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by JittiRain

'เมื่อฉันท�ำข้าวกล่องให้สามีห่อไปท�ำงาน รูปเยอะมาก'
ผมเลื่อนเม้าส์คลิกเข้าไปยังกระทู้หนึ่งในพันทิป เว็บบอร์ดที่ใหญ่ที่สุด
ซึ่งหลายคนก็รู้จักกันดี นั่งเลื่อนๆ ลงไปดูรูปก็เจอข้าวกล่องหน้าตาน่ากิน
มากมาย เลยได้แต่เบะปากหมั่นไส้ สามีรัก สามีหลงงี้
พอนึกถึงข้าวกล่องที่ท�ำไว้ให้ผัวแล้วแม่งไม่กินบ้าง ห่า...ขนาดกูยัง
ไม่อยากจะแดกเลย หน้าตาอย่างกับข้าวหมาจรจัด ก็กูไม่ถนัดอ่ะ กูเจ็บมือ
กูแพ้น�้ำซาวข้าว แพ้น�้ำยาล้างจาน แพ้ทุกอย่างที่ท�ำให้ชีวิตกูล�ำบากอ่ะมันผิด
ตรงไหน
แต่ทุกครั้งที่รู้สึกท้อแท้ ผมก็ได้ก�ำลังใจจากคนเคียงข้างเสมอ...
"ครอกกก~"
ไอ้ถอก กรนใส่หน้ากูซะงั้น
แม่งสารเลวหาสิ่งใดเทียบเทียมไม่ กูอยากจะรู้เหลือเกินว่านี่ผัวหรือ
ปรสิตโรคเหงาหลับ กลับมาถึงก็นอน มีโมเมนต์โรแมนติกคุยกับกูอยู่ประโยค
เดียวในทุกๆ วัน 'ฝันดีนะตัวเหี้ย'
ก็คนมันอยากเลียนแบบคู่รักคู่อื่นบ้างไง เห็นเขาเรียกตัวเล็กตัวโตกัน
ฟังแล้วมันโคตรละมุนหัวใจ แต่ผัวกูไม่ครับ มันอินดี้กว่านั้นเยอะ เล่นล่อค�ำว่า
เหี้ยซะเต็มสูบ ห่าอะไรก็เหี้ยหมด สุดท้ายก็เลยตามเลย เหี้ยก็เหี้ยวะ
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นีก่ อู ยากบอกเหลือเกินว่ามึงช่างดีจริงๆ พ่อเทพบุตรจุตมิ าเกิด ขนาดอยูก่ นิ
กันมาห้าปีละยังท�ำตัวดีเสมอต้นเสมอปลายตลอด ดีแตกไงครับไอ้ชั่ว
ตอนนี้ก็เกือบตีหนึ่งละ นั่งอ่านกระทู้หัดท�ำข้าวกล่องให้ผัวไปแดก
กะเอาใจมันตามประสาเมียโมเอะ แต่เอาไปเอามาก็ไม่ได้ห่าอะไรเลย เพราะ
มัวแต่ไถทวิตกับนินทาเพือ่ นทีท่ ำ� งาน ชีวติ ผมกับไอ้ผวั หน้าเหีย้ มมีหนวดแอนด์
เครานี่ไม่มีอะไรหรอกครับ กูเป็นมัณฑนากร มันเป็นสถาปนิก สรุปช่วยกัน
ออกแบบทัง้ ภายนอกและภายใน แต่บา้ นทีส่ ร้างออกมาแม่งกลับเล็กอย่างกับ
กระต๊อบปลายนา
สัด! ตังค์ไม่พอ
ทุกวันนี้มันยังไม่มาขอกูกับแม่กูเลย ได้กัน 999 รอบละ อีกรอบเดียว
สังขารกูก็ไปหมดแล้วนะ กูเตือนแล้วนะ ไม่เหลืออะไรไว้เป็นมรดกตกทอด
หลังแต่งงานแล้วนะ
ก็ได้แต่คิดอยู่ในใจ เพราะไอ้ควายหนวดนี่ก็ไม่มีทางรับรู้
คือมันเป็นคนฉลาด รู้ทุกอย่างบนโลกนี้แหละครับ ยกเว้นอย่างเดียว
คือความรู้สึกกูที่ไม่มีทางตรัสรู้ได้ภายในชาติปัจจุบัน
ตอนเจอกับมันทีม่ หา'ลัยแรกๆ นะ มันโคตรหล่อ โคตรดูดี โคตรมีอนาคต
หันกลับมาดูตอนนี้ โอ้โฮ! นี่มึงคืนทุกอย่างให้มหา'ลัยในวันปัจฉิมฯ ไปหมด
แล้วสินะ แต่ท�ำไงได้ หลวมตัวคบไปแล้ว จะคืนมันให้สวนสัตว์เหมือนมัน
คืนความหล่อให้มหา'ลัยมันก็ดูกระไรอยู่
"หนวด..." ผมเขย่าตัวของคนที่นอนกรนอยู่ข้างๆ ไปมา
"อืมมม"
"หนวด"
พูดอีกก็จมิ้ แขนอีก กะปลุกเร้าอารมณ์คกึ ๆ ด้วยความสิเน่หา อย่าลืมนะ
ครับว่าคืนนี้มันคืนวันศุกร์ ชีวิตมึงต้องหรรษาสิ ไม่ใช่มานอนตายพะงาบๆ
แบบนี้
"รายยย คนจะนอน"
"หนวด เค้าอยากอ่ะ..."
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"จะแดกห่าอะไรนักหนา เหนียงมึงยานไปถึงหน้าขาแล้วนะ"
"ไอ้สดั ! มึงมันไม่เคยรูอ้ ะไรเลย" งอนปุบ๊ ผมก็รบี กระเด้งตัวออกจากเตียง
กะปล่อยให้มันเดินมาง้อ เห็นไอ้หนวดพลิกตัวขยี้ตาเล็กน้อยก็ได้แต่ยิ้มกริ่ม
เสร็จกู...
เดินมาแล้ว มันเดินมาแล้ว
สาบานว่ากูจะงอนไปจนถึงอาทิตย์หน้า ถ้ามึงไม่ซอื้ กระเป๋าสตางค์จวี องชี่
มาง้อ กูจะไม่ยอมยกโทษให้ เชอะ!
ใกล้ละ อีกนิด พอใกล้จะถึงตัว ผมเลยรีบท�ำหน้าเชิดใส่ทันที
แปะ!
"หัดเกรงใจมั่ง คนจะหลับจะนอน"
โฮร่ววว มันลุกมาปิดไฟ ไอ้หนวดมึงช่างหาญกล้ามาก ตอนคบกันใหม่ๆ
มึงไม่เคยเป็นแบบนี้ ต่อให้กูเปิดไฟไปจนถึงบ่ายมึงก็ไม่เคยบ่น แล้วตอนนี้
คืออะไรฮะ
เออ! ถ้าจะหลับก็หลับไปให้ถงึ ชาติหน้าเลยนะ เดีย๋ วกูจดั การฌาปนกิจมึง
ให้เอง
ชีวิตก็งี้แหละครับ เมื่อแรกรักน�้ำต้มผักก็ว่าอร่อยเพราะใส่รสดี แต่วันนี้
น�้ำต้มผักรสชาติส้นตีนเพราะผัวกูนั้น...ใช้ตีนคน
รั ก มึ ง จริ ง ๆ ครั บ หนวด รี บ ตายนะกู จ ะได้ ห าผั ว ใหม่ ขณะที่ ก� ำ ลั ง
ก่นด่ามันในใจนัน้ เมียกากๆ อย่างกูกไ็ ด้แต่คล�ำทางกลับไปนอนบนเตียงอย่าง
จ�ำยอม
แพนกล้องไปยังโปสการ์ดวาเลนไทน์ที่หัวเตียงแป๊บ
'หนวด ❤ ตัวเหี้ย'
เช้าวันรุ่งขึ้น อากาศแจ่มใสเว่อร์ๆ
แต่ความจริงไม่ใช่หรอกครับ สิบเอ็ดโมงกว่าแล้วไอ้ฟาย ผัวกู...ยังไม่ตนื่ เลย
ไม่รู้ใหลตายไปแล้วหรือเปล่า ต้องรีบย่างเท้าเข้าไปในห้อง ใช้ส้นตีนสะกิดตูด
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มันสองสามที ไอ้หนวดจัญไรก็ยังไม่ลืมตาดูโลกอย่างใจคิด ผมเลยได้แต่ถอน
หายใจ กะหมุนตัวไปหากะละมังใส่น�้ำเพื่อสาดหน้าผัวขี้ง่วงให้สะใจ แต่ไอ้นี่
ก็เสือกฉลาดรู้ทางใน รีบตื่นทันที
"ตัวเหี้ย"
ครางเสียงแหบเชียวไอ้ตัวขี้เกียจ
"ไรมึง"
"มีอะไรกินมั่งอ่ะ กูหิว"
"ตื่นมาก็จะแดกเลยนะมึง ไปอาบน�้ำแปรงฟันก่อนมั้ย พูดทีขี้ฟันมึง
กระเด็นเต็มหน้ากูแล้วเนี่ย"
"กูหิว"
"หนวด กูบอกว่าไง"
"กูหิว"
"ไอ้สัดหนวด"
"หิวอ่ะตัวเหี้ย มึงเอาข้าวมาให้กูดิ๊"
"มึงเป็นอัมพาตเหรอถึงลุกเองไม่ได้อ่ะ"
"กูเมือ่ ยมาก เมือ่ วานกว่ากูจะลากสังขารออกจากออฟฟิศได้กเ็ กือบตาย
แถมยังไม่ได้แดกข้าวอีก มึงไม่เข้าใจหรอก มึงมันไม่เคยท�ำงานหนัก วันๆ
ก็อยู่แค่หน้าจอคอมฯ กับประชุมในห้องแอร์ มึงมันไม่เข้าใจ"
"ใครขอให้มงึ ดราม่าวะ ไปอาบน�ำ้ ก่อนเดีย๋ วค่อยลงไปกินข้าว วันนีก้ โู ชว์
ฝีมือด้วยการท�ำอาหารเองเลยนะ" ผมพูดอย่างโอ้อวด บอกเลยว่าภูมิใจมาก
ในการเป็นศรีภรรยาที่ดี
"นี่มึงไม่ได้ออกไปซื้อกับข้าวเหรอ" ไอ้หนวดท�ำหน้าเหมือนปลาตีน
ขาดน�้ำทันทีที่ผมพูดจบประโยค
"กูขี้เกียจ"
"แล้วกูจะแดกได้มั้ยอ่ะตัวเหี้ย"
"เอ้าไอ้สัด! ท�ำไมมึงจะแดกไม่ได้"
"แล้วมึงแดกยัง"
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ไม่ได้"

"กูรอมึง"
"ไม่ต้องรอกูก็ได้"
"รอนัน่ แหละดีแล้ว เผือ่ มึงตายห่าก่อน กูจะได้รไู้ งว่าอาหารมือ้ นีม้ นั แดก

"มึงมันเหี้ยสมฉายาจริงๆ เออๆ เอางั้นก็ได้" ไอ้หนวดพูดอย่างปลงตก
ก่อนต่อนยอนต๊ะต่อนยอนลุกจากเตียงอย่างเอือ่ ยเฉือ่ ย ทัง้ ๆ ทีว่ นั นีค้ อื วันเสาร์
สุดพิเศษส�ำหรับผมกับมัน รวมไปถึงเพื่อนร่วมรุ่นที่มหา'ลัยด้วย
งานเลี้ยงรุ่น...
ไม่รู้ว่าแต่ละคนมีชีวิตเลิศหรูขนาดไหน เพราะเท่าที่จ�ำได้หลังจากเรียน
จบมหา'ลัยเราก็แทบไม่เจอกันอีกเลย บางคนหนีไปเรียนต่อต่างประเทศ
บางคนท�ำงานในบริษัทใหญ่ๆ หรือบางคนแต่งงานและมีลูกเป็นครอบครัว
ที่อบอุ่น ส่วนผมกับไอ้หนวดน่ะเหรอ ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้...กูไม่เห็นว่าชีวิต
ของเราจะเปลี่ยนไปจากเดิมเลย
ไอ้ห่า ไอ้ชีวิตไม่มีพัฒนาการ!
เกิดมาน่าอายฉิบหาย รถก็ยงั ต้องผ่อน บ้านก็เล็กเท่ารูหนู ถามว่าอบอุน่ มัย้
ต้องบอกว่าโคตรๆ
เพราะกูยงั ใช้บริการแอร์เก่าอยู่ งามไส้เอ๊ย บอกผัวว่าอยากถอยแอร์ใหม่
มันก็ไม่ยอม มันบอกกูว่าลืมความล�ำบากเมื่อครั้งเราย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกัน
ครั้งแรกไปแล้วเหรอ กูไม่ได้ลืมครับหนวด กูจ�ำได้ขึ้นใจเลย หากแต่...มึงจะ
ไม่คิดถึงอนาคตเลยเหรอ อดีตแดกไม่ได้นะ มันทุเรศนะ แต่ผัวกูอินดี้ซะอย่าง
พูดไปก็เท่านั้น สรุปกูเคยเป็นยังไงจากวันนั้น
วันนี้...เรายังคงเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือหนี้บาน
สิบนาทีผ่านไป...
ร่างเขื่องเป็นยักษ์เขียวเดินลงบันไดมาด้วยสีหน้าไร้ซึ่งอารมณ์ เห็นมัน
ใส่เสื้อ 'รักเมียที่สุดในโลก' แล้วก็มีความสุข ผมเลยเดินเข้าไปออเซาะมันตาม
ประสาเมียโมเอะอย่างที่มันชอบเรียกในตอนแรกเมื่อสมัยยังจีบกันใหม่ๆ
"หนวด วันนี้นึกคึกอะไรถึงใส่เสื้อตัวนี้วะ"
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"คึกห่าไร มึงไม่ยอมเอาผ้าส่งซัก กูเลยไม่มีเสื้อใส่เนี่ย"
บักหรรม!
พูดให้กูใจชื้นสักนิดก็ไม่ได้
"แล้วท�ำไมมึงไม่สง่ ซักเอง กางเกงในก็มว้ นเป็นเลขแปดขนาดนัน้ มันใช่
หน้าที่กูมั้ย นี่กูเมียมึงนะ"
"เอ้า! เมียเหรอ กูนึกว่าขี้ข้า"
"-_-"
"แล้วท�ำอะไรให้กูแดก"
"ผัดผักรวม"
"เออ ชื่อฟังดูน่าสนใจ มึงก็รีบมานั่งนี่เลย มัวแต่ยืนอ่อยกูอยู่ได้" มันว่า
พลางนัง่ ลงบนเก้าอีไ้ ม้ตวั เดิมทีผ่ มเป็นคนออกแบบ ก่อนจะจ้องหน้าตาอาหาร
ที่วางอยู่ตรงกลางโต๊ะด้วยสายตาอ่านยาก
"หน้าตาเป็นไงบ้างหนวด"
"พอใช้ได้"
"ชิมเลยๆ" ผมรีบนัง่ ลงยังฝัง่ ตรงข้าม คะยัน้ คะยอสามีสดุ ทีร่ กั ด้วยสายตา
คาดหวัง พอเห็นมันตักบร็อกโคลีคลุกกับข้าวสวยแล้วยัดเข้าปาก ผมก็รอฟัง
ค�ำชมจากมันอย่างใจจดใจจ่อทันที
"ตัวเหี้ย"
"อร่อยมั้ย เป็นไงมั่ง"
"กูนึกว่ามึงเอาซอสมาคลุกหญ้าให้กูแดก ไม่อร่อยเลยเว้ย แดกไม่ได้
เหม็นเขียว คือมันไม่มีความหวาน ไม่มีความเค็ม ไม่มีความละมุนละไม
ในปลายลิ้น คือเอาตรงๆ มันไม่มีความอร่อยเลยว่ะ"
จึก!
เสมือนมีดสปาร์ตาปักลงตรงกลางใจ
"ไหนกูขอชิมหน่อย" ผมรีบจิ้มส้อมลงไปบนผักกาด ก่อนจะยัดเข้าปาก
อย่างกล้าๆ กลัวๆ
วินาทีแรกทีเ่ ศษผักสัมผัสปลายลิน้ ความบัดซบก็พลุง่ พล่านไปทัว่ โพรงปาก
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ราวกับอมขี้หมาไว้ทั้งก้อน ทั้งพะอืดพะอม ทั้งเหม็นเขียวเหมือนไม่ใช่รวมผัก
แต่เป็นรวมตีนของกูทั้งสองข้างไว้ในอาหารเพียงจานเดียวแบบทูอินวัน
"อร่อยมั้ย"
"ก็อร่อยดีนะหนวด ฮ่าๆๆๆ" ในเสียงหัวเราะของกูมีน�้ำตาอยู่
"ออกไปแดกข้างนอกมั้ย" ไอ้หนวดพูดด้วยเสียงจริงจัง
"กูว่า...ก็ดีนะ"
"มึงอย่ามาตอแหลแทงกั๊ก ออกไปหาแดกข้างนอกอ่ะดีแล้ว จะได้แวะ
ซื้อเสื้อผ้าใส่ไปงานเลี้ยงรุ่นด้วย"
"กูอยากให้มึงใส่เสื้อคู่กับกูอ่ะ" ผมพูดอ้อนๆ
"ตัวเหี้ย มึงต้องการอะไรจากสังคม"
ไอ้หอก กูไม่ได้ต้องการอะไรจากสังคมเล้ยยย กูต้องการให้มึงเข้าใจ
กูมากกก ณ วินาทีนี้ แต่ผมคงดูละครมากเกินไป หนวดไม่ฉลาด คุณก็รู้ โธ่...
หลังจากพาตัวเองและผัวหน้าหนวดระเห็จออกมาจากบ้าน เราต่างก็
มุ่งตรงสู่ห้างเพื่อสั่งข้าวมาแดกจนพุงกาง จากนั้นก็เป็นโมเมนต์ออเรนจ์ฟีลลิ่ง
ของมัณฑนากรอนาคตหดกับสถาปนิกชีวิตบัดซบแล้วล่ะครับ
เริ่มจากการเดินหาเสื้อผ้าเพื่อที่จะใส่ไปงานเลี้ยงรุ่นส�ำหรับคืนนี้ เพราะ
แม่งขี้เกียจรียูสเสื้อผ้าที่ไม่ได้ซักแล้วใส่ไปเซย์ฮัลโหลกับเพื่อนที่งาน ไม่ใช่
อะไรหรอก กลัวเพื่อนแม่งจ�ำได้ว่าเสื้อที่กูใส่นั้น...มันคือตัวเดิมกับที่กูชอบใส่
เมื่อหลายปีก่อน
"ตัวเหี้ย มึงชอบแบรนด์ไหน" หนวดถาม
"เดี๋ยวกูขอเดินไปเรื่อยๆ ก่อนนะ"
"เอาที่มึงสะดวก" พูดเหมือนตามใจ แต่หน้ามึงไม่ใช่ หน้ามึงอ่อนล้า
เหมือนกังวลว่าเงินในกระเป๋าจะจากมึงไปอยู่รอมร่อ
แต่ใครแคร์
"หนวดดด นัน่ มันไบโอเธิรม์ ทีก่ ใู ช้นนี่ า ช่วงนีม้ นั ลดราคาด้วย" ผมชีไ้ ปยัง
เคาน์เตอร์สกินแคร์ให้อีกฝ่ายรับรู้
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"ลดแล้วไง ของมึงยังเหลืออีกครึ่งขวดไม่ใช่เหรอ"
"ซือ้ ไปตุนไงมึง เผือ่ ของกูหมดแล้วช่วงนัน้ มันไม่ลดกูจะได้หยิบขวดนีม้ า
ใช้เลย"
"มึงจะมองการณ์ไกลเกินไปละ งบกูน้อยมึงเห็นมั้ย"
"กูจ่ายเอง"
"แต่วันนี้มึงไม่ได้เอากระเป๋าตังค์มา มึงอย่ามาเนียน"
"เดี๋ยวกูคืนให้ไง"
"สาบานว่ามึงจะคืนกูชาตินี้ไม่ใช่ชาติหน้า"
"ท�ำไมมึงเป็นผัวที่เลวอย่างนี้วะ"
"บ่นท�ำไม ไปหาร้านเสื้อ อย่าให้กูอารมณ์เสียนะ"
ผมได้แต่ท�ำหน้างอคอหัก ก็แค่นั้นแหละ ผลัดกันมีอิทธิพล บางวัน
มันเป็นใหญ่ บางวันผมเป็นใหญ่ แต่วันนี้กูยอม เพราะเงินเดือนมัณฑนากร
ทั้งหมดนั้นไปลงที่รถซึ่งต้องผ่อนรายเดือนจนกระเป๋าแห้งแล้ว ผัวกูเงินเดือน
มากกว่าเลยมีหน้าที่จ่ายค่าแดกทั้งหมดแทน
ดีนะมันมีมรดกตกทอดมาจากแม่มนั นัน่ คือรถทีแ่ ม่งขับไปท�ำงานทุกวันไง
ไม่งั้นอย่าคิดสภาพว่าสองผัวเมียกับรถติดผ่อนสองคันจะท�ำให้ชีวิตคู่ดีขึ้น
เผลอๆ อาจต้องไปเป็นหนี้เงินกู้นอกระบบรอโดนมีดกะซวกจนต้องหอบผ้า
หอบผ่อนหนีไปทั้งผัวทั้งเมีย
แค่คิดหัวใจผมก็อ่อนล้าไปหมดแล้ว แต่พอเห็นของช็อปที่ละลานตา
อยู่ตรงหน้า ความตรากตร�ำที่ฝังเกรอะอยู่ในจิตใจก็มลายหายไปทันที
"หนวด เสือ้ แบรนด์นส้ี วยว่ะ" ผมรีบถลาเข้าไปภายในช็อปเสือ้ ผ้าแบรนด์หนึง่
พุ่งจู่โจมไปยังเสื้อเชิ้ตสีฟ้าอ่อนที่แขวนอยู่บนราวด้วยสายตาวาววับ โดยมี
ไอ้หนวดเดินตามหลังต้อยๆ เหมือนควายเผือกตัวน้อยๆ
"มึงชอบเหรอ" มันถาม
"อื้ม ชอบ"
"ชอบก็ซื้อเลย"
"ง้อววว ตัวนั้นก็สวย" ผมรีบวางเสื้อในมือทันที ก่อนจะปรี่ไปยังมุมหนึ่ง
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ของร้าน
เชิ้ตขาวครับ คงจะดูดีมากเมื่ออยู่บนตัวคนที่หล่อที่สุดแต่มีผัวอย่างผม
"สรุปมึงจะเอาตัวไหน"
"กูขอเลือกก่อนนะ"
"ตามใจ งั้นกูไปเลือกของกูก่อนละกัน"
ผมพยักหน้าหงึกหงัก เห็นร่างสูงเดินไปอีกมุมหนึ่งก่อนจะหายหัวไป
พักใหญ่ กลับมาอีกทีมันก็ถือเสื้อตัวหนึ่งติดมือมาด้วย
"กูเอาตัวนี้นะเหี้ย"
"เสื้อยืด ลายโคตรร็อกด้วย คิดว่ามันดูดีเหรอวะ"
"ตัวกู กูจะแต่งตัวยังไงก็ได้" มันสวนกลับทันควัน
"แต่มึงแต่งตัวเหี้ยๆ แบบนี้ไปงานเลี้ยงรุ่นไม่ด้ายยย!"
"ท�ำไมจะไม่ได้ กูจะใส่!"
"หนวด!"
"อะไรฮะตัวเหี้ย"
"ตามใจ" บอกได้แค่นนั้ แหละ เถียงไม่ได้หรอกก็ตงั ค์มนั อ่ะ อยากใส่อะไร
ก็เรื่องของมัน ภาพลักษณ์อะไรอย่าไปสน เพราะเพื่อนรู้อยู่แล้วว่าผัวกูนั้น
มันโคตรจะอินดี้
"แล้วนี่เลือกได้ยัง" พอรู้ว่าตัวเองเถียงชนะก็ฮึกเหิมใหญ่ วันนี้กูแค่
ไม่อยากเถียงมึงต่างหาก กูอยากเป็นคนอารมณ์ดเี พือ่ ให้กดู อู อ่ นเยาว์อยูต่ ลอด
เวลาเท่านั้น
"ยัง"
"คิดอะไรมากวะ ก็แค่เสื้อ"
"ถ้าไม่คิดอะไรแบบมึงเลยก็ไม่ไหว สีไหนสวย" ท้ายประโยคหันไปถาม
ความเห็นจากผัวสุดที่รักพร้อมกับชูเสื้อเชิ้ตสองตัวที่ลังเลอยู่ก่อนหน้า
"ขาว" หนวดตอบเร็วรี่
"ฟ้าไม่สวยเหรอ"
"ขาวสวยกว่า"
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"แต่กูว่าฟ้ามันก็โอเคนะ"
"สรุปมึงจะเอาฟ้าใช่มั้ย"
"อืม กูอยากได้"
"แล้วมึงจะถามกูท�ำห่าอะไร"
"ก็เผือ่ มึงตอบสีฟา้ ไง นีม่ งึ ท�ำกูลงั เลนะเนีย่ " ไม่พดู เปล่า ผมยังคงจ้องมอง
เสื้อในมือสลับกันไปมาอย่างคิดหนัก
"งั้นก็ฟ้าสวย" ไอ้หนวดพูดเหมือนให้ผมตัดใจเลือก
"เมื่อกี้มึงยังบอกว่าสีขาวสวยอยู่เลย"
"ตัวเหี้ย มึงชักจะเยอะเกินไปละ"
"กูเยอะตรงไหน ที่กูถือมันก็มีแค่สองตัว"
"มึงกวนตีนกูป่ะเมีย"
"แล้วผัวกวนตีนก่อนท�ำไมล่ะ" เดดแอร์เข้าแทรก เมือ่ ไหร่กต็ ามทีเ่ ริม่ แทน
ตัวเองว่าผัวและเมียแสดงว่าเราต่างอารมณ์ไม่ดีอยู่ ฉะนั้นแยกครับ อย่าเข้า
ใกล้กันเพราะเดี๋ยวจะเกิดกรณีทะเลาะวิวาทจนกูชวดเสื้อแบรนด์ดังอีก
สิบนาทีผ่านไป พอต่างคนต่างอารมณ์ดีขึ้นผมก็เดินไปสะกิดไอ้หนวด
ให้ตามไปจ่ายตังค์ สรุปสุดท้ายก็ได้เชิ้ตสีฟ้าล่ะครับ ตามใจตัวเองว่างั้น
หนวดมันก็ไม่ว่าอะไรนอกจากควักบัตรยื่นให้พนักงานตามสเต็ปสามีที่ดี
แต่หนี้บาน กว่าจะกลับถึงบ้านก็เย็นพอดี
เรามุง่ มัน่ มากในการเตรียมล้างท้องเพือ่ ไปงานเลีย้ งตอนหนึง่ ทุม่ เพราะ
ก่อนหน้านั้นต่างจัดการอาบน�้ำแต่งตัวฉีดน�้ำหอมจนฟุ้งไม่มีที่ติ กระทั่งไปถึง
โรงแรมที่นัดหมายกันไว้ตามการ์ดเชิญเลี้ยงรุ่น
ทันทีที่ก้าวเท้าเข้ามา โอ้โฮ...สถาปัตย์ฯ กับมัณฑนศิลป์นั้นเป็นอะไร
ที่โคตรคิดถึง เลี้ยงรุ่นด้วยกันน่ะธรรมดาอยู่แล้ว เพราะเราเรียนด้วยกันบ่อย
ใช้ตึกร่วมกันบ้าง และก็ตกหลุมรักกันนับสิบคู่ แต่เข้าใจมั้ย ทุกคนมาไกลจาก
เด็กมหา'ลัยเมื่อหลายปีก่อนมาก
หันกลับมามองผัวกูผู้ไม่คิดจะก้าวไปไหนเลย
"เสื้อมึงสวยดีเนาะ"
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"..." ผมหันไปแซะไอ้หนวด ก่อนมันจะพยักหน้ารับไม่เถียงอะไร
"แต่มงึ ยังหล่อเหมือนเดิมในความรูส้ กึ ของกูนะหนวด" พูดไปน�ำ้ ตาก็จะไหล
"มึงก็เหี้ยเหมือนเดิมในความรู้สึกของกูเหมือนกัน" จากน�้ำตาที่คลออยู่
ตอนนี้ไหลลงมาแล้วครับ ซึ้ง...ผัวด่าซึ่งๆ หน้าเลย
"พร้อมยัง"
"พร้อมอะไร"
"จับมือกัน"
"จับท�ำส้นตีนอะไร กูจะแยกไปแดกกับเพื่อนสถาปัตย์ฯ มึงก็ไปกับพวก
มัณฑนศิลป์โน่น"
เอิ่ม...
"โอเค้! แยกก็แยก" ว่าปุ๊บก็เดินแหกกลางทางแยกพอดี ผมเดินตรงไป
ที่โต๊ะโซนของเพื่อนร่วมคณะ หลายคนไม่ได้เปลี่ยนไปเลย แต่บางคนก็มา
ไกลมาก จากคนกลายเป็นผี เราทักทายกัน พูดคุยเรื่องชีวิตครอบครัวและ
การท�ำงาน
พวกรวยหน่อยก็ตอ้ งอวดของตามสมัยนิยม มีหมดแหละครับ ทัง้ อวดเงิน
อวดกระเป๋า อวดเครือ่ งส�ำอาง อวดบ้าน อวดผัว แต่กนู นั้ ...ไม่มอี ะไรให้อวดเลย
ฟังแล้วก็ชอกช�ำ้ ระก�ำใจ เลยตัดใจเดินไปหาไอ้หนวดทีน่ งั่ อยูก่ บั เพือ่ นหน้าเถือ่ น
ของมันอย่างมีความหวัง
"มาท�ำไม"
"อยากกินข้าวกับมึงอ่ะ หวัดดีเพื่อนๆ" ท้ายประโยคหันไปทักทายเพื่อน
ในกลุ่มของผัวทั้งหญิงและชาย โหยยย ผู้หญิงบางคนสวยกว่าเดิมมาก
แม่ง! กูจ�ำได้ อีตัวผอมแห้งที่นั่งข้างไอ้หนวดนั่นเคยตกหลุมรักมัน
เมื่อยังอยู่ปีสาม ดีหน่อยที่กูอ่อยไอ้หนวดติดก่อนเลยไม่ซีเรียสอะไร
"หวัดดีครับเมียไอ้พี" เพื่อนมันทักทายผม
"นัง่ ดิตวั เหีย้ อยากแดกก็แดกไป" ผมรีบถลาไปหาเก้าอีม้ านัง่ เบียดข้างๆ มัน
คือแบบ...ไม่เคยบริการหรืออ�ำนวยความสะดวกให้เมียเลยนะไอ้สารเลว
"หนวด เพื่อนผู้หญิงที่นั่งข้างมึงเขาน่ารักขึ้นเยอะเลยเนาะ" คือจริงๆ
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ไม่ได้อยากชม กูแค่จะหาเรื่องหลอกถาม
"อืม เขาน่ารัก ส่วนมึง...หน้าเหี้ย"
หอก หัวใจกูฝอ่ ไปแล้วเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ เป็นผัวทีด่ กี บั ใจกูมากจริงๆ
อ่อนล้าไปหมดแล้วหัวใจ ท�ำยังไงดี ฮือออ ร้องไห้ในใจแป๊บ หากแต่ความเป็นจริง
กูกลับจ้วงข้าวเข้าปากไม่หยุด
"โอ๊ะเลอะ!" ผมแกล้งท�ำอาหารเปื้อนขอบปาก กะเรียกร้องความสนใจ
ผัว เพราะมันมัวแต่คุยกับเพื่อนเรื่องแปลนบ้านห่าปลวกอะไรก็ไม่รู้ คือนานๆ
จะเจอกันทีมึงไม่จ�ำเป็นต้องซีเรียสขนาดนี้ป่ะวะ
"ไรมึง"
"ปากกูเลอะอ่ะ"
"อ่ะเอาไป" พูดจบก็โยนกระดาษทิชชูให้
"หนวด อยากกินผลไม้"
"หยิบเอง"
"หนวด มือกูไม่ถึง"
"เป็นง่อยเหรอครับเมีย"
โหยยย งอนหนักเลยกูคราวนี้ เรียกร้องความสนใจผัวไม่สำ� เร็จเลยท�ำได้
แค่เอื้อมมือไปหยิบฝรั่งมากินเงียบๆ แต่เวลาเห็นมันคุยกับเพื่อนผู้หญิงที่เคย
ชอบมันแล้วก็รู้สึกเจ็บจี๊ดขึ้นมาทันที
"และนับเวลาต่อจากนีก้ ถ็ งึ ช่วงทีเ่ ราจะมาสะเด็ดสะเด่ากันแล้ว แอ๊วๆๆๆ"
พิธีกรหน้าเวทีตะโกนใส่ไมค์ท�ำลายความเครียด ก็อีหมวยที่เป็นประธานรุ่น
มัณฑนศิลป์นั่นแหละจะใครที่ไหน
"เพื่อนๆ พร้อมหรือยังคะ"
อาหารในท้องกูยังไม่ย่อยเลย
"พร้อม~"
ถามกระเพาะกูหรือยัง
"งั้น มิวสิก"
จังหวะเพลงโจ๊ะๆ บรรเลงขึ้น ตอนแรกก็กะรักษาภาพลักษณ์ แต่ตอนนี้
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มันทนไม่ไหวแล้วเมื่อไหล่ของผมมันโยกไม่หยุด นั่งไปยึกยักไป
"เป็นอะไร อยากเต้นเหรอ" ไอ้หนวดหันมาถามอย่างรู้ทัน
"เปล่า"
"แล้วเป็นอะไร ยุกยิกๆ เกลื้อนแดกไง้"
ควรสงบสติอารมณ์ครับ ผัวกูเป็นคนปากร้ายแต่จริงๆ แล้วใจดีมาก
"หนวด กูไปเข้าห้องน�้ำนะ"
"อืม"
"ไปมั้ย"
"ไม่"
"โอเค" ไม่ถามแม่งละ รีบลุกพาสังขารตัวเองออกไปอย่างเร็วรี่ แต่เดิน
ยังไม่ถึงครึ่งทางไปส้วม ผมก็โดนเรียกจากเพื่อนพ้องชาวประชาให้เข้าร่วมวง
เหล้าเหมารอบแดนซ์หน้าเวทีซะก่อน จากทีก่ ะจะเยีย่ วตอนนีไ้ ม่เยีย่ วแล้วครับ
กูเมาแทน
"ไอ้ฟรอยด์ชนแก้วๆ กรี๊ดดด" แม่งเรียกชื่อกูพร้อมกับหลอกจับหรรมกู
เล่นอีก ชะนี!
"อยากได้มึงเป็นผัวอ่าาา"
"จะมายุ่งกับกูท�ำไม กูมีผัวแล้ว"
"ฮ่าๆ ขอเป็นเมียน้อยมึงได้มั้ย"
"หน้าด้านอีก"
"ล้อเล่งๆ อ่ะ โชนๆ" เพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งชูแก้วเหล้าขึ้นมาชนกับผมด้วย
สีหน้ามึนเมาเต็มแก่ เสียงเพลงโจ๊ะพรึมๆ กับแอลกอฮอล์ฤทธิ์รุนแรงท�ำให้
ผมแทบเสียสติ ทั้งแดก ทั้งเต้นจนหน้าม้าแตก รู้ตัวอีกทีก็ถูกใครคนหนึ่งหาม
แหวกทางออกมาจากหน้าเวทีซะแล้ว
"ครายยย มึงเปงครายยยยย"
"ช่วยดูหน้ากูด้วยตัวเหี้ย มึงเมาหนักมากแล้ว"
"กูจะเต้งๆๆๆ และเด้งเป้าใส่เพื่อนกู"
"เด้งเหีย้ อะไรล่ะ กลับบ้าน!" เสียงนีม้ นั คุน้ ๆ เนาะ คุน้ เหมือนเสียงผัวคนแรก
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และคิดว่าน่าจะเป็นผัวคนสุดท้ายของกูด้วย
"เมิงรู้จักบ้านกูด้วยหราาา"
"..."
"เคๆ ให้ไปส่งก้าได้"
"ว่าง่ายๆ บ้างก็ดี"
"บ้านกูหลังเล็กนิดเดียว แต่ผัวกูโหดมากกก" ความจริงมันดีมาก กูมี
ความสุขดี
"เออ โหดดิ มีเมียแรดขนาดนี้"
จากนั้นผมก็ไม่ได้ยินประโยคอะไรหลุดออกมาจากปากอีกฝ่ายอีกเลย
นอกจากความรู้สึกของการถูกหามพาดบ่าแล้วเดินออกไปจากงานเลี้ยงรุ่น
เงียบๆ
ผมไม่รู้อะไรหรอก แม่งอยากอ้วกอย่างเดียว แต่ก็ไม่กล้าอ้วกใส่เสื้อมัน
ไอ้คนอุม้ ผมน่ะมันคือไอ้หนวด ผมจ�ำกลิน่ ตัวมันได้ เพราะงัน้ ผมเลยไม่กล้าอ้วก
ไม่ใช่เพราะกลัวว่ามันจะด่าหรือกระทืบหรอก แต่นคี่ อื เสือ้ ของมัน เสือ้ ผ้าทุกตัว
ของมัน มันรักหมด
ผมเลยไม่กล้า...
ไม่ว่าหนวดจะรักอะไร กูก็รักหมดนั่นแหละ เพราะกู...รักมึง
และถึงแม้วา่ หนวดจะไม่มอี ะไร แค่มมี งึ กูกไ็ ม่อยากได้อะไรแล้วเหมือนกัน
เช้าวันอาทิตย์... (ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
สลับกับผัวตื่นสายกันคนละวัน เพราะนาฬิกาบนหัวเตียงบอกได้เป็น
อย่างดีวา่ นีเ่ ทีย่ งแล้ว แถมไอ้หนวดมันยังไม่ยอมปลุกด้วยนะ อูยยย ปวดหัวเลย
สงสัยแฮงก์หนัก เมื่อคืนแทบจะตายซะให้ได้ เช้ามาผมเลยไม่มีแรงลุกขึ้นมา
จากเตียงด้วยความส�ำออย
"ตืน่ แล้วเหรอตัวเหีย้ " นัน่ ไง ตายยากฉิบหาย นึกถึงมัน มันก็โผล่มาทันที
"มึงเห็นกูหลับอยู่หรือไง"
"กวนตีนได้ตลอดนะมึง อ่ะ ข้าวต้ม แดกซะ"
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