
ห ม า ย เ ห ต ุสํ า น ัก พิ ม พ์

นวนิยายเรื่องนี้มีการใช้ภาษาปาก ภาษาสแลง และค�าหยาบ

เพื่อความสมจริงตามยุคสมัยที่ปรากฏในเนื้อเรื่อง

และเพื่อสะท้อนบุคลิกของตัวละคร

รวมถึงเพื่อให้ได้อรรถรสทางภาษาเท่านั้น

ผู้เขียนและส�านักพิมพ์มิได้มีเจตนาด้านลบแต่ประการใด



“หนังสือและการอ่านคือขุมพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์”
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บทนํา

ในเวลาตีสองคร่ึง ท้องถนนที่เคยเต็มไปด้วยรถยนต์ใน

เวลากลางวันได้ถูกแปลงโฉมเป็นสิ่งที่คนทั่วไปคาดไม่ถึง รถคอน-

เทนเนอร์ขนาดใหญ่สองคันจอดเรียงกัน บรรทุกซูเปอร์ไบค์เครื่อง

แรงมาเต็มคันรถ ขณะที่รถยนต์สีด�าสนิทหลายคันก็จอดปิดทาง 

เข้าออกของถนนไม่ให้คนทั่วไปผ่านเข้ามา เปลี่ยนถนนธรรมดาให้

กลายเป็นสนามแข่งกลางเมือง

งานพิเศษที่มีแต่คนได้รับเชิญเท่านั้นที่เข้าร่วมได้

ทว่าคืนนี้มีบางสิ่งที่แตกต่างออกไป เมื่อมีเด็กหนุ่มคนหน่ึง

ลอบเข้ามา พาให้ทั้งงานวุ่นวาย การ์ดคุมงานวิ่งไล่จับกันจ้าละหวั่น 

แต่กลับไปจบลงที่บ่าของช่างใหญ่

แขกไม่ได้รบัเชญิถกูพาตวัออกไปแล้ว แต่ดเูหมอืนจะลมืเพือ่น

สนิทที่มาด้วยกันไปสนิทใจ

สกายที่ฝ่าความวุ่นวายเข้ามาในงานได้แต่วิ่งตามท้ายรถที่

แล่นจากไปพร้อมกับเพื่อนของเขา ใบหน้ายุ่งยากอย่างไม่รู้ว่าควร
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จะห่วงเพื่อนหรือห่วงตัวเองดี

ในเมื่องานนี้ไม่อนุญาตให้คนนอกเข้า ก็หมายความว่าคนที่

แอบเข้ามาก็ไม่ได้รับอนุญาตให้ออกเช่นกัน

ไอ้เหี้ยเรน! หาเรื่องให้กูแล้วไง

เวลานั้นเองที่เด็กหนุ่มได้ยินเสียงทักจากด้านหลัง

“น้องมาด้วยกันกับเด็กของไอ้พายุเหรอ”

คนทีเ่ข้ามาทกัพร้อมกบัเขย่ากญุแจทีส่กายจ�าได้ขึน้ใจ...น่ีมนั

กุญแจรถของเพื่อนเขา

“เพื่อนน้องท�ากุญแจรถหล่นน่ะ”

แววตาของผู้ชายตรงหน้าบอกสกายว่าก�าลังสนุก

“ถ้าผมอยากได้คืนต้องแลกกับอะไร”

“เอาไปเลยก็ได้” อีกฝ่ายยื่นให้ด้วยดี แต่ในจังหวะที่ก�าลังจะ

ดึงมือออก สิ่งที่เด็กหนุ่มกลัวก็กลายเป็นจริง

“แต่น้องรู้ใช่มั้ยว่างานนี้ต้องมีบัตรผ่าน ลอบเข้ามาแบบนี้ 

ไม่ดีนะ”

“งั้นผมขอถามว่าต้องแลกกับอะไรถึงจะออกไปได้เงียบๆ”

แล้วสิ่งที่เขากลัวก็เกิดขึ้น

“พี่ว่าน้องรู้นะว่าพี่ต้องการอะไร”

แม้สกายจะบอกตัวเองว่าเขาจะไม่มีความสัมพันธ์กับใคร 

หน้าไหนทั้งนั้น แต่เมื่อมองบรรยากาศรอบงาน และการคุ้มกันท่ี

ค่อนข้างแน่นหนา เด็กหนุ่มก็ท�าได้เพียงตอบรับ

“เอางั้นก็ได้”

เขาเองก็ไม่มีอะไรจะเสีย...ก็แค่เซ็กซ์
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“ถอดเสื้อผ้าสิครับ”

“วู้ว! ค่อยเป็นค่อยไปกไ็ด้ มาถงึแล้วถกแล้วถอดเลยไม่ใช่สไตล์

พี่นะ”

“เฮ้อ”

พระพายค่อนข้างประหลาดใจแกมขบขัน เมื่อเพียงก้าวน�า

เด็กหนุ่มคนนี้เข้ามาในห้องพักภายในคอนโดมิเนียมหรูหราที่ใช้

ส�าหรบั ‘ตกเหยือ่’ เหยือ่ทีว่่ากลับไม่แยแสเลยสกันิดว่าก�าลงัจะต้อง

โดนอะไร อีกทั้งยังเป็นฝ่ายดึงเสื้อยืดออกทางศีรษะแล้วโยนไปยัง

พนักโซฟาด้วยท่าทางไม่ยี่หระ ท�าเอาคนท่ีเป็นฝ่ายย่ืนข้อเสนอ 

ได้แต่หัวเราะปนทึ่ง…

และชอบใจมากยิ่งขึ้นไปอีกเมื่ออีกฝ่ายถอนหายใจใส่หน้า

ท่าทางจะร้ายใช่เล่น

พระพายคดิพลางยกยิม้มมุปาก มองเดก็หนุม่ทีเ่ขาเพิง่จะช่วย

พาออกมาจากงานแข่งรถกลางเมืองด้วยสายตาพินิจพิจารณา

วันนี้ก็เหมือนกับหลายๆ ศุกร์ที่ผู ้มีอิทธิพลของเมืองไทย

จัดการแข่งขันความเร็วบนถนนกลางเมืองหลวงอย่างไม่สนใจ

กฎหมายข้อไหน พระพายเองก็เป็นหนึ่งในนักแข่งฝีมือฉกาจที่โผล่

หน้าไปแทบทุกครั้งที่มีการจัดงาน แต่วันนี้แปลกออกไปหน่อยตรง

ท่ีมีแขกไม่ได้รับเชิญมาร่วมงาน...เด็กของไอ้พายุ...ช่างคนเก่งของ

เจ้าของงาน

พระพายไม่รู้จักเด็กคนนั้นหรอก แต่นับถือว่าใจกล้าน่าดูที่

กล้าโผล่เข้ามาในงาน แถมวิ่งหนีการ์ดคุมงานเสียจนวุ่นวาย แล้ว

เรื่องก็จบที่ไอ้พายุพาเด็กของมันไป แต่ท่าทางเด็กนั่นจะลืมไปแล้ว

ว่าพาเพื่อนมาด้วย ในระหว่างที่ทั้งงานก�าลังชุลมุน พระพายก็เก็บ

กุญแจรถของเด็กนั่นได้ แถมยังสังเกตว่ามีเด็กแปลกหน้าอีกคนวิ่ง
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ตามเพื่อนเขาไป แต่ไม่ทันพายุที่เร่งเครื่องออกไปก่อน แค่นี้ก็รู้แล้ว

ว่ามาด้วยกัน

ในเมื่อเห็นแล้ว คนดี(?)อย่างเขาจะนิ่งดูดายก็ใช่ที่ ก็เลยเอา

กญุแจรถไปคนื แถมยงัหยอกเย้าว่าถ้าอยากให้พาออกจากงานอย่าง

ปลอดภัยต้องมีข้อแลกเปลี่ยน

คนยืน่ข้อเสนอน่ะเล่นเอาข�าตามประสาผูช้ายขีเ้ล่น แต่อกีฝ่าย

เนี่ยสิ...รับข้อเสนอพร้อมทั้งมองเขาด้วยสายตาเหยียดหยาม

หากมองเผนิๆ เดก็หนุม่ตรงหน้าไม่ได้โดดเด่นจนอาจจะมอง

ผ่านเลยไป แต่พอมองดีๆ จะพบว่าอีกฝ่ายน่าสนใจ ทั้งรูปร่างสูง

โปร่งที่ดูเต็มไม้เต็มมือ ริมฝีปากสีสดที่น่าขยี้ เรือนผมสีด�าสนิทนุ่ม

สลวยที่น่าสอดมือสางเล่น นอกจากนั้น...ดวงตาสีด�าขลับอย่างกับ

ตากวางที่พอมองมาด้วยแววตาเย็นชาแล้วท�าเอาร้อนรุ่มไปทั้งตัว 

เด็กเรียบๆ คนนี้ซ่อนอะไรบางอย่างเอาไว้จนรู้สึกน่าค้นหา

เดก็คนน้ันแหละทีก่�าลังก้าวเข้ามาแล้วยืน่มอืมาวางลงบนเป้า

กางเกงอย่างคุ้นเคย

“ท�าให้เสร็จๆ ผมจะได้กลับสักที”

อีกครั้งที่พระพายแปลกใจที่อีกฝ่ายดูจะคุ ้นชินกับเรื่องที ่

พวกเขาก�าลังจะท�า แต่ในเมื่อต่างฝ่ายต่างพอใจ คนแบบเขาที่หา

เรื่องสนุกเล่นไปวันๆ ก็ไม่มีอะไรจะขัด เผลอๆ คืนนี้จะเป็นคืนที่

ยอดเยี่ยมกว่าทุกทีด้วยซ�้า ทว่า...

หมับ!

“พี่ไม่เคยสักแต่ท�าให้เสร็จๆ ไปหรอกนะ”

ชายหนุ่มตวัดรัดรอบเอวแล้วดึงเข้ามาปะทะอกกว้าง ริม-

ฝีปากยกยิม้เจ้าเล่ห์ มองเข้าไปในดวงตาอย่างมคีวามหมาย นกึชอบ

อกชอบใจสีหน้าทีเ่ปลีย่นไปชัว่แว่บหนึง่ จนโน้มหน้าเข้าไปหมายจะ
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สัมผัสริมฝีปากสีสวยที่ล่อตาล่อใจตั้งแต่ที่งานแข่ง แต่...

“ลีลาอยู่นั่น”

เด็กหนุ่มพึมพ�าพลางยกมือขึ้นมาปิดปากเขาไว้ ดันกายออก

จากอ้อมกอดอย่างที่พระพายก็ยอมปล่อยมือ เพราะเขาเชื่อว่า 

อกีฝ่ายไม่ได้คดิจะกลบัค�าหรอก แววตามนับอกแบบน้ัน แต่ส่ิงท่ีเด็ก

น้อยคนนี้ท�าเนี่ยสิ ท�าให้คนอย่างพระพายเองยังตกใจ

ร่างโปร่งคุกเข่าลงตรงหน้า พร้อมทั้ง...ปลดตะขอกางเกงยีน

ให้เขา

เด็กนี่ดูยังไงก็ไม่น่าจะเกินยี่สิบนี่หว่า

ไม่ว่าจะมองมุมไหน พระพายก็ไม่คิดว่าอีกฝ่ายจะอายุ

มากกว่าน้องชายของเขา อีกทั้งยังดูเป็นเด็กเรียบร้อยกว่ากันเยอะ 

เจ้าน้องรกัเขานีม่นัแสดงออกชดัเจนว่าผ่านมาเยอะ แต่เด็กตรงหน้า

ดูตรงกันข้าม ถ้าบอกว่ายังไม่เคยมีอะไรกับใครก็เชื่อด้วยซ�้า ซึ่งยิ่ง

ท�าให้ผู้ชายที่รักสนุกไปวันๆ สนใจอย่างบอกไม่ถูก แต่เรื่องยิบย่อย

พวกนั้นก็ปลิวออกไปจากหัว เมื่อมือนุ่มยื่นมาแตะต้องลูกชายของ

เขาที่ก�าลังตื่นตัวอย่างรู้ดีว่าควรจะท�ายังไงกับมัน

สองมือรูดรั้งให้เขา ไม่ได้เบาไป ไม่ได้แรงไป รู้ว่าควรจะลง 

น�้าหนักตรงไหน รู้ว่าควรจะขยี้ยังไง ปลายน้ิวท่ีถูไถปาดไปมาบน 

ส่วนปลายสร้างความเสียวกระสันให้เจ้าของท่อนเน้ือได้อย่างดี  

ลมหายใจร้อนผ่าวก็ผ่อนออกมาจากล�าคอ ไม่นานเลย ลูกชายตัว

น้อยก็ขนาดไม่น้อยอีกต่อไป

“เก่งจังเลยครับ”

ขวับ

สายตาเหมือนมองว่ากูอ่อนไปต่างหาก

พายคิดอย่างขบขัน เพราะเพียงวางมือลงบนศีรษะแล้วเอ่ย
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ชม ดวงตาสีด�าคู่นั้นก็ตวัดมามองชั่วแว่บหนึ่ง จากนั้นก็หันกลับไป

สนใจของในมืออีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้ชายหนุ่มเลิกแปลกใจไปแล้ว เมื่อ...

แผล็บ!

ปลายล้ินสีสดยื่นออกมาแลบเลียที่ส่วนปลายอย่างไม่นึก

รังเกียจ

เขาพอใจด้วยซ�้า...มากเสียด้วย

จู่ๆ  เดก็น้อยท่าทางเรยีบร้อยทีไ่ม่ประสปีระสาก็มบีรรยากาศ

ที่ต่างออกไป ทั้งที่สีหน้ายังไม่เปลี่ยนเลยสักนิด แต่พระพายกลับ

รู้สึกถึงความเซ็กซี่ที่แผ่ออกมา ทั้งหยดเหงื่อที่ซึมรอบไรผมก็น่าเลีย 

ล�าคอขาวยามที่เอียงหน้าให้ได้องศาก็น่าขบกัด ลิ้นสีสดที่ก�าลังเลีย

ไปท่ัวท่อนเนือ้แขง็ขนืกด็ชูุม่ฉ�า่น่าดดูดงึ หรอืเพราะมอีาวธุคูก่ายของ

เขาอยู่ในปากกันนะที่ท�าให้ดูเร้าอารมณ์ขนาดนี้

เซ็กซี่สัสๆ

“จุ๊บ...จ๊วบ จ๊วบ...”

เดก็น้อยครอบรมิฝีปากลงมาทัง้ท่อนล�าแล้ว ขณะทีด่ดูดงึส่วน

ใหญ่โตแรงขึ้น ก่อเกิดเสียงลามกที่ปลุกปั่นอารมณ์หวามของคนตัว

โต ลมหายใจยิ่งร้อนผ่าว แต่พระพายก็เพียงวางมือลงบนศีรษะได้

รปู ไม่เร่งเร้าจงัหวะให้รนุแรงกว่านัน้ แค่มองร่างเลก็กว่าด้วยแววตา

ร้อนแรง ลิ้นเลียไปตามริมฝีปากราวกับสัตว์นักล่าที่เจอเหยื่อถูกใจ

อกีฝ่ายยงัคงปรนเปรอให้เขา ทัง้รมิฝีปากท่ีถูไปตามท่อนเอน็

ร้อน ทั้งลิ้นนุ่มนิ่มที่ตวัดไปทั่วจนเปียกชุ่ม หรือแม้แต่การดันมันให้

สอดลึกเข้าไปถึงคอหอย จนพระพายเองก็ต้องครางซี้ด ยอมรับว่า

เด็กคนนี้เก่งอย่างไม่น่าเชื่อ แต่แค่นี้มันยังไม่พอหรอกนะ

“เสร็จสักทีสิ เมื่อยกรามแล้วนะ”

เด็กน้อยก็รู้ว่าเขาไม่เสร็จง่ายๆ เพราะปล่อยท่อนเน้ือร้อน



~ MAME ~

13

ออกเพ่ือใช้มอืรดูรัง้แรงขึน้ เงยหน้าขึน้มาบอกด้วยน�า้เสยีงหงดุหงดิ 

และนั่น...

หมับ!

“เฮ้ย!”

พระพายพอใจอย่างบอกไม่ถูกที่ท�าให้อีกคนตกใจได้บ้าง 

เพราะเขาก�าลังกระชากแขนเดก็หนุม่ให้ลุกพรวดขึน้ แล้วลากจนถลา

ตามไปยงัห้องนอนใหญ่ทีใ่ช้ขาเตะเปิดประต ูจากนัน้ใบหน้าคมกห็นั

กลบัมาสบประสานสายตาพร้อมทัง้กดสายตากวาดไปทัว่ร่างสงูโปร่ง

“พีไ่ม่พอใจแค่ปากนีห้รอกนะ” ดวงตาคูค่มมาหยุดท่ีปากสสีด

ที่บวมแดงกว่าเดิม และนั่นก็ท�าให้คนฟังกัดปากจนซีดขาว

ไม่รู้ว่านี่เจ็บใจหรือโกรธกันแน่

แต่จะความรู้สึกไหน ชายหนุ่มก็ไม่สนใจทั้งนั้น ขณะที่ดันคน

ตัวเล็กกว่าให้ทิ้งตัวลงนอนบนเตียง แล้วตามไปคร่อมทับอย่าง

ช�านาญ แต่...

“ถุงยางฯอยู่ไหน”

“ลิ้นชัก”

พระพายเกือบจะแกล้งเล่นแล้วว่าไม่มีหรอก แต่พอมอง

ดวงตาวาววับนั่นบอกให้เขารู้ว่าขืนบอกว่าไม่มี คืนนี้ก็คงอด นั่น

ท�าให้คนฟังพลิกตัวไปเปิดลิ้นชักข้างหัวเตียง แล้วถ้าไม่ได้คิดไปเอง 

สายตาที่มองมามีแต่แววเหยียดหยามยามท่ีคว้าถุงยางแบบกล่อง

ใหญ่และเจลหล่อลืน่ออกมาโยนลงบนเตียง จนอดจะเย้าแหย่ไม่ได้

“คืนนี้จะใช้หมดนี่เลยเหรอครับ”

“...”

คนฟังไม่ตอบ นอกจากดวงตาเย็นชาคู่น้ันท่ีมองมาชั่วแว่บ

หนึ่ง แล้วเด็กน้อยท่าทางไม่ประสาก็เป็นฝ่ายดึงกางเกงที่สวมอยู่
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ออกอย่างว่องไว รูดทีเดียวทั้งชั้นในทั้งกางเกงก็ไปกองรวมกันอยู่ที่

ปลายเท้า อย่างที่คนมองนึกเสียดาย

เขาชอบค่อยๆ ใช้เวลาปลดเปลื้องเสื้อผ้าจากกายคู่นอน

มากกว่า 

แต่ความคิดนั้นก็ปลิวออกจากหัวอย่างรวดเร็ว เพราะว่า...

“อื้อ”

เด็กน้อยที่ก�าลังเล่นกับร่างกายของตัวเอง!

ร่างเพรยีวทีก่�าลังใช้สองมือบีบขยีหั้วนมสอ่ีอนแรงๆ จนเผลอ

ส่งเสยีงครางในล�าคอ ใบหน้าทีไ่ม่แสดงอารมณ์เลยสกันิดตอนท่ีดดู

อมให้เขาก็ก�าลังขึ้นสีระเรื่อ เรียวปากเม้มแน่นเข้าหากัน แต่ไม่อาจ

จะกลั้นเสียงครางแผ่วๆ ที่หลุดลอดออกมาได้เลย ดูก็รู้ว่าหัวนมไว

ต่อความรู้สึกเอาเรื่องจนนึกอยาก...เลีย

แต่คนมองก็ยังเฉยอยู่เพราะแววตาคู่นั้นบอกชัดเจนว่าอย่า

เพิ่ง

จากนัน้เดก็หนุม่กค็ว้าขวดเจลหล่อลืน่มาบบีเตม็สองมอื ถจูน

มันอุ่น ดูคุ้นเคยเสียจนคนมองยังแอบกลืนน�้าลาย แล้วพระพายก็

ยิ่งต้องสูดหายใจลึกๆ เพราะฝ่ามือคู่นั้นไม่ได้โลมเล้าที่ท่อนเนื้อสี

อ่อนทีก่�าลงัขยบัขยาย แต่แหวกขาออกกว้างเพ่ือเปิดทางให้สองมอื

สัมผัสกับช่องทางคับแคบที่ก�าลังขมิบยั่วยวนอารมณ์

สวบ!

“อาห์!”

ให้ตายเถอะ!

วินาทีนั้น พระพายก็ค�ารามในใจเสียงดังลั่น จ้องเขม็งที่สอง

มือขาวที่ก�าลังปลุกปั่นอารมณ์ตัวเอง ปลายน้ิวท่ีสอดลึกเข้าไปใน

กายทีข่ยายรบัท�าให้เขาแทบกลัน้หายใจ ไหนจะเสยีงครางแผ่วทีห่ลดุ
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ลอดจากล�าคอนัน่อกี ยิง่มอง เขากย็ิง่ร้าวไปท้ังส่วนล่างของร่างกาย 

รู้สึกเหมือนจะระเบิดตู้มเพียงแค่มองเสียด้วยซ�้า

ค�าว่าเซ็กซี่ยังน้อยเกินไป!

บดันี ้ร่างเพรยีวก�าลงัแหวกสองขาออกกว้าง จิกปลายเท้ากับ

เตียงนอนนุ่มที่ยับยู่กว่าเดิม ใบหน้าแดงระเรื่อส่ายไปมาช้าๆ บน

หมอนใบนุม่อย่างทรมาน ขณะทีม่อืข้างหนึง่ช่วยแหวกก้นกลมออก 

อกีมอืกส็อดปลายนิว้เข้าไปในช่องทางคบัแคบทลีะนิว้ ไม่นานมนัก็

เข้าไปถงึสาม จากนัน้กข็ยบัเข้าออกอย่างเชือ่งช้า หากแต่เร้าอารมณ์

คนมองเป็นบ้า

เด็กคนนี้รู้จุดอ่อนไหวของร่างกายตัวเองดี

“ฮื่อ อะอาห์”

แม้จะเป็นเสียงครางเบาแสนเบา แต่มันก�าลังท�าให้คนมอง

ทนไม่ไหว

หมับ!

“อื้อออ!”

พระพายตาวาววบัขึน้มาทนัท ีเมือ่เพยีงยืน่มอืไปดงึหวันมนิม่

เบาๆ ร่างกายที่บิดกายน้อยๆ บนเตียงก็อ้าปากเปล่งเสียงคราง 

ดวงตาเบิกโพลง สะดุ้งสะเทือนไปทั้งตัว จนอดไม่ได้ที่จะเขี่ยปลาย

นิ้วไปตามส่วนเด่นนูนอย่างอดรู้สึกไม่ได้ว่ามันใหญ่กว่าคนอื่นที่เขา

เคยเล่นด้วย

“เจาะหัวนมด้วยเหรอ”

“เอาออก...นาน...แล้ว...”

ไม่ใช่แค่ข้างเดียวด้วย แต่เป็นทั้งสองข้าง

พระพายเหยียดยิ้มทันที

จุ๊บ!
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“ฮื่อออ ยะ...อย่า...”

เขารู้แล้วว่าจะท�าให้เด็กหน้าตาเย็นชาคนนี้ปั่นป่วนยังไง

ความคิดนี้ท�าให้ชายหนุ่มก้มลงดูดดึงที่ส่วนเด่นนูนแรงๆ  

อกีมอืบบีขยีอ้กีข้าง บ้างกผ่็อนแรงมาเกล่ียเบาๆ จนคนข้างใต้คราง

เสียงสั่น สองมือยิ่งปรนเปรอร่างกายส่วนล่างรุนแรงขึ้น ได้ยินเสียง

เฉอะแฉะ จนพระพายเองก็ค�ารามในล�าคอ คว้าถุงยางอนามัยมา

ด้วยท่าทางร้อนรน หายใจหอบลึกๆ ในคอ

ไม่ไหวแล้ว!

นีเ่ป็นไม่กีค่รัง้ในชวิีตทีพ่ระพายคดิแบบนี ้ยามมองใบหน้าเร้า

อารมณ์ของคนข้างใต้

ใครจะเช่ือเล่าว่าเดก็หน้าตาเรยีบๆ จะมเีสน่ห์ดงึดดูมากมาย

ขนาดนีย้ามท่ีขึน้เตยีงกนั ทัง้ดวงตาสดี�าฉ�า่เยิม้ แก้มแดงจดั รมิฝีปาก

เผยออ้าออกเปล่งเสียงครางที่เจ้าตัวพยายามกลั้นเอาไว้ จนอยาก

จะให้กรีดร้องออกมา ดิ้นอย่างทรมานในอ้อมกอดของเขา

แควก!

พระพายใช้ปากฉกีซองถงุยางอนามยัแล้วสวมให้ตวัเองอย่าง

ว่องไว

หมับ!

แน่นอนว่าคว้าสองมือของเด็กน้อยที่ก�าลังเล่นกับตัวเองให้

คล้องรอบล�าคอเขาแทน มือใหญ่ดนัต้นขาให้ยกสงูขึน้ ตาคมทีแ่สน

ป่าเถือ่นมองไปยงัร่างกายทีอ่่อนระทวยเพยีงเพราะเล่นข้างหลงัด้วย

ตัวเอง จากนั้น...

สวบ!

“ฮื่ออออออ! อื้อ!”

คนในอ้อมกอดกัดปากตัวเองแน่น ยามท่ีเขาเสือกไสกาย
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เข้าไปในความอุ่นร้อน ใบหน้าแดงจัดยิ่งย่ัวเย้าอารมณ์ แต่การ

พยายามอดกลัน้ไม่ได้ท�าให้พระพายพอใจ เพราะปากอุน่ประกบลง

บนกลบีปากสสีดทนัท ีสอดปลายลิน้เข้าไปในโพรงปากอย่างตะกรมุ

ตะกราม กวาดต้อนทุกความหวานล�้าอย่างไม่ยอมให้ผละหนี

เสียงจูบดังก้องไปทั่วทั้งห้องกว้าง แต่ไม่เท่าเสียงท่อนเนื้อ

ร้อนที่สอดลึกเข้าไปในช่องทางอ่อนนุ่ม

“อย่ากลั้นเสียง...ให้พี่ฟัง!”

พายค�ารามชดิรมิฝีปาก ก่อนจะซกุไซ้เข้าทีซ่อกคอขาว ดดูเลยี

ไปตามล�าคออย่างใจอยาก ขณะที่ขยับสะโพกแรงขึ้น ดุนดันเข้าไป

ในช่องทางแสนหวานที่ท�าให้เขาแทบจะคลั่งตาย มันทั้งตอดรัด ทั้ง

เปิดรับ ทั้งโอนอ่อนตาม ทว่าอีกฝ่ายก็ยังไม่ยอมท�าตามที่เขาบอก

“ฮื่อออ แฮก แฮก...”

อีกครั้งที่คนในอ้อมกอดกลั้นเสียงร้องเอาไว้ และนั่น...

สวบๆๆๆ!

“อื้อออ บะ...เบา เบาหน่อย...”

พระพายไม่สนใจเสยีงประท้วง เพราะเขาย่ิงโจนจ้วงเข้าไปใน

ความอ่อนหวานซ�้าแล้วซ�า้เล่า ท�าให้คนในอ้อมกอดดิน้เร่าๆ อยู่บน

เตียง ใบหน้าส่ายสะบัดไปมา แล้วพระเจ้าช่วย! แม่งสวยเซ็กซี่ที่สุด

ที่เคยนอนกับใครเลย!

แต่นั่นไม่ใช่ที่สุด

หมับ!

“บ้าเอ๊ย!”

ทันใดนั้น คนที่นอนอ่อนระทวยก็รวบรวมแรงผลักเข้าท่ีอก

กว้าง แล้วอาศัยทีเผลอดันกายขึ้นมาคร่อมทับเหนือหน้าตักของ 

พระพาย จนชายหนุ่มเองก็ทิ้งตัวลงนอนบนเตียงอย่างคาดไม่ถึง  
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แต่แปลกใจได้ไม่นาน ดวงตาก็วาววับขึ้นมาทันที เมื่อ...เด็กน้อย 

เป็นฝ่ายขยับโยกเสียเอง!

ร่างโปร่งที่ไม่ได้มีกล้ามเนื้ออย่างเขาก�าลังยันสองมือท่ีแผ่น

ท้องของพระพาย จากนั้นก็ขยับโยกด้วยตัวเองด้วยสีหน้าแดงจัด 

หายใจหอบรุนแรง เร่งเร้าอารมณ์คนมองเสียจนอดไม่ได้ที่จะดัน 

หัวไหล่ให้โน้มไปด้านหลัง จนเด็กน้อยก็เลื่อนมือไปก�าขย�าที่ต้นขา

เขาแทน

วิวสวย

จากนั้น...

“อ้ะอ๊า! เดี๋ยว...ฮื่อออ อึ้ก!”

คนตวัโตกร็วบสะโพกเต็มไม้เต็มมือเอาไว้แล้วจดัการสวนกาย

กลับด้วยจังหวะถี่ยิบ ท�าเอาคนได้รับเองก็กรีดร้องออกมาสุดเสียง 

แต่คนทีบ่อกว่าเดีย๋วกลับเป็นฝ่ายยนักายรบัอย่างร้อนแรงไม่แพ้กัน 

จนชายหนุม่รวบท่อนเนือ้น่ารกัเอาไว้ด้วยมอืเดยีว รดูรัง้ด้วยจังหวะ

เดียวกนั ปากตามมาดดูดงึทีหั่วนมสอ่ีอน จนเดก็น้อยสะดุง้สะเทอืน

เหมอืนถกูไฟชอ็ต เอนกายลงไปแทบจะนอนแนบกับต้นขาของพระ

พาย

ทว่าคนที่เหมือนจะไม่ไหวกลับตอบรับเขาอย่างถึงใจ

ร่างกายนี้มันยั่วยวนเหมือนแมวยั่วสวาทชัดๆ!

“แรง...แรงอีก...อีก มากกว่านี้”

แน่นอนว่าพระพายเองก็โจนจ้วงไม่ยั้ง จนเสียงเน้ือกระทบ

เนื้อดังก้องไปท่ัวทั้งห้องกว้าง ประสานไปกับเสียงครวญครางและ

เสียงหายใจหอบๆ ที่ดังระรัวตามจังหวะการเคลื่อนไหว เหงื่อไหล

โซมกาย อุณหภูมิในห้องก็ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นไปอีก

“เฮือก!”
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จังหวะนั้นเองที่คนตัวเล็กกว่าสะดุ้งอย่างรุนแรง ดวงตาปิด

สนทิลง ยามทีป่ลดปล่อยความต้องการออกมาเตม็แผ่นท้องขาว แต่

นั่นยิ่งกระตุ้นคนมองมากยิ่งขึ้น เม่ือร่างกายนี้ก�าลังบีบรัดเขาแทบ

บ้า ตอดรัดจนแทบจะท�าให้คลั่งตาย จนริมฝีปากอุ่นประกบลงบน

ปากสีสวย บดขยี้แรงๆ แล้วผละออกมา เพื่อฟังเสียงหอบสะท้าน

ที่ฉายแววท้าทาย

“ปากนี้...แฮก แฮก...เสร็จได้หรือยังครับ”

พระพายขอปัดความคิดที่ว่าเด็กคนนี้ดูอ่อนประสบการณ์ไป

ทันที แบบนี้มีแต่จะท�าให้เขาบ้าตายน่ะสิ!

“พี่ว่า...มานับกันดีกว่าว่าคืนนี้จะเสร็จกี่ครั้ง”

ใครว่าเด็กคนนี้ดูไม่โดดเด่น พระพายขอเถียงขาดใจ เพราะ

ใบหน้าแดงเรื่อที่ปรากฏรอยยิ้มเย็นชากับดวงตาแสนโศกคู่น้ันมัน

ก�าลังประทับแน่นอยู่ในหัวใจเสียจนยากจะปัดทิ้งเลยน่ะสิ

เด็กคนนี้น่าสนใจ...น่าสนเสียจนละสายตาไม่ได้!

สกายบิดคอไล่ความเมื่อยขบยามที่เดินออกมาพ้นตัว

อาคาร แล้วเหลียวหลังกลับไปเงยหน้ามองคอนโดมิเนียมหรูหราที่

ผู้ชายคนนั้นพาเขามาด้วยแววตาเย็นชา บทสนทนาเมื่อไม่ก่ีนาที

ก่อนแว่บเข้ามาในหัว

‘จะกลับแล้วเหรอครับ’

‘ผมก็ไม่มีเหตุผลให้ต้องอยู่ต่อนี่’

‘เย็นชาจัง เม่ือคืนออกจะร้อนแรงแท้ๆ…ขอเบอร์หน่อยได้

มั้ย’

‘ไม่เป็นจ�าครับ’

‘งั้นชื่อก็ยังดี’
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‘อย่ารู้เลย ให้มันจบแค่เมื่อคืนก็พอ’

เด็กหนุ่มก�าหมัดทั้งสองข้างแน่น หลับตาลง พึมพ�าเสียงเบา

“มีแต่คนเฮงซวย...คุณมันก็ผู้ชายเฮงซวย”

สกายลืมตาขึ้นมาอีกครั้ง และครั้งนี้มันฉายชัดถึงแววเศร้าที่

เขาเก็บง�าเอาไว้

ชินได้แล้วไอ้กาย ชีวิตมึงก็เจอแต่คนเฮงซวยแบบนี้แหละ

ความคดิของคนทีห่มนุตวัไปยงัรถของเพ่ือน...ต้นเหตท่ีุท�าให้

เขาต้องยอมนอนกับคนเฮงซวยคนนั้น
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ตอนที่ 1

วันที่สายลมพัดมา

สองเดือนหลังจากนั้น...

“ก�าลังมันเลย ต่อไปเล่ม 45”

ภายในหอพักนักศึกษาที่อยู่ไม่ห่างจากมหาวิทยาลัยชื่อดัง

มากนกั เจ้าของห้องอย่างนายนภนท์หรอืไอ้สกายของเพือ่นๆ ก�าลงั

นอนกระดกิขาอยูบ่นเตียงนอนหลังใหญ่ บนฟูกข้างกายเตม็ไปด้วย

หนังสือการ์ตูนนับสิบเล่มที่วางทับกัน ซึ่งพออ่านจบ เจ้าตัวก็โยน

เล่มในมือวางซ้อนเล่มอื่น จากนั้นก็กลิ้งมาขอบเตียงเพื่อควานหา

หนังสือการ์ตูนเล่มต่อที่เพิ่งซื้อมายกชุด

“นี่ 46 แล้วเล่ม 45 อยู่ไหนวะ”

พอคว้าหนงัสอืเล่มบนสดุขึน้มาแล้วพบว่าไม่ใช่เล่มท่ีต้องการ 

คนท่ีนอนอืดมาตั้งแต่เมื่อวานก็เด้งตัวขึ้นจากท่ีนอนยับยู่ รื้อหา

หนังสือการ์ตูนที่ซื้อมารวดเดียว 70 เล่ม กะจะอ่านให้ตาแฉะกันไป

ข้าง แต่ไม่ว่าจะรื้อดูสันของหนังสือ หรือเทที่เหลือออกมาจนเต็ม

เตียง สกายก็ยังหาเล่มที่ว่าไม่เจอจนขมวดคิ้วฉับ
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“อะไรวะ ตั้งแต่ 46 ถึง 70 ก็ครบนี่หว่า แล้วเล่มที่ 45 ของกู

อยูไ่หน!” เจ้าของห้องพมึพ�าอย่างหงดุหงดิ เพราะมานัง่เรยีงหนงัสอื

ท่ียงัไม่อ่านแล้วพบว่าขาดไปแค่เล่มเดยีว และสายตากพ็ลนัเหน็บลิ

ที่ยัดเอาไว้ตอนซื้อร่วงลงมาตอนที่เทหนังสือ จนคว้ามันขึ้นมา กะ

ว่าถ้าคิดเงินมา 70 เล่มละก็ ไอ้กายจะแล่นไปฉีกอกถึงร้าน

ใครจะท�าอะไร ไอ้กายไม่โกรธ แต่อย่ามาท�าให้ขาดช่วงตอน

ก�าลังอ่านการ์ตูน!

ความคิดของคนที่นั่งนับจ�านวนเล่มในบิลแล้วค�านวณในหัว

อย่างว่องไวเพื่อพบว่า...

“69 เล่มจริงๆ ด้วย”

สรุปคือไอ้คนขายหยิบมาให้เขาไม่ครบสินะ

ตุบ!

พอคิดได้แบบนั้น สกายก็ทิ้งตัวลงนอนแผ่บนเตียงอีกครั้ง 

ยกมอืขยีต้าท่ีชกัแสบจากการอ่านการ์ตนูข้ามวนัข้ามคนื แต่คนก�าลงั

มัน อะไรก็หยุดไม่ได้ทั้งนั้น อีกทั้งตอนเปิดเทอมยังอดนอนจนชิน 

กับแค่นอนอ่านการ์ตูนโง่ๆ ไปวันๆ ไม่ท�าร้ายเขาเหมือนตอน

อาจารย์สั่งงานรัวๆ หรอก

“กี่โมงแล้ววะ”

พอหนังสือขาดช่วง คนที่ไม่ชอบอ่านอะไรข้ามก็ถามถึงเวลา 

ซึ่งเพียงเหลือบไปมองนาฬิกาที่แขวนบนผนัง เจ้าตัวก็ไม่นึกแปลก

ใจเลยสักนิดว่าท�าไมเขาแสบตาได้ขนาดนี้

น่าจะอดนอนมาวันครึ่งแล้ว

ความคดิของคนทีล่บูท้องป้อยๆ เพราะเมือ่รูต้วัว่าไม่ได้นอน

แล้วไง ก็เลยส�าเหนียกว่าไม่ได้กินเหมือนกัน 

“กนิ อาบน�า้ นอน ต่ืนมาค่อยไปหาซ้ือเล่ม 45” เดก็หนุ่มสรปุ
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กับตัวเอง แล้วเดินไปเปิดตู้เย็นเพื่อดูว่ามีอะไรประทังชีวิตบ้าง 

เพราะแม้เขาจะเป็นเดก็หอ แต่ใช่ว่าเดก็หอทุกคนพ่ึงบะหมีส่�าเรจ็รปู

นี่นะ อย่างน้อยก็ขอเป็นอาหารแช่แข็งที่มีข้าวหน่อยเถอะ

นี่แหละกิจวัตรประจ�าวันในช่วงปิดเทอมของนายนภนท์

แม้ว่าในช่วงเปิดเทอม สกายจะเป็นหนึง่ในกรรมการชัน้ปีของ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่เพื่อนฝูงให้การนับถือ แต่ในช่วง 

ปิดเทอมที่ไม่ต้องวิ่งหัวหกก้นขวิด ท�างานส่งอาจารย์มือเป็นระวิง 

เขียนแบบมากกว่าโทร.คุยกับพ่อแม่ รวมทั้งรับผิดชอบกิจกรรมรุ่น 

เด็กหนุ่มเองก็อยากจะใช้ชีวิตเรื่อยเปื่อยไม่สนคืนไม่สนวันบ้าง

เหมือนกัน

แม้ว่าจะท�าตัวแบบนี้มาเป็นเดือนแล้วก็เถอะ

พอรื้อเจออาหารส�าเร็จรูป สกายก็ไม่ลังเลเลยที่จะยัดมันเข้า

ไมโครเวฟ แล้วถอดเสื้อโยนลงตะกร้า คิดจะอาบน�้าให้สดชื่นแล้ว

ค่อยมากินอาหารมื้อ...มื้อไหนก็ช่างมันเถอะ แต่ยังไม่ทันที่จะได้

ถอดกางเกง เสียงโทรศพัท์กก็รดีร้องมาจากแถวๆ ใต้หมอน ให้เดนิ

อย่างเกียจคร้านไปหาที่มาของเสียง

“ทะเลาะกับผัวแล้วบ่นให้กูฟังอีกสินะ”

สกายว่าคล้ายเบือ่หน่าย แต่กลบัยกย้ิมจางๆ นึกขบขันเพ่ือน

สนทิอย่างไอ้วาเรนทีเ่มือ่ก่อนโทร.มาได้ทกุวีว่นั ระบายพร�า่เพ้อเรือ่ง

ที่จีบสาวไม่ติด ตอนนี้พอมีผัว (ครับ อ่านถูกแล้ว!) พอมันมีผัวเป็น

ตัวเป็นตนก็ไม่ค่อยโทร.มากวน จะโทร.มาทีก็ตอนที่มีปัญหาอยาก

ปรึกษา และเชื่อเถอะว่าเช้าๆ แบบนี้ก็มีมันคนเดียว

เด็ก’ถาปัตย์ไม่นิยมตื่นเช้า แม้จะเป็นช่วงปิดเทอมก็ไม่เว้น

ทว่าตัวเลขสิบหลักที่ปรากฏบนหน้าจอท�าให้ขมวดคิ้วมุ่น

จากทีค่ดิว่าเป็นเพือ่นคงไม่ใช่แล้วละ และสกายก็ไม่คดิจะตดั
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สายทิ้ง เพราะอย่างที่ว่า...ว่าเขาเป็นกรรมการรุ่น บางทีก็จะมี

โทรศัพท์จากอาจารย์ เจ้าหน้าที่ หรือพวกรุ่นพี่ที่แทบไม่เคยคุยกัน

ด้วยซ�า้มาถามเรือ่งกจิกรรม ซึง่ช่วงนีจ้ะมอีะไรได้ถ้าไม่ใช่การรบัน้อง

อกีไม่กีส่ปัดาห์ สกายกจ็ะเป็นนกัศกึษาปีสอง และโชคดเีหลอื

เกนิทีไ่อ้ซกิ เพ่ือนร่วมรุน่อกีคนอาสาจะเป็นเฮ้ดปีสอง และหวงัด้วย

ว่าพอตอนข้ึนปีสาม ซึ่งเป็นเฮ้ดหลักดูแลการรับน้องทั้งหมด จะมี

คนอาสาแบบนี้ เพราะให้ไอ้สกายนั่งท�าเอกสารเป็นตั้งๆ ยังดีกว่า

ต้องไปเล่นเฮฮาต่อหน้าพวกปีหนึ่ง บอกตรงๆ ว่าคงท�าไม่ได้

เขามันคนเงียบๆ อยู่เงียบๆ ไม่มีปัญหากับใคร ดังนั้นคนที่

ไม่ชอบมีปัญหากับใครจึงกดรับสายทันที

“สวัสดีครับ”

[…]

แต่ปลายสายมีเพียงความเงียบ จนต้องเอ่ยต่อ

“ฮัลโหล ได้ยินมั้ยครับ”

[ชัดแจ๋วเลยครับ]

คนฟังขมวดคิ้วมุ่นกับน�้าเสียงข้ีเล่น แต่ยังไม่เอะใจ เรียกว่า

ลืมไปสนิทเลยก็ว่าได้

“ใครพูดอยู่ครับ”

[แล้วใครถามอยู่ครับ]

กวนตีน!

สกายหรี่ตาลงนิด รับรู้ด้วยสัญชาตญาณว่าปลายสายก�าลัง

เล่นเขาแล้วไง เพียงแต่จ�าไม่ได้จริงๆ ว่าเสียงแบบนี้เป็นคนรู้จักคน

ไหน ดีไม่ดีเกิดเป็นรุ่นพี่ที่ชอบแหย่รุ่นน้องเล่น ด่าไปก็มีแต่ซวยกับ

ซวย คนรักสงบอย่างเขาก็แค่ถอนหายใจนิด บอกด้วยน�้าเสียง

เป็นการเป็นงาน
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“สกายพูดครับ”

[ชื่อน่ารักจังเลย]

“ถ้าโทร.มาแค่นี้ งั้นผมวางนะ”

[ใจร้อนซะด้วย]

ต่อให้เย็นยังไง เจอแบบนี้เข้าไปก็คิ้วกระตุก

“ครับ ผมเป็นคนใจร้อน เพราะงั้นผมวางนะ”

[แล้วอย่างอื่นร้อนด้วยมั้ย]

โรคจิตนี่หว่า

ทว่ายังไม่ทันที่สกายจะกดวาง ปลายสายก็ว่าด้วยเสียงกลั้ว

หัวเราะที่ชักจะคุ้นๆ แต่ยังนึกไม่ออกว่าเป็นเสียงใคร ในใจก็ด่าไป

เต็มค�าว่าโรคจิตแน่ๆ แต่เขามันพวกจิตแข็ง ถึงจะเจอแบบนี้ก็ยังนิ่ง

อยู่ได้ ผิดกับความสงสัยที่ก�าลังทวีคูณว่าไอ้เวรนี่เป็นใครกันแน่

“ก็ร้อนหมดทั้งตัวแหละครับ”

[แน่ะ! อะไรร้อนเหรอ ไปช่วยให้เย็นมั้ย]

คนทางนี้เหยียดยิ้มเย็น

“มนษุย์เป็นสตัว์เลอืดอุน่นะครบั ผมเป็นมนษุย์จะตวัร้อนบ้าง

กไ็ม่แปลก ดงันัน้คณุไม่จ�าเป็นต้องมาช่วยผมหรอก พอดผีมไม่ชอบ

คลุกคลีกับพวกสัตว์เลือดเย็น เท่านี้นะครับ” จากนั้นก็วางสายแม่ง!

“เหี้ย!”

ความหมายชัดๆ ของค�าที่เพิ่งจะด่าออกไป

ในเมือ่สตัว์เลอืดเยน็คอืสตัว์เลือ้ยคลาน แล้วสตัว์เลือ้ยคลาน

ในแว่บแรกที่สกายนึกถึงคือ...ตัวเหี้ย!

ถ้ามนัมีสมองนกึออกกถ็อืว่าด่าสัมฤทธผิล แต่ถ้าไม่...กป็ล่อย

ให้โง่ต่อไปนั่นแหละดีแล้ว

“หงุดหงิดแต่เช้า”
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ติ๊ง!

จังหวะนั้นเองที่ไมโครเวฟส่งเสียงร้อง จนคนนึกเคืองสูด 

หายใจลกึๆ โยนโทรศพัท์ลงบนเตยีง แล้วเปิดฝาไมโครเวฟ คว้าข้าว

กล่องร้อนๆ มาโยนลงบนโต๊ะญี่ปุ่น ตามด้วยหยิบช้อนที่เสียบอยู่

ไม่ห่าง ปัดไล่เรื่องโรคจิตออกไปจากใจ แต่ยังไม่ทันที่จะได้เปิดฝาก

ล่องข้าวเลย...

RRRRRrrrrrrrrrrrrr

เจ้าของเครื่องสูดหายใจลึกๆ หันไปคว้ามันมาดู แล้วพบว่า

ยังเป็นเบอร์ของไอ้โรคจิตคนเดิม

“ถ้าคุณมีเวลาว่างนัก ผมแนะน�าให้โทร.ไปปรึกษาจิตแพทย์”

[ฮื่อ พี่ไม่ไปหรอก ถึงไปหมอก็ช่วยอะไรไม่ได้อยู่ดี]

น�้าเสียงอารมณ์ดีดังมาตามสาย สงสัยจะคิดไม่ออกว่าเพิ่ง

โดนด่าไปหยกๆ 

“ผมว่า...”

[เพราะพี่ป่วยเป็นโรครัก]

กึก!

คนฟังกลืนทุกค�าลงคอ คิดไม่ถึงว่าจะได้ยินอะไรแบบนี้ แต่

เพียงชั่ววินาทีเท่านั้น เพราะ...

“ถ้าเป็นโรคลักปิดลักเปิดก็ไปยัดวิตามินซีเข้าปากนะ โทร.มา

หาผมก็ช่วยอะไรไม่ได้”

ปลายสายหัวเราะเสียงนุม่ๆ ทีพ่าให้จัก๊จ้ีอย่างบอกไม่ถูก อกี

ทั้งประโยคที่สวนกลับมา...

[พี่เป็นโรค ‘รรรรรรัก’ จริงๆ นะ]

คราวนี้กระดกลิ้นร.เรือมาเต็มๆ จนคนทางนี้กลอกตา คิดว่า

ความอดทนใกล้จะถึงขีดสุดแล้ว และเขาจะปาโทรศัพท์เข้าผนังอยู่
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รอมร่อ ยิ่งคุยกับคนกวนประสาทแบบนี้ ท้องก็ร้องโครกครากแถม

ยังปวดแปล๊บๆ ราวกับโรคกระเพาะจะถามหา 

ไหนจะ...

[เตรียมตัวให้ดี เพราะพี่จะจีบแล้วนะ]

คนฟังเม้มปากเข้าหากัน สมองท�างานเร็วจี๋ว่าปลายสายเป็น

ใครกันแน่

“คุณเป็นใคร” พอคิดไม่ออกก็ถามตรงๆ

[สายลมรูปหล่อไงครับ]

แต่ยิ่งฟัง สกายก็ยิ่งนึกไม่ออก คนคนเดียวที่เขารู้จักและใกล้

เคียงกับค�าว่าสายลมที่สุดก็คงเป็นพี่พายุ ซึ่งเป็นแฟนไอ้เรน แต่แค่

นึกว่าแฟนเพื่อนพูดจาแบบนี้ เขาก็ขนหัวลุกแล้ว ไม่มีทางเลยที่พี่

พายุคนนั้นจะพูดจาเกี้ยวพาแบบนี้ อีกทั้งรายน้ันรักไอ้เรนจะเป็น 

จะตาย ไม่มีทางอยู่แล้วที่จะมาหยอกเขาเล่น

ท่าทางนิ่งเงียบไปท�าให้ปลายสายว่าต่อข�าๆ

[อ้อ เตรียมใจด้วยล่ะ เพราะพี่ไม่ได้มาเล่นๆ...งั้นพ่ีไม่กวน

แล้ว บ๊ายบาย]

“เดี๋ยว...”

ทว่าเป็นสกายเสยีอกีทีเ่ป็นฝ่ายร้องเรยีก แต่ไม่ทนัอกีคนทีต่ดั

สายทิ้ง จนได้แต่จ้องมองหน้าจอที่กลับมาปรากฏภาพของอะนิเมะ

ในดวงใจ สมองครุ่นคิดอย่างหนักว่าเขาเผลอไปท�าอะไรที่ท�าให้ใคร

มาติดตาต้องใจด้วยเหรอ ซึ่งไม่ว่าจะนั่งคิดหรือตะแคงคิดก็...ไม่มี

เขาเลกิเทีย่วต้ังแต่เข้ามหาวิทยาลัย ไม่เคยบอกใครว่าเป็นเกย์ 

ดังนัน้ถ้าจะมีครัง้ไหนทีเ่ข้าเค้ากน่็าจะเป็นเรือ่งเมือ่หลายเดอืนก่อน

สกายเผลอตัวนอนกับผู้ชายที่เจอในงานแข่งรถคราวนั้น แต่

นี่มันหลายเดือนแล้ว นานชนิดที่ลืมไปเสียด้วยซ�้า อีกทั้งช่วงเวลา
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สัน้ๆ ทีอ่ยู่ด้วยกันบอกเขาว่าผูช้ายแบบนัน้ไม่มทีางจรงิจงักบัใคร ก็

แค่หยอกเล่นกบัทกุคนทีน่กึพงึใจกเ็ท่านัน้ และเขาแค่บังเอญิอยู่ตรง

นั้นพอดี 

ทนัใดนัน้ ใบหน้าของผูช้ายทีด่มูัน่อกมัน่ใจในตวัเองก็แว่บเข้า

มาในหัว ทั้งดวงตาสีน�้าผึ้งที่ดูขี้เล่น ริมฝีปากที่ชอบยกยิ้มมุมปาก 

และเสน่ห์ที่เจ้าตัวมั่นใจว่ามีอย่างเต็มเปี่ยม จนสกายเองก็อดไม่ได ้

ที่จะท�าให้ผู้ชายคนนั้นหมอบราบคาบแก้วบนเตียง

ทุกอย่างลอยเข้ามาในหัวจนต้องหลับตาลง

“ไม่ใช่หรอก ชื่อก็ไม่รู้ เบอร์ก็ไม่ได้ให้ อาจจะแค่โรคจิตที่โทร.

สุ่มเบอร์เล่นก็ได้”

สกายปัดไล่ความคิดนี้ออกไป แต่ยังไม่ทันที่จะได้จับช้อนกิน

ข้าว

RRRRRrrrrrrrrrrrr

“กูจะได้กินข้าวมั้ยวันนี้”

เขาพึมพ�าอย่างหงุดหงิด เหลือบมองหน้าจอนิด แล้วกดรับ

สาย

“ต้องการอะไร”

[ต้องการบอกกบัน้องสกายคนน่ารกัว่า ถงึด่าพีว่่าเหีย้กไ็ม่เจบ็

หรอกนะ พี่ชินแล้ว หึๆ]

ปลายสายพดูแค่นัน้ แล้วตดัสายทิง้ จนสกายอ้าปากพะงาบๆ 

พดูอะไรไม่ออก โดยเฉพาะเสยีงหวัเราะนุม่ๆ ตอนสดุท้ายท่ีบอกว่า

ทางนั้นขบขันแค่ไหนกับค�าด่าของเขา จนง้างมือเตรียมจะขว้าง

โทรศัพท์ทิ้ง แต่...

RRRRrrrrrrrrrrrr

“อะไรอีกวะ!!!”
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ตอนนีค้นเยน็กร้็อนได้ที ่ดงันัน้สกายจงึกดรบัโดยไม่มองเบอร์

โทรศัพท์ด้วยซ�้า ถามด้วยน�้าเสียงหงุดหงิด และนั่น...

[งื้อ มึงเป็นอะไรอะ โกรธอะไรกูเนี่ย]

ครั้งนี้สกายจ�าเสียงได้ชัดแจ๋ว

“ไอ้เรน”

[เออ กเูอง มงึเป็นอะไรหรอืเปล่า โกรธอะไรกูเหรอ อย่าโกรธ

เลยนะ กูยังไม่ได้ท�าอะไรเลย]

เพื่อนสนิทว่าน�้าเสียงหงุงหงิง ดูรู้สึกผิดอย่างเห็นได้ชัด จน

สกายเองก็ถอนหายใจหนักๆ ไม่อยากเอาเรื่องหงุดหงิดไปลงกับ

เพื่อน เสียงที่เอ่ยตอบไปจึงเย็นลงกว่าเดิมโข 

“เปล่า กูแค่ก�าลังจะแดกข้าว แล้วมึงโทร.มาขัด”

[เอ่อ งั้นกูวางก่อนนะ มึงก็แดกข้าวให้อร่อยนะ]

แต่มเีหรอทีไ่อ้เรนจะสัมผสัไม่ได้ว่าเขาก�าลงัอยากฆ่าคนเตม็ที่ 

มันเลยบอกด้วยน�้าเสียงแห้งๆ แล้ววางสายไป 

สกายส่ายหน้าช้าๆ แม้จะนึกแปลกใจที่คนอย่างไอ้เรนยอม

วางง่ายๆ ไม่ถามซอกแซกอย่างทกุท ีแต่ตอนนีเ้ขาไม่มอีารมณ์สงสยั

เรื่องอะไรทั้งนั้น แค่คิดว่าใครโทร.มากวนก็ปวดสมองมากพอแล้ว 

ไหนจะข้าวร้อนจัดที่แทบจะเย็นเฉียบนี่อีก

“สายลมรูปหล่อ? ฮึ! สายลมเฮงซวยละสิไม่ว่า”

ตอนนี้สกายจึงทั้งง่วงนอน แสบตา หิวข้าว น�้าไม่ได้อาบ จน

นึกในใจว่าถ้าสายลมที่ว่ามายืนตรงหน้า เขาคงเตรียมตัวเตรียมใจ

แน่ละ ไม่ใช่เพราะจะรับรักบ้าบออะไรนั่น แต่เตรียมใจเป็นฆาตกร

กะซวกท้องคนกวนประสาทสักครั้งในชีวิต

“อุ่นใหม่ก็ได้วะ”

สุดท้ายก็ได้แต่งึมง�ากับตัวเองเบาๆ แล้วลุกไปยัดกล่องข้าว
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เข้าไมโครเวฟ

แต่นายนภนท์ยงัไม่รูว่้าสายลมทีว่่านีไ้ม่ได้พดัมาแล้วพดัผ่าน

ไปง่ายๆ หรอกนะ อย่างที่เขาว่า...ไม่ได้มาเล่นๆ

แว่บหน่ึง สกายคิดว่าผู ้ชายที่โทร.มากวนโอ๊ยเขาคือ 

คนเดียวกับที่เขาเผลอมีความสัมพันธ์ทางกายด้วย แต่ความคิดนี้ก็

ปลิวหายออกไปจากใจ เมื่อเห็นข้อความที่ทางนั้นส่งมาให้ทุกวี่ทุก

วัน ไม่ใช่ว่าสกายจะยอมเปิดอ่านหรือตอบโต้ทางนั้นหรอกนะ ไม่

เลย เขาไม่มีแม้แต่เศษเสี้ยวความคิดจะคุยด้วยด้วยซ�้า แต่แอ๊พพลิ-

เคชัน่ท่ีเด้งเตอืนบนหน้าจอทกุครัง้ต่างหากทีท่�าให้เดก็หนุม่รูว่้าก�าลงั

โดนเล่นสงครามประสาทอยู่

...สวัสดีครับ วันนี้อากาศดีจัง เงยหน้ามองฟ้าแล้วเห็นน้อง

สกายด้วย...

...ปิดเทอมท�าอะไรบ้าง พี่เบื่อจังเลย...

...ใกล้เปิดเทอมแล้ว น้องสกายเตรียมตัวพร้อมหรือยัง...

เขานกึทึง่ความช่างต๊ือของอกีฝ่ายเอาเร่ืองเหมอืนกันทีแ่ม้ไม่

ตอบโต้ ไม่แม้แต่จะเปิดอ่าน แต่ก็ยังส่งโน่นนี่มาได้ทุกวัน และสรุป

ง่ายๆ ว่าคงเป็นรุ่นพี่สักคนที่คณะ ซึ่งท�าให้หนักใจเอาเรื่อง เพราะ

หากเป็นรุน่พีจ่รงิแล้วต้องเผชญิหน้า เขาต้องบอกปัดยังไงไม่ให้ทาง

นั้นรู้สึกว่า...กูร�าคาญฉิบหาย!

ตอนนีส้กายไม่แปลกใจเลยทีเ่พือ่นสนทิอย่างไอ้เรนจะจบีสาว

ไม่ตดิ กล็องเจอข้อความแบบนีท้กุวนั แทนทีจ่ะสยิว เขาบอกได้เลย

ว่าสยอง และยิ่งสยองทวีคูณ เมื่อเช้าวันเปิดเทอมได้ยินเสียง

โทรศัพท์ดังเตือนมาพร้อมกับข้อความสั้นๆ

...วันนี้เราจะได้เจอกันแล้วนะ...
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ขนลุกฉิบหายเลยครับ

สกายถอนหายใจแรงๆ มองเงาสะท้อนในกระจก เขาเป็นพวก

ยอมรบัความจรงิ และคดิว่าหน้าตาแบบนีไ้ม่น่าจะไปต้องตาต้องใจ

ใครได้ เขาไม่ได้น่ารกัอย่างไอ้เรน หรอืหล่อสสัรสัเซยี (อย่างท่ีไอ้เรน

โม้ให้ฟังประจ�า) อย่างพี่พายุ ไม่ได้โดดเด่นด้วยบุคลิกสบายๆ ท่ี 

เข้าถึงได้ง่ายอย่างไอ้ซิก เขาเป็นคนธรรมดาที่มองไปทางไหนก็เจอ 

อกีทัง้สกายไม่คดิจะเสรมิเติมแต่งให้ตัวเองน่าดอูย่างท่ีท�าเมือ่หลายปี

ก่อน

เขาเป็นแค่คนดาดๆ ที่ตั้งใจเรียน ท�ากิจกรรมแยะ เลยรู้จัก 

คนเยอะ ก็เท่านั้น

นายนภนท์คนนี้เลิกคิดว่าตัวเองก็มีเสน่ห์มานานมากแล้ว

“ท่าทางพี่จะตาถั่วนะ” สกายบอกกับโทรศัพท์มือถืออย่าง

ข�าๆ

แม้ใจหนึ่งจะบอกว่าขนลุก แต่อีกใจก็อยากรู้เหมือนกันว่า

เจ้าของข้อความพวกนี้เป็นใคร ถึงแม้หัวใจจะบอกว่าไม่สนใจความ

รักก็ตาม

กูน่าจะเชื่อสัญชาตญาณแรกสุด!

วันเปิดเทอมแรกของปีสองไม่มีอะไรน่าสนใจมากนัก แม้จะ

เป็นคณะที่ได้ชื่อว่าอาจารย์สั่งงานโหดสุดๆ ก็ยังไม่ได้ยัดห่ากันมา

ตั้งแต่คาบแรก จะมีอะไรน่าสนใจขึ้นหน่อยก็ตรงที่เข้าสู่ช่วงรับน้อง 

แต่สกายไม่ได้ท�างานอยู่เบ้ืองหน้าอยู่แล้ว เขาเป็นคนช่วยรุ่นพี่ท�า

เอกสารโน่นนีอ่ยูเ่บือ้งหลงั เลยไม่ค่อยโผล่หน้าไปให้น้องๆ เหน็ วนั

นี้ทั้งวันจึงไม่ต่างจากที่ผ่านมาๆ กระทั่ง...ปล่อยน้องกลับบ้าน

ใช่ รุน่พีป่ล่อยน้องกลับบ้านไปแล้ว แต่ไม่มใีครบอกเขาสกัค�า
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ว่าอัญเชิญยักษ์ตัวด�ามาที่คณะ!

“พี่พาย หวัดดีครับ มายากหรือเปล่า”

ส่วนไอ้ตัวต้นเหตุก็คนเดิม...ไอ้เรน

เพือ่นสนทิตัวเล็กทีห่น้าตาจิม้ล้ิมน่ารกัเหมาะแก่การเป็นเมยี

ชาวบ้านก�าลังวิ่งร่าไปหาผู้ชายตัวโตในชุดเสื้อเชิ้ตสีเข้มกับกางเกง 

สแล็ก ด้านบนยังสวมเน็กไทที่ดึงปมลงมาถึงกระดุมเม็ดท่ีสอง 

ท่ามกลางสายตาตะลึงของนายนภนท์ที่เผลอยกน้ิวขึ้นมาชี้หน้า

อย่างหมดมาดคนใจเย็น

“คุณมานี่ได้ไง!”

ก็นี่มันคนที่เขานอนด้วย!

“อ้าว มึงรู้จักพี่พายเหรอ เออว่ะ ที่พี่พายมาขอเบอร์วันนั้น

เพราะจะเอาของคืนให้มึงนี่หว่า”

กูเจอตัวต้นเหตุแล้ว!

สกายเข่นเขี้ยว ร�่าร�่าอยากจะเขย่าคอเพ่ือนสนิทสักทีสองที 

แต่พอเห็นรอยยิ้มกว้างที่หดเล็กลงเรื่อยๆ ราวกับไอ้เรนก็เริ่มรู้ตัว

แล้วว่าไม่ควรจะเอาเบอร์เพื่อนไปแจกจ่ายคนอื่นโดยไม่ได้รับ

อนุญาต เขาก็ใจเย็นลงนิด ถามไถ่ที่มาของความเอวังครั้งน้ีเสีย

ก่อน...จะได้ด่าทีเดียว

“แล้วนี่...” คนพูดใช้สายตาแทนค�าพูด

“เอ่อ มึงน่าจะรู้จักแล้ว แต่นี่พี่พาย เพื่อนสนิทพี่พายุที่สนาม

แข่ง แล้วนี่เพื่อนผมครับพี่พาย ชื่อ...”

“สกาย ครับ เรนบอกพี่แล้ว”

สายตาของสกายบอกให้เพื่อนสารภาพมาซะ วาเรนเองก็รีบ

บอกอย่างเอาใจ ทั้งที่ตัวหดลีบลงเรื่อยๆ แต่ยังไม่ทันที่จะแนะน�า

จนจบดี คนตัวโตที่โผล่มาหน้าคณะพวกเขาได้ยังไงก็ไม่รู้ก็แทรกขึ้น
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มาด้วยรอยยิ้มกว้าง ทั้งยังก้าวเข้ามาชิด จนสกายก็ไม่เกรงใจที่จะ

ก้าวถอยหลังเพื่อบอกให้รู้ว่า...รังเกียจ

โอเค พายที่ว่าคงไม่ใช่พายแอ๊ปเปิ้ล พายเห็ด พายไก่ที่เอา

เข้าปากเคี้ยวกลืนหรอก น่าจะมาจาก...พระพาย

สายลมรูปหล่อ?

ความคิดที่ท�าให้เผลอกวาดสายตามองตั้งแต่หัวจรดเท้าทั้งที่

ไม่ใช่นิสัย และนั่น...

“หล่อสมกับที่พี่โฆษณาตัวเองมั้ย”

คนฟังกัดปากตัวเองจนซีดขาวทันที ข่มกลั้นค�าผรุสวาทท่ีตี

ข้ึนมาถงึคอหอย กลนืมนักลบัลงไป เพราะอย่างไรนีก็่เพือ่นแฟนไอ้

เรน เขาเองก็ไม่อยากมามีปัญหาตรงนี้ อีกท้ัง...ไม่อยากให้เพ่ือน

สนิทรู้ด้วยว่าเขามีความสัมพันธ์ยังไงกับผู้ชายตรงหน้า

“เอ่อ แล้วไหนพี่พายว่าฝากของมาให้พี่พายุไงครับ” ไอ้เรน

เห็นท่าไม่ดีก็รีบแก้สถานการณ์ ทั้งที่สกายเห็นนะว่ามันเองก็แอบ

กระเถิบให้ห่างจากระยะเอื้อมถึงของเขา

“อ้อ นี่ไง” สิ่งที่ผู้ชายตรงหน้าล้วงออกมาจากกระเป๋ากางเกง

คือกระดาษพับครึ่งยับย่นหนึ่งแผ่น แล้วส่งมาให้วาเรน

“ส�าคัญมากเลยนะเรน ส�าคัญสุดๆ พี่ฝากให้ไอ้พายุหน่อย”

แม้สกายจะไม่เห็นว่ามันต่างจากกระดาษใช้แล้วทิ้งยังไง แต่

เขาก็ไม่พูดอะไร เพราะเพื่อนสนิทก็ท�าหน้าไม่อยากเชื่อ แต่ก็รับ

กระดาษแผ่นนัน้ใส่เข้ากระเป๋า จากนัน้ตาคมก็ตวดักลับมามองท่ีเขา 

ริมฝีปากเผยรอยยิ้มกว้างขวาง สีหน้าดูพออกพอใจไม่ต่างจากวัน

แข่งรถวันนั้น

“แล้วก็...ยินดีที่ได้รู้จักอีกครั้งนะครับน้องสกาย”

แต่ผมไม่ยินดีที่ได้รู้จักพี่!
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สายตาสกายบอกเช่นนัน้ ทัง้ทีอ่ยากจะปัดไล่คนืบ้าๆ ไปแท้ๆ 

อีกฝ่ายดันมาปรากฏตัวตรงหน้า แล้วไม่ต้องฉลาดถึงขั้นไอน์สไตน์

ก็พอจะเดาเรื่องราวทั้งหมดออก

อีกฝ่ายได้เบอร์เขาจากไอ้เรน แล้วทั้งที่สกายหวังลึกๆ ว่า

ผูช้ายคนนีจ้ะเป็นแค่นกัแข่งคนหนึง่ในสนามทีไ่ม่เกีย่วข้องกบัคนใกล้

ตัวเขา แต่กลับกลายเป็นว่าพี่พายอะไรนี่เป็นเพื่อนสนิทของพี่พายุ 

ซ่ึงเป็นแฟนไอ้เรนอีกที แค่นี้ก็พอจะผูกเรื่องทุกอย่างออกมาเป็น

ฉากๆ ได้แล้ว

พี่พายหลอกเอาเบอร์เขาจากไอ้เรน และดูจากสีหน้ากลืน 

ไม่เข้าคายไม่ออกของเพือ่นสนทิแล้ว มนักค็งเผลอลืมตวับอกไปน่ัน

แหละ แล้วไม่ต้องเดาเลยว่าท�าไมพีพ่ายรูว่้าเขาเรยีนอะไร อยู่ปีไหน 

เปิดเทอมเมือ่ไหร่ ทัง้ทีไ่ม่ใช่รุน่พีใ่นคณะกค็งมาจากไอ้เพือ่นตวัเลก็

นีค่นเดยีว รวมทัง้ทีม่าดกัเจอตามข้อความทีท่ิง้เอาไว้ก็เพราะอ้างว่า

จะเอาของฝากไอ้เรนไปให้พี่พายุ

กระดาษแผ่นนั้นต้องเป็นเรื่องไร้สาระที่สุด ไม่ใช่เรื่องส�าคัญ

อย่างที่ปากบอกแน่

และนายนภนท์กเ็ข้าใจในวนิาทนีัน้เองว่าท�าไมอกีฝ่ายถงึบอก

ว่าเขาน่าสนใจ...เพราะมีเซ็กซ์กันไปแล้วยังไงล่ะ

เขารู้ตัวนะว่าตัวเขาค่อนข้างเจนจัดเรื่องบนเตียงมากกว่าที่

เห็นภายนอก ดังนั้นที่พี่พายอะไรนี่ติดใจไม่ใช่เขาหรอก เซ็กซ์ของ

เขามากกว่า

“แล้วนี่เรนไม่รีบไปหาไอ้พายุเหรอ ป่านนี้มันคงกลับถึงบ้าน

แล้วมั้ง”

คนฟังรู้ได้ทันทีว่าท�าไมคนพูดถึงรีบไล่เพ่ือนเขานัก ซึ่งก็ดี  

สกายเองกไ็ม่อยากเอาอดตีของตวัเองมาแผ่ให้เพือ่นฟังเช่นเดยีวกนั
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“แต่ผมต้องไปส่งไอ้กายที่หอก่อน”

ทว่าวาเรนเองก็อดจะเป็นห่วงเพื่อนสนิทไม่ได้ แม้เวลาท่ี

ปล่อยรุน่น้องกลบับ้านจะไม่ได้ดกึดืน่มากมายนัก แต่ก็ใช่ว่าจะหารถ

ออกนอกมหาวิทยาลัยง่ายๆ จะให้เดินก็รู้สึกผิด หอมันก็แค่นี้ ยังไง

กข็อเอาเพ่ือนไปหย่อนกลบัห้องก่อนดกีว่า รวมทัง้ลกึๆ กช็กัไม่ไว้ใจ

เพื่อนแฟนเสียแล้ว

ไอ้กายท�าหน้าเหมือนอยากจะฆ่ากูขนาดนี้ เรื่องอะไรจะ

ปล่อยให้อยู่สองคนล่ะวะ!

“ไม่เป็นไร กูกลับเองได้ มึงกลับเหอะ”

“แต่...”

“กลับไปเถอะน่า ป่านนี้พี่พายุของมึงรอแย่แล้ว”

“จะดีเหรอวะ”

“ไม่ต้องห่วง เดี๋ยวพี่ไปส่งถึงหอเอง”

ทันใดนัน้ คนตัวโตกเ็อ่ยแทรกขึน้มาด้วยน�้าเสยีงกระตอืรอืร้น 

ดวงตาพราววิบวับที่วาเรนยิ่งรู้สึกไม่ไว้ใจแทนเพื่อน ยิ่งมองหน้า 

สกายที่นิ่งไปหลายอึดใจ คนตัวเล็กก็เตรียมจะปฏิเสธแล้ว ถ้าไม่ใช่

เพราะว่า...

RRRRRrrrrrrrrrr

โทรศัพท์ในกระเป๋ากรีดเสียงร้องจนต้องคว้าขึ้นมาดูหน้าจอ

“ครับพี่พายุ”

การขดัจงัหวะสัน้ๆ ทีส่กายเองกไ็ด้ยนิเสยีงกระซบิของคนตวั

โต

“เรนไม่รู้เรื่องของเราเหรอ”

คนฟังเงยหน้าขึ้นสบตา มองเข้าไปในดวงตาสีน�้าผึ้ง แล้วพบ

ความเจ้าเล่ห์
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ใช่ ไอ้เรนไม่รู้ และเขาก็ไม่คิดอยากบอกให้มันรู้ด้วยว่าความ

อยากเอาชนะพ่ีพายขุองมัน สร้างความเดอืดร้อนให้เขาจนต้องยอม

นอนกับคนตรงหน้า เพื่อนสนิทคงรู้สึกผิดไปตลอด และสกายก็ไม่

อยากให้มันรู ้สึกผิดหวังกับความสัมพันธ์ระหว่างผู ้ชายด้วยกัน

เหมือนที่เขารู้สึก...ก็แค่เซ็กซ์

ไอ้เรนก�าลังมีความสุขกับความรักแสนบริสุทธิ์ของมัน และ

เขาไม่อยากท�าลายภาพนั้นลง ดังนั้นจังหวะที่วาเรนหันกลับมา  

สกายจึงไม่ลังเลเลยที่จะบอกเสียงเด็ดขาด

“มึงกลับไปได้แล้ว ป่านนี้พี่พายุห่วงมึงแย่แล้วที่ดึกดื่นยังไม่

กลบับ้าน เดีย๋วกกูลบักบั...พีพ่ายกไ็ด้” นายนภนท์บอกพลางเหลือบ

มองคนตัวโตที่ยิ้มกว้างอย่างพออกพอใจที่ถูกเรียกชื่อ แล้วหันกลับ

ไปยืนยันกับเพื่อนตัวเล็กอีกที

“ไม่ต้องห่วงกูหรอก นี่ก็เพื่อนพี่พายุไม่ใช่เหรอ ถ้าเกิดอะไร

ขึ้นกับกู มึงก็ตามจับถูกคน”

“พี่ไม่ได้จะท�าอะไรจนต้องตามจับตัวเสียหน่อย”

เชื่อตายละ

สกายโคลงหัวนิด แล้วพยักหน้าอีกที

“ไม่ต้องห่วงกูหรอกน่า”

“เอางั้นเหรอวะ งั้นผมฝากไอ้กายด้วยนะพี่พาย”

แม้ไอ้เรนจะดูลังเล แต่ก็พยักหน้าในที่สุด แถมยัง...

“แล้วมึงกับกูมีเรื่องต้องคุยกันพรุ่งนี้”

เท่านัน้แหละ ไอ้เรนงีว้ิง่ปรูด๊หายวบัลบัสายตาไปทันที ปล่อย

ให้เพื่อนสนิทคนที่มันห่วงนักหนาอยู่กับผู้ชายตัวโตเพียงล�าพังสอง

คน

คราวนี้สกายหันกลับมาสบตาอีกครั้ง
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“พี่ต้องการอะไรกันแน่” 

อกีฝ่ายเผยรอยยิม้อ่อนโยนทีค่วรจะจัก๊จีห้วัใจคนมอง ดวงตา

คู่คมพราวระยับ ขณะที่โน้มตัวเข้ามาหาคนเตี้ยกว่าจนสายตา

ประสานกนั ปลายจมกูอยูห่่างเพยีงนดิ ใกล้เสยีจนรูส้กึถึงลมหายใจ

อุน่ๆ ทีร่นิรดลงบนแก้มขาว แล้วน�า้เสยีงนุ่มๆ ของคนหล่อก็ดังตาม

มา

“พี่บอกแล้วไงครับว่าพี่มาจีบ...น้องสกาย”

ดวงตาเจ้าเล่ห์คูน่ัน้ทีก่วาดมองใบหน้าเขา หยุดอยู่ท่ีรมิฝีปาก 

ท�าให้สกายยืนยันค�าเดิม

นี่มันสายลมเฮงซวยชัดๆ!
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ตอนที่ 2

ยักษ์ใหญ่หมายนภนท์

“ถึงแล้วครับน้องสกาย”

“เฮ้อออ”

“ถอนหายใจบ่อยๆ ระวังแก่เร็วนะ”

“จะเร็วจะช้าก็ไม่ใช่เรื่องของพี่นี่ครับ”

“ได้ไง พี่บอกแล้วไงว่าจะจีบ พี่ไม่อยากมีแฟนแก่นี่นา”

นายนภนท์กลั้นอาการอยากถอนหายใจอีกครั้งเอาไว้สุด

ความสามารถ สดูหายใจลึกๆ เพือ่ปรบัอารมณ์ให้คงท่ี จากน้ันก็หนั

มามองหน้าสารถทีีอ่าสาพาเขามาส่งทีห่อพกั ซึง่แม้จะอยากบอกปัด

ยังไง แต่พอมองตาคู่คมที่ฉายแววดื้อดึงและมองจากพฤติกรรมท่ี

ผ่านมาหลายสัปดาห์ สกายคิดว่าเขาควรจะยอมง่ายๆ ดีกว่าให้อีก

ฝ่ายเล่นใหญ่กว่านี้ แล้วเขาก็เดาใจผู้ชายคนนี้ไม่ถูกจริงๆ ว่าจะท�า

อะไรอีก

อย่างน้อยที่สุดก็ไม่ต้องการให้มาดักรอหน้าคณะจนเป็น

ขี้ปากชาวบ้าน
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“ผมว่าพี่ไปหาคนอื่นมาเล่นด้วยดีกว่านะ” สกายแนะตรงๆ 

แต่คนฟังกลับยิ้มกว้าง

“ถ้าพี่อยากเล่นกับคนอื่น พี่ไม่วิ่งวุ่นตามหาเราแบบนี้หรอก”

ก็จริง

คนฟังเงียบลง เพราะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาควรจะท�าให้

ผู้ชายคนนี้ลืมหน้าเขาไปแล้วด้วยซ�้า แต่...

“ผมไม่อยากเล่นกับพี่”

คนพูดว่าพลางเปิดประตูลงจากรถอย่างไม่ลังเล ไม่สนใจว่า

ก�าลงัถกูผู้ชายทีห่ล่อไม่แพ้พีพ่ายจุบี เพราะนีไ่ม่ได้อยากจบีเขาหรอก 

อยากเอาสิไม่ว่า

“อย่าหักหาญน�้าใจกันแบบนี้สิ ไม่ลองไม่รู้นะ” คนขับเองก็

ก้าวตามลงมา บอกด้วยน�้าเสียงออดอ้อนที่อาจจะท�าให้สาวๆ 

หลายคนระทวย แต่ไม่ใช่ส�าหรับสกายที่ยักไหล่อย่างไม่แยแส ขณะ

ก้าวไปยังประตูที่ต้องใช้บัตรผ่านขึ้นไป

“ลองแล้วเลยรู้ไงว่าไม่เอา”

ติ๊ด!

ปึง!

แม้ว่าประตูจะส่งเสียงบอกว่าปลดล็อกทนัททีีส่กายยกกระเป๋า

ขึ้นแตะ แต่ร่างโปร่งยังไม่ทันจะได้ผลักประตูเข้าไปด้วยซ�้า มือใหญ่

ข้างหนึง่กค็ว้าตวัจบัประตเูอาไว้ แล้วดงึเตม็แรง จนได้ยินเสยีงประตู

ที่ลงล็อกอัตโนมัติอีกครั้งอย่างรวดเร็ว

แน่นอนว่ามนัเรยีกความสนใจของคนท่ีเหมอืนตกอยู่ในอ้อม

กอดได้เป็นอย่างดี

สกายหมุนตัวกลับไปเผชิญหน้า แล้วก็ได้เห็น...แววตาออด

อ้อน
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เขายอมรบัว่าแปลกใจไม่น้อย เพราะตอนแรกนึกว่าจะได้เหน็

ความโกรธท่ีถกูปฏเิสธ ทว่าพีพ่ายอะไรนีก่ลบัมองมาด้วยแววตาน่า

สงสาร ถามด้วยน�้าเสียงหงอยๆ 

“ลองแล้วไม่ติดใจบ้างเลยเหรอ”

“ไม่ครับ”

“สักนิด”

“ไม่”

“นิดนึงน่า”

“จะนิดหน่อยเล็กน้อยแค่ไหน ค�าตอบคือไม่ครับ”

ตัง้แต่ข้ึนรถมาจากมหาวทิยาลยั สกายคดิมาตลอดทางว่าถ้า

ถูกตื๊อเหมือนในโทรศัพท์ เขาคงหงุดหงิดแทบตายแล้วแสดงออก

ทางสีหน้า แต่ใครจะคิดเล่าว่าเขาต้องมากลั้นอาการปากกระตุกอยู่

แบบนี้ ไม่ใช่กระตุกอยากด่าหรอกนะ กระตุกอยากข�าน่ะสิไม่ว่า

มันก็จริงอย่างที่คนตรงหน้าพูด...ก็หล่อจริงๆ นั่นแหละ

ผู้ชายที่เขานอนด้วยเป็นคนที่รูปร่างสูงใหญ่ แถมยังหนา 

ไปด้วยกล้ามเนื้อที่เห็นมาแล้วทั้งตัว พอบวกกับสีผิวเข้มๆ ก็ย่ิงดู 

ตัวใหญ่กว่าเขาโขทั้งที่สูงกว่าไม่มาก ไหนจะรูปหน้าคมคาย ดวงตา

สีน�้าตาลอ่อน จมูกโด่งเป็นสันตรงรับกับริมฝีปากได้รูป เข้ากับเรือน

ผมตัดส้ันที่ไถเกรียนตรงท้ายทอย ซึ่งคนตรงหน้าควรจะดูน่ากลัว

และดุดัน แต่สกายกลับพบว่ามีเสน่ห์อย่างไม่น่าเชื่อ

อาจจะเพราะดวงตาสีสวยที่ดูหวานล�้ายามที่ท�าตาปรอยๆ 

ทั้งยังพราวระยับอย่างคนอารมณ์ดี ริมฝีปากที่มักจะยกมุมปากขึ้น

ตลอดเวลา ไหนจะบรรยากาศสบายๆ ที่น่าเข้าถึง มันท�าให้สกาย

เดาได้ว่าพอคนคนนี้คิดจะหวานก็คงท�าให้ใครหลายคนใจอ่อน

ยวบยาบได้ตามใจนึก
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ท้ังหมดทัง้มวลทีบ่อกได้ว่าพีพ่ายเป็นคนมเีสน่ห์ แล้วลองนึก

ภาพคนหล่อที่ก�าลังแบะปากอย่างงอนๆ ท�าตาหงอยๆ ถามด้วย

สหีน้ามคีวามหวังว่าเขาจะติดใจ แต่กไ็หล่ตกอย่างผดิหวงัดสู ิมนัท�า

ให้สกายต้องกัดปากตัวเองแน่นเลยเชียวละ

“ไม่แฟร์เลย มีพี่คนเดียวที่ติดใจเราเหรอเนี่ย”

“จะไม่แฟร์ได้ไง ก็ผมไม่ได้ขอให้พี่มาติดใจผมนี่”

แต่สกายกย็งัพดูอย่างใจเยน็ มองคนทีเ่อาร่างกายใหญ่โตมา

บดบังทางหนีของเขาอย่างอยากจะดันอกกว้างให้ขยับออกไปนิด

ตอนนีข้้างหลงักติ็ดประตูทีอ่กีคนดงึเอาไว้แน่น ด้านหน้ากต็ดิ

ร่างสูงใหญ่น่ีอีก แถมพวกเขายังยืนอยู่หน้าทางขึ้นหอ ซึ่งคงโชคดี

ไม่มใีครมาเหน็ได้ไม่นานนกัหรอก ดงันัน้ในระหว่างทีส่ายลมสดุหล่อ

แสนเฮงซวยนีก่�าลังใช้ความคดิ เดก็หนุม่จงึบอกด้วยน�า้เสยีงเรยีบๆ

“พี่ช่วยถอยไปหน่อยได้มั้ย”

คนพูดไม่คิดหรอกว่าจะยอมง่ายๆ แต่ดวงตาสีน�้าผึ้งคู่น้ันก็

หันมาสบตา เพียงครู่เดียวก็...

ฟึ่บ!

“อย่ามองพี่เหมือนหมูเหมือนหมานักสิครับ”

พี่พายยกสองมือขึ้นเสมอไหล่ บอกด้วยน�้าเสียงหงอยๆ จน

คนฟังเกือบจะยกมือลูบหน้า

สกายไม่รู้ตัวหรอกว่ามองอีกฝ่ายด้วยสายตายังไง จนเกือบ

จะเอ่ยปากขอโทษแล้ว แต่...

“เดี๋ยวพี่ก็ทนไม่ไหวจับปล�้าซะเลยนี่”

ไอ้โรคจิตเอ๊ย!

คราวนีเ้ดก็หนุม่มัน่ใจว่าสายตาเขาแทนค�าพูดได้ด ีเพราะร่าง

โปร่งหมุนตัวหมายจะผ่านประตูอีกครั้ง จนคนข้างหลังรีบคว้าแขน
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เอาไว้ก่อน

“เดี๋ยวก่อนสิ โอ๋ๆ พี่ไม่ล้อเล่นแล้วก็ได้”

กูเชื่อว่ามึงพูดจริง

ทว่าสกายก็หันกลับมาอีกครั้ง มองหน้าเพ่ือบอกว่าพูดธุระ

ออกมาได้แล้ว

ท่าทางนี้เรียกรอยยิ้มกว้างจากอีกคน

“เวลาน้องสกายท�าหน้าแบบนี้แล้วน่ารักนะ”

ขวับ!

“โอเคๆ เข้าเรื่องแล้วๆ” 

สกายถอนหายใจ แต่ก็ยอมหันมามองหน้าอีกครั้ง ไม่ได้รู้สึก

เลยว่าตวัเองถอืไพ่เหนอืกว่า แม้ว่าพีพ่ายจะเป็นฝ่ายรัง้เขาเอาไว้ทุก

ครั้งก็ตาม เด็กหนุ่มอดรู้สึกไม่ได้ว่าเขาเองต่างหากที่ก�าลังถูกหยอก

เล่น ซึ่งคราวนี้ดีหน่อยที่คนตัวโตยอมเข้าเรื่องเสียที

“พี่รู้ว่าเราเริ่มต้นกันไม่ค่อยดีนัก งั้นเอาใหม่นะครับ พี่ขอ

แนะน�าตัวก่อน พี่ชื่อพระพาย เห็นมั้ย บอกแล้วว่าสายลมรูปหล่อ” 

คนอะไรวะมั่นหน้าได้ขนาดนี้

คนฟังมองคนแนะน�าตวัทีฉ่กียิม้หล่อใส่ ดมูัน่อกมัน่ใจเสยีจน

น่าหมั่นไส้ จนหลุดปากออกไปจนได้

“พระพายเหรอครับ ผมนึกว่าพี่ชื่อวิรุฬจ�าบัง”

“...”

สกายไม่แปลกใจที่อีกคนดูอึ้งไปอย่างเห็นได้ชัด คงไม่เข้าใจ

ว่าเขาหมายความว่ายังไง ซ่ึงก็ดีแล้วแหละ จนอ้าปากหมายจะ

เปลี่ยนค�า แต่...

“อื้อหือ! พี่ดูเป็นอย่างนั้นเหรอ แต่ก็ใช่ละเนอะ”

ครั้งนี้เป็นคนด่าต่างหากที่คาดไม่ถึง แต่อีกใจก็คิดว่าผู้ชาย
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เจ้าชู้นีค่งไหลไปเรือ่ย ไม่ใช่เข้าใจสิง่ทีเ่ขาพูดจรงิๆ หรอก แต่เมือ่ร่าง

สูงกดสายตาลงมองเป้ากางเกงตัวเอง เขาก็ชักไม่แน่ใจ

“พี่ก็ใหญ่โตเหมือนยักษ์ แถมสีคล�้าจริงๆ นั่นแหละ”

ชัดเลย เข้าใจที่กูด่านี่หว่า!

ในเมื่อวิรุฬจ�าบังคือยักษ์ที่ปรากฏในเรื่องรามเกียรติ์ ซึ่งจุด

เด่นท่ีเขาจ�าได้ขึน้ใจไม่ใช่ความสามารถล่องหนหายตวัได้เหมอืนชือ่ 

แต่เป็นผิว...สีด�า 

เออ เขาก�าลังด่าไอ้พี่ตรงหน้าว่าตัวโตเหมือนยักษ์แถมยัง 

ด�๊าด�าต่างหากล่ะ แต่ใครจะเชื่อล่ะว่ามันเอาไปโยงกับเจ้าลูกชายใน

กางเกงเสียอย่างนั้น จนคนด่าชักไม่แน่ใจแล้วว่านี่คือค�าด่าหรือค�า

ชมกันแน่ แล้วดูสายตาที่พออกพอใจว่าตัวเองมีขนาดใหญ่โตเทียม

ยักษ์นั่นดูสิ

กูด่าที วรรณคดีเสียหมด!

“ลูกพ่อได้รับค�าชมว่าเหมือนยักษ์เชียวนะไอ้พายน้อย”

กวนตีนสุดหูรูดจริงๆ

“รู้งี้ด่าราหูดีกว่า”

“พระราหูกมี็กายเป็นยกัษ์ไม่ใช่เหรอน้องสกาย” แม้จะพมึพ�า

กับตัวเอง แต่ใกล้แค่นี้มีหรือที่จะไม่ได้ยิน แถมพี่พายยังโต้กลับมา

เสียคนครีเอทค�าด่าเม้มปากเข้าหากัน ไม่นานก็ถอนหายใจอย่าง

ยอมแพ้ 

“หมดเรื่องแล้วใช่มั้ยครับ”

“ยัง เพราะน้องสกายยังไม่ได้บอกพี่เลยว่าชื่ออะไร”

นี่กวนตีนกันใช่มั้ย!

สกายถามตัวเอง ซึ่งพอมองตาก็รู้ค�าตอบว่า...ใช่

ในเมื่อรู้ชื่อแล้วจะยังถามหามะเขือเปราะอะไรอีกล่ะ
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“โธ่! ก็พี่ยังไม่รู้ชื่อจริง นามสกุล อายุ วันเกิด กรุ๊ปเลือด ชอบ

กินอะไร ชอบดูหนังมั้ย และ...” พระพายเว้นช่องไฟ จากนั้นก็โน้ม

มาเสมอดวงตา

“มีแฟนหรือยัง” 

สกายยังนิ่งตอนที่อีกฝ่ายยิงค�าถามรัวเร็ว แต่มาชะงักเอา

ค�าถามข้อสดุท้าย ได้แต่มองตาแล้วพบว่าไอ้พีพ่ายไม่ได้ดลู้อเล่นเลย

สักนิด ซึ่งมันเรียกรอยยิ้มเย็นให้ปรากฏบนใบหน้า

“พี่อยากรู้เหรอครับ”

“ถ้าพี่ไม่อยากรู้ พี่จะถามเหรอ”

คนฟังไม่สนใจค�าถามกวนโอ๊ย เพราะเขาเป็นฝ่ายก้าวเข้าหา

จนทัง้สองแทบจะไร้ช่องว่างระหว่างกนั จากนัน้กจ้็องเข้าไปในดวงตา

สสีวย ยกมอืขึน้วางลงบนแผ่นอก รูสึ้กได้ว่าอกีฝ่ายสดูหายใจลกึและ

ยาว ราวกับรับรู้ได้ถึงบรรยากาศที่เปลี่ยนไป 

ไม่สิ คาดหวังอะไรบางอย่างจากเขาต่างหาก

“ผมจะมีแฟนหรือไม่ พี่ไม่จ�าเป็นต้องรู้หรอกครับ เพราะค�า

ตอบของผม...” สกายจงใจอ้อยอิ่งให้ปลายจมูกเกือบจะปัดผ่านกัน 

รู้สึกได้ว่าอีกคนก�าลังกลั้นหายใจอย่างรอคอย แต่ดวงตาคู่นั้นเต็ม

เป่ียมไปด้วยความมัน่ใจว่าจะได้ในสิง่ทีต้่องการ จนเขาปัดปลายจมกู

ผ่านแก้ม ลากไปยังใบหู ใกล้จนแทบได้ยินเสียงเต้นของหัวใจ  

ไหนจะกลิ่นความร้อนรุ่มที่แผ่ออกมานั่นอีก

พ่ีพายวางมอืลงบนบ้ันเอวของเขาแล้ว ตอนทีส่กายบอกว่า...

“ไม่มีวันซะละ!!!”

เด็กหนุ่มตะโกนใส่หูเต็มเสียง จนแม้แต่คนที่มั่นใจตัวเอง

สุดขีดก็สะดุ้งโหยง ผละออกไปแทบไม่ทัน ซึ่งเป็นจังหวะให้สกาย

คว้ากระเป๋าขึน้มาแตะบตัรอกีครัง้ ผลกัประตผู่านเข้าไปอย่างรวดเรว็ 
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ไม่ลืมที่จะหันกลับมาดันประตูปิดอย่างว่องไว จนได้ยินเสียงคลิก

เบาๆ ขณะที่อีกคนยังยกมือกุมหูอย่างตั้งตัวไม่ทัน

“ชัดพอมั้ยครับพี่ราหู”

สกายส่งยิม้หวานจบัใจให้อกีท ีแล้วหมนุตวัเดนิขึน้บนัไดอย่าง

รวดเร็ว ไม่สนใจเสียงทุ้มที่ตะโกนตามหลัง

“ไม่มีวันที่น้องสกายจะเมินพี่ได้ตลอดใช่มั้ยล่ะ”

เชิญหลงตัวเองไปเถอะ จ้างให้ไอ้กายก็ไม่เอาหรอกโว้ย!

ความคิดของคนที่เดินขึ้นห้องอย่างสบายใจกว่าเดิมโข

ในเมื่ออยากจีบ อยากตื๊อ อยากเอาเขาขึ้นเตียงก็ตามใจเลย 

ตราบใดที่ไม่ให้ซะอย่าง

“แต่พรุ่งนี้...ไอ้เรนตาย!”

คนอารมณ์เยน็ค�าราม ชนดิทีว่าเรนเองก็ต้องมสีะดุง้โหยงกัน

บ้างละ

ขณะเดียวกัน พระพายยังคงเอามือแยงหูที่อื้อไปเพราะ

เสียงตะโกน ส่ันหน้าแรงๆ เรียกสติ ทั้งท่ีริมฝีปากยังหุบย้ิมไม่ได้ 

ดวงตาคู่คมก็ฉายแววพออกพอใจ ทั้งที่วันนี้ชวดอย่างเห็นได้ชัด 

“น่ารักว่ะ”

เขาอาจจะโรคจิตอย่างที่น้องสกายด่าด้วยสายตาจริงๆ ก็ได้ 

แต่พอเห็นแววตาเย็นๆ ที่มองตรงมาแล้วอดรู้สึกไม่ได้ว่าช่างน่ารัก

น่าเอ็นดู หรืออาจจะเพราะเขารู้อยู่แล้วก็ได้ว่าภายใต้ท่าทางเรียบ

นิง่ของเดก็คนนัน้ซุกซ่อนความร้อนแรงเอาไว้ ดงัน้ันแค่เขาท�าให้คน

ที่ปั้นหน้านิ่งใส่ตลอดเวลาที่นั่งรถมาด้วยกันหลุดยิ้มออกมาครู่หนึ่ง

ก็ควรจะนับได้ว่าประสบความส�าเร็จ

ใช่ คืนนี้เขาอาจจะชวด แต่อย่างที่บอกแหละว่าเขาชอบเรื่อง
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สนุก ซึ่งแม้คืนนี้จะไม่ได้ แต่ใช่ว่าเขาจะไม่สนุกนี่

พระพายยอมรับว่าต้ังแต่เจอน้องสกายเมื่อหลายเดือนก่อน 

เขาก็ติดอกติดใจอย่างบอกไม่ถูก ยิ่งพอได้เบอร์แล้วโทร.หา ได้ยิน

เสียงหงดุหงดิทีพ่ยายามพดูให้สภุาพ กน็กึหน้าออกเลยว่าต้องอยาก

ฆ่าเขาท้ิงมากแค่ไหน และยิง่วนันีท้ีไ่ด้เจอกนั คนขีเ้บือ่กพ็บว่าเขา...

สนุกเหี้ยๆ เลยละ

ไม่สิ ถ้าเป็นน้องสกายต้องบอกว่าสนกุแบบสตัว์เลอืดเยน็สนิะ

“ดีนะที่กูฉลาด” พระพายว่าข�าๆ เตือนตัวเองในใจว่าต้องไป

ขอบคุณน้องสาวคนเล็กเสียหน่อย

น�า้หน้าอย่างเขาเนีย่นะทีจ่ะอ่านวรรณคดไีทย บอกได้เลยว่า

จ�าได้เพราะพาญาติไปวัดพระแก้ว แล้วน้องสาวไล่ชื่อยักษ์ทุกตนที่

อยู่ในนั้น แถมมันยังมีหน้าหันมาบอกเขาอีกว่าถ้าเขาเป็นยักษ์ต้อง

วิรุฬจ�าบัง เพราะด�าสุดในวัดพระแก้วแล้ว มันเลยจ�าขึ้นใจ ไม่งั้น

รับรองเลยว่าฉลาดแค่ไหนก็ไม่เก๊ตค�าด่าของเด็กคนนั้นหรอก

“ท่าทางต้องหาความรู้รอบตัวซะแล้ว หนหน้าเดี๋ยวตาม

ไม่ทัน”

พระพายว่าข�าๆ ขณะที่จดจ�าทางมาหอพักอีกฝ่ายจนขึ้นใจ 

แล้วก็หมุนตัวกลับขึ้นรถ ในจังหวะที่โทรศัพท์ในกางเกงส่งเสียงร้อง 

จนต้องคว้ามารับสาย

“ว่าไงครับเพื่อน”

[มึงถ่อไปถึงมหา’ลัยเพื่อส่งกระดาษแผ่นนี้มาให้กูเนี่ยนะ]

เจ้าของเครื่องหัวเราะเสียงดัง นึกไปถึงกระดาษที่เขาฝากเรน

ไปให้เพื่อนสนิทคอเดียวกัน

ไอ้พายุชอบแต่งรถ ส่วนเขาชอบแข่งรถเลยคบกันได้

“เออ เรื่องส�าคัญสุดๆ เลยนะ”
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[มึงโทร.มาบอกกูก็ได้]

“เดีย๋วไม่ตืน่เต้นไงไอ้พาย”ุ พระพายว่าข�าๆ นึกไปถึงกระดาษ

ยบัยูท่ีเ่ขารือ้เอาจากในรถก่อนจะลงไปหาวาเรน ส่วนข้อความในนัน้

สั้น กระชับ รวบรัดได้ใจความว่า...ขอบใจส�าหรับข้ออ้าง

ส�าคัญสุดๆ ชนิดที่หากไม่ฝากให้เพื่อน ไอ้พายคงขาดใจตาย

เลยเชียวละ

[ในเมือ่มงึหาข้ออ้างได้แล้ว ช่วงนีก้ไ็ม่จ�าเป็นต้องโผล่หน้ามา

บ้านกูบ่อยๆ แล้วสิ]

“ช่วงนี้ไม่ได้ งั้นช่วงไหนดี”

ปลายสายเงียบไปอึดใจ

[เผื่อมึงลืมไปว่าคนแต่งเครื่องรถให้มึงคือกู]

“กูว่ากูวางแล้วดีกว่า สบายใจได้ ช่วงนี้กูไม่ว่างไปบ้านมึง

เหมอืนกนั งัน้เท่านีน้ะ” คนทางนีบ้อกอย่างอารมณ์ด ีตดัสายเพ่ือน

ท้ิง รู้ดีว่าก�าลังตกเป็นเป้าให้ไอ้ช่างคนเก่งอยากจะตัดสายเบรกรถ

เขาทิ้ง ในเมื่อช่วงหลายสัปดาห์มานี้โผล่หน้าไปบ้านมันอาทิตย์ละ

หลายวัน คู่ข้าวใหม่ปลามันอย่างไอ้พายุกับเรนก็เลยถูกเขาคนนี้ขัด

จังหวะบ่อยๆ

ท�าไงได้ จะตกเหยื่อก็ต้องหาข้อมูลของเหยื่อให้ดี

“ถึงจะไม่ค่อยได้อะไรมาก็เถอะ”

เห็นวาเรนหน้าใสๆ ดูไม่ทันคนแบบนั้น แต่เรื่องของเพื่อนนี่

หุบปากสนิทเชียว จะมีหลุดมาบ้างก็ตอนที่ไอ้พายุคิดจะไล่เขาออก

จากบ้าน ทว่าเขากด็ือ้ด้าน นัง่แหมะอยูก่บัที ่ไม่ยอมไปไหน จนกว่า

จะได้ค�าตอบ ตอนนั้นแหละที่ข้อมูลดีๆ จะไหลออกมาจากปาก

ตอนนีพ้ระพายจงึได้รูว่้านอกจากน้องสกายจะเป็นเพ่ือนของ

เรนแล้ว ยงัเป็นเพือ่นร่วมคณะ ร่วมชัน้ปี ร่วมเอกเดยีวกัน ดงัน้ันถ้า
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เรนเปิดเทอม สกายกเ็ปิดเทอม ถ้าเรนเรยีนทีไ่หน สกายก็เรยีนท่ีน่ัน 

ซึ่งตอนนี้นอกจากคณะ อายุ และชั้นปีแล้ว เขาก็ได้ที่อยู่มาไว้ในก�า

มือ

ในเมือ่จบีทางโทรศพัท์ไม่เวร์ิก งัน้กโ็ผล่หน้ามาให้เหน็บ่อยๆ 

ก็ได้งั้นสิ

ให้ตายสิ! ท�าไมกูรู้สึกสนุกได้ขนาดนี้วะ!

พายไม่เข้าใจเหตุผลเหมือนกัน รู้เพียงว่าได้แล้วก็จะเอาอีก!

ไม่เคยมใีครบอกสกายสินะว่าบ้านเขาไม่เคยปล่อยให้เหย่ือที่

เล็งไว้หลุดมือ ดังนั้นพี่ใหญ่จากสามพี่น้องอย่างไอ้พระพายต้องไม่

ท�าให้เสียชื่อ!

งานนี้ถึงไหนถึงกัน

ความคิดของคนที่หันไปมองหอพักแล้วเลียปากอย่างหมาย

มาด

“มีอะไรจะอธิบายให้กูฟังมั้ย”

“งื้อ”

“ไม่ต้องมาท�าเสียงน่ารักเลยไอ้เรน มึงเอากูไปขายเท่าไหร่”

พอเช้ามา สกายกไ็ม่ลงัเลทีจ่ะไปนัง่ดกัรอเพือ่นสนทิทีม่าเรยีน

สายกว่า และถงึไอ้เรนจะจงใจมาเรยีนทนัชนดิฉิวเฉียดก่อนอาจารย์

เข้า แต่คิดหรือว่าหลังปล่อยคลาสจะหนีเขาพ้น ดังนั้นพออาจารย์

บอกเลิก ไม่ต้องรอให้มันวิ่งฉิวไปไหนหรอก คนสูงกว่าก็จัดการคว้า

คอเสื้อเอาไว้ จนเพื่อนตัวเล็กหันมายิ้มแห้งๆ ก้มหน้าหลบสายตา

สุดชีวิต

“กูเปล่าเอามึงไปขายนะ ก็พี่พายบอกกูว่ามึงกับเขารู้จักกัน”

“คนรู้จักกันที่ไหนต้องถามเบอร์กูจากมึง”
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“กพ่ี็พายบอกว่าคนืนัน้ทีแ่ข่งรถ เขาเป็นคนพามงึออกมา แล้ว

มึงลืมของเอาไว้กับพี่เขานี่หว่า” พอโดนเค้นมากๆ คนที่อยู่เฉยได้

ไม่นานก็เริ่มเถียงกลับบ้างแล้ว ยืนยันความบริสุทธิ์ว่าไม่ผิด จน 

สกายเองก็หรี่ตาลง นึกไม่ออกว่าลืมอะไรเอาไว้กับทางนั้น

อะไรถอดออกก็ใส่กลับหมด มันจะลืมได้ยังไง

“มึงโดนหลอกแล้ว” สกายสรุป แต่วาเรนเองก็สวนกลับทัน

ควัน

“แล้วท�าไมพี่พายต้องหลอกถามกูเรื่องมึงด้วย”

แม้แต่สกายเองก็มีชะงัก มองดวงตากลมโตที่จ้องเขากลับตา

เขม็ง

“กูจะไปรู้มั้ยล่ะ”

“อ้าว! ถ้ามงึไม่รูแ้ล้วกกูย็ิง่ไม่รูส้วิะ ตกลงมงึลมือะไรเอาไว้กับ

พ่ีพาย ท�าไมเขาฝากกูมาคืนมึงไม่ได้ ต้องเอาให้มึงเอง ทุกวันนี้พี่

พายโผล่หน้ามาบ้านพีพ่ายโุคตรบ่อย นีน่อกจากกตู้องระวงัน้องชาย

ฝาแฝดของพี่พายุที่ผลุบๆ โผล่ๆ แล้ว กูยังต้องระแวงว่าเมื่อไหร่จะ

มีคนกดออดหน้าบ้านอีก...”

“ระแวงอะไร มึงเอากับพี่พายุตลอดเวลาหรือไง”

“ไอ้กาย ชู่ววว!”

ทันใดนั้น คนตัวเล็กก็แก้มแดงเรื่อ ร้องเรียกด้วยน�้าเสียงเอา

เรื่องอย่างที่สกายยักไหล่

ท่าทางถามมันไปก็ไม่ได้เรื่อง

“มึงไม่ต้องห่วง เปิดเทอมแล้วมึงได้ท�าแต่งานงกๆ ไม่มีเวลา

โงหัวไปเอากับพี่พายุหรอก”

“มึงจะพูดเสียงดังท�าไมวะ!”

“ห่วงอะไร เขารูก้นัทัง้คณะแล้วว่ามงึสอยอดตีเทพพายมุาเป็น
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แฟน”

เมื่อตอนปิดเทอมที่ผ่านมา พี่พายุ อดีตรุ่นพี่คนดังแห่งคณะ

พวกเขามาแสดงแสนยานภุาพ ประกาศก้องความเป็นเจ้าของไอ้เรน

ต่อหน้ารุ่นน้องทุกชั้นปี จนเปิดเทอมมา ทุกคนรู้กันหมดแล้วว่าไอ้

เพ่ือนตัวเล็กคนนี้มีเจ้าของแล้ว ถึงสกายจะพูดดังแค่ไหนก็คงไม่มี

ใครแปลกใจแล้วละ

ถ้าจะมีก็พวกที่เล็งพี่พายุที่อกหักกันเป็นแถว

“อะไรพายุๆ วะ เรื่องน้องสายฝนคว้าอดีตเทพมาเป็นผัว 

เหรอวะ” 

“จนได้”

ทันใดนั้น หนุ่มหล่อประจ�ารุ่นอย่างไอ้ซิกก็เสนอหน้าเข้ามา 

ถามด้วยน�า้เสยีงขบขนั อย่างทีว่าเรนยกมอืกมุขมบัไปเรยีบร้อยแล้ว 

แต่ดูเหมือนมันจะยังสนุกไม่พอ เสียงที่คุยด้วยจึงเพิ่มวอลลุ่มมาก

ขึ้นเรื่อยๆ

“มึงรู้มั้ยว่านอกจากเปิ้ลจะอกหักหมอไม่รับเย็บแล้ว พ่ีส้มงี้

หงอยเป็นหมาถูกทิ้งเลยนะเว้ย เอาเรื่องนี่หว่าไอ้พิเรนทร์ เห็นจีบ

สาวไม่ติดอยู่แหม็บๆ โผล่มาอีกทีมีผัวเป็นตัวเป็นตนแล้ว แหม 

ขนาดกปูระกาศตวัว่าเป็นเกย์ๆ ยงัหาได้ไม่เท่ามงึเลยนะเว้ย มเีคล็ด

ลับอะไรจะบอกกูมั้ย”

เปิ้ลคือสาวสวยเพื่อนร่วมรุ่นของพวกเขาท่ีคว้าข้าวของเดิน

หนีออกจากห้องทันทีที่ได้ยินชื่อพี่พายุ แถมเป็นคนท่ีเรนเคยตาม

จีบ ส่วนพี่ส้มก็พี่ชายสาวเจ้าและเป็นรุ่นพี่ในคณะที่นับถือพี่พายุยิ่ง

กว่าบูชาเทพ พอสองพี่น้องรู้ว่าไอ้เรนเป็นคนคว้าพ่ีพายุไปได้...

สายตาเขม่นแรงมาก

ตอนนี้ไอ้เรน น้องสายฝน หรือไอ้พิเรนทร์ ซึ่งเป็นสารพัดชื่อ
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ทีซ่กิใช้เรยีกจงึมองเพือ่นสนทิราวกบัขอความช่วยเหลอื แต่งานน้ี...

“อย่าหวัง มึงเอากูไปขาย”

สกายว่าพลางเก็บข้าวของ แล้วเหวี่ยงกระเป๋าขึ้นสะพายบ่า

“ไปกินข้าวกับพวกกูมั้ยไอ้ซิก เผื่อมึงอยากซักไอ้เรนต่อ”

“ไป กูก�าลังสนุก!”

“ไอ้กายอ่า”

นายนภนท์ไม่สนใจหรอกว่าเพือ่นสนทิจะประท้วงเสียงหงอย

หรือส่งสายตาขอความเห็นใจมากแค่ไหน งานนี้บอกได้เลยว่าเคือง

กว่าท่ีมนัปิดบังว่าคบกบัพีพ่ายกุต็อนมนัเอาเขาไปขายให้เพือ่นแฟน

มันเนี่ยแหละ

“กาย มาพอดีเลย มีคนฝากของเอาไว้ให้”

สกายก�าลังจะเดินกลับขึ้นห้อง ตอนที่พี่จอย ลูกสาวเจ้าของ

หอพกัรบีโผล่หน้าออกมาจากห้องกระจกอกีฝ่ังของตกึ แล้วเรยีกเอา

ไว้ จนต้องเปล่ียนทิศทางจากประตูทางเข้าหอมายังหน้าออฟฟิศ 

ยืนรอคนที่ผลุบหายเข้าไปข้างใน ไม่นานนักก็กลับมาพร้อม...

“มีผู้ชายหล่อๆ ฝากนี่ให้กายน่ะ”

“ฮะ!?”

สกายกดสายตามองช่อดอก...ทานตะวัน

ไม่ใช่แค่ดอกเดียวด้วยนะ แต่เป็นช่อดอกไม้ใหญ่เบิม้ทีม่ดีอก

ทานตะวันสีเหลืองสดใสจ�านวนไม่น้อยในห่อกระดาษสีน�้าตาล ผูก

ด้วยโบสขีาว ดอูลงัการเสยีจนคนได้รบัแทบจะไม่กล้าย่ืนมอืออกไป 

ทั้งยังถามให้แน่ใจ

“พี่แน่ใจเหรอครับว่าเป็นของผม”

“หอนี้ไม่มีใครชื่อกายนอกจากสกายแล้วนะ”
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“เอ่อ อาจจะเพื่อนของเพื่อนที่อยู่หอนี้” สกายยังลังเลที่จะ

รับไว้ ทั้งที่ในใจลึกๆ นึกหน้าคนให้ออก

ท่าทางบอกปัดเต็มที่ท�าให้หญิงสาวว่ายิ้มๆ

“สกายทีอ่ยูส่ถาปัตย์ปีสองกม็เีราคนเดยีวไม่ใช่เหรอ อย่าบอก

นะว่ามีคนชื่อเหมือนกัน”

“เอ่อ ก็มีชื่อกาย”

“คนฝากเขาบอกว่าชื่อสกายนะ พี่ฟังไม่ผิดหรอก”

คราวนี้คนฟังได้แต่จนมุม เพราะในคณะเขานอกจากจะมี 

สกายคนนี้ ก็มีอีกหนึ่งกายที่อยู่กันคนละเอก แต่ไอ้สกายที่แปลว่า

ท้องฟ้ามีเขาหนึ่งเดียวเนี่ยแหละ จนได้แต่รับช่อดอกไม้อย่างกล้าๆ 

กลัวๆ ราวกับว่ามันมีงูที่พร้อมจะพุ่งฉกได้ทุกเมื่อ

“คนให้หล่อดีนะ พี่ชายเหรอ”

“เอ่อ มั้งครับ”

สกายเองก็ไม่อยู่รอให้ซักมากกว่านั้น เพราะหมุนตัว ก้าว

ยาวๆ มายังทางขึ้นหอทันที จากนั้นก็ล้วงโทรศัพท์ที่ปิดเสียงเอาไว้

ตลอดทั้งวันขึ้นมา และชัดเลย...

...หวังว่าจะชอบนะครับ...

ข้อความที่เด้งเตือนหน้าโทรศัพท์เป็นค�าตอบอย่างดีว่าช่อ

ดอกไม้นี้มาจากใคร

คราวนี้เขาได้แต่ลังเลอยู่ครู่ใหญ่ๆ แล้วตัดใจ

เอาวะ

[พี่นึกว่าน้องสกายบล็อกเบอร์พี่ไปแล้วซะอีก ปลื้มเลยนะ

เนี่ย]

ทนัททีีต่่อสายหาเบอร์ ‘ไอ้โรคจติ’ สกายก็นึกอยากตดัท้ิงเสยี

เด๋ียวนัน้ ยามฟังเสยีงกลัว้หัวเราะของคนทีร่บัตัง้แต่ยงัไม่สิน้สดุเสยีง
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สัญญาณครั้งแรก แต่เพราะช่อดอกไม้หนักอึ้งในมือท�าให้เด็กหนุ่ม

ถามกลับเสียงราบเรียบ

“พี่เป็นคนส่งดอกไม้ให้ผมใช่มั้ย”

[ครับผม พี่เอง ชอบมั้ย]

“ส่งมาท�าไม”

[ต้องมีเหตุผลในการส่งดอกไม้ให้คนที่ชอบด้วยเหรอครับ]

เชื่อก็บ้าแล้ว!

คนฟังขมวดคิ้วมุ่น แต่ยังใจเย็นถามต่อ

“พี่มาเอาคืนไปได้มั้ย”

[ไม่ครับ พี่ไม่มีเวลา ช่วงนี้พี่งานยุ้งยุ่ง กว่าจะหาเวลาเอา

ดอกไม้ไปให้ก็ต้องปั่นงานแทบแย่]

แล้วเอามาให้ท�าไมวะ ไม่เคยบอกสักค�าว่าอยากได้

[ไม่ถามหน่อยเหรอว่าท�าไมต้องเป็นดอกทานตะวัน]

พี่พายเป็นฝ่ายเอ่ยขึ้นมาก่อน แน่นอนว่าทางนี้...

“ไม่...” 

[เพราะว่าท้องฟ้าคู่กับดวงตะวัน และถึงแม้พี่จะเป็นดวง

อาทิตย์ให้ไม่ได้ แต่เมื่อไหร่ที่น้องสกายเห็นดอกทานตะวัน ก็อยาก

ให้รู้ว่าพระพายคนนี้อยากคู่กับน้องสกายมากเลยนะครับ]

“...”

เงียบกริบ

สกายสาบานได้ว่าเขาเพิ่งได้ยินค�าพูดท่ีเน่าท่ีสุดในชีวิต จน 

ได้แต่หุบปากฉับ พูดอะไรไม่ออก ได้ยินแต่เสียงหัวเราะนุ่มๆ ของ

คนที่พูดได้เต็มปากอย่างหน้าไม่อาย 

[โอ๊ะ! เดี๋ยวพี่มีประชุมต่อ ขอวางก่อนนะ อ้อ ยังไงก็อย่าลืม

เอาดอกทานตะวันไปตั้งข้างหัวเตียงนะ มองไปมองมาจะได้รู้สึกว่า
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มีพี่นอนด้วยเหมือนคืนนั้น]

พระพายบอกอย่างอารมณ์ด ีแล้ววางสายลงอย่างนกึเสยีดาย

ขณะที่คนทางนี้ก็ยังยืนนิ่งอยู่กับที่ ตาจ้องเขม็งที่ช่อดอก

ทานตะวัน แล้วบ้าชะมัด...

“หึๆ ฮ่าๆๆ บ้าว่ะ คนบ้าชัดๆ เลย ฮ่าๆๆ”

เขาหัวเราะเต็มเสียง 

ใครจะนึกล่ะว่าผู้ชายที่มีรูปร่างหน้าตาแบบน้ันจะท�าอะไร

แบบนี้ ให้เอาดอกไม้ไปตั้งไว้หัวเตียงแล้วนึกว่านอนด้วยกันเนี่ยนะ 

“ไม่มีทางซะหรอก!”

ความคิดของคนที่หมุนตัวลงมาที่ชั้นล่างอีกครั้งด้วยรอยย้ิม

ขบขัน

พอดีว่าท้องฟ้าไม่อยากมีคู่น่ะครับ งั้นดอกทานตะวันก็ไป

นอนเล่นในถังขยะก็แล้วกัน!


