
“ปล่อยฉันเถอะค่ะ ฉันยังไม่พร้อม เราเพิ่งคุยกันไม่กี่ครั้งเอง!” 
หญงิสาวที่ถกูชายหนุ่มคร่อมร่างอยู่บนเตยีงกรดีร้อง พยายามดิ้น แต่กไ็ม่ได้

หวาดกลวัจนดูลนลาน เธอพยายามเจรจาใช้ทั้งไม้อ่อนไมแ้ขง็ แต่ชายหนุ่ม

ดูเมาเกินกว่าจะยอมฟังเหตุผล “ไปส่งฟ้าเถอะค่ะ ถ้าคุณละเมิดสัญญา  

เรื่องจะไม่จบง่ายๆ นะคะ พาฟ้ากลับเดอะคิงส์คลับเถอะค่ะ แล้วฟ้าจะ 

ไม่เอาความคุณ” 

หญงิสาวพยายามบอกอย่างใจเยน็ ที่เธอเอ่ยถงึ ‘The Kings Club’ 

สถานที่ที่ชายหนุ่มซึ่งเมามายไปพาเธอมา กเ็พื่อหวงัเตอืนสตคินที่คร่อมตวั

เธอให้ระลึกได้ว่าก�าลังจะท�าเรื่องอันตราย เพราะตลอดมาเพียงแค่เอ่ยชื่อ

คลับที่เธอท�างานให้ ลูกค้าก็จะได้สติ เพราะรู้ดีว่าที่นี่ให้บริการลูกค้าดั่ง

พระเจ้า แต่มขี้อห้ามเพยีงอย่างเดยีวที่ละเมดิไม่ได้นั่นคอื 

‘จะท�าอะไรกไ็ด้ ถ้าเตม็ใจกนัทั้งสองฝ่าย’

และเวลานี้หญงิสาวไม่เตม็ใจจะให้ลูกค้าล่วงละเมดิเธอ!

“ไม่เอาน่า ฟ้า...อย่าเล่นตวันกัเลย อยากได้อะไรกว็่ามา รถ หรอืว่า

บทน�ำ
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บ้าน” ลกูค้าวยัรุน่ดวงตาปรอืเพราะฤทธิ์น�้าเมา แต่ความหื่นกส็วนทางกบัสติ

จนท�าในสิ่งต้องห้ามที่ถูกก�าชับมาแล้วก่อนใช้บริการหาคู่เดต “หรือจริงๆ 

แล้วชอบใช้ก�าลงั ถ้าชอบแบบนั้นกด็เีลย ผมกช็อบ!” 

“ปล่อยนะ! คุณก�าลงัล�้าเส้น ไม่! ปล่อย!”

คราวนี้ชายหนุ่มเข้านัวเนีย ซุกไซ้ซอกคอ หัวเราะอย่างถูกใจเมื่อ

ได้ยนิเสยีงกรดีร้อง แต่กม็าชะงกัเมื่อหญงิสาวฮดึสู้ พอถูกประกบปากเธอ

กดัสุดแรง ท�าเอาคนหื่นร้องเสยีงหลง ก่อนจะตั้งตวัได้ แล้วตบหน้าเอาคนื

หญงิสาวเตม็แรง แต่เธอยงัไม่ยอมแพ้ มนัจงึชกท้องจนเธอสิ้นฤทธิ์แล้วเริ่ม

ปฏบิตักิารหื่นต่อ 

“กรี๊ดดด! ถ้าคุณท�าอะไรฉนั บอสไม่เอาคุณไว้แน่!” 

ค�าขู่ดูจะได้ผล มันชะงักเหมือนค�าว่าบอสมีอ�านาจพอจะหยุดความ

หื่นกระหายในตวัหญงิสาวตรงหน้าได้ แต่อาจเป็นเพยีงครู่เดยีว เพราะเวลา

นี้มนัจ้องหน้าเธอพร้อมยิ้มเยาะ 

“บอสของแกที่ก้มหวัให้ฉนั ที่ไปรบัฉนัที่สนามบนิ พาไปอยูค่ฤหาสน์

หรหูรา ส่งคนมาดแูลยี่สบิสี่ชั่วโมง ฉนัพดูอะไรกเ็อาแตค่รบัๆ คนอย่างมนั

จะท�าอะไรฉันได้...ฉันลูกค้าวีไอพี พ่อฉันคุ้มหัวพวกแกอยู่ คิดว่าบอสแก

แน่นกัเหรอ คนอย่างมนักแ็ค่หมารบัใช้ ฉนัให้มนัเป็นคนขบัรถ มนักต็้อง

เป็น คดิวา่มนัจะช่วยอะไรพวกแกได้ มนัไม่มทีางยอมเสยีเงนิทองมากมาย

เพื่อแลกกบักะหรี่อย่างพวกแกหรอก คนอย่างมนัแค่ฉนัเอาเงนิฟาดหวัมนั

กจ็บแล้ว!” 

“กรี๊ดดด!” 

“ร้องเลย ร้องให้ดังๆ ฉันชอบ” มันกระชากเสื้อหญิงสาว ใช้ก�าลัง

ปลุกปล�้าแต่แล้วก็ต้องชะงักเมื่อมีเสียงเคาะประตูหนักๆ ดังขึ้น “อะไรวะ 

อย่ามายุ่งเรื่องของกู!”

“เปิดเดี๋ยวนี้!” เสยีงตะโกนดงัมาจากหน้าห้อง พร้อมประตถูกูเคาะซ�้า 

“เปิดประตูเดี๋ยวนี้!”
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“อย่ามายุ่งเรื่องของกู ไสหวัไปให้พ้น! ฟารยีาเตม็ใจมากบักู!” 

“ช่วยด้วย!” หญงิสาวตะโกนเรยีกเมื่อรูว่้านั่นคอืคนของตน “ช่วยฉนั

ด้วย! ฉนัถูกบงัคบัมา!” 

โครม! สิ้นเสยีงกระแทกแรง ประตูบานใหญ่กด็ดีออก เผยให้เหน็

ชายฉกรรจ์แต่งสูทสองคนยนืคู่กัน ทั้งคู่แยกตวัออกไปคุมเชิง ก่อนผู้ชาย

ร่างสูงโปร่งจะก้าวเข้ามาในห้อง เขาอยู่ในชุดสูทหรูเนี้ยบกว่าสองคนแรกที่

เป็นลกูน้อง สหีน้าของเขาเคร่งขรมึก่อนจะขบกรามเลก็น้อย เมื่อเหน็ลกูคา้

วไีอพจีอมหื่นคร่อมร่างพนกังานสาวของเดอะคงิส์คลบั เธออยู่ในความดูแล

ของเขา

“ไอ้ปรมตัถ์...” ลูกค้ามอีาการตกใจครู่หนึ่ง ก่อนจะตั้งสตไิด้แล้วท�า 

ใจดสีู้เสอืขู่ฟ่อ “มงึท�าห่าเหวอะไร ขดัจงัหวะกูท�าไม!” 

ยงัไม่มคี�าพูดใดๆ ตอบกลบั แต่ดวงตาคมของ ‘ไอ้ปรมตัถ์’ ยงัจ้อง

ที่ลูกค้าหื่น 

“บอส...บอสช่วยฟ้าด้วย ช่วยฟ้าด้วย” 

คนที่ถูกเรยีกว่าบอสยงัคงมสีหีน้าวางเฉย ไม่บ่งบอกโทสะ เป็นใบหน้า

เดิมๆ ที่ลูกค้าวีไอพีคุ้นเคย แต่ลูกน้องคนสนิทสองคนที่คุมเชิงอยู่รู้ดีว่า 

ตอนนี้บอสของพวกเขาก�าลังไม่พอใจ เพราะการก่อเรื่องของลูกค้าครั้งนี้

ท�าให้เขาต้องทิ้งทุกอย่างมาที่นี่ และทุกอย่างที่ทิ้งไปกส็�าคญัมาก 

“คุณพที�าไม่ถูกนะครบั คุณไม่ควรพาพนกังานของทางเราออกนอก

เส้นทางที่ตกลงกนัไว้ และไม่ควรท�าร้ายฝืนใจเธอแบบนี้ แต่เพราะเหน็แก่

เจ้าสวัเสง็เตี่ยของคณุ ผมจะยอมลงให้ ขอโทษฟารยีาซะ แลว้ผมจะให้คณุ

เดนิออกไปดีๆ ” 

“มึงกล้าขู่กูเหรอ! พวกมึงกล้าท�าอย่างนี้กับลูกค้าเหรอ ไหนว่าการ

บริการของธุรกิจในเครือคันธรสกรุ๊ปดีนักไง นี่เหรอที่ท�ากับลูกค้า เดอะ 

คงิส์คลบั บรกิารลกูค้าอย่างราชา ราคาคยุชดัๆ กูจะกลบัไปฟ้องเตี่ยที่มงึท�า

อย่างนี้กบักู”
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“เดอะคิงส์คลับบริการลูกค้าชั้นดีอย่างดีเยี่ยมเสมอ แต่ถ้าคนที่มี

พฤตกิรรมอย่างคณุ คนที่ผดิกฎเพยีงข้อเดยีวของเรา เราจะไม่เรยีกว่าลกูค้า 

...ผมจะบอกเป็นครั้งสุดท้าย ขอโทษฟารยีา แล้วไสหวัไปซะ!!!”

ค�าประกาศกร้าวนั้นชดัเจน ไม่มกีารต่อรองใดๆ 

“แก...” ดูเหมอืนแววตาของปรมตัถ์ในตอนนี้จะท�าให้มนักลวั ยงัไม่

นบัลูกน้องที่ยนืคุมเชงิอยู่ข้างนอก คนตดิตามของตวัเองกถ็ูกซดัลงไปกอง

กบัพื้นร้องโอดโอยอยู่หน้าห้อง “เรื่องไม่จบแค่นี้แน่!”

มนับอกพร้อมจะเดนิออกจากห้อง แต่ปรมตัถ์รั้งแขนไว้ 

“ถ้าจะเดนิออกไปเองกข็อโทษฟารยีาซะ” ค�าสั่งครั้งนี้กไ็ม่มกีารต่อรอง 

มอืที่จบัแขนบบีแน่น มนัเจบ็จนสะบดัแขนหน ีพร้อมขู่ฟ่อ 

“จะมากไปแล้วนะ มงึรู้มั้ยกูลูกใคร!”

ปรมัตถ์ยังยืนกราน ลูกน้องคนสนิทที่รออยู่ข้างนอกยกปืนขึ้นเล็ง

ศรีษะไอ้หื่นที่ยงัไม่รู้ตวัว่าพลาด 

“ไม่เป็นไรหรอกค่ะบอส...ฟ้าไม่เป็นไร ปล่อยเขาไปเถอะค่ะ” ดูเหมอืน 

ฟารียาจะไม่อยากให้มีปัญหา เพราะรู้ว่าลูกค้าของคันธรสกรุ๊ปโดยเฉพาะ

ส่วนที่เรยีกว่าเดอะคงิส์คลบั ไม่มคีนธรรมดาสามญัอยูแ่ล้ว “อย่ามเีรื่องเลย

ค่ะ ฟ้าไม่เป็นไรจรงิๆ”

ปรมัตถ์เหมือนนิ่งฟัง เหลือบมองฟารียาจึงเห็นว่าบนหน้าของเธอมี

รอยนิ้ว รมิฝีปากเริ่มบวมเป่ง สองมอืเธอยงักุมท้อง เขาขบฟันแน่น ก่อน

จะหนัมาที่ลูกค้าซึ่งก�าลงัจะก้าวออกไป ไม่มทีที่าว่าจะขอโทษใดๆ 

พลนั! เหตุการณ์หนึ่งกอ็ุบตัขิึ้นจนฟารยีากรดีร้องอย่างตกใจ...

“บอส! อย่าค่ะ” 

ฟารียาตระหนก เมื่ออยู่ๆ ปรมัตถ์ก็ถีบลูกค้าวีไอพีไปติดผนังห้อง 

ก่อนจะตามเข้าไปชกหน้าจนทรดุไปกองกบัพื้น เลอืดกบปากจนต้องบ้วนทิ้ง 

เห็นชัดว่ามีฟันหลุดออกมาด้วยสองซี่ แต่แค่นั้นดูจะยังไม่สาแก่ใจปรมัตถ์ 

เพราะเขาหิ้วลกูค้าที่เสยีขวญัขึ้นมาอกีครั้ง ก่อนจะตเีข่าเข้าที่ท้องไปอกีดอก 
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คราวนี้มันลงไปกองตัวงอ ร้องขอชีวิตเสียงหลง ก่อนจะหันไปทางฟารียา

แล้วก้มกราบ 

“ผมขอโทษ ผมขอโทษ ยกโทษให้ผมด้วย...ผมผดิไปแล้ว ยกโทษ

ให้ด้วย...” 

แต่ดูเหมือนค�าขอโทษจะยังไม่เพียงพอ เพราะปรมัตถ์ยังก้าวเข้าหา 

คราวนี้มันร้องเสียงหลงยกมือไหว้ร้องขอชีวิต ฟารียาจึงรีบเข้ามาห้าม

ปรมตัถ์ แต่แค่เขาหนัมามองอย่างต�าหน ิเธอกต้็องปล่อยมอืออก เพราะรู้ดี

ว่าชายหนุม่ไม่ชอบให้ใครเข้ามาขวาง โชคดทีี่ลูกน้องคนหนึ่งถอืโทรศพัท์เดนิ

เข้ามาช่วยเบรก ก่อนที่จะมใีครตายตรงนี้ 

“บอสครบั...จากเจ้าสวัเสง็” 

“เตี่ย? เตี่ยครบัช่วยผมด้วย ไอ้ปรมตัถ์มนัจะฆ่าผม เตี่ยส่งคนมาฆ่า

มนัเลย มนัซ้อมผม” พอได้ยนิชื่อพ่อกใ็จกล้าขึ้น รบีฟ้องจนเสยีงหลง แต่

กต็้องหยุดกกึ เมื่อหนัไปเหน็สายตาเอาเรื่องของปรมตัถ์ ยอมปล่อยให้เขา

คุยโทรศพัท์อย่างเงยีบๆ 

“ครบั...ผมขอโทษด้วย เข้าใจแล้วครบั” ปรมตัถ์เอ่ยกบัคู่สายอย่าง

สุภาพ “จะรบีท�าให้ครบั” 

จบัความจากบทสนทนาและท่าทางสภุาพของปรมตัถ์ได้กฮ็กึเหมิ มนั

ดดีตวัขึ้นข่ม “เป็นไงล่ะมงึ รบีกราบตนีกูซะ เผื่อเตี่ยกูจะไว้ชวีติมะ...”

ยงัไม่ทนัที่มนัจะพดูจบ กต้็องสลบเหมอืดเพราะหมดัตรงของปรมตัถ์ 

“หมดันี้เตี่ยของคุณฝากมา...” ปรมตัถ์บอกเสยีงเยน็ทั้งที่อกีฝ่ายคง

ไม่รบัรูอ้ะไรแล้ว จากนั้นอดตีลกูค้าวไีอพกีถ็กูลากออกไป เมื่อปรมตัถ์ท�าให้

ตามที่เจ้าสวัเสง็ขอ นั่นคอืจะลงโทษอย่างไรกไ็ด้ แค่อย่าให้ถงึตาย ส่วนหมดั

นอ็กสุดท้ายเจ้าสวักข็อมาจรงิ เพื่อหวงัสั่งสอนลูกชายที่มาก่อเรื่อง... 

“ขอบคณุนะคะบอสที่มาช่วยฟ้า” ฟารยีาบอกเมื่อปรมตัถ์หนัมาสบตา

เธอ “ถ้าบอสมาช่วยไม่ทนัฟ้าคงแย่” 

“มันเป็นหน้าที่ของฉัน” ในค�าตอบนั้นมีความเย็นชา ท�าเอาอีกฝ่าย
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หน้าเสยี แต่ดเูหมอืนเขาจะไม่ใส่ใจ “ฉนัเคยเตอืนแลว้ใช่มั้ยวา่ ถ้าลกูคา้ไม่

น่าไว้ใจกไ็ม่จ�าเป็นต้องไปข้างนอกด้วย ให้เรยีกคนของเราทนัท ีเธอสะเพร่า

จนพาตวัเองไปหาอนัตราย!”

ค�าตวาดนั้นท�าให้ฟารียาก้มหน้าต�่าส�านึกในความผิด หญิงสาวแค่ 

ไม่อยากขดัใจลูกค้าที่ผู้เป็นนายฝากให้ช่วยดูแล เธอไม่ได้คาดหวงัว่าจะให้

ชายหนุ่มปลอบประโลม แต่ไม่คดิว่าจะถูกต�าหนอิย่างนี้ 

“ทหีลงัอย่าท�าอกี” ค�าพูดนั้นบ่งบอกว่าจะไม่เอาโทษ ท�าให้หญงิสาว

พอจะยิ้มได้ 

“ค่ะ...ฟ้าขอโทษนะคะ ที่ท�าให้บอสเสยีเวลาต้องตามมาช่วย”

ไม่ใช่ปรมตัถไ์ม่รู้ว่าพูดจารนุแรงกบัพนกังาน แต่เขากเ็ลอืกที่จะมอง

ข้ามมันไป วางตัวเฉยชาแต่สุดท้ายพนักงานก็ยังสัมผัสได้ว่าบอสของพวก

เขาเป็นคนมนี�้าใจน่าเคารพ ที่โกรธใส่กเ็พราะห่วง เมื่อรูว่้ามอีนัตรายกร็บีมา

ช่วยด้วยตวัเอง เพื่อจะได้ดูด้วยตาว่าคนของตนปลอดภยั 

“เดี๋ยวฉนัจะให้คนไปส่งที่โรงพยาบาล...”

“ไม่เป็นไรหรอกค่ะ แค่นี้เอง ฟ้าไม่เป็นไร”

ปรมตัถ์หนัมามองอย่างต�าหน ิ“หน้าเธอเป็นแผล ไปให้หมอดหูน่อย 

เกดิเป็นแผลเป็นขึ้นมาจะแย่ เธอคอืสนิค้าของเรา จะปล่อยให้มตี�าหนไิม่ได้” 

“ค่ะ” นั่นคือความอาทรของผู้ชายปากร้ายแต่ใจดี “แล้วบอสจะไป

เยี่ยมมั้ยคะ” 

เดาได้อยูแ่ล้วว่าจะต้องโดนปฏเิสธ แต่กย็งัอยากจะลองถามด ูอยาก

ได้ยนิเสยีง ได้เหน็ดวงตาคมตวดัมองเธอ ทว่าสุดท้ายกถ็ูกขดัจงัหวะ เมื่อ

ลูกน้องอกีคนแทรกเข้ามาในบทสนทนา 

“เมื่อครู่คุณหมอโทรศัพท์มาบอกว่าคุณพิมพ์ออกฤทธิ์อีกแล้วครับ 

เธอยื่นค�าขาดว่าถ้าคุณซันเบี้ยวนัดทานมื้อค�่าอีก พรุ่งนี้เธอจะไม่ยอมไป 

โรงบาลตามที่หมอนดั” 

ปรมตัถ์พยกัหน้ารบั แล้วรบีเดนิดุ่มๆ ออกไป ไม่ต้องบอกกร็ู้ว่าจะ



ส้ ม ผั ก  l  13

รบีไปไหนไม่ได้นอกจากไปพบกบัผูห้ญงิที่เปรยีบเสมอืนพี่สาว เป็นคนที่พา

เขามาอยู่ตรงนี้ มาเป็นใหญ่ใน ‘คันธรสกรุ๊ป’ หรือกลุ่มบริษัทที่ประกอบ

กิจการ ‘งานให้บริการ’ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่พร้อมจะ

จ่ายเงนิแลกความสขุ ไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตคลบั รสีอร์ตแอนด์สปา คลบับาร์

ที่มทีั้งบาร์เกย์ คาบาเรต์โชว์ โฮสต์คลบั บาร์เลสเบยีน หรอืแม้แต่อาบอบนวด 

เรยีกว่าครอบคลุมความต้องการของลูกค้ารกัสนุก 

นอกจากจดัเตรยีมสถานที่ต้อนรบัลกูค้า ที่นี่ยงัมสีนิค้าในแคต็ตาลอ็ก

ให้เลอืกเป็นชายหนุ่มหญงิสาวที่ดูแพงมรีะดบั พร้อมให้บรกิาร ‘ลูกค้า’ ที่

ต้องการเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวและเพื่อนคลายเหงา โดยมี ‘ผู้ให้บริการ’ ที่

พร้อมจะรกัษาและปกป้องความลบัลูกค้ายิ่งกว่าสิ่งใดๆ เพราะคนัธรสกรุ๊ป

มีกฎเหล็กให้พนักงานเซ็นสัญญาและสาบานว่าจะรักษาความลับของลูกค้า

ยิ่งกว่าสิ่งใดทั้งหมด ถ้าละเมิดพวกเขาจะไม่ได้สูญเสียแค่งานและเงินทอง 

แต่จะต้องรบัผดิชอบด้วยชวีติ นั่นคอืสิ่งที่ถอืปฏบิตัสิบืทอดกนัมากว่าสาม

ชั่วอายุคนแล้ว 

การรักษากฎเหล็กท�าให้คันธรสกรุ๊ปที่เคยเป็นแค่ร้านเหล้าเล็กๆ 

กลายมาเป็นกลุม่บรษิทัใหญ่ ความยิ่งใหญ่นี้ท�าให้ตระกลูมเีงนิ มอี�านาจ แต่

กม็คีนมากมายต้องสญูเสยี หนึ่งในนั้นคอื ‘พมิพ์มาดา คนัธรส’ ทายาทสาย

ตรงคนสุดท้ายของตระกูลคนัธรส เธอถูกใช้เป็นเครื่องมอืสร้างอ�านาจ ถูก

บงัคบัให้แต่งงานกบัลูกนกัการเมอืงซึ่งเป็นคนซาดสิม์ ถูกท�าร้ายจติใจและ

ร่างกาย แต่ปรปิากบอกใครไม่ได้ 

กระทั่ง ‘เดก็หนุ่ม’ ที่ครอบครวัเธออุปการะไว้รู้เรื่องเข้า เขาตามไป

เอาเรื่องจนพลั้งมอืฆ่าผูช้ายคนนั้น สร้างความแค้นให้ครอบครวัคนตาย ถงึ

ขั้นสั่งฆ่าเขาและพมิพ์มาดา แต่กท็�าอะไรไม่ได้ เมื่อวนันั้นตระกูลคนัธรสมี

อ�านาจพอจะสู ้พวกนั้นได้แต่เกบ็ความแค้นไว้เฝ้ารอคอยโอกาส แต่กไ็ด้แต่

เฝ้ารอ เพราะเหตุการณ์นั้นกผ็่านมาจะยี่สบิปี พวกนั้นกย็งัคงท�าอะไรไม่ได้ 

ในขณะที่นับวันคันธรสกรุ๊ปจะยิ่งแข็งแกร่ง แม้สังคมจะไม่เรียกว่าสง่างาม 
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แต่ก็มีดีพอให้คนไม่กล้ายุ่งด้วย เพราะคงไม่มีใครอยากยุ่งกับบริษัทที่ม ี

ภาพลกัษณ์มาเฟียชดัเจนอย่างคนัธรสกรุ๊ป 

ปัจจบุนัคนัธรสกรุป๊มผีูบ้รหิารชื่อ ‘ปรมตัถ์ บ่วงบวร’ เขาคอืเดก็หนุม่

ที่ฆ่าคนท�าร้ายพิมพ์มาดาเมื่อเกือบยี่สิบปีก่อน ความเป็นเยาวชนท�าให้ติด

คุกไม่กี่ปี จากนั้นก็กลับมาอยู่กับคันธรสกรุ๊ป คอยดูแลพิมพ์มาดา ดูแล

กจิการทุกอย่างให้ในฐานะน้องชายบุญธรรมของเธอ 

ในอดีตปรมัตถ์เป็นเด็กก�าพร้าที่ถูกซื้อตัวมาเพื่อรับใช้คนในตระกูล

คนัธรส ท�าให้เขาถูกเลี้ยงมาอย่างเข้มงวด จนกลายเป็นผู้ชายที่ภายนอกดู

แขง็กร้าว เยน็ชา แต่จะสุภาพให้เกยีรตลิูกค้าตามหน้าที่ ซึ่ง ‘ลูกค้า’ ที่ว่ามี

ทั้งคนใหญ่คนโต คนมีหน้ามีตาในสังคม มากกว่าครึ่งเป็นลูกค้าจากต่าง

ประเทศ พวกเขามีสิ่งเดียวกันคือกระเป๋าหนักพอจะจ่ายค่าบริการแพงหูฉี่

แลกกับสิทธิ์ที่สมาชิกจะได้รับบริการที่หาจากไหนไม่ได้อีกแล้ว นอกจาก

คนัธรสกรุ๊ป 

ทว่า...ถ้าแขกเป็นฝ่ายละเมิดกฎที่มีเพียงข้อเดียวซะเอง พวกเขาจะ

ถกูยกเลกิการเป็นสมาชกิ เมื่อไม่ใช่สมาชกิ กไ็ม่ใช่ลกูค้า ถ้าไม่ใช่ลกูค้าแล้ว 

กไ็ม่มเีหตุผลที่คนของคนัธรสกรุ๊ปจะต้องไว้หน้าหรอืเกรงใจ ซึ่งกฎที่ลูกค้า

ต้องปฏบิตัอิย่างเคร่งครดัคอื ถ้าพนกังานบอกว่า ‘ไม่’ กค็อื ‘ไม่’ ลกูค้าต้อง

จบโปรแกรมเดต เพราะถ้ายังกล้าล�้าเส้นพวกเขาจะถูกบริษัทเอาคืนอย่าง

สาสม ซึ่งลูกค้าประจ�ากจ็ะปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั 

ยกเว้นพวกลูกค้าใหม่ๆ พวกวัยรุ่นคึกคะนองที่ยังคงมีความเชื่อว่า 

ผูห้ญงิหรอืชายที่ท�างานเป็นเพื่อนแขกกค็อื คนที่พร้อมจะโดนหิ้วขึ้นเตยีง ที่

ท�าหวงตวักแ็ค่หวงัโก่งราคา แน่นอนว่าพวกเขามปัีญญาจ่าย เหตกุารณ์ลาก

พนกังานวไีอพขีึ้นห้องจงึเกดิขึ้นเรื่อยๆ ปรมตัถ์มหีน้าที่จดัการตรงจดุนี้ และ

ชายหนุ่มก็ไม่ลังเลที่จะปกป้องคนของเขา เหมือนกรณีลูกค้าล�้าเส้นอย่าง

ลูกค้าหื่นรายนี้ที่ท�าพลาดอย่างแรง!



๑

“กรี๊ด--ดดด!” 
เสยีงกรดีร้องแผดขึ้นแข่งกบัเสยีงรถเบรกดงัสนั่น ตามมาด้วยเสยีง

ชนโครมใหญ่ ร่างเหยื่อที่ถกูชนกลิ้งไปหลายตลบ แสงไฟหน้ารถสาดกระทบ

ร่างที่นอนแน่นิ่ง คนขับท�าท่าจะเปิดประตูลงมาดู แต่เหลือบไปเห็นชาย

ฉกรรจ์สามคนที่ซุม่อยูต่รงพุม่ไม้ข้างทางเสยีก่อนจงึชะงกัไปแล้วเปลี่ยนท่าที

ดึงประตูรถกลับเข้ามา ชายหนุ่มคุ้นเคยกับถนนสายนี้ดี รู้ว่าถนนนี้มีข่าว 

จี้ปล้นเสมอ เพราะเป็นที่รกทบึสลบักบัโกดงัเกบ็ของ สองข้างทางแทบจะมดื

สนิท แต่เพราะมันเชื่อมต่อไปยังแหล่งเที่ยวกลางคืน จึงมีคนใช้ทางนี้อยู่

เรื่อยๆ โดยเฉพาะคนที่ต้องเดนิทางประจ�าอย่างเจ้าของรถหรทูี่เกดิอบุตัเิหตุ

ครั้งนี้ 

แสงไฟยงัสาดกระทบร่างคนเจบ็กลางถนนที่ยงันอนนิ่ง กระทั่งเวลา

ผ่านไปครูห่นึ่ง พวกดกัซุม่กเ็ริ่มเคลื่อนไหว ยอมออกมาเมื่อเหน็ว่าในรถน่า

จะมีผู้โดยสารเพียงคนเดียวคือคนขับ พวกมันท�าท่าทางเหมือนพลเมืองดี 

ที่เหน็เหตกุารณ์ สองในสามคนก้าวมายนือยูใ่กล้ประตรูถเหลื่อมไปข้างหน้า 
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ในขณะที่อกีคนเข้าไปดเูหยื่อถกูชนที่ยงันอนแน่นิ่ง ก่อนไอ้คนหลงัจะลกุขึ้น

โวยวาย ท�ากระเหี้ยนกระหอืรอืใส่คนในรถ 

“ลงมา! มารบัผดิชอบเลย มงึขบัรถชนเมยีกู มารบัผดิชอบเลยนะ 

ลงมา!”

เมื่อคนแรกเริ่ม สองคนกต็รงมาทบุกระโปรงหน้ารถแล้วโวยวายเสยีง

ดงั หมายข่มขู่ให้คนที่พวกมนัคดิว่าเป็นไอ้ขี้เมากลวัจนขบัรถหนไีป เพราะ

เมื่อนั้นพวกมนักจ็ะได้ในสิ่งที่ต้องการ นั่นคอืเอาตวัผู้หญงิที่กระโจนตดัหน้า

รถเพื่อหนตีาย หนกีารไล่ล่าจากพวกมนักลบัไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นหรอืตาย

กไ็ม่ส�าคญั 

“จะลงมาดีๆ  หรอืต้องให้ลงมอื” 

ทว่าพวกมนัคาดการณ์ผดิ เมื่อคนในรถไม่ใช่คนขี้ขลาด แถมไม่ใช่

นกัเที่ยวขี้เมาทั่วไป 

“พวกมงึสองคนไปลากมนัลงมา มนัชนเมยีกูตาย!”

เมยีตาย? แต่ท�าเพยีงชะโงกหน้าด ูบ่งบอกอะไรให้คนในรถได้รู้ ชาย

หนุม่เปิดลิ้นชกัหน้ารถ หยบิปืนก่อนจะก้าวลงจากรถมาเผชญิหน้า ถอือาวธุ

อย่างเปิดเผยให้พวกมันเห็น แต่สิ่งที่พวกมันเห็นเป็นอันดับแรกกลับเป็น

ใบหน้าของชายหนุ่ม เพราะหนึ่งในพวกมนัสาดกระบอกไฟฉายไปที่ใบหน้า

คมเข้ม ใบหน้าที่พวกมนัรู้จกัด ี

“ไอ้ปรมัตถ์!” ทั้งสามเอ่ยแทบจะเป็นเสียงเดียวกัน สีหน้าตกใจไม่

ต่างกนั จากนั้นต่างกเ็ปลี่ยนท่าท ีขยบัถอยห่างก่อนจะพากนักระโดดหนข้ีาม

คลอง หายไปในพงหญ้าสูงท่วมหวั ทิ้งคนเจบ็ให้นอนแน่นิ่งอย่างไม่ไยด ี

รู้จกัเรา...พวกตบทรพัย์?

การแสดงออกของพวกนั้นท�าให้ปรมตัถ์ตคีวามได้อย่างนั้น ชายหนุม่

รอจนแน่ใจว่าพวกมนัจะไม่ย้อนกลบัมา จงึเข้าไปดูคนเจบ็ เหน็รอยถลอก

ตามร่างกาย ที่เจบ็หนกัคงจะเป็นศรีษะที่มเีลอืดซมึออกมาไม่น้อย ยงัหายใจ

และดูเหมอืนเธอจะเริ่มขยบัตวัได้ มอีาการผวาระคนสะดุ้ง 
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“ช่วย...ด้วย...อย่าทิ้ง...” 

ค�าร้องขอความช่วยเหลอืดจูะส่งไปไม่ถงึชายหนุ่มเมื่อเสยีงเบาเกนิจะ

ได้ยนิ ความสงสยัในพฤตกิรรมชายฉกรรจ์สามคนนั้นบวกกบัข่าวที่เกดิขึ้น

แถวนี้ท�าให้ปรมตัถ์คดิว่า เดก็สาวไม่น่าไว้วางใจ แต่อาการเธอดูจะไม่ค่อย

ดี เพราะหมดสติไปอีกรอบแล้ว เขาจึงค้นดูสิ่งที่ติดตัวมาแล้วพบบัตร

ประชาชนที่บ่งบอกว่า เดก็สาวตรงหน้าชื่อว่า ‘แก้วพาขวญั เมอืงโคตร’ เป็น

คนนครพนม อายุแค่สบิเจด็ปี 

“เอาเถอะ พาไปโรงพยาบาลก่อน แล้วค่อยว่ากนั...” 

หนึ่งวนัก่อนหน้านี้
“นี่ละเบาะกรุงเทพฯ” ค�าเปรยภาษาอสีานดงัออกมาจากปากเดก็สาว

วัยสิบเจ็ดที่เพิ่งลงจากรถประจ�าทางที่สถานีขนส่งหมอชิตใหม่ “กรุงเทพ 

เมอืงอมรฯ งามกะงามอยู่ดอก แต่ควนักะควนั ขี้ฝุน่กะหลาย คนกะหลาย 

รถกะหลายปานมดแดง แค่เหน็กะวนิหวัแล้ว” 

เธอบ่นสภาพเมืองกรุงพลางทัดผมสั้นสีน�้าตาลอ่อน เด็กสาวสูงเกิน

มาตรฐานหญงิไทยเลก็น้อย จดัว่าเป็นคนหุน่ดขีายาวดสูะโอดสะอง แต่กลบั

แต่งตวัสไตล์ผู้ชาย สวมเสื้อเชิ้ตลายสกอตไซซ์ใหญ่เกนิตวัหลายเบอร์ พบั

แขนเหน็ข้อศอก กางเกงยนีขาดๆ หลวมโคร่ง รองเท้าผ้าใบเก่า แต่กเ็ป็น

ชุดเก่งไม่กี่ชุดที่ม ี

“ถ่าบ่แม่นมธีุระส�าคญั จ้างอแีมวกะบ่มาเหยยีบ” พูดถงึธุระเดก็สาว

กเ็ปลี่ยนสหีน้าพลางถอนหายใจ “ถ่ามาผเูดยีวได้หลงเป็นหมาหลงคกัๆ อแีมว

เอ๊ย”

นี่เป็นการเดินทางมากรุงเทพมหานครครั้งแรก หรือจะพูดว่านี่เป็น 

การเดินทางออกต่างจังหวัดครั้งแรกในชีวิตก็คงไม่เกินจริง จึงไม่แปลกที่ 

เดก็สาวจะค่อนข้างกงัวล เธอกอดกระเป๋าเป้ผ้าร่มเก่าๆ อย่างหวงแหน ใน

นั้นนอกจากเสื้อผ้ากม็พีวกเอกสารส�าคญัและเงนิที่ตดิตวัมาอกีเลก็น้อย และ
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เป็นเงนิก้อนสุดท้ายที่ม ี เธอต้องอุ้มกระเป๋าไว้ตลอดเวลา เพราะเคยได้ยนิ

มาว่ากรุงเทพฯ มมีจิฉาชพีรอโอกาสขโมยอยู่ตลอดเวลา 

ในสายตาคนอื่นเดก็สาวจงึค่อนข้างระวงัตวัจนล้น โดยเฉพาะเพื่อน

ร่วมเดนิทางที่ค่อนแคะว่าท�าตวับ้านนอกน่าอาย อย่าพยายามมาเดนิใกล้ๆ 

ถ้าเป็นเมื่อก่อนเด็กสาวคงยิ่งท�าประชดเข้าไปกอดเข้าไปคลอเคลีย เพราะ

เธอค่อนข้างมสี�านกึรกับ้านเกดิ ภมูใิจในสิ่งที่ตวัเองเป็น แต่คราวนี้ที่ยอมลง

ให้ไม่ถอืสา เพราะเหน็ว่ารุ่นพี่มบีุญคุณ อุตส่าห์มนี�้าใจยอมเดนิทางมาเป็น

เพื่อน

“กรงุเทพฯ เป็นตาย่านอหีล ีคดึแล้วกแ็ฮง ต้องขอบคุณเอื้อยบวัแดง

ที่อาสามาเป็นหมูข้่อย ขอบคณุหลายๆ เด้อเอื้อย ถ่าบ่มเีอื้อย ข้อยตายคกัๆ 

ไปไสบ่ถกืแน่นอน” 

คนที่ถูกเรยีกว่า ‘เอื้อย’ หรอืพี่สาวท�าเพยีงพยกัหน้ารบัส่งๆ แล้วรบี

เดนิน�าไป พร้อมบอกให้เดก็สาวตามมาเงยีบๆ ไม่ต้องชวนคุยมาก 

“เอื้อยๆ ถ่าก่อน...”

“อะไร!” บวัแดงเป็นผู้หญงิกร้านโลก แม้จะอายุแค่ยี่สบิปลายๆ แต่

หล่อนกผ็่านโลกมาเยอะ ใช้ชวีติที่กรุงเทพฯ มาหลายปี ท�าให้เดก็สาวข้างๆ 

เชื่อว่าได้ผู้น�าทางที่ด ี“เดนิตามมาเงยีบๆ ไม่เป็นรไึง เราตอ้งไปต่อควิรอรถ

แทก็ซี่อกีนานนะ เดี๋ยวสายหน่อยรถกจ็ะยิ่งตดิ”

บวัแดงแต่งตวัด้วยชดุรดัติ้วอวดทรวดทรง แต่งหน้าเข้มเข้ากบัผมสี

ทอง เท้าที่สวมรองเท้าส้นสงูก้าวฉบัๆ ตรงไปยงัจดุให้บรกิารแทก็ซี่ เหมอืน

ต้องการไปให้พ้นจากตรงนี้ หรอืจรงิๆ คอืเพื่อท�าธุระให้เสรจ็ จะได้ไปให้พ้น 

เดก็สาวบ้านนอกที่หล่อนพามาด้วย ซึ่งถนดัท�าแต่เรื่องน่าขายหน้า คราวนี้

กค็งอกีเช่นกนั 

“เอื้อยๆ เดี๋ยวก่อน ข้อยปวดขี้แฮง” เดก็สาวมกัพดูเสยีงดงัเป็นปกต ิ

คราวนี้กเ็ช่นกนั สายตาคนในบรเิวณนั้นที่หนัมามองเธอเปน็สิ่งยนืยนั และ

ทนัเหน็อาการปวดหนกัแบบสุดๆ จนตวังอเป็นกุ้ง สง่ผลให้พวกเขาหวัเราะ 
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บางคนกอ็มยิ้มขบขนัอย่างเอน็ดใูนความเป็นคนเปิดเผยของเดก็สาว ผดิกบั

บวัแดงที่อายจนหน้าร้อนผ่าว

“แวะส้วมก่อนได้เบาะเอื้อย ข้อยบ่ไหวแล้ว กลั้นมาตั้งแต่เมื่อคืน 

ตอนนี่มนัจู่โจมหนกัอกีแล้ว อุ้ยสอิอกแล้วเอื้อย!” 

“โอ๊ย! แกจะแหกปากเสยีงดงัท�าไม คนได้ยนิหมดแล้ว แล้วฉนับอก

ให้แกพูดกลาง! บอกตั้งกี่ครั้งแล้วว่าให้พูดกลางกับฉัน แกฟังไม่รู้ความรึ 

ยงัไง แก้วพาขวญั!” 

คนที่ถกูเรยีกว่า ‘แก้วพาขวญั’ ขยบัตวัเลก็น้อย ยดืตวัขึ้นก่อนจะหด

ลงอีกครั้งเพราะการท�าตัวตรงยิ่งท�าให้รู้สึกเหมือนของที่จ่อรอข้างในประตู

หลงัจะทะลกัออกมาเปรอะกางเกง 

“เอิ้นข้อยว่าอแีมวดกีว่าเอื้อย บ่ต้องเอิ้นซอืข้อยเตม็ยศปานนั่นดอก”

“ท�าไม นั่นชื่อแกไม่ใช่เหรอ หรอืแกไม่ชอบชื่อตวัเอง...”

“มกัอยูจ้่า” ตอบจรงิจงัหนกัแน่นว่าชอบชื่อตวัเอง แต่อาการปวดหนกั

ท�าให้ปากบดิปากเบี้ยว เสยีงซี้ดซ้าดหลดุออกมาเป็นระยะ แถมพอต้องเพ่ง

สมาธกิบัการขมบิก้นจงึดูลนๆ ไม่จรงิใจ 

“แล้วท�าไมแกไม่ชอบให้คนเรยีกแก้วพาขวญัหรอืพาขวญั เพราะกว่า

อแีมว นงัแมวตั้งเยอะ” บวัแดงขมวดคิ้ว แต่เหมอืนจะนกึอะไรได้จงึยิ้มเยาะ 

“อ้อ คงเพราะชื่อมนัสวนทางกบัตวัแกสนิะ อยา่งแกน่าจะชื่อแมงกดุจี่ แมง

ขี้นูน หรอือกีะปอมมากกว่า ใช่มั้ย” 

“โอ้ย เว้าแนวเป็นตาเตะปากแทะเน้อ ถ่าบ่เหน็ว่าเอื้อยเป็นคนพามา

กรุงเทพฯ มบีุญมคีุณ อแีมวสเิป็นคนเปลี่ยนสปีากให้เอื้อยเป็นสธีรรมชาติ

แน่นอน ถ่าเฮด็บ่ได้คอืค�าว้า...ข้อยให้เอื้อยอมขี้มาปู้ใส่หน้าโลด!” 

คนไม่ชอบให้เรียกชื่อจริงบ่นอุบ พยายามท่องยุบหนอพองหนอ 

แน่นอนว่าบัวแดงก็เพิ่งนึกได้ว่าแก้วพาขวัญไม่เคยปล่อยให้คนล้อชื่อเธอ 

อยู่รอดปลอดภยัสกัคนจงึรบียอมลงให้

“เออๆ เอาเป็นว่าถ้าแกไม่พดูภาษาลาวใส่ฉนั...ฉนักจ็ะไม่เรยีกชื่อจรงิ



20  l  เ ธ อ คื อ ข อ ง ข วั ญ

แกอกี โอเคมั้ย”

แก้วพาขวัญท�าท่าคิดสีหน้าจริงจัง ก่อนจะหน้ายู่อย่างคนเจ็บปวด 

อกีครั้ง เพราะข้าศกึจูโ่จมอกีระลอกแล้วรบัอย่างเสยีไม่ได้ “ตามนั้น...ว่าแต่

ห้องน�้าอยูไ่หนเอื้อย...เอ๊ยพี่บวัแดง ขี้จะแตกอยูแ่ล้ว บอกมาไวๆ ไม่อย่างนั้น

แมวจะขี้ตรงนี้เลยนะ!” 

ไม่พูดเปล่า ยงัท�าท่าจะนั่งลงตรงนั้น ท�าเอาบวัแดงร้องเสยีงหลง 

“อย่ามาท�าทเุรศตรงนี้นะ โน่นทางโน้น แล้วอย่าลมืจ่ายค่าห้องน�้าด้วย 

แล้วอย่าท�าซกมก ถามหาขนัน�้าอกีล่ะ แล้วไม่ต้องมาเรยีกให้ฉนัไปช่วยร่วม

อายกบัแกนะ ถ้าแกยงัท�าฉนัขายหน้าอกี ฉนัจะไม่ช่วยพาแกไปตามหาแม่ 

ไปได้แล้ว ไปส!ิ” 

ไม่ต้องรอให้บอกครั้งที่สอง แม่แก้วพาขวญัพุง่ตรงไปทางที่บวัแดงชี้

ให้ทนัท ีโดยไม่มโีอกาสเหน็สายตาระอาของคนที่อยู่ข้างหลงั ซึ่งหล่อนมอง

ซ้ายขวาแล้วรบีเดนิหลบสายตาคนแถวนั้น พร้อมบ่นอุบอย่างเสยีไม่ได้ 

“เดก็อะไรกไ็ม่รู้ โตมาจนป่านนี้ได้ยงัไง ไม่รู้จกัชกัโครก ใช้กระดาษ

ทชิชูไม่เป็น” 

ก่อนหน้านี้บัวแดงเจอฤทธิ์ความโบราณของแก้วพาขวัญมาแล้วรอบ

หนึ่ง นั่นคอืการเข้าห้องน�้าแล้วเจอชกัโครกเป็นครั้งแรกในชวีติ เดก็สาวไม่รู้

ว่าห้องน�้าสมัยใหม่ไม่มีโอ่งและขันน�้าให้ตักราด ได้แต่ตะโกนโวยวายเรียก

อยู่หน้าห้องน�้า ท�าเอาคนแตกตื่นไปหมด ส่วนหล่อนอายจนอยากแทรกแผ่น

ดินหนี ก็เข้าใจว่าโตมาอยู่แต่ในหมู่บ้านกันดารแถมมีน้าสาวจอมเผด็จการ 

นิสัยขวางโลก คอยกันแก้วพาขวัญให้ไกลจากโลกภายนอก เพราะกลัว

หลานใจแตกเสยีคน เดก็สาวจงึเรยีนหนงัสอืจบแค่มธัยมต้น แต่กระนั้นก็

ไม่น่าจะหลุดโลกไปได้ไกลขนาดนี้ ถ้าไม่เจอกบัตวับวัแดงคงไม่เชื่อว่ามคีน

แบบนี้อยู่ในโลกจรงิๆ

“ถ้าฉนัไม่เหน็ความสวยหลบในของแก ถ้าแกไม่ใช่ตวัเงนิตวัทองของ

ฉนั ฉนัไม่มทีางเอาแกมาด้วยหรอก...เดก็อะไร วนัๆ ท�าแต่เรื่องน่าขายหน้า”
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ทนัททีี่รู้สกึตวัในโรงพยาบาล แก้วพาขวญักถ็ูกความเจบ็ระบมจู่โจม 
โดยเฉพาะตรงศีรษะ คนที่หลับไปหลายชั่วโมงยังคงตื่นไม่เต็มที่ แต่ก็

พยายามจะลืมตาขึ้น สิ่งแรกที่เห็นคือแสงจากไฟติดเพดาน ความเจิดจ้า

ท�าให้ต้องหลับตาลง ก่อนจะลืมตาอีกครั้งอย่างมีแรงขึ้น พยายามคิด

ทบทวนว่าเธออยู่ตรงไหน ท�าอะไรอยู่ ท�าไมจงึมาอยู่ตรงนี้ ก่อนหน้านี้เธอ

อยู่ที่ไหน...

เธอถูกล่า...จวนตวั เหน็แสงไฟรถ ทางเดยีวที่จะรอด...

ใช่...เธอพุ่งให้รถชน เพื่อหนพีวกที่ล่าตวัเธอ พวกที่จะจบัเธอ!

แทบจะพร้อมกบัสิ่งที่จ�าได้ เดก็สาวผดุลกุขึ้นทนัทเีพื่อจะหน ีแต่การ

เคลื่อนไหวอย่างแรงและเรว็ท�าให้เธอต้องร้องโอย ความเจบ็เมื่อครูท่�าให้ตื่น

เตม็ที่ จงึพบว่าตวัเองอยูบ่นเตยีงคนไข้ เสื้อผ้าถกูเปลี่ยนเป็นชดุคนไข้ แขน

มผ้ีาพนัแผล ที่ศรีษะกเ็ช่นเดยีวกนั เหนอือื่นใดมใีครคนหนึ่งอยูใ่นห้องกบั

เธอด้วย ใครคนหนึ่งที่เธอไม่รูจ้กัแต่เป็นคนที่สวยมาก โดยเฉพาะตอนที่เธอ

ยิ้มกว้างแสดงความเป็นมติร

“หวดัดจี้ะ หนู...แก้วพาขวญั” 

ในโลกของคนแปลกหน้าใบนี้ ท�าไมคนคนนี้รู้จกัชื่อเธอ 

“เจ้าเป็นไผ เป็นหยงัคอืฮู้จกัซอืข้อย” เธอเอ่ย เมื่อเหน็คู่สนทนานิ่ว

หน้าจงึได้ถามใหม่ด้วยภาษากลาง “พี่สาวรูจ้กัชื่อแมวได้ยงัไง พี่สาวเป็นใคร” 

“ฉันชื่อพิมพ์มาดา เป็นพี่สาวของซัน หมายถึงคนที่ขับรถชนหนู  

ตอนนี้ซันไปคุยกับคุณหมอเรื่องค่าใช้จ่าย เดี๋ยวก็มาจ้ะ ส่วนที่ฉันรู้ชื่อหนู 

เพราะเราเจอบตัรประชาชนในกระเป๋าของหนู” 

“กระเป๋า!? กระเป๋าแมวไปไหน”

“อยูก่บันายซนั...ฉนัหมายถงึอยูก่บัน้องชายฉนัจ้ะ คนที่ขบัรถชนหน”ู

“เอาคืนมาเดี๋ยวนี้นะ! ในนั้นมีของส�าคัญของแมว พวกพี่สาวจะมา

ค้นของแมวไม่ได้! เกดิของหายจะท�ายงัไง เอาคนืมา!” 

อาการก้าวร้าวเบาๆ และค�าพูดห้วนๆ ของแก้วพาขวญัอาจดูไม่ดใีน
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สายตาคนอื่น แต่พมิพ์มาดากลบัยงัมองอย่างเข้าใจ หญงิสาวยิ้มให้ ค่อยๆ 

อธบิาย

“ไม่มอีะไรหายแน่นอนจ้ะ เราไม่ได้ตั้งใจจะค้นกระเป๋าส�าคญัของหนู

หรอกนะ เราแค่อยากรูช้ื่อ หรอืคนที่พอจะตดิต่อได ้เพราะตอนที่ถกูรถชน

หนไูม่ได้สตเิลย สิ่งที่เราเอาออกมาดมูแีค่บตัรประชาชน เราไม่เจอเบอร์โทร. 

ใคร จงึยงัไม่ได้ตดิต่อญาตขิองหนู สิ่งที่เราท�าได้คอืแค่รอให้หนูตื่น”

แก้วพาขวัญร้อนใจ เธอแสดงความกังวลผ่านสีหน้าจนคู่สนทนา

สมัผสัได้ 

“ไม่ต้องห่วงนะ น้องชายฉันจะรับผิดชอบทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นค่า

รกัษา หรอืถ้าหนจูะเรยีกค่าท�าขวญัมากไ็ด้ เรายนิดจ่ีาย ฉนัต้องขอโทษแทน

น้องชายจรงิๆ ที่ท�าให้หนูต้องเจบ็ตวั”

“พี่สาวจะให้เงนิแมวได้จรงิเหรอ” 

“จ้ะ ถ้าแก้วพาขวญัต้องการ” พมิพ์มาดาสงัเกตเหน็ว่าทุกครั้งที่เรยีก

ชื่อ เดก็สาวจะมอีาการหน้ายูเ่ลก็ๆ เหมอืนขดัใจอะไรบางอย่าง “แก้วพาขวญั

สามารถเรยีกมาได้เลยจ้ะ” 

“พี่สาวเรยีกแมวกไ็ด้ ไม่ต้องเรยีกเตม็ยศขนาดนั้นหรอก”

“จ้ะ น้องแมว”

“แมวซื่อๆ บ่ต้องมนี้อง!” เวลาเผลอกห็ลุดพูดภาษาถิ่น 

“แมวซื่อๆ แมวซื่อเหรอจ๊ะ” พมิพ์มาดาเข้าใจความหมายแต่แกล้งเย้า 

แล้วดูเหมอืนเดก็สาวกบ็้าจี้อธบิายความว่าให้เรยีกชื่อแมว ไม่ต้องมนี้องน�า

หน้า จะเรยีกอแีมว เธอกไ็ม่ว่า “จ้ะแมว” 

“พี่สาวจะให้เงนิแมวจรงิเหรอ” เดก็สาวตาใสพูดไม่มหีางเสยีง แต่ก็

ไม่ได้ฟังห้วนนกั “ไม่ได้หลอกนะ...แล้วจะให้เท่าไหร่”

“แมวอยากได้เท่าไหร่ล่ะ ลองว่ามาส”ิ

“พี่สาวกบัน้องชายเป็นคนรวยรเึปล่า”

พมิพ์มาดาท�าท่าคดิ มองสบตาคนตรงหน้า “คนอื่นๆ กว็่าพวกเรา
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เป็นคนรวยนะ”

“ถ่าข้อยขอเงนิหลายๆ พวกเจ้าสบ่ิเดอืดร้อนแม่นเบาะ” ถามภาษาถิ่น

เพราะลมืตวัอกีแล้ว เดก็สาวตื่นเต้นเรื่องเงนิ “ถ้าขอเงนิมากๆ พวกพี่สาวจะ

ไม่เดอืดร้อนใช่มั้ย”

“จ้ะ...ไม่เดือดร้อนหรอก” พิมพ์มาดาติดใจการตั้งค�าถามของแก้ว- 

พาขวญั ดเูดก็สาวครุน่คดิบางอย่าง เหมอืนมอีะไรอยากจะพดู แต่กเ็หมอืน

เกรงใจ “อยากได้เท่าไหร่กล็องบอกมา”

“ล้านนงึ?” 

“หนึ่งล้าน?” พร้อมกับการทวนค�าของพิมพ์มาดา ประตูห้องก็เปิด

ออก “อ้าว ซนัมาแล้วเหรอ”

คนถูกเรียกว่า ‘ซัน’ เข้ามาในห้องพร้อมกระเป๋าของแก้วพาขวัญ 

ดวงตาเอาเรื่องมองคนเจ็บบนเตียง ใบหน้าคมบึ้งตึงแสดงออกชัดเจนว่า 

ไม่พอใจ ถ้าบรรดาลูกน้องเหน็บอสท�าหน้าตาอย่างนี้ ทุกคนจะกลวัหวัหด 

ก้มหน้างุด ไม่กล้ามองกลับมาตากลมแป๋วอย่างที่แก้วพาขวัญท�าในเวลานี้ 

นั่นเพราะเธอไม่รู้ว่าก�าลงัจะถูกด่าชุดใหญ่

“เรียกเงินล้านนึง? เป็นนักตบทรัพย์ที่พลาดจนเกือบท�าตัวเองตาย 

ยงักล้าเรยีกร้องเงนิอกีเหรอ”

“ซนั...ท�าไมพูดกบัน้องอย่างนั้น” พมิพ์มาดาต�าหน ิค่อนข้างตกใจที่

ชายหนุ่มที่เพิ่งเดินเข้ามากล่าวหาคนเจ็บอย่างนั้น ในขณะที่ตัวคนเจ็บเอง

กลบัไม่ทนัได้ฟัง เพราะเธอมองแต่กระเป๋าของตวัเอง

“กระเป๋าข้อย เอากระเป๋าข้อยมา” แก้วพาขวญับอกปรมตัถ์ “เอามา 

กระเป๋าข้อย!”

ปรมตัถ์ฟังไม่ออกจงึยงัเฉย จนพมิพ์มาดาบอกว่า 

“น้องเขาขอกระเป๋าคนื”

ถงึตอนนี้ชายหนุ่มจงึเดนิไปส่งกระเป๋าให้ที่เตยีง เพราะความร้อนใจ

แก้วพาขวญัจงึรบีกระชาก แต่อกีฝ่ายกด็งึไว้ไม่ยอมปล่อย เพราะมสีิ่งที่เขา
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ต้องการจากเดก็สาวท่าทางก้าวร้าวตรงหน้า 

“ผู้ใหญ่ให้ของ ท�าไมไม่รู้จกัขอบคุณ”

แก้วพาขวญัหน้าหงกิ ไม่ได้อยากท�าตาม แต่กอ็ยากได้กระเป๋าจงึพดู

ขอบคณุส่งๆ ท�าให้ปรมตัถ์ไม่ยอมคนืให้ เธอจงึพดูดีๆ  แต่กย็งัไม่ได้กระเป๋า

คืน อีกฝ่ายยังจะให้ยกมือไหว้ เธอจึงประชดโดยการลุกนั่งพับเพียบแล้ว

ไหว้ ท�าเอาปรมตัถ์อึ้ง ถงึตอนนี้เธอจงึกระชากกระเป๋ามาได้ 

“ไอ้เดก็นี่!” 

“เอาน่าซนั” พมิพ์มาดาขอไว้ ปรมตัถ์จงึยอมลงให้อย่างเสยีไม่ได้ 

เมื่อได้กระเป๋ามา แก้วพาขวญักเ็ทของทุกอย่างลงบนเตยีง ในนั้นมี

เสื้อผ้าอยู่ไม่กี่ตวั หนึ่งในนั้นมชีุดชั้นใน แต่ดูเหมอืนเธอจะไม่ได้สนใจว่ามี

ชายหนุ่มมองอยู่ เป็นตัวเขาเองที่ต้องเบือนหน้าหนี แต่ก็ทันเห็นว่าในนั้น

นอกจากเสื้อผ้ากม็สีมุดไดอะร ี เศษเหรยีญนดิหน่อย และกข็วดน�้าที่เหลอื

น�้าอยู่ก้นขวด 

“เฮ้อ ยงัอยู่...” อาการถอนหายใจของแก้วพาขวญัท�าให้ปรมตัถ์หนั

มามอง จงึเหน็วา่เธอถอืไดอะรอียู่ สหีน้าบ่งบอกวา่โลง่ใจมาก และเอาสมดุ

ไดอะรนีั้นมาแนบอก 

“อะไรยงัอยู่จ๊ะ” พมิพ์มาดาเอ่ยถาม

“บ่มหียงัดอก...ไม่มอีะไรหรอก” แก้วพาขวญัตดับท “ไมใ่ช่เรื่องของ

พี่สาว”

พมิพ์มาดาเหน็แวบๆ ว่าน่าจะเป็นรปูถ่ายสองใบ ว่าจะเอ่ยถาม แต่ก็

ไม่มจีงัหวะเมื่อปรมตัถ์เริ่มคิ้วขมวดอกีหน ดจูะไม่พอใจกบัการพดูไร้หางเสยีง

ของเดก็ที่เขาคดิว่าเป็นนกัตบทรพัย์

“เอาน่าซนั น้องยงัเดก็ ดูเป็นคนบ้านนอก ไม่มอีะไรหรอก” 

เมื่อรปูของพ่อแม่และน้าค�าแก้วยงัอยู ่แก้วพาขวญักโ็ล่งใจ พร้อมจะ
คุยเรื่องเงิน เธอก�าลังรวบรวมความกล้า แม้รู้ตัวว่าเป็นตัวเองที่วิ่งออกไป
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โดนรถชน แต่ด้วยสถานการณ์บงัคบั ถ้านี่คอืโอกาส ถ้าพวกเขาเป็นคนที่มี

เงนิ เธอกจ็ะไม่ทิ้งโอกาสนี้ 

“อ้าย...” พูดกบัปรมตัถ์โดยไม่รู้ว่า ชายหนุ่มเป็นคนประเภทมคีวาม

สามารถในการฟังภาษาอสีานต�่า ไม่เหมอืนพมิพ์มาดา “เมื่อกี้เอื้อยเจ้าบอก

ว่า เจ้าสจิ่ายค่าเฮด็ขวญัให้ข้อยได้ มนัแม่นอหีลเีบาะ”

พิมพ์มาดามองหน้าชายหนุ่มที่คิ้วขมวดแล้วแอบหัวเราะ รู้ว่าที่เขา

หน้ายุ่งไม่ใช่เพราะโกรธที่ถูกขอเงนิแต่หงุดหงดิที่ฟังไม่ออก

“บ่ได้ต.ิ..ไสเมื่อกี้เอื้อยคนงามบอกว่าเรยีกเถาะได๋กะได้ เฮด็แนวได๋

ล่ะบาดหน”ิ 

ปรมัตถ์ฟังไม่ออก แต่รู ้ว่าเด็กสาวพูดกับเขา ชายหนุ่มมองว่านี่

เป็นการไม่ให้เกยีรตคินที่พดูด้วย จงึสั่งสอนว่า “ถ้าอยากให้คนอื่นเข้าใจด้วย 

กพ็ูดภาษากลาง...เธอฟังฉนัพูดเข้าใจ แสดงว่าพูดได้ กค็วรพูด”

“เรื่องมากแทะแหมะ” เธอบ่นงมึง�าในล�าคอ “เวา้กะมแีต่ตะคอก มกั

ออกค�าสั่ง สั่งนั่นสั่งนี่ จ่มเก่งเตก็กว่าแม่ญงิ”

ท่าทางของแก้วพาขวัญยิ่งท�าให้ปรมัตถ์ไม่ชอบใจ ในขณะที่พิมพ์-

มาดากลบัอมยิ้ม ไม่บ่อยนกัที่จะเจอคนกล้าเถยีงปรมตัถ์ แล้วยิ่งไม่เคยเหน็

ปรมตัถ์มาต่อล้อต่อเถยีงกบัเดก็ 

“แมว ถ้าแมวไม่พูดกลาง ซนัเขาฟังไม่รู้เรื่องหรอกนะ” พมิพ์มาดา

ช่วยแก้ต่างให้น้องชาย

“เอื้อยน้องกนั เป็นหยงัคนหนึ่งฟังเข้าใจ แต่อกีคนบ่เข้าใจ ข้อยบ่มกั

เว้าไทย” 

“แม่บ้านที่เคยดูแลฉันเป็นคนอีสาน ฉันก็เลยฟังรู้เรื่องบ้างเล็กน้อย 

ส่วนซนัฟังไม่ออกหรอก ถ้าอยากคุยเรื่องเงนิกล็องคุยภาษากลางกบัเขาส”ิ 

แก้วพาขวัญครุ่นคิด “อ้าย...เอ๊ยพี่ขับรถชนแมว พี่จะให้เงินแมว 

เท่าไหร่”

“ยงักล้าขอเงนิ?” ปรมตัถ์ขึ้นเสยีงใส่ “ยงัไม่รู้ตวัสนิะ ว่าถูกจบัได้ว่า
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เป็นพวกตบทรพัย์”

“ตบทรพัย์!” คราวนี้แก้วพาขวญัได้ยนิข้อกล่าวหาเตม็สองห ู“เอาหยงั

มาเว้า” เผลอพูดอสีาน ปรมตัถ์จงึมองต�าหน ิ“แมวไม่ได้จะตบทรพัย์นะ”

“แล้วที่เรียกเงินคืออะไร” คนถูกย้อนถามตั้งตัวไม่ทัน ไม่รู้จะเริ่ม

อธบิายตรงไหน อกีฝ่ายจงึตคีวามว่าจนแต้มเถยีงไม่ออก “หนึ่งล้าน เรยีก

มาได้ สมองกระทบกระเทอืนรไึง หรอืสมองคดิเป็นแต่เรื่องเงนิ หน้าเงนิ จน

สตไิม่เหลอืแล้ว?”

แก้วพาขวัญโกรธที่ถูกดูแคลน จึงสวนไปว่า “แค่ขอยืม แล้วจะ

ท�างานชดใช้ ปกติแมวไม่ใช่คนแบบนี้ แมวมีเหตุต้องใช้เงินจริงๆ แมว

ท�างานบ้านได้ ท�างานหนกัได้ทุกอย่าง จะให้ท�างานอะไรกไ็ด้” 

ปรมัตถ์มองเด็กสาวไม่วางตาพลางส่ายหน้าอย่างระอา “ไซซ์ตัวก็ว่า

เดก็กะโปโลแล้ว ความคดิยิ่งเดก็ไปกนัใหญ่ ท�างานใช้แรงงานเพื่อปลดหนี้

หนึ่งล้านพร้อมดอกเบี้ย เธอคงแก่ตายก่อนจะได้ใช้หมด แต่ถ้าขายตัวให้

เสี่ยกไ็ม่แน่ อายุยงัน้อยกอ็าจจะถงึ แต่คงต้องจบัไปขดัขี้มูกขี้ไคล ล้างกลิ่น

น�้านมให้หมดซะก่อนนะ”

แก้วพาขวญัโกรธที่โดนด่ายาว จงึประชดว่า “เชี่ยวชาญจงันะ เสี่ยที่

ว่าคงเป็น ‘ลุงหน้าบูด’ เองสทิ่า ท�าบ่อยละส ิตรีาคาคล่องเชยีว” 

พิมพ์มาดาไม่แน่ใจนักว่าปรมัตถ์นิ่งไปเพราะอึ้งที่ถูกเรียกลุง หรือ

โกรธที่ถูกยอกย้อนจนพูดไม่ออกกนัแน่ 

“งั้นแมวก็จะไม่ท�าให้ลุงบูดเสียเที่ยว เอาตามที่ลุงบูดว่าเลยละกัน 

แมวขายตัวให้หนึ่งล้านบาท เอาเงินมา แล้วลุงบูดจะเอาอีแมวไปขัดขี้มูก 

ขี้ไคลหรอืล้างกลิ่นน�้านมที่ไหนกไ็ด้...ยอม!” 

แก้วพาขวญัเรยีกคนอายสุามสบิต้นๆ ว่า ‘ลุงบูด’ กว่็าหยาบคายแล้ว 

แต่นั่นดขูี้ผงไปเลยกบัค�าพดูอย่างหลงัของเธอที่เหมอืนไปจี้ใจด�าปรมตัถ์ เขา

ตั้งป้อมใส่เธอยิ่งกว่าเดมิ ความโมโหท�าให้ ‘บอส’ ที่ลกูน้องในปกครองกลวั

หวัหดกลายเป็นตาลุงพูดมาก 
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“ไอ้เดก็บ้า!” ชายหนุ่มตวาดสวนพลางง้างมอืเหมอืนจะตบหวัไอ้เดก็

บ้า ดทีี่พมิพ์มาดารั้งแขนไว้ทนั ในขณะที่คนจะโดนตบหวัสั่งสอนรบีขยบัหน ี

“คนนะไม่ใช่หมาแมวจะได้มาซื้อขายกันได้ ไม่รักตัวเองก็หัดนึกถึงหน้า 

คนที่เลี้ยงดูมาจนโตป่านนี้บ้าง ฉนัจะไม่ให้เงนิเดก็อย่างเธอสกับาท เพราะ

คนสิ้นคดิใจแตกไม่มคี่าพอให้ซื้อ...บาทเดยีวกไ็ม่ซื้อ ให้ฟรีๆ  กไ็ม่เอา!” 

ค�าพดูนั้นท�าเอาแก้วพาขวญัอ้าปากค้างพดูไม่ออก เถยีงไม่ได้ ไม่เคย

เจอผูช้ายอะไรจะปากจดัได้ขนาดนี้มาก่อน ขณะเดยีวกนัปรมตัถ์กห็วัเสยีไป

กนัใหญ่ ยิ่งมองหน้าเดก็บ้ายิ่งโมโหจงึเบอืนหน้าหนี

หลงัจากนั้นบรรยากาศในห้องเงยีบไปทนัที

พมิพ์มาดาอมยิ้มมองคนนั้นทคีนนี้ทอีย่างใช้ความคดิ... 

“ตกลง” ค�าพูดลอยๆ ของพมิพ์มาดาเรยีกสายตาคนต่างวยัสองคน

หนัมามองเป็นตาเดยีว “ซนัจ๊ะ...จ่ายเงนิให้แมวด้วย”

“อะไรนะครบั” ปรมตัถ์ตกใจ เขาได้ยนิชดัเจน แต่แค่ถามย�้าเพราะ

คาดไม่ถงึ 

“ฉนับอกว่าตกลง ซนัจะซื้อตวัแมว”

“ผมไม่ซื้อไอ้เดก็นี่แน่ๆ” ชายหนุ่มปฏเิสธเสยีงดงัฟังชดัทนัท ีท�าเอา 

‘ไอ้เดก็นี่’ หน้างอก่อนจะออกอาการจ๋อยที่จะไม่ได้เงนิล้าน “ให้ฟรยีงัไม่เอา!” 

ค�ายนืกรานชดัเจนนั้นท�าเอาพมิพ์มาดาเลกิคิ้ว ก่อนเธอจะหนัมาทาง

แก้วพาขวญัที่คอตก

“ไม่เป็นไร งั้นฉนัซื้อเอง” พมิพ์มาดาสรุปง่ายๆ ท�าเอาปรมตัถ์อึ้งไป 

“เขยีนเชค็ให้ด้วย เอาเงนิค่าเช่าที่ดนิงวดหน้าของฉนัจ่ายไปละกนั” 

แก้วพาขวญัยิ้มกว้าง เธอไม่ทนัได้คดิอะไร นอกจากดใีจที่จะได้เงนิ

ไปรักษาน้าค�าแก้วที่ป่วยอยู่ แถมคนที่ซื้อเธอยังดูเป็นคนใจดี ไม่ใช่ตาลุง

หน้าดุปากร้ายที่ดูเหมอืนจะไม่ยอมให้จบง่ายๆ 

“คุณพมิพ์คดิอะไรอยู่ครบั คุณพมิพ์ไม่รู้จกัเดก็คนนี้เลยนะครบั”

“รูส้ ิเธอชื่อ แก้วพาขวญั เมอืงโคตร ชื่อเล่นแมว อายสุบิเจด็ มาจาก
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นครพนม”

“คุณพิมพ์ก็รู ้ว่าผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น เด็กคนนี้ไม่มี

ประโยชน์ ถ้าสงสารกใ็ห้เงนิเลก็ๆ น้อยๆ ไป อย่าเอามาเป็นตวัภาระจะดี

ที่สุด”

พูดไม่พูดเปล่ายงัหนัมามอง ‘ตวัภาระ’ ที่เอ่ยถงึตาเขยีว 

“แถมไม่ใช่ตวัภาระธรรมดาด้วย แต่เป็นตวัภาระชิ้นใหญ่ๆ ที่พร้อม

จะทบัเราตายได้ทุกเมื่อ”

ส�าหรบัปรมตัถ์ ค�าว่า ‘ภาระ’ อาจไม่มคีวามหมายพเิศษ แต่ไม่ใช่กบั

แก้วพาขวญั เดก็สาวที่มกัได้ยนิน้าสาวพดูกรอกหูว่า แม่ทิ้งเธอให้เป็นภาระ

ของคนอื่น ดทีี่เป็นญาตกินักพ็อท�าเนา แต่กบัคนแปลกหน้า การถกูมองวา่

เป็นตัวภาระมันท�าให้รู้สึกแย่ แต่เธอก็ท�าอะไรไม่ได้เพราะเธอต้องการเงิน 

ต้องการจรงิๆ จงึพยายามบอกตวัเองให้อดทน แต่กก็ลวัว่าจะหลุดเถยีงจงึ

กดัปากตวัเองจนเจบ็ไปหมดแต่กท็น 

“ผมรู้ว่าคุณพมิพ์ใจด ีขี้สงสารคน แต่ไม่ควรเอาตวัเองไปยุ่งกบัเดก็

หน้าเงนินี่”

“พูดจบแล้วใช่มั้ย” พมิพ์มาดาถาม ปรมตัถ์ยงัไม่ตอบอะไร เธอจงึ

หนัมาทางแก้วพาขวญั “รบัเป็นเชค็สะดวกมั้ยจ๊ะ”

“เอ่อ...” แก้วพาขวญัรู้สกึประทบัใจพมิพ์มาดามาก “กลวัเชค็เด้ง...” 

พมิพ์มาดาหวัเราะอย่างนกึเอน็ดู ในขณะที่ปรมตัถ์กลบัเหน็ตรงข้าม

เพราะไม่ข�าด้วย 

“จ้ะ...แต่เงนิสดล้านนงึเยอะเลยนะ” แก้วพาขวญัยงัยนืกรานว่าจะเอา

เงนิสด “โอเค เดี๋ยวให้ซนัจดัการให้”

“ขอบคุณ ขอบคุณหลายๆ เอื้อยคนงาม” 

คราวนี้ไหว้สวยแบบไม่มปีระชด พมิพ์มาดารบัไหว้ อาการดใีจท�าให้

แก้วพาขวัญหันหน้ามาไหว้ปรมัตถ์ต่อ ไหว้อย่างสวยงามและจริงใจ แต่ 

อกีฝ่ายกลบัเหน็เป็นการประชดจงึท�าหน้านิ่วคิ้วขมวดใส่ไม่ยอมรบัไหว้ แต่
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ดูท่าเจ้าแมวดื้อจะไม่สนใจ ชวนคุยซะเลย

“แล้วแมวจะได้เงนิตอนไหนคะลงุบดู ตอนนี้เลยได้มั้ย แมวจะได้เอา

เงนิกลบัไปบ้าน คนที่บ้านรออยู่”

อีกครั้งที่พิมพ์มาดาข�าสีหน้าปรมัตถ์ที่ยังไม่ยอมคุยกับแก้วพาขวัญ 

เธอนกึเรื่องสนุกออกจงึหนัไปคุยแทน “ได้จ้ะ แต่ต้องถามคุณหมอก่อนนะ 

ว่าจะอนุญาตให้แมวกลบัวนันี้เลยได้มั้ย” หญงิสาวพูดกบัแก้วพาขวญัก่อน

จะหนัมาทางปรมตัถ์ “จดัการเรื่องเงนิให้ด้วย แลว้กไ็ปสง่แมวที่บ้านเลยนะ

ซนั”

“ไม่!” ปฏเิสธแบบไม่ต้องคดิเลย ดวงตาเอาเรื่องของชายหนุ่มยงัจบั

อยู่ที่แก้วพาขวญั

“ไม่อย่างไหน ไม่จดัการเรื่องเงนิให้ หรอืไม่ยอมไปส่ง” พมิพ์มาดา

ถามไม่ได้จรงิจงันกั “หอื?”

“ไม่ทั้งสองเรื่อง!” 

“กไ็ด้ ถ้าเธอไม่ท�าสองเรื่องนี้ให้ ฉนักจ็ะไม่ผ่าตดั!” คราวนี้พมิพ์มาดา

หน้าตงึเสยีงแขง็ขึ้นบ้าง ในขณะที่คนถกูยื่นข้อเสนอมสีหีน้าหนกัใจ บอกว่า

อย่าเอาตวัเองมาแลกกบัเดก็อย่างนี้ “ไม่รู้ละ ถ้าซนัไม่ท�าตาม ฉนักจ็ะกลบั

บ้าน ไม่ต้องผ่าตดัแล้ว!”

“คุณพมิพ์? อย่าท�าอย่างนี้เลยครบั เอาสุขภาพของตวัเองมาต่อรอง

กบัผมแบบนี้ไม่ดนีะ นี่เดก็ที่คุณเพิ่งเจอไม่กี่ชั่วโมงเองนะครบั”

“ถ้าซนัไม่ท�างานนี้ให้ฉนั ฉนักจ็ะไม่ผ่าตดั!” หญงิสาวยนืกรานค�าเดมิ 

“เลอืกมา จะท�าหรอืไม่ท�า!”

แก้วพาขวญัแอบมองลุงบูด อยากรู้ค�าตอบ แต่กก็ลวัโดนดุ... 
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แก้วพาขวัญมั่นใจว่า ปรมัตถ์ไม่มีทางยอมไปส่งเธอที่นครพนม
อย่างแน่นอน เพราะหลงัจากที่พมิพ์มาดายื่นค�าขาด ชายหนุม่กเ็ดนิออกจาก

ห้องไปโดยไม่พูดอะไรเลย เธอจึงบอกพิมพ์มาดาว่าจะกลับบ้านเอง และ 

ไม่ต้องกลวัว่าเธอจะหน ีเธอเป็นคนรกัษาสญัญา พมิพ์มาดาบอกว่าเชื่อที่เธอ

พูด แต่ที่ให้ปรมตัถ์ตามไปกเ็พราะเป็นห่วง เดก็คนเดยีวหอบเงนิล้านกลบั

บ้านอนัตรายเกนิไป 

“แต่ลุงบูดเพิ่นบ่ไป แล้วสิเฮ็ดจังได๋” เด็กสาวบ่นกับหญิงสาวอย่าง

ร้อนใจ ก่อนจะนกึได้ว่าอกีฝ่ายฟังภาษาเธอได้นดิหน่อย จงึต้องแปลความ

อกีรอบ “ถ้าลงุบดูไม่ไป แล้วแมวจะท�ายงัไง แมวต้องรบีเอาเงนิกลบัไปบ้าน

จรงิๆ นะ”

“ใครบอกแมวว่าซนัไม่ไป”

“กเ็มื่อกี้ลุงบูดแกหน้างอเป็นปลาทูเข่งออกไป”

พิมพ์มาดาแทบจะหัวเราะพรืดกับค�าว่าหน้างอที่แก้วพาขวัญว่า

ปรมตัถ์ 
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“ข้อยเว้าหยงัผดิต ิ มนัเรื่องเครยีดเด้ บ่ได้เล่นตลกให้เบิ่ง จะได้มา

หวัขวน” 

“ขอโทษจ้ะ” พมิพ์มาดาพอจบัใจความได้ว่าแก้วพาขวญัคงต�าหนเิธอ

กลายๆ ที่ข�าที่เธอพดู “ฉนัไม่ได้หวัเราะเยาะแมว แต่ข�าที่แมวบอกซนัหน้างอ 

น่ะ ไม่คดิว่าจะมคีนใช้ค�านี้กบัน้องชายฉนั รูม้ั้ยว่าปกตเิขาดุมากเลย ต่างจาก

วนันี้มาก”

“บ่เหน็จะต่างเลย หน้าบึ้ง หน้างอเป็นปลาทูเข่ง...อ้าว เอื้อยนี่หวัอยู่

นั่นละ คนแฮงเครยีดๆ อยู ่ลุงบดูบ่ไปน�าสเิฮด็จงัได๋ เอื้อยกะคงสไิปน�าข้อย

ล�าบาก ขากะบ่ด”ี 

“ยาวไปจ้ะ ฟังไม่ออก เอาใหม่ซ”ิ 

“แมวบอกว่าลุงบูดก็ยังคงเป็นตาลุงหน้าบึ้ง หน้างอเป็นปลาทูเข่ง

เหมอืนเดมินั่นละ” พมิพ์มาดาหวัเราะอกีครั้ง แก้วพาขวญัเอ่ยต่อ “พี่สาวก็

ข�าเป็นจริงเป็นจังมากนะ แมวเครียดนะเนี่ย ไม่ได้เล่นตลกให้พี่สาวดูนะ 

เครยีดจรงิจงัด้วย ถ้าลุงบูดไม่ไปด้วย จะท�ายงัไง พี่สาวกค็งไปด้วยไม่ได้ 

ขาไม่ด ีว่าแต่พี่สาวเป็นอะไรถงึต้องนั่งรถเขน็ แล้วเมื่อกี้บอกว่าจะไม่ผ่าตดั 

ต้องผ่าตดัอะไร ผ่าตดัขาเหรอ” 

“เปล่าจ้ะ ผ่าตัดมดลูกน่ะ...หมอบอกว่าถ้าตัดมดลูกจะดีกับสุขภาพ

ของฉนั” 

“หมอบอกว่าดกีต็้องท�าตามหมอนะ” 

พมิพ์มาดาเหน็ความจรงิจงัผ่านแววตาของแก้วพาขวญั 

“ต่อให้ลุงบูดไม่ไปกบัแมว พี่สาวกต็้องไปผ่าตดันะ อย่าเอาร่างกาย

ตวัเองไปต่อรองกบัคนอื่น มนัไม่ด ีเราต้องรกัตวัเอง”

ยิ่งได้คุยยิ่งท�าให้พมิพ์มาดาถูกใจแก้วพาขวญั “ฉนัผ่าตดัอยู่แล้วละ 

และซันก็ไม่ได้ขัดใจฉันหรอก ที่เขาเงียบแล้วออกไปแบบนั้นคือจะท�าตาม 

ถ้าเขาไม่ท�า เขาจะแย้ง ไม่เดินหน้างอเป็นปลาทูเข่งเหมือนแมวว่าออกไป

แบบนั้นหรอกจ้ะ”
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“อ้าวต!ิ?” แทนที่จะดใีจ กลบัร้องเสยีงหลงขึ้นมาอกี “โอ๊ย! เครยีด

ขึ้นมาอกีแล้ว ลุงเพิ่นสบิ่ฆ่าข้อยหมกป่าตอนเดนิทางต ิถ่าสฆิ่ากะให้เอาเงนิ

เมื่อบ้านก่อนเด้อ บ่จงัซั่นอแีมวตายตาบ่หลบัแนนอน”

พิมพ์มาดาแปลออกบ้างไม่ออกบ้าง แต่เธอข�าท่าทางเหมือนคน

เครยีดหนกัคดิหนกัของเดก็สาว หวัเราะอกีครั้งอยา่งอดรนทนไม่ไหวจรงิๆ 

ถ้าไม่ตดิว่าต้องผ่าตดั เธอคงจะเดนิทางไปกบัทรปินี้ด้วย อยากเหน็ตอนที่

แก้วพาขวญัท�าให้ปรมตัถ์ปวดหวั 

“ไม่ตลกนะพี่สาว เกดิลุงบูดฆ่าแมวตาย หนี้พี่สาวสูญเลยนะ พี่สาว

ต้องบอกลุงบูดนะว่าห้ามฆ่าแมวหมกป่า”

“เอาน่า...รกัษาเนื้อรกัษาตวั แล้วกลบัมาใช้หนี้ฉนันะ ฉนัจะรอ แล้ว

จะก�าชบัซนัด้วยว่าห้ามฆ่าลูกหนี้ฉนั”

แก้วพาขวญัยิ้มกว้างทนัท ี “แล้วพี่สาวกต็้องหายนะ แมวจะได้กลบั

มารบัใช้ แมวจะมาใช้หนี้ที่พี่สาวช่วย แมวต้องขอบคุณมากๆ เลย” 

“จ้ะ...ฉนัจะต้องหาย” แม้การผ่าตดัจะท�าให้เธอเศร้า แต่การได้เจอ

แก้วพาขวญักท็�าให้พมิพ์มาดารูส้กึดขีึ้น อย่างน้อยเดก็สาวกท็�าให้เธอยิ้มได้

ในรอบเกอืบสปัดาห์ที่ผ่านมา...สปัดาห์ที่เลวร้ายเมื่อเธอรู้ว่าหมดโอกาสที่จะ

มลีูก “ถ้าไม่หาย ซนักบัสามฉีนัคงเศร้าแย่” 

“เอื้อย มผีวัแล้วต”ิ แก้วพาขวญัเอ่ยถาม พมิพ์มาดาพยกัหน้า “ไม่น่า

ถามเลยเนอะ คนสวยๆ อย่างพี่สาวกต็้องแต่งแล้วละ แต่ถ้าตาลุงหน้าบูด 

กอ็กีเรื่อง หรอืต่อให้แต่งงานกค็งเอามดีไปจี้คอคนมาแต่งด้วย มองโลกใน

แง่ร้าย ใจด�า อ�ามหติ ดูถูกคนกท็ี่หนึ่ง ไม่อยากเชื่อเลยว่าเป็นพี่น้องกบัพี่

สาวที่เหมอืนนางฟ้า”

“ขอบใจจ้ะ” พมิพ์มาดาอารมณ์ดเีมื่อได้คยุกบัเดก็สาว จากนั้นทั้งสอง

กค็ุยกนัอย่างเป็นกนัเอง พมิพ์มาดาเล่าเรื่องชวีติแต่งงานให้ฟังคร่าวๆ ว่ามี

สามเีป็นหมออยู่ที่โรงพยาบาลนี้ ไม่มลีูก ทั้งที่พยายามมาหลายวธิ ี แล้วก็

หมดหวงัแล้วจรงิๆ อายุมาก อกีทั้งยงัต้องตดัมดลูกทิ้ง 
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“ยงัสาวอยู ่เป็นหยงัถงึว่าเอื้อยเฒ่าแล้ว” แก้วพาขวญัให้ก�าลงัใจอย่าง

ลมืตวั “พี่สาวยงัไม่แก่ ยงัสวยอยู่”

“ปากหวานนะแมว”

“แมวไม่ได้ปากหวานนะ แมวว่าพี่สาวน่าจะอายุสักยี่สิบปลายๆ ถ้า

บอกว่าเป็นน้องสาวตาลุงบูดแมวกเ็ชื่อ”

“โอ้ แสดงว่าฉนักห็น้าเดก็กว่าซนัสนิะ” พมิพ์มาดายิ้ม “ซนัเขาอายุ

สามสบิห้า ส่วนฉนัสามสบิเก้าแล้วจ้ะ” 

“พี่น้องกนั ท�าไมหน้าตาไม่เหมอืนกนั” 

“จรงิๆ แล้ว...” 

ยังไม่ทันที่พิมพ์มาดาจะได้พูดต่อ ปรมัตถ์ก็กลับมาพร้อมบอกว่า 

“เงินสดเตรียมไว้แล้ว เครื่องออกเร็วสุดเย็นๆ เดี๋ยวสักพักคุณหมอจะมา

ตรวจดูอาการอกีรอบ ถ้าผ่านกบ็นิได้เลย...”

“บนิ...จะกลบัเครื่องบนิเบาะ...เอ๊ย! จะกลบัเครื่องบนิเหรอ” 

“มปีัญหารไึง”

“แมวไม่บนิ แมวกลวั...ให้ตายกไ็ม่ขึ้น กลวัเครื่องตก!” 

“อย่ามาเรื่องมาก ฉนัไม่มทีางขบัรถไปส่งเธอไกลขนาดนั้น” 

“กลบัรถทวัร์กไ็ด้ ขามาแมวกน็ั่งมา” แก้วพาขวญัว่าพาซื่อ “สบายดี

ด้วย เปิดหน้าต่างให้ลมตหีน้าเยน็สบายด”ี

ปรมตัถ์มองอย่างระอา แก้วพาขวญักย็งัยนืยนัว่าไม่มทีางขึ้นเครื่อง

อย่างแน่นอน 

“เอาคนขบัรถฉนัไปกไ็ด้” พมิพ์มาดาแก้ปัญหาให้ “แต่ซนัต้องไปด้วย

นะ ไม่งั้นไม่ยอม” 

“คุณพมิพ์?” แม้มอีาการต่อต้าน แต่กเ็ป็นอกีครั้งที่แก้วพาขวญัเหน็

ปรมตัถ์ยอมลงให้พมิพ์มาดา “กไ็ด้ครบั แต่ถ้าผมไม่อยู่ คุณพมิพ์ห้ามดื้อ

กบัคุณหมอ ท�าได้มั้ยครบั”

“น้องรกัขอทั้งท ีฉนัท�าได้อยูแ่ล้ว เดี๋ยวฉนัโทร. เรยีกคนขบัรถมารอ
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เลยนะ”

“ไม่ต้อง...ผมขบัไปเองได้ อย่าให้ใครต้องมาเดอืดร้อนเพราะตวัภาระ

นี่อกีเลย ผมคนเดยีวกเ็กนิจะพอ” 

ถ้าเป็นเด็กคนอื่นโดนปรมัตถ์เสียงแข็งแถมว่าใส่หน้าอย่างนี้คงจ๋อย

ไปแล้ว แต่พอเป็นแก้วพาขวัญเด็กสาวแค่ย่นจมูกใส่แล้วเบือนหน้าไปบ่น

งมึง�าอยู่คนเดยีว จากนั้นคณุหมอกเ็ข้ามาตรวจ ปรมตัถ์คงภาวนาขอให้คณุ

หมออย่าอนุญาตให้ออกไป แต่สุดท้ายคุณหมอกบ็อกว่าได้ แค่ก�าชบัว่าถ้า

อาการไม่ดกีใ็ห้รบีมาโรงพยาบาล 

“เอาละ เดินทางให้สนุกนะจ๊ะหนุ่มๆ สาวๆ” พิมพ์มาดาร่าเริงสุดๆ 

อยู่คนเดยีว “ไว้จะรอฟังข่าวทางนี้นะ โทร. มาหาฉนับ่อยๆ นะซนั” 

“ก็ลุกสิ!” ปรมัตถ์ตวาดใส่เสียงดัง “จะนั่งคอตกเป็นลูกแมวคอหัก

อยู่ท�าไม”

แก้วพาขวญัดูจะอึ้งที่ถูกเรยีกว่า ‘ลูกแมว’ เธออ้าปากจะประท้วงว่า

ไม่ให้เรยีกอย่างนั้น เธอเป็นแมว แต่ไม่มทีางเป็นลูกแมวแน่ๆ แต่ก่อนจะ

ได้อ้าปากเถยีง กถ็ูกอกีฝ่ายตวาดใส่อกี 

“ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าสิจะได้ออกเดินทาง!...มองหน้าท�าไม เป็นแค่ลูก

แมวอย่าฤทธิ์เยอะนกั หดัเจยีมตวั รูส้ภาพตวัเองซะบ้าง ว่าท�าคนอื่นวุน่วาย

แค่ไหน” 

“ลกูแมว?” พมิพ์มาดาทวนค�า “เรยีกกนัซะน่ารกัเลยนะ ลกูแมวของ

ซนั...”

“คุณพมิพ์/เอื้อย!” 

ทั้งสองประท้วง ก่อนจะหนัหน้าสบตากนัอย่างไม่ได้นดัหมาย แล้วก็

จ้องตากันอยู่อย่างนั้นเกือบอึดใจ ก่อนจะเป็นแก้วพาขวัญที่ยอมแพ้ เด็ก

สาวหอบเสื้อผ้าเข้าไปเปลี่ยนชดุในห้องน�้า และนั่นเป็นจดุเริ่มต้นให้ ‘ลงุบูด’ 

และ ‘ลกูแมว’ ที่ต่างกนัทกุอย่างออกเดนิทางไกลไปด้วยกนั เพราะค�าสั่งของ

คนที่หวงัดอีย่างพมิพ์มาดา 
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ลองดูนะซนั ลองเข้าใกล้คนอื่นที่ไม่ใช่ฉนัดู 

เผื่อว่าเธอจะค้นพบอะไรบางอย่างที่ส�าคญักบัเธอมากกว่าฉนั 

ฉันอยากให้เธอมีความสุข อยากให้น้องชายที่ท�าเพื่อฉันมาทั้งชีวิต 

มคีวามสุข 

แก้วพาขวญัเปลี่ยนชดุเป็นเสื้อยดืกางเกงวอร์มของตวัเอง ถงึแม้จะดู
น่ารกัใสๆ ซื่อๆ ตามวยั แต่กด็มูอซอเกนิไปในสายตาพมิพม์าดา ถ้ามเีวลา

มากกว่านี้ เธอคงให้ปรมตัถ์พาเดก็สาวไปชอปปิงก่อนกลบันครพนม แต่มา

คดิดอูกีท ีการรบีกด็ไีปอย่าง เพราะไม่อย่างนั้นปรมตัถ์คงหวัเสยีมากกว่านี้ 

เท่านี้ชายหนุ่มก็แทบจะกระโดดกัดหัวลูกแมวดื้อไปหลายรอบแล้ว เพราะ

เขาถูกบงัคบัให้ท�าในสิ่งที่ไม่อยากท�าไม่รู้จะกี่รอบต่อกี่รอบแล้วในวนันี้ 

หลงัจากล�่าลาพมิพ์มาดา ปรมตัถ์พาแก้วพาขวญัไปที่รถ เดก็สาวดใีจ

มาก กระตอืรอืร้นจนปรมตัถ์หมั่นไส้ โยนถุงเงนิใส่หน้าเดก็สาวที่ไม่ทนัระวงั

ตวัจนล้มก้นกระแทกพื้น ไม่เพยีงเขาไม่ขอโทษ กลบัสมน�้าหน้า แล้วเดนิน�า

ไป พอเธอรบีตามกห็นัมาบ่นว่า ใจคอจะหิ้วถงุกระดาษใส่เงนิล้านไปมาอย่าง

นั้นจรงิหรอื อยากโดนปล้นสนิะ 

“แล้วต้องท�าไงเล่า ท�าไมชอบพูดประชด กค็นไม่เคยม”ี

ปรมตัถ์หนักลบัมา “เกบ็ใส่กระเป๋า! แค่นี้คดิไม่ได้?” 

แก้วพาขวญัหน้างอ เธอท�าตามอย่างเสยีไม่ได้ ทั้งที่อยากท�าตรงข้าม 

หลงัเกบ็เงนิเรยีบร้อยกร็บีวิ่งตามลุงบูด ที่เหน็ว่าตวัเองขายาวกเ็ดนิไม่คอย

ใครเลย ท�าเอาเธอบ่นว่าอย่าให้ขายาวบ้างกแ็ล้วกนั 

หลังจากจบเรื่องเก็บเงินใส่กระเป๋า แก้วพาขวัญก็ต้องมาเจอบ่นอีก

รอบก่อนรถออก เพราะเธอดนัเปิดประตไูปนั่งที่เบาะหลงั จงึถูกลงุบูดตวาด

ใส่หน้า

“ฉนัไม่ใช่คนขบัรถของเธอนะ!”

“อ้าว ถ้าลุงไม่ขบัแล้วใครจะขบัล่ะ แมวขบัไม่เป็นหรอกนะ” 
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ต่อให้แก้วพาขวญัตอบสวนไปอย่างใสซื่อ แต่ปรมตัถ์กไ็ม่มทีางมอง

เป็นอื่น นอกจากจะคิดว่าลูกแมวดื้อยอกย้อนยียวนเขา เป็นเหตุให้แก้ว- 

พาขวญัโดนเอด็อกียกใหญ่ หาว่าไม่มมีารยาท พอเธอจะอธบิายกห็าว่าแก้ตวั 

ท�าเอาเดก็สาวอยากจะกรี๊ดๆ แต่กท็�าไม่ได้ เพราะถ้าท�าจรงิ เธอคงหูหนวก

อยู่ตรงนี้ก่อนจะได้กลบับ้าน 

“เออๆ กไ็ด้ แค่ไปนั่งข้างๆ กจ็บใช่มั้ย” 

เป็นอีกครั้งที่ลูกแมวดื้อต้องยอมลงให้ แล้วเธอก็ท�าในสิ่งที่ปรมัตถ์

คาดไม่ถงึ นั่นคอืยกขาจากเบาะหลงัข้ามมาเบาะหน้า รองเท้าเก่าๆ มขีี้โคลน

ติดเฉียดหน้าเขาไปเส้นยาแดงผ่าแปด และที่รับไปเต็มๆ คือกลิ่นรองเท้า

เหมน็เน่าที่เผลอสูดเข้าเตม็ปอดจนส�าลกั 

“พอใจแล้วใช่มั้ย ออกรถได้รยึงั” เจ้าของรองเท้ากลิ่นพฆิาตยงัไม่รู้ตวั

ว่าพลาด “จบนะ!” 

ปรมัตถ์ส่ายหน้าระอาเป็นรอบที่เท่าไรแล้วเขาก็สุดจะนับได้ พ่นลม

หายใจออกจากปอด พยายามบอกตวัเองให้ใจเยน็ มองข้ามเรื่องเท้าเฉยีด

หน้าเมื่อครู่ไป เพราะมเีรื่องอื่นที่ส�าคญักว่าจะคุยด้วย 

“ฉนัจะไม่ออกรถจนกว่าจะท�าข้อตกลงกบัเธอก่อน”

“ออกรถแล้วคุยกนักไ็ด้ แมวรบี”

“แต่ฉนัไม่รบี นี่รถฉนัและที่เธอกอดอยู่กเ็งนิฉนั”

“เงนิเอื้อยพมิพ์...”

“เธอจะมาเถียงกับฉันเรื่องเงินของใคร หรือเธอจะฟังข้อตกลงที่ฉัน

จะให้เธอท�า” 

พูดมาถงึขั้นนี้แก้วพาขวญักต็้องฟังอยู่แล้ว “มอีะไรกว็่ามา”

“ค่ะ” อยู่ๆ ปรมตัถ์กพ็ดูค�านี้ออกมา ท�าเอาแก้วพาขวญัประหลาดใจ 

“เวลาพูดกบัผู้ใหญ่ต้องมหีางเสยีงด้วย คะ ขาน่ะ ท�าเป็นมั้ย” 

“กไ็ด้...ค่ะ” หางเสยีงสดุท้ายกลายเป็นกระแทกเสยีงประชด ปรมตัถ์

ขมวดคิ้วเตรียมจะเอ็ด แต่แก้วพาขวัญเร็วกว่า รีบเอาตัวรอดก่อนจะโดน
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บ่นยาว “ท�าได้ค่ะ ลุงบูดขา”

“ฉนัไม่ได้เป็นญาตเิธอ ไม่ต้องมาเรยีกลุง”

แก้วพาขวญัแอบท�าปากคว�่าใส่กระจกมองข้าง แต่ปรมตัถ์กเ็หน็ ด้วย

ความหมั่นไส้ชายหนุ ่มจึงเอื้อมมือไปจับหัวเด็กสาวเหมือนจับลูกบอล 

ออกแรงกดจนอกีฝ่ายร้องโอ๊ยแล้วรบีแกะมอืใหญ่ๆ นั้นออก 

“ยอมแล้ว!!! เข้าใจค่ะ แล้วจะให้เรยีกว่าอะไรดคีะ คณุท่านเหรอคะ” 

เหมอืนจะยอมลงให้แต่กไ็ม่วายหาเรื่องประชด 

“เธอจะมาเป็นคนใช้ที่บ้านคณุพมิพ์?” ปรมตัถ์รอให้แก้วพาขวญัพยกั

หน้า “งั้นเธอกต็้องเรยีกฉนัว่าคุณหรอืคุณซนั” 

“เจ้าค่ะคณุซนั...จบหรอืยงัคะ คณุซนัขา จะได้ออกเดนิทางซะท ีคณุ

แมวรบี! เฮ้ย ไอ้แมวรบี”

“แล้วเธอก็ต้องเรียกคุณพิมพ์ว่าคุณพิมพ์...อย่าท�าตัวไปตีสนิทคุณ

พมิพ์อย่างที่ท�า ไม่ใช่เหน็คนใจดด้ีวยหน่อยกล็ามปาม เธอควรรู้ว่าคุณพมิพ์

เขาเป็นใคร เธอเป็นใคร”

พอพูดถงึพมิพ์มาดา น�้าเสยีงปรมตัถ์ดูเข้มและจรงิจงัจนเธอไม่กล้า

ล้อเลยีน 

“ค่ะ แมวทราบแล้วค่ะ คณุซนั มอีกีมั้ยคะ ถ้าไมม่กีอ็อกรถเถอะคะ่ 

ขอย�้าอกีครั้งแมวรบี รบีมากๆๆๆ...กรี๊ดดด! โอ๊ย! เจบ็!” เสยีงโอ๊ยดงัมา

พร้อมๆ กับเสยีงศรีษะแก้วพาขวัญกระแทกคอนโซลรถ เมื่อปรมตัถ์ออก

รถแรงจนเธอตั้งตวัไม่ทนั “แกล้งกนัเหรอ” 

“อย่ามาโทษคนอื่น ฉันก็แค่จะออกรถ เธอเองต่างหาก ขึ้นรถแล้ว 

ไม่คาดเขม็ขดัเอง”

แก้วพาขวญัโกรธ “กม็นัไม่มนีี่...คะ มนัอยู่ตรงไหนล่ะ...คะ เขม็ขดั

เหมอืนที่ลุง เอ๊ย! คุณซนัใช้น่ะ...ค่ะ” หางเสยีงอาจมาช้าไปบ้าง แต่สุดท้าย

กม็าครบ 

“ไม่รู้ว่ามันอยู่ไหน?” ปรมัตถ์คิดว่ามันคือมุกกวนของแก้วพาขวัญ 
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“อย่ามาตลก”

“ไม่ได้จะตลก ก็ไม่เคยมีรถแบบนี้มาให้นั่งนี่...เคยนั่งแต่รถมอไซค์ 

อย่างหรกูร็ถกระบะ นั่งกระบะหลงัน่ะ มนัมไีอ้พวกเขม็ขดันี่ให้คาดซะที่ไหน

ล่ะ...คะ”

“เธอโตมายงัไงเนี่ย...กอ็ยู่ข้างเบาะฝั่งซ้ายของเธอไง” 

ถงึตอนนี้ปรมตัถ์กจ็�าต้องบอก ชี้ให้ดูแต่แก้วพาขวญักย็งัดงึออกมา

ไม่ได้ ด้วยความขดัหูขดัตา ไม่ทนัใจ ชายหนุ่มจงึต้องจอดรถแล้วเอื้อมไป

หวงัจะช่วย แต่กลายเป็นว่าถูกอกีฝ่ายผลกัอย่างแรงและจะชกหน้า ดทีี่เขา

คว้าหมดัเลก็ๆ นั้นไว้ได้ทนั 

“ท�าบ้าอะไรเนี่ย! ไอ้ลูกแมวดื้อ!”

“กค็ณุ...กไ็อค้ณุซนัมาโดนนมแมว...” ท�าท่าทางเหมอืนรงัเกยีจสดุๆ 

แถมยังยกกระเป๋าขึ้นบังหน้าอก แล้วท�าเสียงขู่ฟ่อๆ ขนลุกขนพอง แยก

เขี้ยวเหมอืนลูกแมวเวลาขู่ศตัรู 

“โดนนม?...หน้าอก?...ท�ายงักบัฉนัอยากจะโดน” 

“แต่มนัโดน! เมื่อกี้มนัโดน” 

“ไอ้ที่โดนเรยีกหน้าอกแล้วเหรอ ไม่ยกัรู้สกึ อย่ามาท�าเรื่องมาก จะ

ให้ท�าให้ดีๆ  หรอืจะลงจากรถ! เป็นแค่ลูกแมว ท�ายงักบัเป็นนางแมวสาว รอ

ให้โตกว่านี้ก่อนดกีว่านะ...เอาไง” 

ถงึตอนนี้แก้วพาขวญัจ�าต้องยอมให้ปรมตัถ์เอื้อมมาคาดเขม็ขดันริภยั

ให้ 

“ท�าให้ดูครั้งเดยีว คราวหน้าอย่าให้เป็นภาระฉนัล่ะ”

ลกูแมวดื้อมองดลุูงบดูท�าอย่างตั้งใจ ตั้งแต่การดงึสายคาดจนกระทั่ง

เรยีบร้อย คดิว่าน่าจะท�าเองได้ไม่ยาก แต่แล้วกน็กึค�าถามขึ้นได้ “แล้วปลด

ยงัไง...คะ ถามไว้ก่อน เผื่อรถประสบอุบตัเิหตุ ลุง...เอ๊ย! คุณซนัตายก่อน 

แมวจะได้ไม่แย่ กนัเหนยีวไว้ก่อนค่ะ อย่าว่ากนัเลยนะ”

ปรมัตถ์กัดฟันกรอดอย่างไม่รู ้จะท�าอะไรที่ดีไปกว่านี้ “เวรกรรม
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จรงิๆ...บอกแล้วว่าอย่าไปเกบ็ตวัภาระนี้มา!”

แก้วพาขวัญหน้างอ ยกนี้เธอรู้สึกเหมือนแพ้อย่างยับเยิน แต่ไม่

เป็นไร วนัพระไม่ได้มหีนเดยีว!

“มากรุงเทพฯ ท�าไม” ปรมัตถ์เริ่มเปิดประเด็นอีกครั้งหลังจาก
บรรยากาศในรถเงยีบอยูเ่กอืบชั่วโมง แก้วพาขวญัขมวดคิ้ว อกีฝ่ายหาเรื่อง

บ่นเธอได้อกีแล้วกระมงั “เธอบอกว่าไม่ได้มากรงุเทพฯ เพื่อตบทรพัย์ แล้ว

มาท�าไม อย่าบอกว่ามาหางานท�า มนัฟังไม่ขึ้น” 

“ฟังบ่ขึ้นกะจกัสมิาถามเฮด็หยงั เว้าไปกะบ่เซอือยู่แล้ว อยากคดึแนว

ได๋กะคดึเอาโลด เอาที่ลุงซ�าบายใจโลด” 

“บอกแล้วว่าให้พูดกลาง ถ้าจะพูดกบัฉนั”

“โหย...ไผเว้ากบัเพิ่น” พูดโดยไม่มองหน้าคนร่วมทาง ท�าเหมอืนพูด

กบัสายลมแสงแดด “ข้อยเว้าคนเดยีวดอก ผูชายหยงัทั้งขี้ตู ทั้งจ่มเก่งเตก็ 

กว่าแม่ญงิ” 

“ยงั...ยงัไม่หยดุ” ชายหนุม่ท�าเสยีงเข้มกว่าตอนแรก “ผูใ้หญ่พดูด้วย 

อย่ามาท�าเมนิ มอีะไรกพ็ดูมา ไม่ต้องท�าเป็นถอนหายใจประชด...ฉนัใจกว้าง

พอ มอีะไรไม่พอใจกว็่ามา”

“กไ็ด้...ค่ะ” แก้วพาขวญัหนัมองคนขบั เขาแค่เหลอืบมองเธอขณะที่

ขับรถเพื่อบ่งบอกว่ารอฟังอยู่ “ก่อนเดินทางคุณซันมีข้อตกลงกับแมว ให้

แมวท�าตามกฎของคณุ ตอนนี้แมวกม็ข้ีอตกลงของแมวที่จะให้คณุซนัท�า ถ้า

ต้องการให้แมวคุยด้วย คุณกต็้องท�าตาม” 

“เธอมสีทิธิ์มากขนาดจะมาต่อรองกบัฉนั?”

“ไม่ม ีแต่สทิธิ์ที่จะตอบค�าถามคณุซนักเ็ป็นของแมว แมวอยากตอบ

แมวกต็อบ แล้วที่คุณถามกเ็รื่องส่วนตวัของแมว”

“แต่ฉันเป็นเจ้าหนี้เธอ...เป็นน้องชายเจ้าหนี้เธอก็ได้ ฉันมีสิทธิ์ที่จะ

ถาม เธอต้องตอบ”
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“งั้นแมวตอบกไ็ด้ แต่แมวจะตอบเป็นภาษาที่แมวอยากจะตอบ คุณ

ฟังไม่ออกกเ็รื่องของคุณ มนัไม่ใช่ความผดิของแมว...เข้าจั๊ย!”

“ว่าไงนะ!”

“ก็ว่าอย่างที่บอก จะถามก็ถามมา แต่แมวจะตอบเป็นภาษาบ้าน

แมว...” 

ปรมตัถ์ขบฟันแน่น ยิ่งหงุดหงดิกบัท่าทางท�าหน้าท�าตาล้อเลยีนของ

แก้วพาขวญั ยกนี้ดูเหมอืนลูกแมวดื้อจะชนะ เพราะพมิพ์มาดาเคยบอกไว้

ว่า อาการเงยีบไปของชายหนุ่มกค็อืการยอมรบั

“ข้อยไปกรุงเทพฯ เพราะสิไปตามหาแม่...แม่ข้อยขาดการติดต่อไป

สบิกว่าปี ข้อยกะบ่เคยมากรุงเทพฯ จกัเถอื” แก้วพาขวญัตอบค�าถามของ

ปรมตัถ์อย่างที่เธอบอก “เอื้อยบวัแดงกะเลยอาสาพาข้อยมา แต่เพิ่นหลอก

ข้อยไปขายให้พวกแมงดา ผวัเพิ่น...” 

เมื่อนงัแมวไม่ชอบลงุบดูกย็ยีวนเตม็ที่ เธอเล่าสิ่งที่เจอในช่วงวนัสอง

วนัที่ผ่านมาให้อกีฝ่ายฟัง ซึ่งทุกครั้งที่จบัใจความไม่ได้ลุงบูดจะหวัเสยี ลูก

แมวก็ท�าทะเล้นใส่ บ้างก็หัวเราะชอบใจเมื่ออีกฝ่ายถามซ�้า แต่กระนั้น

ปรมตัถ์กพ็อจบัใจความได้ว่า แก้วพาขวญัมากรุงเทพฯ เพื่อตามหาแม่ แต่

ถกูหลอกไปขาย ซึ่งเขากไ็ม่ปักใจเชื่อ เพราะเจ้าตวัแสบออกขนาดนี้ ใครจะ

หลอกไปขายได้...  

ระหว่างที่เดินทาง พิมพ์มาดาจะโทรศัพท์เข้ามาถามเป็นระยะๆ  

การได้เห็นพฤติกรรม ได้ยินบทสนทนา ท�าให้แก้วพาขวัญรู้สึกได้ว่าแม้

ปรมตัถ์จะเป็นคนขรมึ ดุ เดด็ขาดกบัเธอ แต่กย็อมลงให้พมิพ์มาดาเสมอ 

การแสดงออกกเ็หมอืนลูกน้องกบัเจ้านายมากกว่าน้องชายกบัพี่สาว ความ

อยากรูท้�าให้เธออดไม่ได้ที่จะออกปากถาม แม้รูว่้าอกีฝ่ายคงไมต่อบเธอดีๆ  

แน่ 

“คุณซันกับคุณพิมพ์เป็นพี่น้องกันจริงๆ เหรอคะ...ท�าไมหน้าไม่

เหมอืนกนั” 
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ความจริงแก้วพาขวัญอยากถามต่อไปว่า นิสัยก็ไม่เหมือนกัน คน

หนึ่งด ุคนหนึ่งใจด ีคนหนึ่งน่ารกัสวย อกีคนหนา้มูทู่ ่ถงึหนา้ตาด ีแต่สิ่งที่

ลุงบูดเป็นลบล้างความหล่อไปหมดแล้ว 

“จะไม่ตอบแมวหน่อยเหรอคะ แมวยงัตอบคุณซนัทุกข้อเลย” 

ปรมัตถ์มองหน้าเธอเอาเรื่องเหมือนไม่พอใจ ก่อนเขาจะตอบว่าถ้า

พมิพ์มาดาพดูอย่างนั้นกต้็องเป็นอย่างนั้น ท�าให้แก้วพาขวญัค่อนข้างมั่นใจ

ว่าทั้งสองคงไม่ใช่พี่น้องกนัจรงิๆ

“ถ่าเป็นพี่น้องกนัอหีล ีสงสยัลงุบดูสเิป็นลกูเมยีน้อย หรอืบ่กะลกูเขา

เกบ็มาเลี้ยงคกัๆ” 

ดเูหมอืนประโยคนี้ปรมตัถ์จะจบัใจความได้ จงึหนัมามองอย่างจะเอา

ความ ท�าให้ลกูแมวดื้อยิ้มรบัแหยๆ รบีแก้ตวั กลวัวา่ระเบดิจะลงใสเ่ธออกี 

“ฟังออกต ิขอโทษค่ะ บ่ได้ตั้งใจนนิทาแบบเผาขน คดึวา่ฟงับ่ออก...

อุ้ยลมื...ผดิสองกระทงแล้วใช่มั้ยคะ...ขอโทษค่ะ” อาการยกมอืไหว้ท่วมหวั

นั้น ดูอย่างไรกไ็ม่ใช่การส�านกึผดิสกันดิ...



๓

“น้าค�าแก้ว...น้าค�าแก้ว...” อาการละเมอของแก้วพาขวัญท�าให้
ปรมตัถ์เลี้ยวรถเข้าไปในปั๊มน�้ามนั เลอืกจอดในจุดที่มไีฟสว่าง ไม่ไกลจาก

ซูเปอร์มาร์เกต “น้าค�าแก้ว แมวหาแม่บ่พ้อ แมวขอโทษ น้าค�าแก้วถ่าแมว

เด้อ แมวก�าลงัเอาเงนิไปซอยน้าก�าลงัเมอืหาน้าแล้ว ถ่าเด้อ...ถ่าแมว” 

เมื่อรถจอดสนิท ปรมัตถ์เปิดไฟในรถ จึงเห็นว่าแก้วพาขวัญกอด 

ตวัเองงอตวัอยูบ่นเบาะนั่งเหมอืนเดก็น้อย เธอยงัคงไม่รู้สกึตวั เพ้อออกมา

ฟังไม่ได้ศพัท์ 

“ลูกแมว...ตื่นได้แล้ว จะเข้าห้องน�้ามั้ย...ลูกแมว” 

เจ้าของชื่อยงัไม่รูส้กึตวั แสงไฟในรถสะท้อนให้เหน็ใบหน้าที่เหงื่อกาฬ

แตกพลั่ก ท่าทางกระสบักระส่ายดูทรมาน 

“ไข้ขึ้นรเึปล่าเนี่ย” พร้อมกบัค�าถาม ปรมตัถ์ใช้หลงัมอืข้างหนึ่งแตะ

หน้าผากเดก็สาว อกีข้างแตะหน้าผากตวัเอง “ตวัร้อนจี๋เลย” 

ไอความร้อนท�าให้ใบหน้าเลก็ๆ นั้นแดงก�่า รมิฝีปากกเ็ช่นกนั 

“อาการไม่ดีแล้วมั้ง” ปรมัตถ์ค้นหาข้อมูลโรงพยาบาลใกล้ๆ แต่ดู
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เหมือนใกล้สุดก็ห่างออกไปถึงสิบกิโล ชายหนุ่มจึงแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไป

ก่อน โดยเข้าไปเลอืกซื้อของที่จ�าเป็นต้องใช้ในซูเปอร์มาร์เกต ระหว่างนั้นก็

คอยชะโงกหน้าดูรถเพราะห่วงคนป่วย ใช้เวลาราวๆ สบินาทกีไ็ด้ของครบ 

จงึกลบัออกมา เปิดประตูฝั่งข้างคนขบั แตะหน้าผากมนดูอกีรอบ เหน็ว่า 

ไข้ยงัสงู ชายหนุม่จงึจดัแจงปรบัเบาะรถเอนลง แล้วรื้อของที่ซื้อมาออกจาก

ถุง มขี้าวต้ม น�้าขวดใหญ่สองขวด ผ้าขนหนู ขนัน�้าพลาสตกิ น�้าแขง็ก้อน 

“ผ้าเยน็ๆ...อยูน่ี่” เมื่อเจอสิ่งที่หากจ็ดัแจงฉกีถงุแล้วน�าผ้าไปเชด็หน้า

ให้คนป่วย ก่อนจะเอาผ้านั้นพบัครึ่ง แล้วแปะหน้าผากคนป่วยทิ้งไว้ให้ลด

ความร้อน จากนั้นเทน�้าขวดใส่ขันพลาสติก หยิบน�้าแข็งก้อนใส่ตามลงไป 

ก่อนจะเอาผ้าขนหนผูนืเลก็มาชบุน�้าแล้วบดิหมาดๆ น�าไปเชด็ตวัแก้วพาขวญั 

เพื่อให้ความร้อนระบายออก โดยเริ่มจากใบหน้า ล�าคอ แขน จะท�ามากกว่า

นั้นกไ็ม่ได้เพราะคงดูไม่เหมาะ

“หนาว...เจบ็หวั...เจบ็หวัหลาย” 

เมื่อความร้อนระบายออกบวกกบัความเยน็ของน�้ากท็�าให้แก้วพาขวญั

เริ่มขยบัตวั 

“ลกูแมว...ลกูแมว” ปรมตัถ์เรยีกพลางเขย่าตวัปลกุ “ตื่นๆ ตื่นได้แล้ว 

ลูกแมว แก้วพาขวญั!” 

ค�าเรยีกสุดท้ายได้ผล เมื่อเจ้าตวัสะดุ้งตื่น 

“อ้าย...อ้ายคุณซนั...” เดก็สาวยงังวัเงยี ดูเบลอ เสยีงเรยีกแผ่วโหย

ดูไม่มแีรง “คุณซนั...” 

“ใช่ฉนัเอง รู้ตวัมั้ยว่าไข้ขึ้น กนิยาครั้งล่าสุดเมื่อไหร่” 

“ไม่ได้กิน...ยังไม่ได้กิน หมอบอกว่ายาแก้อักเสบเริ่มกินพรุ่งนี้ แก้

ปวด ลดไข้ กนิเมื่อมอีาการ” บอกทั้งๆ ที่ยงัหลบัตา เธอกอดกระเป๋าเพราะ

รู้สกึหนาว “แมวไม่มอีาการเลยไม่ได้กนิ...ค่ะ” 

“ตอนนี้มอีาการแล้วละ...ลงมาจากรถก่อน แล้วมานั่งตรงนี้” 

ตรงนี้คอืม้านั่งใต้แสงไฟภายในปั๊ม แก้วพาขวญัลงจากรถ แล้วเดนิ
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เซ ดทีี่ปรมตัถ์หิ้วปีกไว้ได้ทนั เดก็สาวเองกล็มืตาได้เตม็ตา มองดรูอบตวัจงึ

รู้ว่ามดืแล้ว จ�าได้ล่าสุดคอืเธอยงัมองแสงพระอาทติย์ยามเยน็อยู่เลย 

“แมวหลบัไปนานเลยเหรอคะ”

“ใช่ หลบัไปก่อนจะเข้าโคราชด้วยซ�้า” ปรมตัถ์ไม่ได้ต�าหน ิแต่แก้ว-

พาขวญักลบัรู้สกึไม่ดกีบัตวัเอง “กนิข้าวต้มนี่ซะ จะได้กนิยา” 

ปรมตัถ์ส่งข้าวต้มร้อนๆ ใส่มอืแก้วพาขวญัเมื่อเธอนั่งลงที่ม้านั่ง ก่อน

จะก�าชบัให้รบีกนิ แต่เธอกลนืน�้าลายลงคอ เหมอืนยงัไม่รู้สกึอยากจะกนิ 

“กนิซะส ิจะได้กนิยา...อย่าบอกนะว่ากนิไม่เป็น” 

“เป็น! แค่สงสยัว่านั่นคอือะไร” นั่นที่ว่าคอืขนัใส่น�้าและน�้าแขง็ รวม

ถงึผ้าขนหนูที่วางอยู่ข้างรถ 

“น�้าเชด็ตวัเธอไง รบีกนิซะ เดี๋ยวเข้าไปเชด็ตวัต่อในห้องน�้า เมื่อกี้ฉนั

เช็ดให้แล้ว” แก้วพาขวัญมองอึ้งๆ ท�าให้เขาคิดว่าเธอจะต�าหนิ เพราะแค่

เอื้อมไปใกล้ยงัโวยวายว่าจบัหน้าอก “เชด็ให้แค่หน้า ล�าคอ แล้วกแ็ขน...ก็

เธอไข้สูง ปลุกกไ็ม่ตื่น จะพาไปโรงพยาบาล...”

“แมวไม่ไปโรงบาล แมวจะรบีกลบับ้าน”

“นั่นไง...ถงึได้ไม่พาไป แล้วหาของมาเชด็ตวัให้ กนิข้าวซะ จะได้กนิ

ยา ขนืปล่อยให้ไข้สูงแบบนี้ เธอจะชกัเอาได้” 

“คุณซนัไม่ชอบแมว?” เธอถามอย่างประหลาดใจ “แล้วท�าไมต้องท�า

เรื่องพวกนี้ให้แมว”

ปรมตัถ์สมัผสัได้ถงึความเศร้าบางอย่างผ่านน�้าเสยีงของแก้วพาขวญั 

แววตาที่มองเขาในเวลานี้กเ็ตม็ไปด้วยความหวงั ต้องเป็นคนที่ขาดคนห่วง

หาแค่ไหน จงึได้คาดหวงัให้คนที่ไม่ชอบหน้ากนัมาคอยดูแลห่วงใย 

“เธอเป็นเดก็ ผูใ้หญ่ดีๆ  ที่ไหนกต้็องท�ากนั ยงัไม่นบัที่คณุพมิพฝ์าก

ให้ฉันดูแลเธอ ฉันแค่ท�าตามหน้าที่” ปรมัตถ์แสดงความเย็นชาอย่างที่เขา

เป็นมาโดยตลอด “รบีกนิซะ แล้วยาอยู่ไหน” 

แก้วพาขวญัหน้างอ ดเูหมอืนจะได้ค�าตอบที่ไม่ตรงกบัใจ “จะบอกว่า
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ห่วงให้ดใีจหน่อยไม่ได้เลยเหรอคะ นี่คนป่วยนะใจดด้ีวยหน่อยไม่ได้หรอืไง 

ปกตเิวลาแมวป่วย ทุกคนจะใจดดี้วย”

สงสยัจะเพ้อเพราะพษิไข้ ปรมตัถ์นิ่วหน้ากบัลกูแมวดื้อที่เป็นอย่างนี้ 

“แมวไม่ค่อยได้ป่วย จ�าแทบไม่ได้ว่าป่วยครั้งสดุท้ายเมื่อไหร่ แต่พอ

จ�าได้ว่าถ้าป่วยทุกคนจะใจดดี้วย”

“ไม่ต้องพดูมาก รบีกนิข้าวเข้า จะได้กนิยา แล้วเข้าไปเชด็เนื้อเชด็ตวั

ในห้องน�้าซะหน่อยจะได้ดีขึ้น” ปรมัตถ์ตัดบทพลางลุกขึ้น แก้วพาขวัญ

หน้างอยิ่งกว่าตอนแรก ท่าทางดูจ๋อยๆ ต่างจากปกต ิชายหนุ่มจงึเอื้อมมอื

ไปขยี้ศรีษะ “กนิซะ อย่าฟุ้งซ่าน”

“คุณซนัจะไปไหน...คะ”

“ฉนัจะไปกนิกาแฟหน่อย ยงัต้องขบัรถอกีหลายชั่วโมง” แก้วพาขวญั

เหมือนไม่สบายใจที่จะถูกทิ้งไว้ล�าพัง “ร้านกาแฟอยู่แค่นี้เอง อย่างอแง...

เดี๋ยวจะซื้อขนมมาฝากนะ...ลูกแมว...ดื้อ!”

เมื่อโดนเรยีกแบบนี้แก้วพาขวญักแ็ววตาแขง็ขึ้นมาทนัท ีเธอแลบลิ้น

ใส่หน้าชายหนุ่ม ก่อนจะหันหลังให้ ตักข้าวต้มค�าโตเข้าปาก แต่ก็แทบจะ

ส�าลกัเพราะข้าวต้มยงัร้อน ปรมตัถ์มองอยูก่เ็ผลอปล่อยยิ้ม ก่อนจะส่ายหน้า 

“เดก็หนอ...” 

“ใช่ที่นี่จรงิเหรอ...ดยูงัไงกไ็ม่น่าจะเรยีกว่าบ้าน” ปรมตัถ์ประหลาดใจ
เมื่อรู้ว่าสถานที่ที่แก้วพาขวัญให้เขาพาไปส่งคือโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในตัว

จงัหวดั “หรอืว่ามาเยี่ยมใครที่นี่...ใคร?”

“น้าค�าแก้วค่ะ” แก้วพาขวญับอกก่อนจะเดนิน�าเข้าไปในตวัตกึอย่าง

มจีุดหมาย บ่งบอกว่าเธอคุ้นชนิกบัที่นี่ด ีปรมตัถ์มขี้อสงสยัมากมาย แต่ก็

ยงัไม่ถามอะไรต่อ ชายหนุ่มเดนิตามเดก็สาวไปเงยีบๆ กระทั่งแก้วพาขวญั

หนัมาถามเวลา 

“อกีสบินาทหีกโมง” เขาบอกหลงัจากยกนาฬิกาข้อมอืขึ้นมาดู  
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“ตอนนี้ยงัเช้าอยู่ ยงัเข้าไปเยี่ยมไม่ได้ แต่เดี๋ยวไปเจอป้าบวัศรกี่อน 

ป้าช่วยแมวดูแลน้า ถ้าไม่ได้ป้าช่วย แมวกค็งแย่” 

อาการไข้ของแก้วพาขวญัดขีึ้นมากเมื่อได้หลบัเตม็ที่ เช้านี้เดก็สาวดู

สดใสขึ้น ในขณะที่ปรมตัถ์ดแูย่หน่อย เพราะปกตเิวลานี้เขาน่าจะยงัหลบัอยู่

บนเตียง กาแฟในมือดูจะเป็นพระเอกช่วยชีวิตให้เขายังเดินอยู่ได้ คิดไว้

ก่อนหน้านี้ว่า ถ้าถงึบ้านแก้วพาขวญั เขาคงขอหลบัยาวๆ แต่กลายเป็นว่า

ต้องมาอยู่ที่โรงพยาบาล 

“กย็งัด ีมญีาตชิ่วยดูแล แล้วพ่อล่ะ พ่อเธอไปไหน” 

แก้วพาขวญันิ่งไปกบัค�าถามง่ายๆ ปรมตัถ์หนัหน้ามอง เหน็เดก็สาว

กัดริมฝีปากเบาๆ เหมือนข่มความรู้สึกบางอย่างไว้ ก่อนจะเงยหน้าขึ้นมา

ตอบ “ป้าบวัศรไีม่ใช่ญาต ิ แต่เป็นป้าข้างบ้าน กม็ปี้านี่แหละคอยช่วยแมว

ดแูลน้าค�าแก้ว ป้ามบีญุคณุท่วมหวั แมวถงึไม่เอาเรื่องพี่บวัแดงที่หลอกแมว

ไปขาย”

ปรมัตถ์เห็นว่าแก้วพาขวัญเลี่ยงที่จะตอบค�าถามเขาเรื่องพ่อ มันคง

เป็นปมที่เดก็สาวไม่อยากเอ่ยถงึ เขาเองกเ็คารพการตดัสนิใจของเธอ จงึไม่

พูดอะไรต่อ ระหว่างทางที่เดินมาชายหนุ่มเห็นคนมากมายมาจับจองพื้นที่

ข้างตกึเป็นที่หลบันอน บางคนมเีตน็ท์กางกนัยงุกนัลม บางคนเป็นมุ้งครอบ

พอพ้นตวั บ้างกห็ลบัในถุงนอน แต่กม็ไีม่น้อยที่มแีค่เสื่อกบัผ้าขนหนูคลุม

ตวัยงัไม่พ้น ศรีษะกห็นนุอยู่กบักระเป๋าเสื้อผ้า แตก่ย็งัหลบัไปได้ คงเพราะ

ความเหนื่อยอ่อน 

“ป้าบวัศรคีงนอนแถวๆ นี้” แก้วพาขวญักวาดตาหาคนรู้จกั ผ่านผู้คน

ที่ยงัคงนอนหลบั บางคนกเ็พิ่งตื่น ก�าลงัเกบ็ที่นอน เกบ็เตน็ท์ใส่กระเป๋า 

“ท�าไมคนมากมายต้องมานอนที่นี่ด้วย...พวกไร้ที่อยู่?” 

“ญาตคินป่วย” แก้วพาขวญัตอบขณะที่ยงัมองหาคนรู้จกั “บางทกีม็ี

คนป่วยด้วย คนต่างจงัหวดั คนต่างอ�าเภอ มานอนรอเวลาหมอนดั เพราะ

ถ้าไม่ท�าอย่างนี้กก็ลวัมาไม่ทนั อย่าถามนะว่าท�าไมไม่ไปเช่าบ้านอยู่...” 
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ไม่มเีงนิ คอืค�าตอบที่ปรมตัถ์รู้ได้โดยที่แก้วพาขวญัไม่ต้องบอก 

“เงนิไม่พอ...ต่อให้บอกว่ารกัษาฟร ีสามสบิบาทรกัษาทุกโรค แต่ค่า

ใช้จ่ายไม่ได้มีแค่นั้น คนมาเฝ้าก็ต้องกินต้องใช้ ต้องมีค่าใช้จ่าย...พวกคน

จนๆ ถงึยอมตายอยูท่ี่บ้าน เพราะไม่อยากท�าให้คนในครอบครวัเดอืดร้อน...

ต่อให้ไม่อยากตาย ยอมมารกัษาที่นี่ แต่กต้็องมค่ีารถ ค่าเดนิทาง ค่าอาหาร

คนที่พามา มาถึงก็ต้องมาอยู่แบบนี้ นอนรอเพื่อจะได้พบหมอ เพื่อจะได้

รกัษา...

“คณุซนัคงไม่เคยเหน็ภาพพวกนี้สนิะคะ เวลาพวกคุณป่วย คุณกไ็ด้

ไปรกัษาในที่ดีๆ  ไม่ต้องมานั่งรอควิ รอหมอ รอยา รอการผ่าตดั ถ้าอยาก

ได้การรกัษาดีๆ  ยาดีๆ  เครื่องมอืพร้อม คุณต้องมเีงนิ คุณต้องจ่ายเอง... 

นี่แหละชวีติคนจนอย่างแมว ท�าไมแมวถงึอยากได้เงนิ เพราะแมวอยากให้

น้าของแมวสบาย อยากให้ได้รบัการรกัษาที่ดแีละทนัท่วงท ีไม่ต้องมารอควิ 

ควิที่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้ ไม่รู้ว่าน้าของแมวจะทนรอได้แค่ไหน” 

ปรมตัถ์สบตาแก้วพาขวญัแล้วเหมอืนจะเข้าใจสิ่งที่อกีฝ่ายต้องการจะ

บอก แต่สุดท้ายเขาก็ยังไม่เห็นด้วยกับการยอมขายตัวเองแลกเงิน จึงอด 

ไม่ได้ที่จะพูดประชด “ก็ได้เงินมาแล้วนี่ ต่อไปเธอคงไม่ต้องมานอนตรงนี้

แล้ว ไปอยู่ห้องพเิศษ หรอืไปเช่าโรงแรมอยูก่ค็งได้ แต่จะใช้เงนิกน็กึถงึตอน

ที่จะต้องใช้หนี้ด้วยล่ะ เงนิพวกนี้เธอยมืมา ไม่ใช่ได้มาฟร”ี 

แก้วพาขวัญหน้าคว�่าใส่คนไร้น�้าใจ คนอย่างนี้คงมองไม่เห็นความ

ยากล�าบากของคนอื่น บอกเล่าความจ�าเป็นไปกเ็ท่านั้น เขาไม่มทีางเหน็ใจ 

เมื่อคนือตุส่าห์รูส้กึดด้ีวยที่คอยดแูลเธอ แต่สุดท้ายที่ท�าไปกแ็ค่ท�าตามหน้าที่ 

เพราะกลวัเธอตายก่อนจะได้กลบัไปใช้หนี้ 

“มองค้อนท�าไม” คนถกูถามยงัคงมองตาเขยีว ก่อนจะท�าเสยีงฟึดฟัด

ไม่พอใจ สะบดัหน้าหนไีปเสยีอย่างนั้น “อย่าเดนิหนนีะ ถอืดยีงัไงมาถอน

หายใจใส่ฉนั” 

“ใครจะกล้าถอืดใีส่คณุซนัล่ะคะ แมวไม่กล้าหรอกค่ะ” พดูว่าไม่กล้า 
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แต่กลับท�าท่าทางตรงกันข้าม แต่ยังไม่ทันที่ปรมัตถ์จะได้จัดการเอาความ 

แก้วพาขวญักไ็ด้ทางหน ี “สงสยัป้าบวัศรจีะอยู่ทางโน้น ตามมาเรว็ๆ สคิะ

คุณซนั ระวงัจะโดนทิ้งนะ ถ้าพลดัหลงกไ็ปหาประชาสมัพนัธ์นะคะ ประกาศ

ให้ดงัๆ แล้วแมวจะตามไปรบัตวั” 

พูดเสียงดังจนคนบริเวณนั้นหันมองทั้งคู่ โดยเฉพาะปรมัตถ์ซึ่งถูก

เด็กลูบคม แน่นอนว่าเขาคงไม่ปล่อยไว้อย่างนั้น แต่ดูเหมือนจะช้าไปเมื่อ

แก้วพาขวญัหนัไปเจอคนที่เธอตามหา

“ป้าบวัศร”ี

“อแีมว!” ป้าบวัศรเีป็นผูห้ญงิวยัหกสบิ ผวิด�า ผมหงอกทั้งหวั เคี้ยว

หมากพลู ปากแดง ฟันด�า หลังค่อมหน่อย เป็นคนเสียงดัง ท่าทาง

กระฉบักระเฉง “อหีล่า...ดใีจหลายเด้ ป้าตดิต่อเอง็บ่ได้ ก�าลงัเป็นห่วงอยู่

เลย...เป็นแนวได๋พ้ออขีวญัใจบ่ ไสมนัอยู่ไส...แล้วนั่นไผ เอง็มากบัไผ คอื

โก้แทะเน้อ”

แก้วพาขวญัไม่รูจ้ะแนะน�าตวัผูช้ายท่าทาง ‘โก้’ ดแูตกต่างจากคนแถว

นี้อย่างไรด ีชายหนุ่มเองกไ็ด้แต่ยกมอืไหว้ แล้วบอกว่าชื่อปรมตัถ์ หรอืจะ

เรยีกซนักไ็ด้

“ซนั...ซนัที่แปลว่าตั้งตรง ตั้งซนัน่ะเบาะ” ป้าบวัศรถีามเจ้าของชื่อซึ่ง

ฟังไม่ออก จงึหนัไปทางแก้วพาขวญั 

“จ้ะ...แปลว่าสูงชันนั่นแหละ” เด็กสาวตอบพลางหัวเราะคิกเมื่อเห็น

สหีน้าเจ้าของชื่อ “เนอะ คุณซนัเนอะ” 

“ครบั” ปรมตัถ์รบัเพราะเกรงใจผู้มากวยักว่า

“ซอืเหมาะกบัโตแทะเนอะบกัห�า โตสูงใหญ่...แล้วเจ้าเป็นไผ ผวัเอง็

เบาะอแีมว” 

“ไม่ใช่ครบั/บ่แม่นจ้า” คราวนี้ปรมตัถ์ฟังออกจงึรบีปฏเิสธ ในขณะที่

แก้วพาขวญักร็บีแก้ต่างทนัท ี

“เพิ่นสเิป็นผวัข้อยได้จงัได๋ป้า เว้าไปทวัทปี ข้อยเพิ่งพ้อเพิ่นบ่ทนัฮอด
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สามมื้อ สมิาเอาเป็นผวัได้จงัได๋”

“โอ๊ย พ้อกนัมื้อเดยีวกะเอาเป็นผวัได้ บกัเฒ่าผวัป้ากะพ้อกนัมื้อเดยีว 

ไปเที่ยวงานกาชาดพ้อหน้ากนั มกักนักะไปนอนน�ากนั กอ็ยูน่�ากนัมาจนเฒ่า 

บ่เหน็เป็นหยงั”

“ป้าพูดอะไรน่ะลูกแมว” ปรมัตถ์กระซิบถาม ดูจากสีหน้าท่าทางป้า

ค่อนข้างภูมใิจในสิ่งที่บอกเล่าจนเขาอยากรู้ด้วย “แปลให้หน่อย”

“ไม่มีอะไรหรอกค่ะ...อย่าไปถือสาป้าแกเลยค่ะ แกเป็นคนพูด

เลอะเทอะค่ะ” 

“หาเว้าว่าเลอะเทอะ” ป้าบวัศรพีูดกบัแก้วพาขวญั ก่อนจะหนัมาหา

พวก “เนอะ บกัห�าเนอะ เจ้าว่าแม่นเบาะ”

“ครบั” เป็นอกีครั้งที่ปรมตัถ์ต้องตอบรบัอย่างเสยีไม่ได้ 

แก้วพาขวัญส่ายหน้าห้ามแต่คงไม่ทัน ประจวบกับป้าบัวศรีชวนคุย

เข้าเรื่องส�าคญั 

“เอง็มากะดคีอืกนั เมื่อวาน ผูใหญ่โสมาถามหาเอง็ บอกว่าถ่าบ่เอา

เงนิไปใช้หนี้ภายในสองมื้อ เพิ่นสมิายดืที่นา ยดืบ้านอนีางค�าแก้ว...”

รอยยิ้มก่อนหน้านี้ของแก้วพาขวญัเลอืนหายไปจากใบหน้า ปรมตัถ์

ขมวดคิ้ว ฟังออกไม่หมดแต่รู้ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกบัหนี้สนิ 

“เป็นแนวได๋ พ้อขวัญใจอยู่เบาะ มันพอสิซอยเรื่องหนี้ ซอยเรื่อง 

ปัวค�าแก้วได้อยูเ่บาะ ถ่ามนับ่ซอย มนักะบ่แม่นคนแล้ว ค�าแก้วมหีนี้ก้อนนี่

กะย่อนมัน ย่อนว่าเลี้ยงลูกที่มันถิ่มไว้...ว่าจังได๋ล่ะแมว อย่าเอาแต่เงียบ 

หรอืว่าบ่พ้อมนั...อขีวญัใจน่ะ”

“คอืว่า...” แก้วพาขวญัล�าบากใจที่จะบอกเล่าสิ่งที่เธอท�าและไปเจอมา 

“อ้อ แล้วอบีวัแดงล่ะ ลูกป้าคอืบ่มาน�า มนัไปไส...” 

ปรมตัถ์จ�าชื่อบวัแดงได้ เพราะแก้วพาขวญับอกท�านองว่าถกูคนชื่อนี้

พาไปขาย ค�าพูดของป้าบัวศรีบอกว่าผู้หญิงคนนั้นคือลูกสาวแก และดู

ท่าทางแล้วแกคงไม่รู้ว่าลูกสาวได้หลอกแก้วพาขวญัไปขาย 
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‘คุณซนัไม่ต้องพดูอะไร กลบัไปแล้วแมวจะเล่าให้ฟัง ตอนนี้แค่เออออ
กบัแมวแค่นั้นพอ ช่วยแมวหน่อยเถอะค่ะ แมวสญัญาว่าถ้าคณุซนัยอมช่วย

แมวเรื่องนี้ ต่อไปแมวจะท�าตามที่คุณซนัว่าทุกอย่างเลย ถ้าแมวไม่ท�าตาม 

ต่อไปคุณซนัไม่ต้องเรยีกแมวว่าลูกแมว เรยีกว่าลูกหมาได้เลย!’

นั่นคือสิ่งที่แก้วพาขวัญขอปรมัตถ์ตอนที่ลากไปตกลงกันก่อนจะเล่า

เรื่องหลอกๆ เกี่ยวกบัสิ่งที่ไปเจอที่กรงุเทพฯ ให้ป้าบวัศรฟัีง ชายหนุม่เลอืก

ที่จะไม่พูดอะไรที่เป็นการผูกมัด เมื่อเด็กสาวเลือกจะโกหก เขาก็ไม่คิดจะ

ร่วมโกหกด้วย กแ็ค่ท�าตามข้อตกลงคอื ถ้าเขาอยูด้่วย แก้วพาขวญัต้องพดู

ภาษากลาง เพราะถ้าแก้วพาขวญัโกหกจนท�าให้เขาเสยีหาย เขาจะได้แก้ต่าง

ได้ ซึ่งดูเหมอืนตอนนี้แก้วพาขวญัยงัรกัษาสญัญา 

“ป้าบวัศร ี แมวขอพูดเป็นภาษากลางเด้อจ้า เผื่อคุณซนัเพิ่นสไิด้ฟัง

เข้าใจน�า หลูโตนเพิ่น เพิ่นฟังภาษาเฮาบ่ออก” 

“เว้าภาษาหยงักะได้ แต่ถ่าค�าแก้วมาได้ยนิเจ้าเว้าภาษาไทย เจ้านั่นละ

จะถูกตเีอา”

“แมวยอมถกืต ีขอให้น้าค�าแก้วกลบัมาแขง็แรง ถอืไม้แสไล่ตแีมวได้

คอืเก่า” แก้วพาขวญับอกเศร้าๆ พอเงยหน้าขึ้นมาเหน็ปรมตัถ์ขมวดคิ้วกร็บี

พูดเข้าเรื่อง “เอื้อยบวัแดงขอท�างานต่อที่กรุงเทพฯ จ้ะป้า...ส่วนแม่ขวญัใจ

ไปใช้ชวีติอยูเ่มอืงนอกกบัสามใีหม่แล้ว เพื่อนแม่ขวญัใจสงสารแมว เลยให้

ยมืเงนิมาเพื่อรกัษาน้าค�าแก้ว แล้วถ้าน้าค�าแก้วหาย แมวจะไปท�างานใช้หนี้

ทหีลงัจ้ะ”

ค�าพูดของแก้วพาขวัญท�าให้ป้าบัวศรีหน้าตึงมองปรมัตถ์ตาเขียว 

ก่อนจะพูดภาษาถิ่นกบัแก้วพาขวญั เพราะรู้ว่าชายหนุ่มฟังไม่ออก 

“แมว...บักห�าหนิ มันสิไว้ใจได้อยู่เบาะ บ่แม่นมันสิเอาเอ็งเฮ็ดเมีย

น้อยเบาะ ป้าบ่เซื่อดอกเด้อ ผูชายงามปานนี่สบิ่มเีมยีแล้ว” ต่อให้ต�าหนวิ่า

ไม่น่าไว้วางใจ แต่สุดท้ายกช็มว่าปรมตัถ์หล่อเหลา 

“ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะป้า คนที่ให้แมวยมืเงนิคอืคณุพมิพ ์เป็นพี่สาวคณุ
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ซัน คุณซันแค่ตามมาเป็นเพื่อน พี่สาวคุณซันแกเป็นห่วงแมว เพราะแม่

ขวญัใจฝากแมวไว้ให้ช่วยดูแล” 

“ฝากให้ดูแลจงัได๋ ไสบอกว่าไปอยู่เมอืงนอกแล้ว”

“เอ่อ...แมวได้คุยโทรศพัท์กบัแม่ขวญัใจจ้ะ”

แก้วพาขวัญต้องใช้เวลาอธิบายอยู่พักหนึ่งกว่าป้าบัวศรีจะยอมเชื่อ 

แต่กย็งัเป็นห่วง “ขออย่าให้เอง็ตั๋วป้าเด้อ ถ่าถงึขนาดต้องขายโต เอาเงนิมา

ปัวค�าแก้ว มนักะบ่ด ีต่อให้ค�าแก้วมนัเซาจากโรค แต่ชวีติหลานต้องไปเป็น

เมยีน้อยเขา ค�าแก้วกะคอืสเิสยีใจ” 

“แมวเข้าใจที่ป้าห่วง แต่ส�าหรบัแมว น้าค�าแก้วเป็นทุกอย่าง ต่อให้

แมวเป็นทาสเขา แมวก็ยอม ขอแค่ให้น้าค�าแก้วหายป่วย อยู่กับแมวไป

นานๆ แมวกพ็อใจแล้วจ้ะ”

“แมวเอ๊ย! ชวีติคนเฮา มนักะต้องตายกนัทกุคน ค�าแก้วอาการหนกั

แล้วเบดิทางปัวแล้ว เอง็เกบ็เงนิไว้ไถ่ถอนที่ดนิสบิ่ดกีว่าเบาะลูก ดนิผนืนั่น

เป็นสมบตัทิี่ค�าแก้วอยากเกบ็ไว้ให้เอง็ มนัเว้ากบัป้าอยูเ่รื่อยวา่สต้ิองไถ่ถอน

ที่เอามาไว้เป็นมลูมงัให้หลานคนเดยีว...ป้าว่าเอาเงนิไปปัวมะเรง็ระยะสดุท้าย 

กบ็่ต่างกบัโยนเงนิถิ่มมนับ่เซาแล้ว อยู่ไปกม็แีต่ทรมาน”

แก้วพาขวญัส่ายหน้า ดวงตามคีวามเศร้า แต่ไม่ร้องไห้ “น้าค�าแก้ว

ต้องหาย น้าค�าแก้วตายบ่ได้ บ่จงัซั่น แมวกะอยูต่่อบ่ได้คอืกนั…แมวบ่เหลอื

ไผแล้วนะ แมวมแีต่น้าค�าแก้ว” 

ปรมัตถ์อาจฟังค�าพูดแก้วพาขวัญออกไม่หมด แต่เขาสัมผัสได้ว่า 

เดก็สาวก�าลงัเศร้า แม้น�้าตาไม่ไหล แต่เหน็ชดัว่าเธอเจบ็ปวด ความเจบ็ปวด

ที่น�้าตาอาจช่วยแบ่งเบาบรรเทาได้ แต่แก้วพาขวัญกลับร้องไห้ไม่ได้ เธอ 

จะร้องไห้ให้คนอื่นเหน็ไม่ได้ นั่นคอืค�าสั่งสอนของค�าแก้ว 

“แมวจะไปเยี่ยมน้าค�าแก้ว” เดก็สาวตดับท แอบปาดน�้าตาปริ่มหน่วย 

ก่อนจะหนัมาบอกปรมตัถ์ “คุณซนัอยู่กบัป้าบวัศรกี่อนนะคะ แมวจะไปรอ

เยี่ยมน้าค�าแก้วก่อน”
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ปรมตัถ์เหน็ดวงตาที่แดงก�่าของแก้วพาขวญัจงึท�าเพยีงพยกัหนา้ รอ

จนเธอขึ้นตึกไปจึงได้หันมาทางป้าบัวศรีเพราะอีกฝ่ายชวนคุย แม้จะไม่ได้

พูดส�าเนยีงกลาง แต่ป้าบวัศรกีพ็ยายามใช้ภาษาพื้นบ้านให้น้อยที่สุดเพราะ

รู้ว่าชายหนุ่มฟังไม่รู้เรื่อง 

“เหน็นงัแมวบอกว่าพี่สาวคณุเป็นคนให้แมวยมืเงนิ” ปรมตัถ์ยอมรบั 

แต่ยงัไม่พูดอะไรต่อ รอดูท่าทผีู้มากวยักว่า “ป้าขอพูดตามตรงได้มั้ยคะ”

“ได้ครบั” 

“ป้าไม่เชื่อว่าคนที่เพิ่งเจอกันจะยอมให้เงินมาง่ายๆ ป้าไม่รู้หรอกว่า 

พี่สาวคณุให้เงนิแมวเท่าไหร่ แต่ป้าว่ามนัดไูม่น่าไว้ใจ คุณไม่ได้คดิจะหลอก

นงัแมวมนัไปท�าเรื่องไม่ดนีะคะ”

“อะไรคอืเรื่องไม่ดคีรบั” ปรมตัถ์ถาม ป้าบวัศรเีหมอืนล�าบากใจที่จะ

พูด เขาเลยสรุปว่า “ถ้าหมายถงึเอาไปค้ามนุษย์ ป้าสบายใจได้”

“งั้นคุณจะเอามนัไปเป็นเมยี?” เหมอืนป้าบวัศรยีงัคาใจเรื่องนี้ 

“ไม่…ไม่มทีาง” ปรมตัถ์ปฏเิสธทนัทเีสยีงค่อนข้างดงั จนป้าบวัศรเีอง

กต็กใจ “ผมไม่มทีางเอาเดก็อย่างลูกแมวมาเป็นภรรยา ผมไม่ชอบเดก็”

ป้าบัวศรีท�าหน้าเหมือนไม่ค่อยเชื่อ “หรือไม่พี่สาวคุณจะเอาไปเป็น

เมยีน้อยให้ผวั?”

“เอาไปเป็นคนท�างานบ้านครับ” ปรมัตถ์ตอบชัดเจนก่อนที่ป้าบัวศรี

จะพูดลามปามไปมากกว่านี้ “คุณพิมพ์…พี่สาวผม เธอเป็นคนขี้สงสารคน 

ผมก็ไม่เข้าใจเหตุผลว่าท�าไมเธอถึงท�าอย่างนั้น แต่เธอเป็นคนดี ดีกว่าผม

มาก ป้าควรดใีจที่เจ้าหนี้ลูกแมวเป็นพี่สาวผม ไม่ใช่ผม”

ค�าพูดน�้าเสยีงชดัเจน ดวงตาคมกม็ั่นคงหนกัแน่น ชวนให้ผู้มากวยั

กว่าคลายกงัวลได้

“ได้ยนิอย่างนี้ป้ากส็บายใจ แต่ป้ากอ็ดห่วงไม่ได้ว่า เงนิที่ได้มาจะสญู

ไปเปล่าๆ”

“หมายความว่ายงัไงครบั” 



๔

แก้วพาขวญัเปลี่ยนชุดสเีขยีวที่พยาบาลจดัให้กอ่นจะเข้าไปเยี่ยม
น้าสาวที่นอนไม่ได้สตอิยูบ่นเตยีง เธอกมุมอืที่หยาบกร้านของน้าสาว ลบูไล้

ไปมาราวกบัจะใช้มนัย�้าเตอืนตวัเองว่า ตลอดมาน้าต้องล�าบากแค่ไหนในการ

เลี้ยงดูเธอ การขายตวัเพื่อแลกเงนิมารกัษาน้าคอืสิ่งที่ควรท�า ไม่ว่าอนาคต

จะเป็นอย่างไร ขอแค่วนันี้น้าหาย น้าลมืตาขึ้นมามองหน้าเธอได้กพ็อ 

“น้าค�าแก้ว แมวกลบัมาแล้ว กลบัมาหาน้าแล้ว แมวเอาเงนิมารกัษา

น้า น้าจะต้องหายนะ” 

ชื่อ ‘แก้วพาขวญั’ นั้นมคีวามหมายที่คนนอกไม่รู้ พวกเขาจงึเหน็เธอ

เป็นแค่เด็กสาวอายุสิบเจ็ดที่เติบโตมาในหมู่บ้านชนบทแดนอีสาน เป็นคน

ไม่กลวัใคร พดูตรง พดูห้วน ดไูร้สมัมาคารวะ จงึมปัีญหากบัคนไปทั่ว การ

มีเรื่องบ่อยท�าให้นังแมวมีสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดสูง เธอไม่เคยได้

รบักอดอย่างห่วงใยสกัครั้งในชวีติ 

ตลอดมาแก้วพาขวญัไม่เคยเจอแม่ มแีต่ค�าบอกเล่าพร้อมก่นด่าของ

น้าค�าแก้ว ที่ว่าแม่ท�าตวัร่าน ชอบเที่ยว รกัสบาย เกลยีดความจน เกลยีด



54  l  เ ธ อ คื อ ข อ ง ข วั ญ

บ้านนอก และเหนืออื่นใดแม่เกลียดเธอจึงทิ้งไป โชคดีที่เธอมีน้าคอยเป็น

ทั้งแม่และพ่อ แต่เพราะน้าค�าแก้วปากร้าย เรยีนมาน้อย คดิว่าผูห้ญงิอสีาน

ที่ชอบแต่งตวั พูดภาษากลางกไ็ม่ต่างกบั ‘อตีวั’ ห้ามไม่ให้ท�าตามเดด็ขาด 

ความคดินี้ท�าให้แก้วพาขวญัมนีสิยัแปลกและถกูตดัสนิจากคนทั่วไปว่าไม่ด ี

แต่เธอกไ็ม่แคร์ถ้าน้าสาวยงัว่าดนีั่นกค็อืด ี

กระทั่งค�าแก้วตรวจพบเนื้องอกในสมอง น้าสาวเริ่มกงัวลเรื่องอนาคต

ของแก้วพาขวัญในวันที่ไม่มีน้า จึงยอมลดทิฐิตัวเองเขียนจดหมายไปหา 

‘ขวัญใจ’ แม่ของแก้วพาขวัญ ตามที่อยู่ที่ขวัญใจเคยทิ้งไว้ก่อนทะเลาะกัน

รนุแรงถงึขั้นตดัพี่ตดัน้อง กว่าจะได้ส่งค�าแก้วกต็กอยูใ่นอาการโคม่าเสยีก่อน 

ในขณะที่แก้วพาขวญัไม่เคยรูอ้ะไรเกี่ยวกบัตวัแม่และพ่อมากไปกว่า

รปูถ่ายใบหนึ่งที่ถ่ายไว้ตอนพ่อกบัแม่พบรกั รปูนั้นบอกแค่ว่าเธอเป็นลกูครึ่ง 

ลูกครึ่งที่พยายามพูดกลางและอังกฤษ เพราะหวังว่าสักวันจะมีโอกาสได้

สื่อสารกบัพ่อ แต่พอพยายามมากเข้ากถ็กูน้าสาวด่าว่าจะตามรอยแม่ สดุท้าย

เธอกย็อมทิ้งมนัและอยูก่บัปัจจบุนัที่ม ีนั่นคอืเป็นเดก็บ้านนอกลกูอสีานที่มี

น้าค�าแก้วเป็นญาติคนเดียว แล้วเวลานี้น้าก�าลังจะตาย เธอตัดสินใจอ่าน

จดหมายของน้าสาว จงึรูว่้าเนื้อความเป็นการสั่งเสยี ขอให้แม่ขวญัใจพาเธอ

ไปส่งคนืพ่อ นงัแมวควรมชีวีติที่ดกีว่านี้ 

หลงัอ่านจดหมายแก้วพาขวญัมคี�าถามมากมาย แต่นั่นไม่ส�าคญัเท่า

การหาเงนิมารกัษาน้า เธอตดัสนิใจจะขายที่ดนิ แต่ปัญหาคอืเธอจดัการเรื่อง

นี้เองไม่ได้ มแีต่แม่ซึ่งเป็นญาตสินทิคนเดยีวเท่านั้นที่ท�าได้ เดก็สาวจงึต้อง

ออกตามหาแม่ โดยอาศยัที่อยูใ่นซองจดหมายและรูปเก่าๆ ที่พ่อแม่เธอถ่าย

ด้วยกนั ไม่ใช่เพื่อจะไปขอเงนิค่ารกัษาน้า แต่แค่ให้แม่กลบัมาจดัการในสิ่ง

ที่เธอท�าเองไม่ได้เท่านั้น... 

“แมวขอโทษ แมวบ่ได้ไปตามหาแม่ขวญัใจ เพราะว่าเอื้อยบวัแดงเอา

แมวไปขาย เพิ่นใจร้ายกบัแมวหลาย แมวบ่คดึว่าคนบ้านเดยีวกนั สเิฮด็กนั

จงัซี้...” 
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เหตุการณ์ก่อนหน้าที่แก้วพาขวญัจะถูกรถชน
แก้วพาขวญันั้นไว้ใจบวัแดงมาก ไม่คดิระแวง กระทั่งเธอเริ่มมั่นใจ

ว่าคดิผดิเมื่อบวัแดงพาเธอไปที่แห่งหนึ่งนอกตวัเมอืง มรีั้วรอบขอบชดิ ยิ่ง

เข้ามาในตัวอาคารมากเท่าไร ก็ยิ่งเห็นชายฉกรรจ์เดินตีกรอบเข้ามาหาเธอ

มากขึ้นๆ แต่เดก็สาวกย็งัท�าใจดสู้ีเสอื เดนิตามบวัแดงเข้าไปในห้องโถงใหญ่ 

จึงทันเห็นบัวแดงเข้าไปกอดจูบกับผู้ชายวัยสามสิบท่าทางเหมือนผู้ชายคุม

บ่อน นัวเนียแบบไม่อายฟ้าดิน จนแก้วพาขวัญต้องเป็นฝ่ายเบือนหน้าหนี

เสยีเอง 

“นี่น่ะเหรอเด็กใหม่ ราคาห้าหมื่น...” ผู้ชายที่กอดอยู่กับบัวแดงพูด

ขึ้นลอยๆ “ของดทีเีดยีว จบัแต่งตวัซะหน่อย น่าจะเป็นดาวของเราได้เลย” 

แก้วพาขวญัไม่ได้ฟังบทสนทนานกั เพราะเธอก�าลงัสนใจผู้ชายสาม

คนที่ตามเข้ามาในห้องพร้อมปิดประตู เธอสังเกตเห็นว่าหนึ่งในสามมีคนที่

มกุีญแจประตใูหญ่ กญุแจนั้นคล้องอยูท่ี่เขม็ขดัเหน็ได้ชดัเจน...ถ้าเกดิอะไร

ขึ้น ผู้ชายคนนี้คอืคนที่ถอืบตัรเปิดทางให้เธอหนไีด้ ต้องจบัตาดูคนนี้ไว้

“เหน็มั้ยล่ะ ห้าหมื่นไม่แพงสกันดิ” ตอนนี้แก้วพาขวญัได้ยนิค�าพูด

ของบวัแดงเตม็หู “ขอเงนิสดวนันี้เลยนะ ฉนัจะออกไปชอป” 

“ได้...ไปรับที่คลับพร้อมพี่เลยก็ได้ จะได้แนะน�าให้บัวแดงรู้จักกับ

บอสใหญ่ของพี่”

“อะไรนะพี่ยุทธ หมายความว่าฉนัจะได้ไปท�างานที่คลบัจรงิๆ เหรอ”

เมื่อได้ค�าตอบที่ต้องการบวัแดงกก็รี๊ดแตกอย่างดใีจ ทั้งกอดทั้งหอม

ยุทธอย่างต้องการเอาใจ 

“นี่มนัอะไรพี่บวัแดง คนพวกนี้เป็นใคร แล้วท�าไมพดูกนัเหมอืนก�าลงั

เจรจาขายแมว มนัหมายความว่ายงัไง นี่แมวไม่ได้เข้าใจผดิไปใช่มั้ย”

แก้วพาขวญัเพิ่งรูต้วัว่าพลาดกต็อนเหน็รอยยิ้มเยาะของบวัแดง แวบ

แรกนั้นเธอรู้สึกตกใจกลัว ก่อนจะตั้งสติได้ มองไปยังผู้ชายที่ถือกุญแจ

ประตูใหญ่ มีโต๊ะสนุกเกอร์ขวางไว้ ทางเดียวที่จะได้กุญแจเร็วที่สุดคือ
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กระโดดข้ามโต๊ะให้แรงและเรว็ แต่ก่อนที่เธอจะทนัได้ท�าอย่างที่คดิ เธอกถ็กู

จู่โจมเสยีก่อน มนัหวงัเข้ารวบตวั แต่ยงัช้าไป เดก็สาวก้มหลบออกข้าง ได้

จังหวะก็ขึ้นเข่าเข้าตรงหว่างขาคู่ต่อสู้ มันร้องโอดโอยลงไปกลิ้งอยู่กับพื้น 

เสรจ็ไปหนึ่ง แต่ยงัเหลอือกีสาม ซึ่งแต่ละคนล้วนตวัใหญ่และดแูขง็แรงกว่า

คนแรกมาก 

“เธอสูค้นพวกนี้ไม่ได้หรอกแมว” บวัแดงยงักอดเอวผูช้ายของหล่อน 

ดูไม่ได้เป็นเดอืดเป็นร้อน เพราะค่อนข้างมั่นใจว่าคนของตวัเยอะพอ เพราะ

นอกจากในห้องนี้ยงัมข้ีางนอกอกีหลายคน “ยงัคดิว่าจะสูเ้หรอ รู้ว่าเก่งมวย 

แต่นี่ไม่ใช่สนามเดก็เล่นหรอกนะ” 

แก้วพาขวญัไม่สนค�าขู่ ตั้งการ์ดมวยเตรยีมพร้อมรบัการจู่โจม 

“ไม่เอาน่าแมว มาคุยกันดีๆ ดีกว่านะ นี่พี่ก�าลังช่วยเธอหาเงินไป

รกัษาน้าค�าแก้วนะ”

“โดยการเอาข้อยมาขาย!” สญัชาตญาณดบิในการเอาตวัรอดมาพร้อม

ส�าเนยีงอสีานที่คุน้ชนิ “ขายข้อยเฮด็หยงั เฮด็ได้แนวได๋ เฮาคนบ้านเดยีวกนั

บ่แม่นเบาะ!” 

“ขายที่ไหน พูดน่าเกลยีด นี่คอืการมาท�างาน น้องสาวฉนัอบีวัเขยีว

มนักท็�างานที่นี่ เดี๋ยวแกกจ็ะได้เจอมนั”

“ที่บัวเขียวหายไป บ่ติดต่อมา ก็เพราะมึงเอามันมาขาย! มึงคือซั่ว

แถะอบีวัแดง น้องสาวมงึกะขายได้ มงึไปตั๊วแม่ตวัเองว่าบวัเขยีวตดิผูบ่าว

บ่อยากเมอืบ้าน มงึอชีงิหมาเกดิ!” 

บวัแดงยงัมรีอยยิ้มเหมอืนจะไม่ใส่ใจค�าด่า ยิ่งท�าให้แก้วพาขวญัควนั

ออกหู ถึงอยากหนีใจจะขาด แต่ตอนนี้ขออัดคนตรงหน้าให้สาแก่ใจก่อน

เถอะ ถงึตอนนั้นให้ตายกย็อม!

พร้อมกบัความคดิเอาสะใจ เดก็สาวกระโจนพรวดเดยีวกถ็งึตวับวัแดง

และยทุธที่เหมอืนไม่ทนัตั้งตวัเช่นกนั ทั้งสามล้มกลิ้งไปตามๆ กนั แก้วพา-

ขวญัลุกขึ้นได้ก่อน สิ่งแรกที่เธอท�าคอืจกิหวับวัแดง ลากออกมาให้ห่างจาก
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ยุทธ์ จากนั้นชักมีดพับที่ติดตัวไว้เสมอออกมาจ่อคอหอยบัวแดงพร้อมกับ

ลอ็กคอ ท�าเอาชายฉกรรจ์ทั้งสี่ในห้องอึ้งไปตามๆ กนั เพิ่งรูซ้ึ้งถงึสิ่งที่บวัแดง

เคยเตอืนเกี่ยวกบัแก้วพาขวญั 

“ถ่าบ่อยากให้อบีวัแดงตาย กะอย่าเข้ามา!!!” คมมดีกรดีเข้าไปในเนื้อ

บวัแดงจนเลอืดไหลซบิๆ “อย่าเข้ามา!” 

“อแีมว...มงึท�าบ้าอะไร” คนถกูจบัเป็นตวัประกนักรดีร้อง แต่กไ็ม่กล้า

ดิ้นแรงเพราะกลวัคอขาด “มงึจะฆ่ากูเหรอ” 

“เออ! ถ่ามงึบ่อยากตาย กะบอกผวัๆ ของมงึให้ปล่อยกูไป!” 

“ผวักมูพีี่ยุทธคนเดยีว อบ้ีา!...โอ๊ย...เออๆ กรููแ้ลว้ มงึอย่าท�าอะไรกู

นะ กูจะบอกให้พี่ยทุธและคนของเขาปล่อยมงึไป” ต้องท�าเป็นพดูดกีบัคนที่

ถอืมดี เพราะกลวัตาย “พี่ยุทธปล่อยมนัไปเถอะพี่ ฉนัยงัไม่อยากตาย” 

“อย่าเข้ามา!” แก้วพาขวญัไม่ได้แค่ขู ่เธอกดคมมดีลงคออกีครั้ง ลง

ลึกกว่าตอนแรก บัวแดงกรีดร้องห้ามคนของตัวเอง “ถอยออกไป! เปิด

ประตูให้กู! ถ่าบ่อยากให้อบีวัแดงตาย! กะเฮด็ตามที่กูบอก!”

พวกมนัไม่มใีครคดิจะท�าตาม ต่างยิ้มเหน็เป็นเพยีงการแสดงสนุกๆ 

เท่านั้น 

“อยากฆ่ากฆ็่าเลย ดซีะอกี ฉนัจะได้ไม่ต้องเสยีเงนิตั้งห้าหมื่น” 

“พี่ยุทธท�าไมพูดหมาๆ แบบนั้นล่ะ ฉนัเป็นเมยีพี่นะ”

“มงึหุบปาก!” ยุทธตวาดบวัแดง ก่อนจะพูดกบัแก้วพาขวญั “เอาส ิ

ฆ่าเลยส ิลองปาดคอคนให้ดูหน่อย”

ดูเหมือนพวกมันจะอ่านเกมออก มันรู้ว่าเด็กอย่างแก้วพาขวัญไม่มี

ทางกล้าฆ่าใคร 

“แต่ถ้าท�าไม่ได้กท็ิ้งมดีซะ แล้วเรามาคยุกนัอย่างผูเ้จรญิแล้วกนั เธอ

จะได้ไม่เจบ็ตวั ดเูธอฉลาด กน่็าจะพอประเมนิสถานการณ์ได้นะว่า เธอหนี

ไปจากนี่ไม่ได้แน่” 

แก้วพาขวัญครุ่นคิดครู่หนึ่ง เธอไม่ได้สนใจข้อต่อรองใดๆ ดวงตา
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เธอจบัจ้องไปที่คนถอืกุญแจ เฝ้ารอคอยโอกาสและจงัหวะ 

“ฉนัได้ยนิมาว่าเธออยากได้เงนิไปรกัษาน้า...ถ้าเธอยอมท�างานให้ฉนั 

ฉนัจะยกเงนิห้าหมื่นให้เธอ”

“นั่นเงนิฉนันะพี่!” บวัแดงโวยวาย ท�าท่าจะถลาเข้าไปเอาเงนิปึกใหญ่

ที่ยุทธเอาออกมาโชว์ต่อหน้าแก้วพาขวญั “เงนินั่นของฉนันะ พี่จะเอาไปให้

คนอื่นไม่ได้!”

“ถ้ามงึไม่อยากตาย มงึกห็บุปากอบีวัแดง!” ยทุธเสยีงดงั ท�าเอาคนโดน

ตวาดหงอ แต่พอหนัมาคยุกบัแก้วพาขวญั กค็ยุเสยีงหวาน หวงัโน้มน้าวใจ

โดยเชื่อว่า สาวบ้านนอกอย่างไรกเ็หน็เงนิส�าคญักว่าอะไรทั้งหมด “นี่แค่ก้อน

แรกนะ ถ้าเธอยอมท�างานกบัฉนั เธอจะสามารถหาเงนิได้อกีหลายเท่า...”

แก้วพาขวญัมที่าทางอ่อนลง ท�าให้ยุทธเชื่อว่าตนมาถูกทาง 

“หาไม่ได้ง่ายๆ หรอกนะ งานสบายๆ แต่เงนิด ีคดิดูให้ดนีะ เธอมี

แต่ได้ไม่มเีสยี คนท�างานกบัฉนันอกจากได้เงนิแล้ว ยงัได้แต่งตวัสวยๆ กนิ

อาหารอร่อยๆ ถ้าโชคดมีคีนมาหลงรกั ถกูขอแต่งงาน มคีนรบัเลี้ยง มบ้ีาน

มรีถ สบายไปตามๆ กนั”

แก้วพาขวญัแกล้งท�าเป็นคล้อยตาม ยอมเอามดีออกจากคอบวัแดง

ในที่สุด 

“ด.ี..ดูเป็นคนที่เข้าใจอะไรง่ายด ีน่ารกัมาก” 

คนเจรจายิ้มอย่างพอใจ คนอื่นๆ ในห้องกเ็ช่นกนั ทุกคนต่างเผลอ

เพราะไม่ไดรู้้ซึ้งสกันดิว่าที่อยู่ตรงหนา้ไมใ่ช่ลูกแมวหลง แต่เธอคอืแมวป่าที่

ต่อให้ถูกไล่ต้อน ก็ไม่มีทางยอมจ�านนง่ายๆ เธอแค่ท�าเป็นยอม เพื่อรอ

โอกาส...โอกาสนี้ที่จะจู่โจม เปิดทางหน!ี

“กรี๊ดดด!” กว่าพวกมนัจะรูต้วัว่าพลาด กต็อนบวัแดงโดนกระโดดถบี

สุดแรง จนเซไปชนพวกมันล้มขวางทางกันเอง แต่ยังไม่ทันที่จะลุกขึ้นได้ 

แก้วพาขวญักก็ระโจนข้ามโต๊ะสนกุเกอร์ไปคร่อมร่างคนถอืกญุแจ พร้อมใช้

มดีกรดีแขนมนัเพื่อบอกว่าเธอเอาจรงิ 
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“เอากุญแจมา บ่จงัซั่นกูสเิชอืดคอมงึ!” 

เมื่อได้กุญแจ เธอรบีลุกขึ้นแต่ไม่ลมืที่จะกระทบืเป้าคู่ต่อสู้ เพื่อเพิ่ม

โอกาสหนรีอดให้ตวัเอง จากนั้นวิ่งออกประตไูป โดยไม่ลมืขงัพวกนั้นไว้ข้างใน 

“มนัจะหนไีปแล้ว จบัมนัไว้อย่าให้มนัหนไีปได้นะ!!!” 

แก้วพาขวญัไม่รอช้า วิ่งไปทางประตูใหญ่ที่เพิ่งเดนิเข้ามา...

ถ้าใครขวางเธอกพ็ร้อมเผชญิหน้า ใช้ความคล่องตวัหลบหลกี หาทาง

เอาตวัรอดจนพวกมนัป่วนไปหมด ไม่นานเดก็สาวกม็าถงึประตูเหลก็ เธอ

ใช้กญุแจในมอืเปิด ในขณะที่พวกมนัต่างกพ็ุง่เข้ามาหาด้วยความกระเหี้ยน

กระหอืรอื เพราะต่างโดนฤทธิ์นางแมวเจบ็ไปตามๆ กนั 

“นงัแสบเอ๊ย! อย่าให้พวกกูจบัได้นะมงึ จะเอาให้ตายเลย!” 

พวกมันเร็ว แต่ก็ยังเร็วไม่พอ เมื่อแก้วพาขวัญมุดประตูออกไปได้

อย่างหวุดหวดิ แถมเธอยงัฉลาดพอที่จะลอ็กพวกมนัไว้ข้างใน ก่อนจะโยน

กญุแจทิ้งในพงหญ้า แล้ววิ่งหนอีย่างไม่คดิชวีติ ทั้งที่ไม่รู้ด้วยซ�้าว่าจะหนไีป

ทางไหน รูแ้ต่ว่าต้องวิ่งไปให้ไกลจากตรงนี้ ไปให้ไกลและเรว็ที่สดุเท่าที่สอง

เท้าเลก็ๆ คู่นี้จะพาไปได้

หน!ี ต้องหนใีห้พ้น จะถูกจบัไม่ได้!

ต้องหาคนช่วย ใครกไ็ด้ที่พอจะช่วยได้

ทว่าแม้แต่คนบ้านเดยีวกนัยงัหลอกกนัได้

แล้วเธอยงัจะไว้ใจใครได้อกีหรอื... 

แก้วพาขวัญหนีออกจากขุมนรกมาได้อย่างหวุดหวิด เธอไปแจ้ง
ต�ารวจให้จดัการพวกนั้น แต่เมื่อไปถงึกเ็หมอืนจะเจอเรื่องยาว ต�ารวจจะให้

เธอพาไปที่เกดิเหตซุึ่งเธอไม่มเีวลามากขนาดนั้น จงึหนอีอกมา แล้วใช้ความ

พยายามถามผูค้นจนขึ้นรถเมล์ หลงแล้วหลงอกี กว่าจะมาถงึซอยตามที่อยู่

กป็าไปดกึมากแล้ว แถมทางเข้าซอยกด็เูปลี่ยวมาก สองข้างทางมองไม่เหน็

บ้านคน ไฟริมทางก็ไม่ได้ส่องสว่างมากพอ เด็กสาวบ้านนอกไม่รู้จะท�า
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อย่างไร จะนั่งรถแทก็ซี่เข้าไปกค็งไม่ได้ เพราะเงนิก้อนสุดท้ายที่ตดิตวัมาก็

เหลือไม่ถึงยี่สิบบาท ทั้งวันเธอไม่ได้กินอะไรเลยนอกจากน�้าขวดหนึ่งที่

ตดัสนิใจซื้อ แม้อยากเกบ็ไว้เป็นค่ารถกต็าม 

“เอาวะ...น้าค�าแก้วถ่าอยู่ ตายเป็นตาย คนเฮาบ่ซวยซ้อนกนัหลายๆ 

เถื่อดอกอแีมว” 

เดก็สาวพยายามบอกตวัเองว่าให้อดทน ได้เจอแม่แล้วทุกอย่างจะดี

เอง เธอตดัสนิใจเดนิเข้าซอยไปอย่างมหีวงั คาดไม่ถงึว่าพวกของบวัแดงจะ

ไปดกัรอ เพราะจ�าที่อยู่ของขวญัใจได้คร่าวๆ การที่แก้วพาขวญัมาถงึที่นี่ใน

ช่วงเลยเที่ยงคนื ยิ่งเป็นโอกาสเหมาะส�าหรบัพวกมนั เพราะซอยเลก็ๆ ใต้

ทางด่วนหลังโซนสถานบันเทิงแห่งนี้ นานๆ จึงจะมีรถผ่านสักคัน อีกทั้ง 

ยงัขึ้นชื่อว่าถนนสายนี้มพีวกมจิฉาชพีมาตบทรพัย์ มรีถของนกัเที่ยวโดนเล่น

งานบ่อยจนขึ้นชื่อ ถ้าไม่จ�าเป็นจรงิๆ จะไม่ผ่านเส้นทางนี้เดด็ขาด 

“มาจรงิๆ ด้วย...” พวกมนัปรากฏตวัขึ้นหลงัต้นไม้ใหญ่ ยงัใส่ชดุเดมิ

เหมือนตอนเช้ากันทุกคน บ่งบอกว่าพวกมันคงมาดักที่นี่ตั้งแต่โดนแก้ว- 

พาขวญัเล่นงาน “คราวนี้อย่าคดิว่าจะหนพี้น!”

แม้จะเหนื่อยแทบยกขาไม่ไหว แต่ทนัททีี่เหน็อนัตราย แก้วพาขวญั

กถ็อยได้ เธอไม่คดิสู้ เพราะเธอไม่เหลอืเรี่ยวแรงพอจะเอาชนะใครได้แล้ว 

สิ่งที่ท�าได้ในเวลานี้คือออกวิ่ง วิ่งให้สุดชีวิต แต่กระนั้นก็ยังคว้าท่อนไม้ไล่

ฟาดใส่พวกมนัแตกกระเจงิไปตามๆ กนั 

“ไอ้เดก็แสบ! อย่าให้จบัได้นะมงึ!” 

เมื่อเปิดทางหนไีด้ แก้วพาขวญัวิ่งตดัเข้าไปในสนามกฬีาใต้ทางด่วน 

โดยมพีวกมนัตามมาตดิๆ แต่กค็ลาดสายตา เมื่อแก้วพาขวญัอาศยัความเรว็

หาที่หลบได้ เดก็สาวแอบรอจนพวกมนัเดนิห่างออกไป จงึรบีปีนรั้วกลบัออก

มาบนถนน ก่อนจะออกวิ่งอย่างไม่คดิชวีติ ภาวนาให้มรีถผ่านมาสกัคนั 

เหมอืนฟ้าจะเป็นใจ มรีถคนัหนึ่งผ่านมา เธอโบกรถอยู่ข้างทาง แต่

รถคนันั้นไม่จอดและแล่นผ่านหน้าเธอไป 
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“เป็นหยัง...เป็นหยังบ่จอด...นี่เบาะเมืองกรุง พ้อคนขอความซอย

เหลอืกะบ่ซอย ใจฮ้ายหลาย!” 

ความผิดหวังยิ่งท�าให้ใจเสีย เด็กสาวหันหลังกลับ กลัวพวกนั้นจะ

ตามมา ถ้าไม่มใีครช่วย เธอกต้็องหน ีต้องวิ่งด้วยสองขา แต่ตอนนี้เธอแทบ

จะก้าวขาไม่ออกแล้ว เดก็สาวมองหาทางหนไีปรอบๆ หรอืเธอจะกระโดดลง

คลองน�้าเน่าข้างๆ แต่ก่อนจะได้ท�าอย่างที่คดิ แสงไฟรถกส็าดกระทบหน้า

แก้วพาขวญั

“มรีถมา...” แก้วพาขวญัคดิจะโบกรถ แต่เธอมาคดิๆ ดู ถ้ารถคนันี้

ไม่จอดอกีล่ะ ตอนนี้เธอไม่มแีรงหนแีล้ว ถ้าเป็นอย่างนั้นเธอต้องถกูพวกมนั

จบัได้ และพวกมนัคงไม่เอาเธอไว้แน่ 

“ตายเป็นตาย...ถกืรถชนตาย ดกีว่าถกืจบัไปเป็นกะหรี่!” 

นั่นเป็นจุดเริ่มต้นให้ปรมตัถ์ได้เจอกบัเดก็สาวคนหนึ่ง คนที่เขาไม่คดิ
ว่าจะมอีะไรพเิศษ กระทั่งตอนนี้ตอนที่เขาได้ยนิเรื่องราวมากมายของแก้ว-

พาขวญัจากป้าบวัศร ีหนึ่งในนั้นคอืเรื่องแม่ของเดก็สาว 

“นี่ป้าไม่อยากเชื่อนะว่า นังขวัญใจมันจะยังให้เพื่อนช่วยให้เงินนัง

แมว” 

“ท�าไมคดิอย่างนั้นล่ะครบั ท�าไมคดิว่าขวญัใจจะไม่ช่วยลูก”

“อีขวัญใจมันเป็นคนไม่ดี ทิ้งลูกให้น้องสาวเลี้ยง แล้วก็หนีไปเลย 

ตอนแรกเหมอืนจะส่งเงนิมา แต่ตอนหลงัเหน็ว่าทะเลาะกนั กเ็ลยตดัขาดกนั

ไป ค�าแก้วโกรธพี่สาวมาก ประกาศไม่ให้มาเผาผี ถ้าไม่คิดว่าตัวเองป่วย

หนัก กลัวนังแมวจะไม่เหลือใคร นังค�าแก้วคงไม่เขียนจดหมายหาพี่สาว

หรอก”

“พี่น้องทะเลาะอะไรกนัรู้มั้ยครบั”

“ป้ากไ็ม่รูห้รอก เคยได้ยนิแต่ว่านงัขวญัใจมาบอกว่าอย่าตดิต่อไป ให้

คดิซะว่ามนัตายแล้ว มนัจะส่งเงนิมาให้ มนับอกว่าจะไปใช้ชวีติใหม่ จะไป
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เป็นคนใหม่ จะไม่ใช้ชื่อ ขวญัใจ เมอืงโคตร อกี ถ้ามคีนมาถามหามนั กใ็ห้

บอกว่ามนัตายไปแล้ว”

“ขวญัใจ เมอืงโคตร?” ปรมตัถ์ทวนค�าตวัเยน็เฉยีบ เขารู้จกัคนชื่อนี้ 

รู้จักดี รู้จักเธอมานาน ตอนเขาเห็นนามสกุลของแก้วพาขวัญก่อนหน้านี้ก็

รู้สึกคุ้นตา แต่ก็ไม่ได้คิดอะไร กระทั่งได้ยินป้าบัวศรีพูดมันออกมาพร้อม

กบัชื่อของผู้หญงิที่เขารู้จกัเธอด ี“แม่ของแมวชื่อ ขวญัใจ เมอืงโคตร เหรอ

ครบั”

“จ้ะ มนัเป็นคนสวย ร้องหมอล�าเก่ง ร้องเพลงเก่ง เป็นนางร�า ตอน

สาวๆ เนื้อมนัหอม แต่มนัไปเลอืกคนผดิ อยากมผีวัฝรั่ง เลยถูกทิ้ง ท้อง

แล้วทิ้ง มันก็เลยใจแตกเตลิดไป เห็นว่าไปเป็นนักร้องในอาบอบนวดที่

กรุงเทพฯ นะ ก่อนมนัจะหายตวัไป” 

‘ขวญัใจ เมอืงโคตร’ เสยีงของผู้บรหิารคนัธรสกรุ๊ปคนก่อนก้องอยู่

ในหัวปรมัตถ์ ‘ผู้หญิงคนนี้คืองานแรกของแกนะซัน เปลี่ยนแปลงเธอซะ 

เปลี่ยนให้เป็นคนใหม่ จบัเธอใส่ตะกร้าล้างน�้า ท�าให้เธอเป็นดาวเดน่ของเรา

ให้ได้’

“ไม่จรงิหรอก...มนักแ็ค่เรื่องบงัเอญิ” ปัญหาที่จะตามมาท�าให้ปรมตัถ์

อยากเชื่ออย่างนั้น และมทีางที่จะพสิูจน์ได้ “มรีูปแม่ของแมวมั้ยครบั เหน็

ป้าว่าเป็นคนสวย เลยอยากเหน็ว่าสวยขนาดไหน”

“มใีบเดยีว อยู่กบันงัแมว รปูตอนอขีวญัใจยงัสาว มนัถ่ายรปูกบัผวั

ฝรั่งมนั” 

ปรมตัถ์ย้อนนกึถงึตอนที่ค้นดกูระเป๋าแก้วพาขวญั ในไดอะรมีรีปูถ่าย

สองใบ แต่เขาไม่ได้สนใจเมื่อเจอบตัรประชาชน เหน็ทตี้องขอดูใหม่ และ

หวงัว่าจะไม่ใช่ เพราะถ้าใช่จรงิ เรื่องใหญ่แน่ แต่ยงัไม่ทนัที่ชายหนุ่มจะได้

คุยอะไรต่อ โทรศพัท์เขากม็สีายเข้า เป็นพมิพ์มาดาที่โทรศพัท์เข้ามา

“สกัครู่นะครบัคุณพมิพ์” ชายหนุ่มบอกคู่สาย ก่อนจะหนัไปคุยกบั

ป้าบวัศรถีามหาห้องที่จะไปเยี่ยมค�าแก้ว จากนั้นจงึกลบัมาคยุกบัพมิพ์มาดา 
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“ขอโทษครบัที่ให้รอ...ครบั มาถงึนครพนมแล้ว”

หลังจากที่ปรมัตถ์ได้คุยกับป้าบัวศรี ชายหนุ่มจึงเล่าเรื่องราวที่รู้ให้
พิมพ์มาดาฟัง แต่ไม่ได้พูดถึงสิ่งที่เขาสงสัย เมื่อได้รู้ชีวิตของแก้วพาขวัญ 

ได้รู้ว่าเธอเป็นเด็กก�าพร้าที่ไม่เคยเห็นหน้าพ่อแม่มากไปกว่ารูปถ่ายใบเดียว

ที่มี โตมาเพราะน้าสาวเลี้ยงดู น้าสาวที่ตอนนี้อาการหนัก แก้วพาขวัญจึง

ต้องการเงนิเพื่อให้น้าสาวได้รบัการผ่าตดัโดยเรว็ แต่แพทย์กไ็ม่ได้รบัรองว่า

เมื่อผ่าตดัแล้วจะหายเป็นปกต ิที่ท�าไปอาจสญูเปล่า แต่กระนั้นแก้วพาขวญั

กม็คีวามหวงั เธอเชื่ออย่างเตม็เปี่ยมว่าเงนิจะซื้อชวีติน้าได้ นั่นคงเป็นเหตุ

ให้เธอยอมขายตวัเองเพื่อให้ได้เงนิมา

“หมดทางรักษาแล้วจริงๆ หรือซัน” พิมพ์มาดาถามคู่สายซ�้า ไม่ใช่

เพราะไม่เชื่อในสิ่งที่ปรมตัถ์บอก แต่เพราะรูส้กึใจหายเมื่อนกึถงึแก้วพาขวญั 

เดก็คนหนึ่งที่ยอมขายชวีติตวัเองเพื่อน�าเงนิไปรกัษาน้า เชื่ออย่างสนทิใจว่า

เงนินั้นจะท�าให้น้าหาย แต่สุดท้ายทุกอย่างดูจะช้าเกนิไป “น่าสงสารจงั เรา

ท�าอย่างอื่นไม่ได้แล้วเหรอ พามารกัษาที่กรุงเทพฯ ได้มั้ย หรอืถ้าจะส่งไป

รกัษาที่เมอืงนอก ฉนักย็นิดอีอกค่าใช้จ่ายให้นะซนั”

ปรมตัถ์เข้าใจความเป็นห่วงของพมิพ์มาดา แต่เขากต้็องยนืยนัสิ่งที่รู้

ผ่านป้าบวัศร ีสภาพของค�าแก้วในเวลานี้เรยีกได้ว่ามชีวีติอยูไ่ด้กด้็วยเครื่อง

ระโยงระยางในห้องไอซยีูเท่านั้น 

“ก็คงต้องหวังแค่ปาฏิหาริย์...ปาฏิหาริย์ที่ลูกแมวเชื่อว่าชีวิตคนจนๆ 

ขาดแค่เงนิ ถ้ามเีงนิ พวกเขากจ็ะสามารถมชีวีติต่อได้ เงนิสามารถใช้แลก

ชวีติคนที่เธอรกัได้ คณุพมิพ์กอ็ย่าคดิมากเลยครบั คณุเองกต้็องดแูลตวัเอง

ให้ดดี้วย คุณสญัญากบัผมแล้วนะ”

“ฉนัรู้แล้ว เธอเองกต็้องดูแลลูกแมวแทนฉนัด้วย” 

“ดูคุณพมิพ์ตดิใจอะไรบางอย่างในตวัเดก็คนนี้นะครบั”

“ไม่ใช่แค่ฉนัหรอกมั้ง เธอไม่เหน็อะไรบางอย่างในตวัเดก็คนนั้นจรงิ
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เหรอซัน” พิมพ์มาดาทิ้งระยะเวลาให้คนต้องตอบได้คิด “ฉันเห็นสิ่งที่เธอ

แสดงออกกับลูกแมว เธอติดใจบางอย่างในตัวเด็กคนนั้น ต่อให้ห้ามฉัน 

ไม่ให้ยุ่ง และถ้าฉนัไม่ยุ่งจรงิๆ ซนักค็งไม่ทิ้งเดก็คนนั้นไว้อย่างนั้นใช่มั้ย”

ปรมตัถ์ไม่เถยีง ตอนที่เขาเหน็หน้าแก้วพาขวญัชดัๆ ครั้งแรก เขา

รูส้กึตวัเยน็เฉยีบ มอีะไรบางอย่างที่ท�าให้เขานกึถงึผู้หญงิคนหนึ่ง คนที่เคย

มีความส�าคัญในชีวิตเขา แต่ตอนนั้นเขาไม่ได้คิดอะไร คิดว่าก็แค่คนหน้า

เหมอืน แค่เค้าโครงเหมอืน ยิ่งเมื่อเธอรูส้กึตวัตื่น ความเหมอืนที่เขาเคยรูส้กึ

กห็ายไป แก้วพาขวญัไม่มอีะไรที่เหมอืนผู้หญงิคนนั้นที่เขาเคยรู้จกัสกันดิ

“ซันไม่ได้เป็นแบบนี้มานานแล้วนะ ไม่ได้เป็นเหมือนที่เป็นกับ 

ลูกแมว...” 

“ผมต้องวางสายแล้วครับ” ปรมัตถ์ตัดบทเหมือนรู้ว่าพิมพ์มาดาจะ

พูดอะไร ซึ่งอกีฝ่ายกเ็คารพการตดัสนิใจนี้ ยอมที่จะหยุดพูดถงึมนั “ถ้ามี

อะไรคบืหน้าผมจะโทร. หานะครบั แล้วคุณพมิพ์กห็้ามดื้อกบัคุณหมอ ถ้า

ผมรู้ว่าคุณพมิพ์ดื้อ ผมจะเล่นงานเดก็คนโปรดของคุณพมิพ์”

“รู้แล้วละน่า ขู่ฉนัอยู่ได้ ดูแลลูกแมวให้ดีๆ  กพ็อ ไว้คุยกนั...” 

ปรมตัถ์รบัปากแล้ววางสาย เขามองเข้าไปในห้องไอซยี ูแก้วพาขวญั

ยังอยู่ในนั้น เธอเฝ้ามองน้าด้วยแววตาเป็นห่วง เมื่อชายหนุ่มได้เพ่งมอง

อย่างพนิจิ เขากเ็หน็เค้าลางบางอย่าง ตอนที่เขาอุ้มแก้วพาขวญัขึ้นรถ แวบ

หนึ่งที่เหน็หน้าเธอชดัเจน เขากร็ูส้กึเจบ็แปลบในหวัใจ เพราะเหมอืนได้เหน็

ใบหน้าของผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยส�าคัญที่สุดในชีวิต ส�าคัญยิ่งกว่าที่เขาให้

พมิพ์มาดา แม้นั่นจะเป็นอดตีไปแล้ว แต่ทกุครั้งที่มเีรื่องเข้ามาสะกดิ ใจเขา

กว็ูบไหวได้ทุกครั้ง 

“ไม่มีทางเป็นไปได้ เป็นไปไม่ได้ที่ลูกแมวจะเป็นลูกสาวคุณ ใช่มั้ย 

พรรณราย...”


