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PROLOGUE

- เกย์เถื่อน -

“ฮ่าๆๆ” ผมระเบิดหวัเราะออกมาอย่างสดุจะกล้ัน หลังจากได้

ฟังเรือ่งความมัน่หน้าของไอ้เดก็ปีหนึง่ช่ือ ‘เครย์’ ท่ี ‘อองฟอง’ หญิง

สาวร่างโปร่งบางเจ้าของใบหน้ารูปไข่ ประกอบไปด้วยเครือ่งหน้าชดั

เป๊ะอย่างดวงตากลมโตคมกรบิทีล้่อมกรอบด้วยแพขนตาหนา จมูก

โด่งได้รูปรับกับริมฝีปากอิ่มสีระเรื่อ ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของผมเล่า 

อองฟองเล่าให้ผมฟังว่า ไอ้เดก็เวรนัน่มนัมโนว่าเธอชอบมนั 

แถมยังให้เบอร์มาทั้งๆ ที่เธอก็ไม่ได้ขอ วิธีการให้เบอร์ของมันคือ

การเขียนเบอร์ตัวเองลงบนลูกบาสที่อองฟองกับเพื่อนเล่นกันอยู่ 

เพื่อนสนิทของผมก็เลยต้องเสียค่าปรับอุปกรณ์กีฬาไปสามร้อย

บาทถ้วน!

ความจริงแล้วผมกับอองฟองเป็นพี่ปีสอง  นี่เป็นครั้งแรก

เหมือนกันท่ีเราได้เป็นรุ ่นพี่ใคร  เราก็เลยถูกจัดให้อยู ่ฝ ่าย

สันทนาการ ส่วนเรื่องว้ากน้องเป็นหน้าที่ของปีสาม อองฟองแทบ
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จะเป็นเพื่อนสนิทผู้หญิงเพียงคนเดียวของผม  เพราะผมเป็นเกย์ 

เกย์รุกนะครับ  แบบฟันชาวบ้านน่ะ  ผมก็เลยไม่ยุ่งกับผู้หญิง  จะ

บอกว่าหลายครั้งใช้อองฟองเป็นไม้กันหมาก็ได้ 

อ้อ อย่าเพิ่งด่าผมล่ะ  ยัยนั่นก็ใช้ผมเป็นไม้กันหมาเหมือน

กันแหละ แล้วผมเป็นคนหน้าโหดๆ อยูแ่ล้วด้วย อกีอย่างผมไม่ได้

ชอบอองฟอง แต่ผมหวงนะเว้ย เพื่อนสนิททั้งคน

จะว่าไป  เพื่อนผมท่ีเพิ่งได้เป็นรุ่นพี่ไม่นานแต่มีปัญหากับ

น้องปีหนึ่งเข้าใหม่เลย  ก็ไม่ใช่ใครท่ีไหนหรอก  ไอ้เด็กขี้มโนที่ชื่อ

เครย์ในหัวข้อสนทนา กับไอ้เพื่อนมันที่ชื่อ ‘เอก’ นี่แหละ พอดีวัน

แรกตอนเปิดเทอม ผมคยุกบัอองฟองว่าผมจะหลอกฟันปีหน่ึง พวก

มันได้ยนิเลยกวนตนีผมมาต้ังแต่นัน้ แต่กไ็ม่ถงึกบัไม่ถกูกนันะ ก็

รุ่นน้องแหละ

พวกเด็กเวร! เดี๋ยวจับท�าเมียให้หมดเลย พูดมาก!

“ไม่ตลกนะท่าน” อองฟองบ่นแล้วหยิบไอโฟนออกมาจาก

กระเป๋ากางเกงพละของตัวเอง “โทร. ไปด่าแม่งเลยดีมั้ย”

‘ท่าน’ หรือ ‘คุณท่าน’ เป็นชื่อผมเอง  แม่บอกว่าชอบชื่อ

ไทยๆ ก็เลยตั้งชื่อผมว่าคุณท่าน ง่ายๆ ไม่ต้องการเหตุผล

“ไอ้เด็กเวรนี่แม่งตลกดีว่ะ แล้วที่เขาพูดๆ กันว่ามันอยู่แก๊ง

เดียวกับพวกไอ้เหมือนฟ้านี่เรื่องจริงปะ” ผมถาม หัวเราะๆ 

“แก๊งตุด๊อะนะ เร่ืองจริงด”ิ อองฟองตอบ “แกรูม้ัย้ ผูช้ายแก๊ง

นั้น สวยกว่าฉันอีกนะเว้ย”

ผูช้ายแก๊งตุด๊ประจ�ามหาวิทยาลยัผม เป็นเหมอืนป๊อปสตาร์

แห่งมหาวทิยาลัยทีใ่ครๆ กร็ูจ้กัไปทกุชัน้ปี ใครหน้าสวยกมั็กจะถกู

เรียกสืบๆ กันมาว่าแก๊งตุ๊ด ยิ่งแม่งเป็นเพื่อนกันเองนี่ยิ่งเสร็จ รู้สึก
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ทายาทอสูร (?) รุ่นล่าสุดจะประกอบไปด้วย เซฟ วิศวะเครื่องกล

ปีสาม  เหมือนฟ้า  วิศวะโยธาปีสอง  และไอ้เครย์  สถาปัตยกรรม 

เอกเต็ก (อาร์คิเต็ก หรือ Architecture) ปีหนึ่ง

“สวยกว่าเธอก็ไปแปลงเพศเหอะอองฟอง  ฉันว่าที่เธอไม่มี

แฟน ก็เพราะพวกคนในคณะ มันเห็นท่าตอกตะปูอันเป็นต�านาน

ของเธอติดตายิ่งกว่าท่าขูดมะพร้าวของนางเอกเรื่องแม่เบี้ย อะไร

จะแมนขนาดนั้นวะ”

ความจริงอองฟองเพื่อนสนิทผมคนนี้ใช่ว่าไม่สวยนะ  สวย

คมเด็ดขาดเลยละ  แต่ชอบท�าตัวแมนเกินเหตุไง  ปล่อยผมยาวๆ 

เซอร์ๆ เจาะหูเป็นห่วงๆ แถมยังดามหูอีก ยัยนี่ไม่ใช่ทอมหรอกนะ 

แค่ชอบแต่งตัวเท่ๆ เฉยๆ มันดูทะมัดทะแมงดีไง ก็ไว้ผมยาวปกติ 

แต่แค่ฝ่ามือหยาบ หน้าไม่ค่อยแต่งเฉยๆ เท่านั้นเอง

เด็กสถาปัตย์ถ้ามือไม่หยาบก็คือมึงไม่มาเรียน  เพราะถ้า

จับคัตเตอร์ท�าโมเดลตลอด ยังไงมือแม่งก็ต้องด้านว่ะ

“แก มนัต้องมผีูช้ายสกัคนดวิะ ทีช่อบในตวัฉนัอะ” อองฟอง

บ่นๆ 

“เออ  บางทีผู้ชายก็อยากได้ผู้หญิงที่พ่ึงตัวเองไม่ได้บ้างนะ

เว้ย ไม่ใช่ซ่อมได้แม้กระทั่งหลังคาแบบเธอ” ผมพูดแบบไม่จริงจัง

นัก

“ท่าน แกไม่คดิจะชอบผูห้ญงิบ้างเหรอ ไม่คดิจะลองเหลียว

มา...”

“พอ!” ผมเบรกอองฟองก่อนท่ีเธอจะพูดจบประโยคซะ

อกี “โปรดอย่าท�าตวัเหมือนผูห้ญงิคนอืน่ทีฉั่นคอยวิง่หนีเลยเถอะ 

เอาไว้ถ้าฉันจะชอบผู้หญิงจริงๆ  เมื่อไหร่  เธอแม่งจะเป็นคนแรก 
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สัญญา”

ผมพูดแล้วยักคิ้วให้เธอ อองฟองเลยได้แต่ยิ้มแห้งๆ 

ระหว่างที่ผมก�าลังคุยกับอองฟองอยู่  ผมดันเหลือบไปเห็น

ไอ้เด็ก ‘เอก’ ก�าลังเตะบอลอยู่กลางสนามพอดี  ผมก็เลยอุทาน

ออกมา

“อ๊ะ! ไอ้เด็กเวรนั่น” อองฟองมองตามสายตาผม ถ้าจะให้

บรรยายถึงเด็กช่ือเอก  ไอ้เด็กน่ีก็เป็นผู้ชายผิวขาวจัดๆ  จนตัดกับ

ดวงตาสีด�าสนิทและเส้นผมสีเดียวกันของมัน ริมฝีปากบางเฉียบ

สีสดชอบแย้มยิ้มสดใสตลอดเวลา เหมือนชีวิตไม่มีทุกข์ไม่มีร้อน 

ดเูป็นคนเฟรนด์ล่ี มีเพือ่นเยอะ อะไรท�านองน้ัน ผมละสายตาจาก

ไอ้เอกแล้วหันไปตบบ่าเพื่อนสนิท “กลับไปคนเดียวนะ”

“อะไรวะ” อองฟองอ้าปากค้างใส่ผม

“ฉันจะไปดูผู้ชายเตะบอล” ผมพูดแล้วยักคิ้ว

“รีบๆ ไปเลย แกอะ เห็นน้องเอกดีกว่าฉันได้ไง” อองฟองชี้

ไปที่ตัวเอง

“เธอแม่งกดู็แลตวัเองได้อยูแ่ล้วมัย้ ขนืมใีครกล้าฉุดเธอ เธอ

คงจับมันทุ่ม” ผมพูดให้เพื่อนสนิทเสียเซลฟ์เล่นๆ 

“เออ  รีบไปหาน้องเอกแกเลยไป” อองฟองประชดประชัน

ผม

“เธอก็อย่าลืมโทร. หาไอ้เด็กเครย์อะไรนั่นด้วยล่ะ ไหนๆ ก็

จ่ายค่าลกูบาสมาแล้วนี ่ฮ่าๆๆ” ผมแกล้งแซ็วเธอกลบับ้าง แล้วรบี

เดินหนีก่อนอองฟองจะได้ตีผม

ถึงจะเป็นเกย์ แต่ผมยังชอบแกล้งผู้หญิงอยู่ มีอะไรป่าว

ผมเดนิไปทีส่นามบอลแล้วนัง่ลงข้างสนาม ไขว่ห้างกอดอก 
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มองไอ้น้องเอกเตะบอลกับเพื่อนมันด้วยสายตาเรียบนิ่ง  รุ่นน้อง

หลายคนที่เดินผ่าน  ทั้งท่ีผมรู้จักชื่อและไม่รู้จัก  ต่างก็ยกมือไหว้

ราวกับผมเป็นศาลพระภูมิด้วยท่าทางหวาดกลัว

“พี่ท่าน หวัดดีครับ”

“พี่ท่าน หวัดดีค่ะ”

“เฮีย หวัดดีครับ”

สัส!!!

ถ้าเดินมาบังวิวกูอีกคนนะมึง...

ผมชักสีหน้าด้วยความหงุดหงิดอยู่ในใจ  แล้วตอนนั้นเอง 

กลุ่มผู้ชายกลุ่มหนึ่งก็ก�าลังจะเดินผ่านมาทางนี้และคิดจะยกมือ

ไหว้ผม ผมเลยด่าแม่งจนเตลิด

“ท�าไมพวกมึงไม่ไปเดินอ้อมข้างหลัง กูจะดูผู้ชายเตะบอล 

มันบัง เห็นมั้ย!!!”

“ขะ...ขอโทษครับพี่ท่าน TOT”

หลังจากผมว้ากประโยคนั้นลั่นสนาม  ก็ไม่มีใครกล้าเดิน

ผ่านตรงหน้าผมอีกเลย  ลงทุนอ้อมไปโคตรไกลเพ่ือผ่านไปด้าน

หลังตรงสแตนด์ที่ผมนั่งแทน ดูเหมือนไอ้น้องเอกจะเห็นผมแล้ว 

มันเตะบอลส่งให้เพื่อน  บอกขอเวลานอก  แล้ววิ่งเหยาะๆ  มาหา

ผม

ผมเหน็ร่างเลก็ถลกเสือ้ขึน้เชด็หน้า เผยให้เห็นรปูร่างช่วงบน

ที่ผอมบางกับหน้าท้องแบนราบ แต่ก็มีกล้ามเนื้อนิดๆ แบบผู้ชาย

ขี้อ่อย ไอ้เด็กเวร!

พอเช็ดหน้าเสร็จ ไอ้เอกก็ดึงเสื้อมาปิดตาม

“พี่  จ�าผมได้ปะ”  มันถามแล้วฉีกยิ้มให้เห็นฟันเรียงเป็น
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ระเบียบที่ถูกประดับประดาไปด้วยเหล็กดัดสีชมพูฟรุ้งฟริ้ง =_=

“จ�าได้ ไอ้เด็กเปรต”

“ผมชือ่เอก พี”่ มนัเอานิว้ชีส้องข้างจิม้แก้มตวัเอง แล้วเอยีง

คอมองผมแบบดัดจริตแกล้งแอ๊บ “ไหนเรียกซิ น้องเอก~”

“ไอ้เอก มึงอยากโดนกูเตะเหรอ” ผมถามหน้านิ่งๆ 

“โหย! พี่ท่าน ท�าเป็นใจร้ายไปได้”

“มึงรู้จักกูเหรอ” ผมเลิกคิ้ว

“ใครจะไม่รู้จักเกย์เถ่ือนโคตรหล่อ  ณ  เอกเต็กแบบพี่วะ

ครบั” ไอ้เอกว่า มนัเอาขวดน�้ามาแล้วพยายามจะเปิดฝา ถงึขนาด

ใช้ชายเสือ้คลมุฝาขวดน�า้ไว้ก่อนแล้วบดิเพราะมอืแม่งคงลืน่ แต่ก็

ยังไม่ออก มันเลยหันมาบอกผม

“พี่ท่าน เปิดฝาขวดให้หน่อยดิ”

ผมฉวยขวดน�้ามาจากมือมันน่ิงๆ  แล้วเปิดให้อย่างง่ายๆ 

ก่อนจะส่งคืน แต่มันไม่รับคืน

“ป้อนด้วย”

ผมมองหน้ามันนิ่งๆ แต่ไอ้เอกนี่อ้าปากรอเลย ผมก็เลยเท

น�้าใส่ปากมันให้ตามค�าขอ  แต่สงสัยจะหม่ันไส้ไปหน่อย  มันเลย

ส�าลัก

“แคกๆๆ โอ๊ย! พี่ท่านแกล้งผมท�าไมวะ”

มันเช็ดน�้าท่ีเปรอะขอบปากกับล�าคอออกไป  ผมแค่แค่น

หัวเราะแล้วส่งขวดน�้าคืนให้มัน

“งั้นไปเตะบอลต่อละนะ” มันชี้ไปที่สนาม

“เออ”

ผมตอบสั้นๆ  แล้วไอ้น้องเอกก็วิ่งกลับไปเตะบอลกับเพ่ือน
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มนัต่อ ผมเลยแค่นัง่มองนิง่ๆ เหมอืนเดมิ ก่อนจะเอามอืลบูปลาย

คาง

ไอ้เด็กเอกนี่แหละ เหยื่อรายใหม่ผมละ
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ไม่ได้ชอบ แค่อ่อย

เคยหมั่นไส้หน้าใครสักคนมั้ย ถ้าเคยนะ ทุกคนจะเข้าใจความ

รู้สึกผมตอนนี้แน่ๆ 

ผมชื่อ ‘เอก’ เป็นนักศึกษาปีหนึ่งของมหาวิทยาลัย A คณะ

สถาปัตยกรรม  หน้าตาก็จัดว่าดี  เป็นที่เอ็นดูของเหล่าพี่สาวทั้ง

หลาย คอืผมเป็นคนหน้าตาไปทางน่ารักนิดนึง แล้วดดัฟัน ตวัขาว

หน่อย สเป๊กผู้หญิงชอบกินเด็กเลยครับ  ใสๆ มาก ความจริงผม

เป็นคนเฟรนด์ลี่ แล้วก็ไม่ค่อยมีศัตรูที่ไหนนะ เพื่อนก็เยอะ 

แต่เพื่อนสนิทผมจริงๆ มีอยู่คนเดียวคือเครย์ ไอ้นี่แม่งเป็น

ผูช้ายหล่อมาทัง้ชวิีตท่ีอยู่แก๊งตุ๊ด! ฮ่าๆๆ กมั็นหล่อหน้าสวยอะครบั 

พอมนัไปสนทิกบัไอ้รุน่พีห่น้าสวยอกีสองคน ทัง้ม.กเ็ลยเรยีกพวก

แม่งว่าแก๊งตุ๊ด แต่จริงๆ ไอ้เครย์อะแมนเต็มร้อย มันเต๊าะพี่ผู้หญิง

ปีสองแต่ใจหล่อมากที่ชื่อพี่อองฟองอยู่ 

ความจริงผมไม่มีปัญหาอะไรกับพี่อองฟองนะ  แต่ผมมี
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ปัญหากับเพื่อนสนิทเธอว่ะ และคนคนนั้นก็คือไอ้ ‘คุณท่าน’ หรือ 

‘พี่ท่าน’ พี่ปีสองซึ่งเป็นเกย์เถื่อนถ่อยระดับสิบ หน้าแม่งหล่อมาก 

แต่โหดฉิบหาย  รุ่นน้องนี่กลัวจนหัวหด  แค่เห็นยืนอยู่ห่างไปร้อย

เมตรยังรีบยกมือไหว้ท่วมหัว  ผมไม่ชอบมันเลยไอ้พี่ท่านเนี่ย 

เพราะตอนผมกบัไอ้เครย์เข้ามาเรยีนวนัแรก ได้ยินมันพูดกบัพ่ีออง-

ฟองว่ามันชอบฟันน้องปีหนึ่ง  ฟังแล้วแบบจี๊ดอะ  เลือดสุภาพบุรุษ

แม่งพุ่งปรี๊ดปรอทแตก โหย! แม่งเลวอะ รับไม่ได้ 

ผมรูม้าว่าไอ้ท่านมันไม่ชอบผูห้ญงิ ชอบผูช้าย แต่มนัจะเป็น

เมียเขาหรือเป็นผวัเขาผมไม่รูน้ะ สมยันีด้แูค่หน้าไม่ได้ ถงึไอ้ท่าน

จะหล่อโหด แต่ผัวมันอาจจะโหดกว่าก็ได้ ใครจะไปรู้ 

ผมเป็นคนไม่ค่อยมีเหตผุลเท่าไหร่ และเป็นคนทีถ้่าไม่ชอบ

ใคร จะชอบ ‘แกล้งอีกฝ่ายแรงๆ’ บังเอิญตอนนี้ผมไม่ชอบไอ้ท่าน 

พอรู้ว่ามันชอบผู้ชาย ผมก็อยากเล่นสนุกจะแกล้งมัน 

หึ ชอบฟันแล้วทิ้งใช่มั้ยมึง

เดี๋ยวกูจะหลอก (ให้มึง) ฝัน (?) แล้วเฉดหัวมึงทิ้งบ้าง ดูดิ๊

จะเป็นไง 

เมื่อจะให้มันชอบก็ต้อง  ‘อ่อย’  มันครับ  ผมแม่งผู้ชายสาย

อ่อยอยู่แล้ว ปกตอ่ิอยแต่ผูห้ญิง ตอนนีต้้องมาอ่อยผูช้าย อมื...คดิ

ว่าไม่ต่างกันนะ ขอให้ได้อ่อยเหอะ มั่นใจว่าผมท�าได้! 

“เอก งั้นพวกกูกลับก่อนนะ” 

ไอ้เพื่อนที่เตะบอลกับผมมันบอกหลังจากเราเตะบอลกัน

เสร็จแล้ว ผมเลยพยักหน้า

“อื้อ” 

บอกแล้ว ผมมเีพือ่นเยอะ เพือ่นสนทิกค็นนึง เพ่ือนเตะบอล
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ก็กลุ่มนึง เพื่อนลอกงานก็อีกกลุ่ม สบายครับชีวิต

พอเพือ่นเตะบอลผมแยกย้าย ผมกห็นัไปทีส่แตนด์เชยีร์ จะ

ดูว่าไอ้พี่ท่านนั่งอยู่หรือเปล่า  เพราะเมื่อกี๊มันมานั่งดูผมเตะบอล 

ผมยังเข้าไปแอ๊วให้มันป้อนน�้าให้อยู่เลย 

โชคเข้าข้างผมมากครับ  ไอ้พี่ท่านยังอยู่ท่ีเดิม  ผมเลยเดิน

ไปหยิบเป้มาสะพาย แล้วเดินดุ่มๆ เข้าไปหามัน

“พี่ท่าน  ท�าไมยังไม่กลับอีกอะ”  ชวนแม่งคุยพร้อมรอยยิ้ม

พิมพ์ใจ

“เกี่ยว’ไรกับมึง”  มันตอบแล้วมองผมนิ่งๆ  โดยไม่แสดง

อารมณ์ทางสหีน้าเลย ใครจะว่ามนัโหดหรอืกลัวมันกก็ลวัไปเหอะ 

แต่ส�าหรับผมนี ่ถ้าอยากตบหวัเสอื (?) กต้็องบกุถ�า้มนัอะครบั ไม่

กลัวแม่งหรอก

“จะกลับยังอะ” 

“ถามท�าไม” ไอ้ท่านมองหน้าผม 

“ถ้าจะกลับ จะขอติดรถไปด้วยอะ หออยู่ใกล้ๆ นี่เอง ไปส่ง

หน่อยดิ” 

อั๊ยย่ะ! 

ปกตผิมไม่ค่อยใช้มกุนีก้บัผูห้ญงินะ แต่ใช้กบัไอ้ท่านนีแ่หละ 

เพราะถ้าเป็นผู้หญิง  ผมจะบอกว่า  ‘ติดรถเราไปก็ได้นะ  ทาง

เดียวกัน’ ต่อให้บ้านเธอกับบ้านผมแม่งจะคนละโยชน์เลยก็เหอะ

ตอแหลกว่ากูไม่มีอีกแล้วในโลกนี้

“สนิทมากเหรอ มึงกับกูอะ” ไอ้ท่านเลิกคิ้วใส่ผม

“ก็ไม่อะ  แต่อยากสนิทกับพี่นะ  ได้ปะ”  ผมถามแล้วยิ้ม

กรุ้มกริ่ม 
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ไอ้ท่านยืนขึ้นเต็มความสูง  ท�าเอาผมผงะเล็กน้อย  แม่งสูง

กว่าผมเยอะมาก ตัวก็หนากว่าเยอะ มันเสยผมขึ้นไปนิ่งๆ 

“จะมาก็มา  แต่มอ’ไซค์นะ”  มันพูดแค่น้ัน  แล้วเดินน�าไป

ก่อน ผมนี่เฮอยู่ในใจเลยครับ

เสร็จกูแน่ไอ้เกย์ถ่อย ฮ่าๆๆ ฮ่าๆๆ ไม่รอดงานอ่อยน้องเอก

แน่นอนครับ

 

ไอ้ท่านให้ผมซ้อนมอเตอร์ไซค์มาส่งทีห่อจริงๆ ผมเลยบอกมัน

ว่า เดีย๋วผมจะพามนัไปเลีย้งข้าวตอบแทนนะ ซึง่แม่งกเ็อาแต่ท�าหน้า

นิง่ จนผมไม่รูว่้าก�าลังคดิอะไรอยู ่แต่มอีย่างนงึนะทีผ่มสงสยั ท�าไม

อีกฝ่ายชอบมองขาผมจงัเลยวะ เรือ่งนีม้นัตดิอยูใ่นใจตัง้แต่ตอนผม

เตะบอลแระ พอคดิแบบน้ัน ตอนพามนัเดินไปร้านผดัไทยใกล้ๆ หอ

ก็เลยถาม

“พี่มองขาผมท�าไมอะ” 

“ก็มันดีอะ” ไอ้พี่ท่านตอบ

“หะ!” ไม่ค่อยเข้าใจ คือผมใส่ชดุนกับอลไงครบั กางเกงมนั

ก็เลยเป็นกางเกงบอลขาสั้น ถุงเท้าเตะบอล’ไรงี้

“ขาวดี  เนียนดี  มึงคิดว่ากูไปนั่งดูมึงเตะบอลท�าไม  กูไปดู

ขามึงไง”

สัส! ตรงมาก -_-;;;

คิดถูกมั้ยเนี่ย เล่นกับมัน!

“ดไูด้นะพ่ี แต่มอือย่าต้อง ฮ่าๆๆ” ผมกห็ยอดกลบั ขาผูช้าย

นะ จะมีอะไรน่ามองวะ ผมไม่แคร์หรอก อยากมโน มึงก็มโนต่อ

ไปเหอะ 
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“ถ้ากูอยากต้อง กูจะต้องเอง ไม่ขอมึงหรอก” ไอ้ท่านตอบ

“ตูว้หูวววววว” ผมท�าเสยีงแซว็มนั แล้วตอนนัน้กเ็ดินถงึร้าน

ผัดไทยพอดี ผมเลยเดินไปสั่งลุงเขาสองจาน ส่วนไอ้ท่านก็ไปนั่ง

รอที่โต๊ะ 

“ลุงๆ ผัดไทยกุ้งสดสอง” 

“ได้ๆๆ นั่งรอเลย” 

“เอาเยอะๆ เลยนะ มากินทุกวันเลย จ�าได้ปะเนี่ย” 

ตอแหลครับ  มาครั้งแรก  แต่เพื่อนท่ีอยู่แถวนี้มันบอกว่า

อร่อยครับ ก็เลยมาลอง

“จ�าได้อยู่แล้ว เดี๋ยวให้พิเศษ” 

นี่ก็ตอแหลพอกัน ดีงาม! 

“พี่เอก!” 

เสียงเรียกดังขึ้นข้างๆ ท�าให้ผมหันไปมอง 

“อ้าว น้องบุ้งกี๋” ผมฉีกยิ้มให้ “มาท�า’ไรแถวนี้” 

“มาซื้อของให้ป๊าอะ แล้วพี่เอกอะ มากินข้าวเหรอ” 

น้องบุ้งกี๋คือลูกสาวเจ้าของร้านขายข้าวหน้าหอที่ผมอยู่ ผม

กินข้าวร้านนั้นทุกวันแม้ว่ามันจะไม่อร่อย เพราะแอ๊วน้องเขาไง

“ใช่ๆ” ผมยิ้ม “กินด้วยกันป่าว” 

“ไม่อะ  รีบกลับเน่ีย  ป๊าจะด่าแระ  ว่าแต่...มากับใครอะ”  

บุ้งกี๋ถาม ท�าตาวาววับเชียว

“รุ่นพี่ ชื่อคุณท่าน” ผมตอบ

“โคตรหล่อเลยอะพี่เอก ขอเบอร์ให้บุ้งมั่งดิ นะๆ” 

สัสท่าน! กูแอ๊วของกูมาตั้งนาน ไหงน้องเขามาชอบมึงเฉย

เลยเนี่ย
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วู้! วัยรุ่นเซ็ง!

“บุ้งกี๋  จะชอบไอ้พี่ท่านไม่ได้นะ”  ผมขัดขวางแทบจะเดี๋ยว

นั้น

“ท�าไมล่ะพี่เอก” บุ้งกี๋หรี่ตามองผม “หวงไว้กินเองเหรอ” 

จะบ้าหรือไง! 

พี่อยากกินน้องครับ แต่จะให้ไปกินมัน แค่คิดก็จะอ้วกแล้ว! 

ฮึ่ย! ขนลุก!

“ไอ้พีท่่านมันเป็นเกย์ ไม่ชอบผูห้ญงิ” ผมบอกความจรงิ ไม่

รู้อะ ต้องสกัดดาวรุ่งไว้ก่อน ผมจีบบุ้งกี๋มาก่อนมันนะเว้ยยย…

“พี่เอกคงไม่ได้อ�าบุ้งใช่ปะ” บุ้งกี๋ดูไม่เชื่อผมเลย

“พี่จะอ�าบุ้งท�าไมล่ะ ไปถามมันเลยมั้ย” 

ระหว่างที่ผมคุยกับบุ้งกี๋อยู่  ไอ้ท่านมันคงร�าคาญ  ถึงได้

ตะโกนมาซะดัง

“เฮ้ย! กูกินชาตินี้นะ มึงสั่งยังเนี่ย!!!” 

น้องบุง้ก๋ีถงึกับสะดุ้งโหยงกบัความเถือ่นของไอ้ท่าน ผมเลย

ยิ้มให้น้อง

“ไว้คยุกนัใหม่นะบุง้ มนักโ็หดงีแ้หละ ไปก่อน เดีย๋วแม่งด่า” 

“เคค่า  บายๆ”  บุ้งก๋ีโบกมือให้ผมแล้วย้ิมให้อย่างน่ารัก 

ท�าเอาผมนี่แทบจะเดินตามน้องเขาไป แต่สุดท้ายผมก็ได้แต่เดิน

กลับมานั่งลงฝั่งตรงข้ามไอ้คุณท่าน

“พี่จะเร่งท�าไมเล้า! ลุงเขาท�าให้อยู่” ผมว่า 

ไอ้ท่านกอดอก แล้วหรี่ตามองผม

“ผู้หญิงคนนั้นคือแฟนมึงเหรอ” 

“บ้า! ไม่มีแฟน หูย ผมโสดดด” ผมลากเสียงยาว แล้วยิ้ม
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จนแทบจะเห็นเหล็กดัดทั้งอันที่อยู่ในปาก

“แน่ใจ?” ไอ้ท่านเลิกคิ้ว

“จริงๆ  ตอนนี้ก็อ่อยอยู่คนนึงนะ  แต่แบบ...ไม่รู้เขาจะรู้มั้ย

น้า!” 

ท�าไมกูตอแหลแบบนี้วะ! 

ออสการ์สาขาภาพยนตร์ รีบมามอบรางวัลให้กูเลย! 

“เอก” ไอ้พีท่่านเรยีกผม “มงึอย่าเล่นไม่เข้าเรือ่งนะ กเูตอืน

ไว้ก่อน” 

สายตาไอ้คุณท่านนิ่งมากราวกับจะแช่แข็งผมได้  แต่

แหม~กะ...กะ...กะ...กลวัทีไ่หน ฮ่าๆๆ ฮ่าๆ มาระดบันีแ้ล้ว อย่ามา

มุกเลย มันจะท�าอะไรผมได้ถ้าผมจะอ่อยมันซะอย่าง  ระวังใจตัว

เองสิคร้าบบบ

“พี่รู้ได้ไงว่าผมเล่น” 

ผมกอดแขนตัวเองแล้วกลับโต๊ะ ก่อนจะสบตาไอ้พี่ท่าน

“ถ้าเกิดผมไม่ได้เล่นอะ” 

“กูก็จะได้เล่นมึงไง” ไอ้คุณท่านย้อน 

ตอนน้ันลุงแกเอาผัดไทยมาเสิร์ฟพอดี  ให้เยอะจริงๆ  ด้วย  

อู้หู! มุกนี้ได้ผล กูจะใช้กับทุกร้าน นับจากวันนี้เป็นต้นไป

“ผมจะรอนะ” ผมตอบแล้วยิ้มกรุ้มกริ่ม

“สัส!” 

พี่ท่านตอบแค่นั้น  แล้วเราต่างคนก็ต่างลงมือกิน  ผมมี

แผนการในหวัไว้เรยีบร้อยแล้วครบั ว่าจะท�าอะไรต่อไป ไอ้ท่านยงั

ไม่ได้กลับง่ายๆ หรอกครับ

“พี่ท่าน” ผมเรียกมัน
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“ ’ไรมึง” 

“เลี้ยงหน่อยดิ”  ผมยิ้มจนตาโตๆ  ของตัวเองนี่หยีไปเลย 

ทีเดียว ไอ้ท่านมองผมนิ่งๆ ผมเลยอ้อนต่อ “เป็นรุ่นพี่นะ ไม่เทค 

น้องเหรอ”

ไอ้พี่ท่านวางช้อนส้อมไว้กับจานที่มันกินอิ่มแล้ว  จากนั้นก็

เลิกคิ้วใส่ผม

“เลีย้งมึงแล้วกไูด้อะไร ไหนลองเสนอดิ ๊เผือ่กสูนใจกจูะยอม

เลี้ยง”

ดูๆ  ไปไอ้คุณท่านก็ไม่ได้มีความน่ากลัวแบบที่ใครเขาลือ

กันเลยอะ  ถ้าเข้าหามันถูกจุด  มันก็แค่รุ ่นพี่ที่หน้าโหดใจอ่อน

ธรรมดาแหละวะ 

ฮี่ๆ ๆ เสรจ็เอกสคิรบัพีน้่อง หน้าเสอืใจเนือ้แบบนี ้สูผ้มไม่ได้

แน่นอน! 

“เดี๋ยวให้ไปนั่งที่ห้อง ไม่เคยให้ใครเข้าห้องเลยนะพี่” 

“เอก มึงตลกเหรอ” ไอ้คุณท่านหรี่ตามองผม

“เอ้า!” ผมร้อง “ไม่ไป?” 

“ไป” 

สัส!

ท�าเล่นตัว! โห่...ก็ไม่ได้ยากนักหรอก มึงอะ! 

“ลุง เก็บตังค์!” 

ไอ้ท่านหันไปบอกลุง  จากน้ันก็ควักแบงก์ร้อยออกมาจ่าย 

ง่ายดายมาก  คอยดู  ผมจะเต๊าะให้แม่งเลี้ยงข้าวทุกมื้อเลยอะ  

ฮ่าๆๆ 
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@ หอพัก K

ผมพาไอ้พ่ีท่านกลับมาท่ีหอพักของผม  หลังจากไขกุญแจ

เข้าไป ผมก็หันไปบอกร่างสูง

“รกนะพี่” 

“รกตรงไหนวะ” 

ไอ้ท่านถามงงๆ ท�าให้ผมกลอกตา

“หนังสอืกองเตม็พืน้ โต๊ะญีปุ่น่ก็ไม่ได้เกบ็ ไม่รกยงัไง นัน่ๆ 

เห็นถ้วยมาม่าปะ ยังไม่ได้เก็บเลย” 

“แค่น้ีแม่งไม่สะเทือนหรอก  มึงยังไม่เข้าใจค�าว่ารกจริงๆ 

หรอก ถ้ามึงยังไม่เห็นห้องกู” 

ไอ้พีท่่านว่า แล้วน่ังลงท่ีพืน้ห้อง ผมเลยเสนอหน้าไปนัง่ข้างๆ 

มัน พลางเก็บของไปด้วย

“ห้องพี่มันเป็นไง” 

“ก็มีแต่โมเดล ไว้รอมึงปีสองเมื่อไหร่ มึงก็ซึ้งเอง แต่หวังว่า

มึงจะไม่ตายก่อนจบปีหนึ่งนะ กูพูดเลย ’ถาปัตย์ไม่หมู” 

“ไก่อ่อ?” ผมท�าทะเล้น

“...” 

“หรือเป็ด” 

“...” ไอ้ท่านยังเงียบอยู่ 

“หรือ....เฮ้ย!!!” 

ผมร้องเสียงหลงเม่ือยังไม่ทันได้พูดกวนตีนไอ้ท่านต่อ มัน

ก็ดันโฉบหน้าเข้ามาซะใกล้จนเมื่อกี๊ปากมันเกือบโดนปากผม ดี

นะผมเบ่ียงหน้าหลบทัน  การบุกรุกชนิดไม่ให้ตั้งตัวของไอ้ท่าน

ท�าเอาผมขยับตัวไปไหนไม่ได้ด้วยความช็อก
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น่ากลัวฉิบหาย! 

“จะหยุดมั้ยเอก” คุณท่านถามทั้งๆ ที่ปลายจมูกเราอยู่ห่าง

กันไปนิดเดียว

“หยดุแล้วครับ แหะๆ...” ผมหวัเราะแห้งๆ ไอ้พีท่่านเลยพยกั

หน้าสองสามครั้ง แล้วผละไปนั่งที่เดิม

“อย่างแรก ถ้ามึงอยากสนิทกับกู…” คุณท่านสบตาผมแล้ว

พูดต่อ “กูไม่ชอบเด็กกวนตีน” 

“...” 

บังเอิญกูเป็น!

“อย่ายั่วให้ของขึ้น  เพราะกูไม่ได้เอาคืนผู้ชายหน้าตาอย่าง

มึงด้วยหมัดหรือตีน เข้าใจปะ กูเอาผู้ชาย” 

ตรงมากไอ้ท่าน  มึงหัดคดเค้ียวเลี้ยวซ้ายขวาแบบก�าแพง

เมืองจีนบ้างก็ได้ 

“แล้วก็อีกอย่าง”  คุณท่านแลบลิ้นเลียริมฝีปาก  ท�าให้ผม 

ขนลุกสุดๆ 

“อะไรอะพี่”  ผมถามไม่เต็มเสียงนัก  ไม่ได้  อยู่ในห้องกับ

แม่งสองคน เดี๋ยวมันตะปบเอาแล้วหนีไม่ทัน ต้องยอมไปก่อน

“อ่อยกูได้” 

“...” 

“แต่มึงต้องรับผิดชอบทุกๆ ความอ่อยของมึง” ไอ้ท่านมอง

ผมแบบดุมาก  “ถ้ากูรู้ว่ามึงไม่จริงใจ  กูจะขย้ีมึงให้แหลกคาเตียง

เลย”  

ผมย้ิมแห้งๆ ให้ไอ้ท่านโดยไม่พดูอะไร แต่รูอ้ย่างนงึแระ ไม่

ควรพามันเข้าห้องเป็นครั้งที่สองจริงๆ น่ากลัวสัส! 
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 ไอ้พี่ท่านนั่งเล่นที่หอผมอยู่สักพักก็กลับไป ผมไม่มีอะไรท�า 

ก็เลยนัง่เล่นคอมพ์ไปเรือ่ยเป่ือย เล่นจนดกึจนดืน่ มองนาฬิกาอกีที 

ไอ้ห่า ห้าทุม่กว่า กเ็ลยลกุไปอาบน�า้เปลีย่นเสือ้ผ้าเป็นชดุนอน แล้ว 

กลับมาเล่นคอมพ์ต่อ 

-_-;;;

ตอนที่ผมก�าลังเลื่อนฟีดข่าวเฟซบุ๊กอยู่นั้นเอง ผมก็บังเอิ๊ญ

บังเอิญไปเห็นว่ามีเพื่อนในสาขาหลายคนเป็นเพื่อนกับเฟซบุ๊กที่

ชือ่ TAN KUNTAN ผมเลยกดเข้าไปดู แล้วกเ็ห็นว่าไม่ใช่ใครทีไ่หน 

เป็นเฟซบุ๊กของไอ้คุณท่านนี่เอง 

พี่แกถ่ายรูปอาร์ตมาก เห็นครึ่งหน้าทุกรูป แต่ผู้หญิงก็ตาม

เม้นต์ทกุรูป ฮอตพอๆ กบัเฟซไอ้เครย์เพือ่นสนทิผมเลย ไอ้เวรนัน่

ก็ผู้ติดตามเป็นพันๆ 

ผมไม่ลังเลเลยที่จะกด ADD มันไป แล้วเล่นอะไรไปเรื่อย

เปื่อย 

ผ่านไปครึ่งชั่วโมง ไอ้คุณท่านเพิ่งจะมีสติรับผม 

พอเฟซบุ๊กรายงานว่าผมกับมันเป็นเพ่ือนกันเรียบร้อยแล้ว

ปุ๊บ ผมนี่ทักแชทมันเดี๋ยวนั้นเลย 

AKE AUKKARA >> พี่ท่าน >3<

ใส่อีโมติคอนหยุมหยิมไปด้วยครับ  มันจะได้เอ็นดู  ฮ่าๆๆ 

เห็นผู้หญิงชอบท�า เลยท�าตามบ้าง รออยู่สักแป๊บ แม่งขึ้น

/Read 

แล้วไอ้ห่าเขาก็ไม่ตอบผม -_-

AKE AUKKARA >> พี่ท่าน

AKE AUKKARA >> ตอบ
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AKE AUKKARA >> ตอบ

AKE AUKKARA >> ตอบ

AKE AUKKARA >> ตอบ

AKE AUKKARA >> Send Sticker

ผมเบ้ิลสติก๊เกอร์ใส่ไอ้พีท่่านอย่างบ้าพลงั จนเขาตอบกลบั

มาค�าเดียวสั้นๆ 

TAN KUNTAN >> olo

TAN KUNTAN >> เด้งสติ๊กเกอร์หาพ่อง!

ผมหวัเราะเอิก๊อ๊ากเมือ่เห็นมนัตอบมาแบบนัน้ กด็เูป็นมนัดี

นะ 

AKE AUKKARA >> ก็พี่ไม่ตอบอะ

AKE AUKKARA >> น้อยใจว่ะ 

AKE AUKKARA >> ท�าไมต้องไม่ตอบด้วย 

ไอ้ท่านอ่านข้อความผม  แล้วก็หายไปพักใหญ่ๆ  ตอนแรก

ผมจะไม่สนใจละ แกล้งแค่นีพ้อ เพราะคดิว่ามนัคงไม่มาตอบแล้ว 

แต่เห็นมันถ่ายรูปงานที่กองเต็มโต๊ะมาให้ดู 

TAN KUNTAN >> บางทีกูออน แต่ก็ไม่ได้ว่างมานั่งเล่นหัว

พ่อใคร

TAN KUNTAN >> กูท�างาน สัส!

จริงๆ แล้วผมข�ากับค�าตอบมันนะ แต่แบบ...ขอกวนตีนอีก

สักพักละกัน ค่อยไปนอน

AKE AUKKARA >> ถ้าเป็นคนอื่นนี่ตอบไวใช่ปะ

AKE AUKKARA >> ร�าคาญผมอะดิ

AKE AUKKARA >> ล้องห้ายยยยยย
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ไอ้ท่านอ่าน แล้วมันก็พิมพ์ตอบกลับมา

TAN KUNTAN >> ถ้าไม่ใช่มึง

TAN KUNTAN >> แล้วเป็นคนอื่นมากวนตีนกูแบบนี้

TAN KUNTAN >> กูบล็อกเฟซ เจอที่ม.กูตื้บไม่เลี้ยงด้วย

แน่ะ...

ก็แอบหาโอกาสให้ผมหยอดนะ 

ได้พี่ได้ อยากให้หยอด ผมก็จะหยอดให้ ฮี่ๆๆ

AKE AUKKARA >> โหย! รู้สึกส�าคัญ 

AKE AUKKARA >> อย่ามาให้ความหวังนะ 

AKE AUKKARA >> คนบร้า

ไอ้ท่านอ่านข้อความผม แล้วสักพักนึง แม่งก็ขึ้นว่าไอ้ท่าน

โทร. หาผมบน Facebook ผมนี่ตัวชา จะโทร.มาด่าหรือเปล่าวะ 

แต่ก็ยังกดรับครับ =_=;;;

“ฮัลโหล” 

(อืม) มันตอบมาแค่นั้น

“โทร.มาท�าไมอะพี่” ผมถาม งงนิดหน่อยที่เจ้าตัวยังไม่ด่า

ในทันที หรือมันก�าลังคิดค�าด่าอยู่วะ 

(กูท�างานอยู่ พิมพ์ตอบไม่ได้) 

ผมอมย้ิมนดิหน่อย จากนัน้ก็ลกุจากโต๊ะหน้าคอมพ์ไปนอน

คุยโทรศัพท์กับไอ้ท่านเล่นที่เตียง 

“งานเยอะเหรอ” 

(อือ) 

“เยอะมากปะ นี่จะเที่ยงคืนละนะ ไม่นอนอ่อ?” 

(นอนกไ็ม่เสรจ็ปะ แล้วเยอะมัย้จะถามท�าไม จะมาช่วยกทู�า
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หรือไง)  ไอ้ท่านยังคงกวนตีนและฮาร์ดคอร์กับผมได้อย่างเสมอ

ต้นเสมอปลายมาก

“อยากไปช่วยอะ แต่ติดอยู่นิดนึง” 

(...) ไอ้ท่านเงียบ เหมือนรอฟังอยู่

“แบบ...ไม่รู้ว่าหอพ่ีอยู่ไหนไง  นี่ถ้ารู้นะ  โหย!  บึ่งไปช่วย 

เลยยย” 

อ่อยครับ! 

อ่อยอ้อยมหาศาล เทกระจาดแบบเซลส์สุดชีวิต ไม่ติดนี่ให้

กระโดดเหยียบหน้า! รู้จักน้องเอกสายอ่อยน้อยไป ฮ่าๆๆ 

(นี่อ่อยกูอยู่ปะ) ไอ้พี่ท่านถาม

“แน่ะ แระคิดว่าใช่ปะล่ะ” ผมท�าเสียงกรุ้มกริ่มใส่

(ท�าไมยังไม่นอน) ไอ้ท่านเปลี่ยนหัวข้อเรื่อง

“คุยกับพี่อยู่ อะดรีนาลินเลยพลุ่งพล่าน นอนไม่หลับเลย”

(ถ้าไม่ติดว่ากูท�างาน  กูไปช่วยดับอะดรีนาลินมึงถึงเตียง

เลย) 

ไอ้พี่ท่านเล่นแรงตลอด ผมยิ้มกริ่ม 

เดี๋ยวมึงเจอกูแกล้ง ไอ้ห่า! 

ผมนอนชนัเข่าตวัเองข้ึนมา ดึงขากางเกงขาส้ันลงให้แม่งร่น

ลงมาอยู่ที่ต้นขาพอ แล้วแกล้งถ่ายรูปส่งไป

มันบอกมันชอบขาผมไม่ใช่เหรอ

ให้ดูซะเลย ฮี่ๆๆ ฝันร้ายแน่มึง

(ไอ้เอก กวนตีน) พี่ท่านด่า (อยากจับเลย ท�าไงเนี่ย) 

“ฮ่าๆ ฮ่าๆๆ” ผมหัวเราะก๊าก

(มคีวามสขุมากปะมงึอะ) มนัท�าเสยีงนิง่ๆ ผมเลยไม่รูว่้ามนั
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จะโกรธหรอืเปล่าทีผ่มแกล้งมนั ผมเลยถ่ายหน้าตวัเองยิม้จนปาก

ฉีกภายใต้แสงสลัวๆ ในห้องไป

“ฝันร้ายแน่พี่ ฮ่าๆๆ” ผมหัวเราะ 

(น่ารัก เซฟ)

พอไอ้ท่านบอกมาแบบน้ัน  ผมน่ีเป็นฝ่ายอึ้งไปนิดหน่อย 

จริงๆ โดนผู้ชายมาชมว่าน่ารักนี่ ผมน่าจะขยะแขยงพิกล แต่ไม่รู้

ท�าไมครั้งนี้ดันไม่รู้สึกอะไรเลย

(เงยีบ เงยีบท�าไม ถ่ายมาอกี แก้ผ้าเลย กรูออยู่ ถอดกางเกง

รอละ)

“พี่ท่าน อันนี้ก็เกินไปมั้ย”  ผมแขวะมัน  เห็นแค่นี้มึงถึงกับ

จะช่วยตัวเองเลยเหรอ

(มึงคิดว่ากูถอดจริงปะล่ะ)

“แล้วจริงปะล่ะ” 

(ไม่จริงอะ) คุณท่านตอบ ผมเลยข�า

“ปอดแหก” 

(รอก่อนดิ) มันพูดแค่นั้น

“รอ’ไร” ผมเลิกคิ้วงงๆ 

(รออยู่ด้วยกนัสองคนก่อน กจูะถอดให้ด ูมงึอย่าท�าอายแล้ว

กัน) 

ไอ้ห่านี่! เล่นแรง 

“แน่ะ  คิดจะมาใส่ๆ  ถอดๆ ต่อหน้าผมน่ี  คิด’ไรกับผมปะ

เนี่ย” 

(คิดดิ แบบกามๆ เลยอะ) 

มึงลดความตรงบ้างเถอะคุณท่าน -_-
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ดีนะเป็นผู้ชาย เลยไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่ ถ้าเป็นผู้หญิง

นี่ กูคงคิดว่ามึงโรคจิตขั้นพีคมาก กามใส่ซะขนาดนี้

“ขอบคุณนะพี่ท่าน แค่คิดถึง ผมนี่ก็ดีใจละ” 

(ขี้อ่อย) พี่ท่านด่า 

“ฮ่าๆๆ” ผมหัวเราะแบบไม่สะทกสะท้าน

(แต่กูชอบ)
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EPISODE 2

หาทางใกล้ชิด

วนัน้ีผมก็มามหาวทิยาลยัตามปกติ ค�าว่า ‘ชอบ’ ทีไ่อ้คณุท่าน

พูดไม่ได้สะเทือนผมแม้แต่นิดเดียว ก็แน่ปะวะ ผมเป็นผู้ชายนะ แต่

แบบเมื่อวานคุยกับมันเกือบถึงเช้าอะ  ผมหลับไปตอนตีสี่  หลับคา

โทรศัพท์ ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ท่านวางสายไปตอนไหน รู้แต่เช้ามา

เห็นแชทเฟซบุ๊กค้างอยู่ มันพิมพ์มาให้ผมสั้นๆ ประมาณว่า 

- ฝันดี -

มึงบอกช้าไป กูหลับลึกจนลืมฝันเลยเมื่อวาน

เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงรับน้อง การสันทนาการปีหนึ่งก็เลย

มีมาบ่อยๆ  ช่วงที่รุ่นพี่ให้น้องร้องเพลงและแนะน�าตัว  ผมเห็นไอ้

เครย์เอาแต่มองพี่อองฟอง  เพื่อนสนิทไอ้พี่ท่านซึ่งเป็นผู้หญิงแนว

เท่ๆ ก�าลังตกีลองให้จงัหวะทีไ่อ้รุน่พีช่นิก�าลังเต้นสัปดนอยู่ข้างหน้า 

“มองอะไรนักหนาวะไอ้เครย์”  ผมอดถามไอ้เครย์ไม่ได้ 

ปกติแล้วเพื่อนสนิทผมคนนี้มันชอบคนยาก  ไอ้เครย์เป็นผู้ชาย
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กรุ้มกริ่มเล็กๆ แต่ไม่เจ้าชู้ หวงโลกสว่นตัวประมาณนึง แต่อย่าให้

มันไปชอบใครนะ ผูห้ญงิคนนัน้ซวยละ เพราะแม่งตรรกะแปลก จบี

ผู้หญิงเพี้ยนๆ ไม่เหมือนชาวบ้าน

“มองเมีย” มันตอบผมแบบคนไม่คิดเลย

“มโนแจ่มแจแดมแจ่มว้าววว ณ  บัดนาวมากมึง”  ผมร้อง

เพลงแล้วใช้สองมือชี้มาทางไอ้เครย์แบบกวนตีนไปด้วย

“ท�าไมอองฟองแม่งน่าขย�้าแบบนี้วะ  เมื่อไหร่เขาจะจีบกู 

สักทีอะ กูอ่อยแทบตายแล้วเนี่ย”

ไอ้เครย์พูดแบบหงุดหงิดนิดหน่อย  ท�าให้ผมหัวเราะแล้ว 

กอดคอมัน  บอกแล้วไงว่ามันตรรกะแปลก  ชอบเขาแทนที่จะจีบ

เขา เสือกพยายามอ่อยให้เขามาจีบมัน

ว่าแต่มัน ผมก็ไม่ต่าง ฮ่าๆๆ 

“เขารู้หรือเปล่าล่ะว่ามึงอ่อยให้เขามาจีบอะ” ผมถาม

“กูท�าทุกวิถีทางนะ  เสนอหน้าให้เบอร์  เสนอหน้าทักเฟซ 

เสนอหน้าทกุเรือ่ง แต่เขาไม่สนใจกอูะด ิเหน็กเูป็นน้อง เรยีกกูน้อง

เครย์ๆ”

“น่ารักดอีะมงึ” ผมยิม้แล้วหนัไปมองพีอ่องฟองทีต่กีลองอยู่

ไปด้วย “กรููม้าว่ากลองประจ�าคณะของมหา’ลยัเรา พ่ีอองฟองเป็น

คนตีนะ ผู้หญิงอะ ส่วนผู้ชายก็ไอ้พี่ท่าน”

คณะสถาปัตยกรรมทุกมหาวิทยาลยัจะมกีลองพระราชทาน

ซึง่เป็นกลองเอาไว้ตอียู่ เป็นคณะเดียวท่ีมีกลองแบบนีป้ระจ�าคณะ 

ซึ่งเพลงที่ใช้ก็เป็นเพลงที่คนตีกลองแต่ละรุ่นจะต้องแต่งกันเอง 

แต่ละปีมีเพลงต่างกันไป ปีที่แล้วเป็นพี่อองฟองกับไอ้พี่ท่าน ปีนี้ก็

คงต้องเลือกคนใหม่อีกสองคน เป็นกลองคู่ ตีสองคน เห็นว่าการ
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คัดเลือกน่าจะดุเดือดอยู่

“มึงหุบปากเหอะ” อยู่ๆ ไอ้เครย์ก็หันมาบอกผม

“ท�าไมวะ” ผมท�าหน้างง “มึงไม่อยากรู้เรื่องพี่เขาหรือไง”

ชอบใครก็น่าจะอยากเสือกเรื่องคนนั้นปะวะ  ทว่าไอ้เครย์

กลับส่ายหน้าไปมา แล้วตอบผม

“ยิง่พดู กกูย็ิง่อยากได้ไง คนนีแ้หละ กจูะเอา กจูะหลอกเธอ

จนกว่าเธอจะเชื่อว่าเธอชอบกูอะ มึงคอยดู” 

อืม ล�้าจริงมึง! 

แต่ผมไม่ต้องใช้วิธีน้ีหรอก  ไอ้ท่านอ่อยง่ายกว่าอองฟอง

เยอะ รอดูวิธีการผมดีกว่า หึๆ

 

ช่วงพักกลางวัน 

ผมกับไอ้เครย์มานั่งกินข้าวด้วยกันอยู่ท่ีโรงอาหาร มันบ่น

ให้ผมฟังว่าผูห้ญงิชือ่ ‘เคท’ สวยๆ ซึง่มแีววจะเป็นดาวของคณะสถา-

ปัตย์ในปีนี้มาจีบมัน ขอเบอร์มัน แต่มันไม่ชอบ มันร�าคาญหนัก

มาก ผมอยากแซว็มันว่าไม่ชอบกย็กให้ก ูแต่แบบ...เคทไม่ใชแ่นว

ผมอะ ผมชอบผู้หญิงมุง้มิง้ เคทดจูะเซก็ซีอ่ะไรแบบนัน้ ผมไม่ชอบ

ไง ผมเลยแค่ข�า

ตอนผมกับไอ้เครย์กนิข้าวเสรจ็แล้ว และก�าลงัน่ังเป่ือยๆ กนั

อยู ่ดนัเจอพีอ่องฟองก�าลงัเดินหาท่ีนัง่อยู่พอดี ไอ้เครย์เลยตะโกน

เรียกพี่เขาด้วยวิธีการประหลาดๆ จนพี่เขาอายและต้องเดินมานั่ง

ด้วย

ผมข�าก๊ากกับวิธีการหยอดสุดบัดซบของเพ่ือนสนทิ เราสาม

คนคุยกันเร่ือยเปื่อย  จนกระทั่งพี่อองฟองกินเสร็จ  เธอก็เอาจาน
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ข้าวของพวกผมไปซ้อนไว้บนจานเธอเหมือนจะเอาไปเก็บให้ด้วย 

ผมเลยขอบคณุ แต่ไอ้เครย์กย็งัเต๊าะ หาว่าพ่ีเขารกุมนั แต่ดพ่ีูฟอง

จะท�าหูทวนลมใส่ 

“คณะเราต้องมคีนลงประกวดเดอืนคณะนะคะ ถ้าน้องเครย์

ไม่รังเกียจที่จะช่วยกิจกรรม  พี่ขอให้น้องเครย์ไปลงชื่อกับพ่ีจิ๋วจ๋ิว

ด้วย  เราหาผู้หญิงได้แล้ว  ขาดแต่ผู้ชายค่ะ”  พี่อองฟองพูดกับไอ้

เครย์ ก็เพื่อนผมมันหล่ออะ ถึงจะเป็นผู้ชายแก๊งตุ๊ด แต่มันก็หล่อ

ไง

“ปีที่แล้วใครประกวดเดือนเหรอครับพ่ี” ผมถามพ่ีอองฟอง

บ้าง ดูจากสีหน้าไอ้เครย์ แม่งคงไม่อยากประกวด

“ไอ้...เอ่อ พีท่่านค่ะ” พีอ่องฟองตอบ ตอนแรกดูเหมอืนเธอ

เกือบจะเรียกไอ้ท่านว่าไอ้แล้ว คงชินมั้ง ก็เป็นเพื่อนสนิทกันนี่

“ว่าแล้ว กม็นัหล่อขนาดนัน้อะ” ผมหนัไปพูดกบัเพือ่นสนทิ

ตัวเอง

“ผมไม่ประกวดอะ” ไอ้เครย์ปฏเิสธตามท่ีผมคดิ “ผูห้ญิงชือ่

เคทใช่มั้ยที่ลงประกวดดาว”

พี่อองฟองท�าหน้างงนิดหน่อยที่ไอ้เครย์ถามแบบนี้

“อ่า ใช่ค่ะ น้องเคทนั่นแหละ”

“อือ ใช่จริงๆ ด้วย” ไอ้เครย์หันมาบอกผม “ที่ขอเบอร์กูไง”

“อ๋อ...ก็สวยนะ แต่ลืมไป มึงชอบแมนๆ ฮ่าๆๆ” ผมแซ็วมัน 

แล้วข�าคิกๆ กันสองคน

“ตกลงยงัไงกนัคะหนุม่ๆ ไม่มใีครคดิจะลงเลยเหรอ” พ่ีออง-

ฟองยังตื๊อๆ พวกผมอยู่ ท่าทางเดือดร้อนจริงๆ ผมก็เห็นใจนะ

“แล้วลงประกวดต้องท�า’ไรมัง่อะพี”่ ผมถาม เอาเข้าจรงิ ถงึ
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ผมจะเตีย้ไปนิด (สงูแค่ร้อยเจด็สบิห้า) แต่หน้าตาผมกพ็อใช้ได้นะ 

แบบประกวดได้ไม่น่าเกลียดหรอก ถ้าพี่เขาเอาแค่ฮา ประกวดให้

มันผ่านๆ ไป ผมก็จะช่วยไง

“เดีย๋วพีท่่านเขาจะเป็นคนเวร์ิกชอ็ปน้องทีป่ระกวดเดือนค่ะ 

เพราะปีที่แล้วท่านเป็นคนลงประกวด” 

ผมเดาะลิ้นแล้วหันไปหัวเราะกับไอ้เครย์แบบมีเลศนัย

ฮี่ๆๆ เอาแล้วมั้ยล่ะ สนุกผมแน่ละทีนี้!

“ผมลงประกวดเองพี่” ผมยกมือเสนอตัว  ก็ถ้าไอ้ท่านมัน 

เวิร์กช็อปคนประกวด ผมกับมันก็ต้องเจอกันทุกวันไง  ฮ่าๆๆ  แค่

คิดก็มันแล้ว

“เอาจริงนะ พูดเล่นไม่ได้นะคะ” พี่อองฟองหรี่ตามองผม

“ไม่พูดเล่นครับ ผมประกวดเอง” 

ไอ้ท่าน มึงไม่รอดมอืกแูน่ๆ ละ ฮ่าๆๆ อกหกัแน่ไอ้เกย์ถ่อย!

“โอเคค่ะ งัน้พีจ่ะบอกจิว๋จิว๋ให้เนอะ” พีอ่องฟองบอก เธอพูด

ถึงรุ่นพี่อีกคนที่คงเป็นหนึ่งในทีมพี่ๆ ที่ต้องหาน้องประกวดแหละ

“โอเค ดีล” ผมท�ามือโอเคใส่พี่เขา

“งั้นพี่ไปเรียนก่อนนะคะ” พี่อองฟองบอก  แล้วยกจานบน

โต๊ะขึ้นมาเพื่อจะเอาไปเก็บ

“คร้าบบบ” ผมลากเสียงยาว  ส่วนไอ้เครย์ก็แค่มองตามพี่

เขาไป ผมหัวเราะนิดๆ แล้ววางศอกลงกับโต๊ะ ก่อนจะเท้าคางลง

บนฝ่ามือ แล้วเอานิ้วเคาะโต๊ะเป็นจังหวะ

ไอ้ท่านจะท�าไงวะ  ถ้ามันรู้ว่าคนที่มันต้องเวิร์กช็อปให้เป็น

ผม

แค่คิด ก็มีแต่เรื่องสนุกเต็มหัวไปหมดละ
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เสร็จกูแน่ไอ้ท่าน!

“มึงเพ้อเหรอไอ้เอก นั่งยิ้มคนเดียว” ไอ้เครย์คงว่าง หันมา

แขวะผมเฉยเลย

“เปล่า กูยิ้มก็ไม่ได้ไปหนักหัวมึงปะวะ” ผมแขวะมัน “แระ

นี่มึงรู้ยัง ตอนเย็นมีจับพี่รหัส” 

ไอ้เครย์พยักหน้าตอบรับค�าถามผม

“รู้ดิ กูไม่ใช่ควายนะ” 

เกี่ยวห่าอะไรวะ!

“เออ กอูยากได้ไอ้พีท่่านเป็นพีร่หสัชิบเป๋ง นีถ้่าได้นะ กสูนกุ

เลยอะ มี’ไรท�าทุกวัน” 

ไอ้เครย์หัวเราะในล�าคอ

“ถ้างั้นกูก็ขอให้มึงได้สมใจละกัน”

ผมยิ้มจนเห็นเหล็กดัดฟันแทบจะทั้งปาก...

ถ้าได้จรงินีแ่บบ...ไอ้ท่านราหเูข้าแทรกแล้วละ เพราะผมจะ

อ่อยมันให้หายใจไม่ทันเลย คอยดูดิ

 

ช่วงเย็นมีจับพี่รหัส ผมกับไอ้เครย์นี่ต่างคนต่างรู้ทันทีที่จับ

กระดาษขึ้นมาได้ว่าเราได้พี่รหัสเป็นใคร

เชีย่แม่ง! บพุเพอาละวาดชดัๆ ผมพดูอยูแ่หมบ็ๆ ว่าอยากได้

ไอ้พี่ท่าน แล้วดูข้อความในกระดาษผมนี่สิ!

‘เกย์สายถ่อย อ่อยเถื่อนๆ’

จะมีสักกี่คนวะ!

“เฮ้ย!  กูได้ไอ้พ่ีท่านจริงๆ  ด้วย”  ผมส่งกระดาษในมือให้

เพื่อนสนิทดู
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“เออ กูดีใจด้วย งั้นกูไปหาพี่กูก่อนนะ” มันหันมาบอกผม

“เค” 

ไอ้เครย์กับผมแยกย้ายไปตามหาพี่รหัส เพราะรุ่นพี่บอกว่า 

ถ้าแน่ใจว่าพีร่หสัตวัเองเป็นใคร ให้เข้าไปขอลายเซ็นได้เลย แต่ถ้า

ผดิตวักโ็ดนท�าโทษ ซึง่นาทนีีผ้มโคตรมัน่ใจว่าต้องเป็นไอ้คณุท่าน

อย่างแน่นอน!

เกย์อะมีเป็นร้อยในมหา’ลัย แต่เกย์ถ่อยๆ อย่างมันนั้นไซร้ 

มีแค่คนเดียว! 

ผมเดินหาไอ้ท่านไปทั่วอาณาบริเวณ แต่หาไม่เจอ ตะกี๊ยัง

เห็นกันอยู่หลัดๆ มันจะรีบไปตายที่ไหนวะ

“น้องเอก หา’ไรคะ พี่ช่วยหามั้ย -..-”

พี่ผู้หญิงชื่อจิ๋วจิ๋ว  (แต่ขนาดตัวประมาณช้างโตเต็มวัย)  ทัก

ผมขึ้นด้วยสีหน้าหื่นๆ ท�าให้ผมหันไปยิ้มแห้งๆ ให้เธอ 

“หาพี่ท่านครับ พี่จิ๋วเห็นพี่ท่านมั้ยครับ” 

สุภาพไว้ก่อนครับ  ขืนไปล้อว่าเธออ้วน  เธอกระโดดทับผม 

ผมคงไส้แตกตาย

“ไอ้ท่านกลับไปแล้วค่ะ” 

“หะ!” 

ผมเผยอริมฝีปากค้าง

ไอ้ห่ารากกก! กร็ูว่้าเขาจบัพ่ีรหสักนั แล้วมงึรบีหายไปหาเตีย่

หาป๊าที่ไหน!!! 

“มัน...เอ่อ...เขาจะรีบกลับไปไหนอะครับ” 

เกือบ...เกือบหลุดหยาบคายต่อหน้าเพื่อนมันละ  ไม่ได้ๆ 

เดี๋ยวมันจะรู้ว่าผมเสแสร้งแกล้งเคารพ
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“มันไม่ค่อยสบายค่ะ บอกจะไปซื้อยากินแล้วนอน เจ็บคอ” 

“แล้ว...พี่จิ๋วรู้มั้ยครับว่าหอพี่ท่านอยู่ไหน”

“รู้ๆ น้องเอกจะไปหามันเหรอ พี่พาไปก็ได้น้า!” 

=_=;;;

ไม่อยากมีเมียเป็นช้างอะครับพี่ 

คิดในใจนะ พูดออกไปมีหวังโดนงวงฟาดหน้าพอดี

“อะ...เอ่อ เอกไปเองดีกว่าครบั” ผมยิม้หวานเชือ่มแบบอ่อย

สุดพลัง “แค่พี่จิ๋วจิ๋วคนสวยยอมบอกที่อยู่ของหอพี่ท่าน เอกก็ดีใจ

จนเก็บไปฝันแล้วครับ” 

“โอ๊ยยย จะเป็นลม ค่ะๆๆ พี่จดให้เลยค่ะ” 

พี่จิ๋วจิ๋วเองก็ไม่รอดฤทธ์ิความอ่อยของผม  รีบบอกที่อยู่หอ

ไอ้คณุท่านมาทนัท ีผมกเ็ลยรบัมา ขอบคณุเธอ พูดตอแหลอกีเลก็

น้อยให้เธอปลืม้ปริม่ จากนัน้กเ็ผ่นแน่บออกจากมหาวทิยาลยั เพือ่

นั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปหาคุณท่านที่หอพัก

 

@ หอพัก C

ตอนผมมาถึงหน้าหอพักไอ้คุณท่าน  ผมก็ยังเข้าไปหามัน 

ไม่ได้ =_=

เพราะหอพกัของไอ้คณุท่านแม่งเป็นแบบมรีะบบรักษาความ

ปลอดภัยประมาณนึง ก็คือต้องมีคีย์การ์ดแตะเข้าไป ผมซึ่งไม่ได้

อยู่ในหอน้ีและไม่มคีย์ีการ์ด เลยนัง่รออยู่แป๊บนงึจนมคีนจะเข้าหอ 

ผมเลยท�าหน้าแบ๊วโกหกว่ามาหาเพื่อนสนิท  ขอขึ้นไปด้วย  เธอก็

ใจอ่อนกุลีกุจอให้ผมเข้าไปด้วยทันที 

หน้าตาดกีง็ีแ้หละ ฮ่าๆๆ อะไรๆ แม่งกง่็ายไปหมด แค่ใช้รอย
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ยิ้มซื้ออะ 

ผมขึ้นไปหาไอ้คุณท่านตามเลขห้องที่พี่จิ๋วจดให้ ซึ่งก่อนมา

ผมแวะซื้อโจ๊กมาฝากมันด้วยนะ  ต้องเอาใจมันครับ  จะหม้อทั้งที

ต้องเอาให้สุด  ผมนี่คิดไดอะล็อกค�าพูดไว้เรียบร้อยแระ  ว่าจะพูด

ยังไงให้มันซึ้งจนยอมจรดปากกาเซ็นลายเซ็นให้ผม 

ท�าดีหวังผลแน่นอนครับ ผมอะ เอกไง จะใครล่ะ

ก๊อก! ก๊อก! ก๊อก!

พอมาถงึหน้าห้อง ผมก็เคาะประตอูยู่ประมาณสองสามครัง้

“...” 

เงียบ

ก๊อก! ก๊อก! ก๊อก!

เคาะอีกรอบ

“...” 

ยังคงเงียบ

ก๊อก! ก๊อก! ก๊อก!

เคาะแม่งอีกรอบ กูจะเคาะจนกว่ามึงจะเปิดอะ

“...”

แม่งไม่เปิด

ได้ๆ ไม่เปิดใช่มั้ยมึง เจอจังหวะกีฬาสีแน่นอน! 

ก๊อกก๊อก!  ก๊อกก๊อกก๊อก!  ก๊อกก๊อก!  ก๊อกก๊อก!  ก๊อก!  

(12 123 12 12 1) 

พอเคาะแบบนั้นเสร็จ ผมก็เอาหูจะไปแนบที่ประตู แต่ดูคน

ข้างในจะหมดความอดทน เลยกระชากประตูออกเต็มแรง ท�าให้

ผมซึ่งคิดจะเอาหูไปแนบตอนแรกเสียหลัก  จากจะแนบประตูเลย



~ ++saisioo++ ~

39

ได้ถลาเข้าไปหาร่างสูงกว่าที่ยืนท�าหน้าเหมือนยักษ์อยู่แทน

หมับ! 

ไอ้ท่านยกแขนสองข้างรบัร่างผมไว้ ผมเลยเงยหน้ามองมนั

แล้วยิ้มแห้ง แล้วก็เห็นมันส่งสายตาโคตรดุมาให้

โอ้โห!

ท�าไมมันสูงกว่าผมเยอะจังวะ  มันกอดผมได้รอบเลยอะ 

ขนาดผมเป็นผู้ชายนะเนี่ย! 

“พี่ท่าน...” ผมเรียกชื่อมันพลางยิ้มไปด้วย

“มึงจะเคาะหาผัวมึงอะไรนักหนาเหรอ” 

เขาถามแล้วท�าหน้าเหมือนจะฉีกผมเป็นชิ้นๆ  คนห่าอะไร 

ผมยุ่งจะตาย ก็ยังหน้าตาดี หมั่นไส้ เป็นเกย์ไปอะดีแระคนอย่าง

มึง ไม่งั้นจีบหญิงแข่งกันกูแพ้อีก! 

“เออพี ่ถกูละ เคาะหาผวันัน่แหละ อยากเป็นปะล่ะ” ผมท�า

หน้ากระดี๊กระด๊า 

ไอ้ท่านมองผมนิ่ง

“กบูอกแล้วไงว่าอย่าพดูแบบนี ้ไม่งัน้กลูากไปข่มขนืในห้อง 

เอามั้ย!”  มันพูดแล้วกระชากผมเข้าห้องจริงๆ  จากนั้นก็ปิดประตู

ปัง! 

ผมนี่สะดุ้งโหยง

“โห่พี่ ล้อเล่นนิดเดียว ท�าฮาร์ดคอร์” 

“มาท�าไมที่นี่” ไอ้ท่านถามผม แล้วเสยผมขึ้นไปลวกๆ 

“รู้ว่าไม่สบายเลยมาหา  อ้ะ!  ซื้อโจ๊กมาให้ด้วย”  ผมฉีกยิ้ม

การค้า 

ไอ้ท่านมองผมนิ่งๆ แล้วฉวยถุงโจ๊กไปวางไว้บนหลังตู้เย็น
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“ใครบอกมึง” 

“พี่จิ๋ว” ผมตอบ

“ยัยช้างน�้า” คุณท่านสบถ

อยากขอจับมือมาก คิดเหมือนกูเลย

แต่อย่าดีกว่า เดี๋ยวมันหักหลังไปฟ้องพี่จิ๋ว ผมจะซวย

“แล้วไง มาแค่นี้อะนะ” ไอ้ท่านหันมาถามผมอีก

“พี่ไม่กินโจ๊กเหรอ” เอาใจมันก่อน มันจะได้เซ็นให้ง่ายๆ 

“อยากให้กูกินมาก?” ไอ้ท่านกอดอกแล้วเลิกคิ้ว

“อยากๆๆ” ผมพยกัหน้าหงึกๆ มันเลยเดนิผ่านผมไปล้มตวั

นอนเอาแขนรองศีรษะอยู่บนเตียง 

“งั้นก็เอาไปใส่ชามมานั่งป้อนกูตรงนี้”

กเูป็นนางสนมของมงึหรอืไงไอ้คณุท่าน!!! ซือ้มาให้แดกกแ็ค่

แดกๆ เข้าไปจะได้มัย้! กเูปลอืงเงนิแล้วจะยงัให้มานัง่บรกิารมงึอกี

หรือไง!

ผมอยากตะโกนใส่หน้ามันแบบนั้น...

แต่ในความเป็นจริงก็คือ

“ได้ครับพี่ ดีครับผม!” 

ผมนี่รีบวางของแล้วไปเอาโจ๊กใส่ชามมาให้มันน่ะสิ =_=

พอเอาโจ๊กใส่ชามเสร็จ  ผมก็มานั่งข้างๆ  บนเตียงที่ไอ้คุณ

ท่านนอน แล้วมองมัน

“คือพี่จะนอนแดก... เอ๊ย! กินเลยเหรอ” 

“...” 

คณุท่านมองผมนิง่ๆ มันยันตวัข้ึนมาน่ังพงิเตยีงแทนค�าตอบ 

แล้วกอดอกมองผมอย่างกับผู้คุมฝึกทหาร -_-
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ผมเลยเอาช้อนตักโจ๊กขึ้นมา แล้วยื่นไปที่ปากมัน

“อ้ะ” 

“มึงไม่เป่าเลยเหรอ  ถ้าปากกูพอง  กูให้มึงเอาลิ้นเลียเลย

นะ” 

สัส! ตรงไปหาพ่องหาแม่งหามอเตอร์เวย์นักหนาหรือไง!

“ครับๆ เป่าละครับ” 

ผมเป่าให้ไอ้พี่ท่านตามที่พ่อคุณเขาเรียกร้อง  แล้วป้อนมัน

ไปเรือ่ยๆ จนผ่านไปครึง่ชาม มนักด็งึชามไปกนิเอง เพราะผมป้อน

ช้าไม่ทันใจ 

ผมนั่งมองไอ้ท่านกินไปกินมา ก็อยากกินมั่ง 

หิว...

ค�านึงได้ปะ

ไวเท่าความคิด ไอ้ท่านก�าลังจะตักหมูเข้าปาก แต่ผมนี่อ้า

ปากเหมือนจะขอให้แม่งป้อนซะเฉยๆ 

“อ่า...” 

ห้ามตัวเองไม่ได้ กูอยากกินอะ 

ไอ้ท่านตวัดสายตามองผม 

แล้วมันก็ป้อนให้จริงๆ แถมยังด่าผมอีก

“ถ้าท�าท่าอย่างงี้อีกครั้ง กูจะแดกมึงแทนโจ๊ก”

ผมไม่ได้อ้ึงกับส่ิงท่ีมันบอก เพราะการพูดจาแบบนีด้จูะเป็น

ซิกเนเจอร์ของไอ้ท่านไปแล้ว  ดังน้ัน  ผมจึงแค่สบตากับอีกฝ่าย

เงียบๆ และคุณท่านก็มองผมกลับ

ระหว่างท่ีผมกับไอ้ท่านก�าลังเล่นเกมจ้องตากันอยู่  ประตู

ห้องก็เปิดผางเข้ามาจนผมสะดุ้ง!
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ส่วนไอ้ท่านแค่หงุดหงิดเท่านั้น

“พวกมึงนี่มารยาทหมาไม่แดกเลยนะ!” 

คุณท่านด่าคนร่างสูงทั้งสองที่เดินเข้ามาในนี้  และท�ากร่าง

เหมือนห้องคุณท่านคือห้องของพวกเขาเอง 

“ทีมึงไปห้องพวกกู  เคยมีมั้ยไอ้มารยาทที่ว่าอะ”  ร่างสูง

เจ้าของใบหน้าหล่อแบบตี๋ๆ กวนตีนๆ ท่าทางซ่าหาเรื่องชาวบ้าน

ไปทั่ว และเจาะหูเต็มไปหมดทั้งสองข้าง พูดขึ้นมาก่อน

“นั่นดิ” ส่วนผู้ชายอีกคน เป็นคนตาคมๆ ท่าทางเหมือนจะ

นิ่ง  แต่เอาเข้าจริงหน้าตาดูเป็นคนทะเล้นๆ  หน่อยๆ  นี่ก็เจาะหู

เหมือนกัน  จะว่าไปไอ้ท่านก็เจาะ  พี่อองฟองก็เจาะเหมือนกันน่ี

หว่า

=_=;;;

แสดงว่าแก๊งมนุษย์เจาะประจ�าเอกเต็กที่เขาพูดๆ  ถึงกันนี่ 

คือพวกนี้สินะ

“นี่ใครวะ” ผู้ชายตาคมๆ ชี้มาที่ผม

ผมก็เลยฉีกยิ้มให้

“เอกครับ เป็นปีหนึ่ง รุ่นน้องพวกพี่น่ะครับ” 

“ว่าที่เมียกูเองแหละ”

ไอ้ท่านเสนอหน้ายดัเยยีดต�าแหน่งทีผ่มไม่ต้องการให้ จาก

นัน้มันก็ลงจากเตียง ยนืขึน้เต็มความสงู เดินไปทีโ่ต๊ะเพ่ือหยบิซอง

บุหรี่

“ใช่เหรอวะ มึงถามน้องเขายัง” พี่คนหน้าตี๋ๆ เอ่ยขึ้น

ไอ้ห่านี่ พูดจาเข้าหู

“มันอยากเป็น ไม่งั้นไม่อ่อยเช้าอ่อยเย็นแบบนี้หรอก กูดูด
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บุหร่ีแป๊บ” ไอ้พีท่่านว่า แล้วเดินไปเปิดประตรูะเบยีง ผมเลยแกล้ง

ตะโกนไป

“ดูดบุหรี่มีแต่ทรุด แต่ดูดบุรุษนี่มีแต่ซี้ดนะพี่” 

“พดูง้ีอยากให้เลกิดดูบหุรีไ่ปดูดปากมงึปะล่ะ” พ่ีท่านหนัมา

พลางเลิกคิ้ว 

ผมเลยหัวเราะแห้งๆ 

“ว้อเว่นน่า” 

“น่าพ่อง!” 

ไอ้คณุท่านด่าผม จากนัน้กเ็ดนิออกไปสบูบหุรีท่ีห่น้าระเบียง 

ในห้องก็เลยเหลือแค่ผมกับพี่อีกสองคนท่ีผมยังไม่รู้จักชื่อ  ซึ่งดูพ่ี

เขาก็จะรู้ตัว

“พี่ชื่อรูธนะ ส่วนนี้ไอ้ทรานซ์” ไอ้พี่หน้าตี๋ๆ แนะน�าตัว

“ครับ พวกพี่เป็นเพื่อนสนิทพี่ท่านเหรอครับ” 

“ออื แล้วมงึล่ะ อยากเป็นเมยีมนัจรงิรเึปล่า” พ่ีทรานซ์ถาม

ผม

“ไม่รู้ดิพี่ ของงี้แม่งต้องใช้เวลา” 

“อุ๊ย!  เอาแล้วจุ้ย  ฮ่าๆๆ”  พี่รูธท�าเสียงล้อเลียนพลางข�าไป

ด้วย พี่ทรานซ์เลยส่ายหัวไปมา

“อย่าไปล้อมันเล่นนะไอ้ท่านอะ  มันไม่ค่อยใจดีอย่างที่คิด

หรอก  ก็แค่หลอกให้ตายใจ  เสือยังไงมันก็เป็นเสือ  เดี๋ยวจะโดน

ตะปบเอา” 

สายตาท่ีพ่ีทรานซ์มองผม  ราวกับจะรู้เลยอะ  ว่าผมคิดจะ

เล่นอะไรอยู่ =_=

เอาแล้วไง!
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กูไม่ชอบคนรู้ทันซะด้วยดิเฮ้ย!

“มึงจะดึงดราม่าท�าหอกอะไรวะ”  พี่รูธขมวดคิ้วแล้วหันมา

เกาะไหล่ผม  “รีบกลับม้ัยไอ้น้อง  ไอ้ทรานซ์ซื้อเบียร์มาเพียบเลย 

อยู่กินด้วยกันก่อนป่าว” 

“อยู่ดิพี่!”

ลาภปากเลยครบัวนันี ้ฮ่าๆๆ อยูดี่ๆ กไ็ด้แดกฟร ีตงัค์ไม่เสีย

สักกะบาท  ฮี่ๆๆ  อีกอย่าง  ผมยังกลับไม่ได้  จนกว่าผมจะได้ลาย

เซ็นของไอ้พี่ท่าน

ตอนที่ผมก�าลังคุยกับพวกเพื่อนไอ้ท่านอยู่ ร่างสูงก็สูบบุหรี่

เสร็จแล้ว เลยเดินหน้านิ่งเข้ามาในห้อง

“คุย’ไรกัน” 

“มาถึงก็ถาม หึงว่าที่เมียมึงหรือไง” ไอ้พี่รูธหยอกไอ้ท่าน

“ไม่ได้หึง” ไอ้ท่านตอบ

ผมเลยอดจะเลิกคิ้วนิดๆ ไม่ได้...

ค�าตอบดูไม่หน้าด้านเหมือนทุกทีปะวะ

ตอนแรกผมกง็งๆ นะ แต่พอมนัพดูประโยคต่อมา ผมกไ็ม่มี

ความรู้สึกสงสัยอะไรอีกต่อไป

“กูหวง” 

นั่นไง! 

กูว่าแล้ว!

“พอๆ กูเลี่ยน” พี่ทรานซ์ตัดบท  “ซื้อเบียร์มา ห้ามปฏิเสธ 

มาแดก” 

 

จากค�าชวนง่ายๆ ของพี่ทรานซ์ พวกผมก็เลยนั่งเมากันอยู่ที่



~ ++saisioo++ ~

45

โต๊ะญี่ปุ่นกลางห้องของพี่ท่าน  บนโต๊ะเต็มไปด้วยขวดเหล้าและ

กระป๋องเบยีร์มากมาย พีร่ธูเมาจนฟบุโต๊ะ ส่วนพีท่รานซ์เองกเ็อาแต่

นั่งกดโทรศัพท์ ดูเป็นพวกเมาแล้วเงียบ

“ไอ้รูธ ท�าไมวันนี้มาแดกได้ ปรกติติดเมียอย่างกับติดแม่” 

คุณท่านถามพี่รูธ แล้วยกเบียร์ขึ้นดื่มไปด้วย

“คะน้ากลับบ้าน  กูเหงา  ก็เลยตามไอ้ทรานซ์มา”  เฮียรูธ

ตอบด้วยเสียงยานคาง

“อ้อ เมยีไม่อยู”่ คณุท่านพยกัหน้าเหมอืนเข้าใจ ไอ้พีร่ธูเลย

ฟุบหน้าไปอีก ผมเห็นไอ้คุณท่านหน้าแดงๆ น่าจะเริ่มกรึ่มๆ แล้ว

มั้ง ก็เลยเข้าเรื่อง เขยิบเข้าไปเกาะแขนมัน

“พี่ท่าน” 

“อะไร” มันเหล่ตามองผม

“คือ...พี่อะ เป็นพี่รหัสผมนะ” 

“แค่นั้นเองอ่อ?” คิ้วเข้มๆ เลิกขึ้น

“เซ็นลายเซ็นให้หน่อยดิ นะๆๆ” ผมเขย่าแขนอีกฝ่ายเบาๆ 

“ไม่!” ไอ้เวรท่านแม่งปฏิเสธ “กูไม่ได้อยากเป็นพี่รหัสมึง” 

“เอ้า! แต่ผมจับสลากได้มาแล้ว จะให้ท�าไง” 

ผมท�าหน้าหงกิใส่ ในใจอยากจะตะโกนใส่อกีฝ่ายว่ามึงอย่า

มาเรื่องมาก จะเซ็นดีๆ หรือจะให้กูตัดนิ้วมึงแล้วเอาเลือดมาเซ็น 

หะ! 

แต่ก็ท�าไม่ได้ครับ มันเป็นรุ่นพี่ T^T

“กูอยากเป็นผัว” 

=_=;;;

เมาละท่าน
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กูว่ามึงเลอะเทอะแระ

“พี่ท่าน นะๆ เซ็นให้หน่อยดิ” 

คุณท่านมองหน้าผม  มันกระแทกกระป๋องเบียร์ลงกับโต๊ะ 

แล้วเอาแขนเท้าคางจ้องหน้าผม

“กูจะเซ็นให้ แต่ต้องให้กูจูบก่อน กูถึงจะเซ็น”

ยากละ มึงยากเกินละ -_-

“โห่พี่  แต่ผมว่ามัน...”  ผมอึกๆ อักๆ ก็ผมแค่แกล้งมันนะ 

ไม่ได้เป็นเกย์จริงๆ ซะหน่อย

“ท�าไม หรือว่าที่ผ่านมาแค่จะแหย่กู ไม่จริงใจใช่มั้ย กูบอก

มึงไว้ว่าไง” 

ถ้าผมไม่จริงใจ มันจะขยี้ให้แหลกคาเตียง 

ใครจะจ�าไม่ได้วะ!!! 

“ไม่ใช่แบบนั้น มันเร็วไป” ผมอิดๆ ออดๆ 

จูบกับผู้ชายเชียวนะโว้ย! 

“มึงจะจูบไม่จูบ” ไอ้พี่ท่านเริ่มชักสีหน้า

“จะ...จูบครับ แต่พี่ต้องเซ็นจริงๆ นะ” ผมกะพริบตาปริบๆ 

ขณะมองมัน

“เออ กูพูดค�าไหนค�านั้น มึงไม่ต้องลีลา จูบกูได้แล้ว” 

โคตรของโคตรสั่งเลย ไอ้ห่า! 

เอาวะ! ก็แค่จูบ หลับหูหลับตาท�าๆ ไปเหอะ จะได้จบๆ ฮึ่ย! 

ถ้าไม่ติดว่าอยู่ในห้องมึงแล้วกูมีแววจะพ่ายแพ้สูง  กูถีบยอดหน้า

มึงแล้วกลับหอกูไปละ! 

ผมยืน่หน้าเข้าไปใกล้ๆ ไอ้พีท่่าน หลบัหหูลบัตาเอาปากชน

ปากมันไปทีนึง แล้วรีบผละออกมา
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“เสร็จละพี่ ผมหยิบสมุดมาให้พี่เซ็นได้ยัง” 

“จูบเชี่ย’ไรแบบนี้ไอ้เอก กูยังไม่เห็นรู้สึกอะไรเลย มึงมานี่

เลย!” 

ไอ้พี่ท่านจัดการล็อกผมจากข้างหลังตอนผมจะหันไปหยิบ

เป้ตวัเอง แล้วลากไปหามนัจนผมหงายหลงัเอาศรีษะไปพิงอกมนั 

โดยที่ตัวยังกึ่งนอนกึ่งนั่ง

“เฮ้ย!  อะไร!  ปล่อยผมนะ!”  ผมโวยวายแล้วพยายาม

ตะเกียกตะกายลุกขึ้นมา แต่มันไม่ยอมปล่อย! ส่วนไอ้พี่ทรานซ์ก็

หลับตามพี่รูธไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ กะจะขอให้ช่วยซะหน่อย!

ไอ้พี่ท่านคงร�าคาญผม  มันเลยเอามือจับที่ปลายคางผม 

ล็อกไว้ให้อยู่นิ่งๆ แล้วประกบริมฝีปากมันลงมาทันที!


