Ep.01
ปฐมบทความแสบ
(Sap Talk)
เพียะ!
“ฉันบอกแกแล้ วใช่ไหมว่าไม่ให้ ก่อเรื่ อง ไอ้ ลกู ไม่รักดี!”
“หึ ใครจะไปเหมือนลูกสุดที่รักของพ่อกันล่ะครั...”
เพียะ!
“ยังจะมีหน้ ามาเถียง ออกไปเลยนะ! แกนี่มนั น�ำความเสื่อมเสียมา
ให้ ฉนั จริงๆ ดูตวั อย่างเจ้ าซนมันบ้ าง รายนันเรี
้ ยนดี กีฬาเด่น สุภาพเรี ยบร้ อย
เชือ่ ฟั งผู้ใหญ่ แล้ วแกมันอะไร หาเรื่องทะเลาะกับใครบ้ างก็ไม่ร้ ูมาให้ ฉนั ได้ ทกุ
วี่ทกุ วัน ฉันเอือมเต็มทนแล้ ว หัดท�ำตัวให้ มนั เป็ นผู้เป็ นคนซะบ้ าง อายน้ อง
มันบ้ างไหม!”
“...”
ผมยืนนิ่ง ความเจ็บแปลบตรงข้ างแก้ มที่โดนฝ่ ามือตบลงมาซ� ้ำกัน
ถึงสองครัง้ ติดยังคงอยู่ แม้ จะโดนชายที่ชื่อว่าพ่อด่ากราดแค่ไหนผมก็ยงั ยืน
ยิ ้มได้ อย่างไม่ทกุ ข์ร้อน เพราะถ้ าผมเผยจุดอ่อนเมื่อไหร่ ...สองแม่ลกู ที่เป็ น
กาฝากต้ องตรงเข้ ามาขย� ้ำเมื่อนันแน่
้
อ้ อ! สองกาฝากไหนน่ะเหรอ ก็ไอ้ เด็กเวรที่แสร้ งท�ำตัวดีข้างแม่ที่แสน
ดีของมันนัน่ ไง แต่ไม่ต้องมาสงสารผมหรอกนะ ชีวิตผมไม่ได้ ถกู แม่เลี ้ยงกับ
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ลูกของมันโขกสับอะไรขนาดนัน้ ก็แค่เคยโดนขังลืม เคยโดนอดอาหาร แล้ ว
ก็เคยโดนตีจนหลังลายตอนเด็กด้ วย แค่นนเอง...จิ
ั้
๊บๆ
ผมเช็ดเลือดตรงมุมปากอย่างเอือมระอานิดหน่อย ช่างเป็ นบ้ านที่ไร้
ความสุขสิ ้นดี สู้ข้างนอกก็ไม่ได้ ...
“คุณคะ อย่าท�ำแสบเลยค่ะ แกโดนหนักแล้ วเดี๋ยวก็ต้องจ�ำในสักวัน
หนึง่ ” เป็ นค�ำพูดที่จิกกัดได้ ดีนี่
“นัน่ สิฮะคุณพ่อ ซนสงสารพี่แสบ” สงสาร...แต่สายตาสะใจมาเต็ม
เลยนะน้ องชาย
ถุย...เวทนากูมากกว่ามัง!้
ผมตรงดิง่ เข้ าไปหามันทันทีแต่พอ่ ดันมายืนแทรกกลางเสียก่อน คราว
นี ้ในมือถือไม้ เรี ยวเลยด้ วย
“ไปซะ!”
ผมชะงักเล็กน้ อยพร้ อมรอยยิ ้มร้ ายที่ถกู จุดตรงมุมปาก แม้ จะเจ็บใจ
นิดหน่อยที่ไม่ได้ ท�ำร้ ายไอ้ เด็กเวรนัน่ ให้ สาสมกับสิง่ ที่มนั ใส่ร้ายป้ายสีผม แต่
ก็ชว่ ยไม่ได้ ...เดี๋ยวค่อยหาทางแก้ แค้ นทีหลังแล้ วกัน
ผมยักไหล่อย่างไม่ใส่ใจ ยังไงซะบ้ านหลังนี ้ก็ไม่ได้ ต้อนรับผมตังแต่
้
แรกอยูแ่ ล้ ว คิดได้ ดงั นันผมจึ
้ งคว้ ากระเป๋ าเป้ทเี่ ตรียมไว้ ขึ ้นพาดบ่าในทันที พ่อ
ดูตกตะลึงนิดหน่อยเพราะไม่คดิ ว่าผมจะเอาจริ ง ก็นะ...ออกจากบ้ านทังที
้ ก็
ต้ องท�ำต่อหน้ า ผมไม่นิยมดีแตกลับหลังเหมือนลูกสุดที่รักของพ่อเสียด้ วยสิ
“นัน่ แกจะไปไหน! ฉันหมายถึงให้ ขึ ้นไปส�ำนึกผิดในห้ อง” ผมถอน
หายใจกับเสียงตวาดจากทางด้ านหลังพลางปรายตามองพ่อเพียงนิด
“ไปให้ พ้นตามทีต่ ้ องการไงครับ บายนะครับคุณป้า บายนะน้ องชาย...
แล้ วเราต้ องได้ เจอกันอีกแน่”
ผมยิ ้ม...แต่สายตาสือ่ ถึงความมาดร้ ายล้ วนๆ ไอ้ ซนตัวสัน่ วูบหนึง่ แล้ ว
รี บหลบหลังแม่ของมันที่มีสีหน้ าบิดเบี ้ยวเพราะโดนผมเรี ยกว่าป้า แต่ตอ่ มา
ไม่นานยัยป้านัน่ ก็ยิ ้มหวานอย่างสมใจ
ก็นะ...ไล่ผมซึง่ เป็ นลูกชายคนโตไปได้ นี่นา มรดกจะตกไปไหนนอก
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จากเข้ ากระเป๋ าคุณเธอเต็มๆ แต่ถงึ มีผมอยูพ่ อ่ ก็ต้องยกให้ ยยั ป้านัน่ อยูแ่ ล้ ว
เล่นหลงจนโงหัวไม่ขึ ้นขนาดนัน้
ผมรี บออกมาจากบ้ านก่อนที่พ่อจะไหวตัวทัน เรื่ องของเรื่ องมันมี
อยู่ว่า...เมื่อวานผมไปเที่ยวแล้ วดันมีผ้ ูชายคนหนึ่งมาเกาะแกะ และด้ วย
ความร� ำคาญผมเลยถีบซะหน้ าหงาย แล้ วไอ้ นนั่ มันดันเป็ นลูกคนใหญ่คน
โตครอบครัวผมเลยโดนหางเลขไปด้ วย
ความจริ งเรื่ องมันสะสมมาตังแต่
้ ผมเริ่ มขึ ้นมอต้ นแล้ ว ไปที่ไหนก็มี
แต่ผ้ ชู ายตามรังควานจนมีเรื่ องทะเลาะวิวาทกับพวกมันไปทัว่ ถ้ าผมไม่ส้ กู ็
ตกเป็ นเบี ้ยล่างไอ้ พวกนัน้ โชคดีจริ งๆ ที่ตอนแม่อยูย่ งั ได้ เรี ยนเทควันโด ไม่
งันผมคงกลายเป็
้
นเด็กหงิมๆ น่าดู
ตอนนี ้ผมก�ำลังอยู่ในช่วงปิ ดเทอมมอหกเตรี ยมขึ ้นมหา’ลัยอีกหนึ่ง
เดือนข้ างหน้ า บางวันมันว่างจัดพอมีเพื่อนชวนก็เลยออกไปเที่ยวบ้ าง บ้ าน
แบบนี ้อยูไ่ ปก็สะอิดสะเอียน ผมไม่แม้ แต่จะอยากหายใจร่วมกับสองแม่ลกู
นัน่ ด้ วยซ� ้ำ พอเที่ยวบ่อยๆ มันก็เลยเริ่ มติด ชีวิตเลยอยูบ่ ้ านไม่คอ่ ยได้ อย่าง
ที่เห็น
อืม...ความจริ งคงไม่ใช่บ้านหรอก ก็แค่ที่ซุกหัวนอนชัว่ คราวตังแต่
้
แม่ตายเท่านันเอง
้
ถามว่าผมมีเงินหรื อไงถึงกล้ าออกมาฉายเดี่ยว? มีสิ...เงินของแม่
และมรดกทังหมดที
้
่โอนเป็ นชื่อผมคนเดียวอย่างไรล่ะ ใช้ ทงชาติ
ั ้ ยงั ไม่หมด
เลยมัง้ ผมไม่ได้ ฟมเฟื
ุ่ อยหรอกนะ และที่แม่โอนเป็ นชื่อผมคนเดียวก็เพราะ
รู้วา่ พ่อแอบมีเมียน้ อยเป็ นยัยป้านัน่ ไง แม่ผมตรอมใจตายเร็วกว่าทีค่ ดิ ด้ วยซ� ้ำ
ผมเกลียด...ผู้หญิง และผมก็เกลียดผู้ชาย ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่า
ตัวเองชอบเพศไหน เพราะเท่าที่ผา่ นมาทังชี
้ วิตผู้หญิงและผู้ชายต่างกระท�ำ
กับผมได้ น่ารักน่าชังเกินไปหน่อย พ่อก็ขยันทุบตีเมื่อไอ้ ซนมันวิ่งโร่ เอาเรื่ อง
ที่โรงเรี ยนมาฟ้อง บางครัง้ ผมไม่ได้ ท�ำอะไรพ่อก็เชื่อไอ้ ซนซะงัน้ ส่วนยัยป้า
นัน่ ก็...นะ เฮ้ อ! ชีวิตมีสีสนั ดีไหมล่ะ
ตอนนี ้คงต้ องหาเช่าคอนโดฯ สักห้ อง ผมคิดพลางหยิบไอโฟนโทร.
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หาไอ้ ตอ่ มันเป็ นเพื่อนเพียงคนเดียวที่ผมมีนะ่ แต่ไม่ได้ สนิทกันเท่าไหร่หรอก
ที่ ส� ำ คัญ มันยังเป็ นผู้ชายคนเดี ย วที่ ไม่ม องผมด้ ว ยสายตากะลิม้
กะเหลีย่ ด้ วย พอลองถามดูกบ็ อกว่าผมน่ากลัวเกินกว่าจะอยากคิดอกุศลด้ วย
หืม…ผมน่ากลัวเหรอ? ตรงไหนกัน? ผมคิดพลางกรีดยิ ้มแล้ วหัวเราะในล�ำคอ
ใช่แล้ ว...ที่ผมมีปัญหาตัง้ แต่ขึน้ มอต้ นกับพวกผู้ชายก็เป็ นเพราะ
ใบหน้ าและรู ปร่ างตัวเองเนี่ยแหละ โชคร้ ายที่อยู่โรงเรี ยนชายล้ วน ถ้ าเป็ น
สหศึกษาผมคงไม่โดนหาเรื่ องเท่าไหร่ เริ่ มแรกพวกนัน้ ก็หาว่าผมเป็ นตุ๊ด
เพราะปากแดงเหมือนผู้หญิง พอเอาเข้ าจริ งๆ ตอนขึ ้นมอปลายก็วิ่งโร่ มา
จีบผมกันเป็ นพรวน บอกอยากลองของแปลกบ้ างล่ะ ผมเซ็กซี่เกินไปบ้ างล่ะ
อย่างนี ้จะไม่ให้ มีเรื่ องด้ วยยังไงไหว
ในที่สดุ ไอ้ ตอ่ ก็หาคอนโดฯ ให้ ผมส�ำเร็ จ คอนโดฯ ระดับกลางไม่ได้
หรูหรามากมายแต่ก็พอซุกหัวนอนได้ ผมทิ ้งตัวนัง่ ลงบนโซฟากลางห้ องแล้ ว
วางเป้ไว้ อีกทาง มือก็นวดขมับไปมา
พอได้ อยู่คนเดียวรอยยิ ้มที่มกั จะมีเพื่อปกป้องตัวเองก็จางหายไป
น� ้ำตาผมไหลอย่างเงียบๆ ไร้ เสียงสะอื ้นโดยสิ ้นเชิงก่อนที่ผมจะปาดมันทิ ้ง...
ช่างเถอะ ผมตัดสินใจแล้ ว แต่ถ้าเจอสองแม่ลกู นัน่ อีกเมื่อไหร่รับรองได้ วา่ ผม
เล่นงานพวกมันแน่
โชคดีที่ผมสามารถเบิกเงินมรดกของแม่ได้ ตอนอายุสบิ แปด ผมเลย
ไม่ต้องอดตาย และนี่คือเหตุผลว่าท�ำไมผมจึงไม่หนีออกจากบ้ านตังแต่
้ อายุ
ย่างสิบห้ าสิบหก แต่อย่างผมถ้ ามีเสี่ยเลี ้ยงสักคนก็คงไม่อดตายแล้ วมัง้ หึๆ
เห็นเสนอหน้ ามาเป็ นพรวนทุกครัง้ ที่ไปเที่ยวเลยนี่นะ ว่าแล้ วคืนนี ้ก็ออกไป
เที่ยวสักหน่อยดีกว่า
“ไอ้ ตอ่ คืนนี ้ไปผับ DYou กับกูไหม” ผมโทร.หาไอ้ ตอ่ ทันที บอกไว้
ก่อนนะว่าไม่คอ่ ยสนิท ชวนตามมารยาทแค่นนแหละ
ั้
(ไม่วา่ งว่ะ ถ้ ามึงจะไปก็ระวังตัวด้ วยแล้ วกัน)
“เออ แค่นี ้แหละ”
ผมกดวางสายก่อนจะเข้ าไปอาบน� ้ำให้ สมองโล่งทันที ก�ำลังคิดอยู่
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ว่าคืนนี ้จะท�ำอะไรดี ให้ ความหวังสักคนสองคนแล้ วค่อยเขี่ยทิ ้ง? อืม...อย่า
มองผมเป็ นเด็กใจแตกแบบนันสิ
้ เห็นเที่ยวอย่างนี ้แต่ผมยังบริ สทุ ธิ์ผดุ ผ่อง
อยูน่ ะ อีกอย่างคงต้ องเมกอัพบริ เวณที่โดนพ่อตบอีกเป็ นชัว่ โมงกว่าจะออก
ไปเที่ยวได้
ผับ DYou
ผับนี ้ตรวจอายุนานๆ ครัง้ โดยวัดที่เงินหนักจริ งและบัตรสมาชิกเสีย
ส่วนใหญ่ ผมมีบตั รสมาชิกเลยเข้ าไปได้ สบายๆ เหมือนอย่างเคย ผมชินกับ
สายตาผู้คนที่มองมาทังหญิ
้ งและชาย พวกแมงเม่าที่เบียดกันแออัดแล้ วดีด
ดิ ้นราวกับปลดปล่อยอารมณ์ทงหลายก็
ั้
เช่นกัน
นัง่ ตรงเคาน์เตอร์ บาร์ ได้ ไม่นานผมก็จิ ้มๆ เลือกค็อกเทลมาดื่มแก้ ว
หนึง่
“มาคนเดียวเหรอครับ” นัง่ ชิลได้ ประมาณห้ านาทีก็มีคนมาทัก ผม
ปรายตามองพร้ อมยกยิ ้มมุมปากส่งให้ นิดหน่อยก่อนจะกลับมามองเครื่ อง
ดื่มของตัวเองต่อ
“เห็นคุณนัง่ คนเดียวมาสักพัก ผมนัง่ เป็ นเพื่อนก็แล้ วกันนะ”
“ครับ” ผมไม่ได้ ปฏิเสธอะไร
ดูแววตาก็ร้ ู แล้ วว่าผู้ชายคนนี ้ต้ องการอะไร สายตาที่โลมเลียตังแต่
้
หัวจรดเท้ าไม่ได้ ท�ำให้ ผมรู้สกึ กลัวแม้ แต่นิด ออกจะชินชาด้ วยซ� ้ำ สารภาพ
ตามตรงว่าไม่ได้ แต่งตัวแหวกหน้ าแหวกหลังเหมือนผู้หญิงคนหนึง่ ที่ยืนดิ ้น
แด่วๆ ตรงมุมนันหรอกนะ
้
ผมก็ใส่แค่เสื ้อยืดคอกว้ างสีขาวกับกางเกงยีนเดฟ
รัดรูปสีด�ำเท่านันเอง
้
ก็นี่มนั สไตล์การแต่งตัวของผม...
“อ้ าว วันนี ้ก็มาเหรอแสบ” ผู้ชายอีกคนเดินเข้ ามาทัก เสียงกระซิบ
ของเขาดังอยู่ข้างหูจนผมต้ องเป็ นฝ่ ายผละห่าง ผมยิ ้มอย่างไว้ เชิงก่อนจะ
ผายมือเชิญเขานัง่ อีกด้ าน
“คุณหนึง่ ...ผมเรี ยกชื่อถูกไหมครับ?”
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“ความจ�ำดีสมกับหน้ าตาเลยนะ” คนนี ้ก็มาพอๆ กัน แววตาแพรว
พราวซะไม่มีทงที
ั ้ ่คราวก่อนก็หลอกล่อผมไม่ได้ แท้ ๆ ไหนสายตาจะกดมอง
ผิวตรงลาดไหล่ที่โผล่พ้นเสื ้อของผมอีก
มองไปก็ท�ำอะไรไม่ได้ อยู่ดีนนั่ แหละ ผมกรี ดยิ ้มร้ ายวูบหนึง่ ก่อนจะ
หันมามองเครื่ องดื่มตัวเองต่อ เสียงเพลงจังหวะหนักหน่วงท�ำให้ สมองไม่
ว่างเปล่าจนเกินไปนัก ดูเหมือนวันนี ้ผมจะดืม่ หนักกว่าทุกวัน เพราะเพิง่ ออก
จากบ้ านหรื อเปล่านะ?
มีแก้ วเหล้ าเลือ่ นมาตรงหน้ าทังซ้
้ ายและขวา ผมมองพวกเขาสลับกัน
พลางเอ่ยขึ ้นด้ วยน� ้ำเสียงปกติ
“ผมมีเงินซื ้อครับ ขอโทษด้ วย” ผมส่งยิ ้มน้ อยๆ เช่นเคย มองดูก็ร้ ูวา่
แก้ วเหล้ าพวกนันอาจผสมยาบางอย่
้
างลงไปก็เป็ นได้
“ใจร้ ายจังนะ” ชายที่มาทักเป็ นคนแรกพูดขึ ้น ผมยิ ้มยัว่ อย่างนึกสนุก
พลางช้ อนดวงตาฉ�่ำหวานหลังดื่มแอลกอฮอล์ขึ ้นมองเขาไปด้ วย
“งัน...ถ้
้ าพวกคุณคนใดคนหนึง่ ดื่มเหล้ าได้ เยอะกว่ากัน ผมจะไปกับ
คนคนนัน้ ดีไหมครับ?” ผมเอียงคอพลางเท้ าคางด้ วยแววตาเจ้ าเล่ห์
“พูดแล้ วนะแสบ” คุณหนึง่ มองผมด้ วยความหมายมาด เขาคงมัน่ ใจ
ว่าตัวเองคอแข็งไม่น้อย ผมกรี ดยิ ้มหวานส่งไปเป็ นค�ำตอบ
เพียงเท่านันทั
้ งสองคนก็
้
เริ่ มสัง่ วอดก้ าเป็ นขวดมาดื่มแข่งกัน อืม...
กระเป๋ าหนักน่าดูชม
ผมนัง่ เท้ าคางมองด้ วยอารมณ์ เริ่ มเบื่อหน่าย กระทัง่ ได้ เวลาที่ผม
อยากกลับไปนอนแล้ วก็ยงั ไม่มีทีท่าว่าจะหาผู้ชนะได้ ดังนัน้ จึงไม่จ�ำเป็ น
ต้ องรออีกต่อไป
“จะไปไหน...โอ๊ ย!”
“ง่วง จะไปนอน” ผมไม่มีอารมณ์มานัง่ พูดจาภาษาดอกไม้ ตอนง่วง
หรอก และยิง่ ทังสองคนพร้
้
อมใจกันดึงข้ อมือผมไว้ จึงถูกบิดข้ อมือกลับอย่าง
ไม่ต้องสงสัย
คนเมากับคนไม่เมา ดูยงั ไงผมก็ชนะใสๆ ล่ะนะ
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ผมก้ าวเดินออกมาจากผับก่อนจะยกมือปิ ดปากหาว เที่ยงคืนเป๊ ะ...
ได้ เวลานอนพอดี ผมแย้ มยิ ้มอย่างพึงพอใจที่ได้ บดิ ข้ อมือคนนิดหน่อยพลาง
เดินเร็ วๆ ไปยังถนน พวกนันคงหั
้ วปั่ นน่าดู หึๆ
“ไอ้ ตวั ดี!”
แต่เหมือนคุณหนึ่งจะยังไม่เลิกราสินะถึงได้ ลกุ วิ่งตามมากระชาก
ผมเข้ าหาตัวเองแบบนี ้ แถมยังอาศัยจังหวะที่ผมเผลอลากตัวเข้ าไปในซอก
ตึกลับตาคนอีก
“มีอะไรอีกล่ะ” น� ้ำเสียงผมเริ่ มเหวี่ยง ชิ...ง่วงชะมัด
“มึงบิดข้ อมือกูแล้ วคิดหนีเหรอ กูจะเอาให้ จมเตียงเลยคอยดู”
น� ้ำเมาเข้ าปากแล้ วโคตรหยาบคายจริ งๆ ผมกรี ดยิ ้มไม่สะทกสะท้ าน
แถมเป็ นฝ่ ายกระชากคอเสื ้อคุณหนึง่ ลงมาใกล้ อกี ต่างหาก มืออีกข้ างก็เลือ่ น
ไปเกาะกุมส่วนลับกลางล�ำตัวของร่ างสูงและลูบไล้ เบาๆ ไอ้ คณ
ุ หนึง่ มันท�ำ
หน้ าเคลิ ้มเสียด้ วย
“ถ้ ามึงท�ำแบบนัน...”
้
ผมกระซิบเสียงหวานพลางยิ ้มยัว่ ยวนก่อนจะบีบพร้ อมจิกเล็บไอ้ ทอี่ ยู่
ในมือเต็มแรง จากนันก็
้ ถีบมันออกห่างจากตัวก่อนมันจะได้ เล่นงานผมคืน
“โอ๊ ยยย!!!”
“ขอให้ ยงั ใช้ งานได้ ก็แล้ วกัน หึๆ”
ทว่าเดินได้ ไม่กี่ก้าวผมก็ได้ ยินเสียงคุณหนึ่งค�ำรามเบาๆ ในล�ำคอ
วัตถุเย็นเฉียบจ่อที่กลางหลังจนผมต้ องเลิกคิ ้วและเป็ นฝ่ ายยกมือขึ ้นพลาง
หันหน้ ากลับไปมอง
“ไปกับกู ไม่งนมึ
ั ้ งโดนยิงไส้ แตกแน่ เดี๋ยวได้ ร้ ูวา่ ใช้ งานได้ ไม่ได้ ”
ผมขมวดคิว้ นิดหน่อยเมื่อไอ้ เวรนี่ มันเล่นปื น ทว่าเรื่ องแบบนี ม้ ัน
ก็ของเด็กๆ ที่ผมเจอจนชิน เดี๋ยวค่อยหาทางหลอกล่อมันและกระทืบเอา
ทีหลังก็ได้ ในจังหวะที่ผมก�ำลังคิดว่าจะเอายังไงต่อก็มีคนเดินผ่านซอกตึก
มาพอดิบพอดี
ผู้ชายคนนันปรายหางตามองผมนิ
้
ดหน่อย ตอนแรกผมก็คิดว่ามัน
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เห็นคนโดนปื นเล็งแล้ วจะเข้ ามาช่วย...ที่ไหนได้ เสือกเดินผ่านไปซะงัน้ ฉิบ!
กูจะจ�ำหน้ ามึงไว้ ไอ้ คนไม่มีความเป็ นพลเมืองดี! อืม...ผมไม่ควรไป
ด่ามันสินะในเมื่อตัวเองก็ดอดมาเที่ยวกลางคืนเหมือนกัน ช่างเป็ นพลเมือง
ที่ดีจริ งๆ
“หึๆๆ แม้ แต่ไอ้ ไร้ น� ้ำยาเมื่อกี ้ยังไม่ชว่ ยมึงเลยว่ะ เห็นทีวา่ จะไม่รอ...”
ปั ง!
“มึงว่าใครไร้ น� ้ำยานะ” น� ้ำเสียงดุดนั โผล่มาพร้ อมเจ้ าของร่ างอย่าง
ไม่ทนั ให้ ได้ ตงตั
ั้ ว
ทีอย่างนี ้ล่ะหูดจี ริงพ่อคุณ! ผมเบิกตากว้ างนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ ตกใจ
อะไรมากนัก แค่ไอ้ คณ
ุ หนึง่ โดนปื นยิงจนล้ มโอดโอยอยู่กบั พื ้น เสียงปื นดัง
ขนาดนี ้ไม่นานต�ำรวจต้ องโผล่มาแน่
ประเด็นส�ำคัญมันอยู่ตรงไอ้ คนแปลกหน้ าต่างหาก รู้ ไหมว่าถ้ ามัน
ยิงพลาดหรื อไอ้ คณ
ุ หนึ่งมือกระตุกผมก็มีสิทธิ์ตายได้ เลยนะ เห็นได้ ชดั ว่า
มันไม่ได้ จงใจมาช่วยผมแต่ทยี่ ้ อนกลับมาเพราะได้ ยนิ ค�ำพูดไม่เข้ าหูตา่ งหาก
ผมสะบัดข้ อเท้ าซึง่ ไอ้ คณ
ุ หนึง่ จับเอาไว้ อย่างรังเกียจ หยดเลือดทีไ่ หล
นองเต็มพื ้นท�ำเอาตกใจอยูบ่ ้ าง แต่เดี๋ยวค่อยโทร.เรี ยกรถพยาบาลให้ ก็แล้ ว
กัน ตอนนี ้เผ่นก่อนพ่อมึงจะมา พ่อไหนเหรอ? อย่ามาท�ำใสซื่อน่า
เงาร่างสูงที่บดบังตรอกไว้ ท�ำให้ ในนี ้มืดลงหลายส่วน ผมเดินไปใกล้
เขาและเตรียมเปิ ดปากให้ ขยับออกไป แต่เมือ่ ได้ มองใครอีกคนในระยะประชิด
แล้ วผมดันลืมค�ำพูดตัวเองจนหมดสิ ้นซะอย่างนัน้
แม้ จะเห็นหน้ าไม่ชดั แต่ดวงตาทรงอ�ำนาจที่จ้องมองมาวูบหนึ่งนัน้
มันท�ำให้ ผม...สะท้ าน
ผมตัดความคิดบ้ าๆ ออกจากสมองแล้ วยกยิ ้มเช่นที่เคยเป็ นมา อย่า
บ้ านักเลย...ตังแต่
้ เกิดมาก็มีเพียงเหตุการณ์แม่ตายเท่านันที
้ ่ผมกลัวสุดขีด
ขนาดโดนขังลืมตังสามวั
้
นยังไม่กลัวเลยเถอะ ผมเตรี ยมเอ่ยปากอีกครัง้ ทว่า
คนตรงหน้ าดันเดินหนีไปเสียก่อน
แล้ วยังไง ผมก็เดินตามน่ะสิ!
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เฮ้ ๆ บอกไว้ ก่อนนะว่าผมไม่ได้ นกึ พิศวาสอะไรแม้ แต่นิด ประเด็นอยู่
ตรงผมติดค้ างเขาไว้ ไง ไอ้ เรามันก็จำ� พวกไม่ชอบเป็ นหนี ้บุญคุณใครเสียด้ วย
“เดี๋ยวก่อนคุณ...”
เรี ยกแล้ วยังไม่หนั อีก หืม? แบบนี ้ยังไม่ร้ ูจกั แสบดีพอสินะ หึๆ
ผมวิง่ ไปดักหน้ าเขาไว้ ตอนนี ้ไม่มีอารมณ์ยิ ้มเท่าไหร่นอกจากจ้ องตา
กับร่างสูงที่พอมองใกล้ ๆ แล้ ว...หล่อฉิบหาย
คนตรงหน้ าเลิกคิ ้วเป็ นเชิงว่ามีอะไร ผมเลยถอนหายใจเฮือกหนึ่ง
เฮ้ อ! รู้ไหมว่าเท่าที่ผา่ นประสบการณ์ชีวิตมา คนประเภทนี ้น่ากลัวสุดน่ะ
“ขอบคุณที่ชว่ ยนะครับ” ผมก้ มหัวให้ พลางฉีกยิ ้มน้ อยๆ
“...”
“นี่ ผมบอกว่าขอบคุณที่ช่วย” ผมเริ่ มคิ ้วกระตุกเมื่อไอ้ หน้ าหล่อไร้
ปฏิกิริยาโดยสิ ้นเชิง
เชื่อไหมว่าตังแต่
้ เกิดมากูไม่เคยโดนผู้ชายเมินนะเฮ้ ย! สาบานได้ วา่
มีแต่คนมารุมล้ อมผมเชียวล่ะ หืม? ถามว่าโม้ หรื อเปล่า ก็นะ...คนมันมีดีให้
คุยนี่นา
ผมคิ ้วกระตุกหนักขึ ้นเมือ่ ร่างทังร่้ างถูกดันให้ ชดิ ติดก�ำแพงฝั่งตรงข้ าม
มือหนาล็อกคอผมไว้ หลวมๆ เป็ นเชิงข่มขู่ แววตาก็สอ่ ความร�ำคาญอย่างถึงที่
สุด ถ้ าให้ เดาเขาคงเป็ นประเภทที่ไม่ชอบสุงสิงกับใคร
“มึงต้ องการอะไร”
น� ้ำเสียงเรียบเย็นเอ่ยใกล้ หู โปรดอย่าคิดว่ามันจะชวนสยิวเชียวเพราะ
ฟั งดูนา่ ขนลุกเสียมากกว่า
“แค่ขอบคุณ...”
“ถึงกับต้ องเดินตามมา? หึ”
มารยาทใช้ ไม่ได้ เลยนะ เสือกพูดตัดหน้ าผมที่ยงั เอ่ยไม่จบประโยคดี
ด้ วยซ� ้ำ ไหนจะสายตาซึง่ กวาดขึ ้นลงตังแต่
้ หวั จรดเท้ าราวกับมองขยะไร้ คา่ อีก
อ่อ...อยากลองแบบ ‘แสบๆ’ ใช่ไหม
ผมยกมือขึ ้นคล้ องคอเขาพลางส่งสายตายัว่ ยวนให้ ก็พอจะเดาได้ ...
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เขาคิดว่าผมมัน ‘ง่าย’ งันจะเล่
้
นไปตามบทหน่อยก็แล้ วกัน ผมคิดอย่างรื่ นเริง
พลางยกมือลูบไล้ ต้นคอร่ างสูงให้ สยิวเล่น อืม...แววตายังไม่เปลี่ยนเลยว่ะ
ใจแข็งชะมัด
หรื อจะเป็ นพระอิฐพระปูน?
“ถ้ าบอกว่าถูกใจมึง...เลยเดินตามมาล่ะ”
เมือ่ หยาบมาก็หยาบกลับ ผมกระซิบเสียงพร่าด้ วยแววตาทีใ่ ครๆ ต่าง
ก็ลงความเห็นว่าเหมือนแมวป่ า สมองพลันคิดแผนขันต่
้ อไปให้ สมน� ้ำสมเนื ้อ
กับชัยชนะซึง่ ก�ำลังจะได้ รับ
และยิง่ ตืน่ เต้ นเข้ าไปใหญ่เมือ่ คนด้ านบนท�ำเหมือนจะหลงเคลิ ้มตาม
การยัว่ ยวนของผม ริมฝี ปากร้ อนขบเม้ มใบหูแผ่วเบาพร้ อมมือหนาทีเ่ ริ่มลูบไล้
ตามสัดส่วนของร่างกาย ทว่าไม่นานนักเขาก็ดนั กัดลงมาท�ำให้ ต้องผลักออก
ด้ วยความตกใจ
“ท�ำบ้ าอะไร!” ผมกุมใบหูตวั เองแน่นก่อนจะจ้ องเขาด้ วยแววตาวาว
โรจน์
“อย่างมึง...”
มาอีกแล้ ว ไอ้ สายตาราวกับผมเป็ นขยะไร้ คา่ แบบนี ้เชื่อไหมว่าจากที่
มัน่ ใจว่าจะชนะเมื่อครู่...ตอนนี ้สถานการณ์ดนั พลิกกลับในทันที
“ให้ ฟรี ๆ กูกไ็ ม่ เอา”
ผมช็อกค้ างกับค�ำนัน้ มีผ้ ชู ายที่เดินเข้ ามาแล้ วปฏิเสธผมด้ วยงันหรื
้ อ
ฮะๆๆ สุดยอดเลยว่ะ สุดยอดเลย
รู้ตวั อีกทีไอ้ เวรหน้ าตายนัน่ ก็เดินห่างไปไกลลิบแล้ ว แต่ผมยังกุมใบหู
ที่ร้ ูสกึ เจ็บแปลบอยูเ่ ลย ให้ ตาย...น่าขายหน้ าชะมัด
กล้ าท้ าทายคนอย่าง ‘แสบ’ สาบานได้ เลยว่ามันจะไม่ได้ อยู่อย่าง
สงบสุขอีกต่อไป!
ให้ ฟรี ๆ ก็ไม่เอาสินะ หึๆ น่าสนุกจริ งๆ
ถ้ า ไอ้ โ หดนั่น กลื น น� ำ้ ลายตัว เองจะท� ำ หน้ า แบบไหน? อา...แค่
จินตนาการก็ร้ ูสกึ ตื่นเต้ นขึ ้นมาแล้ ว เอาเป็ นว่าช่างเรื่ องนันก่
้ อนเถอะ เพราะ
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ถ้ าผมเจอมันอีกครัง้ รับรองได้ วา่ จะตามรังควานให้ ถงึ ที่สดุ
ผมเท่านันที
้ ่จะต้ องชนะ มันจะต้ องหลงผมจนหัวปั กหัวป� ำ...หลังจาก
นันผมก็
้
จะเฉดหัวมันทิ ้ง หึ!
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Ep.02
แสบไม่ใช่ (?) คนแรง

สิ ้นเชิง

ผ่านมาเป็ นเดือนหลังจากเปิ ดเทอมแล้ ว...ผมตัดขาดจากพ่อโดย

หืม? อย่ามองด้ วยแววตาแบบนันสิ
้ เป็ นเรื่ องปกติที่พอ่ จะยุง่ จนไม่มี
เวลาออกค้ นหาล่ะนะ หรื อไม่ก็เป็ นเพราะเรื่ องของผมมันออกจะไร้ สาระเกิน
ไป ถึงอย่างนันผมก็
้
ไม่คดิ จะซมซานกลับไปหรอก
“ไอ้ แสบ มึงจะเรี ยนไหม นัง่ โปรยยิ ้มเรี่ ยราดอยู่ได้ ไม่สงสารสมอง
ตัวเองก็สงสารคนอื่นที่หลงผิดมาละเมอกับรอยยิ ้มแรดๆ ของมึงเหอะว่ะ”
ผัวะ!
“กูแรง กูไม่แรด”
“เจ็บนะเว้ ย! เออ ไม่แรดเลยมึงอ่ะ”
ไอ้ ตอ่ นัง่ ลูบหัวที่โดนผมตบไปเต็มแรงเมื่อครู่ปอ้ ยๆ มันเบ้ ปากหมด
มาดเดือนคณะมาก อืม...ยังไม่ถึงวันประกวดเดือนมหา’ลัยนี่นะ แต่ใกล้
แล้ วล่ะ
และทีไ่ อ้ ตอ่ มันพูดคงหมายถึงพวกผู้ชายบางคนทีช่ ะเง้ อมองผมอย่าง
ไม่เป็ นอันเรี ยน พอส่งยิ ้มกลับก็หลบตากันเป็ นทิวแถว คนมันฮอตน่ะช่วยไม่
ได้ แม้ แต่ผ้ หู ญิงยังมองผมเลย บางคนก็ออกแนวจิกกัด บางคนก็แบบมอง
แรงเลยล่ะ
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สงสัยอยากนัดตบ...โทษทีลืมตัว ผมถือคติไม่ท�ำเพศแม่ก่อนนะพูด
เลย แต่ถ้าแรงมาก็แรงกลับ ผมไม่เคยเอาเปรี ยบใครอยูแ่ ล้ ว
หลังเลิกเรี ยนเสร็ จผมกับไอ้ ตอ่ ก็ไปนัง่ เล่นที่ร้านไอศกรี มหน้ ามอ ยัง
ยืนยันว่าไม่ได้ สนิทกับไอ้ นี่เท่าไรเพราะมันม่อไปเรื่ อย แต่คนเดียวที่มนั ไม่มอ่
คือผม ดังนันเลยพอยกโทษให้
้
ได้
“ไอ้ แสบ” ไอ้ ตอ่ มันสะกิดยิกๆ พลางก้ มหน้ ามาใกล้ ท�ำท่าจะกระซิบ
กระซาบ
เฮ้ ๆ ! มึงลืมไปสินะว่าตัวเองเป็ นถึงเดือนคณะผู้หล่อเหลา (แต่โคตร
ติงต๊ อง) เมื่อมันก้ มมาใกล้ ผมขนาดนี ้จึงไม่แปลกเท่าไหร่ที่ใครต่อใครในร้ าน
จะพากันหันมามองพวกเราอย่างสนใจ
ผมดันหน้ ามันออกห่างอย่างรุนแรงและขมวดคิ ้วมุน่ อย่างไม่ชอบใจ
มือก็ตกั ไอศกรี มเข้ าปากไปด้ วย
“กับเพื่อนกับฝูงรุนแรงตลอด ใช่สิ๊...ใครจะเหมือนบรรดาผู้ชายของ
มึง”
“พูดดีๆ หรื อมึงอยากโดนถ้ วยฟาดปากสักทีสองที หืม?” ผมเลิกคิ ้ว
พลางยิ ้มหวาน มือก็ยกถ้ วยไอศกรี มเตรี ยมฟาดปากมันดังที่กล่าวไว้
“ใจเย็นๆ เพื่อน เพราะมึงเป็ นอย่างนี ้ไงกูเลยไม่หลงเสน่ห์มหันตภัย
นัน่ เข้ า ไม่งนกู
ั ้ ต้องโชคร้ ายไปตลอดชีวิตแหงๆ”
ไอ้ ตอ่ บ่นหงุงหงิง มันยกสองมือขึ ้นอย่างยอมแพ้ ผมวางถ้ วยลงพลาง
ยิ ้มร้ ายตามแบบฉบับและจัดการไอศกรี มที่เหลือต่อ อร่ อยดีจริ งๆ เลยนะ
เดี๋ยวสัง่ อีกถ้ วยดีกว่า
“แล้ วมึงไม่ไปหาสาวหรื อไง ว่าแต่เมื่อกี ้จะพูดอะไรวะ” ผมเปรยอย่าง
เพิ่งนึกขึ ้นได้
“พี่ส้มมีนดั ทานข้ าวกับครอบครัว พี่เชอร์ รีมีงานกลุม่ พี่องุ่นไปซ้ อม
หลีด น้ องลิ ้นจี่ก็ติดเรี ยนพิเศษว่ะ กูล่ะเซ็งเพราะไม่มีคนเข้ าตา อ้ อ! ส่วน
เรื่ องที่จะพูด...”
ผมหรี่ ตาลงในขณะที่มองไอ้ ตอ่ มันกล่าวด้ วยรอยยิ ้มล่อลวงเหยื่อ มี
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สาวเยอะขนาดนันมึ
้ งไม่หาคนชื่อ มังคุด ละมุด ล�ำไย มะไฟ ทุเรี ยนมาด้ วย
เลยล่ะ เหอะ! คิดแล้ วก็หมัน่ ไส้ มนั เบาๆ
“มีขา่ วลือว่ามึงเป็ นเด็กขายเกรดเอ”
ผมนิง่ ไปนิดก่อนจะยกยิ ้มน้ อยๆ ตรงมุมปาก มือก็สางผมด้ วยท่วงท่า
น่ามองพลางเอียงคอเท้ าคางราวกับก�ำลังใช้ ความคิด พวกลูกค้ าซึ่งเป็ น
นักศึกษาในมหา’ลัยต่างเอียงหูรอฟั งค�ำตอบกันเป็ นแถวๆ อยากได้ ยินแบบ
ไหนดีละ่ ? หึๆ
สงสัยจะมีพวกอยากให้ ผมขวัญเสียและอยูใ่ นมหา’ลัยไม่ได้ ละ่ มัง้ คง
คิดว่าผมจะรู้สกึ อับอายจนต้ องย้ ายที่เรี ยนใหม่ แต่นนั่ มันไม่ใช่ ‘แสบ’ นี่นะ
อา...สงสัยจะเผลอไปสร้ างอริ เข้ าแล้ ว ตอนไหนกันล่ะเนี่ย
“ใครว่า...”
ไอ้ ตอ่ คลายหัวคิ ้ว มันท�ำหน้ าโล่งอกที่ผมเอ่ยแบบนัน้ สงสัยคงเป็ น
ห่วงนัน่ แหละ อย่างที่บอกว่าพวกเราไม่ได้ สนิทกันถึงขันจะพู
้
ดคุยเรื่ องส่วน
ตัวได้
“กูน่ะ ถ้ าขายต้ องเกรดเอบวกๆๆ ต่ างหาก”
“มะ...มึง”
“เด็กขายเกรดเอเชยไปว่ะว่าไหม จะขายทังที
้ ก็ต้องอัประดับตาม
หน้ าตาหน่อยสิ เนอะ...” ประโยคหลังผมกล่าวพลางกวาดตามองรอบด้ าน
อย่างมาดร้ ายติดจะยัว่ เย้ าไม่น้อย
พวกคนที่แอบฟั งสะดุ้งเฮือกเพราะคงรู้กนั แล้ วว่าผมจงใจให้ พวกนัน้
ได้ ยิน รอยยิ ้มหวานถูกจุดตรงมุมปากด้ วยความพึงพอใจในผลงานก่อนจะ
หันกลับมาจ้ องมองไอ้ ต่อที่ถอนหายใจเฮือกใหญ่ มันยักคิ ้วกวนๆ แล้ วหลี
สาวต่อไปในทันที
“มีต�ำแหน่งเดือนพ่วงมาแบบนี ้ สาวๆ เขาไม่ตีกนั ตายเพราะมึงหรื อ
ไง” ผมเปรยเสียงเรี ยบพลางไล้ เลียคราบไอศกรี มที่ตดิ ขอบปากไปด้ วย
“ก็มีบ้าง แต่กไู ม่ได้ จริ งจังกับใครนี่ครับ” ไอ้ ตอ่ ยักไหล่ตอบด้ วยรอย
ยิ ้มที่ผมไม่ปฏิเสธว่ามันหล่อ
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ไอ้ เลว...อืม จะว่ามันคนเดียวก็ไม่ได้ ผมก็เป็ นพวกชอบท�ำให้ อยาก
แล้ วจากไปเหมือนกันนี่นา คิดพลางยิ ้มมุมปากน้ อยๆ แล้ วหยิบทิชชูซบั มา
ขอบปากอีกที
“ความจริ งกูก็เกือบไม่ได้ ละไอ้ ต�ำแหน่งเดือนอ่ะ มีไอ้ หยิ่งหน้ านิ่งคน
หนึ่งมันยืนยันหนักแน่นว่าไม่ลงต�ำแหน่งนี ้เด็ดขาด พวกพี่ๆ เลยทนตื๊อต่อ
ไม่ไหวแล้ วกูก็ได้ เสียบแทน หึๆ จะว่าไปเป็ นเดือนก็ไม่ใช่จะสบายนะมึง แต่
กูรับเพราะมันท�ำให้ หลีหญิงง่ายล้ วนๆ”
“เลว” ผมด่าไปค�ำหนึง่
“โห มึงกล้ าพูดเนอะครับ มึงนี่ไม่เลวเลย เดินไปไหนก็หกั อกไอ้ พวก
ตาถัว่ กันเป็ นพรวน แถมยังให้ ความหวังชาวบ้ านไปทัว่ อีกต่างหาก”
ได้ ทีไอ้ ต่อก็ ใส่ผมใหญ่ ผมยกยิม้ รั บค�ำด่าอย่างไม่สะทกสะท้ าน
สายตาก็ก้มมองนาฬิกาข้ อมือไปด้ วย ได้ เวลาต้ องกลับแล้ วมังเนี
้ ่ย ยิ่งอยู่
นานเดีย๋ วไอ้ ตอ่ กับผมจะยิง่ โดนซุบซิบว่ากิ๊กกันเข้ าไปอีก น่าเบือ่ อะไรอย่างนี ้
“กูยอมรับ ก็คนมันฮอต” ผมปรายตามองไอ้ ตอ่ นิดหน่อย มันพยักหน้ า
รับอย่างหน่ายๆ ที่ไม่สา่ ยหน้ าคือไม่สามารถปฏิเสธได้ ยงั ไงล่ะ
ผมล้ วงหาสมุดเลกเชอร์ ในกระเป๋ า แต่ให้ ตาย...ลืมไว้ ที่โต๊ ะหินอ่อน
หน้ าคณะอีกแน่ๆ
“กูลืมของว่ะ แล้ วเจอกันพรุ่ งนี ้...บาย” ผมยกยิ ้มพลางลุกพรึ่บโดย
ไม่ลืมวางเงินค่าไอศกรี มของตัวเองเอาไว้ เดี๋ยวไอ้ ตอ่ คงจ่ายรวมนัน่ แหละ
“เออๆ ระวังโดนดักฉุดล่ะมึง”
“โดนหลายครัง้ แล้ วว่ะ แต่กกู ็รอดซะทุกครัง้ เลยไม่ร้ ูท�ำไม” ผมคิดว่า
ตอนนี ้ตัวเองโคตรน่าหมัน่ ไส้ ไม่ใช่อะไร สีหน้ าไอ้ ตอ่ แม่งฟ้องสุดๆ ไปเลย หึๆ
ผมเดินออกมาจากร้ านพลางสตาร์ ตฟี โน่เข้ ามออย่างไม่ทกุ ข์ร้อน ฟี โน่
สีแดงคันโปรดของผมเอง ใช่แล้ ว ผมเป็ นพวกคลัง่ ไคล้ สแี ดงเข้ าขันบ้
้ า แม้ แต่
เส้ นผมก็ยงั ไปย้ อมสีแดงเลยเถอะ
ช่วงนี ้เด็กปี หนึ่งกับรุ่ นพี่มกั ท�ำกิจกรรมในคณะตอนเย็น ถามว่าผม
ไม่เข้ าประชุมเชียร์ เหรอ? พอดีคณะผมเพิ่งรับน้ องผ่านไปสดๆ ร้ อนๆ นี่เอง
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พอจอดรถใต้ ร่มไม้ หน้ าคณะแบบชั่วคราวเสร็ จผมก็กวาดตามอง
หาสมุดในทันที เหมือนจะจ�ำได้ วา่ นัง่ โต๊ ะหินอ่อนตัวที่สอง ไม่นานนักผมก็
พบว่ามันวางกองอยู่ด้านข้ างโต๊ ะที่มีเพื่อนผู้ชายในคณะนัง่ สุมหัวท�ำอะไร
บางอย่างอยู่
ผมเดินเข้ าไปหยิบสมุดเลกเชอร์ อย่างชิลๆ สายตาก็สอดส่องว่าพวก
นันท�
้ ำอะไรกัน หืม? เหมือนจะมุงดูคลิปลับในโทรศัพท์ ไม่ไหวเลยว่ะไอ้ พวก
นี ้ ดูคลิปโป๊ กันสินะ
คล้ ายเสียงฝี เท้ าของผมจะเรี ยกสายตาจากเพื่อนในคณะได้ หนึง่ ใน
นันสะกิ
้ ดบรรดาเพื่อนที่เหลือยิกๆ พวกนันหั
้ นมามองผมอย่างกับเจอเซเล็บ
จะว่าไป...เล่นด้ วยหน่อยดีกว่า
“ท�ำอะไรกันน่ะ” ผมยกยิ ้มพลางเดินเข้ าไปใกล้
“เอ่อ...แสบกับไอ้ ตอ่ ...แบบว่า...”
ผมเลิกคิ ้วเมื่อเห็นคลิปฉายตอนที่ไอ้ ต่อมันก้ มลงมาจะกระซิบผม
พอดี คนถ่ายก็ช่างสรรหามุมกล้ อง มองแบบนี ้เหมือนหอมแก้ มกันไม่มีผิด
เหอะ...ตกเป็ นข่าวคาวจนได้ จะท�ำยังไงดีละ่ คราวนี ผมยกยิ
้
้มกับตัวเอง สมอง
ก็ครุ่นคิดว่าจะหามือดีทแี่ อบถ่ายได้ ยงั ไง ทว่าคงไม่ยากเท่าไหร่ ถ้ าผมเล็งเป้า
หมายจะเล่นงานใครคนคนนันมั
้ กไม่รอดไปง่ายๆ นักหรอก
เล่นกับแสบ...เดีย๋ วจะได้ แสบถึงทรวง หึ! คงต้ องไปตักเตือนกันหน่อย
ล่ะมัง?
้
“ตกลงว่าไง แสบกับไอ้ ตอ่ เป็ น...คูเ่ กย์กนั จริ งดิ?” หนึง่ ในเพื่อนร่ วม
คณะถามขึ ้น ดูเหมือนจะเป็ นชายแท้ เพราะมันท�ำหน้ าแหยแบบรับไม่คอ่ ยได้
แต่สว่ นใหญ่ก็มองผมตาพราวกันล่ะนะ ไม่แปลกหรอก เพราะแม้ ผม
จะชอบคุยกับใครก็ตามในผับ แต่เวลากลางวันน่ะผมเป็ นพวกเข้ าถึงยากแบบ
สุดๆ และการที่ขา่ วแบบนี ้หลุดออกมา พวกผู้ชายที่ผมขีดเส้ นแบ่งความเป็ น
ส่วนตัวไว้ ก็คงจะรุกล� ้ำเข้ ามากันเป็ นโขยง
พวกนันคงถื
้ อคติทวี่ า่ เมือ่ ผมหอมแก้ มกับไอ้ ตอ่ ได้ พวกมันก็มสี ทิ ธิ์ทำ�
อะไรกับผมได้ เหมือนกัน...ประมาณนัน้ แลดูเริ่ มวุน่ วายซะแล้ วสิ
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“คิดว่าไงล่ะ” ผมยกยิ ้มน้ อยๆ พลางกอดอกพิงโต๊ ะด้ านข้ างอย่างไม่
ทุกข์ร้อน
ปฏิเสธไปก็เสียแรงเปล่า เรื่ องแบบนี ้นานๆ ไปเดี๋ยวก็เงียบเอง ยิ่ง
ร้ อนตัวจะยิ่งกลายเป็ นเรื่ องใหญ่ อีกอย่างให้ ไอ้ ตอ่ มันอดงาบสาวสักเดือนก็
ดี เปล่านะ...ผมไม่ได้ สงสารพวกเธอที่อาจถูกมันเขี่ยทิ ้งหลังกินแล้ ว แต่ผม
อยากแกล้ งไอ้ ตอ่ ให้ มนั ลงแดงตายข้ อหาหมัน่ ไส้ ตา่ งหาก หึๆ
“แล้ วที่วา่ แสบขาย...”
“อืม...เด็กขายเกรดเอน่ะเหรอ ในคลิปไม่ได้ บอกหรือไง” ผมเอ่ยแทรก
เสียงเรี ยบ มันคงดูไร้ มารยาทถ้ าไม่ตดิ ที่วา่ ผมยกยิ ้มน่ามองขึ ้นเสียก่อน
ค้ างกันเข้ าไปสิ พวกนี ้เริ่ มเบี่ยงเบนทางเพศแล้ วล่ะมัง้
“บอก เอ่อ...เสียงชัดเจนมากเลย”
เป็ นอย่างที่ผมคิด แม้ แต่คำ� พูดมันยังอัดเอาไว้ ได้ สงสัยไอ้ คนถ่ายมัน
จะนัง่ ใกล้ ผมมาก ถ้ ามองจากมุมกล้ องคงนัง่ โต๊ ะด้ านข้ างนัน่ แหละ ผมปราย
ตามองคลิปที่เล่นวนซ� ้ำไปมานิดหน่อยอย่างไม่ใส่ใจอะไร แต่แน่นอนว่ากลับ
ถึงคอนโดฯ เมื่อไหร่...จะขุดหาต้ นตอในทันที
“งันไปล่
้ ะ เจอกันพรุ่งนี ้” ผมหันหลังกลับพลางยกมือโบกส่งท้ าย
“เฮ้ แสบ! ให้ ไปส่งไหม”
ผมชะงักนิดหน่อยก่อนจะเอี ้ยวตัวมามองคนพูด แล้ วกรี ดยิ ้มส่งให้
วูบหนึ่งก่อนจะเดินห่างออกมาอย่างไม่ได้ ตอบรับอะไรกลับไป แค่นี ้คงบ่ง
บอกแล้ วว่าผมไม่ต้องการสารถีขบั รถให้ เท่าที่มองทางหางตาพวกนันคงไม่
้
นึกว่าผมหยิ่งหรื ออะไรหรอก
ก็นะ ยิ ้มให้ แล้ วนี่นา ผมแค่เข้ าถึงยากไปหน่อยเท่านันเอง
้ อ้ อ! ยกเว้ น
ในผับก็แล้ วกัน
ผมเดินตรงมาที่รถฟี โน่คนั โปรดก่อนจะหยิบหมวกกันน็อกสีแดงสด
ขึ ้นมาใส่ หลังสตาร์ ตรถแล้ วก็เตรี ยมขับออกไปทันที ทางนี ้จ�ำเป็ นต้ องผ่าน
ลานจอดรถของคณะอย่างช่วยไม่ได้ โชคดีที่คนส่วนใหญ่ทยอยกลับหอกัน
หมดแล้ ว ถนนในมอเลยไม่วนุ่ วายนัก
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นัน้

เอี๊ยด!
ให้ ตาย...ขับผ่านลานจอดรถไม่ทนั ไรความวุน่ วายก็บงั เกิดเสียอย่าง

ผมจอดรถอย่างฉับพลันพลางมองแลมโบกินีสีเหลืองที่แล่นมาตัด
หน้ าไว้ คนคุ้นตาเปิ ดประตูออกมาด้ วยความฉุนเฉียวจนต้ องเลิกคิ ้วนิดหน่อย
หืม? พี่เจ้ านายนี่นา ผมจ�ำได้ วา่ เจอเขาในผับและทักทายกันอยูบ่ อ่ ย
ครัง้ พี่มนั เรี ยนนิตฯิ แล้ วมาท�ำอะไรที่วิศวฯ ไม่ทราบ
“แสบ เรามีเรื่ องต้ องคุยกัน” น� ้ำเสียงดุดนั มาเต็ม ก็ยงั ดีที่ไม่ถึงกับ
กระชากผมลงจากลูกรักคันโปรดล่ะนะ
ผมถอดหมวกกันน็อกออกอย่างเชื่องช้ าพลางใช้ นิว้ สางผมไปมา
นัยน์ตาก็จ้องมองคนตรงหน้ าอย่างยัว่ ยวนพร้ อมรอยยิ ้มน้ อยๆ ตรงมุมปาก
“มีอะไรเหรอครับ” เขาดูสงบสติอารมณ์ได้ เล็กน้ อยเมื่อผมส่งยิ ้มให้
ตอนนีผ้ มเบี่ยงฟี โน่มาจอดริ มถนนแล้ วแต่ยังคงนั่งคร่ อมลูกรั กไว้
อย่างนัน้ สายตาก็ประเมินไอ้ พี่นายมันไปด้ วย เกิดบ้ าอะไรขึ ้นมาอีกล่ะ ปกติ
ก็เป็ นคนเลือดร้ อนอยูแ่ ล้ ว...ตอนนี ้ยิ่งดูนา่ กลัวเข้ าไปใหญ่
แต่ผมไม่กลัวเลยนี่สิ ชินแล้ วว่ะบอกเลย
พี่เจ้ านายกดบางอย่างในโทรศัพท์ก่อนจะยื่นมาให้ ผมดู อ่อ...คลิป
ฉาวล่าสุดของผมกับไอ้ ตอ่ นัน่ เอง
“นี่มนั หมายความว่ายังไง แล้ วแสบขายตังแต่
้ เมื่อไหร่ ท�ำไมพี่ไม่ร้ ู ”
หืม? อารมณ์มาเต็มยิ่งกว่าผู้หญิงมีประจ�ำเดือนซะอีก ไม่เข้ ากับหน้ าตาที่
เป็ นถึงรองเดือนคณะปี ที่แล้ วเลยนะ
“พี่คิดว่าผมขายเหรอครับ” ผมย้ อนถามพร้ อมรอยยิ ้ม หากแต่แวว
ตาไม่ได้ ยิ ้มไปด้ วย
“ก็ภาพมันฟ้อง ไหนจะข่าวลือก่อนหน้ านี ้อีก แสบก็เป็ นคนยืนยันใน
คลิปด้ วยนี่ หึ...เท่าไหร่ละ่ ไอ้ เด็กขายเกรดเอบวกๆๆ นัน่ น่ะ”
ผมสัมผัสถึงภัยคุกคามได้ เป็ นอย่างดี แต่ไม่ร้ ูส.ิ ..มันไม่คอ่ ยหวาดกลัว
เท่าไหร่ เลยแฮะ ทว่าผมเชื่อนะว่าถ้ าไอ้ พี่นายมันไปท�ำหน้ าแบบนี ้ใส่คนอื่น
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เขาคงรี บหงอให้ พี่มนั ในทันที
พอเห็นผมเงียบพี่เจ้ านายเลยถือวิสาสะเข้ ามาดึงข้ อมือผมให้ ลงจาก
ฟี โน่เพื่อไปคุยกันให้ ร้ ู เรื่ อง ผมเสมองบริ เวณที่ถกู เกาะกุมนิดหน่อยก่อนจะ
ช้ อนตาขึ ้นมองคนตรงหน้ าอย่างไม่ทกุ ข์ร้อน มืออีกข้ างที่ไม่ได้ ถกู เกาะกุมก็
ลูบไล้ แผงอกหนาผ่านเสื ้อนักศึกษาแผ่วเบา
“ใจเย็นสิครับ...” ผมเอนร่างไปกระซิบข้ างหู อาศัยจังหวะที่ไอ้ พี่เจ้ า
นายมันชะงักแล้ วบิดข้ อมือตัวเองออกห่างพลางวาดขาลงจากรถดีๆ
“พี่อยากรู้จริ งๆ น่ะเหรอว่าผมขายเท่าไหร่” ผมพูดเสียงหวานพลาง
เงยหน้ ามองคนที่สงู กว่าไปด้ วย
“นี่ตกลงแสบขายจริ งๆ ใช่ไหม!” อืม...กลับมาโมโหอีกแล้ ว ไม่ไหวๆ
ผมลากผู้ชายประเภทนี ้มาติดกับได้ ยงั ไงกัน น่าปวดหัวชะมัด
“ไม่ร้ ูสคิ รับ”
ผมยกยิ ้มน่ามองเช่นเคย แต่เหมือนครัง้ นี ้จะไม่ได้ ผลเพราะพีม่ นั ผลัก
ผมติดประตูรถแล้ วตรงเข้ ามาประชิดอย่างรวดเร็ว บางทีการกวนประสาทคน
หน้ ามืดมันก็สนุกไปอีกแบบ ว่าไหม?
“ขายเท่าไหร่! ถ้ าอยากขายนักก็มาขายให้ พี่นี่...แค่คนเดียว!”
โอ้ แสดงความเป็ นเจ้ าข้ าวเจ้ าของกันสุดฤทธิ์ ยังดีที่ไม่มีการท�ำร้ าย
ร่ างกายอะไรเกิดขึ ้นนอกจากจ้ องตาและกักร่ างไว้ ไม่งนผมคงต้
ั้
องลงมือ
โต้ ตอบเช่นกัน อืม...พี่มนั ถามมาว่าขายเท่าไหร่ เท่าไหร่ดีละ่ หึๆ
“ห้ าล้ านดีไหมครับ จ่ายไหวไหมล่ะ” ผมยกยิ ้มร้ าย มือก็ลบู คล�ำแผง
อกหนาอย่างยัว่ อารมณ์ไปด้ วย
พี่เจ้ านายชะงักไปในทันที เขาเบิกตากว้ างอย่างไม่คาดคิดว่าค่าตัว
ผมมันจะสูงลิบลิ่วขนาดนี ้ ก็แค่ตวั เลขปรุ งแต่งจะไปเอาอะไรล่ะเนอะ อีก
อย่างพี่มนั เพิ่งเจอผมได้ ไม่ถงึ เดือน เพราะฉะนันเรื
้ ่ องการเสียเงินตังห้
้ าล้ าน
อะไรนัน่ คงไม่มีทางซะหรอก
“ก็ได้ ” หืม? น่าสนใจนี่ เอาจริ งงันสิ
้ นะ
ผมเลิกคิ ้วกับค�ำตอบที่ได้ ยนิ พีเ่ จ้ านายมองมาด้ วยแววตาจริงจังกว่า
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ทุกครัง้ แต่เผอิญพีม่ นั ไม่ใช่แบบทีผ่ มชอบว่ะ ท�ำยังไงถึงจะสลัดให้ หลุดกันนะ
เฮ้ ๆ! อย่ามองผมอย่างนันสิ
้ รู้ตวั ว่าเลว หึๆ
“อา...น่าเสียดายจัง เผอิญมีคนซื ้อผมไปก่อนหน้ านี ้แล้ วสิครับ”
โชคดีทหี่ างตาผมเหลือบเห็นใครคนหนึง่ ก�ำลังยืนสูบบุหรี่พลางพิงรถ
แลมโบกินสี แี ดงสดอยูไ่ ม่ไกลนัก สีโปรดเลยนีน่ า เหยือ่ ผู้โชคร้ าย...ขอแสบคน
นี ้ยืมมาเป็ นไม้ กนั หมาหน่อยเถอะ
“ใคร?!” ขึ ้นเสียงใส่อีก เฮ้ อ...ไม่ไหวจริ งๆ นัน่ แหละให้ ตาย
“คนนันไง
้ ไปก่อนนะครับผมนัดเขาไว้ พอดี”
ผมอาศัยจังหวะที่พี่เจ้ านายหันไปมองไอ้ คนที่ผมโมเมเอาเองแล้ ว
ลอดแขนเขาออกมาอย่างสบายอารมณ์ ริ มฝี ปากก็ยกยิ ้มร้ ายสมใจ จะว่า
ไปพอยิ่งเดินเข้ ามาใกล้ ...คนตรงหน้ าก็ยิ่งดูค้ นุ ๆ ยังไงไม่ร้ ู
หึ โลกกลมอะไรอย่างนี ้ ผมจ�ำได้ แล้ วว่ามันเป็ นใคร ที่ส�ำคัญเหมือน
อีกฝ่ ายก�ำลังจะจูบดูดดื่มกับสาวสวยอีกคนอยู่ น่าแปลกที่เมื่อครู่ผมไม่เห็น
ว่าไอ้ หล่อนี่มนั มีหญิงติดพันอยูเ่ สียอย่างนัน้
“แสบ!!!”
พีเ่ จ้ านายค�ำรามดังลัน่ ก่อนจะคว้ าข้ อมือผมไว้ แน่นอนว่าเสียงของพี่
มันย่อมท�ำให้ ทงสองคนผละห่
ั้
างจากกันในทันที ผู้หญิงคนนันถ้
้ าจ�ำไม่ผดิ น่า
จะเป็ นดาวมหา’ลัยปี ที่แล้ วล่ะมัง้ เล่นของมีระดับใช้ ได้ นี่หว่า
“ครับ พี่เจ้ านาย” ผมหันไปยกยิ ้มโดยไม่ลืมบิดข้ อมือออกห่างอย่าง
รวดเร็ ว
ชักจะร� ำคาญขึ ้นมาแล้ วสิ บางทีตื๊อมากๆ ก็ท�ำเอาหมดสนุกว่ะ
“อย่ามาโกหก ไอ้ เวรนัน่ มันจูบผู้หญิงอยูจ่ ะมาซื ้อแสบได้ ยงั ไง!”
คราวนี ้ผมกรีดยิ ้มยัว่ ยวนก่อนจะปรายตามองพีม่ นั นิดหน่อยและเป็ น
ฝ่ ายเดินเข้ าหาแทน
“พี่คดิ จริ งดิวา่ ผมขาย” ไม่ต้องมีละ่ ไอ้ ค�ำลงท้ ายอย่างสุภาพอะไรนัน่
ได้ เวลาเขี่ยทิ ้งแล้ วล่ะมัง้
“แสบหมายความว่ายังไง ก็เมื่อกี ้ยังบอกว่าขายให้ ไอ้ เวรนัน่ ...อัก่ !”
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อยูด่ ีๆ ก็เหมือนจะเห็นบางอย่างลอยผ่านหน้ า มีดสันปั
้ กเข้ าตรงไหล่
พี่เจ้ านายในขณะที่ผมยังคงยืนนิ่งและขมวดคิ ้วเล็กน้ อยเท่านัน้
“เรี ยกไอ้ เวรนัน่ อยูไ่ ด้ ...มึงอยากตายมากสินะ”
ยอมรับว่าตกใจนิดหน่อยที่ไอ้ หน้ าหล่อมันเดินเข้ ามาใกล้ โดยไม่ทนั
รู้ตวั มันไม่แม้ แต่จะปรายตามองผม เพราะดันสนใจเหยื่อตรงหน้ าที่เข้ ามา
ขัดจังหวะการจูบอย่างดูดดื่มของมันต่างหาก
“เจอกันอีกแล้ ว ช่างโชคดีอะไรแบบนี ้ว่าไหม?” ผมเอ่ยเสียงเรียบและ
ยกยิ ้มยัว่ เย้ าเมื่อนัยน์ตาสีรัตติกาลตวัดมามองวูบหนึง่
“อะไรกันคะเพลิงกัลป์ เราไปต่อกันดีกว่านะ” ฉากเด็ดดวงซะจริ ง ผู้
หญิงเดินมาตามถึงที่เลยว่ะ แถมยังเป็ นถึงดาวมหา’ลัยเลยด้ วย
“กลับไปซะ”
“อะไรนะคะ”
ดาวค้ าง...อ่อ ไม่ใช่สนิ ะ ยิ ้มค้ างในทันที ผมหลุดหัวเราะในล�ำคอนิด
หน่อยจนเธอหันขวับมามองอย่างมาดร้ าย หืม? มองมาแบบไหนก็ต้องมอง
กลับแบบนัน้ แสบไม่เอาเปรี ยบใครอยูแ่ ล้ วโดยเฉพาะผู้หญิง...เนอะ
“หมดอารมณ์”
ในเมื่อผู้ชายเขาพูดขนาดนี ้แล้ วแน่นอนว่าคุณดาวผู้สวยสดย่อมไม่
อยู่ต่อให้ อบั อายขายขี ้หน้ า เธอดูไม่สบอารมณ์เท่าไหร่ แต่ก็ลากสังขารจน
หายลับไปจากสายตาในที่สดุ
ผมยกมือบ๊ ายบายส่งท้ ายด้ วยรอยยิ ้มซึง่ ระบายเต็มดวงหน้ า ช่างเป็ น
ผู้หญิงที่นา่ สงสารจริ งๆ เลยนะ
“ชิ! ตกลงแสบกับไอ้ เวรนี่...” อ้ าว ผมลืมพี่เจ้ านายไปเสียสนิท นิสยั
ไม่ดีเอาซะเลยนะเรา
“ก็ตามนันครั
้ บ แต่เลือดไหลเยอะแล้ วนะ รี บไปโรงพยาบาลดีกว่า
ไหม” ผมกรี ดยิ ้มร้ ายส่งให้ มือก็แสร้ งชี ้ไปยังหัวไหล่อย่างเป็ นห่วง
ไอ้ หล่อที่ผมเพิ่งรู้ ว่าชื่อเพลิงกัลป์ ตรงเข้ าไปขย�ำ้ คอพี่เจ้ านายและ
เหวี่ยงลงพื ้นอย่างรวดเร็ว มันใช้ เท้ าบดขยี ้อกพี่เจ้ านายด้ วยแววตาวาวโรจน์
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คงไม่ชอบให้ ใครมาเรี ยกว่าไอ้ เวรนัน่ ไอ้ เวรนี่ชวั ร์
“อะ...อัก!้ มึง...”
“หุบปากซะ”
โหดไปนะ โหดแบบนี ้ชักจะอยากได้ ขึ ้นมายังไงก็ไม่ร้ ู ขันแรกคงต้
้
อง
ท�ำให้ หลงผมก่อน จากนันค่
้ อยเขี่ยทิ ้งตอนเบื่อก็ยงั ไม่สาย ผมคิดพลางยก
ยิ ้มร้ ายและหรี่ ตามองเป้าหมายอย่างวิเคราะห์
ให้ ตาย...ช่างเป็ นผู้ชายที่นา่ สนุกดีจริ งๆ!
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Ep.03
เมื่อแสบอยากเล่นกับไฟ
ไอ้ หล่อมันไม่ยอมให้ พเี่ จ้ านายได้ เอื ้อนเอ่ยอะไรอีก ผมท�ำสีหน้ าแขยง
วูบหนึง่ ตอนที่ฝ่าเท้ าของมันกระทืบลงไปบนร่างของใครอีกคนอย่างไร้ ความ
ปรานี จะช่วยดีไหมนะ อืม...แม้ แต่ตอนโดนท�ำร้ ายไอ้ พี่เจ้ านายยังคงมองมา
ทางผมเขม็งอยูเ่ ลย
ผมยกยิ ้มเช่นเคยพลางกอดอกและเอนตัวพิงรถคันหนึง่ ทางด้ านหลัง
ครอบครัวพี่เจ้ านายไม่ธรรมดาเสียด้ วย ไอ้ หล่อนี่กระทืบใครไปรู้ตวั ไหมนัน่
ไม่กลัวใครแบบนี ้ยิ่งน่าสนุกเข้ าไปใหญ่
“หยุดกระทืบพี่เจ้ านายได้ แล้ วมัง้ หรื อว่ามึงจะหึงกู?”
ผมเอ่ยอย่างยัว่ เย้ าอยู่ในที จุดประสงค์ที่แฝงไว้ คือไม่อยากให้ ไอ้ พี่
เจ้ านายตายไปเสียก่อน อย่างน้ อยก็เคยหลงผิดมาชอบผม จะช่วยท�ำบุญ
ท�ำทานก็แล้ วกัน...เนอะ
“หึ ใช้ สมองคิดแล้ วเหรอ” โห...ค�ำพูดค�ำจาแรงใช้ ได้ เลยนี่
เป็ นอย่างที่คาดไว้ ไอ้ หล่อมันละฝ่ าเท้ าออกห่างร่างเปื อ้ นฝุ่ นในทันที
ดวงตาคู่นนมองผมอย่
ั้
างกับเจอขยะก่อนจะหมุนตัวกลับไปที่รถแลมโบกินี
คันเดิม ผมไม่ก้าวเท้ าตามไปหรอกนะ แบบนันมั
้ นออกจะติดตามมากเกิน
ไปหน่อย
ผมมีแผนก็แล้ วกัน...รับรองว่าต้ องสนุกแน่ๆ
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ผมหันมายกยิ ้มน้ อยๆ ให้ พเี่ จ้ านาย ขาก็เดินห่างจากร่างทีค่ อ่ ยๆ พยุง
ตัวลุกขึ ้น แววตาของพี่มนั ฉายความปวดร้ าวอยูไ่ ม่น้อย
“ท�ำไมต้ องโกหกพี่”
หืม? ผมชะงักกึกก่อนจะเอี ้ยวร่างหันไปมอง รอยยิ ้มร้ ายถูกจุดตรงมุม
ปาก จากนันก็
้ เป็ นฝ่ ายเดินกลับไปนัง่ ยองๆ ตรงหน้ าพี่มนั แทน
รู้ แล้ วสินะว่าผมโกหก...เรื่ องขายให้ ไอ้ หน้ าหล่ออะไรนัน่ อย่างนี ้ก็
หมดสนุกกันพอดี
“พี่นะ่ ...ไม่ได้ ชอบอะไรผมหรอก”
ผมยิ ้มยัว่ เย้ าก่อนจะยกมือขึ ้นลูบไล้ ใบหน้ าหล่อเหลาที่เต็มไปด้ วย
ร่องรอยบอบช� ้ำ น่าเสียดายจริ งๆ เลยให้ ตาย ไอ้ หล่อมันไม่ยงตี
ั ้ นตัวเองเลย
สินะ
“ไม่จริ ง! พี่...” ไอ้ พี่นายแย้ งเสียงแผ่วด้ วยความเจ็บกายและใจก่อน
จะยกมือกุมทับมือของผมไว้
“เพราะถ้ าพี่ ชอบผมจริ ง พี่ จะไม่มีวันเชื่ อว่าผมขาย” พอผมเอ่ย
ประโยคนี ้พร้ อมรอยยิ ้มน้ อยๆ ตรงมุมปากจบ พี่เจ้ านายก็ช็อกค้ างไปเลยที
เดียว
หืม? หรื อผมพูดไม่จริ งกันล่ะ ถ้ าพี่มนั ชอบผมจริ งก็ต้องเชื่อมัน่ และ
รู้นิสยั ผมสิวา่ เป็ นคนยังไง แต่นี่มาถึงดันไม่พดู พร�่ ำท�ำเพลงแถมยังปรักปร� ำ
ว่าผมขายเสียอย่างนัน้ พี่มนั ไม่ได้ ชอบผมหรอก ก็แค่อาการ ‘อยากได้ อยาก
เอาชนะ’ เท่านันแหละ
้
ในโลกของผม ความรักทีแ่ สนหอมหวานอะไรนัน่ มันไม่มอี ยูจ่ ริงหรอก
นะ ผมยกยิ ้มกับความคิดตัวเอง ไอ้ เรื่ องพรรค์นี ้ไม่เคยอยูใ่ นสมองเลยด้ วยซ� ้ำ
รักคืออะไร?
อืม...รักคือการเห็นแก่ตวั คือการหลงมัวเมาจนหน้ ามืดตามัวอย่างไร
ล่ะ ยกตัวอย่างเช่นพ่อของผมไง ฮ่าๆ น่าข�ำชะมัด เล่นหลงเมียน้ อยจนไม่ลืม
หูลืมตาทิ ้งลูกและเมียให้ ตรอมใจตายเสียได้
ช่างเป็ นผู้ชายที่นา่ สะอิดสะเอียน...น่ารังเกียจเป็ นบ้ า
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ผมลุกขึ ้นในทันทีเมื่อสมองเริ่ มนึกถึงความหลังเก่าๆ รอยยิ ้มที่เคยมี
จางหายไปในบัดดล พี่เจ้ านายมองผมอย่างงุนงงเล็กน้ อย ผมท�ำเพียงมอง
เขาส่งท้ ายก่อนจะหันหลังเดินจากมา
“แสบ! พี่รัก...”
“อย่าพูดค�ำนัน้ ผมไม่ชอบ!” ผมหันขวับไปมองเขาด้ วยความฉุนเฉียว
พี่เจ้ านายดูช็อกค้ างอย่างฉับพลันเมื่อเจอผมในโหมดนี ้เข้ า
อา...เผลอหลุดไปสินะ
“ช่างเถอะ พี่ก็รักษาตัวดีๆ นะครับ”
ผมยกยิ ้มน่ามองแทนความกรุ่นโกรธเมื่อครู่ได้ อย่างรวดเร็ว ขาก็ก้าว
มายังฟี โน่ลกู รักในทันทีและไม่คิดจะปรายตามองพี่เจ้ านายอีกต่อไป ลุก
ได้ ขนาดนันเดี
้ ๋ยวก็ขบั รถกลับได้ เองนัน่ แหละ ท่าทางจะไม่เป็ นอะไรมากมัง้
ไม่นานนักผมก็ขี่ฟีโน่กลับมาถึงคอนโดฯ เหนื่อยเป็ นบ้ าเลยว่ะ คิด
พลางปลดกระดุมเสื ้อตัวเองสองสามเม็ดและหยิบรี โมตมากดเปิ ดแอร์ ผม
ทิ ้งตัวนัง่ ลงบนโซฟาก่อนจะคว้ าโทรศัพท์ขึ ้นมากดๆ หาคลิปฉาวที่วอ่ นเว็บ
มหา’ลัยได้ อย่างรวดเร็วจนน่าแปลกใจ
หึ ข่าวฉาวนี่มนั รวดเร็ วดีจงั เลยนะ นัง่ เล่นกับไอ้ ตอ่ ไม่กี่นาทีก็ดงั ได้
แล้ วสิ
ไม่นานผมก็เจอไอ้ คลิปทีว่ า่ พอลองกดเปิ ดซ� ้ำไปซ� ้ำมาผมก็สงั เกตเห็น
ผู้คนบริ เวณร้ านได้ นิดหน่อย ฉับพลันนันรอยยิ
้
้มร้ ายก็ถกู จุดตรงมุมปากเมื่อ
เจอเป้าหมายในการสอบถามข้ อมูลคนแรกเข้ า
ผู้ชายที่เป็ นตัวประกอบในคลิปนัน่ เอง เขานัง่ ฝั่งตรงข้ ามกับคนถ่าย
เพราะผมเห็นใบหน้ าเขาแวบๆ ที่ส�ำคัญคือไอ้ นี่นะ่ ...กิ๊กผม หึๆ
อืม เรี ยกว่ากิ๊กได้ ไหมนะ ก็แค่เจอกันในผับไม่กี่วนั ก่อนแล้ วก็แลก
ไลน์มานิดหน่อยเอง
ผมปลดกระดุมตัวเองไปเรื่ อย...มือก็กดเข้ าแอปพลิเคชันสีเขียวและ
ค้ นหารายชื่อเป้าหมายในทันที พอกระดุมคลายได้ หมดแผงก็จดั การเอนตัว
นอนคว�่ำบนโซฟาอย่างเกียจคร้ าน มือก็สางผมเล่นนิดหน่อยตามนิสยั
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รอยยิม้ น้ อยๆ ถูกจุดขึน้ ตรงมุมปากเมื่อกิ๊ กตอบรั บกลับมาอย่าง
รวดเร็ ว ผมแสร้ งพิมพ์คยุ กับเขาไปเรื่ อยเปื่ อย ไม่นานก็เข้ าเรื่ องแบบไม่ทนั
ให้ อีกฝ่ ายได้ ร้ ูตวั
ผมชื่อบีตส์ คนไม่ ม่อและหล่ อมาก :
ว่าแต่แสบนึกยังไงถึงทักเรามาล่ะ
แสบสะท้ านทรวง ;) :
ก็...วันนี ้เห็นบีตส์แวบๆ ที่ร้านไอติมหน้ ามอ
ผมชื่อบีตส์ คนไม่ ม่อและหล่ อมาก :
เราอยูใ่ นสายตาแสบตอนกลางวันด้ วยดิ
(ส่งสติกเกอร์ หน้ าบึ ้ง)
แสบสะท้ านทรวง ;) :
มาสนใจก็เพราะบีตส์นงั่ กับใครสักคนที่ไม่ใช่เราน่ะ
ผมชื่อบีตส์ คนไม่ ม่อและหล่ อมาก :
อ้ อ! เพือ่ นว่ะ ดาวคณะเราไง ว่าแต่พดู งี ้สนใจมานัง่ ด้ วยกันป่ ะล่ะครับ
(ส่งสติกเกอร์ หวั ใจรัวๆ)
แสบสะท้ านทรวง ;) :
ที่ผบั ไหนดีละ่ 
ผมชื่อบีตส์ คนไม่ ม่อและหล่ อมาก :
โห่ ทีไอ้ ตอ่ อ่ะครับ ตอนกลางวันอย่างโจ่งแจ้ ง
ตกลงแสบเป็ นอะไรกับมันเนี่ย
แสบสะท้ านทรวง ;) :
ไม่ร้ ูสิ คิดว่าไงล่ะ
(ส่งสติกเกอร์ ยิ ้ม)
หลังจากรู้เป้าหมายปุ๊ บผมก็ออกจากไลน์ในทันที ไม่มีความจ�ำเป็ น
ต้ องคุยกับกิก๊ อีกต่อไปแม้ เสียงแจ้ งเตือนไลน์จะดังกระหน�ำ่ ไม่หยุดเลยก็เถอะ
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ผมเข้ าเพจดาวเดือนของมหา’ลัยเพื่อหาดาวเดือนของปี นี ้ในทันที มี
รูปชายหญิงอยูใ่ นเพจบ้ างประปราย อืม...คงต้ องหาดาวคณะเศรษฐศาสตร์
สินะ ไอ้ บีตส์มนั อยูค่ ณะเศรษฐศาสตร์ ปีเดียวกับผมเอง ที่ส�ำคัญยังเป็ นถึง
เดือนคณะอีก ไม่แปลกใจเท่าไหร่ที่มนั ไปนัง่ กินไอศกรี มกับดาวคณะได้
คงจะมีซมั ติงกันนัน่ แหละ แต่วา่ นะ...ชือ่ ไลน์บอกไม่มอ่ ทว่าความจริง
มันโคตรม่อเลยเถอะ เห็นได้ ชดั ว่าบีตส์เป็ นพวกไม่ยดึ ติดกับใคร เป็ นประเภท
เดียวกับผมเลยล่ะ หึๆ
ขณะที่ผมก�ำลังหาข้ อมูลเพื่อแก้ เผ็ดคุณดาวเศรษฐศาสตร์ เบอร์ ไอ้
ต่อก็ดนั ปรากฏบนหน้ าจอพร้ อมเสียงริงโทนแทนทีเ่ สียงไลน์ซง่ึ ยังคงดังอย่าง
ต่อเนื่องในทันที
“ว่าไง” ผมกดรับพลางยกยิ ้ม
(ไอ้ แสบ! มึงไปเคลียร์ กบั บรรดาผู้ชายของมึงเลยนะ แม่งทังไลน์
้ ทงั ้
เฟซมาถามกูกนั ให้ วนุ่ เรื่ องคลิปบ้ าบอที่ใช้ มมุ กล้ องได้ ห่วยแตกสุดๆ นัน่ อ่ะ
มึงรี บเลยครับเพื่อนก่อนกูจะทนไม่ไหว แม่งสาวหนีกกู นั หมดแล้ วมังเนี
้ ่ย)
“ถือว่าเป็ นบุญของผู้หญิ งที่ไม่มาติดกับมึงก็แล้ วกันนะ ส่วนเรื่ อง
ผู้ชายพวกนันก็
้ ถือว่าเจ๊ ากันไปกับบรรดาผู้หญิงของมึงที่ตามมาก่อกวนกูถงึ
ในไลน์ก็แล้ วกัน”
ผมพูดไปยิ ้มไป ในหัวก็คิดถึงเสียงไลน์ที่ดงั ระรัวเมื่อครู่ ไม่ใช่เพราะ
บีตส์หรอก ไอ้ นนั่ มันหยุดส่งไปนานแล้ ว แต่เป็ นบรรดาสาวๆ ของไอ้ ตอ่ บวก
กับบรรดากิ๊กของผมต่างหากล่ะ อีกอย่างผมยังไม่ได้ ดเู ฟซเลย ที่คาดไว้ ก็คง
ไม่ตา่ งกับไลน์เท่าไหร่
เฮ้ อ...วุน่ วายจริงๆ เลยเนอะ ผมยิ ้มร้ ายกับตัวเองเมื่อเริ่มคิดจะบล็อก
ไลน์พวกที่นา่ ร� ำคาญทังหลายขึ
้
้นมาชัว่ วูบหนึง่
แต่ถ้าท�ำแบบนัน้ ก็ไม่สนุกน่ะสิจริ งไหม? ผมเป็ นพวกไม่ชอบหนี
ปั ญหาเสียด้ วย เพราะฉะนันก็
้ ต้องหาทางโต้ กลับคนปล่อยคลิปไปซะหน่อย
(เออๆ ว่าแต่มงึ รู้ตวั คนท�ำไหมวะ)
ไอ้ ตอ่ ถามอย่างตรงประเด็น
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“ดาวเศรษฐศาสตร์ ปีนี ้ว่ะ มึงรู้จกั ไหมล่ะ”
(อ้ อ! รู้ดิครับ พลับพลึงคนสวยไง)
อย่างที่คดิ ไอ้ ตอ่ นี่ร้ ูเรื่ องผู้หญิงเยอะดีจริ งๆ ผมยกยิ ้มมุมปากขึ ้นมา
ทันทีเมื่อเริ่ มคิดอะไรดีๆ ได้
อา...รู้สกึ ตื่นเต้ นเสียซะสิ พลับพลึงคนนันจะเป็
้
นยังไงกันนะ
“รู้ตารางเรี ยนของเธอไหม”
(มึงจะเอาไปท�ำอะไรวะ ไอ้ มีมนั ก็มีอยู่หรอก ช่วงแรกๆ เคยคบกัน
ว่ะ แต่พลับพลึงดันบอกว่ากูมีกิ๊กเสียก่อน ช่วงนันกู
้ ไม่ได้ กิ๊กกับใครเลยนะ
โว้ ยแล้ วเธอก็หาเรื่ องเลิกกับกูไง เสียดายว่ะ...คือกูยงั ไม่ได้ ฟันเลยอ่ะครับ)
“เลวสมกับเป็ นมึงดีนะต่อ” ผมยิ ้มอย่างเหนื่อยหน่าย มือก็จบั ปอย
ผมตรงข้ างหูเล่นไปด้ วย
(แหม...ไอ้ คนที่มวั่ ผู้ชายมีสทิ ธิ์พดู แบบนันเหรอครั
้
บ)
“กูไม่ ได้ ม่ ัว กูท่ วั ถึงต่ างหากล่ ะ”
(แรงเชีย่ ...กูละ่ ยอมใจเลยจริงๆ ตกลงจะเอาตารางเรียนของพลับพลึง
ใช่ป่ะ เดี๋ยวส่งไปให้ ก็แล้ วกัน)
ไอ้ ตอ่ ดูไม่ได้ ร้อนใจกับคลิปฉาวของเราเท่าไหร่ มันก็เป็ นประเภทเดียว
กับผมทีไ่ ม่คอ่ ยยึดติดกับใคร และที่โทร.มาโวยวายก็คงเพราะร�ำคาญบรรดา
กิ๊กมันและกิ๊กผมนัน่ แหละ
ตารางเรี ยนของคุณดาวเศรษฐศาสตร์ ก�ำลังถูกส่งมา ผมยกยิ ้มร้ าย
พร้ อมกับสมองที่เริ่ มประเมินแผนการขันต่
้ อไป
หึๆ เจอกันพรุ่งนี ้ล่ะนะ...พลับพลึงคนงาม
ตอนเที่ยงหน้ าคณะเศรษฐศาสตร์
ผมมานัง่ ดักรอพลับพลึงที่โต๊ ะด้ านล่างคณะอย่างชิลๆ ดูเหมือนช่วง
บ่ายผมจะว่างยาวๆ ดังนันมี
้ เวลาเคลียร์ กนั อีกนานโขเลยล่ะ
หืม? ใครบอกว่าผมจะมาดักท�ำร้ ายกันล่ะ ผมมาสังเกตการณ์วา่ คุณ
เธอเล็งใครไว้ ในช่วงนี ้ต่างหาก
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ใช่แล้ ว...เดาถูกเผง พลับพลึงเล็งใคร คนนันก็
้ จะเป็ นเป้าหมายผม
แบบเนียนๆ เช่นกัน!
อย่างที่บอกว่าผมไม่นิยมท�ำร้ ายสตรี น่ะ แค่ทางกายล่ะนะ แต่ทาง
ใจไม่เกี่ยวกันนี่นา อีกอย่างคลิปนัน่ ก็ท�ำให้ ผมร้ อนรนทางใจไม่ได้ เจ็บทาง
กายแม้ แต่นิด บอกแล้ วว่าใครท�ำมาเท่าไหร่ก็ท�ำกลับเท่านัน้ แสบไม่ชอบเอา
เปรี ยบใครอยูแ่ ล้ ว...เนอะ
จะเรี ยกว่าร้ อนรนดีไหม? ในเมื่อผมแทบไม่ร้ ูสกึ อะไรเลย ที่มานัง่ อยู่
นี่ก็เพราะนึกสนุกล้ วนๆ
เอาน่า เรื่ องแบบนี ้ถ้ าอีกฝ่ ายไม่เล่นด้ วยก็จบ แต่ถ้าเล่นด้ วยก็ช่วย
ไม่ได้ หึๆ
ไม่นานนักเป้าหมายที่ผมก�ำลังรออยู่ก็เดินลงบันไดมาปะปนกับฝูง
ชน โชคดีจริ งๆ ที่ผมนัง่ หลบมุมเลยไม่เป็ นจุดสนใจเท่าไหร่นกั
ผมลุกขึน้ เดินไปยังฟี่ โน่ลูกรั กและขี่ ตามรถเฟอร์ รารี่ ของคุณดาว
เศรษฐศาสตร์ ไปโดยไม่ให้ อีกฝ่ ายรู้ ตวั อืม...ผมยกยิ ้มกับตัวเองเมื่อพบว่า
ทางมันคุ้นๆ
ก็นะ...ทางไปคณะผมนี่หว่าจะไม่ให้ ค้ นุ ได้ ยงั ไง
แบบนี ้ก็เข้ าทางเลยน่ะสิ ผู้ชายในคณะวิศวฯ ส่วนมากต่างก็เข้ าหา
ผมกันทังนั
้ น้ หืม?...เปล่าหลงตัวเองนะ ก็แค่สภาพที่เป็ นอยู่มนั ฟ้อง อีก
อย่างผมไม่ได้ ไปยัว่ ยวนใครเลยสักนิด เวลาเขายิ ้มมาเราก็ต้องยิ ้มกลับตาม
มารยาทถูกไหมล่ะ
บอกแล้ วว่าเปล่ายัว่ ...แค่สง่ สายตาโดยไม่ร้ ูตวั เท่านันเอง
้
ผมจอดลูกรักไว้ ที่ลานจอดรถห่างจากพลับพลึงพอสมควร คุณเธอ
เริ่ มเดินลิว่ ๆ ไปด้ านหลังคณะของผมแล้ วสิ ระหว่างทางผู้ชายนี่มองตามกัน
เป็ นแถวเลยล่ะ ก็นะ...เป็ นถึงดาวมันก็ต้องมีดีอยูพ่ อตัว
ผมเดินหลบเลี่ยงสายตาของผู้คนตามเธอไป หึๆ น่าสนุกจริ งๆ ใคร
กันนะจะเป็ นเหยื่อของผม
สงสัยไหมว่าท�ำไมผมไม่เล็งเป้าหมายไปที่บตี ส์ในเมื่อสองคนนันเพิ
้ ง่
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ไปกินไอศกรี มด้ วยกันมาแท้ ๆ ผมว่านะ...คุณดาวเศรษฐศาสตร์ เธอก็เจ้ าชู้
พอตัว ดังนันผมจึ
้
งสะกดรอยตามเพื่อดูเป้าหมายหลักน่าจะง่ายกว่า
“เพลิงกัลป์ คะ”
ผมหยุดขาและชะงักกึกในทันที รอยยิ ้มร้ ายถูกจุดตรงมุมปากเมื่อ
ได้ ยินชื่อที่จ�ำฝังใจตังแต่
้ เมื่อวาน ฮ่าๆๆ โลกกลมอะไรอย่างนี ้วะ
หืม? คิดว่าผมจะหลบมุมดูคนจูจ๋ ี๋กนั ล่ะสิ โทษทีนะที่นนั่ ไม่ใช่ ‘แสบ’
ผมเดินตรงไปทางคนสองคนซึง่ ก�ำลังบดจูบกันอย่างดูดดืม่ เพลิงกัลป์
นัง่ พิงก�ำแพงตึกเรี ยนโดยมีพลับพลึงนัง่ คร่อม มือข้ างหนึง่ ของเขาถือบุหรี่ ใน
ขณะที่อีกข้ างก็วางลงบนสะโพกของสาวสวย
เหอะ! มีผ้ หู ญิงมาให้ กินถึงที่ แถมแต่ละรายนี่ไม่ธรรมดาทังนั
้ น้
“เพลิงกัลป์ ครับ”
ผมแสร้ งส่งเสียงด้ วยความตกใจ ทว่าขานี่ไม่ได้ หยุดก้ าวเข้ าหาคนทัง้
สองแม้ แต่น้อย ไหนจะรอยยิ ้มน่ามองซึง่ ปรากฏบนใบหน้ าเฉกเช่นทุกครัง้ ที่
พบพานเรื่ องสนุกอีก
คุณดาวเศรษฐศาสตร์ ผละออกห่างจากไอ้ หน้ าหล่ออย่างฉับพลัน
เธอหันมามองผมคล้ ายไม่เชื่อสายตา แต่ไม่มีทา่ ทีอบั อายเลยสักนิดทังที
้ ่ตวั
เองนัง่ คร่อมตักผู้ชายอยูแ่ ท้ ๆ
เป็ นลูกเป็ นหลานผมจะจับฟาดให้ หลังลายเลยล่ะ
ไอ้ หน้ าหล่อชะงักไปนิด นัยน์ตาคมดุเหลือบมองมาวูบหนึง่ ก่อนจะ
เป็ นฝ่ ายดันคุณดาวออกจากร่ างตัวเองคล้ ายจะหมดอารมณ์อย่างไรอย่าง
นัน้ จากนันเขาก็
้
ลกุ ขึ ้นยืนเต็มความสูงและเอนตัวพิงก�ำแพงเพื่อสูบบุหรี่ ตอ่
อย่างไม่ทกุ ข์ร้อน
“อะ...อะไรกันคะเพลิงกัลป์ ช่างไอ้ บ้านี่...”
“...หมดอารมณ์” เป็ นครัง้ ที่สองแล้ วสินะ เขาพูดประโยคนี ้ได้ อย่าง
น่าหมัน่ ไส้ ดีจริ งๆ
“อย่างว่าล่ะนะ ของเก่ามันจะไปสู้ของใหม่ได้ ยงั ไง”
“!!!”
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พลับพลึงคนงามหันขวับมาจ้ องผมจนตาแทบถลน ผมก็จ้องกลับไป
เช่นกันพร้ อมรอยยิ ้มร้ ายตรงมุมปาก หวังว่าคุณเธอจะยังไม่ลมื วีรกรรมที่ท�ำ
กับผมและไอ้ ตอ่ ไว้ หรอกนะ
“เนอะ...เพลิงกัลป์ ”
ผมเดินเข้ าไปใกล้ ทงสองคนมากขึ
ั้
้นพลางยกมือเกาะแขนไอ้ หน้ าหล่อ
อย่างอ้ อยอิ่ง หึๆ...จะเป็ นยังไงต่อไปนะ ผมจ�ำท่าทางนี่มาจากละครหลัง
ข่าวเชียวล่ะ ช่างโชคดีจริ งๆ นี่ไอ้ หน้ าหล่อมันไม่คอ่ ยพูด หรื อมันอาจจะเริ่ ม
ร� ำคาญคุณดาวตกกระป๋ องจนยินยอมให้ ผมแอบอ้ างเพื่อเขี่ยทิง้ อีกทอด
หนึง่ ก็ได้
“น่ะ นี่แก...” โว้ วๆ หญิงงามเวลาท�ำหน้ าบูดเบี ้ยวนี่ก็กลบความสวย
ไปซะมิดเลยแฮะ
“หืม? หรื อเธออยากจะได้ คลิปเรากับเพลิงกัลป์ ดีละ่ เดี๋ยวคืนนี ้ถ่าย
ส่งให้ เลยก็ได้ นะ เสร็ จแล้ วก็ช่วยอัปลงเว็บเลยยิ่งดี คลิปเมื่อวานยังดังไม่
ถึงใจเราเลย...ให้ ตายสิ”
ผมยิ ้มยัว่ เย้ าพลางแสร้ งส่ายหน้ าเป็ นเชิงว่าไม่ไหวๆ จากนันก็
้ ยกมือ
ลูบไล้ แผงอกไอ้ หน้ าหล่อและซบหน้ าลงกับไหล่ของมันประกอบค�ำพูดไปด้ วย
ให้ ความร่วมมือมากเลยว่ะ ยืนเป็ นตอไม้ แบบนี ้ล่ะดี หึๆ
“กรี๊ ด! แก...”
“ว่าไงครับ?” ผมยกยิ ้มร้ ายพร้ อมกับเลิกคิ ้วขึ ้นนิดอย่างเหนือกว่า
“แกแย่งต่อไปจากฉัน คราวนี ้ก็เพลิงกัลป์ อีก!” ไอ้ ต่อมาเกี่ยวอะไร
ด้ วย? ผมปล่อยแขนไอ้ หน้ าหล่อพลางเดินเข้ าไปหาคุณเธอในทันที
“พูดอะไรน่ะ เราจะไปแย่งของของใครได้ ยงั ไง” ผมพูดพร้ อมรอยยิ ้ม
น้ อยๆ ทว่าคุณเธอกลับตัวสัน่ ด้ วยความโกรธเสียอย่างนัน้
หึ...ใครจะสนกันล่ะ
“ไม่จริ ง! แกมันเกย์วิปริ ต ไม่งนต่
ั ้ อจะต้ องมองแค่ฉนั ...”
“ตบมือข้ างเดียวมันไม่ดงั หรอกนะ พลับพลึง...ไม่สิ ผู้หญิงที่ไม่มีใคร
เอาต่างหาก” ผมยกยิ ้มร้ ายพลางกอดอกอย่างสบายอารมณ์
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ช่วยไม่ได้ คุณเธอเล่นมาว่าผมเป็ นเกย์วปิ ริตก่อนนี่หว่า เฮ้ อ! ถ้ าบอก
ว่ายังไม่โดนผู้ชายหน้ าไหนเสียบหรื อไปเสียบใครจะมีคนเชื่อผมไหมนะ ช่าง
เถอะ...สงสัยภาพลักษณ์ผมจะเป็ นแบบนี ้ในสายตาผู้หญิงบางกลุม่ ทีม่ หา’ลัย
รวมถึงผู้ชายบางคนด้ วย
“กะ...แก๊ ...!!!”
ผู้หญิงตรงหน้ าเงื ้อมือขึ ้นเตรียมถลามาตบผมทันที แบบว่าเธอกับผม
สูงเท่ากันเลยไง อีกอย่างตัวก็ไล่ๆ กันเลยด้ วย ไม่อยากจะยอมรับเท่าไหร่เลย
แฮะว่าผมเป็ นผู้ชายไซซ์มินิแค่ไหน
ผมเบี่ยงตัวหลบและคว้ ามือเธอเอาไว้ จากนันก็
้ ผลักให้ ออกห่างตัว
จนพลับพลึงเซไปหลายก้ าว ถ้ าผมไม่ผลักเกิดคุณเธอบ้ าตบรัวๆ ขึ ้นมาจะ
ท�ำไง แบบนันผมก็
้
เสียเปรี ยบแย่...เนอะ
ดูเหมือนเพลิงกัลป์ จะสูบบุหรี่ หมดมวนพอดี ร่างสูงจึงก้ าวออกห่าง
จากบริ เวณนี ้ด้ วยความรวดเร็ วและไม่คิดจะสนใจเหตุการณ์ ที่ของเก่ากับ
ของใหม่ก�ำลังทะเลาะกันแม้ แต่นิด
ผมอุตส่าห์ลดตัวลงมาโมเมเป็ นของใหม่ให้ เลยนะเนี่ย ฮะๆ ดันไม่
สนใจผมที่มีแต่คนมารุมล้ อมเสียได้ น่าเอาชนะอะไรอย่างนี ้
“ไปแล้ วนะ อ้ อ...อย่าลืมรอคลิปของเรากับเพลิงกัลป์ ล่ะ” ผมกรี ดยิ ้ม
ร้ ายส่งท้ ายก่อนจะแสร้ งเดินตามหลังไอ้ หล่อไป
“กรี๊ ดดดดด!!!”
อา...เสียงแสบแก้ วหูดีจริ งๆ เลยให้ ตาย
ผมเดินตามหลังร่างสูงมาเรื่อยๆ อย่างไม่ได้ รีบร้ อนนัก จนกระทัง่ พวก
เรามาถึงลานจอดรถกันแล้ ว...นัยน์ตาสีรัตติกาลจึงปรายหางตามองผมวูบ
หนึง่ เขารู้วา่ โดนผมหลอกใช้ เรื่ องแก้ เผ็ดคุณดาวตกกระป๋ อง ท�ำไมผมมัน่ ใจ
ว่าเขารู้? ก็นะ...ยืนนิ่งให้ ผมแอบอ้ างขนาดนันก็
้ ต้องรู้อะไรบ้ างนัน่ แหละ แต่
เขาก็หลอกใช้ ผมในการเขี่ยพลับพลึงทิ ้งเหมือนกันนี่นา
บางทีการรู้ความคิดของกันและกันก็ดนู า่ กลัวไม่น้อย ทังน่
้ ากลัว น่า
ตื่นเต้ น และน่าสนุกมากเลยล่ะ หึๆ
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“ตามมาท�ำไม” น� ้ำเสียงเย็นชาห่างเหินกล่าวขึ ้นลอยๆ
ผมเลิกคิ ้วพร้ อมกรีดยิ ้มยัว่ เย้ า ตอนแรกแค่จะมาเอาฟี โน่แต่ตอนนี ้ชัก
อยากจะแหย่ไอ้ หน้ าหล่อให้ ตบะแตกเสียแล้ วสิ
“ก็ตามมาถ่ายคลิปไง กูจะได้ สง่ ให้ พลับพลึง...ดีไหม?” ผมว่าพลาง
เดินเข้ าไปลูบไล้ แผงอกหนา ฉับพลันนันมื
้ อผมก็ถกู ตะครุบไว้ ในทันที
ร่างทังร่้ างถูกดันให้ ตดิ ประตูรถแลมโบกินีสีแดงจี๊ดถึงใจ แววตาของ
คนตรงหน้ าวาววับจนผมคิดถึงสุภาษิตหนึง่ ขึ ้นมา
‘อย่าเล่นกับไฟ’ อาฮะ...แต่คนอย่าง ‘แสบ’ อยากเล่นนี่นา ใครจะ
ท�ำไม!
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Ep.04
เมื่อแสบออกโรง ไม่ใช่ตัวโกงแต่เป็น...
“น่ารังเกียจว่ะ”
ผมชะงักไปชัว่ ครู่กบั ถ้ อยค�ำทีค่ นตรงหน้ าเอ่ยออกมา จากนันก็
้ ยิ ้มตรง
มุมปากเช่นเดิม แววตาคมดุที่มองตรงมาเต็มไปด้ วยความไม่ชอบใจอย่าง
ถึงที่สดุ
“หืม? คนรังเกียจเขาถูกเนื ้อต้ องตัวกันหรื อไง”
ผมพูดพลางมองลึกลงไปในแววตาของคนตรงหน้ า มันเฉยชาและ
มองมาคล้ ายเห็นขยะไร้ คา่ ก็ไม่ปาน เพลิงกัลป์ ดันร่างผมติดรถยิง่ กว่าเก่าจน
ผมเริ่มเจ็บหลัง ทว่าไม่นานนักมือหนาทีล่ อ็ กอยูต่ รงคอก็คลายออก ผมยิ ้มร้ าย
พลางยกแขนโอบรอบคอร่างสูงให้ ก้มหน้ าลงมาใกล้ ในทันที
ทว่าเสี ้ยววินาทีทรี่ ิมฝี ปากของเราเกือบจะสัมผัสกัน คนตรงหน้ าก็ดนั
เหวี่ยงร่างผมให้ ออกไปจากบริ เวณประตูรถของเขาเสียนี่
ผมเซนิดหน่อยหากแต่พอทรงตัวได้ ก็ท�ำเพียงสางผมที่เริ่ มยุ่งไปมา
ริ มฝี ปากก็ยกยิ ้มยัว่ ยวนไม่น้อย อืม...นึกอยากผลักก็ผลักกันได้ อย่างง่าย
ดายเลยนะ
แรงเยอะชะมัด เริ่ มปวดหลังซะแล้ วสิเรา
เพลิงกัลป์ เดินไปเปิ ดประตูรถก่อนจะขับออกไปอย่างไม่สนใจไยดีผม
อีก ผมมองตามหลังรถแลมโบกินีสโี ปรดไปพลางยกมือโบกลาน้ อยๆ รอยยิ ้ม
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ยัว่ เย้ ายังคงแต่งแต้ มริ มฝี ปากอย่างนึกสนุก
รังเกียจสินะ หึๆ รังเกียจงันเหรอ
้
ฮะๆๆ
แววตาของผมเป็ นประกายวาววับอย่างพึงพอใจ เริ่มกระหายชัยชนะ
หนักกว่าเก่าอีกคราวนี ้ อา...ท�ำยังไงจะให้ ได้ มาดีละ่
หืม? ถามว่าท�ำไมผมไม่ชิงขึ ้นรถไปกับเขาซะเลย มันเป็ นความคิดที่
โง่เง่ามากเลยน่ะสิ ไอ้ หน้ าหล่อมันแสดงเจตจ�ำนงชัดเจนว่ารังเกียจผม ดังนัน้
จะขึ ้นรถมันไปให้ โดนปล่อยทิ ้งไว้ กลางทางไม่ก็โดนฆ่าหรื อไง
อีกอย่าง...คนประเภทนี ้ถ้ าโดนตามติดมากๆ จะยิ่งร� ำคาญเข้ าไป
ใหญ่ เอาเป็ นว่าผมมีแผนก็แล้ วกัน ระวังจะหลงจนโงหัวไม่ขึ ้นก็แล้ วกัน หึๆ
ผมยกยิม้ ร้ ายกับความคิดตัวเองก่อนจะเดินไปยังฟี โน่ลูกรัก เป้า
หมายคือคอนโดฯ เดิม จะว่าไปช่วงนี ้รู้สกึ โดนมองบ่อยยังไงก็ไม่ร้ ูสิ ตังแต่
้ คลิป
ฉาวถูกปล่อยไปผมก็โดนจับตามองด้ วยความรู้สกึ อันหลากหลาย
สายตาพวกนันมี
้ ทงรั
ั ้ งเกียจ เฉยๆ จับสังเกตเพื่อเอาไปเมาท์ตอ่ และ
ส่วนมากที่เห็นคือสนใจ...
โดยเฉพาะกับพวกผู้ชายทีผ่ มเจอก่อนหน้ านี ้ทังในผั
้ บและทีอ่ นื่ ๆ พวก
นันท�
้ ำท่าเหมือนจะก้ าวข้ ามเข้ ามาในเส้ นที่ผมขีดเอาไว้ ยงั ไงก็ไม่ร้ ู
ผมยกยิ ้มน้ อยๆ ทว่าแววตาฉายความเคร่งเครี ยดวูบหนึง่ หลังจาก
จอดรถเสร็ จก็แกว่งกุญแจเดินเข้ าคอนโดฯ ในทันที ทว่าปั ญหาที่นึกกลัว
ก�ำลังเกิดขึ ้นเสียแล้ ว...
“แสบ วันนี ้ไปผับกับกูป่ะ”
ผมชะงักกึกเมื่อร่างสูงของใครคนหนึง่ ยืนพิงก�ำแพงตรงทางขึ ้นลิฟต์
อยู่ คิ ้วก็ขมวดเข้ าหากันเล็กน้ อยอย่างครุ่นคิดว่าคนตรงหน้ าคือใคร
อ่อ...วินนัน่ เอง เหมือนจะเจอกันที่ผบั เมื่อสัปดาห์ก่อน
ผมยกยิ ้มทักทายตรงมุมปากเมื่อนึกตัวตนของผู้ชายตรงหน้ าขึ ้นมา
ได้ จะผิดไหมถ้ าบอกว่าผมสามารถจ�ำชื่อของทุกคนที่เข้ าหาได้ หมดน่ะ
อืม...ก็หลายรายอยู่ แต่เมมโมรี สมองผมดันไม่เต็มสักทีเนี่ยสิ แย่จงั
แฮะ
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“ตอนนี ้กูเหนื่อย เอาไว้ เจอกันที่ผบั ก็แล้ วกัน”
ถ้ อยค�ำข้ างต้ นอาจท�ำให้ ผ้ ชู ายซึง่ ดูทา่ จะอารมณ์ร้อนง่ายคนนี ้เดือด
ขึ ้นมาได้ ถ้ าหากว่าผมไม่เดินเข้ าไปใกล้ และกระซิบชิดริ มหูพร้ อมรอยยิ ้มน่า
มองก่อนล่ะนะ
ไอ้ วินชะงักไปนิด มือหนาเตรี ยมมาคว้ าแขนผมเอาไว้ ไม่ให้ เดินเข้ า
ลิฟต์ไป ทว่าผมเป็ นฝ่ ายเบีย่ งตัวหลบอย่างรู้ทนั และผลักเขาติดก�ำแพงอย่าง
ยัว่ ยวนเสียก่อน
“กูบอกว่าจะไปเองไง...อย่าลืมข้ อตกลงของเราสิ” ข้ อตกลงที่วา่ ห้ าม
ล� ้ำเส้ นด้ วยการมายุง่ วุน่ วายกับชีวิตของผมมากเกินไปไงล่ะ หึ
ผมช้ อนตาขึ ้นมองคนตรงหน้ า มือก็กรี ดผ่านกระดุมเสื ้อแผ่วเบาก่อน
จะยกยิ ้มร้ าย เสียงกระซิบที่ผมมัน่ ใจว่าเซ็กซี่ไม่น้อยเมื่อครู่ท�ำเอาวินตาค้ าง
ไปเลย และอาจเพราะผมใกล้ ชิดเขาแบบที่ไม่เคยเป็ นด้ วยล่ะมัง้
ไม่ใช่อะไร จะได้ หาจังหวะขึ ้นลิฟต์เสียที อืม...เหนื่อยเป็ นบ้ า
ภาพสุดท้ ายที่เห็นก่อนลิฟต์จะปิ ดคือวินมองมาเหมือนเพิง่ ได้ สติ ผม
ยกมือโบกลาเขาเบาๆ พลางยกยิ ้มน่ามอง
พอลิ ฟ ต์ ปิ ด ลงรอยยิ ม้ บนหน้ า ก็ ห ายไปอย่ า งฉับ พลัน นี่ ค งเป็ น
สัญญาณความวุ่นวายเล็กๆ สินะ ให้ ตาย...คุณดาวตกกระป๋ องนี่หาเรื่ อง
ให้ ผมจริ งๆ
พอเข้ ามาในห้ องผมก็รือ้ งานที่ต้องท�ำส่งอาจารย์กบั ต�ำราเรี ยนมา
อ่านทบทวน เห็นแบบนี ้แต่ผมน่ะจดเลกเชอร์ ละเอียดมากเลยล่ะ อย่างว่า...
แม้ จะเที่ยวแต่การศึกษาก็ส�ำคัญนี่นา
พอตกกลางคืนผมก็ตรงดิง่ ไปยังผับใหม่ ใหม่สำ� หรับผมแต่เก่าส�ำหรับ
พวกรุ่นพี่แล้ วล่ะ เหลืออีกกี่ร้านรอบมอที่ยงั ไม่ได้ เข้ ากันนะ หึๆ
เสียงเพลงจังหวะหนักหน่วงลอยกระทบหูยามเมื่อผมเดินชิลๆ ผ่าน
การ์ ดเข้ ามา ใครมองมาผมก็มองตอบกลับหมด บอกเลยว่าไม่ได้ เล่นหูเล่นตา
คนอย่างแสบไม่มีมารยาหรอก...เนอะ

44

ผมยกยิ ้มพลางเดินไปนัง่ ตรงเคาน์เตอร์ อย่างที่ชอบท�ำเป็ นประจ�ำ
ตอนเข้ าผับ ผมจะเต้ นก็ตอ่ เมื่อเครี ยดหรื อมีแรงจูงใจเท่านันแหละ
้
หลังสัง่ ค็อกเทลมาแก้ วหนึง่ ไม่นานนักบาร์เทนเดอร์กเ็ สิร์ฟให้ ตรงหน้ า
ผมยกของเหลวในแก้ วทรงสูงขึ ้นจิบ สายตาก็กวาดมองรอบด้ านอย่างประเมิน
อืม...พวกรุ่นพีแ่ ละรุ่นเดียวกันทังหน้
้ าคุ้นและไม่ค้ นุ เต็มไปหมดเลยแฮะ
ที่ส�ำคัญคือผมเห็นไอ้ ตอ่ ด้ วยล่ะ มันก�ำลังเกี ้ยวสาวเลยไง เต้ นไปสี
หญิงไปจนคลอเคลียจะได้ เสียกันอยูร่ อมร่อ
หึๆ ชักน่าสนุกขึ ้นมาแล้ วสิ ถ้ าผมเดินไปทักจะเกิดอะไรขึ ้นกันนะ
ผมยกยิ ้มร้ ายทว่าก่อนจะได้ ก้าวขาออกจากเก้ าอี ้ ผู้ชายคนหนึ่งก็
เดินเข้ ามาเสียก่อน
บีตส์? อืม...จ�ำแทบไม่ได้ เลยล่ะ เล่นแต่งตัวซะหล่อเหลาเอาการสม
ต�ำแหน่งเดือนคณะเศรษฐศาสตร์ เลยนี่นา เขาส่งยิ ้มซึง่ สามารถท�ำผู้หญิง
ตายเกลื่อนได้ มาให้ ผมจึงยกยิ ้มยัว่ เย้ าตอบกลับไปและหย่อนตัวนัง่ ลงที่
เดิมอย่างอ้ อยอิ่ง
“ไม่นกึ ว่าจะเจอแสบวันนี ้แฮะ” บีตส์เดินเข้ ามานัง่ ด้ านข้ าง สายตาก็
จับจ้ องผมอย่างสนใจแบบไม่มีปกปิ ด
ผมเท้ าคางพลางเอี ยงคอมองของเหลวในแก้ วซึ่งเคลื่อนไปตาม
จังหวะการหมุนของมือนิดหน่อย จากนันก็
้ ปรายตามองคนด้ านข้ างอย่าง
ยัว่ ยวน
“นัน่ สินะ เราเพิ่งมาครัง้ แรกด้ วยสิ”
ผมยกยิ ้มน่ามองก่อนจะเสตามองแก้ วค็อกเทลต่อ ใครพูดหยาบมา
แน่นอนว่าผมหยาบกลับ แต่ส�ำหรับบีตส์ที่ไม่เคยขึ ้นมึงขึ ้นกูใส่ ผมก็กระท�ำ
กลับไปเช่นเดียวกัน
“เดี๋ยวเราแนะน�ำเองก็ได้ ส�ำหรับแสบเราว่างเสมอว่ะ”
ผมเหลือบตามองบีตส์อีกครัง้ พลางยกยิ ้มน้ อยๆ ตรงมุมปาก ในใจก็
คิดว่า เหรอ?...จริ งดิ ก่อนหน้ านี ้คล้ ายจะเห็นแวบๆ ว่าก�ำลังคัว่ สาวชุดแดง
ตรงมุมนู้นอยูเ่ ลย
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“ปากหวานแบบนี ้หญิงติดตรึ มเลยล่ะสิ” ผมกล่าวพลางปรายตาที่
เริ่ มฉ�่ำปรื อด้ วยฤทธิ์แอลกอฮอล์ไปด้ วย
“จะทิ ้งให้ หมดเลยถ้ าแสบไปกับเราคืนนี ้อ่ะครับ” เลวว่ะ แต่อืม...น่า
เล่นด้ วยจังนะ
น่าสนใจถ้ าเผอิญว่าผมไม่ได้ ตงกฎกั
ั้
บตัวเองไว้ ว่าจะไม่ถูกใครหิ ้ว
กลับบ้ านโดยเด็ดขาดน่ะ ไอ้ เราก็มนั่ ใจว่าคอแข็งเสียด้ วยสิ
ผมท�ำเพียงกรี ดยิ ้มส่งให้ บีตส์เท่านันและจงใจไม่
้
ตอบรับอะไรกลับ
ไป หางตาก็คล้ ายจะเห็นว่าไอ้ ตอ่ ก�ำลังถูกผู้ชายคนหนึง่ หาเรื่ องอยู่ ผมเลิก
คิ ้วในทันทีพลางลุกเดินไปทางเพื่อนที่ไม่คอ่ ยสนิทสักเท่าไหร่อย่างเชื่องช้ า
“นี่เมียกู ไอ้ สดั !” คอเสื ้อของไอ้ ตอ่ ถูกผู้ชายคนหนึง่ กระชากไว้ ด้ าน
ข้ างก็เป็ นผู้หญิงที่ผมเห็นเมื่อครู่วา่ สีกบั มันอยู่
ฝ่ ายหญิ งที่โดนสามีจับได้ ว่ามาคลอเคลียกับชายอื่นมีสีหน้ าเป็ น
ปกติ เธอไม่แม้ แต่จะห้ ามปรามเลยสักนิด คงจะนึกสนุกที่ผ้ ชู ายแย่งตัวเอง
ล่ะมัง้ ผมเดาเอาหรอกนะ
ดูทรงแล้ วฝ่ ายสามีทมี่ าหาเรื่องไอ้ ตอ่ น่าจะเป็ นรุ่นพี่ ผมเดินเบียดกลุม่
คนที่ดิ ้นอย่างไม่สนใจใครเข้ าไปใกล้ เหตุการณ์ตรงหน้ าอีกนิด บางคนก็เริ่ ม
หันมองไอ้ ตอ่ กับชายแปลกหน้ าอย่างสนใจ ถึงกับตีวงล้ อมมองกันเลยทีเดียว
“ก็เมียมึงให้ ทา่ กูก่อนนี่ครับ กูก็คิดว่าโสดน่ะสิ” ไอ้ ตอ่ กระชากมือพี่
คนนันออก
้
แต่วา่ นะ...มึงไม่ได้ ดทู รงเลยหรือไงว่าพีม่ นั ตัวใหญ่กว่ามึงเยอะอ่ะต่อ
ผัวะ!
“อย่าอยูเ่ ลยไอ้ เวร หยามหน้ ากูนะมึง!” ผมเลิกคิ ้วมองไอ้ เพื่อนที่ไม่
ค่อยสนิทเท่าไหร่เซลงพื ้นอย่างหมดท่า อย่างว่าล่ะนะ...โดนต่อยไปเต็มแรง
เลยนี่
อย่างที่บอกว่าไม่สนิทนัน่ แหละ แต่มอต้ นยันมอปลายผมก็ร้ ู จกั มัน
แค่คนเดียวและไปไหนมาไหนด้ วยกันเป็ นบางครัง้ ไอ้ ตอ่ เข้ ามาอยู่ในวงจร
ชีวิตผมมากกว่าผู้ชายบางคนที่เข้ าหาเสียอีก
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ดังนันจะยื
้ ่นมือเข้ าไปช่วยก็แล้ วกันนะ หึๆ
คอเสื ้อไอ้ ต่อโดนกระชากอีกครัง้ ก่อนที่มนั จะพยุงตัวได้ ผมอาศัย
จังหวะนันแหวกกลุ
้
ม่ คนเข้ าไปใกล้ ชายทังสองที
้
่รูปร่างแตกต่างกันในทันที
เฮ้ อ...สัดต่อ มึงไม่ดเู ลยนะว่าไอ้ พคี่ นนี ้กล้ ามแขนมันเป็ นมัดๆ แล้ วมึง
น่ะหล่อใสสไตล์เกาหลีที่หญิงก�ำลังนิยมเลยไง จะไปสู้เขาได้ ยงั ไงวะ
“ผมว่าพี่ใจเย็นก่อนจะดีกว่านะครับ”
ผมยกยิ ้มเช่นทีเ่ คยเป็ นมา อีกทังยั
้ งเอื ้อมมือไปจับแขนชายแปลกหน้ า
ซึง่ กระชากคอเสื ้อไอ้ ตอ่ ไว้ ด้วย ไอ้ พกี่ ล้ าม...อืม ขอใช้ ชอ่ื นี ้แล้ วกันเพราะกล้ าม
เป็ นมัดๆ อย่างกับนักมวยเลยแฮะ นัน่ แหละ ไอ้ พกี่ ล้ ามมันหันมามองผมทว่า
ไม่ได้ คลายมือจากคอเสื ้อไอ้ ตอ่ แม้ แต่นิด
“มึงอย่ามายุ.่ ..อึก่ !”
ผมอาศัยจังหวะนันบิ
้ ดข้ อมือไอ้ พกี่ ล้ ามและจัดการถีบซ� ้ำไม่ให้ ลกุ ขึ ้น
มากร่างได้ ใหม่ เกิดไม่ถีบผมก็โดนสวนกันพอดี...จริ งไหม?
“ไม่ยงุ่ ไม่ได้ ครับพี่”
ผมเลิกคิ ้วพลางกดตามองไอ้ พี่กล้ ามที่เป็ นฝ่ ายลงไปนอนกองกับพื ้น
บ้ าง ริ มฝี ปากก็ยงั คงแต่งแต้ มรอยยิ ้ม แต่เป็ นรอยยิ ้มแสยะล่ะนะ
พอหันมองไอ้ ต่อ มันก็มองผมราวกับเห็นพ่อพระมาโปรดอย่างไร
อย่างนัน้ ถ้ าคลานมาเกาะขาผมได้ นี่คงท�ำไปนานแล้ ว ไอ้ ตอ่ มันชอบปากดี
ทังๆ
้ ที่ตอ่ ยตีกบั ใครไม่คอ่ ยเป็ น ไม่ร้ ู อยู่รอดดงเท้ าบรรดาสามีของผู้หญิงที่
มันไปคัว่ ด้ วยมาได้ ยงั ไงตังนาน
้
“มึง!...”
ก่อนไอ้ พี่กล้ ามจะได้ ถลาเข้ าหาผมที่ตงท่
ั ้ ารอก่อนแล้ ว บรรดาการ์ ด
ของร้ านก็ตรงเข้ ามาเคลียร์ เรื่ องวุน่ วายและจับตัวพี่มนั ในทันที
มาช้ าไปแต่ก็ยงั ดีกว่าไม่มาล่ะนะ ผมเสตามองไอ้ ต่อที่เริ่ มพยุงตัว
ขึ ้นอย่างหมดสภาพพลางส่ายหัวเบาๆ ดีที่ข้าวของในร้ านไม่เสียหายอะไร
ไม่งนคงต้
ั ้ องจ่ายเงินอีกชุดใหญ่ ไอ้ พี่กล้ ามก�ำลังถูกลากออกจากผับข้ อหา
ก่อความวุน่ วายแล้ ว
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พี่มนั มองมาด้ วยสายตาอาฆาต...หืม? ผมกรี ดยิ ้มร้ ายส่งกลับไปให้
มองมาแบบไหนก็ต้องมองกลับแบบนัน้ แสบไม่ชอบเอาเปรี ยบใครอยูแ่ ล้ ว
เฮ้ อ เผลอสร้ างอริ อีกแล้ ว แต่ก็นะ...ดูทา่ จะสนุกไม่เบา
พวกการ์ ดท�ำท่าจะเข้ ามาลากผมเหมือนกันเพราะเพิ่งถีบไอ้ พี่กล้ าม
ไปเมื่อครู่ แต่ผมชี ้แจงแล้ วว่าเป็ นเพียงการป้องกันตัว อีกอย่างฝ่ ายนันก็
้ หา
เรื่ องไอ้ ตอ่ ก่อนด้ วย
ไม่ร้ ูส.ิ ..ป้องกันตัวหรื อเปล่านะ หึๆ เฮ้ ! ผมไม่ได้ หลอกลวงใครนี่หว่า
ถ้ าผมไม่ชิงถีบก่อนไอ้ พี่กล้ ามก็ต้องท�ำร้ ายผมอยูแ่ ล้ ว...เนอะ
“มึงก็มีมมุ ใจดีด้วยเหรอวะ”
ไอ้ ต่อเดินเข้ ามาใกล้ พลางท�ำหน้ าไม่คาดฝั น มันไม่แม้ แต่จะสนใจ
ผู้หญิงคนเดิม ก็นะ...สามีคณ
ุ เธอเพิ่งแผลงฤทธิ์ จะจับไอ้ ตอ่ ก็ยากแล้ วล่ะ
“กูท�ำดีหวังผลว่ะ และมึงติดค้ างกูหนึง่ ครัง้ ” ผมยกยิ ้มเจ้ าเล่ห์พลาง
เอ่ยเสียงกระซิบ ไอ้ ต่อถอยกรู ดออกห่างอย่างไม่ไว้ วางใจกันอย่างแรง หึๆ
เว่อร์ นะมึง
“แสบครับ ตกลงแสบกับต่อเป็ นอะไรกันแน่”
เรื่ องนี ้แหละที่ท�ำให้ ผมต้ องใช้ คณ
ุ เพื่อนไม่ค่อยสนิทเป็ นไม้ กนั หมา
อย่างช่วยไม่ได้ ไอ้ ต่อหันมองผมขวับอย่างเริ่ มเดาทางได้ รางๆ ผมหันมอง
บีตส์นิดหน่อยก่อนจะเดินไปเกาะแขนไอ้ ตอ่ พลางเอ่ยกระซิบเสียงเบา
“อดกินสาวสักพักเนอะเพื่อน กูขอยืมตัวมึงหน่อย หึๆ”
“มะ...”
“ไม่ร้ ูสิ เพื่อน...ล่ะมัง”้
ผมว่าพลางเท้ าศอกลงกับไหล่ไอ้ ตอ่ ไปด้ วย ไม่ต้องรอให้ มนั แย้ งผมก็
ชิงพูดขึ ้นมาเสียก่อน โคตรตลกเลยว่ะ ฮะๆๆ ไอ้ ตอ่ มันท�ำสีหน้ าพะอืดพะอม
ราวกับเพิ่งกินของขมไปอย่างไรอย่างนัน้
ดวงตาของมันถลึงมองผมเป็ นเชิงว่า ‘หยุดนะสัด! มึงก�ำลังหาเรื่ อง
เดือดร้ อนให้ กโู ว้ ย’
ผมไม่ได้ สนใจไยดีทา่ ทีไอ้ ตอ่ มันอีก เพราะบีตส์มองผมสองคนสลับ
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กันเขม็งแล้ วไงล่ะ อืม...นี่ผมก�ำลังหาเรื่ องเดือดร้ อนให้ ไอ้ เพื่อนไม่คอ่ ยสนิท
หรื อเปล่าวะ เลิกเล่นก็แล้ วกัน รู้สกึ สงสารมันขึ ้นมายังไงก็ไม่ร้ ู
เดี๋ยวโดนบรรดาผู้ชายที่คลัง่ ไคล้ ผมดักกระทืบขึ ้นมาจะแย่เอาเนอะ
คิดดูวา่ หลายๆ คนในผับทีเ่ ล็งๆ ผมไว้ เริ่มหันมาจ้ องเขม็งตามไอ้ บตี ส์มนั แล้ วสิ
เฮ้ ๆ! ย� ้ำอีกครัง้ ว่าไม่ได้ หลงตัวเอง แต่วา่ นะ...คนมันมีดีให้ หลงนี่นา
“อย่าท�ำหน้ าเครี ยดสิบีตส์ ต่อเป็ นเพื่อนเราจริ งๆ” ผมยกแขนออก
จากไหล่ไอ้ ตอ่ จากนันก็
้ เดินเข้ าไปใกล้ บีตส์เล็กน้ อยพลางส่งสายตาหยอก
ล้ อให้ ด้วย
“แล้ วคลิปแสบกับไอ้ ตอ่ อ่ะครับ นี่เราใจไม่ดีจริ งๆ นะ”
แหม...ปากบอกใจไม่ดีแต่แววตาแพรวพราวที่มองตรงมาคืออะไร
กันเนี่ย หืม?
“ภาพมุมกล้ องแบบนัน้ ใครเชื่อก็โง่ เต็มทีล่ะ”
ผมกวาดตามองผู้คนรอบข้ างทีเ่ อียงหูฟังเรื่องชาวบ้ านประกอบค�ำพูด
อืม...สะดุ้งไปตามๆ กันเลยไง ก่อนจะวกกลับมาจ้ องบีตส์อีกครัง้ พร้ อมรอย
ยิ ้มน่ามองที่ลดความรุนแรงจากประโยคข้ างต้ นลงได้ ไม่มากก็น้อย
“นัน่ สินะ ฮะๆ”
รอยยิ ้มของบีตส์ดจู ืดจางลงนิดหน่อย แต่ผมรู้นะว่าในใจคงแอบด่า
กันบ้ างล่ะ ประมาณว่า ‘ไอ้ ตวั แสบ แม่งหลอกด่ากู’ อะไรแบบนี ้
ช่วยไม่ได้ ...ใครสนกันล่ะ หึ
“งันเราขอตั
้
วก่อนนะ ไปไอ้ ตอ่ กลับกันมึง” ผมพูดประโยคแรกกับบีตส์
ก่อนจะหันไปมองไอ้ เพื่อนไม่คอ่ ยสนิทซึง่ ยืนเยื ้องทางด้ านหลัง
และเมื่ อ เห็ น สายตาของผมไอ้ ต่อ มัน ก็ พ ยัก หน้ า นิ ด หน่ อ ยอย่ า ง
เกียจคร้ าน ยังจะมองหาสาวอีกนะมึง เพิ่งโดนสามีเขาเล่นงานเมื่อกี ้ยังไม่
เข็ดหรื อไง เฮ้ อ...จริ งๆ เลยให้ ตายสิ
น่าหมัน่ ไส้ ชะมัด ขนาดโดนต่อยยังจะหล่อได้ อีกนะ อยากโบกหัวมัน
สักทีสองทียงั ไงก็ไม่ร้ ูแฮะ
อืม...คอนโดฯ ไอ้ ตอ่ กับผมคนละทางเลยนี่นา แต่ที่ชวนกลับเพราะ
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ไม่อยากปล่อยมันทิ ้งไว้ ไง เดี๋ยวก็โดนหาเรื่ องถามให้ วนุ่ วายอีก
ผมกับไอ้ ตอ่ ออกมาจากผับและแยกย้ ายกันไปตามระเบียบ โชคดีที่
บีตส์ไม่ได้ ติดใจอะไร โชคดีอีกขันคื
้ อผมไม่เจอวินผู้อารมณ์ร้อนที่ผบั ไม่งนั ้
เรื่ องต้ องวุน่ วายกว่านี ้แน่ สงสัยวินจะไปผับเดิมที่เจอผมคราวก่อน ซึง่ ความ
จริ งผมมาผับใหม่ไง
หึ ก็เขาไม่ได้ ถามนี่นะว่าผมจะไปผับไหน...ช่วยไม่ได้
วันต่ อมา
หลังเรียนช่วงเช้ าเสร็จผมก็เดินมากินข้ าวทีโ่ รงอาหารของคณะ สาวๆ
จากคณะอืน่ เพียบเลยล่ะ คล้ ายจะเห็นไอ้ ตอ่ ท่ามกลางกลุม่ สาวสวยอยูห่ รอก
แต่ผมท�ำเพียงปรายตามองมันเท่านัน้
ยังไม่เข็ดจริ งๆ สินะมึง
“ไอ้ แสบ! นัง่ ด้ วยกันไหมวะ!!!” แน่นอนว่าพอเห็นผมมันก็ตะโกน
ทักทายตามประสาผู้ชายอารมณ์ดี
แต่ว่านะ สาวๆ ของมึงจ้ องกูกนั เขม็งเลยว่ะ อีกอย่างรอบตัวมึงก็
ไม่มีที่วา่ งเลยไง
“เออ เดี๋ยวกูไป”
ผมตอบรับเสียงเรี ยบพลางยกยิ ้มที่ใครๆ ก็พากันชมว่าสวย ผมก็ไม่
เข้ าใจหรอกว่าผู้ชายเวลายิ ้มแล้ วสวยยังไง แต่ช่างเถอะ...เขาว่าสวยผมก็
เออออตามไปทังนั
้ น้ ตราบใดที่คนอย่างแสบยังใช้ รอยยิ ้มนี ้ให้ ผ้ คู นทังหมั
้ น่
ไส้ ชื่นชมและหลงใหลได้ จะสวยหรื อหล่อผมก็ไม่เกี่ยงหรอกนะ
หืม? ถามว่าท�ำไมผมยังเดินไปนัง่ ทังที
้ ร่ อบตัวไอ้ เพือ่ นเพียงคนเดียวมี
แต่สาวสวย คือตอนนี ้คนพลุกพล่านมากไง อีกอย่างโต๊ ะก็แทบไม่เหลือที่วา่ ง
แล้ ว ยังไงไอ้ ตอ่ ก็ต้องหาที่ให้ ผมนัง่ จนได้ นนั่ แหละ มันผิดเองที่ชวนผมนะ หึๆ
หลังซือ้ ข้ าวเสร็ จผมก็เดินเฉิ ดฉายมายังโต๊ ะไอ้ ต่อ บอกเลยว่าไม่
สะทกสะท้ านกับสายตาบรรดาผู้หญิงของมันสักนิด ทว่าบางคนก็มองผม
อย่างตื่นเต้ นล่ะนะ
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ใครส่งสายตาดีๆ มาคนอย่างแสบก็ส่งกลับ ส่วนใครร้ ายมาก็ร้าย
กลับไม่โกง...เนอะ
“ดูใกล้ ๆ แล้ วแสบหน้ าสวยจริ งๆ ด้ วยแฮะ ผู้หญิงอย่างเรายังอาย
เลย” ผู้หญิงคนหนึ่งเขยิบตัวเว้ นที่ให้ ผมนัง่ ผมส่งยิ ้มเป็ นเชิงขอบคุณก่อน
จะเข้ าไปนัง่ ตรงที่วา่ งนันทั
้ นที
“ต้ องหล่อสิ อย่างเธอต่างหากที่สวย”
ผมกล่าวขึ ้นก่อนจะตักข้ าวค�ำแรกเข้ าปาก เพิ่งรู้ ว่ามีผ้ หู ญิงที่ไม่จิก
ตามองเวลาผมเข้ าหาไอ้ ตอ่ มันด้ วยแฮะ ปกติกิ๊กมันน่ะไม่คอ่ ยชอบหน้ าผม
หรอก
“อย่าปฏิเสธน่า ผู้ชายยังมองแสบเลย เราเนี่ยเป็ นเอฟซีเลยนะ แบบ
ว่าแสบจิ ้นกับใครก็อร่อย”
หืม? ผมขมวดคิ ้วพลางหันมองผู้หญิงด้ านข้ างทันที ไอ้ ต่อมองผม
พลางยิ ้มแหยก่อนจะขยับปากว่า...
‘สาววายมึง วายตัวแม่เลยด้ วย!’
ถึงว่ามีทงจิ
ั ้ ้นทังอร่
้ อย ผมยกยิ ้มให้ เธอกลับไปก่อนจะตักข้ าวขึ ้นกินต่อ
รู้สกึ ได้ เลยว่าเธอจ้ องมาแบบเขม็งมาก ยอมรับว่าไม่เคยมีใครท�ำให้ ผมขนลุก
ได้ เท่าไอ้ หน้ าหล่อ แต่ตอนนี ้เพิ่มคุณสาววายไปอีกคนก็แล้ วกัน
อืม...ก็นะ เคยเจอแต่ผ้ หู ญิงมองมาแบบจิกกัด อยากท้ าตบ หมัน่ ไส้
เบ้ ปากใส่อะไรแบบนี ้ มาเจอผู้หญิงมองแบบอยากกลืนกินไปทังตั
้ วมันก็ยงั
ไงอยู่
ฉับพลันนันหางตาผมก็
้
เห็นใครคนหนึง่ เดินผ่านหน้ าไป รอยยิ ้มร้ าย
ถูกจุดตรงมุมปากในทันที ผมบอกลาคุณสาววายที่ยงั ไม่ร้ ูชื่อกับไอ้ ตอ่ อย่าง
แนบเนียนก่อนจะคว้ าจานข้ าวไปเก็บ
ไอ้ หน้ าหล่อก�ำลังเดินออกจากโรงอาหาร มันเป็ นจุดสนใจพอสมควร
จึงหาตัวได้ ไม่ยากนัก ให้ ตาย...เด่นจนน่าหมัน่ ไส้ จริ งๆ เลยนะ
จะรอพรมแดงมาปูทางหรื อไง...คนอย่างแสบต้ องไปทอดสะพาน
ต่างหากล่ะ หึๆ
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Ep.05
รสจูบนี้...ที่แสบเกือบพ่ายแพ้
ผมเดินเอื่อยเฉื่อยตามหลังไอ้ หน้ าหล่อไปเรื่ อยๆ อย่างไว้ เชิง ความ
จริ งผมก�ำลังส�ำรวจน่ะว่ามันชอบไปที่ไหน ยังไง และอะไรที่ท�ำให้ หงุดหงิด
หรื อไม่หงุดหงิด
และก็เป็ นอย่างที่คดิ หลังตึกเรี ยนอีกแล้ ว...ทังที
้ ่ตอนนัง่ เรี ยนก็ไม่ได้
ดูปลีกวิเวกขนาดนี ้แท้ ๆ ผมจับจ้ องมันพลางหรี่ ตาลงอย่างใช้ ความคิด เท่า
ที่สงั เกตเห็นแบบไม่ได้ สนใจอะไรเท่าไหร่ มีคนพูดถึงมันเยอะพอควรเลยล่ะ
บ้ างก็ว่าเป็ นลูกมาเฟี ย บ้ างก็บอกว่ามันเข้ าถึงยากสุดๆ ทังที
้ ่เวลา
ใครเข้ าไปคุยด้ วยมันก็คยุ ตอบ ที่ส�ำคัญคือเสียงเล่าลือว่ามันหล่อ...อืม ก็
หล่อจริ งๆ นัน่ แหละ แต่คนละสไตล์กบั ไอ้ ตอ่ ว่ะ ให้ เดาก็คงเป็ นไอ้ หน้ าหล่อ
นี่ที่ปฏิเสธต�ำแหน่งเดือนคณะสินะ
ผมอยากรู้สาเหตุที่มนั ท�ำท่าไม่ชอบขี ้หน้ าผม...หรื อจะแอนตี ้เกย์?
คงต้ องพิสจู น์ไม่ก็ถามไปตรงๆ ล่ะมัง้ ทว่าไม่นานนักก่อนผมจะได้
ออกจากมุมมืด หนุ่มน้ อยคนหนึง่ ก็เดินตัดหน้ าไปเสียก่อน และแน่นอนว่า
หนุม่ น้ อยคนนันไม่
้ เห็นผม ดังนันก็
้ ขอยืนดูอะไรดีๆ ต่อไปก็แล้ วกัน
เพลิงกัลป์ ยืนสูบบุหรี่ พงิ ผนังตึกเช่นเคย ด้ านหน้ าของเขามีผ้ ชู ายร่าง
เล็กคนเดิมยืนอยู่ ใบหน้ านันมั
้ นคุ้นๆ หืม? ใช่ ‘ขนม’ จากคณะบัญชีที่ขึ ้นชื่อ
เรื่ องความน่ารักไม่น้อยกว่าผู้หญิงบางคนหรื อเปล่านะ

52

อืม...ดูเหมือนขนมอะไรนั่นจะไม่ใสเหมือนหน้ าตาเสียด้ วยสิ ไอ้
ท่วงท่าโอบแขนรอบคอของไอ้ หน้ าหล่อไว้ มนั คืออะไรกันน่ะ ตัดหน้ าแสบ
แบบนี ้ไม่ดีเลย...แต่ผมก็ไม่ใช่พวกที่จะอยากยุ่งเรื่ องอะไรแบบนี ้ของคนอื่น
เสียด้ วย
ดังนันขอยื
้ นดูจนแน่ใจว่ามันไม่ได้ แอนตี ้พวกชายรักชายจริงๆ หน่อย
ล่ะนะ แต่ถ้ากล้ าที่จะคลอเคลียกับขนมแบบนันก็
้ แสดงว่ามันเกลียดผมแบบ
เฉพาะเจาะจง ความเกลียดก็ต้องมีสาเหตุ ว่าแต่อะไรล่ะ?
ไอ้ หน้ าหล่อดูจะไม่ปฏิเสธขนม แต่มนั ก็ไม่เปิ ดโอกาสให้ ขนมได้ จบู
เหมือนพวกผู้หญิงเช่นกัน อืม...แปลกดี อาจจะมีอะไรกันได้ แต่ไม่จบู แบบนี ้
หรื อเปล่า เฮ้ ๆ! ผมไม่ใช่โรคจิตมายืนดูคนเขาคลอเคลียกันหรอกนะ
แต่จะท�ำอะไรมันก็ต้องหาข้ อมูลไว้ บ้าง แม้ ทงสองจะเริ
ั้
่ มสิงร่ างกัน
แล้ วก็เถอะ เฮ้ อ...ไปท�ำในห้ องน� ้ำหน่อยก็ดีมงั ้ แม้ คนอย่างแสบจะไม่ชอบ
ขัดจังหวะใคร แต่นี่มนั ก็ออกจะโจ่งแจ้ งไปหน่อยไหม
เคล้ ง...!
ดังนันผมจึ
้
งเตะก้ อนหินไปโดนขวดแก้ วที่วางไว้ แถวนันอย่
้ างสบาย
อารมณ์ ขนมรีบผละห่างไอ้ หน้ าหล่อแล้ วหันขวับมามองในทันที หืม? สายตา
แบบนันคื
้ อไม่ใสสินะ ผมจ้ องกลับพร้ อมรอยยิ ้มร้ าย แผ่นหลังก็เอนพิงผนัง
อย่างชิลๆ พลางยกมือกอดอกไปด้ วย
“แสบ? ท�ำไมมาอยูท่ ี่นี่ได้ ละ่ ”
ขนมเอียงคอมองผมจากนันก็
้ ติดกระดุมเสื ้อ ดูเหมือนผู้ชายที่ใครๆ
ต่างบอกว่าน่ารักคนนีจ้ ะไม่มีทีท่ากระดากอายแม้ แต่นิด อีกทังยั
้ งยกยิ ้ม
หวานให้ ผมอีก อืม...ยิ ้มที่ไม่สง่ ไปถึงดวงตาแบบนัน้ ดูก็ร้ ู ว่าหงุดหงิดที่ผม
มาขัดจังหวะล่ะนะ
“ผ่านมาน่ะ ไม่คิดว่าจะเจอขนมที่นี่”
ผมเดินเข้ าไปใกล้ ผ้ ูชายร่ างเล็กอี กนิ ด จากนัน้ ก็ เดินผ่านไปทาง
เพลิงกัลป์ อย่างไม่สนใจไยดีขนมอีก ผมไม่ได้ มีธุระกับขนมนี่นะ จะให้ แวะ
คุยด้ วยต่อก็เสียเวลาเปล่า
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“แสบนี่ตื๊อดีนะฮะ คนเขาไม่เอาก็คือไม่เอาสิ”
คราวนี ้ผมสะดุดกึกทันที จากนันก็
้ หมุนร่ างกลับไปมองขนมอย่าง
อ้ อยอิ่ง หึ...ว่าจะปล่อยไปแล้ วเชียว แต่ในเมื่ออยากท้ าทายนัก จะเล่นด้ วย
หน่อยก็ได้
“คนที่มา ‘เสนอตัวถึงที่’ ก็ไม่ตา่ งกันหรอกมัง้ เนอะ...ขนม” ผมมอง
ใครอีกคนกลับไปด้ วยแววตามาดร้ ายพอๆ กับรอยยิ ้ม อืม...คล้ ายจะเห็น
ขนมคิ ้วกระตุกด้ วยว่ะ หึๆ
“ยังดีกว่าคนที่ไม่ได้ แม้ แต่จะแตะนะฮะ ไว้ เจอกันใหม่นะเพลิงกัลป์ ”
ขนมแสร้ งท�ำเป็ นไม่สะทกสะท้ านกับค�ำพูดของผม จากนันก็
้ หนั ไป
ยิ ้มหวานให้ เพลิงกัลป์ ความโมเอะกระเด็นเข้ าตา แต่มารยาน่ะจะสู้คนอย่าง
แสบได้ ยงั ไง
“ดูหน้ าก็ร้ ู แล้ วว่าผู้ชายเขาหมดอารมณ์ เฮ้ อ...ยังจะตื๊อให้ เจอใหม่
อีกเหรอครับ หืม?”
ผมแสร้ งถอนหายใจ อีกทังยั
้ งตอกกลับไปเสียจนขนมเผลอหันมาจ้ อง
เขม็งวูบหนึง่ อืม...เผลอสร้ างอริ อีกแล้ วสิเรา แต่ใครจะสนกันล่ะ อีกอย่างผม
สงสัยว่าขนมไปได้ ยินมาจากไหนว่าผมตามตื๊อไอ้ หน้ าหล่อน่ะ
จ�ำได้ วา่ ยังไม่ได้ ออกตัวแรงหรื อเดินตามติดเลยแท้ ๆ...เนอะ
ไม่นานนักขนมก็เดินลับไปจากสายตา ความจริ งคงอยากจะต่อปาก
ต่อค�ำกับผมต่อแต่ใกล้ เข้ าเรี ยนแล้ วนี่นะ ผมยกข้ อมือขึ ้นมองนาฬกิ าก่อนจะ
ปรายหางตามองไอ้ หน้ าหล่อซึง่ มองมาเช่นกัน
“ระวังเป็ นเอดส์ตายเถอะมึง” แซะมันนิดหน่อยพอหอมปากหอมคอ
“หึ...บอกตัวเองดีกว่ามัง”้ เอาอีกแล้ ว ไอ้ สายตาราวกับผมเป็ นขยะไร้
ค่านี่มนั อะไรกันนะ ผมเลิกคิ ้วพลางยกยิ ้มยัว่ ยวน จากนันก็
้ เดินเข้ าไปใกล้ ไอ้
หน้ าหล่อมันอีกนิด
ความจริ งก็ไม่นิดเท่าไหร่ เรี ยกว่าประชิดเลยมากกว่า
ไม่เข้ าใจว่ามันจะรังเกียจอะไรผมนักหนา กับขนมก็ไม่เห็นจะมอง
แบบนี ้เลยนี่นะ และที่ส�ำคัญดูเหมือนมันจะหวงจูบกับผู้ชายด้ วย ทีผ้ หู ญิง
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ล่ะเห็นจูบเอาๆ
เพลิงกัลป์ เบี่ยงร่ างหนีเมื่อผมท�ำท่าจะปลดกระดุมเสื ้อเขาเพิ่ม แต่
เดิมก็หลุดลุย่ อยูแ่ ล้ ว ไม่เข้ าใจจริ งๆ ว่าท�ำไมเสน่ห์ของผมใช้ ไม่ได้ ผล พอจะ
เลื่อนมือตามไปก็ดนั โดนตะครุบไว้ เสียอย่างนัน้
พลัก่ !
หืม?...แถมยังผลักผมออกราวกับโดนของร้ อนอีกต่างหาก
นัยน์ตาสีรัตติกาลจ้ องมองมาด้ วยความเย็นเยียบ คล้ ายเขาจะเริ่ ม
หงุดหงิดที่ผมไปวอแวด้ วย ผมเซนิดหน่อยเกือบล้ มแล้ วล่ะเมื่อกี ้น่ะ โชคดี
จริ งๆ ที่ตงหลั
ั ้ กได้ ทนั
อืม...สงสัยจะรุกเร็วไปหน่อย
“ไม่กล้ าแตะตัวกูหรื อไง” ผมมองมันด้ วยแววตาเรี ยบเฉย รอยยิ ้ม
น้ อยๆ ยังคงติดตรงมุมปากอย่างท้ าทาย
“รังเกียจ”
ค�ำเดียวสันๆ
้ แต่คนอย่างแสบไม่สะเทือนหรอกว่ะ ได้ ...รังเกียจมาก
ใช่ไหมมึง
พรึ่บ!
ผมกระชากคอเสื ้อมันลงมาบดจูบ ยอมรับว่าไม่ใช่จบู แรกหรอกนะ
เห็นแบบนี ้ผมก็เคยมีแฟนเป็ นผู้หญิงตอนสมัยมัธยมเถอะ แต่พวกเธอก็ขอ
เลิกไปหมดโดยให้ เหตุผลว่ารับไม่ได้ ที่ผมสวยกว่า แย่จงั แฮะ
แต่ผมยอมรับว่าเป็ นจูบแรกกับผู้ชาย เห็นแรงๆ แบบนี ้ผมก็ไม่ได้
ปล่อยตัวนักหรอกนะ และที่ดงึ ไอ้ หล่อนี่มาบดจูบก็เพราะเริ่มโมโหบวกความ
อยากเอาชนะล้ วนๆ
หึ ในเมื่อรังเกียจนักก็จบู กับคนที่เกลียดไปเถอะมึง
ผมเห็นนัยน์ตาสีรัตติกาลกระตุกวูบหนึ่ง แต่ผมกอดคอมันไว้ แน่น
เลยไง ดังนันถึ
้ งคิดจะผลักผมออกก็ไม่หลุดหรอกน่า ทว่าทุกอย่างดันพลิก
กลับเสียอย่างนัน้ จากที่คิดว่ามันจะขัดขืนสุดฤทธิ์ เพลิงกัลป์ กลับดันพลิก
ร่างผมเข้ าก�ำแพงเสียได้
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ผมเผลอเบิกตากว้ างเมื่อตัวเองเป็ นฝ่ ายถูกตรึงเข้ ากับก�ำแพง รสจูบ
แปรเปลี่ยนเป็ นดุดนั และรุนแรงจนเริ่ มได้ กลิ่นคาวเลือดในปาก นัยน์ตาคม
ดุสว่างวาบคล้ ายต้ องการลงโทษผมที่บงั อาจไปเล่นกับไฟอย่างไรอย่างนัน้
หลังช็อกค้ างได้ ไม่นานผมก็เรี ยนรู้ ที่จะโต้ ตอบกลับอย่างดุเดือดไม่
แพ้ กนั หืม? ยังย� ้ำว่านี่เป็ นจูบแรกกับผู้ชาย แต่ไม่นา่ แขยงเท่าที่คดิ เลยแฮะ
กัดมาก็กดั ตอบ...แสบไม่ชอบเอาเปรี ยบใครอยูแ่ ล้ ว เนอะ
ร่ างของผมถูกกดจนแนบสนิทกับผนังเย็นชืด ทว่าดูเหมือนผมจะ
ประมาทมากไปหน่อย ไอ้ หน้ าหล่อนี่ดเู จนจัดโคตรเลยว่ะ ไม่นานนักผมก็
รู้สกึ เหมือนตัวเองจะพ่ายแพ้ อย่างไรอย่างนัน้
ในวินาทีที่สายตาเริ่มพร่าเลือน เสียงของใครบางคนก็ขดั ขึ ้นมากลาง
คันเสียก่อน
“ไอ้ แสบ! คลาสจะ...”
เพลิงกัลป์ ผละออกห่างผมในทันที เกือบหมดแรงเลยนะเมื่อครู่นี ้ ดี
จริ งๆ ที่เขาหันไปมองไอ้ ตอ่ พอดีในช่วงที่ผมท�ำท่าจะทรุด เชี่ยเอ๊ ย! ผมกัดฟั น
วูบหนึง่ ก่อนจะดึงสติตวั เองกลับมา หลังจากนันก็
้ ทรงตัวพลางเช็ดคราบน� ้ำ
ที่มมุ ปาก
“คนรังเกียจเขาจูบตอบกันด้ วยหรื อไง” ผมเอ่ยเสียงยัว่ เย้ า แววตาก็
มองไอ้ หน้ าหล่ออย่างกวนประสาท อา...ไม่มีอารมณ์มองมันอย่างยัว่ ยวน
จริ งๆ น่ะ
ซึง่ ในความเป็ นจริงคือเมื่อครู่นี ้ผมเกือบพ่ายแพ้ แล้ ว ให้ ตายสิ...ถ้ าไอ้
ต่อไม่มาขัดล่ะก็มนั ต้ องน่าอายมากแน่ๆ หรื อผมควรจะหัดจูบดี?
อืม...ไม่เอาว่ะ เปลืองตัวฉิบหาย
“ห่วยแตกสิ ้นดี”
เพลิงกัลป์ มองมาด้ วยแววตาที่ยากเดาความคิด ที่ร้ ูๆ คือสายตาของ
เขาก็ยงั เห็นผมเป็ นขยะไร้ คา่ อยูด่ ลี ะ่ นะ ผมกวาดลิ ้นส�ำรวจแผลตรงขอบปาก
ด้ านในที่โดนกัดก่อนจะมองตามหลังร่างสูงไป
“อะ...ไอ้ แสบ นี่มงึ พัฒนาถึงขัน...”
้ ไอ้ ตอ่ ตรงเข้ ามาถามอย่างเลิก่ ลัก่
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มันมองผมแบบคาดไม่ถงึ เอามากๆ ก็นะ เคยเห็นผมจูบกับใครที่ไหนกันล่ะ
“ไม่ร้ ูสิ ตามนันแหละว่
้
ะ” ผมตอบเสียงเรี ยบอย่างไร้ อารมณ์ ตอนนี ้
เริ่ มหงุดหงิดนิดหน่อยแล้ วไง
“แต่เมื่อกี ้มันเพลิงกัลป์ เลยนะโว้ ย! มึงอย่าหาเรื่ องว่ะครับกูขอเตือน
จะยัว่ ใครก็ได้ แต่ต้องไม่ใช่คนนี ้”
ผมเลิกคิ ้วด้ วยความสงสัยพลางหันไปมองไอ้ ตอ่ ที่ท�ำสีหน้ าเป็ นห่วง
เป็ นใยผมมาก อืม...ไอ้ หน้ าหล่อนัน่ มันเป็ นอะไรงันเหรอ
้
ท�ำไมไอ้ ตอ่ ต้ องมอง
มาด้ วยสีหน้ าอิหลักอิเหลื่อแบบนันล่
้ ะ
“ท�ำไมจะยัว่ ไม่ได้ วะ”
“มันขึน้ ชื่ อเรื่ องฟั นแล้ วทิง้ กว่ากูอีกนะมึง อี กอย่างรอบตัวแม่งก็
อันตรายมากด้ วย ขืนมึงเข้ าไปยุง่ กับมันมากๆ อริ มนั ก็จะเพ่งเล็งมึงไง”
ผมยกยิ ้มให้ ไอ้ ตอ่ พร้ อมกับประกายตาทีว่ าววามขึ ้น จากนันก็
้ หวั เราะ
ในล�ำคอพลางตบบ่าไอ้ เพื่อนไม่คอ่ ยสนิทแปะๆ
“น่าสนุกมากเลยว่ะมึง”
“ไอ้ สดั แสบ มันใช่เรื่ องเล่นไหมวะครับ! กูเตือนมึงจริ งจังนะเว้ ย”
ผมยักไหล่อย่างไม่สนใจค�ำเตือนนัน้ ใครบอกว่าผมจะตามติดไอ้ หน้ า
หล่อนัน่ กัน อืม...ความจริ งผมควรคิดเรื่ องจูบอย่างจริ งจังสินะ
ไม่มีทางที่คนอย่างแสบจะพ่ายแพ้ !
วันนี ้ผมนัง่ เรี ยนอย่างไม่คอ่ ยมีสมาธิเท่าไหร่...
ใช่แล้ ว ผมก�ำลังนึกถึงเรื่ องเมื่อตอนกลางวันอยู่น่ะ พอมองไปทาง
ด้ านหลังห้ องก็เห็นเพลิงกัลป์ นัง่ เรี ยนอยูต่ รงมุมหนึง่ แถมมันยังโดนสายตา
บรรดาสาวๆ ลอบมองกันเป็ นพรวนเลยด้ วย มือหนาหมุนปากกาในมือไป
เรื่ อยโดยที่ดวงตาคมดุก็จบั จ้ องวิวนอกหน้ าต่างอย่างเฉยเมย
ให้ ตายสิ...อาจารย์ก�ำลังอธิบายสไลด์อยูแ่ ท้ ๆ
ผมหันกลับมาอย่างใช้ ความคิด กระทัง่ เท้ าของไอ้ ตอ่ มันสะกิดตรงขา
ผมยิกๆ ผมหันมองมันพลางขมวดคิ ้วนิดหน่อย ไอ้ นี่เป็ นบ้ าอะไรขึ ้นมาอีกล่ะ
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คนก�ำลังใช้ ความคิดยังจะมากวนอยูไ่ ด้ !
“อย่าเหม่อดิมงึ กูบอกกีค่ รัง้ แล้ วว่าให้ ตงใจฟั
ั ้ งอาจารย์อะ่ สงสารสมอง
ตัวเองบ้ างเหอะว่ะ...โอ๊ ย!”
ผมตบหลังมันดังอึกกลับคืนไป มุมปากก็ผดุ รอยยิ ้มคล้ ายไม่ร้ ู ไม่ชี ้
อะไรทังนั
้ น้ ช่วยไม่ได้ ...ไอ้ ตอ่ มันแหย่ผมก่อนนี่หว่า
“พวกคุณสองคนตรงนัน้ มีอะไรข้ องใจกับการเรี ยนการสอนของผม
หรื อครับ”
“เปล่าครับ” ผมหันกลับมายิ ้มให้ อาจารย์พลางก้ มหัวขอโทษตาม
มารยาท อืม...ดุใช้ ได้ เลยว่ะ
ไอ้ ตอ่ หันมามองผมตาขุน่ มือก็ลบู หลังป้อยๆ คือผมใส่ไปเต็มแรงเลย
ไง พอดียงมื
ั ้ อไม่อยูน่ ะ่ หึ...ผมไม่ถีบมันกลับไปก็บญ
ุ แล้ วเถอะ
หลังเลิกคลาสผมกับไอ้ ตอ่ ก็เก็บข้ าวของเตรี ยมกลับบ้ าน ระหว่างรอ
คนทยอยออกจากห้ องผมก็คว้ าคอไอ้ ตอ่ มากระซิบถามถึงเรื่องทีน่ งั่ ขบคิดมา
ทังชั
้ ว่ โมง อา...สงสัยผมจะท�ำอะไรโจ่งแจ้ งไปหน่อย ทังบรรดากิ
้
๊กมันและกิ๊ก
ผมนี่หนั มองกันให้ ควัก่
ช่างเถอะ เรื่ องที่ผมจะถามมันส�ำคัญกว่านี่นา
“คือกูอยากรู้ ว่าท�ำยังไงถึงจะจูบเก่งวะ” ไอ้ ต่อมองผมตาแทบถลน
จากนันมั
้ นก็ลากคอผมไปคุยกันอีกมุม
“มึงก็ไปหัดกับบรรดาผู้ชายของมึงสิ ถามโง่ๆ ว่ะครับ” ผมยกมือ
เตรี ยมฟาดเป้ใส่มนั อีกรอบ แต่ไอ้ สดั ต่อดันยกมือห้ ามพลางพึมพ�ำว่ายอม
แล้ วๆ ซะก่อน
“มึงก็ร้ ูวา่ กูไม่นิยมเปลืองตัวแบบนัน”
้
“โห...กูโคตรรู้ ว่ะ ไปผับที ไรก็ สีกับเขาไปทั่ว ช้ อนตามองยั่วบ้ าง
คลอเคลียบ้ างนี่ไม่เปลืองตัวเลยเนอะครับ”
ผัวะ!
ไอ้ ตอ่ มันโดนเป้ผมฟาดจนได้ ขอย� ้ำอีกครัง้ ว่าไม่ยกเท้ าถีบก็บญ
ุ ของ
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มันล่ะ กวนประสาทฉิบหาย
“ไอ้ สดั ...มึงมันชอบใช้ ความรุนแรง!”
“หืม มึงเพิ่งรู้? คราวนี ้จะบอกกูดีๆ หรื ออยากโดนฟาดอีกสักทีสอง
ทีก่อนล่ะ” ผมมองไอ้ ตอ่ อย่างมาดร้ าย มือก็เหวี่ยงเป้เตรี ยมพร้ อมไปด้ วย
“เออๆ บอกแล้ วเว้ ย กูเคยได้ ยนิ มาว่าคนจูบเก่งจะใช้ ลิ ้นม้ วนก้ านเชอร์รี
ได้ วะ่ มึงไปลองดูด”ิ ไอ้ ตอ่ มองเป้สลับกับหน้ าผมด้ วยสายตาหวาดๆ ไอ้ นี่...
ไม่เห็นจะต้ องท�ำหน้ าผวาแบบนันเลย
้
เว่อร์ นะมึง
ผมยกยิ ้มเมื่อได้ รับค�ำตอบที่พงึ พอใจ จากนันก็
้ คว้ าคอไอ้ ตอ่ มากอด
ไว้ เป็ นเชิงปลอบประโลม หึๆ เดี๋ยวขวัญหนีดีฝ่อกลัวผมไปแล้ วจะแย่ คือมัน
ชอบเป็ นแบบนี ้ไง บางครัง้ ก็กวนประสาทจนผมหงุดหงิดได้ ละ่ นะ
“ขอบใจว่ะมึง”
“เออ มึงนี่มือโคตรหนักเลยว่ะครับ กูยงั ไม่หายเจ็บหลังเลย”
“กูหยอกเล่นเฉยๆ หรอกว่ะ ท�ำเป็ นบ่นมากนะมึงน่ะ” ไอ้ ตอ่ มันตัวสูง
กว่าผมนะ แต่ผมก็กอดคอมันได้ ไง มีมานะไหมล่ะ...อืม เขาเรี ยกว่ามีความ
สามารถมากกว่า
พอจะแยกย้ ายกันผมก็ค้ ยุ ๆ หายาหม่องที่พกติดตัวขึ ้นมาโยนไปทาง
ไอ้ เพื่อนที่ไม่คอ่ ยสนิท มันท�ำหน้ าตกใจก่อนจะรับไว้
“สัดแสบ...วันนี ้มึงกินยาลืมเขย่าขวดเหรอวะ”
“เดี๋ยวก็ฟาดอีกสักทีดีไหม หืม?” ผมข่มขูพ่ ลางเลิกคิ ้ว เท่านันไอ้
้ ตอ่
ก็ยิ ้มแหยแล้ วโบกมือลาในทันที
“กูไปล่ะ ขอบใจมึง...เจอกันพรุ่งนี ้”
“เออ” ผมโบกมือไล่มนั แม่งอยูก่ บั มันแล้ วปวดหัวจริ งๆ แต่ก็ยงั ดีกว่า
พวกผู้ชายที่หวังเคลมผมล่ะนะ
อืม...ถามว่าท�ำไมให้ ยาหม่อง? ก็แค่คิดว่าตัวเองตบหลังมันแรงไป
เท่านันเอง
้ แต่เดี๋ยวสาวๆ ก็คงทาให้ มนั นัน่ แหละ
ผมเดินชิลไปทีฟ่ ี โน่ลกู รักพลางพยายามหลบเลีย่ งบรรดากิ๊กทังหลาย
้
ไปด้ วย แบบว่าวันนี ้รู้สกึ หมดอารมณ์จะปัน้ หน้ ายิ ้มแย้ มทักทายยังไงก็ไม่ร้ ู ผม
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คิดว่าจะไปหาซื ้อเชอร์ รีสกั หน่อย
พอแวะไปดูที่ห้างและตลาดแถวนี ้จนได้ ของที่ต้องการ ฝนก็เริ่ มเทลง
มาอย่างหนักหน่วง ผมขีฟ่ ี โน่กลับคอนโดฯ ในสภาพทีเ่ ปี ยกปอน ก็สดชืน่ ดีอยู่
หรอกแม้ ฝนจะเม็ดใหญ่ไปหน่อยก็เถอะ
หืม? อะไรอยูใ่ นป่ าหญ้ าข้ างทางน่ะ
ผมจอดรถอย่างฉับพลันเมื่อสังเกตเห็นตัวอะไรแวบๆ ในกล่องลัง
ขนาดเล็ก ท่ามกลางพายุฝนและรถที่แล่นผ่านอย่างไม่สนใจไยดี...ผมดัน
พบกับสิง่ มีชีวิตหนึง่ เข้ า
โชคดีทเี่ ป้ผมพอกันน� ้ำได้ อยู่ ดังนันสมุ
้ ดเลกเชอร์ คงไม่เปี ยกหรอกมัง?
้
ผมเดินเข้ าไปใกล้ กล่องลังนัน่ มากขึ ้น พอแง้ มๆ ดูก็เห็นลูกแมวตัวสี
ขาวนอนขดอยูใ่ นนัน้ ร่างของมันสัน่ เทาจนผมต้ องถอดเสื ้อตัวนอกออกแล้ ว
คลุมลังไว้ เสี ้ยววินาทีหนึง่ ในสมองก็พลันระลึกถึงตอนที่ถกู ขังลืมในสมัยมอ
ต้ นขึ ้นมา เจ้ าตัวเล็กนี่ก็คงรู้สกึ เหมือนกันล่ะมัง้
“ถูกทิ ้งสินะ...เจ้ าตัวเล็ก” ผมยิ ้มพลางมองมันชัว่ วูบหนึ่ง จากนันก็
้
ประคองลังไปที่ลกู รักคันโปรด
หืม? ผมต้ องสนเรื่ องที่คอนโดฯ ไม่ให้ เลี ้ยงสัตว์หรื อไง? เอาไปก่อน
แล้ วค่อยหาทางออกก็ได้ ขืนอยู่แบบนี ้คงได้ แข็งตายแน่ ผมวางลังไปตรง
ระหว่างขาและเริ่ มขี่รถกลับคอนโดฯ
ผมพยุงกล่องลังพร้ อมหิ ้วถุงเชอร์ รีขึ ้นลิฟต์ในสภาพเปี ยกปอน เจ้ าตัว
เล็กใช้ ดวงตาสีฟา้ กระจ่างมองผมตาแป๋ ว ดูไปดูมาก็นา่ รักดี คนเลี ้ยงก็ใจร้ าย
ใจด�ำทิ ้งได้ ลงคอ เฮ้ อ...ใช้ ไม่ได้ เลยนะ
ผมล้ วงกุญแจมาไขห้ อง คนที่ผา่ นไปผ่านมาก็มองตามกันเป็ นพรวน
อา...ส่วนมากก็นกั ศึกษาเหมือนกันนัน่ แหละ ไม่ร้ ูจะจ้ องอะไรผมนักหนา ผม
คิดพลางยกมือเสยผมที่เปี ยกชื ้น จากนันก็
้ ไขกุญแจเข้ าห้ อง
หืม? ยังเหลือบมองผมกันอยู่เลยแฮะ สงสัยจะเปี ยกมากไปหน่อย
ล่ะนะ
ผมหันมาสนใจกล่องลังต่อก่อนจะปิ ดประตูลง จากนันก็
้ วางเชอร์ รี
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ไว้ บนโต๊ ะแล้ วเข้ าไปถอดเสื ้อและกางเกงในห้ องน� ้ำ พอหยิบผ้ าขนหนูมาพัน
ท่อนล่างได้ ผมก็ออกมาหิ ้วกล่องลังไปวางหน้ าโซฟา
“เมี ้ยว~”
เจ้ าตัวเล็กร้ องเสียงแผ่วยามผมอุ้มมันขึ ้นมาจากกล่องลัง อืม...ตัว
ใหญ่กว่าฝ่ ามือนิดเดียวเอง ต้ องพาไปหาหมอไหมเนี่ย มันสัน่ ไม่หยุดเลย
ล่ะ ผมคว้ าผ้ าแถวๆ นันมาเช็
้
ดตัวเจ้ าแมวน้ อย ว่าแต่ท�ำไมผมต้ องมาท�ำ
อะไรแบบนี ้ด้ วยวะ
หวังว่าจะหยุดกินนมแม่แล้ วนะ ก็ผมเลี ้ยงสัตว์เป็ นซะทีไ่ หนกันล่ะ แค่
เลี ้ยงตัวเองยังจะไม่รอดเลย
หลังจากผมกับแมวน้ อยนั่งจ้ องตากันครู่ ใหญ่ สักพักมันก็เข้ ามา
คลอเคลียออดอ้ อน อืม…ตัวขาวๆ แบบนี ้ตังชื
้ ่อว่าอะไรดีละ่
“แสนดี...ต่อไปนี ้อยูก่ บั พี่แสบก็แล้ วกันนะ”
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