
~ แบมแบม ~

ความสัมพันธ์ของผมกับผู้ปกครองคนใหม่ค่อนข้างยาก

จะอธบิาย ผมกไ็ม่รูว่้าเรือ่งราวมันมาถงึจดุน้ีได้ยังไงเหมอืนกัน อาจ

จะเพราะผมมีเขาเป็นที่พึ่งแค่คนเดียว...และเขาก็ไม่ได้มีใคร

เราอยู่ในห้องชุดชั้นบนสุดของส�านักงานใหญ่ของเขา กลุ่ม

บริษัทที่ถูกเรียกว่าอาณาจักรพระอาทิตย์ ท�าการค้าด้านวัฒนธรรม 

เช่น พิพิธภัณฑ์ ร้านชา ร้านหยก ผ้าไหมทีม่รีฐับาลให้การสนับสนุน

เจ้าของเงินมหาศาลนี่ก็เลยถูกเรียกว่าจักรพรรดิพระอาทิตย์ 

สุริยะ หยาง หรือที่คนเรียกกันว่า 阳王 หยางหวาง จักรพรรดิ

พระอาทิตย์ แค่ชื่อเขาก็มีความหมายเหนือกว่าชื่อคนทั่วไปแล้ว...

และเขาเป็นผูป้กครองคนใหม่ของผม แต่ดจูากเวลาว่างอนัมากมาย

ของเขาท�าให้ผมเข้าใจได้ว่า การที่บริษัทเป็นมหาชนและมีผู้ถือหุ้น

มันลดภาระของผู้บริหารได้โดยการ...แต่งตั้งผู้แทน เขาไม่กลัวด้วย

ซ�้าว่าตัวแทนของเขาจะโกงเพราะยังมีผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ ที่มีบทบาท

ในที่ประชุมอีก และไม่ค่อยมีฝ่ายไหนรักกันหรอก...
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เขาใช้เงินจ้างนักบริหารต่างชาติมาท�าหน้าที่แทน จะมี

บทบาทก็แค่นานๆ ครั้ง เขาจ่ายเงินมหาศาลเพื่อให้ตัวเองได้ท�าสิ่ง

ที่ต้องการ...หนึ่งในนั้นอาจจะเป็นเรื่องของผมด้วย

“ตอง กินข้าวอีก”

“ไม่ไหวแล้ว”

“อ้าปาก”

ผมไม่พอใจแต่ก็ท�าได้แค่อ้าปากให้เขาป้อนข้าว หลังจากมื้อ

อาหารก็ต้องจิบชาชั้นดีที่ช่วยในการย่อย มันเป็นแบบนี้ทุกวัน 

กิจกรรมต่อไปก็คือผมถือเสื้อสูทให้เขาแล้วเดินไปส่งที่ลิฟต์

หน้าทีข่องผมคล้ายๆ แม่บ้านของเขาแต่เขาห้ามผมท�าความ

สะอาดอะไรทัง้นัน้ยกเว้นล้างจาน ไม่ใช่เพราะเขากลวัผมล�าบาก แต่

ของทุกอย่างในบ้านหยางมีทั้งของเก่า ของราคาแพง หรือวัสดุ

เฉพาะที่ต้องได้รับการดูแลอย่างมีขั้นตอน ซึ่งเขาตัดปัญหาโดยการ

จ้างบริษัทท�าความสะอาดมาดูแล บางอย่างยังต้องให้ผู้เชี่ยวชาญ

ของพิพิธภัณฑ์มาบ�ารุงรักษาด้วยซ�้า 

ถ้าผมไปหวงัดช่ีวยเขาท�าความสะอาด...คงจบท่ีการท�าแจกัน

ร้อยกว่าปีของเขาสีหลุดลอก...หรืองานไม้แกะสลักชื้นจนขึ้นรา 

เครื่องเงินผมก็ไม่มีทางขัดเงาได้เท่ามาตรฐานของหยางหรอก

ผมเลยเหมือน...แมวแสนสวยที่เขาชอบเอ่ยอ้าง นอนเลน่ไป

วันๆ ปล่อยให้เขาเลี้ยง ให้เขาดูแล ให้เขาเอาใจ สถานะผู้ปกครอง

ก็เหมือนแค่ฉากบังหน้า...

เพราะคนปกติเขาคงไม่จูบกับผู้ปกครองแบบที่ผมก�าลังท�า

ไม่ใส่เพียงชุดคลุมอาบน�้าบางเบาที่ปิดอะไรไม่ได้เลย

และ...ไม่มีรอยฟันไปทั้งตัวแบบผม

“เป็นเด็กดีล่ะ”
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“ครับ”

เขาถอนจูบไปอย่างอ้อยอิ่ง รสชาติชาหอมหวานติดอยู่ท่ี 

ริมฝีปากของผม เขาดึงสูทไปใส่เมื่อลิฟต์มา ส่วนผมก็กลับไปนอน

ต่อ ฉลองวันปิดเทอมที่เพิ่งจะเริ่มขึ้น



~ Setting Sun อาณาจักรพระอาทิตย์ เล่ม 1 ~

Chapter 1
The Sun

ผมอายุสิบห้า เรียนอยู่ ม.3 และก�าลังอยู่ในช่วงปิดเทอม 

ยามว่างของเด็กปิดเทอมก็คือการนอนดึกตื่นสายและใช้เวลาผ่าน

ไปอย่างไร้สาระ ผมก็ท�าแบบนั้นเหมือนกัน

มุมประจ�าของผมคือที่นั่งเอนหลังริมบ่อปลา...สุริยะ หยาง

สร้างสระน�้าไว้เลี้ยงปลาคาร์ปราคาแพงบนยอดตึกน่ี ลมเย็นท่ีพัด

ผ่านผิวน�้าเข้ามาท�าให้ผมง่วงงุน

เวลาอยูบ้่านผมแต่งตวัไม่เรยีบร้อยนกั บนนีไ้ม่มใีคร นอกจาก

แม่บ้านที่จะเข้ามาเตรียมอาหารสามมื้อ หยางพิถีพิถันในทุกเรื่อง

แม้กระท่ังเร่ืองอาหาร...ต่อให้ผมหัดท�ากค็งไม่เท่ากบัทีเ่ขากนิประจ�า 

ผมคงเป็นแมวข้ีเกยีจของเขาจรงิๆ นัน่แหละ...แม่บ้านจะเข้า

มาทางลฟิต์แล้วเดนิลดัเข้าครวัไปเลยท�าให้ผมไม่ต้องเตรยีมตวัอะไร 

ชุดไม่เรียบร้อยของผมก็ยังใส่ไว้เหมือนเดิม

จะว่าไปผมก็มาอยู่กับหยางได้ครึ่งปีแล้ว จริงๆ ผมเป็นคน

ของเยว่ ตระกูลเยว่กับหยางเป็นญาติห่างๆ ที่ยังติดต่อกัน ผมเคย



11

~ แบมแบม ~

บญุพาวาสนาส่งได้เป็นว่าทีเ่จ้าบ้านเยว่คนต่อไป จนกระทัง่อายุสบิ

ปีพอดีเป๊ะพี่สาวที่ไม่มีทีท่าว่าจะมีลูกก็ท้อง

เจ้ินเกดิมาพร้อมดวงชะตาจกัรพรรด ิทีม่นัไม่ได้เป็นความจรงิ

อะไรท้ังหมด มนัคอืการตลาดของเยว่ทีว่างแผนมาอย่างด ีเยว่กเ็ป็น

มหาชน...ผู้ถือหุ้นหวาดระแวงว่าผมจะเป็นเสี้ยนหนามบัลลังก์ของ

หลานตัวเอง

เจ้าบ้านเยว่คนปัจจบุนักลวัผมอดึอดัเลยส่งผมมาอยู่ท่ีน่ี ถาม

ว่าน้อยใจไหมก็ใช่...วาดฝันซะสวยงามสุดท้ายมันก็ดับลง แต่ผม 

ไม่ได้อยากแย่งอะไรกับเจิ้น ผมช่วยพี่จินเลี้ยงเจิ้นตลอด

บางทีเวลาที่เจิ้นด้ือก็ยังโมโหคิดในใจว่าถ้าผมมีลูกบ้างจะให้

เจิ้นมาเลี้ยงให้ จะได้รู้ว่าการที่เอาแต่ใจน่ะมันท�าให้คนปวดหัว และ

ใช่...ผมทะเลาะกับเด็กวัยหัดคลานทุกวัน

บอกเลยว่าโตมาเจิ้นต้องเป็นเด็กแสบคนหน่ึงในวงการ ผม

จูงมือพาเจ้ินไปโรงเรียนด้วย...ก�าลังมีความสุขที่ไม่ต้องเครียดเรื่อง

หัดท�างานมาใช้ชีวิตปกติผมก็ถูกส่งมานี่เสียก่อน

วันนั้นผมใส่ชุดสูทเรียบร้อยราวกับจะออกงานมายืนรอ

เขาทีห้่องผูบ้รหิาร ถงึเขาจะไม่ได้ท�างานเองแต่เขาก็ยังมห้ีองส่วนตวั

ความรูส้กึแรกของผมทีม่ต่ีอหยางคอืเขาอนัตราย ผมรูม้าบ้าง

ว่าหยางไม่ได้ท�าธุรกิจหน้าซ่ือมือสะอาด หนทางสายศิลปะเต็มไป

ด้วยอันตราย ลักลอบค้าของเก่า...ประมูลเถื่อน...หรืออะไรก็ตามที่

พอจะเห็นได้ในหนังมาบ้างมันมีจริง

คิ้วพาดเฉียงกับนัยน์ตาดุและท่าทางสงบนิ่งท�าให ้ผม

หวาดหวั่น บรรยากาศรอบตัวเขามีความกดดันชนิดหนึ่งที่ท�าให้ผม

เกือบจะหายใจไม่ออก
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เขามองผมราวกบัก�าลงัพจิารณาแจกนัชัน้ด ีแต่ผมคงราคาไม่

ถึงสิบล้านแบบแจกันของเขาแน่...ผมท�าได้แค่ยืนนิ่งแม้ตอนเขาลุก

ขึ้นเดินเข้ามาใกล้

มอืหนาจบัคางผมหนัไปมาราวกบัตรวจสอบสนิค้า...แวบหนึง่

ผมคิดว่าถ้าเขาไม่พอใจผมล่ะ ถ้าผมดูธรรมดาเกินไป เขาจะส่งผม

กลับไทยไหม

ผมไม่มีที่ไปแล้ว เขาเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ผมต้องคว้าเอาไว้ 

ต่อให้เขาเป็นเสือในกรงผมก็ต้องอยู่กับเสือตัวนี้ให้ได้ ใครใช้ให้ผม

เกิดมาก็เป็นเด็กก�าพร้า พอโดนรับไปเลี้ยงก็ดันมีหลานตามมาเกิด

ล่ะ

“กันติชา?”

“ครับ”

หยางพูดไทยได้ เขาเป็นลูกครึ่ง หรือลูกเสี้ยวผมไม่แน่ใจ 

ผู้ใหญ่บ้านหยางไม่เหลือใครแล้ว เหลือแค่เขาคนเดียวกับเงินที่นับ

ไม่หวาดไม่ไหว

“ตอง”

“ครับ”

“ตองแปลว่าอะไร”

“ตอง แปลว่า สาม Triple”

“หึ...”

เขาจับคางให้ผมหันไปสบตา หัวใจผมเต้นแรงเป็นกลองรัว 

สายตาเขาทรงพลังจนผมเหมือนคนจะหมดแรง มุมปากยกขึ้นเป็น

รอยยิ้มที่ผมตีความไม่ออก

มอืท่ีจับคางผมไว้เลือ่นขึน้มาลบูแก้มผมแผ่วเบา หน้าผมร้อน

ผ่าวเมือ่มอืนัน้เคล่ือนมาถงึใบหู ผมมองเขาด้วยความไม่เข้าใจ ส่วน
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เขาก็ไม่อธิบาย แค่ยิ้มและหัวเราะในล�าคอ

“ชื่อเธอมันออกเสียงยาก ไม่เหมาะ...ต่อไปใช้ชื่อ หยางอวิ๋น 

(阳云)”

“แปลว่าอะไรครับ”

“ก้อนเมฆ ส่วนหยาง...นามสกุลฉัน”

“คุณจะเป็นญาติผมเหรอ”

เขาชะงกัเล็กน้อย แต่เพยีงครูเ่ดียวรอยย้ิมเขาก็แปรเปลีย่น...

ราวกับเขาพอใจอะไรสักอย่าง

“เราอาจจะเป็นอะไรทีค่ล้ายๆ แบบน้ัน แต่ฉันไม่ได้อยากเป็น

ญาติเธอ”

“ครับ”

ผมไม่เข้าใจหรอก อาจจะเพราะรปูแบบประโยคค�าพดูของเขา

ค่อนข้างตีความได้หลายความหมาย แต่ผมไม่อยากถามให้มาก

ความ...ถ้าเขาร�าคาญผมอาจจะถูกไล่ออกไป

“ท�าอะไรเป็นบ้าง”

“ผมเคยท�าบัญชีในบ้านครับ”

เสียงของผมสั่น...เขายังคงเคล้นคลึงใบหูของผม มันแปลก...

มันเป็นความรู้สึกที่ผมไม่เคยเป็นมาก่อน

“อืม ก็มาหัดท�าให้ฉัน”

“ครับ...อะ”

ผมยกมือปิดป้องกั้นเสียงน่าอาย ร่างกายผมมันแปลกออก

ไป มนัเหมอืน...มีไฟวูบวาบเพราะเขาจบัต้องใบหขูองผม ท�าไมล่ะ...

มันเพราะอะไร

“ต้องเรียนภาษาจีนด้วย”

“คระ...ครับ”
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“มาอยู่ที่นี่เธอไม่ต้องท�าอะไรทั้งนั้น มีหน้าท่ีเรียนก็เรียนไป 

จะหดัท�าบญัชกีท็�าไป ท�าหน้าทีข่องตวัเองให้ดเีท่านัน้ ฉนัไม่รูว่้าตอน

เธออยู่กับเยว่เธอต้องท�าอะไรบ้าง แต่ที่นี่เธอจะเป็นแมวขนฟูจอม

ขี้เกียจฉันก็ไม่ได้ว่าอะไร”

“ตะ...แต่...ผมอยากช่วยเท่าที่จะท�าได้”

“เช่น?”

เขาเลิกคิ้วถามแต่มุมปากกลับยกข้ึนเป็นรอยยิ้มราวกับล้อ

เลยีน มอืเขาเลกิยุม่ย่ามกบัหผูมแล้วแต่ยงัคงขยบัไล้ผวิแก้มผมไปมา 

ท�าไมเขาดู...สนุกสนาน ผมไม่รู้ว่าจะต้องท�าตัวยังไง เราเพิ่งเจอกัน

ครั้งแรก...แต่ท�าไมเขาต้องมาสัมผัสผมแบบนี้

“ท�างานบ้าน...”

“การท�างานบ้านของเธอจะสร้างปัญหาให้ฉัน วัสดุหลาย

อย่างในบ้านต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจัดการ ถ้าเธออยากช่วย 

อย่าไปแตะตอ้งพวกมันจะดีกวา่ ฉันเสียเงนิจา้งคนท�าความสะอาด

ถูกกว่าเสียเงินซื้อใหม่ และบางอย่างก็ไม่มีขายอีกแล้ว”

เขาพูดค่อนข้างเร็ว ส�าเนียงติดแบบคนจีนอยู่บ้าง...แต่หาง

เสียงเหมือนหยอกล้อท�าให้ผมรู้สึกอายที่อาสาจะช่วยเขาท�าความ

สะอาดบ้าน ผมช่วยอะไรไม่ได้จริงๆ นั่นแหละ

“ท�ากับข้าวก็ไม่ต้อง ฉันมีนักโภชนาการดูแลอยู่แล้ว ไม่ต้อง

ตกใจ ถ้าเธออยู่ในจุดที่รวยจนไม่รู้จะเอาเงินไปท�าอะไร เธอก็จะ

เข้าใจเอง”

ผมอยากจะหวัเราะออกมา เขาอวดรวยได้น่าหมัน่ไส้มาก แต่

กลบัขยบิตาล้อเลียนตัวเอง...บรรยากาศน่ากลวัของเขาลดลงไปนิด

หน่อย แต่อย่างน้อยผมก็รู้ว่าเขาต้อนรับผม...

ฟางเส้นสุดท้ายของผมอาจจะเป็นเชือกคุณภาพดี
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บ้านหยางอยู่ที่ชั้นบนสุดนี้เอง เป็นห้องชุดสองชั้นหรูหรา มี

สระว่ายน�้า บ่อปลาคาร์ป และสวนสวย ผมได้ห้องนอนห้องหนึ่ง

เป็นของตวัเอง ด้านหนึง่ของก�าแพงเป็นกระจกท้ังบานท่ีเหน็ววิด้าน

ข้างของบ่อปลาคาร์ป

ผมเช่ือแล้วว่าเขารวยจนไม่รู้จะเอาเงินไปท�าอะไร อุปกรณ์

ของใช้ในห้องน�้าที่เขาเตรียมไว้ให้เป็นสินค้าจากเคาน์เตอร์แบรนด์

ทั้งหมด บ้านเขาใช้การตกแต่งแบบโมเดิร์นผสมผสานกับศิลปะจีน

เก่าๆ ที่ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจแต่มันลงตัวและสวยมาก

บ้านหลังใหม่ของผมน่าอยู่มากทีเดียว หยางให้คนพาผมขึ้น

มาก่อนเพราะเขาติดงาน ก็แค่พาผมมาส่งและทิ้งผมไว้ ไม่นานหลัง

จากนั้นผมถึงรู้ว่าหยางไม่ชอบให้ใครเข้ามายุ่งในบ้านถ้าไม่จ�าเป็น

ชีวิตการเป็นแมวขี้เกียจของผมเริ่มต้น ณ ตอนนั้น

ส่วนความสัมพันธ์แปลกประหลาดของผมกับหยางเริ่มหลัง

จากนัน้ไม่นานเท่าไหร่ กลางดกึคนืหนึง่ผมหวิน�า้ ก็แค่ออกจากห้อง

มาหาน�้ากินสักแก้ว แต่ไฟห้องครัวกลับเปิดอยู่ สุริยะ หยางในชุด

คลุมสีด�าก�าลงัต้มน�า้ร้อน เขายนืพงิทอ็ปหินตรงกลางครวัหลบัตานิง่ 

มีเพียงเสียงกาน�้าร้อนท่ามกลางความเงียบงันของยามค�่าคืน

คืนนี้ผมเขาเปียกชื้นเหมือนคนเพิ่งสระผมมา เขาไม่ใช่ผู้ชาย

ในชุดสทูเนือ้ดแีบบทีผ่มคุน้ตา สาบเสือ้คลมุของเขาไม่ได้ผกูไว้...มนั

เปิดเปลอืยกล้ามหน้าอก...แผ่นกล้ามท้องทีเ่รยีวลงไปเป็นตวัว.ี..และ

ไรขนอ่อนจากจุดกลางล�าตัวหายไปในขอบกางเกง

ผมหน้าร้อนผ่าว...ไม่รู้ว่าท�าไม เขาก็...ผู้ชายเหมือนกัน ยัง

ไม่ทนัได้กลบเกลือ่นความเขนิอาย เขากล็มืตาข้ึนจ้องมาท่ีผม ตาคม

หรี่ลงมีแววหยอกล้อ...เขารู้ว่าผมแอบมอง น่าอายชะมัดเลย

“ท�าอะไร”
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“ผม...หิวน�้าครับ คุณล่ะ”

“ชงชา ชงเป็นไหม”

“เป็นครับ”

“ชงให้ดูหน่อย ง่วงหรือยัง”

“ยังครับ...ผมชงให้ น�้าเดือดหรือยังครับ”

“อืม”

ขาผมก้าวไปที่ท็อปหินกลางห้องครัวที่มีเตาไฟฟ้ากับกาน�้า

ร้อน ผมชงชาเป็นมานานแล้ว พี่จินสอนให้ท�า บ้านเราเป็นบ้านจีน

จะติดดื่มชากันทั้งบ้านก็ไม่แปลก

“เก่งนี่”

มือผมชะงัก...กลิ่นโคโลญที่คุ้นเคยโอบล้อมอยู่รอบตัวผม 

สองแขนของสุริยะ หยางวางเท้ากับท็อปหินกักผมไว้ในอ้อมแขน

เขา...หัวใจผมเต้นรัวจนมันแทบจะหลุดออกมา

แต่นั่นยังไม่เท่าที่เขาวางคางลงมาเกยไหล่ ลมหายใจของเขา

รินรดอยู่ที่ข้างแก้มของผม...และสัมผัสแผ่วเบานั้นผมไม่แน่ใจว่าใช่

ปลายจมูกของเขาหรือเปล่า

ผมไม่กล้าหันกลับไปมองด้วยซ�า้ หัวสมองว่างเปล่าราวกบัมนั

ไม่มอีะไรเลย เสยีงหวัเราะทุม้ๆ ในล�าคอดงึสตท่ีิกระเจิดกระเจิงของ

ผมกลับมา

“ท�าต่อสิ...”

“คุ...คุณเขยิบออกไปหน่อยครับ ผมไม่ถนัด”

“เรียกฉันว่าพี่ซัน”

“พี่ซัน...”

“หึ...ฉันชงเองดีกว่า...มือสั่นจะไปชงได้ไง หืม?”

“คระ...ครับ”
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เขายอมเขยิบออกให้ผมได้เบี่ยงตัวหนี ท่าทางชงชาของ...พี่

ซัน คล่องแคล่ว เขาดูเป็นผู้ชายน่ากลัวทว่าท่าทางการชงชากลับ 

นุ่มนวล ครู่เดียวชาจีนหอมๆ ถ้วยหนึ่งก็ถูกส่งให้ผม กลิ่นหอมจาก

ถ้วยชาไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเป็นชาคุณภาพดีมาก

“ไม่ดื่มล่ะ”

“มันร้อนน่ะครับ”

“ชาต้องดื่มตอนร้อนๆ”

“ผมแค่...อยากรอให้มันอุ่นขึ้นอีกหน่อย”

“ชานี่...ต้องดื่มทันทีที่ชงเสร็จ รสชาติแรกของใบชาอ่อนจะ

หอมที่สุด”

ผมไม่รู้ว่าเขาพูดจริงหรือว่าแค่หลอก...แต่เขาจะหลอกท�าไม

ล่ะ เขาอยูก่บัเรือ่งพวกนีม้าทัง้ชวีติต้องเชีย่วชาญมากกว่าผมอยูแ่ล้ว

“ง่ะ เสียดายจัง...แต่ผมกลัวลิ้นพอง”

“ให้ฉันช่วยไหม”

ผมยังไม่ทันรับปาก...และวิธีการช่วยของเขาก็ท�าให้ผม

หวาดหวัน่ ผมท�าได้แค่ถอยหลงัไปเรือ่ยๆ เมือ่เขาก้าวเท้าเข้ามา ชดุ

คลมุสดี�าของเขาร่วงจากไหล่หนึง่ข้าง ผมเหน็รอยสกัรปูพระอาทิตย์

สดี�าตรงหวัไหล่ซ้ายของเขา และแขนข้างนัน้ก็ยกก้ันผมไว้กับ...ตูเ้ย็น

“พี่ซัน คือ...”

“ชู่ว”

เขายกถ้วยชาของตัวเองขึ้นดื่ม เรียวปากเขาฉ�่าชื้นถูกเคลือบ

ด้วยน�า้ชา...ก่อนมนัจะแตะลงแผ่วเบาทีป่ากผม...ปากของผมถูกบด

คลึงอย่างเชื่องช้า...นุ่มนวล...และจบลงในที่สุด

เขายิ้ม...ส่งปลายลิ้นเลียปากตัวเองและยักคิ้วใส่ ส่วนผมก็

เหมือนมีระเบิดลงบนหน้าของตัวเอง ที่เขาท�ากับผม ผมรู้ว่ามันคือ
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อะไร...มันคือจูบ...จูบแบบในหนัง แบบที่ผู้ใหญ่เขาท�ากัน

แต่ผมเพิ่งจะอายุสิบห้า ผมไม่เคยจูบมาก่อน...

รสชาติชาและความรู้สึกร้อนผ่าวที่เขาท้ิงไว้บนเรียวปากผม 

สาบานว่าผมไม่รู้รสชาอ่อนอะไรนั่นเลยเพราะหัวสมองผมหมุนวน

ราวกบัลกูข่าง สติของผมเหมือนถกูนยัน์ตาสีเข้มของเขายึดครองไป

หมดแล้ว

ผมเห็นเพียงแค่เงาตัวเองสะท้อนออกมา...ก่อนภาพมันจะ

ขยบัมาใกล้ข้ึน...ผมหลบัตาลงทัง้ๆ ทีไ่ม่รูว่้าท�าไม...สมัผสันุม่ชืน้กลบั

คืนมาอีกครั้ง เราจูบกันอีกครั้ง...

สองมอืผมไร้เรีย่วแรงท�าได้แค่ทิง้มอืลงข้างตวั กล่ินโคโลญกับ

กล่ินชาปะปนกันจนผมแยกไม่ออก ผมไม่รู้ว่าตัวเองก�าลังท�าอะไร

อยู่ด้วยซ�้า

เนิ่นนานกว่าจูบของเราจะจบลง...

ผมยืนหอบสูดหายใจเข้าไปเต็มปอด ส่วนเขาก็ยังคงอ้อยอิ่ง

กับแก้มผม...ปลายจมูกเขารุกไล้...เรียวปากของเขาสัมผัสแก้มผม

ก่อนจะเคลื่อนไปที่ใบหู

“อะ...”

“เด็กดี...”

“อึก...”

ร่างกายผมเหมือนไม่ใช่ของผมอกีต่อไป จนผมแทบยนืไม่ไหว

แล้วเขาก็สอดแขนเข้ามาโอบเอวประคองผมไว้

“ทะ...ท�าไม”

เขาไม่มีให้ผมแม้แต่ค�าอธิบาย มือของผมถูกเขาจับจูงออก

จากห้องครัว เดินผ่านเงาสลัวภายในบ้าน...ขึ้นไปชั้นสองที่มีห้อง

นอนของผมกับเขา
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“เข้าห้องนอนไป...ก่อนที่ฉันจะอดใจไม่ไหว”

“ผม...ไม่เข้าใจ”

“ล็อกห้องให้ดี...ฝันดีกันติชา”

“ฝะ...ฝันดีครับ”

แววตาวาววบัของเขาท�าให้ผมรบีเข้าห้อง ผมนอนบนเตยีงแต่

มนัไม่มทีางนอนหลบัในเมือ่เขาท�าแบบนัน้...ในหวัของผมมแีต่ภาพ

เขา...ภาพของเรา...และจูบ

จูบที่ยังทิ้งสัมผัสเห่อร้อนไว้บนปากของผม...สัมผัสอ้อยอิ่งที่

ข้างแก้ม...และความหวามไหวที่ใบหู

“อา...”

ผมหลดุเสยีงครางออกมาอกีครัง้ ลกูไฟในร่างกายไหลไปรวม

อยูต่รงกลาง...ขาผมหนบีเข้าหากนั มันอดึอดั...แต่ผมไม่รูว่้าต้องท�า

ยังไง

ผมไม่รู้อะไรเลย
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Chapter 2
Teasing

หลงัจากคนืนัน้กลายเป็นว่าความสนใจของผมวนเวยีนอยู่

รอบตวัเขา ผมบอกตวัเองว่ามนัเป็นเพราะเรามกัีนแค่สองคน ความ

เงียบงันท�าให้สิ่งมีชีวิตที่ขยับได้อย่างเขาน่าค้นหา

ผมไม่ได้ออกไปดื่มน�้าตอนกลางคืนอีก แต่กลับคอยเงี่ยหูฟัง

เผือ่ว่าเขาจะออกจากห้องของเขาแล้วเดนิผ่านห้องของผมลงไปข้าง

ล่าง

หยาง...ไม่ส ิพีซ่นัชอบออกจากห้องประมาณเกือบห้าทุ่ม ผม

รู้สึกว่าบานประตูห้องราวกับมีชีวิต มันพยายามล่อลวงผมให้ออก

ไป

ในยามเช้าหรือยามเย็นที่เราร่วมโต๊ะอาหารกันเขามักจะมี

รอยยิ้มมุมปาก ผมไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรแต่มันท�าให้ผมท�าตัวไม่ถูก 

หลายครั้งที่ดวงตาคมจรดจ้องอยู่ที่ปากผม...แล้วมันก็ท�าให้

สมัผัสวันนัน้ท่ีผมยงัจ�าได้กลบัคนืมาอกีครัง้ ปากของผมรูส้กึถงึความ

นุ่มชื้นรสเดียวกับน�้าชา 
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เขายังคงชอบยกมือแตะต้องแก้มผม...ลูบไล้แผ่วเบา...เขา 

นุม่นวลกบัผมเหมือนตอนทีเ่ขาชงชาคนืนัน้ ส่วนผมคงเป็นกาน�า้ร้อน 

มันร้อนผ่าวอยู่เรื่อยเวลาเขาสัมผัส

ใบหู...คือบริเวณที่ผมรู้สึกประหลาดมากท่ีสุด เขามักจะบีบ

แผ่วเบา...สลับกับลงน�้าหนักจนผมหลุดเสียงตลก เขาพึงพอใจ ผม

ได้ยินเสียงเขาหัวเราะ และมันก็จบลง

ผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น ผมยังคงสับสนและไม่มีใครให้ถาม 

แต่...เขาก็ไม่ได้จูบอีก เขาก็แค่แตะ...บางทีแก้มผมอาจจะเหมือน

ซาลาเปาหรือกระดาษช�าระที่เขาใช้เช็ดมือ

...

ผมเริ่มเรียนภาษาจีนกับเหล่าซือที่ลักษณะเหมือนคุณป้า 

คนหนึ่ง เราเรียนกันที่บริเวณห้องรับแขกตรงกลางชั้นหนึ่งของบ้าน 

เป็นเวลาเดยีวทีผ่มจะเหน็เลขาฯของหยางมายนือยูต่รงมมุห้อง และ

เขาก็จากไปพร้อมเหล่าซือ

เขาไม่ได้มาเฝ้าผม แต่มาเฝ้าเหล่าซอืต่างหาก เรือ่งท่ีหยางไม่

ชอบให้ใครมายุ่งในบ้านคงจะเป็นเรื่องจริง ยิ่งวันไหนที่ถึงรอบ

ท�าความสะอาดบ้าน เลขาฯของเขาห้าคนจะคอยตรวจสอบทุกขั้น

ทุกตอน คนจะเยอะและวุ่นวายไปหมดเพราะต้องท�าเวลา 

ส่วนผมก็จะพาตัวเองมานั่งเอนหลังอยู่ตรงริมบ่อปลาคาร์ป 

กับเขา...ระหว่างเรามีโต๊ะเล็กๆ และชุดกาน�้าชาเข้าชุดกัน พักหลัง

มานี้จะมีขนมเป็นของว่างด้วย แต่มันส�าหรับผม พี่ซันไม่รับของ

หวาน

ส่วนมากเรามักใช้เวลาด้วยกันในความเงียบ มันท�าให้ผม

ประหม่าในบางทเีพราะสายตาของเขา เขาจะเอ่ยถามนานๆ ครัง้ว่า

ผมเป็นยังไงบ้าง เบื่อบ้านไหม จะออกไปข้างนอกไหม
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ผมเคยได้ออกไปข้างนอกสองสามครั้ง แต่ก็ไปแค่ห้างใกล้ๆ 

ไปเดินเล่นแก้เบือ่ มคีนของเขาหนึง่คนตามไปด้วย แต่มนักไ็ม่ได้สนกุ

อะไร ที่นี่ก็เหมือนกรุงเทพฯ มีแต่ตึกสูงและคนมากหน้าหลายตา

...

ความสัมพันธ ์แปลกประหลาดของเราเกิดขึ้นอีกครั้ ง 

หลงัจากนัน้ประมาณหนึง่อาทติย์ ผมนอนอยูใ่นห้องและรอฟังเสียง

เขาเดินผ่านห้องผมไปเหมือนทุกวัน

แต่ครั้งนี้ฝีเท้าของเขากลับหยุดที่หน้าประตูห้องผม ผมรู้ว่า

เขาอยูต่รงนัน้...หวัใจผมเต้นแรง อยู่ๆ  กค็าดหวงัว่าเขาจะเข้ามา แต่

อีกใจก็หวาดกลัว

เสยีงลกูบิดประตูดังแผ่วเบา...ผมไม่ชอบนอนลอ็กประตหู้อง 

ความเคยชินตั้งแต่ยังอยู่ที่สถานเลี้ยงเด็ก เพราะพี่เจ้าหน้าที่ที่ดูแล

จะเปิดเข้ามาดูพวกเราหลับกลางดึก

ตอนอยูก่บัเยว่บางทแีม่บ้านกจ็ะเข้ามาปรบัแอร์หรอืปิดไฟใน

ตอนที่ผมหลับไปแล้ว...แต่พี่ซันคงไม่ได้เข้ามาปรับแอร์หรือปิดไฟ

แน่ๆ 

เขาก้าวเข้ามาในห้อง แสงจนัทร์จากด้านนอกท�าให้ผมเหน็เขา

ไม่ชัดเจนนัก เขาอยู่ในชุดคลุมอาบน�้าเหมือนคืนน้ัน กลิ่นโคโลญ

ของเขาท�าให้ผมกระสับกระส่าย

“ยังไม่นอนอีก”

พี่ซันนั่งลงข้างเตียง ด้วยเหลี่ยมมุมที่เขานั่งท�าให้ผมมองไม่

เห็นสีหน้าของเขา มือหนายื่นมาลูบไล้แก้มผมเหมือนที่เขาชอบท�า

เสมอ

“ผม...นอนไม่หลับ”

“ท�าไมล่ะ”
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“ผมไม่รู้”

“ฉันก็นอนไม่หลับ”

ผมไม่รู้ว่าต้องตอบอะไร มือของเขาไม่ได้เคลื่อนไปท่ีใบหู

เหมือนทุกที ทว่ากลับขยับมาแตะต้องริมฝีปากของผม นิ้วเขากด

แผ่วเบาราวกบัหยอกล้อ...การหยอกล้อทีผ่มบงัคบัตวัเองให้หนัหน้า

หนีไม่ได้

“เด็กดี”

“ไม่ใช่เด็กดีสักหน่อย”

การถกูเขาเรยีกว่า เดก็ด ีมนัท�าให้ผมรูส้กึเหมอืนโดนล้อเลยีน 

ผมอายุสิบห้าแล้วนะ การถูกเย้าแหย่ว่าเป็นเด็กดีมันไม่สนุกนัก

หรอก

“เหรอ...ไม่ดียังไงล่ะ”

“ก็...ไม่ดีแล้วกันครับ”

“หึๆ...ไปดื่มชากันไหม”

“คุณบอกไม่ให้ผมออกจากห้องตอนกลางคืน”

“แล้วการที่ฉันเข้ามาในห้องเธอ...มันจะต่างอะไรกันล่ะ”

ผมเถียงไม่ออก ท�าได้แค่เม้มปากแน่น มือเขาเลิกยุ่งกับปาก

ผมแล้วแต่กลบัเลือ่นลงไปทีล่�าคอ ชดุนอนของผมเป็นชดุเส้ือเชิต้แต่

ผมมักจะอึดอัดเลยปลดกระดุมออกสองเม็ดตลอด

มันเลยท�าให้มือของเขาสัมผัสแผ่นอกผมอย่างง่ายดาย...เขา

แค่วางมือนิ่งขยับเล็กน้อยมาที่อกด้านซ้ายที่หัวใจของผมท�างาน

อย่างหนัก

“ตื่นเต้นเหรอ”

“ปละ...เปล่าครับ”

“เด็กไม่ดี...ขี้โกหก”
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“อะ...อื้อออ”

ปลายเล็บเขาสะกิดหัวนมผม ผมเพิ่งรู ้ว่าการถูกแตะต้อง

บริเวณนี้มันรู้สึกแปลกประหลาดได้มากขนาดนี้ ท�าไมตอนผมอาบ

น�้าหรือใส่เสื้อก็ไม่เห็นรู้สึกอะไร แต่พอเป็นเขา...เป็นหยาง...เป็นพี่

ซัน

ฝ่ามอืใหญ่ขย�าเคล้นคลงึสลบักบับบีขยีน้มข้างซ้ายของผม เขา

ท�าอยูอ่ย่างนัน้ ผมพยายามดงึมอืเขาออกแต่ผมสู้แรงพ่ีซนัไม่ได้เลย

“อ๊า...ยะ...อย่านะ”

“ตอง...เด็กไม่ดี”

เขายอมหยดุมอืในทีส่ดุ ในความเงยีบสนทิมเีพยีงเสยีงหายใจ

หอบของผม ความรู้สึกอุ่นยังคงอยู่ตรงที่เขาขย�าขย้ี ขาผมขยับ

เสียดสีกันไปมาเพราะร่างกายมันแปลกประหลาด

ผ้าห่มของผมถกูดงึออก และแม้จะไม่เหน็สหีน้าเขาแต่ผมกลบั

รู้สึกว่าร่างกายถูกส�ารวจ...ร่างกายที่เหมือนกับไม่ใช่ของผม

“พี่ซัน...ท�าอะไรผม”

“ไม่ได้ท�าอะไร”

“พี่ซันจับผม”

“หึๆ...ไม่ชอบให้จับเหรอ”

ค�าถามที่ยากจะตอบ ผมไม่ได้รังเกียจเขา...แค่...สัมผัสของ

เขาท�าให้ผมไม่รู้ว่าจะรับมือยังไง ท่าทีลังเลของผมท�าให้เขาหัวเราะ

อีกครั้ง

“ถ้าไม่ชอบ...คราวหลังก็แกล้งหลับสิ”

“หมายความว่ายังไงครับที่ว่าคราวหลัง”

“เพราะฉันจะท�าอีก”

...
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เขาท�าอย่างที่พูด ในคืนต่อมาเขาเข้าห้องผมมาอีก...ผมท�า

เป็นแกล้งหลบั แต่มนัยากมาก...จะให้แกล้งท�าเป็นไม่รูส้กึได้ยังไงใน

เมื่อร่างกายมันร้อนผ่าวทุกครั้งที่เขาแตะต้อง

ผมตดิกระดมุชดุนอนจนถงึคอ...เขาก็แกะมนัออก...มากกว่า

คนืก่อนด้วยซ�า้ สาบเสือ้ผมถกูแยกออกจนขนลกุเพราะลมจากแอร์

เย็นๆ 

เขาเคล้นคลึงแผ่นอกของผม...บดขยี้หัวนมจนมันเจ็บ...ขยับ

เคลื่อนมาที่เรียวปาก...และหัวเราะที่ผมพยายามหลับตาปี๋

สองมือผมขยุ้มผ้าปูที่นอนแน่น เพราะผ้าห่มท่ีเป็นเกราะ

ป้องกนัเดยีวของผมถกูเขาดงึออกไปนานแล้ว เขายังคงหยอกล้อผม

ด้วยการบีบแก้มผมเบาๆ 

“พี่ซัน...หยุดเถอะนะครับ อื้อ...”

“ถ้าจะห้ามก็เข้มแข็งหน่อย”

เขาบีบใบหูผมอีกแล้ว ตาผมรื้นน�้าจนมองอะไรไม่ชัด มัน...

เหมือนมีก้อนอะไรสักอย่างหมุนวนอยู่ในร่างกาย ผมพยายามส่ง

เสียงห้ามเขาอีกหลายครั้ง แต่เขาก็ยังไม่ยอมหยุด

จนผมเหนือ่ยหอบ...และ...นอนหมดแรงเขาถึงยอมปล่อยให้

ผมเป็นอิสระ

...

พ่ีซันเป็นโจรบกุรกุห้องผมทัง้อาทติย์ หยอกล้อให้ผมท�าเสยีง

ประหลาด รูส้กึประหลาดจนเขาพอใจถงึยอมออกไป การกลัน่แกล้ง

ของเขามักจะต่อเนื่องมาในตอนเช้า

สายตาเขาวิบวับและกวาดมองผมราวกับผมไม่มเีสือ้ผ้าขวาง

กั้นอยู่ เขาท�าให้ผมหน้าร้อนผ่าวและหัวใจเต้นแรงแต่เช้าทุกที

ถ้าตอนกลางคนืผมคงค้านเขาไม่ไหว แต่มือ้เช้าท่ีผมพยายาม
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รวบรวมความกล้าแบบนี้ผมจะต้องเอ่ยปากอย่างจริงจัง

“พี่ซัน...หยุดเข้าห้องผมตอนกลางคืนได้แล้วครับ”

เสียงของผมเข้มแบบที่ต้องการ ผมสะกดจิตตัวเองไม่ให้หัน

หนีสายตาของเขา สายตาที่ผมไม่มีทางชนะเลย...สองมือผมขยุ้ม

กางเกงตัวเองสุดแรง เกมจ้องตาครั้งนี้ผมจะไม่แพ้

ทว่าพ่ีซันไม่คดิจะแข่ง...เขาตอบรบัมาด้วยค�าถามทีผ่มไม่อาจ

หาค�าตอบได้

“แล้วท�าไมไม่ล็อกห้อง”

“คะ...คือ...”

“ยอมรับเถอะ...ว่าเธอก็ชอบเหมือนกัน”

ผม...ชอบให้พี่ซันสัมผัสจริงๆ เหรอ

วันนี้บ้านเราไม่ได้เงียบเหงาเหมือนทุกคร้ัง พี่ซันไม่ได้

ออกไปท�างานแต่เลขาฯพีซ่นัพาคนมากมายมาท่ีห้อง เริม่จาก...ช่าง

ตัดเสื้อ

ผมถกูจบัหมุนเป็นวงกลม วัดตรงนัน้ทตีรงน้ีทีอยู่นาน เลขาฯ

พีซ่นัพดูภาษาจนีโต้ตอบไปมากบัช่างตดัเสือ้ ผมยืนจนเมือ่ยไปหมด

จากนั้นทีมงานของช่างตัดเส้ือก็เอาชุดหลายแบบมาให้ผม

ลองใส่ มีทั้งชุดสูทและชุดแบบจีน รองเท้า หมวก ผมใช้เวลาทั้งเช้า

หัวหมุนกับการถอดชุดนั้นใส่ชุดนี้

กว่าทกุคนจะพอใจและคนืความเงยีบสงบให้บ้านเรา...ตลอด

เวลาพี่ซันไม่ได้อยู่ด้วย เขาแค่แวะเวียนมาบางครั้งบางคราว นอก

นั้นเขาก็ใช้เวลาอยู่ที่ห้องท�างานชั้นบน

เพราะต้องเปลี่ยนชุดเยอะมาก ผมเลยมีแค่เสื้อคลุมแบบจีน

อยู่บนตัว มันคล้ายชุดคลุมอาบน�้าแต่เป็นผ้าเนื้อเรียบลื่นแบบที่พี่



27

~ แบมแบม ~

ซนัใส่ แบบนีมั้นสะดวกกว่าไม่งัน้ถอดไปใส่มาเป็นสบิย่ีสบิรอบแบบ

นี้มันเสียเวลาพอตัว

“เสร็จแล้วเหรอ”

“ครับ”

วันนี้พี่ซันใส่ชุดจีนสีด�าสนิท คอปกตั้งแขนยาว ชายเสื้อยาว

ถึงพื้นแต่ผ่าสองข้างขึ้นมาถึงเอว มันเหมือนกระโปรงแต่เข้ารูป 

กางเกงสีด�าพอดีตัวท�าให้ผมพอจะจินตนาการช่วงขายาวของพี่ซัน

ออก

ละ...แล้วผมจะไปนึกภาพขาพี่ซันท�าไมล่ะ...

“เหนื่อยไหม”

“ครับ...มันเยอะไปหมด”

เขาเดนิเข้ามาประชดิตวัผม ยกมอืลูบแก้มผมเหมอืนทุกที แต่

ครั้งนี้เขาขยับนิ้วคล้ายก�าลังเกาแก้มผมเบาๆ ก่อนจะลดมือลง

เปลี่ยนมาเกาคาง ผมพยายามจะค้านว่าผมไม่ใช่แมวนะ...

แต่มนัก.็..สบายมากเลย ผมพริม้ตาหลบัปล่อยให้เขาเกาเล่น 

เสียงหัวเราะในล�าคอของพี่ซันก็ไม่ท�าให้ผมหงุดหงิดเหมือนทุกที

“เป็นแมวขี้เกียจไปแล้วจริงๆ ด้วย...หืม? อวิ๋น”

มีบ้างที่เขาจะเรียกผมว่าอวิ๋น เขาหยุดเกาแล้วโอบเอวผม

เข้าหาตัว นั่นท�าให้ความเคลิบเคลิ้มปลิดปลิวหายไป เราไม่เคยใกล้

ชิดกันแบบนี้...ร่างกายผมแนบไปกับเรือนกายสูงใหญ่ของเขา

มเีพียงชดุผ้าบางเบาทีป้่องกนัผมอยู.่..และสายตาเขาจรดจ้อง

ลงตรงที.่..สายผกูเอวผมใกล้จะหลุดอยูร่อมร่อ สาบเสือ้คลมุมนัแยก

ออกไปตอนไหนไม่รู้ มันเกือบจะหลุดจากไหล่ขวาของผมอยู่แล้ว 

อาจจะเพราะผมมัวแต่ล่องลอยไปกับการถูกเขาเกา...ไม่ใช่

แมวสักหน่อยไปเผลอเคลิ้มได้ยังไงกันนะ...ผมพยายามจะจัดเสื้อ
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คลุมให้เข้าที่แต่พี่ซันกลับล็อกเอวผมไว้ท�าให้ผมขยับไม่ได้เลย

อีกนิด...นมข้างขวาผมก็จะโผล่พ้นสาบเสื้อออกมาอยู่แล้ว...

และพี่ซันก็จับจ้องมันอยู่อย่างนั้น ผมไม่กล้าหายใจด้วยซ�้า กลัวว่า

แผ่นอกจะขยับ...และผมก็จะโป๊

ถงึเขาจะเคยเหน็มาแล้วแต่มนักเ็ป็นตอนกลางคนืทีม่แีสงสลวั 

แต่ตอนนี้มันเป็นตอนกลางวัน...ตอนกลางคืนผมไม่เห็นสีหน้าและ

แววตาของเขา แต่เวลานี้มันกลับกัน

“ชู่ว...อย่าเกร็งสิตอง”

“พี่ซัน...ปล่อยครับ”

“บอกแล้วไง...ว่าให้ท�าเสียงเข้มแข็งกว่านี้”

คอเสื้อผมร่วงลงจากไหล่ในที่สุด ผมยกมือปิดแผ่นอกตัวเอง

แล้วแต่พี่ซันก็ดึงมันออก เขาจรดจ้องนมผมทั้งๆ ที่มันก็แบนราบ

“พี่ซัน...อย่ามอง”

“ถ้าไม่มอง...งั้นจับได้ใช่ไหม”

ผมตาพร่ามัวถูกดันชิดกับก�าแพงห้อง เขาไม่มองแบบที่ผม

ต้องการแต่นิ้วมือบีบเคล้นอย่างแรง แรงกว่าทุกคืนที่เขาท�า เขาจับ

ผมเงยหน้าให้เล่นเกมจ้องตากับเขา

“อะ...อื้อออ”

“อย่ากัดปากสิตอง...เดี๋ยวเป็นแผล”

“พี่ซัน...อย่า”

“ท�าเสียงเข้มอีกสิ”

“พี่ซะ...อ๊ะ!”

มือพ่ีซันขยับต�่าลงไปที่แผ่นท้อง...และถ้าต�่าอีกนิดมันก็จะ

เป็น...ตะ...ตรงนั้น...ผมไม่ได้ใส่แม้กระทั่งกางเกงชั้นใน เพราะผม

ต้องลองกางเกงในด้วย 
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ผ้าผกูเอวมนัหลดุร่วงไปแล้ว เหลอืเพียงผมท่ีเปลือยเปล่า กับ

เส้ือที่หล่นลงจากไหล่ไปกองอยู่ที่แขน มันไม่ได้ช่วยอะไรเลย ไม่มี

ประโยชน์อะไรเลยสักนิด

“พี่แค่...จะช่วยตองแต่งตัวเอง”

คนโกหก...เขาท�าเป็นอ้อยอิ่งควานมือสะเปะสะปะหาสาบ

เสื้อของผม มือเขาปัดป่ายผ่านตรงนั้น...ผมรู้ว่าเขาตั้งใจแต่ผมพูด

อะไรไม่ได้ ผมสู้รอยยิ้มหยอกล้อของเขาไม่ได้เลย

สดุท้ายเขากห็ยบิสายคาดเอวมามดัให้ผมหลวมๆ คราวน้ีมอื

เขาไม่ได้ยกขึน้สมัผสัผวิแก้ม หรอืใบหผูมอกีแล้ว เขาโอบเอวผมไว้...

และเคลื่อนต�่าลงอยู่เหนือสะโพกเล็กน้อย

“ทะ...ท�าไมพี่ซันชอบแกล้ง...”

“พี่ไม่ได้แกล้ง...พี่จะแกล้งตองท�าไม”

แล้วที่พี่ท�าอยู่...มันคืออะไร
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Chapter 3
Confuse

สุริยะ หยาง ผู้ชายเจ้าเล่ห์ ค�าถามของผมกับค�าตอบของ

เขาไม่เห็นจะตรงกัน...เขาบอกไม่ได้แกล้งแต่เขาก็ยังท�าแบบเดิม 

สัมผัสผม...ท�าให้ผมต่อต้านเขาไม่ได้

ผมพยายามจะห้ามและขัดขืนแต่มันก็ไม่เคยได้ผล เขายังคง

กลั่นแกล้งผมในยามค�่าคืน แม้แต่ตอนกลางวันเขาก็ท�าแล้วตอนนี้ 

ผมกลายเป็นลูกไล่ให้เขารังแก

เสือ้ผ้าทีต่ดัไปส่งมาครบในอาทติย์ต่อมา ผมมชีดุจนีลายก้อน

เมฆอยู่สองสามตัว แบบเดียวกับที่พี่ซันใส่ คอตั้งกระดุมป้ายข้าง

แบบสวมหัว แขนยาว ชายเสื้อยาวถึงข้อเท้าแต่แหวกข้างมาถึงช่วง

เอว กางเกงขายาวด้านในสเีดยีวกนั คล้ายๆ ของเยว่...เวลาเดนิชาย

เสื้อกับแขนเสื้อจะแกว่งไกวดูรุ่มร่าม แต่พอเป็นพี่ซันใส่...มันกลับดู

ดี

พี่ซันตัวสูง ขายาว ดวงตาชั้นเดียวแบบคนจีนทว่าคมดุ คิ้ว

พาดเฉียงเหมือนหาเรื่องตลอดเวลา มุมปากสองข้างยกขึ้นเล็ก
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น้อย...หลอ่แบบตัวรา้ยในละครชดัๆ แบบพีซ่ันไมไ่ด้รบับทพระเอก

หรอก

“ใส่เป็นไหม”

“ครับ? เป็นครับ”

ตกใจนิดหน่อยที่อยู่ๆ ในกระจกก็สะท้อนภาพพี่ซันเดินเข้า

มายืนซ้อนหลัง ผมสูงประมาณใต้คางเขา...และตัวเล็กกว่า ผมหวัง

ว่าในอนาคตผมจะสูงได้มากกว่านี้อีก...มันดูตัวเล็กไป

“ใส่ให้ดูหน่อยสิ”

“อะไรนะครับ”

“ชุดนี้เป็นชุดทางการของหยาง ถ้าเธอใส่ผิดคนมองจะคิด 

ยังไง”

“มันก็แค่สวมหัว...เหมือนของเยว่”

ชุดนี้ไม่ได้ใส่ยากเลย มันแค่รุ่มร่ามแต่ก็แค่สวมหัวเองอะ แต่

รอยยิ้มเจ้าเล่ห์ของเขาท�าให้ผมรู้ว่าเขาอยากแกล้งต่างหาก อยาก

แกล้งให้ผมอาย

“ดื้อกับฉันเหรออวิ๋น”

เสยีงทุม้ทีอ่่อนลงท�าให้ผมหน้าร้อนผ่าว อยู่ๆ  สองมอืของเขา

ก็ยกขึ้นวางลงบนเอวผม ภาพในกระจกเหมือนเขาโอบผมจากด้าน

หลังแต่ก็ไม่ใช่ซะทีเดียว

“ผมไม่ได้ดื้อนะครับ”

“งั้นก็ใส่ให้ดูหน่อย...ฉันจะได้วางใจ”

“ผมจะไปเปลี่ยนในห้องน�้า”

“ตรงนีแ้หละ ฉนัจะได้มัน่ใจว่าเธอใส่ชดุน้ีเป็นจรงิๆ...ถอดชดุ

เธอออกแล้วเปลี่ยนให้ฉันเห็นตรงนี้”

แก้มผมร้อนผ่าวไปหมด นยัน์ตาของเขาวบิวบัไม่ปิดบงัความ
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สนุกสนาน เขาแกล้งผมอีกแล้ว แถมมือที่วางอยู่บนเอวผมก็สอด

เข้ามาใต้เสื้อ...มืออุ่นแตะลงที่ผิวลูบไล้ช้าๆ ท�าให้ผมรู้สึกแปลกๆ 

“พี่ซัน...แกล้งผม”

“ไม่ได้แกล้ง...จะถอดเองหรือให้ฉันถอดให้”

มนัจะต่างกนัยงัไงในเมือ่ผมกต้็องถอดเสือ้ผ้าต่อหน้าเขาอยูด่ี 

จะเขยิบหนีไปไหนก็ไม่ได้ หนทางเดียวที่เรื่องนี้จะจบลงคือผมต้อง

ถอดเสื้อผ้า

...

ผมไม่กล้าสบตาเขาในกระจกเลยด้วยซ�้า ได้แค่ก้มหน้างุด

ค่อยๆ ปลดกระดมุออกทลีะเมด็ จนสาบเสือ้มนัแยกกนัและร่วงหล่น

ลงจากไหล่ ผมรีบจัดการกับกางเกงตัวเองต่อแต่แขนสองข้างกลับ

ถูกรั้งไว้

ด้วยสัญชาตญาณท�าให้ผมต้องเงยหน้าขึ้นมองกระจก แล้ว

ค้นพบว่าตัวเองพลาดอย่างแรงเม่ือเจอกับสายตาของพี่ซันที่กวาด

มองผมราวกับพิจารณาอะไรสักอย่างอีกแล้ว

“ตอง...เคยสังเกตร่างกายตัวเองบ้างหรือเปล่า”

“กะ...ก็ปกติ...พี่ซันปล่อย”

“แล้วเคยท�าแบบนี้ไหม”

พ่ีซันยอมปล่อยมือจากแขนผมข้างหนึ่ง แต่ไม่ใช่เพราะผม

ขอร้อง...เพราะเขาวางมือลงบนแผ่นอกผมแทน ฝ่ามืออุ่นขยับ

เคลื่อนไปบนแผ่นอกผม ปัดป่ายนมทั้งสองข้าง นิ้วแข็งแรงกดตรง

นั้น...ตรงนี้...ก่อนเขาจะใช้ปลายเล็บสะกิดที่หัวนมผม

“ยะ...อย่า...”

แข้งขาผมอ่อนแรง ร่างกายวูบวาบควบคุมไม่ได้ หน้าผมแดง

ก�่าเป็นมะเขือเทศ นี่มันกลางวันแท้ๆ แต่เขาก็ยังท�าแบบนี้ แม้ใน
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บ้านจะไม่มีใคร แต่...แต่ว่า

“เป็นเด็กไม่ดีจังเลยนะอวิ๋น”

เสียงเขากระซิบที่ใบหู ก่อนฟันคมจะขบกัดลงมา ตาผมพร่า

มัวไปหมด หมดแรงจนต้องทิ้งตัวลงพิงแผ่นอกกว้าง เสียงหัวเราะ

ทุ้มๆ ของเขาท�าให้ผมอาย...และขนาดผมแพ้แล้วเขาก็ยังไม่หยุด

“ชอบให้พี่จับหรือเปล่า”

ปากเม้มแน่นไม่อยากตอบค�าถามเขา...และ...ไม่อยากให้เขา

ได้ยินเสียงประหลาดของผม นิ้วเขายังคงซุกซนและยุ่มย่ามกับนม

ทั้งสองข้าง

“หึ...ถอดกางเกงได้แล้ว”

“พี่ซันผม...ผมอาย”

“หันหลังให้กระจกสิ จะได้ไม่อาย...”

“พี่ซันก็จะเห็นผมโป๊”

“สบตาพี่ไว้สิ...พี่จะได้ไม่มอง ดีไหม ยุติธรรมดี”

จะไม่ยอมปล่อยผมง่ายๆ เลยใช่ไหม มนัยุตธิรรมตรงไหนกัน 

แล้วผมจะท�าอะไรได้นอกจากหันหน้าเข้าหาเขา เงยหน้าจ้องตาเขา

ไว้ เขายอมหยดุมอืทียุ่ม่ย่าม...และวางลงทีเ่อวของผม รอยยิม้ยัว่เย้า

ท�าให้ผมหงุดหงิดแต่ก็ท�าได้แค่รีบๆ ถอดกางเกง

เขาไม่มองแบบทีส่ญัญาไว้ แค่เอ่ยเตอืนให้ผมถอดกางเกงใน

ด้วย...กางเกงในก็ตัวใหม่เหมือนกัน และทันทีที่ร่างกายผมเปล่า

เปลือย มือเขาก็เลื่อนลงจากเอวมาวางที่ก้นผมและบีบเบาๆ 

“พะ…พี่ซัน...”

“หืม?”

ใช่...เขาไม่ได้มอง แต่มือเขา...ลูบก้นผมขึ้นลงสลับไปมา บีบ

น�้าหนักมือแรงบ้าง เบาบ้าง สองมือผมขยุ้มที่อกเสื้อของเขาแน่น 
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น�้าตาร่วงหล่นเพราะความรู้สึกแปรปรวนจนไม่รู้จะท�ายังไง

“เด็กดี...”

แล้วนัยน์ตาที่ผมจับจ้องไว้ก็เคลื่อนเข้ามาใกล้...ใกล้จนปาก

ผมถูกบดเคล้าไปด้วยความนุ่มรสเดียวกับน�้าชาชั้นดี ปลายล้ินถูก

หยอกเย้า...เรียวปากถูกขบเม้ม

ทรมานจนท�าได้แค่ร้องไห้ แต่ถงึจะร้องไห้ผมก็ยังไปจากพ่ีซนั

ไม่ได้ คนขี้แกล้งหัวเราะเบาๆ ที่เห็นผมงอแงแล้วก็กอดผมไว้ มือ

หนากดหัวผมให้ร้องไห้กับไหล่กว้างของเขา

“เด็กขี้แย”

“ฮึก...พี่ซันแกล้ง”

“พี่ไม่ได้แกล้ง”

“แกล้ง นิสัยไม่ดี”

มือของเขาลูบหลังผมแผ่วเบา ความสับสนท�าให้ผมอึดอัด ที่

เขาท�ามาหลายวันหลายคืน ที่เขาแกล้งแบบนี้ท�าให้ผมร้องไห้ออก

มาเรื่อยๆ 

“ไม่ร้องแล้วตอง”

“พี่ซันแย่...ชอบแกล้งผม ฮือออ พี่ซันเกลียดผมเหรอ ฮึก!  

ไม่อยากให้อยู่ด้วยใช่ไหม”

“ไปกันใหญ่แล้ว พี่อยากให้ตองอยู่ที่นี่”

“ผมไม่เข้าใจ...ฮึก!”

“ชู่ววว ไม่มีอะไรยากเลยตอง ไม่มีเลย”

ผมยังคงไม่ได้รับการอธิบาย แต่พี่ซันก็ยอมเลิกแกล้งใน

ที่สุด ผมเลยได้แต่งตัวใส่ชุดจีนลายก้อนเมฆแสนจะเรียบร้อยมานั่ง

จุ้มปุ๊กหน้าทีวีกับเขา
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พี่ซันเลือกดูโปรแกรมข่าวต่างประเทศ ผมก็ไม่ได้มีอะไรต้อง

ท�าเลยนั่งดูไปกับเขา ภาษาอังกฤษของผมดีมากเพราะเรียน

นานาชาติตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับเยว่

เยว่รบัผมมาเลีย้งตอนผมอายหุ้าขวบ ความทรงจ�าตอนเดก็ๆ 

มันก็ไม่ได้ชัดนัก แต่จ�าได้ว่าผมเคยนอนรวมกับคนอื่นอยู่ในห้อง 

กว้างๆ แล้วก็มีผู้ชายตัวสูงๆ มาหา มาคุยด้วย แล้วผมก็ย้ายมาอยู่

ในบ้านหลังใหม่

“อยู่บ้านเบื่อไหม”

“ไม่เบื่อครับ”

“เดี๋ยวก็เปิดเทอมแล้ว”

พีซ่นัให้ผมเรยีนในโรงเรยีนนานาชาต ิผมก�าลงัจะขึน้ ม.3 หรอื

เทียบเท่ากับเกรด 9 หลักสูตรไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ มีแค่บางวิชาที่

ผมอาจจะต้องเรียนเพิ่ม แล้วก็เรียนภาษาจีนต่อ

“พี่ซันอายุเท่าไหร่ครับ”

“คิดว่าเท่าไหร่ล่ะ”

วงแขนเขาโอบเอวผมให้เข้าไปนั่งชิด ขายาวยกขึ้นไขว่ห้าง 

สาบเสือ้ด้านข้างทีแ่หวกออกท�าให้ผมเห็นไลน์กล้ามเนือ้ขาของพีซ่นั

แนบไปกับเนื้อผ้าชัดเจน

มนัท�าให้ผมนกึถงึ...วนัทีเ่ขามแีค่เสือ้คลมุบนตวั กับกางเกงท่ี

เกาะเอวอย่างหมิ่นเหม่จนเห็นกล้ามเนื้อที่เรียวลงเป็นรูปตัววี...น่า

แปลกที่ผมกลับจ�ารายละเอียดบนร่างกายพี่ซันได้ชัดเจน

“หืม? ว่าไง”

สตผิมกลบัมาเพราะมอืถกูเขาดงึไปจบั ตวัพีซ่นัอุน่จงั มอืเขา

ก็อุ่น กอดของเขาก็อุ่น อากาศที่จีนค่อนข้างเย็นกว่าที่ไทย แล้วยิ่ง

ระเบียงถูกเปิดออกรับลมเย็นๆ แบบนี้ด้วยแล้ว...การได้ซุกในอ้อม
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กอดของพี่ซันนี่มันดีจัง

“หกสิบ”

พี่ซันชะงักก่อนจะขมวดคิ้วแล้วบีบจมูกผม

“พี่แก่ขนาดนั้นเลย”

“ใช่ครับ คนแก่ ปู่ซันของตอง”

มนัอดหวัเราะไม่ได้จรงิๆ เพราะพีซ่นัท�าหน้าล�าบากใจ เขาถึง

กับยกมือลูบหน้าตัวเอง 

“คนแก่นี่พี่ไม่ยอมรับ แต่เป็นของตองนี่พี่ตกลง”

คนบ้า...แกล้งเล็กแกล้งน้อยก็ยังจะเอา เขาเป็นสุริยะ หยาง

ตัวร้ายชัดๆ แม้เสียงเขายังคงทุ้มนุ่มน่าฟัง ส�าเนียงไทยบางค�าที่ไม่

ชัด...ท�าไมลักษณะการพูดของเขามีเสน่ห์

“ของผมอะไรเล่า...แต่แก่จริงๆ นะเนี่ย อันนี้ตีนกานะครับ”

ผมยกนิ้วจิ้มๆ หางตาของเขา มันไม่มีหรอก พี่ซันอายุน่าจะ

สักยี่สิบห้ายี่สิบหก ยังอายุน้อยเกินไปด้วยซ�้ากับอาณาจักร

พระอาทิตย์ของเขาที่แสนจะยิ่งใหญ่

“มีแล้วเหรอ”

“หน้าผากก็ย่นแล้วครับ”

มนัได้ใจนดิหน่อยทีเ่หน็พีซ่นัดกูงัวล อย่างน้อยผมก็ได้เอาคนื

เล็กๆ น้อยๆ บ้าง

“งั้นพี่ต้องรีบแล้ว”

“รีบ?”

ฉับพลันผมก็ถูกกดลงกับโซฟา ข้อมือถูกรวบไว้เหนือหัวและ

พ่ีซันก็คร่อมอยู่ด้านบน มันไวมาก มากจนผมตกใจได้แต่เบิกตา 

กว้าง หน้านิ่วคิ้วขมวดแปรเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มเจ้าเล่ห์...แบบที่เขา

ชอบแกล้งผม
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จากที่ผมได้แกล้งเขาบ้างกลายเป็นว่าตอนนี้ผมก�าลังจะโดน

พี่ซันแกล้งอีกแล้ว ท�าไมเขาช่าง...เป็นคนนิสัยไม่ดีชอบแกล้งผมได้

ทั้งวี่ทั้งวัน

“กินเด็ก...จะท�าให้เป็นอมตะ”

“ไม่ให้กินนะครับ”

“ชิมๆ ก็ยังดี เผื่อลดอายุ จากหกสิบจะได้เหลือสักยี่สิบห้าใน

สายตาตอง”

แล้วเขากก็นิผม...โดยการกดัหู ผมไม่เข้าใจหรอกว่าท�าไมเวลา

เขาวุ่นวายกับหูผมทีไรมันรู้สึกแปลกมากกว่าบริเวณอื่นๆ มันท�าให้

ผมตาพร่าและส่งเสียงน่าอาย

“อย่ากัดปาก...”

ผมโดนเขากนิหจูนเขาพอใจ หลดุออกจากอ้อมแขนเขาได้เขา

ก็ไม่ยอมให้ผมหนีไปไหน ยังคงรวบเอวผมมานั่งติดกับเขาอยู่ดี 

พยายามจะเขยบิหนเีขากล็ากกลบัมา พอพยายามอกีรอบเขากโ็มโห

จนดึงผมมานั่งตัก สองแขนล็อกเอวผมไว้ อิสระของผมหายวับไป

กับตา

...

คนืนัน้ผมลอ็กห้อง หัวใจของผมท�างานหนกัเกนิพอแล้ว...ผม

อยากได้เวลาทีจ่ะคดิ...คดิถงึค�าพดูของเขาทีบ่อกว่าเรือ่งนีม้นัไม่ยาก 

แล้วท่าทีของเขามันหมายความว่าอะไรได้บ้าง

ผมอายุสิบห้า ถึงผมจะไม่ได้มีประสบการณ์ด้านนี้แต่ว่าผมรู้

นะ...ว่าทุกอย่างที่เขาท�า ถ้าเขาไม่หยุดมันสามารถไปถึงขั้นไหน...

มันเป็นความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่ แค่...แค่ผมไม่เคย

พ่ีซันท�าลงไปเพราะอะไร เขาอยากจะมีความสัมพันธ์แบบ

ผู้ใหญ่กับผมเหรอ แต่เขาเป็นผู้ปกครอง ระหว่างเรามันแปลก
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ประหลาด เจ้าบ้านเยว่...ผู้ปกครองคนเก่าของผมไม่เคยท�าแบบนี้ 

กบัเยว่ผมเหมอืนเป็นลูก...เป็นน้องของพีจ่นิ เป็นน้าของเจ้ิน แต่กับ

หยาง กับสุริยะ หยาง ผมเป็นอะไร

สถานะระหว่างเรามันคลุมเครือ...ไม่ชอบอะไรแบบนี้เลย

...

ผมนอนไม่หลับ ผมล็อกประตู...แต่...ก็ยังรอฟังเสียงประตู

ห้องเขา รอฟังเสียงฝีเท้าเขาเดินมาที่ห้องผม แทบจะเวลาเดิมใน 

ทุกคืน...คืนนี้เขาเข้าห้องผมไม่ได้

เสยีงลกูบดิประตทูีบ่ดิไม่ออกท�าให้ผมใจเต้นแรงในความเงยีบ

งัน ทว่าในหัวเต็มไปด้วยค�าถาม เขาจะท�ายังไง เขาจะเดินกลับไป

ไหม หรือเขาจะเรียก

ใจหนึง่ผมอยากให้เขาเข้ามา...อกีใจผมกลบัอยากให้เขากลบั

ไป ผมกลายเป็นคนสับสนในตัวเอง การล็อกประตูมันควรเป็นค�า

ตอบที่ชัดเจนที่สุดคือผมไม่อยากให้เขาเข้ามา ทว่ามันไม่ใช่เลย

สมัผสัของเขาทีผ่มคุน้เคย...ร่างกายราวกับตัง้ค�าถามว่าสุรยิะ 

หยางหายไปไหน ผมแปลกไป ผมไม่เป็นตัวเอง เป็นใครอีกคนที่ผม

ไม่รู้จักเอาซะเลย

ก๊อก! ก๊อก!

ไม่มีค�าพูดอะไรสักค�า มีเพียงเสียงเคาะประตูสองทีเท่าน้ัน 

มันเหมือนเราก�าลังท�าสงครามประสาท พี่ซันยังยืนอยู่หลังบาน

ประตูไม่ไปไหน

ผ่านไปห้านาทเีขากย็งัไม่ไปไหน มแีค่ผมท่ีเริม่กระวนกระวาย

ดันตัวลุกจากเตียงมานั่งกอดเข่า เขาท�าแบบน้ีท�าไม ท�าเพ่ืออะไร 

แล้ว...แล้วผมต้องท�ายังไงต่อ

อยากจะร้องไห้อกีแล้ว ผมเป็นคนเข้มแข็ง แม้แต่ตอนเจ้ินเกิด
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แล้วโดนมองด้วยสายตาตั้งค�าถามผมก็ยังไม่ร้องไห้ ท�าไมถึงมา

อ่อนแอกับเรื่องพี่ซัน

หรอืเพราะตอนนีเ้ขาเป็นทกุอย่างของผมไปแล้ว ผมกเ็ลยคาด

หวัง...หวังว่าทีข่องผมตอนนีม้นัจะเป็นความจรงิ จะไม่มใีครแย่งมนั

ไปอีก ผมจะอยู่กับพี่ซันได้ตลอดไป

น�้าตามันเริ่มกล้ันไม่ค่อยอยู่ สุดท้ายเสียงสะอื้นโง่ๆ ก็หลุด

ออกมา ผมร้องไห้ ร้องเพราะความสบัสนทีไ่ร้ทีม่าและไร้ทีไ่ป ในอก

เหมือนมีหลุมด�าที่กัดกินอย่างบ้าคลั่ง

“ตอง”

บานประตูถูกเปิดตอนไหนไม่รู้ แต่ร่างกายมันพาตัวเองโถม

เข้าไปในอ้อมแขนของสุริยะ หยาง...คนขี้แกล้ง คนใจร้าย คนนิสัย

ไม่ดีที่ท�าให้ผมเป็นแบบนี้

“เด็กดี ร้องไห้ท�าไม”

“ผม...ผมไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจอะไรเลย พี่ซัน ฮืออออออ”

“นิ่งซะ...แล้วพี่จะอธิบายให้ตองฟังเอง”

“มันทรมาน...มันแย่ แย่มากๆ”

ผมร้องไห้เป็นบ้าเป็นหลัง นานกว่าความอึดอัดจะทุเลาลง...

เหลอืเพยีงก้อนสะอืน้ทีย่งัไม่หายไปกบัตัวผมท่ีนอนอยู่ในอ้อมแขน

ของพระอาทิตย์

คนที่ท�าผมร้องไห้...กับคนที่อยู่เคียงข้างผม คือคนเดียวกัน
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Chapter 4
Another Room

“อ้าปาก”

ผมกลายเป็นเด็กๆ นั่งพิงหัวเตียงให้พี่ซันป้อนข้าว เรื่องเมื่อ

คนืทีผ่มร้องไห้ท�าให้ผมไม่สบาย ไข้ขึน้ ปวดหวั แล้วก็ปวดตาไปหมด

พอกนิข้าวเสรจ็เขากจ็บัผมเชด็ตวั พีซ่นัเหน็ผมทัง้ตวันัน่แหละ

แต่คงเพราะไม่สบายละมัง้เขาเลยไม่แกล้ง แต่หยิบชดุคลมุมาให้ผม

ใส่แทนชุดนอนแล้วดึงผ้าห่มมาปิดถึงคอให้

“ห้ามกระดุกกระดิกไม่งั้นฉีดยา”

เขาจะเรียกหมอแล้วแต่ผมกลวั ผมเคยป่วยนะ แค่น้ีไม่เป็นไร

หรอก เดี๋ยวก็หาย

“พลิกตัวนอนตะแคงก็ไม่ได้เหรอ”

“กวนพี่เหรอตอง”

ผมท�าปากยู ่ใส่เขา ส่วนเขาก็ไม่ยอมไปไหน ท�าตัวเป็น

พยาบาลดีเด่นนั่งพิงหัวเตียงอ่านหนังสืออยู่ข้างๆ ผม พ่ีซันชอบ

อ่านหนังสือแนวศิลปะเก่าๆ สมกับเป็นเจ้าของธุรกิจด้านนี้
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การเป็นไข้ท�าให้ผมรู้สึกหนาว แล้วพี่ซันก็เหมือนก้อนความ

อุน่...เขาเป็นพระอาทติย์กเ็ลยตัวอุน่ๆ ม้ัง ขอเขยิบไปใกล้หน่อยนะ

ครับ...

“จะเอาอะไร”

เขาคงรู้สึกได้ว่าผมก�าลังดุ๊กดิ๊ก แขนของผมชนกับท่อนขาใต้

ผ้าห่ม ตัวเขาอุ่นจริงๆ ด้วย

“พี่ซันตัวอุ่น...ตองหนาว”

เขายื่นมือมาและผมก็รีบคว้าเอาไว้ นิ้วมือเราประสานกันแต่

มันไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เพราะเขานั่งแต่ผมนอน ผมเลยยกตัวขึ้นไป

หนุนตักเขา

พ่ีซันอยากมานั่งเฝ้าเองนะ...ต้องให้ผมได้เอาแต่ใจบ้าง คน

ป่วยต้องได้สิทธิพิเศษสิ จะได้หายป่วยไวๆ 

“เจ้าเล่ห์นะอวิ๋น”

“อวิ๋นไม่ได้ท�าอะไรสักหน่อย”

เสียงหัวเราะทุ้มๆ กับแววตารื่นรมย์ท�าให้พี่ซันดูมีเสน่ห์ เขา

ยอมวางหนังสือลงแล้วเปลี่ยนมาลูบหัวผม สบายจัง...ความสบาย

อยู่กับผมเพียงครู่เดียวมือเขาก็เริ่มขยับมาบีบคลึงใบหูผม

“อื้อ...”

ผมกลายเป็นแมวให้เขาเกาคาง ก่อนนิ้วแกร่งจะกดลงที่ริม-

ฝีปากล่าง นัยน์ตาเขาสะท้อนภาพผมชัดเจน มือข้างหน่ึงเรายัง

ประสานกันอยู่ เขาบีบเบาๆ แล้วขยับนิ้วโป้งหมุนวนบนหลังมือผม

ปากของผมเผยอออกปล่อยให้เขาสอดนิ้วเข้ามากวัดเกี่ยว

เล่นกับลิ้นผม ความเคลิบเคลิ้มที่ผมไม่เข้าใจท�าให้ผมเผลอไผลไป

กับสัมผัสของเขา ลมหายใจผมหอบกระชั้น ร่างกายร้อนวูบวาบ

ท่อนขาของผมขยบัเสียดสีกนัไปมาอย่างควบคมุไม่ได้ อาการ
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แบบนี้มันเป็นเฉพาะกับพี่ซัน เฉพาะเวลาที่เขาแกล้งผม จับผม...

สัมผัสผม

“มานี่มา”

ผมถกูเขาดงึรัง้ขึน้จากเตยีงไปนัง่คร่อมบนตกัเขา สองแขนผม

โอบรอบล�าคอแกร่ง สายผูกเอวที่เขาผูกให้เกือบจะหลุดอยู่รอมร่อ 

สาบเส้ือเคลือ่นออกจากกนัจนเกอืบร่วงหล่นจากไหล่ ขาผมโผล่พ้น

ออกมาไปถึงต้นขา...ผมก�าลังจะโป๊อีกแล้ว

“เด็กดี”

พีซ่นัดงึทเีดยีวสายคาดเอวกห็ลุดหายไปพร้อมๆ กบัเสือ้คลมุ

ทีห่ล่นลงจากตวัผมในทีสุ่ดไปกองอยูต่รงสะโพก อากาศเยน็ๆ ท�าให้

ผมตัวสั่นโน้มตัวเข้าหาเขา

กลิ่นใบชาบนตัวพี่ซัน...หอมจัง ขณะเดียวกันคงเพราะกลิ่น

หอมๆ นีผ่มเลยมนึงง หลดุเสยีงครางแผ่วไปกบัฝ่ามอือุน่ท่ีลูบไล้อยู่

บนแผ่นหลัง

ตัวพี่ซันอุ่นมาก อุ่นมากจริงๆ...

นิ้วของเขาบีบเคล้นไปทั่วตัวผม ทุกสัมผัสมันทิ้งความอุ่นไว้

บนผวิ แวบหนึง่ผมรูส้กึชอบทีโ่ดนเขาแตะต้อง แม้มนัจะอ่อนแรงจน

ต้องทิ้งตัวซบลงกับไหล่เขา 

“อวิ๋น”

เสียงพี่ซันแหบพร่า และนิ้วเขาก็ควานหาแผ่นอกของผมเจอ 

ผมโดนเขาแกล้งอกีแล้ว ปลายนิว้เขากดย�า้ทีน่มผม ปลายเลบ็สะกิด

จนร่างกายผมร้อนไปหมด

หรือว่าผมก�าลังจะตัวอุ่นแบบพี่ซัน

...

การแกล้งของพีซ่นัไปไกลกว่าทกุครัง้ เขาจบัผมเอนตวัลงนอน
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กบัเตยีงแล้วขยบัเคล่ือนข้ึนมาคร่อมบนตัวผม เข่าสองข้างถูกดนัขึน้

ตั้งชัน ร่างกายเสียดสีไปกับผืนผ้าเรียบลื่นของชุดที่พี่ซันใส่ มืออุ่น

บีบเคล้นไปตามต้นขา ก่อนจะสัมผัสลงตรงกลาง

“อะ...”

น�า้ตามากมายร่วงหล่นเพราะสมัผสัของเขา ความเคลิบเคล้ิม

ท่ีมากกว่าทุกครั้งเพียงเพราะแค่เขาขยับมือ เสียงกระซิบของพี่ซัน

ท�าให้ร่างกายเหมือนจะโบยบิน กล่ินใบชาและโคโลญโอบล้อมรอบ

ตัวผมเนิ่นนาน แล้วผมก็ร่วงหล่นบนก้อนเมฆที่เขาสร้างไว้

พายอุารมณ์หมนุวนผ่านไปเหลอืเพียงความเฉอะแฉะบนมอื

อุน่ กบัสายตาล้อเลยีนทีท่�าให้ผมเขนิอาย ปลายจมกูโด่งสมัผสัแก้ม

ผมก่อนเรียวปากนุ่มจะงับเบาๆ ที่ใบหู

ผมหน้าร้อนผ่าวจนไม่กล้าสบตาเขา...

“เขินเหรอ...”

คนขี้แกล้ง...

“หืม...ว่าไงครับ”

เขากดจบูลงทีล่าดไหล่ น�า้เสยีงหยอกล้อ...นสิยัไม่ดเีลย สรุยิะ 

หยาง 

“ออกไปเลยนะครับ”

“ไม่ไป อยากอยู่กับตอง”

“พี่ซันอะ...”

มันอดไม่ได้ต้องยกมือทุบไหล่เขา แต่แรงผมก็ไม่มีเพราะโดน

เขาสูบไปหมดแล้ว ร่างกายผมอ่อนล้าและเริ่มง่วงงุน เขายังคง

คลอเคลียกับผมอีกสักพักก่อนจะลุกออกไป

แต่มือผมคว้าชายเสื้อเขาไว้ แค่เขาขยับออกความเย็นก็เข้า

มาแทนที ่ผมไม่อยากให้เขาไปไหน ถงึจะเพิง่ไล่เขาแต่ว่า...กไ็ม่อยาก



44

~ Setting Sun อาณาจักรพระอาทิตย์ เล่ม 1 ~

ให้ไปจริงๆ สักหน่อย

“คนดี พี่ไปล้างมือครู่เดียวครับ”

“ตองรอ...”

เขาไม่พดูอะไร แค่ก้มลงมาทิง้สมัผสัหอมกลิน่ชาบนกลีบปาก

ของผมแล้วลกุออกไป อากาศเยน็เข้ามาแทนทีอ่ยูช่ัว่ครูเ่ขากก็ลบัมา 

กลับมานอนเคียงข้าง มากอดผมเข้าไปซุกในอ้อมแขนของเขา

มืออุ่นลูบไล้แผ่นหลัง...ผมหาวหวอดด้วยความสบายตัว 

สัมผัสของพี่ซันอุ่นสบายจริงๆ และก่อนผมจะหลับไปมือเขาก็

เคลื่อนลงบีบเบาๆ ที่ก้นของผม

ขนาดผมจะหลับ...เขาก็ยังแกล้ง เฮ้อ...นิสัยเสียจัง

เรานอนเล่นกันบนเตียงของผมทั้งวัน ตื่นมาก็กินข้าว กิน

ยานั่งพิงหัวเตียงฟังเขาอ่านหนังสือ สุริยะ หยางหน้าตาเจ้าเล่ห์กับ

ลุคอ่านหนังสือนี่ไม่เข้ากันเลย แล้วเขาเลือกอ่านมุกข�าขันของ 

ราชวงศ์อังกฤษเนี่ยนะ...ยิ่งไม่เข้ากันมากๆ 

ส�าเนียงภาษาอังกฤษของพี่ซันอย่างกับเจ้าของภาษามาเอง 

ผมนั่งพิงอกเขา ขาข้างหนึ่งก่ายเกยบนตักแกร่ง แขนพี่ซันโอบเอว

ผมไว้กับตัว

ผมยังคงแต่งตัวไม่เรียบร้อย มีเพียงชุดคลุม...แต่เป็นตัวใหม่

เพราะเราท�าเลอะเทอะ มันถูกผูกหลวมๆ บนตัวผม แต่ผมเลิกจะ

ใส่ใจผูกมัดให้ดีๆ แล้ว เพราะเขาชอบท�ามันหลุดอยู่ดี

เขาอ่านหนงัสอืทกีห็นัมาก้มลงจบูผมท ีไม่ว่าจะหน้าผาก แก้ม 

ใบหูหรือปาก ผมประท้วงจนเลิกประท้วงเพราะเขาก็ไม่ปล่อย คอย

ดูเถอะขอให้ติดไข้ผมไปเลย

พอผมเริ่มง่วงเพราะฤทธิ์ยา เขาก็ขยับมือมาบีบเคล้นนมผม 
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จะบบีอะไรนกัหนา ผมไม่มีนมสักหน่อย หรอืมนัน่ิมเหมอืนลกูบอล

นวดมือ

ตอนเย็นผมเริ่มหายมึนหัว เราเลยลงไปกินมื้อเย็นด้านล่าง

กัน พี่ซันโอบเอวผมเดินลงบันไดไปกับเขา แต่มือเขาก็ยังซุกซนวาง

แหมะอยู่เหนือสะโพกผม บางทีก็เคลื่อนลงขย�าก้น

ผมอาจจะเริ่มอ้วนจริงๆ ก็ได้ เขาเลยมันเขี้ยวขย�าตัวผมเล่น

อยู่นั่นแหละ

พ่ีซนัน่าจะเหน็ผมเป็นแมวขีเ้กยีจจรงิๆ ด้วย เขาไม่ปล่อย

ผมไปนั่งกินข้าวดีๆ แต่ให้นั่งตักเขา เอนหลังพิงเขาแทนพนักเก้าอี้

แล้วป้อนข้าวผม

“อันนี้เป๋าฮื้อร้านดังของเซี่ยงไฮ้”

มอืข้างทีไ่ม่ได้โอบเอวผมตักเป๋าฮือ้น�า้แดงขึน้มาเป่าแล้วป้อน

ผม แต่ละค�ามักจบลงที่เขาจุ๊บปากผมเบาๆ รอยยิ้มรื่นรมย์อารมณ์

ดีนี่น่าหมั่นไส้มาก

“หูฉลามก็อร่อยนะ”

ยังเคี้ยวค�าเก่าไม่หมด ก็มีอันใหม่มาอีกแล้ว พี่ซันนี่เป็นคน

เงินเหลือเฟือแบบที่เขาว่านั่นแหละ แต่ละจานท่ีเขาน�าเสนอมีแต่

ของแพงๆ แล้วก็กินไม่หมด

อยู่กันอีกสักพักผมต้องติดนิสัยไม่ดีแบบนี้แน่ๆ เป็นคน

ประเภททีถ้่าพีซั่นมีลูกกไ็ม่ควรได้รบัเชญิเป็นคณุพ่อตวัอย่างในงาน

วันพ่ออะ เด็กคงร้องไห้ทั้งโรงเรียน

...

ท้ังวันผมตัวติดกับพี่ซันราวกับฝาแฝด เขาปล่อยผมแค่เวลา

เดยีวคอืตอนเขาไปอาบน�้าแล้วกก็ลบัมาจบัผมเชด็ตวัแล้วเปล่ียนมา
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ใส่ชุดคลุมตวัใหม่ อาการป่วยกบัมอืไม้ซกุซนของเขาท�าให้ผมลมืทวง

ค�าตอบ

ค�าตอบของค�าถามว่าเขาท�าแบบนี้กับผมเพราะอะไร แต่ผม

ก็เหนื่อยเกินกว่าจะสู้กับเขาในวันนี้ เพราะนอนทั้งวันผมเลยยังไม่

ค่อยง่วงเท่าไหร่ เราเลยมานั่งเล่นกันอยู่ที่ห้องนั่งเล่นด้านใน

มันคือห้องนั่งเล่นส�าหรับวิวสวนโดยเฉพาะ พี่ซันสร้างบ้าน

แบบเอาแต่ใจตวัเองสดุกู ่ทัง้ห้องมแีต่หมอนองินุม่ๆ ให้ทอดตวันอน

กับก�าแพงกระจกวิวเดียวกับห้องนอนของผม แค่...ขยับมุมอีกนิด

หน่อย

ผมว่าถ้าบ้านเขาเปิดให้คนเที่ยวชมคงท�าก�าไรมหาศาล ฉาก

กั้นห้องนี้กับทางเดินส่วนตัวในตัวบ้านท�าจากไม้ซี่สีเข้มแบบดั้งเดิม

ของจีน ถ้ามีแขกมานั่งที่ห้องรับรองตรงกลางยังไงก็มองไม่เห็นตรง

นี้

ไม่ค่อยเข้าใจนักกับเรื่องสถาปัตยกรรมและงานอินทีเรีย แต่

ผมคิดว่าบ้านหลังนี้อาจจะราคาแพงกว่าตึกสวยๆ สักตึกใน

กรุงเทพฯก็เป็นได้

เขาไม่ได้อ่านหนังสือให้ผมฟังแล้ว แต่เปิดเพลงบรรเลงของ

จีนให้ฟังแทน

“กู่เจิ้งเหรอครับ”

มันเป็นเครื่องดนตรีแบบจีนอย่างเดียวที่ผมรู้จัก แต่ไม่แน่ใจ

นักว่าใช่เสียงกู่เจิ้งหรือเปล่า

“ไม่...นี่ผีผา เล่นยากกว่ากู่เจิ้ง”

“เพราะจัง”

“อยากหัดเล่นไหม”

“นานแน่เลยครับกว่าผมจะเล่นเป็น”
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“ยี่สิบปีถึงเล่นได้พี่ก็จะรอฟัง”

“ฝึกตั้งยี่สิบปีไม่เล่นแล้วครับ”

เขาหัวเราะ ไม่รู้ท�าไมผมรู้สึกผ่อนคลายเป็นพิเศษ พี่ซันเวลา

ไม่เจ้าเล่ห์เขาก็ดูน่ารัก? ไม่หรอก เขาไม่ได้น่ารัก แค่...แค่เป็นอะไร

ที่คล้ายๆ กับน่ารักเท่านั้นแหละ

“หายป่วยแล้วพี่จะพาหัดเลี้ยงหนอนไหม”

“ผมกลัวหนอน มันดุ๊กดิ๊ก”

“มันตัวนิดเดียว ตองตัวใหญ่กว่าหนอนทั้งรังรวมกันอีก”

หนอนทั้งรัง? คิดแล้วก็ขนลุก ผมไม่ชอบหนอนเลย ก็ไม่เชิง

หนอนอย่างเดียว แต่รวมถึงพวกกิ้งกือ ไส้เดือนที่มันกระดืบๆ ได้ 

แม้แต่เจ้าหนอนเขียวอ้วนๆ มันดูดุ๊กดิ๊กหยุกหยิกยังไงไม่รู้

“งั้นไปเดินเล่นพิพิธภัณฑ์แทนแล้วกัน เดี๋ยวพี่จะให้คนเอา

หนอนไปเก็บที่อื่น”

“ในบ้านเรามีหนอนด้วยเหรอครับ”

“ไม่ม ียงัไม่ได้ให้เอาเข้ามา...ตอนนีม้แีต่อย่างอืน่ท่ีใหญ่กว่า

หนอนให้เลี้ยง”

เขายิ้มเจ้าเล่ห์อีกแล้ว พี่ซันคนเกือบจะน่ารักกลายเป็นพี่ซัน

นสัิยไม่ดี ผมเลอืกจะปิดปากซกุลงกบัไหล่เขาแทนทีจ่ะถามเขาต่อว่า

เขาหมายถงึอะไร...มันเหมือนกบัว่าถ้าผมหลดุปากถามเขาจะแกล้ง

ผมอีก

น่าแปลกทีพ่ีซ่นัชวนผมคยุได้หลายเรือ่ง เขาคยุสนกุท�าให้ผม

ไม่เกรง็เวลาอยูก่บัเขา ยกเว้นตอนเขาแกล้งน่ันแหละ ตอนน้ีเขาก็ยัง

แกล้งอยู่ แต่ไม่จริงจังนัก

มือเขายังยุ่มย่ามกับขาผมที่เกยอยู่บนตัวเขา มันก็...สบายๆ 

อาจจะเป็นความรู้สึกเดียวกับที่แมวรู้สึก มันเคลิ้มๆ เวลาโดนเกา
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ตรงนั้นตรงนี้

ผมเริม่ง่วงในทีสุ่ด เสียงทุม้ข้างใบหูกบัเสยีงผผีาท�าให้หนังตา

มนัหนกัข้ึนเร่ือยๆ แล้วตวัผมกล็อยขึน้เพราะถกูอุม้ จากมมุนีผ้มเหน็

แนวกรามและคางของเขาชัดแจ๋ว

พี่ซันเป็นคนหล่อ แต่หล่อแบบตัวร้ายจริงๆ นั่นแหละ ไหล่

ข้างนี้ของเขามีรอยสักรูปพระอาทิตย์ดวงใหญ่ ตาผมจรดจ้องไปที่

ล�าคอ ปกเสื้อ...และใบหู

ถ้าผมกัดหูพี่ซันเขาจะรู้สึกเหมือนผมไหม

...

เป็นครั้งแรกที่ผมได้เข้ามาในห้องนอนใหญ่ มันแตกต่างจาก

ห้องผมโดยสิ้นเชิง ห้องนอนของพี่ซันเหมือนห้องชุดหรูหราที่มีชุด

โซฟาท�าจากไม้อย่างดี แล้วทอดยาวเข้าไปเป็นฉากบังสายตาที่ยื่น

ออกมาจากก�าแพงทัง้สองด้าน เหลอืเพยีงทางเดนิท่ีจะน�าไปสูเ่ตยีง

ใหญ่...ฉากด้านบนหวัเตยีงเป็นรปูเชงิสญัลกัษณ์หยินหยางท่ีถูกวาด

ด้วยสนี�า้...ไม่ใช่หยนิหยางแบบทีเ่คยเหน็ทีเ่ป็นเหมอืนหยดน�า้สขีาว

ด�า แต่เป็นปลาแสนสวยสดี�าสขีาวบนผวิพืน้สเีหลืองนวลกินพ้ืนท่ีท้ัง

ด้านของก�าแพง

แม้แต่ห้องนอนก็ช่างฟุ่มเฟือยประสาคนมีเงินจนไม่รู้จะเอา

เงินไปท�าอะไร

ผมยังไม่ทันส�ารวจรายละเอียดอย่างอื่นเขาก็ปล่อยผมจมลง

กับกองผ้าห่มนุ่ม กลิ่นน�้ายาปรับผ้านุ่มของพี่ซันก็คล้ายกับกลิ่นใบ

ชาชนิดหนึ่งที่ผมนึกไม่ออก

เขาเอือ้มไปกดปุม่อะไรสกัอย่างบนโต๊ะข้างเตยีง ฉากก้ันห้อง

ที่ผมนึกว่าแค่มีไว้ตกแต่งเพื่อความสวยงามกลับเล่ือนบรรจบกัน 

ห้องด้านนอกเป็นเพียงเงาเลือนรางผ่านฉากกั้นกระดาษ และผมก็
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ถูกขังอยู่บนเตียงของเขา...ผู้ชายที่เหมือนพระอาทิตย์

ความง่วงปลิดปลิวหายไปตอนไหนก็ไม่แน่ใจ สายตาของ

สุรยิะ หยางเหมอืนมแีรงดงึดดูทีท่�าให้ผมไม่อาจละสายตาไปจากเขา

ได้ ทุกอิริยาบถของเขาล้วนน่ามอง ไม่ว่าจะตอนเขาค่อยๆ แกะ

กระดุมคอ...ดึงชุดยาวรุ ่มร่ามออกจากตัวจนผมเห็นรอยสักรูป

พระอาทิตย์บนไหล่ของเขา

มอืหนาเล่ือนต�า่ลงมาตามกล้ามหน้าท้อง และปลายน้ิวเขาก็

หยุดลงที่ขอบกางเกง...สายตาผมเองก็หยุดอยู่ตรงนั้น ตรงที่กล้าม

เนื้อช่างเหมือนกับรูปตัววีของเขา

ลมหายใจผมหอบกระชั้นอย่างไร้สาเหตุ สองขาขยับเสียดสี

กนัอย่างควบคมุไม่ได้ ตัวผมบิดไปมาจนชดุคลมุบนตวัผมหลดุออก

จากกัน มันหลุดง่ายจะตายในเมื่อพี่ซันไม่เคยผูกมันอย่างตั้งใจเลย

ไม่หรอก เขาตั้งใจ...ตั้งใจให้มันหลุดง่ายแบบนี้ต่างหาก

ผมสงสัยว่าที่ผมมึนงงแบบนี้เพราะผมไม่สบาย ไม่ใช่เพราะ

เขาขยับเข้ามาใกล้และลูบไล้หยอกล้อกับนมผมทั้งสองข้างแบบนี้

รอยยิ้มยั่วเย้าของเขาคงไม่ใช่สาเหตุที่ท�าให้ผมหน้าร้อนผ่าว

...และจูบที่ทิ้งความอุ่นชื้นไว้ที่ใบหูคงไม่ใช่สาเหตุที่ผมหลุด

เสียงน่าอาย

สองขาผมถกูยกขึน้เกาะเกีย่วสะโพกแกร่ง...สุรยิะ หยางเปล่า

เปลอืยไม่ต่างจากผม มนัแตกต่างกนัตรงท่ีผมไม่กล้ามองเขาเหมอืน

ที่เขามองผม

ไม่กล้ามองว่าความร้อนผ่าวอันแข็งแกร่งที่ทาบทับแนบกับ

ท้องน้อยของผมมันคืออะไร ไฟห้องหรี่ลงช้าๆ ด้วยรีโมทในมือเขา

จนเหลือเพียงแสงเหลืองนวลลอดผ่านฉากปลาแสนสวยออกมา

มอืผมถกูดึงต�า่ลงไปสัมผสัตรงนัน้...ผมขยับมอืหนีด้วยความ
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กลัวแต่เขากลับไม่ยอม กดมือผมลงแนบแน่นกับ...

“พะ...พี่ซัน...”

“ชู่ว...”

“อึก...อ๊า...”

มือเขาทาบลงกับหลังมือผม ขยับซ้อนให้ก�ารอบของผมและ

ของเขาไปพร้อมๆ กนั ตาผมพร่ามวัไปด้วยหยาดน�า้ตา รูสึ้กเหมอืน

ตัวเองก�าลังล่องลอยไปเหนือก้อนเมฆอีกครั้ง

“อา...มองพี่ อวิ๋น มองพี่”

ประโยคค�าสั่งท�าให้ผมต้องจรดจ้องที่นัยน์ตาคมเข้มทั้งๆ ที่

มันช่างพร่าเลือน แล้วมันก็กลายเป็นภาพเพดานห้องเพราะเขาก้ม

หน้าลงขบกัดใบหูผม

ตาผมหลุบต�่ามองพระอาทิตย์บนไหล่ของเขา...ผมก�าลังถูก

แสงอาทิตย์แผดเผา ร่างกายมันร้อนผ่าวขึ้นทุกที ล�าคอแห้งผาก

เหมือนคนขาดน�้า

“ตอง...ตอง”

“ฮึก...”

ทรมานราวกับจะขาดใจ อึดอัดจนทนแทบไม่ไหว แล้วเสียง

ผมกห็ายไปเพราะจบูของพีซ่นั จบูทีข่บเม้มกลบีปากผมอย่างแรงจน

มันเจ็บ...เล็บผมจิกลงกับไหล่หนาอย่างแรง

แล้วทกุอย่างกจ็บลงเม่ือตัวผมเลอะเทอะ...หวัสมองว่างเปล่า

เพราะร่วงหล่นบนก้อนเมฆของเขา 

ผมกลายเป็นคนหมดแรง มองดูพี่ซันที่กัดฟันจนขึ้นรูปกราม

ชัดที่ข้างแก้ม เขายกตัวขึ้นจากตัวผม มืออ่อนแรงของผมถูกปล่อย

ลงกับเตียง

เสยีงครางต�า่ดงัอยูเ่สีย้ววนิาท ีกระแสน�า้อุน่ก็เปรอะเป้ือนลง
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~ แบมแบม ~

บนแผ่นอกผมเป็นครั้งที่สอง มันมากกว่าครั้งแรก...เลอะเทอะมา

จนถึงใบหน้า

ยังไม่ทันได้คิดอะไรเขาก็โน้มตัวลงมาจูบอีกครั้ง มอมเมาผม

ด้วยรสชาติของใบชาหอมๆ หยอกล้อผมด้วยความร้อนผ่าวจาก

สัมผัสของเขา ท�าได้แค่แหงนเงยจับจ้องไปยังฉากด้านบน

เจ้าปลาหยินหยางบนหัวเตียงขยับเคลื่อนราวกับมีชีวิต


