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โอ๊ะ นั่นไง มันมองมาที่ผมอีกแล้ว

และมันก็หันไปทางอื่นอีกแล้วเหมือนกัน...

นี่มันดูไม่ออกเลยเหรอว่าผมเห็นการกระท�าของมันหมดทุกอย่าง

รวมไปถึงใบหน้าสีแดงอมชมพูนั่น

แต่จะโทษมันคนเดียวก็ไม่ได้ ต้องโทษผมด้วย

ผมเป็นคนที่รู้ทุกอย่าง แต่กลับไม่ท�าห่าอะไรเลย

มัวแต่ลังเลอยู่นั่น...ว่าจะพุ่งเข้าไปจีบหรือว่าจะถอยออกมาอยู่ให้ห่างๆ

แม่งอย่างกับปุม่เพลย์กับปุม่พอสยังไงยังงั้น...
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"สวัสดีครับ ผมกัปตันภูธนะ ขอต้อนรับผู้โดยสารทุกท่านสู่เท่ียวบิน 

FF123 ที่จะพาท่านเดินทางจากกรุงเทพมหานครสู่จังหวัดเชียงใหม่ ตอนน้ี 

เราอยู่ที่ระดับความสูง..."

เสยีงของกัปตนัไม่ได้ท�ำให้ผมสนใจมำกไปกว่ำเสยีงท่ีอยู่ในหวัของผมเอง

ฌอง ฌอง ฌอง ฌอง...

เสียงนั้นฟังดูประหลำด...แต่มันคือชื่อ...ชื่อของใครคนหนึ่ง...

ผมเกือบลมืไปแล้วว่ำตวัเองเคยเป็นเพ่ือนร่วมห้องกับมนษุย์ทีช่ือ่ว่ำฌอง

ตัง้แต่สมยัอยู่ ม.ต้น

ดวงตำของผมเหลือบไปมองผู้ชำยรุ่นรำวครำวเดียวกันที่นั่งอยู่ข้ำงๆ  

มันเป็นเจ้ำของชื่อที่ดังก้องอยู่ในหัวผมเมื่อสักครู่นี้...

ต้องใช่ ใช่มันแน่ๆ

ไม่เคยมั่นใจอะไรขนำดนี้มำก่อน!

ผมไม่กล้ำทักมนั เพรำะถ้ำมนัจ�ำผมได้ล่ะก็...ป่ำนน้ีคงทกัผมไปนำนแล้ว 

เรำสองคนสบตำกันก่อนข้ึนเครื่องไม่ก่ีนำที ซึ่งตอนน้ันผมจ�ำมันไม่ได้ เพรำะ

ผมก�ำลงัว่ิงมำต่อแถวรอข้ึนเครือ่ง และผมก็เห็นแค่แวบๆ ตอนท่ีมนัอยู่หัวแถว

แต่พอได้มำนั่งข้ำงๆ กันแบบนี้...ผมก็เริ่มจ�ำมันได้ขึ้นมำ

มันเห็นหน้ำผมแล้ว ท้ังตอนก่อนขึ้นเครื่องที่ผมว่ิงจนเหงื่อผุดพรำว 

เตม็ใบหน้ำกับตอนทีข่ยบัขำให้ผมก้ำวเข้ำมำนัง่ เนือ่งจำกมนันัง่ท่ีนัง่ตรงกลำง 

1
Pause
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ส่วนผมนั่งที่นั่งริมหน้ำต่ำง...

เพรำะมนัมองหน้ำผมเฉยๆ ไม่ได้ส่งเสยีงทักทำยอะไร ผมจงึได้แต่น่ิงเงยีบ

พร้อมกับตีอกชกหัวตัวเองในใจว่ำผมไม่น่ำจะมีปัญหำเรื่องกำรจดจ�ำคนอื่น

ขนำดนั้น

แต่แล้วยังไง...ผมมั่นใจ แต่ผมก็ไม่กล้ำทักอยู่ดี

ท�ำไมต้องไม่กล้ำด้วยวะในเมือ่แม่งก็เป็นเพ่ือนเก่ำเพ่ือนแก่คนหน่ึงของผม

ผมนกึสงสยัในใจว่ำหลงัจำกทีไ่อ้ฌองมนัจบ ม.ปลำย แล้วมนัไปเรยีนต่อ

ที่ไหน เพรำะพ่อกับแม่ของผมส่งผมไปเรียนต่อท่ีโรงเรียนใหม่ตอน ม.ปลำย  

ฉะนั้นข้อมูลเพื่อนเก่ำสมัย ม.ต้น อย่ำงฌองจึงนับว่ำเกือบเท่ำกับศูนย์...

...และผมก็ไม่มีโซเชียลของมันเลยสักอย่ำงด้วย

แต่ที่แน่ๆ...แม่งหล่อข้ึนมำก มำกซะจนเป็นหนุ ่มวัยรุ ่นท่ีดูดีที่สุด 

บนเครื่องบินล�ำนี้เลยก็ว่ำได้

จำกหนุ่มตีท๋ีเ่หมอืนเดก็น้อยตัวสงูเก้งก้ำง บดัน้ีมนักลำยเป็นหนุม่ตีอ๋นิเตอร์ 

ที่ขำวจั๊วะจนออร่ำพุ่งกระจำยไปรอบๆ ตัว หล่อจนผมต้องเผลอกลืนน�้ำลำย 

ระงบัอำกำรใจเต้น

แม่งเคยหล่อที่สุดในใจผมยังไง...ทุกวันนี้มันก็ยังเป็นแบบนั้น

ตัดภำพมำที่ผม...ที่ ม.ต้น เป็นยังไง ทุกวันน้ีก็แทบจะไม่แตกต่ำง 

นอกจำกตัวสูงขึ้นกว่ำเดิมนิดหน่อย

อำ โลกใบนี้ช่ำงไม่ยุติธรรม

ผมเหลอืบมองมนัทีก่�ำลงันัง่นิง่ๆ น้ิวมอืเรยีวยำวของมนัวำงอยู่บนหน้ำตกั

ก่อนท่ีจะเปลี่ยนท่ำไปเป็นกอดอก มันก�ำลังหลับอยู่ แต่ก็คงจะหลับไม่สนิท 

เพรำะเพ่ิงเปลีย่นท่ำไปเมือ่ตะก้ี

แม่งมองยังไงก็เป็นเพื่อนเก่ำของผมว่ะ

ผมจะลืมคนที่หล่อที่สุดในใจตลอดกำลได้ยังไง!

ผมอยำกจะทักมัน แต่อะไรก็ไม่รู้ท�ำให้ผมลังเลเพรำะมันหล่อขึ้นมำก  

เอ๊ะ หรอืเพรำะมนัสงูขึน้มำก...มำกจรงิๆ มำกจนผมคดิว่ำผมอยู่คนละระดบักับมนั

ไปแล้ว
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ถุย ว่ำไปนั่น...ผมเขินแม่งต่ำงหำก

อกีอย่ำง...ผมกลวัว่ำตวัเองจะเสยีหน้ำ มนัไม่ทักผม ท�ำท่ำเหมอืนจ�ำผมไม่ได้ 

แล้วผมจะไปทกัมนัท�ำไมกัน

ถ้ำมนัตอบกลบัผมว่ำ 'ดอยไหน ไม่เหน็จะจ�ำได้' ผมคงเจบ็ปวดหวัใจ...

มำกกว่ำตอน ม.ต้น ทีค่อยแอบมองมนัอยู่ทกุหนทกุแห่งของโรงเรยีนซะอกี

ผมหยิบมือถือที่เปิด Airplane mode ไว้ข้ึนมำเล่นเพ่ือแก้เซ็ง จำกน้ัน 

ก็ต้องเซ็งกว่ำเดิมเมื่อเห็นว่ำเพ่ือนแม่งแกล้งเปลี่ยนรูปหน้ำจอของผม 

เป็นรูปคู่ของผมกับมัน

ยัยนี่ชื่อศิริ ช่ือจริงช่ือศิริพร ช่ือเล่นท่ีแท้จริงของมันชื่ออะไรไม่รู ้ 

ผมจ�ำไม่ได้แล้ว ตั้งแต่รู้จักกับแม่งมำผมไม่เคยเรียกด้วยชื่ออื่นเลยนอกจำก 

ค�ำว่ำศิริ

มันเป็นเพ่ือนผู้หญิงเพียงคนเดียวในกลุ่ม แต่ไม่เคยมีใครคิดว่ำมันเป็น

ผู้หญิงเลยสักคนเนื่องจำกนิสัยห่ำมเกินชำยของมัน แต่ที่น่ำหงุดหงิดก็คือ 

มนัชอบแกล้งผม ผมเพียงคนเดยีวด้วยนะ เพ่ือนคนอืน่ๆ ในกลุม่ไม่เห็นมใีคร

โดนมันแกล้งเลย

ส่ิงที่ศิริโปรดปรำนมำกท่ีสุดก็คือกำรมำเปลี่ยนรูปหน้ำจอของผม  

รูปล่ำสุดก็คือรูปท่ีมันกอดคอผมพร้อมๆ กับเอำมือมำบีบแก้มผมไปด้วย  

ดูเผินๆ ก็เหมือนคนเป็นแฟนกัน แต่จริงๆ แล้วไม่มีทำงที่จะเป็นแบบนั้น

ศิริมันบ้ำ...แล้วผมก็เป็นเกย์ด้วย

ผมรูส้กึเหมอืนคนข้ำงๆ ก�ำลงัแอบมองดหูน้ำจอมอืถือของผมอยู่ ฉะนัน้

ผมจึงกดล็อกหน้ำจอไม่ให้ฌองมันมองเห็น

ถ้ำมันจ�ำผมไม่ได้ล่ะก็...ผมก็จะท�ำเป็นจ�ำมันไม่ได้เหมือนกัน

ตอนลงมำจำกเคร่ือง...มีอีกสิ่งท่ียืนยันว่ำคนท่ีน่ังข้ำงๆ ผมคือไอ้ฌอง  

นั่นก็คือเด็กหนุ่มรุ ่นรำวครำวเดียวกันกับผมท่ีก�ำลังโบกมือเย้วๆ เรียกผม 

ให้เข้ำไปใกล้มันอยู่นั่น

"สมบัติ วิฑูรย์!" มันคือไอ้สองคนคู่ซี้ท่ีเพ่ือนๆ จ�ำได้แต่ชื่อพ่อของมัน...
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เพื่อน ม.ต้น ของผมนั่นเอง

"ไอ ้สัดดอยไม่ได ้ เจอกันตั้งนำน" สมบัติคว ้ำคอของผมไปกอด 

เพรำะพวกเรำเคยสนิทสนมกันมำก่อน "กลำยเป็นเด็กกรุงเทพฯ ไปซะแล้ว"

"ลืมบ้ำนเรำหรือยัง" วิฑูรย์ยิ้มแฉ่ง

"ใครจะลืมวะ ปิดเทอมกูก็กลับมำตลอด" ผมยิ้มตอบ

"แล้วดูเด็กเทพแม่งแต่งตัวดิ..." สองคนน้ันมองผมต้ังแต่หัวจรดเท้ำ  

"ช่ำงแตกต่ำงจำกเสื้อบอลกำงเกงบอลอย่ำงพวกกูลิบลับ"

"พวกมึงใส่ไรก็หล่อ" ผมยังคงย้ิม เพรำะรู ้สึกดีมำกท่ีได้เจอเพ่ือน 

ที่ไม่ได้เจอกันตั้งนำน

"ว่ำแต่...มึงมำสำยกำรบินอะไร"

"เอเชียไลอ้อนสไมล์"

"งั้นก็เที่ยวเดียวกับไอ้ฌองอ่ะดิ" วิฑูรย์ย่นคิ้ว "เห็นมันเปล่ำ น่ีพวกกู 

มำรอรับมันนะเนี่ย"

"เอ่อ..." ผมก�ำลังจะตอบว่ำผมเห็น...แต่แล้วสีหน้ำของวิฑูรย์กับสมบัติ 

ก็เปลี่ยนไปเพรำะมองเห็นสิ่งที่อยู่ด้ำนหลังผม ฉะน้ันผมจึงคิดว่ำพวกมัน 

คงหมดควำมสนใจผมแล้วล่ะ

"สัดฌอง!" สมบัติพุ่งเข้ำไปหำเพ่ือนมันก่อนจะเอ่ย "มึงเห็นไอ้ดอยมั้ย  

มันมำเที่ยวเดียวกันกับมึงนะ"

ในที่สุดฌองก็มองผมตรงๆ ผมจึงมองมันบ้ำงก่อนจะยิ้มให้มันบำงๆ

"ไง" มันทักผม "ไม่ยักเห็นมึงตอนอยู่บนเครื่อง"

...

...

...

ไม่เห็นบ้ำนมึงสิ!

ผมเชื่อว่ำแม่งจงใจกวนตีนผมชัดๆ มันเป็นคนสติดีแถมยังไม่ตำถ่ัว  

ยังไงมันก็ต้องเห็นว่ำผมนั่งข้ำงๆ มัน

ผมรบัมอืกับมนัไม่ถูกจงึได้แต่ท�ำหน้ำตำเหลอหลำ ไอ้สมบติักับไอ้วฑูิรย์
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ยังคงไม่คดิว่ำผมกับไอ้ฌองมอีะไรแปลกๆ พวกมนัจงึชวนคยุอย่ำงปกตต่ิอไป

"พวกกูเรียนด้วยกันที่เชียงใหม่แต่คนละคณะ" สมบัติเล่ำให้ฟัง  

"ดอย นี่มึงรู้เปล่ำว่ำไอ้ฌองมันเป็นระดับเดือนเลยนะ"

"สัด แค่เดือนคณะ"

"ถ้ำวันประกวดมันไม่ติดผู้ชำย...ป่ำนน้ีเรำคงมีเพ่ือนเป็นเดือนมหำ'ลัย

ไปแล้ว"

ติด...ติดอะไรนะสมบัติ

...มึงพูดผิดหรือเปล่ำ

"พูดมำกไอ้สัด...รีบไปได้แล้ว" ฌองเริ่มรุนหลังเพื่อนทั้งสอง

"เฮ้ย" สมบัติจ้องจับผิดฌอง "หงุดหงิดง่ำยแบบน้ีแปลว่ำมึงนกกลับมำ

เหรอวะ"

"อ้ำว" วิฑูรย์ร้อง "คุยผ่ำนแชตกันมำตั้งสำมเดือน...พอมึงไปหำเขำปุ๊บ 

เขำก็เทมึงปั๊บหรือยังไง"

หืออออออออออออ

"เพื่อนกูออกจะหล่อ ท�ำไมเขำท�ำงี้วะ"

"ง้ีแหละ คนกรุงเทพฯ ตัวเลือกเขำเยอะ" ฌองท�ำเสียงเหมือนไม่ค่อย

อยำกจะพูดถึงมันนัก ผมเห็นมันเหลือบมำมองผมรำวกับส่ิงท่ีมันเพ่ิงพูดน้ัน

เกี่ยวข้องกับผมโดยตรง

ไอ้สัด...กูคนเชียงใหม่ กูแค่ไปเรียนมหำ'ลัยที่กรุงเทพฯ เฉยๆ!

"ไม่อยำกเชื่อเลยว่ะ" สมบัติส่งเสียงเห็นอกเห็นใจฌอง "ไม่เป็นไรเว้ย

เพื่อน วันนี้กูจะพำมึงไปหำคนใหม่ที่ขำวๆ น่ำรักน่ำฟัด"

ฌองเอื้อมมือมำดีดริมฝีปำกล่ำงของสมบัติแบบแกล้งๆ "ไม่ใช่แค่ 

ใครก็ได้...กูต้องรู้สึกก่อน ซึ่งกว่ำจะรู้สึกมันก็ต้องใช้เวลำ"

ผมเลิกคิ้วกับตัวเอง...ไอ้คนน่ำหมั่นไส้นี่ก็มีมุมนี้เหมือนกันด้วยแฮะ

"ไปดืม่กัน กูชวนพวกไอ้ยศไว้แล้ว คนืน้ีต้องเมำยับ" วิฑูรย์หันมำหำผม  

"ไปด้วยกันหรือเปล่ำดอย"

"เดี๋ยวจะลองขอแม่ดู" ผมแบ่งรับแบ่งสู้
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"แล้วนี่ใครมำรับมึงวะ"

"พ่อกับแม่น่ะ" ผมตอบพร้อมกับมองหำไปด้วย ปกติแล้วพ่อกับแม่ 

ไม่เคยปล่อยให้ผมต้องมำรอ...ซึ่งนั่นก็แปลว่ำอำจจะมีอะไรผิดปกติก็เป็นได้

ผมแลกเบอร์แลกเฟซบุ ๊กแลกไลน์แลกไอจีกับสมบัติและวิฑูรย์  

(ยังมอีะไรต้องแลกอกีมัย้วะ) ส่วนไอ้ฌองผมจงใจบ่ำยเบีย่งไม่ยอมแลกเบอร์

กับมันซึ่งมันเองก็ไม่ได้ท�ำท่ำอยำกจะได้เบอร์ติดต่อผมนัก

ผมเบะปำกมองตำมหลังไอ้ฌองที่เดินตำมสมบัติกับวิฑูรย์ก่อนจะ 

ยกโทรศัพท์ขึ้นมำแนบแก้ม

[ดอยก๊ะลูก]

"ถึงบ้ำนแล้วครับ แม่มีไหน" ภำษำเหนือน่ะครับแปลว่ำแม่อยู่ไหน

[แม่มำแอ่วใต้นิ]

"แม่กับป้อไปแอ่วก๊ะ บ่ฮูก๊้ะว่ำดอยจะป๊ิกบ้ำน" จู่ๆ  แม่ผมจะไปเท่ียวใต้ 

ได้ยังไงก็ในเมือ่นดัแนะกันไว้แล้วว่ำผมจะกลบัมำวันน้ี

[หำ?! ดอยปิ๊กบ้ำนวันนี้ก๊ะลูก แม่นึกว่ำวันที่ซำวแปด!]

วันนี้วันที่แปด...

โทรศัพท์ผมแทบร่วงลงจำกมือ..."โคะ ดอยปิ๊กมำล่ะหนำ แม่ลืมดอย 

ได้จะได"

แม่ลืมผมได้ยังงำยยย

[สุมำเต๊อะลูก แม่ลืม] แม่กล่ำวขอโทษผม

"บ่เป็นหยังครับ" ผมถอนหำยใจ "ดอยอยู่คนเดียวก็ได้"

[ดอยจะอยู่กี้วันลูก]

"ติ๊ดนึงครับ" อำทิตย์เดียวเท่ำนั้นนะแม่

[แม่ท่ำจะปิ๊กไปบ่ตันลูก]

"เสยีดำยแต้" พ่อกับแม่เทีย่วทะเลใต้เป็นอำทิตย์...ซึง่เป็นเรือ่งปกตขิอง

พวกท่ำน

[มีเปื้อนก่อ]

"มีครับ" จู ่ๆ ผมก็นึกถึงสมบัติ วิฑูรย์ และก็...ไอ้บ ้ำฌองข้ึนมำ  
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เพ่ือน ม.ปลำย ส่วนใหญ่ของผมต่ำงก็แยกย้ำยไปเรียนที่อื่นกันหมด อำจจะ

เหลือแต่พวกเพื่อนเก่ำๆ อย่ำงไอ้พวกนั้น

[ไปแอ่วกับเปื้อนก่อนลูก]

"ครับแม่"

[แม่สุมำเต๊อะ]

"บ่เป็นหยังครับแม่"

ผมกดวำงสำยพร้อมกับถอนหำยใจ โชคดนีะท่ีผมมกุีญแจบ้ำนตดิไว้กับตวั 

ไม่อย่ำงน้ันล่ะก็...ผมอำจจะต้องไปอำศัยบ้ำนญำติ บ้ำนเพ่ือน หรือไม่ก็ 

ตีตั๋วกลับกรุงเทพฯ ในเช้ำวันรุ่งขึ้นไปเลย

ผมกลับเชียงใหม่มำเพ่ือที่จะอยู่กับครอบครัว...แต่พ่อกับแม่ดันชิ่ง 

หนีไปเที่ยวซะงั้น

แล้วต่อจำกน้ีผมจะอยู่ในจงัหวัดบ้ำนเกิดของผมคนเดยีวโดดๆ ยังไงด.ี..

กว่ำจะถึงบ้ำนแล้วเอำข้ำวเอำของออกจำกกระเป๋ำก็ปำเข้ำไปเกือบสีทุ่่ม...

ศิริมันโทรมำเม้ำท์ว่ำมันหำผู้ชำยให้เพ่ือนได้กันหมดแล้วยกเว้นผม 

ที่ก�ำลังโสดและก็นกอยู ่คนเดียว เพรำะงี้แหละมั้งครับ ศิริมันถึงเข้ำกับ 

เพ่ือนๆ ชำยล้วน (และเป็นเกย์บำงคน) อย่ำงเช่นผมได้ อำจเป็นเพรำะ 

มันเป็นผู ้หญิงที่ไม่เร่ืองมำก แถมยังเข้ำใจทุกคนอีกต่ำงหำก มันเห็นว่ำ 

เพื่อนหลำยคนเหงำก็เป็นแม่สื่อจัดกำรให้เพื่อนหลำยๆ คนมีคู่

มันถำมว่ำสเป็กผู้ชำยในใจผมเป็นยังไง คบกันมำตั้งสองปีกว่ำ แต่ 

มันก็ยังไม่รู้เลยว่ำผมชอบผู้ชำยแบบไหน ผมจึงตอบอย่ำงส่งๆ ไปว่ำ

สูง ขำวจั๊วะ และก็ตี๋ๆ หน่อย...

หน้ำไอ้ฌองลอยเข้ำมำในหัวตอนที่ผมพูดจบแทบจะในทันที

ผมสะบัดหัวไล่ใบหน้ำของมันออกไปพร้อมๆ กับโดนศิริแซวว่ำ 

ทีแ่ท้ผมก็เป็นพวกชอบต๋ีพิมพ์นิยมเหมอืนคนอืน่ๆ แต่จะให้ผมแก้ต่ำงอย่ำงไรได้ 

ก็ในเมื่อมันเป็นควำมจริง สเป็กของผมคือแบบที่คนส่วนใหญ่ชอบ

ขำวตี๋พิมพ์นิยมนั่นแหละ
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...และไอ้ฌองก็ไม่ได้มีอะไรผิดแผกไปจำกที่ผมพูดเลยแม้แต่นิดเดียว

ผมท้ิงตัวนอนลงบนโซฟำในห้องนั่งเล่น จ้องมองดูเพดำนพร้อมๆ กับ

สงสัยในใจว่ำผมเคยไปท�ำอะไรให้ฌองมันเกลียดขี้หน้ำหรือเปล่ำ ย่ิงคิด 

ผมก็ย่ิงนกึไม่ออก มนัเป็นเพ่ือนหน้ำหล่อทีผ่มไม่ค่อยสนิทในวยัแรกรุน่ท้ังๆ ท่ี

ผมกับเพื่อนคนอื่นตอน ม.ต้น นั้นสนิทกัน

ผมมีเหตุผลของผมน่ะ...

ตอนนั้นผมเพิ่งรู้ตัวว่ำผมเป็นเกย์ กำรที่เด็กอำยุ 13–14 คนหนึ่งรู้ตัวว่ำ

เป็นเกย์ ผมบอกได้เลยว่ำผมไม่สำมำรถวำงตัวเป็นปกติร้อยเปอร์เซ็นต์ได้  

ผมเป็นลกูชำยคนเดียว แถมเพ่ือนๆ ของผมก็มท้ัีงชำยท้ังหญิง ไม่มใีครสอนผมว่ำ 

ผมควรท�ำตัวยังไง ผมจึงท�ำได้แค่ใช้ชีวิตไปในแบบที่ผมคิดว่ำมันถูกต้อง

ยกตัวอย่ำงเช่น...อยู่ให้ห่ำงจำกใครก็ตำมที่หล่อโดนใจ

ไอ้ฌองมันเป็นเด็กที่หน้ำตำดีมำก ย่ิงโตก็ย่ิงหล่อ...ผมจ�ำเป็นต้อง 

อยู่ห่ำงจำกมันเพรำะกลัวว่ำจะห้ำมใจเอำไว้ไม่อยู่ แล้วถ้ำเป็นแบบน้ัน 

คนอื่นๆ ก็จะรู้ เด็กอย่ำงผมย่อมทนไม่ได้กับกำรโดนเพ่ือนท้ังห้องล้อแน่ๆ  

ย่ิงไปกว่ำน้ันก็คือไอ้ฌองก็จะโดนล้อไปด้วย ซึ่งมันเป็นอะไรท่ีโคตรไม่แฟร์

ส�ำหรับมันเลย

จะว่ำไปตั้งแต่จบ ม.ต้น ผมก็ไม่รู้สึกว่ำมีใครหล่อโดนใจเท่ำไอ้ฌอง 

เลยสักคน ย่ิงผมไปเรียนมหำ'ลัยที่มีคนหลำยพันหลำยหมื่น ผมก็ย่ิงรู้สึกว่ำ 

ไม่มีใครหล่อเท่ำฌอง ฌองคือคนที่หล่อที่สุดในใจของผม

...ถึงแม้ว่ำมันจะกวนประสำทมำกมำยก็ตำม

โทรศัพท์ผมส่องแสงสว่ำงวำบ...หน้ำจอเป็นข้อควำมท่ีสมบัติทักมำ  

ดเูหมอืนว่ำมนัจะชวนผมให้ออกไปเทีย่วข้ำงนอก ผมตอบตกลงทันทีพร้อมๆ กับ

ตั้งท่ำจะลุกข้ึนยืน แต่สมบัติบอกว่ำเด๋ียวไอ้ฌองมันจะมำรับผมเอง ผมจึง 

นั่งจุมปุ๊กรออยู่ที่เดิม

ฌองจะมำรับ...

เชี่ยฌองจะมำรับ!

จำกท่ีคดิว่ำจะแต่งตวัชลิๆ เหมอืนพวกสมบติั ผมกเ็ปล่ียนใจไปแต่งตัว
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จดัเตม็แทน...เพรำะเหตผุลค�ำเดยีวสัน้ๆ

และค�ำนั้นออกเสียงว่ำ 'ฌอง'

ระหว่ำงที่ผมซ้อนมอเตอร์ไซค์ของฌอง มันแม่งไม่พูดอะไรเลย

เรำแทบไม่พูดอะไรกันเลย มีเพียงฌองที่เป็นฝ่ำยเอ่ยปำกก่อน

'สมบัติให้กูมำรับมึง'

'เกำะเอวกูก็ได้ ถ้ำจะเกร็งขนำดนั้น'

และสุดท้ำยแต่ไม่ท้ำยสุด...'มึงหิวมั้ย'

ผมส่ำยหน้ำดิก ไหนๆ ก็จะกระเดือกเบียร์ลงคออยู่แล้ว ผมไม่จ�ำเป็น 

ต้องกินอะไรอีก ฌองเดินน�ำผมมำยังดำดฟ้ำห้ำงซึ่งมีร้ำนอยู่หลำยร้ำน 

ที่เสียงดังคึกคัก

สำรภำพตำมตรงว่ำผมไม่เคยเท่ียวกลำงคืนในจังหวัดของตัวเอง

เนือ่งจำกมนัคงดแูย่หำกกลบับ้ำนไปในสภำพทีเ่มำแอ๋ทัง้ๆ ทีพ่่อกบัแม่ก็อยู่ทีบ้่ำน 

ส ่วนใหญ่ผมมักจะเที่ยวกับพวกศิริในกรุงเทพฯ และผมก็ยอมรับว ่ำ 

กำรเที่ยวกลำงคืนนั้นมันไม่ใช่สไตล์ผมเท่ำไหร่นัก แต่ก็ถือว่ำผมเที่ยวข�ำๆ ได้ 

ไม่ได้จ�ำกัดตัวเองว่ำห้ำมออกไปเที่ยวโน่นนี่นั่น

ผมก็แค่รู้สึกว่ำ...มันไม่ได้สนุกอะไรขนำดนั้น

เพือ่นผมมหีลำกหลำยประเภท บำงคนก็ห้ิวคนน้ันคนน้ีกลบัไปนอนด้วย

และพอตื่นเช้ำกลับมำก็แยกย้ำย เมื่อเห็นภำพน้ันบ่อยๆ เข้ำ ผมก็เริ่มรู้สึกว่ำ

มันไม่ใช่สไตล์ผมเอำเสียเลย ผมก็แค่อยำกสนุกกับเพ่ือน เต้นกับเพ่ือน  

เมำกับเพ่ือน และเป้ำหมำยของผมก็ไม่ใช่กำรห้ิวใครสักคนกลับห้อง 

ซึ่งเป็นอะไรที่แตกต่ำงจำกเพื่อนคนอื่นลิบลับ

บำงทอีำจเป็นเพรำะเหตน้ีุท่ีท�ำให้ผมเทีย่วกลำงคนืไม่ค่อยสนกุเท่ำคนอืน่ๆ

ฌองมันจะเป็นนักเที่ยวแบบไหนกันนะ...ผมคิดระหว่ำงท่ีเดินตำมหลัง

ร่ำงสูงๆ ของมันขึ้นบันไดเลื่อนก่อนที่เรำจะเดินไปยังร้ำนที่มีเพื่อนๆ รออยู่

"มำแล้วเหรอ เอิก๊" สมบตัหิน้ำแดงก�ำ่ มนัพุ่งตวัเข้ำมำกอดผมเอำไว้ทัง้ตวั

ทนัที "คดิถึงมงึมำกเลยเพ่ือนดอย!"
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ผมหัวเรำะข�ำก่อนจะรับแก้วมำจำกวิฑูรย์ เพ่ิงสังเกตว่ำเพ่ือนๆ ท่ีน่ัง 

โต๊ะเดียวกันคือเพ่ือนที่อยู ่ ม.ต้น โรงเรียนเก่ำหมดเลย ผมจึงย้ิมสดใส 

ถำมไถ่สำรทุกข์สกุดิบ บำงคนผมก็เคยเห็นหน้ำค่ำตำผ่ำนโซเชยีลบ้ำง แต่บำงคน 

ผมก็เพิ่งจะเห็นหน้ำวันนี้...

ตลอดระยะกำรดืม่...คนทีพู่ดน้อยท่ีสดุก็คอืไอ้ฌอง มนัเอำแต่ด่ืมเงยีบๆ 

คอยย้ิมบำงๆ ไปกับเพ่ือน ไม่แสดงควำมเห็นอะไรออกมำท้ังสิน้ พอเพ่ือนถำมว่ำ

ท�ำไมมันถึงเงียบนัก วิฑูรย์ก็เป็นคนบอกทุกสิ่งทุกอย่ำงให้คนอื่นได้รับรู้

"มนัเพ่ิงโดนเท" วิฑูรย์เล่ำ "คยุกันมำสำมเดอืนผ่ำนแชตผ่ำนวิดโีอคอลล์...

ไอ้ฌองมันชอบเขำมำก มันก็เลยลงไปหำเขำท่ีกรุงเทพฯ พอลงไปปุ๊บ... 

ก็อย่ำงที่เห็น"

"อย่ำงเชี่ยฌองเนี่ยนะโดนเท"

"กูงงเลย"

"แม่งหล่อกว่ำทุกคนบนโต๊ะนี้เลยนะ"

"เดือนคณะเชียวนะโว้ย"

"พอแล้ว เลิกพูดเร่ืองกูได้แล้ว" ฌองพูดน่ิงๆ ก่อนจะยกแก้วในมือข้ึน

กระดกจนหมด

ผมมองมันอย่ำงเห็นอกเห็นใจ ในใจผมนึกสงสัยเต็มเป่ียมเหมือน 

เพื่อนคนอื่นๆ

ไอ้คนที่เทมันน่ีแม่งคิดอะไรอยู่วะ ฌองคือคนท่ีหล่อท่ีสุดในใจกู 

มำตั้งแต่กูจ�ำควำมได้เลยนะเว้ย!

อยำกจะเห็นหน้ำคนที่เทมันฉิบ...

"แล้วเด็กเทพอย่ำงไอ้ดอยล่ะ ช่วงนี้หัวใจเป็นยังไงมั่ง" เพ่ือนเก่ำ 

สะกิดผมยิกๆ วันนีผ้มโดนแซวเรือ่งเป็นเดก็กรงุเทพฯ หนักมำก เพรำะทัง้โต๊ะนี้

ทุกคนเรียนที่เชียงใหม่กันหมด ยกเว้นผม...

"โสด...สนิท" ผมตอบยิ้มๆ

"เอำละ ชักเริ่มสนุก" วิฑูรย ์กระแอมแล้วผำยมือไปรอบๆ ร ้ำน  

"ชอบแบบไหน...เลือกเลย พวกกูจัดให้"
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เอำอีกแล้ว...เพ่ือนแม่งไม่รู ้ว ่ำผมไม่ใช่คนประเภทน้ัน จ�ำได้ว ่ำ 

กว่ำผมจะท�ำให้เพ่ือนทีก่รงุเทพฯ รูว่้ำผมไม่ศรทัธำกบัควำมสัมพันธ์ชัว่ข้ำมคืน 

ก็เล่นกินเวลำไปตั้งหลำยเดือน

หวังว่ำเพื่อนเก่ำพวกนี้จะคุยง่ำยกว่ำเพื่อนพวกนั้นนะ

"ใช่พี่คนสวยโต๊ะนั้นมั้ย"

ผมส่ำยหน้ำ...ไม่แม้แต่จะหันไปมองตำมมือเพื่อนด้วยซ�้ำ

"รุ่นน้องกูล่ะ นำงก็เด็ดนะ"

ผมส่ำยหน้ำอีก...

"ง้ัน...ไอ้ฌอง!" วิฑูรย์คว้ำคอไอ้ฌองไปกอด ผมท่ีนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ำม 

ทั้งสองคนถึงกับถลึงตำ "มึงชอบแบบไอ้ฌองใช่มั้ย"

ผมแทบจะส�ำลักเบียร์ วิฑูรย์มันไม่ถำมก่อนว่ำผมชอบผู้ชำยหรือเปล่ำ  

แต่ดันถำมว่ำผมชอบแบบไอ้ฌองมั้ย ซึ่งฌองมันท้ังเป็นผู้ชำย อีกทั้งยังเป็น 

คนที่ตรงสเป็กของผมมำโดยตลอด

ทุกอย่ำงโป๊ะเชะ!

กูนี่ตอบไม่ถูกเลย...

"เอ่อ..."

"เชี่ย มันลังเลว่ะ" สมบัติ ท่ีอยู ่ใกล้ผมเริ่มหรี่ตำมองอย่ำงจับผิด  

"งั้นมึงกับไอ้ฌองคืนนี้ก็..."

"พอได้แล้ว พวกโง่" ฌองกลับไปน่ังท่ำเดิม "ไม่เห็นหน้ำดอยมันเหรอ  

ช็อกจนขนหัวลุกไปหมดแล้วนั่นน่ะ"

"โทษทว่ีะเพ่ือน" เพ่ือนๆ ท�ำสหีน้ำขอโทษขอโพยผม แต่ผมก็ไม่ได้ถอืสำอะไร

มำกมำย

"งั้น...พวกกูจัดให้ไอ้ฌองมันดีกว่ำ" วิฑูรย์หำเป้ำหมำยรำยต่อไป

"หำใหม่เว้ยเพ่ือน!" สมบติัทีเ่มำกว่ำเพ่ือนเริม่ส่งเสยีงดงั "พ่ีหน้ำใสโต๊ะนูน้...

เขำมองมงึมำนำนแล้วเพ่ือนฌอง!"

สำบำนได้ว่ำผมหันขวบัไปมองเรว็กว่ำไอ้ฌองซะอกี แต่แทนทีผ่มจะเห็น

สำวขำวสวยหมวยเอ็กซ์มองไอ้ฌองอยู่ ผมกลับเห็นพ่ีผู้ชำยคนหน่ึงท่ีดูเผินๆ  
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ก็น่ำจะรู้ว่ำเป็นเกย์...

ผมอ้ำปำกค้ำงเติ่ง

"พี่เขำหล่อดี น่ำจะเหมำะกับเพื่อนกู" วิฑูรย์ยกแก้วขึ้นจิบ

ช็อก...ไอ้สัด กูช็อก

ฌองเป็นเกย์เหรอเนี่ยยยยยยยยย

ผมหันไปมองไอ้ฌองทีก่�ำลงัสนกุไปกับเพ่ือนๆ ท่ำทำงมนัจะเอำจรงิด้วย

"พวกมึงคิดว่ำไง" ฌองย้ิมมุมปำกด้วยท่ำทำงเท่ๆ "จัดเลยดีมั้ย ไหนๆ  

ก็โดนเทแล้ว"

ผมถลึงตำมองไอ้ฌองรำวกับว่ำมันเพ่ิงถูกผีอะไรสักอย่ำงเข้ำสิง ฌอง

สบตำกับผม จำกนั้นมันก็ดื่มเบียร์ในแก้วลงคอไปอีกรำวกับเรียกควำมกล้ำ

"เอำเลยเพื่อน"

"ไหนๆ เขำก็มองแบบอยำกแดกมึงเข้ำไปขนำดนี้แล้ว"

"คืนนี้คืนของพี่ฌอง"

"ให้โลกแม่งรู้ไปเลยว่ำมึงหล่อเลือกได้"

เดี๋ยว...มึง...เดี๋ยวก่อน!

"ฌองเป็นเกย์เหรอวะ" ผมถำมสมบัติที่ไม่รู้ว่ำมีสติมำกพอท่ีจะตอบผม

หรือเปล่ำ

"เยส เป็นมำตั้งแต่ ม.ต้น แล้ว" สมบัติตอบท้ังๆ ที่ เรอเอิ๊กอ๊ำก  

"แต่มันไม่ค่อยบอกใคร อำจเป็นเพรำะกลัวคนเสียดำย...ซึ่งคนเสียดำย 

เรื่องที่มันเป็นเกย์เนี่ยมีเป็นล้ำนคนเลยเพื่อน พวกผู้หญิงนี่ร้องไห้กันใหญ่"

ผมมองตำมหลงัฌองทีเ่ดนิไปหำพ่ีคนนัน้ด้วยอำรำมชอ็ก...รูสึ้กเหมอืนมี

คนสำดน�ำ้เย็นท่ีชือ่ว่ำควำมจรงิใส่ผมท้ังตวั

ฌอง...เด็กผู้ชำยที่ผมปลื้มมำตลอดชีวิตแม่งเป็นเกย์

แล้วที่ผ่ำนมำผมเสียเวลำกับเหี้ยอะไรอยู่!

ผมกลืนน�้ำลำยลงคอ เสียงของเพ่ือนที่มองตำมไอ้ฌองไป 'ดีล'  

กับพ่ีผู้ชำยคนน้ันยังคงดังอย่ำงต่อเน่ือง หัวใจของผมเต้นแรงแบบแปลกๆ  

ทั้งตื่นเต้นปนปวดแปลบ
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ไม่อยำกให้ภำพนั้นลอยเข้ำมำในตำผมเลย...

เอำไงดี เอำไงดีวะ เอำไงดี!

ก่อนท่ีผมจะทันรู้ตัว เท้ำของผมก็ส่ังให้ผมย่ำงเข้ำไปใกล้ไอ้ฌองกับ 

พี่คนนั้น...

ผมสะกิดหลังฌอง...จนมันหันกลับมำมอง

"มีอะไรวะ"

พี่ผู้ชำยที่อยู่กับฌองมองผมอย่ำงร�ำคำญ แต่ผมไม่สนใจ...

เอ่อ ผมไม่สนใจพ่ีเขำจรงิๆ แต่ไอ้ฌองทีผ่มสนใจเน่ีย...มนัก�ำลงัรอฟังอยู่ว่ำ 

ผมจะพูดอะไร

ไอ้สัด กูขอโทษ กูลืมเตรียมสคริปต์...

"อยำก...อยำกเข้ำห้องน�้ำ" ผมพูดออกไปอย่ำงโง่ๆ

"มำบอกกูท�ำไม" ฌองมองผมอย่ำงไม่อยำกจะใส่ใจ

"อยำกเข้ำห้องน�้ำ...พำไปหน่อย"

พ่ีผูช้ำยมองผมอย่ำงจงเกลยีดจงชงั โชคดท่ีีไอ้ฌองมนัเหน็แก่มติรภำพ

ตอน ม.ต้น ของเรำ มนัจงึเพิกเฉยต่อกำรท�ำเป็นไม่รูค้วำมของผมแล้วเดินน�ำไปยัง

ห้องน�้ำ...

เนื่องจำกคนต่อคิวเยอะ ผมจึงมีโอกำสได้คุยกับฌอง

"มีอะไรวะ" ฌองเห็นผมมองอยู่นำนจึงถำม

"มึงก�ำลังจะดีลกับพี่คนนั้นใช่มั้ย"

"ดีล...อะไรนะ"

"ก็..." ปกติคนชวนกันขึ้นเตียงในผับในบำร์มันใช้ศัพท์ว่ำอะไร... 

"ดีลอ่ะดีล มึงก�ำลังดีลกับพี่เขำ"

"อืม...ไม่รู ้สิ มึงเข้ำมำกวนพอดี ก็เลยยังไม่ได้คุยอะไรมำกมำย"  

ฌองยักไหล่

ผมกลืนน�้ำลำยแล้วมองหน้ำมัน..."เอ่อ...ฌอง"

"มึงแปลกๆ นะดอย เมำแล้วเหรอ"

"ก็คงงั้นอ่ะ" ผมมองซ้ำยมองขวำ เห็นว่ำพวกผู้ชำยรอบๆ แม่งสนใจ 
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แต่อย่ำงอื่น ผมจึงมีโอกำสคว้ำมือของฌองมำจับไว้

"อะไรของมึงวะ" ฌองท�ำหน้ำงง

"มำดีลกับกู" หัวใจของผมเต้นแรงมำก ก่อนจะกลืนน�้ำลำยลงคอ 

เพื่อรวบรวมควำมกล้ำ

"หำ?"

"คืนนี้กูจะขึ้นเตียงกับมึงเอง"

"..."

"บ้ำนกูว่ำง พ่อแม่ไม่อยู่ เรำสองคนน่ำจะมีอะไรกันได้"

ฌองกะพริบตำมองผม ส่วนผมเริ่มมือไม้ส่ัน...เพรำะต่ืนเต้นกับ 

ค�ำขอของตัวเองมำกๆ

"มึงบ้ำหรือเปล่ำ" แม้กระทั่งตอนท่ีตกใจมันยังหล่อเลย ให้ตำยสิ...  

"ถ้ำเมำมำกเดี๋ยวกูพำไปส่งบ้ำน"

"ด ี ไปท่ีบ้ำนก ูแล้วก็...ท�ำอะไรกันต่อ" จู่ๆ  ผมก็รูส้กึด้ำนได้อำยอดขึน้มำ 

ทัง้ๆ ทีป่ำกของผมบอกว่ำไม่ศรทัธำกับควำมสมัพันธ์ข้ำมคืน แต่น่ีมนัคือฌอง  

คนทีผ่มแอบปลืม้มำโดยตลอด อกีท้ังผมก็เพ่ิงรูว่้ำมนัเป็นเกย์เหมอืนผมด้วย...

ถ้ำมันจะมีอะไรกับใครสักคน...ผมก็อยำกจะเสนอตัวเอง

บำงทีผมอำจจะเมำมำกจริงๆ อย่ำงที่ไอ้ฌองมันท้วงนั่นแหละ

"งั้นกูไม่ไปส่งมึงแล้ว" ฌองฉุดมือผมให้กลับไปท่ีโต๊ะ "ใครก็ได ้ 

ไปส่งดอยที...มันเมำมำก ไม่น่ำจะไหวแล้ว"

ทุกคนหันไปมองฌองเหมือนมันพูดเร่ืองแปลกๆ ออกมำ...เนื่องจำก

สมบัติเมำเละเทะยิ่งกว่ำผมอีก

"ท�ำไมอ่ะ มงึไปส่งมนัไม่ได้แล้วเหรอ มงึเป็นคนพำมนัมำนี"่ วิฑูรย์ทกัท้วง 

ก่อนจะหรีต่ำมองฌอง "อ๋อ...สรปุมงึจะไปต่อกับพ่ีคนน้ันใช่ป่ะ"

ฌองท�ำหน้ำเหมือนพูดไม่ออกบอกไม่ถูก มันมองมำท่ีผมอย่ำงสับสน 

สลับกับมองหน้ำเพื่อนๆ

ผมส่ำยหน้ำอย่ำงจรงิจงั ถ้ำมนัจะไปต่อกับพ่ีคนน้ัน...มนัควรไปต่อกับผม 

ดีกว่ำ
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"ดอย...มึงนี่..." ฌองดูเหนื่อยกับผมมำก

"ไปส่งมันก่อนสิวะ พี่คนนั้นเหมือนจะรอมึงได้เสมอ"

"กูไม่..."

หมับ...ผมคว้ำมือมันมำจับแล้วบีบเล่น

"เชีย่ ดอยมนัคงเมำจรงิ" วฑูิรย์โบกไม้โบกมอืไล่ผมกับฌอง "ไปส่งมนัเลย 

ไอ้ฌอง"

"แต่กู..." ฌองส่ำยหน้ำดิกคล้ำยกับว่ำกำรไปส่งผมคือเรื่องท่ีไม่สมควร 

จะเกิดขึน้

ผมกระตุกมือมันจนมันหมดควำมอดทน...มันบอกให้เพ่ือนๆ บนโต๊ะ 

เก็บเงินกับมนัทหีลงั ก่อนท่ีมนัจะเป็นฝ่ำยลำกผมให้ออกมำจำกร้ำนอย่ำงจนใจ

ตอนเรำทั้งคู ่อยู่ในลิฟต์...ผมก�ำลังพินิจพิจำรณำมือของผมกับมัน 

ที่ประสำนกันอยู่ด้วยท่ำทำงมึนๆ

ฉิบหำย...ผมเพิ่งรู้ว่ำตัวเองเมำ...เมำแบบเมำจริงๆ

ไม่งั้นผมคงไม่ใจกล้ำบ้ำบิ่นมำกมำยขนำดนี้...

ผมส่ำยหน้ำเรยีกสต.ิ..กะจะปล่อยมอืไอ้ฌอง เพรำะคนในลฟิต์เยอะมำก 

แล้วคนพวกน้ันกม็องผมกับฌองด้วยสำยตำแปลกๆ แต่ฌองมนักลบัคว้ำมอืผม

เอำไว้ให้ไปประสำนกับมือของมันต่อ

"เดี๋ยวคนอื่นไม่รู้ว่ำคืนนี้มึงจะไปกับใคร" มันกระซิบบอกผม

ผมกะพริบตำปริบๆ พร้อมๆ กับใช้สติท่ีหลงเหลืออยู่พินิจพิจำรณำว่ำ 

ผมตัดสินใจถูกต้องดีแล้วหรือเปล่ำ ผมไม่เคยมีอะไรกับใครมำก่อน แต่จู่ๆ  

ผมก็เสนอตัวให้กับไอ้ฌอง มนุษย์ที่ผมปลำบปล้ืมในใจมำนำนไปอย่ำงง่ำยๆ 

แบบนี้มันสมควรแล้วเหรอวะ

แต่สติส่วนที่รับรู้ผิดชอบชั่วดีของผมแม่งกลับมีอยู่น้อยนิด...ควำมรู้สึก

ของผมโฟกัสอยู่แต่กับสัมผัสอบอุ่นจำกปลำยน้ิวของฌองท่ีสอดแทรกเข้ำมำ

ในนิ้วมือของผม...

เป็นกำรจับมือที่แนบแน่นเกินกว่ำที่ผมจะปฏิเสธว่ำตัวเองไม่รู้สึกดี

หรือบำงที...ผมควรจะตัดสมองส่วนน้ันท้ิงไป แล้วหันมำสนใจส่ิงท่ีจะ
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ท�ำให้ผมมีควำมสุขต่อจำกวินำทีนี้แทน

ตลอดระยะเวลำที่ซ้อนมอเตอร์ไซค์ฌอง...ผมหลับทั้งๆ ที่ใบหน้ำซุกกับ

แผ่นหลังของมัน อีกทั้งยังกอดเอวมันอย่ำงไม่อำยฟ้ำดินอีกต่ำงหำก

ช่ำงแตกต่ำงจำกตอนขำไปลิบลับ...

ฌองดับเคร่ืองก่อนจะจอดมอเตอร์ไซค์ที่โรงจอดรถบ้ำนผม...มันบิดตัว

หันข้ำงแบบท่ียังไม่ลุกหนีจำกเบำะรถของมัน จำกน้ันมันก็จับจ้องมองผม 

ที่ก�ำลังไขกุญแจประตูบ้ำน

มอืของผมสัน่ด้วยควำมตืน่เต้นซะจนกุญแจหล่นลงพ้ืน ฌองเห็นท่ำไม่ดี

จงึรบีเข้ำมำแล้วเป็นฝ่ำยไขกุญแจบ้ำนของผมด้วยตวัมนัเอง

ผมเดินน�ำมันเข้ำไป...แต่แล้วจู่ๆ ไอ้ฌองก็ปิดประตูใส่หลังผม แล้วผม

ก็ได้ยินเสียงมันเดินหนี

"ฌอง!" ผมรีบเปิดประตูแล้วร้องเรียก "เข้ำมำสิวะ"

"ไม่ได้" มันสวนกลับ "กูท�ำแบบนั้นกับมึงไม่ได้"

"อย่ำงน้อย..." ผมมองซ้ำยมองขวำ ข้ำงบ้ำนของผมมีแต่ควำมมืดและ

ควำมเงียบ "อย่ำงน้อยก็เข้ำมำคยุกันเรือ่งน้ีข้ำงในก่อน คนข้ำงบ้ำนเขำจะหลบั

จะนอน"

"เลิกอ่อยกูสักที!" ฌองร้องลั่น

ผมอึ้งกิมกี่... "กูเปล่ำ"

"มึงเชิญชวนฉิบหำย แล้วคิดเหรอว่ำคนอย่ำงกูจะทนได้"

ผมต้องออกมำถึงหน้ำบ้ำนเพรำะไม่อยำกให้ฌองมันพูดเสียงดังไป

มำกกว่ำนี้...

"มึงไม่เห็นต้องทน"

"ดอย"

"มึงคือผู้ชำยที่กูปลื้มมำตั้งแต่ ม.ต้น นะ"

"..." ฌองถึงกับเงียบไปเลยทีเดียว

"กูเพิ่งรู้ว่ำมึงเป็นเกย์ก็ตอนนี้...ถ้ำกูรู้มำก่อนหน้ำนี้ กูคง..."

(ติดตำมอ่ำนต่อได้ในฉบับเต็ม)
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