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ทุกครั้งที่ ‘เขา’ ขยับ ตัวผมก็ ‘ขยับไหว’ ตามแรงสั่นสะเทือน

บั้นเอวหนาโยกเคลื่อนดุดัน ‘จาบจ้วง’ ลึกซึ้งถึง ‘ข้างใน’

ผมยืนอยู่หน้ากระจกภายในห้องพัก ส�ารวจตัวเองด้วย

ความรู้สึกที่ไม่มั่นใจเท่าไร คืนนี้เป็นคืนแรกที่ผมจะออกเที่ยว หลัง

จากที่หยุดพักจากการเที่ยวกลางคืนไปสองสามปี เนื่องจากเหตุผล 

‘ส่วนตัว’ บางอย่าง

เสื้อเชิ้ตสีด�าเนื้อผ้าซาตินถูกเลือกมาสวมลงบนร่างโปร่งบาง 

ท่อนล่างเป็นกางเกงยีนสกินนี่แบบมีลูกเล่น ขาดเป็นรูโหว่ที่ช่วงต้น

ขา เส้นผมสีด�ายาวระต้นคอถูกเซตขึ้นหนึ่งข้างให้เห็นใบหูด้านซ้าย

ท่ีใส่ต่างหแูบบมโีซ่คล้องจากกลางใบหูลงมาถงึตวัแป้นเจาะทีอ่ยูต่รง

ติ่งหู มันเป็นต่างหูแบบที่ผมชอบใส่ประจ�า ยกเว้นตอนที่ไปท�างาน

ร้านสะดวกซื้อน่ะนะ

ผมเช็กตัวเองเป็นรอบสุดท้าย หยิบโทรศัพท์กับกระเป๋าเงิน
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8
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และกญุแจห้อง เสรจ็เรยีบร้อยกเ็ดนิตัวปลวิออกจากห้อง ลอ็กประตู

ไว้ ไม่รู้เหมือนกันว่าคืนนี้จะได้กลับมาหรือเปล่า

ค�่าคืนแห่งความใจแตก...อาจจะเวียนมาเยือนผมในรอบ

หลายปีก็ได้

@ Chill N Drink Club

ผมไม่ได้มีเหตุผลอะไรมากเป็นพิเศษหรอกส�าหรับการเลือก

ร้านเหล้าสักหนึ่งร้าน แค่ร้านนี้เป็นร้านที่แนะน�าในอินเทอร์เน็ต มี

ทั้งส่วนที่เป็นโซนนั่งดื่มชิลชิล และมีทั้งส่วนที่เป็นโซนส�าหรับคน 

ชอบเต้นหยอกล้อกับเสียงเพลงและแสงไฟ

เนื่องจากผมมาคนเดียว ผมก็เลยเดินตรงไปนั่งที่เคาน์เตอร์

บาร์และสั่งเครื่องดื่มจากเมนูที่สนใจมาหนึ่งแก้วก่อน

“Irish Cream Cocktail ครับ”

บาร์เทนเดอร์ทีย่นือยูห่ลงับาร์พยกัหน้ารบัรูแ้ละหนัไปจัดการ

ท�าเครือ่งดืม่ให้ผมอย่างว่าง่าย ผมเองกน็ัง่เท้าคางรออยูท่ีเ่คาน์เตอร์

บาร์ ความที่ไม่ได้สนใจอะไร ท�าให้ไม่รู้ตัวเลยว่ามีคนเข้ามาใกล้ จน

กระทัง่ได้กลิน่น�า้หอมผสมกลิน่บหุรีท่ีโ่ฉบผ่านไปด้านหลงั และกลิน่

นั้นย้ายไปกรุ่นอยู่ข้างตัวตามเจ้าของมัน เพราะผู้ชายคนนั้นนั่งลง

บนเก้าอี้ข้างๆ ผมที่ว่าง

ผมเผลอมองเขาเพราะว่าส�าหรับผม รูป รส กลิ่น เสียง เป็น

เสน่ห์อย่างหนึ่งที่สามารถส่งผลกับผมได้มากพอๆ กับหน้าตา

“...!” ผมชะงักไปนิดหน่อยเม่ือเห็นเขา เรือนผมสีไวน์แดง 

โดดเด่นจะเข้ากับใบหน้าของใครได้มากกว่าผู้ชายคนนี้ ผมก็ยังนึก

ไม่ออก ผมจ�าได้ว่าเขาชื่อ ‘เบลท์’ เป็นพี่ชายของ ‘เกียร์’ แฟนน้อง

ชายของผม
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แต่เขาดูไม่แปลกใจที่เห็นผมเลย

“คนสวยมาคนเดียวเหรอ” เสียงทุ้มลึกถามแบบนั้น และผม 

ก็ยังไม่ได้ตอบกลับในทันที ผมเคยเจอเบลท์ผ่านๆ อยู่ไม่ก่ีครั้ง  

เขาเองก็เริ่มเรียกผมว่า ‘หนูไอ’ หรือไม่ก็ ‘คนสวย’ ตั้งแต่ตอนเรา

เจอกันประมาณครั้งที่สอง เวลาผมได้ยินเขาเรียกผมแบบน้ัน ผม 

ไม่ได้รู้สึกว่ามันเสี่ยวหรือน่าร�าคาญ คงเป็นเพราะค�าว่าคนสวยที่

ออกจากปากเขา มนัไม่ใช่การเรยีกเพือ่เป็นการล้อให้เขิน มนัคอืการ

เรียกแทนตัวเหมือนเรียกชื่อ

“แล้วเฮียเห็นเค้ามากับใครล่ะ” ผมพูดเสียงเรียบ ตอนนั้น

เครื่องดื่มที่สั่งไว้ก็มาพอดี เบลท์ก็เลยหันไปบอกบาร์เทนเดอร์

“ลงบัญชีผมไว้ได้เลย”

“ครับ”

ผมยิ้มมุมปากนิดๆ จงใจเบียดเข่าไปชนเข่าของร่างที่สูงกว่า 

เบลท์ตวัดสายตามอง แต่ก็ไม่ได้เบ่ียงเข่าหลบ ปล่อยให้เข่าเรา 

ชนกันอยู่อย่างนั้น “เลี้ยงเหรอ”

“คนสวยอตุส่าห์มาเหยยีบถงึถิน่ เฮยีไม่จ่ายให้แล้วจะเอาหน้า

ไปไว้ไหนล่ะ”

“งั้นถ้าคืนนี้ดื่มอะไรก็ได้ เฮียจะจ่ายให้หมดเลยเหรอ” ผม 

เลิกคิว้ ไม่ได้จะท้าทายอะไร แค่สงสยัว่าอะไรมนัจะป๋าเปย์ขนาดน้ัน 

คนฟังเลยหวัเราะร่วน ฟันขาวๆ ตดักบัรมิฝีปากสีเรือ่ของเขาน่ามอง

มาก

“ก็นี่มันร้านเฮีย ถ้าดื่มหมดทั้งร้านมันยังไม่สาแก่ใจ ไปต่อ 

ชั้นสามก็ได้ มีเหล้านอก”

“ร้านนีม้ชีัน้สามด้วยเหรอ” ผมยดืตวัข้ึนนิดๆ เดิมทีก็เป็นสาย

ชอบดื่มอยู่เหมือนกัน
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“มี แต่เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะ คุณกล้าขึ้นไปไหมล่ะ”

“...”

ผมนิ่ง ก�าลังมองเบลท์แบบประเมินค่าอยู่ ผมไม่ได้โง่ ไม่ใช่

เด็กๆ แล้ว จะได้ไม่รู้ว่าเขาชวนขึ้นห้องนั้นมันคงไม่จบแค่ดื่มกัน

เฉยๆ ผมจึงไล่พิจารณาตั้งแต่คิ้วเข้มพาดเฉียงพอดีกับรูปหน้า 

นยัน์ตาสองช้ันคมและโต จมกูโด่งสวยแบบเหมาะเจาะ จวบจนหยดุ

ที่ริมฝีปากหยักลึกที่ผมสนอกสนใจเป็นพิเศษเวลาเขายิ้ม

หากไม่รวมเส้นผมสฉีดูฉาดนัน่ เขากด็คูล้ายเกียร์มาก...คล้าย

จนผมใจสั่นเลย

ผมรูว่้าถ้าจะเหน็เขาเป็นตวัแทนใครมนัก็คงไม่ดี แต่เบลท์ก็คง

ไม่รู้ว่าผมคิดอะไรอยู่แล้วนี่

“หนไูอท�าไมคดินาน กลัวเฮยีจะท�าอะไรเหรอ” สายตาทีเ่บลท์

ใช้มองผมนั้นสุดจะยียวน

“เปล่า” ผมจ้องหน้าเขา “กลัวเฮียจะไม่ท�า”

“...!” เบลท์ดูอึ้งไปเลยกับประโยคเชิงโต้กลับอย่างมั่นใจของ

ผม ผ่านไปสักสองสามวินาที เขาก็หัวเราะ ผมมองริมฝีปากของเขา 

รู้สึกอยากจะท้ังขบทัง้กดั และผมเองกไ็ม่ได้ปิดบงัสายตาทีแ่สดงออก

ว่าอยากได้เบลท์มากด้วย

มีเหตุผลหลายอย่างที่ท�าให้ผมต้องตัดใจจากเกียร์ น้องชาย

ของเบลท์ เหตุผลแรกเลยคือเขารักกันกับอิน น้องชายของผม และ

ผมไม่อยากท�าให้อนิรูส้กึเจบ็ปวด ผมจงึยอมฟังทุกอย่างท่ีเกียร์บอก

ผม เปิดใจเชื่อเกียร์ และหลีกทางให้พวกเขาได้คบกัน

ตอนนีผ้มเหมอืนนกปีกหัก แม้ไม่แสดงออกว่าเจบ็ ทีจ่รงิแล้ว

ลึกลงไปกลับทั้งเจ็บทั้งเหงา แล้วคืนนี้ดันมีผู้ชายที่คล้ายกับผู้ชาย 

ที่ผมชอบมาอยู่ตรงหน้าทั้งคน ผมจะทนไม่สนใจเขาไปได้ยังไง...
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ซึ่งผมก็รู ้ว่าเบลท์ไม่ใช่เกียร์ เขาดูเป็นผู้ใหญ่กว่า มีลุคที่

ร้ายกาจ รวมทั้งอันตรายกว่า เกียร์อาจจะอบอุ่นเหมือนเตาผิง แต่

พีช่ายเขามนัระดบัเปลวไฟทีเ่ผาผลาญทกุอย่าง ผมเองก็ไม่ได้คดิจะ

ฝากหวัใจไว้ทีเ่ขาหรอก ขอแค่ให้เขามาเยยีวยาสภาพจิตใจท่ีบอบช�า้

ของผมชั่วคราว แค่นั้นผมก็คว้าไว้แล้ว

“คนสวยทอดสะพานขนาดนี้ แฟนไม่ว่าเหรอ” เบลท์พูด

ประโยคสิ้นคิดให้ผมเดาได้ เขาอยากรู้ว่าผมมีเจ้าของหรือยัง

“เค้าไม่มีแฟน”

“ชัวร์?” เบลท์ไม่เชื่อว่าผมโสด ก็ไม่แปลก เมื่อก่อนผมไม่คบ

ผู้ชายทีละคนด้วยซ�้า จนกระทั่งชีวิตแหลกเหลว มันให้บทเรียน 

ราคาแพงแก่ผมหลายอย่าง ผมถงึปรบัปรงุตวัใหม่ ไม่เทีย่วกลางคนื 

ไม่วันไนต์สแตนด์ ไม่คบใครเพื่อหลอกใช้ ไม่คบใครเพราะแค่เหงา 

ผมอยู่คนเดียวมาหลายปี เพื่อนกลุ่มที่เคยส�ามะเลเทเมาด้วยกัน 

ก็เลิกคบจนหมด ผมอยากลืมอดีตที่เคยใจแตกนั่นไปเสีย...

จนกระทั่งคืนนี้ที่ผมอยากหาใครสักคนมาอยู่ด้วย เพื่อกลบ

ความรู้สึกรวดร้าวในใจ เบลท์เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด และผมก็ไม่ได้

ไม่รู้ว่าผมเห็นแก่ตัว

มันคงแย่มากหากเขามาชอบผมจริงๆ ทว่าคนอย่างเบลท ์

ไม่น่าชอบใครจริงหรอก เขาก็แค่อยากนอนกับผมเฉยๆ นั่นแหละ 

พรุ่งนี้ก็คงทางใครทางมัน ผมเองก็ต้องการแค่นั้น มันก็แฟร์แล้ว

“อือ” ผมพยักหน้า “เบื่อตรงนี้แล้ว อยากลองเหล้านอก”

สิ้นเสียงของผม เบลท์ก็คว้าข้อมือผมเพื่อดึงให้เดินตามร่าง

สูงกว่าไปอย่างไม่พดูพร�า่ท�าเพลงใดๆ ทัง้สิน้ ใจผมเต้นรวัตอนทีม่อง

แผ่นหลังกว้างกว่า ร่างกายมันตื่นๆ ไม่ต่างอะไรกับตอนที่รู้ว่าจะมี

เซก็ซ์ครัง้แรก ทัง้ทีผ่มพยายามสงบใจ ใจมนัก็ยังหวัน่ไหวมากอยู่ด.ี..
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BELT PART

ผมรู ้มาตลอดว่าอิน แฟนของน้องชายผม เป็นคนที่

ภายนอกดนูิง่ๆ ทว่าลกึๆ นัน้ร้อนแรง แต่ไม่เคยรูม้าก่อนว่าไอ พีช่าย

ของเขาจะร้อนแรงยิ่งกว่า ทั้งการแสดงออกภายนอกและภายใน

ผมมันโรคจิต จะกี่ครั้งกี่หนก็หลงรักแฟนของน้องชายตัวเอง

ไม่เลกิ เพราะเสอืกมสีเปกแบบเดยีวกบัไอ้เกยีร์ตลอด อนิเองก็ไม่ใช่

ข้อยกเว้น เขาแค่ต่างจากแฟนคนอื่นของไอ้เกียร์ คือเขาไม่เลือกผม

ในบรรดาแฟนของไอ้เกียร์ ผมชอบอินมากที่สุด ยิ่งผม

แสดงออกว่าชอบอนิมากเท่าไร อนิกย็ิง่สงสาร เหน็ใจไอ้เกียร์ท่ีต้อง

มีพี่ชายแบบผม และผมเองก็เจ็บจนหันหลังให้ความรู้สึกที่มีต่ออิน 

ปล่อยให้เขากับน้องชายผมรักกันดีๆ ไป

ดังนั้นคงไม่แปลกอะไรที่ผมจะสนใจพี่ชายของอิน เพราะว่า

เขาทั้งสองคนคล้ายกัน ถึงไอจะดุเดือดกว่าหน่อยก็ไม่ใช่ปัญหา ใน

เมือ่มคีนท่ีใกล้เคยีงกบัอนิมาอยูต่รงหน้า ผมกไ็ขว่คว้าไว้อย่างรวดเรว็

ตึง!

ประตใูนห้องผมเกดิเสยีงดงัสนัน่จากการทีแ่ผ่นหลงัของผมไป

กระแทกมนัเข้าอย่างแรง โชคดทีีผ่มหนงัหนา เลยไม่ได้รูส้กึเจบ็เท่าไร 

และรู้ว่าที่ไอโถมเข้ามาจูบผม ไม่ใช่เพราะอยากให้ผมเจ็บแน่นอน

สองแขนเรยีวคล้องคอผมไว้ ปลายเท้าเปลือยเปล่าเหยียบย�า่

ข้ึนมาบนปลายเท้าผม ริมฝีปากสีเรื่อบดขย้ีลงมา ดูดดึงเหมือน

อดอยากมาจากไหน ผมทั้งอยากข�าทั้งเอ็นดู ลูบแผ่นหลังบางให้

ใจเยน็ลงกไ็ม่ช่วย จนผมต้องผละรมิฝีปากออกมามองหน้าไอ เขาดู

หงุดหงิดเล็กน้อย เหมือนผมแย่งของอร่อยไปจากมือ

“คุณๆ ไหนบอกอยากลองเหล้านอก ตั้งแต่เข้ามายังไม่เห็น

สนใจเหล้านอก สนใจแต่ปากเฮีย มันยังไงกันเนี่ย”
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“เฮียเป็นคนใสซื่อขนาดที่ใครพูดอะไรก็เชื่อไปหมดเลย 

เหรอ” ไอแค่นหัวเราะใส่ผมแบบเย็นชาหน่อยๆ “งั้นก็แปลว่าเฮีย 

ไม่ได้ฉลาดอย่างที่เค้าคิดซะแล้ว”

“อ้าว คนสวยพูดแบบนี้ไม่สวยเลยนะ” แม้ว่าค�าพูดผมจะดู

เหมือนขู่ น�้าเสียงที่ใช้ก็ยังออกไปทางเอ็นดูมากกว่า

“ใครจะไปสน ให้พูดตรงๆ ก็ได้ ขึ้นมาถึงนี่...” ริมฝีปากสีแดง

เรื่อคลี่ยิ้มเล็กน้อย “อยากกินก็ต้องได้กิน”

“เหรอ...แล้วถ้าเฮียบอกว่าไม่ล่ะ” ผมเลิกคิ้วขึ้น

“ก็ไม่ยาก...”

“แล้ว?” ผมนึกไปว่าไอจะอยากยื่นข้อเสนอที่น่าเร้าใจ...

“เค้าก็จะไปหาคนอื่น” ไม่พูดเปล่า การกระท�ายังเด็ดขาด  

ไอท�าเหมือนจะผละออก ผมก็เลยต้องรั้งเขากลับมาท่ีเดิม คนตัว

บางกว่ากระแทกตัวผมดังปึก! แต่ก็ไม่ได้ท�าให้ผมสะเทือนอะไร

มากมาย
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“ใจเย็นสิ จะไปหาคนอื่นท�าไม ในเมื่อคนที่เก่งที่สุดอยู่ตรงนี้

แล้ว”

ค�าพดูเชงิหลงตวัเองของผมท�าให้ไอส่ายหน้าไปมาอย่างเออืม

ระอา “คนเก่งเขาไม่พูดมากหรอกนะเฮีย เค้าว่าเฮียไม่ต้องพูดแล้ว”

มอืขาวยกขึน้มาปลดซปิกางเกงสกนินีแ่ละถอดมนัออก ไอยก

ข้อเท้าสองขา้งออกมาจากกางเกงที่กองอยูต่รงพืน้ เขาเลือ่นมือขึน้

สงู ปลดกระดมุเส้ือทกุเม็ด และถอดเส้ือเชิต้ผ้าซาตนิสดี�าตวันัน้ออก

จนร่างกายเปลือยเปล่าขาวโพลนปรากฏแก่สายตาผม ไอเป็นคนมี

ข้อมอืข้อเท้าเลก็จนคดิว่าใช้มอืคว้ากน่็าจะก�ารอบข้อเท้าเขาได้หมด 

ปลายนิ้วทั้งมือทั้งเท้าเป็นสีชมพู ให้ความรู้สึกเหมือนอุ้งเท้าแมว...

“เฮียท�าเค้าเลยดีกว่า” เสียงกึ่งสั่งเอ่ยออกมา

บอกตรงๆ ว่าเห็นแล้วก็อึ้งไปเลย...

แม่งเอ๊ย หุ่นแบบนี้...

อยากเอาให้ร้องขอชีวิต!

“อื้อ!”

ผมดึงไอเข้ามาจูบโดยไม่พูดไม่จา เขาเองก็ไม่เบาเช่นกัน ริม

ฝีปากนิ่มเผยอขึ้นให้ผมสอดเรียวลิ้นเข้าไปทักทาย จากนั้นเรียวลิ้น

ของเรากเ็กาะเกีย่วเข้าหากนัอย่างเป็นธรรมชาต ิทุกลลีาเตม็ไปด้วย

ความเร้าใจ

จากริมฝีปากที่ยังคงผลัดกันกลืนกินลมหายใจของอีกฝ่าย 

ไม่หยดุ ผมกพ็อเดาได้ว่าอย่างไอนีค่งไม่เบาเหมอืนกัน เขาก็ช�า่ชอง 

เป็นงานในระดบัหนึง่ และไม่แน่ว่าอาจจะเผด็จนท�าให้ผมละเมอหา

เลยก็ได้

ฟุ่บ!

ร่างเลก็ขาวบางนุม่นิม่น่าขย�าขยีถ้กูจบัโยนลงไปบนเตยีงกว้าง
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อย่างไม่ปรานปีราศรยั ดเูหมือนไอจะตกใจนดิหน่อย ผมเดาเอาจาก

สีหน้าของเขา ผมเลยหัวเราะเบาๆ

“อะไร กลัวแล้วเหรอคุณ”

“ท�าไมเค้าต้องกลัวเฮียด้วย มาขนาดนี้ เค้าสู้แน่นอน...” ไอ

เป็นคนท่ีปากเก่ง และแน่นอนว่าเขาไม่ได้เก่งแค่ปาก เรียวขาสอง

ข้างอ้าออกช้าๆ ท้าทายให้ผมกดร่างลงไปประกบแนบ สีหน้า

เฉยเมยของไอบ่งบอกว่าเขาไม่ได้มคีวามรูส้กึกลวัผมเลยแม้แต่น้อย

ผมคว้าข้อเท้าข้างขวาของไอที่ใกล้มือไว้ จากน้ันก็ออกแรง

กระชากให้ร่างเขาไถลมาอยู่ชิดร่างผมมากกว่าเมื่อครู่

“อ๊ะ!”

เขาร้องตอนทีโ่ดนผมดงึข้อเท้า คงเพราะผมไม่ได้ให้สัญญาณ

เลยตกใจ ผมทาบร่างลงไปทับเขา เสียงหัวเราะพลันเย็นเยียบลง

หลายส่วน “งั้นก็สู้เฮียให้ขาดใจเลยนะ อย่าหยุดเลยนะตัวแสบ!”

คล้ายว่าจบูของผมกบัไอได้เปลีย่นไปในทกุครัง้ทีร่มิฝีปากของ

เราสัมผัสกัน รสหวานซ่านยังติดอยู่ที่ปลายลิ้น จนต้องกระหวัดลิ้น

ตามตดิลิน้เลก็เรือ่ยเป่ือยเพือ่ตกัตวงอกีอย่างคนไม่รูจ้กัพอ ยากมาก

ท่ีจะถอนตัวถอนใจ ขณะที่ริมฝีปากยังคลอเคลียกันไม่ห่าง ผมก็

ลูบไล้ไปตามร่างกายลื่นมืออย่างเพลิดเพลิน

“อื้อ...”

ไอส่งเสียงร้องอยู่ในล�าคอทันทีที่ฝ่ามือของผมลากผ่านซอก

ขาอ่อนด้านในของเขา ผมใช้ปลายนิ้วเกลี่ยผิวบริเวณนั้นเล่นจนขา

เรียวท้ังสองข้างคดิจะหนบีเข้าหากนั ทว่ากท็�าไม่ได้ง่ายๆ เน่ืองจาก

ผมใช้แขนขวางเอาไว้

จะเล่นกับผม ส่ิงหนึ่งที่ต้องเตรียมใจไว้ก็คือ จะไม่มีทางให้

ถอยทีหลังหรอกนะ...
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“อ๊ะ...!”

พลันส่วนกลางกายที่นิ่งสงบก็อยู่ภายใต้การครอบครองของ

ผมอย่างรวดเรว็ ผมละรมิฝีปากออกมาเพือ่ดสูหีน้าของไอชดัๆ ตอน

ท่ีผมขยบัมอืรูดรัง้ให้เขา แก้มขาวตอนนีข้ึน้สไีม่หยุด จะว่ายังไงดล่ีะ 

ผมว่าเขากเ็ก้อเขนิอยูบ้่าง แต่กเ็ตรยีมใจพร้อมทีจ่ะรบัสิง่ทีเ่กิดขึน้ไว้

อยู่แล้ว

“อ๊ะ...อื้อ...”

เขาครางเสยีงเบาอย่างเป็นธรรมชาติ และถงึจะไม่ได้ร้องออก

มาบ่อยๆ หรือร้องพร�่าเพรื่อ ผมก็ชอบที่จะได้ฟังเสียงแห่งความสุข

แบบนี้ ไอยอมมองสบตาผมบางครั้ง สลับกับเสมองไปทางอื่นอีก

หลายครั้ง มันก็ยากอยู่นะที่จะสบตากับคนที่ก�าลังใช้มือให้ตัวเอง

โดยไม่รู้สึกอะไร ต่อให้ภาพลักษณ์ของไอจะดูเข็ดฟันขนาดไหน เขา

ก็ดูมีมุมที่อ่อนไหวซุกซ่อนอยู่

ยอดอกสีก�่าก�าลังคัดตึงตามอารมณ์ร้อนของเจ้าของมาติดๆ 

เห็นแล้วก็สงสาร ผมจึงใช้ริมฝีปากปลอบประโลมมัน

“อ๊า...”

แรงดูดดึงที่ไม่ออมแรงเอาเสียเลยท�าให้แผ่นหลังบางแอ่น

หยดัขึน้ไป พร้อมกบัรมิฝีปากทีก่�าลงับดขยีล้งมาอย่างไม่ปรานี แต้ม

อกนิ่มถูกเรียวลิ้นเสียดสี เช่นเดียวกับมือของผมที่ยังขยับไม่หยุด 

จนสะโพกขาวผวาเข้าหาอย่างเอาแต่ใจ

ในบางจังหวะที่ผมพรมจูบบนผิวเนียนฉ�่าด้วยความรุนแรง

มากกว่าปกติเล็กน้อย ไอก็จะตอบสนองด้วยการกระตุกส่ันข้ึนมา 

เขาค่อนข้างตืน่เต้นกบัการเจบ็นดิเจบ็หน่อยระหว่างทีเ่รานัวเนียกัน 

ผมเองก็ไม่ได้ท�าให้เขาเจ็บจนถึงขั้นเลือดตกยางออกด้วย เน้นหนัก

ไปทางสร้างความหฤหรรษ์
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ผมทิ้งรอยกัดไว้ตามหน้าท้องราบสนิทที่ก�าลังสะท้านหอบ 

ไม่หยุดของเขา ลงมาจนถึงหลุมสะดือน่ารัก ส่วนปลายของไอถูก

ปลายนิ้วของผมขยี้วนปลุกปั่น ของเหลวสีใสก�าลังหยาดชุ่มออกมา

จนเปรอะมอืผม นีแ่สดงให้เหน็ว่าอารมณ์ของไอก�าลังถึงขีดสุด หาก

ผมยังท�าให้อยู่ หรือเร่งเร้ากว่านี้อีกสักนิด เขาก็คงจะได้ปลดปล่อย

รอบแรกออกมา

ซึ่งเรื่องอะไรผมจะให้มันง่ายดายขนาดนั้นล่ะ?

“ฮึก...” คนที่โดนกลั่นแกล้งให้ค้างคาจ้องหน้าผมอย่าง

เดอืดดาล แววตาฉ�า่น�า้นัน่เตม็ไปด้วยความเกรีย้วกราดชนิดท่ีอยาก

จะยกเท้าถีบยอดหน้าผมเต็มแรง

“อย่ามองเฮียด้วยสายตาที่อยากได้กันขนาดนั้นสิ เฮียเขิน

นะ...”

“เฮีย...อย่ามาเล่นนะ แล้วก็อย่ามาลีลา” ไอกัดฟันพูดกับผม 

ดูใช้ความพยายามไม่น้อย

“จะขอร้องกนั ท�าไมไม่ท�าให้มันจรงิใจกว่านีห้น่อยล่ะ เผือ่เฮยี

จะใจอ่อน...” ผมมองเขาชนดิทีล่ะลายอกีฝ่ายได้ด้วยสายตาของผม 

ไอขยับตัวอย่างอึดอัด เบียดตัวเขาเข้ากับตัวผม เสียงสั่นเครือเอ่ย

ขึ้น

“เค้าจะไม่ไหวแล้ว ท�าเค้าเร็วๆ”

โดนยั่วจัดหนักขนาดนี้ ถ้ายังนิ่งอยู่ได้ ผมคงต้องละทางโลก

และไปบวช

แน่นอนครับ ของอร่อยก็เท่ากับของมันต้องกิน!

ในเมือ่น้องไอเรยีกร้องมา ผมกจ็ะไม่ท�าให้ฟ้าผดิหวงัแน่นอน

“คุณขอมาแบบนี้ ไม่คิดว่าคนฟังจะใจอ่อนบ้างเหรอ” ผม

แกล้งพูดหยอก
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“พะ...พอเลย” ไอก็พยายามรวบรวมสติตอบผมจนได้

ผมรูดรั้งต่อให้เร็วขึ้น ปรนเปรอให้คนที่ก�าลังท�าหน้าดื้อผ่อน

อารมณ์หน้าหงกิหน้างอลงบ้าง ผมจบูรมิฝีปากจ้ิมลิม้ช่างออกค�าสัง่

นั่นอีกครั้ง จนนับแทบไม่ได้ว่าจูบเขาไปกี่รอบ ไอเองก็จูบตอบผม 

เรียวขาขาวโอบรัดสะโพกสอบแน่นข้ึนเรื่อยๆ เราต่างคนก็ต่างไม่

อยากที่จะรออะไรอีกต่อไป

ผมปล่อยมือออกจากส่วนกลางกายที่ก�าลังทรมานเต็มทน 

เปลี่ยนเป็นสอดนิ้วเข้าไปในช่องทางสีชมพูนั่นแทน เจลหล่อลื่นถูก

เตรยีมไว้ใกล้มอืผมเพือ่ให้หยบิใช้ได้ตลอดเวลา และมนัก็จะอ�านวย

ความสะดวกให้กิจกรรมครั้งนี้ของเราแบบที่ผมกับไอก็รู้กันดี

“อ๊ะ!”

ร่างเล็กในอ้อมแขนกระตุกเล็กน้อยตอนที่รับรู้ถึงความเย็น

ของเจลหล่อลืน่ ผมอมยิม้กบัท่าทางนัน่ โดยไม่ลมืดนันิว้เข้าไปพรวด

เดียวจนสุด ไอถึงกับผวา เขาจ้องหน้าผมด้วยดวงตาปริ่มน�้าที่ดูไม่

ออกว่าก�าลังโกรธหรือชอบใจกันแน่

“อ๊ะ...ฮึก...อื้อ”

เสียงครางชวนฟังดังขึ้นมาตอนที่ก ้านนิ้วเรียวยาวขยับ

กระแทกถี่ๆ พอเจอจุดเร้าของเขาผมก็ยิ่งเน้นย�้าจนเขาครางไม่เป็น

ภาษากันเลยทีเดียว ทีนี้จะได้รู้จักผมดีขึ้นมาอีกหน่อย ว่าคนอย่าง

ผมนีท้่าไม่ได้ โดยเฉพาะกบัเรือ่งบนเตยีง เพราะคณุอาจจะได้คลาน

ลงไปก็เป็นได้

ผมบดิควานนิว้ ส�ารวจร่างกายทีแ่สนคบัแน่นด้วยความอยาก

รู้ อยากเห็น และอยากจะเอา ผสมปนเปกันไป ไอดูกระวนกระวาย 

แก้มขาวแดงฉ�่าไปหมด จนผมต้องหอมดังฟอดอีกหลายรอบ

“ชอบไหม” ผมถาม ต่อให้รู้ว่าเขาไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะคุยกับ
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ผมก็ตาม

“อื้อ...” ไอพยักหน้า ริมฝีปากสีสดยิ้มนิดๆ “ชอบสิ”

“เฮียก็ชอบ”

ผมพูดหน้าตาย และยังไม่ทันที่ไอจะได้ตั้งตัว ผมก็ถอนน้ิว

ออกและใส่ ‘อย่างอืน่’ เข้าไปแทน ความกะทนัหนัทีเ่กดิขึน้ท�าให้ไอ

สะอื้นออกมานิดๆ คงจะทั้งเสียดทั้งจุก...

แหม...จะมาโทษว่าผมผิดคนเดียวก็ไม่น่าได้นะ เพราะน้อง 

กเ็รยีกร้องให้ผมท�าเอง อกีอย่าง...ความเจบ็เลก็ๆ น้อยๆ กเ็ป็นสสีนั

อย่างหนึ่งของเซ็กซ์ส�าหรับผม ผมย่อมรู้ลิมิตอยู่แล้วว่าท�าอย่างไร

กับคู่นอนได้บ้าง ดังนั้น...เรื่องเลือดตกยางออก รับรองได้ว่าไม่มี

หรอก

“อึก...ชอบเค้า...หรือชอบที่ได้เอาเค้าล่ะ”

เสยีดจนสัน่ไปทัง้ตวัแบบนีย้งักล้าทีจ่ะมาถามผมอกีเหรอ เอา

เถอะ เด็กมันดื้อ ผมก็เอ็นดูละนะ

“อ๊า!”

ไอส่งเสียงร้องออกมาตอนที่ผมสอบสะโพกเข้าหาเขาเน้นๆ 

ไปหนึ่งทีจนเกิดเสียงน่าอาย และก็ไม่ได้ขยับต่อทันที ยังแช่ร่างค้าง

ไว้ ให้เราถูกความต้องการบีบเคล้นกันทั้งคู่ ซึ่งผมเป็นคนอยากกวน

ประสาทไอ ผมย่อมทนได้อยู่แล้ว

“ชอบทัง้สองอย่าง แล้วคณุล่ะ ชอบเฮยี...หรอืชอบให้เฮยีเอา”

“อ๊ะ! ยงั...ตอบไม่ได้...เพราะยงัไม่ได้ชอบเฮีย แล้วก็ไม่รูว่้าจะ

ชอบทีเ่ฮยีเอาหรอืเปล่า” ไอใช้สายตาทีด่แูพรวพราวข้ึนกว่าเดิมมอง

ผม ท�าให้ผมหัวเราะในล�าคอ

“งั้นไอก็ต้องลอง”

“อื้อ!”
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ไอเป็นคนผิวขาว ดังนั้นตอนนี้เมื่อเขามีอารมณ์ขึ้นมา มันก็

เลยกลายเป็นสีแดงเรื่อลุกลามไปทั้งตัว ไม่ต่างอะไรกับลูกแมวตัว

น้อยที่ก�าลังโดนรังแกและไร้ทางสู้...

ทว่าผมไม่คดิว่าเขาจะไร้ทางสู้จรงิๆ หรอก เดาเอาจากขาสอง

ข้างที่กอดรัดสะโพกสอบไว้แน่นสุดชีวิตน่ะ

ร่างกายของผมก�าลังปวดหนึบ มันกระเสือกกระสนเข้าไป 

ในตวัไออย่างบ้าคลัง่ คล้ายกบัมคีวามรูส้กึนกึคดิเหนอืกว่าสมองของ

ผมตอนนี้เสียอีก และคนหื่นอย่างผมก็ดันบ้าปล่อยให้มันท�าตามใจ

ซะด้วย

“อ๊ะ...อ๊ะ...อื้อ...”

ไอส่งเสียงอึกอักออกมาตามจังหวะการเคลื่อนไหวของผม 

เปลอืกตาบางปิดลงแน่นจนเห็นแพขนตายาวเรยีงตวักัน จงัหวะทีถ่ี่

กระชัน้ท�าให้สะโพกกลมมนต้องขยบัรบัอย่างคล้อยตาม ผมรูว่้าเขา

พอใจเพราะสีหน้าเขามันฟ้อง และผมเองก็พอใจในตัวเขาจนหยุด

แทบไม่ได้ มันทั้งนุ่ม แน่น แล้วก็โอบรัดถี่จนผมต้องครางออกมา

ต�่าๆ เช่นเดียวกัน

“อา...อือ...”

พละก�าลงัอนัแขง็แกร่งย่อมไปพร้อมกบัเรีย่วแรงโยกคลอนอนั

มหาศาล คนอย่างผมจะอ่อนโยนได้สักกี่น�้า ไม่สิ ต่อให้เป็นน�้าแรก 

ผมก็ไม่ได้อ่อนโยนอะไรขนาดนั้นนะ ใครที่เคยสัมผัสตัวตนของผม 

ก็จะรู้ดีว่าสไตล์ผมเป็นยังไง ไอเพิ่งเคยเจอครั้งแรก ทว่าผมรับรอง

ว่าน้องจะตรึงใจไปอีกนาน

การกระท�าอันเผ็ดร้อนท�าให้ร่างขาวเนียนแอ่นหยัดขึ้นอย่าง

เสียวซ่านและทรมาน ไอกัดริมฝีปากล่างของตัวเองในบางจังหวะ 

บิดกายเร่าไปมาอยู่ใต้ร่างของผม ขณะที่ผมยังคงสาวกายเข้าออก 
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บดขยี้ตอกย�้าจุดเร้าภายในของเขาอย่างลึกซึ้ง ลมหายใจของผม 

กับไอร้อนจนแทบจะลุกเป็นไฟ จากที่ผมไม่ได้ตั้งตัวเอาไว้ว่าคืนน้ี 

จะมีอะไรดีๆ เกิดขึ้น ผมก็คงจะได้นอนหลับฝันดีหลังจากที่เราผ่าน

บทรักบทนี้ไปอย่างแน่นอน

“อ๊า...”

แขนสองข้างของไอเลื่อนมาโอบรัดแผ่นหลังผมไว้แน่นขึ้น 

จนเนื้อตัวของเราเบียดชิด เรียกได้ว่าอีกนิดก็จะรวมร่าง หน้าท้อง 

ที่เต็มไปด้วยมัดกล้ามก�าลังสีกับหน้าท้องบางและเน้ือตัวเนียนนุ่ม

หอมฟุง้จนกล่ินกายติดกนัไปหมด ผมหลุดย้ิมให้ไอทัง้ทีบ่ัน้เอวหนา

ยังขยับอย่างว่องไวอยู่ระหว่างขาเนียนที่สั่นระริกคู่นั้น

ไอเองกห็ลุดหัวเราะจนเห็นฟันขาวน่ารกัผ่านรมิฝีปากของเขา

เช่นกัน

“อื้อ...”

ตอนทีผ่มยืน่หน้าเข้าไปจบู เขากไ็ม่ได้เบือนหน้าหนี รมิฝีปาก

ฉ�่าวาว เผยอรับเรียวล้ินกับริมฝีปากของผมอย่างเต็มใจ เราดื่มด�่า

กับจุมพิตนั้น ชื่นชอบเสียงอันแสนลามกที่เกิดจากกิจกรรมน่าอาย 

ส่วนกลางล�าตัวของไอเองก็ดันติดอยู่กับหน้าท้องของผมเช่นกัน 

นอกจากนี้มันก็ยังระเบิดอารมณ์จนเปรอะเปื้อน เปียกลื่นไปจนถึง

ท้องน้อยของผม ซึ่งผมไม่ได้สนใจ

ผมชอบความหยาบโลนแบบนัน้ ชอบทกุอย่างทีเ่ป็นปฏกิริยิา

ของไอ มันนานมากกว่าผมจะเจอคนที่เข้ากันในเรื่องแบบน้ีได้ดี

ขนาดนี้ ทว่าในตอนนี้ผมก็เจอเขาแล้ว

และผมไม่อยากจะให้มันจบแค่คืนเดียวเอาซะเลย



~ DRINK #เฮียเบลท์หมดแก้ว ~

 EP.02 

“อือ...อะ...”

คิ้วเข้มขมวดมุ่นเนื่องจากตอนนี้มันเดือดเต็มที ความรู้สึก 

ทุกอย่างไปรวมอยู่ที่จุดเดียว ผมแทบไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยนอกจาก

นึกถึงความร้อนผ่าวที่ยังขยับสวบสาบอยู่ในช่องทางรักสีก�่า คล้าย

กับผมไม่รู้ว่าความเหน็ดเหนื่อยมันคืออะไร

“อ๊ะ...อ๊า...”

ขณะนี้ไอสุดไปหนึ่งครั้งแล้ว ผมก็เลยต้องหาทางลงให้ตัวเอง

บ้าง แล้วผมก็เริ่มเบื่อท่านี้แล้วด้วยสิ

“ไอ...อือ...ขึ้นเป็นไหม” ผมถามเขา ทั้งที่ในใจก็เดาได้ไม่ยาก

ว่าไอจะต้องขึ้นเป็นแน่นอน

“เป็น...จะให้เค้าขึ้นเหรอ” เสียงสั่นพร่าถาม มันดูโอดครวญ

นิดๆ แบบไม่อยากจะท�าสักเท่าไร

“อือ...เบื่อท่านี้แล้ว ขึ้นให้หน่อย”

“เค้าไม่ชอบขึ้น มันเมื่อย”
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“น่า...คนสวย”

ผมค่อยๆ พลกิตวัไอไปอยูข้่างบนอย่างรวดเรว็และแนบเนยีน

จนคนตัวเล็กเองก็หาทางบ่ายเบี่ยงไม่ได้อีกต่อไป ตอนนี้ร่างเนียน

ฉ�า่ระเรือ่ก�าลังคร่อมอยูเ่หนอืตัวผม ผมเล่ือนมอืข้างหนึง่ไปบบีเคล้น

ต้นขาเนียน ขณะที่อีกข้างก็จับเอวคอดเล็กนั่นไว้

มองจากมุมนี้ยิ่งท�าให้เรือนร่างเด็ดดวงของเขาย่ิงเด่นชัดใน

สายตาของผม ไล่ตัง้แต่ช่วงไหล่บาง ลงมาจนถึงยอดอกสีเรือ่ท้ังสอง

ข้าง จวบจนบัน้เอวเพรยีวกบัสะโพกขาวพอดมีอืท่ีน่าจะฟาดหนักๆ 

สักทีสองทีให้ขึ้นรอยแดง

ในเมื่อเหตุการณ์ส่งเขามาอยู่จุดนี้ ไอก็ไม่ใช่คนที่จะคิดอะไร

นานเกนิไป เขารูอ้ยูแ่ล้วว่าผมต้องไม่ให้เขาลงง่ายๆ แน่ บัน้เอวขาว

จึงเริ่มขยับไหวไปมาตามที่ผมต้องการ

“อ๊ะ...อา...” ผมแหงนหน้าร้องครางด้วยความพอใจ อดจะ

สอบสะโพกสวนขึ้นไปไม่ได้เวลาที่รู ้สึกดีมากๆ ซึ่งแน่นอนว่าผม

กระแทกกลบัไปทไีร คนตวัเลก็กส็ะอืน้จนน�า้หนู�า้ตาไหลพรากให้เหน็

ทกุท ีแล้วมนักไ็ม่ได้เกดิจากความเสยีใจหรอก มนัเกดิจากความเสยีว

ซ่านมากกว่า

“อ๊ะ! อ๊ะ! อ๊ะ!”

เสยีงผวิกายกระทบกนัยงัคงดงัชดัก้อง ส่วนกลางล�าตวัน่ารกั

ที่มีอารมณ์จนพร้อมปลดปล่อยเต็มทีของไอ ท�าให้ผมอดไม่ได้ที่จะ

เอามือไปลูบไล้มันเล่น พอเป็นอย่างงั้น เขาก็ย่ิงสั่นไปด้วยความ

ต้องการ ทั้งตอดรัดถี่ ทั้งขยับสะโพกเร็วขึ้นอย่างกระตือรือร้น 

ผมทาบมือลงกับแก้มชื้นเหงื่อพลางย้ิมบางๆ แสดงความ

พอใจ

“อือ...เก่ง...มาก”
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ผมเน้นเสยีงและขยบัตัวข้ึนมานัง่ มือสองข้างช่วยจับเอวของ

ไอไว้อีกแรงขณะที่เขายังคงทิ้งตัวลงมาด้วยสีหน้าใกล้จะขาดใจ

“อา...”

ผมนิว่หน้า เริม่ทนไม่ไหวแล้วเช่นกนั สดุท้ายแรงบีบรดัท่ีแสน

หวานก็รีดเค้นสูบพลังของผมให้ระเบิดออกจนเปียกชุ ่มท้ังยัง

เหนอะหนะ ไอชะงักไปนิดหนึ่ง ตัวของเขายังกระตุกนิดๆ อยู่ใน

อ้อมแขนของผม

“เฮียไม่ป้องกัน” ไอเริ่มบ่นขึ้นมาทันที

“กค็ณุรีบเองนี.่..” ผมเอ่ยอย่างไม่จรงิจงันัก หน้าของไอก็เลย

ยิ่งหงิกงอ

“ไม่เดือดร้อน พูดง่าย นิสัยเสีย” 

ด่ากูยาวเลยครับทีนี้

“ถ้าท้องก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเฮียเป็นพ่อ ดีเลย แม่ก�าลังอยาก

อุ้มหลาน” ผมพูดหน้าตาย ท�าให้ไอถอนหายใจ

“กวนตีน อย่ามาท�าเป็นไม่รู้นะ ว่าเค้าต้องเอาของเฮียออก

ไป” ไอน่าจะหมายถงึส่ิงทีผ่มปลดปล่อยเข้าไปในตวัเขานัน่แหละ ผม

ได้ยนิดงันัน้กเ็ลยประคองตวัไอขึน้เพือ่ถอนกายออก พร้อมกับสอด

นิว้ตวัเองเข้าไปควานด้านในหน้าตาเฉย จนได้ยนิร่างโปร่งครางเสยีง

เครือไม่หยุด

“อ๊ะ!...เฮียเบลท์ ทุเรศ” 

“อะไรวะ ให้เอาออกเองกด่็า พอเอาออกให้กบ่็น ให้เฮยีแก้ตวั

ไหมอะ เดี๋ยวรอบนี้จะใส่ถุง” ผมพูดแบบนั้นท้ังท่ีจงใจขยับน้ิวเข้า

ออกโดยไม่จ�าเป็น ไอฝืนยิ้ม เขาแค่นเสียงด่าผม ทั้งที่อ่อนระโหย

โรยแรง

“ตอแหล”
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“ว่าใครกันเนี่ย”

“อ๊ะ!” ไอส่งเสียงร้องด้วยความตกใจตอนท่ีผมถอนน้ิวออก

กะทนัหนั แล้วเอือ้มมอืไปหยบิซองถงุยางอนามยัท่ีซ่อนไว้ตามขอบ

เตียงออกมา

“ไงล่ะ ตะลึงเลยเหรอ” ผมถามเขาขณะสวมถุงยางอนามยัไป

ด้วย

“ไม่ตะลึงก็แย่แล้ว” ไอบ่น “นี่ยังไม่จบอีกเหรอ”

“อือ ได้กินทั้งที คุณคิดเหรอว่าเฮียจะหยุดง่ายๆ มันไม่ง่าย

แบบนั้นหรอก”

“ไอ้หืน่” ไอด่า ปลายเท้าของเขาเลือ่นขึน้มายนัหน้าท้องแกร่ง

ไว้ แต่ผมก็ไม่ได้สนใจ ใช้มือคว้าข้อเท้าขาวสองข้าง ควบคุมมันให้

เป็นไปในทิศทางที่ผมต้องการ

“อ๊ะ! เฮียแม่ง...”

ไอไม่อาจพดูอะไรได้อกี ผมปิดปากเขาด้วยการจูบย�า้ๆ ลงไป

ที่ริมฝีปากนุ่ม ไม่เชิงว่าอ่อนโยน แต่ก็ไม่ได้รุนแรงจนรู้สึกเจ็บอะไร 

ความวาบหวามจากจูบนั้นท�าให้ริมฝีปากที่บวมช�้าเผยอขึ้น ปล่อย

ให้เรียวลิ้นของเราได้พบเจอ เกี่ยวกระหวัดรวมถึงนัวเนียกัน

สะโพกแกร่งโยกคลอนเคลื่อนไหวอีกรอบ ไอกอดแผ่นหลัง

ของผมไว้ เขาไม่ได้มทีางเลอืกอืน่ ผมถอนรมิฝีปากออก ผวิกายขาว

ท่ีแดงระเร่ือใต้ร่างผม มันวาวใสไปด้วยหยาดเหงือ่ทีอ่าบไล้ ผมขย�า้

สะโพกลื่นมือไว้แน่น บีบหนักจนทิ้งรอยแดง

“อื้อ...อ๊า”

สหีน้าของไอเปลีย่นไปเรือ่ยๆ ตามแรงหยดัทีเ่พิม่มากขึน้ของ

ผม ผมเองก็พอใจเหมือนกัน ต่อให้บ่นที่ผมจะต่ออีกยก ช่องทาง 

สีก�า่กย็งัท�าหน้าทีข่องมันได้อย่างดเียีย่ม ทีค่วรแน่นก็รดัแน่นจนผม
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ครางออกมาเสยีงต�า่ อาจเป็นเพราะช่วงนีไ้ม่ค่อยได้มเีซก็ซ์หรอืเปล่า 

ครั้งนี้เลยท�าให้ฟินกว่าทุกครั้ง

ร่างกายมันได้รับการเติมเต็ม เลยอิ่มเอมไปหมด

“อา...”

“พรุ่งนี้จะไข้ขึ้นไหมเนี่ย”

ไอบ่นออกมา ท�าให้ผมจูบหน้าผากเขาหนักๆ ผมว่าตอนนี้

เขาต้องโทษตัวเองอยู่แน่ๆ ที่เรียกร้องจะมีอะไรกับผู้ชายตะกละ

อย่างผม

“เดี๋ยวเฮียดูแลเอง อือ...อย่าคิดมากเลย รัดแน่นๆ ก็พอ”

“ตลกหรือไง อ๊ะ...ลึกเกินไปแล้ว!”

ด่าผมเสยีงดงั ทว่าหน้ากลบัแดง เย้ายวนไปหมด ตอนนีก็้น่า

จะร้อนวูบวาบไปทั้งตัวทุกครั้งที่ผมหยัดกายเข้าออก ผมไม่สนใจที่

ไอบอกว่าลกึเกนิไปหรอกนะ ลกึๆ นัน่แหละด ีดังน้ันสะโพกขาวเลย

ถูกจับตรึงให้ยกสูงพร้อมกับแอ่นรับได้อย่างร้อนแรงมากยิ่งขึ้น ไอ

ถึงกับกรีดเล็บลงบนแขนผมอย่างแรง

“อ๊า! เฮียมันวิปริต”

“อ้อ เป็นคนวิปริตไปแล้วเหรอ นึกว่าเป็นคนที่คุณอยากได ้

ซะอีก”

“...” ไอถึงกับหุบปากฉับ ดูทรงแล้วผมคงจะพูดจาทิ่มแทงใจ

เขา

เอ่อ...แล้วก็ยังเอาอย่างอื่นทิ่มร่างเขาอยู่ด้วย

“อยากได้ไม่ใช่เหรอครับ เฮียจัดให้ท�าไมมางอแง”

“อ๊ะ...”

ไอส่ายหน้า น�า้ตาคลอเบา สงสยัไม่อยากจะคยุกบัผมอกีแล้ว 

ก็นะ คงจะเหนื่อยเต็มที หมดยกนี้ยังไงก็ต้องพอ...
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เดี๋ยวจะหาว่าผมดุเกิน 

หลังจากเช็ดตัวกับเอาเสื้อผ้าของผมมาให้ไอสวมเสร็จ

เรยีบร้อยแล้ว ผมกป็ล่อยให้เขาได้นอนพกั ต่างจากตวัผมท่ียังไม่ง่วง 

ก็เลยมานั่งเช็กบัญชีร้านไปเรื่อยๆ ก่อน

Rrrr

แล้วในตอนนั้นโทรศัพท์ที่วางอยู่ใกล้ตัวผมก็เกิดสั่นขึ้นมา

เพราะมคีนโทร. เข้า ผมกเ็ลยหยบิมาดแูละเหน็ว่าเป็นเบอร์คนแปลก

หน้า ที่ผมเรียกว่าเบอร์คนแปลกหน้า ก็เพราะมันเป็นเบอร์ที่ผมไม่

ได้เม็มไว้ ซึ่งผมเองก็เป็นคนที่เม็มเบอร์คนอื่นยากมาก ต่อให้เป็น 

คู่นอนเมื่อก่อนที่นอนด้วยกันบ่อยๆ ผมก็ไม่ได้คิดจะเม็มเอาไว้

“ฮัลโหล” ผมรับสาย

คนบางคนอาจจะมีนิสัยไม่รับเบอร์แปลก ยกเว้นผม ผมไม่รู้

ว่าฝ่ายนั้นจะโทร. มาเรื่องงานหรือเปล่า ผมก็เลยไม่สามารถที่จะ

มองข้ามได้ ไม่งั้นก็อาจจะเป็นคนส่งของ อะไรแบบนั้น...

แม้ว่าคนที่โทร. มาดึกขนาดนี้อาจจะไม่ใช่คนท้ังสองแบบ

ก็ตาม

[เฮียเบลท์เหรอ เมี่ยงเองนะ]

ผมชะงักไปนิดหน่อย...

ยอมรับว่าตอนนั้นไม่รู้จะตอบผู้หญิงคนน้ีไปด้วยค�าว่าอะไร 

หากจะถามว่า ‘เมี่ยง’ คือใคร ผมก็บอกได้ว่าเธอคือหน่ึงในปม 

ขัดแย้งระหว่างผมกับเกียร์

เมีย่งเป็นผูห้ญงิคนแรกทีต่อนมธัยมปลายไอ้เกยีร์รกัมาก คลัง่

เป็นบ้าเป็นหลัง ต่อมาเราทั้งสามคนสนิทกัน ไปไหนมาไหนด้วยกัน

ตลอด และเม่ียงกว็างท่าทแีบบไม่รูจ้ะเลือกใครใส่ผมกับไอ้เกียร์ จน
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เราสองพี่น้องต้องต่อยตีกัน และไม่ได้คุยกันไปอีกเป็นเดือน...

ทว่าสดุท้ายแล้วจะลงเอยด้วยการทีเ่ม่ียงพดูอ้อมๆ ว่าอยาก

จะอยู่กับผม แต่เราก็ไปกันไม่รอด เพราะเมี่ยงก็ตอบผมไม่ได้ว่า

ผูช้ายคนอืน่ๆ ทีเ่ธอยงัสนทิด้วย มนัหมายความว่าอะไร จากน้ันเรา

ก็ต่างคนต่างหายไปจากกันและกัน ผมเองก็ไม่คิดเลยว่าเมี่ยงจะ

ติดต่อผมมาอีก

เรื่องมันก็ผ่านมาหลายปีแล้ว เห็นไหมว่าเบอร์เธอผมก็ไม่ได้

เม็มไว้ ไม่ว่าจะเบอร์ไหนก็ตาม

[เฮียเบลท์ ยังอยู่ในสายหรือเปล่าคะ] เธอเรียกผมซ�้าอีกหน

“อือ มีอะไรเหรอ ท�าไมโทร. หาเฮียดึกขนาดนี้ล่ะ”

[เมี่ยงเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศ ที่ไปกับครอบครัวน่ะค่ะ 

อยากเอาของฝากไปให้เฮียกับเกียร์ด้วย]

“จะมาวันไหนเหรอ” ผมถาม

[ถ้าเป็นวันนี้เฮียสะดวกไหมคะ เมี่ยงเพ่ิงลงเครื่องเอง] พูด

แบบนี้ก็เดาได้ไม่ยากว่าเธออยากมาค้างกับผม ไม่ว่าจะเพื่อปรับ

ความเข้าใจหรอืเพือ่อะไรกต็ามแต่ เมีย่งชาชนิท่ีผมมกัจะตอบรบัค�า

ขอของเธอเสมอ หากไม่จ�าเป็นจรงิๆ ผมจะไม่ปฏเิสธอะไรเมีย่งเลย 

ไอ้เกียร์ก็ด้วย

“เฮยีไม่สะดวกวนันี ้ไอ้เกยีร์กน่็าจะหลบัแล้ว เรานัดกันวนัอืน่

แล้วกันนะ ของของไอ้เกียร์ฝากไว้ที่เฮียก็ได้ มันไม่ว่างมาเจอเมี่ยง

หรอก ช่วงนี้มันยุ่งๆ”

ผมอาจจะเป็นพี่ที่แย่ส�าหรับน้องชายบ่อยๆ แต่ครั้งนี้ผม

อยากเป็นพ่ีที่ดี ผมไม่ต้องการให้เมี่ยงเห็นว่าผมไม่สนใจเลยกลับ

เข้าไปในชีวิตไอ้เกียร์ ไม่อยากให้เธอไปเจอกับไอ้เกียร์ ไอ้เกียร์กับ

น้องอินก�าลังไปกันได้ดี ไม่ควรมีอะไรไปขวางทางให้ความสัมพันธ์
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ของทั้งคู่สะดุดจริงๆ

[งั้นก็ได้ค่ะ คืนนี้เฮียเบลท์คงง่วงแล้วสินะคะ ก็เลยไม่สะดวก

ที่จะให้เมี่ยงไปหา ท�าไมคะ กลัวเมี่ยงท�าให้เหนื่อยหรือไง]

เมี่ยงพูดด้วยน�้าเสียงกลั้วหัวเราะ เธอรู้ว่าผมรู้ถึงความนัยที่

เธอเอ่ยถึง คนที่เคยมีอะไรกับผมต่างก็รู้ดีว่าผมชอบมีอะไรด้วย

นานๆ ชนิดที่เหนื่อยร่างแหลกไปเลย

“เปล่าหรอก” ผมพดูนิง่ๆ “เพราะว่าวนันีเ้ฮียเหน่ือยมากแล้ว

ต่างหาก” 

เมีย่งเองกน่็าจะเข้าใจความนยัของผมเหมอืนกัน ผมพูดแบบ

นี้ก็เป็นการบอกเธออ้อมๆ นั่นแหละ ว่าเธอไม่ใช่ที่หนึ่งในใจผมอีก

ต่อไปแล้ว

จะมาเกดิเสียดายอะไร ในเม่ือเธอไม่ทบทวนให้ดเีองก่อนเดนิ

ออกไปจากชวีติผม ส�าหรบัผม ให้เลอืกเมีย่งกับไอยังไงผมก็เลอืกไอ 

เหตผุลทีไ่ม่น�า้เน่าเลยกค็อื ข้อแรก...ไอไม่เคยท�าให้ผมรูสึ้กเสยีใจมา

ก่อน ไม่เคยมีประเด็นแย่ๆ ต่อกัน ข้อสอง...ไอกับผมดูจะเข้ากันได้

ดี ไม่ว่าจะด้วยเรื่องนิสัยใจคอหรือเรื่องบนเตียง แค่สองข้อนี้ก็กิน

ขาดแล้ว ไม่ว่าผมกับไอจะมีความรู้สึกให้กันในตอนนี้หรือไม่ก็ตาม 

ผมก็คงไม่คิดจะกลับไปหาเมี่ยง

ผมชอบป่ันหวัคนอืน่ และผมกร็ูท้นัเวลาทีค่นอืน่ป่ันหวัผมเช่น

กัน

หากวันไหนผมโดนใครปั่นหัว ให้รู้ไว้เลยว่ามันเกิดจากความ

สมยอมเท่านัน้ ในอดตี ผมยอมให้เมีย่งท�าแบบนัน้ กเ็พราะผมตดัใจ

จากเธอไม่ได้ ซึ่งมันเทียบกันไม่ได้กับตอนนี้

[เฮียเบลท์ เมี่ยงคิดถึงเฮียมากนะ]

“...”
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[คิดถึงที่ที่เราเคยไปด้วยกัน คิดถึงตอนที่เราไปไหนมาไหน

ด้วยกันตลอด]

“...”

[ถึงเราจะไม่ค่อยได้คุยกัน เม่ียงก็ไม่เคยลืมว่าเฮียดีกับเมี่ยง

ขนาดไหน]

“เมี่ยง...พอเถอะ” ผมหัวเราะในล�าคอ

[คะ?] เมี่ยงท�าเสียงอึ้ง

“เฮียไม่ได้โง่นะเว้ย ตอนนั้นเมี่ยงคุยซ้อนกี่คนคิดว่าเฮียไม่รู ้

เหรอ เฮยียอมกระทัง่แตกกบัไอ้เกยีร์เพือ่เมีย่งด้วยซ�า้ไป นัน่น้องชาย

เฮียทั้งคน เฮียยังกล้าท�าร้ายจิตใจมันแล้วเลือกเมี่ยง แล้วมันก็ไม่ได้

คุ้มกันเลยนะเมี่ยง ไม่คุ้มเลย”

[เฮียเบลท์ เมี่ยงขอโทษ เมี่ยงไม่เหมือนเดิมแล้วนะ เมี่ยงไม่

เหมือนเดิมแล้วจริงๆ]

“อือ เฮียรู้ว่าเวลาที่ผ่านไปมันคงท�าให้เมี่ยงเป็นคนใหม่”

[งั้นเฮียเบลท์ให้โอกาสเมี่ยง...]

ยังไม่ทันที่เมี่ยงจะได้พูดจบ ผมก็พูดแทรกเธอเสียก่อน “เฮีย

ก็ไม่เหมือนเดิมแล้วเมี่ยง”

[...]

“มนัจบไปแล้ว ถ้าอยากเจอเฮยี เฮยีกไ็ปเจอได้นะ ถ้าเฮียว่าง

เฮียก็เล่นด้วยได้ แต่ถ้าจะพูดกันเรื่องความรู้สึก เฮียบอกเลยนะว่า

เฮียไม่มี ไม่ได้รู้สึกอะไรกับเมี่ยงแล้ว”

[เฮียเบลท์คบใครแล้วเหรอคะ]

“อย่าถามแบบนีเ้ลยดกีว่าเม่ียง” ผมพดูกับเธอเสยีงอ่อน “ถ้า

เฮียคบใครแล้วจริงๆ เฮียคงจะไม่ไปเจอเมี่ยงหรอก”
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 EP.03 

[...]

เมี่ยงเงียบไปเลย เธอคงไม่คิดว่าจะได้ยินค�าตอบที่เยือกเย็น

แบบนี้จากผม

ผมเหน็เธอไม่พดู กก็ะจะใช้โอกาสนีต้ดับทและวางสาย ทนัใด

นั้นเสียงของไอที่ผมคิดว่าน่าจะหลับไปนานแล้วก็ดังขึ้นมา

“เฮีย เมื่อไรจะปิดไฟสักที เค้าง่วง แสงไฟมันแยงตา” ผมเลย

เอาโทรศัพท์ออกห่างเพื่อหันไปตอบไอ

“อือ เฮียจะไปนอนแล้ว เดี๋ยวปิดให้”

“เร็วๆ”

เสียงหงุดหงิดนั่นว่า ตามมาด้วยอาการซุกตัวหนีแสงไฟใน

ผ้าห่มของไอ ซึ่งมันท�าให้ผมอมยิ้มออกมาโดยแทบไม่รู้ตัว

[เฮียเบลท์คะ] เมี่ยงเรียกผม

“แค่นี้ก่อนนะเมี่ยง ไว้ค่อยนัดกันอีกทีแล้วกัน”

[ค่ะ] เม่ียงตอบกลับเสียงอ่อย จากน้ันเธอก็ยอมทีจ่ะวางสาย
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ไป ผมเองก็พักจากงานบัญชีแล้วไปนอน เน่ืองจากตาเริ่มล้าแล้ว

เหมือนกัน 

ผมล้มตวัลงนอนข้างไอ สอดแขนสองข้างไปกอดเอวเลก็บาง

เพื่อรั้งตัวเขามาชิดตัวผม 

“อือ...” 

ไองอแงนิดหน่อย ดีที่เขาไม่ได้สะบัดหรือผลักไสอะไร...

หรือไม่ก็เหนื่อยเกินกว่าจะท�าแบบนั้น

AI PART

ผมลืมตาตื่นขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติตอนเจ็ดโมงเช้า ทั้งๆ 

ท่ีร่างกายแสนจะปวดเมือ่ยทัง้ยงัระบมไปหมด ผมเป็นพวกชอบตืน่

เช้ามาท�านัน่ท�านี ่ท�าความสะอาดห้องบ้าง ออกไปซือ้ของบ้าง ออก

ไปวิ่งบ้าง ร่างกายมันก็เลยจ�าเวลาที่ผมต้องตื่นไปซะแล้ว...

ขนาดไม่อยากตื่น ก็ยังอุตส่าห์ตื่นมาจนได้ ถ้าจะให้ฝืนนอน

ต่อ ก็ท�าไม่ได้ง่ายๆ เหมือนตอนตื่น

“...” 

ผมหันไปมองผู้ชายที่ก�าลังนอนหลับอยู่ข้างๆ ด้วยสายตาที่

แสดงความรูส้ึกออกมาอย่างหลากหลาย ผมเอือ้มมอืไปลบูใบหน้า

ที่ทั้งคุ้นตาและคล้ายคลึงกับคนที่ผมแอบรักแบบเกียร์

ผมไม่คดิจะสานสมัพนัธ์อะไรกบัเบลท์ เพราะรูด้ว่ีาเขาจะเจ็บ

ปวด ผมบอกแล้วไง ผมต้องการคนเยียวยาความรู้สึกแค่ชั่วคราว  

ไม่ได้อยากจะเห็นแก่ตัวมากไปกว่านี้

ผมละมอืมาจากใบหน้าของเบลท์ จากนัน้กค่็อยๆ เอามอืเขา

ท่ีพาดอยู่ที่เอวผมออกไป ผมค่อยๆ ลงจากเตียงอย่างระมัดระวัง 

ไม่ให้เบลท์ได้ยินเสยีงจนต่ืนขึน้มา ผมอยากจากไปเงยีบๆ มากกว่า 
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ไม่อยากพูดคุย ไม่อยากติดต่อ

ผมเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดเมื่อวานท่ีเบลท์พาดไว้ให้ผม

เรียบร้อยแล้วที่โซฟา

“อือ...”

คนที่นอนอยู่บนเตียงครางฮือในล�าคอแล้วขยับตัว ท�าให้ผม

ลนลาน รบีเกบ็ของของตวัเองให้เสรจ็และออกมาจากห้องเขาอย่าง

รวดเร็ว

ผมใช้เวลานั่งแท็กซี่มาจากที่ร้านของเบลท์ประมาณ

สามสิบนาทีก็ถึงคอนโดที่ผมเช่าเพื่ออาศัยอยู่ชั่วคราว ผมเรียนจบ

มาสักพักแล้ว และยังไม่ได้หางานท�าเป็นชิ้นเป็นอัน ตอนน้ีก็เลย

ท�างานทีร้่านสะดวกซ้ือใต้คอนโดทีตั่วเองเช่าอยู่น่ันแหละ เพราะว่า

บังเอิญไปเจอเขาเปิดรับสมัครพนักงานพอดี

ผมท�างานอยูช่่วงผลดับ่าย กค็อืประมาณบ่ายโมงครึง่ถึงส่ีทุ่ม

ครึ่ง แต่เอาเข้าจริงกว่าจะมีคนมาเปลี่ยนผลัดใหม่ กว่าผู้จัดการร้าน

จะเคลียร์และนับเงินของผลัดนั้นเสร็จ ก็ได้เลิกประมาณห้าทุ่มกว่า

เกือบเที่ยงคืนนั่นแหละ

ผมจ่ายเงินค่าแท็กซี่ แล้วลงมาจากรถด้วยท่าทางเหมือนคน

ไม่ค่อยสบาย ก็แน่ล่ะ เบลท์เล่นงานผมโคตรหนัก

ตอนนี้เป็นเวลาที่ผมไม่อยากเจอคนรู้จักเลยสักนิด แต่ก็ดัน

เจอจนได้

“พี่ไอ หวัดดีครับ”

ผู้ชายผมสฟ้ีาหน้าตาหล่อแบบทะเล้นส่งยิม้สดใสให้ผมพร้อม

กับโบกมือให้ เขาก็คือ ‘แบงค์’ เพื่อนสนิทของเกียร์นั่นเอง

“อ้าวแบงค์...”
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ผมทักเขากลับพร้อมรอยยิ้ม แม้จะแอบสมเพชนิดหน่อยท่ี

พระเจ้าไม่รักผมเอาเสียเลย ขนาดภาวนาว่าไม่อยากจะเจอคนรู้จัก 

กย็งัอตุส่าห์มาเจอแบงค์เข้าจนได้ ช่วยไม่ได้ ในเมือ่แบงค์กอ็ยูค่อนโด

นี้เหมือนกัน ทั้งยังชอบลงมาซื้อของในร้านสะดวกซื้อที่ผมท�างาน

อยู่เป็นประจ�าด้วย

“ไปไหนมาครบัพีไ่อ ไปเทีย่วมาเหรอเมือ่คนื” แบงค์คงเดาเอา

จากเสื้อผ้าที่ผมสวมอยู่นี่แหละ เพราะลุคมันดูเหมือนสวมไปเที่ยว

กลางคนืมากกว่าไปไหนมาไหนธรรมดา และผมเองก็เป็นคนชดัเจน

เรื่องเสื้อผ้าหรือการแต่งตัวอยู่แล้ว

“นานๆ ทมีนีดักบัเพือ่นเก่าบ้างน่ะ” ผมตอบแบบแบ่งรบัแบ่ง

สู้ เพราะจะให้บอกว่าไปนอนกับพี่ชายของเพื่อนสนิทแบงค์มาก็คง

ไม่ใช่

“อ๋อ กินอะไรมาหรือยังครับ ไปกินข้าวด้วยกันไหม” แบงค์

ชวนอย่างเป็นมิตร 

อนัทีจ่รงิ ผมกไ็ม่ได้อดึอดักบัแบงค์สักเท่าไร ทกุททีีน้่องเจอผม 

เขาจะแสดงอาการเหมือนเจอไอดอลทีตั่วเองชอบ มากกว่าแสดงออก

ในทางจีบ

“ก็อยากไปนะ แต่พี่เหนื่อยๆ เลยว่าจะขึ้นไปนอนดีกว่า ไว้

คราวหน้าละกันนะ” ผมกล่าวยิ้มๆ

“ได้ครบั แล้ววนันีจ้ะเข้างานไหวเหรอพี”่ แบงค์คงจะหมายถึง

งานร้านสะดวกซือ้นัน่แหละ ทว่าในหนึง่สปัดาห์ผมก็หยุดได้หน่ึงวนั

อยูแ่ล้ว เลยแจ้งล่วงหน้าไปแล้วว่าวันนีผ้มจะหยุดตอนทีค่ดิว่าจะไป

เที่ยว ส่วนวันอาทิตย์ที่ควรจะได้หยุด ผมจะไปท�างานแทน

“หยุดน่ะ”

“โหย แบบนี้เข้าไปซื้อของก็ไม่ได้เจอหน้าน่ารักๆ ของพี่อะดิ 
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เสียดาย” แบงค์พูดพลางหัวเราะ ท�าเอาผมส่ายหน้าไปมา

“จุดประสงค์คือการซื้อของ จะมาดูหน้าพี่ท�าไม”

“งั้นไม่รบกวนพี่ไอแล้ว ไปพักผ่อนเถอะครับ” แบงค์เอ่ย

“อือ ไว้เจอกัน”

“ครับพี่”

แยกกบัแบงค์เสรจ็ ผมกไ็ม่ต้องกงัวลอกีต่อไปว่าจะเจอคนรูจ้กั

อีกหรือไม่ เพราะในคอนโดแห่งนี้ไม่มีใครที่ผมรู้จักจริงจังเลยสักคน 

อาจจะมีคนจ�าหน้าผมได้บ้าง เพราะผมท�างานร้านสะดวกซื้อข้าง

ล่างนี่ แต่ก็คงไม่ได้สนิทสนมถึงขั้นที่จะทักทาย...

พวกที่จีบก็ไม่มี เพราะผู้ชายส่วนมากที่อาศัยอยู่ที่นี่ยังชอบ 

ผู้หญิงอยู่นั่นเอง ส่วนผู้ชายที่มาชอบผม ผมมักจะเจอพวกเขาตาม

สถานบันเทิงเสียส่วนใหญ่

ติ๊ด!

ผมแตะคีย์การ์ดเข้าไปในห้องอย่างรีบร้อนเพราะอยากจะ

นอนสกัตืน่เต็มท ีแม้จะเหนยีวตัวอยูบ้่าง แต่ก็กะจะอาบน�า้ตอนตืน่

มาทีเดียวเลย แล้วจะได้ลงไปหาอะไรกิน

วันนี้ผมเหนื่อยเกินกว่าจะท�าอะไรกินเอง ดังนั้น ก็คงไม่พ้น

กินอาหารเวฟในร้านสะดวกซื้อใต้คอนโด

BELT PART

ผมเป็นมนุษย์ประเภทที่เมื่อได้ใช้แรงมามากๆ คืนนั้นจะ

หลับเป็นตาย ท�าให้วันต่อมาตื่นสายเป็นประวัติการณ์ เมื่อก่อน 

ไอ้นิสัยนี้ก็พอจะแก้ไขได้อยู่บ้าง ในช่วงที่ต้องบังคับให้ตัวเองตื่นไป

เรียนมหาวิทยาลัย แต่มันกลับมาฝังรากลึกเกินแก้ไขอีกรอบตอนที่

ผมเรียนจบมาแล้ว
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“เวรเอ๊ย...”

ผมสบถเพราะที่ข้างเตียงว่างเปล่า ไอไม่ได้นอนอยู่บนนั้น  

เฮอะ ก็ไม่แปลกเลย เพราะนี่มันบ่ายโมงแล้วไง! ต่อให้ไอไม่ได้จงใจ

จะหลบหน้าผม แต่เขาคงรอผมตื่นไม่ไหวหรอก!

ผมลูบหน้าตัวเองหนึ่งครั้งแรงๆ ด้วยความหัวเสีย จากน้ัน 

ก็ก้าวลงจากเตียงทั้งที่ยังเปลือยท่อนบนอยู่ เพ่ือจะเดินไปหยิบ

โทรศัพท์ที่วางไว้บนโต๊ะข้างหัวเตียงมากดดู

ผมอยากทีจ่ะโทร. หาไอเพือ่ถามว่าเขาออกไปตอนไหน ออก

ไปเมือ่ไร แล้วท�าไมไม่ปลกุผม ผมจงึเลือ่นหาเบอร์เขาในเมนูรายชือ่

ในมือถือด้วยความหงุดหงิด ก่อนจะนึกอะไรที่โง่ที่สุดออก

ผมไม่ได้มีเบอร์เขาตั้งแต่แรก!

“เหี้ยเอ๊ย...”

ผมสบถอย่างหัวเสียอีกครั้ง จากที่จะโทร. หาไอ ผมก็เลย

เปลี่ยนไปโทร. หาน้องชายของตัวเองแทน โชคดีที่พักหลังๆ ผมกับ

ไอ้เกียร์ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแล้ว เราก็เลยยังพอที่จะคุยกันได้บ้าง 

ตราบใดที่ไม่ได้มีประเด็น

[ฮัลโหล ว่าไง] รออยู่สักพัก ไอ้เกียร์ก็รับสายผม

“มึงรับช้าจังวะ” ผมเผลอพาลใส่มันด้วยอารมณ์ขุ่นๆ

[กูเรียนไหมล่ะ ไม่ได้ว่างการว่างงานแบบมึง นี่ก็ออกมาคุย

นอกห้องเรียน]

“ว่างการว่างงานอะไร กูก็ท�างาน” ผมเถียงมันกลับไป

[ไอ้ร้านเหล้าของมงึเนีย่ พ่อกบัแม่แทบจะไม่นบัว่ามนัเป็นงาน 

อะเฮีย เผื่อมึงไม่รู้ กูก็จะย�้าให้มึงเข้าใจเอาไว้นะ]

“กูไม่ได้โทร. มาให้มึงบ่นกูเป็นแม่คนที่สองนะ” ไอ้เกียร์นี ่

นับวันแม่งยิ่งชักจะเอาใหญ่
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[งั้นโทร. มามีอะไร]

“มึงมีเบอร์ไอไหม กูขอหน่อย”

[เฮีย มึงจะท�าเหี้ยไรเนี่ย...] ไอ้เกียร์ส่งเสียงเขียวมาตามสาย

เลยทีเดียว ผมว่ามนัคงจะเป็นห่วงว่าผมจะไปยุ่งวุน่วาย สร้างความ

เสยีใจให้พีช่ายของอนิ ช่างเป็นน้องบังเกดิเกล้า ไม่คดิจะมองพ่ีชาย

ตัวเองในแง่ดีบ้างเลยหรือไง

“กูมีธุระต้องคุยกับไอ”

ผมเบือนหน้ามองไปเรื่อยเปื่อยระหว่างที่คุยกับไอ้เกียร์ แล้ว

กเ็หน็ต่างหแูบบโซ่คล้องหตูกอยูท่ีพ่ืน้หนึง่ข้าง ซึง่มนัจะเป็นของใคร 

ไปไม่ได้นอกจากของไอ เพราะเขาใส่มนัตดิหซู้ายมาเมือ่คนืน้ี ผมจึง

เกบ็มนัขึน้มาพลางยิม้บาง เพราะว่ามีข้ออ้างในการบอกไอ้เกยีร์แล้ว

[ธุระเหี้ยอะไร กูขอเลยนะ มึงอย่าไปท�าให้เขารู้สึกแย่ๆ ช่วย

อยู่ห่างจากคนรอบข้างแฟนกูทีไม่ได้เหรอ เกิดพ่ีไอเขาเฟลอะไร

เพราะมึงข้ึนมา กูกับแฟนต้องมาทะเลาะกันเพราะมึงเป็นต้นเหตุ 

งี้เหรอ]

“มึงต่างหากที่คิดเยอะ ไอ้เกียร์ วันก่อนไอมาดื่มเหล้าที่ร้าน

กูแล้วท�าต่างหูตกไว้ต่างหาก บาร์เทนเดอร์เขาจ�าได้ว่าไอใส่มา แล้ว

รู้ว่ากูรู้จักน้อง เลยฝากกูให้เอาไปคืน แต่กูไม่มีเบอร์ไอ มึงคิดว่า 

ถ้ากูวุ่นวายกับไอเยอะแยะจริง กูจะไม่มีเบอร์เขาเหรอ”

ผมท�าเสยีงจรงิจงัใส่ไอ้เกยีร์ ซึง่น้องชายผมกม็กัจะท่าดทีเีหลว

กับผมตลอด ก็คือตั้งท่าไม่เชื่อมาซะดิบดี สุดท้ายมันก็หลงกล

[มงึแน่ใจนะ] คนดอีย่างไอ้เกยีร์ไม่มทีางบอกให้ผมทิง้ของของ

คนอื่นไปง่ายๆ โดยที่เจ้าของเขาไม่ได้ยินยอมหรอก

“แน่ใจสิ” แล้วเรื่องที่ผมกับไอไปถึงไหนต่อไหนกันแล้ว ก็จะ

ให้มันรู้ไม่ได้เด็ดขาดด้วย!
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[ให้มันจริงนะ จะคุยเรื่องคืนของก็คุยแค่เรื่องคืนของ อย่าท�า

เกินหน้าที่] ไอ้เกียร์ย�้าแล้วย�้าอีก ประหนึ่งไอคือพี่ชายมัน ไม่ใช่ผม

“เออ มึงเอามาสักทีเหอะ กูเป็นเด็กประถมหรือไง” ผม

ถากถางมัน

[ยังแย่งของน้องอยู่ มึงต่างอะไรจากเด็กประถมล่ะ]

“...”

สัส...

ถงึผมจะผดิจรงิกเ็ถอะ เหมือนโทร. มาให้มนัด่าเล่นยงัไงกไ็ม่รู้

[เดี๋ยวกูส่งไปให้ทางข้อความ แค่นี้แหละ]

“เออ แล้วว่างๆ ก็มาร้านกูบ้าง เจอพงเจอพี่บ้าง ไม่ใช่ขลุก

อยู่แต่กับเมีย”

[เสือก]

ไอ้เกียร์พูดให้ผมหัวร้อนแค่นั้นก็วางสายไป ผมนี่อยากขับรถ

ไปถบียอดหน้ามนัถงึทีม่หาวทิยาลยั แต่กเ็ปลีย่นใจไม่ได้ท�าแบบน้ัน

ติ๊ง!

เพราะมนัส่งเบอร์ของไอมาในข้อความผมอย่างท่ีผมต้องการ 

พอได้เบอร์มาแล้วผมก็เม็มเบอร์ไอไว้ในเครื่อง จากนั้นก็กดโทร. 

ออกไปอย่างไม่ลงัเล รอสายอยูน่านมากจนสายเกือบตดั เสยีงท่ีผม

ได้ยินจนคุ้นหูมาตลอดคืนก็ดังขึ้น

[ฮัลโหล]

“เด็กไม่ดว่ีะคณุอะ ไปไม่ลาเลย” ผมพดูแค่นี ้ไอก็น่าจะเดาได้

แล้วว่าผมเป็นใคร เขาเงยีบไปอดึใจ จนผมเกอืบจะคดิว่าเขาตดัสาย

ผมทิ้งแล้ว ดีที่เขาตอบผมก่อน

[เฮียเบลท์เหรอ]

“อือ แล้วคิดว่าใครล่ะ” ผมนั่งลงบนเตียง พลางยกต่างหูข้าง
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นั้นขึ้นมาดูพร้อมกับยิ้มไปด้วย คล้ายกับมันท�าให้ผมนึกไปถึงหน้า

เจ้าของมัน

[เฮยีเอาเบอร์เค้ามาจากไหน เค้าจ�าได้ว่าเค้าไม่ได้ให้เบอร์เฮยี

แน่ๆ] เสียงนิ่งที่ดูเหินห่างต่างจากเมื่อคืนลิบลับท�าให้ผมแปลกใจ

นิดหน่อย

เพราะผมไม่คิดว่าไอจะผลักตัวเองออกไปจากผมไวขนาดนี้

“ขอไอ้เกียร์มา ท�าไมล่ะ เฮียไม่ควรโทร. หาไอเหรอ” ผมถาม

ไปอย่างนั้น แล้วรอยยิ้มก็เลือนหายไปจากใบหน้า มันก็ไม่ถึงกับ

เฮิร์ตแทบตายหรอก เจอกันวันเดียว แต่ไอ้รู้สึกเฟลก็ต้องมีกันบ้าง

แหละ เพราะผมถูกใจไอจริงๆ ถูกใจในตัวของเขา แบบท่ีเป็นเขา 

ไม่ใช่แค่ที่เขาเหมือนกับอิน คนที่ผมเคยชอบอีกแล้ว

[ที่จริงก็ไม่ควร]

“...”

[แต่เค้าคิดว่าเฮียโทร. มาก็คงมีธุระมั้ง เฮียโทร. มาท�าไม 

เหรอ]

“ไอลืมต่างหูไว้ เฮียอยากเอาไปคืน”

[ต่างหูเหรอ] ไอทวน มีเสียงกุกกักดังขึ้นอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนที่จะ

ตอบกลับมาว่า [อือ ใช่ สงสัยจะลืมจริงๆ]

“อือ เราเจอกันที่ไหนดี”

ไอเงียบไปอีกรอบ และคราวนี้เป็นความเงียบที่ท�าให้ทั้งผม

และเขาต่างรู้สึกไปคนละอย่าง ผมรอคอยด้วยความหวัง ต่างจาก

เขาที่อาจจะไม่อยากมาเจอหน้ากันอีก

[เราไม่เจอกันแล้วดีกว่านะเฮีย]

“...”

[ต่างหูข้างนั้นถ้าเฮียไม่อยากเก็บไว้ เฮียก็ทิ้งมันไปละกัน]
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 EP.04 

“ท�าไมล่ะ” ผมถามเขาไปตรงๆ “ที่ไม่อยากเจอกันเพราะ

มันไม่เวิร์กเหรอ”

[มันก็ไม่ได้ไม่เวิร์ก เค้าแค่ไม่ได้คิดว่ามันจะต้องไปต่อ]

“กลัวที่จะไปต่อหรือไง”

[เฮยีอยากไปต่อกบัเค้าหรอืไง หรอืแค่อยากเอาเค้าอกีกันแน่ 

เค้าไม่ได้โง่นะ จะได้โดนคนอย่างเฮียหลอก]

“มองในแง่ร้ายจังวะ แค่อยากเอาไปเอาคนอื่นก็ได้”

[ไม่หรอก ยังไม่เบื่อก็เอาได้อีกเรื่อยๆ แหละ]

สมกบัเป็นผูช้ายเหมอืนกนั เข้าอกเข้าใจผูช้ายดจีรงิๆ ตดิตรง

ที่ผมไม่ได้คิดกับเขาแบบนั้น

“เฮยีไม่ได้ยดึตดิรสชาตขินาดนัน้ อย่างมากก็ไปเอาคนอืน่ ถ้า

แค่อยากจะเอา”

[สรุปคือเฮียอยากเจอเค้าอีก?] ดูเหมือนไอจะเป็นคนเข้าใจ

อะไรง่ายกว่าที่คิด
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“อือฮึ” ผมก็ตอบรับเขาทันทีเหมือนกัน

[เฮ้อ] ไอถอนหายใจเฮือก [เจอก็ได้ แค่คืนต่างหูเค้าก็พอนะ]

“ป้องกันตัวเองจากเฮียจังเลยนะ ท�าอย่างกับเป็นคนอื่นคน

ไกลไปได้” ผมพูดทีเล่นทีจริง แต่ความหมายก็ตรงตามที่พูดไปนั่น

แหละ

[ป้องกันเฮียจากตัวเค้าต่างหาก ยุ่งกับเค้ามากๆ เดี๋ยวจะมา

นึกเสียใจทีหลัง]

“รู้ได้ไงว่าเฮียจะเสียใจ คนเรามันเลือกแล้ว มันก็ไม่เสียใจกับ

ทางท่ีตัวเองเลือกหรอก” อันนี้ผมพูดจริงๆ ทุกครั้งท่ีผมท�าพลาด

อะไรไป ผมอาจจะแค่เสียใจที่รักคนผิด แต่ไม่ได้เสียใจกับทางที่ผม

เลือก เพราะผมเป็นคนเลอืกให้เป็นแบบนัน้เอง ผมกโ็ตขนาดน้ีแล้ว 

มันไม่มีค�าว่าพลาดหรอก ผมตัดสินใจเองทั้งนั้น

[งั้นก็แล้วแต่เฮีย เอาเป็นว่าเค้าเตือนเฮียแล้วนะ] ไอพูดกับ

ผมนิ่มๆ ท�านองว่าอยากจะเล่นกับไฟก็เชิญ ซึ่งก็ไม่เป็นไร เพราะ

ผมมีชุดกันไฟและเล่นไฟเป็นประจ�า...

ป.ล. ผมล้อเล่นเรื่องชุดกันไฟนะ ผมแค่เปรียบเทียบกับ

ภูมิคุ้มกันจิตใจของผมต่างหากล่ะ ฮ่าๆๆ

“ได้สิ ตามนั้นเลย”

[งั้นจะให้ไปเจอกันที่ไหน] ไอถามผม เห็นเขาใจอ่อนผมก็ยิ้ม

ออกมาได้อีกรอบ

“ให้เฮียเป็นคนเลือกสถานที่เหรอ”

[อือ] ไอตอบรับ

“งั้นก็มาที่ร้านเฮียสิ เดี๋ยวให้ดื่มเหล้าฟรี”

[คราวก่อนก็ฟรี คิดว่าคราวนี้เค้าจะติดกับหรือไง]

“แล้วไง ของฟรี ไม่ชอบเหรอ” ผมหัวเราะ
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[แล้วตัวเฮียก็ฟรีด้วยละสิ]

“ก็ถ้าคุณอยากได้ ทางนี้ก็ไม่ขัดใจ”

[ไม่ได้อยากได้เลยเหอะ เหนื่อยจะตาย ทั้งเมื่อยทั้งปวดไป 

ทั้งตัว]

“กด็ลีะไงทีม่าหาเฮยีทีร้่าน เผือ่เฮยีจะนวดให้ เฮียนวดเก่งนะ” 

ผมโฆษณา ไอก็เลยหัวเราะเสียงแบบดูถูกกันกลับมา

[นวดหรือนาบกันแน่]

“ก็ได้ทั้งสอง แล้วคุณมีความเห็นว่ายังไงล่ะ”

[นวดไม่รู้]

“ละนาบล่ะ” ผมกวนประสาท ไม่ได้คาดหวงัค�าตอบอะไรจาก

ไอ เผลอๆ น่าจะโดนเขาด่าด้วย ว่ายังไม่ทันจะเจอกัน ผมก็ทะลึ่ง

ตึงตัง ท�าตัวบอกยี่ห้อใส่เขาเสียแล้ว

[ก็ดีอยู่]

ตอบมาแบบนี้ สงสัยจะมีนาบกันอีกรอบ

“...”

ไอเหน็ผมเงยีบ กเ็หมอืนจะรูว่้าผมคดิอะไร เขากเ็ลยรบีดกัคอ

ผม

[แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเค้าจะมีรอบสองกับเฮียนะ]

“ท�าไมถึงเที่ยวคิดแทนคนอื่นล่ะคุณ” ผมถาม

[อ้อ แปลว่าทีเ่ฮยีอยากนอนกบัเค้าอกี เค้าแค่คดิไปเองสนิะ]

“คุณคิดถูกแล้ว”

[ทุเรศ] ไอด่าผม เป็นการด่าด้วยเสียงที่กลั้วหัวเราะอย่างคน

อารมณ์ดี ไม่ใช่การออกปากด่าที่จริงจังอะไร

“งั้น คนสวยสะดวกวันไหนก็โทร. มาบอกละกัน จะรอ”

[ช่วงนี้ต้องไปท�างาน ไม่ว่าง เป็นสัปดาห์หน้าแล้วกัน เดี๋ยว
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เรื่องวันเวลา เค้าค่อยนัดเฮียอีกที] ไอว่ามาแบบนั้น

“ได้ งั้นแค่นี้นะครับ”

[อะ...อือ]

ไอตอบรับแล้วอึกอักเล็กน้อยก่อนจะวางสายไป ผมหัวเราะ

อย่างอารมณ์ดีพลางโยนโทรศัพท์ลงบนโซฟาอย่างไม่ใส่ใจ พอคิด

ว่าจะได้เจอไออีก ผมก็แทบจะรอให้ถึงสัปดาห์หน้าไม่ไหวแล้ว

AI PART

วันเวลาช่างเป็นสิ่งที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อ 

เผลอแป๊บเดยีว วันพรุง่นีผ้มกต้็องแวะไปทีร้่านของเบลท์อกีครัง้ตาม

ท่ีเรานัดกันไว้ ทั้งที่วางแผนไว้ว่ามันจะเป็นแค่ความสัมพันธ์แบบ 

คนืเดยีวแท้ๆ ต้องเรยีกว่าโชคชะตาหรอืดวงซวยกันแน่ ผมถึงบ้าลมื

ต่างหูคู่โปรดไว้ที่นั่น...

ตอนแรกเกือบตัดใจทิ้งมันไปอยู่แล้วเชียว สุดท้ายก็ไม่ได้ท�า 

กลับไปเอาก็ดีเหมือนกัน ให้ทิ้งไปอย่างที่ปากว่า ก็ใจหาย

“เป็นอะไรวะไอ นานๆ มาเจอกันที มึงดูโคตรเหม่อ”

‘หมอก’ เพื่อนสนิทสมัยเรียนมหาวิทยาลัยของผมที่นานๆ 

จะได้นดัเจอกนัสักทถีามข้ึนมา ตัวไอ้หมอกน้ันเป็นเกย์ผวิสวย หน้า

หมวย และออกสาว ซึ่งค�าถามของมันก็ท�าให้ผมหลุดออกจากห้วง

ความคิดของตัวเอง ทั้งยังจ้องไปที่หน้าเพื่อนสนิทแบบอึ้งๆ

ผมก็ลืมไปว่าวันนี้ไอ้หมอกมันขอเจอผมที่ร้านกาแฟใกล้ๆ 

คอนโดเพราะว่ามันคิดถึงผม ตั้งแต่ต่างคนต่างท�างาน ก็ไม่ค่อยมี

เวลามาเจอกันสักเท่าไร นอกจากไอ้หมอกที่ยังพอคบได้ เพื่อนคน

อื่นๆ ในกลุ่มต่างพากันหมั่นไส้ที่ผมเกิดอยากท�าตัวเป็นคนดีขึ้นมา 

เลิกเที่ยว เลิกมั่ว เลิกคบซ้อน พวกมันก็เลยรู้สึกว่าทัศนคติไปกัน 
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ไม่ได้ ในเมือ่ผมดนีกั พวกมนักไ็ม่ยุง่กบัผมดกีว่า ซึง่ผมก็ไม่ได้ง้อใคร

สักคน เอาตามตรง ก็คือผมสบายใจกว่าที่ได้เลิกคบกับพวกมันไป

ช่วงนั้นผมตกต�่ามาก ก็ไม่อยากจะโทษเพื่อนฝ่ายเดียว ผม

เลือกท่ีจะเหลวแหลกไปเอง ดทีีย่งักลบัตัวมาได้ ไม่อย่างนัน้ผมอาจ

จะเรียนไม่จบด้วยซ�้า

ไอ้หมอกถือเป็นหนึ่งในผู้มีบุญคุณของผมเลยก็ว่าได้ หากไม่

ได้มนัคอยตบให้ผมเข้ารปูเข้ารอย ผมกไ็ม่รูเ้ช่นกันว่าอนาคตของตวั

เองจะลงเอยอย่างไร ผมอาจจะไปเป็นเดก็นัง่ดรงิก์อยูใ่นบาร์ ‘พเิศษ’ 

ที่ไหนสักแห่งแบบที่เพื่อนในกลุ่มชอบท�าก็ได้

ที่เรียกว่าบาร์พิเศษ ก็เพราะว่าเด็กนั่งดริงก์พวกนั้นไม่ได้เป็น

แค่เพ่ือนด่ืมอย่างเดียว หากตกลงกันได้ราคาดี ก็มีขึ้นเตียงกันต่อ 

ผมไม่อยากให้ชวีติผมลงเอยแบบนัน้ ไม่งัน้คงมองหน้าอนิ น้องชาย

เพียงคนเดียวไม่ติดแน่

“หมอก มงึเชือ่เรือ่งความรกัทีเ่กดิหลงัจากวนัไนต์สแตนด์หรอื

เปล่าวะ” ผมลองเสี่ยงพูดประโยคนั้นดู ซึ่งพอไอ้หมอกได้ยิน มันก็

ท�าหน้าเหยเกกลับมา

“อีไอ มึงเป็นอะไร เมายาคุมเหรอ”

“มึงจะบ้าหรือไงวะหมอก เมาห่าอะไรล่ะ” ผมขึงตาใส่ไอ้

หมอก เพราะไอ้ประโยคที่มันด่าผมเมายาคุมเมื่อก้ีก็ดังพอให้โต๊ะ

ข้างๆ ได้ยิน ทั้งยังหันมามองเราแบบแปลกๆ อีกด้วย มันก็พูดไป

เรื่อย ผมเคยกินยาคุมเสียที่ไหนล่ะ ประสาท!

“กม็งึพดูจาแปลกๆ ใส่กทู�าไมล่ะ ความรกัจากวนัไนต์สแตนด์

อะไรของมึง ดูนิทานดิสนีย์มากเลยฟุ้งซ่านเหรอ มึงไปหางานท�า

จริงจังดีกว่าไหม จะท�างานร้านสะดวกซื้อไปถึงเมื่อไร”

ผมถอนหายใจเฮือก ค�าตอบนี้ผมก็ยังตอบไอ้หมอกไม่ได้
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เหมอืนกนั ทีผ่มตัดสินใจลองสมัครงานและท�างานร้านสะดวกซือ้ ก็

เพราะเมื่อก่อนผมเคยท�าในช่วงพาร์ตไทม์ มันเลยเป็นงานที่ผมรู้

ระบบค่อนข้างด ีผมคดิว่าผมอยากจะเตรด็เตร่ ท�าอะไรแบบไม่กดดนั

ตวัเองแบบน้ีอกีสักสองสามเดอืน แล้วค่อยเริม่หางานท�าแบบทีพ่วก

เพื่อนคนอื่นๆ เขาท�ากัน

“เออ อีกสักพักแหละ” พอโดนไอ้หมอกด่า ผมก็ไม่กล้าที่จะ

ปรึกษามันเรื่องเบลท์น่ะสิ

“ท�าหน้าบู้บี้แบบนั้นแปลว่าอีวันไนต์สแตนด์อะไรนี่ต้องมี

ประเด็นใช่ไหม ท�าไม เล่าให้กูฟังซิ เผื่อกูช่วยคิด” ไอ้หมอกอาจจะ

รู้สึกว่าเมื่อกี้เบรกผมแรงไป เลยเปลี่ยนค�าพูดเพื่อให้ผมผ่อนคลาย

มากขึ้น ผมมองสายตาจริงจังของไอ้หมอกอยู่สักครู่แล้วก็พยักหน้า

ช้าๆ

“อือ ก็...กูไปเที่ยวมาเมื่ออาทิตย์ก่อนแล้วตกผู้ได้หนึ่งคน”

ทนัททีีผ่มเกริน่ประโยคแรก ไอ้หมอกกต็บโต๊ะ ทัง้ยงัชีห้น้าผม

ด้วย แบบเล่นใหญ่รัชดาลัยเธียเตอร์มาก

“อีไอ ไหนมึงบอกจะไม่ออกล่าแล้วไง ตอแหล” ไอ้หมอกก็

เป็นเสียแบบนี้ พอผมเล่าก็ด่าผมไว้ก่อน ทั้งที่มันยังฟังไม่ทันจะจบ

เลย!

“นีม่งึจะด่ากอูกีนานไหม กไูม่ได้หามานานแค่ไหนแล้ว นานๆ 

ทีก็ไม่เป็นไรไหมล่ะ ไว้กูท�าทุกคืนแบบไอ้ชาลีค่อยด่ากู”

เพือ่นทีช่ือ่ ‘ชาล’ี ทีผ่มพดูถงึคนนี ้คือตวัล่าท่ีโหดท่ีสุดในกลุม่

เลยละ อีกทั้งมันยังเชื่อในความเผ็ดแซ่บของมันมากด้วย เพียงแต่

ชาลมีนัรูสึ้กว่าผมเปลีย่นไป ผมเปลีย่นตวัตนเพือ่สายตาคนอืน่ท�าให้

มันเคืองมาก และไม่ยอมติดต่อผมอีก

วนัทีช่าลีด่าผมก่อนจะบล็อกการติดต่อผมทกุช่องทางนัน้ มนั
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หาว่าผมไม่ต่างอะไรจากแอเรยีล ทีเ่ป็นเงอืกดีๆ  เสอืกอยากจะมขีา 

และผลสุดท้ายผมก็ต้องกลายเป็นฟองอากาศ เพราะในโลกน้ี 

เจ้าชายไม่มจีริง ผมเองกไ็ม่ได้เถยีงอะไรมนัด้วย อกีอย่าง...ทีผ่มหยดุ

ท�าตัวแบบพวกมัน ก็เพราะผมเหนื่อยที่จะเป็นอย่างน้ัน มันหมด

แพสชั่นที่จะมาบดๆ ยั่วๆ อะไรแล้ว มันต่างหากที่ยกเรื่องแอเรียล

มาพูดท�าไม แม่ง ไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรสักหน่อย

“อีชาลีน่ะ เกินจะเตือนแล้วมึง” หมอกส่ายหน้าไปมา

“เออ ก็นั่นสิเนอะ” ผมหยิบกาแฟมาดื่มด้วยท่าทางเนือยๆ

“แล้วตกลงผู้คนนั้นเขาอยากไปต่อกับมึงเหรอ” ไอ้หมอกดึง

กลับมาเรื่องเดิมได้อย่างเป็นธรรมชาติ

“กูก็ไม่แน่ใจ เขาบอกว่ากูลืมต่างหูไว้ อยากจะคืนให้กู ซึ่งเขา

กอ็าจจะแค่อยากคนืจรงิๆ กไ็ด้” พอผมพดูจบปุบ๊ ไอ้หมอกกท็�าหน้า

เบ้แบบหมั่นไส้ผมสุดๆ

“จ้า แม่บัวเหนือน�้า บริสุทธิ์จริงนะมึง ต่างหูโง่ๆ ทิ้งไปก็ได้

ไหม เขาอยากจะเจอมึงอีกนั่นแหละ!”

“มงึนีก่ส็รรหาค�ามาแขวะกไูด้ทกุประโยคไม่ต่างจากสมยัเรยีน

เลยนะ” ผมพูดพลางหัวเราะ ไม่ได้โกรธไอ้หมอกจริงจัง พอคิดไป

คิดมา มันก็เป็นของมันอย่างนี้มาตั้งนานแล้ว

“อือฮึ กูก็คือกูจ้า”

“ครับๆ” ผมตอบรับแล้วจิบกาแฟในแก้วอีกรอบ ท้ังท่ีมันก็

เย็นชืดไปแล้ว

“ว่าแต่มึงล่ะ มึงยังคือมึงอยู่ไหม”

“ฮะ?” ผมงงกับสิ่งที่ไอ้หมอกถาม แต่ต่อมารอยยิ้มกรุ้มกริ่ม

ของมันก็ได้ท�าให้ผมเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่าง “เรื่องผู้ชายสินะ”

“กเ็ออส ิจะมเีรือ่งไหน คอืถ้ากเูจออนิ แล้วอนิท�าตวัใสๆ แบบ
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ที่มึงท�าเมื่อกี้กูจะไม่แซะเลย แค่พอดีมันเป็นมึง กูก็เลยอดปากดี 

ไม่ได้” ไอ้หมอกมนักน่็าจะคดิเหมอืนเพือ่นทุกคน น่ันก็คอืเสือ ไม่ว่า

ยังไงก็เป็นเสือ กินเนื้อมาทั้งชีวิตก็ยังชอบกินเนื้อ ให้ไปท�าตัวเป็น

แมวแล้วกินอาหารกระป๋องส�าเร็จรูปคงท่าจะยาก

“กูไม่ได้ท�าเป็นใส กูแค่คิดไว้แล้วว่าคนน้ีกูจะไม่ไปต่อ” พอ 

ไอ้หมอกฟังการตัดสินใจของผม ตาเรียวรีของมันก็เบิกกว้าง คล้าย

ไม่ค่อยอยากเชื่อในสิ่งที่ได้ยิน

“ท�าไมล่ะ นางไม่หล่อเหรอ”

“หล่อด”ี ผมไม่ปฏเิสธเลย เบลท์คอืทัง้หล่อทัง้ฮอต พดูถงึเรือ่ง

ทางกายกล็ลีาดรีะดบัตวัพ่อ ถ้าจะลองไปต่อ ไม่ต้องห่วงปัญหาเรือ่ง

เซ็กซ์ ติดนิดหน่อยตรงเรื่องนิสัย ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นคนที่คบแล้วจะ

ท�าให้ผมไม่เหนือ่ยใจ หรอืท�าให้ผมได้ความสัมพันธ์ราบเรยีบสงบสุข

แบบที่ผมต้องการจริงหรือเปล่า

“หนึง่ผ่าน งัน้คงเป็นปัญหาเรือ่งฐานะ หน้าดไีม่มงีบประมาณ

เหรอ” เวลาไอ้หมอกจะคบกบัผูช้ายท ีมนักส็�ารวจเขาไปเสียทุกเรือ่ง 

อย่างแรกต้องหน้าผ่าน อย่างที่สองคือต้องเปย์มันไม่ใช่ให้มันเปย์ 

(ในกรณีถ้าหน้าไม่ดีมาก ก็จะต้องรวยมากแทน) อย่างที่สาม เรื่อง

นสิยันัน้ไอ้หมอกไม่เน้น ค่อยมาปรบัเข้าหากันได้ ขอให้สเปกตรงกับ

ความต้องการของมันสองในสามคือหล่อ รวย หรือไม่ก็ดีและรวย 

หล่อแล้วจนหรือดีแล้วจน หากไม่ลีลาเด็ดจริงๆ ไอ้หมอกไม่ค่อย 

ไปต่อ เห็นมันไม่เคยดูใจได้ยาว ดูอย่างอื่นกันไม่กี่ทีก็แยกย้าย

“เป็นเจ้าของร้านเหล้า CND (Chill N Drink) Club ตรง

ทองหล่อ”

“ถามจรงิอไีอ” หมอกอ้าปากค้างจนแมลงวนัแทบจะบนิเข้าไป

ได้พร้อมกันหนึ่งร้อยตัว
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“กูจะโกหกมึงท�าไมล่ะ” ร้านเหล้าของเบลท์น่ะดังมากๆ ใน

อนิเทอร์เนต็ เป็นร้านแนะน�าเกอืบทกุเวบ็ไซต์ ย่ิงหน้าเทศกาลย่ิงไม่

ต้องพูดถึง ถ้าไม่จองโต๊ะละก็ไม่มีทาง อย่าหวังเลย ดังนั้นการที่เขา

ให้ผมดื่มฟรีแล้วลงบัญชีเขาตลอด เขาย่อมเป็นเจ้าของร้านอย่าง

แน่นอนไม่มีผิดเพี้ยน ยิ่งไปกว่านั้น เกียร์ก็บอกเองว่าพี่ชายของเขา

เป็นเจ้าของร้านเหล้า ข้อมูลที่ได้มาจากน้องชายแท้ๆ ของเขา ไม่มี

ทางเป็นข่าวที่ผิดพลาดหรือบิดเบือน

“ถามจรงิของกนู่ะ ไม่ได้หมายถงึถามจรงิเรือ่งนางเป็นเจ้าของ

ร้านเหล้า ถามจริงของกูคือถามมึงนี่แหละจ้า แม่นางฟ้า! ผู้สองใน

สามมาอ่อยมงึขนาดนีจ้ะไม่สนใจจรงิด ิมงึจะรอเทวดาท่ีไหนมาเป็น

ผัว”

ผู้สองในสามของไอ้หมอก กค็อืถกูจรติมนัจากสองข้อในสาม 

กรณขีองเบลท์คอืหล่อและรวย อย่างทีผ่มบอกไปนัน่แหละ เมือ่ก่อน

กลุ่มผมชอบเรียกผู้ชายที่เพอร์เฟกต์ประมาณนี้ว่าผู้สองในสามน่ะ

“นีพ่วกมงึยงัไม่เลกิมสีเปกเป็นผูส้องในสามกันอกีเหรอ เรยีน

จบกนัมาแล้วนะ ช่วยมองอะไรไปให้มนัไกลกว่าเรือ่งบนเตยีงหน่อย” 

ผมมองไอ้หมอกตาเขียว มันเลยท�างอแงใส่

“ไอ กูยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะ เลือดร่านกูยังร้อน ไม่ได้ผันตัวเป็น

แม่ชีอย่างมึง”

“แล้วกเ็ลกิด่ากสูกัท ีพวกมงึนีย่งัไง ชาลก็ีด่ากูเป็นแอเรยีล มงึ

ก็เรียกกูแม่ชีมั่งละ นางฟ้าบ้างละ บัวเหนือน�้าบ้างละ ตกลงมึงไม่

อยากจะคุยกับกูแล้วใช่ไหม”

ชักจะโมโหแล้วนะ ตั้งแต่นั่งมา ไอ้หมอกแทบจะด่าผมไม่ซ�้า

ค�า นี่ถ้าไม่ใช่เพราะเพื่อนน้อย ผมจะมาปรึกษามันแบบนี้เหรอ

“เออๆ อย่าเพิ่งองค์ลงสิแม่ เล่าต่อกัน กูยังอยากรู้เรื่องผู้มึง 
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ถ้าจ�าไม่ผิด ในเว็บของ CND Club เหมือนจะมีรูปเจ้าของอยู่อะ กู

เข้าไปส่องแป๊บ”

“...”

ผมนัง่นิง่ ไม่ได้ห้ามอะไรไอ้หมอกเลย ตอนท่ีมนัเอาโทรศพัท์

มากดๆ ดูรูปเบลท์ ทั้งยังนับเวลาไว้ในใจว่ามันจะต้องหวีดในอีก...

ห้า...

สี่...

สาม...

สอง...

“โอ๊ยยย อีไอ!”

เห็นไหมล่ะ

“อะไรอีก” ผมแกล้งถามมันไปอย่างนั้น แม้จะรู้ว่าเบลท์ต้อง

ถูกใจกลุ่มเพื่อนผมอย่างแน่นอน เพราะผู้ชายแบบเขา ชาลีจะต้อง

เปรียบว่าไม่ใช่เนือ้ธรรมดา แต่เป็นเนือ้วากิวเอห้าแบบพรเีมยีมเลย

ต่างหาก มนัคอืเนือ้ววัทีอ่ร่อยจนแทบละลายในปาก ซ�า้ยงัท�าให้คณุ

กระเสอืกกระสนอยากจะกนิอกีแม้จะเคยกนิไปแล้ว เพราะตดิใจใน

ความอร่อยเลิศนั่นเอง

“มึงๆๆ คนนี้กูขอ อย่าเทเลยนะ เก็บไว้กินเถอะ กินเรื่อยๆ 

เหนื่อยก็พัก งื้อออ” ไอ้หมอกคร�่าครวญ

“หมอก” ผมปรามมัน เพราะมันจะบ้าผู้ชายเกินไปแล้ว ไอ้

หมอกเหน็ผมท�าเป็นเออืม เลยหันจอโทรศัพท์ให้ผมดผููช้ายสวมสทู

สีแดงทับเสื้อเชิ้ตสีด�ากับกางเกงสแล็กส์สีด�าเช่นเดียวกัน และดูไม่

เป็นทางการมากนักที่ก�าลังยืนพิงเคาน์เตอร์บาร์ของร้านตัวเองอยู่ 

สายตาหรือว่ารอยยิ้มนิดๆ ของเขา ท�าให้คนที่มองรูปนี้รู้สึกเขินได้

เลย แม้ว่าเกียร์กับเบลท์จะหล่อพอๆ กัน ทว่าการหว่านเสน่ห์แบบ
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นี้ เบลท์เก่งกว่าน้องชายเขามาก

“ดูสิไอ มึงดู! เนี่ยคือผู้ชายที่ง้อขอความรักจากมึงอยู่! ท�าไม

มึงถึงมีบุญขนาดนี้ มึงท�าบุญด้วยอะไร กูจะไปท�าบ้าง!”

ดูท่าทางไอ้หมอกจะเพ้อเบลท์จนจับประเด็นที่ผมมาปรึกษา

มันไม่ได้แล้ว ผมไม่ได้บอกว่าเบลท์ง้อขอความรักจากผมเลยสักนิด 

ผมบอกว่าผมไม่แน่ใจต่างหาก!

“เขาแค่ขอเจอกูเพื่อคืนของ เขาไม่ได้ง้อขอความรัก” ผมแก้

ประโยคไอ้หมอกอย่างร�าคาญใจ

“ข้ออ้าง! มงึกไ็ปเจอเขาส ิถ้าเขาคนืต่างหใูห้มงึเฉยๆ แล้วแยก

ย้ายโดยไม่จับมึงกินอีกรอบนะ กูนอนให้มึงเหยียบหน้าเลย!”


