก 

กดทับตัวเองและเรื่องน่าขันเท่านั้น

แต่ก็ช่างโง่เขลาเหลือเกิน ผมโกรธได้ไม่นานก็หาเหตุผลอันชอบธรรม 

มาให้แม็คควีนว่าเขาคงพูดอย่างอื่นนอกจากคำพูดนั้นไม่ได้

หากบอกว่าอารมณ์ขึ้น  ๆ  ลง  ๆ  นี้เป็นความไหวหวั่น ผมก็อยากจะ 

บีบปากของตัวเองที่พูดถ้อยคำเหล่าออกไปฉอด ๆ เมื่อหลายวันก่อน

ฤดูร้อนปีที่ยี่สิบสี่ของผมกำลังจะจบลงท่ามกลางสายฝนที่โปรยปราย 

ลงมา
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