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ครั้งแรกที่เราเจอกันไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไร 

.

.

.

“เฮ้ย! พวกนาย”

ผมยงัจ�าได้ตอนทีเ่ห็นรุน่พีค่นนัน้ปรากฏตวัต่อหน้าผมกับมวิ 

เพื่อนของผมที่มาจากโรงเรียนมัธยมเดียวกัน เข้ามหาวิทยาลัย

เดียวกัน แต่ต่างคณะ

ตอนนัน้เป็นตอนทีผ่มก�าลงัปลอบไอ้มวิทีก่�าลงัร้องไห้ฟมูฟาย

เพราะผดิใจกบัรมูเมทของมันมา ซ่ึงในภายหลงัทัง้สองคนกไ็ด้คบกนั

นั่นแหละ แต่นั่นไม่ใช่ประเด็นตอนนี้ สิ่งท่ีผมอยากจะเล่าให้ฟัง 

ตอนนี้คือครั้งแรกที่ผมเจอพี่บอส ผมรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ชายที่รูปร่าง

หน้าตาดึงดูดพอใช้ได้ ถ้าไม่ใช่เพราะผมก�าลังหนักใจกับการปลอบ

เพื่อน บางทีผมอาจจะเผลอใจเต้นกับรุ่นพี่คนนี้ก็ได้ 
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ไม่สิ ผมไม่มีเวลามาคิดใจเต้นกับเขาหรอก ในเมื่อสีหน้าของ

เขาถมงึทึงข้ึนเรือ่ยๆ ขณะมองมาทีม่วิ เอาจรงินะ ต่อให้เขาหน้าตา

ดีกว่านี้อีกสิบเท่า แต่ถ้าโผล่มาแล้วชักสีหน้าใส่ขนาดนั้น ใครจะไป

ใจเต้นด้วยลง

“ใครวะมิว” ผมถามเพื่อนที่เริ่มเช็ดน�้าตาลวกๆ แล้วเอาแว่น

ใส่กลับไป “คนรู้จักเหรอ”

“นี่...พี่บอส เพื่อนพี่กช” พี่กชคือรูมเมทของไอ้มิวนั่นแหละ 

แปลว่าไอ้คณุพีบ่อสนีเ่ป็นเพือ่นของคนทีท่�าให้เพือ่นผมร้องไห้สนิะ

เห?...

“แล้วนี่ใครล่ะมิว ผัวใหม่เหรอ”

โอ้โห! ปากเหรอนั่น!

ผมรู้สึกว่านิ้วกลางกระตุก ถ้าไม่ติดว่าตัวเองไม่เก่งเรื่องการ

ต่อยตีและอีกฝ่ายตัวสูงกว่าละก็...ไม่สิ ผมไม่ต่อยคนหรอก ผมผู้ดี

กว่านั้น

“ล่ามมันไว้ให้ดีๆ หน่อยดีกว่าไหมครับ” พูดไปด้วยอารมณ์

เดือดแทนเพื่อนสุดๆ เออ โอเค ผมอาจจะไม่ผู้ดีก็ได้ แต่คุณต้อง

เข้าใจผมสิ

“อะไร” คนโดนย้อนหน้าเหวอไปทเีดยีว และมนัท�าให้ผมสะใจ

อย่างบอกไม่ถูก

“ก็หมาในปากพี่ไง” พูดพร้อมกับยิ้มยียวนแบบสุดๆ ส่งให้

ด้วย เอาส ิ“รูน้ะว่าในนัน้มันเยอะจนเพาะได้เป็นฟาร์ม แต่เพาะออก

มาแล้วก็ดูแลมันให้ดีๆ หน่อย”

“ไอ้เด็กนี่...”

“เดี๋ยวๆๆ” มิวรีบลุกขึ้นมาขัดพวกเราที่ก�าลังจะมีเรื่องกันอีก

ในสบิวนิาทต่ีอไป “จะมามเีรือ่งกนัท�าไมเนีย่ แล้วพ่ีบอส...พ่ีตัง้ใจจะ
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มาหาเรื่องผมไม่ใช่เหรอ จะมาทะเลาะกับเพื่อนผมท�าไม”

“ก็เพื่อนมิว---” พูดค้างก่อนจะหุบปากลง “ใครบอกว่าพี่จะ

มาหาเรื่องมิว”

“โห! พูดมาขนาดนัน้ไม่หาเรือ่งเลยเนอะ” อดไม่อยู่ ต้องเถียง

แทนเพื่อนจนได้ มิวหันมามองผมอย่างไม่อยากจะเชื่อที่หาเรื่องให้

ตัวเองขนาดนี้ โธ่เอ๊ย! ใครจะเป็นคนดีแบบเอ็งฟะ ไอ้มิว (หมาใน

ปาก) เขากัดมา (หมาในปาก) เราก็ต้องกัดตอบโว้ย!

“แนท พอก่อน แล้ว...พี่บอสมีอะไรครับ มาท�าอะไรแถวนี้”

“มาท�าอะไรดึกๆ ด่ืนๆ” ไอ้คุณพี่บอสถามเพื่อนผมกลับมา

เสียอย่างนั้น นี่นิ้วกลางผมกระตุกจริงๆ นะ อยากจะโชว์ใส่หน้า

มัน...ไม่สิ อยากจะจิ้มลูกตามันสักข้างให้รู้แล้วรู้รอดไปเลย!

“คุยกับเพื่อน” ไอ้มิวก็ยังจะอุตส่าห์ตอบ

“คุยอะไร เมื่อกี้เห็นจะฟัดกันอยู่แล้ว กอดกันนัวเนียขนาด

นั้น”

“โอ๊ย ไอ้มิว ขอกูต่อยเพื่อนพี่กชสักทีได้ไหม” ทนไม่ไหวแล้ว

โว้ย! จะตั้งใจหาเรื่องเพื่อนผมอะไรขนาดนั้นวะ!

อกีอย่าง...ถ้าผมกอดนวัเนยีกบัมวิแล้วเขาจะท�าไม!? มนัก็ไม่

เกีย่วอะไรกบัเขาเลยปะ ถงึไอ้ทีผ่มกอดมวิไปเมือ่กีจ้ะกอดแบบเพือ่น

ปลอบโยนกันสุดๆ ก็เถอะ แต่ถ้าคนมันจะมองในแง่ร้ายก็คงห้าม 

ไม่ได้จริงๆ

“พี่มีอะไร” มิวถามเหมือนเหนื่อยเต็มทน 

ผมยอมข่มความโกรธของตวัเองไว้ส่วนหนึง่กเ็พราะสงสารมนั

นี่แหละ ไอ้แว่นแฝดผม (เราใช้แว่นทรงเดียวกันครับ) มันไม่ชอบมี

เรื่อง บอกเลยว่าโคตรอ่อนต่อโลก

“ไอ้กชมันสภาพไม่ค่อยดีเท่าไร บอกว่าทะเลาะกับมิวมา”
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“เหรอครับ”

“เรือ่งข่าวลืองีเ่ง่านัน่ใช่ไหม บอกแล้วว่าไม่ควรท�าแบบน้ันแต่

ต้น...บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าเอาใครเป็นเครื่องมือ”

ผมว่านี่มันชักจะมากเกินไปละ 

เรือ่งของเรือ่งกค็อืมวิมนัมชีือ่เสยีงอยูใ่นเนต็นดิหน่อย ทนีีม้นั

กแ็กล้งหลอกแฟนคลบัมนัว่าคบอยูก่บัพีก่ช รมูเมทมนันัน่แหละ  ทนีี้

เหมือนเรื่องมันแดงออกมา ผมก็เข้าใจนะว่ามิวท�าผิดจริง แต่ไอ้คน

ที่มาด่าเพื่อนผมปาวๆ อยู่นี่เกี่ยวอะไรด้วย

“พอสักทีได้หรือยังครับ” ผมว่าอย่างเหลืออด กระชากมิวให้

ไปอยูข้่างหลงัตวัเองแล้วจ้องตาคนทีตั่วสงูกว่าอย่างไม่เกรงกลวั “ที่

เพือ่นพีท่�ากบัเพือ่นผมกท็เุรศเหมอืนกนันัน่แหละ ไม่ส ิทุเรศกว่าอกี 

มาให้ความหวังคนอื่น พอมีเรื่องก็ด่ารูมเมทตัวเองแล้วหนีไปอย่าง

นั้น”

นี่ผมพูดจริงนะ ก็เท่าที่ฟังมิวเล่าน่ะพี่กชเองก็ท�าเหมือนจะมี

ใจให้มิวแท้ๆ แต่พอถึงเวลาก็ทิ้งมิวแล้วหนีหายไปไหนไม่รู้

“แล้วมันสมควรไหมที่ไปยุ่งเรื่องอดีตของคนอื่นแบบนั้นน่ะ”

เรื่องที่พี่บอสด่ามิวตอนนี้คือเรื่องที่มิวเอามาปรึกษาผมนี่

แหละ คือมิวมันไปขุดเรื่องแฟนเก่าของพี่กชขึ้นมาไง แต่มันไม่ใช่

เรื่องร้ายแรงอะไรเลยนะถ้าถามผม และจริงๆ แล้วผมเองนี่แหละที่

เป็นคนไปเผือก ขุดเรื่องแฟนเก่าของพี่กชมาเล่าให้มิวฟัง

หน้าเพ่ือนข้างตัวผมสลดไปอย่างน่าสงสาร ผมกัดฟันกรอด 

รู้สึกเกลียดผู้ชายตรงหน้าขึ้นมาจับใจเลย จริงๆ ก็ไม่อยากปล่อยให้

ลอยนวลไปทัง้ๆ แบบนีห้รอกนะ แต่เหน็แก่มวิ...ผมจะไม่มเีรือ่งก็ได้

“มิว” ผมว่า “กลับหอกัน”

“หอกู?” 
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จะหอใครก็ได้แล้วโว้ย

“เออ” ผมพูดเสียงห้วน มองรุ่นพี่ที่มีสีหน้าอึ้งๆ เหมือนพูด

อะไรไม่ออกด้วยความอาฆาตทิง้ท้าย ก่อนจะลากไอ้แว่นแฝดตวัเอง

ไปอีกทาง

โว้ย! เกลียดคนโว้ย! อยากท�าร้ายไอ้คนหุ่นดีหน้าตาดีนั่นให้

ลงไปกองศิโรราบกับพื้น

หงุดหงิดขั้นสุด!
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แน่นอนว่าหลังจากการเผชิญหน้าที่โคตรจะเลวร้ายนั่น

แล้ว ผมกบัพีบ่อสกย็งัได้เจอกนับ่อยๆ ด้วยเหตบัุงเอญิต่างๆ นานา

อนัทีจ่รงิถ้าตัดการเจอกนัครัง้แรกทีแ่สนจะเลวร้ายนัน่ออกไป 

ตดัความปากปีจอของเขาทิง้อกีสกันดิ ผมว่าเขาเป็นผูช้ายทีน่่าสนใจ

คนหนึ่งเลยนะ

อันดับแรกเลยคือเรื่องตัวตนในโลกออนไลน์ของเขา 

พีบ่อสมีนามแฝงว่า Vk Dragon และตอนทีเ่ขาใช้ตวัตนในโลก

ออนไลน์ไปตีสนิทกับมิว เขาก็ขอให้มิวเรียกเขาว่ามังกร

พีบ่อสเป็นแฟนคลบัของมวิทีท่�าช่องในการแคสต์เกม ช่องไอ้

มิวชื่อ SlimeSmileS เป็นการใช้ลูกเล่นตัวอักษรภาษาอังกฤษที่น่า

สนใจ ถ้าถามผมนะ แต่สิ่งที่ผมก�าลังจะบอกก็คือพ่ีบอสเป็นแฟน

คลับไอ้มิวแบบตัวยงมาก แต่เจ้าตัวก็ไม่ยอมบอกเรื่องนี้กับมิวทั้งที่

คอยพูดแขวะ ท�าตัวแย่ๆ ใส่เพื่อนผมตั้งนานสองนาน

จนกระทั่งเขาโป๊ะแตก...ผมจับได้ว่าเขาคือน้องมังกรก่อนไอ้



~ youmay (Airin_and) ~

13

มิว แต่เพื่อนผมก็ได้รู้ความจริงเรื่องนี้ในเวลาต่อมา

นี่คือความน่าสนใจอย่างแรกในตัวของรุ่นพี่คนนี้ คือเขาเป็น

คนท่ีย้อนแย้งในตัวเองสูง ต่อหน้าท�าตัวเหมือนเกลียดมิว แต่ลับ

หลังนี่ยกมิวเป็นไอดอล ซึ่งมันก็ประหลาดดี คนปกติทั่วไปต้องท�า

สิ่งที่ตรงกันข้ามไม่ใช่เหรอ 

สิ่งที่น่าสนใจของพี่บอสอันดับที่สอง คือตัวตนในโลกแห่ง

ความเป็นจริง

เขาเป็นผู้ชายที่รูปร่างดี สูงชะลูดพอๆ กับพี่กชแฟนไอ้มิว มี

กล้ามเนื้อพอดีๆ มาดดี หน้าตาหล่อเหลา ถึงจะหล่อสู้พี่กชไม่ได้ 

แต่ก็ต้องยอมรับว่าน่ามองทีเดียว ยิ่งไปกว่านั้นแล้วเขายังเรียนเก่ง

ติดอันดับท็อปๆ ของคณะ แถมยังไม่เคยมีข่าวว่าคบอยู่กับผู้หญิง 

(หรือผู้ชาย) ที่ไหน

โอ๊ะ...พูดมาถึงขนาดนี้ พวกคุณคงรู้กันแล้วสินะว่าผมชอบ

ผู้ชาย

ขอใช้ค�าว่าสนใจผู้ชายดีกว่า ตั้งแต่ขึ้นมัธยมต้นมาผมก็รู้แล้ว

ว่าตัวเองมีรสนิยมทางเพศเป็นแบบนี้ 

เรือ่งนีไ้ม่ใช่ความลบัอะไรนะ พวกเพ่ือนในกลุ่มผมก็รูกั้นหมด 

ไอ้มวิกรู้็ ไอ้เก่ง เพือ่นสนทิไอ้มิวกร็ู ้เอาเป็นว่าหลายคนแค่เหน็หน้า

ผมก็เหมือนเห็นตัวอักษรค�าว่า ‘เกย์’ มาแปะอยู่ที่หน้าผากแล้ว 

ส่วนเรือ่งทีผ่มเพิง่วเิคราะห์สดๆ ร้อนๆ เก่ียวกบัพีบ่อส...อมื 

มันก็แค่สิ่งที่ผมท�ากับผู้ชายที่หน้าตาดีกว่ามาตรฐานหน่อยทุกคน

นั่นแหละ และถึงผมจะได้ข้อสรุปออกมาว่าพี่บอสน่าสนใจยังไง แต่

ความจริงท่ีว่าเขาปากหมาสดุจะทนนีก่ย็งัเป็นความจรงิอยู่วนัยังค�า่ 

เพราะง้ันต่อให้นึกสนรุ่นพี่คนนั้นอยู่นิดๆ แต่แค่คิดถึงข้อเสียเขาก็

แหยงขึ้นมาแล้ว
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ผมอยากมแีฟนนะ...เพราะงัน้ถงึได้คอยสแกนแล้วกว็เิคราะห์

ผูช้ายโสดคนนัน้คนนีย้งัไงล่ะ แต่ไหนๆ จะมีแฟนท้ังทขีอดีๆ  ไปเลย

ดีกว่า ไอ้ต้องมานั่งทะเลาะ ปล่อยหมาออกจากปากใส่กันนี่น่าจะ

ชวนปวดหัวมากกว่าฟิน

ว่าแล้วผมก็น่าจะหาโอกาสเหมาะๆ ไปมองหาคนดีๆ ที่จะ

อยู่ข้างกายสักหน่อยนะ เริ่มต้นจากไปท่องราตรีคืนนี้เลยเป็นไง 

“เฮ้! แนท”

“ไง มิว” ผมหลุดออกจากห้วงความคิดของตัวเองพลางตอบ

อีกฝ่ายยิ้มๆ จะว่าไปแถวนี้มันตึกเรียนของเพื่อนผมคนนี้นี่นะ ไม่

แปลกใจหรอกที่จะได้เจอ

“แปลกจังที่เจอแกแถวนี้” คนตรงหน้าว่า

มวิเป็นเพือ่นจบมธัยมจากทีเ่ดยีวกนัและสนิทกันพอตวั หมอ

นีเ่ตีย้กว่าผมนดิหนึง่ แล้วกมี็ออร่าความเนร์ิดและความอนิโนเซนต์

มากกว่าผมอยูพ่อสมควร แม้ว่าเราจะใส่แว่นเหมอืนกนักเ็ถอะ อย่าง

หนึ่งที่ผมมีเหมือนไอ้มิวก็เหมือนจะเป็นแว่นทรงเดียวกันนี่แหละ

“มีเรียนตึกฝั่งนี้เหรอ” มิวเปิดปากถาม มือข้างหนึ่งถือแฟ้ม

เอกสารการเรียน อีกข้างหอบกระเป๋าโน้ตบุ๊กพะรุงพะรัง

“อือ ก็นะ มีธุระนิดหน่อย” 

“แล้วเสร็จธุระหรือยัง”

“ท�าไม” 

“จะชวนไปกินข้าวที่โรงอาหารด้วยกัน”

“เอาดิ เสร็จแล้ว” อดไม่อยู่ ผมต้องเอื้อมมือไปช่วยมันถือ

กระเป๋า “กูช่วย...มา”

“ขอบใจ”

“แล้วพี่กชล่ะ”
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“เออ เด๋ียวพี่กชตามมากินด้วยน่ะ” มิวว่า สีหน้ามีร่องรอย 

ไม่แน่ใจ “แนทจะโอเครึเปล่าถ้าต้องกินข้าวกับพี่กช”

“โอเคด”ิ ผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกบัแฟนเพือ่นอยูแ่ล้ว พีก่ชเอง

ก็เป็นคนดี อย่างน้อยก็ดีกว่าไอ้พี่บอสจอมปากหมานั่นละนะ 

เฮ้ย! อย่ามองผมแบบนั้น ผมไม่แย่งแฟนเพื่อนหรอก หรือ

ต่อให้ผมคิดแย่ง พี่กชคงไม่สนอยู่แล้ว กะหนุงกะหนิงกับเพื่อนผม

เสียยิ่งกว่าอะไร

“แล้วเมื่อไหร่แนทจะมีแฟนล่ะ” 

“หา!?” ผมแทบปล่อยตะเกียบที่คีบเส้นก๋วยเตี๋ยวขึ้นมา ส่วน

ไอ้มิวตักข้าวมันไก่ใส่ปากเคี้ยวตุ้ยๆ ด้วยสีหน้าไม่ทุกข์ร้อน “เมื่อกี้

แกคงไม่ได้ถามว่าเมื่อไหร่เราจะมีแฟนหรอกใช่ไหม”

“เราถามแบบนั้นแหละ”

“เหอะ” ผมส่งเสียงในล�าคออย่างประชดประชัน “คิดว่าเรา 

ไม่พยายามอยู่เรอะ นี่ก็หาอยู่เนี่ย ไม่เห็นเจอสักทีเลย”

“อืม...แต่ก็นั่นสิน้า~” มิวครางในล�าคออย่างครุ่นคิด “ของ

แบบนีม้นัต้องรอให้ถงึเวลาจรงิๆ นัน่แหละ ต้องเป็นคนทีใ่ช่ในเวลา

ที่ใช่ อะไรแบบนี้ปะ”

ฟังความคิดอันแสนใสซื่อบริสุทธิ์ของเพื่อนแล้วผมได้แต่เบ้

ปาก ก็แหงสิ ไอ้มิวมันโชคดีนี่หว่า อยู่เฉยๆ ก็ได้คนหล่อๆ อย่างพี่

กชมาเป็นแฟน โคตรจะส้มหล่น ถึงแม้ว่าความรักของมันจะมี

อุปสรรคบ้าง แต่สุดท้ายทั้งคู่ก็รักกันแล้วก็ได้คบกันละว้า ไม่เหมือน

ผม ขนาดพยายามหามาตั้งนานยังไม่ได้เป็นตัวเป็นตนสักคน คิด

แล้วก็อิจฉาคนที่ไม่ต้องใช้ความพยายามมาก แต่ก็ได้แฟนดีๆ มา

อยู่ข้างตัวแบบมัน

“ท�าหน้าแบบนัน้แปลว่าไม่เหน็ด้วยกับท่ีเราพูด” มวิพูดดกัคอ



~ Love is War รบให้สุด หยุดที่นำย ~

16

พร้อมกับหรี่ตาลง 

ผมยกัไหล่ “กก็ไูม่ได้โชคดมีรีมูเมทหล่อๆ แบบมงึน่ีหว่า” อย่า

แปลกใจครับถ้าเราจะใช้สรรพนามแทนตัวแบบสุภาพบ้าง แบบ

พ่อขุนรามบ้าง แล้วแต่อารมณ์ในการพูดล้วนๆ “ถ้ากูมีคนแชร์ห้อง

หล่อแบบพี่กช กูก็ขึ้นคร่อมไปนานแล้ว แต่นี่อยู่คนเดียวไง เลยไม่มี

โชคสองชั้นแบบแก”

“กูว่านะ...” ไอ้มิวยิ้มกริ่ม “เพราะทุกคนรู้ว่ามึงคิดแบบนี้แน่

เลย เลยไม่มีใครกล้ามาแชร์ห้องกับมึง”

“ไอ้ห่ามวิ!” ผมโวยวาย “พดูงีเ้ดีย๋วกลูากมงึขึน้เตยีงก่อนเลย”

“ไหน ใครจะลากมิวมิวพี่ขึ้นเตียง”

เสยีงจากพีก่ชทีเ่ดนิเข้ามาหาพวกเราท�าเอาท้ังผมท้ังมวิสะดุ้ง 

ร่างสูงโย่งเดินมาโอบคอมิวจากด้านหลังแสดงความเป็นเจ้าของ 

เต็มที่ แถมสายตาที่มองมาทางผมก็ดูไม่ค่อยไว้ใจเท่าไร ถึงปากจะ

ยิ้มก็เถอะ

ผมรูส้กึไม่ค่อยดีเพราะไม่อยากให้พีก่ชไม่ชอบขีห้น้าผม (การ

โดนคนหล่อเกลียดนี่เสียสุขภาพจิตนะครับ) แต่ในขณะเดียวกันผม

กท็ัง้ข�าแล้วกอ็จิฉามวิทีม่คีนมาคอยหวง แถมท่ีพ่ีกชแสดงออกอย่าง

ชดัเจนเหมอืนเดก็ๆ แบบนีก้น่็ารกัมากๆ เมือ่ไหร่ผมจะมคีนมาคอย

หวงแบบนี้บ้างนะ

“โธ่ พีก่ช” มิวหันไปหาอกีฝ่าย “แนทกแ็ค่พูดเล่นเอง ข�าๆ น่า 

ว่าแต่…พี่กชวางกระเป๋าแล้วไปซื้อข้าวไหม ผมดูของให้”

“โอเค ว่าจะกินข้าวมันไก่แบบมิว เฮ้ยบอส วางกระเป๋าก่อน

เปล่า จะได้ไปซื้อข้าวกัน”

ผมเบนสายตาตามพี่กชทันที พี่บอสท่ีเดินตามหลังพ่ีกชมา

เงียบๆ รับค�าพร้อมกับส่งกระเป๋าให้เพื่อน 
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มวิรบียกมอืไหว้คนเป็นรุน่พีอ่ย่างรวดเรว็ “สวสัดคีรบัพ่ีบอส”

“หวัดดมิีว” เขาตอบกลบั ช�าเลอืงสายตามาทางผมราวกบัจะ

ดูว่าผมจะทักทายเขาไหม

แต่ผมกแ็ค่คบีลกูชิน้เข้าปากแล้วเคีย้วหมบัๆ ผมไม่เหมอืนมวิ

หรอกนะทีจ่ะยกมือไหว้คนทีพ่ดูจาไม่ดีใส่เราขนาดน้ันได้ ถึงแม้หลงั

จากตอนนัน้ผมจะเคยท�าตวัสนทิสนมกบัพ่ีบอสถึงข้ันไปกินข้าวด้วย

กันสองต่อสองก็ตาม แต่การกินข้าวด้วยกันครั้งเดียวก็ไม่ได้

หมายความว่าผมจะเคารพคนตรงหน้าขึ้นมาเสียหน่อย

“พี่กชไม่ต้องห่วงนะครับ” ผมหันไปยิ้มให้แฟนเพื่อน “ผมแค่

ล้อมิวเล่นเฉยๆ ไม่ท�าอย่างที่พูดจริงๆ หรอก เพราะรู้อยู่แล้วว่ามิว

มีคนที่ลากมันขึ้นเตียงอยู่ทุก---”

“ไอ้แนท!” มิวเตะขาผมจากใต้โต๊ะ แต่แรงมันไม่ท�าให้สะดุ้ง

สะเทือนหรอก

ผมหัวเราะร่วนเมื่อเห็นใบหน้าที่แดงขึ้นของเพื่อน แก้มพี่กช

เองก็ขึ้นสีนิดๆ เหมือนกัน ให้ตายเหอะ คู่นี้โคตรน่ารัก พี่กชเองถึง

จะวางมาดนิ่งกว่ามิว แต่จริงๆ ก็ขี้เขินเหมือนกัน ผมเหลือบสายตา

ไปเห็นหน้าพี่บอสที่ยับยู่ คิ้วเรียวขมวดเข้าหากัน มองมาทางผม

อย่างไม่ชอบใจ ซึ่งผมก็ท�าเพียงยักไหล่อย่างไม่ยี่หระ 

พี่บอสกับพี่กชผละไปซื้อข้าว ผมหยิบแก้วโค้กของตัวเองขึ้น

มาดูดพลางพลิกข้อมือดูนาฬิกา

“มงึนี.่..อย่าแซวกตู่อหน้าพีก่ชนกัได้ไหม” ไอ้มวิก้มลงกระซบิ 

หน้ายงัแดงไม่หาย ไอ้หมอนีแ่หย่ง่ายฉิบ “ต่อหน้าน่ะเขาไม่พูดอะไร

ก็จริง แต่ลับหลังนี่เขาเล่นกูหนักนะโว้ย แล้วพ่ีแกก็โคตรจะขี้หึง 

เพราะงัน้แกเพลาๆ ลงหน่อยเหอะ ไม่งัน้สดุท้ายคนซวยกกู็นีแ่หละ

ครับ”
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“เหม็นความรักว่ะ” ผมพูดในสิ่งที่ใจคิดตรงๆ 

มิวโวยวายต่อ “ห่าแนท! ฟังที่กูพูดบ้าง โอย ถ้าจะมาหมั่นไส้

กันแบบนี้ก็ไปหาแฟนไป๊! จะได้เลิกฟุ้งซ่านสักที”

ฟุ้งซ่านเหรอ ผมเนี่ยนะฟุ้งซ่าน?

ผมครุ ่นคิดสิ่งที่คุยกับมิวขณะที่เดินทอดน่องไปตาม 

ท้องถนนใจกลางเมือง

บางทีผมอาจจะเหงาจนฟุ้งซ่านตามที่ไอ้มิวตั้งข้อสังเกตก็ได้ 

ไม่สิ ผมไม่ได้เหงาถึงขนาดนั้นหรอก ส่วนไอ้เรื่องอยากมีแฟนมันก็

ม ีแล้วให้พดูตามตรง ไม่ใช่ว่าผมไม่เคยโดนผูช้ายจีบนะ อย่างท่ีบอก

ว่าหน้าผมมันก็ค่อนข้างบอกยี่ห้อว่าเป็น เพราะงั้นก็พอจะมีผู้ชาย

แวะเวียนเข้ามาบ้าง แต่ผมดันตั้งสเปคไว้สูงด้วยมั้ง สเปคไม่เท่าไร 

แต่หาคนที่คุยด้วยแล้วคลิกนี่มันยากกว่าที่คิดจริงๆ นะ

ให้ตายเถอะ แค่ขอใครสักคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจ หน้าตา

ด ีรปูร่างด ีตวัสูง มีหน้าแบบทีช่อบนีมั่นยากเกนิไปหรอืไง (ยากสนิะ) 

แต่ก็ช่างเถอะ ถึงผมจะโสด แต่ผมถือคติไม่ยอมนั่งเหงาอยู่คนเดียว

ในห้องแน่

ว่าแล้วสดุสปัดาห์แบบนีก้โ็ฉบไปนัง่ร้านประจ�าดกีว่า หาอะไร

เบาๆ จิบ ฟังเพลงเอื่อยๆ จากนั้นก็รอให้ใครสักคนเข้าหา ฟังเป็น

แผนท่ีเข้าท่าดีไหม ไม่รูเ้รยีกว่าแผนได้รเึปล่า แต่ผมก็มกุนีต้ลอดน่ัน

แหละ

ผมเข้ามานัง่อยูท่ีม่มุเดมิในบาร์แห่งหนึง่ทีถ่อืเป็นแหล่งเฉพาะ

ของคนประเภทผม ไฟสลัวๆ ภายในร้านท�าให้ผมต้องตั้งค่าแสงใน

หน้าจอมือถือใหม่ ไม่งั้นจะปวดลูกตาอย่างยิ่ง

ผมนั่งไถโซเชี่ยลมีเดียแบบที่คนอายุเท่าผมทุกคนจะต้องท�า
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กนัในเวลาว่าง เงยหน้าขึน้เป็นระยะๆ เผือ่ว่ามใีครน่าสนใจในค�า่คนื

นี้ อันที่จริงผมก็มีเหล่ๆ ไว้สองคน คนหนึ่งนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามผม 

ประเมินจากสายตาแล้วน่าจะอายุพอๆ กันหรือไม่ก็ห่างกันเพียง 

ไม่กี่ปี รายน้ีโอเค แต่งตัวสะอาดสะอ้าน หน้าตาก็ไม่แย่ หุ่นก็ดูดี  

ที่ส�าคัญคือปรายตามองผมมาตลอดตั้งแต ่ ท่ีเครื่องดื่มผสม

แอลกอฮอล์มาเสิร์ฟตรงหน้า

เรื่องของเรื่องคือผมไม่ใช่สายดื่ม คอไม่แข็ง เวลามานั่งร้านนี้

ทีไร พนักงานรู้งานตลอดว่าต้องชงอะไรก็ได้ท่ีใส่เหล้าแค่นิดเดียว 

มาให้ผม และวันนี้ไม่รู้มือชงไปเจออะไรมา แก้วเหล้าของผมถึงได้

เป็นสีชมพูสดใส แถมมีขนมฟรุ้งฟริ้งประดับอยู่บนแก้วประหนึ่งผม

เป็นสาวน้อยไร้เดียงสา ทั้งที่จุดประสงค์ที่ผมมานั่งแกร่วอยู่นี่ก็เพื่อ

ตกผู้ชายไม่ต่างจากผู้ชายคนอื่น

ผมหยิบแท่งป๊อกกี้รสสตรอว์เบอร์รี่ข้ึนมาพร้อมกับปรายตา 

มองคนที่สอง คนนี้นั่งอยู่หน้าบาร์เลย ห่างจากผมไปพอสมควรแต่

ก็ยังอยู่ในระยะสายตา ว่ากันตามตรงแล้วผมสนใจคนนี้มากกว่า

เพราะเคยเจอเขามาที่ร้านนี้สองครั้ง เหมือนเขาเองก็จะเหล่ๆ มอง

ผมตั้งแต่คราวก่อนนั้นเหมือนกัน แต่ก็ไม่เข้ามาทักสักที คนนี้น่าจะ

อายุมากกว่าอีกคน แต่เส้นผมสีทองที่ย้อมมาท�าให้เขาดูเด็กลง

เพราะความบ้าบิ่นแบบเฮ้วๆ นั่น ต่างจากคนแรกที่ผมด�าสนิทและ

ดูเรียบร้อยกว่า

ต่อจากนี้ผมจะเรียกสองเป้าหมายนี้ว่าหัวด�ากับหัวทอง มาดู

กนัดีกว่าว่าคืนนีใ้ครจะมาทกัผมก่อน ผมยกสทิธิใ์ห้คนแรกทีบ่กุก่อน

เลยเพราะการบุกไม่ใช่สายผม แนวทางของผมคือใช้สายตากับ

ท่าทางสอยมามากกว่า ผมเคยโม้ให้เพือ่นในกลุม่ฟังว่าวธิขีองผมคอื

ดีดนิ้วเรียก แบบเป๊าะเดียวผู้ชายก็วิ่งเข้าหา 
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ผมก้มหน้าลงแล้วไถโซเชี่ยลต่อไป เจอรูปไอ้มิวเซลฟี่กับพี่กช

ในร้านอาหารตามสั่งของแม่มัน ชิ! เหม็นความรัก นี่พาแฟนไปที่

บ้านกนัทุกวันหยดุเลยเปล่าเนีย่ คราวก่อนมวิกเ็ล่าให้ฟังว่าพีก่ชพา

มันไปกินข้าวกับที่บ้าน อะไรจะไปมาหาสู่กันชัดเจนขนาดนี้ แล้วดู

ผมสิ โสดสนิทจนต้องมานั่งอ่อยผู้ชายในบาร์ เออ เอาเถอะ ผมก็มี

วิธีเอ็นจอยชีวิตในแบบของผมละวะ

ช้อนสายตาข้ึนอีกที ผมเห็นพี่หัวด�าส่งย้ิมมาให้แล้วคราวน้ี 

ผมก�าลังจะยิ้มตอบ แต่พนักงานคนเดิมดันเดินกลับมาพร้อมกับ

เครื่องดื่มกลิ่นฉุนที่น่าจะผสมเหล้าแรงอยู่

“ผมไม่ได้สั่งนี่ครับ” ผมพูดงงๆ อีกอย่าง…พี่แกก็น่าจะรู้อยู่

แล้วว่าผมไม่ชอบกินเหล้าแรง

“ผมส่ังให้เอง” เสียงนุ่มๆ ของใครอีกคนแทรกขึ้นขณะที่

พนักงานขอตัวจากไปไวปานสายลม

เหยด...พีหั่วทองมาว่ะ! เราสบตากนัมาตัง้หลายรอบแล้ว แต่

เขาไม่เคยเข้ามาทักเลย แต่บทพี่แกจะรุกก็รุกเลยว่ะ!

“มาคนเดียวรึเปล่าครับ” เขาถามยิ้มๆ ทั้งที่รู้ค�าตอบดี “จะ

รังเกียจไหมถ้าผมขอนั่งด้วย”

“ตามสบายเลยครบั” ผมตอบนิง่ๆ อย่างไว้ท่า แม้ใจจรงิแทบ

จะลุกขึ้นไปเลื่อนเก้าอี้ให้พี่แกนั่งก็ตาม 

พี่หัวทองเลื่อนเก้าอี้แล้วทรุดตัวนั่ง ในมือมีแก้วเหล้าถือติด

มาด้วยอยู่แล้ว

เราสองคนแนะน�าตัวกันง่ายๆ เขาอายุมากกว่าผมห้าปี ชื่อ

เล่นชือ่บ ีเขาชวนให้ผมชนแก้วกบัเขาง่ายๆ ผมท�าตามทีเ่ขาขอพร้อม

กับยกขึ้นจิบตามมารยาท ของเหลวร้อนไหลผ่านคอไป แต่ผมก็ยัง

รักษาสีหน้าเรียบเฉยเป็นปกติได้ ถึงจะไม่ชอบเหล้าแรงๆ แต่ท�าให้
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อีกฝ่ายเสียน�้าใจคงไม่ใช่เรื่องดี

“แล้วนี่น้องแนทเรียนอยู่คณะอะไรครับเนี่ย” เขาชวนคุยหลัง

จากผมบอกชื่อมหา’ลัยที่เรียนอยู่

“วิศวะคอมพ์ ครับ”

“โห! แบบนี้ก็ต้องเก่งคอมพ์น่าดูเลยสิ”

ผมยิ้มนิดๆ ก่อนจะตอบ “ก็เฉยๆ แหละพี่ แล้วพี่บีล่ะครับ 

ท�างานบริษัทเกมนี่เป็นไง”

“ก็โอเคนะ งานมีหนักบ้างเบาบ้าง สลับกันไป”

“จริงๆ ผมก็สนใจงานสายนี้นะ”

พ่ีบีเป็นคนชวนคุยเก่ง ไม่ได้หมายความว่าคุยสนุกจนน่า

ประทับใจอะไรแบบนั้นนะ ยังไม่ถึงขั้นนั้น แต่เขาก็สรรหาหัวข้อ

สนทนามาคุยได้เรื่อยๆ ซึ่งผมเหมาะกับคนประเภทน้ีมากกว่า 

เนื่องจากตัวเองชวนคุยไม่เก่ง

พ่ีหวัด�าทีต่อนแรกเหล่ๆ ผมไว้หายออกไปจากร้านตัง้แต่ตอน

ไหนไม่รู ้เป็นเรือ่งปกติแหละ ผมเองกเ็คยหลบออกจากร้านมาเวลา

คนที่ตัวเองเล็งไว้โดนคนอื่นงาบไปซึ่งๆ หน้า ไว้โอกาสหน้าแล้วกัน

นะพี่หัวด�า ถ้าพี่แวะมาร้านนี้อีก เราคงได้กินกันสักวัน

“อีกสักแก้วนะครับน้องแนท” พี่บีชวน 

ผมขมวดคิว้มุน่นดิหนึง่เพราะตวัเองซดัไปสองแก้ว ตวัเริม่ร้อน

ไปหมดแล้วเนี่ย “ผมว่าพอแล้วดีกว่ามั้งพี่”

“น่านะ” เขาอ้อน “ดื่มเป็นเพื่อนพี่ที แก้วเดียว สุดท้ายแล้ว”

นี่กะมอมทั้งตัวเองและผมแบบเต็มที่เลยสินะ

ผมยอมเออออตามน�า้อย่างไม่อดิออด เมือ่แอลกอฮอล์แก้ว

ที่สามไหลลงคอ ผมก็รู้สึกได้ว่ามือเขาเลื้อยมาแถวๆ ต้นขาผมแล้ว 

แต่ยังไงล่ะ มือผมก็เนียนแตะแขนแตะไหล่แตะเอวเขาไม่น้อย 



~ Love is War รบให้สุด หยุดที่นำย ~

22

เหมอืนกนั อกีฝ่ายยืน่หน้าเข้ามาใกล้พร้อมกบักระซบิอะไรบางอย่าง  

ริมฝีปากเขาเฉียดแก้มผมแล้ว เอาละ ถ้าจะมากกว่านี้ต้องเปลี่ยน

สถานที่ และผมไม่ยอมให้เราหยุดกลางคันง่ายๆ แน่

“ผมว่าเราคดิเงนิกนัดกีว่า” ผมพดูข้ึนมาก่อน มองตาเขาอย่าง

มีความหมาย ให้ตายสิ! ดูใกล้ๆ แบบนี้แล้วหน้าเขาหล่อกว่าที่คิด

เยอะเลย 

พี่บีคลี่ยิ้มอย่างยินดีพร้อมกับควักกระเป๋าเงิน

ผมได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นรัวขึ้นด้วยความตื่นเต้น เป็น

แบบนี้ตลอดแหละเวลาตัดสินใจขึ้นเตียงกับใคร ย่ิงตอนที่อีกฝ่าย

เล่ือนมือมาแตะแขนผมเหมือนชวนเดิน อาจจะเพราะฤทธิ์เหล้าที่

กรอกลงคอไปด้วยเลยยิ่งท�าให้ผมรู้สึกวูบวาบเข้าไปอีก เหมือนคุณ

อยู่ในโลกเคลิ้มๆ ของตัวเองที่อะไรก็ดูจะน่าสนุกไปเสียหมด

แต่แล้วผมก็ถูกกระชากออกจากโลกความฝันของตัวเองเมื่อ

มีแรงบางอย่างฉุดแขนผมไปอีกทาง ผมเห็นสีหน้าแปลกใจของพี่บี 

ผมเองกแ็ปลกใจไม่น้อยเช่นกนั ยิง่ตอนทีหั่นกลบัไปดวู่าใครเป็นคน

กระชากผมไป ผมยิ่งต้องอึ้ง

นี่พี่บอสมาท�าอะไรแถวนี้วะเนี่ย

“แนท ขอโทษที่ให้รอนะ” เขาว่า เหงื่อเม็ดโตไหลลงบนแก้ม 

แววตามีความลังเลไม่แน่ใจในตอนแรก แต่วินาทีต่อมาเขาก็ตัดสิน

ใจได้ “คงจะรอนานมากละสิ เรากลับกันเถอะ ดึกมากแล้ว อย่าไป

รบกวนคนอื่นเลย”

“อ่า แต่...” พี่บีพยายามเปิดปาก ดูสร่างเมาไปเยอะเลย ผม

เองก็เหมือนกัน นี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ย

“พี่บอส---”

“ขอโทษด้วยนะครับที่น้องผมรบกวน” พี่บอสหันไปพูดกับ 
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พี่บีก่อนจะออกแรงลากผมออกจากร้าน 

ว่าแต่…นี่ผมไปเป็นน้องของเขาตั้งแต่เมื่อไหร่

ไม่สิ แล้วพี่บอสมาท�าอะไรในบาร์เกย์แบบนี้ แปลว่าพี่เขาก็

เป็นงั้นเหรอ

ไม่สิ...

แล้วเขาจะมายุ่งอะไรกับเรื่องของผมด้วยเนี่ย

คนก�าลังจะได้กันจะมาขัดขวางท�าไม

ใครจะรับผิดชอบความอยากของผมหลังจากนี้ ฮะ!?

“พี่บอส” ผมพูดขึ้นหลังจากอีกฝ่ายสะบัดแขนผมออกอย่าง

หัวเสียเต็มที่ เดี๋ยวนะ คนที่ควรหัวเสียนี่น่าจะเป็นผมไม่ใช่เหรอ “พี่

ท�าอะไรของพี่ครับเนี่ย”

“ท�าอะไรงั้นเหรอ” เขาหันมามองหน้าผมอย่างอารมณ์เสีย 

แล้วต้องพามาตรงทีซ่อยเปลีย่วๆ ไม่มคีนผ่านด้วยนะ หวงัว่าเขาคง

ไม่ได้วางแผนซัดผมหมอบแล้วปล่อยให้นอนเลอืดอาบอยู่แถวน้ี ย่ิง

ตอนนี้ผมเบลอๆ จากเหล้าที่กินเข้าไปอีก สู้แรงเขาไม่ไหวหรอก “ก็

ช่วยนายยังไงล่ะไอ้เด็กโง่ ไม่รู้ตัวเลยรึไงว่าก�าลังจะโดนลากไปอัด 

ถั่วด�าน่ะ”

น�้าเสียงกับสีหน้าที่แสดงออกถึงความรังเกียจท�าให้ผมสร่าง

เมาขึ้นมาอีกระดับ ความรู้สึกหงุดหงิดและไม่ชอบขี้หน้าเขาเดิมๆ 

กลับมาอีกครั้ง 

“แล้วพี่ไม่คิดบ้างเหรอว่าบางทีผมอาจจะเป็นฝ่ายอัดเขาเอง

ก็ได้”

พี่บอสชะงักกึก หน้าซีดลงกะทันหัน และนั่นท�าให้ผมสะใจ

เป็นบ้า

“นาย...นายว่าไงนะ!”
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ผมยิ้มเย็น สาวเท้าเข้าหาคนตรงหน้าที่ถอยกรูดไปด้านหลัง

ทั้งที่ถ้าวัดกันด้วยแรงจริงๆ แล้วผมไม่มีทางเอาชนะเขาได้เลย แต่

ผมมีบางอย่างที่ท�าให้เขาถอยได้ อาจจะเป็นตาผมละมั้ง มีคนเคย

บอกว่าแววตาผมน่ากลัวมากๆ เวลาโกรธ

“ผมบอกว่า...” ผมลดเสียงลง มือยันก�าแพงด้านหลังโดยม ี

พี่บอสอยู่ด้านใน เสียแต่ผมเตี้ยกว่าเขาเท่านั้นเอง ไม่งั้นคงเหมือน

พวกอันธพาลไถตังค์แล้ว “พี่ไม่คิดบ้างหรือไงว่าผมจะเป็นฝ่ายอัด

ข้างหลังผู้ชายคนนั้น ท�าไมถึงคิดว่าผมจะโดนเขาอัดล่ะ”

“ก็...”

“ไม่สิ ผมขอถามใหม่ดีกว่า พี่จะมายุ่งอะไรเรื่องของผมด้วย

วะ ผมจะไปท�าอะไรที่ไหนกับใครก็เรื่องของผมรึเปล่า รู้ไหมว่าพี่ท�า

ผมเดือดร้อนแค่ไหน” กว่าจะรอเหยื่อมาติดเบ็ดได้นี่นั่งอ่อยอยู่ตั้ง

นาน แล้วคือความอยากมันแล่นมาจุกคอหอยแล้วเนี่ย แต่ตอนนี้

ผมต้องมาเคว้งอยูก่บัผูช้ายอกีคนทีแ่สดงท่าทรีงัเกียจเกย์อย่างเหน็

ได้ชัดเนี่ยนะ

ล้อกันเล่นใช่ไหม!

“เฮ้ย! ขอโทษ” เขาละล�า่ละลักออกมาจนได้ “แค่เป็นห่วงนาย 

นึกว่าเมาจนไม่รู้ตัวว่าตัวเองก�าลังจะโดนชวนขึ้นเตียงอยู่”

ผมจ้องหน้าเขา เหน็ความจรงิใจจากแววตาคูน้ั่นได้ ผมจึงเริม่

ชักมือกลับมาอย่างเชื่องช้า อารมณ์หงุดหงิดสลายหายไปอย่าง

รวดเร็ว

“ห่วงผมเหรอ”

“ใช่”

“ท�าไม”

“ก็เป็นรุ่นน้องปะวะ” ยกมือเกาหัวอย่างล�าบากใจ “แถมเป็น
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เพื่อนมิวอีก แล้วเราก็ใช่ว่าไม่รู้จักกัน”

หืม?

“เอาเป็นว่าขอโทษด้วยแล้วกัน ไม่นึกว่านายจะเป็นแบบนั้น

นี่หว่า”

“ช่างเถอะครับ” ผมยกมือกุมหัว เหล้าเริ่มออกฤทธิ์แล้วไหม

ล่ะ “ผมเหนื่อยแล้ว กลับไปนอนดีกว่า”

“งั้นพี่กลับเป็นเพื่อน” ผมก�าลังจะบอกเขาว่าไม่ต้อง แต่ 

อีกฝ่ายฉุดผมแล้วเดินน�าออกไปเรียบร้อย “เมาแบบนี้เดี๋ยวก็กลับ 

ไม่ถึงบ้านหรอก ให้ตายเถอะ ปวดหัวเป็นบ้าเลย อยู่ดีๆ ก็ดีแล้ว

แท้ๆ ดันต้องมาคอยดูแลเด็กอีก”

ใครขอให้เขามาดูแลตอนไหนวะ...

แต่ก็อีกนั่นแหละ สติอยู่กับผมแค่ครึ่งหนึ่งแล้วตอนนี้

อ่า...น่าเสียดาย

ถ้าพี่บอสออกปากว่าจะยอมชดใช้ด้วยการนอนกับผมแทน 

พี่บีละก็ ผมคงหายโกรธเขาได้สนิทใจมากกว่านี้
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[Boss]

เรือ่งของเรือ่งมนัมอียูว่่าผมมคีวามจ�าเป็นต้องไปส่งพีบ่วิ

ขึ้นเครื่อง

“โอย ให้ตายเถอะ กระเป๋าใบใหญ่เท่าควาย ขนอะไรไป 

นักหนาครับเนี่ยพี่บิว”

“เอาน่า อย่าบ่นนกัเลย” ลกูพีล่กูน้องตวัแสบของผมย้ิมกว้าง

มาให้ ลากกระเป๋าใบพอๆ กับที่ผมเพิ่งเอาลงมาจากรถแท็กซี่เดิน

น�าเข้าไปในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่ที่ไม่รู้ว่าแอร์จะหนาวเกิน

ความจ�าเป็นท�าไม ที่ที่เห็นผู้คนจากทุกมุมโลกมากระจุกกัน ที่ที่คน

เยอะได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง

“นี่พีบ่ิว ผมถามจริงๆ” ผมอดไมอ่ยู่ต้องเปดิปากขึ้นมาอีกจน

ได้หลังจากช่วยพี่แกยกกระเป๋าข้ึนที่ชั่งเพื่อโหลดใต้เครื่องเสร็จ “พี่

เอาของอะไรไปมากมายนักหนา ไปแค่สองอาทิตย์เองไม่ใช่เหรอ  

ญี่ปุ่นเนี่ย ขนไปซะอย่างกับจะย้ายไปอยู่สักสิบปี”
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“เว่อร์ไปไอ้บอส แค่เตยฝากให้เอาของไปให้หน่อยกเ็ลยช่วยๆ 

เขา”

เตยทีว่่านีแ่ฟนพีบิ่ว เหมอืนจะเพิง่คบกันได้ไม่นาน แต่เหน็พี่

แกบอกคยุกนัมาพกัใหญ่แล้ว และตอนนีพ้ีบ่วิกก็�าลงัจะบนิไปหาสาว 

บางทีผมก็อดอิจฉาพวกคนท�างานแล้วไม่ได้ ผมเองก็อยากเก็บเงิน

แล้วบินไปเที่ยวต่างประเทศบ้างเหมือนกัน

“แล้วนี่เดี๋ยวกลับมาพี่ก็ต้องบินกลับเชียงใหม่อีกรึเปล่าเนี่ย” 

“ไม่รู ้ดกู่อน” เขาว่าพลางพลิกดหูน้าพาสปอร์ตและตรวจสอบ

ตั๋วในมือ “แต่ถึงตอนนั้นคงต้องให้แกมาช่วยขนของอีกนั่นแหละ 

ขอบใจมากนะน้องรัก เดี๋ยวพี่ต้องเข้าเกตละ”

“แบบนี้ตลอด” 

“เอาน่า เดี๋ยวเอาของมาฝาก กันดั้มใช่ไหม”

“นารูโตะด้วย”

“ไอ้...เอ๊ย”

“ขนมกับช็อกโกแลตด้วยนะ ห้ามลืม”

“เออน่า เดี๋ยวขนมาให้เยอะๆ แน่”

“อย่าลมืของฝากของไอ้โก้นะ” ผมพดูอย่างนกึขึน้ได้ ไอ้โก้เป็น

หมาประจ�าบ้านของพี่บิวที่เชียงใหม่ ผมลืมนึกถึงมันไปเลยนะเนี่ย 

แต่เมื่อก่อนเวลาผมแวะไปบ้านนั้นต้องเล่นกับไอ้โก้ตลอด 

พี่บิวชะงักกึกทันที หันกลับมามองผมด้วยสีหน้าไม่แน่ใจ

“บอส...”

“อะไร”

“พี่ยังไม่ได้บอกเหรอ”

“อะไร”

“ไอ้โก้ตายแล้ว”
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ผมอ้าปากค้าง มองหน้าคนพูดเหมือนจะถามย�้าเพ่ือความ

แน่ใจ 

พี่บิวพยักหน้าหงึกๆ “มันตายมาตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วมั้ง ไม่ใช่

พี่บอกบอสแล้วเหรอ”

“ไม่” ผมละล�า่ละลัก อยู่ๆ  กร็ูสึ้กเศร้าข้ึนมาอย่างท่วมท้น อาจ

เป็นเพราะครั้งก่อนที่เจอไอ้โก้ ผมสัญญาว่าจะเอาขนมไปฝากมัน

ก็ได้ แต่นี่...ไม่มีโอกาสซะแล้ว “พี่ไม่ได้บอก”

“เออ นัน่แหละ มนัตายแล้ว” พีบ่วิว่าด้วยน�า้เสียงไม่ทุกข์ร้อน 

นั่นยิ่งท�าให้ผมเสียใจขึ้นไปอีก “บอส พี่ไปละนะ ยังไงขากลับ

รบกวน...เฮ้ย! เอ็งเป็นอะไรเนี่ย ท�าไมท�าหน้าแบบนั้น นี่เสียใจที่พี่

ต้องจากไปขนาดนี้เชียวเรอะ!?”

“ไม่ใช่โว้ย!” เอง็น่ะจะไปไหนกไ็ป “แต่...เรือ่งไอ้โก้ ได้ไง ท�าไม

พ่ีไม่บอกผมเลย พี่ก็รู้ว่าผมรักไอ้โก้จะตาย แล้วผมยังไม่ได้เจอมัน

เป็นครั้งสุดท้ายเลย”

“ห่าบอส! หมามันก็แก่แล้ว แกจะให้มันอยู่นานเท่าแกได้ไง 

เออ ต้องไปละ มลีสิต์ของทีจ่ะซือ้ข้างในด้วย ไปก่อนนะน้องรกั กลบั

บ้านดีๆ ล่ะ” มันยีหัวผมแรงๆ ทีหนึ่งแล้วผลุบไปขึ้นบันไดเลื่อนที่

เข้าได้เฉพาะผู้ที่มีตั๋วเดินทางไปต่างประเทศ

ไอ้...ไอ้พี่บ้านี่! หมาตายตั้งหลายเดือน แต่ไม่บอกผมสักค�า 

มันน่าตบกะโหลกสักทีไหม!

หลังจากส่งพี่บิวเสร็จ อารมณ์ผมก็ดาวน์ลงอย่างที่แม้แต่ 

ตัวเองยังตกใจ

ปกติแล้วผมไม่ใช่คนชอบเที่ยวกลางคืน ถ้ามากับพวกไอ้กช

อะไรอย่างนีก้ม็บ้ีาง แต่คราวก่อนผมชวนไอ้กชมาน่ังร้านประจ�า มนั

ก็ปฏิเสธผมเพราะติดนัดกับมิวแฟนมันไว้
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ห่าเอ๊ย! กลายเป็นพวกติดแฟนไปแล้ว ทิ้งให้เพื่อนอย่างผม

ได้แต่แกร่วอยู่กับห้อง วันนี้สบโอกาส ได้ออกมานอกบ้านดึกๆ 

เพราะต้องมาส่งพี่บิว บวกกับเรื่องหมาสุดที่รักตาย ผมเลยหา 

ข้ออ้างให้ตัวเองมาหาอะไรดื่มคนเดียวซะเลย

ไม่ใช่ว่าผมมากินเหล้าเพราะว่าหมาตายหรอกนะ แต่เพราะ

ผมอยากกินอยู่แล้วต่างหาก ไม่สนเรื่องที่ไอ้กชไม่ยอมมากินเหล้า

กับผมคราวก่อนด้วย! ไอ้เรื่องพวกนั้นก็แค่ข้ออ้างทั้งนั้นแหละ

แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรกต็าม ตอนนีผ้มกม็านัง่อยูใ่นบาร์

เล็กๆ แห่งหนึง่พร้อมกบัแก้วเหล้าคอ็กเทลตรงหน้า แล้วก็ค้นพบใน

เวลาต่อมาไม่นานว่าการมานั่งกินเหล้าคนเดียวโดยไม่มีเพื่อนมา

ด้วยช่างน่าเบื่อพอๆ กับต้องอดทนดูรายการข่าวการเมือง ที่แม้จะ

อยากเปลี่ยนช่องแค่ไหน พ่อก็ไม่ยอม

แต่แล้วสายตาผมก็ไปสะดุดเข้ากับร่างใครคนหนึ่งที่คุ้นเคย 

ท่ีบอกว่าคุ้นเคยเพราะเราสองคนเห็นกันมาตลอด เจอกัน 

ครั้งแรกก็แทบจะมีเรื่องกัน ครั้งต่อๆ มาก็ดีบ้างแย่บ้างแล้วแต่

สถานการณ์

หมอนั่นคือแนท เพื่อนของไอ้มิว

ความสัมพันธ์ของเราสองคนค่อนข้างแปลก ถ้าถามผมนะ 

เหมอืนบางครัง้เรากก็ดักนัแบบเอาเป็นเอาตาย ส่วนหน่ึงผมว่าหมอ

นั่นไม่ชอบขี้หน้าผม (ผมก็ไม่ชอบขี้หน้ามันเหมือนกันแหละวะ) แต่

บางคร้ังเวลาสงบศกึกนัได้ เราสองคนกน็ัง่กนิข้าวด้วยกนัหน้าตาเฉย 

และในช่วงเวลาแบบนั้นผมก็พูดได้เต็มปากนะว่าไม่ได้เกลียดมัน  

ไอ้แนทเพื่อนไอ้มิวเองก็ดูเป็นคนที่โอเค ถ้ามันไม่ท�าตัวกวนตีนใส่

น่ะนะ

ดเูหมอืนแนทจะไม่ได้สงัเกตผม เพราะมมุท่ีผมน่ังอยู่ไม่ใช่มมุ



~ Love is War รบให้สุด หยุดที่นำย ~

30

ที่แนทจะมองมาเห็นง่ายๆ ด้วยส่วนหนึ่ง อีกส่วนหน่ึงไอ้แว่นน่ัน

เอาแต่ก้มหน้าก้มตาเล่นโทรศพัท์ ถ้าอย่างนัน้มนัจะมาน่ังบาร์ท�าไม

วะ ท�าไมไม่ไปน่ังเล่นอยูบ้่าน แต่เด๋ียวก่อน...น่ีไอ้เดก็น่ันมนัสัง่อะไร

มา ท�าไมเป็นสีชมพูหวานจ๋อยขนาดนั้น นี่เอ็งมาน่ังบาร์แล้วส่ัง 

สตรอว์เบอร์รี่ปั่นกินเรอะ ยังไม่นับขนมประดับที่ขอบแก้วอีก

รสนิยมนี่เหลือเกินจริงๆ

ทแีรกผมตัง้ใจว่าจะไม่เข้าไปยุง่ ก่อนหน้าน้ีหมอน่ันก็ไม่ได้พูด

ทักทายอะไรผม เราอาจจะเหมาะกับการท�าเป็นไม่รู้จักกันมากกว่า

ก็ได้ เพราะโดยส่วนตัวผมเองก็ไม่ใช่คนที่ชอบสุงสิงกับใครอยู่แล้ว

เดี๋ยวนะ เหมือนจะมีผู้ชายหัวทองๆ คนหนึ่งเข้าไปคุยกับ 

ไอ้แว่นนั่น นั่นคนรู้จักไอ้แนทเหรอ แต่ถ้างั้นท�าไมไม่เข้าไปคุยกัน 

แต่แรกล่ะ ก็เห็นมองๆ ไอ้แนทมาอยู่สักพักแล้ว---

เด๋ียวก่อนนะ! นี่ไม่ใช่ว่าไอ้แนทก�าลังจะโดนล่อลวงหรอก 

เหรอ!

ผมดันแก้วเหล้าของตัวเองออกแล้วหยิบน�้าเปล่าขึ้นมาดื่ม

แทนเพื่อไล่แอลกอฮอล์ที่ลงท้องไป มองสถานการณ์ของรุ่นน้อง 

คนนั้นอย่างไม่ไว้วางใจ

พยายามบอกตัวเองแต่แรกแล้วนะว่าอย่าเข้าไปยุ่ง 

อีกอย่าง…ไอ้แนทมันเป็นผู้ชาย ไม่ใช่ผู้หญิงสักหน่อย กลัว

อะไรไม่เข้าท่า

แต่เพราะท่าทีที่แสดงออกว่าเมามากของรุ่นน้องคนนั้น จน

แล้วจนรอดผมกอ็ดไม่อยู ่กลวัว่ามนัจะโดนท�ามดีิมร้ิายท้ังท่ีไม่ได้สติ 

ดังนั้นผมจึงเข้าไปขวางสองคนนั้นที่ก�าลังจะออกจากร้านหลังจาก

ผู้ชายหัวทองจ่ายเงินเสร็จ เอาจริงๆ มันเหมือนร่างกายขยับไปเอง

มากกว่า ผมไม่ได้คิดจะสอดมือแต่แรกด้วยซ�้า 
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“แนท ขอโทษที่ให้รอนะ” ผมว่า ไม่แน่ใจว่าตัวเองควรท�า 

แบบนี้จริงๆ รึเปล่า แต่ก็มาถึงขั้นนี้แล้ว “คงจะรอนานมากละสิ เรา

กลับกันเถอะ ดึกมากแล้ว อย่าไปรบกวนคนอื่นเลย”

“อ่า แต่...” ไอ้หัวทองตีหน้างง

“พี่บอส---” 

“ขอโทษด้วยนะครบัทีน้่องผมรบกวน” ผมใช้โอกาสท่ีมนัเรยีก

ผมว่าพี่สวมรอยซะเลย

ว่าแล้วกล็ากมนัออกมาแบบงงๆ งงกันทัง้มนัและผมนีแ่หละ

แต่แล้วผมกร็ูส้กึว่าอารมณ์ขึน้เมือ่นกึภาพทีแ่นทโดนผูช้ายคน

นั้นนัวเนีย คือเท่าที่ผมแอบมองห่างๆ หมอนั่นกะมอมรุ่นน้องผม

เลยนะ แล้วไอ้แนทนี่ก็ช่างกระไร ไม่ได้ระวังตัวเลย ถึงจะคิดว่า 

ตัวเองเป็นผู้ชาย แต่สมัยนี้แม้แต่ผู้ชายก็โดนข่มขืนได้นะเว้ย

ผมสะบัดแขนมันทิ้งอย่างเหนื่อยใจ 

“พี่บอส พี่ท�าอะไรของพี่ครับเนี่ย”

“ท�าอะไรงั้นเหรอ ก็ช่วยนายยังไงล่ะไอ้เด็กโง่ ไม่รู้ตัวเลยรึไง

ว่าก�าลังจะโดนลากไปอัดถั่วด�าน่ะ”

สหีน้าของคนเมาเปลีย่นไปทนัท ีเขาดไูม่พอใจกับสิง่ทีผ่มพดู

ออกไปมากๆ 

“แล้วพี่ไม่คิดบ้างเหรอว่าบางทีผมอาจจะเป็นฝ่ายอัดเขาเอง

ก็ได้”

“นาย...นายว่าไงนะ?”

แนทยิ้มเหยียด ชวนให้ผมใจเต้นรัวด้วยความหวาดหวั่น ไม ่

รู้ตัวเลยตอนที่หมอนี่สาวเท้าเข้ามา หลังผมไปติดกับก�าแพงตั้งแต ่

เมื่อไหร่ไม่รู้ นัยน์ตาสีด�าขลับวาววับหลังเลนส์แว่นของเจ้าตัว

“ผมบอกว่า...” เสียงพูดนั้นเบาลง แต่กลับฟังดูข่มขู่ยิ่งขึ้น “พี่
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ไม่คดิบ้างหรือไงว่าผมอาจจะเป็นฝ่ายอดัข้างหลงัผูช้ายคนนัน้ ท�าไม

ถึงคิดว่าผมจะโดนเขาอัดล่ะ”

“ก็...”

“ไม่สิ ผมขอถามใหม่ดีกว่า พี่จะมายุ่งอะไรเรื่องของผมด้วย

วะ” แนทพดูด้วยท่าทหีงดุหงดิเต็มที ่“ผมจะไปท�าอะไรทีไ่หนกับใคร

ก็เรื่องของผมรึเปล่า รู้ไหมว่าพี่ท�าผมเดือดร้อนแค่ไหน” 

“เฮ้ย! ขอโทษ” ผมพดูออกไปในทีส่ดุ ไม่คดิว่าความหวงัดขีอง

ตัวเอง สุดท้ายจะเป็นได้แค่การเสือกของอีกฝ่าย “แค่เป็นห่วงนาย 

นึกว่าเมาจนไม่รู้ตัวว่าตัวเองก�าลังจะโดนชวนขึ้นเตียงอยู่”

“ห่วงผมเหรอ”

“ใช่”

“ท�าไม”

“ก็เป็นรุ่นน้องปะวะ” ผมยกมือยีหัว “แถมเป็นเพ่ือนมิวอีก 

แล้วเราก็ใช่ว่าไม่รู้จักกัน”

แนทเม้มริมฝีปากแน่นขึ้นอย่างครุ่นคิด

“เอาเป็นว่าขอโทษด้วยแล้วกัน ไม่นึกว่านายจะเป็นแบบนั้น

นี่หว่า”

“ช่างเถอะครบั” เขายกมือกมุหัว “ผมเหนือ่ยแล้ว กลบัไปนอน

ดีกว่า”

“งั้นพี่กลับเป็นเพื่อน” ได้ข้อสรุปกันสักที ดีเหมือนกัน ผมเอง

กอ็ยากจะกลบัไปนอนแล้ว เจอแบบนีไ้ปนีป่วดเฮด “เมาแบบน้ีเด๋ียว

ก็กลับไม่ถึงบ้านหรอก ให้ตายเถอะ ปวดหัวเป็นบ้าเลย อยู่ดีๆ ก็

ดีแล้วแท้ๆ ดันต้องมาคอยดูแลเด็กอีก”

แนทไม่พดูอะไรตอบ ผมเองกไ็ม่ได้พดูอะไรอกี คงเป็นเพราะ

พวกเราสองคนล้ามากแล้วทั้งคู่
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อย่างน้อยวันนี้ผมก็มีบทเรียนละ

อย่าสอดมือไปยุ่งเรื่องของใคร ไม่ว่าคนคนนั้นจะเดือดร้อน

หรือไม่ก็ตาม เพราะนอกจากเขาจะไม่ซึ้งใจแล้ว เขาอาจจะกลับมา

กัดหัวเราขาดแทนได้

วันหลังจะไม่ยุ่งเรื่องของแม่งแล้ว

[Nat]

“แนท”

“หืม?” ผมไม่เงยหน้าขึ้นมาจากจอมือถือ 

“แกอยู่ฝั่งไหนวะ เวลาอยู่บนเตียง”

ค�าถามจากมิวคราวนี้เรียกความสนใจจากผมได้ ตอนนี้พวก

เราก�าลังนั่งอยู่ในคาเฟ่ ตรงหน้ากางหนังสือและเอกสารประกอบ

การเรียนค้างเอาไว้ ความคดิไอ้มวิทัง้นัน้แหละทีช่วนเพือ่นมาตวิ (ทัง้

ที่ผมไม่ได้เรียนคณะเดียวกับมัน) ก่อนจะถึงช่วงสอบใหญ่ล่วงหน้า

เป็นเดือนแบบนี้

“ฝั่งไหนนี่คือ?”

“ไม่ต้องมาท�าเป็นไม่รูเ้รือ่งหน่อยเลย” เพือ่นผูแ้สนใสซือ่ของ

ผมแยกเขี้ยว “แกก็รู้ว่าเราหมายถึงข้างล่างหรือข้างบน”

“บางทกีข้็างล่าง บางทกีข้็างบน” ผมตอบก่อนจะยกย้ิมยียวน

ให้ “แต่แกต้องท�าความเข้าใจใหม่นะมิว บางทีคนที่โดนเสียบก็อยู่

ข้างบนได้นะ แบบออนท็อปไง”

มิวสะดุ้ง แก้มขาวของมันแดงระเรื่อขึ้นมาจนสังเกตได้ โคตร

น่าแกล้ง สงสยัจงัว่าพีก่ชจะรูส้กึแบบนีเ้หมอืนกันรเึปล่าตอนจ้องจะ

งาบเพื่อนผม

“แปลว่าแกเป็นฝั่งโดนเสียบเหรอ” 
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“กไ็ม่ได้พดูแบบนัน้สกัหน่อย” ผมว่า หยบิแก้วชาเขียวป่ันของ

ตัวเองขึ้นมาดูด ว่าจะสั่งของหวานมากินอีกสักชิ้น เมื่อกี้กินชีสเค้ก

ไปแล้ว คราวนี้กินอะไรดีน้า~

“งัน้กเ็ป็นฝ่ังเสยีบ” มนัพดูเสยีงเบาราวกบัก�าลังบอกความลับ

ที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ 

ผมยิ้มขัน ตัวเองก็ท�ากับแฟนมาตั้งเยอะแล้วแท้ๆ ยังจะอาย

อีก “ก็ไม่ได้พูดแบบนั้นเหมือนกัน”

“อ้าว!”

ผมกวักมือเรียกพนักงานมาเพื่อสั่งพายแอ๊ปเปิ้ลชิ้นหนึ่ง หัน

ไปถามมิวว่าจะเอาอะไรไหม ไอ้แว่นแฝดผมก็ส่ายหน้า และเมื่อ

พนักงานรับออร์เดอร์ไป เจ้าตัวก็เริ่มเค้นผมต่อ

“ตกลงยังไงกันแน่ไอ้แนท เอาดีๆ ดิ คือหุ่นอย่างแก หน้าตา 

ท่าทาง...มันดูครึ่งๆ กลางๆ ว่ะ บอกไม่ถูกเลยว่าจะอยู่ฝั่งไหน”

“ของแบบนีข้ึน้อยูก่บัความชอบส่วนตัวโว้ย” ไม่ได้เกีย่วกบัหุน่

สักหน่อย ขนาดของไอ้นั่นก็ไม่เกี่ยวนะ เผื่อใครเข้าใจผิด รสนิยม

ล้วนๆ ครับ

“แล้วความชอบแกคือ?”

“ขึ้นอยู่กับคู่กรณีว่ะเพื่อน”

มิวเลิกคิ้ว “หมายความว่า?”

“ก็หมายความว่า...กูจะเสียบหรือจะโดนเสียบก็ได้ แล้วแต่

สถานการณ์ครับผม”

เพื่อนผมท�าสีหน้าปั้นยาก ไร้เดียงสาเสียเหลือเกิน นี่ถ้าเป็น

เพือ่นอกีกลุม่ทีแ่รงพอๆ กบัผมคงไม่เปล่ียนสีหน้ากนัเลยด้วยซ�า้ แต่

เพราะแบบนี้แหละม้ังผมถึงได้ไม่สนิทกับไอ้มิวขนาดที่จะแสดงตัว

ตนเต็มท่ีก่อนหน้าที่มันจะคบพี่กช ผมกลัวว่าถ้าพูดอะไรแรงๆ ไป
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ตามนิสัยแล้วมันจะรับไม่ได้

แต่ตอนนีมั้นคบกบัพีก่ชซึง่เป็นผูช้ายแล้ว แถมป่านนีค้งนอน

ด้วยกันไปแล้ว จะคุยอะไรกับมันก็ไม่ต้องมาคอยระวังมากแบบ 

เมื่อก่อน

“แปลว่าแกจะอยู่ฝั่งไหนก็ได้งั้นเหรอ”

“สรุปง่ายๆ ก็แบบนั้นแหละ” 

“สุดยอดเลยว่ะ”

“คนเราก็ต้องใช้ร่างกายให้คุ้มปะวะ”

“ต้องคุ้มขนาดมึงเลยเหรอ”

“แต่มงึไม่ต้องไปเสยีเวลาขอพีก่ชหรอกนะ กูว่าเขาคงไม่ยอม

โดนมึงเสียบหรอก”

“ไอ้ห่าแนท!”

ผมหัวเราะร่วนพร้อมกบัขยบัเอกสารบนโต๊ะให้พายแอ๊ปเป้ิล

ของผมร่อนลงมาจากมือพนักงาน เป็นจังหวะเดียวกับท่ีเพ่ือนอีก

คนที่เรารออยู่มาพอดี

“เฮ้ย! โทษทีว่ะพวกมึง” ไอ้เก่งว่าพร้อมกับหายใจหอบ “มา

ช้าไปหน่อย พอดีไปร้านหนังสือมา หาตั้งนาน”

“หน่อยบ้าอะไรล่ะ โคตรช้า” มิวโวยวาย ส่วนผมก็ลงมือกิน

ขนมของตัวเองอย่างอ้อยอิ่ง “มาอธิบายแกรมม่านี่ให้หน่อย โคตร

ไม่เข้าใจเลย ไม่ได้เข้าเรียนครั้งเดียวถึงกับงงเป็นไก่ตาแตก ช่วย

หน่อย”

“ไหน มาๆ อันนี้กูรู้”

ผมมองพวกมันสองคนอธิบายภาษาญี่ปุ่นให้กันแล้วได้แต่

ถอนหายใจ กินขนมของตัวเองต่อ หยิบชีทบนโต๊ะที่ได้มาจาก 

เล็คเชอร์ของตัวเองมาดูบ้าง 
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ห่าเอ๊ย! ไม่มีอารมณ์อ่านสุดๆ ไอ้มิวแม่งคิดได้ไงวะชวนมา

ติว ทั้งที่อีกตั้งนานกว่าจะสอบ 

จนแล้วจนรอดผมก็แทบไม่ได้อะไรเข้าหัว ไอ้เก่งที่มาคนท้าย

สุดกลับไปก่อนตามระเบียบ และเหมือนตอนนี้ความอดทนของผม

จะหมดลงแล้ว แต่ยงัไม่ทนัจะได้พดูขอตัวแล้วจรลไีปหาอะไรจรรโลง

ใจกว่านี้ท�า ไอ้มิวก็พูดแทรกขึ้นมาก่อนราวกับได้ยินเสียงในใจ

“มึง พี่กชจะมารับกูไปดูหนังว่ะ”

โอ้โห! บอกกทู�าไมครบัเนีย่ อยากเหน็คนโสดตาร้อนตายด้วย

ความอิจฉาเหรอ

“มึงโอเคใช่ปะ แบบ...เขาอยู่หน้าร้านแล้ว”

ผมหันไปมองตามมือของไอ้มิว พี่กชโบกมือหย็อยๆ มาให้

อย่างเริงร่า โอย พ่อคุณ ชุดไปรเวทดูดีเข้ากับตัวมาก เห็นแล้วได้แต่

อิจฉาเพื่อน ได้แฟนหล่อดูดี แถมยังเอาใจใส่ดีอีก 

ผมโบกมือให้เขากลับด้วยสีหน้าเรียบเฉย ส่วนไอ้มิวเก็บ

กระเป๋าอย่างเร็ว บอกลาผมอีกรอบแล้วเดินไปหาพี่กชด้วยรอยยิ้ม

ที่กว้างขึ้นบนใบหน้า

ผมมองพี่กชโอบเอวไอ้มิวขณะพาเดินไปที่โรงหนัง เพื่อนผม

ผลักเขาออกแทบไม่ทันพร้อมกับโวยวายหน่อยๆ ผมได้ยินเสียง 

ตัวเองถอนหายใจเฮือก ลงมือเก็บข้าวของแล้วรวบเงินทั้งหมดที่มิว 

กับเก่งทิ้งไว้เพื่อจ่ายค่าอาหาร

ตอนแรกว่าจะตรงกลับบ้าน แต่นึกขึ้นได้ว่ามีของบางอย่าง 

ที่อยากซื้อ

ผมแวะร้านหนงัสอืการ์ตนูทีค่ราวก่อนหลงมาพร้อมกบัพีบ่อส 

อนัทีจ่รงิตอนมากบัมวิ หมอนั่นก็ชอบแวะ แต่ผมไมค่อ่ยใสใ่จเท่าไร

ตอนที่ผมมากับพี่บอสคราวก่อนพี่แกแนะน�าเรื่องหนึ่งมาให้ 



~ youmay (Airin_and) ~

37

ผมอ่านเล่มหนึ่งจบแล้ว สนุกดีเหมือนกันเลยว่าจะมาเอาเล่มสอง

ไปอ่านต่อ มีใครบางคนเอ่ยทักตอนที่ผมเอื้อมมือไปหยิบพอดี

“แนท?”

ผมหันขวับไปมองก่อนจะต้องเลิกคิ้วด้วยความแปลกใจ 

“พี่ทีม?”

“เฮ้ย! บังเอิญจัง” ชายหนุ่มใบหน้าขาวใสดูตี๋ๆ ส่งยิ้มมาให้ 

มือเอื้อมมาโอบบ่าผมอย่างสนิทสนม “นี่เราอยู่แถวนี้หรอกเหรอ”

“ก็ไม่ใกล้ไม่ไกลหรอกครับ” ผมตอบเรียบๆ

ขอแนะน�านิดหนึ่ง ผมเคยนอนกับผู้ชายคนนี้เมื่อช่วงสอง

เดือนที่แล้ว เป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ผมนอนด้วยมากกว่าหนึ่งครั้ง ถ้า

แค่ครั้งเดียว ผมก็จ�าชื่อเขาไม่ได้หรอก

“เย็นนี้มีธุระอะไรรึเปล่าล่ะ” นั่นไง “ไปหาอะไรกินด้วยกัน

ไหม”

“พี่จะเลี้ยงเหรอครับ”

“เอ...” เขาท�าท่าลังเล “นั่นสินะ”

งกฉิบหาย

“อ้าวแนท”

ผมหันกลับไปตามเสียงเรียกอีกครั้ง เบิกตาขึ้นเล็กน้อยเมื่อ

เห็นพี่บอสโผล่มาในสถานการณ์แบบนี้อีกแล้ว

สถานการณ์แบบไหนน่ะเหรอ...ก็สถานการณ์ที่ผมก�าลังจะ 

ได้กินผู้ชายยังไงล่ะ

“มาซื้อเล่มสองเหรอ” เขาถามพร้อมกับย้ิมอย่างร่าเริงเกิน

ปกติ “สนุกใช่ไหมล่ะ บอกแล้ว อ้าว แล้วนี่อยู่กับเพื่อนเหรอ โทษที

นะ”

หน้าเขาดูซีดลงเล็กน้อยเมื่อพูดประโยคหลัง ก็นั่นสินะ ก็มือ
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ของพี่ทีมคาอยู่บนบ่าผมด้วยกิริยาที่คิดเป็นอื่นไม่ได้ และผมก็เพิ่ง

จะท�าตาขวางใส่เขาไปคราวที่แล้วที่เขามาขัดจังหวะตอนผมจะตก

ผู้ชาย

ผมควรจะปล่อยพี่บอสไปแล้วหันไปคุยกับพี่ทีมต่อ แต่ไม่รู้

ท�าไมผมถึงนึกอยากแกล้งเขาขึ้นมา

“พี่ทีม ผมขอโทษนะครับ คืนนี้คงไม่ได้” ผมดันมือพี่ทีมออก 

จากนัน้กเ็ล่ือนแขนไปโอบเอวพีบ่อสแทนราวกบัพวกเราสองคนผ่าน

เรื่องบนเตียงกันมานับครั้งไม่ถ้วน “ผมมีนัดกับพี่คนนี้แล้วคืนนี้”

แค่เหน็สหีน้ากบัอาการอ้าปากค้างของพีบ่อส ผมกค็ดิว่าโคตร

คุ้มแล้วกับการปฏิเสธพี่ทีม
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[Boss]

นี่มันเรื่องบ้าอะไรวะเนี่ย

ผมคดิในใจเป็นครัง้ทีล้่านขณะทีร่อไอ้แว่นแฝดมวิยนืซือ้ไอตมิ

จากร้านแดรี่ควีน

ว่าแต่…ท�าไมผมต้องมายืนรอมันด้วยวะ ไม่รู้เหมือนกัน คือ

หลังจากไอ้แนทปล่อยระเบิดให้คู่ขา (ม้ัง) ของมันรู้ว่าวันนี้จะมีผม

เป็นเพื่อนนอนแทน ผู้ชายคนนั้นก็จากไปแต่โดยดี คราวนี้ผมเลย

โวยวายใส่มัน ถามมันว่าท�าแบบนี้ท�าไม ไอ้ตัวแสบก็ยกมือขอเวลา

นอก รู้ตัวอีกทีผมก็มายืนรอมันซื้อไอติมอยู่แบบนี้ซะแล้ว

ว้อย! ไอ้บ้าแนท ท�าอะไรแบบที่คนปกติเขาท�ากันหน่อย 

ได้ไหมเนี่ย!

ว่าแล้วเจ้าตวักเ็ดนิกลบัมาพร้อมกบัไอตมิโคนราคาถูกสุด คอื

เป็นรสวานิลลาไม่ราดท็อปปิ้งใดๆ แถมเอามาตั้งสองอัน

“อ้ะ นี่ครับ” ยื่นให้ผมยิ้มๆ “ถือว่าเป็นค่าตอบแทนที่สมอ้าง
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ให้ผมเมื่อกี้นะ”

ไม่มีใครตกลงเรื่องสมอ้างอะไรนั่นสักนิด

ผมรับไอติมโคนมาจากอีกฝ่ายอย่างเกรี้ยวกราด หมั่นไส้คน

ข้างๆ ทีเ่ริม่ยกลิน้แตะส่วนยอดของเนือ้ครมีขาวอย่างละเมยีดละไม 

แนทหนักลับมาเลกิคิว้ให้เมือ่รูตั้วว่าผมก�าลงัมอง จากนัน้กย็ิม้ยยีวน

“มองแบบนั้น คิดอะไรอยู่น่ะ”

อยู่ๆ ผมก็เข้าใจความหมายแฝงที่มากับค�าถามนั้น เดายาก

ตรงไหนในเมื่อหมอนี่มันเป็นเกย์

“เอ่อ เปล่า ไม่ได้คิด” จริงๆ นะ ผมไม่ได้คิดอะไรเลยจนมัน

ทักนี่แหละ และพอผมคิด หน้าก็ร้อนขึ้นมาเอง

“ฮ่าๆๆ” ไอ้ตัวแสบหัวเราะร่วน “ยิ่งพี่แก้ตัวแบบนี้มันก็ยิ่ง

เหมือนพี่คิดอะดิ พี่บอสแม่งโคตรตลก”

“ตลกตรงไหน” ผมถอนหายใจเฮือก เล็มไอติมในมือบ้าง  

“ว่าแต่…นายน่ะ สมอ้างแบบนั้นใช้ได้ที่ไหนกัน แถมยังไปโกหกเขา

อีก ไม่ดีเลยนะ”

“ไม่ได้ท�าให้ใครเดือดร้อนสักหน่อย”

“เดือดร้อนสิ” ผมขมวดคิ้วมุ่นทันที “พี่นี่ไง เดือดร้อน”

“อ้อ” แนทว่าเนิบๆ “โกรธที่ผมเหมาว่าพ่ีเป็นเกย์ไปด้วย 

เหรอ”

“ไม่ได้โกรธ” คิดว่านะ แต่ก็หงุดหงิดแหละ “แต่...นั่นสินะ ใช้

ค�าว่าไม่พอใจดกีว่า กเ็ราสองคนไม่ได้เป็นอะไรกัน ไม่ได้จะนอนด้วย

กันจริงๆ สักหน่อย เพราะงั้นนายไปพูดให้คนอื่นเข้าใจผิดแบบนั้น

มันก็น่าไม่พอใจไหม”

“งั้นเรามาท�าให้มันถูกต้องกันไหมครับ”

“ฮะ!?”
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“มานอนด้วยกันจริงๆ ไหมล่ะ คืนนี้”

“เฮ้ย!” ผมสะดุ้ง แต่แทนที่มันจะตบมุกว่าล้อเล่นหรืออะไร

แบบนัน้ ไอ้แว่นตัวป่วนกลับส่งยิม้ท้าทายมาให้ผมพร้อมกับตวดัลิน้

เลียไอติมโคนของมันต่ออีกต่างหาก

“น่าเสยีดายทีไ่ม่ใช่ไอตมิแท่งเนอะ” ยัง...ยังจะมาย้ิมล้อเลยีน

โอ๊ย! ให้ตายเถอะ ดูมัน อยากซัดให้หน้าจมไอติม

“ค�าตอบล่ะพี่”

ยังอีก!

“ไม่เอาด้วยหรอก ขอบใจ” ผมพูดด้วยสีหน้าขนลุกขนพอง 

ทกุวนันีแ้ค่ไอ้กชเพือ่นผมไปคบกบัมวิกไ็ว้อาลยัให้มนัวนัละสามนาที

แล้ว ไม่อยากไว้อาลยัให้ตวัเองอกีคนด้วยหรอก “พอดไีม่ได้มรีสนยิม

ทางนี้”

“ผมท�าให้พี่พอใจได้นะ”

“เอามาสักสิบล้านสิ พอใจแน่” ไม่ต้องมาใช้ลิ้นหรือพลีกาย

ให้อะไรแบบนั้น คือนี่ไม่ได้ต้องการไง

“หมื?” แนทเลม็ไอติมของตัวเองต่อ มนัลดลงไปกว่าครึง่แล้ว 

“น่าเบื่อจัง”

“น่าเบื่ออะไร”

“พวกผู้ชายที่ไม่ใช่เกย์นี่ตกยากเนอะ”

“นี่ ขอโทษ” ผมโวยอย่างอดไม่อยู่ “นี่คนนะ ไม่ใช่ปลา จะมา

ตกกันง่ายๆ”

“ผมว่าผู้ชายตกง่ายกว่าปลาอีก”

โอย กูเป็นลมกลางห้างตรงนี้เลยได้ไหม

“พูดแบบนี้แสดงว่าตกปลาไม่เก่งละสิ”

“ผมไม่เคยตกปลาด้วยสิ”
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“เฮ้ย!” เรื่องนี้ท�าให้ผมหันขวับไปมองคนพูดอย่างตกใจ “พูด

จริงดิ”

“อือ”

“กากว่ะ” 

แนทเลิกคิ้ว “จะต้องหาเรื่องผมให้ได้ใช่ไหม สักนิดสักหน่อย

ก็ยังดีงี้?”

“ก็พูดจริงนี่หว่า”

“โห่ ขอทีเหอะ อย่างกับพี่ตกปลาทุกวันงั้นแหละ”

“ถึงจะไม่ทุกวัน แต่ก็ตกใช้ได้นะเว้ย เมื่อก่อนตอนไปบ้านแม่

ทีต่่างจงัหวดักต็กตลอด ยงันกึถงึปลาเผาทีเ่อามาท�ากนิอยูเ่ลย โคตร

สด”

 “หืม?” แนทมองคนข้างตัวด้วยสายตาประหลาดใจ “พูดจริง

อะ”

“จริง”

“งั้นวันหลังสอนผมตกบ้างสิ”

“นายอยากตกปลาเหรอ”

“อยากรู้ว่าง่ายกว่าตกผู้ชายอย่างที่พี่พูดรึเปล่า”

ผมรู้สึกว่าคิ้วข้างขวากระตุก ยิ่งเห็นไอ้แว่นนี่ส่งยิ้มยียวนมา

ให้แล้วอยากต่อยให้แว่นแตก น่าเสยีดายทีผ่มไม่ใช่คนป่าเถือ่นขนาด

นั้น

“แล้วตกลงนายเอาฉนัเป็นข้ออ้างกนัผูช้ายคนน้ันท�าไม” ถาม

อย่างนึกขึ้นได้ว่าที่เราสองคนยังติดกันเป็นตังเมแบบน้ีเพราะรอ 

ค�าตอบ

“อ้อ” เหมือนแนทก็ลืมเรื่องนั้นไปแล้วเหมือนกัน

“นายไม่อยากนอนกับผู้ชายคนนั้นเหรอ ถึงได้ต้องเอาพี่มา
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อ้างเนี่ย”

“อื้ม...” ไอ้แว่นโคลงหัว “เพราะอยากนอนกับพี่มากกว่ามั้ง”

ผมถอนหายใจเฮือกอย่างหงุดหงิด ยัดโคนไอติมค�าสุดท้าย

เข้าปากแล้วเดินหลบไปอีกทาง

“เฮ้ๆๆ” แนทก้าวเท้าเรว็ๆ ตามมา “ไม่เหน็ต้องหนีก็ได้น่ีครบั 

กลัวเหรอ”

“ขยะแขยงมากกว่า”

รอยยิ้มกวนประสาทของเจ้าตัวหายวับไปอย่างรวดเร็ว 

นัยน์ตาด�าขลับเป็นประกายวาบขึ้นมาด้วยความโกรธ

“ผมให้โอกาสพี่ถอนค�าพูดนะ”

“ไม่ละ” ผมจ้องหน้ามันกลับ แม้จะหวั่นๆ กับนัยน์ตาวาววับ

นัน่กต็าม แต่นีมั่นกลางห้าง เอาจรงิๆ ไอ้แนทมนักไ็ม่ได้น่ากลวัอะไร

ขนาดนัน้หรอก คงเป็นเพราะตอนนัน้มนัมดืมากกว่า “ฉนัพดูค�าไหน

ค�านั้น”

“ผมจะท�าให้พี่เสียใจที่พูดแบบนั้นแน่”

“โอย กลัวสุดๆ เลยเนี่ย” จงใจใช้น�้าเสียงกวนประสาทขั้นสุด 

รอบนี้เป็นไอ้แนทที่คิ้วกระตุก เออ สะใจดีว่ะ

“อย่ากลืนน�้าลายตัวเองแล้วกันครับ”

แล้วไอ้ตัวแสบก็กระแทกเท้าเดินหนีไปอีกทาง

“ใครกันแน่วะที่กลัว” หยอดมันตบท้าย แต่ไอ้แนทเดินลิ่วๆ 

ไปอกีทางโดยไม่หนักลบัมามอง แล้วอยู่ๆ  ผมก็รูส้กึกังวลอย่างบอก

ไม่ถูก

หวังว่ามันคงไม่ได้คิดจะท�าอะไรแปลกๆ ทีหลังนะ

“ให้ตายสิ” ผมถอนหายใจ ขย�ากระดาษรองที่มาพร้อมไอติม

โคน จากนั้นก็เดินไปอีกทางเพราะผมจอดมอเตอร์ไซค์ไว้อีกฟาก
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หนึ่ง

กอ็ย่างทีบ่อกไปแหละครบั...ความสัมพนัธ์ของผมกับไอ้แนท 

มันประหลาด

คุยกันดีสักสิบนาที อีกสองนาทีถัดมาก็กัดกันซะแล้ว แต่มัน

ช่วยไม่ได้จริงๆ นะ ก็ผมไม่ชอบให้ใครมาพูดเล่นเรื่องท�านองนี้ ยิ่ง

กับคนที่กระโจนลงบนเตียงง่ายๆ แบบนั้นด้วย

ผมไม่ได้รังเกียจนะ ผมสาบานได้ แต่ผมไม่ชอบคนที่ไม่เห็น

ความส�าคัญของเรื่องบนเตียง แบบ...จะท�ากับใครก็ได้ ขอแค่เป็น

ผู้ชายก็พองั้นเหรอ แบบนั้นมันไม่แย่เกินไปหน่อยรึไง 

ไม่รู้ละ หลายๆ คนอาจจะไม่คิดมาก ไม่ถือสาอะไร แต่ผมไม่

โอเค บางทีนี่อาจจะเป็นสิ่งที่แสดงออกให้เห็นชัดเจนแล้วว่าทั้งผม

กับรุ่นน้องคนนั้นไม่ควรสนิทมากเกินความจ�าเป็น

[Nat]

ผมก�าลังเคาะปากกาลงบนโต๊ะอ่านหนังสือในห้องของ 

ตัวเองอย่างหงุดหงิด พิงหัวทอดสายตาออกไปนอกหน้าต่างที่ฝน

ตกพร�าๆ ไม่มสีมาธเิตรยีมงานทีต้่องออกไปพรเีซนต์ในวนัมะรนืเลย 

อันที่จริงก็หงุดหงิดงุ่นง่านแบบนี้มาตั้งแต่อาทิตย์ก่อนที่แยกกับพี่

บอสทั้งๆ แบบนั้นแล้ว

‘ขยะแขยงมากกว่า’

เชื่อไหมว่าค�าค�านี้ก้องอยู่ในหัวผมมาเป็นรอบที่ล้านแล้ว ยิ่ง

นึกถึงก็ยิ่งหัวเสีย เขากล้าดียังไงใช้ค�านั้นกับผม อย่างกับว่าตัวเอง 

ดีเลิศนักแหละถึงได้มาขยะแขยงคนอื่น

ผมโยนปากกาลงบนเอกสารอย่างยอมแพ้ เดินไปหยิบมอืถือ

แล้วกดหาไลน์ของไอ้มวิ ไม่เสยีเวลาพดูพร�่าท�าเพลงอะไรหรอกครบั 
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ผมกดโทร.เลย 

เสียงดนตรีรอสายของแอพฯดังอยู่ครู่หนึ่ง แต่ไอ้มิวไม่ปล่อย

ให้ผมรอนาน เสียงของเจ้าตัวฟังดูหงุดหงิดเล็กน้อยตอนพูด

“ว่าไงมึง”

“พี่บอสชอบผู้หญิงแบบไหนวะ”

“หา!?” ไอ้มิวลากเสียงยาวมาเชียว ผมได้ยินเสียงสบถของ 

พี่กชติดมาด้วย

อุ๊ปส์! หวังว่าผมคงไม่ได้ขัดจังหวะอะไรสองคนนี้นะ

“มึงโทร.มาหากูเพื่อถามเรื่องนี้เหรอวะ”

“เออดิ” แต่ไหนๆ ผมก็ขัดแล้ว ขอถามให้หายข้องใจก่อน

“แล้วแกจะรู้ไปท�าไม”

“มีเรื่องต้องสะสางกันนิดหน่อย” ผมตอบกลับ มือเปิดตู้

เส้ือผ้าแล้วไล่ดวู่ามชีดุแบบไหนบ้าง “เขาบอกว่าเขาขยะแขยงกทูีเ่ป็น

เกย์ว่ะ”

“แล้วมันเกี่ยวอะไรกับผู้หญิงที่พี่บอสชอบวะ”

“แกนี่มันไม่เข้าใจเลยมิว” ผมหยิบเสื้อแขนกุดสีแดงมีฮูดออก

มาพลิกดู “คนเรานะ จะมีสเปคแบบที่ตัวเองชอบ เพราะงั้นต่อให้

ไม่ใช่ผู้หญิง แต่ถ้าเป็นคนแบบที่มีลักษณะแบบที่ชอบละก็ ไม่เป็น

ปัญหาหรอก”

“ใช่เหรอวะ” เสียงมันไม่เชื่อ

“ทฤษฎีกู ว่าแต่…ตกลงพี่บอสชอบผู้หญิงยังไง เร็ว”

“กูจะไปรู้เหรอ ห่า! ไม่ใช่แฟนเขานะเว้ย!”

“ก็ลองเป็นดูสิ” เสียงพี่กชแทรกเข้ามาโวยวาย ผมหัวเราะข�า

ความขี้หึงไม่เข้าท่าของพี่แก

“มิวโดนคุมเข้มเลยนะเนี่ย สงสัยคงคุยได้ไม่นาน เดี๋ยวพี่กช
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ตามมาฆ่าเรา”

“กบ้็าแล้ว ส่วนเรือ่งสเปคแบบทีพ่ีบ่อสชอบ อมื...เอาเป็นพวก

คาแร็กเตอร์ในเกมละกัน ถ้าอิงตามนั้นก็พอจะบอกได้”

ใช่ ไอ้มวิมนัสนทิกบัพีบ่อสในฐานะน้องมงักรไง ผมเลยอยาก

ใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้

“ก็...พี่แกชอบตัวละครหน้าอกแบนๆ”

“เอ่อ...” ผมรู้สึกเหมือนหน้าคว�่ากลางอากาศ “แล้ว’ไรอีก”

“ชอบผู้หญิงเตี้ยๆ ตัวเล็กๆ น่ารักๆ คือชอบผู้หญิงสายแบ๊ว

มากกว่าผู้หญิงสวยๆ เฉี่ยวๆ อะ”

ผมกลอกตามองบนเลย

“แล้วกูแบ๊วไหมล่ะ ฮัลโหล”

“มึงว่าไงนะ”

“เปล่า ว่าแต่…พี่แกยังไม่มีแฟนใช่ไหม แค่อยากถามเพื่อ

ความแน่ใจน่ะ”

“เท่าท่ีเรารูก้ไ็ม่นะ” ผมได้ยนิเสยีงไอ้มวิหนัไปถามพีก่ชแว่วๆ 

“พี่กชก็บอกไม่มี เหมือนจะไม่เคยมีเลยด้วย”

“ไม่เคยเลยเหรอ” นีเ่ป็นข้อมลูทีน่่าสนใจ เพราะหน้าตาอย่าง

พี่แกไม่น่าครองโสดมาได้นานจนถึงป่านนี้ นี่ข่าวจริงปะเนี่ย

“เออ ไม่เคย” มิวยืนยัน “เหมือนพี่แกก็ไม่ค่อยสนใจอะไร 

แบบนี้ด้วยมั้ง พี่กชว่ามางี้”

“เหมือนมึง วันๆ เล่นแต่เกม ส่วนพี่บอสก็นั่งดูมึงเล่น” เจริญ

โดยแท้

“สัส!”

“แต่กย็งัน่าแปลกใจอยูด่ ีสมยันีผู้ห้ญงิเขาก็รกุเข้าหาผูช้ายกัน

ออกเยอะแยะ พี่บอสก็หน้าตาออกจะดี เรียนก็ดีไม่ใช่เหรอ ท�าไม
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ไม่มีคนจีบ”

“สงสัยเพราะปากหมามั้ง พี่กชบอก”

เออว่ะ ใช่ ขนาดผมเป็นผูช้ายยงัทนฟังค�าพดูแกไม่ค่อยจะได้

เลย ขืนเป็นผู้หญิงนี่น่าจะถึงขั้นเป็นลม

“มึงจะจีบพี่บอสเหรอ”

“คิดอยู่”

“เฮ้ย!?” เสียงไอ้มิวตกอกตกใจ “นี่เราแค่แซวเล่น แกเอาจริง

เรอะ?”

“ก็บอกว่าคิดอยู่ไง”

ไอ้มวิหันไปบอกพีก่ช เสียงอทุานอย่างตกใจของพ่ีแกดงัลอด

เข้ามา จากนั้นก็ตามมาด้วยน�้าเสียงตื่นเต้นของเพื่อนผม

“แกชอบพี่บอสเหรอ แนท แกชอบเขาตอนไหนเนี่ย ท�าไม 

ไม่เห็นเล่าให้ฟัง”

“เปล่า” ผมขมวดคิ้วฉับ ผมจะไปชอบผู้ชายปากหมาแบบนั้น

ลงได้ไงวะ ถึงหน้าตา หุ่น รูปร่าง อากัปกิริยาทั้งหมดทุกอย่างของ

พี่แกจะตรงสเปคผมโคตรๆ เลยก็เถอะ น่าเสียดายเนอะ พี่บอสน่า

จะเกิดมาเป็นใบ้ “กูไม่ได้ชอบเขา”

“อ้าว!” เสียงมันเงียบไปนิดหนึ่ง คงงงกับตรรกะเพี้ยนๆ ของ

ผม “มึงไม่ได้ชอบเขา แล้วมึงจะจีบท�าไม”

“กูจะจีบใครกูไม่ต้องชอบเขาก็ได้”

“ได้เหรอวะ”

“ได้สิ” ไม่งั้นที่ผ่านมาจะได้กินผู้ชายเยอะขนาดนี้เรอะ

“แล้วจะจีบพี่บอสท�าไม”

“จีบมาแก้แค้นว่ะ”

“เฮ้ย!” ไอ้นี่ก็ตกใจบ่อยจัง ขวัญอ่อนอะไรปานนั้น “แก้แค้น
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อะไร นี่แกไปทะเลาะอะไรกับพี่เขามาอีกเนี่ย”

“แกเคยเห็นเราสองคนญาติดกีนัด้วยเหรอ” ต่อหน้ามวิ ถ้าผม

กับพี่บอสไม่เมินกันไปเลย (หมาในปากเรา) ก็จะกัดกันตลอด และ

ถงึเราจะเคยมช่ีวงเวลาทีพ่ออยูด้่วยกนัได้บ้าง ไม่ถึงสบินาทีต่อมาพ่ี

บอสก็ต้องปล่อยหมาออกมาให้ผมอารมณ์เสียเหมือนเดิม

และโทษฐานของใครก็ตามที่ท�าให้ผมอารมณ์เสีย...มันต้อง

โดนลงโทษ!

แต่แน่นอนว่าเทยีบจากขนาดตวั บวกกบัความสามารถในการ

ต่อยตอีนัต�า่เตีย้เรีย่ดนิของตวัเองแล้ว รูเ้ลยว่าเอาชนะเขาด้วยก�าป้ัน

ไม่ได้แน่ แต่ผมไม่เคยใช้วิธีนั้นแก้ปัญหาอยู่แล้ว ความรุนแรงไม่ใช่

ทางออกครับ แต่ถ้าผมท�าให้พี่เขากลืนน�้าลายตัวเองได้เนี่ย...จะมี

อะไรหอมหวานไปมากกว่านี้อีก

“ถ้าแกไม่ชอบพี่เขาก็แค่เล่ียงๆ ไปไม่ดีกว่าเหรอวะ” มิวพูด

เสียงเครียดข้ึนมา นั่นสินะ ผมก็เพื่อนมัน พ่ีบอสก็เพ่ือนในโลก

ออนไลน์ของมนั แถมยงัเป็นเพือ่นของแฟนตวัเองอกี มนัคงไม่อยาก

ให้ถงึข้ันแตกหกัหรอก “จะไปเกบ็มาเป็นอารมณ์ท�าไม แล้วมนัมด้ีวย

เหรอวะจีบแก้แค้นเนี่ย”

“มี” ผมพูดเองเออเองคนเดียวนี่แหละ อันที่จริงตอนแรกพูด

ไปก็ไม่ได้จริงจังหรอก แต่ยิ่งย�้าเรื่อยๆ ก็ยิ่งนึกสนุก “กูจะย�่ายีเขาให้

เหมือนที่เขาย�่ายีความรู้สึกกู”

“เออ ระวังเขาจะแบนมึงละกัน”

“ห่ามิว!” ผมโวยวาย “มึงเป็นเพื่อนใครวะเนี่ย”

“เพื่อนมึง แต่ก็เป็นเพื่อนน้องมังกรด้วย และน้องมังกรก็คือ

พี่บอส ห่า! เขาเป็นแฟนคลับอันดับหนึ่งของกูเลยนะ ท�าไมมึงต้อง

ผิดใจกับเขาด้วย”
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“ก็เขาปากหมาใส่กูอะ” ผมว่าอย่างดื้อดึง “เขาเคยปากหมา

กับมึงด้วย แต่มึงเสือกใจดีปล่อยผ่าน”

“มันก็ผ่านมาแล้วปะ ลืมๆ ไปเถอะน่า”

“มึง”

“อะไร”

“เขาบอกว่ากูน่าขยะแขยง”

มิวนิ่งไป เริ่มรับรู้ว่าท�าไมผมถึงเก็บมาเป็นอารมณ์จริงจัง

“เรายอมไม่ได้จริงๆ ว่ะ แก” ผมถอนหายใจยาว ยกมือเสย

ผมอย่างงุ่นง่าน จะว่าผมมีปมเล็กๆ เกี่ยวกับค�าค�านี้ก็ได้ ถึงมันจะ

เป็นเรือ่งทีผ่่านมานานแล้ว แต่มนักท็�าให้ผมสะดดุทุกที “มนัเกินไป”

“แนท”

“กูรู้ คงมีผู้ชายหลายคนแหละที่คิดว่าพวกเกย์น่าขยะแขยง 

แบบ...ไม่น่าเข้าใกล้” 

“เฮ้ยมึง...” น�้าเสียงเห็นอกเห็นใจน่ันท�าให้ผมตื้นตัน อย่าง

น้อยมิวก็ไม่เคยตีตัวออกห่างจากผมแม้จะรู้ว่าผมเป็น 

“แต่แบบ...อย่างน้อยคนพวกนั้นก็ไม่พูดออกมาตรงๆ ไง นี่

มันเกินไปว่ะ”

ปลายสายถอนหายใจเฮือก คราวน้ีผมไม่ได้ยินเสียงพี่กช

แทรกเข้ามาเลย สงสัยไอ้มิวมันปิดไมค์ไปได้พักหนึ่งละ

“มึงก็แค่ไม่ต้องยุ่งกับเขาไม่ได้เหรอ”

“ไม่ได้” ผมยืนยัน “กูต้องได้ท�าอะไรสักอย่าง จะได้เลิกปาก

หมาใส่กันสักที”

“แล้วมึงจะท�ายังไง”

“คิดอยู่เหมือนกัน”

“คงไม่ได้คิดจะแต่งหญิงหรอกใช่ไหม” เสียงมันแขยง แต่
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ปฏเิสธไม่ได้ว่าผมมคีวามคดินัน้แวบขึน้มาตอนแรกเหมอืนกนั แต่ก็

ไม่เวร์ิกอะ คอืคนมนักเ็หน็หน้าจ้องตา (แบบจะกินเลือดกินเน้ือ) กัน

มาแล้วไม่รู้ตั้งกี่ครั้ง แต่งหญิงไปน่าจะโดนยันโครมตั้งแต่ยังไม่ได้ท�า

อะไรเลย

“คงใช้วิธีเดิมๆ”

“ยังไง”

“อ่อย”

“มึงเคยอ่อยผู้ชายด้วยเหรอ”

โฮ่ๆ ช่างไม่รู้อะไรเสียเลย

“คิดก่อนว่าจะใช้วิธีไหนดี”

“เอาจริงเหรอเนี่ย”

“จริงดิ”

มิวถอนหายใจเฮือกหนึ่งก่อนจะพูดขึ้นมาในที่สุด “ถ้ามีอะไร

อยากให้ช่วยก็บอกแล้วกัน”

ผมยิ้ม “ขอบใจมิว”

“แต่อย่าให้มันเกินเหตุหรือเลยเถิดไปล่ะ เอาเรื่องหัวใจมา 

ล้อเล่นมันไม่ดีหรอกนะ”

ผมอดใจตัวเองไม่ให้กลอกตาขึ้นเพดาน ขอทีเถอะ ถึงผมจะ

อยากมีแฟนจนตัวสั่น อยากมีความรักแบบสุดๆ แต่ยังไม่จนตรอก

ขนาดเอาคนปากหมาอย่างพีบ่อสมาอยูข้่างๆ หรอก และพีบ่อสเอง

ก็ไม่ได้ชอบผู้ชายอยู่แล้ว มิวกังวลอะไรไม่เห็นจะเข้าท่าเลย

แต่งานนี้...ต้องมีใครเจ็บตัวกันบ้างละ 

คอยดูให้ดีเถอะ ผมไม่ปล่อยเขาไว้ง่ายๆ แน่! 


