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บทน�ำ

- คีรี -

“คุณติดเงินค่ารถกลับบ้านผม ไม่มีตาดูหรือไง!? ถึง

ไม่รู้ว่าจอดรถขวางรถคนอื่น” ผมนึกอยากเห็นเจ้าของโน้ตขึ้นมา

ติดหมัด รถบ้าอะไรของมันวะ ผมไม่เห็นรถที่ว่าสักคัน

“มีอะไรคะครี”ี ผมเงยหน้าขึน้มองสาวสวยทีย่นืรออยู ่หมด

อารมณ์จะไปต่อเม่ือเจอโน้ตบ้าๆ แปะอยู่บนกระจกหน้ารถ แม่ง

เอ๊ย! มันจะเสียบไว้ไม่ได้หรือไงวะ ล่อด้วยกาวสองหน้า จงใจ

ก่อกวนกันชัดๆ

“ไม่มีอะไร พวกกวนตีนน่ะ” ผมมองไปรอบๆ อีกครั้งให้

แน่ใจ ในเวลาดึกดื่นหลังร้านเหล้าเลิกแบบนี้ จับมือใครดมแทบ

ไม่ได้

“ไหนกูขอดูหน่อย” ผมส่งโน้ตให้จอมทัพ 

“ช่างมันเถอะ อย่างน้อยก็ไม่ได้ขีดรถกูเป็นรอย” ผมมอง
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รถสปอร์ตหรูคันเก่งของตัวเอง โชคดีที่ยังอยู่รอดปลอดภัย

“เดีย๋วมึง” จอมทัพยกมอืข้ึนเป็นสัญญาณให้ผมรอก่อน “นี่

ไง มึงจอดขวางรถเวสป้าคันนี้อยู่” 

ผมต้องเดินตามเข้าไปในซอกหลืบถึงเห็นว่ามีรถเวสป้าสี

ฟ้าจอดอยูด้่านใน เห้ียเอ๊ย! แล้วใครใช้ให้เข้ามาจอดในนีว้ะ ผมจะ

รู้ไหม ยิ่งมาช้าไม่ทันนัด เห็นมีที่ว่างหลังร้าน ผมจึงจอดรถเข้าชิด

ก�าแพง กันไม่ให้รถที่สวนไปมาเฉี่ยวชนได้ ไม่อยากเสียเวลาไป

วนหาที่จอดรถในลานจอด

“ท้ิงเงนิไว้สกัสองร้อยกไ็ด้มัง้คะครี ีจะได้ไม่ด่าเราตามหลงั” 

คนที่เดินตามเข้ามาบอกผมเพื่อตัดปัญหา

“เดี๋ยวผมจัดการเอง” ผมเดินกลับไปที่รถ เปิดหาสมุดโน้ต

เล่มเล็ก ก่อนเขียนข้อความลงไปเร็วๆ มันต้องเจอแบบนี้!

- ผ้ำใบ -

“ถึงคุณเวสป้า ถือว่าหายกันกับค่ากาวสองหน้าที่คุณ

ติดกระจกรถผม มันเป็นรอย” ผมขย�ากระดาษในมือจนบ้ีแบน 

หนอ็ย! รถหรกูว่าแล้วไงวะ พ่อแม่ซือ้ให้หรอืเปล่าเถอะ คนันีผ้มหา

มาด้วยน�้าพักน�้าแรงของตัวเอง น่าภูมิใจกว่าตั้งเยอะ ไอ้อวดรวย!

กระจกเป็นรอยพ่องส!ิ แค่เสยีเวลาแกะนดิแกะหน่อยจะตาย

หรือไง ผมไม่ได้จงใจแกล้งสักหน่อยถึงจะโมโหมากก็เถอะ แต ่

เมือ่คนืด้านนอกลมพดัแรง ผมกลวัเจ้าของรถจะไม่รูว่้าท�าให้คนอืน่

ล�าบาก ถึงแปะกาวสองหน้าลงไป แต่มนักน็ดิเดยีว พวกเด็กรวยๆ 

เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อก็แบบนี้ นิดๆ หน่อยๆ ท�าเป็นโวยวาย

ผมไม่รู้จักเจ้าของรถสปอร์ตหรสูแีดง ไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยงัไง 
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ชื่ออะไร แต่ร้านท่ีผมเล่นดนตรีอยู ่เป็นร้านเหล้าท่ีมีแต่เด็ก

มหาวิทยาลัยมาเที่ยว ประกอบกับรุ่นของรถ ผมจึงเดาได้ไม่ยาก

ว่าน่าจะเป็นเด็กมหาวิทยาลัยเหมือนกันกับผม 

ผมยังรูส้กึถงึความล�าบากเมือ่คนืไม่หาย ผมต้องเดนิไปรอ

รถเมล์ที่ป้าย ซึ่งอยู่ห่างจากร้านเกือบห้าร้อยเมตร เพราะร้านอยู่

ในซอยลกึ แล้วไหนจะต้องน่ังรอรถเมล์ทีด่กึแบบนัน้กว่าจะมาสกั

คันก็ใช้เวลานานโข ผมไม่อยากรอจนร้านเลิกเพราะวันนี้มีเรียน

แต่เช้า เมื่อคืนผมเล่นเสร็จตั้งแต่ห้าทุ่ม หลังจากหัวเสียอยู่สักพัก

จึงตัดสินใจกลับหอเลย เรื่องจะขอให้ประกาศตามหาเจ้าของออก

มาเลื่อนรถให้ ลืมไปได้เลย พี่เบญเจ้าของร้านไม่ช่วยนักดนตรีผู้

ต�่าต้อยอย่างผมเป็นอันขาด ยิ่งเจ้าของมีปัญญาซื้อรถหรูขนาดน้ี

ขับยิ่งไม่ต้องพูดถึง พี่เบญไม่อยากเสียลูกค้าไปแน่ ช่างแม่งเถอะ! 

ถอืว่าคราวซวย ผมปากระดาษทิง้ในถงัขยะ สดูลมหายใจเข้าลกึๆ 

ใช้ชีวิตที่ต้องดิ้นรนของผมต่อไปดีกว่า อย่าเสียเวลากับไอ้เด็กเวร

นี่เลย

ผมเกือบขี่มอเตอร์ไซค์ผ่ำนไปแล้ว ถ้ำสำยตำไม่สะดุดเข้ำกับ

อะไรบางอย่าง ผมรีบวกรถกลับไปจอดดูใกล้ๆ เดินวนดูรอบรถจน

แน่ใจ หึ! เรียนมหาวิทยาลัยเดียวกันนี่เอง 

ผมมองซ้ายมองขวา นึกอยากจะกรีดรถให้เป็นรอยรอบคัน 

แต่หักใจเพราะพ่อแม่สอนมาดี ถึงอยากจะท�าแค่ไหนก็ท�าไม่ลง 

ได้แต่ตบมือลงไปบนฝากระโปรงรถเบาๆ “สงสารแกจริงๆ ที่มี

เจ้าของแบบนี้” 

แต่อย่าคิดว่าผมจะไม่ท�าอะไร ในเมื่อคนข้างบนให้โอกาส
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ผมได้แก้แค้น ผมก็ขอใช้โอกาสนี้ให้คุ้มค่า ผมกลับไปที่รถ หยิบ

กระเป๋าเป้ทีแ่ขวนอยูข่ึน้มาเปิด ควานหาสมดุโน้ตก่อนจรดปากกา

ลงไป

“ขอโทษที่ท�าให้รถเป็นรอย” หึๆ ผมบรรจงติดกาวสองหน้า

ลงไปรอบๆ กระดาษจนชนกันเป็นส่ีเหลี่ยม ติดอันเดียวสั้นๆ 

โวยวายดนัีก ง้ันกแ็กะให้สนุกแล้วกนั ผมแปะเหรยีญสบิบาทแถม

เป็นค่าแกะให้ด้วย มีน�้าใจพอ

“หวังว่าเจ้านายแกจะชอบนะ” ผมตบมือลงบนหลังคารถ

เบาๆ ยนืมองดูผลงานตวัเองด้วยความพอใจ รูส้กึว่าอากาศสดชืน่

ขึ้นมาทันที

หึๆ โชคดีนะ คนแปลกหน้า!
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ตอนที่ 1

พบหน้ำ

- คีรี -

พ่องตาย! อารมณ์ของผมตอนนี้พุ่งสูงทะลุจักรวาลไป

แล้ว เมื่อเจอกระดาษโน้ตลายมือคุ้นตาติดอยู่หน้ากระจกรถ ค�า 

ขอโทษแสนสภุาพควรค่าแก่การให้อภัย แต่มงึเล่นตดิกาวสองหน้า

จนทั่วแผ่นคืออะไรวะ! แล้วไอ้เงินสิบบาทนี่อีก กวนตีนกันชัดๆ

“บังเอิญโคตร! มาเจอรถมึงได้ยังไงวะ กูว่ามีสิทธิ์เรียนที่นี่

เหมือนกัน” ผมเห็นด้วยกับจอมทัพ ไม่น่าบังเอิญขนาดเป็น

คนนอกแล้วผ่านมาเจอ

“อย่าให้กูรู้นะว่าเป็นใคร”

“กูว่าช่างเถอะว่ะ คงอยากกวนประสาทมึงมากกว่า ถ้าจะ

หาเรื่อง ป่านนี้รถมึงพังไปแล้ว”

“แต่แบบนี้แม่งเหมือนโดนมดกัด บี้ไม่โดนสักที ไม่เจ็บแต่

ร�าคาญฉิบหาย”
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“ฮ่าๆ เปรียบเทียบซะกูเห็นภาพเลย แล้วนี่มึงยังจะไปอยู่

ไหม หรือหมดอารมณ์เที่ยวแล้ว กูจะได้โทร. บอกสาวๆ”

“ไป แต่กูขอเปลี่ยนร้าน”

“ร้านไหนวะ”

“Blue Moon”

“อย่าบอกว่ามึงจะตามล่าหาตัวเจ้าของเวสป้า จะเจอเหรอ

วะ”

“จอดรถในนั้น กูว่าไม่ใช่ลูกค้า”

“อมื...กจ็รงิ ตามใจมงึ กไูม่ใช่คูก่รณนีีห่ว่า แต่เอาแค่เบาะๆ 

พอมั้ง”

“กูแค่อยากเห็นหน้า ไม่ได้จะไปหาเรื่องต่อย”

“ดีแล้ว กูออกจะชอบเจ้าของโน้ต มุกนี้กูให้ผ่านว่ะ ฮ่าๆๆ” 

“ข�าตายห่า!” ผมไม่ตลกด้วย “กฝูากมงึไปรบัแก้วให้ท ีเดีย๋ว

กูตามไป”

“มึงจะไปไหนวะ ไหนว่าวันนี้ว่าง ไม่ติดอะไร”

“ธุระจ�าเป็นนิดหน่อย”

“ได้ เดี๋ยวไปเจอกันที่ร้าน”

“อืม” ผมมองเหรียญสิบบาทในมือ ผมเป็นพวกตาต่อตา

ฟันต่อฟัน ใครเล่นแรงมา ผมเล่นแรงกลับ ส่วนใครคิดเล่นตลก

ร้ายกับผม ผมก็จะช่วยให้ได้ข�าสมใจ

“อย่ำบอกว่ำมึงจอดรถขวำงไว้เหมือนเดิม” จอมทัพถำม เมื่อ

ผมเล่าให้ฟังว่าก่อนเข้าร้าน 

ผมแวะไปดูมา รถเวสป้าสีฟ้าจอดอยู่ที่เดิม
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“เปล่า กแูค่ไปดใูห้แน่ใจว่ามาไหม” ผมตอบค�าถามจอมทัพ 

ก่อนยกมือขึ้นเรียกพนักงานของร้านให้เดินเข้ามาหา

“ถามอะไรหน่อยสิ รสเวสป้าที่จอดหลังร้าน พอจะรู้ไหมว่า

รถใคร”

“เวสป้าสีฟ้า? มีอะไรหรือเปล่าครับ” พนักงานไม่ยอมตอบ

ค�าถามผม สีหน้าติดกังวล

“ไม่มีอะไร แค่คุ้นๆ ไม่แน่ใจว่ารถคนรู้จักหรือเปล่า”

“อ๋อ” สีหน้าของพนักงานดูโล่งอก “รถของผ้าใบครับ เป็น

นักดนตรีที่ร้าน ไม่ใช่ของแขก”

“ผ้าใบ”

“ใช่ครับ เด๋ียวก็ข้ึนเล่นแล้ว ใส่เส้ือสีฟ้า เล่นกีตาร์อยู่ทาง

ขวา”

“ขอบใจมาก”

“ไม่เป็นไรครับ”

“เอาอย่างนี้เลยเหรอมึง” จอมทัพรอให้พนักงานไปแล้ว จึง

ถามผมขึ้นด้วยน�้าเสียงขบขัน

“ใครคะคีรี คนรู้จักหรือคะ” 

“ไม่ใช่ครบัแก้ว คนน้ีคนพิเศษของไอ้ครี”ี รอยยิม้เจ้าเล่ห์จดุ

ขึ้นที่ริมฝีปากของจอมทัพ ดูก็รู้ว่าไอ้เพื่อนตัวดีตั้งใจหาเรื่องปวด

หัวมาให้ผม

“พเิศษ? พเิศษยงัไงคะ” เสยีงเอาเรือ่งของแก้วท�าให้ผมลอบ

ถอนใจ จะไปกันไม่รอดก็เพราะการแสดงออกแบบนี้ ผมเป็นคน 

ขี้ร�าคาญ ไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวายเกินพอดี

“คนพิเศษมึงมาแล้ว” ผมละสายตาจากแก้วมองขึ้นไปบน
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เวทีเตี้ยๆ ที่ตั้งอยู่ด้านหน้า วงดนตรีชายล้วนสี่คนก�าลังเช็กเสียง 

ผมมองไล่ไปทลีะคน นกัร้องน�าตวัเลก็หน้าตาน่ารกัดเีหมอืนเดก็ 

มือคย์ีบอร์ดตวัสงูหุ่นล�า่สนัผมยาว มอืกลองรปูร่างท้วม เรยีนคณะ

เดียวกับผมแต่ไม่สนิท ส่วนมือกีตาร์...ผมมองคนสุดท้ายอย่าง

พิจารณา

ผู้ชายรูปร่างผอม ส่วนสูงน่าจะประมาณร้อยเจ็ดสิบกว่า ผิว

ขาวแต่ไม่มาก หน้าตากวนๆ ใส่ต่างหูยาวข้างเดียว ที่คอเหมือน

มีรอยสักเล็กๆ หน้าตาท่าทางสมกับเป็นนักดนตรี

“เดก็กว่าท่ีกูคิด มงึจะเอาไง” เสียงทักของจอมทพัท�าให้ผม

ละสายตากลับไปมองเพื่อน 

“เค้กชกัอยากรูแ้ล้วสคิะว่านีม่นัเรือ่งอะไร” มอืขาวเรยีวสอด

เข้ากอดแขนเพื่อนของผม “ตกลงมีอะไรกับน้องคนนั้นเหรอคะ”

“ผมไม่มี ต้องถามเจ้าคีรีเอาเอง” 

“เมือ่กีแ้ก้วถามแล้ว ครีไีม่เหน็ยอมตอบเลย” คนนัง่ข้างผม

ทวงถามจะเอาค�าตอบให้ได้

“ไม่มีอะไร”

“แต่..”

“เรื่องส่วนตัวน่ะ” ผมตัดร�าคาญ เห็นแก้วเม้มปากแน่น รู้

ว่าท�าให้อีกฝ่ายไม่พอใจ แต่ผมคิดว่าควรบอกให้รูว่้าบางเรือ่งกไ็ม่

ควรยุ่งกับผมมากเกินไป เพราะเรายังเป็นแค่เพื่อนกัน

“จอม มึงเปลี่ยนที่กับกูหน่อย” ผมเรียกเพื่อนสั้นๆ จอมทัพ

นั่งหันหน้าไปทางเวทีผมจึงอยากแลกที่นั่งกับเพื่อน

“เอาสิ”

“งั้นแก้วเปลี่ยนด้วย เค้กแลกที่กัน”
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“อืม”

ผมลกุน�าไปก่อน ทิง้ตวัลงนัง่แทนจอมทัพ สายตาจับจ้องไป

ยังเวที รอยยิ้มค่อยๆ คลี่ออก นึกอยากให้ถึงเวลานั้นเร็วๆ อยาก

รู้ว่าไอ้เด็กตัวผอมนี่จะข�าพอๆ กับผมไหม 

- ผ้ำใบ -

“ซอล ให้กูไปส่งไหม” ผมเก็บกีตาร์ลงกระเป๋า ขยับ

ต้นคอไปมาเพ่ือลดอาการปวดเมื่อย สอบถามเพ่ือนรักท่ีเป็น 

นักร้องน�าของวง

“ไม่เป็นไร เรากลับเอง”

“ให้ผ้าใบมนัไปส่งเถอะ ช่วงทีร่ถซ่อมอยูก่อ็าศยัมนัไปก่อน” 

พี่อาจมือคีย์บอร์ดพี่ใหญ่ของวงเห็นด้วยกับผม

“พี่ว่าซอลซื้อใหม่ได้แล้วมั้ง รถนั่นมันเหมาะกับการเอาไป

ปลูกสะระแหน่มากกว่าเอามาขับ” 

“พีม่่อน” ซอลร้องเสยีงหลง เมือ่มอืกลองของวงพูดถงึลกูรกั

ของตนเอง “กระป๋องสียังใช้ได้ดีอยู่เลยครับ” กระป๋องสีคือชื่อรถ

เก๋งของซอลท่ีผมเป็นคนตัง้ชือ่ให้ มาจากความเก่าของมนัทีไ่ม่ควร

เป็นรถอีกต่อไป น่าจะเป็นแค่กระป๋องที่ตั้งไว้เฉยๆ มากกว่า

“อีกอย่าง ผมไม่มีเงินขนาดน้ัน กระป๋องสีเป็นรถมือสอง 

ผมซื้อได้เพราะมันเก่าแล้ว เจ้าของอยากโละทิ้ง”

“แต่มันไม่ปลอดภัย” พี่ใหญ่ของวงอดเป็นห่วงไม่ได้ ซอล

เป็นผู้ชายตัวเล็ก หน้าตาน่าเอ็นดู นิสัยเรียบร้อย ขี้อาย ที่มาเป็น

นักร้องกลางคืนได้เพราะผมลากเพื่อนมาเอง พวกผมเป็น

นักศึกษาที่ต้องหาเงินเรียน หาเงินดูแลตัวเอง ฐานะทางบ้านไม่
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ถึงกับยากจน แต่ก็มีไม่พอค่าใช้จ่ายในเมืองใหญ่แบบนี้

“ง้ันกห็าซือ้มอืสองเหมอืนเดมิ แต่เอาทีส่ภาพดกีว่านีห้น่อย 

เดี๋ยวพี่ช่วยดูให้”

“เอาตามนั้นแหละพ่ี ขืนถามซอลไม่มีทางได้ซ้ือ มันรัก

กระป๋องสีของมันจะตาย” ผมรู้ความคิดเพื่อนดี ขืนปล่อยให้ซอล

ตดัสินใจ ชาตน้ีิคงไม่ได้เปลีย่นรถ ผกูพนักบัทกุสิง่ทกุอย่าง จนรถ

จะกลายเป็นลูกจริงๆ ไปแล้ว

“ว่าแต่วันนี้น้องซอลของเราขายออกอีกแล้ว” พ่ีอาจท�า

สายตากรุ้มกริ่มล้อเลียน

“ไม่มคีรับ” ซอลรบีส่ายหน้าปฏิเสธ ในจ�านวนพวกผม ซอล

เป็นคนเดียวของวงที่โดนลูกค้าจีบ โดยเฉพาะลูกค้าผู้ชาย

“จริงเหรอ พี่เห็นโต๊ะที่นั่งหน้าเวทีมองมาตาไม่กะพริบ”

“ผมก็เห็นเหมือนกันพี่” ผมรีบบอก ใครบ้างจะไม่สังเกต

เห็น คนอื่นมาร้านเหล้าส่วนใหญ่จะนั่งคุยกันในโต๊ะ ฟังเพลงบ้าง

หรือเปล่า บางทีผมยังสงสัย แต่ผู้ชายคนนั้นมองพวกผมเกือบ

ตลอดเวลา สีหน้าติดรอยยิ้มร้ายๆ คล้ายขบขันชอบใจ ผมเองก็

บอกไม่ถูกเหมือนกัน

“โต๊ะท่ีใส่ชุดนักศึกษามาใช่ไหม พีรู่จั้ก” พ่ีม่อนเกบ็อปุกรณ์

ของตัวเองเสร็จแล้ว เดินมาทิ้งตัวลงนั่งข้างผม “พ่ีถึงไม่แซ็วซอล 

เพราะหมอนี่ขึ้นชื่อเรื่องผู้หญิง”

“เจ้าชู้เหรอ” ผมถามด้วยความสนใจ 

“เปล่า มันดัง มันหล่อ มันรวย มันครบสูตรที่ผู้หญิงอยาก

ได้ ผู้หญิงเลยเข้าหามันเยอะ”

“โห! น�า้เสยีง” ผมหัวเราะรุน่พีร่่วมวงและร่วมมหาวทิยาลยั
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ดังลั่น “พี่ม่อนไม่อิจฉาเลยใช่ไหม”

“อิจฉาสิวะ จะเหลือเหรอ ฮ่าๆๆ” ร่างท้วมหัวเราะอย่าง

อารมณ์ดี “แม่งงานไหนมีไอ้หมอนี่ไปด้วย คนอื่นโดยเฉพาะพี่ไม่

ต้องหวัง แห้วสาวแน่นอน”

“เป็นใครเหรอครับ”

“สนใจเหรอเรา” 

“เปล่าครับเปล่า ผมแค่อยากรู้” ซอลรีบปฏิเสธ

“ชือ่ครี ีอยูค่ณะบรหิารปีสี ่พ่อเป็นเจ้าของโรงแรมหรใูจกลาง

เมือง คนที่นั่งหันหลังให้ชื่อจอมทัพ เป็นเพื่อนสนิทกัน ส่วนผู้หญิง 

พี่ไม่รู้จัก ไม่ได้อยู่คณะพี่”

“อ๋อ เรียนคณะเดียวกับพี่ม่อนนี่เอง” ผมกับซอลเรียนอยู่

คณะนิเทศศาสตร์ พี่ม่อนเรียนบริหาร ส่วนพี่อาจเรียนจบไปได้ปี

หนึ่งแล้ว

“ง้ันกแ็ล้วไป เหน็จ้องมาตาแทบไม่กะพรบิ เลยนกึว่างานนี้

น้องกูมีคนหล่อมาจีบอีกแล้ว เห็นสูงยาวเข่าดี ออร่าแม่งโคตรพุ่ง 

แบ๊ดบอยนิดๆ แบบนี้สิถึงจะเร้าใจ”

“นี่ถ้าผมไม่รู้ว่าพี่อาจมีเมียแล้ว จะนึกว่าพ่ีแอบชอบลูกค้า

ผู้ชายนะ” 

“มงึอย่าพดูความจรงิสิผ้าใบ กอูตุส่าห์ปิดสงัคมมาตัง้นาน”

“ฮ่าๆๆ ได้พี่ เดี๋ยวผมช่วยพี่ปิดอีกแรง” 

“เรียบร้อย” พี่อาจเก็บของเสร็จเป็นคนสุดท้าย บอกให้รู้ว่า

พร้อมจะกลับแล้ว พวกผมจึงเลิกคุย พากันหยิบของส่วนตัวเดิน

ตามกนัออกไปทางหลงัร้าน ผมยงัจอดรถไว้ทีเ่ดมิ ทีท่ีเ่คยจอดอยู่

ทุกคืนตั้งแต่มาท�างานร้านนี้
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“ผ้ำใบแขวนอะไรไว้ที่แฮนด์รถเหรอ” 

“หือ?” ผมมองไปที่รถบ้างเมื่อได้ยินซอลทักขึ้น “ไหน” ผม

เร่งฝีเท้าไปที่รถ ถุงท่ีเห็นถูกแขวนเอาไว้กับแฮนด์ข้างซ้าย มอง

ไกลๆ ดูไม่ออกว่าข้างในเป็นอะไร

“อะไรเหรอผ้าใบ” ซอลชะโงกหน้ามาดูของในถุง เมื่อผม

เอาแต่ยืนนิ่งเงียบ

“เหรียญ!” ซอลเงยหน้าขึ้นมองผมตาโต เหรียญยี่สิบห้า

สตางค์ ห้าสิบสตางค์ อัดแน่นเต็มถุง น�า้หนักมากจนท�าให้ไหล่

ทรุดได้ 

“คอือะไร” อย่าว่าแต่ซอลงงเลยครบั ผมเองกง็งว่ามันมาได้

อย่างไร

“ซอลหยิบกระดาษให้หน่อย มีเขียนอะไรไว้ไหม” ผมบอก

ซอลเมื่อเห็นปลายกระดาษสีขาวโผล่ออกมาจากเหรียญ

“อืม” ซอลดึงกระดาษออกมาคลี่ออก ก่อนอ่านให้ผมฟัง

ดังๆ “จ่ายค่ารถกลับบ้านให้แล้ว หวังว่าสี่ร้อยจะพอค่าแท็กซี่”

“พ่องตาย!” ผมสบถลั่น ไอ้เวรนั่นมาท่ีร้านด้วยเหรอวันนี้ 

คนไหนวะ

“จากเจ้าของรถสปอร์ตคันนั้นเหรอผ้าใบ” ซอลรู้เร่ืองเป็น

อย่างดี เพราะผมเล่าให้ฟัง

“เมื่อกี้ซอลเห็นบ้างไหม ยังจอดอยู่หรือเปล่า”

“ไม่เห็นนะ เอาไปจอดที่ลานจอดของร้านมากกว่ามั้ง”

“ไม่แน่จริงนีห่ว่า” ผมสบถเบาๆ รูอ้ย่างนีว้นันัน้เล่นให้หนัก

กว่านี้ก็ดี

“อย่าโมโหเลย ผ้าใบแหละไม่ยอมจบ ไปท�าแบบนั้นเขาก็
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โมโหเอาสิ รถออกตั้งแพง”

“ตกลงซอลเพื่อนใคร”

“ไม่เอา อย่าโมโหสิ คิดซะว่าข�าๆ เขาก็ไม่ได้ท�าอะไรรถ

ไม่ใช่เหรอ” ผมตาโต รีบส�ารวจรถตัวเองรอบคัน ก่อนถอนใจโล่ง

อกเมื่อรถยังอยู่ในสภาพดี

“เห็นไหม ถือว่าเลิกแล้วต่อกัน กลับกันดีกว่า เดี๋ยวเราพา

ไปกินก๋วยเตี๋ยวเจ้าอร่อยแถวหอ ผ้าใบจะได้อารมณ์ดีขึ้น”

“อืม” ผมพยักหน้า ยอมอ่อนตามเพ่ือน หยิบกุญแจออก

มาสตาร์ทรถ ผมรู้นิสัยเพื่อนดี ซอลเป็นพวกไม่ชอบมีเรื่องกับใคร

และขี้กังวล ผมจึงไม่อยากให้คิดมาก แต่ข้างในมีหรือจะยอมลืม

ง่ายๆ ถ้าคิดจะเล่นกันแบบนี้ เห็นทีต้องสืบหาหน้าตา ว่าไอ้บ้านี่

มันเป็นใคร เรียนอยู่คณะไหน ขับรถแพงๆ ท�าตัวเว่อร์ๆ แบบนี้คง

ตามตัวได้ไม่ยาก ตลกมากใช่ไหม ได้! เดี๋ยวรู้กัน
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มดตัวนั้น

- ผ้ำใบ -

ผมนัง่ต้ังสายกตีาร์อยูด้่านหลงัร้านบลมูนู หูเทยีบเสยีง 

แต่สมองคิดไปถึงรถสปอร์ตสีแดงคันนั้น ผมคิดผิดท่ีเชื่อว่าจะหา

เจ้าของเจอได้ง่ายๆ หลังจากขี่มอเตอร์ไซค์วนดูที่เดิมอยู่สองสาม

วนั ผมไม่เห็นแม้แต่เงา ลานจอดทีเ่คยเจอเป็นลานจอดรวม ไม่ใช่

ของคณะใดคณะหน่ึง ท�าให้เดาได้ยากว่าเจ้าของเรียนคณะไหน 

ผมลองถามลุงภารโรงท่ีดูแลอยู่แถวนั้น ก็ไม่ได้ข้อมูลอะไรเพ่ิม

เติม นอกจากบอกว่าคุ้นๆ แต่นึกหน้าเจ้าของไม่ออก 

“ผ้าใบ”

“ว่าไงพี่” ผมเงยหน้าขึ้นมองคนเรียก 

“วันก่อนมีลูกค้าถามถึงเราด้วย”

“ใครเหรอ”

“ชื่อคีรีมั้ง พี่ได้ยินคนที่มาด้วยเรียก”
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“คีรี? ผมไม่รู้จักคนชื่อนี้ เขาถามถึงผมท�าไมเหรอ”

“เขาถามว่าใครเป็นเจ้าของรถเวสป้าสฟ้ีาทีจ่อดอยูห่ลงัร้าน 

ตอนแรกพี่ไม่ได้บอก แต่เขาว่าอาจเป็นคนรู้จักกัน พี่เลยบอกไป

ว่าเป็นของเรา พอกลับมาคิดอีกที พี่ก็ว่ามันแปลกๆ เขาไม่ได้มา

หาเรื่องอะไรผ้าใบใช่ไหม”

“ไม่พี่”

“ค่อยสบายใจหน่อย พีก่ด็นัปากพล่อยบอกไปง่ายๆ เหน็ว่า

เป็นลูกค้า ท่าทางดูดีเชียว”

“ไม่มีอะไรพี่ สบายใจได้เลย”

“โอเค งั้นพี่ไปท�างานต่อ แค่อยากถามเราให้สบายใจ”

“ขอบคุณมากครับ”

“คีรี?” ผมพึมพ�าออกมาเบาๆ ท�าไมถึงรู้สึกคุ้นชื่อนี้นักวะ 

เหมือนเคยได้ยินที่ไหน คีรี...คีรี...

“มำเร็วนี่หว่ำ” พ่ีม่อนเดินส่ำยพุงเข้ำมำด้วยใบหน้ำยิ้มแย้ม 

หลังจากคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออก ในสมองผมเกิดแสงสว่างวาบ

“พี่ม่อน ผมถามหน่อยสิ วันนั้นคนที่นั่งหน้าเวที ที่พี่บอกว่า

อยู่คณะเดียวกัน ชื่อคีรีใช่ไหม” 

“ใช่” พี่ม่อนวางอุปกรณ์ลงบนโต๊ะ

“คนที่ชื่อคีรีขับรถอะไร พี่ม่อนรู้หรือเปล่า”

“ท�าไมจะไม่รู้ เด่นขนาดนั้น”

“รถอะไรพี่”

“บีเอ็มสปอร์ตสีแดง”

“ไอ้เหี้ย! กูว่าแล้ว”
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“อ้าว! ไอ้ผ้าใบ ดูมันพูดกับพี่กับเชื้อ” ผมโดนพี่ม่อนเขกหัว

ดันโป๊ก 

“โทษทีพี่” ผมรีบยกมือไหว้ “ว่าแต่พี่ติดเชื้ออะไรมาวะ ผม

ต้องระวังตัวหรือเปล่า”

“เอดส์มั้ง ไอ้เหี้ย!” คราวนี้พี่ม่อนยกเท้าใส่ผม เลยต้องรีบ

หลบให้พ้นรัศมี

“ว่าแต่มึงถามท�าไมวะ”

“อยากให้ถูกตัว ผมไม่อยากตีหัวผิดคน”

“มึงมีเรื่องกับคีรีเหรอ แต่กูขอเตือนว่าอย่าดีกว่า”

“ท�าไม มันเลวมากเหรอ”

“เฮ้ย! ไม่ได้หมายถึงอย่างนั้น แต่มันไม่ยอมคนเหมือนกัน 

เพื่อนเยอะ เงินก็เยอะ ไม่เห็นทางที่มึงจะสู้ชนะ”

“ผมพูดไปงั้นเองพี่ ไม่ใช่พวกหาเรื่องต่อยตีกับใครเขาเสีย

หน่อย แค่ผิดใจกันเรื่องรถน่ะ ไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัว”

“อืม กูก็เตือนไว้ จะท�าอะไรก็คิดดีๆ เรื่องหัวร้อนบางเรื่อง 

ปล่อยวางได้ก็ปล่อยไปเถอะวะ ระหว่างแค่หัวร้อนกับต้องเจ็บตัว 

มันแลกกันไม่คุ้ม”

“เข้าใจแล้ว กลวัหาคนมาเล่นกตีาร์แทนไม่ทันกบ็อกเถอะ”

“ฮ่าๆๆ” พี่ม่อนเลิกสนใจผม หันไปเตรียมตัวขึ้นแสดงบ้าง 

ผมไม่เห็นนายคีรีมาร้านหลายวันแล้ว เห็นทีต้องแวะไปหาเสีย

หน่อย ความพยาบาทเป็นของหวาน ผมคนหนึ่งละที่ชอบกิน

ผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่คณะบริหำรธุรกิจ ที่จอดรถมีมำกมำย

หลายจุด แต่ไม่มากไปกว่าความพยายามของผม ในที่สุดผมก็เจอ
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เป้าหมาย โชคดีที่เวลานี้ปลอดคน 

ผมจอดเลยออกไปไกลหน่อย ก่อนจะเดนิย้อนกลับมา เอยีง

คอมองรถซ้ายทขีวาท ีเดนิวนอกีหนึง่รอบ เพือ่หาต�าแหน่งทีเ่หมาะ

สม คดิถงึกนับ้างหรอืเปล่าไอ้คณุชาย รบัรองว่าเหน็น่ีแล้วจะคดิถงึ

ผมมากกว่าเดิม

- คีรี -

“ฮ่าๆ” ผมหัวเราะลั่น เมื่อเห็นสภาพรถของตัวเอง 

แปลกที่ไม่รู้สึกโมโหแม้แต่น้อย หนักไปทางข�ามากกว่า นับถือ

หัวคิดสร้างสรรค์ของมันจริงๆ

“กวนตนีฉบิหาย!” ผมมองตวัหนงัสอืทีอ่ยูบ่นกระโปรงหน้า

รถ มันถูกท�าขึ้นโดยการวางเหรียญยี่สิบห้าสตางค์และห้าสิบ

สตางค์เรียงกันเป็นตัวอักษรสองแถว อ่านได้ว่า ขอบใจ คืนเงิน

ทอน เหรียญถูกเรียงกันอย่างบรรจง จนเต็มพื้นที่ ผมลองยกออก

เหรียญหนึ่ง ดีที่มันไม่ติดกาวสองหน้าเหมือนทุกครั้ง

“ยังหัวเราะออกอีกเหรอ” ผมหันไปมองจอมทัพที่เดินตาม

มา

“หรือมึงไม่ข�า”

“ข�า แต่กูปวดหัวแทนมึงมากกว่า ขืนพวกมึงยังแลกกัน

คนละหมัดอยู่แบบนี้ กูว่าไม่จบง่ายๆ เสียเวลาเปล่าๆ”

ผมไม่คิดว่ามันเสียเวลาตรงไหน เรื่องเหรียญพวกนี้ก็

เหมือนกัน พนักงานที่โรงแรมเป็นคนจัดการหามาให้ ผมแค่บอก

ว่าจะเอาเท่าไหร่ แล้วนั่งหาอะไรกินรอ ไม่ได้ต้องวิ่งหาเอง

ผมเร่ิมหยบิเหรยีญออกจากรถ จะกวาดทเีดยีว บางเหรยีญ
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ก็เหมือนผ่านสงครามโลกมา เป็นรอยบิ่นใหญ่ๆ ดูคม ผมกลัวว่า

มันจะขูดรถเป็นรอย

“ป่านนีม้นัข�ามงึตายแล้วมัง้ หรอืแอบดอูยูว่ะ” เพ่ือนผมหนั

ไปมองรอบๆ แต่ไม่เห็นใครที่ดูผิดปกติ

“กูว่าไม่อยู่ ใครจะไปทนยืนรอวะ ไม่รู้ว่ากูจะมาเมื่อไหร่”

“ก็จริง” จอมทัพเลิกมองหา หันกลับมาช่วยผมเก็บเหรียญ

ออกจากรถแทน

“คืนนี้มึงยังไม่มีนัดใช่ไหม กูอยากไปร้านบลูมูน”

“กูรู้ตั้งแต่เห็นเหรียญบนรถมึงแล้วว่ามึงต้องไป ระวังเถอะ 

เดี๋ยวจะกลายเป็นติดใจเข้า”

“หึๆ”

“หัวเราะ แล้วกูจะคอยดู” 

“รู้ว่ำเป็นมึงแล้วชัวร์ กูมั่นใจ จ้องมำทีเหมือนอยำกปำระเบิด

ใส่” จอมทัพเอนตัวมาคุยกับผม

“ก็น่าจะรู้ ไม่อย่างน้ันจะตามหารถกูเจอเหรอ” ผมสบตา

กับดวงตาวาววับท่ีมองมา ไม่มีใครยอมหลบก่อน จนนักร้อง 

ตัวเล็กสะกิดเพ่ือนให้ดูกระดาษอะไรสักอย่าง ซึ่งผมเดาว่าเป็น 

กระดาษขอเพลงถึงละสายตาไป 

“มึงว่าจะกล้าลงมาหามึงไหม”

“ใครจะรู้ แต่ยังไงเดี๋ยวก็ได้เจอกัน” ผมยิ้มเจ้าเล่ห์

“กูแม่งเชื่อมึงเลย” จอมทัพส่ายหัวด้วยความระอา ยกแก้ว

เหล้าขึ้นดื่ม ไม่ซักถามอะไรผมอีก
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“เหี้ยเอ๊ย!” เสียงสบถดังลั่น ผมยืนกอดอกฟังอยู่เงียบๆ 

อยากรู้ว่าเจ้าของเสียงจะท�าอย่างไร

“เราบอกผ้าใบแล้วว่าอย่าท�า” คนตัวเล็กกว่าพูดด้วย 

น�้าเสียงไม่สบายใจ 

“นึกว่ากูไม่กล้าท�าอะไรรถหรือไงวะ”

“ผ้าใบจะท�าอะไร! ไม่ได้นะ” เสียงเพ่ือนมันร้องห้ามเสียง

หลง

“รูแ้ล้วๆ เชีย่แม่ง!” เสยีงบางอย่างหล่นกระทบพืน้ดงัตุบ๊ ผม

เดาว่ามันคงเตะอะไรสักอย่างแถวนั้น 

“ผ้าใบไปรอเราที่รถไหม เดี๋ยวเราจะไปขอให้เขามาย้ายรถ

ให้ จะได้ไม่ต้องเจอหน้ากัน”

“ซอลไม่ต้อง กูไปเอง”

“ผ้าใบ” น�า้เสยีงกลวัและกงัวล ท�าให้เสยีงถอนใจหนกัๆ ดงั

ขึ้น

“งัน้ก็ขึน้รถเมล์กลับ เด๋ียวกไูปส่งซอลทีห้่องก่อน ไม่ต้องไป

ขอร้องมันให้เสียเวลา”

“ดีๆ พรุ่งนี้ค่อยมาเอารถนะ”

“อืม”

“แล้วก็พอแล้วได้ไหม ให้เขาได้เอาคืนจะได้ไม่มีเรื่องกัน

อีก” ผมไม่ได้ยินเสียงอีกคนตอบ ความเงียบเกิดขึ้นพักหนึ่ง

“นะ เราขอเถอะ”

“เออๆ”

“อยากให้ช่วยอะไรไหม” ผมเดินออกจากจุดที่ยืนอยู่ หลัง

ป้ายหาเสียงอันใหญ่ที่ถูกติดตั้งไว้ข้างทาง
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“ไอ้...” ผมเห็นเพื่อนของมันดึงแขนเอาไว้

“คือรถของพวกผมจอดอยู่ข้างในครับ เอาออกไม่ได้ จะ

รบกวนให้ช่วยย้ายรถให้หน่อยได้ไหมครับ”

“รู้เหรอว่าผมเป็นเจ้าของรถคนันี ้อาจไม่ใช่ก็ได้” ผมสบตา

กับดวงตาวาวโรจน์ที่มองมาอย่างท้าทาย

“ซอล ไม่ใช่รถของหมอนี่ เชื่อกู ของหมาที่ไหนไม่รู้”

“ผ้าใบ อย่ามีเรื่องเลยนะ เด๋ียวถึงหูพ่ีเบญ” เสียงกระซิบ

เบาๆ แต่ผมจบัความได้ ผมไม่รูว่้าพีเ่บญเป็นใคร แต่เหมือนว่ามนั

จะได้ผลดี

“ย้ายรถด้วย” เสยีงห้วนส้ันดงัแบบขอไปท ีผมขยบัตวัพิงรถ 

ยกมือขึ้นกอดอกหลวมๆ ด้วยท่าทางสบายๆ

“สั่งเหรอ”

“...”

“ผ้าใบ” สายตาของคนตัวเล็กขอร้องเพื่อน

“ช่วยย้ายรถด้วย” เสียงที่พูดดีขึ้นมาบ้าง แต่ยังห้วนเหมือน

เดิม

“พูดกับใคร”

“ไอ้...” ผมเห็นมนัก�ามือแน่น “ซอลกลบัเถอะ” มนัลากแขน

เพื่อนเดินลิ่วจนคนตัวเล็กกว่าต้องกึ่งเดินกึ่งวิ่งตามเพื่อให้ทัน ไม่

ก้มหัวให้ใครสินะ

ผมกดรีโมตเปิดประตรูถ ก้าวขึน้ไปนัง่ฉายไฟหน้าตรงไปยงั

คนที่เดินอยู่ กะพริบไฟซ�้าๆ เป็นสัญญาณก่อนลดไฟลง ผมเห็น

มันชะงัก ยอมหยุดเดินและหันกลับมามอง

ผมสตาร์ทรถขับออกไปช้าๆ ชะลอเมื่อถึงร่างสูง ลดกระจก
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ไฟฟ้าลง ส่งยิ้มอ่อนโยนให้แก่คนที่ยืนอยู่ “กลับดีๆ นะครับซอล”

ผมได้ยินเสียงสบถดังลั่นตามหลัง ไม่ต้องมองก็รู ้ว ่า

ปฏิกิริยาของคู่อริผมเป็นอย่างไร หึๆ อย่าโมโหตายไปก่อนล่ะ

ผมก�าลังวนรถไปจอดในลานจอดรถ มาคิดดูอีกที การถูก

มดกดักไ็ม่ได้น่าร�าคาญเสมอไป ถงึจะเจบ็ๆ คนัๆ บ้าง แต่กท็�าให้

ชีวิตมีรสชาติดี ผมชักอยากรู้แล้วสิว่า...มดอย่างไอ้หมอนี่จะแสบ

ได้แค่ไหน
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ควำมซื่อสัตย์ของมด

- ผ้ำใบ -

“ตกลงนะ?” 

ผมมองหน้าพี่ม่อน ก็คิดอยู่ว่ามันแปลกๆ ที่วันนี้แกซื้อขนม

มาฝากน้องนุ่ง ที่ไหนได้…

“ได้อยู่แล้วพี่ม่อน” ซอลตอบรับด้วยรอยยิ้ม เรื่องช่วยเหลือ

กัน เพื่อนผมไม่เคยพลาด ไม่เคยเอ่ยปากปฏิเสธ

“แต๊งกิ้ว งานคณะพี่จะปฏิเสธก็ล�าบาก แต่เล่นไม่นาน ไม่

เกินสองชั่วโมง”

“เอาคนนอกคณะเข้าไปเล่นจะดีเหรอไอ้ม่อน งานภายใน

ไม่ใช่เหรอ”

“ไม่มีปัญหาพี่อาจ อาจารย์ผมเป็นคนเอ่ยปากถามเอง แก

เคยมากินข้าวที่ร้านแล้วชอบเสียงของซอล”

“จับได้แล้ว! พี่ม่อนเอาพวกผมไปแลกเกรด” พี่ม่อนสะดุ้ง
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โหยง คงเพิ่งรู้ตัวว่าพลาดให้ผมจับได้ 

“น้องผ้าใบคร้าบบบ กูขอโทษ แต่ไปให้กูหน่อยเถอะ ไม่

อย่างนั้นปีนี้กูไม่จบแน่ ช่วยงานคณะเผื่ออาจารย์ท่านจะเห็นใจ”

“ฮ่าๆๆ ผมช่วยอยู่แล้วพี่ม่อน ที่จริงไม่เห็นต้องถามเลย”

“กูก็ว่างั้น เลยรับปากอาจารย์ไปเรียบร้อย”

“โห! พี่ม่อนเล่นงี้เลยเหรอ” 

“ฮ่าๆๆ” พี่ม่อนหัวเราะชอบใจสีหน้าของผม 

วงของพวกเรามารวมกันได้เพราะพี่ม่อนกับผมเคยท�างาน

ในร้านอาหารเดียวกัน หลังจากได้พูดคุยจนสนิทสนม ท�าให้รู้ว่า

เราต่างชอบดนตรเีหมอืนกนั พีม่่อนจงึชวนผมตัง้วงดนตรเีพ่ือออก

หางาน ผมดึงซอลมาร่วมด้วย เพราะอยากให้เพื่อนมีรายได้มาก

ขึ้นกว่างานที่ท�าอยู่ ส่วนพี่อาจเป็นเพื่อนข้างบ้านของพี่ม่อน

“พ่ีม่อน” ผมขมวดค้ิวเม่ือนึกบางอย่างขึ้นมาได้ “แต่พูดก็

พูดเถอะ ผมไม่อยากเจอหน้าไอ้หมอนั่น”

“ไอ้หมอนั่น? คีรีเหรอ ไม่มามั้ง”

“กแ็ล้วไป” ผมถอนใจโล่งอก ตัง้แต่คืนน้ันผมไม่ได้เจอหน้า

คู่อริอีกเลย ผมไม่ได้เอาคืนเหมือนทุกครั้ง เพราะตกปากรับค�า

ซอลไปแล้ว มนัเลยยงัรูส้กึหงดุหงดิอยูใ่นใจเมือ่นกึถงึ ไม่เจอหน้า

กันไปเลยน่าจะดีกว่า

“ขอบใจมำกพี่ม่อน” ผมกัดฟันพูดเมื่อเห็นคู่อริเต็มสองตำ

“กูบอกว่าไม่มามั้ง แปลว่าก็ยังไม่ชัวร์” พี่ม่อนแก้ตัวไปน�้า

ขุ่นๆ “สงสัยแวะมาช่วยแป๊บๆ เอาคะแนนกับอาจารย์” 

“แป๊บๆ กบัผสีพิี ่ผมเหน็ชือ่มนัอยูใ่นรายชือ่โหวต Hot Guys 
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& Girls” ผมสะบัดกระดาษในมือ ขอยืมน้องคุมเวทีมาดู

“ฮ่าๆๆ มึงเห็นแล้วเหรอ”

“ไอ้พี่ม่อน รู้อยู่แล้วใช่ไหม” 

“ฮ่าๆๆ ก็กูกลัวมึงไม่ยอมมา เอาน่า มึงไม่ได้อยู่ใกล้กัน  

จะหัวเสียท�าไมวะ ไม่มองซะก็สิ้นเรื่อง”

“พูดง่ายว่ะพี่ คนไม่ชอบขี้หน้ากัน สูดอากาศท่ีเดียวกันยัง

ไม่อยากเลย”

“ผ้าใบก็อย่าไปใส่ใจสิ เราก็อยู่ของเราไป” ซอลเข้ามาช่วย

พี่ม่อนไกล่เกลี่ย 

“เออๆ คราวหลังหลอกผมแบบนี้อีกมีเฮ” 

“ขอบคุณคร้าบบบ น้องผ้าใบโคตรหล่อของพี่”

ผมกลัน้ยิม้ ทีจ่รงิกโ็วยวายไปอย่างนัน้เอง ถงึยงัไงกต้็องอยู่

ช่วยกันจนจบ ไม่อย่างนั้นแทนที่จะได้คะแนนพิศวาสจากอาจารย์ 

ไอ้พี่ม่อนอาจตกรวดทุกวิชา ข้อหาท�างานคณะพัง

“ไง!”

คนกวนตีนย่อมมีตีน ถึงผมพยายามอยู่ห่างๆ ก็ยังเจอกัน

จนได้ ผมเดินมาเข้าห้องน�า้ใต้ตกึคณะ ส่วนหมอนีเ่พ่ิงเดินออกมา 

ผมมองเหมือนเป็นอากาศธาตุ ตั้งใจจะเดินผ่านหน้าโดยไม่

ตอบโต้

“ไม่ทักทายกันหน่อยเหรอ”

ผมชะงักกึก ถอนใจออกมาดังๆ ซอลจะโทษกูไม่ได้นะ กู

ไม่ใช่คนหาเรื่องก่อน

“ยังไม่ตายเหรอ” อยากให้ทักมากนัก ผมก็จะทักตามที่ขอ
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“ยัง” คนพูดยักไหล่ “ว่าจะรอไปพร้อมกัน” ผมนับหนึ่งถึง

สบิอยูใ่นใจ พร้อมกบัชัง่ใจไปด้วยว่าจะบวกกับหมอน่ีดไีหม ผมไม่

กลัว แต่ไม่อยากให้พี่ม่อนมีปัญหา มีเรื่องในคณะ ขึ้นแสดงไม่ได้

ขึ้นมา จะพาพี่ม่อนซวยไปด้วย 

“ไปชวนเพื่อนเถอะ ฉันไม่รู้จักนาย” ผมสาวเท้าเข้าห้องน�้า 

สั่งตัวเองว่าอย่าฟัง อย่าสนใจ ห้ามพูดอะไรต่อ โชคดีที่อีกฝ่ายคง

คิดเหมือนกันว่าไม่ใช่วันนี้ เพราะนอกจากเสียงหัวเราะหึๆ ในล�า

คอแล้ว ก็ไม่มีค�าพูดลอยตามหลังผมมาอีก

 

“ท�ำหน้ำดีๆ ” ซอลจบัแก้มผมส่ำยไปมำ จำกท่ียิม้ไม่ออกกต้็อง

ยิม้ตามรอยยิม้อ่อนๆ น้ัน ผมดงึซอลลงน่ังตัก กอดเอวมันไว้หลวมๆ

“นี่ถ้าไม่ติดว่าต้องขึ้นแสดง กูต่อยคว�่าไปแล้ว”

“ดีแล้วที่ผ้าใบคิดได้ อย่ามีเรื่องเลย เราไม่อยากเห็นผ้าใบ

เจ็บตัว อีกอย่าง...เห็นว่าบ้านรวยมาก พ่อเป็นถึงเจ้าของโรงแรม

ใหญ่ เกิดอะไรขึ้น เราจะมีแต่ผิดกับผิดลูกเดียว”

“รู้น่า” 

“ผ้าใบก็รู้แล้วตลอดแหละ แต่ชอบท�าให้เราเป็นห่วง”

“จะได้อ้อนซอลได้ไง” ผมซบหน้าลงกับหลังของซอล ถู

ใบหน้าไปมาเบาๆ

“อยากอ้อนก็ต้องท�าตัวให้น่ารัก กับคนนั้นพอแล้วนะ จ�าที่

รับปากเราได้ไหม”

“ได้”

“ลืม พรุ่งนี้กระป๋องสีซ่อมเสร็จแล้ว ผ้าใบไม่ต้องไปรับเรา

ตอนเช้าแล้วนะ เดี๋ยวเราแวะไปเอารถก่อนค่อยไปมหา’ลัย”
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“งัน้กย็ิง่ต้องไปรบั อูอ่ยู่ไกลไม่ใช่เหรอ จะไปยงัไง เดีย๋วกไูป

ส่งเอง”

“ไปได้”

“รออยูห่อนัน่แหละไม่ต้องเถยีง บอกแล้วว่าให้ย้ายมาอยู่หอ

เดียวกันก็ไม่เชื่อกู”

“ขี้เกียจย้าย อยู่มาตั้งแต่เข้ามหา’ลัย ที่นั่นก็ดีอยู่แล้ว” 

“ตามใจ” ผมหลับตา ซบหน้ากับหลังของซอลนิ่ง อีกฝ่าย

นั่งเงียบๆ ปล่อยให้ผมพัก 

ผมกบัซอลรูจ้กักนัตัง้แต่ปีหนึง่ เราสนทิกนัอย่างง่ายดายทัง้

ที่นิสัยต่างกันสุดขั้ว อาจเป็นเพราะผมอารมณ์ร้อน ในขณะที่ซอล

เป็นคนใจเย็นมาก ถึงท�าให้เราอยู่ด้วยกันได้ ผมมีเพื่อนน้อย 

เพราะนอกจากเวลาเรยีนแล้ว ทีเ่หลอืกห็มดไปกบัการท�างานเพือ่

หาเงินมาใช้จ่าย ไม่มีเวลาออกไปเท่ียวเหมือนคนอ่ืนเขา ก็มีแต่

ซอลทีผ่มพึง่พาได้ทุกอย่าง เป็นท้ังเพือ่นสนทิ เป็นผูฟั้งทีด่ ีและเป็น

พี่ของผมในเวลาท่ีผมจ�าเป็นต้องมีคนตักเตือน ซอลจึงเหมือน

ครอบครัวเดียวที่ผมมีที่นี่ เมืองใหญ่ที่ต่างต้องดิ้นรนกันไป

- คีรี -

“เมือ่กีก้เูดนิผ่านด้านหลังเวท ีเจอคูอ่รมิงึด้วย” จอมทพั

ทิ้งตัวลงนั่งข้างผม ในห้องที่จัดไว้ให้ผู้เข้ารอบสิบคน Hot Guys 

& Girls มันคือการเปิดให้คนในคณะโหวตว่าหนุ่มสาวคนไหน 

เข้าตาเพือ่นร่วมคณะมากท่ีสดุ ถึงไม่อยากมากต้็องมา เพราะผม

กับจอมทัพติดทั้งคู่

“กูเจอแล้ว” ผมไม่ละสายตาจากหน้าจอโทรศัพท์



~ Darin ~

33

“ที่ไหน”

“หน้าห้องน�้า”

“มาท�าอะไรกันวะ เห็นมากับคนตัวเล็กๆ ที่เป็นนักร้อง”

“เล่นดนตรี” ผมชี้นิ้วไปที่เอกสารบนโต๊ะ 

“อ๋อ วงทีเ่ล่นช่วงก่อนปิดงาน” จอมทพัเปิดอ่านก�าหนดการ

ที่ทางทีมงานเอามาให้นานแล้ว แต่พวกผมไม่สนใจ ผมเพ่ิงเปิด

อ่านหลังจากเจอหน้าอีกฝ่ายมา

“เออมึง คู่อริมึงชื่ออะไรนะ ผ้าใบใช่ไหม” จอมทัพวาง

กระดาษลง หันมาตั้งใจคุยกับผม 

“ใช่”

“เมื่อกี้กูเห็นอะไรแปลกๆ มาว่ะ”

“อะไรที่มึงว่าแปลก” ผมปิดหน้าจอ ชักสนใจสิ่งที่เพื่อนพูด

“กูว่าผ้าใบกับนักร้องตัวเล็กนั่นน่าจะเป็นแฟนกัน”

“มึงแน่ใจ?”

“ไม่เชงิ แต่เมือ่กีก้เูหน็นัง่ตกักนั กอดกนั มนัดเูกนิเพ่ือนไป

หน่อย หรือมึงจะให้กูนั่งตัก”

“ไปห่างๆ ตีนกูเลย” ผมเงื้อเท้ารอเพื่อน

“ฮ่าๆ เหน็ไหม แค่คดิกยูงัสยอง แต่คูน่ัน้ท�าเหมอืนเป็นเรือ่ง

ปกติ”

“ทีม่งึพดูก็มสีทิธ์ิ” ผมคิดย้อนไปถงึหลายอย่างในคนืน้ัน มนั

มีความเป็นไปได้สูงมาก มิน่า ถึงออกอาการหวงนัก

“ท�าไมท�าหน้าเจ้าเล่ห์วะ อย่าบอกว่ามึงจะแกล้งจีบแฟน

มัน”

“ถามเหี้ยอะไรอย่างนั้นวะ กูไม่จีบผู้ชาย”
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“กูก็ลองถามดู ไม่ใช่ก็ไม่ใช่สิ ท�าไมต้องของขึ้นด้วย แต่คู่

นั้นกูว่าใช่แน่ เด็กนั่นตัวนิดเดียว หน้าตาน่ารักอย่างกับผู้หญิง”

“อมื” ผมพยกัหน้าเห็นด้วย หมดความสนใจเมือ่รูว่้าคอืเรือ่ง

อะไร รสนิยมของมันจะเป็นยังไง ก็ไม่เกี่ยวกับผม

ผมถอนใจยำวเมื่อถูกพิธีกรประกำศช่ือให้ขึ้นไปบนเวที กำร

ตัดสินผู้ชนะจากห้าคนสุดท้ายทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงจะเร่ิมนับ

คะแนนใหม่ โดยการโหวตจากผู้ที่อยู่ในงานเท่านั้น ผู้เข้ารอบ

ทั้งหมดจึงต้องขึ้นไปให้พิธีกรสัมภาษณ์ และนั่นเป็นเรื่องน่าเบื่อ

ส�าหรับผม ยิ่งถูกบังคับกลายๆ ให้มาแบบนี้ ก็ยิ่งเซ็งเข้าไปใหญ่

ผมตอบค�าถามด้วยใบหน้าตดิรอยยิม้ โชคดทีีต้่องออกงาน

กับพ่อบ่อย ท�าให้ผมถนัดในการรักษาสีหน้า และควบคุมอารมณ์

ตัวเอง มาถอนใจยาวด้วยใบหน้าเบื่อหน่ายก็ตอนก้าวลงจากเวที

มาแล้ว

“คดิว่าจะชนะเหรอ” ค�าถามห้วนๆ ท่ีดังขึน้ท�าให้ผมต้องมอง

หาเจ้าของเสียง 

ผ้าใบยืนพิงเสา กอดอกหลวมๆ มองผมอยู่

“ไง! คนแปลกหน้า” ผมยกยิ้มมุมปาก ทักทายด้วยค�านี้ 

เพราะจ�าได้ว่าผ้าใบพูดว่าไม่รู้จักผม 

“กน่็าจะชนะนะ” ผมเดนิเข้าไปหาพร้อมกบัตอบค�าถามเมือ่

ครู่ ยิ้มแบบตั้งใจกวนประสาทอีกฝ่าย และมันก็ได้ผล ริมฝีปาก

ของผ้าใบเบ้ออกเล็กน้อย 

“มัน่ใจไปหน่อยม้ัง ท�าหน้าเหมือนเสียเวลาชวิีต ไม่ดถูกูคน

อื่นไปหน่อยเหรอ” ผมขมวดคิ้ว คิดจะพูดบางอย่าง แต่สุดท้ายก็
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เปลี่ยนใจ อธิบายไปก็เท่านั้น เด็กนี่อคติกับผมอยู่แล้ว

“นายอยู่ปีไหน”

“ไม่เกี่ยวกับนาย”

“ฉันอยู่ปีสี่ น่าจะเป็นรุ่นพี่นายหลายปี”

“แล้วไง” คนพูดมองผมด้วยสายตาท้าทาย 

“ไม่มีใครสอนให้เคารพรุ่นพี่เหรอ”

“ก็อยู่ที่ว่ารุ่นพี่มันน่าเคารพหรือเปล่า” สายตาที่มองมามี

รอยยิ้มเยาะ “กับบางคนก็ไม่ไหว”

“รุ่นนอ้งบางคนก็ควรถูกสั่งสอน” ผมสบืเทา้เข้าไปใกล้ คน

ที่ยืนพิงเสาสบายๆ ตื่นตัวทันที รีบขยับขึ้นยืนตรงในท่าเตรียม

พร้อม

“คิดว่ากลัวเหรอ”

“คนไม่กลัวจะไม่ถามแบบนี้” 

“คนโดนสอยร่วงเพราะปากดีก็มีเยอะ”

“ครี”ี เสียงเรยีกท�าให้การต่อปากต่อค�าชะงัก ผมหนัไปมอง

คนเรียก “มายืนท�าอะไรตรงนี้คะ เขาให้ไปรวมตัวกันข้างเวที”

“ปันไปก่อนเลยครับ ผมขอคุยกับ...”

“คนแปลกหน้า” เสียงแทรกดังขึ้น คนพูดยิ้มท้าทาย

“อ้าว! ไม่รู้จักกันเหรอคะ” ปันมีสีหน้างุนงง หันมองผมที 

มองคู่ปรับผมที

“ท�านองนั้นครับ”

“อืม...งั้นปันไม่กวนดีกว่าคะ อย่าลืมรีบไปนะคะ ปันว่าคีรี

ได้รางวัลแน่” ดูเหมือนปันจะจับรังสีอ�ามหิตที่แผ่ออกมาระหว่าง

พวกผมได้ จึงรีบเอ่ยขอตัว
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“ครับ เดี๋ยวผมไป” ผมรอจนปันเดินพ้นไปแล้ว จึงหันกลับ

ไปหาคนที่ยังยืนอยู่ จู่ๆ คนท�าหน้าบึ้งตึงมาตลอดก็ย้ิมเจ้าเล่ห์

เหมือนคนถือไพ่เหนือกว่าขึ้นมา

“รู้ไหมว่าเขาให้คนที่มาในงานลงคะแนนได้ทุกคน”

“หึๆ อยากลงชื่อใครก็ลงไปเถอะ ไม่มีผลอะไรกับฉัน”

“ขี้อวดฉิบหาย”

“เขาเรียกว่ารู้จักตัวเองดีพอ คุยกับนายสนุกใช้ได้ แต่ฉัน

ต้องไปแล้ว วันหลังค่อยคุยกันใหม่” 

“อยากคุยตายห่าละ” ผมยิ้มมากขึ้นเมื่อได้ยินเสียงห้วนๆ 

ยิ่งเห็นมันหัวเสีย ผมยิ่งข�า เด็กนี่หัวร้อนไวจริงๆ

“ใครจะรู้” ผมพูดท้ิงท้ายไว้แค่น้ัน ก่อนเดินจากมา จู่ๆ ก็

รู ้สึกหายเบื่อ ชักอยากรู้ว่าคนท่ีชอบผู้ชายอย่างมันจะเลือกให้

คะแนนใคร ไม่มีใครตัวเล็กๆ น่ารักเข้าประกวดซะด้วย แต่ที่แน่ๆ 

มันคงไม่เลือกผม

“คีรี กระดำษที่มึงอยำกได้” ผมรับกระดำษมำจำกเพื่อนร่วม

คณะหลังจบงาน

“ขอบใจมาก มงึจะพาแฟนไปกนิข้าวท่ีโรงแรมเมือ่ไหร่บอก

กู เดี๋ยวกูจัดการให้”

“สักอาทิตย์หน้า เดี๋ยวกูบอกมึงอีกที”

“ได้ทกุเมือ่” ผมจบัมอืเพ่ือนเขย่า รอจนอกีฝ่ายเดินห่างออก

ไปจึงก้มมองกระดาษในมือ มันถูกพับเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆ ผมทาย

ผลไว้ในใจก่อนเปิดออกดู

ผมเลกิค้ิวขึน้เมือ่เหน็สิง่ทีเ่ขยีนในกระดาษ ยอมรบัว่าแปลก
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ใจมาก ชื่อของผมเขียนด้วยลายมือคุ้นตา แม้ไม่ลงชื่อ แต่เพราะ

เพื่อนผมเป็นคนเดินเก็บผลกับมือ จึงเชื่อได้ว่าไม่ผิดคน

คีรี ผมยกย้ิมข้ึนท่ีมุมปาก ไม่อยากเชื่อว่าไอ้เด็กนั่นเลือก

ผม เพิ่งรู้ว่าความสามารถของมด นอกจากขยันขันแข็งแล้ว ยัง

ซื่อสัตย์อีกด้วย

อยากเห็นหน้าตอนมนัเขยีนชือ่ผมลงไปชะมดั ไม่ชอบขีห้น้า 

แต่ก็ยังคิดว่าผมควรชนะ หึๆ ผมหัวเราะออกมาเบาๆ เมื่อพอเดา

บางอย่างได้ ผมว่า...มันคงเขียนไปแช่งชักหักกระดูกผมไปร้อย

เปอร์เซ็นต์ ไอ้เด็กนี่น่าสนใจดี
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คนดี

- คีรี -

ผมยกยิม้มมุปากเป็นเชงิทกัทาย เมือ่เห็นผ้าใบมองลง

มาจากเวที เห็นสีหน้าก็รู้แล้วว่ามันดีใจแค่ไหนที่ได้เจอผม จาก

ใบหน้าที่ก�าลังมีความสุขกับการเล่นดนตรี เปลี่ยนเป็นบึ้งตึงข้ึน

มาทันที

“สงสยันกึว่ากมูาหาเรือ่ง ร้านอืน่มตีัง้เยอะ มงึกเ็สือกเลอืก

ร้านนี้” ผมอยู่ช่วยงานอาจารย์จนดึก จอมทัพจึงชวนแวะหาอะไร

ดื่มก่อนแยกย้าย

“ร้านแถวมหา’ลัยเราน่านั่งมีไม่กี่ร้านนี่หว่า กูขี้เกียจขับไป

ไกล” 

“แน่ใจนะว่าเพราะร้านน่านั่ง ไม่ใช่ว่ามึงนัดใครไว้แต่ไม่

บอกกู” ผมมองเลยไหล่จอมทัพไป

“จะนัดใครวะ” 
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“พี่จอมทัพ พี่คีรี บังเอิญจัง มาร้านนี้เหมือนกันเหรอคะ”

“ครับ” ผมยิ้มรับเมื่อสองสาวที่ผมเห็นเดินมาถึงโต๊ะ 

“ขอนั่งด้วยได้ไหมคะ พริ้มมากับหนูนิดแค่สองคน ก�าลัง

เบื่อๆ อยู่เชียว”

“ได้ครับ” จอมทัพเอ่ยปากอนุญาต พวกผมสบตากัน เรื่อง

แบบนี้ไม่ต้องพูดก็รู้ว่าจะเป็นอย่างไร

“นัน่เดก็ก ูมงึกลบัไปได้แล้ว” ผมชะงกัมอืทีก่�ำลังล้ำง เงยหน้ำ

ขึ้นมองกระจกจึงเห็นคนที่ยืนอยู่ด้านหลัง

“ใช่เหรอ” ผมล้างมือต่อ แต่สายตาคอยระวัง

“ไม่ใช่เรือ่งของมงึ แค่รูว่้ามงึไม่มสีทิธิย์ุง่กพ็อ” น�า้เสียงข่มขู่

ยิ่งท�าให้ผมยิ้มมากขึ้น ผมปิดน�้าก่อนหันไปเผชิญหน้า

“แต่ผูห้ญงิให้สทิธิก์วู่ะ ไม่ใช่มงึ” ถ้าหวังให้ผมหน้าซดีตวัส่ัน 

กลวัจนหางจกุตดู กม็าหาเรือ่งผดิคนแล้ว ผมตบมือลงบนไหล่ ย้ิม

ท้าทายก่อนเดินออกมาโดยไม่ใส่ใจ 

“พรุง่นีเ้จอกนั” ผมโบกมอืให้จอมทพัเม่ือถงึรถของเพ่ือนก่อน

“เออ แล้วเจอกนั” ไม่มใีครไปต่อแม้รู้ว่าผูห้ญงิอยากให้ชวน

ก็ตาม ผมแค่มาหาอะไรดื่มก่อนกลับ เหนื่อยเกินกว่าจะอยากท�า

อย่างอื่น

ผมเดนิตรงไปทีร่ถ ยกมอืขึน้โบกเมือ่ได้ยนิเสยีงแตรจากรถ

ของจอมทัพที่ขับผ่าน รู้สึกมึนเล็กน้อยกับปริมาณแอลกอฮอล์ที่

ดื่มเข้าไป

ผมกดรโีมตเปิดประต ูก่อนจะรูต้วัว่ามคีนย่างเท้าเข้ามาหา
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จากด้านหลัง ผมจ�าหน้าหนึ่งในนั้นได้ ตัวต่อตัวผมไม่หวั่น แต่ตัว

ใหญ่สองนีผ่มก�าลงัคดิหนกั แม้ว่าสหีน้าจะไม่แสดงความรูสึ้กใดๆ 

ออกมา

“แน่นักเหรอมงึ กกูอ็ยากรูเ้หมอืนกนัว่ามงึจะแน่ได้แค่ไหน” 

ผมกดรีโมตปิดรถ ยัดกุญแจลงในกระเป๋ากางเกง ขยับตัวในท่า

เตรียมพร้อมก่อนยิ้มเย็น

“ก็ลองดู”

- ผ้ำใบ -

ผมเกือบขับผ่านอยู่แล้วเมื่อเห็นเหตุการณ์เข้า ผม

ตัดสินใจสาดไฟรถเข้าหา ให้รู้ว่ามีคนมา โชคดีท่ีไม่ต้องลงไป

ตะลุมบอนด้วย วงก็แตกเสียก่อน

ผมขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปจอดใกล้ๆ ไม่ต้องเห็นหน้าคนที่

ยกมือขึ้นบังตาจากแสงไฟ แค่เห็นรถ ผมก็รู้แล้วว่าใคร

“ไง!” น�า้เสยีงกบัรอยยิม้กวนๆ ท�าให้ผมนกึอยากเปลีย่นใจ 

แม่งไม่น่าแวะเลยกู เส้ือผ้าเลอะเทอะไปด้วยฝุ่น มุมปากมีรอย

เลือด คิ้วน่าจะแตก แต่ยังท�าเท่ไม่รู้จักเวล�่าเวลา

“ยังไม่ตายก็ดี” 

“บอกแล้วว่าจะรอพร้อมกัน” ผมนึกอยากให้พวกที่วิ่งหนี

กลับมาต่อยซ�้าอีกซักทีสองที จะได้กวนตีนใครไม่ได้อีก

“ปากอย่างนี้ สมควรโดนรุมกระทืบ” 

“หึๆ โอ๊ะ!” เสียงร้องเบาๆ ท�าให้ผมนึกหมั่นไส้ ไม่มีความ

สงสารสกันดิ ปากแตกแล้วยังเสือกหัวเราะ ผมมองสภาพของคูอ่ริ 

โชคดีแค่ไหนแล้วท่ียังยืนอยู่ได้ พูดไปไอ้หมอนี่ก็เก่งใช่เล่น สอง
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ต่อหนึ่งยังไม่ร่วง 

“ถ้าไม่ต้องช่วยเก็บศพก็ขอตัว” ผมสตาร์ทรถ แต่มีมือมา

จับกระจกเอาไว้

“เดี๋ยว”

“อะไร”

“ไปส่งหน้าปากซอยหน่อย ดูเหมือนไอ้หัวเกรียนจะมีเวลา

เดินเล่นไปเจาะยางรถกับกรีดรอบคัน ก่อนกลับมาช่วยเพื่อนมัน

สู้” ผมหันไปมองล้อรถทันที มันแบนราบ! 

“ไปท�าอะไรดีๆ มาล่ะ ถึงโดนเล่นทั้งรถท้ังคน” ผมถาม

ประชดประชัน

“มีเสน่ห์เกินไปมั้ง”

“ถุย!” 

“หึๆ รถคงต้องทิ้งไว้แบบนี้ พรุ่งนี้ค่อยกลับมาจัดการ”

“เดีย๋วหาย ไม่ตามช่างหรอืตามเพือ่นมา” ผมอดกงัวลแทน

ไม่ได้ 

“ตามช่างตอนน้ีก็เสียเวลารอ จอมทัพน่าจะขบัไปไกลแล้ว” 

ผมลืมไปเลยว่าคนพูดคงเจ็บอยู่ไม่น้อย ผมอยากปฏิเสธ 

แต่เห็นสภาพอีกฝ่ายแล้ว ก็ได้แต่กัดฟันตกลง

“ขึ้นมา”

“ขอบใจ”

ผมขี่มอเตอร์ไซคพ้์นปำกซอย แตไ่ม่ได้จอดให้ลง ระหว่ำงทำง

ที่ขี่รถออกมา ฝ่ายดีกับฝ่ายชั่วในใจผมตีกันมาตลอดทาง สุดท้าย

ฝ่ายดีก็ชนะ ผมอยากท�าใจด�าปล่อยลงตามท่ีขอ แต่เวลานี้แท็กซี ่
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น่าจะหายาก ไม่รู้ว่าต้องยืนรอนานแค่ไหน 

“บอกทางมา”

“อะไรนะ” 

แผ่นอกทาบเข้ามาโดนหลังของผม หน้าชะโงกข้ามไหล่มา

หา รักษาระยะห่างหน่อยสิโว้ย!

“บอกทางไปบ้านมา”

“จะไปส่งเหรอ”

“เออ”

“ตรงไปก่อน เดี๋ยวบอกทางให้”

“!!!” ผมสะดุ้งเมื่อมือใหญ่จับเข้าท่ีเอว ไอ้เวรนี่เคยน่ัง

มอเตอร์ไซค์หรือเปล่าวะ เกาะด้านหลังหรือขอบเบาะสิโว้ย! มา 

กอดอะไรเอวกู

“หิว” เสียงทุ้มดังฝ่ำเสียงลม แต่ผมได้ยินไม่ถนัด จึงตะโกน

ถามกลับไป

“อะไรนะ”

“หิว” คราวนี้เสียงดังชัดเจน

“หิวก็กลับไปกินบ้าน”

“จอดรถคุยกันก่อน” 

เสยีดายทีร่ถผมเป็นเวสป้า ไม่อย่างนัน้จะยกล้อหน้าทิง้แม่ง 

ตรงนี้ ผมชะลอรถเข้าชิดซ้าย ก่อนจอดริมฟุตบาท

“อะไรอีกวะ” ผมถอดหมวกกันน็อกออกอย่างหัวเสีย

“หิว” 

“ได้ยนิแล้ว หวิกก็ลบัไปกนิทีบ้่าน” ยอมไปส่งกบ็ญุแค่ไหน
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แล้ว แม่งเอ๊ย! เรื่องมากฉิบหาย

“ขี้เกียจให้ที่บ้านเห็น ไม่งั้นไม่ได้นอน”

“ไหวเหรอ ไม่เจ็บหรือไงวะ”

“ไหว คิ้วแค่เป็นแผล ไม่แตก อย่างอื่นโอเค”

ผมถอนใจหนักๆ มองซ้ายมองขวา “งั้นก็กินก๋วยเตี๋ยวตรง

นั้น” ผมชี้มือไปยังร้านก๋วยเตี๋ยวข้างทาง มีเก้าอี้พลาสติกสีๆ วาง

ให้คนนั่งกิน แต่ไม่มีโต๊ะ ต้องถือถ้วยเอาเอง

“ร้านอื่นเถอะ”

“จะกินร้านอืน่กห็าทางไปเอง เรยีกแท็กซีก่ลบัเอา” ผมเหน็

ร่างสงูมองร้านก๋วยเตีย๋วนิง่ เหมือนก�าลงัตดัสนิใจ เลอืกเอากแ็ล้ว

กัน อยากมาดคุณชายนัก ก็หาทางกลับเอง

“ร้านนี้ก็ได้”

“ก็แค่นั้น” 

ผมนั่งมองท่ำทีเก้ๆ กังๆ เหมือนไม่รู้จะถือชำมยังไง กินยังไง 

แล้วแอบยิม้เยาะ ร่างสงูกลายเป็นส่ิงประหลาดเม่ืออยูท่่ามกลางคน

ท�างานตัวเป็นเกลียวอย่างพวกผม ผมเห็นลุงแท็กซี่ที่นั่งใกล้ๆ แอบ

ยิ้มข�า

“มันไม่ถนัด” หน้าเก้อๆ กับค�าแก้ตัวบ่งบอกว่าเจ้าตัวคง

เหน็เหมอืนกนั ผมพยกัหน้าไม่ได้พูดอะไร จัดการก๋วยเตีย๋วในชาม

ตัวเองอย่างว่องไว

...

“ท�าไมถงึยอมมาส่ง” ผมชะงกัมือท่ีก�าลงัสวมหมวกกนัน็อก 

ลดหมวกลงมองหน้าคนถาม
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“ก็อยากรู้เหมือนกัน แม่งไม่น่ามาสักนิด”

“หึๆ เพราะนายเป็นคนดีกว่าที่คิด”

“รู้แล้วยังเสือกถาม” ผมพูดก่อนใส่หมวก ถ้าท�าใจแข็งได้ก็

ไม่อยากมาหรอกโว้ย! 

น่ีมันบ้ำนคนเหรอวะ! ผมเบิกตำกว้ำงเมือ่จอดรถหน้ำบ้ำนหลัง

ใหญ่ อยู่ใจกลางเมืองแบบนี้ หลังขนาดนี้ราคาสักเท่าไหร่วะ แค่ขับ

จากประตูรั้วเข้ามายังใช้เวลาเป็นนาที

“มันดึกแล้ว ค้างที่นี่เถอะ”

ผมหันขวับไปมองคนพูด จะบ้าเหรอวะ! รู้จักกันหรือก็เปล่า 

“ไม่ต้อง ส่งหมวกมา จะได้กลับ” ผมมองหมวกกันน็อกใน

มืออีกฝ่าย ให้รู้ว่าต้องการอะไร

“อยู่เถอะ” 

“ที่มาส่งเพราะยังมีมนุษยธรรม ไม่ได้แปลว่าชอบขี้หน้า”

“ชดัเจนด”ี ผมคว้าหมวกกนัน็อกท่ีอกีฝ่ายยืน่คนืให้มาแขวน

ไว้กับแฮนด์รถ

“ขอบใจมาก”

“เออ” ผมไม่สนใจค�าขอบคณุ เวลาน้ีอยากกลบับ้านไปนอน

มากกว่า 

“ผ้าใบ”

“อะไรอีก” ผมมัวแต่หงุดหงิด จึงไม่เอะใจสักนิดว่า

สรรพนามที่ใช้เรียกผมเปลี่ยนไป

“จอดรถไว้นี่ เดี๋ยวให้คนไปส่ง”

“ไหนว่าไม่อยากให้ใครเห็น”
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“เป็นห่วงมากกว่า” สายตาจรงิจงัแบบทีไ่ม่เคยเหน็มาก่อน 

ท�าเอาผมอึ้งไปเหมือนกัน 

“ไม่ต้อง ดูแลตัวเองเถอะ”

“เอาเบอร์มา จะโทร.ไปเช็กว่าถึงหรือยัง”

“นายนี่ท่าจะส่ังคนจนเป็นนิสัย ลืมไปแล้วม้ังว่าเราไม่ใช่

เพื่อนกัน”

“โทษที ฉันขอเบอร์นายได้ไหม”

“อย่าเลย” เสียงผมอ่อนลง ไม่ชินกับการพูดด้วยน�้าเสียง

นุ่มของอีกฝ่าย “กลับดึกจนชิน แค่นี้สบายมาก ไปละ” ผมไม่รอ

ให้อีกฝ่ายมีโอกาสเรียกซ�้า รีบขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกมา

ผมผ่านรั้วบ้านหลังใหญ่ อดคิดไม่ได้ว่าคนที่รวยขนาดน้ี 

วนัๆ ท�าอะไรกนับ้าง ผมไม่ได้อจิฉา แค่รบัรูถ้งึความแตกต่างแบบ

สดุข้ัวระหว่างตวัเองกบัหมอนัน่ ส�าหรบัผม...แค่ท�าให้ตวัเองมเีงิน

เรียน มีเงินกินเงินอยู่ สอบผ่านทุกวิชา แค่นี้ผมก็ยิ้มได้นอนหลับ

แล้ว นายครีีจะมีความสุขกับอะไรบ้างวะ โลกบางใบผมคงไม่มวัีน

เข้าใจ


