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สองมือเอื้อมไปเกาะแผ่นหลังกว้าง ลงเล็บข่วนเกี่ยวเนื้อ

หนงัเปลอืยเปล่าจนแผ่นหลงัใหญ่ขึน้รอยแดง ผมขยับตวั น�าสะโพก

ตวัเองเข้าไปแนบร่างกายทีแ่ผ่ไออุน่จนร้อน ขยับองศาใบหน้ารบัจูบ

ร้อนแรง ไล่ล้ินเล่นกบัอกีฝ่ายอย่างหยอกเย้า ขาข้างหน่ึงตวดัรดัเอว

แกร่ง ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ไม่ได้ท�างาน

ขยับเอียงใบหน้า เผยต้นคอให้อีกฝ่ายฝังคมเขี้ยวลงไป

มือข้างหนึ่งของเขาโอบเอวผมอยู่ ล้วงลึกเข้าไปในสาบเส้ือ 

ส่วนอีกมอืขยุม้กลุม่ผมจนศรีษะโอนเอนไปตามทศิทางทีเ่ขาต้องการ

เขาไล่มอืจากหัวไปถงึล�าคอ นิว้มือเรยีวท้ังห้าไล่ปัดป่ายเส้นผม

ให้พ้นทาง

เผยให้เห็นรอยสักที่อยู่ตรงคอ หลบซ่อนอยู่ภายใต้กลุ่มผม 

สีอ่อนยาวระต้นคอ

“...มเีจ้าของแล้วนี”่ เขาเอ่ยกระซบิข้างใบห ูท�าเหมอืนผมเป็น

เหยื่อที่ถูกจับได้
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“เจ้าของไม่ค่อยดูแลผมเท่าไร”

ผมหวัเราะเบาๆ เมือ่ถกูค้นพบความลบั สบตามองผูร่้วมเตยีง

ในค�่าคืนนี้ ยกยิ้มหยอกเย้ายั่วยวน

“เอ็นดูผมสิ”

เขาขยับยิ้ม ดันร่างผมให้นอนลงบนเตียง กระชากเสื้อผ้าที่

หลุดลุ่ยของผมออกจนสิ้น

คนตวัโตเอน็ดตูามทีผ่มบอก ควบคมุเกมรกัครัง้น้ีราวกับเป็น

เจ้าป่าล่าเหยื่อ

เสียแต่เขาไม่รู้หรอกว่าคนเป็นเหยื่อน่ะ... คือเขาเอง...

ผมตืน่ขึน้มาในห้องหรขูองคอนโดมเินยีมแห่งหนึง่ ในช่วง

ทีม่าถงึไม่ได้สนใจหรอืสังเกตส่ิงรอบตัวเท่าไร เพราะมวัแต่ปลกุปล�า้

อยู่กับคนที่ตอนนี้นอนหลับอยู่ข้างๆ คอนโดของเขาอยู่ในย่านของ

คนมีฐานะ การตกแต่งภายในเองก็ท�าให้ดูหรูหราสมราคาไม่แพ้กัน

ผมยกยิ้ม มองใบหน้าหล่อเหลาคมคายตรงตามความชอบ

ของผม พึงพอใจตัวเองที่เลือกคนนี้ให้มาร่วมสนุกด้วยกันในค�่าคืน

ที่ผ่านมา เขาเป็นเพียงเพื่อนร่วมเตียงชั่วคราวของผมก็เท่านั้น

ผมยืดตัว หมุนคอเพื่อคลายกล้ามเนื้อ กางแขนออกยืดเส้น

ยืดสาย พลันสังเกตเห็นรอยสีแดงจางๆ บริเวณหน้าท้องอัน

เนื่องจากแรงบีบเคล้นของอีกฝ่าย เม่ือคืนพวกเราสนุกกันมากไป

หน่อย ดีที่อย่างน้อยก็ยังพอยั้งมือกันบ้าง และมีสติพอที่จะไม่ท�า 

‘รอย’ อย่างที่ผมขอไว้ได้

“เข้าใจแล้วว่าท�าไมถึงมีเจ้าของ”

เขาเอ่ยขึ้นมาในขณะที่ผมก�าลังส�ารวจตัวเอง

ผมหันไปสบตากับเขาที่ส่งยิ้มบางๆ มาให้ ก่อนค่อยๆ ขยับ
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ตัว เคลื่อนร่างกายเปลือยเปล่าของตนไปทาบทับอีกฝ่ายที่สอดตัว

อยู่ใต้ผ้าห่ม

เนื้อตัวของเขาก็เปลือยเปล่าไม่ต่างจากผม และระหว่างเรา 

ก็มีเพียงผ้าห่มผืนเดียวคั่นกายเนื้อไว้

“แล้วเป็นไงบ้างครับ...เล่นกับคนมีเจ้าของ” ขยับย้ิมอีกครั้ง 

เอ่ยถามคนใต้ร่าง พลางไล่นิ้วมือไปยังแผงอกแกร่ง

“คิดว่าถ้าคุณเป็นของผม ผมคงไม่ปล่อยให้หลุดออกมา” ผม

หัวเราะ นึกถึงความเป็นไปไม่ได้

“ขนาดเขายังเอาผมไม่อยู่ คุณก็คงขังผมไม่ไหวเหมือนกัน”

ผมเคลื่อนตัวออกจากอีกฝ่าย ก้าวเท้าลงสู่พื้นห้อง เดินลัด

เลาะขอบเตียง ก้มเก็บเส้ือผ้าที่กองอยู่ตามจุดต่างๆ สวมมันทีละ

ชิ้น เริ่มจากสวมชั้นในและกางเกงสแล็กส์สีด�าเป็นอันดับแรก จาก

นั้นจึงค่อยคว้าเสื้อเชิ้ตที่ยับยู่ยี่อยู่ปลายเตียงขึ้นมาสวม ติดกระดุม

ปกปิดเนื้อหนังข้างใน

“ยังไม่ลองจะรู้ได้ยังไง”

อีกฝ่ายยังไม่ยอมลดละ เขาจุดบุหรี่สูบ เดินลงจากเตียงมา

ทางผม เผยให้เห็นร่างเปลือยเปล่าและกล้ามเนื้อที่เรียงตัวสวยงาม 

พร้อมพ่นควนัออกมา เม่ือควันสีเทาค่อยๆ ลอยเฉือ่ยอยู่ในอากาศ

และจางหายไป มือใหญ่ก็รวบผมเข้าไปในอ้อมแขน

“สนใจเปลี่ยนเจ้าของไหม”

ว่าพร้อมยกบุหรี่ในมือมาจ่อที่ปากผม เบือนหน้าหนีปฏิเสธ

มวนมะเร็ง ทว่าขยับใบหน้าเข้าใกล้อีกฝ่ายแทน

มอบจุมพิตให้เขา

“เสียใจด้วยนะครับ ที่ต้องบอกว่าผมเคยลองแล้ว”

กระซิบเอ่ยค�าลา
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“...และมันไม่ได้ผล”

คว้ากระเป๋าสตางค์และโทรศพัท์มือถอืของตวัเองทีว่างอยูบ่น

หัวเตียง เก็บพวกมันเข้ากระเป๋ากางเกง ก่อนเดินออกไปในยาม 

เช้าตรู่
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ผมเอ่ยชื่อยานอนหลับชนิดหนึ่งขึ้นมา ชายตาไปยังคนที่

นั่งข้างๆ

“เอ๊ะ?!”

“ยานอนหลับตัวนี้ใช่ไหมครับที่ใส่ลงไปในแก้วผม”

“...”

“เสียใจด้วยนะ มันท�าให้ผมหลับไม่ได้หรอก”

“...”

“ถ้าจะวางยาผม ต้องตัวที่แรงกว่านี้นะครับ”

“...”

“แต่ถ้าคืนนี้อยากให้ผมไปด้วย บอกกันดีๆ ก็ได้นะคุณ...”

เขาแย้มยิ้ม ดูชอบใจกับค�าชวนของผม

วนัใหม่เร่ิมต้นขึน้ ผมใช้มอืซ้ายเท้าคาง เคาะนิว้มอืทัง้ห้า

ลงบนแก้มตัวเอง นั่งเหม่อมองสไลด์หน้าห้องเรียน ฟังอาจารย์บ่น
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บรรยายถึงเนื้อหาของวิชาไปเรื่อยๆ มืออีกข้างหมุนปากกาเล่น รอ

จนกว่าจะหมดชั่วโมง หวนคิดถึงเรื่องเมื่อคืน

ยานอนหลับไม่ได้ผล แต่เซ็กซ์ร้อนแรงเมื่อคืนกลับได้ผลดี 

เกินคาด

อย่างน้อยผมก็ได้หลับก่อนไปสอบย่อย และไม่ได้ขาดเรียน

ในคาบต่อมา

คนทีผ่มเล่นด้วยเม่ือคนืไม่ได้อาศยัในย่านหรเูหมอืนคนก่อน 

เขาพักอยู่ในหอพักธรรมดา ฐานะปานกลาง ท�าให้รู้สึกผิดหวังเล็ก

น้อย แต่พอได้เริม่กจิกรรมร่วมรกั ความผดิหวงัทีม่ก็ีพลนัมลายหาย

ไป เมื่อจังหวะของพวกเราเข้ากันได้ดีเกินคาด

เมื่อคืนของผมมีสีสันพอตัว

“...ดูง่วงนะ ไม่ได้นอนเหรอ”

“เปล่า”

ผมหนัไปย้ิมให้เพือ่นทีน่ัง่ข้างๆ สงสยัเหม่อลอยนานไปหน่อย 

คงผิดสังเกต

เน็ตหันหน้ากลับ ไม่ได้พูดอะไร ตั้งหน้าตั้งตาจดเลกเชอร์ต่อ

ไปอย่างขยันขันแข็ง ส่วนผมละสายตาจากเลกเชอร์ไปมองหน้า

เพื่อนที่คบกันมาตั้งแต่ปีหนึ่ง เน็ตช�าเลืองหางตามองผมก่อนจด 

เลกเชอร์ต่ออย่างไม่ใส่ใจ

“ไม่ต้องจบั” เขาเอ่ยเสียงแข็งทนัททีีเ่ห็นผมขยับตวั ยกมอืขึน้ 

หมายจะเล่นแว่นตาที่เขาสวมสักหน่อย

“ขี้งก”

เน็ตหันมาดันแว่นใส่ผม แล้วก็ไม่สนใจกันอีก คงเพราะนิสัย

เขาเป็นแบบนี ้ถงึได้เป็นคนทีผ่มคบด้วยนานทีส่ดุ คบในฐานะเพ่ือน 

ไม่เคยนอนร่วมเตียงเลยสักครั้ง แม้ว่าผมอยากจะลองก็ตาม
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หนุ่มแว่นไม่ใช่สเปกเท่าไร แต่เน็ตไม่เหมือนเด็กเรียนท่ัวไป 

เขาหน้าตาดีจดั เป็นหนุม่เนร์ิดทีไ่ม่รูตั้วว่าฮอตขนาดไหน ภายใต้เสือ้

เชิต้นกัศกึษาสีขาว ผมรูว่้ามีของดซ่ีอนอยู ่แต่กน็ัน่แหละ เนต็ไม่ยอม

เล่นกับผม เลยท�าอะไรไม่ได้

คาบเรยีนจบลง อาจารย์ส่ังรายงานคูท้่ายคาบ แน่นอนว่าผม

จับคู่กับคนที่นั่งข้างๆ อย่างไม่ต้องสงสัย และไม่ต้องเอ่ยบอกอะไร

กัน

เน็ตใส่ชื่อตัวเองกับผมไว้ในใบรายชื่อ ก่อนที่พวกเราจะลุก

ออกจากห้องเรียน

“วนันีไ้ปค้างด้วยนะ” ผมเอ่ยขึน้ทนัท ีควงแขนเขาไว้ ออดอ้อน 

ออเซาะ

เน็ตสะบัดแขนหนี “ไม่ต้องมา”

“ไม่ท�ารายงานเหรอ”

“ไว้จะนัดที่หอสมุด”

“โธ่ ไม่หนุกเลย”

ผมท�าปากเบ้ พยายามเกาะเน็ตอีกครั้ง ไม่รู้ท�าไมเน็ตถึงไม่

สนใจผมเอาเสียเลย ทั้งๆ ที่คนอื่นมีแต่จะวิ่งเข้าหาผมทั้งนั้น

“แล้วคืนนี้ไปเที่ยวกันไหม”

“ไม่”

“เน็ต~” ผมร้องเรียกชื่อเขาเสียงยาน เจ้าของชื่อหันมาท�าตา

ดุใส่

“พรุ่งนี้อย่าลืมมาท�ารายงานด้วย”

“นี่ถือว่านัดกันแล้วเหรอ”

“หอสมุด บ่ายโมง”

เน็ตว่า รีบก้าวฉับๆ จากไป ส่วนผมก็หัวเราะไล่หลังเขา
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เนต็รูจ้กัผมมาแต่ไหนแต่ไร และคงน่าเสียดายแย่ถ้าเราจะจบ

ความสัมพนัธ์กนัเพยีงแค่เซก็ซ์ชัว่ข้ามคนื เพราะอย่างน้ีผมจึงปล่อย

เน็ตไป 

เน็ตรู้ดีว่าผมไม่มีทางเป็นของเขา

รวมถึงเขารู้จักเจ้าของของผมดีกว่าใครๆ

เราต่างรู้จักนิสัยกันดีเกินกว่าจะผูกสัมพันธ์ลึกซึ้ง

ผมไม่ชอบนอนกบัคูน่อนซ�้าๆ คนืนี้ผมจึงออกตระเวนหาคน

ทีถ่กูใจ หาทีน่อนแห่งใหม่ สถานทีส่�าหรบัการออกล่า หนีไม่พ้นย่าน

บนัเทงิทีเ่ตม็ไปด้วยแสงสเีสยีง เพยีงแต่คราวนีผ้มไม่ได้เลอืกผบัใกล้

มหาวิทยาลัยตัวเอง ตั้งใจขยายอาณาเขตตัวเองออกไปให้ห่างไกล

ขึ้นอีกนิดหน่อย เพื่อที่จะได้ไม่พบปะคนเดิมๆ

บรรยากาศในร้านนี้ไม่ต่างจากร้านอื่นเท่าไร มีผู้คนมากมาย

ทั้งนั่งท้ังยืน เดินไปเดินมา รวมถึงเดินเข้ามาหาผม ก่อนที่จะเดิน

จากไปเมื่อผมไม่ใคร่สนใจ

พวกเขาเข้ามาท�าความรู้จักผม พูดคุย ถามไถ่ ท้ังชายและ

หญิง

ผมส่งยิ้มแทนค�าพูดให้แก่ผู้มาเยือน พวกเขาเข้ามาและจาก

ไปเมื่อผมไม่ท�าอะไรนอกจากยิ้มให้เพียงอย่างเดียว

คืนก่อนหน้านั้นผมได้ผู้ชายรูปหล่อเจ้าของธุรกิจส่วนตัว คืน

ต่อมาผมได้นักกีฬาฐานะปานกลางที่พยายามวางยานอนหลับให้

ผมกิน คืนนี้...ผมยังไม่ได้เลือก

ผมปรายตามองผู้คนในร้าน หลายคนมีรูปร่างหน้าตาดี ทั้ง

สวยทั้งหล่อ ถูกตาแต่ยังไม่ถูกใจ

สายตาผมหยดุอยูท่ีผู่ห้ญงิคนหนึง่เพราะต้องตา ผมมองตาม

ทิศทางที่เธอเดินไป เจ้าหล่อนเดินเข้าไปหาชายหนุ่มร่างสูง รูปร่าง
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หน้าตาดีจนผมอดไม่ได้ที่จะแลบลิ้นเลียริมฝีปากตัวเองอย่าง

กระหายและเสียดาย

ว้า...คนนี้คงอด

ผมคิด แต่ก็ยังจับจ้องเธออยู่สลับกับผู้ชายคนนั้น เสียดายที่

หนึ่งในพวกเขาไม่ได้เป็นของผม ในขณะที่ก�าลังลอบมองสองคนนี้

เดินควงแขนกันใกล้จะถึงประตูทางออก ทันใดน้ันเองก็มีผู้ชายตัว

เล็กเดินเข้ามาผลักสาวงามจนเกือบล้ม เกิดเป็นเรื่องวุ่นวายอยู่พัก

ใหญ่

สามคนโต้เถียง ทะเลาะโวยวาย หลายคนมุงล้อมดูเรื่องน่า

สนใจ ทว่าไม่มีใครคิดเข้าไปยุ่งเกี่ยว ผมมองดูเรื่องราวตั้งแต่ต้นจน

จบ...

ชายหญิงคู่นั้นเดินควงแขนกันจากไป ท้ิงไว้แต่เด็กหนุ่มร่าง

เล็กที่คราบน�้าตาเลอะเต็มใบหน้าละมุน ยืนสะอื้นอย่างโดดเดี่ยว

ดูท่าว่าผมจะเลือกได้แล้ว...

ไทยมุงกลุ่มนั้นสลายตัวแล้ว ไม่มีใครสนใจคนถูกทิ้ง คนตัว

เล็กเดินน�้าตานองมานั่งตรงบาร์ ถัดจากผมไปสามสี่ที่นั่ง ผมลุกขึ้น 

เดินเข้าหาคนที่เพิ่งใจสลายมา

เสนอตัวเองเป็นยาใจให้เขาในค�่าคืนนี้

กบัคนตวัเล็กกว่า ผมกไ็ม่รงัเกยีจทีจ่ะเป็นฝ่าย ‘กอด’ และ

ยอมให้เขา ‘ถกูกอด’ นอนหอบครางอยูใ่ต้ร่าง เดก็หนุ่มเมาจัด เสียง

ร้องไห้สะอื้นปนเสียงครางสุข จนในที่สุดผมก็พาเขาออกจากมวล

ความเศร้าทะยานสู่สรวงสวรรค์

โดยปกติแล้วผมมักไม่สนใจเรื่องชื่อของคู่นอน แต่กลับจ�าชื่อ

เด็กคนนี้ได้ขึ้นใจ
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คงเพราะเมื่อคืนเขาร้องขอให้ผมเรียกชื่อเขาทั้งคืน

หยกตื่นในเวลาสายๆ เขาเรียกชื่อผมในขณะที่ผมก�าลังนั่ง

เอ้อระเหย เหม่อมองแดดร้อนๆ นอกหน้าต่าง

“ตื่นแล้วเหรอ”

เขาขยับตัว ดูท่าจะลุกไม่ไหว ผมเลยเข้าไปช่วยพยุง

“ผมไหวน่า”

เขาร้อง พยายามปัดมือผม ไม่ตอบรบัความช่วยเหลอื ท่าทาง

น่ารักเสียจนผมยกยิ้มออกมาอย่างช่วยไม่ได้

“ข�าอะไร”

เจ้ากวางน้อยท�าหน้ามุ่ย หน้าตาน่ารักน่ามันเขี้ยวจนอดฟัด

ลงท่ีแก้มนิม่แรงๆ สกัหนึง่ทไีม่ได้ หยกร้องโวยวายแต่ผมไม่ได้สนใจ 

จับเขาอุ้มขึ้นมา ก่อนพาไปยังห้องน�้าแคบ วางเขาลงที่เคาน์เตอร์

อ่างล้างหน้า แทรกตัวเข้าไประหว่างขาเรียวเล็กสองข้าง จับคน 

ขี้โมโหประกบปาก ไม่ให้เสียงโวยวายของเขาเล็ดลอดออกมาได้อีก

สองมอืล้วงเข้าไปในเสือ้เชิต้บาง บบีขย�าเนือ้ขาว กระชากเสือ้

ตัวน้อยให้เผยหน้าอกนวล ก้มจูบเม็ดเชอร์รีสีสวย ละเลียดเลียมัน

ราวกับเป็นผลไม้แสนหวาน

“พอแล้ว ปล่อย…”

คนตัวเล็กดันผมออก สีหน้าหงุดหงิดถึงขีดสุด

“ยิ้มอะไร”

ผมตอบเขาด้วยการส่งยิ้มกว้างกว่าเดิม ปกติแล้วผมชอบคน

ที่ว่าง่าย อยู่ในโอวาท ท�าตามทุกค�าสั่ง แต่ก็ใช่ว่าจะไม่ชอบคนพยศ 

เด็กดื้ออย่างเขาก็ท�าให้ผมตื่นเต้นได้ไม่น้อยเหมือนกัน

ผมขยับเข้าไปกระซิบเอ่ยข้างหู

“อีกรอบนะ”
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“ไม่...ไม่เอา”

หยกร้องปฏิเสธ แต่เสียงแผ่วเบาจนไม่สามารถเป็นค�าสั่ง  

คนตวัขาวอ่อนระทวยในอ้อมกอดผมอกีครัง้เมือ่ถูกล้วงจับ ลูกกวาง

น้อยตวัสัน่สะท้าน นอนแผ่รอให้นายพรานช�าแหละร่างของตนอย่าง

ไม่อาจหนีไปไหนได้อีก

ภารกิจช่วงสายเสร็จสิ้นหลังจากที่หยกผล็อยหลับไป และมี

เสียงเรียกเข้าจากมือถอืของผมดงัขึน้มา ขดัจงัหวะการลอบมองคน

น่ารักอย่างน่าเสียดาย

แต่ทันทีที่เห็นชื่อจากปลายสาย ผมก็สะดุ้งโหยง ลืมไปเสีย

สนิทเลยว่ามีนัดกับใครไว้

ผมกดรับ ปรับน�้าเสียงให้อ่อนลงกว่าปกติ หวังออดอ้อนท่ี

ผิดนัดเขา

“เน็ต~”

“อยู่ไหน มาท�ารายงานได้แล้ว”

“แต่ว่าตอนนี้...”

“ท�าไม”

“อยู่ไกลจากมหา’ลัยอ่ะ จะไปก็คง...”

“มาให้ได้แล้วกัน” เน็ตว่าแค่นั้นก่อนกดตัดสาย

ผมถอนหายใจ นั่นแปลว่าถ้าผมไม่ไปคงถูกถอดออกจาก 

รายช่ือ คะแนนรายงานเล่มนีผ้มจะพลาดไม่ได้ เพราะฉะนัน้ถึงต้อง

ตดัใจถอนอ้อมกอดออกจากคนตัวนิม่ ยอมลกุออกจากเตยีงนอนอุน่

เลยเวลานัดมาสองชั่วโมงกว่า แต่เน็ตยังคงมีสีหน้าเรียบ

เฉยเหมือนปกติ

ทนัททีีผ่มมาถงึ เขากจ็ดัแจงแบ่งงานให้ท�าโดยไม่รอให้ผมพัก
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หายใจ ผมบ่นใส่เนต็เสยียกใหญ่ แต่กท็�าตามค�าสัง่ของเขาเพราะขดั

ไม่ได้ เนต็นัง่ท�าส่วนของเขาไป ส่วนผมกน็ัง่ท�างานตามทีเ่นต็แบ่งไว้ 

ระหว่างเราไม่มีเสียงพูดคุย บรรยากาศรอบข้างก็สงัด หอสมุดเงียบ

สงบปลอดเสียงคน ช่วยเสริมสมาธิให้การท�างานมีประสิทธิภาพ 

มากขึ้น

เวลาผ่านไปสักพัก จู่ๆ เน็ตก็ถอนหายใจเสียงดัง “เมื่อคืน...”

เอ่ยท�าลายความเงียบ

“...กับใคร”

ผมยิ้มให้อีกฝ่ายที่ตีหน้าขรึม “สนใจเหรอ”

เนต็เหลอืบตามองผมแวบเดยีว ดนัแว่นสายตาขึน้ตามความ

เคยชิน

“บอกมา”

“กับคนชื่อหยก”

“คืนก่อนล่ะ”

“จ�าชื่อไม่ได้”

“แล้วคนก่อนหน้านั้นล่ะ”

“จ�าชื่อไม่ได้เหมือนกัน”

เน็ตถอนหายใจพรืด วางปากกาลง หันหน้ามาสบตากับผม

จริงจัง

“อย่าลืมสิว่ามึงมีใครอยู่”

“รู้แล้วน่า”

“รู้แล้วท�าไมถึงยังท�าตัวอย่างนี้อีก” เน็ตว่าเสียงแข็งคล้ายจะ

ดุผม

“ก็เขาไม่อยู่ตั้งสองอาทิตย์ น่าเบื่อออก” ผมบอก ท�าปากยื่น 

บ่งบอกว่าไม่พอใจเหมอืนกนั และโบ้ยให้เป็นความผดิเนต็อย่างหน้า



~ Raccool ~

19

ด้านๆ “เขาไม่อยู่ด้วยก็นอนไม่หลับ...เน็ตก็ไม่ยอมให้นอนด้วย”

“แค่อยู่ให้มันเป็นที่เป็นทางมันยากนักเหรอ เตย”

“คนที่เน็ตต้องบอกค�านี้คือเขาต่างหาก”

“เขาให้กูดูแลมึง ไม่ใช่ให้มึงหนีไปไล่นอนกับคนไม่รู้จักไปทั่ว”

“เน็ตก็รู้นี่ว่าเตยท�าไม่ได้”

“มนัยากตรงไหน แค่นอนให้เป็นทีเ่ป็นทาง อยูแ่ต่ในห้องเนีย่”

“มันยากตรงไม่มีเขา...”

ผมสบตากับเขาที่มองมาด้วยท่าทีขึงขังจริงจัง จ้องเข้าไปใน

ดวงตาของเน็ตอย่างไม่ลดละ เขาเอ่ยออกมาพร้อมกับสบตาผม

“เดี๋ยวเขาก็กลับมา”

“แต่ไม่ใช่ตอนนี้”

ครานีเ้นต็เป็นฝ่ายหลบตาก่อน เขาหยบิปากกาท่ีวางไว้ขึน้มา

ใหม่ ลงมือคัดย่อบทความของหนังสือลงไปในกระดาษรายงาน ไม่

หันมามองผมอีก

ผมลูบรอยสักบริเวณคอที่เป็นชื่อของใครบางคน…

ชื่อของเขา

...เจ้าของของผม

ผมโดนเน็ตสั่งให้กลับห้อง เลิกออกไปยุ่งกับใครอีก ทั้งๆ 

ที่เน็ตก็รู้ว่าถ้าไม่มีเขาผมก็ไม่มีทางนอนหลับ เพราะฉะนั้นการออก

ไปหาใครสักคนจงึเป็นทางออกทีด่ทีีส่ดุ ออกล่า มเีซก็ซ์ และหลบัไป

ค�าสั่งของเน็ตใช้กับผมไม่ได้

สถานที่เดิมยังคงเป็นที่ที่ผมเลือกมายังค�่าคืนนี้ บรรยากาศดี 

ผู้คนที่เข้ามาต้องมีฐานะในระดับหนึ่ง ท�าให้ถูกใจผมค่อนข้างมาก

ผมกวาดตามองไปรอบๆ พบกับคนคุ้นหน้าคนหนึ่ง
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เขาไม่ใช่ผู้ชายที่ผมเคยนอนด้วย แต่เป็นคนที่อยากจะนอน

ด้วย ผู้ชายเมื่อคืนก่อนที่น่าจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับหยก คนที่

ท้ิงหยกไว้กับคราบน�้าตา ผมขบริมฝีปากตัวเองเบาๆ วางแก้ว

ค็อกเทลลงที่บาร์ เดินตรงไปหาเหยื่อผู้น่ารัก

วันนีเ้ขาไม่ได้มากบัผูห้ญงิอกีคน ท�าให้ผมเข้าถงึเขาได้ง่ายกว่า

เดิม

ผมเดินหลบผู้คน มองตรงไปยังตัวเขาอย่างไม่ลังเล

ชายหนุม่รปูร่างสงูใหญ่หนัมาสบตากบัผม ชัว่วนิาที เราด�าด่ิง

อยู่ในห้วงเวลาของกันและกัน

เรายกยิ้มให้กัน ท�าข้อตกลงกันทางสายตา รู้ความหมายว่า

อีกฝ่ายต้องการอะไรในทันที

เขาขยับตัว ค่อยๆ เดินมาทางผม

ก่อนทีเ่ราจะได้มาถงึตัวกนั ผมโดนรัง้ด้วยฝ่ามอืนุม่ๆ ของใคร

บางคน

หยกอยู่ที่นี่ เสียแต่ผมเพิ่งเห็นเขาตอนนี้ มือเล็กรั้งตัวผมไว้ 

ไม่ให้เข้าไปหาเป้าหมายทีค่งเป็นคนรกัเก่าของเขา หยกมองผมด้วย

สายตาเว้าวอน เอ่ยด้วยน�้าเสียงขอร้อง

“อย่าไปกับเขาได้ไหม”

“...ท�าไมล่ะ”

“ถ้าจะท�า...ท�ากับผมแทนได้ไหม”

ผมมองใบหน้าน่ารักที่ช้อนสายตามองผมอย่างอ้อนวอนให้

ผมเลอืกเขา แม้ว่าจะไม่ชอบทีต้่องนอนกบัคนซ�้าหน้า แต่สองขาของ

ผมกลับตัดสินใจเดินไปพร้อมคนตัวเล็ก ทิ้งให้ชายหนุ่มผู้น่าสงสาร

คนนั้นคว้าจับได้แต่ความว่างเปล่า

ผมไม่เข้าใจว่าท�าไมถงึเลอืกหยกอกีครัง้ ไม่เข้าใจสายตาท่ีเขา
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ส่งมาถึงผม มันดูเศร้าสร้อย แต่ผมไม่รู้เหตุผลของความเศร้า อาจ

เพราะผู้ชายคนนั้น แต่นั่นไม่ส�าคัญเท่าไร

เมือ่หยกทีไ่ม่ได้เมาด้วยฤทธิส์รุาเหมอืนคนืก่อน ร้อนแรงกว่า

เมื่อคืนหลายเท่าตัว

ผมปล่อยให้คนน่ารกัขยบัขึน้ลงบนตวั เป็นฝ่ายน�าของเกมรกั 

มองเนือ้ตวัเปลอืยเปล่าของเขาทีเ่ขยือ้นเรงิระบ�าอยู่บนตวัผมอย่าง

เร่าร้อนดัง่ผเีส้ือเรงิไฟ ทิง้สายตาเต็มไปด้วยราคะก่อนสะบดัใบหน้า

เชิดขึ้นเมื่อเร่งเร้าจนใกล้ถึงจุดหมาย

เขาไม่ได้ผล็อยหลับไปเหมือนคืนก่อน

แต่ซุกซบอยู่ในอ้อมแขนของผมอย่างน่ารัก

ในห้องที่ตลบไปด้วยกลิ่นของราคะที่เพิ่งจบลง เรานอนกอด

กัน ผมลูบท้ายทอยของเขา หมายกล่อมให้เขาหลับใหล แต่ดูท่าว่า

หยกไม่มีท่าทางเคลิ้มกับสัมผัสของผมแม้แต่น้อย

“มีเจ้าของแล้วหรือ” หยกเอ่ยถามผ่านความเงียบ ท่ามกลาง

กลิ่นเหงื่อและกลิ่นคาวที่ลอยอวลอยู่ในห้อง

“รู้ด้วยเหรอ”

“อือ เห็น...ที่คอ”

ผมยกมือข้ึนมาแตะรอยสักทีมี่ชือ่ของเขาอยูต่รงเนือ้ผวิล�าคอ

เยื้องไปทางฝั่งซ้าย

“ไปเห็นตอนไหน” ผมถามเขา หัวเราะข�าในล�าคอ โดยปกติ

แล้วจุดนี้ไม่น่าจะเห็นกันได้ง่าย ผมไว้ผมยาวระต้นคอ ปกปิด

ปลอกคอทีม่คีนสวมไว้ การร่วมรกักบัหยก ไม่ว่าจะตอนไหนก็นึกไม่

ออกว่าเขาจะเห็นมันได้

“เมื่อวาน...ตอนที่คุณท�า...ให้ผม...”

เขาเฉลย เอ่ยเสียงตะกุกตะกัก และนั่นท�าให้ผมนึกภาพเมื่อ
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ตอนทีเ่ราอยูใ่นห้องน�า้ด้วยกนัออก ผมวางเขาบนเคาน์เตอร์ล้างหน้า 

จบัสองขาเรยีวแยกออกจากกนั ก้มลงไปเชยชมิตวัตนของเขา ปรน-

เปรอให้คนน่ารักถึงจุดหมาย

ผมจ�าสองมือเล็กทีจ่กิเส้นผมของผมได้ นิว้มอืขยุม้กลุม่ผมจน

ต้องเอียงคอตามแรง

คงเป็นตอนนั้น

ผมกดจูบที่หน้าผากของหยก ให้รางวัลคนเก่ง

“ช่างสังเกตจังนะ”

“คุณท�าแบบนี้ไม่เป็นไรเหรอ”

“แล้วหยกล่ะ ท�าไมถึงมาหาผมอีก”

“ผมไม่อยากให้คุณท�ากับเขา...”

“ถึงผมไม่ท�ากับเขา เขาก็ท�ากับคนอื่นอยู่ดี”

“ผมรู้...”

หยกตอบเสียงพร่า และไม่มีเสียงใดดังขึ้นมาขัดจังหวะความ

เงียบนี้อีก

สมองผมประมวลผลตรงข้ามกับค�าพูดของหยก

ถ้าเขารู้อย่างนั้นแล้ว ท�าไมเขาถึงต้องมีสีหน้าเจ็บปวด

ผมไม่รู้เลยจริงๆ
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“ร้อน...”

“พี่เตยครับ ไอศกรีมได้แล้วครับ”

“ป้อนหน่อยสิ”

ผมนัง่อยูท่ีม้่านัง่ในคณะ คอพบัพงิพนักพิงด้วยสภาพท่ีคดิว่า

ร่างกายก�าลังจะหลอมละลายไม่ก็ระเหยกลายเป็นไอ ยังดีที่เจอ 

รุ่นน้องคนสนิทอาสาไปซื้อไอศกรีมเย็นๆ มาให้

เขาแกะซองไอศกรีมแท่งที่ผมต้องการ ยื่นแท่งไอศกรีมสีฟ้า

มาจ่อที่ปาก ผมอ้าปากครอบมันช้าๆ ค่อยๆ ใช้ลิ้นละเลียดชิม

ไอศกรีมแท่งเย็นๆ

“พี่...เตย...”

ดูดปลายไอศกรีม ถอนริมฝีปากออก อ้าปากอีกครั้งให้คน 

เด็กกว่าดันแท่งเยน็เข้ามาในโพรงปาก เดก็น้อยว่าง่าย ยอมดนัแท่ง

ไอศกรีมเข้ามาอีกครั้ง ผมดูดกลืนมันเข้าไปได้ครึ่งแท่ง ก่อนใช้ฟัน

กัดมันจนขาดครึ่ง
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ไอเย็นแผ่ละลายในปาก คล้ายจะช่วยให้ผมเย็นลง

แต่เพราะความเย็นมีมากเกิน ผมจึงเผยอปากเพ่ือระบาย 

ไอเยน็ สายตาจบัจ้องไปทีรุ่น่น้องคนนัน้ทีน่ัง่หน้าแดง ไม่กล้าสบตา

มามองกัน

ผมไล่สายตามองเด็กคนนี้ที่เคยเกือบได้ร่วมรักกันท่ีห้อง 

เลกเชอร์หลังเลิกเรียนครั้งหนึ่ง มองตั้งแต่ใบหน้าคมเข้มดูดุดันทว่า

กลับมีนิสัยขี้อาย ไล่ไปยังต้นคอที่มีเม็ดเหงื่อผุดซึม ลงไปยังแผงอก

แกร่งที่ซ่อนอยู่ภายใต้เสื้อนักศึกษา จนไปถึงจุดกลางล�าตัวระหว่าง

ขาที่ซ่อนของดีไว้ภายใต้กางเกงสแล็กส์สีด�า

กลืนก้อนเย็นจนไอเย็นแผ่ซ่านไปทั่วร่างกาย อ้าปากแทน 

ค�าสั่งให้อีกฝ่ายป้อนไอศกรีมส่วนที่เหลือเข้ามา

หมอนัน่มท่ีาทอีกึอกั ผวิสเีข้มขึน้สแีดง มอืไม้อยู่ไม่เป็นท่ี เขา

พยายามส่งไอศกรีมที่เหลือมาให้ผม ทว่าก่อนที่จะได้รับของหวาน

เข้าปาก ผมโดนโจมตีข้างหลังจากหนังสือเล่มหนา

“ท�าอะไร”

“ร้อน” ผมเงยหน้าตอบผู้มาเยือน และเดาได้อย่างไม่ต้อง

สงสัยว่าเป็นเน็ต คนที่กล้าท�าร้ายร่างกายผมคงมีแค่เขาคนเดียว...

ไม่นับเจ้าของผมละก็นะ

เด็กคนนั้นลุกหนีไปแล้ว พร้อมกับไอศกรีมที่ตกลงพื้น และ

ก�าลังละลายด้วยอากาศร้อนอบอ้าว

“ร้อน” ผมบ่นอกีครัง้ ถลกแขนเส้ือข้ึนรอบทีร้่อย ปลดกระดมุ

เสือ้นกัศกึษาจนถงึเมด็ทีส่าม กระพอืคอปกเสือ้ระบายอากาศทีแ่ทบ

ไม่ช่วยอะไรเลย

เน็ตถอนหายใจ เขาล้วงหาอะไรสักอย่างในกางเกงสแล็กส์สี

ด�าถกูระเบยีบ ผมเดาว่าคงจะเป็นยางรดัผม เพราะเน็ตมกัพกมนัไว้
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เสมอแม้ว่าเขาจะผมสั้นเกรียน

“หันหลังมา” เสียงทุ้มเอ่ยสั่ง ก่อนจะรวบเส้นผมของผมไว้ใน

มือ แล้วลงมือมัดปอยผมของผมที่คลอเคลียต้นคอให้

มันช่วยได้แต่ก็แค่นิดเดียว ผมยังรู้สึกร้อนอยู่ดี

“ร้อนนน”

“อดทนหน่อย ไฟมันดับ” เน็ตว่า ขณะน่ังลงข้างๆ ผมบน 

ม้านั่งเดียวกัน เขานั่งถัดไป ไม่ใกล้จนท�าให้อึดอัด แต่ก็ไม่ไกลจน 

เหินห่าง

ไฟดบัเมือ่คาบเรยีนช่วงบ่ายเริม่ไปได้ไม่ถึงสองชัว่โมง เหน็ว่า

ดับทั้งมหาวิทยาลัย พอไฟฟ้าไม่มี อาจารย์ก็สอนต่อไม่ได้ เพราะ

โพรเจกเตอร์ไม่ฉายสไลด์ แอร์ก็หยุดท�างาน พวกนักศึกษาเลยพา

กันออกมานอกห้องเรียนเมื่ออากาศในห้องเริ่มร้อนอบอ้าวเกินอยู่

ไหว พากันนั่งหน้าห้องอยู่นานจนมีคนมาบอกว่าน่าจะใช้เวลาซ่อม

หม้อแปลงกว่าชั่วโมง ผมเลยหนีออกมานั่งคนเดียวที่ม้านั่งตรงนี้

ท�าให้เจอกบัรุน่น้องคนนัน้เข้าพอด ีเลยได้รบัไอศกรมีหวานๆ 

เย็นๆ เป็นก�าลังใจ

เพียงแต่ตอนนี้มวลอากาศร้อนตลบอบอวลขึ้นอีกครั้งจนน่า

หงุดหงิด

“อยากกลับห้องไปเปิดแอร์แล้ว”

“ยังไม่เลิกเรียน”

ผมถอนหายใจพรืด มองดูไอศกรีมสีฟ้าที่ตอนนี้ละลายเป็น

น�้าฉาบลงบนพื้นซีเมนต์ หลงเหลือเพียงแท่งไม้ที่เคยเสียบไอศกรีม

อย่างน่าเสียดาย

“ร้อน โดดเรียนได้ไหม”

“ไม่ได้”
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เน็ตน่าจะมาช้ากว่านี้ ผมจะได้ชวนน้องคนน้ันไปท�าอะไร

เย็นๆ ด้วยกัน แต่เพราะน้องหนีไปแล้ว เหลือแค่เน็ตกับผม ผม

เหลือบตามองเขา เอ่ยถามทั้งที่รู้ค�าตอบ

“ไปดับร้อนด้วยกันที่ห้องเตยไหม”

“ไม่” เน็ตว่าเสียงแข็ง ยกมือดันแว่น หยิบหนังสือขึ้นมาอ่าน

ผมบ่นหงุงหงิงไปเรื่อยอีกสองสามประโยค แต่เน็ตไม่ตอบ

แล้ว เขาก้มหน้าก้มตาอ่านหนังสือเล่มหนาในมือ จมดิ่งอยู่ในโลก

ของตัวอักษร ตัดขาดจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิง ปล่อยผมให้นั่ง

แบะแฉะอยู่คนเดียว

สุดท้ายผมก็ฉวยโอกาสตอนที่เน็ตถูกเรียกตัว หลบออกจาก

คณะไปอยู่กับหยก

หยกเรยีนคนละมหาวทิยาลยั และเป็นโชคดท่ีีวนัน้ีเขามเีรยีน

แค่ช่วงเช้า ผมเลยมานอนอตุใุนห้องเขาได้ในเวลาน้ี หอพักของหยก

ไม่ได้หรหูรา แต่ก็ไม่ได้น่าเกลียด เป็นหอพกัระดบัมาตรฐานกลางๆ 

เอนไปทางค่อนข้างดี ห้องกว้าง มีดีไซน์ แบ่งโซนต่างๆ เป็นสัดส่วน

ได้อย่างลงตัว

ที่ส�าคัญ...แอร์ห้องหยกเย็นฉ�่าน่านอน

และตักของหยกก็นุ่มกว่าหมอน รวมถึงมือเล็กๆ นั่นก็ลูบหัว

ผมจนเคลิ้มสบาย เผลอหลับไปหนึ่งงีบ

ผมสะดุ้งต่ืนมาตอนอาทิตย์ตกดิน หยกยังคงนั่งอยู่บนเตียง 

วางแลปทอปบนตัก เดาว่าคงก�าลังท�างานไม่ก็เล่นอินเทอร์เน็ต ผม

ขยับตัวลุก หยกก็หันมามองผมที่ค่อยๆ คลานไปหาเขา

“ท�าไหม” ผมเอ่ยถาม

“ไหนว่าวันนี้เหนื่อย” เขาแย้ง

จริงอยู ่ที่ตอนแรกผมบอกหยกว่าขอแค่มานอนตากแอร์ 
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เหนื่อยกับอากาศจนไม่มีแรงท�าอะไร แต่ตอนนี้มีแรงแล้ว เลยชวน

เขาใหม่อีกรอบ

“ไม่ท�า” เขาจ้องผม ท�าหน้าดุเม่ือผมไม่เห็นด้วยกับค�าแย้ง 

หยกตวัดสายตามองกลับไปยังแลปทอปของตัวเอง ไม่สนใจผม

หรืออันที่จริงก็คือ พยายามท�าเป็นไม่สนใจผม

ดื้อๆ แบบนี้บ้างก็น่ารักดี ถ้าว่าง่ายมากไปหน่อยก็คงน่าเบื่อ

แย่

ผมยกย้ิม ขยับตัวใกล้เขามากขึ้น ประคองใบหน้ามนให้หัน

มา ประกบจูบเริ่มต้นเพลงรัก

หลงัจากทีน่วัเนยีกนัหลายชัว่โมง กว่าเราจะผละออกจาก

กันก็เกือบสี่ทุ่ม หยกอาสาออกไปหาซ้ืออะไรให้กิน ผมชอบเขาก็ 

ตรงนี้ หยกน่ารัก ไม่ซื่อบื้อ เป็นคนรู้ความ ไม่พูดมาก ไม่น่าร�าคาญ 

ถึงจะท�าเป็นหงุดหงิดใส่ผมบ่อยๆ แต่ก็คอยดูแล เขาคล้ายกับเน็ต 

จะต่างกันก็ตรงที่เน็ตไม่ยอมนอนกับผม

คนตัวเล็กกลับขึ้นมาพร้อมข้าวสองกล่อง ผมใช้เวลาไม่นาน

ในการฟาดมนัลงท้อง พอกนิข้าวเสรจ็ ผมกน่ั็งมองอกีฝ่ายเคีย้วข้าว

แก้มตุ่ย

ผมอยู่กับหยกนานไปหน่อย จนเริ่มคิดถึงความรู้สึกถูกกอด

ขึ้นมา

ไม่ได้รังเกียจกับการเป็นฝ่ายรุกก็จริง แต่โดยปกติแล้วผมมัก

ชอบเป็นฝ่ายถูกกอดมากกว่า ผมชอบความรู้สึกที่ในตัวมีอะไรเข้า

มาเติมเต็ม แต่เพราะหยกมีอะไรบางอย่างที่ดึงดูดให้ผมค้นหา เลย

ยอมนอนกับเขาซ�้าๆ ซากๆ

“จ้องอะไร”
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“หยกชอบผมไหม”

เขาขมวดคิ้วใหญ่ แต่ก็รีบตอบกลับแทบทันที “ไม่”

ค�าตอบของเขาท�าให้ผมหวัเราะชอบใจ หยกเหมอืนเนต็จรงิๆ 

และตรงนี้ละมั้งที่ท�าให้ผมชอบเขา

คนน่ารักท�าปากเบ้ เมื่อไม่เข้าใจว่าผมต้องการอะไร เขาหยิบ

เอาจานข้าวของผมและตวัเองไปล้าง ในจงัหวะน้ันเองท่ีมเีสยีงเคาะ

ประตูดังขึ้นมา

ผมนอนเกลือกกลิ้งอยู่บนเตียง จ้องหน้าหยกที่ตอนนี้คิ้ว

ขมวดด้วยความสงสัย เขาสะบัดหยดน�้าที่เกาะมือลงอ่างล้างจาน 

เช็ดมือแบบลวกๆ เดินไปยังประตูห้องที่อยู่ในต�าแหน่งที่ผมมองไม่

เห็น 

เสยีงพดูคยุดงัเข้ามาหลงัจากทีห่ยกเปิดประต ูคล้ายเป็นเสียง

ทะเลาะกันมากกว่า ไม่ได้อยากจะยุ่งนัก แต่เสียงทะเลาะท่ีดังขึ้น

เรื่อยๆ ท�าให้ผมสนใจด้วยสัญชาตญาณ

“จะมาท�าไมอีก”

“หยกอย่าพูดอย่างนี้สิ”

“พี่ควรไปอยู่กับคนของพี่ ไม่ต้องมายุ่งกับผม”

“คนของพี่ก็คือหยก”

“หน้าด้าน! วันนั้นพี่บอกกับผมว่ายังไง พี่ลืมแล้วเหรอ”

“วันนั้นพี่แค่เมานิดหน่อย พี่ไม่ได้มีใครจริงๆ”

“ออกไป”

“ท�าไมหยกใจร้ายล่ะ ไม่อยากอยู่กับพี่แล้วเหรอ”

“ออกไป!”

เสียงของหยกดังมากขึ้นเรื่อยๆ คล้ายจะตวาด

ผมเดินลงจากเตียงไปยังต้นเสียงช้าๆ เก็บกางเกงสแล็กส์ที่
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ถอดทิง้ไว้มาสวม เกดิเป็นเสียงเสียดสีดงัท�าให้คนข้างนอกห้องได้ยนิ

“อ้อ มีคนใหม่แล้วเหรอ ที่แท้ก็ไม่ต่างกับ...”

“อะไร!”

“...ไม่รู้สิ หยกคิดว่าอะไรล่ะ”

“ผมไม่ได้อยากมาเล่นลิ้นกับพี่นะ ออกไปได้แล้ว”

“ไหนๆ ก็ขายตัวแล้วไม่ใช่เหรอ ขายให้พี่ต่อจะเป็นไร”

“ไอ้...!”

ผมโผล่หน้าเข้าไปในจังหวะที่หยกโมโหจนแทบคลั่ง คว้าเขา

มากอด เอาคางเกยบ่า สองมอืรัง้เอวบางของเขาไว้ก่อนท่ีคนตวัเลก็

จะพุ่งเข้าไปท�าร้ายคนตัวโต ที่ดูยังไงหยกก็เป็นฝ่ายแพ้เห็นๆ

คู่พิพาทตรงหน้าผมหน้าตาคุ้นเคยเป็นพิเศษ ผมใช้เวลานึก

ไม่นาน ก่อนจะรูว่้าเขาคอืคนทีผ่ลกัไสหยกอย่างไม่ไยดใีนคนืนัน้ คอื

คนเดียวกันกับที่ผมเกือบจะไปนอนด้วยในคืนถัดมา คือคนที่หยก

ร้องขอให้มานอนกับตัวเองแทนหมอนั่น

ผมยกย้ิมให้คนคุ้นหน้า เขาคงไม่ลืมผมง่ายๆ หรอกมั้ง ใน

เมื่อคืนนั้นที่เราสบตากัน เราต่างรู้ดีว่าต้องการอะไร

“จ�ากันได้ไหมครับ”

“นาย...”

สีหน้าของเขาเป็นค�าตอบให้ผมแล้ว เขาจ�าได้ และคงประดัก 

ประเดิดนิดหน่อยที่มาเจอผมที่นี่

“อยากต่อไหมครับ คืนนั้นพลาดนี่เนอะ” ผมว่า ยกยิ้มถาม

เขาที่มีสีหน้ากระอักกระอ่วน

“พ่ีไม่คิดว่า...” เขาท�าท่าจะคุยกับหยก แต่ก็ไม่มีค�าพูดอะไร

ออกมาหลังจากประโยคนั้น ผมเดาว่าเขาคงพยายามดูถูกหยก

เหมือนเมื่อครู่ แต่เพราะตัวเองก็ไม่ได้ต่างกันท�าให้ว่าอะไรไม่ได้
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“กลับไปได้แล้ว”

เป็นหยกที่ตัดบทสนทนา ดิ้นออกจากอ้อมกอดของผม ผลัก

ชายร่างใหญ่ออกไป ปิดประตูดังปัง

ก่อนทิ้งตัวลงมานั่งคุดคู้ราวกับหมดแรง

ผมจ้องเจ้าของห้องที่ซุกซบใบหน้ากับเข่าตัวเอง คล้ายกลั้น

สะอื้น ผมมองสภาพหยกอย่างไม่ได้คิดจะเข้าไปช่วย แต่กลับถาม

ค�าถามที่ไม่เข้าใจออกไป

“ท�าไมหยกถึงชอบเขาล่ะ”

หยกเงยหน้าขึ้น หันมามองผมด้วยดวงตาแดงก�่าคล้ายโกรธ

และสับสน

“ผมไม่เข้าใจ ตัดเขาออกไปก็ได้นี่ ท�าไมหยกยังต้องคิดถึงเขา

อยู่”

“คุณไม่เคยชอบใครหรือไง”

“ไม่เคย”

“แล้วเจ้าของคุณล่ะ...”

ผมยกมอืขึน้มาแตะรอยสกัทีเ่ป็นชือ่คนตรงบรเิวณคอข้างซ้าย

ด้วยความเคยชิน นึกนิ่งสักพักก่อนเอ่ยตอบ

“ไม่ได้ชอบ”

คราวนีห้ยกไม่พดูอะไรออกมาอกีเป็นเวลานาน สดุท้ายเขาก็

ถอนหายใจออกมาเฮอืกใหญ่ ไล่ให้ผมออกไป อ้างเหตผุลว่าต้องการ

อยู่คนเดียว

คืนนี้ผมเลยไม่มีหยกคอยกล่อมให้นอนฝันดี

ผมหยิบโทรศัพท์ออกมา เวลานี้ดึกมากแล้ว ผมขี้เกียจจะไป

หาคนใหม่ตามผับบาร์ต่างๆ จึงกดเข้าโปรแกรมแชท ไล่หาคนที่

ต้องการก่อนส่งข้อความออกไป



~ Raccool ~

31

รุ่นน้องคนนัน้ตอบกลบัมาแทบทนัท ีผมโชคดทีีเ่ขาอาสาออก

มารับถึงที่ ท�าให้ไม่ต้องล�าบากยุ่งยาก เขาพาผมไปยังห้องพักของ

เขาอย่างไม่ปิดบังความกระหาย ไม่ต่างจากสัตว์ป่าที่ก�าลังติดสัด

แม้จะถูกใจรุ่นน้องคนนี้ แต่ผมก็ไม่ใคร่ที่จะกอดใครซ�้าๆ 

เหมือนหยกและเจ้าของชื่อบนรอยสัก

โดยเฉพาะกบัรุน่น้องทีร้่องครางชือ่ผมหลายต่อหลายครัง้เมือ่

กระแทกตวัเข้ามา จงัหวะรกัของหมอนีท่�าให้ผมผดิหวงัค่อนข้างมาก

เมื่อมันธรรมดาทั่วไปไม่สมกับที่เคยคาดหวัง แต่ก็ยอมขยับเขยื้อน

สะโพก อ้ารับตัวตนของเขาให้เข้ามาเติมเต็มจนกว่าจะพอใจ และ

ยอมให้เขาถอนมันออกมาเพื่อเอามันมาป้อนผมถึงปาก

คราวนี้ไอศกรีมที่เขาป้อนมาให้ร้อนกว่าเมื่อตอนกลางวัน

ทว่าหลอมละลายเร็วพอๆ กัน

เป็นไอศกรีมที่สอดไส้นมข้นขุ่นเหนียว และไร้ซึ่งความหวาน 

ไส้ทีล้่นทะลกัเตม็ไปด้วยกลิน่คาวเตม็ปากของผม ถึงอย่างน้ันก็ยินดี

กลืนกินมันลงไป

เจ้าของไอศกรีมร้องเสียงแหบพร่าเมื่อผมจัดการท�าความ

สะอาดโคนไอศกรมีของเขาด้วยปลายล้ิน ชโลมจนสิน้ซากน�า้คาวขุน่

หลังจากที่เขาเสร็จกิจ ผมก็จัดการตัวเองลวกๆ ก่อนตวัด

ผ้าห่มคลุมตัว นอนหันหลังให้อีกฝ่าย

คนเป็นน้องพยายามดึงผมไปกอดแต่ผมปฏิเสธ อ้างว่าร้อน 

เขาถงึยอมขยบัตวัออกห่างไปช่วงตวั พอได้ปลดปล่อยผมก็อ่อนแรง

เร่ิมง่วง ทว่าก่อนที่จะหลับตาลง ผมได้ยินเสียงประตูห้องที่ถูกทุบ

จนเสียงดังคล้ายว่ามันจะพังลงมา คนข้างตัวผมสบถอะไรสักอย่าง 

สะบัดผ้าห่มออกอย่างหงุดหงิด ลุกจากเตียงไปตามเสียงรบกวน

วันนี้ผมจะโดนคนเคาะประตูขัดจังหวะอีกกี่ครั้งกัน
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ผมไม่สนใจว่าใครจะเป็นคนเข้ามา เพราะคดิว่าคงเป็นคนรูจ้กั

ของเจ้าของห้อง

เมื่อได้ยินเสียงเปิดประตู เสียงรุ่นน้องผมก็โวยวายลั่น ผมไม่

ได้สนใจเสยีงโวยวายหนวกหนูัน่ แต่เป็นเสยีงของผูม้าเยือนต่างหาก

ที่งัดผมให้ลุกขึ้นมา

“ขอโทษที พอดีลืมของไว้”

ลืมไปเสียสนิท...ว่าเขากลับมาวันนี้

กว่าจะนึกขึ้นได้ ก็ตอนที่ได้ยินเสียงเขา ผมนั่งบนเตียง มอง

เหน็ว่าเขาเดนิเข้ามาถงึตัวผม เอ่ยบอกรุน่น้องของผมพร้อมรอยย้ิม

“ท�าหลุดจากกรงน่ะ”
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ผมยกยิ้มให้เขา คนที่สวมปลอกคอให้ผม

กล่าวชื่อต้อนรับการกลับมา

“ค้างฟ้า”

เจ้าของของผม

ไม่รอช้า ผมลุกขึ้นแต่งตัว ตามเขาออกจากห้องแคบน้ีไป  

ไม่สนใจสายตาของรุ่นน้องที่เพิ่งร่วมรักกันไปเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อน 

ค้างฟ้าพาผมกลับกรงทอง พื้นที่ห้องขังท่ีอยู่ชั้นเกือบสูงสุดของ 

คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง ครอบครองพื้นที่เกือบทั้งชั้น

เป็นกรงราคาแพงแสนสุขสบายที่ผมไม่เคยคิดจะอยู่ ถ้า

หากว่าคนเลี้ยงไม่ได้อยู่ด้วย

ค้างฟ้าอุ้มผมไปไว้ที่เตียงใหญ่ เตียงของเราที่กว้างเกินไป

ส�าหรับสองคนนอน และกว้างเสียยิ่งกว่ากว้างหากนอนคนเดียว 

เจ้าของชื่อค้างฟ้าลงมือถอดกางเกงและเสื้อของผมออก พร้อมกับ

สวมเสื้อนอนให้ใหม่



~ Dirty Dew #นํ้าค้างฟ้าขุ่น ~

34

“คิดถึง” ผมบอกเขาอีกครั้ง เกาะกอดแผ่นหลังท่ีคุ ้นเคย

ระหว่างที่เขายกสะโพกผมขึ้น สวมกางเกงขาสั้นให้ ผมลอบสูดดม

กลิ่นกายที่คุ้นชิน

“พอไม่อยู่ก็เอาใหญ่เลยนะ” เขาประเดิมด้วยประโยคแรก 

ตามด้วยประโยคถัดมา “เน็ตฟ้องพี่หมดแล้ว”

ผมหัวเราะข�า คิดอยู่แล้วว่ายังไงเน็ตก็ต้องบอก เมื่อถูกแต่ง

ตัวจนเสร็จ ผมขยับตัวออกจากเขาเชื่องช้า ถดตัวไปนั่งข้างๆ แทน

“พี่ตามเตยเจอได้ยังไง”

“ไม่เห็นยากเลย”

ผมยิ้มตอบ รู้แก่ใจถึงสาเหตุ ว่าเพราะผมนอนกับหยกหลาย

ครั้ง ปฏิสัมพันธ์กับหยกมากเกินไป เขาจึงตามสืบได้ไม่ยาก ตามหา

ท่ีอยู่ของหยก ขอดูกล้องวงจรปิด จากนั้นก็คงเห็นว่าผมขึ้นรถ

ทะเบียนอะไร ไปที่ไหน

เพราะอย่างนี้ผมถึงไม่ค่อยอยากนอนกับใครซ�้าหน้า

ถูกเจอตัวง่ายๆ แบบนี้มันก็ไม่สนุกน่ะสิ

ค้างฟ้าล้มตัวนอนข้างๆ ผมบนเตียงใหญ่ หลังจากที่ปิดไฟ

เสร็จสรรพ เขาสะบัดผ้าห่มขึ้นคลุมร่างของเรา ตวัดแขนคว้าตัวผม

ไปซุกในอ้อมกอด จุมพิตบนหน้าผากอย่างแผ่วเบา

“พี่ไม่ท�าเหรอ”

“ออื...” เจ้าของผมตอบ ไล่มอืจากบรเิวณคอท่ีปรากฏรอยสัก

เป็นชือ่ของเขา ลงไปยงัหวัไหล่ ไล่ไปตามแถบสข้ีางจนถึงสะโพก มอื

หยาบล้วงเข้าไปในกางเกงขาสั้น บีบขย�าก้อนเนื้อนุ่ม กระซิบเสียง

แหบพร่า

“ท�าเยอะเดี๋ยวตรงนี้จะช�้าเอา”

ผมยิ้มบาง ไม่เอ่ยอะไรออกมา ซุกซบลงในอ้อมแขนของเขา
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อย่างคลายกังวล เขาเป็นที่พักใจชั้นยอด เป็นหมอนข้างอันดับหนึ่ง

ที่จะท�าให้ผมหลับสนิทโดยที่ไม่ต้องพึ่งเซ็กซ์หรือยานอนหลับ

ค้างฟ้าปล่อยให้ผมไปนอนกบัใครต่อใครอย่างท่ีเขาก็รูต้วั เขา

ไม่เคยห้าม เพยีงแต่จะหาทกุวถิทีางเพือ่พาผมกลบัมาตรงน้ี ทีอ้่อม

กอดของเขา เขาควบคุมการกระท�าของผมได้ แต่ควบคุมจิตใจไม่ได้

แต่ผมรู้ เหตุผลที่เขาไม่ท�าเรื่องอย่างว่า ไม่ได้เป็นเพราะเขา

เห็นใจที่ผมผ่านสมรภูมิมาเยอะ เหตุผลคือตัวเขาเองต่างหาก

“ที่จริงพี่ฟ้าเหนื่อยก็บอกมาเถอะ”

“หึๆ”

เขาเค้นหัวเราะออกมา หยุดลูบมือ ก้มลงมาจุมพิตท่ีกลาง

กระหม่อมของผม

ผมคงยอมให้ค�่าคืนนี้จบลงง่ายๆ แบบนี้อยู่หรอก ถ้าหากว่า

ผมไม่ได้คดิถงึเขา กล่ินของค้างฟ้าทีไ่ม่ได้สัมผสัมานานท�าให้ผมแทบ

คลั่ง และผมไม่สามารถอดทนต่อร่างกายของเขาที่ตรงตามความ

ชอบของผมไปทุกส่วนเช่นนี้

ผมบดเบียดสะโพกตัวเองเข้ากบัอกีฝ่าย ร้องขอให้เขาเตมิเตม็

ความต้องการ

ค้างฟ้าหัวเราะในล�าคอ

“พี่ฟ้า...”

ผมขยับตัว บรรจงจูบที่ริมฝีปากสวยได้รูป บดเบียด สอดลิ้น

ร้อนเข้าไปในโพรงปากเขา ค้างฟ้าไม่ได้จบูตอบ เขาปล่อยให้ผมเล่น

ปากเขาอยู่ฝ่ายเดียว กระทั่งผมถอนจูบออกมา เอ่ยบอกเขาเสียง

หวาน หวังช่วยกระตุ้นให้เขาอยาก

“คิดถึง”

“แล้วหนีออกไปท�าไม”
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“ก็พี่ฟ้าไม่อยู่”

“รู้ตัวไหมว่าท�าผิดสัญญา”

“...รู้ตัวครับ” ผมว่า แอบกระตุกยิ้ม อยากให้เขาลงโทษผมใจ

จะขาด “จะท�าโทษเตยไหม”

ขยับเบียดตัวเข้าหาเขามากกว่าเดิม สองมือของผมไล่ลูบไป

ทัว่แผ่นหลงักว้าง ซุกปลายจมูกลงทีซ่อกคอของเขา สดูดมกลิน่กาย

ที่คุ้นเคย ก่อนค่อยๆ ละเลียดเล็มมันทีละนิด

ค้างฟ้าเริ่มไม่อยู่เฉยให้ผมเล่นซน ร่างก�าย�าพลิกตัวมาคร่อม

ร่างผมไว้ เชยปลายคางผมให้เชิดขึ้น ก่อนประกบจูบลงมาอย่าง

รุนแรง

เขามอบจุมพติแสนหวานให้ผม ก่อนจะเริม่ออกแรงบดเบยีด

ริมฝีปากอย่างร้อนแรง ใช้ฟันขบกัดจนเลือดผมไหลซิบ เขาไม่ใส่ใจ

บาดแผลที่ตนก่อ ใช้ลิ้นโลมเลียเลือดของผม แล้วค่อยส่งลิ้นเข้ามา

ส�ารวจในโพรงปากของผมอีกครั้ง

จมุพติของเขาเป็นเหมอืนยาพษิ ทีท่ัง้หอมหวานและแผดเผา

ไปทั่วร่าง

ที่ผ่านมาผมพยายามไม่จูบกับใคร ถ้าไม่จ�าเป็น เพราะไม่มี

ใครท�าให้ผมพึงพอใจได้เท่าเขา

ค้างฟ้าล้วงมือเข้ามาใต้เส้ือผ้าที่เขาเพิ่งสวมให้ผม ไล่น้ิวไป

ตามหน้าท้อง ลากวนไปจนถึงยอดอกทั้งสองข้าง ละเลงนิ้วเล่นกับ

มันจนผมบิดตัวร้องเสียงสั่น ตัวตนของผมถูกเขาปลุกให้ผงาดขึ้น

อย่างง่ายดาย เขาก้มลงเลียยอดอกผ่านเนื้อผ้าจนชุ่มแฉะ

“ท�าโทษเตย...” ผมร้องขอเขา

คนบนร่างไม่ได้เอ่ยอะไรออกมา เขาจับผมถอดเสื้อจนเหลือ

เพียงช้ันในตัวเดียว มือใหญ่เลื่อนลงไปกอบกุมส่วนกลางล�าตัวไว้ 



~ Raccool ~

37

ขยับมือบดคลึงจนผมแทบบ้า สัมผัสของเขาท�าให้ผมตื่นเต้นได้ทุก

ครัง้ ค้างฟ้าเป็นคนทีท่�าให้ผมพงึพอใจได้มากท่ีสดุ เพราะเช่นน้ันผม

จึงยอมอยู่ใต้บัญชาเขาทุกครั้งไป

ยอมให้เขาคุมเกม ยอมนอนทอดร่างให้เขาเล่นกับมันได้

ตามใจชอบ

ยอมท�าตามทุกค�าสั่ง

ค้างฟ้าเปล่ียนมามอบจบูให้ผมแทนการละเลงลิน้เล่นยอดอก 

ผมยกสองแขนโอบรอบคอเขาไว้ กดใบหน้าเขาให้เข้ามาใกล้กว่าเดิม 

เพื่อที่จะได้รับรสจูบของเขาได้ง่ายขึ้น เขายอมโอนอ่อนตามแรงผม 

ส่งลิ้นร้อนเข้ามาตวัดเกี่ยวทักทายกับล้ินผม ร่างใหญ่ขยับลงทาบ

หน้าท้อง สะโพกเขาบดเบยีดเข้ากบัส่วนกลางล�าตวัของผมท่ีร้อนจัด

กลิน่กายของเขา ลมหายใจของเขา ผวิเน้ือของเขา สัมผสัของ

เขาท�าเอาผมคลั่งจนบ้า ขยับตัวบดเบียดสะโพกด้วยความต้องการ

ที่สูงขึ้น และอยากให้เขาเข้ามาในร่างกายผมเต็มแก่

ค้างฟ้าถอนจูบออก จ้องมองมาที่ผม

“ไหนดูซิ ไปซนอะไรมา”

สายตาร้ายกาจของค้างฟ้าจับจ้องลงมาที่ผมไม่กะพริบ เมื่อ

จ้องเข้าไปในสายตานั้น ผมพบกับแววตาของความดุร้าย ไม่ใช่ของ

สัตว์ร้าย แต่เป็นของคนฝึกสัตว์

สายตาที่ท�าให้ผมสะท้านไปทั่วร่าง และแทบหลั่งพิษของ

ความกระสัน

“พี่ฟ้า...”

ผมร้องเรยีกชือ่เขา ใช้มือข้างหนึง่ถลกถอดกางเกงขาสัน้ออก 

พยายามขยับสะโพกให้ชนกับร่างกายของเขา หวังใช้มันบอกแทน

ค�าพูดร้องขอ
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ค้างฟ้าไม่ท�าตามที่ผมต้องการ เขาชันเข่าคร่อมหน้าอกผม 

ถอดกางเกงลง ก่อนน�าตัวตนของเขาจ่อเข้าที่ปาก

ไม่มีค�าสั่งใด แต่ผมก็เคลื่อนตัวไปใช้ปากครอบครองมันไว้

อย่างรู้หน้าที่ ใช้ลิ้นร้อนไล่ชิมตั้งแต่ส่วนปลายมายังส่วนโคน สอง

มอืกอบกมุมนัไว้ ปรนเปรอเขาอย่างทีเ่คยได้รบัการฝึกสอนมาอย่าง

ดี

จวบจนร่างกายของเขากระตุก หลั่งสารคัดหลั่งออกมาจน

ท่วมล้น ผมกลืนมันจนหมดสิ้น กล่ินคาวลอยคละคลุ้งอยู่ในปาก 

หยาดน�้าขุ่นบางส่วนเลอะกระจายทั่วใบหน้าของผม

“เด็กไม่ดี”

เขาบอกเสียงแหบพร่า ก้มลงจูบผมอีกครั้ง ทว่าไม่ยอมแตะ

ส่วนที่ผมต้องการเขาที่สุด 

ผมบดิตวั ไม่ต้องการจบูแล้ว สองมอืผมเลือ่นไปกอบกุมแก่น

กายของตวัเอง หวงัรดูรัง้ไปให้ถงึฝัน ทว่าค้างฟ้าจบัข้อมอืผมทัง้สอง

ข้างขึ้นมาวางไว้ที่หมอนนุ่ม

“ไม่ได้ครับ”

“พี่ฟ้า...”

“ท�าโทษไง”

“พี่ฟ้า...ไม่ใช่อย่างนี้”

ผมร้องอ้อนวอน การท�าโทษที่ผมต้องการไม่ใช่การท่ีเขาไม่

ยอมให้ผมปลดปล่อย แต่เป็นเซ็กซ์ร้อนแรงจนแผดเผาทุกอย่างใน

ร่างกายของผมให้สิ้นซากเหมือนที่ผ่านมาต่างหาก

ผมขยับสะโพก บิดมันไปมา ร้องขอคนบนร่างให้ช่วยปลด

ปล่อยความทรมานนี้เสียที

“เน็ตบอกว่าไปซนมาทั่วเมือง”
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“ก็ใครใช้ให้พี่หายไปล่ะ”

“ติดโรคแล้วมั้งเนี่ย”

“ผมป้องกันเถอะ” อีกอย่างคือผมก็เลือกคนนะ

หลังค�าอ้าง ค้างฟ้ายกยิ้มร้าย จ้องมองผมที่ยังไม่ได้ไปสู่ฝั่ง

ฝันตามที่ต้องการ

ค้างฟ้าส่งยิ้มออกมา อ่อนโยน ทว่าดุดัน

ไม่มีบทสนทนาส�าหรับพวกเรา ใช้เพียงร่างกายสื่อความ

หมาย โต้ตอบกันไปมา ผมนอนแผ่นิ่งๆ ยอมให้ค้างฟ้าส�ารวจทุก

ซอกทุกมุมของทุกตารางผิว ส่วนปลายสั่นระริกรอคอยที่จะแตะฝั่ง

ฝัน ปล่อยให้เขาบีบเคล้นเนือ้จนเกดิรอยแดง ขบจูบจนเกิดเป็นรอย

สีกุหลาบกระจายทั่วเรือนร่าง ยินยอมให้เขาเป็นเจ้าของร่างกายนี้

อย่างง่ายดาย

เขาไล่ริมฝีปากนุ่ม จูบจากต้นคอไปยังแผ่นอก ลากไปจนถึง

เส้นกลางท้อง ลงไปยังส่วนอ่อนไหวกลางล�าตัว

เขาครอบครองมัน

ไล่ชิม โลมเลียจนผมยกเท้าจิกเกร็ง ร้องเรียกชื่อเขาอย่างไม่

อาจทานทน สุ้มเสียงที่หลุดออกมา แผ่วเบา แหบพร่า

ค้างฟ้า

เขาใช้สายตาของพรานป่าเปลี่ยนให้ผู้ล่ากลายเป็นผู้ถูกล่า  

เชิดมองสบตากัน ในปากยังคงไม่ว่างพูด ละเลงปลายลิ้นหนักกว่า

เก่า

ผมหวีดร้อง สองมือจิกเส้นผมสีด�าสั้นของเขาแน่น ระบาย

ความกระสันที่สุดท้ายก็ถูกเขาพาไปถึงสรวงสวรรค์

หยาดน�้าเหนียวกระจายเลอะเต็มหน้าท้องและผืนเตียง ผม

นอนหอบ เงยหน้ามองเพดานห้อง ต้องการพักผ่อนสกัพัก การมอง
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หน้าเขามากเกินไปท�าให้ผมคลั่ง

แค่เขาพาไปถึงฝั่งฝนัแค่นี ้ผมยงัตวัสัน่ระริกราวกับลกูนกเพิ่ง

คลอด

ใช่ว่าไม่เคยมีคนท�าให้ แต่ไม่เคยมีใครท�าให้แล้วสั่นสะท้าน

ขนาดนี้ ไม่ใช่แค่เพราะลีลาของเขา

แต่เพราะเป็นเขา

เพราะเป็นค้างฟ้า ผมถงึรูส้กึได้ขนาดนี ้เพราะเป็นค้างฟ้า ผม

ถึงยอมให้เขาเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างของผม

“พอแค่นี้ก่อน”

เขาบอกสิง่ทีท่�าให้ผมผดิหวงั คล้ายจะยิม้เยาะเมือ่ผมท�าหน้า

ไม่พอใจ ผมต้องการมากกว่านี้ มากกว่าแค่การช่วยปลดปล่อย

“งอนเหรอ? เดี๋ยวเช็ดตัวให้”

“พี่ฟ้า...ท�านะ”

“ไม่ท�าครับ”

เขาผุดลกุจากเตยีงทัง้ๆ ทีย่งัพดูไม่จบประโยคเสยีด้วยซ�า้ เดนิ

เข้าห้องน�า้เพือ่น�าผ้าขนหนอูอกมาตามทีบ่อกไว้ ผมถอนหายใจพรดื 

ไม่สามารถสั่งการเขาได้เหมือนคนอื่นๆ จึงยอมให้เขาเอาผ้าขนหนู

ไล่เช็ดร่างกายให้สะอาดแทน

เสรจ็สิน้ภารกจิ เขาล้มตวันอนข้างๆ ผม ดงึตวัผมไปกอด ส่วน

ผมกซ็กุตวัอยูใ่นอ้อมกอดเขาราวกบัทารกแรกเกดิ แม้จะขดัใจไม่น้อย 

แต่ผมก็คิดถึงเขาไม่น้อยเช่นกัน

เขาลูบหลังของผมช้าๆ กล่อมให้ผมหลับราวกับก�าลังกล่อม

เด็กน้อย ไม่เอื้อนเอ่ยค�าใดอีก สองเรามีแต่มอบไออุ่นให้แก่กัน  

บดเบียดสองร่างให้แนบติด ทดแทนความคิดถึงและช่วงเวลาที่ห่าง

กันไป



~ Raccool ~

41

ปกตผิมมกัจะตืน่เช้าเสมอ แต่พออยูใ่นอ้อมกอดของเขา

ทีไร ผมจะกลายเป็นคนขี้เซาทันที

สองมือขยี้ตาพบแสงของวันใหม่ในตอนที่อีกไม่กี่ชั่วโมง

พระอาทิตย์ก็จะตกดิน เพราะเมื่อคืนกว่าจะได้นอนก็เกือบเช้า ผม

สะลมึสะลอืพาตวัเองลกุขึน้นัง่บนเตยีง มองไปยังหน้าต่างบานใหญ่

ท่ีมีผ้าม่านคลุมไว้ แง้มออกมาเล็กน้อยพอให้แสงอาทิตย์สาดส่อง 

และเห็นภาพบางส่วนของอาคารแออัดเบื้องล่าง

ค้างฟ้าไม่อยู่ในห้อง

เขาคงตืน่ก่อนผม นัน่ไม่ได้เป็นเรือ่งผดิแปลกอะไร และผมคง

ชมภาพตึกสูงกลางเมืองนี่ได้อย่างสดชื่นจากการที่ได้นอนเต็มอิ่ม 

หากไม่ติดว่ารู้สึกถึงสิ่งผิดปกติบางอย่าง

ที่ข้อเท้า...

ผมขยับตัว สัมผัสได้ถึงความเย็นของสิ่งของสักอย่างนาบมา

ท่ีผิว เมือ่ไล่สายตาหาค�าตอบกพ็ลนัเห็นว่ามโีซ่ตรวนเหลก็เส้นใหญ่

ล่ามข้อเท้าผมไว้อยู ่เชือ่มไปกบัขาเตียงทีมี่ตัวลอ็กไม่ให้แก้พนัธนาการ

นี้ได้

จ้องมอง ขยับตัว เหยียดขาออกนอกเตียง หยัดยืนบนพื้น

ห้อง พร้อมกับเสียงดังเคร้งของโซ่เหล็กที่ตกกระทบลงพื้น

ผมยืนมองส่ิงซ่ึงพันธนาการตัวเองอยู่นานพอสมควร นาน

พอที่ค้างฟ้าจะกลับเข้ามาในห้อง และยิ้มข�ากับสภาพของผมที่เขา

นั่นแหละเป็นคนท�า

“พี่ฟ้า ท�าอะไร”

“ล่ามโซ่ไว้ไง คราวนี้จะได้ไม่หนีไปไหนอีก”

“เตยคิดว่าเราคุยกันแล้ว”

“เราคุยกันแล้ว เตยต่างหากที่ไม่เข้าใจกฎ”
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“...พี่จะท�าแบบนี้ไม่ได้”

“พี่ท�าได้ครับ”

เขายิม้เจ้าเล่ห์ เดนิมาหาผมแล้วเข้าประชดิตวั ดนัผมให้น่ังลง

บนผืนเตียงอีกครั้ง ร่างใหญ่กว่าขยับตัวรุกคืบเข้ามาหาผมส่งยิ้ม

ร้ายกาจออกมาในระยะประชดิ ค้างฟ้าวันนีต่้างจากเดมิ เขาเปลีย่น

ไป เปลี่ยนไปจนผมขนลุก

ผมรู้ในสาเหตุของท่าทีอย่างง่ายดาย

เพราะผมเป็นสตัว์เลีย้งทีไ่ม่เชือ่งของเขา บบีบงัคบัให้เขาแสดง

ท่าทีแบบนี้ออกมา

“พี่ว่าที่ผ่านมาพี่คงสั่งสอนเตยไม่ดีพอ”

“พี่ฟ้า...”

“พี่ไม่อยากใช้เตยร่วมกับใคร”

“เตยเป็นของพี่”

“เตยของพี่ก็ควรเรียนรู้การอยู่ด้วยตัวเองได้แล้ว”

ผมสัมผัสได้ถึงอันตรายที่ก�าลังจะมาเยือน ดวงตาจับจ้องไป

ท่ีเขา เฝ้ามองเจ้าของของผมอย่างหวาดระแวง พยายามเข้าไปยัง

ความคิดของเขาแต่ไม่เป็นผล ผมพยายามระวังตัวว่าอะไรก�าลังจะ

เกิดขึ้น เพียงแต่ผมที่ถูกล่ามไว้เช่นนี้ ไม่สามารถปกป้องตัวเองได้

“...เลิกไปนอนกับคนอื่นได้แล้ว”

เขาเกริ่นออกมาเพื่อพูดประโยคต่อไป

“พี่ต้องไปข้างนอกอีกสักสองสามวัน”

เอ่ยประโยคที่ผมไม่ต้องการได้ยินที่สุด ผมพลันรับรู้ถึงความ

กลัวที่ปะทุขึ้นมาจากก้นบึ้งของจิตใจ

“เตยเป็นเด็กดีรอพี่อยู่ในห้องนะครับ”

“พี่ฟ้า...!”
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ผมพอจะรู้ว่าอะไรก�าลังจะเกิดข้ึนกับตัวเอง และพยายาม

กระชากโซ่ที่ล่ามข้อเท้าไว้ แต่มันไม่เป็นผล

เขาไม่สนใจเสียงตะโกน ค้างฟ้าหัวเราะ แสงอาทิตย์จากข้าง

นอกส่องเข้ามาฉาบใบหน้าเขาไว้ครึ่งเดียว อีกครึ่งตกกระทบเป็น

เงามืด ริมฝีปากยกยิ้มอย่างอ่อนโยน สองมือลูบหัวผมอย่างรักใคร่ 

ใบหน้าราวกับเทวดาจุติมาอยู่ในร่างมนุษย์

แต่การกระท�าของเขาคือปีศาจ




