
~ JAYLERQZ ~

“เอ้า โชนนนเว้ยยย!!! ไม่เมาไม่เลิก!!!”
เขาบอกว่าถ้าเราอกหักแล้วมาดื่มเหล้าเราจะไม่รู้สึกถึงความ 

ขมปร่าบาดคอของมัน ผมคิดว่าน่าจะจริงแฮะ เพราะกระดกเอาเป็น
เอาตายมาหลายชั่วโมงแล้ว ไม่เห็นรู้สึกว่ามันขมเลยสักนิด หน�าซ�้า 
ยังหวานเจื้อยไหลลงคอไปช่วยสมานแผลเหวอะในใจของผมได้อีก 
ต่างหาก

แผลจะไม่เหวอะได้ไงวะ ในเมื่อโทร.ไปหาแฟนแล้วแฟนบอก 
ไม่ว่างต้องไปตวิหนงัสอืกบัเพือ่น แต่ในความเป็นจรงิคอืเค้าแม่งโกหก 
ไม่ได้ติวห่าเหวอะไร แต่ยืนให้ผู้ชายจูบอยู่ข้างเซเว่นหน้ามหา’ลัย

แม่งเอ๊ย!...เจบ็ฉบิหาย เจบ็จนร้องไม่ออก อยากวิง่กลบับ้านไป
กอดแม่...

“พอออ ไอ้สสั มงึพอเลย วางแก้ว” ไอ้มนีเพือ่นสนทิทีน่ัง่ข้างๆ 
แย่งแก้วเหล้าในมือผมไปถือ

“พอ’ไรว้า~ไม่พอ! เอาแก้วกคูนืมาเลย! ฮอืออ กจูะแดกให้แม่ง
ตายห่าอยูต่รงน้ี!” คนตวัขาวทีเ่ริม่เมามายเอือ้มมอืไปไขว่คว้าแย่งแก้ว
ของตวัเองกลบัมา ใบหน้าหวานจิม้ลิม้แดงซ่านเพราะพษิแอลกอฮอล์

[First date]
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“เดี๋ยวกูตบหัวทิ่มโต๊ะ ตบให้สร่างเมาเลยไอ้เวร ไอก้ล้าเอาแก้ว
มันไปดิ้” มีนส่งต่อแก้วเหล้าให้แก่กล้า หรือใจกล้า ไอ้แว่นหน้าเนิร์ด
แต่ร้ายลึกตัวพ่อ

“เออๆ มึงพามันไปล้างหน้าล้างตาไป เดี๋ยวกูเฝ้าโต๊ะเอง” กล้า
รับแก้วมาถอืไว้ก่อนจะดนัแว่นสายตาของตวัเองขึน้น้อยๆ แล้วท�าหน้า
เออืมระอา มอืยกขึน้มาโบกปัดไล่ให้อกีฝ่ายพาไอ้ตวัเมาไม่เจยีมสงัขาร
ไปล้างหน้าเผื่อมันจะดีขึ้นมาบ้าง

“เฮ้อ เออ ฝากด้วย ไป มึงลุกเดี๋ยวนี้เลยไอ้โง่” มีนยืนขึ้นแล้ว 
ดึงแขนเพรียวขาวให้ลุกตามตัวเองมาก่อนจะประคับประคองเพื่อน 
ตัวขาวจัดที่ก�าลังเมาแอ๋พูดจาไม่ได้ความ เดินแข้งขาพันกันจนชน 
คนนู้นทีคนนี้ที

“ฮือออ ไอ้มีนนน กูผิด อึ้ก อารายยว้า~ท�าไม ฮึก จี้ถึงต้องทิ้ง
กู ไป อึ้ก จูบบบกับไอ้หน้าเหียก ฮือ” เสียใจว่ะแม่ง ท�าไมวะ ผิดอะไร
ท�าไมต้องไปจูบกับคนอื่น ท�าไมต้องโกหก หรือผมจูบไม่เก่งเท่าไอ้เวร
นั่น ก็ไม่นะ ผมว่าผมก็ช�่าชองในระดับหนึ่งอะ แล้วท�าไมวะ แม่งโว้ย! 

“มงึเลกิพล่ามแล้วช่วยเดนิให้มนัดกีว่านีห้น่อยไอ้ครสิ กูเหนือ่ย
นะไอ้เพ่ือนเห้ีย” มนีกดัฟันพดูแล้วยกท่อนแขนขาวของครสิขึน้มาพาด
ไว้บนบ่าตัวเอง ไอ้เพื่อนอ๊องนี่ไม่ได้ให้ความร่วมมือเลย เดินสะเปะ 
สะปะไปทั่ว ชนแม่งทุกคนที่เดินสวนมาจนเขาต้องหันกลับไปขอโทษ
ขอโพยแทน เวรกรรมอะไรของกู

คนตัวขาวกับความเศร้าสร้อยเสียใจ ถูกหิ้วปีกเดินอย่าง
ทุลักทุเลมาจนถึงห้องน�้าของผับได้อย่างปลอดภัยครบ 32 แต่กว่าจะ
ถึง เล่นเอาเพ่ือนสนิทอย่างมีนเหงื่อแตกพลั่ก เหนื่อยเหมือนไปวิ่ง
มาราธอนมา พูดก็ไม่รู้เรื่อง แถมมันยังขยันพูดอีก

“มีนนน กู อึ้ก จะอ้วก” อาการเวียนหัวเหมือนโลกหมุนติ้วจน
รู้สึกจะอ้วกก�าลังเล่นงาน ปั่นป่วนในช่องท้อง คลื่นไส้เป็นบ้า...

“เฮ้ยๆ ไปอ้วกในห้องน�้า มึงจะมาอ้วกตรงอ่างล้างหน้าเขา 
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ไม่ได้นะเว้ย” มีนพูดขึ้น
 มือหนาจับไหล่ของคริสแล้วพลิกตัวให้เพื่อนสนิทตัวขาวหัน

กลบัมาหมายจะพาเดนิไปเข้าห้องน�า้ แต่ทว่าอีกฝ่ายกลับพลิกหันกลับ
มาเร็วเกินจนไม่ทันระวังคนที่ยืนอยู่ด้านหลัง ใบหน้าหวานแดงปลั่ง
กระแทกเข้ากับแผงอกอย่างจังจนรู้สึกเจ็บที่จมูก

“โอ๊ย!...เจ็บฉิบห—อุ๊บ! อ้วกกก!” คลื่นไส้จนกลั้นไว้ไม่ไหว...
“ไอ้เหีย้! แม่งอ้วกใส่เสือ้ชอ็ปก!ู” เสยีงทุม้เข้มดงัลัน่เข้ามาใน

โสตประสาทพร้อมกับฝ่ามือที่คว้าคอเสื้อยืดสีเทาของคริสเอาไว้แน่น
จนอึดอัด

คนตัวขาวพยายามลืมตามองไอ้เจ้าของเสียงทุ้มที่โวยวาย 
แล้วยืนจังก้าหน้านิ่วคิ้วขมวด ปากด่าเขาฉอดๆ มือก็กระชากคอเสื้อ
ไม่ปล่อย โกรธ’ไรขนาดนั้นวะ ก็แค่อ้วกเองปะ

 “ฉิบหาย! เช่ียยย ไอ้คริสไอ้เวร!” มีนเจ้าเก่าเจ้าเดิมพุ่งปรี่เข้า
มาหาแล้วยืนขวางคั่นกลางระหว่างเขากับไอ้ใจโหดนั่นเอาไว้

 “อย่าเสือก! หลบไป!” มือหนาผลักชายหนุ่มตัวสูงไล่เล่ียกันที่
เข้ามายืนขวางจนตัวแทบปลิว แรงอย่างควาย...

 “เฮียๆๆ ผมขอโทษแทนเพื่อนผมด้วยครับ เฮียอย่าถือสามัน
เลยนะ มันเมามากเฮีย มันเมาจริงๆ มันไม่ได้ตั้งใจ ผมจะให้มันเอา
เสื้อช็อปของเฮียไปซักให้ อย่าลงไม้ลงมือกับมันเลยเฮียเพลิง...” มีน
หน้าเริ่มแหย เอ่ยปากขอโทษขอโพยเฮียเพลิงหรือเฮดว้ากคณะวิศวะ 
ยาวเป็นกิโลรัวๆ แทนไอ้ตัวป่วนที่ยืนโงนเงนอยู่ข้างหลังตัวเอง 

วันซวยอะไรของกูวะ...
เพลิงสิง ตวัดสายตาคมดุดันและโกรธเกรี้ยวมองไอ้ตัวดีที่ยืน

กดใบหน้าหวานจิ้มลิ้มซบกับแผ่นหลังของคนที่คิดว่าน่าจะเป็นเพื่อน
ต่างคณะและเป็นรุน่น้องของเขาด้วยความไม่รูร้้อนรูห้นาว จะไม่โกรธ
จัดจนอยากกระทืบถ้าพรุ่งน้ีเขาไม่ต้องใส่ไอ้เส้ือช็อปตัวนี้เพื่อไปเรียน
อีก โคตรเซ็ง โคตรซวย อยากต่อยหน้าแม่งสักทีให้สร่างเมา เวรเอ๊ย!
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มอืหนาถอดเสือ้ชอ็ปเลอะเปรอะเป้ือนไปด้วยอ้วกของอกีฝ่าย
ออกจากตวัแล้วถอืเอาไว้ ซกัน่ะ มนัได้ซกัแน่ เพราะเขาไม่มทีางมานัง่
ซักเสื้อช็อปเลอะอ้วกของใครก็ไม่รู้หรอก ไม่มีทาง

“เออ กใูห้เพือ่นมงึซกัแน่ แต่ต้องไปซกัทีห้่องกู” ร่างสูงโปร่งจ้อง
ใบหน้าขาวแดงระเรื่อจนตาเขม็ง

“ซักที่ห้อง? ท�าไมต้องที่ห้องอะเฮีย ให้มันซักที่หอมัน—”
“อย่าเสือกต่อรอง”
มีนปิดปากฉับทันทีที่สายตาคมเกรี้ยวกราดจ้องมาทางตัวเอง 
เออ รูแ้ล้วว่าโกรธ แต่ไม่ต้องมองกูเหมอืนกไูปฆ่าแมวทีบ้่านมงึ

ตายก็ได้เฮียโว้ย!
“ล...แล้ว จะให้มันไปห้องเฮียยังไงอะครับ คือผมก็ไม่รู้ว่าห้อง

เฮยีอยูท่ีไ่หน...” มนีเกาหวัตวัเองเบาๆ ก่อนจะเอ้ียวตวัไปประคองเอว
ของครสิไว้หลวมๆ เพราะไอ้อ๊องมนัเริม่จะเลือ้ยไหลลงไปนอนกบัพืน้
แล้ว โคตรภาระกูเลย…

ร่างสงูก�าย�าเหลอืบตามองคนตวัขาวกบัปากอิม่ทีบ่่นงมึง�าเบาๆ 
ก่อนจะเบนสายตากลับมามองรุ่นน้องของตัวเอง

“พรุ่งนี้เที่ยง ให้มันมาเจอกูหน้าคณะ”
“ครับๆ เที่ยงครับ ผมไปก่อนนะเฮีย มันเริ่มไม่ไหวแล้ว หวัดดี

ครับเฮีย” 
มีนรีบรุดดึงเพื่อนตัวขาวให้ลุกขึ้นมาจากพื้นก่อนจะยกมือไหว้

รุ่นพี่ที่เคารพหรือจะเรียกว่าโคตรพ่อของเด็กในคณะเลยก็ว่าได้ เฮีย
เพลิง หรือเฮียเพลิงสิง แกโหดจริงๆ โหดชนิดที่ไม่มีใครกล้าใส่เดี่ยว
หรืออยากจะมีเรื่องด้วย เพราะแกแม่งเด็ดขาด มือหนักตีนหนัก
ฉิบหาย...

แต่เดินออกมาจากห้องน�้ากันได้ไม่กี่ก้าว ไหล่ของมีนก็ถูกใคร
บางคนคว้าเอาไว้จนต้องหันกลับไปมอง

กไ็อ้เฮยีเพลงิคนเดมินัน่แหละ...ตามมาท�าไมอีก๊! ปล่อยไอ้ครสิ
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ไปเถอะเฮีย ถ้าไม่พอใจผมจะให้มันซื้อคืนใหม่อีกสามตัวเลยเอ้า!
“ไอ้มีน” เสียงทุ้มเรียกชื่อของชายหนุ่มที่ยืนหิ้วปีกคนตัวขาวที่

เหมือนจะไม่ได้สติและก็หลับไปแล้ว
“ครับเฮีย”
“เพื่อนมึงชื่ออะไร”
“อ่า...เอ่อ ชื่อคริสครับ เรียนนิเทศภาพยนตร์ ปีหนึ่งเหมือนผม

ครับ”
ใบหน้าคมเข้มหล่อเหลาพยักน้อยๆ เมื่อฟังค�าตอบจบก่อนจะ

เดินหิ้วเสื้อช็อปในมือของตัวเองเฉียดไหล่คนตัวขาวผ่องข้างกาย 
รุ่นน้อง ดวงตาคมกริบเหลือบมองใบหน้าหวานสวยในระยะประชิด
เพียงแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นก่อนจะเดินทิ้งห่างออกไปโดยไม่ร�่าไม่ลา
และไม่พูดอะไร

ไม่ต้องพูดอะไรหรอก เก็บไว้พูดกับไอ้ตัวปัญหาหน้าตาน่ารัก 
ทีเดียวเลยดีกว่า หึ!



~ God daddy! #ทูนหัวของหนู ~

[Meeting again]

Krist ::
“ปวดหัววว ไอ้มีนนน กูปวดหัวววววว ฮือออ กูไม่ไปหาไอ้

เฮยีอะไรนัน่ได้ไหม” ผมงอแงดิน้เร่าๆ อยูบ่นม้าหนิอ่อนหน้าตกึนเิทศ 
ไอ้มีนก็นั่งกอดอกท�าหน้าขึงขัง ส่วนไอ้กล้าไม่ต้องไปหวังพึ่งเลย ไอ้นี่
แทบจะหักคอผมด้วยซ�้าไอ้ตอนที่รู้ว่าผมไปอ้วกใส่เส้ือช็อปของเฮีย 
สุดที่รักของพวกมัน

อะไรวะ แค่อ้วกนะเว้ย กูไม่ได้ไปกินเสื้อเฮียมึงปะวะ
“มึงไม่ต้องมาโอดครวญ กูบอกแล้วว่าอย่าแดกเยอะ คออ่อน

ปวกเปียกแต่ไม่เจยีมสงัขาร สมควร!” มนีส่งมอืมาตบหวักลมๆ จนหวั
โยก

“เออ ฝากตบอีกทีดิมีน กูหมั่นไส้มัน” กล้าท�าหน้าเอือมตาม
สไตล์ ส่วนมีนก็เชื่อฟังดีพร้อมกับตบหัวเพื่อนสนิทตัวขาวอีกหนึ่งที

“อย่าตบดิวะ กูก็บอกอยู่ว่ากูปวดหัวอะ ไอ้เพื่อนชั่ว แม่ง...”  
ปากอิ่มบึนเบะก่อนจะฟุบหน้าลงกับโต๊ะ

“ใกล้จะเทีย่งแล้ว มงึรูว่้าคณะพวกกูอยู่ตรงไหน เดนิไปเลยอย่า
เบี้ยวด้วย เมื่อคืนเฮียไม่ต่อยหน้ามึงก็บุญหัวแล้วไอ้คริส” มีนส่ายหัว
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เบาๆ 
หงุดหงิดเว้ย! แต่ท�าอะไรไม่ได้ไงนอกจากดันตัวเองให้ลุกขึ้น

พร้อมกับยกนาฬิกาข้อมือข้ึนมาดูและพบว่าอีกสิบนาทีจะเที่ยงตรง
แล้ว 

“กูไปก็ได้ เฮ้อ ไว้เจอกันมึง” 
คริสพยักหน้าให้แก่ไอ้เกลอก่อนจะพาตัวเองเดินทอดน่อง

เอื่อยๆ ไปตามฟุตบาทในม. แดดก็ร้อนเปรี้ยงจนเหงื่อซ่ก คณะวิศวะ
นี่ก็อยู่ไกลเหลือก�้าเหลือเกิน จะเป็นลมแล้วปัดโถ่...

บ่นไปเดินไปอยู่เกือบสิบห้านาทีก็พาตัวเองมายืนเอ๋ออยู่หน้า
คณะได้ด้วยสภาพที่ดูไม่จืดเท่าไหร่ เหงื่อไหลตามกรอบหน้า เสื้อ
นักศึกษาด้านหลังเปียกชุ่มเหมือนได้อาบน�้าใหม่อีกรอบ ดีจริงๆ...
ประชด

“แล้วไอ้เฮียบ้าเฮียบอนั่นมันอยู่ไหนวะ” 
บอกไว้ก่อนเลยนะว่าผมจ�าหน้าไอ้เฮียเมื่อคืนไม่ได้หรอก เห็น

กันแค่รางๆ จ�าได้ก็แปลกเกินคนแล้ว ตาก็ลืมไม่ค่อยขึ้น แข้งขาก็ 
อ่อนแรงทรงตัวไม่อยู่ แต่รู้แค่ว่าไอ้เฮียเพลิงอะไรนั่นมันใส่เสื้อช็อป 
สีเลือดหมูทับเสื้อยืดด้านในสไตล์เด็กวิดวะ ผิวสีน�้าผึ้ง กับทรงผม 
เอ่อ...สกินเฮด? หรือไปบวชเณรที่ไหนมารึเปล่าวะ

คิดว่าตัวเองเป็นพี่โต้ง twopee รึไง หล่อหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ดัน
ใจกล้าไปตัดสกินเฮด เหอะๆ 

ยกข้อมอืขึน้มาดเูวลาอกีครัง้ก่อนจะต้องถอนหายใจหนกัๆ ยืน
รอเกือบยี่สิบนาทีจนขาจะแข็งอยู่แล้ว 

“ถ้าอีกห้านาทียังไม่โผล่มา กูจะป—หะ เฮ้ย!” 
ไหล่เล็กถูกกระชากรัง้อย่างแรงจากทางด้านหลังจนตวัลอยหวือ

หน้ากระแทกกับอกแข็งๆ อีกครั้ง
ปึก!
“โอ๊ยยย เชี่ย...เจ็บ” 
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เสียงร้องโอดโอยดังขึ้นเบาๆ มือขาวยกขึ้นมาลูบจมูกตัวเอง
ป้อยๆ ดั้งกูหักหมดแล้วมั้ง ท�าดีๆ ไม่เป็นรึไง!

“ส�าออย”
เสียงทุ้มคุ้นหูกับประโยคหมาไม่รับประทานดังขึ้นเรียกให้คน 

ตัวขาวได้สติแล้วผละตัวออกทันที 
ดวงตากลมโตเพ่งมองคนปากร้ายตรงหน้าตั้งแต่หัวจรดเท้า 

ใบหน้าคมเข้มหล่อเหลาเอาการ ดวงตาคมเฉี่ยวดูดุดัน ร่างสูงโปร่ง
สมส่วนในชดุนกัศึกษา เสือ้เชิต้แขนยาวสขีาวสะอาดถกูปล่อยชายหลุด
ลุย่ออกมานอกกางเกงสแลก็สดี�าเข้ารปู หขู้างซ้ายมีต่างหูห่วงแม่เหล็ก
สีด�าอันเล็กติดอยู่ ใส่แวนส์ โอลด์สคูลแทนรองเท้าหนังขัดมันแบบที่
คนอื่นเขาใส่กัน ผิวสีน�้าผึ้งสวย และ...สกินเฮด

ใช่ คนนี้แหละใช่เลย ไอ้เฮียเพลิงไงจะใครล่ะ!
ขอถอนค�าพูดก่อนนะ แม่งหล่อยิ่งกว่าพี่โต้งอีก...โคตรหล่อ 

หล่อแบบผู้ชายไทยหน้าคมเข้มแต่โคตรคูล โคตรเท่ แถมกล่ินตัวเฮีย
แกยังหอมเฟรชๆ เย็นๆ เซ็กซี่อีกต่างหาก ฮือ ไอ้บ้าเอ๊ย!...

“จะมองกูอีกนานไหม อยากได้กูเป็นผัวหรือไง” 
วาจาร้ายกาจไม่ลื่นหูถูกปล่อยออกมาอีกครั้ง ท�าให้ผมต้องหัน

ขวับมองค้อนจนตาเขียว ใครจะไปอยากได้มงึเป็นผวัวะเฮยี ปากกห็มา 
หน้าตาก็...เออ ดี

“ไหนเสื้ออะ เอามาดิ” 
มอืขาวแบก่อนจะมองหน้าไอ้เฮยีสงิด้วยสหีน้าทีโ่คตรจะเซง็เป็ด

เช็ดไก่
“อยู่ที่ห้องกู” 
ไอ้เฮียพูดพร้อมท�าหน้ากวนบาทาขั้นที่ห้าเต็มสิบ
“อยู่ที่ห้อง? แล้วผมจะซักให้เฮียยังไง ท�าไมไม่เอามาด้วยอะ

ครับ” 
โง่หรือลืมวะเฮีย เอาดีๆ 
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“ไปซักที่ห้องกู” ไอ้เฮียยืนกอดอกพูดหน้าตาย
เออ ก็แค่นั้นอะ ซักที่ห้องก็ซักที่ห้องด—...ฮะ!? ซักที่ห้อง! แค่

นั้นก็เหี้ยแล้ว! 
“เฮียว่าไงนะ ซักที่ห้อง? ท�าไมต้องไปซักที่ห้องเฮียอะ” 
โคตรไม่เข้าใจว่าท�าไมต้องถ่อสงัขารไปซกัทีห้่องเฮยีแกด้วย เอา

มาซักที่หอผมมันก็จบแล้วมั้ยวะ
“กูพอใจจะให้มึงมาซักที่ห้องกู มีปัญหาอะไรไหม”
คิ้วเรียวสวยเลิกขึ้นน้อยๆ ใบหน้าคมเข้มนิ่งสนิทไร้อารมณ์แต่

โคตรกวนตีน
“มี ผมไม่อยากไปห้องเฮีย นี่แหละปัญหาของผม” 
เอาสิวะ สู้แม่งเลย ไม่กลัวหรอกไอ้เฮีย ไม่ไปโว้ย!
สายตาคมสวยปรายตามองคนตัวขาวที่เตี้ยกว่าตัวเองอยู ่

เล็กน้อยด้วยใบหน้าที่เรียบน่ิงแต่เจือไปด้วยความร�าคาญเบาๆ “นั่น
ปัญหาของมึง ไม่เกี่ยวกับกู แต่ถ้ามึงไม่ไป มึงมีปัญหากับกูแน่คริส”

“ซักอะซักแน่ แต่ผมไม่ไปซักที่ห้องเฮียหรอก” 
คนตัวขาวยืนกรานเสียงแข็ง
“มึงอ้วกใส่ช็อปกู” 
ร่างสูงโปร่งยืนกอดอกมองน่ิงๆ ไม่ได้สนใจที่อีกฝ่ายปฏิเสธ 

หัวชนฝา
“เออ รู้แล้ว เดี๋ยวผมเอาไปซักให้ไงวะ” 
ผมเริ่มจะติดหงุดหงิดขึ้นมาบ้างแล้วละ พูดกับแม่งไม่รู้เรื่อง

จริงๆ 
“ไปซักที่ห้องกู” 
ไอ้เฮยีปากหมากย็นืกรานว่าจะให้เขาไปซกัเสือ้ชอ็ปให้มนัทีห้่อง 

เอากลับมาซักที่หอกูมันจะตายเหรอวะ
“เออ! ก็ได้ ร�าคาญว่ะ แล้วห้องเฮียอยู่ไหน”
“อย่าพูดจาหมาไม่แดก กูรุ่นพี่มึงนะ”
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“ค้าบบบ แล้วห้องของเฮียอยู่ที่ไหนเหรอค้าบบบ ไอ้คริสคนนี้
จะไปซักเสื้อช็อปให้ค้าบ”

“หึ! กวนตีน” 
โดนมาอีกดอก ตั้งแต่ส�าออยแล้วนะไอ้เฮียนะ เจอหน้าก็ใส่กู 

ไม่ยั้งเลย โกรธอะไรเบอร์นั้นล่ะพ่อ ต้องหน้าด้านขนาดไหนถึงมาด่า
คนอื่นว่ากวนตีนได้ทั้งๆ ที่ตัวเองก็โคตรจะกวนไม่ต่างกัน เวร

ยืนด่ามันอยู่ในใจไม่นาน ข้อมือขาวก็ถูกฝ่ามือหนาคว้าหมับ
แล้วลากไปอย่างไม่มีปี่มีขลุ่ย ผมไม่ดิ้นนะเหนื่อยอะ ดิ้นไปไอ้คนแบบ
นี้มันก็ไม่ปล่อยหรอก แต่ช่วยเดินช้าๆ หน่อยนี่จะสะดุดฟุตบาทหน้า
คณะหัวทิ่มตายแล้ว! ไม่อ่อนโยนเลยไอ้เฮีย ไอ้เข้ม ไอ้คนนิสัยไม่ดี!

โดนลากถลููถ่กูงัมาตลอดทางจนถงึลานจอดรถแล้วคนตวัขาว
ยังโดนบังคับให้ขึ้นไปน่ังซ้อนท้ายดูคาติสีแดงคันใหญ่คันโตของหนุ่ม
วิศวะอีก 

บ๊ิกไบค์คันสวยราคาแพงลิ่วเคลื่อนออกจากลานจอดรถของ 
ม.ก่อนจะโลดแล่นไปตามถนนหนทางอย่างคุ้นชิน ความเร็วของ
เคร่ืองยนต์พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ จนคนด้านหลังตัวแทบปลิวไปกับสายลม 
มอืขาวป้อมก�าเสือ้นกัศกึษาของร่างสงูโปร่งไว้แน่นไม่ยอมปล่อย จาก
ที่ขยับตัวถอยออกห่างเพื่อเว้นระยะก็ต้องขยับตัวเข้ามาแนบชิดแล้ว
เผลอกอดเอวสอบป้องกนัตวัเองตกลงไปวดัถนนอย่างลืมตวัเพราะมัว
แต่กลัวอยู่

แรงกอดรดัทีเ่อวสอบแน่นขึน้เลก็น้อยพร้อมกบัสมัผสัของแก้ม
จากคนด้านหลังที่ค่อยๆ แนบเข้ากับแผ่นหลังกว้างภายใต้เสื้อเชิ้ต 
ใบหน้าคมเข้มค่อยๆ ก้มมองสองมอืขาวป้อมเลก็น้อยก่อนจะเงยหน้า
ขึ้นมามองทางด้านหน้าเหมือนเดิม ริมฝีปากหยักเผลอคลี่ยิ้มน้อยๆ 

น่าแปลกที่รู้ว่าอีกฝ่ายกลัว แต่ไม่คิดจะลดความเร็ว
คงเพราะเขาเองก็กลัวแรงกอดรัดที่เอวมันจะคลายลงละมั้ง...
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[In the room]

Krist ::
บ๊ิกไบค์ขี่มาจอดในโรงจอดรถชั้นใต้ดินของคอนโดมิเนียม

สูงราวสามสิบชั้น ได้ยินมาบ้างว่าคอนโดฯนี้แพงหูฉี่เพราะตั้งอยู่
ใจกลางเมอืง ท�าเลด ีสภาพแวดล้อมน่าอยู่อาศยั เดนิทางสะดวกสบาย 
ดีไซน์สวยเก๋แปลกใหม่ไม่เหมือนใคร น่าสนใจมากๆ แต่ไม่มีปัญญา
เช่าหรอก ล�าพังค่าหออย่างเดียวก็แทบหมดเนื้อหมดตัวแล้ว

คนตวัขาวกา้วลงจากรถบิก๊ไบค์ก่อนอกีฝ่ายถงึจะลงตามมา ไอ้
เฮียกระแทกไหล่ของผมแล้วเดินลอยหน้าลอยตาน�าไป กวนตีนแม้
กระทั่งตอนเดินอะ คิดดู...

เดินข้ึนลิฟต์มาจนถึงช้ันที่ 23 และเดินต่ออีกนิดจนมาหยุดอยู่
ทีห่น้าห้อง 2301 ห้องของไอ้เฮยีนัน่แหละ มอืหนายกขึน้มากดนิว้โป้ง
สแกนลายนิ้วมือประมาณห้าวิฯ ประตูห้องก็ถูกเปิดออกอัตโนมัติ ผม
แทรกตัวเดินเข้าไปในห้องอย่างถือวิสาสะ สอดสายตากวาดมองไป
รอบๆ ห้องที่กว้างขวางและดีไซน์สวยสมค�าร�่าลือจริงๆ...

“มึงจะยืนโง่อยู่อีกนานไหม จะซักหรือเปล่าเสื้อกูน่ะ” 
ยนืช่ืนชมความเก๋ไก๋สไลเดอร์อยูไ่ด้ไม่นานกโ็ดนไอ้เฮยีปากหมา
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ค่อนขอดเป็นรอบที่ร้อยของวัน จะหันกลับไปเถียงก็ไม่ได้เพราะพ่อ
เล่นมองตาเขม็ง กลัวโดนจับโยนลงจากชั้น 23...

“ซักดิ แล้วไหนเสื้ออะ” 
ผมหันมองพลางเลิกคิ้วเรียวขึ้น
“อยู่ในห้องน�้า กูโยนใส่กะละมังไว้” 
ไอ้เฮียพูดพร้อมกับยกมือขึ้นมาแล้วชี้ไปทางประตูห้องน�้าทาง

ด้านหลัง
“ท�าไมเฮียไม่ซักเครื่อง” 
โยนใส่เครือ่งกจ็บแล้ว ป่านนีม้ใีส่ไปนานแล้วถ้าไม่ตดิเรือ่งมากอยู่
“เดี๋ยวเสื้อกูเสียทรง ซักดีๆ อย่าให้มีรอยขาดหรือรอยด่าง 

เด็ดขาด ไม่งั้นกูจะเตะมึงให้หัวทิ่มกะละมัง” 
ไอ้เฮียเข้มมันจ้องผมตาเขม็งอีกครั้งก่อนจะขู่ เออ รู้แล้วโว้ย!
“จะฆ่าจะแกงกนัให้ได้เลยใช่ไหม ผมเป็นลูกมพ่ีอมแีม่นะเว้ย ฮ่วย” 
ตวัดตามองค้อนไปหนึ่งทีก่อนจะสะบัดก้นเดินตรงลิ่วไปทาง

ห้องน�้า มือขาวเลื่อนประตูห้องน�้าให้เปิดออกแล้วแทรกตัวเองเข้าไป 
กลิ่นหอมของ essential oil ลอยเตะจมูกจนต้องสูดหายใจหนึ่งที ใน
ห้องน�้าจ�าเป็นต้องหอมขนาดนี้เลยเหรอวะ...

ดวงตากลมโตมองไปรอบๆ ห้องน�้า เป็นห้องน�้าที่อบอวลไป
ด้วยความคลาสสกิในสไตล์อเมรกินั รสัตกิ คงความเป็นเอกลักษณ์และ
บ่งบอกถึงความดิบและความเท่ของเจ้าของห้องได้เป็นอย่างดี

“รีบซัก รีบกลับเว้ย” 
ผมละทิ้งความสนใจในดีไซน์สวยหรูของห้องน�้าไปแล้วก้มมอง

กะละมังพลาสติกสีเทาที่มีเสื้อช็อปสีเลือดหมูตัวที่ผมอ้วกใส่ นอนแช่
แอ้งแม้งอยูใ่นกะละมงั ก่อนจะค่อยๆ ย่อตวัลงแล้วนัง่ลงกบัพืน้ห้องน�้า
ที่แห้งสนิท ผมเคยซักผ้าด้วยมือบ่อยครั้งเพราะบางทีก็ขี้เกียจลงไป
หยอดเหรียญเครือ่งซกัผ้าข้างล่างหอ เพราะฉะนัน้ไอ้เสือ้ชอ็ปตวัเดยีว
มันไม่กินเวลาชีวิตผมนานหรอก ของมันเคยๆ มือ
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เพลิงสิงนั่งเล่นเกมในโทรศัพท์อยู่บนโซฟาเบาะนวมอย่าง
ดีเพื่อฆ่าเวลารอคนตัวขาวซักเสื้อช็อปให้ตน แต่จิตใจกลับไม่ได้จดจ่อ
ให้ความสนใจเกมในมือถือเท่าไหร่ ยิ่งเล่นยิ่งหงุดหงิด

 มือหนาวางโทรศัพท์คว�่าหน้าไว้บนโซฟาก่อนจะหยัดกายยืน
ขึน้แล้วพาตวัเองเดนิไปพงิขอบประตหู้องน�า้ เอนไหล่พงิขอบประตไูว้
หนึง่ข้างแล้วยกมอืขึน้มากอดอก ดวงตาคมทอดมองคนตวัขาวผดุผ่อง 
ใบหน้าหวานสวยจิม้ลิม้ก�าลงัขะมกัเขม้นกับการขยีเ้สือ้ชอ็ปสเีลอืดหมู
ด้วยมือขาวๆ ทั้งสองข้าง

เคยอ่านเจอประโยคที่ว่า เวลาคนเราต้ังใจท�าอะไรสักอย่าง 
มักจะดูมีเสน่ห์และน่ามอง ซึ่งเขาเองไม่เคยเชื่อไอ้ประโยคไร้สาระ
นั่น จนกระทั่งวันนี้...

สงสัยจะจริง 
“คริส” 
เสยีงทุม้เอ่ยเรยีกชือ่ของเด็กหนุ่มรุน่น้องต่างคณะทีก่�าลงัขยีผ้้า

ด้วยความช�่าชอง
“ว่าไง” 
คนตัวขาวขานรับแต่ไม่หันกลับมามอง
“มึงมีแฟนหรือยัง” 
ประโยคธรรมดาที่ไม่ธรรมดา เพราะมันแฝงไปด้วยความสงสัย

ใคร่รู้และความต้องการทีค่นฟังกบ็อกไม่ถกูเหมอืนกนัว่ามนัหมายความ
ว่าอะไรกันแน่

“เพิ่งเลิกไปอะ” 
ใบหน้าหวานสวยหนักลบัมามองแล้วย้ิมน้อยๆ พดูถงึแฟนแล้ว

มันเจ็บจี๊ดที่หัวใจชายพีแท้ 
“แล้วเฮียถามท�าไม ไม่มีอะไรจะคุยแล้วไง?” 
คิ้วเรียวเลิกขึ้น
“โสดเหรอ?” 
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ร่างสูงที่ยืนพิงขอบประตูก็เลิกค้ิวขึ้นเล็กน้อยเป็นการตอบ
ค�าถามด้วยค�าถามอีกครั้ง

“อือฮึ โสด แบบว่าโคตร โสด!” 
คนตัวขาวพูดค�าว่าโสดออกมาได้เต็มปากเต็มค�าพร้อมกับท�า

ปากงุ้ยๆ มือก็ขยี้ผ้าไม่หยุด ก็คนมันโสดจริงๆ นี่หว่า จีจี้แม่งท�าพิษ
แต่ก็ช่างเถอะ คบกนัมาสองเดอืน จะเอาอะไรมากมาย หน้าตาหล่อๆ 
อปป้าแบบเขานี่หาใหม่ได้สบายมาก บอกเลย

“งั้นมึ—” 
“เอ้อ ผมจะเล่าอะไรให้ฟังนะเฮีย แบบ โคตรเจ็บอะ” 
คนตัวขาวไม่ทันฟังที่อีกฝ่ายจะพูดเพราะตัวเองพูดแทรกไป

เรียบร้อยแล้ว ท�าให้ร่างสูงต้องปิดปากฉับ
“เดี๋ยว”
“คืองี้เว้ยเฮีย ผมอะคบกับแฟนผมช้ะ แล้วทีนี้ผมอะโทร.ไปหา

เค้า...” 
เสียงพูดเจื้อยแจ้วไม่ยอมหยุดของเด็กรุ่นน้องต่างคณะดังขึ้น

เรื่อยๆ เจ้าตัวดูจะเก็บกดและแค้นพอตัว
“คริส” 
ร่างสูงพยายามจะปรามแต่พูดไม่ทัน
“แล้วผมไปเจอเค้าเว้ย หน้าเซเว่น เค้าก�าลังจูบกับผู้ช—”
“หยุด!”
เสียงทุ้มเอ่ยออกมาดังกว่าปกติจนท�าให้คนตัวขาวสะอึกแล้ว

หบุปากไม่พดูอะไรออกมาอีก แค่เล่าเรือ่งแฟนเก่าแค่นีเ้อง...ท�าไมต้อง
โกรธกันด้วย เสียใจอะ ไอ้เฮียแม่ง คนอุตส่าห์จะเมคเฟรนด์!

“หุบปาก แล้วฟังกูบ้าง” 
เพลิงสิงมองหน้าของคริสนิ่งๆ คิ้วเรียวขมวดน้อยๆ 
“อือ...” 
เด็กหนุ่มพยักหน้าเจื่อนๆ ของตัวเองช้าๆ มือยกขึ้นมาเกา
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ท้ายทอยขาวเบาๆ ตากลมเงยสบตาคมกรบิของร่างสูงโปร่งหน้าประตู
ห้องน�้า

“มึงโสดใช่ไหม” 
คนตัวขาวพยักหน้าเบาๆ อีกครั้ง ปากอิ่มอ้าออกท�าท่าจะพูด

อีกครั้งอย่างเผลอตัว แค่อยากจะถามว่า จะตอกย�้ากันท�าไมนักหนา
เรื่องความโสดเนี่ย เจ็บนะเว้ย...

ริมฝีปากอิ่มสวยเบะบึนน้อยๆ ไปก่อนหน้าที่อีกฝ่ายจะถาม
อะไรต่อ ดวงตากลมโตเริ่มฉายแววขุ่นมัวก่อนจะหันกลับมาซักเส้ือ
ช็อปต่อด้วยความเซ็ง

ร่างสูงยืนกอดอกมองร่างอวบอิ่มดูนุ่มนิ่มนิ่งๆ มองแล้วเพลิน
ตาเหมอืนมองลกูแมวขนปยุๆ ตวัอ้วนๆ สกัตวัหนึง่จรงิๆ ชุม่ชืน่หวัใจ
ฉิบหาย คนบ้าอะไร

กูอย่างชอบเลยว่ะ โคตรตรงไทป์...
“เป็นแฟนกับกูไหม” 
สมองไวเท่าใจนึก ประโยคห่ามๆ ห้าวๆ ถูกเอื้อนเอ่ยออกมา

ตรงๆ ไม่อ้อมค้อม เล่นเอาคนตัวขาวปล่อยเสื้อช็อปในมือหลุดร่วง 
ใบหน้าหวานหนัขวบักลบัมามองคนตัวสงูโปร่งหัวสกนิเฮดอย่างไม่เชือ่
หูตัวเอง

อึ้ง ทึ่ง เสียว ยิ่งกว่าตอนเล่นเครื่องเล่นในสวนสนุก ใบหน้ามี
แต่ความสงสัยและงงเป็นไก่ตาแตก หัวใจดันเต้นไปกับประโยคโคตร
ห่ามนั่นอีก คิดจะขอก็ขอกันง่ายๆ แบบนี้เลยเหรอ

“ว...ว่า ไงนะ” 
เสียงหวานสั่นน้อยๆ พูดตะกุกตะกัก
“หูมึงหนวกเหรอ กูถามว่าเป็นแฟนกับกูไหม” 
เพลิงสิงท�าหน้าเซ็งใส่
“ก...ก็เหีย้แล้ว พ่ึงเจอกันยังไม่ครบ 24 ชัว่โมงเลยมัง้เฮยี บ้าปะ

เนี่ย” 
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เจอกันไม่ถึงวันแถมเขาต้องมาน่ังซักเสื้อให้อีก อยากเซย์โน  
ฮัลโหล กู๊ดบายมาก ม่ายยย!

“กูชอบมึง มันเกี่ยวเหี้ยอะไรกับเวลา” 
โอ๊ย! พูดง่ายเนาะไอ้เฮีย!
“ก็ยังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับกันและกันเลยปะวะเฮีย”
“คบไปเดี๋ยวก็รู้ กูไม่รีบ”
“เฮีย...มึงบ้าปะเนี่ย”
“จะคบหรือไม่คบ” 
เอาอีกแล้ว ประโยคบังคับขู่เข็ญมันมาอีกแล้ว แล้วคริสเลือก

อะไรได้ไหม เลือกให้เฮียออกไปไกลๆ ได้หรือเปล่า...
“ผม...ไม่เคยคบกับผู้ชายว่ะเฮีย” 
เด็กนิเทศตอบไปตามความจริง ไม่เคยคบกับผู้ชายและไม่เคย

คิดจะคบ มันสยิวสยองแปลกๆ...
“กูเป็นคนแรกของมึงไง” 
คนแรกกับผี ไม่เว้ย! อย่ามาก�ากวม!
“ผมไม่…”
“มึงไม่อยากมีผัวเรียนวิศวะเหรอ” 
ไม่ ไม่อยาก!
“…”
“มึงไม่อยากใส่เสื้อช็อปของกูเหรอ” 
หยุด...
“…”
“มึงไม่อยากเป็นเมียกูเหรอคริส” 
หยุดพูด!!!
“…”
“กูไม่เคยเสนอตัวให้ใครแบบนี้นะ มึงไม่สนใจกูจริงๆ น่ะ 

เหรอวะ?”
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[Your]

Krist ::
เหตุการณ์เมื่อวานมันเกิดข้ึนไวมากครับ ไอ้เฮียเพลิงนั่นมัน

บอกชอบผมแล้วกข็อผมคบแบบเร่งรบีจะเอาค�าตอบมาก ไม่รูว่้าจะรบี
ไปบิณฑบาตที่ไหนหรือเปล่า บังคับ ขู่เข็ญชายพีคนนี้จนน�้าตาร่วง
เผาะๆ ไม่อะ เว่อร์เกิน แล้วก็ไม่ต้องถามนะครับว่าผมตอบมันไปว่า
อะไร คนแมนๆ อย่างผมน่ะก็ต้องตอบ…

ตกลง! สิครับ ไม่งั้นจะมายืนเมื่อยแข้งอยู่หน้าหอ ถือปิ่นโต
สชีมพูแจ๋วแหววรอไอ้เฮยีนัน่มารบัไปมหา’ลยัพร้อมกนัเหรอ ไม่ไปด้วย
ก็ไม่ได้นะ พ่อเล่นขู่จะตบผมด้วยกะละมังซักผ้าในห้องน�้าอีก อย่าง
โหดโคตรใจหมา แล้วเฮยีแกกเ็ล่นเอาโทรศพัท์ผมไปแอดไลน์ แอดเฟซ 
แอดแม่งหมด ถ้ามี Hi5 แกก็คงแอดด้วยอะ เวรจริง

แล้วที่ต้องมาถือปิ่นโตสีหวานขัดกับเบ้าหน้าตัวเองอยู่นี่เพราะ
ไอ้เฮียมันไลน์มาบอกว่าเบื่อข้าวในโรงอาหาร อยากให้ผมห่อข้าวให้
กินหน่อย ปากตัวเองท้องตัวเองแต่ล�าบากคนอื่นเพื่ออะไรก็ไม่รู้ ไอ้
ผมก็ต้องถ่างตาตืน่มาตัง้แต่เช้าตรูเ่พือ่มาท�าเมนสูารพดัไข่ให้ไอ้เฮยีกนิ 
ให้แม่งกินไข่จนออกลูกเป็นไก่เลย กล่องข้าวก็ไม่มี มีแต่ปิ่นโตสีชมพูที่
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แม่เอามาทิ้งไว้ที่หอ
ให้ไอ้เฮียมันหิ้วเดินเข้าคณะไปเลย หน้าด้านหน้าทนดีนัก
แล้วท�าไมผมต้องยอมตื่นมาห่อข้าวให้มันด้วยก็ไม่รู้…
เสียงเครื่องยนต์ของบิ๊กไบค์ดังกระหึ่มมาแต่ไกลก่อนจะเร่ง

ความเร็วแล้วบิดมาจอดเทียบฟุตบาทหน้าหอพักของคนตัวขาว มือ
หนาถอดหมวกกันน็อกสีด�าแบบเต็มใบออกจากหัวแล้วยื่นให้อีกฝ่าย 
ผมเลิกคิ้วมองหมวกกันน็อกสลับกับหน้าของเฮียเพลิง

“อะไรอ้ะ เฮยีกใ็ส่ไปด ิผมไม่ใส่กไ็ด้” ไหวไหล่เบาๆ ก่อนจะก้าว
ไปขึ้นคร่อมซ้อนเบาะหลังบิ๊กไบค์คันสวย

“กูขี่เร็ว เห็นมึงกลัว” เฮียเพลิงพูดขึ้น
“อ่อ...ไม่เป็นไรหรอก มหา’ลยัอยูแ่ค่นีเ้อง ไปเหอะเฮยี นีผ่มห่อ

ข้าวมาให้ด้วย สป่ิีนโตแจ๋วแหววเหมาะกบัหน้าเถือ่นๆ ของเฮยีเลยว่ะ 
555” ผมหัวเราะก่อนจะชูปิ่นโตในมือขึ้นมาให้อีกฝ่ายดู

ร่างสงูเหลอืบมองป่ินโตสชีมพูสดใสในมอืขาวป้อมของคนด้าน
หลังก่อนจะหัวเราะหึๆ “เหมาะกับมึงมากกว่า ตุ๊ดดี” เฮียเพลิงยักคิ้ว
ทิง้ท้ายก่อนจะสวมหมวกกนันอ็กกลบัคนืแล้วหนักลบัมาบดิเจ้าดคูาติ
คันเก่งให้ขับเคลื่อนไปด้านหน้า

...ผมโดนไอ้เฮียด่าเหรอ ไอ้คนปากร้าย!
อ้าปากพะงาบๆ ยงัไม่ทนัได้ด่ากโ็ผตวัเข้าโอบกอดเอวสอบแน่น

อีกคร้ังเพราะรถเริ่มเคลื่อนตัวด้วยความเร็วที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ 
ใบหน้าจิ้มลิ้มซบลงบนแผ่นหลังกว้างอบอุ่นก่อนจะเผลอสูดกลิ่น
น�้าหอมที่ร่างสูงใช้เป็นประจ�าอย่างลืมตัว มือขาวป้อมจับก�าหูปิ่นโต
แน่นไม่ปล่อย

เอาไว้ค่อยไปแอบด่าแล้วกันเพราะมีคนไปส่งแบบนี้มันก็ดี
เหมือนกัน...
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ผมกบัไอ้เฮยีมาถงึม.ในเวลาเพยีงสบิห้านาทเีท่านัน้ ไอ้เฮยี
นี่ขาซิ่งของแท้เลยแต่ไม่รู้ว่าท�าไมถึงรู้สึกปลอดภัยแบบแปลกๆ ทั้งๆ 
ที่ขี่เร็ว ปาดซ้ายทีขวาทีจนผมจะหงายหลังตกจากรถ 

เราสองคนแยกกันที่หน้าตึกนิเทศเพราะเฮียแกอาสาจะเดินมา
ส่งผมให้ถึงที่ หลังจากส่งเสร็จสรรพผมก็ยื่นปิ่นโตสีชมพูที่ตื่นมาเช็ด
ล้างแล้วท�ากับข้าวสารพัดเมนูไข่ให้ไอ้เฮีย 

“เอ้า! นี่ เอาไปเลย กินให้หมดด้วยนะเฮีย”
“เออ กินหมดอยู่แล้ว เมียอุตส่าห์ท�าให้”
“…”
เมียเมอบ้าบออะไร!!!
ตอนแรกก็นึกว่าแกจะอายหรือไม่พอใจปิ่นโตของผมซะอีก แต่

มันตรงกันข้ามเลย เพราะไอ้เฮียสิงรับปิ่นโตไปถือแล้วยิ้มหน้าบาน 
บอกลาผมเสร็จก็เดินหิ้วปิ่นโตไปที่คณะของตัวเองอย่างสบายใจเฉิบ

สุดยอดเลย…
แต่ก็ช่างเรื่องไอ้เฮียไปก่อนเพราะตอนนี้ผมต้องเข้าเรียนแล้ว 

เรยีนเก้าโมงเลกิเทีย่งผมบอกเฮยีไปแล้วแหละเพราะพ่อเล่นถามซ�า้ๆ 
ซากๆ ส่วนไอ้เฮยีมนัเลกิตอนสบิเอด็โมงแล้วกจ็ะนัง่รอผมอยูห่น้าคณะ
วิศวะที่เก่าที่เดิม เดินขาลากไปอีก

ร่างสูงเดินหิว้ป่ินโตแกว่งไปมาเบาๆ ก้าวตรงไปยงัคณะของ
ตัวเองด้วยหัวใจที่ชุ่มชื่นเหมือนต้นไม้ที่ถูกรดน�้า ดวงตาคมหลุบมอง
ปิ่นโตสีชมพูหวานในมือก่อนจะคลี่ยิ้มน้อยๆ 

ไอ้ตัวดีที่ปากเถียงอยู่ฉอดๆ ยืนกรานว่ายังไงก็จะไม่ห่อข้าวให้
เขากินเด็ดขาด แต่สุดท้าย...มันก็ยอมท�าให้

น่ารักฉิบหาย...
ภาพของบุคคลที่เป็นเสมือนพ่อของเด็กปีหนึ่งและปีสองก�าลัง

ยิม้แย้มและมคีวามสขุ สร้างความแปลกตาให้มีนและกล้าไม่น้อย ร้อย
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วันพันปีพึ่งเคยเห็นรอยยิ้มของเฮียเพลิงสิงขาโหดกระโดดถีบยอด
หน้า...แถมในมือยังมีปิ่นโตพลาสติกสามชั้นสีชมพูหวานแหววนั่นอีก

กลัว...
“ไอ้มีน...มึงว่าเฮียไหวไหมวะ” 
กล้ากลืนน�้าลายลงคอแล้วสะกิดมีนยิกๆ 
“กูว่า...ไม่ไหวว่ะ” 
มนีนัง่หน้าเหวอไม่ต่างจากกล้า ผีห่าตนใดเข้าสงิเฮยีเพลงิของกู!๊!!
“กูกลัวว่ะไอ้สัส”
“กูก็กลัวเหมือนมึง ขนลุกหมดแล้วว้อย...” 
เพลิงสิงไม่ได้สนใจเสียงซุบซิบนินทาของเด็กในคณะที่ดังอยู่

รอบข้าง ร่างสูงก้าวเดินมาวางปิ่นโตในมือลงบนโต๊ะม้าหินอ่อนข้าง
ลานคณะก่อนจะทรดุตวันัง่ลงบนเก้าอี ้มอืแกะปลดป่ินโตสามชัน้ออก
มาวางเรยีงราย ชัน้แรกมข้ีาวสวยหอมกรุน่ ชัน้ทีส่องมไีข่เจยีว และชัน้
ที่สามมีไข่ต้ม

ไอ้ตัวดีมันไม่คิดจะท�าอย่างอื่นเลยหรือไง
แต่หน้าที่ของพ่อบ้านฝึกหัดอย่างเขาก็คือกินของที่แม่บ้านท�า

มาให้ ไม่ว่าครสิจะท�าไข่เจยีวเปล่าๆ ให้กนิทกุวนักต็ามแต่ มหีน้าทีก่นิ
ก็กินไป แถมเขาเองนั่นแหละเป็นคนไปรบเร้าขอให้ไอ้ตัวดีห่อข้าวให้
กิน เลยไม่อยากเรื่องเยอะ

ลิ้มรสไข่เจียวฝีมือของคริสได้ไม่กี่ค�าก็มีมารมาผจญ
“เดี๋ยวนี้เค้ายังไม่เลิกหิ้วปิ่นโตกันอีกเหรอวะ” 
ชายหนุ่มหน้าตี๋ใส่ช็อปสีเดียวกันกับเพลิงสิงพูดขึ้นมาลอยๆ 
“คงจะไปตักบาตรมาแล้วข้าวเหลือเลยเอามากินต่อละมั้ง”
“5555555” 
ลมหายใจหนักๆ ถกูร่างสงูพ่นออกมาพร้อมกบัเรยีวล้ินทีด่นุดนั

กระพุ้งแก้มตัวเองไปพลาง ไอ้มารผจญที่ว่านั่นเป็นใครไปไม่ได้
นอกจากไอ้เจม อริร่วมสถาบัน ร่วมคณะ ต่อยตีกันมาตั้งแต่ปีหนึ่ง
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จนถึงปีสามก็ยังไม่เลิก ถ้าไม่ติดว่าต้องกินข้าวของคริสให้หมด เขาคง
เดินไปตะบันหน้ามันหนักๆ สักทีให้หายซ่า

“โห! เงยีบเลยว่ะ สงสยักลวัแม่ตเีรือ่งขโมยป่ินโตมาเล่น 55555”
“สีชมพูขัดเบ้าหน้าฉิบหาย มองแล้วรู้เลยนะครับว่าเจ้าของ

ปิ่นโตปัญญาอ่อนสัสๆ” 
เสียงค่อนขอด โห่แซวดังไม่หยุด แต่ประโยคเมื่อกี้ท�าเอาหัวคิ้ว

ของหนุม่วศิวะผิวแทนกระตกุน้อยๆ เพลงิสงิวางช้อนในมอืลงก่อนจะ
หันใบหน้าไปมองทางต้นเสียง

มันว่าเจ้าของปิ่นโตปัญญาอ่อน เท่ากับมันว่าคริส
มันว่าไอ้ตัวดีของเขา...
ร่างสูงโปร่งหยัดกายยืนขึ้นแล้วเดินตรงดิ่งไปทางกลุ่มของเจม 

ดวงตาคมเฉีย่ววาวโรจน์ดดุนัและโกรธเกรีย้วขึน้มาทนัตาเหน็ เพลงิสงิ
ขบกรามแน่นจนได้ยินเสียงกรอด 

ถ้าหน้าพวกมันไม่แหก ไม่ต้องมาเรียกกูว่าเฮียเพลิงสิง จ�าไว้

Krist ::
คลาสเรียนตอนเที่ยงของผมจบแล้ว ตอนนี้ก�าลังกวาดข้าว

ของบนโต๊ะใส่กระเป๋าอย่างเร่งรีบจนเพ่ือนทักว่าจะรีบไปตายที่ไหน 
โอย...ถ้าไม่รีบอะกูตาย ไอ้เฮียมันฆ่ากูแน่ในโทษฐานปล่อยให้มันรอ
นาน

“กูกลับก่อนนะพวกมึง ไว้เจอกัน”
“เออๆ อย่าลืมท�างานกลุ่มนะเว้ย”
“กูก็ท�าตลอดไหมล่ะ มึงบอกตัวเองเฮอะ” 
มองบนแล้วเดินหนีแม่ง เซ็ง
ผมก้าวขาเดนิออกมาจากห้องเรยีน ตาก็มองนาฬิกาทีข้่อมือไป

กระทัง่เดนิลงจากบนัไดมาเรือ่ยๆ จนเกอืบถงึหน้าคณะ หดูนัไปได้ยนิ
หัวข้อสนทนาของสาวๆ ที่ก�าลังยืนบิดม้วนเขินหน้าด�าหน้าแดงแล้ว 
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กระโดดดิ้นเร่าๆ เข้า
“แก นั่นเฮียเพลิงป้ะ ของดีคณะวิศวะอะ” ฮะ!?...อะไรเพลิงๆ 

นะ
“เออออออ ใช่ โคตรหล่อเลยอะแก ฮือออ อยากคลานเข่า

เข้าไปหาเลยเว้ย” ใจเย็นกันก่อนก็ได้...
“ตดัสกนิเฮดได้หล่อป๊ัวะไม่พงัทีส่ดุในโลกละมัง้ งอืออ คณุหลวง

เพลิงของบ่าว” เพลิงอีกแล้ว...แถมตัดสกินเฮดด้วย กูว่านะ...
“ฉันอยากเป็นเมียเฮียเพลิงสิงอะ แต่คงแห้วเพราะเฮียเค้า

เหมือนมายืนรอใครอยู่หน้าคณะเรา ถือปิ่นโตอีกต่างหาก มุ้งมิ้งว่ะ 
พ่อบ้านมากจ้า” กูว่าใช่แล้วอะ...อืม ไหนบอกจะรอที่คณะไงว้อย ไอ้
เฮียยย!!!

แล้วกจูะเอาหน้าไปมดุไว้ทีซ่อกไหน ฮอตเหลอืเกิน๊พ่อคณุเอ๊ย! 
โคตรเสี่ยงโดนสาวๆ ในม.รุมกระทืบ...แต่แล้วไงอะ ผมเป็นแฟนเฮีย
มันแล้วนี่หว่า จะกลัวอะไร๊

ผมรีบจ�า้อ้าวเดนิไปหน้าคณะทนัทแีล้วกพ็บว่าไอ้เฮยีมนัยนืถอื
ปิ่นโตรออยู่จริงๆ แต่เดี๋ยวก่อนนะ ท�าไมหน้าหล่อๆ เหี้ยมๆ ของเฮีย
มีรอยช�้าตรงมุมปาก หางคิ้วเหมือนจะมีเลือดซิบน้อยๆ ด้วย ไปฟัด
กับหมาที่ไหนมา

“เฮีย มาท�าไมเนี่ย ไหนบอกจะรอผมที่คณะไงวะ แล้วนี่หน้าไป
โดนตีนใครกระแทกมา โคตรยบัอะ” มอืขาวจบัใบหน้าคมเข้มของหนุม่
วิศวะตรงหน้าหันซ้ายหันขวาอย่างลืมตัวว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันเพียงแค่
สองคน แต่ก�าลังยืนอยู่หน้าคณะนิเทศ

“กูข้ีเกียจรอ ไม่อยากให้มึงเดินไกลด้วย แดดร้อน” ไอ้เฮียพูด
ขึ้นพร้อมกับดึงมือผมออกจากหน้ามัน

“แล้วเฮียไม่ร้อนไง?”
“ร้อน”
“ร้อนก็กลับ ผมไม่มีเรียนละ ไปส่งที่หอเลยแล้วเฮียก็กลับ 
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คอนโดฯไปนอน” ผมยนืมองหน้าไอ้เฮยีอยูส่กัพกัก่อนทีแ่กจะพยกัหน้า
เบาๆ แล้วเดินหิ้วปิ่นโตน�าผมไปที่ลานจอดรถ

เฮยีเพลงิขีบ่ิก๊ไบค์มาส่งผมทีห่อแล้วกเ็ดนิดุม่ๆ ตามหลงัผม
มาติดๆ จนต้องหันกลับไปมองด้วยความสงสัย จะตามกูมาเพื่อ... 
กลับบ้านกลับช่องไปสิโว้ย

“เฮยีจะตามผมมาท�าไม” เดินมาหยุดอยูห่น้าห้องตวัเองแล้วหัน
มาเลิกคิ้วมองคนตัวสูงโปร่ง

“กูขอนอนพักที่ห้องมึงหน่อย ขอบใจ” ไม่พูดเปล่าเพียงเท่านั้น 
ไอ้เฮียมันยื่นมือมาเปิดประตูห้องของผมแล้วแทรกตัวเข้าไปอย่างถือ
วิสาสะ

“เฮ้ยๆ เด๋ียวววววว เฮีย!” ไอ้บ้าเอ๊ย! คิดจะเข้าก็เข้า พูดเอง 
เออเองทุกอย่างเลย นิสัยเสีย!

บ่นกระปอดกระแปดและสาปแช่งมันอยู่ในใจ ท�าได้แค่นั้น ขืน
พูดออกไปโต้งๆ ก็โดนฆ่าปาดคอหมกใต้เตียงดิ ใครจะเสี่ยงอะ 

“ห้องรกหน่อยนะ ห้องน�า้อยูท่างนูน้อะ ตามสบายเลย” ผมพดู
อย่างเหนือ่ยอ่อน มอืชีไ้ปทางประตหู้องน�้าท่ีอยู่ถดัจากเตยีงนอนออก
ไปก่อนจะโยนกระเป๋าเป้บนไหล่ทิง้ลงบนเตียงพร้อมกบัโดดขึน้ไปนอน
หงายแผ่หลา โคตรเหนื่อยเลยวันนี้

ไอ้เฮียเพลิงมันไม่ได้พูดอะไรมากมายนอกจากเดินหายเข้าไป
ในห้องน�้าพักใหญ่แล้วเดินออกมาด้วยสภาพที่โคตรจะ...เอ่อ เซ็กซี่  
เหรอวะ โอ๊ยยย ใครสั่งใครสอนให้มาถอดเสื้อเดินล่อนจ้อนในห้อง 
คนอืน่วะไอ้เฮยี ไอ้หน้าด้าน แล้วหุน่แม่งกโ็คตรจะดเีลยเถอะ ซกิซ์แพก็
เป็นลอนสวย แผงอกแน่นๆ…น่าซบ ช่วงเอวเป็นวีเชปซะด้วย แล้ว
ตอนทีไ่อ้เฮยีมนัหนัหลงัไปหยิบทชิชู่มาซบัหน้า ผมแอบเห็นรอยสักบน
หลังไหล่ซ้าย ไม่รู้ว่าผมเรียกถูกไหม แต่มันเหมือนยันต์ห้าแถวที่เคยดู
ในหนัง
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โคตรเท่ โคตรฮอต ฮอตจนหน้ากูร้อนไปหมดแล้ว...
เฮยีมนัวางเสือ้ชอ็ปกบัเสือ้ยดืสดี�าพาดไว้บนเก้าอ้ีหน้าโต๊ะคอมพ์ 

แล้วเดนิเอือ่ยๆ เข้ามาหาผมทีน่อนหน้าแดงเป็นก้นลิง ปากเม้มเข้าหา
กันแน่น ก่อนที่ร่างก�าย�าสมส่วนจะค่อยๆ ทิ้งตัวลงมานอนตะแคงหัน
หน้าเข้าหาผม เพราะด้วยขนาดเตียงที่โคตรเล็ก ไอ้เฮียจึงต้องขยับตัว
เข้ามาประชิดผมอีกจนใบหน้าเราห่างกันเพียงแค่ไม่กี่คืบ ลมหายใจ
อุ่นๆ รินรดข้างแก้มจนต้องกลั้นหายใจ

ท�าตัวไม่ถูก ไม่เคยต้องใกล้กันขนาดน้ี ใกล้จนได้กล่ินน�้าหอม
เย็นๆ คละเคล้าไปกับกลิ่นกายเฟรชๆ ของอีกฝ่าย

แม่จ๋า ช่วยหนูด้วย...ไอ้เฮียมันจะฆ่าหนู!
ผมทีม่วัแต่กรดีร้องในใจไม่ทนัได้สงัเกตท่อนแขนแขง็แรงของไอ้

เฮียที่ค่อยๆ โอบกอดเอวของผมเอาไว้หลวมๆ ส่วนอีกฝ่ายลดตัวลง
เล็กน้อยให้ใบหน้าคมเข้มหล่อเหลาแนบซบลงกับแผ่นอกบาง

กลัวเฮียมันจะได้ยินเสียงหัวใจของผมที่เต้นจนแทบจะหลุด 
ออกมาข้างนอกเป็นบ้า...

“เฮยี...ออกไปก่อน ท�าอะไรวะเนีย่” ฮอืออ ออกไปก๊อนนน เขิน
จะตายแล้วว้อย 

“กเูหนือ่ยมากครสิ ขอนอนกอดมงึสกัแป๊บได้ไหม” เสยีงทุม้พดู
ขึน้แผ่วเบากบัหน้าอกของผม น�า้เสยีงทีเ่คยดดุ่าดเูหนือ่ยล้าจรงิๆ จน
ผมไม่กล้าปฏิเสธ

“...” ริมฝีปากอิ่มเม้มเข้าหากันน้อยๆ อีกครั้ง จะบ้าตาย
“ได้ไหม...ให้เฮยีนอนกอดหนไูด้ไหมครบั” ใบหน้าคมถูไถไปมา

กับอกบางแผ่วเบาราวกับลูกสิงโตตัวน้อยก�าลังอ้อนแม่
...ตู้ม!
ครับ ถ้าคุณได้ยินเสียงระเบิดเมื่อกี้ นั่นคือเสียงใบหน้าของผม

เอง ไม่ไหว ไม่ไหวแล้ว ไอ้เฮยีมนัเป็นบ้าอะไรท�าไมต้องมาออดมาอ้อน
แบบนี้ ล�าพังแค่กอดผมก็จะตายแล้ว แต่นี่อะไร มานงมาหนู ฮือออ 
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ปฏิเสธไม่ลง ผลักไสก็ไม่ได้
เอาเลย! อยากท�าอะไรท�าเลย! ยอมแล้ว...
แม่ครบั ครสิขอโทษทีพ่าผู้ชายขึน้ห้อง ไม่ได้ตัง้ใจแต่ครสิปฏเิสธ

เค้าไม่ลง...ขอโทษครับแม่ คริสขอไหว้ย่อ
ไอ้เฮยีนอนกอดเอวแล้วซบอกผมนิง่ๆ ไม่ไหวตงิ ลมหายใจอุน่

ร้อนสม�่าเสมอบ่งบอกว่าอีกฝ่ายหลับไปแล้ว มือขาวค่อยๆ ยกขึ้นมา
ช้าๆ แล้ววางมือลงบนแผ่นหลังกว้างเปลือยเปล่าก่อนจะลูบอย่าง
เบามือเป็นการกล่อมอีกฝ่ายไปในตัว เฮียมันบอกว่าเหนื่อย ผมไม่รู้
หรอกว่าเหน่ือยอะไร หรือไปเจออะไรมา แต่วันนี้คงเป็นแบดเดย์วัน
หนึ่งของแก ดูจากสภาพหน้าแล้วน่ะนะ ไว้เฮียมันตื่นผมค่อยท�าแผล
ให้

แต่ตอนนี้น่ะ...ขอนอนเป็นหมอนข้างให้ไอ้ลูกสิงโตหัวเกรียน
กอดก่อนแล้วกัน
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[Boyfriend]

Krist ::
นอนให้เฮยีกอดอยู่นานจนตะวนัคล้อยลงมา จนเขม็สัน้ของ

นาฬิกาชี้ไปที่เลขห้านั่นแหละเฮียถึงจะตื่น ผมสะดุ้งน้อยๆ เมื่อ 
ริมฝีปากอุน่ๆ ของคนพึง่ตืน่กดจบูหนกัๆ ตรงผวิเนือ้ของผมทีโ่ผล่พ้น 
คอเสื้อนักศึกษา มือขาวฟาดผัวะลงไปบนแผ่นหลังกว้างทันทีพร้อม
ถลึงตาใส่

ตื่นแล้วก็ลุกออกไป อย่ามาเนียนแต๊ะอั๋ง!
“ลุกออกไปเลย ผมเมื่อยแล้วไอ้เฮีย นอนหรือตายวะ”
“พูดดีๆ กับกูได้ไหม” 
“นี่ก็ดีแล้วเว้ย”
“พูดหมาไม่แดกอีกทีกูจะตีมึง”
“เอ้า...แล้วนี่กูพูดม—โอ๊ย! ซี้ดดด เฮีย!!!”
ผมร้องลัน่ก่อนจะขมวดคิว้มองอกีฝ่ายตาเขมง็ ไอ้เฮยี ไอ้เลว ตี

มาได้ที่ก้น เจ็บนะเว้ย!
“พูดอีกสิ มึงแน่จริงมึงพูดมาอีกที” 
เพลิงสิงนอนมองอีกฝ่ายนิ่งๆ 
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“ออกไปเลยนะ ไม่ต้องมาวุ่นวายเลย! ลงไปนอนบนพื้นเลย!” 
เบ้ปากก่อนจะยกมือขาวป้อมขึ้นมาผลักอกของคนช่างดุแรงๆ 

ด้วยความโกรธ
“มึงผลักกู? อยากลองดีใช่ไหมคริส”
“เออ! อ๊ะ! เฮียปล่อย! จะท�าอ—โอ๊ย!”
เพลิงสิงผุดลุกขึ้นนั่งแล้วกระชากคนตัวขาวนุ่มนิ่มจอมพยศให้

ขึ้นมานอนคว�่าตัวลงบนตักแกร่ง มือหนากระตุกรั้งกางเกงนักศึกษา
ของอีกฝ่ายลงจนเหลือแต่กางเกงชั้นในสีขาวสะอาด

ดวงตากลมเบิกโพลงก่อนจะด้ินและพยายามหนีออกจากตัก 
แต่ไม่เป็นผลเพราะร่างสงูกดตวัเขาไว้ด้วยแรงทีม่ากพอสมควร ใบหน้า
หวานแดงซ่านไม่กล้าเอี้ยวมองก้นตัวเองที่ถูกอีกฝ่ายดึงกางเกงลงไป
กองไว้ใต้ก้น ปากอิ่มก�าลังจะอ้าออกเพื่อด่าทอเพลิงสิงพลันต้อง
เปลี่ยนเป็นเปล่งเสียงร้องโอดครวญเพราะถูกฝ่ามือหนาฟาดเข้าที่ก้น
กลมกลึงหนักๆ อีกครั้งเป็นการลงโทษเด็กจอมพยศ

“อ๊ะ! โอ๊ยยย! ฮึกกก...” ปากบึนเบะ ร้องเสียงหลง
“จะปากหมากบักอูกีไหม” เพลงิสงิเลกิคิว้มอง มอืพลางบบีคลงึ

ก้นนิ่ม
“...” ผมกดัปากแน่น ไม่ยอมแพ้และต่อต้านอย่างสุดก�าลังถึงแม้

จะเริ่มระบมก็ตามแต่
“หึ! งั้นกูก็จะไม่หยุดจนกว่ามึงจะขอร้องกู”
ฝ่ามอืหนาฟาดกระทบแก้มก้นขาวทีแ่ดงเป็นรอยนิว้มอือกีครัง้ 

อีกครั้ง และอีกครั้ง แรงจนผมดิ้นพล่านร้องครวญครางไม่เป็นศัพท์ 
แต่ก็ไม่ยอมปริปากพูดค�าว่าขอโทษ

ใจร้าย ไอ้เฮียใจร้าย ใจหมาด้วย!
ผมยกมือขึ้นมาปิดปากตัวเองไว้แน่นไม่ยอมพูดขอโทษ ใครจะ

ยอม ฆ่าได้หยามไม่ได้เว้ย แต่เจบ็มากเลยตอนนี ้ฮอืออ ทัง้เจบ็ทัง้อาย 
แสบไปหมดทั้งก้นแล้ว ไอ้เฮียแม่งก็ตีอยู่ข้างเดียวไม่เปลี่ยนข้างเลย 
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เนรคุณมาก คนอุตส่าห์ให้นอนกอดตั้งหลายชั่วโมง แค่พูดค�าหยาบ 
นิดเดียวมันตีก้นผมเฉยเลย

และเหมือนเฮียมันจะรู้ว่าผมด่ามันในใจ เพราะพ่อฟาดมือลง
มาบนก้นผมอีกทีจนเสียงมือกระทบกับแก้มก้นดังสนั่นล่ันหอ น�้าตา
ร่วงหล่นหยดแหมะทันที ผมกัดมือตัวเองแรงๆ แล้วหลับตาปี๋ก่อนจะ
ปล่อยโฮทันทีอย่างไม่อายฟ้าอายดินที่โดนตีก้นจนร้องไห้

“อ...โอ๊ย!!! ฮืออออออ! เจ็บ ฮึกๆ เจ็บ...เฮีย ฮือออ น...หนู
ขอโทษ ไม่พูดแล้ว อึ้ก ไม่พูด ฮ...ฮือ แล้ว”

“ก็แค่นั้น”
ถามว่าโดนฟาดแรงขนาดไหนน่ะเหรอ...กแ็รงขนาดทีช่าวาบไป

จนถึงหน้า จากที่ยืนกรานว่าจะไม่ขอร้อง ไม่ขอโทษเพราะมันเสีย
ศกัดิศ์ร ีกต้็องยอมพดู เฮยีมอืหนกัจรงิๆ สมค�าร�า่ลอื โคตรหนกั โคตร
เจ็บ โคตรปวด กลั้นน�้าตาไว้ไม่ไหว

ไอ้เฮยีไม่ปล่อยให้ผมร้องไห้นานกพ็ลกิตวัผมให้หันหน้ากลับมา
หามนัแล้วช้อนตวัผมให้นัง่คร่อมแหมะบนตกัแกร่ง ผมยกสองแขนขึน้
มาคล้องคอของเฮียก่อนจะซุกใบหน้าที่เปรอะเปื้อนด้วยน�้าตาลงบน
ลาดไหล่กว้าง ไม่สู้แล้ว ยอมแพ้...เจ็บทั้งก้นจนต้องกระดกยกสะโพก
ตัวเองขึ้นมาน้อยๆ 

สะอึกสะอ้ืนจนตัวโยนอยู่บนตักของเฮีย มือหนาลูบแผ่นหลัง
บางของผมทีพ่ึง่ยอมศิโรราบแต่โดยดีแผ่วเบา รมิฝีปากหยกักดจบูขมับ
สวยชื้นเหงื่อหนักๆ เป็นการปลอบโยน มือขาวป้อมโอบคล้องล�าคอ
เฮียไว้แน่นไม่ปล่อย หยดน�้าตาไหลรินลงมาเรื่อยๆ ไม่ขาดสาย

พดูค�าหยาบมนัยังตขีนาดน้ี กมูชีูม้นัไม่กระโดดถบียอดหน้าแล้ว
ลากไปฆ่าในป่ากล้วยเลยเหรอวะ

“ขอโทษกูรึยัง” ไอ้เฮียพูดขึ้นข้างหู
“ฮึก...ขอโทษ” 
“มึงจะดื้อกับกูอีกไหม” 
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ผมส่ายหัวรัวๆ อยู่บนไหล่
“ถ้าดื้ออีก กูจะตีมึงอีก” ไม่ให้ตีแล้ว!
“ไม่...อึก ไม่ให้ตีแล้ว หนูไม่ดื้อแล้ว” ไม่กล้าแล้วนั่นแหละ...ไม่

คิดว่าจะอายบ้างรึไงอยู่ๆ ก็โดนเปิดก้นแล้วฟาดเอาๆ แบบนี้ ต่อย
หน้ากูดีกว่าไอ้เฮียใจหมา!

“ให้มันจริงอย่างที่ปากมึงพูดเถอะคริส”
ผมซบแก้มแนบบ่ากว้างแขง็แรงของเฮยีแล้วเบะปากน้อยๆ มอื

ลดลงมากอดรอบล�าตัวอีกฝ่ายหลวมๆ ไอ้เฮียแม่งเห็นแก่ตัวอะ ทีตัว
เองด่าผมฉอดๆ ผมไม่เคยว่าไม่เคยต ีแต่ทผีมด ิพูดค�าหยาบนดิหน่อย
โดนฟาดจนก้นลาย ความยุติธรรมอยู่ตรงไหนวะ โกรธแม่ง แต่ไม่กล้า
พยศ...

“ล...แล้วที่หน้าเฮีย ไปโดนใครต่อยมา” ใบหน้าหวานจิ้มล้ิม
ค่อยๆ เงยขึน้จากบ่าแล้วช้อนตากลมโตมองรอยฟกช�า้บนใบหน้าหล่อ
คมเข้ม

“ต่อยกบัสวะในคณะมา” ไอ้เฮยีมนัก้มหน้ามามอง มือยกข้ึนมา
ลูบหัวผมเล่นเบาๆ 

“ต่อยกันท�าไม...เจ็บมากไหม” ผมใช้หลังมือสัมผัสมุมปากข้าง
ทีช่�า้ของเฮยีแผ่วเบาเพราะกลวัเฮยีมนัจะเจบ็ รอยช�า้มนัไม่ได้ใหญ่มาก
แต่สีเข้มเพราะผ่านมาหลายชั่วโมงแล้ว ไหนจะเลือดแห้งกรังอยู่บน
หางคิ้วข้างขวาอีก ต่อยกันเรื่องอะไรวะเนี่ยไอ้เฮียมันถึงเป็นขนาดนี้

ท�าไมผมรู้สึกใจไม่ดีเลยวะ...
ไอ้เฮียมันจับมือผมไปสอดผสานนิ้วเข้ากับนิ้วของแกก่อนจะ

ค่อยๆ ยกข้ึนมากดจบูหลงัมอืขาวแผ่วเบาจนผมหน้าร้อนฉ่าขึน้มาอกี
ครั้ง บทจะหล่อก็หล่อเกินเบอร์ บทจะคลั่งก็คลั่งเกินเบอร์ ไบโพล่าร์
ปะเนี่ย...

“กูไม่เจ็บ ที่กูต่อยเพราะมันด่าเจ้าของปิ่นโต นั่นก็คือมึง มันด่า
แฟนกู” ดวงตาคมกริบสบมองดวงตากลมโต
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“แค่นั้นเอง...” แค่นั้นจริงๆ ผมไม่ได้รู้สึกอะไรด้วยซ�้า แล้ว
ท�าไม...

“กูไม่ยอมให้ใครมาแตะต้องมึงหรอกคริส แม้แต่ค�าพูดกูก็ไม่
ยอม” เฮียจ้องตาผมนิ่งๆ แต่มันมีความห่วงใยและหวงแหนอยู่ในนั้น
มากมาย ผมรู้สึกว่า...ผมไม่ได้คิดไปเอง

“แต่หนไูม่อยากให้เฮยีเจบ็ตวัเพราะเรือ่งเลก็ๆ น้อยๆ เกีย่วกบั
หนู” ผมรู้สึกไม่ดีมากๆ ที่เห็นเฮียต้องเจ็บตัวเพราะผมทั้งๆ ที่เราเพิ่ง
คบกันยงัไม่ถึงสามวนัด้วยซ�า้ แต่เฮยีกต้็องมรีอยแผลบนหน้าเพราะไป
ต่อยตีกับไอ้คนปากหมาที่ไหนไม่รู้ที่มันพาดพิงถึงผม

ถ้าปกป้องแล้วจะเจ็บตัวแบบนี้ก็อย่าเลย ให้ผมดูแลตัวเอง
เหมือนเดิมดีกว่า

มือหนาเชยปลายคางของผมขึ้นเล็กน้อยพร้อมกับใบหน้าของ
เฮยีท่ีกดลงมาจนหน้าผากของเราสองคนแนบกนั เป็นอีกครัง้ทีผ่มต้อง
กลัน้หายใจเพราะความใกล้ชดิระหว่างเรา “ครสิ” เสยีงนุม่ทุม้เอ่ยเรยีก
ชื่อผมแผ่วเบา “อือ ครับ” ผมขานรับเฮียตอบแล้วจ้องดวงตาคมสวย
กลับอย่างเคอะเขิน หัวใจเต้นแรง เลือดสูบฉีดจนสองแก้มแดงปลั่ง

“เฮียชอบหนู”
“หนูรู้แล้ว”
“เฮียจะปกป้องหนู เฮียไม่สนว่าหนูต้องการให้เฮียปกป้อง 

หรือเปล่า...แต่เฮียจะท�า”
“...อือ”
“เพราะหนเูป็นแฟนของเฮีย”
รู้สึกเหมือนมีใครมาจุดไฟบนหน้า เพราะว่าหน้าผมร้อนมาก 

หน้าร้อนที่ไม่ได้หมายถึงฤดูแต่หมายถึงหน้ากูนี่แหละ ฮึก เฮียจ๋า  
เฮียเพลิงของหนู...

เฮียจะมาท�าดาเมจใส่กันแบบนี้ไม่ได้นะเว้ย!
โคตรจะท�าตวัไม่ถกู หน้าตาหน้าเลิก่ลัก่พร้อมทัง้เม้มปากตวัเอง
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เพื่อกลั้นยิ้มจนปวดแก้มไปหมด ไอ้เฮียนี่ก็จ้องจังเลยเดี๋ยวพ่อตบ 
บ้องหูแม่ง เอออออออ รู้แล้วว่าเป็นแฟน แต่ไม่ต้องมาละมุนละม่อม
ปากหวานแบบนี้ น้องพีไม่โอเค

“ฮื่อออ...” มุดหน้าลงกับอกซะเลย เขินจะตายอยู่แล้ว
ไอ้เฮยีหวัเราะหึๆ  ในล�าคอแล้วกดจบูกลางกระหม่อมผมหนกัๆ 

ก่อนจะเลือ่นหน้าหล่อๆ ของมนัมาคลอเคลยีข้างใบหูของผม “ท�าแผล
ให้หน่อยสิ”

“อื้อ ปล่อยเอวหนูก่อน” ผมยกสองมือขึ้นมาวางไว้บนอกแน่น
แล้วผลกัเบาๆ จนไอ้เฮยีคลายวงแขนออกจากเอว ผมถงึจะลกุจากตกั
แล้วเดินลูบก้นตัวเองป้อยๆ ปลายเท้าเขย่งเล็กน้อยเพื่อเอื้อมหยิบ
กล่องยากล่องเล็กๆ บนตู้เสื้อผ้าแล้วเดินถือกลับมาที่เตียง

เฮียเพลิงตบตักตัวเองเพื่อเรียกให้ผมกลับไปนั่งแหมะลงที่เดิม 
ไอ้ผมก็เชื่องดีท�าตามที่เขาบอกไม่ขัดไม่ขืน เดินไปทิ้งตัวนั่งคร่อมตัก
หันหน้าเข้าหาเฮีย สองขาอ้อมไปเกี่ยวเอวสอบไว้ส่วนมือก็เปิดกล่อง
ยา

คบกันไม่กี่วัน กูก็หน้าด้านเหมือนมันไปแล้ว
หยิบส�าลีกับแอลกอฮอล์ส�าหรับล้างแผลและเบตาดีนขึ้นมาให้

เฮียถือไว้ ผมใช้ส�าลีจุ่มแอลกอฮอล์จนชุ่มแล้วแตะเบาๆ ตรงแผลที ่
มุมปาก สลับกับเหลือบมองตาเฮียเป็นระยะ ไอ้เฮียนั่งกอดเอวผมนิ่ง
ไม่ได้แสดงท่าทีเจ็บแสบผมเลยท�าแผลให้ต่อ 

ส�าลีอันใหม่ชุบแอลกอฮอล์เช็ดแผลบนหางคิ้ว เช็ดเอาคราบ
เลอืดแห้งกรงัออกไปด้วย แผลเลก็นดิเดยีวไม่ใหญ่เหมือนกบัโดนอะไร
สักอย่างเฉี่ยวมา แต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะ ผมไม่ชอบอยู่ดี ไม่มีแผลเลย
จะดีที่สุด เสียดายหน้าหล่อๆ ของเฮียมัน

แปะปลาสเตอร์กนัน�า้ลายลกูเป็ดสเีหลอืงทีห่างคิว้เป็นขัน้ตอน
สุดท้าย ไม่ได้แกล้งนะแต่มันตกค้างเหลืออยู่แค่อันเดียวภายในกล่อง
ยา ใช้ไปก่อน อย่าเรื่องมาก
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“เสร็จแล้วครับ”
“อืม”
ผมไหวไหล่เบาๆ แล้วเก็บอุปกรณ์ทุกอย่างกลับเข้ากล่องยา 

ผละตวัเองลกุออกจากตกัแล้วเดนิเอากล่องยาไปเกบ็ทีเ่ดมิโดยมไีอ้เฮยี
กับปลาสเตอร์ลูกเป็ดนั่งมองทุกการกระท�า 

มองจนรู้สึกขัดๆ เขินๆ มองอะไรนักหนา ไม่เคยเห็นคนรึไง!
“ผ...เอ่อ หนเูข้าห้องน�า้แป๊บนะ ถ้าจะไปกล็อ็กห้องให้ด้วย” ผม

หันกลบัมามองคนใจหมาหน้าหล่อพร้อมส่งยิม้ให้น้อยๆ ก่อนจะหมนุ
ตัวกลับมาจ�้าอ้าวเดินตรงไปที่ห้องน�้า 

“คริส” เสียงทุ้มเรียกชื่อผม ขาชะงักอัตโนมัติไม่ก้าวต่อแล้วหัน
กลับมามองไอ้เฮียทันทีจนคอแทบหัก

อห. แค่เรียกชื่อกูก็หันขวับกลับไปหาแล้ว เกิดอะไรขึ้นกับหัวใจ 
วดฟ.!

น้องพีโดนไอ้เฮียมันตกแล้วใช่ไหม ฮือออ แพ้คนใจหมาตั้งแต่
เมื่อไหร่...

“ครับ” 
“คืนนี้กูขอนอนกับมึงนะ”
“ฮะ!?...ท�าไมไม่กลับไปนอนที่คอนโดฯอะเฮีย ห้องหนูร้อน 

เตียงก็โคตรเล็ก”
“อยากนอนกอดเมีย”
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[Snow white]

Krist ::
แสงแดดยามเช้าตรู่สอดส่องผ่านหน้าต่างเข้ามากระทบ

กับแก้มกลมใสและเปลือกตา ผมค่อยๆ ลืมตาขึ้นมาสู้แสงก่อนจะก้ม
มองตัวเอง ผมไม่ได้นอนอยู่บนเตียง แต่นอนอยู่บนตัวเฮียเพลิง...
ต้ังแต่เมื่อไหร่วะ แถมไอ้เฮียยังนอนหลับพริ้มสองแขนกอดเอวผมไม่
ปล่อย เปลือยท่อนบนเหมือนเดิมแต่ท่อนล่างขโมยบ๊อกเซอร์ของผม
มาใส่

ผมวางปลายคางลงบนแผงอกแน่นแล้วมองหน้าไอ้เฮยีในตอน
ที่เจ้าตัวก�าลังหลับใหล

ใบหน้าหล่อคมเข้มดุกร้าวแม้กระทั่งตอนนอนนี่มันโคตรจะ
กร๊าวใจ ตอนคลอดแม่เฮียให้กินอะไรท�าไมลูกชายถึงหล่อขนาดนี้ ตัด
สกนิเฮดยงัรอดเลยคดิด ูไหนจะหางคิว้ข้างซ้ายทีโ่ดนกรดีให้แหว่งเป็น
เส้นๆ สองช่องนั่นอีก

ก็ถ้าพ่อของลูกจะหล่อขนาดนี้ ผมจะยอมละเว้นไม่โกรธเคือง
เรื่องใจหมาแล้วกัน

“มองกูขนาดนี้ ข่มขืนกูเลยไหม” นั่นไง ตื่นปั๊บ ปากหมาปุ๊บเลย
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เป็นไงล่ะ
“เหอะๆ ไม่อะ ตื่นตั้งนานแล้วแต่แกล้งหลับเหรอ”
“อืม”
“นิสัยไม่ดี”
“ถ้ารีบลืมตา กูก็ไม่รู้สิว่ามีคนฉวยโอกาสนอนมองหน้ากูอยู่”
ไอ้เฮยียกัคิว้ให้แล้วกล็กุพรวดขึน้มาจนตวัผมกล้ิงตกจากตวัของ

เฮียมัน
ไม่เคยบอกไม่เคยกล่าวอะไรเลย เวร
“คิดจะลุกก็ลุก อะไรของเฮียอะ” เบะปากใส่แม่ง ฮึ่ย!
“จะไม่ให้กูลุกได้ยังไง มึงแหกตาดูนี่สิ” เฮียหันกลับมาแล้วยืน

เท้าเอวมองผม
จะให้ดูอะไรวะกป็กตทิกุย...อย่าง กลนืค�าว่าทกุอย่างลงคอเมือ่

ไล่สายตาลงตัง้แต่หวัเกอืบจะจรดเท้า ถ้าไม่ตดิว่าไอ้ส่วนก่ึงกลางล�าตวั
ของเฮยีมนั เอ่อ...ตืน่ข้ึนมาแต่เช้า เวรกรรมอะไรของก ูไอ้นีก่ห็น้าด้าน
ไม่เลิก คนบ้าอะไรยืนเท้าเอวโชว์เพลิงน้อยให้คนอื่นดูวะ ฮะ!?

“...เฮียไปเข้าห้องน�้าเหอะ เดี๋ยวหนูเตรียมเสื้อผ้า ว...ไว้ให้”
“เออ หาข้าวให้กูกินด้วย หิว”
“ออืออ รูแ้ล้ว สัง่เก่งจรงิๆ” ประโยคหลงัพมึพ�ากบัตวัเองเบาๆ 

ไม่กล้าพูดเสยีงดงัเดีย๋วโดนตบหวัทิม่เตยีง สัง่ๆๆๆ ขอให้แม่งเป็นง่อย 
หึ!

“มึงว่าไงนะคริส” หูมึงดีจังวะ!
“ป...เปล่า หนูไม่ได้พูดอะไรสักหน่อย ไปเข้าห้องน�้าเลย เดี๋ยว

ไปเรียนสาย วันนี้หนูต้องไปดูละครเวทีของรุ่นพี่ปีสองด้วย” 
ผมลกุขึน้ไปดนัแผ่นหลงักว้างของเฮยีให้มดุหวัเข้าไปในห้องน�า้

สักที มัวแต่ยืนจ้องหน้าจะฆ่าจะแกงกันอยู่นั่น
ขนาดบอกว่าชอบมันยังโหดใส่เบอร์น้ี ไม่อยากคิดสภาพตอน

เฮียมันเกลียดผมเลยว่ะ
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ตาย กูตายแน่ๆ 

กว่าจะลากไอ้เฮียออกมาจากหอได้ก็เกือบจะเก้าโมงแล้ว 
อิดออดได้โล่ แล้วก็ใช้เก่งเหมือนไม่มีมือเอง ทั้งให้ผมใส่ช็อปให้ ใส่
เข็มขัดให้บ้างละ ทอดไข่ให้กินบ้างละ วิ่งลงจากหอไปซื้อน�้าเต้าหู้กับ
ปาท่องโก๋มาประเคนให้บ้างละ น่ียังไม่รวมกับไอ้ที่ล็อกตัวผมไว้แล้ว
ฟัดแก้มจนเจ็บไปหมดอีกนะ มือแม่งก็ซนจริง ทั้งบีบทั้งขย�าก้น ถือ
วิสาสะเหมือนคบกันมาเป็นปี แต่จริงๆ ยังไม่ถึงอาทิตย์เลย

เปลืองตัวอะไรขนาดนี้…
ดแูลเฮยีจนตวัเองไม่ได้หวผีมหวเีผ้ามาม. เสือ้กร็ดีไม่เรยีบเพราะ

ไอ้เฮียมันนั่งไขว่ห้างแล้วจ้องจะใช้งานผมอยู่ตลอดเวลา แต่ผมก็บ้า 
ไปท�าตามทีม่นัสัง่ทกุอย่าง หน้าสดมาก แป้งก็ไม่ได้ทาเพราะหมดเวลา
ชวีติในตอนเช้าไปกบัการปรนนบิตัพิดัวพ่ีอคณุพ่อทนูหวัทัง้หมด สภาพ
ในเช้าวันนี้มันก็จะรกๆ หน่อย แต่ไอ้เฮียเพลิงเรียบกริบ เป๊ะตั้งแต่หัว
จรดเท้า accessory ครบครัน

ไม่ครบได้ไงล่ะ ก็ใช้กูเยี่ยงทาสในเรือนเบี้ย

นั่งซ้อนบิ๊กไบค์เฮียมาจนถึงม. โดนสายตานับร้อยคู่มองมา
ทางผมกับเฮียเป็นตาเดียวกัน ดูแล้วรู้เลยนะครับว่าอยากใส่ใจมาก 
แค่ไหน บางคนหนัไปซบุซบินนิทาแต่ตากย็งัมองผมอยู ่บางคนเบ้ปาก
ใส่ ผมผิดอะไรวะนั่น...

แต่ตอนนีผ้มโคตรรบัสภาพตวัเองไม่ได้ หมวกกนันอ็กกไ็ม่ได้ใส่ 
ผมที่ยุ่งอยู่แล้วแม่งยุ่งกว่าเดิมอีก ทุเรศชีวิต แล้ววันนี้ต้องไปดูพี่ฟ้าพี่
รหัสแสดงละครด้วยไง ผมชวนไอ้เฮียแล้วให้ไปด้วยกันเพราะแกว่าง
ไม่มีเรียน ให้ทายว่าตอนชวนเฮียมันท�าหน้ายังไง

อ้ะ เฉลย
ท�าหน้าโคตรเซง็จดัแล้วถอนหายใจหนกัๆ ใส่ผมไงครบั เฮยีมนั
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ไม่อยากไปนั่งเบียดกับคนเยอะๆ แล้วก็ไม่อยากให้ผมไปดูด้วย แต่
ขอบอกเลยนะว่าครั้งนี้ผมไม่ยอม พี่รหัสผมทั้งคนอะ ถ้าเฮียไม่ไปผม
ก็จะไปคนเดียว

ผมเดินพากันมายืนรออยู่หน้าห้องประชุมใหญ่ ยกนาฬิกา 
ข้อมือข้ึนมาดูก่อนจะจับมือกับไอ้คนหน้าบึ้งบูดเป็นตูดหมึกแล้วลาก
เข้าห้องประชุมไปพร้อมกบัคนอืน่ๆ ทีเ่ริม่ทยอยหลัง่ไหลกนัมาดลูะคร
เวทีของพี่ปีสองคณะนิเทศศาสตร์

ยนืมองหาทีน่ัง่สกัพกัแล้วเดนิหลบหลกีผูค้นไปทางเก้าอีโ้ซนรมิ
สุดของห้องประชุม เหลือว่างแค่สองตัวพอดี ผมนั่งลงก่อนแล้วไอ้เฮีย
มนัถงึจะนัง่ตาม หน้ายงับดูเหมอืนเดมิ เซง็อะไรนกัหนา กพูามาดลูะคร
ไม่ได้พาไปตาย

“ตื่นเต้นเนาะ หนูไม่เคยมาดูเลยอะ” หันไปกระซิบกระซาบกับ
เฮียเพลิง

“อืม” เฮียมันพยักหน้ารับเบาๆ 
“ท�าไมหน้าบึ้งขนาดนั้นอะ ถ้าไม่อยากดูเฮียก็ออกไปรอที่คณะ

ก็ได้ ดูจบแล้วหนูจะตามไป” หน้าเฮียบึ้งจนผมเริ่มไม่สนุกแล้วอะ...
“ไม่เป็นไร” ไม่เป็นไรแต่พ่อคุณถอนหายใจกระฟัดกระเฟียดมาก

ตอนที่โดนคนข้างๆ เบียดกระแซะไหล่
“อื้อ...” ไอ้เฮียตาขวางไปหมดแล้วโว้ย เมนส์มาเหรอวะ...
ผมนัง่เงยีบไม่พดูอะไรกบัเฮยีมนัต่อจนไฟในห้องประชมุเริม่หรี่

ลงจนดับสนิท ห้องประชุมมืดอยู่ประมาณห้านาทีก่อนม่านบนเวทีจะ
เปิดออก ไฟจากสปอตไลท์ค่อยๆ ฉายและส่องไปกลางเวทยีกสูงท�าให้
เห็นพิธีกรสาวสวยยืนโปรยยิ้มหวานอยู่ตรงนั้น

การแสดงเริ่มข้ึนหลังจากพ่ีหมวยกล่าวทักทายและเชิญชวนให้
ทุกคนตั้งอกตั้งใจดูการแสดงชุดแรกของคณะนิเทศศาสตร์ 

เรื่อง สโนว์ไวท์...โอ้โห แบ๊วมากมั้งกูมานั่งดูสโนว์ไวท์ ว่าแล้วก็
เหลือบตาไปมองคนใจหมาข้างกายสักหน่อย
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ไอ้เฮียมันนั่งไขว่ห้างท่าเดียวกับที่ผมเห็นในห้องแล้วมองการ
แสดงข้างหน้าด้วยสีหน้าที่ไม่รู้สึกอะไรทั้งน้ันบนโลกใบนี้ กลัวคนไม่รู้
มั้งว่าฝืนใจมา

และแล้วพ่ีฟ้าพ่ีรหัสคนสวยของผมก็ออกมาสักที ในบทบาท 
สโนว์ไวท์สาวผมสั้นสีด�าขลับ ริมฝีปากย้ิมหวานเจื้อย ชุดสโนว์ไวท์มี
โบคาดที่เอว และแต่งผ้าตาข่ายหลากสีแบบนิ่มที่กระโปรงเพิ่มความ 
ฟรุ้งฟริ้งมุ้งมิ้งท�าให้พี่ฟ้าสวยขึ้นอีกเท่าตัว

งือออ ชอบอะ พี่ฟ้ามองมาทางผมแล้วก็ส่งยิ้มด้วย ฮึก ใจน้อง
พีคนนี้มันไม่เป็นของน้องพีแล้วค้าบ พี่ฟ้าครับ ไอเลิฟยูครับพี่

“ให้มันน้อยๆ หน่อย” เสียงทุ้มพูดขึ้นท�าเอาผมต้องหดมือที่
ท�าท่าโป้งชี้ก้อยให้พี่ฟ้าลงมาเก็บกลับเข้าที่ ลืมตัวอะ แหะๆ...

“แหะๆ” หนักลบัไปย้ิมแห้งให้เฮยีแล้วหันกลับมาดลูะครเหมือน
เดิม 

แอบสังเกตเห็นว่าไอ้เฮียมันปรายตามองผมเล็กน้อยแล้วกลับ
ไปจ้องหน้าพี่รหัสของผมที่ยืนร้องเพลง Someday my prince will 
come อยู่บนเวทีชนิดที่ว่า ตาเขม็งจนรู้สึกเหมือนไอ้เฮียจะขึ้นไปลาก
คอพี่ฟ้าลงมาต่อยซะงั้น 

นั่นผู้หญิงนะเว้ย...
“เฮียดูดิ พี่เค้าสวยเนาะ” ยกมือชี้ไปที่พี่ผู้หญิงคนหนึ่งที่แสดง

เป็นแม่มดก่อนจะวางหัวซบไหล่กว้างๆ แล้วชวนเปลี่ยนเรื่องคุย เผื่อ
เฮียจะอารมณ์ดีขึ้น

“ตรงไหน” เฮียตอบเสียงเรียบแล้วมองตามที่ผมชี้
“ก็ทุกต—”
“ไม่เห็นจะสวยสู้มึงได้เลย”
ตากลมเหลอืบข้ึนไปมองใบหน้าของไอ้คนใจหมาแต่ปากหวาน 

ท�าตัวไม่ถูกอีกแล้วครับ...เลิกพูดอะไรแบบนี้สักทีสิโว้ย กลับมาด่ากู
เหมือนเดิมเหอะเฮีย พูดแบบนี้ต่อไปกูก็กลัวหัวใจจะวายตายเข้า 
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สักวัน
ตอบไม่ถูกก็เลยนั่งซบไหล่เฮียมันนิ่งๆ ไปดีกว่า ขยันปล่อย 

ดาเมจเกินไอ้เฮีย ไอ้บ้า!

ครับ ดูการแสดงจบผมกโ็ดนไอ้เฮยีมันลากกลบัหอ ไม่ได้รง
ไม่ได้เรียนกันทั้งคู่

นอนให้เฮียกอดบ้างก่ายบ้างอยู่ในหอจนหน�าใจ ตกเย็นมันก็
ลากและบังคับขู่เข็ญให้ผมติดรถมากับมันอีกแล้ว

เฮียบอกว่าจะพามาหาพวกชาวแก๊งของแก นัดกันไว้แล้วที่ผับ 
และก็…ครับ ผบัทีผ่มอ้วกใส่เสือ้ชอ็ปของเฮยีมนันัน่แหละ ผบัทีน่�าพา
ให้ผมมาเจอกับคนใจหมาหน้าหล่อคนนี้

“พวกเมิงงง ไอ้เพลิงมันพาเมียมันมาแล้วโว้ยยย!!!”
ก้าวขาเข้ามาเหยียบในผับก็ได้ยินเสียงโหวกเหวกมาจากโต๊ะ

ของเพ่ือนเฮยี นัง่กนัเป็นฝูงเลยครบั แก๊งนีเ้ขาคดัหน้าตากนัเหรอ ท�าไม
แต่ละคนถึงได้หล่อ หน้าตาดีกันเบอร์นั้น

“ส...สวัสดีค—อ๊ะ” 
ผมโดนไอ้เฮยีรวบเอวแล้วดงึให้เซถลานัง่ลงบนตกัมันท่ามกลาง

สายตานับสิบคู่ แล้วเสียงโห่แซวก็ดังลั่นทันที
“โหยยย ไอ้เพลิงงง มึงก็เกินไป๊ เกรงใจพวกกูบ้างเหอะ!!!”
“เหม็นควัมรักกกกกกส์!!!”
“มึงไม่นอนทับกันไปเลยล่ะวะ!!!”
และอกีมากมายก่ายกองจนหน้าผมแดงซ่าน เขนิจนไม่รูจ้ะเอา

หน้ามุดไว้ตรงไหนนอกจากต้องก้มหน้างุด แซวเก่งกันจริงๆ 
“หุบปากได้แล้ว เมียกูเขิน” 
ไอ้เฮียพูดปรามแล้วยกมือขึ้นมาลูบหัวผมเบาๆ 
“แซวนดิแซวหน่อยเองน่า ไอ้หนเูงยหน้ามาๆ พีช่ือ่เลขนะครบั” 
ผมเงยหน้าขึ้นมาตามที่พี่คนที่นั่งตรงข้ามกับผมพูดขึ้น
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“ครับ...คริสครับ”
“โอ๊ย ไม่ต้องบอกหรอก ไอ้เพลิงมันเล่าหมดแล้ว เห่อเมีย

ฉิบหาย อ้อ! พี่ชื่อเดรก นั่นชื่ออุ๋งอิ๋ง ไอ้นู่นชื่อเกรซ ไอ้โน่นชื่อบอม” 
และอีกมากมาย บลาๆ บอกตรงๆ ผมจ�าไม่หมดหรอก...
“สวัสดีครับพี่ๆ” 
ผมยกมือขึ้นมาไหว้พวกพี่เขาคนละทีก่อนจะตีเนียนขยับตัวลง

จากตักของเฮียเพื่อนั่งข้างๆ แทน
ผมไม่ได้หน้าด้านขนาดไอ้เฮียมันอะ...
ผมนั่งอ๊องอยู่ข้างๆ เฮีย ฟังที่พวกพี่ชาวแก๊งเขาพูดคุยกันตาม

ประสา บางคนระบายเรื่องเครียดๆ บางคนเล่าถึงเรื่องเรียน บางคน
อยู่ต่างคณะแล้วมานัดรวมแก๊งกันที่นี่ เฮียบอกว่ามีหลายคนเลยที่แก
คบมาตัง้แต่มธัยมแล้วต้องแยกย้ายกนัไปเรยีนทีอ่ืน่ เลยถอืโอกาสนดั
เจอกันจริงๆ จังๆ ในวันนี้

ทุกคนเป็นกันเองกับผมมากๆ นะ เฟรนด์ลี่กันซะจนนึกว่าเป็น
รุน่เดยีวกนั คุยตลกโปกฮา พ่ีเลขกับพ่ีเดรกชงเหล้าให้ผมบ้างอะไรบ้าง
แต่โดนไอ้เฮียมันยกเท้าให้แล้วใช้มือดันแก้วออก เฮียมันไม่ให้ผมดื่ม

ผมหยิบโทรศัพท์ของตัวเองขึ้นมาเล่นฆ่าเวลาเพราะไม่รู้จะท�า
อะไร แต่เล่นไปได้ไม่นานบรรยากาศบนโต๊ะก็ค่อยๆ เงียบลงจนต้อง
เงยหน้าขึ้นมาดู

ผู้หญิงทรงโตในชุดเดรสสีแดงสดสั้นเหนือเข่าก�าลังเดินตรงเข้า
มาทีโ่ต๊ะของพวกผมเรือ่ยๆ จนกระทัง่มาหยดุยนือยูต่รงหน้าไอ้เฮยี…

มายืนแบบนี้ มันหมายความว่ายังไง
“เพลิงคะ” 
แม่สาวอกบึ้มเรียกชื่อเฮีย แต่คนถูกเรียกไม่ได้ขานรับ
เฮียมันท�าแค่เงยหน้ามองแล้วเลิกคิ้ว
“คิดถึงค่ะ ไม่ได้เจอนานเลย” 
คุณเขาก็ยังไม่เลิกยืนค�้าหัว ไม่สนผีสนแปดอีกหลายชีวิตที่นั่ง
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มองไม่วางตา แถมยังบอกคิดถึงแฟนผมอีก
หัวคิ้วผมเริ่มกระตุกน้อยๆ แต่ปั้นหน้านิ่งไม่แสดงหน้าตาไม่

พอใจออกไป
“อืม กลับโต๊ะไปได้แล้ว เกะกะ” 
เฮียพูดแล้วพยักพเยิดหน้าไปทางโต๊ะของแม่สาวทรงโต
“กลับก็ได้ค่ะ แต่ว่า...เมียด่าให้มาหาหนู เมียไม่อยู่เดียวหนูไป

หานะคะ คิกๆ” 
แม่คณุพดูแล้วหวัเราะคกิคกัพร้อมขยบิตาให้แฟนผมเบาๆ แล้ว

เดินส่ายสะโพกกลับไปที่โต๊ะ
เมียไม่อยู่อะไร เมียเขานั่งหัวโด่อยู่นี่ไง ตาบอดเหรอ
ไอ้เฮียนี่ก็อีกคน กูเห็นนะว่ามองตามเขาอะ เห็นนะ!!!
ผมเก็บโทรศัพท์แล้วน่ังกอดอกเงียบ เสียงพูดคุยบนโต๊ะดังขึ้น

อีกครั้ง คราวนี้หัวข้อสนทนาคือแม่สาวทรงโตคนนั้นนั่นแหละ
ไม่พอใจว่ะ ไม่รู้ว่าเขาจะไปวันไนท์กันหรือไปได้เสียกันตั้งแต่

เมื่อไหร่ แต่ผมไม่พอใจ ไม่พอใจที่ไอ้เฮียมันมองตามเขา อยากต่อย
ให้ตาแตก

“คริส” 
เหมือนเฮียมันจะรู้ว่าผมโกรธก็เลยขยับตัวแล้วสอดแขนมารั้ง

เอวผมให้ขึ้นไปนั่งเกยบนตัก
“อะไร” 
ผมตอบเฮียมันไปห้วนๆ ให้เฮียมันรู้ว่าผมไม่โอเค
“กูกับน—”
“ไม่ต้องมาพูดชื่อเขาให้หนูได้ยิน”
ผมมองหน้าไอ้เฮียด้วยความหงุดหงิด ไม่รู้ว่าเผลอส่งสายตา

แบบไหนไปไอ้เฮียมนัถึงได้ส่งสายตาอ่อนโยนกลับมา ทัง้ๆ ทีก่่อนหน้า
นี้ตามันก็ดุไม่แพ้ผมหรอก

แต่บอกก่อนนะ ตอนนีก้�าลงัหงดุหงดิ ด่ามาผมด่ากลับอะเอาดิ
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“กูกับเขาไม่ได้ติดต่อกันมานานแล้ว” 
ไอ้เฮยีพดูไปมอืลบูหลงัผมไป พยายามจะอธบิายเรือ่งก่อนหน้า

นี้ให้ผมฟัง
“แล้วไง”
“กูไม่เคยคิดอะไรกับเขาเลย เชื่อใจกูได้ไหมคริส”
“อือฮึ”
“ในตอนนี้ มึงเป็นที่หนึ่งส�าหรับกูแล้วก็จะเป็นต่อไปเรื่อยๆ” 
ดวงตาคมฉายแววอ่อนโยนก�าลงัมองตาของผมพร้อมกบัฝ่ามือ

อุ่นก�าลังลูบแผ่นหลังผมเบามือ
“อื้อ” 
เชื่อได้มากแค่ไหนก็ไม่รู้ แต่ผมก็ยอมอ่อนข้อให้อีกแล้ว
“เขาเป็นแค่คนคุย”
“…”
“แต่มึงน่ะ กูให้เป็นเจ้าของ...เลิกหงุดหงิดใส่กูได้แล้วไอ้ตัวดี”
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[Mine]

Krist ::
โดนง้อด้วยค�าหวานๆ และสายตาแน่วแน่จรงิจงัจนใจอ่อน

แล้วกน็ัง่คมุประพฤตไิอ้เฮยีต่อ ตัง้แต่ห้าโมงเยน็จนตอนนีส้ามทุม่แล้ว 
ผมง่วงมาก หิวมากด้วย ยงัไม่มอีะไรตกถงึท้องตัง้แต่เทีย่งแล้ว กนิขนม
ที่เฮียมันสั่งมาไปจนหมดก็ไม่รู้สึกอิ่มท้อง

อยากกลับหอแล้ว แต่ไม่อยากขัดจังหวะเฮีย...
ผมเอนหัวซุกซอกคอของเฮียแล้วหลับตาเบาๆ มือลูบท้อง 

ตัวเองป้อยๆ ฮือออ หิวอะ
เฮียกระชับกอดเอวของผมแล้วก้มหน้ามาคลอเคลียข้างแก้ม  

“คริส ง่วงหรือยัง”
“ออื หนงู่วง...หนูหวิด้วย หวิมากเลย ท้องร้องหมดแล้ว” ใบหน้า

ถูไถไหล่กว้างและซอกคอไปมา ปากอิ่มเบะน้อยๆ 
เฮียกดริมฝีปากจูบลงบนแก้มผมหนักๆ หนึ่งทีก่อนจะช้อนตัว

ของผมที่นั่งซบอยู่บนตักขึ้นมาอุ้มไว้
เดี๋ยวๆ จะอุ้มท�าไม...อายคนเว้ย!
แต่ด้วยความทีไ่ม่มแีรงจะเถยีงหรอืดิน้ ผมกเ็ลยยกสองแขนขึน้
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มาคล้องคอเฮียไว้หลวมๆ แล้วฝังหน้าลงกับอกแน่นๆ อุ่นๆ ของเฮีย 
หิว หิวว หิววว

“กูกลับก่อน เมียกูง่วง...ซี้ดดด กัดท�าหอกอะไร”
ง�่าแม่งเลย
“หนูหิว”
“จะแดกกูหรือไง เดี๋ยวกูตบปากแตก”
ผมเงยหน้าขึ้นมาหรี่ตามองเฮียก่อนจะผละมือที่คล้องคอออก

หนึ่งข้างเพื่อเอามาปิดปากร้ายๆ “หยุดพูดแล้วพาหนูไปหาข้าวกิน
เดี๋ยวนี้เลย จะโมโหแล้วนะ” หิวจนจะกินควายได้ทั้งตัวแล้ว!

“โอ๊ยๆ พอๆๆ ไอ้เพลิงมึงพาเมียมึงกลับบ้านไปเฮอะ ถ้าอยู่
แล้วจะท�าพวกกูอิจฉาตาร้อนขนาดเน้” พี่เลขพูดขึ้นเสียงดังพร้อมกับ
เบะปากแล้วมองบนใส่

“เออดิ มึงกลับกันไปเลยไอ้เวร ไอ้คนมีความรัก ไอ้คนชั่ว”  
พีเ่ดรกช่วยผสมโรงขึน้มาอกี ส่วนไอ้เฮยีมนัไหวไหล่เบาๆ อย่างไม่รูสึ้ก
รูส้า ท่อนแขนแขง็แรงกระชบัอุ้มผมแล้วก้าวเดนิออกจากผบัโดยไม่สน
สายตาของสาวๆ มากมายที่มองผมอย่างนึกอิจฉาตาร้อน

จู่ๆ ก็รู้สึกหมั่นไส้แม่สาวที่โตแต่นมนั่นแฮะ...
ผมเชิดหน้าตัวเองขึ้นเล็กน้อยแล้วเอามาวางไว้บนไหล่ของเฮีย

ที่ก�าลังอุ้มผมอยู่ กวาดสายตามองหาโต๊ะของสาวชุดแดงแรงเกิน 
คนนั้นที่เดินมาบอกคิดถึงแฟนผม แล้วก็เจอ

ไม่ผิดคาดเพราะแม่คุณนั่งมองจ้องเขม็งมาทางผมจริงๆ 
มองท�าไมเหรอ อิจฉาตาร้อนเลยหรือไง ผมมองแม่สาวคนนั้น

กลับแล้วเลิกคิ้วน้อยๆ สองแขนลดลงมาโอบกอดล�าตัวของเฮียเอาไว้
แน่นแล้วยกยิ้มขึ้น

รู้หรือยังล่ะว่าเมียเขาอยู่หรือไม่อยู่
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หลงัจากวนันัน้ทีผ่มได้ไปพดูคยุ นัง่ร่วมโต๊ะกบัเหล่าชาวแก๊ง
ของเฮีย ชื่อของผมก็กระฉ่อนไปทั่วทั้งคณะวิศวะ ทั้งปีหนึ่งถึงปีสี่ต่าง
พากันเรียกผมว่า เมียเฮียเพลิง

เมียก็เหี้ย ยังไม่ได้กันเลย จูบสักทีก็ไม่เคย ฮือ...อย่ามาใส่ร้าย
โผมมม (แต่ก็เผลอหลุดว่าตัวเองไปเป็นเมียเขาไม่ใช่เหรอวะพี)!

พวกไอ้มีน ไอ้กล้า ตอนรู้ว่าผมกับเฮียคบกันนี่ พวกมันมาตาม 
ลากคอผมที่คณะแล้วรีดเค้นข้อมูลจากผมจนหมดทุกฉากทุกตอน 
พร้อมกับร่วมมือกันตบหัวผมไปคนละทีสองทีแล้วถลึงตาใส่

กูผิดอะไร! ไอ้เฮียของมึงมันขอกูคบก่อนนะ!
ผมอยู่กินกับไอ้เฮียในหอพักบ้างคอนโดฯบ้างมาเกือบสอง

อาทติย์แล้วครบั โดยทีผ่มก็ยังเป็นทาสในเรอืนเบีย้ของคณุหลวงเพลงิ
เหมือนเดิม จิกหัวใช้ผมเหมือนเดิม 

แล้วคือตอนนี้ไอ้เฮียมันเป็นเฮดว้าก ช่วงนี้คือช่วงประชุมเชียร์
ด้วย ยังไม่เสร็จไม่สิ้นกันเลย ประชุมกันมาเกือบสามอาทิตย์แล้วนะ 
สงสารหลอดเสียงของแฟนผมมาก

เคยไปนัง่รออยูห่น้าห้องประชมุ เสยีงไอ้เฮยีกบัพีว้่ากคนอืน่ยงั
ดังทะลุออกมาข้างนอกอะคิดดู

โคตรน่ากลัว...
นินทาหน่อยก็เดินหัวเกรียนมาละนั่น
ไอ้เฮียเดินหิ้วถุงอะไรไม่รู้ในมือออกมาจากห้องประชุมแล้วมา

หยุดยืนค�้าหัวผมที่นั่งโง่ๆ รออยู่หน้าลานคณะวิศวะ 
“คริส วันนี้กูอาจจะกลับช้าหน่อย” 
“ท�าไมอะ”
“กูมีนัดประชุมกับพวกพี่ปีสี่ รอกูอยู่ตรงนี้”
“อื้อ หนูจะนั่งรอตรงนี้ เร็วๆ นะเฮีย” 
ผมเงยหน้ามองเฮียก่อนจะถูกมืออุ่นๆ ยื่นมาแนบแก้มตัวเอง 

ผมขยับแก้มคลอเคลียฝ่ามือหนาตอบเบาๆ 
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“กูจะรีบคุยแล้วรีบพามึงกลับ หิวก็กินขนมไปก่อน กูฝากไอ้เลข
ซื้อมาให้มึง” 

เฮียบีบแก้มผมหนึ่งทีก่อนจะผละมือออกแล้วยื่นถุงขนมมาให้
อยากแหกปากให้ลั่นคณะ ขนมมมมมม!!!
ผมเปิดถุงเซเว่นออกมาดูแล้วหยิบจับขนมห่อนู้นห่อนี้ขึ้นมาดู 

มีแต่ของโปรดของผมทั้งน้ันเลย ช็อกโกแลต ปีโป้ห่อใหญ่ๆ ขนม
ขบเคี้ยวอีกมากมายหลายยี่ห้อ 

ให้รอจนเที่ยงคืนก็รอได้ครับ...
“ตะกละฉิบหาย...กูไปก่อน เดี๋ยวมา” 
ไอ้เฮยีมองเอือมใส่แล้วโยกหวัผมจนหัวส่ันแล้วหันหลังเดนิกลับ

เข้าไปในห้องประชุม
ด่าไปเถอะ ไม่สนหรอก ผมสนใจแต่ขนมในถุงอะตอนนี้
ขนมเยอะมากจนไม่รู้จะกินอันไหนก่อนดี แฟนใครก็ไม่รู้น่ารัก

จริงๆ...
นั่งตีขากินขนมจนเพลินพุงอยู่บนม้าหินอ่อนหน้าลานวิศวะที่

เดิม ท้องฟ้าเริ่มจะมืดลงทุกทีแต่ไอ้เฮียก็ยังไม่ออกมา ไม่รู้ว่าประชุม
อะไรกันถึงใช้เวลานานขนาดนี้

แต่ช่างเถอะ กินขนมรอแบบนี้มันก็เพลินดีเหมือนกัน
ว่าแต่...ท�าไมปีโป้สีแดงมันหายากจังวะ หายไปไหนหมด ผม

เพิ่งกินไปได้แค่สองอันเอง ไม่อยากกินสีม่วงอะ จะกินสีแดง
เทใส่ถุงเซเว่นซะเลยแล้วค่อยมานั่งเลือก
นั่งคุ้ยหาปีโป้สีแดงในถุงเซเว่นอยู่ไม่นานผมก็รู้สึกเหมือนมีคน

ก�าลังยืนมองอยู่
ไอ้เฮียประชุมเสร็จแล้วเหรอ เออ งั้นดีเลย ให้มาช่วยกันหา 

ปีโป้หน่อยผมเริ่มหงุดหงิดแล้ว
“เฮีย ช่วยหนูหาปี...โป้” เงยหน้าขึ้นมาจากถุงแล้วมอง
ไม่ใช่ไอ้เฮยีนีห่ว่า...แต่ใส่ชอ็ปสแีดงเลอืดหมเูหมอืนกนั กแ็สดง
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ว่าคณะเดียวกัน หน้าตาหล่อตีด๋สูะอาดสะอ้าน เจาะหูข้างเดยีวกบัเฮยี 
ลุคก็คล้ายๆ กัน แต่ท�าไมผมรู้สึกว่าพี่เค้าจะหล่อสุขุมกว่าไอ้เฮียวะ

“ให้ช่วยหาอะไรเหรอครับ” พี่หน้าหล่อพูดขึ้น
“เอ่อ...”
ถ้าบอกว่าหาปีโป้สีแดง เขาจะด่ากลับมาว่าปัญญาอ่อนไหม
“ว่าไงครับ หาอะไรอยู่? พี่ช่วยหาได้นะ”
“ไม่เป็นไรครับพี่...ผมหาเองได้ครับ ไม่รบกวนดีกว่า แหะๆ” 
ผมยิ้มแห้งๆ กลับไปแล้วดึงถุงขนมมากอดไว้พร้อมกับขยับตัว

ให้ออกห่างจากพี่แกที่หย่อนก้นนั่งเบียดผม คือที่ตั้งกว้างเว้ย ไม่ต้อง
มาเบียดจนแทบสิงขนาดนี้ก็ได้ 

“55 ไม่ต้องขยบัหนหีรอก พีไ่ม่ได้จะท�าอะไรเราสกัหน่อย ว่าแต่ 
...นี่น้องคริสใช่ไหมครับ” 

ไอ้พี่หน้าหล่อหัวเราะกับท่าทางของผมแล้วเลิกคิ้วมอง
“อ่า...ครับ ใช่ครับ” 
โอย ขยบัออกไปหน่อยโว้ยไอ้พี ่ถามอย่างเดยีวกพ็อไม่ต้องขยบั

มาเบียดกู๊ 
“พี่ชื่อเจมนะครับ” 
บอกท�าไม ไม่ได้อยากรู้...
“ครับ” 
ตอบไปตามมารยาทแต่ตัวขยับหนีจนกูจะตกม้าหินอ่อนแล้ว
เฮียมันไปประชุมหรือไปเที่ยวรอบโลกวะแม่ง
ฮือออ หนูอยากกลับหอแล้ว
ผมนัง่ตวัลบีกอดถุงขนมแน่นฟังไอ้พ่ีเจมทีผ่มไม่ได้อยากรูจ้กัพดู

เรื่องไร้สาระไปเรื่อย แต่จะไม่เครียดหรอกถ้าไอ้ตอนที่พูดน่ะมือไม่จับ
แขนผมหรือจับมือผมไปด้วย 

ชักมือกลับก็แล้ว หันไปถลึงตาใส่ก็แล้วมันก็ไม่หยุด
เดี๋ยวเอาถุงเซเว่นฟาดเข้าที่หน้าแม่งเลย ทนไม่ไหวแล้วโว้ย!!!
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“ผมขอตัวก่อนนะพี่” 
ถ้านัง่ต่ออกีนดิ ผมได้ต่อยหน้าคนแน่ ไม่ชอบให้ใครมาแตะเนือ้

ต้องตัวเลย ยกเว้นไอ้เฮียไว้คนนึง
ลุกขึ้นจากม้าหินอ่อน มือก็กอดถุงขนมไว้ด้วย ผมจะเดินไปรอ

เฮยีหน้าห้องประชมุเลย ร้อนหน่อยแต่ดกีว่าต้องมานัง่หงดุหงดิอยาก
ติดคุกอยู่ตรงนี้

“เชี่ย!” 
แต่ไอ้ขาไม่รักดีเหมือนจะกลั่นแกล้งผมด้วยการสะดุดก้อนหิน

แล้วล้มหน้าเกอืบถลาลงพืน้ถ้าไม่ตดิว่า...ไอ้พ่ีเจมมันคว้าเอวเอาไว้ทนั
แล้วก็ฉวยโอกาสกอดรัดตัวผมไว้แน่น

“เฮ้ย ปล่อยดิพี่” 
ผมด้ินขลุกขลักทั้งผลักทั้งดันแต่ไอ้พี่แม่งไม่ขยับเลยแล้วยัง 

ยกยิ้มพร้อมส่งสายตาแพรวพราวมาให้ผมอีกต่างหาก
ไอ้เวรเอ๊ย!
“ตัวนิ่ม ตัวหอม น่ารักจริงๆ อย่างที่เค้าพูดกัน ไม่แปลกใจที่ไอ้

เพลิงมันทิ้งสาวๆ แล้วมาคบกับเรา หึๆ” 
“เลิกพูดมากแล้วปล่อย! ถ้าพี่ไม่ปล่อยผมจะตะโกนให้ค---”
ผัวะ!
พดูยงัไม่ทนัจบไอ้พีเ่จมกล็อยหวอืออกจากตวัผมแล้วตามด้วย

เสียงหมัดลุ่นๆ แทรกขึ้นมากระแทกเข้าไปที่ใบหน้าของอีกฝ่ายจนเซ
ไปหลายก้าวแล้วล้มลงไปนั่งกองกับพื้น 

ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเป็นฝีมือใคร
ไอ้เฮียไงล่ะ...
“มึงท�าเหี้ยอะไรแฟนกู!!!” 
เฮียเพลิงตวาดลั่น แววตาแข็งกร้าวจนน่ากลัว
ไอ้พ่ีเจมเงยหน้าขึน้มามองอย่างโคตรกวนตนี มมุปากแตกเลอืด

ไหลเป็นทาง “กูก็แค่กอดปะวะ”
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ค�าว่าแค่กอดท�าให้เฮียมันเดือดพล่านย่ิงกว่าเดิม เฮียเพลิงพุ่ง
ไปหาไอ้พี่เจมที่ก�าลังลุกขึ้นก่อนจะประเคนฝ่าเท้าหนักๆ ไปที่ท้อง 

“อั้ก! อ...ไอ้เหี้ยเพลิง!” 
เสียงของพี่เจมหยุดฝ่าเท้ากับหน้าแข้งของไอ้เฮียไม่ได้แถมยัง

ท�าให้องค์พ่อลงด้วยซ�้า
“เฮีย! พอแล้ว พอ!” 
เข้าไปร้ังแขนไอ้เฮยีทีต่ัง้ท่าจะถวายแข้งแล้วดงึรัง้ให้ออกห่างจาก

ไอ้พี่เจม
เฮียมันโกรธจัดจริงๆ เพราะตอนเข้าไปจับแม่งแทบจะหันกลับ

มาต่อยผมด้วย เวร...ผิดอะไรอีกแล้ว
สวมกอดเฮยีไว้แน่นเพือ่ยดึตวัอกีฝ่ายไว้ไม่ให้พุง่ไปกระทบืไอ้พี่

เจมชั่วนั่นอีก 
“ปล่อยกู!” ผมส่ายหัวไปมา
“พอเถอะหนูขอร้อง...กลับหอกันได้แล้วเฮีย” 
กระชับกอดรอบตัวเฮียให้แน่นขึ้นแล้วกดจูบหน้าอกแน่นแผ่ว

เบา เผื่อจะช่วยให้เฮียมันใจเย็นลงบ้าง
เฮยีถอนหายใจหนกัๆ อย่างอารมณ์เสยีพร้อมขบกรามแน่นจน

ผมได้ยินเสียง ก่อนจะดันตัวผมออกแล้วหันไปหาไอ้พ่ีเจมที่นอน
โอดโอยอยู่บนพื้น

“แฟนก ูไม่ว่าใครหน้าไหนกห้็ามแตะ แม้แต่ปลายเล็บกห้็าม 
มึงจ�าไว้ไอ้เหี้ยเจม”

เฮียลากผมขึ้นรถแล้วขี่กลับหอโดยไม่พูดไม่จากับผมเลยแม้แต่
ค�าเดียว ชวนคุยก็ไม่คุยด้วย 

ผมพอเข้าใจที่เฮียเป็นแบบนี้นะ แต่...ผมก็ไม่ได้ยินยอมให้ไอ้พี่
เจมชั่วนั่นมันกอดสักหน่อย...

บรรยากาศระหว่างผมกบัเฮยีมนัอมึครมึจนกระทัง่มาถงึหอ ผม
กอดถงุขนมไว้เหมอืนเดมิแล้วเดนิตามหลงัเฮยีมาตดิๆ เฮยีมนัเข้าออก
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หอผมบ่อยกว่าคอนโดฯตัวเองอีก ผมเลยให้กุญแจส�ารองเอาไว้จะได้
ไม่ต้องมารอผมเปิดประตูให้บ่อยๆ 

เฮยีไขกุญแจแล้วเปิดประตหู้องก่อนจะเดนิเข้าไปข้างในแล้วผม
ถึงจะเดินตามเข้าห้องไปแล้วปิดประตูให้เรียบร้อย

แต่ยังไม่ทันได้วางข้าววางของในมือผมก็ถูกมือหนากระชาก
พลกิตวัให้หนัไปเผชญิหน้ากบัไอ้คนใจเหีย้มขีห้งึ เฮยีจบัข้อมอืของผม
เอาไว้แน่นแล้วตรงึไว้กบัประตหู้องจนถงุในมือร่วงลงพ้ืนก่อนจะพุ่งเข้า
มากระแทกจูบหนักๆ ที่กลีบปากอิ่ม

จูบแรก...ระหว่างเรา
มันไม่หอมหวานเหมือนของคนอ่ืนเพราะเฮียบดขยี้และขบกัด

ริมฝีปากของผมจนเจ็บไปหมด 
“อึก!...อื้อออ” 
ผมร้องท้วงในล�าคอแต่เฮียเพลิงไม่สนใจซ�้ายังดูดเม้มกลีบปาก

หนักขึ้นอีกเท่าตัว ข้อมือโดนบีบแน่นตรึงกับประตูไม่ปล่อยให้เป็น
อิสระ เฮียผ่อนแรงลงแล้วเปลี่ยนเป็นขยับจูบเชื่องช้าเล่นเอาผมตาม
ไม่ทัน แต่นุ่มนวลอยู่ได้ไม่นาน ฟันคมๆ ก็งับลงมาที่ริมฝีปากล่างของ
ผมอย่างแรงจนได้เลือด

“อื้อ! ฮื่อออ!” 
ผมสะบัดหน้าหนีแล้วผลักอกของเฮียอย่างสุดแรงที่หลงเหลือ

อยูใ่นตอนนี ้ขอบตาร้อนผ่าวเพราะความเจบ็จีด๊ทีป่ากล่าง รสคาวของ
เลือดคละคลุ้งอยู่ในโพรงปาก 

หยดน�า้ตาเอ่อคลอร่วงหล่นและรนิไหลอาบแก้มใส ผมยนืมอง
คนตรงหน้าด้วยแววตาตัดพ้อ

ผมไม่ได้ผิดอะไร แล้วท�าไมต้องท�าแบบนี้ด้วย...
“ไม่ต้องร้องไห้เพราะน�้าตาไม่ช่วยเหี้ยอะไรคริส” 
เสียงทุ้มพูดขึ้นอย่างเยือกเย็น ดวงตาคมขุ่นมัวไม่หาย
“หนูผิด...อะไร” 



56

~ God daddy! #ทูนหัวของหนู ~

ผมพยายามควบคุมเสียงตัวเองไม่ให้สั่น แต่คุมอะไรไม่ได้
ทั้งตัดพ้อ ทั้งน้อยใจ
“มึงยืนให้มันกอดอยู่ทนโท่ ยังจะถามกูอีกเหรอว่าผิดอะไร”
“หนูผลักเขาแล้ว...หนูห—”
“หุบปาก! มึงจะผลักหรือมึงจะสมยอม กูไม่สนทั้งนั้น แต่กูไม่

ชอบ กูไม่ชอบให้ไอ้เหี้ยตัวไหนมาแตะต้องมึง เข้าใจไหม!!!” 
เฮียเพลิงขึ้นเสียงใส่อย่างที่ไม่เคยท�าจนผมสะดุ้งแล้วหลับตาปี๋

เพราะความตกใจ ก่อนจะต้องตกใจจนหน้าซีดมากกว่าเก่าเพราะตัว
ผมก�าลังลอยหวือขึ้นจากพื้นโดยฝีมือไอ้คนใจร้าย 

ท่อนแขนแข็งแรงช้อนตัวผมขึ้นมาอุ้มพาดบ่าแล้วเดินตรงไปที่
เตียงก่อนจะโยนผมลงบนเตียงอย่างโคตรจะไม่ถนอม ย�้าว่าไม่ถนอม 
เพราะพ่อเล่นโยนตู้มลงมาหลังกระแทกเบาะจนจุก 

ก�าลังจะยันตัวขึ้นก็ต้องโดนผลักให้หงายหลังลงไปนอนแผ่บน
เตียงอีกครั้งพร้อมกับร่างกายก�าย�าของเฮียโถมทับผมลงมาทั้งตัว มือ
หนายกขึ้นมาปิดปากผมเอาไว้สนิทจนพูดอะไรออกมาไม่ได้ ท�าได้แค่
ส่งแววตาน่าสงสารกลับไปให้เฮีย ท�าได้แค่นั้น

“กูก�าลังโกรธเหี้ยๆ และกูจะลบสัมผัสของมันออกจากตัวมึงให้
หมด บนตัวมึงจะต้องมีแค่สัมผัสจากกูเท่านั้นคริส แค่ของกูเท่านั้น” 

Mini special ::
มือหนาผละออกจากริมฝีปากอิ่มเพื่อใช้ริมฝีปากหยักแนบ

ทับลงไปแทน ร่างสูงโปร่งขยับริมฝีปากเล็กน้อยเพื่อดันกลีบปากอิ่ม
ให้เผยอออกช้าๆ รสจูบหวานหอมและนุ่มนวลกว่าครั้งก่อนหน้า 
มากพอที่จะท�าให้คนตัวขาวใต้ร่างค่อยๆ เคลิ้มตาม

สองแขนเพรียวยกขึ้นมาโอบรอบล�าคออีกฝ่ายเอาไว้หลวมๆ 
คนตวัขาวกลายเป็นคนไม่ประสปีระสาเรือ่งจบูเม่ือเทยีบกับอีกฝ่ายแต่
พยายามจบูตอบ แม้จะเงอะงะไปบ้างแต่ก็สร้างความพอใจให้เพลงิสงิ
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ไม่น้อย 
เพลงิสงิดดูดงึกลบีปากอ่ิมบวมเจ่อซ�้าๆ ไม่ยอมผละออกไปไหน 

มือหนาถอดช็อปสีแดงเลือดหมูออกจากตัวแล้วโยนทิ้งไปข้างเตียง
ก่อนจะส่งมือมาปลดกระดุมเสื้อนักศึกษาของคนใต้ร่างออกทีละเม็ด
อย่างใจร้อน

คริสเบือนหน้าหนีริมฝีปากของร่างสูงที่ตะโบมจูบและดูดกลืน
รมิฝีปากเขาอย่างเอาเป็นเอาตาย มอืขาวป้อมยกขึน้มาจบัข้อมอืของ
อกีฝ่ายเอาไว้ก่อนจะค่อยๆ หนัใบหน้ากลบัมามอง รมิฝีปากเม้มเข้าหา
กันน้อยๆ ดวงตากลมฉ�่าคลอไปด้วยน�้าตาสั่นระริก

“เฮีย...ย...อย่าท�าหนู” 
เด็กน้อยตัวขาวใต้ร่างพูดเสียงสั่นเครือ มือขาวป้อมบีบก�า 

ข้อมือของเพลิงสิงเอาไว้แน่น ใบหน้าหวานส่ายไปมาเบาๆ 
“คิดว่าห้ามกูได้เหรอคริส” 
เพลงิสงิเลกิค้ิวมองก่อนจะรวบข้อมอืขาวของเดก็น้อยเอาไว้ทัง้

สองข้างแล้วจับตรึงขึ้นเหนือหัวด้วยมือเพียงข้างเดียว
และแน่นอนว่าห้ามไม่ได้
ร่างสงูปลดกระดมุเสือ้นกัศกึษาจนถงึเมด็สดุท้ายก่อนจะแหวก

สาบเสื้อออกจากกัน ผิวขาวเนียนผ่องน่าฝากฝังร่องรอยรักปรากฏสู่
สายตาของชายหนุ่มรุน่พ่ี ดวงตาคมกรบิวาวโรจน์ แต่เจ้าของเรอืนกาย
สวยงามกลับเบือนหน้าหนีไปอีกทางไม่กล้ามอง

ทั้งเคอะเขิน ทั้งอับอาย ทั้งน้อยใจ...
เพลงิสงิไม่ได้หยดุเปลือ้งผ้าหนุม่น้อยไว้เพยีงเท่านัน้ เพราะมอื

หนาเริม่เลือ้ยลงมาทีต่ะขอกางเกงสแลก็แล้วปลดมนัออกพร้อมกบัรดู
ซิปลง ใบหน้าคมเข้มคลอเคลียอยู่ที่พวงแก้มกลมยุ้ยของหนุ่มน้อย 
ปลายจมูกโด่งฟัดหอมไปหลายฟอดจนหน�าใจก่อนจะผละใบหน้าออก
มาสบตากับคนตัวขาวใต้ร่าง

“มันท�าอะไรกับมึงบ้าง”
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“จ...จับมือ เค้าจับมือหนู”
ฝ่ามือหนาคว้ามือขาวป้อมขึ้นมาทันทีที่สิ้นประโยค เพลิงสิง

ค่อยๆ สอดฝ่ามือของน้องเข้าไปภายใต้เสื้อยืดสีด�าสนิทที่สวมใส่อยู่
แล้ววางฝ่ามอืขาวลงบนแผงอกแน่นแข็งแกร่งก่อนจะกดมอืน้องเอาไว้
กับอกแล้วลากสัมผัสไปตามแผงอกของตัวเองเชื่องช้าแต่เนิ่นนาน 

ดวงตากลมโตมองไปตามมอืของตวัเองทีผ่ลุบหายเข้าไปใต้เส้ือ
ยดืของอกีฝ่าย ซ�า้ยงัก�าลงัโดนบงัคบัให้ลบูลากแผงอกแน่นอุน่ไม่หยดุ 
ใบหน้าหวานแดงซ่านขึ้นมาเสียดื้อๆ 

“มันท�าอะไรมึงอีก”
“เค้ากอดหนู...”
เด็กน้อยเม้มริมฝีปากตัวเองแผ่วเบาก่อนที่มือขาวป้อมจะถูก

ปล่อยให้เป็นอิสระ แต่ทว่าอีกฝ่ายกลับท�าให้หัวใจดวงน้อยที่เต้นไม่
เป็นส�่าอยู่แล้วดันเกิดเต้นระรัวขึ้นมาอีกจนเด็กน้อยได้ยินเสียงหัวใจ
ของตัวเอง

เพลิงสิงยืดตัวขึ้นไปนั่งคุกเข่าก่อนจะเลิกเสื้อยืดที่สวมใส่อยู่ขึ้น
มาแล้วถอดออกก่อนจะโยนทิง้ไปข้างเตยีงเหมอืนกบัเสือ้ชอ็ป มอืหนา
เลื่อนลงมาปลดกระดุมกางเกงยีนสีด�าพร้อมกับรูดซิปมันลง

คริสใจเต้นโครมคราม ใบหน้าหวานแดงปลั่งและก�าลังท�าอะไร
ไม่ถูกเมื่อได้ยินเสียงซิปกางเกงของอีกฝ่ายที่ก�าลังรูดลงจนสุด

ร่างสงูร่นกางเกงของตวัเองลงพร้อมชัน้ในสีเข้มและไม่ลืมส่งมือ
อีกข้างไปกระตุกรั้งกางเกงสแล็กเข้ารูปของน้องลงไปพร้อมๆ กับ 
ชั้นในสีขาวที่เจ้าตัวใส่อยู่เป็นปราการด่านสุดท้าย

คริสตาเบิกโพลงเมื่อโดนร่างสูงเปลื้องผ้าอย่างไม่ทันตั้งตัว ขา
เรยีวหบุเข้าหากนัอัตโนมตัทินัท ีมอืขาวป้อมรบีปิดส่วนกลางล�าตวัของ
ตัวเองเป็นพัลวันพร้อมกับส่งเสียงร้องท้วง คนตัวขาวเขินอายจนเนื้อ
ตัวแดงก�่าไปหมด ดวงตากลมเหลือบไปเห็นของส�าคัญของอีกฝ่ายที่
ยืดตัวคุกเข่าโชว์ได้อย่างหน้าไม่อาย



59

~ JAYLERQZ ~

ใบหน้าหวานจิ้มลิ้มซีดเผือดลงอย่างเห็นได้ชัด เด็กหนุ่มก�าลัง
วติกกังวลและเริม่กลวักบัขนาดแกนกายของอกีฝ่ายทีม่นัใหญ่กว่าของ
เขาหลายเท่าตัว ไม่อยากนึกไปถึงภาพตอนที่เขาต้องรับมันเข้าไปใน
ตัวจนหมดเลย

น่าจะตายคาเตียงก็คราวนี้...
“ฮึก” เด็กน้อยตัวขาวหลุดสะอื้นออกมาแผ่วเบาร้อนให้แฟน

หนุม่รุ่นพ่ีต้องโน้มตวัลงมาใช้สองแขนยนัพืน้เตยีงไว้แล้วโน้มใบหน้าลง
ไปอ้าริมฝีปากขบเม้มใบหขูาวเบาๆ ท�าเอาเดก็หนุม่ขนลุกเกรยีวทัว่ทัง้
ตัว

“กลัวเหรอ” เสียงทุ้มกระซิบข้างใบหูของน้องพร้อมกับกดจูบ
ขมับสวยหนักๆ 

เดก็น้อยตวัขาวใต้ร่างพยกัหน้าเบาๆ ดวงตากลมฉายแววกังวล
จนเห็นได้ชัด

“ไม่ต้องกลัว”
“…”
“เพราะมงึเจบ็อยูแ่ล้ว กจูะเล่นแม่งให้ยับ เอาให้มึงคลานลงจาก

เตียงไม่ได้เลยคริส”
สิ้นประโยคที่ไม่ใกล้เคียงกับค�าปลอบโยน เรียวขาสวยก็ถูกมือ

หนาของร่างสูงจับแยกออกจากกันทันทีพร้อมกับถอดกางเกงสแล็ก 
ออกจนหมดแต่ชั้นในสีขาวยังกองห้อยไว้ที่ข้อเท้าซ้าย เพลิงสิงยกขา
เรียวขาวของน้องขึ้นมาพาดไว้บนบ่ากว้าง ต้นขาและบั้นท้ายแนบไป
กับล�าตัวของร่างสูง

การกระท�าของร่างสงูรวดเรว็จนเดก็น้อยตวัขาวตามไม่ทนัและ
ไม่รู้จะรับมือยังไง สมองแบล็งก์หยุดท�างานไปสามวิฯ รู้ตัวอีกทีก็โดน
ถอดกางเกงออกจนหมด แถมขาสองข้างกพ็าดอยูบ่นบ่าของแฟนหนุม่
อีกต่างหาก

จะขดัขนืกก็ลวัโดนบบีคอตายเพราะอกีฝ่ายก�าลังโกรธเกรีย้วอยู่
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แต่จะปล่อยให้ตัวเองโดนเปิดซิงก็กลัวเจ็บเพราะดูท่าแล้ว เฮีย
คงไม่ออมแรงแน่ๆ ถึงจะไม่เคยโดนมาก่อนก็เถอะ

แล้วเขาควรกลัวอะไรก่อนกัน...
ใบหน้าหวานชื้นเหงื่อเอียงแนบซบลงบนหมอนใบโตแล้ว

หลับตาปี๋ ในเมื่อหนีไม่ได้ก็ไม่ขอมองแล้วกัน อยู่ดีๆ ก็รู้สึกอยากโดน
ต่อยให้สลบไปเลยจะได้ไม่ต้องรู้สึกหรือรับรู้อะไรอีก

เพลงิสงิมองปฏกิิรยิาของคนตวัขาวทีเ่อาแต่หลบัตาป๋ี เม้มปาก
แน่น ตัวเกร็งแข็งทื่อ เห็นแล้วอดสงสารไม่ได้แต่ยังไงเขาก็ต้องท�าโทษ
ไอ้เด็กไม่รู้จักระวังเนื้อระวังตัว รู้ว่าน้องไม่ได้ตั้งใจ แต่ก็ต้องสั่งสอนให้
หัดระวังตัวเองมากกว่านี้

มอืหนาวางนาบลงกบัแก้มก้นกลมอวบก่อนจะออกแรงบบีขย�า
มนัหนกัมอืสลบักบัคลงึเบาๆ ใบหน้าคมเข้มค่อยๆ ลดเล่ือนลงมาจาก
พวงแก้มนิม่จนมาหยดุอยูท่ีแ่ผ่นอกบางขาวเนยีน ยอดอกสีหวานชชูนั
ข้ึนมาล่อตาชายหนุ่มจนอดไม่ได้ที่จะใช้ริมฝีปากครอบครองแล้ว 
ดูดเม้มเบาๆ เรียกเสียงหวีดครางของน้องได้เป็นอย่างดี

“อ๊ะ! อื้อออ เฮีย ส...เสียว ฮึก อย่า” มือขาวป้อมพยายามจะ
ผลักไสใบหน้าของอีกฝ่ายออกแต่ไม่เป็นผล ซ�้ายังต้องมือไม้อ่อนแรง
ฉบัพลนัเพราะนิว้เรยีวยาวของร่างสงูก�าลงัลบูผ่านไปตามร่องก้นก่อน
จะแยกแก้มก้นกลมออกจากกันแล้วส่งน้ิวชี้ไปแตะกดที่ปากช่องรัก 
แผ่วเบา

“อย่า ฮือออ เฮีย...เฮียเพลิง” มือที่ผลักไสเปล่ียนเป็นก�าขย�า
เข้าที่ท่อนแขนของชายหนุ่มแทน

เสยีงร้องห้ามของน้องไม่ได้ท�าให้เพลงิสงิหยุดการกระท�าลง แต่
มนัท�าให้ร่างสงูจงใจทีจ่ะกดน้ิวเรยีวยาวแทรกเข้าช่องรกัทีไ่ม่เคยถกูใคร
รุกล�้าช้าๆ อย่างย่ามใจ เด็กน้อยตัวขาวหลุดครางเสียงผะแผ่ว รู้สึก
เจ็บจี๊ดแต่เสียวซ่านไม่น้อยจนต้องจิกบ่ากว้างไว้แน่นจนเล็บขาวซีด

“ฮ...อึ้ก เฮีย แฮก...” คริสเกร็งหน้าท้องเมื่อนิ้วเรียวถูกสอดเข้า
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มาจนหมด ช่องรักกระตุกตอดรัดนิ้วของแฟนหนุ่มระรัวและอีกฝ่าย 
ไม่ได้ปล่อยค้างไว้ให้เดก็น้อยปรบัตวั เพลงิสงิขยบันิว้ทนัททีีช่่องรกัของ
อกีฝ่ายตอดรดันิว้ถีย่บิ ลิน้ร้อนละเลงและพรมจบูไปทัว่ทัง้แผ่นอกบาง 
ทั้งขบทั้งกัดจนแดงเป็นรอยฟันอยู่หลายจุด

แต่แค่นิ้ว...คริสยังตอดถี่ขนาดนี้
แค่เสยีงครางก็สามารถรบัรูไ้ด้ว่าน้องก�าลังพอใจและเจบ็ปวดไป

พร้อมๆ กนั ส่วนตัวเขาเองน่ะพร้อมใช้งานเตม็ที ่ตืน่เตม็ตวั และอยาก
สอดแทรกตัวตนเข้าไปในตัวของคริสจนแทบบ้า แต่ไอ้ตัวดีไม่เคยมี
อะไรกบัผูช้ายด้วยกนั ขนืดือ้สอดเข้าไปทเีดยีว ครสิได้ชอ็กตายกนัพอดี

นิ้วเรียวถูกเพิ่มจ�านวน จากหนึ่งเป็นสอง จากสองเป็นสาม  
ข้อมือของร่างสูงขยับเข้าออกช้าสลับเร็วแต่ไม่ได้ลงน�้าหนัก แค่พอให้
น้องปรับและขยายตัวได้บ้างเพื่อรับของเขาเข้าไปได้จนหมดโดยที่ไม่
เจ็บหนัก

เด็กน้อยตัวขาวครวญครางเสียงสั่นเครือผะแผ่วอย่างสุขสม
ระคนเสียวซ่าน แกนกายขนาดพอดีกับตัวเจ้าของเริ่มแข็งตัว 

เพลิงสิงเหลือบมองใบหน้าของน้องและพบว่าคริสไม่ได้มีท่าที
เจ็บปวดแล้ว เจ้าตัวดีส่งเสียงครางหวานหูดังมาเป็นระยะ เรือนกาย
อวบมีน�้ามีนวลบิดน้อยๆ ดวงตากลมโตปรือปรอยและฉ�่าคลอ

โคตรยั่ว...
และในเมือ่น้องพร้อม ก็ไม่มเีหตุผลอะไรทีเ่ขาจะต้องรรีอ เพลิง-

สงิค่อยๆ ถอนนิว้ทัง้สามออกจากช่องรกัช้าๆ จนหมด เดก็น้อยทีก่�าลงั
สุขล้น ขมวดคิ้วน้อยๆ แล้วปรือตามองร่างสูงอย่างขุ่นเคือง อีกนิดก็
แตะขอบสวรรค์ชัน้ปลายฟ้าแล้วเชยีว ท�าไมต้องหยดุเอาตอนนีด้้วย...

เด็กน้อยบ่นและหงุดหงิดอยู่ในใจจนไม่ได้สนใจแกนกายขนาด
ใหญ่ของอีกฝ่ายที่ก�าลังจ่ออยู่บริเวณปากช่องรักฉ�่าแฉะ ริมฝีปากอิ่ม
อ้าออกหมายจะถามถงึเหตผุล แต่กต้็องอ้าค้างพดูอะไรไม่ออกเพราะ
คนใจร้ายก�าลังดุนดันแกนกายใหญ่แข็งขืนเข้ามาในช่องทางรัก 
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คับแคบอย่างพยายามจะใจเย็นที่สุดเท่าที่คนอย่างเขาจะท�าได้ 
ท่อนเอ็นร้อนแทรกตัวเองเข้ามาได้เพียงแค่ส่วนหัวเท่านั้น 

เด็กน้อยตัวขาวก็ส่ายหัวรัวๆ มือขาวป้อมยกขึ้นมาดันและผลักไส 
แผงอกแกร่งของร่างสูงด้วยแรงที่เหลืออยู่ทั้งหมด

“อ...อึ้ก อ๊ะ! ไม่...เฮีย อื๊ออ เอา...เอาออกไป ฮือออ ไม่ไหว...
หนูไม่ไหว อึก ฮือออ ไม่เอา” คริสสะอื้นไปพูดปรามไปจนปากคอสั่น 
น�า้หนู�า้ตาไหลพรากอาบแก้มกลมยุ้ยจนเปียกปอนไปหมด เจบ็เหมือน
ร่างกายจะฉีกออกจากกันอยู่รอมร่อ

แค่นี้ก็จะตายอยู่แล้ว ไม่เอาแล้ว...
“นิ่งไว้ ใจเย็นคริส” เพลิงสิงรวบข้อมือขาวไว้แล้วโน้มตัวลงไป

กดจูบหน้าผากเนียนหนักๆ เป็นการปลอบประโลมเด็กน้อยตัวขาวที่
ร้องไห้จ้า ตัวสั่นเทา

“หนู ฮือออ เจ็บ ฮึกกก หนูไม่ อึก ไหว” เด็กน้อยสะอื้นตัวโยน
จนชายหนุ่มต้องช้อนตัวขึ้นมากอดไว้แนบอก แกนกายใหญ่ก็ยังคง
เข้าไปได้แค่ส่วนหัวเพียงเท่านั้น

“มองหน้ากู” มือหนาจับใบหน้าหวานจ้ิมล้ิมเปียกชื้นไปด้วย 
หยดน�า้ตาให้หนัมามองใบหน้าของตวัเอง เดก็น้อยท�าตามอย่างว่าง่าย
ถึงแม้ตัวเองจะเจ็บจนเกร็งสั่นไปทั้งตัว

“กูบอกแล้วว่ามึงจะเจ็บ”
“ฮือออ”
“กูจะไม่ออมแรง”
“เฮีย...”
“กจูะเอามงึให้หนัก มงึจะได้จ�าว่าไม่ควรปล่อยเนือ้ปล่อยตวัอกี”
“ฮึกๆ ไม่เอา อย่าท�าหนู”
“เก็บน�้าตาไว้ร้องตอนที่กูกระแทกมึงจนเตียงโยกเถอะคริส”
ชายหนุม่ไม่อ่อนโยนและไม่สงสารเดก็น้อยตวัขาวเลยแม้แต่นดิ 

เพราะเมือ่สิน้ประโยคร่างอวบอิม่นิม่มอืกถ็กูผลกัให้นอนหงายราบลง
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บนเตียงดังเดมิ มอืหนาจบัยดึทีบ่ัน้ท้ายกลมอวบเอาไว้แน่นแล้วฝืนดนั
แกนกายเข้าไปจนสดุความยาว ท�าเอาเดก็น้อยตวัขาวต้องกรดีร้องลัน่
ห้อง

“อึ๊ก! ฮ...อ๊าาาา! ฮึก! เจ็บ ฮืออออ!” เจ้าของเรือนกายสวยดิ้น
พล่าน มือขาวป้อมจิกผ้าปูที่นอนแน่นจนแทบขาดติดมือ ผนังช่องรัก
ตอดรัดและบีบตัวแน่นจนแกนกายใหญ่ขยับไปไหนไม่ได้ เพลิงสิง
ค�ารามครางเสียงทุ้มต�่าแหบพร่าผะแผ่วก่อนจะค่อยๆ ถอนแกนกาย
ออกมาจนเกือบหมด มือหนาที่จับยึดสะโพกแน่นค่อยๆ กดสะโพก
ของน้องลงมาช้าๆ ก่อนที่เอวสอบจะกระแทกสวนทางขึ้นไปอีกครั้ง

ช่องรกัโดนกระแทกกลบัเข้ามาอกีครัง้อย่างหนกัท�าเอาคนโดน
กระท�าจุกจนร้องไม่ออก ได้แต่อ้าปากค้างแล้วหลับตาปี๋ มือไม้จิกกัน
แน่นจนเล็บขาวซีดเป็นรอบที่ร้อย หายใจไม่ทั่วท้องแถมยังเกร็งจน 
ตัวสั่นงันงก

“อืมม...ซี้ดดด” เสียงครางแหบพร่าดังขึ้นคลอเคล้าไปกับเสียง
ครางของเด็กน้อยตัวขาว แกนกายใหญ่ยังคงโดนบีบรัดถี่ยิบเหมือน
เดิมจนเกือบจะเสร็จทั้งๆ ที่ยังไม่ได้ขยับ

“เฮีย...เฮียเพลิง อึก” เด็กน้อยเอื้อมมือมาไขว่คว้าหาอ้อมกอด
ของแฟนหนุ่ม เพลิงสิงสอดมือแล้วช้อนแผ่นหลังของคริสขึ้นมา 
เล็กน้อยแล้วกอดน้องเอาไว้

“คริส...อาห์ ไอ้ตวัด”ี ชายหนุม่พร�า่เรยีกชือ่ของเจ้าตวัดใีนอ้อม
กอดด้วยน�้าเสียงที่เต็มไปด้วยความต้องการ เอวสอบค่อยๆ บดควง
เชื่องช้า

“ฮ...เฮยี อ๊ะ เฮยีจ๋า...อือ้ออ” น้องครวญครางเสียงหวานอยู่ข้าง
หเูล่นเอาสตคินพีเ่ตลดิไปไกลจนกูแ่ทบไม่กลบั ไหนจะค�าทีใ่ช้เรยีกเขา
นั่นอีก...อยากกระแทกให้สลบคาเตียง

ร่างสูงกดหน้าผากของตัวเองแนบกับหน้าผากเนียนชื้นเหงื่อ
ของน้องแล้วสบเข้ากับดวงตากลมโตปรือปรอย
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“กูเป็นอะไรส�าหรับมึง” 
“เป็น ฮึก ฟ...แฟน”
แค่แฟนงั้นเหรอ?
“หึ! กูให้ตอบอีกทีว่า ตอนนี้ กูเป็นอะไรส�าหรับมึง”
รอยยิม้ร้ายกาจถกูจดุขึน้ทีร่มิฝีปากหยกั เพลิงสิงยกขาเรยีวขาว

ของน้องออกจากบ่าก่อนจะพับแล้วแยกมันออกจากกันจนเห็นอะไร
ต่อมอิะไรไปหมดรวมถงึช่องทางรกัทีม่แีกนกายใหญ่ค้างคาไว้ มือหนา
กดเรยีวขาทีถ่กูพบัลงบนเตยีงเลก็ก่อนจะเริม่โถมกายกระแทกท่อนเอน็
ร้อนแข็งขืนใส่คนใต้อาณัติโดยไม่ให้อีกฝ่ายได้เตรียมตัวเตรียมใจก่อน

เดก็น้อยผวาแล้วจกิแผ่นหลงักว้างแน่น ช่องทางรกัถกูแกนกาย
ใหญ่กระแทกกระทัน้เข้าออกจนหวัสัน่หวัคลอน กลบีปากอิม่เปล่งเสยีง
ครางออกมาไม่เป็นศัพท์ เสียวซ่านจนน�้าตาไหลออกมาอีกระลอก 

“อื๊อออ!!! อ๊ะๆๆ เฮีย เบา อึ้ก! เบาหน่อย แฮกๆ” ทั้งหอบ
เหนื่อยจนอกกระเพื่อม ทั้งครางจนเสียงแหบเสียงแห้งแต่อีกฝ่ายก็ยัง
ไม่ลดจังหวะหรือผ่อนแรงกระแทกลง มิหน�าซ�้ายังเล่นเขายับหนักกว่า
เดิม

เสียงกระทบกันระหว่างแก้มก้นกลมกลึงและหน้าขาของชาย
หนุ่มดังก้องไปทั้งห้อง ต่างฝ่ายต่างลืมและไม่ได้คิดถึงผนังของหอพัก
ที่บางไม่ได้กักเก็บเสียง

คริสโดนกระท�าช�าเราอยู่เกินครึ่งชั่วโมง แฟนหนุ่มของเขาทั้ง
กระแทกหนกัๆ ทัง้ซอยเอวถีร่วั ทัง้บดควง และงดัสารพัดวิธทีีจ่ะท�าให้
เดก็น้อยครางเสยีงหลงออกมาได้ เสยีงหวัเตยีงทีเ่ป็นเหลก็กระทบกบั
ผนังห้องรัวๆ และสงครามร่วมรักในห้องเพิ่งจะสงบลงไปก็ตอนที่เขา
ทั้งคู่พากันไปแตะขอบสวรรค์ชั้นฟ้านั่นแหละ

แต่เนื่องจากชายหนุ่มไม่ได้สวมถุงยางอนามัยและไม่ได้ถอน
แกนกายออกตอนเสร็จ น�้ารักทั้งหมดจึงถูกปล่อยในตัวของเด็กน้อย
ตวัขาวทีน่อนหลบัตาหายใจหอบถี ่เนือ้ตวัอ่อนปวกเปียกไร้เรีย่วไร้แรง 
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เหงื่อโซมกายพอกันทั้งคู่
เพลิงสิงถอนแกนกายออกช้าๆ แต่สามารถเรียกเสียงครางเบา

หวิวของไอ้ตัวดีได้
“ออืออ...อ๊ะ” ครสิกระตกุตวัเบาๆ แต่ไม่ลืมตาขึน้มามองเพราะ

เหนื่อยมาก เหนื่อยเหมือนจะตาย เฮียเพลิงเอาลูกชายออกจากตัว
เขาไปแล้วมันจึงรู้สึกวาบโหวงในช่องท้องนอนเป็นคนพิการไม่ไหวติง
จนไอ้เฮียมันล้มตัวนอนลงข้างๆ แล้วคว้าตัวเขาเข้าไปกอดไว้แนบอก
พร้อมกับกดจูบกลางกระหม่อมหนักๆ 

“เป็นไง” เกือบตายไง ยังมีหน้ามาถามอีก!
“เจ็บ...ใจร้าย” เด็กน้อยเบะปากแล้วซุกหน้าลงกับอกกว้าง
“เจ็บสิดี จะได้จ�า” จ�าอะไรวะ ก็บอกว่าไม่ได้เต็มใจไง ฮึ่ย
“ฮืออ...ง่วง หนูง่วง พรุ่งนี้มีเรียนด้วย ฮึก!” 
พ่อเล่นผมไว้ซะยับอย่างที่บอกจริงๆ จะลากสังขารไปเรียน 

ยังไงวะเนี่ย
“ไม่ต้องไป นอนหลับแล้วก็อย่าพล่ามเยอะ” 
พูดง่ายเนอะไอ้คนใจเหี้ยม!
“ด่ากูในใจเหรอ” 
แสนรู้ไปอีก เป็นหมาหรือว่าไง 
“เปล่า อย่ามามั่ว ไม่คุยด้วยแล้ว จะนอน” 
“หึๆ” 
เปลือกตาหนักอึ้งค่อยๆ ปิดลงพร้อมกับสติที่ไม่หลงเหลือเลย

เฉกเช่นเดียวกับเรี่ยวแรงในกายตอนนี้ เด็กนิเทศหลับผล็อยไปทันทีที่
หลับตา 

พรุ่งนี้คงไม่ได้ไปเรียน ก็ช่างมันแล้วกัน...


