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เรื่องราวความรักของผมกับคนคนหนึ่ง

คนที่ไม่เคยนึกฝันมาก่อน...ว่ามันจะรักผมมากมายขนาดนี้ 
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EP.0
   

[รบ]

[เชี่ยรบ...ช่วยด้วย]

"เหี้ยอะไรอีกล่ะ นี่ปิดเทอมนะ"

[ควายธนูกับแก๊งของมันอ่ะดิ...]

"..."

[...]

"สัดเอ๊ย"

[...]

"ที่ไหน"

จะบ้าตาย...ปิดเทอมแท้ๆ แทนท่ีจะเอาเวลาไปนอนกกสาวหรือไม ่

ก็ไปท�าอะไรท่ีมปีระโยชน์ ท�าไมเพ่ือนๆ ของผมถึงได้ไปมเีรือ่งกับแก๊งเอกดนตรี

ที่ไม่ค่อยชอบขี้หน้ากันกับแก๊งเอกการแสดงแบบพวกเรา

รูแ้หละว่าสกัวันแม่งกต้็องมเีรือ่งกนัอกีเหมอืนอย่างท่ีผ่านมา...แต่ครัง้น้ี

มันแปลกออกไป 

...แปลกออกไปมาก

ผมไม่อยากไปเจอหน้าไอ้ควายธนูเลยสักนิด...ยิ่งคิดไปถึงเหตุการณ ์

เมื่อสัปดาห์ก่อนผมก็ย่ิงอยากมุดเข้าไปอยู่ใต้ผ้าห่มแล้วเอาหน้าฟุบลงกับ
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หมอนซะ แต่ก็นะ...เพื่อนแม่งต้องการความช่วยเหลือ จะให้ผมเพิกเฉยต่อไป

ก็คงท�าไม่ได้

ความเจ็บปวดที่สะโพกยังคงมีอยู่นิดๆ ชวนให้นึกถึง...

ถึงแม้ว่าเหตุการณ์นัน้มนัจะผ่านมาแล้วก็ตาม แต่ผมก็ยังอดทีจ่ะเผลอคดิ 

ไม่ได้ หากจะพูดว่าผมอยากลืมก็ใช่ แต่จริงๆ มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้น...

มันออกจะ...ดี

เฮ้อ ผมแค่ไม่อยากยอมรับตรงๆ อ่ะ

รถพาผมมาถึงท่ีหมายเรว็กว่าทีค่ดิจนแอบคดิว่าไม่ทนัได้มเีวลาเตรยีมตวั 

เตรียมใจเลย หัวใจของผมเต้นแรงผิดจังหวะเพราะรู้ดีว่าสารร่างสูงๆ ของคน

ซึ่งสูงที่สุดในกลุ่มผู้ชายที่ยืนอยู่ตรงนั้นมันเป็นใคร

มันคือธนู หรือควายธนูที่ผมกับเพื่อนๆ พากัน (แอบ) เรียก 

ดูจากสภาพการณ์แล้ว เพ่ือนผมมันคงไปขัดขาไอ้แก๊งน้ีไม่เรื่องใดก็ 

เรื่องหน่ึง ผมใช้สายตาประเมินสถานการณ์อย่างรวดเร็ว ท่ีจริง...ผมไม่อยาก

ให้สายตามันว่างพอที่จะไปสบตาใครเข้าน่ะ

โอย...ท�าไมกูต้องมากระดากอายกับอะไรแบบนี้ด้วย

"เกิดอะไรขึ้น" ผมถามเพื่อน 

"รถเชี่ยก้องเข้ามาจอดอย่างเหี้ย...แล้วมันก็เฉี่ยวรถผม" ชู้ตกระซิบ

ดวงตาของผมตวัดมองไปที่ก้องทันที...แม่งเอ๊ย เฉียดไปประมาณ 

สบิสององศา สายตาของไอ้ธนูมนัก�าลงัมองมาท่ีผมแน่ๆ ผมรูด้.ี..ไม่ได้ตัง้ใจเหน็ 

แต่มันก็เห็น

นี่ผมเขินมันจริงๆ นะ

"ขี้ฟ้องเอ๊ย" ไอ้ยุถ่มน�้าลายลงพื้น

"มึงจอดเห้ียเองหรือเปล่าชู้ต กินเส้นแบ่งซองสัดๆ" ก้องตอกกลับน่ิมๆ 

มันดูโหดอยู่แล้วโดยไม่ต้องใช้ความโหดของไอ้ธนูเข้ามาช่วยเสริมเลยสักนิด 

"กูจอดกินเส้นก็จริงแต่มึงก็ไม่จ�าเป็นต้องมาเฉ่ียวรถกูป่ะวะ" ชู้ตท�าท่า 

จะพุ่งเข้าใส่ "มึงรู้ว่าเป็นรถกูใช่มั้ย...มึงตั้งใจจะเฉี่ยวรถกู!"

ผมเอาแขนตวัเองไปขวางตวัเพ่ือนไว้ กลุม่เราเสยีเปรยีบกว่าไอ้มนุษย์หมี 
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พวกนี้หลายต่อหลายเท่านัก ผมไม่อยากให้ใครเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยง

เพราะผมยังต่อรองกับมันได้...หวังว่านะ

เป็นครัง้แรกทีผ่มตวัดสายตาไปมองธน.ู..มนัก�าลงัจ้องมองมาทีผ่มด้วย

ดวงตาเฉยชาไร้ความรู้สึกเหมือนเช่นเคย ผมไม่เคยรู้สึกขวยเขินกับสายตา 

แบบนัน้จนกระทัง่ตอนนี.้..แต่ถึงอย่างน้ันผมก็ยังต้องมองมนั เพ่ือท่ีผมกับเพ่ือน

จะได้เป็นอิสระจากสถานการณ์นี้สักที 

ทุกคนมองธนูอย่างรอคอย...เพ่ือนผมรอฟังว่ามันจะเคลียร์เหตุการณ์น้ี

หรือไม่ ส่วนเพื่อนมันรอฟังว่าจะพุ่งเข้ามาต่อยผมกับเพื่อนดีหรือเปล่า 

ทุกอย่างขึ้นอยู่กับไอ้ธนู...ผู้น�าผู้โหดสัดของโลกใบนี้ 

แต่มัน...คนที่มีอ�านาจล้นเหลือกว่าใครในท่ีนี้กลับน่ิงเฉย จ้องมองแต่

ใบหน้าของผม

ผมมองตอบด้วยสายตาท่ีคิดว่าน่าจะพอต่อกรกับมันไหว ถึงแม้ว่า 

เราจะผ่านค�่าคืนลึกซึ้งร่วมกันมา...แต่เราก็ไม่ได้มีสถานะอะไรมากไปกว่า 

คนคณะเดียวกันที่หมั่นไส้กันเอง

ดวงตาของมันมองไล่ระดับลงไปช้าๆ จากดวงตาของผมสู่ปลายจมูก...

สู่ริมฝีปาก

มันจ้องริมฝีปากผมอยู่แบบนั้น...

ผมรูส้กึว่าไอร้อนๆ เริม่มากระจกุรวมอยู่ท่ีแก้ม ผมต้องหน้าแดงมากแน่ๆ 

เพราะไอ้บ้านี่มันยังไม่ยอมหยุดจ้องปากของผมเลย

มันไม่หยุดอยู่ที่ปากครับ...มันเลื่อนลงมาเรื่อยๆ จนกระทั่งมองไปทั่ว 

ทั้งตัวผมนั่นแหละ 

ปลายคางสู่บริเวณอก

จากอกสู่หน้าท้อง

จากหน้าท้องสู่...โว้ยยยยย ไอ้เหี้ยนี่ มึงหยุดมองได้แล้ว!

จะบ้าตาย ในที่สุดผมก็หลบตามัน...รู้ตัวอีกทีก็ตอนท่ีธนูมันล่ันวาจา 

เสียงดัง

"ก้อง...มึงจ่ายค่าซ่อมรถให้ไอ้ชู้ตไป"
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อึ้งแดกกันไปหมด

แม้กระทั่งผมยังงุนงง...นับประสาอะไรกับคนอื่น ไอ้ชู้ตน่ีถึงกับเขย่า 

ชายเสื้อผมอย่างไม่เข้าใจว่าผมท�าได้ยังไง ท�าไมถึงสั่งสอนธนูผ่านสายตาได้

กูไม่ได้ท�าอะไรเลยเว้ยยยยย

ก้องดูไม่เข้าใจที่ตัวเองต้องจ่ายเงินทั้งๆ ที่ชู้ตมันก็ผิดเหมือนกัน (ครับ...

ชูต้มส่ีวนท�าผดิจรงิ ใครเขาจอดรถล�า้เส้นแบ่งซองกันบ้างไอ้บ้า) แต่มนัไม่กล้า

ขัดท่านผู้น�าของมันจึงได้แต่ก้มหน้าก้มตาหยิบเงินออกมาจ่ายด้วยท่าทีที ่

ไม่เต็มอกเต็มใจอย่างยิ่ง 

"ชู้ต" ผมพูดกับเพื่อน "มึงก็ผิดนะ"

มันท�าหน้าจ๋อยสนิทก่อนจะยกมือขึ้นห้ามก้อง

"ไม่เป็นไร ไม่ต้องจ่ายก็ได้" มนัพูดกับเพ่ือนต่างสาขาท่ียืนอยู่ฝ่ังตรงข้าม

"เอางี้...โทรให้ประกันมาจัดการดีกว่าจะได้จบ" การ์ด (ออกเสียงว่า 

'ก๊าด') คนสวยของผมยกโทรศัพท์ขึ้นพร้อมกับกดโทรหาประกันอย่างที่พูด

ที่แท้พวกแม่งก็ต้องการอวดเบ่งใส่กันเฉยๆ ไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องรถใคร

จะเป็นรอยมากเท่าไหร่นกัหรอก ผมรูด้แีน่แท้เลยทเีดยีวว่าเพ่ือนผมชงัน�า้หน้า

ไอ้พวกเอกดนตรีนี้กันมากแค่ไหน ส่วนไอ้พวกน้ีก็ไม่ชอบขี้หน้าพวกเอก 

การแสดงอย่างพวกผม

พอมีเรื่องกัน...ก็อยากจะห�้าหั่นกันเป็นธรรมดา

แต่ใครจะรู้ว่าคนท่ีควรจะกระชากคอเสื้อผมกับเพ่ือนแล้วไล่ต่อยหน้า

เรียงคนอย่างไอ้ธนูมันจะยอมง่ายๆ พอการ์ดคนสวยเอ่ยปากว่าจะโทรเรียก

ประกัน มันก็เดินเลี่ยงออกไปยืนไกลๆ กับเพ่ือนๆ ตัวใหญ่ของมันอย่างก้อง  

โฮม และยุ ส่วนผมก็ยืนอยู่กับชู้ต เบียร์ และจุน

แม่ง...อยู่กันครบแก๊งเหมือนกับว่าเวลานี้ไม่ได้ปิดเทอมกันอยู่เลย 

"งงชบิ...มงึไปท�าอะไรไอ้ธนมูาวะ ท�าไมมนัยอมมงึง่ายๆ แบบนัน้" เบยีร์
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พูดเสยีงค่อยเพราะกลวัไอ้โหดอย่างธนมูนัจะได้ยิน แต่รายน้ันก�าลงัคยุกับเพ่ือน

ด้วยสีหน้านิ่งๆ อยู่...คงไม่ได้ยินอะไรหรอกมั้ง 

"ปกติมันไม่ยอมใครเลยไม่ใช่เหรอ ในสถานการณ์ท่ีมีคนอื่นผิดด้วย

เหมือนกันแบบนี้ คนอย่างมันต้องสู้ให้ฝ่ายตัวเองถูกจนถึงที่สุดสิ" จุนเอ่ยบ้าง

ผมไม่กล้าแม้แต่จะเอื้อนเอ่ยค�าใด...

"โทษทีนะชู้ต" ผมเลือกจะพูดกับเพ่ือนอีกคนแทน "บางอย่างก็ไม่ควร 

มีเรื่องใครจะต่อยชนะใครเข้ามาเกี่ยวว่ะ"

"ครับ ผมเข้าใจ ไม่เป็นไรครับ" ชู้ตตบไหล่ผม "แต่ผมก็งงเหมือนเพ่ือน 

คนอื่นๆ เน่ีย...ธนูยอมคุณรบง่ายๆ ได้ยังไง ไม่โวยวายด้วย เอาแต่มองหน้า 

แล้วก็...ยอม ง่ายๆ แบบนี้เลยเนี่ยนะ"

ผมไม่รู้จะพูดยังไง...เพราะผมเองก็ไม่เข้าใจว่าคนอย่างมันมายอมผม

ท�าไม 

มันคงไม่เกี่ยวกับเรื่องคืนนั้นเมื่อหนึ่งอาทิตย์ที่แล้วหรอกนะ

แม่งเอ๊ย ให้ตายสิวะ นี่ผมหน้าแดงอีกแล้วใช่มั้ย...

ไม่รูเ้รยีกว่าเป็นจงัหวะซติคอมหรอืเปล่าท่ีธนมูนัก�าลงัมองมาทีผ่มในตอนน้ัน 

พอดี

ไม่หรอก จังหวะซิตคอมผมต้องยืนฮาแดกสิ...

ไม่ใช่ยืนเขินแดกแบบนี้
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EP.1
   

[รบ]

หนึ่งสัปดาห์ก่อน

กลุ่มของผมมีประเพณีอย่างหน่ึงท่ีปฏิบัติกันมาหลายปีเวลาท่ีมีวันเกิด

ของใครคนใดคนหนึ่งในกลุ่ม...ประเพณีนั้นมีชื่อว่า 'การสุ่มคู่นอน'

วันนั้นเป็นวันเกิดของผมครับ ผมคือคนที่จะต้องโดนสุ่มคู่นอนในคืนนั้น

ซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยาก เพ่ือนๆ ของผมจะจัดคู่นอนไว้ให้ในห้องมืดๆ ของ

โรงแรมทีพ่วกมนัจองไว้ (โรงแรมประจ�า...กลุม่ของเราใช้งานกันบ่อย) พวกเรา

เป็นเพ่ือนกันมานานนมย่อมรูใ้จกันดว่ีาเจ้าของวันเกิดนัน้มสีเป็กท่ีชอบเป็นยังไง

ไม่เคยมคีรัง้ไหนๆ ทีพ่วกมนัจะท�าให้เพ่ือนผูเ้ป็นเจ้าของวันเกิดผดิหวัง...

ผมไม่ได้คาดหวงัอะไรมากกับการสุม่คูน่อนของผมในครัง้น้ี พวกมนัก็คงจะจดั

หนุม่เอวบางร่างน้อยหน้าตาน่ารกัมาให้ผมเหมอืนปีสองปีก่อน แม้จะเพ่ิงนอน

กับคนไทป์แบบน้ันไปเมื่อสองวันที่แล้ว แต่ผมก็ไม่ได้รังเกียจท่ีจะได้นอน 

กับใครสักคนที่หุ่นดีและหน้าตาหมดจดงดงาม 

ก็แหม...ผมไม่ใช่พวกมือถือสากปากถือศีลนะครับ ผมเป็นคนกาม 

ก็ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนกามเหอะ...คนอย่างผมไม่มีวันสร้างภาพอะไร 

ให้เหนื่อยหรอก

'ห้องน้ีเลยครับ คุณรบอย่าเข้าผิดห้องล่ะ' ไอ้ชู้ต เพ่ือนตัวเล็กของผม 
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ตบบ่าผมพร้อมท�าหน้าระร่ืน เหมือนแม่งดีใจมากที่จะได้ส่งเพ่ือนอย่างผม 

เข้าหอในคืนแรกของวันแต่งงานแน่ะ

'รู้แล้ว' ผมรับค�ามัน 'เด็ดแน่ใช่ป่ะ'

'ก็ต้องเด็ดสิครับ'

'...'

'เขาคือตัวท็อปของเอกดนตรีเลยนะครับ'

ดวงตาของผมเบิกกว้างด้วยความตื่นเต้น ตัวท็อปเอกนี้มันจะมีสักกี่คน

กันวะที่เป็นสเป็กผม 

ต้องเป็นคนที่ชื่อว่าการ์ดแน่เลยว่ะ 

...เหี้ย ถ้าใช่จริงๆ ผมจัดมากกว่าหนึ่งยกแน่ คนนี้ผมมองมานานตั้งแต่

มันอยู่ปีหน่ึงแล้ว อยากกินมากๆ มานานสามปีแล้วแต่ก็กินไม่ได้ เน่ืองจาก

เพื่อนแม่งโหด

ตอนนัน้คดิถึงเพ่ือนคนหนึง่ของมนัแล้วก็เซง็...ผมไม่เคยชอบหน้าเพ่ือนมนั 

คนนี้เลยแม้แต่นิดเดียว

มันหล่อกว่าผม รวยกว่าผม แถมยังชอบแย่งหนุ่มน้อยหน้าหวานท่ีผม

เล็งเอาไว้ไปนอนกกเอง

ช่างมัน...ผมจะขอโยนมันทิ้งไปก่อน อีกไม่ก่ีนาทีผมก็จะได้ขึ้นสวรรค ์

กับน้องการ์ดแล้ว (รุน่เดยีวกันแต่ผมดนัอยากเรยีกเขาว่าน้องอ่ะ แหะๆ) ฉะน้ัน

อะไรที่เป็นร่างอวตารของนรกผมจะสะบัดมันทิ้งไปเสีย...

ผมส่งสายตาบอกลาไอ้ชู้ตเพ่ือนรักอีกรอบ มันรีบกระโดดโหยงเหยง 

ไปกดลิฟต์ ท่าทางจะอยากรายงานเพ่ือนที่รออยู่ข้างล่างเต็มแก่ว่าผมก�าลัง 

จะไปสู่ประตูสวรรค์ ผมย้ิมมุมปาก...เขย่ากุญแจห้องสองสามครั้งก่อนจะ 

หมุนกุญแจที่ลูกบิดประตูหน้าห้องแล้วเดินเข้าไป

ในห้องกลิ่นหอมจัด แม้จะมืดและมีเพียงแสงไฟร�าไรจากภายนอก  

แต่มันก็ท�าให้ผมรู้สึกตื่นไปหมดทั้งตัว...บรรยากาศที่ชวนลุ้นท�าให้ผมเกิด 

ความตื่นเต้น ก่อนความรู้สึกน้ันจะแปรเปลี่ยนเป็นความแข็งขึงข้ันเริ่มต้นที ่

ตรงกลางหว่างขา
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ไอ้รบ...ไอ้หื่นเอ๊ย มึงยังไม่ได้เห็นหน้าน้องการ์ดเลยด้วยซ�้า 

ผมย้ิมเบาๆ ให้กับตวัเอง นึกอยากเห็นหน้าการ์ดแล้วรบีจดัการเผดจ็ศกึ

ให้เสร็จสรรพ แต่ดูเหมือนว่าการ์ดจะยังไม่ยอมโผล่หน้ามาให้ผมเห็น 

บางทีเขาอาจจะท�าให้ผมลุ้นเพื่อเพิ่มความน่าตื่นเต้นก็ได้

ในสถานการณ์แบบนี้...ยิ่งท�าให้ผมลุ้น ไอ้นั่นผมก็ยิ่งตื่นตัว

'การ์ด' ผมเอ่ยเรียกเบาๆ เม่ือเห็นว่าอีกฝ่ายเงียบเสียงนานเกินไปแล้ว 

ผมให้เกียรติคนสวยแห่งเอกดนตรีเพราะบางทีการ์ดอาจจะต้องการปิดบัง 

ตัวตนก่อนก็ได้ 'กูรบ เอกการแสดงนะ' 

ไอ้สัดเอ๊ยยย ตื่นเต้นหนักมาก 

ระหว่างทีผ่มก�าลงักระหย่ิมยิม้ย่องอยู่นัน่เอง...จู่ๆ  ก็มใีครคนหนึง่เดนิมา

ที่ข้างหลังของผม

หมับ

การ์ดเข้ามากอดผม...ตัวของการ์ดใหญ่กว่าที่ผมคิดเอาไว้ มิหน�าซ�้ายัง

แน่นเฟิร์มไปหมดทุกส่วนสัดอีกต่างหาก ผมเคยเห็นการ์ดแค่ห่างๆ และเขา 

ก็อยู่ในชุดนักศึกษาตลอด บางทีภายใต้ชุดนักศึกษานั่นอาจจะเต็มไปด้วย 

ความฟิตปั๋งก็ได้

โห...ถ้าใช่จริงๆ ผมต้องบันทึกวันนี้เอาไว้ในประวัติการมีเซ็กซ์ของผม 

เลยนะ...ปกติแล้วคู ่นอนของผมมีแต่หนุ่มน้อยหน่อมแน้มน่าทะนุถนอม  

ไม่เคยมีสักครั้งหรอกที่จะเป็นพวกฟิตแอนด์เฟิร์มน่ะ 

แม้จะไม่คุ้นเคย แต่ถ้าเป็นการ์ด...ผมยอมทุกอย่าง

เขาคือคนที่ท�าให้ผมมีความคิดหน่ึงฝังอยู่ในใจว่า 'ถ้าได้สักครั้งจะ 

ตั้งใจเรียน'

อยากจะโทรไปบอกแม่ซะตั้งแต่ตอนนี้เลยว่า 'แม่ ผมจะได้เกียรตินิยม

ก็คราวนี้!'

จมูกของการ์ดฝังลึกลงมาท่ีซอกคอของผม...เขาสูดกล่ินของผมเข้าไป

เต็มรักซะจนผมขนลุกเกรียวกราว การ์ดไม่เหน่ือยท่ีจะต้องเขย่งปลายเท้า 

หรือไง ผมสูงกว่าการ์ดตั้งเยอะแต่เขากลับท�าแบบนี้กับผมซะได้
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ผมไม่อยากให้คู่นอนกิตติมศักดิ์ที่เป็นของขวัญวันเกิดของผมเหน่ือย

ตั้งแต่ตอนที่เกมรักยังไม่เริ่มหรอก

ผมหันไปประจันหน้ากับการ์ด...แวบแรกท่ีรู ้สึกก็คือเงาตะคุ ่มน้ีด ู

ไม่เหมอืนการ์ดยังไงกไ็ม่รู ้ตวัก็ดใูหญ่ข้ึน ส่วนสงูก็ดูเพ่ิมขึน้ ทีส่�าคญั...เจ้าของ

กล้ามเนื้อแน่นฟิตปั๋งที่ก�าลังดึงตัวผมเข้าไปหาพร้อมกับจูบนัวเนียนี่มัน...

ไม่...ไม่นะ...ไม่น่าจะใช่การ์ดแล้ว!

เสืออย่างผมไวต่อการสัมผัสมากกว่าการมองเห็นนะครับ!

ผมผลกัอกีฝ่ายสดุแรง มนัคนนัน้ผละออกไปไกลจนใกล้สวิตช์ไฟ มอืของมนั 

กดเปิดไฟให้ห้องทั้งห้องสว่างจ้า

.

.

.

แม่งเอ๊ยยยยยยย

คนคนนี้มันคือตัวท็อปเอกดนตรีก็จริง แต่มันไม่ใช่ตัวท็อปในแบบท่ี 

ผมต้องการ

ไอ้เหี้ยนี่มันชื่อว่าธนู เพื่อนรักของการ์ด คนที่ผมชังนักชังหนา 

'คิดจะเอาเพื่อนกูเหรอ' มันแสยะยิ้มอย่างน่ารังเกียจ...ปลดกระดุมเสื้อ

เชิ้ตของมันทีละเม็ดๆ ลงมาจนเห็นถึงรอยที่ร่องอกแน่นชัดเจน

มันแซ่บเกินค�าบรรยาย...แต่แล้วยังไง ผมกับมันคือไทป์เดียวกัน

เราสองคนเป็นรุกเหมือนกัน!

'เชี่ย' ผมก้าวถอยหลังกรูดจนชิดเตียง เพราะอีกฝ่ายมันตรงรี่เข้ามาหา

ผมพร้อมกับท�าสีหน้าเหมือนเสือที่ก�าลังจะขย�้าเหย่ือ 'มึงใจเย็นๆ น่ีอาจจะ

เป็นการเข้าใจผิด'

'เข้าใจผิดเหรอ' เข่าของมันกดล�าตัวผมให้นอนราบลงไปกับเตียง  

ผมพยายามขัดขืนแต่สู้แรงคนที่อยู่เหนือร่างกายของผมไม่ได้ 'เพ่ือนมึงแม่ง 

มากวนเพ่ือนกูตลอดท้ังวัน...วันสอบวันสุดท้ายแท้ๆ แต่ดันมากวนเพ่ือนกู  

จิตใจพวกมึงท�าด้วยอะไร'
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เอ่อ แล้ววันสอบวันสดุท้ายต้องท�าตวัยังไงวะ ต้องห้ามกวนเพ่ือนร่วมคณะ 

แต่อยู่ต่างสาขางี้เหรอ 

'ธนู...คือ...' ผมกับมันตัวเท่ากัน แต่ผมแข็งแรงน้อยกว่า กล้ามของมัน

ท�าเอาผมรู้สึกได้ว่ามันต้องขืนใจผมได้อย่างง่ายดายแน่ ถ้ามันคิดจะท�า... 

มันเหี้ยก็ตรงที่ว่าแค่คิดภาพบ้าๆ นั่น...ผมก็อดกลืนน�้าลายไม่ได้ข้ึนมา

ซะอย่างนั้น

มันใช่เวลามั้ยไอ้รบ!

ความกามของผมนี่มัน...น่าตบบ้องหูชิบ

'มันอาจจะเป็นการเข้าใจผิดกัน' ผมพยายามท�าให้อีกฝ่ายผละออกไป

จากผมสักที แต่แรงธนูแม่งอย่างกับควาย มันจับแขนทั้งสองข้างของผมให ้

วางเหนือศีรษะ จากนั้นก็เลื่อนใบหน้างดงามนั่นเข้ามาใกล้ๆ 

เคยคิดมาตลอดว่ามันเป็นผู้ชายที่หน้าสวยชัดเป๊ะ แต่ไม่คิดว่ามัน 

จะเป๊ะไปทุกส่วนแบบนี้

ทุกอย่างพอเหมาะพอเจาะไปหมด...ดวงตาคมกริบรับกับแนวโค้งของ

คิ้วดกหนา ผมสีด�าสนิทยาวปรกหน้าผากเกือบจะปิดดวงตา จมูกโด่งเป็นสัน 

ริมฝีปากเล็กบางเฉียบ...

นี่ถ้ามันตัวเล็กกว่าน้ี อ้อนแอ้นกว่าน้ี...ผมคงไม่ชายตาแลการ์ดเลย

แม้แต่นิดเดียว

ผมจะมองแต่เพื่อนของเขาอย่างธนูคนนี้

ช่างเป็นอะไรที่งดงาม

'เข้าใจผดิเหรอ...' ธนดูขูุน่เคอืงแต่ก็ไม่ได้ฉุนเฉียวรนุแรง ผมรบีส่ายหน้า

เรยีกสตติวัเอง 'มงึคดิว่ากูไม่รูป้ระเพณีบ้าๆ ของแก๊งเอกการแสดงอย่างพวกมงึ 

หรือไง'

'กู...'

'กูคิดอยู่แล้วว่าสักวันการ์ดมันต้องตกเป็นเหย่ือเรื่องของขวัญวันเกิด 

สุ่มคู่นอนห่าไรน่ี...แต่ถ้ามีกูอยู่...' ริมฝีปากของไอ้ (ควาย) ธนูเฉียดริมฝีปาก

ผมไปเพราะมันก้มหน้าลงมากระซิบที่ข้างหูของผม '...เรื่องน้ันมันจะไม่มีวัน
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เกิดขึ้น'

'โอเคๆ' ผมพยายามผ่อนลมหายใจตวัเองให้สงบ...แม้ว่าไอ้น่ีมนัจะไม่ใช่ 

สเป็กผมเลยสักนิด แต่การที่มันมีล�าตัวส่วนสัดท่ีโคตรจะโซแดมน์ฮอต ผมก็

ปฏิเสธไม่ได้ว่าตัวเองก็เริ่มจะมีอารมณ์นิดๆ เหมือนกัน 

ท่าทางของเราสองคนมันหมิ่นเหม่...อกแกร่งของธนูอยู่ในสายตาผม 

เช่นเดยีวกบัใบหน้าซึง่เทวดาบนสวรรค์ตัง้ใจครเีอตมนุษย์เพศชายผูน้ี้อย่างเต็มท่ี 

ไอ้ฉิบหาย...ผมเผลอกลืนน�้าลายอีกรอบแล้ว

'ปล่อยกูได้มั้ย กูขอโทษ' ผมขอมันดีๆ แม้ว่าจะไม่ชอบขี้หน้ามัน  

แต่ถ้าผมไปกวนอารมณ์มันตอนนี้ อะไรๆ ก็เกิดข้ึนได้ และถึงความต้องการ

ทางธรรมชาตขิองผมก�าลงัดิน้เร่าๆ ว่าอยากให้มนัเกดิขึน้...แต่ในความเป็นจรงิ

แล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายอย่างนั้น

'มึงบอกให้กูปล่อย แต่ท�าไมมึงดู...อยาก' ธนูกะพริบตาปริบๆ มองผม 

'นี่มึงหื่นกับทุกคนเลยหรือยังไง'

สีหน้าของมันลดความโหดลงอย่างเห็นได้ชัด เชี่ย...ท�าไมแม่งดูน่ารัก 

ขึ้นมาซะงั้น

มนัดสูวยสดงดงามซะขนาดน้ี ถ้าลองได้ 'หลงั' มนัสกัครัง้ผมก็โอเคนะ...

โอย แค่ความคิดชั่ววูบท�าไมถึงท�าให้ผมรู้สึกตื่นไปทั้งตัวแบบนี้ด้วยล่ะ 

'แล้ว...ได้มั้ย' ผมลองถามหย่ังเชิงด้วยน�้าเสียงกระเส่า เห็นอย่างน้ี 

ผมก็อ่อยเหยื่อเก่งนะขอบอก 

ธนูดูลังเล...มันรู้ดีว่ามันไม่ใช่แนวท่ีผมชอบ และผมก็รู้ตัวเองดีด้วยว่า 

ไม่ได้ชอบแนวอย่างมัน แต่ไหนๆ ก็ไหนๆ แล้ว ในเมื่อทุกอย่างมันพร้อมและ

เป็นใจซะขนาดนี้ มีความสัมพันธ์กันคืนเดียวดูบ้างมันจะเป็นอะไรไป 

เราสองคนเป็นแค่เพ่ือน (ชัง) แบบห่างๆ...ไม่ใช่คนใกล้ชิดอะไรกัน 

สักหน่อย 

ผมมองใบหน้าที่อยู่เหนือร่างของผม มันใช้ความคิดอยู่ประมาณเกือบ

หนึ่งนาทีเห็นจะได้ ริมฝีปากของมันเริ่มหยักยิ้ม ความเจ้าเล่ห์ที่หายไปครู่หนึ่ง

กลับมาปรากฏบนใบหน้าของมันอีกครั้ง
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'ติดปัญหาอยู่อย่าง' มันพูดพร้อมส่งสายตาท่ีดูเจนจัด...บ่งบอกชัดว่า

เคยชินกับการคุยเรื่องลามกบนเตียงกับใครสักคนเป็นอย่างมาก

'อะไรวะ'

'ก็เราเป็นรุกเหมือนกันไง'

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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