EP 01

ก�ำพร้ าพ่อเพราะมอ’ไซค์
Toy Part :
ตึกๆ ๆ
แฮกๆ ๆ
เสียงฝี เท้ าของผมดังก้ องสะท้ อนไปมาสลับกับเสียงหอบหายใจถี่ๆ
ของตัวเอง ก้ อนเนื ้อในอกก�ำลังท�ำงานอย่างหนักเพื่อให้ เลือดในร่างกายสูบ
ฉีดได้ เร็ วอย่างต่อเนื่อง เพราะผมก�ำลังวิ่งไปข้ างหน้ าอย่างไม่คดิ ชีวิต
ฟุ่ บ!
วินาทีนี ้ตรอกแคบๆ ที่มืดและเหม็นอับคงช่วยให้ ผมซ่อนตัวได้ อย่าง
ปลอดภัย ความเงียบรอบกายบังคับให้ ผมต้ องพยายามหายใจให้ เบาที่สดุ
เท่าที่จะสามารถท�ำได้ ไม่วา่ มันจะยากแค่ไหนก็ตาม เพราะไม่อย่างนันผม
้
อาจจะต้ องนอนจมกองตีนตายอยูใ่ นนี ้แน่ๆ
“หาให้ ทวั่ ”
น� ้ำเสียงทุ้มเข้ มตะคอกออกค�ำสัง่ ดังอยู่ไม่ไกลจากตรงที่ผมซ่อนตัว
อยู่มากนัก สิ ้นเสียงนันผมก็
้
ได้ ยินเสียงฝี เท้ าหลายคู่กระจายตัวกันท�ำตาม
ค�ำสัง่ อย่างเคร่งครัด
รูปหล่อพ่อรวย มึงจะมาตายอนาถเหมือนหมาไม่ได้ นะไอ้ ทอย!
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ผมหลับตาภาวนากับตัวเองในใจ แม้ วา่ ผมจะไม่คอ่ ยเชื่อเรื่ องลี ้ลับ
สักเท่าไหร่ แต่เชื่อเถอะว่าตอนนี ้ผมก�ำลังสวดมนต์ขอพรจากสิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์ที่
ปกปั กรักษาถังขยะใบนันให้
้ ผมรอดไปได้
ใช่ครับ ผมซ่อนตัวอยูด่ ้ านหลังถังขยะ! น่าอนาถฉิบเป๋ งเลย
“ไม่เจอเลยครับลูกพี่” ลูกน้ องคนหนึง่ ตะโกนรายงานเสียงดังฟั งชัด
ไม่เจอก็รีบๆ ไสหัวกลับไปได้ แล้ ว ไอ้ พวกเวรเอ๊ ย!
“มันจะหายไปได้ ยงั ไงวะ”
ไม่ได้ หาย กูนงั่ อยูข่ ้ างหลังถังขยะที่มงึ ยืนหันหลังให้ นี่ไง
โว้ ย! ผมเกร็งจนฉี่จะราด
ผมเม้ มริ มฝี ปากแน่นในขณะที่สองตายังคงจ้ องมองออกไปด้ าน
นอกผ่านช่องแคบระหว่างด้ านข้ างถังขยะกับผนังคอนกรี ตสากๆ เห็นแผ่น
หลังของการ์ ดประจ�ำ Diwa club ไนต์คลับแห่งหนึง่ ที่ผมเพิ่งแวะไปนัง่ ดื่ม
มา
จริ งๆ คืนนีผ้ มนัดเพื่อนไว้ ห้าหกคนเพื่อมาฉลองเนื่องในโอกาสที่
พวกเราเรี ยนจบแล้ ว แต่สดุ ท้ ายก็เหลือผู้กล้ ามาร่วมฉลองกับผมแค่สองคน
รวมผมก็เป็ นสาม พวกเรานัง่ ดื่มกันตังแต่
้ ช่วงหัวค�่ำก่อนที่ไอ้ สองคนนันจะ
้
ขอตัวกลับ ส่วนผมก็นงั่ ดื่มต่อคนเดียวอีกนิดหน่อย ซึ่งทุกอย่างในคืนนี ้ก็
เหมื อนจะผ่านไปได้ ด้วยดี แต่ว่าหลังจากที่ ผมเรี ยกพนักงานมาเช็กบิล
เท่านัน้ แหละ กลับกลายเป็ นว่าผมถูกแจ็กพอตคนเดียวแบบไม่มีตวั หาร
เลย เพราะบัตรเครดิตผมดันใช้ ไม่ได้ แถมเงินสดที่ผมพกติดตัวมาก็ไม่พอ
จ่าย และนัน่ ก็คือสาเหตุที่ท�ำให้ ผมต้ องวิ่งหนีพวกมันมานี่ยงั ไงล่ะ
“งันแยกย้
้
ายกันไปหาแถวๆ นี ้ให้ ทวั่ ยังไงก็ต้องลากคอมันกลับไป
ให้ ได้ ”
มึงจะมีความพยายามไปท�ำไมเยอะแยะ หาไม่เจอก็คือไม่เจอสิวะ!
ผมนัง่ ร� ำพึงร� ำพันอย่างหงุดหงิดใจ ก่อนจะค่อยๆ ลอบถอนหายใจ
ออกมาเมื่อพวกมันแยกย้ ายกันไปตามหาผมคนละทิศละทาง และไม่ได้ ทิ ้ง
ใครยืนอยู่ตรงนี ้สักคน แต่ว่าผมยังไม่ได้ คิดจะเดินออกไปหรอกนะ ยังไงก็
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ต้ องเอาชัวร์ ไว้ ก่อน
อย่างที่บอกว่าตอนนี ้ผมซุกตัวอยูใ่ นตรอกแคบๆ ระหว่างตึกสองตึก
ด้ านหน้ าผมมีถงั ขยะตังบั
้ งเอาไว้ ส่วนด้ านหลังก็มืดสนิท มองอะไรแทบไม่
เห็น มีเพียงแสงสว่างร� ำไรจากไฟส่องสว่างริ มทางด้ านนอกเผื่อแผ่เข้ ามาให้
พอเห็นอะไรรางๆ ได้ เท่านัน้
หลังจากที่รอให้ เสียงจากด้ านนอกเงียบไปสักพัก ผมก็คอ่ ยๆ ชะโงก
หน้ าไปดูเพื่อความแน่ใจอีกรอบ ซึ่งเมื่อมั่นใจว่าพวกมันไปกันหมดแล้ ว
จริ งๆ ผมถึงได้ ลกุ ขึ ้นมายืนเต็มความสูงร้ อยแปดสิบเซ็นต์ของผม
บ้ าฉิบ! พ่อท�ำแบบนี ้กับผมได้ ยงั ไง
ความหงุดหงิดและร้ อนใจท�ำให้ ผมตัดสินใจล้ วงหยิบสมาร์ ตโฟนสี
ด�ำรุ่นล่าสุดออกมาจากกระเป๋ ากางเกงแล้ วกดโทร.ออกหาพ่อทันที
“ฮัลโหลพ่อ”
[แกยังจ�ำได้ เหรอว่าฉันเป็ นพ่อแก] พ่อย้ อนถามผมกลับมาเสียงเข้ ม
“ไม่ตลกเลยนะพ่อ ผมรู้ ว่าวันนีห้ ้ ุนตก แต่พ่อจะมาพาลสัง่ อายัด
บัตรเสริ มของผมแบบนีไ้ ม่ได้ ” ผมรี บพูดเข้ าประเด็นส�ำคัญที่เป็ นสาเหตุ
ท�ำให้ ผมต้ องวิ่งหน้ าตังมาซุ
้ กอยูต่ รงซอกตึกที่ทงแคบทั
ั้
งโคตรเหม็
้
นอับนี่
[บัตรเสริ มของแกที่ไหน บัตรเสริ มของฉันต่างหาก]
ยังจะมาโยกโย้ อีก!
“แต่พอ่ ท�ำให้ ผมใช้ ไม่ใช่รึไง นี่ตกลงพ่อเล่นอะไรกับผมเนี่ย”
[คราวนี ้ฉันไม่ได้ เล่น แต่ฉันจะท�ำจริ งๆ ต่อไปนี ้ฉันจะไม่ให้ แกเอา
เงินฉันไปถลุงเล่นอีกแล้ วไอ้ ทอย!]
เสียงตะคันตะคอกของพ่
้
อท�ำเอาผมรี บดึงโทรศัพท์ออกห่างจากหู
แทบไม่ทนั นี่ตกลงผมท�ำอะไรผิดวะครับ
[ในเมื่อแกกล้ าขัดค�ำสัง่ ฉันไปซื ้อไอ้ สคุ ตินนั่ มา ฉันก็จะท�ำตามที่ฉนั
เคยพูด ต่อไปนี ้ฉันจะไม่ให้ เงินแกใช้ สกั บาท แล้ วทังรถทั
้ งคอนโดฯ
้
ฉันก็จะ
ยึดคืนให้ หมด] พ่อร่ายยาวถึงชื่อทรัพย์สนิ ของผม แต่อะไรคือบอกว่าจะยึด
คืนกันล่ะ แล้ วอะไรคือสุคติ? หรื อว่า...
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“ดูคาติพอ่ ไม่ใช่สคุ ติ!” ผมรี บย� ้ำเมื่อนึกขึ ้นมาได้
รถบ้ าอะไรจะชื่อสุคติกนั ล่ะ เป็ นลางชะมัด อีกอย่างพ่อรู้ได้ ยงั ไงว่า
ผมซื ้อดูคาติมา เพราะว่าผมยังไม่ได้ กลับบ้ านเลย ช่วงนี ้ส่วนมากผมจะอยู่
คอนโดฯ มากกว่าอยูบ่ ้ าน ส่วนพ่อน่ะอยูแ่ ต่บ้านแน่ๆ และที่ส�ำคัญเลยก็คือ
ผมเพิ่งจะไปขี่มนั ออกมาจากโชว์รูมเมื่อเช้ านี่เอง
[จะชื่อห่าชื่อเหวอะไรฉันไม่สน แต่ฉันจะยึด นับจากวันนี ้แกไสหัว
ออกไปจากบ้ านจากคอนโดฯ ฉันได้ เลย!]
“เดี๋ยวพ่อ พูดกันให้ ร้ ูเรื่ องก่อน นี่พอ่ รู้เรื่ องนี ้ได้ ยงั ไง หรื อว่าสายข่าว
ของพ่อมันคาบข่าวไปฟ้องพ่ออีกแล้ ว” ผมถามรวดเร็ วอย่างมัน่ ใจว่าต้ องใช่
มันแน่ๆ คนห่าอะไรวะ ยุง่ กับเรื่ องของผมได้ ทกุ เรื่ อง
[แกไม่ต้องไปโทษคนอื่น ฉันบอกแกแล้ วใช่ไหมว่าฉันไม่อนุญาตให้
แกซื ้อ แต่ในเมื่อแกกล้ าลองดีกบั ฉันก็เอาเลยไอ้ ทอย นับจากวันนี ้ไปไม่ต้อง
โผล่หน้ ามาให้ ฉนั เห็นอีก]
“อ้ าวพ่อ เดี๋ยวสิพอ่ พ่อ!”
พูดยังไม่ทนั จบ ปลายสายก็ถกู ตัดไปดื ้อๆ ท�ำเอาผมแทบอยากจะ
ปาโทรศัพท์ ทิง้ พยายามจะโทร.กลับไปอีกหลายครั ง้ ก็ปรากฏว่าพ่อปิ ด
เครื่ องใส่ผมไปซะแล้ ว
โธ่โว้ ย ไอ้ เวรการันต์ เพราะมันคนเดียวท�ำให้ ผมต้ องตกอยูใ่ นสภาพ
แบบนี ้ สาบานว่าถ้ าเจอมันอีกทีผมจะอัดให้ มนั คลานเหมือนหมาเลย
ปั ก!
ฟิ ว้ วว~
ป๊ อก!
“โอ๊ ย!”
เสียงร้ องที่ดงั มาจากด้ านนอกท�ำให้ ผมต้ องรี บย่อตัวลงต�่ำ บ้ าชะมัด
เผลอเตะกระป๋ องระบายความหงุดหงิดแต่ดนั มีคนเอาหัวมารับ
“อยูน่ ี่เองเหรอมึง?”
แล้ วก็ดนั เป็ นไอ้ พวกเวรนัน่ ซะด้ วยสิ นี่ตกลงมันซวยหรื อว่าผมซวย
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สองตาของผมเบิกโพลงขึ ้นโดยอัตโนมัติเมื่อถังขยะตรงหน้ าถูกเตะ
กระเด็นออกไปเพื่อเปิ ดทางให้ พวกมันเดินเข้ ามา ทันใดนันผมก็
้
รีบผุดลุก
ขึ ้นยืนอีกครัง้ เพื่อตังหลั
้ กสู้ แต่จะสู้ยงั ไงในเมื่อพวกมันมีกนั ตังห้
้ าคน แถม
แต่ละคนยังมีอาวุธพร้ อม ในขณะที่ผมมีแค่ตวั เปล่าๆ กับรองเท้ าผ้ าใบรุ่ น
ล่าสุดที่เพิ่งสัง่ หิ ้วมาจากอเมริ กาหนึง่ คู่
ตึกๆ ๆ
เสียงฝี เท้ าของพวกมันดังขึ ้นอย่างสม�่ำเสมอเมื่อพวกมันก�ำลังก้ าว
เข้ ามาหาผมเพื่อต้ อนให้ ผมจนมุม เนื่องจากด้ านหลังของผมเป็ นทางตัน ซึง่
ผมเองก็ก�ำลังถอยหลังช้ าๆ เข้ ามาในตรอกลึกมากขึ ้นเรื่ อยๆ ยิ่งลึกก็ยิ่งมืด
ยิ่งเหม็นอับ
“ลากคอมันออกมา!” ไอ้ หวั หน้ าการ์ ดสัง่ แต่มนั คงเรี ยนมาน้ อยมัง้
ถึงได้ คดิ ว่าคนอื่นจะเข้ ามาได้ ทงที
ั ้ ่มนั ยืนขวางทางอยู่
โธ่ไอ้ ควาย! ตรอกแคบแค่นี ้มึงจะให้ คนอื่นเบียดเข้ ามาได้ ยงั ไง มัน
กว้ างแค่เดินเข้ ามาได้ ทีละคน...ผมได้ แต่นกึ ด่ามันในใจ
“กูสงั่ ให้ ...”
“ไม่ต้องๆ กูยอมแล้ ว มึงถอยออกไปก่อน เดี๋ยวกูเดินตามออกไป”
“มึงไม่ต้องมาโกหก กูไม่เสียเวลาวิ่งตามมึงให้ เหนื่ อยแล้ ว!” ไอ้
หัวหน้ าการ์ ดดักคออย่างรู้ทนั
“งันมึ
้ งก็ตายคาตรอกไปพร้ อมกูเนี่ยแหละ แค่ยืนเฉยๆ ยังล�ำบาก
มึงคิดว่าจะสู้กนั ในนี ้ได้ รึไง” ผมโวยวายกลบเกลื่อน เรื่ องพละก�ำลังผมอาจ
สู้พวกมันห้ าคนไม่ได้ (ถ้ ามาทีละคนก็ไม่แน่) แต่ถ้าเรื่ องไหวพริ บการเอาตัว
รอด เชื่อเถอะว่าผมมีเยอะกว่าแน่นอน ไม่อย่างนันผมคงโดนกระทื
้
บตาย
ไปตังแต่
้ เจ็ดขวบ
ไอ้ หัว หน้ า การ์ ด นิ่ ง ไปสัก พัก และก� ำ ลัง มองหน้ า ผมเพื่ อ ประเมิ น
สถานการณ์ ส่วนผมก็ได้ แต่ยืนนิ่งและคิดหาทางออก ที่ตอนนี ้มันเหลืออยู่
ทางเดียวก็คือทางที่พวกมันเข้ ามา ซึง่ ถ้ าครัง้ นี ้มันไม่หลงกล ผมต้ องแย่แน่
“ตามกูมา อย่าตุกติกนะมึง ไม่งนกู
ั ้ ยิงไส้ แตกแน่!”
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หลัง จากที่ เ ราต่า งคนต่า งเงี ย บไปสัก พัก ไอ้ หัว หน้ า การ์ ด ก็ ย อม
ตกลง มันท�ำทีเป็ นยืดล�ำตัวขึ ้นตรงพร้ อมกับดึงชายเสื ้อของมันขึ ้นนิดหน่อย
เพื่อให้ ผมมองเห็นกระบอกปื นที่เหน็บอยู่ที่เอวของมัน ซึ่งผมก็ได้ แต่มอง
แล้ วท�ำเป็ นนิ่งเหมือนเดิมนัน่ แหละ จะพูดอะไรได้ ละ่ นัน่ ปื นจริ ง ไม่ใช่ปืน
แก๊ ปของเล่น
ผมเดินตามหลังไอ้ พวกการ์ ดออกมาช้ าๆ พยายามบอกตัวเองให้
ใจเย็นและนิ่งที่สดุ เท่าที่จะท�ำได้ จนเริ่ มมองเห็นแสงสว่างส่องเข้ ามาเมื่อเรา
ใกล้ มาถึงทางออก ไอ้ พวกการ์ ดเดินพ้ นออกไปทีละคนๆ จนกระทัง่ ถึงไอ้
หัวหน้ าการ์ ดที่แม่งคอยแต่หนั มามองผมตลอดเหมือนกลัวว่าผมจะหายตัว
ได้
พลัก่ !
ทันทีที่เห็นว่าไอ้ หวั หน้ าการ์ ดก�ำลังจะก้ าวพ้ นออกไป ผมก็ตดั สินใจ
กระโดดถีบแผ่นหลังของมันสุดแรงจนมันหน้ าคะม�ำเซถลาออกไปชนกับลูก
น้ องของมันที่ยืนรออยูด่ ้ านนอกเพราะไม่ทนั ตังตั
้ ว
ผมใช้ เวลาเพียงเสี ้ยววินาทีก้าวกระโดดข้ ามมันออกมาจากด้ านใน
โดยใช้ หลังของไอ้ หวั หน้ าการ์ ดนัน่ แหละเป็ นแรงส่งช่วยให้ ผมพุ่งตัวได้ ไกล
ขึ ้นเพื่อจะวิ่งไปข้ างหน้ า แต่ทว่า...
ปึ ง!
ไอ้ เหี ้ยเอ๊ ย ใครเปิ ดประตู!!
ทุกอย่างเป็ นไปตามที่ผมคิดเอาไว้ ทงหมด
ั้
ตังแต่
้ ที่คิดเอาไว้ ว่าจะ
ท�ำทีเป็ นเดินตามไอ้ หวั หน้ าการ์ ดออกมาจากตรอกมืดนัน่ พอถึงทางออกก็
รี บชิ่ง...ยกเว้ นวิ่งมาชนประตูเนี่ย ก้ าวเดียวแท้ ๆ ผมหนีพวกมันมาได้ แค่
ก้ าวเดียวจริ งๆ แม่งเล่นเอาหน้ าสัน่ เลย
ผมรี บหันกลับไปมองทางด้ านหลังทังที
้ ่ยงั รู้สกึ มึนๆ ตอนนี ้นอกจาก
ภาพตรงหน้ าจะหมุนไปหมดแล้ ว ผมยังล้ มลงมากองอยูท่ ี่พื ้นอีกต่างหาก
“ฮึ! มึงคิดจะลูกไม้ กบั กูเหรอไอ้ เด็กเมื่อวานซืน”
แล้ วไอ้ หวั หน้ าการ์ ดที่เพิ่งจะลุกขึ ้นมาได้ ก็ค�ำรามออกมาพร้ อมกับ
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ก้ าวฉับๆ เข้ ามาหาผมในทันที ส่วนลูกน้ องของมันก็รีบวิ่งมาล้ อมผมเอาไว้
ชนิดที่เรี ยกว่ามองแทบไม่เห็นทางออก
“พี่” ผมร้ องเรี ยกออกไปเมื่อหันไปเห็นพี่ผ้ ชู ายตัวสูงๆ คนหนึ่งที่ยืน
มองเหตุการณ์ ทงหมดอยู
ั้
่เงียบๆ ด้ านหลังของไอ้ หวั หน้ าการ์ ด เขายืนอยู่
หน้ าร้ านกาแฟ Coffee corner ด้ านข้ างมีบานประตูกระจกที่ถกู เปิ ดค้ าง
เอาไว้
ชัดเลย! เขานัน่ แหละที่เปิ ดประตูออกมาไม่ดตู าม้ าตาเรื อ ท�ำให้ ผม
ต้ องมานัง่ แทบเท้ าพวกมันอยู่เนี่ย ตอนนี ้อย่าว่าแต่ทางรอดเลย แค่ลกุ ขึ ้น
ยืนยังยากเพราะถูกพวกมันล้ อมเอาไว้ ซะแน่นหนา
“ไม่เกี่ ยวก็ถอยไป อย่าเสือก!” ไอ้ หัวหน้ าการ์ ดสวนแทรกขึน้ มา
แม้ วา่ พี่คนนันจะยั
้ งไม่ได้ แสดงท่าทางว่าเขาอยากจะเข้ ามาช่วยผมสักนิด
พี่ผ้ ชู ายคนนันยื
้ นมองพวกเรานิ่งๆ เหมือนไม่ร้ ูสกึ อะไร ทังที
้ ่เขาเห็น
ว่าผมก� ำลังจะโดนรุ มกระทื บ และที่ ส�ำคัญในมื ออ้ วนด� ำของไอ้ หัวหน้ า
การ์ ดมันถือปื นชี ้หน้ าผมอยูด่ ้ วย
“พี่!”
บ้ า ชะมัด เขาหัน กลับ ไปแปะกระดาษที่ ผ มเห็ น เขาถื อ อยู่ใ นมื อ
ตังแต่
้ แรกที่ประตูร้านเฉยเลย
“มึงตายแน่!”
“พี่ ช่วยผมสิ พี่จะให้ พวกมันฆ่าผมหน้ าร้ านพี่รึไง” ผมถามอย่างเอา
เรื่ อง คนห่าอะไรวะ เห็นคนก�ำลังจะถูกฆ่าแล้ วยังยืนนิ่งอยู่ได้ ชีวิตผมมัน
ส�ำคัญน้ อยกว่าป้ายรับสมัครพนักงานรึไง!
“พามันไปฆ่าที่อื่น”
“ไอ้ พี่!!!”
ผมอ้ า ปากหวอด้ วยความตกใจเมื่ อ ได้ ยิน สิ่ง ที่ พี่คนนัน้ พูดจบ นี่
นอกจากไม่คิดจะช่วยแล้ วยังแนะน� ำให้ พวกมันเอาผมไปฆ่าที่ อื่นอีกงัน้
เหรอ
“กูจะฆ่ามันตรงนี ้แหละ”
Story by
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“หน้ าร้ านมีกล้ องวงจรปิ ด”
“โธ่พี่! นี่จะไม่ชว่ ยกันจริ งๆ เหรอ ชาติที่แล้ วผมติดตังค์พี่แล้ วไม่คืนรึ
ไง” ผมโวยวาย ชีวิตผมไม่ใช่เรื่ องล้ อเล่นนะเว้ ยเฮ้ ย
แม้ จะรู้สกึ ไม่พอใจแต่ผมก็ยงั มองพี่คนนันด้
้ วยสายตาอ้ อนวอนอยูด่ ี
เพราะตอนนี เ้ ขาเป็ นความหวังสุดท้ ายที่ ผมเหลืออยู่ ไม่นานดวงตาคม
ปลาบคู่นัน้ ก็ หัน กลับ มาจ้ อ งมองผม และผมดูอ อกว่ า เขาไม่ไ ด้ เ ฉยเมย
เพราะหวัน่ เกรงกับสถานการณ์ตรงหน้ านี่สกั นิด
เขาช่วยได้ เพียงแต่เขาไม่คดิ จะช่วยผม!
“อยากตายพร้ อมไอ้ เด็กเวรนี่รึไง กลับเข้ าร้ านมึงไปสิ” ไอ้ หวั หน้ า
การ์ ดเริ่ มหันไปขู่พี่คนนันเมื
้ ่อเขาแปะป้ายเสร็ จได้ สกั พักแล้ วแต่วา่ ยังคงยืน
อยูท่ ี่เดิม
“คนของ Diwa club งันเหรอ”
้
อย่างที่บอกว่าผมเพิ่งไปนัง่ ดื่มที่ Diwa club มา พวกมันเป็ นคนของ
Diwa club จริ งๆ ส่วนสาเหตุที่พ่ีเขารู้ น่ะเหรอก็เพราะมันมีชื่อคลับปั กอยู่
เหนือกระเป๋ าเสื ้อของพวกมันยังไงล่ะ
“บอกแล้ วไงว่าอย่าเสือก!”
“ไม่ยกั รู้วา่ ไอ้ ปอมันรับกุ๊ยเข้ าท�ำงานด้ วย”
ไอ้ ปอคือใครวะ ผู้จดั การคลับเหรอ
ผมมองพี่คนนัน้ กับไอ้ การ์ ดห้ าตัวที่ก�ำลังยืนมองหน้ ากันเลิ่กลัก่ ๆ
แล้ วเริ่ มรู้ สกึ ใจชื ้นขึ ้นมาได้ นิดหน่อย อย่างน้ อยตอนนี ้เป้าหมายที่พวกมัน
ก�ำลังมองอยูก่ ็ไม่ใช่ผมละนะ และนี่อาจเป็ นโอกาสที่ผมจะได้ หาทางเอาตัว
รอด (อีกรอบ)
“มึงนี่ท่าทางอยากตายอีกคน อย่าคิดจะมาหลอกกู หัวหน้ ากูชื่อ
แมน ไม่ใช่ปอ”
อ้ าว ผมก็คดิ ว่าจะรอด แบบนี ้ก็ตายทังคู
้ น่ ะ่ สิ
“งันไปถามหั
้
วหน้ าพวกมึงดูก็แล้ วกันว่ารู้จกั คนชื่อปอรึเปล่า”
นี่ตกลงปาร์ ตีส้ ้ นตีนคืนนีข้ องผมมันเกี่ ยวกับคนชื่อปอตรงไหนวะ
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แล้ วผมควรรู้รึเปล่า
“อ้ าวพี่ๆ ทิ ้งกันงี ้เลยเหรอ?”
เผลอแค่ไม่กี่วินาที หันไปอีกทีพี่คนนันก็
้ เดินกลับเข้ าไปในร้ านแล้ ว
ทิ ้งผมไว้ กบั พวกมันที่หนั กลับมาจ้ องจะเล่นงานผมเต็มที่
“กูวา่ ...”
“มึงหุบปากเลยไอ้ เด็กเวร ต่อให้ ไอ้ ปอจะเป็ นใครกูก็ไม่สน ลูกไม้
ตื ้นๆ คิดว่ากูจะหลงกลรึไง เฮ้ ย! จัดการ”
สองตาของผมเบิกโพลงขึ ้นทันทีที่ไอ้ หวั หน้ าการ์ ดสัง่ ลูกน้ องของ
มันให้ จดั การผม แต่คิดเหรอว่าผมจะอยู่ให้ พวกมันกระทืบได้ ง่ายๆ เพราะ
ระหว่างที่พวกมันหันไปสนใจพี่คนนันเมื
้ ่อกี ้นี ้ ผมก็หาช่องทางวิ่งเอาไว้ แล้ ว
และเป้าหมายของผมก็คือร้ านกาแฟของพี่คนนันนั
้ น่ แหละ
แกรก!
ได้ ที่หลบตีนแล้ วผมก็รีบกดล็อกประตูทันที พวกมันสี่ห้าคนที่วิ่ง
ตามผมมายืนทุบประตูร้านเสียงดังกันอยู่ด้านนอกในขณะที่ผมต้ องหันมา
ยิ ้มแหยๆ ผูกมิตรกับพี่เจ้ าของร้ านที่ก�ำลังมองหน้ าผมด้ วยสายตาละเหี่ยใจ
เขาเอาแต่มองผมสลับกับประตูร้านแล้ วถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่
“ร้ านปิ ดแล้ ว”
นี่ตลกใช่ไหม เห็นอยูว่ า่ ผมไม่ได้ เข้ ามาซื ้อกาแฟ
เมื่อกี ้ผมเห็นว่าพี่เขาเดินเข้ ามาแล้ วไม่หนั กลับมาล็อกประตูน่ะ ผม
เลยกล้ าวิ่งมาเสี่ยง เพราะขืนวิ่งเข้ ามาไม่ทนั คงโดนพวกมันกระทืบแบนคา
ประตูเนี่ยแหละ
“ผมมาขอเข้ าห้ องน� ้ำ” ในเมื่อเขากวนตีนมา ผมก็กวนตีนกลับซะ
เลย
“ออกไป”
“ออกไปผมก็โดนกระทืบน่ะสิ ช่วยผมหน่อยนะพี่ ผมไม่ได้ ขอให้ พี่
ไปสู้กบั มันสักหน่อย ขอแค่ให้ ผมหลบอยูใ่ นนี ้สักพัก เดี๋ยวพวกมันเหนื่อยก็
กลับไปกันเองแหละ”
Story by
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“ประตูกจู ะพัง”
อา...จริ งแฮะ
“ถ้ าพังพี่ก็คิดค่าเสียหายกับมันสิ หน้ าร้ านมีกล้ องวงจรปิ ด” ผมรี บ
บอกเพราะจ�ำได้ วา่ พี่เขาพูดเองตอนแนะน�ำให้ ไอ้ พวกนันเอาผมไปฆ่
้
าที่อื่น
พี่ คนนัน้ ช้ อนตามองผมนิ ดหน่อยก่อนที่ เขาจะถอนหายใจทิง้ อีก
รอบ จากนัน้ เขาก็ เลิกสนใจผมแล้ วก้ มหน้ าลงไปท� ำอะไรสักอย่ างอยู่ท่ี
เคาน์เตอร์ ด้านใน ผมก็เลยหันกลับมามองไอ้ พวกนันที
้ ่ก�ำลังพยายามจะพัง
ประตู
“ถ้ าพวกมึงไม่ไสหัวไปซะ พี่เขาจะแจ้ งความข้ อหาท�ำให้ เสียทรัพย์
ส่งเสียงดังก่อให้ เกิดความเดือดร้ อนและร� ำคาญ แล้ วก็ข่มขู่และพยายาม
ฆ่า”
“มึงออกมาเดี๋ยวนี ้นะไอ้ เด็กเวร!”
“ออกไปกูก็โง่สิ ถ้ ามึงมีแรงทุบมึงทุบเลย พี่เขาก�ำลังแจ้ งความแล้ ว
จริ งๆ กล้ องวงจรปิ ดอยูข่ ้ างหลังมึง”
“ไอ้ ...”
เป็ นอันว่าเสียงทุบประตูหยุดลงทันทีที่ผมบอกและชี ้นิ ้วไปที่กล้ อง
วงจรปิ ดที่ตดิ อยูด่ ้ านหลังพวกมัน
“พี่...อ้ าว หายไปไหนวะ”
หันมาอีกทีผมก็ไม่เจอพี่เขาแล้ ว
ผมเดินเข้ ามาเรื่ อยๆ เพื่อมองหาพี่เจ้ าของร้ าน แต่กลับพบเพียง
กุญแจรถกับกระเป๋ าสตางค์ของเขาที่วางทิ ้งไว้ บนเคาน์เตอร์
เดี๋ยว! นัน่ กระเป๋ าสตางค์
“ไม่ดีมงไอ้
ั ้ ทอย” ผมพยายามบอกตัวเองแบบนัน้ แต่สายตายังคง
จับจ้ องไปที่ กระเป๋ าสตางค์ หนาเตอะใบนัน้ ราวกับก� ำลังเห็นขนมหวาน
หนาขนาดนันข้
้ างในต้ องมีเงินอยู่มากแน่ๆ อย่างน้ อยก็น่าจะพอให้ ผมเอา
กลับไปจ่ายค่าเหล้ าที่คลับได้
ผมไม่ได้ เป็ นคนดีมากถึงขนาดคิดจะกลับไปจ่ายค่าเหล้ าทังที
้ ่วิ่งหนี
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มาตังไกลแล้
้
วหรอกนะ ตอนนี ้ถ้ าผมจะหายหัวไปเลยก็คงได้ แต่ที่ผมต้ อง
กลับไปก็เพราะผมจอดบิก๊ ไบค์ของผมไว้ ที่นนั่ น่ะสิ
บิก๊ ไบค์ดคู าติของผม หรื อไอ้ สคุ ติของพ่อนัน่ แหละ
“ขอยืมหน่อยนะพี่”
ฟึ่ บ!
เมื่อตัดสินใจได้ ผมก็รีบคว้ ากระเป๋ าสตางค์ใบนันขึ
้ ้นมา ก่อนลงมือ
ผมแอบมองไปที่กล้ องวงจรปิ ดแล้ ว แต่มนั่ ใจว่าความมืดตรงนี ้น่าจะช่วย
ผมได้ บ้าง เพราะตอนนี ้ไฟทังร้้ านถูกปิ ดหมดแล้ วเนื่องจากร้ านปิ ด มีเปิ ดไว้
ก็แค่ตรงหน้ าประตูหน้ าร้ านเท่านัน้ ซึง่ ตอนนี ้ก็ดเู หมือนไอ้ พวกนันเองก็
้
จะ
ยอมถอยกลับไปแล้ วเหมือนกัน
ครื ดดด
เสี ย งประตูห ลัง ร้ านที่ ถูก เลื่ อ นออกท� ำ ให้ ผ มต้ อ งรี บ ยัด กระเป๋ า
สตางค์ในมือใส่ลงไปในกระเป๋ ากางเกง จากทีแรกที่ตงใจจะหยิ
ั้
บไปแค่นิด
หน่อยพอจ่ายค่าเหล้ า แต่ไม่ทนั เพราะว่าเจ้ าของกระเป๋ าสตางค์เดินออก
มาจากหลังร้ านซะก่อน
“เอ่อ...ขอบคุณพี่” ผมบอกแล้ วยิ ้มแห้ งๆ ก่อนจะท�ำทีเป็ นเดินออก
มาตามปกติ พยายามจะไม่ท�ำอะไรให้ มนั ดูผิดสังเกตมากนัก โชคดีที่พี่เขา
คุยโทรศัพท์อยูพ่ อดีเขาเลยไม่คอ่ ยได้ สนใจผมมาก แค่มองด้ วยหางตาแล้ ว
เดินเอาของไปไว้ ที่โต๊ ะด้ านข้ าง
“พวกมันไปแล้ ว ผมรี บไปก่อนนะพี่ เดี๋ยวเผื่อพวกมันย้ อนกลับมาพี่
จะพลอยเดือดร้ อนไปด้ วย แต่รับรองว่าผมจะกลับมาอุดหนุนพี่แน่ๆ”
โอ้ โฮ ผมนี่แม่งโคตรหล่อ
“ไม่ต้องพาตีนมา”
นัน่ แซ็ว?
“ครับๆ ขอบคุณอีกครัง้ ครับ ผมไปนะพี่ บายยย~”
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Dinn Part :
กระเป๋ าสตางค์หาย!
“ไอ้ เด็กเวร!” ผมสบถอย่างหัวเสียเมื่อรู้ ตวั ว่าถูกไอ้ เด็กนัน่ เล่นงาน
เข้ าให้ ยิ่งคิดก็ยิ่งเจ็บใจ รู้แบบนี ้น่าจะลากคอมันออกจากร้ านให้ ถกู ไอ้ พวก
นันกระทื
้
บซะให้ ตาย
หลังจากที่ร้ ูตวั ว่ากระเป๋ าสตางค์หาย ผมก็มนั่ ใจได้ ทนั ทีวา่ ต้ องเป็ น
ฝี มือไอ้ เด็กนัน่ แน่ๆ เพราะแวบแรกที่เห็นหน้ ามัน ผมก็ร้ ู สกึ ได้ เลยว่ามันไม่
ธรรมดา หน้ าตากวนตีนแถมยังปากดีอีกต่างหาก
Rrrr~
[รู้แล้ วๆ กูก�ำลังจะถึงร้ านแล้ ว มึงอยูไ่ หน]
“กูรออยู่หน้ าร้ าน” ผมบอกสันๆ
้ พูดจบผมก็กดวางสายแล้ วก้ าวลง
จากรถทันที นี่มนั เกือบจะตีสามแล้ วแต่ผมดันต้ องมาเสียเวลาเพราะเรื่ อง
ไม่เป็ นเรื่ องแท้ ๆ
ผมยืนพิงรถที่ขับมาจอดอยู่ที่หน้ า Diwa club หรื อก็คือสถานที่
ท�ำงานของไอ้ พวกการ์ ดหน้ าโง่ที่ผมเจอที่หน้ าร้ านของผมพร้ อมกับไอ้ เด็ก
เวรนัน่ ยังไงล่ะ ชื่อคลับหราอยูท่ ี่หน้ าอก พวกมันยังกล้ าควักปื นออกมาโชว์
ถ้ าไม่เรี ยกว่าหน้ าโง่จะให้ เรี ยกว่าอะไร มันน่าบอกให้ ไอ้ ปอไล่ออกซะให้ เข็ด
อ้ อ ผมลืมแนะน�ำตัว ผมชื่อดิน เป็ นเจ้ าของร้ านกาแฟเล็กๆ ละแวก
นี น้ ี่ แ หละ ไอ้ ป อที่ ผ มพูด ถึงก็ คือ เพื่ อ นสนิ ทของผมเอง ที่ ส� ำ คัญ มันเป็ น
เจ้ าของ Diwa club ส่วนไอ้ แทนหรื อไอ้ แมนอะไรนัน่ น่ะเหรอ ก็แค่ผ้ จู ดั การ
ร้ าน แต่ผมไม่ได้ แปลกใจหรอกที่พนักงานของที่นี่จะไม่ร้ ู จกั เจ้ าของร้ านตัว
จริ ง เพราะไอ้ ปอมันหาตัวยากมาแต่ไหนแต่ไร ขนาดหุ้นส่วนของร้ านยังจ�ำ
หน้ ามันแทบไม่ได้ เลยด้ วยมัง้
“ยืนหน้ าบอกบุญไม่รับเชียวนะมึง กูว่าไอ้ เด็กเวรนัน่ มันต้ องชะตา
ขาดวันนี ้แน่ๆ” ไอ้ ปอทักทายผมด้ วยน� ้ำเสียงเย้ ยหยัน แต่ผมไม่ตลกว่ะ นี่ถ้า
ในกระเป๋ าสตางค์ไม่มีเงินที่ผมเพิ่งไปเบิกมาส�ำหรับจ่ายค่าของในวันพรุ่ งนี ้
ผมอาจไม่มายืนอยูต่ รงนี ้ให้ เสียเวลา
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“มึงแน่ใจนะว่ามันจะมา” ผมถามเข้ าประเด็น เพราะถ้ าผมเป็ นไอ้
เด็ก นั่น ผมคงไม่วิ่ ง กลับ มาหาตี น แน่ ๆ แต่ไ อ้ ป อดัน บอกให้ ผ มมารอที่ นี่
เพราะมัน่ ใจว่ายังไงซะไอ้ เด็กแสบนัน่ ก็ต้องกลับมาน่ะสิ
“ไม่มาก็ดีน่ะสิ กูก�ำลังอยากได้ บ๊ิกไบค์อยู่พอดี เห็นเด็กที่ร้านบอก
ว่าค่าเหล้ าแค่สี่พนั กว่าบาท แต่ของที่มนั ทิ ้งไว้ เนี่ยน่าจะหลายแสน”
“หมายความว่าไง”
“ก็หมายความว่าไอ้ เด็กเวรนัน่ มันขี่บิ๊กไบค์มาจอดทิ ้งไว้ แล้ ววิ่งหาง
จุกตูดไปน่ะสิ”
โง่ฉิบหาย!
ผมได้ แต่ก่นด่าไอ้ เด็กนัน่ ในใจแล้ วนึกข�ำ ตอนนี ้เข้ าใจแล้ วว่าท�ำไม
ไอ้ ปอถึงได้ มนั่ ใจว่าไอ้ เด็กนัน่ จะกลับมา เพราะพอรู้ แบบนี ้แล้ วผมว่ายังไง
ซะมันต้ องกลับมาเอารถของมันแน่ๆ เหมือนกับที่ไอ้ ปอคิด แล้ วก็ยงั พอจะ
เดาออกด้ ว ยว่ า มัน ต้ อ งตัง้ ใจขโมยเงิ น ผมเพื่ อ เอากลับ มาจ่ า ยค่า เหล้ า
เป็ นการไถ่รถของมันกลับคืนไป
“มัน มาแล้ ว ครั บ คุณ ปอ” พนัก งานของร้ านคนหนึ่ ง เดิ น เข้ า มา
รายงาน ไอ้ ปอหันมามองหน้ าผมก่อนที่เราทังคู
้ จ่ ะเดินตามพนักงานคนนัน้
มาเงียบๆ ต่างคนต่างยังไม่พดู อะไร
“ปล่อยกูสวิ ะ ค่าเหล้ ากูก็จา่ ยให้ พวกมึงแล้ วไง ยังจะเอาอะไรอีก”
“ปากแบบนี ้น่าปล่อยให้ โดนกระทืบสักทีดีไหม” ไอ้ ปอหันมาพูดกับ
ผมเบาๆ มันส่ายหัวไปมาเหมือนจะเบื่อกับเรื่ องแบบนี ้เพราะคงเจอบ่อยๆ
ขนาดผมยังเบื่อเลย
ไอ้ เด็กนัน่ ถูกคนของไอ้ ปอล็อกแขนเอาไว้ มันพยายามดิ ้นแล้ วแต่
ดิ ้นให้ ตายก็ไม่หลุดหรอก ไอ้ พวกนี ้มันสายแข็งกันทังนั
้ น้
“นี่ครับ ไอ้ เด็กเวรที่สร้ างปั ญหา”
“ปั ญหาเหี ้ยอะไรล่ะ กูจา่ ยเงินไปแล้ วนะโว้ ย ปล่อย!”
เสียงโวยวายดังลัน่ ไปทัว่ บริ เวณ เดาว่าไอ้ เด็กนัน่ มันยังไม่เห็นผม
หรอก เพราะตอนนี ้มันสนใจแต่จะสะบัดตัวเองให้ หลุดออกจากคนของไอ้
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ปอ

“ปล่อยมัน”
“แต่ว่า...” ลูกน้ องของไอ้ ปอท�ำท่าจะแย้ งเพราะคงไม่อยากปล่อย
แต่เชื่อผมเถอะ ไอ้ ปอมันไม่ปล่อยไปง่ายๆ หรอก และผมก็คงไม่ปล่อย
เหมือนกัน
ฟุ่ บ!
“โอ๊ ยไอ้ เวรเอ๊ ย ปล่อยเบาๆ สิวะ กางเกงกูแพงนะ!” ร่างสูงยังคงไม่
หยุดโวยวายง่ายๆ เมื่อถูกทิ ้งลงบนพื ้นที่เป็ นเม็ดหินก้ อนใหญ่ๆ เพราะที่นี่
เป็ นบริ เวณลานจอดรถ
ตอนนี ้ร้ านปิ ดแล้ ว ต่อให้ มนั จะตะโกนจนคอแตกก็ไม่มีใครช่วยมัน
ได้ หรอก
“มึงเป็ นใครมาจากไหนวะ ถึงได้ คดิ จะมาแดกฟรี ร้านกู”
“ไม่ได้ แดกฟรี จ่ายตังค์ไปแล้ ว”
ไอ้ เด็กปากไม่สิ ้นกลิน่ น� ้ำนม!
“แล้ วมึงเอาเงินที่ไหนมาจ่าย”
“เงินกูนะ่ สิ”
“ถ้ ามึงมีเงิน แล้ วมึงหนีท�ำไม”
“ก็ก.ู ..”
คนโกหก ยังไงมันก็ยงั โกหกวันยังค�่ำนัน่ แหละ
ผมถอนหายใจเบาๆ แล้ ว เดิ น ออกไปเพราะตอนนี เ้ ริ่ ม ง่ ว ง ผม
ต้ องการแค่กระเป๋ าสตางค์คืน ที่เหลือเอาไว้ ให้ ไอ้ ปอมันจัดการเองก็แล้ วกัน
“อ้ าวพี่!” ค�ำทักทายถูกตะโกนออกมาทันทีที่ไอ้ เด็กนัน่ เห็นหน้ าผม
ผมเดินตรงไปมองหน้ ามันนิ่งๆ ก่อนจะยื่นฝ่ ามือใหญ่ๆ ไปแบตรง
หน้ า ไม่ได้ คิดจะท�ำอะไรมันสักหน่อย แต่มนั กลับหลับตาปี๋ เหมือนกลัวจะ
โดนผมชก
“ไหนกระเป๋ าสตางค์ก”ู ผมถามสันๆ
้ อย่างเบื่อหน่ายเต็มทน ไอ้ เด็ก
นัน่ ค่อยๆ ลืมตากลับขึ ้นมามองผมแล้ วลอบกลืนน� ้ำลาย แววตาล่อกแล่ก
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แบบนี ้ผมพอจะดูออกว่ามันร้ าย
“พะ...พี่ถามผม แล้ วผมจะไปรู้ได้ ยงั ไง อื ้อออ”
ความอดทนของผมมีขีดจ�ำกัดนะ และมันก็หมดลงง่ายซะด้ วย
เพียงเสี ้ยววินาทีที่ผมฟั งไอ้ เด็กนัน่ พูดจบ ผมก็พลิกข้ อมือนิดหน่อย
จากฝ่ ามือที่ก�ำลังแบอยู่ตรงหน้ ามันเมื่อครู่ ตอนนีก้ ลายเป็ นผมก�ำลังบีบ
กรามมันไว้ แน่นจนมันร้ องไม่เป็ นภาษา ใบหน้ าที่จดั ว่าหล่อเหลาบิดเบี ้ยว
จนผิดรูป
“จะคืนหรื อไม่คืน”
“อ่อย”
“นับหนึ่งถึงสาม ถ้ าไม่คืน มึงเตรี ยมหาร้ านท� ำฟั นปลอมได้ เลย
หนึง่ !”
“อืนๆ ๆ อ่อยอ่อน” น�ำ้ เสียงอ้ อนวอนที่ถูกเปล่งออกมาท�ำให้ ผม
ค่อยๆ คลายมือออก ถึงตอนนี ้มันจะไม่ได้ ถกู ล็อกแขนเอาไว้ เหมือนตอนถูก
ลากเข้ ามาก็จริ ง แต่ก็ไม่เห็นว่ามันจะกล้ าลุกขึ ้นมาสู้กบั ผมนี่นา
แล้ วไม่นานกระเป๋ าสตางค์ของผมก็ถกู ยื่นคืนมาให้ ซึง่ ทันทีที่ผมรับ
คืนมา ลูกน้ องของไอ้ ปอก็รีบวิ่งเข้ ามาหาผมพร้ อมกับยื่นเงินห้ าพันบาทคืน
มาให้ ผมเพิ่มเติมในทันที
“ผมเห็นมันหยิบออกมาจากกระเป๋ าสตางค์คณ
ุ ดินครับ”
คุณดินเหรอ เมื่อกี ้นี ้พวกมันยังเรี ยกผมว่ามึงอยูเ่ ลย แต่ผมไม่แปลก
ใจหรอกเพราะตอนนี ้พวกมันทุกคนคงรู้จกั คนชื่อปอแล้ ว
เหอะ ไอ้ พวกโตแต่ตวั แต่ไม่มีสมอง!
ผมสะบัดใบหน้ าของไอ้ เด็กนัน่ ออกแรงๆ ก่อนจะถอยกลับมาเมื่อได้
เงินและกระเป๋ าสตางค์คืน ปั ญหาของผมจบแล้ ว ที่เหลือก็ปล่อยให้ ไอ้ ปอ
จัดการต่อไปก็แล้ วกัน
“อ้ าว เดี๋ยวสิพี่ ทิ ้งกันง่ายๆ งี ้เลยเหรอ”
“หรื อมึงจะให้ กอู ยูร่ อแจ้ งความ” ผมหันไปถามกลับห้ วนๆ เห็นหน้ า
แล้ วคันมือ ขอตบหัวแม่งสักทีเถอะ
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“โอ๊ ย!”
“มึงจัดการต่อเองแล้ วกัน กูกลับละ” ผมบอกลาไอ้ ปอแล้ วเดินกลับ
ออกมา ซึง่ ไอ้ ปอก็ไม่ได้ ขดั ผมหรอก เพราะมันเองก็คงไม่ได้ อยากจะวุน่ วาย
กับเรื่ องไม่เป็ นเรื่ องนัก ท่าทางมันจะมาเพราะถูกผมโทร.ตาม
“จัดการส่งมันให้ ต�ำรวจเลย กูก็จะกลับแล้ วเหมือนกัน”
“เดี๋ยวสิพี่”
“กูไม่ใช่พี่มึง กูลกู คนเดียว แดกแล้ วไม่มีปัญญาจ่ายทีหลังไม่ต้อง
สะเออะออกจากบ้ าน” ไอ้ ปอด่ากราด ทัง้ น� ำ้ เสียงและสีหน้ าบ่งบอกถึง
ระดับความหงุดหงิดของมันได้ เป็ นอย่างดี
ทังมั
้ นและผมต่างก็ไม่ได้ อยากจะมาเสียเวลากับเรื่ องไร้ สาระแบบนี ้
ถ้ าไม่จ�ำเป็ น นี่ถ้าไม่ตดิ ตรงที่ผมเป็ นผู้เสียหายร่วมด้ วย ไอ้ ปอเองก็คงไม่มา
ล�ำพังแค่ค่าเหล้ าสี่ห้าพัน ไม่ได้ ท�ำให้ ขนหน้ าแข้ งมันร่ วงหรอก หรื ออย่าง
มากมันก็ให้ ลกู น้ องของมันจัดการ (แม้ จะจัดการไม่ได้ เรื่ องเลยสักนิด)
“ก็ใครจะไปรู้ละ่ ว่าออกจากบ้ านแล้ วจะไม่มีเงิน ก่อนออกมามันมีนี่
หว่า”
“เอ๊ ะไอ้ เวรนี่”
“อย่าๆ ๆ พี่จะท�ำร้ ายผมไม่ได้ นะ อีกอย่างพวกพี่จะใจร้ ายจับผมส่ง
ต�ำรวจจริ งดิ”
ค�ำถามของไอ้ เด็กคนนันท�
้ ำให้ ผมอดจะหันกลับไปมองมันอีกรอบ
ไม่ได้ ท่าทางกวนตีนแถมยังใจกล้ าต่อปากต่อค�ำทังที
้ ่โดนจับได้ คาหนังคา
เขาแบบมันนี่คงไม่ได้ หาได้ งา่ ยๆ น้ อยคนนะที่จะท�ำให้ ไอ้ ปอฉุนกึกได้ ขนาด
นี ้
“แล้ วกูควรใจดีปล่อยมึงไป?”
“ใช่สิ พี่ไม่ร้ ูหรอกว่าถ้ าผมถูกจับ มีใครบ้ างจะต้ องเดือดร้ อน” ไอ้ เด็ก
นัน่ ย้ อนถามพลางตีหน้ าเศร้ า วินาทีนี ้ผมลืมอาการหงุดหงิดและง่วงนอน
ไปสนิท เอาวะ ฟั งมันสักหน่อย ผมเองก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะแถต่อยัง
ไง
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“ใครจะเดือดร้ อนก็ชา่ งหัวมันสิวะ กูท�ำมาหากิน ไม่ได้ เปิ ดโรงทาน”
“แต่ผมมีพ่อมีแม่ต้องเลี ้ยงนะ มีน้องต้ องส่งเรี ยนด้ วย ถ้ าผมติดคุก
ไปสักคน พวกเขาจะอยู่กันยังไง” แล้ วมันก็ดึงพวกเราทุกคนเข้ าสู่โหมด
ดราม่าน� ำ้ ตานอง ไอ้ ปอถึงกับหันมากลอกตาใส่ผมที่ยืนฟั งอยู่ด้ านหลัง
เงียบๆ
“ถ้ าชีวิตมึงมันรันทดขนาดนัน้ แล้ วเสือกมาเที่ยวกลางคืนท�ำเหี ้ย
อะไร”
“ก็...”
บรื น้ นน~
ระหว่างที่พวกเราทุกคนก�ำลังดูไอ้ เด็กนัน่ เล่นละคร อยูๆ่ ก็มีรถยนต์
คันหนึ่งขับแล่นปราดเข้ ามาจอดที่ด้านหลังของไอ้ เด็กปากดีเรี ยกความ
สนใจจากพวกเราทุกคนให้ หันไปมองที่รถคันนัน้ แทน และผมสังเกตได้
ทันทีว่าแววตาของไอ้ เด็กนัน่ ฉายแววเป็ นประกายเมื่อเห็นใครสักคนเปิ ด
ประตูแล้ วก้ าวเท้ าลงมา
“ไอ้ สมชาย”
ผู้ชายที่เป็ นเจ้ าของชื่อสมชายหันมามองหน้ าไอ้ เด็กนัน่ ที่นงั่ คุกเข่า
อยู่ที่พื ้นด้ วยสองตาโตๆ ทีแรกก็ท�ำท่าเหมือนจะเดินเข้ ามา แต่อยู่ๆ กลับ
เปลี่ยนใจแล้ วส่งยิ ้มเจื่อนๆ ออกมาแทน
“ยิ ้มเหี ้ยอะไรล่ะ มาช่วยกูเลย พกเงินสดมาไหม เอามายืม เดี๋ยว
กลับไปคืนให้ ”
“เอ่อคือ...ขอโทษครับคุณหนู”
“คุณหนู?”
นัน่ ไง ผมว่าแล้ วเชียว
“นายรู้ จกั ไอ้ เด็กนี่เหรอ” ไอ้ ปอรี บเดินเข้ าไปแล้ วยิงค�ำถาม แต่พดู
ออกมาซะขนาดนี ้ไม่ต้องถามก็ร้ ูวา่ รู้จกั กันแน่ๆ
“รู้จกั ”
“ไอ้ เด็กนี่เป็ นอะไรกับมึง”
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“เป็ น...”
“ไอ้ สมชาย หุบปาก โอ๊ ย”
เสียงร้ องโอดโอยดังขึ ้นทันทีที่ไอ้ ปอกระชากเส้ นผมของไอ้ เด็กปาก
มอมนัน่ แรงๆ บอกตรงๆ ว่าถ้ ามันท�ำหน้ าตาส�ำนึกผิดสักนิด ทุกอย่างคงไม่
เป็ นแบบนี ้
“ฉันถามว่าไอ้ เด็กนี่เป็ นอะไรกับนาย ไม่ได้ ยินรึไง ตกลงรู้จกั กันไหม
ถ้ าไม่ร้ ูจกั ก็รีบไปซะ ไม่เห็นเหรอว่าร้ านปิ ดแล้ ว”
“เอ่อคือ...”
“โธ่พี่ นี่พี่จะอะไรกับผมนักหนาเนี่ย โอ๊ ย”
“มึงหุบปากไปเลย กูไม่ได้ พูดกับมึง ถ้ าขืนมึงยังพูดมาก กูจะให้
ต�ำรวจมาลากคอมึงไปเดี๋ยวนี ้แหละ”
“คุณหนู!” คนที่ได้ ฟังถึงกับร้ องเรี ยกคุณหนูของตัวเองซ� ้ำๆ สองตานี่
โตยิ่งกว่าตอนที่เห็นว่าคุณหนูของตัวเองถูกล้ อมซะอีก
“จะเรี ยกอีกนานไหม มาช่วยสิวะ บอกให้ เอาเงินมา”
“ผะ...ผมไม่มีหรอกครับ”
“งัน้ ก็ไปบอกพ่อโอนมาให้ กูเดี๋ยวนีเ้ ลย มึงจะให้ กูโดนลากคอเข้ า
ตะรางรึไง”
“ก็ไม่ได้ อีกนัน่ แหละครับ คุณผู้ชายสัง่ ไว้ ไม่ให้ ใครก็ตามช่วยคุณหนู
อีก”
อ้ อ ที่แท้ เรื่ องก็เป็ นแบบนี ้เองสินะ ผมว่าผมเริ่ มจะจับต้ นชนปลาย
ถูกแล้ วละ
“งันมึ
้ งโผล่หวั มาที่นี่ท�ำไม”
“คุณผู้ชายให้ ผมมาเอารถครับ คันนี ้ใช่ไหมครับคุณหนู”
“ไม่ใช่”
“ใช่” ไอ้ เด็กนัน่ กับไอ้ ปอพูดขึ ้นมาพร้ อมกัน ผมรู้วา่ ไอ้ ปอเองก็คงจะ
พอเดาเหตุการณ์ได้ เหมือนผมนัน่ แหละ “คันนันแหละรถมั
้
น”
“โธ่พี่!”
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ทังนั
้ น”
้

“กูบอกแล้ วไงว่ากูไม่ใช่พี่มงึ ส่วนนาย ไม่มีสทิ ธิ์เอารถคันนันไปไหน
้

“ท�ำไมจะไม่ได้ รถคันนี ้เป็ นของคุณหนู ไม่สิ ของคุณผู้ชายต่างหาก”
“ของกู!” ปากมันนี่วอนหาเรื่ องได้ ตลอดเลยสินะ เฮ้ อ!
“จะของใครฉันไม่สน แต่ไอ้ เด็กนี่มนั กินแล้ วไม่มีปัญญาจ่าย เพราะ
ฉะนันฉั
้ นต้ องยึดรถคันนันไว้
้ หรื อไม่ฉนั คงต้ องลากคอมันเข้ าตะราง” ไอ้ ปอ
พูดเหมือนเสนอทางเลือกให้ สมชาย แต่คนท�ำหน้ าตากระอักกระอ่วนกลับ
เป็ นคนที่นงั่ จ้ องบิก๊ ไบค์ของตัวเองราวกับจะเข้ าไปสิง
“ฉันต้ องเอารถกลับ”
“ไอ้ สมชาย!”
“เหอะ!” ผมที่ยืนฟั งเงียบๆ อยูน่ านถึงกับหลุดเสียงหัวเราะในล�ำคอ
ออกมา ไอ้ เด็กนัน่ ตีปีกพับ่ ๆ ท�ำท่าจะลุกขึ ้นจากพื ้น แต่ถกู ไอ้ ปอกดไหล่เอา
ไว้
“ขอโทษครับคุณหนู แต่มนั เป็ นค�ำสัง่ ”
“ถ้ ามึงกล้ าแตะรถกู กูจะ...เฮ้ ย พี่จะท�ำอะไรเนี่ย”
“อ่ะ นี่กญ
ุ แจ” ไอ้ ปอบอกหลังจากที่ค้นตัวไอ้ เด็กนัน่ จนเจอกุญแจ
จากนันมั
้ นก็โยนส่งต่อไปให้ ไอ้ สมชายที่รีบยกมือขึ ้นมารับเอาไว้ ได้ ทนั
บรื น้ ๆ
ไม่นานเสียงเครื่ องยนต์สี่สบู ก็ถกู กดสตาร์ ตและเบิ ้ลเครื่ องอยู่สอง
สามครัง้ จนดังกระหึม่ ไปทัว่ บริ เวณ
“ขอโทษครับคุณหนู แต่นอกจากรถแล้ ว ตอนนีค้ ีย์การ์ ดคอนโดฯ
คุณผู้ชายสัง่ ให้ ผมเอาไปคืนหมดแล้ วนะครับ”
“ไอ้ สมชาย มึงจะทิ ้งกูไว้ แบบนี ้ไม่ได้ นะโว้ ย”
บรื น้ นน
แล้ วสมชายก็จากไปพร้ อมกับดูคาติสีแดงเพลิงที่ดูแล้ วจะแรงใช่
เล่น เพราะขนาดขี่ออกไปสักพักแล้ ว ผมยังได้ ยินเสียงเครื่ องยนต์อยูเ่ ลย
“ไงล่ะมึง หงอยแดกเลยสิ”
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“พูดมาก ยุง่ ไม่เข้ าเรื่ อง โอ๊ ย!”
“มึงนี่สดุ ตีนจริ งๆ นะ ถามจริ งว่ามึงคิดว่ากูจะโง่เชื่อมึงรึ ไง คนจน
ที่ไหนเขาพกบัตรเครดิตสามสี่ใบแบบมึงไม่ทราบ ลูกน้ องกูรายงานหมด
แล้ วว่าบัตรมึงอ่ะใช้ ไม่ได้ สกั ใบ ไหนจะยังรถมึงอีก คันนันไม่
้ ต�่ำกว่าห้ าหก
แสน ส่วนเรื่ องส่งน้ องเรี ยนเนี่ย น้ องมึงเรี ยนดาวอังคารเหรอ ถึงมีเงินซื ้อ
มอเตอร์ ไซค์คนั ละครึ่งค่อนล้ านแต่ไม่มีเงินพอจะเรี ยน” ไอ้ ปอก้ มหน้ าลงไป
ถามไอ้ เด็กนัน่ ยิ ้มๆ ท่าทางจะสะใจอยูไ่ ม่น้อย ส่วนคนถูกด่าก็ช้อนหน้ ากลับ
ขึ ้นมามองไอ้ ปอเหมือนจะไม่พอใจ ซึ่งจนป่ านนีแ้ ล้ วผมก็ยงั ไม่เห็นความ
สลดในแววตาของมัน
“ตลกมากป้ะ”
“อ้ าวไอ้ เหี ้ยนี่ มึงนี่ปากพาซวยจริ งๆ นะ พวกมึงอ่ะ แจ้ งต�ำรวจให้ กู
ที ทีแรกกูก็เกือบจะสงสารแล้ วนะ แต่สงสัยมันอยากลองดี”
“เฮ้ ยๆ อย่าๆ ๆ ๆ ผมยอมแล้ ว พี่จะเอาไงก็ว่ามาเลย แต่ไม่แจ้ ง
ความได้ ปะ้ ไม่เห็นเหรอว่าล�ำบากอยู”่
นี่ขนาดมันล�ำบากอยูน่ ะ
“แล้ วกูไม่ล�ำบากรึไง ถ้ าเกิดคืนๆ หนึง่ มีลกู ค้ าอย่างมึงสักวันละสี่ห้า
โต๊ ะ ร้ านกูก็เจ๊ งพอดี”
“ไม่เจ๊ งหรอกน่า ขายเหล้ าก�ำไรดีจะตาย”
ไอ้ ปอถึงกับถอนหายใจออกมาอย่างแสนเซ็งก่อนที่มันจะหันมา
มองหน้ าผม แต่ดนั ดึงสายตาของไอ้ เด็กนัน่ มาด้ วย
“พี่อะ่ ช่วยหน่อยสิ” ผมถึงกับกลอกตาเมื่อไอ้ เด็กนัน่ หันมาขอความ
ช่วยเหลือจากผมด้ วยภาษาที่โคตรห้ วน
“ช่วยมึงแล้ วกูได้ อะไร เสียเวลา”
“พี่อยากได้ พนักงานไม่ใช่เหรอ ถ้ าพี่ช่วยผม เดี๋ยวผมช่วยพี่กลับ
แลกกัน”
ข้ อเสนอนี ้มันคิดได้ ยงั ไงวะ
“กูไม่เอาโจรมาเป็ นพนักงาน”
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“ผมไม่ใช่โจร แต่เมื่อกี ้นี ้มันจ�ำเป็ น มือมันลัน่ โอ๊ ย!” แล้ วมันก็โดน
มือไอ้ ปอลัน่ ใส่บ้าง นี่ถ้าผมอยูใ่ กล้ ๆ ผมก็คงลัน่ เหมือนกัน
“ไม่”
“เพื่อนกูไม่โอเค เฮ้ ย ตกลงมีใครแจ้ งความให้ กรู ึยงั ”
“ครับๆ คุณปอ จะรี บโทร.เดี๋ยวนี ้เลยครับ” ลูกน้ องของไอ้ ปอรับค�ำ
แล้ วรี บกดโทรศัพท์ยิกๆ
“อย่านะพี่ โธ่ เห็นใจเด็กตาด�ำๆ สักคนเถอะน่า ขืนผมโดนจับตอนนี ้
นอนคุกยาวแน่ พี่ไม่ได้ ยินที่ไอ้ สมชายมันพูดรึไงว่าพ่อตัดหางปล่อยวัดผม
แล้ วเนี่ย”
“อย่างมึงก็สมควรโดน”
“ไม่ชว่ ยแล้ วยังซ� ้ำอีกนะพี่ปอ”
“มึงกับกูสนิทกันตังแต่
้ เมื่อไหร่ ” ไอ้ ปอถามฉุนๆ เมื่อถูกไอ้ เด็กนัน่
เรี ยกชื่อเหมือนสนิทด้ วย แล้ วไม่นานลูกน้ องของไอ้ ปอก็รายงานผลการโทร.
แจ้ งต�ำรวจ
“เรี ยบร้ อยครับ ต�ำรวจก�ำลังมา”
“พี่! อย่าแจ้ งความเลยนะ ผมสัญญาว่าผมจะไม่ท�ำอีก ให้ โอกาสผม
กลับตัวบ้ างสิ”
“มึงไปกลับตัวในคุกโน่นกูถงึ จะเชื่อ”
“พี่ดิน พี่ช่วยพูดกับพี่ปอให้ ผมทีสิ พี่ได้ กระเป๋ าสตางค์คืนไปแล้ วนี่
ช่วยผมที”
“ช่วยให้ มงึ มาขโมยกระเป๋ าสตางค์กอู ีกรอบรึไง”
“ก็สญ
ั ญาจะไม่ท�ำแล้ วนี่ไง นะพี่ แค่ครัง้ เดียว ผมขอยืมเงินพี่จา่ ยค่า
เหล้ าหน่อย แล้ วเดี๋ยวผมไปท�ำงานที่ร้านพี่เพื่อใช้ หนี ้ให้ จริ งๆ นะ”
ท�ำไมมันต้ องจริ งๆ นะแบบนันกั
้ บผมวะ
“มึงเลิกโวยวายได้ ละ เก็บเสียงมึงไปพูดกับต�ำรวจดีกว่า แล้ วออก
จากคุกเมื่อไหร่ก็อย่ากลับมาท�ำอีกล่ะ”
“นี่ตกลงพวกพี่จะไม่ให้ โอกาสผมเลยรึไง ท�ำพลาดแค่ครัง้ เดียว ต้ อง
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ติดคุกให้ เป็ นตราบาปไปชัว่ ชีวิตเลยเหรอ” ไอ้ เด็กนัน่ โพล่งถามออกมา พูด
จบมันก็นงั่ หงอย ท�ำหน้ าท�ำตาละห้ อย คอตกรอต�ำรวจมาลากคอไปเข้ า
ตะราง
ผมกับไอ้ ปอมองหน้ ากันเงียบๆ แล้ วต่างคนต่างถอนหายใจออกมา
ก่อนที่เราทังคู
้ ่จะมองกลับไปที่ไอ้ เด็กปากเสียที่ตอนนี ้มันนัง่ กอดเข่าตัวเอง
อยูใ่ กล้ ๆ
นี่แค่ประมาณหนึ่งชั่วโมงที่เจอกัน ผมเปลี่ยนชื่อเรี ยกมันไปกี่ ช่ือ
แล้ ว ไอ้ เด็กเวร ไอ้ เด็กนัน่ ไอ้ เด็กปากเสีย ขืนยืนมองมันนานกว่านี ้อีกสักพัก
ผมคงเรี ยกมันว่าไอ้ เด็กเปรต
“ชื่ออะไร” ผมถามพลางเดินเข้ าไปใช้ เท้ าสะกิดมันเบาๆ เพื่อเรี ยก
ให้ มนั เงยหน้ าขึ ้นมา สายตาเริ่ มสลดลงบ้ างเล็กน้ อยเมื่อรู้ ตวั ว่าก�ำลังเจอ
ของจริ งเข้ าให้
“ผมเหรอ”
“กูคยุ กับรองเท้ ามึงมัง”้
“ทอย ผมชื่อทอย พี่ถามท�ำไม จะช่วยผมเหรอ” มันถามเร็ วๆ พลาง
เขย่าขาผมแล้ วมองผมด้ วยแววตาเปล่งประกาย มิหน�ำซ� ้ำยังมีรอยยิ ้มผุด
ขึ ้นมาบนใบหน้ าของมันอีกต่างหาก ท�ำราวกับว่าผมรับปากว่าจะช่วย ทังที
้ ่
ผมก็แค่ถามชื่อ
“เปล่า กูอยากรู้เผื่อต�ำรวจถาม จะได้ บอกถูก” ผมแกล้ งว่า ปรากฏ
ว่าไอ้ เด็กนั่นท�ำหน้ างอแล้ วทุบขาผมแรงๆ ก่อนจะฟุบหน้ าลงกับหัวเข่า
ตัวเองอีกรอบ เมื่อกี ้นี ้ตอนมันทุบขาผมนี่เส้ นที่เท้ าผมเกือบกระตุกถีบมัน
เข้ าให้ ดีนะที่ยงไว้
ั ้ ทนั มันเลยไม่โดน
ผมได้ แค่ถอนหายใจหนักๆ ออกมาอย่างคนคิดไม่ตก และเชื่อว่าไอ้
ปอเองก็คงรู้ สกึ ไม่ตา่ งจากผมเท่าไหร่ คนผิดคือไอ้ เด็กนี่ แต่ไม่ร้ ู ท�ำไมพวก
ผมถึงได้ เป็ นฝ่ ายคิดหนักทังที
้ ่ก�ำลังจะท�ำในสิง่ ที่ถกู ต้ อง
ฟึ่ บ!
“เอาจริ งเหรอมึง” ไอ้ ปอรี บถามเมื่อผมตัดสินใจหยิบเงินในกระเป๋ า
After cafe’

30

ยินดีต้อนรัก

สตางค์ส่งให้ มนั ไปห้ าพัน ค�ำถามของไอ้ ปอท�ำให้ ไอ้ ทอยรี บเงยหน้ าขึ ้นมา
จากหัวเข่าของตัวเองพลางมองมาที่ผมสลับกับเงินในมือของไอ้ ปอ
“ถ้ าคราวหน้ ามันยังกล้ า จากโรงพักก็จองวัดได้ เลย”
“ไม่ท�ำแล้ วพี่ๆ ผมสัญญา พี่ชว่ ยผมแล้ วใช่ปะ้ ”
“อย่ามาเกาะขากู”
“โห นอกจากหล่อแล้ วยังใจดีอีกอ่ะ โอ๊ ย!”
“ปากเปราะจริ งนะมึง” ไอ้ ปอด่ากราดหลังจากที่มนั ถีบไอ้ ทอยจน
ล้ มหงายไปด้ านหลัง แต่เชื่อเถอะว่าไอ้ เด็กนี่มนั หน้ ามึนกว่าที่คิด ตังแต่
้ ถกู
ลากมาที่นี่ก็มีแค่ตอนที่มนั รู้วา่ ต�ำรวจก�ำลังจะมาเท่านันแหละที
้
่มนั หงอย
“จบเรื่ องแล้ วกูกลับนะ ส่วนไอ้ ทอย พรุ่งนี ้แปดโมงครึ่ง อย่ามาสาย
กูไม่ตาม แต่ถ้าไม่เห็นหัวแปลว่ามึงอยากลองดีกบั กู”
“ไม่ลองพี่ รู้แล้ วว่าเอาจริ ง แปดโมงเจอกันหน้ าร้ านเลย” ไอ้ ทอยรี บ
รับปาก ผมไม่ร้ ูหรอกว่าตัดสินใจถูกหรื อผิด แต่ถ้ามันจะเนรคุณจริ งๆ ผมจะ
คิดซะว่าผมท�ำเงินหายก็แล้ วกัน อย่างน้ อยมันก็ไม่ได้ หายไปทังกระเป๋
้
า
หลังจากที่ผมสัง่ ไอ้ ทอยเสร็ จผมก็เดินกลับมาที่รถเงียบๆ หมดเรื่ อง
แล้ วผมจะได้ กลับไปนอนพักสักที
ปั ง!
ยังไม่ทนั จะได้ สตาร์ ตรถ อยู่ๆ ไอ้ ห่าทอยก็วิ่งตามผมมาแถมมันยัง
เสนอหน้ าเข้ ามานัง่ ที่เบาะข้ างคนขับหน้ าตาเฉย
“อะไรของมึง ลงไป”
“ไม่ลง ผมไม่มีรถอ่ะ พี่แวะไปส่งหน่อยสิ”
“ไอ้ ...” นี่แม่งเห็นผมเป็ นอะไรวะ
“นะพี่ บ้ านผมอยูไ่ ม่ไกลหรอก”
ผมไม่ได้ อยากรู้วา่ บ้ านมันอยูท่ ี่ไหน ท�ำไมมันหน้ าด้ านหน้ าทนแบบ
นี ้วะ
“ลงไป”
“นะพี่ เป็ นเจ้ านายต้ องดูแลเอาใจใส่ลกู น้ องสิ ลูกน้ องจะได้ ท�ำงาน
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ให้ แบบถวายชีวิตเลย”
“กูไม่อยากได้ ชีวิตมึง ลงไปไอ้ เหี ้ยทอย”
“ใจเย็นน่า เดี๋ยวผมร้ องเพลงให้ ฟังนะ”
“ไอ้ ...”
“ก็เรานันมั
้ นคนละชัน้ จะท�ำเช่นไร ให้ มองเห็นกัน ก็เรานันมั
้ นคนละ
ช้ านนน~”
ผมคิดผิดสินะที่ชว่ ยมัน ถีบมันลงจากรถตอนนี ้ทันไหม?
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EP 02
กรดไหลย้ อน

Toy Part :
ฟุ่ บๆ
“อย่ายุง่ น่าสมชาย”
ตุ้บๆ
“กูบอกว่าอย่ามายุง่ ไงเล่า จะนอน กูเรี ยนจบแล้ วเว้ ย วันนี ้มึงอยาก
ไปไหนก็ไป”
ตุ้บๆ ๆ
“ไอ้ สมชาย มึงอยากไปหางานอื่นท�ำรึไงวะ กูจะนอน”
“มึงนัน่ แหละ อยากจะไปหางานอื่นท�ำรึไง หรื ออยากจะไปนอนใน
คุก”
ใครวะ?
นั่นคือค�ำถามแรกที่ผุดเข้ ามาในหัวของผมเพราะผมจ� ำได้ ว่านั่น
ไม่ใช่เสียงของสมชาย
“ไอ้ ทอย!”
เวรละ!
“พี่ ดิ น ” ผมสะดุ้ง เฮื อ กพร้ อมกับ กระเด้ ง ตัว เองลุก ขึน้ มานั่ง ด้ ว ย
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ความตกใจ ความทรงจ�ำทังหมดค่
้
อยๆ ไหลกลับมาราวกับถูกตังเวลาเอาไว้
้
และนัน่ ท�ำให้ ผมนึกขึ ้นมาได้ วา่ เมื่อคืนผมนอนที่…
“เหี ้ย หลับสบายกว่าคอนโดฯ อีก” ผมประชดพลางกระโดดลุกขึ ้น
ยืนแล้ วเตะอากาศระบายความหงุดหงิด
เมื่อคืนนี ้หลังจากที่ตีมนึ ขึ ้นรถพี่ดินไปได้ ผมก็เกือบจะให้ เขาแวะไป
ส่งที่บ้าน แต่พอคิดอีกทีถ้ากลับบ้ านต้ องเจอพ่อแน่ๆ ซึง่ ผมว่าตอนนี ้ยังไม่
เจอจะดีกว่า คงต้ องรอให้ พอ่ ใจเย็นสักพักแล้ วค่อยกลับไปต่อรอง ผมก็เลย
ให้ พี่เขาแวะส่งที่คอนโดฯ แทน ถึงไอ้ สมชายจะบอกว่าคีย์การ์ ดถูกพ่อยึดไป
แล้ ว แต่ผมก็น่าจะขอท�ำใบใหม่ได้ นี่นา บอกไปว่าท�ำใบเก่าหายก็ไม่น่ามี
ปั ญหาอะไร เงินสดที่ผมมีติดตัวอยูน่ า่ จะพอส�ำหรับจ่ายเป็ นค่าคีย์การ์ ดใบ
ใหม่
แต่ทกุ อย่างก็ไม่ง่ายแบบที่คิด เมื่อพนักงานแจ้ งว่าผมไม่สามารถ
ท�ำคีย์การ์ ดใบใหม่ได้ เนื่องจากชื่อเจ้ าของห้ องไม่ใช่ชื่อผมแต่เป็ นชื่อพ่อ ซึง่
ก่อนหน้ านันผมลื
้
มข้ อนี ้ไปสนิท หรื อจะเรี ยกว่าพ่อดักทางผมถูกหมดก็ได้
เพราะพ่อผมคงรู้ถงึ ข้ อนี ้ สุดท้ ายผมก็เลยต้ องขึ ้นแท็กซี่กลับมานอนรอพี่ดิน
ที่หน้ าร้ านนี่ไงล่ะ จ่ายค่าแท็กซี่ไปแล้ วเบ็ดเสร็จตอนนี ้ผมเหลือเงินติดตัวอยู่
ร้ อยกว่าบาท
“พี่...”
อ้ าว เผลออีกทีเดินหนีผมเข้ าไปในร้ านตังแต่
้ เมื่อไหร่ก็ไม่ร้ ู
ผมรี บผลักประตูแล้ วเดินตามพี่ดินเข้ ามา แล้ วมันก็อดไม่ได้ ที่จะ
หาวออกมาหวอดใหญ่เพราะโคตรง่วง ความจริ งก็ไม่ได้ จะนอนหรอก กะว่า
นัง่ รอพี่ดนิ จนเช้ านัน่ แหละ เพราะกว่าจะมาถึงร้ านก็เกือบสว่างแล้ ว แต่ไม่ร้ ู
เหมือนกันว่าเผลอหลับไปตอนไหน
“พี่ดนิ พี่ชื่อพี่ดนิ ผมจ�ำได้ บอกผมหน่อยว่าผมต้ องท�ำอะไรบ้ าง” ผม
ตะโกนถามพี่ดินทังที
้ ่ยงั หาวปากกว้ าง
ให้ ตายสิ ตังแต่
้ เกิดมาผมเคยท�ำงานอะไรซะที่ไหนกัน เก่งสุดก็ปลูก
ถัว่ งอกตอนประถมสามเพื่อเอาไปส่งครู บันทึกความดีทงหมดที
ั้
่เคยเขียนก็
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เรื่ องโกหกทังนั
้ น้
ความเงี ย บท� ำ ให้ ผ มยื น มองพี่ ดิ น อย่ า งรอคอยค� ำ ตอบที่ ก� ำ ลัง
ต้ องการอยากจะรู้ แต่เขากลับจ้ องหน้ าผมเหมือนคนก�ำลังร่ายคาถาเพื่อจะ
สะกดจิตอะไรบางอย่าง
“ตกลงว่าไงพี่ ผมต้ องท�ำอะไรบ้ าง แต่ขอไม่ล้างจานได้ ไหมอ่ะ มือ
ผมแพ้ น� ้ำยาล้ างจาน” ผมพูดจริ งๆ นะ ผมโคตรเกลียดการล้ างจานเลย
“ไม่ได้ ท�ำงานร้ านกาแฟ ถ้ ามึงไม่ล้างแก้ วล้ างจานแล้ วมึงจะท�ำ
อะไร หรื อจะไปนอนคุก”
“โอเค ล้ างก็ล้าง” ผมรี บเปลี่ยนค�ำพูด ขัดใจหน่อยไม่ได้ จะจับผม
โยนเข้ าคุกอย่างเดียวเลย
“แล้ วนี่พี่จะให้ ผมล้ างอะไร”
“เริ่ มจากล้ างหน้ าล้ างตาล้ างตัวมึงก่อนไอ้ ทอย นัน่ ชุดเมื่อคืน” พี่ดนิ
พูดกับผมด้ วยน� ้ำเสียงและสีหน้ าเบื่อหน่าย พอเขาพูด ผมก็เพิ่งนึกได้ เนี่ย
แหละว่าผมยังไม่ได้ แปรงฟั น อี๊ ปากเหม็นด้ วย
“โอเคๆ ผมจะรี บไปเดี๋ยวนี ้” ผมรับค�ำ พูดจบก็ได้ ยินเสียงถอนหาย
ใจเบาๆ ของพี่ ดินดังไล่หลังมา เหมื อนเขาจะก� ำลังละเหี่ ยใจกับผมพอ
สมควร
แต่เดี๋ยวนะ ผมจะล้ างหน้ าล้ างตาหรื อว่าอาบน� ้ำได้ ยงั ไงในเมื่อผม
ไม่มีอะไรมาเลยสักอย่าง อย่าว่าแต่เสื ้อผ้ าเลย แปรงสีฟันผมก็ไม่มี
“พี่ดนิ ๆ เอ่อ...”
ผมตังใจจะเดิ
้
นมาบอกพี่ดนิ ว่าผมจะเดินไปร้ านสะดวกซื ้อใกล้ ๆ สัก
หน่อย แต่ว่าพอเดินออกมาเห็นพี่ดินสวมผ้ ากันเปื อ้ นและก�ำลังเช็ดโต๊ ะอยู่
ผมก็ถงึ กับพูดไม่ออก
ใบหน้ าคมเข้ มที่แม้ ว่าตอนนี ้ผมจะมองเห็นเพียงด้ านข้ าง แต่กลับ
ไม่ได้ ท�ำให้ เขาดูดีน้อยลงเลยสักนิด มิหน�ำซ� ้ำยิ่งท�ำให้ ผมมองเห็นสันจมูก
โด่งๆ ของเขาชัดเจนยิ่งขึ ้น ดวงตาคูค่ มที่มองผมนิ่งๆ แต่ฉายแววความดุดนั
ออกมาเสมอตังแต่
้ ครัง้ แรกที่เจอกันเมื่อคืน สันกรามที่ท�ำให้ โครงหน้ าของ
Story by

35

PinkPen

เขาชัดเป๊ ะ ไหนจะยังริ มฝี ปากสีแดงๆ ดูผ้ ดู ีๆ แม้ วา่ ปากบนแอบเจ่อหน่อยๆ
ก็เถอะ
ได้ แต่คดิ แล้ วก็สงสัย...คนอะไรวะ แค่สวมผ้ ากันเปื อ้ นยืนเช็ดโต๊ ะก็ดู
ดีได้ ด้วย...
“อะไรของมึงอีกล่ะ” พี่ดินถามทังที
้ ่ไม่หนั มามองผมเลยด้ วยซ� ้ำ นี่
เขารู้ ได้ ยงั ไงว่าผมยืนมองเขาเช็ดโต๊ ะอยู่ หรื อผมแค่เผลอจ้ องเขานานไป
หน่อยจนเขารู้ตวั
“เอ่อ คือว่าผมจะขอออกไปร้ านสะดวกซื ้อใกล้ ๆ หน่อยอะพี่ จะไป
ซื ้อแปรงสีฟัน”
“เออ”
“แล้ วพี่ให้ ผมท�ำงานทังชุ
้ ดนี่เลยได้ รึเปล่า พอดีผมไม่มีเสื ้อผ้ า เมื่อ
คืนท�ำคีย์การ์ ดไม่ได้ บ้ านพ่อก็ไม่ให้ เข้ า” ผมบอกเสียงเซ็ง แต่จะให้ ผมท�ำยัง
ไงล่ะในเมื่อผมไม่ได้ ร้ ูลว่ งหน้ าว่าจะถูกพ่อตัดหางปล่อยวัดนี่
“เอาเท่าที่มึงท�ำได้ ก่อนก็แล้ วกัน” พี่ดินบอกหลังจากที่หนั มามอง
หน้ าผมแล้ วนิ่งไปครู่ ใหญ่ ซึง่ พอพี่เขาพูดมาแบบนัน้ ผมก็ต้องท�ำแบบนัน้
นัน่ แหละครับ
...ไอ้ทอย มึงอย่าคิ ดบ้าๆ นะมึง ห้าม! พีเ่ ขาเป็ นผูช้ าย!...
ผมพยายามบอกตัวเองแล้ วรี บพาตัวเองเดินออกมาจากร้ านทันทีที่
รู้สกึ ว่าตัวเองก�ำลังมีอาการแปลกๆ เวลาที่ได้ แอบมองพี่ดิน หัวใจเต้ นตึกๆ
แถมยังรู้สกึ ว่าหน้ าร้ อนเหมือนคนก�ำลังจะมีไข้
ไม่ใช่หรอก ผมแค่นอนน้ อยไปหน่อยเท่านันเอง
้
ทันทีที่ผมผลักประตูร้านออกมาได้ แสงแดดด้ านนอกท�ำเอาผมรี บ
หยีตาแทบไม่ทนั ความคิดเรื่ องพี่ดนิ เลยพลอยหายวับไปทันที
นี่ขนาดเพิ่งจะแปดโมงนะเนี่ย ไม่ร้ ูวา่ ป่ านนี ้พ่อจะคิดถึงผมรึยงั ใคร
จะเชื่อว่าเมื่อวานผมยังขี่บิ๊กไบค์คนั ละเกือบล้ าน มีบตั รเครดิตที่ไม่จ�ำกัด
วงเงินในกระเป๋ าอยูส่ ี่ใบอยูเ่ ลย แต่วนั นี ้ผมดันกลายเป็ นพนักงานร้ านกาแฟ
เดินต๊ อกต๋อยอยูข่ ้ างถนน
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ผมเดินตรงเข้ าในร้ านสะดวกซื ้อเพื่อเลือกซื ้อแปรงสีฟันกับยาสีฟัน
และไม่ลืมที่จะซื ้อสบู่ ยาสระผม รวมถึงโฟมล้ างหน้ าติดไปด้ วยเพราะมัน
จ�ำเป็ นต้ องใช้ ซึง่ ก่อนหน้ านี ้ผมแทบไม่เคยต้ องซื ้อของพวกนี ้ด้ วยตัวเองเลย
ด้ ว ยซ� ำ้ แต่ วัน นี ด้ ัน ต้ อ งมายื น อ่า นฉลากสิ น ค้ า ที่ ตัว เท่ า แมลงหวี่ และ
สุดท้ ายผมก็เลือกซื ้อจากราคา เพราะตอนนีม้ ีเงินติดตัวอยู่ร้อยกว่าบาท
ขนาดแปรงสีฟันยังต้ องเลือกอันถูกๆ เลย เหงือกจะพังไหมก็ยังไม่ร้ ู ท�ำ
เหมือนเด็กมัธยมที่เตรี ยมของเวลาไปเข้ าค่ายสองวันหนึง่ คืน ทุกอย่างแม่ง
ต้ องขนาดเล็กหมดเพราะขี ้เกียจแบกหนักๆ
เฮ้ อ เดินออกจากร้ านตัวเบาหวิว มือขวาเหวี่ยงถุงเซเว่น ในขณะที่
มือซ้ ายก�ำตังค์ทอนสิบสองบาทสบายใจ
กรุ๊งกริ๊ ง~
“ผมกลับมาแล้ วพี่...”
หายตัวได้ อีกละ นี่ตกลงเป็ นคนหรื อผี แวบมาแวบไปตลอด แถมยัง
ไม่ล็อกประตูร้านอีก ถึงจะเป็ นตอนกลางวันแต่นี่มนั ยังไม่ได้ เวลาเปิ ดร้ าน
เหลืออีกตังสิ
้ บนาที หรื อถ้ าจะเปิ ดก็ควรมีคนอยู่หน้ าร้ านบ้ าง เพราะชะล่า
ใจแบบนี ้ไงผมถึงขโมยกระเป๋ าสตางค์ไปได้ งา่ ยๆ
“เฮ้ ย!”
ไหงหันกลับมาอีกทีพี่ดนิ ถึงได้ ยืนอยูท่ ี่ประตูทางไปหลังร้ านได้ ละ่
“มึงดูลาดเลาอยู่รึไง” พี่ดินถามผมเสียงเรี ยบ เขาคงเห็นผมกวาด
สายตามองร้ านเขาอยูล่ ะมัง้
“พูดตรงๆ นะพี่ ถ้ าผมจะขโมยอ่ะ ไม่ต้องเสียเวลาดูลาดเลาหรอก พี่
เล่นหายไปไหนก็ไม่ร้ ู ทัง้ ที่ประตูร้านไม่ล็อก แถมยังไม่มีคนเฝ้าหน้ าร้ าน
แบบนี ้ อย่าว่าแต่ผมเลย ต่อให้ เด็กแปดขวบมันก็เข้ ามาขโมยได้ ” ผมพูด
เป็ นเชิงเตือน
“อ้ อ พอดีเด็กเฝ้าร้ านกูมนั ออกไปซื ้อของที่เซเว่นน่ะ”
แล้ วก็มาลงที่ผมทุกทีสนิ า่
“โอเคๆ ผมไม่เถียงพี่ดีกว่า เดี๋ยวพี่คดิ ดอกเบี ้ยเพิ่ม เอาเป็ นว่าผมไป
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อาบน� ้ำก่อน แล้ วจะรี บออกมาช่วยพี่ก็แล้ วกัน”
“เออ อ่ะนี่เสื ้อผ้ า ใส่ไปก่อนก็แล้ วกัน เก็บชุดวิ่งของมึงไปซักก่อนจะ
ดีกว่า เดี๋ยวลูกค้ ากูเป็ นลม”
ชุดวิ่ง? หืมมม พูดซะผมอยากจะถอดทิ ้งเลย แบรนด์เนมก็แบรนด์เนมเถอะ เสื ้อยืดผมนี่ตวั ละสองพันกว่านะครับ
ผมคิดในใจแล้ วได้ แต่ถอนหายใจหนักๆ ออกมา ช้ อนตามองพี่ดิน
นิดหน่อย แต่พอถูกเขาจ้ องกลับ ผมดันต้ องเป็ นฝ่ ายยอมหลบตาเขาโดยไม่
ทราบสาเหตุ
กูบอกว่าห้ามคิ ดไงไอ้เหีย้ ทอย...
“รับไปสิ”
ฟุ่ บ!
“ขอบคุณครับพี่ ถ้ าผมกลับคอนโดฯ หรื อกลับบ้ านได้ เมื่อไหร่ ผมจะ
รี บซักมาคืนให้ ก็แล้ วกัน” ผมยังคงบอกด้ วยความเกรงใจ
“ป่ านนันด้
้ ายคงเปื่ อยหมดแล้ ว”
พี่เขาโกรธอะไรผมนักหนาเหรอ ผมแค่ขโมยกระเป๋ าสตางค์เขาเอง
นะ ที่ ส� ำ คัญ เขาก็ เ อามัน คื น ไปแล้ ว ด้ ว ย ท� ำ ไมเขาโกรธเหมื อ นโดนผม
เหยียบตาปลาเขาเอาไว้ ตลอดเวลา
เอาเถอะ เถียงไปผมก็ผิดอยูว่ นั ยังค�่ำ คนผิดก็ต้องรับสภาพ สุดท้ าย
ผมก็ท�ำได้ แค่กลอกตามองฝ้าเพดานแล้ วเดินมาเข้ าห้ องน�ำ้ ทางด้ านหลัง
ร้ านพร้ อมกับเสื ้อผ้ าที่พี่ดนิ ใจดีเอามาให้ ผมยืมใส่
ว่าแต่พี่เขาเอาเสื ้อผ้ ามาจากไหน? เขามีเสื ้อผ้ าส�ำรองไว้ ที่ร้านด้ วย
เหรอ ช่างเถอะ เขาให้ ยืมใส่ก็ดีแล้ ว
“ขนมมาส่งแล้ วค่า”
เสียงเล็กๆ ตะโกนดังมาจากหน้ าร้ านได้ ยินมาถึงในห้ องน� ้ำด้ านหลัง
เร่งให้ ผมต้ องรี บท�ำภารกิจส่วนตัวให้ เร็วขึ ้น
ปกติผมใช้ เวลาอาบน� ำ้ ร่ วมครึ่ งชั่วโมง แต่ครั ง้ นี ผ้ มท� ำสถิ ติใหม่
เพราะผมท�ำเวลารวมแต่งตัวแล้ วก็แค่ยี่สิบห้ านาที ท�ำใจเตรี ยมโดนพี่ดิน
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ป้อนลูกประชดใส่ปากได้ เลยเพราะเลยเวลาเปิ ดร้ านมาตังหลายนาที
้
แล้ ว
“ไอ้ ทอย มาช่วยหน่อย”
ผิดคาดแฮะ นอกจากจะไม่ดา่ แล้ ว ยังเห็นว่าผมออกมาแล้ วทังที
้ ่ไม่
เงยหน้ ามามองด้ วยซ� ้ำ
ผมรี บ เดินตรงเข้ าไปช่วยพี่ ดินที่ ก� ำลังเช็ กขนมเค้ กอยู่ที่ โ ต๊ ะ หน้ า
เคาน์เตอร์ เดาว่าเด็กผู้หญิงที่ยืนมองพี่ดินอยูด่ ้ วยรอยยิ ้มเพ้ อฝั นนัน่ คงเป็ น
เด็กส่งขนมและคงก�ำลังรอเงินค่าขนมอยู่
อุก่ !
“เอาไปจัดใส่ต้ ”ู พี่ดินบอกพร้ อมกับหันเอากล่องขนมเค้ กกระแทก
ใส่หน้ าอกผมมา แต่เดี๋ยวนะ! หน้ าตาผมเหมือนคนจัดขนมเค้ กใส่ต้ ูงัน้
เหรอ?
“พี่ดนิ ”
“ขนมครบตามที่สงั่ ไหมคะ”
ยัยเด็กส่งขนม!
“ครบครับ นี่เงิน นับก่อนนะ” พี่ดินหันไปพูดกับเธอคนนันพร้
้ อมกับ
ส่งเงินค่าขนมและรอยยิ ้มมุมปากให้ เธอ มันท�ำให้ ผมสังเกตเห็นว่าเขามี
เขี ้ยวเล็กๆ ทังสองข้
้
างเลย ฟั นข๊ าวขาว
“ไอ้ ทอย!”
“ไปแล้ วๆ ๆ ผมแค่อยากจะบอกน้ องเขาว่าขนมน่ากินดีก็เท่านัน้
เอง” ผมรี บอ้ าง จะบ้ าเหรอ ผมกินขนมหวานซะที่ไหนกัน
แล้ วผมก็ต้องเดินถือกล่องเค้ กเข้ ามาที่ด้านหลังเคาน์เตอร์ วางมัน
ไว้ ข้างบนก่อนจะหันมาเปิ ดตู้เค้ กออกแล้ วเอาเค้ กในกล่องที่ เพิ่งเปิ ดใส่
เข้ าไป
“ขอบคุณมากนะคะพี่ดิน”
“อืม แล้ วแวะมานัง่ เล่นที่ร้านอีกล่ะ”
...ไม่สิทอย มึงห้ามคิ ดสิ ทอย...ห้ามคิ ด!
ผมพยายามย� ำ้ กับ ตัว เองแบบนัน้ แต่ ส ายตาเจ้ า กรรมก็ ยัง จะ
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อุตส่าห์แอบมองทะลุผา่ นตู้เค้ กออกไปด้ านนอก
อุ๊ย!
มายืนอยูห่ น้ าตู้เค้ กตังแต่
้ เมื่อไหร่อีกล่ะ!
ผมสะดุ้งเบาๆ เมื่อมัวแต่แอบมองหาพี่ดินที่เมื่อกี ้นี ้เขายังยืนคุยอยู่
กับเด็กส่งขนมอยูท่ ี่โต๊ ะฝั่งโน้ นอยูเ่ ลย หันมาอีกทีเขาดันยืนจ้ อง (จับผิด) ผม
อยูท่ ี่หน้ าตู้เค้ กซะแล้ ว
เวลาที่มองพี่เขาผ่านไฟตู้เค้ ก มันท�ำให้ เขาดูดีไปอีกแบบเนอะ
...กูบอกว่าไม่ให้มึงคิ ดไอ้ทอย!...
“กูจ�ำได้ ว่าใช้ ให้ มึงเอาเค้ กมาจัด” พี่ดินพูดเสียงเข้ มพลางชี ้ไปในตู้
เค้ ก เราสองคนก�ำลังยืนมองกันผ่านตู้กระจกที่มีขนมหวานมากมายตรง
หน้ าให้ เลือก
โว้ ย นี่ผมก�ำลังเป็ นบ้ าอะไร พี่เขาแค่จะสัง่ ให้ ผมจัดเค้ กเฉยๆ
“ผะ...ผมก็ก�ำลังจัดนี่ไง” ผมพยายามจะอธิบายแต่มนั ติดอ่างไปเอง
ไม่ได้ ตงใจ
ั้
“แบบนี ้ไม่เรี ยกจัด ที่มงึ ก�ำลังท�ำเขาเรี ยกวางๆ ๆ ให้ มนั หมด”
“เอ่อ แล้ วมันต้ องจัดยังไง ผมไม่เคยท�ำนี่นา” ผมรี บอ้ าง
“เรี ยงให้ มนั ดูนา่ กินกว่านี ้หน่อย มึงอย่ามักง่ายสิวะ”
นัน่ ไง โดนอีกละ
“พี่ก็สอนสิ ผมบอกแล้ วไงว่าผมไม่เคยท�ำ” ผมบอกอย่างจนปั ญญา
พี่ดนิ ช้ อนตามองผมแล้ วส่ายหัวไปมาอยูห่ น้ าตู้เค้ ก ก่อนจะเริ่ มสอน
“ขยับชิน้ นัน้ มา แล้ ววางเรี ยงตามชนิด ไม่ใช่ปนกันมั่วแบบที่มึง
ก�ำลังท�ำ แล้ วก็เรี ยงให้ มนั เป็ นแถวด้ วย ที่ส�ำคัญคือต้ องสะอาด มึงล้ างมือรึ
ยัง”
“สะอาดอยูแ่ ล้ วน่า...”
แปะ!
“หนะ...หนะ...หน้ าเละเลยยย” ผมบอกเสียงอ่อยเมื่อท�ำเค้ กชิ ้นหนึง่
ในมือที่ก�ำลังจะจัดใหม่ตามค�ำสัง่ ของพี่ดินพลิกตะแคงหน้ าคว�่ำลงบนชัน้
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วางพอดี๊พอดี
“ไม่ต้องมามอง กูหกั เงินเดือนมึงแน่”
“ถ้ าหลังจากใช้ หนี ้พี่หมดแล้ วมันยังเหลือให้ หกั ก็ตามสบายเลยพี่
เอาที่พี่สบายใจ แฮ่” ผมออกตัวพร้ อมกับฉีกยิ ้มยิงฟั นขาวเรี ยกร้ องความ
สงสาร ตอนนี ้หน้ าพี่ดินเหมือนก�ำลังถูกผมบังคับให้ กินเค้ กหน้ าเละนี่เข้ าไป
เลย ไม่นานดวงตาของเขาก็หลุบลงต�่ำพร้ อมกับทอดเสียงถอนหายใจออก
มาซ� ้ำๆ หลังจากนันเขาก็
้
เดินออกไป
ผมว่าถ้ าผมยังท�ำให้ พี่เขาถอนใจซ� ้ำๆ อยู่แบบนี ้พี่เขาต้ องแก่ลงสิบ
ปี ภายในหนึง่ เดือนแน่ๆ
“เกือบซวยไหมล่ะมึง ไอ้ หา่ ทอย”
“พี่เป็ นอะไรกับพี่ดนิ เหรอคะ”
“เฮ้ ย!”
โป๊ ก!
“โอ๊ ย!...ยัย...”
ยัยเด็กส่งขนม! บ้ าจริ ง นี่ยงั ไม่ไปอีกเหรอเนี่ย
“หนูชื่อพลอย เป็ น...”
“เด็กส่งขนม”
“อา จะเรี ย กแบบนัน้ ก็ ไ ด้ ค่ะ ว่า ไงคะ พี่ เ ป็ น อะไรกับ พี่ ดิ น เหรอ
ลูกจ้ างใช่มะ” ยัยเด็กส่งขนมถามด้ วยความอยากรู้ ลูกจ้ างเหรอ จะเรี ยก
แบบนันก็
้ ได้ มงั ้ แต่เรื่ องอะไรผมต้ องตอบ ผมไม่ถกู ชะตากับยัยเด็กนี่
“อ้ าว พี่คะ หนูถามไม่ได้ ยินเหรอ” ยัยเด็กพลอยปรับเสียงให้ ดงั ขึ ้น
อีกนิด จนผมที่ก�ำลังท�ำเป็ นเดินกลับมาล้ างมือที่ซงิ ค์ทางด้ านหลังเพราะไม่
อยากสนใจต้ องหันกลับมามอง แล้ วเดินมาจัดเค้ กต่อ
“ได้ ยิน”
“แล้ วท�ำไมไม่ตอบ”
“พ่อฉันไม่ให้ พดู กับคนหน้ าแปลก”
“พี่!”
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“เธอชอบพี่เขาเหรอ”
“ค่ะ หนูชอบพี่เขามากกก คืองี ้นะคะพี่...”
“พี่เขาไม่ชอบเด็กใสๆ” ผมแกล้ งว่า และตังใจพู
้ ดแทรกยัยเด็กนัน่
ออกไป ขอบคุณที่เธอเงียบลงได้ สกั ที
“จริ งเหรอคะ แล้ วพี่ร้ ูไหมว่าพี่ดนิ เขาชอบผู้หญิงแบบไหน”
แบบไหนก็ได้ ที่ไม่ใช่แบบเนี ้ย!
“พี่ พี่ ค ะ บอกหนูห น่ อ ยนะ นะนะนะ” เด็ ก พลอยยัง พยายาม
อ้ อนวอน ท�ำเอาผมไม่มีสมาธิจะจัดเค้ กเลยจริ งๆ
ผมช้ อนตามองเธอนิดหน่อยแล้ วท�ำทีเป็ นเงียบอย่างครุ่นคิด
“นะพี่ บอกหนูหน่อยสินะ”
“ค�ำเดียวเลยนะ”
“ค่ะ ค�ำเดียวก็ค�ำเดียว”
“แซ่บ!” ผมแกล้ งว่า พูดไปด้ วยและยังคงเรี ยงเค้ กไปเรื่ อยทังที
้ ่ข�ำจน
ฉี่จะราด
“อ้ าวพลอย ยังไม่ไปอีกเหรอ คุณป้ารออยูท่ ี่รถไม่ใช่รึไง”
แล้ วเจ้ าชายก็ขี่หมาขาว (หมาจริ งๆ พิมพ์ไม่ผิดหรอก) มาช่วยเด็ก
สาวเอาไว้ จากพ่อมดตัวร้ าย หัวใจฟรุ้ งฟริ ง้ อย่างผม ฮาๆ ๆ นี่ผมข�ำจนจะ
กลันไม่
้ ไหวอยูแ่ ล้ ว
“ค่ะ ก�ำลังจะรี บไปค่ะ พลอยไปก่อนนะคะ สวัสดีคะ่ พี่ดนิ สวัสดีคะ่
พี่ลกู จ้ าง”
ชื่อกู?
หลังจากที่ยยั เด็กพลอยวิ่งออกจากร้ าน ที่หน้ าตู้เค้ กก็ถกู แทนที่ด้วย
พี่ดนิ อีกรอบ
“มึงคุยอะไรกับพลอย คิดจะล่อลวงเด็กรึไง”
นัน่ ความคิดเขาเหรอ ฮึย่ !
“ก็คยุ เรื่ องทัว่ ไปนัน่ แหละครับ”
“ทัว่ ไปยังไง ท�ำไมพลอยยิ ้มแปลกๆ”
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“เหรอครับ เธอก็แค่ถามผมว่าผมชื่ออะไร มีแฟนรึ ยงั ผมก็ตอบว่า
ชื่อทอย และ...ยังไม่มีแฟน เท่านันเอง”
้
ผมลอยหน้ าลอยตาพูดพลางท�ำที
เป็ นขยับเค้ กให้ ได้ มมุ ได้ องศาไปเรื่ อยๆ แอบช�ำเลืองหางตามองพี่ดินเป็ น
ระยะๆ จนกระทั่งเห็นว่าเขาเดินออกไปแล้ วนั่นแหละผมถึงได้ ลอบถอน
หายใจออกมา
ไม่ร้ ู เหมือนกันว่าผมก�ำลังเป็ นอะไร เวลาได้ สบตาพี่เขาทีไรผมจะ
รู้สกึ ว่ามือไม้ มนั เกะกะไปหมด ไม่ร้ ูจะเอามันไปวางไว้ ตรงไหน แถมหัวใจก็
ยังสัน่ แปลกๆ มันเต้ นเร็วเหมือนก�ำลังท�ำงานหนักขึ ้นทังที
้ ่ผมแค่ยืนเฉยๆ
และทุกครัง้ เวลาที่ผมได้ แอบมองเขา ผมรู้ สกึ เหมือนมีแสงไฟอะไร
สักอย่างส่องไปที่เขา หรื อไม่เขาก็คงจะมีออร่ าอะไรบางอย่างในตัวเองที่
เปล่งประกายอยูร่ อบตัวตลอดเวลา เอ๊ ะ! หรื อตาผมจะเป็ นต้ อวะ?
Dinn Part :
ปึ ง!
ผมปิ ดตู้เสื ้อผ้ าลงหลังจากที่เลือกเสื ้อยืดออกมาสองสามตัว แต่ผม
ไม่ได้ จะหยิบมันออกมาใส่เองหรอก จะเอาไปบริ จาคให้ เด็กยากไร้ น่ะ มัน
โดนพ่อไล่ออกจากบ้ านมานอนบนโซฟาที่ร้านผมได้ สองสามวันแล้ ว แถม
ยังถือวิสาสะเปิ ดแอร์ นอน ท�ำให้ นอกจากผมจะเสียเงินจ้ างมันแล้ ว ยังต้ อง
เสียค่าไฟเพิ่มอีกต่างหาก ไม่ร้ ูเหมือนกันว่าจุดคุ้มทุนของผมอยูต่ รงไหน
“อ้ าว นี่พี่ทิ ้งหน้ าร้ านอีกแล้ วเหรอ” ไอ้ ทอยที่เพิ่งกลับมาจากซื ้อหมู
ย่างลอยหน้ าลอยตาถาม มือขวาถือถุงหมูยา่ ง ส่วนมือซ้ ายมีถงุ ข้ าวเหนียว
ที่ดนั ข้ าวเหนียวขึ ้นมาจนพ้ นปากถุงพร้ อมใส่ปาก
“อ่ะ ผมซื ้อมาฝาก”
“เหอะ มึงเอาตัวเองให้ รอดก่อนเถอะ อ่ะนี่เสื ้อผ้ ามึง” ผมบอกพลาง
วางเสื ้อในมือที่ผมเพิ่งจะไปค้ นออกมาวางให้ มนั บนเคาน์เตอร์ คราวก่อนก็
หามาให้ สองสามตัวละนะ แต่มนั เสือกลืมซัก เพิ่งนึกได้ เมื่อคืน วันนี ้มันเลย
ไม่มีเสื ้อผ้ าจะใส่ไง
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“พี่บอกว่าของผมนี่แปลว่าผมไม่ต้องคืนให้ พี่ใช่ปะ้ ”
“กูก็ไม่คิดว่าจะได้ คืนหรอก แต่จ�ำไว้ ด้วยว่าเสื ้อผ้ าเขาใส่แล้ วซัก ไม่
ได้ ใส่แล้ วทิ ้ง หมดนี่กไู ม่มีให้ แล้ วนะ ไปตัดใบตองมาห่อโน่น”
“แหม! พี่ก็ คนนะ ไม่ใช่ผีตองเหลือง” ไอ้ ทอยว่าพลางเบะปาก ผม
ละเหนื่อยใจจะพูดกับมันจริ งๆ
กรุ๊งกริ๊ ง~
เสียงระฆังเล็กๆ ที่แขวนอยู่ที่ประตูหน้ าร้ านดังขึ ้นเป็ นสัญญาณให้
ผมต้ องหันไปมอง ไอ้ ทอยรี บวิ่งปรู๊ดเข้ ามาเก็บหมูย่างเอาไว้ หลังเคาน์เตอร์
แต่มนั ก็ยงั ไม่วายกลอกตาแล้ วท�ำปากขมุบขมิบนินทาลูกค้ าที่เข้ าร้ านแต่
เช้ า
“กูได้ ยินนะไอ้ ทอย มึงแช่งร้ านกูเหรอ” ผมแกล้ งว่า
ผมรู้ หรอกว่ามันคงเซ็งที่ต้องท�ำงาน ดูจากรู ปร่ างหน้ าตาแล้ วก็ผิว
พรรณของมัน รวมถึงของที่มนั ใช้ แต่ละอย่างแล้ วละก็ ทังชี
้ วิตนี่คงไม่เคยได้
ท�ำงานเลยด้ วยซ�ำ้ อ้ อ รวมถึงเรื่ องที่มันบอกผมว่ามันไม่อยากล้ างจาน
เพราะมันแพ้ น� ้ำยาล้ างจานนัน่ ก็ดทู ่าว่าจะจริ ง เพราะผมเห็นมันยืนเกามือ
แทบตลอดเวลา
“เหมือนเดิมนะคะพี่ดนิ ”
“ครับ” ผมรับค�ำสันๆ
้ พลางส่งยิ ้มให้ ผ้ หู ญิงสองคนที่เพิ่งจะเดินเข้ า
มา หลังจากสัง่ เครื่ องดื่มเรี ยบร้ อยพวกเธอก็เดินไปนัง่ ที่โต๊ ะประจ�ำที่อยูด่ ้ าน
หน้ าร้ านฝั่งที่ตดิ กระจก
“พี่ดินๆ เหมือนเดิมนี่คืออะไรพี่” ไอ้ ทอยเดินเข้ ามาสะกิดถามด้ วย
ความอยากรู้
“ของผู้หญิงผมยาวโกโก้ ร้อนหวานปกติ ส่วนผมบ๊ อบเป็ นคาปูชิโน่
หวานน้ อย” ผมบอกทังที
้ ่สายตายังคงจ้ องมองเพียงเครื่ องกลัน่ กาแฟที่ตอน
นีม้ ีน�ำ้ ร้ อนที่ไหลผ่านกาแฟที่ถูกคัว่ และบดแล้ วลงมายังแก้ วใบเล็กๆ ส่ง
กลิน่ หอมชวนให้ คนที่ยืนอยูข่ ้ างๆ ผมยื่นหน้ าเข้ าไปดมซะใกล้
“โห เจ๋งว่ะพี่” ไอ้ ทอยหันมาบอกแล้ วมองผมตาแป๋ ว เดือดร้ อนผม
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ต้ องแกล้ งใช้ ศอกกระทุ้งสีข้างเพื่อดันมันออกไปให้ พ้นทาง เกะกะ!
“เจ๋งจริ งนะพี่”
“อะไรของมึง”
“พี่ชงกาแฟเป็ นด้ วย เท่อะ่ ”
“กูเป็ นเจ้ าของร้ านกาแฟ ชงกาแฟไม่เป็ นมึงจะให้ กทู �ำก๋วยเตี๋ยวเรื อ
รึ ไง” ผมย้ อนถามกวนตีนมันไปงัน้ หน้ าตามันดูตื่นเต้ นมากที่เห็นผมชง
กาแฟได้ ทงที
ั ้ ่ผมก็ยืนชงของผมมาตังนานแล้
้
ว อีกอย่างนี่ไม่ใช่วนั แรกสัก
หน่อยที่มนั เห็น มันแอบมองผมชงกาแฟออกบ่อยไปท�ำไมผมจะไม่ร้ ู
“ผมไม่ได้ หมายความว่าแบบนันสั
้ กหน่อย แต่เพราะพี่เป็ นเจ้ าของ
ร้ าน ผมถึงคิดว่าพี่ไม่นา่ จะมายืนชงกาแฟเองต่างหาก” ไอ้ ทอยอธิบาย
“หรื อมึงจะท�ำล่ะ”
“เอ่อ...ผมว่าอย่าดีกว่า” แล้ วมันก็รีบปฏิเสธแทบไม่ทนั “นี่พี่ ถาม
จริ ง ที่ร้านนี ้นอกจากพี่กบั ผมแล้ ว ไม่มีคนอื่นบ้ างเลยเหรอ”
“ตาบอดเหรอมึงถึงได้ ไม่เห็นลูกค้ า”
“ผมหมายถึงพนักงานอ่ะ คือผมเข้ าใจว่าอย่างน้ อยๆ ก็น่าจะมีสกั
คนสองคน ไม่รวมผมน่ะนะ แต่นี่ผมท�ำงานคนเดียวมาสองสามวันแล้ วนะ
ท� ำ ไมไม่ เ ห็ น มี ใ ครมาท� ำ งานเลย” ไอ้ ท อยยัง คงถามด้ ว ยความสงสัย
ระหว่างที่ถามมันก็เดินไปหยิบผ้ ากันเปื อ้ นที่มีโลโก้ ร้านมาใส่ ซึง่ จริ งๆ ผม
บอกให้ มนั ใส่ตงนานแล้
ั้
ว ต้ องสัง่ ทุกวัน พูดจนปากจะฉีกแล้ วเนี่ย
“เคยมีคนหนึง่ น่ะ”
“เคยมี หมายความว่าไงอ่ะ”
“ก็หมายความว่าตอนนี ้ไม่มีเพราะเพิ่งลาออกไปไงล่ะ”
“อ้ อ แบบนี ้พี่ถงึ จ�ำใจช่วยผมเพื่อให้ ผมมาช่วยงานพี่ใช่มะ”
จ� ำ ใจเหรอ ก็ ค งใช่ มัง้ จะว่ า ไปเรื่ อ งพนัก งานก็ ไ ม่เ ท่ า ไหร่ ห รอก
เพราะถึงจะยังไม่มี ผมก็ท�ำคนเดียวได้ เรื่ อยๆ ถึงจะเหนื่อยบ้ างแต่ก็ไหว
ส่วนเหตุผลที่ชว่ ยมันน่ะเหรอ ไม่ร้ ูสิ สมเพชมัง?
้
“มึงคิดว่าถ้ ากูมีทางเลือกอื่น กูจะช่วยมึงไหม” ผมแกล้ งย้ อนถาม
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เพื่อหยัง่ เชิงความคิดไอ้ ทอย แต่มนั กลับเบะปากใส่ผมจนผมอยากจะเอา
แก้ วกาแฟในมือปาใส่หน้ ามันจริ งๆ
“ขอบคุณผมยัง?” อะไรของมันอีกวะ
“ท�ำไมกูต้องขอบคุณมึง”
“ก็ถ้าพี่ไม่เจอผม พี่ต้องท�ำงานคนเดียวนะ ไม่ร้ ูด้วยซ� ้ำว่าเมื่อไหร่จะ
มีคนมาสมัคร”
ได้ ทีมนั ก็รีบเอาความดีความชอบเข้ าตัวอีกเหมือนเคย
“แล้ วนี่กไู ม่ได้ ท�ำงานคนเดียวรึไง”
“อ้ าว”
ไอ้ ทอยร้ องอ้ าวก่อนจะเงียบลง แต่ก็ยงั เอาแต่ยืนมองผมชงกาแฟ
อยู่อย่างตังอกตั
้ งใจ
้ ไม่นานผมก็ชงทังโกโก้
้
และกาแฟเสร็ จเรี ยบร้ อย และ
หน้ าที่ของไอ้ ทอยก็คือยกไปเสิร์ฟ
“คาปูฯ หวานน้ อยได้ แล้ วครับ ส่วนแก้ วนี ้โกโก้ ร้อนครับผม”
ผมได้ ยินเสียงไอ้ ทอยพูดกับลูกค้ า พอชะโงกหน้ าไปมองก็เห็นมัน
ยืนยิ ้มร่ าหน้ าบานเหมือนชงเอง ถึงมันจะกวนตีนไปบ้ าง ท�ำงานไม่ได้ เรื่ อง
ไปบ้ าง แต่ก็ต้องยอมรั บว่ามันตัง้ ใจท� ำงานพอสมควร ยิม้ แย้ มดีแบบที่
เต็มใจจะให้ บริ การ ทีแรกผมยังแอบหนักใจด้ วยซ� ้ำ คิดว่ามันจะหน้ าหงิก
เป็ นส้ นตีนเพราะมันไม่เคยท�ำงานมาก่อน แต่เท่าที่ผ่านมาสองสามวันก็ไม่
เคยได้ ยินมันบ่นอะไร แม้ จะแอบท�ำปากขมุบขมิบเวลาลูกค้ าเข้ าร้ านบ้ าง
ก็ตาม
“ขอบคุณค่ะ” ผู้หญิงผมยาวเจ้ าของโกโก้ ร้อนหันมาส่งยิ ้มหวานให้
ไอ้ ทอย
“พนักงานใหม่เหรอคะ”
“ครับ เพิ่งมาท�ำงานได้ ไม่นาน วันนี ้วันที่สี่แล้ ว”
“อ้ อ ร้ านนี เ้ ขาคัด หน้ า ตาเหรอ หน้ า ตาดี ตัง้ แต่ เ จ้ า ของร้ านยัน
พนักงานเลย”
“เพื่อความสุขของลูกค้ าครับ” มันตอบอย่างภูมิใจพร้ อมกับก้ มหัว
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รับค�ำชมก่อนจะเดินกลับมาประจ�ำการที่ด้านหลังเคาน์เตอร์ เหมือนเดิม
ผมได้ แต่ส่ายหัวแล้ วเดินกลับมาล้ างอุปกรณ์ ชงกาแฟเงียบๆ จน
ได้ ยินเสียงเหมือนมีคนเดินมายืนอยูข่ ้ างๆ
“ผมช่วยไหมพี่”
“กูไม่มีโบนัสให้ หรอกนะ”
“ผมก็ไม่ได้ อยากจะได้ สกั หน่อย หวังดีเฉยๆ ก็ได้ หรอก”
“กูล้างเองได้ มึงไปหยิบครี มทาผิวในลิ ้นชักหลังร้ านมาทามือมึง
เหอะ กูเห็นมึงยืนเกาทังวั
้ น ขี ้เล็บมึงหล่นลงไปในแก้ วกาแฟลูกค้ ากูบ้างรึ
เปล่าก็ไม่ร้ ู” ผมแกล้ งว่า
“ช่างมันเหอะพี่ เดี๋ยวก็หาย ผมไม่ส�ำออยหรอก”
“กูไม่ได้ วา่ ”
“โอเคๆ เห็นว่าพี่เป็ นห่วงนะเนี่ยเลยยอม” ไอ้ ทอยพูดแล้ วเดินหาย
เข้ าไปหลังร้ าน
เป็ นห่วงเหรอ ผมน่ะเหรอเป็ นห่วงมัน ก็แค่เห็นแล้ วร� ำคาญเท่านัน้
เอง
หลังจากล้ างของเสร็ จ ผมก็ล้างมือแล้ วเช็ดมือกับผ้ าเช็ดมือสีขาว
สะอาดที่แขวนอยูใ่ กล้ ๆ สายตาเหลือบไปเห็นหมูยา่ งที่ไอ้ ทอยวางทิ ้งไว้ แล้ ว
ได้ แต่ถอนหายใจเพราะมันท�ำให้ ผมนึกถึงใครบางคน
ใครบางคนที่ผมรู้ จกั ถึงแวบแรกจะไม่มีอะไรเหมือนไอ้ ทอยเลยสัก
นิด แต่ท�ำไมยิ่งนานวันเข้ าผมยิ่งรู้สกึ ว่าเหมือน
“หิวก็กินสิพี่ บอกแล้ วไงว่าซื ้อมาฝาก” เสียงไอ้ ทอยดึงผมออกจาก
ภวังค์
ผมหันไปมองไอ้ ทอยแล้ วแอบถอนหายใจนิดหน่อย ร่ างสูงที่เดินถู
มือออกมาจากหลังร้ าน เสื ้อยืดตัวนันที
้ ่มนั ใส่ในวันนี ้เป็ นเสื ้อยืดยี่ห้อโปรด
ของผม แต่ผมกลับไม่ได้ เป็ นคนซื ้อ และยังจ�ำได้ ว่ายังมีอีกหนึง่ ตัวแขวนอยู่
ในตู้เสื ้อผ้ าของผมที่คอนโดฯ
“กลิน่ ครี มทาผิวพี่หอมดีอะ่ ผมขอนะ” ไอ้ ทอยพูดเหมือนขออนุญาต
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แต่มนั กลับไม่ได้ รอค�ำอนุญาต เพราะมันเอาหลอดครี มทาผิวเหน็บกระเป๋ า
กางเกงยีนสีซีดขาดๆ เซอร์ ๆ ของมันที่ใส่มาสี่วนั ติดๆ กันเรี ยบร้ อยแล้ ว
“เออ กูวา่ จะเก็บไปทิ ้งพอดี” ผมตอบส่งๆ เพราะยังไงผมก็ไม่ได้ ใช้
อยูแ่ ล้ ว
“พนักงานคนเก่าของพี่เป็ นผู้หญิงเหรอ ผมเห็นมีแป้งกับลิปมันอยู่
ในลิ ้นชักด้ วย”
“แล้ วมึงเป็ นผู้หญิงรึ ไง อย่าคิดว่ากูไม่ร้ ู นะว่ามึงทาลิปมันออกมา”
ผมดักทางอย่างรู้ ทนั จริ งๆ ผมจะไม่ร้ ู หรอกและคงไม่สงั เกตเห็นด้ วยถ้ าไม่
บังเอิญว่ามันเม้ มปากแล้ วเม้ มปากอีกตังแต่
้ เดินออกมา
“ถ้ าผมเป็ นผู้หญิงจริ ง ผมจีบพี่ไปละ”
แล้ วอยู่ๆ ไอ้ ทอยก็พดู บางอย่างออกมา บางอย่างที่ท�ำให้ หวั ใจ
ของผมเต้ นแรง
“ล้ อเล่นน่า พี่ก็ท�ำหน้ าตาจริ งจังไปได้ ผมไม่จีบให้ พี่กระทืบผม
หรอกน่า”
“มึงไปไกลๆ ตีนกูเลยไอ้ ทอย ปากมึงนี่หาเรื่ องอมเลือดได้ ตลอด
จริ งๆ” ผมไล่มนั ออกไปให้ พ้นหูพ้นตา นิสยั ที่ยิ่งอยูด่ ้ วยยิ่งปี นเกลียวแบบนี ้
ผมว่าผมคงหมดความอดทนกับมันในสักวันแน่ๆ
“พี่ดนิ ๆ”
“อะไรของมึงอีกล่ะ”
“อ่ะ!”
แล้ วอยู่ๆ ไอ้ ทอยก็ยื่นบางอย่างมาให้ บางอย่างที่เกือบจะทิ่มหน้ า
ผม แต่วา่ ผมปั ดข้ อมือมันออกได้ ทนั
“อะไรของมึง”
“ผมเจอนี่ในลิ ้นชักอ่ะ ไม่กล้ าเก็บไว้ ใช้ เอง ผมให้ พี่แล้ วกัน”
“ไอ้ เชี่ยทอย”
“ฮาๆ ท่าทางเด็กเก่าพี่จะร้ อนแรงนะ เป็ นผู้หญิงแต่ดนั พกถุงยาง
แม่งเจ๋งว่ะ”
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ไอ้ ส้นตีน!
ผมหันไปขึงตาใส่ไอ้ ทอยอย่างนึกเอาเรื่ อง แต่มนั ดันรู้ ทนั วิ่งหนีผม
ไปเช็ดกระจกหน้ าร้ านซะก่อนจนได้ แถมยังไปตัวเปล่า ทิ ้งผมไว้ กบั ถุงยาง
อนามัยที่มนั อุตส่าห์ไปค้ นเจอจนผมต้ องรี บเก็บไปหย่อนลงถังขยะ
Rrrr~
เสียงสัน่ ของโทรศัพท์มือถือของผมสัน่ ขึ ้นมาจนน่าตกใจ ปกติผม
ไม่ใช่คนขวัญอ่อนหรอก แต่พกั นี ้มีเรื่ องอะไรให้ คิดอยู่บ่อยๆ จนบางครัง้ ก็
เบลอๆ อยู่เหมื อนกัน ไม่อย่างนัน้ ผมคงไม่เผลอวางกระเป๋ าสตางค์ กับ
กุญแจรถไว้ บนโต๊ ะทังที
้ ่ร้ ูวา่ มีคนแปลกหน้ าอยูใ่ นร้ าน
“ฮัลโหล” ผมกดรับพร้ อมกับกรอกเสียงเรี ยบๆ ไปตามสาย พูดจบก็
เงี ย บลงรอคนปลายสายตอบกลับ มาซึ่ง กว่า จะพูด ได้ ก็ กิ น เวลาไปนาน
หลายวินาทีจนผมเกือบคิดว่าวางสายไปแล้ ว
[พี่ดนิ ]
ทังที
้ ่รอฟั งอยู่ แต่ไม่ร้ ูท�ำไมพอได้ ยินผมดันอยากกดวางสายเอาดื ้อๆ
[พี่ดนิ ฟั งผมอยูร่ ึเปล่า]
“มีอะไร” ผมถามห้ วนๆ กลับไป ความจริ งผมว่าเราไม่น่าจะมีอะไร
ต้ องคุยกันแล้ วด้ วยซ� ้ำ
[พี่ยงั โกรธผมอยูเ่ หรอ]
“เข้ าเรื่ องเถอะ ฉันมีลกู ค้ าน่ะ”
[งันให้
้ ผมแวะไปคุยกับพี่ที่ร้านได้ ไหม]
ค�ำถามจากปลายสายชวนให้ ผมรู้สกึ อึดอัดใจ มันเหมือนคนใกล้ จะ
จมน� ำ้ แล้ ว ก� ำ ลัง ตะเกี ย กตะกายว่า ยขึ น้ สู่ผิ ว น� ำ้ เพราะต้ อ งการอากาศ
อย่างไรอย่างนัน้
[พี่ดนิ ๆ]
“ไว้ ค่อยโทร.มาใหม่ก็แล้ วกัน” ผมตัดสินใจพูดออกไปแล้ วกดวาง
สาย ก่อนจะเงยหน้ ากลับขึ ้นมามองไอ้ ทอยที่กึ่งวิ่งกึ่งเดินมากระโดดเกาะ
เคาน์เตอร์ มองหน้ าผม
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“โทษที ผมไม่ทนั มองว่าพี่คยุ โทรศัพท์อยู”่
“มีอะไร”
“จะถามว่าป้ายรับสมัครพนักงานหน้ าร้ านอ่ะ จะให้ เอาออกมะ หรื อ
พี่จะยังรับสมัครอยู”่
“ติดไว้ งนแหละ
ั้
อีกไม่นานกูก็ไล่มงึ ออกแล้ ว”
“ไหงเป็ นงัน”
้ ไอ้ ทอยว่าพลางท�ำหน้ าตาเหลอหลาใส่ เวลามันหน้ า
เหวอนี่เหมือนเด็กเลยแฮะ
“อายุเท่าไหร่แล้ วมึงอ่ะ”
แล้ วผมก็เปลี่ยนประเด็นสนทนาเอาดื ้อๆ ไม่ต้องสนใจเรื่ องลูกค้ า
หรอก เพราะสองสาวนัน่ น่ะนัง่ ครึ่ งวันโน่น เหมือนจะท�ำงานเป็ นฟรี แลนซ์
นะ เพราะพวกเธอชอบแวะมาใช้ วายฟายฟรี เป็ นประจ�ำ
“ยี่สบิ สอง เพิ่งเรี ยนจบใหม่ๆ แล้ วพี่อะ่ ”
“เสือก”
“โหววว โคตรยุติธรรม ท�ำไมพี่ถามผมได้ แล้ วผมถามพี่บ้างไม่ได้ จะ
หวงข้ อมูลส่วนตัวไปท�ำไมนักหนา ขายไม่ได้ สกั หน่อย” ไอ้ ทอยว่าซะยาว
เหยียด ปากยื่นปากยาวจนผมเห็นแล้ วเกือบข�ำ
แล้ วอยู่ๆ มันก็ ดันเงี ยบไปซะดือ้ ๆ จนผมต้ องมองมันด้ วยความ
สงสัย นานหลายนาทีที่ไอ้ ทอยจ้ องตาผมเหมือนคนไร้ สติ ผมก็เลยตัดสินใจ
ยื่นมือไปโบกตรงหน้ ามันสองสามครัง้ แต่อยู่ๆ มันก็ปัดมือผมออกจนผม
ตกใจ
อะไรของมันวะ?
“ทีหลังอย่าท�ำแบบนี ้นะพี่”
“อะไรของมึง กูไปท�ำอะไรให้ มงึ ” ผมถามอย่างไม่เข้ าใจ ซึง่ สิง่ ที่ผม
เห็นก็คือไอ้ ทอยก�ำลังยกมือขึ ้นมาตบหน้ าตัวเองเบาๆ สองสามที จากนัน้
มันก็เดินหายเข้ าไปหลังร้ าน
Rrrr~
เสียงโทรศัพท์ท�ำให้ ผมต้ องยืนอยู่ที่เดิมทังที
้ ่อยากจะเดินตามไปดู
After cafe’

50

ยินดีต้อนรัก

ไอ้ หา่ ทอยว่ามันเป็ นอะไรของมัน
“ว่าไงไอ้ ปอ”
จริ งๆ จะไม่กดรับหรอกนะ ถ้ าไม่บงั เอิญว่าเหลือบไปเห็นชื่อคนโทร.
เข้ ามาซะก่อน
[มึงโอเคไหมไอ้ ดนิ ไอ้ เด็กห่านัน่ ก่อเรื่ องอะไรอีกหรื อเปล่าวะ]
ไอ้ ปอคงกลัวว่าของร้ านผมจะหายละมัง้ บอกตรงๆ ว่าแรกๆ ผมก็
กลัวนะ แต่ตอนนี ้ผมเริ่ มพอเข้ าใจแล้ วว่าไอ้ ทอยมันคงไม่ได้ ตงใจจริ
ั้
งๆ ดูไป
ดูมาผมว่ามันก็เป็ นคนไว้ ใจได้ คนหนึง่ ถ้ าไม่ติดว่าคืนนันมั
้ นเดือดร้ อนจริ งๆ
ก็คงไม่เกิดเรื่ อง
“ปกติดี แต่สติมนั ไม่คอ่ ยจะดีเท่าไหร่” ผมแกล้ งว่า พูดแล้ วยังอดข�ำ
ไม่ได้ เพราะนึกถึงหน้ าตาเหลอหลาๆ ของมัน
[เออ ปกติก็ดีแล้ ว แต่อย่าเพิ่งไปไว้ ใจมันมากก็แล้ วกัน ของมันท�ำได้
ครัง้ หนึง่ ครัง้ ที่สองสามสี่มนั ก็ไม่ยากหรอก]
“เออ ขอบใจ”
[กูมีอีกเรื่ องจะบอกมึง] ผมว่าแล้ วเชียว
“ไม่ต้องหรอก กูไม่ได้ สนใจ”
[แปลว่ามันโทร.หามึงแล้ วสิ]
“โทร.แต่กูบอกแล้ วไงว่ากูไม่ได้ สนใจ ก็เลยไม่ทนั ได้ ฟัง” ผมบอก
ออกไปตรงๆ สายตาเหลือบมองไปที่ประตูหลังร้ านอีกครัง้ เมื่อไอ้ ทอยเดิน
กลับออกมา แต่พอมันเห็นว่าผมมอง มันก็ก้มหน้ างุดๆ แล้ วเดินออกไปหน้ า
ร้ านอีกรอบ
นี่ตกลงมันเป็ นส้ นตีนอะไรของมันวะ
[ดีละ กูเองก็ไม่ได้ อยากจะพูดให้ มงึ ช� ้ำอีกรอบหรอก งันแค่
้ นี ้แล้ วกัน
ว่างๆ กูจะแวะไป]
“ขอบใจ ไอ้ ทอย!” ผมรี บกดวางโทรศัพท์แล้ วตะโกนเรี ยกไอ้ ทอยลัน่
ร้ าน แต่มนั ดันวิ่งหนีผมกลับเข้ าไปหลังร้ านอีกรอบ เดือดร้ อนผมต้ องเดิน
ตามมันเข้ ามาด้ วยความสงสัยว่ามันเป็ นอะไร
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“พี่ตามผมเข้ ามาท�ำไมเนี่ย” ไอ้ ทอยหันมาถามเมื่อเห็นว่าผมเดิน
ตามมันเข้ ามาติดๆ
“แล้ วมึงเดินเข้ ามาท�ำไม”
“ผมเข้ ามาเอาจาน นี่ไง จานใส่เค้ ก” ไอ้ ทอยแก้ ตวั พลางยกจานเค้ ก
ขึ ้นมาโชว์เป็ นหลักฐาน
“ปกติกูใช้ มาหยิบมึงอิดออด วันนี ้แค่ใบเดียว มึงขยันเดินเข้ าเดิน
ออกจริ งนะ” ผมว่าอย่างจับผิด พูดไปก็ค่อยๆ ก้ าวเท้ าต้ อนไอ้ ทอยเข้ าไป
ด้ านในเรื่ อยๆ เมื่อรู้สกึ ว่ามันพยายามจะหลบตาผม
“เป็ นส้ นตีนอะไรของมึงวะ”
“เปล๊ า”
“กระแดะเสียงสูงเดี๋ยวกูตบ”
“อย่านะพี่ แล้ วนี่พี่จะเดินเข้ ามาท�ำไม ออกไปได้ แล้ วไป ไม่มีคนเฝ้า
หน้ าร้ านเดี๋ยวของก็หายอีกหรอก” ไอ้ ทอยอ้ าง มันพยายามหาทางหลบ
หลีกผม แต่ว่าผมดักไว้ ได้ ตลอด สุดท้ ายมันก็เลยต้ องเงยหน้ ากลับขึ ้นมา
มองผมแล้ วกลืนน� ้ำลายเสียงดัง
“อะไรติดคอมึง”
“ไม่มีอะไรนี่พี่ ไปเหอะ ออกไปข้ างนอกกัน”
“เดี๋ยว” ผมร้ องห้ ามพร้ อมกับก้ าวไปขวางทางไอ้ ทอยเอาไว้ อีกรอบ
มันรี บก้ าวถอยหลังแล้ วเงยหน้ าขึน้ มามองผมด้ วยใบหน้ าแหยๆ รอยยิม้
เจื่อนๆ ของมัน แต่นนั่ ก็ยิ่งท�ำให้ ผมสงสัย
“ตกลงเป็ นห่าอะไรของมึง เมาครี มทาผิวรึไง”
“ก็ผมบอกว่าเปล่าไง ท�ำไมพี่ไม่เชื่อ”
“ก็ทา่ ทางมึงแปลกๆ ถ้ ามึงไม่บอก กูจะ...”
“อย่าๆ ๆ พี่นี่ก็ดีแต่ใช้ ก�ำลังอยูเ่ รื่ อย บอกก็ได้ แต่พี่ถอยไปก่อนสิ” ไอ้
ทอยพยายามต่อรอง
“อย่ามาลูกไม้ กูร้ ู ทนั มึงไอ้ ทอย มึงจะพูดดีๆ หรื อต้ องให้ กกู ระทืบ
ก่อน” ผมขู่พลางยกมือขึ ้นมากอดอกแล้ วจ้ องหน้ ามันด้ วยสายตาเอาเรื่ อง
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ตอนนี ้เริ่ มจะหงุดหงิดแล้ วด้ วยสิ
“โอเคๆ ผมบอกก็ได้ แต่พี่รับปากก่อนสิว่าถ้ าผมพูด พี่ห้ามไล่ผม
ออก แล้ วก็ห้ามกระทืบผมด้ วย”
“กูไม่รับปากอะไรทังนั
้ น”
้
“งันผมไม่
้
พดู หรอก”
“ไอ้ ...”
“โอเคๆ ผมแค่สงสัยว่าตาผมจะเป็ นต้ อ”
“ต้ อเหี ้ยอะไรของมึง” ผมถามด้ วยความสงสัยที่มีมากขึ ้นกว่าเดิม
ตกลงสติมนั ยังดีอยูไ่ หมวะ
“ก็ต้อไง โรคทางสายตาอย่างหนึง่ พี่ไม่เคยได้ ยินเหรอ” มันถามแล้ ว
ท�ำหน้ าตาเหลอหลาใส่ผมอีกเหมือนเดิม
“กูร้ ู แต่มนั เกี่ยวอะไรกับที่มงึ เดินหนีกอู ยูเ่ นี่ย”
“ก็ มันยังไงล่ะ คือมันเป็ นเฉพาะเวลามองพี่ไง”
“มองกู?”
“อืม คืองี ้นะพี่ เวลาที่ผมมองพี่ทีไร ผมจะรู้สกึ หวิวๆ แปลกๆ มือไม้ ก็
สัน่ ใจก็สนั่ มันรู้สกึ เหมือนรอบๆ ตัวพี่แม่งมีแสงอะไรสักอย่างส่องอยูต่ ลอด
เวลา มีออร่าวิ ้งๆ อ่ะ พี่เข้ าใจป้ะ” ไอ้ ทอยอธิบายพลางยกไม้ ยกมือประกอบ
ผมว่าผมรู้แล้ วว่ามันเป็ นอะไร
“แล้ วเมื่อกี ้นี ้ตอนที่พี่ยิ ้มให้ ผมอ่ะ”
“กูเหรอยิ ้มให้ มงึ ” ผมรี บถาม ผมไปยิ ้มให้ มนั ตอนไหน ผมว่าผมยิ ้ม
คนเดียวนะ
“ก็ใช่สิ ไม่งนผมจะเดิ
ั้
นหนีพี่ท�ำไม”
“อ้ าวไอ้ ทอย กูยิ ้มให้ มงึ แล้ วมึงเดินหนีกเู นี่ยนะ”
“พี่ใจเย็นสิ ผมก�ำลังจะอธิบาย คืองี ้ อาการผมแม่งแปลกมาก เมื่อกี ้
ตอนที่พี่ยิ ้มอ่ะ ผมรู้สกึ เหมือนหัวใจจะวาย แบบว่ามันเต้ นแรงมากแบบที่ไม่
เคยเป็ นมาก่อนเลย ขนาดเมื่อคืนนันที
้ ่ผมวิ่งหนีไอ้ พวกที่ไล่ตามมากระทืบ
ผม ผมยังไม่ร้ ูสกึ ว่าใจเต้ นแรงแบบตอนที่พี่ยิ ้มให้ เลย มันต้ องเป็ นผลกระทบ
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จากโรคต้ อที่ตาแน่ๆ”
ไอ้ เด็กนี่มนั ประสาทนะ
ผมถอนหายใจเบาๆ แล้ วกลอกตามองฝ้าเพดาน อย่างที่บอกนัน่
แหละว่าผมพอจะรู้แล้ วว่ามันเป็ นอะไร
“พี่ท�ำหน้ าแบบนันท�
้ ำไม”
“เปล่า”
“อ้ าว พี่ไม่เชื่อที่ผมพูดเหรอ”
“เออๆ กูเชื่อ” ผมแกล้ งเชื่อแบบขอไปที
“แล้ วพี่คดิ ว่าไง ผมว่าผมต้ องไปหาหมอสักที สายตาผมต้ องไม่ปกติ
แน่”
มันก็คดิ ได้ เป็ นตุเป็ นตะนะ
“มึ ง ไม่ ไ ด้ เ ป็ น ต้ อ หรอก” ผมบอกเซ็ ง ๆ ยิ่ ง คุย กับ มัน ผมยิ่ ง ปวด
ประสาท
“พี่ร้ ู ได้ ไง พูดงีแ้ ปลว่าพี่ร้ ู เหรอว่าผมเป็ นอะไรอ่ะ” น�ำ้ เสียงของไอ้
ทอยฟั งดูตื่นเต้ นมาก แต่มนั กลับกลืนน� ้ำลายบ่อยๆ เหมือนมีอาการตื่นกลัว
ไปพร้ อมกัน
“มึงเป็ น...” จะบอกยังไงดีละ่ บอกว่ามันชอบผมเหรอ อย่าดีกว่า มัน
ยิ่งบ้ าๆ อยู่
“มึงเป็ นกรดไหลย้ อน”
“กรดไหลย้ อน?”
“เออ ไปซื ้อยาร้ านขายยาข้ างๆ เนี่ย แล้ วทีหลังก็แดกข้ าวให้ ตรง
เวลาเดี๋ยวก็หาย” ผมแกล้ งท�ำเสียงหงุดหงิดแล้ วถอนหายใจใส่ไอ้ ทอยที่ยงั
คงยืนมองหน้ าผมด้ วยสายตาสงสัย บางทีสญ
ั ชาตญาณของคนเราก็แรง
เกินไปนะ ผมไม่ได้ อยากโกหกหรอก แต่ถ้าพูดความจริ งไปผมว่าเราจะมอง
หน้ ากันไม่ติดซะเปล่าๆ
“เฮ้ อ โล่งอกไปที”
“นี่มงึ กลัวการเป็ นต้ อขนาดนันเลยรึ
้
ไง”
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“เป็ นต้ อซะยังดีกว่าน่ะสิพี่”
“อ้ าว ตกลงมึงอยากเป็ นต้ อมากกว่ากรดไหลย้ อน” ผมถามด้ วย
ความสับสนในตัวไอ้ ทอย ยิ่งพูดกับมันผมยิ่งไม่เข้ าใจมัน
“พี่จะบ้ ารึไง คนดีๆ ที่ไหนเขาอยากเป็ นโรค แต่ที่ผมบอกว่าเป็ นต้ อ
ยังดีซะกว่าน่ะ เพราะทีแรกผมคิดว่า...”
แล้ วอยูๆ่ ไอ้ ทอยก็ลากเสียงซะยาวทังที
้ ่ยงั พูดไม่จบ แถมมันยังมอง
ผมด้ วยสายตาหวาดๆ
“มึงคิดว่าอะไร หรื อคิดว่าเป็ นโรคประหลาดเหี ้ยอะไรอีกล่ะ ตายซะ
ดีไหมมึงอ่ะ”
“แฮ่ ก็ผมไม่เคยเป็ นนี่หว่า บอกตรงๆ นะ ทีแรกผมคิดว่าผม...แอบ
ชอบพี่” ไอ้ ทอยสารภาพทังที
้ ่ยืนยิ ้มแหยๆ มันยกมือขึ ้นมาเกาหัวเก้ อๆ ใบ
หน้ าขาวๆ ของมันเริ่ มซับสีระเรื่ อจนแดงเถือกไปถึงใบหูแบบที่ผมเองก็เพิ่ง
เคยเห็น นัยน์ตาสัน่ ระริ กแต่เป็ นประกายแบบนัน้ มันจะรู้ ไหมว่าท�ำเอาผม
พลอยใจสัน่ ไปด้ วย
“นัน่ ไง ผมว่าแล้ วว่าพี่ต้องช็อก สบายใจเหอะพี่ ผมไม่คิดแบบนัน้
กับพี่ให้ เสี่ยงโดนพี่กระทืบเล่นหรอก เราเป็ นผู้ชายด้ วยกันนี่เนอะ เอาเป็ น
ว่าผมไปซื ้อยากรดไหลย้ อนก่อนแล้ วกัน ไปนะ” ไอ้ ทอยพูดพลางตบบ่าผม
สองสามครัง้ แล้ วเดินกลับออกไป
ผมละอยากจะหันไปกระทื บแม่งจริ งๆ ตามที่ มันบอก ติดตรงที่
ความโง่ของมันดันท�ำให้ ผมติดอยูใ่ นห้ วงความคิดของตัวเอง
“ไอ้ เด็กเปรต เล่นกูแล้ วไหม”
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