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บทน�ำ

“งามหน้าไหมล่ะ! ฉันสู้ชุบเลี้ยงแกมาเหมือนลูกเหมือน

หลานคนหนึ่ง ที่พรำ่าสอนกห็วงัให้แกเป็นคนด ีไม่คดิเล้ย ว่าแกมนัจะ

ไม่รกัด ีสร้างความมวัหมองให้ตระกูลฉนัได้ขนาดนี้” 

นำ้าเสียงเย็นเยียบบอกความผิดหวังรุนแรงของนายหญิงแห่ง 

‘บ้านจิตรวารี’ ทำาให้ร่างบอบบางที่ยังไม่พ้นวัยสาวดี ที่นั่งอยู่แทบ

ปลายเท้านายหญงิส่ายหน้าไปมา กระทั่งนำ้าตาที่คลอคลองหน่วยตา

ไหลบ่าอาบแก้มใส ก่อนจะแหงนเงยขึ้นมองผู้มพีระคณุ

“คณุย่าน้อยขา...หนูเลก็ หนูเลก็” ครางเสยีงเครอืสั่น ก่อนจะ

ถอนสะอื้นสั้นๆ แล้วเอ่ยเสยีงเบาออกมา “หนูเลก็ไม่รู้จะอธบิายยงัไง

ดคี่ะ” 

“อธิบาย?! แก้ตัวละมั้งแม่รจเลข หลักฐานมันทนโท่อยู่แบบนี้ 

แกจะให้ฉนัเข้าใจว่ายงัไง ในเมื่อแกเองที่ดั้นด้นไปเสนอตวัให้พ่อราพณ์

เขาถงึในห้อง ฉนักไ็ม่อยากว่าหรอกนะ” 

เจ้าบ้านเว้นคำาพูดไว้ ก่อนกวาดสายตามองอีกฝ่ายอย่างดูถูก 

ซำ้าตวาดแหวลงไปอกี “นมยงัไม่ตั้งเต้าดดี้วยซำ้ากร็จิะมผีวั!” 

แววตาที่เคยอบอุ่นของคนพูดบัดนี้เต็มไปด้วยความผิดหวัง

รนุแรง เพราะคาดหวงักบัคนตวัเลก็เอาไว้สูง เมื่อไม่ได้ดั่งหวงักเ็สยีใจ
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มาก

“แล้วจะให้ฉันเลี้ยงคนประเภทนี้ไว้ในบ้านได้ยังไงกัน บอกไว้

ก่อนนะว่าลูกหลานฉันไม่มีใครทำาอะไรตำ่าช้าแบบนี้” ยำ้าลงมาราวกับ

มดีกรดีหวัใจคนฟังอกี 

รจเลขหันไปมองหลานชายคนเดียวของเจ้าของบ้าน ก่อนมอง

ย่าน้อยอกีหน

“ฟังหนูกระจิริดก่อนดีไหมคะคุณท่าน ยัยหนูไม่ใช่คนแบบนั้น 

พร้อมเลี้ยงของพร้อมมากบัมอื ทำาไมจะไม่รู้ว่ายยัหนูมนัเป็นคนยงัไง” 

ป้าพร้อมมองหลานสาวที่นั่งสะอื้นฮกัๆ จนตวัโยน หวัใจคนแก่

ปวดแปลบจากความจริงที่เข้ามาเหยียบยำ่า หลังฟังจากปากย่าน้อย

และกองทพัคนเป็นหลานว่า พบรจเลขในห้องนอนเพื่อนสนทิของกอง

ทัพที่เมาหลับไม่รู้เรื่องรู้ราวในสภาพเสื้อผ้าหลุดลุ่ย ผ้าปูเตียงเลอะ

คราบเลอืด ซึ่งยนืยนัได้ว่าหลานสาวที่บรสิทุธิ์ผดุผ่องราวกบัผ้าขาวได้

เปื้อนมลทนิไปแล้ว 

“จะฟังกี่ท ีผลกอ็อกมาเหมอืนเดมินั่นแหละแม่พร้อม หลานสาว

ตัวดีของเธอเชื้อแม่มันแรง แม่มันวิ่งขึ้นเตียงใครมาก็ไม่รู้ถึงได้มันมา 

คราวนี้ลูกสาวกว็ิ่งไปขึ้นเตยีงคนอื่น ฉวยโอกาสตอนเขาเมา แบบนี้ฉนั

จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนได้ ตายไปเจอพ่อแม่ของพ่อราพณ์จะบอกเขาว่า

ยงัไง บอกว่าคนของฉนัมนัเลี้ยงไม่เชื่อง อยากได้ อยากเป็นนายหญงิ

แห่งไร่ยกัษา ขนาดยอมพลกีายให้เขาง่ายๆ งั้นร”ึ 

“มะ...ไม่ใช่แบบนั้นนะคะ คอืหนูเลก็...” 

เสยีงปฏเิสธสั่นไหวตามแรงสะอื้น ดวงตาฉำ่านำ้ามองคนมพีระคณุ

แต่ละคนที่ยนือยู่ในห้องนี้ด้วยความสบัสนเกนิจะกล่าว 

“คณุย่าครบัใจเยน็ๆ ก่อนเถอะครบั” 

เป็นกองทัพเองที่ทนนิ่งเงียบไม่ไหวเมื่อเห็นย่าน้อยอกจะแตก 

ป้าพร้อมก็ทำาท่าหัวใจจะวายตายไปต่อหน้า ส่วนแม่สาวน้อยหน้า
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แฉล้มนั่นกส็ะอื้นจนนำ้าตาแทบกลายเป็นสายเลอืดอยู่รอมร่อ 

“หนูเลก็เล่าไปสว่ิาเกดิอะไรขึ้น ทำาไมไปอยูใ่นห้องนอนไอ้ราพณ์

มันในสภาพแบบนั้น พี่จำาได้ว่าเป็นคนพามันเข้าห้องนอนเองกับมือ 

แน่ใจด้วยว่ามันไม่มีทางตื่นมาเดินสะเปะสะปะหรือฉุดกระชากใคร

เข้าไปในห้องได้” 

เสียงเรียบๆ ของกองทัพส่งผลให้เสียงสะอื้นของรจเลขดังหนัก

ขึ้น จุดเปลี่ยนของเรื่องนี้ทำาเอาเธอพูดไม่ออกบอกไม่ถูกว่าทำาไมต้อง

ไปอยูใ่นจดุนั้น จดุที่ทกุคนเจอว่าอยู่กบัผู้ชายร่างโตยงักะยกัษ์ปักหลั่น

ซึ่งไม่ได้สวมเสื้อผ้าเลยสกัชิ้นเดยีว

ดวงตาใสซื่อของรจเลขมองกองทพัทั้งสะอื้นไห้ จำาความใจดขีอง

ผู้ชายคนนี้ที่อนญุาตให้เธอเรยีก ‘พี่’ ได้ แม้เธอจะเป็นเพยีงหลานสาว

ของแม่บ้านคนหนึ่งเท่านั้น ก่อนจะมองย่าน้อยคนที่เธอเคารพดจุญาติ

ผู้ใหญ่รองจากป้าพร้อม 

แล้วสองมือน้อยๆ ก็กุมกำาเอาไว้แน่นราวกับจะกำาทุกความลับ

ให้อยู่ในนั้นไปตลอด

“ว่ายงัไงล่ะ จะแก้ตวัอะไรกร็บีๆ พูดมา” 

ท้ายที่สดุแล้วความลบัคงไม่ได้ถูกปรอิอกไป เดก็สาวยงัเอาแต่

รำ่าไห้ราวใจแทบขาด ในขณะที่ป้าพร้อมคลานเข้าไปดงึหลานสาวที่รกั

ราวแก้วตาดวงใจเข้ามาในอ้อมแขน

“บอกคณุท่านไปสลิูกว่ามนัเกดิอะไรขึ้น” 

รจเลขส่ายหน้าไปมา นำ้าตาอาบหน้า ยำ้ากบัตนเองว่าความลบั

ควรอยู่ในกำามอืน้อยๆ นี้ ถ้ามนัจะทำาให้ ‘จติรวาร’ี ของย่าน้อยคงอยู่ 

และทำาให้พี่กองทพัเป็นหลานที่ดพีร้อมทกุสิ่ง จะไม่มใีครด่างพร้อยอกี 

นอกจากเธอ 

“แกดมูนัสนิงัพร้อม มนัยอมพดูไหม” เมื่อเจอบทดื้อของเดก็ใน

บ้านเข้า ย่าน้อยกพ็ลนัเดอืดดาล
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“บอกคณุท่านไปสลิูก” ป้าพร้อมเร่งเร้าหลานสาวที่เอาแต่ส่าย

หน้าท่าเดยีว

“ถ้าแกมนัปีกกล้าขาแขง็นกักเ็ชญิกนัออกไปจากบ้านฉนั แล้วอย่า

มาเหยียบที่นี่อีก!” ตะเพิดไล่อย่างเกรี้ยวกราดเพราะความดื้อของ 

อกีฝ่าย

“คณุท่านขา” ป้าพร้อมถงึกบัสะอื้นไห้ แทบคลานไปกราบกราน

ฝ่าเท้าของคนที่รบัใช้มาจะค่อนชวีติ

“แกด้วยนงัพร้อม ออกไปจากบ้านฉนั พาหลานสาวไม่รกัดขีอง

แกออกไป อย่าเอาสายเลอืดตำ่าๆ พรรค์นี้มาเหยยีบยำ่านำ้าใจฉนัอกี” 

หญิงสูงวัยเชิดหน้าเมินหนีสองป้าหลาน ทั้งที่หัวใจเจ็บปวดไม่

ต่างกนั 

ส่วนคนไม่ยอมปรปิากพดูอะไรมองกองทพัที่เอาแต่เดนิฮดึฮดัไป

มารอบห้อง จะพูดอะไรกไ็ม่ยอมพูด สดุท้ายรจเลขเลยทำาได้เพยีงแค่

ประนมมือสั่นๆ ขึ้นกราบลาย่าน้อยเป็นครั้งสุดท้าย และไม่คิดจะมา 

รบกวนหรอืทำาให้ท่านหนกัใจอกี
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สี่ปีต่อมา

“มอีะไรเหลอืพอให้ทานบ้างไหมจ๊ะ แม่ค้าจ๋า” 

เสยีงทกัทายแสนหวานมาจากคนที่หอบข้าวของพะรงุพะรงั มอื

น้อยๆ ข้างหนึ่งลากกระเป๋าใบโตเกินตัว อีกข้างหิ้วกระเป๋าที่ใหญ่ไม่

แพ้ใบแรก ส่วนด้านหลงัร่างเลก็ๆ นั้นกย็งัมเีป้ใบเขื่องสะพายมาด้วย 

ขณะที่แม่ค้าข้าวแกงที่เพิ่งขายจานสุดท้ายไปหยกๆ ไม่ได้ละมือจาก

หม้อและชามที่สาละวนอยู่ตรงหน้าเลย

“หมดแล้วลูก คนเขามาเหมาไปหมดเมื่อกี้นี้เอง” 

“ว้า! แบบนี้กแ็ย่สจ๊ิะ คนอตุส่าห์เดนิทางมาจากกรงุเทพฯ เพราะ

ได้ข่าวว่าข้าวแกงป้าพร้อมอร่อยเหาะที่สดุในตลาดละแวกนี้ เสยีเที่ยว

แย่” 

รจเลขเอ่ยเสียงอ่อยขณะวางกระเป๋าลงกับพื้นแล้วฉีกยิ้มกว้าง 

ตอนนั้นเองที่แม่ค้าคนเก่งรามอืจากงานตรงหน้า เงยหน้าหวงัจะมอง

เจ้าของเสยีงเลก็ที่ทั้งคำาอ้อนคำาหยอดแสนคุน้ห ูทว่าพอเหน็ว่าเป็นใคร

กท็ิ้งจานชามในมอืแทบไม่ทนั เร่งเดนิอุ้ยอ้ายพาร่างอวบๆ ตรงมาหา

หลานสาวพร้อมหวดีร้องดใีจ

“หนูเลก็! ยยักระจริดิของป้า” 

1
ขอเลิก
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“คดิถงึจงัเลยค่ะ” 

คนออดอ้อนยกมอืไหว้ลวกๆ ก่อนจะรวบร่างท้วมเข้าอ้อมแขน 

รดัแรงๆ ให้สมความคดิถงึ พร้อมหวัเราะสดใสคลอไปด้วย

“จะมากไ็ม่บอกป้าสกัคำา เรานี่มนัน่าตจีรงิเชยีว” พูดแล้วกจ็บั

หลานสาวคนสวยหมนุซ้ายทขีวาทดี้วยความคดิถงึสดุหวัใจ “ดูส ิ ไป

เรียนตั้งหลายปี ทำาไมไม่โตกับเขาเลย ตัวเล็กลงๆ เหลือตัวนิดเดียว

เอง ไป๊! เข้าบ้าน ป้าจะทำาอาหารมื้อใหญ่ ขนุเราให้อ้วนเลยเชยีว” 

“ป้าพร้อมจ๋า หนูเล็กก็ตัวเท่านี้แหละจ้ะ จะกินเยอะกินน้อยก็

ตวัเท่าเดมิ” 

คนพดูทำาหน้างออย่างน่ารกั ขนข้าวของเข้าด้านในสถานที่ที่ป้า

พร้อมเรียกว่า ‘บ้าน’ ซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์ให้เช่าสามชั้น แบ่งด้าน

ล่างเป็นร้านขายข้าวแกงในตอนกลางวนั ตกเยน็กข็ายสเต๊กต่อ ฝีมอื

การทำาอาหารระดับแม่ครัวเก่าของผู้ดีเมืองชลทำาให้มีลูกค้าขาประจำา

หลายราย เพราะตดิใจรสมอืป้าพร้อม 

ป้าพร้อมมีรายได้มากพอตัวขนาดส่งเสียหลานสาวอย่างเธอ

เรยีนมหาวทิยาลยัชื่อดงัของประเทศได้อย่างไม่ขดัสน ไหนจะค่าใช้จ่าย

ส่วนตวัอกีจปิาถะ ซึ่งรจเลขเคยบ่นว่ามนัเยอะเกนิจำาเป็น แต่ป้าพร้อม

กข็อให้รบัไว้และให้ตั้งใจเรยีน พอขึ้นปีที่สองต้องย้ายออกจากหอหญงิ

ในมหาวทิยาลยั ป้าพร้อมกซ็ื้อคอนโดให้ จะไม่อยู่กไ็ม่ได้ กเ็ล่นบอก

ว่าจ่ายเงนิเขาไปแล้ว

และตลอดระยะเวลาที่รจเลขไปเรยีน ป้าพร้อมไม่เคยให้กลบัมา

บ้านเลย ปิดเทอมก็ยังให้เรียนซัมเมอร์ ไม่ก็ลงเรียนพิเศษเสริมนั่นนี่

ประจำา และที่รจเลขยอมไม่กลับมาก็เพราะป้าพร้อมยอมซื้อโทรศัพท์

ที่วดิโีอคอลกนัได้ พอให้คนทางไกลหายคดิถงึได้บ้าง

“เหนื่อยไหมจ๊ะป้า มาๆ หนูเลก็จะนวดให้” 

เมื่อกินอาหารมื้อแรกหลังกลับมาบ้าน สองป้าหลานก็มานอน
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เอกเขนกรอดูละครหลงัข่าว หลานสาวจงึอาสาแสดงฝีมอืนวด ที่นวด

คราไหนป้าพร้อมหลบัคามอืทกุทไีป

“เอาๆ นวดมาเลย ขาป้านี่จะหกัแล้ว ยนืจนตะครวิจะกนิ แขน

นี่กท็ำางานเป็นระวงิ ไม่ไหวๆ สงสยัปีนี้แก่ลงมาก” คนเป็นป้าบ่น ทำาเอา

ดวงหน้าหวานหยดของหลานสาวคนสวยสลดลงแทบจะทนัที

“ถ้าไม่ใช่เพราะหนูเล็ก ตอนนี้ป้าพร้อมคงยังอยู่ที่จิตรวารี ไม่

ต้องมาตกระกำาลำาบากแบบนี้” 

คนขันอาสานวดเอ่ยเสียงทอดอาลัย ดวงหน้าหวานซึ้งเศร้าลง 

จนป้าพร้อมโบกมือไปมาทั้งที่ตากำาลังจะหลับเพราะความสบายจาก

ฝีมือการนวดของมือสมัครเล่น ที่กดเป็นท่วงทำานองลงนำ้าหนักพอ

เหมาะพอด ีไม่หนกัไม่เบาเกนิไป ไล่ไปตามสะโพก เลยไปถงึด้านหลงั

“ถ้าป้ารู้ว่าลาออกจากบ้านนั้นมาขายของแล้วมรีายได้ด ีป้าชงิ

ลาออกมาตั้งนานแล้ว ไม่รอให้เขาโขกสบั แถมมาเฉดหวัส่งหรอก” 

“ป้าพร้อมไม่คดิถงึคณุย่าน้อยหรอืจ๊ะ” 

คุณย่าน้อยคนนี้เป็นเจ้าของบ้าน ‘จิตรวารี’ ที่ป้าพร้อมเคย

ทำางานอยู่มาเกือบทั้งชีวิต และย่าน้อยอีกเช่นกันที่ตั้งชื่อให้เธอว่า 

‘รจเลข’ เรยีกตดิปากกนัว่า ‘หนูเลก็’ หญงิสูงวยัทั้งสองรกัและเคารพ

กนัมาก กระทั่งมาแตกหกักนักเ็พราะเรื่องอื้อฉาวของเธอ

“ป้าไม่เคยคดิถงึย่าน้อยมากเท่ายยักระจริดิของป้า” 

อยู่ๆ นักนวดมือทองก็หยุดมือลงและซุกกายลงนอนกอดร่าง

อวบอิ่ม ซบหน้ากับแผ่นหลังที่ยังแกร่งและอบอุ่นเสมอ ไม่ว่าจะเกิด

อะไรขึ้นกค็อยกางปีกปกป้องเธอมาตลอด ผดิกบัเธอที่ไม่เคยทำาอะไร

เพื่อป้าเลย เมื่อเรยีนจบแล้วรจเลขจงึตั้งใจจะหาเลี้ยงป้าพร้อมเอง 

“หนูเล็กจ๋า ข้าวจานนี้ว้านหวาน ไม่รู้อะไรหกใส่ ยิ่งกินไป

มองหน้าหนูเลก็ไปกย็ิ่งหวาน” 
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เสยีงหนุ่มๆ ดงัเจื้อยแจ้วนบัแต่รจเลขมาช่วยป้าพร้อมขายข้าว-

แกงในตอนเช้า แถมมลีกูคูค่อยรบัคอยส่งมกุขายขนมจบีหลานสาวคน

สวยของแม่ค้า ที่พอเปิดร้านปุ๊บ หนุ่มๆ รบีมาออกนัให้เนอืงแน่นปั๊บ 

บางรายนั่งแซวและคอยมองหน้าหวานๆ ของผู้ช่วยสาวสวยทั้งวนักม็ ี

ชนดิที่ว่าขายดบิขายด ีไม่ถงึเที่ยงกเ็กลี้ยงหม้อ

“จะอะไรอกีล่ะพี่ กห็น้าหวานๆ ของหนูเลก็หกใส่น่ะส”ิ 

“ฮิ้ว!” 

โครม! จวกัตกัแกงที่ถูกโยนมาจากหน้าร้านหล่นใกล้ๆ โต๊ะที่มี

เสยีงดงัมาเป็นพกั ทำาเอาหนุ่มๆ สะดุ้งโหยง ไม่ช้าป้าพร้อมกเ็ดนิลิ่ว

มาเท้าสะเอวเข้าใส่

“ร้านจะปิดแล้ว พวกแกไปฮิ้วไปหิ้วที่หน้าปากซอยโน่น! คนอื่น

เขาจะได้สบายหูบ้าง” ป้าพร้อมชกัจะเหลอือดกบัพวกเจ้าคารี้สคีารม

ทั้งหลายที่มกัโดดงานมานั่งอยู่ในร้าน

“แหม ป้าจ๋า คนอื่นสบายหู แต่ฉนัไม่สบายใจเลยนี่จ๊ะ เพราะ

ใจมนับอกว่าคดิถงึ คดิถงึ คดิถงึหนูเลก็อยู่ตลอดเลยจ้ะ” 

หนุ่มในตลาดกพ็อรู้จกัรจเลขบ้าง เคยวิ่งเล่นด้วยกนัเมื่อตอนที่

ตามป้าพร้อมมาจ่ายตลาดครั้งรจเลขเดก็ๆ บางคนกเ็คยเรยีนโรงเรยีน

เดียวกับรจเลข เมื่อก่อนก็ว่าน่ารักเหมือนตุ๊กตากระเบื้องเคลือบ ตัว

เลก็ ผวิขาวๆ พอโตกย็ิ่งสวยหวาน น่าหมำ่าไปทั้งตวั

“แกคิดถึงหนูเล็กมากใช่ไหม ประเดี๋ยวข้าจะเข้าไปบอกนาย

ยกัษ์ที่ไร่สบัปะรดยกัษาว่าแกมาโอดครวญคดิถงึๆ อยู่ตรงนี้” 

ชื่อ ‘นายยกัษ์’ แห่งไร่ยกัษาทำาเอาหนุ่มๆ เงยีบกรบิ หน้าหด

เหลอือยู่สองนิ้ว ไม่ต่างจากอกีคนที่ยนืเชด็จานอยู่ที่ชั้นเกบ็ของ พลนั

ใจที่สงบราบเรยีบมาตลอดสปัดาห์ที่กลบัมาที่นี่กร็ะทกึขึ้น ยงัจำาได้ถงึ

ดวงตาเข้ม หน้าขรมึตอนที่สั่งให้เธอไปเรยีนต่อตามกำาหนดการเดมิที่

ตั้งใจ
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“อย่านะป้า พวกผมยงัต้องไปรบัจ้างปลกูหน่อสบัปะรดกบันาย

อยู่ วนันี้กห็นจีากไร่มา” 

“อ้อ...” 

เสยีงป้าพร้อมสูงปรี๊ดเข้าใส่ พวกหนุ่มๆ เลยรบีควกัเงนิออกมา

วางที่โต๊ะ ท่าทีกะลิ้มกะเหลี่ยในคราแรกหายวับ มีเพียงอาการเจียม

เนื้อเจยีมตวัเข้ามาแทนที่ กใ็ครจะไปกล้าแหยม็กบันายยกัษ์เขาล่ะ ทั่ว

เมืองชลคงไม่มีใครไม่รู้จักกิตติศัพท์ความโหด ความเฮี้ยบของนาย 

ยกัษ์ ยิ่งพวกเขาที่เป็นลูกจ้างยิ่งรู้ซึ้งถงึแก่น

“ป้า! อย่าอ้อ...ดงัสคิรบั พวกผมจะไปกนัแล้ว ยงัอยากมงีาน

ทำากนัอยู่ ใครๆ กร็ูก้นัทั้งนั้นว่านายยกัษ์ดจุะตายห่า ถ้ารูว่้าโดดงาน มี

หวงัถูกไล่ออกแหงมๆ” 

“หู้ย! พูดถงึนายแล้วกข็นลกุ ไปๆ พวกเราเข้าไร่ งานคอืเงนิ มี

เงินแล้วค่อยมีเมีย” ตอนท้ายไม่วายหยอดคำาหวานใส่หลานสาวของ

ป้าพร้อม

“พวกฉนัลานะป้า ลานะครบัหนูเลก็” 

แม้จะถอยทพั แต่ไม่วายสอดส่ายสายตาลำ่าลาผูช่้วยแม่ครวัคน

สวย ก่อนจะเผ่นแน่บออกจากร้านไปทั้งโขยง คราวนี้เสยีงโหวกเหวก

ในตอนต้นเลยเงียบลง จะมีก็เพียงแต่เสียงหัวใจของรจเลขเท่านั้นที่

เต้นระสำ่าไม่เป็นท่าอยู่นี่

“ไอ้พวกนี้ ไม่ขู่เป็นไม่กลวั” 

ดไุล่หลงัก๊วนหนุ่มๆ แล้วหนัไปยกหม้อเปล่าเข้าด้านหลงั ก่อน

เดนิย้อนกลบัมาหยดุยนืข้างกายหลานสาวที่จติใจเริ่มจะไม่อยู่กบัเนื้อ

กบัตวัเพยีงแค่ได้ยนิชื่อ ‘สาม’ี 

“ตั้งแต่หนูเลก็มาช่วยป้าขาย ขายหมดเรว็ทกุวนัเลย” 

“ไม่ใช่เพราะหนูเลก็หรอกจ้ะ ฝีมอืป้าพร้อมต่างหากล่ะ คดิดูส ิ

มคีนมาสั่งข้าวกล่องทลีะเยอะๆ แบบนั้นสงสยัตดิใจรสมอืป้า หนูเลก็
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เหน็โทร. มาสั่งตลอดอาทติย์เลย”

ป้าพร้อมเองกแ็ปลกใจ ตั้งแต่ขายมาไม่เคยมเีจ้าใหญ่มาผกูขาด

อาหารทีละเยอะแบบนี้ ทำาราวกับบังคับให้ร้านปิดไวๆ คิดแล้วถอน

หายใจเมื่อมองหลานสาวที่ก้มหน้าก้มตาเช็ดจานใบเดิม เช็ดจนป้า

พร้อมทนไม่ไหว แย่งจานในมอืหลานสาวออกไป 

ตลอดสัปดาห์ท่านไม่ได้เอ่ยปากถามเรื่องครอบครัวของหลาน

สาวว่าจะเอาอย่างไรต่อไปด ีมาตอนนี้จะปล่อยเฉยกค็งไม่ได้ มหีนุม่ๆ 

เทยีวมาแวะเวยีนเสยีขนาดนี้

“กลบัมานี่คดิจะเอายงัไงกบัสามเีรา” 

‘สามจีำายอมของหนเูลก็น่ะหรอื’ รจเลขครางในอก ก่อนจะหลบ

สายตาของคนเป็นป้า หนัไปยกจานเข้าไปเกบ็ด้านหลงั และลงมอืเกบ็

โต๊ะเก้าอี้ที่เหลอื 

“อย่างน้อยกน่็าจะเข้าไปหาสามใีนไร่บ้าง ไปบอกเขาว่าเรากลบั

มาแล้วกย็งัด”ี 

“สามไีม่ได้ตทีะเบยีนสกัหน่อย” คนตวัเลก็พมึพำาเสยีงเบา แต่

ดงัพอที่ป้าพร้อมจะได้ยนิเตม็สองหู

“ก็แล้วจะเอายังไง ทำาไมไม่ไปคุยกันให้รู้เรื่อง ถ้าเรามีแฟนที่

กรงุเทพฯ แล้ว ป้ากจ็ะไปคยุกบัคณุยกัษ์เขาให้ จะเลกิ หรอืจะกลบัมา

ใช้ชวีติกนั อะไรยงัไง จะได้ตกลงกนัไป ดกีว่าปล่อยให้มนัคาราคาซงั

แบบนี้ เราไม่ใช่เดก็ๆ อย่างเมื่อก่อนแล้วนะหนูเลก็” 

รจเลขถอนหายใจ ไม่เอ่ยอะไรออกมาอกี ก้มหน้าก้มตาเชด็โต๊ะ 

เกบ็เก้าอี้ 

ป้าพร้อมได้แต่ส่ายหน้าเพราะความรั้นของหลานสาว บทจะรั้น

กท็ี่หนึ่ง แต่คงจะทำานิ่งเฉยไม่ได้ แม้ตอนที่แต่งงานผกูข้อไม้ข้อมอืตาม

ธรรมเนียมประเพณี รจเลขกำาลังจะอายุสิบแปด แต่ก็ถือว่าทั้งคู่เป็น

สามภีรรยากนัแล้ว 
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“ป้าเอากับข้าวใส่ปิ่นโตไว้นั่น เราเอาไปส่งให้หน่อยแล้วกัน 

เดี๋ยวป้าต้องเตรยีมสเต๊กขายตอนเยน็อกี คงวุ่นไปจนมดืโน่น” 

“มคีนโทร. มาสั่งหรอืจ๊ะป้า” เสยีงแจ๋วๆ ดงัมาอกีหนหลงัจาก

ปิดปากเงียบเมื่อเอ่ยถึงสามี “เดี๋ยวหนูเล็กแว้นแมงกะไซค์ไปส่งให้ 

อยากไปดูแถวๆ นี้อยู่พอด ีป้ารู้ไหมจ๊ะว่าหนูเลก็ไปเที่ยวภูเขาที่ไหนก็

รู้สกึว่าไม่สวยเหมอืนภูเขาละแวกบ้านเรา ที่นี่แหละดทีี่สดุ น่าอยู่ที่สดุ 

หนูเลก็รกัที่นี่ที่สดุ” เฉไฉคยุเรื่องอื่นแจ้วๆ ก่อนย้อนถามคนที่ปลกีตวั

ออกไปเตรยีมเนื้อสำาหรบัทำาสเต๊ก “แล้วจะให้หนเูลก็เอาป่ินโตไปส่งใคร

ที่ไหนล่ะจ๊ะ” 

“ไปส่งที่ไร่สบัปะรดยกัษาให้คณุยกัษ์” 

“ป้า!” 

รจเลขบอกตัวเองว่าไม่พร้อมๆ ทว่าตอนนี้รถมอเตอร์-

ไซค์ฟีโน่สชีมพทูี่ขี่มากพ็าเธอมาถงึทางเข้าไร่สบัปะรดยกัษาแล้ว ไร่นี้ 

ดูเปลี่ยนไปมาก จากเมื่อก่อนที่ด้านหน้าเคยเป็นพื้นที่ว่างกก็ลายเป็น

ร้านคอฟฟีแอนด์ซู ที่พักผ่อนแห่งใหม่ที่ยักษ์เปิดบริการนักท่องเที่ยว 

เห็นจากหางตาตอนที่ผ่านเข้ามามีสัตว์หลายชนิดเอาไว้ให้คนเข้าชม

อกีด้วย 

เลยด้านหน้าตรงทางเข้าไร่มาหน่อย เธอก็เจอทางเข้านิคม

อุตสาหกรรมย่อมๆ ของยักษ์ ทั้งโรงงานสับปะรดกวน สับปะรด

กระป๋อง นำ้าสับปะรด และไวน์ ด้านในมีร้านค้าเปิดขายผลิตภัณฑ์

แปรรูป และเปิดให้ชมไร่ทดลอง มีรถทัวร์จอดเรียงรายเป็นสิบๆ คัน 

ซึ่งรจเลขกย็นิดทีี่เหน็ธรุกจิของยกัษ์ไปได้ไกลและไปได้ดี

มอเตอร์ไซค์คันเล็กพาเจ้าของลัดเลาะเข้าไปตามป้ายบอกทาง

เข้าไร่ยักษา ที่ตอนนี้สีเขียวขจีของต้นสับปะรดแซมด้วยสีทองจางๆ 

ของหญ้าแห้งที่ใช้คลุมต้นสับปะรดป้องกันแสงแดดปรากฏแก่สายตา
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คนมาเยอืน มนัดูกว้างใหญ่ไพศาลและสวยจนหญงิสาวขี่มอเตอร์ไซค์

ชมเพลนิ 

กระทั่งผ่านตรงที่กำาลังปรับหน้าดิน มีคนงานอยู่สามคนเท่าที่

สายตานับได้ กับรถแทรกเตอร์หนึ่งคันกำาลังทำางานอยู่ ถึงจำาได้ว่า

ตนเองมาส่งปิ่นโตให้ยักษ์ และไม่ทราบว่าจะไปหาเขาได้ที่ไหน เลย

แวะสอบถามทางกบัคนงาน

“สวย! มงึดูสวิะไอ้หมอก นั่นมนัคนหรอืนางฟ้าวะ ขาวโอโม่มา

ตั้งแต่ปากทางเข้าไร่แน่ะมงึเอ๊ย” 

ธันวาซึ่งเป็นผู้จัดการไร่สะกิดหมอกที่ตอนนี้ยืนตาค้างตะลึงงัน

ไม่ต่างกนั ก่อนจะตั้งสตไิด้ เร่งเข้าไปประชดิหยอดขนมจบีใส่อกีฝ่าย

รวัๆ 

“สวยอย่างน้อง ใบสมคัรไม่ต้อง พี่หมอกคนนี้รบัเข้าทำางานเลย 

แต่ว่างแค่ตำาแหน่งหวัใจนะจ๊ะ ฮิ้ว” 

รจเลขยิ้มหวาน ออกจะขบขนันดิๆ กบัการส่งเสยีงเชยีร์ตวัเอง 

โดยไม่ต้องมใีครมาคอยเป็นลูกคู่ให้ของอกีฝ่าย ชงเองดื่มเอง เมาเอง 

ท่าจะเป็นคำาพูดที่เหมาะกบัผู้ชายคนนี้

“หนูเลก็มา...” 

คำาพูดที่จะเอ่ยถูกกลืนลงคอเมื่อรถแทรกเตอร์ที่เห็นขับวนในไร่

ตอนแรกขบัวนเข้ามาใกล้จนเหน็ว่าใครเป็นคนขบั ด้วยเอกลกัษณ์ที่ลมื

ไม่ลง ดวงหน้าขรมึ ตาด ุผมหยกิหยอ็งฟูล้อมกรอบหน้าคมคล้าม และ

ที่เป็นซิกเนเจอร์ของผู้ชายร่างยักษ์ก็คือ ‘หุ่น’ ซึ่งสมกับชื่ออย่างไม่มี

ใครเสมอเหมอืน

“หน้าตาเราคุ้นๆ นะพี่ว่า” ธนัวาเปรย

“คุ้นว่าเป็นคู่กนัมาแต่ชาตปิางก่อนน่ะส”ิ หมอกยงัคงเดนิหน้า

แจกขนมจบีไม่เลกิ

“ท่าทางมงึอยากกลบัไปลงนรกมากกว่านะไอ้หอกหกั” คำาพูด
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โผงผางดงัทะลกุลางปล้อง ทั้งกวาดคนเสนอหน้าห่างจากมอเตอร์ไซค์

คันน้อยที่เห็นแล่นมาแต่ไกล คนพูดจำาได้ขึ้นใจเพราะเป็นคนไปเลือก

ซื้อหามาเอง

“นาย...อย่าเปลี่ยนชื่อให้ไอ้หมอกสิคร้าบ กำาลังจะพาน้องเขา

ไปฝ่ายบุคคล ทำาเรื่องสมัครงาน สาวๆ สวยๆ แบบนี้ส่งไปทำางานที่ 

โรงแรมยกัษา พาเลส พทัยากด็ ีหรอืจะเกบ็เอาไว้แต่ที่ออฟฟิศ เอาไว้ชง

กาแฟกแ็จ่ม” 

หมอกทำาท่าจะเดินดุ่มตะลุยเข้าไปหาสาวน้อยหน้าหวานปาน

ตาลเจียนอีก แต่มือหนาหนักของนายใหญ่กวาดมันเสียกระเด็น ดีที่

ธนัวารู้สกึคลบัคล้ายคลบัคลาแม่นางฟ้าเดนิดนิคนนี้ว่าเคยเจอ จงึรบี

คว้าตวัหมอกเอาไว้ได้ทนั

“มาแค่นี้? ไหนกระเป๋าข้าวของ” 

เสยีงห้วนจดัลดระดบัลงเพยีงเลก็น้อย แต่กย็งัคงความกระด้าง

เอาไว้เตม็สูบ ก่อนจะยกมอืขึ้นเท้าสะเอวสองข้างท่าทเีอาเรื่อง ทำาเอา 

ลกูน้องมองไม่เหน็สาวน้อยที่มาเดนิสวยๆ กลางไร่สบัปะรด เพราะถกู

คนตวัโตบงัมดิราวกบัจงใจ

“หนูเลก็ไม่ได้เอามาค่ะ พอดป้ีาพร้อมวานให้เอาป่ินโตมาให้คณุ

ยกัษ์ หนูเลก็เลยว่าจะมาคยุเรื่องนี้กบัคณุยกัษ์เสยีเลย” 

‘เรื่องนี้’ พยายามพูดอ้อมเอาไว้ ไม่อยากให้คนอื่นได้ยินด้วย 

ส่วนคนพูดกก็้มหน้าพูดแจ้วๆ ไม่กล้ามองอกีฝ่าย กเ็ขาเล่นจ้องเขมง็

แถมยืนยังกับจะหาเรื่อง พอจอดรถเอาขาตั้งลงเรียบร้อยก็หิ้วปิ่นโต 

เดนิก้มหน้ามาส่งให้

“หิ้วไว้!” 

สั่งแล้วคนสั่งกเ็ดนิก้าวดุ่มๆ กลบัไปที่รถแทรกเตอร์ มหีมอกกบั

ธันวาเดินตามหลังไปติดๆ หลังจากคนเป็นนายปีนไปคว้าเสื้อลาย

สกอตพร้อมหมวกมาสวมปิดผมฟูๆ  หยกิๆ แล้วกระโจนลงมา กส็ั่งงาน
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เสยีงขรมึ

“ธนัวาเดี๋ยวไถแปลงนี้ให้เสรจ็แล้วค่อยไปกนิข้าว” 

“แปลงนี้!” 

คนแรกที่ถูกหมายหวัหนัมองพื้นที่โล่งกว้าง แถมยาวจากตรงนี้

ไปจดตนีภเูขา ธรรมดาใช้แทรกเตอร์สี่คนั กว่าจะเสรจ็ยงัคำ่าเลย แล้วนี่

แทรกเตอร์คันเดียว แถมยังเป็นคันที่เขาส่งมาให้นายทดลองเสียด้วย 

เพราะไร่ยกัษามโีครงการจะเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ทั้งไร่

“ส่วนมงึไอ้หอกหกั มงึคนเดยีวเลยนะ ไปคดัหน่อสบัปะรดที่เขา

เพิ่งตดัวนันี้ เอาให้เสรจ็” 

“โฮ้! นั่นกองสูงเท่าภูเขาเลยนะนาย” ครวญครางประท้วง

“ออืฮ!ึ กูถงึสั่งมงึไงวะ ส่วนกูจะไปแดกข้าว” นายใหญ่แห่งไร่

ยักษายิ้มกริ่มกับลูกน้องตอนเอ่ยต่อด้วยท่าทีภูมิอกภูมิใจ “เมียเอา

ปิ่นโตมาให้” 

“เมยี!” 

คนทิ้งระเบิดใส่ลูกสมุนที่ริจะตีท้ายครัวไม่อยู่รอดูหน้าทั้งสอง 

เดินตรงลิ่วไปคว้าปิ่นโต นำาสาวน้อยร่างกะทัดรัดตรงไปที่ต้นไม้ใหญ่

ร่มรื่นอีกฝั่ง ช่วงเวลาพักเที่ยงแบบนี้คนงานส่วนใหญ่อยู่ที่โรงอาหาร

กนัหมด ไม่มคีนมาอยู่กวนใจ

“กูว่าไหมล่ะ ว่าหน้าคุ้นๆ” 

“ว่าไม่ทนัแล้วละพี่ธนัวา โยนระเบดิลงหวัเราสองคนแล้ว น่าจะ

คุ้นหน้าให้เรว็กว่านี้จะได้สงบปากสงบคำาหน่อย” 

หมอกตบปากตวัเองที่รหิาเหามาใส่หวั เสอืกจะจบีเมยีนาย แล้ว

กเ็กอืบโดนบาทาของนายฟาดก้านคอเอา

ตลอดระยะเวลาสี่ปีที่ไปรำ่าเรียนที่กรุงเทพฯ รจเลขไม่ได้

เจอหน้าค่าตายกัษ์เลย ทว่าเขายงัคงเหมอืนเดมิในความรู้สกึของเธอ 
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เพยีงแต่สผีวิเข้มขึ้น ขรมึขึ้น ดูหน้าตงึๆ ตาขวางๆ ที่เอาแต่จบัจ้องเธอ

ไม่กะพริบนั่นปะไร ถ้าตาเขาเป็นมีดแหลม ตัวเธอก็คงพรุนไปทั้งร่าง 

บ่งบอกได้ชดัว่าความไม่ชอบใจที่เขามต่ีอเธอกค็งเพิ่มมากขึ้นอย่างไม่

ต้องสงสยั

‘ใครล่ะจะชอบถ้าถูกกล่าวหาว่ากระทำาชำาเราเด็กสาวอายุสิบ

แปด’ 

และสี่ปีที่ผ่านมาก็ยืนยันได้ว่าเขาเองก็ไม่ได้อยากมีเธออยู่บน

หนทางเดินด้วย เพราะตลอดเวลาที่อยู่ที่กรุงเทพฯ ป้าพร้อมบอกว่า

ยกัษ์ขึ้นไปทำาธรุะบ่อย มบี้านและบรษิทัในเครอือยู่ที่กรงุเทพฯ แต่เขา

ไม่เคยไปหาเธอ ไม่เคยโทร. หา เหมือนทุกอย่างจบลงเมื่อหน้าที่

แต่งงานเสรจ็สิ้น

คนที่ยืนก้มหน้าครุ่นคิดไม่ทันได้มองเลยว่าตนเป็นเป้าสายตา

สำารวจของคนที่กวาดมองเรือนร่างเล็ก ทว่าทุกอณูเต็มไปด้วยความ

สาวสะพรั่ง จงัหวะที่ความคดิตกผลกึจงึเงยหน้าขึ้นตั้งท่าจะพดู กห็น้า

แดงซ่านลามไปจนถงึลำาคอ คำาพูดที่เรยีบเรยีงมากระเจงิไปจนหมด

“สี่ปีโตได้เท่านี้?” 

ตาคนพูดจ้องอยู่ที่ทรวงอวบที่ดันเสื้อยืดสีขาวออกมาเป็นพุ่ม 

ทำาเอารจเลขยกมอืขึ้นกอดอกหนัหลงัให้เขาแทบจะทนัท ีได้ยนิแต่เสยีง

หวัเราะหึๆ  ดงัไล่หลงัมา 

สี่ปีนี้เธอเองกไ็ม่คดิว่าเขาจะทะลึ่งได้ขนาดนี้เหมอืนกนั 

รจเลขแหวใส่อกีฝ่ายในใจ 

“ตัวหนูเล็กก็เท่านี้แหละค่ะ” เอ่ยเสียงเบาและไม่กล้าหันกลับ

ไปมอง ก่อนจะแทบกรี๊ดออกมาเพราะคำาพูดของคนหนังหน้าเคลือบ

เทฟลอนชนดิหนาพเิศษ ที่ไม่สะทกสะท้านอะไรทั้งสิ้น 

“ฉนัไม่ได้หมายถงึตวั” 

คนบ้า! ดอุกีฝ่ายในอกทั้งหน้าแดงปลั่ง ทำาอะไรไม่ถูก ได้แต่ยนื
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ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน เธอไม่น่าลมืไปว่ายกัษ์น่ะโผงผาง พดูไม่เคยเพราะหู 

ย่าน้อยยงัดเุขาออกบ่อยๆ ทกุครั้งที่เขาไปสงัสรรค์กบักองทพัที่บ้าน

“มธีรุะอะไรกว็่ามา ฉนัมงีานมกีารทำาเตม็ไร่ ไม่ว่างมายนื ‘จบี’ 

ใครทั้งวนั” 

“คะ?” 

ครางออกมาอย่างสงสยัเตม็ทน แม้จะได้ยนิชดัเตม็สองหู แต่ที่

ต้องถามยำ้าอกีเพราะไม่แน่ใจคำาว่า ‘จบี’ ที่หลดุจากปากพ่อหมยีกัษ์ที่

ใบหน้านิ่งด ุตาขุน่ขวาง เสยีงที่เปล่งออกมาแต่ละทรีาวกบัตะเบง็ออก

มาจากคอหอย 

แต่จะเป็นคำานั้นได้ยงัไง เมื่อเหน็ชดัว่าต่างไม่ชอบขี้หน้ากนั เมื่อ

คดิว่าไม่มทีางเป็นไปได้ รจเลขกส็ะบดัหวัแรงๆ คดิเสยีว่าหูฝาด ยกัษ์

จะมาจบีเธอได้ไงในเมื่อเธอจะมาบอกว่า...

“เราเลกิกนัเถอะค่ะ!” 
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ตุ้บ!

ปิ่นโตทั้งเถาที่ถูกปาไปจากฝ่ามือคล้ามแดดตกกระแทกพื้นจน

ขาร้อยตรงส่วนหูสองข้างหลดุ ทำาให้กบัข้าวที่ใส่มาเทกระจาดออกมา

ปูพรมด้านนอกระเนระนาด 

รจเลขถึงกับผวาเฮือก กลืนนำ้าลายเหนียวๆ ลงคออย่างยาก

ลำาบาก จำาได้ดีว่าในกลุ่มของกองทัพซึ่งเป็นอดีตเจ้านายเก่า เพื่อน

อย่างยกัษ์เป็นคนอารมณ์ร้อนที่สดุ โผงผางสดุ เสยีงดงัสดุ ทกุอย่าง

สดุกู่มารวมอยู่ที่พ่อคนนี้ทั้งสิ้น

“ส่งให้ไปเรยีน แล้วเสอืกได้ผวัใหม่กลบัมา?!”

ดวงหน้าสวยซีดเผือดด้วยความหวาดระแวงต่อท่าทีหัวฟัดหัว

เหวี่ยงของอกีฝ่าย ก่อนดวงหน้าซดีจะค่อยๆ เริ่มมสีแีดงจดัของความ

โกรธเข้ามาแทนที่ เมื่อวาจาระคายหูของยกัษ์ดงัก้องอยู่ไม่ขาดสาย

สาบานเถอะว่านี่คือวาจาของผู้ที่บริหารคนเป็นร้อยเป็นพัน 

สำารอก! หรอืขย้อน! ออกมากนั 

รจเลขประชดอกีฝ่ายในอกก่อนตอบเสยีงห้วนพอกนั

“ไม่ใช่ค่ะ”

“ไม่ใช่อะไร!”

2
อยู่เป็นเมีย!
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ดูเหมอืนอกีฝ่ายจะเสยีงห้วนได้มากกว่า เท้าโตขยบัก้าวเข้ามา

ราวกบัหาเรื่อง เท่านั้นรจเลขกแ็ทบจะงอตวัหลบ แน่ละ แขนลำ่าๆ นั่น

รัดคอของเธอหักได้สบาย นี่ยังไม่รวมท่อนขากำายำาใต้กางเกงยีน 

สดุเซอร์ ที่สะบดัเตะท ีมหีวงัตวัเลก็เท่าเมี่ยงอย่างเธอได้ปลวิไปตกหน้า

ไร่โน่น!

แต่ยกัษ์ไม่ได้ทำาอะไรมากไปกว่าก้าวเท้าเข้ามาใกล้ ย่นระยะห่าง

ระหว่างทั้งคู่ลง แบบนี้ยิ่งเห็นชัดว่าพ่อหมีร่างยักษ์กับนางฟ้าอรชรมี

ขนาดรูปร่างต่างกนัลบิลบั ราวกบัไม้จิ้มฟันกบัไม้ซงุขนาดสามคนโอบ

ที่ยนืต้นมานานเป็นแรมปี

“หนเูลก็ไม่ได้ไปหา...อะไรต่ออะไรใหม่ๆ เหมอืนอย่างที่คณุยกัษ์

กล่าวหา หนูเลก็ไม่เคยออกนอกลู่นอกทางสกัครั้งเดยีว”

จนแล้วจนรอดคำาว่า ‘ผวั’ กห็ลดุออกจากปากจิ้มลิ้มไม่ได้ นั่น

เพราะรจเลขเตอืนตวัเองเสมอมาว่าได้ทำาความผดิครั้งยิ่งใหญ่อย่างไม่

น่าให้อภยัต่อคนตรงหน้า ดงันั้นจงึพยายามใจเยน็ แม้เขาจะหยาบคาย

พร้อมสาดเทอารมณ์ใส่ทกุนาที

“โกหก!”

ทว่าที่เตอืนตวัเองให้เยน็กช็กัจะเยน็ไม่ลง จะเถยีงกเ็ถยีงไม่ออก 

ไม่ใช่เพราะแอบไปมีใครที่ไหน มีสามีเพียงคนเดียวก็ลำาบากจะแย่  

ยิ่งสามเีป็นหมอีารมณ์ขุ่นแบบนี้ด้วยแล้ว

“ฉนัจำาได้ดทีเีดยีวเลยว่าเคยถกูเธอชกันำาให้ออกนอกลู่นอกทาง 

จนต้องรบัผดิชอบความนอกลู่นอกทางของเธออยู่จนถงึตอนนี้”

และไม่นานนี้แหละค่ะ พ่อหมบีึ้ง คณุจะเป็นอสิระแล้ว!

รจเลขยกมือลูบปอยผมเมื่อลมพัดกรูมา เห็นอีกฝ่ายมองตา

ปรอยก็ใจไม่ดี ก็นอกจากท่าทีจะขบหัวเธอแล้ว สายตาเขาก็เหมือน

อยากกลืนกินผมเธอไปด้วยอีก ยิ่งมอง ใจก็ยิ่งไม่ดี รู้สึกหวั่นๆ ร้อน

สลบัหนาวราวกบัจะจบัไข้
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“ค่ะ นั่นอาจเป็นการนอกลู่นอกทางหนเดียวของหนูเล็ก แต่

ความรบัผดิชอบกแ็ค่แต่งงานตามพธิกีาร เราไม่ได้จดทะเบยีนสมรส”

“จะไปจดไหมล่ะ”  เขาสวนกลบัทนัควนัด้วยท่าทจีรงิจงั 

“ไม่...ไม่ค่ะ ไม่!” รจเลขชักตามผู้ชายตรงหน้าไม่ทันเสียแล้ว 

เขาจะเอายังไงกันแน่ ต้องคอยลอบมองคนวางท่านิ่งขรึมอย่างเกรงๆ 

“หนูเล็กหมายความว่าในสถานภาพทางกฎหมายตอนนี้ เราต่างโสด

ทั้งคู่ อีกอย่างคุณยักษ์เองก็ไม่ได้อยากแต่งงานกับหนูเล็กมาแต่แรก 

ตอนนี้หนูเลก็ว่ามนัถงึเวลาที่เหมาะสมแล้ว...” 

ที่เธอกับเขาจะเลิกกัน และประกาศให้คนอื่นที่มีสิทธิ์เข้ามา 

สานสมัพนัธ์ต่อ ซึ่ง ‘คนอื่น’ ของเขาคงจ่อรอควิอยู่ก่อนแล้ว

“เหมาะสม?!” คำารามด้วยความโกรธ “เหมาะที่จะชิ่ง! ทั้งที่ฉนั

ส่งเสียให้เธอเรียน หาบ้านให้ ออกทุนรอนให้ป้าพร้อมไปทำาร้านขาย

ข้าวแกงน่ะหรอื”

แรงระเบดิทางอารมณ์กลั่นเป็นเสยีงที่เรยีกได้ว่าตะเบง็สดุเสยีง 

พร้อมหมวกที่สวมปิดบังผมหยิกหย็องเพื่อความดูดีถูกขยำาเป็นก้อน

กลมแล้วปาออกไป เฉียดหน้าหวานซึ้งไปแค่ไม่กี่เซ็นต์ เพราะเจ้าตัว

ไม่คิดจะหลบ กำาลังตกตะลึงกับคำาพูดของคนที่เพิ่งระเบิดอารมณ์ใส่ 

ดวงตาคูส่วยเบกิกว้างจ้องมองยกัษ์นิ่ง พลางทบทวนกบัตนเองเงยีบๆ

เธอไม่น่าทึกทักเอาเองโดยไม่ถามป้าพร้อมให้ละเอียดว่า เงิน

ค่าใช้จ่ายตอนไปเรยีนที่กรงุเทพฯ มาจากการขายอาหารของป้าพร้อม 

ไหนจะค่าเทอมที่แพงจดั คอนโดหรูนั่นอกี ไหนจะอาคารพาณชิย์สาม

ชั้นที่ป้าพร้อมเรยีกว่า ‘บ้าน’ รวมถงึทนุที่ป้าพร้อมบอกว่าพอจะหาได้ 

ทั้งที่ย่าน้อยไม่ให้ทนุรอนมาเลยตอนออกจากบ้านมา 

จริงๆ เธอน่าจะคิดได้ตั้งแต่ต้นว่าผู้ชายหน้าตึงตรงหน้าต้อง 

ยื่นมอืเข้ามาช่วยแต่แรก

“หนูเลก็จะหามาคนื”
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คนยอมรบัสภาพเอ่ยเสยีงเบา ทั้งดวงหน้าหวานซดีเผอืดเหมอืน

ตกใจหนกัหนาเพราะข่าวใหม่นี้ ทำาให้คนหงดุหงดิพาลรพีาลขวางที่ถกู

เดก็เมื่อวานซนืมาบอกเลกิถงึกบัใจหาย ต้องข่มอารมณ์ให้เยน็ลง บอก

ตนเองว่าเท่านี้หนูน้อยหมวกแดงกก็ลวัหมยีกัษ์อย่างเขาจะแย่อยู่แล้ว

“แล้วจะหามาจากไหน ได้งานทำาแล้วหรอืไง” ตะล่อมถามเสยีง

นุ่มนวลอย่างไม่เคยพยายามให้นุ่มแบบนี้มาก่อนในชวีติ

“ยงัค่ะ”

“ถ้ายังก็อย่าปีกกล้าขาแข็งให้มากนัก มาอยู่กับฉันเสียที่นี่” 

รวบรดัและตดัสนิใจให้เสรจ็สรรพ

“จะให้หนูเลก็มาอยู่ที่นี่ อยู่ในฐานะอะไรล่ะคะ”

คนถามช้อนดวงตาสับสนขึ้นมองจ้องอีกฝ่ายอย่างฉงน ไม่ได้

ต้องการเรยีกร้องอะไรจากเขา เพยีงแต่ไม่เข้าใจว่าจะยื้อเวลาตรงนี้ออก

ไปอกีทำาไม

“อยากอยู่ฐานะไหนกต็ามใจ มใีห้ไม่กี่ตำาแหน่งหรอก”

ไม่ตำาแหน่งเมยีกต็ำาแหน่งแม่ของลกู จบัฉนัมาทำาสามแีล้วตอนนี้

คดิจะมาทิ้งกนั มนัไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกนะหนเูลก็! ฉนัไม่ได้รอมาจน

อายสุามสบิหกปีเพื่อให้สาวน้อยวยัยี่สบิสองปีมาบอกเลกิหรอกนะ

“ถ้าอยากทำางานก็มาทำาที่นี่ จะให้คนสอนงานให้ เงินเดือน

อยากได้เท่าไหร่กเ็รยีกเอา”

“แต่...”

“ไป จะให้คนไปส่ง เกบ็ข้าวของมาอยู่เสยีที่นี่เลย”

ยักษ์รวบรัดตัดความจนคนที่เดินทางมายังไร่สับปะรดยักษา

พร้อมกบัคำาพูดที่เตรยีมมามากมายเพื่อบอกเลกิ หาทางแย้งไม่ทนั

“หนเูลก็เอามอเตอร์ไซค์มาเองค่ะ แล้วยงัไงกต้็องบอกป้าพร้อม

ก่อน ข้าวของกว่าจะเกบ็หมดเรว็สดุกต้็องเป็นพรุง่นี้” เธอเพิ่งรื้อกระเป๋า

เดนิทางไม่กี่วนันี้เอง แถมจดัห้องนอนเสยีน่าอยู่ ยงัไม่ทนัจะได้อยู่ให้
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ชื่นใจเลยกถ็ูกไล่ให้ย้ายเสยีแล้ว

“แปลว่าตกลงแล้วนะ จะให้คนเตรยีมห้องให้ พรุ่งนี้เดี๋ยวส่งรถ

ไปรบั”

คนตดัสนิใจเดด็ขาดก้าวเดนิผ่านร่างอรชรอ้อนแอ้นไปก้มลงเกบ็

หมวกที่ขยำาปาทิ้งในคราแรกมาสะบดั ปัดแรงๆ จดัรปูทรงให้เหน็สภาพ

ว่าเป็นหมวก ก่อนจะสวมลงบนศรีษะเลก็ได้รูป

“แดดแรง ใส่กลบัไปด้วย เดี๋ยวไม่สบาย” ว่าแล้วกเ็ดนิตดัผ่าน

ถนนกลบัไปยงัแปลงสบัปะรดที่กำาลงัไถพรวนปรบัหน้าดนิ 

คนงานชายหลายคนที่เพิ่งกลบัมาจากกนิข้าวเที่ยงยนืรรีอเฝ้าดู

สถานการณ์กแ็ยกย้ายด้วย เกรงจะโดนบาทาของนาย โทษฐานเสอืก!

“อยากมีเมียโว้ย! ร้องโอดร้องโอย สมเพชน่าเวทนา

ไม่เคยมเีมยี (คนเดยีว) สกัคนตั้งแต่เกดิมา 

พ่อจ๋าแม่จ๋า หาเมียให้หน่อยเป็นไร (อันนี้ไม่ต้องหาโว้ย กูหา

ได้ๆ)

อยากมเีมยีสวย (อนันี้กูเสอืกได้เมยีสวย แถมเด๊ก...เดก็)

ไปไหนไปด้วย ควงแขนไม่อายใครๆ

ออดอ้อนออเซาะ ฉอเลาะเอาอกเอาใจ 

โลกคงสดใส ถ้ามศีรภีรรยา”*

เสียงร้องเพลงบอกอาการว่าคนร้องเมามาย แถมมีคอรัสแบบ

ขำาขันแทรกตามเนื้อเพลง มันน่าจะสนุกแต่สำาหรับคนที่นั่งหน้ายุ่ง 

เกบ็ข้าวของลงกระเป๋าเดนิทางไม่นกึสนกุไปด้วย ออกจะนกึเคอืงเสยีง

โอดครวญนั้นด้วยซำ้า

*เพลง “อยากมเีมยี” โดย วงรอ็กแสลง
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“แถวนี้มีงานเลี้ยงหรือจ๊ะป้า ร้องเพลงไม่เกรงอกเกรงใจเพื่อน-

บ้านเลย”

มือเหี่ยวๆ ที่ช่วยหลานสาวรื้อตู้เสื้อผ้าออกมาชะงักไปนิดหนึ่ง 

ก่อนจะยิ้มขำาขันกับเสียงโวยวายจากวงเหล้าที่มาตั้งวงตั้งแต่ช่วงเก็บ

ร้านสเต๊ก หลานสาวคงไม่ได้มองว่าใครเป็นตัวการ เพราะเอาแต่ทำา

หน้ายุ่งหน้างอนบัแต่กลบัมาจากไร่สบัปะรดยกัษา

“งานอะไร้! พวกคนงานเขาตั้งวงกนิเหล้ากนั ตอนนี้เหล้าคงถงึ 

เสยีงเพลงเลยโอดเลยโอยแบบนี้”

“หนูเล็กอยู่มาจะอาทิตย์หนึ่ง ไม่เคยเห็นเขาตั้งวงกันสักที ถ้า

ขนืมแีบบนี้ทกุวนัแย่นะจ๊ะ ใครเขาจะได้หลบัได้นอนกนั”

ปากบ่นมือก็คอยพับเสื้อเข้ากระเป๋า ทว่าไม่นานก็รื้อกระเป๋า

ออกมาจดัเรยีงใหม่ เริ่มจากเรยีงส ีเรยีงขนาดไล่ระดบักนัไป พยายาม

อ้อยอิ่งถ่วงเวลาให้ช้าที่สดุ เพราะคดิว่ายงัไงๆ กไ็ม่อยากย้ายไปอยูก่บั

ยกัษ์

“ไม่มีใครกล้ามาตั้งวงให้รำาคาญหรอก แถวนี้ถิ่นคุณยักษ์เขา 

วนันี้เป็นกรณพีเิศษ” 

เพราะเจ้าของถิ่นมาตั้งวงเอง แต่ป้าพร้อมไม่ได้บอกหลานสาว 

ซึ่งคนฟังกเ็พยีงพยกัหน้า เลกิใส่ใจเสยีงร้องเพลงแหกปากคุ้นหูนั่นไป

เสยี

“ป้าพร้อมไปอยูท่ี่ไร่ด้วยกนัไหมจ๊ะ หนูเลก็ไม่อยากไปคนเดยีว”

หลังจากอ้อยอิ่งกับการจัดกระเป๋ามาได้สักพัก รจเลขก็พบว่า

กำาลงัถ่วงให้ตนเองนอนดกึมากเท่านั้น ตอนนี้ตาคูโ่ตกเ็ริ่มปรอืจนแทบ

จะลมืไม่ไหวอยู่แล้ว เลยหนัมาอ้อนป้าพร้อมอกีท ี

เลี่ยงการย้ายไปอยู่ที่ไร่ยกัษาไม่ได้ กห็าตวัหนนุไปด้วยกย็งัดี

“โอ๊ย! พอๆ ชาตนิี้ป้าไม่อยากไปรบัใช้ใครอกีแล้ว อยู่แบบนี้ก็

สบายตวัสบายใจด”ี
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คนตวัเลก็หน้ามุ่ยลงเมื่อได้ฟังคำาตอบ หนัมายื้อมอืเหี่ยวที่คอย

เร่งจบัข้าวของยดัลงกระเป๋าเอาไว้

“หนูเลก็เป็นห่วงนี่จ๊ะ เรามกีนัแค่สองคนป้าหลาน หนูเลก็เพิ่ง

มาอยู่ได้แค่ไม่กี่วันเอง ยังไม่ทันหายคิดถึงเลย ก็ต้องห่างกันอีกแล้ว 

ป้าพร้อมก็ไปอยู่ที่ไร่ยักษาเสียด้วยกันเถอะนะจ๊ะ นะ หนูเล็กจะไป 

ขออนญุาตคณุยกัษ์ให้ ที่ไร่ออกจะกว้างขวางขนาดนั้นคงจะพอมงีานให้

เชฟใหญ่ฝีมอืดอีย่างป้าพร้อมทำาแน่ๆ”

“ไม่ต้องห่วงป้าหรอกยยักระจริดิ ป้าอยู่ได้ เอาจรงิๆ กช็อบเสยี

อกี ได้ทำางานเป็นนายตวัเองแบบทกุวนันี้ คนแถวนี้กร็ู้จกัมกัคุ้นรู้หน้า

รู้ตากันมาแต่ไหนแต่ไร ที่สำาคัญที่ไร่กับที่นี่ก็ใช่จะห่างอะไรมากมาย 

คดิถงึกม็าหามาค้างกบัป้าได้ คณุยกัษ์เขาคงไม่หวงเมยีจนไม่ยอมให้

ป้าหลานมาเจอหน้ากนัหรอก”

“หวงอะไรกัน แล้วอีกอย่างหนูเล็กก็ไม่ได้เป็นเมียเขาแล้ว ขอ

เลกิกบัเขาไปแล้วด้วย”

“ฮ้า!”

คำาบอกเล่าไม่เตม็เสยีงของหลานสาวทำาเอาป้าพร้อมอทุานเสยีง

หลง มอืเหี่ยวๆ ที่สาละวนอยูก่บัเสื้อผ้าข้าวของของหลานสาวชะงกัไป

นานทเีดยีว ก่อนจะหนัมาจบัไหล่ทั้งสองของหลานเอาไว้มั่น

“ทำาไมเราทำาแบบนั้น แล้วนี่คณุยกัษ์เขาว่ายงัไงบ้างล่ะ เลกิแล้ว

ทำาไมยงัใจดใีห้งานทำาอกี เราแน่ใจหรอืว่าเลกิจรงิ”

คำาถามเพราะความห่วงใยของป้าพร้อมรัวออกมาเป็นชุดๆ 

ทำาเอารจเลขหน้ามุ่ยลง พร้อมตอบเสยีงกระเง้ากระงอด

“ป้าจ๋า...บ่นเสยียาวยดืเชยีว”

“มนัน่าบ่นไหมล่ะ” ดใุส่คนที่ไม่รูจ้กัปรกึษาหารอื ตดัสนิใจอะไร

เอาง่ายๆ เหมือนเล่นขายข้าวแกง แต่จะว่าขายข้าวแกงง่ายก็ไม่ถูก 

เพราะกว่าเธอจะเปิดร้านได้กห็นกัเอาการอยู่ทเีดยีว
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“แล้วนี่คณุยกัษ์เขาว่ายงัไงบ้างล่ะ ถูกขอเลกิไปแบบนั้น”

“จะว่าอะไรล่ะจ๊ะ ก็แค่ปาปิ่นโตข้ามหัวหนูเล็ก ข้าวของหก

ระเนระนาดเกลื่อนพื้นน่ะส ิคนอะไรไม่รูโ้หดชะมดัยาด! แล้วไม่รู้ไอ้คณุ

ยกัษ์ของป้าพร้อมคดิอท่ีาไหน คดิไปคดิมา สดุท้ายหนเูลก็ต้องย้ายไป

อยู่ที่ไร่กบัเขา ถงึต้องมานั่งปวดหวัอยู่นี่ไงจ๊ะ”

รจเลขทั้งบ่น ทั้งตำาหน ิและสดุท้ายเจบ็ใจตนเองไม่หาย ว่าทำาไม

ตนไม่แย้งอะไรออกไปบ้างตอนที่เขายื่นข้อเสนอให้ไปทำางานและพัก

อยู่ที่ไร่ สดุท้ายตนเลยต้องมานั่งจดักระเป๋าด้วยหวัใจละเหี่ยอยูแ่บบนี้ 

ตอนนี้หญิงสาวรู้ซึ้งและเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วว่า ทำาไมคนช่าง

โวยวาย เอาแต่โผงผาง แถมเจ้าอารมณ์สดุๆ อย่างยกัษ์ถงึคมุคนงาน

ได้เป็นร้อยเป็นพนั กเ็พราะเขาเป็นนกัเจรจาขั้นเทพที่ลงสาลกิาลิ้นทอง

รอบตวั ชนดิที่พดูอะไรไปกม็แีต่คนรกัคนหลง จนคล้อยตามแบบนี้นี่เอง

คดิอย่างขดัเคอืงใจ ก่อนลอบมองคนเป็นป้า รจเลขไม่ได้บอก

ป้าพร้อมว่าเธอรู้เรื่องเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ทั้งสองใช้อยู่ตอนนี้แล้ว 

ว่าเป็นของยักษ์ กลัวท่านเสียใจ ถ้ารู้ว่าเธอต้องไปอยู่กับยักษ์ที่ไร่ 

เพราะตั้งใจว่าจะทำางานหาเงินมาคืนเขาให้หมดสิ้น แม้ต่อให้ต้องหา

ไปตลอดชวีติถงึจะพอกค็งไม่มทีางเลอืก

“นั่นแหละคณุยกัษ์ พวกบ้าพลงั ป้ากว็่าจะถามทำาไมปิ่นโตพงั

ยบัแบบนั้น” 

ป้าพร้อมแทบจะเห็นภาพยักษ์อาละวาดใส่หนูกระจริิดนี่ได้เลย 

แต่คงเป็นการอาละวาดข้างเดียวเสียมากกว่า เพราะดูจากคนทางนี้

ท่าทางจะเอาแต่ยนืนิ่งเข้าสู้ ไม่กล้าไปต่อกรอะไรด้วย

“เหน็อารมณ์ร้อน ขี้โวยวายแบบนี้แต่คณุยกัษ์เขาใจดใีจสปอร์ต

ทเีดยีวนะ ยิ่งกบัสาวๆ ไม่งั้นคงไม่มหีญงิแก่แม่หม้ายตดิกนัทั่วบ้านทั่ว

เมอืงหรอก”

“ใจดใีจสปอร์ตอะไรจ๊ะ กบัหนเูลก็นี่คณุยกัษ์คนดขีองป้าพร้อม
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มีแต่ใจยักษ์ใจมารเข้าใส่” แย้งเสียงเขียว ทั้งส่ายหัวไปมาไม่เชื่อ 

เดด็ขาด 

“กเ็รามนัเดก็น่ะส ิไม่ใช่สาวๆ ไม่งั้นไม่ถูกเอด็มาแบบนี้หรอก”

“ป้าอะ!” ค้อนควกัใส่อย่างน่ารกั ก่อนก้มลงมองดูตนเอง ที่ตวั

เลก็ หน้ากย็งัเดก็ไปอกี ดูตรงไหนกไ็ม่มสี่วนไหนบอกว่าเป็นสาวอย่าง

ป้าพร้อมว่าจรงิๆ

“ถึงหนูเล็กจะดูเด็ก ไม่ใช่สาวๆ แบบที่คุณยักษ์ชอบ แต่ที่ป้า

พร้อมบอกว่าคุณยักษ์ใจดีใจสปอร์ตจนมีสาวมาชอบทั่วบ้านทั่วเมือง 

หนูเล็กก็ไม่เชื่ออยู่ดี ร้อยไม่เชื่อพันก็ไม่เชื่อ แล้วพวกอารมณ์ร้ายนี่

แหละตวัดทีี่หนึ่ง มแีนวโน้มว่าจะทำาร้ายผู้หญงิมากสดุ ถ้าไม่รู้จกัหดั

ควบคมุอารมณ์ของตวัเองซะบ้าง” หญงิสาวอยากยอกย้อนประโยคนี้

กบัคนที่เป็นหวัข้อสนทนามากกว่า

“กอ็กีนั่นแหละ ป้ายงัไม่เคยเหน็คณุยกัษ์เขาทำาร้ายผู้หญงิเลย

สกัครั้งเดยีว”

“จ้ะๆ ใจดกีไ็ด้”

เมื่อเหน็ป้าพร้อมไม่ยอมรามอืจากหวัข้อสนทนาเลยยอมคล้อย

ตามอย่างไม่เตม็ใจนกั ก่อนจะถอนหายใจยาว

“หนูเล็กไม่เถียงก็ได้จ้ะในเรื่องความใจดี เอาเป็นว่าคุณยักษ ์

ของป้าพร้อมใจด ีใจดขีนาดหนูเลก็ไปบอกเลกิ  เขายงัอนญุาตให้ไป

ทำางานที่ไร่ ให้หนูเลก็เสนอเงนิเดอืนเอาเอง แถมหาที่พกัให้ เดี๋ยวหนู

เลก็จะเขยีนเงนิเดอืนสงูลบิเลยคอยด”ู คนตวัเลก็ที่กล้าแต่ลบัหลงัวาด

แผนการเอาคนือย่างเพ้อฝัน

“เราน่ะเลกิ แต่เขาน่ะอยากเลกิกบัเราด้วยไหมเล่า”

นั่นแหละที่หนูเลก็สงสยั ตอนนี้สถานะของตนไม่รูว่้าอยูต่ำาแหน่ง

ไหน แต่กเ็อ่ยอบุอบิออกไป

“คงเข้าใจว่าเลกิกนัมั้งจ๊ะ กเ็ราไม่ได้จดทะเบยีนสมรสอะไรที่มนั
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เป็นผลผูกพนัทางกฎหมาย แค่ผูกข้อไม้ข้อมอืเท่านั้นเอง”

“บางททีะเบยีนสมรสกไ็ม่ได้การนัตนีะลูก ว่าคนเราจะอยู่ด้วย

กนัยดื”

“แต่บางทีการไม่ได้จดทะเบียนสมรส ก็ไม่ได้การันตีว่าจะอยู่

ด้วยกันยืดเหมือนกัน” เถียงคำาไม่ตกฟาก จนถูกป้าพร้อมส่งสายตา

ดุๆ  ถงึยอมเกบ็ปากเกบ็คำา

“สรปุที่เราไปคยุกบัคณุยกัษ์ที่ไร่วนันี้คอืไม่ได้อะไรเลย นอกจาก

ถูกคณุยกัษ์สั่งให้ไปทำางานที่ไร่ และย้ายเข้าไปอยู่ด้วยว่างั้นส”ิ

รจเลขพยักหน้ารับ เรื่องการต่อรองดูท่าจะต้องไปเรียนรู้จาก

ยกัษ์มากกว่านี้ ถงึวนันี้จะไม่ได้พูดอะไรเป็นกจิจะลกัษณะ แต่ต่อไปก็

คงมเีวลามากพอและเจอยกัษ์มากขึ้น ต้องได้พดูเรื่องปลดปล่อยพนัธะ

ให้เขาแน่

ยงัไม่ตสีามดคีนท่ีนอนดกึเพราะเสยีงร้องเพลงโหวกเหวก

กัมปนาทของเพื่อนบ้านก็รีบร้อนลุกขึ้นอาบนำ้าอาบท่า พอออกจาก

ห้องนำ้าได้กค็ว้าเสื้อยดืตวัใหญ่กบักางเกงขาสั้นเนื้อนิ่มมาสวมใส่อย่าง

ไม่พถิพีถินั ก่อนกระวกีระวาดลงจากชั้นบน เกรงว่าจะไม่ทนัป้าพร้อม

ที่ต้องออกไปจ่ายตลาดแต่มืด เพื่อซื้ออาหารสดมาทำากับข้าวขายใน

ช่วงเช้า

ทว่าเจ้าของร่างอรชรยังก้าวเท้าไม่พ้นจากบันไดลงเหยียบพื้น

ด้านล่างดเีลยด้วยซำ้า กเ็ป็นอนัชะงกักกึ ยิ่งเหน็ดวงตาแดงกำ่าอย่างคน

อดนอนของอกีฝ่ายมองไล่ตั้งแต่ปลายเท้ามายงัชายเสื้อที่ยาวลงมาปิด

ทบักางเกงขาสั้น กร็ูส้กึร้อนๆ หนาวๆ ขึ้นมา ราวกบัถกูตำาหนอิยูก่ลายๆ

ป้าพร้อมที่มารับหน้าแขกไม่ได้รับเชิญหันมาเห็นหลานสาวเข้า

พอด ีเลยรบีบอกจดุประสงค์ของอกีฝ่ายทนัที

“มาพอดเีลยหนูเลก็ คณุยกัษ์เขามารบัแน่ะลูก”
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“มารบั” ทวนคำาพดูป้าพร้อมอกีครั้ง แล้วเหลอืบมองนาฬิกาบน

ผนงัว่าตนเองตาไม่ฝาด “แต่นี่มนัเพิ่งจะตสีามเองนะจ๊ะ”

“กบ็อกว่าวนันี้จะมารบั โชคดเีท่าไหร่แล้วไม่มาเคาะปลกุตั้งแต่

ตหีนึ่ง”

เธอต้องขอบคุณในความใจดีนั่นด้วยไหม หญิงสาวประชด 

อกีฝ่ายในใจ อยากรั้นยนืนิ่งท้าทายคนที่เข้ามานั่งหน้าขมงึทงึในบ้าน 

ดจูากสภาพเสื้อผ้าเหมอืนไม่ผ่านการอาบนำ้าอาบท่ามาก่อน แถมกลิ่น

เหล้ายงัโชยคลุ้ง

“พอดฉีนัมนีดัแถวนี้ เลยตั้งใจแวะรบัด้วยเลย”

“กระเป๋าข้าวของเกบ็หมดแล้วใช่ไหมหนูเลก็ ไปยกลงมาไป อย่า

ให้ผู้ใหญ่รอนาน” 

ป้าพร้อมเห็นท่าหลานสาวไม่สู้ดี เกรงยัยกระจิริดแผลงฤทธิ์ใส่

คนมารับแต่เช้ามืดเลยรีบออกปากไล่ หารู้ไม่ว่าตนก็จะถูกคนที่เรียก

ว่า ‘ผู้ใหญ่’ ไล่เหมอืนกนั

“เดี๋ยวผมไปยกเอง ป้าพร้อมรบีไม่ใช่หรอืครบั ไปจ่ายตลาดได้

เลย ผมจะสั่งให้เดก็มนัเฝ้าหน้าร้านรอระหว่างป้าไปซื้อของ”

“เอ่อ...เอางั้นหรือคะคุณยักษ์” แทนคำาตอบมีเพียงใบหน้านิ่ง

ขรึม ทั้งดวงตาดุตอบมา ป้าพร้อมเลยจนหนทาง “งั้นป้าไปเลยนะ 

ว่างๆ เรากก็ลบัมาเยี่ยมป้าบ้างนะหนูเลก็”

“จ้ะ” รจเลขขานรบัทั้งที่ทำาท่าว่านำ้าตาจะร่วง ยกมอืขึ้นไหว้ลา

ป้าตรงนั้น

คนเป็นป้าไม่อยากออกไปโดยทิ้งหลานสาวไว้ลำาพงักบัยกัษ์ แต่

จากสายตาคนเมาที่มานั่งดื่มเหล้าเฝ้าหลานสาวของเธออยู่ค่อนคืน 

บอกว่าอย่ามา ‘ยุ่ง’ กเ็ลยจำาต้องปลกีตวัออกมา ทิ้งสองสามภีรรยา

เอาไว้ตามลำาพงั

“ไหนกระเป๋า”
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ทันทีที่ป้าพร้อมออกจากบ้านพ่อหมียักษ์อารมณ์ขุ่นก็ยืดกาย

หนาขึ้นเต็มความสูงจนแทบคับบ้าน รจเลขเลยไม่มีทางเลี่ยงเดินนำา

เขาขึ้นห้องที่เพิ่งลงมา กระเป๋าสามใบถูกวางเอาไว้ใกล้ประตูพอดี

“เปิดกระเป๋าออก!”

“คะ?”

คำาสั่งที่อยู่ๆ เขาก็โพล่งออกมา เป็นใคร ใครก็งง ยังไม่ทันที่

รจเลขจะทนัได้ทำาอะไร ผู้บกุรกุกค็ว้ากระเป๋าใบโตที่สดุไปวางบนเตยีง 

เปิดและรื้อเสื้อผ้าที่เธอพบัอย่างประณตีออก ก่อนจะมชีิ้นส่วนโชคร้าย

ห้าหกตวัไม่ได้รบัอนญุาตให้ไปต่อ มนัถูกโยนออกมา ก่อนกระเป๋าใบ

ที่สองและสามจะถูกสแกนไม่ต่างกนั

“คณุยกัษ์! ทำาบ้าอะไรของคณุ”

คนถูกดไุม่ได้สนใจท่าทโีวยวายราวแมวขู่นั่น เขายดัเสื้อผ้าที่รื้อ

กระจัดกระจายในทีแรกเข้าไปในกระเป๋า แล้วกระแทกปิด บังคับให้

เสื้อผ้าอยู่ในกระเป๋าให้ได้ด้วยสภาพแออดั

“เอากางเกงแบบนี้ออกไง อย่าให้เหน็ว่าใส่อกี คราวหลงัฉนัจะ

ไม่ทนนั่งมอง”

คนฟังขมวดคิ้วยุง่ สงสยัว่าเขาจะมองกางเกงขาสั้นของตนทำาไม

กนั ได้แต่ก้มมองสำารวจไปรอบๆ ตวั กเ็หน็ว่าตนเองไม่ผดิแผกไปจาก

คนอื่น ดูปกตดิทีกุอย่าง 

“ฉนัจะถอดกางเกงสั้นๆ นี่ทิ้ง แล้วฟาดให้ก้นลายเลย ไป! ไป

เปลี่ยนเป็นกางเกงตวัอื่น ฉนัจะเอาข้าวของลงไปรอข้างล่าง”

รจเลขอยากจะกรดีร้องไล่หลงัพ่อหมยีกัษ์หน้าบึ้ง แต่ที่ทำาได้คอื

อ้าปากค้าง 

นี่ไงล่ะ คนด ีคนไม่มปีระวตัทิำาร้ายผู้หญงิของป้าพร้อม เขาเพิ่ง

บอกเธอแหมบ็ๆ ว่าจะฟาดก้นเธอ

“แล้วจะมามีปัญหาอะไรกับกางเกงใส่เล่นใส่นอนของคนอื่น
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เขา”

เสยีดายที่ไม่ได้เอากางเกงที่ไม่ผ่านการพจิารณาไปที่ไร่ด้วย แต่

ก็ไม่กล้าหยิบติดมือ เพราะยังไงรจเลขก็ห่วงสวัสดิภาพของก้นเธออยู่ 

ไม่เอาก้นไปต่อกรกบัฝ่ามอืเขาอย่างแน่นอน
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“พีพ่ริกคะ ถ้าให้หนเูลก็ดเูอกสารอีก หนเูลก็ต้องอ้วกแน่ๆ 

ทำาไมหนูเลก็คนเดยีวถงึต้องทำางานหลายตำาแหน่งเหลอืเกนิล่ะคะ” 

พี่พริกคนที่ถูกเสียงหวานๆ ไม่แพ้ดวงหน้าทั้งออดและอ้อนยิ้ม

ไม่เตม็ปากนกั กย็กัษ์พารจเลขมาแนะนำาว่าเป็นพนกังานใหม่ ให้สอน

งานให้ เอาทกุขั้นตอน ยกัษ์เน้นกบัพรกิว่าต้องรูง้านจรงิ ทำาได้ ทำาเป็น 

ตั้งแต่กระบวนการในไร่สบัปะรด ซึ่งทกุเช้ารจเลขต้องนั่งรถออกไปกบั

คนงาน ทำาตั้งแต่เพาะหน่อสับปะรด คัดแยกหน่อสับปะรด ปลูกต้น 

ใส่ปุ๋ย รดนำ้า จะเหลอืกแ็ต่เกบ็ผล 

พอสายๆ แดดแรงหน่อยกจ็ะถูกส่งตวัมาที่โรงงาน แรกๆ กว็น

อยูท่ี่โรงงานสบัปะรดกวน ก่อนจะไปเป็นสบัปะรดกระป๋อง นำ้าสบัปะรด 

แต่ยงัไม่ได้ไปในส่วนของไวน์ พอช่วงบ่ายจะถกูส่งเข้ามาอยูใ่นออฟฟิศ 

ทำางานเอกสาร คิดเงินเดือน ติดตามพริกออกไปพบคู่ค้าและชาวไร่ 

บ้างบางครั้ง 

สองสปัดาห์ที่รจเลขมาทำางาน เธอเรยีนรู้งานมากกว่าพนกังาน

คนอื่นๆ ที่ทำากนัมาเป็นแรมปี พรกิเองกแ็ปลกใจพนกังานคนพเิศษของ

เจ้านาย ซึ่งไม่ได้แนะนำาว่ารจเลขเป็นอะไรด้วย แถมอยู่เรอืนใหญ่กบั

เจ้านาย แต่คนรบัใช้ที่นั่นกบ็อกว่าแยกห้องกนันอน และสองสปัดาห์

3
เขาเป็นถึงแฟน
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นี้ นายยกัษ์กนินอนที่เรอืนคนงานท้ายไร่โน่น

“ช่วงปลายเดอืนกว็ุ่นแบบนี้แหละหนูเลก็” 

“แล้วนี่เดี๋ยวคุณยักษ์จะเข้ามาเซ็นบัญชีรายรับรายจ่ายของ

เดอืนนี้ด้วย หนูเลก็ยงัทำาไม่เสรจ็เลยนะคะพี่พรกิ” รจเลขบ่นอบุ ตาก็

จ้องยงัคอมพวิเตอร์ที่มตีารางสรปุงานทั้งหมดของไร่ ทั้งตวัเลขไล่เรยีง

ตามแต่ละช่อง มองทกีต็าล้าอยู่เหมอืนกนั

“อุย๊! ไม่เข้าแล้วมั้งหนเูลก็ เหน็ไอ้พี่หมอกบอกว่าคณุมนีามาหา

ตั้งแต่เที่ยงแน่ะ” คนเมาท์มอยลดเสียงลงเป็นกระซิบกระซาบ เพิ่ม

ความอยากรูใ้ห้คนฟังเข้าไปอกี “ไอ้พี่หมอกว่าคยุกนัอยูข้่างในออฟฟิศ

ส่วนตวัของคณุยกัษ์ตั้งแต่บ่ายจนป่านนี้ยงัไม่ออกมาเล้ย! คยุอะไรนาน

สองนานนะว่าไหม” 

ออฟฟิศส่วนตัวของยักษ์นั้นแยกต่างหากและตั้งอยู่ถัดไปจาก

ออฟฟิศพนักงานหลายช่วง เพียงมองไปที่นั่น หัวใจของรจเลขก็เจ็บ

แปลบ ทำาไมเธอจะไม่รู้จักมีนา เธอคนนั้นคือคนที่มีแผนการว่าจะ

แต่งงานกบัยกัษ์ตั้งแต่เมื่อสี่ปีก่อน ก่อนที่เธอจะมาแทนที่ตำาแหน่งนั้น

“คณุมนีาหรอื” เปรยกบัตนเอง

“อื้อ! พี่กเ็ข้ามาไม่ทนัหรอก แต่มคีนบอกว่าเป็นแฟนนายยกัษ์” 

คนเล่าไม่ทันสังเกตว่ามือเรียวเล็กที่กำาลังคีย์ลงบนแป้นพิมพ์

ชะงักไปนานทีเดียว ข้างในอกสาวโหวงไหวกับคำาว่า ‘แฟน’ จนน่า

ตกใจ

“คณุยกัษ์เขา...แต่งงานแล้วนี่คะ” ประโยคท้ายเบาจนแทบดงั

อยู่แค่ในลำาคอ แต่เพราะในห้องฝ่ายบญัชมีกีนัอยู่แค่สองคน พริกเลย

ได้ยนิชดั

“ก็มีคนลือแบบนั้นอยู่นะ แต่ไม่เคยมีใครเห็นเมียนายสักคน 

แถมนายก็ไม่เคยพูดถึง สาวๆ ที่ไร่ยักษารู้แค่ว่านายยักษ์โสด แถม

สาวๆ ที่ทำางานที่ว่าการอำาเภอก็มายืนยันชัดว่านายยักษ์ไม่มีพันธะ
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แน่นอน ยงัไม่เคยจดทะเบยีนสมรสกบัใคร พี่เหน็กม็แีต่คณุมนีานี่แหละ

ที่ควงกนัไปไหนมาไหน” 

รจเลขไม่ได้ยินถ้อยคำาต่อจากนั้นอีกเลย รับรู้เพียงว่าร่างอรชร

ชาหนบึไปตั้งแต่หวัจดปลายเท้า เป็นนานกว่าจะก้มหน้าก้มตาทำางาน

อย่างไม่ค่อยมสีมาธเิท่าไร มารู้ตวัอกีทกีต็อนที่พรกิมาสะกดิที่หวัไหล่

นั่นแหละ

“หนูเลก็ๆ เสรจ็ไหมจ๊ะบญัช”ี 

“ยงัเลยค่ะพี่พรกิ เหลอือกีนดิหน่อย เดี๋ยวหนูเลก็ต้องไปที่ศูนย์

จำาหน่ายผลติภณัฑ์อกี วนันี้มทีวัร์ลงต้องไปดูงานที่นั่น” 

คนที่หลงลมืเวลาพดูแล้วทำาหน้างนุงงเมื่อพรกิหวัเราะคำาพูดตน 

พออีกฝ่ายเห็นก็รีบตบไหล่บางแล้วจัดการเซฟไฟล์งาน และปิด

คอมพวิเตอร์ให้เสรจ็สรรพ

“พี่ว่าไปดูงานไม่ทันแล้วจ้ะ นี่สี่โมงเย็นแล้ว ได้เวลาเลิกงาน 

ส่วนบัญชีเนี่ยคิดว่าวันนี้คุณยักษ์คงไม่เข้าหรอก เราเหลือเวลาทำาอีก

ช่วงวันอาทิตย์ เช้าวันจันทร์ค่อยให้คุณยักษ์เซ็นก็ได้ ป๊ะ! เลิกงานๆ 

อย่าขยันให้มันมากนัก พวกเราไม่รวย เจ้านายเขารวย กลับบ้านไป

พกัผ่อนกนัดกีว่า” 

“ดเีหมอืนกนั!” นำ้าเสยีงราวกบัประชดใคร ก่อนจะคว้ากระเป๋า

ผ้าสะพายไหล่ “หนเูลก็ว่าจะไปเยี่ยมป้าในเมอืงเสยีหน่อย แล้วจะเลย

ไปซื้อของใช้ด้วย ลาเลยนะคะพี่พรกิ” 

เพราะพริกต้องรอแฟนมารับที่หน้าออฟฟิศ รจเลขเลยปลีกตัว

เดนิออกไปที่ด้านหน้า ซึ่งจะมรีถโรงงานคอยรบัส่งพนกังานกลับที่พกั 

และมีสองแถวสำาหรับคนที่เข้าไปในตัวเมือง เธอเลยยืนคอยเงียบๆ 

ปะปนกับคนงานคนอื่น แต่ก็มักจะมีรถยนต์ของพนักงานชายในส่วน

ของโรงงานหลายคนัคอยแวะเวยีนมาถามคะยั้นคะยอขอไปส่ง รจเลข

กป็ฏเิสธไปบ้าง บางคนกไ็ม่ตื๊อ แต่บางคนกต็ื๊อไม่เลกิอย่างรายนี้
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“ให้โอกาสพี่สกัครั้งเถอะครบั เบาะรถพี่นิ่มมากเลยนะครบั” 

“หนูเลก็ไปเลยส ิจะมวัมานั่งสองแถวกบัพวกเราทำาไม” 

คนงานที่คอยรถสองแถวด้วยกันเปรยขึ้น เพราะสองสัปดาห์นี้

เจอหน้าค่าตารจเลขบ่อย และรู้จากพรกิว่าเป็นคนงานใหม่

“ใช่ๆ ไปเลย นั่งสบายแอร์กเ็ยน็” 

คนงานอีกคนก็ช่วยลุ้นจนพ่อหนุ่มขับรถเก๋งฉีกยิ้มกว้างมีลุ้น 

ก่อนจะส่งเสียงอ้อนอีกหน เพราะใครๆ ก็ช่วยกันยกใหญ่ เขาเองก ็

หล่อเหลาใช่ย่อยในโรงงานนี้ แล้วพนกังานใหม่คนนี้กส็วยหวานน่ารกั 

น่าถนอม ถูกใจเขามาแต่แรกพบ 

“น่า...นะ หนูเลก็มานั่งเจมิรถให้พี่สกัทเีถอะ”

“มงึอยากได้รอยเลอืดไปเจมิไหม แหกตาดหูน่อยสวิะ รถตดิจน

จะวนไปทั่วไร่กูแล้ว คนงานเขาจะกลับบ้าน ถ้ามึงอยากจีบก็ไปจีบ 

คนอื่น!” 

ยังไม่ทันที่รจเลขจะได้ปฏิเสธหรือตอบรับ เสียงตะคอกเกรี้ยว

กราดอย่างคนอารมณ์ขุน่จดักด็งัแทรกขึ้น ตามด้วยฝ่ามอืหนาตบพลั่ก

ลงบนหลังคารถที่จอดแช่ไม่ยอมขยับ อีกฝ่ายพอเห็นชัดว่าเป็นใครที่

เข้ามาเตอืนอย่างใกล้ชดิด้วยศพัท์สมยัพ่อขนุกร็บีปิดกระจก เลื่อนรถ

ออกไปโดยไว

“มาทำาอะไรที่นี่!” 

คนซวยคนต่อมาที่ถูกตวาดใส่เกร็งไปทั้งตัว คนงานที่ยืนรอขึ้น

รถร่วมกับรจเลขต่างพากันเมียงมองให้ความสนใจตอนเห็นนายยักษ์

ทำาหน้ายกัษ์ใส่สาวน้อยตวัเลก็หน้าหวาน และเริ่มกระซบิกระซาบกนั

เบาๆ พร้อมขยบัแหวกทางให้เจ้านายเดนิฝ่าไปคว้าคนตวัเลก็ ก่อนจะ

เดนิตรงไปที่รถกระบะทรงสูง ที่ก่อนหน้านี้แล่นมาเรว็ยงักบัพายบุแุคม 

แถมเหยยีบเบรกดงัลั่น ลงมาฉะไอ้หนุ่มวศิวะที่กำาลงัหยอดมกุจบีสาว

ใส่พนกังานคนใหม่ที่เขาลอืกนัว่าสวยมากๆ 
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“หนเูลก็มารอรถสองแถวค่ะ จะเข้าเมอืงไปหาป้าพร้อม” บดิมอื

ที่ถูกลากออกเบาๆ ด้วยเกรงสายตาคนอื่นที่เมียงมองอยู่ เพราะเธอ

พอใจในสถานภาพตอนนี้ที่คนไม่รู้ว่าเป็นอะไรกบัยกัษ์มากกว่า

“กบ็อกว่าจะเข้าออฟฟิศ แล้วทำาไมไม่รอ!” 

“กม็นัถงึเวลาเลกิงานแล้วนี่คะ” 

ได้รบัคำาตอบแล้วคนที่หวัหมนุทั้งวนัเพราะเรื่องคอขาดบาดตาย

กป็ล่อยข้อมอืเลก็ๆ ออก พลกิดูเวลาที่ข้อมอื เหน็ว่าถงึเวลาเลกิงาน

จรงิอย่างที่คนตวัเลก็ว่า 

“สายนดิสายหน่อยกห็ดัรอ ฉนัรอเธอมาสี่ปียงัรอได้” 

คำาพูดทื่อๆ ไร้ความหวานและอ่อนโยนใดๆ ทว่าทำาให้ดวงหน้า

สวยซึ้งแดงซ่านขึ้นทนัตา ก่อนจะลอบมองยกัษ์อย่างกล้าๆ กลวัๆ  ถงึ

เห็นว่าวันนี้เขารวบผมฟูๆ เอาไว้ ใบหน้าหล่อคมเข้มเข้ามากระแทก

สองตา ซำ้าข้างหูก็มีห่วงใหญ่เบ้อเริ่มแถมหนาอีกสวมอยู่ ดูเข้มและ

เถื่อนเข้าไปอกีเท่าตวั

“คราวหลังจะไปไหนมาไหนให้บอกรถที่บ้าน หรือไม่ก็บอกไอ้

หมอกไปส่ง ห้ามมายืนรอสองแถวที่นี่ ไป๊! ขึ้นรถ ฉันจะไปส่งเอง” 

รวบรดัด้วยการดนัร่างเลก็ไปที่รถ ฝ่ายรจเลขขี้เกยีจจะเถยีงด้วย หรอื

พดูง่ายๆ ว่าแทบจะไม่เคยเถยีงเคยขดัพ่อหมยีกัษ์ตวัโต กย็อมตามเขา

ทว่าอาการหน้าแดงซ่านเพราะคำาพูดของยักษ์พลันมลายหาย

ไปจนสิ้น เมื่อขึ้นไปนั่งยังเบาะหลัง เห็นแขกสาวที่อยู่ในออฟฟิศส่วน

ตัวของยักษ์มาตั้งแต่เที่ยงจนเย็นยำ่านั่งอยู่ก่อน พร้อมสายตาแข็ง

กระด้างจ้องมองมาที่เธอเขมง็ รจเลขเลยยกมอืไหว้ไปตามมารยาท

“กลบัมานานแล้วหรอื” เสยีงแขง็ๆ ไม่เป็นมติรเอ่ยทกัมาก่อน

“เพิ่งกลบัมาได้สองอาทติย์ค่ะ” 

และเพียงเท่านั้นรจเลขก็ไม่เปิดปากพูดอะไรอีก จะมีก็แต่ยักษ์

และมนีาที่พดูคยุสนทิสนมกนั เหน็หลายครั้งที่ยกัษ์คอยแตะฝ่ามอืของ
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มีนา จากนั้นรจเลขก็ไม่หันไปมองตรงนั้นอีกเลย เธอสะกดให้ตัวเอง

มองที่นอกรถแทน นานหนจะยกโทรศพัท์ขึ้นมาตอบแชตเพื่อนบ้าง

“ผมยำ้ากับไอ้เมฆให้แล้ว ให้เพิ่มสายตรวจมาแถวบ้านของนา

บ่อยๆ ตวัมนัเองถ้าไม่เข้าเวร หรอืออกเวรมนัจะมาเฝ้าให้” 

“ไม่ต้องขนาดนั้นหรอกค่ะ นาคงคดิไปเอง” 

“หลกัฐานทนโท่แบบนี้ ยงัจะมาพูดอกีว่าคดิไปเอง ระวงัเอาไว้

ดกีว่า มนัไม่ใช่เพิ่งเกดิครั้งแรก” 

แม้เตอืนตวัเองว่าอย่าหนัไปมองแต่นำ้าเสยีงห่วงใยอย่างที่เธอไม่

เคยได้ยนิยกัษ์พูดมาก่อน ทำาให้คนหน้าหวานลอบมองความเอาใจใส่

ของทั้งคูเ่งยีบๆ พลนัคำาพดูของพรกิกแ็ว่วในห ู‘แฟนของนายยกัษ์’ คน

ที่เขาเปิดเผยต่อทกุคน ไม่ใช่เมยีที่ไม่มใีครรู้ว่าเขามเีช่นเธอ

“นาระวังจนจะเป็นบ้าแล้วราพณ์ แต่จับมือใครดมไม่ได้ นา

สงสยัแค่คนเดยีว คนเดยีวเท่านั้น” 

“ไม่ใช่แน่!” ยักษ์สวนออกไปด้วยนำ้าเสียงมั่นใจและหนักแน่น

จนอีกฝ่ายชะงักไปชั่วครู่ ก่อนนำ้าเสียงมั่นใจจะลดลงเป็นนุ่มนวลเมื่อ

เอ่ยประโยคต่อมา

“ผมจะจดัการเอง รบัรองว่าคณุจะไม่เป็นอะไรจากบคุคลที่คณุ

สงสยัแน่” 

คนแสร้งตอบกรุ๊ปไลน์เพื่อนมือลั่นกดสติกเกอร์รูปตุ๊กตาร้องไห้

ไปรัวๆ ก่อนจะหันหน้าออกไปนอกรถ แต่มองไม่เห็นอะไรสักเท่าไร 

เพราะตาพร่าไปด้วยหยาดนำ้าตา ก่อนจะกลำ้ากลนืนำ้าตาลงอก 

จะร้องทำาไมหนูเลก็ ยิ้มส!ิ แบบนี้ดแีล้วไม่ใช่หรอื ที่กลบัมาที่นี่

กจ็ะมาขอเลกิอยู่แล้ว นี่แหละเวลาเหมาะที่ควรบอกเลกิเขา

รจเลขบอกตนเอง ก้มมองแชตที่เด้งเตอืนเพราะเพื่อนยงิคำาถาม

มารัวๆ ว่าเธอเป็นอะไร แต่หญิงสาวไม่มีอารมณ์จะตอบเลยปิด

โทรศพัท์แล้วยดัใส่กระเป๋าแทน 
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พอถงึบ้านมนีายกัษ์กล็งไปส่งอกีฝ่ายถงึข้างในบ้าน ก่อนจะกลบั

ออกมา รจเลขถงึได้ย้ายมานั่งข้างหน้าตามคำาสั่งของเขาอกีนั่นแหละ

“คณุยกัษ์ส่งหนูเลก็ที่นี่แหละค่ะ หนูเลก็จะไปซื้อของใช้” 

หลังจากวนหาที่จอดหน้าตลาดตอนเย็น ที่มีทั้งของกินและ

เสื้อผ้าได้ คนที่นิ่งเงียบไม่ต่างจากเธอก็หันมามองพร้อมหยิบกระเป๋า

สตางค์จากคอนโซลหน้ารถ ธนบตัรปึกหนึ่งกะด้วยสายตาคร่าวๆ ราว

หมื่นกว่าถูกยื่นให้

“อะ! ฉนัไม่ชอบตลาด จะซื้ออะไรกร็บีซื้อ จะรอที่รถนี่” 

“หนเูลก็มอียู่ค่ะ” ปฏเิสธเงนิจำานวนนั้นทั้งไม่มองมนัอกีด้วยซำ้า 

“คณุยกัษ์ส่งหนูเลก็แค่นี้กไ็ด้ หนเูลก็จะต่อรถไปบ้านป้าพร้อมเอง แล้ว

จะค้างที่นั่นเลย” 

ว่าแล้วก็รวบรัดตัดบทยกมือไหว้เขา ลงจากรถไปโดยไม่ยอม

มองอีกฝ่ายด้วยซำ้า มารู้ตัวอีกทีว่าพ่อหมียักษ์เดินตามหลังมาตอนที่

หยบิกางเกงขาสั้นในร้านขายเสื้อผ้าขึ้นดูนั่นแหละ

“ลองซื้อดูส ิฉนักอ็ยากจะหวดก้นเธอดูอยู่เหมอืนกนั” 

ไม่พดูเปล่ามอืหนาที่กรำางานในไร่มาหลายปียงัวางหมบัลงที่ก้น

งอนๆ งอนไม่แพ้ดวงหน้าหวานซึ้งนั่น 

“กรี๊ด!”

คนถูกลวนลามหวีดเสียงดัง แทบกระโจนห่างจากเขาทีเดียว 

ก่อนจะเหน็พ่อหมยีิ้มยากยนืฉกียิ้มกว้างอย่างไม่สะทกสะท้าน 

ไอ้เรื่องหน้าหนา หน้าทน หน้าไม่มยีางอาย ละไม่มใีครเกนินาย

ยกัษ์แห่งไร่ยกัษาจรงิๆ

“คนโรคจติ!” 

“ไหนครบัๆ ผมเป็นสารวตัรอยู่ที่นี่ มอีะไรบอกผมได้” 

พลเมอืงดทีี่แต่งชดุเครื่องแบบตำารวจครึ่งท่อน เสื้อตำารวจสขีาว 

กางเกงสกีาก ีเหน็เหตกุารณ์มาสกัพกัแล้ว จงึรบีเข้ามาเสนอหน้าพร้อม
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เจรจาเสนอข้อหาให้ ‘ไอ้โรคจติ’ ทนัท ี

ไม่คดิว่าเพื่อนสนทิอย่างไอ้บ้ายกัษ์ มนัจะมาเดนิกร่างตามหลงั

สาวต้อยๆ แบบนี้ ถงึต้องเดนิตามมาแอบดูแล้วกเ็หน็กบัตาว่ามนัจบั

ก้นสาวแถมยงัมหีน้ายิ้มระรื่นอกี 

เขาเลยต้องมาแสดงตวัเสอืกแบบเตม็รูปแบบ

“ไอ้เมฆ!” 

“เออ! กูเอง เมื่อกี้กูเหน็นะ” 

“เหน็อะไร” คนผดิดูท่าไม่รู้สกึรู้สาอะไร

“เหน็ว่ามอืมงึมนัอยู่ไม่สขุสวิะ จะแจ้งความไหมล่ะครบัน้องสาว 

ผมจะเอามนัเข้าคกุให้หวัโตไปเลย” 

ท่าทีเอาจริงเอาจังของเมฆทำาเอารจเลขหน้าซีดเผือดลงอย่าง

ตกใจ รี่เข้ามายนืขวางระหว่างเขากบัยกัษ์ ไอ้อาการปกป้องแบบนั้น

ทำาเอาคนถูกปกป้องวางหน้าไม่ถูก หัวใจหนุ่มแกร่งมันมีปฏิกิริยากับ

ท่าทแีบบนั้นอย่างรนุแรง เต้นเร่าจนยกัษ์เองยงัต้องยกมอืขึ้นตบปราม

ที่อกเบาๆ 

เกิดมายักษ์เคยแต่ปกป้องคนอื่น นี่คงเป็นครั้งแรกที่มีคนมา 

กางปีกปกป้อง แถมคนกางปีกปกป้องกต็วักระจิ๋วเดยีวด้วยซำ้า

“มะ...ไม่ต้องหรอกค่ะ เท่านี้คณุยกัษ์กห็วัโต๊! โตอยู่แล้ว ถ้าโต 

กว่านี้ไม่รู้จะหาหมวกที่ไหนให้ใส่” 

คำาตอบน่ารักนั่นทำาเอาทั้งยักษ์และเมฆหัวเราะลั่นตลาด ก่อน

ยกัษ์จะคว้าเอวบางลากคนตวัเลก็กว่ามายนืข้างกายจนหญงิสาวแทบ

จมไปกบัร่างหนา

“นี่สารวัตรเมฆ คงพอจำาได้มั้ง มันเคยไปกินเหล้ากับไอ้ทัพ 

ออกบ่อย ตอนนั้นยังไม่เลื่อนยศ หัวจะเกรยีนๆ กว่านี้ ตอนนี้หวัมนั 

จะล้านๆ พงุมนักจ็ะพลุ้ยๆ หน่อย”

“ไอ้ห่า! กูยงัไม่มพีงุโว้ย อย่ามาสร้างภาพลกัษณ์ไม่ดแีบบนั้น” 
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ว่าแล้วสารวตัรเมฆกจ็ดัผม ดงึเสื้อให้เข้าท ีก่อนหนัมาหารจเลข “ผม

หวัยงัไม่ล้าน และยงัไม่มพีงุนะครบั แถมโสด”

“มงึน่ะโสด แต่เขาไม่โสด”

เสียงโต้ตอบปะทะคารมของเพื่อนซี้ไม่เข้ามาในหัวรจเลขเลย 

เมื่อเจ้าตวักำาลงัคุย้เข้าไปในความทรงจำาอยู่นาน กว่าจะจำาได้ว่าตำารวจ

ตรงหน้าเคยไปที่บ้านของกองทพัเจ้านายคนเก่าจรงิๆ 

จะว่าไปตอนนั้นเธอจำาใครไม่ค่อยได้มากนกั นอกจากยกัษ์ พอ

เห็นอีกฝ่ายจ้องมองอย่างสงสัยก็ยกมือขึ้นไหว้ แล้วดันร่างของยักษ์

ออกห่าง กส็มัผสัสนทิสนมของเขามนัทำาให้เธอร้อนๆ หนาวๆ ใจกเ็ต้น

แรงอย่างประหลาด ทั้งที่ก่อนหน้านี้เขาเพิ่งจะทำาอกเธอแหลกยับมา

หมาดๆ 

“นี่เมยีกู!” 

เสยีงประกาศคลายอาการสงสยัของอกีฝ่ายได้ทนัทแีละไทยมงุ

กเ็ริ่มแยกย้ายเมื่อไม่มมีวยนอกสงัเวยีนให้ชมกนั

“อ้าว! นี่น้อง...น้องไอ้ทัพ?” เมฆแทบติดอ่าง เมื่อรู้ว่าอีกฝ่าย

เป็นใคร เพราะยิ่งรจเลขโตขึ้น เค้าความสวยกย็ิ่งทิ้งห่างอดตีมาไกลโข

ทเีดยีว 

เมื่อเห็นเมฆมองรจเลขหนักเข้า ยักษ์เลยพยักหน้าให้ไปเลือก

เสื้อผ้า ส่วนเขากเ็ดนิคยุกบัเมฆไปด้วย 

รจเลขที่อยากมาชอปปิงแบบสาวๆ เดนิเลอืกชดุชั้นใน กางเกง

ขาสั้น เครื่องสำาอาง กเ็ป็นอนัต้องพบัเกบ็ไป กเ็ล่นมอีงครกัษ์มายนืคมุ

แบบนี้ จึงจำาต้องหันไปเลือกของใช้จำาเป็นพวกกางเกงใส่เล่นอยู่บ้าน

แทน แต่ต้องคอยระวังเลือกเอาตัวที่ไม่สั้นและไม่ยาวจนน่าอึดอัด 

คนละครึ่งทางกบัความต้องการของยกัษ์ และหาเสื้อแขนยาวกนัแดด

เวลาที่ต้องออกไปดงูานกลางแดด แต่ไม่ได้หมวก เพราะหาเท่าไรกไ็ม่มี

ใบไหนถูกใจ พอซื้อเสรจ็จะหาเงนิออกมาจ่ายยกัษ์กช็งิจ่ายให้ แม้เขา
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จะคุยหน้าตาเครียดกับเมฆ แต่ก็ทำาหน้าที่จ่ายเงินและหิ้วข้าวของให้

อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง

เมื่อเดินเข้าร้านนั้นออกร้านนี้จนครบสี่ซอยในโซนขายข้าวของ

เครื่องใช้ จะเหลือก็แต่โซนขายอาหารเย็นอีกสามซอย รจเลขก็หมด

อะไรที่จะดูและอยากซื้อ 

คนที่ลอบมองดวงหน้าสวยอยู่เนอืงๆ จงึเปิดปากถาม 

“เอาอะไรอกีไหม” 

“เอาค่ะ! แต่หนูเลก็จะมาซื้อคราวหน้า” 

“งั้นกลบั!” 

รุนหลังคนตัวเล็กให้เดินนำาไปที่รถ ส่วนตัวเองเดินคุมเชิงด้าน

หลงัไปกบัเมฆอกีทหีนึ่ง

“คราวนี้กจ็บัตวัไม่ได้อกีใช่ไหมไอ้ราพณ์” 

“ไม่! แล้วมันก็ฉลาดด้วยนะ ทุกที่ที่มันลงมือจะไม่มีกล้อง

วงจรปิด ถ้ามกีเ็สอืกเสยีวนันั้นพอด ีแล้วนี่จะไปไหนต่อวะ” 

“กต็ั้งใจจะกลบับ้านไปนอน พอดเีหน็มงึนี่แหละเลยต้องแวะทกั

สกัหน่อย” 

“ดเีลย งั้นเจอกนัที่บ้านนา” 

‘บ้านนา’ ไม่ต้องอธบิายมากมายอะไรรจเลขกพ็อจะเข้าใจดวี่า

หมายถงึบ้านของมนีา แผ่นหลงับางเกรง็ขึ้นมาแวบหนึ่ง ก่อนจะฝืนว่า

ไม่เป็นไรตอนที่เมฆทักทายและรำ่าลากันหน้าตลาด ส่วนยักษ์แวะมา

ส่งเธอที่บ้านป้าพร้อม

ข้าวของที่ยกัษ์ซื้อให้ หรอืจะเรยีกว่าควบคมุการซื้อ มนัดไูม่มค่ีา

ไม่มรีาคาเลย เมื่อรูว่้าเขากำาลงัจะไปหาคนรกัเก่าที่บ้าน และถ้ามเีหล้า

ด้วยเธอกก็ลวัว่ายกัษ์จะพลาดท่าเหมอืนอย่างคราวของเธอ

“อะ! คราวนี้ต้องรบั รูว่้ามเีงนิใช้ รู้ว่าโต รู้ว่าทำางาน แต่ฉนัอยาก

ให้ เคยให้จนชนิ เมื่อก่อนให้ในนามของคนอื่น ตอนนี้ให้ในนามของ
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สาม”ี 

คราวนี้ธนบตัรปึกเดมิถกูส่งมาให้อกีก่อนที่หญงิสาวจะทนัยกมอื

ไหว้ลาเขาด้วยซำ้า คนหน้ามุ่ยมองเงนิและมองหน้า ‘สาม’ี อยู่ครู่หนึ่ง

กร็บัเงนิจำานวนนั้นไว้เพื่อตดัปัญหา เพราะไม่อยากอยูใ่นรถกบัเขานาน 

อกีฝ่ายพอเหน็หน้างอหงกิของสาวน้อยคนสวยกอ็ดอธบิายไม่ได้ 

“มนีาเขามปีัญหานดิหน่อย ฉนัจะพาไอ้เมฆมนัไปสอบปากคำา

อกีท ีเขาเป็นผูห้ญงิตวัคนเดยีว อยูบ้่านคนเดยีว พ่อแม่กเ็สยีหมด” ทำา

ราวกบัรายงานความบรสิทุธิ์ใจ

“ไม่ต้องอธบิายหรอกค่ะ หนูเลก็เข้าใจด”ี 

คนเข้าใจเอ่ยแต่ไม่ยอมมองหน้าเขา ยกมอืไหว้ลวกๆ หนึ่งทเีลย

ถกูมอืแกร่งคว้าเอาไว้เสยีก่อน ไม่คว้าเปล่า ออกแรงลากร่างเลก็เข้าไป

จนแทบเกยตกั ดวงตาหม่นๆ เลยเบกิกว้าง ตกใจกบัความใกล้ชดิ สอง

มอืยกขึ้นดนัแผงอกอุ่นเอาไว้แทบจะทนัที

“เข้าใจว่า?!” 

“ว่า...ว่าคณุยกัษ์จะไปหาคณุมนีาน่ะสคิะ” 

เธอไม่ใช่คนที่เข้าใจอะไรยากนักหรอก ในเมื่อเขาเคยรักกัน 

ไม่ใช่ส!ิ ตอนนี้อาจจะยงัรกัอยู่ จะไปมาหาสู่ ห่วงใยกนักไ็ม่แปลก จะ

แปลกกเ็ธอนี่แหละ ที่มานกึหงึ นกึหวง น้อยใจจนไม่อยากให้เขาไปหา

มนีาทำาไม ทั้งที่บอกเลกิกบัเขาไปแล้วแท้ๆ 

ความคิดยังไม่ตกผลึกดีด้วยซำ้า ดวงตาคู่หวานก็ต้องเบิกโตขึ้น

อกีรอบ ทว่าไม่ใช่เพราะความใกล้ชดิแบบธรรมดา แต่เพราะรมิฝีปาก

กระด้างพอๆ กับส่วนอื่นของยักษ์แนบลงมาอย่างอ่อนโยน อ่อนนุ่ม 

ค่อยๆ บดเคล้าไปตามเรยีวปากน้อยอย่างหวงแหน

สัมผัสแรกหญิงสาวไม่ทันได้ตั้งรับการรุกรานใดเลยได้แต่นิ่งงัน 

เฝ้าสงัเกตดวู่าเขาจะทำาอะไรกบัปากเธอ จนเมื่อแนวฟันคมขบเม้มลาก

ดงึเรยีวปากฉำ่าลง แล้วสอดปลายลิ้นร้อนจดัรกุไล่เข้ามาด้านใน สร้าง
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ความซาบซ่านจนคนตัวเล็กต้องออกแรงดิ้นขัดขืนพัลวัน และพบว่า

กายถกูลอ็กเอาไว้ทั้งเนื้อทั้งตวัด้วยอ้อมแขนแกร่งทว่าอบอุน่ รดัจนร่าง

สาวจมหายไปกบัอกกว้าง เฝ้าเล้าโลมกายสาวปลกุเร้าไฟร้อนเร่าที่เพิ่ง

รู้ว่ามใีห้ลกุโรจน์ขึ้น จนต้องอ้าปากครางเสยีงกระเส่าอย่างที่ไม่เคยทำา

เมื่อปากนุ่มเปิดช่องทางให้ ปลายลิ้นร้อนเร่าก็สอดแทรกผ่าน 

ริมฝีปากเข้ามาด้านในราวกับกระหาย แตะต้องเล้าโลมปลายลิ้นเล็ก

อย่างชำานาญ เพิ่มแรงบดเคล้าเสยีดสหีนกัหน่วง จนคนที่มท่ีาทแีขง็ขนื

ไม่ประสาในบทรักเริ่มโอนอ่อน แหงนเงยดวงหน้าสวยขึ้นต้อนรับเขา

อย่างไม่เกี่ยงงอน 

ยักษ์ถึงกับต้องคำารามออกมาเพราะความหวานลำ้าและน่าใคร่

ของรจเลข 

ให้ตายเถอะ! เขาต้องการเธอ แต่ที่นี่มนัในรถ และเขามงีานต้อง

ไปทำา เลยจำาต้องถอนจูบออกอย่างเสยีดาย

“เอาครึ่งหนึ่งไปก่อน ส่วนที่เหลือติดไว้ เราจะได้เข้าใจตรงกัน

สกัท”ี
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‘เข้าใจตรงกันว่าอะไร’ 

รจเลขถามตนเองซำ้าๆ แต่ก็นึกไม่ออกเพราะมันคอยแต่จะวก

กลับไปที่จูบ ผู้ชายตัวโตขนาดนั้นจูบเธอได้ราวกับสูบวิญญาณ ที่

สำาคัญเธอไม่ได้ถูกแขนกำายำานั่นรัดจนตายคาที่อย่างที่กลัว ทุกอย่าง

มนัเตม็ไปด้วยความอบอุ่น อ่อนโยน 

แต่นั่นมนัเมื่อหลายชั่วโมงก่อน 

ตอนนี้เขาคงไปเฝ้าแฟนเขาแล้ว คดิแล้วหวัใจพองฟกูเ็หี่ยวแฟบ

ลงทนัที

“ใจลอยไปไหนแล้วยยักระจริดิ” 

คนเป็นแม่ครวัหนัหน้ามาถามลูกมอืช่วยเดด็ชะอมซึ่งไม่ได้พร่อง

ลงเลยสกันดิเดยีว ยงัคงกองอยู่เตม็ถาด 

“ถ้าง่วงกไ็ปนอนไป๊! เดี๋ยวป้าทำาตรงนี้เอง” 

“ไม่ได้ง่วงจ้ะ หนูเลก็คดิเรื่องงาน”  

“ไหวไหมล่ะ” 

มือเรียวที่ไม่ยอมขยับในตอนแรกเริ่มลงมือเด็ดชะอมตรงหน้า

อย่างขะมกัเขม้น รูไ้ด้ทนัทว่ีาพรุง่นี้มไีข่เจยีวชะอมกบันำ้าพรกิปลาทูแน่ๆ

ตบท้ายด้วยผดัผกัอย่างแน่นอน

4
เราเป็นแค่เมีย
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“กพ็อไหวจ้ะ งานไม่ได้หนกัหนาขนาดต้องไปจบัจอบหรอืขบัรถ

แทรกเตอร์ แต่หนูเล็กต้องทำาทุกอย่างที่นั่น เหมือนยังไม่มีตำาแหน่ง

แน่นอนให้หนเูลก็ กเ็ลยทำามนัตั้งแต่ไร่ โรงงาน ยนัออฟฟิศ วนันี้ถงึต้อง

มาหาเสื้อแขนยาวไปใส่คลมุกนัแดดไงจ๊ะ” 

ซึ่งเอาเข้าจรงิๆ รจเลขกย็งัไม่เคยตากแดดจดัๆ สกัท ีทกุครั้งพอ

เหน็ว่าแดดเริ่มจ้า กจ็ะถูกสั่งเปลี่ยนหน้าที่ทกุทไีป

“แล้วกบัคณุยกัษ์ล่ะ” 

ดวงหน้าหวานที่ราสีระเรื่อกลับแดงจัดขึ้นมาทันตา เพราะดัน

คดิถงึจบูของยกัษ์ขึ้นมาอกี ต้องเสหลบสายตาคนสงูอายทุี่คอยมองมา

อย่างสงัเกตสงักา

“กด็จี้ะ” พูดไม่เตม็เสยีงนกั

“ถ้าด ีกด็แีล้ว” 

สำารวจเครื่องปรงุทกุอย่างจนครบจงึหนัมาช่วยหลานเดด็ผกัอกี

สองสามอย่างก่อนเกบ็เข้าตู้แช่ใหญ่ ไม่กี่ชั่วโมงให้หลงัถงึจะตื่นขึ้นมา

ทำากบัข้าว ตอนนั้นผกักย็งัคงความสดอยู ่ปลากท็อดตอนมดื เช้าหน่อย

ถงึจะทำานำ้าพรกิ มแีม่ครวัตวัน้อยมาคอยช่วยผ่อนแรงอกีตั้งคน คงเสรจ็

ทนัขายแน่นอน 

“คณุฤดเีขากลบัไปอยู่ที่บ้านจติรวารกีบัย่าน้อยแล้วนะ นงัน้อม

มนัมาจ่ายตลาดเลยแวะมาคยุกบัป้าที่นี่ เขาว่าหอบลูกชายมาด้วย” 

‘ฤด’ี ชื่อนี้ทำารจเลขหยดุมอืที่สาละวนกบัผกั เงยหน้าขึ้นมองป้า

พร้อม ท่านมที่าทอีดึอดัไม่ต่างจากเธอนกั

“สามีเขาเสียไปนานแล้วนี่ ทำาไมเพิ่งย้ายกลับไปหาย่าน้อยล่ะ

จ๊ะป้า” ถามทั้งที่รู้สกึหวาดหวั่นในช่องอก

“นงัน้อมมนัเล่าว่า บรษิทัรกัษาความปลอดภยัของสามคีณุฤดี

ท่าทางจะไปไม่รอด เลยต้องบากหน้าไปหาย่าน้อยขอให้ท่านซื้อต่อ แต่

ก็อย่างว่านั่นแหละนะ ตอนนี้คนดูแลทุกอย่างของจิตรวารีคือคุณ



50   ร้ายสู่รัก

กองทัพ หนูคงพอจำาได้ว่าคุณกองทัพกับคุณฤดีไม่ถูกกัน คุณฤดีเขา

เป็นหลานยาย ส่วนคณุกองทพัเขาเป็นหลานย่า ซำ้ายงัเป็นลกูเมยีน้อย

ที่ฝ่ายพ่อไม่รบัเสยีอกี” 

“แล้ว...คณุฤดเีธอสบายดหีรอืเปล่าจ๊ะป้า” อดเป็นห่วงไม่ได้ แม้

แค่เพียงชื่อของฤดีก็ทำาให้สถานะทุกอย่างของเธอตอนนี้ง่อนแง่นไป

หมด

“ก็ตามอัตภาพนั่นแหละ ดีเท่าไหร่สามีเสียเร็ว ไม่อย่างนั้นแย่

กว่านี้อกี” 

“ทำาไมล่ะจ๊ะ” 

“ป้าได้ยนิเขาเล่ามาอกีท ีไม่รูว่้าจรงิเทจ็ยงัไงนะ เขาว่าสามเีธอ

ชอบตบตทีารณุเธอสารพดั ขนาดคณุกองทพัที่ว่าไม่ชอบหน้ากนั เหน็

อย่างนั้นกไ็ปฉะกบัฝ่ายสามขีองคณุฤดมีาแล้วหลายหน เรื่องหลาน”

รจเลขแทบหยุดงานทุกอย่างในมือเพราะเรื่องที่รับฟังอยู่ตอนนี้ 

เอ่ยถามไม่เตม็เสยีง

“ละ...แล้ว เป็นยงัไงบ้างจ๊ะ”

“จะเป็นยังไงได้ล่ะ ทางคุณฤดีเขาก็เข้าข้างฝั่งสามี เธอคงทน

เพราะไม่อยากอับอายใครถ้าเกิดต้องหย่า เพราะตอนท้องก็ท้องก่อน

แต่ง เขาว่าเธอไม่ได้รกัไม่ได้ชอบคนนี้หรอก แต่พลาดท้อง ถงึยอมแต่ง

กบัคนนี้” 

และสาเหตเุบื้องลกึกค็อื ฤดพีลาดจากยกัษ์เพราะเธอ บางทถ้ีา

คืนนั้นคนที่อยู่บนเตียงของยักษ์ไม่ใช่เธอแต่เป็นฤดี ชีวิตเธออาจจะดี

กว่านี้มาก 

สรปุสดุท้ายเรื่องราวทั้งหมดกว็กกลบัมาที่เธอ ทั้งฤด ีมนีา ยกัษ์ 

ทกุคนพลาดหวงัจากสิ่งที่รกัที่อยากได้ เพราะเธอ! 
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รจเลขรู้สึกว่าหลับไปไม่นานด้วยซำ้าตอนที่ประตูหน้าห้อง

ถูกเคาะเรยีก หญงิสาวสะบดัตวัลกุจากเตยีง เอื้อมมอืเปิดโคมไฟเลก็

ข้างเตยีง ก่อนจะเดนิคลำาทางไปเปิดประตูเพราะยงัปรบัสายตาไม่ได้ 

ปากยงัหาวกว้างตอนที่เปิดประตเูหน็ป้าพร้อมกบัแขกยามวกิาลตวัโต 

หัวฟู ที่สำาคัญดวงตาแดงกำ่ายืนอยู่ต่อหน้า สิ่งแรกที่ทำาคือรีบก้มมอง

ตนเองอย่างรวดเรว็ ดทีี่สวมกางเกงวอร์มกบัเสื้อยดืสบายๆ นอน เลย

โล่งใจว่าสวสัดภิาพของก้นเธอยงัอยู่ดี

“ห้องนี้แหละค่ะคณุยกัษ์ ถ้าเมามากกเ็ข้าไปอาบนำ้าอาบท่าก่อน 

ค่อยนอนพกั” 

“นอนพกั?” คนตวัเลก็ทวนคำาพูดป้าอย่างไม่ตื่นด ีก่อนจะตาโต 

เมื่อแน่ชดัแล้วว่า นอนที่ไหน พกัที่ไหน “ปะ...ป้า ป้าพร้อมจ๊ะ” 

เรยีกคนเป็นป้าที่เดนิลงบนัไดไปห้องนอนตวัเองที่อยู่ชั้นสอง ทิ้ง

หลานสาวเอาไว้กบัยกัษ์ตวัใหญ่หน้าด ุเหน็เขาจ้องมองมาแล้วกเ็ผลอ

ยกมอืขึ้นปิดปาก

“ดกึแบบนี้ แถมเมาด้วย ไม่จบูแค่ปากหรอก ถ้าจะปิดกปิ็ด ตรง

นั้น กบัตรงนั้นด้วย” 

สายตาคนเมาลอ็กเป้าตรงทรวงอวบกบัท่อนล่าง ทำาเอารจเลข

อยากวิ่งไปเปิดประตูขอนอนกับป้าพร้อมเสียให้รู้แล้วรู้รอด ติดแต่ว่า

คนตัวใหญ่ยืนขวางอยู่แบบนั้น แถมหันรีหันขวาง ก่อนจะจ้องเตียง

นอนขนาดสี่ฟตุ ที่ครึ่งหนึ่งถูกตุ๊กตายดึครองไป

“นั่นเตยีงหรอืชั้นวางตุ๊กตา” ไม่พูดเปล่า จดัการกระชากผ้าห่ม

ผืนหนาที่รองให้ตุ๊กตานอน สะบัดทีเดียวตุ๊กตาก็ลอยละลิ่วไปคนละ

ทาง และดเูหมอืนคนทำาจะไม่สะทกสะท้าน เพราะเขาลากผ้าห่มลงมา

ปูกลางห้อง ก่อนทิ้งตวัลงนอน

“ฉนัเมา ขอไม่อาบนำ้าแล้วกนั ง่วงฉบิหาย!” 

ว่าแล้วเสียงคนบุกรุกก็เงียบลง ตามด้วยเสียงหายใจเข้าออก 
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ลึกๆ บ่งบอกว่าหลับจริง ทำาเอารจเลขที่วางหน้าไม่ถูกในตอนต้น 

ผ่อนคลายลง ก่อนดวงหน้าสวยจะงองำ้าเมื่อเห็นว่าตุ๊กตาไดโนเสาร์ 

ตวัเลก็กระจุ๋งกระจิ๋งหล่นกระจายเกลื่อนพื้น

“ไหนว่าไปบ้านคุณมีนา ทำาไมกลับมาเร็วจัง” เปรยกับตนเอง

เมื่อเหน็นาฬิกาบอกเวลาห้าทุ่มกบัอกีนดิหน่อย 

จำาได้ว่าตอนเขามาส่งเธอก็ปาไปสองทุ่มแล้วแท้ๆ นึกว่าจะไป

จนเช้า ไม่กเ็มาจนประคองสตไิม่อยู่เสยีอกี

“กท็่าทางเธอมนับอกว่าให้ฉนักลบัมานอนด้วย” 

เสยีงตอบจากคนที่นอนหลบัตาทำาเอารจเลขสะดุง้โหยง กระโดด

ขึ้นนั่งบนเตยีง พลางจ้องมองร่างที่นอนแผ่หลากลางห้องนอนเลก็ของ

ตนนิ่ง 

เมื่อเหน็เขาไม่ขยบัตวักถ็อนหายใจยาว

“ละเมอละสิ มาแย่งที่นอนตุ๊กตาคนอื่น แล้วยังมีหน้าบอกไม่

อาบนำ้าอกี ผมเผ้ารงุรงั หนวดเครากร็กเรื้อไปหมด” ค่อนขอดใส่เจ้าของ

ร่างโต ก่อนหนัมองที่นอนตนเองและมองยกัษ์อกีหน เธอง่วงและเพลยี

มาก จะฝืนนั่งถ่างตาจนเช้ากไ็ม่ไหว เมื่อเหน็ยกัษ์นอนแสนสบายเลย

ล้มตวัลงนอนบ้าง พร้อมกดปิดโคมไฟเลก็ของตน

จากที่ระแวงระไวยักษ์ในตอนแรก พอล้มตัวลงหัวถึงหมอน 

รจเลขกห็ลบัทนัท ีมอืสองข้างยงัคงกอดตุ๊กตาตวัเลก็ๆ สดุโปรดเอาไว้

แน่น กระทั่งไม่รู้เลยว่าคนที่นอนแผ่แสนสบายในคราแรกลุกขึ้นมา

สำารวจห้องนอนเลก็ในเวลาต่อมา

“หนูเลก็ๆ ผ้าห่มมแีค่นี้หรอื หนาวจะตายห่า!” 

บ่นพร้อมทั้งปรบัอณุหภมูเิครื่องปรบัอากาศที่เปิดเสยียงักะห้อง

ดบัจติ เยน็ราวกบัอยู่ขั้วโลก ก่อนจะหนัมามองผ้าห่มอกีผนืที่คนตวัเลก็

นอนทบั

“มีแค่นี้แหละค่ะ อีกผืนอยู่กับหนูเล็กเอาไปสิคะ” คนหลับลึก
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ยงัสามารถคยุเป็นคุ้งเป็นแคว ขยบักายเหมอืนจะหาผ้าห่มให้คนถาม 

แต่กห็ลบัไปอกีหน

“เธอยงันอนทบัผ้าห่มอยู่ ฉนัหนาว ไม่ชอบนอนแอร์” 

“กห็ยบิๆ อะไรไปกอดไปห่มเองเถอะ คนง่วง!” 

คนง่วงแว้ดเสียงงัวเงียกลับมา ในความรู้สึกของรจเลขเหมือน

ความฝันมากกว่าที่ได้คุยกับยักษ์แบบนี้ ทางด้านคนถูกดุชะโงกดูว่า

หนูน้อยหมวกแดงของเขาที่พูดๆ อยู่นี่ตื่นหรือหลับ พลางจิ้มนิ้วลงที่

แก้มนุ่ม เจ้าหล่อนกไ็ม่กระดกิ

“บอกเองนะ? งั้นเอาตวันี้แหละไปกอด ท่าทางจะกอด จะห่ม 

ได้อุ่นถงึใจด”ี 

ว่าแล้วก็ช้อนร่างอรชรขึ้นแนบอก คนหลับก็ซุกเข้าหาอกแกร่ง

อย่างแสนสบาย ขนาดว่าตอนที่ถูกวางลงบนพื้นยังขยับตัวเข้าซุกใน

อ้อมแขน ยกัษ์เลยสะบดัผ้าห่มอกีผนืคลมุร่างทั้งคู่ พร้อมกอดกระชบั

ตลอดเรือนร่างสาวเอาไว้ เมาขนาดนี้เขาไม่มีแก่ใจปลุกปลำ้าใครลง 

ตอนนี้เลยขอออมแรงเอาไว้ก่อนเถอะ

เสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้นมาอีกหน รจเลขจำาได้ว่าเป็นหนที่

สองแล้วที่ดงัปลกุ แต่เธอไม่อยากขยบัตวัไปจากความอุ่นสบายนี้เลย 

อยากนอนขี้เกียจต่ออีกหน่อย คิดแล้วก็ซุกกายเข้าหาความอุ่น ก่อน

จะได้ยนิเสยีงแหบพร่าดงัชดิใบหู

“นี่มนัจะตห้ีาแล้ว ไม่ลงไปช่วยป้าพร้อมทำากบัข้าวใช่ไหม จะได้

ต่อจากเมื่อวาน” 

“ต่ออะไรคะ” เอ่ยเสยีงอู้อี้ พลกิกายหนัเข้าหาต้นเสยีง หรี่ตา 

มองนดิๆ เหน็เจ้าของเสยีงกำาลงัยิ้มตาวาววบัมาให้ เท่านั้นรจเลขกผ็วา

ลกุขึ้นนั่งอย่างรวดเรว็

“ทะ...ทำาไมหนูเลก็ลงมานอนอยู่นี่” 
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คราวนี้เริ่มไม่อยากสงสยัแล้ว เพราะเหน็แล้วว่ามอืและเท้าของ

ยกัษ์กอดก่ายรอบกาย สองมอืดนัร่างเขาออกทั้งหน้าแดงหูแดง หวัใจ

เธอเต้นแรงจนแทบทะลอุอกมานอกทรวง ยกัษ์กลบัมองว่าคนเขนิอาย

ช่างน่ากนิเสยีจรงิ

“ไดโนเสาร์เตะลงมามั้ง” 

ข้อสันนิษฐานของคนตัวโตที่ทำาหน้าไม่รู ้ร้อนไม่รู ้หนาวสร้าง

ความหมั่นไส้แก่รจเลขนกั กล็องไปบอกเดก็อนบุาล เดก็มนัยงัไม่เชื่อ

เลย คดิอย่างฉนุจดั ก่อนสะบดัหน้าแรงๆ คราวนี้ออกแรงทั้งหมดที่มี

ผลักท่อนแขนแกร่งที่รัดรอบเอวบางออก แต่ดูเหมือนจะออกแรงมาก

ไปหน่อย พอเขาพลกิกายนอนหงายเธอกถ็ลาเข้าไป ปากแนบลงที่แก้ม

รกหนวดเครา ซำ้าไม่มกีลิ่นหอมอะไรเลย มแีต่กลิ่นเหล้า กลิ่นบหุรี่ คลุง้

ไปหมด ไหนจะกลิ่นเหงื่อที่หมกัหมมจากการทำางานมาทั้งวนั สกปรก

ที่สดุ

“ยี้! คณุยกัษ์ปล่อย!” 

พอเห็นท่าทีรังเกียจยักษ์ก็ไม่ตอแยอีก ยอมปล่อยอีกฝ่ายแต่ 

โดยดแีม้จะเสยีดายความนุ่มนิ่มขนาดไหนกต็าม ได้แต่ยิ้มค้างเพราะ 

แสนสบายอย่างไม่น่าเชื่อ 

“คุณมาทำาอะไรคนหลับ มาลวนลาม ข่มเหงหนูเล็กหรือคะ” 

พอหลดุออกจากอ้อมแขนรดัรงึมาได้กแ็หวเสยีงเขยีวเข้าใส่

“ใครทำา ละเมอลงมานอนกอดฉนัเองหรอืเปล่า! เมื่อกี้ยงัมาปลำ้า

จูบแก้มฉนัเสยีแรงเลย ชำ้าแล้วมั้ง” 

คนพูดทำาหน้าตายเสยีจนรจเลขอยากกรดีร้องออกมา ถ้าไม่เกรง

ป้าพร้อมมาได้ยนิเข้า

“หนูเล็กไม่เคยนอนละเมอ เมื่อกี้ก็อุบัติเหตุ ใครอยากให้คุณ

ยกัษ์มากอดหนูเลก็ล่ะ” 

“เอาเหอะๆ ยงัไงกร็บัผดิชอบอยู่แล้ว รบัผดิชอบมาตั้งสี่ปีแล้ว
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ด้วย” 

ยอมรับอย่างหน้าชื่นตาบาน แถมนอนหนุนแขนหลับตาพริ้ม

ท่าทางจะไม่ยอมลกุง่ายๆ

“จะไปช่วยป้าพร้อมไม่ใช่หรอื ถ้าไม่ไป ฉนัจะทำาเรื่องต่อจากบน

รถนะ” 

‘ทำาต่อจากบนรถ’ คำานั้นมคีวามหมายมากพอที่จะทำาให้คนเพิ่ง

ตื่นหน้าแดงจัดขึ้นทันที ภาพจูบในความทรงจำาผุดขึ้นมาอีกราวกับ

รายการทวีเีอามารรีนั ไม่ต้องให้ยกัษ์หนัมาไล่ซำ้า เธอกค็ว้าเสื้อผ้าถลา

เข้าห้องนำ้าอาบนำ้าลวกๆ เสรจ็กช็ิ่งออกจากห้อง ทั้งที่หวัใจยงัเต้นโครม

ครามอยู่เลย 

เกดิมาไม่เคยนอนกบัผูช้ายแบบนี้ แถมไอ้ที่จะมากอดมานวัเนยี

ยิ่งไม่เคย อยู่ใกล้กนัแบบนี้เธอจะรอดไปได้สกักี่นำ้ากนั

กว่ารจเลขจะออกมาจากห้องได้กแ็ทบไม่มอีะไรเหลือให้ทำา 

ป้าพร้อมเลยให้เธอลงมอืโขลกนำ้าพรกิเอง เพราะปลากท็อดเสรจ็แล้ว 

พรกิ หอม กระเทยีมกค็ั่วจนฉนุไปทั้งบ้าน 

“เอารสชาตจิดัจ้านไปเลยนะลกู เราทำานำ้าพรกิอร่อย” ยอหลาน

สาว แล้วยกผดัผกัเทลงถาด 

“หั่นแตงกวาตรงนี้เสรจ็แล้ว ตกันำ้าแขง็โปะเลยนะลูก” 

รจเลขคล่องงานในครัว เพราะช่วยป้าพร้อมทำามาตั้งแต่เล็กๆ  

ผู้เป็นป้ากถ็่ายทอดวชิางานบ้านงานเรอืนมาให้หลานสาวจนหมด

“แล้วคณุยกัษ์ล่ะ ตื่นหรอืยงั” 

“ไม่รู้จ้ะ” 

“จะไม่รูไ้ด้ไง กน็อนอยูด้่วยกนั ไอ้หมอกมนัแวะมาตั้งแต่เมื่อคนื

เอากระเป๋าเสื้อผ้ามาฝากไว้ บอกว่านายจะมาค้าง ป้ากล็มืเอาขึ้นไป

ให้ เหน็ว่าไปจดัการวางระบบความปลอดภยัที่บ้านคณุมนีายงัไม่เสรจ็
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หรอก กลวัดกึเลยหนกีลบัมาก่อน” 

คนลงมือทำานำ้าพริกยังหน้างออยู่ อะไรที่มีนามาเอี่ยวด้วย อก

เธอเป็นเจบ็ไปหมด แต่ป้าพร้อมยงัเล่ายดืยาวต่อ

“สงสารเธอนะ ผู้หญิงตัวคนเดียว ขยันทำามาหากินแท้ๆ ไม่รู้

ธรุกจิขนมไปเกี่ยวขาใครเข้า ถงึมคีนจ้องทำาร้ายอยูต่ลอด หนนี้มนัสาด

นำ้ากรด โชคดีที่เธอไม่เป็นอะไรมาก แล้วเกิดเรื่องทีไร จับมือใครดม 

ไม่ได้ทกุท”ี 

เสยีงโขลกนำ้าพรกิปึงปังค่อยๆ เบาลงจนเป็นหยดุนิ่ง คนตำาเงย

หน้ามองป้าพร้อมอย่างฉงน

“หมายความว่าเธอถูกลอบทำาร้ายบ่อยหรอืจ๊ะป้า” 

“บ่อย เข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่น ตำารวจเขาว่าไอ้คนร้าย

คนนี้มนัเก่ง เหมอืนมตีาทพิย์ รูว่้าที่ไหนควรลงมอื ตรงไหนมกีล้องไม่มี

กล้อง ตรงไหนมมุอบั ตรงไหนไม่มคีน และทราบความเคลื่อนไหวของ

คณุมนีาตลอด” 

เป็นนานกว่ารจเลขจะขยบัมอืตำานำ้าพรกิต่อ และไม่กล้าเอ่ยถาม

เรื่องมนีาอกี เพราะพื้นที่ตรงนั้นได้กากบาทเอาไว้ว่า ‘ยกัษ์หวง’ เธอ

ไม่ควรไปยุ่งวุ่นวายด้วย

นำ้าพริกเสร็จเป็นอย่างสุดท้าย และก็ได้เวลาเปิดร้านพอดี คน

เริ่มออกไปทำางานเปลี่ยนกะแวะเวยีนมาซื้อกบัข้าวกลบับ้าน บ้างกซ็ื้อ

ไปฝากเพื่อน เยอะจนตกัอาหารกนัมอืเป็นระวงิ ที่มานั่งกนิที่ร้านกใ็ช่

น้อย แม้ตอนนี้เป็นเวลาสายมากแล้วลูกค้ากย็งัเนอืงแน่น พอกบัข้าว

หมดนั่นแหละถงึเริ่มบางตาลงบ้าง ป้าพร้อมจงึเตรยีมจะไปทำาแกงหม้อ

สำาหรบัขายตอนเที่ยงต่อ

“ยยักระจริดิ ป้าว่าท่าจะไม่เหลอือะไรให้คณุยกัษ์ของเราเขากนิ

แล้วละนะ หมดแทบจะทกุอย่าง จะเหลอืกแ็ต่ผกัสดนี่แหละ” 

ป้าพร้อมร้องบอกหลานสาวหลงัยกถาดที่ตกัขายจนกบัข้าวหมด
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เกลี้ยงเข้าไปเกบ็ด้านหลงั ก่อนจะมเีสยีงเรยีกหารจเลขมาจากหน้าร้าน 

หลงัมอเตอร์ไซค์คนัหนึ่งแล่นมาจอด

“หนูเลก็!” 

“รจเลข!” 

คนเรยีกผลดักนัเรยีกชื่อเตม็กบัชื่อเล่นอยู่แบบนั้น

“ยัยกระจิริดไม่ต้องออกไปนะลูก เดี๋ยวป้าออกไปจัดการเอง 

สงสยัเป็นหนุ่มๆ แถวนี้ เหน็ใครสวยเป็นไม่ได้ คะนองปากขึ้นมาเลย

เชยีว ส่วนเราเข้าไปเตรยีมกบัข้าวกบัปลาให้คณุยกัษ์ไป๊ ตื่นมาจะหวิ

เอา” 

สั่งแล้วกเ็ดนิออกไปหน้าร้าน ตั้งท่าเตม็ที่จะสอนให้พวกหนุ่มๆ 

ได้รู้เสียบ้างว่ารจเลขน่ะเป็นใครไม่ใช่คนที่พวกมันจะแหงนคอเห่าเล่น

แบบนี้ แต่ยงัไม่ทนัที่ป้าพร้อมจะได้เปิดปากว่าอะไร ไข่เน่ากล็อยละลิ่ว

มาแทบหมดแผงจนคนเพิ่งออกมาเซล้มไม่เป็นท่า 

“อแีก่! ถ้ามงึไม่อยากตาย เลกิจุ้นกบัคณุมนีาเขาซะ ถ้าขนืยุ่ง

ไม่เลกิคราวหน้าไม่ใช่แค่ไข่เน่าแน่ๆ มงึจะได้กนิระเบดิแทน” 

รจเลขทันได้ยินคำาขู่ที่ประกาศกร้าวเต็มสองหู จังหวะที่วิ่งถลา

ออกมาจากด้านในมาประคองป้าพร้อม รถมอเตอร์ไซค์คนัโตกแ็ล่นลิ่ว

ออกไป

“ป้าพร้อม!” ร้องถามเสยีงสั่น มอืน้อยเอาแต่วุ่นวายสำารวจไป

ทั่วตวัผู้เป็นป้า หลงัจากกลบัเข้ามาข้างในแล้ว “เจบ็ตรงไหนไหมจ๊ะ” 

“ไม่เจบ็หรอกลูก แต่ร้านเละไปหมดแบบนี้ ใครเขาจะเข้า” คน

ที่ถูกละเลงด้วยไข่ยงัมแีก่ใจห่วงร้าน ทั้งที่ตวัเองล้มก้นจำ้าเบ้า

“ช่างร้านเถอะ! หนูเล็กว่าป้าไปหาหมอดีกว่า แล้วเราค่อยไป

แจ้งความกนั” 

ป้าพร้อมส่ายหน้าแรงๆ รบัผ้าจากหลานสาวมาเชด็หน้าเชด็เนื้อ

เชด็ตวั ดวงตาคู่หม่นมองหลานสาวอย่างเป็นกงัวล
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“อย่าให้เรื่องมนัวุน่เลยลกู แค่นี้ป้าไม่เป็นอะไร ป๊ะ! ไปทำาความ

สะอาดร้านกนัดกีว่า” 

“แต่...” 

รจเลขเอ่ยไม่ออก เมื่อคนที่เธอรกัราวกบัแม่ลกุขึ้นหยบิไม้กวาด

พร้อมไม้ถพูื้น อกีมอืลากถงัขยะออกไปตั้งท่าเกบ็กวาดเศษซากที่เหลอื 

ทำาเหมอืนเมื่อครู่นี้ไม่มอีะไรเกดิขึ้นเลย ทั้งที่เธอยงักลวัตวัสั่นอยู่นี่ 

เมื่อป้าพร้อมไม่พูดอะไรอีกก็จำาต้องเก็บคำาพูดต่างๆ เอาไว้ 

ลงมอืเกบ็กวาดจนร้านกลบัมาสะอาดเอี่ยมอกีหน 

“ป้าดขีึ้นไหมจ๊ะ มแีผล หรอืเจบ็ตรงไหนอยู่ไหม” หลงัจากป้า

พร้อมกลับไปอาบนำ้าแต่งตัวลงมาเตรียมทำาแกงหม้อสำาหรับช่วงเที่ยง 

รจเลขกเ็อ่ยถามอกี

“ไม่หรอกลูก ป้าห่วงเรามากกว่า” 

ร่างของรจเลขถึงชาวาบขึ้นมา เพราะมัวแต่ห่วงใยอาการป้า

พร้อมจนไม่ทนันกึหาสาเหตทุี่ท่านต้องมาเจบ็ตวัและรบัเคราะห์ครั้งนี้

“คนพวกนั้นมาหาหนูเล็ก” ทวนกับตนเอง ราวกับเพิ่งนึกออก 

“คนที่มันตั้งใจขู่คือหนูเล็กเอง แต่ป้า...” เสียงสะอื้นมาจุกที่คอหอย 

ก่อนนำ้าตาจะคลอเอ่อขึ้นมารอบหน่วยตา ป้าพร้อมเลยรบีวางมอืจาก

งานตรงหน้า

“ไม่ต้องห่วงหรอกลูก ป้าจะบอกคณุยกัษ์” 

รจเลขส่ายหน้าจนผมยาวสลวยไหวเป็นระลอก ในอกเต็มไป

ด้วยความหวั่นวติก

“ไม่! ป้าต้องไม่บอกใคร นะจ๊ะ ถอืว่าหนูเลก็ขอร้อง” 

“ทำาไมล่ะลูก บอกคณุยกัษ์เขาจะได้จดัการ...” 

“เขาเป็นแฟนกนั สนทิสนมกนั เรื่องอะไรจะมาเชื่อหนูเลก็ จะ

หาว่าหนูเลก็เรยีกร้องความสนใจเปล่าๆ คงไม่มใีครเชื่อเรา” เอ่ยสวน

ออกไปด้วยเสยีงเครอืนดิๆ จำาได้ว่าตอนเกดิเรื่องไม่มใีครอยูล่ะแวกนั้น
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ด้วยซำ้า คำานวณจากความห่วงใยใส่ใจที่ยักษ์มีต่อมีนาเมื่อวานแล้ว 

รจเลขคดิว่าตนเองจดัการเรื่องนี้เองท่าจะเหมาะกว่า

“แต่เราเป็นเมยี” 

“เมียที่ไม่ได้ต้องการ กับคนที่รักมาตลอด มันเทียบกันไม่ติด

หรอกจ้ะป้า” 

ความเย็นยะเยือกกระจายไปทั่วร่าง ความเสียใจนั้นมากมาย

ยิ่งกว่าความกลวัเสยีอกี เธอแย่งยกัษ์มาจากมนีาเอง ถ้าใครจะผดิใน

เรื่องนี้คอืเธอ

“ป้าไม่ต้องห่วงนะจ๊ะ หนูเลก็จะจดัการเรื่องนี้เอง” เอ่ยออกไป

ทั้งที่ไม่แน่ใจว่าตนเองจะไปจดัการต่อกรอะไรกบัใครได้

 




