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สวัสดีค่านักอ่านทุกท่าน เอล Avery Pie นะคะ
เจ้าของผลงานเรื่อง TAKE A DEEP BREATH #หายใจสิเจซ
นี่เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับส�ำนักพิมพ์คาเฟอีน และเป็น
เรื่องแรกที่ได้ลองเขียนแนวลึกล�้ำ (?) กว่าที่เคยเขียนมา โดย
ไอเดียการเขียนเรื่องนี้ได้มาจากประโยคเดียวสั้นๆ ‘TAKE A
DEEP BREATH’ ทีท่ กุ คนมักได้ยนิ ในหนังแทบทุกเรือ่ ง ส�ำหรับ
คนอืน่ อาจจะมองว่าเป็นประโยคธรรมดา แต่เอลกลับได้ไอเดีย
ว่าท�ำไมเราไม่ต่อยอดจากประโยคง่ายๆ นี้
และมันท�ำให้เอลได้ลงมือเขียนหายใจสิเจซเพือ่ เป็นการ
พูดถึงความหมายของประโยคนี้ว่า ค�ำว่า ‘หายใจสิ’ มัน
สามารถตีความได้มากมายขนาดไหน มีทงั้ ดีและร้ายผสมปนเป
กันไปเหมือนกับการใช้ชีวิต เรื่องนี้ถือว่าหนักพอควรส�ำหรับ
เอลที่ได้สร้าง ‘เจซ’ และ ‘เควนติน’ ขึ้นมาด�ำเนินมัน เอลหวัง
ว่าทุกคนจะชอบกันกับความดิบเถื่อนและความคลั่งรักของ
พวกเขาทั้งสอง

ขอบคุณทุกคนที่คอยมอบความรักรวมถึงส�ำนักพิมพ์ที่
คอยมอบโอกาสให้ ยังไงก็ขอฝากตัวและนิยายเรื่องใหม่ด้วย
นะค้าบ อย่าลืมส่งฟีดแบ็กผ่าน #หายใจสิเจซ น้า
แล้วมาหายใจไปพร้อมกัน :)
รัก
Avery Pie
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ห ม า ย เ ห ตุ สํ า นั ก พิ ม พ์
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นวนิยายเรื่องนี้มีการใช้ภาษาปาก ภาษาสแลง และค�ำหยาบ
เพื่อความสมจริงตามยุคสมัยที่ปรากฏในเนื้อเรื่อง
และเพื่อสะท้อนบุคลิกของตัวละคร
รวมถึงเพื่อให้ได้อรรถรสทางภาษาเท่านั้น
ผู้เขียนและส�ำนักพิมพ์มิได้มีเจตนาด้านลบแต่ประการใด
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YOU ARE A CRAZY GUY

ตัว

หายใจ...
หายใจสิเจซ
เสียงกระซิบดังเคล้าเสียงโซ่ตรวนที่ใช้กักขัง กุญแจมือสี
เงินตรึงข้อมือบางไม่ให้ขยับขณะที่ร่างกายบิดเร่าอย่างเสียด
เสียว ความรุม่ ร้อนจากน�ำ้ ตาเทียนก�ำลังแผดเผา ทุกจุดทีห่ ยาด
สีแดงหยดลงบนผิวขาวเปรียบได้กบั ตราสัญลักษณ์ของมัจจุราช
ที่หมายเอาชีวิต
มันกล�้ำกราย ล่วงล�้ำ รุกหน้า เข้าไปในจุดที่ไม่เคยมีใคร
แตะต้อง
ค่อยๆ ย้อมทีละนิดให้จมดิ่งสู่ห้วงราคะที่ผิดบาป
เจ้าของร่างที่ถูกปิดตาหอบหายใจ ร่างกายเขาถูกตรึง
ด้วยเชือกหนัง มันรัดแน่นแยกแขนขาเขาให้อา้ ออกจากกันจน
เปิดเผยทุกสัดส่วน ท�ำให้คนตรงหน้าพอใจยิ่งนัก
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“หายใจสิเจซ”
“อื้อออ” ร่างเล็กหายใจเข้า แอ่นอกขาวขึ้นรับแส้หนัง
เกร็งท้องเล็กน้อยยามอีกฝ่ายลากลงต�่ำหยอกเย้ากับบางสิ่งที่
ชูชนั เพราะฤทธิต์ ณ
ั หา กามารมณ์นนั้ เคยมีคนบอกว่าเป็นเรือ่ ง
ผิดบาป แต่ส�ำหรับเขา มันคือเรื่องสนุกสนานชวนฝัน
ทว่าความฝันนัน้ มีหลากหลาย ทัง้ สุข ทัง้ เศร้า เคล้าด้วย
กัน
หรือบางทีก็เจ็บปวดทั้งที่เราก�ำลังสุขล�้ำ
เผียะ!
แส้หนังฟาดลงมาที่ขาขาวของตน
“อื้อออ” เขาดิ้นเร่า หาใช่ด้วยความเจ็บ แต่เป็นเพราะ
ความเสียวซ่านที่เล่นงานเหมือนโกรธมาก
ร่างสูงยกไวน์ขนึ้ จิบ ใช้ลนิ้ เลียริมฝีปากเพียงนิด ก่อนจะ
ยกยิ้มพอใจกับภาพตรงหน้า เขาใช้แส้อ้าขาอีกฝ่าย ใช้มือลาก
ไล้ผิวกายเนียนขาว กดจูบตรงขาอ่อนพร้อมกับขยับบางสิ่งที่
อยู่ในช่องทางรัก...
ของเล่นส�ำหรับผู้ใหญ่ที่ไว้ช่วยตัวเองยามอ้างว้าง
“อ๊ะ อ๊า”
“หายใจสิเจซ”
ค�ำนั้นไม่ต่างจากมนตร์สะกดให้ร่างเล็กหอบหายใจเอา
อากาศเข้าไปโลดแล่นในร่าง เขาขยับสะโพกเพื่อตอบรับท่อน
ยางซึ่งขยับไปมาตามใจคนบ้าอ�ำนาจที่หยอกเย้าไม่มีที่สิ้นสุด
ร่างสูงบิดควานดันเข้าดึงออกอยูห่ ลายครัง้ บางทีกใ็ ช้ปลายนิว้
8
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ไล้วนส่วนปลายของสิ่งที่แข็งตั้ง
กายร้อนสีหวานที่เรียกร้องหาเขา
“อ๊ะ อื้อ” เสียงครางดังขานรับ แม้จะพยายามกัดปาก
ห้ามเสียงก็ไม่เป็นผล เวลานี้เขาสุขสมเกินจะปฏิเสธได้
มันท�ำให้คนตรงหน้าพอใจ เขามองอีกคนด้วยความ
หลงใหล ลูบไล้กายขาวที่มีร่องรอยบอบช�้ำตราตรึงไว้
ก่อนจะถอนกายปลอมออก ปลดเข็มขัดรูดซิปลงเพือ่ ใช้
กายใหญ่
ของจริงที่ไม่ได้ผสมยางยืดใดๆ
“หายใจ”
“แฮกๆ”
“หายใจสิเจซ” กระซิบอยูข่ า้ งหู พูดถ้อยค�ำเดิมๆ ราวกับ
สะกดจิต เขาสอดใส่กายร้อนเข้าไปในช่องทางที่ท�ำให้คุ้นชิน
บดเบียดความรุ่มร้อนนี้ให้อีกคนตัวสั่น ความใหญ่โตของมัน
ไม่ต่างจากสัตว์ร้ายที่ก�ำลังฉีกร่างกายของเขา จะหลีกหนีก็ถูก
ตะครุบไว้ทัน
ตกอยู่ในกรงเล็บเสือร้ายที่ก้มลงมาดูดดุนยอดอกของ
เขา
ใช้เรียวลิ้นดุนดันห่วงสีเงินที่เจาะอยู่ เพิ่มรสชาติความ
เสียวซ่านให้มากขึ้นเหมือนต้องการให้ขาดใจตาย
เสียงครางหวานคือบทสวด เสียงกระซิบคือค�ำขานรับ
จากมารร้าย
ยามขยับกายกระแทกความร้อนรักเข้าไป คือของขวัญ
9
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ที่มัจจุราชมอบให้ไม่สิ้นสุด แสงสีแดงจากไฟดวงเล็กอาบไล้
ทั้งคู่ ราวกับนี่คือแสงจากนรกที่เพรียกหา พวกเขานั้นกอบกุม
ความลับโดยใช้หยาดรักที่ปลดปล่อยออกมา
ใช้ความเสียวซ่านเป็นกุญแจน�ำทางเข้าสูป่ ระตูเมืองแห่ง
ชัยชนะ
ทว่านัน่ กลับไม่ใช่จดุ จบ แต่เป็นจุดเริม่ ต้นของความรูส้ กึ
ที่ก่อตัวขึ้นมา ร่างสูงบดขยี้กายสีหวาน ขย่มร่างหนักหน่วงจน
เตียงสั่น ตบมือลงบนสะโพกให้มันขึ้นรอยมือพร้อมกับอัดฉีด
หยาดขาวข้นคลัก่ แล้วหยิบบุหรีม่ าจุดสูบเพือ่ แทนความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์ที่มีค่าแค่บนเตียง
ฟู่...
ควันสีขาวลอยคลุง้ ดัง่ ม่านเมฆซ่อนความลับ ร่างเล็กยัง
ปรารถนาความต้องการไม่จบไม่สิ้น เขาตอดรัดกายใหญ่ที่ยัง
ค้างอยู่ในกายนี้ เว้าวอนโดยใช้เสียงครางหวานกับการกระท�ำ
ทีจ่ ะช่วยตัวเองให้ถงึ ฝัง่ ฝัน ติดแค่วา่ สุดปลายทางมีเหล็กขนาด
เล็กถูกเสียบค้างไว้จากคนชอบแกล้งกัน
และก่อนที่เขาจะยอมให้เป็นอิสระดั่งที่หวัง ลมหายใจ
ก็ถูกขโมยโดยคนที่ป้อนนิโคตินให้
เขาอัดมันเข้าปอด ตักตวงความหวานแลกกับความขม
ทีไ่ ม่วา่ ใครก็ไม่อยากได้ แต่รา่ งเล็กไม่มสี ทิ ธิป์ ฏิเสธ เพราะเวลา
นี้เขาคือนายใหญ่ เขาคือคนเดียวที่จะตัดสินความเป็นไปของ
ชีวิตนี้ได้
เขาจ�ำต้องฝืนกลืนความขมขื่น สะกดมันลงในหัวใจที่
10

Avery Pie

ตัว

อย

่าง

ตายด้าน พลางเชิญชวนคนที่กระแทกกายเข้ามา
พลันบุหรี่มวนนั้นก็จี้ลงตรงสีข้าง
พร้อมกับบทสวดที่วา่ ...
“หายใจสิเจซ :)”
ซาตานไม่เคยปรานี
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YOU CAN BREATH
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เสียงเพลง
แสงไฟ
ผู้คน
พวกเขาเหมือนกับแมลงที่โดนล่อลวง
นัน่ เป็นความคิดทีแ่ ล่นเข้ามา หลังจากปรายตามองเหล่า
ลูกค้าที่ออกลีลาอยู่กลางฟลอร์เต้นร�ำ บางคนมาเป็นคู่ บาง
คนมาเดี่ยว บางคนก็เกาะเกี่ยวมากับกลุ่มเพื่อนไลฟ์สไตล์
เดียวกัน โยกย้ายร่างกายหลายรูปแบบที่อาบไล้ไปด้วยไฟ
หลากสีจากทางร้าน หลงละเลิงไม่ตา่ งจากแมลงเม่าบินเข้ากอง
ไฟ
ท�ำเหมือนว่าพรุ่งนี้คือวันตาย
แต่จะเป็นแบบนั้นได้ยังไง
เราไม่รู้วันตายซะหน่อย
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ตลกสิ้นดี
ผมกระตุกยิ้มเยาะอยู่หลังบูทดีเจเครื่องใหญ่ มือปรับ
อุปกรณ์มากมายเพื่อสนองความต้องการให้คนที่มาหา ยก
หูฟงั ข้างหนึง่ มาแนบหูแม้ตวั เองจะอยูใ่ กล้ลำ� โพงมากก็ตาม ปาก
ก็ขอเสียงจากคนด้านล่างทั้งที่ในใจกลับเยือกเย็นตายด้านไร้
ความรู้สึก
ส�ำหรับผม พวกเขาก็เหมือนกับผีเสื้อกลางคืน
โลดแล่นยามดึกดื่นแล้วห่อเหี่ยวในช่วงกลางวัน
มีแอลกอฮอล์เป็นตัวขับเคลือ่ น บางคนใช้มนั เป็นเหตุผล
ท�ำในสิ่งที่ไม่กล้า อยู่บนนี้ผมเห็นคนหลายรูปแบบ ความมืด
ช่วยอ�ำพรางสายตาได้บ้าง คนอื่นจะได้ไม่มองว่าผมโรคจิตที่
แอบมองพวกเขา ทุกค�ำ่ คืนผมจะเห็นคนถูกมอมเมา ทัง้ ทางใจ
ที่วอนหาความรัก
และทางกายที่วอนหา...
ปึก!
“จากโต๊ะเดิม”
ความคิดทีล่ อ่ งลอยถูกดึงกลับเพราะเพือ่ นร่วมงานหนุม่
เขาวางกระดาษแผ่นหนึง่ ลงบนบูทดีเจผม แรงพอทีจ่ ะท�ำให้โต๊ะ
สัน่ สะเทือน แต่กเ็ บาเกินกว่าจะหยุดความมันส์ของเพลงได้ ผม
พยักหน้าอย่างรู้ดีว่าเนื้อความในนั้นคืออะไร
มันคือสิ่งเดียวกับที่ผมพูดค้างไว้
‘Sleep with me?’
นอนกับผมไหม
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หรือที่พูดง่ายๆ ว่า...
เซ็กซ์
ผมเลียปาก ก่อนจะเลือ่ นสายตาไปมองใครบางคนทีน่ งั่
ดื่มเหล้ายี่ห้อดีอยู่ที่โต๊ะตรงกับเวที เหมือนคิดมาดีแล้วว่าจะ
นั่งตรงนี้ ซึ่งก็ไม่แปลก เพราะเขามักจะมานั่งโต๊ะนี้ประจ�ำ ยก
แก้วเหล้าเชิญชวนผม ยกยิ้มหวานเช่นคนมีใจให้
ผมเห็นเขาทุกคืนที่เข้าท�ำงาน เห็นว่าเขามากับเพื่อน
สามคนที่สนใจผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย เห็นเขาที่เอาแต่เฝ้ามอง
ผมขณะที่ผมกระตุกยิ้มใส่
ผมได้ รั บ ค� ำ เชิ ญ ท� ำ นองนี้ จ ากผู ้ ช ายในร้ า นมากมาย
แสดงให้เห็นว่าพวกเขารู้ว่าผมนั้นชอบผู้ชาย
ใช่
ผมเป็นเกย์
“หึๆ” ผมเหยียดยิ้ม ฉีกกระดาษแผ่นนั้นทิ้งแล้วโยนไป
ข้างหลัง ไม่มีการประกาศใส่ไมค์เพื่อหักหน้า ไม่มีการตอบรับ
เพราะผมคิดว่าการกระท�ำของผมมันชัดเจนอยูแ่ ล้ว ท�ำเอาคน
รอค�ำตอบถึงกับยกเหล้าทั้งขวดขึ้นดื่ม ผมเดาว่าเขาคงพนัน
อะไรสักอย่างกับเพื่อนไว้
เขาหน้าตาดี ดูท่าจะมีเงินมากพอที่จะเลี้ยงผมให้สบาย
แต่น่าเสียดาย
ผมเซ็นสัญญากับมัจจุราชไว้แล้ว
“ขอบคุณครับ” ผมพูดออกไมค์หลังหมดกะ มีเสียงปรบ
มือดังตามหลังมาเป็นการส่งผมลงจากเวทีทที่ ำ� งานอยู่ ผมคว้า
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เหล้าแก้วหนึง่ ขึน้ ดืม่ เพือ่ เติมเต็มความว่างเปล่าของตัวเอง และ
เป็นอย่างนี้ทุกครั้งที่นั่งอยู่ที่บาร์จนกว่าจะอยากกลับ
ไม่สิ ต้องบอกว่าจนกว่าจะถึงเวลาที่เขาคนนั้นจะมารับ
และเขาก็ตรงต่อเวลาทุกที
“รอใครอยู่หรือเปล่าครับ”
ตึก!
“ให้ผมเลี้ยงเหล้าแก้เหงาสักแก้วไหม” เสียงทุ้มต�่ำดังขึ้น
ตามมาด้วยร่างสูงของคนที่แพ้พ่าย ด้านข้างผมคือชายหนุ่ม
วัยยี่สิบต้นๆ รูปร่างดีเหมือนออกก�ำลังกายทุกวันก่อนมาดื่ม
ส่วนผมตัวเล็กกว่าเขาเนือ่ งจากไม่ชอบกิจกรรมทีต่ อ้ งออกแรง
หนักอึ้ง
เว้นกิจกรรมบนเตียงที่ผมไม่เกี่ยง ไม่ว่าจะเล่นท่าไหน
ก็ตาม
ผมหันไปมอง ยิ้มมุมปากเป็นเชิงชื่นชมที่เขาพยายาม
เข้าหาผม เขาดูไม่ลดละเลย ไม่รู้ว่าชอบผมหรือแค่ต้องการ
เอาชนะเพือ่ นพวกนัน้ แต่นนั่ ก็ทำ� ให้ผมฆ่าเวลาได้บา้ งระหว่าง
รอคนมารับ
“หรือจะให้ผมชวนคุณอีกครั้ง?”
“ผมไม่ชอบคนขี้ตื๊อ”
“อา...”
“อันทีจ่ ริงผมไม่ชอบคุณ” ตอบทัง้ ทีย่ มิ้ อยู่ ท�ำเอาอีกคน
ถึงกับชะงักกึก ไม่รู้จะตอบด้วยค�ำไหน ผมคิดว่าการปฏิเสธ
ออกไปตรงๆ จะดีกว่าการพูดอ้อมโลกเพื่อรักษาความรู้สึก
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ข้างใน แต่เราไม่ได้รจู้ กั กันเป็นการส่วนตัวอยูแ่ ล้วนี่ ผมจะรักษา
น�้ำใจเขาไปท�ำไม
ทว่าแทนที่จะเดินกลับไป เขาดึงดันที่จะยืนต่อ
“คุณยังไม่ให้โอกาสผมเลย คุณรู้ได้ไงว่าคุณไม่ชอบ”
“ผมไม่ชอบมีเซ็กซ์กับคนที่อยากเอาชนะคนอื่นหรอก”
“...”
“หรือในสายตาคุณ ผมดูงา่ ยขนาดนัน้ ?” ผมเอียงคอถาม
มีลูกเล่นให้เขาเลียปากอย่างครุ่นคิด ซ�้ำยังแกล้งเอานิ้วไปลูบ
หลังมือเขาอีก ผมรูด้ วี า่ ตอนนีเ้ พือ่ นเขามองอยู่ “พวกเพือ่ นคุณ
ก็คงคิดแบบนั้นใช่ไหมล่ะ”
“ไม่ ไม่เลย พวกเขาไม่ได้คดิ แบบนัน้ ” อีกฝ่ายตอบอึกอัก
“ผมแค่ไม่เข้าใจว่าท�ำไมคุณถึงเย็นชากับผมนัก ผมจีบคุณอยู่
นะไม่รู้หรือไง”
“ผมก็บอกอยู่ว่าผมไม่ชอบคุณ แล้วคุณจะยังตื๊อผมอยู่
ท�ำไม”
“แต่คุณก็ไม่มีแฟนไม่ใช่เหรอ ให้โอกาสผมหน่อยจะ
เป็นไร”
“ผมไม่มีแฟน แต่ผมมีคนเอาใจ”
“...”
“ไม่สิ แค่เอาเฉยๆ ผมมีคนที่เอากันทั้งวันทั้งคืน :)”
เขาถึงกับอ้าปากค้าง คงไม่คิดว่าผมจะพูดตรงขนาดนั้น
ช่วยไม่ได้ที่ผมไม่ใช่พวกชอบให้ความหวัง ในเมื่อพูดดีๆ แล้ว
ไม่ยอมไปจากกัน ก็ต้องบอกให้ชัดจะได้สติสักที ผมไหวไหล่
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พร้อมยกแอลกอฮอล์ขึ้นดื่มต่อไม่สนใจเขา พอหมดแก้วแรก
ก็สั่งให้บาร์เทนเดอร์เสิร์ฟแก้วที่สอง เพื่อให้ตัวเองจมอยู่กับ
ความคิดเพียงล�ำพัง
ถ้าไม่ติดว่าคนด้านข้างเลื่อนแก้วเหล้าที่เขาถืออยู่มาให้
ผม รั้งความสนใจผมให้ถอนหายใจใส่เขา
“เถอะน่า” เขาขอร้องกัน “ถือว่าดื่มข�ำๆ แด่มิตรภาพ
ของเรา”
“มีใครเคยบอกคุณไหมว่าทีท่ ำ� อยูม่ นั น่าร�ำคาญ” ผมถาม
กลับ “คุณก็หน้าตาดีนะ ไม่จ�ำเป็นต้องมายุ่งกับผมหรอก ใน
คลับมีคนนับร้อยให้คุณเลือก แค่คุณขยิบตานิดเดียว พวกเขา
ก็จะรีบปรี่มาหา”
“แล้วท�ำไมคนคนนั้นถึงไม่เป็นคุณล่ะ”
“หึ”
“เราก็แค่ท�ำความรู้จักกัน ออกมาดื่มด้วยกันบ้างแล้ว
ก็...”
“เอากันน่ะเหรอ”
“!”
“ผมไม่เอากับใครมัว่ ซัว่ หรอกนะ” ผมหัวเราะ ท�ำเหมือน
ว่าเขาพูดเรื่องตลก “เพราะไม่ใช่ทุกคนที่ท�ำให้ผมมีอารมณ์ได้
และผมพอใจกับคู่นอนของผมแล้ว”
“แต่เขาไม่ใช่แฟนคุณ ผมพูดถูกไหม”
ผมไหวไหล่
“นั่นแปลว่าผมมีสิทธิ์”
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“ไม่เลย คุณไม่เข้าตาผมเลยสักนิด” ผมส่ายหน้าให้เขา
หลุดยิ้ม เขาอาจจะคิดว่าผมก�ำลังเล่นตัวอยู่ก็เป็นได้ แต่อย่าง
ที่บอก ผมไม่ชอบการมีอะไรกับใครอื่น ผมมีคู่นอนเป็นของ
ตัวเองแล้ว และคนคนนั้นคงไม่ชอบที่เห็นผมนั่งคุยกับผู้ชาย
คนอื่นที่ไม่ใช่เขา
จะว่าหึงหวงก็ไม่ใช่ ค�ำนัน้ มันควรจะใช้กบั คนทีเ่ ป็นแฟน
กัน
แต่ส�ำหรับคนที่นอนด้วยกัน...ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะใช้ค�ำ
เรียกแบบไหนมาอธิบายความรู้สึกนั้นดี
ครืด...!
ทว่าระหว่างที่ผู้ชายคนเดิมพยายามเต๊าะผมต่อ จู่ๆ
มือถือผมก็สนั่ หน้าจอปรากฏชือ่ คนทีจ่ ะมารับผมทุกครัง้ เวลา
มาท�ำงานที่ร้านนี้ นั่นคือสัญญาณว่าให้ผมรีบไล่คนคนนี้ออก
ไปจากตรงหน้า ไม่งั้นเรื่องเดือดร้อนจะตามมา ซึ่งผมเกลียด
การมีปัญหามากที่สุด
“คุณควรไปได้แล้ว” ผมขัดจังหวะ “มันคงไม่ดีถ้าเขามา
เห็นคุณ”
“เขา?” อีกฝ่ายทวนค�ำนั้น “หมายถึงคู่นอนของคุณ?”
“ใช่”
“ท�ำไมคุณไม่แนะน�ำให้ผมรูจ้ กั เขาซะหน่อยล่ะ เผือ่ ว่าเรา
จะตกลงกันได้” เจ้าตัวเสนอทางเลือก ไม่เข้าใจว่าสนใจอะไร
ผมนักหนา “บางทีเราอาจจะได้เล่นด้วยกันแบบสามคนก็ได้
ผมไม่ว่าหรอกนะถ้าเราจะเร้าใจกันหน่อย”
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“รสนิยมคุณแปลกดีนะ ชอบยุ่งกับคนมีเจ้าของ”
“คุณบอกเองว่าคุณไม่มีแฟน และคู่นอนไม่ใช่ความ
หมายของคู ่ ค รอง” เขาพลิ ก ประเด็ น กลั บ มาโต้ ต อบ “นั่ น
หมายความว่าคุณมีสทิ ธิจ์ ะเปลีย่ นคูน่ อน และผมก็พร้อมจะรับ
ต�ำแหน่งนั้นทันที”
ครืด...!
สายทีส่ องโทร. ตามมาติดๆ ผมควรจะกดรับถ้าไม่ตดิ ว่า
อีกฝ่ายถือวิสาสะจับมือผม เขาพยายามกล่อมให้ผมคล้อยตาม
ดูท่าจะอยากมากถึงได้ตื๊อไม่เลิกขนาดนี้ เขาบีบมือผมเบาๆ
กระตุกยิ้มเจ้าเล่ห์ จ้องลึกเข้ามาในดวงตาผม ค่อยๆ โน้มตัว
ลงมาหวังจะจูบโชว์พวกเพือ่ นทัง้ หมด ในตอนนัน้ ผมเลือกทีจ่ ะ
นิ่งเพื่อรอโอกาสให้เขาฉวยไปแต่ลม
ทว่ายังไม่ทันที่ผมจะได้ท�ำ จู่ๆ ใบหน้าผมก็ถูกดึงไปอีก
ทาง
“อื้อออ!”
“เฮ้ย!”
“หึ”
ผมได้ยินเสียงแค่นหัวเราะในล�ำคออย่างเด่นชัด แสดง
ให้เห็นว่าคนที่มาตัดหน้ามีความสุขที่ได้คว้าผมไปครอง ก่อน
ทีผ่ มจะได้จบู กับผูช้ ายคนใหม่ นาทีนนั้ ผมเบิกตากว้าง ยอมรับ
ว่าตกใจทีถ่ กู รัง้ ไปจูบกับคนทีเ่ ดินมาด้านหลัง แต่พอเห็นดวงตา
สีด�ำที่สะท้อนภาพของผมออกมานั้น ผมก็ปัดทิ้งทุกความ
หวาดหวั่น
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เปลีย่ นเป็นจูบตอบให้เขาสอดลิน้ เข้ามาหยอกเย้ากับลิน้
ผม เหล็กอันเล็กที่เจาะอยู่ตรงลิ้นกระทบกับฟันเล็กน้อยให้ได้
อารมณ์ เขาโอบเอวผมรั้งเข้าหาตัว มอบสัมผัสดุเดือดให้คนที่
มองอยู่หน้าซีดไป ร้ายกว่าคือการกัดเข้าที่ปากผม รุนแรงพอ
ที่จะท�ำให้เลือดไหล
ผมจึงป้อนรสขมปร่านั้นกลับไปให้ เขาหัวเราะในล�ำคอ
เช่นคนพอใจ
พลันถอนจูบให้ผมขานชื่อเขาได้
“เควนติน...”
“ไงที่รัก :)”
“ผมชอบลิ้นของคุณ”
เขายิม้ ข�ำหลังผมพูดสิง่ ทีค่ ดิ เสียงทุม้ ต�ำ่ นีท้ ำ� หัวใจผมสัน่
ไหว ผมโอบรอบคอเขา ยื่นหน้าไปจูบอีก โหยหาเขามากกว่า
สิง่ ใด อีกอย่าง...ก็เพือ่ ท�ำให้พอ่ หนุม่ ขีต้ อื๊ ได้เห็นว่า นีแ่ หละคือ
คนที่ผมเตือนให้เขารู้ว่าอย่าได้เข้ามาใกล้ แต่ในเมื่อเขาเลือก
ที่จะปฏิเสธ...
ก็ต้องเห็นผมละเลงรักกับคู่นอนคนส�ำคัญ
“เธอไม่รับสายฉัน ท�ำฉันเป็นห่วงมากเลยรู้ไหม”
“มีคนมาห้ามผมไม่ให้รบั สาย” ผมฟ้องเสียงหวาน พลาง
เหล่ตามองคนด้านหลังที่ตอนนี้เอาแต่นิ่ง แสดงสีหน้าตกใจ
“เขาวุ่นวายกับผมไม่เลิกเลย”
“อือ...” เควนตินขานรับ ตวัดสายตาไปสบกับคนที่มอง
เราอยู่ พาให้อีกฝ่ายสะดุ้ง เขาดูเลิ่กลั่กนิดหนึ่ง “สวัสดี”
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“คุณคือ...คู่นอนที่เขาพูดถึงงั้นเหรอ”
“เจซบอกคุณอย่างนั้นเหรอ” หันมาถามพลางหัวเราะ
“แปลกจังที่เขาแนะน�ำผมอย่างนั้น อันที่จริงเราสองคนเป็น
มากกว่าคู่นอนกัน”
“เอ่อ...”
“ผมเควนติน”
“...”
“เควนติน ครูซ” ไม่หลีกเลี่ยงที่จะแนะน�ำตัว ซ�้ำยัง
ปั้นหน้าได้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ผิดกับอีกคนที่อ�้ำอึ้ง เขาดู
จะไม่ช�ำนาญในการแก้ปัญหาเท่าไหร่ “แล้วคุณจะบอกชื่อให้
ผมรู้ไหม หรือว่าอยากให้ผมตั้งให้?”
“ว่าไงนะ” เขาชะงักไป “ไม่ ผมมีชอื่ ผมไม่ตอ้ งการให้ใคร
มาตั้งชื่อให้”
“งั้นคุณคงจ�ำชื่อตัวเองได้”
“ผมชื่อรอยด์” ในที่สุดเขาก็ยอมบอกออกมา นั่นท�ำให้
เควนตินพยักหน้า เขาหันไปสัง่ เครือ่ งดืม่ กับบาร์เทนเดอร์ทยี่ นื
รออยู่ ผมจึงหยิบเหล้าตัวเองมาจิบต่อนิดหนึง่ เหมือนกับคนที่
ดูละครอยู่ ไม่ได้สนใจเลยว่าตอนนี้บรรยากาศมันก�ำลังมาคุ
“แล้วคุณมาคนเดียวเหรอรอยด์ ถึงได้มายุ่งกับคนของ
ผม” เควนตินถาม วางท่าทางสบายๆ ให้ดเู ป็นกันเองมากทีส่ ดุ
“หรือว่าคุณรับค�ำท้าใครมา ผมเดาว่าคุณไม่น่าจะกล้ามาคน
เดียวในที่แบบนี้”
“ผมมากับเพื่อน เรามาที่นี่กันเป็นประจ�ำ”
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ทั้งที่ใบหน้ายิ้มแย้ม แต่สิ่งที่พูดออกมากลับเต็มไปด้วย
ความหงุดหงิด เควนตินรั้งผมมาแนบชิด ดึงให้นั่งตักหลังจาก
ที่เขานั่งเก้าอี้บาร์เป็นที่เรียบร้อย ผมเอนตัวพิงเขา ไล่จูบไป
ตามล�ำคอขาว ให้เขาก้มมาจูบกลับเป็นครั้งคราวพร้อมลูบมือ
เข้ามาในเสื้อผม
สัมผัสช่วงเอวทีเ่ ขาบีบขย�ำอย่างช�ำ่ ชอง และเนือ้ บัน้ ท้าย
ที่เขาชอบใส่บางสิ่งเข้ามาครอบครอง
ซึ่งนั่นเป็นส่วนที่ผมชอบมากที่สุด
“ว่าไง คุณคิดค�ำตอบได้หรือยัง” เขาถามย�้ำ กระดิกนิ้ว
ให้บาร์เทนเดอร์น�ำเครื่องดื่มวางลงในมือตามสั่ง ยกขึ้นดื่ม
เล็กน้อยขณะที่จับจ้องไปทางรอยด์เหมือนจะฆ่ากัน “คุณคิด
นานจังเลยนะ ผมไม่ชอบเสียเวลากับคนน่าร�ำคาญแบบคุณ”
“ก็ผมไม่จ�ำเป็นจะต้องตอบคุณว่าผมมาที่นี่เพื่ออะไร”
สุดท้ายรอยด์กค็ น้ หาเสียงตัวเองมาตอบกลับได้ “ขนาดพ่อผม
เขายังไม่เซ้าซี้ขนาดนี้เลย”
“ฮึ! ปากดี”
“อึก...”
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“ผมแค่สอบถามเพราะคุณมายุ่งกับคนของผม ไม่ได้มี
เจตนาจะเซ้าซี้เลยสักนิด” เควนตินไหวไหล่ ทว่าน�้ำหนักมือที่
บีบสะโพกผมอยู่เริ่มแรงขึ้น แสดงให้เห็นว่าเขาเริ่มไม่พอใจ
“และคุณก็ยงั ยืนอยูต่ รงนีท้ งั้ ทีค่ วรจะไปไกลๆ ตัง้ นานแล้ว นัน่
ก็ยิ่งท�ำให้ผมสงสัยว่าคุณต้องการอะไรกันแน่”
“ผมก็แค่ชอบเจซ”
“โว้ว”
“และผมอยากมาแทนที่คุณ” รอยด์วางมาดขรึม ท�ำ
เหมือนว่าตัวเองมีสิทธิ์ เล่นเอาเควนตินยกยิ้ม เขาดูขบขันกับ
ท่าทีนั่น ผมเองก็ได้แต่อมยิ้มพลางส่ายหน้าเล็กน้อยให้ความ
ต้องการที่เด่นชัด ผมเตือนเขาไปแล้วนะว่าผมมีคู่นอนที่ขี้หวง
น่ะ หรือต่อให้ไม่พูด เขาก็ควรจะให้เกียรติกัน
สงสัยเขาจะไม่รู้จักค�ำนั้น
ค�ำว่า ‘มารยาท’
“ดูเหมือนคุณเพิง่ จะสวมบทลูกผูช้ ายนะรอยด์” เควนติน
แซวข�ำๆ “คงคิดว่าพูดแบบนั้นเจซจะชอบสินะ เสียใจด้วยนะ
เขาเป็นพวกประทับใจอะไรยาก กว่าผมจะได้เป็นคูน่ อนของเขา
ผมก็ใช้เวลาเหมือนกัน”
เควนตินจูบแก้มผมเบาๆ ดึงผมให้มายืนตรงหน้าเขาแต่
หันหลัง จากนั้นก็กดริมฝีปากลงมาที่คอ ไล่ลงมาจนถึงหัวไหล่
ดูดดุนจนปรากฏรอยแดงแสดงความเป็นเจ้าของทีท่ ำ� เอารอยด์
หน้าเสียไป เขากัดปากสลับกับเลียปากเช่นคนไม่พอใจ
ต่างจากผมที่เอียงคอให้เควนตินท�ำตามใจ
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“เห็นไหมว่าเขาชอบทีผ่ มท�ำ” เควนตินว่าเสียงแผ่วพร้อม
ตวัดสายตาไปมองคนที่ก�ำหมัดใส่เขา “คุณรู้ไหมว่าเจซน่ารัก
ขนาดไหนเวลาเรามีเซ็กซ์ด้วยกัน เสียงของเขาหวานมาก เขา
ชอบครางเสียงดังแล้วก็...”
“เควนติน”
“เซ็กซ์จัดเป็นบ้าเลย” เจ้าของชื่อหัวเราะ ดูเขาจะชอบที่
ได้พดู เรือ่ งนีใ้ ห้คนอืน่ ได้ยนิ “ถ้าคุณจะท�ำให้เขาชอบหรือถูกใจ
จริงๆ คุณต้องรู้จักวิธีเข้าหาเขามากกว่านี้ แต่ส่วนใหญ่เจซ
จะชอบให้เข้าไปในตัวมากกว่าเข้าหาอย่างถูกวิธี”
“คะ...เควนติน”
“เขาชอบให้เล่นตรงนี้”
“อื้อออ”
“แล้วก็ตรงนี้ด้วย”
“อ๊ะ...อ๊า...” ผมครางเสียงกระเส่าตอนเขารั้งเสื้อผมขึ้น
เผยให้เห็นยอดอกที่มีจิวอันเล็กเจาะอยู่ เควนตินใช้ปลายนิ้ว
ร้อนบดเบียดมัน ลูบไล้อย่างช�ำนาญจนผมแทบจะทรุดฮวบลง
กับพืน้ ส่วนมืออีกข้างก็ลบู วนไปทัว่ กลางกายผม ปลุกเร้าอารมณ์
ให้มันชูนูนดุนเนื้อผ้า
ผมกัดปาก เอื้อมมือไปด้านหลังเพื่อโอบรอบล�ำคอคน
ตัวโตกว่า
“รู้สึกดีหรือเปล่า”
“ผม...อื้อ...ดี ผมเสียวมาก” ผมตอบกลับ “ผมอยากได้
มัน เรากลับไปมีเซ็กซ์กันเถอะเควนติน”
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“ใจเย็นก่อน นี่เพิ่งเริ่มเอง”
“อือ้ ออ” ผมบิดกายเร่าต่อหน้ารอยด์ทกี่ ลืนน�ำ้ ลายลงคอ
อย่างยากล�ำบาก เขาดูตกใจและไม่รู้ว่าควรจะท�ำยังไงกับ
สถานการณ์นี้ ไม่เหมือนกับเควนตินที่สนุกกว่าใครในที่นี้ ผม
ได้ยินเขาหายใจหนักขึ้นราวกับทนไม่ไหว ผมจึงรั้งเขามาจูบ
เกี่ยวกระหวัดลิ้นเขาให้เจ้าห่วงเล็กจิ๋วกระทบฟันเป็นบางครั้ง
ยิง่ เราจูบกันผมก็ยงิ่ มีอารมณ์มาก มากจนไม่อยากให้เขา
ท�ำแค่ลูบเท่านั้น
“ให้ตายสิ พวกคุณมันโรคจิตชะมัด”
สุดท้ายรอยด์ก็เป็นฝ่ายท�ำให้เราหยุดชะงัก
“ไม่มียางอายกันหรือไง” ค�ำพูดนั้นรั้งความสนใจของ
เควนตินให้เขาเลื่อนสายตาไปสบคนที่ดูไม่สบอารมณ์เท่าไหร่
“ผมไม่ได้อยากเห็นพวกคุณโชว์เสียวกันนะ คุณอยากโดนข้อหา
อนาจารหรือไง”
“ผมนึกว่าคลับนี้เราจะเอากับใครตรงไหนก็ได้”
“ไม่...”
“และผมแค่สาธิตให้ดูว่าเจซชอบให้ท�ำแบบไหน คุณจะ
ได้รู้ตัวไงว่าท�ำให้เขาได้ไหม” เควนตินยังคงปั้นหน้าเหมือนสิ่ง
ที่เขาท�ำไม่ใช่เรื่องใหญ่ “ถ้าท�ำไม่ได้ก็ไสหัวไป ผมไม่อยากให้
เลือดใครติดมือผม ก่อนที่ผมจะไปเอาเขาที่ห้อง”
“คุณมันก็แค่ขู่เท่านั้นแหละ คุณไม่กล้าท�ำผมหรอก”
“นี่คุณท้าผมเหรอ”
“ผมก็แค่บอก”
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“...”
“และคู่นอนคุณมันก็โคตรใจง่ายเลย”
เพล้ง!
“โอ๊ย!”
“เควนติน!” ผมร้องลั่น ไม่ทันจะได้ห้ามคนที่ตัวโตกว่า
พอจบค�ำทีอ่ กี ฝ่ายว่าผมมา ขวดเหล้าทีว่ างอยูต่ รงบาร์กถ็ กู เขา
หยิบมาฟาดเข้าที่หัวรอยด์โดยไม่ทันตั้งตัวเลยสักนิด แรงพอ
ที่จะท�ำให้ฝ่ายนั้นที่อยู่ดีๆ ก็ปากดีเลือดไหลเป็นทาง รอยด์
อ้าปากค้าง ยกมือขึ้นกุมหัวขณะที่พวกเพื่อนเขารีบกรูเข้ามา
ดูกัน
“เฮ้ย! แกท�ำบ้าอะไรของแกวะ! มาตีหัวเพื่อนฉันท�ำไม!”
หนึ่งในนั้นตวาดเสียงดัง ก่อนที่เควนตินจะเลื่อนสายตาไปสบ
เข้าให้
“เพื่อนของคุณมาว่าคนของผมใจง่าย”
“มันก็ถกู แล้วไม่ใช่หรือไง ยอมให้ผชู้ ายลูบไล้ตอ่ หน้าคน
เป็นสิบ ถ้าไม่เรียกว่าใจง่ายจะเรียกว่าอะไร!”
“...”
“และแกต้องชดใช้ ฉันจะให้ต�ำรวจมาลากคอแก!”
ผัวะ!
“อ๊อก!”
“น่าร�ำคาญ” เควนตินบอกหลังจากถีบเข้าที่ท้องจนอีก
ฝ่ายหงายหลัง เวลานี้ใบหน้าของเขานิ่งมาก นิ่งชนิดที่ผมเอง
ก็ได้แต่แอบหวัน่ เขาแสดงออกหมดทุกอย่างว่าตอนนีเ้ ขาก�ำลัง
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หงุดหงิดมาก และจะไม่ยอมใจเย็นง่ายๆ จนกว่าจะพอใจใน
การกระท�ำ
และไม่ปล่อยให้อกี ฝ่ายลุกขึน้ มาดูถกู ผมอีกครัง้ เขาเดิน
ไปเหยียบอกให้เจ้าตัวนอนราบกับพื้น ใช้ปากขวดเหล้าที่ตอน
นีก้ ลายเป็นฟันฉลามเนือ่ งจากส่วนหนึง่ แตกกระจายตอนตีหวั
รอยด์ไปจ่อคอคนที่พยายามดิ้นออกจากใต้เท้าเขาให้ได้
ทว่าเควนตินกลับลงเท้าหนัก เหยียบแน่นจนเหมือน
จะฆ่ากันให้ตาย
“เรามาทบทวนกันใหม่” เขายิ้มหน้าตาย “เพื่อนคุณมา
ว่าคนของผม และคุณก็สนับสนุนเขา ซึ่งผมว่านั่นมันไม่ถูก
เท่าไหร่”
“อึก!”
“และผมไม่ชอบคนที่ท�ำให้เรื่องมันบานปลาย” กดเสียง
ต�่ำพลางจ้องมองคนที่อยู่ใต้ฝ่าเท้าด้วยสายตาที่เลือดเย็นยิ่ง
กว่าอะไร “เพราะงั้นคุณจะขอโทษเจซของผมไหม”
“เควนติน”
“หรือจะให้ผมคว้านกล่องเสียงคุณมาพากย์เสียงให้
แบบนั้นมันคงท�ำให้คุณหัดคิดก่อนพูดบ้างนะ :)”
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เควนตินเอียงคอถาม พร้อมรับฟังทุกค�ำตอบจากคน
ตรงหน้า ทว่าเพื่อนของรอยด์กลับอึกอัก เขาส่งสายตาไปขอ
ให้รอยด์ช่วยเหลือเขา ติดแค่ว่าพอเควนตินตวัดสายตาไปสบ
เจ้าตัวก็ชะงักเหมือนไม่กล้า พอเห็นแบบนั้นผมก็หลุดยิ้ม
มีแต่พวกไก่อ่อนทั้งนั้นเลย
“ว่าไง จะยอมขอโทษเจซของผมดีๆ ไหม” เขาถามอีก
ครั้ง “ผมไม่ได้มีเวลาเยอะพอจะมาเล่นกับคุณนะ และผมก็ไม่
อยากมีเรื่องด้วย”
“ก็ฉันพูดความจริง แฟนนายมันง่าย มันส่งสายตายั่ว
เพื่อนฉันตั้งหลายรอบ”
“...”
“แทนที่แกจะมาหาเรื่องฉัน แกควรจะไปจัดการคนของ
ตัวเองนู่น ไอ้สวะเอ๊ย!” ว่าจบก็ถ่มน�้ำลายใส่รองเท้าเควนติน
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เพิม่ ระดับความโกรธให้มากขึน้ อีก จนผมต้องขยับตัวมาชิดบาร์
เครื่องดื่ม เวลานี้ทุกคนหันมามองเรา ให้ความสนใจราวกับว่า
มีดารามาเปิดหมวก
ทัง้ ทีค่ วามจริงก็แค่คนมีเรือ่ งกันนิดหน่อย ไม่เห็นจะต้อง
อยากรู้กันขนาดนั้น
หรือผมควรจะตะโกนบอกให้พวกเขากลับไปใส่ใจเรื่อง
ของตัวเองซะ?
แบบไม่เสือกสิครับ ไม่ใช่เรื่องของตัวเองสักหน่อย :)
“เพือ่ นคุณมันปากเสียใช้ได้เลยรอยด์ คุณน่าจะหาเพือ่ น
ใหม่ทซี่ ปั พอร์ตคุณไปในทางทีถ่ กู นะ” เควนตินบอก เขาหัวเราะ
เหมือนไม่คิดอะไรมาก “แต่ในเมื่อเขาเลือกที่จะกวนประสาท
ผมก็ต้องสั่งสอนเขาหน่อยละ หวังว่าคุณจะไม่วา่ นะ”
“คะ...คุณจะท�ำอะไรน่ะ!”
“ก็แค่คว้านกล่องเสียงเขาออกมา”
“!”
“ไหนดูซวิ า่ คุณจะร้องเสียงดังได้ขนาดไหนกัน” เควนติน
ยิ้มมีความสุข เขาดูสนุกผิดกับทุกคนที่เห็นเหตุการณ์ โดยเฉพาะรอยด์ที่เบิกตากว้าง เขามองหน้าผม ขอให้ผมช่วยท�ำ
อะไรสักอย่าง ก่อนที่คนตรงหน้าจะบ้าคลั่งไปมากกว่านี้
ผมจึงไหวไหล่ไปที ยกเหล้าขึ้นดื่มไม่สนใจ พลางหันไป
มองเควนตินที่เพิ่มแรงเท้าซึ่งเหยียบอก บดขยี้ให้เพื่อนของ
รอยด์ร้องลั่นด้วยความเจ็บแทบทนไม่ไหว พลันก็ถลึงตาใส่
ตอนที่คู่นอนของผมยื่นปากขวดเหล้าแหลมเข้าไปใกล้ที่คอ
29

T A K E A D E E P B R E A T H #ห า ย ใ จ สิ เ จ ซ

ตัว

อย

่าง

พร้อมกระชากลมหายใจ
นาทีนั้นรอยด์ท�ำท่าจะพุ่งเข้าใส่ แต่ผมกลับขัดขาเขาไว้
ตุ้บ!
“โอ๊ย!”
“อุ๊บ โทษที” ผมยิ้มข�ำ ชูแก้วเหล้าขึ้นเล็กน้อยเป็นการ
ขอโทษที่ยื่นขาไปขัดขาเขาจนล้ม จะตีหน้าซื่อก็คิดว่ารอยด์
น่าจะอ่านออกอยูแ่ ล้ว ซึง่ การกระท�ำนัน้ ท�ำให้เขาขบกรามแน่น
มองผมอย่างเคียดแค้นทั้งที่ผมไม่ได้ไปฆ่าหมาเขาตาย
แต่ถ้าเขายังไม่ถอนค�ำพูดที่ว่าผมใจง่าย...
เพื่อนเขาตายแน่นอน
“พอแล้ว! พอแล้ว ขอร้องละ หยุดที!”
“หึ”
“ผมขอโทษเควนติน ผมไม่ได้ตั้งใจว่าเจซแบบนั้น” และ
เหมือนเขาจะทนไม่ไหวแล้วถึงได้ตะโกนออกมาเสียงดัง ยัน
ร่างตัวเองขึ้น หลุบตามองเพื่อนเขาที่หลับตาปี๋เช่นคนกลัว
หัวหด เผลอๆ อาจจะฉี่ราดกางเกงไปแล้วด้วยมั้ง แน่นอนว่า
ผมไม่สนใจเลยสักนิด กลับกัน...ผมคิดว่าเขายอมง่ายไปหน่อย
ท�ำให้เรื่องนี้หมดสนุกไวกว่าที่คิด
เควนตินลากสายตามาหารอยด์ ยัง้ มือทีจ่ อ่ ปากขวดตรง
คอหอยเพื่อนเขาไว้ กระตุกยิ้มเล็กน้อยที่เห็นอีกฝ่ายยอมลง
ให้
รอยด์กลืนน�้ำลาย สบตาผมอีกครั้งแล้วพูดสิ่งที่เพิ่งพูด
ไป
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“ผมขอโทษเจซ”
“จบไวจัง” ผมยักไหล่ ดื่มเหล้าในแก้วเหมือนคนไม่รู้สึก
อะไรทัง้ นัน้ “ผมนึกว่าคุณจะยือ้ ไว้อกี สักหน่อย จบไวแบบนีม้ นั
น่าเบื่อจังเลยเควนติน”
“อยากให้ฉันท�ำให้มันสนุกกว่านี้ไหมเจซ” เขาเสนอทาง
ให้ผมเลือก “ฉันท�ำให้เธอสนุกกว่านี้ได้นะ”
ผมขบขันสลับกับมองรอยด์ทขี่ อร้องให้ผมหยุดการกระท�ำ
สีหน้าเขาไม่สดู้ ี ทว่าก็ปะปนไปด้วยความไม่พอใจทีผ่ มไม่ยอม
ท�ำอะไรสักอย่างที่เป็นการห้ามเควนติน ซึ่งผมไม่คิดว่าตัวเอง
ผิด ผมรู้อยู่แล้วว่าเควนตินไม่ท�ำหรอก เขาแค่ต้องการข่มขู่ให้
รอยด์ท�ำตามสั่งเท่านั้น
ถึงเขาจะไม่ได้อยากขอโทษจากใจจริง แต่อย่างน้อย
มันก็ท�ำให้เกมนี้จบลงได้
และผมไม่ใช่พวกที่ชอบเริ่มเกมขึ้นมาใหม่
“เพือ่ นคุณล่ะจะว่ายังไง” ผมเอียงคอถาม “เขาจะขอโทษ
ผมไหม”
“ไมค์”
“เออ ฉันขอโทษ” เจ้าตัวว่าเสียงหงุดหงิด แต่ถา้ ฟังดีๆ
จะรูว้ า่ มันสัน่ “ขอโทษทีว่ า่ แฟนนายใจง่าย เพราะงัน้ ปล่อยฉัน
ไปซะ!”
“แต่ผมไม่ชอบที่คุณปากหมา”
“!”
“ท�ำให้เขาเลือดออกปากหน่อยสิที่รัก :)” ผมขยิบตาให้
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เควนติน ท�ำให้เขายิม้ มีความสุขขึน้ มาอย่างช่วยไม่ได้ นาทีนนั้
รอยด์เบิกตากว้าง ท่าทางเขาตกใจที่ผมบอกให้เควนตินท�ำ
อะไรบางอย่าง คงนึกว่าผมจะให้ปาดคอเพือ่ นเขามัง้ ถึงผมจะ
ชอบเวลาคนมีเรือ่ งกัน แต่ผมก็ไม่ได้อยากได้กล่องเสียงใครมา
พากย์เล่น
และเควนตินก็ไม่ได้มงี านอดิเรกชอบปาดคอใคร เขาเลย
ถอยออกมาก่อนจะท�ำตามที่ผมขอไว้
ผัวะ!
“ไมค์!”
“อู้ว แรงดีจัง” ผมเลียปาก อดปลาบปลื้มไม่ได้ตอนที่
เควนตินหันหลังกลับมาหา หลังจากทีเ่ ขาเตะปากคนทีช่ อื่ ไมค์
อย่างแรงจนเลือดทะลักออกจากปาก ไม่รู้ว่ากรามแตกหรือ
เปล่า รู้แค่ว่าคงใช้เวลารักษานานพอตัว รอยด์ที่เห็นแบบนั้น
ก็รีบเข้าไปประคองเพื่อน ส่วนผมก็โอบคอทูนหัวของตัวเอง
เอาไว้
เราจูบกันดูดดื่มเพิ่มเติมความเร่าร้อนโดยไม่สนใจใคร
แนบหน้าผากชิดกันให้ผมออดอ้อนคนที่ชอบเอาใจ
“ฉันท�ำดีไหม”
“คุณเก่งที่สุดเลย” ผมยิ้มพลางกัดปาก “แต่ผมอยากให้
คุณใช้เท้าท�ำอย่างอื่นมากกว่า”
“เช่นอะไรล่ะ”
“เช่นเล่นกับตรงนั้นที่คุณปล่อยให้มันค้างคา” ผมแกล้ง
เอากลางกายไปถูกบั เป้ากางเกงเขา บดเบียดมันให้อกี ฝ่ายรูว้ า่
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ผมต้องการปลดปล่อย “พาผมกลับบ้านสิทรี่ กั ผมอยากให้คณ
ุ
ฟัดจะแย่แล้ว”
“งั้นวันนี้เราเริ่มก่อนถึงเตียงเลยดีไหม”
“จะที่เตียงหรือตรงไหนผมก็ให้คุณเอาได้”
“เจซ”
“ผมอยากคลานไปหาและให้คณ
ุ เอาจะแย่แล้วเควนติน” ผมแลบลิน้ เลียปากเขาอีกรอบ ยัว่ ยวนให้เขาบดจูบเข้าหา
เราแลกลิ้นกันอย่างเร่าร้อนมาก เรียกได้ว่าคนที่เห็นเป็นต้อง
เบือนหน้าหนี คงท�ำให้ใครบางคนหน้าร้อนได้ไม่ยาก เสียดาย
ทีผ่ มไม่สนใจ ผมหอมแก้มเควนติน ออดอ้อนให้เขาพาออกไป
“ส่งบิลตามไปให้ฉันด้วย”
“ได้ครับคุณเควนติน” บาร์เทนเดอร์ก้มหัวให้ เควนติน
มาที่นี่บ่อยพอที่จะส่งบิลตามไปให้ที่บ้านได้ หรือง่ายๆ ก็แค่
ส่งไปที่ที่ผมอยู่เพราะเราสองคนใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน เขาจูบผม
อีกรอบก่อนที่จะหยิบเงินจ�ำนวนหนึ่งโยนให้รอยด์ที่ยังนั่ง
ประคองเพื่อนอยู่ตรงหน้าเรา
พร้อมกับเทเหล้าที่เหลือรดหัวเขา
“เอาไว้ไปซ่อมหน้าใหม่นะรอยด์” เควนตินเหยียดยิ้ม
ร้ายกาจ แค่นหัวเราะราวกับโรคจิต ที่ตลกคือไม่มีใครเข้ามา
ขวางเขาเลยสักคน แสดงให้เห็นว่าเขามีอิทธิพลมากพอจะ
ควบคุมใครก็ได้
ผมจึงคลี่ยิ้มประทับใจที่เขาช่างมีน�้ำใจ
“กลับกันเถอะที่รัก ที่นี่มันน่าเบื่อใช่ไหม”
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“ใช่”
“งั้นกลับไปท�ำอะไรสนุกๆ กันเถอะ”
ผมกัดปากเหมือนสนุก ขณะที่เควนตินโอบเอวผมแล้ว
รั้งให้เดินขนาบข้าง เขาทิ้งสายตายียวนให้รอยด์เจ็บใจอีกครั้ง
ไม่ต่างจากผมที่เดินข้ามเขาราวกับอีกฝ่ายไม่ได้นั่งอยู่ตรงนั้น
แถมยังเหยียบเข้าที่เงินแบบไม่สนใจว่ามูลค่ามันจะมากน้อย
แค่ไหน
ส�ำหรับผม มันก็แค่ทางผ่านเพื่อให้คนเรารอดตาย
“ฉันท�ำดีไหม”
“คุณเพอร์เฟกต์ทสี่ ดุ เลย :)” ผมชม พาให้เควนตินต้อง
มอบรางวัลให้ เราจูบกันตลอดระยะทางจากบาร์ถึงรถ กระทั่ง
อยูบ่ นนัน้ เราก็ยงั สนุกกันไม่หยุด แต่นนั่ เป็นเพียงแค่บทน�ำของ
เรือ่ งเท่านัน้ ความสนุกมันต่อจากนีต้ า่ งหาก เราสองคนใช้เวลา
อยู่ด้วยกันจนถึงบ้าน
ขึ้นลิฟต์จากชั้นแรกสุดมาถึงชั้นที่ต้องการ
และนาทีที่ผมไขกุญแจเข้าไปในบ้าน
ปึง!
“อื้อออ”
เควนตินก็เริ่มความคลั่งรักของเขาทันที
“เควนติน อื้อออ” ผมครางเสียงแผ่วตอนที่เขาพรมจูบ
ไปทั่วคอ เขาดันร่างผมชิดกับก�ำแพงและใช้เท้าปิดประตูห้อง
ไม่ได้คิดเลยว่าห้องข้างๆ จะตกใจไหมที่เราปิดประตูเสียงดัง
แต่เวลานี้ใครจะไปสนกันล่ะ ผมประคองหน้าเขาให้เราจูบกัน
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แลกลิ้นให้หยาดใสเปื้อนมุมปาก ลิ้มลองความหวานแล้วแลก
เปลี่ยนกันไม่รู้จบ
เควนตินปลดเข็มขัดกางเกงผม ล้วงมือเข้าไปสัมผัสกาย
ร้อนที่เรียกหา เขาดูดเม้มไปทั่วซอกคอ ฝากรอยรักไว้ให้ผม
รู้ว่านี่คือการตีตรา
จากนั้นก็กัดอย่างรุนแรงเพื่อเน้นย�้ำให้ผมรู้วา่ ...
ผมคือของเขาโดยสมบูรณ์
“อ่า...” ผมเชิดหน้าส่งเสียงผะแผ่ว เควนตินไล่จูบลงไป
ถึงท้องน้อยของผม ไล้วนให้ผมมวนท้องไปหมดและร้อนรัก
อยากได้บางอย่างจากเขาไวกว่านี้ ติดแค่ว่าเขาเป็นพวกชอบ
หยอกเย้า กว่าจะได้ใส่จริงก็ต้องให้ผมเรียกร้องหนัก
แรกๆ ก็มีอายบ้าง ทว่าหลังๆ ผมเริ่มชินกับมัน
“ผมอยากท�ำให้คุณจัง”
“หือ?”
“ขอเลียหน่อยสิครับ ผมโคตรคิดถึงมันเลย” ผมออด
อ้อนด้วยดวงตาฉ�ำ่ น�ำ้ หวังเพียงว่าเควนตินจะยอมให้ผมสนุก
กับร่างกายของเขา จังหวะนัน้ เจ้าตัวกระตุกยิม้ ร้ายกาจก่อนจะ
ยืดกายยืนขึ้น วางแขนทาบกับก�ำแพงไว้ ผมจึงลดตัวลงใช้มือ
ปลดกางเกงพลางใช้ปากรูดซิปลงให้
เสียงซิปที่แยกจากกันปลุกเร้าผมให้ยื่นหน้าไปพรมจูบ
กายร้อนใหญ่ ผมเห็นความเต่งตึงของมันนูนผ่าน Calvin Klein
นั่นยิ่งท�ำให้ผมอยากได้
“ร้อนจังเลย” ผมกระซิบชิดกลางกายเขา “ดูมันอยาก
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ออกมาเล่น”
“งัน้ ใช้ลนิ้ เธอเล่นกับมันสิ” เควนตินจูบหน้าผากผมหนึง่
ที “เธอรู้ดีว่าจะต้องเล่นกับมันยังไง”
“ถ้าผมท�ำดีคุณจะมีรางวัลให้ผมไหม”
“ทุกอย่างที่เธออยากได้”
“หึ”
“ฉันจะเอาเธอเป็นรางวัล เอาให้มันส์จนลืมโลกไปเลย”
ผมไม่ต่างจากคนคลั่งรักที่โคตรอยากถูกฟัดทันทีที่เขา
พูดจบ ผมแลบลิน้ เลียความใหญ่โตโดยไม่สนว่ามันมีเนือ้ ผ้ากัน้
เพราะไม่กวี่ ติ อ่ มาผมก็ดงึ ปราการสุดท้ายนัน้ ลง เผชิญกับความ
ยิ่งใหญ่ชวนใจสั่น
แก่นกายของเควนตินช่างเชิญชวนผมนัก มันเหมือนกับ
อาวุธของมัจจุราชที่พอเราได้ลองมัน...
ผมยิ่งกว่าขึ้นสวรรค์แล้วถูกกระชากลงนรกซะอีก
มันเป็นอะไรที่โคตรสุดเหวี่ยงเลย
“อือ้ ~” เควนตินครางต�ำ่ ในล�ำคอหลังจากผมครอบครอง
ส่วนนัน้ ด้วยปาก ความใหญ่โตของมันคับแน่นมาก ไม่สามารถ
กลืนกินไปหมดในคราวเดียวได้ ผมต้องค่อยๆ โลมเลีย ขบกัด
เล็กน้อยเป็นการเอาใจ ยามขยับรูดรั้งส่วนปลายก็กระทบกับ
ล�ำคอคล้ายจะบีบคอกันให้ตาย
ผมยอมรับว่าอึดอัด แต่ก็ไม่ปฏิเสธว่ามันรู้สึกดีมาก
และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ผมดึงกางเกงตัวเองลง
แล้วใช้นำ�้ ลายทีเ่ อ่อล้นจากปากบิดควานช่องทาง เบิกทางเพือ่
36

Avery Pie

ตัว

อย

่าง

ให้เควนตินเข้าไปสะดวก ผมไม่อยากให้เขาชักช้าไปมากกว่านี้
แล้ว ผมอยากให้เราร่วมรักกันจะแย่
ทว่าเควนตินก็ยังเป็นเควนติน เขามันขี้แกล้งยิ่งกว่าใคร
“ใครให้เธอเล่นกับตรงนั้นก่อนฉันอนุญาตกัน”
หมับ!
“เธอลืมกฎของเราแล้วเหรอ เจซี่”
ผมไม่เคยชอบให้ใครเรียกผมด้วยชื่อนี้ มันคือชื่อที่พ่อ
แม่ตั้งให้ ส�ำหรับผมแล้วมันไม่ต่างจากโซ่ตรวนที่พันธนาการ
ผมเอาไว้ ทุกครั้งที่ใครเรียก ผมจะย้อนนึกถึงความเจ็บช�้ำกับ
ความเฮงซวยที่คนพวกนั้นมอบให้
‘แกอยากตายไหม’
‘ฉันถามว่าแกอยากตายไหมเจซี่!’
“อื้อออ” ผมสะดุ้งตอนที่เควนตินบีบกรามแน่น เขาบีบ
แรงมากราวกับผมไม่ใช่มนุษย์เหมือนเขา อีกทัง้ ยังบังคับให้เงย
หน้ามาสบตากัน เลิกคิ้วใส่ให้ผมหวนคิดว่าเราพูดกันถึงไหน
เขาก�ำลังต่อว่าผมที่ช่วยตัวเอง ทั้งที่ผมท�ำเพื่อให้เขาได้เริ่ม
จริงจังกับสิ่งที่ค้างคาเอาไว้
แต่ผมลืมไปว่าบทบาทของผมไม่ใช่เจ้านาย
คุณไม่เข้าใจ?
คิดง่ายๆ
ผมไม่ใช่คนคุมเกม
“เธอก�ำลังเป็นเด็กไม่ดีใช่หรือเปล่า” เขาโยนค�ำถามใส่
“ตัง้ แต่ทคี่ ลับนัน่ แล้วนะทีเ่ ธอให้มนั จับมือต่อหน้าฉัน เธอท�ำให้
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ฉันหงุดหงิดเป็นบ้า”
“เขาลวนลามผมเอง ผมไม่ได้อ่อยเขานี่นา”
“แต่เธอรู้ว่าฉันไม่ชอบให้ใครมาแตะต้องของที่ฉันรัก”
เขากดเสียงต�ำ่ ให้ผมหลุบตา “โดยเฉพาะเธอทีฉ่ นั รักมาก เพราะ
งัน้ ในเมือ่ เธอท�ำตัวไม่นา่ รัก ฉันก็ตอ้ งลงโทษตามกฎทีเ่ ราตกลง
กัน”
“เควนติน...”
“หันหลังไปซะเจซี่”
“...”
“แล้ ว ถอดเสื้ อ ผ้ า ทั้ ง หมดตอนนี้ ฉั น จะตี เ ธอให้
หลาบจ�ำ :)”
ผมกลืนน�้ำลายลงคออย่างยากล�ำบากเมื่อเห็นเขาดึง
เข็มขัดทีป่ ลดไว้มาถือ ผมจ�ำน�ำ้ หนักมือของเขาได้ดวี า่ มันรุนแรง
แค่ไหน นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาลงโทษผมโดยการท�ำร้ายร่างกาย
ไม่สิ ส�ำหรับผมแล้วมันไม่ใช่การกระท�ำที่ไม่ดีอะไร
ก็แค่ตีเพื่อให้ผมระลึกไว้ว่าอย่าได้คิดท�ำผิดกฎอีก
เควนตินดันปลายคางผมให้พ้นมือของเขา ปรายตามา
มองเช่นคนถือไพ่เหนือกว่า ส่วนผมก็ได้แต่ถอดเสื้อผ้าที่ค้าง
คาอยู่ทั้งหมดออก เปลือยเปล่าต่อหน้าเขา ถามว่าอายไหม
ความรู้สึกนั้นไม่เท่ากับความตื่นเต้นที่โจมตีเข้ามา
และนี่คือความลับที่คุณควรรู้อีกอย่าง
ผมน่ะ
รักความรุนแรงที่สุดเลย
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เผียะ!
“อึก!” ผมสะดุ้งตอนที่หันหลังให้แล้วเขาฟาดเข็มขัดลง
มาโดยไม่บอกกล่าว มันไม่ได้เจ็บมาก แต่ก็ท�ำผมหมดมาดนิ่ง
ที่ตรึงไว้ กลายเป็นลูกแมวน้อยที่ยกสะโพกขึ้นให้เขาได้เห็น
ความงาม เชิญชวนให้เขาเข้ามาข้างใน ท�ำเอาเควนตินยกยิ้ม
พึงพอใจ
แล้วเข็มขัดก็ถูกฟาดลงมาเป็นครั้งที่สอง
ร่างกายผมกระตุก ก�ำหมัดแน่นเช่นเดียวกับที่กัดปาก
เควนตินฟาดลงบนแก้มก้นเน้นๆ สร้างรอยแดงให้เด่นชัดเล่น
กับอากาศ ไม่นานครั้งที่สามก็ตามมา เพิ่มระดับความแรงขึ้น
จนผมตัวสัน่ ไม่มคี วามปรานีจากคูน่ อนทีส่ งั่ สอนให้ผมหลาบจ�ำ
เขาโฟกัสแค่ว่าจะตีผมให้หนักเท่าที่จะท�ำได้
ผมเจ็บ แต่นนั่ มันก็รสู้ กึ ดีเพราะผมรับรูไ้ ด้ถงึ ความรักของ
เขาไง
ความรัก ความหึงหวง ความต้องการที่มอบให้
เควนตินฟาดเข็มขัดลงมาตามระดับความพอใจ เขาฟาด
ซ�้ำๆ ให้เสียงเนื้อหนังกระทบกันดังไปทั่วห้อง หลังๆ ผมเริ่ม
ส่งเสียงครางออกมาเล็กน้อยเพือ่ ปลุกเร้าให้เขาอยากท�ำอย่าง
อื่นมากกว่าตีผม แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าพอโดนตีมันโคตรได้
อารมณ์
อา...ให้ตายเถอะ
ผมอยากถูกเอาจะแย่แล้ว
“อื้อ...เควนติน” ผมหอบหายใจกระเส่าแล้วเหลียวหน้า
39

T A K E A D E E P B R E A T H #ห า ย ใ จ สิ เ จ ซ

ตัว

อย

่าง

ไปมองเขา “ได้โปรดทีร่ กั ...เอาผมที ผมต้องการคุณเดีย๋ วนี้ ผม
อยากได้มัน”
“ฉันยังลงโทษเธอไม่เสร็จเลยเจซ เธอไม่มีสิทธิ์เรียกร้อง
อะไรทั้งนั้น”
“แต่ผมส�ำนึกผิดแล้ว ผมต้องการมัน”
“เธอควรจะแสดงให้ฉนั เห็นมากกว่านีน้ ะว่าเธอต้องการ”
ผมกัดปากจนแทบห้อเลือด อยากให้เควนตินเลิกเล่น
เกมแล้วมาเอาผม แต่เขามันก็พวกดื้อหัวรั้น ถ้ายังไม่อยากท�ำ
เขาก็จะไม่ยอมหยุดสิ่งที่ตั้งใจไว้ เข็มขัดถูกฟาดลงมาอีก คราว
นี้โดนแผ่นหลังให้ผมสะท้านจนต้องยืดตัวไป
ผมหลุดเสียงคราง แย่กว่าคือเผลอปลดปล่อยหยาดน�ำ้ รัก
ทั้งที่เรายังไม่ได้มีอะไรกัน
“เธอท�ำพื้นเปื้อนแล้วเห็นไหม”
“ได้โปรด”
“เธอนีม่ นั เด็กไม่ด”ี เขาเหยียดยิม้ ร้ายราวกับว่าปีศาจใน
ตัวได้ตื่นขึ้นแล้ว “วันนี้เธอจะต้องโดนหนักแน่เจซี่ ฉันจะไม่
ปล่อยให้เธอรอดไปได้”
ผมวอนขอเขาจากสายตาที่สบกันไม่ยอมละไปไหน
เควนตินโยนเข็มขัดทิ้งแล้ววางมือลงบนแก้มก้นผม บีบ
ขย�ำให้ผมรับรู้ถึงความเจ็บช�้ำที่เขามอบให้ ร่างกายผมเคลื่อน
เล็กน้อยตามแรงส่งของเขา พาให้ต้องร้องครางออกมาอย่าง
ช่วยไม่ได้ ความแสบบนผิวเนือ้ ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อราคะทีพ
่ งุ่
สูงของเราเลยสักนิด
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กลับกันมันยิ่งเพิ่มความดิบเถื่อนของเซ็กซ์นี้ให้มีรสจัด
มากขึ้น
เควนตินอาศัยจังหวะที่ผมก�ำลังหลงละเลิงกับมือหนา
อยู่สอดกายลึกเข้ามาจนสุด ท�ำเอาผมเบิกตากว้าง เผลอหยุด
หายใจไปชั่วขณะ ความจุกเข้าเล่นงานด้วยความที่ของเขามัน
ใหญ่เกินจะรับ ผมรู้สึกเจ็บที่ช่องทาง แต่เพราะใช้นิ้วบิดควาน
มาก่อนหน้านี้แล้ว มันเลยยังพอขยับขยายได้
เควนตินถ่มน�ำ้ ลายลงมาบนแก่นกาย ใช้มนั แทนเจลหล่อ
ลื่นให้ผมอดทนต่อความเจ็บไว้
มันไม่ได้เจ็บขนาดนัน้ หรอก เราเคยท�ำท่าทีม่ นั แย่กว่านี้
มามาก มันเป็นเหมือนกับบทเรียนใหม่ๆ ที่ท�ำให้เซ็กซ์ของเรา
ไม่จืดจาง
“ใหญ่จังที่รัก” ผมพึมพ�ำ “คุณท�ำผมจุกไปหมดแล้ว”
“เธอเองก็ท�ำฉันอึดอัด ท�ำไมมันแน่นขนาดนี้นะ ทั้งที่
เมื่อคืนเราก็ท�ำกัน”
ผมไม่รวู้ ่าตอนนีเ้ ควนตินก�ำลังท�ำสีหน้ายังไง แต่ฟงั จาก
น�ำ้ เสียงเขาดูจะชอบใจเอามาก เขาใช้ปลายนิว้ บีบไปทัว่ แก้มก้น
ให้เนื้อตรงนั้นล้นออกมาจากร่องนิ้ว
ผมอ้าปากกอบโกยลมหายใจ รูส้ กึ ไม่ตา่ งจากโดนมัจจุราช
สูบลมหายใจของชีวิต
“เธออยากให้ฉันขยับไหมเจซี่”
“อึก...อ๊ะ อ๊า...เควนติน”
“ขอร้องสิ”
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“อ่า...”
“อ้อนวอนฉันสิทูนหัว”
มนตร์สะกดก�ำลังท�ำงาน ผมตอดรัดกายแกร่ง ฉายชัด
ถึงความต้องการที่ไม่มีลดละ เควนตินเองก็ไม่ลดความซุกซน
ของเขา เขาแกล้งกระแทกเข้ามาหนักๆ เพือ่ ให้ผมท�ำตามทีส่ งั่
แล้วมีเหรอว่าผมจะไม่ท�ำ ผมยินยอมทุกอย่างเพื่อให้เขามอบ
ความรักให้
ผมเชิดหน้าขึ้นเค้นเสียงออกมา วอนขอให้เขาเห็นใจ
“ได้โปรดเควนติน...ท�ำให้ผมเป็นของคุณทีที่รัก”
“หึ”
“ผมอยากให้คุณกระแทกเข้ามาตรงนั้น ใช้มันบดขยี้ผม
ให้ขาดใจตาย” ผมว่าเสียงกระสัน สัมผัสได้ถึงเม็ดมุกเล็กๆ ที่
แตะโดนลงจุดกระสันให้ใจหาย “ดะ...ได้โปรดทีร่ กั อ๊า ช่วยเอา
ผมที ผมจะตาย”
“เธอพร้อมแล้วใช่ไหม” ผมพยักหน้ารับไป “งัน้ เตรียมใจ
ลงนรกได้เลย”
“อ๊ะ อ๊า!” สิ้นค�ำนั้นร่างกายผมก็เผชิญศึกหนัก เควนติน
รั้งแขนผมสองข้างให้แอ่นอกไปด้านหน้า ขณะที่สวนกายถี่
กระชัน้ ความเจ็บก่อนหน้านีถ้ กู แทนทีด่ ว้ ยความเสียวซ่าน เขา
เอาเข็มขัดมามัดมือผมทัง้ สองข้าง บังคับให้ยนื หยัดด้วยหัวเข่า
มือหนาอีกข้างก็จิกหัว ดึงรั้งให้ผมครวญคราง ช่องทาง
ก็ถกู กระหน�ำ่ ด้วยความร้อนฉ่า เควนตินไม่ออ่ นโยนกับผมเลย
ราวกับว่าเขาไม่อยากเก็บความหื่นกระหายอีกต่อไป เขาใช้
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ปลายนิว้ บดขยีย้ อดอกผมสลับกับรูดรัง้ ส่วนหน้า โดยไม่ปล่อย
ผมให้เป็นอิสระสักทาง
ผมครางลั่นด้วยความสุขสม ทุกอณูในร่างกายลุกโชน
ด้วยไฟรัก ผมได้ยินเสียงเนื้อกระทบเนื้อจากช่วงล่างที่กลาย
เป็นหนึ่งเดียวกัน ได้ยินเสียงชื้นแฉะจากหยาดน�้ำรักที่ไม่รู้ว่า
เขาปลดปล่อยออกมาตอนไหน
เวลานี้ผมสนใจแค่ความสุขที่เขามอบให้โดยเฉพาะการ
ที่เขากัดเข้าที่หัวไหล่
เขาแลบลิ้นเลียมัน สาวกายรัวเร็วให้ผมลืมสิ้นทุกการ
หายใจ
โฟกัสแค่ความใหญ่โตที่โจนจ้วงอยู่ในกาย
“ใช่! อื้อ ที่รัก ใช่ แบบนั้น แบบนั้นเลย”
“อา...” เควนตินครางเสียงต�ำ่ เขาเองก็สขุ นักไม่ตา่ งจาก
ผม “เธอรัดฉันแน่นไปแล้วเจซี่ เธอท�ำให้ฉนั ห้ามอารมณ์ตวั เอง
ไม่ไหว”
“อ๊ะ อ๊า”
“ฉันอยากท�ำให้เธอตาย”
“อื้อ!”
“มาเอาจนลืมตายกันเถอะทูนหัว :)”
ผมโคตรชอบเขาเลย “อื้อ!”
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