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คําโปรย 

 

เขาวากันวาคนเราเวลามีความรักมักจะยอมทําทุกอยางใหอีกคนน้ัน
สนใจ…ที่ผานมาคนอยางพี่โชค นักเลงวิศวะโยธาปสามไมเคยเชื่อเลยสักคร้ัง
จนไดมาเจอกับตัวเอง 

“พ่ีชอบเรา” 

“ฮะ…ชอบผม?” 

“อือ…เปนแฟนกันนะ” 

“โน พ่ีโน ผมไมอยากมีแฟนเปนนักเลง” 

“พ่ีเลิกได พ่ียอมทําทุกอยางเพ่ือเรา ขอแคโซตองการ” 

“ทุกอยาง?...ง้ันพ่ีจะยอมเปนเมียผมไหมละ?” 

 

เขาตัวเล็ก…เขานารัก…เขาบอบบาง…เขาเปนโอเมกา…และเปนผัว
พ่ีโชค… 
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บทนํา 

 

“พี่ชอบเรา” ชายหนุมรูปรางสูงใหญราวกับหมียักษบุกมาสารภาพ
รักเขาตอหนาบรรดาเพื่อน ๆ โอเมกา คนถูกสารภาพรักทําหนาเหวอพอ ๆ 

กันกับเพื่อน ไมใชแคเหวอ เพื่อนอีกสองคนยังหลบดานหลังเขา เพราะพี่แก
หนาตาอยางเหี้ยม ไวหนวดไวเครา ผมยาวรุงรัง และที่สําคัญตัวอยางลํ่า ถา
เปรียบความสูง ผูชายคนนี้ไททันชัด ๆ 

“ฮะ…ชอบผม?” เขาชี้หนาตัวเอง พอเห็นอีกฝายพยักหนาตอบ
เขาถึงกับขนลุกขนพอง เพราะใคร ๆ ก็รูกิตติมศักด์ิพ่ีแกวาเปนนักเลง 

“อือ…เปนแฟนกันนะ” พี ่แกขอเขาเปนแฟนพรอมสงสายตาให
เพื่อนเขาถอยไปเพราะตองการความเปนสวนตัว ตอนแรกพวกมันจะไมไป 
แตโซพยักหนาวาอยูได เพ่ือนท้ังสองคนจึงยอมถอยแตโดยดี 

“พ่ี ผมวาพี ่ไปหาคนอื่นเถอะ” โซแอลยิ ้มเจื ่อน ๆ คลายปฏิเสธ
ทางออม เขาไมคาดคิดเลยวาจะมาเจอนักเลงจีบ 

“เรานะดีแลว เราคือรักแรกพบของพ่ี” 

 

อ้ือหือหวานเล่ียน เล่ียนมาก มุกจีบเชยมาก 



เมียทรงโจร.…….    

 
4 

“โน พี่โน ผมไมอยากมีแฟนเปนนักเลง” โซยกมือโบกไปมา วันไหน
เกิดทําอะไรไมดี เขาจะโดนกระต้ืบตายไหมเอาจริง ๆ 

“พ่ีเลิกได พ่ียอมทําทุกอยางเพ่ือเรา ขอแคโซตองการ” เหมือนอีกคน
จะไมยอมเลิกรางาย ๆ ท้ังท่ีนาจะรูวาเขาปฏิเสธแบบโตง ๆ ยังจะมาต๊ืออยูได 

“...” คิ้วเรียวขมวดมุนครุนคิดพยายามหาขออางใหอีกฝายตัดใจ 
กอนจะคล่ียิ้มกวางออกมาเม่ือนึกอะไรเด็ด ๆ ได 

“เม่ือก้ีพ่ีบอกยอมทุกอยาง” 

“ใช นองอยากไดอะไรละพี่จะทําให” อีกฝายพยักหนาหงึกหงัก
ยํ้าในคําตอบ 

“ทุกอยาง? งั้นพี่จะยอมเปนเมียผมไหมละ?” โซแอลพูดออกไป
โตง ๆ ยิ้มกริ่มในใจเพราะยังไงอัลฟาแบบพี่โชคไมมีทางลดตัวลงมาให
โอเมกาชั้นลางแบบเขากดแน! 

“...” 

“ที่พี่มาจีบผมเพราะพี่แคอยากนอนดวย  ใหผมเปนเบี้ยลางพี่ ไมมี
ทางจะมาจริงจังกับโอเมกาช้ันลางแบบน้ี แตถาพ่ีจริงจัง พ่ีกลายอมใหผมกด
ไหม ถาพ่ีชอบผมมาก” 
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“ยอมไดไหม?” โซยิ้มมุมปากเมื่อเห็นโชคนั้นลังเล แววตาคมคือ
หวั่นไหวแบบเห็นไดชัด 

 

แคน้ีก็เรียบรอย... 

 

“...!” ดวงตาคมเบิกกวาง ลมหายใจสะดุดกึกพอไดยินขอเสนอ
เหลือเชื่อ พอมองสบตาอีกคนพบวาแววตาโซนั้นดูมีความสุข คงคิดวาเขา
ไมมีทางยอมอยู “ลาง”  โชคสูดลมหายใจเขาลึก พรูลมหายใจแรง ๆ อาปาก
ตอบสวนดวยน้ําเสียงหนักแนน 

“ถานองตองการ  ก็ได  พ่ีจะเปนเมียใหนองเอง” 

พรืดดด! 

พอพูดจบนํ้าลายพุงออกจากปากโซทันที ใบหนาสวยช็อกหนัก
เพราะคาดไมถึงดวยซ้ํา ไดแตกรีดรองในใจ  

 

หา เกิดมากูยังไมเคยไดเย็บใครสักคร้ัง เวรละ!!! กูเสียบเปนท่ีไหน 
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ตอนท่ี 1 

 

“พะ… พวกพ่ีขอโทษเราดวยนะครับนองการันต” วันนี้จัดวานาจะ
เปนวันซวยสําหรับโชค นักเลงวิศวะโยธาท่ีตองมานั่งคุกเขาขอโทษรุนนอง 

“ฮะ!” อีกคนทําสีหนางุนงงอยางเห็นไดชัดเจน ก็ไมแปลก ตอนเชา
เขาไปหาเรื่องรุนนอง ตอนน้ีมาน่ังคุกเขาขอโทษ 

คราวนี้พวกเขาพลาดเองท่ีไปหาเรื่องผิดคน 

“จากนี้พวกพี่จะไมวุนวายกับเราอีกแลว เพราะงั้นยกโทษใหพวกพ่ี” 
ไอฮอนเพื่อนสนิทมันออกตัวพูดเเทนเขา สีหนาพวกเราตางหวาด ๆ กับภาพ
นองเท็นที่บุกมาหาเร่ืองเน่ืองจากแกงเขาทําใหการันตเจ็บตัว 

“เอาเถอะครับ ขอโทษแลวก็จบกันไป” การันตโบกมือไลพวกรุนพ่ี
ตัดบท ท้ังหมดจึงสลายตัวแยกยายกันไป 

“ไอโชคมึงดูปากกูดิแตกไหม?” 

“ไมเหลือวะ” เจาของช่ือตอบเพ่ือนตน ท้ังท่ีตัวเองยังเอามือกุมทอง
ดวยความจุก 
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“อูย นองเท็นหมัดหนักฉิบหาย” เสียงบนโอดโอยจากแกงหนุม
อัลฟา หลังจากพวกเขาไปหาเร่ืองรุนนองปสอง ตอนแรกก็จบกันดวยดี และ
โดนติดทัณฑบนเอาไว ซึ่งเขานั้นเขมนหมายมั่นเอาไววาจะคอยหาทางเลน
งานมันอีกที ทวาดันโดนนองเท็นดาวเดนนางฟาของมหาลัยอัดจนนวม ทั้ง
ความกดดันและพละกําลังอัลฟาแบบเหนือกวาพวกเขาท้ังปวง 

“ไมอยากเชื่อ นองเท็นโหดฉิบ โอเมกาจริง ๆ เหรอวะสวยดุ!” หน่ึง
ในแกงโอดขึ้นมา เนื้อตัวสะบักสะบอมระดับนึง พวกเราไปหาเรื่องรุนนอง 
สาเหตุนึงคืออิจฉานองมันที่มีคนสวยคนนารักมารุมลอม แตผลคือโดนเอาคืน
เปนสองเทา 

“จากน้ีคงตองเลิกยุงกับไอเด็กการันตนั่นแลว ไมไหวแฟนมันดุ” 

“เออ ชางเถอะ กูก็ไมไดชอบอะไรนองเท็นขนาดนั้นแคหมั่นไส” 
โชคพูดออกมาหนาย ๆ หยิบมวนบุหรี่ขึ้นจุดสูบ สองมือเสยผมดานหนาท่ี
ยาวปรกใบหนาเขม ๆ 

“ไมคิดเลยวาจะตองไปน่ังคุกเขาขอโทษเด็กมัน” 

“กูยังรับไมไดเหมือนกัน” โชคทําหนาปูเลี่ยน ๆ นึกสภาพตนที่ไป
ขอโทษรุ นนองแลวมันชวนเสียหนา แตจะทําไงได ขืนไมไปไอนองเท็น
กระทืบเขาไมยั้งแน แมรูปรางเขาจะสูงใหญทวาสูเท็นไมได 

ไอท่ีเขาวารูปรางไมมีผลตอการทาตีทาตอยดูทาจะจริง 
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เขาวาตัวเขาแข็งแรงสมเปนอัลฟากลับสูอีกฝายที่เปนโอเมกาไมได 

. 

. 

. 

 

“โดดเรียนไปหาเหลาแดกกันไหมมึง” เสียงเพื่อนทักขึ้นพรอม
วาดแขนกอดคอโชค หลังจากพวกเขาเพิ่งจะหายจากอาการชํ้าไปทั้งตัว 
พอหายก็อยากเหลากันทันที 

“กูยังไงก็ได” โชคตอบไปไมใสใจนักเพราะเขาไมเร่ืองมาก พอตกลง
กันได กลุ มเพื ่อนพากันเฮลั ่นตลอดทางเดิน ชนิดที ่ชาวบานนั้นหลบกัน
จาละหวั่น ท้ังท่ีเพ่ิงเดินออกมาไดแคดานหนามหาลัย 

ไมนาแปลกท่ีคนจะกลัวเพราะพวกเราหนาตาคอนขางดูดุราย ไอ
เพ่ือนเขาไมเทาไหร สําหรับโชคเปนผูชายคอนขางทรงโจรย่ิงเพ่ิมความนา
กลัวระดับนึง อาจเพราะเขาไวหนวดและตัวคอนขางลํ่าบึ้ก แคมองเด็กยัง
รองไห หมาเห็นรองเอง 
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“เออไอโชค กูอยากถามมึงนานละ ไมคิดอยากจะตัดผมโกน
หนวดม่ังเหรอวะ หนาตามึงก็ไมไดแยแตทําตัวเซอรฉิบหาย” ไอฮอนมันทัก 
คนฟงเลิกค้ิวเล็กนอยกอนจะสายหนา 

“ข้ีเกียจวะ ผมมัดเอาก็ไมเกะกะแลว” 

“อยางนอยโกนหนวดบางก็ไดนะมึง ชาวบานเขาจะคิดวามึงเปนโจร
มากกวาเด็กมหาลัย” 

“ชางแมงดิ กูแครเหรอไมไดใหเงินกูแดก” เขาคอนใสเพ่ือนตาเขียว 
ไอฮอนยกมือย้ิมแหย รูตัววาตนพูดไมเขาหู 

“เออกูไมยุงแลว ไปแดกเหลาเถอะอยาเครียด” 

“เฮยมึง ทําไมตนมะมวงมันส่ันโงนเงนแบบน้ันวะ?” เพ่ือนในกลุม
พูดข้ึน ยกมือชี้ตนมะมวงตรงขางกําแพงร้ัวมหาลัยซ่ึงมีลูกมะมวงเต็มตน 

“ไหนวะ?” โชคเดินนําหนาเพื ่อนกอนจะเงยหนามองตนมะมวง 
ตนใหญ 

 

*** 
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“โซแอล กูวามึงลงมาเหอะกูเสียวฉิบหาย” เสียงโวยวายจากคน
ดานลางเรียกเพ่ือนตนซ่ึงนึกหาวอยากแดกมะมวงของมหาลัย พอมันนึกไดก็
รีบปนปายขึ้นไปแบบไมคิดหาเหวอะไร ท้ังท่ีมันนะเปนโอเมกาแท ๆ 

“พวกมึงโวยวายไปได แคนี้เอง ไมเปนไรหรอกนา เอา!” โซหันไป
บอกเพ่ือนพรอมเด็ดลูกมะมวงโยนใหเพ่ือนรับ 

“พอแลวมึง สองลูกก็แดกอ่ิมแลว” 

“ขออีกลูกนา  ลูกนี้กําลังจะเหลืองนากิน” โซจับก่ิงไม คอย ๆ ขยับ
ตัวไปหามะมวงลูกใหญ มือเรียวสวยเอ้ือมควาจะเด็ดมะมวง 

“อึ๊บ อีกนิด!” โซกลั้นใจหยิบมะมวง และลืมตัวปลอยมือที่จับกิ่งไม
ออกควาลูกมะมวงมาจนได 

“เย ไดแลววอย...!” 

“ไอโซมือมึง!!!” เพื่อนโซแอลรองลั่นเพราะเจาตัวยืนโชวมะมวงเลย
ลืมวาตนไมมีอะไรยึดเกาะ 

“อะไรวะ?” โซทําหนางง ๆ กอนจะนึกข้ึนไดแตมันไมทันเสียแลว... 

ฟบ! 
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“หยา!” หนุมหนาสวยรองลั่นเนื่องจากตนนั้นลื่นพลาดตกจาก
ตนมะมวง ในใจคิดวายังไงตนก็คงไมรอดซี้แหงแก เขาหลับตาปทั้งที่ในมือ
ถือลูกมะมวงแนน (?) 

หมับ! 

“หือ...?” คนตัวเล็กคอย ๆ ปรือตาขึ้นมองเนื่องจากไมรูสึกเจ็บ
แมแตนอย ภาพแรกที่ปรากฏขึ้นในดวงตาคูสวยคือชายหนุมหนาเหี้ยมราวกับ
โจรมองเขาดวยสายตาตื่นตะลึง โซแอลหันซายขวามองตัวเองที่ลอยเหนือ
พ้ืน เขาถูกอีกคนอุมในทาเจาสาวน่ันเอง 

“เปนอะไรรึเปลา” เสียงทุ มถามเขาดวยนํ ้าเสียงนิ่ง ๆ คําพูดดู
ธรรมดาทวามันเหมือนพรอมเชือดยังไงไมรู เดี๋ยวนะขอใชสมองประมวลผล
แปบ 

ผมยาวรุงรัง...หนาเหี้ยม...ไวหนวดไวเครา...แถมทรงโจรมากแบบนี้
มีแคคนเดียวในร้ัวมหาลัย 

พ่ีโชค นักเลงวิศวะโยธาป 3! 

 

ฉิบหาย! 
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“เหวอ…ผมขอโทษครับพี่” โซแอลรีบดีดตัวลงจากออมแขนคน
อายุมากกวา เขายกมือไหวปลก ๆ กอนจะยัดลูกมะมวงใสมือโชค 

“กินใหอรอยนะพี่ พริกเกลือหาเอา แหะ ๆ” คนนองยิ้มแหง ราง
ผอมเพรียวรีบจํ้าขาวิ่งหนีโชคแบบไมคิดชีวิต เกิดอาการขนลุกขนพอง
หวาดกลัวอยางหนักในชีวิต โซแอลดันตกจากตนมะมวงหลนใสออมแขน
นักเลง 

 

หวังวาพ่ีเขาจะจํากูไมไดนะ... 

 

“อยูดี ๆ ก็ไดมะมวงฟรีวะ ฮา ๆ” เพ่ือนสนิทโชควางมือบนไหลหนา 
มองลูกมะมวงท่ีมือเพ่ือนตน 

“จะวาไปคนเมื่อกี้สวยและนารักดีนะมึง” ฮอนพูดไปเรื่อยพรอมฉก
ลูกมะมวงในมือโชค ในขณะที่หนุมอัลฟายืนนิ่ง ภาพใบหนานารักที่อยูใน
ออมแขนตนยังคงติดตา กลิ่นหอมออน ๆ ราวกับแปงเด็กชวนใหหลงใหล 

เปนโอเมกาท่ีดูวิเศษกวาคนอ่ืน ๆ 

 

ตึกตัก... 
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หัวใจโชคสั่นไหวแบบที่ไมไดเกิดขึ้นมานาน กับนองเท็นยังไม
หวั่นไหวขนาดน้ี ไมอยากเชื่อก็ตองเชื่อ นี่สินะท่ีเรียกวาปงแรกพบ 

 

นางฟาของโชค 

 

“หาโชค มึงเปนไรเนี่ย!” ฮอนสะกิดเพื่อนยิก ๆ ซึ่งตอนนี้เอาแตยืน
เหมอมองไปไหนไมรูของมัน 

“มึง...” โชคคอย ๆ หันหนามามองเพ่ือน 

“วา?” ฮอนตะแคงหูรอฟงวาอีกคนจะพูดอะไร 

“กูปงนองเขาวะ” 

“ฮะ!  ฮะ!” แกงอัลฟาตางพากันอาปากหวอกับคําสารภาพของ
ลูกพ่ี 

“นางฟาชัด ๆ กูใจเตนเลย” โชควาดวยสายตาเคลิบเคลิ้ม ราวกับ
คนเมากัญชา 

“พูดเปนเลน เจอกันแคแวบเดียวน่ีนะ” 

“อือ” 
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“ตายละ เพ่ือนกูมีรักแรกพบเวย ตาย ๆ จะเขาสมาคมพอบานปะ
วะ” บรรดาเพื่อนเวรพากันรองเสียงครวญครางชวนใหโชครูสึกคันตีนยิบ  

ๆ เขาจึงจัดการยกขาถีบหลังพวกมันเรียงตัว 

“หยุดหอนแลวมึงตองชวยกูสืบดวยวานองคนนั้นเรียนคณะไหน” 

โชคช้ีน้ิวส่ังเพ่ือน สีหนาคือจริงจังไมมีการลอเลนแตอยางใด 

“โอเคครับลูกพ่ี ตอใหตองพลิกแผนดินกูก็จะตามหาครับผม” ไอฮอน
ออกนอกหนานอกตาขันอาสาแมมันจะแอบขําก็ตาม 

 

เขาเองยังไมอยากเชื่อตัวเองวาจะตกหลุมรักเพียงแคสบตาแวบเดียว 

 

*** 

 

หลายวันตอมา... 

“อะมึง กูไดเร่ืองจากสายมาละ" ไอฮอนมันย่ืนโทรศัพทของมันสงใส
มือเขาซ่ึงเปนรูปของนางฟาน่ันเอง 
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“ไหนมึงหลาวมาเลย” เขาย้ิมมุมปากรูสึกมีความสุขย่ิงกวาเต่ียถูกหวย 
ดวงตาคมวาววับประดุจเสือรายเจอเหย่ือ 

“นองคนนี้ชื่อโซแอล เรียนคอมธุรกิจป 1 นะ นองก็เนื้อหอมพอตัว
อยู อัลฟารุมจีบแตเจาตัวไมเคยรับใครเปนแฟน ‘โสดสนิท’” ฮอนลากเสียง
เนนคําทายใหเพ่ือนตนไดยินพรอมเอ้ือมมือดึงผมหางมาโชคมาดมเลน พอได
ยินคําวาโสดสนิทเทาน้ันแหละ เพ่ือนทรงโจรยิ่งย้ิมกวางไปอีก 

“พากูไปตึกคอมธุรกิจหนอย” 

“โห เอาเลยเหรอ เร่ิมเลยเหรอมึงครับ” ไอฮอนเอามือทาบอก 

“อยาลีลาจะพาไปไหม?” โชคถามเสียงเขม 

“หูววว พาไปสิครับเพ่ือนใจเย็นนิดนึง” 

“เร็ว ๆ กูอยากเจอ” 

“วิ้ววว เพ่ือนกูเคร่ืองรอนเวย จัดไปเพ่ือนรัก” ฮอนรีบควาคอเพ่ือน 
กอดลากเพื่อนพาไปหาแมนางฟาของโชค ขนาดยังไมไดเปนแฟนยังแทบจะ
คล่ังรัก ถาคบกันไอโชคแมงคงย่ิงกวาคล่ังรัก 

. 

. 

. 
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“นั่นไงนองโซแอล” ไอฮอนมันชี้นิ้วตรงไปที่นองโซนั่งกับกลุมเพื่อน 
ๆ ใบหนาเขมหลุดยิ้มออกมากับใบหนานารักเปรียบเสมือนนางฟา และตอง
หุบปากลงหนาตึง 

“...!” คิ้วหนาขมวดมุนเมื่อตนนั้นไดมาเยือนโรงอาหารของตึกคอม
ธุรกิจ ดันมาเจอภาพท่ีคอนขางจะขัดใจ เพราะตอนน้ีนางฟาของเขาถูกผูชาย
ซึ่งนาจะเปนรุนพี่ยื้อแขนโดยมีเพื่อนโอเมกาอีกสองชวยดึงตัวเพื่อน โวยวาย
ลั่นโรงอาหาร 

“นี่พี่จะมาวอแวอะไรกับเพ่ือนผมวะ” 

“เออ ไอโซมันไมชอบยังจะเขามายุมยามอะ” 

“พวกนายสองคนเงียบไปเลยนี่มันเรื่องของพวกเรา!” รุนพี่ตวาด
วากใสเพ่ือนโซ มือหนาดึงแขนอีกคนแนนไมยอมปลอย 

“พี่ปลอยผม..” โซแอลพยายามขัดขืนเต็มที่  สีหนาบงบอกชัดวา
ไมชอบใจ 

“ไมปลอยจนกวาเราจะใหคําตอบพ่ี” 

“คําตอบอะไร?” คนตัวเล็กถามสีหนาเหวี่ยงสุด ๆ 

“ยอมเปนแฟนพ่ี...” 
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“ผมไมไดคิดอะไรกับพี่แบบนั้น ปลอย” โซแอลตอกยํ้าอีกฝาย
ยิ่งสรางความไมพอใจ 

“งั้นพี่จะทําใหเราคิดเอง” รุนพี่แสยะยิ้มเหี้ยมตั้งทาจะดึงโซแอล
มาจูบ คนถูกคุกคามรีบหันหนาหนีดวยความหวาดระแวง 

“ดูทาจะมีเร่ืองวะ...เอาเฮย!” ฮอนหันไปมองเพ่ือนปรากฏวาไมเจอตัว 
รูสึกตัวอีกที มันไปยืนเปนหมียักษอยูขางหลังรุนพ่ีตางคณะเสียแลว 

โครม! 

โชคดิ ่งตัวเขาหาคนที ่มาวอแวกับนางฟาของตนทันที ไวกวา
ความคิด ตีนเขาพุงนําหนาถีบหลังรุนพี่เรียบรอยจนมันเซหนาทิ่มกลาง
โรงอาหาร กอนจะเอื้อมมือดึงคอเสื้อโซแอลออกมา หิ้วคนตัวเล็กจนลอย
ไมตางจากหมากระเปา สายตาคมจองอีกฝายฟาดฟนแบบเอาเร่ืองสุด ๆ 

“มึงจะทําอะไรนางฟาของกู!” 
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ตอนท่ี 2 

 

นํ้าเสียงดุ ๆ ตวาดกราวดังสนั่นโรงอาหาร คนที่ผานไปมาพากัน
สะดุงโหยงขนลุกขนชัน และโชคคอนขางจะเปนคนดังในทางไมดี ไมยาก
เลยทีจ่ะกลายเปนจุดเดน อาจจะมีบางบางสวนท่ีไมรูจัก 

 

เชนไอรุนพ่ีตางคณะน่ี 

 

“โอย! ไอเวรนี่ใคร ผัวนองเหรอ?” คนถูกถีบหันหนามองโชคกับ
โซแอล ปนผงะเล็กนอยกับใบหนาราวกับโจรของโชค เชนเดียวกับโซแอล
ที่อาปากคางคาดไมถึงวาจะไดเจอผูชายคนน้ีอีก ทั้งท่ีอยูคนละคณะแท ๆ 

 

เด๋ียวนะ เม่ือก้ีบอกวาผัวเขาเหรอ? เด๋ียวครับไอบา เขายังซิง! 

 

“เฮย จะบ...” โซกําลังจะปฏิเสธทวาแขนเขาดันถูกโชคดึงเอาไว 
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หมับ! 

“นองโซมาน่ี!” โชคดึงแขนเรียวใหหมุนหนาเขาหาตัว มือหนากด
หัวอีกฝายเขาแผงอกแนน ๆ กอนจะปลอยรังสีอัลฟาขมขูคนที่มาวอแวกับ
นางฟาของตน นาทีนี้ตองคุมครองโซแอลใหถึงท่ีสุด 

ปก! 

“อุบ!” ใบหนาสวยครางอูอ้ีในลําคอเพราะตอนนี้อยูในออมกอด
พี่โชค หนาของเขาจมมิดอกรุนพี่รางหมี สองมือที่ยึดเกาะหนาอกผาน
เสื้อช็อปมันชางเปนความรูสึกที่โคตรจะเต็มไมเต็มมือ มือเรียวสวยเผลอบีบ
เบา ๆ ความนุมแปลก ๆ จนทําเอาเจาตัวเหวอ 

 

หา นมใหญอะ! กลามอกแนนมาก เบ้ิม ๆ เลย 

เด๋ียว ๆ ๆ นี่เขาคิดบาอะไรอยูวะ 

 

“ออกไป” โชคส่ังรุนพ่ีตางคณะน้ําเสียงดุดัน รังสีกดดันมาคุแรงข้ึนขม
อีกฝาย รางสูงตั้งทาจะไปเอาเรื่อง รุนพี่ตางคณะพอเห็นทาทีพรอมจะฆา
ตนก็กลัวจนหัวหดรีบลุกวิ่งหนีวิ่งโซเซหายไปในกลุมฝูงชน 
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“เราเจ็บตรงไหนรึเปลา” โชครีบดึงตัวหนุมโอเมกาหนาสวย สายตา
คมสํารวจตามรางกายโซ คนตัวเล็กบิดแขนตัวเองออกจากมือโชค ถอยหลัง
หนีไปหาเพ่ือน 

“โซแอล มึงไมเปนไรนะ” เพื่อนสนิทดึงเพื่อนมากอดดวยความเปน
หวง โชคกาวขามายืนตรงหนาโซแอลสีหนาฉายชัดวาหวงคนตัวเล็ก 

“เราโอเคนะ” เขาถามยํ้าอีกฝาย โซแอลพยักหนาหงึกหงัก เวน
ระยะหางจากโชคเล็กนอย 

“ผมโอเค เออ…ขอบคุณมากครับ” โซรีบดึงแขนเพื่อน ๆ ใหเดิน
ออกมา ทําไมดวงเขาถึงไดมาเจอกับพ่ีโชคคนโหดไดวะเน่ีย 

“พี ่โชคทําไมถึงโผลมาคณะนี ้ได วะ” ไอเหนือเหลือบมองคน
ดานหลังเล็กนอยและหันกลับแบบเดิม 

“นั่นสิ แถมยังตะโกนวามึงเปนนางฟาของเขาอีกดวย” ไอเฟย
สําทับ โซแอลค้ิวขมวดมุนเพราะเขาเองก็ของใจไมตางจากพวกมัน 

“มึง กูวาพี่โชคมองมึงแปลก ๆ ชอบมึงปะวะ” เพ่ือนสนิททักทวง
ข้ึน โซสะดุงโหยงกะพริบตาปริบ ๆ 

“มะ ไมหรอก พวกมึงคิดมาก” 
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ใช…คิดมาก คงไมไดอะไรกับเขาหรอกนา 

 

*** 

 

ยิ่งไดมองก็ยิ ่งชอบจนไมอาจซอนตาหลงใหลนางฟาของตนได 
โซแอลดูตัวเล็กนารัก นาทะนุถนอม ในทุก ๆ วันโชคจะมาแอบดูโซแอล
บาง แตไมคอยเหมือนจะแอบดูเทาไหรเพราะเขาตัวใหญมันจึงดูสะดุด
สายตาคนอื่น ๆ บางวันก็ฝากใชรุนนองคนอื่นเอาขนมไปให คอยเดินตาม
หาง ๆ เพ่ือเปนบอด้ีการด เกรงวาจะมีใครมาวอแวรึคิดไมดีกับโซแอล 

พอไดมองในทุก ๆ วันเขายิ ่งหลงมากขึ้น โซแอลเปนคนใจดี  
ชอบชวยเหลือคนอื่นทั้งที่ตัวเองตัวเล็ก เปนคนที่ยิ้มทีแทบละลายใจคนมอง 
ไหนจะภาพกอนหนานั้นที่โซเคยลงไปชวยแมวที่ตกในทอระบายนํ้า ไปชวย
โดยไมสนใจวาตัวเองจะสกปรก 

 

ใหตาย ยิ่งไดรูจักเขาย่ิงอยากคบอีกคนในฐานะแฟน 

และเปนวันนี้ที่เขาคิดวาจะขอโซแอลเปนแฟน 
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“มึง มาอีกแลววะ” เสียงเพื่อนโซแอลสะกิดแขนเรียกเพื่อนตนเม่ือ
เห็นโชคเดินด่ิงมาหา กอนหนาน้ันคือมาเฝาบางไรบาง แตไมไดดิ่งมาแบบน้ี 

“นี่พี่มีปญหาอะไรกับผมเหรอครับ” โซแอลเอ็ดหนุมอัลฟาที่ชวงน้ี
เทียวมาเทียวไป มาใหเขาเห็นตลอดจนเด็กในคณะเดียวกันกลัวพี ่แก
หมดแลว 

“เชี่ยโซ นั่นนักเลงนะมึง” เพื่อนเขาซุบซิบพลางดึงตัวเขาให
ออกหาง เขาเองก็ไมไดอยากยุงเก่ียวแตพ่ีมันมาวอแวเขาตลอดเลย 

 

อยาบอกนะ... 

 

“พี่อยามาหาเรื่องผมเลยผมสูไมไหว” โซแอลบอกเสียงสั่น กอนจะ
พยักหนาชวนเพ่ือนพากันหนีผูชายคนน้ี 

“เดี๋ยว นองโซอยาเพิ่งไป!” หนุมอัลฟาตะโกนเรียกโซเเอลพรอมว่ิง
ไลตาม ทาทางพ่ีแกแมงวิ่งตามไมตางจากโจรวิ่งราวชัด ๆ 

“หยา!” ทั้งสามหนอรองเสียงหลง จู ๆ พี่แกก็บุกเขาหาอยาง
หนักหนวง แตก็นะ โอเมกามันจะไปสูพละกําลังของอัลฟาไดไง แพตั้งแต
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ชาติกําเนิด  น่ันแหละ เขาถูกดักหนาเรียบรอย พ่ีแกคนเดียวบังโอเมกาสามคน
เกือบมิด (?) ยิ่งใหญดุจยักษวัดแจงยืนถือกระบอง 

“พี่โชค พวกผมขอทางดวยครับ” เพื่อนสนิทเขาทําทาใจดีสูเสือ
ขอทางท้ังท่ีตัวเองน้ันขาส่ัน 

“วันนี้พี่อยากคุยกับโซแอลอยางจริงจัง” พี่โชคยืนนิ่งไมขยับตัว
ไปไหนราวกับวาถาไมเคลียร มึงอยาหวังวาจะรอดไปได 

“พ่ีจะคุยอะไร” โซละล่ําละลักถามล้ินรัว เคนหาคําตอบจากอีกฝาย 

“พี่ชอบเรา” ชายหนุมรูปรางสูงใหญราวกับหมียักษบุกมาสารภาพรัก
เขาตอหนาบรรดาเพื่อน ๆ โอเมกา คนถูกสารภาพรักทําหนาเหวอพอ ๆ กัน
กับเพ่ือน ไมใชแคเหวอ เพ่ือนอีกสองคนยังหลบดานหลังเขา เพราะพ่ีแก
หนาตาอยางเหี้ยม ไวหนวดไวเครา ผมยาวรุงรัง และที่สําคัญตัวอยางลํ่า 
ถาเปรียบความสูง ผูชายคนน้ีไททันชัด ๆ 

“ฮะ…ชอบผม?” เขาชี้หนาตัวเอง พอเห็นอีกฝายพยักหนาตอบเขา
ถึงกับขนลุกขนพอง เพราะใคร ๆ ก็รูกิตติมศักด์ิพ่ีแกวาเปนนักเลง 

“อือ…เปนแฟนกันนะ” พี ่แกขอเขาเปนแฟนพรอมสงสายตาให
เพื่อนเขาถอยไปเพราะตองการความเปนสวนตัว ตอนแรกพวกมันจะไมไป 
แตโซพยักหนาวาอยูได เพ่ือนท้ังสองคนจึงยอมถอยแตโดยดี 
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“พี่ ผมวาพี่ไปหาคนอื่นเถอะ” โซแอลยิ้มเจื่อน ๆ คลายปฏิเสธ
ทางออม เขาไมคาดคิดเลยวาจะมาเจอนักเลงจีบ 

“เรานะดีแลว เราคือรักแรกพบของพ่ี” 

 

อ้ือหือหวานเล่ียน เล่ียนมาก มุกจีบเชยมาก 

 

“โน พี่โน ผมไมอยากมีแฟนเปนนักเลง” โซยกมือโบกไปมา วันไหน
เกิดทําอะไรไมดี เขาจะโดนต้ืบตายไหมเอาจริง ๆ 

“พ่ีเลิกได พ่ียอมทําทุกอยางเพ่ือเรา ขอแคโซตองการ” เหมือนอีกคน
จะไมยอมเลิกรางาย ๆ ทั้งที่นาจะรูวาเขาปฏิเสธแบบโตง ๆ ยังจะมาตื๊อ
อยูได 

“...” คิ้วเรียวขมวดมุนครุนคิดพยายามหาขออางใหอีกฝายตัดใจ 
กอนจะคล่ียิ้มกวางออกมาเม่ือนึกอะไรเด็ด ๆ ได 

“เม่ือก้ีพ่ีบอกยอมทุกอยาง” 

“ใช นองอยากไดอะไรละพี่จะทําให” อีกฝายพยักหนาหงึกหงัก
ยํ้าในคําตอบ 
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“ทุกอยาง? ง้ันพ่ีจะยอมเปนเมียผมไหมละ?” โซแอลพูดออกไปโตง ๆ 
ยิ้มกริ่มในใจเพราะยังไงอัลฟาแบบพี่โชคไมมีทางลดตัวลงมาใหโอเมกา
ชั้นลางแบบเขากดแน! 

“...” 

“ที่พ่ีมาจีบผมเพราะพี่แคอยากนอนดวย  ใหผมเปนเบี้ยลางพี่ ไมมี
ทางจะมาจริงจังกับโอเมกาช้ันลางแบบน้ี แตถาพ่ีจริงจัง พ่ีกลายอมใหผมกด
ไหม ถาพ่ีชอบผมมาก” 

“ยอมไดไหม?” โซยิ้มมุมปากเมื่อเห็นโชคนั้นลังเล แววตาคมคือ
หวั่นไหวแบบเห็นไดชัด 

 

แคน้ีก็เรียบรอย... 

 

“...!” ดวงตาคมเบิกกวาง ลมหายใจสะดุดกึกพอไดยินขอเสนอ
เหลือเชื่อ พอมองสบตาอีกคนพบวาแววตาโซนั้นดูมีความสุข คงคิดวาเขาไม
มีทางยอมอยู “ลาง”  โชคสูดลมหายใจเขาลึก พรูลมหายใจแรง ๆ อาปาก
ตอบสวนดวยน้ําเสียงหนักแนน 

“ถานองตองการ  ก็ได  พ่ีจะเปนเมียใหนองเอง” 
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พรืดดด! 

พอพูดจบนํ้าลายพุงออกจากปากโซทันที ใบหนาสวยช็อกหนัก
เพราะคาดไมถึงดวยซ้ํา ไดแตกรีดรองในใจ  

 

หา เกิดมากูยังไมเคยไดเย็บใครสักคร้ัง เวรละ!!! กูเสียบเปนท่ีไหน 

 

“พี่ใจเย็น ๆ นะ ตั้งสติ พี่รูไหมหมายความวาไง” โซเช็ดนํ้าลาย
มุมปาก ทวนความคิดอีกฝายใหคิดดี ๆ 

“รูสิ พ่ียอมไงเพราะพ่ีชอบเรามาก” คําตอบของโชคยังคงหนักแนน 
แววตาคมกริบจริงจังไมมีลังเลแมแตนอย 

ถาเขาไมความันไวคงไมมีทางไดคบกับโซแอล 

“ฮะ พ่ีโชค พ่ีเปนอัลฟานะจะท้ิงศักด์ิศรีมาอยูดานลางโอเมกาอยาง
ผมนี่นะพ่ี” โซพยายามแยงคนพ่ีเต็มท่ี ไมทันไดฟงคําตอบ ตัวเขาก็ถูกอีกฝาย
อุมหนีบขางเอวไมตางจากหมากระเปาหนาตาเฉย 

“ศักด์ิศรีกินไมได ขอแคเรายอมคบดวยพ่ียอมหมด” 
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เชี่ยยย...พ่ีแกแมงหนักแนนเก๊ิน! 

 

“พ่ีจะพาผมไปไหนเน่ีย” โซด้ินดุกด๊ิกในวงแขน หันหนาหมายจะให
เพ่ือนชวย กลับตองกลืนน้ําลายลงคอ 

“ก็เราบอกจะทําใหพี่เปนเมีย  หวังวาพูดแลวเราจะไมกลับคํา
ใชไหม?” 

เทานั้นแหละเขาหุบปากเงียบทันที คนอยางโซแอลไมมีทาง
กลืนนํ้าลายตัวเองหรอกเฟย! 

“พวกมึงไมตองหวง กูกับพี่เขาไมไดทะเลาะกันแคจะไปเคลียรกัน
นิดหนอย” เขาตะโกนบอกเพื่อนทั้งสองคนที่ทําทาจะตาม เขายิ้มใหพวก
เพ่ือนจะไดไมตองวิตกกังวล 

 

แคเพ่ือนคนนี้จะตองไปเปนผัวอัลฟาเองงง 

. 

. 

. 
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คอนโด... 

ตุบ! 

ตัวของโซแอลถูกคนพี่ลากมายังคอนโดของเจาตัว พี่โชคผลักเขาลง
บนเตียงนุมนิ่ม ไมพูดไมจาอะไร รางสูงวุ นวายกับการหาขาวของสักพัก  

เจลหลอลื่นถุงยางอนามัยถูกโยนวางตรงหนาโซ คนบนเตียงมองข าวของ
บนเตียงสีหนาเลิ่กล่ัก 

“แคนี้นาจะพอ” พ่ีโชคมีของเตรียมพรอมอยูแลวเนื่องจากบางคร้ัง
เขาก็ซื้อบริการจากคนขายตัวบาง เวลาอยากปลดปลอยจึงตองมีไวจะไดไม
เกิดอะไรท่ีผิดพลาดข้ึนมา 

แตไมนึกวาเขาจะกลายเปนฝายตองโดนและรองรับ 

“พ่ี ผมใหคิดอีกที ถอยยังทัน” โซแอลยํ้าอีกครั้งนึง และสิ่งที่ไดมา
คือคําตอบเดิม 

“พ่ีตั้งใจจะเปนเมียก็คอืเมีย ไมมีกลับคํา” 

 

เหยดแหม…กูฝนรึเปลาวะ ทําไมยังไมตื่น 
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“พี่ไปอาบนํ้ากอน อยากเตรียมตัว” วาจบโชคก็จัดการปลดเสื้อผา
ออกทุกชิ ้นตอหนาตอตาโซแอล เผยใหเห็นรูปรางสุขภาพดีราวกับหุน
นายแบบ  โดยเฉพาะหนาอกแบบบึ้มมาก บึ้มไมพอกลามนมเสือกสวย
อีกดวย 

พอถอดแลวหัวนมอวบ ๆ นั่นทิ่มตาเขาจัง ๆ 

“...” โซแอลมองตาคาง ภาพของรุนพี่ยืนหันหลังรูดยางมัดผม
จนผมสีดํามันขลับยาวสยายปดชวงสะโพกอีกฝาย พ่ีแกไวผมยาวมาก 

อันน้ันไมเทาไหร นมที่วาใหญแลว บั้นทายพี ่แกยิ ่งโคตรเบิ้ม ๆ 
กลมปองดูเดงด๋ึงด๋ังอีกตางหาก 

 

เห้ีย…โซแอล อัลฟาเปลือยโคตรเอกซ 

ตายหากูจะกดเขาไดจริง ๆ เหรอวะครับ 
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ตอนท่ี 3 

 

“นะ…หนีไดไหมวะ” โซแอลหันซายขวาหาชองทางหลบหนี ขาเรียว
กาวลงจากเตียง ในหัวกําลังทะเลาะกันหนักหนวง ถาเขาหนีไมเทากับลูกหมา
เลยเหรอวะ ไมนาปากหมาทาอีกฝาย ใครจะคิดวาพี่แกจะยอมรับใหแบบไมมี
ขอกังขา 

แกรก! 

 

อ๋ึย... 

 

โซแอลสะดุงนิด ๆ เพราะตอนน้ีพ่ีแกออกมาจากหองน้ําแลว พวกเรา
ยืนจองหนากันสักพัก โชคสูดลมหายใจ กาวขาประชิดตัวโซแอล มือหนาจับ
ขอมืออีกฝายใหมือเรียวสวยวางบนหนาอกแนน ๆ ของตน 

“พี ่พรอมละ” เส ียงทุ มบอกกับอีกฝาย เขาตองใชเวลานาน
พอสมควรเพ่ือเตรียมพรอมใหคนนองน้ันสะดวกท่ีสุด รวมท้ังตัวเขาเอง 
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ไอหยา... 

 

โซกรีดรองในใจ หัวใจเขาตอนน้ีเตนถ่ีไมรูวาต่ืนเตนรึหวาดกลัวพ่ีแก 
ไมทันไดตั้งสติอะไร เขาถูกพาไปที่เตียง พี่โชคจับโซนั่งบนตัก มือหนาปลด
แผงกระดุมเส้ือนิสิตเผยใหเห็นผิวเนียนขาวสุขภาพดี คนตัวโตมองหุนโซดวย
สายตาหวานหยด 

“สวย สวยมาก” เขาพูดออกไปเหมือนคนละเมอ เรียกความนาอาย
จากผูฟง ใบหนาเขมย่ืนริมฝปากหมายจะจูบทวาโดนโซยกมือปดบังไวกอน 

“ไมจูบไดไหมพ่ี หนวดท่ิม” โซแอลบอกดวยสีหนาหนักใจระดับนึง 

“อา…ไดสิ” แมจะแอบหนาเสียแตโชคก็ทําตามความตองการที่
คนตัวเล็กบอก เพราะเขาไวหนวดรุงรัง อีกฝายจะไมชอบมันไมไดแปลก
อะไร แคเขายอมนอนดวยก็บุญแลว เสื้อผาโซถูกปลดโยนลงขางเตียง เนื้อตัว
เปลือยเปลาไมตางจากโชค และพอเทียบขนาดตัว เขามันตัวเล็กตัวนอย
เหมือนลูกหมาอยูในออมอกหมียักษ บอกเปนพอลูกกันคนยังเชื่อเลยมั้งเน่ีย 
โซแอลฮึบใหกําลังใจตัวเอง กะอีแคมีเซ็กซกันคิดอะไรมากมาย มันก็แคการ
ระบายความใคร ทํากับใครก็ไดเหมือน ๆ กันน่ันแหละ 

เอาวะ..อยางนอยเขาก็เคยดูหนังโปมาบางจะยากอะไร ทําใหจบ ๆ  
เผลอ ๆ พ่ีแกอาจเข็ดไมวุนวายกับเขาอีก 
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“อาจจะหลวมหนอย” โชคหยิบซองถุงยางใหคนนอง เพราะขนาด
เขาใหญกวา มือหนากอบกุมแกนกายขาวสะอาดรูดขึ ้นลงเนิบนาบตาม
จังหวะ มือสากปลุกเราทอนเนื้อสีขาวสะอาด จนมันขยายขึ้นมาตามแรง
ปลุกปน จริงอยูอาจไมใหญเวอรวัง แตความยาวของนองโซแอลนะกินขาด! 

“อา” โซแอลครางซี้ด เพราะมือสากรูดข้ึนลงเปนสัมผัสที่ตนไมเคย
พบเจอ  เสียวกวาตอนทําดวยตัวเองเสียอีก ปกติเขาชวยตัวเองบางเปนคร้ัง
คราว มันตางจากคนอื่นทําใหสิ้นเชิง และตอนนี้ทอนเนื้อพี่โชคก็ขยายใหญ
ข้ึนมา มือหนารวบแกนกายสองอันเสียดสีถูไถสวนหัวกับของโซแอล นํ้าเมือก
สีใสไหลเยิ้มเฉอะแฉะปะปนไมรูของใครเปนของใคร มวลอากาศความรอน
ผะผาววาบหวามดวยอารมณใครไตข้ึนตามลําดับ 

โชคละมือออกจากแกนกายหยิบซองถุงยางฉีกออก นํามันมาสวม
ทับใหโซแอล ตามดวยบีบขวดเจลหลอล่ืนใสทับอีกที ในเวลาตอมา คนตัวโต
พลิกหันหลังในทาคลานเขา เขาเมมปากแนนสะกดกล้ันความนาอายของตน 
ทาทางที่ไมคิดวาเขาจะมาอยูในสภาพแบบนี้ แตเพราะโซแอลเปนคนทํา
เขาถึงยอม 

“พี่เบิกทางมาบางแลว เราใสเขามาเลยก็ได” เสียงทุ มบอกคน
ดานหลังเสียงสั่นเครือ สองมือจับแกมกนแบะออกเผยใหเห็นทางลับสีแดงสด
ซึ่งไมเคยผานสิ่งแปลกปลอมมากอน โซมองภาพตรงหนา กลืนนํ้าลายลงคอ
ดังเอ้ือก หัวใจส่ันรัวเปนกลองชุด ภาพตรงหนามันดูยั่วยวนกวาท่ีคิด 



เมียทรงโจร.…….    

 
38 

คนหุนหมีนาเอาจังวะ 

 

“ใหผมเสียบจริง ๆ เหรอ” โซถามเพื่อความแนใจ พอเห็นอีกฝาย
พยักหนา เขาจึงจับทอนรอนจอชองทาง ทําตามแบบคลิปโปที ่ตนดูมา
สารพัดไมวาจะชายชาย ชายหญิง หรือหญิงหญิง เขาฟาดดูทุกอันเพื่อไว
ศึกษาถาวันนึงตนจะมีผัว 

 

แตตอนน้ีกลายเปนวากูตองมามีเมียเอง 

 

สวบ! 

“อะ!” ดวงตาคมเบิกกวางยามรูรักถูกแกนกายกดแทรกเขามา
ดานใน แมจะขยายมาแลวแตชองทางอัลฟาไมไดเกิดมาเพ่ือรองรับมันจึงเจ็บ
กวาที่คิด เขาผอนลมหายใจอาขาออกกวาง ๆ ใหโซขยับตัวเขามาไดถนัดข้ึน 
มือหนาละออกจากแกมกน เปลี่ยนมาขยําหมอนแทนระบายความเจ็บ กัดฟน
อดทนไว ถาเขารองเจ็บปวดโซแอลคงหยุด และจากนี้เขาคงไมมีโอกาสได
เขาใกลเจาตัวอีกตอไป 
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“โอย! พี่รัดเเนน” โซเบหนาเจ็บทอนเอ็นเล็กนอยเพราะแรงบีบรัด
รุนแรง สัมผัสอันนาต่ืนตาต่ืนใจซ่ึงตนไมเคยเจอมากอนราวกับไดเปดโลกใหม 
คอนขางทุลักทุเล เพราะตางฝายตางไมถนัด ใชเวลาพอควรจึงเร่ิมปรับตัวได 

“อา…เสียว…อึก…” โซแอลกระแทกแกนกายตอกอัดความเปนชาย
ใสคนพี่ พอจับจังหวะไดเขาซอยใสไมยั้ง ขยี้เนนยํ้าจุดเสียวซานกระตุนยํ้า ๆ 
สองมือเรียวสวยจับเอวหนาทั้งสองดานใหขยับตัวรอนสายสะโพกตอบรับ
ตอกอัดของแกนกาย โชคตาลอยเควง  หัวสมองขาวโพลนรับรูไดเพียง
ความเสียวจากอีกฝายมอบใหเทานั้น หนาอกแนนถูกมือเรียวสวยบีบเคน 
ขย้ีหัวนมสีนํ้าตาลบ้ีวนย่ิงบีบยิ่งเพลินมือในขณะคนโดนบีบเสียวตัวส่ัน  

“อึก…อ้ือ…” โชคกลั้นเสียงครางสุดฤทธิ์แมวาจะโดนกระแทกทาง
ดานหลังรุนแรงเทาไหนก็ตาม ยิ่งแกนกายสอดลึกสะกิดจุดกระสันเทาไหร
รางหนายิ่งสั่นคลอนเสียวซาน ผมยาวสลวยสะบัดปดปายไปมา จนทําเอาโซ
เผลอไมไดจะลูบคลํา 

“อื้ม…พี่ผมสวยอะ” โซดึงเสนผมนิ่มอยางลืมตัว ทําใหใบหนาหลอ
นั้นแหงนเชิดขึ้นมา สีหนาเหยเกกัดฟนตัวเองกรอด นํ้าลายไหลขางมุมปาก 
ทาทางทรมานแตสุขสม  โซมองภาพตรงหนาตาคางเหมือนโดนสะกิดตอม
อะไรบางอยาง รูสึกตัวอีกทีเขาอัดสะโพกกระแทกใสชองทางรักรัว ๆ แกมกน
แนนกระเดงข้ึนลงตามแรงกระทั้น ยิ่งออกแรง กนกลมยิ่งเดงเขาใส มือเรียว
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สวยลูบไลตามเรือนรางแข็งแรง กอนจะหยุดตรงหัวนมอวบอิ่มอีกครั้ง เขา
บิดขย้ีอยางมันเข้ียว 

“โซ อะ…เบา” โชคบอกอีกฝายเสียงแผว เขาเหมือนกําลังหายใจ
ไมทัน ความสุขมันทะลักใสเขาเหมือนจะตายใหได รูสึกดี…รูสึกดีเกินไป
จนแทบจะละลาย 

“อึก พ่ีอมน้ิวผมหนอย” ไมรูวาเขาทําไมถึงอยากใหอีกคนทําแบบน้ี 
ไมทันรอใหโชคตอบ โซแอลสอดนิ้วเขาโพรงปากคนพี่ เสียงดูดเลียน้ิวสวย
ดังจวบจาบ เสียงหอบกระเสายิ่งเพิ่มอารมณใหเพริดสูง เนิ่นนานท่ีตางฝาย
ชุมดวยเหง่ือและถะถ่ันความตองการออกมาลนปรี่ 
 

“แฮก!” ทั้งคูหอบหายใจหนัก โซถอนแกนกายออกมาภายในถุงยาง
อันบางเฉียบ มีหยาดนํ้ารักจํานวนมากที่ตนคิดไมถึงวาจะเยอะขนาดน้ี 
โซแอลคีบถุงยางดูน้ําสีขุนท่ีออกมาเกือบคร่ึงถุง! 

 

เชี่ย…เขาเก็บกดขนาดน้ีเลยเหรอวะ! 

แตวาตอนน้ีเคร่ืองมันติดแลวไง ข้ึนครูคร้ังแรกมันมักติดใจ 
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“อีกรอบไดไหมพ่ี?” โซแอลถามคนพี่ซึ ่งพลิกตัวนอนหงายหอบ
เหนื่อย ไมคิดวาการเปนรับจะเหนื่อยขนาดนี้  ในขณะคนตัวเล็กดูไมเหนื่อย
สักเทาไหร โชคสงยิ้มใหโซแอล หัวใจพองโตรูสึกวาเขาไดเขาใกลโซแอลมาก
ขึ้นอีกขั้น การที่คนนองขอ มีเหรอที่เขาจะปฏิเสธ โชคอาขาออกกวาง ๆ ก่ึง
เชิญชวนใหเหยื่อติดกับดักอันเยายวน 

“ไดสิ พ่ีพรอมเสมอ” โชคปาดน้ําสีขุนบริเวณหนาทองจากการท่ีตน
ปลอยออกมาเลอะตัวเอง กอนจะอาปากดูดเลียทาทางยั่วอารมณฝงตรง
ขาม โซแอลควาซองถุงยางสวมใสอีกครั้ง กดทอนเนื้อใสชองทางรอนผาว
ขมิบตอบรับเชื้อเชิญ เอวบางเริ่มขยับขึ้น ๆ ลง ๆ กระแทกเอวเขาออก 
เสียงเฉอะแฉะถุงยางบดบ้ีทุกจุดเสียวคนดานลาง ไมรูวาเขาเอาแรงมาจาก
ไหนถึงไดกระแทกคนดานลางไดหนักหนวง 

“อือ อา…” โชคแอนตัวจนโคงรับแรงกระท้ัน เอ้ือมมือชักรูดแกนกาย
ใหญถี่รัว นํ้าสีขุนฉีดพนเลอะหนาทองลามถึงแผงอกแนน ๆ เขาถูกจับให
นอนตะแคงขาง อาขาขางนึงออกกวางเพ่ือสอดใสแกนกายไดสะดวก แกนกาย
โซแอลผลุบเขาออก เสียงเนื้อกระแทกฟาดฟนดังพั่บ ๆ  ไมรูวาทํากันไป
เทาไหร แตท่ีแน ๆ ซองถุงยางหมดไมเหลือแมแตชิ้นเดียว 

. 

. 

. 
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หนึ่งหองกวางซึ่งตอนนี้สภาพเตียงเหมือนเพิ่งผานสงครามมา
หนักหนวง ทั้งหยาดนํ้าคาวซองถุงยางเกลื่อนกลาด ผาหมหมอนกระจัด
กระจายไมเปนทิศเปนทาง รางบางสภาพเปลือยกายนอนควํ่าหนาเริ ่มขยับ
ตัวยุกยิก 

“อือ...” โซแอลงึมงําในลําคอดวยความออนเพลียอยางหนักจาก
กิจกรรมของเมื่อวาน มือเรียวสวยขย้ีเปลือกตาถ่ี ๆ อาปากหาวหวอด นั่งนึก
ยอนวาตัวเขาไดทํากับพ่ีโชคไปแลวจริง ๆ เหรอ สายตากลมกวาดมองรอบ
หองรวมท้ังซากถุงยาง เส้ือผาตอกย้ําไดเปนอยางดีวามันคือเร่ืองจริง 

 

เขากลายเปนผัวพ่ีโชค นักเลงวิศวะแลว 

 

“ตื่นแลว” นํ้าเสียงตื่นเตนปนดีใจดังขึ้นขางหูโซแอล คนตัวเล็ก
กะพริบเปลือกตาปรับโฟกัสภาพเบื้องหนาใหชัด ๆ สิ่งแรกที่เห็นคือหนุม
รูปหลอใบหนาเกลี้ยงเกลานอนตะแคงขางจองเขาดวยแววตาหลงใหล 
ดวงหนาจัดวาหลอมาก ๆ ราวกับเทพบุตรแมเจาตัวจะใสเสื้อยืดสีขาวคอ
ยวย ๆ ก็ตาม มันไมสามารถกลบความมีเสนหของเจาตัวลงได ทําเอาเขา
ตองยกมือขย้ีเปลือกตาซ้ํา ๆ 
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“หิวไหม พ่ีทําอาหารใหเราแลว” หนุมหลอฉีกย้ิมละมุนละไมชนิดท่ี
คนถูกถามน้ันใจส่ันระรัว 

 

กูฝนอยูเหรอวะ 

 

“ใครนะ” เขาถามออกไปตามความรูสึก อีกฝายชะงักกึกยิ้มแหง ๆ 
ยกมือเสยผมยาวสลวยไปทางดานหลัง เขาขยับตัวลุกนั่งแมจะเบหนาเพราะ
เจ็บชวงลาง 

“จําเมียตัวเองไมไดเหรอ” 

ฮะ...!? 

โซแอลรองฮะในใจ จองแลวจองอีกจนคนพี ่ตองเปนฝายเฉลย
ออกมา 

“พี่โชคไง พี่โกนหนวดมา” พี่โชคชี้นิ้วใสหนาตัวเอง โซมองตาคาง
กะพริบเปลือกตารัว ไมอยากเชื่อสายตาตัวเอง.ใบหนาสวยยื่นใบหนาสํารวจ
คนพ่ีในระยะใกล มองแลวมองอีก มือเรียวจับหมับเขากรอบหนา จับท่ัวทุกมุม
ทุกจุด 
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“พ่ีโชค...” 

“ใช พ่ีเอง มันนาเกลียดเหรอ?” โชคยกมือใชนิ้วเกล่ียผมยาวของตน
ทัดขางใบหู ทวงทาท่ีโคตรจะดูดีสะกดสายตาคนมอง 

“ไมพี่ไมนาเกลียด แลวทําไมพี่ถึงโกน” เขาถามดวยความของใจ
เหมือนเคยไดยินขาวมาวาพ่ีโชครักหนวดรักผมย่ิงกวาอะไรดี 

“เมื่อวานโซบอกพี่วาหนวดทิ่มไมอยากจูบ พี่เลยโกนเผื่อนองจะได
จูบพี่แบบไมมีอะไรติดขัด ไมวายังไงก็อยากจูบกับโซแอล…” ใบหนาหลอ
ฉีกยิ้มกวาง ขางแกมขึ้นสีแดงระเรื่อจนโซเห็นมันไดชัด อาปากพะงาบ  ๆ 

ไมอยากเช่ือวาคนพ่ีจะทําถึงขนาดน้ี 

 

เอาจริงดิเฮย... 
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ตอนท่ี 4 

 

“แลวทีน้ีจูบพ่ีหนอยไดไหม” ใบหนาหลอสงสายตาออนวอน สวน
อีกคนยังมึนเบลอ นิ้วเรียวสวยดึงแกมตัวเองเรียกสติรัว ๆ 

“โอยเจ็บ!” โซแอลรองเสียงหลงเพราะเจ็บตรงแกมมาก โชครีบ
จับมืออีกคนออก สีหนาคือต่ืนตกใจ 

“นองโซหยิกตัวเองทําไม?” 

“เออ…ไมมีอะไรหรอกครับ” โซกระเดงตัวลุกยืน ตัวเขาเซเสียหลัก
เล็กนอย โชคเห็นทาไมดีรีบวาดแขนกอดเอวคนนองเอาไวใหนั ่งเชนเดิม 
สายตาคนพ่ีมองคนในออมกอดชนิดท่ีอยากจะกลืนกิน (?) หลงใหลสุด ๆ 

“เหนื่อยเหรอ” เขาถามคนตัวเล็ก วางคางบนบาโซ  ทาทีออน ๆ 

ทําเขานั้นรูสึกแปลก ๆ  อันที่จริงคนที่เหน่ือยกวานาจะเปนพี่แกนะ เมื่อ
วานเขาติดลมจัดไปหลายรอบ อารมณประมาณวาขึ้นครูครั้งแรกแลวฟน
เกิน ยอมรับตอนสอดใสเขาตื่นเตนและเราใจมาก ไมคิดดวยวาโอเมกา
แบบเขาจะมาอยูตําแหนงน้ี 
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“นิดหนอยครับ ขอบคุณมากครับ” คนตัวเล็กกมหัวนอย ๆ ใบหนา
พวกเราอยูหางไมถึงคืบ ย่ิงเห็นใบหนาพ่ีโชคชัดเจนวาแมงหลอราวกับรูปปน
เทพบุตร 

“จูบไดไหม” โชคยังคงตื๊อขอจูบจากโซแอล พอเห็นอีกฝายนิ่งคิด
กอนจะพยักหนา เขารีบจูโจมฉกฉวยริมฝปากอวบอิ่มทันที สอดลิ้นเขา
โพรงปากเกี่ยวตวัดอยางดูดดื่ม แลกเปลี่ยนความลึกซึ้งซึ่งกันและกัน จูบท่ี
เร่ิมจากเนิบนาบรุนแรงขึ้นตามลําดับ อารมณถูกปลุกเราขึ้นมา ทอนเน้ือ
โซแอลที่นอนนิ่งพองตัวขึ้นมาเพียงแคจูบแลกลิ้น โชคชะงักถอนจูบกมมอง
แกนกายคนนองท่ิมตรงบริเวณหนาทองตน 

หมับ! 

“อยามอง” โซแอลยกมือข้ึนปดตาอีกฝาย ใบหนาสวยเขินอายท่ีดัน
มาแข็งต้ังกับอีแคจูบ 

“พี่ชวย” วาจบเขาโนมใบหนาใชริมฝปากครอบครองทอนเนื้อ
โซแอล ปาดเลียตามแนวยาวสลับดูดอม คนตัวเล็กตาโตจะคานทวาความ
เสียวมันมีมากกวา อีกอยาง พ่ีโชคใชปากเกงเกิน 

“อึก…อือ…พ่ี” มือเรียวสวยขยุมศีรษะโชคระบายอารมณ สูดปาก
ยามทอนเนื้อครูดกับเพดานปากจนความสุขทะลักทลายเต็มปากโชค  
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มีบางสวนไหลยอยขางมุมปากอีกฝาย ใบหนาหลอเงยขึ้นใชหลังมือเช็ด
มุมปากตน 

 

หา…ทําไมพ่ีแกเซ็กซ่ีจังวะ 

 

“นองโซไปอาบน้ําเถอะ พ่ีจะทําความสะอาดหองหนอย เด๋ียวพาไป
กินขาว” 

“แฮก…ครับ” เขาพยักหนาแบมือรับเสื ้อคลุมอาบนํ้าจากพี ่โชค 

บอกเลยวาเขาใสแลวชายผาคือกองกับพ้ืนอะเพราะพ่ีแกตัวสูงใหญ เขาสูงแค
รอยหกสิบเจ็ดเอง แตพ่ีโชคดูยังไงรอยแปดสิบข้ึนแน ๆ 

 

ไมอยากเช่ือวาเขาจะไดกดคนตัวเทาหมีแบบนี้ 

. 

. 

. 
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“ไงมึง สุมหัวทําไรกัน” เสียงทุมเอยทักทายบรรดาเพื่อน ๆ เมื่อ
มาถึงคณะวิศวะโยธา เพื่อนทั้งหาตัวหันขวับมองตนเสียง พวกมันตางหร่ีตา
มองเขายกใหญ 

“ใครวะ?” ไอฮอนเกาหัวแกรก ๆ มองหนา เพื่อนที่เหลือตางพากัน
สายหนาเรียงตัว พวกเขาไมรูจักไอหนาหลอคนนี้ 

“เออ มึงอะเปนใคร อยากโดนต้ืบเหรอ?” บรรดาแกงเพื่อนหักนิ ้ว
ดังกรอบหมายจะไฝวกับโชค คนโดนหาเรื่องถอนหายใจดังเฮือก  ยกตีน
ยันหลังไอเขมใหดูเปนขวัญตา 

พลั่ก! 

“โอย ๆ หลังกู!” ไอเขมรองโอดโอย โชคนั่งยองตรงหนาไอเขม
ฉีกยิ้มเห้ียม 

“ไง จํารสตีนไอโชคไดไหมเพื่อน หรือพวกมึงอยากใหกูเอาอุดปาก
เรียงตัว” โชคตวัดสายตามองเพ่ือนรักทีละตัวพวกมันตาโตมองเขาอ้ึง ๆ 

“เชี่ย ไอโชค! มึงจริงเหรอ” ไอฮอนปรี่เขามาจับหนาจับตาเขา ไมใช
แคมัน ไอกิม ไอวัตร ไอสัน รวมทั้งไอเขมที่โดนเขาถีบ มันก็เสนอหนามารุม
ลอม 
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“เออ พอมึงม้ัง” เขาตอบแบบติดหงุดหงิดเล็กนอยเน่ืองจากเม่ือเชา
เขาแยกกับนองโซไมไดไปสงที่คณะ อีกอยางยังรูสึกแสบขัดกับชองทาง
อีกดวย ถึงเขาจะเบิกทางไวบางแตคนไมเคยรับยังไงมันก็เจ็บบาง แตก็นะ 

ถึงยังไงเขาก็มีความสุขมากกวา  จะอยูตํ่าแหนงไหนไมสําคัญ 

“สัส หลอสัส ๆ เพื ่อนกูหลอไดขนาดนี ้เลยเหรอวะ!” พวกมัน
โวยวายกันลั่นเพราะมันไมเคยเห็นเขาโกนหนวดเลยสักครั้ง เขาถอนหายใจ
เฮือกนึง มันแปลกหูแปลกตาขนาดนั้นเชียว จะวาไปสายตาของคนอื่น ๆ 

ที่มองเขาก็ดูตื่นตะลึงอยูพอสมควร ปกติแคเห็นเงาเขา (?) ก็หลีกแลว 

“มึงนาจะโกนต้ังนานแลว หนาตามึงโคตรหลอเลย ไวหนวดเปนโจร
ต้ังนาน” 

“นองโซเขาไมชอบนะ” โชคพึมพําออกมา แกงเพ่ือนหันขวับมอง
ตาคางราวกับเดาอะไรข้ึนมาได 

“หรือวามึงคบกับนองเขาแลว” 

“อือ เปนแฟนกัน” โชคตอบแบบพยายามทําสีหนาใหนิ่งขรึมมาก
ที่สุดแมในใจจะลิงโลดอยู 

“เหยดโด! แจววะ เพ่ือนกูมีเมียกับเขาเสียที ยินดีดวย!” 
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“แคก!” โชคสําลักนํ้าลายหนัก ยกมือตบอกรัว ๆ เขารีบเบือนหนา
หนีเพ่ือน ๆ ที่กําลังเฮกันยกใหญ 

“เดี๋ยวมา” เขาบอกพวกมัน ปลีกตัวไปทางรานขายเครื่องดื่มซึ่งมีเด็ก
รุนนองคนนึงยืนซื้ออยู รุนนองที่เขาเคยหาเรื่องนั่นแหละ  จู ๆ ก็รูสึกผิด
ขึ้นมา อีกคนไมไดทําอะไรผิดดวยซํ้า ตอนนั้นที่โดนนองเท็นบุกมาหาทําเอา
เขาเขาใจความรูสึกเจาตัวเลย เห็นคนท่ีชอบโดนทําราย ใครจะอยูเฉยได 

“นี่จะโกโกปน” แมคายื่นแกวนํ้าโกโกให รุนนองกําลังจะควักเงิน
แตโชคชิงจายกอน การันตเงยมองหนาเขาแบบงง ๆ เหมือนจะจําเขาไมได
ดวยซ้ํา 

“พ่ีเล้ียงเอง ไปเถอะ” 

“อา…เออ…ครับ” รุนนองตอบแบบมึน ๆ มองเขาหลายทีกอนจะ
เดินไปทางกลุมเพ่ือน 

“เออ…พ่ีคะ” นํ้าเสียงเล็ก ๆ เรียกใหโชคตองกลับมาสนใจ ภาพของ
เหลาสาว ๆ จํานวนหลายคนมายืนลอมรอบเขา ดวงตาวาวเปนประกาย
แปลก ๆ 

“ครับ?” เขาขานรับ พวกหลอนพากันเขินอายยกใหญ 
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“พี่หลอมากเลยคะ พวกหนูเพิ่งจะเคยเห็น พี่ไปอยูไหนมาคะ?” 
หญิงสาวคุยจอกับเขา เปนเร่ืองคอนขางแปลกประหลาดสําหรับโชค 

“แก ผูชายใสช็อปไวผมยาวเทมาก ไทปกูเลย” เสียงสาว ๆ ซุบซิบกัน
ยกใหญ ไหนจะบรรดาโอเมกาชายท่ีเหลียวมองเขาน่ีอีก 

 

หา…กะอีแคโกนหนวด ไมมีใครจําไอโชคไดเลยเหรอวะ 

 

*** 

 

“ไอโซ มึงคิดไรอยูไปคบกับนักเลงน่ีอะนะ?” เพ่ือนเขาทําหนาเหวอ
จัดเม่ือมาถึงหองเรียน พวกมันสอบถามเคนเขายกใหญเน่ืองจากเลนหายไป
เกือบทั้งวันไมมีการติดตอมา โซแอลจึงเลาวาพวกเราคบกันแลว แตไมได
บอกนะวาตัวเขาเปนผัว 

“มึงโดนบังคับหรือวาขมขูมาบอกกูได อยาเก็บไว” ไอเฟยสีหนา
เปนหวงเปนใยเขาจริงจัง โซแอลสายหัวรัว ๆ 

“เปลา ไมไดโดนบังคับ กูแคลอง ๆ ดู” 
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“ลอง!” เฟยกับเหนือพูดออกมาพรอมเพรียง สีหนาพวกมันเหมือน
ไมเช่ือในส่ิงท่ีตนพูด 

“มึงเคยบอกกูนี่วาไมชอบนักเลง” 

“พ่ีโชคบอกวาจะเลิก” 

“แตมึงมีคนที่ชอบแลวน่ี พี่ภูมิอะ มึงชอบเขาไมใชเหรอวะ มึงถึงได
ปฏิเสธทุกคนที่มาจีบ” ไอเหนือรายยาวเหยียด คนฟงหยุดชะงักนิดนึง ไมรู
เปนจังหวะดีหรือวายังไง พี่ภูมิ รุนพี่ป 4 คณะเดียวกันเดินผานหนาหอง
พรอมยกมือทักทายเขาเปนประจําจนเปนนิสัยของคนเฟรนล่ี เขาปลื้มพี่ภูมิ
มากเพราะเคยถูกอีกคนใหความชวยเหลือมาตลอดตั้งแตเขาเรียนใหม  ๆ 
อีกฝายคงเห็นเขาเปนแคนองชายแหละ แตเราดันไปคิดเกินพ่ีนอง 

 

เอาเถอะ…ไวคอยหาจังหวะดี ๆ ตีตัวออกหางจากพ่ีโชคทีหลังละกัน 

 

“เฮย ใครอะหลอมาก!” 

“นั่นมันคนสาขาวิศวะน่ี มาทําไมที่ตึกน้ีอะ!” 

“หลออะ ไวผมยาวดวยสเปกกู…” 
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นํ้าเสียงต่ืนเตนดังข้ึนภายในหอง เพ่ือนรวมสาขาชะโงกหนามองตรง
ทางเดิน โซแอลลุกพร่ึบ หมุนตัวไปทางตนทางตงิดใจเล็กนอย 

หลอ…ผมยาว...เรียนวิศวะ 

“โซแอล” เสียงทุมเรียกชื่อเขาพรอมโบกไมโบกมือเรียก ในมือพี่แก
ถือกาแฟปนแกวใหญบุกเขามาในหองเรียน เพ่ือนสนิทเขาอาปากคางน้ําลาย
ไหล เดาวาแมงตะลึงกับความหลอของพ่ีแก 

“พี่ซื้อกาแฟมาใหแกงวง” ใบหนาหลอยิ้มสดใสสงแกวกาแฟใหตน 
เขาย่ืนมือรับมาถือไว 

“ขอบคุณครับพ่ีโชค” 

“ฮะ! พี่โชค!” มันสองตัวลุกพรวดขย้ีตารัว ๆ โซแอลตัดความรําคาญ
ดึงแขนคนพี่ใหออกไปดานนอก หลบสายตาพวกที่เอาแตมองคนพี่ตาวาววับ 
จองจะเขมือบพ่ีแกอยูน่ันเอง 

 

หงุดหงิดวะ! 
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ตอนท่ี 5 

 

“พี่จะไวหนวดก็ไดนะ” โซพูดขึ้นมาลอย ๆ เมื่อออกมาหลบมุม
สายตาผูคนไดสักพัก โชคเลิกค้ิวมองคนตรงหนาสีหนางุนงง 

“อา…ใหพี่ไวจะดีเหรอ” โชคยกมือเกาผมแกรก ๆ กอนที่ตัวเขาจะ
โดนโซแอลดันแผนหลังติดกําแพง สองแขนกางลอมกรอบขังคนพี่ ใบหนา
สวยแหงนมองอีกฝายชนิดท่ีตองเขยงสุดปลายเทา 

“หนาพี่ดุ ๆ จะไดไมมีใครมายุงกับผมตอนเดินกับพี่ไงครับ” โซหา
ขออางใหอีกฝายเคลิ้มตาม แนนอนโชคไมขัดใจอะไร ถานองอยากไดอะไร
เขายอมหมด 

“อืม พ่ีจะไว” 

“พ่ีกลับเถอะครับ เด๋ียวผมจะไดเวลาเรียนแลว” โซแอลผละตัวออก 
ยกแกวกาแฟดูดเต็มปอด 

“ไดครับ ตั้งใจเรียนนะ” โชคยิ้มออนโนมใบหนาหลอหอมแกม
นิ่มเบา ๆ แคนี้หัวใจเขาชางอิ ่มเอมพองโตดวยความสุข เขาวากันวา
คนเราเวลาเจอคนที่รักและชอบมาก ๆ จะยอมทําทุกอยางเพื่อคนที่รัก เขา
ไมเคยเชื่อมันสักคร้ัง จนในท่ีสุดไดมาเจอกับตัวเอง 
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ความรักเปนส่ิงท่ีคาดเดาไมได… 

 

*** 

 

“อึก อื้อออ…อะ” เสียงครางอูอี้ดังในลําคอ ใบหนาหลอซบลงกับ
หมอนในทาตะแคงขาง ทอนขาแข็งแรงขางนึงถูกพาดบนไหลเล็ก ๆ สอดใส
ความแข็งขืนเขาออกรัวเร็วชนิดที่หายใจหายคอไมทัน เอวเล็ก ๆ ซอยถี่ยิบ
ขย้ีจุดเสียวซานย้ํา ๆ 

“ซ้ีด…พ่ีโชครัดแนนมาก อา...” โซแอลหลับตาพร้ิม ความสุขทางเพศ
ที่เติมเต็มตนจากคนดานลาง มือเรียวสวยลูบไลตามกลามเน้ือแนน บีบเคน
ทุกสัดสวนไมวาจะจับขยําตรงไหนเต็มไมเต็มมือไปหมด 

“เสียว…อา…” มือหนาจิกปลอกหมอนแนน  เสียงครวญคราง
แหบพราทรมานปนสุข หลายรอบที่ปลดปลอยหยาดนํ้าขุนเลอะเปรอะเปอน
ทีน่อน 

หมับ! 

“พี่จับขาตัวเองหนอย” เขาถอนแกนกายออก สั่งใหโชคนอนหงาย 
แยกขาออกกวาง ๆ สอดแขนเขาตรงขอพับขาเปนรูปตัวเอ็ม สะโพกหนั่น
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ลอยขึ้นเนื่องจากโซดึงหมอนมารองดานลาง ชองทางรักเตนตุบ ๆ คลาย
รอคอยการสอดใส 

“ถุงยางหมด...” โซต้ังทาจะหยิบซองใหมซึ่งใชหมดไปสามซองแลว 

“ไมตองใสก็ได” โชคบอกอีกฝายเพราะตอนน้ีเขาเองก็ทนแทบไมไหว 
รางกายตองการคนนองมาก 

“ใหผมสดเหรอ?” 

“อือ…” โชคพยักหนา ดวงตาคมหยาดเย้ิมเช้ือเชิญอีกฝาย 

“...” โซกลืนน้ําลายลงคอ มือเรียวสวยลูบกลามหนาทองลอน ไลลง
แกนกายใหญชักรูดคนตรงหนาดิ้นเรา ใบหนาสวยกดยิ้มมุมปากดวงตาวาว 
เขาจับทอนเนื้อถูไถตรงปากทางชื้นแฉะ ออกแรงดันพรวดทีเดียวมิดดาม 
ไมรีรออะไร เอวบางบดสะโพกควงควานภายใน เนนทุกจุดที่จะทําใหผูรับ
รูสึกดี 

“อึก อา...” โชคกัดฟนกรอด ๆ ไมอยากสงเสียงดัง 

“ทําไมพี่ชอบกลั้นเสียงจัง” โซทิ้งตัวลงกอดรางหนาขณะที่เอวยัง
ซอยใสไมหยุด 

“อ้ือ…สะ…เสียงพ่ี  นะ…นา…เกลียดอึก” 
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“รองมาเถอะครับจะไดไมอึดอัด” โซสอดนิ้วโปงเขามุมปากคนพี่ให
เปดกวาง ออกแรงกระแทกกระท้ันสองสามที 

“อะ อะ อา!” เสียงทุมหลุดครางอยางชวยไมไดเรียกความพึงพอใจ
จากฝายรุก และโชคกระตุกตัวเกร็งปลายแกนกายพุงนํ้าสีขุนรดหนาทอง
ตัวเอง 

“รอผมดวย อะ…อะ…” โซจับเอวหนากระดกเอวรัวยิกกอนจะแชคาง
นิ่งปลอยธารน้ํารอนเขาสูดานในทุกหยาดหยด ถอนตัวออกมารวดเร็วจนเกิด
เสียงดังเบาะตามดวยน้ําสีขุนไหลยอยออกมา โชคนอนหอบสักพักกอนจะ
พลิกตัวควานหามวนบุหรี่จุดสูบ สวนโซท้ิงตัวลงนอน ใบหนาสวยอ่ิมเอมกับ
การไดมีเซ็กซมาหมาด ๆ 

ไป ๆ มา ๆ เขากับพี่โชคคบกันมาเกือบเดือน เขาที่หาจังหวะตีตัว
ออกหางยังไมได พยายามใหเหตุผลตัวเอง 

ถาเขาชิ่ง อีกฝายอาจจะทํารายเขาก็ได 

ไมไดถึงกับหลงพี่เขา แตวามีเซ็กซดวยมันรูสึกดีเลยคิดวาปลอยไว
แบบนี้กอน 

“หิวไหม?” โชคถามคนตัวเล็กพรอมบ้ีมวนบุหรี่ทีดู่ดเหลือกนมวน 

“ยังครับ วาแตพ่ีเหนียวตัวไหม ผมปลอยขางในหมดเลย” 
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“ไมเปนไรพ่ีลางได” ใบหนาหลอย้ิมนอยย้ิมใหญ สีหนาเปยมสุข 

“…” โซเบือนหนาหนีไปทางอื่น ใบหนาสวยรูสึกเกอเขินพิกล ราง
เพรียวเลื่อนตัวลงจากเตียง หยิบผาขนหนูพันเอว ดวงตาคูสวยเหลือบมอง
อีกคนท่ีขยับตัวลงตาม นํ้าขาวขุนไหลยอยเปอนทอนขาแข็งแรง ใบหนาขาว
ซับสีเลือด ภาพมันคอนขางดูอีโรติก 

 

อาก! เขามาถึงจุดมองผูชายทรงโจรเซ็กซ่ีนาขย้ําแลวเหรอ 

 

“วันนี้ไปเดตกันไหม” รางสูงใหญดึงตัวโซแอลสวมกอด พอมีแฟน
เขาก็อยากทําอะไรหลาย ๆ อยาง กินขาว ดูหนัง เดินเที่ยว ยิ่งไดไปกับคนท่ี
ชอบมันย่ิงมีความสุขทวีคูณ 

“ก็ไดนะพ่ี วันน้ีวันหยุด ไปยืดเสนยืดสายบาง 

“อืม ขอบคุณ” พี่โชคฉีกยิ้มกวาง เปนรอยยิ้มสดใสสงไปยังดวงตา
คมกริบ 

. 

. 

. 



             cosmos 

 
59 

พวกเราพากันมาเดินเลนตามทางสาธารณะซ่ึงเปนสถานท่ีทองเท่ียว
อยูแลวสําหรับสายชอบเดินแบบสตรีทฟูด สายตาผูชายหลายสิบคนเหลียวมอง
โซแอลกันตลอดทางเดิน คนตัวเล็กใสเส้ือสเว็ตเตอรแขนยาวชมพูออนขนาด
โอเวอรไซซ ดานลางเปนกางเกงเดฟดําขายาว เพราะเปนคนสวยยิ่งดูนา
ทะนุถนอม ในขณะที่โชคใสเพียงเสื้อยืดคอกลมสีขาวธรรมดาตามแบบ
หนุมเซอร 

“ชิ” โชคจิ๊ปากมองเหลาผูชายที่จองแฟนเขาตาเปนมัน พวกมัน
สะดุงเฮือกรีบละสายตาหนีทันที 

“พี่โชค ซื้อเครปกัน” โซแอลดึงแขนคนพี่ใหเดินตาม แตเหมือนจะ
รีบไปหนอยทําใหตนนั้นชนเขากับกลุมผูชาย 

ปก! 

“โอย!” 

“อาวเฮย เดินยังไงจะคนสวย” นํ้าเสียงเหี้ยม ๆ แซวโซแอล เอื้อมมือ
จับปลายคางมน โชคยกมือปดมือคนไรมารยาทออกทันที 

“อยามายุง!” โชคจองพวกมันเขม็งแววตาเอาเรื่อง และจําไดวา
พวกมันคืออริเกาท่ีตนเคยยกพวกตีมันจนแพ 
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“เฮย ๆ ไอโชคนี่หวา อยาบอกนะวาเมียมึง” ไอหัวโจกมองโซแอล
ต้ังแตหัวจรดเทา ดวงตาวาววับ 

“เสือก!” เขาตะคอกใสหนามัน รูสึกถึงความไมชอบมาพากล 

“โห ปากหมาเหมือนเดิม ดีเลย พวกกูขอคิดบัญชีมึงบาง ไมมีพวก 
มึงก็หมาตัวนึงแหละ” พวกนักเลงหันไปมองหนาพรรคพวกมันกอนจะ
ตะโกนออกคําส่ัง 

“เฮย กระทืบใหแมงจมตีนแลวลากเมียมันมา เอาเวย!” เสียงของ
เหลากลุมนักเลงตางถ่ิน ตอนเขาไมมีหนวด พวกมันก็จําไมได พอหนวดข้ึนแม
งตามมาคิดบัญชีเฉย 

“โซหลบหลังพ่ี!” โชคดึงคนตัวเล็กใหไปทางดานหลัง ดวงตาคมแข็ง
กราว ตอนน้ีสิ่งท่ีเขาควรทําคือตองปกปองแฟนตัวเองเย่ียงชีวิต 

“เอาเวย ๆ แหม โชวเทตอหนาเมียไมดูตีนทางพวกกู อ้ัก!” ไออริ
พูดไมทันจบ โชคพุงตัวปลอยหมัดอัดมันกอนทันที เขารัวหมัดใสมันไมย้ัง
กอนจะโดนถีบจนกล้ิง รางหนารีบพลิกตัวยันตัวข้ึนยืน 

“ปลอยผม! ปลอย ไอพวกเลว!!!” เสียงโซแอลรองลั่นเพราะโดนจับ
ตัว เรียกสายตาใหโชคหันไปมองแฟน 
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“นองโซ!” เขาเรียกคนตัวเล็กซึ่งตอนนี้ถูกอริจับลาก เขากัดฟน
กรอด รีบวิ่งกระโดดถีบหลัง 

พลั่ก! 

“อยากตายกันนักใชไหม!” อารมณของโชคกําลังเดือดสุดขีด เขาแผ
รังสีอัลฟารุนแรงกดดันอริ มือหนาจับโซแอลเขาหาตัวกอนจะผลักคนตัวเล็ก
ออกไปหาง ๆ 

“หนีไป ไมตองหวงพ่ี ถึงตายพี่ก็ไมยอมใหเราเจ็บ” เขาบอกทิ้งทาย
กอนมุงหนาเขาไปเตะตอยอริ พยายามย้ือร้ังพวกมันใหไดนานท่ีสุด 

“อึก...!” โซหลับตาปกล้ันใจวิ่ง สิ่งแรกคือการว่ิงหาปอมตํารวจท่ีตน
ผานมากอนหนาน้ัน ริมฝปากอ่ิมเมมแนน  

 

เขาทําอะไรไมไดเลย เพราะเปนโอเมกาถึงไดออนแอขนาดน้ี 

 

“พี่ตํารวจชวยดวย แฮก ๆ ๆ” รางบางวิ่งหอบแทบขาดใจ รางกาย
สั่นเทา เหนื่อยหายใจไมทันแตตองกัดฟนพาตํารวจไปชวยโชค เขาขึ้นรถ
ตํารวจบอกทางเพียงไมกี่นาที ภาพของพี่โชคกําลังถูกรุมอัดกับพื้นแตเจาตัว
ก็สูไมไหว… 
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“หยุดเดี๋ยวน้ี!!!” พี่ตํารวจรีบวิ่งเขาไปล็อกพวกมันแยกหาง โซแอล
ดิ่งหาโชค จับคนตัวโตนอนขดกระอักออกมาเปนเลือด พลันทําใหเลือดใน
กายเขาเย็นเฉียบ 

“พ่ีโชค! พ่ี!” โซแอลรองเรียกอีกฝาย ใบหนาโชคเขียวชํ้าเปนรอย
ชกตอย โชคย้ิมบาง ๆ ดึงคนตัวเล็กมากอดน้ําตาไหลเปนทาง 

“ดีจังท่ีปกปองเราไวได...” 
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ตอนท่ี 6 

 

“โชค มึงเปนไงบางวะ!” เสียงบรรดาเพ่ือนเฮละโล บุกเขามาในหอง
ของโรงพยาบาล พวกมันมีสีหนาต่ืนตกใจมาก 

“ยังไมตาย...” เขาตอบพวกมันท่ีหวงแบบโอเวอร เขานะแข็งแรง
จะตาย แคนี้ไมตายหรอก 

“ตํารวจเขาจับพวกมันไปแลวครับ” โซแอลตอบแทนโชค สีหนา
คนตัวเล็กดูเปนหวงโชค ภาพตอนชวยเขาสุดชีวิตยังคงติดตา 

“ไหนมึงวามา ใครมันทํามึงเดี๋ยวพวกกูไปเอาคืนใหมึงเอง” ไอฮอน
กับไอเขมต้ังทานํากอนใครเพ่ือน 

“ชางเถอะ กูไมอยากมีเรื่องกับใครแลววะ” ใช เขาสัญญากับคน
ตัวเล็กแลววาจะเลิกเปนนักเลง อยากใหโซแอลมั่นใจในตัวเขาวาจะไมทาํให
เดือดรอน 

“เอา!” พวกมันรองผสานเสียง หลังจากน้ันรองออ พอเห็นโซแอล
ก็เขาใจทันทีวาทําไมเขาถึงไมเอาเรื่องตอ 
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“เคเพ่ือน กูเขาใจละ มึงเลิกกูก็เลิก ลูกพ่ีไมอยูวาเหววะ” ไอเขมพูด
กล้ัวเสียงหัวเราะ พวกมันอยูกวนเขาพักใหญ เสียงดังโวยวายจนคุณพยาบาล
ตองเขามาปรามใหลดเสียงลง เพ่ือน ๆ เขาถึงไดสงบลงมาบาง 

“ครับแม ผมอยูโรงพยาบาลครับ” คนตัวเล็กกดรับสายจากผูเปน
แมซ่ึงถามหาเจาตัววาอยูท่ีไหน 

“เปลาครับ ผมไมไดเปนอะไร พอดีมาเยี่ยมรุนพ่ี” โซแอลบอกคน
ปลายสายคําพูดแสนธรรมดา ทวาคนฟงอยางโชครูสึกจุกในอกแปลก ๆ 

 

รุนพ่ีเหรอ…ก็สมควร  

 

นองเขาคงไมอยากใหทางบานรูวามีแฟนเปนอันธพาลแบบเขา แถม
หนาตายังเหมือนโจร 

“แมจะใหผมซ้ืออะไร อาจกลับชาหนอย” 

“กลับเลยก็ไดนะไมตองหวงพ่ี” โชคพูดแทรกข้ึนมาเพ่ือใหคนตัวเล็ก
สบายใจ อาการเขาไมไดหนักสาหัสปางตาย...แคน้ีทนได 

“อา...ง้ันเด๋ียวผมไป” โซพยักหนารับ คุยกับแมสักพักจึงวางสาย 
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“พ่ีโชคอยูไดแนนะ?” หนุมโอเมกาถามย้ําอีกทีเพ่ือความแนใจ 

“อืม ไปเถอะ มีพวกนี้อยูกวนไมเหงาหรอก” ใบหนาเขมยิ้มนอย ๆ 
เพ่ือคลายความกังวลจากอีกฝาย เขาอยูได... 

“เด๋ียวพรุงน้ีผมจะรีบมาเย่ียม” 

“อา โซแอล เด๋ียวพ่ีใหพวกไอเขมไปสงเราตรงรถแท็กซ่ีละกัน พ่ีเปน
หวงเรา” เขาหันไปมองเพื่อน พวกมันพยักหนารับรู กุลีกุจอพากันเดินตาม
คนนอง เหลือเพียงแคเขากับไอฮอนอยูโยงเฝาเขา 

“เออโชค…” ฮอนเอยเรียกคนบนเตียงซึ่งนอนเหมอ ๆ พอแฟนมัน
คลอยตูดหายไปสักพัก 

“อือ” เขาขานรับ มันจึงลุกจากโซฟามายืนขาง ๆ เตียง 

“โชค อยาหาวากูเส้ียมและทําใหแตกแยกเลยนะ” ไอฮอนเอยข้ึนมา 
อาการมันเหมือนคนคันปากยุบยิบ ถาไมไดพูดคงไดอกแตกตายกันไปขาง 

“มึงอยากวาอะไรก็วามาเถอะ” เขากลอกตาไปมา รอฟงวามันจะ
พูดอะไร 

“คือแบบนองโซแอลมึงอะ ดูไมคอยจะอะไรกับมึง เห็นมีแตมึงท่ี
ตามตูดนองมันตอย ๆ อยางกับทาสรัก นองมันชอบมึงบางรึเปลาวะ?” ฮอน
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โพลงออกมาตามใจคิด เพราะเทาท่ีสังเกตเห็นมีแตเพ่ือนเขาน่ีแหละโคตรจะ
เทคแคร โอซะไมมี 

“นั่นสินะ” โชคพึมพําเสียงเบา เขายิ้มเฝอน ๆ รอยยิ้มไมอาจสงไป
ถึงดวงตา 

“นองเขาคงฝนใจแตกูดันทุรังจะคบกับเขาเอง เพราะง้ันตองยอมรับ
ตัวเอง” 

“โชค…เอาจริงแสนดีก็ไมใชคนท่ีถูกรักอะ มึงอยาเทใจใหมากนัก 
กูไมอยากเห็นมึงเปนบาเปนหลังเพราะความรัก” 

“ไมเปนไรมึง ตอนน้ีกูยังมีความสุขท่ีไดอยูกับนองเขานะ...สักวันเขา
อาจชอบกูข้ึนมาสักนิดก็ได” เขาปลอบใจตัวเองแบบลม ๆ แลง ๆ ในเม่ือเขา
ตองการแบบน้ีจะมาบนอะไรได 

 

ดีกวาไมทําอะไรเลยสักอยาง... 

 

“มึงนี่ชอบเอาตัวเองไปเสี่ยงวะ ไมเปนไร  เกิดนองมันหักอกมึง
กูจะเลี้ยงเหลาปลอบมึงยันสวางเลย” มันวาแกมประชด โผตัวเขากอด 
เลนเอาโชครองเพราะมันกอดแรงไปสะเทือนรอยชํ้า เขายกมือฟาดกลางหัว



             cosmos 

 
67 

หน่ึงที มันรองโอดโอยทําปากขมุบขมิบ สะบัดตูดกลับน่ังท่ีเชนเดิม โชคสายหัว
หนาย ๆ ดึงผาหมคลุมตัวนอนหลับพักผอน 

เปนอีกหน่ึงวันท่ีผานไป… 

 

*** 

 

“กูเตือนมึงแลวปะ คบกับนักเลงมันไมดี ตอนนั้นมึงรอดมาไดแลว
คราวตอไปละ เกิดมีคูอริพ่ีโชคหาเร่ืองอีกมึงจะเปนยังไง” ไอเฟยกับไอเหนือ
มันบนเขายกใหญ เพราะพวกมันสงสัยชวงที่เขาขอแยกตัวไปโรงพยาบาล
เยี่ยมพี่โชค จนตอนนี้อาการพี่แกดีขึ้น พอถามเขาจึงเลาไป และก็นั่นแหละ 
บนไมหยุด 

“พวกมึงก็เวอร มันไมไดขนาดน้ัน” เขาพูดแบบหนาย ๆ 

“มึงดูปกปองพ่ีแกพิกล อยาบอกนะไดกันแลว” ไอเหนือพูดแทงใจดํา 
โซแอลสําลักน้ําลาย ไอรุนแรงรีบละล่ําละลักตอบ 

“ไดเดยหาไร!” 
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“เหรอวะ เห็นคบกันเดือนกวา ยังไงมึงเซฟตัวเองบางระวังปอง” 
เพื่อนมันพูดสีหนาจริงจัง คนฟงยิ้มแหง จะบอกวาเขาเปนผัวมันคงฟงดู
ไมเขาทา 

“คุยไรกันนาสนุก” เสียงทุมดังแทรกขึ้น ทั้งสามคนหันขวับมอง
ตนเสียง หนุมอัลฟาหนาหลอเหลารุนพี่คอมธุรกิจที่ ใครตาง ๆ ก็นับถือและ
หมายปอง 

“พี่ภูมิ!” สามเสียงประสานกัน รุ นพี ่หัวเราะหึ  ๆ กอนจะยื ่นใบ
เอกสารใหโซแอล 

“เราลืมทิ้งไวนะ เห็นชื่อเราเลยเก็บมาให” ใบหนาหลอเหลายิ้ม
ละไม โซแอลมองภาพนั้นดวยอาการเกอเขิน  รับแผนเอกสาร กมหนางุด
ขยับปากพูดเสียงเบา 

“ขอบคุณมากครับ” 

“ไมเปนไร ก็เปนรุนนองนารักขนาดน้ี” มือหนาวางบนศรีษะโซแอล
ยีเบา ๆ คนตัวเล็กใบหนาซับสีเลือดอยางไมรูตัว 

“พ่ีไปนะ” 

“ขอบคุณมากครับ” เพ่ือนทั้งสองออกเสียงพรอมกันด๊ีดาสุด ๆ 
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“พี่ภูมินารักดี เปนกันเองสุด ๆ” ไอเฟยพูดเคลิ้ม ๆ พลางสะกิด
โซแอล 

“มึงคิดดี ๆ ละกันวามึงจะเลิกชอบพ่ีเขาไดรึเปลา” 

“โซแอล” 

“ฮะ!” โซแอลสะดุงโหยงเพราะถูกมือหนาวางบนไหลบาง พบวา
เปนพี่โชคเดินมาจับ เพื่อนเขารีบสงบปากสงบคํา รวมทั้งเขาปรับสีหนา
เรียบนิ่ง แมในใจจะแอบกระตุกวูบวาพ่ีแกจะไดยินหรือวาเห็นอะไร 

“พี่มารับ” โชคยิ้มสดใส ทาทีไมไดมีอาการสงสัยอะไรเจาตัวแมแต
นอย 

“ผมเก็บของแปบ” โซรีบหยิบขาวของใสกระเปาเดินตามโชค 
ตลอดทางเขาเหลมองโชคซ่ึงยังคงทําตัวตามปกติ เขาจึงพรูลมหายใจโลงอก 

 

คงไมไดยินหรอก... 

. 

. 

. 
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“เราจะกินขนมไหม?” โชคถามแฟนตนหลังจากที่พวกเราอาบนํ้า
อาบทากันไดสักพัก 

“ยังไมอยากกิน พี่มานั่งนี่สิ” หนุมโอเมกาตบมือรัว ๆ ตรงดานหนา
ตน โชคทําตามคําส่ัง ท้ิงตัวน่ังลง ผมหางมาเขาถูกโซรูดยางมัดผมออกปลอย
ใหยาวสยาย ผมสีดํามันขลับพลิ้วไหวไมตางจากภาพโฆษณายาสระผม 

“พี่ผมสวยจัง ไวผมยาวขนาดนี้นานไหม?” มือเรียวสวยลูบสาง
เสนผมนุมนิ่มที่ยาวมากแตมันไมสกปรกเลย มันทั้งหอมและสะอาดมาก ๆ 

“ไวชวงมอปลายนะ พี่ขี้เกียจตัด” โชคตอบตามจริง เขารูสึกวามัน
นาเสียดายตลอดเวลาที่คิดจะตัดมัน พอเขาโรงเรียนที่ไมเครงกฎระเบียบ
เขาจึงปลอยยาว 

“ผมยาวสีดําสวย...มีนํ้าหนัก เปนผมที่ดีมาก โซแอลชอบนะ” ตอบ
ตามความจริง คอนขางนับถือทั้งที่ไวผมยาวมากแตกลับดูแลมันอยางดี คนฟง
อาปากคางใบหนาเขมข้ึนสี หัวใจเตนแรงกับคําพูดอีกฝาย 

 

ชอบนะ.. 

ใหตายเถอะเขาจะไมมีวันตัดมันออกแน 
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“พ่ีโชค” 

“หือ?” เสียงทุมขานรับในลําคอ เอี้ยวใบหนามองคนนองซึ่งดวงตา
วาววับเปนประกาย 

“ผมถักเปยไดไหมอา” โซแอลกะพริบตาปริบ ๆ สีหนาออน ๆ 

กระตุกหัวใจคนมองอยางแรง เขาตอบรับคลายคนละเมอ 

“เอาสิ” 

“เย!” คนตัวเล็กยิ้มรา รีบขยับตัวเขาใกล มือเรียวสวยไมตางจาก
ผูหญิงงวนกับการถักเปยใหคนพ่ีอยางจริงจัง  โชคกดย้ิมมุมปาก น่ังตัวตรงให
คนดานหลังถักไดถนัด ๆ ความสุขเพียงเล็กนอยแตสามารถหลอเล้ียงหัวใจ
ผูชายที่ชื่อวาโชคได 

โซแอลอยากจะทําอะไรเขายอมท้ังน้ัน ขอแคสักเส้ียวนึงไดไหม 

 

ชวยมองพ่ีในฐานะคนรักบาง… 
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ตอนท่ี 7 

 

“เรียบรอย!” โซแอลยิ้มราหลังจากจัดการถักเปยยาวทั้งสองขางให
โชคเสร็จ เจาตัวท้ิงตัวลงนอนกล้ิงไปมา คนพ่ีมองอีกฝายระคนเอ็นดูกับความ
นารักดุกด๊ิก คลายชิสุตัวเล็ก ๆ 

“จะคางที่นี่ไหม” โชคถามคนนองเพราะตอนนี้มันเริ่มมืดลงมาก
ทุกที 

“มืดแลวขี ้เกียจกลับ เดี ๋ยวไลนไปบอกคนที่บานเอา” โซตอบ 
เอ้ือมมือหยิบสมารตโฟน กดเขาแอปพลิเคชันไลนหาแชตของแมตน พิมพ
รายงานตัวเรียบรอย วางโทรศัพทลงบนเตียง พอนึกไดวามีขนมอยูจึง
เล้ือยลงจากเตียง แหวก ๆ ถุงขนมดูแลวหยิบมากินหนึ่งช้ิน 

“เด๋ียวพ่ีเตรียมอางอาบน้ําอุน ๆ ใหเรานะ” โชคบอก ขยับตัวลุกยืน
ออกจากที่ตนนั่ง คนตัวเล็กนอนมองรุนพี่ตัวโตเดินไปมา มาอีกทีคือเรียกให
ตนไปอาบนํ้า พี่โชคดูแลและปรนนิบัติไมตางจากเจาหญิง จะเรียกวาถนอม
เลยก็วาได 

ตุบ! 
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โซแอลกระโดดลงท่ีนอนนุมน่ิมอีกรอบ รูสึกนอนสบายมาก ๆ จะวา
ไปคอนโดพี ่โชคจัดวาหรูระดับนึง อยางนอย  ๆ คงแพงแหละ ขาวของ
เคร่ืองใชครบวงจร 

“พ่ี บานพี่รวยเหรอ?” โซแอลเทาคางมองในทานอนควํ่า ดวงตา
กลมโตดูสนใจใครรู 

“ไมหรอก” 

“ไมเชื่ออะ ดูยังไงหองน้ีก็แพงมากแน ๆ เด็กมหาลัยไมนามีเงินมา
อาศัยอยู” 

“พอกับแมสงใหนะ พวกทานแยกทางกันแตยังโอนเงินใหพี่ใช” 
โชคบอกโซแอลแบบไมมีปดบังใด ๆ จะวาเขาขาดความอบอุนก็ได ตั้งแต
พวกทานเลิกกันตอนเขาอายุสิบหา โชคไมเคยเห็นหนาพอแมอีกเลย มีเพียง
โอนเงินเขาบัญชีในทุกเดือน 

 

มีพอแมก็เหมือนไมมีนั่นแหละ... 

 

“พวกทานคงรักพ่ี” 
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“เขาก็แคทําตามหนาที่พอแม ถาไมมีพี่พวกทานคงจะดีกวานี้” 
โชคย้ิมเนือย ๆ อันท่ีจริงเขาเคยเปนเด็กวานอนสอนงายกวาน้ีแตผันตัวเปน
อันธพาลเพราะความนอยใจสวนนึง 

 

ยอมรับวาเรียกรองความสนใจ แตนั่นแหละ ไมมีผลอะไรเหมือนเดิม 

 

“พ่ีคิดแงลบจัง ถาเขาไมอยากมีพ่ี พ่ีคงไมโตมาขนาดน้ี แมพวกทาน
อาจเลิกกันจากความไมเขาใจแตเขาไมไดถึงกับทิ้งขวางนี่นา บางคนพอแม
ไมสนก็คือไมสน ใชชีวิตลําบากกวาพ่ีเยอะ ทําไมพ่ีไมลองคุยกับพวกทานดู  
มีอะไรไมพูดกันมันก็อึมครึมอยูแบบน้ี” โซแอลจอยาวเหยียด มือเรียวยกข้ึน
เสยผมหนามาสีดําสลับกับมีไฮไลตขาวประปราย มีทาทีที่ดูชั่วรายโผลมา
แวบนึงในสายตาโชค 

 

รูสึกโซแอลหลอข้ึนมาพิกล 
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“อืม...พี่จะคิดดู” โชคยิ้มกวาง รอยยิ้มสวางสดใสที่สงไปถึงดวงตา
คม ความออนนุมละมุนละไมสงตรงถึงคนมองอยางโซแอล พลันความ
ออนหวานแทรกข้ึนมาแปลก ๆ 

 

จู ๆ ก็อยากกอดพ่ีแกข้ึนมาเฉย 

 

“นอนเถอะ เรามีเรียนเชาน่ี” โชคเอี้ยวตัวกดปดโคมไฟสีสมออน 
เหลือเพียงความมืดเงาราง ๆ รางหนาท้ิงตัวลงนอน เตรียมจะหลับตรงกันขาม
กับโซแอลซ่ึงดูนอนอยูไมสุข รางเพรียวขยับไปมาหลายที มันขมตานอนไมลง 
เขาหยัดตัวลุกข้ึนน่ัง เอ้ือมมือเปดโคมไฟเล็ก แสงไฟออน ๆ สวางวาบปลุกโชค
ที่กําลังเคล้ิมเปดเปลือกตาข้ึน 

“มีอะไรเหรอ?” โชคเอยถาม ขยับตัวนั่งตามโซแอล ใบหนาสวย
จองเขาเขม็ง ใบหนาข้ึนสีแดงจาง ๆ โซสะกดกล้ันความอายของตนขยับปาก
รองขอคนพ่ี 

“พ่ี มีเซ็กซกันนะ” โซแอลสะกิดคนพ่ีดวยทาทีติดเคอะเขิน ปกติเขา
ไมคอยไดชวนโชคสักเทาไหร สวนมากโชคจะเปนฝายเริ่มแตวันนี้อยากเปน
ฝายเริ่มบาง ถึงยังไงเขาก็เปนฝายรุกควรบุกบางไรบาง แนนอนวาอีกฝาย
มองเขาตาโต ดูอ้ึง ๆ ริมฝปากแหงผากเมมแนนพยักหนารับ รางสูงใหญลุกข้ึน
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นั่ง ถอดเสื้อของตนออกเผยใหเห็นมัดกลามสวยงามไมตางจากนายแบบ 
หนาอกแนน ๆ นั่นดูกี่คร้ังมันชางนาบีบเคนเสมอ... 

“อยากจะเอาพี่ไปตมยําทําแกงอะไรพี่ก็ยอมทั้งนั้น” โชคจับขอเทา
เรียวสวย โนมใบหนากดจูบปลายเทาโซแอล สายตาคมสะทอนชัดเจนวา
หลงใหลคนตรงหนา โซแอลเบือนหนาหลีกไปดานขาง อาการใจสั่นแปลก ๆ 

ที่ไมควรเกิดข้ึน 

อาจจะเพราะถูกปรนนิบัติราวกับเขาเปนเจาหญิง 

แตสุดทายเขายังคงชอบพ่ีภูมิอยูดี 

เพราะใกลชิดกันมาตลอด อาจจะมีบางที่หวั่นไหว พอคบดูก็ไมได
เลวรายอยางท่ีคิด 

 

รูสึกดีแตยังไมใชความรัก 

 

“อึก” โซแอลเมมริมฝปากยามริมฝากไลจูบขึ้นตามขาตน ทาที
ยอมสยบตอคนตัวเล็กทุกอยางไมมีเง่ือนไขใด ๆ โซเอ้ือมสองมือจับแกมคนพ่ีให
เชิดข้ึนมารับจูบแสนหอมหวานมอมเมาอีกฝายใหลุมหลงสลักลึกลงในใจมาก
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ขึ้นเรื ่อย ๆ เสื้อผาโซแอลปลดออกจากรางกายทีละชิ ้นเผยผิวขาวเนียน
ละเอียด ใบหนาสวยเชิดข้ึนปลอยใหโชคไดสัมผัสความนุมน่ิมของรางกายตน 

“สวย” โชคพูดออกมาตามหัวใจตน ย่ิงไดสัมผัสยิ่งรักยิ่งหลงมาก 

“โอเมกามันก็มักจะสวยทั้งนั้นแหละพ่ี” โซแอลวาขํา ๆ โชคโคลงหัว
เบา ๆ เอ้ือมน้ิวมือจับปลายคางใหหันตรงหนาเขา 

“เราสวยที่สุดในสายตาพ่ี” คําพูดตรง ๆ ทวากลับเรียกรอยยิ้มของ
โซแอล 

. 

. 

. 

 

“หาโชค ถักเปยมาเปนสาวนอยเลยนะมึง” แกงเพื่อนมันแซวเขาเม่ือ
เห็นเขาเดินเขาหองเรียนของปสาม ตลอดทางเดินมีแตสายตาคนอื่นมองเขา
แมจะมองแบบกลัว ๆ ก็ตาม บางคนแมงก็กลั้นขํา คงจะตลกที่คนหนา
แบบโจรถักเปย แตเขาไมสนใจหรอก เมื ่อวานเขาไมไดสระผมเพราะ
เสียดายเปยท่ีแฟนถักให เลยกะทิ้งไวสักวันคอยแกสระทีหลัง 
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“แฟนทําให” โชคคุยโอ มือหนาจับหางเปยโชวเพื่อน พวกมันตาง
พากันเบปากหม่ันไสเขายกใหญ 

“จา…พอคนคล่ังรัก” 

“นองโซมันใชนํ้ามันพรายยี่หอไหนวะ เลนเพื่อนกูหลงแบบไมลืมหู
ลืมตา” ฮอนวาแกมประชด 

“นองเขาอยูเฉย ๆ กูก็หลงจะตายแลว” โชคพูดแบบไมตองคิด พวก
มันพากันรองอ๋ีกอนจะหัวเราะออกมา 

“เอา…เอาที่มึงสบายใจเลยเพื่อน มาจะแมสาวนอยพจมาน มาน่ัง
กับชายกลางหนอยเรววว” ไอกิมใชมือตบตักตัวเองรัว ๆ เรียกเขาแบบยั่ว
ตีนสุด เขาจึงสมนาคุณมัน กระโดดนั่งทับมันเต็มแรง แนนอนมันหนาดํา
หนาเขียวเพราะวาตัวเขาหนัก 

“แอก! ไอสัน ไอวัน ไอเขม ไอฮอน ซอยขอยแหน” ไอกิมรองโอดโอย 
แกงเพื ่อนพากันหัวเราะลั ่น ซํ ้าพวกมันยังกรูเขามาทับพวกเขาใหหนัก
กวาเดิม 

 

*** 
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“ฮาววว...” โซแอลหาวปากกวางเนื่องจากเมื่อวานเขาอยูคางกับ
พี่โชคแถมยังทํากิจกรรมบนเตียง ทําเอารางกายเพลียระดับนึงทั้งที่ตนเปน
คนทํา ทวาพ่ีโชคท่ีรับเขาอยางหนักหนวงดูแข็งแรง 

“มึงไปทําอะไรไมหลับไมนอนหืม” ไอเฟยมันเอยทักโซแอล คน
ตัวเล็กหันขวับมองเพ่ือนตน ชวงน้ีขยันจับตาเขาเสียจริง 

“หรือวาพี่โชคบังคับกดมึงลงเตียง” เหนือสําทับเฟยอีกที สีหนา
พวกมันคือลุนอะไรสักอยาง 

“กดหาไร มึงก็มองเขาในแงรายไป” เขาออกปากปกปองพี่โชค 
เพราะพี่โชคถาตัดเรื ่องนักเลงออกพี่แกดีอยูนะ ดีในระดับนึงเลยก็วาได 
สําหรับคนอ่ืนเขาไมรู แตกับเขาพ่ีโชคดีมาก 

“แมง มึงโดนนํ้ามันพรายปะ” พวกมันยังคงสงสัยไมเลิก ใบหนา
สวยสายหัวหนาย รีบจํ้าเทาเรงเขาตึกคณะของตน 

“โซแอล” เสียงทุ มของพี ่ภูมิยืนโบกมือเรียกเขาตรงหนาคณะ 
เจาของช่ือช้ีนิ้วใสตัวเองเดินไปหาแบบงง ๆ 

“มีอะไรครับ?” 

“คือทางคณะกรรมการของสภานิสิตอยากไดสมาชิกรุนนองมาเพ่ิม 

เราสนใจไหม?” ใบหนาหลอจัดสงย้ิมละมุน 
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“ผมวาคงไมเหมาะ” โซแอลยิ้มแหง ๆ สวนเพื่อนเขาที่ตามหลังมา
สะกิดหลังเขายกใหญเปนเชิงใหตนตกลง 

“อาว ทําไมละ? เราเกงจะตาย” 

“ผมไมอยากอยูเย็นครับ พอดีแฟนมารับ” เขาบอกไปตามตรง งาน
สภามันคอนขางเยอะ ตองอยูเย็นมาก ๆ เขาไมอยากเห็นใบหนาผิดหวังจาก
โชคสักเทาไหร จริงอยูเขาชอบพ่ีภูมิ แตคนท่ีคบดวยคือพ่ีโชค 

“เอะ แฟน” พี่ภูมิทวนคําสีหนาดูอึ้ง ๆ เพื่อนเขาอีกสองคนอาปาก
พะงาบ ๆ 

“ครับ แฟนผมมารับทุกวัน คงจะเปนไมได” 

“งะ งั้นเหรอ ไมเปนไรเดี๋ยวพี่ไปถามคนอื่นดู” ภูมิยิ้มแหง ๆ  หมุนตัว
กลับเขาคณะ โซแอลถอนหายใจเฮือกนึง 

“เชี่ยโซ นี่มันโอกาสดีมากนะมึง ไดอยูใกลคนท่ีชอบ” 

“เออ พ่ีภูมิเขาก็ดูสนใจมึงอยู” 

“แลวไง กูมีแฟนแลว” 

“มีไดก็เลิกไดปะ คนท่ีใชกับคนท่ีชอบมันตางกันนา” 
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“พอ ๆ พวกมึงนี่ยุใหราวฉานอยูได” เขาเทาเอวตวัดสายตามอง
เพ่ือนแบบดุ ๆ พวกมันจึงยอมสงบปากสงบคํา 

ตอนนี้เขายังไมมีความคิดที่จะเลิกกับพี่โชค คบไปเรื่อย ๆ ก็ไมได
เสียหายอะไร 

ใช ไมไดเสียหายมากมายสักหนอย อีกอยาง พ่ีโชคเปนฝายขอเขา
เปนแฟนเองดวย ถานาน ๆ ไปมันไปดวยกันไมรอดจริง ๆ คอยวากันอีกที 
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ตอนท่ี 8 

 

“เหนื่อยวะ” โชคยกมือบีบตนคอตัวเองเล็กนอย เนื่องจากนั่งหลัง
ขดหลังแข็งตัดโมเกือบทั้งวัน ไอฮอนมันเดินมายื่นขวดนํ้าใหเจาตัว กอนจะ
หยอนตัวน่ังขาง ๆ 

“พักหนอยมึง” ฮอนยกมือนวดตนคอเพ่ือนเบา ๆ 

“อือ…กูวาจะพักอยู” เขาหยิบขวดนํ้าจากฮอนดื่มอึกใหญ คอแหง
พอสมควร 

“พวกไอเขมแมงก็หายหัวไปไหนกันหมด บอกจะไปหาเสบียงรึแมง
ไปหลีสาววะ” ไอฮอนตบเขาฉุนเฉียวทีเลนทีจริงกอนจะหยิบโทรศัพทโทรจิก
ตามพวกมัน 

“เอานา ก็ยังไมไดหิวมากมาย” โชคทิ้งตัวลงนอนในโกดัง เนื้อตัว
เลอะไปท้ังตัวเพ่ิมความดูซกมกข้ึนมาเปนเทาตัว 

“เอา ๆ มึง เดี๋ยวผมแสนรักมึงเลอะหมด” ไอฮอนวาพลางสางผม
เพื่อนเลนมวน ๆ ตามนิ้วมือตน ความนุมนิ่มและล่ืนของเสนผมสุขภาพดียิ่ง
ทําใหเลนไดเพลิน ๆ 

“เด๋ียวคอยสระนะ มึงก็นอนดิไมปวดหลังรึไง” 
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เขาเงยหนาเรียกเพ่ือนสนิท เอาน้ิวจ้ิมขาง ๆ ตัว 

“เออ ๆ” ฮอนทิ้งตัวนอน เขาดึงปลายผมหางมาโชคมาดม กลิ่นผม
เพื่อนเขามันหอมเปนเอกลักษณ ฮอนมักดมเปนประจําจนโชคชินกับมันไป
แลว 

“มึงนี่เห็นอยางน้ีรักผมนาดู กล่ินหอมสัส ๆ” 

“ไวผมยาวมันตองสะอาดดิ บํารุงดวยอะไรดวย ตอนมึงยุใหกูตัดผม
ยังแอบเคือง” 

“กูแคแหยเล นไง แตหนวดอะกูพูดจริง แลวทําไมกลับมาไว
แบบเดิม” อันนี้คือของใจจริง ๆ มันหลอมาสองอาทิตยสาวรุมตรึม พอมี
หนวดสาว ๆ หายแถมยังไมรู ดวยซํ้าวาคนเดียวกัน แหม ไอโชคมันเปน
ซูเปอรแมนรึไง โกนหนวดแลวคนจําไมได 

“นองโซใหไวนะ บอกไวกันพวกมาวอแว” โชคตอบตามจริงไมคิด
อะไรมากมาย ในทางกลับกันฮอนเลิกค้ิวข้ึนเล็กนอยพึมพําเสียงแผวเบา 

“หวงกางชัด ๆ” 

“มึงวาไงนะ” โชคกระดกหัวข้ึนถามเพ่ือน ไอฮอนสายหัวเล็กนอย 

“กูแคบนหิว ไอเขมเม่ือไหรจะมา” 
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“พวก กูมาแลวจา คิดถึงกันละซ่ี~~~” ไอเพ่ือนสี่หนอโผลหัวเขามา
พรอมเสบียงเต็มมือ ฮอนลุกข้ึนไปแยงของกินทันที 

“สัส หิวไสจะขาด” เขาหยิบไสกรอกรอน ๆ โยนใหโชคกอนจะ
จัดการหยิบของตนมากินตอ จากนั้นมหกรรมแยงของกินก็เริ ่มขึ ้นอยาง
ดุเดือด 

 

หลายวันผานไป... 

“กูไมอยากเช่ือเลยวามึงจะคบกับพ่ีโชคไดโดยไมโดนทําอะไร” 

“กูก็ปกติของกูแบบนี้แหละ” โซแอลพูดกับเพื่อนที่ดูเปนหวงและ
ระแวงโชค เขาเขาใจพวกมันแตก็อยากใหวางใจไวบาง 

“คบกันเขาก็ดี ถาวันไหนเลิกกันมึงจะโดนจวงไหมวะกูกลัวใจ” ไอเฟย
ทําหนาสยดสยอง 

“ไรสาระมึงอะ นูน งานกลุมอะถึงไหนแลว” 

“โห กูเรงอยูเนี่ย” เฟยเบปาก มือเรียวกดแปนพิมพโนตบุกหันมา
สนใจกับงานของตัวเองตอ ในชวงเที่ยงรายงานคอนขางหนัก ทําใหตองใช
เวลาชวงพักกลางวันทํางานในหอง โซแอลขยับตัวลุกยืนยืดเสนยืดสาย 
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“สวนของกูเสร็จแลว กูวาจะไปหาไรกินหนอย” 

“เออ ๆ ซื้อไรมาเผื่อพวกกูดวย” พวกมันสองคนพยักหนาเออออ
ตั้งหนาตั้งตาทํางานตอ โซแอลหยิบโทรศัพทดูแอปพลิเคชันไลน ปกติโชค
จะไลนมาชวนเขากินขาวชวงน้ี แตนี่เลยมาหลายนาทีแลวไมเห็นชวนเลย 

 

ไปดูหนอยละกัน... 

 

*** 

 

“นี่พี่จะหาเรื่องพี่รันแฟนผมเหรอ?” นํ้าเสียงดุดันของเท็นจองหนา
โชคเขม็ง แมอีกคนจะมีใบหนาสวยราวกับนางฟา ทวาความนากลัวสวนทาง
กันมาก ทั้งที่เขาตัวสูงใหญแตนองเท็นสวนสูงกินขาดมาก ทําเขารูสึกเตี้ยได
เหมือนกัน พอดีเขาต้ังใจจะไปชวนโซแอลมากินขาวดวยกันทวาดันซุมซาม
เดินชนการันตเมียนองเท็นเขาจัง ๆ จนเจาตัวลมกนกระแทกพ้ืน 

“พี่ไมไดตั ้งใจ” เขาตอบตามจริง แตดูหนาเท็นไมคอยเชื่อเพราะ
เม่ือกอนเคยมีคดีกับรุนนองอยางรัน 
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“เท็น อันน้ีพี่ซุมซามเองจริง ๆ” รันดึงชายเส้ือแฟนรัว ๆ ตัวเขาไมทัน
มองเอง เซอซาไปชนอีกฝาย 

“...” หนุมอีนิกมาเดินกาวขายางสามขุม (?) ดวงตาสีทองจองลึก
เขาไปในนัยนตาโชค แผความกดดัน  โชคกลืนนํ้าลาย เหงื่อไหลซึมทั่ว
แผนหลัง ปลายคางถูกมือเรียวสวยจับเชิดข้ึนประสานดวงตา 

เขาเหมือนตัวหดเหลือแคสองเซ็นเลยแฮะ 

“ผมจะเช่ือละกันวาพ่ีไมไดหาเร่ืองพ่ีรัน” 

“พ่ีโชค!” เสียงติดไปทางเล็กแหลมนิด ๆ ตะโกนเรียกเจาของชื่อล่ัน
โรงอาหาร โชครีบหันหนาไปมองตนเสียง พบวาโซแอลเดินดิ ่งเขามาหา 
ใบหนาสวยดูเหวี่ยงสุด ๆ กอนจะควาแขนโชคใหเดินตามตน 

“ผมหิวขาว!” โซบอกคนพี่ ดวงตาคูสวยมองคอนเท็น สีหนาบงบอก
ไมพอใจสุด ๆ  เท็นสงยิ้มหวานใหคนตัวเล็กพอคาดเดาเลา ๆ ไดวาทั้งคู
เปนอะไรกัน หนุมอีนิกมาวาดแขนกอดคอแฟนตนกอนจะโนมใบหนาหอม
แกมการันตโชวกลางโรงอาหาร 

“เท็น!” แนนอนวาแฟนเขาโวยวายยกใหญ หนาแดงจัดจนเดินหนี
ไปอีกทาง 

“รอผมดวยพ่ีรัน” เท็นหัวเราะเดินตามแฟนตนอยางใจเย็น 
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“นองโซ รานขาวอยูทางน้ี” โชคเรียกโซแอลที่เดินเลยรานขาวไป
หลายรานแลว 

“ไมอยากกินในโรงอาหาร” โซบอกอีกฝายติดหงุดหงิด ทั้งที่ไมรู
เหมือนกันวาตัวเองหงุดหงิดอะไร 

“งั้นไปกินขางนอกกัน” ใบหนาหลอฉีกยิ้มกวางเปลี่ยนมาเปนฝาย
เดินตามคนนอง พากันไปยังโรงจอดรถของมหาลัย โชคเปดประตูใหอีกฝาย
ขึ้นนั่งดานขางคนขับ เขาเดินออมไปอีกฝง กดสตารตรถเปดแอรเพราะกลัว
โซแอลจะรอน 

“เราอยากกินรานไหนละ?” 

“ไดหมด” เขาตอบเสียงข้ึนจมูก 

“หิวมากเหรอ” โชคถาม เขาใจวาโซแอลอาจโมโหหิว 

“เปลา คนเมื่อกี้สวยเนอะ” โซวาลอย ๆ คอนขางคันยุบยิบในใจ 

ภาพท่ีพ่ีโชคโดนใครสักคนจับคาง... 

“อืม…สวย ก็เขาเปนดาวเดนมหาลัย เราไมรูจักเหรอ?” 

“ไมอะ” 



เมียทรงโจร.…….    

 
88 

“อา…แตโซแอลสวยกวาอยูแลว” โชคยิ้มนอยยิ้มใหญ พอเห็นทาที
โซแอลเหมือนจะหึง มันชวนใจฟูพิกล 

 

อยากลองถามดู... 

 

“เราเริ่มรูสึกชอบพี่ขึ้นมาบางรึยัง?” โชคเกริ่นถามอีกฝาย คําถาม
งาย ๆ ที่ดูไมไดมีอะไรมากมาย แตไมรูทําไมสําหรับหลาย ๆ คนบางทีมัน
ยากจะใหคําตอบและความชัดเจน โซแอลยืนนิ่ง คิ้วเรียวขมวดเล็กนอย 
พยายามหลีกสายตาโชคซ่ึงมองตนแบบลุนเอาคําตอบสุด ๆ 

“ก็ไมไดเกลียด” โซแอลเลือกคําตอบท่ีเซฟท่ีสุดใหโชคฟง เห็นไดชัด
วาหนุมอัลฟาน่ิงงันในคําตอบตน 

“ไมไดเกลียดสินะ” ใบหนาโชคจอยเล็กนอยกอนจะรีบปรับสีหนา
ใหเปนปกติ เขาสงย้ิมแสนฝดเฝอนใหโซแอล 

เทาน้ีก็นาจะพอแลว แคไมโดนเกลียดและยังเปนแฟนกันอยู อยาหวัง
อะไรมากมายนัก 

“พ่ีชอบเรามากนะ” 
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“...” ใบหนาสวยรีบเบือนใบหนาหลบไปอีกทาง เขารูสึกจุกที ่อก
แปลก ๆ ย่ิงเห็นสายตาเศรา รอยย้ิมแสนฝดเฝอน 

ไมใชความผิดเขาสักหนอย ก็อยากถามเอง 

“โซแอล พรุงนี้วันเกิดพ่ี พ่ีอยากชวนเราไปดูหนังนะไดไหม?” โชค
เปลี่ยนเรื่องคุยทันทีเพราะไมอยากเคนอะไรจากคนตัวเล็ก แมลึก ๆ ในใจเขา
หวังผลในคําตอบท่ีตนตองการก็ตามแต 

“อา…ไดสิเด๋ียวผมทําขนมเคกใหพ่ี” 

“จะ… จริงเหรอ!” โชคตาโต ดวงตาคมเปนประกายวาววับ ไม
หลงเหลือสายตาเศรา ๆ อีกตอไป พลอยทําใหโซโลงใจไปดวย 

“ไมรับประกันรสชาตินะ” เขาบอกขํา ๆ 

“พ่ีกินไดหมด ตอใหไหมก็จะกิน” สีหนาโชคดูจริงจังข้ึนมาจนนาขัน 
โซแอลเอื้อมมือดึงแขนโชคใหหนาเขามาใกล ๆ ตน คนสวยขยับพลิกตัวข้ึน
ครอมบนตักคนพี่ มือเรียวสวยวาดทางดานหลังรูดยางมัดผมโชคออก เขา
ชอบตอนโชคปลอยผม มันดูมีเสนหและเซ็กซ่ีขึ้นมา 

“จูบไหม” โซแอลแตะปลายน้ิวท่ีปากนุมน่ิมสวยอ่ิมของตน โชคมอง
ตาปรอย เขาพยักหนาเบา ๆ คนตัวเล็กจึงโนมใบหนาบดจูบกลีบปากแหง
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ผาก ไลปลายลิ้นตามรอยกอนจะแทรกเขาโพรงปากอุน การจูบรอนแรง
ตามลําดับ โชคแทบละลาย รสจูบแสนหวานหลอมใหเจาตัวลุมหลง... 

จนกลัววาถาวันนึงมันพังข้ึนมาจะทนรับมันไดไหม แตถึงกระนั้น
ก็ขอเส่ียงทํามันตอไป... 

  


