
~ เตยหอม ~

ร้านเหล้าร้านดังย่านหลังมหา’ลัย ที่นักศึกษามากมาย

เลือกร้านนี้เป็นร้านประจ�าเพราะบรรยากาศดี ไม่แออัด อาหาร

อร่อย เครื่องดื่มโดนใจ ที่ส�าคัญเจ้าของหล่อม้วกกก (มาก)

“ไอ้ต่อ นี่มึงอกหักจริงดิ” ไอ้เคเพื่อนผมทัก 

ใช่ครับ ผมเพิ่งอกหัก อกหักจากน้องรหัสที่น่ารักของผม ถึง

หน้าตาผมจะไม่เหมือนคนอกหัก แต่ผมก�าลังเศร้าจริงๆ นะ อยาก

ได้คนมาดามใจ #กระซิก

“คนอกหัก หน้าแม่งสดใสกว่ากูอีก” ไอ้นาวเพื่อนตัวเล็ก 

น่ารักของผมแขวะ ถึงจะน่ารักน้อยกว่าน้องรหัสผมก็เถอะ

“อกหักสิวะ แต่ก�าลังหาคนมาดามใจ ขอสดใสนิดหนึ่ง”

ปากขยับบอกมัน แต่ตาก�าลังจ้องไปที่สาวๆ โต๊ะฝั่งตรงข้าม 

เธอยกแก้วชูมาทางผม ผมเองก็ยกตอบเช่นกัน

“ไอ้ต่อแม่งร้าย”

เพือ่นผมแซวอกีครัง้เมือ่บรกิรน�ากระดาษท่ีจดตวัเลขมาส่งให้ 

ตอนที่ 1
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~ กับดักรัก  #พี่ซินเป็นต่อ ~

ผมรับมันมาก่อนจะเปิดอ่าน ยกยิ้มที่มุมปาก

“คนนี้ไม่ได้” ผมบอกพลางมองไปที่โต๊ะเธออีกครั้ง

“ท�าไมวะ”

“เธอมีแฟนแล้ว”

คติของผมคือไม่ยุ่งกับคนที่มีเจ้าของ (ถ้าไม่รู้คือไม่นับ) ถาม

ว่าผมรูไ้ด้ยงัไง ผมเป็นคนค่อนข้างสอดส่องตลอดเวลา หรอืจะเรยีก

ขีเ้สอืกกไ็ด้ฮะ อะแฮ่ม...ผมค่อนข้างรูจ้กัคนเยอะพอสมควร ใครเป็น

แฟนใครในมหา’ลัยก็คงผ่านๆ ตามาบ้าง

“ก็ดี อย่างน้อยมึงก็ไม่เหี้ยจนเกินไป”

มนัไม่แปลกส�าหรบัคนอย่างผมทีจ่ะมคีวามสมัพนัธ์ชัว่ข้ามคนื

กับใคร แค่เราไม่ผูกมัด และตกลงปลงใจกันทั้งสองฝ่าย เป็นอันดีล

ผมลืมบอกไปหรือเปล่า ผมชอบทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิง แต่ผม

ไม่เคยมีอะไรกับผู้ชายมาก่อนนะครับ ผมแค่คิดว่าความรักไม่ได้

จ�ากัดเพศ แค่คนคนนั้นโดนใจอะไรๆ มันก็ใช่หมด

“กูไปห้องน�้าแป๊บนะ”

“ไหวไหมวะ”

วันนี้ผมดื่มไปเยอะพอสมควรตอนลุกเลยเซๆ นิดหน่อย ผม

ยกมือบอกเพื่อนเป็นเชิงว่าผมไหว ก่อนจะค่อยๆ ก้าวเดินอย่าง

มั่นคง

ผมเดนิไปตามทางทีป้่ายชีบ้อกทางไปห้องน�า้ พอเจอประตก็ู

เลยผลกัเข้าไป หดูนัไปได้ยนิเสยีงครางอือ้องึปนหอบหายใจแปลกๆ 

เดี๋ยวเว้ยเฮ้ย ใครมาเล่นหนังสดแถวนี้ เหมือนคนในห้องน�้าจะรู้ตัว

ว่ามีคนได้ยินเสียงถึงเงียบไป จังหวะที่ผมก�าลังจะเดินเข้าห้องน�้า

ห้องที่ว่างดูเหมือนว่าโลกมันจะหมุน

“เป็นอะไรไหมครับ”
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~ เตยหอม ~

เหมอืนมีไฟฟ้าสถติตอนทีค่นเพิง่เข้ามาใหม่คว้าแขนผม และ

ไม่รู้ว่าสมองของผมเบลอหรอือารมณ์ชัว่วบู ผมดงึแขนผูช้ายคนนัน้

เข้ามาในห้องน�้าและประกบริมฝีปากลงไปทันที

ตอนแรกผู้ชายตรงหน้าดูเหมือนตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

นิดหน่อย แค่แป๊บเดียวเท่านั้นจากที่ผมเป็นฝ่ายเริ่มและไล่ต้อนเขา 

แต่เขากลบัพลกิมาเป็นฝ่ายไล่ต้อนผมแทน เรยีวลิน้ร้อนในโพรงปาก

ผสมกับแอลกอฮอล์ท�าให้ผมยิ่งเคลิบเคลิ้ม ริมฝีปากดุนดันไล่ต้อน

ผมซะจนมุม ‘อืมมม’ เสียงครางในล�าคอดังออกมาจากทั้งสองฝ่าย 

ล้ินร้อนไล้เล็มไปทั่วโพรงปาก จมูกผมได้กลิ่นบุหรี่อ่อนๆ ติดอยู่ที่

ลมหายใจ เขาทั้งกัดทั้งดูดดึงริมฝีปากผมจนบวมเจ่อ

“อึก...แฮก แฮก”

ผมหอบหายใจและสูดอากาศเข้าปอดเมื่อคนตรงหน้าถอน 

ริมฝีปากออก เหมือนสติผมจะค่อยๆ กลับคืนมา ผมจึงปล่อยมือ

ออกจากไหล่เขาแล้วมองหน้าอีกฝ่ายชัดๆ

เชี้ย...หล่อ

ผมสเีทาไทเทเนยีม ใบหน้าหล่อคมเข้มเข้ากับดวงตาคมเฉ่ียว 

นัยน์ตาสีน�้าตาลอ่อนช่างดึงดูด จมูกโด่งไม่มากแต่รับกับใบหน้า

อย่างดี ริมฝีปากหยกัได้รปูแต่สคีล�า้นดิหน่อย สมองค่อยๆ ประมวล

ผลว่าผมเคยเจอคนหล่อแบบนี้ที่ไหนมาก่อนนะ ผลที่ได้ท�าเอาผม

ตาเบิกกว้าง เพื่อนผัวของน้องรหัสและควบต�าแหน่งเจ้าของร้านที่

ผมยืนอยู่

ฉบิหาย! กลูวนลามเจ้าของร้าน เขาจะจับกูโยนออกนอกร้าน

ไหม

“พี่จูบเก่งอะ”

ผมอยากจะตีปากตัวเอง เม่ือสมองสัง่การอกีอย่างแต่ปากมนั
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~ กับดักรัก  #พี่ซินเป็นต่อ ~

ดันพูดความรู้สึกออกมา

“หึๆ”

“หัวเราะผมเหรอ” ผมช้อนตามองคนตรงหน้า กัดริมฝีปาก

ล่างที่มันเริ่มแห้งผากอย่างลืมตัว

“เมาแล้วก็กลับไปนอนนะครับ”

พูดจบก็เปิดประตูออกจากห้องน�้า แต่ก่อนจะออกไปเขาหัน

กลับมาพูดกับผมอีกประโยค

“ระวังหน่อยก็ดีนะครับ ถ้ามีอีกครั้งมันจะไม่จบแค่จูบ”

พอพูดจบเขาก็เดินจากไป ทิ้งผมให้ยืนนิ่งอยู่กลางห้องน�้า 

คนเดียว ผมอยากจะตะโกนกลับไปเหลือเกิน

ถ้าพี่ไม่จบ ผมก็พร้อมจะไม่จบนะครับ



~ เตยหอม ~

ตอนที่ 2

“วันนี้กินข้าวที่ไหน” ไอ้เคถามหลังจากอาจารย์ปล่อย

คลาส และก�าลังเก็บของลงกระเป๋า

“อยากกินร้อนๆ แก้แฮงก์”

เมื่อคืนผมเมา เมาจริงๆ นั่นแหละครับ หลังจากไปลวนลาม

เจ้าของร้านผมกก็ลับมานัง่ดืม่ต่อ พวกเพือ่นผมมนักไ็ม่ได้สนใจอะไร 

แต่รสจูบพี่เขายังตรึงใจอยู่เลยอะ

“ชาบูปะ” 

เออ เอะอะอะไรก็ชาบูหมูกระทะ

“โอเค ดีล” สุดท้ายก็ตกลง

พวกเราเลือกไปกินชาบูที่ห้างใกล้ๆ ซึ่งมีผม ไอ้เค ไอ้นาว  

ไอ้ก้อง ไอ้มีน เราทั้งหมดเดินทางไปด้วยรถไอ้เค จริงๆ พวกผม 

สนิทกันแทบทั้งห้อง ไปไหนก็ยกกันไปเป็นกลุ่มเป็นก้อน จนบางที

เหมือนจะยกพวกไปตีกับคนอื่นเขา

พอมาถงึร้านชาบ ูพวกผมเลอืกโต๊ะท่ีตดิกระจก สามารถมอง
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~ กับดักรัก  #พี่ซินเป็นต่อ ~

เหน็ด้านนอกได้ถนดัตา เพราะช่วงนีย้งัไม่เยน็มากนักคนเลยไม่ค่อย

เยอะเท่าไร

หลังจากนั่งกินมาสักพักใหญ่ เรียกได้ว่าเขมือบทุกอย่างที่ลง

หม้อเลยดีกว่า พนักงานยืนรอเก็บจานแทบจะไม่ได้เดินไปไหนเลย 

รอเก็บจานอยู่โต๊ะผมนี่แหละ

โอ๊ะ! ผมร้องในใจ เมื่อสายตาดันไปเจอคนรู้จัก เรียกว่ารู้จัก

ได้หรือยังอะ ผมจูบกับเขาไปแล้วนี่

“นี่ตังค์กู พวกมึงกลับเลยนะ เดี๋ยวกูกลับเอง”

ผมส่งเงินให้เพื่อนแล้วลุกออกมา พวกมันมองหน้ากันงงๆ 

จะอ้าปากถามก็ไม่ทันแล้ว เพราะผมเดินออกมาจากร้านเรียบร้อย

แล้ว พยายามเร่งฝีเท้าตามคนตัวสูงให้ทัน เหมือนจะเห็นหลังไวๆ 

อยู่แถวโซนของสด บิงโก เจอตัวละ

“สวัสดีครับ รุ่นพี่”

“...” หยิบผักบุ้ง

“บังเอิญจังเลย เจอกันอีกแล้ว”

“...” หยิบกะหล�่าปลี

“ถ้าเราเจอกันอีกครั้งเนี่ย พรหมลิขิตชัดๆ เลย”

“...” หยิบพริก

“ไม่คุยกับผมหน่อยเหรอ”

“มึงเป็นใคร” เขาหันมามองหน้าผม สายตาว่างเปล่า ไม่เห็น

เหมือนเมื่อคืนเลย

“จ�าผมไม่ได้เหรอ เมื่อคืนเรายังเร่าร้อนกันในห้องน�้าอยู่เลย”

ผมพูดพร้อมกับยิ้มจนตาหยี อาจจะเป็นเพราะค�าพูดสองแง่

สองง่ามของผมท�าให้ผู้คนเริ่มหันมามองทางเรา

“เร่าร้อน?” เขาหันมา
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~ เตยหอม ~

“ครับ”

“หึๆ”

“หรือมันยังเร่าร้อนไม่พอ พี่เลยจ�าผมไม่ได้”

เขาไม่ตอบอะไรอกี ผมเห็นเขาดูโทรศพัท์ไปหยิบของไป ดทู่า

แล้วน่าจะมาซื้อของให้ใครซะมากกว่า

“ผมช่วยไหม” ผมเสนอตัวเพราะดูเหมือนว่าเขาจะเลือกของ

ไม่ค่อยถูก ยืนคิดนานมาก

ตอนแรกผมคิดว่าเขาจะเดินหนีหรือร�าคาญผม แต่เปล่า เขา

กลับส่งโทรศัพท์ที่เปิดหน้าจอทิ้งไว้มาให้ ดูแล้วเยอะพอสมควรเลย

“มันไม่มีกะหล�่าปลีนี่พี่ เขาสั่งผักกาดขาว” ว่าแล้วผมก็หยิบ

กะหล�่าปลีออกไปเก็บที่เดิม แล้วหยิบผักกาดขาวใส่รถเข็นแทน

“อมื...ผกักาดหอม ใบกะเพรา ต้นหอม ผกัช ีหอมใหญ่ กรนี-

โอ๊ก มนิคิอส สลัดแก้ว กระเทยีมจนี มะระ อมืมม...อนัน้ีดกีว่า อ้วน

ดี” ผมพูดพลางหยิบของใส่รถเข็นไปพลาง พอครบรายการท่ีมีใน

ลิสต์ผมก็เงยหน้าบอกเขา

“อา...ครบแล้วครับ”

“ขอบใจ” เขาพดูแค่นัน้กร็บัโทรศพัท์คนืแล้วเข็นรถเข็นเดินหนี

ผมไปเฉยเลย

“รอผมด้วยดิ”

“ตามท�าไม จะกลับแล้ว”

ผมก้าวเท้าไปดักหน้า “ไปส่งผมหน่อย ผมไม่มีรถ”

“รถประจ�าทางมี” เขาพูดแล้วดันรถเข็นหลบผมไปอีกทาง

“พี่ อย่าใจร้ายดิ นะ นะ”

“เพื่อนไม่คบ?”

เพื่อนมี แต่อยากมีพี่ด้วยอะ #ส่งตาหวาน
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~ กับดักรัก  #พี่ซินเป็นต่อ ~

ผมเดินไปเกาะเเขนเขา “นะ นะ น้าาา”

กล้ามแขนแน้นแน่น อุ๊ย โทษฮะ

เขาปรายตามองผมก่อนจะถอนหายใจออกมา “อืม”

“Yes!” ผมเผลอหลุดปากเสียงดงัไปหน่อย ท�าให้คนทีเ่ดนิผ่าน

ไปมาหันมอง

“แหะๆ” ผมส่งยิ้มแหยๆ ให้ก่อนจะก้าวเดินตามคนตัวสูง

หลงัจากจ่ายเงนิเสรจ็เรยีบร้อยพีเ่ขากก้็าวเท้าเดนิฉับๆ ไม่รอ

ผมเลย ผมนี่ต้องกึ่งวิ่งกึ่งเดินตามเขาให้ทัน ผมว่าผมก็ไม่ได้เตี้ยนะ 

แต่เวลายืนเทียบข้างๆ สัดส่วนผมดูเล็กไปหมด

“หออยู่ไหน” หลังจากขึ้นนั่งบนรถเรียบร้อย พี่เขาก็เปิดปาก

ถาม

“ดีพี เพลส ครับ” ผมบอกพร้อมกับหันไปยิ้มให้คนขับ เป็น

จงัหวะทีพ่ีเ่ขาโน้มตวัมาใกล้พอด ีท�าให้ปฏกิริยิาของผมคอืถอยหลงั

ติดเบาะ

“คาดเข็มขัดด้วย” พูดพร้อมกับเอื้อมมือมาดึงสายรัดเข็มขัด

มาคาดให้ผม

แค่มุกคาดเข็มขัดนะเนี่ย ฉิบหาย...หัวใจเต้นแรงฉิบ ตัวโคตร

หอมเลย -..-

หลังจากนั้นผมก็ปิดปากเงียบกริบ พี่เขาน่ิงซะจนผมไม่กล้า

เล่นเลย ผมนัง่เงยีบไปเรือ่ยๆ ไม่รูว่้าผมเพลียมากไปหรอืเปล่า แอร์

เย็นๆ กระทบหน้าไม่นานหนังตาผมก็เริ่มหนัก ถ้าผมหลับ พี่เขาคง

ไม่ปล่อยผมทิ้งกลางทางหรอกเนอะ

Sin talk...

ไอ้เด็กแสบหลับไปแล้วครับ ไม่คิดว่าจะเจอในสภาพนี้ ดูจาก
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~ เตยหอม ~

ชดุน่าจะไปเข้าเรยีนมา เท่าทีเ่หน็เมือ่คนือาการไม่น่าจะมาเรยีนไหว 

เมือ่คนืผมตกใจเหมอืนกนัตอนทีโ่ดนเดก็มนัลากเข้าห้องน�า้ แถมยัง

เป็นฝ่ายขโมยจูบกันอีก เรื่องอะไรผมต้องยอมเด็กมันล่ะ ผมเลย 

ไล่ต้อนซะหอบเป็นหมา แต่ก็ต้องยอมรับว่าเด็กน่ีก็จูบเก่งใช่ย่อย 

ท�าเอาผมเกอืบเคลิม้ตาม ถ้าเดก็มนัเรยีกร้องอกีรอบ ผมคงได้หิว้มนั

ขึ้นชั้นสามไปแล้ว

ผมเลี้ยวรถเข้าไปในซอยหอของเด็กนี่ตามที่มันบอก ละแวก

มหา’ลัยมไีม่กีห่อหรอกครบั เดก็มหา’ลยักค็งรูจั้กกันดถึีงแม้จะไม่ได้

อยู่ ผมจอดรถเทียบฟุตพาทก่อนจะปลุกเด็กน้อยให้ตื่น

“ตื่นได้แล้ว ถึงแล้ว” ผมปลุกคนที่นั่งเบาะข้างๆ ดูเหมือนจะ

หลับสบาย ไม่กระดิกเลย

“ตื่น!” ผมเพิ่มเสียงให้ดังขึ้นอีก แต่ไอ้เด็กแสบก็ยังไม่รู้สึกตัว

สักนิด

หลับลึกเกินไป

ผมเอือ้มมอืไปแตะแก้มขาว ไอ้เดก็นีม่นัไม่ได้ตวัเลก็น่ารกัเลย 

มนัเตีย้กว่าผมไม่เท่าไร หุ่นบางกว่าผมไม่มาก แต่มนัขาว ขนตายาว 

ดวงตามันมีเสน่ห์เวลายิ้ม

“อื้อออ” เสียงครางลากยาวบ่งบอกว่าก�าลังหงุดหงิดเมื่อมือ

ผมยังลูบแก้มไปมา

“ตื่นได้แล้ว!!!”

หึๆ ผมเกือบจะหลุดหัวเราะออกมา เมื่อเจ้าตัวที่นั่งข้างๆ 

สะดุ้งจนหน้าเหวอ หน้าตาตอนตื่นนอนยิ่งดูยิ่งเอ๋อ

“ลงไปได้แล้ว” ผมพูดอีกที เหมือนเจ้าตัวยังตื่นไม่เต็มตา

“ถึงแล้วเหรอครับ” พูดแล้วยกมือขึ้นขยี้ตา

“อย่าขยี้” ผมดึงมืออีกคนไว้ “เดี๋ยวมันแดง”
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~ กับดักรัก  #พี่ซินเป็นต่อ ~

“ครับ” ไอ้เด็กแสบยิ้มจนหน้าบาน ก่อนจะลงจากรถ

ผมมองไอ้เด็กแสบผ่านกระจกรถระหว่างรอให้เดินเข้าไปใน

ตกึ แต่กย็งัไม่เดนิเข้าไปสกัท ีไอ้เดก็แสบเดนิกลบัมาทีร่ถผมแล้วเคาะ

กระจกเบาๆ

ก๊อก! ก๊อก!

ผมลดกระจกลงแล้วมองดรูอบๆ ว่าเจ้าตวัลมือะไรหรอืเปล่า 

...ก็ไม่มี

“ขอบคุณที่มาส่งนะครับ พี่ซิน”

ไอ้เด็กแสบมันเน้นที่ค�าสุดท้าย พูดจบก็โบกมือบ๊ายบายให้ 

ยิ้มหน้าทะเล้นแล้วก็ว่ิงหายเข้าไปในตัวตึก ผมได้แต่ส่ายหัวเบาๆ 

เจอมันบ่อยๆ ผมคงปวดหัวน่าดู

ไอ้เด็กแสบ



~ เตยหอม ~

ตอนที่ 3

“คืนนี้ไปไหนไหม” ไอ้มีนถามในขณะที่พวกเรากลุ่มใหญ่

ก�าลังนั่งอยู่ที่ลานเกียร์

“ร้านไหนดีวะ” ไอ้ยักษ์เพื่อนอีกคนถาม

“กูจะไปมุมสบาย” ผมตอบออกมา ไหนๆ พวกมึงก็เลือก 

ไม่ได้ กูเลือกให้ละกัน

“เออ กูไปหนึ่ง”

“กูสอง”

“กูสาม”

“...สี่...ห้า...หก...”

นัน่แหละครบั ผมบอกแล้ว พวกผมเวลาไปไหนไปทเีป็นกลุม่

เป็นก้อน นี่ผมช่วยหาลูกค้าให้พี่เขานะครับ ผมไม่ได้ไปถล่มร้านเขา

พอเลิกเรียนผมก็กลับหอทันที กลับมาถึงหอปุ๊บสิ่งแรกที่ผม

ท�าก็คือ เล่นเกมก่อนครับ...มันเป็นช่วงเวลาผ่อนคลายส�าหรับผม

นะ ผมเข้าโปรแกรมที่เอาไว้พูดคุยกับเพื่อนก่อนจะกดเข้าเกม
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~ กับดักรัก  #พี่ซินเป็นต่อ ~

“ว่าไงไอ้กาก หายไปเลยนะมงึ” ไอ้วนิเพ่ือนต่างคณะทักทันที

ที่เห็นชื่อผมออนไลน์

“ไม่ว่างเว้ย วันนี้ตาเดียวพอ มีนัด”

“อีกละ เออๆ กดๆ”

เพ่ือนในห้องแชตมีกนัอยูห้่าคนครบทมี หนึง่ในนัน้มไีอ้เคอยู่

ด้วย ส่วนที่เหลือก็พวกเพื่อนต่างคณะที่รู้จักและคุยกันถูกคอ ชวน

กันเล่นเกม กินเหล้า ก็เลยสนิทกันยาว

“ไอ้ห่าเอ๊ย ไอ้เวียร์มาออลไฟว์ไวๆ” ไอ้วินด่าผู้เล่นอีกคนที่

หายไป

“มันไม่อยู่เปล่าวะ” ผมบอก เพราะเห็นตัวละครที่มันเล่นนิ่ง

ไม่ขยับ

“แป๊บ” ไอ้ไม้ผู้เล่นอีกคนพูด แล้วก็ได้ยินเสียงก่นด่าแต่ไกล 

“ไอ้เวียร์ ไอ้เด็กเหี้ย มึงทิ้งทีมท�าห่าอะไร ฮะ ให้ไวเลยไอ้สัด ถ้าทีม

แพ้ มึงตายแน่”

แค่นั้นแหละสักพักหน้าจอผมก็โชว์ค�าว่า ‘คุณชนะ’ ทันที

“ฮ่าๆๆ กูไปละ ไอ้เคมารับกูด้วย”

ผมหัวเราะร่วน บอกลาพวกมันแล้วก็บอกให้ไอ้เคมารับ ผม

ออกจากเกมแล้วกปิ็ดคอมพ์ วนันีม้แีต่เรือ่งดีๆ  หวงัว่าคนืน้ีผมจะได้

เจอพี่อีกนะ

ไอ้เคมารับผมเกือบสามทุ่ม มันมาช้าเพราะไปรับไอ้นาว

มาก่อน แล้วถึงค่อยมารับผม นั่งรถไปไม่นานก็ถึงร้าน วันนี้คน 

ค่อนข้างเยอะพอสมควร ไปถึงก็เจอพวกเพื่อนผม 5-6 คนนั่งรออยู่

ก่อนแล้ว พนักงานเลยต่อโต๊ะให้อีก ยาวกันไปเลย

ผมมองไปรอบๆ ร้าน ไม่เห็นพี่ซินเลยแฮะ วันนี้ไม่อยู่เหรอ 
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~ เตยหอม ~

คนอุตส่าห์คิดถึงจึงมาหานะเนี่ย เฮ้อ...หงอยเลยๆ ผมนั่งดื่มไป 

สักพักใหญ่ตาก็ยังมองหาคนที่ผมอยากเจอ แต่ก็ไม่เจอสักที สงสัย

จะชวดซะแล้ว

“ไอ้ก้อง เมื่อกี้กูเจอไอ้เหี้ยทีมหน้าร้านว่ะ”

ไอ้ชินเพื่อนอีกคนที่เพิ่งกลับเข้ามาในร้านบอก พวกผมเลย

มองหน้ากันไปมาว่าจะเอายังไง ไอ้ก้องกับไอ้ทีมมันไม่ถูกกันมา

นมนาน เจอที่ไหนมีเรื่องกันที่นั่น ไอ้ก้องเคยเล่าให้ฟังถึงเหตุผลที่

มันไม่ถูกกันเพราะดันไปจีบหญิงคนเดียวกัน แล้วหญิงดันเลือก 

ไอ้ก้อง ไอ้ทีมเลยเลือดขึ้นหน้า หลังจากนั้นเจอกันที่ไหนก็แขวะกัน

ตีกันตลอด ไอ้ทีมมันเป็นเด็กเทคโนฯ เลยท�าให้พวกผมไม่ถูกกับ 

เด็กเทคโนฯ ไปด้วย

“ถ้ามันไม่เริ่ม ก็เฉยๆ ไว้” ไอ้ก้องบอกแบบนั้น พวกเพื่อน 

ที่เหลือเลยนิ่งๆ ท�าเป็นไม่สนใจ

นัง่ด่ืมกนัต่อตามปรกติ คดิว่าไม่น่าจะมเีรือ่งอะไร ถึงพวกมนั

จะมองมาทางโต๊ะผมบ้าง พวกผมจะมองไปทางโต๊ะมันบ้าง แต่ก็ 

ยังไม่มีใครเปิดศึก

“ไปดูดบุหรี่แป๊บ” ไอ้ก้องบอกแล้วลุกออกไปจากโต๊ะ ผมเห็น

แบบนั้นเลยตามมันไปด้วย 

ไม่ดีหรอกถ้าจะปล่อยให้ไปคนเดียว

ผมกับไอ้ก้องก�าลังเดินออกไปข้างนอกร้าน แล้วก็เป็นแบบที่

คดิ ไอ้ทีมกบัเพือ่นมันอกีสองคนเดนิตามออกมา เพือ่นๆ ทีโ่ต๊ะผม

เห็นแบบนั้นก็ท�าท่าจะลุกตามมาด้วย แต่ผมกับไอ้ก้องส่งสายตา

บอกพวกมนัว่าไม่ต้องลุกมา คนเยอะมันจะกลายเป็นเรือ่งใหญ่ และ

ผมก็คิดว่าแค่ผมกับไอ้ก้องก็เกินพอแล้ว
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~ กับดักรัก  #พี่ซินเป็นต่อ ~

“ไง ไม่เจอกันนานเลยนะ” ออกมาถึงโซนข้างนอกร้าน 

ยังไม่ทันไร ไอ้ทีมก็เปิดฉากพูดก่อนเลย

“อ้าว คดิว่ามงึตายไปแล้วนะเนีย่” เป็นผมเองทีห่นัไปตอบมนั

“ปากดี!” มันตอบพร้อมกับผลักไหล่ผม

“อย่างอื่นกูก็ดีนะ” ผมบอกแล้วเอื้อมมือไปตบแก้มมันเบาๆ 

พร้อมกับรอยยิ้ม

“สักหน่อยไหม ไอ้สัตว์!” ไอ้ทีมผลักจนผมเซถอยไปสองก้าว 

เป็นจังหวะที่ไอ้ก้องสวนหมัดหนักๆ ใส่หน้าไอ้ทีมพอดี

“คนปากดีน่ะมึง กัดไม่เลิก”

หลังจากนั้นไอ้ทีมก็ปล่อยหมัดใส่ไอ้ก้อง แต่ไอ้ก้องมันไวกว่า

เลยหลบทัน ส่วนเพือ่นไอ้ทมีอกีสองคนมันดนัพุง่เป้ามาหาผมแทน 

3P เป็นต่อไม่ไหวนะ ขอหล่อกว่านี้ไม่ได้เหรอ...

ผมถีบไอ้หน้าอ่อนคนแรกที่ก�าลังเดินเข้ามาหาผม มันเซจน

ล้มท�าให้ไอ้หน้าเห่ยอีกคนจะเข้ามาต่อยผมแทน ผมหลบหมัดมัน 

ไปทางซ้ายก่อนจะใช้หมัดของผมซัดหนักๆ เข้าไปที่ช่วงท้อง เห็น

แบบนีผ้มกเ็คยเรยีนมวยไทยมานะครบั แต่ช่วงจังหวะทีผ่มก�าลงัซดั

ไอ้หน้าเห่ย ไอ้หน้าอ่อนมันก็ลุกขึ้นมากระชากตัวผมแล้วสวนหมัด

เข้าที่หน้าผมหนึ่งที ไอ้ก้องมันคงเห็น มันเลยปล่อยไอ้ทีมมาซัด 

ไอ้หน้าเห่ยแทน 

พวกเราห้าคนซัดกันนัวอยู่ข้างร้านที่ไม่มีคนผ่านไปมา เป็น

อกีทีท่ีผมพลาดท่า เพราะต�าแหน่งทีเ่ปลีย่นท�าให้ไอ้ทมียกตนีถบีเข้า

ที่หน้าท้องผมเต็มๆ ผมคิดว่ายังไงผมคงต้องล้มไปกองกับพื้นแน่ๆ 

แต่ไม่ใช่ แผ่นหลังผมปะทะเข้ากับแผ่นอกแข็งอย่างแรง

“โอ๊ย...ฉิบ!”

ผมสบถออกมาเพราะไม่รูว่้าคนด้านหลงัเป็นมติรหรอืศตัร ูผม
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~ เตยหอม ~

ใช้ข้อศอกกระทุ้งเข้าที่หน้าท้องคนด้านหลัง แต่มันกลับรวบมือผม

ท้ังสองข้างเอาไว้ แล้วคนด้านหลังผมก็ถีบเข้าที่หน้าอกไอ้ทีมแทน 

จนมันหงายหลังตึง

เป็นมิตร?

“อย่ามามีเรื่องกันที่ร้านกู”

เสียงทุ้มกดต�่าดังขึ้นจนรู้สึกได้ถึงความน่ากลัว ท�าให้พวกผม

ทัง้หมดทีก่�าลงัวุน่กบัการซดักนันวัหยดุลงทันที อย่าบอกนะว่าพ่ีซนิ 

...เขาปล่อยมือที่รวบแขนผมไว้แล้วลดมือลงไปพาดท่ีหน้าท้องผม

แทน

ใช่เลย ยิ่งกลิ่น ยิ่งใช่

“ไปเช็กบิลแล้วกลับไปซะ” สั่งไอ้พวกนั้นจบแล้วก็ก้มลง

มาพูดกับผม “ส่วนมึง มานี่”

พี่ซินจับผมให้เดินน�าหน้าเข้าไปในร้าน ผมหันไปหาไอ้ก้อง

ก่อนที่เราสองคนจะพยักหน้าให้กัน หน้าไอ้ก้องน่าจะโดนไปหลาย

หมดั แต่เชือ่เถอะ ไอ้พวกนัน้หนกักว่าพวกผมแน่นอน ผมไม่รูห้รอก

ว่าพี่เขาให้เดินไปไหน เขาผลักเขาดันไปทางไหน ผมก็ใจง่ายท�าตาม

เขาไปหมด รูตั้วอกีทผีมกม็าหยดุอยูห่น้าห้องสกัห้องหนึง่บนชัน้สาม

ของร้าน

“เข้าไป” พี่ซินเปิดประตูแล้วดันผมให้เข้าไปในห้อง ห้องที ่

พี่ซินพาเข้ามาเป็นห้องกว้างโล่งที่มีแค่เตียงนอนกับตู้เสื้อผ้า แล้วก็

ห้องน�้า

ว้าย ตายล้าววว (ว้ายตายแล้ว) พี่ซินจะท�าอะไรต๊อออ

“หยุดท�าหน้าหื่นๆ แล้วไปท�าแผลซะ” 

นี่ผมแสดงออกว่าอยากได้เขาถึงขนาดนั้นเลยเหรอ
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~ กับดักรัก  #พี่ซินเป็นต่อ ~

“พี่ ท�าให้ผมหน่อยสิ” ผมบอกเสียงอ้อน

“กระจกมี ไปท�าเอง” พี่ซินบอก แล้วหยิบกล่องยากับกระจก

มาส่งให้

โหววว เตรียมพร้อมไปอี๊กกก

“ผมท�าไม่ถนดัอะ พีท่�าให้ผมหน่อยนะ...ได้ไหมครบั” พดูเสยีง

อ่อนลงอีกนิด 

พี่ซินหันมามองผมแล้วถอนหายใจเฮือกใหญ่

“นั่งดีๆ” พี่เขาสั่งผมอีกครั้ง 

ผมนั่งนิ่งอยู่ที่ปลายเตียง ให้พี่ซินท�าแผลให้

พี่ซินเอาส�าลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดแผลแตะลงที่...

มุมปาก “อ๊ะ...”

ข้างแก้ม “ซี้ด...”

หางคิ้ว “อื้มม...”

มุมปากอีกข้าง “โอ๊ยๆๆ เจ็บๆๆ พี่ ผมเจ็บ”

“หึๆ” พี่ซินยกยิ้ม หัวเราะในล�าคอ มือยังคงท�าแผลให้ผมต่อ

“ถอดเสื้อออก” พี่เขาสั่งอีกครั้งหลังจากท�าแผลที่หน้าเสร็จ

จะท�าอารายหนู~

โป๊ก!

“ถอดเสือ้ แล้วทายาซะ” ว่าเเล้วเขากส่็งหลอดยาทีใ่ช้เคาะหวั

ผมเมื่อกี้ให้

“นึกว่าคิดอะไรกับผมซะอีก”

“สภาพนี้ยังจะคิดอะไรลามกอีก”

ถ้าสภาพปรกตินี่คิดได้ใช่ปะ อรุ่มมม

“เลิกคิดอะไรที่มันหื่นกามสักที ทายาซะ จะไปส่ง”

ดับฝันผมไปเลย ดับมอดไม่เห็นควัน ฮือออ ขอนอนด้วย 



23

~ เตยหอม ~

ได้ปะ ไม่กงไม่กลับมันแล้วหออะ ถ้าผมพูดแบบนี้ออกไปคิดสภาพ

ตวัเองว่าจะได้ทายาหรอืจะได้ตนีพีซ่นิทาบหน้าแทน ผมทายาดีกว่า

เนอะ



~ กับดักรัก  #พี่ซินเป็นต่อ ~

ตอนที่ 4

ผมตืน่มาในเช้าของวันใหม่ รู้สกึเจบ็ทีใ่บหน้ากบัหน้าท้อง

พอสมควร เมื่อคืนพี่ซินมาส่งผม พอกลับมาถึงผมเปิดโทรศัพท์ดู

ปรากฏว่ามีข้อความเข้ามามากมาย ผมตอบแค่ไลน์ของเพื่อนสนิท

เท่านั้น หลักๆ ก็มี ไอ้เค ไอ้ก้อง ไอ้นาว มันถามผมว่าเป็นยังไงบ้าง 

ผมตอบกลับไปว่าผมสบายดี ไม่ต้องห่วง

ก๊อก! ก๊อก! ก๊อก!

เสียงเคาะประตดูงัขึน้ ผมวางโทรศพัท์แล้วเดนิไปทีป่ระต ูส่อง

ตาแมวดูเหน็ผมสเีทาปากคาบบุหรีก่พ็อจะรูว่้าเป็นใคร เขารูไ้ด้ไงว่า

ผมอยู่ห้องนี้

“มาหาใครครับ” ผมเปิดประตูออกพร้อมกับค�าถาม

“ใครเจ้าของห้อง ก็มาหาคนนั้น” พี่เขาบอกพร้อมกับยื่นถุง 

ในมือให้ผม

ข้าว...ข้าวต้ม?

“ขอบคุณครับ” ผมรับมาแล้วกล่าวขอบคุณ
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~ เตยหอม ~

“เข้ามาก่อนสิครับ” ขยับตัวหลบให้อีกฝ่ายเดินเข้ามา

“สูบได้ไหม” 

พี่ก�าลังสูบอยู่ครับ พี่มาถามอะไรตอนนี้ ถ้าผมบอกว่าไม่ได้

ล่ะ

“ระเบียงดีกว่าพี่” ผมเปิดประตูระเบียงให้ พี่ซินก็เดินออกไป

สูบด้านนอก

“พี่ติดบุหรี่เหรอ” ผมยืนพิงประตูถาม

“ไม่ชอบ?” เลิกคิ้วมองผม

“ก็ไม่เชิง ผมแค่ไม่อยากให้พี่สูบ”

“...”

“ถ้าอยากเลิกบอกผมได้นะ...”

“หืม?”

“ถ้าพี่อยากสูบ ผมให้พี่จูบทีหนึ่ง”

ผมพูดพร้อมกับรอยยิ้มบนใบหน้า ถ้าพ่ีอยากเลิกผมยอม

จริงๆ นะ อิๆ ผมเดินเข้าไปในห้องครัว แกะข้าวต้มใส่ชาม พอเดิน

ออกมาจากห้องครัว พี่ซินก็สูบบุหรี่เสร็จพอดี

“เรือ่งเมือ่คนืขอบคณุนะครบั ทีช่่วยผม” ผมบอกพร้อมกับตกั

ข้าวเข้าปาก เจ็บๆ มุมปากเหมือนกันแฮะ

“ไม่ได้ช่วยฟรี”

“ผมไม่มีอะไรให้นะ นอกจากตัวผมอะ”

“อืม ตัวมึงนั่นแหละ”

เคร้ง! ช้อนร่วงจากมือเลยฮะ

“เอาจริงดิพี่” ผมมองพี่เขาตาโต แทบไม่เชื่อหูตัวเอง พ่ีซิน 

อยากได้ผมอะ อร๊ายยย

“กินข้าว นี่ยา กินซะ แล้วไปด้วยกัน”
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~ กับดักรัก  #พี่ซินเป็นต่อ ~

ที่นี่ก็ได้นะพี่ ผมพร้อม อรุ่มมม

“ขอผมเตรียมตัวแป๊บ”

ผมรีบตักข้าวเข้าปาก เจ็บปากแต่ก็ทน รีบกลับเข้าห้องไป 

อาบน�้าแต่งตัวประแป้งหอมฉุย เลือกเสื้อผ้าหล่อแบบถอดง่ายงี้มะ 

อุย๊เขิน ใช้เวลาจดัการตัวเองไม่นาน ผมกม็ายนือยูต่รงหน้าพีซ่นิแล้ว

“ผมพร้อมแล้วพี่”

พีซ่นิมองผมตัง้แต่หวัจดเท้า ก่อนจะยกยิม้แล้วส่ายหน้าเบาๆ 

เดินน�าออกจากห้องผมไป 

ท�าไมอะ ผมดูไม่ดีเหรอ มันตลกเหรอพี่

“พี่หัวเราะอะไร ผมตลกเหรอ”

“ไม่ใช่กเ็หมอืนใช่” พีซ่นิบอกตดิข�า ใบหน้ายังเป้ือนย้ิมอยู่เลย

น่ารัก

“พูดงี้ผมจะมั่นใจดีไหมเนี่ย”

“ขึ้นรถ ให้ไว”

พ่ีซินส่ังผมหลงัจากทีเ่จ้าตัวปลดลอ็กรถแล้วขึน้ไปน่ังทีค่นขบั

เรียบร้อยแล้ว ผมได้แต่ค้อนคนในรถ จะไปเปลี่ยนชุดใหม่ก็ไม่ได้ 

เพราะพี่เขาคงไม่รอ

ระหว่างขับรถพี่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรอีก ผมกวนพี่เขาไป

สองสามประโยคก่อนจะเงยีบ ให้ดนตรใีนรถบรรเลงไปเรือ่ยๆ แทน

ก่อนที่รถพี่ซินจะจอดลงที่ห้าง

ห้าง?

“มาท�าไมอะ” ผมหันไปถามพี่ซินซื่อๆ ไหนบอกอยากได้ตัว

ผม

“เอาไป” พี่ซินโยนสมุดเล่มไม่หนามากมาให้ผม 
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~ เตยหอม ~

อย่าบอกนะว่าใช้ผมมาซื้อของอะ

“โหพี่~ ใช้ผมไปซื้อ?” ผมโอดครวญ โธ่ คนอุตส่าห์ดีใจ

“เออ ไปซื้อมาเร็วๆ”

ผมเบ้ปากใส่แล้วเดินตามไปอย่างช่วยไม่ได้ ก้มมองดูลิสต์

รายการในมือแล้วก็ไม่ได้เยอะเท่าไร ไม่เป็นไร คิดซะว่ามาเดตก็ได้

คนตวัสงูหน้านิง่เดนิเข้ามาทีโ่ซนของสด ผมหยบิของใส่รถเขน็

ตามรายการในมือ ดูเหมือนจะเอาของพวกนี้ไปใช้ที่ร้าน แต่ท�าไม 

ถึงให้คนไม่รู้จักของพวกนี้มาซื้อ

“พี่ ถามจริง ที่ร้านไม่มีคนครัวหรือคนซื้อของเหรอ ท�าไมมา

ซื้อเองล่ะครับ”

“มี แต่เขาลาหยุด”

“อ่อ” ผมพยักหน้ารับ แต่สายตายังมองหาของที่ต้องซื้อให้

ตรงกับรายการในมือ

หลังจากเลือกซ้ือของในห้างเสร็จ พี่ซินก็พาไปแวะร้านที่อยู่

ไม่ไกลจากห้างเท่าไรเพือ่ส่ังเครือ่งดืม่อกีหลายย่ีห้อ ก่อนจะพากลบั

มาส่งหอ

ตอนแรกก็คิดว่าจะมาส่งแล้วก็แยกย้าย แต่พอมาถึงหอผม  

พี่ซินก็ลงจากรถแล้วเดินตามมาด้วย โดยให้เหตุผลกับผมว่า

“ง่วง ขอนอนหน่อย”

ไม่กลัวผมลักหลับเหรอ...

ผมลักหลับพี่เขาได้ไหมครับ

“พี่นอนในห้องผมก็ได้นะ” ผมบอกพี่เขาตอนเดินไปหยิบน�้า

ในตู้เย็น

“ไม่ละ นอนแป๊บเดียว” ว่าแล้วพี่ซินก็ล้มตัวนอนบนโซฟา  

ขาที่ยาวไปหน่อยก็เลยเกินโซฟาออกมาด้วย
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~ กับดักรัก  #พี่ซินเป็นต่อ ~

เพียงเวลาผ่านไปไม่นาน ร่างสูงที่นอนอยู่บนโซฟาก็หายใจ

สม�า่เสมอ ดจูากสีหน้าแล้วคงจะเหนือ่ยน่าด ูเมือ่คนืมาส่งผมกเ็กอืบ

ตีสองแล้ว ไหนจะต้องขับรถกลับไปอีก ผมไม่รู้ว่าเขาได้นอนตอน

ไหน เมือ่เช้าท่ีมาหาผมกค่็อนข้างเช้า สหีน้าดอูดิโรยมากอกีต่างหาก 

แต่ไม่ได้ท�าให้ดูหล่อน้อยลงเลย ขนตายาว ใบหน้าเนียนแบบผู้ชาย 

ริมฝีปากหยักติดคล�้านิดหน่อย เวลาหลับแล้วดูไม่อันตรายเลยแฮะ

ผมหลบัไปตอนไหนยงัไม่รูเ้รือ่งเลย ตืน่มาอกีทีก็พบว่าตวัเอง

นอนอยู่บนโซฟาแล้ว แต่คนที่เคยนอนอยู่บนโซฟากลับหายไป ผม

มองนาฬิกาบนผนัง บ่งบอกเวลาว่าบ่ายสี่โมงสิบห้าแล้ว พ่ีเขาคง

กลับไปแล้วสินะ

ผมหยิบโทรศัพท์มาเปิดเข้าแอปไลน์ วันนี้พวกเพื่อนผมมัน

นัดกันไปดูบอลที่บ้านไอ้ยักษ์ บ้านไอ้ยักษ์อยู่ไม่ไกลจากมหา’ลัย

เท่าไร เป็นหมู่บ้านจัดสรรที่พ่อแม่ไอ้ยักษ์ซื้อไว้ แต่ดันทิ้งไอ้ยักษ์ 

ไว้คนเดียวแล้วไปท�างานต่างประเทศ เวลาไม่มีเรียนพวกเราก็ชอบ

ไปอยู่บ้านไอ้ยักษ์บ่อยๆ แต่ว่าพวกเราไม่ได้ท�าอะไรไม่งามนะครับ 

แค่มีบ้างที่นัดกันกินเหล้าตามประสา แต่พวกผมก็เข้าเรียนตลอด 

นะครับ

ผมเข้าเฟซบุ๊กหลังจากที่คุยกับพวกเพื่อนเสร็จ บนหน้าฟีด

ส่วนมากก็มีแต่เพื่อนๆ ผมโพสต์ทั้งนั้น เลื่อนลงมาเรื่อยๆ ก็เจอ 

ภาพน้องรหสัสวตีหวานกบัแฟนขีห้วง ผมไม่ได้รูสึ้กอะไรกับน้องแล้ว

นะครับ แต่ผมหม่ันไส้แฟนน้องมันเฉยๆ จับนิดแซวหน่อยก็ไม่ได้ 

นิ้วผมยังเลื่อนไปเรื่อยๆ จนสะดุดกับภาพภาพหนึ่ง

SH Sin ได้อยู่กับ เป็นต่อ อิศรา

โพสต์รูปภาพ
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~ เตยหอม ~

พี่ซินเป็นเพื่อนในเฟซฯ แต่ผมไม่เคยคุยหรือคอมเมนต์อะไร 

ผมแอดเพื่อนไว้ส่องและกดไลก์เท่านั้น ปรกติพี่เขาก็ไม่ค่อยอัปเดต 

อะไรนอกจากรูปวิวทิวทัศน์หรือสถานที่ต่างๆ แปลกใจนิดหน่อยที่

พ่ีเขาอัปรูปคน มันเป็นรูปผมที่เห็นแต่ด้านหลัง มือก�าลังดึงรถเข็น

อยูท่างด้านหน้า เพยีงรปูเดยีว ไม่มแีคปชนัไม่มอีะไรเลย แค่แทก็ชือ่

ผมต่อท้ายแค่นั้น แต่ท�าไมใจผมถึงได้เต้นแรงขนาดนี้

พี่ท�าให้ผมหลงรักพี่เพิ่มขึ้นอีกแล้วนะ



~ กับดักรัก  #พี่ซินเป็นต่อ ~

ตอนที่ 5

คนเยอะจังแฮะ

ประโยคแรกที่ผุดขึ้นมาหลังจากผมมาหยุดยืนอยู่หน้าร้าน 

มมุสบาย วนันีเ้ป็นวนัครสิต์มาส ดเูหมอืนร้านจะจัดปาร์ตคีรสิต์มาส

ท�าให้คนเยอะเป็นพเิศษ ผมมองหาพีซ่นิทัว่ร้านก่อนจะเจอเจ้าตวัยนื

อยู่ที่เคาน์เตอร์บาร์ คงจะยุ่งอีกแล้วแฮะ

“ยุ่งอยู่เหรอพี่” ผมทักเมื่อเห็นพี่เขาก้มๆ เงยๆ จดอะไรลง

กระดาษ

“อืม”

“มอีะไรให้ผมช่วยไหม” ผมถามอกี จรงิๆ ผมกว่็าง ไม่ได้อยาก

เมา แค่อยากเจอบางคน

“อยากช่วยจรงิเหรอ” คนตัวสงูกว่าแต่หน้าคล้ายพีซ่นิตะโกน

ถามมา คนนี้คงเป็นพี่ชาย

“ไม่เอาน่า พี่โซ่” พี่ซินปรามคนเป็นพี่ชาย

“แต่คนไม่พอ ถึงมีหม่อนอีกคนก็ไม่พอ” พี่โซ่แย้งพี่ซิน
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~ เตยหอม ~

“จะให้ผมท�าอะไร บอกมาเถอะครับ ผมยินดีช่วย”

“เด็กเสร์ิฟ นีช่ดุ ช่วยพีห่น่อย ขอบใจมาก” พีโ่ซ่พดูแล้วยัดชดุ

ใส่มือผม พี่ซินท�าเหมือนจะดึงคืนแต่ผมยื้อเอาไว้

“ได้ครับ” ตอบรับ กอดชุดเอาไว้แนบอก

“เข้าไปเปลี่ยนหลังร้านเลย แล้วออกมารับออร์เดอร์ มีอะไร

ถามพวกพี่ได้เลย”

ผมเดินเข้าไปหลังร้านตามที่พี่โซ่ชี้ พอผลักประตูเข้าไปก็เจอ

รุ่นน้องที่คณะผมอีกคนหนึ่งยืนอยู่ ใส่ชุดซานตาเต็มยศ

“หวัดดีครับพี่” น้องไหว้ผม

“หวัดดี ท�างานที่นี่เหรอ”

“เปล่าครับ คนไม่พอผมเลยมาช่วย” น้องมันบอกก่อนจะจัด

หมวกให้เข้ากับทรงผม

“แปลกนะ ร้านน่าจะมีพนักงานอยู่แล้วนี่”

“ช่วงนี้มีทั้งคนลาแล้วก็คนป่วยน่ะครับ เมื่อวานพี่โซ่ก็ไล่ออก

ไปอีกคน”

“อ่าาา” ผมครางรบัพลางพยกัหน้าไปด้วย ไล่คนออกแสดงว่า

มีต�าแหน่งว่าง

มีงานท�า ได้เงิน ได้แอ๊วหนุ่ม เป็นต่อดีล

หลังจากที่เปลี่ยนชุดเสร็จผมก็ออกมาช่วยหน้าร้าน มันไม่ได้

ยากเท่าไรกับการรับออร์เดอร์ จ�าโซน จ�าโต๊ะ แล้วเอาของไปเสิร์ฟ 

แต่เป็นเพราะจ�านวนพนักงานไม่เพียงพอต่อจ�านวนคนมาเท่ียว 

ท�าให้มันวุ่นวายนิดหน่อย

“ช่วยพี่หน่อยได้ไหม น้องพีช”

“จะดีเหรอครับ ผมกลัวท�าไม่ได้”

“ไม่ยากหรอก แค่คืนนี้คืนเดียว”
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~ กับดักรัก  #พี่ซินเป็นต่อ ~

ผมเดินเข้าไปใกล้กว่าเดิมเมื่อได้ยินพี่โซ่เรียกอีกคน แค่เห็น

ด้านหลังผมก็จ�าได้แล้ว น้องรหัสที่น่ารักของผมนั่นเอง

“มอีะไรกนัเหรอครบั” ผมทกัขึน้ น้องพชีดตูกใจนดิหน่อยตอน

เห็นผม

“สวัสดีครับ พี่ต่อ” น้องพีชยกมือไหว้ น่ารักจริงๆ

“พ่ีก�าลังขอร้องพีชให้ช่วยเสิร์ฟอีกคนน่ะ ยิ่งดึกคนยิ่งเยอะ” 

พี่โซ่บอก ดูเหมือนแกจะหัวเสียน่าดู

“ลองไหมพีช พี่ก็เพิ่งมาท�าเหมือนกัน”

“แค่วันเดียว เดี๋ยวพี่ให้ค่าจ้างพิเศษ ทั้งคู่เลย” พี่โซ่ท�าท่าจะ

ยกมือไหว้อยู่แล้ว น้องพีชเลยจ�ายอม

“ครับๆ ก็ได้ครับ” แล้วคนขี้สงสารก็ตอบตกลง

“พี่โซ่ทางนี้หน่อยครับ”

“เด๋ียวผมพาน้องไปเปลี่ยนชุดเองครับ” ผมเสนอเพราะมี

พนักงานอีกคนก�าลังเรียกพี่โซ่

ผมพาน้องพีชเข้ามาหลังร้านที่ผมมาเปลี่ยนชุดเมื่อกี้ ค้นหา

ชุดซานตาให้น้องใส่ ว่าแต่ไอ้พี่หมาพิตบูลไปไหน ไม่เห็นมาเฝ้า

“แฟนเราไปไหนซะล่ะ”

“พี่กันต์ออกไปกับพี่ซินครับ เห็นว่าต้องไปสั่งของ”

น้องเดนิหายเข้าไปในทีเ่ปลีย่นชดุก่อนจะตะโกนออกมา “ผม

ใส่กางเกงไม่ได้ครับ มันใหญ่ไป”

“ได้ เดี๋ยวพี่หาตัวใหม่ให้”

ผมบอกน้องพลางค้นกองชุดที่วางอยู่ กางเกงซานตาก็ไซซ์

เดียวกันหมด น้องคงใส่ไม่ได้ กางเกงแซนตีก็ขาสั้นแฮะ...แต่ไหนๆ 

คนเฝ้าก็ไม่อยู่ ขอแกล้งหน่อยละกัน

“ขายาวไม่มีไซซ์เล็กเลย เราใส่ตัวนี้ไปก่อน” ผมส่งกางเกงให้
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~ เตยหอม ~

น้องที่อยู่ในห้องเปลี่ยนชุด

น้องเงียบไปสักพักก่อนจะก้าวออกมา “พี่...มันดีเหรอ”

ดี โคตรดีเลย

กางเกงขาสั้นสีแดงขับกับผิวขาวๆ ช่วงก้นช่วงขานี่ อื้อหื้อ...

โคตรเอกซ์

“รีบออกไปกัน คนยิ่งไม่พออยู่” ผมเร่งน้อง เจ้าตัวดูเขินๆ  

แต่ก็ยอมออกจากห้อง

ผมมองน้องที่ใส่ชุดแซนตีโชว์ขาขาว ไม่ใช่ผมคนเดียวที่มอง 

ผู้ชายอีกหลายคนเลยที่มองน้อง ผมได้แต่นึกในใจ ผมขอโทษนะ 

พี่กันต์ รีบมาก่อนที่หมาตัวอื่นจะคาบน้องไปกิน

ยิ่งดึกคนยิ่งเยอะจริงๆ ผมมัวแต่ยุ่งอยู่กับออร์เดอร์ของ

เสิร์ฟของจนไม่ทันได้สังเกตว่าน้องพีชหายไปตั้งแต่ตอนไหน เห็น 

พี่ซินกลับมาแล้ว พี่กันต์ก็คงจะกลับมาด้วย หวังว่าน้องคงจะไม่ช�้า

นะครับ

sorry พี่ขอโทษจริงๆ (-..-)

ตั้งแต่เริ่มเสิร์ฟจนถึงร้านปิดผมยังไม่ได้นั่งพักเลย พนักงาน

คนอื่นก็เช่นกัน จนถึงตอนนี้เกือบตีสองแล้วถึงได้เคลียร์ทุกอย่าง

ลงตัว พี่โซ่เรียกพบพนักงานทุกคน รวมถึงผมด้วย

“ก่อนอื่นพี่ต้องขอโทษทุกคนจริงๆ ที่ท�าให้วุ่นวาย เพราะ

การเตรยีมการของพีไ่ม่ดเีอง พีจ่ะเพิม่เงนิวันน้ีให้ พรุง่น้ีพ่ีให้เข้างาน

สายได้ พักผ่อนกันให้เต็มที่”

ได้ยินเสียงร้องดีใจของพนักงานอีกหลายคนและคนท�าครัว 

ทุกคนดูไม่ได้หัวเสียเท่าไรที่วันนี้ท�างานหนัก หน้าตายังดูยิ้มแย้มดี

ด้วยซ�้า
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~ กับดักรัก  #พี่ซินเป็นต่อ ~

“อันนี้ของเรา” พี่โซ่ยื่นซองซองหนึ่งให้ผม

“ผมไม่รับครับ ขอเป็นอย่างอื่นได้ไหม” ผมพูดเสียงเบา 

ให้ได้ยินกันแค่ผมกับพี่โซ่

“หื้ม ถ้าให้ได้อะนะ” พี่โซ่ท�าหน้าแปลกใจ

“ได้อยู่แล้วครับ” ผมดึงเสื้อพี่โซ่ให้ย่อตัวลงแล้วกระซิบข้างหู

พี่โซ่ได้ยินก็ตาโตขึ้นเล็กน้อย “เอาจริงเหรอ”

“ครับ” ผมยิ้มให้พี่โซ่

“ตกลง” 

ยิ้มกว้างขึ้นอีกเมื่อได้ยินว่าพี่โซ่ตอบตกลง

“อ๊ะ...พี่ซิน” พี่ซินดึงแขนผมออกห่างจากพี่โซ่

“กลับได้แล้ว จะไปส่ง”

“เดี๋ยวๆ ผมยังไม่ได้เปล่ียนชุดเลย” ผมย้ือแขนตัวเองกลับ  

ยังใส่ชุดซานตาอยู่เลย

“พรุง่นีค่้อยมาเอา” แล้วพีซิ่นกด็งึผมออกจากตรงนัน้ ผมบอก

ลาพี่โซ่ด้วยการค้อมหัวเบาๆ

พี่ซินลากผมออกมาจากร้าน ปลดล็อกรถแล้วปิดประตู

เสียงดัง หงุดหงิดเหรอ คงเหนื่อยละมั้ง ไหนจะต้องไปส่งผมอีก ผม

เกรงใจนะ แต่จะปฏิเสธก็ไม่ได้ เพราะผมก็ไม่มีรถกลับ

“ขอบคณุครบัทีม่าส่ง” ผมบอกพีซิ่นในขณะทีร่ถจอดใต้หอพกั

ผมนิ่งสนิท

ผมลงจากรถ พี่ซินเองก็ลงจากรถแล้วเดินตามผมมา 

“พี่ไม่กลับเหรอ”

“นอนด้วย”

“ฮะ!” ตาผมเบิกกว้าง
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~ เตยหอม ~

“หูไม่ดี? บอกว่าขอนอนด้วย ได้ไหม”

“คะ...ครับ”

“ไอ้กันต์มันใช้ห้องที่ร้าน ไม่รู้ใครเอาชุดอะไรให้เมียมันใส่”

“หึๆ ฮ่าๆๆ” ผมหัวเราะลั่นหลังจากได้ยินเหตุผลของพี่ซิน

“มึงท�า?”

“ฮ่าๆ นิดหน่อยน่ะพี่”

“ไอ้เด็กแสบ” พี่ซินหัวเราะในล�าคอแล้วว่าผม 

ไม่ได้แสบสักหน่อย แค่แกล้งนิดเดียวเอง

พอเข้ามาในห้องผมก็เข้าไปอาบน�้าก่อนเป็นอย่างแรก พี่ซิน

นั่งรออยู่ที่โซฟา

“พี่ อาบน�้าไหมครับ” ผมถามพี่ซินหลังจากที่ผมเพิ่งอาบน�้า

เปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จ

“อมื” ตอบรบัในล�าคอแล้วเดนิมาหยบิผ้าขนหนูทีพ่าดอยู่บน

บ่าผมไป

“เอาผืนใหม่ไหมครับ เดี๋ยวผมหาเสื้อผ้าให้”

“เอาแต่เสื้อกับกางเกงมาก็พอ”

พี่ซินบอกแบบนั้นผมเลยไปหากางเกงนอนตัวใหม่ให้ ขนาด

ตวัผมกบัพีซิ่นต่างกนัไม่มาก ผมเลยเลือกเสือ้ทีเ่อาไว้ใส่นอนตวัใหญ่ๆ 

ส่วนกางเกงเป็นยางยืดใส่สบายๆ ให้ หลังจากหาเสื้อผ้าให้พี่ซินได้ 

ผมกเ็อาไปวางไว้หน้าตู้ ล้มตัวลงนอนบนเตยีง ความเหนือ่ยล้าท�าให้

เปลือกตาผมปิดลงอย่างง่ายดาย

ร่างสูงหัวเทาเดินออกมาจากห้องน�้า เขาไม่เจอไอ้เด็กแสบ

แล้ว เห็นแต่เสื้อผ้าที่วางไว้หน้าตู้ หยิบมันมาสวมใส่แล้วเดินเข้าไป

ในห้อง ร่างโปร่งของไอ้เด็กตัวแสบนอนหลับสนิท ร่างสูงสอดตัวลง

ข้างๆ ไอ้เด็กตัวแสบ เตียงไม่ใหญ่มากแต่นอนสองคนก็ไม่ได้อึดอัด 
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~ กับดักรัก  #พี่ซินเป็นต่อ ~

เขาสอดแขนเกี่ยวเอวอีกคนเข้ามาแนบชิดกับแผงอก ก่อนที่ภายใน

ห้องจะเหลือแค่เพียงเสียงลมหายใจของคนสองคนที่ดังเป็นจังหวะ

สม�่าเสมอ



~ เตยหอม ~

ตอนที่ 6

ตืน่มาบนทีน่อนกเ็จอแต่ความว่างเปล่า เขาหายไปอกีแล้ว 

...ตืน่มากไ็ม่เจอพีซ่นิแล้วครบั เสือ้ผ้าและข้าวของทุกอย่างของพ่ีซนิ 

หายไป เหมือนเมื่อคืนเขาไม่ได้นอนที่นี่

ผมอาบน�้าแต่งตัวสวมชุดนักศึกษา วันนี้ผมมีเรียนคาบบ่าย 

ตอนนีก้ส็บิเอด็โมงกว่าแล้ว ไปหาอะไรกนิท่ีมหา’ลัยแล้วรอเข้าเรยีน

เลยแล้วกัน

ผมมามหา’ลัยโดยพีวิ่นเจ้าประจ�า ปรกตแิล้วไอ้เคจะมารบัผม 

แต่ถ้าวันไหนมันไม่ไปเรียนหรือผมไปมหา’ลัยเอง ผมจะโทร. เรียก

พี่วินเจ้าประจ�ามารับ

“ไอ้ต่อเว้ย”

เสยีงตะโกนท�าให้ผมหันขวบัไปมอง เหน็ไอ้ปอร์เช่หรอืไอ้ปอ

เดก็นเิทศฯ เป็นคนตะโกนเรยีก ผมกบัไอ้ปอสนิทกันตัง้แต่ ม. ปลาย 

มาเรียนที่นี่ก็มีคุยกันบ้าง บางครั้งก็ไปกินเหล้าเล่นเกมด้วยกัน แต่

ไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยเพราะอยู่คนละคณะ
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~ กับดักรัก  #พี่ซินเป็นต่อ ~

“ไงมึง สบายดีปะ” มันเดินมาใกล้แล้วยกแขนคล้องคอผม

“สบายดีมากๆ ตั้งแต่ไม่เจอมึง” ผมแกล้งแหย่มันเล่น

“ไอ้สัด พูดงี้น่าโดนต่อย”

“กล้าต่อยคนหล่อแบบกูเหรอ” ผมว่าแล้วหยิกแก้มมันเบาๆ 

หนึ่งที

“พอเลยไอ้สัด ขนลุก” มันขยับตัวออกห่างผมอย่างรวดเร็ว

ปอร์เช่มองคนเป็นเพื่อน เพราะเสื้อนักศึกษาของเพื่อนไม่ได้

ติดกระดุมบน พอสังเกตดีๆ เห็นรอยแดงเล็กๆ ที่ไหปลาร้าและ 

แผ่นอกหลายจุด แต่ปอร์เช่ก็ไม่ได้เอ่ยแซวอะไรออกไป

“จับนดิหน่อยท�ามาเล่นตัว” ผมเดนิไปใกล้แล้วเอาแขนคล้อง

แขนมัน “ไปแดกข้าวเป็นเพื่อนกูหน่อย”

“ไปแดกแต่ไม่ต้องควงแขน สาวหนกีหูมด” มนัดนัหน้าผมออก

จากตัวมัน ท�าท่าขนลุกแล้วเดินน�าผมไปโรงอาหารกลาง

ท�าไมเพื่อนจะต้องรังเกียจต่อ ต่อแค่สัมผัสลูบไล้กล้ามแขน

นิดเดียวเอง

ผมกับไอ้ปอซื้อข้าวเสร็จก็มานั่งที่โต๊ะว่าง ผมเห็นพี่ซิน

ด้วย พี่ซินนั่งอยู่ที่โต๊ะประจ�าที่เขากับเพื่อนๆ ชอบนั่งกัน ดูเหมือน

เพื่อนๆ พี่เขาจะยังไม่มีใครมา

“แดกเร็วๆ กูมีภารกิจด่วน” ผมหันไปบอกไอ้ปอ

“กูเพิ่งมานั่งพร้อมมึงเนี่ย ยังไม่ทันแดกจะไล่กูละ” ไอ้ปอบ่น

“รีบๆ แดก พูดมาก” ผมตักข้าวในจานไอ้ปอยัดใส่ปากมัน 

มันถลึงตาใส่ผมก่อนจะตบหัวผมไปทีหนึ่ง

“เชี่ย” ผมด่ามัน

นั่งกินข้าวไม่นานผมกับไอ้ปอก็แยกกัน เพื่อนไอ้ปอมันโทร. 
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~ เตยหอม ~

ตามพอด ีส่วนผมยงันัง่อยูท่ีโ่รงอาหารนีแ่หละ ต้องไปท�าภารกจิพชิติ

ใจก่อน

“สวัสดีครับ” ผมเอ่ยทักคนหน้านิ่ง “ท�าไมอยู่คนเดียวอะ”

“...”

“พี่กลับไปตอนไหน ท�าไมผมไม่เห็นรู้เลย”

“...”

พี่ซินยังไม่ตอบอะไรผม เพียงแค่มองผมด้วยใบหน้าเรียบนิ่ง 

ส่วนผมก็ยังพูดไปเรื่อย

“พี่กินข้าวแล้วเหรอ”

“...”

“พี่ ไม่คุยกับผมเหรอ”

“...” เงียบ

“โกรธอะไรอะ”

“เปล่า”

“เมนส์มาเหรอ”

“เมนส์พ่อง” พี่ซินขยับปากเสียงเบา ท�าเอาผมหลุดข�า ยิ้ม

หน้าบานออกมา

“พี่...” ผมเอ่ยเรียกคนตรงหน้า ใช้มือเท้าคาง มองพร้อมกับ

รอยยิ้ม จะมองกี่ครั้งก็ไม่เบื่อ มองกี่ทีก็หล่อโดนใจ 

“เรียกท�าไมเยอะแยะ”

“พี่...เป็นแฟนกันไหม” ไหนๆ ก็ไม่อยากตอบ ขอแหย่หน่อย

แล้วกัน

“ท�าไมต้องเป็น”

“ผมชอบพี่อะ” ชอบจริงๆ นะ

“เมื่อกี้กูยังเห็นมึงอ่อยไอ้เด็กนิเทศฯ อยู่เลย”
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~ กับดักรัก  #พี่ซินเป็นต่อ ~

“เขาเรียกว่าบริหารเสน่ห์”

“ไปบริหารไกลๆ ตีน”

ผมยู่ปากท�าแก้มป่องใส่ คนอะไร หล่อ ใจร้าย ไม่รักษาน�้าใจ

กนัเลย ผมมองคนตรงหน้าอย่างหลงใหล ไม่เป็นไรผมชอบพ่ี ผมจะ

จีบพี่เอง

“งั้นผมจะจีบพี่” ผมบอกแล้วยิ้มให้คนตรงหน้า

“คิดว่าติด?” พี่ซินเลิกคิ้วมองหน้าผม

“กจ็ะจบีจนกว่าจะตดิ” ผมบอกแล้วหยบิโทรศพัท์ขึน้มาดเูวลา 

ถึงเวลาเข้าเรียนแล้วแฮะ

“ผมต้องไปแล้ว”

“รีบๆ ไป”

“ยื้อกันหน่อยก็ได้”

“หึ”

“ผมไปเรยีนก่อนนะครบั คนืนีเ้จอกนั” ขยิบตาให้หน่ึงข้างแล้ว

โบกมือบ๊ายบาย 

พี่ซินแค่มองผม แล้วยิ้มออกมาบางๆ

แค่ยิ้มก็พอแล้ว แค่รอยยิ้มใจผมก็บางเฉียบแล้วครับ

คนตัวสูงนั่งมองไอ้เด็กแสบที่เพิ่งเดินออกไป เมื่อเช้าเขา

ออกมาจากห้องตั้งแต่เช้า เพราะกลัวว่าอยู่นานกว่านั้นอาจจะห้าม

ใจไม่ไหว เด็กอะไรหลบัลกึขนาดนี ้ขนาดเขาแทะเลม็ไปเท่าไรมนัยัง

ไม่รู้สึกตัวเลย

พอมามหา’ลยัเขาเหน็ไอ้เดก็แสบตัง้แต่ลงจากรถมอเตอร์ไซค์

วนิแล้ว ตอนแรกกก็ะว่าจะทกัอยูเ่หมอืนกนั แต่เหน็เดนิมากับเพ่ือน

ผู้ชายอีกคนก็ตงิดใจแปลกๆ คิดไปคิดมาเลยคิดว่าไม่ทักดีกว่า แต่
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เป็นไอ้เด็กแสบทีเ่ดนิมาคยุกบัเขาเอง แถมยังมาบอกว่าชอบ มาขอ

เป็นแฟนด้วยท่าทางทีเล่นทีจริงอีก เห็นแบบนั้นแล้วเขาจะเชื่อมัน

ได้แค่ไหน

กลบัจากมหา’ลัยผมกงี็บหลับไปพกัหนึง่ ตืน่มากโ็ทร. หา

พี่โซ่เพื่อถามเวลาเข้างาน (ผมขอเบอร์พี่โซ่ไว้เมื่อคืนนี้) ใช่ครับ ฟัง

ไม่ผิดหรอก ข้อแลกเปลี่ยนที่ผมขอร้องพี่โซ่เมื่อคืนนี้ก็คือให้รับผม

เข้าท�างาน

พี่โซ่บอกเวลาเข้างานมาแล้ว พอใกล้ถึงเวลาผมจึงลุกขึ้นไป

อาบน�า้แต่งตัว พีโ่ซ่บอกว่าแต่งตัวธรรมดาไปก่อน ส่วนชดุพนักงาน

ให้ไปเปลี่ยนที่ร้าน แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยผมก็โทร. ให้พี่วินเจ้าเดิม 

มารับ

“สวัสดีครับพี่โซ่” ผมไหว้สวัสดีเจ้าของร้านเมื่อมาถึง พี่โซ่ยืน

รอผมอยู่หลังร้าน

“ไหวแน่นะต่อ ไหนจะเรียนอีก” พี่โซ่ยกมือรับไหว้ผมแล้วพูด

น�้าเสียงติดเป็นห่วง

“สบายมากครับ ไม่กระทบแน่นอน” ยิ้มรับค�าพี่โซ่

“เอาตารางเรยีนมาให้พีด่ ูวันไหนเราเรยีนเช้า กลางคนืไม่ต้อง

มา”

“ถ้าวันไหนผมไม่ไหว ผมจะบอกพี่ก่อน ดีลไหมครับ”

“โอเคๆ ดื้อเหมือนกันนะเนี่ย” พี่โซ่วางมือลงบนหัวผม 

ออกแรงขย้ีเบาๆ “ไปเปลี่ยนชุดดีกว่า เดี๋ยวพี่พาไปแนะน�าคนอื่น

ด้วย”

พี่โซ่พาผมไปแนะน�าให้พนักงานในร้านทุกคนรู้จัก บาร์เทน- 

เดอร์สองคนชื่อพี่โจกับพี่ต้า คนเขียนบิลชื่อพี่ป้อม พนักงานเสิร์ฟ
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อีกสองคนชื่อพี่แบงค์กับพี่ปอนด์ และคนครัวอีกสามสี่คน พี่โซ่เป็น

เจ้าของร้าน บางวันจะมาช่วยบาร์เทนเดอร์บ้าง ส่วนพี่ซินนั้น พี่โซ่

แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการร้าน หรือเรียกง่ายๆ ว่าเป็นคนดูแลร้าน ท�า

ทุกอย่างยิ่งกว่าเจ้าของร้านอีก ว่าไปแล้วผมยังไม่เห็นพี่ซินเลยแฮะ

โอ๊ะ นึกถึงยังไม่ทันหายคิดถึง ร่างสูงเจ้าของผมสีเทาก็เดิน

เข้ามาในร้าน เรียกความสนใจทั้งผมและคนในร้านได้พอสมควร 

แถมข้างกายยังมีสาวสวยควงแขนมาด้วยอีกคน

เป็นต่อเจ็บจี๊ดที่ใจเลยฮะ



~ เตยหอม ~

ตอนที่ 7

พ่ีซนิเหน็ผมกช็ะงกัไปนดิหน่อย แต่เพยีงแป๊บเดยีวแล้วก็

หันไปคุยกับผู้หญิงที่อยู่ข้างกาย ผมเองก็เช่นกัน ปั้นหน้าย้ิมเป็น

ปรกติ เหมือนที่เคยยิ้มแบบผ่านๆ มา

“สวัสดีค่ะพี่โซ่ ไม่เจอกันนานเลยนะคะ” เธอทักพี่โซ่อย่าง 

สนิทสนม ขอเดาว่าเธอคงจะมาที่นี่บ่อย

ถ้าผมจ�าไม่ผดิ เธอน่าจะเป็นรุน่พีแ่ละอยู่มหา’ลยัเดยีวกับผม 

เป็นดาวคณะของคณะไหนสักคณะหนึ่ง ผมเคยเห็นเธอผ่านๆ แต่

จ�าไม่ได้ว่าเธออยู่คณะไหน ชื่ออะไร

“สวัสดคีรบั” พีโ่ซ่รบัไหว้เธอ ก�าลงัจะพดูต่อ แต่พีซ่นิพดูตดับท

ซะก่อน

“ไปหาที่นั่งก่อนนะครับ” พี่ซินแกะมือเธอออกจากแขนแกร่ง

“งั้นพายไปรอที่โต๊ะประจ�าของเรานะคะ” เธอพูดพร้อมกับ

กรีดริมฝีปากสีแดงยิ้มจนหวานหยด

อ่อ...ชื่อผีพายนี่เอง
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“ขอมาร์การิตาหนึ่งที่ด้วยนะคะ คุณบริกร” 

ตอนทีค่ณุผพีายก�าลังจะเดินผ่านผมไปยังโต๊ะท่ีเธอบอก เธอ

ก็หันมาสั่งเครื่องดื่มกับผม เป็นไง ออร์เดอร์แรกของผม น่าสนุกดี

ไหมล่ะ

“มาท�าไม” นี่คือประโยคแรกที่พี่ซินทักผม หลังจากผู้หญิง 

คนนั้นเดินถึงโต๊ะของเธอ

“มาท�างานไงครับ”

“ใครรับ”

“เจ้าของร้านสคิรบั ถามแปลก” ผมบอกพีซ่นิแล้วเบีย่งตวัหลบ 

แต่พี่ซินก็ยังยืนขวางไว้

“ขอโทษนะครับ ขอทางหน่อย ผมต้องท�างาน”

ผมเงยหน้ามองคนตรงหน้าอกีครัง้ ดเูหมอืนพีซ่นิจะสงัเกตได้

ว่าตอนนีท้กุสายมองมาทีเ่ราอยู ่เขาเลยเบ่ียงตวัหลบให้ผมเดนิไปท่ี

เคาน์เตอร์บาร์แต่โดยดี

“พี่ให้คนอื่นไปเสิร์ฟแทนก็ได้นะ” พี่โซ่กระซิบข้างหูผมเสียง

เบา ให้เราได้ยินกันสองคน

ผมส่ายหน้าพร้อมกับยิ้มให้ ก่อนจะรับแก้วมาร์การิตาสีสวย

มาวางใส่ถาด จุดหมายของผมคือน�าเครื่องดื่มไปเสิร์ฟให้ลูกค้า

“เครื่องดื่มได้แล้วครับ คุณลูกค้าคนสวย” ผมวางแก้วลง

ตรงหน้าเธอ ยิ้มให้พร้อมกับมองด้วยสายตาเป็นมิตร

“พนักงานที่นี่ปากหวานจังนะคะ”

“หวานไม่หวาน...ต้องลองชมิดนูะครบั” ผมขยบิตาให้เธอหนึง่ที 

แล้วพูดต่อ “หมายถึงมาร์การิตาน่ะ”

เธอคลี่ยิ้มหวานส่งมาให้ ผมก็ยิ้มให้เธอเช่นกัน มองริมฝีปาก
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สีแดงสดของเธอก่อนจะก้าวถอยออกมาโดยที่ไม่ละสายตา

ถ้าเธอมาเพื่อตกพี่ซิน ผมก็แค่ท�าให้เธอโดนตกแทน...

ผมเดินกลับมาที่เคาน์เตอร์บาร์ สายตาพี่ซินจับจ้องมาที่ผม

แบบจบัผดิ ผมเบะปากไหวไหล่ท�าเป็นไม่สนใจแล้วเสมองไปทางอืน่  

พี่ซินเดินไปที่โต๊ะคุณผีพายแล้วนั่งลงคุยกับเธอ ลูกค้าคนอื่นๆ เริ่ม

หลัง่ไหลเข้ามาเรือ่ยๆ ทกุคนเริม่ท�างานกนัอย่างขะมกัเขม้น ผมเอง

ก็เช่นกัน

ร้านนีค้นมาเทีย่วกนัเยอะพอสมควร วนัน้ีมดีนตรสีดด้วย ย่ิง

พรุ่งนี้เป็นวันหยุดผู้คนที่ชอบท่องเที่ยวก็ยิ่งหลั่งไหลเข้ามามาก ผม

ท�างานโดยทีไ่ม่ได้สนใจพีซ่นิอกี แต่ผมกย็งัเหน็คณุผพีายนัง่อยูท่ีเ่ดมิ 

จะเฝ้าจนร้านปิดเลยหรือไง

และกเ็ป็นแบบนัน้แหละครับ ตอนนีใ้กล้เวลาร้านปิดแล้ว

แต่เธอก็ยังนั่งอยู่ที่เดิม คอพับคออ่อนหน่อยๆ เพราะเธอดื่มเข้าไป

พอสมควร และตอนนี้ก็ดึกแล้วด้วย ผมมองไปที่เธออีกครั้ง เธอ

ท�าตาหวานฉ�า่มองกลบัมาทีผ่มเหมอืนกนั ผมยกยิม้ให้ก่อนทีจ่ะเดนิ

เลี่ยงออกมา

“เหน่ือยไหม” พี่โจบาร์เทนเดอร์ถามผมตอนก�าลังช่วยกัน 

เก็บของ

“กเ็หนือ่ยนดิหน่อยนะครบั” ผมตอบพลางช่วยเกบ็ขวดส่งให้

พี่โจ

“รีบกลับปะ” พี่โจถามผมอีก

“ไม่รีบครับพี่ มีอะไรเหรอครับ”

“อยู่ดื่มกันก่อนไหม ฉลองท�างานวันแรก” พี่ต้าบาร์เทนเดอร์

อีกคนชวน
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“ได้เลยพี ่ผมสายนีอ้ยูแ่ล้ว” ผมตอบตกลงค�าชวนของพ่ีโจกับ

พี่ต้าแล้วพวกเราก็ช่วยกันเก็บของอื่นๆ

พอลูกค้าหมดและพนักงานช่วยกันเคลียร์โต๊ะและท�าความ

สะอาดเรียบร้อยแล้ว พี่โจกับพี่ต้าก็ขออนุญาตพี่โซ่อยู่ต่อ บอกว่า

จะดื่มกันต่อนิดหน่อย

“พี่โซ่ ผมกับน้องๆ ขออยู่ต่ออีกหน่อยนะ เลี้ยงไอ้ต่อท�างาน

วันแรก” พี่โจที่อายุมากสุดในหมู่ผมแต่รองจากพี่โซ่เป็นคนพูด

“เอาดิ งั้นพี่ดื่มด้วย” พี่โซ่ตอบตกลงอีกคน เห็นดีเห็นงามกับ

ลูกน้องไปด้วย

คืนนี้เลยมีพนักงานอยู่ต่อกันหลายคน มีผม พี่โซ่ พี่โจ พี่ต้า 

พี่แบงค์ ส่วนคนอื่นๆ ขอตัวกลับก่อน ผมเห็นคุณพายยื้อพี่ซินอยู ่

ที่โต๊ะ ยังไม่ยอมกลับ พี่ซินเลยปล่อยให้เธอนั่งอยู่อย่างนั้นแล้วเดิน

มาทางผม

“จะกลับหรือยัง จะไปส่ง” พี่ซินเดินเข้ามาพูดกับผม 

จะไปส่งผมเหรอ แล้วผู้หญิงคนนั้นล่ะ

“ผมยังไม่กลับครับ นัดดื่มกับพวกพี่เขาต่อ”

พี่ซินขมวดคิ้วนิดหน่อยแต่ไม่ได้พูดอะไร ผมเลยพูดต่อ

“ไปส่งเธอสิครับ เธอรอนานแล้วนะ”

พี่ซินถอนหายใจก่อนจะเรียกให้พี่แบงค์มาช่วยพยุงเธอไปที่

รถ จังหวะที่เธอก�าลังเดินผ่านผม เธอมองมาที่ผมด้วยสายตาแบบ

ท่ีตีความได้ ผมให้เวลาไม่เกินสามวัน มาพนันกันว่าผมจะตกเธอ 

ได้ไหม

ผมมองตามแผ่นหลังกว้างของพี่ซินที่ก�าลังเดินออกไปจาก

ร้าน ผมไม่รู้ว่าผมคิดผิดหรือเปล่าที่ยอมปล่อยไปง่ายๆ

หรือผมควรไปกระชากหัวพี่มันแล้วลากเข้าห้องดี
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หลังจากนั้นพวกเราก็ตั้งโต๊ะใกล้ๆ เคาน์เตอร์เพื่อนั่งดื่ม

กนั พีโ่ซ่ให้เปิดเหล้าทีไ่ด้มาใหม่หนึง่ขวด ให้พีโ่จเป็นคนชงเหล้า บอก

เลยว่าเข้มมากเข้ากับอารมณ์เศร้าหมองของเป็นต่อตอนนี้จัง

นั่งดื่มกันไปพูดคุยเรื่องสัพเพเหระกันไป พวกพี่เขาก็เล่าชีวิต

การท�างานของพวกเขาให้ฟัง กินเวลามานานเท่าไรแล้วก็ไม่รู้ แต่รู้

ว่าผมรู้สึกมึนๆ อึนๆ ขึ้นมาหน่อยๆ

“ดื่มเก่งเหมือนกันนี่หว่า” พี่โซ่พูดแล้วหยิบแก้วผมส่งให้พี่โจ

ชง

“คิดยังไงมาท�างานดึกๆ แบบนี้” พี่ต้าถามผมหลังจากที่เรา

คุยกันเรื่อยเปื่อยหลายเรื่อง

“ผมแค่...อยากอยู่ใกล้ใครสักคน” ผมคิดว่าผมก�าลังเริ่มเมา

แล้วแหละ

“แอบชอบใครหรือไงวะ” พี่แบงค์ถามขึ้นอีก

“อย่างผมเนี่ยนะ แอบชอบ” ผมว่ายิ้มๆ แล้วกระดกเหล้าเข้า

ปากหมดแก้ว

“...”

“ผมบอกชอบเขาไปแล้วต่างหาก...แต่เขาไม่สนใจ”

“...”

“แบบนี้เรียกว่าอกหักอีกไหมครับ”

“บอกว่าอีก มีหลายคนหรือไง” อีกคนถามขึ้นมาแต่ผมไม่ได้

มองว่าใคร

“คนแรกก็น้องรหัสที่น่ารักของผมไง น้องน่ารักมากเลยนะ 

แก้มยุ้ยๆ น่าหยิกมากกก แต่น้องมีแฟนแล้ว ผมไม่แย่งหรอก”

“แล้วใครอีก”

ผมหันไปตามเสียง มันคุ้นซะจนต้องเพ่งมอง พ่ีซินเหรอ...
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หรือพี่โซ่ คงเป็นพี่โซ่ละมั้ง พี่ซินเขาจะมาอยู่นี่ได้ไง เขาไปส่งผู้หญิง

คนนั้นนี่ ป่านนี้ไปถึงไหนแล้ว

“อีกคนก็พี่ซินไงครับ ผมชอบพี่ขนาดนี้ พี่ยังไม่สนใจผมเลย”

“...”

“ต้องให้ผมบอกพี่อีกกี่ครั้ง...อึก”

เสยีงผมเบาลง เหมือนมก้ีอนมาจกุอยูท่ีล่�าคอ ไม่ได้ๆ ผมจะ

ร้องไห้ไม่ได้ นี่เป็นต่อนะ เป็นต่อต้องเข้มแข็ง

ผมหยบิแก้วเหล้าทีถ่กูชงใหม่ขึน้มา จะยกมนัดืม่อกีครัง้แต่ว่า

โดนดึงออกจากมือซะก่อน

“เมาแล้ว ไปนอน”

“ใครเมา...ฮึก ผมไม่ได้เมา”

“มึงนี่มันน่าโดนตีจริงๆ”

“นีใ่ครอะ หน้าเหมอืนพีซ่นิเลย” ผมยกมอืจบัหน้าคนทีด่งึแก้ว

ผมไปถือไว้

“...”

“จะพี่ซินได้ไง พี่ซินไปกับผู้หญิงแล้ว” ผมพยายามจะดึงแก้ว

ที่มืออีกคนคืนมา

“ขอแก้วผม ขอ...” 

ไม่เพยีงแต่เขาไม่คนืแก้วเหล้าให้ผม เขายังด่ืมมนัจนหมดแก้ว

ต่อหน้าผมอีก

“ใครชงวะเนี่ย” เขาบ่นออกมาแล้ววางแก้วไว้บนโต๊ะ

“เอาของต่อคืนมา ของต่ออะ...” ผมง้องแง้งใส่คนตรงหน้า 

แต่เขาไม่สนใจ

“มนัเมาแล้ว ผมจะพามนัไปนอน” พีเ่ขาบอกกับใครสกัคนใน

วงเหล้า ก่อนทีเ่ขาจะจบัแขนผมพาดคอเขาแล้วออกแรงดงึให้ผมเดนิ
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ตามไป

คนร่างสูงหัวสีเทากลับเข้าร้านมาก็เห็นสภาพไอ้เด็ก 

ตัวแสบเมาแอ๋พูดพร�่าไม่หยุด ใครหลอกถามอะไรก็พูดไปซะหมด 

จนทนไม่ไหวต้องลากไอ้เด็กแสบขึ้นไปนอนบนห้องเขาท่ีชั้นสาม 

ของร้าน

“พี่ปล่อยผมนะ ผมจะดื่ม งื้อออ เอาเหล้าผมคืนมา เอา...”

เสียงของร่างโปร่งหายไปในล�าคอเมื่อคนร่างสูงกว่าประกบ 

ริมฝีปากลงมา บดขยี้จนต้องเปิดปากรับเรียวลิ้นร้อนอีกคนเข้ามา

ในโพรงปาก สัมผัสที่คุ้นเคยเพียงครั้งเดียวร่างโปร่งก็จ�าได้แล้วว่า

เป็นใคร รสจูบที่ร้อนแรงจนวิญญาณแทบจะออกจากร่างขนาดนี้  

มีแค่เขาคนเดียวเท่านั้น

“พ่ีซิน...” เสียงผมดังออกจากปากอย่างแผ่วเบาพร้อมกับ

เสียงหอบหายใจเหนื่อยอ่อน

“ใช่ พี่ซินครับ”

ร่างสูงตอบรับก่อนจะกดริมฝีปากลงมาอีกครั้ง และประคอง

ร่างโปร่งให้นอนราบลงบนเตียงโดยที่ริมฝีปากไม่ได้ห่างกัน ยังคง

เกบ็เกีย่วรสชาตแิอลกอฮอล์จากโพรงปากอกีคน มอืไวกว่าความคดิ

ต่างฝ่ายต่างปลดเปลือ้งเสือ้ผ้าของกนัและกนัแล้วจบัมนัโยนจนหล่น

กระจายเกลื่อนพื้นห้อง

“อื้มมม...แฮก...แฮก...”

ร่างโปร่งหอบหายใจ ปรอืตาฉ�่าเยิม้มองคนด้านบน รมิฝีปาก

ยกยิ้มออกมาจนคนด้านบนยิ้มตาม

“พี่จูบเก่งจัง”

“หึ มึงนี่มันจริงๆ เลย”



50

~ กับดักรัก  #พี่ซินเป็นต่อ ~

ร่างสูงด้านบนว่าก่อนจะโน้มหน้าลงมาซุกซอกคออีกฝ่าย 

กล่ินฟีโรโมนคละคลุง้กระจายไปทัว่ห้อง มนัช่วยกระตุน้อกีฝ่ายได้ดี 

ริมฝีปากหยักกดเม้มเนื้อตรงซอกคอจนขึ้นรอย ไล้เล็มกดจูบไปทั่ว

แผ่นอก เนินอก และยอดตุ่มไต

“ฮ้า...อ๊ะ...ยะ...อย่ากัด” ร่างโปร่งครางออกมาเมื่อถูกฟัน 

ครูดไปตามแนวผิว

“ท�าไม”

“...ฮึก...มันเสียว...”

ร่างสูงยังคงไล่จูบไปทั่วร่างโปร่ง ฝ่ามือสองข้างไล่ขย�าไปทั่ว

สะโพกมน ก่อนจะเอีย้วตวัไปเปิดเก๊ะใต้เตยีงแล้วหยิบเจลหล่อลืน่ท่ี

เคยซ้ือเกบ็ไว้ออกมา เขาไม่เคยคดิเลยว่าจะได้ใช้มนัจรงิๆ แค่คดิว่า

สักวันคงมันเขี้ยวจนฟาดไอ้เด็กแสบนี่ มือมันก็หยิบติดมาซะได้

มอืหนาจบัร่างโปร่งให้นอนพลกิคว�า่ เปิดขวดเจลหล่อลืน่แล้ว

เทลงกลางช่องทางด้านหลัง บีบเคล้นแก้มก้นนวลเนียนสองข้าง 

ก่อนจะค่อยๆ ช�าแรกนิ้วลงไปในช่องทาง

“อ๊ะ...อึกกก...”

ร่างโปร่งกดหน้าลงกบัหมอนปล่อยเสยีงครางออกมาเมือ่นิว้

เรียวยาวนิ้วแรกถูกส่งเข้าไปในตัว ร่างสูงกดจูบไปท่ัวแผ่นหลัง ยัง

ขยับนิ้วเพื่อให้อีกฝ่ายคุ้นชิน ก่อนจะแทรกนิ้วที่สองเข้าไป

“เจ็บ...เจ็บ...พี่ซิน”

คนใต้ร่างนอนคว�่าหน้าร้องออกมา ถึงจะมีฤทธิ์ของน�้าเมา

ท�าให้มึนไปบ้าง แต่ก็ยังคงรู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดอยู่ ร่างสูงจับร่าง

โปร่งให้หันมาเผชิญหน้า นิ้วมือสองนิ้วยังคงขยับอยู่ไม่ได้หยุดพัก

“เจ็บเหรอ...”

คนตวัสงูเอ่ยถามแต่ไม่ได้รอฟังค�าตอบ หยิบขวดเจลหล่อลืน่
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เทลงไปอีกแล้วเพิ่มนิ้วจากสองนิ้วเป็นสามน้ิว ขยับเข้าออกลงลึก

เข้าไปจนร่างโปร่งสะดุง้เฮอืกหลายครัง้ ร่างสงูโน้มตวัลงไปจบูหางตา 

ของคนใต้ร่างทีมี่น�า้ใสๆ ไหลออกมา ก่อนจะกดลงทีร่มิฝีปากอย่าง

แผ่วเบาเพื่อปลอบประโลม

“อย่าเกร็ง พี่จะใส่เข้าไป”

“อะ...อื้อ...ครับ”

ร่างสูงถอดถอนนิ้วมือออกจากช่องทางด้านหลัง จับล�ากาย

ร้อนชกัรดูเพือ่เตรยีมพร้อมก่อนจะค่อยๆ กดลงท่ีช่องทาง ร่างโปร่ง

ก�าผ้าปท่ีูนอนแน่นเพือ่ระบายความเจบ็ปวด ก่อนทีจ่ะรูส้กึถึงความ

คับแน่นที่ช่วงล่าง

“ฮ้าาา...พี่ เดี๋ยว...อึก...มันเจ็บ” 

เสียงร้องห้ามท�าให้ร่างสูงโน้มตัวลงไปช้าๆ

“เจ็บแป๊บเดียว เชื่อพี่”

เสียงทุ้มต�่ากระซิบข้างหูผะแผ่ว ร่างสูงขบเม้มติ่งหูอีกฝ่าย

อย่างหยอกเย้า ก่อนจะเลื่อนริมฝีปากลงมาดูดดึงตุ่มไตสีชมพูที่ 

ชชัูนข้ึน เสียงดดูดงึฉ�า่แฉะเรยีกความสนใจจากคนใต้ร่างได้ด ีร่างโปร่ง

ไม่รู้เลยว่าตอนนี้แท่งร้อนถูกกลืนเข้ามาจนเกือบสุด

“ขอโทษนะ” บอกเสยีงทุม้ต�า่อย่างอดรนทนไม่ไหว ก่อนถอน

แก่นกายออกมาแล้วใส่เข้าไปใหม่จนสุด

“อ๊ะ...โอ๊ยยย...เจ็บ...มันเจ็บ”

“เจ็บก็กัดพี่”

ร่างสูงโน้มตัวลงไปแต่ยังไม่ได้ขยับแก่นกาย กดแช่เอาไว้ให้

คนใต้ร่างได้ปรับตัวสักพัก เมื่อกี้เขาฝืนดันเข้าไปจนสุดคงจะเจ็บ 

น่าดู

งั่บ! 



52

~ กับดักรัก  #พี่ซินเป็นต่อ ~

ไอ้เดก็ตวัแสบมนัไล่กดัตัง้แต่ล�าคอถงึหน้าอก จากทีใ่ห้กดัเพือ่

บรรเทาความเจ็บ แต่เท่าที่ดู ท่าทางไอ้เด็กตัวแสบจะชอบใจ

“ฮิๆ เป็นรอยเต็มเลย...อ๊ะ”

เสยีงหวัเราะชอบใจดงัออกมาจากคนใต้ร่างท�าให้ร่างสงูขยับ

ช่วงล่างแกล้งกลบัไปจนสะดุง้โหยง ค่อยๆ ขยบัสะโพกจนคนใต้ร่าง

ครางอื้ออึง

“ครางดังๆ สิ”

เขากระซิบบอกร่างโปร่งพร้อมกับที่แก่นกายร้อนยังคงถูกส่ง

เข้าไปไม่ยั้ง เพราะห้องนี้ตีผนังเก็บเสียงอย่างดี ไม่มีทางท่ีใครจะ

ได้ยินอยู่แล้ว จะร้องออกมาดังเท่าไรก็ได้ เขาอยากฟัง

“อ๊าาา...พี่...พี่ซิน...”

“ดังอีก...”

เสยีงครางเรยีกชือ่ออกมากระท่อนกระแท่นเพราะร่างสงูยังคง

ขยบัโยกโถมกายเข้าใส่อยูต่ลอดเวลา ความร้อนความคบัแคบภายใน

ช่องทางด้านหลัง บีบรัดจนร่างสูงแทบจะทนไม่ไหว

“ซี้ดดด...พี่ซิน...อึก...อื้ออ”

“อื้มมม...”

ร่างสูงยกคนใต้ร่างให้ลอยขึ้นจากที่นอนทั้งที่ด้านล่างยังคง 

ไม่หลุดออกจากกัน หยิบหมอนมารองสะโพกร่างโปร่งไว้ ก่อนจะ

กระแทกล�ากายลงไปลึก หมุนวนสะโพกจนโดนจุดกระสันเสียว

“พี่...ผมไม่ไหวแล้ว”

ร่างโปร่งเอื้อมมือมาวางกลางกายหวังจะช่วยท�าให้ตัวเองได้

ปลดปล่อย แต่ร่างสงูกลบัดงึมอืออกแล้วใช้เข่าสองข้างกดเอาไว้ข้าง

ล�าตัว เอวหนายังคงขยับโถมใส่ไม่หยุดพัก

“จะเสร็จเหรอ...หืม”
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ดวงตาฉ�่าน�้าช้อนมองคนด้านบน สายตาจับจ้องไปที่สะโพก

หนาที่ยังกระแทกลงมาใส่ตัวเขา ความเจ็บตอนแรกไม่ได้หลงเหลือ

อยู่แล้ว มีแต่ความเสียวซ่านเท่านั้นที่ร่างสูงมอบให้

“อื้อออ...จะ...จะเสร็จ...แฮก...ไม่ไหวแล้ว”

ร่างสงูยกยิม้ ขยบัสะโพกเข้าออกไม่หยดุ มอืหนาจบัลงทีก่ลาง

ล�ากายของร่างโปร่ง ชกัรดูขึน้ลงพร้อมกบัสะโพกท่ีขยับเข้าๆ ออกๆ 

จนคนใต้ร่างปล่อยน�้าสีขุ่นออกมา

“ฮ้า...แฮก...อ๊าาา”

“ฮื้มมม”

ร่างสูงค�ารามในล�าคออีกครั้งเมื่อช่วงล่างยิ่งตอดรัด เขาโถม

สะโพกเข้าออกอกีสองสามทก่ีอนจะปลดปล่อยธารน�า้สีขาวขุ่นออก

มาเช่นกนั สองร่างนอนหอบหายใจถี ่หวัใจเต้นระรวั สมองขาวโพลน

ของร่างโปร่งเหมือนจะไม่สั่งการแล้ว เปลือกตาก็ปิดไปเช่นกัน

“พี่แม่ง...หล่อชะมัด”

ร่างสูงอยากจะหัวเราะออกมาดังๆ กับประโยคสุดท้ายของ

ไอ้เดก็ตวัแสบ ขนาดตาจะปิดอยูแ่ล้วยงัอ่อยเขาอยู่ได้ ถ้าตืน่มาแล้ว

บอกว่าจ�าไม่ได้ เขาจะเอาให้ไม่มีวันลืมเลย



~ กับดักรัก  #พี่ซินเป็นต่อ ~

ตอนที่ 8

ตอนนี้ก่ีโมงแล้วก็ไม่รู้ เพราะในห้องทึบไร้แสงสาดส่อง 

เข้ามา มีแต่ไฟดวงน้อยเท่านั้นที่ส่องสว่างอยู่ ดวงตาสวยกะพริบ

เพื่อปรับโฟกัสภายในห้อง ก่อนจะรับรู้ว่าไม่ได้อยู่ที่ห้องตัวเอง

ปวดหัว ปวดตัว ปวดตู...

ฉิบหาย!!!

ผมหนัซ้ายหนัขวาถงึได้รูว่้าตอนนีอ้ยูห้่องพีซ่นิทีร้่าน เมือ่คนื

ท�าอะไรไปวะ จ�าได้ว่านั่งกินเหล้ากับพวกพี่เขาข้างล่าง แล้วก็คุยกัน 

แล้วพี่ซินก็มา แล้วพี่ซินก็ลากผมขึ้นมา แล้วเราก็...

ฮือออ แม่จ๋า เป็นต่อเสียซิง

กวาดสายตามองไปรอบห้องแต่ก็ไม่เจอเจ้าของห้อง พี่เขา

หายไปอีกแล้ว หายไปแบบทุกครั้งแล้วท�าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น 

เหรอ

แค่ขยบัตัว ความเจบ็แปล๊บกแ็ล่นพล่านไปทัว่ทัง้ตวั ผมท�าได้

แค่พยุงตัวเองให้ลุกขึ้นนั่งแล้วเอนหลังพิงหัวเตียงไว้ ดีที่เตียงนุ่ม
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พอตัวไม่อย่างนั้นคงเจ็บจนนั่งไม่ไหว

แม่ง โคตรไทป์เมียเลย

“กว่าจะตื่นนะมึง”

ผมเงยหน้ามองคนที่เพิ่งเดินเข้ามา นึกว่าจะหายไปอีกแล้ว

ซะอีก พี่ซินอยู่ในชุดที่โคตรหล่อ เสื้อเชิ้ตสีน�้าเงินแขนยาว แขนเสื้อ

ถูกพับขึ้นแบบลวกๆ กับกางเกงยีนสีเข้มเข้ากับเสื้อ

“กี่โมงแล้วครับ”

“ห้าโมงครึ่ง”

ฉิบหาย นอนหรือตายวะ

ผมท�าท่าจะลกุขึน้จากเตยีง แต่พีซ่นิกห้็ามไว้ “ไม่ต้องลกุ เดีย๋ว

เอาข้าวมาให้ กินข้าวแล้วก็กินยาซะ”

“กินยาท�าไม ผมไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อย”

พี่ซินเดินเข้ามานั่งลงบนเตียงแล้วย่ืนมือมาวางบนหน้าผาก

ผม “ตัวอุ่นๆ เดี๋ยวจะไม่สบาย”

เชี่ย...เขิน

“อะ...อาครับ” งึมง�าในล�าคอตอบ

ไม่นานนักก็มีคนมาเคาะประตูห้อง พี่ซินเป็นคนเดินออกไป

เปิดประตูและกลับมาพร้อมกับชามข้าวต้มและน�้าเปล่าหนึ่งขวด

โครกกก!

ตอนแรกผมก็ไม่ได้รู้สึกหิวสักนิดเลย แต่พอเห็นชามข้าวต้ม

เท่านั้นแหละ ท้องร้องดังระงมจนพี่ซินหันมามองหน้าผม ก่อนจะ

หวัเราะออกมาเบาๆ ใช้เวลาไม่นานผมกย็ดัข้าวต้มชามใหญ่ลงท้อง

จนหมด

“กินยาซะ”

ผมรับยามาถือเอาไว้ก่อนจะหย่อนมันเข้าปาก แล้วกลืนน�้า
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ตาม อึก อึก

“อันนี้ยาทา อันนี้ยาสอด”

ยาสอด?

“อะไรนะพี่” ผมถามพี่ซิน 

ยาสอด? มันต้องสอดด้วยเหรอวะ

“ยาทา ยาสอด...ไม่เข้าใจ?”

“ท�าให้หน่อยได้ไหมครับ” น�้าเสียงเย้าปนออดอ้อน

พี่ซินเงยหน้ามองผม เราสบตากันแวบหน่ึง แค่เสี้ยววินาที

ก่อนทีพ่ีซ่นิจะลกุขึน้ยนืเตม็ความสงู ผมแกล้งแหย่ไปอย่างน้ันแหละ 

พีเ่ขาคงไม่ท�าให้หรอก ผมเอือ้มมอืไปหยบิยา แต่ว่าพ่ีซนิหยิบมนัไป

ถือซะก่อน

“นอนลง” เสยีงทุม้สัง่ผมพร้อมกบัใช้มอืกดหวัไหล่ผมให้นอน

ราบลงบนเตียงกว้าง

“เอ่อ...ผมท�าเองกไ็ด้” ผมบอกแบบนัน้ รูส้กึไม่ปลอดภยัยังไง

ไม่รู้

“อ้าขา” 

พี่เขาสั่งให้ผมอ้าขาแต่ผมดันหุบขาโดยอัตโนมัติ

พีซ่นิขยบัตัวมาอยูต่รงขาผม ใช้สองมือแยกขาผมออกจากกนั

แล้วแทรกตัวเข้ามาตรงกลางระหว่างขา ก่อนที่ริมฝีปากจะกดลงมา

ที่หัวเข่า เลื่อนขึ้นมาจนถึงขาอ่อน

“พะ...พี.่..พีซ่นิ” ผมเรยีกพีซ่นิอย่างกบัคนตดิอ่าง พ่ีเขาท�าแค่

ช้อนตาขึ้นมองผมแต่ริมฝีปากยังกดไปทั่วขาอ่อน

“อะไร”

“ผม...ผมท�าเอง”

พีเ่ขาไม่ตอบผม ก้มหน้าลงไล้รมิฝีปากไปทัว่หน้าขาทัง้สองข้าง 
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ผมได้แต่ด่าตัวเองในใจ...ไม่น่าปากดีเลยกู

ร่างกายผมกระตุกเม่ือมีสัมผัสเย็นๆ ป้ายลงที่ช่องด้านหลัง 

นิ้วเรียวคลึงวนเบาๆ อยู่ตรงนั้นสักพักก่อนท่ีใบหน้าคมดุจะเล่ือน

มาที่หน้าท้องผม ริมฝีปากกดจูบลงที่กล้ามหน้าท้องเบาๆ ก่อนที่

ร่างกายผมจะสะดุ้งเฮอืกอกีครัง้เม่ือนิว้เรยีวดนัยาเข้ามาในช่องทาง

จนผมปล่อยเสียงครางออกมา

“อ๊าาา...อ๊ะ พี่...”

ใบหน้าคมดเุลือ่นขึน้มาอยูเ่สมอกบัใบหน้าผม “อยากหรอืไง”

“...”

เชี่ย พี่ท�าขนาดนี้ไม่อยากก็แปลกแล้วโว้ย

พ่ีเขากดรมิฝีปากลงทีข้่างแก้มผม จบูไล้ไปเรือ่ยจนถึงใบห ู“หึ 

ยังไม่ใช่ตอนนี้”

พี่ซินยืดตัวขึ้นแล้วมองมาที่ผมด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้ม แววตา

เหมือนได้เล่นสนุก ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าตัวเองท�าท่าทางและหน้าตา 

แบบไหน แต่ที่รู้ๆ ผมอยากให้พระแม่ธรณีสูบผมลงไปใต้ดินเดี๋ยวนี้

เลย

อายเว้ย!

หลงัจากนัน้พีซ่นิกอ็อกจากห้องไป แต่ก่อนออกไปส่ังผมไว้ว่า

ไม่ต้องออกไปไหน ไม่ต้องลงไปท�างาน ให้นอนพักอยู่บนห้อง เขา

บอกพีโ่ซ่ให้แล้ว ถ้ามีอะไรให้โทร. เรยีกได้เลย (เพ่ิงจะแลกเบอร์แลก

ไลน์กันเมื่อกี้)

เป็นเพราะผมเพิง่ตืน่กเ็ลยนอนไม่หลบั จะลกุไปไหนกย็งั

เจบ็ๆ ขดัๆ ตรงด้านหลงัอยู ่ผมเลยได้แต่นอนคว�า่แล้วหยบิโทรศพัท์

ออกมาเล่นแทน เปิดเข้าไลน์กลุม่ในห้อง เหมอืนพวกมนัจะชวนกัน



58

~ กับดักรัก  #พี่ซินเป็นต่อ ~

ไปฉลองปีใหม่ที่ผับดังไม่ใกล้ไม่ไกลเท่าไร ถ้าปีใหม่ร้านพี่โซ่ก็คง 

ไม่ได้ปิดเหมือนกัน คนคงเยอะและพนักงานก็คงหยุดไม่ได้ ผมเลย

พิมพ์ปฏิเสธไปในกลุ่มไลน์

ย. ยักษ์ เขี้ยวใหญ่ : เป็นไปได้เหรอวะ

Now ณนาว : อย่างไอ้เสือต่อพลาดได้ไง

เสือห่าอะไร เป็นแมวไปแล้วกูอะ

ก้องภพ : ท�าไมไม่ไปวะ

เป็นต่อ นะครับ : กูท�างาน หยุดไม่ได้

เท่านัน้แหละครบั ยาวซะยิง่กว่ายาว ไอ้พวกเพ่ือนมนัก็ซกัผม

ซะสะอาดเลย แต่ผมแค่บอกพวกมันว่าผมมาท�างานช่วยรุน่พ่ีทีรู่จั้ก

เพราะเขาก�าลงัขาดคนพอด ีคยุเรือ่งอืน่เรือ่ยเป่ือยสกัพัก ประตหู้อง

ก็ถูกเปิดออก

พี่ซินสาวเท้าก้าวยาวๆ เข้ามาหาผม มือหนาจับใบหน้าผม 

ให้แหงนขึ้นก่อนจะกดริมฝีปากลงมาแบบไม่ทันให้ตั้งตัว ริมฝีปาก

หยกัคล�า้ไล้เลม็รมิฝีปากผม ขบกดัทัง้ปากบนปากล่างก่อนท่ีลิน้ร้อน

จะสอดเข้ามาในโพรงปากเกีย่วกระหวดัดดูดงึจนได้ยินเสียงฉ�า่แฉะ 

ผมเบิกตากว้างขึ้นเมื่อพี่ซินยังไม่หยุดเพียงแค่นั้น มือหนา

ล็อกใบหน้าผมไม่ให้ขยับหนี ริมฝีปากหยักยังบดขยี้ผมไม่เลิกรา 

เสียงครางเล็ดลอดออกมาจากปากของเราทั้งคู่ พี่ซินจูบผมอยู่นาน

จนพอใจแล้วเขาก็ผละออก

“อยากบุหรี่”
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พอพูดจบแล้วเขาก็หมุนตัวเดินออกจากห้องไป ทิ้งผมให้งง

รับประทานเหมือนคนเป็นใบ้ จะพูดก็พูดไม่ออก ในหัวสมองก�าลัง

ประมวลผลแล้วคิดว่า มีอะไรอีกไหมที่กูไปอ่อยพี่เขาไว้

ฮือออ เป็นต่อไม่ไหวแล้ว


