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คำ�นำ�

ว่ากันว่าการกลับไปคบกับคนรักเก่าก็เหมือนการกลับไปอ่านหนังสือเล่มเดิม  

ที่ไม่ว่าอ่านอีกกี่ครั้ง ตอนจบก็ยังคงเหมือนเดิม...

คุณเคยกลับไปอ่านหนังสือเล่มเก่ากันบ้างมั้ยคะ โดยเฉพาะหนังสือท่ีเรา 

เคยอ่านแล้วมีความสุขมากๆ แต่ตอนจบของมันนั้นแสนเศร้าจนต้องเสียนำ้าตาและ

ฝากแผลไว้ในใจ คุณจะกล้าหยิบมันขึ้นมาอ่านอีกครั้งหรือไม่...

'Truth or Dare เกมท้ารัก' เรื่องราวของคนรักเก่าที่ได้กลับมาเจอกัน ฝ่ายหนึ่ง 

แสนจะเย็นชาและทำาเหมอืนว่าไม่เคยมอีดตีร่วมกัน ส่วนอกีฝ่ายน้ันความรกัทีเ่คยมใีห้

ยังฝังใจและอยากจะกลับไปชิดใกล้กันอีกครั้ง จึงนำาเกม 'Truth or Dare' มาช่วย 

สานความสัมพันธ์ แม้จะมีเค้าลางว่าฝ่ายนั้นอาจจะทำาให้เขาต้องเจ็บปวดอีกครั้ง 

ก็ตามที

เมื่อหนังสือเล่มเดิมอย่าง 'เตวิชญ์' มาวางอยู่ตรงหน้า และ 'พิชญะ' มีโอกาส

เขียนภาคต่อของหนังสือเล่มนั้น เขาจะทำาอย่างไรได้บ้างเพ่ือให้ตอนจบมันต่างไป 

จากภาคเดิม ไปติดตามกันเลยดีมั้ยคะ

ด้วยไมตรีจิต

สำานักพิมพ์เอเวอร์วาย
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ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยาย everY ได้ที่

www.facebook.com/everyyyyy

ส�ำหรับผู ้อ่ำนที่มีอำยุ 18 ปีข้ึนไป

โปรดใช้วิจำรณญำณในกำรอ่ำน
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5Martian

ผมมองแผ่นหลังเปลือยเปล่าของร่างสูงที่ยืนสูบบุหรี่อยู่นอกระเบียง 

เปลี่ยนความหงุดหงิดเป็นควันสีเทาให้สายลมพัดจนเจือจาง ทว่ากลิ่นนิโคติน

ยังคงคละคลุ้งอยู่ในอากาศ เด่นชัดในทุกๆ ก้าวที่ผมเข้าใกล้

อดไม่ได้ที่จะเบนสายตาจากรอยข่วนบนผิวขาวท่ี 'คนอื่น' ท้ิงไว้ ให ้

ความสนใจเพียงกลุ่มควันอ้อยอ่ิงท่ีปกคลุมเสี้ยวหนึ่งของใบหน้าหล่อเหลา 

ที่ยังคงทอดมองออกไปที่ไหนสักแห่ง

เขาดูเหมาะกับมัน... อันที่จริงดูคล้ายจะเป็นสิ่งเดียวกัน

พิษร้ายที่ค่อยๆ แทรกซึมเข้ามาในลมหายใจท�าลายปอด กัดกิน 

อวัยวะภายในอย่างช้าๆ กว่าจะรู้ตัวก็บุบสลายเกินกว่าจะแก้ไข

รู้ตัวอีกที... ก็เสพติดเกินกว่าจะถอนตัวได้

"ขอบุหรี่หน่อย" ผมรวบผมที่ยาวประบ่าข้ึนลวกๆ เท้าแขนลงท่ีระเบียง 

เอ่ยพร้อมรอยย้ิมมุมปาก ไร้ความรู้สึกผิดแม้จะรู ้อยู่แก่ใจว่าเป็นต้นเหตุ 

ความหงุดหงิดของอีกฝ่าย

เขาเลิกคิ้ว มองผมนิ่งนานก่อนจะแสยะยิ้ม 

ไม่มีค�าต�าหนิ แถมไม่ได้หยิบบุหรี่มวนใหม่ให้ กลับย่ืนมวนเดิมท่ีถูก 

เผาไหม้ไปกว่าครึ่งมาจ่อริมฝีปาก 

ผมย่ืนหน้าเข้าไปงับในต�าแหน่งเดียวกับท่ีเขาทิ้งร่องรอยอุ่นชื้นเอาไว้  

สูดควันเข้าปอดแล้วปล่อยออกโดยที่สายตายังคงจับจ้องเข้าไปในดวงตา 

บทน�า
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Truth or Dare เกมท้ารัก6

สีเดียวกับท้องฟ้ายามราตรี

มีค�าถามหนึ่งผุดขึ้นมาในใจ ก่อนจะได้ค�าตอบในเวลาเดียวกัน

ท�าไมผมถึงยังว่ิงตาม ท�าไมยังตกหลมุรกัผูช้ายคนนีซ้�า้ๆ ทัง้ทีเ่ขาเอาแต่

หนีไป ท�าไมต้องฝืนตัวเองมากมายเพื่อให้ได้เขาคืนมา ท�าไม...

เพราะเป็นรักแรกจึงฝังใจ? หรือเพราะเขาพิเศษมากกว่าใครๆ?

ไม่ใช่...

เพราะผมไม่เคยทนต่อสายตาดึงดูดของเขาได้เลย ไม่เคย... แม้สักครั้ง

กระทั่งตอนนี้ก็เหมือนกัน

สายตาคู่เดิมท่ีเต็มไปด้วยความเย็นชา เย้ยหยัน... ทว่าแสนท้าทาย 

กดผมไว้แทบเท้า ขณะเดียวกันกลับเยินยอ ทะนุถนอมผมไม่ต่างจากเจ้าชาย 

แค่คิดว่าเขาใช้สายตาแบบนี้ล่อลวงใครต่อใคร ก็เล่นเอาหงุดหงิดและ

ติดกับไปพร้อมๆ กัน 

เพราะงั้น... มันคงไม่แปลก ถ้าผมจะทะเยอทะยานอีกนิด วางเดิมพัน

กับเกมไร้สาระที่เหนี่ยวรั้งเราไว้ด้วยกัน

"ท้าหรือจริง?" 

คิ้วหนาเลิกขึ้น สีหน้าประหลาดใจ คงเพราะตามกติกามันไม่ใช่คราว 

ของผมที่จะเป็นฝ่ายถาม

"ท้า" 

แต่เขาก็ยังเป็นเขา แสวงหาความท้าทายมากกว่าจะสนใจกฎเกณฑ์

ไหนๆ

...เป็นเหตผุลชัน้ดท่ีีสนบัสนุนว่าการไล่ตามผูช้ายคนนีม้นัเหน่ือยย่ิงกว่า

อะไร

ผมถึงได้ใช้ทางลัดตลอดมา

"นอนกับผม"

"..."

"ผมขอท้า...!"

ไม่ทันได้เอ่ยย�า้ ร่างของผมก็ถูกคว้าด้วยมอืหนา บหุรีท่ีค่าบไว้ถูกทดแทน
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ด้วยนิโคตินปลายลิ้นที่ขมปร่า

เพียงพริบตาแผ่นหลังของผมก็ปะทะกับเตียงอย่างรุนแรง 
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Truth or Dare เกมท้ารัก8

ในทีแรกเขาไม่มีทีท่าว่าจะจ�าผมได้

ถึงคนอย่างเขาดูจะไม่ใช่ประเภทที่ให้ความใส่ใจกับ 'แฟนเก่า' เท่าไหร่ 

แต่มันก็น่าประหลาดใจที่เขาจ�าผมไม่ได้ 

ไม่มีท่าทีเอะใจ... ไม่ชายตามองเลยในวันรายงานตัวเข้ามหา'ลัย 

ผมคดิว่าตวัเองค่อนข้างโดดเด่นด้วยส่วนสงูท่ีมากกว่าร้อยแปดสบิเซน็ต์ 

แถมยังยืนเด่นข้างกลองที่รัวจังหวะเมามันตามเพลงประจ�าคณะ 

แต่เขาก็ยังมองไม่เห็น... 

เหมือนมีบางสิ่งที่ไกลออกไปดึงดูดสายตาคู่น้ันไว้ ตัดขาด เป็นปัจเจก 

สร้างโลกของตัวเอง หลีกหนีจากคนรอบกายท้ังท่ีในความเป็นจริงเขาช่าง 

โดดเด่น 

ไม่ใช่แค่เพราะใบหน้าทีง่ดงามราวพระเจ้าป้ัน แต่เพราะดวงตาสีด�าสนิท

ที่เหม่อมองออกไปอย่างไร้จุดหมายของเขามันดึงดูด ล่อลวงให้ผมติดกับ 

ในเสี้ยววินาทีที่หันไปมอง

ผมจ�าเขาได้ทนัที แต่ก็ยังต้องการหลกัฐานยืนยันอยู่ดว่ีาคนท่ีอยู่ตรงหน้า

คือคนเดียวกับที่ผมคิดจริงๆ

'เตวิชญ์'

1
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ก้มอ่านตัวหนังสือบนป้ายชื่อสีฟ้าอ่อนซึ่งระบุตัวตนของเขาไว้ในฐานะ

เด็กใหม่ในความดูแล... 

ทีบ่อกว่าในความดแูลก็เพราะตวัเลขสามหลกัตามรหสันกัศกึษาทีเ่ขยีน

ก�ากับไว้เหนือชื่อนั่นไง 

เขาคือน้องรหัสผมอย่างไม่ต้องสงสัย

ที่น่าประหลาดใจก็คือมันกลับตาลปัตรกลายมาเป็นแบบน้ีได้ยังไง  

ในเมื่อเท่าที่จ�าได้ เตวิชญ์ที่ผมรู้จักเป็นรุ่นพี่ผมหนึ่งปี

'เสียใจด้วยว่ะไอ้พิชญ์ น้องรหัสมึงเป็นผู้ชาย' 

เสียงหัวเราะแซวมาพร้อมกับจังหวะตบบ่าปลอบใจ ผมไม่ได้หันไป

โต้ตอบอะไร จ�าไม่ได้ด้วยซ�้าว่าใครเป็นคนพูด 

จ�าได้แค่ว่าทกุวนิาทีผมเอาแต่จบัจ้องไปยังสายตาคูน่ัน้ทีจ่นแล้วจนรอด

ก็ไม่หันกลับมา จ�าได้ว่าแวบหนึ่งรู้สึกหงุดหงิดท่ีตัวตนของผมไม่มีค่าพอจะ 

เรียกร้องความสนใจ 

และอีกสิ่งหนึ่งที่จ�าได้...

'ใครว่ากูเสียใจ' 

เถียงกลับทั้งท่ีไม่มีใครได้ยิน พร้อมยืนยันซ�้าแล้วซ�้าเล่าด้วยเสียงหัวใจ

ตัวเองที่เต้นดังยิ่งกว่าเสียงกลอง 

เราเคยเรียนโรงเรียนเดียวกัน

โรงเรียนชายล้วนชื่อดังที่ถ้าพูดชื่อออกไปใครต่อใครก็คงรู้จัก

โรงเรียนที่ผู้ชายคบกันเป็นเร่ืองปกติ และดาวเด่นประจ�าโรงเรียนอย่าง

เขาก็มีคนเข้าหามากมายเป็นเรื่องปกติ

พี่เตวิชญ์ผู้สมบูรณ์แบบ เป็นเลิศในทุกด้าน วิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ 

เรียกได้ว่ามีพรสวรรค์รอบตัวจนน่าอิจฉา 

ยอมรับว่าเสี้ยวหนึ่งในความรู้สึกตอนน้ันผมอิจฉา แต่ความรู้สึกอื่น 

ที่เหนือกว่า... คือความหลงใหล

ใครสักคนเคยถามว่าถ้าวันหน่ึงเกิดชอบผู้ชายข้ึนมา ผมจะชอบผู้ชาย
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Truth or Dare เกมท้ารัก10

แบบไหน

แน่นอนว่าใบหน้าของพี่เตลอยเข้ามาในมโนส�านึกทันใด 

น่าหงุดหงิดท่ีต้องยอมรับว่าใบหน้าน้ีคงปรากฏข้ึนในมโนส�านึกของ 

ใครอื่นอีกมากมายเช่นกัน 

หวงท้ังที่ไม่ควรหวง อยากครอบครองท้ังท่ีไม่มีสิทธ์ิเป็นเจ้าของ...  

ตลกสิ้นดี

ที่ตลกกว่าคือวันดีคืนดีพระเจ้าก็มอบโอกาสให้ผม

'อย่าบอกใคร'

โอกาสท่ีจะได้กุมความลับแสนธรรมดาแต่น่าต่ืนเต้นย่ิงกว่าความลับ

ไหนๆ 

'...'

ความลบัปลายมวนบหุรีท่ีป่ล่อยควันสขีาวคลุง้ กลิน่นโิคตนิฟุ้งกระจาย... 

ผิดกฎข้อร้ายแรงของโรงเรียน

เป็นครั้งแรกที่ผมรู้ว่าส�าหรับเขากฎมีไว้แหก แต่ไม่ใช่ครั้งแรกท่ีผม 

เห็นว่าเขาแตกต่าง

'ไอ้น่ันเจ๋งดี' จ�าได้ว่าตัวเองน่ิงเป็นหุ่นจนกระท่ังเขาชี้ปลายบุหรี่มาท่ี 

เฟรมผ้าใบในมือผมอย่างเบี่ยงเบนความสนใจ 

โกหกหน้าตาย ในเมื่อเห็นชัดว่ารูปวาดในมือผมถูกเขี่ยลงมาเป็นที่สอง 

แพ้เขาขาดลอย

แต่นัน่ไม่ใช่ค�าเย้ยหยัน และความจรงิท่ีว่าเขาเอ่ยมนัด้วยสายตาจรงิจงั

ก็ท�าให้อวัยวะในอกผมเต้นโครมคราม 

รู้สึกหน้ามืด ตาลาย ...อาจเมากลิ่นควันบุหรี่ด้วยล่ะมั้ง ถึงได้เผลอ 

พูดพล่อยๆ ออกไป

'คบกับผมสิ' 

แปลกใจตัวเองเหมือนกันที่ตอนนั้นกล้าท้าทายออกไป ทั้งที่ก่อนหน้านี้

ไม่เคยคุยกันสักครั้ง

'คบกับผม แล้วผมจะไม่บอกใคร'
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รู้แค่ว่าอยากได้... ต้องการผู้ชายคนนี้จนทนไม่ไหว

'...' กระท่ังดวงตาสรีตัตกิาลจ้องมาทีผ่มอย่างประหลาดใจ ถึงได้รูต้วัว่า

ข้อเสนอนั้นฟังดูโง่ชิบหาย

'ผม...'

'หึ' ตอนนั้นแหละที่ผมตระหนักได้ว่าผู้ชายคนนี้โคตรอันตราย 

...ได้ยังไง ที่เขาสามารถถีบผมลงทะเลแล้วกระชากกลับฝั่งได้ภายใน

รอยยิ้มเดียว

'...'

'เอาสิ' 

'...'

คิดว่าผมชนะแล้วใช่ไหมท่ีใช้ความลับโง่ๆ บีบบังคับให้เขามาเป็นของ

ผมได้

ผิดแล้ว...

ความจริงก็คือผู้ชายคนนี้ก็แค่ชอบความท้าทาย

'มาดูกันว่ามึงจะท�าให้กูสนใจได้แค่ไหน'

'...'

...และผมต่างหากลูกไก่ในก�ามือ

ไม่แปลกใจเลยที่ผมจะเห็นเขาตรงนี้

เฟรชชี่คนเดียวในวงเหล้าของพ่ีปีสองปีสามท่ีถ้านับตามอายุก็คง 

จะไล่เลี่ยกับเขา ไม่มีใครถือสา ทว่ายังคงแปลกแยกด้วยรูปลักษณ์และ 

ความลึกลับในดวงตารัตติกาลที่ผมไม่รู้ว่าปลายทางอยู่ที่ไหน

แน่แท้ คงไม่ใช่น�า้สอี�าพันและปรมิาณขวดแก้วมากมายทีตั่ง้อยู่กลางวง 

"Truth or Dare?" 

ใครนะ... ใครเป็นคนเสนอเกมนี้ขึ้นมา 

จ�าได้แค่ว่าทุกคนพากันเฮโลเห็นด้วยตามกัน ก่อนท่ีขวดเหล้าเหล่าน้ัน

จะถูกกวาดหลบเหลือเพียงขวดเบียร์ขนาดกะทัดรัดหนึ่งเดียวกลางวง
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ผมไม่ได้สนใจแม้แต่ตอนที่ปากขวดหมุนติ้วเป็นสัญญาณเริ่มเกม

หยุดที่คนแรก... 

"ท้าหรือจริง?" 

ชี้ตัวเป้าหมาย... เอ่ยค�าถามที่ก�าหนดไว้

"ท้า..." 

ตอบกลับ แล้วถูกออกค�าสั่งตามใจ... 

ถ้าท�าได้ก็มสีทิธ์ิเลอืกเป้าหมาย แต่ถ้าท�าไม่ได้ก็กระดกไปหนึง่แก้วเพียว

กติกาง่ายดาย เปลี่ยนเป้าหมายใหม่... ออกค�าสั่ง หรือเอ่ยถาม...  

เลือกระหว่างความลับหรือความท้าทาย 

แล้วเลือกเป้าหมายอีกครั้ง วนไป

น่าเบื่อ... 

อ่านความรู้สึกนั้นได้จากสีรัตติกาล 

ผมสนับสนุนความคิดนั้น แม้ว่าตัวเองจะเป็นเป้าหมายหลักท่ีถูกคน 

รอบวงแทะโลมตามค�าสั่ง เรียกเสียงหัวเราะ และคงท�าให้เป็นท่ีรักขึ้นอีก 

เท่าตัว

แต่จะมีประโยชน์อะไร เมื่อหนึ่งในคนที่สนใจไม่ใช่เจ้าของดวงตาคู่นั้น

มองไปที่ไหนกัน... อยากถามใจจะขาด

"ไอ้เต" น่าเสยีดายท่ีคนทีเ่รยีกร้องความสนใจเขาได้ไม่ใช่ผม เป็นพ่ีปีสาม

ที่ได้กุมอ�านาจเกมต่อไปไว้ในมือ

"ท้าหรือจริง?" 

อยู่ๆ หัวใจก็หล่นวูบอย่างไร้เหตุผลทันทีที่ได้ยิน 

อยากรู้ว่าเขาจะตอบอะไร... ทั้งที่เดาง่ายจะตาย

"ท้า..." 

คิดผิดที่ไหน... 

ผมลอบยิ้มตอนที่ดวงตาเฉยชาคู่นั้นเริ่มมีประกายวาววับราวเปิดสวิตช์ 

"จูบไอ้พิชญ์" 

"...!"
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คงไม่เอะใจ ถ้าเขาไม่หันมาสบตา 

อะ... อะไรนะ

กว่าจะรู ้ตัวว่าค�าท้าคืออะไรก็ตอนท่ีรอบกายเงียบสนิท ทุกสายตา 

จับจ้องไปยังเด็กใหม่เพียงหนึ่งเดียว

"..."

ท้ังท่ีไม่ใช่ค�าสั่งแปลกใหม่ เพราะตั้งแต่เริ่มเกมปากของผมก็กลายเป็น

ของสาธารณะ ถูกประกบ แลกน�้าลายกับผู้ชายไปเกือบครึ่งวง มองมันเป็น 

เรื่องตลก ไร้อาการขัดเขิน... แต่คราวน้ีกลับต้องยกมือเสยผมที่ยาวประบ่า 

ของตัวเองแก้เก้อพลางลอบกลืนน�้าลาย

ประหม่าชิบหาย

แต่ผมก็ยังจ้องเขาไม่วางตา ก็มนัหายากนีห่ว่า โอกาสท่ีเขาจะมองมา... 

สมปรารถนาครั้งแรกนับตั้งแต่ที่ผมคาดหวังให้เราสบตากัน 

...ถึงอย่างนั้นก็เกินจะหยั่งถึงว่าสายตาคู่นั้นก�าลังสื่อสารอะไร 

"..." เผลอลุ้นขณะเฝ้ารอการตัดสินใจ

"หึ" กระทั่งเขาเหยียดยิ้มมุมปาก... ร้ายกาจกว่าครั้งไหนๆ...

แล้วหยิบเหล้าเพียวๆ กระดกรวดเดียวลงคอ

"เชี่ยยย"

ผมถึงนึกได้ว่านอกจากจะชอบความท้าทาย ความสามารถอีกอย่าง 

ของเขาคอืการฉดุวิญญาณใครต่อใครให้ข้ึนสวรรค์หรอืตกนรกได้เพียงพรบิตา

"ไอ้ห่า! นั่นพ่ีรหัสมึงนะ รังเกียจเหรอวะ" เสียงหัวเราะขบขันดังรอบวง 

ผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้น 

ขบขันให้กับความคาดหวังน่าสมเพชที่พังไม่เป็นท่า

"เอาล่ะครับคุณพิชญะ มีคนร้ายกว่ามึงแล้วว่ะ"

ผมยักไหล่ตอบรับค�าพูดนั้น หยิบแก้วเหล้าที่ไม่ได้แตะมานานกระดก

เข้าปากรวดเดียวหมดเช่นกัน สายตาจับจ้องไปยังคนท่ีคล้ายจะหักหน้าผม

กลางวง หลุดหัวเราะเมื่อเห็นว่าสายตาคู่น้ันไม่มีทีท่าว่าจะหันกลับมามองอีก

เป็นครั้งที่สอง
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เอาเถอะ อย่างน้อยเมื่อครู่เขาก็รู้แล้วว่าผมมีตัวตน

เกมยังคงด�าเนินต่อไป ทวีความรุนแรงขึ้นตามความคึกคะนองและ 

ระดับแอลกอฮอล์ในร่างกาย

แน่นอนว่าหลังจากตาน้ันเด็กใหม่เพียงคนเดียวกลายเป็นเป้าหมาย 

แสนท้าทาย... 

เรื่องตลกก็คือเขาเดินเกมโดยมุ่งจะหักหน้าทุกคน... เมินเฉยค�าท้า 

กระดกแอลกอฮอล์แก้วแล้วแก้วเล่าอย่างไม่สะทกสะท้าน คอแข็งจนพวก 

ขี้แกล้งหมดอารมณ์ ย่ัวโมโหจนโดนโทษพิเศษให้ออกมาถอดเส้ือตากลม 

นอกระเบียง

เขาจงใจ... 

ท�าไมผมคิดไม่ได้นะว่าส�าหรับเขาการเห็นคนอื่นหัวปั่นมันสนุกกว่า 

เล่นเกมโง่ๆ ตามกตกิาเป็นไหนๆ เพราะง้ันขอคิดเข้าข้างตัวเองหน่อยแล้วกันว่า 

การที่เขาไม่ยอมจูบผมมันไม่ใช่เพราะรังเกียจใดๆ

"หนาวไหม" ผมเอ่ยถามตามมารยาทก่อนจะจุดไฟแช็กลนปลายบุหรี ่

ท่ีคาบไว้ในปาก ดึงยางที่ข้อมือข้ึนมารัดผมลวกๆ อย่างปัดร�าคาญ ปล่อย 

ควันขาวขุ่นปะทะสายลม

ไม่ได้อยากสูบสักเท่าไหร่ แต่มันเป็นข้ออ้างเดียวที่จะใช้ปลีกตัวออกมา

ได้ ขณะที่เกมก�าลังเข้มข้น แต่ผมไม่คิดจะใส่ใจ 

ในเมื่อสิ่งน่าสนใจเดียวภายในคืนนี้ก�าลังเปลือยกายอยู่นอกระเบียง

"ไอ้นั่นน่าสนใจ" เขาไม่ตอบ ผมจึงเอ่ยประเด็นใหม่ ชี้มือที่คีบบุหรี่ไปยัง

ร่างกายก�าย�าที่มีบางอย่างเด่นชัดจนคนทั้งวงตะลึงงันเมื่อยุให้เขาถอดเสื้อได้

รอยแผลเป็นผ่ายาวตั้งแต่กลางอก พาดผ่านลอนกล้ามสวยๆ ลงไป 

จนเกือบถึงสะดือ

เลือกใช้ค�าว่าน่าสนใจ เพราะมันไม่ใช่สิ่งท่ีท�าให้ร่างกายสมบูรณ์แบบ

ตรงหน้าด่างพร้อยแม้แต่น้อยในสายตา

แต่อย่างว่า... ครั้งล่าสุดที่เขาเปลือยกายต่อหน้า ผมไม่เห็นมัน
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ค�าถามคือแผลเป็นนี่มีส่วนเก่ียวข้องกับการหายไปถึงสองปีของเขา 

ใช่ไหม

อืม มีความเป็นไปได้เกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์ว่ามี

"อุบัติเหตุ" เขาเอ่ยเสียงเรียบทั้งที่สายตาทอดมองออกไปยังแสงสี 

ยามค�่าคืน 

ของฟรีที่แถมมากับห้องหรูชั้นยี่สิบราคาแพงหูฉี่

"..."

ผมไม่ได้ถามว่าอุบัติเหตุแบบไหน ไม่ละลาบละล้วงแม้อยากจะค้นให้

ลึกลงไป

ยังไม่ใช่ตอนนี้... ตอนที่ผมไม่มั่นใจว่าเขายังจ�าชื่อผมได้ไหม

...สิทธิการเป็นพี่รหัสของผมเหมือนจะไม่มีผลอะไร

"พี่เตจะใส่เสื้อก็ได้นะ" ผมบอก ยื่นเสื้อยืดของเขาที่หยิบติดมือมาให้ 

"พี่เต?" ใบหน้าคมหันกลับมามอง เลิกคิ้วอย่างประหลาดใจ "แปลกดี"

แต่ค�าพูดนั้นท�าผมประหลาดใจยิ่งกว่า 

"แปลกยังไง ก็พ่ีซ่ิวมา" พวกเด็กปีหน่ึงเรียกเขาแบบน้ีท้ังน้ัน ไม่เข้าใจ 

ที่เขาให้สาระกับมัน

มุมปากบางผุดยิ้มขบขัน "ก็แปลก... ที่พอเป็นมึงเรียก กูไม่ร�าคาญ"

"..."

ชะงักไปนานพอดูกว่าผมจะเข้าใจประโยคน้ัน... และอะไรบางอย่าง 

ในตัวก็คล้ายจะไหวกระเพื่อมรุนแรง

เป็นครั้งแรกที่ผมยอมหลบตา แสร้งทอดมองออกไปยังแสงสีตรงหน้า

ขณะยกบหุรีท่ี่ถูกเผาไหม้ไปกว่าครึง่ข้ึนมาจรดรมิฝีปาก หวงัให้ความเย็นของมนั 

ดับไอร้อนที่แล่นปราดขึ้นมาบนใบหน้ากะทันหัน

ไม่ให้ตั้งตัวเลยนะ

"ขอไฟหน่อย" ปรับตัวรวดเร็วก่อนจะถูกเรียกให้หันไปเผชิญหน้ากับ 

คนอันตรายอีกครั้ง

"แป๊บ" ผมบอก คาบบุหรี่ไว้ในปาก มือล้วงกระเป๋ากางเกงหาไฟแช็ก 
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ให้เขา

แต่ไม่ทัน...

ผมได้แต่ชะงกังนัเมือ่ร่างสงูโน้มตวัลงมา มอืข้างหน่ึงคว้าท้ายทอยผมไว้ 

ล็อกใบหน้าให้อยู่นิ่งแล้วจรดปลายบุหรี่ในปากลงมาหาเชื้อไฟ 

ปลายบุหรี่ต่อปลาย... ลมหายใจรดลมหายใจ 

ดวงตาสีรัตติกาลท่ีผมหลงใหลอยู่ใกล้เพียงคืบ... ก�าลังล่อลวงให้ 

ถล�าลึกลงไป และผมสาบานกับตัวเองในเสี้ยววินาทีนั้นว่าจะไม่หลบสายตา

"ใจร้อนจัง" ผมกระซิบกลั้วหัวเราะ

คนตรงหน้าย้ิมข�า ไม่ได้ถอยออกไปแม้ว่าบุหรี่จะติดไฟ ละเลียด 

รสนิโคตินอย่างอ้อยอิ่ง... ให้ควันขาวขุ่นเชื่อมเราไว้ด้วยกัน 

"ไอ้ที่อยู่ในปากมึงก็น่าสนใจ" คราวนี้เจ้าของกับดักสีรัตติกาลเอ่ยย้อน

บ้าง

ยิ่งย�้าให้แน่ใจว่าผมชอบเสียงทุ้มต�่าของเขาเป็นบ้า 

"อยากรู้ว่าถ้าลิ้นกูสัมผัสมันจะเป็นยังไง" 

"เหรอ" แสร้งท�าเสียงประหลาดใจขณะแลบล้ินเลียริมฝีปาก... จงใจ 

ให้จิวสีเงินที่ซ่อนไว้ออกมาสะท้อนแสงไฟ

ท�าไมผมจะไม่รู้ว่ามันน่าสนใจ ในเมื่อมันคือสาเหตุท่ีใครต่อใครถูกท้า 

ให้ประกบริมฝีปากลงมา

เหนอืความคาดหมายนิดหน่อยตรงทีไ่ม่คดิว่ามนัจะล่อลวงเขาได้เหมอืนกัน

"เกิดเสียดายที่เม่ือก้ีไม่ได้ยอมรับค�าท้าหรือไง" ผมเหยียดยิ้ม ยังคง 

สู้สายตาอย่างท้าทาย

"อือ" แต่อีกคนกลับไม่ยอมแพ้ง่ายๆ 

"..." 

"ถ้าตอนนี้อยากจูบมึงแล้ว ต้องท�ายังไง" เอ่ยพร้อมท้ิงก้นบุหรี่อย่าง 

หมดความสนใจ

ผมยักไหล่ ท้ิงตาม... บหุรีท่ี่ยังไม่ดบัสองมวนกลายเป็นขยะพิษเคียงคูกั่น

"ท้าหรือจริง?" 
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ได้เวลาเริ่มเกมใหม่ 

ถามตามกติกาไปอย่างนั้น ก็อย่างที่เคยบอกว่าค�าตอบของเขามัน 

เดาง่าย 

"ท้า..." ชอบชะมัดเวลาเห็นเขาคลี่ยิ้มร้ายๆ

ผมยิ้มตอบ พยายามจ้องเข้าไป... ให้ถึงส่วนลึกสุดของสีรัตติกาล

"ผมขอท้า ให้พี่จูบผม" 

เป็นครั้งแรกที่เขายอมรับค�าท้าทายตามเกม
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อาจจะความจ�าเสื่อม

ผมควงดินสอดราฟต์ในมือเล่นพลางมองใบหน้าหล่อเหลาของคนท่ี 

นั่งอ่านหนังสืออยู่บนเก้าอ้ีฝั่งตรงข้าม คิดหาสาเหตุท่ีท�าให้จนถึงวันน้ีเขา 

ยังไม่มีทีท่าว่าจะจ�าผมได้ ไม่เคยออกปากเรื่องคลับคล้ายคลับคลาว่าเคยเจอ

หน้ากันท่ีไหน ต่อให้เราใกล้ชิดกันมากข้ึนด้วยเกมไร้สาระท่ีถูกรีสตาร์ตใหม ่

นับตั้งแต่ริมฝีปากแตะกัน

เขาติดใจมัน... เล่นเอาผมประหลาดใจไม่น้อยเหมือนกัน ไม่คิดว่า 

เกมในวงเหล้าจะท�าเขาตดิกับได้ ท้ังท่ีความพยายามจะใช้สถานะพ่ีรหสัใกล้ชดิ 

ของผมเหลวไม่เป็นท่า

ท้าหรือจริง?

เราต่างมีสิทธ์ิถามอีกฝ่ายวันละหนึ่งครั้ง ตามกติกาไม่มีอะไรซับซ้อน 

ไม่มีอะไรใหม่ เกือบจะง่ายดาย ถ้าอีกฝ่ายไม่ใช่เขา... คนท่ีผมไม่สามารถ 

เดาได้เลยว่าจะเกิดเบื่อมันขึ้นมาตอนไหน

โคตรเสยีเปรยีบท่ีผมต้องคดิแทบตายกว่าจะเอ่ยปากถามออกไปแต่ละครัง้  

คิดค�าท้าท่ีจะท�าให้ดวงตาสีรัตติกาลแวววาวด้วยความสนใจ มุมปากบาง 

ยกยิ้มเล็กๆ ให้รู้ว่าพอใจ และยอมให้ผมเป็นฝ่ายชักน�า

ในขณะที่เขาแทบไม่ต้องพยายาม 

"ไอ้เหี้ยน้องพิชญ์ ถ้ามึงจะมานั่งเฉยๆ ก็กลับไปนอนเถอะครับ" ผมหยุด

2
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ควงดินสอ ละสายตาจากคนที่ต่อให้จ้องจนตาหลุดก็คงไม่สนใจ หันกลับมา

มองหน้าผู้ชายตัวใหญ่เท่าหมีที่ก�าลังส่งเสียงโอดครวญ

"ได้เหรอพี่" แกล้งฉีกยิ้มยียวนทั้งที่รู้ดีว่าค�าตอบคืออะไร

ขืนหายไปตอนนี้คงได้มีคนร้องไห้เพราะส่งงานไม่ทัน 

แต่... นั่งเฉยๆ แบบนี้ก็คงมีค่าเท่ากัน

ท�าไงได้อ่ะ ก็มันเป็นค�าสั่ง

'นัง่เฉยๆ'

ฟังดงู่ายดาย แต่ความจรงิเล่นเอาล�าบากใจไม่น้อย ทีต้่องมาน่ังมองโมเดล 

หยาบๆ ไม่ใกล้ค�าว่าเสร็จ พร้อมกับรับสายตากดดันจากพ่ีรหัสผู้มีพระคุณ 

ที่เพิ่งช่วยผมผ่านโปรเจ็กต์มิดเทอมมาหมาดๆ

"ถ้ามึงกลับกูร้องไห้จริงๆ อ่ะ" พี่เจดเบ้ปากท�าตาละห้อยอย่างน่าสงสาร 

ไม่เหลือคราบพี่ว้ากสุดโหดฉายาเครายักษ์ที่เด็กปีหนึ่งตั้งให้

เห็นได้ชัดว่าฉายากับหน้าโหดๆ นั่นมันใช้ไม่ได้กับน้องใหม่สายเรา  

แถมไอ้พ่ีเครายังเป็นฝ่ายยอมสยบแทบเท้าเพียงแค่เขาบอกว่าจะเรนเดอร์

พร้อมเขียนรูปตัดอีกสองรูปให้... แต่มีเงื่อนไขว่าต้องหลังเที่ยงคืน

โคตรร้าย

ถ้าไม่ใช่เพราะคืนน้ันพ่ีเจดเป็นคนสั่งให้เขาจูบผม แถมเท่าท่ีจ�าได้คือ 

พ่ีมันเป็นหัวโจกให้คนอื่นออกค�าสั่งแกล้งเขาสารพัดก็คงไม่เอะใจ เห็นเจ้าตัว

ไม่สะทกสะท้านอะไร คิดว่าไม่ใส่ใจ... ที่ไหนได้ 

เจ้าคิดเจ้าแค้นใช้ได้นี่หว่า

"แค่ไอ้เตมานั่งอ่านนิยายล่อหน้าอยู่นี่กูก็ขัดใจจะตายห่า มึงอย่ามา

ทรมานกูอีกคนเลยนะครับน้องพิชญ์" ว่าพลางหันไปย่นหน้าใส่คนถูกพาดพิง 

ผมมองตามเห็นเขายักไหล่กวนๆ ก็หลุดยิ้มออกมา

"..." ไม่ทันคิดว่าอีกคนจะเงยหน้าขึ้นมาสบตา แล้วยิ้มมุมปากให้กัน

แน่นอนว่ามันไม่ได้เป็นรอยย้ิมที่เกิดจากการเห็นผมย้ิม แต่เป็นย้ิม 

ในแบบที่... ก�าลังท้าทาย

คล้ายจะถามว่าผมจะยอมแพ้ไหม...
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เหมือนรู้เลยนะว่าผมก�าลังคิดอะไร

"เลีย้งสายคราวหน้าบฟุเฟ่ต์แซลมอนนะพ่ี" ผมเสนอ สายตายังคงจบัจ้อง

อยู่ที่นัยน์ตาสีรัตติกาลที่ระยิบระยับขึ้นมาเมื่อผมยอมรับการพ่ายแพ้แต่โดยดี 

ผมแกล้งยักไหล่อย่างไม่ใส่ใจ รวบผมเป็นหางม้าก่อนจะหันไปหยิบ 

คัตเตอร์ขึ้นมาเริ่มท�างาน 

เอาน่า ลองแพ้สักทีจะเป็นไรไป อีกอย่าง อยากรู้เหมือนกันว่าเขา 

จะลงโทษผมยังไง 

"เฮ้ยแป๊บ กาวไม่พอแน่เลยว่ะพิชญ์"

"..." แต่ไม่ทันไรผมก็ต้องชะงักมือท่ีก�าลังตัดแปลน เงยหน้าขึ้นมามอง 

พี่เจดตาขวาง ความรู้สึกเหมือนถูกฟ้าผ่า โดนหักหลังต่อหน้าต่อตา

"เชี่ย ร้านจะปิดแล้วด้วย มึงไปซื้อมาหน่อยดิ" 

นี่กูเพิ่งยอมแพ้มาช่วยมึงนะ ไอ้พี่เครา

"ไหนๆ จะออกไปแล้วฝากซื้อกาแฟเซเว่นมาให้ด้วยดิ"

"ตกลงรีบหรือไม่รีบวะ" ผมวางคัตเตอร์อย่างเสียอารมณ์ แต่คนกลับค�า

ก็ยังหน้าระรื่น เหมือนเมื่อกี้ไม่ได้อ้อนวอนให้ผมช่วยท�างาน

"รบีด ิมงึถึงต้องรบีไปรบีมาไง เอามาให้ครบทเีดยีวจะได้ไม่ต้องออกไปใหม่" 

พี่เจดว่าพลางโยนกระเป๋าสตางค์ทั้งใบมาให้ "เฮ้ยพวกมึง! ไอ้พิชญ์จะไปหลัง

มอมีใครเอาอะไรไหม" แถมท้ายด้วยการตะโกนลั่นสตูฯ หอบหายนะมาให ้

โดยไม่ถามกันสักค�า

แล้วเหย่ือในดงซอมบ้ีท่ีก�าลังกระหายแต่ถูกไฟเดดไลน์กักบริเวณไว้

อย่างผมจะค้านอะไรได้ นอกจากรบัใบรายการซือ้ของยาวเหยียดทีค่นท้ังสตฯู 

ยื่นมาให้อย่างจ�าใจ 

ซึ่งมันคงไม่เหลือบ่ากว่าแรงอะไร ถ้าไอ้พ่ีเจดไม่ยื่นมีดเล่มสุดท้าย 

มาปาดคอผมได้พอดิบพอดี

"ไอ้เตมึงไปด้วยดิ ไอ้พิชญ์มันขับมอ'ไซค์ไม่เป็น" ผมถึงกับเบิกตากว้าง

หันไปมองคนถูกเรียกใช้อย่างตกใจ

"เฮ้ยไม่เป็นไร ผมเอารถยนต์ไป" รีบออกตัวเพราะจับลางสังหรณ์ได้
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"รถยนต์ก็เห้ียละ หาที่จอดยากจะตาย เอามอ'ไซค์ไปจะได้ไวๆ มึงมี

มอ'ไซค์ใช่มะไอ้เต" 

"อือ" 

โห... ทีงี้ล่ะวางหนังสืออย่างไว

"พ่ี ผมว่า..." ผมก�าลงัจะค้านแต่ก็ต้องหบุปากไว้เมือ่กุญแจรถมอเตอร์ไซค์ 

ถูกคนที่ลุกขึ้นก่อนโยนมาให้ ราวกับรู้ว่าผมก�าลังกังวลอะไร 

"เคยเห็นมอเตอร์ไซค์กูใช่ไหม" สายตาพราวระยับบ่งบอกว่าเขาเอาจริง

ทั้งที่อุตส่าห์จินตนาการไปต่างๆ นานาถึงบทลงโทษแสนเร้าใจ

ใครจะคิดว่าความจริงมันจะเป็นแบบน้ีได้... เหมือนพระเจ้าของเกมน้ี

เข้าข้างเขายังไงยังงั้น

"รีบไป จะได้รีบกลับมาท�างาน" 

พนันเลยว่ารอยยิ้มของเขาไม่ได้เกี่ยวกับประโยคที่พูดมาแน่นอน

"เดีย๋วได้ตายห่ากันหมด" ไม่ใช่แค่ผมหรอืเขา แต่รวมถึงไอ้พ่ีเจดท่ีจะต้อง

เสียลูกมือไปกะทันหันจนปั่นงานไม่ทัน... ไหนจะพวกที่ขาดเสบียง 

เอาหลายชีวิตมาเสี่ยงอยู่นะรู้ไหม

"แค่สตาร์ตแล้วขับออกไป" 

"พูดก็ง่าย" ผมบ่นอบุ ลบูๆ คล�าๆ ชอ็ปเปอร์คนัโตทีจ่อดเด่นอยู่กลางลาน

อย่างไม่รู้จะท�ายังไงกับมัน 

ไม่ใช่แค่ขนาด แต่หน้าตาและสภาพของมันต่างหากที่ขับให้โดดเด่น 

ครั้งแรกที่เห็นมันจอดอยู่ท่ีคณะผมไม่คิดว่ามันจะว่ิงได้ จนเห็นว่า 

เขาขับอยู่บนถนนนั่นแหละถึงตระหนักว่ามันคือมอเตอร์ไซค์... นี่ผ่านมา 

กี่สงครามวะ 

"อย่าว่าแต่ขับ สตาร์ตยังไม่เป็นเลย เอารถยนต์ไปเหอะ" ผมยื่นกุญแจ

ให้เขาอย่างจนปัญญา

"มึงแพ้" ถึงจะยอมรับกุญแจแต่ก็ไม่มีท่าว่าจะอ่อนให้ แถมยังยก 

เรื่องเกมมาเป็นข้ออ้างให้ผมล�าบากใจ

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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