
คฤหาสน์สไตล์โมเดร์ินร้อนเป็นไฟตั้งแต่เช้ามดื สวรรค์กลายเป็น
นรกทันทีที่เจ้าของบ้านลงมายังห้องรับประทานอาหารแล้วไม่พบลูกชาย 

ตัวแสบของตน เสียงตวาด เสียงจานชามแตกดังเปรื่องขับไล่ความสงบ 

ยามเช้าออกไปจนสิ้น

ทั้งที่สั่งคนรบัใช้และพี่เลี้ยงของอาทติย์เอาไวแ้ลว้วา่วนันี้เป็นวนัครบ

รอบวันตายของแม่และน้องของมัน ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ต้องลากมันให้ไป

ท�าบญุที่วดัให้ได้ แต่ดสูว่ิาไอ้เดก็เหลอืขอนั่นท�าอย่างไร นอกจากจะไม่สนใจ 

ไม่ฟังค�าสั่งของเขาแล้ว มันยังกล้าดื่มเหล้าจนเมาหลับอยู่บนโซฟาในห้อง

รบัแขกที่เรอืนหลงัเลก็อกี

บุรุษผู้เริ่มมีผมหงอกแซมทั่วศีรษะแต่ใจร้อนไม่ต่างกับวัยรุ่นยืน

กอดอก มองพี่เลี้ยงของลูกชายเขย่าร่างสูงเก้งก้างที่นอนอยู่บนโซฟาด้วย

อารมณ์ขุ่นมวั

“หลีกไป” ในที่สุดเขาก็อดรนทนไม่ได้ สั่งพี่เลี้ยงซึ่งดูแลอาทิตย์มา

ตั้งแต่ยงัเลก็ให้หลกีให้พ้นทางแล้วเดนิเข้าไปใกล้ลกูชายตน ยิ่งเดนิเข้ามาใกล้ 

๑
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กลิ่นเหล้าก็ยิ่งโชยเข้าจมูกหนักขึ้น สภาพของลูกที่เมาเหมือนหมานั้น 

น่ารงัเกยีจเสยีจนผู้เป็นพ่อไม่คดิจะปลกุลกูชายดีๆ  แต่กลบัยกเท้าขึ้นมาวาง

บนต้นแขนของลูก จากนั้นกย็นัอย่างแรง จนร่างผอมแห้งของเดก็หนุ่มสั่น

ราวกบัถูกไฟชอร์ต

กิริยาหยาบคายที่พ่อกระท�าต่อลูกนั้นท�าให้ชื่นจิตซึ่งเป็นพี่เลี้ยงของ

อาทิตย์ยกมือขึ้นปิดปากตนเอง หาไม่แล้วเธอคงอดห้ามปรามหรือต่อว่า 

ผู้เป็นพ่อของเดก็หนุ่มไม่ได้

จรงิอยู.่..การที่เดก็อายุสบิหกเมาเหล้าจนตื่นไปท�าบญุให้แมแ่ละน้อง

ในวนัครบรอบวนัเสยีชวีติไม่ได้นั้นไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง แต่การที่พ่อท�ากริยิา

เช่นนี้กบัลูกเหมาะสมแล้วหรอื

ส�าหรับชื่นจิตแล้ว เธอเห็นพ่อลูกคู่นี้เสมือนแม่เหล็กขั้วเดียวกัน  

เข้ากนัไม่ได้ แถมยิ่งพยายามดงึให้ชดิ ยิ่งส่งแรงผลกักนัจนกระเดน็กระดอน

ไปคนละทศิละทาง

ชื่นจิตรู้ดีว่าการที่อาทิตย์พยศกับพ่อเช่นนี้ ท้าทายพ่อแบบนี้ นั่นก็

เป็นเพราะตั้งแต่อาทติย์ย้ายกลบัมาอยู่กบัพ่อ พ่อที่ควรเมตตาลูกกลบัมอง

ลูกเป็นตัวปัญหา และแทนที่จะแก้ปัญหา พ่อกลับเลือกผูกปมปัญหาใหม ่

ให้ยิ่งยุ่งเหยงิและแก้ไขยากขึ้น

พ่อลกูคูน่ี้นอกจากหน้าตาจะเหมอืนกนัแล้ว นสิยัยงัเหมอืนกนัอย่างยิ่ง 

ดื้อรั้น เอาแต่ใจ ไม่ยอมแพ้ ยอมหกั ไม่ยอมงอ การปะทะกนัจงึดุเดอืดขึ้น

ทุกวนั จนคนที่อยูก่ลางสนามรบแบบชื่นจติบางครั้งกใ็จหายใจคว�่า ด้วยไม่รู้

จะห้ามปรามเช่นไร เธอกเ็ป็นเพยีงแค่ลกูจ้าง เธอสั่งสอนอาทติย์ไม่ได้ ท�าได้

เพยีงตกัเตอืนด้วยความหวงัด ีและเธอกต็กัเตอืนเจ้านายไม่ได้ ได้แต่ภาวนา

ให้เขาใจเยน็ลง

“หยุดเถอะค่ะ น้องหนึ่งเมามากขนาดนี้ ต่อให้คุณฆ่าให้ตายก็คง 

ไม่ตื่นหรอกค่ะ”

พอดามพ์ลดเท้าลงมายืนเท้าสะเอวมองลูก หญิงสาววัยสามสิบห้าก็
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ปราดเข้ามาคกุเข่าอยูข้่างเดก็หนุม่ เอาตวัขวางไว้ ไม่ยอมให้พ่อท�าร้ายลกูอกี

“ฉนับอกเธอแล้วใช่ไหมว่าให้เตรยีมมนัให้พร้อม” เสยีงดามพ์ดงัและ

ดดุนั เข้ากบัหน้าคล�้าเข้มแบบชายไทยแท้ที่เวลาท�าหน้านิ่งๆ กน่็ากลวัอยูแ่ล้ว 

แต่พอมาขมวดคิ้วนิ่วหน้าสั่งการแบบนี้ รงัสไีม่น่าเข้าใกล้ยิ่งกระจายออกมา

จนทุกคนอยากหลบลี้หนไีปให้ไกล

เป็นที่รู ้กันดีในหมู่คนรับใช้ว่าเจ้านายทั้งพ่อและลูกล้วนแล้วแต่ 

เจ้าอารมณ์ เวลาไม่พอใจจะตะโกนเสยีงดงัหรอืไม่กถ็งึกบัท�าลายข้าวของอยู่

เป็นประจ�า แต่ที่ทนกันมาได้เพราะนายไม่เคยท�าร้ายร่างกายคนรับใช้  

แถมยังจ่ายค่าจ้างให้สูงลิบ แต่ค่าจ้างสูงก็แลกมาด้วยการเรียกร้องให้คน 

รบัใช้ทุกคนท�างานตอบแทนอย่างดเีลศิด้วย

เรื่องที่เล่าลือกันในหมู่คนรับใช้มาหลายปีแล้วก็คือ วันหนึ่งเมื่อ 

เจ้านายพบเศษผมบนเตยีง สาวใช้ที่ท�างานรบัใช้บนตกึใหญ่กถ็ูกไล่ออกยก

ชุด และอกีวนัหนึ่ง เมื่อเจ้านายสตาร์ตรถไม่ตดิ คนดูแลรถวยัใกล้เกษยีณ

กถู็กไล่ออก แม้จะรบัใช้กนัมาเป็นสบิปีแล้ว ทว่าหากผดิพลาดเพยีงครั้งเดยีว  

คุณดามพ์ผู้เป๊ะเว่อร์กไ็ม่เคยคดิจะอภยั

แต่นาทีนี้ชื่นจิตมิได้หวาดกลัวเจ้านาย เธอห่วงเพียงเด็กที่เธอดูแล 

จะเจบ็จงึไม่หน ีในยามที่อาทติย์วิ่งหนพ่ีอไม่ได้เช่นนี้ เหน็จะมเีพยีงเธอที่พอ

จะปกป้องเขาได้ 

“ดฉินับอกน้องหนึ่งแล้วค่ะ จดัการให้ขึ้นนอนตั้งแต่ยงัหวัค�่าแล้วด้วย 

แต่...”

“แต่มันไม่เชื่อเธอ” ดามพ์ต่อประโยคให้พี่เลี้ยงเด็กแล้วส่ายหน้า  

“มันไม่เคยเชื่อใคร” คราวนี้เขาหันไปส่ายหน้าให้ร่างซึ่งนอนนิ่งอยู่บนโซฟา 

“ไม่เคยคิดถึงใครนอกจากคิดถึงตัวเอง กระทั่งคนที่มันท�าให้ตาย มันก็ 

ไม่คดิถงึ!”

“คุณคะ!” ชื่นจติอุทานเมื่อได้ยนิประโยคสุดท้าย แต่ยงัไม่ทนัได้เอ่ย

แก้ตัวแทนอาทิตย์ ดามพ์ก็ออกไปจากเรือนเล็กซึ่งเป็นบ้านส่วนตัวของ
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ลูกชายเสยีก่อน

หญิงสาวถอนหายใจเฮือก ไม่รู้จะท�าเช่นไรดีกับรอยร้าวระหว่าง 

พ่อลูกที่นบัวนัจะยิ่งขยายความร้าวฉานจนยากประสาน

เสียงสูดน�้ามูกและความเคลื่อนไหวด้านหลังท�าให้ชื่นจิตหันกลับไป

มอง หญิงสาวพบว่าเด็กหนุ่มซึ่งอยู่ในความดูแลของเธอลุกขึ้นมานั่งแล้ว 

ดวงตาซึ่งมหียาดน�้าคลอคลองมองตามหลงัพ่อของตนเองไป ใบหน้าที่คล้าย

พ่ออย่างมากเตม็ไปด้วยความเจบ็ปวด

ท่าทางเช่นนั้นบอกให้ชื่นจติทราบว่าอาทติย์คงตื่นนานแล้ว และได้ยนิ

ทุกค�าที่พ่อตนพูดออกมาด้วย

หญิงสาวยกมือขึ้นลูบแขนอาทิตย์ข้างที่ถูกพ่อถีบเบาๆ ก่อนชวน  

“ลุกได้แล้วเหรอน้องหนึ่ง ถ้าลุกไหวหนึ่งไปอาบน�้าดไีหมลูก น้าจะให้คนไป

บอกคณุพ่อให้รอ น้องหนึ่งจะได้ไปวดัพร้อมคณุพ่อ ไปท�าบญุให้คณุแม่กบั

น้องสองกนันะ”

แทนที่เดก็หนุม่จะลกุ เขากลบัชนัเข่าทั้งสองข้างขึ้นมากอดแล้วซบหน้า

ลงไป จากนั้นไหล่ผอมบางแบบเดก็ก�าลงัโตกส็ั่นสะท้าน

ไม่มีเสียงร้องไห้ดังออกมาจากล�าคอของอาทิตย์ เท่าที่ชื่นจิตจ�าได้ 

ตั้งแต่แม่และน้องชายเขาเสยีชวีติ อาทติย์ไม่เคยร้องไห้โฮออกมาเลยสกัครั้ง 

เดก็หนุ่มมกัจะท�าแบบนี้ กอดเข่าตวัเองเอาไว้ ซบหน้าลงไป และหลั่งน�้าตา

ออกมาเงียบๆ ซึ่งชื่นจิตเห็นแล้วไม่ชอบเลย เนื่องจากการท�าเช่นนี้เหมือน

อาทติย์ก�าลงักนัตวัเองออกจากโลกแล้วเข้าไปอยู่ในโลกส่วนตวั

เธอกลวั...กลวัเหลอืเกนิว่าวนัหนึ่งอาทติย์จะท�าอะไรบ้าๆ ขึ้นมา

หญิงสาวเลื่อนตัวขึ้นไปนั่งบนโซฟาตัวเดียวกับเด็กซึ่งเธอดูแลมา

ตั้งแต่หกขวบแล้วตบไหล่เขาเบาๆ เป็นจงัหวะ ท�าเหมอืนเมื่อครั้งที่เขายงัเป็น

เพยีงเดก็งอแงและร้องขอให้เธออุ้มเอาไว้จนกว่าเขาจะหลบั

อาทติย์ในตอนนั้นน่ารกัหนกัหนา น่ารกัจนชื่นจติยอมปวดหลงัทุกคนื 

ยอมอุ้มเขาเดนิวนรอบห้องอยู่แบบนั้นเพื่อให้เดก็ชายนอนหลบัสบาย
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แต่วนันี้เขาไม่ใช่เดก็ชายตวัเลก็ๆ อกีแล้ว เขาเป็นเดก็ที่ก�าลงัย่างเข้า

สูว่ยัหนุม่ เท้าสองข้างเหยยีบอยู่บนช่วงรอยต่อของวยั เขาไมใ่ช่เดก็ แต่กย็งั

ไม่ใช่หนุ่ม เขาจึงยังท�าตัวไม่ถูก เขารู้ว่าไม่สามารถร้องไห้โฮๆ และโผเข้า

กอดเธอเพื่อให้เธอปลอบหรือเช็ดน�้าให้เหมือนตอนเด็กได้ แต่ก็ไม่รู้จะท�า

อย่างไรดกีบัความปวดร้าวแสนสาหสัที่เดก็อายุเพยีงสบิหกยงัรบัมอืไม่ได้

ดงันั้นสิ่งที่เขาท�าได้มเีพยีง...กอดตวัเองเอาไว้และร้องไห้เงยีบๆ

เดก็เอ๊ย...

“หนึ่งไม่อยากไป หนึ่งจะมหีน้าไปท�าบญุให้แม่ให้น้องได้ยงัไง ในเมื่อ...

แม่กบัน้องตายเพราะหนึ่ง”

“น้องหนึ่ง...” ชื่นจติเรยีกเดก็หนุม่ด้วยน�้าเสยีงปราน ีเธอถอนหายใจ

ก่อนปลอบ “น้าบอกแล้วว่าอย่าคิดแบบนี้ มันเป็นอุบัติเหตุหนึ่งก็รู้ อย่า

ท�าร้ายตวัเองด้วยการโทษตวัเอง มนัไม่มอีะไรดขีึ้นนอกจากจะยิ่งท�าให้หนึ่ง

ทุกข์และมชีวีติต่อไปอย่างมคีวามสุขไม่ได้”

เด็กหนุ่มยกสองมือขึ้นจิกผมตัวเองแล้วทึ้ง “หนึ่งมีความสุขไม่ได้  

ไม่ได้!”

“หนึ่ง...” ชื่นจิตพยายามเขย่าตัวอาทิตย์เพื่อเรียกสติเขาให้คืนมา  

แต่อาทติย์ไม่ฟังเธอ เขาจมอยู่ในความทกุข์จากความผดิที่ตนไมไ่ด้ตั้งใจก่อ 

ความผดิถงึแก่ชวีติที่แม้ต้องการเอาชวีติตนเองแลกกบัสองชวีติที่ต้องมาตาย

แทนเขา อาทติย์กท็�าไม่ได้

เขาจ�าต้องอยู่กับความผิดนั้น ความผิดที่นอกจากจะไม่สามารถให้

อภัยตัวเองได้แล้ว กระทั่งพ่อ...พ่อที่ควรจะประคับประคองจิตใจเขาด้วย

ความรกักย็งัเป็นผู้คอยตอกย�้ามใิห้เขาลมืความผดินั้นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวนั

และเหตุผลที่ท�าให้พ่อตอกย�้าเขาเช่นนั้นก็เพราะว่าพ่อเกลียดเขา 

เกลยีด...เพราะเขาเป็นต้นเหตุท�าให้อาทวิชัร ลูกชายที่พ่อภูมใิจต้องตาย

อาทิตย์กับอาทิวัชรเป็นฝาแฝดที่เกิดห่างกันเพียงสองนาที แต่สอง

นาทีกลับท�าให้หนึ่งกับสองแตกต่างกันเหลือเกินในหัวใจของพ่อและสายตา
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ของแม่

อาทิตย์เกิดก่อน แข็งแรงกว่า จึงเติบโตเป็นเด็กร่าเริง กล้าหาญ  

มคีวามเป็นผูน้�าเตม็เป่ียม ส่วนอาทวิชัรแม้จะอ่อนแอกว่า แต่กช่็างคดิ ฉลาด

เฉลยีว ตดิจะขี้อ้อน จงึเป็นลูกรกัของทั้งพ่อและแม่

ก่อนที่พ่อกับแม่จะหย่าขาดจากกันนั้น อาทิตย์ไม่เคยรู้สึกขาด แม้

พ่อจะไม่เคยเข้ามามส่ีวนร่วมในการเลี้ยงด ูแต่แม่และพวกพี่เลี้ยงกดู็แลเขา

กับน้องอย่างเต็มที่ บางที...อาจเพราะยังเด็กด้วยกระมัง อาทิตย์ซึ่งยัง 

ไม่รู้จกัความรกัจงึไม่เคยเรยีกร้องหรอืเปรยีบเทยีบตนเองกบัน้อง

ส�าหรบัเดก็ห้าขวบ แค่กนิอิ่ม เล่นสนุก นอนหลบั เท่านั้นกเ็พยีงพอ 

แล้ว

แต่พอพ่อกับแม่หย่าขาดจากกันแล้ว แม่เริ่มหันมาเลี้ยงเขากับน้อง

ด้วยตนเอง เพราะความอ่อนแอของน้องสอง พี่หนึ่งจงึต้องเสยีสละอยูเ่สมอ 

หากพี่หนึ่งกบัน้องสองร้องไห้พร้อมกนั แม่จะเข้าไปอุ้มน้องสองก่อน ส่วน

พี่หนึ่งถูกส่งต่อให้น้าชื่น หลายครั้งที่อาทิตย์ร้องไห้นานกว่าน้องเพราะ

ต้องการให้แม่มาสนใจ แต่กไ็ม่เคยได้รบัความสนใจ

ยิ่งไม่ได้กย็ิ่งอยากได้ เดก็ชายเริ่มรู้จกัวธิเีรยีกร้องความสนใจ เมื่อ

ไม่ฉลาดเท่าน้อง เรยีนไม่เก่ง จงึเอาดทีางกฬีาจนกลายเป็นนกับาสเกตบอล

ของโรงเรยีนตั้งแต่ยงัเรยีนประถม

น้องสองอาจได้ประกาศนียบัตรเรียนดี แต่พี่หนึ่งก็มีเหรียญมีถ้วย

กฬีาเด่น น้องสองมแีม่คอยประคบประหงม พี่หนึ่งกม็นี้าชื่นคอยดูแล

ชีวิตหลังพ่อกับแม่หย่ากันค่อยๆ เข้ารูปเข้ารอย อาทิตย์ก�าลังมี 

ความสุข มีที่มีทางเป็นของตัวเอง แต่แล้วเพียงไม่กี่นาทีทุกสิ่งก็อันตรธาน

ไปเพราะความผดิที่อภยัให้ไม่ได้ของเขาเอง

ทุกปี เวลาปิดเทอมใหญ่คือช่วงที่แม่จะพาลูกๆ ไปทะเล ไปอยู่กัน 

เป็นเดอืนๆ โดยไม่มพีี่เลี้ยงหรอืคนรบัใช้ไปด้วย

ลูกๆ จะได้ใกล้ชดิกบัแม่เป็นพเิศษ แม่จะใช้งานลูกทั้งสองเท่าเทยีม
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กนั จะไม่มใีครเหนอืกว่าใคร หรอืว่าใครเป็นลูกรัก ลูกคนโปรดอกี

อาทติย์ชอบเวลาช่วงนี้มากจนนบัวนัรออย่างใจจดใจจ่อเสมอ

ปีนั้นทกุอย่างเป็นเหมอืนเคย ครอบครวัเลก็ๆ ที่มแีม่และลกูฝาแฝด

อยู่ร่วมกนัในบ้านน้อยตดิทะเลอย่างมคีวามสุข

เช้ากไ็ปเดนิเล่น ปั่นจกัรยาน หาอะไรกนินอกบ้าน บ่ายๆ นอนพกั 

หรือเล่นไพ่ เล่นเกมกันอยู่ในบ้าน พอเย็นสักนิดจึงออกไปเล่นน�้าทะเล  

ขี่เจต็สก ีหรอืเล่นกฬีาทางน�้าอื่นๆ ที่อยากเล่น

ไม่มีอะไรผิดปกติ จนกระทั่งจู่ๆ อาทิตย์ที่ก�าลังว่ายน�้าออกไปเก็บ

ลูกบอลกเ็กดิเจบ็เกรง็ที่นิ้วเท้าขึ้นมา

อาทติย์ร้องแล้วพยายามยดืตวั พยายามพยงุตวักลบัเข้าฝ่ัง แต่ตะครวิ

ไม่ปรานีเขา มันกัดกินอย่างเจ็บปวดจนท�าให้คนที่ว่ายน�้าเก่งว่ายน�้าแข็ง 

แบบเขาสตหิลุด ตกใจกลวัจนท�าอะไรไม่ถูก

อาทติย์กนิน�้าทะเลไปหลายอกึจนแสบคอ แสบจมูก คลื่นใต้น�้าเริ่ม

ม้วนตวัเขาออกไปจากฝั่ง เขาคงตายหากอาทวิชัรไม่ว่ายน�้ามาช่วย

เขายังจ�าความอบอุ่นที่ล�าคอได้ เขารู้ว่าแขนของน้องชายรัดรอบคอ

เขาเอาไว้ สัมผัสได้ว่ามือและเท้าของน้องพุ้ยน�้าเพื่อพยายามพาเขาออกไป

จากกระแสน�้าที่เชี่ยวกราก

สตขิองอาทติย์ตดิๆ ดบัๆ เขาได้ยนิเสยีงตะโกนโหวกเหวกและสมัผสั

ได้ถึงมือหลายมือที่ยื่นมาจับ มาดึง มาประคองเขาเอาไว้ จนในที่สุดเขาก็

รู้สึกว่าตนเองก�าลังนอนอยู่บนฝั่ง มีชายหญิงหลายคนล้อมตัวเขาแล้วถาม

ว่าเขาเป็นอะไรหรอืไม่

ไม่...เขาไม่เป็นอะไรในตอนนั้น แต่แตกสลายไม่เหลือดีหลังจากนั้น

เมื่อทราบว่า น้องสองที่ตามไปช่วยเขาหมดแรงกลางทาง แม่ซึ่งเหน็เหตุการณ์

รีบว่ายน�้าไปช่วยลูกทั้งสองพร้อมกับคนที่ก�าลังเล่นน�้าอยู่บนฝั่ง เขาได้รับ

การช่วยเหลอืแล้วพาเข้าฝั่งอย่างปลอดภยั ในขณะที่แม่กบัน้องสู้กระแสน�้า

ไม่ไหว และ...
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และเขาเป็นต้นเหตุท�าให้แม่กบัน้องสองต้องตาย!

โลกของเขาเหมอืนจบสิ้นลงตรงนั้น เขานั่งอยูห่น้าห้องดบัจติคนเดยีว 

ร้องไห้เงียบๆ แล้วรอ รอใครสักคนยื่นมือมาช่วยเขาไปให้พ้นจากตรงนี้ 

จากทุกข์ที่เขาไม่รู้จะป่ายปีนให้พ้นวงัวนนั้นได้อย่างไร

ทว่าทนัททีี่คนซึ่งเขารอมาถงึ ทนัททีี่พ่อมา สิ่งแรกที่พ่อท�าคอืกระชาก

เขาขึ้นมาจากพื้นแล้วเขย่าจนหวัเขาแทบหลดุออกจากตวั จากนั้นเขากไ็ด้ยนิ

ค�ากล่าวหาของพ่อ

‘แกท�าแบบนี้ได้ยงัไงฮะหนึ่ง แกรู้ไหมว่าคราวนี้แกท�าอะไรลงไป แก

ท�าให้น้อง ท�าให้แม่ของตวัเองต้องตายได้ยงัไง ท�าได้ยงัไง!’

ค�าพูดนั้นเป็นดังตุ้มถ่วงให้อาทิตย์จมดิ่งอยู่ในโลกแห่งความทุกข์  

และกระทั่งวนันี้เขากย็งัก้าวออกมาจากโลกนั้นไม่ได้

หนทางเบื้องหน้าของเดก็หนุ่มมแีต่ความด�ามดื ความทุกข์ที่เกาะกนิ

ใจนบัวนัยิ่งทบัถมมากขึ้นเรื่อยๆ จนบางครั้งเขากเ็หนื่อย ท้อ อยากหลบัไป

แล้วไม่ตื่นขึ้นมาอกีเลย

ไม่แน่นะ...อกีไม่นานเขาอาจข้ามพ้นความกลวั และได้กลบัไปอยู่กบั

คนที่เขารกัและรกัเขากไ็ด้

เพราะเหตุการณ์กวนโมโหเมื่อเช้าท�าให้ดามพ์อารมณ์ไม่ดีทั้งวัน  
หนุ่มใหญ่กลบัถงึบ้านเกอืบทุม่ หลงัโยนเสื้อนอก เนกไท และกระเป๋าเอกสาร

ให้สาวใช้ซึ่งมหีน้าที่น�ามนัไปเกบ็แล้วเขากส็ั่งการ

“ไปตามชื่นจติมาพบฉนัที่ห้องท�างานด้วย”

สั่งเสรจ็หนุ่มใหญ่กเ็ดนิลงส้นเท้าเข้าไปในห้องท�างาน แล้วปิดประตู

โครมใหญ่เพื่อระบายอารมณ์

สิ่งที่เขาก�าลังจะท�านี้เขาคิดดีแล้ว คิดมานานแล้วด้วยว่าสมควรท�า

อย่างยิ่ง ดามพ์คิดว่าการที่อาทิตย์ดื้อด้านกับเขาน่าจะเป็นเพราะสันดาน 

ของเด็กที่ไม่เคยเห็นว่าเขาเป็นพ่อ ที่อาทิตย์ไม่เคยเห็นเขาเป็นพ่อก็เพราะ 
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ณฤดี เมียเก่าเขากีดกันเขากับลูก ท�าให้เขากับลูกๆ ได้พบหน้ากันปีละ 

ไม่กี่ครั้ง และหากเดาไม่ผดิ ณฤดคีงใส่ร้ายเขา ให้ร้ายจนเขากลายเป็นตวั

อะไรกไ็ม่รู้ในสายตาลูก ท�าให้เดก็ๆ ไม่เคยรกั ไม่เคยเคารพ และไม่เคย 

เชื่อฟังเขา

เขารู ้อยู่แล้วว่าการรับอาทิตย์มาเลี้ยงดูคงเป็นเรื่องยากล�าบาก 

อย่างยิ่ง เพราะต้องดดัสนัดานกนัหลายอย่าง แต่ไม่คดิเลยว่ามนัจะยากเยน็

เขญ็ใจขนาดนี้

ก่อนหน้านี้อาทิตย์เป็นเด็กเลี้ยงยากอยู่แล้ว การเรียนตกๆ หล่นๆ 

ไม่เหมอืนอาทวิชัรที่เรยีนเก่ง หวัดเีหมอืนเขา เป็นที่เชดิหน้าชูตาวงศ์ตระกลู 

แต่พอแม่กบัน้องตาย เดก็เหลอืขอนั่นกย็ิ่งท�าตวัเป็นเดก็มปีัญหา โดดเรยีน

จนเวลาเรยีนไม่พอ ท�าให้เขาต้องวิ่งวุน่ไปกราบกรานชาวบ้านเพื่อยดัลกูเข้าไป

เรียนในโรงเรียนใหม่ เป็นแบบนี้ถึงสามครั้งสามครา จนหากมีครั้งที่สี่  

หากมนัถกูไล่ออกจากโรงเรยีนอกี เขาคดิว่าคงต้องให้มนัไปเรยีนในโรงเรยีน

ดดัสนัดานน่าจะดทีี่สุด

และหากเรื่องเรยีนว่าแย่แล้ว เรื่องนสิยัส่วนตวัของไอ้เดก็เหลอืขอนั่น

ยิ่งแย่หนกั เพราะมนัทั้งสูบบุหรี่ กนิเหล้า และแอบหนเีที่ยวกลางคนื แล้ว

นี่ไม่รู้ว่าตดิยงตดิยาด้วยหรอืเปล่า

ดามพ์เหนื่อยใจกบัความเหลวแหลกของลกูชายที่เหลอืเพยีงคนเดยีว

คนนี้มาก หลายครั้งที่เขาอดคิดไม่ได้ว่า หากคนที่รอดมาได้คืออาทิวัชร  

นายสองคงไม่กระด้างกระเดื่องท�าให้พ่อต้องกลุ้มแบบนี้ แต่ใครล่ะจะลขิติ

ชีวิตคนได้ กระทั่งเขาที่เป็นคนชอบจัดระเบียบชีวิตก็ยังจัดระเบียบเรื่องนี้

ไม่ได้ และคนที่สมควรจะช่วยเขาจัดระเบียบเรื่องนี้ก็ดันท�าหน้าที่ได้ไม่คุ้ม

เงนิเดอืน

เมื่อนกึถงึคนที่ท�าหน้าที่ได้ไม่คุม้เงนิเดอืน ประตหูน้าห้องท�างานกถ็กู

เคาะ คนเคาะคงเป็นยายไร้คิ้วหน้าตูมเหมือนไม่ได้ถ่ายมาสามวันคนนั้น

นั่นเอง
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“เข้ามา” ดามพ์ซึ่งนั่งอยูห่ลงัโต๊ะท�างานไม้สกัตวัใหญ่เอ่ยปากอนุญาต 

และรอจนกระทั่งพี่เลี้ยงซึ่งดูแลอาทิตย์มาตั้งแต่เด็กเปิดประตูเข้ามาใน 

ห้องท�างานแล้วเดนิมาหยุดหน้าโต๊ะท�างานเขา

ใบหน้าไร้ความน่าจดจ�านั้นก้มลงมองพื้น ยืนตรง มือประสานอยู่

ด้านหน้า กริยิามารยาทเธอเหมาะสม ทว่าเจ้านายกลบัไม่มนี�้าใจพอจะเชญิ 

เธอนั่ง แต่เลอืกพูดในเรื่องที่อยากพูดมานานแล้วทนัที

“ฉนัไล่เธอออก”

หากผู้หญงิตรงหน้าเขามคีิ้ว ดามพ์มั่นใจอย่างมากกว่าคิ้วเธอคงเลกิ

สูงรับกับดวงตาที่เบิกกว้างมองเขาอย่างตกใจ ซึ่งเขาไม่เข้าใจเหมือนกันว่า

ท�าไมเธอจงึตกใจเช่นนั้น 

คนไร้คณุภาพท�าไมต้องตกใจเมื่อถกูไล่ออก คนจ�าพวกนี้ไม่รู้ตวัหรอื

อย่างไรว่า เมื่อท�างานไม่คุ้มค่าเงนิกต็้องถูกไล่ออก เจ้านายที่ไหนจะบ้าเลี้ยง

เอาไว้ให้เปลอืงเงนิ

ดามพ์เปิดลิ้นชักกลางออก หยิบซองจดหมายยาวสีขาวขึ้นมาแล้ว 

โยนไปให้อดตีลกูจ้างของเมยีเก่าซึ่งเขาอตุส่าห์จ้างต่อเพราะคดิว่าเธอคงดแูล

และอบรมลกูชายเหลอืขอของเขาได้ แต่ณฤดกีค็อืณฤด ีคนแบบเมยีเก่าเขา

มกัท�าอะไรด้วยความพอใจ ด้วยอารมณ์ การจ้างพี่เลี้ยงเดก็กค็งจ้างเพราะ

ความพอใจ ไม่ใช่ด้วยความสามารถ เพราะเหตนุี้ยายไร้คิ้วไร้ความสามารถ

จงึถูกจ้างด้วยค่าจ้างสูงลบิมาตั้งนานนมแบบนี้

“คุณไล่ดฉินัออกไม่ได้นะคะ!”

ค�าปฏเิสธนี้ดามพ์คาดเอาไว้แล้วว่าต้องได้ยนิ ดงันั้นเขาจงึอดท�าหน้า

เบื่อหน่ายไม่ได้ คนไร้ความสามารถทุกคนมักขี้ตื๊อ เขาพบเจอจนเบื่อที่จะ

ต่อปากต่อค�าแล้ว

“ฉันไล่เธอออกแล้ว” ดามพ์ยืนกราน เขาชี้ไปยังซองขาว “นั่นเป็น 

เงนิเดอืนสามเดอืน ถ้าเธอออกไปดีๆ  ฉนัจะไม่หกัเงนิแม้แต่บาทเดยีว แต่ 

ถ้าเธอโวยวายท�าให้ฉนัปวดหวั เธออาจได้เงนิเพยีงแค่เดอืนเดยีวกไ็ด้”
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“ดฉินัไม่ต้องการเงนิ!”

โอ๊ะ...ดูเหมือนยายไร้คิ้วไร้ความสามารถคนนี้มีความแตกต่างจาก

คนไร้ความสามารถคนอื่นที่เขาเคยไล่ออก คนไร้ความสามารถที่ผ่านๆ มา

มกัอยากได้เงนิ กระหายเงนิ ไม่เคยมใีครบอกว่าไม่อยากได้เงนิเลย ดเูหมอืน

ยายนี่นอกจากจะไร้ความสามารถแล้วยงัไร้สมองด้วย

หนุ่มใหญ่ยื่นมือไปหยิบซองขาวคืนมาแล้ววางมันลงตรงหน้าตนเอง 

“เธอพูดเองนะว่าไม่อยากได้เงนิ ถ้าอย่างนั้นฉนักจ็ะไม่ให้เงนิที่เธอไม่ควรได้

จ�านวนนี้ ทีนี้เธอไปเตรียมตัวได้แล้ว ฉันอนุญาตให้เธออยู่ที่บ้านนี้ได้อีก 

คืนเดียว พรุ่งนี้เธอต้องออกจากบ้านนี้แต่เช้าก่อนฉันตื่น ไม่อย่างนั้นฉัน

จะแจ้งต�ารวจมาจดัการเธอ”

“ดฉินัไปจากที่นี่ไม่ได้” 

สหีน้าคนไร้คิ้วที่ร้อนใจนั้นดตูลกจนดามพ์เกอืบหวัเราะ หากเขาเป็น

คนเส้นตื้นกว่านี้สกัหน่อยน่ะนะ 

“ถ้าดฉินัไปแล้วน้องหนึ่งจะอยู่กบัใคร”

“มนัโตจนไม่ต้องการพี่เลี้ยงอกีแล้ว” ดามพ์ตอบห้วน สั้น ไร้ไมตร ี

“อกีอย่าง ยิ่งมเีธอคอยประคบประหงมกย็ิ่งท�าให้มนักลายเป็นเดก็เอาแต่ใจ 

ฉนัจะส่งมนัเข้าโรงเรยีนประจ�า ดดัสนัดานมนัซะบ้าง”

“ไม่ได้นะคะ!”

แม้จะได้ยินค�าคัดค้าน แต่คนหัวดื้อแบบดามพ์มีหรือจะยอมรับฟัง

ความคดิเหน็ของคนอื่นง่ายๆ เขาชี้ไปยงัประตูแล้วไล่อกีหน

“เธอไม่มสีทิธิ์มาสั่งฉนั ฉนัไล่เธอออก เธอกค็วรไปได้แล้ว ก่อนที่ฉนั

จะเปลี่ยนใจแล้วอนุญาตให้เธออยู่ที่นี่ได้อกีแค่ชั่วโมงเดยีว”

“คุณไม่รู้ตัวว่าก�าลังก่อเรื่องใหญ่ คุณไม่รู้ว่าตอนนี้จิตใจน้องหนึ่ง

ก�าลงับอบช�้าแค่ไหน และดฉินัเป็น...”

ยิ่งฟังค�าตื๊อของคนไร้ความสามารถมากเข้า ดามพ์ก็ยิ่งเบื่อหน่าย  

เขากลอกตามองเพดาน แบะปากเล็กน้อย ก่อนลุกขึ้นจากเก้าอี้ท�างานโดย
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ไม่ลมืหยบิเงนิที่อยู่ในซองขาวไปด้วย

หนุ่มใหญ่ไม่เหลือบมองพี่เลี้ยงลูกชายสักนิด และคงไม่หันไปพูด

อะไรอีกหากยายไร้คิ้วคนนั้นไม่คว้าแขนเอาไว้จนเขาต้องสะบัดทิ้งอย่าง

รงัเกยีจ

“ไม่ต้องพูด ไม่คดิจะฟัง อย่าพยายามยกตวัว่าเป็นคนส�าคญัส�าหรบั

ไอ้เด็กเวรนั่นหน่อยเลย ไอ้เด็กนั่นมันไม่เคยเห็นใครส�าคัญนอกจากตัว 

มนัเอง เชื่อฉนัส ิ เธอไปได้ไม่ถงึสามวนั มนักล็มืเธอแล้ว เธอควรดใีจเสยี

ด้วยซ�้าที่สามารถสลดัไอ้เดก็เปรตนั่นออกจากชวีติได้ จะบอกอะไรให้ ฉนั

ยังอิจฉาเธอเลยนะที่สามารถไปจากชีวิตของมันได้ ไม่เหมือนฉัน” ดามพ ์

พ่นลมหายใจออกมา “ฉนัต้องตดิอยู่กบัมนัจนกว่าจะตายจากกนัไปข้าง”



ข้าวของของชื่นจติมไีม่มาก ดงันั้นเกบ็จรงิๆ ไม่ถงึสองชั่วโมงเธอ
กน็�าทุกอย่างลงกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ที่มลี้อลากสองใบได้หมด

หญิงสาววัยสามสิบห้ามองกระเป๋าสีเข้มสองใบของตนเองนิ่ง ไม่ใช่

ด้วยความเสยีใจหรอืเสยีดายที่ถูกไล่ออก แต่เธออาลยั อาลยัที่ต้องพราก

จากเดก็ซึ่งเธอเลี้ยงดูและให้ความรกัราวกบัลูกของตวัเอง

ในชีวิตของชื่นจิต หากให้นับผู้ชายที่เธอรักก็นับง่ายมาก ใช้นิ้วมือ 

ข้างเดยีวกน็บัครบถ้วน เพราะเธอรกัผู้ชายอยู่สามคน สองคนตอนนี้กลาย

เป็นคนเคยรกั ส่วนคนสุดท้ายซึ่งกค็อือาทติย์ เป็นชายคนสุดท้ายที่เธอยงั

รกัอยู่

ชื่นจติโตมาในแบบลูกสาวของบ้านเลก็ บ้านเลก็ที่เป็นอนัดบัเท่าไรก็

ไม่รูใ้นสารบบของพ่อซึ่งเป็นคหบดแีสนอูฟู่้ในจงัหวดัแห่งหนึ่งทางภาคเหนอื

วัยอนุบาลของเธอเรียกได้ว่าโตมาอย่างราบรื่น แม่ให้ความรักและ

ความเอาใจใส่เธออย่างเตม็ที่ ในขณะที่พ่อมกัจะมาๆ หายๆ เท่าที่จ�าได้ เธอ

ไม่ค่อยได้อยู่กบัพ่อในวนัส�าคญั เนื่องจากวนัส�าคญัต่างๆ เช่นในวนัปีใหม่ 

๒
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หรือวันพ่อ พ่อซึ่งมีลูกเมียมากมายจะแวะเวียนไปบ้านที่ก�าลังขึ้นหม้อใน 

ขณะนั้นก่อน จากนั้นบ้านเลก็ๆ ที่ไม่ส�าคญัแบบเธอกบัแม่จงึได้รบัเวลาเหลอืๆ 

ที่พ่อเจยีดมาให้ด้วยความเวทนา

ตอนเธอยงัเลก็ แม่เลอืกที่จะประคบัประคองจติใจเธอด้วยการบอก

ว่าพ่อมีงานมาก ต้องไปท�างานเลยไม่ค่อยเยี่ยมหน้ามาหา แต่พ่อก็ดูแล 

รับผิดชอบเธอกับแม่เป็นอย่างดีด้วยการให้เงินไม่เคยขาด ดังนั้นแม่จึง 

ไม่ต้องท�างานหนกั วนัหนึ่งของแม่จะหมดไปกบัการท�างานบ้าน ท�ากบัข้าว 

ปลูกผักปลูกหญ้าตามประสาลูกสาวชาวสวน โดยงานที่ส�าคัญที่สุดของแม่

คอืการดูแลเธอนั่นเอง

ชื่นจติมารู้สถานะของตนเองตอนอายุเจด็ขวบ เมื่อเธอโตพอจะรบัรู้

อะไรแล้ว พ่อจงึสั่งให้แม่พาเธอไปร่วมงานวนัเกดิพ่อที่บ้านใหญ่

จ�าได้ว่าตั้งแต่เกิดมา ชื่นจิตไม่เคยเห็นอะไรที่ใหญ่โตและสวยงาม 

แบบนี้มาก่อนเลย บ้านของพ่อซึ่งเป็นคนไทยเชื้อสายจนีใหญ่โตราวกบัวงัเจ้า 

คฤหาสน์สขีาวหลงันั้นตั้งเด่นอยู่กลางสวนสวยแบบองักฤษ มองไปทางไหน

ล้วนเตม็ไปด้วยผู้คนแต่งตวัสวยงาม บรรยากาศครกึครื้น มเีดก็ชายหญงิ

วิ่งเล่นกันอยู่ที่มุมหนึ่ง พวกผู้ใหญ่หากไม่ยืนคุยกันก็นั่งคุยกันอยู่ที่โต๊ะ 

ทรงกลมซึ่งมอีาหารจนีหรูหราวางตั้งเอาไว้หลายสบิโต๊ะ

ชื่นจิตถูกแม่พาไปไหว้พ่อ แม่ใหญ่ แม่รอง แม่สาม สี่ ห้า หก... 

วนันั้นมผีู้หญงิที่เธอต้องเรยีกว่าแม่ไม่ต�่ากว่าสบิคน เพราะยงัเดก็ พ่อสั่งให้

เรียกเธอก็เรียก แม่สั่งให้ไหว้เธอก็ไหว้ ก่อนที่แม่ใหญ่จะชี้ไปยังโต๊ะท้ายๆ 

ซึ่งเป็นที่ส�าหรบัเธอกบัแม่ ส�าหรบัเมยีน้อยและลูกเมยีน้อยที่ไม่ส�าคญัอะไร

ชื่นจติเคยภมูใิจที่ตวัเองเป็นเดก็ฉลาด แต่วนันั้นเธออยากให้ตวัเองโง่ 

โง่เสยีจนไม่เข้าใจ ไม่รู้ว่าตนเองไร้ความส�าคญัแค่ไหนในครอบครวัใหญ่นี้

ชื่นจิตไม่อยากจ�า แต่กลับจ�าได้แม่นถึงสายตาของผู้หญิงหลายคน 

ที่มองแม่และเธออย่างดถูกู จ�าได้ถงึน�้าเสยีงประชดประชนั ถ้อยค�าถากถาง

ที่ทุกคนผลดักนักดแม่กบัเธอให้จมดนิ
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งานเลี้ยงใหญ่โตหรูหราที่จัดในบ้านใหญ่กลายเป็นนรกส�าหรับ 

เดก็ผูห้ญงิอายเุจด็ขวบ เธอได้แต่กอดแม่ร้องไห้ โดยแม่เลอืกบอกใครต่อใคร

ว่าที่เธอร้องไห้กเ็พราะกลวัคนแปลกหน้า

แม่โกหก! แต่นั่นไม่ใช่การโกหกครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของแม่ 

เพราะหลงัจากนั้นแม่กต้็องโกหกอยู่เรื่อยๆ เนื่องจากเธอไม่ยอมไปร่วมงาน

ส�าคญัใดๆ ที่บ้านใหญ่อกี

แม้ที่นั่นจะงดงามและเต็มไปด้วยผู้คนคึกคัก แต่ภายใต้ความงาม 

คอืความโสมมของมนษุย์ที่คดิจะชงิดชีงิเด่นกนัจนท�าร้ายได้แม้กระทั่งจติใจ

ของเดก็ตวัเลก็ๆ

ตอนนั้นเองที่ชื่นจิตรู้ว่าท�าไมแม่จึงส่งเธอไปเรียนโรงเรียนรัฐบาล

ธรรมดา ทั้งที่พ่ออยากให้เธอเรยีนโรงเรยีนเอกชน โรงเรยีนที่พีๆ่  และน้องๆ 

ของเธอร�่าเรยีน

แม่ต้องการปกป้องจิตใจเธอ ไม่ต้องการให้เธอถูกพี่น้องซึ่งเป็นลูก

ของบรรดาแม่ๆ คนอื่นข่มเหง แต่แม่ลืมปกป้องเธอจากพ่อ พ่อซึ่งควร

เป็นต้นแบบของสามทีี่ด ีพ่อที่ด ีค่อยๆ ถูกความจรงิกดักร่อนจนกลายเป็น

ผูช้ายเหน็แก่ตวัคนหนึ่ง ซึ่งหากไม่จ�าเป็นชื่นจติจะไมเ่ข้าไปพดูคยุกบัพอ่เลย

เธอรู้ เธอเข้าใจว่าพ่อไม่ใช่คนเลว พ่อรบัผดิชอบเมยีและลูกทุกคน 

พ่อแค่เป็นคนไม่เคยพอ

พ่อมคีวามรกัเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามอายุ แต่ไม่สามารถแจกจ่ายความ

รักได้เพียงพอ ดังนั้นพ่อจึงใจกว้าง หากบ้านเล็กคนไหนอยากแยกตัวไป 

มชีวีติของตวัเองพ่อกไ็ม่รั้ง กจ็ะรั้งเอาไว้ท�าไม ในเมื่อพ่อหาบ้านเลก็ที่อายุต�่า

กว่าคนที่จะจากไปมาทดแทนได้เสมอ

ตอนนี้จึงอาจเรียกได้ว่าแม่เป็นบ้านเล็กที่อายุมากที่สุดของพ่อเลย 

ก็ว่าได้ ชื่นจิตเคยบอกให้แม่เลิกกับพ่อแล้วย้ายมามีชีวิตใหม่ที่กรุงเทพฯ 

ด้วยกนั ทิ้งอดตีที่เคยกนิน�้าใต้ศอกคนอื่นเขา ที่เคยท�าผดิศลีกเ็ปลี่ยนเป็น

เริ่มต้นใหม่ แต่แม่กลับบอกเธอว่าการท�าเช่นนั้นเท่ากับอกตัญญู แม้ว่า 
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ตอนนี้พ่อจะไม่มาค้างกับแม่อีกแล้ว ทว่าแม่ยังส�านึกเสมอว่าหากวันที่แม่

ตกต�่าที่สุดแล้วไม่มพี่อ แม่อาจตายไปแล้ว หรอือาจมชีะตากรรมที่แย่เสยี

ยิ่งกว่าความตายเป็นไหนๆ เพราะฉะนั้นแม้แม่จะไม่รักพ่อ ไม่เคยรักพ่อ  

แต่แม่กย็งัจะซื่อสตัย์ต่อพ่อไปจนตาย

ชื่นจิตบอกไม่ได้ว่าวิธีคิดของแม่เป็นเรื่องโง่หรือเรื่องน่าชื่นชม แต่ 

ในเมื่อเธอถูกแม่เลี้ยงดู เหน็ความซื่อสตัย์และกตญัญูของแม่ เธอกร็บัเอา

สองสิ่งนี้มาเป็นสมบตัโิดยไม่รู้ตวั เธออาจไม่รกัและไม่เคารพพ่อเท่าลูกคน

อื่นๆ เธออาจคดิหนไีปจากท่าน ทว่าสดุท้ายแล้วเธอกไ็ม่อาจหนพ้ีน มหิน�าซ�้า

เมื่อโตขึ้นและมีอาชีพเป็นพยาบาล เธอยังกลายเป็นผู้คอยดูแลสุขภาพของ

พ่อไปโดยปรยิาย ซึ่งเธอกบ็อกตนเองเสมอว่า นี่เป็นการแสดงออกถงึความ

กตญัญูของเธอ

กตญัญู...เมื่อคดิถงึค�านี้ หญงิซึ่งนั่งอยู่บนเตยีงกย็ิ้มออกมา เพราะ

หลงัจากผดิหวงัจากความรกัจนตดัใจไม่คดิแต่งงานแล้ว เธอกห็นเีรื่องราว

แต่หนหลงั ทิ้งความรกัที่เจบ็ช�้ามาพบรกัใหม่ซึ่งเป็นรกับรสิุทธิ์ รกัที่ไม่ได้ 

เกี่ยวพนักบัความใคร่หรอืความรู้สกึฝ่ายต�่าใดๆ

อาทิตย์กับอาทิวัชร เด็กชายฝาแฝดซึ่งน่ารักไปคนละแบบ เป็นรัก 

ที่ชื่นจิตตั้งใจว่าจะเป็นรักสุดท้ายของเธอ แรกทีเดียวชื่นจิตรักเด็กทั้งสอง

เท่าๆ กนั จรงิๆ แล้วหากสารภาพตามตรง ตอนแรกเธอค่อนข้างเอยีงไป

ทางน้องสองอาทวิชัรมากกว่า เพราะน้องสองเป็นเดก็น่ารกั ไม่ดื้อ ตดิจะ 

ขี้อ้อน ในขณะที่อาทติย์ดื้อรั้น เอาแต่ใจกว่า

แต่พอเลี้ยงดูกันไปนานเข้า เธอก็ค่อยๆ เอียงมาทางอาทิตย์ เด็ก 

ที่มกัจะถูกแม่ทิ้งให้รอ เป็นที่สองผดิกบัชื่อของเขาตลอด

เพราะทกุครั้งที่รกัใคร ชื่นจติมกัต้องเป็นฝ่ายรอให้คนที่เธอรกัเจยีด

ความรกัมาให้เสมอ ดงันั้นเธอจงึเข้าใจหวัอกคนรอ คนที่ได้แต่มองผู้ได้รบั

ความรกัก่อนอย่างอจิฉาด ีเมื่อเหน็แววตาอจิฉาของอาทติย์ยามมองน้องชาย

ตอนอยู่กับแม่ เธอก็อดที่จะก้าวเข้าไปหาอาทิตย์เพื่อมอบความรักให้เขา 
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ไม่ได้ รกัที่เขาจะได้รบัจากเธอเป็นคนแรก ได้ไปอย่างเตม็เปี่ยมโดยไม่ต้อง

ร้องขอหรอืรอคอย

อาทิตย์เป็นเด็กดื้อรั้น เอาแต่ใจ ดูแลค่อนข้างยาก เพราะต้องใช้ 

ทั้งความรักทั้งเหตุผลในการตะล่อมให้เด็กหัวดื้อเข้ารูปเข้ารอย ดังนั้นจึง

อาจเรียกได้ว่า ในโลกนี้มีเพียงเธอเท่านั้นที่อาทิตย์ยอมเชื่อ ยอมฟัง และ 

ยงัเอ่ยค�าสญัญาเอาไว้อกีด้วยว่า 

‘หนึ่งจะกตญัญู จะดูแลน้าชื่นตลอดไป น้าชื่นไม่ได้แต่งงานกไ็ม่ต้อง

กลวั อยู่กบัหนึ่งนี่แหละ’

ความผูกพนัระหว่างเดก็กบัพี่เลี้ยงท�าให้ณฤด ีแม่แท้ๆ ของอาทติย์

เอ่ยปากเสมอวา่ น้องหนึ่งเหมอืนเป็นลกูของเธอเสยีมากกวา่ ซึ่งถ้าน้องหนึ่ง

เป็นลูกของเธอจรงิๆ วนัที่ต้องพรากจากกค็งไม่มาถงึ

ชื่นจิตถอนหายใจยาวก่อนพลิกนาฬิกาข้อมือขึ้นมาดูเวลา เที่ยงคืน

แล้ว แต่เดก็หนุม่ยงัไม่กลบับ้าน เธอหยบิโทรศพัท์มอืถอืที่วางเอาไว้ข้างกาย

ขึ้นมาแล้วเปิดโปรแกรมแชตดูก็พบว่า อาทิตย์ยังไม่ได้อ่านข้อความที่เธอ 

ส่งไปถงึเขาเลย

เวลาเหลืออีกไม่มาก ชื่นจิตจึงตัดสินใจพิมพ์ข้อความลาเอาไว้ใน

โปรแกรมนั้น เธอพมิพ์ข้อความทิ้งไว้ให้เดก็ที่ตนรกัเหมอืนลูกยดืยาว ทั้ง

สั่งสอน ตกัเตอืน และทิ้งที่อยู่ของเธอที่ต่างจงัหวดัเอาไว้ให้เขาด้วย เผื่อว่า

อาทติย์จะหนไีปหาเธอ

มุมปากหญิงสาวยกขึ้นเป็นรอยยิ้มเจ้าเล่ห์เมื่อเธอมั่นใจอย่างมากว่า 

อกีไม่นานอาทติย์ต้องหนพ่ีอไปหาเธอแน่ เดก็หวัดื้อกบัพ่อหวัรั้นอยูด้่วยกนั

ได้ไม่เกนิหนึ่งเดอืนหรอก ดงันั้นวนัใดที่อาทติย์เหลอือด ชื่นจติอยากให้เขา

รู้ว่าเขายังมีเธอ เธอคือที่หลบภัยของเขา เธอพร้อมโอบกอดและปลอบ

ประโลมเขาทกุเมื่อ เธอไม่ต้องการให้เดก็ที่ตนเลี้ยงดูมาเคว้งคว้างอยูใ่นโลก

เพยีงล�าพงั

ส่วนความไม่พอใจของพ่อเดก็น่ะหรอื...พอนกึถงึนายดามพ์ผูเ้ย่อหยิ่ง
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และเผดจ็การคนนั้นแล้วชื่นจติกแ็บะปาก

“คุณรู้จักลูกของตัวเองน้อยเกินไป รักลูกน้อยเกินไป คนแบบคุณ

มันไม่สมควรเป็นพ่อของใคร อย่าหาว่าฉันใจร้ายคิดแย่งลูกไปจากคุณ 

เลยนะ แต่คุณไม่สมควรได้เลี้ยงน้องหนึ่งจรงิๆ”

กว่าอาทิตย์จะรู้ว่าพี่เลี้ยงของเขาถูกไล่ออกไปแล้ว ชื่นจิตก็ออกจาก
บ้านไปเกอืบสบิหกชั่วโมง

เด็กหนุ่มกลับบ้านโดยคิดว่าคืนนี้ทั้งคืนต้องถูกน้าชื่นเทศน์ยกใหญ่

แน่ที่วนัก่อนเขาไม่ได้กลบับ้าน แต่ทกุอย่างผดิคาดไปหมด เรอืนเลก็ของเขา

มีแต่ความว่างเปล่า ไม่มีน้าชื่นยืนกอดอกท�าหน้าเข้มรออยู่หน้าบ้าน ไม่มี 

น�้าหวาน ของว่างที่เขาชอบเตรยีมเอาไว้ให้เหมอืนเคย

แรกทีเดียวอาทิตย์หลงคิดว่านี่เป็นแผนลงโทษเขาให้รู้ส�านึกของ 

น้าชื่น จงึท�าเป็นไม่รู้ไม่ชี้ ไม่สนใจ เพราะเขารู้ดวี่าน้าชื่นรกัเขาจะตาย หาก

เขาไม่ไปง้อ เดี๋ยวน้าชื่นกต็้องมาง้อเขาเอง

แต่เขารอแล้วรอเล่า จากหกโมงเยน็ไปจนถงึสามทุม่ น้าชื่นกย็งัไม่โผล่

มาง้อ เขารอ เขาหวิจนท้องกิ่ว จนทนไม่ไหว จงึยกหูโทรศพัท์สายในไปสั่ง

ห้องครวัให้ท�าอาหารให้เขา

รออีกเกือบครึ่งชั่วโมงกว่าสาวใช้จะน�าส�ารับอาหารมายังเรือนเล็ก 

ตอนนั้นเองอาทติย์ได้โอกาสถามถงึชื่นจติ และได้รบัค�าตอบว่า พ่อเขาไล่คน

ที่เขารกัออกจากบ้านไปแล้ว

เดก็หนุ่มนั่งนิ่งอยู่เพยีงแค่อดึใจกร็้องตะโกนออกมา จากนั้นสิ่งแรก

ที่อาทิตย์ท�าลายเพื่อระบายความโกรธก็คืออาหารค�่าของตนเอง เมื่อส�ารับ

อาหารถูกขว้างปาจนหมดสิ้นแต่อารมณ์เขายงัไม่ทุเลา เดก็หนุ่มกว็ิ่งตรงไป

ยังบ้านใหญ่ ปากตะโกนเรียกพ่อไป มือก็กวาดข้าวของที่อยู่ใกล้มือไป 

อารมณ์รนุแรงนี้ไม่หยดุ ไม่เพลาลงเลย แม้แม่บ้านจะออกมาห้ามปรามและ

บอกเขาว่าพ่อยงัไม่กลบัมาจากที่ท�างาน
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ในเมื่อพ่อพรากสิ่งที่เขารักไป อาทิตย์ก็มุ่งมั่นจะเอาคืน เขาลาก 

แม่บ้านวัยห้าสิบขึ้นไปบนบ้าน สั่งให้เธอเปิดประตูห้องนอนพ่อ จากนั้น 

การท�าลายล้างกต็้นเริ่มขึ้นอกีครั้ง

เด็กหนุ่มไม่รู้จักพ่อ ไม่เคยรู้ว่าพ่อรักอะไร ดังนั้นเขาจึงท�าลายมัน

ทกุอย่าง เสื้อผ้า...รื้อออกมาจากตูแ้ล้วน�ามาเหยยีบย�่า ข้าวของในห้องน�้าถกู

กวาดลงโถชักโครก ลิ้นชักโต๊ะเครื่องแป้งถูกดึงออกมา นาฬิกาที่วางเรียง

เอาไว้บนถาดอย่างเป็นระเบยีบในลิ้นชกัถกูขว้างลงกบัพื้น เตยีงนอนยบัเยนิ

เพราะอาทติย์เปิดลิ้นชกัโต๊ะข้างเตยีงแล้วพบคตัเตอร์ เขาจงึใช้กรดีหวัเตยีง 

กรดีฟูก จนแม่บ้านร้องห้ามเสยีงหลง

แต่เดก็หนุ่มไม่ฟังใคร กเ็หมอืนพ่อนั่นแหละ...ที่ไม่เคยฟังใคร

“นี่มนัเกดิอะไรขึ้น!”

เสียงตวาดดังราวฟ้าผ่าท�าให้คนที่ก�าลังระบายอารมณ์ด้วยการกรีด

ฟกูหนัไปมองเจ้าของห้องซึ่งเพิ่งกลบัมาถงึบ้าน หน้าตาของพ่อตอนนี้น่ากลวั

อย่างยิ่ง น่ากลัวจนแม่บ้านซึ่งอายุมากแล้วถึงกับเข่าอ่อนทรุดลงไปกองกับ

พื้น ก่อนอธบิายเสยีงสั่น

“อฉินัไม่ทราบค่ะ อยู่ๆ คุณหนึ่งกม็าอาละวาด อฉินัไม่รู้จะห้ามยงัไง 

คณุหนึ่ง...คณุหนึ่งมมีดีด้วยค่ะ” ที่ฉลวยแม่บ้านวยัห้าสบิปีเลอืกพดูประโยค

สุดท้ายออกไปก็เพื่อปกป้องตัวเอง ใครๆ ก็รู้ว่าดามพ์โหดขนาดไหน ถ้า 

ไม่บอกว่าลูกชายเขามีมีดท�าให้เธอไม่กล้าเข้าไปห้าม มีหวังความพังพินาศ

ของห้องนอนนี้อาจเป็นเหตุให้เธอและครอบครวัถูกไล่ออกกเ็ป็นได้

อาทติย์ได้ยนิค�าฟ้องของแม่บ้าน เขากย็กคตัเตอร์ในมอืขึ้นมาชี้หน้า

พ่อตนแล้วท�าหน้าโหด “บอกมาว่าท�าไมไล่น้าชื่นไป พ่อต้องไปตามน้าชื่น 

กลบัมาเดี๋ยวนี้!”

จรงิๆ แล้วดามพ์แทบจะเดาได้ทนัทว่ีาท�าไมลกูชายถงึได้มาอาละวาด

ที่นี่ และลูกก็ท�าให้เขาไม่ผิดหวัง มันอ่านง่ายเหมือนหนังสือนิทาน ไอ้ลูก

ปัญญาอ่อน 
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“ตามงั้นเหรอ จะให้ตามน่ะตามได้ แต่คิดหรือว่ายายน้าชื่นของแก 

จะกลบัมา” เพราะอยากให้ลูกเลกิตดิพี่เลี้ยงเป็นเดก็ๆ เสยีท ีดามพ์จงึเลอืก

ที่จะโกหก “แกรู้ไหมว่ายายน้าชื่นของแกมาขอลาออกกับฉันเอง เหตุผล 

ในการลาออกกค็อืเขาทนความเลวของแกไม่ไหวแล้วยงัไงล่ะ”

“ไม่จรงิ!”

ดามพ์ไม่ขยับตัวแม้จะเห็นลูกชายถือคัตเตอร์วิ่งเข้ามาหาเขา แต ่

แม่บ้านที่นั่งกองอยู่กบัพื้นนั้น เธอกลวั...กลวัจนคลานเรว็ๆ ออกจากห้องไป

เลยทเีดยีว

“น้าชื่นไม่มวีนัทิ้งผม ไม่มวีนั!”

สีหน้าดามพ์เต็มไปด้วยความสะใจ สะใจที่เห็นลูกชายเสียใจ สะใจ

เพราะคดิว่าบางทเีรื่องนี้อาจท�าให้เดก็เหลอืขอคนนี้คดิได้ กลบัตวัได้

ส�าหรบัคนบางคน จุดเปลี่ยนของชวีติมนัต้องหกัแรงๆ

“ชื่นจิตมาบอกฉันเองว่าขอลาออก แล้วก็ขอเงินฉันไปมาก มากพอ 

ที่จะตั้งตวัได้”

“ไม่จรงิ! น้าชื่นไม่ใช่คนหวิเงนิ ใช่แล้ว พ่อต้องเอาเงนิฟาดหวัน้าชื่น

เพื่อให้น้าชื่นออกแน่ๆ”

ดามพ์ยกัไหล่ ไม่แคร์ที่ลกูชายเดาถกู “แล้วไง สดุท้ายแล้วยายไร้คิ้ว

นั่นกท็ิ้งแกแลว้หนัไปคว้าเงนิ มนัไม่แตกต่างกนัหรอกวา่ฉนัเป็นฝ่ายให้หรอื

ยายนั่นเป็นฝ่ายขอ ที่แน่ๆ ก็คือยายนั่นรักเงินมากกว่ารักแก ซึ่งก็ไม่น่า

ประหลาดใจ แกมนัน่ารกันกันี่”

ผูเ้ป็นพ่อไม่ได้รูเ้ลยว่าถ้อยค�าที่เขาเพิ่งพดูออกมานั้นแทงใจด�าลกูชาย

อย่างแรง อาทิตย์มีปมเรื่องไม่มีใครรักอยู่แล้ว พอพ่อใส่ร้ายชื่นจิตให้ฟัง

แบบนี้ จติใจเดก็หนุ่มกห็วั่นไหว ความหวั่นไหวกลั่นน�้าตาให้ไหลลงมาจาก

ดวงตา ความหวั่นไหวท�าให้เขาหมดแรงถือคัตเตอร์ หมด...เด็กหนุ่มรู้สึก

เหมอืนตวัเองไม่เหลอือะไรอกีแล้ว ขนาดคนสุดท้ายที่เขาคดิว่ารกัเขา สดุท้าย

กท็ิ้งเขาไปเพราะเงนิ...เพราะพ่อ
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ดวงตาฉ�่าน�้าตาจ้องหน้าพ่อตนเอง ใบหน้าที่เหมอืนเขาอย่างยิ่ง ก่อน

พุ่งเข้าไปหาบุพการแีล้วผลกัสุดแรงเกดิ ดามพ์ก�าลงัยนืกระหยิ่ม ไม่ทนัได้

ตั้งตวั จงึล้มก้นกระแทกพื้นอย่างแรง

ความเจ็บท�าให้ผู้เป็นพ่อฉิวจัด ตะโกนด่าลูกอย่างไม่ถนอมน�้าใจ  

“ไอ้หนึ่ง ไอ้ทรพ ีนี่แกคดิจะฆ่าฉนัรไึง ไอ้ลูกเลว ไอ้ลูกหมา!”

เสยีงก่นด่าที่ดงัไล่หลงัมาไม่ได้เข้าหูของอาทติย์เลยสกันดิ เดก็หนุ่ม

วิ่งลงจากบันไดอย่างไม่กลัวว่าจะสะดุดล้มคอหัก เขาตรงไปยังโรงจอดรถ

แล้วเลอืกรถสปอร์ตสดี�าคนัที่พ่อรกัที่สุดก่อนขบัออกจากบ้านไป

บ้าน...บ้านอย่างนั้นหรอื ที่ที่ไร้ซึ่งความรกัจะเรยีกว่าบ้านได้อย่างไร

เพราะห้องนอนถูกท�าลายยับเยิน ดามพ์จึงจ�าต้องย้ายมาอยู่ที่ห้อง
ข้างๆ ห้องที่เขาเตรยีมเอาไว้ให้ลูก แต่อาทติย์กลบัไม่เคยมานอน หนุ่มใหญ่

วัยสามสิบเก้าค่อยๆ หย่อนก้นลงบนเตียง แม้เตียงจะนุ่ม แต่ก้นที่ก�าลัง

ระบมกท็�าให้เจบ็

“ไอ้เดก็เปรต” ผู้เป็นพ่อยงั ‘สรรเสรญิ’ ลูกไม่หยุด มอืข้างหนึ่งนวด

ก้นตัวเอง ส่วนอีกข้างก็กดโทรศัพท์มือถือเพื่อสั่งการ “สมประสงค์เหรอ 

ฉนัดามพ์นะ ลูกฉนัเพิ่งเอารถสปอร์ตของฉนัออกไปเมื่อครู่นี้เอง ฉนัอยาก

ให้ตาม”

ก่อนนี้สมประสงค์คอืทนายของบรษิทั แต่หลงัจากดามพ์รบัอาทติย์

มาดูแล สมประสงค์ก็กลายเป็นคนที่คอยจัดการเรื่องยุ่งๆ ที่ลูกเขาก่อขึ้น 

นับตั้งแต่หนีเรียนไปชกต่อยกับนักเรียนคนละโรงเรียน ชกต่อยกับเพื่อน

นักเรียนโรงเรียนเดียวกันเอง เที่ยวสถานบันเทิงทั้งที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ เอา

รถออกไปขบัโดยไม่มใีบอนุญาตขบัรถ เรื่องดีๆ  ทั้งหลายทั้งปวงที่อาทติย์

ท�านั้นถูกส่งต่อให้สมประสงค์เป็นคนไปเคลยีร์กบัคู่กรณหีรอืต�ารวจทั้งสิ้น

“ใช้สมองคดิบ้างส ินั่นมนัลูกฉนันะ ตามมาทั้งคนทั้งรถสวิะ”

แม้เขากับลูกจะไม่ลงรอยกันนัก จริงๆ แล้วต้องเรียกว่าไม่ลงรอย
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กนัอย่างมาก พดูกนัไม่ถงึห้าประโยคเป็นต้องทะเลาะ แต่ถงึอย่างไรอาทติย์

กค็อืเลอืดเนื้อเชื้อไข เป็นทายาทคนเดยีว ลูกคนเดยีว ญาตคินเดยีวที่เหลอื

อยู่ ดงันั้นถงึจะเข้ากนัไม่ได้ ทะเลาะกนัตลอด แต่คนเป็นพ่อกย็งัคงห่วงใย

ลูก

ดามพ์เป็นเด็กก�าพร้า โตขึ้นมาด้วยการอุปการะของวัดแห่งหนึ่ง 

เพราะความเป็นเดก็ฉลาด รกัด ีจงึได้ทั้งทนุการศกึษาจากโรงเรยีนและการ

สนับสนุนจากหลวงปู่ หลวงพ่อ หลวงพี่ ผลักดันให้เด็กก�าพร้าเช่นเขา 

ปีนป่ายมาได้จนถงึทุกวนันี้

ทุกครั้งที่ดามพ์มองย้อนกลบัไปในอดตี เขาจะขื่นขมระคนภูมใิจไป

พร้อมๆ กัน จากความยากไร้ ไม่มีไปเสียทุกสิ่ง วันนี้เขากลับมีทุกอย่าง  

มีอย่างที่ไม่เคยคาดฝันว่าจะมีได้เสียด้วยซ�้า ดังนั้นเขาจึงไม่เข้าใจลูกชาย 

ตวัเอง ไม่เข้าใจว่าเดก็ที่เกดิมาท่ามกลางความเพยีบพร้อมไฉนจงึเอาดไีม่ได้

เมื่อคิดถึงไอ้ลูกไม่รักดีขึ้นมาอีก หนุ่มใหญ่ก็ส่ายหน้าพร้อมถอน

หายใจ เด็กอายุสิบหกมันจะขับรถได้ดีแค่ไหน ยิ่งออกจากบ้านไปพร้อม

อารมณ์แบบนั้น ดไีม่ดมีนัจะไปเกดิอุบตัเิหตุเอา

‘เฮ้อ...’ ยิ่งคดิกย็ิ่งกงัวลจนดามพ์นั่งไม่ตดิ เรื่องอาหารมื้อเยน็วนันี้

คงไม่ต้องกนิมนัละ เฝ้ารอแต่ข่าวของลูกนี่แหละ

‘ไอ้ลูกทรพ ีมนัคดิจะฆ่าพ่อให้ตายเพราะความเป็นห่วงใช่ไหมวะ’

ทนายหน้าจดืนามสมประสงค์น�ารถสดุหรกูลบัมาคนืดามพ์ตอนตสีอง
ของคืนวันนั้น ส่วน ‘ไอ้ลูกทรพี’ ที่ควรกลับมาด้วย สมประสงค์บอกว่า 

ไม่ยอมกลบั

“ไม่ยอมกลบังั้นเหรอ” ดามพ์ซึ่งอยูใ่นชดุนอนแต่ยงัไม่ได้นอนสกันาที

เหลือบมองทนายของบริษัทซึ่งนั่งอยู่บนโซฟาภายในห้องรับแขก และนั่ง 

ข้างเจ้าของบ้าน “แล้วตอนนี้มนัอยู่ที่ไหน”

“ที่คอนโดของเพื่อนครบั”
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“ไปลากมนักลบัมา”

สหีน้าสมประสงค์ไม่ค่อยดนีกัเมื่อได้รบัค�าสั่งนั้น “คอื...คุณอาทติย์

ไม่ได้อยู่กบัเพื่อนแค่สองคนครบั แต่อยูก่นัเป็นฝงู...เอ๊ย เป็นกลุม่ แต่ละคน

ดจูดัการยาก ถ้าคณุอาทติย์ไม่ยอมกลบัมาเองแล้วผมใช้ก�าลงัยื้อยดุออกมา 

ผมว่า...ผมคงโดนแน่” โดนที่ว่านั้น สมประสงค์หมายถงึโดนสหบาทาของ

อาทติย์และกลุ่มเพื่อนนั่นเอง

เดก็สมยันี้มนัห้าว มนัห่าม มนัไม่กลวัว่าการกระท�าในวนันี้จะส่งผล

ถงึอนาคตของตวัเองอย่างไร แต่สมประสงค์กลวั อกีไม่กี่เดอืนข้างหน้าเขา

กจ็ะแต่งงานแล้ว เขาไม่อยากให้คนรกัต้องเป็นม่ายขนัหมาก หรอืต้องดูแล

สามพีกิารไปตลอดชวีติ

“โง่ไปได้ มนัมพีวก คณุกจ้็างคนไปคุม้กนัส ิหาพวกต�ารวจ นกักล้าม 

หรอืนกัเลงกไ็ด้ ผมจ่ายไม่อั้น”

ทนายหนุ่มวัยยี่สิบแปดยิ้มเจื่อนให้เจ้านาย “ผมว่าเราควรจะให้คุณ

อาทติย์กลบัมาเองดกีว่าครบั เพราะหากใช้ก�าลงั นอกจากจะเจบ็กนัทั้งสอง

ฝ่ายแล้วยงัอาจเป็นข่าว เป็นความ เพื่อนๆ คุณอาทติย์กล็ูกท่านหลานเธอ

ทั้งนั้นนะครบั ไม่ใช่เดก็ที่ไหนกไ็ม่รู้”

“ไอ้พวกลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอน!” 

นายตวาดดงัลั่นจนสมประสงค์สะดุง้ เนื่องจากเสยีงนายเหมอืนเสยีง

พ่อเขาไม่มผีดิ ฉะนั้นพอได้ยนิเสยีงนายดุทไีร ฉี่เขาเหมอืนจะราดทุกทสีนิ่า 

“พ่อแม่มันใหญ่แล้วยังไง คงเอาแต่ท�างานจนไม่มีเวลาเลี้ยงลูกสินะ 

ถงึได้ปล่อยให้ลูกไปมั่วสุมกนัอยู่ที่คอนโด”

สมประสงค์ต้องกดัฟันแน่น จะได้ไม่เผลอยิ้มออกมา นายเขาด่าว่า

พ่อแม่คนอื่นได้คล่องปาก แต่ดูเหมอืนจะลมืไปแล้วว่าลูกนายกเ็ป็นหนึ่งใน

เดก็ที่พ่อแม่ไม่สั่งสอนจนหนอีอกจากบ้านไปมั่วสุมกบัเพื่อนๆ เหมอืนกนั

“ผมคดิว่าถ้าคุณอาทติย์เงนิหมดกค็งกลบัมาเองครบั”

“ถ้าหมดเงนิมนัคงคลานกลบัมาแน่ แต่แน่ใจเหรอว่ามนัจะไม่กลบัมา
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ในสภาพดไูม่ได้ ไปมั่วสมุเป็นกลุม่แบบนั้นอาจมเีรื่องยาเสพตดิ เรื่องผูห้ญงิ

มาท�าให้ฉันต้องปวดหัวซ�้าอีกก็ได้” ดามพ์หยุดคิดไปนิดราวชั่งใจ ก่อนสั่ง 

“แจ้งต�ารวจ”

“อะไรนะครบั ผมว่าเรา...”

“ฉนับอกให้แจ้งต�ารวจ บอกว่ามกีารเปิดเพลงเสยีงดงัรบกวนชาวบ้าน

หรืออะไรก็ได้ เอาข้อหาที่มันไม่หนักหนานัก ทีนี้พอต�ารวจไปถึงพวกมัน 

กก็ระเจงิออกมาเอง”

“เอ่อ...” สมประสงค์ยกมอืขึ้นปาดเหงื่อบนหน้าผาก เขาไม่กล้าบอก

นายว่าตอนที่เขาไปตามอาทติย์นั้น เดก็หนุม่คนหนึ่งซึ่งประกาศตวัว่าเป็นลกู

ของนายต�ารวจยศใหญ่โตเป็นคนผลกัอกเขา สั่งให้เขาไสหวัออกไป

ลูกยังกร่างขนาดนี้ แล้วพ่อจะขนาดไหน หากไม่จ�าเป็นก็ไม่ควรไป

กระตุกหนวดเสอืมใิช่หรอื

“ผมว่าให้เวลาคุณอาทิตย์สกัสองสามวนัก่อนดกีว่าไหมครบั ขนืตใีห้

แตกตอนนี้กร็งัแต่จะท�าให้คุณอาทติย์ยิ่งโกรธ พอโกรธแล้วกไ็ม่มสีต ิ พอ

ไม่มสีตอิาจหนเีตลดิไปไกล หรอืถ้ายอมกลบับ้านกค็งจะกลบัมามปีากเสยีง

กบัคุณอกี รอให้ใจเย็นๆ อกีนดิแล้วผมค่อยเข้าไปพูดกบัคุณอาทติย์ด้วย

เหตุผลดกีว่า บวัไม่ช�้า น�้าไม่ขุ่นนะครบั”

“ไอ้เดก็นั่นมนัไม่มเีหตุผลหรอก มนัท�าได้ทุกอย่างเพื่อให้ฉนัร้อนใจ 

แต่ก็เอาเถอะ ฉันจะรอสักวันสองวันก็ได้ แต่ฉันยอมรอแค่นั้นนะ ถ้ามัน 

ยงัไม่กลบั แจ้งต�ารวจ”

“ครับๆ แจ้งครับแจ้ง” สมประสงค์ท�าเป็นยอมคล้อยตามเพื่อให ้

เรื่องราวจบลงเพยีงเท่านี้ก่อน ในฐานะทนาย เขาต้องหาทางที่ดทีี่สดุส�าหรบั

นายจ้าง และทางที่ดใีนความคดิเขาไม่ใช่การแจ้งความแน่ แต่จะเป็นทางไหน

เขาคดิว่าคงต้องพึ่งชื่นจติ พี่เลี้ยงของอาทติย์อกีครั้ง

ใครๆ กร็ู้ด ีมเีพยีงชื่นจติเท่านั้นที่รบัมอือาทติย์ได้



“อะไรนะ คุณดามพ์ไล่คุณชื่นออกไปแล้ว”
สายวนัต่อมาหลงัจากแน่ใจว่าเจ้านายออกไปท�างานแล้ว สมประสงค์

กข็บัรถเข้ามาเพื่อขอพบผูช่้วยที่สามารถเคลยีร์ได้ทกุสถานการณ์ที่เกี่ยวกบั

เดก็หนุ่มซึ่งอยู่ในช่วงหวัเลี้ยวหวัต่อของชวีติ

แต่แทนที่เขาจะได้พบนางฟ้าที่ช่วยแก้ปัญหา เขากลับได้รับค�าตอบ 

ที่ท�าให้หวัใจตกไปอยู่ที่ตาตุ่มจากคุณแม่บ้านฉลวย

“ค่ะ กเ็พราะคุณดามพ์ไล่แม่ชื่นออกไปนี่ละค่ะ คุณหนึ่งถงึได้ปึงปัง

อาละวาดเสยีจนห้องนอนคุณดามพ์พงัพนิาศ แล้วกท็ะเลาะกนัจนคุณหนึ่ง

หนอีอกจากบ้านไป”

สมประสงค์วงิเวยีนจงึยกมอืขึ้นมานวดขมบั “โอ๊ยๆ แล้วแบบนี้ผม

จะท�ายังไงดีครับป้าหลวย ไม่มีคุณชื่นคอยช่วยแล้วแบบนี้จะตามคุณหนึ่ง

กลับมาได้ยังไง” ทนายสมองไวคลึงขมับไปคิดไป ไม่กี่วินาทีดวงตาเขาก็ 

เบิกกว้าง ก่อนล้วงมือเข้าไปในกระเป๋ากางเกงแล้วหยิบเอาโทรศัพท์มือถือ

ออกมา “ผมเคยขอเบอร์คุณชื่นเอาไว้นี่ ยงัอยู่รเึปล่า ยงัอยู่ไหม”

๓
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“อฉินัมเีบอร์แม่ชื่นนะคะ ถ้าคณุไม่ม”ี ฉลวยเอ่ยปากพร้อมช่วยเหลอื 

แต่ทนัททีี่พูดจบ สมประสงค์ชายหน้าตี๋ตามเผ่าพนัธุ์ฝ่ายพ่อกย็ิ้มจนเหน็ตา

เป็นเพยีงขดีสองขดี

“ขอบคุณครบัป้า แต่ผมหาเจอแล้ว”

เมื่อพบหนทางสว่างสมประสงค์กร็บีเดนิหน้าทนัท ี เขากดเบอร์โทร. 

ไปหาชื่นจติอย่างไม่รอช้า และรอเพยีงไม่นานเสยีงคุน้หกูล็อดเข้ามาตามสาย

“สวสัดคี่ะ”

“คุณชื่นใช่ไหมครบั นี่ผมสมประสงค์ครบั”

ปลายสายนิ่งไปไม่กี่วนิาทสีมประสงค์กไ็ด้ยนิเสยีงถอนหายใจ 

“น้องหนึ่งก่อปัญหาแล้วใช่ไหมคะ”

สมประสงค์หัวเราะแหะๆ ก่อนตอบ “ครับ อาละวาดจนห้อง 

คุณดามพ์พงัยบัแล้วกห็นอีอกจากบ้านครบั”

“เกดิเรื่องอะไรขึ้นคะ”

“คุณหนึ่งคงไม่พอใจที่คุณดามพ์ไล่คุณชื่นออกครับ แหะๆ เอา 

เข้าจรงิผมกไ็ม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องอะไรกนัแน่ ไม่กล้าถามคุณดามพ์จรงิๆ ครบั 

ส่วนคุณหนึ่ง พอเจอหน้าผมกส็ะบดัหน้าพรดื ไม่ยอมคุยด้วย”

พอได้ยินสมประสงค์บอกถึงกิริยาไม่น่ารักของอาทิตย์แล้วชื่นจิต 

กอ็ดยิ้มไม่ได้ เดก็เอ๊ยเดก็ เป็นหนุ่มแล้วแท้ๆ กลบัท�าท่างอนเป็นเดก็อยู่อกี 

“ถ้าอย่างนั้นช่วยบอกให้น้องหนึ่งโทร. หาดิฉันได้ไหมคะ ดิฉันโทร. 

ไปหาหลายครั้งแล้ว แต่น้องหนึ่งไม่รบั ส่งข้อความไปกไ็ม่อ่าน คราวนี้คง

โกรธมาก พาลโกรธทุกคน”

“ว่าแต่คุณชื่นออกแล้วจรงิๆ เหรอครบั ตอนนี้อยู่ที่ไหนครบั ถ้าผม

จดัการคุณหนึ่งไม่ได้ยงัไงจะได้ไปรบั คงต้องขอแรงเหมอืนเคยนะครบั”

“ดฉินักลบัมาอยู่ที่ล�าปางแล้วค่ะ แต่ไม่ต้องเป็นห่วง ถ้าน้องหนึ่งพูด

ไม่รู้เรื่องจรงิๆ ดฉินัจะกลบัไปจดัการเอง”

ฟังค�าสญัญาเป็นมั่นเป็นเหมาะแบบนี้แล้ว สมประสงค์กถ็อนหายใจ
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ยาวอย่างโล่งอก “โล่งอก นี่ผมไม่รู้ว่าคุณดามพ์เขาคดิยงัไงถงึได้ให้คุณชื่น

ออก รู้ทั้งรู้ว่ามคีุณชื่นคนเดยีวที่เอาคุณหนึ่งอยู่ ตอนนี้ทุกข์เลยมาตกหนกั

อยู่ที่ผมนี่ ไม่รู้จะจดัการยงัไง คุณหนึ่งดื้อแค่ไหนคุณชื่นกร็ู้”

“เด็กขาดความรักก็แบบนี้ละค่ะ ดิฉันขอให้คุณพูดกับน้องหนึ่งดีๆ 

นะคะ ห้ามขึ้นเสยีง ห้ามใช้ก�าลงั แต่หว่านล้อมให้โทร. มาคุยกบัดฉินัแทน 

ดฉินักลวัแกจะเตลดิไปไกล”

“ครบัๆ ผมเข้าใจครบั เดี๋ยวผมจะรบีไปหาคุณหนึ่งเลย ขอบคณุมาก

นะครบัคุณชื่น”

“ยนิดคี่ะ”

สมประสงค์กดวางสายพร้อมถอนหายใจยาว จากนั้นจงึปลุกปลอบ

ใจตนเองด้วยการตะโกน “สู้เว้ย!” ออกมาดงัลั่น

แก้วกาแฟลอยหวอืเฉยีดหน้าสมประสงค์ไปนดิเดยีว หลงัจากเขาน�า
ความไปบอกเจ้านายว่าตอนนี้ลูกของเจ้านายไม่ได้อยู่ที่คอนโดเพื่อนแล้ว

หนุ่มวัยยี่สิบแปดดีใจอย่างยิ่งเมื่อวันนี้เจ้านายดื่มกาแฟหมดแล้ว  

ไม่อย่างนั้นเสื้อผ้าเขาอาจเปื้อนกาแฟเหมอืนครั้งก่อนๆ กเ็ป็นได้

“แล้วตอนนี้มนัไปอยู่ที่ไหน”

“เพื่อนคณุอาทติย์ไม่ยอมบอกครบั ผมคดิวา่คงต้องใช้วธิสีะกดรอย

ตาม ผมมั่นใจวา่คณุอาทติย์คงอยู่ที่บ้านของเพื่อนคนใดคนหนึ่งแน่ๆ ครบั” 

สมประสงค์ตอบยาวๆ โดยบอกแผนที่คิดเอาไว้เพื่อสืบหาลูกเจ้านายให ้

เจ้านายฟังด้วย 

และดูเหมือนวิธกีารพูดอนัรอบคอบของเขาจะได้ผล เพราะเจ้านาย

ไม่ได้ตะโกนใส่หน้าเขาอกี เพยีงแต่สั่งด้วยเสยีงหนกัๆ เท่านั้นว่า

“ดี ตามมันให้เจอแล้วลากมันกลับบ้านให้ได้ ถ้าไอ้เด็กเปรตนั่นยัง 

ไม่กลบับ้าน คุณกไ็ม่ต้องมาให้ผมเหน็หน้าอกี”

รู้ไหม...บางทีการถูกนายตะโกนใส่หน้าก็น่ากลัวน้อยกว่าการที่นาย
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พูดนิ่งๆ แต่ข้อความโคตรเหี้ยมเป็นไหนๆ

สามวนัแล้วที่ทนายหน้าอ่อนนั่นไม่โผล่หน้ามารายงานข่าว
ดามพ์ตบโต๊ะท�างานแรงจนเจบ็มอื เขากวาดสายตาไปมา ไม่รูจ้ะโฟกสั

อะไร เหมอืนกบัความคดิที่ตอนนี้สบัสนไปหมด ไม่รู้จะไปหาไอ้ลูกตวัแสบ

ได้ที่ไหน

มนัเงยีบหายเหมอืนตายจาก...นี่มนัคงไม่คดิจะประชดประชนัเขาด้วย

การฆ่าตวัตายไปแล้วหรอกนะ

พอความคดิเลวร้ายเช่นนี้ผดุขึ้นมาในสมอง หวัใจคนเป็นพ่อกเ็หมอืน

หล่นวูบลงเหว ความรู้สกึเลวร้ายสุดขั้วกลบัมาเยอืนเขาอกีครั้ง เมื่อปีก่อน 

...เวลาใกล้เคยีงกนันี้ เขาได้รบัข่าวร้ายจากต�ารวจ ข่าวการตายของเมยีเก่า

และลูกคนเลก็

‘ไม่นะ มนัต้องไม่เป็นแบบนั้นอกี หนึ่งจะตายไม่ได้’

หนุ่มใหญ่ลนลานหยิบโทรศัพท์มือถือของตนเองขึ้นมาแล้วกดโทร. 

ไปหาสมประสงค์ทนัที

แม้จะรอเพยีงไม่นานทนายหนุม่คนนั้นกร็บัสาย แต่ส�าหรบัคนใจร้อน

แล้วดามพ์แทบทนรอไม่ไหว

“นี่ฉนัเอง ลูกชายฉนัล่ะ คุณตามหาไปถงึไหนแล้ว นี่มนัสามวนัแล้ว

นะที่ไม่มขี่าว”

สมประสงค์ที่ก�าลงัเดนิหาบ้านเพื่อนของอาทติย์ตามที่อยูซ่ึ่งไปสบืมา

ได้ยกมือขึ้นปาดเหงื่อ ตอนนี้ตะวันตรงหัวเขายังไม่พอ แต่ความร้อนใจ 

ของคนเป็นพ่ออาทติย์ยงัพ่นใส่หูเขาจนแก้วหูแทบแตกอกี 

“ผมก�าลังตามหาคุณอาทิตย์ตามบ้านเพื่อนอยู่ครับ ผมไปหาที่บ้าน

เพื่อนสนิทมาครบทุกคนแล้วแต่ไม่เจอ เลยต้องขยายขอบเขตการค้นหา 

มาเป็นเพื่อนที่เคยคบ”

“แล้วเมื่อไหร่จะเจอตวั สามวนัแล้วที่มนัไม่กลบั ไม่ไปโรงเรยีน นี่ถ้า
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เป็นแบบนี้มถิูกโรงเรยีนไล่ออกอกีรอบเหรอ”

“ผมก�าลงัพยายามอย่างเตม็ที่อยู่ครบั แต่...”

“ไม่มคี�าว่าแต่ ภายในวนันี้คณุต้องเอาตวัมนักลบัมาให้ได้ เข้าใจไหม”

“เข้าใจครบั แต่อาจท�าไม่ได้” เพราะความร้อนของอากาศผนวกกบั

ความร้อนของมนษุย์พ่อ มนษุย์ทนายที่เดนิหาบ้านใครกไ็ม่รู้งกๆ จงึระเบดิ

ออกไปบ้าง ความร้อนท�าให้คนเป็นบ้าได้ สมประสงค์เข้าใจอย่างลกึซึ้งแล้ว

ในวนันี้ 

“ผมไม่ใช่ผู้วิเศษนะครับ ที่จะตรัสรู้ว่าคุณอาทิตย์ไปอยู่ที่ไหน ผม

ไม่ใช่คุณชื่นที่อ่านใจคุณอาทิตย์ออก ผมต้องไล่หาเพื่อนเขาไปทีละคนๆ  

บางคนกว่าจะกลบับ้านกด็กึดื่น บางคนพ่อแม่กไ็ม่อนญุาตให้คุยด้วย การหา

ตวัใครสกัคนที่ต้องการหลบหน้าเรามนัไม่ง่ายเลยนะครบัคุณดามพ์”

ได้ระเบิดออกไปแล้วสมประสงค์รู้สึกดีขึ้นมานิด และกังวลขึ้นมา 

อีกหน่อย การระเบิดอารมณ์ใส่เจ้านายจะท�าให้เขาถูกไล่ออกหรือเปล่านี่  

‘โอ๊ย สมยันี้งานยิ่งหายากๆ อยู่’

“เอ่อ...ผม...ขอโทษนะครบั คอื...ผมกเ็ครยีดอยู่เหมอืนกนั” เพราะ

ยงัไม่อยากตกงาน ทนายหนุ่มจงึรบีเอ่ยขอโทษทนัททีี่ส�านกึได้

แต่ปลายสายเงยีบ...เงยีบจนน่ากลวั

“คุณดามพ์ครบั ยงัอยู่ไหมครบั”

“คุณคดิว่ายายพี่เลี้ยงนั่นอาจรู้ว่าอาทติย์อยู่ที่ไหนงั้นเหรอ”

เมื่อเรื่องที่อกีฝ่ายตอบกลบัมาไม่เกี่ยวกบัเรื่องเดมิ ทว่าวกกลบัไปสู่

เรื่องที่ควรพูดถงึมากกว่า สมประสงค์จงึรบีเอออวย 

“ครบั คุณชื่นเป็นคนที่รู้จกัคุณอาทติย์มากที่สุด นี่รายชื่อเพื่อนผม

กไ็ด้มาจากคุณชื่น ผมคดิว่า...”

ยังไม่ทันที่สมประสงค์จะพูดจบ สัญญาณปลายสายก็ขาดหายไป 

ทนายหนุ่มไม่รอช้า รบีกดโทรศพัท์กลบั แต่เจ้านายกลบัไม่ยอมรบัสาย

หวัใจของคนที่อาชพีการงานและรายได้ก�าลงัแขวนอยูบ่นเส้นด้ายเต้น
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ไม่เป็นจงัหวะ สมประสงค์ท�าอะไรไม่ได้นอกจากยกมอืขึ้นพนมแล้วบนบาน 

“คุณพระคุณเจ้าช่วยลูกด้วยเถดิ ขออย่าให้คุณดามพ์ไล่ลูกออกเล้ย 

ขอให้ลูกหาคุณหนึ่งพบและพากลบับ้านได้ด้วยเถดิ ถ้าลูกช้างท�าได้ ลูกช้าง

จะเต้นซุมบ้าถวายกลางตรอกนี้เลย”

ในที่สุดเสียงโทรศัพท์ของชื่นจิตก็ดังขึ้นมาเสียที หญิงสาวซึ่งก�าลัง
กวาดห้องรบัแขกของบ้านขนาดกะทดัรดัวางไม้กวาดแล้ววิ่งไปยงัโซฟาสเีข้ม 

คว้าโทรศัพท์มือถือบนโซฟาขึ้นมาดูแล้วก็ขมวดคิ้ว เมื่อเบอร์ที่โทร. มานั้น

ไม่ใช่เบอร์ของคนที่เธอก�าลงัรอสาย แต่เป็นเบอร์ของพ่อเดก็

ชื่นจิตใจหายวูบ สมองคิดแต่เรื่องไม่ดีจนมือที่กดรับโทรศัพท์สั่น

พอๆ กบัเสยีง “เกดิอะไรขึ้นคะ น้องหนึ่งเป็นอะไร”

“อาทติย์หายตวัไป ไม่มรี่องรอย ไม่รู้เป็นตายร้ายดยีงัไง ไม่มใีคร

ตดิต่อได้เลย”

หัวใจชื่นจิตเต้นช้าลงหน่อยเมื่อดามพ์โทร. มาบอกเรื่องที่เธอรู้นาน

แล้ว “อ้อ...นี่ยงัไม่เจอน้องหนึ่งเหรอคะ”

“ยงั...สมประสงค์บอกว่าเธออาจเป็นคนเดยีวที่รู้ว่าอาทติย์อยู่ไหน”

“ฉนัไม่รู้หรอกค่ะว่าน้องหนึ่งอยู่ไหนแน่ แต่กพ็อเดาๆ ได้ น้องหนึ่ง

มเีพื่อนสนทิไม่กี่คน”

“ฉันอยากให้เธอกลับมาช่วยหาอาทิตย์หน่อย ไม่ต้องห่วง ฉันมีค่า

เสยีเวลาให้”

จรงิๆ แล้วถ้าเปลี่ยนจากการใช้เงนิตบหวัมาเป็นการขอร้อง ชื่นจติ

คงเต็มใจที่จะไปช่วยอย่างไม่มีเงื่อนไข แต่นี่...คนอะไร พูดจาไม่น่ารักเลย 

คิดหรือว่าเธอหิวเงิน พ่อเธอไม่ได้ยากจนนะ แม้เธอจะเป็นลูกที่ไม่ได้สลัก

ส�าคัญอะไร แต่พ่อก็เจียดเงินเข้าธนาคารให้ทุกเดือนตั้งแต่เกิดจนกระทั่ง

เรียนจบปริญญา นี่ยังไม่นับบ้านหลังนี้และที่ดินที่แม่บอกว่าพ่อเพิ่งโอนให้

ไม่นานนี้ด้วย
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เฮอะ...ถงึเธอจะไม่อยากได้สมบตั ิ ไม่อยากได้เงนิของพ่อ แต่ทุกสิ่ง

ที่พ่อให้ตามหน้าที่กท็�าให้เธอกบัแม่มกีนิมใีช้ไม่อดอยาก ไม่จ�าเป็นต้องคลาน

กลบัไปให้ใครจกิหวัใช้แบบไม่เหน็คุณค่า

ชื่นจิตอ้าปากแล้วหุบ อ้าแล้วหุบ เพราะแม้จะโกรธแค่ไหนเธอก็ยัง 

มสีต ิมสีตจินส�านกึได้ว่าเหนอืกว่าความโกรธแล้วเธอมคีวามห่วงใยอาทติย์

มากกว่า

“ได้ค่ะ ฉันจะกลับไปช่วยคุณ แต่ฉันไม่ได้กลับเพราะเห็นแก่เงินค่า

เสยีเวลาอะไรนั่น ฉนัจะกลบัเพราะเป็นห่วงน้องหนึ่ง ขอให้คุณเข้าใจเอาไว้

ตามนี้ด้วย”

“ยงัไงกไ็ด้” 

ปลายสายดูเหมือนจะไม่ส�านึกว่าตนไม่ควรพูดเลย น�้าเสียงเช่นนั้น

ท�าให้ชื่นจติฉนุขึ้นมาอกี ทว่ายงัไม่ทนัที่เธอจะได้โต้ตอบอะไรกลบัไป ฝ่ายนั้น

กส็วนกลบัมาก่อน

“เอาเป็นว่ารบีมากแ็ล้วกนั ฉนัจะบอกให้คนเปิดประตูให้”

‘โอ๊ย นี่ถ้าเราสามารถปิดโทรศัพท์มือถือแบบกระแทกแรงๆ ให ้

ปลายสายได้รับรู้ถึงความไม่พอใจของเราได้แล้วละก็ ป่านนี้นายดามพ์นั่น

คงแก้วหูลั่นไปแล้ว เสยีดายชะมดั’

ทนัททีี่ชื่นจติก้าวลงมาจากรถ แม่บ้านฉลวยกว็ิ่งหน้าเรดิมารบัพรอ้ม
ยื่นซองขาวให้เธอหนึ่งซอง

ภายในซองจดหมายสีขาวนั้นไม่ใช่เงิน ไม่ใช่จดหมายไล่ออก แต่ 

เป็นค�าสั่ง ค�าสั่งให้เธอออกตามหาอาทติย์ทนัที

นี่เขากล้าดอีย่างไรถงึมาสั่งเธอ ตอนนี้เธอไม่ได้เป็นลกูจ้างของเขาแล้ว

ชื่นจิตยิ้มขอบคุณแม่บ้านทั้งที่ใจเดือดปุดๆ เธอขอตัวเอาของไป 

เกบ็ที่ห้อง โดยระหว่างเดนิไปยงัเรอืนคนรบัใช้กท็่องไปด้วยว่า ‘โกรธคอืโง่ 

โมโหคอืบ้า ตอนนี้สิ่งส�าคญัคอืน้องหนึ่ง ใจเยน็เอาไว้ชื่นจติ’ เดนิไปท่องไป
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ครบยี่สบิรอบเธอกถ็งึห้องนอนเก่าพอดี

แม้ชื่นจิตจะถูกจัดให้อยู่ที่เรือนคนรับใช้ แต่ที่ทางซึ่งจัดให้นั้นเทียบ

เท่าแม่บ้านของคฤหาสน์หลงันี้

ห้องของเธออยู่ชั้นล่าง ในมุมด้านซ้ายสุดของตกึสองชั้น ชั้นบนซอย

เป็นสี่ห้องส�าหรบัคนรบัใช้หกคน ส่วนชั้นล่างแบ่งออกเป็นสองห้อง ฝั่งซ้าย

คอืห้องเธอ และฝั่งขวาเป็นของครอบครวัแม่บ้าน

ภายในห้องของชื่นจิตตกแต่งอย่างเรียบง่าย พอเปิดประตูเข้าไปจะ

เห็นห้องรับแขกซึ่งมีโซฟานั่งสบายและโทรทัศน์ขนาดใหญ่วางเอาไว้เพื่อให้

ความเพลดิเพลนิ ทางซ้ายมอืตดิตั้งครวัเลก็ๆ และโต๊ะรบัประทานอาหาร

ขนาดสองที่นั่งเอาไว้ มมุนี้อาทติย์เคยมานั่งรบัประทานอาหารกบัเธอบ่อยๆ

เมื่อคดิถงึเดก็หนุม่ที่หายไป ชื่นจติกก็วาดตามองห้องลวกๆ แล้วลาก

กระเป๋าเข้ามาในห้องด้านในซึ่งเป็นส่วนของห้องนอนและห้องน�้า ปิดประตู

แล้วหยิบเครื่องมือสื่อสารออกมากดโทร. ออกไปยังหมายเลขล่าสุดที่โทร.

เข้ามา

“สวสัดคี่ะคุณดามพ์ ฉนักลบัมาแล้วค่ะ”

“ด ีเริ่มท�างานได้เลย”

“งานเหรอคะ” ชื่นจติตวดัเสยีงสูงด้วยอารมณ์ ก่อนนี้เธอเป็นลูกจ้าง

เขาจงึต้องระวงัปากระงบัอารมณ์ แต่ตอนนี้ไม่ใช่ “ฉนัมาที่นี่กเ็พราะน้องหนึ่ง 

ฉันไม่ได้มาท�างานให้คุณ แต่มาสอนงาน เอาละ ข้างตัวคุณมีกระดาษกับ 

ปากการเึปล่า เตรยีมให้พร้อม”

ผู้ที่นั่งท�างานอยู่หลังโต๊ะท�างานตัวใหญ่ขมวดคิ้ว งงเมื่อถูกสั่ง นาน

แค่ไหนแล้วที่ไม่มใีครมาสั่งเขาแบบนี้

“เอม็” ชื่นจติเอ่ยชื่อเพื่อนคนหนึ่งของอาทติย์ออกมา “เป็นเดก็ที่เรยีน

อยู่ในโรงเรยีนนานาชาต ิโรงเรยีนเก่าที่น้องหนึ่งเคยเรยีนมาตั้งแต่เดก็ เขา

เคยสนทิกนัมาก แต่เดก็คนนี้ไม่ใช่เดก็ดนีกั พอน้องหนึ่งย้ายโรงเรยีนกห่็างๆ 

กนัไป แต่เวลาที่น้องหนึ่งเดอืดร้อน ไม่ต้องการให้ใครตามตวัได้ ฉนัคดิว่า



ลิ ซ  l  39

คนที่น้องหนึ่งอาจไปหา ไปขอให้ช่วยก็คือเด็กคนนี้ ฉันให้คุณสมประสงค์

ไปตามถึงบ้านเด็กคนนี้แล้ว คุณสมประสงค์บอกว่าเอ็มไม่ได้กลับบ้านมา

สามวนัแล้วเหมอืนกนั ดงันั้นเรื่องที่ฉนัคาดจงึน่าจะไม่ผดิ เขาน่าจะอยู่กบั

น้องหนึ่ง”

“แล้วไง เธอรู้กร็บีไปตามหาส”ิ

“มนัไม่ใช่เรื่องของฉนั นี่ลูกคุณ เรื่องของคุณ คุณกต็้องหาเองส”ิ

ดามพ์ตบโต๊ะปัง ลุกขึ้นยืนเพราะฉุนจัด “เธอก็รู้ว่าฉันไม่ว่าง” เขา

ตะโกน 

ชื่นจิตก็ลุกขึ้นจากโซฟา โก่งคอตะโกนกลับไปในแบบที่อยากท�ามา 

ตั้งนานแล้วแต่ระงบัอารมณ์เอาไว้ “ไม่ว่างกต็้องว่าง อะไรจะส�าคญัเท่าลูก

ของคุณเอง”

“งานไง ไม่มงีานกไ็ม่มเีงนิ”

“ถ้าอย่างนั้นคุณมงีาน มเีงนิ แต่ไม่มลีูกกไ็ด้ใช่ไหม” ชื่นจติแทงสวน

กระบี่เดยีวทิ่มตดัขั้วหวัใจ 

ดามพ์ได้แต่ยนือ้าปากพะงาบๆ พูดอะไรไม่ออก 

“น้องหนึ่งออกจากบ้านไปหลายวนัแล้ว จะเป็นตายร้ายดยีงัไงกไ็ม่รู้ 

ฉันต้องการให้คุณใช้อ�านาจ ใช้เงินของคุณให้เป็นประโยชน์ ไปที่บ้านของ

เอม็ บอกพ่อกบัแม่เอม็ว่า ถ้าเอม็บอกได้ว่าน้องหนึ่งอยู่ที่ไหนและคณุตามไป

เอาตวัมาได้ คุณจะให้เงนิหรอืให้ประโยชน์แก่พ่อหรอืแม่ของเอม็”

ดามพ์หรี่ตา “นี่คดิจะให้ฉนัตดิสนิบนคนที่อยูข้่างกายอาทติย์งั้นเหรอ 

...ฉลาดมาก”

ชื่นจติยิ้มกว้าง “เรื่องนี้คุณสั่งให้คุณสมประสงค์ท�าไม่ได้ เพราะเขา

ไม่มีอ�านาจในการต่อรองและไม่น่ากลัวพอ ฉันแนะน�าให้คุณเอาเขี้ยวเล็บ 

ที่มีทั้งหมดไปใช้กับพ่อแม่ของเอ็ม จะบีบก็ดี จะใช้เงินก็ช่าง ท�ายังไงก็ได้  

หาน้องหนึ่งให้เจอก่อนที่...น้องหนึ่งจะถล�าตวัท�าเรื่องเลวร้าย”

“เรื่องเลวร้ายงั้นเหรอ” ดามพ์ทวนประโยคแสนน่ากลวันั่นก่อนนั่งลง
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บนเก้าอี้ท�างาน หยบิปากกากบัสมดุบนัทกึที่วางอยูบ่นโต๊ะท�างานเสมอขึ้นมา 

“เอาละ บอกที่อยู่บ้านเดก็คนนั้นมา”

“ตอนนี้พ่อกบัแม่เอม็คงไม่อยูท่ี่บ้านค่ะ พ่อเอม็เปิดร้านขายมอเตอร์- 

ไซค์อยู่ที่...”

ดามพ์ตวดัปากกาในมอือย่างรวดเรว็ เมื่อได้ที่อยู่เรยีบร้อยเขากร็บี

เดินออกไปจากห้องท�างานโดยไม่ลืมแวะบอกเลขาฯ หน้าห้องด้วยว่าเขา 

จะไม่กลบัเข้ามาอกีแล้ว

ดามพ์กลับบ้านเร็วกว่าทุกวันเพราะวันนี้ช่วงบ่ายเขาไม่ได้ท�างาน  
เมื่อมาถึงเขาก็เรียกพบชื่นจิตทันที และเธอก็มาพบเขาอย่างรวดเร็วจนเขา

หาเรื่องต�าหนเิธอไม่ได้แม้แต่นดิเดยีว

“ฉนัไปพบพ่อของเดก็นั่นมาแล้ว เขารบัปากว่าพรุ่งนี้เขาจะมคี�าตอบ

ให้”

ชื่นจติยิ้มนดิๆ เธอไม่ถามว่าเขาใช้วธิไีหน เนื่องจากเธอไม่อยากรูเ้รื่อง

เลวๆ ของเขานกัหรอก

“แล้วถ้ารูว่้าอาทติย์อยูไ่หน ฉนัต้องตามไปลากตวัมนักลบัมาเองด้วย 

รเึปล่า ฉนัว่าเรื่องนี้ให้เธอหรอืสมประสงค์จดัการน่าจะดกีว่า เพราะถ้าฉนั

เจอไอ้เดก็เปรตนั่นตอนนี้ต้องตุ้บตั้บมนัหลายทแีน่ ไอ้เดก็บ้า อายุแค่นี้รหินี

ออกจากบ้าน นี่เมื่อก่อนมนัเคยท�าแบบนี้บ้างรเึปล่า”

ก่อนจะตอบค�าถาม ชื่นจติหลบุตามองโซฟาเดี่ยวสเีหลอืงสดซึ่งตั้งอยู่

ข้างๆ โซฟายาวสไตล์โมเดริ์นที่ดามพ์นั่งอยู่แล้วถาม 

“นี่คุณไม่คดิจะเชญิให้ฉนันั่งก่อนเหรอคะ แต่เอาเถอะค่ะ ไม่เป็นไร 

คุณไม่เชญิฉนันั่งเองกไ็ด้” เธอพูดเองเออเอง นั่งเองเสรจ็สรรพแล้วจงึหนั

ไปมองหน้าอดตีเจ้านายที่มองเธอด้วยสายตาแปลกๆ

คงแปลกใจละสทิี่วนันี้เธอไม่หงอให้เขาเหมอืนแต่ก่อนแล้ว

“เรื่องหนีออกจากบ้าน น้องหนึ่งไม่เคยท�าค่ะ เมื่อตอนอยู่กับพี่ฤด ี 
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แกอาจเป็นเด็กแข็งอยู่สักหน่อย แต่ก็อยู่ในโอวาท...ถ้าเรามีเหตุผลกับแก” 

ชื่นจิตพูดกระทบกระเทียบดามพ์เล็กน้อยจนเขาชักสีหน้าใส่ ก่อนถามต่อ 

“คุณทะเลาะอะไรกบัน้องหนึ่งคะ น่าจะเป็นเรื่องใหญ่ คุณฉลวยบอกฉนัว่า

น้องหนึ่งขึ้นไปท�าลายห้องนอนคุณก่อนหนไีปด้วย”

ดวงตาคมเหลือบมองคนถามแล้วเมิน เขาไม่มีวันบอกหรอกว่า

ทะเลาะกนัด้วยเรื่องของเธอ เดี๋ยวแม่คนนี้จะได้ใจถ้ารูว่้าตวัเองส�าคญัส�าหรบั

ไอ้ลูกไม่รกัดขีองเขาแค่ไหน 

“กไ็ม่ใหญ่อะไร แค่บอกว่าจะให้มนัไปเรยีนโรงเรยีนประจ�า จะได้โต

และมคีวามรบัผดิชอบมากขึ้นกเ็ท่านั้น”

ชื่นจติพยกัหน้า ยอมเชื่อค�าปดของดามพ์อย่างไม่คดิอะไรมาก “ถ้า

อย่างนั้นตอนคุณไปรบัน้องหนึ่ง กรุณาช่วยเคลยีร์เรื่องนี้ด้วย คุณได้เสนอ

ความคดิของคณุออกไปแล้ว และน้องหนึ่งใช้การอาละวาด การหนอีอกจาก

บ้านเป็นค�าตอบแล้วว่าจะไม่ยอมไปเรยีนโรงเรยีนประจ�าเดด็ขาด คุณต้อง

บอกน้องหนึ่งให้กลบัมาสู้ปัญหา ไม่ใช่หนปีัญหา”

ดามพ์ท�าหน้าเบื่อและหงุดหงิด การพูดจาประสาดอกไม้ไม่ใช่นิสัย

เขา เขาเป็นคนแขง็กร้าว เดด็ขาด ไม่เคยอ่อนให้ใคร 

“ในเมื่อเธอรูว่้าควรพดูกบัอาทติย์ยงัไง เธอกไ็ปตามมนัมาส ิเดี๋ยวฉนั

พูดผดิหูมนักเ็ตลดิไปอกี ขี้เกยีจตาม”

“คนเป็นพ่อเป็นแม่ขี้เกียจไม่ได้ค่ะ เพราะหน้าที่ของพ่อแม่คือการ 

ประคบัประคองลูกให้เตบิโตอย่างงดงาม” ชื่นจติสอน ตามด้วยการท้าทาย 

“คุณเป็นผู้บริหาร สามารถปกครองพนักงานเป็นร้อยๆ ชีวิตได้ แต่ 

ไม่สามารถปกครองลูกคนเดยีวได้เหรอคะ คุณจะบอกว่ายอมแพ้เดก็อย่าง

น้องหนึ่งอย่างนั้นเหรอคะ”

“ไม่ได้ยอมแพ้ แต่ร�าคาญ”

“คนเป็นพ่อเป็นแม่ร�าคาญลูกไม่ได้ค่ะ”

“ท�าอย่างโน้นก็ไม่ได้ ท�าอย่างนี้ก็ไม่ดี เธอติฉันทุกอย่าง ต่อว่าฉัน
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ฉอดๆ เก่งขนาดนี้แล้วท�าไมสอนลูกฉันให้เอาดีไม่ได้ รู้ไหมว่าที่ฉันไล่เธอ

ออกเพราะอะไร กเ็พราะว่าเธอดดัสนัดานไอ้หนึ่งมนัไม่ได้น่ะส ิโธ่...ท�าเป็น

พูดด ีพูดน่ะง่าย แต่เธอกท็�าให้ไอ้หนึ่งมนัเอาดไีม่ได้เหมอืนกนั”


