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ตอนที่ 01

เสียงเพลงจากนักร้องเสียงดีดังไปท่ัวบริเวณร้านเหล้า

ขนาดย่อม ซึ่งมีเจ้าของร้านใบหน้าหล่อเข้มและเป็นรุ่นพี่ที่จบจาก

รั้ววิทยาลัยช่างแห่งหนึ่ง จึงท�าให้ลูกค้าส่วนใหญ่ในร้านเป็นเด็ก

นักศึกษาสถาบันเดียวกับเขา บรรยากาศภายในร้านเหล้าเลย 

ค่อนข้างเป็นกนัเอง แต่กม็นีกัศกึษามหาวทิยาลยั คนวยัท�างานด้วย

เช่นเดียวกัน

“พี่สินๆ คิดเงินโต๊ะ 5” เสียงเด็กเสิร์ฟในร้านเดินเข้ามาบอก

สิน ผู้เป็นเจ้าของร้านที่เคาน์เตอร์คิดเงินด้านใน สินจึงหยิบบิลของ

โต๊ะดังกล่าวมาคิดยอดรวม และส่งใส่ถาดไม้เล็กๆ ให้เด็กเสิร์ฟไป

เก็บเงิน ซึ่งเป็นเรื่องปกติในทุกๆ วันอยู่แล้ว สินจะดูแลร้านด้วย 

ตัวเอง ช่วยเด็กในร้านเสิร์ฟบ้าง และพูดคุยทักทายกับลูกค้าตลอด 

เขาดูแลลูกจ้างทุกคนเหมือนพี่น้อง จึงท�าให้ทุกคนตั้งใจที่จะท�างาน

ให้เขา

“ไอ้แจ็ค มึงเรียกไอ้กลองมาหากูหน่อยดิ๊” สินบอกกับเด็ก 
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ในร้านที่เอาเงินค่าเหล้าที่เก็บมา มาให้เขา

“ครับพี่” แจ็คตอบกลับ ก่อนจะเดินไปเรียกกลอง ซึ่งเป็น 

เด็กหนุ่มรุ่นน้องของสิน ให้เดินมาหาสินที่เคาน์เตอร์คิดเงิน กลอง

มาท�างานพิเศษที่ร้านของสินหลังเลิกเรียนพร้อมกับเพื่อนสนิท 

ตัวเอง  

“มีอะไรพ่ีสิน” กลองถามขึ้น กลองจะมีหน้าที่เป็นบาร์เทน- 

เดอร์ และจัดเตรียมเครื่องดื่มให้แก่เด็กเสิร์ฟ น�าไปเสิร์ฟให้ลูกค้า 

ที่โต๊ะอีกที 

“ไอ้สองมนัไปไหนวะ ไม่เห็นมาท�างาน” สนิถามถงึสอง เพือ่น

สนทิของกลองทีม่าท�างานพเิศษทีร้่านของเขาด้วยกัน สองกับกลอง

เรียนอยู่วิทยาลัยช่าง สถาบันเดียวกับที่สินเคยเรียน ทั้งสองคนอยู่

ชั้น ปวช.3 แผนกช่างไฟฟ้า เป็นหนุ่มรุ่นน้องท่ีสินชวนมาท�างาน

พเิศษทีร้่านของเขา ตอนแรกเขาชวนแค่กลอง แต่สองกข็อมาท�าด้วย 

เขาก็รับเพราะสนิทกับทั้งคู่มาตั้งแต่สมัยเรียนแล้ว

“อ่าว! มันไม่ได้โทร.บอกพี่เหรอ ผมนึกว่ามันโทร.บอกพี่แล้ว

ว่าวันนี้มันขอหยุด” กลองถามกลับมา ท�าให้สินขมวดคิ้วเข้าหากัน

ทันที 

“โทร.บ้าอะไร ไม่มีสายของมนัโทร.เข้ามาสกัสาย มนัไปไหน” 

สินถามกลับไปอย่างสงสัย พร้อมกับหยิบมือถือของตัวเองออกมา

ดูว่าสองโทร.มาหรือไม่ แต่ก็ไม่มีเลย

“มันพาแม่มันไปโรงพยาบาล เห็นว่าแม่มันไม่ค่อยสบาย  

ผมนึกว่ามันโทร.บอกพี่แล้ว” กลองตอบกลับมา สินส่ายหน้า เขา 

ไม่ได้โกรธอะไรท่ีสองจะขาดงาน แต่เขากอ็ยากให้บอกกล่าวกันหน่อย 

เขาค่อนข้างเอน็ดสูองและกลองเป็นพเิศษ เพราะทัง้สองคนช่วยงาน

เขาเต็มที่และสนิทกันมานานจนเหมือนพี่น้องแท้ๆ กันไปแล้ว 
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“แล้วนี่ตกลงคุณวาทินเค้ายอมให้มึงท�างานร้านกูต่อใช่มั้ย 

วะ” สินถามกลองต่อ ถงึคนรกัของกลอง ซึง่เป็นผูม้อีทิธพิลรายหน่ึง 

ท่ีมอี�านาจสามารถปลอมเข้ามาเป็นอาจารย์ในวทิยาลยัทีก่ลองเรยีน 

เพียงเพ่ือมาตามจบีกลอง จนมเีรือ่งมรีาวมากมายเกดิขึน้ แต่สดุท้าย

กลองกับวาทินก็ปรับความเข้าใจกันได้ และคบกันในที่สุด และที่

ส�าคัญวาทินเป็นผู้ชายเหมือนกับกลอง

“ครับ ผมขอเค้าแล้ว เค้าไม่ได้ว่าอะไร ให้มาท�าได้” กลองตอบ

กลับยิ้มๆ 

“ก็ดี กูไม่อยากหาบาร์เทนเดอร์คนใหม่ จะให้ไอ้สองมาท�า

หน้าที่แทนมึงก็คงได้เจ๊งกันพอดี” สินพูดออกมาอย่างข�าๆ เพราะ

เขาเคยให้สองลองผสมคอ็กเทล สองมกัจะใส่ส่วนผสมเกินกว่าท่ีเขา

ก�าหนดทุกที กลองก็ยิ้มข�าออกมา

“มึงไปท�างานเหอะ เดี๋ยวกูจะลองโทร.หามันสักหน่อย” สิน

พูดข้ึน กลองเลยกลบัไปท�าหน้าทีตั่วเองต่อ ส่วนสนิก็กดมอืถือโทร.

ออกไปหาสองทันที 

[พี่สินนน โทร.มาพอดีเลย] เสียงเรียกชื่อลากยาวจากทางฝั่ง

ของสองดังขึ้น ท�าให้สินส่ายหน้าไปมาเล็กน้อย

“ไง?” สินทักไปสั้นๆ เท่านั้น

[เงนิในมอืถอืผมหมด เลยไม่ได้โทร.ลางานพ่ี ว่าจะไปเตมิเงนิ

อยู ่แต่ยงัไม่ได้เติม พีโ่ทร.มาพอด]ี สองบอกกลบัมา สนิเลยเรยีกให้

เด็กอีกคนที่เขาไว้ใจมานั่งคิดเงินให้ก่อนชั่วครู่ ส่วนเขาก็เดินเข้าไป

ในห้องท�างานเล็กๆ ของเขาด้านใน เพื่อคุยกับสองได้สะดวก เนื่อง 

จากด้านนอกมีเสียงเพลงดังขัดจังหวะการพูดคุย

“มึงนี่นะ อนาถาแท้วะ ปล่อยให้เงินในมือถือหมดได้ไง นี่ถ้า

มงึไปน�า้มนัหมดหรอืไปหลงในทีเ่ปลีย่วๆ มงึจะท�ายังไงไอ้สอง” สนิ



~ ลอง...ให้รู้ว่ารัก ~

8

บ่นไปตามประสารุ่นพี่ที่เป็นห่วงกันมาตลอด

[พ่ีนี่บ่นเป็นพ่อผมเลยนะ อย่าบ่นดิ เดี๋ยวหน้าแก่เร็วนะพ่ี] 

สองแกล้งแซวกลับมา จริงๆ แล้วสินเพิ่งจะอายุแค่ 23-24 เท่านั้น

เอง แต่ด้วยความที่ชอบปล่อยให้หนวดเครามันขึ้น แล้วก็โกนบ้าง

ไม่โกนบ้าง เลยท�าให้ดูหน้าแก่กว่าอายุจริง

“เดี๋ยวมึงเจอตีนกู แล้วนี่ตกลงยังไง พาแม่มึงไปหาหมอแล้ว

ใช่มั้ย” สินถามถึงแม่ของสองกลับไป

[ไอ้กลองบอกพี่เหรอ ว่าผมพาแม่ไปหาหมอ] สองถามกลับ

มาบ้าง

“เออดิ ไม่งั้นกูจะรู้ได้ไง” สินตอบกลับ

[โทษทีพี่สิน ผมมัวแต่ยุ่งๆ ว่าจะโทร.ลาพี่ เงินในมือถือก็ดัน

หมดอีก] สองตอบกลับมาอย่างรู้สึกผิดนิดๆ 

“ไม่เป็นไร ดูแลแม่มึงไปก่อน แล้วแม่มึงเป็นอะไรมากมั้ยวะ” 

สินถามกลับไปอีก ท�าให้สองรู้สึกอุ่นใจที่รุ ่นพ่ีเป็นห่วงเป็นใยแม่ 

ของเขา

[กแ็ค่ไข้หวดัธรรมดาน่ะพีส่นิ เค้าไม่ยอมกนิยา มนัเลยไม่หาย

สักที ผมเลยต้องบังคับพาไปหาหมอ ยังไงพรุ่งนี้ผมไปท�างานนะพี่ 

ไม่หยุดหรอก] สองบอกก�าหนดการให้สินรับรู้

“อมื บอกแม่มึงด้วยว่ากขูอให้หายเรว็ๆ นอนพักเยอะๆ” สนิ

พูดบอกกลับไป

[ขอบคุณครับพี่ ไว้เจอกันพรุ่งนี้พี่สิน] สองพูดส่งท้าย ก่อนที่

สินจะตอบรับและตัดสาย แล้วสินก็กลับออกไปดูแลร้านต่อเหมือน

ทุกที  
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เย็นวันรุ่งขึ้น

หลังจากเรียนวิชาสุดท้ายแล้ว สองกับกลองก็เดินไปที่ลาน

จอดรถมอเตอร์ไซค์ของวิทยาลัยในทันที เพื่อจะไปท�างานพิเศษที่

ร้านของสิน

“พีท่นิยอมให้มงึขีม่อเตอร์ไซค์มาเรยีนด้วยเหรอวะ” สองถาม

ขึ้นอย่างสงสัย เพราะวาทินคนรักของเพื่อนเขาค่อนข้างหวงกลอง

ไม่น้อย

“ไม่ยอมก็ต้องยอม จะให้กูนั่งรถหรูๆ มีคนขับรถไปส่งที่ร้าน

เหล้าเนี่ยนะ กูไม่ชินว่ะ นานๆ ทีน่ะได้ แต่จะให้คนไปส่งทุกวันกูก็

ไม่สะดวกใจเหมือนกัน” กลองบอกตามที่เขาเคยพูดขอวาทินเอาไว้

“พี่ทินก็ดีเนอะ ตามใจมึงทุกอย่างเลย” สองพูดออกมาอย่าง

ชื่นชม

“แล้วนี่มึงไม่ต้องไปดูแลแม่มึงเหรอวะ” กลองถามกลับมา 

“พอได้กินยาและนอนพักเค้าก็ดีขึ้นแล้วละ เค้าไม่อยากให้กู

หยุดงานบ่อยๆ ด้วย เกรงใจพี่สิน” สองพูดตามที่คุยกับแม่ตัวเอง

“อมื งัน้กไ็ปร้านพีสิ่นกนั วันนีค้นน่าจะเยอะ” กลองสนันิษฐาน 

แล้วสองเพ่ือนรกักข็ีร่ถมอเตอร์ไซค์ตรงไปยงัร้านของสนิในทนัท ีเมือ่

ไปถงึกเ็หน็ว่าสนิก�าลงัขนพวกลงัเบยีร์ลงัเหล้าท่ีใส่ขวดเปล่า มาขาย

ให้แก่รถรับซื้อของเก่าที่จอดอยู่หน้าร้าน

“ไอ้สองไอ้กลอง มาถึงพอดีเลย มึงสองคนช่วยกูยกลังเหล้า

เปล่าหลังร้านมาหน่อย กูจะเอามาขาย” สินพูดขึ้นเมื่อเห็นสองกับ

กลองเดินเข้ามาหา 

“มาถึงก็ใช้งานน้องเลยนะ” สองแกล้งว่าออกมา ก่อนจะโดน

สินเขกหัวอย่างหมั่นไส้

“กูจ้างพวกมึง ก็ต้องใช้งานพวกมึงสิวะ ไปเร็วๆ” สินโบกมือ
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ไล่ให้ทัง้สองคนไปช่วยยกลังเหล้าลังเบียร์ออกมา สองกับกลองก็ไป

ช่วยยกในทันที พอยกมาหมดแล้ว สองก็เดินไปชะโงกมองบัญช ี

ในมือของสิน ที่ก�าลังจะจดว่าเขาขายของเก่าในวันนี้ไปเท่าไร

“พี่สินละเอียดดีเนอะ จดทุกอย่างเลย” สองพูดขึ้นมาลอยๆ 

สินหันมาเอาปากกาเคาะหัวของสองไม่แรงมากนัก

“กูก็ต้องท�าบัญชีรายรับรายจ่ายด้วยสิวะ ไม่งั้นจะรู้ได้ไงว่า

เดือนเดือนหนึ่งกูได้ก�าไรมากน้อยแค่ไหน” สินตอบกลับมา สองก็ 

พยักหน้ารับ

“พีส่นิ” สองเรยีกสนิขึน้อกีครัง้ ในขณะทีก่ลองไปตรวจดสูต๊อก

เครื่องดื่มแล้ว

“อะไรของมึงวะ” สินถามกลับ แต่ตาก็มองพวกลังเบียร์ที่เอา

มาขายไปด้วย

“หิว” สองพูดขึ้นเสียงทะเล้น ท�าให้สินชะงักไปเล็กน้อย แล้ว

หันมามองรุ่นน้องที่ก�าลังส่งสายตาอ้อนวอนมาหา

“ไอ้เดก็เวร นีก่จู้างมึงมาท�างานหรอืจ้างมงึมาเป็นลกูกูวะ หวิ

ก็ไปท�ากินในครัวโน่น” สินว่าออกมาไม่จริงจังนัก ซึ่งเป็นเรื่องปกติ 

ถ้าเด็กในร้านของเขาหิว หรือไม่ได้ทานอาหารก่อนมาท�างาน เขา

จะให้ไปท�ากินในครัวได้เลย แต่กับสองนั้น...

“ผมอยากกินข้าวผัดกุนเชียง” สองพูดเมนูที่ตนเองอยากกิน 

ซึ่งเป็นการบอกให้สินรู ้ว ่า คนที่จะท�าให้สองกินได้นั้นคือสิน 

เนื่องจากก่อนหน้านี้ สินเคยท�าข้าวผัดกินเอง แต่ท�าเผื่อคนอื่นๆ 

ด้วย แล้วรสชาติถูกปากสองเป็นอย่างมาก สองมักจะขอให้สินท�า

ข้าวผัดต่างๆ ให้กินเสมอ 

“นี่กูเป็นคนจ้างมึงมานะเว้ย มึงจะให้กูท�าให้แดกอีกเหรอ 

ไอ้สอง” สินหันมาเอาสมุดตีหัวของสองไม่แรงมากนัก 
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“กพ็ีท่�าอร่อยนี ่ผมเคยลองท�าตามสูตรของพ่ี รสชาตมินัออก

มาไม่เหมือนที่พี่ท�าสักที นะพี่สินนะ ผมอยากกินจริงๆ” สองพูด 

ขอออกมา สินถอนหายใจออกมาหนักๆ แต่ก็ไม่ได้นึกร�าคาญอะไร

“เออๆ มึงไปจัดโต๊ะก่อนเดี๋ยวกูท�าเสร็จแล้วจะมาเรียก เอา

ข้าวผัดกุนเชียงใช่มั้ย” สินถามย�้า สองรีบพยักหน้ารับทันที สิน 

เอานิ้วดีดหน้าผากของสองอีกที ก่อนจะเดินไปที่ครัวของร้าน สอง

ยิม้กว้างด้วยความดใีจ แล้วรบีไปจดัเรยีงโต๊ะในทนัท ีสองท�างานใน

ส่วนของตัวเองอยู่สักพัก พนักงานในร้านคนอื่นๆ ก็ทยอยกันมา

ท�างาน แล้วสินก็เดินออกมาจากครัวพร้อมกับข้าวผัดกุนเชียง 

หนึ่งจาน

“ไอ้สอง มากินข้าว” สินตะโกนเรียก สองรีบวิ่งไปหาสินทันที

“พีส่นิใจดทีีสุ่ดในโลก” สองพดูยอพร้อมกับน่ังลงท่ีเก้าอี ้มอง

ข้าวผัดตรงหน้าด้วยสายตาวาววับ

“แดกๆ ไป จะได้ท�างาน วุน่ฉบิหายเลยมงึเน่ีย” สินว่าออกมา 

ไม่จริงจังนัก จริงๆ เขาค่อนข้างเอ็นดูสองอยู่ไม่น้อย 

“ไอ้สองกิน’ไรวะ ขอชิมบ้าง” แจ็คพนักงานในร้านเดินเข้ามา

ดู แล้วท�าท่าจะหยิบช้อนในจานของสองมาตักชิม แต่สองรีบเอา 

จานข้าวหลบ

“ห้าม!! พี่แจ็คอยากกินก็ไปท�ากินเองสิ จานนี้พี่สินท�าให้ผม

คนเดียวนะ” สองพูดออกมาอย่างหวงๆ 

“พี่สิน ท�าให้ผมบ้างสิ” แจ็คหันไปขอสินบ้าง

“ท�าแดกเองเว้ย แค่ไอ้สองคนเดียวก็เกินพอละ” สินโวยวาย

ใส่แต่ก็ไม่ได้ไม่พอใจอะไร ที่พนักงานในร้านจะขอให้เขาผัดข้าว 

ให้กิน 

“โหยยย อะไรอ้ะพี่สิน ทีไอ้สองละตามใจมันจัง ทีพวกผมนะ 
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ไม่เห็นจะตามใจบ้างเลย ท�ากินเองก็ได้ หมั่นไส้ว่ะ” แจ็คพูดจบก็

แกล้งผลักหัวของสองอย่างหมั่นไส้

“พี่สิน ดูพี่แจ็คดิ” สองหันไปฟ้องสิน 

“ไอ้แจ็ค มึงอย่าไปแกล้งมัน กูร�าคาญ” สินพูดออกมาอย่าง

เหนื่อยใจ แต่ไม่ได้หงุดหงิดแต่อย่างไร 

“ไอ้สองมึงแอบเอายาเสน่ห์มาให้พี่สินกินใช่มั้ยวะ” แจ็คแซว

ออกมาอย่างข�าๆ 

“พี่สินต่างหากที่เอาให้ผมกิน สงสัยใส่ลงไปในข้าวผัด ผมถึง

ไปไหนไม่รอด ฮ่าๆๆ” สองตอบกลับพร้อมกับหัวเราะออกมา โดย

ไม่ได้คิดอะไร สินเลยดีดหน้าผากสองไปหนึ่งทีอย่างหมั่นไส้ ก่อนที่

แจ็คจะแยกไปท�ากับข้าวกินเองบ้าง ส่วนสินก็เดินไปตรวจดูความ

เรียบร้อยภายในร้าน สองรีบนั่งทานข้าวจนหมด เพื่อจะได้ท�างาน

ต่อ

…

..

.

“ไอ้กลอง พี่ทินมาว่ะ” สองเดินมาบอกเพื่อนตนเองที่เคาน์-

เตอร์บาร์หลังจากร้านเปิดมาร่วมหลายชั่วโมงแล้ว เมื่อเขาเห็น 

คนรักของเพ่ือนลงมาจากรถที่จอดหน้าร้าน กลองหันไปมองก่อน

จะพยักหน้ารับ 

“อันนี้ของโต๊ะ 2 เอาไปเสิร์ฟด้วย” กลองส่งเครื่องดื่มท่ีจัด

เรียบร้อยให้แก่สอง สองก็รับมาเดินไปเสิร์ฟในทันที สองเห็นว่า

วาทินเดินไปหากลองที่บาร์เหล้า และนั่งอยู่ตรงนั้น 

“อ่าว! คุณวาทินมาเหรอวะ” สินที่เดินออกมาจากด้านใน 

ถามสองขึ้นมา 
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“ครับพี่ เพิ่งมาถึงเมื่อกี้นี้เอง” สองตอบกลับไป สินเลยเดิน

เข้าไปทักทายวาทินอย่างเป็นกันเอง เพราะวาทินไม่ได้ถือตัวอะไร 

ถึงแม้ว่าจะเป็นถึงผู้มีอิทธิพลก็ตาม 

สองเดินเสิร์ฟเครื่องดื่ม และรับลูกค้าอยู่สักพัก พอเริ่มว่าง 

เขาก็มานั่งท่ีเก้าอี้ไม่ไกลจากบาร์เหล้ามากนัก พร้อมกับมองไปยัง

เพื่อนตัวเองที่ยืนคุยอยู่กับวาทิน วาทินยกมือไปโยกหัวของกลอง

ไปมา โดยที่กลองก็ปัดมือของวาทินออก แต่สองมองเห็นได้อย่าง

ชัดเจนว่ากลองแอบอมยิ้ม ไม่ได้มีท่าทีไม่พอใจแต่อย่างไร สองรับรู้

ได้ถึงบรรยากาศอบอุ่นรอบๆ ตัวของกลองและวาทิน มันท�าให้เขา

อดยิ้มตามไม่ได้ เวลาที่เห็นวาทินแกล้งเพื่อนของเขา

“นัง่ยิม้เป็นคนบ้าอยูไ่ด้” เสยีงของสนิดังขัดจังหวะข้ึนมา ก่อน

จะมานั่งที่เก้าอี้ข้างๆ สอง 

“ผมไม่ได้บ้าสักหน่อย” สองเถียงกลับไป

“แล้วมึงยิ้มอะไร” สินถามต่อ พร้อมกับมองตามสายตาของ

สองไปที่คู่ของกลองและวาทิน 

“ก็ยิ้มเพราะคู่นั้นนั่นแหละพี่สิน” สองพยักหน้าไปทางคู่ของ

กลอง

“อิจฉาเค้ารึไง” สินถามเล่นๆ 

“เปล่าสกัหน่อย ผมดใีจต่างหากทีเ่หน็ไอ้กลองมนัมคีวามสขุ” 

สองพูดตามประสาคนรักเพื่อน

“เออ แล้วมึงล่ะ มึงก็มีแฟนไม่ใช่เหรอวะ เดี๋ยวนี้ไม่เห็นแฟน

มึงมาหาที่ร้านเลย” สินถามขึ้น เพราะก่อนหน้านี้ แฟนสาวที่สอง

คบหาอยู่มักจะมาหาที่ร้านเป็นประจ�า แต่พักหลังๆ มานี้สินไม่เห็น

แฟนของสองอีกเลย สองท�าหน้าเซ็งเล็กน้อยเมื่อได้ยินค�าถาม 

ของสิน
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“เลิกกันไปแล้วละพี่สิน” สองบอกตรงๆ 

“ท�าไมวะ” สินถามด้วยความเป็นห่วง แต่ท่าทีของสองก็ไม่ได้

แสดงออกว่าเฮิร์ทหนักแต่อย่างไร

“เรียกร้องมากเกินไป หาว่าผมไม่มีเวลาให้ ก็ผมมาท�างาน  

ไม่ได้ไปเที่ยวเล่นสักหน่อย คุยกันไม่เข้าใจ เค้าก็เลยบอกเลิกผม” 

สองเล่าออกมาตรงๆ เพราะไม่ได้คิดจะปิดบังอะไรอยู่แล้ว 

“มึงก็เลิกง่ายๆ อะนะ” สินถามต่อด้วยความอยากรู้ แต่ก็ 

พอจะเดาได้อยู่ ว่าสองไม่ได้จริงจังอะไรกับหญิงสาวคนนั้นมากนัก 

เหมือนคบกันเล่นๆ มากกว่า

“ก็ใช่น่ะสิพี่ ดีเหมือนกัน ผมจะได้ไม่ต้องหงุดหงิดเวลาที่ 

ทางนั้นชวนทะเลาะ จะไปไหนก็ได้ ไม่ต้องมีคนโทร.ตามจิก” สอง

พูดออกมายิ้มๆ 

“ไอ้สอง อู้เหรอวะ” เสียงของกลองดังขึ้นมา ท�าให้สองหันไป

มองเพื่อนตัวเองที่ยืนอยู่หลังบาร์เหล้า

“อู้อะไร กูนั่งคุยกับเจ้าของร้านอยู่เห็นมั้ยเนี่ย แหม ไอ้กลอง 

ทีมึงยืนสวีทกับพี่ทินกูยังไม่ว่าอะไรเลยนะ” สองแกล้งแซวเพื่อน 

ตัวเองกลับไปบ้าง เลยโดนกลองเอาฝาน�้าอัดลมปาใส่ลงตรงหัว 

ของสองพอดิบพอดี 

“พี่สิน ไอ้กลองท�าร้ายผม” สองรีบเกาะแขนของสินแล้วฟ้อง

ออกมาเล่นๆ ทันที

“ไอ้สอง นีถ้่ามึงเป็นผูห้ญงิ กคูงคดิว่ามึงเป็นเมยีพีส่นิแล้วนะ” 

กลองว่าออกมาอย่างข�าๆ 

“ไม่ต้องเป็นผู้หญิงก็เป็นเมียพี่สินได้ เนอะพี่เนอะ” สองหัน

ไปพูดกับสินแบบข�าๆ สินก็หัวเราะออกมาในล�าคอเบาๆ 

“เออ” สินตอบกลับไปเล่นๆ เช่นเดียวกัน 
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“พี่สินก็บ้าตามมันเนอะ” กลองว่าออกมาอย่างเหน่ือยใจ  

สินกับสองก็หัวเราะข�าออกมาพร้อมกัน ก่อนจะแยกย้ายกันไปท�า

หน้าที่ของตัวเองต่อ 

รุ่งเช้า

สองมานั่งกินข้าวเช้าที่โรงอาหารของวิทยาลัยระหว่างรอ 

กลองมาวิทยาลัย ไม่นานนักกลองก็มาถึงด้วยสภาพอิดโรย กลอง

นั่งลงบนเก้าอี้ตรงกันข้ามกับสอง พร้อมกับฟุบหน้าลงกับโต๊ะ

“เป็นอะไรวะมงึ ไม่สบายรเึปล่า” สองถามขึน้ด้วยความสงสัย 

“เปล่า กูง่วง” กลองตอบกลับเสียงเนอืยๆ สองดทู่าเพือ่นแล้ว

ถ้าเลื้อยลงไปนอนกับพื้นได้ กลองคงท�าไปแล้ว

“นอนตอนไหนวะ มึงกลับไปก่อนกูอีกนะ” สองถามออกมา

อย่างข�าๆ เพราะวาทินขอพากลองกลับไปก่อนสองร่วมชั่วโมง

“...” กลองนิ่งเงียบไม่ยอมตอบ

“มพีริธุนะมงึน่ะ หรอืว่า...” สองพดูเสยีงทะเล้นเป็นการหยอก

เพื่อน ท�าให้กลองผงกหัวขึ้นมามองตาขวางใส่สอง

“หรือว่าห่าอะไร ไม่มีอะไรทัง้นัน้แหละ” กลองโวยขึน้มา สอง

หัวเราะข�าเบาๆ 

“กูยังไม่ได้พูดอะไรเลย มึงคิดไปถึงไหนวะ” สองแกล้งแหย่

กลองกลับไปอีก เขาพอจะรู้แล้วว่าสาเหตุที่กลองดูอ่อนเพลียไม่มี

แรงแบบนี้ น่าจะเป็นวาทิน

“ไอ้สอง น�า้เสยีงของมงึมนัสือ่ทกุอย่างแล้วโว้ย สสั” กลองด่า

สองกลับไปไม่จริงจังนัก 

“พ่ีทินกวนมึงทัง้คนืเลยส”ิ สองแกล้งถามออกมาอกี เลยโดน

กลองเอาเท้าเตะหน้าแข้งทีใ่ต้โต๊ะไปอย่างหมัน่ไส้ จนสองร้องโอดโอย 
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อย่างข�าๆ กลองยืดตัวขึ้นมานั่งตรงๆ พร้อมกับบิดตัวไปมาเพื่อ 

ขับไล่ความเมื่อยขบ โดยมีสองนั่งมองอย่างสังเกต

“เอาจริงๆ นะ กูว่าช่วงนี้มึงดูมีน�้ามีนวลขึ้นว่ะ ดูมีออร่ายังไง

ก็ไม่รู้” สองพูดขึ้นตามที่คิด

“มึงนี่วกเข้าเรื่องอย่างว่าตลอดเลยนะ ท�าไม มึงอดอยาก 

ปากแห้งมานานรึไง ถึงได้พูดเรื่องนี้อยู่ได้” กลองว่าเพื่อนกลับไป

“กูแค่สงสัยเว้ย ปกติเค้าว่าถ้าผู้หญิงมีอะไรกับผู้ชายแล้ว จะ

ดูมีน�้ามีนวลขึ้น แต่มันใช้ได้กับผู้ชายด้วยเหรอวะ” สองถามอย่าง

สงสัย เพราะเขาเห็นว่ากลองดูเปล่งปลั่งอย่างบอกไม่ถูก

“ไม่รูเ้ว้ย มงึจะถามให้ได้อะไรขึน้มาวะ อยากมเีมยีหรอือยาก

มีผวัเป็นผูช้ายบ้างรไึง” กลองแกล้งถามกลบัไป เขาท้ังสองคนคยุกัน

ไม่ดังเท่าไรนัก

“กูแค่อยากรู้เฉยๆ แต่จะว่าไป กูมีอีกเรื่องที่อยากจะถามมึง

ว่ะ” สองพดูเกริน่ออกมา กลองหรีต่ามองสองอย่างไม่ไว้ใจในค�าถาม

สักเท่าไรนัก

“อะไร” กลองถามกลับ สองมองซ้ายมองขวา แล้วค่อยๆ ยื่น

หน้าไปใกล้ๆ กลองเพื่อพูดเสียงเบาๆ 

“กูอยากรู้ ว่าเซ็กซ์ระหว่างผู้ชายด้วยกัน มันรู้สึกยังไง มันด ี

มั้ยวะ” สองถามด้วยน�้าเสียงจริงจัง สายตาเต็มไปด้วยความอยากรู้

อยากเหน็แบบสดุๆ ท�าให้กลองนิง่อึง้ไปนดิ ก่อนจะเอาฝ่ามอืตบลง

กลางหน้าผากของสอง

“โอ๊ย! ไอ้กลอง ตบลงมาได้ เดีย๋วสมองกสูะเทือนหรอก” สอง

โวยวายออกมา

“ถึงกูไม่ตบ สมองมึงก็คงสะเทือนมาก่อนแล้ว นึกบ้าอะไรถึง

ถามเรื่องนี้ขึ้นมาวะ” กลองถามกลับไป ใบหน้าก็ร้อนผ่าว แต่ยังคง
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ตีหน้านิ่งเอาไว้อยู่ สองเอามือลูบหน้าผากตัวเองป้อยๆ 

“ก็กูอยากรู้นี่ อยากรู้ก็เลยถาม แล้วถ้าไม่ถามมึง จะให้กูไป

ถามใคร มึงมีประสบการณ์น่าจะตอบกูได้นี่หว่า ถึงกูจะเคยดูหนังที่

พีท่นิเปิดให้ดแูล้ว แต่กกูไ็ม่รูอ้ยูด่ว่ีามันรูสึ้กยงัไง” สองตอบกลบัเสยีง

อ้อมแอ้ม กลองมองหน้าเพื่อนอย่างเหนื่อยใจ 

“คยุกบัมึงแล้วปวดหัว กไูปหาข้าวกนิบ้างดกีว่า” กลองตดับท

การสนทนาเรื่องนี้ แล้วลุกไปหาซื้อข้าวมากินบ้าง ปล่อยให้สองนั่ง

ครุ่นคิดถึงเรื่องนี้ไปคนเดียว

...

..

.

“ท�าอะไรวะ” กลองเดนิเข้ามาหาสอง หลงัจากอาจารย์ปล่อย

ให้ท�างานในชอ็ปเรยีนกนัเอง แล้วสองกม็านัง่เล่นมอืถือตรงมมุห้อง

คนเดียว สองไม่ได้ยินที่กลองถาม เพราะก�าลังใส่หูฟังอยู่ กลองเลย

เอาเท้าเตะขาเพื่อนเบาๆ สองถึงจะดึงหูฟังออกแล้วเงยหน้ามอง

กลอง

“อะไร” สองถามกลับ

“กถูามว่ามงึท�าอะไร ท�าไมมานัง่หลบมมุตรงน้ีวะ” กลองถาม

ขึ้น ก่อนจะนั่งลงข้างๆ สอง 

“กูก�าลังดูคลิปพวกนี้อยู่ว่ะ” สองขยับไปใกล้ๆ กลอง แล้ว

เลื่อนหน้าจอมือถือให้กลองดู ท�าให้กลองชะงักกึก เมื่อเห็นคลิป 

ท่ีก�าลังเล่นอยู่ในมือถือของสอง เป็นคลิปที่ผู้ชายสองคนก�าลังม ี

เซ็กซ์กัน

“ไอ้เหี้ยสอง มึงเป็นบ้าอะไรของมึงเนี่ย” กลองด่าออกมา 

เสยีงดงั ท�าให้เพือ่นๆ คนอืน่ๆ หันมามองอย่างงงๆ สองรบีเอามอื
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ปิดปากกลองทันที 

“ไม่มอีะไรเว้ย” สองหันไปบอกกบัคนอืน่ๆ ก่อนจะโดนกลอง

จับมือของสองที่ปิดปากตัวเองออก 

“มึงเป็นอะไรของมึงวะไอ้สอง” กลองถามออกมาอีกครั้ง แต่

เสียงไม่ดังมากนัก 

“กูไม่ได้เป็นอะไร กูแค่อยากรู้เฉยๆ ก็ถามมึงแล้ว มึงไม่ตอบ

กูนี่หว่า” สองบ่นออกมาเสียงอุบอิบ

“แล้วท�าไมมึงถึงอยากรู้ มึงไปชอบผู้ชายคนไหนรึไง” กลอง

ถามออกมาเสียงจริงจัง 

“เปล่า กแูค่สงสยั” สองพดูออกมาอกี พร้อมกับมองไปรอบๆ 

ห้อง ว่ามีใครมองเขากับกลองหรือไม่

“กแูค่อยากรู ้ว่ามนัรูส้กึยงัไงวะ มนัจะเหมอืนตอนทีเ่รามอีะไร

กับผูห้ญงิรเึปล่าวะ” สองพดูในส่ิงทีต่นเองสงสัยใคร่รู ้กลองมองหน้า

เพื่อนอย่างระอาใจ 

“มึงอยากรู้จริงๆ เหรอวะ” กลองถามย�้า สองก็พยักหน้ารับ 

“ถ้ามึงอยากรู้ มึงก็ต้องลองเองดิ” กลองตอบกลับไป เขาแค่

หมั่นไส้เพ่ือนท่ีมาอยากรู้อยากเห็นในเรื่องนี้มากไป สองชะงักกึก

เมื่อได้ยินค�าแนะน�าของเพื่อน

“ไอ้บ้ากลอง มึงจะให้กูไปลองกับใคร” สองโวยขึ้นมาเล็กๆ 

กลองหัวเราะข�าในล�าคอ

“แล้วกูจะรู้กับมึงเหรอ ถ้ากูตอบมึงไปว่ารู้สึกแบบนั้นแบบนี้ 

มันจะท�าให้มึงเข้าใจเหรอวะ ทางที่ดีลองเองเลยมึง” กลองแกล้งยุ

เพื่อนไปอย่างนั้นเอง สองนั่งนิ่งไปนิด

“มนักจ็รงิอย่างทีม่งึบอกว่ะ” สองเหน็ด้วยกับค�าพูดของกลอง

ขึ้นมาซะงั้น
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“ถ้าอยากรู้ว่าพี่ทินรู้สึกยังไง กูก็ต้องไปเป็นผัวสินะ แต่ถ้ากู

อยากรู้ว่ามึงรู้สึกยังไง งั้นกูก็ต้องไปเป็นเมีย” สองพึมพ�าออกมา

อย่างจริงจัง

“ไอ้สอง นี่มึงจริงจังขนาดนี้เลยเหรอวะ” กลองถามออกมา

อย่างข�าๆ 

“ไอ้กลอง มึงว่า ถ้ากูจะลอง กูควรท�ากับใครดีวะ กูควรชวน

ใครมาลองกับกูดี” สองถามออกมาอีก ท�าเอากลองนิ่งอึ้งไปบ้าง

“ไอ้สอง มันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะมึง ที่อยากจะไปมีอะไรกับ

ใครก็มีได้น่ะ” กลองพูดเตือนออกมา เมื่อเห็นความจริงจังจากสอง 

“ท�าไมวะ ทีเม่ือก่อน เราจีบสาววันสองวัน เราก็ได้ฟันแล้ว 

ง่ายจะตาย” สองพูดตามที่คิด

“แต่นี่มันไม่ใช่ผู้หญิงนะเว้ย แต่มันเป็นผู้ชายเหมือนกับเรา 

อีกอย่าง…มึงคบกับผู้หญิงมาตลอด มึงจะไปมีอะไรกับผู้ชายได้ 

ยังไง” กลองโวยออกมา 

“มึงเองก็ฟันผู้หญิงมาก่อน มึงยังมีอะไรกับพี่ทินได้เลย” สอง

พูดออกมาตามที่เห็น ท�าให้กลองเป็นฝ่ายเถียงไม่ออก

“พอๆ เลิกเพ้อเจ้อได้ละมึง ไปท�าโครงงานต่อได้ละ มานั่ง

หมกมุน่อยูก่บัเรือ่งนีเ้นีย่นะ” กลองตดับทเพ่ือน พร้อมกับดึงคอเส้ือ

ให้สองลุกไปท�าโครงงานต่อ จะได้เลิกคิดอยากรู้อยากลองในเรื่อง

เซ็กซ์ระหว่างผู้ชายด้วยกันสักที
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ตอนที่ 02

เพียะ!

“เราเลิกกันเถอะ ผมทนพี่ไม่ไหวแล้ว”

เสียงโวยวายเล็กๆ จากทางข้างร้าน ท�าให้สินเดินไปดูก็เห็น

ฉากตอนทีน่กัร้องน�าในร้านเหล้าของเขาถกูเดก็หนุม่คนหนึง่ตบหน้า

พอดี และเมือ่อกีฝ่ายบอกเลกินกัร้องหนุม่แล้วกเ็ดนิไปขึน้รถแล้วขบั

ออกไป

“อะไรกันวะ” สินถามขึ้น ท�าให้นักร้องน�าที่ชื่อไตรหันมามอง

หน้าสิน พร้อมกับหัวเราะเบาๆ 

“ไม่มีอะไรหรอกพี่ แค่โดนเด็กบอกเลิก” ไตรตอบด้วยท่าที 

ไม่ยี่หระ

“ไปท�าอะไรเข้าล่ะ” สินถามกลับ เขาไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวของ

พนักงานอยู่แล้ว ถ้าไม่ท�าให้งานมีปัญหา

“พาสาวไปนอนด้วย แล้วเด็กนั่นมาเห็นพอดี” ไตรตอบกลับ

ด้วยท่าทีปกติ
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“สรุปมึงเป็นไบ?” สินถามต่อ ไตรก็พยักหน้ารับ

“กูไม่ยุ่งเรื่องของมึงหรอกนะไอ้ไตร แต่ขออย่างเดียว ห้าม

แดกเด็กในร้านกู กูไม่อยากให้มีปัญหากัน” สินพูดเตือนออกมา

“โห่ พี่สินอะ ผมก�าลังเล็งไว้คนหนึ่งเลยนะ” ไตรพูดออกมา

อย่างข�าๆ ท�าให้สินขมวดคิ้วเข้าหากันทันที

“ใคร?” สินถามด้วยความอยากรู้ 

“ไอ้สองไงพี่ ผมว่ามันน่ารักดี กวนๆ เอ๋อๆ คุยสนุกดี” ไตร

พูดอย่างข�าๆ ท�าเอาสินชะงักกึก

“ไอ้สสัไตร ห้ามยุง่กบัไอ้สองนะมงึ มนัน้องกู กูไม่อยากให้มนั

โดนมึงหลอกฟัน” สินว่าออกมาเสียงเข้ม เขารู้ดีว่าไตรเจ้าชู้แค่ไหน 

“นีพ่ีห่วงไอ้สองในฐานะน้องหรอืว่าฐานะอืน่น่ะพ่ี” ไตรแกล้ง

แซวออกมา

“น้องโว้ย อีกอย่าง…ไอ้สองมันไม่ได้ชอบผู้ชาย” สินว่าออก

มาอีก 

“พี่รู้ได้ไงว่ามันไม่ชอบผู้ชาย ไม่แน่หรอก มันอาจจะยังไม่รู้

รสนิยมตัวเองก็ได้” ไตรพูดออกมายิ้มๆ 

“พอๆ มงึจะไปท�าอะไรกไ็ป แล้วกจ็�าท่ีกูบอกไว้ด้วย อย่าแดก

เด็กในร้านกู” สินก�าชับส่งท้าย ไตรเอามือข้ึนมาตะเบ๊ะเพ่ือรับค�า 

ก่อนจะเดินยิม้เข้าไปด้านใน สนิส่ายหน้าไปมาให้แก่ความเจ้าชูข้อง

นักร้องในร้านของเขา 

...

..

.

ตอนเย็น

สองกับกลองก็มาที่ร้านของสินหลังเลิกเรียน เพื่อท�างาน
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พิเศษเหมือนทุกที

“พี่สินนน” สองตะโกนเรียกรุ่นพี่เสียงดังลั่น เมื่อเห็นสินเดิน

ออกมาจากด้านในพอดี

“มึงจะตะโกนท�าไมไอ้สอง” สินว่ากลับไปอย่างไม่จริงจังนัก 

“ผม...” สองก�าลังจะพูดบางอย่าง

“หิวละสิมึงน่ะ โน่น ไปในครัว กูท�าข้าวผัดไว้ให้ละ ไอ้กลอง

มึงก็เข้าไปกินด้วยเลย กูท�าเผื่อไว้ให้คนอื่นๆ ด้วย” สินพูดดักออก

มาอย่างรู้ทัน ท�าให้สองตาโต

“โห! พ่ีมีญาณทิพย์รึไง ถึงได้รู้ว่าผมจะต้องหิวมาอะ แถม 

ยังรู้อีกว่าผมอยากกินข้าวผัด” สองพูดด้วยน�้าเสียงตื่นเต้น 

“ไอ้สอง มึงน่ะ อ้าปากก็เห็นลิ้นไก่แล้ว ไม่ต้องพูดมาก ไป 

กินข้าวให้อิ่ม แล้วจะได้มาเตรียมร้าน” สินพูดขึ้น พร้อมกับผลักหัว

สองอย่างหมั่นไส้ สองหัวเราะเบาๆ แล้วรีบเข้าไปในครัวพร้อมกับ

เพื่อนรักทันที 

“ถามจริง มึงไม่เบื่อข้าวผัดบ้างเหรอวะ” กลองถามขึ้นขณะ

ตักข้าวผัดหมูหย็องใส่จาน

“ไม่ว่ะ ไม่รู้สึกเบื่อเลย เมื่อวานกินข้าวผัดกุนเชียง วันนี้ข้าว

ผัดหมูหย็อง พรุ่งนี้อาจจะได้กินข้าวผัดหมู เห็นมั้ย ไม่เห็นน่าเบื่อ

เลยมงึ พีส่นิแกไม่ได้ผดัข้าวผดักนุเชยีงซ�า้ๆ ให้กนิทุกวนัน่ีหว่า” สอง

ตอบตามที่คิด ท�าให้กลองยิ้มข�า

“มึงนี่มองโลกในแง่ดีจังนะ” กลองพูดเหน็บออกมา สองก็ 

ยักไหล่นิดๆ 

“มนักเ็หมอืนเซก็ซ์อะแหละ วนันีล้องท่านัน้ พรุง่น้ีลองอกีท่า 

มะรืนลองท่าใหม่ แต่สดุท้าย มันกเ็รยีกว่ามีเซก็ซ์เหมอืนกัน ต่างกัน

แค่ท่าเท่านัน้เอง แต่มนักท็�าให้ตืน่เต้นท�าให้รูส้กึดไีด้เหมอืนกันไม่ใช่
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เหรอวะ” สองบอกออกมาอกี ท�าเอากลองทีต่กัข้าวผดัใส่ปากเกือบ

จะส�าลัก

“สัส มงึเอาเซก็ซ์ไปเปรยีบกบัข้าวผดัเนีย่นะ” กลองโวยขึน้มา

เสียงดัง 

“ฮ่าๆๆ ก็มันจริงนี่หว่า” สองพูดพร้อมกับหัวเราะข�า กลอง

ส่ายหน้าให้แก่ความกวนตีนของเพือ่นรกั ก่อนทีท่ัง้สองจะนัง่กนิข้าว

กันจนอิ่ม แล้วไปท�างานในส่วนของตัวเองกันต่อ 

ระหว่างที่ท�างาน สองยังคงครุ่นคิดเรื่องที่ตนเองยังสงสัยว่า

เซ็กซ์ระหว่างผู้ชายด้วยกัน มันเป็นยังไง มันจะรู้สึกดีมากแค่ไหน  

ถงึแม้ว่าเขาจะเหน็ว่ากลองดอู่อนเพลยีหลงัจากผ่านศกึกับวาทินมา 

แต่ในแววตาและสีหน้าของกลอง มันก็เต็มไปด้วยความสุข มันยิ่ง

ท�าให้สองอยากที่จะรู้เรื่องนี้มากขึ้นกว่าเดิม

“สอง สินอยู่มั้ย” เสียงหวานของหญิงสาวคนหนึ่งดังขึ้น ใน

ช่วงกลางดกึทีเ่ปิดร้าน เมือ่สองหนัไปมองกเ็หน็คนคุน้หน้ากันด ีน่ัน

ก็คือคู่ควงของสินที่ชื่อว่าฝน

“สวัสดคีรบัพีฝ่น น่าจะอยูข้่างในห้องท�างาน เดีย๋วผมไปเรยีก

ให้นะ” สองตอบกลบัไป พลางมองหญงิสาวในชดุโชว์เน้ือหนังอย่าง 

อึ้งๆ 

“เดี๋ยวพี่เข้าไปหาสินเองก็ได้” หญิงสาวตอบกลับมา สองรีบ

โบกมอืไปมาทนัท ีเพราะสนิเคยสัง่เขาไว้ ว่าห้ามให้ใครเข้าไปทีห้่อง

ท�างานของเขา ถึงแม้ว่าจะเป็นหญิงสาวก็ตาม

“เดี๋ยวผมไปตามเองดีกว่าครับ ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่รึเปล่า  

พี่ฝนรอแป๊บหนึ่งนะ” สองรีบห้ามหญิงสาว แล้วรีบเดินเข้าไปด้าน

ในทันที ทิ้งให้หญิงสาวฮึดฮัดที่สองไม่ยอมให้เธอไปหาสินด้วย 

ตัวเอง 
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ก๊อกๆ 

สองเคาะประตหู้องท�างานของสนิก่อนจะผลกัเข้าไปตามปกติ 

ท�าให้สินที่ก�าลังนั่งคิดค�านวณค่าใช้จ่ายเงยหน้าขึ้นมามอง

“มีอะไรวะ” สินถามขึ้น

“แฟนพี่มาหาน่ะ” สองบอกออกมา

สินขมวดคิ้วเข้าหากันทันที

“แฟนก?ู ใครวะ” สนิถามกลบัไปอย่างสงสัย ท�าให้สองเลกิคิว้

เล็กน้อย

“ก็พี่ฝนไง ตกลงพี่เป็นแฟนกับพี่ฝนจริงรึเปล่าเนี่ย” สองถาม

ขึ้นมาอย่างงุนงง สินยกยิ้มนิดๆ 

“ก็แค่คู่นอนเฉยๆ กูยังไม่มีแฟนเว้ย” สินตอบกลับ ก่อนจะ

เก็บบัญชีลงในลิ้นชัก

“อ่าว! ผมนกึว่าพีฝ่นเป็นแฟนพีซ่ะอกี เหน็พ่ีพาเค้ากลบัไปบ้าน 

ด้วยตลอด” สองพูดตามที่คิด เพราะเวลาปิดร้าน เขามักจะเห็นสิน

พาหญิงสาวออกไปด้วยกัน

“กพูาไปโรงแรม ไม่ได้พาไปบ้าน ทีบ้่านพ่อกอูยู ่กจูะพาผูห้ญงิ

ไปฟันที่บ้านได้ไง” สินพูดออกมาตรงๆ 

“แล้วห้องนอนหลังร้านก็มี พี่จะพาไปโรงแรมท�าไมให้เปลือง

เงิน” สองก็ถามไปตามที่คิด โดยไม่กลัวว่าสินจะโกรธ 

“กูก็อยากมีโลกส่วนตัวของกูบ้าง กูไม่อยากให้ใครมารุกล�้า

พ้ืนท่ีกมูากนกั แล้วนีม่งึจะถามมากท�าไม ไปๆ ออกไปข้างนอกกัน” 

สินพูดขึ้น ก่อนจะเดินมากอดคอของสอง แล้วพาเดินออกไปที ่

หน้าร้าน ซึ่งหญิงสาวนั่งรออยู่หน้าบาร์เหล้า พอเห็นสินเดินมาถึง 

ก็รีบเดินเข้ามากอดแขนของสินทันที

“สิน สองไม่ยอมให้ฝนเข้าไปหาสนิทีห้่องท�างานอะ” หญงิสาว
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ฟ้องด้วยน�้าเสียงกระเง้ากระงอด ท�าให้สองเหวอไปนิด สินหันมา

มองหน้าสองแล้วยกยิ้มมุมปากให้

“ผมสั่งมันไว้เองแหละ ว่าไม่ให้ใครเข้าไปข้างใน ไม่ว่าจะเป็น

ใครก็ตาม ยกเว้นพวกมัน” สินพูดออกมาตรงๆ ท�าให้สองยิ้มออก

มาได้ ที่สินไม่ได้บ้าจี้หันมาต่อว่าเขา หญิงสาวท�าหน้างอนเล็กน้อย 

แต่พอสินสัง่ให้กลองจดัเครือ่งดืม่มาให้ หญงิสาวก็ย้ิมหวานออกมา

อย่างพอใจ สินนั่งอยู่กับหญิงสาวตรงบาร์เหล้า โดยมีหญิงสาวนั่ง

กอดแขน ออเซาะไม่ห่าง แถมยังจิกตาใส่หญิงสาวคนอื่นๆ ที่มอง

มาที่สินอีกด้วย

//พี่หาร ผมสงสัยว่าท�าไมสาวๆ ถึงติดพ่ีสินกันจัง// สอง

กระซิบคุยกับลูกน้องในร้านของสินอีกคน 

//พีสิ่นแกเท่แบบเถือ่นๆ สาวๆ กห็ลงเป็นธรรมดา// หารตอบ

ยิม้ๆ สองหนัไปมองสนิอย่างส�ารวจอกีครัง้ ด้วยความทีส่นทิกนัมาก 

เจอกันทุกวัน เลยท�าให้สองไม่เคยจะสังเกตว่ารุ่นพี่ของตนเองมี

เสน่ห์ตรงไหนบ้าง สองนั่งมองหน้าของสินอยู่ห่างๆ จนสินรู้สึกตัว 

หันมาเห็นสายตาของสองเข้า ก็เลิกคิ้วอย่างแปลกใจ

“มองอะไรไอ้สอง” สินตะโกนถามแข่งกับเสียงเพลงในร้าน

“มองคนแก่” สองแกล้งล้อกลับไป สินเลยผละจากหญิงสาว

เดินเข้ามาหาสอง พร้อมกับล็อกคอของสองเข้ามาหาอกแกร่งของ

ตนเอง พร้อมกับดีดหน้าผากอย่างหมั่นไส้

“แขวะกูจัง เรื่องกูแก่เนี่ย กูยังไม่ถึงสามสิบนะเว้ย” สินว่า 

ออกมาอย่างข�าๆ เป็นเรือ่งปกติอยูแ่ล้วทีเ่ขามกัจะเล่นกับสองแบบ

นี้

“ผมหมายถึงหน้า ไม่ได้หมายถึงอายุ โอ๊ย! พี่สิน เจ็บๆ”  

สองร้องอีกทีเมื่อโดนสินดึงแก้ม
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“ปากดีนักนะมึงน่ะ เดี๋ยวกูก็ไม่ท�าข้าวผัดให้กินซะหรอก” สิน

แกล้งขู่ออกมา ท�าให้สองรีบกอดเอวของสินเอาไว้ทันที แล้วเอาหัว

ไปถูกับอกของสินอย่างง้อๆ 

“โอ๋ๆ ผมล้อเล่น พี่สินอย่าโกรธน้า~ พี่สินหล่อที่สุด เท่ที่สุด” 

สองรีบยอสินทันที เพราะกลัวว่าจะไม่ได้กินข้าวผัดฝีมือของสินอีก 

สินหัวเราะข�าเบาๆ ในล�าคอ เขารู้สึกว่าเวลาอยู่กับสองแล้วเขา

สบายใจอย่างบอกไม่ถูก 

“สินคะ” หญงิสาวทีช่ือ่ฝนเดนิเข้ามาดงึแขนของสนิด้วยสหีน้า

ไม่สบอารมณ์เท่าไรนัก เมื่อสินท�าเหมือนไม่ใส่ใจตนเองเท่าที่ควร

“ว่าไงฝน” สนิถามกลบั โดยทีแ่ขนของเขากย็งัโอบรอบคอของ

สองเอาไว้อยู ่สองเองกเ็งยหน้ามองหญงิสาวทีม่ายนืจบัแขนของสนิ

ด้วยสีหน้าอยากรู้อยากเห็น 

“ปิดร้านแล้ว สินไปกับฝนนะ” หญิงสาวพูดชวนออกมา เป็น

อันรู้กันว่าชวนไปไหน ไปท�าอะไร 

“วันนี้คงไม่ได้นะฝน เราต้องท�าเรื่องเงินเดือนให้เด็กในร้าน 

มันจะสิ้นเดือนแล้ว” สินตอบกลับไปตรงๆ เพราะเขาจะต้องคิด 

เงินเดือน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้ทันสิ้นเดือน

“เอาไว้ค่อยท�าพรุ่งนี้ก็ได้ ไม่เห็นจะต้องรีบเลย” หญิงสาว 

ท�าเสียงกระเง้ากระงอด ท�าให้สินนิ่งไปนิด 

“ฝน” สินเรียกหญิงสาวเสียงนิ่ง สีหน้าก็นิ่งตามไปด้วย ท�าให้

หญิงสาวชะงักไปเล็กน้อย เพราะถ้าสินตีหน้านิ่งใส่ นั่นหมายความ

ว่าสินเริ่มอารมณ์ไม่ดีแล้ว

“ก็ได้ ไว้วันอื่นก็ได้ แต่ตอนนี้สินไปนั่งกับฝนนะ ปล่อยให้

น้องๆ ท�างานเถอะ” หญิงสาวพูดอ้อนขึ้นมา สินพยักหน้ารับ ก่อน

จะก้มลงมามองสองที่มองเขากับฝนตาแป๋วอยู่ในอ้อมแขนของเขา 
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เพราะสองนั่งเก้าอี้อยู่ ส่วนเขายืนล็อกคอสองเอาไว้

“ท�าหน้าเสอืกซะออกนอกหน้าเลยนะมงึ” สนิแกล้งว่าแล้วดดี

หน้าผากของสองไปอกีครัง้ ก่อนจะปล่อยคอของสอง แล้วเดนิกลบั

ไปนัง่ตรงบาร์เหล้าพรอ้มกบัหญิงสาว สองแอบเบ้ปากใส่สิน พร้อม

กับลูบหน้าผากตัวเองไปด้วย

“ท�าไมกูมองว่าเหมือนรักสามเส้าวะ” แจ็คแกล้งเดินเข้ามา

แซวสอง 

“รักสามเส้าบ้าอะไรล่ะพี่แจ็ค” สองโวยกลับไป แจ็คก็หัวเราะ

ข�าออกมา

“กเ็หมอืนพีสิ่นแกมีเมียสองคนไง คนหนึง่คอืพีฝ่น ส่วนอกีคน

ก็คือมึง” แจ็คยังคงแกล้งแซวออกมาอีก แต่แทนท่ีสองจะโวยวาย

เถียงกลับไป กลับท�าให้สองนิ่งคิดถึงเรื่องท่ีเขาเคยคุยกับกลองมา

ก่อนหน้านี้ 

“พ่ีแจ็ค พีว่่าพีส่นิเก่งเรือ่งบนเตยีงปะ” สองถามแจค็ด้วยความ

อยากรู้

“ก็น่าจะเก่งอยู่หรอก ไม่งั้นสาวๆ จะติดแกขนาดนี้เหรอวะ 

ก่อนที่มึงจะเข้ามาท�างานพิเศษ เคยมีผู้หญิงมาตบกันหน้าร้านเพื่อ

แย่งพี่สินมาแล้วนะเว้ย แต่พี่สินไม่เอาใครสักคน แถมยังไล่ตะเพิด

ไปอีก โทษฐานท�าให้ลูกค้าในร้านตกใจ” แจ็คพูดออกมาอย่างข�าๆ 

สองพยักหน้ารับรู้

“แล้วมงึเสือกอยากรูเ้รือ่งบนเตียงของพ่ีสนิท�าไมวะ” แจ็คหนั

มาถามสองเมื่อคิดได้

“ผมแค่อยากรู้เฉยๆ เห็นว่ามีผู ้หญิงเข้าหาพี่สินแกเยอะ 

นั่นแหละ ก็เลยสงสัย” สองตอบกลับไปอย่างเลี่ยงๆ แต่ในใจกลับ

คิดถึงเรื่องบางอย่าง ก่อนจะลุกไปท�าหน้าที่ของตัวเอง จนถึงเวลา
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ปิดร้าน สองเดินไปหากลองที่บาร์เหล้า ซึ่งกลองก�าลังจะท�าความ

สะอาดและเก็บแก้วอยู่

“ไอ้กลอง” สองเรียกเพื่อนรักของตัวเอง กลองหันมามอง

พร้อมกับเลิกคิ้วขึ้น

“ถ้ามึงท�าอะไรเสร็จแล้ว มึงกลับไปก่อนเลยนะ ไม่ต้องรอกู” 

สองพูดขึ้น เพราะปกติเขาสองคนจะออกจากร้านพร้อมกัน

“ท�าไมวะ มึงจะไปไหน” กลองถามกลับ 

“ไม่ได้ไปไหน พอดีกูมีธุระจะคุยกับพี่สินหน่อย ไม่อยากให ้

มึงรอ” สองตอบกลับไป กลองก็พยักหน้ารับโดยไม่ได้คิดอะไร จน

พนักงานเก็บกวาดร้านเรียบร้อยแล้วก็แยกย้ายกันกลับ สองเดิน 

จะไปปิดไฟหน้าร้าน แต่เขาก็ต้องชะงักเมื่อเห็นไตร นักร้องประจ�า

ร้านก�าลงัยนืกอดกบัเดก็หนุม่คนหนึง่อยูข้่างร้าน ก่อนจะแลกจูบกัน

อย่างดูดดื่ม ท�าให้สองถึงกับตาโต แต่ยังไม่ทันจะได้ดูอะไรมากกว่า

นี ้กม็มีอืใหญ่ของใครบางคนมาปิดตาของเขาเอาไว้จากทางด้านหลงั

“เป็นเด็กเป็นเล็ก หัดมาแอบดูคนอื่นนะมึง” เสียงที่คุ้นเคย 

ดังขึ้น ก่อนจะดึงให้สองหันหลังแล้วเดินออกมาจากตรงนั้น 

“ผมไม่ได้แอบดูสักหน่อยพี่สิน ผมแค่จะมาปิดไฟ” สองรีบ

ปฏิเสธทันที สินหัวเราะในล�าคอเบาๆ เขาแค่แซวเล่นไปอย่างนั้น

เอง เขารู้ว่าสองไม่ได้มาแอบดูจริงๆ 

“ว่าแต่…พี่ไตรเป็นเกย์เหรอพี่สิน” สองถามขึ้นด้วยความ

อยากรู้

“มันเป็นไบ ผู้หญิงก็ได้ ผู้ชายก็ได้” สินตอบไปตรงๆ เพราะ

ยังไงไตรไม่ได้ปิดเรื่องนี้อยู่แล้ว เพียงแค่สองไม่เคยเห็นเวลาที่ไตร

ควงเด็กหนุ่มเท่านั้นเอง

“แล้วนี่ท�าไมมึงไม่กลับบ้านอีก ไอ้กลองมันกลับไปแล้วไม่ใช่
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รไึง” สนิถามขึน้อย่างแปลกใจ เมือ่พาสองเดนิเข้ามาในส่วนของร้าน

แล้ว ท�าให้สองนึกขึ้นมาได้ ว่าตนเองมีเรื่องอยากจะคุยกับสิน

“ผมมธีรุะอยากจะคยุกบัพีน่่ะ พีว่่างปะ” สองถามขึน้ทนัท ีสนิ

มองหน้าสองอย่างงงๆ แต่ก็พยักหน้ารับ ก่อนจะพาเดินไปคุยใน

ห้องท�างานของสินเอง ซึ่งสินท�าบัญชีค้างอยู่ 

“มงึมอีะไรจะคยุกบักกูว่็ามา” สนิถามขึน้ เมือ่นัง่ลงทีเ่ก้าอีข้อง

ตวัเองแล้ว สองยนือกึอกัอยูเ่ลก็น้อย จนสนิขมวดคิว้เข้าหากนัอย่าง

สงสัย

“เอ้า มีอะไรก็พูดมาดิ” สินบอกย�้าอีกครั้ง

“พ่ีสินเคยมอีะไรกบัผูช้ายปะ” สองถามเกริน่ขึน้มาก่อน ท�าให้

สินชะงักกึก 

“ไม่เคย ถามท�าไมวะ” สินถามกลับทันที

“พ่ีอยากลองมัย้” สองถามต่อด้วยความหวงัอยากให้สนิอยาก

ลองเหมือนกับเขาบ้าง

“ไอ้สอง มึงไปแดกอะไรมา ท�าไมถึงมาถามกูเรื่องนี้” สินถาม

ออกมาอีกครั้งด้วยความแปลกใจสุดๆ 

“ผมอยากชวนพีม่าลองมเีซก็ซ์กนัน่ะ พีส่นใจปะ” สองพดูออก

มาตรงๆ เพราะเขาคดิไว้มาสักพกัแล้ว ครัน้จะไปชวนคนแปลกหน้า 

เขากก็ลวัว่าจะเจอกลุม่คนทีไ่ม่ดเีข้า เลยคดิว่ามาลองชวนคนคุน้เคย 

มันน่าจะดีกว่า แถมยังพูดคุยกันได้ตรงๆ ง่ายๆ ด้วย

“ดะ...เดีย๋วไอ้สอง มงึพดูว่าอะไรนะ” สนิรบียกมอืขึน้มาท�าท่า

เหมือนห้าม

“ผมชวนพี่มามีเซ็กซ์กัน พี่สนใจมั้ย” สองพูดย�้าประโยคเดิม 

สินเอานิ้วมานวดขมับตัวเองทันที

“มึงล้มหัวกระแทกพื้นมารึไง หรือว่าใครให้มาอ�ากูเล่น” สิน
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ถามกลบัไปเพือ่ความแน่ใจ ใครจะไปคดิว่าจะมคีนกล้ามาชวนเขามี

เซ็กซ์ด้วย ทั้งๆ ที่เป็นผู้ชายเหมือนกัน ถ้าเป็นหญิงสาวมาชวนเขา 

เขาจะไม่คิดสงสัยอะไรเลย

“ไม่มีใครให้มาอ�าอะไรทั้งนั้นแหละพี่ คือ...จะพูดยังไงดี ผม

อยากลองน่ะ” สองบอกตรงๆ ท�าให้สินอยากจะทุบเด็กหนุ่มตรง

หน้าเสียจริงๆ 

“มงึเมาใช่มัย้ไอ้สอง กวู่ามงึกลบัไปนอนได้ละ อย่ามาเวิน่เว้อ 

ว่ะ แหกตาดูด้วย กูเป็นผู้ชาย” สินพูดว่าออกมาเสียงดุ 

“กผ็มรูว่้าพีเ่ป็นผูช้าย ผมถงึมาชวนพีน่ีไ่ง หรอืพ่ีอยากจะลอง

จูบกับผมดูก่อนมั้ย แล้วพี่ค่อยตัดสินใจอีกทีก็ได้ ผมจูบเก่งนะพ่ี” 

สองพูดด้วยท่าทีกระตือรือร้น สินขมวดคิ้วเข้าหากันด้วยความ 

ไม่เข้าใจ ว่าวนันีส้องเป็นบ้าอะไรกนัแน่ ถงึได้มาชวนอะไรบ้าๆ บอๆ 

แบบนี ้สินยกมอืทัง้สองข้างไปวางบนไหล่ของสองแล้วตบเบาๆ เพือ่

เรียกสติเด็กหนุ่มรุ่นน้อง

“ไอ้สอง กูว่ามึงกลับไปที่บ้านนะ แล้วคิดทบทวนสิ่งที่มึงพูด

ขอกูวันนี้ก่อน ถ้าพรุ่งนี้มึงยังยืนยันที่อยากจะท�าแบบเดิม มึงค่อย

มาบอกกู ตกลงมั้ย” สินหาข้ออ้างให้สองกลับบ้านก่อน พลางคิดว่า

พรุ่งนี้สองคงเลิกบ้าไปเอง 

“จริงนะพี่ ถ้าพรุ่งนี้ผมมาชวนพี่แล้วพี่จะตกลงแน่นะ” สอง

ถามย�้าเพ่ือความมั่นใจ เพราะเขาคาดหวังไว้กับสินว่าสินจะตอบ

รับค�าชวนของเขา สินถอนหายใจออกมาเบาๆ แล้วพยักหน้ารับไป

ส่งๆ แต่ก็ท�าให้สองยิ้มกว้างด้วยความดีใจ

“โอเคพี่ งั้นผมกลับบ้านก่อน แล้วพรุ่งนี้ค่อยมาคุยกันอีกที” 

สองบอกอย่างมีความหวังว่าสินจะตอบรับ สินพยักหน้ารับค�าพูด

ของสอง ก่อนที่สองจะเดินไปหยิบกระเป๋าตัวเองแล้วขี่รถมอเตอร์-
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ไซค์กลับบ้าน สินมองตามหลังรุ่นน้องพร้อมกับส่ายหน้าไปมา เขา

คิดว่าสองอาจจะเมาไม่ก็ล้อเล่นเสียมากกว่า สินจึงเดินไปดูความ

เรียบร้อยของร้านส่งท้าย ก่อนจะปิดร้านเพื่อไปพักผ่อนบ้าง

ส่วนสอง พอกลับไปถึงบ้านอาบน�้าอาบท่าเรียบร้อยแล้ว ก็

มาเล่นมือถือเพื่อศึกษาการมีอะไรกันระหว่างผู้ชายไปด้วย จริงอยู่

ที่ดูเหมือนคนบ้า ที่ไปชวนสินมีอะไรกัน แต่สองก็อยากรู้จริงๆ ว่า

มันจะให้ความรู้สึกแบบไหนกันแน่ เขาคิดว่าแค่ลองครั้งสองครั้ง  

มันคงไม่เสียหายอะไร

//ว่าแต่...เราหรอืพีส่นิต้องเป็นรบัวะ ไม่เป็นไร ไว้ค่อยไปตกลง

กับพ่ีสินอีกที// สองพึมพ�ากับตัวเอง ถ้าใครรู้ก็คงคิดว่าสองนั้นบ้า  

ที่คิดอยากจะลองอะไรแบบนี้ แต่ส�าหรับสอง ในเมื่อเขาคาใจอะไร 

เขาก็ต้องหาค�าตอบให้ได้ 

พรวด!

กลองส�าลกัน�า้ทีก่�าลงัดืม่ทนัท ีเมือ่สองมาบอกกับเขาว่า สอง

หาคนช่วยทดสอบได้แล้วว่า การมีเซ็กซ์ระหว่างผู้ชายด้วยกันมัน 

จะเป็นยังไง จะให้ความรู้สึกแบบไหน

“มึงพูดอีกทีซิไอ้สอง” กลองถามย�้าอีกครั้ง ตอนนี้เขาทั้งสอง

คนนั่งอยู่ในโรงอาหารของวิทยาลัย

“กูบอกว่า กูหาคนมาลองกับกูได้แล้วนะ” สองพูดยิ้มๆ 

“ใคร” กลองถามเสียงจริงจัง

“พีส่นิ เม่ือคนืกชูวนเค้าแล้ว เค้าบอกว่าคนืนีค่้อยคยุกนั” สอง

ตอบยิ้มๆ

กลองยกมือลูบหน้าตัวเอง พลางมองหน้าคนท่ีคอยให้ค�า

ปรึกษาเขามาตลอดตอนที่เขามีเรื่องของวาทินเข้ามา แต่ใครจะไป
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คิด ว่าสองจะบ้าถึงขั้นไปขอมีอะไรกับสิน แต่พอกลองคิดอีกที เขา

คดิว่าสนิคงไม่ตอบรบัสองแน่ๆ และทีบ่อกให้คยุคนืน้ีก็คงจะปฏเิสธ

แน่นอน 

“กูไม่รู้จะพูดอะไรกับมึงจริงๆ ว่ะ มึงมันบ้าไอ้สอง” กลองว่า

เพื่อนอย่างไม่จริงจังนัก 

“ก็มึงเป็นคนบอกกูเอง ว่าถ้าอยากรู้ก็ต้องลอง นี่กูลงทุนซื้อ

ของเตรียมไว้ด้วยนะเว้ย” สองหยิบถุงเซเว่นฯออกมาจากกระเป๋า

แล้ววางบนโต๊ะให้กลองดู กลองหยิบมาเปิดดูก็ต้องผงะ เมื่อเห็น

กล่องถุงยางอนามัยกับเจลหล่อลื่นอยู่ข้างใน 

“ถุงยางฯนี่ ของใคร” กลองแกล้งถามกลับไป 

“ของกูดิ กูไม่รู้ไซซ์ของพี่สิน ก็เลยไม่ได้ซื้อไปเผื่อ แต่คิดว่า 

พี่สินก็คงมีของตัวเองไว้บ้างแหละ” สองตอบกลับด้วยสีหน้าปกติ 

เหมือนคุยเรื่องทั่วๆ ไป 

“แล้วมึงคิดไว้รึยัง ว่ามึงจะอยู่ต�าแหน่งไหน” กลองลองถาม

ด้วยความอยากรู้ เขาไม่คิดว่าเพื่อนตัวเองจะบ้าท�าตามที่เขาบอก

จริงๆ 

“มงึหมายถงึรกุหรอืรบัน่ะเหรอ ยงัไม่รูว่้ะ เดีย๋วไปคยุกับพ่ีสนิ

อีกที ว่าแต่…ถ้าเป็นรับ คือเป็นแบบมึงใช่มั้ยวะ แล้วมันเจ็บมั้ยวะ” 

สองถามด้วยความอยากรูอ้ยากเห็น กลองมองตาแป๋วๆ ของเพ่ือน

ตัวเองที่แสดงความอยากรู้ออกมาเต็มที่ แล้วอยากจะเอานิ้วจิ้มตา

ของสองให้บอดไปเลย

“ไปลองเอง อยากรู้นักนี่” กลองแกล้งพูดประชดเพื่อนไป

อย่างนั้นเอง พอดีเพื่อนคนอื่นๆ เดินถือข้าวมานั่งกินด้วย สองเลย

รบีเกบ็ของท่ีซ้ือมาใส่กระเป๋าแล้วไม่ได้พดูอะไรต่อ กลองมองเพือ่น

ตัวเองพร้อมกับส่ายหน้าไปมาอย่างอ่อนใจ กลองคิดว่ายังไง สินก็



~ ยอนิม ~

33

คงไม่บ้าจี้ตามสองแน่นอน 

...

..

.

เมื่อถึงเวลาไปท�างานพิเศษที่ร้านของสิน สองกับกลองก็รีบ

ไปทนัท ีเพราะวนันีเ้ป็นวนัศกุร์ คนจะมาทีร้่านเยอะ และก็จรงิอย่าง

ที่คิดไว้ สองกับกลองงานยุ่งตั้งแต่มาถึงร้าน เลยท�าให้สองยังไม่ได้

พูดคุยอะไรกับสินมากนัก เขาช่วยคนอื่นๆ จัดร้าน พอเปิดร้าน  

ลูกค้ากห็ลัง่ไหลกนัเข้ามาจนเต็มโต๊ะ เพราะวนันีม้กีารแข่งขนัฟตุบอล 

ด้วย สองเดนิรบัออร์เดอร์ เดนิเสร์ิฟแทบไม่ได้หยุดพัก สินเองก็คอย

คิดเงิน คอยเดินไปทักทายลูกค้าเช่นเดียวกัน สินมองไปที่สองก ็

เห็นว่าสองยังคงท�างานไปตามปกติ ท�าให้เขาคิดว่าสองคงเลิกคิด

เรื่องบ้าๆ เหมือนเมื่อคืนไปแล้ว 

“ไอ้สอง มึงกินข้าวรึยัง” สินเดินมาถามสองที่เอาออร์เดอร์

เครือ่งดืม่มาให้กลอง เพราะนกึได้ว่ายงัไม่เห็นสองไปทานข้าวในครวั

“ยงัเลยพี ่คนแม่งกเ็รยีกไม่หยดุ” สองบ่นออกมาไม่จรงิจงันัก 

“งัน้เดีย๋วเสร์ิฟออร์เดอร์นีเ้สรจ็กไ็ปหาอะไรกินในครวั ก่อนจะ

ปวดท้อง” สินส่ังออกมาอย่างเป็นห่วง ไม่ใช่แค่สองที่สินห่วง เขา

ห่วงเด็กในร้านทุกคนแต่เขาสนิทกับสองและกลองมากที่สุด

“อยากกินข้าวผัดอะพี่สิน” สองพูดอ้อนออกมา พร้อมกับ

กะพริบตาปริบๆ สนิหวัเราะในล�าคอเบาๆ ก่อนจะผลกัหวัสองอย่าง

หมั่นไส้

“แดกแต่ข้าวผดั” สนิว่าออกมา พร้อมกับมองหน้าของสอง ท่ี

ก�าลังมองเขาอย่างคาดหวัง

“เออ เดี๋ยวกูไปท�าให้ ห่าเอ๊ย! กูมีลูกรึเปล่าวะเนี่ย” สินบ่น



~ ลอง...ให้รู้ว่ารัก ~

34

ออกไปไม่จรงิจงันกั ท�าให้สองยิม้กว้าง แล้วรบีเอาออร์เดอร์ไปเสิร์ฟ

ทันท ีส่วนสนิกเ็ข้าไปในครวัเพือ่ท�าข้าวผดัให้สองกิน ไม่นานนักสอง

ก็ตามเข้ามาในครัว แล้วรับจานข้าวไปนั่งกินที่มุมหนึ่งของร้าน 

“กิน’ไรวะ กินด้วยดิ” เสียงของไตร นักร้องประจ�าร้านที่เพิ่ง

ลงจากเวที เดินมาหาสอง

“ข้าวผดัอกีละ ไม่เบือ่เหรอวะ” ไตรถามข�าๆ ก่อนจะแย่งช้อน

ของสองมาตักข้าวผัดมาชิม

“พีไ่ตร ของผมนะเว้ย ท�าไมชอบแย่งของน้องวะ” สองโวยวาย

ไปอย่างนัน้เอง ท�าให้สนิทีน่ัง่อยูต่รงเคาน์เตอร์คดิเงนิหนัไปมอง สนิ

ขมวดคิ้วเล็กน้อยเมื่อเห็นไตรมาคุยเล่นกับสอง ส่วนหนึ่งเพราะเขา

กลวัว่าไตรจะไปจบีสอง ถงึแม้ว่าเขาจะเตอืนไปก่อนหน้านีแ้ล้วกต็าม 

ไตรยกมือไปขยี้หัวของสองอย่างมันเขี้ยว สองก็โวยวายกลับไป 

“ไอ้ไตร ถ้าจะกนิข้าวกไ็ปกนิในครวั อย่าไปแย่งมนั” สนิตะโกน

บอก ไตรหันไปมองสินแล้วเลิกคิ้วเล็กน้อย

“พี่แม่งหวงมันจังวะ ไปในครัวก็ได้” ไตรบ่นไม่จริงจังนัก ก่อน

จะเดินแยกไป 

“มึงเองก็แดกให้มันเร็วๆ จะได้ท�างานต่อ” สินหันไปว่าสอง

อีกคน สองเลยรีบกินข้าวแล้วไปท�างานในส่วนของตัวเองต่อ 

จนเวลาล่วงเลยมาถงึตอนปิดร้าน พนกังานคนอืน่ๆ ก็ทยอย

กันกลับ เหลือกลุ่มนักดนตรีที่ยังนั่งดื่มกับสินอยู่ 

“ไอ้สอง มึงเอาจริงเหรอวะ” กลองถามเพื่อนอีกครั้ง ขณะ

เตรียมตัวกลับ 

“เออดิ” สองตอบรับออกมา กลองส่ายหน้าอย่างเหนื่อยใจ

“เออ เรือ่งของมงึเหอะ โดนพีส่นิต่อยตาแตกออกมา กไูม่ช่วย

ด้วย” กลองบ่นกลบั เพราะเขามัน่ใจว่ายงัไง สนิกค็งไม่ท�าตามท่ีสอง
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ขอแน่ๆ เมื่อกลองขี่รถออกไปแล้ว สองก็เดินกลับไปหาสิน 

“ไม่กลับอีกเหรอสอง” ไตรถามขึ้นเมื่อหันมาเห็นสอง สินเอง

ก็เลิกคิ้วเล็กน้อย 

“ผมมเีรือ่งจะคยุกบัพีส่นิน่ะ” สองตอบกลบั ถงึเขาจะหน้าด้าน

ชวนสินมีอะไรด้วย แต่เขาก็ไม่ได้คิดจะประกาศให้คนอื่นๆ รู้ด้วย

เหมอืนกนั สินขมวดคิว้เข้าหากนัทนัท ีเมือ่พอจะเดาอะไรบางอย่าง

ได้ 
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“เดี๋ยวกูมา”

สินพูดกับกลุ่มนักดนตรีของร้าน ก่อนจะดึงแขนของสองให้

เข้าไปคุยที่ห้องด้านใน

“มีอะไรไอ้สอง” สินถามขึ้นเมื่อเข้ามาในห้องพักของเขาทาง

ด้านหลังร้านแล้ว 

“ก็เรื่องที่เราคุยกันเมื่อคืนไงพี่” สองพูดย�้าออกมา 

“ท�าไม” สินถามกลับ เขาคิดว่าสองคงจะมาบอกว่าสอง 

พูดเล่น 

“สรุปว่าพ่ีตกลงใช่มัย้ นีผ่มเตรยีมของมาด้วยนะ เราจะเริม่กนั

ตอนไหนดี” สองถามด้วยน�้าเสียงกระตือรือร้น ท�าให้สินถึงกับ 

ชะงัก 

“ไอ้สอง มึงยังคิดที่จะชวนให้กูมีอะไรกับมึงอยู่อีกเหรอวะ” 

สินถามกลับเสียงเครียด สองก็พยักหน้ารับหงึกๆ

“ท�าไมถึงต้องเป็นกู” สินถามด้วยความสงสัย 
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“ก็...ผมสนิทกับพี่ ไว้ใจพี่ที่สุดอะ แล้วอีกอย่าง…ผมคิดว่า 

พี่คงจะเก่งเรื่องบนเตียง พี่น่าจะช่วยผมในเรื่องนี้ได้ จะให้ไปชวน 

ไอ้กลองกไ็ม่ได้อกี ผมยงัไม่อยากโดนพีท่นิยงิกบาล จะไปชวนเพ่ือน

คนอื่น มันก็ไม่สนิทใจ ชวนพี่นี่แหละ ดีที่สุด” สองพูดออกมาตรงๆ 

ถ้าเป็นการพูดคุยปกติ สินคงให้รางวัลสองไปแล้วที่พูดชมเรื่อง 

บนเตียงของเขา แต่เวลานี้มันไม่ปกติเลยสักนิด สินยกมือลูบหน้า

ตัวเอง พร้อมกับถอนหายใจให้แก่ความบ้าสุดโต่งของสอง

“ไอ้สองมึงรู้มั้ย ว่าเรื่องที่มึงขอน่ะ มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆ นะมึง 

มึงดูไอ้กลองดิ๊ กว่ามันจะลงเอย กว่ามันจะตัดสินใจเรื่องคุณวาทิน

ได้น่ะ มันต้องใช้เวลาแค่ไหน แล้วอีกอย่าง…เรื่องแบบนี้มันต้องท�า

กับคนรักเว้ย ไม่ใช่จะมาชวนใครก็ได้ มีเซ็กซ์นะเว้ย ไม่ได้ชวนไปดู

หนัง” สินโวยใส่สองด้วยความหงุดหงิด 

“ทีตอนพี่เอากับผู้หญิง พี่ยังท�าได้เลย ผู้หญิงพวกน้ันไม่ใช่ 

คนรกัของพีส่กัหน่อย ผมเองกเ็คยหิว้สาวไปเอาโดยท่ีไม่ได้เป็นแฟน

เหมือนกัน ผมก็ท�าได้นะ อีกอย่าง…พี่ก็ไม่มีพันธะด้วย” สองตอบ

กลับหน้าตาเฉย ท�าเอาสินสตั๊นท์ไปเล็กน้อยกับค�าเถียงของสอง

“ถามจรงิ แล้วมงึไม่ขยะแขยงรไึง ทีต้่องมาท�ากบัผูช้ายด้วยกนั 

น่ะ กูมีไอ้นั่นเหมือนกับมึงนะเว้ย” สินบอกกลับไปให้สองรับรู้ เผื่อ

ว่าสองจะลืมคิดถึงเรื่องนี้ไป

“มงึลองคดิภาพตามนะ ถ้ากจูบัไอ้นัน่ของมงึ มงึจะรูส้กึยังไง” 

สินพูดให้สองคิดภาพตาม สองก็ลองนึกภาพตามไปด้วย 

“ไม่รู้อะพี่ มันต้องลองก่อน พี่ลองจับก่อนมั้ย จะได้รู้” สอง

พูดออกมาตรงๆ ด้วยสีหน้าซื่อๆ สองไม่ใช่คนโง่ แต่เขาเลือกที่จะ

อยากรู้อยากลอง เขาเลยมองข้ามความเป็นจริงไปเสียทุกอย่าง 

“ไอ้สอง ความอยากรูอ้ยากลองมันไม่ผดิหรอก แต่ถ้ามงึเสอืก
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อยากรู้ว่าคนเล่นยามันเป็นยังไง มึงก็จะไปเล่นงั้นเหรอวะ ถ้ามึง

อยากรู้ว่าการฆ่าคนมันเป็นยังไง มึงก็จะไปฆ่าคนเหรอวะ” สินหา

เรื่องอื่นๆ มาพูดให้สองคิด

“ผมไม่เคยอยากลองเรื่องยาเลยพี่ ผมเห็นผลของมันกับคน

รอบข้างอยู่แล้ว เลยมั่นใจว่ามันไม่ดี ส่วนเรื่องฆ่าคน ก็เห็นผลของ

มันอยู่ว่าติดคุกแน่ๆ ผมไม่ท�าหรอก แต่เรื่องนี้ ผมเห็นไอ้กลองมี

ความสขุด ีเหน็มนัแฮปป้ี ดมีูน�า้มีนวลข้ึนด้วย ผมเลยอยากลองบ้าง 

แหม่! เห็นผมแบบนี้ ผมก็พอรู้นะพี่สิน ว่าอะไรควรลองอะไรไม่ควร

ลอง” สองพดูด้วยน�า้เสยีงมัน่ใจ สนิอยากจะเอามอืท้ึงหวัตวัเองเมือ่

ได้ยิน เขาไม่คิดว่ารุ่นน้องคนสนิทจะบ้าได้ถึงขนาดนี้ 

“กูอยากจะบ้าฉิบหาย” สินบ่นออกมา ไม่ว่าเขาจะชักแม่น�้า

ทั้งห้ามาเตือนสองยังไง แต่สองก็มีข้ออ้างมาเถียงกับเขาได้ตลอด 

“ตกลงว่าไงอะพี่สิน” สองถามย�้า เพราะต้องการค�าตอบ

“ไม่ลองโว้ย พอๆ มึงเลิกบ้าได้แล้วไอ้สอง เดี๋ยวกูตบหัวหลุด 

กลับบ้านไปอาบน�้านอน เลิกฟุ้งซ่านในเรื่องนี้สักที” สินว่าออกมา

เสียงเข้ม สองท�าหน้าบึ้งเมื่อได้ยิน

“อะไรของพี่วะ เมื่อวานรับปากกับผมแล้วอะ” สองบ่นออก

มา สนิท�าท่าเงือ้มอืจะตบหัว ท�าให้สองรบีหดคอทนัท ีแต่สนิก็ไม่ได้

ตบลงมา

“เดี๋ยวกูตบให้สมองไหลออกมาซะหรอก จะได้เลิกคิดเรื่อง

บ้าๆ” สนิว่าออกมาอย่างเหนือ่ยใจ สองแอบเคอืงสินเล็กน้อย ท่ีสิน

ไม่ยอมช่วยเขา

“ก็ได้ ผมไม่ลองกับพี่ก็ได้วะ คนอื่นมีเยอะแยะ” สองพูด

ประชดออกมา แต่จริงๆ เขาก็ไม่รู้ว่าจะไปชวนใคร เพราะถ้ามีคน

ให้ชวน เขาคงไม่มาชวนสินให้โดนด่าแบบนี้ สินนิ่งไปนิดเมื่อได้ยิน
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สองพูดประชด แต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไร เพราะคิดว่าสองไม่บ้าถึงขั้น

ไปชวนคนที่ไม่รู้จัก และถ้าชวนคนที่รู้จัก ก็คงไม่มีใครบ้าไปกับสอง

ด้วย สองเดินหน้ามุ่ยออกไปจากห้องของสินทันที สินถอนหายใจ

ออกมาเฮือกใหญ่ ในใจก็รู้สึกหงุดหงิดอยู่ลึกๆ กับความคิดบ้าๆ  

ของสอง 

สองเดินหน้าบึ้งออกมาจากห้องของสินเพื่อจะกลับบ้าน แต่

ก็ต้องผ่านกลุ่มของไตรที่นั่งดื่มเหล้าอยู่

“เป็นไรวะไอ้สอง โดนพี่สินสวดมารึไง” ไตรส่งเสียงทักถาม 

ท�าให้สองหันไปมองไตรทันที แล้วตอนนั้นเอง ความคิดบางอย่าง 

ก็เกิดขึ้น

“พ่ีไตร พีช่่วยอะไรผมสกัอย่างส”ิ สองพดูขึน้อย่างมคีวามหวงั 

“อะไรวะ” ไตรถามกลับ 

“ขอคุยกับพี่สองคนได้มั้ย” สองพูดขอออกมา ไตรท�าหน้างง 

แต่ก็พยักหน้ารับ เขาเลยเดินมาหาสอง แล้วออกไปคุยกันตรงลาน

จอดรถ 

สนิท่ีเดนิตามหลงัออกมา กก็ลบัไปรวมกับกลุม่ของนักดนตรี

ตัวเองอีกครั้ง

“ไอ้ไตรกลับไปแล้วเหรอวะ” สินถามคนอื่นๆ 

“ยังพี่ เห็นไอ้สองเรียกไปคุยหน้าร้าน ไม่รู้จะให้ไอ้ไตรช่วย

อะไร” เพือ่นร่วมวงของไตรพดูขึน้ ท�าให้สนิชะงกักึก อยู่ดีๆ ก็ใจร้อน

ผ่าว เขารบีเดนิตามทัง้สองคนไปอย่างรวดเร็ว ท่ามกลางความมนึงง

ของคนอืน่ๆ พอเดินออกไปเจอคนทัง้สองทีล่านจอดรถ สนิก็พุ่งตวั

ไปหาสองอย่างรวดเร็ว

“คือว่า...ผมอยากให้พี่ไตร มี...อุ๊ปส์...อื้อออ” สองยังไม่ทัน

จะพูดจบประโยค สินก็พุ่งเอามือมาปิดปากเขาเสียก่อน ท�าให้ไตร
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มองคนทั้งคู่อย่างงงๆ 

“มึงหยุดเด๋ียวนี้เลยไอ้สอง หยุดบ้า” สินว่าออกมาเสียงเข้ม 

เขารูไ้ด้ในทนัทว่ีาสองต้องชวนไตรแน่ๆ เพราะรู้ว่าไตรเป็นไบ น่าจะ

ช่วยสองในเรื่องนี้ได้ และสองเองก็สนิทกับไตรด้วย ไตรจึงเป็น 

อีกตัวเลือกหนึ่งของสอง 

“อะไรกนัเหรอพีสิ่น” ไตรถามขึน้อย่างสงสยั สนิเอามอืปิดปาก

ของสองเอาไว้แน่น

“ไม่มอีะไร พอดกีคูยุกบัไอ้สองยงัไม่เสรจ็ กูขอตวัมนัก่อนนะ” 

พดูจบ สนิกล็ากสองกลบัเข้าไปด้านในเหมอืนเดิม พร้อมกับล็อกคอ

ของสองให้เดินไปกับเขา สองส่งเสียงอู้อี้ เท้าก็ต้องเดินตามแรง 

ลากของสนิ จนไปถงึห้องด้านใน ทีเ่ขาคยุกนัเม่ือสกัครู ่สนิถึงปล่อย

สอง

“แฮกๆ โอ๊ย ผมหายใจไม่ออกนะเว้ยพีส่นิ” สองรบีโกยอากาศ

เข้าปากทันที 

“แล้วไม่เสือกหายใจทางจมูกล่ะ” สนิว่ากลบัเสยีงเข้ม สองน่ิง

ไปนิด

“เออว่ะ พีไ่ม่ได้ปิดจมูกผมนีห่ว่า” สองพดูขึน้เมือ่นึกได้ ท�าให้

สินอยากจะกัดลิ้นตัวเองตาย 

“แล้วพี่ลากผมเข้ามาท�าไมอีกเนี่ย ผมก�าลังคุยกับพ่ีไตรนะ” 

สองโวยออกมาอีก

“มึงคิดจะท�าบ้าอะไร” สินถามเสียงดุ 

“ก็พี่ไม่ช่วยผม ผมก็เลยจะไปชวนพี่ไตร” สองบอกตรงๆ 

ท�าเอาสินกดัฟันกรอดด้วยความหงดุหงดิในตวัของสอง ทีค่ดิท�าเรือ่ง

บ้าๆ สนิมัน่ใจว่าไตรตอบตกลงแน่ๆ เพราะไตรบอกว่าสนใจสองอยู่ 

ถึงแม้ว่าสินจะเคยห้ามไปแล้ว แต่สองเป็นคนไปเสนอเอง ยังไงไตร
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ก็ต้องตกลง ซึ่งสินไม่ยอมให้ทั้งสองคนไปด้วยกันแน่ๆ ส่วนหนึ่ง

เพราะเขาห่วงสอง

“มึงจะไปชวนใครมั่วๆ แบบนี้ไม่ได้นะไอ้สอง มึงรู้ถึงความ

อันตรายในเรื่องนี้บ้างรึเปล่า ฮะ!? มันเสี่ยงกับการติดโรคด้วย มึงรู้

บ้างมั้ย” สินพูดเตือนให้สองรู้สึกกลัวบ้าง

“ผมเตรียมถุงยางฯมาหรอกน่า” สองตอบกลับ สินเสยผม 

ด้วยความหงุดหงิดในค�าตอบของสองเป็นอย่างมาก เขาจ้องหน้า

ของสองเขม็ง 

“มึงอยากรู้มากใช่ม้ัย ว่ามันจะรู้สึกยังไง” สินถามเสียงแข็ง 

สองกพ็ยกัหน้ารบั ถงึแม้ว่าใจจะแอบหวัน่ๆ กับอาการหงดุหงดิของ

สินบ้างก็ตามที 

“ได้! กจูะเป็นคนท�าให้มงึรูเ้อง มงึไปอาบน�า้รอกูเลย ขดัตวัให้

สะอาดนะมึง เดี๋ยวกูไปไล่ไอ้พวกนั้นให้กลับก่อน แล้วกูจะกลับมา

ท�าให้มึงรู้เอง” สินพูดออกมาเสียงจริงจัง ดวงตาก็วาวโรจน์ ไหนๆ 

สองก็บ้าถึงขนาดนี้แล้ว สินก็จะสั่งสอนให้รู้สักที ว่าสิ่งที่สองอยาก

จะลองมันเป็นยังไง 

“พี่จะช่วยผมจริงอะ” สองถามด้วยดวงตาเป็นประกาย 

“เออ ไปอาบน�้า!” สินโบกมือไล่ให้สองไปอาบน�้าเตรียมตัว 

สองก็ท�าท่าจะรีบเข้าห้องน�้า แต่ก็นึกอะไรบางอย่างได้

“พี่สิน แล้วเราสองคน ใครจะเป็นฝ่ายไหนน่ะ” สองถามด้วย

ความสงสัย สินถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่ 

“ถ้ามึงอยากให้กูช่วย กูต้องเป็นฝ่ายรุกมึงเท่าน้ัน!” สินพูด

เสียงเด็ดขาด สองนิ่งไปนิด แต่ก็พยักหน้ารับ 

“ก็ได้” สองตอบรับแต่โดยดี ก่อนจะเดินเข้าห้องน�้าไป ส่วน

สนิกเ็ดนิไปหากลุ่มนกัดนตรอีกีครัง้ พร้อมกบับอกให้ทกุคนแยกย้าย
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กันกลับ เพราะเขามีเรื่องต้องท�าต่อ แต่ไม่ได้บอกว่าคือเรื่องอะไร 

สนิรอให้ทกุคนกลบั เขากปิ็ดลอ็กร้าน และเดนิกลับเข้าไปในห้องพัก

ของตวัเอง สองยงัคงอยูใ่นห้องน�า้ สนิมองเตยีงในห้องพักพร้อมกับ

ถอนหายใจเบาๆ ถ้าถามว่าเขาขยะแขยงหรอืไม่ ทีจ่ะต้องมามเีซก็ซ์

กับสอง สินตอบตัวเองได้เลยว่าไม่รู้สึกขยะแขยง เพราะคนคนนั้น

เป็นสอง และมันคงเป็นเหตุผลเดียวกับที่สองมาขอให้เขาช่วย แต่ที่

เขาห่วงและกังวล คือสิ่งที่จะตามมาหลังจากทุกอย่างเสร็จสิ้น เขา

ไม่รู้ว่าสองจะเป็นยังไง คิดยังไง 

//ไม่แน่หรอก มันอาจจะรีบแจ้นกลับก่อนก็ได้// สินพูดกับ 

ตัวเอง เพราะคิดว่าสองอาจจะล้มเลิกกลางคันก็เป็นได้ สินเดินไป

หยบิถงุยางอนามัยของตัวเองมาเตรยีมเอาไว้ สกัพักสองก็เดนิออก

มาพร้อมผ้าขนหนูพันช่วงล่างเอาไว้ สินมองร่างกายของสองอย่าง

ส�ารวจ สองไม่ใช่เดก็หนุม่หุน่อ้อนแอ้นแต่อย่างไร พอจะมกีล้ามเน้ือ

เหมือนเด็กหนุ่มทั่วๆ ไป แต่เมื่อเทียบกับเขา สองก็ยังดูตัวเล็กกว่า

อยู่ดี 

พอเห็นสายตาของสินที่มองมา สองก็รู้สึกเหมือนหน้าและ

ร่างกายมันร้อนวูบวาบแปลกๆ 

“เตรียมตัวดีรึยัง” สินถามเสียงนิ่ง

“ก็...ดีแล้วละม้ัง ผมก็เตรียมตามที่ในเน็ตเค้าบอกอะ” สอง

ตอบเสยีงอ้อมแอ้ม เพราะดันรูสึ้กกระดากอายขึน้มาซะงัน้ แต่ยังไง

ความอยากรู้อยากลองก็ชนะความอายอยู่ดี 

“เออ งั้นรอกูแป๊บ กูขออาบน�้าก่อน” สินพูดขึ้น แล้วคว้าผ้า

ขนหนูเข้าไปในห้องน�้า สินใช้เวลาอาบน�้าไม่นานก็นุ่งผ้าขนหนูผืน

เดียวออกมาเช่นเดียวกัน สองที่นั่งรออยู่ตรงปลายเตียงก็สะดุ้ง 

เล็กน้อย ท�าให้สินแอบนึกข�าในใจ 



~ ยอนิม ~

43

“อะ กูให้มึงตัดสินใจอีกที ว่าจะล้มเลิกมั้ย” สินพูดให้โอกาส

สองตัดสินใจอีกครั้ง

“มาถึงขนาดนี้แล้ว จะให้ผมล้มเลิกได้ไง” สองตอบกลับ สิน

ยกยิ้มมุมปากนิดๆ 

“เออ เดีย๋วมงึได้รูแ้น่ ว่ามนัเป็นยงัไง” สนิแกล้งพูดขู ่สองกลืน

น�้าลายลงคอเล็กน้อย แต่ใจก็ยังสู้อยู่ 

“ได้ศึกษามาบ้างรึเปล่า ว่ามันต้องท�าอะไร ยังไง” สินถามขึ้น

มาอีก ล�าพังตัวของสินเอง เขารู้ดีว่ามันต้องท�ายังไง ถึงแม้ว่าเขาจะ

ไม่เคยมีอะไรกับผู้ชายก็ตาม แต่ใช่ว่าเขาจะไม่เคยเข้าข้างหลังของ 

ผูห้ญงิ ผูห้ญงิบางคนเจนจดัจนยอมให้สินล่วงล�า้ช่องทางท่ีสองเพ่ือ

เพิ่มรสชาติเรื่องบนเตียง 

“ก็ดู ก็อ่านมาบ้าง เค้าบอกว่าฝ่ายรับจะเจ็บใช่มั้ยพี่สิน” สอง

ถามเสียงจริงจัง

“เออ แต่มนักอ็ยูท่ีค่นท�าอย่างกดู้วย ว่าจะรนุแรงกับมงึแค่ไหน”  

สินตอบออกมาตรงๆ สองเม้มปากนิดๆ 

“งัน้พ่ีช่วยท�าให้ผมไม่เจบ็มากได้มัย้ล่ะ แล้วถ้าเจ็บ มนัจะรูส้กึ

ดีใช่มั้ยพ่ีสิน” สองถามออกมาอีก สินแค่นยิ้มเล็กน้อย กับความ

อยากรู้ของสอง

“เร่ืองนีม้งึต้องเป็นคนบอกกเูอง ว่ารูส้กึยังไง แต่กูก็จะพยายาม 

ช่วยมงึละกนั เลกิถามมากได้แล้ว เสยีเวลา” พอสินพูดจบ เขาก็ปลด

ผ้าขนหนตูวัเองออกแล้วปล่อยให้ลงไปกองท่ีพ้ืนห้อง สองจ้องกลาง

กายของสินตาโต

“โหย! พี่สิน ขนาดมันยังไม่แข็ง ท�าไมของพ่ีใหญ่แบบน้ีอะ 

มน่ิา สาวๆ ถงึได้หลงนกั” สองพดูออกมา ท�าเอาสนิรูส้กึเขนิแปลกๆ 

เสียเอง เพราะแทนที่สองมันจะอาย แต่กลับจ้องแท่งร้อนของสิน
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ด้วยความตื่นเต้นซะงั้น

“มึงนี่มัน...” สินหมดค�าพูดที่จะด่าหรือว่าสอง ก่อนจะยกยิ้ม

มุมปากนิดๆ 

“มึงท�าให้กูต่ืนตัวให้ได้ก่อนสิ ถ้าท�าได้ เราค่อยเริ่มกัน” สิน

เสนอขึ้นมา สองเม้มปากอย่างลังเล ก่อนจะค่อยๆ เอื้อมมือไปจับ

กลางกายของสิน แค่มือของสองมาสัมผัส สินก็รู้สึกเหมือนมีไฟฟ้า

แล่นปลาบไปทั่วร่างกาย สองค่อยๆ ขยับแท่งร้อนของสินเหมือน

กับที่ท�าตอนช่วยตัวเอง ด้วยความเป็นผู้ชายเหมือนกัน เลยท�าให้

สองรู้ว่าต้องท�ายังไง สินถึงจะตื่นตัว แล้วสองก็ท�ามันได้ดี เพียงแค่

ใช้มือเท่านั้น 

“มึงกล้าใช้ปากท�าให้กูมั้ย” สินถามขึ้นมาอีก เพราะตอนนี้

กลางกายของเขาตื่นตัวเต็มที่แล้ว และสินก็เริ่มมีอารมณ์ด้วย 

เหมือนกัน 

“พีห่มายถงึ...” สองพดูเว้นค�า พร้อมกบัมองไปทีแ่ท่งร้อนของ

สินที่อยู่ในมือของเขาตอนนี้

“ใช่ ถ้ามึงศึกษามาแล้ว ก็คงรู้สิ ว่ามันเป็นเรื่องปกติ” สินบอก

กลบั เขาคดิว่าวธินีีก้อ็าจท�าให้สองล้มเลกิความตัง้ใจก็เป็นได้ แต่สนิ

กค็าดไม่ถงึ ว่าสองจะค่อยๆ ใช้ปลายลิน้แตะไปทีย่อดแก่นกายของ

เขาจริงๆ 

//แม่ง// สินสบถออกมาเบาๆ เพราะเขาเสียววาบไปทั่ว 

ท้องน้อย แล้วก็ไม่คิดว่าสองจะกล้าท�าจริงๆ สองใช้ปลายลิ้นตวัด

เลียส่วนปลายยอดของสิน แล้วค่อยๆ ใช้โพรงปากอุ่นครอบครอง

เข้าไป ถึงแม้ว่าจะเอาเข้าไปได้ไม่หมด แต่สองก็พยายามเต็มที่ สอง

เองก็รู้สึกแปลกใจที่เขาไม่ได้รู้สึกขยะแขยงที่ต้องมาท�าอะไรแบบน้ี 

ให้สินเลยสักนิด แค่รู้สึกแปลกๆ เพราะไม่เคยมาก่อนเท่านั้นเอง 
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“ซี้ดดด...หาเรื่องใส่ตัวฉิบ” สินคราง ต่อว่าสองระคนความ

เสียวซ่าน มือของเขาจับไปที่หัวของสองเพื่อช่วยประคองการขยับ

ของสองไปด้วย สองเหลอืบมองสหีน้าของสนิ มนัท�าให้เขารูส้กึร้อน

รุ่มขึ้นมาได้ไม่น้อยเหมือนกัน เพราะสองรู้สึกว่าสินดูเซ็กซี่และเท่

มาก สองขยับริมฝีปากได้ไม่นานเท่าไร สินก็ดันหัวของสองออก 

เพราะเขายังไม่อยากปลดปล่อยออกมาในตอนนี้ 

“เป็นไงบ้างพีส่นิ” สองถามด้วยความอยากรู ้สนิสบถในล�าคอ

เล็กน้อย 

“มึงพร้อมแล้วแน่นะไอ้สอง” สินถามย�้าอีกครั้ง แต่ในใจของ

เขายงัให้ค�าตอบตวัเองไม่ได้ว่าถ้าสองล้มเลกิท่ีจะมอีะไรกับเขา แล้ว

สินเองจะยอมให้สองล้มเลิกหรือไม่

“ก.็..พร้อมแหละพี”่ สองตอบกลบั ถงึแม้ว่าใจจะเริม่ลงัเล แต่

ความอยากรู้ก็มีมากกว่า สองคิดว่าไหนๆ ก็ท�ามาขนาดนี้แล้ว ลอง

ดูกไ็ม่น่าจะเป็นอะไร สนิดนัตวัของสองให้นอนหงายไปกบัเตยีงกว้าง

แล้วเขาก็ขึ้นไปคร่อมทับ พร้อมกับก้มหน้าลงไปหาสอง 

“มึงบอกว่าจูบเก่ง ไหนพิสูจน์ให้กูดูดิ๊” สินพูดขึ้น ก่อนจะ

ประกบรมิฝีปากลงไปทีร่มิฝีปากของสอง แล้วสอดลิน้เข้าไปเกีย่วพนั

กับปลายลิ้นของสองทันที สองเองก็จูบสินกลับไปเพื่อพิสูจน์ตัวเอง

ด้วยเหมอืนกนั ปลายลิน้ของทัง้สองต่างเกีย่วพันอย่างไม่มใีครยอม

ใคร สินดูดดึงปลายล้ินของสองด้วยความรู้สึกที่ลุกโชนขึ้น สินเลย

เพ่ิมความรุนแรงลงไปอีก เรียกเสียงครางจากล�าคอของสองได้ 

เป็นอย่างดี

“อื้มมม...อื้อออ...พี่สิน...อื้อออ” สองครางเสียงแหบพร่า 

ตอนนี้สองยอมรับเลยว่าสินจูบเก่งกว่าเขามากนัก แค่โดนสินจูบ 

สองก็แทบจะละลายแล้ว แถมแก่นกลางกายก็ตื่นตัวโดยที่สินยัง 
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ไม่ได้สัมผัสเลยด้วยซ�้า ตอนนี้สินตัวเปลือยเปล่า ส่วนสองยังมีผ้า

ขนหนพูนัช่วงล่างอยู ่และสนิกเ็ป็นคนดงึออกไปอย่างรวดเรว็ ท�าให้

ร่างกายของทัง้สองเสยีดสกีนัไปมา สนิรัง้ตวัของสองให้ขยบัมากลาง

เตียงอีกนิด แล้วเขาก็คร่อมทับอีกครั้ง สินเองก็เหมือนจะคุมตัวเอง

ไม่อยู่เหมือนกัน ใครจะไปคิด ว่าสองจะท�าให้เขาตื่นตัวได้ขนาดนี้ 

สินขยับริมฝีปากลงมาซุกไซ้ที่ซอกคอของสองต่อ พร้อมกับ

ดูดเม้มด้วยความมันเขี้ยว สองเองก็กัดปากตัวเองด้วยความเสียว

ซ่าน ถึงแม้ว่าผู้หญิงที่เขาเคยมีอะไรด้วยจะท�าแบบนี้กับเขา แต่มัน

ช่างดูแตกต่าง มือแกร่งของสินเล่ือนลงไปบีบเคล้นกลางกายของ

สอง ซ่ึงสินกไ็ม่ได้รูส้กึรงัเกยีจทีจ่ะจบัแก่นกายของสองเลยแม้แต่นิด 

ในเมื่อสองอยากรู้ เขาก็จะท�าให้สองรู้ว่ามันเป็นยังไง

“อ่าาา...พี่...” สองครางออกมาเสียงแผ่ว แล้วเขาก็สะดุ้งเมื่อ

สินขบกัดยอดอกของเขา 

“อึ้ก...พี่สิน...เสียวว่ะพี่...อื้อออ” สองครางออกมา ยามที่สิน

ตวดัปลายลิ้นเลียตรงยอดอกนัน้ สนิเองกร็ูส้ึกมอีารมณ์เพราะเสยีง

ครางของสอง สองไม่ได้ครางหวานหูเหมอืนผูห้ญงิ แต่เสยีงของสอง

เหมือนปลุกความดิบในตัวของสินให้เกิดขึ้น สินผละออกมา พร้อม

กับยืดตัวไปหยิบถุงยางอนามัยที่เขาเตรียมไว้ โดยมีสองนอนมอง

ด้วยสายตาฉ�่าปรือ 

สองมองกล้ามหน้าท้องของสินแล้วลอบกลืนน�้าลายนิดๆ  

ผมทีย่าวระต้นคอของสนิดยูุง่เหยงิ แต่มนัดเูท่ในสายตาของสองเป็น

อย่างมาก ท�าให้สองเข้าใจแล้วว่าท�าไมสาวๆ ถึงได้หลงสินกันนัก 

แล้วยิ่งท่าตอนก�าลังใช้ปากฉีกซองถุงยางฯด้วยแล้ว ท�าให้สองกลืน

น�้าลายลงคอทันที เขาใจเต้นตึกตัก เกิดความรู้สึกตื่นเต้น มากกว่า

ตอนมอีะไรกบัผู้หญงิมากนกั ทกุครัง้สองจะต้องเป็นคนท�าทุกอย่าง 
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แต่ตอนนี้เขาแค่นอนรออยู่เฉยๆ เท่านั้น สินเองก็มองสายตาของ

สองแล้วอยากจะท�าแรงๆ ใส่ เขาไม่คิดว่าหุ่นของผู้ชายก็จะกระตุ้น

เขาได้มากขนาดนี้ สินสวมถุงยางฯเรียบร้อย แล้วคว้าเจลหล่อลื่น 

ท่ีสองซ้ือมา อ่านดูคร่าวๆ พอรู้ว่าใช้คู่กับถุงยางฯได้ เขาก็ยกย้ิม 

มุมปากอย่างพอใจ 

“นอนคว�่า” สินพูดขึ้น สองก็ขยับนอนคว�่าตามที่สินบอก 

บั้นท้ายที่ไม่ได้กลมกลึงเหมือนผู้หญิงก็เด่นชัดในสายตาของสิน ถึง

จะไม่ได้ดูสวยเหมือนผู้หญิง แต่สินก็ยอมรับว่าบ้ันท้ายของสอง

กระตุ้นความรู้สึกของสินได้เหมือนกัน สินเอาเจลหล่อลื่นที่สองซื้อ

มาไปชโลมทีต่รงปากทางคบัแคบของสอง ท�าให้สองสะดุ้งเฮือกด้วย

ความเย็น สองเอี้ยวหน้ามามองสินเล็กน้อย ตอนน้ีสองตื่นเต้น 

เป็นอย่างมาก ในสมองสับสนไปหมด ไม่รู้ว่าควรท�าต่อหรือหยุดดี

“กูจะช่วยให้มึงชินก่อน” สินพูดเสียงพร่า ถึงแม้ว่าใจจริงเขา

อยากจะสอดใส่แล้วกระแทกตัวในร่างกายของสองแล้วกต็าม แต่เขา

กไ็ม่อยากให้ครัง้แรกของสองมนัเจบ็มากจนเกนิไป พอสองพยกัหน้า

รับ สินก็จับสะโพกของสองให้ยกขึ้น แล้วใช้นิ้วค่อยๆ สอดเข้าไปใน

ช่องทางของสองอย่างช้าๆ และขยับเข้าออกอย่างเนิบๆ 

“อ๊ะ...อึ้ก...” สองกัดปากตัวเอง เมื่อรู้สึกเสียดเจ็บที่ช่องทาง

ด้านหลงั ตอนทีเ่ข้าไปอาบน�า้ สองลองเตรยีมตวัตามทีใ่นอนิเทอร์-

เน็ตบอกเรียบร้อยแล้วว่าต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้าง 

“เป็นไง” สินถามขึ้น

“จุก แล้วก็เจ็บๆ ว่ะพี่” สองบอกออกมาเสียงสั่น 

“ให้กูหยุดมั้ย” สินแกล้งถาม แต่ถ้าสองจะหยุดตอนนี้ สินก็ 

ไม่ยอมแล้ว แท่งร้อนของเขาปวดหนึบอยากจะปลดปล่อยเต็มที 

“ไม่ ต่อเลยพี่” สองตอบกลับ สินเลยสอดนิ้วที่สองและสาม
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ตามไปเรือ่ยๆ แล้วขยบัเข้าออก สองเองกพ็ยายามผ่อนคลายตวัเอง  

เพราะศึกษามาพอสมควร

“อ๊ะ...ซ้ีดดด...พีส่นิ...เสยีวว่ะพี.่..อึก้...” สองบอกเสยีงกระท่อน 

กระแท่น เมือ่นิว้ยาวของสนิไปโดนจดุกระสนัภายในช่องทางคบัแคบ

นั้น สินเลยแกล้งโดยการกดเน้นย�้า จนสะโพกของสองส่ันระริก 

ร่างกายสะดุ้งเป็นช่วงๆ สองก้มหน้าลงไปกดัหมอนเพือ่ระบายความ

เสยีว เขาไม่เคยคดิว่ามนัจะเสยีวได้ถงึขนาดนี ้จนสินถอนน้ิวท้ังสาม

ออก สองหันไปมองเล็กน้อย 

“กจูะใส่แล้วนะ มงึเปลีย่นใจตอนนีไ้ม่ทนัแล้ว” สนิบอกออกมา 

มือก็รูดรั้งแท่งร้อนของตัวเองไปด้วย สองกลืนน�้าลายลงคออีกครั้ง

แล้วพยกัหน้ารบั ก่อนทีส่นิจะค่อยๆ สอดแท่งร้อนเข้าไปในช่องทาง

คับแคบของสองทีละนิด

“ดะ...เด๋ียวพี่...เจ็บ...ช้าๆ” สองยกมือมาตีขาสินเพ่ือให้สิน

เบาแรงลงหน่อย สินกัดฟันกรอด แต่ก็ยอมค่อยๆ สอดอย่างช้าๆ 

สองรู้สึกเจ็บเหมือนตัวจะแตก ตอนนี้สมองของเขาก�าลังประมวล

ผลอยู่ว่า มันเจ็บแบบนี้ มันจะมีความสุขได้จริงหรือ

สวบ!

“โอ๊ยยย...ไอ้พี่สิน...แม่ง...” สองตะโกนเรียกสินเสียงดัง เมื่อ

สินที่สอดแท่งร้อนเข้าไปได้เพียงครึ่งก็ดันกระแทกตัวเข้าไปจนสุด

ความยาว ท�าให้สองถึงกับสะดุ้งแรงและจุกช่องท้องเป็นอย่างมาก 

“หึๆ  จะโวยวายท�าไม กมึ็งอยากรูเ้อง ว่ามนัจะเป็นยังไง รูส้กึ

ยงัไง” สินพูดเสยีงพร่า แต่เขายอมรบัเลยว่าช่องทางของสองตอดรดั

เขาแน่นมาก จนท�าให้เขาแทบจะปลดปล่อยออกมาเสียด้วยซ�้า 

“แต่พี่ควรบอกผมก่อน...ซี้ดดด...” สองโวยออกมาต่อ สินยก

ยิม้เลก็น้อย ก่อนจะใช้มอืบบีคลงึสะโพกของสองให้ ท�าให้สองค่อยๆ 
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ผ่อนคลายทีละนิด 

“กูขยับแล้วนะ” สินบอกออกมา แล้วค่อยๆ ขยับสะโพก 

ทลีะนดิ สองเองกร็ูส้กึวบูวาบในช่องท้องเป็นระยะยามท่ีสนิขยับตวั

เข้าออก ตอนแรกสองก็ยังรู้สึกเจ็บอยู่ แต่พอผ่านไปสักพัก สิน 

เร่ิมเพ่ิมความเร็ว จากความเจ็บก็มีความเสียวซ่านผสมเข้ามา สิน

จบัสะโพกของสองไว้มัน่ แล้วกเ็ผยสนัดานดบิของตวัเองออกมา สิน

กระแทกตัวไม่ยั้ง สะโพกของสองก็ตอบรับแรงกระแทกของเขาได้

เป็นอย่างด ีสนิใช้มอืตบบัน้ท้ายของสองแล้วขย�า้ด้วยความมนัเขีย้ว

“ซี้ดดด...แน่นฉิบ...อ้าาา” สินครางด้วยความพอใจ ในขณะ

ที่สองเองก็รู้สึกเสียวและสุขสมไม่ต่างกัน

“อึ้ก...พี่สิน...อ๊ะ...อื้อออ” สองครางเสียงตะกุกตะกัก เพราะ

แรงกระแทกถี่รัวของสิน 

“พ่ี...ผมอยากจบูว่ะ” สองทีติ่ดใจในบทจบูของสนิ กเ็รยีกร้อง

ออกมา สินจึงจับสองพลิกตัวให้นอนหงายอย่างไม่ต้องทะนุถนอม

มากนัก นั่นท�าให้สินรู้สึกชอบในเรื่องนี้ เขาเป็นคนที่รุนแรงในเรื่อง

บนเตยีงอยูแ่ล้ว ตอนท�ากบัผูห้ญงิจะไปแรงมากก็ไม่ได้ แต่พอมาท�า

กับสอง ท�าให้สินเต็มที่มาก สองเองก็ไม่ได้ปริปากบ่นหรือว่าอะไร 

ที่สินท�ารุนแรง พอสองนอนหงาย สินก็ก้มลงไปจูบกับสอง โดยใช้

ท่อนแขนดันขาทั้งสองข้างของสองให้ยกพับขึ้นด้วย ก่อนที่สิน

จะเกร็งสะโพกตัวเองแล้วกระแทกตัวถี่ๆ 

“อ๊ะ...อ๊ะ...อ๊าาา...พีส่นิ...พี.่..อึก้...” สองครางพร้อมกบัสะบดั

หน้าไปมาด้วยความเสียว แต่สินก็จับมาจูบกันต่อ

“ฮึ่มมม” สินค�ารามในล�าคอด้วยความเสียวสุดๆ สองเองก็ 

ไม่ต่างกัน เขารู้สึกเหมือนจะขาดใจเพราะส�าลักความเสียวท่ีสิน 

ปรนเปรอให้ แล้วสองกใ็ช้มือขยบัรดูรัง้แก่นกายของตวัเองไปพร้อมๆ  
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กับตอนที่สินกระแทกตัว เสียงเนื้อกระทบเนื้อ เสียงหายใจหอบ

กระเส่าดังคละเคล้ากนัอยูใ่นห้อง สนิเองกโ็ถมแรงไม่ย้ัง ไม่กลวัเลย

ว่าสองจะแตกหักหรือบุบสลายตรงไหน เพราะสองก็ดูตอบรับและ

มีความสุขกับบทรักของสินได้เป็นอย่างดี 

“อ๊าาา” จนสองปลดปล่อยออกมาใส่หน้าท้องตวัเอง สนิก็ไม่

รอช้า เขาเร่งสะโพกเร็วขึ้นแล้วปลดปล่อยออกมาเช่นเดียวกัน 

“ซีด้ดด” สนิครางด้วยความเสยีว ยามทีช่่องทางของสองตอด

รัดเขาถี่่รัว เสียงหายใจของทั้งสองคนดังข้ึนมาให้ได้ยิน สินหยิบ

กระดาษทชิชูม่าเชด็หน้าท้องของสองแล้วปาลงถังขยะ ก่อนท่ีเขาจะ

ฟุบลงไป ทาบทับบนร่างกายของสอง โดยซุกหน้าอยู่กับซอกคอ 

ของสองด้วยความสุขสม 

“พี่...แม่งเก่งว่ะ” สองพูดออกมาเสียงลอยๆ สินหัวเราะใน 

ล�าคอเบาๆ ก่อนจะผงกหัวขึ้นมา 

“ความเก่งกูยังมีอีกเยอะ มึงได้รู้แน่ ว่ามันรู้สึกยังไง” สินพูด

จบ ก่อนจะถอนแท่งร้อนออกมาเพื่อทิ้งถุงยางฯ แล้วสินก็หยิบ 

อันใหม่มาสวมใส่แทน และคืนนั้น สินก็สอนให้สองได้รู้ว่าระหว่าง

ผู้ชายด้วยกันมันดียังไงไปถึงสามรอบ พอเสร็จในรอบที่สาม สองก็

หลับลงไปทันทีด้วยความเพลียสุดๆ สินเลยต้องเอาบ๊อกเซอร์ของ

สองมาใส่ไว้ให้ก่อน สินลุกไปล้างตัวในห้องน�้า แล้วออกมายืนมอง

สองที่หลับไปแล้ว สินหยิบบุหรี่ออกไปสูบที่นอกห้องนอน ตอนท�า

เรือ่งอย่างว่ากนั กส็นกุสดุเหวีย่งกนัอยูห่รอก แต่พอทุกอย่างจบ สิน

ก็มาคดิว่า หลงัจากนีค้วามสัมพนัธ์ของเขากบัสองจะเป็นยงัไงต่อกนั

แน่ มนัมบีางอย่างเกดิขึน้ในใจของสนิ แต่เขากย็งัไม่แน่ใจนัก เขาคดิ

ว่าคงต้องดูกันต่อไป พอสูบบุหรี่หมดมวน สินก็เข้าไปนอนข้างๆ 

สอง โดยไม่ลืมห่มผ้าให้อีกฝ่ายด้วย
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สองลมืตาตืน่ขึน้มาในช่วงเทีย่งของวนั เขารูส้กึปวดไปทัว่

ทั้งตัว เหมือนคนเป็นอัมพาตขยับตัวไม่ได้ พอขยับตัวจะพลิกก็รู้สึก

ร้าวไปทั่วร่างกาย

“ท�าไมปวดขนาดนีว้ะ” สองพมึพ�าออกมาเสยีงแหบ สองเลอืก

ที่จะนอนหงายนิ่งๆ ไปก่อนสักพัก เขาหันไปมองข้างๆ ก็ไม่เจอสิน

แล้ว ท�าให้สองนึกถึงเรื่องเมื่อคืนขึ้นมา 

“แม่ง ดจีรงิว่ะ” สองพดูพมึพ�ากบัตวัเอง ความรูส้กึเมือ่คนืมนั

ยังคงตราตรึงในความรู้สึกของสองอยู่ ถึงแม้ว่าตอนแรกจะเจ็บ แต่

หลังจากนัน้ สองรูเ้ลยว่ามนัท�าให้เขาเต็มอิม่เป็นอย่างมาก การหลบั

นอนกับหญิงสาวที่ผ่านมาเทียบไม่ได้เลยด้วยซ�้า ทั้งๆ ที่เขาเป็น 

ฝ่ายโดนกระท�า แต่เขากลับรู้สึกดี ตอนนี้สองเข้าใจแล้วว่าเพื่อนรัก

ตวัเองรูส้กึยงัไง และสองกเ็ข้าใจแล้วว่า ท�าไมเพ่ือนของเขาถึงมท่ีาที

อิดโรยด้วย 

“พี่สินแรงดีฉิบ” สองพูดคนเดียวอีกครั้ง แล้วพยายามฝืน 

ตัวเองลุกขึ้นนั่งเพื่อจะอาบน�้า สองหันไปมองหาเสื้อผ้าตัวเอง แล้ว

ค่อยๆ ลงจากเตียง

“อยูยย ยอกเอวฉบิหาย” สองบ่นออกมา เพราะเขาปวดเมือ่ย

ร่างกายไม่น้อย สองค่อยๆ เข้าไปอาบน�้าในห้องน�้า พออาบเสร็จ

เปิดประตูห้องน�้าออกมาสินก็เปิดประตูเข้ามาในห้องพอดีเหมือน

กัน ทั้งสองคนมองหน้ากันเงียบๆ ไม่มีใครพูดอะไรสักพัก เหมือน

ก�าลังคิดว่าควรพูดอะไรดี 

“เอ่อ...พี่ไปไหนมา” สองตัดสินใจเป็นคนถามขึ้นมาก่อน

“ไปบ้านกู แล้วนี่มึงตื่นนานยัง” สินถามต่อ เมื่อเช้าเขากลับ

ไปดูพ่อตัวเองที่บ้าน แล้วรีบกลับมาดูว่าสองจะเป็นยังไงบ้าง สิน

ยอมรับว่าบรรยากาศระหว่างเขากับสองมันไม่เหมือนเดิมสักเท่าไร 
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“ตื่นสักพักก็ลุกมาอาบน�้านี่แหละ แต่ตอนนี้หิวแล้วว่ะพี่สิน” 

สองบอกเสียงอ่อยๆ เพราะรู้สึกเกรงใจสินขึ้นมา เพราะรู้ว่าตัวเอง

รบกวนสินหลายอย่าง

“งั้นก็แต่งตัว เดี๋ยวกูไปท�าอะไรให้กิน” สินพูดขึ้น ก่อนจะเดิน

ออกไป สองถอนหายใจออกมาเบาๆ 

“พีส่นิจะโกรธเรามัย้วะ” สองพดูกบัตวัเอง แต่ก็รบีแต่งตวัแล้ว

ค่อยๆ เดินไปหาสนิในครวัของร้าน สนิหันไปมองสองทีค่่อยๆ เดนิ

ด้วยท่าทางแปลกๆ แล้วก็อดส่ายหน้าไปมาไม่ได้ 

“พี่มีอะไรให้ผมช่วยมั้ย” สองถามขึ้น

“นั่งรอเฉยๆ” สินพูดสั้นๆ สองเลยค่อยๆ นั่งลงที่เก้าอี้ ถึง 

แม้จะเจ็บบั้นท้ายก็ตามที สองนั่งมองแผ่นหลังของสินที่ขยับไปมา

ยามท�ากบัข้าวให้เขา แล้วอยู่ๆ  กร้็อนหน้าวาบขึน้มา เพราะดนันกึถงึ

ตอนที่ก�าลังมีอะไรกับสินเมื่อคืน พอสินหันมา สองก็รีบปรับสีหน้า

ตัวเองให้เป็นปกติ 

“อ้ะ กินซะ จะได้กินยา กูซื้อมาให้แล้ว” สินพูดขึ้น พร้อมกับ

หยิบถุงยามาวางไว้ให้ 

“ยาอะไรอ้ะพี่” สองถามขึ้นอย่างสงสัย

“ยาทาตรงนั้นของมึงไง แล้วก็ยากิน” สินตอบกลับเสียงน่ิง 

เขาอดห่วงร่างกายของสองไม่ได้ เพราะเมือ่คนืเขากร็นุแรงไปไม่น้อย 

เลยหาซื้อยามาให้ด้วย


