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ติ๊ง! 
เสยีงแจ้งเตอืนจากแอพพลเิคชัน่โซเชยีลทีผ่มและทกุคนทัว่โลก

ก�าลงัตดิกันงอมแงมดงัขึน้เมือ่ไอ้ ‘แบงค์’ เพือ่นสนทิในกลุม่ของผมได้
ท�าการเชิญผมเข้าไปในกลุ่มอะไรสักอย่างที่ผมไม่รู้ว่าเป็นกลุ่มอะไร

‘Bank Thanasarn ได้เชิญให้คุณเข้าร่วมกลุ่ม น้องไอไลฟ์สด’

“เหี้ยอะไรวะเนี่ย” 
ผมสบถนดิหน่อย ตอนแรกไม่กดรบัในทนัท ีแน่นอนว่าไอ้แบงค์

เห็นแบบนั้นมันก็ไม่อยู่เฉย รีบส่งข้อความมาในแชททันที 

BANK : ไอ้เกียร์เข้ากลุ่ม
BANK : เร็วๆ จะไลฟ์แล้วววววว
BANK : ไม่เข้าจะเสียใจ ไอ้สัสสส
GEAR : เสียใจกับพ่อมึงดิ
GEAR : นี่กลุ่ม’ไรของมึง ไวรัสปะเนี่ย

 EP.00 
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BANK : Send picture
BANK : Send picture

ไอ้แบงค์ส่งรปู ‘อะไรบางอย่าง’ มารวัๆ เพยีงเพราะต้องการให้
ผมเชื่อว่ามันไม่ใช่ไวรัส ผมที่ก�าลังดื่มเบียร์ชิลล์ๆ อยู่ที่ห้องตัวเอง 
ถึงกับเบียร์พุ่ง เพราะไอ้รูปที่มันส่งมาเป็นรูปเรือนร่างขาวเนียนของ
ใครสักคนที่ก็เป็นผู้ชายเหมือนกันกับพวกผมนี่แหละ แต่เขาสวยงาม
กว่าสักร้อยเท่าได้ 

BANK : เร็วๆ 
BANK : คลิปแรกดูฟรีจะมาไหม 
BANK : ที Pornhub ยังเป็นสมาชิกได้เลย ไอ้ควาย

ไอ้แบงค์ก�าลังพูดถึงเว็บ Pornhub ที่เป็นเว็บไซต์รวบรวมสื่อ
ลามกขนาดใหญ่เอาไว้ด้วยกัน หรือเรียกง่ายๆ ก็คือแหล่งหนังโป ๊
นั่นแหละ แหม ผมก็เป็นผู้ชายนะ ปีนี้อายุยี่สิบเอ็ดแล้ว ดูหนังโป๊แล้ว
มนัผดิตรงไหนวะ คนมนับรรลนิุตภิาวะแล้วนะ นีไ่อ้แบงค์มนัคงอดัอัน้
มากมั้ง เพราะชวนคนอื่นในกลุ่มไม่ได้ ‘น้องไอ’ ของมันเป็นผู้ชายนี่ มี
แต่ผมกับมนัเท่านัน้แหละทีเ่ป็นไบ ได้หมดทัง้ชายทัง้หญงิ มนัเลยชวน
ผมเข้ากลุ่มนั้นยิกๆ 

เห็นแก่ความขาว กูเข้าก็ได้...
ผมกดยอมรับเข้าไปในกลุ ่มน้ันตามค�าเชิญของไอ้เพื่อน 

ผู้หมกมุ่น ซึ่งเมื่อผมกดยอมรับปุ๊บ ก็มีสัญลักษณ์แจ้งเตือนข้ึนมาว่า 
ผมได้เป็นสมาชิกในกลุ่มนี้เรียบร้อยแล้ว และยังมีเพื่อนร่วมมหา’ลัย
หน้าตาคุ้นๆ มากมายที่อยู่ในกลุ่มนี้! 

ไม่เบาเลยนี่หว่าไอ้พวกเวร...
ผมเลิกสนใจคนหน้าคุ้นที่อยู่กันในนี้หน้าสลอน เปลี่ยนไปไล่
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สายตาอ่านโพสต์ที่ถูกปักหมุดไว้บนสุด ซึ่งน่าจะเป็นเจ้าของกลุ่มเป็น
คนโพสต์เอาไว้

ยินดีต้อนรับเข้ากลุ ่ม ‘น้องไอไลฟ์สด’ ครับ กรุ ๊ปส�าหรับ 
หนุ่มโสดรักสนุกทุกคนที่มีรสนิยมเดียวกันกับผม ^^ 

กติกาของที่นี่ก็ไม่มีอะไรมาก ผมจะลงคลิปแค่อาทิตย์ละครั้ง 
ส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นไลฟ์นะครับ และแน่นอนว่าผมจะบันทึกไว้เป็น
ไฟล์วิดีโอไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วจะลบทิ้งครับ 

นอกจากคลิปก็จะมีพวกรูปนะครับ และผมจะไม่ตอบข้อความ
จากใครที่ทักมานอกจากคุณจะเป็น V.I.P. ^^

สมาชิกใหม่ที่ถูกคนอื่นเชิญเข้ามาจะได้รับสิทธิ์ในการดูฟรีใน
คลิปแรกหรือไลฟ์แรก หลังจากนั้นถ้าคุณไม่เสียค่าสมาชิกและกรอก
ฟอร์มตามในลงิก์ทีล่งไว้ ผมจะลบคณุออกไปจากกลุม่นะครบั โดยผม
จะให้เวลาคุณสมัครสมาชิกอย่างเป็นทางการภายในสามวัน ไม่งั้นผม
จะบล็อกออกไป เพื่อป้องกันไม่ให้คุณถูกเชิญเข้ามาดูคลิปฟรีอีก 

- ค่าสมาชิกธรรมดาเดือนละหนึ่งพันบาท ผมไม่มีรายปีให้นะ 
เพราะว่าวันหนึ่งถ้าผมเบื่อ ผมก็อาจจะปิดกลุ่มนี้ไปเฉยๆ ก็ได้

- V.I.P. ค่าสมาชกิเดอืนละหนึง่หมืน่บาท ท�าไมแพงกว่าสบิเท่า
น่ะเหรอ เพราะคุณจะได้แชทเป็นการส่วนตัวกับผม และได้สิทธิพิเศษ
อีกมากมาย พูดง่ายๆ เหมือนผมเป็นของคุณคนเดียวเลยละ 

- ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ไม่ถูกเผยแพร่ที่ไหน
หรอก เห็นอย่างงี้ผมก็มีนะ จรรยาบรรณน่ะ

- สดุท้าย ถ้าคณุอยากยกเลกิสมาชกิ ก็แค่ไม่ต้องจ่ายของเดอืน
ต่อไป เดี๋ยวผมก็ลบคุณออกไปเองนั่นแหละ 

หมายเหตแุรก : เมือ่ออกจากกลุม่นีห้นึง่ครัง้ คณุจะกลบัเข้ามา
ไม่ได้อีก 

หมายเหตุสอง : คุณจะดูดคลิปไว้ผมก็คงไปห้ามไม่ได้ แต่ถ้า
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คณุเผยแพร่ต่อแล้วผมไปเหน็ทีไ่หน กลุม่น้ีจะปิดตวัทนัท ีดงันัน้ท�าเพือ่
ส่วนรวมด้วยล่ะ ^^’ 

ผมเลือ่นสายตาลงจากกฎพวกนัน้มาไว้ทีวิ่ดโีอซึง่ก�าลังแสดงอยู่
ในเวลานี้ นั่นก็คือน้องไอก�าลังเริ่มไลฟ์แล้ว คอมเม้นต์ลามกมากมาย
ผุดขึ้นมาจากสายหื่นทั้งหลายที่อยู่ในกลุ่ม หนึ่งในนั้นก็มีไอ้เหี้ยแบงค์
พิมพ์หวีดไม่หยุด

แม่งอยู่ในกลุ่มมานานแค่ไหนแล้วฟระ! 
ที่จริงผมว่าผมไม่ใช่คนอารมณ์ขึ้นง่ายอะไรขนาดนั้นนะ แต่พอ

เห็นมือเรียวขาวนั่นก�าลังปลดกระดุมเสื้อทีละเม็ดแล้ว...
ผมกลืนน�้าลายดังเอื๊อกเลยว่ะ
เพยีงแค่ไม่ถงึหนึง่นาททีีก่ารไลฟ์สดเริม่ต้น คอมเม้นต์มากมาย

ก็ถล่มทลาย ยอดคนดูตอนนี้หมื่นกว่าคน (ต้องมีคนมาดูฟรีเป็นคลิป
แรกแบบผมอีกเยอะแน่ๆ) อีกฝ่ายรอบคอบดีมาก ถ่ายให้เห็นแค่ส่วน
คอลงมาเท่านั้น คงคิดมาดีแล้วว่าถ้าให้เห็นหน้าขึ้นมา คงจะอยู่ใน
สงัคมล�าบาก เจ้าตวักบ็อกอยูว่่าท�าแก้เบือ่ วนัไหนไม่อยากท�าขึน้มาก็
อาจจะเลิกท�า

ตอนนี้ไอปลดกระดุมไปได้สามสี่เม็ดแล้ว เผยให้เห็นผิวที่ขาว
และใสไร้ร่องรอยอะไรให้ร�าคาญใจ ถึงจะบอกว่าเป็นผู้ชายก็เหอะนะ 
เอวที่เหมือนจะคอดนิดๆ นั่นมันคืออะไร...

ผมเองก็ไม่ใช่ไม่เคยมีอะไรกับผู้หญิงหรอก แต่หลุมสะดือของ
หมอนี่ดูลึกสวยอย่างกับของนางแบบ เขาเอาไขมันไปไว้ไหนหมดกัน
นะ เอวเล็กขนาดนี้วันๆ ได้กินอะไรบ้างหรือเปล่า

ไหปลาร้านั่นให้ความรู้สึกบอบบางราวกับจะมองลึกเข้าไปถึง
กระดูกของอีกฝ่ายได้ ตอนนี้เสื้อเชิ้ตของเขาถูกปลดกระดุมออกหมด
ทุกเม็ดจนเปิดเปลือยร่างกายท่อนบน ส่วนร่างกายท่อนล่างมีแค่
กางเกงขาสั้นวาบหวิวที่เผยให้เห็นต้นขาเนียนลื่นน่าสัมผัสเป็นอย่าง
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มาก
ตึกตักๆๆ 
หวัใจผมเต้นรวัตอนทีเ่หน็มอืขาวๆ เริม่ไล้ไปตามร่างกายตวัเอง

คล้ายเชิญชวน มีพวกอ่อนหัดเด้งคอมเม้นต์กันรัวไม่หยุด

Ball XX : โอ๊ยยย น้องไอยั่วเกินไปแล้ววว
BANK THANASARN : กรี๊ดดดดดด น้องไอออ หัวจัยพรี่ไม่ไหววว
HEY It’ s me : นี่ขนาดยังไม่ท�าอะไรเลยนะ ก�าเดาจะแตก
Pond : น�้าจะแตกจริงๆ นะครับ
Pond : ผมชอบไอจริงๆ 
Pond : ไม่มีเงินสมัครวีไอพี แต่อยากให้ไอตอบข้อความสักครั้ง
Pond : ขอร้อง

ไอ้พวกเวรน่ีน่าขยะแขยงชะมัด (ยกเว้นไอ้แบงค์ที่ดูเหมือนคน
ประสาท) โดยเฉพาะเจ้าของไอดีที่ใช้ชื่อว่า Pond อะไรนี่ ท่าทางจะ
เป็นหนักสุด หรือว่าน้องไอจะไม่เคยอ่านคอมเม้นต์พวกนี้เลย ก็เลย
ไม่ได้สนใจงัน้สนิะ ดูทรงแล้วไอ้ ‘ปอนด์’ อะไรนีจ่ะคลัง่น้องไอมาก มนั
ถึงขนาดคิดว่าเป็นความรักเลยเหรอ ไม่รู้สินะ ส�าหรับผม น่าจะเป็น
ความใคร่...

ดูไปเรื่อยๆ น่าจะใคร่หนักเลยด้วย ยอมรับเลยว่าคนคนนี ้
ฟีโรโมนฟุ้งออกจากหน้าจอ โคตรยั่วเยแบบไม่รู้จะบรรยายยังไง นี่ 
เจ้าตัวก็เปิดเพลงแนวเซ็กซี่คลอๆ อยู่ด้วย เวลาเห็นเอวเพรียวๆ นั่น
โยกน้อยๆ ไปตามจังหวะเพลง ชวนให้คิดไปไกลแสนไกล แถมคิด 
ในทางที่ดี...แบบว่าอยากจะดีด้วยสักร้อยเท่า

ความคดิผมตอนนี ้คดิแต่เรือ่งลามกทะล่ึงล้วนๆ ก็นะ ท�าขนาด
นีจ้ะบอกว่าไม่ได้จะให้คดิคงเฟคแล้วครบั เป็นไปไม่ได้หรอก เจ้าตวัเขา
ก็หวังให้คิดนั่นแหละ...
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ร่างกายผมเริม่แสดงปฏกิริยิาปวดหนบึขึน้มากต็อนเห็นนิว้เรยีว
นัน่เริม่ย้ายไปเล่นยอดอกเลก็ๆ สเีรือ่ของตวัเอง มนัชชูนัมอีารมณ์ขึน้
มาได้รวดเร็วอย่างเหลือเชื่อ ปลายนิ้วนั่นไล้วน กลั่นแกล้งยอดอก 
นุ่มนิ่มไปเร่ือยๆ หยอกเย้าจนเจ้าตัวต้องส่งเสียงครางหวานสไตล ์
ออดอ้อนออกมาแผ่วเบา

ไม่ค่อยได้ยนิหรอก เสยีงเพลงมนักลบ ผมคดิว่าไอตัง้ใจให้กลบ 
ทว่าแบบนี้มันยิ่งกลับกระตุ้นให้อยากรู้อยากเห็น สงสัยในเสน่ห์อัน
ลึกลับในตัวอีกฝ่ายมากขึ้นไปอีก

ตอนนี้เขาเริ่มใช้มือขวาไล้ไปตามหน้าท้องขาวสอดเข้าไปใต้
กางเกงขาสั้นตัวน้ัน ทั้งๆ ที่ไอไม่ให้เห็นอะไรทั้งนั้นนอกจากฝ่ามือที่
ก�าลังขยับอยู่ในกางเกงที่ท�าให้เดาได้ว่าเขาก�าลังท�าอะไรอยู่ มันกลับ
ท�าให้เลือดลมผมสูบฉีดไปทั่วร่าง

ไม่ใช่แค่ผม ผู้ชายมากมายพิมพ์หวีดกันไม่เป็นภาษาในคอม-
เม้นต์ ผมว่าทีพ่มิพ์ผดิพมิพ์ถกูกนัไม่หยดุ เพราะพวกมันต้องก�าลังช่วย
ตัวเองอยู่เหมือนกันแน่ๆ 

ขณะที่มือขวาก�าลังปรนเปรอตัวเองด้วยท่าทางที่เดาได้ว่าเขา
คงจะฝึกมาหน้ากระจกแล้วมัง้ว่ามนัเซก็ซีช่วนให้ของขึน้ขนาดไหน มอื
ซ้ายของไอก็ลูบไล้ไปตามร่างกายตัวเอง แผ่นอกของเจ้าตัวเริ่ม
กระเพื่อมแรงเพราะหายใจเข้าออกถี่ขึ้น ตอนน้ีผิวของเขาแดงระเรื่อ
ไปทัง้ตวั ร่างกายบดิเร่าหอบหนกั ไม่นานนกัเอวบางกก็ระตกุเกรง็ ผม
คิดว่าเขาน่าจะเสร็จแล้ว

ก่อนปิดวิดีโอ คนข้ีย่ัวยังไม่วายย่ืนมือที่เปรอะเปื้อนไปด้วย
น�้ารักสีขุ่นมาตรงหน้ากล้อง คอมเม้นต์ในไลฟ์เลยยิ่งดุเดือด อยากลง
อยากเลียอะไรก็เม้นต์มาให้หมด

กระทั่งผมเองยังรู้สึกว่าล�าคอแห้งผากขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว
“สัส...”
ผมสบถเมื่อก้มมองที่กลางร่างกายตัวเองและพบว่ามันก�าลัง
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ต้องการปลดปล่อยสุดๆ จนควรต้องท�าอะไรกับมันสักอย่าง...
ถ้างัน้ เดีย๋วค่อยกลบัมาคยุกบัไอ้แบงค์ต่อ ผมว่าจะถามมนัเกีย่ว

กับข้อมูลของกลุ่มนี้ ทั้งเรื่องการเป็นสมาชิก และเรื่องสิทธิ์ของชาว 
วีไอพีอะไรนั่นด้วย

ผมโทร.ไปหาไอแ้บงค์ตอนประมาณสามทุม่ กะให้มนัเสรจ็
ธุระปะปังอะไรของมันเรียบร้อยแบบที่ผมเสร็จ (?) ก่อน ไอ้แบงค์รับ
โทรศัพท์ด้วยเสียงสดใสมาก ท่าทางอารมณ์ดีจนน่าหมั่นไส้ อย่างกับ
มันเดาได้ว่าผมจะโทร.มาถามมันเรื่องอะไร

[ก�าลังรอมึงเลยจ้าพี่เกียร์ของหนู]
“หนูพ่อง กวนตีน” ผมด่ามัน
[ท�าเป็นด่ากลบเกลื่อน ว่าไงจ๊ะเพื่อนรัก แหม นึกว่ามึงจะโทร.

มาทันทีหลังจากไลฟ์จบนะ หายไปท�าอะไรอยู่เป็นชั่วโมงล่ะจ๊ะ ไหน 
บอกเพื่อนซิ]

“ท�ามาเป็นถาม มงึกร็ูอ้ยู่แล้วปะว่ากทู�าอะไร” ผมตอบเสียงนิง่ๆ 
[อะหูยยย ละไง โทร.มาเรื่องนั้นใช่ไหมล่ะ กูรู้นะ]
“เออ กกูอ็ยากรูอ้ะ มงึไปรูจ้กักรุป๊อะไรแบบนีไ้ด้ไงวะ” อันนีเ้ป็น

เรื่องที่ผมคาใจประมาณนึงเลย เพราะว่าภายนอก ไอ้แบงค์ก็ไม่ใช่คน
ที่จะดูลามกจกเปรตเปิดเผยอะไรขนาดนั้น ต่อให้ผมจะรู้รสนิยมของ
มันก็เถอะ

[กูรู้เพราะว่ามีเพ่ือนกูตามมาก่อนหน้ากูแล้ว ตามตั้งแต่กรุ๊ปนี้
มันเปิดใหม่ๆ นั่นแหละ แล้วมันก็มาชวนให้กูไปส่องฟรีก่อน แบบที่กู
เชิญมึงเข้ามาเพื่อให้ดูคลิปฟรีนี่ไง]

“แล้วเป็นไง” ผมถาม แม้จะพอเดาค�าตอบได้
[จะเป็นไง ก็เสียเงินสมัครอะดิ เหี้ย ฮ่าๆๆ] มันระเบิดหัวเราะ

กลับมา [โทร.หากูก็เพราะโดนตกเหมือนกูใช่ไหมล่ะ]
“ที่มึงบอกว่าเพื่อนมึงตามมาตั้งแต่มันเปิดใหม่ๆ นี่ มันเปิดมา
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นานเท่าไหร่แล้ววะ”
[เมื่อสามสี่เดือนที่แล้วมั้ง กูก็จ�าเวลาที่แน่นอนไม่ค่อยได้ว่ะ]
“สามสี่เดือนมีคนติดตามขนาดน้ีเลยเหรอ คนอยู่ในกลุ่มนั้นที่

เป็นสมาชกิเสยีเงนิเกอืบห้าพนัคนเลยนะมงึ” เสยีงผมคงจะแสดงความ
ตกใจออกไปอย่างไม่ปิดบังเลย

[เออ ก็น้องมันดังอะมึง มึงดูหุ่นดูอะไรของน้องมันดิ และก็คือ
ไม่ได้จะให้เห็นนั่นเห็นนี่ง่ายๆ นะ อยากเห็นของดีก็ต้องรอลุ้นกัน
หน่อย] อันนี้ผมเชื่อ วันนี้เขาก็ไม่ได้เห็นอะไรของไอทั้งหมด คงเพราะ
เป็นคลิปฟรีด้วย

“กูก็ว่าอย่างงั้นแหละ” ผมพึมพ�า
[มึงแน่ใจเหรอ ว่ามึงมีเรื่องจะถามกูแค่นี้] ไอ้แบงค์ท�าเสียง

แหย่ๆ 
“ก็มีอีกเรื่อง”
[ให้กูเดาไหม เรื่องวีไอพีอะดิ]
“เออ ไอ้สัส รู้ดี” ผมแซะมัน
[แน่นอน อะๆ จะถามอะไรก็ถามมาเลย เดี๋ยวพี่จะแจงให้เอง]
“มันมีคนสมัครจริงๆ เหรอวะ ไอ้สิทธิ์วีไอพีอะไรนั่นอะ ดูๆ ไป

แล้วกไ็ม่เห็นจะมอีะไรมาก ต่อให้ได้คยุแล้วยงัไง เดอืนต่อไปมงึไม่จ่าย
เขาก็ไม่คุยกับมึงปะ”

[มึงจะจ่ายไอ้เกียร์] ไอ้แบงค์ท�าเสียงเอือมๆ หน่อยๆ 
“เดือนละหมื่นทุกเดือนอะนะ”
[มันก็อาจจะมีคนหมุนไม่ทันจนจ่ายไม่ได้ทุกเดือนหรอก แต่

สุดท้ายมึงก็จะหามาจ่ายเว้ย เพราะว่าเท่าที่กูรู้มา น้องไอเขาก็ท�าให้
คนติดกับเก่งอยู่อะมึง ลองได้คุยสักเดือนก็ไปไหนไม่ค่อยรอด เพื่อน
กูเคยหลวมตัวอยู่ในกรุ๊ปวีไอพีอยู่สองสามเดือนมั้ง มันบอกว่าเขาจะ
ท�าแบบที่บอกมึงในกติกาเลย]

“คือ?”
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[ก็ท�าให้มึงรู้สึกเหมือนเขาเป็นของมึงคนเดียว ท�าให้มึงรู้สึก
เหมอืนมงึได้เป็นแฟนเขาเลยแหละ เกดิเผลอไปชอบจรงิๆ กแ็ย่หน่อย 
เราก็รูก้นัอยูแ่ล้วปะวะ ว่ามนัเป็นเรือ่งของเงนิ พดูตรงๆ เราเป็นลกูค้า 
เขาก็ต้องเอาใจเราอยู่แล้ว]

“งัน้...เคยมใีครได้ไปนอนกบัเขาจรงิๆ ปะวะ” ผมเกดิสงสยัเรือ่ง
นี้ข้ึนมาด้วย คนที่กล้าเปิดเผยขนาดนี้ ต้องมีคนยื่นข้อเสนอขอนอน
ด้วยมาบ้างแน่ๆ 

[เพ่ือนกูเคยบอกว่ามีคนขอจ่ายหนึ่งแสน แลกกับการเจอกัน
แล้วไปนอนกับไอ้หมอนั่นหนึ่งคืน แต่น้องไอเขาปฏิเสธว่ะ]

“ฮะ!? ท�าไมวะ ไหนมึงว่าเขาท�าเพื่อเงินไง”
[กูก็ไม่รู้ว่ะ รู้แค่เขาปฏิเสธ แล้วไอ้เวรนั่นก็โดนบล็อก ที่ส�าคัญ 

น้องไอเขาก็มาโพสต์ในกลุ่มตรงๆ นะว่าเขาไม่ได้อยากขายตัว ไม่งั้น
เขาก็คงเปิดเผยหน้าตาไปแล้ว ทุกคนก็คงรู้นานแล้วว่าเขาเป็นใคร]

“แปลว่าก็ยังไม่เคยมีใครเจอตัวจริงน้องไอสินะ” ผมเลิกคิ้ว
ไอ้แบงค์ตอบกลบัมา [ยงัว่ะ ยงัไม่มใีครเคยเจอ ยังไม่มีใครรูเ้ลย

ว่าตัวจริงเขาคือใคร] 
“อมื งัน้กูว่าต้องมคีนอยากรูจ้นไปขุดคุย้เรือ่งของเขาบ้างไม่มาก

ก็น้อย” ผมพูดลอยๆ และอาจจะเป็นเพราะไอ้แบงค์เป็นเพ่ือนซี้ผม
ก็ได้ มันเลยจับทางถูก

[อะไร มึงจะตามหาตัวจริงเขาเหรอ]
“กูก็แค่อยากรู้ว่าเขาเป็นใคร”
[ถ้าตัวจริงเขาถูกเปิด เขาอาจจะปิดกลุ่มเลยก็ได้นะมึง เดือด

ร้อนกันทั้งบางเพราะมึงคนเดียว อย่าเหี้ยดิเกียร์] ไอ้แบงค์ด่า
“ใครบอกว่ากูจะบอกใคร”
[ฮะ!? อะไรนะ] ไอ้แบงค์เหวอไปแล้ว
“กูรู้กูก็จะรู้ของกูคนเดียว ไม่บอกให้พวกมึงรู้ด้วยหรอก”
[เอ้า เฮ้ย ไม่บอกคนอื่นอะไม่เป็นไร แต่ควรบอกกูปะวะ กูเป็น
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คนท�าให้มงึเจอกลุม่นีน้ะ นะๆๆ บอกบญุเพือ่นบ้างนะครบัพีเ่กยีร์ หนู
ขอร้อง]

มนัท�ามาเป็นออดอ้อนออเซาะผมจนน่าหม่ันไส้ ซึง่มันไม่มีทาง
เปลี่ยนใจผมได้หรอก

“ดูอารมณ์ก่อน” ผมตอบปัดๆ 
[เกียร์อ่า!] มันแกล้งท�ากระเง้ากระงอด
“เออ แค่นี้ก่อนนะ กูจะไปนอนแล้ว พรุ่งนี้เรียนเช้า เจอกันที่

มหา’ลัย” ผมตัดบท
[เออๆ ก็ได้ ไว้เจอกัน กูก็จะไปปั่นงานวิชาอาจารย์เจนแล้ว]
“นี่ยังไม่ท�าอีกเหรอ” ผมถามมันด้วยเสียงเหลือเชื่อ เพราะ

อาจารย์เขาสั่งไว้ตั้งแต่พฤหัสที่แล้ว
[แหะๆ เออๆ ไปท�าละมึง] มันหัวเราะแห้งๆ พลางรีบชิ่งวาง

สาย กลวัผมด่าเรือ่งไม่ท�างานส่ง ผมส่ายหน้าไปมากบัตวัเอง ไอ้แบงค์
แม่งโคตรเหลวไหล ทเีรือ่งกลุม่น้องไออะมนัรูดี้ ทกีบังานไม่ท�าส่ง กลวั
จะเรียนจบหรือไงมึง

หลังจากโยนโทรศัพท์ไว้บนโต๊ะเสร็จ ผมก็เดินมาทิ้งตัวนอนลง
กับเตียงและดับไฟ แม้จะบอกไอ้แบงค์ไว้ว่าจะรีบนอน พอเอาเข้าจริง
ก็ไม่ได้ว่าจะนอนหลับได้ในทันที เรื่องในสมองผมตอนนี้เต็มไปด้วย
เรื่องของน้องไอทั้งหมด ผมก็ปากดีกับไอ้แบงค์ไปอย่างงั้นแหละ นี่ก็
ยังไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะหาจนเจอได้ยังไง ว่าน้องไอตัวจริงเป็นใคร 
ในเมื่อคนไทยทั้งประเทศแม่งก็มีตั้งเจ็ดสิบล้านคน แถมผู้ชายแม่งม ี
ไม่ถึงครึ่งด้วยซ�้า

ผมมาทีค่ณะแต่เช้าเพราะว่าเสอืกตืน่มาตัง้แต่เจด็โมง และ
ไม่รู้จะนั่งท�าบ้าอะไรอยู่ที่ห้องเฉยๆ ขับรถมามหา’ลัยดีกว่า จะได้ไป
หาอะไรกินที่โรงอาหารรองท้องก่อนเข้าเรียน

ผมใช้ทางลัดหลังลานจอดรถเดินผ่านตึกเรียนไปยังโรงอาหาร
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คณะวศิวะ ซึง่แม่งไม่ใช่คณะทีผ่มเรยีนอยูห่รอก มันแค่ใกล้ นกึไม่ถึงว่า
จะมาเจอเรื่องไม่เข้าท่าตอนเดินผ่านพื้นที่สูบบุหรี่ที่มหา’ลัยจัดไว้ให้
นักศึกษาและบุคลากรทั่วไปมาใช้

“ก็บอกให้ไปถ่ายเอกสารให้หน่อยไง ทุกทีมึงก็ท�าให้ วันนี้เป็น
เหีย้อะไรมาแขง็ข้อ มงึอยากลองด ีอยากมตีวัตนหรอืไง ฮะ!?” ใครบาง
คนท่าทางถ่อยๆ ก�าลงัผลกัไหล่นกัศกึษาตวัเลก็ๆ อกีคนอย่างแรง และ
หมอนั่นก็ไม่ได้สู้ หรือไม่ก็อาจจะเคยลองสู้แต่สู้ไม่ได้ ผมก็ไม่รู้หรอก  
รู้แค่สิ่งที่ไอ้อันธพาลนั่นท�าอยู่มันไม่เข้าตาผมอย่างแรง อีกอย่าง...
นกัศกึษาชายตวัผอมๆ คนนัน้ เหมอืนผมจะเคยเห็นผ่านๆ ว่าเป็นเดก็
คณะผม

“ไม่มมีอืไม่มเีท้าหรอืไง เดินไปท�าเองส”ิ เสยีงไร้อารมณ์โต้เถยีง 
ถึงจะตัวเล็ก ใจก็คงสู้ไม่ถอยอยู่เหมือนกัน

“ปากดีเหรอมึง”
ไอ้เวรอีกคนที่พยายามจะบังคับให้เขาเป็นเบ๊ก็คงเห้ียจัด ฟัง

ภาษาคนไม่ออก เหน็เขาปฏเิสธกค็ดิจะเอาชทีทีม้่วนเป็นทรงกระบอก
ฟาดไปที่หัวเขา ผมเลยรีบเอามือเข้าไปปัดอย่างแรง

พลั่ก!
ปึก!
ชีทท่ีถูกม้วนไว้หล่นลงสู่พื้น กระจัดกระจายไปคนละทิศคนละ

ทาง ไอ้หมอนั่นจึงโมโหผมขึ้นมาทันที
“เฮ้ย มึงเป็นใครวะเนี่ย เสือก’ไร” มันถาม ท่าทางเอาเรื่อง
“ทีน่ีไ่ม่ใช่โรงเรยีนมธัยมนะ ทีม่งึจะได้มารวมแก๊งแล้วข่มใคร เขา

ไม่ท�าให้ มงึกไ็ปท�าเอง ขอความช่วยเหลอืดีๆ  ไม่เป็นมงึกไ็ม่ต้องใช้ ถ้า
เดนิไปถ่ายเอกสารเองมนัหนกัหนามาก มงึกก็ลบัไปให้แม่มงึช่วยถ่าย
ให้ที่บ้านสิ”

“มึง!” หมอน่ันกระชากคอเสื้อผมโดยไม่ดูสังขารเลยว่ามันเตี้ย
กว่าผมเยอะเหมือนกัน ผมเป็นลูกครึ่งเกาหลีอเมริกันแล้วก็มีเชื้อไทย
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อยูน่ดิหน่อย ส่วนสงูผมกเ็ลยแตะร้อยแปดสบิตัง้แต่ตอนเรยีนอยูม่ธัยม
ปลาย ตอนนี้ผมสูงถึงร้อยแปดสิบเจ็ดเซนติเมตรแล้ว ดังนั้นผมจึงแค่
กดสายตาต�่ากว่ามองมัน

เดาเอาจากเรีย่วแรง ขนาดตวัและอะไรหลายๆ อย่าง ผมว่ามนั
คงสู้ผมไม่ได้หรอกนะหากผมจะมีเรื่องกับมันจริงๆ ผมก็ไม่ใช่คนใจไม้
ไส้ระก�าอะไร บอกมันไว้ก่อนก็ดี

“มึงแน่ใจเหรอว่าจะมีเรื่องกับกู กูยูโดสายด�านะ แล้วกูก็แข่ง
ระดับสมัครเล่นชนะมาหลายเวทีด้วย”

“...”
“หรอืว่าถ้ามงึชอบแบบมวยไทย กกูพ็อตวันะ มงึจะว่ายงัไงล่ะ”
เมื่อเห็นสายตาที่เรียบนิ่งบอกเจตนารมณ์ที่ชัดเจนของผม มัน

ก็คงรู้แล้วว่าผมพดูจรงิ เลยผลกัผมออกไป ผมถอยแค่ครึง่ก้าวตอนมนั
ผลัก และผมคงนึกหมั่นไส้ที่มันมาผลักผม ผมเลยผลักมันกลับ

พลั่ก!
“เฮ้ย!” คนด้านหลังที่ถูกผมช่วยไว้ร้องอย่างตกใจที่เห็นผู้ชายที่

ข่มเขาอยูเ่มือ่กีก้ระเด็นไปไกล ไหนจะล้มไม่เป็นท่าจนก้นจ�า้เบ้าอยูก่บั
พื้น

ผมขมวดคิ้ว...
ผมว่าผมผลักมันเบาๆ เองนะ กระจอกชะมัด
“ไปเถอะ”
ผมเลิกสนใจไอ้งี่เง่าน่ันและหันไปเรียกคนที่ท�าหน้าตื่นๆ อยู่

แทน เขาลังเลนิดหน่อย หากสุดท้ายก็ยอมที่จะเดินตามผมมา
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 EP.01 

“ขอบคุณนะท่ีเม่ือกี้มาช่วยไว้” ร่างโปร่งที่เดินตามผมมา 
เป็นฝ่ายเริ่มต้นประโยคขึ้นก่อน ไม่ว่าจะด้วยความเกรงใจหรือว่าด้วย
อะไรก็แล้วแต่

“ไม่เป็นไร เรื่องเล็ก อีกอย่าง...ถ้าเราจ�าไม่ผิด เหมือนเราเคย
เหน็นายทีห้่องเรยีนด้วยใช่หรอืเปล่า” ผมค่อนข้างม่ันใจว่าเขาเคยเรยีน
คลาสเดยีวกบัผมนะ ไม่งัน้ผมคงไม่เสนอหน้าเข้าไปช่วยเขาเมือ่กีห้รอก 
หากไม่คลับคล้ายคลับคลาอะไรเลย

ไม่ได้เป็นคนดีขนาดนั้น...
“อืม” คนที่มีใบหน้าเล็กราวกับหนึ่งฝ่ามือของผมพยักหน้า
“ชื่ออะไรเหรอ เราเกียร์นะ” ผมแนะน�าตัวเองไปก่อน จะให้ไป

ถามช่ือเขาโดยไม่บอกเลยว่าตัวเองเป็นใครมันก็จะดูแปลกๆ อีก
อย่าง...ผมก็เป็นฝ่ายชวนให้เขาเดินตามมา เกิดไม่ยอมชวนคุยอะไร
เลย ก็จะท�าให้เราทั้งคู่รู้สึกอึดอัดกันเปล่าๆ 

ผมว่าแค่เราเคยเรยีนคลาสเดยีวกนัแล้วผมไม่จ�าชือ่ใครนอกจาก
ชื่อเพื่อนในกลุ่ม มันก็เหี้ยพออยู่แล้วนะ...

ก็ในคลาสคนมนัเยอะปะวะ ยิง่วชิาทีผ่มลง คนเรยีนกนัเป็นหลกั
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ร้อยตลอด ให้มานั่งจ�าชื่อทุกคนก็คงจะจ�าได้ไม่หมดหรอก
“เราชื่อ อิน น่ะ” เขายิ้มให้ผมบางๆ “แต่เราจ�าเกียร์ได้อยู่แล้ว 

ต่อให้เกียร์จะไม่แนะน�าตัวก็เถอะ”
“เหรอ ท�าไมถึงจ�าเราได้ล่ะ” ผมถามไปอย่างไม่คิดอะไร ‘อิน’ 

น่ะสิ เขาชะงักไปนิดหน่อย
“...ก็เกียร์เพือ่นเยอะ เหน็ในห้องมคีนรูจ้กัเยอะแยะเตม็ไปหมด

เลย”
อืม...เหตุผลที่เขาพูดมามันก็ไม่เชิงว่าไม่ถูกนะ แต่ผมรู ้สึก

เหมือนเมื่อกี้เขาไม่ได้ตั้งใจจะบอกเหตุผลนี้ยังไงก็ไม่รู้
“อินบอกว่าเราเพื่อนเยอะ แล้วอินล่ะ”
“เรา? เราท�าไมเหรอ” อินส่งสีหน้าสงสัยมาให้ผม ท่าทางเขา

ตอนนี้ดูเหมือนลูกแมวที่ก�าลังเอียงคอมองยังไงไม่รู้
ผมเพิ่งได้สังเกตใบหน้าของเขาชัดๆ ก็ในตอนนี้ อินเป็นคนผิว

ขาว ใบหน้าของเขาก็เลยขาวผ่องเหมือนเนื้อตัว จมูกโด่ง แต่ไม่ได้โด่ง
จัด ประมาณว่าพอดีกับรูปหน้า รั้นปลายนิดๆ แสดงความดื้อดึง  
ริมฝีปากสีเรื่อตามธรรมชาติ ส่วนนัยน์ตา เป็นคนที่มีนัยน์ตากลมโต
อ่านยาก บอกไม่ถูกว่าเนิร์ดหรอืเปล่า เพราะมนัไม่เชงิว่าเขาดเูป็นแบบ
นั้น ต้องเรียกว่าดูเป็นคนที่ไม่สุงสิงกับใคร และหากมองจากภายนอก 
เขาดูเป็นพวกอ่อนแอ เพราะอย่างงี้มั้งเลยโดนข่มเอา

“อนิไม่ค่อยคบเพ่ือนหรอืไง” ผมเลกิจ้องหน้าเขา เปล่ียนมาชวน
คุยในสิ่งที่คุยค้างกันไว้

“ก็ไม่ค่อยหรอก เรามีปัญหาเรื่องการเข้ากับคนอื่นน่ะ เลยเป็น
เพื่อนกับใครนานๆ ไม่ค่อยได้”

“ถึงจะไม่ชอบคบเพือ่นยงัไง กไ็ม่น่ายอมให้ไอ้เวรนัน่มาข่มแบบ
นั้นเลยนะ” ผมออกความเห็น อินพยักหน้า

“ตอนแรกเขากแ็ค่มาขอให้ท�าน่ันท�าน่ีให้ เรากแ็ค่ท�าๆ ไป เพราะ
ไม่อยากต่อล้อต่อเถียง ส่วนใหญ่เรือ่งทีเ่ขาให้เราท�ามนัไม่ได้หนกัหนา
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อะไรขนาดนั้นไง ก็แค่ให้ช่วยท�างานเผื่อ ช่วยเช็กชื่อให้ ซื้อน�้าซื้อข้าว
ให้บางคร้ัง แต่หลงัๆ มนัมเีรือ่งเงนิด้วย เราร�าคาญเลยปฏเิสธ พอหลบ
เขาหลายๆ รอบ คงโกรธมั้ง เลยเป็นอย่างที่เห็น”

โห...นั่นมันไม่หนักหนาจริงๆ เหรอวะ ฟังยังไงก็ดูเหมือนเป็น
เบ๊มากกว่าเป็นเพื่อนซะอีก

“เช่ือแล้วว่าเป็นพวกท�าให้ไปโดยไม่คดิอะไรจรงิๆ” ผมพดูปนข�า 
ไม่อยากไปว่าอะไรอินมาก เห็นแล้วสงสาร

“อมื กลุม่ก่อนหน้านีก้จ็ะทกัเราแค่ตอนจะเอางาน หรอืฝากเรา
เกบ็งานให้ พอทะเลาะกันนิดหน่อย เขาก็ลบเราออกจากแชทกลุม่ เรา
เลยเบื่อการหาเพื่อนแล้ว ถ้ามันยุ่งยากนัก อยู่คนเดียวก็ได้”

“ดราม่าเบอร์นั้น?” ผมแซวเล่น อินเหลือบมองผม เขายิ้มมุม
ปากมาให้ ซึ่งจะดูว่ามันไม่มีอะไรก็ได้ หรือจะดูว่ามันเป็นยิ้มที่ซ่อน
ความร้ายเล็กๆ เอาไว้ก็ได้อีกเหมือนกัน

คนคนนี้...
มเีสน่ห์ยงัไงไม่รู ้บอกไม่ถกู เป็นแบบต้องลองคยุถงึจะรูด้้วยนะ 

แค่มองจากภายนอกน่ะ ไม่รู้เลย
“เราดูดราม่าเหรอ” เสียงทุ้มกล่าวนิ่งๆ แบบไม่มีความรู้สึกร่วม

ในประโยค
“หึ” ผมข�าตัวเองนิดๆ ที่เผลอไปคิดว่าเขาอ่อนแอ “ไม่มีเพื่อน

เรียนมันล�าบากนะ มาเรียนกับเราก็ได้ ถ้ามีงานอะไรเดี๋ยวเก็บไว้ให้”
“เป็นคนดีจัง” อินพูดจาในท�านองชื่นชมผม “มิน่าล่ะ เกียร์ถึง

ได้มีเพื่อนเยอะ”
“สร้างภาพไปงั้นแหละ จริงๆ เราก็พอตัวอยู่”
“ไม่หรอก” อินส่ายหน้า “คนไม่ดีที่ไหนจะอยากมีปัญหาเพราะ

ช่วยเหลอืคนอืน่แบบเกยีร์ล่ะ เกยีร์อาจจะเดอืดร้อนเพราะเรากไ็ด้นะ”
“คิดมาก” ผมเสยผมที่ปรกหน้าข้ึนไป “คิดว่าเราดีเพราะยังไม่ 

รู้จักเราลึกซึ้งไง”
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“ก็ได้ ไว้ถ้าได้รู้จักแบบลึกซึ้ง เราค่อยบอกเกียร์อีกที”
“...”
จริงๆ ตอนอินพูด อินก็อาจจะแค่พูดไปตามเนื้อผ้าก็ได้

เนื่องจากเขาก็พูดด้วยน�้าเสียงธรรมดาทั่วไป...
ผมต่างหาก...ที่ไปโฟกัสค�าว่าลึกซึ้งเอง
“แล้วนี่กินอะไรหรือยัง” ผมท�าเป็นลืมประเด็น ‘ลึกซึ้ง’ ที่แสน

จะไม่เข้าท่านั่นไปซะ แล้วเปลี่ยนเรื่องคุยกับอินแทน
“ยังหรอก” อินส่ายหน้า “เพิ่งมาถึงก็โดนหาเรื่องซะก่อน”
“งั้นไปกินข้าวกับเราสิ เราก�าลังจะไปกินข้าวพอดีเลย” ผมชวน

ตามประสาคนใจง่าย รู้จักกันแล้วนี่ จะชวนไปไหนก็คงได้แหละ (?)
“ถ้าเกียร์โอเค เราก็ไปกินด้วยได้” อินตอบแบบแบ่งรับแบ่งสู้
“ท�าไมจะไม่โอเคล่ะ” ผมหัวเราะ “โอเคหมดแหละ เรากินข้าว

กับใครก็ได้”
อินมองตามรอยย้ิมผม ผมรู้สึกเหมือนมุมปากเขากระตุกนิด

หน่อยคล้ายเกอืบจะยิม้ตาม หากเจ้าตวักเ็ม้มปากซะก่อน เลยไม่แน่ใจ
ว่าเป็นเรื่องที่ผมคิดไปเองหรือเปล่า

Rrrrr
ไอ้แบงค์โทร.มาหาผมในตอนนั้นพอดี ผมเลยต้องละสายตา

จากอินมารับสายมัน
“ฮัลโหล ว่าไงมึง”
[อยู่ไหนคะ พี่เกียร์] มันท�าเสียงตอหลดตอแหลมาตามสไตล์
“อยู่มหา’ลัยดิ”
[เออ อยู่ตรงไหนล่ะคะ หนูจะได้ไปหาค่ะ] ไอ้แบงค์แม่งกวน

ประสาท มันคุยกับผมแบบนี้บ่อยๆ ไม่อายตัวเองบ้างหรือไง
“ก�าลังจะไปโรงอาหารวิศวะ มึงล่ะ ออกจากหอยังเหอะ” ผม

แซะมัน
[กูอยู่แล้วเหมือนกันจ้า แล้วไปท�าเหี้ยอะไรที่คณะวิศวะ ไม่ได้
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เรียนคณะนั้นซะหน่อย]
“ก็บอกอยู่ว่าหาอะไรแดก ที่นี่ข้าวอร่อยอยู่ มึงจะมาไหมล่ะ”
[ไปจ้าไป โหดจงันะมงึ แล้วคนอืน่อะ มนัโผล่หวักนัมามัง่ยงั] ไอ้

แบงค์ไม่ลืมถามถึงเพื่อนคนอื่นในกลุ่ม
“ยัง ยังไม่มีใครมาทั้งสิ้น มีแค่มึงกับกู”
[เฮ้ยๆ กูเจอไอ้ภูว่ะ งั้นเดี๋ยวเดินไปกับมันนะ]
“เออ เจอกัน”
ผมตอบมันแค่นั้นและวางสาย กลุ่มเพื่อนสนิทผมมีกันอยู่สี่คน 

คือผม ไอ้แบงค์ ไอ้ ‘ภู’ และไอ้ ‘เต๋อ’ ซึ่งมันก็เป็นอย่างที่ผมบอกไว้
ก่อนหน้านี ้ไอ้ภกูบัไอ้เต๋อนัน้คบผู้หญงิอย่างเดยีว ไอ้แบงค์เป็นรกุ ส่วน
ผมเป็นไบ (ไบเซ็กชวล ได้หมดทั้งเพศชายและหญิง แน่นอนว่าถ้าเป็น
กับผู้ชาย ผมรุกอย่างเดียว) ทุกคนต่างรู้รสนิยมของกันและกันดี รวม
ถึงยอมรับในตัวตนของทุกฝ่ายโดยไม่โต้แย้งหรือมีค�าถาม เลยคบกัน
มาได้อย่างราบรื่นจนถึงทุกวันนี้

“เอ่อ อิน” ผมหันไปเรียกคนตัวเล็กกว่าเม่ือเราเดินมาจนถึง 
โรงอาหารคณะวิศวะแล้ว

“หืม?” อินเงยหน้ามองผม
“มีเพื่อนเรามาด้วยอีกสองคน โอเคหรือเปล่า” ผมไม่อยากให้

อินล�าบากใจ เขาเพิ่งรู้จักผมไม่นาน แถมยังรู้จักผมคนเดียว เพื่อนผม
ก็ดันโผล่หัวมากันเต็มไปหมด หน�าซ�้าจะให้ผมปฏิเสธเพื่อนก็ไม่ได้ไง

“โอเคสิ ไม่เป็นไรหรอก”
ได้ค�าตอบแบบนั้นผมก็สบายใจ เลยพาอินเดินไปยังโต๊ะริมๆ 

แบบที่ผมชอบนั่ง ได้ที่นั่งเรียบร้อยผมก็ส่งข้อความบอกไอ้แบงค์ ผ่าน
ไปไม่กี่นาที มันก็ตามมาสมทบ ผมจึงแนะน�าสองคนนั้นกับอินให้รู้จัก
กัน

ไอ้แบงค์เห็นอินก็มองผมตาลุก
“ไอ้ภู มึงว่าไอ้เกียร์มันพาคนคุยมา แล้วโกหกเราว่าไม่ใช่คนคุย
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ปะ” มันแกล้งนินทากับไอ้ภูแบบให้ผมได้ยิน ผมเลยขึงตาใส่มัน
“มึงไม่ตะโกนเลยล่ะ อินเป็นเพื่อนใหม่กูเฉยๆ สัส” ผมด่า
“อินนี่ ใช่อินทุกร ปีสองหรือเปล่า” ไอ้ภูท�าหน้าเหมือนมันรู้จัก

อินมาก่อน แต่ค�าที่ผมสะดุดหูคือค�าว่า ‘ปีสอง’ เนื่องจากพวกผม
ทั้งหมดนั้นอยู่ปีสาม

“ใช่ครับ” อินพยักหน้า “พี่ภูสินะครับ”
“รู้จกักันเหรอ” ผมแสดงสหีน้าอยากเสอืกอย่างเหน็ได้ชดัจนไอ้

แบงค์ยิม้กรุม้กร่ิมมาให้ ไอ้ห่าน่ีก็อะไรนักหนาของมนัวะ อยู่ๆ  กอ็ยาก
จะมาชง

“นิดหน่อย พี่รหัสน้องอินเป็นเพื่อนกินเหล้าของกู ไอ้นอร์ทไง” 
ไอ้ภูเฉลย ผมก็เลยพยักหน้า

“อ๋อ สรุปอินเด็กกว่าเราเหรอ งั้นท�าไมเรียนคลาสเดียวกันบาง
วิชาล่ะ” ผมไม่ได้โง่ถึงขนาดจะไม่รู้ว่าบางวิชามันก็มีเรียนปนชั้นปีกัน
บ้าง ที่สงสัยเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่มาปนจะเป็นพี่โตกว่าที่เคยเรียน
ไปแล้วหนึง่รอบแล้วไม่ผ่าน หรอืไม่กร็ุน่พีท่ีไ่ม่เคยลงวชิานีต้อนปีก่อน
อะไรท�านองนั้น

“เราเลือกมันเป็นวิชาเลือกน่ะ พอดีเราเป็นเด็กทุน ก็เลยเลือก
ได้” อินเฉลย ท�าให้ผมได้รู้อีกข้อว่าเขาน่าจะเป็นคนที่ฉลาดและเรียน
เก่งพอสมควร

“อย่างงีน้ีเ่อง งัน้ต้องแนะน�ากันใหม่แล้ว” ผมยดืตวัและผายมอื
ไปที่ไอ้ภูคนแรก “นั่นพี่ภู ที่รู้จักกันแล้ว นั่นพี่แบงค์ มันกวนตีน อย่า
ไปยุ่งกับมันมาก ส่วนนี่...”

ผมชี้มาที่ตัวเองพร้อมกับยิ้มกว้าง
“พี่เกียร์ครับ” 
“ครับๆ พี่เกียร์”
อนิเรยีกตามแบบคนรบัมกุท�าให้ผมหวัเราะอกีแล้ว ตัง้แต่อยูก่บั

เขามาไม่รู้ว่าผมหัวเราะกี่รอบแล้ว เป็นคนที่พอได้ใกล้กันก็น่าอยู่ด้วย
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ว่ะ ไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนกัน
“งั้นเดี๋ยวพี่กับไอ้เกียร์ไปซื้อข้าวกันก่อนนะ แล้วเดี๋ยวอินค่อย

ไปกับพี่ภูดีปะ จะได้มีคนสลับกันเฝ้าโต๊ะทีละสองคน ไม่ต้องเหงา” ไอ้
แบงค์จัดสรรปันส่วนอย่างง่ายดายโดยไม่ถามอะไรกูเลยสักค�า

“อะไรวะ” ผมท�าหน้าเหวอตอนมันพยายามลากผมให้ลุกขึ้น
และปล่อยให้ไอ้ภูกับอินพยักหน้ารับแบบงงๆ 

“มากับกูสิครับไอ้เกียร์!”
พดูเปล่าไม่พอ ยังออกแรงฉดุจนผมต้องลุกไปกบัมันจนได้ เรือ่ง

ที่ไอ้แบงค์มันขี้เสือกน่ะ ผมรู้ แค่ไม่คิดว่าจะขี้เสือกอะไรขนาดนี้ คง
อยากเสือกพอดูเลยสินะ เห็นมันรีบลากผมให้ออกห่างจากโต๊ะนั้นให้
มากที่สุด เพียงเพื่อจะมายิงค�าถามใส่ผมเรื่องอินรัวๆ 

“มงึไปตกน้องมาจากไหนอะ ท�าไมมงึเหน็แล้วกไูม่เหน็” ท�าเสยีง
แข็งใส่ผมด้วยนะไอ้นี่

“ตกห่าอะไรของมึง เค้าเป็นคนนะ ไม่ใช่ปลา” ผมส่ายหัวไปมา
ให้แก่ค�าถามไร้สาระ

“นัน่แหละ เจอของดตีลอดเลยนะมงึอะ จะให้ทวงบญุคณุปะว่า
กูเป็นคนดึงมึงเข้ากลุ่มน้องไอนะ?” ไอ้แบงค์ท�าหน้าแบบ ‘กราบกูซะ’ 
ใส่ผม

“เชี่ย มึงช่วยพูดเรื่องกลุ่มนั้นเบาๆ หน่อยจะเป็นพระคุณกับกู
อย่างแรง”

“ร้อนตวั คนอ่ืนทีไ่ม่ได้อยู่ในกลุม่เขาได้ยนิเขากไ็ม่รูห้รอกว่ากลุ่ม
อะไร” ไอ้แบงค์มองบนเหมือนผมไร้สาระ

“คนในกลุม่นัน้เยอะกว่าในกลุม่เรยีนบางวชิาอกีนะ เอาเป็นว่า
มึงอย่ามาพูดข้างนอก กูมีภาพลักษณ์ให้ต้องรักษานะ”

“จ้าๆ จะเก็บภาพลักษณ์คนดีไว้หลอกน้องอินน่ะสิ” ไอ้แบงค์
หลิ่วตาใส่ผม

“จะให้กบูอกมงึอกีกีร่อบ อนิไม่ใช่คนคยุของกู รูจ้กักันเม่ือเช้านี้ 
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คนคุยส้นตีนอะไรล่ะ” พอเห็นผมท�าหน้าจริงจังเข้าหน่อย ไอ้แบงค์ก็
ยอมรับสักที

“อะๆ ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ อุตส่าห์หวังให้มึงมีคนคุยใหม่ จะได้ไม่ต้อง
ไปพวัพนักบัน้องขนมจนีของมงึอะ ผู้หญงิอะไร เกาะตดิฉิบหาย ล�าไย”

ไอ้แบงค์เป็นพวกไม่ชอบผู้หญิงเท่าไหร่อยู่แล้ว มันชอบผู้ชาย
แบบตัวเล็กๆ ทรงนุ่มนิ่มน่าจับขย�าแบบน้องไอไลฟ์สด แล้วพอมันมา
เจอกับ ‘ขนมจนี’ คนคุยคนล่าสดุของผมทีเ่ป็นผูห้ญงิสวยเหวีย่ง มัน่ใจ
กับทุกอย่างและมักจะวีนเมื่อรู้สึกว่าสิ่งที่เธอได้รับมันไม่แฟร์เข้าไป ก็
ยิ่งขยาด หาว่า ‘นมท�าให้ผมตาบอด’

“น้องก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้น มึงอคติ”
“เออๆ ไม่ได้พามาเปิดตวัก็แล้วไป กูจบีนะงัน้อะ” ไอ้แบงค์มอง

ผมอีกรอบ คราวนี้ผมรู้สึกว่ามันกวนส้นตีนผมแล้วละ
“จีบพ่อมึงสิ ไม่ให้จีบ” 
“เอ้า ไหนมึงบอกไม่ใช่คนคุย” คราวนี้ไอ้แบงค์เป็นฝ่ายตามผม

ไม่ทันบ้าง
“ก็ไม่ใช่ไง” ผมท�าเป็นไม่รู้ไม่ชี้
“ไม่ใช่แล้วห้ามกูท�าไมจ๊ะ พี่เกียร์” มันเข้ามากอดแขนผมแน่น
“กูเห็นก่อน” ผมยักคิ้วให้มัน ไอ้แบงค์เลยเบ้ปากใส่ มันเปลี่ยน

กลับมาคุยเรื่องน้องไอไลฟ์สดของพวกเราอีกครั้ง
“ว่าแต่...มึงสมัครยัง ไม่งั้นอีกสามวันเขาลบมึงทิ้งนะ”
“เขาอาจจะไม่ลบก็ได้ กูหล่อ” ผมไม่ได้ม่ันหน้าใส่ไอ้แบงค์นะ 

แค่พูดไปตามความเป็นจริง
“มึงรู้จักน้องไอน้อยไป ถ้าเขาไม่เด็ดขาดขนาดนั้นอะ คนไม่

ลนลานรีบสมัครหรอก จะท�าอะไรก็รีบๆ ท�าในสามวันนะครับ ไม่งั้น
จะหาว่ากูอะไม่เตือนจ้า”

“เออๆ ถ้ากูอยากสมัคร เดี๋ยวกูสมัครเองแหละ”
ผมตดับทใส่ไอ้แบงค์ เงนิเดอืนละพนัมนักเ็ยอะอยูน่ะ ต่อให้ผม
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จะฐานะดีจนไม่มีใครในบ้านสนใจว่าผมจะโอนเงินไปให้ใครทีละพัน
ทุกเดือนก็ตาม ผมก็ยังต้องคิดเวลาจะท�าอะไรอยู่ดี

คืนนั้น
เวลาสามทุ่มห้าสิบนาที
ผมก�าลังนอนเล่นกระดิกเท้าอยู่บนเตียงนอนของตัวเองพลาง

ไถหน้าจอโทรศัพท์ไปเรื่อยเปื่อย ต่อให้ตาจะอยู่ที่หน้าจอ หัวกลับคิด
เรื่องอิน รุ่นน้องไอ้ภูที่รู้จักกันโดยบังเอิญวันนี้

คิดแล้วก็เซ็ง ผมอยากรู้จักอินมากกว่าเดิมหน่อย เมื่อเย็นก่อน
แยกกนั จงึตดัสนิใจขอพวกไลน์หรอืไอจอีะไรแบบนัน้ไป เขากลบับอก
ว่าเขามีแต่เบอร์โทรศัพท์ เพราะเขาไม่เล่นโซเชียลมีเดีย ผมนี่แดกจุด
เลย

สมัยนี้ยังมีอยู่อีกเหรอวะ คนไม่เล่นโซเชียล...
แต่ผมก็เอามาแหละ เบอร์เขาน่ะ แค่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะโทร.

ไปหาด้วยเหตผุลอะไร มไีลน์มนักย็งัพอทกัไปคยุเล่นได้บ้าง เฮ้อ กร่อย
เลยกู

ติ๊ง!
เหมอืนน้องไอเจ้าของกลุม่ชวนหืน่นัน่จะรูว่้าผมเบือ่อยู่ เลยอัพ

รูปใหม่ลงกลุ่มพร้อมกับแค็ปชั่น

‘อาบน�้ากันครับ ใครยังไม่สมัครสมาชิก คลิกที่ลิงก์’ 

รูปทีว่่าเป็นเรอืนร่างเนยีนละเอยีดทีก่�าลงัแช่อยูใ่นอ่างน�า้ทีเ่ตม็
ไปด้วยฟองสบู ่กล้องจงใจถ่ายให้เหน็เอวเพรยีวบางรวมถงึช่วงขาขาว
โพลนทีช่นัเข่าข้ึนมาเหนือฟองเหล่าน้ัน แทบจะเห็นไปถงึโคนขาทีด่นูุม่
นิ่มนั่นด้วย

ผมเลียริมฝีปาก เดาะลิ้นและสบถออกมาเบาๆ “เด็กมันร้าย
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ฉิบหาย” 
อ่อยเก่งขนาดนี้ อยากรู้จังว่าตัวจริงจะอร่อยขนาดไหน...
พูดแล้วก็อยากแดกเลยเนี่ย...
ผมกดหัวใจให้รูปนั้น ส่วนคนอื่นก็กดแสดงอารมณ์ต่างกันไป 

คอมเม้นต์มากมายผุดขึ้นถล่มทลายใต้รูป ไอ้แบงค์แม่งยังไปเม้นต์
เหี้ยๆ ว่า ‘ท�าไมเรายังไม่วาร์ป’ แล้วเสือกมีคนกดไลก์คอมเม้นต์มัน
จนได้เป็นท็อปเม้นต์ที่มีคนไลก์มากที่สุด

“สัส...” ผมสบถพลางหัวเราะเบาๆ นี่ถ้าในกลุ่มมีเครื่องหมาย
แฟนตัวยงแล้วไม่ติดให้ไอ้แบงค์ก็ใจร้ายไปหน่อยละ แม่งมาทุกโพสต์
ของน้องเลยจริงๆ 

จะว่าไป มีคนมากดโกรธด้วยว่ะ...
ผมอยากรูว่้าใครทีม่ากดโกรธ จงึกดเข้าไปดรูายชือ่คนทีม่าแสดง

ความรู้สึกต่อรูปภาพของน้องทั้งหมด และได้เห็นว่าคนที่มากดโกรธ
คือไอ้ปอนด์อะไรนั่นที่เคยมาเม้นต์ท�านองว่าไม่มีเงินสมัครวีไอพีแต่
อยากจะคุยกับน้อง นี่มันก็มาเม้นต์ด้วยนะ

Pond : ไม่อยากให้ไอมาโชว์รูปร่างให้ใครเห็นแบบนี้เลย
Pond : อยากจะเห็นคนเดียว
Pond : ตอบข้อความพี่หน่อยได้ไหม
Ball XX : @Pond มึงอยากให้น้องตอบมึงก็เสียตังค์สมัครวีไอพีครับ 
 ไอ้ควาย ไม่ใช่มาพร�่าเพ้อเหี้ยอะไรทุกเม้นต์ 
Ball XX : มีเงินน้อยก็หวีดไปแบบพวกกูพอ 
2U : น้องไอเป็นของส่วนรวมครับ ไอ้สัส อยากจะเห็นคนเดียวเหี้ย’ไร  
 ละเมอไง้ @Pond 
Top : ถ้าใจมันคิดถึงมากมึงก็ใช้มือช่วยบรรเทาไปก่อน @Pond 
Lee’ s : อยากให้ไอ้ @Pond โดนน้องบล็อก ไอ้สัส ร�าคาญ
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ดูเหมือนไอ้ปอนด์จะโดนด่ารัวหลังจากมันไปเม้นต์ล่อตีนว่า
อยากเห็นคนเดียว ไอ้เจ้าของไอดี ‘Ball XX’ แม่งตอบได้ถูกใจผมมาก 
ผมเองก็คดิอย่างงีเ้หมอืนกนั ทีว่่าอยากคยุมากนกัมนักต้็องมเีงนิสมคัร 
ทกุอย่างในกลุม่น้ีแม่งก็เป็นเรือ่งของเงนิใครเขากร็ู ้มนัจะมาหวงัรกัแท้
ห่าอะไรในนี้ ต่างกันตรงแค่ผมไม่ค่อยชอบแสดงความเห็นตามโพสต์
ต่างๆ ในโซเชียลเท่าไหร่ ส่วนมากผมจะแค่กดไลก์อย่างเดียว

แถมไอดีไอ้ Pond อะไรนี่ก็เสือกลงดิสเพลย์สีด�าตลอด ไม่เคย
ให้เห็นหน้าตาอะไรเลย เหมือนมันแค่สร้างแอคเคานต์ขึ้นมาเพื่อเข้า
กลุม่ กไ็ม่แปลกอะไร บางคนเขากไ็ม่อยากให้ใครรูต้วัจรงิว่าอยูใ่นกลุม่
แบบนี้

ติ๊ง!
เสียงข้อความเข้าจากโทรศัพท์ท�าให้ผมเลิกสนใจคอมเม้นต์ด่า

กนัรวัใต้รปูน้องไอและเปลีย่นมาเชก็ message แทน คนทีส่่งข้อความ
หาผมในเวลาดึกดื่นแบบนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากขนมจีน ผู้หญิง
ที่ผมคุยอยู่

KANOMJEEN : เกียร์
KANOMJEEN : นอนยังคะ
GEAR : ยังๆ 
GEAR : มี’ไรเปล่าครับ
KANOMJEEN : มาหาทีค่อนโดฯหน่อยส ิเหงา ไม่อยากนอนคนเดยีวง่ะ 
KANOMJEEN : นะๆๆ 

ผมไม่ใช่คนโง่ อ่านแค่นี้ก็รู้อยู่ว่าขนมจีนต้องการอะไร ผมเองก็
ต้องการ โดนน้องไอยั่วเยมาหลายวัน นอกจากท�าให้ตัวเองก็ไม่ได้ไป
ลงที่ไหนเลย วันนี้ได้ปลดปล่อยบ้างก็คงดี
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GEAR : คิดถึงเหมือนกัน เดี๋ยวขับรถไปหานะ
KANOMJEEN : จะรอนะคะ
KANOMJEEN : Send Picture

ขนมจนีส่งรปูทีเ่ธอใส่ชดุวาบหววินอนอยู่บนเตยีงมาให้ผม และ
ผมกเ็ผลอเอาเธอไปเปรยีบเทยีบกับร่างขาวนุ่มของน้องไอทีผ่มเห็นมา
ก่อนหน้านี้ หากผมก็รีบสะบัดหัวไล่ความคิดนั้นออกไป ขืนผมยังคิด
เรื่องน้องไอไปมากกว่านี้ มันคงจะแย่เกินไปส�าหรับขนมจีน แค่ผมไป
หาเธอเพียงเพราะว่าผมหมกมุ่นกับอีกคน แต่ผมไม่รู้ว่าจะไปกอดคน
คนนั้นได้ที่ไหน มันก็เหี้ยสุดๆ แล้วนะ

@คอนโดฯ A
ผมจอดรถไว้ยังอาคารจอดรถส�าหรับบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ผู้

อาศยัและผมก็ยงัไม่ได้โทร.หาขนมจนีในทนัทหีรอก ผมว่าผมจะไปซือ้
ถุงยางอนามัยก่อน พอดีของที่เคยเอาติดรถไว้มันหมดไปตอนไหนก็
ไม่รู้

จากที่เคยมาที่น่ีหน่ึงครั้ง ผมรู้ว่ามันมีร้านสะดวกซื้ออยู่ไม่ไกล
จากลานจอดรถเท่าไหร่ ผมก็เลยมุ่งหน้าไป

“ยินดีต้อนรับค่า”
พนักงานส่งเสียงใสทักทายทันทีที่เห็นผมผลักประตูกระจก

เข้าไปในร้าน ผมเดนิไปทีห่น้าเคาน์เตอร์และหนัไปทางซ้าย หยิบกล่อง
ถุงยางอนามัยไปวางพร้อมกับวางแบงค์พันลงไปหนึ่งใบ พนักงานที่
เคาน์เตอร์ก็คิดเงินให้ด้วยท่าทางปกติ เมื่อได้เงินทอนเสร็จ ผมก็หยิบ
ทั้งเงินทอนรวมถึงกล่องถุงยางฯมาถือพร้อมกับหมุนตัวเพื่อจะเดิน
ออกไปทางประต ูเลยชนเข้ากบัคนทีก่�าลงัจะเอาของมาจ่ายเงนิต่อจาก
ผม

เคร้ง!
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ตุบ!
เสยีงเหรยีญและกล่องถงุยางฯกระทบพืน้ดงัขึน้เม่ือมันตกลงไป 

ฝ่ายนั้นจึงขยับถอย ผมก้มลงเก็บและเผลอหยุดสายตาเข้าที่เรียวขา
เหยียดตรงสองข้างที่ดูเนียนละเอียดจนต้องมองของคนตรงหน้า

เม่ือผมเก็บของเสร็จ ผมก็ไม่วายไล่สายตาจากกางเกงขาส้ันที่
ดูเหมือนบ๊อกเซอร์สีเข้มขึ้นไปจนถึงเสื้อยืดสีเทาหลวมๆ กระดูก
ไหปลาร้าที่เห็นได้ค่อนข้างชัดเพราะเจ้าของมันเป็นคนตัวผอม ล�าคอ
ระหง และสุดท้ายใบหน้ารูปไข่กับนัยน์ตาที่เบิกกว้างนิดๆ เนื่องจาก
เขาจ�าผมได้

“เกียร์ เอ๊ย พี่เกียร์”
อินทักผมขึ้นมาก่อน คงแปลกใจที่เราบังเอิญเจอกันที่นี่ เขาคง

ไม่รู้ตัวหรอกว่าเรียวขาเขาท�าเอาผมอยู่แทบไม่สุขเลย
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 EP.02 

“ไง” ผมทักกลับ อินก็เลยละล้าละลังว่าจะคุยกับผมดีหรือ
จะไปจ่ายเงินก่อนดี เพราะว่าหลังจากเขาก็มีคนมายืนต่ออีกสองคน 
“ไปจ่ายเงินก่อนก็ได้” 

ผมบอกเขา รูส้กึข�านิดๆ กับท่าทางตืน่ๆ เหมอืนกระต่ายทีโ่ดน
แหย่นั่น...

น่ารักดี 
ผมถอยออกจากแถวทีห่ลายๆ คนก�าลงัรอจ่ายเงนิมารออินอยู่

ตรงชั้นวางสินค้าชั้นแรกใกล้ๆ กับประตูทางออก อินซื้อแค่พวกขนม
ขบเคี้ยว ใช้เวลาจ่ายเงินแป๊บเดียวก็เดินมาหาผม เขาคงอยู่คอนโดฯนี้ 
ผมเดาเอาจากการแต่งกายสุดชิลล์ของเขารวมถึงรองเท้าแตะที่เขาใส่
อยู่

“พะ พี่เกียร ์มาท�าอะไรที่นี่ เหรอครับ” อินถามผมอย่าง
ตะกุกตะกักนิดหน่อย คงไม่ค่อยชินปาก ก็ตอนเรารู้จักกันครั้งแรกดัน
คุยกันแบบเพื่อนไว้ไง 

“มาหาเพื่อน” ผมตอบสั้นๆ 
อันท่ีจริงพอตอบอินไปแล้ว ผมก็แอบแปลกใจในตัวเองนิด
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หน่อย เนือ่งจากโดยปกตแิล้วผมไม่ใช่คนกะล่อนหรอืโกหกสกัเท่าไหร่ 
ถ้าไปห้องคนคุย ผมจะบอกตรงๆ ว่าไปห้องคนคยุ ยกเว้นหนนีท้ีเ่ผลอ
โกหกอินไป

คล้ายกบัผมไม่อยากให้เขารูว่้าผมมคีนคยุอยู ่ไม่รูท้�าไมเหมอืน
กัน

“เพื่อนสนิทเหรอ” เสียงเรียบถามมาอีก 
“ท�าไมถึงคิดว่าเป็นเพ่ือนสนิท” ผมหนัไปมองหน้าคนทีเ่ตีย้กว่า

ผมอยู่หลายเซ็น
“ไม่สนิทจะซื้อถุงยางฯเหรอ” ให้ตาย สีหน้านิ่งเฉยของอินนี่ท�า

ผมเหวอไปเลย ไหนเขายังจะแกล้งมาหลิ่วตาเล็กๆ ใส่กันตอนเห็นผม
อึง้อกี ไอ้ยิม้มมุปากแบบ ‘รูน้ะ’ ของเขาน่ีมนักระแทกใจผมดงัป้ัก! เลย 
จะมีเสน่ห์ไปถึงไหนวะเนี่ย! 

คนอย่างงี้น่ะเหรอจะไม่มีเพื่อน หรือไม่รู้วิธีเข้าหาคนอื่น...
ผมว่าเขาน่าจะไม่อยากมีเพื่อนเองนะ แต่ท�าไมล่ะ 
“ชอบจังเลย คนรู้ดีเนี่ย” ผมแซว แม้จะมีค�าถามในใจเกี่ยวกับ

เหตุผลอันลึกลับซับซ้อนในการไม่ยอมสนิทกับใครของอินก็ตาม
“...” อนิย้ิมนิดๆ โดยไม่ได้ตอบอะไรผม เราเดนิกนัมาจนถงึหน้า

อาคารเอก่อน เขาหยุดและหันมายิงค�าถามใส่ผม “แล้วเพื่อนสนิทพี่
อยู่อาคารไหนล่ะ ถ้าอาคารเดียวกัน ใช้คีย์การ์ดอินก็ได้ จะได้ไม่ต้อง
ให้เขาลงมา” 

“อินอยู่อาคารไหนอะ” ผมรู้อยู่แล้วว่าขนมจีนอยู่อาคาร B ท�า
เนียนตอแหลไปงั้นแหละ 

“เอครับ” เขาตอบแล้วชี้มือไปยังอาคารสูงตระหง่านตรงหน้า
พวกเรา

“ไม่แน่ใจ อาจจะอยูเ่อกไ็ด้ เดีย๋วพีล่องส่งข้อความถามก่อนนะ” 
“ครับ” 
อินมีน�้าใจยืนรอผม ขณะที่ผมยืนส่งข้อความหาขนมจีน ผม
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พิมพ์ข้อความส่งไปจริงๆ ไม่ได้แกล้งโกหกว่าส่งหรอก แค่ไม่ได้พิมพ์
ประโยคที่บอกอินไว้เท่านั้นเอง ประโยคที่ผมบอกขนมจีนก็คือ ผมไป
หาเธอไม่ได้ ผมไม่ว่างแล้ว

ติ๊ง! 
รออยูไ่ม่นาน ขนมจนีกต็อบกลบัมาตดัพ้อผมนดิหน่อย ราวกบั

ว่าเธอรอข้อความอยู่ เมือ่ได้ค�าตอบจากขนมจนีแล้ว ผมกเ็กบ็โทรศพัท์
เข้ากระเป๋า ไม่เป็นไร ไว้ง้อทีหลัง ยังไงเธอก็ไม่ใช่แฟนผมซะหน่อย 

“สงสยัไม่ได้ไปเจอแล้ว เหน็ว่าตดิธรุะกะทนัหนัน่ะ” ผมบอกอนิ
แบบนั้น

“แปลกนะครับ พวกพี่นัดกันไว้แล้ว แถมยังเป็นเรื่องส�าคัญ 
ท�าไมฝ่ายนั้นอยู่ๆ ถึงมีธุระได้” ธุระส�าคัญของอินแม่งต้องหมายถึง 
ถุงยางอนามยัทีน่อนแอ้งแม้งอยูท่ีก่ระเป๋ากางเกงยนีผมอย่างแน่นอน 

ผมไหวไหล่
“ก็บอกแล้วไงว่าแค่มาหาเพือ่น ไม่ได้ส�าคญัอะไร ส่วนของทีอ่นิ

เห็นพี่ซื้อ ก็แค่ของมันจ�าเป็นต้องมีไง” 
“ครับๆ เพือ่นกเ็พือ่น” อนิไม่เซ้าซีอ้กี หากดใูบหน้าเขากร็ูว่้าเขา

ไม่ค่อยเชื่อผมเท่าไหร่ “แล้วนี่พี่เกียร์จะเอาไง กลับเลยเหรอ” 
“เอาไงดีล่ะ อุตส่าห์ขับรถมาอย่างไกล ไม่นึกว่าจะโดนเบี้ยว 

นะเนีย่” ผมแกล้งถอนหายใจแบบเซง็ๆ อินกท็�าหน้าคดิหนกัอยูค่รูห่นึง่
ก่อนทีเ่ขาจะถามค�าถามทีผ่มก�าลงัต้องการและหวังให้เขาถามอยู่พอดี

“ไหนๆ ก็มาแล้ว ไปนั่งเล่นห้องอินก่อนมั้ย แล้วสักชั่วโมงพี่ 
ค่อยกลับ” 

“อ้าว?” ผมร้องออกไปท�าให้อินงง
“ครับ อะไรเหรอ” 
มาอีกแล้ว สีหน้ากระต่ายตื่นๆ แบบนั้น น่าขย�้าชะมัด...
“แค่สงสัยน่ะ” 
“สงสัยอะไรเหรอ” เสียงทุ้มน่าฟังถามอีก
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“กส็งสยัว่าถ้าเกดิพีไ่ม่อยากกลบั อนิจะท�ายงัไงน่ะส”ิ ผมหวัเราะ 
มองเขาด้วยสายตาหยอกเย้าแบบที่เขาก็คงเข้าใจ ว่าเวลาผู้ชายมอง
ใครสักคนแบบน้ีมันหมายความว่ายังไง อินพยักหน้าให้ผม เขาตอบ
กลับมาแบบธรรมดาหน้าซื่อตาใส

“อ๋อ ไม่อยากกลับ พี่เกียร์ก็ค้างสิครับ” 
“...!” ผมก�าลงัตกใจกับค�าตอบทีไ่ม่คาดคดิ ส่วนอนิทีเ่ห็นผมเป็น

แบบนั้นก็หลุดข�าแบบน่ารักๆ กลับมาบ้าง
“กล้าหรือเปล่าล่ะครับ พี่เกียร์” 
“ท�าไมเธอปากดีจงั เธอไม่กลวัโดนเหรอ ปากดแีบบนีอ้ะครบั ฮ”ึ
พอได้สตผิมกส็วนกลบัคนตวัเลก็กว่าทีม่าท�าปากเก่งท้าทายผม

ทันที ยิ่งไปกว่าน้ัน ผมยังแกล้งก้าวเข้าไปประชิดตัวของอินด้วย เขา
ถอยหลังหนีผมไปหลายก้าว รีบยกมือสองข้างยอมแพ้ เมื่อเห็นผมใช้
มือคว้าต้นแขนสองข้างของเขาเอาไว้พลางดึงมาชิดตัวผม

“ใจเย็นๆ สิพี่ แค่ล้อเล่นนิดเดียวหัวร้อนเลยเหรอ” อินขืนตัว
นดิๆ ผมรูว่้าเราไม่ได้สนิทกันมากจนจะไปแตะเนือ้ต้องตวัเขาได้ง่ายๆ 
เลยยอมปล่อย ไม่อยากให้อินมองว่าผมฉวยโอกาส

คือถ้าโอกาสมันมาให้ฉวยก็เป็นอีกเรื่องนะ...
“ไม่ได้หัวร้อน แค่เป็นคนชอบเอาจริง โดนท้าไม่ได้ โดนทีไร

รบัค�าท้าตลอดเลย” ผมอาจจะไม่ใช่คนพดูอ้อนเก่งอะไรมาก แต่กเ็ป็น
คนทีม่สีกลิด้านค�าพดูในระดบัหนึง่เลย เพือ่นๆ ผมมันก็รูว่้าผมไม่ค่อย
พูดหวานหรอก แต่เวลาพดูสายตามนักไ็ปหมด คนคยุของผมกเ็ลยมกั
จะแพ้ผมกันราบคาบทุกที ถ้าอินไม่ได้ตายด้าน เขาก็ไม่น่าจะใช่ข้อ
ยกเว้น

“เอ่อ...เราจะไปที่ห้องอินกันได้หรือยังอะ ผมว่ายืนคุยตรงนี้ไป
นานๆ ยุงมันจะกัดนะ”

“อนิกน็�าไปส ิเดีย๋วพีเ่ดนิตามไป” ผมบอกอินไปแบบนัน้ จงัหวะ
นัน้ผมเหน็ร่างทีคุ่น้ตาของขนมจนีเดนิพ้นมมุตกึมาพอด ีหน้าตาเธอดู
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หงดุหงดิมาก ผมไม่อยากให้เธอเหน็ผมเลยรบีหลบฉากไปยนืข้างหลงั
อิน

เป็นโชคดขีองผมทีข่นมจนีก�าลงัคุยโทรศพัท์อยูเ่ธอกเ็ลยไม่เหน็
ว่าผมยืนอยู่ตรงนี้

“แกคิดดูดิ นัดกันไว้ดิบดีแล้ว เกียร์ก็มาเบี้ยวฉันเฉยเลย ไม่ติด
ว่าหล่อพรีเมี่ยม ตรงสเปคขนาดนั้น ฉันไม่คุยด้วยแล้วนะ ผู้ชายอะไร 
โคตรกวนประสาท! มาบอกว่าคิดถงคิดถึงฉัน แต่อยู่ๆ เทให้ค้างเฉย
เลยจ้า!”

ความที่ขนมจีนไม่รู้ว่าผมอยู่แถวนี้ เธอเลยด่าผมให้เพื่อนฟัง
อย่างออกรสออกชาต ิอนิเองกม็องตามขนมจนีจนเธอเดนิผ่านไปไกล
ลิบ

“ตกลงคนทีต่ดิธรุะกะทนัหนั ดเูหมอืนจะเป็นพีเ่กยีร์นะเนีย่” คน
ที่ยืนกอดอกมองผมอยู่เป็นคนออกปากแซะผมก่อน

“รูไ้ด้ไงว่าเขาหมายถงึพี ่คนชือ่เกยีร์ไม่ได้มคีนเดยีวมัง้” ผมแกล้ง
เบลอใส่อิน

“งั้นพี่มาหลบหลังอินท�าไมล่ะ หรืออินไปถามเขาดีไหมว่าเกียร์
ที่เขาตามหาใช่เกียร์นี้หรือเปล่า” ไม่พูดเปล่า อินท�าเหมือนจะเดินไป
ถามขนมจนีด้วยหน้าตายๆ แบบน้ันจรงิๆ ผมรบีดงึแขนเขาให้กลบัมา
ยืนที่เดิม

“อย่าเป็นเด็กดื้อ” ผมบอกสั้นๆ “ไปๆ ขึ้นห้อง”
ผมถือวิสาสะจงูข้อมอือนิให้เดนิตามผมเข้าไปในตกึเอ จากการ

แต่งตัวของขนมจีนเมื่อครู่ที่ดูชิลล์ไม่ต่างอะไรจากอิน แปลว่าเธอน่า
จะออกไปแค่ใกล้ๆ หากยงัมวัพริีพ้ไิรอยูต่รงนี ้เธอกลับมาเจอผมกเ็ป็น
เรื่องกันพอดี ต่อให้บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรกับอินก็ไม่ใช่เหตุผลที่จะ
เข้าใจได้เลย กับการมาถงึคอนโดฯนีแ้ล้วเสอืกหนไีปเข้าห้องคนอืน่แทน

อินส่ายศีรษะไปมาให้แก่การแถที่ไม่ได้เรื่องของผม เราขึ้นลิฟต์
ไปยงัชัน้สบิสามซึง่เป็นชัน้ทีห้่องของอนิอยู ่เขาเดนิน�าผมไปจนถึงห้อง 
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1302 มือบางหยิบคีย์การ์ดออกมาแตะเพื่อเปิดห้องเข้าไป
“ยังไม่ได้เก็บห้องอะพี่ รกหน่อยนะ” เจ้าตัวเตือน
“ไม่เป็นไร ห้องพี่ก็ไม่ค่อยเรียบร้อย”
ห้องผมเคยรกระดับนอนไม่ได้ในช่วงก่อนสอบเพราะผมมัวแต่

ขลุกอยู่กับการอ่านหนังสือมาแล้ว ดังนั้นการที่ห้องของอินจะมีของ
วางระเกะระกะนิดๆ หน่อยๆ ถือว่าธรรมดามาก

“พี่จะดื่มอะไร มีเบียร์ด้วยนะ” อินวางกระเป๋าเงินกับคีย์การ์ด
ห้องของเขาไว้ข้างๆ ไซด์บอร์ดวางทีวี ขณะที่ผมทิ้งตัวลงนั่งบนโซฟา
ในห้องเขา และแม้ว่าอนิจะวางของส่วนตวัอย่างอ่ืนไว้อย่างไม่ใส่ใจ แต่
สิ่งหนึ่งที่เขาไม่ยอมให้ห่างตัวคือโทรศัพท์มือถือ อาจจะหวงมั้ง มี
คนนอกอยู่ในห้องนี่

“หน้าอย่างเธอดื่มเบียร์ด้วยเหรอ” ผมเลิกคิ้ว เวลาที่ผมรู้สึก
สนใจในตวัใครมากๆ ผมมกัจะเผลอเรยีกฝ่ายนัน้ว่า ‘เธอ’ ไม่ว่าเขาจะ
เป็นผู้ชายหรือผู้หญิง คงเพราะมันเป็นสรรพนามที่ดูน่ารักและอ้อน 
แบบกวนๆ ดีละมั้ง

“ดื่มบ้างเวลาเครียดๆ แล้วอยากให้หลับ สรุปพี่เอาเบียร์นะ” 
อินย�้าอีกที

“ครับ”
ผมเปลีย่นมาเอนตัวนอนราบลงไปกับโซฟาของอนิ และเหลือบ

ไปเห็นสายหนังสีด�าสนิทที่มันคล้ายๆ กับสายเข็มขัด ต่างกันตรงที่
ขนาดรอบวงของมันเล็กกว่าเยอะ สายที่ว่านั่นมันวางอยู่บนโต๊ะตรง
หน้าผมราวกับถูกพาดไว้ลวกๆ ดูจากความยาวของสายแล้ว ไม่น่าจะ
ใช้กับเอวได้...

ซึ่งผมว่าถ้าเป็นกับต้นขาเรียวๆ มันน่าจะเข้ากันได้พอดี
หมับ!
ผมมือบอนหยิบมันมาดูใกล้ๆ อินก็ถือกระป๋องเบียร์กลับมา

พอดี ผมกับเขาสบตากัน และอินยังตีหน้านิ่งอยู่ ผมเลยยกมันชูขึ้น
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“นี่ใช่สายรัดต้นขาปะ?”
“ใช่” อินพยักหน้า
“ของใครอะ” ผมลองเชิงอิน เขายังไม่ตอบในทันที แค่วางเบียร์

ไว้ให้บนโต๊ะ จังหวะที่อินก้มตัว เสื้อสีเทาตัวหลวมนั่นก็ท�าพิษใส่ผม
ด้วยการทิง้คอเสือ้ลงมาตามแรงโน้มถ่วง ท�าให้มองผ่านช่องว่างนัน่ไป
เห็นยอดอกสีเรื่อสองข้างนั่นได้

ผมรีบเล่ือนสายตามาโฟกัสแค่ใบหน้าของอิน เขาเดินมาหยิบ
สายรัดต้นขานั่นออกไปจากมือผม ผมยังยื้อไว้ ไม่คืนง่ายๆ 

“ว่าอินอย่าเป็นเด็กดื้อ พี่ก็อย่ามือซนสิ” อินบ่นผม
“ก็บอกมาก่อนสิว่าของใคร” ผมถามอีกรอบ และค�าตอบที่ได้

รับคราวนี้ท�าให้ตกตะลึงจนเผลอปล่อยให้เขาดึงสายหนังนั่นคืนไปจน
ได้

“พี่มาห้องอิน แล้วพี่คิดว่ามันจะเป็นของใครล่ะ”
“เธอชอบอะไรแบบนี้ด้วยเหรอ”
ผมตั้งข้อสงสัยและยังคงมองสายหนังสีด�าในมืออินอย่างไม่

วางตา รวมถึงไม่อยากจะจินตนาการให้เกิดอารมณ์ด้วยว่าถ้ามันไป
อยู่บนต้นขาขาวจัดนั่นแล้วมันจะเป็นยังไง อินไม่ได้ตอบค�าถามนั้น 
เขาแค่พยักพเยิดมาที่กระป๋องเบียร์ซึ่งวางอยู่บนโต๊ะ

“ถ้าพี่ไม่รีบดื่มมันจะชืดหมดนะ”
“มันจะชืดมั่งก็ไม่เป็นไรมั้ง เพราะแค่นี้ตรงนี้ก็เผ็ดเกินแล้ว”  

อันนี้ผมเผลอพูดไปตามความคิด จนอินหลุดข�าใส่ผมเลย
“เดี๋ยวอินมานะ”
“...”
ผมมองคนที่เดินถือสายรัดต้นขาน่ันหายไปในห้องนอนจน 

สุดสายตา อินปิดประตูห้องเขาไว้อย่างมิดชิด แถมยังล็อกห้องด้วย 
เหมอืนเขาไม่อยากให้ผมมองเข้าไปในห้องได้เลย ผ่านไปไม่ถงึห้านาที 
อินก็ออกจากห้องน้ัน โดยตอนกลับออกมาก็ไม่ลืมล็อกห้องไว้ด้วย
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เหมือนกัน ไม่มีสายหนังเส้นนั้นอยู่ในมือเขา คิดว่าคงเก็บไปแล้ว
แม้ว่าเขาจะไม่ยอมรับตรงๆ มันก็คงเป็นของเขาจริงๆ นั่น

แหละ...
แม่งเอ๊ยยย เจอขีย้ัว่ตวัพ่อเข้าให้แล้วไงก!ู เหน็ไปมหา’ลยัทไีรใส่

แต่เสื้อหนาวโคร่งๆ ทับ นั่งห่อตัวไม่สุงสิงกับใคร หน้าซีดหน้าเซียวไม่
ยิม้ ไม่เป็นมติร จนคนในคลาสยงัมองข้ามหวั ไม่มีใครอยากดงึเข้ากลุ่ม
ด้วยมากนัก จนตอนแรกผมก็ยังจ�าชื่อเขาไม่ได้ แต่ไลฟ์สไตล์ในชีวิต
นอกมหา’ลัยของอินนี่มันเป็นอีกเรื่องเลยนะ ก็คือเด็ดไม่ไหว

คิดไปคิดมาก็ดีเหมือนกันที่อินไม่ได้เปิดเผยตัวตนที่มีเสน่ห์
ขนาดนีข้องเขากบัใคร ไม่อย่างงัน้กค็งไม่เหลอืรอดมาให้ผมนัง่เต๊าะอยู่
ตอนนี้หรอก คงจะมีใครสักคนจับท�าแฟนไปละ

“อิน” ผมเรียกเขาแล้วยันตัวมาน่ังแทนที่จะนอนเอกเขนก
เหมือนมันเป็นโซฟาของผมคนเดียวแบบตอนแรก

“ว่า?” เขาเลิกคิ้ว
“มาดื่มเป็นเพื่อนหน่อย” ผมตบที่นั่งข้างตัว
“ดื่มคนเดียวแล้วพี่เหงาหรือไง” เขาถามกลับหน้านิ่งๆ 
“นิดหน่อย ไม่ชอบดื่มคนเดียว” อันนี้ตอแหลมากๆ ครับ ใน

ความเป็นจริง เพื่อนในกลุ่มทุกคนรู้ดีว่าผมสามารถดื่มเบียร์ได้เป็นลัง
ในห้องคนเดียว ถ้าอยากดื่มไปเรื่อยๆ โดยไม่พูดคุยกับใคร มันก็ถูก
นะ ท่ีบางคนมักจะไปดื่มเพราะติดบรรยากาศ ติดเพื่อนที่ร้านเหล้า 
หรอืไปออกล่า ผมเองกม็โีมเม้นต์พวกนัน้บ้าง ทว่ากม็บีางครัง้เหมอืน
กนัทีผ่มอยากดืม่แบบดืม่จรงิๆ น่ะ เลยซือ้มาดืม่ทีห้่องคนเดยีวให้เมา
บ่อยๆ 

“...” อินท�าหน้าเหมือนชั่งใจอยู่ว่าจะดื่มกับผมดีหรือเปล่า
“ท�าไมล่ะ ยังไม่สนิทกันเลยไม่กล้าดื่มด้วยว่างั้น” ผมแซวน้อง

เล่น แม้จะรู้ว่าเขาคงไม่ได้คิดแบบนั้น ไม่งั้นไม่กล้าชวนผมมานั่งเล่นที่
ห้องหรอก อินเองพอได้ยินที่ผมพูด เลยเดินมานั่งลงข้างๆ ผม ผมได้
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กลิ่นหอมอ่อนๆ ลอยจากตัวเขามาเตะจมูกในวูบที่เขานั่งลงด้วย
“เปล่าหรอก แค่กลัวเมา”
“คออ่อนเหรอ ไหนว่าชอบดืม่ให้หลบัไง” ผมชะโงกหน้าไปมอง

คนที่นั่งจ้องกระป๋องเบียร์บนโต๊ะอยู่ อินรู้ว่าผมก้มลงไปมอง เขาเลย
มองกลับ

“กด็ืม่ให้หลบัไงพี ่แบบว่าแค่ครึง่กระป๋องก็หลับแล้ว คออ่อนข้ัน
เทพ ไม่อ้วกด้วยซ�้า เพราะไม่เคยไปถึงจุดนั้น” ร่างโปร่งท�าหน้าจริงจัง
ให้เหน็ ณ จดุนี ้ผมว่าผมอาจจะเหีย้กไ็ด้ เลยไปกงัขาเจ้าตวั คดิว่ายังไง 
มนักไ็ม่น่าจะหลบัได้ในครึง่กระป๋อง เพือ่นผมอย่างไอ้เต๋อก็คออ่อนจะ
ตาย ยงัดืม่ได้ตัง้สองกระป๋อง น่ันกก็ระจอกแล้วนะ ไม่น่ามใีครกระจอก
กว่านั้นปะ?

“นิดเดียว ไม่เป็นไรหรอก อีกอย่าง...เธอก็อยู่ห้องเธอไง ไม่ได้
ดื่มข้างนอก เมาก็เดี๋ยวเดินไปปิดประตูตอนพี่จะกลับก็ได้” พูดจบ ผม
กถ็อืวสิาสะเดนิไปทีตู้่เย็น หยิบเบยีร์อีกกระป๋องมาเปิดให้อนิ เม่ือกลับ
มานั่งลงที่ข้างเขาเหมือนเดิม ผมก็ยื่นกระป๋องนั้นไปให้

อนิรบักระป๋องจากมอืผมไปอย่างไม่มัน่ใจ ก่อนจะดืม่เขายงัหนั
มาพูดกับผมแบบซีเรียสมาก “ถ้าอินเมาจนเผลอหลับก่อน ของของ
อิน พี่ห้ามยุ่งห้ามดูนะ ไม่งั้นถ้าอินรู้ อินจะหายไปจากชีวิตพี่เลย”

“เฮ้ย ขนาดนั้นเลยเหรอ” ผมถามปนข�า แต่อินไม่ข�าด้วย
“พีก่เ็หน็อยูแ่ล้วว่าอนิไม่คบเพือ่น ถงึตอนนีพ้ีก่ค็งรูอ้กีแหละว่า

อินจงใจไม่คบใครเองด้วย การที่จะลาออกแล้วหายไปเลย มันก็ไม่ได้
หนักหนาส�าหรับอิน และรับรองได้เลยว่าไม่มีใครติดต่ออินได้ อินไม่
เล่นโซเชียล อย่างมากอินก็แค่เปลี่ยนเบอร์ แล้วคนที่มีเบอร์อินก็จะ
ติดต่ออินไม่ได้อีก”

จากสายตาของอนิ ผมรูว่้าคนคนนีจ้ะท�าอย่างทีพ่ดูแน่นอน เลย
เลือกที่จะพยักหน้า

“ออื สญัญา ถ้าเหน็อนิใกล้เมา พีจ่ะกลบัเลย” ผมพดูแบบจรงิจงั
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ให้อินแน่ใจว่าผมหมายความอย่างที่พูด อินก็ดูผ่อนคลายขึ้น
“อ้อ อีกอย่าง” เสียงใสโพล่งอย่างนึกขึ้นได้
“อะไรของเธออีกครับ ข้อแม้เยอะจัง” ผมท�าเป็นบ่น อินเลยส่ง

ยิ้มมาให้
“ถ้าอนิเมาแล้วไปลวนลามพี ่พีอ่ย่ามาโกรธหรอืชกอนิแล้วกนั”
“บ้า” ผมหัวเราะเสียงดัง “ชก’ไร มีแต่จะลวนลามกลับ ระดับนี้”
“พี่ไม่ท�าแบบนั้นหรอก พี่ออกจะดูเป็นคนดี” อินชมผมเกินไป 

และผมก็ไม่อยากให้เขาคาดหวังไปมากกว่านี้ เลยยกกระป๋องตัวเอง
ขึน้มาเป็นสญัลกัษณ์ขอชน อนิเลยเอากระป๋องเบยีร์ของเขามาชนกบั
ผม และเราก็เริ่มดื่มด้วยกัน

“ท�าไมถงึไม่อยากมเีพือ่น” เมือ่มแีอลกอฮอล์ลงคอ ค�าถามของ
ผมก็เริ่มมา อินท�าหน้านึกอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตอบกลับมา

“ไม่รู้สิพี่ อาจจะเพราะว่าไม่อยากวุ่นวายละมั้ง”
“การมีเพื่อนมันวุ่นวายขนาดนั้นเลยเหรอ”
ผมไม่ค่อยเข้าใจความคิดอินมากนัก เพราะส�าหรับผม ความ

วุ่นวายระหว่างเพื่อนนี่แหละคือความสนุก ได้กวนตีนกัน ได้ท�าอะไร
หลายๆ อย่างด้วยกัน อินอาจจะไม่เคยมีเพื่อนประสาทๆ สร้างเสียง
หวัเราะแบบไอ้แบงค์ เพือ่นทีม่คีวามเป็นผู้น�า คอยตามงานต่างๆ คอย
ตวิให้แบบไอ้ภ ูและเพ่ือนทีอ่กหกัรายวนัแบบไอ้เต๋อ เขากเ็ลยไม่เข้าใจ
ว่าความวุ่นวายนี่แหละ คือความหฤหรรษ์อันดับต้นๆ ของการใช้ชีวิต

“บางทีเราจะเปิดรับใคร เราก็ต้องยอมให้เขาเข้ามาในโลกของ
เราใช่ไหมล่ะพี่ แต่อินก็ไม่แน่ใจว่าอยากให้ใครเข้ามาในโลกของอิน
ขนาดนั้นหรือเปล่า”

“งัน้ถ้าไม่ใช่เพือ่นล่ะ” ผมแกล้งถามเปล่ียนหัวข้อไป อินเองก็จบิ
เบียร์ไปอีกนิดหน่อยเมื่อผมขอชนกระป๋องอีกที

“ไม่ใช่เพื่อนนี่พี่หมายถึงอะไรเหรอ”
“ก็แบบ คนคุย แฟน ไรงี้” ผมยกเบียร์ขึ้นดื่มเพื่อไม่ให้อินเห็น
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สีหน้าของผม เนื่องจากผมคิดว่าตอนนี้ผมต้องก�าลังท�าหน้าแบบคน
อยากรู้อยากเห็นอยู่แหงๆ เดี๋ยวอินจะไม่ไว้ใจ ไม่อยากพูดความรู้สึก
เขาให้ผมฟัง

ผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าผมจะถามเขาแบบนั้นท�าไม ผมรู้แค่ผม
อยากได้ค�าตอบเผื่อๆ ไว้

“ยังไม่ได้คิดเรื่องนั้นอะพี่ เพราะว่าก็ไม่ได้มีใครมาจีบ”
“จริงอะ” ผมตาลุกใส่อิน เผลอขยับตัวเข้าไปมองใบหน้าใสๆ 

นั่นใกล้ๆ “ไม่มีใครจีบจริงๆ เหรอ”
“คิดว่าไม่นะ” เขาตอบนิ่งๆ 
“ใช่เหรอ” ผมยังไม่หยุดง่ายๆ 
อินอาจจะอยากแก้เก้อหรืออะไรไม่รู้ เลยเผลอดื่มเบียร์ไปอีก

อึกใหญ่ ด้วยความขี้เสือก ผมพยายามกระเซ้าเย้าแหย่คนตัวบางอีก
หลายค�าถาม เขาอยากหนีผมเลยท�าทีเป็นดื่ม (ก็จะให้กระป๋องมันบัง
สีหน้าแบบที่ผมท�านั่นแหละ) ไม่นานหน้าของอินก็เริ่มแดงระเรื่อ แล้ว
เขาก็เริ่มปากกล้าใส่ผมกลับ

“พีจ่ะมาอยากรูเ้รือ่งแฟน เรือ่งคนคยุของอนิท�าไม พีส่นใจอยาก
จะคยุกบัอนิแบบน้ันเหรอ” อินวางกระป๋องเบยีร์ทีเ่บาหววิของเขาไว้ที่
โต๊ะและหันมาเผชิญหน้ากับผมตรงๆ ตอนน้ีขนาดชายกางเกงขาส้ัน
ของเขาร่นไปถงึต้นขาเขากย็งัไม่สนใจ ผมเองกต้็องห้ามใจแทบตายไม่
ให้ไปมอง เพราะเดีย๋วก�าเดาจะพุง่เป็นสาย แสดงความเป็นคนกามให้
อินเห็น

“ถามไว้เผือ่ๆ ไง” เหน็อินไม่ระวงัตัว ผมมนัคนกะล่อนกเ็ลยไหล
ไปเรื่อยจนหัวไหล่ชิดกัน “แล้วได้ปะล่ะ”

“มันก็ไม่ใช่จะไม่ได้ แค่ไม่เข้าใจว่าท�าไมอยู่ๆ มาสนใจอิน” อิน
ใช้ปลายนิ้วชี้ดันปลายคางผมให้เชิดหน้าขึ้นช้าๆ “พ่ีมีผู้หญิงตั้งเยอะ 
อย่างผู้หญิงที่เดินผ่านเราไปวันนี้ก็คือคนที่พี่เทเขากลางทาง”

“อย่าเพิ่งตัดสินพี่เพราะเรื่องแค่น้ีดิ ก็พี่อยากมาคุยกับอิน
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มากกว่าไง แล้วไม่ดีเหรอ”
“...” พอเห็นผมเคลื่อนใบหน้าเข้าไปใกล้เขามากจนระยะห่าง

แทบไม่มี เราก็สบตากันค้างอยู่อย่างงั้น
“เธอ ตอบดิ ดีหรือไม่ดี” อีกนิดเดียวริมฝีปากผมก็จะแตะกับ 

ริมฝีปากสีเรื่อที่อยู่ตรงหน้า
“อินไม่รู้...” ผมได้กลิ่นเบียร์ชนิดเดียวกันจากลมหายใจของเขา 

ไม่ต่างอะไรกับลมหายใจของผม ปลายจมูกของผมก�าลังแตะไล้และ
ดันปลายจมูกของอินเบาๆ 

“ไม่เอาค�าตอบแบบนี้ดิ ตอบงี้แปลว่าอยากให้ไปหาผู้หญิงคน
นั้นมากกว่าเหรอ”

อินไม่ได้ตอบผมแล้ว เพราะว่ามือของเขาที่อยู่ใต้คางของผม
ตอนแรก เปลี่ยนมาจับสันกรามของผมให้อยู่นิ่งๆ ผมเผลอคิดไปว่า
ผมน่าจะไหลจนเขาจบัได้แล้วว่าผมเนยีนอยากจบู จนกระทัง่รมิฝีปาก 
นุ่มๆ เหมือนเยลลี่นั่นเป็นฝ่ายกดลงมา


