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ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์

 เร่ืองสัน้ชุด ชวีติตา่งแดน เรียกเราว่า เอเลีย่น Call us Aliens 

เขียนโดย ตุก๊ดุย๋ เลฟิลี ่เป็นเรือ่งจรงิท่ีผูเ้ขียนไดป้ระสบพบเจอมาดว้ยตนเอง 

ครัน้เม่ือเดินทางไปท�างานเป็นเชฟในรา้นอาหาร ไกลถึงประเทศอเมรกิา 

หากทวา่นั่นเป็นการเดนิทางแบบผิดกฎหมายคนเขา้เมือง ผูเ้ขียนและเพ่ือน

อีกสองทา่น จงึถกูเจา้หนา้ท่ี ICE จบัตวัใหไ้ปอยูใ่นสถานท่ีเรยีกวา่ ศนูย์

กกักนัแหง่บฟัฟาโล (BFDF) เพ่ือรอกระบวนการพิจารณาโทษตามกฎหมาย 

ก่อนสง่กลบัประเทศไทย และนั่นคือ สาเหตท่ีุท�าใหต้วัผูเ้ขียนเรยีกตวัเองวา่  

“เอเลี่ยน” นั่นเอง

 ในความโชครา้ย ยงัมีความโชคดีอยูใ่นสถานท่ีแหง่นัน้ ผูเ้ขียนพลกิ

วิกฤตใหก้ลายเป็นโอกาส ไดบ้นัทกึเรือ่งราวตา่ง ๆ  มากมาย ลงในสมดุไดอารี ่

จนกลายมาเป็นหนงัสอืเลม่นี ้ท่ีจะท�าใหค้ณุไดรู้ใ้นสิง่ท่ีไมเ่คยรู ้ไดห้วัเราะไป

กบัตวัหนงัสอื ไดเ้ศรา้ไปกบัผูเ้ขียน และไดเ้รยีนรูว้า่การเอาตวัรอด การใชชี้วิต

ตา่งแดน ผูเ้ขียนสามารถแกไ้ขปัญหาเหลา่นัน้ไดอ้ยา่งไร อะไรคืออปุสรรค 

แลว้อะไรท�าใหผู้เ้ขียน ซึง่ใชน้ามปากกาวา่ ‘ตุก๊ดุย๋ เลฟิลี’่ ถงึอยากบอกเลา่

เรือ่งราวของเขา..เราขอเรยีนเชิญทา่นท่ีมีหนงัสอืเลม่นีอ้ยูใ่นมือ เปิดอา่นหนา้

ถดัไปไดเ้ลย เรียกเราว่า เอเลีย่น Call us Aliens

 ส�ำนักพิมพ์สีน�้ำ



ค�ำน�ำผู้เขียน

            เรือ่งราวของเหลา่โรบนิฮดู (Robin Hood) จากดนิแดนดา้มขวาน 

ท่ีไปขดุทองไกลถงึอเมรกิา จะดว้ยตัง้ใจหรอืไมก็่ตาม แตส่ิง่ท่ีเผชิญอยูเ่บือ้ง

หนา้  คือความจรงิของชีวิต ท่ีตอ้งยอมรบั และด�าเนินตอ่ไป

            ตวัผมและเพ่ือนอีกสองคน คือ 3 หนุม่ 3 มมุ จากไทยแลนด ์ท่ีโชค

ชะตาจบัพลดัจบัผลไูปท�างานในอเมรกิา และบงัเอิญไดม้ารว่มชายคาใน

รา้นอาหารไทยรา้นหนึ่งในเมืองเดียวกนั ทกุอย่างดเูหมือนจะราบรื่นช่ืน

อรุา แมก้ารอยูท่ �างานแบบนัน้จะผิดกฎหมายคนเขา้เมืองของสหรฐัอเมรกิา

ก็ตาม

           แลว้วนัหนึง่  โชคชะตาก็พลกิผนั  ทัง้ 3 หนุม่โดนเจา้หนา้ท่ีต�ารวจ

ตรวจคนเขา้เมือง หรือหน่วย ICE จบักุม ชีวิตอนัอิสระภายใตก้ารผิด

กฎหมาย ตอ้งกลบักลายเป็นไรอิ้สระภายใตก้รอบของกฎหมายแทน ถกู

ส่งตวัไปท่ีศูนยส์ถานควบคุมและกักกันแห่งบฟัฟาโล (BFDF) เพ่ือรอ 

กระบวนการพิจารณาโทษ และสง่กลบัประเทศตนเอง

           ระหวา่งรอกระบวนการเหลา่นัน้ ซึง่ไมอ่าจทราบไดแ้นช่ดัวา่ จะใช้

เวลานานเทา่ใด ทัง้ 3 คนจงึตอ้งปรบัตวัและท�าใจใหอ้ยูอ่ยา่งมีความสขุ

ท่ีสดุเท่าท่ีจะท�าได ้ แมศ้นูยส์ถานควบคมุและกกักนัแห่งบฟัฟาโลนัน้ จะ

ไมใ่ชเ่รอืนจ�าหรอืคกุ (Jail) เป็นเพียงแคส่ถานควบคมุกกักนั (Detention) 

แตเ่ราก็ไมไ่ดมี้อิสรภาพเหมือนชีวิตปกต ิมนัมีกฎระเบียบมากมาย เชน่ ตอ้ง

กินขา้วเป็นเวลา ตอ้งตรวจเช็กช่ือความเรยีบรอ้ยทกุเชา้-เย็น  ไมอ่นญุาต

ใหอ้อกจากหอ้ง นอกจากมีค�าสั่งจากทางศนูยฯ์ และเม่ือจะออกนอกหอ้ง

ไปเพ่ือท�าภารกิจบางอยา่ง ก็ตอ้งมีเจา้หนา้ท่ีของศนูยฯ์เป็นคนน�าไปทกุครัง้



           การสญูสิน้อิสรภาพชั่วคราวแบบนี ้ ท�าใหเ้หล่าโรบินฮดูจาก 

ไทยแลนด ์ และจากทกุมมุโลกท่ีมาอยู่รวมกนั ตอ้งปรบัตวัใหอ้ยู่อย่างมี

ความสขุ ไมเ่ครยีดกบัสถานการณท่ี์เกิดขึน้ บางคนก็มีพฤตกิรรมแปลก ๆ 

บางคนก็สงบน่ิง บางคนก็เอะอะโวยวาย เพ่ือใหรู้ส้กึวา่ตนเองไดผ้อ่นคลาย

ขึน้ จนกวา่จะไดร้บัอิสรภาพ

           แลว้สดุทา้ย 3 หนุม่ก็ไดร้บัอิสรภาพภายในเวลา 1 เดือน พรอ้มกบั

ประสบการณอ์นัขน้คลั่ก ท่ีจะเปิดเผยใหไ้ดร้บัรู ้

           เรือ่งราวแบบนี ้จากคนหลากหลายประเทศเกือบทกุมมุโลกแบบนี ้  

ไมมี่วนัท่ีจะไดร้บัรูง้า่ย ๆ หากไมไ่ดเ้ปิดหนงัสือเลม่นี ้!!

  อนึ่ง หนงัสือเล่มนี ้ มิไดมี้เจตนาเชิญชวน หรือชกัจงูใหเ้กิดการ 

กระท�าผิดกฎหมาย หรอืกฎระเบียบคนเขา้เมืองของประเทศสหรฐัอเมรกิา

แตป่ระการใด ผูเ้ขียนเพียงแตแ่บง่ปันและแชรป์ระสบการณเ์ลา่สูก่นัฟัง  ใน

หว้งเวลาหนึง่ท่ีไดพ้บเจอเทา่นัน้

 ตุ๊กดุ๋ย เลิฟลี่
 มีนาคม 2564
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เมือ่ฟ้าไดล้ิขติ (1)

“You’re arrested.” คณุถกูจบัแลว้

เจา้หนา้ท่ีหนว่ย ICE ของอเมรกิาพดู

“Do you have anything to say ?” คณุมีอะไรจะพดูไหม ?

“No” ผมตอบสัน้ ๆ ดว้ยสีหนา้เรยีบเฉย

“เราจะพาคณุไปท่ี Batavia หา่งจากท่ีน่ี 2 ชั่วโมง”

ผมไมพ่ดูอะไร สีหนา้ยงัคงเฉยเมยเหมือนเดมิ

หากจิตใจนัน้สบัสนวุน่วายไปหมด คดิทบทวนถงึเหตกุารณท่ี์เกิดขึน้

วา่มนัเป็นไปไดอ้ยา่งไร เหมือนตัง้ตวั แตไ่มท่นัไดต้ัง้ใจ

และไมค่ดิวา่มนัจะเกิดขึน้กบัตวัเราเอง ทัง้ท่ีเราก็ระวงัตวัแลว้นะ

เพราะเหตกุารณเ์ม่ือ 2 อาทิตยก่์อนหนา้นี ้ยงัรอ้น ๆ กรุน่ ๆ ควนัไมท่นัได้

จางหาย

ผมยงัระลกึถงึเหตกุารณต์อนนัน้ไดดี้

ก�าลงัเจา้หนา้ท่ีหนว่ย ICE หรอื Immigration and Customs 

Enforcement 

หรอืเขา้ใจงา่ย ๆ วา่ เจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง ประมาณ 5-6 คน 

มาตามจบักมุตวัแพท และตา้ร ์2 หนุม่คนไทยท่ีรา้นอาหารไทยในเมือง 

Ithaca รฐั New York ในขอ้หาอยูใ่นประเทศเกินก�าหนด (Overstay)

โดยมีผูห้วงัดีประสงคร์า้ยไปแจง้ตอ่จนท.ICE และใหข้อ้มลูทัง้หมด

ICE ไดต้วัแพท และตา้รไ์ปในวนันัน้
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โดยแพท จนท. ICE ไดต้วัท่ีบา้นพกัหลงัรา้นอาหารไทยรา้นหนึง่ในเมือง

สว่นตา้รน์ัน้ พวก ICE อีกชดุหนึง่ไดม้าตามท่ีรา้นอาหารไทยอีกรา้นหนึง่

ในเมือง  

ซึง่เป็นรา้นเดียวกบัท่ีผมท�างานอยู่

“พ่ีไมค.์..ไมรู่ใ้ครมาดอ้ม ๆ มอง ๆ ท่ีหนา้รา้นเรานะ่” ตา้รพ์ดูอยา่งรอ้นรน

“เฮย่..ไมมี่อะไรหรอกนา่” ผมตอบ พลางเดนิออกมาจากประตหูอ้งครวั 

มองไปท่ีประตหูนา้รา้น ซึง่หา่งจากครวัประมาณ 20 เมตร

“ไมมี่อะไรน่ีหวา่” ผมพดูแลว้ก็กลบัเขา้หอ้งครวั เพ่ือเตรยีมอปุกรณแ์ละ

วตัถดุบิตา่ง ๆ ส �าหรบัการเปิดขายในชว่งเชา้

2-3 นาทีผา่นไป ตา้รล์ะล�่าละลกัอีกครัง้

“พ่ี พ่ีไมค ์มนัเขา้มาแลว้”

ผมหนัขวบัไปท่ีประตหูอ้งครวั เหน็ไอต้า้รค์ยุโทรศพัทก์บัใครก็ไมรู่ ้

แตข่า้ง ๆ มนันัน้ เป็นมนษุยฝ์รั่งคนหนึง่ รูปรา่งไมส่งูนกั แตห่นา้ตาดู

เครง่ขรมึ พยายามท่ีจะคยุกบัตา้ร ์และยืนหา่งตา้รแ์คคื่บ แตไ่อต้า้รมี์

ทา่ทางท่ีไมอ่ยากคยุดว้ย เขา้ใจวา่มนัอยากคยุกบัคนในโทรศพัทม์ากกวา่

“ใหผ้มท�ายงัไงอะ่ ใหพ่ี้ไมคไ์ปก่อนเหรอ ?”  

ผมไดยิ้นเสียงไอต้า้รพ์ดูอยา่งนีจ้รงิ ๆ

นาทีนัน้ ผมไมอ่ยากรูแ้ลว้วา่ ไอม้นษุยฝ์รั่งคนนัน้มนัเป็นใคร

และก็ไมอ่ยากรูแ้ลว้วา่ มนัเขา้มาภายในรา้นไดย้งัไง เขา้หนา้รา้นหรอื

หลงัรา้น หรอืใครเป็นคนเปิดประตใูห ้ผมเดนิผา่นหนา้ไอม้นษุยฝ์รั่งคน

นัน้ไปในระยะแค ่2 ฟตุ พรอ้มสง่สายตาใหไ้อต้า้รเ์ดนิตามผมมา
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ผมถอดผา้กนัเป้ือนออก หยิบเสือ้กนัหนาวท่ีแขวนอยูร่าวหลงัรา้น และ

เดนิอยา่งระทกึออกมาทางประตดูา้นหลงั มองซา้ยมองขวาไมเ่หน็มนษุย์

ฝรั่งท่ีนา่สงสยัวา่จะเป็นพวกเดียวกนักบัท่ีอยูใ่นรา้น แตข่ณะเดียวกนั พอ

มองไปดา้นหลงั ก็ไมเ่หน็ไอต้า้รต์ามมา

ผมเดนิมาเรือ่ย ๆ ผา่นหนา้ M&T Bank  

โลง่ใจขึน้มาหนอ่ยวา่ งานนีเ้ราคงจะรอดแลว้

แตก็่หวั่นใจอยูว่า่ ไอต้า้รค์งจะโดนไอม้นษุยฝ์รั่งหนา้เขม้คนนัน้ 

ควบคมุตวัไว้

ผมเดนิเลยมาท่ียา่น The Commons ซึง่จะถือวา่เป็น Downtown หรอื

ใจกลางเมืองก็วา่ได ้

มีรา้นคา้ขายของตา่ง ๆ เตม็ไปหมด ทัง้รา้นอาหารสารพดัสญัชาต ิรา้น

เสือ้ผา้แฟชั่น รา้นขายของท่ีระลกึ ฯลฯ 

ผมเดนิเขา้รา้นหนงัสือมือสอง (Used Book) ผมรูว้า่รา้นนีม้นัมีท่ีนั่ง มี

เกา้อีใ้หอ้า่นหนงัสือ 

มนัคงเหมาะกบัการนั่งพกัเพ่ือชโลมจิตใจจากนาทีระทกึขวญัเม่ือสกัครูนี่ ้

ผมรูว้า่ ตอนนีผ้มรอดแน ่แตเ่พ่ือนส.ิ.ไมรู่จ้ะเป็นอยา่งไร

ผมภาวนาใหไ้อม้นษุยฝ์รั่งในรา้นคนนัน้เป็นจนท. เฮลท ์(Health Officer) 

ท่ีจะมาตรวจสอบคณุภาพของรา้นอาหาร 

แตม่นัจะใชเ่รอะ ท�าไมมนัหนา้ตาขงึขงัอะไรขนาดนัน้ ! !

เฮย่.. แตพ่วกเฮลทห์นา้ตาซีเรยีสแบบนัน้ก็มีเยอะ  

พวกเราชาวคนครวัคุน้เคยกบัคนเหลา่นีเ้ป็นอยา่งดี พวกนีจ้ะมา 1 คน

บา้ง 2 คนบา้ง แลว้แตร่า้นอาหารท่ีจะตรวจเป็นรา้นเลก็หรอืรา้นใหญ่ มี

อะไรใหต้รวจเยอะไหม เขามีอ�านาจท่ีจะสั่งปิดรา้นเราได ้ 
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หากเหน็วา่รา้นอาหารนัน้มีระบบสขุอนามยัไมดี่พอตามระเบียบท่ี

ก�าหนด และมีความเสี่ยงตอ่ความปลอดภยัของผูบ้รโิภค 

พวกนีจ้ะเขา้รา้นมาแบบไมบ่อกกลา่ว และไมมี่การนดัหมายลว่งหนา้

มาแลว้ก็จะตรงดิ่งไปหาหม ูเหด็ เป็ด ไก่ และผกัทัง้หลายแหล่

พรอ้มอาวธุคือเทอรโ์มมิเตอร ์ 

เสียบเขา้ไปในชอ่งเนือ้สตัวต์า่ง ๆ ท่ีมนัตอ้งการ

หากไมไ่ดอ้ณุหภมิูท่ีเยน็เพียงพอ มนัก็จะจดบนัทกึขอ้บกพรอ่งลงไป

และรา้นก็เตรยีมตอบค�าถาม (แกต้วั) ไดเ้ลย

มนัไมส่นใจท่ีจะมาสนทนากบัคนในครวัหรอก

บตัรประจ�าตวั ไอดี หรอืพาสปอรต์อะไรก็แลว้แต ่มนัก็ไมส่นท่ีจะดู

ยจูะเป็น Citizen, Green Card หรอื Robin Hood ฉนัก็ไมแ่คร ์เพราะ

ไมใ่ชห่นา้ท่ีของฉนั

แตภ่าพท่ีเหน็..โธ่..ไอต้า้รน์อ้งเลฟิ  

บแุรด..เอ๊ย..บรุุษจากตอนเหนือของประเทศไทย

มนษุยฝ์รั่งตวันัน้ มนัไมใ่ชเ่ฮลทแ์น ่ๆ 

มนัยืนประกบชิดไอต้า้รย์งักะคูร่กัท่ีเพ่ิงฮนัน่ีมนู

มนัไมส่นใจท่ีจะเขา้มาหาหม ูหมา กา ไก่ ในครวัเลย

ผมเดนิผา่นหนา้มนัออกมา  

มนัสบตาผม แตก็่ยงัไมย่อมหา่งกายจากไอต้า้ร ์

ตา้รเ์อย๋..มงึโดนมนัทะลวงประตแูน ่ๆ ! !

คดิแลว้ก็สงสารไอต้า้รม์นั พรอ้มกบัสงสารตวัเองไปดว้ย

ผมคดิไปคดิมา วกวนอยูอ่ยา่งนัน้จนคดิอะไรไมอ่อก

ผมหยิบหนงัสือในหิง้ออกมาด ูเป็นประวตัิของ Ozzy Osbourne
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อดีตนกัรอ้งน�าวง Black Sabbath วงรอ็คท่ีโดง่ดงัขององักฤษในยคุ ‘70

ผมเปิดอา่นเทา่ท่ีอา่นได ้และดรููปไปเรือ่ย ๆ 

ผมพบวา่ ไอ ้Ozzy น่ี มนัตุย้นุย้ตัง้แตย่งัเดก็ หนา้ตานา่รกันา่เอน็ด ูแถม

กวนตีน ปนโรคจิตนิด ๆ ดว้ย ผมชอบมมุนีข้องรา้น เพราะมนัเป็นมมุ

หนงัสือเก่ียวกบัพวกนกัรอ้งนกัดนตร ีอตัชีวประวตัขิองแตล่ะคน แตล่ะวง

เคยซือ้หนงัสือจากท่ีน่ีไป 2 เลม่

เลม่หนึง่เป็นประวตัแิละผลงานของ The Beatles  

วงรอ็คอนัดบัหนึง่ของโลกตลอดกาล

อีกเลม่หนึง่เป็น Van Halen วงเฮฟว่ี เมทลัสดุยอดอีกวงหนึง่

คอเพลงเฮฟว่ี เมทลัยคุ ’80 คงจะรูจ้กักนัดี

ก�าลงัคดิวา่จะซือ้ไอ ้Ozzy Osbourne น่ีแหละอีกสกัเลม่

เพราะก็เป็นแฟนเพลง ‘Changes’ อนัโหยหวนของมนัเหมือนกนั

แตน่าทีนัน้ คดิถงึชะตาชีวิตความอยูร่อดของตวัเองก่อนเถอะวะ ! !

กจูะกลบับา้นยงัไง กลบัตอนไหน ไอม้นษุยฝ์รั่งมนัจะรอจบัเราอยูท่ี่รา้น

หรอืเปลา่ ?

เอ๊ะ..มนัไมรู่จ้กัเราน่ีหวา่ มนัไมรู่ห้รอกวา่เราเป็นใคร

เราอยูใ่นประเทศนีแ้บบถกูกฎหมาย หรอืผิดกฎหมาย มนัก็ไมรู่ ้

มนัมีแตข่อ้มลูของ 2 คนนัน้ แพท กบั ตา้ร ์

หรอืเราจะเขา้ไปท่ีรา้นเพ่ือสืบขา่ว

วา่เหตกุารณท่ี์มนัเกิดขึน้ มนัไมใ่ช ่มนัไมจ่รงิอยา่งท่ีเราคดิหรอก

อาหารเชา้เป็นสิ่งจ�าเป็นมากนะ 

แตเ่ชา้นี.้.แมแ้ตก่าแฟสกัแกว้ ขนมปังสกัชิน้ ก็ยงัไมต่กถงึทอ้งเลย

น่ีก็บา่ยโมงกวา่แลว้
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มนษุยฝ์รั่งพวกนัน้เขา้มาตอน 11 โมงเศษ ๆ 

ทอ้งรอ้งจ๊อก ๆ สง่สญัญาณเตือนความหิว

ผมวางหนงัสือของ Ozzy Osbourne ลง

บอกกบัมนัวา่ มงึรอกอูยูน่ี่นะ Ozzy ตอนนีก้ไูมส่ะดวกวะ่ แลว้กจูะมาซือ้

มงึวนัหลงั 

ผมตดัสนิใจจะไปขึน้รถเมลก์ลบับา้น

แต.่.อา้ว..นกึขึน้ไดว้า่ รถเมลว์ิ่งไมถ่งึบา้นเราน่ีหวา่ ! !

มนัจอดแค ่Ithaca College จากนัน้ตอ้งเดนิอีกราว 2-3 ไมล์

อืม..ดไูมน่า่ปลอดภยัเทา่ไหร่

เพราะเสน้ทางไปบา้นนัน้  

เป็นถนนสายเลก็ ๆ เช่ือมระหวา่งเมืองเลก็ ๆ ดว้ยกนั

ไมมี่ฟตุพาทสวย ๆ ใหเ้ดนิ มีแตไ่หลท่างเลก็ ๆ กวา้งแคค่รึง่เมตรพอเดิน

ไดเ้ทา่นัน้

ไมค่อ่ยไดเ้หน็ใครเขาเดนิกนั นาน ๆ ทีจะเหน็สกัครัง้หนึง่

อาจเป็นเพราะวา่ มนัมีรถยนตก์นัทกุบา้นก็เป็นได้

ดงันัน้ การเดนิดุย่ ๆ อยา่งโดดเด่ียวคนเดียวอยา่งนี ้ 

ยอ่มเป็นท่ีสงัเกตไดง้า่ย

โอ๊ย..คดิมากจงั มนัจะตามเรามาท�าไม  

มนัไดต้วัแพทและตา้รต์ามท่ีคนแจง้รพีอรต์ไปแลว้

แต.่.เฮย่..ปอ้งกนัไวก่้อนก็ดีนะ

สองคนในรา่งเดียวกนัของผมถกเถียงกนัอยา่งคร �่าเครง่

ผมในฐานะคนกลาง จงึตดัสนิใจลงไปท่ีชัน้ใตด้นิ (Basement) ของรา้น

หนงัสือ
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เผ่ือวา่จะเจอไอ ้Tenner เดก็เสริฟ์ในรา้น เพราะพ่ีชายมนัท�างานอยูท่ี่น่ี

และรา้นนี ้ผมก็ชอบมาเดินประจ�าเม่ือเวลาเบรกจากงาน

ช่ือรา้น ‘Angry Mom’ ผมตัง้ช่ือภาษาไทยใหม้นัวา่ รา้นคณุแมเ่ดือด ! ! !

ซึง่ผมเขา้ใจวา่ นา่จะเป็นญาตหิา่ง ๆ กบั ‘คณุแมข่อรอ้ง’ ของนอ้งทราย

รา้นนีม้นัขาย CD DVD และแผน่เสียงมือสอง

ผมได ้CD เพลงและแผน่เสียงท่ีหายาก จากท่ีน่ีไปหลายชดุ

แตว่นันี ้ผมไมมี่อารมณม์าด ูCD แลว้

โชคดีท่ีเจอพ่ีชายไอ ้Tenner 

แตโ่ชครา้ยท่ีไอ ้Tenner ไมไ่ดอ้ยูท่ี่นั่น

พ่ีชายมนัพยายามติดตอ่มนัทางโทรศพัท ์แตก็่เหลว ไมมี่การรบัสาย

ผมขอบคณุและบอกลาพ่ีชาย Tenner แลว้เดินขึน้มาท่ีรา้น Used Book 

เหมือนเดมิ

เฮอ่..Angry Mom คณุแมเ่ดือดเอย๋..

วนันี ้แมจ่ะรูม้ัย้วา่ กเูดือด(รอ้น)ย่ิงกวา่แมอี่ก ! ! !





9

เมือ่ฟ้าไดล้ิขติ (2)

ผมตดัสนิใจท่ีจะเดินกลบัรา้น และเดนิไปทางหลงัรา้นแบบหา่ง ๆ เพ่ือ

จะไดอ้ะไรเพ่ิมเตมิมาบา้ง และในความหวงัเลก็ 0.001 % วา่มนษุยฝ์รั่ง

ท่ียืนแนบชิดสนิทสนมกบัไอต้า้รย์งักะรูจ้กักนัมานานแรมปีนัน้ เป็นแค่

จนท. เฮลท ์หรอืพวกสมาคม มลูนิธิตา่ง ๆ ท่ีมาบอกบญุขอรบับรจิาคเงิน 

ผมเดนิมาท่ีหวัมมุถนน ท่ีมีรา้นโชวห์ว่ยเลก็ ๆ ช่ือ Common Market อยู่

สนิคา้ท่ีเราชาวครวัใชบ้รกิารกบัท่ีน่ีสว่นใหญ่คือ เบียร ์และ Powerball 

กบั Mega Millions ซึง่เป็นลอตเตอรีส่ไตลอ์เมรกินั

พอดีผมมองเหน็แหลง่ขา่วเขา้โดยบงัเอิญ มนัยืนคยุอยูก่บัเพ่ือนรา่งใหญ่

ผิวด�าของมนั

ไอแ้ฟรงค ์Dish Washer เดก็ลา้งจานของรา้นเรานั่นเอง

แฟรงคอ์ายปุระมาณ 18-19 ปี แตใ่บหนา้ออกราว 30

สงู 170 ซม.กวา่ ๆ ผิวขาว ผมหยิกลอนขนาดใหญ่สีทอง  

มองเหน็วาววบัมาแตไ่กล

“ไฮ..แฟรงค ์เกิดอะไรขึน้วะ นายรูเ้รือ่งในรา้นหรอืเปลา่ ?” ผมทกัทาย 

และถามไปเลยในคราวเดียวกนั

“โอว..แบด นิวส ์ขา่วรา้ยนะ่ ตา้รถ์กูจบัไปแลว้”

“เฮย้..จรงิร ึ?” ผมถามดว้ยความตกตะลงึ และหดหูท่ี่ความหวงั 0.001 % 

นัน้ ไมมี่ปาฏิหารยิ์

“ใช.่.ไอคดิวา่ เจา้หนา้ท่ีคงพาไปท่ี Buffalo”

“อืม..โอเค แทงกิว้วะ่แฟรงค ์เออ้..เรยีกแทก็ซ่ีใหห้นอ่ยส ิไอจะกลบับา้น”
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ผมไมค่ดิอยากจะเขา้ไปหาขา่วอะไรในรา้นอีกแลว้

แคนี่ก็้สามารถคาดเดาและเขา้ใจเหตกุารณไ์ดท้ัง้หมด

จนท. ICE ตัง้ใจมาจบักมุคนไทย 2 คน คือ แพท กบั ตา้ร ์

ในขอ้หาอยูใ่นประเทศเกินระยะเวลาท่ีก�าหนด

โดยมีขอ้มลูจากผูไ้มป่ระสงคจ์ะออกนาม แตป่ระสงคร์งัเกียจเดียดฉนัท์

และอิจฉารษิยา แจง้ไปทางหนว่ยงานของ ICE และผลก็คืออยา่งท่ีเหน็

แพทกบัตา้ร ์โดนจบัในวนัเดียวกนั แมจ้ะตา่งเวลาและสถานท่ี

สว่นผม แมเ้จา้หนา้ท่ีจะไมมี่ขอ้มลูจากการแจง้รายงาน แตก็่สามารถ

จบักมุไดเ้ชน่เดียวกนั

หากเจอซึง่หนา้ และขอตรวจดเูอกสารประจ�าตวั  

และพบวา่อยูเ่กินก�าหนด

แตโ่ชคดี ท่ีผมเรน้กายแบบซึง่ ๆ หนา้ พาตวัเองรอดมาได้

และความโชคดีจะอยูก่บัผมไปอีกนานเทา่ไหร ่ไมมี่ใครรู ้

ระหวา่งรอไอแ้ฟรงคโ์ทรเรยีกแทก็ซ่ี 

พ่ีด �าปืน เพ่ือนไอแ้ฟรงค ์ก็เลยเสนอหนา้มาชว่ยเหลือผม

“เฮ.้.แหมน๋..ไอไปสง่ยก็ูไดน้ะ โอเค.้.จะไปไหนละ่”

“โน..แทง้กิว้” ผมรบีบอกปัดทนัทีโดยไมต่อ้งคดิ ! !

ผมไมรู่จ้กัพ่ีด �าปืนคนนีเ้ป็นการสว่นตวั แตเ่คยเหน็มนัหลายครัง้

มนัชอบยืนอยูต่รงหวัมมุถนน หรอืหวัมมุตกึในยา่น The Commons

แตง่ตวัแบบพวก ฮิปฮอป แรป็เปอร ์ใสก่างเกงหลดุตดูจนถงึเขา่

เสือ้แสงของมนัเตม็ไปดว้ย Accessories  

และดว้ยความท่ีมนัสงูเกือบ 190 ซม. แมม้นัจะไมต่วัหนามาก  

แตน่ั่นก็เพียงพอท่ีจะท�าใหม้นัถกึ และนา่กลวัย่ิงนกั
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ประกอบกบัทา่ทางของมนัเม่ือมีใครเดนิผา่นมา มนัจะย่ืน CD มาเสนอ

ขายใหแ้บบฉบัพลนั

ท�าใหใ้คร เขาตกอกตกใจกนัไดเ้ลยทีเดียว ! !

ผมปฏิเสธมนัไปทกุครัง้ท่ีเจอ และไมเ่คยถามมนัสกัทีหรอกวา่

ไอ ้CD ท่ีมนัเสนอขายใหน้ะ่ มนัเป็นอะไร ?  

หนงัโป๊ สารคดีชีวิตสตัว ์ซีรสีเ์กาหลี

หรอืซีดีรวมฮิต “คืนความสขุใหป้ระชาชน” ของผูน้ �าประเทศทา่นหนึง่

ตอนนี ้ท่ีผมรูส้กึไดคื้อ ผมผา่นนาทีระทกึมาไดแ้คไ่มก่ี่ชั่วโมง

ผมไมอ่ยากระทกึใจอะไรมากไปกวา่นีอี้กแลว้ ! !

การไปอยูใ่นรถมนษุยฮิ์ปฮอป แรป็เปอรอ์ยา่งมนั กวา่มนัจะสง่ผมถงึบา้น

ผมอาจจะช็อกตายในรถมนัซะก่อนก็เป็นได้

เม่ือรถแทก็ซ่ีมาถงึ ผมขอบคณุและบอกลาแฟรงคก์บัพ่ีด �าปืน

ผมมาถงึบา้นโดยปลอดภยัในบา่ยแก่ ๆ วนันัน้

วนัท่ีรูส้กึต่ืนเตน้ เรา้ใจ ระทกึขวญั หดหู ่ซมึเศรา้ และผิดหวงั

ทกุอารมณท่ี์มี มนัเกิดขึน้กบัมนษุยป์ถุชุนคนธรรมดาคนหนึง่อยา่งผม

มนษุยท่ี์เขาเรยีกขานกนัวา่ “โรบนิฮดู“
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เมือ่ฟ้าไดล้ิขติ (3)

หลงัคืนวนัอนัล�าบากผา่นพน้ไป

ผมต่ืนขึน้มาบนความรูส้กึของความวา่งเปลา่

วา่งเปลา่แมก้ระทั่งคนในบา้นท่ีเคยอาศยัอยูด่ว้ยกนั

ในเชา้ท่ีตอ้งการความอบอุน่และก�าลงัใจอยา่งย่ิงนัน้  

กลบัไมมี่ใครแมแ้ตค่นเดียว ! !

เดือนมกราคมของอเมรกิานัน้ อยูใ่นชว่งของฤดหูนาว

อากาศยงัอยูใ่นระดบัตดิลบ อณุหภมิูสงูสดุท่ีเหน็ไมเ่คยเกิน 3 องศา

เซลเซียสสกัวนั ความหนาวเย็นยะเยือกของอากาศขนาดนีน้ัน้  

แมผ้มไมเ่คยเจอท่ีเมืองไทย

แตร่ะยะเวลาเกือบ 7 ปี ก็ท�าใหผ้มคุน้เคยกบัมนัพอสมควร  

และในบา้นก็ยงัมีฮีตเตอรช์ว่ยบรรเทาความหนาวเยน็ลงไดบ้า้ง

แตเ่ชา้วนันัน้ แมฮี้ตเตอร ์10 ตวั  

ก็ไมอ่าจลดอณุหภมิูความหนาวในใจผมได้

ผมคดิยอ้นถงึเหตกุารณเ์ม่ือวานนี ้ซ �า้แลว้ ซ �า้เลา่ วกไปวนมา

นกึดีใจท่ีตวัเองรอดจาก ICE มาได ้

แตก็่เสียใจท่ีเพ่ือน 2 คน ทัง้แพทและตา้ร ์โดนจบัไป

บา้นพกัของเราอยูบ่นเขาในยา่น South Hill

บา้นแตล่ะหลงัหา่งกนัประมาณ 20 เมตร ไมมี่รัว้บา้นมากัน้ใหเ้สีย

อารมณแ์อบมอง ! !
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ดา้นหนา้บา้นของเราเป็นถนนสายเลก็ ๆ เช่ือมไปสูเ่มืองอ่ืน ๆ ในแถบนี้

เชน่ เมือง Danby เมือง Oswego เมือง Cortland  

ซึง่ก็อยูใ่นเขตรฐั New York ทัง้หมด

สว่นดา้นหลงับา้นก็เป็นป่าโปรง่ ซึง่ก็สามารถเดนิเลน่ ลดัเลาะอยา่ง

เพลนิ ๆ ได ้ถา้ไมก่ลวัหลงป่า

และป่านี ้ก็เป็นท่ีอยูอ่าศยัของพวกกวางจ�านวนไมน่อ้ยเลยทีเดียว เพราะ

เคยเหน็ฝงูกวางเหลา่นี ้เดนิออกจากป่ามาหาอาหารแถวหลงับา้นเป็น

ประจ�า เม่ือยามในป่ามีอาหารไมเ่พียงพอตอ่ความตอ้งการของมนั 

บรรยากาศแถบนีจ้งึเงียบสงบ อากาศดี และบรสิทุธ์ิย่ิงนกั

ปกตบิา้นของเราจะอยูก่นั 4 คน  

หนึง่ในนัน้เป็นอเมรกินั ซติิเซน่ เชือ้สายสกลนคร

แตเ่วลานัน้ เธอไดก้ลบัประเทศไทยไปเพ่ือพกัผอ่น

และมีควิท่ีจะกลบัมาในอีก 3-4 เดือนขา้งหนา้

อีก 2 คน โดนควบคมุตวัโดย จนท. ICE 

และหนึง่เดียวคนนี ้จงึโดดเด่ียวกลางบา้นป่าในแถบอเมรกิาเหนือ

ขา่วการจบักมุตวัคนไทย 2 คนในเมือง Ithaca แพรส่ะพดัไปอยา่งรวดเรว็

คนเมาทก์นัสนั่นลั่นคุง้น�า้ วิพากษว์ิจารณก์ารท�างานของ จนท. ICE วา่

ไมเ่หมาะสม

ไมค่วรท่ีจะมีใครในเมืองอนัศกัดิส์ทิธ์ิแหง่นี ้ท่ีจะตอ้งถกูจบัเพียงเพราะ

เป็นผูอ้พยพ หรอื Immigrant เพราะมีคนจ�านวนหนึง่ในเมืองนีร้วมตวักนั

ตัง้เป็นกลุม่ขึน้มา เพ่ือตอ่ตา้นนโยบายของประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์ 

ท่ีพยายามจะผลกัดนัผูอ้พยพ และแรงงานผิดกฎหมายออกจากประเทศ 

พวกเขาถือวา่เมือง Ithaca เป็นเมืองท่ีมีผูท้รงความรู ้มีนกัศกึษา มี
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อาจารยแ์ละนกัวิชาการเป็นจ�านวนมาก เพราะมี 2 มหาวิทยาลยัใหญ่ตัง้

อยู ่คือ Cornell University และ Ithaca College ในความเห็นของพวก

เขา มนัจงึเป็นเมืองศกัดิส์ทิธ์ิ (Sanctuary Town)

ตอ้งชว่ยกนัปกปอ้งผูอ้พยพจากนโยบายท่ีพวกเขามองวา่ ไมเ่หน็ความ

เทา่เทียมกนัของมนษุย์

หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน The Ithaca Voice ก็ลงขา่วคดีนี ้แมจ้ะไมมี่ราย

ละเอียดมากนกั

แตก็่ไดใ้จความหลกัวา่ มีการจบักมุคนไทย 2 คนในเมือง โดย จนท. ICE

มีทนายความหลายคนตดิตอ่มาท่ีรา้น เพ่ือท่ีจะติดตามและดแูลทางดา้น

กฎหมายให้

สมาคม มลูนิธิตา่ง ๆ โทรมาสอบถาม และใหก้�าลงัใจอยา่งลน้หลาม

รวมทัง้ Tompkins County Immigration Rights Coalition (TCIRC) ซึง่

เป็นกลุม่ท่ีรวมตวักนั เพ่ือชว่ยเหลือคนตา่งชาตท่ีิประสบปัญหาในดา้น

ตา่ง ๆ ท่ีมาอาศยัอยูใ่นสหรฐัอเมรกิา

โดยเบือ้งตน้รูเ้พียงวา่ มีคนไทย 1 คน เป็นสมาชิกอยูใ่นคณะท�างานของ

กลุม่นีด้ว้ย

วนัท่ีโดดเด่ียวอยา่งไมไ่ดต้ัง้ใจวนันี ้ 

ผมไมไ่ดไ้ปท�างานเหมือนอยา่งท่ีเคยเป็นมา

จากการพดูคยุกบัผูจ้ดัการและเจา้ของรา้น ไดข้อ้สรุปออกมาวา่

ชว่งระยะเวลานี ้ผมไมค่วรไปท�างานท่ีรา้น เพราะผมอยูใ่นสถานะ 

Overstay หรอืจะเรยีกเท ่ๆ อีกแบบวา่ Robin Hood

กลิ่นกรุน่ฝุ่ นตลบยงัไมจ่างหาย จนท. ICE จะมาอีกเม่ือไหร ่ก็ไมมี่ใครรู ้

คราวหนา้ ผมอาจจะไมโ่ชคดีเหมือนคราวนีก็้ได้
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ผมเหน็ดว้ยอยา่งแรง เพราะแมจ้ะเช่ืออยูบ่า้งวา่ ฟา้ไดล้ขิิตชีวิตคนไวแ้ลว้

แตถ่า้เราตัง้ตนในความไมป่ระมาท ก็ยอ่มจะเป็นเรือ่งท่ีดีกวา่

อีกอยา่งหนึง่นัน้ การไดห้ยดุทบทวนเรือ่งราวตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ ก็นา่จะ

เป็นการดี

เกือบ 7 ปีในอเมรกิานัน้ ผมท�างานหนกัอยา่งกะอปุกรณก์ารเกษตร ! !

ไดห้ยดุอาทิตยล์ะ 1 ครัง้ 

ไดห้ายใจหายคอนิดหนอ่ย พรุง่นีก็้ตอ้งไปไถนาตอ่อีกแลว้ ! !

ผมเคยสนทนากบัเพ่ือนบางคนท่ีประเทศไทย

และหลน่ค�าถามอนัสบัสน จนตนเองก็ตอบค�าถามเหลา่นัน้ไมไ่ด้

“กมูาท่ีน่ีท�าไมวะ”

“มาท�างานหาเลีย้งครอบครวันะ่ส”ิ

“มาท�างาน แตก่ลบับา้นหาลกูเมียไมไ่ดเ้น่ียนะ”

“กลบัได ้แตเ่ขาไมใ่หก้ลบัมาอีก”

น่ีคือความแตกตา่ง และความพิเศษ  

ท่ีเราไดร้บัจากการเป็น “Robin Hood”

อยา่งไรก็ตาม ผมยอมรบัมนัอยา่งเตม็ใจ และไมเ่คยแหกปากเรยีกรอ้ง

อะไรจากใคร

เพราะผมสรา้งมนัขึน้มาดว้ยตวัเองทัง้สิน้

Home Alone เวอรช์นัไทย ด�าเนินไปได ้1 อาทิตย์

ผมไมไ่ดไ้ปท�างานอยา่งท่ีคุน้เคยมาตลอดหลายปี

ไมไ่ดอ้อกจากบา้นเลยแมแ้ตก่า้วเดียว

และวนันี ้“แพน” ผูจ้ดัการใจดีแวะมาท่ีบา้น มาสง่ขา้วสง่น�า้เพ่ือประทงั

ชีวิต ! !
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และคอยอปัเดตสถานการณใ์หฟั้งวา่ สองคนนัน้ ทัง้แพทและตา้ร ์ได้

เขา้ไปอยูใ่นสถานควบคมุกกักนัผูท้ �าผิดกฎหมายคนเขา้เมือง ท่ีเรยีกวา่ 

Buffalo Federal Detention Facility (BFDF)

ซึง่ตัง้อยูท่ี่เมือง Batavia รฐั New York หา่งจากเมือง Buffalo ซึง่เป็น

เมืองใหญ่ทางตอนเหนือ อยูป่ระมาณ 45 นาที

ขา่วบอกวา่ เจา้หนา้ท่ีในนัน้ดแูลดีมาก  

วนั ๆ ไมต่อ้งท�าอะไร รอกินแตข่า้ว 3 มือ้

เสือ้ผา้ก็ไมต่อ้งซกั มีเจา้หนา้ท่ีแผนกท่ีรบัผิดชอบไปจดัการให้

มีเพ่ือน ๆ ใหค้ยุแลกเปลี่ยนเยอะแยะ

เพียงแตไ่มมี่อิสระท่ีจะออกไปไหนมาไหนไดต้ามใจชอบเทา่นัน้เอง

เด๋ียวก็ไดป้ระกนัตวัออกมา นั่นคือความเคลื่อนไหวลา่สดุท่ีไดยิ้น

“พ่ีไมคเ์หงามัย้คะ ? เบ่ือมัย้ ? ถา้อยากออกไปซือ้ของ หรอืไปท่ีไหน บอก

ไดน้ะคะ เด๋ียวแพนจะมารบัคะ่”

“ขอบคณุครบั” ผมกลา่วขอบคณุในความมีน�า้ใจของแพน ผูจ้ดัการรา้น

คนสวย ท่ีตอ้งวิ่งวุน่สารพดั ในการท่ีจะหาคนมาท�างานแทนก�าลงัพลท่ี

ขาดหายไป

“รออีกสกัพกันะคะ เด๋ียวเรือ่งซา ๆ ก่อน คอ่ยไปท�างานคะ่”

“ครบั ไมเ่ป็นไร ผมโอเคดี”

“รูส้กึวา่ วนัองัคารหนา้ พวก ICE นดักบัทางเราวา่จะมาเอาเอกสาร 

ตา่ง ๆ ของรา้นนะ่คะ่ หลงัจากนัน้แลว้ คงไมมี่อะไรคะ่ โอเคนะคะ”

“ครบั” ผมตอบสัน้ ๆ 
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แพนขบัรถฝ่ากองหิมะหนา 1 นิว้หนา้บา้นออกไปพรอ้มกบัความหวงั

วา่ ทกุอยา่งมนัจะเรยีบรอ้ยและดีขึน้ และทัง้ 2 คนในศนูยก์กักนันัน้จะ

ไดป้ระกนัตวัออกมา เพ่ือตอ่สูค้ดีตามกระบวนการทางกฎหมาย และถา้ 

จนท.ICE มาเอาขอ้มลูเอกสารเพ่ิมเตมิเสรจ็แลว้ หลงัจากนัน้ก็คงไมมี่

ภารกิจอะไรท่ีจะตอ้งมาอีก และผมก็คงจะกลบัมาท�างานไดอี้กครัง้

แตก่ารณ.์.กลบัไมเ่ป็นเชน่นัน้

เพราะฟา้..ไดเ้ขียนบทไวแ้ลว้จากเบือ้งบน ! !

ไอม้นษุยฝ์รั่งพนัธุ ์ICE ท่ียืนประกบตดิไอต้า้รเ์ม่ือคราวก่อนนัน้

มนัคงเป็นเจา้กรรมนายเวรผมตัง้แตช่าติปางก่อน

มนัคงบนัทกึใบหนา้ผมไวใ้นความทรงจ�า และเกิดนิมิตหมายปนความ

สงสยัวา่

ผมคงเป็นมนษุย ์Robin Hood แน่ ๆ  

แมม้นัจะไมรู่จ้กั และไมรู่ข้อ้มลูผมสกัอยา่ง 

ไมรู่ช่ื้อเสียงเรยีงนาม ซึง่ตา่งกบักรณีของแพทและตา้ร ์ท่ีมนัมีขอ้มลู

ทัง้หมด แมแ้ตรู่ปภาพก็ยงัมี

แตก่ารท่ีผมเดนิปาดหนา้มนัไปในระยะประชิดเม่ือ 2 อาทิตยก่์อนนัน้

คงท�าใหม้นัตดิตา ตรงึใจ และกระสนัท่ีอยากจะพบผมอีกสกัครัง้หนึง่

เพ่ือพิสจูนว์า่..มนัคดิไมผิ่ด ผมคือ Robin Hood ตวัสดุทา้ย ท่ียงัหลง

เหลืออยูใ่นรา้น ! !

ท�าใหใ้นวนัองัคารถดัมา ท่ี ICE นดัจะมาเอาเอกสารนัน้

มีการวางแผนท่ีจะจบักมุตวัผมในบา้นพกัอีกภารกิจหนึง่ดว้ย

และในเชา้วนัองัคารนัน้เอง ผมก็ยงัคงอยูใ่นบา้นอยา่งปกตสิขุดี

ไมเ่ดือดเนือ้รอ้นใจ ท่ีจะออกไปท�าอะไรท่ีไหน
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เสบียงอาหารก็มี อินเทอรเ์น็ตก็พรอ้มทอ่งโลกไดท้กุเม่ือ

เครือ่งด่ืม และยาบ�ารุงก�าลงั ก็ยงัพอมีหลงเหลือ

“พ่ีไมค ์วนันีพ้วก ICE จะมาเอาเอกสารท่ีรา้น แพนวา่พ่ีไปอยูบ่า้นพ่ีซนิดี ้

ก่อนมัย้ จะไดห้ายเบ่ือดว้ย”  

ขอ้ความทาง Line จากผูจ้ดัการคนสวยสง่มาถงึผม

“ก็ไดค้รบั” ผมตอบไปอยา่งนัน้เอง แตใ่นใจก็ไมไ่ดเ้บ่ือ หรอือยากไป

ท่ีไหนหรอก 

แตใ่จหนึง่ก็คดิวา่ ออกไปก็ไดว้ะ บา้นพ่ีซนิดี ้คนท�างานในครวัคนหนึง่นัน้ 

อยูใ่กลก้บั Walmart, TJ Maxx และอีกเยอะแยะ ไปเดนิเลน่ซะหนอ่ยก็ดี

เหมือนกนั

“โอเคคะ่ เด๋ียวแพนไปรบั 10 โมงครึง่นะคะ” นั่นคือขอ้ความสดุทา้ยท่ีผม

ไดเ้หน็ในวนันัน้

รถแวนสีขาวย่ีหอ้ Toyota ทะเบียน New York เลีย้วเขา้มาจอดหนา้บา้น 

แลว้กลบัรถหนัหนา้ออกไปทางถนนใหญ่ 

ผมมองเหน็รถจากหนา้ตา่งของหอ้ง เลยหยิบเสือ้แจ็คเก็ตกนัหนาวจากตู ้

สวมรองเทา้ผา้ใบ

เปิดประตบูา้น แลว้เดนิออกไปท่ีรถ

ผมทกัทายกบัผูจ้ดัการคนสวยตามธรรมเนียม แลว้ก็เปิดประตดูา้นขา้ง

คนขบัขึน้รถ

“ปัง” พอสิน้เสียงปิดประตรูถผมเทา่นัน้

รถยนต ์2 คนั พุง่ออกมาดว้ยความรวดเรว็ จากทางไหนก็ไมรู่ ้

ราวกบัลอิูส แฮมิลตนั แชมป์ฟอรม์ลูาวนัยงัไงยงังัน้ แลว้จอดขวางปิด

ทางรถแวนของเราไว้
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“ใครวะ ?..สงสยั ICE วะ่พ่ี” เสียงร �าพงึเบา ๆ ของแพน

เราทัง้สองงนุงงกบัเหตกุารณท่ี์เกิดขึน้ แตช่ั่วขณะแวบเดียวท่ีเราตัง้สตไิด้

มนษุยฝ์รั่งทัง้ 5 คน ไดม้ายืนชิดประกบตวัเราเรยีบรอ้ยแลว้ ! !

นาทีนัน้ ผมไมค่ดิวา่เราจะท�าอะไรได ้ทัง้การตอ่สูห้รอืการหนี

เรารูต้วัเองดี วา่เราท�าผิด 

การยอมจ�านนตามกระบวนการของกฎหมาย นา่จะเป็นทางเลือกท่ีดีกวา่

เราไมใ่ชอ่าชญากร เราไมใ่ชผู่ก่้อการรา้ย ไมมี่อะไรท่ีจะตอ้งเสียใจ หรอื

เสียดาย

ถา้จะเสียดายก็คงแค.่.เสียดายโอกาสและความอิสระบนความผิด

กฎหมาย เทา่นัน้เอง ! !

หลงัจากนี ้Buffalo Federal Detention Facility คงอา้แขนตอ้นรบัผม

ดว้ยความยินดี

แมผ้มจะไมใ่ครยิ่นดีนกัก็ตาม

แตฟ่า้..ไดล้ขิิตมนัไวแ้ลว้ ! ! !


