บทน�ำ

- คีรี “คุณติดเงินค่ารถกลับบ้านผม ไม่มีตาดูหรือไง!? ถึง
ไม่รู้ว่าจอดรถขวางรถคนอื่น” ผมนึกอยากเห็นเจ้าของโน้ตขึ้นมา
ติดหมัด รถบ้าอะไรของมันวะ ผมไม่เห็นรถที่ว่าสักคัน
“มีอะไรคะคีร”ี ผมเงยหน้าขึน้ มองสาวสวยทีย่ นื รออยู่ หมด
อารมณ์จะไปต่อเมื่อเจอโน้ตบ้าๆ แปะอยู่บนกระจกหน้ารถ แม่ง
เอ๊ย! มันจะเสียบไว้ไม่ได้หรือไงวะ ล่อด้วยกาวสองหน้า จงใจ
ก่อกวนกันชัดๆ
“ไม่มีอะไร พวกกวนตีนน่ะ” ผมมองไปรอบๆ อีกครั้งให้
แน่ใจ ในเวลาดึกดื่นหลังร้านเหล้าเลิกแบบนี้ จับมือใครดมแทบ
ไม่ได้
“ไหนกูขอดูหน่อย” ผมส่งโน้ตให้จอมทัพ
“ช่างมันเถอะ อย่างน้อยก็ไม่ได้ขีดรถกูเป็นรอย” ผมมอง
~ Darin ~
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รถสปอร์ตหรูคันเก่งของตัวเอง โชคดีที่ยังอยู่รอดปลอดภัย
“เดีย๋ วมึง” จอมทัพยกมือขึน้ เป็นสัญญาณให้ผมรอก่อน “นี่
ไง มึงจอดขวางรถเวสป้าคันนี้อยู่”
ผมต้องเดินตามเข้าไปในซอกหลืบถึงเห็นว่ามีรถเวสป้าสี
ฟ้าจอดอยูด่ า้ นใน เหีย้ เอ๊ย! แล้วใครใช้ให้เข้ามาจอดในนีว้ ะ ผมจะ
รู้ไหม ยิ่งมาช้าไม่ทันนัด เห็นมีที่ว่างหลังร้าน ผมจึงจอดรถเข้าชิด
ก�ำแพง กันไม่ให้รถที่สวนไปมาเฉี่ยวชนได้ ไม่อยากเสียเวลาไป
วนหาที่จอดรถในลานจอด
“ทิง้ เงินไว้สกั สองร้อยก็ได้มงั้ คะคีรี จะได้ไม่ดา่ เราตามหลัง”
คนที่เดินตามเข้ามาบอกผมเพื่อตัดปัญหา
“เดี๋ยวผมจัดการเอง” ผมเดินกลับไปที่รถ เปิดหาสมุดโน้ต
เล่มเล็ก ก่อนเขียนข้อความลงไปเร็วๆ มันต้องเจอแบบนี้!
- ผ้าใบ “ถึงคุณเวสป้า ถือว่าหายกันกับค่ากาวสองหน้าที่คุณ
ติดกระจกรถผม มันเป็นรอย” ผมขย�ำกระดาษในมือจนบี้แบน
หน็อย! รถหรูกว่าแล้วไงวะ พ่อแม่ซอื้ ให้หรือเปล่าเถอะ คันนีผ้ มหา
มาด้วยน�้ำพักน�้ำแรงของตัวเอง น่าภูมิใจกว่าตั้งเยอะ ไอ้อวดรวย!
กระจกเป็นรอยพ่องสิ! แค่เสียเวลาแกะนิดแกะหน่อยจะตาย
หรือไง ผมไม่ได้จงใจแกล้งสักหน่อยถึงจะโมโหมากก็เถอะ แต่
เมือ่ คืนด้านนอกลมพัดแรง ผมกลัวเจ้าของรถจะไม่รวู้ า่ ท�ำให้คนอืน่
ล�ำบาก ถึงแปะกาวสองหน้าลงไป แต่มนั ก็นดิ เดียว พวกเด็กรวยๆ
เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อก็แบบนี้ นิดๆ หน่อยๆ ท�ำเป็นโวยวาย
ผมไม่รจู้ กั เจ้าของรถสปอร์ตหรูสแี ดง ไม่รวู้ า่ หน้าตาเป็นยังไง
~ Hi Stranger ไง! คนแปลกหน้า ~
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ชื่ อ อะไร แต่ ร ้ า นที่ ผ มเล่ น ดนตรี อ ยู ่ เ ป็ น ร้ า นเหล้ า ที่ มี แ ต่ เ ด็ ก
มหาวิทยาลัยมาเที่ยว ประกอบกับรุ่นของรถ ผมจึงเดาได้ไม่ยาก
ว่าน่าจะเป็นเด็กมหาวิทยาลัยเหมือนกันกับผม
ผมยังรูส้ กึ ถึงความล�ำบากเมือ่ คืนไม่หาย ผมต้องเดินไปรอ
รถเมล์ที่ป้าย ซึ่งอยู่ห่างจากร้านเกือบห้าร้อยเมตร เพราะร้านอยู่
ในซอยลึก แล้วไหนจะต้องนัง่ รอรถเมล์ทดี่ กึ แบบนัน้ กว่าจะมาสัก
คันก็ใช้เวลานานโข ผมไม่อยากรอจนร้านเลิกเพราะวันนี้มีเรียน
แต่เช้า เมื่อคืนผมเล่นเสร็จตั้งแต่ห้าทุ่ม หลังจากหัวเสียอยู่สักพัก
จึงตัดสินใจกลับหอเลย เรื่องจะขอให้ประกาศตามหาเจ้าของออก
มาเลื่อนรถให้ ลืมไปได้เลย พี่เบญเจ้าของร้านไม่ช่วยนักดนตรีผู้
ต�่ำต้อยอย่างผมเป็นอันขาด ยิ่งเจ้าของมีปัญญาซื้อรถหรูขนาดนี้
ขับยิ่งไม่ต้องพูดถึง พี่เบญไม่อยากเสียลูกค้าไปแน่ ช่างแม่งเถอะ!
ถือว่าคราวซวย ผมปากระดาษทิง้ ในถังขยะ สูดลมหายใจเข้าลึกๆ
ใช้ชีวิตที่ต้องดิ้นรนของผมต่อไปดีกว่า อย่าเสียเวลากับไอ้เด็กเวร
นี่เลย
ผมเกือบขี่มอเตอร์ ไซค์ผ่านไปแล้ว ถ้าสายตาไม่สะดุดเข้ากับ
อะไรบางอย่าง ผมรีบวกรถกลับไปจอดดูใกล้ๆ เดินวนดูรอบรถจน
แน่ใจ หึ! เรียนมหาวิทยาลัยเดียวกันนี่เอง
ผมมองซ้ายมองขวา นึกอยากจะกรีดรถให้เป็นรอยรอบคัน
แต่หักใจเพราะพ่อแม่สอนมาดี ถึงอยากจะท�ำแค่ไหนก็ท�ำไม่ลง
ได้แต่ตบมือลงไปบนฝากระโปรงรถเบาๆ “สงสารแกจริงๆ ที่มี
เจ้าของแบบนี้”
แต่อย่าคิดว่าผมจะไม่ท�ำอะไร ในเมื่อคนข้างบนให้โอกาส
~ Darin ~
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ผมได้แก้แค้น ผมก็ขอใช้โอกาสนี้ให้คุ้มค่า ผมกลับไปที่รถ หยิบ
กระเป๋าเป้ทแี่ ขวนอยูข่ นึ้ มาเปิด ควานหาสมุดโน้ตก่อนจรดปากกา
ลงไป
“ขอโทษที่ทำ� ให้รถเป็นรอย” หึๆ ผมบรรจงติดกาวสองหน้า
ลงไปรอบๆ กระดาษจนชนกันเป็นสี่เหลี่ยม ติดอันเดียวสั้นๆ
โวยวายดีนกั งัน้ ก็แกะให้สนุกแล้วกัน ผมแปะเหรียญสิบบาทแถม
เป็นค่าแกะให้ด้วย มีน�้ำใจพอ
“หวังว่าเจ้านายแกจะชอบนะ” ผมตบมือลงบนหลังคารถ
เบาๆ ยืนมองดูผลงานตัวเองด้วยความพอใจ รูส้ กึ ว่าอากาศสดชืน่
ขึ้นมาทันที
หึๆ โชคดีนะ คนแปลกหน้า!

~ Hi Stranger ไง! คนแปลกหน้า ~

ตอนที่ 1

พบหน้า
- คีรี พ่องตาย! อารมณ์ของผมตอนนี้พุ่งสูงทะลุจักรวาลไป
แล้ว เมื่อเจอกระดาษโน้ตลายมือคุ้นตาติดอยู่หน้ากระจกรถ ค�ำ
ขอโทษแสนสุภาพควรค่าแก่การให้อภัย แต่มงึ เล่นติดกาวสองหน้า
จนทั่วแผ่นคืออะไรวะ! แล้วไอ้เงินสิบบาทนี่อีก กวนตีนกันชัดๆ
“บังเอิญโคตร! มาเจอรถมึงได้ยังไงวะ กูว่ามีสิทธิ์เรียนที่นี่
เหมือนกัน” ผมเห็นด้วยกับจอมทัพ ไม่น่าบังเอิญขนาดเป็น
คนนอกแล้วผ่านมาเจอ
“อย่าให้กูรู้นะว่าเป็นใคร”
“กูว่าช่างเถอะว่ะ คงอยากกวนประสาทมึงมากกว่า ถ้าจะ
หาเรื่อง ป่านนี้รถมึงพังไปแล้ว”
“แต่แบบนี้แม่งเหมือนโดนมดกัด บี้ไม่โดนสักที ไม่เจ็บแต่
ร�ำคาญฉิบหาย”
~ Darin ~
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“ฮ่าๆ เปรียบเทียบซะกูเห็นภาพเลย แล้วนี่มึงยังจะไปอยู่
ไหม หรือหมดอารมณ์เที่ยวแล้ว กูจะได้โทร. บอกสาวๆ”
“ไป แต่กูขอเปลี่ยนร้าน”
“ร้านไหนวะ”
“Blue Moon”
“อย่าบอกว่ามึงจะตามล่าหาตัวเจ้าของเวสป้า จะเจอเหรอ
วะ”
“จอดรถในนั้น กูว่าไม่ใช่ลูกค้า”
“อืม...ก็จริง ตามใจมึง กูไม่ใช่คกู่ รณีนหี่ ว่า แต่เอาแค่เบาะๆ
พอมั้ง”
“กูแค่อยากเห็นหน้า ไม่ได้จะไปหาเรื่องต่อย”
“ดีแล้ว กูออกจะชอบเจ้าของโน้ต มุกนี้กูให้ผ่านว่ะ ฮ่าๆๆ”
“ข�ำตายห่า!” ผมไม่ตลกด้วย “กูฝากมึงไปรับแก้วให้ที เดีย๋ ว
กูตามไป”
“มึงจะไปไหนวะ ไหนว่าวันนี้ว่าง ไม่ติดอะไร”
“ธุระจ�ำเป็นนิดหน่อย”
“ได้ เดี๋ยวไปเจอกันที่ร้าน”
“อืม” ผมมองเหรียญสิบบาทในมือ ผมเป็นพวกตาต่อตา
ฟันต่อฟัน ใครเล่นแรงมา ผมเล่นแรงกลับ ส่วนใครคิดเล่นตลก
ร้ายกับผม ผมก็จะช่วยให้ได้ขำ� สมใจ
“อย่าบอกว่ามึงจอดรถขวางไว้เหมือนเดิม” จอมทัพถาม เมื่อ
ผมเล่าให้ฟังว่าก่อนเข้าร้าน
ผมแวะไปดูมา รถเวสป้าสีฟ้าจอดอยู่ที่เดิม
~ Hi Stranger ไง! คนแปลกหน้า ~
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“เปล่า กูแค่ไปดูให้แน่ใจว่ามาไหม” ผมตอบค�ำถามจอมทัพ
ก่อนยกมือขึ้นเรียกพนักงานของร้านให้เดินเข้ามาหา
“ถามอะไรหน่อยสิ รสเวสป้าที่จอดหลังร้าน พอจะรู้ไหมว่า
รถใคร”
“เวสป้าสีฟ้า? มีอะไรหรือเปล่าครับ” พนักงานไม่ยอมตอบ
ค�ำถามผม สีหน้าติดกังวล
“ไม่มีอะไร แค่คุ้นๆ ไม่แน่ใจว่ารถคนรู้จักหรือเปล่า”
“อ๋อ” สีหน้าของพนักงานดูโล่งอก “รถของผ้าใบครับ เป็น
นักดนตรีที่ร้าน ไม่ใช่ของแขก”
“ผ้าใบ”
“ใช่ครับ เดี๋ยวก็ขึ้นเล่นแล้ว ใส่เสื้อสีฟ้า เล่นกีตาร์อยู่ทาง
ขวา”
“ขอบใจมาก”
“ไม่เป็นไรครับ”
“เอาอย่างนี้เลยเหรอมึง” จอมทัพรอให้พนักงานไปแล้ว จึง
ถามผมขึ้นด้วยน�้ำเสียงขบขัน
“ใครคะคีรี คนรู้จักหรือคะ”
“ไม่ใช่ครับแก้ว คนนีค้ นพิเศษของไอ้ครี ”ี รอยยิม้ เจ้าเล่หจ์ ดุ
ขึ้นที่ริมฝีปากของจอมทัพ ดูก็รู้ว่าไอ้เพื่อนตัวดีตั้งใจหาเรื่องปวด
หัวมาให้ผม
“พิเศษ? พิเศษยังไงคะ” เสียงเอาเรือ่ งของแก้วท�ำให้ผมลอบ
ถอนใจ จะไปกันไม่รอดก็เพราะการแสดงออกแบบนี้ ผมเป็นคน
ขี้ร�ำคาญ ไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวายเกินพอดี
“คนพิเศษมึงมาแล้ว” ผมละสายตาจากแก้วมองขึ้นไปบน
~ Darin ~
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เวทีเตี้ยๆ ที่ตั้งอยู่ด้านหน้า วงดนตรีชายล้วนสี่คนก�ำลังเช็กเสียง
ผมมองไล่ไปทีละคน นักร้องน�ำตัวเล็กหน้าตาน่ารักดีเหมือนเด็ก
มือคียบ์ อร์ดตัวสูงหุน่ ล�ำ่ สันผมยาว มือกลองรูปร่างท้วม เรียนคณะ
เดียวกับผมแต่ไม่สนิท ส่วนมือกีตาร์...ผมมองคนสุดท้ายอย่าง
พิจารณา
ผู้ชายรูปร่างผอม ส่วนสูงน่าจะประมาณร้อยเจ็ดสิบกว่า ผิว
ขาวแต่ไม่มาก หน้าตากวนๆ ใส่ต่างหูยาวข้างเดียว ที่คอเหมือน
มีรอยสักเล็กๆ หน้าตาท่าทางสมกับเป็นนักดนตรี
“เด็กกว่าทีก่ คู ดิ มึงจะเอาไง” เสียงทักของจอมทัพท�ำให้ผม
ละสายตากลับไปมองเพื่อน
“เค้กชักอยากรูแ้ ล้วสิคะว่านีม่ นั เรือ่ งอะไร” มือขาวเรียวสอด
เข้ากอดแขนเพื่อนของผม “ตกลงมีอะไรกับน้องคนนั้นเหรอคะ”
“ผมไม่มี ต้องถามเจ้าคีรีเอาเอง”
“เมือ่ กีแ้ ก้วถามแล้ว คีรไี ม่เห็นยอมตอบเลย” คนนัง่ ข้างผม
ทวงถามจะเอาค�ำตอบให้ได้
“ไม่มีอะไร”
“แต่..”
“เรื่องส่วนตัวน่ะ” ผมตัดร�ำคาญ เห็นแก้วเม้มปากแน่น รู้
ว่าท�ำให้อกี ฝ่ายไม่พอใจ แต่ผมคิดว่าควรบอกให้รวู้ า่ บางเรือ่ งก็ไม่
ควรยุ่งกับผมมากเกินไป เพราะเรายังเป็นแค่เพื่อนกัน
“จอม มึงเปลี่ยนที่กับกูหน่อย” ผมเรียกเพื่อนสั้นๆ จอมทัพ
นั่งหันหน้าไปทางเวทีผมจึงอยากแลกที่นั่งกับเพื่อน
“เอาสิ”
“งั้นแก้วเปลี่ยนด้วย เค้กแลกที่กัน”
~ Hi Stranger ไง! คนแปลกหน้า ~
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“อืม”
ผมลุกน�ำไปก่อน ทิง้ ตัวลงนัง่ แทนจอมทัพ สายตาจับจ้องไป
ยังเวที รอยยิ้มค่อยๆ คลี่ออก นึกอยากให้ถึงเวลานั้นเร็วๆ อยาก
รู้ว่าไอ้เด็กตัวผอมนี่จะข�ำพอๆ กับผมไหม
- ผ้าใบ “ซอล ให้กูไปส่งไหม” ผมเก็บกีตาร์ลงกระเป๋า ขยับ
ต้นคอไปมาเพื่อลดอาการปวดเมื่อย สอบถามเพื่อนรักที่เป็น
นักร้องน�ำของวง
“ไม่เป็นไร เรากลับเอง”
“ให้ผา้ ใบมันไปส่งเถอะ ช่วงทีร่ ถซ่อมอยูก่ อ็ าศัยมันไปก่อน”
พี่อาจมือคีย์บอร์ดพี่ใหญ่ของวงเห็นด้วยกับผม
“พี่ว่าซอลซื้อใหม่ได้แล้วมั้ง รถนั่นมันเหมาะกับการเอาไป
ปลูกสะระแหน่มากกว่าเอามาขับ”
“พีม่ อ่ น” ซอลร้องเสียงหลง เมือ่ มือกลองของวงพูดถึงลูกรัก
ของตนเอง “กระป๋องสียังใช้ได้ดีอยู่เลยครับ” กระป๋องสีคือชื่อรถ
เก๋งของซอลทีผ่ มเป็นคนตัง้ ชือ่ ให้ มาจากความเก่าของมันทีไ่ ม่ควร
เป็นรถอีกต่อไป น่าจะเป็นแค่กระป๋องที่ตั้งไว้เฉยๆ มากกว่า
“อีกอย่าง ผมไม่มีเงินขนาดนั้น กระป๋องสีเป็นรถมือสอง
ผมซื้อได้เพราะมันเก่าแล้ว เจ้าของอยากโละทิ้ง”
“แต่มันไม่ปลอดภัย” พี่ใหญ่ของวงอดเป็นห่วงไม่ได้ ซอล
เป็นผู้ชายตัวเล็ก หน้าตาน่าเอ็นดู นิสัยเรียบร้อย ขี้อาย ที่มาเป็น
นั ก ร้ อ งกลางคื นได้ เ พราะผมลากเพื่ อ นมาเอง พวกผมเป็ น
นักศึกษาที่ต้องหาเงินเรียน หาเงินดูแลตัวเอง ฐานะทางบ้านไม่
~ Darin ~
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ถึงกับยากจน แต่ก็มีไม่พอค่าใช้จ่ายในเมืองใหญ่แบบนี้
“งัน้ ก็หาซือ้ มือสองเหมือนเดิม แต่เอาทีส่ ภาพดีกว่านีห้ น่อย
เดี๋ยวพี่ช่วยดูให้”
“เอาตามนั้นแหละพี่ ขืนถามซอลไม่มีทางได้ซื้อ มันรัก
กระป๋องสีของมันจะตาย” ผมรู้ความคิดเพื่อนดี ขืนปล่อยให้ซอล
ตัดสินใจ ชาตินคี้ งไม่ได้เปลีย่ นรถ ผูกพันกับทุกสิง่ ทุกอย่าง จนรถ
จะกลายเป็นลูกจริงๆ ไปแล้ว
“ว่าแต่วันนี้น้องซอลของเราขายออกอีกแล้ว” พี่อาจท�ำ
สายตากรุ้มกริ่มล้อเลียน
“ไม่มคี รับ” ซอลรีบส่ายหน้าปฏิเสธ ในจ�ำนวนพวกผม ซอล
เป็นคนเดียวของวงที่โดนลูกค้าจีบ โดยเฉพาะลูกค้าผู้ชาย
“จริงเหรอ พี่เห็นโต๊ะที่นั่งหน้าเวทีมองมาตาไม่กะพริบ”
“ผมก็เห็นเหมือนกันพี่” ผมรีบบอก ใครบ้างจะไม่สังเกต
เห็น คนอื่นมาร้านเหล้าส่วนใหญ่จะนั่งคุยกันในโต๊ะ ฟังเพลงบ้าง
หรือเปล่า บางทีผมยังสงสัย แต่ผู้ชายคนนั้นมองพวกผมเกือบ
ตลอดเวลา สีหน้าติดรอยยิ้มร้ายๆ คล้ายขบขันชอบใจ ผมเองก็
บอกไม่ถูกเหมือนกัน
“โต๊ะทีใ่ ส่ชดุ นักศึกษามาใช่ไหม พีร่ จู้ กั ” พีม่ อ่ นเก็บอุปกรณ์
ของตัวเองเสร็จแล้ว เดินมาทิ้งตัวลงนั่งข้างผม “พี่ถึงไม่แซ็วซอล
เพราะหมอนี่ขึ้นชื่อเรื่องผู้หญิง”
“เจ้าชู้เหรอ” ผมถามด้วยความสนใจ
“เปล่า มันดัง มันหล่อ มันรวย มันครบสูตรที่ผู้หญิงอยาก
ได้ ผู้หญิงเลยเข้าหามันเยอะ”
“โห! น�ำ้ เสียง” ผมหัวเราะรุน่ พีร่ ว่ มวงและร่วมมหาวิทยาลัย
~ Hi Stranger ไง! คนแปลกหน้า ~
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ดังลั่น “พี่ม่อนไม่อิจฉาเลยใช่ไหม”
“อิจฉาสิวะ จะเหลือเหรอ ฮ่าๆๆ” ร่างท้วมหัวเราะอย่าง
อารมณ์ดี “แม่งงานไหนมีไอ้หมอนี่ไปด้วย คนอื่นโดยเฉพาะพี่ไม่
ต้องหวัง แห้วสาวแน่นอน”
“เป็นใครเหรอครับ”
“สนใจเหรอเรา”
“เปล่าครับเปล่า ผมแค่อยากรู้” ซอลรีบปฏิเสธ
“ชือ่ คีรี อยูค่ ณะบริหารปีสี่ พ่อเป็นเจ้าของโรงแรมหรูใจกลาง
เมือง คนที่นั่งหันหลังให้ชื่อจอมทัพ เป็นเพื่อนสนิทกัน ส่วนผู้หญิง
พี่ไม่รู้จัก ไม่ได้อยู่คณะพี่”
“อ๋อ เรียนคณะเดียวกับพี่ม่อนนี่เอง” ผมกับซอลเรียนอยู่
คณะนิเทศศาสตร์ พี่ม่อนเรียนบริหาร ส่วนพี่อาจเรียนจบไปได้ปี
หนึ่งแล้ว
“งัน้ ก็แล้วไป เห็นจ้องมาตาแทบไม่กะพริบ เลยนึกว่างานนี้
น้องกูมีคนหล่อมาจีบอีกแล้ว เห็นสูงยาวเข่าดี ออร่าแม่งโคตรพุ่ง
แบ๊ดบอยนิดๆ แบบนี้สิถึงจะเร้าใจ”
“นี่ถ้าผมไม่รู้ว่าพี่อาจมีเมียแล้ว จะนึกว่าพี่แอบชอบลูกค้า
ผู้ชายนะ”
“มึงอย่าพูดความจริงสิผา้ ใบ กูอตุ ส่าห์ปดิ สังคมมาตัง้ นาน”
“ฮ่าๆๆ ได้พี่ เดี๋ยวผมช่วยพี่ปิดอีกแรง”
“เรียบร้อย” พี่อาจเก็บของเสร็จเป็นคนสุดท้าย บอกให้รู้ว่า
พร้อมจะกลับแล้ว พวกผมจึงเลิกคุย พากันหยิบของส่วนตัวเดิน
ตามกันออกไปทางหลังร้าน ผมยังจอดรถไว้ทเี่ ดิม ทีท่ เี่ คยจอดอยู่
ทุกคืนตั้งแต่มาท�ำงานร้านนี้
~ Darin ~
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“ผ้าใบแขวนอะไรไว้ที่แฮนด์รถเหรอ”
“หือ?” ผมมองไปที่รถบ้างเมื่อได้ยินซอลทักขึ้น “ไหน” ผม
เร่งฝีเท้าไปที่รถ ถุงที่เห็นถูกแขวนเอาไว้กับแฮนด์ข้างซ้าย มอง
ไกลๆ ดูไม่ออกว่าข้างในเป็นอะไร
“อะไรเหรอผ้าใบ” ซอลชะโงกหน้ามาดูของในถุง เมื่อผม
เอาแต่ยืนนิ่งเงียบ
“เหรียญ!” ซอลเงยหน้าขึ้นมองผมตาโต เหรียญยี่สิบห้า
สตางค์ ห้าสิบสตางค์ อัดแน่นเต็มถุง น�ำ้ หนักมากจนท�ำให้ไหล่
ทรุดได้
“คืออะไร” อย่าว่าแต่ซอลงงเลยครับ ผมเองก็งงว่ามันมาได้
อย่างไร
“ซอลหยิบกระดาษให้หน่อย มีเขียนอะไรไว้ไหม” ผมบอก
ซอลเมื่อเห็นปลายกระดาษสีขาวโผล่ออกมาจากเหรียญ
“อืม” ซอลดึงกระดาษออกมาคลี่ออก ก่อนอ่านให้ผมฟัง
ดังๆ “จ่ายค่ารถกลับบ้านให้แล้ว หวังว่าสี่ร้อยจะพอค่าแท็กซี่”
“พ่องตาย!” ผมสบถลั่น ไอ้เวรนั่นมาที่ร้านด้วยเหรอวันนี้
คนไหนวะ
“จากเจ้าของรถสปอร์ตคันนั้นเหรอผ้าใบ” ซอลรู้เรื่องเป็น
อย่างดี เพราะผมเล่าให้ฟัง
“เมื่อกี้ซอลเห็นบ้างไหม ยังจอดอยู่หรือเปล่า”
“ไม่เห็นนะ เอาไปจอดที่ลานจอดของร้านมากกว่ามั้ง”
“ไม่แน่จริงนีห่ ว่า” ผมสบถเบาๆ รูอ้ ย่างนีว้ นั นัน้ เล่นให้หนัก
กว่านี้ก็ดี
“อย่าโมโหเลย ผ้าใบแหละไม่ยอมจบ ไปท�ำแบบนั้นเขาก็
~ Hi Stranger ไง! คนแปลกหน้า ~

19

โมโหเอาสิ รถออกตั้งแพง”
“ตกลงซอลเพื่อนใคร”
“ไม่เอา อย่าโมโหสิ คิดซะว่าข�ำๆ เขาก็ไม่ได้ท�ำอะไรรถ
ไม่ใช่เหรอ” ผมตาโต รีบส�ำรวจรถตัวเองรอบคัน ก่อนถอนใจโล่ง
อกเมื่อรถยังอยู่ในสภาพดี
“เห็นไหม ถือว่าเลิกแล้วต่อกัน กลับกันดีกว่า เดี๋ยวเราพา
ไปกินก๋วยเตี๋ยวเจ้าอร่อยแถวหอ ผ้าใบจะได้อารมณ์ดีขึ้น”
“อืม” ผมพยักหน้า ยอมอ่อนตามเพื่อน หยิบกุญแจออก
มาสตาร์ทรถ ผมรู้นิสัยเพื่อนดี ซอลเป็นพวกไม่ชอบมีเรื่องกับใคร
และขี้กังวล ผมจึงไม่อยากให้คิดมาก แต่ข้างในมีหรือจะยอมลืม
ง่ายๆ ถ้าคิดจะเล่นกันแบบนี้ เห็นทีต้องสืบหาหน้าตา ว่าไอ้บ้านี่
มันเป็นใคร เรียนอยู่คณะไหน ขับรถแพงๆ ท�ำตัวเว่อร์ๆ แบบนี้คง
ตามตัวได้ไม่ยาก ตลกมากใช่ไหม ได้! เดี๋ยวรู้กัน

~ Darin ~

ตอนที่ 2

มดตัวนั้น
- ผ้าใบ ผมนัง่ ตัง้ สายกีตาร์อยูด่ า้ นหลังร้านบลูมน
ู หูเทียบเสียง
แต่สมองคิดไปถึงรถสปอร์ตสีแดงคันนั้น ผมคิดผิดที่เชื่อว่าจะหา
เจ้าของเจอได้ง่ายๆ หลังจากขี่มอเตอร์ไซค์วนดูที่เดิมอยู่สองสาม
วัน ผมไม่เห็นแม้แต่เงา ลานจอดทีเ่ คยเจอเป็นลานจอดรวม ไม่ใช่
ของคณะใดคณะหนึ่ง ท�ำให้เดาได้ยากว่าเจ้าของเรียนคณะไหน
ผมลองถามลุงภารโรงที่ดูแลอยู่แถวนั้น ก็ไม่ได้ข้อมูลอะไรเพิ่ม
เติม นอกจากบอกว่าคุ้นๆ แต่นึกหน้าเจ้าของไม่ออก
“ผ้าใบ”
“ว่าไงพี่” ผมเงยหน้าขึ้นมองคนเรียก
“วันก่อนมีลูกค้าถามถึงเราด้วย”
“ใครเหรอ”
“ชื่อคีรีมั้ง พี่ได้ยินคนที่มาด้วยเรียก”
~ Hi Stranger ไง! คนแปลกหน้า ~
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“คีรี? ผมไม่รู้จักคนชื่อนี้ เขาถามถึงผมท�ำไมเหรอ”
“เขาถามว่าใครเป็นเจ้าของรถเวสป้าสีฟา้ ทีจ่ อดอยูห่ ลังร้าน
ตอนแรกพี่ไม่ได้บอก แต่เขาว่าอาจเป็นคนรู้จักกัน พี่เลยบอกไป
ว่าเป็นของเรา พอกลับมาคิดอีกที พี่ก็ว่ามันแปลกๆ เขาไม่ได้มา
หาเรื่องอะไรผ้าใบใช่ไหม”
“ไม่พี่”
“ค่อยสบายใจหน่อย พีก่ ด็ นั ปากพล่อยบอกไปง่ายๆ เห็นว่า
เป็นลูกค้า ท่าทางดูดีเชียว”
“ไม่มีอะไรพี่ สบายใจได้เลย”
“โอเค งั้นพี่ไปท�ำงานต่อ แค่อยากถามเราให้สบายใจ”
“ขอบคุณมากครับ”
“คีรี?” ผมพึมพ�ำออกมาเบาๆ ท�ำไมถึงรู้สึกคุ้นชื่อนี้นักวะ
เหมือนเคยได้ยินที่ไหน คีรี...คีรี...
“มาเร็วนี่หว่า” พี่ม่อนเดินส่ายพุงเข้ามาด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม
หลังจากคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออก ในสมองผมเกิดแสงสว่างวาบ
“พี่ม่อน ผมถามหน่อยสิ วันนั้นคนที่นั่งหน้าเวที ที่พี่บอกว่า
อยู่คณะเดียวกัน ชื่อคีรีใช่ไหม”
“ใช่” พี่ม่อนวางอุปกรณ์ลงบนโต๊ะ
“คนที่ชื่อคีรีขับรถอะไร พี่ม่อนรู้หรือเปล่า”
“ท�ำไมจะไม่รู้ เด่นขนาดนั้น”
“รถอะไรพี่”
“บีเอ็มสปอร์ตสีแดง”
“ไอ้เหี้ย! กูว่าแล้ว”
~ Darin ~
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“อ้าว! ไอ้ผ้าใบ ดูมันพูดกับพี่กับเชื้อ” ผมโดนพี่ม่อนเขกหัว
ดันโป๊ก
“โทษทีพี่” ผมรีบยกมือไหว้ “ว่าแต่พี่ติดเชื้ออะไรมาวะ ผม
ต้องระวังตัวหรือเปล่า”
“เอดส์มั้ง ไอ้เหี้ย!” คราวนี้พี่ม่อนยกเท้าใส่ผม เลยต้องรีบ
หลบให้พ้นรัศมี
“ว่าแต่มึงถามท�ำไมวะ”
“อยากให้ถูกตัว ผมไม่อยากตีหัวผิดคน”
“มึงมีเรื่องกับคีรีเหรอ แต่กูขอเตือนว่าอย่าดีกว่า”
“ท�ำไม มันเลวมากเหรอ”
“เฮ้ย! ไม่ได้หมายถึงอย่างนั้น แต่มันไม่ยอมคนเหมือนกัน
เพื่อนเยอะ เงินก็เยอะ ไม่เห็นทางที่มึงจะสู้ชนะ”
“ผมพูดไปงั้นเองพี่ ไม่ใช่พวกหาเรื่องต่อยตีกับใครเขาเสีย
หน่อย แค่ผิดใจกันเรื่องรถน่ะ ไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัว”
“อืม กูก็เตือนไว้ จะท�ำอะไรก็คิดดีๆ เรื่องหัวร้อนบางเรื่อง
ปล่อยวางได้ก็ปล่อยไปเถอะวะ ระหว่างแค่หัวร้อนกับต้องเจ็บตัว
มันแลกกันไม่คุ้ม”
“เข้าใจแล้ว กลัวหาคนมาเล่นกีตาร์แทนไม่ทนั ก็บอกเถอะ”
“ฮ่าๆๆ” พี่ม่อนเลิกสนใจผม หันไปเตรียมตัวขึ้นแสดงบ้าง
ผมไม่เห็นนายคีรีมาร้านหลายวันแล้ว เห็นทีต้องแวะไปหาเสีย
หน่อย ความพยาบาทเป็นของหวาน ผมคนหนึ่งละที่ชอบกิน
ผมขี่มอเตอร์ ไซค์ ไปที่คณะบริหารธุรกิจ ที่จอดรถมีมากมาย
หลายจุด แต่ไม่มากไปกว่าความพยายามของผม ในที่สุดผมก็เจอ
~ Hi Stranger ไง! คนแปลกหน้า ~
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เป้าหมาย โชคดีที่เวลานี้ปลอดคน
ผมจอดเลยออกไปไกลหน่อย ก่อนจะเดินย้อนกลับมา เอียง
คอมองรถซ้ายทีขวาที เดินวนอีกหนึง่ รอบ เพือ่ หาต�ำแหน่งทีเ่ หมาะ
สม คิดถึงกันบ้างหรือเปล่าไอ้คณ
ุ ชาย รับรองว่าเห็นนีแ่ ล้วจะคิดถึง
ผมมากกว่าเดิม
- คีรี “ฮ่าๆ” ผมหัวเราะลั่น เมื่อเห็นสภาพรถของตัวเอง
แปลกที่ไม่รู้สึกโมโหแม้แต่น้อย หนักไปทางข�ำมากกว่า นับถือ
หัวคิดสร้างสรรค์ของมันจริงๆ
“กวนตีนฉิบหาย!” ผมมองตัวหนังสือทีอ่ ยูบ่ นกระโปรงหน้า
รถ มันถูกท�ำขึ้นโดยการวางเหรียญยี่สิบห้าสตางค์และห้าสิบ
สตางค์เรียงกันเป็นตัวอักษรสองแถว อ่านได้ว่า ขอบใจ คืนเงิน
ทอน เหรียญถูกเรียงกันอย่างบรรจง จนเต็มพื้นที่ ผมลองยกออก
เหรียญหนึ่ง ดีที่มันไม่ติดกาวสองหน้าเหมือนทุกครั้ง
“ยังหัวเราะออกอีกเหรอ” ผมหันไปมองจอมทัพที่เดินตาม
มา
“หรือมึงไม่ข�ำ”
“ข�ำ แต่กูปวดหัวแทนมึงมากกว่า ขืนพวกมึงยังแลกกัน
คนละหมัดอยู่แบบนี้ กูว่าไม่จบง่ายๆ เสียเวลาเปล่าๆ”
ผมไม่ คิ ด ว่ า มั น เสี ย เวลาตรงไหน เรื่ อ งเหรี ย ญพวกนี้ ก็
เหมือนกัน พนักงานที่โรงแรมเป็นคนจัดการหามาให้ ผมแค่บอก
ว่าจะเอาเท่าไหร่ แล้วนั่งหาอะไรกินรอ ไม่ได้ต้องวิ่งหาเอง
ผมเริม่ หยิบเหรียญออกจากรถ จะกวาดทีเดียว บางเหรียญ
~ Darin ~
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ก็เหมือนผ่านสงครามโลกมา เป็นรอยบิ่นใหญ่ๆ ดูคม ผมกลัวว่า
มันจะขูดรถเป็นรอย
“ป่านนีม้ นั ข�ำมึงตายแล้วมัง้ หรือแอบดูอยูว่ ะ” เพือ่ นผมหัน
ไปมองรอบๆ แต่ไม่เห็นใครที่ดูผิดปกติ
“กูว่าไม่อยู่ ใครจะไปทนยืนรอวะ ไม่รู้ว่ากูจะมาเมื่อไหร่”
“ก็จริง” จอมทัพเลิกมองหา หันกลับมาช่วยผมเก็บเหรียญ
ออกจากรถแทน
“คืนนี้มึงยังไม่มีนัดใช่ไหม กูอยากไปร้านบลูมูน”
“กูรู้ตั้งแต่เห็นเหรียญบนรถมึงแล้วว่ามึงต้องไป ระวังเถอะ
เดี๋ยวจะกลายเป็นติดใจเข้า”
“หึๆ”
“หัวเราะ แล้วกูจะคอยดู”
“รู้ว่าเป็นมึงแล้วชัวร์ กูมั่นใจ จ้องมาทีเหมือนอยากปาระเบิด
ใส่” จอมทัพเอนตัวมาคุยกับผม
“ก็น่าจะรู้ ไม่อย่างนั้นจะตามหารถกูเจอเหรอ” ผมสบตา
กับดวงตาวาววับที่มองมา ไม่มีใครยอมหลบก่อน จนนักร้อง
ตัวเล็กสะกิดเพื่อนให้ดูกระดาษอะไรสักอย่าง ซึ่งผมเดาว่าเป็น
กระดาษขอเพลงถึงละสายตาไป
“มึงว่าจะกล้าลงมาหามึงไหม”
“ใครจะรู้ แต่ยังไงเดี๋ยวก็ได้เจอกัน” ผมยิ้มเจ้าเล่ห์
“กูแม่งเชื่อมึงเลย” จอมทัพส่ายหัวด้วยความระอา ยกแก้ว
เหล้าขึ้นดื่ม ไม่ซักถามอะไรผมอีก
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“เหี้ยเอ๊ย!” เสียงสบถดังลั่น ผมยืนกอดอกฟังอยู่เงียบๆ
อยากรู้ว่าเจ้าของเสียงจะท�ำอย่างไร
“เราบอกผ้ าใบแล้ ว ว่ า อย่ า ท�ำ ” คนตั ว เล็ ก กว่ า พู ด ด้ ว ย
น�้ำเสียงไม่สบายใจ
“นึกว่ากูไม่กล้าท�ำอะไรรถหรือไงวะ”
“ผ้าใบจะท�ำอะไร! ไม่ได้นะ” เสียงเพื่อนมันร้องห้ามเสียง
หลง
“รูแ้ ล้วๆ เชีย่ แม่ง!” เสียงบางอย่างหล่นกระทบพืน้ ดังตุบ๊ ผม
เดาว่ามันคงเตะอะไรสักอย่างแถวนั้น
“ผ้าใบไปรอเราที่รถไหม เดี๋ยวเราจะไปขอให้เขามาย้ายรถ
ให้ จะได้ไม่ต้องเจอหน้ากัน”
“ซอลไม่ต้อง กูไปเอง”
“ผ้าใบ” น�ำ้ เสียงกลัวและกังวล ท�ำให้เสียงถอนใจหนักๆ ดัง
ขึ้น
“งัน้ ก็ขนึ้ รถเมล์กลับ เดีย๋ วกูไปส่งซอลทีห่ อ้ งก่อน ไม่ตอ้ งไป
ขอร้องมันให้เสียเวลา”
“ดีๆ พรุ่งนี้ค่อยมาเอารถนะ”
“อืม”
“แล้วก็พอแล้วได้ไหม ให้เขาได้เอาคืนจะได้ไม่มีเรื่องกัน
อีก” ผมไม่ได้ยินเสียงอีกคนตอบ ความเงียบเกิดขึ้นพักหนึ่ง
“นะ เราขอเถอะ”
“เออๆ”
“อยากให้ช่วยอะไรไหม” ผมเดินออกจากจุดที่ยืนอยู่ หลัง
ป้ายหาเสียงอันใหญ่ที่ถูกติดตั้งไว้ข้างทาง
~ Darin ~
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“ไอ้...” ผมเห็นเพื่อนของมันดึงแขนเอาไว้
“คือรถของพวกผมจอดอยู่ข้างในครับ เอาออกไม่ได้ จะ
รบกวนให้ช่วยย้ายรถให้หน่อยได้ไหมครับ”
“รูเ้ หรอว่าผมเป็นเจ้าของรถคันนี้ อาจไม่ใช่กไ็ ด้” ผมสบตา
กับดวงตาวาวโรจน์ที่มองมาอย่างท้าทาย
“ซอล ไม่ใช่รถของหมอนี่ เชื่อกู ของหมาที่ไหนไม่รู้”
“ผ้าใบ อย่ามีเรื่องเลยนะ เดี๋ยวถึงหูพี่เบญ” เสียงกระซิบ
เบาๆ แต่ผมจับความได้ ผมไม่รวู้ า่ พีเ่ บญเป็นใคร แต่เหมือนว่ามัน
จะได้ผลดี
“ย้ายรถด้วย” เสียงห้วนสัน้ ดังแบบขอไปที ผมขยับตัวพิงรถ
ยกมือขึ้นกอดอกหลวมๆ ด้วยท่าทางสบายๆ
“สั่งเหรอ”
“...”
“ผ้าใบ” สายตาของคนตัวเล็กขอร้องเพื่อน
“ช่วยย้ายรถด้วย” เสียงที่พูดดีขึ้นมาบ้าง แต่ยังห้วนเหมือน
เดิม
“พูดกับใคร”
“ไอ้...” ผมเห็นมันก�ำมือแน่น “ซอลกลับเถอะ” มันลากแขน
เพื่อนเดินลิ่วจนคนตัวเล็กกว่าต้องกึ่งเดินกึ่งวิ่งตามเพื่อให้ทัน ไม่
ก้มหัวให้ใครสินะ
ผมกดรีโมตเปิดประตูรถ ก้าวขึน้ ไปนัง่ ฉายไฟหน้าตรงไปยัง
คนที่เดินอยู่ กะพริบไฟซ�้ำๆ เป็นสัญญาณก่อนลดไฟลง ผมเห็น
มันชะงัก ยอมหยุดเดินและหันกลับมามอง
ผมสตาร์ทรถขับออกไปช้าๆ ชะลอเมื่อถึงร่างสูง ลดกระจก
~ Hi Stranger ไง! คนแปลกหน้า ~
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ไฟฟ้าลง ส่งยิ้มอ่อนโยนให้แก่คนที่ยืนอยู่ “กลับดีๆ นะครับซอล”
ผมได้ ยิ น เสี ย งสบถดั ง ลั่ น ตามหลั ง ไม่ ต ้ อ งมองก็ รู ้ ว ่ า
ปฏิกิริยาของคู่อริผมเป็นอย่างไร หึๆ อย่าโมโหตายไปก่อนล่ะ
ผมก�ำลังวนรถไปจอดในลานจอดรถ มาคิดดูอีกที การถูก
มดกัดก็ไม่ได้นา่ ร�ำคาญเสมอไป ถึงจะเจ็บๆ คันๆ บ้าง แต่กท็ ำ� ให้
ชีวิตมีรสชาติดี ผมชักอยากรู้แล้วสิว่า...มดอย่างไอ้หมอนี่จะแสบ
ได้แค่ไหน

~ Darin ~

ตอนที่ 3

ความซื่อสัตย์ของมด
- ผ้าใบ “ตกลงนะ?”
ผมมองหน้าพี่ม่อน ก็คิดอยู่ว่ามันแปลกๆ ที่วันนี้แกซื้อขนม
มาฝากน้องนุ่ง ที่ไหนได้…
“ได้อยู่แล้วพี่ม่อน” ซอลตอบรับด้วยรอยยิ้ม เรื่องช่วยเหลือ
กัน เพื่อนผมไม่เคยพลาด ไม่เคยเอ่ยปากปฏิเสธ
“แต๊งกิ้ว งานคณะพี่จะปฏิเสธก็ล�ำบาก แต่เล่นไม่นาน ไม่
เกินสองชั่วโมง”
“เอาคนนอกคณะเข้าไปเล่นจะดีเหรอไอ้ม่อน งานภายใน
ไม่ใช่เหรอ”
“ไม่มีปัญหาพี่อาจ อาจารย์ผมเป็นคนเอ่ยปากถามเอง แก
เคยมากินข้าวที่ร้านแล้วชอบเสียงของซอล”
“จับได้แล้ว! พี่ม่อนเอาพวกผมไปแลกเกรด” พี่ม่อนสะดุ้ง
~ Hi Stranger ไง! คนแปลกหน้า ~
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โหยง คงเพิ่งรู้ตัวว่าพลาดให้ผมจับได้
“น้องผ้าใบคร้าบบบ กูขอโทษ แต่ไปให้กูหน่อยเถอะ ไม่
อย่างนั้นปีนี้กูไม่จบแน่ ช่วยงานคณะเผื่ออาจารย์ท่านจะเห็นใจ”
“ฮ่าๆๆ ผมช่วยอยู่แล้วพี่ม่อน ที่จริงไม่เห็นต้องถามเลย”
“กูก็ว่างั้น เลยรับปากอาจารย์ไปเรียบร้อย”
“โห! พี่ม่อนเล่นงี้เลยเหรอ”
“ฮ่าๆๆ” พี่ม่อนหัวเราะชอบใจสีหน้าของผม
วงของพวกเรามารวมกันได้เพราะพี่ม่อนกับผมเคยท�ำงาน
ในร้านอาหารเดียวกัน หลังจากได้พูดคุยจนสนิทสนม ท�ำให้รู้ว่า
เราต่างชอบดนตรีเหมือนกัน พีม่ อ่ นจึงชวนผมตัง้ วงดนตรีเพือ่ ออก
หางาน ผมดึงซอลมาร่วมด้วย เพราะอยากให้เพื่อนมีรายได้มาก
ขึ้นกว่างานที่ท�ำอยู่ ส่วนพี่อาจเป็นเพื่อนข้างบ้านของพี่ม่อน
“พี่ม่อน” ผมขมวดคิ้วเมื่อนึกบางอย่างขึ้นมาได้ “แต่พูดก็
พูดเถอะ ผมไม่อยากเจอหน้าไอ้หมอนั่น”
“ไอ้หมอนั่น? คีรีเหรอ ไม่มามั้ง”
“ก็แล้วไป” ผมถอนใจโล่งอก ตัง้ แต่คนื นัน้ ผมไม่ได้เจอหน้า
คู่อริอีกเลย ผมไม่ได้เอาคืนเหมือนทุกครั้ง เพราะตกปากรับค�ำ
ซอลไปแล้ว มันเลยยังรูส้ กึ หงุดหงิดอยูใ่ นใจเมือ่ นึกถึง ไม่เจอหน้า
กันไปเลยน่าจะดีกว่า
“ขอบใจมากพี่ม่อน” ผมกัดฟันพูดเมื่อเห็นคู่อริเต็มสองตา
“กูบอกว่าไม่มามั้ง แปลว่าก็ยังไม่ชัวร์” พี่ม่อนแก้ตัวไปน�้ำ
ขุ่นๆ “สงสัยแวะมาช่วยแป๊บๆ เอาคะแนนกับอาจารย์”
“แป๊บๆ กับผีสพิ ี่ ผมเห็นชือ่ มันอยูใ่ นรายชือ่ โหวต Hot Guys
~ Darin ~
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& Girls” ผมสะบัดกระดาษในมือ ขอยืมน้องคุมเวทีมาดู
“ฮ่าๆๆ มึงเห็นแล้วเหรอ”
“ไอ้พี่ม่อน รู้อยู่แล้วใช่ไหม”
“ฮ่าๆๆ ก็กูกลัวมึงไม่ยอมมา เอาน่า มึงไม่ได้อยู่ใกล้กัน
จะหัวเสียท�ำไมวะ ไม่มองซะก็สิ้นเรื่อง”
“พูดง่ายว่ะพี่ คนไม่ชอบขี้หน้ากัน สูดอากาศที่เดียวกันยัง
ไม่อยากเลย”
“ผ้าใบก็อย่าไปใส่ใจสิ เราก็อยู่ของเราไป” ซอลเข้ามาช่วย
พี่ม่อนไกล่เกลี่ย
“เออๆ คราวหลังหลอกผมแบบนี้อีกมีเฮ”
“ขอบคุณคร้าบบบ น้องผ้าใบโคตรหล่อของพี่”
ผมกลัน้ ยิม้ ทีจ่ ริงก็โวยวายไปอย่างนัน้ เอง ถึงยังไงก็ตอ้ งอยู่
ช่วยกันจนจบ ไม่อย่างนั้นแทนที่จะได้คะแนนพิศวาสจากอาจารย์
ไอ้พี่ม่อนอาจตกรวดทุกวิชา ข้อหาท�ำงานคณะพัง
“ไง!”
คนกวนตีนย่อมมีตีน ถึงผมพยายามอยู่ห่างๆ ก็ยังเจอกัน
จนได้ ผมเดินมาเข้าห้องน�ำ้ ใต้ตกึ คณะ ส่วนหมอนีเ่ พิง่ เดินออกมา
ผมมองเหมื อ นเป็ น อากาศธาตุ ตั้ งใจจะเดิ น ผ่ า นหน้ าโดยไม่
ตอบโต้
“ไม่ทักทายกันหน่อยเหรอ”
ผมชะงักกึก ถอนใจออกมาดังๆ ซอลจะโทษกูไม่ได้นะ กู
ไม่ใช่คนหาเรื่องก่อน
“ยังไม่ตายเหรอ” อยากให้ทักมากนัก ผมก็จะทักตามที่ขอ
~ Hi Stranger ไง! คนแปลกหน้า ~
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“ยัง” คนพูดยักไหล่ “ว่าจะรอไปพร้อมกัน” ผมนับหนึ่งถึง
สิบอยูใ่ นใจ พร้อมกับชัง่ ใจไปด้วยว่าจะบวกกับหมอนีด่ ไี หม ผมไม่
กลัว แต่ไม่อยากให้พี่ม่อนมีปัญหา มีเรื่องในคณะ ขึ้นแสดงไม่ได้
ขึ้นมา จะพาพี่ม่อนซวยไปด้วย
“ไปชวนเพื่อนเถอะ ฉันไม่รู้จักนาย” ผมสาวเท้าเข้าห้องน�้ำ
สั่งตัวเองว่าอย่าฟัง อย่าสนใจ ห้ามพูดอะไรต่อ โชคดีที่อีกฝ่ายคง
คิดเหมือนกันว่าไม่ใช่วันนี้ เพราะนอกจากเสียงหัวเราะหึๆ ในล�ำ
คอแล้ว ก็ไม่มีค�ำพูดลอยตามหลังผมมาอีก
“ท�ำหน้าดีๆ” ซอลจับแก้มผมส่ายไปมา จากทีย่ มิ้ ไม่ออกก็ตอ้ ง
ยิม้ ตามรอยยิม้ อ่อนๆ นัน้ ผมดึงซอลลงนัง่ ตัก กอดเอวมันไว้หลวมๆ
“นี่ถ้าไม่ติดว่าต้องขึ้นแสดง กูต่อยคว�่ำไปแล้ว”
“ดีแล้วที่ผ้าใบคิดได้ อย่ามีเรื่องเลย เราไม่อยากเห็นผ้าใบ
เจ็บตัว อีกอย่าง...เห็นว่าบ้านรวยมาก พ่อเป็นถึงเจ้าของโรงแรม
ใหญ่ เกิดอะไรขึ้น เราจะมีแต่ผิดกับผิดลูกเดียว”
“รู้น่า”
“ผ้าใบก็รู้แล้วตลอดแหละ แต่ชอบท�ำให้เราเป็นห่วง”
“จะได้อ้อนซอลได้ไง” ผมซบหน้าลงกับหลังของซอล ถู
ใบหน้าไปมาเบาๆ
“อยากอ้อนก็ต้องท�ำตัวให้น่ารัก กับคนนั้นพอแล้วนะ จ�ำที่
รับปากเราได้ไหม”
“ได้”
“ลืม พรุ่งนี้กระป๋องสีซ่อมเสร็จแล้ว ผ้าใบไม่ต้องไปรับเรา
ตอนเช้าแล้วนะ เดี๋ยวเราแวะไปเอารถก่อนค่อยไปมหา’ลัย”
~ Darin ~

32

“งัน้ ก็ยงิ่ ต้องไปรับ อูอ่ ยูไ่ กลไม่ใช่เหรอ จะไปยังไง เดีย๋ วกูไป
ส่งเอง”
“ไปได้”
“รออยูห่ อนัน่ แหละไม่ตอ้ งเถียง บอกแล้วว่าให้ยา้ ยมาอยูห่ อ
เดียวกันก็ไม่เชื่อกู”
“ขี้เกียจย้าย อยู่มาตั้งแต่เข้ามหา’ลัย ที่นั่นก็ดีอยู่แล้ว”
“ตามใจ” ผมหลับตา ซบหน้ากับหลังของซอลนิ่ง อีกฝ่าย
นั่งเงียบๆ ปล่อยให้ผมพัก
ผมกับซอลรูจ้ กั กันตัง้ แต่ปหี นึง่ เราสนิทกันอย่างง่ายดายทัง้
ที่นิสัยต่างกันสุดขั้ว อาจเป็นเพราะผมอารมณ์ร้อน ในขณะที่ซอล
เป็นคนใจเย็นมาก ถึงท�ำให้เราอยู่ด้วยกันได้ ผมมีเพื่อนน้อย
เพราะนอกจากเวลาเรียนแล้ว ทีเ่ หลือก็หมดไปกับการท�ำงานเพือ่
หาเงินมาใช้จ่าย ไม่มีเวลาออกไปเที่ยวเหมือนคนอื่นเขา ก็มีแต่
ซอลทีผ่ มพึง่ พาได้ทกุ อย่าง เป็นทัง้ เพือ่ นสนิท เป็นผูฟ้ งั ทีด่ ี และเป็น
พี่ของผมในเวลาที่ผมจ�ำเป็นต้องมีคนตักเตือน ซอลจึงเหมือน
ครอบครัวเดียวที่ผมมีที่นี่ เมืองใหญ่ที่ต่างต้องดิ้นรนกันไป
- คีรี “เมือ่ กีก้ เู ดินผ่านด้านหลังเวที เจอคูอ่ ริมงึ ด้วย” จอมทัพ
ทิ้งตัวลงนั่งข้างผม ในห้องที่จัดไว้ให้ผู้เข้ารอบสิบคน Hot Guys
& Girls มันคือการเปิดให้คนในคณะโหวตว่าหนุ่มสาวคนไหน
เข้าตาเพือ่ นร่วมคณะมากทีส่ ดุ ถึงไม่อยากมาก็ตอ้ งมา เพราะผม
กับจอมทัพติดทั้งคู่
“กูเจอแล้ว” ผมไม่ละสายตาจากหน้าจอโทรศัพท์
~ Hi Stranger ไง! คนแปลกหน้า ~
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“ที่ไหน”
“หน้าห้องน�้ำ”
“มาท�ำอะไรกันวะ เห็นมากับคนตัวเล็กๆ ที่เป็นนักร้อง”
“เล่นดนตรี” ผมชี้นิ้วไปที่เอกสารบนโต๊ะ
“อ๋อ วงทีเ่ ล่นช่วงก่อนปิดงาน” จอมทัพเปิดอ่านก�ำหนดการ
ที่ทางทีมงานเอามาให้นานแล้ว แต่พวกผมไม่สนใจ ผมเพิ่งเปิด
อ่านหลังจากเจอหน้าอีกฝ่ายมา
“เออมึง คู่อริมึงชื่ออะไรนะ ผ้าใบใช่ไหม” จอมทัพวาง
กระดาษลง หันมาตั้งใจคุยกับผม
“ใช่”
“เมื่อกี้กูเห็นอะไรแปลกๆ มาว่ะ”
“อะไรที่มึงว่าแปลก” ผมปิดหน้าจอ ชักสนใจสิ่งที่เพื่อนพูด
“กูว่าผ้าใบกับนักร้องตัวเล็กนั่นน่าจะเป็นแฟนกัน”
“มึงแน่ใจ?”
“ไม่เชิง แต่เมือ่ กีก้ เู ห็นนัง่ ตักกัน กอดกัน มันดูเกินเพือ่ นไป
หน่อย หรือมึงจะให้กูนั่งตัก”
“ไปห่างๆ ตีนกูเลย” ผมเงื้อเท้ารอเพื่อน
“ฮ่าๆ เห็นไหม แค่คดิ กูยงั สยอง แต่คนู่ นั้ ท�ำเหมือนเป็นเรือ่ ง
ปกติ”
“ทีม่ งึ พูดก็มสี ทิ ธิ”์ ผมคิดย้อนไปถึงหลายอย่างในคืนนัน้ มัน
มีความเป็นไปได้สูงมาก มิน่า ถึงออกอาการหวงนัก
“ท�ำไมท�ำหน้าเจ้าเล่ห์วะ อย่าบอกว่ามึงจะแกล้งจีบแฟน
มัน”
“ถามเหี้ยอะไรอย่างนั้นวะ กูไม่จีบผู้ชาย”
~ Darin ~
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“กูก็ลองถามดู ไม่ใช่ก็ไม่ใช่สิ ท�ำไมต้องของขึ้นด้วย แต่คู่
นั้นกูว่าใช่แน่ เด็กนั่นตัวนิดเดียว หน้าตาน่ารักอย่างกับผู้หญิง”
“อืม” ผมพยักหน้าเห็นด้วย หมดความสนใจเมือ่ รูว้ า่ คือเรือ่ ง
อะไร รสนิยมของมันจะเป็นยังไง ก็ไม่เกี่ยวกับผม
ผมถอนใจยาวเมื่อถูกพิธีกรประกาศชื่อให้ขึ้นไปบนเวที การ
ตัดสินผู้ชนะจากห้าคนสุดท้ายทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงจะเริ่มนับ
คะแนนใหม่ โดยการโหวตจากผู้ที่อยู่ในงานเท่านั้น ผู้เข้ารอบ
ทั้งหมดจึงต้องขึ้นไปให้พิธีกรสัมภาษณ์ และนั่นเป็นเรื่องน่าเบื่อ
ส�ำหรับผม ยิ่งถูกบังคับกลายๆ ให้มาแบบนี้ ก็ยิ่งเซ็งเข้าไปใหญ่
ผมตอบค�ำถามด้วยใบหน้าติดรอยยิม้ โชคดีทตี่ อ้ งออกงาน
กับพ่อบ่อย ท�ำให้ผมถนัดในการรักษาสีหน้า และควบคุมอารมณ์
ตัวเอง มาถอนใจยาวด้วยใบหน้าเบื่อหน่ายก็ตอนก้าวลงจากเวที
มาแล้ว
“คิดว่าจะชนะเหรอ” ค�ำถามห้วนๆ ทีด่ งั ขึน้ ท�ำให้ผมต้องมอง
หาเจ้าของเสียง
ผ้าใบยืนพิงเสา กอดอกหลวมๆ มองผมอยู่
“ไง! คนแปลกหน้า” ผมยกยิ้มมุมปาก ทักทายด้วยค�ำนี้
เพราะจ�ำได้ว่าผ้าใบพูดว่าไม่รู้จักผม
“ก็นา่ จะชนะนะ” ผมเดินเข้าไปหาพร้อมกับตอบค�ำถามเมือ่
ครู่ ยิ้มแบบตั้งใจกวนประสาทอีกฝ่าย และมันก็ได้ผล ริมฝีปาก
ของผ้าใบเบ้ออกเล็กน้อย
“มัน่ ใจไปหน่อยมัง้ ท�ำหน้าเหมือนเสียเวลาชีวติ ไม่ดถู กู คน
อื่นไปหน่อยเหรอ” ผมขมวดคิ้ว คิดจะพูดบางอย่าง แต่สุดท้ายก็
~ Hi Stranger ไง! คนแปลกหน้า ~
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เปลี่ยนใจ อธิบายไปก็เท่านั้น เด็กนี่อคติกับผมอยู่แล้ว
“นายอยู่ปีไหน”
“ไม่เกี่ยวกับนาย”
“ฉันอยู่ปีสี่ น่าจะเป็นรุ่นพี่นายหลายปี”
“แล้วไง” คนพูดมองผมด้วยสายตาท้าทาย
“ไม่มีใครสอนให้เคารพรุ่นพี่เหรอ”
“ก็อยู่ที่ว่ารุ่นพี่มันน่าเคารพหรือเปล่า” สายตาที่มองมามี
รอยยิ้มเยาะ “กับบางคนก็ไม่ไหว”
“รุ่นน้องบางคนก็ควรถูกสั่งสอน” ผมสืบเท้าเข้าไปใกล้ คน
ที่ยืนพิงเสาสบายๆ ตื่นตัวทันที รีบขยับขึ้นยืนตรงในท่าเตรียม
พร้อม
“คิดว่ากลัวเหรอ”
“คนไม่กลัวจะไม่ถามแบบนี้”
“คนโดนสอยร่วงเพราะปากดีก็มีเยอะ”
“คีร”ี เสียงเรียกท�ำให้การต่อปากต่อค�ำชะงัก ผมหันไปมอง
คนเรียก “มายืนท�ำอะไรตรงนี้คะ เขาให้ไปรวมตัวกันข้างเวที”
“ปันไปก่อนเลยครับ ผมขอคุยกับ...”
“คนแปลกหน้า” เสียงแทรกดังขึ้น คนพูดยิ้มท้าทาย
“อ้าว! ไม่รู้จักกันเหรอคะ” ปันมีสีหน้างุนงง หันมองผมที
มองคู่ปรับผมที
“ท�ำนองนั้นครับ”
“อืม...งั้นปันไม่กวนดีกว่าคะ อย่าลืมรีบไปนะคะ ปันว่าคีรี
ได้รางวัลแน่” ดูเหมือนปันจะจับรังสีอำ� มหิตที่แผ่ออกมาระหว่าง
พวกผมได้ จึงรีบเอ่ยขอตัว
~ Darin ~
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“ครับ เดี๋ยวผมไป” ผมรอจนปันเดินพ้นไปแล้ว จึงหันกลับ
ไปหาคนที่ยังยืนอยู่ จู่ๆ คนท�ำหน้าบึ้งตึงมาตลอดก็ยิ้มเจ้าเล่ห์
เหมือนคนถือไพ่เหนือกว่าขึ้นมา
“รู้ไหมว่าเขาให้คนที่มาในงานลงคะแนนได้ทุกคน”
“หึๆ อยากลงชื่อใครก็ลงไปเถอะ ไม่มีผลอะไรกับฉัน”
“ขี้อวดฉิบหาย”
“เขาเรียกว่ารู้จักตัวเองดีพอ คุยกับนายสนุกใช้ได้ แต่ฉัน
ต้องไปแล้ว วันหลังค่อยคุยกันใหม่”
“อยากคุยตายห่าละ” ผมยิ้มมากขึ้นเมื่อได้ยินเสียงห้วนๆ
ยิ่งเห็นมันหัวเสีย ผมยิ่งข�ำ เด็กนี่หัวร้อนไวจริงๆ
“ใครจะรู้” ผมพูดทิ้งท้ายไว้แค่น้ัน ก่อนเดินจากมา จู่ๆ ก็
รู้สึกหายเบื่อ ชักอยากรู้ว่าคนที่ชอบผู้ชายอย่างมันจะเลือกให้
คะแนนใคร ไม่มีใครตัวเล็กๆ น่ารักเข้าประกวดซะด้วย แต่ที่แน่ๆ
มันคงไม่เลือกผม
“คีรี กระดาษที่มึงอยากได้” ผมรับกระดาษมาจากเพื่อนร่วม
คณะหลังจบงาน
“ขอบใจมาก มึงจะพาแฟนไปกินข้าวทีโ่ รงแรมเมือ่ ไหร่บอก
กู เดี๋ยวกูจัดการให้”
“สักอาทิตย์หน้า เดี๋ยวกูบอกมึงอีกที”
“ได้ทกุ เมือ่ ” ผมจับมือเพือ่ นเขย่า รอจนอีกฝ่ายเดินห่างออก
ไปจึงก้มมองกระดาษในมือ มันถูกพับเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆ ผมทาย
ผลไว้ในใจก่อนเปิดออกดู
ผมเลิกคิว้ ขึน้ เมือ่ เห็นสิง่ ทีเ่ ขียนในกระดาษ ยอมรับว่าแปลก
~ Hi Stranger ไง! คนแปลกหน้า ~
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ใจมาก ชื่อของผมเขียนด้วยลายมือคุ้นตา แม้ไม่ลงชื่อ แต่เพราะ
เพื่อนผมเป็นคนเดินเก็บผลกับมือ จึงเชื่อได้ว่าไม่ผิดคน
คีรี ผมยกยิ้มขึ้นที่มุมปาก ไม่อยากเชื่อว่าไอ้เด็กนั่นเลือก
ผม เพิ่งรู้ว่าความสามารถของมด นอกจากขยันขันแข็งแล้ว ยัง
ซื่อสัตย์อีกด้วย
อยากเห็นหน้าตอนมันเขียนชือ่ ผมลงไปชะมัด ไม่ชอบขีห้ น้า
แต่ก็ยังคิดว่าผมควรชนะ หึๆ ผมหัวเราะออกมาเบาๆ เมื่อพอเดา
บางอย่างได้ ผมว่า...มันคงเขียนไปแช่งชักหักกระดูกผมไปร้อย
เปอร์เซ็นต์ ไอ้เด็กนี่น่าสนใจดี

~ Darin ~

ตอนที่ 4

คนดี
- คีรี ผมยกยิม
้ มุมปากเป็นเชิงทักทาย เมือ่ เห็นผ้าใบมองลง
มาจากเวที เห็นสีหน้าก็รู้แล้วว่ามันดีใจแค่ไหนที่ได้เจอผม จาก
ใบหน้าที่ก�ำลังมีความสุขกับการเล่นดนตรี เปลี่ยนเป็นบึ้งตึงขึ้น
มาทันที
“สงสัยนึกว่ากูมาหาเรือ่ ง ร้านอืน่ มีตงั้ เยอะ มึงก็เสือกเลือก
ร้านนี้” ผมอยู่ช่วยงานอาจารย์จนดึก จอมทัพจึงชวนแวะหาอะไร
ดื่มก่อนแยกย้าย
“ร้านแถวมหา’ลัยเราน่านั่งมีไม่กี่ร้านนี่หว่า กูขี้เกียจขับไป
ไกล”
“แน่ใจนะว่าเพราะร้านน่านั่ง ไม่ใช่ว่ามึงนัดใครไว้แต่ไม่
บอกกู” ผมมองเลยไหล่จอมทัพไป
“จะนัดใครวะ”
~ Hi Stranger ไง! คนแปลกหน้า ~
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“พี่จอมทัพ พี่คีรี บังเอิญจัง มาร้านนี้เหมือนกันเหรอคะ”
“ครับ” ผมยิ้มรับเมื่อสองสาวที่ผมเห็นเดินมาถึงโต๊ะ
“ขอนั่งด้วยได้ไหมคะ พริ้มมากับหนูนิดแค่สองคน ก�ำลัง
เบื่อๆ อยู่เชียว”
“ได้ครับ” จอมทัพเอ่ยปากอนุญาต พวกผมสบตากัน เรื่อง
แบบนี้ไม่ต้องพูดก็รู้ว่าจะเป็นอย่างไร
“นัน่ เด็กกู มึงกลับไปได้แล้ว” ผมชะงักมือทีก่ ำ� ลังล้าง เงยหน้า
ขึ้นมองกระจกจึงเห็นคนที่ยืนอยู่ด้านหลัง
“ใช่เหรอ” ผมล้างมือต่อ แต่สายตาคอยระวัง
“ไม่ใช่เรือ่ งของมึง แค่รวู้ า่ มึงไม่มสี ทิ ธิย์ งุ่ ก็พอ” น�ำ้ เสียงข่มขู่
ยิ่งท�ำให้ผมยิ้มมากขึ้น ผมปิดน�้ำก่อนหันไปเผชิญหน้า
“แต่ผหู้ ญิงให้สทิ ธิก์ วู ะ่ ไม่ใช่มงึ ” ถ้าหวังให้ผมหน้าซีดตัวสัน่
กลัวจนหางจุกตูด ก็มาหาเรือ่ งผิดคนแล้ว ผมตบมือลงบนไหล่ ยิม้
ท้าทายก่อนเดินออกมาโดยไม่ใส่ใจ
“พรุง่ นีเ้ จอกัน” ผมโบกมือให้จอมทัพเมือ่ ถึงรถของเพือ่ นก่อน
“เออ แล้วเจอกัน” ไม่มใี ครไปต่อแม้รวู้ า่ ผูห้ ญิงอยากให้ชวน
ก็ตาม ผมแค่มาหาอะไรดื่มก่อนกลับ เหนื่อยเกินกว่าจะอยากท�ำ
อย่างอื่น
ผมเดินตรงไปทีร่ ถ ยกมือขึน้ โบกเมือ่ ได้ยนิ เสียงแตรจากรถ
ของจอมทัพที่ขับผ่าน รู้สึกมึนเล็กน้อยกับปริมาณแอลกอฮอล์ที่
ดื่มเข้าไป
ผมกดรีโมตเปิดประตู ก่อนจะรูต้ วั ว่ามีคนย่างเท้าเข้ามาหา
~ Darin ~
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จากด้านหลัง ผมจ�ำหน้าหนึ่งในนั้นได้ ตัวต่อตัวผมไม่หวั่น แต่ตัว
ใหญ่สองนีผ่ มก�ำลังคิดหนัก แม้วา่ สีหน้าจะไม่แสดงความรูส้ กึ ใดๆ
ออกมา
“แน่นกั เหรอมึง กูกอ็ ยากรูเ้ หมือนกันว่ามึงจะแน่ได้แค่ไหน”
ผมกดรีโมตปิดรถ ยัดกุญแจลงในกระเป๋ากางเกง ขยับตัวในท่า
เตรียมพร้อมก่อนยิ้มเย็น
“ก็ลองดู”
- ผ้าใบ ผมเกือบขับผ่านอยู่แล้วเมื่อเห็นเหตุการณ์เข้า ผม
ตัดสินใจสาดไฟรถเข้าหา ให้รู้ว่ามีคนมา โชคดีที่ไม่ต้องลงไป
ตะลุมบอนด้วย วงก็แตกเสียก่อน
ผมขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปจอดใกล้ๆ ไม่ต้องเห็นหน้าคนที่
ยกมือขึ้นบังตาจากแสงไฟ แค่เห็นรถ ผมก็รู้แล้วว่าใคร
“ไง!” น�ำ้ เสียงกับรอยยิม้ กวนๆ ท�ำให้ผมนึกอยากเปลีย่ นใจ
แม่งไม่น่าแวะเลยกู เสื้อผ้าเลอะเทอะไปด้วยฝุ่น มุมปากมีรอย
เลือด คิ้วน่าจะแตก แต่ยังท�ำเท่ไม่รู้จักเวล�่ำเวลา
“ยังไม่ตายก็ดี”
“บอกแล้วว่าจะรอพร้อมกัน” ผมนึกอยากให้พวกที่วิ่งหนี
กลับมาต่อยซ�้ำอีกซักทีสองที จะได้กวนตีนใครไม่ได้อีก
“ปากอย่างนี้ สมควรโดนรุมกระทืบ”
“หึๆ โอ๊ะ!” เสียงร้องเบาๆ ท�ำให้ผมนึกหมั่นไส้ ไม่มีความ
สงสารสักนิด ปากแตกแล้วยังเสือกหัวเราะ ผมมองสภาพของคูอ่ ริ
โชคดีแค่ไหนแล้วที่ยังยืนอยู่ได้ พูดไปไอ้หมอนี่ก็เก่งใช่เล่น สอง
~ Hi Stranger ไง! คนแปลกหน้า ~
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ต่อหนึ่งยังไม่ร่วง
“ถ้าไม่ต้องช่วยเก็บศพก็ขอตัว” ผมสตาร์ทรถ แต่มีมือมา
จับกระจกเอาไว้
“เดี๋ยว”
“อะไร”
“ไปส่งหน้าปากซอยหน่อย ดูเหมือนไอ้หัวเกรียนจะมีเวลา
เดินเล่นไปเจาะยางรถกับกรีดรอบคัน ก่อนกลับมาช่วยเพื่อนมัน
สู้” ผมหันไปมองล้อรถทันที มันแบนราบ!
“ไปท�ำอะไรดีๆ มาล่ะ ถึงโดนเล่นทั้งรถทั้งคน” ผมถาม
ประชดประชัน
“มีเสน่ห์เกินไปมั้ง”
“ถุย!”
“หึๆ รถคงต้องทิ้งไว้แบบนี้ พรุ่งนี้ค่อยกลับมาจัดการ”
“เดีย๋ วหาย ไม่ตามช่างหรือตามเพือ่ นมา” ผมอดกังวลแทน
ไม่ได้
“ตามช่างตอนนีก้ เ็ สียเวลารอ จอมทัพน่าจะขับไปไกลแล้ว”
ผมลืมไปเลยว่าคนพูดคงเจ็บอยู่ไม่น้อย ผมอยากปฏิเสธ
แต่เห็นสภาพอีกฝ่ายแล้ว ก็ได้แต่กัดฟันตกลง
“ขึ้นมา”
“ขอบใจ”
ผมขี่มอเตอร์ ไซค์พ้นปากซอย แต่ไม่ได้จอดให้ลง ระหว่างทาง
ที่ขี่รถออกมา ฝ่ายดีกับฝ่ายชั่วในใจผมตีกันมาตลอดทาง สุดท้าย
ฝ่ายดีก็ชนะ ผมอยากท�ำใจด�ำปล่อยลงตามที่ขอ แต่เวลานี้แท็กซี่
~ Darin ~
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น่าจะหายาก ไม่รู้ว่าต้องยืนรอนานแค่ไหน
“บอกทางมา”
“อะไรนะ”
แผ่นอกทาบเข้ามาโดนหลังของผม หน้าชะโงกข้ามไหล่มา
หา รักษาระยะห่างหน่อยสิโว้ย!
“บอกทางไปบ้านมา”
“จะไปส่งเหรอ”
“เออ”
“ตรงไปก่อน เดี๋ยวบอกทางให้”
“!!!” ผมสะดุ้งเมื่อมือใหญ่จับเข้าที่เอว ไอ้เวรนี่เคยนั่ง
มอเตอร์ไซค์หรือเปล่าวะ เกาะด้านหลังหรือขอบเบาะสิโว้ย! มา
กอดอะไรเอวกู
“หิว” เสียงทุ้มดังฝ่าเสียงลม แต่ผมได้ยินไม่ถนัด จึงตะโกน
ถามกลับไป
“อะไรนะ”
“หิว” คราวนี้เสียงดังชัดเจน
“หิวก็กลับไปกินบ้าน”
“จอดรถคุยกันก่อน”
เสียดายทีร่ ถผมเป็นเวสป้า ไม่อย่างนัน้ จะยกล้อหน้าทิง้ แม่ง
ตรงนี้ ผมชะลอรถเข้าชิดซ้าย ก่อนจอดริมฟุตบาท
“อะไรอีกวะ” ผมถอดหมวกกันน็อกออกอย่างหัวเสีย
“หิว”
“ได้ยนิ แล้ว หิวก็กลับไปกินทีบ่ า้ น” ยอมไปส่งก็บญ
ุ แค่ไหน
~ Hi Stranger ไง! คนแปลกหน้า ~
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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”
“จะกินร้านอืน่ ก็หาทางไปเอง เรียกแท็กซีก่ ลับเอา” ผมเห็น
ร่างสูงมองร้านก๋วยเตีย๋ วนิง่ เหมือนก�ำลังตัดสินใจ เลือกเอาก็แล้ว
กัน อยากมาดคุณชายนัก ก็หาทางกลับเอง
“ร้านนี้ก็ได้”
“ก็แค่นั้น”
ผมนั่งมองท่าทีเก้ๆ กังๆ เหมือนไม่รู้จะถือชามยังไง กินยังไง
แล้วแอบยิม้ เยาะ ร่างสูงกลายเป็นสิง่ ประหลาดเมือ่ อยูท่ า่ มกลางคน
ท�ำงานตัวเป็นเกลียวอย่างพวกผม ผมเห็นลุงแท็กซี่ที่นั่งใกล้ๆ แอบ
ยิ้มข�ำ
“มันไม่ถนัด” หน้าเก้อๆ กับค�ำแก้ตัวบ่งบอกว่าเจ้าตัวคง
เห็นเหมือนกัน ผมพยักหน้าไม่ได้พดู อะไร จัดการก๋วยเตีย๋ วในชาม
ตัวเองอย่างว่องไว
...
“ท�ำไมถึงยอมมาส่ง” ผมชะงักมือทีก่ ำ� ลังสวมหมวกกันน็อก
ลดหมวกลงมองหน้าคนถาม
~ Darin ~
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“ก็อยากรู้เหมือนกัน แม่งไม่น่ามาสักนิด”
“หึๆ เพราะนายเป็นคนดีกว่าที่คิด”
“รู้แล้วยังเสือกถาม” ผมพูดก่อนใส่หมวก ถ้าท�ำใจแข็งได้ก็
ไม่อยากมาหรอกโว้ย!
นีม่ นั บ้านคนเหรอวะ! ผมเบิกตากว้างเมือ่ จอดรถหน้าบ้านหลัง
ใหญ่ อยู่ใจกลางเมืองแบบนี้ หลังขนาดนี้ราคาสักเท่าไหร่วะ แค่ขับ
จากประตูรั้วเข้ามายังใช้เวลาเป็นนาที
“มันดึกแล้ว ค้างที่นี่เถอะ”
ผมหันขวับไปมองคนพูด จะบ้าเหรอวะ! รู้จักกันหรือก็เปล่า
“ไม่ต้อง ส่งหมวกมา จะได้กลับ” ผมมองหมวกกันน็อกใน
มืออีกฝ่าย ให้รู้ว่าต้องการอะไร
“อยู่เถอะ”
“ที่มาส่งเพราะยังมีมนุษยธรรม ไม่ได้แปลว่าชอบขี้หน้า”
“ชัดเจนดี” ผมคว้าหมวกกันน็อกทีอ่ กี ฝ่ายยืน่ คืนให้มาแขวน
ไว้กับแฮนด์รถ
“ขอบใจมาก”
“เออ” ผมไม่สนใจค�ำขอบคุณ เวลานีอ้ ยากกลับบ้านไปนอน
มากกว่า
“ผ้าใบ”
“อะไรอี ก ” ผมมั ว แต่ ห งุ ด หงิ ด จึ งไม่ เ อะใจสั ก นิ ด ว่ า
สรรพนามที่ใช้เรียกผมเปลี่ยนไป
“จอดรถไว้นี่ เดี๋ยวให้คนไปส่ง”
“ไหนว่าไม่อยากให้ใครเห็น”
~ Hi Stranger ไง! คนแปลกหน้า ~
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“เป็นห่วงมากกว่า” สายตาจริงจังแบบทีไ่ ม่เคยเห็นมาก่อน
ท�ำเอาผมอึ้งไปเหมือนกัน
“ไม่ต้อง ดูแลตัวเองเถอะ”
“เอาเบอร์มา จะโทร.ไปเช็กว่าถึงหรือยัง”
“นายนี่ท่าจะสั่งคนจนเป็นนิสัย ลืมไปแล้วมั้งว่าเราไม่ใช่
เพื่อนกัน”
“โทษที ฉันขอเบอร์นายได้ไหม”
“อย่าเลย” เสียงผมอ่อนลง ไม่ชินกับการพูดด้วยน�้ำเสียง
นุ่มของอีกฝ่าย “กลับดึกจนชิน แค่นี้สบายมาก ไปละ” ผมไม่รอ
ให้อีกฝ่ายมีโอกาสเรียกซ�้ำ รีบขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกมา
ผมผ่านรั้วบ้านหลังใหญ่ อดคิดไม่ได้ว่าคนที่รวยขนาดนี้
วันๆ ท�ำอะไรกันบ้าง ผมไม่ได้อจิ ฉา แค่รบั รูถ้ งึ ความแตกต่างแบบ
สุดขัว้ ระหว่างตัวเองกับหมอนัน่ ส�ำหรับผม...แค่ท�ำให้ตวั เองมีเงิน
เรียน มีเงินกินเงินอยู่ สอบผ่านทุกวิชา แค่นี้ผมก็ยิ้มได้นอนหลับ
แล้ว นายคีรจี ะมีความสุขกับอะไรบ้างวะ โลกบางใบผมคงไม่มวี นั
เข้าใจ
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