บทน�ำ
“งามหน้าไหมล่ะ! ฉันสู้ชุบเลี้ยงแกมาเหมือนลูกเหมือน
หลานคนหนึ่ง ที่พร�่ำสอนก็หวังให้แกเป็นคนดี ไม่คิดเล้ย ว่าแกมันจะ
ไม่รักดี สร้างความมัวหมองให้ตระกูลฉันได้ขนาดนี้”
น�้ำเสียงเย็นเยียบบอกความผิดหวังรุนแรงของนายหญิงแห่ง
‘บ้านจิตรวารี’ ท�ำให้ร่างบอบบางที่ยังไม่พ้นวัยสาวดี ที่นั่งอยู่แทบ
ปลายเท้านายหญิงส่ายหน้าไปมา กระทั่งน�้ำตาที่คลอคลองหน่วยตา
ไหลบ่าอาบแก้มใส ก่อนจะแหงนเงยขึ้นมองผู้มีพระคุณ
“คุณย่าน้อยขา...หนูเล็ก หนูเล็ก” ครางเสียงเครือสั่น ก่อนจะ
ถอนสะอื้นสั้นๆ แล้วเอ่ยเสียงเบาออกมา “หนูเล็กไม่รู้จะอธิบายยังไง
ดีค่ะ”
“อธิบาย?! แก้ตัวละมั้งแม่รจเลข หลักฐานมันทนโท่อยู่แบบนี้
แกจะให้ฉนั เข้าใจว่ายังไง ในเมือ่ แกเองทีด่ นั้ ด้นไปเสนอตัวให้พอ่ ราพณ์
เขาถึงในห้อง ฉันก็ไม่อยากว่าหรอกนะ”
เจ้าบ้านเว้นค�ำพูดไว้ ก่อนกวาดสายตามองอีกฝ่ายอย่างดูถูก
ซ�้ำตวาดแหวลงไปอีก “นมยังไม่ตั้งเต้าดีด้วยซ�้ำก็ริจะมีผัว!”
แววตาที่เคยอบอุ่นของคนพูดบัดนี้เต็มไปด้วยความผิดหวัง
รุนแรง เพราะคาดหวังกับคนตัวเล็กเอาไว้สูง เมื่อไม่ได้ดั่งหวังก็เสียใจ
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มาก

“แล้วจะให้ฉันเลี้ยงคนประเภทนี้ไว้ในบ้านได้ยังไงกัน บอกไว้
ก่อนนะว่าลูกหลานฉันไม่มีใครท�ำอะไรต�่ำช้าแบบนี้” ย�้ำลงมาราวกับ
มีดกรีดหัวใจคนฟังอีก
รจเลขหันไปมองหลานชายคนเดียวของเจ้าของบ้าน ก่อนมอง
ย่าน้อยอีกหน
“ฟังหนูกระจิริดก่อนดีไหมคะคุณท่าน ยัยหนูไม่ใช่คนแบบนั้น
พร้อมเลีย้ งของพร้อมมากับมือ ท�ำไมจะไม่รู้ว่ายัยหนูมนั เป็นคนยังไง”
ป้าพร้อมมองหลานสาวที่นั่งสะอื้นฮักๆ จนตัวโยน หัวใจคนแก่
ปวดแปลบจากความจริงที่เข้ามาเหยียบย�่ำ หลังฟังจากปากย่าน้อย
และกองทัพคนเป็นหลานว่า พบรจเลขในห้องนอนเพื่อนสนิทของกอง
ทัพที่เมาหลับไม่รู้เรื่องรู้ราวในสภาพเสื้อผ้าหลุดลุ่ย ผ้าปูเตียงเลอะ
คราบเลือด ซึง่ ยืนยันได้ว่าหลานสาวทีบ่ ริสทุ ธิผ์ ดุ ผ่องราวกับผ้าขาวได้
เปื้อนมลทินไปแล้ว
“จะฟังกีท่ ี ผลก็ออกมาเหมือนเดิมนัน่ แหละแม่พร้อม หลานสาว
ตัวดีของเธอเชื้อแม่มันแรง แม่มันวิ่งขึ้นเตียงใครมาก็ไม่รู้ถึงได้มันมา
คราวนีล้ กู สาวก็วงิ่ ไปขึน้ เตียงคนอืน่ ฉวยโอกาสตอนเขาเมา แบบนีฉ้ นั
จะเอาหน้าไปไว้ทไี่ หนได้ ตายไปเจอพ่อแม่ของพ่อราพณ์จะบอกเขาว่า
ยังไง บอกว่าคนของฉันมันเลี้ยงไม่เชื่อง อยากได้ อยากเป็นนายหญิง
แห่งไร่ยกั ษา ขนาดยอมพลีกายให้เขาง่ายๆ งั้นรึ”
“มะ...ไม่ใช่แบบนั้นนะคะ คือหนูเล็ก...”
เสียงปฏิเสธสัน่ ไหวตามแรงสะอืน้ ดวงตาฉ�ำ่ น�ำ้ มองคนมีพระคุณ
แต่ละคนที่ยืนอยู่ในห้องนี้ด้วยความสับสนเกินจะกล่าว
“คุณย่าครับใจเย็นๆ ก่อนเถอะครับ”
เป็นกองทัพเองที่ทนนิ่งเงียบไม่ไหวเมื่อเห็นย่าน้อยอกจะแตก
ป้าพร้อมก็ท�ำท่าหัวใจจะวายตายไปต่อหน้า ส่วนแม่สาวน้อยหน้า
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แฉล้มนั่นก็สะอื้นจนน�้ำตาแทบกลายเป็นสายเลือดอยู่รอมร่อ
“หนูเล็กเล่าไปสิวา่ เกิดอะไรขึน้ ท�ำไมไปอยูใ่ นห้องนอนไอ้ราพณ์
มันในสภาพแบบนั้น พี่จ�ำได้ว่าเป็นคนพามันเข้าห้องนอนเองกับมือ
แน่ใจด้วยว่ามันไม่มีทางตื่นมาเดินสะเปะสะปะหรือฉุดกระชากใคร
เข้าไปในห้องได้”
เสียงเรียบๆ ของกองทัพส่งผลให้เสียงสะอื้นของรจเลขดังหนัก
ขึ้น จุดเปลี่ยนของเรื่องนี้ท�ำเอาเธอพูดไม่ออกบอกไม่ถูกว่าท�ำไมต้อง
ไปอยูใ่ นจุดนัน้ จุดทีท่ กุ คนเจอว่าอยูก่ บั ผูช้ ายร่างโตยังกะยักษ์ปกั หลัน่
ซึ่งไม่ได้สวมเสื้อผ้าเลยสักชิ้นเดียว
ดวงตาใสซือ่ ของรจเลขมองกองทัพทัง้ สะอืน้ ไห้ จ�ำความใจดีของ
ผู้ชายคนนีท้ อี่ นุญาตให้เธอเรียก ‘พี’่ ได้ แม้เธอจะเป็นเพียงหลานสาว
ของแม่บา้ นคนหนึง่ เท่านัน้ ก่อนจะมองย่าน้อยคนทีเ่ ธอเคารพดุจญาติ
ผู้ใหญ่รองจากป้าพร้อม
แล้วสองมือน้อยๆ ก็กุมก�ำเอาไว้แน่นราวกับจะก�ำทุกความลับ
ให้อยู่ในนั้นไปตลอด
“ว่ายังไงล่ะ จะแก้ตวั อะไรก็รีบๆ พูดมา”
ท้ายที่สุดแล้วความลับคงไม่ได้ถูกปริออกไป เด็กสาวยังเอาแต่
ร�ำ่ ไห้ราวใจแทบขาด ในขณะทีป่ ้าพร้อมคลานเข้าไปดึงหลานสาวทีร่ กั
ราวแก้วตาดวงใจเข้ามาในอ้อมแขน
“บอกคุณท่านไปสิลูกว่ามันเกิดอะไรขึ้น”
รจเลขส่ายหน้าไปมา น�้ำตาอาบหน้า ย�้ำกับตนเองว่าความลับ
ควรอยู่ในก�ำมือน้อยๆ นี้ ถ้ามันจะท�ำให้ ‘จิตรวารี’ ของย่าน้อยคงอยู่
และท�ำให้พกี่ องทัพเป็นหลานทีด่ พี ร้อมทุกสิง่ จะไม่มใี ครด่างพร้อยอีก
นอกจากเธอ
“แกดูมนั สินงั พร้อม มันยอมพูดไหม” เมือ่ เจอบทดือ้ ของเด็กใน
บ้านเข้า ย่าน้อยก็พลันเดือดดาล
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“บอกคุณท่านไปสิลูก” ป้าพร้อมเร่งเร้าหลานสาวที่เอาแต่ส่าย
หน้าท่าเดียว
“ถ้าแกมันปีกกล้าขาแข็งนักก็เชิญกันออกไปจากบ้านฉัน แล้วอย่า
มาเหยียบที่นี่อีก!” ตะเพิดไล่อย่างเกรี้ยวกราดเพราะความดื้อของ
อีกฝ่าย
“คุณท่านขา” ป้าพร้อมถึงกับสะอืน้ ไห้ แทบคลานไปกราบกราน
ฝ่าเท้าของคนที่รับใช้มาจะค่อนชีวิต
“แกด้วยนังพร้อม ออกไปจากบ้านฉัน พาหลานสาวไม่รกั ดีของ
แกออกไป อย่าเอาสายเลือดต�่ำๆ พรรค์นี้มาเหยียบย�่ำน�้ำใจฉันอีก”
หญิงสูงวัยเชิดหน้าเมินหนีสองป้าหลาน ทั้งที่หัวใจเจ็บปวดไม่
ต่างกัน
ส่วนคนไม่ยอมปริปากพูดอะไรมองกองทัพทีเ่ อาแต่เดินฮึดฮัดไป
มารอบห้อง จะพูดอะไรก็ไม่ยอมพูด สุดท้ายรจเลขเลยท�ำได้เพียงแค่
ประนมมือสั่นๆ ขึ้นกราบลาย่าน้อยเป็นครั้งสุดท้าย และไม่คิดจะมา
รบกวนหรือท�ำให้ท่านหนักใจอีก
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1
ขอเลิก

สี่ปีต่อมา
“มีอะไรเหลือพอให้ทานบ้างไหมจ๊ะ แม่ค้าจ๋า”
เสียงทักทายแสนหวานมาจากคนทีห่ อบข้าวของพะรุงพะรัง มือ
น้อยๆ ข้างหนึ่งลากกระเป๋าใบโตเกินตัว อีกข้างหิ้วกระเป๋าที่ใหญ่ไม่
แพ้ใบแรก ส่วนด้านหลังร่างเล็กๆ นั้นก็ยังมีเป้ใบเขื่องสะพายมาด้วย
ขณะที่แม่ค้าข้าวแกงที่เพิ่งขายจานสุดท้ายไปหยกๆ ไม่ได้ละมือจาก
หม้อและชามที่สาละวนอยู่ตรงหน้าเลย
“หมดแล้วลูก คนเขามาเหมาไปหมดเมื่อกี้นี้เอง”
“ว้า! แบบนีก้ แ็ ย่สจิ ะ๊ คนอุตส่าห์เดินทางมาจากกรุงเทพฯ เพราะ
ได้ข่าวว่าข้าวแกงป้าพร้อมอร่อยเหาะทีส่ ดุ ในตลาดละแวกนี้ เสียเทีย่ ว
แย่”
รจเลขเอ่ยเสียงอ่อยขณะวางกระเป๋าลงกับพื้นแล้วฉีกยิ้มกว้าง
ตอนนั้นเองที่แม่ค้าคนเก่งรามือจากงานตรงหน้า เงยหน้าหวังจะมอง
เจ้าของเสียงเล็กทีท่ งั้ ค�ำอ้อนค�ำหยอดแสนคุน้ หู ทว่าพอเห็นว่าเป็นใคร
ก็ทิ้งจานชามในมือแทบไม่ทัน เร่งเดินอุ้ยอ้ายพาร่างอวบๆ ตรงมาหา
หลานสาวพร้อมหวีดร้องดีใจ
“หนูเล็ก! ยัยกระจิริดของป้า”
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“คิดถึงจังเลยค่ะ”
คนออดอ้อนยกมือไหว้ลวกๆ ก่อนจะรวบร่างท้วมเข้าอ้อมแขน
รัดแรงๆ ให้สมความคิดถึง พร้อมหัวเราะสดใสคลอไปด้วย
“จะมาก็ไม่บอกป้าสักค�ำ เรานี่มันน่าตีจริงเชียว” พูดแล้วก็จับ
หลานสาวคนสวยหมุนซ้ายทีขวาทีด้วยความคิดถึงสุดหัวใจ “ดูสิ ไป
เรียนตั้งหลายปี ท�ำไมไม่โตกับเขาเลย ตัวเล็กลงๆ เหลือตัวนิดเดียว
เอง ไป๊! เข้าบ้าน ป้าจะท�ำอาหารมื้อใหญ่ ขุนเราให้อ้วนเลยเชียว”
“ป้าพร้อมจ๋า หนูเล็กก็ตัวเท่านี้แหละจ้ะ จะกินเยอะกินน้อยก็
ตัวเท่าเดิม”
คนพูดท�ำหน้างออย่างน่ารัก ขนข้าวของเข้าด้านในสถานทีท่ ปี่ า้
พร้อมเรียกว่า ‘บ้าน’ ซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์ให้เช่าสามชั้น แบ่งด้าน
ล่างเป็นร้านขายข้าวแกงในตอนกลางวัน ตกเย็นก็ขายสเต๊กต่อ ฝีมือ
การท�ำอาหารระดับแม่ครัวเก่าของผู้ดีเมืองชลท�ำให้มีลูกค้าขาประจ�ำ
หลายราย เพราะติดใจรสมือป้าพร้อม
ป้าพร้อมมีรายได้มากพอตัวขนาดส่งเสียหลานสาวอย่างเธอ
เรียนมหาวิทยาลัยชือ่ ดังของประเทศได้อย่างไม่ขดั สน ไหนจะค่าใช้จา่ ย
ส่วนตัวอีกจิปาถะ ซึง่ รจเลขเคยบ่นว่ามันเยอะเกินจ�ำเป็น แต่ป้าพร้อม
ก็ขอให้รบั ไว้และให้ตงั้ ใจเรียน พอขึน้ ปีทสี่ องต้องย้ายออกจากหอหญิง
ในมหาวิทยาลัย ป้าพร้อมก็ซื้อคอนโดให้ จะไม่อยู่ก็ไม่ได้ ก็เล่นบอก
ว่าจ่ายเงินเขาไปแล้ว
และตลอดระยะเวลาทีร่ จเลขไปเรียน ป้าพร้อมไม่เคยให้กลับมา
บ้านเลย ปิดเทอมก็ยังให้เรียนซัมเมอร์ ไม่ก็ลงเรียนพิเศษเสริมนั่นนี่
ประจ�ำ และที่รจเลขยอมไม่กลับมาก็เพราะป้าพร้อมยอมซื้อโทรศัพท์
ที่วิดีโอคอลกันได้ พอให้คนทางไกลหายคิดถึงได้บ้าง
“เหนื่อยไหมจ๊ะป้า มาๆ หนูเล็กจะนวดให้”
เมื่อกินอาหารมื้อแรกหลังกลับมาบ้าน สองป้าหลานก็มานอน
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เอกเขนกรอดูละครหลังข่าว หลานสาวจึงอาสาแสดงฝีมือนวด ที่นวด
คราไหนป้าพร้อมหลับคามือทุกทีไป
“เอาๆ นวดมาเลย ขาป้านี่จะหักแล้ว ยืนจนตะคริวจะกิน แขน
นีก่ ท็ �ำงานเป็นระวิง ไม่ไหวๆ สงสัยปีนแี้ ก่ลงมาก” คนเป็นป้าบ่น ท�ำเอา
ดวงหน้าหวานหยดของหลานสาวคนสวยสลดลงแทบจะทันที
“ถ้าไม่ใช่เพราะหนูเล็ก ตอนนี้ป้าพร้อมคงยังอยู่ที่จิตรวารี ไม่
ต้องมาตกระก�ำล�ำบากแบบนี้”
คนขันอาสานวดเอ่ยเสียงทอดอาลัย ดวงหน้าหวานซึ้งเศร้าลง
จนป้าพร้อมโบกมือไปมาทั้งที่ตาก�ำลังจะหลับเพราะความสบายจาก
ฝีมือการนวดของมือสมัครเล่น ที่กดเป็นท่วงท�ำนองลงน�้ำหนักพอ
เหมาะพอดี ไม่หนักไม่เบาเกินไป ไล่ไปตามสะโพก เลยไปถึงด้านหลัง
“ถ้าป้ารู้ว่าลาออกจากบ้านนั้นมาขายของแล้วมีรายได้ดี ป้าชิง
ลาออกมาตั้งนานแล้ว ไม่รอให้เขาโขกสับ แถมมาเฉดหัวส่งหรอก”
“ป้าพร้อมไม่คดิ ถึงคุณย่าน้อยหรือจ๊ะ”
คุณย่าน้อยคนนี้เป็นเจ้าของบ้าน ‘จิตรวารี’ ที่ป้าพร้อมเคย
ท�ำงานอยู่มาเกือบทั้งชีวิต และย่าน้อยอีกเช่นกันที่ตั้งชื่อให้เธอว่า
‘รจเลข’ เรียกติดปากกันว่า ‘หนูเล็ก’ หญิงสูงวัยทั้งสองรักและเคารพ
กันมาก กระทั่งมาแตกหักกันก็เพราะเรื่องอื้อฉาวของเธอ
“ป้าไม่เคยคิดถึงย่าน้อยมากเท่ายัยกระจิริดของป้า”
อยู่ๆ นักนวดมือทองก็หยุดมือลงและซุกกายลงนอนกอดร่าง
อวบอิ่ม ซบหน้ากับแผ่นหลังที่ยังแกร่งและอบอุ่นเสมอ ไม่ว่าจะเกิด
อะไรขึ้นก็คอยกางปีกปกป้องเธอมาตลอด ผิดกับเธอที่ไม่เคยท�ำอะไร
เพื่อป้าเลย เมื่อเรียนจบแล้วรจเลขจึงตั้งใจจะหาเลี้ยงป้าพร้อมเอง
“หนูเล็กจ๋า ข้าวจานนี้ว้านหวาน ไม่รู้อะไรหกใส่ ยิ่งกินไป
มองหน้าหนูเล็กไปก็ยิ่งหวาน”
หทัยดารา 13

เสียงหนุ่มๆ ดังเจื้อยแจ้วนับแต่รจเลขมาช่วยป้าพร้อมขายข้าวแกงในตอนเช้า แถมมีลกู คูค่ อยรับคอยส่งมุกขายขนมจีบหลานสาวคน
สวยของแม่ค้า ที่พอเปิดร้านปุ๊บ หนุ่มๆ รีบมาออกันให้เนืองแน่นปั๊บ
บางรายนั่งแซวและคอยมองหน้าหวานๆ ของผู้ช่วยสาวสวยทั้งวันก็มี
ชนิดที่ว่าขายดิบขายดี ไม่ถึงเที่ยงก็เกลี้ยงหม้อ
“จะอะไรอีกล่ะพี่ ก็หน้าหวานๆ ของหนูเล็กหกใส่น่ะสิ”
“ฮิ้ว!”
โครม! จวักตักแกงที่ถูกโยนมาจากหน้าร้านหล่นใกล้ๆ โต๊ะที่มี
เสียงดังมาเป็นพัก ท�ำเอาหนุ่มๆ สะดุ้งโหยง ไม่ช้าป้าพร้อมก็เดินลิ่ว
มาเท้าสะเอวเข้าใส่
“ร้านจะปิดแล้ว พวกแกไปฮิว้ ไปหิว้ ทีห่ น้าปากซอยโน่น! คนอืน่
เขาจะได้สบายหูบ้าง” ป้าพร้อมชักจะเหลืออดกับพวกเจ้าคารี้สีคารม
ทั้งหลายที่มักโดดงานมานั่งอยู่ในร้าน
“แหม ป้าจ๋า คนอื่นสบายหู แต่ฉันไม่สบายใจเลยนี่จ๊ะ เพราะ
ใจมันบอกว่าคิดถึง คิดถึง คิดถึงหนูเล็กอยู่ตลอดเลยจ้ะ”
หนุ่มในตลาดก็พอรู้จักรจเลขบ้าง เคยวิ่งเล่นด้วยกันเมื่อตอนที่
ตามป้าพร้อมมาจ่ายตลาดครัง้ รจเลขเด็กๆ บางคนก็เคยเรียนโรงเรียน
เดียวกับรจเลข เมื่อก่อนก็ว่าน่ารักเหมือนตุ๊กตากระเบื้องเคลือบ ตัว
เล็ก ผิวขาวๆ พอโตก็ยิ่งสวยหวาน น่าหม�่ำไปทั้งตัว
“แกคิดถึงหนูเล็กมากใช่ไหม ประเดี๋ยวข้าจะเข้าไปบอกนาย
ยักษ์ที่ไร่สบั ปะรดยักษาว่าแกมาโอดครวญคิดถึงๆ อยู่ตรงนี้”
ชื่อ ‘นายยักษ์’ แห่งไร่ยักษาท�ำเอาหนุ่มๆ เงียบกริบ หน้าหด
เหลืออยู่สองนิ้ว ไม่ต่างจากอีกคนที่ยืนเช็ดจานอยู่ที่ชั้นเก็บของ พลัน
ใจทีส่ งบราบเรียบมาตลอดสัปดาห์ทกี่ ลับมาทีน่ กี่ ร็ ะทึกขึน้ ยังจ�ำได้ถงึ
ดวงตาเข้ม หน้าขรึมตอนที่สั่งให้เธอไปเรียนต่อตามก�ำหนดการเดิมที่
ตั้งใจ
14 ร้ายสู่รัก

“อย่านะป้า พวกผมยังต้องไปรับจ้างปลูกหน่อสับปะรดกับนาย
อยู่ วันนี้ก็หนีจากไร่มา”
“อ้อ...”
เสียงป้าพร้อมสูงปรี๊ดเข้าใส่ พวกหนุ่มๆ เลยรีบควักเงินออกมา
วางที่โต๊ะ ท่าทีกะลิ้มกะเหลี่ยในคราแรกหายวับ มีเพียงอาการเจียม
เนือ้ เจียมตัวเข้ามาแทนที่ ก็ใครจะไปกล้าแหย็มกับนายยักษ์เขาล่ะ ทัว่
เมืองชลคงไม่มีใครไม่รู้จักกิตติศัพท์ความโหด ความเฮี้ยบของนาย
ยักษ์ ยิ่งพวกเขาที่เป็นลูกจ้างยิ่งรู้ซึ้งถึงแก่น
“ป้า! อย่าอ้อ...ดังสิครับ พวกผมจะไปกันแล้ว ยังอยากมีงาน
ท�ำกันอยู่ ใครๆ ก็ร้กู นั ทัง้ นัน้ ว่านายยักษ์ดจุ ะตายห่า ถ้ารูว้ ่าโดดงาน มี
หวังถูกไล่ออกแหงมๆ”
“หู้ย! พูดถึงนายแล้วก็ขนลุก ไปๆ พวกเราเข้าไร่ งานคือเงิน มี
เงินแล้วค่อยมีเมีย” ตอนท้ายไม่วายหยอดค�ำหวานใส่หลานสาวของ
ป้าพร้อม
“พวกฉันลานะป้า ลานะครับหนูเล็ก”
แม้จะถอยทัพ แต่ไม่วายสอดส่ายสายตาล�ำ่ ลาผู้ช่วยแม่ครัวคน
สวย ก่อนจะเผ่นแน่บออกจากร้านไปทั้งโขยง คราวนี้เสียงโหวกเหวก
ในตอนต้นเลยเงียบลง จะมีก็เพียงแต่เสียงหัวใจของรจเลขเท่านั้นที่
เต้นระส�่ำไม่เป็นท่าอยู่นี่
“ไอ้พวกนี้ ไม่ขู่เป็นไม่กลัว”
ดุไล่หลังก๊วนหนุ่มๆ แล้วหันไปยกหม้อเปล่าเข้าด้านหลัง ก่อน
เดินย้อนกลับมาหยุดยืนข้างกายหลานสาวทีจ่ ติ ใจเริม่ จะไม่อยู่กบั เนือ้
กับตัวเพียงแค่ได้ยินชื่อ ‘สามี’
“ตั้งแต่หนูเล็กมาช่วยป้าขาย ขายหมดเร็วทุกวันเลย”
“ไม่ใช่เพราะหนูเล็กหรอกจ้ะ ฝีมือป้าพร้อมต่างหากล่ะ คิดดูสิ
มีคนมาสั่งข้าวกล่องทีละเยอะๆ แบบนั้นสงสัยติดใจรสมือป้า หนูเล็ก
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เห็นโทร. มาสั่งตลอดอาทิตย์เลย”
ป้าพร้อมเองก็แปลกใจ ตัง้ แต่ขายมาไม่เคยมีเจ้าใหญ่มาผูกขาด
อาหารทีละเยอะแบบนี้ ท�ำราวกับบังคับให้ร้านปิดไวๆ คิดแล้วถอน
หายใจเมื่อมองหลานสาวที่ก้มหน้าก้มตาเช็ดจานใบเดิม เช็ดจนป้า
พร้อมทนไม่ไหว แย่งจานในมือหลานสาวออกไป
ตลอดสัปดาห์ท่านไม่ได้เอ่ยปากถามเรื่องครอบครัวของหลาน
สาวว่าจะเอาอย่างไรต่อไปดี มาตอนนีจ้ ะปล่อยเฉยก็คงไม่ได้ มีหนุม่ ๆ
เทียวมาแวะเวียนเสียขนาดนี้
“กลับมานี่คิดจะเอายังไงกับสามีเรา”
‘สามีจ�ำยอมของหนูเล็กน่ะหรือ’ รจเลขครางในอก ก่อนจะหลบ
สายตาของคนเป็นป้า หันไปยกจานเข้าไปเก็บด้านหลัง และลงมือเก็บ
โต๊ะเก้าอี้ที่เหลือ
“อย่างน้อยก็นา่ จะเข้าไปหาสามีในไร่บา้ ง ไปบอกเขาว่าเรากลับ
มาแล้วก็ยังดี”
“สามีไม่ได้ตที ะเบียนสักหน่อย” คนตัวเล็กพึมพ�ำเสียงเบา แต่
ดังพอที่ป้าพร้อมจะได้ยินเต็มสองหู
“ก็แล้วจะเอายังไง ท�ำไมไม่ไปคุยกันให้รู้เรื่อง ถ้าเรามีแฟนที่
กรุงเทพฯ แล้ว ป้าก็จะไปคุยกับคุณยักษ์เขาให้ จะเลิก หรือจะกลับมา
ใช้ชีวิตกัน อะไรยังไง จะได้ตกลงกันไป ดีกว่าปล่อยให้มันคาราคาซัง
แบบนี้ เราไม่ใช่เด็กๆ อย่างเมื่อก่อนแล้วนะหนูเล็ก”
รจเลขถอนหายใจ ไม่เอ่ยอะไรออกมาอีก ก้มหน้าก้มตาเช็ดโต๊ะ
เก็บเก้าอี้
ป้าพร้อมได้แต่สา่ ยหน้าเพราะความรัน้ ของหลานสาว บทจะรัน้
ก็ทหี่ นึง่ แต่คงจะท�ำนิง่ เฉยไม่ได้ แม้ตอนทีแ่ ต่งงานผูกข้อไม้ขอ้ มือตาม
ธรรมเนียมประเพณี รจเลขก�ำลังจะอายุสิบแปด แต่ก็ถือว่าทั้งคู่เป็น
สามีภรรยากันแล้ว
16 ร้ายสู่รัก

“ป้าเอากับข้าวใส่ปิ่นโตไว้นั่น เราเอาไปส่งให้หน่อยแล้วกัน
เดี๋ยวป้าต้องเตรียมสเต๊กขายตอนเย็นอีก คงวุ่นไปจนมืดโน่น”
“มีคนโทร. มาสั่งหรือจ๊ะป้า” เสียงแจ๋วๆ ดังมาอีกหนหลังจาก
ปิดปากเงียบเมื่อเอ่ยถึงสามี “เดี๋ยวหนูเล็กแว้นแมงกะไซค์ไปส่งให้
อยากไปดูแถวๆ นี้อยู่พอดี ป้ารู้ไหมจ๊ะว่าหนูเล็กไปเที่ยวภูเขาที่ไหนก็
รู้สึกว่าไม่สวยเหมือนภูเขาละแวกบ้านเรา ที่นี่แหละดีที่สุด น่าอยู่ที่สุด
หนูเล็กรักที่นี่ที่สุด” เฉไฉคุยเรื่องอื่นแจ้วๆ ก่อนย้อนถามคนที่ปลีกตัว
ออกไปเตรียมเนือ้ ส�ำหรับท�ำสเต๊ก “แล้วจะให้หนูเล็กเอาปิน่ โตไปส่งใคร
ที่ไหนล่ะจ๊ะ”
“ไปส่งที่ไร่สบั ปะรดยักษาให้คุณยักษ์”
“ป้า!”
รจเลขบอกตัวเองว่าไม่พร้อมๆ ทว่าตอนนี้รถมอเตอร์ไซค์ฟีโน่สชี มพูทขี่ มี่ าก็พาเธอมาถึงทางเข้าไร่สบั ปะรดยักษาแล้ว ไร่นี้
ดูเปลี่ยนไปมาก จากเมื่อก่อนที่ด้านหน้าเคยเป็นพื้นที่ว่างก็กลายเป็น
ร้านคอฟฟีแอนด์ซู ที่พักผ่อนแห่งใหม่ที่ยักษ์เปิดบริการนักท่องเที่ยว
เห็นจากหางตาตอนที่ผ่านเข้ามามีสัตว์หลายชนิดเอาไว้ให้คนเข้าชม
อีกด้วย
เลยด้านหน้าตรงทางเข้าไร่มาหน่อย เธอก็เจอทางเข้านิคม
อุตสาหกรรมย่อมๆ ของยักษ์ ทั้งโรงงานสับปะรดกวน สับปะรด
กระป๋อง น�้ำสับปะรด และไวน์ ด้านในมีร้านค้าเปิดขายผลิตภัณฑ์
แปรรูป และเปิดให้ชมไร่ทดลอง มีรถทัวร์จอดเรียงรายเป็นสิบๆ คัน
ซึ่งรจเลขก็ยินดีที่เห็นธุรกิจของยักษ์ไปได้ไกลและไปได้ดี
มอเตอร์ไซค์คันเล็กพาเจ้าของลัดเลาะเข้าไปตามป้ายบอกทาง
เข้าไร่ยักษา ที่ตอนนี้สีเขียวขจีของต้นสับปะรดแซมด้วยสีทองจางๆ
ของหญ้าแห้งที่ใช้คลุมต้นสับปะรดป้องกันแสงแดดปรากฏแก่สายตา
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คนมาเยือน มันดูกว้างใหญ่ไพศาลและสวยจนหญิงสาวขีม่ อเตอร์ไซค์
ชมเพลิน
กระทั่งผ่านตรงที่ก�ำลังปรับหน้าดิน มีคนงานอยู่สามคนเท่าที่
สายตานับได้ กับรถแทรกเตอร์หนึ่งคันก�ำลังท�ำงานอยู่ ถึงจ�ำได้ว่า
ตนเองมาส่งปิ่นโตให้ยักษ์ และไม่ทราบว่าจะไปหาเขาได้ที่ไหน เลย
แวะสอบถามทางกับคนงาน
“สวย! มึงดูสิวะไอ้หมอก นั่นมันคนหรือนางฟ้าวะ ขาวโอโม่มา
ตั้งแต่ปากทางเข้าไร่แน่ะมึงเอ๊ย”
ธันวาซึ่งเป็นผู้จัดการไร่สะกิดหมอกที่ตอนนี้ยืนตาค้างตะลึงงัน
ไม่ต่างกัน ก่อนจะตั้งสติได้ เร่งเข้าไปประชิดหยอดขนมจีบใส่อีกฝ่าย
รัวๆ
“สวยอย่างน้อง ใบสมัครไม่ตอ้ ง พีห่ มอกคนนีร้ บั เข้าท�ำงานเลย
แต่ว่างแค่ต�ำแหน่งหัวใจนะจ๊ะ ฮิ้ว”
รจเลขยิ้มหวาน ออกจะขบขันนิดๆ กับการส่งเสียงเชียร์ตัวเอง
โดยไม่ต้องมีใครมาคอยเป็นลูกคู่ให้ของอีกฝ่าย ชงเองดื่มเอง เมาเอง
ท่าจะเป็นค�ำพูดที่เหมาะกับผู้ชายคนนี้
“หนูเล็กมา...”
ค�ำพูดที่จะเอ่ยถูกกลืนลงคอเมื่อรถแทรกเตอร์ที่เห็นขับวนในไร่
ตอนแรกขับวนเข้ามาใกล้จนเห็นว่าใครเป็นคนขับ ด้วยเอกลักษณ์ทลี่ มื
ไม่ลง ดวงหน้าขรึม ตาดุ ผมหยิกหย็องฟูลอ้ มกรอบหน้าคมคล้าม และ
ที่เป็นซิกเนเจอร์ของผู้ชายร่างยักษ์ก็คือ ‘หุ่น’ ซึ่งสมกับชื่ออย่างไม่มี
ใครเสมอเหมือน
“หน้าตาเราคุ้นๆ นะพี่ว่า” ธันวาเปรย
“คุ้นว่าเป็นคู่กนั มาแต่ชาติปางก่อนน่ะสิ” หมอกยังคงเดินหน้า
แจกขนมจีบไม่เลิก
“ท่าทางมึงอยากกลับไปลงนรกมากกว่านะไอ้หอกหัก” ค�ำพูด
18 ร้ายสู่รัก

โผงผางดังทะลุกลางปล้อง ทัง้ กวาดคนเสนอหน้าห่างจากมอเตอร์ไซค์
คันน้อยที่เห็นแล่นมาแต่ไกล คนพูดจ�ำได้ขึ้นใจเพราะเป็นคนไปเลือก
ซื้อหามาเอง
“นาย...อย่าเปลี่ยนชื่อให้ไอ้หมอกสิคร้าบ ก�ำลังจะพาน้องเขา
ไปฝ่ายบุคคล ท�ำเรื่องสมัครงาน สาวๆ สวยๆ แบบนี้ส่งไปท�ำงานที่
โรงแรมยักษา พาเลส พัทยาก็ดี หรือจะเก็บเอาไว้แต่ทอี่ อฟฟิศ เอาไว้ชง
กาแฟก็แจ่ม”
หมอกท�ำท่าจะเดินดุ่มตะลุยเข้าไปหาสาวน้อยหน้าหวานปาน
ตาลเจียนอีก แต่มือหนาหนักของนายใหญ่กวาดมันเสียกระเด็น ดีที่
ธันวารู้สกึ คลับคล้ายคลับคลาแม่นางฟ้าเดินดินคนนี้ว่าเคยเจอ จึงรีบ
คว้าตัวหมอกเอาไว้ได้ทัน
“มาแค่น้?ี ไหนกระเป๋าข้าวของ”
เสียงห้วนจัดลดระดับลงเพียงเล็กน้อย แต่กย็ งั คงความกระด้าง
เอาไว้เต็มสูบ ก่อนจะยกมือขึน้ เท้าสะเอวสองข้างท่าทีเอาเรือ่ ง ท�ำเอา
ลูกน้องมองไม่เห็นสาวน้อยทีม่ าเดินสวยๆ กลางไร่สบั ปะรด เพราะถูก
คนตัวโตบังมิดราวกับจงใจ
“หนูเล็กไม่ได้เอามาค่ะ พอดีปา้ พร้อมวานให้เอาปิน่ โตมาให้คณ
ุ
ยักษ์ หนูเล็กเลยว่าจะมาคุยเรื่องนี้กับคุณยักษ์เสียเลย”
‘เรื่องนี้’ พยายามพูดอ้อมเอาไว้ ไม่อยากให้คนอื่นได้ยินด้วย
ส่วนคนพูดก็ก้มหน้าพูดแจ้วๆ ไม่กล้ามองอีกฝ่าย ก็เขาเล่นจ้องเขม็ง
แถมยืนยังกับจะหาเรื่อง พอจอดรถเอาขาตั้งลงเรียบร้อยก็หิ้วปิ่นโต
เดินก้มหน้ามาส่งให้
“หิ้วไว้!”
สัง่ แล้วคนสัง่ ก็เดินก้าวดุ่มๆ กลับไปทีร่ ถแทรกเตอร์ มีหมอกกับ
ธันวาเดินตามหลังไปติดๆ หลังจากคนเป็นนายปีนไปคว้าเสื้อลาย
สกอตพร้อมหมวกมาสวมปิดผมฟูๆ หยิกๆ แล้วกระโจนลงมา ก็สงั่ งาน
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เสียงขรึม
“ธันวาเดี๋ยวไถแปลงนี้ให้เสร็จแล้วค่อยไปกินข้าว”
“แปลงนี้!”
คนแรกที่ถูกหมายหัวหันมองพื้นที่โล่งกว้าง แถมยาวจากตรงนี้
ไปจดตีนภูเขา ธรรมดาใช้แทรกเตอร์สคี่ นั กว่าจะเสร็จยังค�ำ่ เลย แล้วนี่
แทรกเตอร์คันเดียว แถมยังเป็นคันที่เขาส่งมาให้นายทดลองเสียด้วย
เพราะไร่ยกั ษามีโครงการจะเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ทั้งไร่
“ส่วนมึงไอ้หอกหัก มึงคนเดียวเลยนะ ไปคัดหน่อสับปะรดทีเ่ ขา
เพิ่งตัดวันนี้ เอาให้เสร็จ”
“โฮ้! นั่นกองสูงเท่าภูเขาเลยนะนาย” ครวญครางประท้วง
“อือฮึ! กูถงึ สั่งมึงไงวะ ส่วนกูจะไปแดกข้าว” นายใหญ่แห่งไร่
ยักษายิ้มกริ่มกับลูกน้องตอนเอ่ยต่อด้วยท่าทีภูมิอกภูมิใจ “เมียเอา
ปิ่นโตมาให้”
“เมีย!”
คนทิ้งระเบิดใส่ลูกสมุนที่ริจะตีท้ายครัวไม่อยู่รอดูหน้าทั้งสอง
เดินตรงลิ่วไปคว้าปิ่นโต น�ำสาวน้อยร่างกะทัดรัดตรงไปที่ต้นไม้ใหญ่
ร่มรื่นอีกฝั่ง ช่วงเวลาพักเที่ยงแบบนี้คนงานส่วนใหญ่อยู่ที่โรงอาหาร
กันหมด ไม่มคี นมาอยู่กวนใจ
“กูว่าไหมล่ะ ว่าหน้าคุ้นๆ”
“ว่าไม่ทนั แล้วละพีธ่ นั วา โยนระเบิดลงหัวเราสองคนแล้ว น่าจะ
คุ้นหน้าให้เร็วกว่านี้จะได้สงบปากสงบค�ำหน่อย”
หมอกตบปากตัวเองทีร่ หิ าเหามาใส่หวั เสือกจะจีบเมียนาย แล้ว
ก็เกือบโดนบาทาของนายฟาดก้านคอเอา
ตลอดระยะเวลาสี่ปีที่ไปร�่ำเรียนที่กรุงเทพฯ รจเลขไม่ได้
เจอหน้าค่าตายักษ์เลย ทว่าเขายังคงเหมือนเดิมในความรู้สึกของเธอ
20 ร้ายสู่รัก

เพียงแต่สีผวิ เข้มขึ้น ขรึมขึ้น ดูหน้าตึงๆ ตาขวางๆ ที่เอาแต่จับจ้องเธอ
ไม่กะพริบนั่นปะไร ถ้าตาเขาเป็นมีดแหลม ตัวเธอก็คงพรุนไปทั้งร่าง
บ่งบอกได้ชดั ว่าความไม่ชอบใจทีเ่ ขามีต่อเธอก็คงเพิม่ มากขึน้ อย่างไม่
ต้องสงสัย
‘ใครล่ะจะชอบถ้าถูกกล่าวหาว่ากระท�ำช�ำเราเด็กสาวอายุสิบ
แปด’
และสี่ปีที่ผ่านมาก็ยืนยันได้ว่าเขาเองก็ไม่ได้อยากมีเธออยู่บน
หนทางเดินด้วย เพราะตลอดเวลาที่อยู่ที่กรุงเทพฯ ป้าพร้อมบอกว่า
ยักษ์ขึ้นไปท�ำธุระบ่อย มีบ้านและบริษัทในเครืออยู่ที่กรุงเทพฯ แต่เขา
ไม่เคยไปหาเธอ ไม่เคยโทร. หา เหมือนทุกอย่างจบลงเมื่อหน้าที่
แต่งงานเสร็จสิ้น
คนที่ยืนก้มหน้าครุ่นคิดไม่ทันได้มองเลยว่าตนเป็นเป้าสายตา
ส�ำรวจของคนที่กวาดมองเรือนร่างเล็ก ทว่าทุกอณูเต็มไปด้วยความ
สาวสะพรัง่ จังหวะทีค่ วามคิดตกผลึกจึงเงยหน้าขึน้ ตัง้ ท่าจะพูด ก็หน้า
แดงซ่านลามไปจนถึงล�ำคอ ค�ำพูดที่เรียบเรียงมากระเจิงไปจนหมด
“สี่ปีโตได้เท่านี้?”
ตาคนพูดจ้องอยู่ที่ทรวงอวบที่ดันเสื้อยืดสีขาวออกมาเป็นพุ่ม
ท�ำเอารจเลขยกมือขึน้ กอดอกหันหลังให้เขาแทบจะทันที ได้ยนิ แต่เสียง
หัวเราะหึๆ ดังไล่หลังมา
สี่ปีนี้เธอเองก็ไม่คิดว่าเขาจะทะลึ่งได้ขนาดนี้เหมือนกัน
รจเลขแหวใส่อกี ฝ่ายในใจ
“ตัวหนูเล็กก็เท่านี้แหละค่ะ” เอ่ยเสียงเบาและไม่กล้าหันกลับ
ไปมอง ก่อนจะแทบกรี๊ดออกมาเพราะค�ำพูดของคนหนังหน้าเคลือบ
เทฟลอนชนิดหนาพิเศษ ที่ไม่สะทกสะท้านอะไรทั้งสิ้น
“ฉันไม่ได้หมายถึงตัว”
คนบ้า! ดุอกี ฝ่ายในอกทัง้ หน้าแดงปลัง่ ท�ำอะไรไม่ถูก ได้แต่ยนื
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ขบเขีย้ วเคีย้ วฟัน เธอไม่น่าลืมไปว่ายักษ์น่ะโผงผาง พูดไม่เคยเพราะหู
ย่าน้อยยังดุเขาออกบ่อยๆ ทุกครั้งที่เขาไปสังสรรค์กับกองทัพที่บ้าน
“มีธุระอะไรก็ว่ามา ฉันมีงานมีการท�ำเต็มไร่ ไม่ว่างมายืน ‘จีบ’
ใครทั้งวัน”
“คะ?”
ครางออกมาอย่างสงสัยเต็มทน แม้จะได้ยินชัดเต็มสองหู แต่ที่
ต้องถามย�้ำอีกเพราะไม่แน่ใจค�ำว่า ‘จีบ’ ที่หลุดจากปากพ่อหมียักษ์ที่
ใบหน้านิง่ ดุ ตาขุน่ ขวาง เสียงทีเ่ ปล่งออกมาแต่ละทีราวกับตะเบ็งออก
มาจากคอหอย
แต่จะเป็นค�ำนัน้ ได้ยงั ไง เมือ่ เห็นชัดว่าต่างไม่ชอบขีห้ น้ากัน เมือ่
คิดว่าไม่มที างเป็นไปได้ รจเลขก็สะบัดหัวแรงๆ คิดเสียว่าหูฝาด ยักษ์
จะมาจีบเธอได้ไงในเมื่อเธอจะมาบอกว่า...
“เราเลิกกันเถอะค่ะ!”
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2
อยู่เป็นเมีย!

ตุ้บ!
ปิ่นโตทั้งเถาที่ถูกปาไปจากฝ่ามือคล้ามแดดตกกระแทกพื้นจน
ขาร้อยตรงส่วนหูสองข้างหลุด ท�ำให้กับข้าวที่ใส่มาเทกระจาดออกมา
ปูพรมด้านนอกระเนระนาด
รจเลขถึงกับผวาเฮือก กลืนน�้ำลายเหนียวๆ ลงคออย่างยาก
ล�ำบาก จ�ำได้ดีว่าในกลุ่มของกองทัพซึ่งเป็นอดีตเจ้านายเก่า เพื่อน
อย่างยักษ์เป็นคนอารมณ์ร้อนที่สุด โผงผางสุด เสียงดังสุด ทุกอย่าง
สุดกู่มารวมอยู่ที่พ่อคนนี้ทั้งสิ้น
“ส่งให้ไปเรียน แล้วเสือกได้ผัวใหม่กลับมา?!”
ดวงหน้าสวยซีดเผือดด้วยความหวาดระแวงต่อท่าทีหัวฟัดหัว
เหวี่ยงของอีกฝ่าย ก่อนดวงหน้าซีดจะค่อยๆ เริ่มมีสีแดงจัดของความ
โกรธเข้ามาแทนที่ เมื่อวาจาระคายหูของยักษ์ดังก้องอยู่ไม่ขาดสาย
สาบานเถอะว่านี่คือวาจาของผู้ที่บริหารคนเป็นร้อยเป็นพัน
ส�ำรอก! หรือขย้อน! ออกมากัน
รจเลขประชดอีกฝ่ายในอกก่อนตอบเสียงห้วนพอกัน
“ไม่ใช่ค่ะ”
“ไม่ใช่อะไร!”
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ดูเหมือนอีกฝ่ายจะเสียงห้วนได้มากกว่า เท้าโตขยับก้าวเข้ามา
ราวกับหาเรื่อง เท่านั้นรจเลขก็แทบจะงอตัวหลบ แน่ละ แขนล�่ำๆ นั่น
รัดคอของเธอหักได้สบาย นี่ยังไม่รวมท่อนขาก�ำย�ำใต้กางเกงยีน
สุดเซอร์ ทีส่ ะบัดเตะที มีหวังตัวเล็กเท่าเมีย่ งอย่างเธอได้ปลิวไปตกหน้า
ไร่โน่น!
แต่ยกั ษ์ไม่ได้ท�ำอะไรมากไปกว่าก้าวเท้าเข้ามาใกล้ ย่นระยะห่าง
ระหว่างทั้งคู่ลง แบบนี้ยิ่งเห็นชัดว่าพ่อหมีร่างยักษ์กับนางฟ้าอรชรมี
ขนาดรูปร่างต่างกันลิบลับ ราวกับไม้จมิ้ ฟันกับไม้ซงุ ขนาดสามคนโอบ
ที่ยืนต้นมานานเป็นแรมปี
“หนูเล็กไม่ได้ไปหา...อะไรต่ออะไรใหม่ๆ เหมือนอย่างทีค่ ณ
ุ ยักษ์
กล่าวหา หนูเล็กไม่เคยออกนอกลู่นอกทางสักครั้งเดียว”
จนแล้วจนรอดค�ำว่า ‘ผัว’ ก็หลุดออกจากปากจิ้มลิ้มไม่ได้ นั่น
เพราะรจเลขเตือนตัวเองเสมอมาว่าได้ท�ำความผิดครัง้ ยิง่ ใหญ่อย่างไม่
น่าให้อภัยต่อคนตรงหน้า ดังนัน้ จึงพยายามใจเย็น แม้เขาจะหยาบคาย
พร้อมสาดเทอารมณ์ใส่ทกุ นาที
“โกหก!”
ทว่าทีเ่ ตือนตัวเองให้เย็นก็ชกั จะเย็นไม่ลง จะเถียงก็เถียงไม่ออก
ไม่ใช่เพราะแอบไปมีใครที่ไหน มีสามีเพียงคนเดียวก็ล�ำบากจะแย่
ยิ่งสามีเป็นหมีอารมณ์ขุ่นแบบนี้ด้วยแล้ว
“ฉันจ�ำได้ดที เี ดียวเลยว่าเคยถูกเธอชักน�ำให้ออกนอกลูน่ อกทาง
จนต้องรับผิดชอบความนอกลู่นอกทางของเธออยู่จนถึงตอนนี้”
และไม่นานนี้แหละค่ะ พ่อหมีบึ้ง คุณจะเป็นอิสระแล้ว!
รจเลขยกมือลูบปอยผมเมื่อลมพัดกรูมา เห็นอีกฝ่ายมองตา
ปรอยก็ใจไม่ดี ก็นอกจากท่าทีจะขบหัวเธอแล้ว สายตาเขาก็เหมือน
อยากกลืนกินผมเธอไปด้วยอีก ยิ่งมอง ใจก็ยิ่งไม่ดี รู้สึกหวั่นๆ ร้อน
สลับหนาวราวกับจะจับไข้
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“ค่ะ นั่นอาจเป็นการนอกลู่นอกทางหนเดียวของหนูเล็ก แต่
ความรับผิดชอบก็แค่แต่งงานตามพิธีการ เราไม่ได้จดทะเบียนสมรส”
“จะไปจดไหมล่ะ” เขาสวนกลับทันควันด้วยท่าทีจริงจัง
“ไม่...ไม่ค่ะ ไม่!” รจเลขชักตามผู้ชายตรงหน้าไม่ทันเสียแล้ว
เขาจะเอายังไงกันแน่ ต้องคอยลอบมองคนวางท่านิ่งขรึมอย่างเกรงๆ
“หนูเล็กหมายความว่าในสถานภาพทางกฎหมายตอนนี้ เราต่างโสด
ทั้งคู่ อีกอย่างคุณยักษ์เองก็ไม่ได้อยากแต่งงานกับหนูเล็กมาแต่แรก
ตอนนี้หนูเล็กว่ามันถึงเวลาที่เหมาะสมแล้ว...”
ที่เธอกับเขาจะเลิกกัน และประกาศให้คนอื่นที่มีสิทธิ์เข้ามา
สานสัมพันธ์ต่อ ซึ่ง ‘คนอื่น’ ของเขาคงจ่อรอคิวอยู่ก่อนแล้ว
“เหมาะสม?!” ค�ำรามด้วยความโกรธ “เหมาะทีจ่ ะชิง่ ! ทัง้ ทีฉ่ นั
ส่งเสียให้เธอเรียน หาบ้านให้ ออกทุนรอนให้ป้าพร้อมไปท�ำร้านขาย
ข้าวแกงน่ะหรือ”
แรงระเบิดทางอารมณ์กลัน่ เป็นเสียงทีเ่ รียกได้วา่ ตะเบ็งสุดเสียง
พร้อมหมวกที่สวมปิดบังผมหยิกหย็องเพื่อความดูดีถูกขย�ำเป็นก้อน
กลมแล้วปาออกไป เฉียดหน้าหวานซึ้งไปแค่ไม่กี่เซ็นต์ เพราะเจ้าตัว
ไม่คิดจะหลบ ก�ำลังตกตะลึงกับค�ำพูดของคนที่เพิ่งระเบิดอารมณ์ใส่
ดวงตาคู่สวยเบิกกว้างจ้องมองยักษ์นงิ่ พลางทบทวนกับตนเองเงียบๆ
เธอไม่น่าทึกทักเอาเองโดยไม่ถามป้าพร้อมให้ละเอียดว่า เงิน
ค่าใช้จา่ ยตอนไปเรียนทีก่ รุงเทพฯ มาจากการขายอาหารของป้าพร้อม
ไหนจะค่าเทอมทีแ่ พงจัด คอนโดหรูนนั่ อีก ไหนจะอาคารพาณิชย์สาม
ชั้นที่ป้าพร้อมเรียกว่า ‘บ้าน’ รวมถึงทุนที่ป้าพร้อมบอกว่าพอจะหาได้
ทั้งที่ย่าน้อยไม่ให้ทุนรอนมาเลยตอนออกจากบ้านมา
จริงๆ เธอน่าจะคิดได้ตั้งแต่ต้นว่าผู้ชายหน้าตึงตรงหน้าต้อง
ยื่นมือเข้ามาช่วยแต่แรก
“หนูเล็กจะหามาคืน”
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คนยอมรับสภาพเอ่ยเสียงเบา ทัง้ ดวงหน้าหวานซีดเผือดเหมือน
ตกใจหนักหนาเพราะข่าวใหม่นี้ ท�ำให้คนหงุดหงิดพาลรีพาลขวางทีถ่ กู
เด็กเมือ่ วานซืนมาบอกเลิกถึงกับใจหาย ต้องข่มอารมณ์ให้เย็นลง บอก
ตนเองว่าเท่านี้หนูน้อยหมวกแดงก็กลัวหมียักษ์อย่างเขาจะแย่อยู่แล้ว
“แล้วจะหามาจากไหน ได้งานท�ำแล้วหรือไง” ตะล่อมถามเสียง
นุ่มนวลอย่างไม่เคยพยายามให้นุ่มแบบนี้มาก่อนในชีวิต
“ยังค่ะ”
“ถ้ายังก็อย่าปีกกล้าขาแข็งให้มากนัก มาอยู่กับฉันเสียที่นี่”
รวบรัดและตัดสินใจให้เสร็จสรรพ
“จะให้หนูเล็กมาอยู่ที่นี่ อยู่ในฐานะอะไรล่ะคะ”
คนถามช้อนดวงตาสับสนขึ้นมองจ้องอีกฝ่ายอย่างฉงน ไม่ได้
ต้องการเรียกร้องอะไรจากเขา เพียงแต่ไม่เข้าใจว่าจะยือ้ เวลาตรงนีอ้ อก
ไปอีกท�ำไม
“อยากอยู่ฐานะไหนก็ตามใจ มีให้ไม่กี่ต�ำแหน่งหรอก”
ไม่ต�ำแหน่งเมียก็ต�ำแหน่งแม่ของลูก จับฉันมาท�ำสามีแล้วตอนนี้
คิดจะมาทิง้ กัน มันไม่งา่ ยขนาดนัน้ หรอกนะหนูเล็ก! ฉันไม่ได้รอมาจน
อายุสามสิบหกปีเพื่อให้สาวน้อยวัยยี่สิบสองปีมาบอกเลิกหรอกนะ
“ถ้าอยากท�ำงานก็มาท�ำที่นี่ จะให้คนสอนงานให้ เงินเดือน
อยากได้เท่าไหร่ก็เรียกเอา”
“แต่...”
“ไป จะให้คนไปส่ง เก็บข้าวของมาอยู่เสียที่นี่เลย”
ยักษ์รวบรัดตัดความจนคนที่เดินทางมายังไร่สับปะรดยักษา
พร้อมกับค�ำพูดที่เตรียมมามากมายเพื่อบอกเลิก หาทางแย้งไม่ทัน
“หนูเล็กเอามอเตอร์ไซค์มาเองค่ะ แล้วยังไงก็ตอ้ งบอกป้าพร้อม
ก่อน ข้าวของกว่าจะเก็บหมดเร็วสุดก็ตอ้ งเป็นพรุง่ นี”้ เธอเพิง่ รือ้ กระเป๋า
เดินทางไม่ก่วี ันนี้เอง แถมจัดห้องนอนเสียน่าอยู่ ยังไม่ทันจะได้อยู่ให้
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ชื่นใจเลยก็ถูกไล่ให้ย้ายเสียแล้ว
“แปลว่าตกลงแล้วนะ จะให้คนเตรียมห้องให้ พรุ่งนี้เดี๋ยวส่งรถ
ไปรับ”
คนตัดสินใจเด็ดขาดก้าวเดินผ่านร่างอรชรอ้อนแอ้นไปก้มลงเก็บ
หมวกทีข่ ย�ำปาทิง้ ในคราแรกมาสะบัด ปัดแรงๆ จัดรูปทรงให้เห็นสภาพ
ว่าเป็นหมวก ก่อนจะสวมลงบนศีรษะเล็กได้รูป
“แดดแรง ใส่กลับไปด้วย เดี๋ยวไม่สบาย” ว่าแล้วก็เดินตัดผ่าน
ถนนกลับไปยังแปลงสับปะรดที่ก�ำลังไถพรวนปรับหน้าดิน
คนงานชายหลายคนทีเ่ พิง่ กลับมาจากกินข้าวเทีย่ งยืนรีรอเฝ้าดู
สถานการณ์กแ็ ยกย้ายด้วย เกรงจะโดนบาทาของนาย โทษฐานเสือก!

ได้ๆ)

“อยากมีเมียโว้ย! ร้องโอดร้องโอย สมเพชน่าเวทนา
ไม่เคยมีเมีย (คนเดียว) สักคนตั้งแต่เกิดมา
พ่อจ๋าแม่จ๋า หาเมียให้หน่อยเป็นไร (อันนี้ไม่ต้องหาโว้ย กูหา
อยากมีเมียสวย (อันนี้กูเสือกได้เมียสวย แถมเด๊ก...เด็ก)
ไปไหนไปด้วย ควงแขนไม่อายใครๆ
ออดอ้อนออเซาะ ฉอเลาะเอาอกเอาใจ
โลกคงสดใส ถ้ามีศรีภรรยา”*

เสียงร้องเพลงบอกอาการว่าคนร้องเมามาย แถมมีคอรัสแบบ
ข�ำขันแทรกตามเนื้อเพลง มันน่าจะสนุกแต่ส�ำหรับคนที่น่ังหน้ายุ่ง
เก็บข้าวของลงกระเป๋าเดินทางไม่นกึ สนุกไปด้วย ออกจะนึกเคืองเสียง
โอดครวญนั้นด้วยซ�้ำ
*เพลง “อยากมีเมีย” โดย วงร็อกแสลง
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“แถวนี้มีงานเลี้ยงหรือจ๊ะป้า ร้องเพลงไม่เกรงอกเกรงใจเพื่อนบ้านเลย”
มือเหี่ยวๆ ที่ช่วยหลานสาวรื้อตู้เสื้อผ้าออกมาชะงักไปนิดหนึ่ง
ก่อนจะยิ้มข�ำขันกับเสียงโวยวายจากวงเหล้าที่มาตั้งวงตั้งแต่ช่วงเก็บ
ร้านสเต๊ก หลานสาวคงไม่ได้มองว่าใครเป็นตัวการ เพราะเอาแต่ท�ำ
หน้ายุ่งหน้างอนับแต่กลับมาจากไร่สับปะรดยักษา
“งานอะไร้! พวกคนงานเขาตั้งวงกินเหล้ากัน ตอนนี้เหล้าคงถึง
เสียงเพลงเลยโอดเลยโอยแบบนี้”
“หนูเล็กอยู่มาจะอาทิตย์หนึ่ง ไม่เคยเห็นเขาตั้งวงกันสักที ถ้า
ขืนมีแบบนี้ทุกวันแย่นะจ๊ะ ใครเขาจะได้หลับได้นอนกัน”
ปากบ่นมือก็คอยพับเสื้อเข้ากระเป๋า ทว่าไม่นานก็รื้อกระเป๋า
ออกมาจัดเรียงใหม่ เริม่ จากเรียงสี เรียงขนาดไล่ระดับกันไป พยายาม
อ้อยอิง่ ถ่วงเวลาให้ชา้ ทีส่ ดุ เพราะคิดว่ายังไงๆ ก็ไม่อยากย้ายไปอยูก่ บั
ยักษ์
“ไม่มีใครกล้ามาตั้งวงให้ร�ำคาญหรอก แถวนี้ถิ่นคุณยักษ์เขา
วันนี้เป็นกรณีพิเศษ”
เพราะเจ้าของถิ่นมาตั้งวงเอง แต่ป้าพร้อมไม่ได้บอกหลานสาว
ซึ่งคนฟังก็เพียงพยักหน้า เลิกใส่ใจเสียงร้องเพลงแหกปากคุ้นหูนั่นไป
เสีย
“ป้าพร้อมไปอยูท่ ไี่ ร่ดว้ ยกันไหมจ๊ะ หนูเล็กไม่อยากไปคนเดียว”
หลังจากอ้อยอิ่งกับการจัดกระเป๋ามาได้สักพัก รจเลขก็พบว่า
ก�ำลังถ่วงให้ตนเองนอนดึกมากเท่านัน้ ตอนนีต้ าคูโ่ ตก็เริม่ ปรือจนแทบ
จะลืมไม่ไหวอยู่แล้ว เลยหันมาอ้อนป้าพร้อมอีกที
เลี่ยงการย้ายไปอยู่ที่ไร่ยกั ษาไม่ได้ ก็หาตัวหนุนไปด้วยก็ยังดี
“โอ๊ย! พอๆ ชาตินี้ป้าไม่อยากไปรับใช้ใครอีกแล้ว อยู่แบบนี้ก็
สบายตัวสบายใจดี”
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คนตัวเล็กหน้ามุ่ยลงเมื่อได้ฟังค�ำตอบ หันมายื้อมือเหี่ยวที่คอย
เร่งจับข้าวของยัดลงกระเป๋าเอาไว้
“หนูเล็กเป็นห่วงนี่จ๊ะ เรามีกันแค่สองคนป้าหลาน หนูเล็กเพิ่ง
มาอยู่ได้แค่ไม่กี่วันเอง ยังไม่ทันหายคิดถึงเลย ก็ต้องห่างกันอีกแล้ว
ป้าพร้อมก็ไปอยู่ที่ไร่ยักษาเสียด้วยกันเถอะนะจ๊ะ นะ หนูเล็กจะไป
ขออนุญาตคุณยักษ์ให้ ทีไ่ ร่ออกจะกว้างขวางขนาดนัน้ คงจะพอมีงานให้
เชฟใหญ่ฝีมอื ดีอย่างป้าพร้อมท�ำแน่ๆ”
“ไม่ต้องห่วงป้าหรอกยัยกระจิริด ป้าอยู่ได้ เอาจริงๆ ก็ชอบเสีย
อีก ได้ท�ำงานเป็นนายตัวเองแบบทุกวันนี้ คนแถวนี้ก็รู้จักมักคุ้นรู้หน้า
รู้ตากันมาแต่ไหนแต่ไร ที่ส�ำคัญที่ไร่กับที่นี่ก็ใช่จะห่างอะไรมากมาย
คิดถึงก็มาหามาค้างกับป้าได้ คุณยักษ์เขาคงไม่หวงเมียจนไม่ยอมให้
ป้าหลานมาเจอหน้ากันหรอก”
“หวงอะไรกัน แล้วอีกอย่างหนูเล็กก็ไม่ได้เป็นเมียเขาแล้ว ขอ
เลิกกับเขาไปแล้วด้วย”
“ฮ้า!”
ค�ำบอกเล่าไม่เต็มเสียงของหลานสาวท�ำเอาป้าพร้อมอุทานเสียง
หลง มือเหีย่ วๆ ทีส่ าละวนอยูก่ บั เสือ้ ผ้าข้าวของของหลานสาวชะงักไป
นานทีเดียว ก่อนจะหันมาจับไหล่ทั้งสองของหลานเอาไว้มั่น
“ท�ำไมเราท�ำแบบนัน้ แล้วนีค่ ณ
ุ ยักษ์เขาว่ายังไงบ้างล่ะ เลิกแล้ว
ท�ำไมยังใจดีให้งานท�ำอีก เราแน่ใจหรือว่าเลิกจริง”
ค�ำถามเพราะความห่วงใยของป้าพร้อมรัวออกมาเป็นชุดๆ
ท�ำเอารจเลขหน้ามุ่ยลง พร้อมตอบเสียงกระเง้ากระงอด
“ป้าจ๋า...บ่นเสียยาวยืดเชียว”
“มันน่าบ่นไหมล่ะ” ดุใส่คนทีไ่ ม่รจู้ กั ปรึกษาหารือ ตัดสินใจอะไร
เอาง่ายๆ เหมือนเล่นขายข้าวแกง แต่จะว่าขายข้าวแกงง่ายก็ไม่ถูก
เพราะกว่าเธอจะเปิดร้านได้ก็หนักเอาการอยู่ทีเดียว
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“แล้วนี่คณ
ุ ยักษ์เขาว่ายังไงบ้างล่ะ ถูกขอเลิกไปแบบนั้น”
“จะว่าอะไรล่ะจ๊ะ ก็แค่ปาปิ่นโตข้ามหัวหนูเล็ก ข้าวของหก
ระเนระนาดเกลือ่ นพืน้ น่ะสิ คนอะไรไม่รโู้ หดชะมัดยาด! แล้วไม่รไู้ อ้คณ
ุ
ยักษ์ของป้าพร้อมคิดอีท่าไหน คิดไปคิดมา สุดท้ายหนูเล็กต้องย้ายไป
อยู่ที่ไร่กบั เขา ถึงต้องมานั่งปวดหัวอยู่นี่ไงจ๊ะ”
รจเลขทัง้ บ่น ทัง้ ต�ำหนิ และสุดท้ายเจ็บใจตนเองไม่หาย ว่าท�ำไม
ตนไม่แย้งอะไรออกไปบ้างตอนที่เขายื่นข้อเสนอให้ไปท�ำงานและพัก
อยู่ทไี่ ร่ สุดท้ายตนเลยต้องมานัง่ จัดกระเป๋าด้วยหัวใจละเหีย่ อยู่แบบนี้
ตอนนี้หญิงสาวรู้ซึ้งและเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วว่า ท�ำไมคนช่าง
โวยวาย เอาแต่โผงผาง แถมเจ้าอารมณ์สุดๆ อย่างยักษ์ถึงคุมคนงาน
ได้เป็นร้อยเป็นพัน ก็เพราะเขาเป็นนักเจรจาขัน้ เทพทีล่ งสาลิกาลิน้ ทอง
รอบตัว ชนิดทีพ่ ดู อะไรไปก็มแี ต่คนรักคนหลง จนคล้อยตามแบบนีน้ เี่ อง
คิดอย่างขัดเคืองใจ ก่อนลอบมองคนเป็นป้า รจเลขไม่ได้บอก
ป้าพร้อมว่าเธอรู้เรื่องเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ทั้งสองใช้อยู่ตอนนี้แล้ว
ว่าเป็นของยักษ์ กลัวท่านเสียใจ ถ้ารู้ว่าเธอต้องไปอยู่กับยักษ์ที่ไร่
เพราะตั้งใจว่าจะท�ำงานหาเงินมาคืนเขาให้หมดสิ้น แม้ต่อให้ต้องหา
ไปตลอดชีวิตถึงจะพอก็คงไม่มีทางเลือก
“นั่นแหละคุณยักษ์ พวกบ้าพลัง ป้าก็ว่าจะถามท�ำไมปิ่นโตพัง
ยับแบบนั้น”
ป้าพร้อมแทบจะเห็นภาพยักษ์อาละวาดใส่หนูกระจิริดนี่ได้เลย
แต่คงเป็นการอาละวาดข้างเดียวเสียมากกว่า เพราะดูจากคนทางนี้
ท่าทางจะเอาแต่ยนื นิ่งเข้าสู้ ไม่กล้าไปต่อกรอะไรด้วย
“เห็นอารมณ์รอ้ น ขีโ้ วยวายแบบนีแ้ ต่คณ
ุ ยักษ์เขาใจดีใจสปอร์ต
ทีเดียวนะ ยิง่ กับสาวๆ ไม่งนั้ คงไม่มหี ญิงแก่แม่หม้ายติดกันทัว่ บ้านทัว่
เมืองหรอก”
“ใจดีใจสปอร์ตอะไรจ๊ะ กับหนูเล็กนีค่ ณ
ุ ยักษ์คนดีของป้าพร้อม
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มีแต่ใจยักษ์ใจมารเข้าใส่” แย้งเสียงเขียว ทั้งส่ายหัวไปมาไม่เชื่อ
เด็ดขาด
“ก็เรามันเด็กน่ะสิ ไม่ใช่สาวๆ ไม่งั้นไม่ถูกเอ็ดมาแบบนี้หรอก”
“ป้าอะ!” ค้อนควักใส่อย่างน่ารัก ก่อนก้มลงมองดูตนเอง ที่ตัว
เล็ก หน้าก็ยงั เด็กไปอีก ดูตรงไหนก็ไม่มสี ่วนไหนบอกว่าเป็นสาวอย่าง
ป้าพร้อมว่าจริงๆ
“ถึงหนูเล็กจะดูเด็ก ไม่ใช่สาวๆ แบบที่คุณยักษ์ชอบ แต่ที่ป้า
พร้อมบอกว่าคุณยักษ์ใจดีใจสปอร์ตจนมีสาวมาชอบทั่วบ้านทั่วเมือง
หนูเล็กก็ไม่เชื่ออยู่ดี ร้อยไม่เชื่อพันก็ไม่เชื่อ แล้วพวกอารมณ์ร้ายนี่
แหละตัวดีที่หนึ่ง มีแนวโน้มว่าจะท�ำร้ายผู้หญิงมากสุด ถ้าไม่รู้จักหัด
ควบคุมอารมณ์ของตัวเองซะบ้าง” หญิงสาวอยากยอกย้อนประโยคนี้
กับคนที่เป็นหัวข้อสนทนามากกว่า
“ก็อีกนั่นแหละ ป้ายังไม่เคยเห็นคุณยักษ์เขาท�ำร้ายผู้หญิงเลย
สักครั้งเดียว”
“จ้ะๆ ใจดีก็ได้”
เมือ่ เห็นป้าพร้อมไม่ยอมรามือจากหัวข้อสนทนาเลยยอมคล้อย
ตามอย่างไม่เต็มใจนัก ก่อนจะถอนหายใจยาว
“หนูเล็กไม่เถียงก็ได้จ้ะในเรื่องความใจดี เอาเป็นว่าคุณยักษ์
ของป้าพร้อมใจดี ใจดีขนาดหนูเล็กไปบอกเลิก เขายังอนุญาตให้ไป
ท�ำงานที่ไร่ ให้หนูเล็กเสนอเงินเดือนเอาเอง แถมหาที่พักให้ เดี๋ยวหนู
เล็กจะเขียนเงินเดือนสูงลิบเลยคอยดู” คนตัวเล็กทีก่ ล้าแต่ลบั หลังวาด
แผนการเอาคืนอย่างเพ้อฝัน
“เราน่ะเลิก แต่เขาน่ะอยากเลิกกับเราด้วยไหมเล่า”
นัน่ แหละทีห่ นูเล็กสงสัย ตอนนีส้ ถานะของตนไม่รวู้ า่ อยูต่ �ำแหน่ง
ไหน แต่กเ็ อ่ยอุบอิบออกไป
“คงเข้าใจว่าเลิกกันมัง้ จ๊ะ ก็เราไม่ได้จดทะเบียนสมรสอะไรทีม่ นั
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เป็นผลผูกพันทางกฎหมาย แค่ผูกข้อไม้ข้อมือเท่านั้นเอง”
“บางทีทะเบียนสมรสก็ไม่ได้การันตีนะลูก ว่าคนเราจะอยู่ด้วย
กันยืด”
“แต่บางทีการไม่ได้จดทะเบียนสมรส ก็ไม่ได้การันตีว่าจะอยู่
ด้วยกันยืดเหมือนกัน” เถียงค�ำไม่ตกฟาก จนถูกป้าพร้อมส่งสายตา
ดุๆ ถึงยอมเก็บปากเก็บค�ำ
“สรุปทีเ่ ราไปคุยกับคุณยักษ์ทไี่ ร่วนั นีค้ อื ไม่ได้อะไรเลย นอกจาก
ถูกคุณยักษ์ส่งั ให้ไปท�ำงานที่ไร่ และย้ายเข้าไปอยู่ด้วยว่างั้นสิ”
รจเลขพยักหน้ารับ เรื่องการต่อรองดูท่าจะต้องไปเรียนรู้จาก
ยักษ์มากกว่านี้ ถึงวันนี้จะไม่ได้พูดอะไรเป็นกิจจะลักษณะ แต่ต่อไปก็
คงมีเวลามากพอและเจอยักษ์มากขึน้ ต้องได้พดู เรือ่ งปลดปล่อยพันธะ
ให้เขาแน่
ยังไม่ตสี ามดีคนทีน
่ อนดึกเพราะเสียงร้องเพลงโหวกเหวก
กัมปนาทของเพื่อนบ้านก็รีบร้อนลุกขึ้นอาบน�้ำอาบท่า พอออกจาก
ห้องน�ำ้ ได้กค็ ว้าเสือ้ ยืดตัวใหญ่กบั กางเกงขาสัน้ เนือ้ นิม่ มาสวมใส่อย่าง
ไม่พิถีพิถัน ก่อนกระวีกระวาดลงจากชั้นบน เกรงว่าจะไม่ทันป้าพร้อม
ที่ต้องออกไปจ่ายตลาดแต่มืด เพื่อซื้ออาหารสดมาท�ำกับข้าวขายใน
ช่วงเช้า
ทว่าเจ้าของร่างอรชรยังก้าวเท้าไม่พ้นจากบันไดลงเหยียบพื้น
ด้านล่างดีเลยด้วยซ�ำ้ ก็เป็นอันชะงักกึก ยิง่ เห็นดวงตาแดงก�ำ่ อย่างคน
อดนอนของอีกฝ่ายมองไล่ตงั้ แต่ปลายเท้ามายังชายเสือ้ ทีย่ าวลงมาปิด
ทับกางเกงขาสัน้ ก็รสู้ กึ ร้อนๆ หนาวๆ ขึน้ มา ราวกับถูกต�ำหนิอยูก่ ลายๆ
ป้าพร้อมที่มารับหน้าแขกไม่ได้รับเชิญหันมาเห็นหลานสาวเข้า
พอดี เลยรีบบอกจุดประสงค์ของอีกฝ่ายทันที
“มาพอดีเลยหนูเล็ก คุณยักษ์เขามารับแน่ะลูก”
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“มารับ” ทวนค�ำพูดป้าพร้อมอีกครัง้ แล้วเหลือบมองนาฬิกาบน
ผนังว่าตนเองตาไม่ฝาด “แต่นี่มันเพิ่งจะตีสามเองนะจ๊ะ”
“ก็บอกว่าวันนีจ้ ะมารับ โชคดีเท่าไหร่แล้วไม่มาเคาะปลุกตัง้ แต่
ตีหนึ่ง”
เธอต้องขอบคุณในความใจดีนั่นด้วยไหม หญิงสาวประชด
อีกฝ่ายในใจ อยากรั้นยืนนิ่งท้าทายคนที่เข้ามานั่งหน้าขมึงทึงในบ้าน
ดูจากสภาพเสือ้ ผ้าเหมือนไม่ผา่ นการอาบน�ำ้ อาบท่ามาก่อน แถมกลิน่
เหล้ายังโชยคลุ้ง
“พอดีฉันมีนดั แถวนี้ เลยตั้งใจแวะรับด้วยเลย”
“กระเป๋าข้าวของเก็บหมดแล้วใช่ไหมหนูเล็ก ไปยกลงมาไป อย่า
ให้ผู้ใหญ่รอนาน”
ป้าพร้อมเห็นท่าหลานสาวไม่สู้ดี เกรงยัยกระจิริดแผลงฤทธิ์ใส่
คนมารับแต่เช้ามืดเลยรีบออกปากไล่ หารู้ไม่ว่าตนก็จะถูกคนที่เรียก
ว่า ‘ผู้ใหญ่’ ไล่เหมือนกัน
“เดี๋ยวผมไปยกเอง ป้าพร้อมรีบไม่ใช่หรือครับ ไปจ่ายตลาดได้
เลย ผมจะสั่งให้เด็กมันเฝ้าหน้าร้านรอระหว่างป้าไปซื้อของ”
“เอ่อ...เอางั้นหรือคะคุณยักษ์” แทนค�ำตอบมีเพียงใบหน้านิ่ง
ขรึม ทั้งดวงตาดุตอบมา ป้าพร้อมเลยจนหนทาง “งั้นป้าไปเลยนะ
ว่างๆ เราก็กลับมาเยี่ยมป้าบ้างนะหนูเล็ก”
“จ้ะ” รจเลขขานรับทั้งที่ท�ำท่าว่าน�้ำตาจะร่วง ยกมือขึ้นไหว้ลา
ป้าตรงนั้น
คนเป็นป้าไม่อยากออกไปโดยทิง้ หลานสาวไว้ล�ำพังกับยักษ์ แต่
จากสายตาคนเมาที่มานั่งดื่มเหล้าเฝ้าหลานสาวของเธออยู่ค่อนคืน
บอกว่าอย่ามา ‘ยุ่ง’ ก็เลยจ�ำต้องปลีกตัวออกมา ทิ้งสองสามีภรรยา
เอาไว้ตามล�ำพัง
“ไหนกระเป๋า”
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ทันทีที่ป้าพร้อมออกจากบ้านพ่อหมียักษ์อารมณ์ขุ่นก็ยืดกาย
หนาขึ้นเต็มความสูงจนแทบคับบ้าน รจเลขเลยไม่มีทางเลี่ยงเดินน�ำ
เขาขึ้นห้องที่เพิ่งลงมา กระเป๋าสามใบถูกวางเอาไว้ใกล้ประตูพอดี
“เปิดกระเป๋าออก!”
“คะ?”
ค�ำสั่งที่อยู่ๆ เขาก็โพล่งออกมา เป็นใคร ใครก็งง ยังไม่ทันที่
รจเลขจะทันได้ท�ำอะไร ผูบ้ กุ รุกก็คว้ากระเป๋าใบโตทีส่ ดุ ไปวางบนเตียง
เปิดและรือ้ เสือ้ ผ้าทีเ่ ธอพับอย่างประณีตออก ก่อนจะมีชนิ้ ส่วนโชคร้าย
ห้าหกตัวไม่ได้รับอนุญาตให้ไปต่อ มันถูกโยนออกมา ก่อนกระเป๋าใบ
ที่สองและสามจะถูกสแกนไม่ต่างกัน
“คุณยักษ์! ท�ำบ้าอะไรของคุณ”
คนถูกดุไม่ได้สนใจท่าทีโวยวายราวแมวขู่นนั่ เขายัดเสือ้ ผ้าทีร่ อื้
กระจัดกระจายในทีแรกเข้าไปในกระเป๋า แล้วกระแทกปิด บังคับให้
เสื้อผ้าอยู่ในกระเป๋าให้ได้ด้วยสภาพแออัด
“เอากางเกงแบบนี้ออกไง อย่าให้เห็นว่าใส่อีก คราวหลังฉันจะ
ไม่ทนนั่งมอง”
คนฟังขมวดคิว้ ยุง่ สงสัยว่าเขาจะมองกางเกงขาสัน้ ของตนท�ำไม
กัน ได้แต่ก้มมองส�ำรวจไปรอบๆ ตัว ก็เห็นว่าตนเองไม่ผิดแผกไปจาก
คนอื่น ดูปกติดีทุกอย่าง
“ฉันจะถอดกางเกงสั้นๆ นี่ทิ้ง แล้วฟาดให้ก้นลายเลย ไป! ไป
เปลี่ยนเป็นกางเกงตัวอื่น ฉันจะเอาข้าวของลงไปรอข้างล่าง”
รจเลขอยากจะกรีดร้องไล่หลังพ่อหมียกั ษ์หน้าบึง้ แต่ทที่ �ำได้คอื
อ้าปากค้าง
นีไ่ งล่ะ คนดี คนไม่มปี ระวัตทิ �ำร้ายผู้หญิงของป้าพร้อม เขาเพิง่
บอกเธอแหม็บๆ ว่าจะฟาดก้นเธอ
“แล้วจะมามีปัญหาอะไรกับกางเกงใส่เล่นใส่นอนของคนอื่น
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เขา”

เสียดายทีไ่ ม่ได้เอากางเกงทีไ่ ม่ผา่ นการพิจารณาไปทีไ่ ร่ดว้ ย แต่
ก็ไม่กล้าหยิบติดมือ เพราะยังไงรจเลขก็ห่วงสวัสดิภาพของก้นเธออยู่
ไม่เอาก้นไปต่อกรกับฝ่ามือเขาอย่างแน่นอน

หทัยดารา 35

3
เขาเป็นถึงแฟน

“พีพ
่ ริกคะ ถ้าให้หนูเล็กดูเอกสารอีก หนูเล็กต้องอ้วกแน่ๆ
ท�ำไมหนูเล็กคนเดียวถึงต้องท�ำงานหลายต�ำแหน่งเหลือเกินล่ะคะ”
พี่พริกคนที่ถูกเสียงหวานๆ ไม่แพ้ดวงหน้าทั้งออดและอ้อนยิ้ม
ไม่เต็มปากนัก ก็ยกั ษ์พารจเลขมาแนะน�ำว่าเป็นพนักงานใหม่ ให้สอน
งานให้ เอาทุกขัน้ ตอน ยักษ์เน้นกับพริกว่าต้องรู้งานจริง ท�ำได้ ท�ำเป็น
ตั้งแต่กระบวนการในไร่สบั ปะรด ซึ่งทุกเช้ารจเลขต้องนั่งรถออกไปกับ
คนงาน ท�ำตั้งแต่เพาะหน่อสับปะรด คัดแยกหน่อสับปะรด ปลูกต้น
ใส่ปุ๋ย รดน�้ำ จะเหลือก็แต่เก็บผล
พอสายๆ แดดแรงหน่อยก็จะถูกส่งตัวมาที่โรงงาน แรกๆ ก็วน
อยูท่ โี่ รงงานสับปะรดกวน ก่อนจะไปเป็นสับปะรดกระป๋อง น�ำ้ สับปะรด
แต่ยงั ไม่ได้ไปในส่วนของไวน์ พอช่วงบ่ายจะถูกส่งเข้ามาอยูใ่ นออฟฟิศ
ท�ำงานเอกสาร คิดเงินเดือน ติดตามพริกออกไปพบคู่ค้าและชาวไร่
บ้างบางครั้ง
สองสัปดาห์ทรี่ จเลขมาท�ำงาน เธอเรียนรู้งานมากกว่าพนักงาน
คนอืน่ ๆ ทีท่ �ำกันมาเป็นแรมปี พริกเองก็แปลกใจพนักงานคนพิเศษของ
เจ้านาย ซึ่งไม่ได้แนะน�ำว่ารจเลขเป็นอะไรด้วย แถมอยู่เรือนใหญ่กับ
เจ้านาย แต่คนรับใช้ที่นั่นก็บอกว่าแยกห้องกันนอน และสองสัปดาห์
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นี้ นายยักษ์กินนอนที่เรือนคนงานท้ายไร่โน่น
“ช่วงปลายเดือนก็วุ่นแบบนี้แหละหนูเล็ก”
“แล้วนี่เดี๋ยวคุณยักษ์จะเข้ามาเซ็นบัญชีรายรับรายจ่ายของ
เดือนนี้ด้วย หนูเล็กยังท�ำไม่เสร็จเลยนะคะพี่พริก” รจเลขบ่นอุบ ตาก็
จ้องยังคอมพิวเตอร์ทมี่ ตี ารางสรุปงานทัง้ หมดของไร่ ทัง้ ตัวเลขไล่เรียง
ตามแต่ละช่อง มองทีก็ตาล้าอยู่เหมือนกัน
“อุย๊ ! ไม่เข้าแล้วมัง้ หนูเล็ก เห็นไอ้พหี่ มอกบอกว่าคุณมีนามาหา
ตั้งแต่เที่ยงแน่ะ” คนเมาท์มอยลดเสียงลงเป็นกระซิบกระซาบ เพิ่ม
ความอยากรูใ้ ห้คนฟังเข้าไปอีก “ไอ้พหี่ มอกว่าคุยกันอยูข่ า้ งในออฟฟิศ
ส่วนตัวของคุณยักษ์ตงั้ แต่บา่ ยจนป่านนีย้ งั ไม่ออกมาเล้ย! คุยอะไรนาน
สองนานนะว่าไหม”
ออฟฟิศส่วนตัวของยักษ์นั้นแยกต่างหากและตั้งอยู่ถัดไปจาก
ออฟฟิศพนักงานหลายช่วง เพียงมองไปที่นั่น หัวใจของรจเลขก็เจ็บ
แปลบ ท�ำไมเธอจะไม่รู้จักมีนา เธอคนนั้นคือคนที่มีแผนการว่าจะ
แต่งงานกับยักษ์ตั้งแต่เมื่อสี่ปีก่อน ก่อนที่เธอจะมาแทนที่ต�ำแหน่งนั้น
“คุณมีนาหรือ” เปรยกับตนเอง
“อือ้ ! พีก่ เ็ ข้ามาไม่ทนั หรอก แต่มคี นบอกว่าเป็นแฟนนายยักษ์”
คนเล่าไม่ทันสังเกตว่ามือเรียวเล็กที่ก�ำลังคีย์ลงบนแป้นพิมพ์
ชะงักไปนานทีเดียว ข้างในอกสาวโหวงไหวกับค�ำว่า ‘แฟน’ จนน่า
ตกใจ
“คุณยักษ์เขา...แต่งงานแล้วนี่คะ” ประโยคท้ายเบาจนแทบดัง
อยู่แค่ในล�ำคอ แต่เพราะในห้องฝ่ายบัญชีมีกันอยู่แค่สองคน พริกเลย
ได้ยินชัด
“ก็มีคนลือแบบนั้นอยู่นะ แต่ไม่เคยมีใครเห็นเมียนายสักคน
แถมนายก็ไม่เคยพูดถึง สาวๆ ที่ไร่ยักษารู้แค่ว่านายยักษ์โสด แถม
สาวๆ ที่ท�ำงานที่ว่าการอ�ำเภอก็มายืนยันชัดว่านายยักษ์ไม่มีพันธะ
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แน่นอน ยังไม่เคยจดทะเบียนสมรสกับใคร พีเ่ ห็นก็มแี ต่คณ
ุ มีนานีแ่ หละ
ที่ควงกันไปไหนมาไหน”
รจเลขไม่ได้ยินถ้อยค�ำต่อจากนั้นอีกเลย รับรู้เพียงว่าร่างอรชร
ชาหนึบไปตัง้ แต่หวั จดปลายเท้า เป็นนานกว่าจะก้มหน้าก้มตาท�ำงาน
อย่างไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไร มารู้ตวั อีกทีก็ตอนที่พริกมาสะกิดที่หัวไหล่
นั่นแหละ
“หนูเล็กๆ เสร็จไหมจ๊ะบัญชี”
“ยังเลยค่ะพี่พริก เหลืออีกนิดหน่อย เดี๋ยวหนูเล็กต้องไปที่ศูนย์
จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์อีก วันนี้มีทัวร์ลงต้องไปดูงานที่นั่น”
คนทีห่ ลงลืมเวลาพูดแล้วท�ำหน้างุนงงเมือ่ พริกหัวเราะค�ำพูดตน
พออี ก ฝ่ายเห็ น ก็ รี บ ตบไหล่ บ างแล้ ว จั ด การเซฟไฟล์ ง าน และปิ ด
คอมพิวเตอร์ให้เสร็จสรรพ
“พี่ว่าไปดูงานไม่ทันแล้วจ้ะ นี่สี่โมงเย็นแล้ว ได้เวลาเลิกงาน
ส่วนบัญชีเนี่ยคิดว่าวันนี้คุณยักษ์คงไม่เข้าหรอก เราเหลือเวลาท�ำอีก
ช่วงวันอาทิตย์ เช้าวันจันทร์ค่อยให้คุณยักษ์เซ็นก็ได้ ป๊ะ! เลิกงานๆ
อย่าขยันให้มันมากนัก พวกเราไม่รวย เจ้านายเขารวย กลับบ้านไป
พักผ่อนกันดีกว่า”
“ดีเหมือนกัน!” น�้ำเสียงราวกับประชดใคร ก่อนจะคว้ากระเป๋า
ผ้าสะพายไหล่ “หนูเล็กว่าจะไปเยีย่ มป้าในเมืองเสียหน่อย แล้วจะเลย
ไปซื้อของใช้ด้วย ลาเลยนะคะพี่พริก”
เพราะพริกต้องรอแฟนมารับที่หน้าออฟฟิศ รจเลขเลยปลีกตัว
เดินออกไปที่ด้านหน้า ซึ่งจะมีรถโรงงานคอยรับส่งพนักงานกลับที่พัก
และมีสองแถวส�ำหรับคนที่เข้าไปในตัวเมือง เธอเลยยืนคอยเงียบๆ
ปะปนกับคนงานคนอื่น แต่ก็มักจะมีรถยนต์ของพนักงานชายในส่วน
ของโรงงานหลายคันคอยแวะเวียนมาถามคะยัน้ คะยอขอไปส่ง รจเลข
ก็ปฏิเสธไปบ้าง บางคนก็ไม่ตื๊อ แต่บางคนก็ต๊อื ไม่เลิกอย่างรายนี้
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“ให้โอกาสพี่สักครั้งเถอะครับ เบาะรถพี่นิ่มมากเลยนะครับ”
“หนูเล็กไปเลยสิ จะมัวมานั่งสองแถวกับพวกเราท�ำไม”
คนงานที่คอยรถสองแถวด้วยกันเปรยขึ้น เพราะสองสัปดาห์นี้
เจอหน้าค่าตารจเลขบ่อย และรู้จากพริกว่าเป็นคนงานใหม่
“ใช่ๆ ไปเลย นั่งสบายแอร์ก็เย็น”
คนงานอีกคนก็ช่วยลุ้นจนพ่อหนุ่มขับรถเก๋งฉีกยิ้มกว้างมีลุ้น
ก่อนจะส่งเสียงอ้อนอีกหน เพราะใครๆ ก็ช่วยกันยกใหญ่ เขาเองก็
หล่อเหลาใช่ย่อยในโรงงานนี้ แล้วพนักงานใหม่คนนีก้ ส็ วยหวานน่ารัก
น่าถนอม ถูกใจเขามาแต่แรกพบ
“น่า...นะ หนูเล็กมานั่งเจิมรถให้พี่สักทีเถอะ”
“มึงอยากได้รอยเลือดไปเจิมไหม แหกตาดูหน่อยสิวะ รถติดจน
จะวนไปทั่วไร่กูแล้ว คนงานเขาจะกลับบ้าน ถ้ามึงอยากจีบก็ไปจีบ
คนอื่น!”
ยังไม่ทันที่รจเลขจะได้ปฏิเสธหรือตอบรับ เสียงตะคอกเกรี้ยว
กราดอย่างคนอารมณ์ขนุ่ จัดก็ดงั แทรกขึน้ ตามด้วยฝ่ามือหนาตบพลัก่
ลงบนหลังคารถที่จอดแช่ไม่ยอมขยับ อีกฝ่ายพอเห็นชัดว่าเป็นใครที่
เข้ามาเตือนอย่างใกล้ชิดด้วยศัพท์สมัยพ่อขุนก็รีบปิดกระจก เลื่อนรถ
ออกไปโดยไว
“มาท�ำอะไรที่นี่!”
คนซวยคนต่อมาที่ถูกตวาดใส่เกร็งไปทั้งตัว คนงานที่ยืนรอขึ้น
รถร่วมกับรจเลขต่างพากันเมียงมองให้ความสนใจตอนเห็นนายยักษ์
ท�ำหน้ายักษ์ใส่สาวน้อยตัวเล็กหน้าหวาน และเริ่มกระซิบกระซาบกัน
เบาๆ พร้อมขยับแหวกทางให้เจ้านายเดินฝ่าไปคว้าคนตัวเล็ก ก่อนจะ
เดินตรงไปทีร่ ถกระบะทรงสูง ทีก่ อ่ นหน้านีแ้ ล่นมาเร็วยังกับพายุบแุ คม
แถมเหยียบเบรกดังลั่น ลงมาฉะไอ้หนุ่มวิศวะที่ก�ำลังหยอดมุกจีบสาว
ใส่พนักงานคนใหม่ที่เขาลือกันว่าสวยมากๆ
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“หนูเล็กมารอรถสองแถวค่ะ จะเข้าเมืองไปหาป้าพร้อม” บิดมือ
ที่ถูกลากออกเบาๆ ด้วยเกรงสายตาคนอื่นที่เมียงมองอยู่ เพราะเธอ
พอใจในสถานภาพตอนนี้ท่คี นไม่รู้ว่าเป็นอะไรกับยักษ์มากกว่า
“ก็บอกว่าจะเข้าออฟฟิศ แล้วท�ำไมไม่รอ!”
“ก็มันถึงเวลาเลิกงานแล้วนี่คะ”
ได้รบั ค�ำตอบแล้วคนทีห่ วั หมุนทัง้ วันเพราะเรือ่ งคอขาดบาดตาย
ก็ปล่อยข้อมือเล็กๆ ออก พลิกดูเวลาที่ข้อมือ เห็นว่าถึงเวลาเลิกงาน
จริงอย่างที่คนตัวเล็กว่า
“สายนิดสายหน่อยก็หัดรอ ฉันรอเธอมาสี่ปียังรอได้”
ค�ำพูดทื่อๆ ไร้ความหวานและอ่อนโยนใดๆ ทว่าท�ำให้ดวงหน้า
สวยซึ้งแดงซ่านขึ้นทันตา ก่อนจะลอบมองยักษ์อย่างกล้าๆ กลัวๆ ถึง
เห็นว่าวันนี้เขารวบผมฟูๆ เอาไว้ ใบหน้าหล่อคมเข้มเข้ามากระแทก
สองตา ซ�้ำข้างหูก็มีห่วงใหญ่เบ้อเริ่มแถมหนาอีกสวมอยู่ ดูเข้มและ
เถื่อนเข้าไปอีกเท่าตัว
“คราวหลังจะไปไหนมาไหนให้บอกรถที่บ้าน หรือไม่ก็บอกไอ้
หมอกไปส่ง ห้ามมายืนรอสองแถวที่นี่ ไป๊! ขึ้นรถ ฉันจะไปส่งเอง”
รวบรัดด้วยการดันร่างเล็กไปที่รถ ฝ่ายรจเลขขี้เกียจจะเถียงด้วย หรือ
พูดง่ายๆ ว่าแทบจะไม่เคยเถียงเคยขัดพ่อหมียกั ษ์ตวั โต ก็ยอมตามเขา
ทว่าอาการหน้าแดงซ่านเพราะค�ำพูดของยักษ์พลันมลายหาย
ไปจนสิ้น เมื่อขึ้นไปนั่งยังเบาะหลัง เห็นแขกสาวที่อยู่ในออฟฟิศส่วน
ตัวของยักษ์มาตั้งแต่เที่ยงจนเย็นย�่ำนั่งอยู่ก่อน พร้อมสายตาแข็ง
กระด้างจ้องมองมาที่เธอเขม็ง รจเลขเลยยกมือไหว้ไปตามมารยาท
“กลับมานานแล้วหรือ” เสียงแข็งๆ ไม่เป็นมิตรเอ่ยทักมาก่อน
“เพิ่งกลับมาได้สองอาทิตย์ค่ะ”
และเพียงเท่านั้นรจเลขก็ไม่เปิดปากพูดอะไรอีก จะมีก็แต่ยักษ์
และมีนาทีพ่ ดู คุยสนิทสนมกัน เห็นหลายครัง้ ทีย่ กั ษ์คอยแตะฝ่ามือของ
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มีนา จากนั้นรจเลขก็ไม่หันไปมองตรงนั้นอีกเลย เธอสะกดให้ตัวเอง
มองที่นอกรถแทน นานหนจะยกโทรศัพท์ขึ้นมาตอบแชตเพื่อนบ้าง
“ผมย�้ำกับไอ้เมฆให้แล้ว ให้เพิ่มสายตรวจมาแถวบ้านของนา
บ่อยๆ ตัวมันเองถ้าไม่เข้าเวร หรือออกเวรมันจะมาเฝ้าให้”
“ไม่ต้องขนาดนั้นหรอกค่ะ นาคงคิดไปเอง”
“หลักฐานทนโท่แบบนี้ ยังจะมาพูดอีกว่าคิดไปเอง ระวังเอาไว้
ดีกว่า มันไม่ใช่เพิ่งเกิดครั้งแรก”
แม้เตือนตัวเองว่าอย่าหันไปมองแต่นำ�้ เสียงห่วงใยอย่างทีเ่ ธอไม่
เคยได้ยนิ ยักษ์พูดมาก่อน ท�ำให้คนหน้าหวานลอบมองความเอาใจใส่
ของทัง้ คูเ่ งียบๆ พลันค�ำพูดของพริกก็แว่วในหู ‘แฟนของนายยักษ์’ คน
ที่เขาเปิดเผยต่อทุกคน ไม่ใช่เมียที่ไม่มีใครรู้ว่าเขามีเช่นเธอ
“นาระวังจนจะเป็นบ้าแล้วราพณ์ แต่จับมือใครดมไม่ได้ นา
สงสัยแค่คนเดียว คนเดียวเท่านั้น”
“ไม่ใช่แน่!” ยักษ์สวนออกไปด้วยน�้ำเสียงมั่นใจและหนักแน่น
จนอีกฝ่ายชะงักไปชั่วครู่ ก่อนน�้ำเสียงมั่นใจจะลดลงเป็นนุ่มนวลเมื่อ
เอ่ยประโยคต่อมา
“ผมจะจัดการเอง รับรองว่าคุณจะไม่เป็นอะไรจากบุคคลทีค่ ณ
ุ
สงสัยแน่”
คนแสร้งตอบกรุ๊ปไลน์เพื่อนมือลั่นกดสติกเกอร์รูปตุ๊กตาร้องไห้
ไปรัวๆ ก่อนจะหันหน้าออกไปนอกรถ แต่มองไม่เห็นอะไรสักเท่าไร
เพราะตาพร่าไปด้วยหยาดน�้ำตา ก่อนจะกล�้ำกลืนน�้ำตาลงอก
จะร้องท�ำไมหนูเล็ก ยิ้มสิ! แบบนี้ดีแล้วไม่ใช่หรือ ที่กลับมาที่นี่
ก็จะมาขอเลิกอยู่แล้ว นี่แหละเวลาเหมาะที่ควรบอกเลิกเขา
รจเลขบอกตนเอง ก้มมองแชตทีเ่ ด้งเตือนเพราะเพือ่ นยิงค�ำถาม
มารัวๆ ว่าเธอเป็นอะไร แต่หญิงสาวไม่มีอารมณ์จะตอบเลยปิด
โทรศัพท์แล้วยัดใส่กระเป๋าแทน
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พอถึงบ้านมีนายักษ์กล็ งไปส่งอีกฝ่ายถึงข้างในบ้าน ก่อนจะกลับ
ออกมา รจเลขถึงได้ย้ายมานั่งข้างหน้าตามค�ำสั่งของเขาอีกนั่นแหละ
“คุณยักษ์ส่งหนูเล็กที่นี่แหละค่ะ หนูเล็กจะไปซื้อของใช้”
หลังจากวนหาที่จอดหน้าตลาดตอนเย็น ที่มีทั้งของกินและ
เสื้อผ้าได้ คนที่นิ่งเงียบไม่ต่างจากเธอก็หันมามองพร้อมหยิบกระเป๋า
สตางค์จากคอนโซลหน้ารถ ธนบัตรปึกหนึง่ กะด้วยสายตาคร่าวๆ ราว
หมื่นกว่าถูกยื่นให้
“อะ! ฉันไม่ชอบตลาด จะซื้ออะไรก็รีบซื้อ จะรอที่รถนี่”
“หนูเล็กมีอยู่ค่ะ” ปฏิเสธเงินจ�ำนวนนัน้ ทัง้ ไม่มองมันอีกด้วยซ�ำ้
“คุณยักษ์สง่ หนูเล็กแค่นกี้ ไ็ ด้ หนูเล็กจะต่อรถไปบ้านป้าพร้อมเอง แล้ว
จะค้างที่นั่นเลย”
ว่าแล้วก็รวบรัดตัดบทยกมือไหว้เขา ลงจากรถไปโดยไม่ยอม
มองอีกฝ่ายด้วยซ�้ำ มารู้ตัวอีกทีว่าพ่อหมียักษ์เดินตามหลังมาตอนที่
หยิบกางเกงขาสั้นในร้านขายเสื้อผ้าขึ้นดูนั่นแหละ
“ลองซื้อดูสิ ฉันก็อยากจะหวดก้นเธอดูอยู่เหมือนกัน”
ไม่พดู เปล่ามือหนาทีก่ ร�ำงานในไร่มาหลายปียงั วางหมับลงทีก่ น้
งอนๆ งอนไม่แพ้ดวงหน้าหวานซึ้งนั่น
“กรี๊ด!”
คนถูกลวนลามหวีดเสียงดัง แทบกระโจนห่างจากเขาทีเดียว
ก่อนจะเห็นพ่อหมียิ้มยากยืนฉีกยิ้มกว้างอย่างไม่สะทกสะท้าน
ไอ้เรือ่ งหน้าหนา หน้าทน หน้าไม่มยี างอาย ละไม่มใี ครเกินนาย
ยักษ์แห่งไร่ยกั ษาจริงๆ
“คนโรคจิต!”
“ไหนครับๆ ผมเป็นสารวัตรอยู่ที่นี่ มีอะไรบอกผมได้”
พลเมืองดีที่แต่งชุดเครื่องแบบต�ำรวจครึ่งท่อน เสื้อต�ำรวจสีขาว
กางเกงสีกากี เห็นเหตุการณ์มาสักพักแล้ว จึงรีบเข้ามาเสนอหน้าพร้อม
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เจรจาเสนอข้อหาให้ ‘ไอ้โรคจิต’ ทันที
ไม่คดิ ว่าเพือ่ นสนิทอย่างไอ้บา้ ยักษ์ มันจะมาเดินกร่างตามหลัง
สาวต้อยๆ แบบนี้ ถึงต้องเดินตามมาแอบดูแล้วก็เห็นกับตาว่ามันจับ
ก้นสาวแถมยังมีหน้ายิ้มระรื่นอีก
เขาเลยต้องมาแสดงตัวเสือกแบบเต็มรูปแบบ
“ไอ้เมฆ!”
“เออ! กูเอง เมื่อกี้กูเห็นนะ”
“เห็นอะไร” คนผิดดูท่าไม่รู้สึกรู้สาอะไร
“เห็นว่ามือมึงมันอยูไ่ ม่สขุ สิวะ จะแจ้งความไหมล่ะครับน้องสาว
ผมจะเอามันเข้าคุกให้หัวโตไปเลย”
ท่าทีเอาจริงเอาจังของเมฆท�ำเอารจเลขหน้าซีดเผือดลงอย่าง
ตกใจ รี่เข้ามายืนขวางระหว่างเขากับยักษ์ ไอ้อาการปกป้องแบบนั้น
ท�ำเอาคนถูกปกป้องวางหน้าไม่ถูก หัวใจหนุ่มแกร่งมันมีปฏิกิริยากับ
ท่าทีแบบนัน้ อย่างรุนแรง เต้นเร่าจนยักษ์เองยังต้องยกมือขึน้ ตบปราม
ที่อกเบาๆ
เกิดมายักษ์เคยแต่ปกป้องคนอื่น นี่คงเป็นครั้งแรกที่มีคนมา
กางปีกปกป้อง แถมคนกางปีกปกป้องก็ตัวกระจิ๋วเดียวด้วยซ�้ำ
“มะ...ไม่ต้องหรอกค่ะ เท่านี้คณ
ุ ยักษ์ก็หัวโต๊! โตอยู่แล้ว ถ้าโต
กว่านี้ไม่รู้จะหาหมวกที่ไหนให้ใส่”
ค�ำตอบน่ารักนั่นท�ำเอาทั้งยักษ์และเมฆหัวเราะลั่นตลาด ก่อน
ยักษ์จะคว้าเอวบางลากคนตัวเล็กกว่ามายืนข้างกายจนหญิงสาวแทบ
จมไปกับร่างหนา
“นี่สารวัตรเมฆ คงพอจ�ำได้มั้ง มันเคยไปกินเหล้ากับไอ้ทัพ
ออกบ่อย ตอนนั้นยังไม่เลื่อนยศ หัวจะเกรียนๆ กว่านี้ ตอนนี้หัวมัน
จะล้านๆ พุงมันก็จะพลุ้ยๆ หน่อย”
“ไอ้ห่า! กูยังไม่มีพุงโว้ย อย่ามาสร้างภาพลักษณ์ไม่ดีแบบนั้น”
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ว่าแล้วสารวัตรเมฆก็จดั ผม ดึงเสื้อให้เข้าที ก่อนหันมาหารจเลข “ผม
หัวยังไม่ล้าน และยังไม่มีพุงนะครับ แถมโสด”
“มึงน่ะโสด แต่เขาไม่โสด”
เสียงโต้ตอบปะทะคารมของเพื่อนซี้ไม่เข้ามาในหัวรจเลขเลย
เมือ่ เจ้าตัวก�ำลังคุย้ เข้าไปในความทรงจ�ำอยูน่ าน กว่าจะจ�ำได้วา่ ต�ำรวจ
ตรงหน้าเคยไปที่บ้านของกองทัพเจ้านายคนเก่าจริงๆ
จะว่าไปตอนนั้นเธอจ�ำใครไม่ค่อยได้มากนัก นอกจากยักษ์ พอ
เห็นอีกฝ่ายจ้องมองอย่างสงสัยก็ยกมือขึ้นไหว้ แล้วดันร่างของยักษ์
ออกห่าง ก็สมั ผัสสนิทสนมของเขามันท�ำให้เธอร้อนๆ หนาวๆ ใจก็เต้น
แรงอย่างประหลาด ทั้งที่ก่อนหน้านี้เขาเพิ่งจะท�ำอกเธอแหลกยับมา
หมาดๆ
“นี่เมียกู!”
เสียงประกาศคลายอาการสงสัยของอีกฝ่ายได้ทนั ทีและไทยมุง
ก็เริ่มแยกย้ายเมื่อไม่มีมวยนอกสังเวียนให้ชมกัน
“อ้าว! นี่น้อง...น้องไอ้ทัพ?” เมฆแทบติดอ่าง เมื่อรู้ว่าอีกฝ่าย
เป็นใคร เพราะยิง่ รจเลขโตขึน้ เค้าความสวยก็ยงิ่ ทิง้ ห่างอดีตมาไกลโข
ทีเดียว
เมื่อเห็นเมฆมองรจเลขหนักเข้า ยักษ์เลยพยักหน้าให้ไปเลือก
เสื้อผ้า ส่วนเขาก็เดินคุยกับเมฆไปด้วย
รจเลขที่อยากมาชอปปิงแบบสาวๆ เดินเลือกชุดชั้นใน กางเกง
ขาสัน้ เครือ่ งส�ำอาง ก็เป็นอันต้องพับเก็บไป ก็เล่นมีองครักษ์มายืนคุม
แบบนี้ จึงจ�ำต้องหันไปเลือกของใช้จ�ำเป็นพวกกางเกงใส่เล่นอยู่บ้าน
แทน แต่ต้องคอยระวังเลือกเอาตัวที่ไม่สั้นและไม่ยาวจนน่าอึดอัด
คนละครึ่งทางกับความต้องการของยักษ์ และหาเสื้อแขนยาวกันแดด
เวลาทีต่ อ้ งออกไปดูงานกลางแดด แต่ไม่ได้หมวก เพราะหาเท่าไรก็ไม่มี
ใบไหนถูกใจ พอซื้อเสร็จจะหาเงินออกมาจ่ายยักษ์ก็ชิงจ่ายให้ แม้เขา
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จะคุยหน้าตาเครียดกับเมฆ แต่ก็ท�ำหน้าที่จ่ายเงินและหิ้วข้าวของให้
อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง
เมื่อเดินเข้าร้านนั้นออกร้านนี้จนครบสี่ซอยในโซนขายข้าวของ
เครื่องใช้ จะเหลือก็แต่โซนขายอาหารเย็นอีกสามซอย รจเลขก็หมด
อะไรที่จะดูและอยากซื้อ
คนที่ลอบมองดวงหน้าสวยอยู่เนืองๆ จึงเปิดปากถาม
“เอาอะไรอีกไหม”
“เอาค่ะ! แต่หนูเล็กจะมาซื้อคราวหน้า”
“งั้นกลับ!”
รุนหลังคนตัวเล็กให้เดินน�ำไปที่รถ ส่วนตัวเองเดินคุมเชิงด้าน
หลังไปกับเมฆอีกทีหนึ่ง
“คราวนี้ก็จับตัวไม่ได้อกี ใช่ไหมไอ้ราพณ์”
“ไม่! แล้วมันก็ฉลาดด้วยนะ ทุกที่ที่มันลงมือจะไม่มีกล้อง
วงจรปิด ถ้ามีก็เสือกเสียวันนั้นพอดี แล้วนี่จะไปไหนต่อวะ”
“ก็ตงั้ ใจจะกลับบ้านไปนอน พอดีเห็นมึงนีแ่ หละเลยต้องแวะทัก
สักหน่อย”
“ดีเลย งั้นเจอกันที่บ้านนา”
‘บ้านนา’ ไม่ต้องอธิบายมากมายอะไรรจเลขก็พอจะเข้าใจดีว่า
หมายถึงบ้านของมีนา แผ่นหลังบางเกร็งขึน้ มาแวบหนึง่ ก่อนจะฝืนว่า
ไม่เป็นไรตอนที่เมฆทักทายและร�่ำลากันหน้าตลาด ส่วนยักษ์แวะมา
ส่งเธอที่บ้านป้าพร้อม
ข้าวของทีย่ กั ษ์ซอื้ ให้ หรือจะเรียกว่าควบคุมการซือ้ มันดูไม่มคี า่
ไม่มรี าคาเลย เมือ่ รูว้ า่ เขาก�ำลังจะไปหาคนรักเก่าทีบ่ า้ น และถ้ามีเหล้า
ด้วยเธอก็กลัวว่ายักษ์จะพลาดท่าเหมือนอย่างคราวของเธอ
“อะ! คราวนีต้ อ้ งรับ รูว้ า่ มีเงินใช้ รูว้ า่ โต รูว้ า่ ท�ำงาน แต่ฉนั อยาก
ให้ เคยให้จนชิน เมื่อก่อนให้ในนามของคนอื่น ตอนนี้ให้ในนามของ
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สามี”

คราวนีธ้ นบัตรปึกเดิมถูกส่งมาให้อกี ก่อนทีห่ ญิงสาวจะทันยกมือ
ไหว้ลาเขาด้วยซ�้ำ คนหน้ามุ่ยมองเงินและมองหน้า ‘สามี’ อยู่ครู่หนึ่ง
ก็รบั เงินจ�ำนวนนัน้ ไว้เพือ่ ตัดปัญหา เพราะไม่อยากอยูใ่ นรถกับเขานาน
อีกฝ่ายพอเห็นหน้างอหงิกของสาวน้อยคนสวยก็อดอธิบายไม่ได้
“มีนาเขามีปัญหานิดหน่อย ฉันจะพาไอ้เมฆมันไปสอบปากค�ำ
อีกที เขาเป็นผูห้ ญิงตัวคนเดียว อยูบ่ า้ นคนเดียว พ่อแม่กเ็ สียหมด” ท�ำ
ราวกับรายงานความบริสุทธิ์ใจ
“ไม่ต้องอธิบายหรอกค่ะ หนูเล็กเข้าใจดี”
คนเข้าใจเอ่ยแต่ไม่ยอมมองหน้าเขา ยกมือไหว้ลวกๆ หนึง่ ทีเลย
ถูกมือแกร่งคว้าเอาไว้เสียก่อน ไม่คว้าเปล่า ออกแรงลากร่างเล็กเข้าไป
จนแทบเกยตัก ดวงตาหม่นๆ เลยเบิกกว้าง ตกใจกับความใกล้ชดิ สอง
มือยกขึ้นดันแผงอกอุ่นเอาไว้แทบจะทันที
“เข้าใจว่า?!”
“ว่า...ว่าคุณยักษ์จะไปหาคุณมีนาน่ะสิคะ”
เธอไม่ใช่คนที่เข้าใจอะไรยากนักหรอก ในเมื่อเขาเคยรักกัน
ไม่ใช่สิ! ตอนนี้อาจจะยังรักอยู่ จะไปมาหาสู่ ห่วงใยกันก็ไม่แปลก จะ
แปลกก็เธอนีแ่ หละ ทีม่ านึกหึง นึกหวง น้อยใจจนไม่อยากให้เขาไปหา
มีนาท�ำไม ทั้งที่บอกเลิกกับเขาไปแล้วแท้ๆ
ความคิดยังไม่ตกผลึกดีด้วยซ�้ำ ดวงตาคู่หวานก็ต้องเบิกโตขึ้น
อีกรอบ ทว่าไม่ใช่เพราะความใกล้ชิดแบบธรรมดา แต่เพราะริมฝีปาก
กระด้างพอๆ กับส่วนอื่นของยักษ์แนบลงมาอย่างอ่อนโยน อ่อนนุ่ม
ค่อยๆ บดเคล้าไปตามเรียวปากน้อยอย่างหวงแหน
สัมผัสแรกหญิงสาวไม่ทันได้ตั้งรับการรุกรานใดเลยได้แต่นิ่งงัน
เฝ้าสังเกตดูวา่ เขาจะท�ำอะไรกับปากเธอ จนเมือ่ แนวฟันคมขบเม้มลาก
ดึงเรียวปากฉ�่ำลง แล้วสอดปลายลิ้นร้อนจัดรุกไล่เข้ามาด้านใน สร้าง
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ความซาบซ่านจนคนตัวเล็กต้องออกแรงดิ้นขัดขืนพัลวัน และพบว่า
กายถูกล็อกเอาไว้ทงั้ เนือ้ ทัง้ ตัวด้วยอ้อมแขนแกร่งทว่าอบอุน่ รัดจนร่าง
สาวจมหายไปกับอกกว้าง เฝ้าเล้าโลมกายสาวปลุกเร้าไฟร้อนเร่าทีเ่ พิง่
รู้ว่ามีให้ลกุ โรจน์ขนึ้ จนต้องอ้าปากครางเสียงกระเส่าอย่างทีไ่ ม่เคยท�ำ
เมื่อปากนุ่มเปิดช่องทางให้ ปลายลิ้นร้อนเร่าก็สอดแทรกผ่าน
ริมฝีปากเข้ามาด้านในราวกับกระหาย แตะต้องเล้าโลมปลายลิ้นเล็ก
อย่างช�ำนาญ เพิม่ แรงบดเคล้าเสียดสีหนักหน่วง จนคนทีม่ ที า่ ทีแข็งขืน
ไม่ประสาในบทรักเริ่มโอนอ่อน แหงนเงยดวงหน้าสวยขึ้นต้อนรับเขา
อย่างไม่เกี่ยงงอน
ยักษ์ถึงกับต้องค�ำรามออกมาเพราะความหวานล�้ำและน่าใคร่
ของรจเลข
ให้ตายเถอะ! เขาต้องการเธอ แต่ทนี่ มี่ นั ในรถ และเขามีงานต้อง
ไปท�ำ เลยจ�ำต้องถอนจูบออกอย่างเสียดาย
“เอาครึ่งหนึ่งไปก่อน ส่วนที่เหลือติดไว้ เราจะได้เข้าใจตรงกัน
สักที”
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4
เราเป็นแค่เมีย

‘เข้าใจตรงกันว่าอะไร’
รจเลขถามตนเองซ�้ำๆ แต่ก็นึกไม่ออกเพราะมันคอยแต่จะวก
กลับไปที่จูบ ผู้ชายตัวโตขนาดนั้นจูบเธอได้ราวกับสูบวิญญาณ ที่
ส�ำคัญเธอไม่ได้ถูกแขนก�ำย�ำนั่นรัดจนตายคาที่อย่างที่กลัว ทุกอย่าง
มันเต็มไปด้วยความอบอุ่น อ่อนโยน
แต่นั่นมันเมื่อหลายชั่วโมงก่อน
ตอนนีเ้ ขาคงไปเฝ้าแฟนเขาแล้ว คิดแล้วหัวใจพองฟูกเ็ หีย่ วแฟบ
ลงทันที
“ใจลอยไปไหนแล้วยัยกระจิรดิ ”
คนเป็นแม่ครัวหันหน้ามาถามลูกมือช่วยเด็ดชะอมซึง่ ไม่ได้พร่อง
ลงเลยสักนิดเดียว ยังคงกองอยู่เต็มถาด
“ถ้าง่วงก็ไปนอนไป๊! เดี๋ยวป้าท�ำตรงนี้เอง”
“ไม่ได้ง่วงจ้ะ หนูเล็กคิดเรื่องงาน”
“ไหวไหมล่ะ”
มือเรียวที่ไม่ยอมขยับในตอนแรกเริ่มลงมือเด็ดชะอมตรงหน้า
อย่างขะมักเขม้น รูไ้ ด้ทนั ทีวา่ พรุง่ นีม้ ไี ข่เจียวชะอมกับน�ำ้ พริกปลาทูแน่ๆ
ตบท้ายด้วยผัดผักอย่างแน่นอน
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“ก็พอไหวจ้ะ งานไม่ได้หนักหนาขนาดต้องไปจับจอบหรือขับรถ
แทรกเตอร์ แต่หนูเล็กต้องท�ำทุกอย่างที่นั่น เหมือนยังไม่มีต�ำแหน่ง
แน่นอนให้หนูเล็ก ก็เลยท�ำมันตัง้ แต่ไร่ โรงงาน ยันออฟฟิศ วันนีถ้ งึ ต้อง
มาหาเสื้อแขนยาวไปใส่คลุมกันแดดไงจ๊ะ”
ซึง่ เอาเข้าจริงๆ รจเลขก็ยงั ไม่เคยตากแดดจัดๆ สักที ทุกครัง้ พอ
เห็นว่าแดดเริ่มจ้า ก็จะถูกสั่งเปลี่ยนหน้าที่ทุกทีไป
“แล้วกับคุณยักษ์ล่ะ”
ดวงหน้าหวานที่ราสีระเรื่อกลับแดงจัดขึ้นมาทันตา เพราะดัน
คิดถึงจูบของยักษ์ขนึ้ มาอีก ต้องเสหลบสายตาคนสูงอายุทคี่ อยมองมา
อย่างสังเกตสังกา
“ก็ดีจ้ะ” พูดไม่เต็มเสียงนัก
“ถ้าดี ก็ดีแล้ว”
ส�ำรวจเครือ่ งปรุงทุกอย่างจนครบจึงหันมาช่วยหลานเด็ดผักอีก
สองสามอย่างก่อนเก็บเข้าตู้แช่ใหญ่ ไม่กชี่ วั่ โมงให้หลังถึงจะตืน่ ขึน้ มา
ท�ำกับข้าว ตอนนัน้ ผักก็ยงั คงความสดอยู่ ปลาก็ทอดตอนมืด เช้าหน่อย
ถึงจะท�ำน�ำ้ พริก มีแม่ครัวตัวน้อยมาคอยช่วยผ่อนแรงอีกตัง้ คน คงเสร็จ
ทันขายแน่นอน
“คุณฤดีเขากลับไปอยูท่ บี่ า้ นจิตรวารีกบั ย่าน้อยแล้วนะ นังน้อม
มันมาจ่ายตลาดเลยแวะมาคุยกับป้าที่นี่ เขาว่าหอบลูกชายมาด้วย”
‘ฤดี’ ชือ่ นีท้ �ำรจเลขหยุดมือทีส่ าละวนกับผัก เงยหน้าขึน้ มองป้า
พร้อม ท่านมีท่าทีอดึ อัดไม่ต่างจากเธอนัก
“สามีเขาเสียไปนานแล้วนี่ ท�ำไมเพิ่งย้ายกลับไปหาย่าน้อยล่ะ
จ๊ะป้า” ถามทั้งที่รู้สกึ หวาดหวั่นในช่องอก
“นังน้อมมันเล่าว่า บริษัทรักษาความปลอดภัยของสามีคุณฤดี
ท่าทางจะไปไม่รอด เลยต้องบากหน้าไปหาย่าน้อยขอให้ทา่ นซือ้ ต่อ แต่
ก็อย่างว่านั่นแหละนะ ตอนนี้คนดูแลทุกอย่างของจิตรวารีคือคุณ
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กองทัพ หนูคงพอจ�ำได้ว่าคุณกองทัพกับคุณฤดีไม่ถูกกัน คุณฤดีเขา
เป็นหลานยาย ส่วนคุณกองทัพเขาเป็นหลานย่า ซ�ำ้ ยังเป็นลูกเมียน้อย
ที่ฝ่ายพ่อไม่รบั เสียอีก”
“แล้ว...คุณฤดีเธอสบายดีหรือเปล่าจ๊ะป้า” อดเป็นห่วงไม่ได้ แม้
แค่เพียงชื่อของฤดีก็ท�ำให้สถานะทุกอย่างของเธอตอนนี้ง่อนแง่นไป
หมด
“ก็ตามอัตภาพนั่นแหละ ดีเท่าไหร่สามีเสียเร็ว ไม่อย่างนั้นแย่
กว่านี้อีก”
“ท�ำไมล่ะจ๊ะ”
“ป้าได้ยนิ เขาเล่ามาอีกที ไม่ร้วู ่าจริงเท็จยังไงนะ เขาว่าสามีเธอ
ชอบตบตีทารุณเธอสารพัด ขนาดคุณกองทัพทีว่ ่าไม่ชอบหน้ากัน เห็น
อย่างนั้นก็ไปฉะกับฝ่ายสามีของคุณฤดีมาแล้วหลายหน เรื่องหลาน”
รจเลขแทบหยุดงานทุกอย่างในมือเพราะเรื่องที่รับฟังอยู่ตอนนี้
เอ่ยถามไม่เต็มเสียง
“ละ...แล้ว เป็นยังไงบ้างจ๊ะ”
“จะเป็นยังไงได้ล่ะ ทางคุณฤดีเขาก็เข้าข้างฝั่งสามี เธอคงทน
เพราะไม่อยากอับอายใครถ้าเกิดต้องหย่า เพราะตอนท้องก็ท้องก่อน
แต่ง เขาว่าเธอไม่ได้รกั ไม่ได้ชอบคนนีห้ รอก แต่พลาดท้อง ถึงยอมแต่ง
กับคนนี้”
และสาเหตุเบือ้ งลึกก็คอื ฤดีพลาดจากยักษ์เพราะเธอ บางทีถ้า
คืนนั้นคนที่อยู่บนเตียงของยักษ์ไม่ใช่เธอแต่เป็นฤดี ชีวิตเธออาจจะดี
กว่านี้มาก
สรุปสุดท้ายเรือ่ งราวทัง้ หมดก็วกกลับมาทีเ่ ธอ ทัง้ ฤดี มีนา ยักษ์
ทุกคนพลาดหวังจากสิ่งที่รักที่อยากได้ เพราะเธอ!
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รจเลขรู้สึกว่าหลับไปไม่นานด้วยซ�้ำตอนที่ประตูหน้าห้อง
ถูกเคาะเรียก หญิงสาวสะบัดตัวลุกจากเตียง เอื้อมมือเปิดโคมไฟเล็ก
ข้างเตียง ก่อนจะเดินคล�ำทางไปเปิดประตูเพราะยังปรับสายตาไม่ได้
ปากยังหาวกว้างตอนทีเ่ ปิดประตูเห็นป้าพร้อมกับแขกยามวิกาลตัวโต
หัวฟู ที่ส�ำคัญดวงตาแดงก�่ำยืนอยู่ต่อหน้า สิ่งแรกที่ท�ำคือรีบก้มมอง
ตนเองอย่างรวดเร็ว ดีที่สวมกางเกงวอร์มกับเสื้อยืดสบายๆ นอน เลย
โล่งใจว่าสวัสดิภาพของก้นเธอยังอยู่ดี
“ห้องนีแ้ หละค่ะคุณยักษ์ ถ้าเมามากก็เข้าไปอาบน�ำ้ อาบท่าก่อน
ค่อยนอนพัก”
“นอนพัก?” คนตัวเล็กทวนค�ำพูดป้าอย่างไม่ตนื่ ดี ก่อนจะตาโต
เมื่อแน่ชดั แล้วว่า นอนที่ไหน พักที่ไหน “ปะ...ป้า ป้าพร้อมจ๊ะ”
เรียกคนเป็นป้าทีเ่ ดินลงบันไดไปห้องนอนตัวเองทีอ่ ยูช่ นั้ สอง ทิง้
หลานสาวเอาไว้กบั ยักษ์ตวั ใหญ่หน้าดุ เห็นเขาจ้องมองมาแล้วก็เผลอ
ยกมือขึ้นปิดปาก
“ดึกแบบนี้ แถมเมาด้วย ไม่จบู แค่ปากหรอก ถ้าจะปิดก็ปดิ ตรง
นั้น กับตรงนั้นด้วย”
สายตาคนเมาล็อกเป้าตรงทรวงอวบกับท่อนล่าง ท�ำเอารจเลข
อยากวิ่งไปเปิดประตูขอนอนกับป้าพร้อมเสียให้รู้แล้วรู้รอด ติดแต่ว่า
คนตัวใหญ่ยืนขวางอยู่แบบนั้น แถมหันรีหันขวาง ก่อนจะจ้องเตียง
นอนขนาดสี่ฟุต ที่ครึ่งหนึ่งถูกตุ๊กตายึดครองไป
“นั่นเตียงหรือชั้นวางตุ๊กตา” ไม่พูดเปล่า จัดการกระชากผ้าห่ม
ผืนหนาที่รองให้ตุ๊กตานอน สะบัดทีเดียวตุ๊กตาก็ลอยละลิ่วไปคนละ
ทาง และดูเหมือนคนท�ำจะไม่สะทกสะท้าน เพราะเขาลากผ้าห่มลงมา
ปูกลางห้อง ก่อนทิ้งตัวลงนอน
“ฉันเมา ขอไม่อาบน�้ำแล้วกัน ง่วงฉิบหาย!”
ว่าแล้วเสียงคนบุกรุกก็เงียบลง ตามด้วยเสียงหายใจเข้าออก
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ลึกๆ บ่งบอกว่าหลับจริง ท�ำเอารจเลขที่วางหน้าไม่ถูกในตอนต้น
ผ่อนคลายลง ก่อนดวงหน้าสวยจะงอง�้ำเมื่อเห็นว่าตุ๊กตาไดโนเสาร์
ตัวเล็กกระจุ๋งกระจิ๋งหล่นกระจายเกลื่อนพื้น
“ไหนว่าไปบ้านคุณมีนา ท�ำไมกลับมาเร็วจัง” เปรยกับตนเอง
เมื่อเห็นนาฬิกาบอกเวลาห้าทุ่มกับอีกนิดหน่อย
จ�ำได้ว่าตอนเขามาส่งเธอก็ปาไปสองทุ่มแล้วแท้ๆ นึกว่าจะไป
จนเช้า ไม่กเ็ มาจนประคองสติไม่อยู่เสียอีก
“ก็ท่าทางเธอมันบอกว่าให้ฉันกลับมานอนด้วย”
เสียงตอบจากคนทีน่ อนหลับตาท�ำเอารจเลขสะดุง้ โหยง กระโดด
ขึน้ นัง่ บนเตียง พลางจ้องมองร่างทีน่ อนแผ่หลากลางห้องนอนเล็กของ
ตนนิ่ง
เมื่อเห็นเขาไม่ขยับตัวก็ถอนหายใจยาว
“ละเมอละสิ มาแย่งที่นอนตุ๊กตาคนอื่น แล้วยังมีหน้าบอกไม่
อาบน�ำ้ อีก ผมเผ้ารุงรัง หนวดเคราก็รกเรือ้ ไปหมด” ค่อนขอดใส่เจ้าของ
ร่างโต ก่อนหันมองทีน่ อนตนเองและมองยักษ์อกี หน เธอง่วงและเพลีย
มาก จะฝืนนั่งถ่างตาจนเช้าก็ไม่ไหว เมื่อเห็นยักษ์นอนแสนสบายเลย
ล้มตัวลงนอนบ้าง พร้อมกดปิดโคมไฟเล็กของตน
จากที่ระแวงระไวยักษ์ในตอนแรก พอล้มตัวลงหัวถึงหมอน
รจเลขก็หลับทันที มือสองข้างยังคงกอดตุ๊กตาตัวเล็กๆ สุดโปรดเอาไว้
แน่น กระทั่งไม่รู้เลยว่าคนที่นอนแผ่แสนสบายในคราแรกลุกขึ้นมา
ส�ำรวจห้องนอนเล็กในเวลาต่อมา
“หนูเล็กๆ ผ้าห่มมีแค่นี้หรือ หนาวจะตายห่า!”
บ่นพร้อมทัง้ ปรับอุณหภูมเิ ครือ่ งปรับอากาศทีเ่ ปิดเสียยังกะห้อง
ดับจิต เย็นราวกับอยูข่ วั้ โลก ก่อนจะหันมามองผ้าห่มอีกผืนทีค่ นตัวเล็ก
นอนทับ
“มีแค่นี้แหละค่ะ อีกผืนอยู่กับหนูเล็กเอาไปสิคะ” คนหลับลึก
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ยังสามารถคุยเป็นคุ้งเป็นแคว ขยับกายเหมือนจะหาผ้าห่มให้คนถาม
แต่ก็หลับไปอีกหน
“เธอยังนอนทับผ้าห่มอยู่ ฉันหนาว ไม่ชอบนอนแอร์”
“ก็หยิบๆ อะไรไปกอดไปห่มเองเถอะ คนง่วง!”
คนง่วงแว้ดเสียงงัวเงียกลับมา ในความรู้สึกของรจเลขเหมือน
ความฝันมากกว่าที่ได้คุยกับยักษ์แบบนี้ ทางด้านคนถูกดุชะโงกดูว่า
หนูน้อยหมวกแดงของเขาที่พูดๆ อยู่นี่ตื่นหรือหลับ พลางจิ้มนิ้วลงที่
แก้มนุ่ม เจ้าหล่อนก็ไม่กระดิก
“บอกเองนะ? งั้นเอาตัวนี้แหละไปกอด ท่าทางจะกอด จะห่ม
ได้อุ่นถึงใจดี”
ว่าแล้วก็ช้อนร่างอรชรขึ้นแนบอก คนหลับก็ซุกเข้าหาอกแกร่ง
อย่างแสนสบาย ขนาดว่าตอนที่ถูกวางลงบนพื้นยังขยับตัวเข้าซุกใน
อ้อมแขน ยักษ์เลยสะบัดผ้าห่มอีกผืนคลุมร่างทั้งคู่ พร้อมกอดกระชับ
ตลอดเรือนร่างสาวเอาไว้ เมาขนาดนี้เขาไม่มีแก่ใจปลุกปล�้ำใครลง
ตอนนี้เลยขอออมแรงเอาไว้ก่อนเถอะ
เสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้นมาอีกหน รจเลขจ�ำได้ว่าเป็นหนที่
สองแล้วที่ดังปลุก แต่เธอไม่อยากขยับตัวไปจากความอุ่นสบายนี้เลย
อยากนอนขี้เกียจต่ออีกหน่อย คิดแล้วก็ซุกกายเข้าหาความอุ่น ก่อน
จะได้ยินเสียงแหบพร่าดังชิดใบหู
“นีม่ นั จะตีหา้ แล้ว ไม่ลงไปช่วยป้าพร้อมท�ำกับข้าวใช่ไหม จะได้
ต่อจากเมื่อวาน”
“ต่ออะไรคะ” เอ่ยเสียงอู้อี้ พลิกกายหันเข้าหาต้นเสียง หรี่ตา
มองนิดๆ เห็นเจ้าของเสียงก�ำลังยิม้ ตาวาววับมาให้ เท่านัน้ รจเลขก็ผวา
ลุกขึ้นนั่งอย่างรวดเร็ว
“ทะ...ท�ำไมหนูเล็กลงมานอนอยู่นี่”
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คราวนีเ้ ริม่ ไม่อยากสงสัยแล้ว เพราะเห็นแล้วว่ามือและเท้าของ
ยักษ์กอดก่ายรอบกาย สองมือดันร่างเขาออกทัง้ หน้าแดงหูแดง หัวใจ
เธอเต้นแรงจนแทบทะลุออกมานอกทรวง ยักษ์กลับมองว่าคนเขินอาย
ช่างน่ากินเสียจริง
“ไดโนเสาร์เตะลงมามั้ง”
ข้อสันนิษฐานของคนตัวโตที่ท�ำหน้าไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวสร้าง
ความหมั่นไส้แก่รจเลขนัก ก็ลองไปบอกเด็กอนุบาล เด็กมันยังไม่เชื่อ
เลย คิดอย่างฉุนจัด ก่อนสะบัดหน้าแรงๆ คราวนี้ออกแรงทั้งหมดที่มี
ผลักท่อนแขนแกร่งที่รัดรอบเอวบางออก แต่ดูเหมือนจะออกแรงมาก
ไปหน่อย พอเขาพลิกกายนอนหงายเธอก็ถลาเข้าไป ปากแนบลงทีแ่ ก้ม
รกหนวดเครา ซ�ำ้ ไม่มกี ลิน่ หอมอะไรเลย มีแต่กลิน่ เหล้า กลิน่ บุหรี่ คลุง้
ไปหมด ไหนจะกลิ่นเหงื่อที่หมักหมมจากการท�ำงานมาทั้งวัน สกปรก
ที่สุด
“ยี้! คุณยักษ์ปล่อย!”
พอเห็นท่าทีรังเกียจยักษ์ก็ไม่ตอแยอีก ยอมปล่อยอีกฝ่ายแต่
โดยดีแม้จะเสียดายความนุ่มนิม่ ขนาดไหนก็ตาม ได้แต่ยมิ้ ค้างเพราะ
แสนสบายอย่างไม่น่าเชื่อ
“คุณมาท�ำอะไรคนหลับ มาลวนลาม ข่มเหงหนูเล็กหรือคะ”
พอหลุดออกจากอ้อมแขนรัดรึงมาได้ก็แหวเสียงเขียวเข้าใส่
“ใครท�ำ ละเมอลงมานอนกอดฉันเองหรือเปล่า! เมือ่ กีย้ งั มาปล�ำ้
จูบแก้มฉันเสียแรงเลย ช�้ำแล้วมั้ง”
คนพูดท�ำหน้าตายเสียจนรจเลขอยากกรีดร้องออกมา ถ้าไม่เกรง
ป้าพร้อมมาได้ยินเข้า
“หนูเล็กไม่เคยนอนละเมอ เมื่อกี้ก็อุบัติเหตุ ใครอยากให้คุณ
ยักษ์มากอดหนูเล็กล่ะ”
“เอาเหอะๆ ยังไงก็รับผิดชอบอยู่แล้ว รับผิดชอบมาตั้งสี่ปีแล้ว
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ด้วย”

ยอมรับอย่างหน้าชื่นตาบาน แถมนอนหนุนแขนหลับตาพริ้ม
ท่าทางจะไม่ยอมลุกง่ายๆ
“จะไปช่วยป้าพร้อมไม่ใช่หรือ ถ้าไม่ไป ฉันจะท�ำเรือ่ งต่อจากบน
รถนะ”
‘ท�ำต่อจากบนรถ’ ค�ำนัน้ มีความหมายมากพอทีจ่ ะท�ำให้คนเพิง่
ตื่นหน้าแดงจัดขึ้นทันที ภาพจูบในความทรงจ�ำผุดขึ้นมาอีกราวกับ
รายการทีวเี อามารีรนั ไม่ต้องให้ยกั ษ์หนั มาไล่ซำ�้ เธอก็คว้าเสือ้ ผ้าถลา
เข้าห้องน�ำ้ อาบน�ำ้ ลวกๆ เสร็จก็ชงิ่ ออกจากห้อง ทัง้ ทีห่ วั ใจยังเต้นโครม
ครามอยู่เลย
เกิดมาไม่เคยนอนกับผูช้ ายแบบนี้ แถมไอ้ทจี่ ะมากอดมานัวเนีย
ยิ่งไม่เคย อยู่ใกล้กันแบบนี้เธอจะรอดไปได้สักกี่น�้ำกัน
กว่ารจเลขจะออกมาจากห้องได้กแ็ ทบไม่มอี ะไรเหลือให้ท�ำ
ป้าพร้อมเลยให้เธอลงมือโขลกน�้ำพริกเอง เพราะปลาก็ทอดเสร็จแล้ว
พริก หอม กระเทียมก็คั่วจนฉุนไปทั้งบ้าน
“เอารสชาติจดั จ้านไปเลยนะลูก เราท�ำน�ำ้ พริกอร่อย” ยอหลาน
สาว แล้วยกผัดผักเทลงถาด
“หั่นแตงกวาตรงนี้เสร็จแล้ว ตักน�้ำแข็งโปะเลยนะลูก”
รจเลขคล่องงานในครัว เพราะช่วยป้าพร้อมท�ำมาตั้งแต่เล็กๆ
ผู้เป็นป้าก็ถ่ายทอดวิชางานบ้านงานเรือนมาให้หลานสาวจนหมด
“แล้วคุณยักษ์ล่ะ ตื่นหรือยัง”
“ไม่รู้จ้ะ”
“จะไม่รไู้ ด้ไง ก็นอนอยูด่ ว้ ยกัน ไอ้หมอกมันแวะมาตัง้ แต่เมือ่ คืน
เอากระเป๋าเสื้อผ้ามาฝากไว้ บอกว่านายจะมาค้าง ป้าก็ลืมเอาขึ้นไป
ให้ เห็นว่าไปจัดการวางระบบความปลอดภัยทีบ่ า้ นคุณมีนายังไม่เสร็จ
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หรอก กลัวดึกเลยหนีกลับมาก่อน”
คนลงมือท�ำน�้ำพริกยังหน้างออยู่ อะไรที่มีนามาเอี่ยวด้วย อก
เธอเป็นเจ็บไปหมด แต่ป้าพร้อมยังเล่ายืดยาวต่อ
“สงสารเธอนะ ผู้หญิงตัวคนเดียว ขยันท�ำมาหากินแท้ๆ ไม่รู้
ธุรกิจขนมไปเกีย่ วขาใครเข้า ถึงมีคนจ้องท�ำร้ายอยูต่ ลอด หนนีม้ นั สาด
น�้ำกรด โชคดีที่เธอไม่เป็นอะไรมาก แล้วเกิดเรื่องทีไร จับมือใครดม
ไม่ได้ทกุ ที”
เสียงโขลกน�้ำพริกปึงปังค่อยๆ เบาลงจนเป็นหยุดนิ่ง คนต�ำเงย
หน้ามองป้าพร้อมอย่างฉงน
“หมายความว่าเธอถูกลอบท�ำร้ายบ่อยหรือจ๊ะป้า”
“บ่อย เข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่น ต�ำรวจเขาว่าไอ้คนร้าย
คนนีม้ นั เก่ง เหมือนมีตาทิพย์ รูว้ า่ ทีไ่ หนควรลงมือ ตรงไหนมีกล้องไม่มี
กล้อง ตรงไหนมุมอับ ตรงไหนไม่มคี น และทราบความเคลือ่ นไหวของ
คุณมีนาตลอด”
เป็นนานกว่ารจเลขจะขยับมือต�ำน�ำ้ พริกต่อ และไม่กล้าเอ่ยถาม
เรื่องมีนาอีก เพราะพื้นที่ตรงนั้นได้กากบาทเอาไว้ว่า ‘ยักษ์หวง’ เธอ
ไม่ควรไปยุ่งวุ่นวายด้วย
น�้ำพริกเสร็จเป็นอย่างสุดท้าย และก็ได้เวลาเปิดร้านพอดี คน
เริม่ ออกไปท�ำงานเปลีย่ นกะแวะเวียนมาซือ้ กับข้าวกลับบ้าน บ้างก็ซอื้
ไปฝากเพื่อน เยอะจนตักอาหารกันมือเป็นระวิง ที่มานั่งกินที่ร้านก็ใช่
น้อย แม้ตอนนี้เป็นเวลาสายมากแล้วลูกค้าก็ยังเนืองแน่น พอกับข้าว
หมดนัน่ แหละถึงเริม่ บางตาลงบ้าง ป้าพร้อมจึงเตรียมจะไปท�ำแกงหม้อ
ส�ำหรับขายตอนเที่ยงต่อ
“ยัยกระจิรดิ ป้าว่าท่าจะไม่เหลืออะไรให้คณ
ุ ยักษ์ของเราเขากิน
แล้วละนะ หมดแทบจะทุกอย่าง จะเหลือก็แต่ผักสดนี่แหละ”
ป้าพร้อมร้องบอกหลานสาวหลังยกถาดทีต่ กั ขายจนกับข้าวหมด
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เกลีย้ งเข้าไปเก็บด้านหลัง ก่อนจะมีเสียงเรียกหารจเลขมาจากหน้าร้าน
หลังมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งแล่นมาจอด
“หนูเล็ก!”
“รจเลข!”
คนเรียกผลัดกันเรียกชื่อเต็มกับชื่อเล่นอยู่แบบนั้น
“ยัยกระจิริดไม่ต้องออกไปนะลูก เดี๋ยวป้าออกไปจัดการเอง
สงสัยเป็นหนุ่มๆ แถวนี้ เห็นใครสวยเป็นไม่ได้ คะนองปากขึ้นมาเลย
เชียว ส่วนเราเข้าไปเตรียมกับข้าวกับปลาให้คุณยักษ์ไป๊ ตื่นมาจะหิว
เอา”
สั่งแล้วก็เดินออกไปหน้าร้าน ตั้งท่าเต็มที่จะสอนให้พวกหนุ่มๆ
ได้รู้เสียบ้างว่ารจเลขน่ะเป็นใครไม่ใช่คนที่พวกมันจะแหงนคอเห่าเล่น
แบบนี้ แต่ยงั ไม่ทนั ทีป่ า้ พร้อมจะได้เปิดปากว่าอะไร ไข่เน่าก็ลอยละลิว่
มาแทบหมดแผงจนคนเพิ่งออกมาเซล้มไม่เป็นท่า
“อีแก่! ถ้ามึงไม่อยากตาย เลิกจุ้นกับคุณมีนาเขาซะ ถ้าขืนยุ่ง
ไม่เลิกคราวหน้าไม่ใช่แค่ไข่เน่าแน่ๆ มึงจะได้กินระเบิดแทน”
รจเลขทันได้ยินค�ำขู่ที่ประกาศกร้าวเต็มสองหู จังหวะที่วิ่งถลา
ออกมาจากด้านในมาประคองป้าพร้อม รถมอเตอร์ไซค์คนั โตก็แล่นลิว่
ออกไป
“ป้าพร้อม!” ร้องถามเสียงสั่น มือน้อยเอาแต่วุ่นวายส�ำรวจไป
ทั่วตัวผู้เป็นป้า หลังจากกลับเข้ามาข้างในแล้ว “เจ็บตรงไหนไหมจ๊ะ”
“ไม่เจ็บหรอกลูก แต่ร้านเละไปหมดแบบนี้ ใครเขาจะเข้า” คน
ที่ถูกละเลงด้วยไข่ยังมีแก่ใจห่วงร้าน ทั้งที่ตัวเองล้มก้นจ�้ำเบ้า
“ช่างร้านเถอะ! หนูเล็กว่าป้าไปหาหมอดีกว่า แล้วเราค่อยไป
แจ้งความกัน”
ป้าพร้อมส่ายหน้าแรงๆ รับผ้าจากหลานสาวมาเช็ดหน้าเช็ดเนือ้
เช็ดตัว ดวงตาคู่หม่นมองหลานสาวอย่างเป็นกังวล
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“อย่าให้เรือ่ งมันวุน่ เลยลูก แค่นปี้ า้ ไม่เป็นอะไร ป๊ะ! ไปท�ำความ
สะอาดร้านกันดีกว่า”
“แต่...”
รจเลขเอ่ยไม่ออก เมือ่ คนทีเ่ ธอรักราวกับแม่ลกุ ขึน้ หยิบไม้กวาด
พร้อมไม้ถพู นื้ อีกมือลากถังขยะออกไปตัง้ ท่าเก็บกวาดเศษซากทีเ่ หลือ
ท�ำเหมือนเมื่อครู่นี้ไม่มอี ะไรเกิดขึ้นเลย ทั้งที่เธอยังกลัวตัวสั่นอยู่นี่
เมื่อป้าพร้อมไม่พูดอะไรอีกก็จ�ำต้องเก็บค�ำพูดต่างๆ เอาไว้
ลงมือเก็บกวาดจนร้านกลับมาสะอาดเอี่ยมอีกหน
“ป้าดีขึ้นไหมจ๊ะ มีแผล หรือเจ็บตรงไหนอยู่ไหม” หลังจากป้า
พร้อมกลับไปอาบน�้ำแต่งตัวลงมาเตรียมท�ำแกงหม้อส�ำหรับช่วงเที่ยง
รจเลขก็เอ่ยถามอีก
“ไม่หรอกลูก ป้าห่วงเรามากกว่า”
ร่างของรจเลขถึงชาวาบขึ้นมา เพราะมัวแต่ห่วงใยอาการป้า
พร้อมจนไม่ทนั นึกหาสาเหตุที่ท่านต้องมาเจ็บตัวและรับเคราะห์ครั้งนี้
“คนพวกนั้นมาหาหนูเล็ก” ทวนกับตนเอง ราวกับเพิ่งนึกออก
“คนที่มันตั้งใจขู่คือหนูเล็กเอง แต่ป้า...” เสียงสะอื้นมาจุกที่คอหอย
ก่อนน�้ำตาจะคลอเอ่อขึ้นมารอบหน่วยตา ป้าพร้อมเลยรีบวางมือจาก
งานตรงหน้า
“ไม่ต้องห่วงหรอกลูก ป้าจะบอกคุณยักษ์”
รจเลขส่ายหน้าจนผมยาวสลวยไหวเป็นระลอก ในอกเต็มไป
ด้วยความหวั่นวิตก
“ไม่! ป้าต้องไม่บอกใคร นะจ๊ะ ถือว่าหนูเล็กขอร้อง”
“ท�ำไมล่ะลูก บอกคุณยักษ์เขาจะได้จัดการ...”
“เขาเป็นแฟนกัน สนิทสนมกัน เรื่องอะไรจะมาเชื่อหนูเล็ก จะ
หาว่าหนูเล็กเรียกร้องความสนใจเปล่าๆ คงไม่มีใครเชื่อเรา” เอ่ยสวน
ออกไปด้วยเสียงเครือนิดๆ จ�ำได้วา่ ตอนเกิดเรือ่ งไม่มใี ครอยูล่ ะแวกนัน้
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ด้วยซ�้ำ ค�ำนวณจากความห่วงใยใส่ใจที่ยักษ์มีต่อมีนาเมื่อวานแล้ว
รจเลขคิดว่าตนเองจัดการเรื่องนี้เองท่าจะเหมาะกว่า
“แต่เราเป็นเมีย”
“เมียที่ไม่ได้ต้องการ กับคนที่รักมาตลอด มันเทียบกันไม่ติด
หรอกจ้ะป้า”
ความเย็นยะเยือกกระจายไปทั่วร่าง ความเสียใจนั้นมากมาย
ยิ่งกว่าความกลัวเสียอีก เธอแย่งยักษ์มาจากมีนาเอง ถ้าใครจะผิดใน
เรื่องนี้คือเธอ
“ป้าไม่ต้องห่วงนะจ๊ะ หนูเล็กจะจัดการเรื่องนี้เอง” เอ่ยออกไป
ทั้งที่ไม่แน่ใจว่าตนเองจะไปจัดการต่อกรอะไรกับใครได้
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