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ก  า  ร  อ่  า  น  คื  อ  ร  า  ก  ฐ  า  น  ที่  สํ  า  คั  ญ

“เพราะนายอ่านหนังสือแบบนี้ตั้งแต่เด็ก 

ก็เลยชอบฝันถึงอะไรเพ้อเจ้อ ๆ อย่างบันนีเกิร์ลนั่น”

— เจียวถังตงกวา



หลังจากเข้าอันดับท้าย ๆ ในสามสนามแรก หลังจากนั้นสนามต่อ ๆ มา 

ฮันต์ก็ทำผลงานดีขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งสามารถสร้างสถิติใหม่ให้ตัวเองได้ 

ในทุกสนาม แต่เป้าหมายของเขาแน่วแน่มาแต่แรกแล้ว คนที่เขาต้องการ 

ไล่ตามจริง ๆ นั้นไม่ใช่เชียร์หรือโอเว่น แต่เป็นวินสตัน และตอนนี้เขาก็กำลัง 

ไล่ตามวินสตันทั้งในสนามและนอกสนาม 

ไล่ตามความเร็วรถเป็นเรื่องในสนาม แต่ไล่ตามหัวใจเป็นเรื่อง 

นอกสนาม...

คำนำสำนักพิมพ์



จากใจผู้เขียน

จิตวิญญาณของคุณเกิดมาเพื่อฉัน

เจียวถังตงกวา



ความรู้สึกแรกหลังจากอ่านนิยายเล่มนี้จบรอบแรกคือ สนุก ถึงแม้จะ 

ไม่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการแข่งรถเลย แต่ด้วยการเลือกคำบรรยาย 

ที่รวบรัดและเห็นภาพชัด หนังสือเล่มนี้จึงเหมือนดึงเราเข้าไปสู่โลกของ 

ฟอร์มูลาวันที่เต็มไปด้วยการแข่งขันอันดุเดือดบนสนามได้จริง ๆ นอกจากนี้ 

ความพยายามในการพิสูจน์ตัวเองและการต่อสู้กับขีดจำกัดทั้งด้านสมรรถภาพ 

และจิตใจของนักขับหน้าใหม่อย่างฮันต์ก็ทำให้อดจะเอาใจช่วยเขาไม่ได้

ต่อมาเมื่อเริ่มแปลงาน สิ่งที่สัมผัสได้ชัดเจนคือความรัก ความอบอุ่น 

ของวินสตันในทุกการกระทำ ทุกคำพูด ความรักที่เขามีอย่างเต็มเปี่ยมและ 

เก็บมันมาตลอดหลายปี เมื่อปะทุออกมาก็ทำให้เรารู้สึกซาบซึ้ง และยินดี 

ทีส่วรรคใ์หโ้อกาสเขา จากนัน้กอ็ยากเอาใจชว่ย ภาวนาใหเ้ขาไดส้มปรารถนากนั 

ในเร็ววัน

สดุทา้ย เมือ่แปลจบกร็ูส้กึชืน่ชอบตวัละครรองอืน่  ๆ ไปดว้ย เพราะนสิยั 

ที่แตกต่างกันของแต่ละคน ทุกตัวละครจึงโดดเด่นและน่าสนใจ น่าติดตาม  

น่าเอาใจช่วยให้พวกเขาได้ประสบความสำเร็จตามที่ฝัน

สุดท้ายนี้หวังว่าผู้อ่านจะถูกใจและเพลิดเพลินไปกับโลกฟอร์มูลาวัน 

เหมือนกับผู้แปลนะคะ

สีน้ำ

ผู้แปล

จากใจผู้แปล
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นายแผดเผาดวงตาของฉัน

บทที ่ 38

รอบแข่งจริงจบไปสี่ในห้าส่วนแล้ว ฮันต์เข้าพิตอีกรอบ มาร์คัส 

ตื่นเต้นสุดขีด เขามีความรู้สึกว่าฮันต์ยังไม่พอใจ

หลังออกจากพิต ฮันต์ทำความเร็วรอบที่เร็วที่สุดของเขาบนสนามซูซูกะ 

ในห้ารอบสุดท้าย

โอเว่นและวินสตันเปิดฉากดวลในทางโค้ง เชียร์กำลังไล่ตาม ก่อนเข้าโค้ง  

เขาประหลาดใจเมื่อพบว่าฮันต์ไล่ตามอยู่หลังตน

“ไอ้เปนีนั่น…โดนคนอื่นเขี่ยทิ้งไปได้ยังไงกัน!”

เชียร์เหยียดยิ้มมุมปาก การเข้าโค้งของเขาไม่เปิดโอกาสใดให้ฮันต์เลย

หลังออกจากโค้งสปูน ฮันต์ไล่ตามเชียร์เข้าสู่จุดแซงรถ

คนหนุ่มด้านหลังใจเย็นจนเชียร์เซอร์ไพรส์ ทั้ง  ๆ  ที่นี่คือทางโค้ง 

ความเร็วต่ำ ทว่าฮันต์กลับใจกล้า ชะลอการเบรกจนแทบจะเลียบไปกับ 

ขอบสนาม ล้อของรถสองคันที่เข้าทางโค้งเกือบปะทะกันจนคนดูอกสั่น 

ขวัญแขวนไปตาม ๆ กัน

“แม่งเอ๊ย…” มาร์คัสอ้าปากหวอ

ตอนนี้กระทั่งเวลาก็หยุดนิ่ง

จนกระทั่งเชียร์เลียบเส้นในออกโค้งก่อน เหล่าผู้ชมจึงพากันปรบมือ  

ส่วนมาร์คัสถอนหายใจออกมา
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ถึงแม้คราวนี้จะแซงไม่สำเร็จ แต่เลือดในกายคนทั้งทีมต่างเดือดพล่าน

“ไอ้เด็กนี่เก่งเกินไปแล้ว! ถึงกับกล้าเดี่ยวกับเชียร์!”

“นี่คือการท้าทายที่คุกคามนักขับตัวท็อปที่สุดของพวกเราแล้ว!”

เชียร์ที่อยู่บนทางตรงยังไม่อาจผ่อนลมหายใจอย่างโล่งอกได้ เพราะเขา 

รู้ดีว่าฮันต์ที่อยู่ข้างหลังกำลังหาโอกาสตามพ่วง

“ฝันไปเถอะ”

เชียร์ร้องฮึเบา ๆ เขาพุ่งเข้าสุดปลายทางตรงเข้าสู่รอบสุดท้าย

วินสตันในเวลานี้กำลังออกจากโค้งดันลอป1 ชิงตัดหน้าโอเว่นได้อย่าง 

งดงาม

และในโค้งเดียวกัน  ฮันต์ก็จู่โจมเชียร์อีกครั้ง  ดึงดูดสายตาของ 

ผู้บรรยายและผู้ชมแทบทั้งสนาม รถแข่งที่ปรับแต่งใหม่อาศัยความสมดุล 

เหนือชั้นทำให้ฮันต์ไล่บี้เชียร์ได้ในจุดเอเป็กซ์

เชียร์ยึดเรซซิ่งไลน์ของตนเองเอาไว้ นำหน้าออกจากโค้งอีกครั้ง!

พริบตานี้ไม่ว่าจะเป็นความเด็ดขาดหรือเรซซิ่งไลน์ของฮันต์ หรือการ 

ยึดไลน์ด้วยฝีมือดุจเทพของเชียร์ ล้วนกลายเป็นการดวลที่ยอดเยี่ยมที่สุด 

ครั้งหนึ่งในการแข่งขันสนามนี้

เมื่อฮันต์พุ่งเข้าเส้นชัยด้วยระยะห่างจากเชียร์หนึ่งจุดสองวินาท ี ทีมงาน 

มาร์คัสทั้งทีมก็กอดกันแน่น

มาร์คัสมองหน้าจออย่างอึ้งงัน น้ำตาเอ่อคลอ เขาหันกลับไปมอง 

เสิ่นชวนที่กำลังวิเคราะห์ข้อมูลอย่างใจเย็นอยู่นาน

“ขอบคุณ…ดอกเตอร์เสิ่น ไม่มีพวกนาย…ฮันต์ไม่มีทางคว้าที่สี่ได้…”

อันดับสี่คือผลงานที่ดีที่สุดที่นักขับทั้งหมดจนถึงปัจจุบันของทีมมาร์คัส 

เคยได้มา

ฮันต์ขับรถกลับไป ทั้งทีมกำลังส่งเสียงเชียร์เขา

แต่ในใจของเขากลับสงบมาก

1 โค้งหมายเลข 7 ของสนามซูซูกะเซอร์กิต
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คราวนี้เขาก็ยังไม่อาจเปิดฉากดวลกับวินสตันบนสนามแข่งได้

ผู้ชายคนนั้นยังคงยืนก้มมองเขาอยู่บนที่สูง 

ฮันต์ถอดหน้ากากกันไฟออก รับผ้าขนหนูมากดลงบนดวงตาของตน

จู่ ๆ เขาก็อยากร้องไห้ เสียงแสดงความยินดีทั้งหลายข้างหูไม่อาจเข้าสู่ 

สมองเขาได้

วินสตันได้แชมป์สนามย่อยต่อเนื่องอีกแล้ว

ส่วนฮันต์…ไม่อาจเทียบความรุ่งโรจน์กับผู้ชายคนนั้นได้ เขาในตอนนี้ 

ยังเป็นไม่ได้แม้แต่คู่แข่งของวินสตัน

“ฮันต์ ให้เวลาพวกเราหน่อย…รอจนพาวเวอร์ยูนิตที่เป็นของเราสำเร็จ  

นายจะต้องได้ดวลกับวินสตันแน่”

หัวใจเหมือนถูกจี้จุด ฮันต์เงยหน้าขึ้นจ้องตาเสิ่นชวน

เขากุมมือของเสิ่นชวน ดวงตาก็ร้อนผ่าวตาม “ขอบคุณ ผมเชื่อ 

พวกคุณ”

งานแถลงข่าวหลังแข่งกำลังจะเริ่ม ฮันต์นั่งดื่มน้ำกินอาหารที่นัก 

โภชนาการเตรียมไว้อยู่ตรงนั้นเงียบ ๆ 

“เฮ้ ฮันต์ ดอกไม้ของนาย!”

“ครับ…ขอบคุณ”

ฮันต์เปิดการ์ดออก ลายมือในนั้นแปลกตาอย่างสิ้นเชิง ‘นายแผดเผา 

ดวงตาของฉัน’

“อันนี้ใครส่งมาเหรอครับ” ฮันต์ถามทีมงาน

“ดูเหมือนว่าจะส่งมาจากเลขาฯบอร์ดบริหารของนิคกรุ๊ป”

“นิคกรุ๊ป?”

ฮันต์เกาหลังศีรษะ หรือจะเป็นวิเวียน นิค?

เวลานีม้ารค์สัสาวเทา้เรว็ ๆ เขา้มาหาฮนัต ์ กอดเขาหมบั แลว้จบูหนา้เขา 

แรง ๆ สองที

“ฮันต์! ฮันต์! สุดที่รักของพวกเรา!”

ฮนัตก์ลอกตามองบน “ถา้คณุเรยีกผมวา่สดุทีร่กัอกีคำ ผมจะอดัหวัคณุ 
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เข้ากำแพง!”

“วเิวยีน นคิ ผูถ้อืหุน้ใหญข่องนคิกรุป๊เพิง่สง่เมลมาใหพ้วกเรา บอกวา่ 

จะสนับสนุนพวกเรา! นิคอาจจะกลายเป็นหุ้นส่วนใหญ่ที่สุดของทีมเราก็ได้!  

แลว้ทีส่ำคญักค็อื การสนบัสนนุของเขาอาจทำใหน้ายไดข้บัรถแขง่ทีเ่ยีย่มทีส่ดุ!”

“นิค…” เป็นเขาจริง ๆ ด้วย

“ใช่แล้ว เขามาดูการแข่งสนามนี้ด้วยตัวเองเลยนะ! ตอนนี้เขาคือ 

แฟนพันธุ์แท้ของนายแล้ว!”

ฮันต์มึนนิด ๆ 

เชี่ย! วิเวียน นิค เงินเยอะจนสมองฟั่นเฟือนไปแล้วเหรอ! เขาถึงได้ 

วิ่งไปแต่งหญิงในคลับ!

เวลานี้เอง งานแถลงข่าวหลังแข่งของวินสตันได้เริ่มขึ้นแล้ว

ออเดรย์ที่เป็นผู้นำกลุ่มแฟนคลับของวินสตันก็อยู่ที่นั่นด้วย

วินสตันตอบคำถามที่เกี่ยวกับด้านเทคนิคทั้งหมดที่สื่อถามมาด้วย 

ท่าทางสงบ

แต่คำถามที่ออเดรย์ถามกลับเป็น “อีวาน ฮันต์ เพื่อนสนิทของคุณ 

คว้าคะแนนที่ดีที่สุดในอาชีพเขามาได้ คุณมีความคิดเห็นกับผลงานของเขา 

ในการแข่งสนามนี้ไหมคะ”

พวกสื่อมองไปทางวินสตันอย่างใจจดใจจ่อ เขาตอบคำถามเกี่ยวกับ 

รถแข่งน้อยมาก ยิ่งไม่ต้องพูดถึงการวิจารณ์นักขับคนอื่นเลย

“เขาไม่ใช่เพื่อนของผม” น้ำเสียงของวินสตันเย็นชา

คำพูดนี้ทำให้เหล่าสื่อเผยสีหน้าเสียดาย และมีบางคนวิจารณ์เบา ๆ ว่า 

ถ้าฮันต์ได้ยินคำพูดนี้จะกระอักกระอ่วนหรือไม่

“สำหรับผมแลว้ เขาเปน็คนทีส่ำคญัยิง่กวา่เพือ่น ผมจงึรูส้กึเสยีดายมาก 

กับผลงานคราวนี้ของเขา เพราะผมยังไม่สามารถดวลกับเขาได้เช่นเดิม”

“แต่เขาใกล้คุณขึ้นทุกทีแล้ว” ออเดรย์เอ่ยด้วยรอยยิ้ม

“ใช่ครับ” วินสตันผงกศีรษะ

พวกนักข่าวตรงน้ันพลันเค้นสมอง แล้วพาดหัวข่าวหลากหลายก็ผุดข้ึนมา
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จำพวก ‘วินสตันคาดการณ์ : ฮันต์จะแซงเชียร์ขึ้นเป็นคู่แข่งสุดท้าย 

ของเขา’ หรือไม่ก็ ‘ยุคสมัยของวินสตันและฮันต์กำลังมาถึงแล้ว’ เป็นต้น

คืนวันนี้ เชียร์ดื่มเหล้าด้วยความหดหู่สุดขีด โอเว่นก็นั่งอยู่ข้างเขา

“เฮ้! นายคิดว่าทำไมนายถึงรักษาตำแหน่งแชมป์ไว้ไม่ได้วะ! แถมดัน 

ปล่อยให้วอห์น วินสตัน แย่งแชมป์ไปอีก!”

“เอาน่า  ๆ! จะทะเลาะกับคนหนุ่ม  ๆ  ไปทำไมกัน!” โอเว่นลูบศีรษะ 

ของเชียร์ราวกับปลอบเด็กคนหนึ่ง

“ยังมีไอ้เด็กผีฮันต์นั่นอีก! มันนึกว่าตัวเองจะแซงฉันได้ง่าย ๆ หรือไง”

“ไม่มีทางอยู่แล้ว!” โอเว่นผงกศีรษะ ยกมือขึ้นสั่งเหล้าให้เชียร์อีกแก้ว

“นายเห็นฉันเป็นเด็กเหรอ” เชียร์ปรายตามองโอเว่น

“จะเป็นงั้นได้ยังไง” โอเว่นหัวเราะ

“งั้นทำไมนายเฟกแบบนี้วะ”

โอเว่นถอนหายใจทีหนึ่ง ชูนิ้วโป้งไปทางเชียร์ “พวกเรามาสัญญากัน  

สนามอาบูดาบีจะทำให้ไอ้เด็กผีสองคนนี้รู้ถึงความสุดยอดของพวกเรา”

เชียร์กดนิ้วลงบนนิ้วของโอเว่นทีหนึ่ง “งั้นนายอธิบายมาหน่อยว่า  

ทำไมนายต้องส่งรูปที่ฉันดื่มเหล้าในผับไปให้เมียฉันด้วย!”

“นายอยากหย่าแต่เมียนายไม่ยอมไม่ใช่เหรอ ฉันก็ช่วยนายนิดหน่อยไง!”  

โอเว่นยิ้มตาหยี

“ช่วยบ้านนายสิ! หล่อนจะแบ่งสมบัติฉันหมดบ้านแล้ว!”

“นายสมควรโดนแล้วละ!”

“ตอนนี้ฉันอยากต่อยนายให้ตาย ๆ ไปซะ!”

“โอ๊ะ! อย่าต่อยหน้าฉัน!”

และคำเชิญสัมภาษณ์ของทีมมาร์คัสก็เยอะจนมาร์คัสนอนไม่หลับ

ท่าทีของฮันต์ในงานแถลงข่าวหลังแข่งทำให้พีอาร์รู้สึกสบายใจ

เขาเหมือนกับราชาผู้ซุกซนที่โตขึ้นในฉับพลัน ‘คำตอบเป็นทางการ’  

ที่พีอาร์นึกว่าไม่เคยเข้าหัวฮันต์เลย เขาล้วนยิ้มพลางตอบสื่อได้ทั้งหมด  
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ชั่วพริบตาพวกนักข่าวต่างก็เกิดความรู้สึกดีต่อเด็กหนุ่มที่สุภาพมีมารยาทคนนี้

แต่งานสัมภาษณ์หลังแถลงข่าว ฮันต์ปฏิเสธไปหมดด้วยเหตุผลว่า 

เหนื่อยเลยอยากพักผ่อน

มารค์สัมองออกวา่อารมณข์องเขาไมไ่ดด้อียา่งทีพ่วกตนคาดไว ้ จงึไมไ่ด ้

บังคับเขาอย่างเมื่อก่อน

ฮันต์กลับถึงห้องพักก็ได้รับโทรศัพท์จากคนแปลกหน้า

“ฮัลโหล สวัสดีครับ ผม อีวาน ฮันต์”

“สวัสดี ฉัน นิค ฉันรอนายอยู่ในร้านอาหารชั้นดาดฟ้าของโรงแรม  

ไม่รู้ว่าจะเชิญนายมากินอาหารเย็นด้วยกันได้ไหม”

“นิค? นายคือนิคคนนั้นที่ฉันเจอในคลับ?” ฮันต์ประหลาดใจมาก

“ใชส่ ิ ถา้นายปฏเิสธคำเชญิของฉนัละก็ ฉนัจะบอกมารค์สัวา่ขอยกเลกิ 

การสนับสนุนทีมของพวกนาย” นิคใช้น้ำเสียงเจ้าเล่ห์พูดแกมหยอก

ฮันต์ชะงักไปก่อนจะถามกลับ “วันนี้นายสวมชุดเดรสกับรองเท้าส้นสูง 

ไหม”

“ทำไม”

“ถ้าใช่ ฉันไม่ไป” พอนึกถึงตอนที่ตัวเองถูกอีกฝ่ายแกล้งจนหัวหมุน  

ฮันต์ก็ยังหดหู่ใจอยู่

“วันนี้ฉันใส่สูท ผูกไท เพราะจะนัดนายมากินข้าว ฉันแน่ใจว่าตัวเอง 

หล่อกระชากใจที่สุด”

“ก็ได้ ฉันจะไปเดี๋ยวนี้ ห้ามพูดกับมาร์คัสว่านายจะถอนสปอนเซอร์ 

เด็ดขาด”

สปอนเซอร์คือชีวิตของมาร์คัส อีกอย่าง เขาก็อยากเจอนิคตัวจริง 

สักครั้งมาก

ร้านอาหารหรูบนดาดฟ้า ฮันต์จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นชุดสูท เขาผูก 

เนกไทลวก ๆ ก่อนออกจากห้อง

เพดานของร้านอาหารเป็นกระจกบานใหญ่ ดูราวกับทอดตัวอยู่ใต้ 

ดวงดารา
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และ ณ ที่นั่งตรงกลางร้าน ฮันต์เห็นชายหนุ่มคนหนึ่งลุกขึ้นยืน

เขามีผมสั้นสีน้ำตาลอ่อน เส้นผมถูกทัดไว้หลังใบหูเผยให้เห็นหน้าผาก  

เครือ่งหนา้ประณตีมาก ฮนัตไ์มค่อ่ยแนใ่จวา่อกีฝา่ยใช่นคิหรอืเปลา่ แตอ่กีฝา่ย 

มองมาทางตนแน่นอน

“นิค?” ฮันต์เอียงศีรษะ

อีกฝ่ายคลี่ยิ้ม ดวงตาคู่นั้นทำให้ฮันต์แน่ใจว่าอีกฝ่ายคือนิค

“เมื่อก่อนอยู่ในคลับเห็นนายแวบแรกก็รู้สึกว่านายน่ารักมาก แต่พอดู 

การแข่งของนายจบกลับรู้สึกว่านายมีกลิ่นอายผู้ชายมาก”

“ขอบคุณ” ฮันต์เกาท้ายทอยอย่างเก้อเขิน

“งั้นฉันล่ะ ฉันในตอนนี้กับฉันที่เจอในคลับวันนั้น สำหรับนายแล้ว 

มีอะไรต่างไปไหม” นิคเท้าคางถาม

“ตอนนี้ดูสบายตากว่า” ฮันต์พูด

“ฮ่า ๆ โกหก เห็นชัด ๆ ว่านายชอบฉันวันนั้นมากกว่า”

“ขืนนายแต่งแบบนั้นมาหลอกฉันอีกรอบ ฉันจะทำตาแพนด้าให้นาย  

ไม่สนแล้วว่านายจะยังสนับสนุนทีมมาร์คัสอยู่ไหม” ฮันต์พูดจริงจัง

“ตอนงานวันเกิดนายก็ไม่ได้เหรอ”

“อันนี้ทำได้”

สองคนหัวเราะออกมา

ที่จริงนิคไม่ได้ออกสาว ตรงกันข้าม เมื่อฟังอีกฝ่ายพูดถึงการตัดสินใจ 

สนับสนุนทีมมาร์คัสและกลยุทธ์เกี่ยวกับบริษัทมหาชนอื่น  ๆ เขากลับกลาย 

เป็นหนุ่มใหญ่ที่เด็ดเดี่ยวและคิดอ่านรอบคอบคนหนึ่ง ส่วนฮันต์อยู่ต่อหน้าเขา 

ก็เหมือนเด็กน้อย

“ตอนดึกอยากไปดื่มต่ออีกสักแก้วไหม”

เมื่อมื้ออาหารเย็นจบลง นิคขยิบตาถาม

ฮันต์กำลังจะตอบก็รู้สึกว่ามีคนเท้าอยู่บนพนักเก้าอี้ของเขา

เสียงที่เย็นน้อย ๆ ดุจรัตติกาลกระทบลงบนกระหม่อมเขา

“ขอโทษด้วย นิค ฉันกับฮันต์มีเรื่องต้องคุยกัน”
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เมื่อตระหนักได้ว่านั่นคือวินสตัน หัวใจของฮันต์พลันหดเกร็ง

“ฉันกับหมอนี่กำลังจะเลิกคบกันพอดีเลย  ไม่มีเรื่องอะไรจะคุย  

ไปกันเถอะ ไปดื่มสักยก” ฮันต์กำลังจะลุกขึ้น แต่กลับถูกคนด้านหลัง 

กดบ่าไว้อย่างแรง

นิคยิ้ม “ก็ได้ ฮันต์ พวกเราค่อยคุยกันคราวหน้า”

“เดี๋ยวก่อน”

เมื่อนิคเดินผ่านข้างกายฮันต์ ฮันต์เผลอกุมข้อมือนิคไว้ “นายกลัว 

วอห์น วินสตัน เหรอ”

“ตอนแรกฉันก็อยากจะพูดว่าไม่กลัวอยู่หรอกนะ  แต่เขามองมา 

เหมือนจะฆ่าฉันแล้ว แถม…พวกเรายังมีธุรกิจนิด  ๆ  หน่อย  ๆ  ร่วมกันด้วย”  

นิคทำท่าลูบคอ

ปฏิกิริยาของเขาทำให้ฮันต์สงสัยว่านิคกับวินสตันรู้จักกันแต่แรกแล้ว

มือของวินสตันที่จับบนไหล่ฮันต์เคลื่อนลงมาตามท่อนแขนแล้วไล้มา 

จนถึงข้อมือของเขา ฮันต์สงสัยว่าข้อมือของตนจะถูกอีกฝ่ายบีบแตกด้วย 

นิ้วมือที่เริ่มออกแรงนั่น เขาจึงทำได้เพียงปล่อยนิคไป

นิคเดินล้วงกระเป๋าจากไป

เมื่อไปถึงตรงทางออก เขาหันหน้ากลับมาขยิบตาให้ฮันต์ ทำปากว่า  

‘ต้องรอดนะ’

เสียงของวินสตันดังขึ้นข้างหูของเขา  “ไปกันเถอะ  ฉันจะไปดื่ม 

เป็นเพื่อนนายสักแก้ว”

ฮันต์กลับหันหน้าไปอีกฝั่ง “ฉันง่วงแล้ว จะกลับไปพักผ่อน”

“ฉนันกึวา่ควา้อนัดบัสีม่าไดน้ายจะดใีจมาก แลว้กจ็ะมาหาฉนัเพือ่พดูวา่ 

ไม่ต้องเลิกคบกับฉันแล้วซะอีก” สีหน้าของวินสตันยังคงเหมือนเดิม

ระหว่างฉันกับนายคือเกมของเด็กน้อยหรือไง

“นายคดิวา่เลกิคบคอืคำทีพ่ดูพลอ่ย  ๆไดเ้หรอ หรอืนายคดิวา่การเลกิคบ 

คือเงื่อนไขที่เอามาต่อรองได้”

ฮนัตล์กุขึน้ ยงัคงไมม่องอกีฝา่ย กอ่นเดนิไปทางประตดูว้ยสหีนา้เยน็ชา
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เขารู้ว่าวินสตันเดินตามอยู่ด้านหลังจึงสาวเท้าเร็ว  ๆ  ออกประตูไป  

กดลิฟต์ พอเข้าไปด้านในก็กดปิดประตูลิฟต์ทันที

แต่ในตอนที่ยังเหลือช่องเล็ก ๆ ช่องหนึ่ง วินสตันพลันยื่นมือแทรกมา 

ดันประตูลิฟต์ไว้

ทั้งลิฟต์สะเทือนตามแรงของเขา ฮันต์ถอยหลังไปครึ่งก้าวโดยไม่รู้ตัว

วินสตันเดินเข้าไป ประตูลิฟต์ปิดลง

สีหน้าของเขาเรียบนิ่ง ฮันต์รู้สึกได้ถึงแรงกดดัน

“ฮันต์” อีกฝ่ายยังคงเรียกชื่อเขาด้วยเสียงเรียบอย่างนั้น

ฮันต์หันหน้าไปอีกทาง ไม่มองอีกฝ่าย “พวกเราเลิกคบกันแล้ว”

คราวก่อนนายพูดเป็นสิทธิ์ขาด คราวนี้ฉันก็พูดเป็นสิทธิ์ขาดบ้าง

เมื่อประตูลิฟต์กำลังจะเปิดออก ฮันต์ก็เดินผ่านข้างกายวินสตันออกไป  

ขณะที่เขากำลังจะพ้นประตูลิฟต์ จู่ ๆ ก็ถูกคนข้างกายออกแรงฉุดจนเซเข้าไป 

ในอ้อมกอดของอีกฝ่ายทันที

ฮันต์กำลังคิดจะผลักอีกฝ่ายออกไป ประตูลิฟต์ก็ปิดเสียแล้ว วินสตัน 

กระชับอ้อมกอด กระดูกของฮันต์ถูกอีกฝ่ายรัดจนเริ่มเจ็บ

“นายก็รู้ว่าถ้านายเลิกคบกับฉันจริง  ๆ ฉันจะใช้ไม้แข็ง” เสียงของ 

วินสตันเย็นชามาก

ฮันต์พลันนึกถึงเมื่อหลายวันก่อนที่โอเว่นเคยพูดกับเขาว่าห้ามปฏิเสธ 

วินสตันเด็ดขาด ไม่อย่างนั้นเขาจะใช้ไม้แข็ง

“นายจะใช้ไม้แข็งอะไร” ฮันต์พยายามตั้งสติ จ้องเลขชั้นของลิฟต์  

เตรียมจะสลัดวินสตันทิ้งแล้วพุ่งออกไปทุกเมื่อ

“ฮันต ์ นายละเมิดคำสัญญาที่ให้ฉันก่อน”

“สัญญาอะไร”

“นายเคยพูดว่าทุกเรื่องที่อันตราย นายจะทำกับฉัน”

“ฉันทำเรื่องอันตรายอะไร”

“นายเมา ฮันต์”

“เมานี่ถือเป็นเรื่องอันตรายด้วยหรือไง”
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ประตลูฟิตเ์ปดิอกีครัง้ แขกหลายคนกำลงัจะเขา้มา สายตาของวนิสตนั 

กวาดไปราวกับไอเย็นพัดวูบ ไม่มีใครกล้าเดินเข้ามาสักก้าว

ลิฟต์เลื่อนขึ้นอีกครั้ง

“แน่นอนว่าเป็นเรื่องที่อันตรายมาก”

ฮันต์เพิ่งคิดจะดิ้นให้หลุด แขนของวินสตันก็กระชับแน่นจนเห็น 

เส้นเลือดชัดเจน ฮันต์ไม่กล้าขยับซี้ซั้วอีก เพราะตอนนี้เขาหายใจลำบากแล้ว

“ไร้สาระ! ดื่มด้วยกันหลายคนขนาดนั้น ทำไมมีแค่ฉันที่ทำเรื่อง 

อันตราย!”

“ฮันต์ นายรู้ไหมว่าหลังนายกัดฉันแล้ว…นายทำอะไรกับฉันบ้าง”

“ฉันทำเรื่องบัดสีอะไรล่ะ”

“นายยดึขอ้มอืของฉนั กดฉนัลงบนเตยีง นายทำเหมอืนฉนัเปน็ผูห้ญงิ  

ฉีกเสื้อของฉัน จูบคอของฉัน…”

ลูกตาของฮันต์เกือบจะถลนออกจากเบ้า

อะไรนะ เขาทำอะไรนะ

ภาพฉากนั้น ฮันต์แค่คิดก็รู้สึกทะลุลิมิตที่เขารู้จักตัวเองแล้ว

“นาย…นายโกหก…”

“ฉันไม่ได้โกหก”

“นายแรงเยอะขนาดนัน้…ฉนัจะกดนายอยูไ่ดย้งัไง!” ฮนัตต์ะโกนออกมา

ประตูลิฟต์เปิดออก เป็นชั้นที่ฮันต์อยู่พอดี

วินสตันปล่อยฮันต์แล้วเดินออกไป เชิดคางพลางพูด “ไม่อย่างนั้น 

พวกเราไปย้อนเหตุการณ์กันไหม”

“ย้อน…ย้อนอะไร”

“ตอนนั้นนายแรงเยอะมาก นั่งอยู่บนเอวของฉัน ทำหน้าถือดี”

วินสตันเดินถึงหน้าห้องของฮันต์ แล้วพิงประตูห้องมองฮันต์

นี่ทำให้สมองฮันต์ว้าวุ่น เขากำลังจินตนาการภาพตนกดวินสตัน… 

อีกฝ่ายมองตนอย่างตกตะลึง เส้นผมยุ่งเหยิงแผ่อยู่บนหมอน…อย่าเซ็กซี่ 

ไปกว่านี้เลย
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“ฉันจำเป็นต้องใช้เข่าดันนายลงไป นายเกือบจะคว่ำตกเตียงอยู่แล้ว  

พอฉันดึงนายกลับมา นายก็พูดว่าอยากสนุกกับฉันจนฟ้าสาง แล้วยังถามว่า 

หูกระต่ายของฉันไปไหนแล้ว”

สีหน้าของวินสตันจริงจังขนาดนั้น กระทั่งความทรงจำก็ชัดเจน ฮันต์ 

พลันรู้สึกว่าตนทำเรื่องบัดสีเข้าแล้วจริง ๆ 

“ฉันบอกว่าที่นี่ไม่ใช่ปาร์ตี้บันนีเกิร์ล แล้วฉันก็ไม่ใช่บันนีเกิร์ล ฉันคือ 

วอห์น วินสตัน นายเลยโกรธมากแล้วพูดว่า…นายเกลียดฉัน เกลียดที่ฉัน 

ดึงดูดผู้หญิงมากกว่านาย เกลียดที่เทียบกับฉันแล้วนายก็เป็นเหมือนเด็ก  

เกลียดที่ฉันเซ็กซี่และโตกว่านาย เกลียดบุคลิกของฉัน เกลียดทุกอย่าง 

ของฉัน”

ฮันต์มองตาของอีกฝ่าย ไม่เกินสามวินาทีก็เบือนหน้าไปทางอื่น

นั่นไม่ใช่ความเกลียด

นั่นคือความอิจฉา

จิตใต้สำนึกเขาอยากกลายเป็นหนุ่มใหญ่มากบารมีที่น่าเชื่อถือต่อหน้า 

ทุกคนเหมือนอย่างวินสตัน

ทั้ง  ๆ  ที่ในหมู่นักขับเอฟวันมากมายนั้น วินสตันอายุน้อยมากแท้  ๆ   

แต่เขากับวินสตันกลับต่างกันราวฟ้ากับดิน

“ฉันพูดกับนายว่า ขอโทษ ฮันต์ อย่าโกรธฉันเลยนะ นายจะโดดเด่น 

ขึ้นเรื่อย ๆ แล้วก็จะมีคนมาปลื้มนายชอบนายมากขึ้นเรื่อย ๆ”

สายตาของวินสตันล้ำลึกมาก ฮันต์โวยวายว่าเกลียดเขา แต่เขากลับ 

ต้องปลอบฮันต์

“แต่นายพูดว่า  ต่อให้ฉันโดดเด่นขึ้นมา  ฉันก็ยังตามนายไม่ทัน!  

เดินอยู่กับนายฉันก็จะไม่มีทางเชื่อมั่นในตัวเองได้ตลอดไป! ฉันเกลียดนาย!  

ฉันจะเลิกคบกับนาย!”

วินสตันเวลานี้ดูสงบนิ่งก็จริง แต่ฮันต์รู้ดีว่าตนทำร้ายเขาเข้าแล้ว

เพราะวินสตันปฏิบัติกับเขาต่างจากคนอื่นเสมอ

“นายจะถอืเอาคำทีฉ่นัพดูตอนสมองไมป่ลอดโปรง่เปน็จรงิเปน็จงัไมไ่ดส้!ิ  
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ฉันแค่…ฉันแค่…”

“แค่อะไร คำที่พูดตอนเมาเหล้าไม่ใช่ความคิดที่จริงแท้ที่สุดในใจของ 

นายเหรอ ถึงจะเมาแล้ว แต่สีหน้าของนายจริงจังขนาดนั้น นายต้องเกลียด 

ฉันแน่”

ดังนั้นวินสตันถึงได้พูดว่าฮันต์ทรมานเขาทั้งคืน

ไม่ใช่เพราะฮันต์เมาแล้วอาละวาด แต่เป็นเพราะวินสตันต้องเอาแต่ 

คิดว่าทำไมฮันต์ถึงเกลียดเขา อยากเลิกคบกับเขามาตลอดใช่ไหมนะ

“ตอนทีฉ่นัพดูวา่จะเลกิคบนายกอ่นรอบควอลฟิาย นายกเ็กอืบจะรอ้งไห ้

แล้วไม่ใช่เหรอ” วินสตันถามเสียงเบา

“ใช…่เพราะฉนัโกรธมาก…โมโหมาก…เสยีใจมาก…นายพดูวา่ถา้ฉนัขบัเขา้ 

หา้อนัดบัแรกไมไ่ดก้จ็ะยดัไอน้ัน่ของนายเขา้ปากฉนั ฉนัแค่นึกว่านายกำลงัโกรธ  

นึกว่านายหวังว่าฉันมีแรงกดดันหน่อยก็จะจริงจังกับการแข่ง…แต่ตอนที่นาย 

พูดว่าจะเลิกคบกับฉัน มันไม่เหมือนกัน! ฉันก็แค่ดื่มเหล้าเมาเอง! นายโกรธ 

ที่ฉันเมาแล้วทำเรื่องไม่ดีก็ได้ แต่นายจะพูดว่าจะเลิกคบฉันเพราะโกรธไม่ได้!”

ลำคอของฮันต์ตีบตัน จมูกก็แสบ ความรู้สึกแบบนี้เหมือนกับตอน 

ที่เห็นแม่ทะเลาะกับพ่อที่เมาเหล้า ส่วนตนได้แต่จนปัญญามองพวกเขาห่างเหิน 

กันมากขึ้นทุกที แล้วก็นั่งกอดเข่าน้ำตาไหลอยู่บนเตียงคนเดียว

จากนั้นมีวันหนึ่งแม่ก็ลากกระเป๋าเดินทางออกจากบ้านหลังนั้นไปโดย 

สมบูรณ์

ตอนนี้เขาอยากเงยหน้าขึ้นมาก  ๆ เพราะรู้ว่าน้ำตาของตนใกล้จะไหล 

ออกมาแล้ว

เขาเข้าใจดี ต่อให้ตอนที่เขาพูดว่าเกลียดวินสตัน ตอนที่เขาพูดว่า 

เลิกคบคือตอนที่เขาเมา แต่ถ้าคำที่พูดออกมาทำร้ายอีกฝ่ายก็คือทำร้าย

ตอนที่พ่อของเขาเมาหัวราน้ำก็เคยดุด่าเขา ต่อให้รู้ดีว่านั่นไม่ใช่ใจจริง 

ของพ่อ รู้ว่าเมื่อพ่อสร่างเมาแล้วรักใคร่ตนเพียงใด แต่เขาก็ยังเจ็บปวด

วินสตันก็เหมือนกัน

“แตค่วามรูส้กึตอนนัน้ของฉนักเ็หมอืนกบัความรูส้กึของนาย ตอ่ใหรู้ว้า่ 
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นายเมา แต่คำพูดแบบนี้ก็ยังหลุดออกมาจากปากนายได้อย่างง่ายดาย เวลา 

ที่ฉันไม่อยู่ข้าง ๆ นาย นายก็คิดอย่างนี้บ่อย ๆ ใช่ไหม” วินสตันถาม

“ฉันเปล่า!”

ฮันต์มองอีกฝ่ายทันที วินาทีที่ประสานสายตากับวินสตัน หัวใจ 

ก็เจ็บแปลบขึ้นมาเหมือนถูกเข็มทิ่ม

“ตอนทีน่ายพดูถงึเหตผุลทีเ่กลยีดฉนั มนัลืน่ไหลมากจรงิ ๆ เหมอืนกบั 

นายเคยพูดเป็นร้อยเป็นพันครั้งตอนที่ฉันไม่รู้”

“เพราะฉัน…เพราะฉันอิจฉานาย นายคือคนประเภทที่ฉันอยากเป็น  

นายเด็ดเดี่ยวแต่มีเหตุผล ถ้านายเป็นฉัน…บางทีก็อาจไม่เสียพ่อไป นายจะใช้ 

วิธีที่เป็นผู้ใหญ่ของนายมาแก้ไขทุกอย่าง…แต่ฉันทำไม่ได ้ ฉันได้แต่มองพ่อแม่ 

ของฉันทะเลาะกันหน้าดำหน้าแดงเพราะหนี้…เพราะเรื่องไร้สาระยุ่งวุ่นวาย… 

ฉันได้แต่มองพ่อเอาเงินรางวัลของฉันไปซื้อเหล้าที่แพงที่สุด แล้วฉันก็แย่ง 

ขวดเหล้าจากในมอืเขากลบัมา แลว้พวกเรากต็อ่ยกนั…ฉนัพดูเรือ่งพวกนีก้บันาย 

ไมใ่ชเ่พราะอยากใหน้ายสงสารฉนั…แตเ่พราะฉนัอยากเปน็นาย…แตก่ารเปน็นาย 

ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ ฉันก็เลยเกลียดความสมบูรณ์แบบของนาย…”

ฮันต์ก้มหน้า เขารู้ว่าตนทนต่อไปไม่ไหวแล้ว น้ำตาเม็ดโต  ๆ ร่วงหล่น 

ลงมา

เขาไม่กล้าเช็ด ไม่อยากให้วินสตันเห็นน้ำตาของตน

เพราะนั่นคือสัญลักษณ์ของความอ่อนแอ

แต่วินสตันกลับเอื้อมมือออกมาจับท้ายทอยของฮันต์ไว้อย่างแผ่วเบา  

กดศีรษะเขาลงบนบ่า ปล่อยให้น้ำตาของฮันต์ร่วงลงบนกาย

“เด็กโง่ ถ้านายรู้สึกว่าฉันสมบูรณ์แบบจริง  ๆ  ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นฉัน 

หรอก เพราะฉันจะอยู่ข้างกายนายตลอดไป เรื่องที่นายทำได้ไม่ดี ฉันจะทำ 

แทนเอง ไม่ต้องลำบากเปลี่ยนเป็นคนแบบฉันขนาดนั้นหรอก”
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บทที ่ 39

เสียงของวินสตันดังอยู่ ใกล้ใบหู  มันทั้งอบอุ่นและชื่นเย็น  

ความคิดฟุ้งซ่านของฮันต์พลันตกตะกอนอย่างนุ่มนวล

“ดสู…ินายกเ็ปน็ซะแบบนี…้เหมอืนกบัทนดา้นไรส้าระของฉนัไดต้ลอดเลย  

ฉันถึงได้โวยวายว่าจะเลิกคบนายโดยไม่คิด…ตอนนั้นฉันต้องอยากอวด 

มากแน่ ๆ”

“อวดอะไร” วินสตันหันหน้ามา ศีรษะสัมผัสกับฮันต์อย่างแผ่วเบา

“ถ้าคนอื่นพูดกับนายว่าจะเลิกคบ นายต้องหันหลังเดินจากไปอย่าง 

เย็นชาแน่”

“ฉันมีเพื่อนแค่ไม่กี่คน คนที่พูดกับฉันว่า  ‘เลิกคบ’  ได้แทบไม่มีเลย”  

ทั้ง  ๆ  ที่เสียงของวินสตันเรียบเรื่อยชวนให้สติคนผ่อนคลาย แต่ก็เจือความ 

จนใจอยู่หลายส่วน

“เพราะอย่างนั้นพอฉันโวยวายว่าจะเลิกคบนาย แต่นายยังแคร์ฉัน  

มันเลยทำให้ฉันรู้สึกมีตัวตนสุด ๆ ไปเลย”

“ฉันรู้แล้ว นายกำลังเอาแต่ใจ”

“นายก็กำลังเอาแต่ใจนะ! นายทำเรื่องเกินเหตุเยอะขนาดนั้น…ล้อเล่น 

เรื่องเกินเหตุเยอะขนาดนั้น แถมยังกดหน้าของฉันไปตรง…ตรงนั้น ถ้าเป็น 

คนอื่นคงโกรธนายไปตั้งนานแล้ว!”
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“นายยังแค้นเรื่องนั้นอยู่อีกเหรอ” วินสตันตบหลังของฮันต์เบา ๆ 

“แต่ฉันยกโทษให้นายหมดแล้ว! เรื่องอะไรที่นายทำให้ฉันช้ำใจ ฉันหา 

ข้ออ้างยกโทษให้นายหมดแล้ว!”

“อืม นายใจกว้างจริง ๆ”

แววขบขันในน้ำเสียงของวินสตันยิ่งชัดขึ้น

“แตน่ายทีเ่มาเหลา้มนัอนัตรายมากจรงิ ๆ ถา้คนทีส่ง่นายเขา้หอ้งไมใ่ชฉ่นั  

แต่เป็นคนอื่นล่ะ”

พอวินสตันถามแบบนี้ ฮันต์พลันรู้สึกหวาด ๆ 

พระเจ้าช่วย เขาไม่กล้าจินตนาการภาพตัวเองกดคนของคุณนาริตะ 

หรือนักบัญชีของทีมคว่ำเลย…ปล่อยให้เขาตายเถอะ!

“อันตราย…อันตรายมากจริง ๆ ด้วย…”

ที่อันตรายไม่ใช่เขา แต่เป็นคนอื่น

ฮันต์เงยศีรษะขึ้น ใช้หลังมือปาดน้ำตา

“เพราะงั้น พวกเราเลิกเล่น ‘เกมเลิกคบ’ กันได้หรือยัง”

วินสตันโน้มตัวมาข้างหน้าเล็กน้อย แต่ไม่ได้เข้าใกล้ฮันต์จนเกินไป  

แค่คำถามนี้ประโยคเดียว ดวงตาของฮันต์ก็แสบขึ้นมาอีกครั้ง

เขายื่นแขนออกมารวบไหล่ของวินสตันเข้ามากอด

“ขอโทษ…ขอโทษ…”

ฉันนึกว่านายจะจากฉันไปเหมือนพ่อแม่ของฉัน…ง่ายกว่า  ‘การหย่า’  

เสียอีก

วินสตันมือหนึ่งตบบ่าของฮันต์ มืออีกข้างสอดเข้าในกระเป๋ากางเกง 

ของฮันต์ ล้วงเอาคีย์การ์ดห้องพักของเขาออกมา โอบหลังของเขาพลางผลัก 

ประตูห้องเปิดออก แล้วพาฮันต์เดินเข้าไปทั้งอย่างนั้น

เมื่อฮันต์ปล่อยแขนจากวินสตัน อีกฝ่ายก็มองมาราวกับต้องการมอง 

สีหน้าของเขาให้ชัดเจน

ข้อนิ้วของวินสตันไล้ผ่านแก้มฮันต์ เช็ดน้ำตาให้จนแห้ง

“ฮันต์ นายเคยพูดว่า ไม่ว่าฉันทำอะไร นายก็จะหาข้ออ้างยกโทษ 
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ให้ฉันหมด แบบนี้ใช่ไหม”

“แน่นอนสิ”

“ต่อให้มีวันหนึ่งนายพบว่าจุดประสงค์ที่ฉันอยู่ข้างกายนายแบบนี้ 

แตกตา่งกบัทีน่ายคดิเอาไวอ้ยา่งสิน้เชงิ นายกจ็ะหาขอ้อา้งยกโทษใหฉ้นัใชไ่หม”

วินสตันหลุบตาลงมองฮันต์อย่างจริงจัง

“นายยังมีจุดประสงค์อะไรได้อีก ฉันไม่ได้รวยแบบนาย ไม่ได้หล่อ 

แบบนาย กระทั่งคะแนนสะสมในฟอร์มูลาวันก็ยังไม่สูงเท่านาย…หรือว่านาย 

อยากได้ไตของฉัน” ฮันต์ถามกลับอย่างจนปัญญา

มือของวินสตันเลื่อนเบา  ๆ  จากแผ่นหลังของฮันต์ลงไปบริเวณเอว  

ริมฝีปากของเขาคลี่ยิ้มบาง  ๆ “ไตของนายต้องรักษาไว้ให้ดี พวกมันสำคัญ 

มากจริง ๆ”

“อะไรเล่า นายอยากได้ไตของฉันจริงเหรอ”

“ถ้าไตไม่ด ี นายจะทนจนจบการแข่งเอฟวันกรังด์ปรีซ์ได้ยังไง”

“ขอบใจที่เป็นห่วง แต่ไตของฉันน่ะดีมาก!” ฮันต์ถูปลายจมูกพลางยิ้ม 

ออกมา

เขายังคงชอบคุยกับวินสตันด้วยบรรยากาศแบบนี้

“ฮันต์ ถ้างั้นในอนาคตพวกเราห้ามพูดคำว่า  ‘เลิกคบ’  พล่อย  ๆ  อีก  

ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ห้ามหันหลังไปจากอีกฝ่ายเด็ดขาด”

หน้าผากของวินสตันแตะหน้าผากฮันต์ น้ำเสียงจริงจังยิ่งนัก

ฮันต์หลับตาลง เอ่ยตอบ “ได้”

“นอกจากอยู่ข้างกายฉันแล้ว นายห้ามดื่มจนเมาอีกนะ”

“ได้”

อยู่ข้างนาย ฉันยิ่งไม่กล้าเมาเข้าไปใหญ่!

“ยินดีด้วย ฮันต์”

“อะไร”

“ชนะนักขับชื่อดังเปนี แถมยังกัดฉลามขาวยักษ์เชียร์ไม่ปล่อย”

“แต่ฉันไม่ได้ดวลกับนายบนสนามแข่งเลยนะ”
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“ถ้าอย่างนั้นอีกสิบห้าปีข้างหน้าจะมีแค่การดวลของนายกับฉัน”

คำพูดของวินสตันทำให้ฮันต์รู้สึกอบอุ่น

“งั้นสิบห้าปีหลังจากนั้นล่ะ”

“สนุกกับชีวิตด้วยกัน”

“เอาสิ! งั้นพวกเราไปพัทยาที่ไทยกัน!”

“ไปที่นั่นทำไม”

“ได้ยินว่าที่นั่นเช่าเมียได้! อ่อนโยนเหมือนน้ำ แถมยังคลอดลูกชาย 

อบรมลูกสาวได้…”

“เรือ่งนัน้นายอยา่คดิเลย” เสยีงของวนิสตนัเยน็ราวกบัเครือ่งปรบัอากาศ  

ฮันต์พลันรู้สึกหนาวยะเยือก

“ทำไมล่ะ” ฮันต์เบิกตากว้าง

เห็น  ๆ  อยู่ว่าเขาหล่อมาก แม้ว่าถ้าเทียบกับบรรดานักแข่งรถคนอื่น  ๆ   

เงินเดือนเขาจะไม่สูง แต่โบนัสของปีนี้ต้องพอเช่าเมียที่พัทยาได้แน่!

วนิสตนัไมไ่ดต้อบคำถามนี ้ แตถ่ามอกีคำถามหนึง่แทน “มารค์สัให้นาย 

พักผ่อนหลังแข่งไหม”

“ฉันค่อยบินไปอาบูดาบีวันมะรืนได้ มีวันพักปรับตัวสองวัน พวก 

เสิ่นชวนจะไปอาบูดาบีก่อน”

“งั้นพวกเราไปฮอกไกโดกันเถอะ”

“แช่อนเซ็นเหรอ” ฮันต์ตาเป็นประกาย

อนเซ็นของญี่ปุ่น เขายังไม่เคยมีโอกาสได้ลองเลยนะ

“อืม”

“เอาสิ! ยังเล่นสกีได้อยู่ใช่ไหม”

“ทีมไม่น่าจะอนุญาตให้พวกเราเล่นสกี แล้วตอนนี้ก็ไม่ใช่ฤดูสกี   

อีกอย่าง นายเล่นเป็นเหรอ”

“นายน่าจะเล่นเป็นใช่ไหมล่ะ  นายสอนฉันสิ!  พวกเราไปเล่นสกี 

ที่สวิตเซอร์แลนด์ก็ได้!”

“ทำไมนายถึงคิดว่าฉันเล่นเป็น”
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“ฉันก็คิดว่านายทำเป็นหมดทุกอย่างนั่นแหละ” ฮันต์ถูจมูก

“นายโทร.หามาร์คัสเถอะ ถ้าเขาไม่อนุญาต นายก็คงได้แต่นอนอยู่ใน 

โรงแรม”

ฮันต์รีบต่อสายหามาร์คัสทันที มาร์คัสบ่นเสียยกใหญ่ตามคาดว่า 

สกงสกีอะไรไม่ให้ไป  มันอันตราย  แช่อนเซ็นต้องระวังลื่นล้ม  อย่ากิน 

ของดิบ ระวังท้องไส้ปั่นป่วน เรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือต้องบินไปอาบูดาบีให้ 

ตรงเวลา

ฮันต์ตอบรับ  ‘อืม’  ไปพลาง ในใจก็สบถอย่างบ้าคลั่งไปพลางว่าเมื่อไร 

จะพูดจบสักที!

แถมตอนนี้ก็ไม่ใช่หน้าสกีเว้ย!

ทำไมมาร์คัสถึงไม่มีความรู้รอบตัวเหมือนวินสตันเลยเนี่ย

“เรยีบรอ้ยแลว้! พวกเราอยา่มวัเสยีเวลาเลย! จะไปกร็บีไป” ฮนัตว์ิง่ไป 

หน้าโซฟา เริ่มเก็บเสื้อผ้าที่ตัวเองโยนไว้มั่วซั่ว

วินสตันกลับยังคงนั่งมองแผ่นหลังของฮันต์อยู่ข้างเตียง

“เป็นอะไรไป หรือจู่ ๆ นายก็นึกขึ้นได้ว่ามีเรื่องอื่นต้องทำ” ฮันต์ที่ไม่ได้ 

รับการตอบกลับหันไปถาม

“เคยมีคนบอกไหมว่านายโอ๋ง่ายมาก” วินสตันเอ่ยปาก

ทั้งที่ใบหน้าดูเรียบเฉย  แต่กลับแฝงรอยยิ้มบาง  ๆ  ไว้ หัวใจฮันต์ 

กระตุกวูบอย่างไร้สาเหตุ

“ฉัน…ฉันไม่ใช่เด็กสักหน่อย โอ๋ง่ายอะไรกันวะ!” ฮันต์พูดอย่าง 

ไม่สบอารมณ์

“ไมว่า่จะพานายไปปารต์ีห้รอืไปเทีย่วเปน็เพือ่นนาย อะไรทีไ่มม่คีวามสขุ 

นายก็จะลืมหมด”

ฮนัตพ์ลนัหมดปญัญาจะตอบอกีฝา่ย หรอืทีบ่อกวา่ไมค่ดิแคน้กอ่นหนา้นี ้

จะเป็นการเข้าใจผิด

พวกเราต้องติดอยู่ใน ‘เกมเลิกคบ’ ไม่อาจหลุดพ้นเหรอ

ฮันต์บ่นงึมงำในใจ
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“ใครก็สามารถหลอกนายไปได้ใช่หรือเปล่า” ในน้ำเสียงของวินสตัน 

เจือความจนใจอยู่หลายส่วน น้อยครั้งนักที่ฮันต์จะได้ยินเขาพูดด้วยน้ำเสียง 

แบบนี้

“จะเป็นไปได้ยังไง! ฉันไม่ใช่เด็กสามขวบสักหน่อย!”

“ถ้างั้นปาร์ตี้บันนีเกิร์ลของโดนัลด์ล่ะ”

“หา?”

ปาร์ตี้บันนีเกิร์ลไม่ได้จัดไม่ใช่เหรอ

“ลอว์เรนซ์ โอเว่น พูดว่าจะพานายไปเที่ยวนายก็เชื่อ?”

“หมอนั่นไม่ใช่คนดี  ฉันรู้แล้ว  คนที่ โดนเขาหลอกไม่ใช่แค่ฉัน 

สักหน่อย…เชียร์ก็โดนไม่ใช่เหรอ”

“วิเวียน นิค ล่ะ”

“เชี่ย! หมอนั่นใช้เวลาสามเดือนเลียนแบบผู้หญิง! จะมีคนมองออก 

สักกี่คนกัน”

เมื่อพูดถึงเรื่องนี้ฮันต์ก็รู้สึกน้อยใจ

“ได้ยินว่าทั้งคลับมีแค่นายที่มองไม่ออก” วินสตันพูด

วินาทีนั้นฮันต์พลันรู้สึกว่าไอคิวของตนถูกทำร้าย

“นั่นก็เพราะไอ้โอเว่นนั่นไม่ได้อธิบายให้ฉันฟังชัด  ๆ ว่า ‘โฉมงามกับอสูร’  

คืออะไร! ผู้ชายปกติที่ไหนจะคิดไปถึงว่าในบรรดาสาวสวยเยอะแยะขนาดนั้น 

ที่เดินผ่านหน้าตัวเองจะมีผู้ชายอยู่!”

“นายรู้สึกว่าผู้หญิงพวกนั้นสวยมากเลยใช่ไหม” หางคิ้วของวินสตัน 

เลิกขึ้นเล็กน้อย

“...อย่างน้อยฉันก็ไม่เห็นสาวที่หน้าตาน่าเกลียด” ฮันต์พึมพำเสียงเบา

“ในบรรดาพวกเขามีครึ่งหนึ่งเป็นผู้ชาย”

“...หา?” ฮันต์รู้สึกตกใจจนเหมือนการรับรู้ทั้งสาม1 จะปริแตก

“แล้วยังเป็นรุกด้วย”

1 ได้แก่ มุมมองต่อโลก มุมมองต่อชีวิต และมุมมองต่อคุณค่า
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“รุก?” ฮันต์ถามกลับอย่างโง่เง่า

“สำหรับผู้ชายพวกนั้นก็เหมือนเกมล่าสัตว์ที่หมาป่าสวมหนังแกะ  

ถ้าวิเวียน นิค  หลอกนายเข้าไปอยู่ในกำมือได้ จะกลายเป็นเขากอดนาย  

ไม่ใช่นายกอดเขา เข้าใจหรือยัง” วินสตันเอียงหน้าไปด้านข้าง

ฮันต์อ้าปากค้าง โลกใบใหม่ที่เขาไม่คิดอยากจะเข้าใจได้เปิดประตูออก 

ต่อหน้าเขาแล้ว

“นาย…นายรู้ได้ยังไง” ฮันต์พลันสงสัยจุดสำคัญจุดนี้ขึ้นมา

“แล้วนายคิดว่าไงล่ะ” วินสตันถามกลับ

“...ลอว์เรนซ์ โอเว่น บอกนาย?” ฮันต์คิดแล้วถามต่อ “ถ้างั้นโอเว่น 

ชอบผู้ชายหรือผู้หญิงกันแน่”

คันปากจังเว้ย!

“ถ้าเขาชอบผู้ชาย เชียร์จะมีโอกาสแต่งงานแล้วหย่า หย่าแล้วแต่งอีก 

ได้ยังไง”

“เกี่ยวอะไรกับเชียร์”

“ไมม่อีะไร เสือ้ผา้ทีน่ายเอามาบางเกนิไป ซปัโปโรตอนนีแ้คส่บิกวา่องศา  

พวกเราไปซื้อเสื้อกันหนาวกันดีกว่า”

“อืม! ได้!”

ไม่อย่างนั้นถ้าลงเครื่องแล้วล้มป่วยหรือเป็นไข้จะกระทบกับผลงาน 

ที่สนามอาบูดาบี

ถึงแม้ฮันต์จะรู้สึกว่า ด้วยสมรรถภาพร่างกายของตนคงไม่ถึงขั้น 

ล้มป่วยก็ตาม

สองคนเก็บกระเป๋าเดินทางเสร็จ เมื่อเดินออกจากประตูโรงแรมก็เจอ 

กับแม็คเกรดีพอดี

ฮันต์กำลังเช็กเอาต์ วินสตันก็ยืนพิงพลางโทรศัพท์อยู่ข้าง  ๆ แต่เขา 

เหมือนจะพูดภาษาญี่ปุ่น ฮันต์ฟังไม่ออกสักประโยค

“นายพูดว่านายกับวินสตันเลิกคบกันแล้วไม่ใช่เหรอ” แม็คเกรดีถาม

“พวกเราคืนดีกันแล้ว!” ฮันต์ยกมือขึ้นพาดบ่าของคนข้างกาย
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แม็คเกรดีร้องฮึทีหนึ่ง “นายอายุเท่าไรแล้วยังเล่นเกมเลิกคบกันอยู่อีก”

“...”

ฮันต์อยากพูดว่าพวกเราไม่ได้เล่นเกม แต่เกือบเลิกคบกันจริง  ๆ  

แล้วมาก…แต่วินสตันก็อยู่ข้าง ๆ เขากลัวนิดหน่อยว่าอีกฝ่ายจะโกรธ

“นายควรยินดีที่พวกเราไม่เลิกคบกันนะ ไม่งั้นนายอาจถูกเบียดออก 

จากสนามอาบูดาบี!” ฮันต์ยิ้มกวนประสาท

“แก…” แม็คเกรดีโกรธจนหน้าเขียว เขาปรายตามองวินสตันแวบหนึ่ง 

ก็หันหลังจากไป

“แต่พูดก็พูดเถอะ วินสตัน…ที่แม็คเกรดีพุ่งออกนอกสนามคราวนั้น  

ไม่ใช่ว่านายจงใจทำใช่ไหม” ฮันต์ใช้ศอกกระทุ้งวินสตันทีหนึ่ง

อีกฝ่ายกำลังก้มหน้าพิมพ์ข้อความอยู่

ฮันต์จึงกระทุ้งอีกฝ่ายอย่างไม่พอใจอีกครั้ง

“นี่ นายจงใจเล่นงานแม็คเกรดีเหรอ”

“แนน่อน มนัยงัไมช่ดัพออีกเหรอ” วนิสตนัหนัหนา้มามองฮนัตแ์วบหนึง่  

ก่อนหันกลับไปส่งข้อความต่อ

ฮันต์อึ้งไป…เขาเข้าใจวินสตันคลาดเคลื่อนไปงั้นเหรอ เขานึกว่าอีกฝ่าย 

จะใจกว้างและประนีประนอมเสียอีก!

ฮันต์พลันนึกถึงคำที่โอเว่นวิจารณ์วินสตันว่า ‘เจ้าคิดเจ้าแค้น…’

คำวิจารณ์นี้อาจเป็นกลางและยุติธรรมก็ได้

“เอ่อ คือ…คราวหน้านายอย่าเล่นงานเขาได้ไหม”

“ทำไม”

“เขาคือเพื่อนร่วมทีมฉันนะ! ถ้านายเล่นงานเขาออกไป ทีมพวกเรา 

ก็มีโอกาสได้คะแนนน้อยลงน่ะสิ!”

“นายจับมือคืนดีกับเขาแล้ว?”

“ใช่”

ฮันต์ถูจมูก…ไม่ได้จับมือ แต่ถือว่าคืนดีแล้วมั้ง

“ทำไมที่ฉันเห็นเมื่อกี้ไม่ค่อยเหมือนเลย”



22

นายหยุดแกล้งฉันได้ไหม เล่ม 2

“...พวกเรามีวิธีคบหากันแบบพิเศษ”

“ก็ได้ ถ้าคราวหน้าเขาต่อยนายอีก ก็อย่ามาพูดกับฉันว่าถูกต่อยจน 

ตาเป็นแพนด้าแล้วกัน”

“ฉันไม่ทำหรอกน่า! เรื่องต่อยต ี แม็คเกรดีไม่ใช่คู่มือฉันหรอก!”

“อืม”

ประโยค ‘อืม’ แฝงนัยขอไปทีและไม่ยอมรับไว้อย่างเข้มข้น

ศักดิ์ศรีของฮันต์ได้รับบาดเจ็บระดับหนักหน่วงปางตาย

เมื่อจัดการเช็กเอาต์เสร็จแล้ว ฮันต์กับวินสตันก็นั่งรถกลับถึงเขตเมือง 

โตเกียว ทั้งสองไปยังแผนกเสื้อผ้าชายหรูหราแห่งหนึ่ง

ฮันต์ไม่เคยใส่ใจเรื่องเสื้อผ้า วินสตันโยนเสื้อกันลมตัวหนึ่งใส่หน้า 

ของเขาดื้อ ๆ “เข้าไปเปลี่ยน”

ฮนัตก์ำลงัคดิจะตอ่วา่ทีอ่กีฝา่ยโยนกระแทกโดนหนา้ของเขา แตเ่พยีงแค ่

ปลายคางของวินสตันเชิดขึ้นทำท่าพยักพเยิด ฮันต์ก็เดินเข้าไปในห้องลองเสื้อ 

อย่างยอมรับในชะตากรรม

เมื่อเขาสวมเสื้อแล้วมองตนเองในกระจกก็รู้สึกตกใจเล็กน้อย “ที่แท้ 

ฉันก็หล่อมากเลยนะเนี่ย!”

“ออกมาให้ฉันดูหน่อย อย่าเอาแต่อวยตัวเองอยู่ข้างในคนเดียว”  

เสียงของวินสตันดังขึ้น

ฮันต์เบ้ปาก หมอนี่ทำลายบรรยากาศเก่งจริง ๆ!

เขาเดินออกมา พนักงานขายกำลังจะก้าวเข้ามาข้างหน้า ทว่าวินสตัน 

กลับเอื้อมมือมาจัดคอเสื้อให้ฮันต์แล้ว

“คอเสื้อของนายโดนทับอยู่ด้านใน รู้สึกอึดอัดไหม”

นิ้วมือของวินสตันล้วงเข้าไประหว่างคอเสื้อกับลำคอ ข้อนิ้วของเขา 

เกลี่ยผิวของฮันต์ ทำเอาฮันต์รู้สึกเหมือนถูกอีกฝ่ายลูบคลำ

“ไม่นี่…”

“ง้ันก็ซ้ือตัวน้ี” วินสตันโน้มตัวมาทางฮันต์แล้วพูดเสียงเบา “กางเกงในล่ะ  

นายเอามาพอไหม”
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ฮันต์เห็นรอยยิ้มที่มุมปากของวินสตันก็พลันนึกถึงคราวนั้นที่ตนเจอกับ 

วินสตันในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วอีกฝ่ายช่วยเขาจ่ายเงินแทน

“เกี่ยวอะไรกับนาย!” ฮันต์ไม่สบอารมณ์แล้ว

“พวกเราไปซื้อกัน”

วินสตันพูดจบก็เดินไปจ่ายเงิน

“ฉันซื้อเองได้!” ฮันต์สาวเท้าตามไป

วินสตันกลับหันมายิ้ม “ฉันชอบความรู้สึกเวลาที่ได้ซื้อกระดาษห่อ 

ให้ของขวัญของตัวเอง”

“ฮะ? หมายความว่ายังไง”

วินสตันไม่ได้ตอบเขา

เดิมทีฮันต์นึกว่าที่อีกฝ่ายบอกจะพาเขาไปซื้อกางเกงในคือเรื่องล้อเล่น  

แต่คิดไม่ถึงว่าจะเป็นเรื่องจริง

พวกเขามาถงึแผนกชัน้ในบรุษุ เรือ่งทีท่ำใหฮ้นัตค์ดิอยา่งไรกค็ดิไมอ่อก 

ก็คือทำไมพนักงานที่แผนกชั้นในบุรุษถึงเป็นผู้หญิงหมดเลย

แถมสำหรับฮันต์แล้ว ของอย่างชั้นในนี่เขาไม่เคยใส่ใจด้วยซ้ำ เมื่อ 

พนักงานหญิงนำกางเกงในทุกสไตล์ทุกเนื้อผ้ามาแนะนำให้เขาทีละตัว  

ฮันต์รู้สึกว่าหน้าของตัวเองเห่อร้อนจนแทบระเบิดแล้ว

พนกังานหญงิถงึขัน้ใชภ้าษาองักฤษทีไ่มค่อ่ยคลอ่งมาอธบิายความสบาย 

และการโอบกระชับน้องชายตัวน้อยของแต่ละสไตล์ให้เขาฟังอย่างจริงจังมาก

ฮันต์รู้สึกกระอักกระอ่วน พอมองไปทางวินสตันก็พบว่าอีกฝ่ายกลับ 

เอาแต่มองตน ใบหน้าคล้ายยิ้มแต่ก็ไม่เชิง

ทว่าสายตาที่คนภายนอกมองมาต้องเห็นแค่ว่าตอนนี้วินสตันมีสีหน้า 

เรยีบเยน็เหมอืนภเูขานำ้แขง็แน ่ สว่นรอยยิม้แบบนัน้มแีคฮ่นัตเ์ทา่นัน้ทีม่องออก

“นายจงใจใช่ไหม” ฮันต์กระซิบถามอีกฝ่าย

“ฉนัแครู่ส้กึวา่นายควรจะยกระดบัคณุภาพชวีติตวัเองหนอ่ยกเ็ทา่นัน้เอง”  

วินสตันตอบ

“คุณผู้ชายคะ ไม่ทราบคุณตัดสินใจได้หรือยังคะ” พนักงานหญิงถาม
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ฮันต์คิดแต่จะอยากรีบออกไปจากที่นี่จึงจิ้มแบบหนึ่งไปมั่ว ๆ 

แต่วินสตันกลับจับมือของเขาไว้  ใช้ภาษาญี่ปุ่นพูดกับเจ้าหล่อน 

ประโยคหนึ่ง พนักงานหญิงพลันป้องปากหัวเราะออกมา ก่อนจะหันกลับไป 

เตรียมของให้ฮันต์

“นี ่ นายพูดอะไรกับหล่อน” ฮันต์ถามอย่างสงสัย

“เดาสิ”

พนักงานหญิงส่งถุงให้วินสตัน

วินสตันจะจ่ายเงินแทนฮันต์อีกครั้ง แต่คราวนี้ฮันต์ไม่ยอมแล้ว

“ฉันจะซื้อกางเกงในเอง!”

“ซื้อเอง?” วินสตันหันมามองเขา

“ทำไมจะซือ้ไมไ่ดล้ะ่ การทีน่ายใหก้างเกงในฉนัมนัโคตรประหลาดเลย!”

“ดูเหมือนว่านายจะไม่เคยให้ของฉันสินะ แม้แต่กาแฟสักแก้วก็ยัง 

ไม่เคยเลี้ยงฉันเลย”

“...เหมือนจะใช่มั้ง…” ฮันต์เอียงศีรษะคิด

เวลานี้วินสตันก็รูดบัตรชำระเงินเสร็จแล้ว

“เฮ้ยยยย ฉันบอกว่าฉันจะซื้อเอง!”

วินสตันมองฮันต์แวบหนึ่ง ฮันต์นิ่งอยู่ตรงนั้น รู้สึกเหมือนอีกฝ่าย 

จะโกรธแล้ว?

สองวนิาทตีอ่มาวนิสตนักห็ยบิกางเกงในแบบเดยีวกนั เพยีงแคต่า่งไซซ์ 

มาวางบนเคาน์เตอร์ พยักพเยิดคางใส่ฮันต์ “นายซื้อสิ!”

“...” ฮันต์รูดบัตรซื้อภายใต้สายตากดดันของวินสตัน

พนักงานหญิงด้านข้างยังคงป้องปากหัวเราะ

ฮันต์หิ้วของเดินออกมา “ฉันก็ยังรู้สึกแปลก  ๆ  อยู่ดี นายรูดบัตร 

ซื้อกางเกงในให้ฉัน ฉันก็รูดบัตรซื้อกางเกงในให้นาย พวกเราซื้อกางเกงใน 

ให้กัน…นี่มันเรื่องอะไรกัน”

“งั้นก็เปลี่ยนวิธีพูด นายรูดบัตรซื้อกางเกงในของนาย ฉันรูดบัตร 

ซื้อกางเกงในของฉัน”
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“...พอพดูแบบนีฉ้นัคอ่ยสบายใจขึน้หนอ่ย” ฮนัตเ์อยีงศรีษะครุน่คดิตอ่ 

ก่อนจะพูดว่า “งั้นนายพูดอะไรกับพนักงานหญิงคนนั้น หล่อนถึงได้ยิ้มซะ 

ขนาดนั้น”

“นายอยากรู้จริงเหรอ”  วินสตันยกมือขึ้นโบกรถแท็กซี่คันหนึ่ง  

ฮันต์เข้าไปนั่งกับเขา

“แหงส ิ นายพูดอะไรกับหล่อนกันแน่”

“ฉันพูดว่าฉันคือแฟนของนาย” เสียงของวินสตันราบเรียบ แต่มุมปาก 

กลับยกขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

หลังฮันต์ได้สติ  หัวใจก็ถูกกระแทกแรง  ๆ  ฮันต์ไม่รู้ว่าตนอยาก 

กลบเกลื่อนอะไรเลยทุบอีกฝ่ายแรง ๆ ทีหนึ่ง “นายจงใจสินะ!”

“ใช่สิ  ฉันจงใจ”  สายตาของวินสตันหลุบลงมามองหว่างขาฮันต์   

“เก่งนักนายก็ไม่ต้องใส่สิ”

ฮันต์นึกเสียใจที่ไม่ได้เปิดมือถืออัดเสียงคำที่วินสตันเพิ่งพูดไว้

“ต้องมีสักวันที่ทั้งโลกจะได้รู้ธาตุแท้ของนาย!” ฮันต์กัดฟันกรอด 

อย่างเคียดแค้น

“งั้นฉันก็เฝ้ารอให้วันนั้นมาถึงโดยเร็ว”

วินสตันเท้าคาง พูดพลางยิ้มบาง

ไม่รู้เพราะอะไร ฮันต์ถึงรู้สึกว่าวินสตันในเวลานี้มีความสุขมาก

และไม่ปิดบังความสุขของตัวเองเลย

ที่สำคัญคือ เมื่ออีกฝ่ายมีความสุข ฮันต์ก็รู้สึกว่าตนเองมีความสุขมาก 

เช่นกัน ขอเพียงเขาสามารถอ่านรอยยิ้มในแววตาของวินสตันได้ตลอดไป  

เขาก็จะยอมเป็นคู่หูให้อีกฝ่ายเยาะเย้ยไปตลอดกาล

“นี่…”

“หืม?”

“ต่อไปฉันจะซื้อกางเกงในเอง!”

“ได้สิ จำไว้ว่าต้องเลือกที่ทนทาน ระบายอากาศดี และยืดหยุ่นดี”  

วินสตันตอบ
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“ฉันรู้แล้ว”

ก็คืออย่าไปซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตสินะ!

“ที่จริงกางเกงในตัวไหนก็ไม่ทนทานเท่าตัวนี้”

วินสตันยื่นมือของตนโบกไปมาตรงหน้าฮันต์ นิ้วมือแกร่งและเรียวยาว 

นั่นทำให้ฮันต์รู้สึกชื่นชม

“หมายความว่าอะไร”

มอืของวนิสตนัเคลือ่นไประหวา่งเขา่ของฮนัตอ์ยา่งรวดเรว็ ฮนัตท์ีเ่ขา้ใจ 

ทันทีรีบจับข้อมือของอีกฝ่ายไว้

“เฮ้ยยยย นายทำอะไรวะ! ตกใจหมดเลย!”

“ไม่ได้จับลงไปสักหน่อย นายกลัวอะไร”

ใบหน้าของอีกฝ่ายไม่เปลี่ยนสีเลยสักนิด ฮันต์เสียอีกที่กลายเป็น 

คนผิดปกติ

ฮันต์วางมือของวินสตันกลับไปบนเข่าของอีกฝ่าย “บอกมาซิว่านาย 

โดนอะไรกระตุ้นเข้าไป”

“นอกจากนาย ยังจะมีใครกระตุ้นฉันได้อีก”

ฮันต์พบว่าตนตอบไม่ได้

เขาหันหน้าไปมองนอกหน้าต่าง

ตีกันแบบนี้เหมือนสมัยมัธยมต้น เขากับบลูอยู่ในห้อง ดู ‘หนังแอ็กชั่น’  

จบไปเรื่องหนึ่ง ตรงนั้นของพระเอกในเรื่องมีขนาดมหึมาสุด  ๆ สองหนุ่ม 

มองดูพลางเบิกตากว้าง หลังจากนั้นทั้งสองก็ตีกัน

เพราะตนใช้แรงมากไปจึงบีบจนบลูขดตัวอยู่บนพื้น

ในตอนนัน้นำ้ตาของบลเูกอืบไหลออกมาแลว้ ถงึขนาดพดูวา่ถา้บลนูอ้ย 

มีปัญหาก็จะลากฮันต์น้อยลงโลงไปด้วยกัน

แม่ได้ยินเสียงก็ตั้งใจมาดูว่าเกิดอะไรขึ้น

สองหนุ่มพูดความจริงไม่ได้ ฮันต์บอกว่าบลูชนขอบโต๊ะ ส่วนบลูพูดว่า 

ฮันต์เตะเขา แม่มองพวกเขาอย่างสงสัย สุดท้ายบลูยอมถอย พูดว่าตนชนกับ 

ขอบโต๊ะจริง ๆ 
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คิดถึงตรงนี้มุมปากของฮันต์ก็ยกยิ้ม

“คิดอะไรอยู่” เสียงของวินสตันดังขึ้น

วินาทีนั้น ฮันต์อดจะเริ่มจินตนาการไม่ได้ว่าถ้าเมื่อครู่ตนไม่ได้ห้าม 

วินสตันไว้ เขาจะจับมันจริง ๆ ไหม

นิ้วมือของอีกฝ่ายจะจับตัวตนของเขาอย่างไร ใช้แรงแบบไหน แล้ว 

อุณหภูมิเท่าไร

จินตนาการนับไม่ถ้วนทำเอาเลือดของเขาไหลลงสู่เบื้องล่างจนเกือบจะ 

มีปฏิกิริยาอยู่รอมร่อ เขาจึงรีบสลัดสมมติฐานทั้งหมดออกจากสมองของตน 

ทันที

“ไม่เกี่ยวกับนาย” ฮันต์บุ้ยปาก

ข้างใบหูแว่วเสียงหัวเราะเบา  ๆ  ของวินสตัน ในน้ำเสียงนั้นเจือความ 

ยอมให้และเป็นความผู้ใหญ่อยู่หลายส่วน

ฮันต์เหมือนจะกลายเป็นเด็กต่อหน้าเขาอีกแล้ว


