
โ ร ส พั บ ลิ ช ชิ ่ ง  ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร

++ Saisioo ++
เขียน

SEXY × YOU 

เด็ด เอกซ์ สเป็คผม



คํานําสํานักพิมพ์

	 เพราะถูกเลี้ยงดูและช่วยเหลือจากคนที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกัน 

ทางสายเลือด เมื่อได้รับความอบอุ่นและความรักจากชายหนุ่มผู้อ่อนโยน  

ทั้งหมดจึงบ่มเพาะกลายเป็นความรักที่ต้องซ่อนเร้นมานานตั้งแต่ยังเด็ก 

 	 ในวันที่เขาเปิดเผยความรู้สึกออกมาออกมา ยูต้องเผชิญหน้ากับ 

กำแพงที่สูงกีดกันให้เขาต้องถอยหลังกลับไป แต่ต่อให้มันเป็นกำแพงหนาม 

ที่ขวางกั้นพวกเขา ยูก็ตัดสินใจที่จะทำลายมันลงให้ได้ แต่ทว่าเบื้องหลัง 

กำแพงยังมีความลับบางอย่างที่เขาคนนั้นเก็บซ่อนไว้ 

	 ยูจะต้องตัดสินใจสักทาง เพราะหนทางความรักที่ยากจะสมหวัง 

ครั้งนี้ยังมีความลับที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของบุพการีของเขาอีกด้วย  

เส้นทางความรักครั้งนี้ของยูจะเป็นอย่างไร เราไปหาคำตอบกันได้ในเล่ม 

เลยค่ะ
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Prologue 

And if in the moment you bite your lip

When I get you moaning you know it’s real

Can you feel the pressure between your hips?

I’ll make it feel like the first time

ในช่วงเวลาที่คุณกัดริมฝีปากตัวเอง

เมื่อผมทำให้คุณส่งเสียงครวญคราง คุณจะรู้ว่ามันคือเรื่องจริง

คุณสัมผัสได้ถึงแรงกดดันระหว่างสะโพกของคุณหรือเปล่า

ผมจะทำให้รู้สึกเหมือนมันเป็นครั้งแรกเลย

เพลง Love Me Harder ศิลปิน Ariana Grande

 

@สหรัฐอเมริกา แคลิฟอร์เนีย

ณ บ้านเดี่ยวบรรยากาศดีหลังหนึ่ง

“อ๊า...ยู รุนแรงเกินไปแล้ว!”

เสียงร้องครางกึ่งทรมานกึ่งสุขสมของคนใต้ร่างทำให้อารมณ์ที่กำลัง 

พุ่งสูงของผมหยุดชะงักในทันใด ความสัมพันธ์ทางกายที่ดำเนินมาได้ 

ไม่เท่าไหร่ก็เลยต้องจบลงง่าย ๆ  เพียงแค่นั้น ผมผละออกมาจากคนที่นอน 

อยู่ รูดซิปกางเกงและติดตะขอไว้อย่างเดิม โดยที่เสื้อก็ยังไม่ได้ใส่ เดินมา 

เปิดตู้เย็น หยิบเบียร์กระป๋องใหม่ที่แช่ไว้ขึ้นมาเปิด
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“...”

ไม่มีคำพูดใด  ๆ  ออกจากปากผมเลย ผมน่าจะเหม่ออยู่ได้สักพัก 

เลยแหละ ก็นะ มันไม่เสร็จ...อีกแล้วนี่หว่า

“ยู” เสียงเรียกที่ดังขึ้นจากข้างหลังทำให้ผมนึกขึ้นได้ว่าอีกฝ่ายยังมี 

ตัวตนอยู่ ผมหันกลับไปมอง

“เคธี่”

สีหน้าของเธอดูดีใจเป็นอย่างมากที่ผมเรียกชื่อเธอแบบนั้น และ 

รอยยิ้มพวกนั้นก็เลือนหายไปจากใบหน้าของเธอในระยะเวลาที่ไม่ห่างกันเลย  

เมื่อเธอได้ฟังสิ่งที่ผมพูดหลังจากเรียกชื่อของเธอ

“อาเราจะกลับมาแล้ว เดี๋ยวเคธี่ก็กลับไปเถอะ ไม่อยากทะเลาะ 

กับเขา” สาวสวยเชื้อสายอเมริกันชักสีหน้า เธอยอมแต่งตัวแม้ว่าจะไม่ค่อย 

พอใจเท่าไหร่นัก

“อาของยูเมื่อไหร่จะเลิกหัวโบราณสักท ี เราก็รู้นะว่าเขาเป็นคนเอเชีย 

ให้ตายเหอะ อย่าทำเหมือนไม่เคยมีเซ็กซ์ไปหน่อยเลย”

คนที่เคธี่บ่นถึงคือ ‘มิโดริคาวะ คิเสะ’ ผู้ชายเจ้าของร่างโปร่ง ผิวขาว  

ผูม้ากบัทา่ทเีจา้ระเบยีบอยูเ่สมอ ตอนเรยีนไฮสกลูผมเรยีกคเิสะวา่ผูป้กครอง  

พอมาปัจจุบันผมเรียนอยู่ระดับมหาวิทยาลัย ผมเลยบอกคนอื่นว่าเขา 

เป็นอา

จึงมีแค่  ‘เกล้า’ เพื่อนสนิทของผม ที่รู้ที่มาที่ไปว่าจริง  ๆ  แล้วคิเสะ 

ไม่ใช่อาแท้  ๆ  ของผม ที่จริงแล้วเขาไม่ใช่ทั้งญาติ และไม่ได้เป็นอะไรกับ 

ผมเลย

พ่อแม่ของผมประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตไปตั้งแต่ผมยังเด็ก ใช่ คิเสะ 

บอกผมว่าพวกเขาประสบอุบัติเหตุ เนื่องจากตอนที่เสียพวกท่านไป ผม 

อายุแค่เจ็ดขวบ แต่หลังจากมีการเปิดเผยพินัยกรรมออกมา สมบัติของ 

พ่อแม่ผมถูกถ่ายโอนไปให้เครือญาติเป็นจำนวนมาก มากกว่าลูกชายแท้ ๆ  

อย่างผมซะอีก

ผมจึงคิดมาตลอดว่าพ่อแม่ผมน่าจะเสียชีวิตโดยมีต้นเหตุที่ไม่  

ใสสะอาดเพราะเรือ่งมรดก ดงันัน้ชว่งทีผ่มเผลอเลา่เรือ่งสว่นตวัใหเ้พือ่นสนทิ 
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ฟัง ผมจึงเผลอพูดออกไปอย่างไม่ทันคิด ว่าพวกเขาถูกฆ่าตายเพราะเรื่อง 

มรดก ทั้ง ๆ ที่หลักฐานอะไรก็ยังไม่ชัดเจนแท้ ๆ อย่างว่า...ตอนนั้นผมก็ยัง 

ไฮสกูลอยู่เลย

ผมอยู่กับคิเสะมานานมาก เรียกได้ว่าเกือบทั้งชีวิตผม ผู้ชายคนนี้ 

เป็นแค่รุ่นน้องที่สนิทสนมกับพ่อ จะปล่อยให้ผมใช้ชีวิตต่อไปกับญาติโดยที่ 

ไม่ได้ใส่ใจอะไรตัวผมที่ญี่ปุ่นก็ได้ แต่ทว่าคิเสะก็ไม่ทำแบบนั้น

เขารับผมมาเลี้ยงดูอย่างดี อะไรที่ตามใจได้ก็ตามใจ ตรงไหนที่ 

ทำผิดก็สั่งสอน ผมอยู่กับคิเสะมาสิบสามปีแล้ว ในช่วงแรก  ๆ  ผมรู้ว่าผม 

ติดคิเสะแจ เพราะการสูญเสียพ่อกับแม่สร้างบาดแผลใหญ่ให้กับผมมาก

จนยิ่งเมื่อผมโตขึ้น ผมก็รู้ว่านั่นไม่ใช่ความรักแบบที่ผมรักผู้ปกครอง 

หรือรักเขาในฐานะคนที่มีบุญคุณ...

ผมรักคิเสะแบบคนรัก...

สักอายุสิบสี่ได้มั้ง ที่ผมค้นพบความรู้สึกนี้ นับจากตอนนั้นก็หกปี 

ผ่านมาแล้วสินะ

“เราไม่ชอบเท่าไหร่ เวลาได้ยินใครพูดถึงคิเสะไม่ดี ทีหลังอย่าพูด 

อีกนะ”

ผมบอกกับเคธี่ด้วยน้ำเสียงนิ่ง ๆ  เป็นการเตือนเธอให้รู้ไว้ก่อน เมื่อ 

เธอเห็นสายตาดุดันของผมจึงหลบสายตาไป รวมถึงยอมกลับไปแต่โดยดี  

ตอนที่ผมเดินไปส่งเธอหน้าบ้าน เธอจูบแก้มผมแทนการบอกลา ผมเอง 

ก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไร

“เฮ้อ!”

ผมถอนหายใจหนักมาก เมื่อไม่มีเคธี่อยู่ที่นี่ เรื่องเฮงซวยของผม 

ก็คือ นับตั้งแต่ที่ผมเอาชีวิตไปผูกไว้กับคิเสะ เมื่อผมเริ่มสัมผัสตัวเอง 

ครัง้แรก ภาพในหวัของผมกค็อืภาพเมือ่ครัง้ทีผ่มเคยอาบนำ้ดว้ยกนักบัคเิสะ 

สมัยที่ผมยังอายุแค่เจ็ดแปดขวบ

มันนานมากแล้ว แต่รูปร่าง ผิวพรรณ สัมผัสนิ่มนวลอ่อนโยน 

ของเขาตอนที่เราแช่น้ำด้วยกันมันก็ยังติดอยู่ในสมองของผมแน่น

พอผมโตมากกว่านั้นอีกหน่อย จากสัมผัสตัวเองก็พัฒนาไปเป็นการ 
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มีเซ็กซ์ครั้งแรก สำหรับผมมันไม่ประสบความสำเร็จ ถึงจะเสร็จ แต่ผม 

ก็ไม่ได้มีความสุขอะไรขนาดนั้น ผมแทบไม่นับว่ามันเป็นการเสร็จด้วยซ้ำ

ซึ่งปัญหานี้ยังคงดำเนินมาเรื่อย ๆ จนถึงในตอนนี้ ผมคลั่งคิเสะมาก 

เอาความรักกับเซ็กซ์ไปผูกไว้ด้วยกัน อยากจะมีอะไรกับเขาจนคนอื่นก็แทน 

เขาไม่ได้

แน่นอนว่าคิเสะก็ยังไม่รู้ว่าผมคิดแบบนี้ และให้เขารู้ไม่ได้ด้วย

ให้คิเสะมารู้อะไรแบบนี้ก็รังแต่จะสร้างปัญหาให้รู้สึกตะขิดตะขวงใจ 

เปล่า  ๆ การบอกว่ารู้สึกอย่างไรกับคิเสะก็เป็นทำนองเดียวกับการบอกรัก 

เพื่อนสนิท ไม่สิ มันแย่ยิ่งกว่านั้นอีก เพราะคิเสะไม่ใช่เพื่อน เขาโตกว่า  

เป็นผู้ใหญ่กว่า เป็นผู้ปกครอง ปกติเขามีแต่สมภารกินไก่วัด นี่น่ะ ไก่วัด 

จะกินสมภาร สมภารก็ยังไม่รู้เรื่องรู้ราว...

หรือไม่อย่างนั้นเขาก็อาจจะแกล้งทำเป็นไม่รู้ก็ได้  เพราะว่าคิเสะ 

ฉลาดไง ถ้าหากเขาไม่ฉลาด คงไม่ได้รับความไว้วางใจให้ทำงานเป็นเลขาฯ 

ของมหาเศรษฐีฉายา  ‘ราชาแห่งหุ้น’  อย่าง  ‘เซธ ชวาเรสต์’ คนที่เพื่อนสนิท 

ของผมกำลังคบหาอยู่ด้วยหรอก ผมจำได้ว่าช่วงที่อยู่ไฮสกูล เรื่องของเกล้า 

กับเซธ เจ้านายของคิเสะ วุ่นวายเอามาก  ๆ กว่าที่พวกเขาจะลงเอยกันได้  

กว่าจะมีกันและกันเหมือนวันนี้ สำหรับสองคนนั้นคงไม่ง่ายเลย

เกล้าเองก็ไม่เคยรู้ว่าผมคิดกับคิเสะยังไง เรื่องแบบนี้บอกใครไม่ได้ 

กระทั่งคนที่ผมคิดว่าผมไว้ใจมากที่สุดก็ตาม

ผมเอาเบียร์กระป๋องใหม่มานั่งดื่มเพียงลำพัง ไม่ได้เปิดทีวีหรือเพลง 

เพื่อกลบความเงียบเวลาอยู่คนเดียวเหมือนทุกที อาจเป็นเพราะผมอยาก 

เรียนรู้ความคิดของตัวเองก็ได้ ผมอยากจะรู้ว่าตัวผมคิดอะไรอยู่กันแน่  

ผมจะปล่อยให้มันเป็นการแอบรักที่ไม่มีความคืบหน้าอยู่แบบนี้ต่อไปเหรอ

ผมดูไม่ใช่คนที่จะยอมแพ้ง่าย  ๆ  อย่างนั้นเลย ผมอยู่กับคิเสะมา 

ตั้งแต่ผมตัวเล็ก  ๆ จนตอนนี้ผมสามารถหลุบตามองคิเสะได้ เนื่องจาก 

เขากลายมาเป็นคนที่มีส่วนสูงน้อยกว่าผมไปแล้ว
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‘ยนูะ่ ยิง่โตกย็ิง่เหมอืนพอ่ของยมูากเลย พอ่ของยนูะ่ ตวัสงู อบอุน่  

เป็นคนที่นิสัยดีมาก ๆ มันคงดีกว่านี้ ถ้ายูได้มีโอกาสรู้จักพ่อของตัวเอง’ 

 

หลายครั้งที่คิเสะมองดูผมเติบโตแล้วพูดถึงพ่อของผม สายตาของ 

คิเสะยามที่เขาพูดเรื่องพ่อทำให้ผมเกิดรู้สึกอิจฉาพ่อตัวเองขึ้นมา จนอยาก 

ถามคิเสะเหลือเกินว่า พ่อของเขาเป็นรุ่นพี่แบบไหน คิเสะถึงได้ชื่นชมและ 

เคารพเขาขนาดนี้ พ่อของผมต้องมีอิทธิพลกับคิเสะมากแน่ ๆ อย่างน้อย ๆ  

ก็มากพอที่จะทำให้คิเสะยอมรับเลี้ยงผมซึ่งเป็นคนอื่นสำหรับเขา

Rrrrrr

ราวกับรู้ว่าผมกำลังคิดถึงอยู่ คิเสะจึงโทร.มา ไม่มีเหตุผลอะไรที่ผม 

จะไม่รับสาย ตอนนี้วัน  ๆ  หนึ่งผมกับคิเสะเจอกันแทบนับชั่วโมงได้ ผม 

ไปเรียน เขาไปทำงาน หรือต่อให้วันไหนผมไม่มีเรียน ผมก็มีงานถ่ายแบบ 

อยู่ดี คิเสะเองก็ยังคงทำงานตามติดเจ้านายเขาอยู่เกือบทุกวันไม่มีวันว่าง

สองปีที่แล้ว  (ผมอายุเพียงสิบแปดปี)  โมเดลลิ่งเอเจนซี่ชื่อดัง  

ได้พบตัวผมเข้าตอนที่ผมไปเที่ยวที่นิวยอร์ก มันคาดไม่ถึงเลยจริง  ๆ ผม 

แค่ตามคิเสะไป เนื่องจากเขามีเหตุให้ต้องติดตามเจ้านายของเขาไปร่วม 

งานแฟชั่นโชว์ที่นั่นพอดี เซธหนีบเกล้าไปด้วย  (เขาติดแฟน) ส่วนคิเสะ  

เมื่อเห็นเกล้าได้ไปที่นั่น เลยให้ผมตามไปด้วย เกล้าจะได้มีเพื่อน ส่วน 

ผมเองก็จะได้เปิดหูเปิดตา

ตอนแรกผมไม่แน่ใจว่าผมจะเซ็นสัญญาดีหรือไม่  เกล้านั่นแหละ  

ที่เชียร์ผมไม่เลิก คิเสะเองก็บอกให้ผมหาอะไรทำแก้เบื่อดูบ้าง ผมก็เลย 

ลองทำดู ตอนเข้าไปเทสต์หน้ากล้องผมเจอผู้ชายคนหนึ่งที่มาก่อนหน้าผม  

เขาถูกแมวมองชวนมาเหมือนกัน และสุดท้ายเขาก็ชวดไป สาเหตุเพียง 

เพราะว่าเอเจนซี่ที่ใหญ่ที่สุดในค่ายโมเดลลิ่งนี้อย่างคุณ ‘แซม’  พูดสั้น  ๆ  ว่า 

‘ถ้าถ่ายแบบโฟกัสใบหน้า ไม่หล่อหรือมีเอกลักษณ์มากพอ จะให้เป็นโมเดล 

เดินแบบก็ไม่สูงพอ’

ผมเองไม่รู้หรอกว่าตัวเองหล่อขนาดไหน ก็แค่ลูกครึ่งญี่ปุ่นคนหนึ่ง 

โชคดีที่ตัวสูงเกินร้อยแปดสิบเซนติเมตรมานิดหน่อยแล้ว อีกอย่าง ผม 
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ก็ไม่ได้คาดหวังมากด้วย ถือว่ามาตามคำยุยงของคนรอบตัว...

ผลสรุปออกมา แซมถูกใจผมมากกว่าที่ผมคาดคิดไว้ เขาว่าด้วย 

อายุผม ผมยังสูงได้อีก และใบหน้าผมก็ดูดี จะถ่ายแค่ใบหน้า ครึ่งตัว  

เต็มตัว ก็ใช้ได้ทั้งหมด ผมจึงได้เซ็นสัญญากับเขา แซมเอ็นดูผมพอ 

สมควร ผมเลยได้งานมาเรื่อย  ๆ ส่วนใหญ่เป็นงานเดินแบบให้ดีไซเนอร์ 

ชื่อดังต่าง  ๆ และมีงานถ่ายแฟชั่นให้ผลิตภัณฑ์แบรนด์เนมระดับโลกอีก 

หลายชิ้นต่อปี ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกน้ำหอมผู้ชาย นาฬิกาผู้ชาย เสื้อผ้า 

ของผู้ชายอะไรแบบนั้น เวลาผมไปทำงานที่ต่างประเทศคนเดียว ผมจะ 

งอแงกับคิเสะตลอด ผมคงคิดถึงเขานั่นแหละ ยากมากเลยนะที่ผมจะอยู่ 

ห่างจากเขา

บางทีเซธก็ยอมให้คิเสะพักจากการดูแลเขาเพื่อตามไปเฝ้าผมทำงาน 

ที่ต่างประเทศเลย

“ฮัลโหล” ผมส่งเสียงไปให้คนปลายสาย

[กินข้าวหรือยัง] รูปประโยคเหมือนจะห้วน แต่ถ้าได้ยินกับหูเอง 

ถึงจะรู้ว่าคิเสะมีน้ำเสียงที่นุ่มนวลมาก

“ยังเลย” ผมบีบกระป๋องเบียร์ที่ดื่มหมดแล้วจนบุบ “เมื่อไหร่คิเสะ 

จะกลับมาสักทีล่ะ”

[หวิกก็นิซะย ู อยา่ทำตวัเปน็เดก็ ๆ เดีย๋วโรคกระเพาะกถ็ามหา เบยีร ์

น่ะ งดซะบ้างก็ได้] คิเสะบ่นผมตามความเคยชินของคนที่เลี้ยงผมมา

“อยากให้คิเสะมาทำอะไรให้กิน ถ้าแบบนั้นถึงจะยอมกิน คิเสะ 

ไม่กินข้าวกับผมเลยนะ ช่วงหลัง ๆ”

[เฮ้อ...หม้อไฟนะ] คิเสะตัดบท คงจะคิดว่าหม้อไฟเตรียมง่ายกว่า 

อาหารที่เขาต้องทำมั้ง

“ได้สิ”

[งั้นก็ค่อยเจอกันที่บ้าน ฉันกำลังจะกลับแล้ว]

“คิเสะ วันนี้น่ะ...”

[หือ?]

“อาบน้ำด้วยกันไหม”
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คิเสะนิ่งไปนานเลยเมื่อได้ยินคำถาม ใจผมในตอนนั้นเตรียมรับคำ 

ปฏิเสธเอาไว้เรียบร้อยแล้ว

[เอาสิ]

“...”

[ยู ยังอยู่ในสายหรือเปล่า]

“อยู่ ผมยังอยู่”

ถึงจะเกือบหยุดหายใจก็เหอะ...

[ถ้าอย่างงั้นก็เจอกันที่บ้านนะ ทำความสะอาดบ้านด้วยล่ะ]

“อืม”

ผมเลิกดื่มเบียร์ พอไว้แค่นั้นก่อน กลัวว่าถ้าคิเสะกลับมาแล้วเจอ 

บ้านรก เขาอาจจะไม่อยากกินหม้อไฟกับผมแล้วก็ได้ ดังนั้นผมเลยทำตัว 

เป็นประโยชน์ด้วยการทำความสะอาด รอจนคิเสะได้กลับมาที่บ้าน

 

หลังจากนั้นราวหนึ่งชั่วโมงคิเสะก็ไขกุญแจเข้ามาในบ้าน เสียงทุ้มชวนฟัง 

กล่าวอย่างเป็นปกติตามแบบฉบับของเขา

“กลับมาแล้วครับ”

เป็นธรรมเนียมของบ้านเรา คิเสะหรือผมจะพูดแบบนั้นออกมาเสมอ 

เมื่อก้าวเข้าประตูมาอยู่ในบ้าน เราจึงเผลอพูดในบางครั้งทั้งที่รู้ว่าไม่มีใคร 

รออยู่ที่บ้านด้วยซ้ำ ก็พูดซะจนชิน ผมเดินเข้าไปช่วยคิเสะถือของโดย 

ไม่พูดอะไร ร่างโปร่งของคิเสะถอดสูทตัวนอกออก เหลือแค่เสื้อเชิ้ต คิเสะ 

ดูตัวเล็กลงไปอีกเมื่อไม่มีสูทตัวนอกคลุมร่างเขาเอาไว้

“วันนี้เหนื่อยหรือเปล่า” ผมถามคิเสะตอนที่เห็นเขากำลังเดินเข้าครัว 

เพื่อเตรียมจะทำน้ำซุป เพราะหม้อไฟที่เราจะกิน จะอร่อยหรือไม่อร่อย  

ก็อยู่ที่น้ำซุปนี่แหละ ผมเอาหม้อออกมาเตรียม รวมถึงจัดวัตถุดิบต่าง  ๆ  

ใส่จานอย่างคล่องแคล่ว ตอนผมเด็กกว่านี้ การกินหม้อไฟเป็นอะไรที่เรา 

ทำกันบ่อย ๆ ระหว่างผมกับคนเป็นผู้ปกครอง

“เหนื่อยสิ เซธน่ะ เห็นอย่างนั้นเป็นพวกที่ละเอียด แล้วก็ไม่ค่อย 

ชอบอะไรที่ผิดพลาดหรอก มีอะไรวุ่นวายขึ้นมาหน่อยก็เลขาฯอย่างฉัน 
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นี่แหละที่ตามล้างตามแก้ บางทีนะ อยากจะตะโกนใส่หน้าใครสักคนเลย”  

ผมหลุดยิ้มที่ได้ยิน คิเสะไม่ใช่คนอารมณ์ร้อนพอที่จะทำอย่างนั้นหรอก  

ถึงจะเป็นการเปรียบเทียบให้เห็น ผมก็มั่นใจว่าคิเสะไม่มีทางไปตะโกน 

ใส่หน้าใครจริง ๆ อย่างแน่นอน

“ทำไมไม่ลาออกมาอยู่เฉย  ๆ  แล้วก็ทำกับข้าวรอผมกลับบ้าน” คิเสะ 

ชะงักมือที่กำลังปรุงน้ำซุป เขามองผมด้วยสายตาทำนองว่า ‘กำลังล้อเล่น 

อยู่หรือไง’

“...”

“ว่าไง คิเสะ เหนื่อยไม่ใช่เหรอ” ผมยังพูดย้ำ เขาจะได้แน่ใจว่าผม 

ไม่ได้พูดเล่นไปเรื่อยเปื่อย

“ยู นายกำลังคิดอะไรอยู่น่ะ” คิเสะทำน้ำซุปจนเสร็จ เขาก็มาเตรียม 

ผักต่อจากผม เนื่องจากเห็นว่าผมทำไม่ได้เรื่อง

“ก็เห็นคิเสะบอกว่าเหนื่อย ถ้าอยากจะอยู่บ้าน คอยทำงานบ้าน 

แล้วให้ผมออกไปหาเงิน ผมก็ทำให้ได้ คิเสะก็รู้ว่าผมหาเงินได้ตั้งเยอะ”  

ผมเลิกคิ้วค้างไว้ คิเสะส่ายหน้าไปมาราวกับทุกอย่างที่ผมพูดช่างเป็นเรื่อง 

ไร้สาระ

“ไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้น ฉันยังมีเรี่ยวแรงมากพอที่จะเลี้ยงนายได ้

อีกนาน” คิเสะเงียบไปอึดใจ เหมือนเขาลังเลว่าเขาจะพูดประโยคนี้ดีหรือไม่  

“อย่ารู้สึกติดค้างอะไรกับสิ่งที่ฉันทำให้นายเลยนะยู ฉันจำเป็นที่จะต้องทำ”

ผมขมวดคิ้ว

“คิเสะหมายความว่ายังไง”

“ก็หมายความตามที่ฉันพูดน่ะสิ” น้ำเสียงนิ่ง  ๆ  ไร้อารมณ์ของคิเสะ 

กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของผมออกมามากมาย จนไม่รู้จะบรรยาย 

ยังไง คิเสะจะต้องปิดบังอะไรผมอยู่

“ที่คิเสะบอกผมว่าไม่อยากให้ผมรู้สึกติดค้าง เพราะคิเสะติดค้าง 

พ่อผม ถึงรับเลี้ยงผมหรือไง” ผมจี้เอากับคิเสะอย่างไม่ยอมแพ้

“ฉันไม่ได้พูดอย่างนั้น” คนที่ผิวขาวจนบางทีใบหน้าก็ดูไร้สีเลือด  

เลี่ยงจะตอบคำถาม เหงื่อที่ผุดซึมตรงกระหม่อมทำให้ผมจับความรู้สึก 
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กังวลใจจากคิเสะได้ เขาไม่ใช่พวกจะแสดงความกังวลเลยถ้าเป็นเรื่องงาน  

ยกเว้นกับผมที่อยู่กับเขามาเป็นสิบปี ผมรู้อยู่แล้วว่ามีท่าทีแบบไหนของ 

คิเสะ หมายความว่าอย่างไร

อย่างเช่นตอนนี้ เขาไม่สบายใจ เขารู้สึกราวกับกำลังพูดอะไรที่ก็ 

ไม่ควรพูดออกมา

“ผมว่าคิเสะพูดนะ” ผมเลิกสนใจทุกอย่างที่จะถูกนำมาปรุงเป็น 

หม้อไฟวันนี้โดยสิ้นเชิง คิเสะยังคงเลี่ยงผม เมื่อเขาจะเดินผ่าน ผมก็ไม่ช้า 

ที่จะเอาตัวเขาไปขวางไว้

“ยู อย่าขวางทาง” คิเสะเอ็ด

หารู้ไม่ เหงื่อผุดซึมทั่ววงหน้าเนียนไปหมดแล้ว กระทั่งข้อมือบาง 

กับนิ้วเรียวยาวราวกับตุ๊กตากระเบื้องยังสั่นเล็กน้อย คิเสะที่มีลักษณะของ 

คนญี่ปุ่นดั้งเดิมมาก  ๆ ผิวขาวเนียนละเอียด สีผิวนั้นเปรียบได้กับหิมะ 

บุคลิกดูเปราะบาง ขณะเดียวกันก็เข้มแข็งอดทน กล้าเผชิญหน้ากับความ 

กดดันได้อย่างไม่ย่อท้อ สำหรับวินาทีนี้ผมคือความกดดันนั้นของคิเสะ

“ทุกเรื่องต้องเกี่ยวกับพ่อผมหมดเลยสินะ” ผมเผลอแสดงสีหน้า 

ไม่พอใจออกไป คิเสะตวัดสายตามองผม

“คิดจะตั้งตัวเป็นศัตรูกับพ่อตัวเองหรือไงยู”

ผมก็ไม่ได้คิดจะทำอย่างงั้น...

ผมแค่ใจสั่นทุกครั้งที่คิดว่า...พ่อผมอาจจะเป็นคนที่คิเสะรักมากกว่า 

รุ่นพี่คนหนึ่งก็ได้

“เปล่า ไม่ได้คิดอะไรร้ายแรงแบบนั้นหรอก” ผมตอบคิเสะ

“ก็ดีแล้ว เพราะถึงยังไงรุ่นพี่เขาก็เป็นพ่อของนาย”

“...”

“ถ้าไม่รู้จะช่วยอะไรก็ออกไปนั่งรอกินดีกว่า แบบนั้นน่ะ นายถนัด 

กว่านะ”

รู้สึกเหมือนโดนคิเสะด่าว่าทำบ้าอะไรไม่เป็นเลยแฮะ เอาเถอะ ผม 

อารมณ์ไม่ค่อยดี ไม่อยากจะเอามันไปลงกับคิเสะนัก ยอมไปนั่งรอเขาดี  ๆ 

กไ็ด ้ ถงึแมว้า่ผมจะยา้ยตวัเองไปนัง่รอ แตท่วา่ดวงตาผมกย็งัจบัจอ้งแผน่หลงั 
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ของคนที่ทำนั่นทำนี่อยู่ บางทีก็อยากจะมองอย่างนี้ทั้งวันโดยไม่ทำอะไร  

ไม่ไปไหน...

ดูโรคจิตเกินไปสินะ...

“เรียบร้อย”

คิเสะจัดการเรื่องหม้อที่ใช้ในการทำหม้อไฟเสร็จ เขาก็ยกวัตถุดิบ 

ทัง้หมดมา เรารอจนนำ้เดอืดแลว้ถงึเริม่ใสผ่กัลงไป ระหวา่งมือ้อาหาร คเิสะ 

ก็ชวนผมคุยบ้าง

“วันนี้ไปทำงานมาเป็นไงบ้าง” ผมถามถึงงานของคิเสะบ้าง จึงไม่น่า 

แปลกใจที่เขาจะถามกลับถึงงานของผมในบางที

“ก็ดีครับ”

“กับนางแบบใหม่ล่ะ”

คิเสะถามถึงเคธี่ ดีที่ผมเป็นพวกหน้าตาย ไม่สะดุ้งสะเทือนหรือ 

ทำอะไรให้ดูเหมือนมีพิรุธ เลยแค่มองคิเสะกลับไปนิ่ง ๆ จะให้รู้ไม่ได้หรอก 

ว่าเคธี่เพิ่งกลับออกไปก่อนที่คิเสะจะมาครู่เดียว

“คิเสะจะถามถึงเธอทำไม หวงผมเหรอ” ผมถามเสียงกลั้วหัวเราะ  

คิเสะมองผมนดิหน่อย เขาเลื่อนสายตาไปโฟกัสกับหม้อไฟและตักผักใส่ถ้วย 

แบ่งให้ผมอยู่

กึก

คิเสะวางถ้วยนั้นไว้ตรงหน้าผม

“ไม่ได้หวงหรอก แค่เห็นนายชอบมีข่าวกับพวกนางแบบเป็นประจำ  

ก็เลยคิดเล่น  ๆ  ว่าวันนึงนายอาจจะชอบใครสักคนจริง  ๆ  จนคว้าเขามาเป็น 

แฟน”

“...”

“สำหรับฉัน นายก็เหมือนลูกเหมือนหลาน ถ้าหากนายจะมีแฟน  

ฉันก็คงต้องอยากรู้ว่าลูกสะใภ้ในอนาคตจะเป็นยังไง” สีหน้าของคิเสะดูไป 

ในทางจริงจังมากกว่าจะหยอกเย้าผมเล่น นี่เขาคาดหวังให้ผมแต่งงาน 

แล้วเหรอ

“ผมไม่คิดจะคบใครเป็นจริงเป็นจังหรอก”  ผมรีบปัดตกหัวข้อ 
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สนทนานี้ให้เร็วที่สุด

“นายคิดจะอยู่กับฉันไปจนตายเลยหรือไง” คิเสะคีบเนื้อลงมาที่ถ้วย 

ของผม เฮ้อ...ที่พูดมาไม่ได้ดูการกระทำของตัวเองที่เอาใจผมอยู่เลยหรือไง  

เขาทำตัวอย่างกับเมียผม ผมจะไปมีเมียทำไมอีก

“คิดสิ  ก็ผมชอบคิเสะที่สุดแล้ว”  ผมพูดความจริงแบบกำกวม  

ไม่เชิงว่าเป็นการสารภาพรัก ออกแนวใกล้เคียงมากกว่า คิเสะมองผม  

สายตานั้นเหมือนกับไม่แน่ใจนักว่าผมคิดยังไง

เดาไม่ออกสินะ...

ว่านั่นเป็นการบอกชอบกลาย ๆ...

“ไม่ต้องกินเนื้อเยอะแล้ว กินปลาเข้าไป นายจะได้ฉลาด  ๆ แล้วก็ 

เลิกติดฉันแจเหมือนเป็นเด็กสักที”

ผมยิ้มโดยไม่ได้พูดอะไร ไม่ได้โง่เพราะกินเนื้อเยอะสักหน่อย คิเสะ 

เองนั่นแหละ มาทำให้ผมรัก มาทำให้ผมรู้สึกว่าคิเสะสำคัญกับผมเหลือเกิน  

สำคญัซะจน...ผมไมส่ามารถวางสายตาไวท้ีใ่ครไดอ้กี สว่นผมลำ้เสน้ทีไ่มค่วร 

จะถลำใจเข้าไปอย่างยิ่งเรียบร้อยแล้ว

 

สองชั่วโมงต่อมา

ภายในอ่างอาบน้ำขนาดพอดีกับคนสองคน ผมกับคิเสะนั่งแช่น้ำอยู่ 

ด้วยกันคนละมุม อ่างน้ำเต็มไปด้วยฟองเราเลยเห็นร่างกายของกันและกัน 

แค่จาง ๆ ไม่ชัดเจนนัก คิเสะนั่งชันเข่า แขนเรียวข้างหนึ่งกอดขาตัวเองไว้ 

จนชิดแผ่นอก ส่วนมืออีกข้างก็วักน้ำสบู่ขึ้นมาราดที่หัวเข่าผม

คิสะนั่งหดตัวเรียบร้อยอยู่อีกมุม ส่วนผมกลับเหยียดขาสองข้าง 

เต็มที่ จนปลายเท้าของผม ชิดกับอีกฝั่งของอ่าง ก็ขาผมมันยาวมากนี่  

ใครจะไปตัวเล็กเหมือนคิเสะกันล่ะ...

แถมผิวก็ขาว ใสจนเหมือนจะโปร่งแสงอย่างงั้นแหละ

“นายไม่ใช่เด็ก ๆ แล้วนะ เมื่อไหร่จะเลิกชวนฉันแช่น้ำด้วยกันแบบนี้ 

สักที”

“ทำไมล่ะ ผมว่าดีจะตาย ถือเป็นกิจกรรมของคนในครอบครัว”
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ไมม่คีรอบครวัจรงิ ๆ ทีไ่หนทำอยา่งนีห้รอกถา้ลกูของพวกเขาโตเทา่ผม  

ผมทำอย่างนี้กับคิเสะ เพราะคิเสะไม่ได้เป็นอะไรกับผมจริง  ๆ  ต่างหาก  

อยากจับกดแทบบ้า ดีแค่ไหนที่คิเสะไม่รู้

“ฉันอึดอัด จะเหยียดขายังไม่ได้เลย ขานายมันเกะกะ” คิเสะดัน 

ปลายเท้าข้างหนึ่งมาเขี่ยที่หน้าแข้งผม...

“ก็เหยียดมาสิ ไม่เห็นเป็นไรเลย”

“ไม่เอาหรอก” คิเสะทำหน้าขรึม “อยู่แบบนี้แหละ”

คิเสะทำเหมือนจะหดหากลับเข้าไปอีก ผมเลยใช้มือคว้าข้อเท้านั่นไว ้

รั้งให้เหยียดพาดมาที่หน้าขาผม ใบหน้าเรียวของคิเสะร้อนวูบ ผมเห็น 

ต้นขาเนียนของเขาโผล่พ้นผิวน้ำขึ้นมา

“นี่ อย่าเล่น” คิเสะชักปลายเท้าหนีข้อมือผม เขากดเรียวขาลงไป 

ใต้น้ำอีกครั้ง คราวนี้คงขยับพลาด เรียวเท้าขาวและนุ่มนั่นถึงได้มาเฉียด 

แถว  ๆ  ซอกขาผม คิเสะหน้าแดงจัดเมื่อรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น เช่นเดียวกับผม 

ที่รู้สึกเสียดบริเวณท้องน้อยขึ้นมา

อ่า...อันตรายซะแล้ว



13

EPISODE 01 

แม้ว่าผมจะทำเป็นขรึมขนาดไหน ใบหูของผมตอนนี้ 

แทบจะเปลี่ยนเป็นสีแดง เช่นเดียวกับคิเสะ เขาคงรู้แล้วแน่  ๆ ว่าบังเอิญไป 

ปลุกปั่นอารมณ์ของผมเข้าโดยไม่ได้ตั้งใจ

“ยู นี่นาย!” คนตัวเล็กกว่าส่งเสียงดุ

“มันเป็นไปเอง ใครจะไปบังคับได้” ผมพูดเสียงแข็ง

“ฉันก็บอกแล้วว่านายโตแล้ว และที่สำคัญ ฉันกับนายเป็นผู้ชาย 

เหมือนกัน นายจะมารู้สึกอย่างนั้นได้ไง” คิเสะหดขากลับเข้าไปนั่งกอดเข่า  

ผมว่าเขาดูเหมือนกังวลเก่ียวกับตัวผมเกินกว่าจะเรียกได้ว่าน่ันเป็นความเขิน

“คิเสะขาวแล้วก็เนียนมาก แค่นั้นก็ทำให้มีอารมณ์ได้แล้ว” ผมตอบ 

ห่าม ๆ ตามสไตล์

“เรื่องทุเรศนี่ใครสั่งใครสอน” คิเสะปัดน้ำในอ่างใส่หน้าผม

“เล่นอะไรเนี่ยคิเสะ ไหนว่าเป็นผู้ใหญ่กว่าผมไง”

“ฉันไม่ได้เล่น! ฉันว่านาย!” คิเสะกำลังแสดงใบหน้าไม่พอใจ เห็น 

ได้ชัดว่าใบหน้านี้เคยทำให้ผมกลัวจนไม่กล้าพูดอะไรตอนที่ผมยังเป็นเด็กอยู ่ 

แต่ไม่รู้ทำไมเวลานี้มันถึงได้น่ารักขนาดนี้กัน

“ทำไมเดีย๋วนีผ้มไมก่ลวัทีค่เิสะดผุมเลยสกันดินะ” ผมเทา้แขนกบัอา่ง 

พลางมองคิเสะ เจ้าตัวเลยยิ่งรู้สึกว่าถูกดูหมิ่นละมั้ง

“นายกำลังเยาะเย้ยฉันหรือไง”
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“ไม่ใช่สักหน่อย” ผมไม่อยากให้คิเสะโกรธก็เลยทำเป็นลงให้

“...นายโตแล้วนะยู”

“รู้ดิ คิเสะก็เห็นแล้วนี่ว่าโตขนาดไหน” ผมแกล้งหลุบตาลงมอง 

ระหว่างขาสองข้าง ทำให้คนที่ชอบรับบทบาทเป็นผู้ปกครองผมถึงกับยิ่ง 

โมโห

“จะให้ฉันตีนายเหมือนตอนนายเป็นเด็กหรือไง!” คิเสะลุกขึ้นยืน 

เต็มความสูง เล่นเอาผมนี่เกือบช็อกตอนที่เห็นร่างเปลือยเปล่าขาวผ่องไป 

ทั้งตัวแบบนั้นชัด ๆ

โพรงจมูกรู้สึกร้อนวูบขึ้นมา คิเสะไม่ได้สนใจ เขาเอื้อมมือไปหยิบ 

ชุดคลุมมาสวมลวก ๆ ตอนคิเสะหันกลับมาอีกทีเขาก็ทำตาโตใส่ผม

“เจ้าบ้า! เลือดกำเดาไหลได้ยังไง ลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลย!”

 

ผมนั่งหมดสภาพอยู่ที่โซฟา ตอนนี้กลับมาสวมเสื้อผ้าให้เหมือนเดิมแล้ว 

ที่จมูกก็มีทิชชูคอยซับเลือดอยู่ สภาพน่าสมเพชอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ คิเสะ 

เองกค็งจะหายไปแตง่ตวั เหน็วา่มงีานคา้ง ตอ้งไปเชก็ เลยบอกหว้น ๆ ให้ผม 

นั่งพักตรงนี้ไป

กริ๊ง ๆ!

เสียงเตือนข้อความจากโทรศัพท์ของผมดังขึ้น ทำให้ผมอดจะกดดู 

ไม่ได้ ก็ไลน์กลุ่มของเพื่อนที่มหาวิทยาลัยนั่นแหละ ในกลุ่มนั้นประกอบ 

ไปด้วย ‘มิเกล’ เพื่อนชาวเกาหลี ‘เอซ’ เพื่อนชาวอเมริกัน ผมรู้จักกับเอซ 

เพราะหมอนี่เป็นนายแบบเหมือนกัน ส่วนมิเกลรู้จักกันในคลาสเรียน ส่วน 

อีกคนนอกจากสองคนนี้ก็คือเกล้า เพื่อนชาวไทยคนเดียวคนเดิมที่ผม 

สนิทด้วยมานานแสนนาน

ข้อความที่เข้ามาเป็นข้อความจากมิเกล นักดื่มตัวยงประจำกลุ่ม

 

Migue : เฮ้

Migue : วันนี้กลุ่มเงียบจัง

Migue : ใครอยากไปคืนพรุ่งนี้กับฉันบ้าง?
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	 ผมส่ายหน้า ไม่คิดจะเป็นคนแรกที่พิมพ์ตอบไปอย่างแน่นอน

 

ACE : ฝันอยู่หรือไง?

ACE : พรุ่งนี้มีงานเช้า

Migue : อ๊ะ  ๆ ผมไม่ใช่นายแบบนะครับ เผื่อคุณลืม พรุ่งนี้เริ่ม 

เรียนหนึ่งทุ่ม เลิกสี่ทุ่ม สามารถไปต่อกันได้เลย

ACE : ก็บอกว่ามีงานจนถึงเย็น! กว่าจะเลิกงานก็ต้องรีบกลับมา 

เปลี่ยนเสื้อผ้า ไหนจะไปเรียนอีก

ACE : ต่อไหวก็ไม่ใช่มนุษย์!

Migue : เกล้าล่ะ ยูล่ะ

Migue : เห็นนะ มีคนขึ้นอ่านครบแล้ว

Migue : ตอบสิวะ

 

	 มิเกลเด้งแชตใส่พวกผมอย่างเอาแต่ใจ จนในที่สุดเกล้าคงทนไม่ไหว  

เลยยอมที่จะตอบกลับมา

 

KLAO : ไม่ไป

KLAO : รีบกลับบ้าน

Migue : ฉันขอแฟนนายให้ก็ได้ จะรีบกลับไปอะไรนักหนา มีเวลา 

อยู่ด้วยกันทั้งวันทั้งคืนอยู่แล้ว

Migue : ยูว่าไง?

Migue : ถ้ายูไป เกล้าก็อาจจะไป

 

	 ผมไม่มีงาน เรียนเสร็จก็คงไม่ได้เหนื่อยอะไรมากนัก ระหว่างที่กำลัง 

คิดอยู่คิเสะก็เดินเข้ามาบริเวณนี้ เขาเห็นผมมองตามร่างโปร่งของเขา เขาก็ 

ถามกลับมา

“มีอะไรจะพูดก็พูดได้แล้วนะยู มองหน้าอยู่ได้”

“พรุ่งนี้ผมเลิกเรียนสี่ทุ่ม ออกไปดื่มกับเพื่อนได้ไหม”
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“ก็ไปสิ ฉันบอกแล้วนี่ว่านายโตแล้ว ถ้าหากอยากจะไป ใช้คำว่า 

บอกก็พอ ไม่ต้องขอฉัน”

“ก็ผมอยากขอนี่”

เหมือนได้ขออนุญาตเมียเลยเหอะ รู้สึกดีจะตาย

“อยากขอก็ตามใจ เอาเป็นว่าจะไปก็ไป ถ้าเมาจะให้ขับรถไปรับก็ 

บอก อย่าฝืนขับเอง นายเองก็มีชื่อเสียงให้ต้องรักษา” ถึงยังไงคิเสะก็เป็น 

คิเสะที่น่ารักและทำให้ผมคลั่งได้ทุกวัน

ดูสิ กว่าผมจะดื่มเสร็จก็คงดึกแล้ว ยังเสนอตัวไปรับให้อีก น่าให้ 

รางวัลด้วยการจับมาฟัดซะจริง ๆ

ซึง่เชือ่ผมไหมละ่ วา่รางวลัแบบนัน้นะ่ คเิสะ ไมอ่ยากจะไดม้นัหรอก

พูดออกไปได้ซะที่ไหน รับรองว่าพูดเมื่อไหร่ได้เป็นเรื่องแน่

 

คืนต่อมา

@คลับแห่งหนึ่งในลอสแอนเจลิส

 

YU : ฉันมาถึงแล้วนะ พวกนายอยู่ไหนกัน?

 

 ผมสง่ขอ้ความถามเพือ่น เนือ่งจากเขา้มาในตวัคลบัแลว้กย็งัไมเ่หน็ใคร  

นอกจากฝรั่งทั้งหลายทั้งผิวขาวและผิวสีผู้เป็นเจ้าถิ่น ผู้หญิงเอเชียสวย  ๆ  

บางคนจบัจอ้งมาทีผ่ม สง่ยิม้ใหเ้ปน็เชงิเชญิชวน ผมแคย่ิม้กลบัตามมารยาท  

ไม่ได้คิดว่าจะไปชนแก้วอะไรกับใคร

 

ACE : กว่านายจะมา

ACE : นึกว่าจะต้องรอจนเหี่ยว

Migue : ขนาดเกล้าที่ตอนแรกบอกจะไม่มา

Migue : ยังแทบจะโผล่มาเป็นคนแรก

KLAO : อยู่โต๊ะริมในฝั่งซ้ายนะยู

KLAO : เดินมาที่กลางฟลอร์ หันมาทางซ้าย นายจะเห็นมิเกลเลย
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	 ในที่สุดผมก็ได้คำตอบที่ผมต้องการ นี่ถ้าเกล้าไม่พิมพ์ข้อความบอก 

สกัท ี ผมกอ็าจจะตอ้งรอไปอกีเปน็ชาติ กวา่จะไดรู้ว้า่พวกนัน้มนัอยูไ่หนกนัแน่  

ทำไมต้องทำให้ทุกอย่างมันเป็นเรื่องยุ่งยากด้วยนะ จะบ่นอะไรผม ค่อยบ่น 

ตอนผมไปถึงก็ได้

จะมาบ่นในข้อความเพื่ออะไร

ผมเดินไปที่กลางฟลอร์อย่างที่เกล้าบอก วันนี้เป็นวันศุกร์มั้ง คน 

ก็เลยเยอะ ดูสิ อย่างตอนนี้ผู้หญิงที่เต้นกันอยู่ก็เริ่มเข้ามาเบียดผมแล้ว  

ผมเองก็ชักจะฝ่าออกไปยากมากขึ้นทุกที

“ไฮ” ผู้หญิงที่หันมาสบตาผมพอดีส่งเสียงทักทาย  เธออยู่ในชุด 

เดรสสั้นสีแดงตัดกับผิวขาว ถึงจะเป็นชาวตะวันตก ใบหน้าของเธอก็สวย 

หวาน ความสูงของเธอก็ไม่ได้อยู่ในระดับที่เกินจากผมไป  (ตอนนี้ผมสูง 

ร้อยแปดสิบเจ็ดแล้ว ความสูงผมไต่ขึ้นเรื่อย  ๆ  ช่วงที่ทำงานอยู่ในวงการ)  

ผู้หญิงคนนี้น่าจะสูงประมาณร้อยเจ็ดสิบ บวกกับส้นสูงที่อัพความสูงให้เธอ 

เพิ่ม เธอก็ดูจะอยู่ในระดับสายตาของผมพอดี

“ไฮ” ผมทักกลับ แม้ว่าในใจผมจะดิ่งไปที่โต๊ะแล้วก็ตาม

“ฉันรู้สึกเหมือนเราเคยเจอกันมาก่อน” เธอคล่ีย้ิมย่ัวเย้า “คุณกับฉัน”

“ผมไม่ใช่มนุษย์หน้าโหลแน่ ๆ”

“กน็ัน่นะ่ส ิ ใบหนา้ระดบันี ้ ฉนัมัน่ใจวา่ถา้ฉนัเหน็มากอ่น ฉนัไมม่ทีาง 

ปล่อยไปหรอก” เธอเบียดทรวงอกอิ่มเข้ามาชิดแผงอกผมมากกว่าเดิม

“...” ผมยิ้ม ไม่ได้พูดอะไร

“อ๊ะ...” จู่  ๆ  เธอก็ร้องเหมือนนึกอะไรออกเมื่อจ้องหน้าผมไปนาน  ๆ  

“พระเจ้า คุณ...คุณคือนายแบบคนนั้น! นายแบบคนล่าสุดของน้ำหอม 

แบรนด์เนมยี่ห้อ D สินะ” เธอจับไต๋ผมจนได้ ปากคอเธอสั่นไปหมด เธอ 

ควบคุมความรู้สึกตื่นเต้นไว้แทบไม่อยู่

อย่างนี้ไม่ดีแน่

“ไม่ใช่หรอกครับ แต่ว่ามีคนบอกเยอะเหมือนกันว่าผมหน้าตาคล้าย 

เขา ขอตัวก่อนนะครับ”

ผมรีบหาทางพาตัวเองแหวกออกจากฝูงชน และไปที่โต๊ะของเพื่อน 
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ได้อย่างปกติครบสามสิบสอง ไม่มีผู้หญิงคนไหนตามติดมา โล่งอกไปที  

ไมอ่ยา่งนัน้คงไดโ้ดนพวกนีแ้ขวะอกีวา่มาชา้เพราะมวัแตยุ่ง่วุน่วายกบัพวกเธอ  

ไม่รู้พวกมันตาบอดหรือไง ถึงได้ไม่เห็นว่าคนที่โดนยุ่งวุ่นวาย คือผม

“ช้ามาก” เอซสบถ เขาส่งแก้วเหล้าให้ผม ผมก็รับมา

“โทษที คนเยอะ” ผมจิบเหล้าแก้กระหายไปอึกหนึ่ง “นายล่ะ ไหน 

ว่าวันนี้เหนื่อยนักหนาจนโผล่หัวมาไม่ไหวไง”

“ฉันไม่อยากเป็นพวกนอกคอกคนเดียวในกลุ่มไง!” เขาสบถ

“เกล้าล่ะ ทำไมมาเร็วนัก” ผมถามคนที่นั่งดื่มเครื่องดื่มสีหวาน  

รสชาติไม่ค่อยแรงมาก เกล้าค่อนข้างจะระวังตัวกับแอลกอฮอล์ เขาไม่ใช่ 

พวกคอแข็งอะไรมาก อีกอย่าง เซธอาจจะไม่พอใจก็ได้ถ้ารู้ว่าเกล้าปล่อย 

ให้ตัวเองเมาเกิน

“เซธรู้จักกับเจ้าของท่ีน่ีน่ะ” คำตอบช่างสมกับเป็นเซธ ชวาเรสต์ จริง ๆ

“นายล่ะ ทำไมมาช้า” มิเกลถามผม ดูเหมือนหมอนี่กับเอซจะ 

ติดสอยห้อยตามเกล้ามา ก็เลยได้เข้ามาอย่างรวดเร็วประหนึ่งแขกวีไอพี

“ต่อคิว” ผมพูดเสียงเรียบ คลับในแอลเอส่วนใหญ่ถ้าคนมาเที่ยว 

กันเยอะมากก็ไม่พ้นต้องยืนต่อคิวอยู่แล้ว โดยเฉพาะคืนวันศุกร์แบบนี้  

ผมเองก็อยากจะใช้อภิสิทธิ์ความเป็นคนดังเพื่อให้ได้เข้าอยู่หรอกนะ แต่ 

เปลี่ยนใจ ได้ยืนรอจนขาแข็งสักหนึ่งชั่วโมงก็เป็นสีสันดี

“บ้าหรือเปล่า นายคือโฮโจ ยูกิ เชียวนะ ไม่เห็นต้องทำอย่างงั้นเลย” 

มิเกลผลักไหล่ผม

“หมอนี่มันบ้าเข้าขั้น นายก็รู้ เอาละ! มากันครบแล้วก็ชนแก้วกัน 

หน่อยเป็นไง” เอซยิ้มกริ่ม

“ชนเลย!” เกล้าว่าพร้อมกับยกแก้วขึ้นมา ผมก็ยิ้มนิด ๆ และชนแก้ว 

กับพวกเขาเหมือนกัน

“ชน!”

พวกเรายกดื่มกันหลายอึก ซึ่งตอนนั้นเอง ผู้หญิงคนหนึ่ง ตัวเล็ก ๆ  

ใบหนา้ตาสวยเดน่ กเ็ดนิมาทีโ่ตะ๊เรา นยันต์ากลมโตเสมองไปทีเ่กลา้ ผา่นไป 

ไม่กี่วินาทีก็คลี่ยิ้มหวาน
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“เกล้า”

เธอรู้จักกับเกล้าเป็นพิเศษเหรอ

“อ้าว มีอา” เกล้าส่งเสียงเรียกเธอคนนั้น ดูดีใจที่เห็นเธอด้วย

“...” ผมยังมองเธออยู่ไม่เลิก จนไอ้เอซเอาข้อศอกมาดันแขน

“อะไรวะยู”

“อะไรคืออะไร” ผมหันกลับไปมองเอซ ไม่ชอบการยิ้มเหมือนรู้ทัน 

อะไรของหมอนี่ เพราะจริง ๆ มันก็ทำหน้าแบบนี้ไปอย่างนั้น แต่อะไรที่ออก 

มาจากปากมันดูจะมั่วไปเรื่อยทุกที ไม่มีความจริงอยู่เลย

“มองขนาดนั้น อยากกินเหรอ”

“ฉันแค่มองใครไม่ได้หมายความว่าต้องอยากนอนกับเขาไหม” ผม 

ถอนหายใจใส่เพื่อน

“นี่ ๆ เอซ ยู ฟังที่เราพูดหน่อยครับ จะแนะนำเพื่อนให้รู้จัก” เสียง 

ของเกล้าดึงความสนใจของพวกเราให้กลับไปที่คนตัวเล็กอีกครั้ง ผู้หญิง 

ที่ชื่อ ‘มีอา’ นั่งลงข้าง ๆ เกล้าเรียบร้อยแล้ว

“มาเลยเกล้า  มีคนตั้งใจรอฟังอยู่”  เอซหลิ่วตามาทางผม  ผม 

ขมวดคิ้วนิดหน่อย รำคาญเจ้านั่นก็เลยยกแก้วเหล้ามาดื่ม จะได้ปิดบัง 

สีหน้าที่อยากออกปากด่าเพื่อนด้วย

“มีอา คนที่นั่งทางซ้ายคือเอซนะ  ส่วนคนที่นั่งถัดจากเอซคือยู”  

เกล้าผายมือแนะนำพวกผมทีละคน เอซยิ้มหวานให้มีอาชนิดที่เรียกได้ว่า 

เกินหน้าเกินตา ส่วนผมแค่พยักหน้าให้เธอนิดหน่อย เป็นเชิงยินดีที่ได้รู้จัก

“เพื่อนของเกล้าหน้าตาดีมากเลย แถมยังคุ้นมากด้วย เป็นนายแบบ 

กันหรือเปล่าคะ” เธอดูเหมือนถามรวม  ๆ  นะ แต่ผมดูออกละว่าเธอเน้น 

คำถามนั้นมาที่ผม

“เพื่อนของนายคนนี้นอกจากสวยแล้วยังฉลาดมากนะเกล้า ผู้หญิง 

แบบนี้แหละ เซ็กซี่” เอซหยอกเย้าเธอ ทำให้เธอหัวเราะออกมาเล็กน้อย  

ดูน่ามอง

“เอซนี่ปากหวาน พูดแบบนี้แปลว่ามีอาเดาถูกสินะคะ” เธอทิ้งสายตา 

มาที่ผมอีกครั้ง
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“ใช่ครับ ถูกเผงเลย แบบตรงที่กลางใจ”

ผมอยากถอนหายใจและมองแรงใส่เอซสักสามร้อยครั้ง เผื่อมันจะ 

รู้ตัวว่าไอ้ที่ทำอยู่มันเลี่ยนมากขนาดไหน ซึ่งก็ดูเหมือนมันจะไม่รู้อะไรเลย  

ยังมายักคิ้วหลิ่วตาให้ผมอีก

“ไงล่ะพวก ถ้าไม่ทำอะไร ฉันจะคาบแล้วนะ” เอซพูดเหมือนกับ 

ตัวเขาเป็นหมา ผมจึงยกแก้วเหล้าให้ครั้งหนึ่งก่อนจะดื่ม รอยยิ้มที่ดูเหมือน 

ไม่แยแสของผมทำให้เอซประหลาดใจ ผมจึงชะโงกหน้าไปพูดใกล้ ๆ เขา

“ถ้าเธอยอมให้นายคาบง่าย  ๆ เธอก็คงเป็นอาหารที่เหมาะกับนาย  

และฉันจะไปแย่งอาหารกับนายเหรอ ไม่นะ”

“Fuck เถอะ ยู” เอซไม่ได้โกรธผมจริงจัง เราก็คุยกันแรง ๆ แบบนี้ 

บ้างในบางครั้ง

“ว่าแต่มีอาเรียนอยู่ที่ไหนเหรอครับ” มิเกลถามเธอขึ้นมาบ้าง พอเธอ 

มานั่งอยู่ตรงนี้ ทุกคนก็ดูจะให้ความสนใจกับเธอไม่หยุดเลย เกล้าเองก็ดู 

ชอบคุยกับเธอ เซธจะไม่หึงหรือไงวะ...

“อ๋อ ก็เรียนอยู่ที่...”

มีอาพูดชื่อมหาวิทยาลัยเดียวกับที่พวกผมก็เรียน มิเกลจึงรีบพูด 

พล่ามว่าช่างเป็นความบังเอิญที่น่ายินดีมากแค่ไหน เอซก็เป็นไปกับเขาด้วย 

เกล้ายังแอบหัวเราะเลย ผมเองก็ฟังพวกนั้นคุยกันเงียบ  ๆ จนกระทั่ง 

ข้อความจากคิเสะที่เข้ามาดึงความสนใจจากผมไปหมด

 

KISE : จะให้ไปรับก็บอก

KISE : ถ้าเมาก็ห้ามขับรถกลับมาเด็ดขาด

KISE : ฉันจะไปขับให้นายเอง

 

	 เอซเคยพูดวา่ผมมนัคนหนา้ตาย บางทกีเ็หมอืนเสอืยิม้ยาก นอกจาก 

ยิ้มมารยาท ยิ้มถ่ายแบบ หรือยิ้มกวนตีนในบางโอกาส ผมก็ไม่ใช่พวกจะ 

แสดงอารมณ์บนสีหน้าพร่ำเพรื่ออย่างนั้นหรอก คิเสะคงเป็นเหมือนกรณี 

ยกเว้นของผม ถ้าเป็นเขา ไม่ว่าจะเรื่องอะไรผมก็ยิ้มออกมาได้ตลอด
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ยิ้มจนปวดแก้มเลยบางที...

 

KISE : ขึ้นอ่านแล้วทำไมไม่ตอบ

KISE : เป็นอะไรหรือเปล่า?

KISE : โฮโจ ยูกิ?

 

	 คิเสะถึงกับพิมพ์ชื่อจริงของผมมาเต็มยศ เมื่อเห็นข้อความทั้งหมด 

ขึ้นว่าถูกอ่าน มัวแต่อารมณ์ดีจนทำให้เขาหงุดหงิดซะได้สินะ ผมไม่ได้ดื่ม 

จนเมาซะหน่อย ไม่เป็นไรหรอก อ้อนให้คิเสะมาขับให้ก็คงดีเหมือนกัน  

เผื่อจะได้อาศัยความเมาทำอะไรสักอย่าง

 

YU : คิเสะห่วงผมมากจนร้อนรนเลยสิ

YU : นอนไม่หลับเลยใช่ไหม

KISE : ละเมออะไร

KISE : ย้อนขึ้นไปอ่าน

 

	 ขนาดอ่านแค่ตัวอักษรยังได้ยินเสียงดุลอยออกมา เข้มเชียวนะ กลัว 

จนตัวสั่น...

 

YU : ก็อ่านแล้วไง

YU : นี่เพิ่งจะห้าทุ่มกว่าเองนะ

YU : ผมเพิ่งมาจากมหาวิทยาลัยไม่นานเอง

YU : เราไม่เจอกันนานหลายชั่วโมง

YU : คิเสะจะคิดถึงผมก็ไม่แปลก รู้สึกแปลก  ๆ  ที่ผมไม่อยู่ด้วย  

ไม่นอนข้าง ๆ คิเสะใช่ไหมล่ะ

 

	 ตอนผมพิมพ์ไป ผมแค่อยากจะไล่ต้อนคิเสะเล่น  ๆ รู้ว่าเขาอาจจะ 

ดุกลับมาเลย ไม่ได้คาดหวังข้อความตอบกลับที่ดีนัก  ดังนั้นผมจึงยก 
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แก้วเหล้าขึ้นดื่มอีก กระทั่งสิ่งที่คิเสะบอกทำให้ผมสำลักเหล้า

 

KISE : ก็อาจจะใช่นะ อืม

KISE : ฉันอาจจะรู้สึกแปลก  ๆ  ที่นายไม่นอนอยู่ข้าง  ๆ  ฉันจริง  ๆ  

นั่นแหละ

 

	 ตอบอย่างงี้จะฆ่ากันหรือไงวะ!

“ยู เป็นไร นั่งฟึดฟัด” เอซถาม “จ้องอยู่นั่นแหละโทรศัพท์ มา 

เปลี่ยนที่เล่นโทรศัพท์หรือไงครับ เพื่อน”

“ก็เปล่า ไม่มีอะไร”

 

YU : ตีหนึ่งคิเสะมารับผมได้เลย

YU : ไม่ต้องขับมานะ

YU : มาขับรถผมกลับ

KISE : ตามนั้น

 

	 “ที่แท้ก็คุยกับคิเสะนี่เอง นายนี่ก็อ้อนเขาเป็นเด็ก  ๆ” เอซหัวเราะ  

เขาดื่มเหล้าไปอีกหลายอึก ผมเก็บโทรศัพท์โดยไม่ได้ต่อล้อต่อเถียง มีอา 

ยงัทิง้สายตาใหผ้มเปน็ระยะ ราวกบัอยากสานสมัพนัธใ์หแ้นน่แฟน้กวา่นี้ ผม 

ก็ยังทำเป็นลอยหน้าลอยตาไม่รับรู้ จนมิเกลที่สังเกตการณ์เงียบ  ๆ  มานาน  

ยื่นหน้ามากระซิบใกล้ ๆ หูผม

“ยู”

“ว่าไง”

“ผู้หญิงเขากำลังสนใจนายอยู่นะพวก”

“เออ รู้” ผมตอบรับแกน ๆ

“แลว้ทำไมไมเ่หน็ชวนเธอคยุเลย อยา่เยน็ชายงังีส้ ิ ไมใ่ชน่สิยัของนาย 

เลยนะ” มิเกลเลิกคิ้วสูง ผมส่ายหัวไปมา

“นายรู้เหรอว่านิสัยฉันเป็นไง”
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“รู้สิ สันดานนายมันยังไงก็อย่างนั้นอยู่แล้ว ผู้หญิงเคยขาดปาก 

ให้เห็นที่ไหน” หมอนี่พูดจาเหมือนผมเป็นพวกบ้ากามเลยแฮะ ฟังแล้ว 

ไม่เห็นจะเข้าท่าอะไรเลย

“ฉนัไมข่นาดนัน้ ตะกละแคไ่หนกม็เีลอืกบา้ง” ผมตอบตามความจรงิ

“ระดับนี้ดีกว่าผู้หญิงที่ตกถึงท้องนายคนก่อน  ๆ  ตั้งเยอะ เรดาร์พัง 

หรือไง” มิเกลถึงกับแขวะให้ได้ยิน ผมไหวไหล่อย่างคนกวนประสาท

“ไม่ได้เลือกตามระดับ เลือกตามความต้องการ วันไหนหิวก็หิ้วกลับ 

วันไหนไม่หิวก็ไม่ได้หาเรื่องที่จะกิน” ผมจะหิ้วใครสักคนก็ต่อเมื่อผมไม่ไหว  

ต้องการหาที่ลง ช่วงหลัง ๆ พอเป็นนายแบบก็มีปาปารัสซีมาจับตาพฤติกรรม  

ทำตัวเหลวแหลกมาก ต้นสังกัดก็อาจจะเรียกไปต่อว่าได้ อีกอย่าง งาน 

พรีเซ็นเตอร์สินค้าก็ทำให้ผมต้องรักษาภาพลักษณ์ให้ดูเหมาะสมกับสินค้า 

หรูหราพวกนั้นด้วย อธิบายไปก็ไม่รู้มิเกลจะเก็ตไหม เพราะหมอนี่มันไม่ใช ่

คนที่จะสนใจอะไร

เอซเองก็เน้นเดินแบบเป็นส่วนใหญ่เพราะขี้เกียจรักษาภาพลักษณ์ให้ 

แบรนด์

“จะบอกว่าวันนี้ไม่หิวว่างั้น” มิเกลกลอกตาใส่ผม

“ไม่ค่อย”

“ไอ้เอซงาบขึ้นมาอย่ามาเสียดาย” มิเกลหลิ่วตาใส่ผมอย่างกวน ๆ 

“อย่างกับเธอจะยอมให้ไอ้เอซงาบ” ผมยิ้มกวนประสาทกลับ เห็น 

อยู่ว่าเธออยากรู้จักกับผม ดังนั้นเธอไม่มีทางวางตัวตอบรับไอ้เอซเกินเหตุ 

แน่ ๆ ไม่อย่างนั้นเธอก็อาจจะชวดจากผมก็ได้ เกมแบบนี้จากผู้หญิงไม่ใช่ว่า 

ผมไม่เคยเจอ

ทำตัวให้ดูสูงค่าไว้ก่อน...

“เออ  ๆ ยุไม่ขึ้นเว้ยวันนี้” มิเกลเลิกพยายามที่จะยุผม ส่วนผมก็ 

ดื่มต่ออีกนิดหน่อย และขอตัวลุกไปยังพื้นที่สูบบุหรี่ ที่ตรงนั้นไม่ค่อยมีคน  

ผมก็เลยยืนอยู่เงียบ ๆ คนเดียว จนกระทั่งได้ยินเสียงจากข้างหลัง

“เบื่อเหรอคะ”

ผมหันกลับไปมอง มีอายืนอยู่ตรงนั้น ที่เธอกล้าเดินเข้ามาตรงนี้  
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คงเพราะไม่มีใครนอกจากผมมั้ง ถ้ามีคนสูบบุหรี่กันหลายคน เธอคงไม่เดิน 

เข้ามาหรอก ชุดสวยนั่นติดกลิ่นบุหรี่กันพอดี

ถึงจะเป็นพื้นที่สูบบุหรี่ แต่มีอาก็เดินเข้ามาถึงในนี้ ผมคงไม่ยืนสูบ 

ต่อไปเรื่อย  ๆ  หรอก ดังนั้นผมเลยดับบุหรี่ลงกับที่เขี่ยพลางหันไปยิ้มนิด  ๆ  

ให้เธอ

“ก็สนุกดีครับ” ผมตอบด้วยน้ำเสียงเรียบ ๆ

“จริงเหรอคะ” มีอาเดินมาใกล้ผม เธอดูไม่เชื่อคำพูดผมเท่าไหร่  

สีหน้านั้นดูไร้เดียงสา ขณะเดียวกันก็เย้ายวนเช่นกัน

“ทำไมมีอาถึงคิดว่าผมเบื่อ” ผมย้อนถามเธอบ้าง สิ่งที่ผมบอกมิเกล 

ว่าถ้าไม่หิวก็ไม่กินนั่นน่ะ ผมพูดจริงนะ แต่ไอ้เรื่องโดนหว่านเสน่ห์แล้ว 

ตอบโต้เนี่ย มันสัญชาตญาณนักล่า ผมห้ามไม่ได้เท่าไหร่ ส่วนใหญ่ชอบ 

ปล่อยไปตามน้ำ

“เห็นยูไม่ค่อยพูดอะไรเลย ก็เลยนึกว่ามีอาเข้าไปทำให้หมดสนุก 

ซะอีก” เธอตัดพ้อเล็กน้อย ไม่เข้ามาใกล้ผมมากเกินไป ดูไว้ตัว

“ผมเป็นคนไม่ค่อยพูดอยู่แล้ว  หรือว่าจริง  ๆ  แล้วเป็นผมกันแน่  

ที่ทำให้มีอาหมดสนุก” ผมส่งสายตากลับไป ผมเห็นได้ชัดเลยว่าเธอเคลิ้ม 

กับสายตานั้น 

เรายืนคุยกันอยู่ตรงนั้นสักพัก แล้วก็เดินกลับไปที่โต๊ะด้วยกัน มีอา 

แลกคอนแท็กต์กับผมจนได้ ผมเองก็ให้ไป ยังไงซะเธอก็เป็นเพื่อนเกล้า  

ไม่ใช่ผู้หญิงแบบที่ไว้ใจไม่ได้หรือแบบที่ผมหิ้วไปนอนคืนเดียวจบ

“มีอาขอตัวกลับไปอยู่โต๊ะเพื่อนก่อนนะคะ” เธอพูดแล้วยิ้ม 

“ได้ ๆ ไว้เจอกัน” เกล้าตอบรับคำพูดเธออย่างรวดเร็ว

“เจอกันครับ” เอซส่งสายตาหวานฉ่ำ

“ได้เสมอ” มิเกลยกแก้วให้เธอหนึ่งครั้ง

“ไว้เจอกันนะคะยู” คราวนี้เธอพูดกับผม เนื่องจากผมไม่ได้พูดอะไร  

ทีนี้เมื่อเธอจากไป ทุกคนในกลุ่มก็ล้อผมไม่หยุด ผมก็แค่ยิ้ม ไม่ได้ออก 

ความเห็นอะไรทั้งนั้น...

ผู้หญิงแบบมีอาเล่นด้วยยาก ผมไม่คิดจะลึกซึ้งกับเธอหรอก
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EPISODE 02 

“ไม่เบาเหมือนกันนี่ยู”  มิเกลยิ้มกริ่ม เริ่มจะกัดผมก่อน 

ใครเพื่อน

“นั่นสิ ก็นึกว่าจะไม่ยุ่งซะแล้วคนนี้” เอซผสมโรง

“ติดต่อให้ก็ได้นะยู” เกล้าก็เอากับพวกนี้ด้วย

“เป็นอะไรกันมากไหมเนี่ย” ผมถาม เริ่มจะสงสัยพวกเขาแล้วว่า 

ทำไมชงเก่งนัก ชงผมกับมีอานี่ชงจังเลย ยังไม่เคยเห็นจะชงกับผู้หญิง 

คนไหนขนาดนี้

“ไม่เป็น อย่างว่าแหละ นักล่าก็คือนักล่า จะไม่ล่ามันก็คงไม่ได้”  

มิเกลยกแก้วเหล้าให้ผมหนึ่งทีก่อนจะดื่ม เขาพูดว่า “คารวะหนึ่งจอก”

“ว่าไงยู ชอบหรือเปล่า เพื่อนเราคนนี้ โสดน้า” คำพูดสุดน่ารักมา 

พร้อมกับสีหน้ากรุ้มกริ่มที่ถ้าเซธเห็นต้องกระโดดเข้ามาฟัดเพื่อนผมแบบ 

ไม่สนหน้าอินทร์หน้าพรหมที่ไหนอย่างแน่นอน ผมส่ายหน้าไปมา

“เกล้า เดี๋ยวนี้เอาใหญ่นะเรา”

“กอ็ยากใหย้คูบใครสกัคน ถงึยไูมพ่ดู พวกเรากร็ูน้ะวา่ยเูหงา” เกลา้ 

มองมาที่ผมอย่างเป็นห่วง

“นั่นสิ ใจคอนายจะเปลี่ยนผู้หญิงไปเรื่อย  ๆ ใช้ชีวิตเอื่อย  ๆ  อย่างนี้ 

ไปตลอดเหรอ” เอซเองก็เริ่มจริงจังบ้าง

“อานายก็เป็นห่วงจะตาย ถ้าพวกฉันไม่คอยดูแลนายเรื่องนี้ ใครจะ 
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ทำได้อีก” มิเกลพูดบางอย่างเกี่ยวกับคิเสะ ทำให้เอซกับเกล้าจ้องไปที่เขา 

เขม็งเลย

“อะไรนะมิเกล” ผมถามเพื่อนอีกที

“เอ่อ เปล๊า! ไม่มีอะไร ฉันแค่เปรียบเปรยน่ะ ว่าคนเป็นพ่อแม่ 

ผู้ปกครอง ยังไงก็ไม่อยากให้ลูกหลานทำตัวไม่ดี หรือไม่เข้าที่เข้าทางหรอก”  

ถึงมิเกลจะแก้ตัวมาแบบนั้น ผมก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ใช่ ไม่มีอะไรที่ใช่เลยใน 

คำพูดของเขา

อืม...

ผมมองสามคนนั้นทีละคน

เกล้าหน้าซีด

เอซหลบตา

มิเกลทำเป็นดื่ม แต่เหงื่อที่ขมับนี่แตกพลั่ก...

คนพวกนี้มีอะไรปิดบังผมอย่างแน่นอน

“ความคิดใคร” ผมถามเสียงเย็น  ๆ วางแก้วเหล้าในมือลงกลางโต๊ะ 

สีหน้าที่เริ่มไม่สบอารมณ์ของผมทำให้ทั้งสามคนอึกอัก

“นายพูดเรื่องอะไร” เกล้าเริ่มก่อน จริง  ๆ  เขาเป็นคนที่โกหกได้แย่ 

ที่สุดในบรรดาเราสี่คน เขาไม่ควรที่จะมาถามว่าผมพูดเรื่องอะไร หรือเป็น 

คนออกนอกกลบเกลื่อนการกระทำที่ไม่แนบเนียนของทุกคน ยิ่งเกล้าทำ  

ผมว่าความมันก็จะยิ่งแตกมากกว่า เอซก็รู้ความคิดผม เขารีบพูดต่อเลย

“เออ นั่นสิ ความคิดใครนั่นหมายถึงอะไร”

“ก็ความคิดใคร ที่ให้พวกนายมาชงให้ฉันมีแฟน”

“ต้องมีความคิดใครล่ะ ก็ชงขำ  ๆ  ไปตามเรื่อง มีอาก็สวย ดูเป็น 

ผู้หญิงดี ๆ เป็นแฟนก็ไม่มีอะไรเสียหายเลย” เอซรัวไม่หยุด

“อ้อ ที่มีอาอยู่  ๆ  ก็เดินมาทักเกล้าที่โต๊ะนี่เป็นแผนของพวกนายสินะ  

ฉันก็ว่าแล้วเชียวว่าทำไมมันดูแปลก  ๆ และทำไมพวกนายถึงพยายามพูด 

เรือ่งเธอกบัฉนัไมห่ยดุ” สายตาของผมทำใหท้ัง้สามคนเริม่เกาหวัมัง่ ลบูจมกู 

มั่ง เสมองไปทางอื่นบ้าง

“...”
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“เอายังไง ถ้าไม่สารภาพ ฉันจะไม่ยุ่งกับพวกนายอีก เพราะฉัน 

ไม่ชอบเลยสักนิด เวลารู้สึกว่าใครกำลังทำอะไรลับหลังฉัน”

“Damn Bro! Calm down!”

(ให้ตายสิวะพวก ใจเย็น!)

มิเกลรีบกอดคอผม เขาละล่ำละลักพูดให้ผมใจเย็นลง เห็นได้ชัดว่า 

แขนเขาเหนี่ยวลำคอผมไว้แน่น เขาต้องกลัวแน่  ๆ  ว่าผมจะไม่ฟังอะไรแล้ว 

ลุกหนีไป ไอ้พวกนี้ ทำไมต้องให้ผมใช้ไม้แข็งกับพวกเขาด้วย ในเมื่อตอบ 

ผมดี ๆ ตั้งแต่ทีแรก ผมก็ไม่ต้องมาพูดขู่แล้วไหม

“ยู อย่าเพิ่งเลิกยุ่งกับเราเลย บอกแล้ว ๆ ๆ” เกล้ายอมแพ้ก่อนใคร 

อย่าลืมว่าผมกับเขาเป็นเพื่อนกันมานานกว่าอีกสองคนที่เพิ่งตามมาสมทบ  

เกล้าต้องรู้สึกไม่สบายใจมากกว่าใครมันก็ปกติ

“ถ้างั้นก็บอกมา”

“คิเสะน่ะ” เสียงทุ้มเอ่ยออกมาเบา ๆ 

“เกล้า จะดีเหรอ” เอซยังไม่วายแตะหลังมือเกล้าเบา  ๆ เหมือนเขา 

ไม่แน่ใจว่าเกล้าควรพูด

“เอซ” ผมปรามเขา เอซก็เลยต้องยิ้มแห้ง ๆ ชักมือกลับมา

“คิเสะเป็นคนบอกให้พวกเราช่วยนายเรื่องนี้น่ะ” เกล้ายอมเปิดเผย 

ความจริง ผมยอมรับว่าโกรธจนเส้นเลือดเต้นตุบ  ๆ หัวร้อนผ่าว ๆ จับต้น 

ชนปลายอะไรแทบไม่ถูก

“ทำไมคิเสะต้องอยากให้ฉันมีใคร แล้วเขามาพูดเรื่องนี้กับพวกนาย 

ตั้งแต่เมื่อไหร่” ผมกวาดสายตามองพวกนั้น แถมยังไม่ลืมดันตัวมิเกล 

ที่กอดคอผมอยู่ออกไป

“ยู ใจเย็นสิ” มิเกลรู้ว่าถ้าผมโกรธขึ้นมา ใครก็เอาผมลงได้ยาก

“งั้นก็เลิกบ่ายเบี่ยง...ตอบคำถามฉันมา”

“คิเสะเขาเป็นห่วงนายมากเลยนะ” เกล้าเริ่มพูดเรื่องนี้ก่อนใคร

“อืม มันก็ไม่ใช่ว่าพวกฉันอยากทำในสิ่งที่นายไม่ชอบ” ตามด้วย 

เสียงเข้ม ๆ ลนลานของมิเกล

“พวกฉันก็เป็นห่วง นายดูปิดใจมาก ๆ เลยนะ”
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ผมถอนหายใจเฮือกใหญ่ ยังไงสามคนนี้ก็เป็นเพื่อนผม เรียกว่า 

เพื่อนสนิทก็ยังได้เลย การที่เห็นพวกเขามองมาด้วยสายตาที่เรียกได้ว่า 

เป็นห่วงจริง ๆ มันทำให้ผมเปิดปากด่าพวกเขาไม่ลง

“รู้”

“ถา้รูก้ล็องเปดิใจใหม้อีาหนอ่ยส”ิ เอซหวา่นลอ้มผมเรือ่งผูห้ญงิคนนัน้ 

อีกครั้ง

“ชอบนักทำไมไม่เก็บไว้กินเอง” ผมย้อน

“ฉันไม่ได้ชอบอะไรขนาดนั้นเว้ย ที่ทำเป็นพูดแซวชวนเล่นชวนหัว 

อะไรนั่นอะ ก็แค่อยากกระตุ้นให้นายลงมือจีบ เห็นนายก็มอง  ๆ  เหมือน 

สนใจเธอต่างหาก!” ก็เป็นไปได้ที่เอซจะทำอย่างงั้น คนมือไวแบบหมอนี่  

ถ้าอยากได้ใครจริง ๆ คงไม่เอาแต่นั่งแซว

เขาก็เหมือนกับผมนั่นแหละ ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่

“ฉันไม่ได้ตายด้าน ไร้หัวใจอย่างที่พวกนายคิด เพราะฉะนั้นเลิก 

จับคู่ให้ฉันกับใคร คิเสะบอกว่าอะไรก็ไม่ต้องไปฟังให้มันมากนักหรอก”  

ผมปรามพวกเพื่อน ไม่อยากให้พวกเขาบ้าไปมากกว่านี้ ไม่งั้นต่อให้ผม 

ไม่โกรธก็อาจจะได้หายไปจากกลุ่มจริง ๆ ด้วยความอึดอัดเป็นแน่

“งั้นนายชอบใคร ต้องมีใครสักคนที่นายชอบสิวะ” มิเกลเปลี่ยน 

หัวข้อสนทนา

“นั่นสิยู ฉันก็รู้จักนายมานานแล้วนะ นายไม่เคยปริปากพูดเรื่อง 

ความรักเลย” เกล้าพูดต่อ

“บอกมาได้เลย ฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ตัดสินอะไรนายทั้งนั้น!” เอซ 

ใช้น้ำเสียงที่ฮึกเหิม หวังให้ผมคล้อยตาม...

ก็ไม่เชิงว่าไม่ได้ผลเลยน่ะนะ

“แน่ใจนะ ว่าจะไม่ตัดสิน” ผมเลิกคิ้ว

“ก็ต้องแน่ใจสิ ต่อให้นายชอบผู้ชาย แถมยังเป็นรับแบบเกล้า ฉัน 

ก็ไม่ตัดสินเลย!” ผมว่าเอซบิ๊วผมได้น่าหมั่นไส้ไปหน่อยนะ เลยหยิบฝาขวด 

เหล้ามาปาใส่ต้นแขนแน่น  ๆ ของหมอนั่นซะ เอซหลบพลางหัวเราะร่า ส่วน 

มิเกลกับเกล้าก็ยังรอคอยคำตอบจากผม
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“ก็ได้” ผมผ่อนลมหายใจ

“...”

“ฉันชอบผู้ชาย”

“อืม ก็ไม่เซอร์ไพรส์ขนาดนั้นนะ” มิเกลคงจะชินที่มีเกล้าอยู่ในกลุ่ม 

เกล้าเองก็คบผู้ชายนี่

“วงการเราก็มีคนแบบนายเยอะแยะไป ซีเรียสอะไร” เอซไหวไหล่  

ที่พวกเขามีปฏิกิริยาแบบนี้ นั่นก็เพราะยังไม่รู้ว่าผมชอบใคร

“และฉันก็ชอบผู้หญิงได้ด้วย” ผมพูดต่อส่วนนี้ เนื่องจากผมก็มี 

ความสัมพันธ์กับผู้หญิงบ่อย ๆ

“เป็นไบก็ยิ่งไม่แปลก เอซไงล่ะ บางทีเห็นผู้ชายสวย  ๆ  มันก็เดิน 

ตามเขาต้อย ๆ เหมือนกัน” มิเกลหันไปล้อเลียนเอซ

“โอ๊ย ครั้งเดียวเอง จะล้อฉันตลอดชีวิตเลยไหม!” เอซกระแทก 

เสียงเหมือนเสียเซลฟ์ ผมอมยิ้ม

“งั้น ฉันก็จะบอกเลยนะ ว่าฉันมีคนที่ชอบอยู่”

“ใคร” มิเกลโพล่งก่อน

“ผู้ชายหรือผู้หญิง” เอซก็ตามมาติด ๆ 

“เด็กกว่าหรือแก่กว่า” เกล้าทำตาโตเหมือนลูกแมวเวลาม่านตาขยาย 

น่ารักเป็นบ้า เซธเห็นคงแทบกลั้นใจไม่อยู่ จับไปจัดหนักแน่

“คำตอบแรก ใคร เขาเป็นคนที่พวกนายก็รู้จัก” ทันทีที่ผมพูด 

ประโยคนี้ ทั้งสามคนก็สุมหัวกันทายชื่อคนนี้คนนี้ออกมาสารพัด ผมหยิบ 

แก้วเหล้ากลับมาถือ โคลงน้ำสีอำพันในแก้วไปมา

“งั้นคำตอบข้อที่สองล่ะ” มิเกลคงทนไม่ไหวที่เดาไม่ถูกมั้ง รีบขอ 

คำใบ้ต่อเลย ให้ตายเหอะ เล่นเกมกันอยู่หรือไง...

“คำตอบข้อที่สองก็คือ...”  ผมก็บ้าจี้ เล่นสนุกไปกับพวกนี้ด้วย  

รอยยิ้มเจ้าเล่ห์ปรากฏขึ้นที่มุมปากของผม “เขาเป็นผู้ชาย”

“ผู้ชาย ผู้ชายที่พวกเราก็รู้จักเหรอ ให้ตายเหอะ คนในกลุ่มนี้ปะวะ” 

เอซลนลานมากมาย ผมเลยขมวดคิ้ว

“คนในกลุ่มนี้จะให้ฉันชอบใคร เกล้าก็พอเป็นไปได้ แต่ถ้าฉันชอบ 
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จะตกถึงท้องเซธหรือไง แล้วพวกนายสองคนมีอะไรให้น่ารักน่าหลงรักบ้าง  

ตัวอย่างกับหมีควาย” พอเจอผมด่า ทั้งเอซและมิเกลก็ระดมหาฝาขวด 

มาปาใส่ผม  พวกเขาว่าผมก็หมีควายเหมือนกัน  จนเกล้าต้องห้ามเรา 

ก่อนจะเกิดสงครามขึ้นมาจริง ๆ

“คำตอบของคำถามสุดท้าย!” มิเกลเสียงแข็ง (สงสัยยังโกรธเรื่อง 

หมีควายอยู่)

“อือฮึ” ผมตอบรับหน้าตาย

“เด็กกว่า...หรือแก่กว่า” เอซลากเสียงช้า  ๆ  แบบว่าลุ้นจนตัวโก่ง  

ตอนนี้ถ้าพวกเขาได้รู้อายุ ก็จะจำกัดวงผู้ชายที่ว่าออกมาให้แคบลงได้อีก

“แก่กว่า” ผมพูดเสียงเนิบ ๆ ยกเหล้าขึ้นมาจิบอย่างสบาย ๆ 

“แก่กว่า?” เกล้าทำหน้ายุ่ง

“คนที่เราก็รู้จัก” เอซลูบคาง

“เป็นผู้ชาย” มิเกลกัดริมฝีปาก ทั้งสามคนมองหน้ากัน ฉับพลัน 

ใบหน้าก็ซีดขาว

“ยู...”

“หืม?”

“คนที่นายชอบน่ะ” เกล้าดูลำบากใจ “คงไม่ใช่...เซธหรอกใช่ไหม”

ให้ตายเหอะ ผมอยากฆ่าไอ้พวกนี้จัง!

“ฉันชอบคิเสะ! มิโดริคาวะ คิเสะ! ชัดเจนหรือยัง!”

“คิเสะเหรอ” มิเกลทำหน้าเหมือนหูฝาด ไม่แน่ใจในสิ่งที่ได้ยิน

“อืม” ผมยืนยันคำเดิม

“คิเสะ อาของนายน่ะนะ” เอซเองก็ทำตัวปัญญาอ่อนไปด้วย จะมี 

สักกี่คิเสะในชีวิตผมที่พวกเขาก็บังเอิญรู้จักล่ะ ถามแปลก ๆ 

“ใช่ พวกนายจะมาลนลานอะไร ก็อยากรู้กันเองไม่ใช่หรือไง”

“เออ อยากรู้ แต่คาดไม่ถึงไง” มิเกลแทบจะสบถเป็นภาษาเกาหลี  

ชื่อมิเกลนี่ก็เป็นแค่ชื่อสากลของหมอนั่น ถ้าจำไม่ผิด ชื่อจริง  ๆ  ของมิเกล 

ก็คือ ‘ลี กีวอน’

“นั่นสิ เขาเป็นอาของนายไม่ใช่เหรอ” เกล้าเองก็พูดไม่ออกไปด้วย  
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“แบบนี้มันไม่ผิดเหรอ”

“มันจะผิดตรงไหนล่ะ จริง  ๆ  แล้วฉันกับเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกัน 

ทางสายเลือดเลยนะ ก็แค่พ่อของฉันเคยเป็นรุ่นพี่ที่คิเสะเคารพรักตอนเรียน 

มหา’ลัยมาด้วยกัน” คำตอบของผมทำให้เอซพยักหน้ารับรู้ ส่วนมิเกลกับ 

เกล้ายังทำหน้าตาชอบกลอยู่

ก็นะ วัฒนธรรมเอเชีย เรื่องแบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่ชวนรับได้สักเท่าไหร่

“งั้น สารภาพไปแล้วเหรอ” มิเกลทำลายความเงียบ บรรยากาศ 

ในกลุ่มลดการเฮฮาลงไปเยอะ พอเป็นเรื่องคิเสะ พวกนี้ก็ไม่กล้าแม้แต่ 

จะล้อเลียน

“สารภาพอะไร” ผมแกล้งถาม แม้จะรู้อยู่แก่ใจก็เหอะ

“ก็สารภาพรักไง” มิเกลทำหน้าขัดใจ “ฉันอยากรู้ว่าคิเสะมีปฏิกิริยา 

ยังไงกับความรู้สึกในเชิงนี้ของนาย”

คำพูดของมิเกลชวนให้ผมนึกถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ ที่ผมกับคิเสะ 

แช่น้ำอุ่นในอ่างอาบน้ำที่บ้านด้วยกัน และหลังจากนั้นผมก็เลือดกำเดาไหล  

ความจำที่ไม่ผิดเพี้ยนของผมยังบอกได้อย่างแม่นยำ ตอนนั้นคิเสะพูดว่า

 

‘เจ้าบ้า! เลือดกำเดาไหลได้ยังไง ลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลย!’

 

	 คิเสะโกรธจนหน้าแดงไปหมด  ฉุนกึกอย่าบอกใคร  ดังนั้นการ 

สารภาพรักไม่ใช่คำตอบสุดท้ายอย่างไม่ต้องสงสัย ผมกับคิเสะไม่ใช่คนที่ 

จะสามารถเป็นคู่รักได้ทั่วไป ที่จะเริ่มจากการสารภาพรัก คบหา แต่งงาน  

อยู่ด้วยกันไปชั่วชีวิต

เราต่างก็อยู่ด้วยกันมาหลายปีในลักษณะที่คนภายนอกมองมา 

เหมือนเราเป็นครอบครัว คิเสะอยากให้วันหนึ่งผมแต่งงาน มีความรัก  

มีคนดูแล เผลอ  ๆ  ตอนนี้อาจจะแขนสั่น อยากอุ้มเด็กที่เกิดจากผู้หญิง 

ที่เป็นภรรยาของผมแล้วก็ได้ เห็นเย็นชาแบบนั้น คิเสะก็ต้องชอบเด็กอยู่ 

เหมือนกัน ไม่งั้นจะทนเลี้ยงผมจนโตมาถึงป่านนี้ทำไม ถึงญาติผมจะไม่ดี 

ขนาดไหนก็ไม่เห็นต้องใส่ใจผมก็ได้
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“ไม่ละ” ผมส่ายหน้า

“งัน้กไ็มค่ดิจะบอกเหรอ” เกลา้ทำหนา้ตาสงสารผมมาก คงคดิไปแลว้ 

ว่าผมจะเก็บความรู้สึกนี้ไว้ ไม่พูดออกไปจนชั่วชีวิต

บ้าไปแล้ว ผมไม่ได้เป็นพวกจิตใจบริสุทธิ์นะ ผมน่ะคนเห็นแก่ตัว 

คนหนึ่งนี่แหละ!

“ฉันเริ่มต้นจากการสารภาพรักไม่ได้ พวกนายเป็นบ้าไปแล้วเหรอ”  

ผมส่ายหัวให้กับความคิดที่ไม่รอบคอบของพวกนี้

“ก็มีโอกาสอยู่แล้วที่คิเสะเขาจะรับไม่ได้ ถ้าหากนายไปคิดกับเขา 

แบบนั้น เขาอาจจะเย็นชา ไม่พูดกับนาย หรือร้ายที่สุดเขาอาจจะขอให้นาย 

ยา้ยออกไป เพือ่รกัษาความสมัพนัธเ์ดมิของพวกนายใหค้งอยูก่ไ็ด”้ ทกุอยา่ง 

ที่เอซพูดมาเป็นสิ่งที่ผมคิดไว้แล้ว

“นั่นน่ะสิ ฉันถึงได้ต้องคิดก่อนจะลงมือทำอะไรไง”

“สรุปว่าก็คงจะไม่เปลี่ยนใจสินะ” มิเกลดูเหมือนอยากให้ผมคิดดู 

อีกที

“ถ้ามันเปลี่ยนง่ายขนาดนั้น ฉันจะเลือกชอบคนที่ทำให้รู้สึกทรมาน 

ทำไม โอกาสที่จะโดนปฏิเสธเยอะกว่าความสำเร็จตั้งเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์”

“แล้วอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ล่ะ” เอซถามยิ้ม  ๆ ในบรรดาสามคนนั้น  

เขาปรับตัวได้เร็วที่สุด

“เผื่อจะเกิดปาฏิหาริย์”

เสียงหัวเราะที่โต๊ะดังขึ้นกระหึ่ม พวกเราสามารถเอาเรื่องความรัก 

ต้องห้ามของผมมาทำให้สนุกก็ได ้ คงไม่มีใครอยากให้ผมไปเครียด หน้าผม 

อาจจะยิ้มนิด  ๆ  ไปกับทุกคน ทว่าใจลึก  ๆ  ผมก็ไม่ได้ยิ้มร่าอะไรขนาดนั้น  

คิเสะอาจจะมีโอกาสที่จะเย็นชาหรือเชิญให้ผมออกไปอยู่คนเดียวสักสามสิบ 

เปอร์เซ็นต์...

ส่วนอีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือเขาน่าจะทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น  

และทำเป็นไม่เคยได้ยินผมสารภาพรักมาก่อน เขาจะพาเรากลับเข้าสู่กิจวัตร 

ปกติ ไม่รู้ไม่ชี้ จนคล้ายกับไม่เคยมีใครเกิดความรู้สึกเกินเลยขึ้นในบ้าน 

เลยก็ได้ ถ้าเป็นแบบนั้นมันแย่ยิ่งกว่า มันคือกลยุทธ์กำแพงโปร่งใส...
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กำแพงโปร่งใสคืออะไร ก็คือกำแพงนี่แหละ กั้นไม่ให้เราเข้าไปใน 

โลกของอีกฝ่ายได้ แต่มันเป็นสีใส จึงยังเห็นว่าอีกฝ่ายทำอะไรอยู่บ้าง มัน 

ไม่ได้ทึบจนผลักเราออกไปจากชีวิตเขา หากการทำได้แค่ยืนมองทุกอย่าง 

อย่างคนนอก มันเลวร้ายยิ่งกว่าการที่โดนปิดกั้นมาก ๆ เลย

 

เวลาตีหนึ่ง

คิเสะขับรถมารับผมตามที่เราสัญญากันไว้...

มันก็ไม่เชิงว่าเป็นคำสัญญาอะไรขนาดนั้น คิเสะแค่เป็นคนซื่อตรง 

กับสิ่งที่เขารับปากไว้เสมอ เขาก็เลยไม่เคยผิดคำพูด ไม่เคยรับปากมั่วซั่ว  

อะไรที่ผมขอแล้วให้ได้ เขาก็จะบอกว่าให้ อะไรที่ให้ไม่ได้ก็จะบอกชัดเจน 

ทันทีว่าไม่ให้

เป็นอย่างนี้ตั้งแต่ตอนที่ผมย้ายมาอยู่กับเขาใหม่ ๆ แล้ว

“คิเสะ สวัสดีครับ” พวกเพื่อนผมทั้งหมดรีบทักทายคิเสะ มิเกลกับ 

เอซที่ประคองตัวผมให้ลุกขึ้นยืน ดันตัวผมไปให้คิเสะประคองไว้แทน

“นี่เมาขนาดนี้เลยเหรอ” คิเสะมองไปยังสามคนที่เหลือ ถึงจะไม่ได้ 

มองด้วยสายตาตำหนิอะไร พวกนั้นก็รีบพากันแก้ตัว

“ก็เตือนแล้วนะครับ” เอซพูดคนแรก

“ยบูอกวา่ยงัไงกต็อ้งดืม่เยอะ ๆ ใหไ้ด”้ มเิกลพดูตอ่ ซึง่เกนิจรงิไปนดิ 

สำหรับคนที่รู้อยู่แล้วว่าผมแกล้งเมา

“ยังไงก็ฝากคิเสะดูแลยูดี  ๆ ด้วยนะครับ ดูท่าทางช่วงนี้เขาจะมีเรื่อง 

เครียด  ๆ  ที่ไม่ยอมบอกใครอยู่” คิเสะได้ยินสิ่งที่เกล้าทิ้งระเบิดไว้ก็หลุบตา 

มองผม 

“เจ้านี่น่ะเหรอ”

“ครบั ยงัไงกร็บกวนดว้ยนะครบั” เกลา้สง่ยิม้หวานใหค้เิสะโดยไมล่มื 

ที่จะเผื่อแผ่มาให้ผม

“อืม เข้าใจแล้ว”

คิเสะไม่ใช่พวกที่จะเฝ้าถามอะไรมากมาย เขาก็เลยประคองร่างผม 

ใหไ้ปทีร่ถ พาผมขึน้ไปเสรจ็กแ็วะไปกลา่วขอบคณุพวกเพือ่นผมอกีนดิหนอ่ย 
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ที่ช่วยดูแล  จากนั้นถึงได้เดินกลับมาขึ้นรถ  และพาผมขับกลับไปยัง 

ที่อยู่อาศัยของพวกเรา

 

ตุบ!

ถึงคิเสะจะผอม  แต่ก็ไม่ใช่พวกไร้เรี่ยวแรง  ไม่อย่างนั้นคงเป็น 

คนสนิทเซธไม่ได้ เขาสามารถประคองผมมาได้จนถึงเตียงอย่างไม่ยากเย็น  

เมื่อผลักร่างผมขึ้นไปไว้บนนั้นสำเร็จ เขาก็หยิบผ้าเช็ดหน้าขึ้นมาซับเหงื่อ 

ที่ตามกรอบหน้า

“หาเรื่องให้ลำบากอยู่เรื่อย จะดื่มหนักขนาดนี้ทำไม กลุ้มใจอะไรอยู่ 

กันแน่”

คิเสะพึมพำ  เขาน่าจะหลงเชื่อสิ่งที่ เกล้าบอก  จะว่าไปการบอก 

ความลับให้พวกนั้นรู้ก็ไม่ใช่เรื่องแย่อะไร ยังอุตส่าห์ช่วยตอบรับแผนการ 

ของผม เปลี่ยนไปยัดเยียดผมให้คิเสะ แทนที่จะหาผู้หญิงมายัดเยียดให้ 

ผมอย่างที่คิเสะต้องการ

เยี่ยมไปเลย!

“งั้นก็พักซะ”

คิเสะทิ้งท้ายโดยไม่สนใจว่าผมจะรู้ตัวหรือเปล่า ผมจึงแกล้งทำเป็น 

ไม่รู้เรื่องไม่รู้ราว คว้าข้อมือคิเสะไว้ ออกแรงดึงเข้าหาตัวผมที่กำลังนอน 

อยู่บนเตียง เรือนร่างโปร่งนั้นจึงปลิวมาตามแรงรั้งมหาศาลของผมเนื่องจาก 

คิเสะไม่ทันได้ตั้งตัว

หมับ!

เมื่อเขามาอยู่บนเตียงเดียวกันได้สำเร็จ ผมก็กอดเอวเขาไว้ทันที  

ครางงึมงำเล็กน้อยในลำคอและแกล้งผล็อยหลับต่อ

“ยู” คิเสะเรียกผม เขาเขย่าแขนผมเบา ๆ

“...”

“ยู นี่ ตื่นเลยนะ”

แม้ว่าผมจะเก่งเรื่องงานเดินแบบมากพอตัว ผมก็เพิ่งรู้ว่าผมมีความ 

สามารถด้านการแสดงเป็นเลิศอยู่เหมือนกัน
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“เฮ้อ...เกินเยียวยาแล้วมั้ง”

คิเสะล้มเลิกความพยายามที่จะปลดล็อกพันธนาการที่ผมสร้างขึ้น  

(อย่างแน่นหนามาก) เขาก็เลยยอมนอนนิ่ง ๆ อยู่แบบนั้น จริง ๆ ผมก็อยาก 

เนียนจูบด้วย แต่คิดว่าคิเสะอาจจะจับได้ก็ได้ เลยปล่อยให้ใกล้ชิดแค่นี้ 

ไปก่อน

“...”

จมกูผมอยูใ่กลต้น้คออกีฝา่ยมากเลย ไมรู่เ้หมอืนกนัวา่โดนผมหายใจ 

รดผิวซะขนาดนี้ คิเสะจะคิดยังไง จะตื่นเต้นบ้างไหม

“...”

ผมเป็นฝ่ายรุกเขาเอง หัวใจผมกลับเต้นแรงจนแทบระเบิด เกือบ 

ห้ามใจตัวเองไม่ไหว เพราะกลิ่นหอมอ่อน ๆ จากตัวเขา แม้ว่ามันจะเป็นกลิ่น 

แชมพูและครีมอาบน้ำแบบเดียวกันกับที่ผมใช้ แต่กลับทำให้ผมแทบจะเสีย 

การควบคุม

ผมปล่อยให้ตัวเองจมอยู่ในห้วงความคิดจนเผลอคลายอ้อมกอดลง 

เล็กน้อย คิเสะจึงค่อย ๆ ดันตัวเองออกไปช้า ๆ ผมรู้ตัวแหละว่าเขาทำอะไร  

ยอมปล่อยไปเพราะว่าวันนี้ได้แค่นี้ก็ถือว่าผมพอใจในระดับหนึ่ง

“ฝันดีนะยู”

เสียงไม่บ่งบอกอารมณ์ใดเป็นพิเศษดังขึ้น ผ้าห่มถูกดึงมาคลุมร่าง 

ของผม คิเสะกดปิดไฟที่หัวเตียง ทันใดนั้น ผมก็รู้สึกว่าเขาโน้มหน้าลงมา 

ใกล้ สัมผัสอุ่นนุ่มหยุ่นของริมฝีปากแตะลงที่หน้าผากของผม

!!!

คเิสะผละออกไป ผมรูส้กึวา่เขาไกลออกไปเรือ่ย ๆ จนในทีส่ดุกไ็ดย้นิ 

เสียงประตูห้องปิด...

“...”

ผมลมืตาทา่มกลางความมดื แมว้า่จะอยากขม่ตาใหห้ลบัไปขนาดไหน  

กว่าจะหลับลงได้ก็ใช้เวลาอยู่เนิ่นนานและแสนยากเย็นมากจริง ๆ!


