
๑

ชายหนุ่มร่างสูงนั่งจมอยู่ที่เก้าอี้ไม้ตัวเก่า ในสภาพหนวดเครา 
ว่างเว้นจากการโกนจนดรูกตา แม้กระทั่งผมเผ้ากป็ล่อยปละละเลยไม่เอาใจ

ใส่ เขาสวมเพยีงเสื้อและกางเกงปอนๆ ไม่เหลอืเค้าของนกัธรุกจิหนุ่มรุน่ใหม่

ไฟแรงที่ใครๆ กล่าวขวญัถงึเลย

“ภู เธอจะหมกตัวอยู่ที่บ้านสวนนี่อีกนานแค่ไหนกัน” ภณิดาถาม 

หลานชายด้วยความเป็นห่วง 

ภูเพชรเป็นลูกชายคนเดียวของน้องสาวเธอ ก่อนตายภารตีฝากฝัง

เขาไว้ ท�าให้เธอไม่อาจปล่อยเขาไปตามยถากรรมเช่นเดยีวกบัญาตคินอื่นๆ 

ได้ เหนอือื่นใดภณดิารกัภูเพชรเสมอืนเป็นลูกชายคนหนึ่ง ด้วยเพราะสามี

และลูกชายของเธอเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเมื่อยี่สิบกว่าปีก่อน เธอไม่เหลือ

ใครอกี จงึรกัหลานราวกบัลูกในไส้

“ผมจะอยู่ที่นี่นานเท่าที่ผมอยากอยู่” ชายหนุ่มตอบ สีหน้าบ่งบอก

ชดัเจนว่าไม่ต้องการให้ใครมายุ่ง

“แล้วเธอไม่ห่วงงานที่บรษิทัเลยหรอื”



6  l  ต ะ วั น แ ส น ก ล

“ไม่มผีม คนอื่นๆ เขากท็�างานกนัได้”

“ใช่ส.ิ..เขาท�ากนัได้ และเขากจ็ะถอืโอกาสเขี่ยเธอออกจากบรษิทัเสยี

เลย”

“ผมไม่สนใจ”

“แต่นั่นเป็นบรษิทัของพ่อเธอนะ ยงัไงเธอกเ็ป็นลูกของเขา”

ยิ้มหยันผุดขึ้นที่ริมฝีปากหยักลึกของภูเพชร แต่น�้าเสียงที่เอ่ยออก

มาแฝงไว้ด้วยความขมขื่น

“ถ้าเขาคดิว่าผมเป็นลกู เขาคงไม่ท�าแบบนั้นกบัผมหรอก หากใครจะ

ถอืโอกาสเขี่ยผมออก ผมกไ็ม่แคร์ ผมไม่อยากแย่งอะไรกบัใครให้เสยีความ

รู้สกึ ถงึไม่ได้ท�างานในบรษิทันั่น ผมกไ็ม่อดตาย”

“ป้าไม่อยากให้เธอประชดชีวิต” ผู้เป็นป้าพยายามพูดให้หลานชาย

รู้สกึตวั แต่เขาไม่ยอมรบั

“ผมไม่ได้ประชดชวีติ”

“ที่เธอก�าลังท�าอยู่นี่แหละเรียกว่าประชดชีวิต เธอหันหลังให้ความ

ก้าวหน้าของตัวเอง ละทิ้งทุกสิ่ง เพียงเพราะผู้หญิงคนเดียวที่ท�าให้เธอ 

ผดิหวงั มนัคุ้มกนัแล้วหรอื”

นยัน์ตาเข้มของเขาไหววูบ เบอืนหน้าไปทางอื่น ก่อนตอบด้วยเสยีง 

ที่ฟังแล้วขดัหู “ผมจะเป็นยงัไงกช็่างผมเถอะ ป้าอย่าสนใจเลย”

“ป้าคงเลกิสนใจ ถ้าเธอไม่ใช่หลานป้า”

ค�านั้นมผีลท�าให้ร่างสงูลกุจากเก้าอี้ เดนิหนเีข้าห้อง และขงัตวัเองเช่น

ทุกครั้ง

“ภู เธอไม่คดิที่จะท�าให้ชวีติตวัเองดขีึ้นกว่านี้เลยหรอื ชนกิานต์ไม่ใช่

คนด ีผู้หญงิคนนั้นตายไปแล้ว ป้าอยากให้เธอก้าวไปข้างหน้ามากกว่าจมปลกั

อยู่กบัความผดิหวงัในอดตีแบบนี้”

ไม่มเีสยีงโต้ตอบกลบัมาจากหลานชาย ความเงยีบคอืสิ่งเดยีวที่ภณดิา

ได้รบั เธออ่อนใจ หนัไปมองรปูน้องสาวที่ประดบัอยูบ่นฝาเรอืนแล้วปรารภ
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“พี่จะท�ายงัไงกบัลูกชายเธอด”ี

เสียงรถของผู้เป็นป้าแล่นออกไปแล้ว แต่ภูเพชรยังนอนมองเพดาน
ห้องอยู่อย่างนั้น ไม่สนใจความร้อนอบอ้าวที่ทวีขึ้นเรื่อยๆ เขาไม่ได้ลุกไป

เปิดหน้าต่าง ห้องนั้นจงึอยู่ในสภาพอุดอู้

พักใหญ่ฝนก็เทลงมา เสียงฝนไม่ได้ท�าให้อารมณ์เขาดีขึ้น และยิ่ง

หงุดหงดิเมื่อได้ยนิเสยีงฝีเท้าและเสยีงพูดคุยดงัที่ใต้ถุนเรอืน

“หลบฝนอยู่ตรงนี้ก่อนเถอะลุงเจอื” เสยีงเดก็ชายบอก

“แต่นี่มนัเรอืนของคุณภูนะไอ้จุ่น เกดิเขาไม่พอใจขึ้นมาจะเป็นเรื่อง” 

คนดูแลสวนพูดเสียงค่อย ทว่าหลานชายวัยสิบขวบไม่ได้ลดเสียง 

แต่อย่างใด

“เรอืนเงยีบขนาดนี้ คุณภูไม่อยู่หรอก”

“แกแน่ใจได้ยงัไงวะไอ้จุ่น” ผู้เป็นลุงถาม

“ก็ตะกี้จุ่นเห็นหน้าต่างไม่เปิดสักบาน เอ๊ะ นั่นพี่ตะวันไม่ใช่หรือ วู้  

พี่ตะวนั เข้ามาหลบฝนที่นี่ก่อน”

“เฮ้ย ไอ้จุ ่น เจ้านายหน้ายักษ์ของเอ็งไม่อยู่เรอะ” เสียงตะโกน

โหวกเหวกแข่งกบัเสยีงฝนดงัมาจากหน้าบ้าน

“ไม่อยู่หรอกลูกพี่ เข้ามาใต้ถุนเรอืนก่อนเรว็ เดี๋ยวฟ้าผ่า”

“อย่าพูดให้เสยีวส”ิ เจ้าของเสยีงใสๆ วิ่งเข้ามาหลบฝนอยู่ด้านล่าง 

ภูเพชรเดอืดปุดๆ โมโหคนที่ว่าเขาเป็นเจ้านายหน้ายกัษ์ของจุ่น ทั้งที่

เขาและอกีฝ่ายไม่เคยรูจ้กัมกัจี่ และทั้งๆ ที่มาหลบฝนอยูใ่ต้ถนุบ้านเขาแท้ๆ 

ยงัมาเรยีกเขาแบบนี้ ความไม่พอใจจงึพุ่งปรี๊ด ทว่าคนที่อยู่ด้านล่างไม่รู้ว่า

เขาอยู่บนเรอืน จงึส่งเสยีงกนัต่อไป

“หมู่นี้ข้าไม่เห็นเอ็งเลยไอ้ตะวัน หายหน้าหายตาไปตั้งแต่วันที่คุณภู

มาอยู่ที่นี่ เอง็ไปไหนมาวะ”

“ฉนักไ็ปหารายได้พเิศษน่ะสลิุงเจอื คนมนัขยนั ไม่ได้ว่างงานเหมอืน
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เจ้านายหน้ายักษ์ของลุงนี่ จะได้เอาแต่นั่งๆ นอนๆ ของขึ้นทีก็ส่งเสียง

เอด็ตะโรสามบ้านแปดบ้าน”

เสยีงนนิทาในระยะเผาขนท�าคนถูกนนิทากดัฟันกรอด ในขณะที่คน

ข้างล่างยงัคุยกนัออกรส

“เอง็ไม่อยู่ รู้ได้ไงวะว่าเจ้านายข้าเป็นแบบนั้น”

“ก็ฉันเคยได้ยินนี่นา เสียงดังข้ามคลองไปถึงฝั่งโน้น ไอ้จุ่นมันบอก 

ว่าเจ้านายมันของขึ้น ฟังเสียงแล้วฉันจินตนาการได้เลยว่าเจ้านายลุงต้อง 

หน้ายกัษ์แหงๆ”

“เอง็กพ็ูดเกนิไป”

“แต่จุ่นว่าพี่ตะวนัพูดถูกนะลุง ยิ่งตอนนี้คุณภูไม่ยอมโกนหนวดโกน

เครา ผมเผ้ากไ็ม่ตดั จุ่นเหน็ทไีรสะดุ้งโหยงทุกท ีนกึว่าโจรขึ้นบ้าน”

ภเูพชรที่พยายามนบัหนึ่งถงึสบิรูส้กึว่าความอดทนลดน้อยลงเรื่อยๆ 

แต่คนที่คุยกนัอยู่ใต้ถุนเรอืนกย็งัไม่เลกิส่งเสยีงน่าร�าคาญเสยีที

“หุบปากไปเลยไอ้จุ่น เดี๋ยวคุณภูมาได้ยนิเข้า เอง็จะชะตาขาด”

“ตอนนี้คุณภูไม่อยู่ จุ่นไม่กลวัหรอก”

“เอง็มนักด็แีต่ท�าหน้าทะเล้นลบัหลงัคุณภูละวะไอ้จุ่น ว่าแต่เอง็เถอะ

ไอ้ตะวนั เหน็ใส่ชุดนกัศกึษาแบบนี้ เมื่อไหร่จะเรยีนจบเสยีท”ี

“วนันี้วนัสุดท้ายแล้วลุง ในที่สุดฉนักเ็รยีนจบ ลบค�าสบประมาทของ

ญาตฝิ่ายโน้นได้แล้ว”

“เออ เอง็มนัขยนั แม่เอง็คงปลื้มใจมากกว่าใคร ข้าดใีจด้วยนะ”

“ขอบคุณจ้ะ”

“จุ่นกด็ใีจด้วยนะพี่ตะวนั”

“เออ ขอบใจ”

ภูเพชรทนร�าคาญไม่ไหวอกีต่อไปจงึส่งเสยีงเอด็ตะโรลั่น

“หนวกหู จะคุยกนัอกีนานมั้ย”

“แว้ก!” เจ้าจุ่นร้องออกมาด้วยความตกใจสุดขดี
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“ไหนเอง็ว่าเจ้านายหน้ายกัษ์ของเอง็ไม่อยู่ไง”

“ไม่รู้พี่ ตวัใครตวัมนั”

เมื่อเขาก้าวพรวดออกมาจากห้องก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเผ่นไปคนละทิศ

คนละทาง ภเูพชรขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน ตรงไปที่ระเบยีงด้านหน้า มองลงไปเหน็

ร่างในชุดนกัศกึษาวิ่งกระโปรงปลวิ

“กล้าดยีงัไงมาหาว่าฉนัหน้ายกัษ์ อย่าให้เจอตวัอกีนะ ไม่งั้นละน่าดู” 

เขาตะโกนไล่หลัง แทนที่จะขยาด เจ้าตัวกลับหันมาแลบลิ้นใส่ คงเพราะ 

กะระยะแล้วว่าอยู่ไกล ทางหนทีไีล่เหลอืเฟือ 

“กลวัตายแหละ แน่จรงิกล็งมาด ินายหน้ายกัษ์”

หญิงสาวที่มีหน้าตาออกไปทางลูกครึ่งลอยหน้าลอยตาล้อเลียน 

ท�าเอาชายหนุ่มควันออกหู ร�่าร�่าจะลงบันไดโดยไม่สนใจว่าฝนก�าลังตก  

ทว่าทนัใดนั้นฟ้ากแ็ลบ ตามตดิด้วยเสยีงกมัปนาทสะเทอืนแก้วหู

เปรี้ยง!

ร่างเพรยีวที่อยู่ในชุดนกัศกึษาสะดุ้งสุดตวัร้องอุทาน

“พ่อแก้วแม่แก้ว!” แล้วเจ้าตัวก็เสียหลักหงายหลังลงไปในแอ่งน�้า 

ตรงลานด้านหน้าที่ยงัไม่ได้บูรณะ เปียกโชกและมอมแมมไปทั้งตวัจากน�้าที่

ขงัอยู่ แต่ยงัยกมอืปิดหวัปิดหูตวัเองเป็นพลัวนั ท่าทางนั้นน่าขนัจนภูเพชร

หวัเราะลั่นออกมาเป็นครั้งแรก

รถยนต์ของภณิดาแล่นกลับเข้ามาพอดี สตรีวัยห้าสิบเศษเห็นร่าง

หนึ่งนั่งอยู่ในแอ่งน�้ากบ็อกคนขบัให้หยุดรถแล้วลดกระจกลงถาม

“เป็นอะไรหรอืเปล่าหนู”

เจ้าของร่างค่อยรู้สึกตัว เอามือลงจากหัว เงยหน้ามอมแมมขึ้นมา 

ยิ้มแห้งๆ ตอบอ้อมแอ้ม

“ไม่เป็นไรค่ะ”

“สมน�้าหน้า” เสียงว่าและหัวเราะไม่หยุดดังมาจากระเบียงด้านหน้า

ของเรอืนแฝด 
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ร่างในชุดนกัศกึษามอมแมมตะโกนตอบ

“อตีาบ้า ฝากไว้ก่อนเถอะ” แล้วเธอกผ็ลนุผลนัลกุขึ้นจากไปด้วยความ

ขุ่นเคอืงแกมอบัอายขายหน้า

ภณดิาท�าหน้าประหลาดใจเสยีงหวัเราะของหลานชาย แต่พอร่างใน

ชุดนกัศกึษามอมแมมลบัสายตา เสยีงหวัเราะของเขากห็ายตาม จนภณดิา

ต้องปรารภกบัคนขบั

“ประสพ ไม่รู้ว่าเมื่อกี้ฉนัหูแว่วไปหรอืเปล่า ฉนัได้ยนิเหมอืนนายภู

หวัเราะ”

“ผมกไ็ด้ยนิครบั” คนขบัรถตอบอย่างสุภาพ

“งั้นก็แสดงว่าฉันไม่ได้หูแว่วไปเองสินะ” เธอพึมพ�ากับตัวเองแล้ว

เหลยีวไปมองข้างหลงัด้วยความพศิวง

เดก็คนเมื่อกี้เป็นใคร

ภณดิาไม่ใช่คนที่นี่ บ้านสวนแห่งนี้ภารตน้ีองสาวเธอเป็นคนซื้อทิ้งไว้ 

ตอนที่ซื้อนั้นราคาที่ดินยังถูก ภารตีเคยมาที่นี่เป็นครั้งคราว หลังจากที่ 

น้องสาวเธอตาย บ้านสวนก็อยู่ในความดูแลของนายเจือมาโดยตลอด  

ภูเพชรเองกเ็คยมานบัครั้งได้ เขาจงึถอืว่าไม่ใช่คนถิ่นนี้เช่นกนั แต่หลงัจาก

ชายหนุ่มเนรเทศตัวเองมาอยู่ที่บ้านสวน จึงท�าให้ภณิดาต้องมาที่นี่บ่อยขึ้น 

แต่เธอก็ยังไม่คุ้นเคยกับถิ่นนี้มากพอที่จะรู้จักกับผู้คนที่อยู่ในละแวกบ้าน

ใกล้เรอืนเคยีง

ภูเพชรไม่แตะต้องอาหารที่ผู ้เป็นป้าซื้อมาสักอย่างเดียว พอถูก
คะยั้นคะยอหนักเข้า เขาก็บอกว่า “ผมยังไม่หิว ขอไปเดินเล่นก่อนดีกว่า” 

แล้วร่างสูงกเ็ดนิลงจากเรอืนไป ปล่อยให้ภณดิามองตามตาปรบิๆ

ฝนหยดุตกแล้ว ทว่าอากาศที่สดชื่นไม่ได้ท�าให้ชายหนุม่ผูม้บีาดแผล

เหวอะหวะในใจรูส้กึดตีามไปด้วย เขาเดนิไปอย่างไร้จดุหมาย ไม่สนใจผูค้น

ที่สญัจรไปมา กระทั่งถงึสะพานข้ามคลองที่สองฟากฝั่งเตม็ไปด้วยร้านขาย
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ของ กป็ะทะเข้ากบัร่างหนึ่ง ภูเพชรไม่แน่ใจว่าเขาเป็นฝ่ายชน หรอือกีฝ่าย

เดนิมาชนเขากนัแน่ แต่ไหล่กระทบไหล่ค่อนข้างแรง เป็นไหลท่ี่แขง็กระดา้ง

ด้วยกนัทั้งคู่ ต่างฝ่ายต่างมองหน้า แววตรีวนปรากฏในดวงตาอกีฝ่าย ไอ้

หน้ากระดูกส่งเสยีงกวนอารมณ์

“เดนิหาเรื่องนี่หว่า” 

“ไม่ได้คิดจะหาเรื่องใคร แต่ก็ไม่อยากให้ใครมาหาเรื่อง” ชายหนุ่ม

สวนกลบั โดยไม่สนใจว่าพวกมนัมากนัตั้งสามคน

แค่นั้นกไ็ด้เรื่อง

“ไอ้นี่กวนตนี”

“อย่างงี้มนัต้องเจอย�าตนี”

“แดกซะ”

อวัยวะเบื้องต�่ากระหน�่าเข้าใส่ภูเพชรแบบไม่เรียงล�าดับ ทว่าเขา 

ไม่ยอมอยู่เฉยให้พวกมนักระท�าอยูฝ่่ายเดยีว ต่อให้ถกูรมุกย็งัสวนกลบัไปได้

ด้วยอวัยวะส่วนต่างๆ หมัดแข็งๆ กระแทกดั้งไอ้หน้ากระดูกจนจมูกหัก  

มนัร้องลั่น แต่กโ็ดนแข้งเพื่อนมนัหวดเข้าที่สขี้างจนร่างสูงเซลงไป 

อกีคนพุง่เข้ามาแต่ถูกขายาวๆ ยนัออก แลว้ศอกกลบัไอ้หน้ากระดกู

ที่ปรี่เข้ามาทางด้านหลังอย่างประสงค์ร้าย แต่แล้วแข้งใครไม่รู้ฟาดเข้ามา

อกีจนภูเพชรเซแซดๆ แต่ยงัไม่ล้ม

หนึ่งต่อสามยงัยนืหยดั ยิ่งเจบ็ยิ่งสู้ราวกบัหมาบ้า ด้วยคนก�าลงัเหน็

โลกไม่โสภาเลยไม่กลัวอะไรทั้งนั้น แววระห�่าไม่น�าพาต่อชีวิตที่ปรากฏใน

ดวงตาดเุข้มของหนุม่หน้ารกหนวดท�าให้อกีฝ่ายชกัครั่นคร้าม จนเหงื่อหยด 

หลังชุ่มไปตามๆ กัน ก็ยังคว�่าเขาไม่ลง พวกมันมองหน้ากันเลิ่กลั่ก ส่ง

สญัญาณทางสายตา

ภเูพชรไม่เหน็ว่าเจ้าคนที่อยูด้่านหลงัชกัมดีออกมา เขามวัแต่แลกหมดั

และเท้ากบัเจ้าสองคนที่อยู่ด้านหน้า

“ระวงัหลงั!”
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เสยีงใครบางคนร้องเตอืนท�าให้เขาหนัขวบั แต่หลบไม่ทนั มดีปลาย

แหลมเสยีบลกึเข้ามาในช่องท้อง

สวบ!

“ต�ารวจ...ทางนี้”

เสยีงเดมิตะโกน ท�าให้มอืมดีและพรรคพวกเผ่นหนไีปอย่างรวดเรว็

พร้อมของกลางที่ถกูชกัออกไปด้วย ทิ้งร่างภเูพชรทรดุฮวบลงกบัพื้น เลอืด

ทะลกัออกจากปากแผลย้อมเสื้อที่สวมให้กลายเป็นสแีดงเข้ม เจ้าของเสยีง

ตะโกนวิ่งเข้ามาจบัเนื้อตวัเขา

“นายหน้ายกัษ์ ท�าใจดีๆ  ไว้นะ”

เสยีงนั้นเหมอืนเคยได้ยนิที่ไหน แต่ชายหนุ่มนยัน์ตาพร่าเกนิกว่าจะ

รบัภาพเจ้าของเสยีงได้ชดัเจน 

วนิาทตี่อมา สตขิองเขากด็บัวูบ



๒

เมื่อภณดิามาถงึโรงพยาบาลแห่งนั้น ภูเพชรยงัอยู่ในห้องฉุกเฉนิ 
เธอแทบจะเป็นลมเสียให้ได้ จนคนขับรถวัยกลางคนต้องช่วยพยุงและ 

ปลอบใจ

“คุณภูอยู่ในมอืหมอแล้ว ต้องปลอดภยัแน่ครบั”

“ท�าไมหลานชายฉนัถงึต้องเคราะห์ร้ายขนาดนี้ด้วยนะ” ภณดิาร�าพนั

เสยีงเครอื น�้าตาคลอ

“โน่นไงครบั พี่ตะวนั คนที่โทรศพัท์มาบอกลุงเจอื ก�าลงัยนืคุยกบั

หมวดนติ”ิ

เสยีงของเจ้าจุน่หลานนายเจอืดงึความสนใจของเธอให้ต้องหนัไปมอง

แล้วกะพรบิตาถี่ๆ  เพื่อขบัไล่น�้าตาให้ภาพที่เหน็ชดัเจนขึ้น

“ตะวันแน่ใจนะว่าไม่เคยเห็นพวกมันมาก่อน” นายต�ารวจหนุ่มซัก

หญงิสาว 

ภณดิาเหน็หน้าตาที่ออกไปทางลูกครึ่งของเจ้าตวักจ็�าได้ทนัท ีว่าเป็น

เดก็คนที่เจอที่บ้านเมื่อไม่นานมานี้
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“แน่ใจสิหมวด ถ้าเป็นคนแถวนี้ ตะวันต้องรู้ ไอ้สามคนนั่นตะวัน 

ไม่เคยเหน็หน้า พอตะวนัแกล้งตะโกนเรยีกต�ารวจ พวกมนักเ็ผ่นหนไีปเลย”

“แล้วตะวนัไปท�าอะไรแถวนั้น”

“ตะวันไปเก็บตังค์ค่าขนมให้แม่ เห็นเขาถูกรุมเข้าพอดี ตอนแรก

ตะวันไม่อยากยุ่งด้วยหรอก เพราะรู้ๆ อยู่ว่าเจ้านายของไอ้จุ่นของขึ้นเป็น

ประจ�า นี่คงไปสะดุดตาปลาพวกนั้นเข้า แต่พอเห็นพวกมันคนหนึ่งชักมีด

ออกมาเลยรบีตะโกนบอกเขา ไม่นกึว่าจะช้าไป” คนพูดหน้าสลดขณะกล่าว

ต่อ “ถ้าตะวันไม่มัวแต่ดูดาย เขาคงไม่เป็นแบบนี้หรอก ตะวันรู้สึกผิด 

ยงัไงไม่รู้”

“แต่ตะวนักเ็ป็นคนตะโกนเรยีกต�ารวจท�าให้พวกนั้นหนไีป แล้วกเ็ป็น

ธุระเรยีกรถรบัจ้างพาเขามาโรงพยาบาลไม่ใช่หรอื” นายต�ารวจพดูด้วยน�้าเสยีง 

นุ่มนวลชวนฟัง แล้วยกเหตุผลประกอบเพื่อให้คู่สนทนาสบายใจขึ้น “ถ้า 

ไม่ได้ตะวนั เขาคงโดนหนกัยิ่งกว่านี้ และถ้าไม่ได้ตะวนั เขาอาจจะเสยีเลอืด

จนหมดตวัไปแล้วกไ็ด้ สุดท้ายตะวนักเ็ป็นคนช่วยเขาไว้อยู่ดนีั่นแหละ”

เมื่อได้ยนิแบบนั้นสหีน้าหญงิสาวจงึค่อยดขีึ้นหน่อย

ประตหู้องฉกุเฉนิเปิดออกพอด ีร่างภเูพชรถกูเขน็ออกมาท�าให้ความ

สนใจของทุกคนไปรวมอยู่ที่นั่น เปลอืกตาคนถูกแทงยงัปิดสนทิ สายเลอืด

และสายน�้าเกลอืโยงตดิทั้งข้อมอืและหลงัมอื

“เขาเป็นอย่างไรบ้างคะ” ภณดิาถามเจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉนิ

“คนไข้ปลอดภยัแล้วค่ะ” ค�าบอกนั้นท�าให้ใครต่อใครโล่งใจไปตามๆ 

กนั “ตอนนี้ต้องให้เลอืดไปก่อน คนไข้เสยีเลอืดไปมาก นบัว่ายงัโชคดนีะคะ

ที่มาโรงพยาบาลทนัเวลา”

ภณิดาหันไปมอง เห็นหญิงสาวมีสีหน้าโล่งอก เธออยากจะขอบใจ 

เด็กคนนั้น แต่เจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉินพูดกับเธอเรื่องห้องพักผู้ป่วยเสียก่อน 

เมื่อหนัไปอกีท ีเธอคนนั้นกไ็ม่อยู่แล้ว
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นายเจือคนดูแลสวนถูกภณิดาเรียกมาซักถามในเวลาต่อมา แล้วก็ 
ได้ความว่า “ไอ้ตะวนัมนัเป็นลูกของเดอืนวาด แม่ค้าขายขนมครบั”

“เรยีกกนัอย่างกบัผูช้าย ตอนแรกที่นายเจอืวิ่งมาบอกฉนัว่าเดก็คนนั้น

โทรศพัท์มาส่งข่าวเรื่องนายภูถูกพวกอนัธพาลแทง ฉนันกึว่าคนส่งข่าวเป็น

ผู้ชายเสยีอกี”

อกีฝ่ายหวัเราะก่อนจะกล่าว “ไอ้ผมกเ็รยีกจนตดิปาก ตะวนัมนัมชีื่อ

เตม็ว่าตะวนัใสครบั”

“อ้อ...”

“เดก็นี่มนัขยนั หนกัเอาเบาสู้ ไม่กลวัใคร ผมเหน็มนัมาตั้งแต่ตวัแดงๆ 

มนัรกัแม่มนัมากทเีดยีว ใครมาแตะไม่ได้เป็นได้มเีรื่องทุกท ีมนัไม่เหมอืน

สาวๆ ทั่วไปหรอกครบั” นายเจอืพูดอย่างเอน็ดูแกมระอา

“แล้วพ่อล่ะ” ภณดิาซกัอย่างใคร่รู้

“พ่อเสยีไปตั้งแต่มนัยงัไม่เกดิเลยครบั ญาตทิางพ่อเขารงัเกยีจเดยีด-

ฉนัท์ แม่มนักเ็ลยเลี้ยงมนัมาตามล�าพงั”

“พ่อเป็นฝรั่งสนิะ หน้าตาถงึได้เหมอืนลูกครึ่ง”

“ไม่ใช่หรอกครบั พ่อเป็นคนไทยแท้ๆ แม่มนัต่างหากที่เป็นลูกครึ่ง 

แต่มนัคงได้เชื้อทางแม่และตามามาก หน้าตามนักเ็ลยกระเดยีดไปทางฝรั่ง 

ญาตทิางพ่อหลายคนถอืโอกาสตั้งแง่ ไม่ยอมรบัให้ร่วมวงศ์ตระกูล”

“ว่าไปแล้วชวีติเดก็คนนี้กค็ล้ายๆ นายภ”ู สตรวียัห้าสบิเศษอดปรารภ

ไม่ได้

“แต่ผมว่าไอ้ตะวันมันล�าบากกว่าคุณภูเยอะ” อีกฝ่ายกล่าวตาม 

ความเหน็ของตน โดยยกเหตุผลมาประกอบ “คุณภูยงัมบี้านสวนที่คุณแม่

ซื้อไว้เป็นมรดกตกทอด มคีุณภณดิาส่งเสยีให้เล่าเรยีน ในขณะที่ไอ้ตะวนั

อยู่บ้านเช่า มันต้องช่วยแม่ขายขนมมาตั้งแต่เด็กๆ พอโตขึ้นมันก็รับจ้าง

จปิาถะเพื่อให้ได้เงนิมาเป็นค่าเสื้อผ้าและอปุกรณ์การเรยีนแบ่งเบาภาระของ

แม่”
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นายเจืออาจจะพูดถูกในแง่นี้ ภณิดามีเงินส่งเสียให้ภูเพชรได้เรียน

หนงัสอืจนจบปรญิญาโทไม่น้อยหน้าใคร แต่ญาตทิางพ่อของภเูพชรกไ็ม่เคย

เห็นหัวเธอซึ่งเป็นเพียงเจ้าของโรงงานผลิตเต้าหู้อยู่ดี แม้ภณิดาไม่ได้เป็น

เจ้าของโรงงานเพยีงแห่งเดยีว แต่มนักไ็ม่ได้มคีวามหมายอะไรในสายตาของ

คนที่ถอืตนว่าอยู่ในสงัคมคนละระดบักบัเธอ

“ญาติทางพ่อของไอ้ตะวันมันร้ายครับ นอกจากรังเกียจเดียดฉันท์

แล้ว ยังพูดจาดูถูกว่าแม่ค้าขายขนมอย่างเดือนวาดไม่มีทางส่งลูกเรียน

หนงัสอืสงูๆ ได้ เดอืนวาดเลยมมุานะส่งลกูเรยีนให้จบปรญิญาตร ีไอ้ตะวนั

มนัสงสารแม่ มนัถงึได้รบัจ้างงกๆ หาเงนิส่งเสยีตวัเองอกีทาง” คนดแูลสวน

เล่า

“ฟังนายเจือพูดแล้วฉันชักอยากรู้จักเด็กคนนี้ให้มากขึ้น พรุ่งนี้ 

นายเจือช่วยพาฉันไปที่บ้านเด็กคนนี้หน่อยเถอะ ฉันจะได้ขอบใจและให้

รางวลัตอบแทนที่ตะวนัใสช่วยชวีติหลานชายฉนัเอาไว้”

“ได้สคิรบั อยากไปตอนไหนบอกผมได้ทกุเวลา” อกีฝ่ายตอบรบัอย่าง

เตม็ใจ

วันต่อมาตะวันใสช่วยแม่ท�าขนมตั้งแต่เช้ามืดด้วยมีคนสั่งหม้อแกง
และตะโก้หลายถาดเพื่อใช้ในงานท�าบุญร้อยวันให้ญาติผู้ใหญ่ พอท�าเสร็จ

แล้ว หญงิสาวกเ็อาขนมไปส่งให้ลูกค้า ก่อนจะกลบัมาในตอนสาย

“ตะวนั...” นายเจอืเรยีก เขามาถงึบ้านพร้อมด้วยสตรวียัห้าสบิเศษ 

“คุณภณดิาอยากพบเอง็ ข้าเลยพามา”

ตะวันใสรู้ว่าอีกฝ่ายเป็นใครเลยยกมือไหว้อย่างเรียบร้อย ก่อน 

เอ่ยปากเชญิ “เข้าไปนั่งในบ้านก่อนสคิะ”

“ขอบใจจ้ะ” ภณดิานกึพอใจเดก็คนนี้ ท่าทางทะมดัทะแมง แต่กริยิา

มารยาทไม่ขดัตา เชื้อฝรั่งที่ได้รบัการถ่ายทอดท�าให้เจ้าตวัดูเก๋ ไม่ว่าจะเป็น

เส้นผมสนี�้าตาลอ่อนสลวยตามธรรมชาต ิสเีดยีวกบัดวงตาคมคูโ่ต จมกูโด่ง
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งาม รมิฝีปากได้รูปสวย เครื่องหน้าที่โดดเด่น เมื่อประกอบกบัผวิพรรณ

สะอาดสะอ้านหมดจด ท�าให้น่ามองทเีดยีว

“เอ๊ะ!” หญงิสาวอทุานเมื่อก้าวน�าเข้าไปในห้องรบัแขกแล้วพบเก้าอี้ล้ม

ระเนระนาด แจกันแตกกระจาย ดอกไม้มีร่องรอยถูกเหยียบย�่า แม้แต่ 

ผ้าม่านเก่าๆ ก็ถูกกระชากฉีกขาดลงมาอยู่บนพื้น ลึกเข้าไปด้านในยังพบ 

ข้าวของกระจุยกระจาย แตกหกัเสยีหายอกีนบัไม่ถ้วน

“แม่” ตะวนัใสร้องเรยีกหามารดาด้วยความเป็นห่วง ร่องรอยตระหนก 

ปรากฏชดัอยู่ในสหีน้าและแววตา “แม่อยู่ไหน”

คนเรยีกวิ่งพรวดพราดเข้าไปด้านใน ภณดิาและนายเจอืพลอยตกใจ

เมื่อเหน็สภาพของบ้านเช่าที่มรี่องรอยการบุกรุก

“แม่...แม่” เสียงเรียกที่สั่นสะท้านของตะวันใสท�าให้คนทั้งสองต้อง

รบีรุดตามเข้าไป แล้วกพ็บสตรรีูปร่างผอมบางอยู่ในอ้อมแขนของตะวนัใส

หญงิลูกครึ่งผู้นั้นมรี่องรอยถูกท�าร้ายร่างกาย ผมเผ้าหลุดลุ่ย แก้มช�้าบวม 

ปากแตก หมดสติอยู่ในสภาพมือกุมท้อง คาดว่าก่อนสลบคงถูกกระแทก

อย่างแรงบรเิวณนั้น

“เดอืนวาด ใครมนัท�าถงึขนาดนี้” นายเจอือุทาน 

ภณดิาเองกต็กตะลงึ แต่พอได้สตกิช่็วยปฐมพยาบาล ไม่นานร่างนั้น

กข็ยบัตวั เสยีงครางแผ่วๆ ลอดออกมาจากรมิฝีปากที่แตก ก่อนจะลมืตา

ขึ้นมาด้วยสหีน้าเหยเก เดอืนวาดกบับุตรสาวมหีน้าตาละม้ายคล้ายคลงึกนั 

เค้าความงามยงัปรากฏชดัแม้ว่าจะตรากตร�างานหนกัจนร่างกายผ่ายผอม

“แม่”

“ตะวนั...”

“มนัเกดิอะไรขึ้นหรอืแม่”

“เป็นความผดิของแม่เอง” เสยีงบอกของผู้เป็นแม่สั่นเครอื แผ่วโหย 

น�้าตาคลอ “แม่ขอโทษนะลูก”

“ขอโทษท�าไม แม่บอกตะวนัส ิว่าใครท�าอะไรแม่”
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“พวกเขามาทวงหนี้ แต่แม่ไม่มใีห้”

ตะวนัใสคาดไม่ถงึ ถามอย่างร้อนใจ “หนี้อะไร ท�าไมตะวนัไม่เคยรู้”

“หนี้นอกระบบละส ิมนัถงึได้ท�าเอาขนาดนี้” นายเจอืพอจะเดาได้จงึ

แทรกขึ้น 

เดอืนวาดหลบตาลกูสาว ผูเ้ป็นลกูเหน็กริยิาเช่นนั้นของมารดากเ็ข้าใจ

ได้ทนัที

“แม่กู้เงนิมาให้ตะวนัเรยีนใช่ไหม” 

มารดาอึ้งไป ก่อนพยกัหน้ายอมรบัในที่สุด

“โธ่แม่...” 

ตะวนัใสกอดมารดา น�้าตาซมึ ภณดิาเหน็แล้วรู้สกึเหมอืนมอีะไรมา

จุกอยู่ที่คอหอย 

เดอืนวาดได้แต่พูดซ�้าๆ “แม่ขอโทษนะลูก”

“ตะวนัต่างหากที่ต้องขอโทษ ตะวนัท�าให้แม่ต้องล�าบาก”

“ตะวันไม่ได้ท�าให้แม่ล�าบาก แม่ต่างหากที่ไม่เอาไหน” ผู้เป็นแม่พูด

อย่างเสยีใจ

“แม่อย่าพูดอย่างนั้น แม่เป็นแม่ที่ดทีี่สุด” ลูกสาวดนัตวัออกก่อนจะ

ถาม “เจ้าหนี้ของแม่เป็นใคร ตะวนัจะไปพูดให้รู้เรื่อง มนัไม่มสีทิธิ์ส่งคนมา

ท�าร้ายแม่แบบนี้”

หน้าตาตะวันใสเอาเรื่อง เดือนวาดเห็นแล้วกลัวใจ จึงไม่ยอมบอก  

ได้แต่กล่าวเสยีงแผ่ว

“แม่ไม่อยากให้ตะวนัไปมเีรื่องกบัเขา”

“แม่เอง็พูดถูกนะตะวนั เอง็เป็นผู้หญงิตวัแค่นี้ จะไปสู้รบตบมอืกบั

เขาได้ยงัไง”

“แล้วลุงเจอืจะให้ฉนัปล่อยให้แม่ต้องเจบ็ฟรแีบบนี้หรอื”

“เจบ็แค่นี้แม่ทนได้ แต่แม่คงทนไม่ได้ถ้าเหน็ลกูต้องเป็นอะไรไปเพราะ

แม่ ให้แม่ตายเสยียงัจะดกีว่า” พูดแล้วเดอืนวาดกร็้องไห้ออกมาอกี
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“เอาอย่างนี้ เรื่องหนี้ฉนัจะช่วยเคลยีร์ให้” ภณดิาเอ่ย 

เดอืนวาดจงึหยุดร้องไห้ มองสตรทีี่สูงวยักว่าด้วยสหีน้าพศิวง

“คุณ...”

“ฉันชื่อภณิดา เป็นป้าของภูเพชร” เธอแนะน�าตัวเอง “เป็นหนี้เขา

เท่าไร”

“เอ่อ...”

“ตะวนัใสช่วยชวีติหลานชายฉนัไว้ ฉนัจงึอยากจะตอบแทน”

“อย่าให้ถงึขนาดนั้นเลยค่ะ มนัมากเกนิไป ฉนักบัลูกรบัไม่ได้หรอก” 

เดอืนวาดปฏเิสธเสยีงอ่อน แล้วหนัไปทางลูกสาว “ตะวนัเองกค็งไม่ได้หวงั

สิ่งตอบแทนจากการช่วยชวีติใคร...ใช่ไหมลูก”

“ค่ะ” หญงิสาวยกมอืไหว้สตรทีี่เสนอความช่วยเหลอื “ตะวนัขอบคุณ

ส�าหรบัน�้าใจของคุณภณดิา แต่ตะวนัรบัเงนิใครฟรีๆ  ไม่ได้จรงิๆ”

“แต่เธอไม่ได้รับเงินฟรีๆ นี่นา เธอช่วยชีวิตหลานชายฉันไว้ทั้งคน 

เงนิแค่ไหนกไ็ม่มากไปกว่าชวีติหลานชายฉนัหรอก”

“ตะวันไม่อยากได้ชื่อว่าเป็นคนฉวยโอกาสรับผลประโยชน์จากการ

ช่วยชวีติใคร โดยเฉพาะหลานชายคณุภณดิาด้วยแล้ว หากตะวนัรบัเงนิ เขา

ต้องดูถูกตะวนัแน่”

“เธอคิดมากเกินไปหรือเปล่า ท�าไมไม่นึกว่าเราต่างช่วยเหลือซึ่งกัน

และกนั เธอกบัแม่ก�าลงัล�าบาก ในเมื่อฉนัอยู่ในฐานะที่ช่วยได้ ฉนักอ็ยาก

ช่วย”

“ขอให้ตะวนัได้หาทางช่วยเหลอืตวัเองก่อนดกีว่าค่ะ”

“เธอรู้แล้วหรอืว่าแม่เธอเป็นหนี้อยู่เท่าไร”

พอถูกถามแบบนั้นตะวนัใสกเ็หลอืบมองมารดา เอ่ยอย่างไม่แน่ใจ

“คงไม่ถงึแสนใช่ไหมแม่”

เดอืนวาดอกึๆ อกัๆ “ตอนแรกมนักไ็ม่ถงึหรอก แต่พอดอกทบต้น 

ต้นทบดอก ไปๆ มาๆ ไม่รู้ว่าท�าไมมนัถงึพุ่งพรวดขึ้นไปหลายเท่า”
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ลูกสาวกลืนน�้าลายอย่างฝืดๆ ก่อนจะกลั้นใจถาม “แล้วตกลงมัน

เท่าไรกนัล่ะจ๊ะ”

ผู้เป็นแม่ชูสามนิ้ว ท�าเอานยัน์ตาคมโตแทบถลน ร้องอุทาน

“สามแสน”

“จ้ะ”

“ยงังี้มนัปล้นกนัชดัๆ” 

“แย่ละเอ็ง ไอ้ตะวัน ต้องท�างานอีกกี่ปีถึงจะพอใช้หนี้” นายเจือ 

โคลงหวัพลางกล่าว “ดอกเบี้ยบานเบอะ ว่าแต่เอง็มงีานประจ�าท�ากบัเขาแล้ว

เรอะ”

คนถูกถามหน้าเซยีว ตอบอ่อยๆ “ฉนักส็มคัรไปแล้วหลายที่ แต่ยงั

ไม่มทีี่ไหนเรยีกตวัเลย”

“เอาอย่างนี้ ถ้าเธอไม่อยากรบัเงนิฉนัฟรีๆ  เธอมาท�างานให้ฉนักแ็ล้ว

กนั แล้วฉนัจะเคลยีร์หนี้ให้แม่เธอก่อน จะได้จบๆ ไป ไม่ต้องมานั่งใช้หนี้

ทบต้นทบดอกอะไรอกี” ภณดิาช่วยคดิหาทางออก 

ตะวันใสสนใจขึ้นมาทันที รีบถามโดยเร็ว “คุณภณิดาจะให้ตะวัน

ท�างานอะไรคะ”

“เธออยากท�างานอะไรล่ะ” สตรวียัห้าสบิเศษถามกลบัยิ้มๆ

“งานอะไรกไ็ด้ค่ะที่สุจรติ ตะวนัไม่เกี่ยงงานหรอก คุณภณดิาอยาก

ให้ตะวนัท�าอะไร สั่งมาได้เลย”

“แปลว่าเธอตกลง”

“ค่ะ”

“ด.ี..เอาเป็นว่าฉนัจะกลบัไปคดิดูก่อน ว่าจะให้เธอท�างานอะไร ส่วน

ตอนนี้ฉันอยากให้เดือนวาดไปกับฉัน ไปเคลียร์หนี้กับเจ้าหนี้ให้เรียบร้อย 

จะได้หมดเรื่องกนัไปเสยีท”ี
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ภายหลงัจดัการเรื่องหนี้สนิให้เดอืนวาดเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว ภณดิา
กพ็าสตรผีูอ่้อนวยักว่ามาตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล โดยมตีะวนัใสตดิสอย

ห้อยตามมาดูแลมารดาอย่างใกล้ชิด ภณิดาจับตามองตะวันใสอยู่เงียบๆ 

รูส้กึชื่นชมที่อกีฝ่ายรกัและเอาใจใส่ผูเ้ป็นแม่ ฟังเสยีงซกัถามอาการจากหมอ

กร็บัรู้ได้ถงึความห่วงใยลกึซึ้ง เจ้าตวัมสีหีน้าดขีึ้นเมื่อหมอบอกว่า

“คุณแม่คุณแค่ฟกช�้าภายนอกเท่านั้น แผลแตกที่ปากหมอใส่ยาให้

แล้ว โดยรวมไม่มอีะไรน่าเป็นห่วง อาจจะมอีาการระบมบ้าง หยุดท�างาน

สกัสองสามวนักจ็ะดขีึ้น”

ภณดิาพลอยโล่งใจไปด้วย จงึปล่อยตะวนัใสไว้กบัมารดา แล้วผละ

ไปเยี่ยมหลานชาย เธอเดนิมาจนเกอืบจะถงึห้องที่ภูเพชรพกัรกัษาตวัอยู่ ก็

เห็นพยาบาลพิเศษที่จ้างมาเปิดประตูออกมาจากห้องอย่างเร็วๆ หน้าตา

เหมอืนคนก�าลงัจะร้องไห้ ภณดิาตกใจ รบีเข้าไปถามพยาบาลผู้นั้น

“เกดิอะไรขึ้นหรอืคะ”

“คุณภูเพชรไล่ดิฉันออกมาค่ะ เขาบอกว่าไม่ต้องการพยาบาลพิเศษ 
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หาว่าดฉินัน่าร�าคาญ ถ้าดฉินัไม่ออกไป เขาจะเลกิเกรงใจ แล้วเขากป็ัดแก้ว

น�้ากระเดน็” อกีฝ่ายพูดเสยีงเครอื ก่อนลงท้ายด้วยประโยคที่ว่า “คุณหา

คนอื่นมาเป็นพยาบาลพเิศษแทนดฉินัเถอะค่ะ”

พูดจบพยาบาลสาวกจ็ากไปไม่เหลยีวแล ภณดิาแทบจะกุมขมบั เจบ็

แค่ไหนหลานชายเธอกย็งัแผลงฤทธิ์ได้ สงสยัโรคเกลยีดผู้หญงิก�าเรบิ แบบ

นี้ใครจะกล้ามาดูแลเขา ขณะที่สตรวียัห้าสบิเศษก�าลงัใช้ความคดิ กเ็หลอืบ

ไปเหน็นายเจอืเดนิมาพอดี

“ไอ้ตะวนัมนัขอพาแม่กลบับ้านไปพกัผ่อนก่อน มนัฝากผมมาขอบคุณ

คุณภณิดาอีกครั้ง มันบอกว่าหากคุณภณิดามีงานอะไรก็เรียกใช้มันได้ทุก

เวลา มนัพร้อมท�างานให้คุณทุกเมื่อเลยครบั”

ค�าบอกของคนดูแลสวนช่วยจุดความสว่างขึ้นในสมองของภณดิา

เธอนกึออกแล้วว่าจะให้ใครมาดูแลหลานชาย

วนัต่อมาลุงเจอืกบัเจ้าจุ่นมาหาตะวนัใสแต่เช้า
“แม่เอง็เป็นยงัไงบ้างวะไอ้ตะวนั” ชายวยักลางคนเอ่ยถาม

“กย็งัระบมอยู่ แต่สบายใจขึ้นมาก คงจะหายเรว็อยู่หรอก” คนถูก

ถามตอบเสียงใส แล้วเอ่ยขึ้นอย่างตื้นตัน “ฉันไม่รู้จะขอบคุณคุณภณิดา 

ยงัไงถูก”

“ข้ามาวันนี้นอกจากจะมาถามอาการแม่เอ็งแล้ว คุณภณิดายังให้ข้า

มาถามว่าเอง็พร้อมจะไปท�างานให้คณุภณดิาได้เมื่อไร ตอนนี้เธอมงีานส�าคญั

ที่จะให้เอง็ท�า แต่กไ็ม่อยากเร่งรดั เพราะรู้ว่าแม่เอง็ยงัเจบ็อยู่”

ผู้เป็นแม่ลุกออกมาจากห้องด้านในได้ยนิเข้าพอดจีงึรบีบอก

“ไปท�างานให้คุณภณิดาเถอะตะวัน แม่ไม่ได้เจ็บหนักถึงขนาดต้อง

นอนแซ่ว แม่ดูแลตวัเองได้”

ตะวนัใสรบีลุกไปประคองมารดา แต่เจ้าจุ่นไวกว่าเหมอืนคอยท่าอยู่

แล้ว
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“จุ่นดูแลน้าเดอืนวาดให้เอง ลูกพี่ไม่ต้องห่วง ไปท�างานให้สบายใจได้

เลยครบั” เจ้าตวัพูดพลางประคองมารดาตะวนัใสไปนั่งที่เก้าอี้ สร้างความ

พศิวงให้เธอได้มากพอดู

“วนันี้เอง็ดูเป็นเดก็ดมีคีวามเอื้อเฟื้อมากเป็นพเิศษเลยนะไอ้จุ่น”

“แหม จุ่นเป็นลูกน้องพี่ กอ็ยากท�าตวัให้เป็นประโยชน์ แล้วพูดกพ็ูด

เถอะ ได้ดูแลน้าเดอืนวาด ดกีว่าต้องดูแลคนอื่นเยอะเลย”

ฟังแล้วคนเป็นลูกพี่ชักสงสัย คิ้วเรียวสวยขมวดเข้าหากันเล็กน้อย

เมื่อเอ่ยถาม “คนอื่นที่เอง็ว่านี่หมายถงึใคร”

“ก.็..กค็นอื่นที่ไม่ใช่น้าเดอืนวาดน่ะส”ิ เจ้าจุ่นตอบโดยไม่สบตา แล้ว

รบีบอก “งานส�าคญัรออยู่ พี่ตะวนัไปเถอะ ไม่ต้องห่วงทางนี้”

ดทู่ามนัอยากจะให้ลูกพี่มนัไปท�างานเสยีจรงิๆ จนหญงิสาวอดตื้นตนั

ในความมนี�้าใจของมนัไม่ได้

“ถ้างั้นข้าฝากแม่ข้าด้วยนะไอ้จุ่น”

“แม่เอง็ไม่เป็นไรแน่ ข้าจะช่วยดแูลให้อกีแรง” ลงุเจอืกพ็ลอยให้ความ

เอื้อเฟื้อไปอกีคน “คุณภณดิาอยู่ที่บ้านสวน เอง็ไปหาได้เลย โชคดนีะ” ตอน

ท้ายอวยพรให้อกีต่างหาก ทั้งลุงทั้งหลานช่างดตี่อตะวนัใสเหลอืเกนิ

หญิงสาวจึงรีบเข้าห้อง เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่แล้วแต่งเนื้อแต่งตัวให้

เรียบร้อย ก่อนไปพบสตรีผู้ใจดีที่บ้านสวนด้วยความกระตือรือร้นที่จะ

ท�างานส�าคญัที่อกีฝ่ายมอบหมายให้ 

ไม่เกนิสบินาทตี่อมา ตะวนัใสกม็าอยู่ตรงหน้าภณดิา

“มาเร็วดีจริง” ภณิดายิ้มรับ แล้วเอ่ยถาม “พร้อมที่จะท�างานแล้ว

หรอืยงั”

“พร้อมค่ะ” ตะวันใสตอบไปแล้วก็ได้เห็นแววพึงพอใจในดวงตา 

อกีฝ่าย ท�าให้เธอยนิดยีิ่ง พดูต่ออย่างเอางานเอาการ “คุณภณดิาจะให้ตะวนั

ท�าอะไร สั่งมาได้เลยค่ะ”

“ฉนัอยากให้เธอดูแลหลานชายฉนัจนกว่าเขาจะหายด”ี
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ค�าบอกนั้นท�าเอาหญงิสาวยิ้มค้าง ขณะร้องในใจ

นี่หรอืงานส�าคญั

มนิ่าล่ะ เจ้าจุ่นมนัถงึได้อยากให้ลูกพี่มนัมาท�างานเสยีนกั ที่แท้มนัก็

กลวัว่าตวัเองจะตกที่นั่งล�าบาก ถงึได้อยากให้ลูกพี่มารบักรรมแทน ลุงเจอื

กอ็กีคน ไม่ยอมบอกอะไรล่วงหน้า คงกลวัว่าเธอจะปฏเิสธ ได้แต่อวยพร

ให้โชคด ีที่แท้เป็นอย่างนี้นี่เอง ตะวนัใสนกึเข่นเขี้ยวทั้งลุงทั้งหลาน

“ท�าไม...มปีัญหาอะไรหรอืเปล่า” ยิ้มของเธอคงจะเจื่อนไป ภณดิาจงึ

สงสยั

“เปล่าค่ะ ไม่ม”ี

หญงิสาวพยายามฉกียิ้มเตม็ที่ ในเมื่อเคยพูดเองว่าไม่เกี่ยงงาน แล้ว

จะมาอดิออดได้อย่างไร ตอนนี้ภณดิาคอืนายจ้างที่เธอต้องท�างานให้คุ้มกบั

ค่าจ้างแสนแพงที่อีกฝ่ายจ่ายไปแล้วล่วงหน้า เพราะฉะนั้นไม่ว่าภณิดาจะ 

มอบหมายงานอะไรให้ ตะวนัใสกค็วรยิ้มรบัอย่างหน้าชื่น

ภูเพชรหลับไปนาน ครั้งสุดท้ายที่ชายหนุ่มโวยวายจะออกจาก 
โรงพยาบาล ไม่รู้ว่าหมอฉดียาอะไรให้ เขาถงึได้ง่วงจนลมืตาไม่ขึ้น มาถงึ

ตอนนี้ฤทธิ์ยาคงจะหมด เลยท�าให้เขารู้สกึตวัขึ้นมาได้ แต่กย็งัไม่ตื่นเตม็ที่ 

ชายหนุ่มรู้สกึคอแห้ง

“น�้า...”

พอเขาหลุดปากออกมา แก้วน�้าพร้อมหลอดดูดที่งอได้กถ็ูกยื่นมาให้

รวดเรว็ทนัใจ ชายหนุ่มดูดน�้าจนเกอืบจะหมดแก้ว เมื่อได้น�้ากด็ูเหมอืนว่า

ประสาทจะตื่นตัวขึ้น ภูเพชรเพิ่งสังเกตเห็นว่าผู้ที่ป้อนน�้าให้คือสาวนัยน์ตา

คมโตสนี�้าตาลอ่อน ผมยาวประบ่าสเีดยีวกบัดวงตา จมูกโด่งเด่นชดัอย่าง

คนที่มเีชื้อฝรั่งปน ผวิพรรณหมดจดผุดผ่อง

“เธอเป็นใคร” 

“ฉนัชื่อตะวนัใส” 
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คลบัคล้ายคลบัคลาว่าจะเคยเหน็ที่ไหน แต่ชายหนุ่มยงันกึไม่ออก 

“ไม่ต้องท�าหน้าแปลกใจขนาดนั้นหรอก คุณภณิดาสั่งให้ฉันมาดูแล

คุณนบัตั้งแต่วนันี้เป็นต้นไปจนกว่าคุณจะหายด”ี

ค�าบอกของเจ้าตัวท�าให้คิ้วเข้มของเขาขมวดเข้าหากันอย่างไม่พอใจ 

จงึส่งเสยีงไล่

“ออกไป” 

ตะวนัใสท�าหูทวนลม เลยถูกคนเจบ็มองตั้งแต่หวัจดเท้า 

“ฉนับอกให้ออกไปไง ฉนัไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวาย ฉนัเกลยีดผู้หญงิ 

โดยเฉพาะผู้หญงิอย่างเธอ”

คนถูกตะเพดิฉุนกกึ พอโงหวัขึ้นมาได้ กข็องขึ้นทนัท ี ผู้หญงิอย่าง

เธอมันเป็นยังไงไม่ทราบ ตะวันใสไม่ทันจะได้ถามค�านั้นเพราะเสียงเคาะ

ประตูดงัขึ้นเสยีก่อน ก่อนใครคนหนึ่งจะก้าวเข้ามา ท�าให้เธอต้องทกั

“อ้าว...หมวด”

“ตะวนั” สหีน้าอกีฝ่ายแฝงไว้ด้วยความยนิดรีะคนประหลาดใจ เขา

ถามด้วยน�้าเสยีงชวนฟัง “มาท�าอะไรที่นี่ครบั”

“ตะวนัมาท�างานให้คุณภณดิาค่ะ แล้วหมวดล่ะคะ”

ภูเพชรที่นอนมองรู้สกึไม่สบอารมณ์เพิ่มขึ้น จงึทะลุกลางปล้อง “นี่

ถ้าจะจบีกนักไ็ปจบีที่อื่น ร�าคาญ”

หญงิสาวสะดุง้ หนัมาท�าตาเขยีว รมิฝีปากได้รปูขยบัเหมอืนอยากจะ

สวนอะไรออกมา แต่แล้วกย็ั้งไว้ หนัไปพูดกบันายต�ารวจแทน

“ถ้าหมวดนิติมีธุระอะไรกับคุณภูเพชรก็เชิญได้เลยค่ะ ตะวันขอตัว

ก่อน” พูดจบคนพูดกผ็ละออกนอกห้องไปโดยเรว็ ตะวนัใสก�าลงัโมโห แต่

นายต�ารวจหนุ่มเข้าใจว่าเธออาย จงึได้แต่ยิ้ม ทว่าไม่วายตงิคนป่วยเมื่อก้าว

ไปหยุดอยู่ข้างเตยีง

“คุณไม่น่าพูดแบบนั้น”

“จะพูดแบบไหนมนักเ็รื่องของผม” ชายหนุ่มสวนกลบัห้วนๆ
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“เธอเป็นคนช่วยชวีติคณุไว้ ถ้าไม่ได้ตะวนัส่งเสยีงท�าให้คนร้ายหนไีป

แล้วช่วยพาคุณมาโรงพยาบาล ป่านนี้คุณอาจจะตายไปแล้วกไ็ด้”

“ผมไม่เคยขอให้ใครช่วย”

นติพิอจะได้ยนิกติตศิพัท์เรื่องอารมณ์ขึ้นๆ ลงๆ ของอกีฝ่ายมาบ้าง 

จงึไม่อยากจะถอืสา

“เอาละ ผมไม่ได้มาที่นี่เพื่อเถยีงกบัคณุหรอกนะ ผมอยากให้คณุเลา่

ถงึเหตุการณ์ที่เกดิขึ้นในวนันั้นให้ละเอยีด”

“ไม่มอีะไรมาก แค่เดนิชนกนัแล้วกม็เีรื่องชกต่อย” ภเูพชรพดูเหมอืน

ไม่ใส่ใจ ท�าให้ต�ารวจหนุ่มต้องใช้ความอดทนในการซกัถามมากพอดู 

ตะวันใสท�าหน้าบอกบุญไม่รับเมื่อได้พบกับลุงเจือและเจ้าจุ่นใน 
ตอนเยน็

“เป็นยงัไงบ้างวะไอ้ตะวนั” ชายวยักลางคนเลยีบๆ เคยีงๆ ถาม

“เจบ็ใจ”

“คุณภูเขาท�าอะไรเอง็เรอะ”

“เขากเ็อด็ตะโรใส่ฉนั แล้วไล่ฉนัไปให้พ้นหน้าเขา พูดอยู่ได้แต่ค�าว่า

เกลยีดผู้หญงิ โดยเฉพาะผู้หญงิอย่างฉนั” ยิ่งพูดกย็ิ่งโมโห คนพูดชี้เข้าหา

ตวัเอง “ผู้หญงิอย่างฉนัมนัเป็นยงัไงหรอืลุง”

สองลุงหลานมองหน้ากนัแล้วร้องอ๋อ 

“คุณภูน่ะ เป็นโรคเกลยีดผู้หญงิสวย ถ้าเขาใช้ค�าพูดแบบนั้น เอง็จง

ภูมใิจเถอะ ว่าเอง็หน้าตาด”ี

“จรงิครบั พี่ตะวนั” เจ้าจุ่นเสรมิค�าพูดของลุง แล้วบอกต่อ “คุณภู

เคยผดิหวงัในความรกั ถกูผูห้ญงิสวยท�าให้ช�้าใจ เขากเ็ลยเกลยีดผู้หญงิสวย 

แสดงว่าพี่ตะวนัเข้าข่ายเป็นผู้หญงิสวยในสายตาคุณภู กเ็ลยถูกเกลยีด”

เวรกรรม ฟังสองลุงหลานวเิคราะห์แล้วเธอควรจะภูมใิจมั้ยเนี่ย

“เอ็งพูดเป็นตุเป็นตะเชียวนะเจ้าจุ่น ท�าอย่างกับรู้ลึกรู้จริง เป็นเด็ก
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เป็นเลก็รู้เรื่องพวกนี้ได้ไง หรอืว่าเอง็กบัลุงเจอืเตี๊ยมกนัมา” ตะวนัใสหรี่ตา 

ท�าท่าสงสยั

“เฮ้ย...ไม่ได้เตี๊ยม” ลุงเจอืปฏเิสธ ในขณะที่หลานชายยนืยนั

“จุ่นพูดเรื่องจรงินะพี่ตะวนั โธ่ จุ่นน่ะอายุสบิขวบแล้ว ท�าไมจะไม่รู้

ว่าอะไรเป็นอะไร” มนัพูดด้วยท่าทางแก่แดดแล้วเล่าให้ฟังต่อ “ตอนคุณภู

มาอยูท่ี่นี่ใหม่ๆ ดื่มเหล้ายงักะดื่มน�้า พอเมาได้ที่กม็กัระบายอะไรต่อมอิะไร

ออกมา จุ่นถงึได้รู้ไงว่าคุณภูเกลยีดผู้หญงิสวย เพราะผู้หญงิสวยท�าให้เขา

ช�้าใจ”

“จรงิหรอืลุงเจอื” ตะวนัใสหนัไปถามผู้สูงวยักว่า

“เออสวิะ ข้าเองกไ็ด้ยนิมากบัหู ไม่งั้นจะเอามาพูดได้ไง”

คนฟังหน้าเหย บ่นเสยีงดงั

“นี่แปลว่านอกจากนิสัยแย่แล้วยังติดเหล้าอีกต่างหาก แบบนี้ฉันก็

ซวยน่ะส ิท่าทางเขาเหมอืนคนโรคจติยงัไงไม่รู ้วนัดคีนืดเีขามลิกุขึ้นมาหกัคอ

ฉนัหรอื”



๔

เหน็ตะวนัใสชกัวติกจรติ ลงุเจอืกร็บีพูด “คุณภไูม่ได้ตดิเหล้า เขา
เลิกดื่มไปแล้ว เอ็งไม่ต้องกลัวว่าเขาจะลุกขึ้นมาหักคอเอ็งหรอก คุณภูถูก

แทงซะขนาดนั้น ต่อให้ฤทธิ์มากแค่ไหนกล็กุขึ้นมาท�าอะไรเอง็ไม่ได้ ข้าว่าเอง็

เลกิคดิในแง่ร้ายดกีว่า”

จรงิแฮะ เจบ็ขนาดนั้นคงลุกขึ้นมาท�าอะไรเธอไม่ได้แน่ แต่ตะวนัใส

ยงัสนเท่ห์ จงึย้อนถาม

“ไหนไอ้จุ่นบอกว่าเขาดื่มเหล้ายงักะดื่มน�้า แล้วท�าไมถงึเลกิดื่มได้”

“เรื่องนี้จุน่กบัลุงเจอืกย็งังงๆ อยู”่ เจ้าจุน่ย่นคิ้วพยายามทบทวนความ

จ�า “วนัสุดท้ายที่คุณภูดื่มเหล้า คุณภณดิามาที่นี่ ตอนแรกเธอเกลี้ยกล่อม

ให้คุณภูเลกิดื่ม พูดอยู่นาน แต่กไ็ม่เป็นผล ใช่มั้ยลุงเจอื”

“ใช่ คณุภเูล่นบทดื้อเงยีบ เดนิหนเีข้าห้อง” ชายวยักลางคนสนบัสนนุ

ค�าพูดหลานชายแล้วเล่าต่อ “ข้าได้ยินคุณภณิดาส่งเสียงอยู่หน้าห้องอย่าง

เหลอือด เธอพูดว่า ถ้าอยากดื่มกต็ามใจ จะไม่ห้ามอกี เธอว่าเขาเป็นลูกพ่อ 

ได้เชื้อพ่อมามาก เขาถงึได้เป็นแบบนั้น เธอเสยีใจแทนแม่ของเขา แล้วคุณ
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ภณดิากก็ลบัไป”

“หลงัจากนั้นจุ่นกบัลุงเจอืกไ็ด้ยนิเสยีงแก้วแตกขนานใหญ่ คุณภูปา

ขวดเหลา้ทิ้งหมด” เดก็ชายพดูต่ออกี “นบัจากวนันั้นเป็นต้นมา เขากเ็ลกิดื่ม

ไปเลย”

ได้ยนิค�าบอกเล่าของลุงเจอืและเจ้าจุ่นแล้วคนฟังชกัสงสยั

“งั้นที่เขาของขึ้นบ่อยๆ นี่ เป็นผลจากการที่เขาอดเหล้าหรอืเปล่า”

“อาจจะมีส่วน” ลุงเจือคิดเช่นเดียวกัน สีหน้าบอกถึงความเห็นใจ 

“เพราะงั้นเอง็กอ็ย่าไปถอืสาคุณภูเลย ว่าไปแล้วเขากน็่าสงสาร”

“แต่ฉนัสงสารตวัเองมากกว่า” ตะวนัใสงมึง�า

“เอาน่า ถอืซะว่าเอง็ท�าเพื่อคุณภณดิา อดทนหน่อยเถอะวะ” ชายวยั

กลางคนกล่าวตบท้าย 

หญงิสาวถอนใจยาว ถ้าไม่ใช่เพราะตดิหนี้บญุคณุสตรผีูน้ั้น เธอกค็ง

หมดความอดทนไปนานแล้วเหมอืนกนั

มีคนส่งดอกไม้มาให้เขา มันถูกจัดเข้าช่อมาอย่างสวยงาม แต่ทันที 
ที่ภเูพชรเหน็ชื่อบนแผ่นการ์ดที่ตดิอยูก่บัช่อดอกไม้ ชายหนุ่มกป็าออกไปสดุ

แรง ทั้งที่การกระท�าแบบนั้นส่งผลให้ต้องตัวงอด้วยความเจ็บปวดเพราะ

กระทบกระเทอืนบาดแผลที่ถูกแทง

จงัหวะนั้นมคีนเปิดประตเูข้ามาพอด ีผูเ้คราะห์ร้ายเลยโดนช่อดอกไม้

กระแทกเข้าใส่เตม็หน้า

“พ่อแก้วแม่แก้ว!”

ภูเพชรจ�าเสยีงอุทานได้จงึโพล่งออกมา “ยายตวัแสบ”

พอหายตกใจ ตะวนัใสกเ็ดอืดดาล ส่งเสยีงอย่างไม่พอใจ

“ฉนัรู้ว่าคุณไม่ชอบหน้าฉนั แต่ท�าไมต้องท�ากนัถงึขนาดนี้”

“ฉนัจ�าเธอได้แล้ว มนิ่าล่ะ ถงึรู้สกึคุ้นๆ” เขาพูดไปคนละเรื่อง ท�าเอา

หญงิสาวมองตาขวาง บอกด้วยน�้าเสยีงที่เน้นหนกั
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“ขอโทษฉนัเดี๋ยวนี้นะ”

“เรื่องอะไรฉนัจะต้องขอโทษ ทเีธอยงัหาว่าฉนัหน้ายกัษ์ ยายตะวนั

แสบ”

คนถูกเปลี่ยนชื่อหน้าแดงก�่าด้วยความโกรธ ภณิดาเดินเข้ามาพอด ี

เห็นสีหน้าท่าทางของหญิงสาวก็ให้นึกสงสัย และยิ่งสงสัยมากขึ้นเมื่อเห็น 

ช่อดอกไม้ตกอยู่บนพื้น

“เกดิอะไรขึ้น แล้วท�าไมดอกไม้ถงึมาอยู่ตรงนี้”

“พอตะวันเปิดประตูเข้ามามันก็กระแทกหน้าตะวันพอดี ถามหลาน

ชายคุณภณดิาดูสคิะ ว่าท�าไม” 

ค�าบอกของตะวนัใสท�าให้ผู้เป็นป้ามองหลานชายอย่างต�าหนิ

“ภู เธอท�าเกนิไปแล้วนะ ขอโทษตะวนัใสเดี๋ยวนี้”

นอกจากเขาจะไม่ท�าตามค�าสั่งของเธอแล้ว ภูเพชรยังไม่ยอมรับว่า 

ตวัเองเป็นฝ่ายผดิ

“เรื่องอะไรผมจะต้องขอโทษ ยายนี่อยากเปิดประตูทะเล่อทะล่าเอา

หน้าเข้ามารบัช่อดอกไม้เอง ช่วยไม่ได้” 

ค�าพดูนั้นยยีวนกวนโทสะเหลอืรบั ตะวนัใสไม่อยากระเบดิอะไรออก

มาต่อหน้าผู้มพีระคุณ จงึหมุนตวัออกจากห้องนั้นไปอย่างเรว็ๆ 

ภณดิาเพิ่งเหน็การ์ดที่ตกอยู่จงึหยบิขึ้นมาดู ก่อนมองหลานชายด้วย

แววตาที่อ่อนลง “เธอคงไม่ได้ตั้งใจขว้างดอกไม้ช่อนี้ใส่ตะวนัใสสนิะ” 

ต้นเรื่องไม่ตอบ ได้แต่เบอืนหน้าไปทางอื่นเสยี

ผู้เป็นป้าส่ายหน้า เดนิออกจากห้องมาแล้วมองหาตะวนัใส พบว่านั่ง

สงบสตอิารมณ์อยู่ที่เก้าอี้รมิระเบยีง จงึเดนิไปนั่งลงข้างๆ ก่อนหนัไปบอก

“นายภูไม่ได้ตั้งใจขว้างดอกไม้ช่อนั้นใส่หน้าเธอหรอก เขาแค่ปาช่อ

ดอกไม้ทิ้ง แต่บงัเอญิว่าเธอเปิดประตเูข้าไปพอด ีถ้าเปลี่ยนเป็นฉนัเปิดประตู

เข้าไปตอนนั้น ดอกไม้นั่นมนักค็งจะโดนหน้าฉนัเข้าเตม็ๆ”

เจ้าตวัเงยหน้าขึ้นมายิ้มจดืๆ ก่อนจะเอ่ยตามตรง “หลงัจากทบทวน



ภ า จิ น ต์  l  31

ดูแล้ว ตะวันก็คิดว่าหลานชายคุณภณิดาไม่น่าจะรู้ว่าคนที่เปิดประตูเข้าไป

เป็นใคร แต่ค�าพูดของเขากท็�าให้ตะวนัอดโมโหไม่ได้ค่ะ”

“อย่าถือสาเขาเลย เมื่อก่อนนายภูไม่ใช่คนแบบนี้หรอก เธอคงเคย

ได้ยนิเรื่องของเขามาบ้างแล้ว”

“ค่ะ ได้ยนิมาคล้ายๆ ว่าเขาถูกผู้หญงิหกัอก”

“มนัไม่ใช่แค่นั้นหรอก สิ่งที่เขาเจอมามนัหนกัหนาสาหสัยิ่งกว่า”

คนฟังท�าหน้าพศิวง และพบว่าภณดิานิ่งไปเลก็น้อยคล้ายตดัสนิใจ

“จริงๆ แล้วฉันก็ไม่อยากเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟัง แต่ถ้าไม่เล่าเธอก็คง 

ไม่เข้าใจว่าท�าไมหลานชายฉันถึงเป็นไปได้ขนาดนั้น เธอสัญญากับฉัน 

ได้ไหม ว่าจะไม่เอาไปพูดที่อื่น”

“ค่ะ ตะวนัสญัญา”

เงยีบไปเป็นครู่ กว่าภณดิาจะเอ่ยออกมาอกีครั้ง

“ผู้หญงิที่ภูเพชรก�าลงัจะแต่งงานด้วย ประสบอุบตัเิหตุเสยีชวีติ”

ตะวันใสคาดไม่ถึง จึงได้แต่นิ่งอึ้งฟังเรื่องราวของเขาที่ก�าลังถูก

ถ่ายทอดออกมาจากปากสตรผีู้มคีุณ

“หมอพบว่าผู้หญงิคนนั้นตกเลอืดเพราะก�าลงัตั้งครรภ์อ่อนๆ นายภู

ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อน หลังการตายมีข่าวลือหนาหูว่าผู้หญิงคนนั้นมีความ

สัมพันธ์กับพ่อของเขา แล้วยังมีเรื่องคลิปฉาวที่ส่อไปทางนั้น นายภูรับ 

เรื่องนี้ไม่ได้ เขาแทบจะเป็นบ้า”

ภณดิายื่นการ์ดที่ถอืให้ผู้อ่อนวยักว่าดู แล้วบอกเล่า

“ฉนัส่งข่าวเรื่องนายภูถูกแทงได้รบับาดเจบ็สาหสัไปให้พชัระพ่อของ

เขาได้รบัรู้ แต่ไม่ได้พูดกบัพ่อเขาโดยตรงหรอก เลขาฯ รบัเรื่องไว้ แล้วช่อ

ดอกไม้ก็ถูกส่งมาในนามพ่อเขา นี่คือค�าตอบว่าท�าไมนายภูถึงได้ปาดอกไม้

ช่อนั้นมาโดนหน้าเธอ”

ได้ฟังเรื่องของเขาแล้ว ความโกรธของตะวันใสก็มลายไปกว่าครึ่ง  

ไม่นกึว่านายหน้ายกัษ์จะมเีบื้องหลงัที่น่าสะเทอืนใจขนาดนี้
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“อย่าโกรธหลานชายฉันเลยนะตะวันใส ถือซะว่าฉันขอร้อง ตอนนี้

ใครๆ กไ็ม่กล้าเข้าใกล้เขา ฉนัเหน็มแีต่เธอคนเดยีวเท่านั้นที่ไม่กลวัเขา ถ้า

พ้นจากเธอแล้ว ฉนักม็องไม่เหน็ใครอื่น ช่วยดูแลเขาหน่อยเถอะ นกึเสยีว่า

เอาบุญ”

ภเูพชรแปลกใจที่เหน็ตะวนัใสกลบัมานั่งเฝ้าเขาเหมอืนไม่เคยเกดิเรื่อง
อะไรขึ้นมาก่อน จนอดคดิไม่ได้ว่าเธอเป็นคนยงัไงกนัแน่

“คงจะได้ค่าจ้างจากป้าฉนัมามากละสทิ่า ถงึไล่ไม่ยอมไป” ชายหนุ่ม

พูดตามความรู้สึกแง่ลบที่ยังฝังแน่น แทนที่อีกฝ่ายจะไม่พอใจกลับยิ้มรับ 

แล้วพูดออกมาเตม็ปากเตม็ค�า

“เยอะจนคุณนกึไม่ถงึเชยีวละ”

คนฟังฉุนกกึขึ้นมาทนัท ี“ผู้หญงิเหน็แก่ได้”

“อ๊ะ...คุณพูดอย่างนี้กไ็ม่ถูก” ตะวนัใสส่ายนิ้วชี้ไปมาพลางว่า “การที่

ฉนัมาดแูลคณุ เพราะฉนัเหน็แก่ป้าคณุ ท่านไม่รูจ้ะไปจ้างใครแล้ว ฉนัเหน็ใจ

ท่าน ไม่อยากให้ท่านกลุ้มใจ เลยคดิว่าไหนๆ กไ็หนๆ ถอืสาคุณไปกไ็ม่มี

ประโยชน์ สู้ดูแลคุณให้ตลอดรอดฝั่งดกีว่า”

“อย่ามาอ้างว่าเหน็แก่ป้าฉัน ผู้หญงิหวิเงนิอย่างเธอ แค่อ้าปากฉนัก็

เหน็เข้าไปถงึตบัไตไส้พุงแล้ว”

“โอ๊ย ขี้เกยีจเถยีงด้วย คุณอยากจะเหน็ฉนัเป็นยงัไงกส็ุดแล้วแต่คุณ

เถอะ” อกีฝ่ายปรบัระดบัเตยีงเขาให้เอนลงแล้วตดับท “นอนซะ อย่าฟุง้ซ่าน”

“ไม่ ฉนัไม่นอน กล้าดยีงัไงมาปรบัเตยีงฉนั” ภูเพชรเอด็ตะโร 

แทนที่ตะวนัใสจะครั่นคร้าม กลบัขูเ่ขากลบั “คณุอยากจะหลบัยาวๆ 

แบบวนัก่อนอกีมั้ยล่ะ ฉนัจะได้บอกหมอให้ฉดียาระงบัประสาทให้”

ชายหนุ่มไม่อยากหลบัยาวแบบวนัก่อน เลยได้แต่ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน

“อย่าให้ถงึทฉีนับ้างกแ็ล้วกนั”

ตะวนัใสยิ้มเหน็ฟันสวย แล้วพูดออกมาอย่างไม่สะทกสะท้าน
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“น่า...อย่าอารมณ์เสียไปหน่อยเลย ฉันไม่ได้เป็นศัตรูคู่อาฆาตของ

คุณสกัหน่อย หดัปล่อยวางเสยีบ้างเถอะ”

“หุบปากไปเลย เธอมนัน่าร�าคาญที่สุด”

“โอเค ฉนัจะไปนั่งอยู่ตรงโน้น อยากได้อะไรกเ็รยีกละกนั” พูดจบ

คนพูดกท็�าท่ารูดซปิปาก แล้วเดนิไปนั่งที่เบาะยาวสคีรมีซึ่งตั้งอยู่ชดิผนงั

ยายนี่กวนประสาทที่สุดในโลก

ภเูพชรหนัหน้าไปทางที่ไม่ต้องเหน็เธอ และนอนอยูใ่นท่านั้นจนกระทั่ง

หลบัไป

หลงัการตรวจครั้งล่าสดุ แพทย์เจ้าของไข้กข็อคยุกบัญาตผิูป่้วยที่รอ
อยู่ด้านนอก โดยมตีะวนัใสร่วมฟังอยู่ด้วย

“คนไข้ฟื้นตัวช้า เขาทานอาหารได้น้อย ถ้าขืนยังเป็นอย่างนี้อยู่อาจ

เกดิโรคแทรกซ้อนขึ้นได้ ญาตติ้องช่วยกระตุ้นให้เขาทานอะไรให้มากกว่านี้

นะครบั ที่ส�าคญัต้องช่วยให้เขาผ่อนคลาย ท�าให้อารมณ์ดขีึ้น เพราะอารมณ์

จะมีผลต่อเขา” หมอบอกด้วยน�้าเสียงจริงจัง “ยาคลายเครียดอาจช่วยได้

บ้าง แต่หมออยากให้ญาตชิ่วยกนัมากกว่า พยายามหน่อยนะครบั”

พูดจบนายแพทย์ก็ขอตัวไปตรวจคนไข้รายอื่น ตะวันใสเห็นสีหน้า

เป็นทุกข์ของภณดิาแล้วรู้สกึผดิ 

“ขอโทษนะคะคุณภณดิา ตะวนัคงเป็นต้นเหตุที่ท�าให้คุณภูเพชรทาน

อะไรได้น้อย”

“พูดอะไรอย่างนั้น ไม่ใช่ความผดิของเธอหรอก ไม่ต้องคดิมาก” 

อีกฝ่ายกลับปลอบเธอเสียอีก ยิ่งท�าให้ตะวันใสรู้สึกผิดเข้าไปใหญ่  

ที่ผ่านมาเธอได้ท�าหน้าที่ดแูลภเูพชรอย่างสดุความสามารถแล้วหรอื ตะวนัใส

รูอ้ยูเ่ตม็อกว่าเธอกวนประสาทเขา พอเขาไม่พอใจกไ็ม่ยอมกนิอะไร เธอผดิ

เตม็ๆ

“หลานชายฉนัไม่ได้เพิ่งจะไม่เจรญิอาหาร เขาไม่ค่อยกนิอะไรมาก่อน
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หน้านี้แล้ว ตั้งแต่ผูห้ญงิคนนั้นตายไปพร้อมลกูในท้องที่เขาไม่รูแ้น่ชดัว่าใคร

เป็นพ่อเดก็ นอกจากข่าวลอืที่ว่าพ่อของเขาเองคอืคนคนนั้น นายภูกไ็ม่เคย

เหน็โลกนี้สวยงามอกีเลย”

ภณดิาพูดมาถงึตรงนี้กน็�้าตาคลอ

“ฉนัอยากได้หลานชายคนเดมิกลบัมาเหลอืเกนิ พยายามพดูคยุกแ็ล้ว 

แต่นบัวนัความหวงัของฉนักช่็างเลอืนราง ฉนัรกัเขาเหมอืนลกูในไส้ หากเขา

เป็นอะไรไป ฉนัคง...” เสยีงคนพูดขาดหาย

คนฟังสมัผสัความทุกข์ใจนั้นได้ อกีฝ่ายมบีุญคุณกบัเธอ แต่เธอได้

ตอบแทนอะไรไปบ้าง ตะวนัใสรู้สกึละอายใจจรงิๆ

“คุณภูเพชรไม่เป็นอะไรหรอกค่ะ คุณภณดิาไม่ต้องกงัวลนะคะ นบั

แต่นี้ต่อไปตะวนัจะดูแลเขาให้ดทีี่สุด ตะวนัสญัญา”

“ขอบใจมากนะ”

ทั้งสองกลับเข้าไปในห้อง ภณิดาพยายามคะยั้นคะยอให้หลานชาย 

รับประทานอาหารที่ตนซื้อมา ในขณะที่ตะวันใสสงบปากสงบค�าเป็นพิเศษ 

แม้แต่ภูเพชรยังรู้สึกผิดสังเกตว่าวันนี้ยายตัวแสบกินอะไรผิดส�าแดงมา 

หรือไงถึงได้เงียบนัก ไม่กวนประสาทเขาเช่นเคย หญิงสาวปอกแอปเปิล 

อย่างตั้งอกตั้งใจ แล้วฝานเป็นชิ้นๆ พอค�า

“อยากกนิมะละกอสุก” จู่ๆ เขากพ็ูดขึ้น

“หือ...” ผู้เป็นป้าท�าเสียงประหลาดใจ มองหน้าหลานชายเหมือน 

ไม่เชื่อหู

“เดี๋ยวตะวันไปซื้อให้ค่ะ” หญิงสาวบอกแล้วกระวีกระวาดออกจาก

ห้องไปทนัที



๕

กว่าตะวนัใสจะกลบัมาภูเพชรกร็บัประทานอาหารเสรจ็พอด ีแต่
กจ็ดัว่ารวดเรว็จนชายหนุม่คาดไม่ถงึ เขามองแล้วคดิ ท่าทางเจ้าตวัคงจะวิ่ง

ไปวิ่งกลบั เพราะเหงื่อเมด็เลก็ๆ เกาะพราวอยู่แถวไรผมและปลายจมูกโด่ง

สวย

“คนขายบอกว่าหวานเจี๊ยบ” ตะวนัใสบอกป้าเขาแล้วรบีจดัใส่จาน ทว่า

กริยิานั้นกลบัท�าให้ภูเพชรคดิไปในแง่ลบว่าเธอเอาใจป้าเขาแหงๆ คงเพราะ

อยู่ต่อหน้าภณดิา ถงึได้สงบปากสงบค�าเรยีบร้อยเป็นพเิศษ

จานมะละกอสุกถูกส่งผ่านมาทางภณดิา

“ลองชมิสภิู สสีนัน่ากนิ” ผู้เป็นป้าใช้ส้อมจิ้ม ยื่นมาให้เกอืบถงึปาก

“ผมอิ่มแล้ว” ภูเพชรกล่าวหน้าตาเฉย

“อ้าว...”

“ชกัง่วงนอน” เขายกมอืปิดปากหาวแต่แอบช�าเลอืงมอง เหน็หญงิสาว

ยนืท�าตาปรบิๆ กน็กึสะใจ ดูซจิะทนไปได้สกัแค่ไหน

“งั้นเอาไว้ตื่นขึ้นมาเมื่อไหร่ค่อยกนิกแ็ล้วกนั” ภณดิาตามใจหลานชาย 
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ตะวนัใสรบัจานมะละกอสุกไปวางไว้ แล้วปรบัเตยีงให้อยู่ในระดบัที่เหมาะ

สม ภูเพชรหลบัตาลง นอนนิ่ง หายใจสม�่าเสมอคล้ายคนนอนหลบั รอจน

กระทั่งป้าเขาออกจากห้องไปแล้ว ชายหนุม่จงึลมืตาขึ้นมาอกีครั้ง คนเฝ้ารบี

ถามทนัที

“คุณภูต้องการอะไรหรอืเปล่าคะ”

“ต้องการให้เธอออกไปจากห้อง” เขาพูดห้วนๆ ชกัสหีน้าใส่ “ป้าฉนั

ไปแล้ว จะมานั่งปั้นจิ้มปั้นเจ๋ออยู่ท�าไม” ชายหนุ่มคาดว่าประเดี๋ยวเจ้าตัว 

ต้องออกลายสวนค�าพูดกวนประสาทกลบัมาแน่

แต่ผดิคาด ไม่มคี�าใดสวนกลบัมา ตะวนัใสหน้าจ๋อย เดนิออกจาก

ห้องไปโดยด ีท�าเอาภูเพชรชกัสงสยัตงดิๆ ว่ายายตะวนัแสบเป็นอะไรหรอื

เปล่าหว่า

ตะวนัใสลงจากตกึพเิศษมาถงึชั้นล่างกไ็ด้ยนิเสยีงเรยีก
“ตะวนั”

คนถูกเรยีกหนัไปมอง เหน็นายต�ารวจหนุ่มเดนิเข้ามาหาด้วยหน้าตา

แจ่มใส จงึเอ่ยทกั

“หมวดนติมิาท�าอะไรที่นี่คะ”

“กม็าหา...เอ่อ...มาท�างานแถวนี้ เลยแวะเข้ามา”

ต�ารวจหนุ่มพูดตะกุกตะกักเล็กน้อย อันที่จริงเขาตั้งใจมาหาเธอ 

นั่นแหละ ก่อนหน้านี้เขาไปเยี่ยมมารดาของเธอที่บ้านเช่า เดอืนวาดบอกว่า

ตะวนัใสมาที่นี่ เขากเ็ลยตามมา แต่ไม่กล้าบอกไปตามตรง 

“ท่าทางหมวดกส็บายดนีี่คะ เป็นอะไรท�าไมต้องแวะเข้าโรงพยาบาล” 

คู่สนทนาเข้าใจไปอีกทาง นัยน์ตาคมโตสีน�้าตาลอ่อนกวาดมองว่า 

เขามอีาการผดิปกตติรงไหน เล่นเอานติไิปต่อเกอืบไม่ถูก

“คอื...ไม่ได้เป็นอะไรหรอกครบั ผมแวะเข้ามาทานข้าว”

“ที่โรงพยาบาลเนี่ยนะ”
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“ครบั เกาเหลาเลอืดหมูที่นี่อร่อย ไปทานด้วยกนัมั้ยครบั” หลงัจาก

พดูออกไปแล้ว นายต�ารวจหนุม่กร็ูส้กึว่ามนัไม่เข้าท่าเอาเสยีเลย จรงิๆ แล้ว

เขาตั้งใจจะชวนตะวันใสไปที่อื่น แต่อ้างไปอ้างมาดันมาลงที่ร้านอาหารใน 

โรงพยาบาลได้ยงัไงไม่รู้ เขาจะไม่แปลกใจเลยหากเธอปฏเิสธ

“ไปกไ็ป” ตะวนัใสเออออง่ายๆ ท�าเอานติผิดิคาด หวัใจที่แฟบลงไป

เมื่อครู่ฟูฟ่องขึ้นมาอกีครั้ง

นายต�ารวจหนุม่ย้ายมาท�างานในท้องที่นี้เมื่อปลายปีที่แล้ว พอได้รูจ้กั

กับหญิงสาวหน้าตาสวยเก๋อย่างผู้ที่มีเชื้อฝรั่งปนก็รู้สึกชอบพอ เขามักแวะ

ไปซื้อขนมของมารดาตะวนัใสบ่อยๆ จนเป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตา แต่ตะวนัใสหา

ล่วงรู้ไม่ว่าเขาคดิอย่างไรกบัเธอ

ทั้งสองไปยงัอาคารที่มรี้านอาหารขายอยู่เรยีงราย นายต�ารวจหนุ่ม

บรกิารเตม็ที่ทั้งอาหารและน�้าดื่ม มคีนรูจ้กัเขาและเธอหลายคน ต่างมองมา

ดว้ยสายตายิ้มๆ นติหิน้าบาน แต่ตะวนัใสไม่ได้สงัเกตอะไรทั้งนั้น เธอก�าลงั

ครุน่คดิอยูก่บับางเรื่อง ต�ารวจหนุม่รูส้กึเจรญิอาหาร แต่เมื่อเหน็ผูร่้วมโต๊ะ

นั่งเขี่ยข้าวไปมากผ็ดิสงัเกต จงึเอ่ยถาม

“เกาเหลาไม่อร่อยหรอื”

“เปล่า”

“แล้วท�าไมไม่ทานล่ะครบั”

“เซ็ง” ค�าตอบของเธอท�าเอานิติฝืดคอไปในฉับพลัน ความมั่นใจ

หดหายไปเกอืบหมด

“ผมขอโทษ”

“หมวดมาขอโทษตะวนัท�าไม” คนถูกขอโทษงง

“กผ็มท�าให้ตะวนัเซง็”

“ใช่ที่ไหนกนัเล่า”

สหีน้านายต�ารวจหนุ่มดขีึ้นทนัตาเหน็

“งั้นตะวนัเซง็เรื่องอะไรบอกผมส ิเผื่อผมช่วยได้”
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“จรงิหรอื”

“กล็องเล่าสู่กนัฟัง ถอืซะว่าผมเป็นเพื่อนคนหนึ่งของตะวนักแ็ล้วกนั 

เพื่อนคนนี้ยนิดรีบัฟังทุกเรื่อง”

ไม่แน่เขาอาจจะให้ข้อคิดดีๆ ก็ได้ คิดดังนั้น แววกระตือรือร้นจึง

ปรากฏขึ้นในดวงตาคู่สวยของตะวนัใส พยายามนกึเรยีบเรยีงค�าพูด แล้ว

บอกเล่าเชงิปรกึษาหารอื

“บังเอิญว่าตะวันได้รู้จักคนคนหนึ่งที่เขาประสบปัญหาชีวิต สภาพ

จติใจแย่มาก วนัๆ กนิข้าวอย่างกบัแมวดม ทั้งที่ไม่สบาย แต่เขากไ็ม่ใส่ใจที่

จะท�าให้อาการป่วยของเขาดีขึ้น ตะวันพยายามที่จะช่วยเขา แต่เขากลับ 

ไม่ให้ความร่วมมอื ถ้าเป็นหมวดจะท�ายงัไงคะ”

นติติรกึตรองอยู่ครู่หนึ่งจงึเอ่ยออกมา

“คงต้องให้คนที่เคยประสบปัญหาคล้ายๆ กนัมาช่วยพดู คนแบบนั้น

จะเข้าถงึเขาได้ง่ายกว่า มนัจะท�าให้รู้สกึว่ามเีพื่อนที่เข้าอกเข้าใจ ไม่ได้มแีต่

เขาที่ประสบปัญหาอยูค่นเดยีว การได้ปรบัทกุข์กบัคนประเภทเดยีวกนั ผม

ว่าน่าจะท�าให้เขาดขีึ้นนะ”

คนฟังคดิหนกั แล้วเธอจะไปหาคนประเภทเดยีวกบัภูเพชรได้ที่ไหน 

แถวนี้ไม่เห็นว่าจะมีใครประสบปัญหาคล้ายๆ แบบนี้ ต่อให้มีก็เถอะ จะ

แน่ใจได้อย่างไรว่าพูดกนัรู้เรื่อง ในเมื่อไม่รู้ปูมหลงัที่มาที่ไป แล้วอกีอย่าง

เธอกส็ญัญากบัคณุภณดิาเอาไว้แล้วว่าจะไม่เอาเรื่องของเขาไปพดูให้ใครฟัง 

คนที่รู้เรื่องของเขาดกีม็แีต่เธอเท่านั้น

คิดไปคิดมาความคิดหนึ่งก็ผุดวาบขึ้นมาในหัว ถ้าหาไม่ได้ ท�าไม 

ไม่สร้างคนคนนั้นขึ้นมาเสยีเลยล่ะ เธอน่าจะแสดงเป็นคนคนนั้นได้ดกีว่าใคร

ตะวันใสก้มมองตัวเอง แต่คงต้องขจัดปัญหาเรื่องที่เขาเกลียดเธอ 

เสยีก่อน ไม่ต้องเป็นมนัแล้วคนสวย เพื่อตอบแทนบุญคุณของป้าเขา เธอ

ต้องท�าให้ได้
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ภเูพชรนอนมองประตหู้องมาพกัใหญ่ คราวนี้ไม่เหมอืนทุกท ียายนั่น
หายไปนานมาก หรอืว่าจะทนไม่ไหว เปิดหนไีปอกีราย

“โธ่เอ๊ย นกึว่าจะแน่จรงิ” เขาส่งเสยีงปรามาสออกมาอย่างหงุดหงดิ 

“นี่แหละผู้หญงิ เชื่อถอืไม่เคยได้”

ภณดิาเปิดประตูเข้ามาพอด ีเหน็สหีน้าของหลานชายกเ็อ่ยทกั

“เป็นอะไรไปอกีล่ะภู ท�าหน้าบอกบุญไม่รบั”

“ผมอยากออกจากโรงพยาบาล”

“ยงัออกไม่ได้ หมอบอกว่าเธอต้องแขง็แรงกว่านี้เสยีก่อน”

“แต่ผมเบื่อ”

“ถ้าเบื่อ เธอกต้็องพยายามท�าให้ตวัเองแขง็แรง กนิอาหารให้ครบ จะ

ได้ออกจากโรงพยาบาลไวๆ”

ผูเ้ป็นป้าวางของว่างที่ซื้อมาลงบนโต๊ะ แล้วมองหาพลางสง่เสยีงเรยีก

“ตะวนัใส อยู่ในห้องน�้าหรอืเปล่า”

“ไม่อยู่หรอก ผมตะเพดิไปแล้ว” หลานชายตอบเสยีเองอย่างไม่สบ

อารมณ์

“แล้วกนัสภิู เดก็คนนั้นท�าอะไรไม่ถูกใจเธอหรอื เธอถงึได้ไล่เขาไป”

“ผมร�าคาญ”

“เธอนี่ช่างไม่มีเหตุผลเอาเสียเลย เด็กคนนั้นไม่ใช่ชนิกานต์ ผู้หญิง 

ไม่ได้เหมอืนกนัไปเสยีทั้งหมด หดัแยกแยะเสยีบ้าง” 

ภูเพชรนิ่งงนัไปกบัค�าพูดของป้า “ตะวนัใสช่วยชวีติเธอเอาไว้ ป้ารกั

เด็กคนนั้น การที่ตะวันใสมาคอยดูแลเธอเป็นเพราะเด็กคนนั้นเห็นแก่ป้า 

ตะวนัใสเป็นคนด ีเธอไม่ควรไล่เดก็คนนั้นไป”

เขานิ่ง ไม่เถยีงสกัค�า ภณดิาถอนใจยาว

“ป้าจะไปตามตะวันใสกลับมา และหวังว่าคราวนี้เธอคงจะไม่ไล่เด็ก

คนนั้นไปอย่างไร้เหตุผลอกี” พูดจบผู้เป็นป้ากก็้าวออกจากห้องไป
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ผ่านไปหลายชั่วโมง ป้าเขายงัไม่กลบัมา ไม่รูว่้าไม่เจอตวัตะวนัใส หรอื
เจอแลว้แต่ยายนั่นไม่ยอมที่จะกลบัมาดแูลเขา ภเูพชรนกึเหน็ภาพป้าเขาเฝ้า

ขอร้องตะวนัใสอยู่เป็นชั่วโมงๆ แล้วรู้สกึผดิ

“ไม่เหน็ต้องไปง้อยายนั่นเลย” ชายหนุ่มหงุดหงดิขึ้นมาอกี “ไม่ต้อง

ให้ใครมาดูแล ฉนักด็ูแลตวัเองได้”

เขาฮึดฮัดก้าวลงจากเตียง แต่ต้องทรุดลง เพราะร่างกายไม่อยู่ใน

สภาพพร้อม จงัหวะนั้นประตูห้องถูกเปิดเข้ามาพอดี

“คุณภู” คนเปิดอุทาน รีบวิ่งเข้ามาประคองเขาพลางกล่าว “เป็น 

ยงัไงบ้าง ค่อยๆ นะ โธ่เอ๊ย นอนยงัไงให้ตกเตยีงลงมาเนี่ย”

เจบ็กเ็จบ็ แต่แปลกใจมากกว่า และยิ่งประหลาดใจสุดๆ เมื่อเหน็รูป

ลกัษณ์ที่แปลกไปของอกีฝ่าย ภูเพชรมองเหมอืนไม่เคยเหน็ ลมืกระทั่งการ

ต่อต้าน ปล่อยให้ร่างที่เลก็กว่าประคองกลบัขึ้นมาอยู่บนเตยีง

“นี่เธอ...”

“ตะวันขอโทษด้วยนะ ที่ปล่อยให้คุณภูตกเตียง คุณภณิดาอุตส่าห์

ฝากฝังคุณภูไว้กับตะวัน แต่ตะวันกลับมัวแต่รันทดกับชีวิตตัวเองจนลืม

หน้าที่ส�าคญัที่ได้รบัมอบหมาย” คนพดูท�าหน้าโศกสลด “คณุภลูงโทษตะวนั

เถอะ เขกหัวตะวันก็ได้ ไอ้ตะวันมันไม่ดี” ว่าแล้วเจ้าตัวก็คว้ามือเขาไป

กระแทกหวัตวัเอง

“เฮ้ย” ภูเพชรหดมอื ส่งเสยีงดงั “เป็นอะไรมากรเึปล่าเนี่ย”

“เจบ็กระดองใจ” ตะวนัใสตอบ

“เลยต้องไปกล้อนผมตวัเองให้สั้นกุดเนี่ยนะ”

“เผื่อมนัจะหล่อขึ้นมาบ้าง”

ค�าพูดอกีฝ่ายฟังแล้วชอบกลจนเขาท�าหน้าฉงน จู่ๆ กต็ดัผมสั้นกุด 

แต่งตวัเหมอืนผู้ชาย ท่าจะเพี้ยนไปเสยีแล้ว

“ตกลงเธอเป็นอะไรกนัแน่”

“ตะวนัอกหกั ผูห้ญงิเปลี่ยนใจไปรกัคนอื่น แต่ก่อนชอบหน้าฝรั่ง แต่
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ตอนนี้เปลี่ยนไปชอบหน้าตี๋สไตล์เกาหลี ใช่สิ ไอ้ตะวันมันไม่รวย มันเลย 

สู้เขาไม่ได้ ผู้หญงิหลายใจ พูดแล้วมนัน่าเจบ็ใจ”

ภูเพชรมสีหีน้าปั้นยาก ข�ากข็�า “พูดอย่างกบัเธอไม่ใช่ผู้หญงิ”

“ตะวันเป็นผู้หญิงแค่ร่างกายเท่านั้นแหละ อย่างคุณภูจะรู้อะไร  

คุณภูไม่เคยสนใจใครอยู่แล้วนี่”

“พูดไปพูดมา เรื่องอะไรมาลงที่ฉนั” ชายหนุ่มชกัฉุน

“ตะวนัขอโทษคุณภูด้วยกแ็ล้วกนั” 

เจ้าตวัยกมอืไหว้แทบจะทิ่มหน้าเขา

“ตะวนัก�าลงัเศร้า ใครไม่มาเป็นไอ้ตะวนัไม่รูห้รอกว่ามนัชอกช�้าระก�า

ใจแค่ไหน ตะวนัจะไม่เจบ็เท่านี้ ถ้าคนที่แย่งแฟนตะวนัไปจะไม่ใช่ญาตขิอง

ตะวนั” 

คนพูดผละไปที่ตู้เกบ็ของ ค้นหาอะไรกุกกกั 

ภูเพชรสงสยัหนกัจนต้องถาม “ท�าอะไร”

“หากระดาษกบัปากกา”

“เอาไปท�าไม”

“จะเขยีนจดหมายไปปรกึษาปัญหาชวีติ”

ได้ยินค�าพูดแล้วออกไปในแนวข�ามากกว่าจะน่าเห็นใจ เขากลั้น

หวัเราะ รู้สกึเส้นท้องกระตุกจนเจบ็แผล ไม่อยากเชื่อว่าสิ่งที่อกีฝ่ายพูดมา

ทั้งหมดเป็นความจรงิ ยายนี่น่ะหรอืเป็นพวกหญงิรกัหญงิ แต่การที่ตะวนัใส

เปลี่ยน ‘ลคุ’ ใหม่หมดทั้งเสื้อผ้าหน้าผม รวมถงึกริยิาท่าทางและค�าพดูค�าจา 

มนักท็�าให้เขาแปลกใจอยู่ครามครนั

“ตะวนัหาไม่เจอ” เจ้าตวัท�าหน้ายุ่ง หนัมาพูดกบัเขา “ขออนุญาตออก

ไปซื้อกระดาษกบัปากกาก่อนนะ เดี๋ยวมา”

“เฮ้ย เอาจรงิหรอื”

“คนอย่างไอ้ตะวันพูดจริงท�าจริงเสมอ คุณภูเอาด้วยไหม จะได้ซื้อ

ซองจดหมายกบัแสตมป์มาเผื่อ”
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“เชญิบ้าไปคนเดยีวเถอะ ฉนัไม่เอาด้วยหรอก”

“ตะวนับ้าด้วยหรอืที่พยายามหาทางออกให้ตวัเอง” 

ค�าย้อนถามของอกีฝ่ายท�าเอาเขาอึ้งไปเหมอืนกนั


