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'สุราลัย Bar & Restaurant
เปิดวันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 16:00 น.-01:00 น. หยุดทุกวันจันทร์
ดนตรีสด อาหารรสเลิศ บริการประทับใจ เจ้าของร้านไฟแรง!
(จ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับลูกค้าที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไปเท่านั้น
และจ�ำหน่ายหลังเวลา 17:00 น.)'
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สุราลัยแปลว่าสรวงสวรรค์
ผมก็เพิ่งรู้นี่แหละ รู้มั้ย ผมตั้งชื่อร้านของตัวเองว่าสุราลัยเพราะค�ำว่าสุรา
เฉยๆ น่ะ แหะๆ
บังเอิ๊ญบังเอิญมันมีความหมายที่ดีแฝงไว้ด้วยแฮะ
เอาเป็นว่าขอให้ลูกค้าที่เข้ามาในร้านของผมมีความสุขทุกวินาทีที่อยู่ในร้าน
ราวกับทุกคนอยู่บนสรวงสวรรค์ก็แล้วกัน :)
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ตอนที่ 1
สิบสอง
ผมชือ่ เกล้า ชือ่ จริงชือ่ เกล้า (บอกท�ำไมถ้าชือ่ เดียวกัน) เพิง่ เรียนจบใหม่ๆ
และนอนว่างงานอยู่เกือบปี พ่อกับแม่ท่านทนไม่ไหวกับการใช้ชีวิตแบบไร้
แก่นสารไปวันๆ ของผม จึงให้เงินก้อนหนึง่ มาท�ำธุรกิจอะไรก็ได้ทมี่ นั ถูกกฎหมาย
ผมไม่ต้องเสียเวลาคิดเลยว่าผมจะท�ำอะไร
ร้านเหล้าไงครับ...
โชคดีหน่อยที่เงินมันมีจ�ำนวนมากพอจนไม่ต้องรอเพื่อนมาหุ้นด้วยให้
เสียเวลา ผมหาซือ้ ทีแ่ ละก็สร้างร้านขึน้ มาโดยใช้เวลาไม่ถงึ สีเ่ ดือน (แม้จะดูเร่งๆ
แต่งานก่อสร้างก็เนี้ยบนะครับ) ตกแต่งร้านและท�ำเรื่องให้ถูกกฎหมายโดยใช้
เวลาอีกสองเดือน และในที่สุด 'บาร์สุราลัย' ของผมก็ได้ถือก�ำเนิดขึ้น โดยมี
คนหนุ่มไฟแรงวัยเกือบยี่สิบหกปีอย่างผมเป็นเจ้าของ
ตอนนีร้ า้ นของผมเปิดมาเป็นเวลากว่าสองเดือนแล้ว กิจการนับว่าครึง่ ๆ
กลางๆ ไม่ได้ดงั เว่อร์วงั ทว่าเงินก็เข้ามาไม่ขาด มีปญ
ั หาเข้ามาให้ผมแก้ทกุ วัน
ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งลูกค้าขีเ้ มา ลูกค้าเรือ่ งมาก พนักงานไม่เป็นงาน พ่อครัวท้องเสีย
หรือนักดนตรีทะเลาะกับเมีย ตลอดเวลาสองเดือนทีผ่ า่ นมานับว่าสาหัสสากรรจ์
ส�ำหรับผมมากเลยทีเดียว แต่ถอื ว่าผมมีฝมี อื ใช้ได้เลยนะเรือ่ งบริหาร ไม่งนั้ ล่ะก็
เจ๊งตัง้ แต่อาทิตย์แรกแล้ว...
เย็นวันหนึ่งตอนที่ร้านยังไม่ได้เปิด ผมค่อยๆ เอาป้ายขนาดเอสี่พิมพ์
ตัวอักษรเด่นชัดว่า 'รับสมัครนักดนตรี' แปะเอาไว้หน้าร้าน ร้านของผมเป็นบาร์
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มีทั้งอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะฉะนั้นการที่มีดนตรีสดนับว่า
กล่อมเกลาจิตใจแขกได้ดี และยิ่งนักดนตรีมีฝีมือในการเอ็นเตอร์เทนล่ะก็
แม่งก็ไม่ได้ต่างอะไรจากผับ
อย่างทีบ่ อก ทีผ่ มต้องติดป้ายประกาศตามหานักดนตรีกเ็ พราะนักดนตรี
เก่าแม่งทะเลาะกับเมียของมันครับ มันดันไปกิก๊ กับลูกค้าของผม คราวนีเ้ มียมัน
ก็เลยลงดาบฉับ ห้ามมันมาร้องเพลงทีบ่ าร์สรุ าลัยของผมอีก ผมเสียดายมันอยู่
นะครับ ไอ้นมี่ นั ทัง้ หน้าตาดีและก็รอ้ งเพลงเพราะ เสียตรงทีเ่ จ้าชูน้ แี่ หละ ท�ำให้
มันไม่ได้ไปต่อกับร้านผมเพราะประกาศิตเมีย
เฮ้อ...วันนีจ้ ะมีคนมาสมัครมัย้ นะ...ถ้ามีและฝีมอื ใช้ได้ยงิ่ ดีใหญ่เลย ลูกค้า
ยิง่ ชอบฟังดนตรีสดซะด้วย
"พีเ่ กล้า" ไอ้หนึง่ พนักงานร้านของผมเดินเข้ามาในร้านแต่หวั วัน จริงๆ มัน
ไม่ได้ชอื่ หนึง่ ครับ มันชือ่ ว่าอะไรนีแ่ หละ ผมเป็นคนตัง้ กฎไว้กบั ตัวผมเองว่าผม
จะไม่เรียกชือ่ จริงพนักงาน แต่จะเรียกเป็นตัวเลขตามล�ำดับของการเข้ามาเป็น
พนักงานแทน อย่างไอ้หนึง่ มันเข้ามาเป็นพนักงานคนแรกก็เลยถูกเรียกว่าหนึง่
ตอนนีต้ วั เลขมากทีส่ ดุ อยูท่ สี่ บิ สองครับ จ�ำง่ายดีนะ่ เวลาลูกค้าเรียกพนักงานก็
เรียกตามตัวเลขเอา (ผมสกรีนเสือ้ พนักงานตามตัวเลขให้ดว้ ย) ร้านผมจะได้มี
เอกลักษณ์ไงครับ "หานักดนตรีเหรอพี"่
"เออดิ มึงพอจะมีคนรู้จักที่เป็นนักดนตรีมั้ยวะ กูต้องการด่วนๆ เลย เล่น
คืนนี้คืนเดียวก็ได้"
"อืม...ไม่รู้ดิพี่ ผมคิดแป๊บนะ" หนึ่งท�ำท่าคิด ผมจ้องหน้ามันอยู่นานจน
ในที่สุดมันก็ท�ำท่านึกออก "มีอยู่คนพี่..."
"เห้ยยย จริงดิ โทรเรียกมันมาเลย"
"แต่ประวัติมันไม่ค่อยดีนะ"
"ยังไงวะ"
"เล่นร้านไหน ร้านนั้นเจ๊ง"
ทันทีทไี่ ด้ยนิ กูนลี่ มแทบจับ มึงเป็นนักดนตรีประสาอะไรวะ ท�ำไมท�ำร้าน
เขาเจ๊งอย่างนั้น
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"มันเป็นตัวซวยเหรอ" ผมถามอย่างหวาดๆ
"ไม่หรอกพี่"
"แล้วท�ำไมเป็นงั้นอ่ะ"
"ถ้ามันมาเจอพีว่ นั นี้ เดีย๋ วพีก่ ร็ "ู้ ไอ้หนึง่ แม่งก็เสือกลีลาทีจ่ ะเล่าอีก กูอยาก
รูต้ ายล่ะ
"ตกลงมึงจะโทรเรียกมันมาใช่มั้ย"
"ได้พี่ เดี๋ยวผมโทรให้ ขึ้นเงินเดือนให้นะ"
"พ่องตาย" ผมด่าลูกน้อง "เร็วๆ รีบโทร ให้มันมาลองเล่นให้กูฟังก่อน"
"ครับพี่"
พอพูดกับหนึ่งจบผมก็ยืนมองมันเพื่อควบคุมให้มันโทรเรียกเพื่อนมัน
มาเล่นดนตรีให้ ไอ้นี่มันเป็นพนักงานคนแรกก็จริง แต่มันเป็นคนที่ชิลกับชีวิต
เกินไป หลายครั้งที่ผมสั่งแต่มันไม่ท�ำในทันที มันไปท�ำเอาวันพรุ่งนี้ก็มี แต่มัน
รูจ้ กั ร้านบาร์สรุ าลัยพอๆ กับผม ผมก็เลยไม่ไล่มนั ออก แม้วา่ บางครัง้ พฤติกรรม
ชิลๆ ของมันจะท�ำเอาผมปวดหัวมากก็ตาม
"ไอ้กนั ต์เหรอ ช่วงนีม้ งึ เล่นดนตรีอยูม่ ยั้ วะ" หนึง่ พูดโทรศัพท์ ผมรูส้ กึ โล่งใจ
ทีแ่ ม่งโทรหาเพือ่ นมันแล้ว "กูมงี านมาให้มงึ เนีย่ ร้านทีก่ ทู ำ� งานอยูข่ าดนักดนตรี
ว่ะ เงินดีนะ เจ้านายใจดีดว้ ย" ผมอดภูมใิ จไม่ได้ทไี่ ด้ยนิ มันพูดแบบนัน้ "อ้าว ท�ำไม
วะ...ไอ้สดั เอาไว้เทีย่ ววันอืน่ "
ไอ้เชี่ยนี่...มันจะมีความรับผิดชอบมั้ยล่ะนั่นน่ะ...หากมันมีความลังเล
ระหว่างเรื่องเที่ยวกับเรื่องงาน
"เออน่า เอาไว้ก่อน มาท�ำงานร้านกูนี่ ถือว่าเที่ยวไปท�ำงานไป อ้าว
ไม่เหมือนกันเหรอ มึงก็ร้องเพลงไปแล้วก็จีบสาวไปไง ไอ้เหี้ยเอ๊ย"
เจ้าชู้เหมือนกับไอ้นักดนตรีคนก่อนแน่ๆ ไม่รู้ล่ะ หนึ่งมึงต้องลากตัวมัน
มาก่อน กูต้องการอย่างเร่งด่วน
"ตกลงจะมามั้ย"
"..."
"ไม่มาใช่ป่ะ"
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"..."
"อ้าว มาเหรอ ไอ้สดั มึงนีจ่ ะเอายังไงกันแน่ อ๋อ เหรอ ถ้าจะมาก็รบี มา
เจ้านายกูชอบคนตรงต่อเวลา มาลองเล่นให้เจ้านายกูฟงั ก่อน เจ้านายกูสวยมัย้
เหรอ" ไอ้หนึง่ มันหันมาหาผมพร้อมกับมองอย่างแหยงๆ "เขาเป็นผูช้ ายเว้ย ไม่ใช่
ผูห้ ญิง มึงกะจะมาจีบเจ้านายหรือไงวะไอ้เชีย่ กันต์ รีบมา เร็วๆ"
ในที่สุดหนึ่งก็วางสาย...
"มันจะมาครับพี่เกล้า อีกสักพัก มันเพิ่งตื่นน่ะ" หนึ่งพูด ในขณะที่ผมหัน
ไปดูนาฬิกา ไอ้สัด นี่สี่โมงจะห้าโมงเย็นแล้วนะ ถ้าตื่นตอนนี้แล้วแม่งนอน
ตอนไหน...
ไม่วา่ มันจะเป็นคนยังไงก็ตาม ตอนนีผ้ มฝากความหวังไว้ทเี่ พือ่ นไอ้หนึง่
แล้วล่ะ ระหว่างที่รอคอยมันผมก็เตรียมเปิดร้านตามปกติ เช็กข้าวของ เช็ก
พนักงาน ดูแลความเรียบร้อยของร้าน ในขณะเดียวกันลูกค้าทีแ่ วะมารับประทาน
อาหารเย็นก็เข้ามาเรือ่ ยๆ บางคนนัง่ ยาวไปจนดึกเพือ่ รอฟังดนตรีสดก็มี
ตอนนี้เป็นเวลาเกือบหนึ่งทุ่มแล้ว...
เพื่อนไอ้เชี่ยหนึ่งยังไม่มา...
"มันอาบน�ำ้ หรือมันตกน�ำ้ ตายวะ...ท�ำไมมันยังไม่มาอีกล่ะ" ผมหันไปถาม
ไอ้หนึง่ อย่างเครียดๆ กลัวใจเพือ่ นไอ้หนึง่ ฉิบหาย กลัวมันจะยกเลิกและก็ไม่มา
เอาดื้อๆ เนี่ยสิ
"ใจเย็นๆ นะพี่ มันก็งี้ เป็นคนอาบน�้ำช้า"
"พ่องงงงง"
ผมอดทีจ่ ะหงุดหงิดไม่ได้...ผมเริม่ คิดหาวิธสี ำ� รองในการหานักดนตรีใน
คืนนีว้ า่ ควรจะโทรไปเรียกให้ใครมาเล่นให้ดี ระหว่างทีค่ ดิ ผมก็ดแู ลร้านไปด้วย
ผมท�ำหน้าที่เกือบทุกอย่างในร้าน บางวันก็เป็นเด็กเสิร์ฟเองอย่างเช่นวันนี้
"เบลนด์ 285 ใช่มั้ยครับ โซดาสี่ น�้ำเปล่าสี่ ได้ครับผม"
ผมท�ำงานให้หนักเพือ่ ทีจ่ ะได้ลมื ๆ ไปว่าวันนีอ้ าจไม่มนี กั ดนตรีเล่นสด...
ผมรีบเดินไปหาพนักงานทีเ่ คาน์เตอร์แล้วบอกว่าโต๊ะเจ็ดสัง่ อะไรบ้าง และผมก็
บอกพนักงานตรงนัน้ ว่าผมจะไปหยิบเบลนด์ 285 ทีโ่ กดังเก็บเครือ่ งดืม่ หลังร้าน
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มาให้เอง
ผมขยันมั้ยล่ะครับ...ลืมภาพที่ผมนั่งกินนอนกินอยู่บ้านเป็นเวลาหลาย
เดือนตอนเรียนจบใหม่ๆ ได้เลย ผมนี่แหละอนาคตเศรษฐีของจริงล่ะ... #ยิ้ม
มุ่งมั่น
ผมมาถึงโกดังหลังร้าน มองหาเบลนด์ 285 จริงๆ มันเป็นเครือ่ งดืม่ ทีล่ กู ค้า
สัง่ บ่อย แต่ทำ� ไมผมไม่ยกั เห็นลังของเบลนด์ในจุดทีค่ วรจะหาได้งา่ ยๆ วะ
รู้เลยว่าใครจัดของในห้องนี้ครั้งล่าสุด
ไอ้เชี่ยหนึ่งแน่ๆ
ผมต้องเหนือ่ ยหยิบลังเครือ่ งดืม่ อืน่ ๆ ไปไว้อกี มุมเพราะต้องการหาเบลนด์
285 กูจะบ้าตาย ไอ้หนึง่ นะไอ้หนึง่ มึงดันเอาบลู เลเบิล้ ทีแ่ ปดชาติถงึ จะมีลกู ค้า
สัง่ ทีหนึง่ มาไว้ขา้ งหน้า กูละ่ อยากจะบ้า
ผมยกลังขึ้นลงไม่รู้กี่ลังต่อกี่ลัง ในที่สุดผมก็เจอเครื่องดื่มที่ผมต้องการ
อืม...อยู่เหนือหัวผมขึ้นไปประมาณเกือบหนึ่งฟุต ไอ้หนึ่งนะไอ้หนึ่ง...
ผมเขย่งเท้าเพือ่ ทีจ่ ะเอือ้ มมือให้ถงึ ลังทีผ่ มต้องการ แต่ไม่วา่ จะเขย่งยังไง
ก็เขย่งไม่ถงึ ผมก�ำลังจะหันหลังกลับไปตามไอ้หกทีต่ วั สูงชะลูดเกือบหนึง่ ร้อย
เก้าสิบเซ็นต์แล้วล่ะ ถ้าไม่มมี อื ใครคนหนึง่ ยกลังทีผ่ มต้องการลงมาให้ซะก่อน
มึงก็ไม่รอให้กอู อกไปก่อนเนอะ ท�ำไมต้องยกข้ามหัวข้ามหางกูแบบนีด้ ว้ ย
ล่ะวะ
กลิ่นน�้ำหอมราคาแพงโชยเข้าจมูกผมในทันที ผมจ�ำได้ว่าไม่มีพนักงาน
คนใดที่หาญกล้าใช้น�้ำหอมราคาแพงขนาดนี้ ผมหันหลังกลับไปอย่างสงสัย
พลางเดาในใจว่าพนักงานคนไหนแม่งนึกครึ้มอกครึ้มใจฉีดน�้ำหอมแพง
ไม่ใช่พนักงาน...
เป็นเด็กหนุม่ ตัวสูงเกือบหนึง่ ร้อยเก้าสิบเซ็นต์ ผมตัง้ สีดำ� ถูกเซ็ตมาอย่าง
ดี อีกทัง้ ยังหน้าขาวราวกับวอกทัง้ ๆ ทีม่ นั ก็ไม่ได้ทารองพืน้ ผมตกใจฉิบหายจน
เอามือทาบอก ก็คนแปลกหน้าแม่งหล่อเกินไปจนน่าตกใจนีค่ รับ
"เอ่อ..." มันวางลังเบลนด์ลงก่อนที่จะมองหน้าผมอย่างงงๆ ข้างหลังมัน
คือกระเป๋ากีตาร์สีด�ำที่มันสะพายอยู่
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รู้เลยว่านี่คือเพื่อนไอ้หนึ่ง...
"ผมมาหาคุณเกล้า เจ้าของร้านน่ะครับ"
แม้วา่ หน้าตาของมันจะได้สบิ ผ่านไปจากผมก็ตาม (ไม่เกีย่ วกับเรือ่ งส่วน
ตัวนะครับ เรือ่ งคัดนักดนตรีมาท�ำงานทีร่ า้ น) แต่การทีม่ นั มาสายขนาดนีผ้ มก็
อยากจะปั๊มตราสีแดงๆ ใส่หน้าผากของมันเหลือเกินว่าไม่ผ่าน! ผมเอามือ
กอดอกวางมาดเป็นเจ้าของร้านสุดโหดทันที
"มึงมาช้า"
"อ้าว คุณน่ะเหรอคุณเกล้า"
"เออดิ"
"จริงง่ะ" มันท�ำหน้าไม่อยากเชื่อ
"ท�ำไม กูไม่เหมือนเจ้าของร้านตรงไหน"
"คุณหน้าเหมือนเด็ก ม.ปลาย เลย" มันพูดอย่างจริงจัง
กูควรจะดีใจดีมั้ย...ผมชะงักเล็กน้อยเพราะนิสัยที่ติดตัวผมมาตั้งแต่
ก�ำเนิดคือ...บ้ายอ
หรือไอ้หนึง่ จะบอกเพือ่ นมันเรือ่ งนีว้ ะ อย่าให้รเู้ ชียวนะ...แกร่งไว้ไอ้เกล้า
อย่าให้งานมันเพียงเพราะมันชมเด็ดขาด!
"ตกลงผมท�ำงานร้านคุณได้แล้วใช่ม้า"
"เดี๋ยว" ผมรีบปราม "มึงต้องเล่นดนตรีให้กูฟังก่อน"
"ตอนนีก้ ส็ องทุม่ แล้ว..." ไอ้เด็กนักดนตรีดนู าฬิกาข้อมือ "...ยังจะต้องให้พี่
เอ่อ ขออนุญาตเรียกพีน่ ะครับ ยังจะต้องให้พมี่ าคัดเลือกอีกเหรอ ไม่ทนั กินกัน
พอดี ตอนทีเ่ ดินเข้าร้านมาผมได้ยนิ เสียงลูกค้าบ่นเรือ่ งไม่มดี นตรีสดด้วยล่ะ"
"มึงโม้แล้ว" ผมผลักมันให้ออกไปจากประตู เพือ่ ดูสหี น้าและแววตาของ
ลูกค้าในร้าน ไม่เห็นจะมีใครท�ำหน้าเครียดเลย
"จริงๆ ครับพี่"
"มึงไม่ยอมเล่นให้กูฟัง แต่จะเล่นคืนนี้ให้ได้ เพราะอยากได้ค่าตัวคืนนี้
ใช่มั้ยล่ะ กูรู้นะ" ผมพูด
"ฉลาดเหมือนกันนี่ครับ"
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ถ้าผมรับไอ้เด็กนี่เข้าท�ำงาน...ผมจะต้องทนมันเหมือนกับที่ทนไอ้หนึ่ง
หรือเปล่า
"โห..." จู่ๆ ไอ้เด็กนั่นมันก็ก้มหน้าลงมาจ้องหน้าผมระยะโคลสอัพ
"เชี่ย" ผมร้องพร้อมผลักมันออกไป
"หน้าใสกิ๊ง"
"..."
"เจ้าของร้านเหล้าอะไร ไม่เห็นโทรมเลย" มันยิ้มแฉ่ง แสดงให้ผมเห็นว่า
ฟันมันทั้งขาวทั้งเรียงตัวสวยขนาดไหน ไอ้เชี่ยนี่มีท่าไม้ตายคือรอยยิ้มพิฆาต
แน่ๆ ตอนมันยิ้มคือตาของมันจะหยี และนั่นอาจจะท�ำให้ลูกค้าสาวๆ ในร้าน
หลงเสน่ห์ของมันได้
"มึงให้เกียรติกูบ้าง" ผมยกกล่องที่บรรจุเบลนด์หนึ่งขวดขึ้นมาจากลัง
เตรียมออกไปเสิร์ฟ เพราะลูกค้าอาจจะรอนานมากแล้ว "เอางี้..."
"ครับ?"
"กูให้โอกาสมึงขึ้นไปร้องตอนนี้หนึ่งเพลง"
"อ่าฮะ"
"ถ้าได้ทิปจากลูกค้าไม่ถึงหนึ่งพันมึงไม่ผ่าน"
เด็กนัน่ ถึงกับยืนนิง่ ให้ลมเย็นๆ พัดตีเข้าใบหน้า มันดูองึ้ ไปเล็กน้อยเพราะ
บททดสอบของผมคราวนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เลยทีเดียว
"เล่นเพลงอะไรก็ได้เหรอ"
"ใช่"
"จริงอ่ะ"
"จริงดิ"
"โอเค" มันยกนิ้วโป้งส่งให้ผม
"เดี๋ยวนะ มึงห้ามเล่นเพลงอะไรพิเรนทร์ๆ นะโว้ย"
"ครับ" มันยิ้มรับ "พี่จะไปฟังผมใช่มั้ย"
"อ้าวไอ้นี่ กูก็ต้องไปดูอยู่แล้วดิว่าทิปที่มึงได้น่ะถึงหนึ่งพันหรือเปล่า"
"เยีย่ ม" มันยิม้ จนตาหยี ยิม้ ทีท่ ำ� เอาคนรอบข้างละลายได้ "รอฟังผมด้วย
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นะครับ คุณเจ้าของร้าน"
ผมมองตามหลังเด็กคนนั้นไปก่อนที่จะถอนหายใจอย่างกลุ้มๆ จริงๆ
แล้วไม่เคยมีใครท�ำสถิติได้ทิปหนึ่งพันในหนึ่งเพลงหรอก ไม่มี ถ้าไม่ใช่นักร้อง
สาวสวยที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วอ่ะนะ ที่ผมท้ามันไปอย่างนั้นเพราะผมอยากรู้ว่า
ความสามารถมันจะถึงมั้ย อีกอย่างผมอยากแกล้งมันด้วย มันดูมีความมั่นใจ
มากมายจนน่าหมั่นไส้
"พี่เกล้า..." ไอ้หนึ่งที่เพิ่งเสิร์ฟอาหารเสร็จเดินมาอยู่ข้างๆ ผมตอนที่ไอ้
นักดนตรีมนั ขึน้ ไปเซ็ตกีตาร์ ความหล่อของมันท�ำให้ลกู ค้าหลายคนชะงักและก็
มองมันอย่างสนอกสนใจกันเลยทีเดียว "...โอ๊ะ นัน่ ไอ้กนั ต์เพือ่ นผม!"
"มันชื่อกันต์เหรอ"
"ใช่พี่ กันต์ธร" หนึ่งยิ้มแฉ่ง "เท่มั้ยล่ะ"
"เกล้าเท่กว่าเยอะ"
"หึๆ ดูสิ แค่มันขึ้นเวทีนะ สาวๆ ก็พากันจ้องมันตาเป็นมันแล้ว ถ้าพี่ให้
มันมาเป็นนักดนตรีของร้านเรา รับรองลูกค้าเต็มทุกวัน สาวๆ แน่นร้าน เชือ่ ผม"
"เหอะ หน้าตาดีแต่ร้องเพลงไม่เพราะกูก็ไม่เอานะ"
"เชื่อใจเพื่อนผม"
"..."
"มันต้องเป็น 'สิบสอง' ของร้านเราได้แน่ๆ พี่"
ถ้ามันผ่านการทดสอบและกลายเป็นนักดนตรีของร้าน มันจะกลายเป็น
ไอ้ 'สิบสอง' ของร้านแทนนักดนตรีกลัวเมียคนเก่าที่ออกไป
อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะท�ำได้หรือเปล่า...
"ฮัลโหล ฮัลโหล เอ่อ เทสต์ เทสต์" ไอ้กันต์พูดใส่ไมค์เบาๆ แค่นั้นก็ท�ำให้
ลูกค้าทุกคนหันมามองมันได้ แม้กระทั่งลูกค้าผู้ชาย "สวัสดีครับ ขอต้อนรับ
ทุกท่านสู่บาร์สุราลัย บาร์ดี บาร์เด่น เน้นกิจกรรมมึนเมา"
เชี่ยอะไรของมึง...บาร์กูไม่ได้มีสโลแกนเหมือนโรงเรียนที่มีกีฬาสีนะ
เว้ยยยย
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"ผมยังไม่ใช่นกั ร้องนักดนตรีของร้านนีน้ ะครับ ผมต้องได้รบั การทดสอบ
จากคุณเจ้าของร้านก่อน มองไปทางนู้นครับ คนที่ยืนท�ำหน้าเข้มอยู่ข้างหน้า
บาร์..." แทนทีล่ กู ค้าทุกคนจะจ้องหน้าคนพูด กลับหันมามองผมตามค�ำเชิญชวน
ของไอ้กันต์ โอ๊ย กูจะบ้า ผมรีบยิ้มแหยๆ โบกไม้โบกมือส่งให้ลูกค้า ให้ลูกค้า
มองว่าเป็นเรื่องสนุกๆ แทนที่จะเป็นเรื่องเครียด
มึงนี่มันขี้โม้ยิ่งนัก...รีบร้องเพลงเร็วๆ เข้า...
"...น่ารักมั้ยล่ะครับ"
หา!?...ผมมองหน้าไอ้กันต์ที่อยู่บนเวทีอย่างงงๆ
"ผมว่าเขาน่ารักดีนะ...หน้าเด็กมาก...ไม่คิดว่าตัวเล็กๆ แบบนั้นจะเป็น
เจ้าของร้านที่ใหญ่แบบนี้ได้"
เดี๋ยวนะมึง...
"พี่ ไอ้กันต์มันชมพี่ออกสื่อแน่ะ" ไอ้หนึ่งกระซิบ
"มึงบอกมันใช่มั้ยว่ากูบ้ายอ" ผมถาม
"ไม่ ผมเพิ่งเห็นมันเนี่ย ผมยังไม่ได้คุยกับมันเลย" หนึ่งพูดอย่างจริงจัง
"เพราะงัน้ ผมมีเพลงเพลงหนึง่ จะมอบให้คณ
ุ เจ้าของร้าน ผมอยากให้คณ
ุ
เจ้าของร้านจ�ำเพลงที่ผมร้องในวันนี้เอาไว้ให้ดี ได้ยินมั้ยครับคุณ..."
ผมแทบจะชูนวิ้ กลางใส่มนั แล้ว ถ้าไม่ตดิ อยูท่ วี่ า่ ลูกค้ามองผมกับมันสลับ
กันไปมาอย่างนึกสนุก...
"ผมเป็นคนชอบร้องเพลงตามความรูส้ กึ ในวันนัน้ น่ะครับ และเพลงนีจ้ ะ
แทนความรู้สึกของผมในวันนี้ ลองฟังดูนะครับ...เพลงนี้ชื่อเพลงว่า...น่ารัก*"
ผมท�ำตาโตตอนทีไ่ อ้กนั ต์มนั พูดชือ่ เพลง เพราะตอนทีม่ นั พูดมันเจือกหัน
มามองหน้าผมพร้อมกับรอยยิ้มพิฆาตของมัน เดี๋ยวนะ ท�ำไมมึงต้องเล่นอะไร
เบอร์นี้ด้วยวะ แค่สมัครงานเฉยๆ นะ
"พี่" ไอ้หนึ่งกระซิบตอนที่ไอ้กันต์เริ่มเกากีตาร์เบาๆ "มันชมพี่อีกแล้ว"
"มันประจบ จะเอางาน" ผมพูดในสิ่งที่ผมคิด
"จริงอ่ะ..."
* เพลงน่ารัก : ดา เอ็นโดรฟิน
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"น่ารักเมื่อเธออยู่ใกล้ หวาน หวานละไม นี่แหละใจของเธอ" เสียงนุ่มๆ
ของไอ้กนั ต์ดังขึ้น พร้อมกับเสียงปรบมือและเสียงกรีดร้องของลูกค้า เสียงของ
มันท�ำเอาผมอ้าปากค้างเลยทีเดียว เพราะไม่คิดว่าจะเพราะและก็นุ่มขนาดนี้
"ซ่อนใจฉันไม่กล้าเสนอ เกรงว่าฉันจะเก้อเธอรักก่อนได้ไหม...หากรักบอกมา
ค่อยๆ ขวัญฉันจะลอยลิว่ ไปไกลแสนไกล โธ่เอ๋ยขวัญนัน้ คงหวัน่ ไหว ยามทีเ่ ห็น
เธอใกล้ใจฉันสั่นละเมอ"
โอเค...มันผ่านการทดสอบแล้ว แม้ว่ามันจะยังไม่ได้ทิปก็ตาม
"ยิง่ คิดบางครัง้ ฉันก็ทอ้ ใจด้วยจนหนทาง รักเอ๋ยช่วยเผยอ�ำพราง เปิดทาง
ให้บ้าง สร้างสะพานรัก..."
ผมมองดูท่าทีของลูกค้าว่าเป็นอย่างไรบ้างกับนักร้องนักดนตรีคนใหม่
คนนี้ ลูกค้าหลายคนชอบมาก หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปและก็อัดวิดีโอคลิป
สิ่งที่พวกเขาท�ำนั้นท�ำเอาผมใจชื้นขึ้นมาเป็นกอง
ไอ้กันต์ผ่าน...มันคือไอ้สิบสองของร้านผมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
"ทอดไว้ให้ใจฉันข้าม แล้วฉันจะตามติดเธอไปทุกทาง บ่ายเย็นเช้าสาย
ยามรุ่งสาง มอบใจรักเคียงข้าง จะไม่สร่างรักเธอ..."
ผมนัง่ รอไอ้กนั ต์อยูช่ นั้ บนของร้าน ชัน้ บนของร้านเป็นส่วนห้องท�ำงานและ
ห้องนอนพักผ่อนของผม ร้านนี้เป็นเหมือนทั้งบ้านและที่ท�ำงาน ตลอดยี่สิบสี่
ชัว่ โมงของผมผมก็อยูท่ นี่ แี่ หละ
กันต์ท�ำหน้าจ๋อยเดินขึ้นมาบนร้าน ในมือของมันถือทิปมาด้วย ทิปที่
ไม่น่าจะถึงหนึ่งพัน
"ได้มาเท่าไหร่ล่ะ" ผมแกล้งถามน�้ำเสียงโหด
มันท�ำหน้าจ๋อย ก่อนที่จะค่อยๆ แย้มยิ้มออกมา "พันสี่..."
"เฮ้ย" ผมท�ำตาโตเมื่อเห็นจ�ำนวนเงินหนึ่งพันสี่ร้อยบาทวางอยู่บนโต๊ะ
โหดสัด...แม่งท�ำได้ไงวะ ร้องเพลงเดียวเนี่ยนะ...
"มึงท�ำยังไง!" อดสงสัยไม่ได้ ขอถามหน่อยเถอะ
"ก็ตอนสาวๆ เขาให้ตงั ค์อะ่ ผมก็ทำ� หน้าอ้อนใช่มา้ เขาควักแบงก์รอ้ ยอยู่
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แต่พอเห็นตาอ้อนๆ ของผมเท่านัน้ แหละ เขาก็ควักแบงก์หา้ ร้อยเลย..." มันพูด
เหมือนเป็นเรือ่ งธรรมดาทีท่ ำ� ทุกวัน หารูไ้ ม่วา่ นัน่ คือการเรียกลูกค้าวิธหี นึง่ ทีเ่ จ๋ง
ชะมัด
เพชรชัดๆ มึงมันเพชรชัดๆ ไอ้สิบสองของร้านผม!
ผมมองหน้ามัน ปั้นหน้าว่าตัวเองโหดเสียเต็มประดา ก่อนที่จะคว้าเสื้อ
สกรีนของร้านที่มีตัวเลขสิบสองส่งให้ไอ้กันต์
"ขอต้อนรับสู่บาร์สุราลัย"
"หา!? ผมได้งานแล้วเหรอ!"
"ใช่"
"โอ๊ยยย ดีใจจัง" ตอนที่มันบอกว่าดีใจมันคว้ามือผมไปเขย่า
"เดีย๋ วๆๆ" ผมรีบสะบัดมือของมันออก "น้อยๆ หน่อย กูเป็นเจ้านายมึงนะ"
"หึ ก็ผมดีใจ" มันยิ้มตาหยีอย่างมีเสน่ห์ ก่อนที่จะรับเสื้อของร้านไป จาก
นั้นมันก็ถอดเสื้อที่ใส่อยู่ออก
"ไอ้สัด!" ผมร้องออกมาเสียงดัง "มึงใจเย็นๆ ไม่ต้องรีบขนาดนั้น"
ผมทันเห็นซิกซ์แพ็กส์แน่นๆ ของมันแป๊บหนึง่ พอดี...ให้ตายสิ...แม้วา่ มัน
จะเป็นผูช้ ายเหมือนผม แต่ผมก็ไม่ชอบให้มนั เปลือยกายต่อหน้าผมตอนอยูส่ อง
ต่อสองนะ
พนักงานมาเห็นจะคิดยังไงเนี่ย ไอ้เด็กบ้าเอ๊ย
"ผมจะท�ำให้ดีที่สุดเลยครับ"
"..."
"ตอนนี้ผมคือสิบสองใช่ม้า"
"เออ รู้กฎของกูแล้วนี่"
"แล้วผมควรจะเรียกพี่ด้วยเลขอะไรดี"
"มึงไม่ตอ้ งเรียก" มันต้องเป็นมนุษย์ทจี่ ดั การยากคนทีส่ องรองจากไอ้หนึง่
แน่นอน ผมฟันธง "กูเรียกพวกมึงเป็นตัวเลขได้คนเดียว"
"ง่ะ..."
"ลงไปเตรียมตัวเล่นเพลงต่อไปได้แล้ว คืนหนึ่งขึ้นสองถึงสามรอบ รอบ
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ละสีห่ า้ เพลงก็ได้แล้วแต่มงึ ค่าตัวคืนละสองพันห้า ส่วนทิปทีค่ นยืน่ ให้หน้าเวที
ทั้งหมดเป็นของมึง"
"ได้เลย"
"..."
"ผมมีเรื่องถามครับพี่"
"ว่ามา" ผมเปิดแฟ้มตรวจรายรับรายจ่าย ตามองเอกสาร แต่หูนั้นฟัง
ไอ้สิบสองมันพูด
"ที่นี่มีกฎห้ามพนักงานจีบเจ้านายมั้ยครับ"
ผมถึงกับเงยหน้าขึ้นมามองหน้ามันทันที
"มึงต้องการอะไร"
"ค�ำตอบไง ผมถามอยู่นะ"
"คิดว่ากูเป็นเพื่อนเล่นมึงหรือไง" ผมจริงจังมากขึ้นเพื่อให้มันหวาดกลัว
ผม แต่เชือ่ เถอะครับ เด็กนีม่ นั ไม่กลัวผมหรอก เพราะมันตัวโตกว่าผมเยอะ (แถม
กล้ามเยอะกว่าผมอีกต่างหาก) "มึงอยากโดนไล่ออกตัง้ แต่วนั แรกเลยมัย้ "
"ผมถามจริงนะครับ"
"กูไม่ตอบ! ลงไปข้างล่างเลยไป"
"ตอนไหนจะตอบได้อ่ะ"
"ไม่ตอบ เพราะไม่มีกฎนี้ เข้าใจมั้ย!"
"งั้นก็จีบได้ดิ"
"ไอ้สิบสอง..."
"..."
"มึงจะลงไปมั้ย ไม่ลงกูหักเงิน"
"ลงไปเดี๋ยวนี้แหละ" สิบสองพูดก่อนที่จะหันหลังเดินไป ระหว่างที่ก�ำลัง
ปิดประตูอยู่นั้นมันไม่ลืมที่จะส่งยิ้มหวานสุดจิตสุดใจมาให้ผมด้วย
ผมนึกว่ามันพูดเล่น ไม่มที างทีพ่ นักงานของร้านผมจะกล้ามาจีบเจ้านาย
อย่างผมแน่ๆ ไม่มีทางอย่างแน่นอน
ใครจะรู้ว่าไอ้สิบสองมันเป็นกรณียกเว้น...
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"เต๊บ เอ๊ย อยู่ที่นี่ต้องเรียกว่าหนึ่งสินะ"
"เออ เป็นไงบ้าง"
"ได้งานแล้ว"
"ฮ่าๆๆ ดีใจด้วยนะ"
"ขอบคุณที่โทรมาชวนกูนะ"
"ก็รวู้ า่ มึงรออยู่ ไอ้สดั มึงนีก่ น็ ะ ไม่นา่ ท�ำเป็นลีลาเลย ทัง้ ๆ ทีอ่ ยากท�ำงาน
นี้ใจจะขาด"
"ก็กูเป็นคนอย่างนี้นี่"
"..."
"เออมึง..."
"ไรวะ"
"...เขาน่ารักฉิบหาย"
"หึ จะจีบยังไงล่ะวะไอ้บ้า เจ้านายกับลูกน้องเนี่ยนะ มึงจะไหวเหรอ"
"..."
"อีกอย่างนะเว้ย คุณเกล้าเขาก็มหี ญิงเข้ามาหาเยอะนะ เขาจะชอบผูช้ าย
เหรอวะ"
"เขาไม่ชอบ แต่กูชอบเขา แค่นั้นก็พอแล้วมั้งมึง"
"โอ๊ย เสืออย่างไอ้กันต์จู่ๆ กลายเป็นแมวเพราะเจ้านายกูได้ไง กูงง"
"มึงไม่เข้าใจ...ความรักเดียวใจเดียวของกู"
"ถุย เมื่อคืนยังฟันหญิงอยู่เลย"
"เขาเสนอก็ต้องสนองดิ ความสุขทางกายกับทางใจน่ะต่างกันนะ"
"เจ้านายกูเป็นความสุขทางใจมึงเหรอวะ"
"ใช่ เขาเป็น"
"..."
"เป็นมาหลายปีแล้ว..."
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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