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คำ�นำ�

ทุกคนต่างก็เคยมีแผลจากอดีต ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ หนักหนาหรือเล็กน้อย 

แต่ละแผลก็ส่งผลกับชวิีตของเราต่างกันไป บางคนเลอืกท่ีจะเรยีนรูแ้ละก้าวไปข้างหน้า 

บางคนกลบัจมอยู่ในอดีตไม่สามารถก้าวผ่านมนัไปได้ แน่นอนว่าแต่ละคนก็มวีธีิรบัมอื

กับเหตุการณ์เหล่านั้นคนละแบบ 

เหมือนกับ 'เรือใบ' และ 'สายธาร' ทั้งคู่ต่างเจอเรื่องเลวร้ายจนเกิดบาดแผล  

แม้จะเกิดขึน้นานแล้วแต่กลบัไม่เคยเลอืนหาย ร่องรอยเหล่านัน้ยังคงเหมอืนแผลใหม่ 

ที่สร้างความเจ็บปวดให้กับทั้งคู่ เพียงแต่ทั้งสองคนเลือกท่ีจะรับมือกับความเสียใจ 

ต่างกันออกไป คนหน่ึงเลอืกแสดงออกว่าเป็นคนไม่แคร์โลก อกีคนเลอืกเก็บความรูส้กึ

ของตัวเองเอาไว้ แล้วถ้าคนสองประเภทน้ีต้องมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันล่ะ ชีวิตของทั้งคู ่

จะเปลี่ยนไปในทางไหนกัน

หนังสือเรื่อง 'ร.เรือ ร.รัก ร.ฤกษ์' จากนักเขียน 'นางร้าย' ที่อยู่ในมือของทุกคน

ตอนนี้จะพาไปทำาความรู้จักโลกหม่นๆ ของทั้งคู่ที่กำาลังจะเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกัน

ด้วยไมตรีจิต

สำานักพิมพ์เอเวอร์วาย
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5นางร้าย

ผู้ชายคนนั้นล้มหงายหลังด้วยแรงกระสุน

มันเกิดข้ึนเร็วจนผมมึนงง สองขาตรึงอยู ่ กับท่ี  สมองเอื่อยชา 

คล้ายเครื่องจักรตกรุ่น ทั้งท่ีคอยแต่จะคิดเรื่องความเป็นความตายมาเป็นปีๆ 

แต่พอมันเกิดขึ้นตรงหน้าผมกลับรู้สึกเหมือนไม่เข้าใจอะไรเลย

ไม่กี่นาทีก่อนผมยังน่ังอยู่ข้างในร้าน PupPup ซึ่งชวนให้หลายคน 

หันขวับถ้าอ่านออกเสยีงแบบไทย รอบตวัอดัแน่นด้วยความวุ่นวาย ท้ังเสยีงเพลง 

เสียงพูดคุยฟังไม่ได้ศัพท์ และแสงไฟวูบวาบ เงาของผู้คนท่ีบ้างก็ขยับโยก 

ตามเพลง บ้างก็จับกลุ่มพูดคุยกัน กลิ่นบุหรี่ลอยคลุ้ง ผสานกับกลิ่นอาย 

เปลี่ยวเหงาของผู้คน 

เสียงเพลงเริ่มกลบเสียงที่ดังสะท้อนจากอดีต 

ภาพในความคิดพร่ามัว 

รอยยิ้มขี้เล่นของเขาคล้ายจะถอยห่างไปในโลกสีเทาหม่น 

ผมเพ่ิงดื่มไปแค่สองแก้ว แต่ในอกผมมีหลุมด�ากลวงโบ๋ฝังอยู่ และ 

มันจะมีปฏิกิริยาทุกทีที่เหล้าเข้าปาก หลุมด�าที่ว่าจะดูดกลืนทุกสิ่งทุกอย่าง 

ไปสู่ความเงียบสงัดอันว่างเปล่า 

ภาพของเขา เสยีงของเขา หรอืแม้แต่ตัวตนของผมเองก�าลังจะจมหายไป...  

ในหลายๆ ครั้งมันก็ดี แต่วันนี้ผมกลับอยากนึกถึงมันให้นานกว่านี้ 

ผมวางแก้วลง เดินเซออกประตู หนีความวุ่นวายไปตามทางเดินแคบๆ 

โหลดกระสุน
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ร.เรือ ร.รัก ร.ฤกษ์6

จนถึงบรเิวณหลงัร้าน มกีลิน่ขยะอบอวลผสมกลิน่ไอฝนท่ีเพ่ิงตกไปตอนหัวค�า่  

แต่ยังไงก็ดีกว่าข้างใน  

ผมยืดตัวสูดหายใจเข้าเต็มปอด ตอนนั้นเองที่สังเกตเห็นผู้ชายสองคน 

ยืนคุยกันอยู่ภายใต้แสงไฟสีหม่นห่างออกไปราวๆ ห้าหกเมตร คนหน่ึงอ้วน 

ท่าทางภูมฐิาน อีกคนผอมสงูและหนุ่มกว่า ทัง้คูหั่นมามองผมอย่างไม่สบอารมณ์ 

"เอ่อ...ข้างในมนัอบัน่ะ หายใจไม่ออก" ผมอธิบายเหตผุลการมาของตัวเอง 

ซึง่ก็รูส้กึง่ีเง่าทนัทเีพราะท้ังคูไ่ม่พูดตอบ 

คนตัวอ้วนกลับชักสีหน้าใส่ผม 

ส่วนคนผอมนอกจากไม่อธิบายอะไรแล้ว ยังชักปืนออกมา มันเกิดข้ึน 

เร็วมาก เขาฉวยโอกาสนั้นจ่อปลายกระบอกตรงหน้าผากคนข้างๆ แล้ว...

ปุ๊! 

เสยีงคล้ายประทัดลกูเลก็ระเบดิในท่ีแคบ ไม่ได้ดงัไปกว่าเสยีงปิดประตู

สักเท่าไหร่เลย ชายร่างอ้วนร่วงไปกองกับพ้ืน จากน้ันปลายกระบอกปืน 

ก็เบนมาท่ีผม หัวใจผมเต้นกระตุก และดูราวกับเวลาจะหมุนช้าลง มีเวลา 

มากพอให้มองเห็นว่าปลายกระบอกปืนติดท่อเก็บเสียงไว้ มีเวลาให้ความคิด 

ผุดขึ้นมา

ในที่สุด...

เอาเลย ให้มันจบๆ ไป

"เวร!" 

ปุ๊! 

ผมล้มหงายด้วยแรงปะทะ 

แล้วก็กลิ้งอีกสองสามตลบ 

สีสันของโลกคล้ายกับจะเลือนหายไป... 

แต่เสียงถังขยะใบใหญ่ที่ล้มโครมลงข้างตัวดึงสติผมกลับมา ผมอยู่ใน 

ท่านอนหงาย โดยมใีครอกีคนนอนทบัร่างอยู่ ท่อนแขนซ้ายของเขากดหน้าอกผม

ไว้ มอืขวาชกัปืนอย่างรวดเรว็ 

"อะ...เอ่อ..."
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7นางร้าย

แกร๊ก

เขาดึงสไลด์ปืนอย่างใจเย็น กระบอกปืนเกือบจะแนบกับแก้มผม ถ้า 

ปลายกระบอกปืนไม่หนัออกไปด้านข้างผมคงคดิว่าเขาก�าลงัจ่อปืนข่มขูผ่มอยู่

"เงียบ" เขาพูดเสียงเบา แต่เฉียบขาด 

ถึงยังไงผมก็พูดอะไรไม่ออกอยู่แล้ว เขาน่ีเองท่ีพุ่งใส่ผมในจงัหวะท่ีหมอน่ัน

ลัน่ไกจนล้มกลิง้มาด้วยกัน และเป็นเขาอีกท่ีกระชากถงัขยะล้มลงมาเป็นท่ีก�าบงั 

เมือ่ก้ีผมรูส้กึได้เลยว่านาฬิกาข้อมอืครดูกับพ้ืน หน้าปัดมนัอาจจะแตกก็ได้ ยังไง

สภาพมนัก็จะไม่เหมอืนเดมิอกีแน่ๆ 

ขณะน้ีใบหน้าเราอยู่ใกล้กันมากจนแก้มเขาเกือบจะแตะจมูกผม  

หวัใจสองดวงเต้นแรง ไอร้อนพรอูอกมาพร้อมกับลมหายใจ ไม่ว่ามอืปืนคนน้ัน

จะเป็นใคร เขาน่าจะยิงซ�า้

แต่ไม่มีกระสุนลั่นทะลวงถังขยะพลาสติกอย่างที่คาด

ผมไม่อยากพูดอะไรหรอก แต่... 

"อะไร...เป้าคุณ ทิ่มขาผมอยู่" 

"กูปวดฉี่อยู่ เงียบๆ" 

"ศอกด้วย หน้าอกผม..."

"แม่ง" เขาลุกพรวดขึ้นด้วยความเร็วท่ีน่าท่ึง จับปืนด้วยสองมือ 

ชี้ปลายกระบอกลงพื้น ก่อนจะหันมาพูดกับผม "นอนนิ่งๆ อยู่นั่นแหละ"

ผมลุกขึ้นมองตามเขาท่ีพุ่งตัวออกไป เห็นเจ้าตัวว่ิงไปจนถึงทางแยก 

ท้ายตรอก ไม่ก่ีวินาทต่ีอมาเขาก็ก้าวยาวๆ กลบัมาก้มมองชายร่างอ้วนท่ีนอนน่ิง

อยู ่แต่แวบเดยีวเขาก็เข้าประชดิตวัผมอกีครัง้ คนคนนีเ้คลือ่นไหวไม่ต่างจากแมว

เลยจรงิๆ

"มึงเห็นหน้ามันใช่มั้ย" เขาถาม 

ผมยกนาฬิกาข้อมือข้ึนดู แสงพรายน�้าสีเขียวสว่างเรืองอยู่ท่ามกลาง 

ความมดืสลวั หน้าปัดมรีอยถลอก แต่ก็บอกไม่ได้อกีว่าเสยีหายมากกว่านัน้มัย้ 

"กูถามมึงอยู่"

"อืม" 
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ร.เรือ ร.รัก ร.ฤกษ์8

"พูดให้มันดังหน่อย เห็นหรือไม่เห็น" 

"เห็น" 

"ดี กูนึกว่ามึงแม่งโดนแล้ว" เขามองส�ารวจผม 

"โดนยิงอ่ะนะ เปล่า" ผมเอียงตัวชะเง้อมองร่างชายคนนั้น "แล้วเขา..." 

"หลับฝันดีไปแล้ว" 

"..."  

"ไป" เขาพูดพร้อมกับล็อกคอผม 

"ปะ...ไปไหน" 

"ไปจากตรงนี้สิวะ เดี๋ยวพ่อมึงก็มาแล้ว" 

"พ่อผม? พ่อมาเกี่ยวอะไรด้วย คุณเป็นใคร" 

"กูหมายถึงต�ารวจเว้ย เดินไป ท�าตัวเฉยๆ ไว้ อย่าให้มีพิรุธ" 

พ่อมึง...หมายถึงต�ารวจ เขาต้องดูหนังแอ็กชั่นมากไปแน่ๆ แล้วก็ 

นั่นแหละ ต�ารวจมักมาตอนท้ายเสมอ แต่ทั้งหมดน้ีไม่ใช่หนัง มีคนตายจริงๆ 

ตายต่อหน้าต่อตาผมเลย แล้วคนท่ีลากตวัผมออกไปน่ีเป็นคนดหีรอืคนร้ายล่ะ 

อาจจะเป็นคนบ้าก็ได้

แต่ผมมีทางเลือกอะไรบ้าง ในเมื่อเขามีปืน แถมยังกอดคอผมด้วย 

ท่อนแขนที่แข็งแรงขนาดนี้ 

ปืนเก็บเสียงกระบอกนั้นท�างานได้ดี

ดูเหมือนยังไม่มีใครรู้ว่ามีคนนอนหลับฝันดีอยู่หลังร้าน เราเดินออกมา 

ถึงด้านหน้า เขากอดคอผมไว้แทบจะเหมอืนคนขีห้วงบกุมาลากคอแฟนกลบับ้าน 

หลังจากออกมาถึงทางเท้าของถนนสายหลักเขาก็ถอดเสื้อแจ็กเก็ตออก  

พลิกกลับเอาด้านในซึ่งเป็นสีแดงเข้มออกมาแล้วส่งให้ผม

"อะไร" 

"เสื้อไง ใส่ไว้ เอาด้านสีแดงออก"

"แค่นี้หลอกตาใครไม่ได้หรอก"

"ใส่ๆ ไปเหอะ" เขาคลุมไหล่ให้ผมแบบเถ่ือนๆ จนเสื้อเกือบร่วง ผม 
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9นางร้าย

คว้ามันไว้ได้ทันแล้วจัดการสวมอย่างไม่เต็มใจ "ต้องเปลี่ยนทรงผมใหม่ด้วย" 

"เฮ้ยๆ อะไรล่ะ" ผมเอยีงหัวหลบ แต่เขาเอาแขนลอ็กไว้และขย้ีหัวผมแรงๆ 

จนได้

"ไม่หล่อสักวันไม่ตายหรอกน่า...ไป เดิน"

อะไรกันวะ 

เขาเป็นใครกันแน่ และจะพาผมไปไหน

หลังจากเดินมาได้ระยะหนึ่ง เขาก็ควักมือถือออกมาแนบหู 

"เฮีย...ออกมาเจอกันหน่อย...ใช่ เสี่ยยุทธ์กลับบ้านเก่าแล้ว...แน่ใจสิ  

หนึ่งเม็ดเน้นๆ ตรงกลางหน้าผากเลย...มาเจอผมที่ปั๊มน�้ามันละกัน...ใช่ โอเค 

เลิกกัน" 

"ปล่อยผมได้ยัง" ผมพูดหลังจากเรามาถึงหน้าปั๊มน�้ามัน "อึดอัด" 

เขาคลายแขนออกราวกับเพ่ิงนึกได้ว่ากอดคอผมอยู่ กวาดตามองรอบตวั 

ก่อนหันมาสนใจผม "ยังอยู่ครบสามสบิสองน่ี"

"อือฮึ" 

"อย่าหยุดตรงนี้ เดินไปที่หลังปั๊ม เดินไปคุยไป"

"อะไรของคุณ ไปท�าไม" 

"ก่อนอื่นเลย กูรอฟังอยู่นะ"

"หือ?" 

"รอดตายมาก็เพราะกูไม่ใช่รึไง ตอนเด็กๆ ครูไม่สอนพูดค�าว่าขอบคุณ

เหรอ"

"อ่อ" ผมพูดเรียบๆ "ขอบคุณละกัน" 

"ดูไม่ดีใจเลยนะที่รอดมาได้ แถมยังไม่หลบกระสุนอีก อยากตายรึไง" 

ผมไม่ตอบ 

ผมไม่รู้ว่าตัวเองอยากตายมั้ย แต่ก็สงสัยอยู่บ่อยๆ ว่ามันเป็นยังไง 

"หรือกลัวจนขยับขาไม่ได้" 

"มั้ง ว่าแต่นั่นปืนปลอมรึเปล่า ถึงไม่ยิงสวน" ผมเหลือบมองเอวของเขา 

แต่ไม่เห็นปืนอย่างที่คิด มันอาจจะเหน็บอยู่ที่เอวอีกฝั่งถ้าเขาถนัดซ้าย
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ร.เรือ ร.รัก ร.ฤกษ์10

"กูแกล้งบาดเจบ็รอจงัหวะให้มนัเข้ามาซ�า้ต่างหาก แต่แม่งดนัตัดสนิใจหน"ี 

เขาเหลอืบมองหน้าผม "มงึช่ือไร" 

"ธาร" 

"ทาน? ที่แปลว่ากินอ่ะนะ หรือว่าสังฆทาน"

"สายธาร แต่เรียกแค่ธารก็พอ"  

"อ่อ กูเรือใบ เพ่ือนๆ เรียกไอ้เรือ สาวๆ เรียกพ่ีเรือส�าราญ ส่วนมึง... 

จะเรียกกูแบบสาวๆ เรียกก็ได้" 

"เรือส�าราญเนี่ยนะ"

"หึ"

"..."

"ใส่ชุดนักศึกษางี้ปีไหนล่ะ"

"เรียนจบแล้ว รอรับปริญญา แต่ใส่ชุดนี้เพราะ..." คิดถึงคนที่จากไป  

"...อยากใส่เฉยๆ" ผมตัดจบประโยคห้วนๆ  

"หึ ยังไม่อยากท�ามาหากินใช่มะ...แป๊บนึง เยี่ยวจะแตก เยี่ยวกัน" 

"ไม่เป็นไร" 

"ง้ันมงึรอนีแ่หละ" เขาตบบ่าผมให้น่ังทีม้่าหนิอ่อนหน้าห้องน�า้ ปล่อยให้ผม

มองตามแผ่นหลงักว้างๆ ขณะเขาเดนิอ้อมไปด้านหลงัห้องน�า้ชาย ผมเหน็ปืน 

แล้ว มันเหน็บอยู่ในซองปืนที่ติดกับเข็มขัดด้านหลัง วิธีการเหน็บตะแคงนิดๆ  

แต่ดมูัน่คงและพร้อมใช้งาน

ผมจะว่ิงหนไีปตอนนีก้ไ็ด้ ว่ิงไปหน้าป๊ัม กระโดดข้ึนแทก็ซี ่ ท�าเหมอืนว่า

เรือ่งทัง้หมดน้ีไม่เคยเกิดขึน้

แต่สองขายังไม่ยอมขยับไปไหน 

ผมเรียนรู้มาสักพักแล้วว่าความจริงบางอย่างนั้นไม่ต่างจากหมาบ้า 

ทีกั่ดไม่ปล่อย ย่ิงว่ิงหนมีนัย่ิงไล่ฟัด ภาพท่ีชายคนน้ันล้มผลึง่แวบเข้ามาฉายซ�า้

ในหัว รูส้กึมวนท้องจนน่ังไม่ตดิ ผมเลยลกุเดนิไปท่ีอ่างล้างมอื

ห้องน�้าท่ีนี่ก็เหมือนในปั๊มท่ัวไปที่ไฟสว่างแต่พอเพียง น�้าไหลเหมือน 

ไม่เตม็ใจ อ่างล้างมอืเตม็ไปด้วยซากแมลง กระจกเงาเก่าและมวัจนดูหลอนๆ 
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ผมวักน�า้จากก๊อกมาล้างหน้าเบาๆ แล้วยกนาฬิกาขึน้มาดอูกี เขม็วนิาทยัีงเดนิ 

ปกติดี ความเสียหายเท่าที่เห็นมีแค่รอยถลอกเล็กๆ บนหน้าปัด

ผู้ชายท่ีแนะน�าตัวว่าชื่อเรือใบเดินอ้อมมาจากด้านหลัง เข้ามาล้างมือ 

ที่อ่างล้างมือข้างๆ ตามด้วยล้างหน้าแรงๆ เหมือนที่พวกนักกีฬาชอบท�ากัน

"ท�าไม มือเป็นไร" 

"เปล่า นาฬิกาน่ะ...ช่างเถอะ"

ผมลอบมองเงาสะท้อนของเขาในกระจก 

เป็นคร้ังแรกท่ีผมได้ตั้งใจพิจารณาเขา หน้าตาดีเลยล่ะ สูงไม่ต�่ากว่า 

ร้อยแปดสิบห้าเซ็นต์แน่นอน ทรงผมรากไทรเซ็ตนิดๆ คิ้วหนา ตาคม จมูกโด่ง 

รบักับรมิฝีปากทีด่ไูม่เลก็ไม่ใหญ่เกินไป ดจูากสผีวิชวนให้คดิว่ามเีชือ้จนีปนอยู่

ในสายเลือด เขาอยู่ในชุดเสื้อยืดคอกลมและกางเกงยีนเข้ารูป 

ดไูม่เหมอืนคนบ้าเท่าไหร่ ไม่มลีกัษณะแบบคนร้ายท่ีมกัจะเหน็ในหนังด้วย 

เขาดเูหมอืน...พนักงานออฟฟิศทีอ่อกมาเทีย่วเต๊าะสาวเล่นมากกว่า แต่ปืนน่ัน 

ก็ชวนให้คดิว่าเขาเป็นอะไรมากกว่านัน้

"มองอะไร" เขาถามข้ึนเรยีบๆ พลางย่ืนหน้าเข้าไปใกล้กระจกคล้ายตัง้ใจ

ส�ารวจสวิ ท้ังท่ีไม่เห็นมสีวิสกัเมด็

"เปล่านี่" 

"เหรอ" 

"..." ผมมองกระจกอยู่ตลอด สาบานได้ว่าสายตาเขาไม่ได้เหลือบมา 

ทางผมสักนิด แต่เหมือนกับว่าเขารู้ตัวทันทีที่ผมมองตั้งแต่แรกแล้ว แบบนี ้

มันน่าขนลุกนะ

"มึงใช้โฟมล้างหน้าอะไร หน้าโคตรเนียน" 

มันน่าขนลุกจริงๆ 

"คุณเป็นต�ารวจเหรอ" ผมถามไปอีกเรื่อง 

"ไม่เชิง" 

"งั้นก็เป็นโจร" 

"ดูใหม่" คราวน้ีเขาหันมาเผชิญหน้ากับผมเต็มๆ หยดน�้ายังเกาะพราว 
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ทั่วใบหน้า "กูดูเหมือนโจรเหรอ"

อาจจะเป็นออร่า หรอืรงัสคีวามหน้าตาดอีะไรก็ตาม แต่ผมมองหน้าเขา

ตรงๆ ไม่ได้

ผมท�าเป็นไม่สนใจ หนัไปล้างมอืต่อ "คนดีๆ  คงไม่พกปืนมาเทีย่วหรอก" 

"กูอาจจะพกเอาเท่ก็ได้..." 

"เรือ" เสียงใครคนหนึ่งแทรกขึ้น 

เราท้ังคู่หันไปมอง ชายวัยกลางคนคนหน่ึงก้าวยาวๆ เข้ามา ดูน่าจะ 

เตีย้กว่าผมเลก็น้อย ตัดผมรองทรง อยู่ในชดุเสือ้ยืดสหีมองและกางเกงยีนเก่าๆ 

"ช้าว่ะเฮีย" 

"นี่ก็เร็วสุดแล้ว เรื่องเป็นไง"

"ร้านผับผับกลางซอยสิบ เสี่ยหลับฝันดีอยู่หลังร้านนั่นแหละ" 

"เวลาเคลื่อนจากข้อมูลที่ได้มาไปเยอะ สถานท่ีตามท่ีสายเราแจ้ง 

บอกว่าอยู่อีกซอยด้วย เบ่ือไอ้หนอนพวกนี้จริงๆ" คนมาใหม่ส่ายหัว "แล้วมัน

เก็บเสี่ยท�าไม ช่วงนี้พวกมันก�าลังคุยธุรกิจล็อตใหญ่กันไม่ใช่เหรอ..."

"หลังหักไงเฮีย" 

"หกัหลงั" อกีฝ่ายแก้ "อมื ท�าไมไม่บอกก่อนล่ะว่าจะมา เฮยีจะได้ส่งคน

มาช่วย อกีอย่าง ไหนบอกว่างานนีจ้ะไม่ยุ่งไม่ใช่เหรอ แล้วคนืน้ีออกมาท�าไม 

แถมยงัรูส้ถานทีอ่กี"

"ผมแค่มาเทีย่ว โชคดท่ีีผบัแม่งเหมน็ชบิหาย เลยเดินออกไปเจอของดีเข้า" 

เรอืใบยักไหล่ พออกีฝ่ายหรีต่าลงเขาก็พูดต่อ "หรอืต่อให้ผมรูแ้ล้วบอกเฮยีก่อน 

คนทีเ่ฮยีจะส่งมาช่วยอาจเป็นหนอนก็ได้ จรงิมัย้"

"ช่างเถอะ แล้วไงต่อ"

"เกือบได้ดวลปืนกัน แต่มนัหนีไปได้ น่ีคนเห็นเหตกุารณ์" เขาตะแคงศรีษะ

มาทางผม 

สายตาคมกริบมองผมตั้งแต่หัวจดเท้า "น้องชื่ออะไร" 

"ธาร" 

"ผมยอช์ตนะ" เขาควักกระเป๋าสตางค์ออกมา ควักบัตรย่ืนมาค้างไว้ 
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ตรงหน้าผม

"ต�ารวจ..." น่ีเหรอต�ารวจ ถ้าบอกว่าขับวนิมอเตอร์ไซค์จะดนู่าเชือ่กว่านะ

โดยมารยาทแล้วผมควรจะยกมือไหว้เขา แต่ผมก็ไม่ท�า

"นอกเครือ่งแบบน่ะ" เขาอธิบายราวกับอ่านความคิดผมได้ "น้องเห็นหน้า

คนร้ายชัดรเึปล่า" 

ผมพยักหน้า

"ไม่ได้เมาใช่มั้ย" 

ฟึ่บ! 

เรือใบย่ืนหน้าเข้ามาใกล้จนผมผงะ แต่เขาก็จับต้นคอผมไว้ไม่ให้หลบ 

"มึงกินไปเยอะมั้ย" 

ผมสะบัดศีรษะจนหลุดจากมือเขา "ผมไม่ได้เมา ดื่มไปแค่สองแก้ว" 

"แล้วมึงไปท�าอะไรที่หลังร้าน" 

"แค่ไปสูดอากาศ" 

เรือใบมองหน้าผมนิ่งๆ จากนั้นก็ฉีกยิ้ม "ตามนั้นเฮีย" 

เฮยียอช์ตมองผมอกี บอกตามตรงผมยังไม่แน่ใจว่าเขาเป็นต�ารวจจรงิๆ  

รเึปล่า ท�าไมผมสลดัภาพวินมอเตอร์ไซค์ออกจากหวัไม่ได้สกัท ีแม้ว่าจะเห็นยศ

บนบตัรเขาแล้วก็เถอะ "งานน้ีท่าจะยาว" เขาว่า

"ครับ?" ผมเลิกคิ้ว 

"คนที่โดนยิงน่ะ เสี่ยยุทธ์ ตัวบิ๊กในวงการเลย ส่วนไอ้มือปืนก็น่าจะ 

ไม่ธรรมดา ต้องเป็นมอืขวาของไอ้ตวัการใหญ่คู่ค้าเสีย่แน่ มนัถึงเข้าใกล้เส่ียได้

ขนาดนี ้มนัเหน็หน้าน้องแล้ว ตอนนีพ้วกมนัคงอยากเล่นป๊อกเด้งกับน้องเรว็ๆ น้ี

แหละ" 

"..." 

"ไอ้ตัวการใหญ่ฝ่ายมือปืนที่ว่า เฮียเคยบอกว่าใกล้สาวถึงตัวมันแล้ว 

ไม่ใช่เหรอ" เรือใบพูด

"ไม่เชงิ นายก็รูถ้้ามนัเก่ียวกับการเมอืงไม่มอีะไรง่ายหรอก แถมฝ่ายเรา 

ยังมหีนอนไต่ย้ัวเย้ียถึงระดับบรหิารเลย...เอาง้ี เฮยีจะแวบไปดท่ีูเกิดเหตหุน่อย 
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ส่วนนายก็พาพยานไปสเก็ตช์หน้ามอืปืนไว้ก่อน เดีย๋วเฮยีกลบัไปด ูจากน้ัน..." 

"จากนั้นอะไร"

"คงต้องให้นายช่วยดูแลพยานสักระยะ" 

"เอาจริงดิ"

"จรงิ ต้องดแูลใกล้ชดิเลยล่ะ รบกวนหน่อยละกนั เฮยีไม่ไว้ใจคนข้างใน"  

"แต่..."

เฮียยอช์ตหันมาตบบ่าผม "ล�าบากหน่อยนะ" ว่าแล้วเขาก็หันหลัง 

ก้าวยาวๆ ไปท่ีมอเตอร์ไซค์ เป็นมอเตอร์ไซค์แบบแม่บ้านยังไม่พอ แถมยัง

สภาพโทรมสุดๆ 

เขาถีบคันสตาร์ตซึ่งไม่น่าจะติดง่ายๆ แก๊ก แก๊ก...

ระหว่างนี้เรือใบก็พูดไปเรื่อย "เฮีย ผมไม่ใช่ลูกน้องเฮียนะ" 

แก๊ก แก๊ก

"เฮียจะสั่งตามใจตัวเองแบบนี้ไม่ได้" 

แก๊ก

"ผมจะไม่ยุ่งเรื่องนี้ตามที่เคยบอก โอเคนะ เฮีย..."

ในท่ีสุดเครื่องก็ติดจนได้ "ขอบใจเรือ ไว้คุยกัน" เฮียยอช์ตตัดบท  

แล้วขับออกไป

ผมเอียงศีรษะมองตามหลังเขา พยายามไม่นึกถึงวินมอเตอร์ไซค์หรือ 

คนขายลูกชิ้นปิ้งหรืออาหารข้างทางอะไรก็ตาม 

"ถามหน่อย" ผมพูด

"ว่า?"

"พวกหนอนที่ว่าหมายถึงอะไร" 

"ไม่รูจั้กส�านวนสภุาษติไทยเหรอวะ เกลอืเป็นหนอนไง ไอ้พวกต�ารวจเลว

ทีท่�างานเป็นหเูป็นตาให้โจรอ่ะ"

"แล้วเล่นป๊อกเด้งล่ะ"

"ก็แบบเสีย่น่ัน" เรอืใบท�ามอืเป็นรปูปืนชีม้าท่ีผม "ป๊อก...แล้วก็เด้งไปนอน

บนพ้ืน"
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"อ่อ ช่างเถอะ ผมจะกลับแล้ว บาย"

"จะไปไหน" เขาตวัดแขนรอบคอผมอกี "ไม่ได้ยินเหรอ เฮยีสัง่ให้กูดแูลมงึ

อย่างใกล้ชดิ มานีเ่ลย"

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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