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บทน�ำ

สองร่างท่ีเก่ียวกระหวัดเพื่อหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวนั้น

เป็นเดก็หนุ่มและเดก็สาว อายรุาวสบิแปดปี เดก็หนุ่มมรีูปร่างผอมสูง 

เก้งก้าง ผวิขาวจดั ส่วนเดก็สาวมรีูปร่างระหง ใบหน้าสวยหวาน ผวิ

ขาวเนยีนลออตา ท่าทางอ่อนต่อโลก

ภายนอกฝนก�าลงัเทลงมาอย่างหนกั ท้องฟ้ามดืครึ้ม ความเยน็

ชื้นกระจายไปทั่ว แต่ส�าหรับทั้งคู่แล้วทุกอย่างก�าลังร้อนระอุราวกับมี

กองเพลงิสมุอยู่ในร่าง 

ไม่นาน เขากน็�าเธอเดนิทางสู่สวรรค์แบบเก้ๆ กงัๆ เพราะนี่เป็น

ครั้งแรกของเขา และแน่นอนครั้งแรกของเธอด้วย 

เขาครางเสยีงสขุสมขณะฝากฝังสายธารรกัเข้าไปในกายของเธอ 

พร้อมๆ กบัความสขุที่ไหลวนทั่วร่าง... 

เป็นความสขุแสนลกึล�้าที่เขาไม่เคยได้พบมาก่อนในชวีติ

ส่วนเดก็สาวได้แต่ท�าหน้าเหยเก เพราะความเจบ็ที่จดุอ่อนไหว

ถูกเสยีดส ีไม่รู้สกึว่าสขุสม ไม่ได้รู้สกึเพรศิแพร้วไปกบับทรกัแม้แต่นดิ 

เธอจ�าไม่ได้ด้วยซ�้าว่าเกดิอะไรขึ้นบ้าง รู้เพยีงว่าได้อยู่ในอ้อมกอดเขา 

เธอกส็ขุล้นยิ่งกว่าอะไรแล้ว

“ยักษ์รักพิณนะครับ” เด็กหนุ่มกระซิบเสียงสั่นพร่า หลังจาก
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หอบอยู่ครู่หนึ่ง 

“พณิกร็กัยกัษ์” เดก็สาวตอบพลางซกุกายเข้าหาเขาอกีนดิด้วย

ความรกัล้นใจ “ได้พณิแล้ว ยกัษ์จะไม่ทิ้งพณิใช่ไหม” 

ยักษ์หรือพยัคฆ์จุมพิตพวงแก้มนวลปลั่งนั้นครั้งหนึ่ง แล้วมอง

ออกไปนอกหน้าต่าง ตอนนี้ฝนหยุดแล้ว ท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีส้มอม

ทอง เพราะเป็นเวลาใกล้พระอาทิตย์ตก อากาศยังคงเย็นสบายและ

สดชื่น

“ข้าแต่ท้องฟ้าที่สดใส อากาศที่เยน็สบาย ได้โปรดเป็นพยานว่า

ข้าพเจ้า นายพยัคฆ์ จะรักและซื่อสัตย์ต่อนางสาวพิณทองแต่เพียง 

ผูเ้ดยีว ข้าพเจ้าจะรกัและทะนถุนอมเธอ จะดแูลเธอด้วยชวีติของข้าพเจ้า 

ถ้าหากข้าพเจ้าผดิค�าสญัญา ขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มคีวามสขุ...”

“ยักษ์ ไม่เอา อย่าสาบานอะไรแบบนั้นนะ” พิณทองยกมือ

ปิดปากเขา “พณิเชื่อแล้วว่ายกัษ์รกัพณิและจะไม่ทิ้งพณิจรงิๆ...ถ้ายกัษ์

ทิ้งพณิ พณิต้องตายแน่ๆ พณิคงไม่มหีน้ากลบัไปหาแม่กบัพ่ออกีแล้ว” 

เสยีงเดก็สาวสั่นเครอื น�้าตากไ็หลด้วยความตื่นกลวัผดิกบัเสยีง

ของเขาที่หนกัแน่น จรงิจงั

“มนัจะไม่มวีนันั้น...และยกัษ์กจ็ะท�าให้พ่อกบัแม่ของพณิเหน็ว่า 

พณิเลอืกคนไม่ผดิ” 

“แต่วธิกีารของเรามนัผดิใช่มั้ย ยกัษ์” เธอร้องไห้ออกมาในที่สดุ

“เราอาจจะผดิที่หนตีามกนัมา แต่พวกเขากผ็ดิที่ขดัขวางเราสอง

คน พวกเขาใจร้ายกับเราก่อน” สีหน้าเด็กหนุ่มเต็มไปด้วยความ

ขดัเคอืงใจ

“พ่อแม่ของยักษ์อยากให้ยักษ์รักกับผู้หญิงที่เหมาะสมคู่ควร 

ไม่ใช่ลกูแม่ค้าผกัอย่างพณิ ส่วนพ่อแม่พณิกไ็ม่อยากให้พณิหวงัสงูคบ

กบัลูกชายเศรษฐอีย่างยกัษ์”

เดก็หนุ่มจูบซบัน�้าตาให้เธออย่างอ่อนโยน 
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“แต่ตอนนี้ไม่มใีครขดัขวางเราสองคนได้แล้ว เราได้อยู่ด้วยกนั

แล้ว และเรากจ็ะสร้างครอบครวัด้วยกนั...ยกัษ์จะดแูลพณิด้วยชวีติของ

ยกัษ์” เขาวาดฝันสวยงามให้เธอ 

เด็กสาวพยักหน้าด้วยความอุ่นใจ “เราจะมีลูกด้วยกันใช่มั้ย

คะ...”

“จ้ะ ผมจะมลีูกกบัพณิคนเดยีวเท่านั้น...มสีกัสองคนดมีั้ย ชาย

หนึ่ง หญงิหนึ่ง” 

“ค่ะ สองคนกด็”ี พณิทองพยกัหน้าเหน็ด้วยกบัเขา 

เดก็หนุ่มยิ้ม กอดกระชบัร่างแบบบางเอาไว้ 

“เราจะตั้งชื่อลกูว่าอะไรด.ี..พ่อชื่อยกัษ์ แม่ชื่อพณิ ลูกชื่อ ยนิด.ี..

ดมีั้ย”

“ชื่อน่ารกัดค่ีะ ยกัษ์เข้าใจคดิ แต่พณิน่ะอยากให้ลกูเป็นคนเก่งๆ 

กล้าหาญ ไม่อ่อนปวกเปียกเหมอืนแม่...แล้วพณิกช็อบเดก็ผูห้ญงิที่ชื่อ

เหมอืนผู้ชาย ชอบเดก็ผู้ชายที่ชื่อเหมอืนผู้หญงิด้วย ชื่อเก่งดมีั้ยคะ” 

“งั้นชื่อเสือมั้ย ความหมายเหมือนชื่อพ่อ ที่จริงยักษ์ยังไงก็ได้

แหละ เพราะไม่ว่าจะชื่ออะไร เขาก็เป็นลูกของเราสองคนอยู่ดี...เออ 

พณิหวิหรอืยงั เดี๋ยวยกัษ์ออกไปหาอะไรให้พณิกนิดกีว่า แล้วเดี๋ยวจะ

ซื้อพวกของใช้ส่วนตวัมาด้วย” เดก็หนุ่มว่าพลางขยบัตวั

“พณิไปด้วย”

“ยกัษ์ไปคนเดยีวจะปลอดภยักว่า พณิรอยกัษ์อยูท่ี่นี่แหละ ยกัษ์

ไปแป๊บเดยีว เดี๋ยวมา” พดูจบ เขากล็กุขึ้น และสวมเสื้อผ้าอย่างรวดเรว็ 

โดยไม่ลืมหมวกแก๊ปกับแว่นเลนส์ใสเพื่ออ�าพรางตัวตน จากนั้นก็ก้ม

ลงหอมแก้มเธอครั้งหนึ่ง “ถ้ามีใครมาเคาะประตู ห้ามเปิดเด็ดขาด 

จนกว่าจะได้ยนิเสยีงยกัษ์”

“จ้ะ แล้วรบีกลบัมานะยกัษ์ พณิกลวั”

เมื่อเขาออกจากห้องไปแล้ว พณิหรอืพณิทองกล็กุขึ้นสวมเสื้อผ้า
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บ้าง จากนั้นก็หยิบเสื้อผ้าสองสามตัวของเธอออกจากกระเป๋าเป้มา

แขวนไว้ รวมถงึของเขาด้วย 

เมื่อจดัเสื้อผ้าเรยีบร้อยแล้ว พณิทองกห็ยบิโทรศพัท์มอืถอืซึ่งปิด

เครื่องไว้ตั้งแต่ออกจากบ้านมา เธอท�าท่าจะกดเปิด แต่กเ็ปลี่ยนใจ

“พ่อจ๋า แม่จ๋า พิณขอโทษนะจ๊ะ พิณสัญญา วันหนึ่งพิณจะ

กลับไปกราบขอขมาพ่อกับแม่จ้ะ” น�้าตาเธอไหลอีกครั้งอย่างยากจะ

ห้าม แต่ครู่ต่อมาเดก็สาวกเ็ชด็มนัออกแล้วนั่งรอเขา

หนึ่งชั่วโมง สองชั่วโมง สามชั่วโมงผ่านไป เดก็หนุม่กย็งัไม่กลบั

มา 

...แล้วกไ็ม่กลบัมาอกีเลย...
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1

ยี่สิบปีต่อมา ประเทศญี่ปุ่น

พยัคฆ์เดินเข้าไปในอะพาร์ตเมนต์เล็กๆ แห่งหนึ่งอย่างคุ้นเคย 

และรู้ดวี่ามใีครบางคนรอเขาอยู่ ชายหนุ่มเดนิขึ้นไปยงัชั้นสาม ซึ่งเป็น

ชั้นของห้องพกัที่เขาตั้งใจจะใช้เป็นรงัรกัของเขาและเธอ 

เมื่อถงึหน้าห้อง เขากเ็คาะประตูเบาๆ 

“พณิ ผมกลบัมาแล้ว เปิดประตูหน่อยครบั”

เงียบ ไม่มีเสียงตอบรับจากเธอ ชายหนุ่มลองบิดลูกบิดประตู 

ปรากฏว่ามนัไม่ได้ลอ็ก จงึรบีเปิดเข้าไป เพื่อจะพบว่าพณิทองนั่งคูก้าย

อยู่มมุห้อง ร่างของเธอผ่ายผอม ผมยาวรงุรงัปิดหน้าปิดตา ดูเหมอืน

เธอก�าลงัร้องไห้

“พิณ ผมกลับมาแล้ว” เขาเดินเข้าไปทรุดกายลงนั่งใกล้เธอ 

“ขอโทษนะที่ท�าให้รอนาน”

พณิทองค่อยๆ เงยหน้าขึ้น เมื่อเหน็ใบหน้านั้นชดั พยคัฆ์กถ็งึ

กบัผงะถอยหลงั 

ใบหน้าเธอตอบและซบูเซยีว ไม่เหลอืเค้าความสวยงามในอดตี 

ดวงตาลกึโบ๋คูน่ั้นมองเขาด้วยความแค้นและเกลยีดชงั เธอยกนิ้วที่ผอม

จนเหน็หนงัหุ้มกระดูกขึ้นชี้หน้าเขา
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“คนเลว คณุหลอกพณิ”

“พิณ ผมขอโทษ แต่ผมจ�าเป็นจริงๆ” เขาพยายามอธิบาย  

“ตอนนี้ผมกลบัมาหาคณุแล้ว พณิยกโทษให้ผมนะ”

พณิทองผดุลกุขึ้นแล้ววิ่งออกจากห้อง

“พณิ นั่นคณุจะไปไหน!” พยคัฆ์ทิ้งของในมอืแล้ววิ่งตามออก

ไปทนัท ี

พณิทองวิ่งลงบนัไดไปชั้นล่าง แล้วไปยงัด้านหน้าอะพาร์ตเมนต์ 

เป็นจงัหวะเดยีวกบัที่รถยนต์คนัหนึ่งวิ่งมาด้วยความเรว็สงู และชนเข้า

กบัร่างของเธอเตม็แรง ร่างของเธอลอยละลิ่วขึ้นจากพื้น!

“พณิ!” พยคัฆ์ตะโกนสดุเสยีง ก่อนที่ภาพทั้งหมดจะหายวบัไป 

เขาสะดุ้งตื่น เหงื่อไหลท่วมตัวทั้งที่อากาศเย็นสบาย ชายหนุ่มหอบ

หนกัหน่วง หวัใจกเ็ต้นแรงจนต้องยกมอืกมุหน้าอกเอาไว้

“ฝันร้ายอีกแล้วเหรอคะ” เสียงงัวเงียของหญิงสาวคนหนึ่งดัง

ขึ้น ก่อนเจ้าของเสียงจะลุกขึ้นมานั่งข้างๆ เธอเป็นหญิงสาวร่างผอม

บาง ผอมจนเกอืบเหน็กระดูก แต่มเีครื่องหน้าที่สวยเหมาะเจาะลงตวั 

ผมของเธอมสีดี�าสนทิและยาวเคลยีไหล่

พยคัฆ์ยกมอืลูบหน้า นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาฝันท�านองนี้ แม้ภาพ

ตอนท้ายฝันจะไม่เหมอืนกนั แต่ต้นฝันล้วนแล้วแต่เป็นการตดัพ้อและ

นยัน์ตาเกลยีดชงัโจ่งแจ้งจากพณิทองเสมอ

ครู่ต่อมาชายหนุ่มกเ็อ่ยพลางขยบัตวั “คณุนอนเถอะเรนะ”

“คณุล่ะคะ”

“ผมจะท�างาน”

“แต่นี่เพิ่งตีสามเอง นอนต่อเถอะ” เธอรั้งเขาไว้ด้วยการสอด

แขนเรยีวเข้ามาใต้วงแขนเขา แล้วลูบไล้ไปมาบนหน้าอกกว้าง ปากก็

ประทบัจูบลงบนแผ่นหลงั ไล่เรื่อยไปที่ต้นคอ 

พยคัฆ์ถอนหายใจเบาๆ แล้วแกะมอืเธอออก จากนั้นจงึก้าวลง



สลิลา  13   

จากเตยีง ทิ้งหญงิสาวให้เดยีวดายอยู่ในห้องกว้างนั้น...

เช้าวนัต่อมา รถเก๋งสดี�าสามคันจอดเรยีงกนับนถนนหน้า

บ้านของพยคัฆ์ มชีายฉกรรจ์สามนายในชดุสดี�ายนืประจ�ารถแต่ละคนั 

ซึ่งเป็นรถของ ‘โทระกรุ๊ป’ หรอื ‘พยคัฆ์ตดิปีก’ กลุ่มธรุกจิส�าคญัที่มี

ธรุกจิหลายด้าน ทั้งอสงัหารมิทรพัย์ อตุสาหกรรมน�้ามนั และรสีอร์ต

ครบวงจรที่มกีาสโินอยู่ข้างใน ไม่เพยีงแต่ในญี่ปุ่นเท่านั้น พวกเขายงั

ขยายสาขาไปไต้หวนัและฮ่องกง รวมถงึประเทศไทยด้วย 

สักครู ่พยัคฆ์ในชุดสูทสีด�าก็เดินออกจากบ้านด้วยมาดสง่า

ผ่าเผย ท่าทางองอาจสมเป็นลูกชายคนเดยีวของหวัหน้ากลุ่ม ‘พยคัฆ์

ตดิปีก’ 

ที่เดนิตามหลงัเขามาคอืชายหนุ่มร่างผอมสูง ผวิขาวจดั ตาชั้น

เดยีว ท่าทางเขาดเูป็นคนกระตอืรอืร้น กระฉบักระเฉง ในมอืมกีระเป๋า

เอกสารสดี�าใบหนึ่ง 

เมื่อเดนิมาถงึจดุที่รถจอดอยู ่พยคัฆ์กเ็อ่ยกบัชายที่เดนิตามหลงั

ว่า “ฉนัจะเอารถไปแค่คนัเดยีวนะอฐั” 

“แต่ว่าเราอาจจ�าเป็นต้อง...” อกีฝ่ายแย้งขึ้นมาทนัท ีแต่พยคัฆ์

ไม่สนใจ เขาก้าวขึ้นรถประจ�าต�าแหน่งเป็นการตดับทสนทนา ชายร่าง

ผอมสูงจงึจ�าต้องท�าสญัญาณมอืบอกว่า รถอกีสองคนัไม่ต้องตามไป 

จากนั้นจงึขึ้นนั่งเคยีงข้างผูเ้ป็นนาย ไม่นานรถคนันั้นกเ็คลื่อนออกจาก

หน้าบ้านไป

ประมาณหน่ึงชัว่โมงให้หลงั พยัคฆ์กน็ัง่อยูต่รงข้ามชายชรา

คนหนึ่งในบ้านหลงัเลก็รมิแม่น�้า ระหว่างทั้งคู่คอืโต๊ะไม้แบบญี่ปุ่น มี

กาน�้าชาและถ้วยชาสองใบวางอยู่ 

เขากบัชายชราจ้องตากนัคล้ายก�าลงัหยั่งเชงิอกีฝ่าย 
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“เธอกลบัไปเถอะ” ชายชราเอ่ยขึ้นก่อนด้วยเสยีงแหบเครอื หลงั

จากปล่อยบรรยากาศให้อดึอดัอยู่นาน 

“แล้วผมจะมาใหม่” พยคัฆ์เอ่ยด้วยน�้าเสยีงสภุาพ ก่อนจะก้ม

ศรีษะให้ด้วยความเคารพ

“เอาเวลาของเธอไปตดิต่อคนอื่นหรอืท�ามาหากนิเถอะ อย่าเสยี

เวลามานั่งกล่อมคนแก่แบบฉันเลย...ไม้ใกล้ฝั่งอย่างฉันไม่ได้ต้องการ

เงนิแล้ว” ชายชราเอ่ยขึ้นอกี ท�าให้ร่างสงูชะงกัและนิ่งฟัง “ฉนัแค่อยาก

อยู่ในที่ที่ฉนัพอใจ กบัคนที่ฉนัรกัเท่านั้น”

ชายหนุ่มเงยหน้ามองชายชรา ก็เห็นว่าอีกฝ่ายทอดตาไปยัง

ภาพถ่ายของหญงิชราชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งในชดุกโิมโนซึ่งส่งยิ้มให้กล้อง

ด้วยแววตาสดใส 

“แต่ภรรยาของคณุเสยีชวีติไปแล้ว” พยคัฆ์เอ่ย

“เธอไม่เคยไปไหน เธอยงัอยู่ทกุที่ในบ้านหลงันี้” ชายชราตอบ 

ใบหน้าเปื้อนยิ้ม แววตาเปี่ยมด้วยความรกัและความสขุ 

เป็นอกีครั้งที่พยคัฆ์ชะงกัแล้วนิ่งเงยีบไปด้วยความสะท้อนใจ 

เพราะ ‘เธอ’ ของเขา...ป่านนี้ไม่รูอ้ยูท่ี่ไหนและเป็นอย่างไรบ้าง...

“คนหนุม่อย่างเธอคงไม่เข้าใจ เพราะวยัของเธอเป็นวยัแสวงหา 

แสวงหาเงนิ แสวงหาอ�านาจมากกว่าสิ่งอื่น” ชายชราเอ่ยขึ้นอกี

“ผมไม่เคยต้องการมัน” เขาตอบกลับขรึมๆ สีหน้าบ่งบอกถึง

ความเบื่อหน่ายกบัสิ่งที่เผชญิอยูใ่นเวลานี้ “ผมแค่อยากท�างานที่ตวัเอง

รกัและใช้ชวีติเรยีบง่ายกบัครอบครวั”

ชายชรายิ้ม “ถึงจะไม่ต้องการ แต่นั่นเป็นสิ่งที่คนหนุ่มจ�าเป็น

ต้องมตี้องท�า เพื่อที่ตอนแก่ๆ จะได้ไม่ต้องดิ้นรนขายที่ขายบ้านที่เป็น

จติวญิญาณของตวัเองทิ้งไงล่ะ”

ชายหนุ่มหันไปมองแกอีกครั้ง ก็ได้รับรอยยิ้มเมตตา เขาค้อม

ศรีษะลงอกีครั้งอย่างให้เกยีรตชิายชรา
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“ครบั และตอนนี้ผมกก็�าลงัท�าสิ่งที่ต้องท�าอยู่”

อีกฝ่ายชะงักไปนิดหน่อยแล้วก็ยิ้ม มองเขาอย่างเข้าใจในสิ่งที่

เขาต้องการสื่อ “ถ้าฉันไม่ยอมขายที่นี่ เธอก็คงจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆ 

สนิะ”

“ผมคิดว่าถ้าความรักเบ่งบานอยู่ในใจเราแล้ว สถานที่ก็ไม่

ส�าคญัอกีต่อไป”

คราวนี้ชายชราหวัเราะเสยีงดงัอย่างถูกใจ

สักพักใหญ่พยัคฆ์ก็เดินออกมาจากในบ้าน พร้อมด้วย

กระเป๋าเอกสาร สหีน้าของเขาบ่งบอกความพอใจ 

“เรยีบร้อยใช่มั้ยครบันาย”

“ออื” พยคัฆ์ตอบสั้นๆ แล้วเดนิขึ้นรถ 

“ถ้างั้นเราไปบ้านคณุอะซมุะเลยนะครบั”

“เอ๊ะ ท�าไมฉันต้องไป หน้าที่นี้ของนัตสึนี่” เขาขมวดคิ้วด้วย

ความไม่เข้าใจ 

“แกประกาศว่าจะคยุกบันายคนเดยีวเท่านั้น คนอื่นแกไม่คยุ”

พยัคฆ์สบถเบาๆ “ไอ้คนทรยศแบบนั้นยังจะมีหน้ามาต่อรอง 

งั้นร ึแต่เอาเถอะ ถ้าเขาอยากคยุกบัฉนั ฉนักจ็ะไม่ท�าให้เขาผดิหวงั”

ระหว่างที่รถแล่นไปตามถนนเลียบแม่น�้า พยัคฆ์ก็มอง

ออกไปนอกรถแทนการก้มหน้าก้มตาท�างานหรอืสั่งงาน

ครั้งหนึ่งเขาเห็นพ่อแม่ลูกจูงมือกันเดินเล่น จึงหันมองภาพนั้น

จนลบัตาเหมอืนทกุครั้งที่เหน็ภาพแนวๆ นี้ 

ภาพซึ่งเขาเคยวาดฝันไว้กับพิณทอง แต่มันก็ไม่เคยเกิดขึ้น...

และกค็งจะไม่มโีอกาสเกดิขึ้นแล้ว 

พยคัฆ์หลบัตาลงด้วยความปวดร้าว และแล้วภาพความฝันของ
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เมื่อคนืกผ่็านเข้ามาในความคดิอกีครั้ง พร้อมๆ กบัความรู้สกึผดิที่ฟาด

ลงกลางใจอกีครั้งและอกีครั้ง! 

‘คนอย่างคณุสมควรตาย!’

“หือ ใครพูดอะไรนะอัฐ” พยัคฆ์ลืมตาขึ้นมาถามชายร่างสูงผู้

เป็นเลขาฯ คนสนทิ

“ครบั? ผมไม่ได้พูดอะไรนะครบันาย”

พยคัฆ์ผ่อนลมหายใจยาวๆ เขาคงเครยีดเกนิไป

“นายไม่สบายหรอืเปล่าครบั หน้าดูซดีๆ นะครบั”

“ฉันไม่เป็นอะไร” พยัคฆ์ขยับกายนั่งตัวตรง “ไปบ้านอะซุมะ

แล้วฉนัต้องไปที่ไหนต่อ”

“เข้าพบท่านรฐัมนตร.ี..”

ฝ่ายนั้นยังพูดไม่จบ พยัคฆ์ก็เอ่ยขึ้นเสียก่อน “บอกให้นัตสึไป

แทน” 

“ไม่ได้นะครบั งานใหญ่แบบนี้ต้องเป็นนายเท่านั้น คณุนตัสเึอา

ไม่อยู่แน่ๆ”

“ดถููกเขาเกนิไป และถ้าไม่ให้โอกาสเขา เขาจะเตบิโตได้ยงัไง...

โทร. หาเลขาฯ ของนตัส ึบอกให้เขาเตรยีมตวัซะ”

“แต่ว่า...” อฐัท�าท่าจะแย้ง สหีน้ากเ็ตม็ไปด้วยความล�าบากใจ 

แต่ครู่ต่อมาเขากต็้องยอมท�าตามค�าสั่งนั้น 

สักพักรถของพยัคฆ์ก็จอดตรงหน้าบ้านหลังหนึ่ง ซึ่งเป็น

บ้านของอดตีพนกังานฝ่ายการเงนิของบรษิทัที่แอบยกัยอกเงนิมาเป็น

เวลาหลายปี และเพิ่งถูกจับได้เมื่อสามวันก่อนพร้อมด้วยหลักฐาน 

แน่นหนา และวิธีการเดียวที่จะจัดการคนทรยศในแบบของโทระกรุ๊ป

คือ ฆ่าและริบทุกอย่างกลับมาเป็นของกลุ่ม จะไม่มีความเมตตาให้ 

แม้แต่กบัลูกเมยีผู้ซึ่งอาจไม่รู้เรื่องและจะถูกทิ้งไว้ข้างหลงั 
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พยัคฆ์รู้ว่าที่อะซุมะอยากเจอเขา เพราะตัวอะซุมะเองเคยเป็น

เหมือนครู คอยสอนงาน คอยช่วยปลอบโยนเขาเวลาที่โดนพ่อดุหรอื

บังคับให้ท�าโน่นท�านี่หนักเกินไป แกคงหวังจะใช้ความสัมพันธ์ตรงนี้

เพื่อให้เขาเห็นใจ เพราะถ้าหากเป็นคนอื่น แกต้องตายสถานเดียว

เท่านั้น

อะซมุะรอเขาอยู่แล้วในห้องรบัแขก 

ออกจากบ้านของอะซุมะ พยัคฆ์ก็บอกคนขับรถให้ไปที่

บรษิทั ซึ่งตั้งอยู่ในตกึของโทระกรุ๊ป 

ตัวตึกนั้นมียี่สิบชั้น แบ่งส่วนเป็นของบริษัทและบริษัทในเครือ

แปดชั้น นอกนั้นเปิดให้บรษิทัอื่นเช่าเตม็ทกุชั้น แม้ค่าเช่าจะถอืว่าแพง

มหาโหด แต่กค็ุ้มค่า เพราะตกึอยู่ใจกลางเมอืง อยู่ใกล้สถานรีถใต้ดนิ 

การเดนิทางสะดวกสบาย 

“นายใหญ่รออยู่ที่ห้องท�างานครบั” พอก้าวลงจากรถ ลูกน้อง

ของพ่อกม็ายนืรออยู่ก่อนแล้วเพื่อแจ้งเขา

พยคัฆ์ถอนหายใจยาวด้วยความเบื่อหน่าย ก่อนตอบ “ถ้าพร้อม

แล้วจะเข้าไปกแ็ล้วกนั”

“ไม่ได้ครบั ท่านต้องการพบคณุตอนนี้เลย”

ชายหนุ่มท�าเสียงขัดใจครั้งหนึ่ง จึงยอมก้าวตามลูกน้องไปแต่

โดยด ี

ลิฟต์พาเขาขึ้นไปที่ชั้นแปด เมื่อก้าวออกมาก็เดินไปหยุดหน้า

ห้องห้องหนึ่ง เขาเคาะประตแูล้วผลกัเข้าไป ข้างในนั้นเป็นห้องท�างาน

กว้างทาสีเรียบๆ ตกแต่งด้วยข้าวของไม่กี่ชิ้น ผนังด้านหลังโต๊ะมีรูป

พยคัฆ์ตดิปีกประดบัอยู่ ท�าให้ห้องดูน่าเกรงขามยิ่งขึ้น บนโต๊ะท�างาน

ซึ่งมขี้าวของเป็นระเบยีบกม็รีูปปั้นเสอืสดี�าวางไว้

ผนงัด้านหนึ่งเป็นกระจก และที่นั่นมชีายเลยวยักลางคนคนหนึ่ง
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ยืนเอามือไพล่หลังอยู่ เขามองออกไปนอกห้องซึ่งเป็นระเบียงเล็กๆ 

ตกแต่งเป็นสวนหนิ 

“เมื่อไหร่จะเลิกใจอ่อน” นั่นเป็นค�าถามแรกจากไดจิผู้เป็นพ่อ

ของเขา พยคัฆ์เงยีบ อกีฝ่ายเอ่ยต่อ “ยี่สบิปีแล้ว แกยงัไม่ชนิอกีหรอื”

“ผมไม่มวีนัชนิ” 

คนเป็นพ่อถอนหายใจยาวๆ ละสายตาจากสวนหนิด้านนอกมา

หาลูกชายคนเดยีว 

“ความจรงิไอ้นสิยัใจอ่อนมเีมตตาอย่างที่แกเป็นมนักเ็ป็นสิ่งที่ด ี

แต่แกเล่นใจอ่อนกบัคนทรยศแบบนี้ หุ้นส่วนของเราย่อมไม่พอใจ”

“แต่ผมก็ให้เขาเซ็นโอนเงินโอนทรัพย์สินทุกอย่างให้เราแล้ว 

ตอนนี้เขาเหลอืแต่ตวั”

“เพื่อวนัหนึ่งมนัจะกลบัมาเล่นงานเราได้งั้นเรอะ”

พยคัฆ์ยิ้มเหี้ยม “ผมแน่ใจว่าเขาท�าแบบนั้นไม่ได้แน่ๆ”

เพราะเขาได้ก�าความลบับางอย่างของอะซมุะเอาไว้แล้ว ความ

ลบัที่ถ้าถูกเปิดเผยออกไป จะท�าให้ตาแก่นั่นได้รบัความอบัอายไปทั่ว

ประเทศแน่ๆ เผลอๆ อาจจะทั่วโลก เพราะข่าวในโลกโซเชยีลกระจาย

ไวยิ่งกว่าปรอทไปแล้ว 

“บางทแีกกร็ู้จกัคนน้อยเกนิไป แต่เอาเถอะ เรื่องนี้ถงึแกไม่ฆ่า

มนั กม็คีนพร้อมจะจดัการมนัอยูแ่ล้ว...มาที่เรื่องที่ดนิตาแก่เรยีวตะ มนั

เป็นเรื่องตั้งแต่อาทติย์ที่แล้ว แต่จนป่านนี้แกกย็งักล่อมตาแก่นั่นไม่ได้” 

“เรียวตะไม่มีลูกไม่มีหลาน ถ้าไม่มีที่ดินตรงนั้นเขาก็ไม่มีที่อยู่ 

อกีอย่าง ที่ดนิของคณุตาโยอจิวินันี้กส็วยกว่าเป็นไหนๆ”

“เราต้องการทั้งสองที่ ไม่ใช่แค่ที่เดียว” พ่อของเขาเอ่ยด้วย 

น�้าเสยีงอ่อนใจ “แกจะใจอ่อนบ่อยๆ แบบนี้ไม่ได้ แกต้องท�าให้เขายอม

ขายที่ให้เราให้ได้”

“ผมเกลียดการบังคับแค่ไหนพ่อก็รู้ เพราะมันเหมือนที่พ่อเคย
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บงัคบัผมมาไงล่ะ!” พยคัฆ์เอ่ยเสยีงลอดไรฟัน

ตอนนี้ภาพที่ปรากฏในหวัเขา คอืความทรงจ�าที่พ่อตามหาเขา

กบัพณิทองจนเจอระหว่างที่เขาออกไปซื้อของใช้จ�าเป็นส�าหรบัเริ่มต้น

ชวีติใหม่ เขาเหน็คนของพ่อก่อน จงึพยายามหลบ พอสบโอกาสกว็ิ่ง

หน ีแต่ไม่พ้น 

คนพวกนั้นจับตัวเขาไปหาพ่อ เขาขอพาพิณทองไปด้วย แต ่

ไม่มีใครฟังเสียงเขา และเมื่อเจอหน้าพ่อ พ่อก็ตบหน้าเขา สั่งให้คน

ท�าร้ายเขาจนสลบ จบัตวัเขาใส่รถและขบัออกจากจงัหวดันั้นมา โดย

ไม่ให้โอกาสเขาได้ลาพณิทองแม้แต่ค�าเดยีว!

“เรื่องมนัผ่านมา...”

“คนท�าไม่รู้สกึอะไร แต่คนโดนท�าไม่มวีนัลมื จะกี่ปีผ่านไป ผม

กไ็ม่มวีนัลมืว่าพ่อท�าลายอนาคต ท�าลายชวีติของผม”

“ฉนัให้ชวีติใหม่แกต่างหาก ถ้าฉนัไม่ท�าแบบนั้น ป่านนี้แกกค็ง

เป็นแค่พ่อค้าเขน็ผกัขายในตลาดแค่นั้นแหละ”

“หรือผมอาจจะได้เป็นนักร้องอย่างที่ผมฝันไว้ก็ได้ แต่พ่อก็

ท�าลายความฝันของผมจนหมด”

“ความฝันบ้าๆ ไร้สาระหาความแน่นอนไม่ได้น่ะส”ิ

“พ่อกเ็อาแต่ดูถูกความฝันของคนอื่น!” พยคัฆ์ขบกรามแน่น 

“ฉนัไม่ได้ดถูกู แต่ก�าลงัพดูให้แกตระหนกัว่าตรงไหนที่มนัดกีว่า 

อยูท่ี่นี่แกมเีงนิ มบ้ีานหลงัใหญ่ ไปไหนมคีนแห่แหนห้อมล้อม คนเคารพ

ย�าเกรง แกมอี�านาจที่ชี้เป็นชี้ตายชวีติใครบางคนได้ด้วยซ�้า”

“ผมบอกหลายครั้งว่านั่นเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยต้องการ” เขาเน้น

ชัดถ้อยชัดค�าเหมือนอย่างที่เน้นมาตลอดนั่นละ แต่ก็เช่นเดิม พ่อไม่

เคยเชื่อ

“แกกแ็ค่อยากเอาชนะฉนัถงึพ่นค�านี้ออกมา...แต่เอาละ เราจะ

ไม่เถยีงเรื่องนี้กนัอกี”
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“สุดท้ายพ่อก็ไม่เคยมองเห็นความฝันและความต้องการของ

ผม” 

“พรุ่งนี้แกกลบัไปที่บ้านตาแก่เรยีวตะ ใช้วธิไีหนกไ็ด้ให้มนัยอม

ขายที่ให้” พ่อยงัคงพูดในสิ่งที่ตวัเองต้องการพูด

“ผมจะไม่ท�าลายความสขุสดุท้ายของแก” พยคัฆ์ประกาศเสยีง

ดงัฟังชดั 

พ่อของเขาตบโต๊ะเสียงดังปัง! แต่พยัคฆ์ยังคงนิ่ง ไม่สะดุ้ง

สะเทอืน 

“แต่แกก�าลงัจะท�าให้พวกเราล�าบาก ถ้าหุน้ส่วนของเราไม่พอใจ 

แกกร็ู้ว่าจะเกดิอะไรขึ้น เขาไม่แค่ยกเลกิสญัญา แต่เขาจะท�ามากกว่า

นั้น” ตอนท้ายพ่อลดเสียงให้เบาลง แต่ยังคงเป็นเสียงแห่งความ

หวาดหวั่นเช่นเดยีวกบัสหีน้ายามนี้ 

“ผมจะเสนอที่อื่น...”

“ไม่ได้! หุ้นส่วนเราต้องการตรงนั้นกต็้องเป็นตรงนั้น หน้าที่แก

คอืเอามนัมาให้ได้ ก่อนที่บรษิทัอื่นจะซื้อตดัหน้า”

พยคัฆ์ไม่พูดอะไรอกี เขาหนัหลงัเดนิจากมา โดยมเีสยีงของพ่อ

ดงัไล่หลงั

“พยคัฆ์ตดิปีกของเราจะพงัเพราะแกไม่ได้ไอ้ยกัษ์ แกได้ยนิฉนั

หรอืเปล่า!”

เขาขบกรามแน่น มแีต่ชวีติเขา ใจเขาสนิะที่พงัได้!

เมื่อพยคัฆ์ออกมาข้างนอกกพ็บชายหนุม่คนหนึ่งที่มวียัอ่อนกว่า

เขาประมาณสามถงึสี่ปี ร่างสูงโปร่ง ผวิสแีทน หน้าตาดแีละดูเป็นคน

ไทยแท้ ท่าทางเป็นคนสุภาพอ่อนโยน แต่ก็มคีวามเด็ดเดี่ยวเด็ดขาด

อยู่ในท ีเขาอยู่ในชดุสูทสเีทาเข้ม สหีน้าดูเคร่งเครยีด

“นตัส”ึ พยคัฆ์เอ่ยขึ้นก่อน 

“อฐับอกผมว่าพี่...ยอมปล่อยคณุอะซมุะ”
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“ไม่ได้ปล่อย แต่คดิว่าการฆ่าให้ตายมนัง่ายไป”

“แต่ยงัไงแกกไ็ม่รอดอยู่ด ีคณุลงุคงไม่ปล่อยไว้”

“พี่รู้...กใ็ห้พ่อเขาจดัการกแ็ล้วกนั” เขาเอ่ยเสยีงเหนื่อยๆ

“เรื่องของคณุตาเรยีวตะด้วยใช่มั้ยครบั”

“ออื แกน่าสงสารจรงิๆ”

“ผมเข้าใจความรูส้กึพี่ แต่ถงึเราไม่ซื้อ กต้็องมคีนหาทางซื้อจาก

แกจนได้ แล้วกอ็าจใช้วธิทีี่...โหดร้ายแบบที่พี่ไม่ชอบ” นตัสหึรอืณฐัพล

แสดงความเหน็ 

“มนักจ็รงิของนาย” พยคัฆ์พดูจบ กร็ะบายลมหายใจยาวๆ ด้วย

สหีน้าเบื่อหน่าย “ถ้างั้นเรื่องนี้พี่ฝากนายด้วยกแ็ล้วกนั”

ณฐัพลยิ้มข�า “ไม่ใช่ร้านค้านะพี่ จะได้ฝากกนัง่ายๆ” 

“จะร้านหรอืจะอะไร พี่กม็ั่นใจว่าไว้ใจนายได้ คนของนายบอก

แล้วใช่ไหมว่า นายต้องไปพบท่านรฐัมนตรแีทนพี่”

“บอกแล้วครบั แต่ลงุกบัพ่อไม่อนญุาตให้ผมไป พ่อจะไปเอง” 

น�้าเสยีงของณฐัพลบ่งบอกความน้อยใจอยู่ไม่น้อย แต่กย็งัฝืนยิ้ม 

“เราทุกคนต่างก็มีเรื่องต้องต่อสู้ในแต่ละวัน” พยัคฆ์ว่าพลาง

เอื้อมมอืไปแตะบ่าฝ่ายนั้นเพื่อปลอบใจ “และตอนนี้กถ็งึเวลาที่พี่ต้อง

สู้เพื่อตวัพี่เองแล้ว”

“พี่หมายถงึ?”

“พี่จะไปเมอืงไทย”

“เฮ้ย พี่จะไปท�าไม ที่นั่นไม่มีใครแล้วนะพี่ แม่พี่ก็เสียไปแล้ว 

ญาติๆ  กไ็ม่มเีหลอื” ณฐัพลท�าหน้าแปลกใจ

“มสี.ิ..ที่นั่นมหีวัใจของพี่อยู่” 

ณัฐพลท�าหน้าแปลกๆ จะข�าก็ไม่เชิง จะเลี่ยนก็ไม่เต็มที่นัก 

เนื่องจากพอจะรู้เรื่องราวแต่หนหลังของผู้ที่เปรียบเสมือนพี่ชายคนนี้

อยู่พอสมควร 
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“ป่านนี้เธออาจเป็นหัวใจของใครคนอื่นไปแล้ว ที่ส�าคัญ พี่คง

ไม่ลมืว่าที่นี่กม็ใีครบางคนที่...ควรจะเป็นหวัใจของพี่เช่นกนั”

“แต่นายกร็ู้ว่าพี่ไม่ได้รกัเรนะ...”

“นั่นไม่ส�าคญั เพราะเธอเป็นปัจจบุนัของพี่” ณฐัพลเน้นย�้า 

“เอาเถอะ นี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาคุยเรื่องนี้ ยังไงพี่ก็จะไปหาพิณ 

อย่างน้อยกไ็ปขอโทษ ขอแค่ได้เหน็เธออกีครั้ง ให้แน่ใจว่าเธอสบายดี

กพ็อ” ระหว่างที่พูด พยคัฆ์กน็กึถงึความฝันเมื่อคนื มนัชดัเจนเหมอืน

ความจรงิ และกท็�าให้ใจเขาร้อนรุ่มจนทนอยู่ไม่ไหว

“แล้วจะหาตวัเจอเหรอครบั ผมจ�าได้ว่าพี่เคยส่งคนไปสบืหาเธอ

แล้วไม่พบนี่นา”

“พี่ถงึจะไปตามหาตวัเธอด้วยตวัพี่เอง...ยงัไงพี่ฝากที่นี่ไว้กบันาย

ด้วยนะ” 

“แต่คุณลุงคงไม่ยอม ทั้งเรื่องที่จะให้ผมท�าอะไรๆ แทนพี่ ทั้ง

เรื่องที่จะปล่อยพี่ไปเมืองไทยนั่นแหละ” ณัฐพลเอ่ยอย่างคนรู้จักพ่อ

ของพยคัฆ์ด ี

“ครั้งนี้ใครกข็วางพี่ไม่ได้” เขาเอ่ยด้วยน�้าเสยีงมุ่งมั่น 

แต่พยคัฆ์ก็รูด้ว่ีาทกุอย่างไม่ง่ายเลย ไม่มอีะไรง่ายส�าหรบั

เขา

พอรู้ว่าเขาจะกลับเมืองไทย การห้ามในแบบของพ่อก็เกิดขึ้น 

อีกครั้ง นั่นคือส่งนักฆ่ามือฉกาจมาเป็นคนห้ามเขา เขาต้องเอาชนะ 

นกัฆ่าให้ได้ ถงึจะมสีทิธิ์เดนิทางกลบัประเทศไทย ที่ผ่านมาพยคัฆ์เป็น

ฝ่ายพ่ายแพ้เสมอ พวกนั้นได้รบัการฝึกฝนอย่างเข้มงวด เลอืดเยน็ ไร้

หวัใจ และอ�ามหติเหมอืนไม่ใช่คน

คู่ต่อสู้ของพยัคฆ์ในวันนี้เป็นชายวัยไล่เลี่ยกับเขา แต่เตี้ยกว่า

เลก็น้อย สหีน้าท่าทางเตม็ไปด้วยความเยน็ชา แต่แววตาเหมอืนสตัว์
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กระหายเลอืด 

สถานที่ต่อสู้คอืสนามหน้าบ้าน 

ด้านหนึ่งของสนาม ไดจินั่งจิบชาอย่างสบายใจอยู่ตรงโต๊ะที่

นอกจากชากม็ขีองว่าง ดนยั พ่อของณฐัพลนั่งร่วมโต๊ะด้วย ส่วนณฐั-

พลนั่งเยื้องไปทางด้านหลัง สีหน้าของชายหนุ่มเคร่งเครียดกว่าใคร

เพื่อน ที่นั่งข้างๆ ณฐัพลเป็นชายหนุม่วยัยี่สบิกลางๆ หน้าละม้ายคล้าย

ณฐัพล แต่บคุลกิดูสบายๆ กว่า ดูรกัอสิระและเป็นตวัของตวัเองกว่า 

และไม่มีบุคลิกของนักบริหารเหมือนพี่ชาย ตอนนี้เขาดูหงุดหงิดและ

เบื่อหน่ายกบัสิ่งที่ก�าลงัเกดิขึ้น

แล้วการต่อสู้กเ็ริ่มต้น พยคัฆ์บกุเข้าหาก่อน แต่ฝ่ายนั้นกต็ั้งรบั

ได้เป็นอย่างดีและเป็นฝ่ายบุกกลับด้วยการเตะต่อยที่รวดเร็วและทรง

พลงั จนพยคัฆ์แทบตั้งตวัไม่ทนั 

แต่หลงัจากผลดักนัแพ้ ผลดักนัชนะอยูห่ลายรอบ ในที่สดุพยคัฆ์

กค็ว�่านกัฆ่าลงได้อย่างหมดจดงดงาม 

ดนัยกับณัฐพลถอนหายใจโล่งอกและดีใจไปกับพยัคฆ์ ส่วน 

ณฐัวฒุ ิน้องชายของณฐัพลกโ็ล่งอกที่เกมบ้าๆ นี่จบลง เขาจะได้ออก

ไปข้างนอกเสยีท ี

แต่ไดจิยังคงมีสีหน้าเรียบเฉย ยากจะเดาความรู้สึก ครู่ต่อมา

เขาก็เดินช้าๆ เข้าไปหาลูกชายที่ยืนหอบอยู่กลางสนาม แล้วท�าท่า 

ล้วงของบางอย่างออกจากกระเป๋า หลายคนตกใจ กลวัว่าเขาจะท�าร้าย

พยคัฆ์ แต่สิ่งที่เขายื่นให้ลูกชายคอื คยี์การ์ดและกญุแจคอนโดที่เมอืง

ไทย 

“ฉนัให้เวลาแกสองเดอืน ถ้าแกไม่กลบั ฉนัจะไปรบัตวัแกกลบั

ด้วยตวัเอง!”
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2

พยคัฆ์ไม่อาจสะกดความตืน่เต้นเอาไว้ได้ เมือ่ได้ยนิกปัตนั

ประกาศว่าเครื่องบนิก�าลงัจะร่อนลงบนแผ่นดนิประเทศไทย ประเทศ

ที่เขาเกิด ใช้ชีวิตช่วงหนึ่ง และมีความรัก แม้ชายหนุ่มจะติดตาม

ข่าวสารที่เมอืงไทยตลอด แต่ความรูส้กึนั้นกไ็ม่เหมอืนกบัตอนที่เขาได้

กลบัสู่อ้อมกอดของผนืแผ่นดนินี้ด้วยตวัเอง

ระหว่างเดินออกจากช่องประตูผู ้โดยสารเพื่อไปเรียกแท็กซี่ 

พยคัฆ์รู้สกึเหมอืนมใีครบางคนมองอยู่ จงึหนัไปมอง แต่ไม่พบดวงตา

แม้แต่คู่เดียวที่มองเขาอยู่ ถึงกระนั้นเขาก็ไม่อาจวางใจ ยี่สิบกว่าปีที่

ท�างานในแวดวงธุรกิจสีเทา เขารู้ดีว่าการเคลื่อนไหวทุกอย่างของเขา

อยู่ในสายตาใครสักคนเสมอ อาจจะเป็นคู่แข่งทางธุรกิจสักคน หรือ

อาจจะเป็นคนของพ่อเขา แม้วนันี้เขาจะมาในมาดนกัท่องเที่ยวเซอร์ๆ 

แบบแบ็กแพกเกอร์ก็ตาม เขาก็เชื่อว่ามิอาจเล็ดลอดสายตาของผู้ที่ 

จบัจ้องเขาอยู่แล้วไปได้ 

ชายหนุ่มเรียกแท็กซี่แล้วบอกจุดหมายปลายทาง ซึ่งก็คือบ้าน

ของพณิทอง บ้านซึ่งเขาเคยแอบส่งคนไปสอบถามเรื่องเธอ แต่ไม่เคย

ได้ค�าตอบ พ่อกบัแม่ของเธอตดัขาดเธอตั้งแต่วนัที่เธอหนไีปกบัเขา แต่

ตอนนี้เวลาล่วงมายี่สบิปีแล้ว เขาหวงัว่าพวกท่านอาจให้อภยัเธอแล้ว
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ชายหนุม่ฝ่ารถตดิประมาณครึ่งชั่วโมงกถ็งึจดุหมาย ซึ่งไม่มอีะไร

เหมือนเดิมสักอย่าง ตลาดที่พ่อแม่ของพิณทองเคยขายผักกลายเป็น

ตลาดร้าง ฝั่งตรงข้ามจากที่เคยเป็นบ้านคน ร้านโชห่วย ร้านขายข้าว

มนัไก่ ข้าวหมูแดง กลายเป็นตกึแถว

ระหว่างที่พยคัฆ์ยนืเก้ๆ กงัๆ ไม่รู้จะไปทางไหนนั่นเอง คนขบั

แทก็ซี่คนหนึ่งที่จอดอยู่แถวนั้นกโ็ฉบเข้ามาใกล้

“แทก็ซี่เปล่าครบั รบัรองไม่มสี่งรถ ไม่มเีตมิแก๊ส พร้อมส่งถงึที่

อย่างปลอดภัย ไม่มีชาร์จ มีแต่หัวใจไว้คอยบริการผู้โดยสารเท่านั้น

ครบั”

พยัคฆ์หันไปมอง แล้วก็ต้องเขม้นมองฝ่ายนั้นอย่างพิจารณา

มากขึ้น “เอ๊ะ ชพี ชพีหรอืเปล่า”

ฝ่ายนั้นเองกเ็ขม้นมองเขาเช่นกนั จากนั้นกเ็บกิตากว้าง 

“ไอ้ยกัษ์!” 

แล้วทั้งสองกโ็ผเข้ากอดกนัด้วยความดใีจ 

“นี่มงึมาได้ยงัไง แล้วพณิล่ะ พณิอยู่ไหน ไม่ได้มาด้วยเหรอวะ 

ว่าแต่พวกมงึไปท�ามาหากนิอยู่ที่ไหนกนั ไม่ส่งข่าวมาบ้างเลยนะ แล้ว

นี่มลีกูกี่คนวะ” พอผละออกจากกนั ฝ่ายนั้นกร็วัค�าถามไม่ยั้ง ทั้งน�้าเสยีง 

ทั้งสหีน้าตื่นเต้นเป็นที่สดุ 

พยคัฆ์ชะงกัไปเลก็น้อย ก่อนจะเล่าความจรงิทั้งหมดให้ฟัง 

ชพีหรอืสชุพี ซึ่งเป็นเพื่อนสนทิทั้งของเขาและพณิทอง ซ�้ายงัเป็น

คนช่วยเหลอืตอนเขาพาพณิทองหน ีนั่งฟังอย่างสงบ พอฟังจบกไ็ด้แต่

อทุานด้วยความสงสารพณิทอง

“แล้วป่านนี้ไอ้พณิมนัไปอยู่ที่ไหนวะเนี่ย”

“ความจริงฉันก็คิดอยู่แล้วละว่าพิณคงไม่กลับมาหาพ่อกับแม่

เขา แต่อกีใจกย็งัแอบหวงัว่าเวลาผ่านมานานขนาดนี้ พณิคงตดิต่อพ่อ

กบัแม่แล้ว และท่านกค็งให้อภยัเธอ”
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“ตดิต่อมาตอนนี้กไ็ม่ทนัแล้วละ พ่อกบัแม่พณิเสยีหมดแล้ว...”

พยัคฆ์เงียบไปด้วยความเสียใจและเศร้าใจ เขายังไม่ได้กราบ

ขอโทษท่านทั้งสองเลยที่ท�าให้พวกท่านอบัอายขายหน้าคนอื่น 

“แล้วนี่เอง็จะท�ายงัไงต่อไป”

“ฉนัจะต้องตามหาพณิให้เจอ...” 

พยัคฆ์ตัดสินใจใช้บริการนักสืบ โดยให้งบไม่อั้น ดังนั้น

เพยีงวนัเดยีวหลงัจากนั้น เขากม็ายนือยู่หน้าบ้านของพณิทองซึ่งเป็น

บ้านจดัสรรหลงักะทดัรดั สภาพค่อนข้างเก่าโทรม ที่ตอนนี้รั้วบ้านเตี้ยๆ 

ถูกปิดเอาไว้ ภายในบ้านกเ็งยีบเชยีบเหมอืนไม่มคีนอยู่ แต่จากข้อมูล

ที่นกัสบืบอก ตามปกตติอนสายๆ อย่างนี้พณิทองจะอยูบ้่าน ส่วนตอน

บ่ายไปถงึตอนค�่าเธอจะออกไปขายของที่ตลาดนดั 

ชายหนุ่มชะเง้อคอมองเข้าไปในเขตบ้าน ก็เห็นรถมอเตอร์ไซค์

แบบพ่วงข้างคนัหนึ่งจอดอยู ่แต่เป็นพ่วงข้างที่ท�าเป็นชั้นวางของ มขีวด

บรรจผุงเครื่องดื่มวางไว้บนชั้น 

พยัคฆ์มองหาออดหน้าบ้าน แต่ไม่เจอ จึงอ้าปากจะร้องเรียก

เธอ แต่แล้วกห็บุลงเพื่อตั้งสตใิห้มั่น แล้วคดิว่าตอนเหน็หน้าเธอ เขา

จะพูดว่าอะไร จะท�าหน้าอย่างไรดนีะ

“พณิ ผมคดิถงึคณุเหลอืเกนิ...” เขาซ้อมพูด ก่อนจะส่ายหน้า 

“ไม่ได้ส ิถ้าพูดแบบนี้ต่อหน้าแฟนของพณิ มหีวงัโดนตื้บ”

“พณิ คณุเป็นไงบ้าง สบายดหีรอืเปล่า” เขาซ้อมอกีพลางวาง

หน้าเคร่ง ก่อนท�าหน้าไม่เหน็ด้วย “ประโยคโคตรพื้นๆ เลย ถามอะไร

ที่มนัดูดกีว่านี้มั้ยวะ” 

“พิณ ผมขอโทษนะส�าหรับเรื่องเมื่อยี่สิบปีก่อน...เออ ขอโทษ

เธอไปก่อนเลยกแ็ล้วกนั” ได้ข้อสรปุกบัตวัเองแล้ว พยคัฆ์กอ็้าปากขึ้น

อกี แต่จงัหวะนั้นเอง สญัชาตญาณของเขากบ็อกว่า มใีครบางคนย่อง
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มาทางด้านหลงัอย่างประสงค์ร้าย 

พยคัฆ์หนัขวบัพร้อมกบัปล่อยหมดัออกไปทนัท ีฝ่ายนั้นหลบวบู 

แล้วร้อง ‘เฮ้ย!’ ออกมา เป็นเสยีงของผู้ชาย ตามมาด้วยการพยายาม

จะเข้ามาจบัตวัเขา พยคัฆ์ปล่อยหมดัอกีรอบ ฝ่ายนั้นกห็ลบได้เช่นเคย 

ก่อนจะสวนกลบั แต่พยคัฆ์กห็ลบได้ 

จากนั้นการต่อสู้ก็เกิดขึ้น โดยไม่ถามไถ่อะไรกันทั้งสิ้น พยัคฆ์

คดิว่าคนคนนี้เป็นคนของศตัรูอย่างแน่นอน ซ�้าฝีมอืกไ็ม่ธรรมดาเสยีด้วย 

ชั้นเชงิดมีากทเีดยีว 

หลงัจากแลกหมดักนัไปสกัพกั ในที่สดุพยคัฆ์กซ็ดัเจ้านั่นลงไป

กองกบัพื้นจนได้ เขาตามไปหมายจะซ�้า แต่อกีฝ่ายยกมอืขึ้นเป็นเชงิ

ห้าม

“เดี๋ยวๆ” 

พยคัฆ์ยั้งมอืยั้งเท้าเอาไว้ได้ทนั แต่กเ็ตรยีมพร้อมที่จะปล่อยออก

ไปตลอดเวลา ตากจ้็องอกีฝ่ายเขมง็ ท�าให้เหน็ว่าฝ่ายนั้นเป็นชายหนุม่

ร่างสูงใหญ่ ผวิขาวจดั หน้าตาเข้าขั้นว่าหล่อสะดดุตามากคนหนึ่ง ผม

ยาวระต้นคอแบบคนไม่ค่อยดูแลตัวเอง และสวมเสื้อมอเตอร์ไซค์

รบัจ้าง

“ใครส่งนายมา” เขากระชากเสยีงถาม

ฝ่ายนั้นขมวดคิ้วงงๆ “ฉันต้องถามนายมากกว่าว่าใครส่งนาย

มา” 

ถงึคราวที่พยคัฆ์จะต้องขมวดคิ้วงงๆ บ้าง “ส่งฉนั? ส่งไปไหน 

อะ” 

“ไอ้นี่กวนตีนนี่หว่า” ทางนั้นว่าพลางเขม้นมองเขาอย่าง

พิจารณา “ท่าทางก็ดูไม่เหมือนพวกลูกกะจ๊อกซะด้วย...เอ หรือนาย

ใหญ่มาเองหรอืเปล่าวะเนี่ย” 

“ฉนัขอถามอกีค�า ใครส่งลกูน้องท่าทางไม่เตม็เตง็แบบนายมา” 
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พยคัฆ์คดิว่าตวัเองเสยีเวลาตรงนี้มากพอแล้ว 

“ฉนักต้็องถามเหมอืนเดมิว่าท�าไมต้องมใีครส่งฉนัมา ในเมื่อที่นี่

เป็นบ้านของฉนั” 

“บ้านนาย? บ้านไหนหลงัไหน”

ทางนั้นชี้มือไปบ้านข้างขวาของบ้านพิณทอง พยัคฆ์เบิกตา 

กว้างด้วยความดใีจ 

“งี้นายกร็ู้จกักบัพณิน่ะส”ิ 

“อยูบ้่านตดิกนัขนาดนี้ ไม่รูจ้กัหรอกมั้ง...ตกลงคอืมาหาน้าพณิ? 

ไม่ได้จะมาขโมยของ?”

“ขโมยของ? คนอย่างฉนัเนี่ยนะขโมยของ เอาอะไรคดิ” พยคัฆ์

ย้อนถามด้วยความโมโห

“อ้าว จะไปรู้เหรอ เหน็ด้อมๆ มองๆ อยู่ตั้งนาน...ตกลงมาหา

น้าพณินี่เอง...เอ เวลานี้น้าพณิน่าจะ...”

“เฮยี! เฮยีเป้! ฮอืออ” ยงัไม่ทนัที่ชายหนุ่มจะพูดจบ เสยีงเรยีก

ชื่อเขาพลางร้องไห้ก็ดังขึ้นเสียก่อน แล้วร่างประเปรียวของเด็กสาว 

คนหนึ่งในชุดนักศึกษาตัวโคร่ง กระโปรงจีบรอบก็โผเข้าหาเขาอย่าง

เสยีขวญั “เฮยีเป้ พาเก่งไปโรง’บาลหน่อย ฮอืแม่...แม่...”

“แม่ท�าไม แม่เป็นอะไร!” ชายหนุ่มก้มลงถามเสยีงตกใจ 

พยคัฆ์ไม่เหน็หน้าเดก็สาว เพราะเธอซกุหน้าลงกบัอกของชาย

หนุ่ม

“แม่ถกูรถชน ฮอื แม่...” เดก็สาวพดูจาแทบไม่เป็นภาษา เท่านั้น

เอง ชายหนุ่มก็รีบประคองเธอไปที่รถมอเตอร์ไซค์กลางเก่ากลางใหม่

ของเขาซึ่งจอดอยูใ่กล้ๆ นั้น เดก็สาวรวบกระโปรงแล้วโดดขึ้นซ้อนท้าย

ก่อนจะขี่รถจากไป พ่อหนุ่มมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็หันมาทาง

พยคัฆ์

“คณุ จะไปหาน้าพณิไม่ใช่เหรอ มาส ินั่งวนิตามมาละกนั” 
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พยคัฆ์ยนืงงอยูค่รูห่นึ่ง จงึตดัสนิใจเรยีกมอเตอร์ไซค์รบัจ้างที่อยู่

แถวนั้นให้ตามไป

มอเตอร์ไซค์สองคันถงึหน้าโรงพยาบาลในเวลาไล่เลีย่กนั 

มนัเป็นโรงพยาบาลรฐับาลที่ใกล้ที่สดุ

พอลงจากรถได้ ชายหนุม่กบัเดก็สาวกว็ิ่งเข้าด้านในโรงพยาบาล 

โดยวิ่งไปที่แผนกฉุกเฉิน ส่วนพยัคฆ์จ่ายค่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างเสร็จ

แล้วจงึเดนิตามไป เขาเริ่มสงัหรณ์แปลกๆ 

หรอืว่า...พณิทองจะเป็นอะไร

“พี่พยาบาลคะ แม่หนเูป็นยงัไงบ้าง” เขาได้ยนิเดก็สาวถามนาง

พยาบาล

“คนไข้ชื่ออะไร ใช่ที่โดนรถกระบะชนมาเมื่อกี้นี้หรอืเปล่าคะ”

“ใช่ค่ะ ตอนนี้แม่เป็นยงัไงบ้างคะ”

“เบื้องต้นไม่พบบาดแผลใหญ่นะคะ มีแผลตามตัวจากการถูก

ชนและครูดกบัซเีมนต์เท่านั้น แต่ต้องรอผลซทีสีแกนก่อนว่าสมองบวม

หรอืมเีลอืดออกหรอืเปล่า ระหว่างรอ รบกวนญาตไิปกรอกประวตัคินไข้

ให้ก่อนนะคะ ทางนี้เลยค่ะ” แล้วนางพยาบาลกเ็ดนิน�าเดก็สาวไปทาง

โต๊ะที่ตั้งอยู่ใกล้ๆ นั้น 

ชายหนุ่มท�าท่าจะก้าวตามเธอไป แต่พยคัฆ์เรยีกเอาไว้

“เดี๋ยวก่อนนาย ไหนล่ะพณิ” 

“อ้อ น้าพณิกค็นที่อยู่ในห้องนั้นไง”

“หมายความว่าพิณโดนรถชนเหรอ! ฉันก็นึกว่าพิณท�างานอยู่ 

ที่นี่...” พยคัฆ์ร้องเสยีงดงัด้วยความใจหายและขนลกุ ฝันของเขาแม่น

ไปหรอืเปล่า!

เสียงของเขาท�าให้หลายคนหันมามอง รวมถึงเด็กสาวด้วย 

พยคัฆ์กห็นัไปมองเธอพอด ีครั้นแล้วต่างฝ่ายต่างกเ็บกิตากว้าง
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ส�าหรับพยัคฆ์ เขารู้สึกเหมือนเลือดในร่างกายหยุดไหลเวียน

กะทนัหนั ขณะที่หวัใจกลบัเต้นแรงด้วยความตื่นเต้นเหมอืนจะโลดออก

มานอกอก 

เดก็สาวคนนั้น...หน้าตาเหมอืนเขาผสมกบัพณิทอง แต่ดวงตา

คู่นั้นเหมอืนเขาราวกบัถอดพมิพ์กนัมา 

ครู่ต่อมา พยคัฆ์กเ็ดนิเข้าไปหาเดก็สาวอย่างลมืตวั “หนู...”

เดก็สาวมองเขาตาค้างครูห่นึ่งกส็ะบดัหน้าหน ีหนัไปบอกข้อมูล

นางพยาบาลต่อ ขณะที่ชายหนุ่มในชดุมอเตอร์ไซค์รบัจ้างเดนิมาจ้อง

หน้าเขาอย่างพจิารณา ก่อนเอ่ยว่า

“เอ...จะว่าไป คณุกบัเก่งกห็น้าคล้ายกนันะ...” 

“เก่ง...นายคงหมายถึงเด็กคนนั้นใช่มั้ย” เขาพยักพเยิดไปทาง

เดก็สาว “เดก็คนนั้นเป็นลูกของพณิใช่มั้ย” 

“ใช่...”

“เฮยี...ไปนั่งรอแม่ทางโน้นดกีว่า” เดก็สาวก้าวฉบัๆ ไปหาชาย

หนุ่มคนนั้น แล้วดงึแขนอกีฝ่ายเดนิหนพียคัฆ์ไป 

“เดี๋ยวหนู...ฉนัขอถามอะไรหน่อยได้มั้ย” พยคัฆ์รบีเรยีกไว้

“หนูไม่มอีะไรจะตอบคณุ” เดก็สาวตอบทนัควนัเสยีงกระด้าง

“ฉนัขอเวลาไม่นาน”

“แค่วนิาทเีดยีว หนูกไ็ม่มใีห้คณุ!” เสยีงนั้นกระด้างขึ้นอกีเท่า

หนึ่ง พร้อมแววตาแสดงความเกลียดชังจนพยัคฆ์สะอึก แต่นั่นก็

เป็นการยืนยันได้ชัดเจนทีเดียวละว่าสิ่งที่เขาคิดนั้นถูกต้อง เด็กคนนี้

เป็นลูกเขา ลูกของเขากบัพณิทอง!

เขามลีูกกบัผู้หญงิที่เขารกั!

“เก่ง ท�าไมพดูกบัลงุเขาแบบนั้นล่ะ ลงุเขาเป็นเพื่อนน้าพณินะ” 

พ่อหนุ่มมอเตอร์ไซค์รบัจ้างสะกดิเตอืน

“ไม่ใช่เว้ยเฮยี แม่ไม่มเีพื่อนแบบนี้” เธอตอบทางนั้น แต่ยงัมอง
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พยคัฆ์ด้วยแววตาเหมอืนเดมิ 

“พิณเคยบอกว่าไม่ว่าลูกจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตาม จะตั้ง

ชื่อลูกว่าเก่ง เพราะอยากให้ลูกเป็นเดก็เก่งและกล้าหาญ” พยคัฆ์เอ่ย

ขณะสบืเท้าเข้าหาเดก็สาว “ฉนัยงัเคยเล่นมกุกบัพณิว่า ถ้าอยากให้ลกู

เก่ง กล้าหาญ ให้ชื่อเสอืดมีั้ย เพราะความหมายเดยีวกบัชื่อพ่อของเขา”

ชายหนุม่ในชดุมอเตอร์ไซค์รบัจ้างเบกิตากว้าง มองทั้งคูส่ลบัไป

มาอกีครั้ง “เอ๊ะ หรอืว่า...”

“ไม่ใช่!” เดก็สาวที่ชื่อเก่งรบีปฏเิสธ แล้วดงึแขนเขาไปอกีทาง

ทนัท ี

แต่พยัคฆ์ไม่ยอมแพ้ ชายหนุ่มก้าวตาม จังหวะนั้นประตูห้อง

ฉกุเฉนิเปิดออกพอด ีแพทย์ผู้ท�าการรกัษาพณิทองก้าวออกมา เดก็สาว

รบีพุ่งเข้าไปหาทนัที

“คณุหมอคะ แม่หนูเป็นยงัไงบ้างคะ”

“รอผลสมองอยู่ครับ ผลยังไม่มา ส่วนส่วนอื่นๆ ไม่มีอะไรน่า

เป็นห่วง”

“หนูเข้าไปเยี่ยมแม่ได้ใช่มั้ยคะ”

“ได้ แต่อย่ารบกวนคนไข้นะ” จากนั้นหมอก็หันไปสั่งงานนาง

พยาบาลแล้วเดนิไปตรวจคนไข้อื่นต่อ

พยัคฆ์บอกไม่ถูกว่าเวลานี้รู้สึกอย่างไร ดีใจนั้นดีใจนักที่

ได้พบอดีตคนรักอีกครั้งหลังจากไม่ได้พบมาตลอดเกือบยี่สิบปี แถม

เธอยงัมลีูกกบัเขาอกี แต่ดูเอาเถอะ ต้องมาเจอเธอในสภาพที่เนื้อตวั

เตม็ไปด้วยบาดแผล ใบหน้าบางส่วนบวมช�้า มสีายระโยงระยางเตม็

ไปหมด 

“พณิ...” เขาครางชื่อนั้นด้วยความสะท้อนใจ 

“แม่จ๋า แม่ได้ยนิเก่งมั้ย” เดก็สาวก้มหน้าลงไปเอ่ยข้างหคูนเป็น
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แม่ “แม่อย่าหลบันานนะ รบีตื่นมาแล้วกก็ลบับ้านเรานะแม่นะ” 

พยคัฆ์น�้าตาซมึ มองภาพนั้นด้วยความรู้สกึทั้งเตม็ตื้น ทั้งดใีจ 

พร้อมกนันั้นกโ็ทษตวัเองที่ตอนนั้นไม่เก่งให้มากพอจะเอาชนะคนของ

พ่อ ท้ายสดุกน็กึเสยีดายวนัเวลาที่หล่นหายเหลอืเกนิ 

ดสู ิเขาควรจะได้อยู่ดแูลเมยีรกั ดแูลลูกสาว ได้ใช้ชวีติครอบครวั

พ่อแม่ลูก เดก็สาวตรงหน้าควรจะได้เรยีกเขาว่า ‘พ่อ’ เธอควรจะมอง

เขาด้วยสายตาแห่งความรัก ความเคารพ และศรัทธา ไม่ใช่สายตา

เกลยีดชงัที่แสนเจบ็ปวดนั่น 

“หนู...ลูก” พยคัฆ์เรยีกเดก็สาวอกีครั้ง

“หนไูม่ได้เป็นลูกคณุ!” เธอเงยหน้ามาเอ่ยด้วยน�้าเสยีงเหนิห่าง

และเยน็ชา 

“หนูหนคีวามจรงิไม่พ้น...”

“ตกลงคุณเป็นพ่อเก่งจริงๆ เหรอเนี่ย!” ชายหนุ่มอีกคนเอ่ย

แทรกด้วยน�้าเสยีงตื่นเต้น “ดใีจด้วยนะเก่ง นี่ไง ตอนนี้เก่งมพ่ีอเหมอืน

คนอื่นๆ แล้วไง”

“หนูไม่ได้อยากมีพ่อนะ เฮียเป้ โดยเฉพาะพ่อใจร้ายที่ทิ้งลูก 

ทิ้งเมยีไป ไม่มซีะยงัจะดกีว่า” เดก็สาวเอ่ยชดัถ้อยชดัค�า 

“พ่อมีค�าอธิบายส�าหรับสิ่งที่เกิดขึ้น” พยัคฆ์ไม่โกรธเธอสักนิด

ที่เธอไม่ยอมรับเขา ถ้าตัวเขาต้องเจออย่างเธอ อาจจะออกอาการ

มากกว่านี้กไ็ด้

“คณุจะพูดยงัไงกไ็ด้ แต่ความจรงิกค็อืคณุทิ้งแม่กบัหนูไปแล้ว

เป็นเวลาเกอืบยี่สบิปี...” 

“พ่อขอโทษลกู พ่อขอโทษ” พยคัฆ์ค้อมศรีษะลงเพื่อแสดงความ

รู้สกึเสยีใจอย่างจรงิใจ 

“หนูไม่รบั และแม่กค็งไม่รบัเหมอืนกนั คณุกลบัไปเถอะค่ะ แล้ว

กไ็ม่ต้องมาที่นี่อกี หนูกบัแม่ไม่ต้องการเหน็หน้าคณุ”
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“เก่ง ใจเยน็ก่อนเถอะ” เป้หรอืธนาคมพยายามปราม

“ไม่เป็นไร ถ้าฉนัเป็นเก่งอาจจะอาละวาดหนกักว่านี้...ฉนัเข้าใจ

ลูกด”ี พูดจบ พยคัฆ์กห็นัหลงัเดนิจากไป

ทางด้านชายหนุม่กบัเดก็สาว ต่างกม็องตามร่างสงูใหญ่นั้นด้วย

ความรู้สึกที่แตกต่างกัน ธนาคมมีแต่ความตื่นเต้นดีใจแทนเก่งหรือ 

สวุรีาที่ได้พบพ่อเสยีท ีเขารู้จกัเธอมาตั้งแต่เดก็ๆ รู้ดเีชยีวละว่า จรงิๆ 

เธอต้องการมีพ่อเหมือนคนอื่นๆ เพียงแต่พยายามซ่อนมันไว้ภายใต้ 

ท่าทแีขง็ๆ ปากแขง็ๆ เท่านั้น

“พ่อของเก่งยงัหนุม่อยูเ่ลย แล้วกด็เูท่มากด้วย ยงักะพวกมาเฟีย 

เอ่อ พี่หมายถงึเขาดูมอี�านาจ มพีลงัดูน่าเกรงขามน่ะ” 

“แต่ไม่มคีวามเป็นพ่อ” สวุรีาเอ่ยเสยีงหยนั 

“เขาอาจจะไม่สะดวกกไ็ด้ และตอนนี้เขากก็ลบัมาแล้ว”

“ถ้าไม่ใช่เพราะเขา แม่กค็งไม่เป็นแบบนี้ ถ้าเขาอยู่กบัเรา ช่วย

กนัท�างานหาเงนิ แม่กค็งไม่ต้องท�างานหนกั จนต้องออกไปโดนรถชน

แบบนี้” เดก็สาวเอ่ยปนสะอื้น 

ธนาคมมองเธอด้วยความสงสาร เหน็ใจ 

“เก่ง เป้ พณิเป็นยงัไงบ้าง” เสยีงร้อนรนและเป็นห่วงดงัขึ้น ก่อน

สาวใหญ่วัยสี่สิบกลางๆ คนหนึ่งจะเดินเข้ามา เธออยู่ในชุดแต่งกาย

เรยีบๆ ตดิจะเชย 

“ป้าศร.ี..” สวุรีาโผเข้าหาแล้วกอดแน่น เดก็สาวร้องไห้ออกมา

เบาๆ ผู้มาใหม่เลยได้แต่ลูบหวัลูบหลงัอย่างให้ก�าลงัใจ ท�าให้ธนาคม

อาศยัจงัหวะนั้นเดนิออกมาเพื่อตามหาพ่อของสวุรีา 

ธนาคมพบเขาตรงหน้าเคาน์เตอร์นั่นเอง ฝ่ายนั้นก�าลัง 

คุยอยู่กับนางพยาบาลด้วยสีหน้าเคร่งเครียด แต่สักพักก็มีสีหน้า 

ผ่อนคลายลง 
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“ฉนัจะรบัเป็นเจ้าของไข้ของพณิเอง” พยคัฆ์เอ่ยกบัเขาเมื่อเสรจ็

ธรุะกบันางพยาบาลแล้ว ธนาคมท�าเสยีงรบัทราบ จากนั้นสองหนุม่จงึ

เดนิตามกนัไปนั่งคยุที่โรงอาหารของโรงพยาบาล 

“ไม่อยากจะเชื่อเลย อยู่ๆ พ่อของเก่งกโ็ผล่มา” 

“ความจรงิฉนัไม่ควรจากพวกเขาไปไหนทั้งนั้น แต่ฉนัมนัไม่ได้

เรื่อง...ว่าแต่นายเถอะ เป็นอะไรกบัพณิเหรอ เป็นญาตเิหรอ ฝ่ายไหน

ล่ะ”

“เปล่าหรอกครับ ผมก็เป็นเพื่อนบ้านกับน้าพิณกับเก่งนี่แหละ

ครบั...”

“อ้าว ไม่ใช่ญาต ิแล้วท�าไมเธอกอดลกูสาวฉนัแน่นขนาดนั้นล่ะ” 

พยคัฆ์เกดิอาการหวงลูกสาวขึ้นมาทนัใด

“ฮะ?” ธนาคมเบกิตากว้าง “เอ่อ...ก.็..”

คนที่เพิ่งได้เจอลูกสาวท�าหน้าเคร่ง จ้องมองชายหนุ่มอย่างไม่

ชอบใจ “เมื่อก่อนเป็นไงไม่รู้ แต่หลังจากวันนี้ฉันขอสั่งห้ามนายกอด

หนูเก่งเหมอืนอย่างวนันี้อกี” 

“โอ๊ย อย่าท�าเหมอืนผมอยากกอดเดก็แสบนั่นส ิ กต็อนนั้นมนั

ตกใจ กต็้องกอดปลอบหน่อยปะคนเราอะ”

“ขอให้จรงิกแ็ล้วกนั...เออ แล้วฉนัถามอะไรหน่อยได้มั้ย พณิเขา

มี...ครอบครัวมั้ย แล้วเขามีลูกกี่คน” พยัคฆ์เริ่มซักเรื่องราวของอดีต 

คนรกั 

“น้าพณิไม่สนใจใครหรอก ท�างานงกๆ ทั้งวนั หาเงนิให้ไอ้เก่ง

เรยีนหนงัสอื แต่ถ้าถามว่ามคีนมาจบีมั้ย เพยีบ” 

ได้ยนิเข้า พยคัฆ์กย็ิ่งรู้สกึผดิ “พณิกบัหนูเก่งคงล�าบากมาก”

“กล็�าบากเอาเรื่องเหมือนกนั ดูไอ้เก่งด ิ ผอมเหลอืตวันิดเดยีว

เอง ท�างานด้วยเรยีนไปด้วยตั้งแต่มธัยมโน่นแล้ว” น�้าเสยีงธนาคมเตม็

ไปด้วยความเป็นห่วงชนดิที่คนฟังสมัผสัได้ “แต่ตอนหลงั มนัขายของ
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ไม่ค่อยได้ เลยขายของออนไลน์เพิ่มด้วยอกีทาง”

“โถ ลูก” พยคัฆ์ครางด้วยความสงสารลูกสาว “ได้ใช้ชวีติแบบ

วยัรุ่นหรอืเปล่านั่น”

“เวลานอนยงัไม่ค่อยมเีลยคณุ แต่มนักเ็ก่งสมชื่อมนันั่นแหละ” 

คราวนี้อกีฝ่ายใช้น�้าเสยีงชื่นชม จนพยคัฆ์ต้องเหลอืกตาขึ้นมอง และ

กเ็หน็ความอ่อนโยนและเอน็ดูในแววตาของธนาคม 

“ฉนัอยากรู้เรื่องของพณิกบัหนูเก่งให้มากกว่านี้ นายเล่าให้ฟัง

หน่อยได้มั้ย หรอืต้องรบีไปวิ่งวนิหรอืเปล่า” เขาถามพลางกวาดตามอง

“โอ๊ย ไม่เป็นไร คนที่วนิเยอะแยะ กใ็ห้เขาวิ่งกนัไป ตั้งแต่เช้าผม

ได้มาหลายร้อยแล้ว วนันี้พอแค่นี้แหละ” ธนาคมโบกไม้โบกมอื และ

พยคัฆ์กน็กึดูถูกในใจ 

เป็นแค่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง แถมยังเป็นวินที่ดูขี้เกียจ ริอ่านมา

ชอบลูกสาวหวัหน้าแก๊งพยคัฆ์ตดิปีกเชยีวหรอื ห ึเมื่อก่อนเป็นยงัไงก็

ช่าง แต่หลงัจากนี้อย่าหวงัว่าจะได้กอดลูกสาวเขาอกี!

เสยีงข้อความเข้าโทรศพัท์มอืถอืของธนาคมดงัขึ้น ชายหนุม่กด

เปิดอ่านแล้วลกุขึ้น “ผมขอตวัก่อนนะ พอดมีสี่งเอกสารด่วน”

“อ้อ รบัเป็นแมสเซนเจอร์ด้วย”

“ครบั ไม่แค่นั้นนะ งานอื่นผมกท็�า เกบ็ขยะ ขายของเก่า ส่งน�้า 

ส่งน�้าแขง็ ผมท�าหมด ขอให้ได้เงนิ...ผมไปก่อนนะครบั ฝากดแูลไอ้เก่ง

ด้วย” พูดจบกผ็ละจากไป 

พยคัฆ์กลบัไปท่ีหน้าห้องฉกุเฉนิอีกครัง้ พณิทองยงัไม่รูส้กึ

ตัว ส่วนสุวีรานั่งสีหน้าเป็นทุกข์อยู่กับสาวใหญ่คนหนึ่ง เมื่อเด็กสาว

เหลอืบมาเหน็เขา สวุรีากเ็บอืนหน้าหนไีปทางอื่นทนัท ี

พยัคฆ์ทรุดกายลงนั่งข้างสาวใหญ่แล้วเอ่ยแนะน�าตัว “สวัสดี

ครบัผมชื่อพยคัฆ์ เป็น...พ่อของหนูเก่ง”
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สาวใหญ่คนนั้นเบกิตากว้าง “ว่าไงนะ”

“ผมเป็นคนรกัของพณิ...เป็นพ่อของเก่ง” พยคัฆ์เน้นชดัถ้อยชดั

ค�า 

“อดตีคนรกัของแม่ และเป็นแค่ผู้ให้ก�าเนดิ ไม่ใช่พ่อ” สวุรีาหนั

ขวบัมาตอบ “แล้วนี่เมื่อไหร่จะกลบัไปซะท ีกลบัไปที่ที่คณุเคยอยูก่่อน

หน้านี้อะ”

“พ่อจะไม่กลับ นับจากวันนี้พ่อจะอยู่กับหนู กับแม่” พยัคฆ์

ตัดสินใจแล้วเมื่อรู้ว่าพิณทองยังไม่มีใคร เธอรู้สึกตัวเมื่อไร เขาจะ

ขอโทษเธอ และขอเริ่มต้นใหม่กบัเธอ เขาจะชดเชยเวลาที่เสยีไปกบัเธอ 

กบัลกู 

“ใครบอกว่าต้องการคุณเหรอ พวกเราสองคนไม่ต้องการคุณ 

สกัหน่อย”

“เก่ง ใจเย็นก่อนลูก...” สาวใหญ่เอ่ยแทรก ก่อนหันมาทาง

พยคัฆ์ “สวสัดคี่ะ ดฉินัชื่อศรพีรรณ เป็นเพื่อนบ้านของพณิ แล้วกเ็ป็น

ป้าเจ้าเป้ คนขบัวนิเมื่อกี้” 

“ยนิดทีี่ได้รู้จกัครบัคณุศรพีรรณ...”

ทนัใดนั้นเอง พยาบาลที่อยูแ่ถวนั้นสองสามคนกห็นัขวบัไปมอง

ห้องฉุกเฉิน แล้วพร้อมใจกันเร่งฝีเท้าเข้าไป นางพยาบาลคนหนึ่งกด

วอร์เพื่อตามหมอด้วย

“เกดิอะไรขึ้นคะ แม่หนูเป็นอะไรหรอืเปล่า” สวุรีาผดุลกุขึ้นไป

ถามทนัที

“ขอทางให้หมอกับพยาบาลท�างานกันให้สะดวกด้วยค่ะ อย่า

เพิ่งถามค่ะ” นางพยาบาลตอบเสียงห้วน อาจเพราะรีบและเหนื่อย

นั่นเอง

“อ้าว คณุ...” สวุรีาหน้าตงึ 

แต่ศรพีรรณรบีดงึตวัไว้แล้วปลอบใจ
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“ใจเย็นลูก อาจจะไม่ใช่แม่เราก็ได้ ในห้องนั้นมีคนไข้หนักตั้ง

หลายคน”

“แต่แค่บอกว่าแม่เป็นอะไร แค่นี้เอง ยุ่งยากตรงไหนคะป้า แม่

เราเรากต็้องห่วงปะ เขาน่าจะนกึถงึจติใจเราบ้าง” สวุรีาแย้ง

พยคัฆ์มองเหตกุารณ์ที่เกดิขึ้นตรงหน้า และมองไปรอบๆ ด้วย

สหีน้าครุน่คดิ ที่นี่เป็นโรงพยาบาลของรฐั คนไข้เยอะ หมอและพยาบาล

ไม่เพยีงพอ ส่งผลให้หมอกบัพยาบาลต้องท�างานหนกั พอท�างานหนกั

กอ็าจจะเหนื่อยและออกอาการหงดุหงดิอย่างที่เหน็เมื่อครู่นี้
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3

ครู่ใหญ่นายแพทย์เจ้าของไข้พิณทองก็เดินออกมาจาก

ห้องตรวจอกีครั้ง แล้วแจ้งกบัพยคัฆ์และสวุรีาว่า

“ศรีษะของคนไข้ได้รบัการกระทบกระเทอืน มอีาการสมองบวม

เล็กน้อย หมอให้ยาลดบวมไปแล้ว ทีนี้ก็ต้องรอดูว่าหลังจากฟื้นแล้ว

จะมอีาการอื่นแทรกซ้อนหรอืเปล่า อ้อ เมื่อกี้นี้ความดนัลดลงนดิหน่อย 

แต่ดขีึ้นแล้วเหมอืนกนั”

“คณุหมอครบั ถ้าผมจะย้ายคนไข้ไปรกัษาที่อื่น ย้ายตอนนี้ได้มั้ย

ครบั”

“ทางเรากด็ูแลคนไข้เตม็ที่เท่าเทยีมกนันะคณุ”

“ผมทราบครบั ผมไม่ได้คดิเรื่องความเท่าเทยีมหรอืไม่เท่าเทยีม 

แต่ผมอยากให้เธอได้พักฟื ้นแบบสะดวกสบาย...ไม่ทราบว่าโรง-

พยาบาลเอกชนที่ใกล้ที่สดุและมเีครื่องไม้เครื่องมอืเพยีบพร้อมที่สดุคอื

โรงพยาบาลไหนครบั”

เป็นค�าพูดที่ท�าให้หมอ สวุรีา และศรพีรรณต้องเหลอืบมองคน

พูดด้วยความไม่แน่ใจ 

รวยขนาดไหนนั่น!

“คณุแน่ใจหรอืว่ารบัผดิชอบค่าใช้จ่ายไหว” หมอถามพลางลอบ
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ส�ารวจเขาไปด้วย

“ครบั ผมขอยนืยนัด้วยต�าแหน่งประธานกรรมการบรษิทัในเครอื

โทระกรุ๊ป” พยคัฆ์ว่าพลางยื่นนามบตัรให้นายแพทย์ 

อกีฝ่ายกร็บัเอาไว้แล้วบอก

“ถ้าอย่างนั้นผมจะท�าเรื่องส่งตวัเธอให้กแ็ล้วกนั” พูดจบ หมอ

กเ็ดนิกลบัเข้าไปในห้องเพื่อด�าเนนิการตามที่บอก 

สวุรีาเดนิเข้ามาใกล้พยคัฆ์ มองหน้าเขานิ่งครู่หนึ่งกเ็อ่ย 

“หนูยอมให้คณุช่วย เพราะตอนนี้ชวีติของแม่ส�าคญัที่สดุ”

พยัคฆ์ยิ้มกว้าง มองเธอด้วยความชื่นชม “ลูกเป็นเด็กฉลาด 

ฉลาดเหมอืนพ่อ” 

“คณุไม่ได้เลี้ยงหนู หนูจะฉลาดเหมอืนคณุได้ยงัไง”

“มนัอยู่ในดเีอน็เอไงจ๊ะลูก” พยคัฆ์ยงัคงยิ้ม หวัใจอบอุ่นขึ้นมา

อกีนดิที่ลูกสาวยอมให้เขาได้ช่วยเหลอืพณิทอง 

เดก็สาวเบะปากใส่เขาแล้วสะบดัหน้าไปทางอื่น ขณะที่ศรพีรรณ

ส่งยิ้มขอบคณุให้พยคัฆ์ 

ในทีส่ดุพณิทองกถ็กูย้ายเข้าไปพกัรกัษาตวัในโรงพยาบาล

เอกชนที่มีเครื่องมือทันสมัยที่สุด พยัคฆ์เปิดห้องพิเศษและจ้าง

พยาบาลพิเศษให้คอยดูแล เท่านั้นไม่พอ เขายังจองโรงแรมที่ใกล ้

โรงพยาบาลที่สดุเอาไว้ด้วย

“อวดรวย” สุวีราอดค่อนแคะไม่ได้ ขณะที่ศรีพรรณเอ่ยชม

พยคัฆ์ไม่ขาดปาก

“พ่อของหนมูาได้จงัหวะมาก ถ้าไม่มเีขา ป่านนี้พณิจะเป็นยงัไง

บ้างกไ็ม่รู้” 

“หมอกบ็อกอยูน่ี่จ๊ะป้าว่าจะส่งไปศริริาช หมอเก่งๆ ทั้งนั้นเลย” 

สวุรีาตอบกลบัด้วยน�้าเสยีงหมั่นไส้คนที่ป้าพดูถงึ ซึ่งตอนนี้เดนิออกไป
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คยุโทรศพัท์ที่ระเบยีง

“แต่ที่นั่นคนไข้เยอะมาก ห้องพกัพเิศษกอ็าจจะไม่พอ อาจต้อง

รอนาน แถมไกลจากบ้าน ไปมาล�าบาก นบัเป็นบญุของหนูกบัพณิที่

เขากลบัมา ป้าเองกพ็ลอยได้นั่งตากแอร์สบายๆ ไปด้วย”

“ป้าเจอเขาถึงสองชั่วโมงหรือยังคะ ชมเขาร้อยครั้งได้แล้วมั้ง 

ป้าอย่าลืมนะว่าเขาทิ้งแม่ทิ้งเก่งไปตั้งนาน แค่นี้มันทดแทนกันไม่ได้

หรอก” 

“ทดแทนกนัไม่ได้ แต่กด็กีว่าเขาไม่ท�าอะไรเลยสกัอย่าง และสิ่ง

ที่เขาท�าในตอนนี้กถ็อืว่าดมีากด้วย ว่าแต่ เขาท�างานอะไรนะ ท�าไม

รวยจงัเนอะ”

ทั้งคูเ่งยีบไป เมื่อพยคัฆ์หวนกลบัเข้ามาในห้อง สหีน้าของเขาดู

ยุ่งยากเลก็น้อย แต่ครู่ต่อมาเขากป็รบัสหีน้าให้เป็นปกต ิเขาส่งยิ้มให้

ลูกสาว 

“เหน็เป้บอกว่า หนูขายของออนไลน์ด้วยเหรอ ขายอะไรเหรอ

ลูก” เขาหาเรื่องชวนคยุ แต่สวุรีาไม่เล่นด้วย เธอลกุขึ้นเดนิไปหาร่าง

มารดาที่นอนหลบัอยู่บนเตยีง แล้วก้มลงกระซบิ

“แม่จ๋า ตื่นขึ้นมาซะทเีถอะจ้ะ มาไล่ผู้ชายคนนั้นเป็นเพื่อนเก่ง

หน่อย เก่งไม่อยากเหน็หน้าเขาอกีแล้ว” 

แต่คนบนเตยีงกย็งัคงนอนนิ่งไม่ไหวตงิ เธอจงึทรดุกายลงนั่งบน

เก้าอี้ใกล้ๆ นั้น 

“ให้เวลาหนูเก่งหน่อยนะคะ” ศรีพรรณเอ่ยเสียงเบากับพยัคฆ์ 

“แกอาจก�าลงัชอ็กอยู่ ทั้งเรื่องแม่แล้วกเ็รื่องคณุ”

“ครบั ผมเข้าใจด ีผมไม่โกรธลูกหรอกครบั”

ศรพีรรณพยกัหน้าแล้วขยบัตวั “ถ้าอย่างนั้นดฉินัขอตวักลบัก่อน

นะคะ จะได้กลบัไปดบู้านให้พณิด้วย...เก่ง เดี๋ยวป้าให้เป้เอาเสื้อผ้ามา

ให้นะลูก”
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“เก่งกลับกับป้าด้วยดีกว่าค่ะ ยังไงที่นี่ก็มีนางพยาบาลเฝ้าแม่

แล้ว” สวุรีาว่าพลางลกุขึ้น เธอจ�าต้องตดัใจไม่อยู่เฝ้าแม่ทั้งที่เป็นห่วง

นกั เพราะถ้าอยู่เท่ากบัเธอต้องเจอพยคัฆ์ ซึ่งเธอไม่อยากให้เป็นเช่นนั้น 

แต่แล้วเธอกน็กึอะไรได้ ท�าไมเธอต้องเป็นฝ่ายไปล่ะ “เอ่อ เก่งเปลี่ยน

ใจแล้วค่ะ เก่งอยู่เฝ้าแม่ที่นี่ดกีว่า คนอื่นสคิวรต้องกลบั” 

แน่นอน ตอนพูดค�าว่า ‘คนอื่น’ เธอมองที่พยคัฆ์เขมง็ ซึ่งเขาก็

พยกัหน้าง่ายๆ 

“พ่อมธีรุะพอด ีต้องขอตวัก่อน แล้วจะมาหาแม่กบัหนูใหม่”

“ไม่ต้องมาหรอกค่ะ”

“เก่ง...” ศรพีรรณปราม เดก็สาวหน้างอเป็นม้าหมากรกุ ก่อน

ยกมอืไหว้คนเป็นป้า 

“รบกวนป้าเรื่องเสื้อผ้าด้วยนะคะ” แล้วจงึเดนิกลบัไปนั่งที่เดมิ 

โดยไม่สนใจเขาอกี 

“หนูเก่งก�าลังเครียดและช็อกเลยอาจจะแสดงออกแบบ 

ไม่น่ารักเท่าไหร่ ตามปกตแิกไม่ใช่เดก็ดื้อหรอกค่ะ” ศรพีรรณเอ่ยขึ้น

อกีเมื่อเดนิเคยีงเขาไปตามทางเดนิ 

“ผมเข้าใจลูกมากๆ ครบั คณุศรไีม่ต้องเป็นห่วงเลย และผมก็

ไม่ยอมแพ้ง่ายๆ ด้วย ผมจะต้องท�าให้แกยอมรบัในตวัผมให้ได้ แม้จะ

ต้องใช้เวลานานแค่ไหนกต็าม”

ระหว่างนั้นมคีณะแพทย์และพยาบาลเดนิสวนกนัมาคณะหนึ่ง 

ตามหลงัด้วยบรุษุพยาบาลคนหนึ่งที่เขน็รถเขน็บรรจเุสื้อผ้า ถงึพยคัฆ์

จะไม่ได้สนใจนกั แต่เขากร็ู้สกึว่ามสีายตาคู่หนึ่งจบัจ้องเขาเป็นพเิศษ 

พอเขาหนัไปมองคนทั้งหมดนั้นกไ็ม่พบใครสกัคนที่มองเขา ทกุคนตั้งใจ

ฟังที่นายแพทย์พูด ส่วนบุรุษพยาบาลก็เข็นรถเสื้อผ้าเข้าไปในห้อง 

คนไข้ใกล้ๆ แล้ว 
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ชายหนุม่หนัหน้ากลบัไปทางศรพีรรณ “เดี๋ยวผมไปส่งคณุศรนีะ”

“ไม่เป็นไรค่ะ ดฉินักลบัเองได้”

“ผมอยากไปที่บ้านหลังนั้น ผมอยากไปเห็นที่ที่พิณกับลูกอยู่ 

ผมอยากท�าความรู้จกัลูก ผมจะอยู่กบัลูก”

“เอ่อ...อย่าหาว่าละลาบละล้วงเลยนะคะ แล้วคุณพยัคฆ์ไม่มี

ครอบครวัใหม่เหรอคะ...ถงึดฉินัจะอยากให้หลานอยู่พร้อมหน้าพ่อแม่

ลูก แต่กต็้องมั่นใจว่า ไม่ได้ท�าร้ายผู้หญงิและเดก็คนอื่น”

“ผมแต่งงานแล้วครบั แต่เราไม่ได้รกักนั และผมกไ็ม่มลีกูกบัเธอ 

ผมกบัเธอแค่รอวนัหย่าเท่านั้น”

สีหน้าศรีพรรณเปลี่ยนไปทันที เธอมองเขาอย่างไม่ไว้ใจและ 

ไม่ชอบใจนกั “สเตปเดยีวกบัพวกผูช้ายอยากมเีมยีน้อยเลยนะคะ อ้าง

ว่าก�าลงัจะหย่าเมยี แต่จรงิๆ กแ็ค่อยากเกบ็ผู้หญงิไว้ทั้งสองคน”

“หลังพิณฟื้น ผมจะกลับไปจัดการเรื่องหย่าให้เรียบร้อย แต ่

ช่วงนี้ขอให้ผมได้ดูแลลูกก่อน ผมอยากใช้เวลากบัแกให้มากที่สดุ แม้

จะชดเชยกนัไม่ได้ แต่กด็กีว่าผมไม่ได้ท�าอะไรเพื่อแกเลย”

ศรพีรรณพยกัหน้า ในฐานะที่เขาเป็นพ่อของหลาน เธอไม่มสีทิธิ์

ห้าม 

ทางด้านสวุรีา เมือ่ผูช้ายคนนัน้ออกไปจากห้องแล้ว เดก็สาว

กท็ิ้งตวัลงนั่งด้วยความรู้สกึที่ยงัชอ็กอยู่ จู่ๆ  เธอกไ็ด้เจอผูช้ายในรปูถ่าย

ที่เคยเหน็อยู่ในตู้ลิ้นชกัของแม่ ตอนนั้นเธออายปุระมาณสบิขวบได้

แม่ตกใจเมื่อเธอถอืรูปนั้นไปถามแม่ว่าเป็นใคร 

‘เอ่อ...เขา...’ แม่นิ่งเงยีบไปครูห่นึ่งกค็กุเข่าลง เพื่อให้สายตาแม่

กบัเธออยู่ระดบัเดยีวกนั แม่มองตาเธอแล้วเอ่ย ‘เขาคอืพ่อของหนู’

‘แล้วพ่ออยู่ที่ไหนคะ!’ เธอถามด้วยความตื่นเต้น ‘แล้วเมื่อไหร่

พ่อจะมาหาเราล่ะคะ’
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‘พ่อคงไม่ได้มาหาเราหรอกจ้ะ’ น�้าเสยีงแม่ทั้งเศร้า ทั้งเจบ็ปวด 

ทั้งเคอืงแค้นในคราวเดยีว 

‘พ่อไม่รกัหนูเหรอคะ’

เธอเหน็แม่พยายามกลั้นน�้าตาก่อนตอบ 

‘พ่อเขาไม่รู้ว่าแม่มหีนูหรอกจ้ะ แต่เก่งฟังแม่นะลูก ถงึไม่มเีขา

เรากอ็ยูก่นัได้ แม่จะเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ให้ลูก’ พดูจบ แม่กด็งึตวัเธอเข้าไป

กอดและร้องไห้ออกมา 

ตอนนั้นเธอไม่ค่อยเข้าใจสิ่งที่แม่พดูนกั อะไรคอืการที่พ่อไม่รูว่้า

แม่มีเธอ แต่พอโตมาถึงได้รู้ว่าแม่หมายถึงอะไร และนั่นก็ท�าให้เธอ

เกลยีดผู้ชายที่ได้ชื่อว่าเป็นพ่อเอามากๆ!

‘แม่โง่เองที่หวัอ่อน หลงเชื่อค�าพูดหวานๆ ของเขา และคดิว่า

เขาคอืทั้งหมดของชวีติ’ เมื่อประมาณสองปีที่แล้ว ตอนที่แม่เหน็ว่าเริ่ม

มีผู้ชายมาเกาะแกะเธอ แม่ก็ชวนเธอคุยเรื่องความสัมพันธ์ชายหญิง 

แล้วแม่กย็กตวัอย่างเรื่องของแม่กบัพ่อให้เธอฟัง

‘ผู้ชายเวลาที่เขาอยากได้เรา เขาจะท�าทุกทางเพื่อให้เราเชื่อ 

พูดจาอ่อนหวาน บอกรกัเราทกุวนั สร้างความหวงัให้ ท�าให้เรารู้สกึว่า

ตวัเองเป็นผู้หญงิที่โชคดมีากๆ ผู้หญงิที่โง่กจ็ะกลายเป็นเหยื่อเหมอืน

ที่แม่เคยเป็นมาแล้ว’

‘แต่แม่กเ็กบ็รูปเขาไว้’ เธอทกัออกไปอย่างใจคดิ

‘เอาไว้เตอืนตวัเองว่าต่อไปอย่าได้โง่ไว้ใจผู้ชายคนไหนอกี’

แล้วอยูด่ีๆ  ผูช้ายเลวๆ คนนั้นกป็รากฏตวัขึ้น ยิ่งเหน็ว่าเขาร�่ารวย 

ดูภูมฐิาน ดูไม่ได้ทกุข์ ไม่ได้ยาก เธอกย็ิ่งแค้นใจและเจบ็ใจ เขาทิ้งแม่

ให้ต้องอบัอายขายหน้ากบัการท้องไม่มพี่อ กลบับ้านไปหาตากบัยาย

กไ็ม่ได้ ต้องเริ่มต้นชวีติใหม่ตามล�าพงัอย่างยากล�าบาก

ห ึอย่าหวงัว่าเธอจะยอมรบัเขานะ 

ความคดิของสวุรีาชะงกัไปเมื่อมเีสยีงเตอืนข้อความเข้าในกล่อง
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ข้อความแฟนเพจขายของออนไลน์ของเธอ เป็นลกูค้าที่เข้ามาสอบถาม

ราคาสนิค้านั่นเอง เดก็สาวขายชดุชั้นในราคาประหยดัเป็นหลกั และ

ตั้งชื่อร้านว่า ‘วรี่า’

ก่อนหน้านี้เธอขายตามตลาดนดัเพยีงอย่างเดยีว โดยไปตั้งแผง

ขายข้างๆ ร้านขายเครื่องดื่มของแม่ แต่ระยะหลงัสงัเกตว่าลูกค้าของ

เธอลดลง เพราะคนหนัไปสั่งซื้อของออนไลน์กนัมากขึ้น เธอจงึต้องท�า

บ้าง ซึ่งก็อยู่ในช่วงเริ่มต้น ลูกค้ายังน้อย ดังนั้นเมื่อมีลูกค้าเข้ามา 

สกัคน เธอจงึต้องรกัษาเอาไว้และต้องปิดการขายให้ได้ 

แต่วนันี้เธอท�าไม่ส�าเรจ็ ลูกค้าถามมาสองสามค�าแล้วกบ็อกว่า

ไม่เอาแล้ว

เด็กสาวได้แต่ถอนหายใจด้วยความเหนื่อยล้า เธอเอื้อมมือไป

จบัมอืแม่แล้วบบีเบาๆ ก่อนร้องไห้ออกมาเงยีบๆ 

พยคัฆ์เดนิส�ารวจภายในบ้านของอดตีคนรกัทีต่กแต่งด้วย

เครื่องเรือนเพียงไม่กี่ชิ้น ดูโล่งๆ และเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด

สะอ้านด ี

ทางด้านหนึ่งมขี้าวของกองรวมกนัไว้ ทั้งราวเหลก็ ทั้งถงุใส่ชดุ

ชั้นในถงุใหญ่แบบที่ซื้อมาเป็นโหลๆ อกีด้านมโีต๊ะวางผงเครื่องดื่มชนดิ

ต่างๆ เรยีงราย 

“พิณขายเครื่องดื่มตามตลาดนัดค่ะ ส่วนหนูเก่งขายชุดชั้นใน

ราคาถูก” ศรพีรรณอธบิายเมื่อเหน็สายตาของเขา 

พยคัฆ์พยกัหน้ารบัทราบ 

“พณิคงล�าบากมาก ลูกกค็งเหนื่อยมาก ทั้งเรยีนไปด้วย ขาย

ของไปด้วย” เขาเอ่ยเหมอืนร�าพงึร�าพนักบัตวัเอง 

“ก็หนักหนาเอาเรื่องอยู่ค่ะ ยิ่งตอนหลังเจ้าของบ้านเช่าเขาขึ้น

ค่าเช่า สองแม่ลูกก็ยิ่งต้องท�างานหนักกว่าเดิม วันนี้พิณก็ออกไปซื้อ
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ของเพื่อจะขายของเพิ่มอกีอย่างน่ะค่ะ เหน็ว่าจะท�าสกุี้แบบบฟุเฟต์ขาย

ด้วย” 

“บฟุเฟต์? ไม่หนกัไปเหรอครบั แล้วจะเปิดที่ไหนครบั”

“ขายที่ตลาดนดัแหละค่ะ เป็นแบบซื้อกลบัไปทานที่บ้าน ชดุละ

สี่สบิบาท ลูกค้าตกัผกัได้ไม่อั้น...น�้าจิ้มสกุี้ฝีมอืพณิอร่อยมาก พวกเรา

แถวนี้ตดิใจกนัใหญ่” 

“ครบั...”

“เอ่อ คณุพยคัฆ์จะค้างที่นี่หรอืยงัไงคะ...” 

“ผมจะกลบัไปนอนที่คอนโด แต่ผมขออยู่ที่นี่อกีสกัพกั”

“ตามสบายค่ะ ถ้างั้นดฉินัขอไปเกบ็เสื้อผ้าให้หนเูก่งก่อน จะได้

ให้ตาเป้เอาไปให้”

“เอ่อ เป้กบัเก่งสนทิกนัมากใช่มั้ยครบั” เขาโพล่งถาม ความหวง

ลูกสาวเกดิขึ้นอกีรอบ 

ศรพีรรณพยกัหน้ายิ้มๆ “สนทิกนัแบบพี่น้องน่ะค่ะ เป้ไม่มนี้อง 

เก่งกไ็ม่มพีี่ เขาสองคนกเ็ลยเหมอืนพี่น้องกนัจรงิๆ ไม่มอีะไรหรอกค่ะ”

พยคัฆ์ยิ้มแห้งๆ เมื่อจบัน�้าเสยีงรู้เท่าทนัของอกีฝ่ายได้ เขาก้ม

ศรีษะน้อยๆ ให้เธอเป็นเชงิว่าขอบคณุ และให้เธอไปเตรยีมเสื้อผ้าให้ 

สวุรีาได้แล้ว 

คล้อยหลังศรีพรรณได้ไม่เท่าไร โทรศัพท์มือถือของเขาก็ดังขึ้น 

เห็นชื่อที่แสดงอยู่หน้าจอ เขาก็ได้แต่ถอนหายใจยาวด้วยความเบื่อ

หน่าย

“อะไรอกีล่ะครบัพ่อ” เขากรอกเสยีงร�าคาญลงไป “นี่ผมท�าตาม

กฎของพ่อทกุอย่างแล้วนะ ท�าไมพ่อถงึไม่ยอมเล่นตามกตกิาที่พ่อสร้าง

ขึ้นเอง”

“ฉันไม่ได้จะว่าอะไรแก แค่โทร. มาบอกว่าตอนนี้ไอ้นัตสึมัน

จดัการซื้อที่ดนิของเรยีวตะได้แล้ว” 
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“กด็แีล้วนี่ครบั หุ้นส่วนของเราคงพอใจ”

“แต่ฉนัไม่พอใจเว้ย ควรจะเป็นแก...”

“พ่อครบั จดุหมายกค็อืได้ที่ดนิตรงนั้นมา ไม่ส�าคญัว่าใครเป็น

คนท�า”

“ส�าคัญสิเว้ย เจ้านัตสึมันก�าลังได้ใจหุ้นส่วนขึ้นเรื่อยๆ ส่วน

แก...”

“นตัสคึวรจะเป็นผู้บรหิารมากกว่าผม เขายงัเดก็และมไีฟ”

“แต่ฉนัไม่ต้องการให้มนัขึ้นแทนที่แก ฉนัเป็นคนเริ่ม...”

“แค่นี้ก่อนนะครบั ผมมธีรุะ” พยคัฆ์ตดับทก่อนพ่อจะร่ายยาว

เรื่องการก่อตั้งธรุกจิของ ‘พยคัฆ์ตดิปีก’ ซึ่งพ่อเป็นคนรเิริ่ม และพ่อของ

ณฐัพลเป็นเพยีงคนช่วย

“ฉนัยงัพูดไม่จบ...ฉนับอกแกไว้ตรงนี้เลยนะว่า ฉนัไม่มวีนัยอม

ให้ไอ้คนมักใหญ่ใฝ่สูงแบบไอ้นัตสึได้ขึ้นมาอยู่ในต�าแหน่งแกแน่ เว้น

แต่แกจะตายเท่านั้นแหละ!”

“แค่นี้ใช่มั้ยครบั”

“ยงัเว้ย แกลมืไปแล้วเหรอว่าวนันี้วนัอะไร” 

“วนัอะไรครบั” เขาพยายามนกึ แต่นกึไม่ออก

“แกนี่มนั...”

“พ่อบอกมาดกีว่า”

“วนัเกดิหนูเรนะไงล่ะ แกเป็นผวัประสาอะไร ลมืวนัเกดิเมยี”

พยคัฆ์อึ้งไป เขาลมืเสยีสนทิเลย 

“แล้วแกก็ไม่อยู่กับเขาในวันส�าคัญอีก แกก็รู้ว่าท�าแบบนี้อาจ

ท�าให้พ่อของหนูเรนะไม่พอใจ แล้ว...”

“เอาไว้ผมจะโทร. หาเรนะเองนะครบั” พูดจบ เขากก็ดตดัสาย

ทนัท ีจากนั้นเดนิส�ารวจบ้านต่อ ชายหนุ่มพบว่าข้าวของเครื่องใช้ซึ่งมี

อยู่น้อยชิ้นนั้นล้วนแล้วแต่เก่ามาก
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เมื่อมาถงึห้องครวัซึ่งจดัวางอย่างเป็นระเบยีบ พยคัฆ์แทบจะนกึ

ภาพออกหมดว่า พณิทองจะท�าอะไรอยู่ตรงไหนบ้าง

พยคัฆ์หลบัตาลงพลางพมึพ�า “คณุต้องรู้สกึตวัเรว็ๆ นะพณิ ผม

อยากทานกบัข้าวฝีมอืคณุ” 

ตอนค�่า ธนาคมจอดมอเตอร์ไซค์ไว้บริเวณลานจอดรถ

ของโรงพยาบาล จากนั้นถอดหมวกกันน็อกออก เสยผมให้เข้าที่เข้า

ทาง ชายหนุม่หยบิถงุผ้าซึ่งบรรจกุล่องข้าวจากแฮนด์รถได้กเ็ดนิเข้าไป

ด้านใน ที่หลงัของเขามเีป้เสื้อผ้าของสวุรีาด้วย

เมื่อเปิดประตูเข้าไปในห้องที่พิณทองพักฟื้น ก็เห็นสุวีรานอน

หลบัอยู่บนโซฟายาว บนอกเดก็สาวมหีนงัสอืเรยีนที่เปิดหน้าแล้วคว�่า

ไว้ คงจะนอนอ่านจนเผลอหลบัไปนั่นเอง 

ชายหนุ่มตั้งท่าจะปลกุให้เธอตื่นมากนิข้าว แต่แล้วกเ็ปลี่ยนใจ 

ท�าเพยีงหยบิหนงัสอืเกบ็ให้เรยีบร้อย แล้วหยบิผ้ามาห่มให้ พลางมอง

ใบหน้าอ่อนใสนั้นด้วยความเหน็ใจ ยิ่งเหน็ว่าตาเธอบวมเพราะร้องไห้

กย็ิ่งสงสาร

“ทั้งเหนื่อย ทั้งเครยีดสนิะ ตวัแสบ” เขาพมึพ�าขณะเขี่ยปอยผม

นุม่นั้นอย่างเบามอื แล้วสมัผสัเพยีงบางเบากท็�าให้สวุรีารูส้กึตวั ขนตา

งอนหนากะพริบถี่ๆ ก่อนลืมตาแล้วยิ้ม สีหน้าท่าทางดีใจหนักหนาที่

เหน็เขามา 

เดก็สาวขยบัตวัลกุขึ้นนั่ง 

“เฮยีมานานแล้วเหรอ” ถามเสรจ็กห็าวหวอดๆ โดยไม่ปิดปาก 

ธนาคมเหน็แล้วกข็ดัใจอย่างที่ขดัใจมาตลอด เขามกัเตอืนเธอให้ท�าตวั

เรยีบร้อยหน่อย อย่างไรกเ็ป็นผูห้ญงิ แต่เธอกย็งัเป็นเธอนั่นละ ที่ไม่ว่า

จะลกุ จะเดนิ จะเหนิ จะนั่ง กร็วดเรว็ปรู๊ดปร๊าด กระโดกกระเดก แถม

ยงัห้าวไม่เกรงกลวัใครอกีต่างหาก 
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แปลกดี ทั้งที่พิณทองเป็นคนเรียบร้อยอ่อนหวาน ดูเป็นผู้ยิ้ง 

ผู้หญงิ แต่สวุรีากลบัตรงกนัข้าม 

“ดหูาวเข้า เสยีราคาหมด” เขาต�าหนก่ิอนถามต่อ “แล้วนี่น้าพณิ

เป็นยงัไงบ้าง” 

“ยังไม่รู้สึกตัวสักครั้งเลยเฮีย” น�้าเสียงเธอเป็นกังวล สีหน้า

เคร่งเครยีด “แม่จะเป็นเจ้าหญงินทิรามั้ยอะ”

เขาเอื้อมมอืไปแตะไหล่เธอเบาๆ เพื่อให้ก�าลงัใจ “น้าพณิจะต้อง

ไม่เป็นอะไร เฮยีเชื่อแบบนั้น”

“ขอบคณุนะเฮยี...” เดก็สาวพูดพลางมองไปที่แม่อย่างมคีวาม

หวงัขึ้น

“ไป กนิข้าวกนั นี่ป้าท�าเมนูโปรดของเราเลยนะ”

“ไม่หวิ”

“แน่ะ! ไม่หวิกต็้องกนิ เดี๋ยวเป็นลมเป็นแล้งไปอกีคนมนัจะแย่ 

แล้วนี่พรุง่นี้ต้องสอบไม่ใช่เหรอ ไม่กนิข้าวแล้วจะเอาสมองที่ไหนไปจ�า

ข้อสอบหอื?” 

“หนูคงไม่มีกะจิตกะใจอ่านหนังสือ หรือท�าข้อสอบแน่ๆ เลย

เฮยี” เดก็สาวบ่น สหีน้าเครยีด

“ไม่ได้นะเว้ย ถ้าเทอมนี้สอบไม่ผ่าน เรากต้็องจ่ายค่าเทอมเพิ่ม

อกีเทอมเลยนา”

“จรงิด้วย...งั้นหนตู้องตั้งใจอ่านหนงัสอืแล้วแหละ” เธอคดิตาม

เขาแล้วพยกัหน้ารวัๆ 

“ดมีาก...เอ่อ...แล้วนี่ คยุดีๆ  กบัพ่อเขาหรอืยงั” 

“เขาไม่ใช่พ่อ!” เดก็สาวสวนทนัควนั

“ดเีอน็เอเขาอยู่บนหน้าเรา ไม่รู้เหรอ”

“กแ็ค่ผู้ให้ก�าเนดิปะ ไม่ได้เลี้ยงสกัหน่อย” 

“กถ็้าหลงัจากนี้เขาดูแลเราล่ะ เราโอเคมั้ย”
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สวุรีาเงยีบสกัครู่จงึเอ่ยว่า 

“ไม่โอเค ตามจรงิเก่งกบัแม่กอ็ยูก่นัได้ อาจจะล�าบากหน่อย แต่

กโ็อเค ว่าแต่เฮยีพูดถงึเขาท�าไมเนี่ย สวุรีาไม่ถูกใจสิ่งนี้นะเฮยี” 

“ก.็..เฮยีเหน็ว่าเขารกัเก่งกบัน้าพณิมาก แล้วกห็วงเก่งมากด้วย

นะเนี่ย ท�าท่าฮึ่มๆ ใส่เฮยีตั้งแต่ที่เก่งมากอดเฮยีร้องไห้น่ะ ตอนคยุกนั

กถ็ามอยู่นั่นละว่าเราเป็นอะไรกนั แล้วนี่นะ ตอนก่อนเฮยีจะมานี่ แก

กย็�้าว่าส่งข้าวเสรจ็แล้วให้รบีกลบั อย่าอยู่นาน ไม่เหมาะสม”

สวุรีาเบะปากด้วยความหมั่นไส้ 

“โอ๊ย ทิ้งไปเกอืบยี่สบิปี แล้วท�ามาเป็นหวง เฮยีไม่ต้องไปสนใจ

หรอก แล้วกไ็ม่ต้องพูดถงึเขาอกี โอเคนะ” เธอตดับทด้วยสหีน้าบูดบึ้ง 

ธนาคมที่อ้าปากจะพูดต่อ จงึจ�าต้องหบุปากฉบั 

“หนูอาบน�้าก่อนดีกว่า ฝากแม่แป๊บหนึ่งนะเฮีย” พูดจบเธอก็

เดนิไปยงัห้องพกัส�าหรบัญาต ิซึ่งแบ่งแยกเป็นสดัส่วนชดัเจน มขีนาด

กว้าง ตกแต่งหรูหราไม่ต่างจากโรงแรมห้าดาว

ธนาคมรออยูไ่ม่นาน เดก็สาวกก็ลบัออกมาในชดุเสื้อยดื กางเกง

ขาสั้น มวยผมไว้หลวมๆ ใบหน้าอ่อนใสดูสดชื่นขึ้นบ้าง แต่แววตา 

ไม่รื่นรมย์สกันดิ

“อาบน�้าหรอืวิ่งผ่านน�้าวะเนี่ย ขี้ไคลได้ขดับ้างปะเนี่ย”

“ถ้าใจเราสะอาด อย่างอื่นกไ็ม่จ�าเป็น” เดก็สาวเล่นมกุ ธนาคม

ได้แต่ส่ายหน้าทั้งข�าทั้งระอา 

ระหว่างนั้นเอง เสยีงโทรศพัท์มอืถอืของเขากด็งัขึ้น 

“สวสัดคีรบั ละเวง” เขาเอ่ยเสยีงนุ่มๆ ลงไป ยงัผลให้เดก็สาว

ต้องเหลอืกตาขึ้นมอง ครั้นเหน็เขายิ้มกรุ้มกริ่มให้โทรศพัท์ เธอกเ็งี่ยหู

ฟังอย่างตั้งใจ เห็นอย่างนั้นธนาคมก็รีบผลักหน้าเธอออก ไม่ให้แอบ

ฟัง “ครบัผม ตอนนี้ผมอยู่โรง’บาลครบั เป็นไข้ครบั ไข้ที่ชน คนที่ใช่ไง

ครบั”
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สวุรีาถงึกบัส�าลกัข้าว หน้าเธอแดงไปหมดจากการกลั้นข�า

ธนาคมชี้หน้าเธอเชงิคาดโทษที่บงัอาจหวัเราะเขา จากนั้นจงึลกุ

ขึ้นเดนิออกไปคยุที่ระเบยีง ไม่นานกก็ลบัเข้ามา พบว่าสวุรีายงัข�าไม่

เลกิ

“พอได้แล้วมั้ย” เขาท�าหน้าเคร่ง 

สวุรีาหวัเราะออกมาอกีครั้ง “ถามจรงิเหอะ คดิว่ามกุแบบนี้จะ

ท�าให้สาวเขาชอบจรงิๆ เหรอ”

“ชอบหรอืไม่ชอบ นี่กน็ดักนิข้าวกนัรอบที่สี่แล้วจ้า” เขาท�าหน้า

ภูมใิจ

เดก็สาวตาโต 

“ถามจริ๊ง! ใครอะ...อมื...อย่าบอกนะว่าคนที่ขบัรถเฉี่ยวกนัเมื่อ

ตอนโน้นน่ะ” เธอท�าเสยีงตื่นเต้น เพราะเมื่อประมาณสามเดอืนก่อน

เขาเคยเล่าให้ฟังว่าขี่มอเตอร์ไซค์เฉี่ยวกับสาวสวยคนหนึ่ง และหลัง

จากนั้นเธอกไ็ด้ยนิเขาเอ่ยถงึบ่อยๆ และไม่มชีื่อสาวคนอื่นเลย แต่เธอ

กฟ็ังผ่านหู ไม่คดิว่าเขาจะจรงิจงั

เขายกัคิ้วขณะตอบ “คนนั้นแหละ...”

“อ้าว กไ็หนบอกว่าเขาดูสูงส่ง ไม่กล้าจบี”

“กเ็ขาน่ารกั สวย เรยีบร้อย อ่อนหวาน ตวัเลก็ สเปกเฮยีซะ

ขนาดนั้น ใครจะอดใจไหว ที่ส�าคญัเขากไ็ม่รงัเกยีจเฮยีด้วย น่ารกัเป็น

บ้าเลย”

สวุรีาค้อนให้ด้วยความหมั่นไส้ ก่อนเอ่ยเสยีงจรงิจงั “ถ้าเฮยีจะ

ไปกนิข้าวกบัเขากไ็ปได้เลยนะ ไม่ต้องห่วงหนู”

“ยงัๆ เขาก�าลงัจะบนิไปสงิคโปร์ อกีสองสามวนันั่นแหละถงึจะ

เจอกนั”

เดก็สาวพยกัหน้าหงกึๆ รบัรู้ “คนนี้จรงิจงัใช่ปะ”

“พูดงี้เฮยีเสยีหายนะเว้ย เฮยีกจ็รงิจงักบัทกุคนที่ผ่านมานั่นละ 
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แต่ทกุคนทิ้งเฮยีไปหมดต่างหาก”

“ถ้างั้นกข็อให้คนนี้ไม่ทิ้งเฮยีไปกแ็ล้วกนันะ จะได้แต่งงานเสยีท ี

มลีูกทนัใช้ เดี๋ยวแก่กว่านี้วิ่งตามลูกไม่ไหวนะจะบอกให้”

“อวยพรเป็นแม่แก่เลยว่ะ” เขาเอื้อมมอืไปยเีส้นผมนุม่สลวยของ

เธออย่างต้องการแกล้ง 

สวุรีารบีหลบแล้วปัดมอืเขาออก ท�าหน้ามุ่ย

“โอ๊ย ผมยุ่งหมดแล้วมั้ย”

“ไม่ท�ากย็ุ่งแล้วมั้ย...ถามจรงิ วนัๆ หวผีมกี่รอบ ท�าไมมนัไม่นุ่ม

สลวยสวยเก๋เลยเนี่ย หา” เขาด ุ

“มเีวลาหวมีั้ยล่ะ ยิ่งตอนนี้ไม่มอีารมณ์เลย”

“ยิ่งเวลาแบบนี้ยิ่งต้องดูแลตัวเองรู้ปะ จะได้ไม่โทรม ลองคิด

ภาพส ิเครยีดด้วย หน้ามนั ผมกระเซงิด้วย โอ้โห ปอบหยบิยงัอาย...

ไหน หวอียู่ไหน เดี๋ยวเฮยีหวใีห้”

“เฮยี” เดก็สาวหวัเราะออกมาจนได้ “หนูโตแล้วนะ เฮยีไม่ต้อง

ท�าเหมอืนตอนหนูเดก็ๆ หรอก”

“โตแต่ตวัน่ะส ิอย่าพูดมาก เอาหวมีา...”

สวุรีาท�าหน้ามุย่อกีรอบ แต่กย็อมหยบิหวเีล่มเลก็ๆ จากกระเป๋า

สะพายออกมายื่นให้เขาแต่โดยดี ธนาคมจึงค่อยๆ สางผมนั้นอย่าง

อ่อนโยนและเบามอื ไม่ต่างจากที่เขาเคยท�าให้เธอตอนเธอยงัตวัเลก็ๆ 


