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สำนักพิมพ์เพื่อนดี

ความเข้าใจ และชืน่ในรักสำหรับ ‘อนุตรา’ และ ‘พิชา’ หญิ
งชายซึง่
เพียบพร้อมไปด้วยทุกสิง่ทีส่งัคมกำหนดไว้ น่าจะลงเอยด้วยความสุขทีแ่ท้จริง
หากว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะมิได้มีใครครอบครองไว้ก่อนหน้า…แต่สังคมนั่นเอง
ที่ตีตราผู้ซึ่งรักคนมีเจ้าของแล้วให้ได้อาย และไร้ซึ่งเหตุผลที่จะยอมรับได้
โชคไม่เคยเข้าข้าง ‘อนุตรา’ ในเรือ่งความรักถึงสองครัง้สองครา และ
ยังเล่นตลกนำเธอให้ได้พบ ‘พิชา’ ชายหนุ่มผู้รักครอบครัว เป็นพ่อที่ดี…
เป็นสามีที่อบอุ่น โดยผูกไว้ด้วยเส้นใยของรักบริสุทธิ์ตามที่ทั้งคู่ตั้งใจให้เป็น
แต่การแทรกอยูใ่นฐานะบุคคลทีส่ามของหญิ
งสาว และการนอกใจภรรยา
ของชายหนุ่มนั้น จะอย่างไรเสียก็คือความผิดบาปวันยังค่ำ
กฤษณา อโศกสิน ได้แฝงแนวคิดอันเป็นประโยชน์ไว้ในเรื่องราวของ
‘บาปสลาย’ ให้เห็นทุกข์สาหัสอันเกิดจากความผิดทางกาย วาจา ใจ และ
ชี้ทางเลือกไว้หลายทางระหว่างการเป็นผู้ชนะ ผู้แพ้ และตัดใจจากอย่างผู้
เข้าใจในคุณธรรมมากพอ
นวนิ
ยายเรือ่งนี
จ้งึชวนติ
ดตามให้เห็นรูปรอยความรักของหญิ
งชาย และ
ความเป็นไปของรักสามเส้าที่ปรากฏได้ชัดเจนนัก

บาปสลาย
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ฝนต้นฤดูเพิ่งขาดเม็ดไปเมื่อครู่ ทำให้บรรยากาศโดยรอบอบอวลไป
ด้วยไอเย็นทีระเหย
่ จากดินและหญ้าปนไปกับอากาศบริสทุ ธิจาก
์ หมูไม้
่ โดยรอบ
พื้นที่แห่งนี้เดิมเป็นขนัดสวน แล้วถูกดัดแปลงปรับปรุงขึ้นมาทีละเล็กละน้อย
ตามความเจริญแห่งยุคสมัย จนกลายเป็นผืนหญ้าญีป่ นุ่ อันเรียบนุม่ ประดุจนำ
พรมผืนใหญ่เขียวสดมาคลี่ลง แล้วปูลาดไปตามที่ว่างระหว่างต้นไม้แต่ละต้น
แห่งใดควรตกแต่งให้งดงาม เจ้าของก็บรรจงสร้างอ่างน้ำพุ โดยประดับรอบ
อ่างด้วยหินทะเลขนาดต่างๆ ในแง่มุมทีเต็
่ มไปด้วยศิลปะ แห่งใดควรมีบรรยากาศอันสดใสเพือ่ สร้างชีวติ ชีวาให้แก่มุมกำแพงหรือมุมสนาม อำนาจเงินก็ได้
บันดาลให้สวนญี่ปุ่นน้อยๆ ผุดขึ้น และแห่งใดที่ควรสะพรั่งด้วยสีสันแห่ง
รุกขชาติอันจะเชิดชูสถานทีให้
่ แลดูวิจติ รบรรจงโดยมิต้องลงทุนมากมาย ผูค้ น
ที่ไปมาหาสู่ก็ย่อมจะได้เห็นร่องกุหลาบเรียงรายอยู่เป็นดง สลับด้วยไม้ดอก
ของไทยอันปลูกง่ายขึน้ ง่ายนานาพันธุ์ สล้างด้วยขาว เหลือง แดง ชมพู…
ตึกใหญ่แบบเก่าสีเหลืองอ่อนตั้งตระหง่านอยู่กลางพื้นที่ ด้านหน้าหัน
ออกสู่คลองสายใหญ่อันแยกจากลำน้ำเจ้าพระยา ด้านข้างติดสะพานข้าม
คลองซึ่งเชื่อมถนนสายสำคัญสายหนึ่งของจังหวัดธนบุรี ดังนั้นจึงเป็นอันว่า
กำแพงด้านข้างทีติ
่ดกับถนนหลวงนัน้ต้องสร้างประตูใหญ่ขึน้อีก แล้วทำถนน
ซีเมนต์จากประตูเลียบข้างตึกไปสูโรงรถ
่ ด้านหลังเพือ่เป็นทางสำหรับให้รถแล่น
เข้าออกได้
ฝนขาดเม็ดไปแล้วประมาณ ๑๐ นาที รถยนต์ส่วนบุคคลคันหนึ่งก็
แล่นเข้ามาจอดอยู่บนถนนใหญ่ข้างตึกที่กล่าวถึง สตรีสาวผู้หนึ่งก้าวลงมา
พร้อมกระเป๋าเดิ
นทางมีกระเป๋าถือสะพายไหล่ หล่อนกล่าวคำขอบใจหญิ
งชาย
ผู้เป็นเจ้าของรถ ต่อจากนั้นรถก็เคลื่อนที่จากไปพร้อมกับหล่อนยกมือขึ้น
โบก ๒-๓ ที แล้วจึงหันหลังกลับเดินไปสูป่ระตูใหญ่ซึง่ทำด้วยไม้ทึบทาสีเดียว
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กับกำแพงและตัวตึก
เอื้อมมือกดกริ่งเหนือประตู อึดใจต่อมาก็มีเสียงถอดกลอนประตูเล็ก
ใบหน้าของหญิงกลางคนยื่นออกมา พอแลเห็นว่าเป็นใคร หญิงนั้นก็จ้องดู
สตรีสาวอย่างตะลึงตะลานเป็นครูคล้
่ ายไม่แน่ใจ พอหายจากตกตะลึง นางก็
ถลาออกจากประตู ตรงเข้ากอดรัดหญิงสาวไว้แน่นด้วยความตื่นเต้นยินดี
“คุณนุ…โอ๊ย…คุณนุของขวัญ กลับมาแล้ว แม่คณุ แม่ทูนหัว ทำไม
มาเงียบๆ คะ นี
คุ
่ณๆ ก็กำลังเตรียมจะไปรับมะรืนนี
แล้
้ วเชียว ก็ไหนจดหมาย
มาว่าจะถึงกรุงเทพฯ วันที่๒๓ ไงคะ นี
่เพิ่งวันที่๒๑”
หญิงสาวยิ้มน้อยๆ พลางส่งกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ให้แม่ขวัญ
“เอ้า…เอานี
่ไปก่อน หนักเหลือเกินจ้ะ”
“ของมีเท่านี
น่
้ะหรือคะ” ขวัญถามพลางรับกระเป๋าจากนายสาว ผูจาก
้
บ้านเกิดเมืองนอนไปเรียนต่อยังสหรัฐอเมริกาถึง ๒ ปีเต็ม
“มีอีกจ้ะ ฉันส่งมาทางเรือ มีทัง้หนังสือทัง้ของฝาก อีกราวๆ อาทิตย์
ก็คงจะถึง เป็นไง สบายดีหรือ คุณแม่กับพี่ๆ ล่ะ วันนี
้อยู่กันพร้อมหน้า
หรือเปล่า”
“อ้าว! จะอยู่พร้อมได้ยังไงคะ วันนี
้ไม่ใช่วันหยุดสักหน่อย”
“คุณพ่อล่ะ วันนี
้เวรบ้านไหน”
“บ้านที่๓ ค่ะ”
หล่อนพยักหน้า พลางก้าวเข้าประตู ก็พอดีได้ยินเสียงอุทานอย่าง
ตื่นเต้นดีใจดังขึ้นเซ็งแซ่ แล้วต่อจากนั้นหญิงสาวก็แทบจะกลั้นน้ำตาแห่ง
ความโสมนัสไว้ไม่ได้เมื่อร่างของหล่อนตกอยู่ในวงแขนของมารดาและพี่สาว
อีก ๒ คน
“นี
ทำไม
่ มาเงียบมาเชียบอย่างนี
ล่
้ะลูก” มารดาถามอย่างสงสัย แต่ยัง
ไม่คลายแขนที่โอบรอบตัวหล่อน ส่วนพี่สาวคนโตอีกสองคน เอื้อมและอร
ก็ยื้อแย่งกันดึงแขนดึงเอว
“พีตั
่ดเสือ้ไว้แล้ว แขวนอยูข้
่างบนแน่ะ คิดว่าจะได้ไปรับนุทีดอนเมื
่ อง
เชียวนะ” อรบอกเสียงสัน่ๆ กลัว้หัวเราะ ในหน่วยตาหล่อนเยิ
ม้ด้วยน้ำใสขณะ
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พิศดูน้องสาวทั่วตัว
“เธออ้วนนิดนะ ยายนุ” เอือ้มบอก “แล้วผิวก็ดีดี
๊ ก่อนไปได้แต่ขาว
เหลือง พอกลับมามีสีชมพูติดแก้มมาด้วย”
“เปล่งปลั่ง สดใส สวยขึ้นผิดหูผิดตาทีเดียว” ยายขวัญแซง
“อุย๊! คุณนุสวยจัง สวยจัง” เสียงสาวใช้อีก ๒ คนยืนสูดปาก รำพัน
อยู่ข้างๆ
อนุตรา ภาวนากุล ยิม้แย้มแจ่มใสกับบริวารในบ้านโดยทัว่ถึงแล้ว จึง
ตามมารดาและพี่สาวขึ้นตึก ทั้งสามผลัดกันกอดรัดไต่ถามทุกข์สุขและการ
เดินทางของหล่อน
“เสียดายทีวั
่นนี
คุ
้ณพ่อไม่อยู่ เตรียมตัวไว้แล้วเหมือนกันว่าจะยกขบวน
บ้านโน้นไปรับนุด้วย”
“นุไม่อยากให้ลำบากกันหรอกค่ะ แล้วก็อยากจะให้ตกใจด้วย สนุกดี
นี
่มากับเพื่อน แล้วเพื่อนเขาก็ชวนไปแวะบ้านเขาก่อน รอจนผัวเมียเขา
รับขวัญกันเรียบร้อยแล้ว เขาก็มาส่งให้” หล่อนบอกพร้อมกับมองไปรอบๆ
“บ้านก็เหมือนเก่านะคะ ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลย”
“คนล่ะ” อรถาม
“คนก็ไม่เปลี่ยน อาจจะเป็นนุก็ได้กระมังที่เปลี่ยน” หล่อนพูดเรียบๆ
พลางเดินไปที่หน้าต่าง ทอดสายตาออกไปสู่คลองใหญ่ซึ่งเคยเห็นชินตามา
ตัง้แต่เยาว์วัย อากาศสดชืน่หลังฝนยังคงกำจาย ทำให้หล่อนต้องสูดลมหายใจ
ลึกๆ หลายทีอย่างรูส้กึอบอุน่ ติดเนือ้พึงใจ เช่นเดียวกับผูที
้ได้
่ กลับสูบ่า้นเกิด
เมืองนอนทั้งหลาย
สายตาอีก ๓ คู่มองตามร่างโปร่งระหงมีสง่าของหล่อนไปอย่างชื่นชม
อนุตราอยู่ในสูทสีฟ้าอมเทา เมื่อหล่อนเปลื้องเสื้อคลุมออก ก็แลเห็นเสื้อ
รองในดอกเล็กๆ น่ารักสีเดียวกัน ทรงผมสัน้ทำให้แลเห็นต้นคอยาว แต่ท่วงท่า
บางอย่างของหล่อนทำให้ผู้ที่มองรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างแอบแฝงอยู่ในความ
นึกคิด
“เปลี่ยนยังไง พี่ก็ไม่เห็นนุเปลี่ยน นอกจากเปล่งปลั่ง สวยขึ้น แต่
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…ก็ดูเป็นผูใ้หญ่ขึน้บ้างเหมือนกัน ก็เป็นธรรมดา คนเราอายุมากขึน้ เรียนรู้
มาก เห็นโลกกว้างขวาง ก็ต้องเชีย่วชาญขึน้ ดีแล้วละ พีอยาก
่ ให้เธอฉลาด
มากๆ อย่าเอาอย่างพี่๒ คนเลย” เอือ้มยิม้ ๆ อย่างสมเพชตนเอง “เหมือน
กบในกะลาครอบ”
“แต่กบตัวนี
้ก็ทำขนมเก่ง ทำไปขายจนตลาดต้อนรับได้ก็เอายังไง”
อนุตราพูดอย่างปลอบใจ
“แม่เอื้อมกับแม่อรเขาก็ขยันนั่งเวทนาตัวเอง จะเวทนาไปทำไม แม่
ยังไม่เวทนา” นางกลกิจไพศาลว่า “คนเรามัวนั่งสมเพชตัวเองอยู่ก็ไม่ต้อง
ทำอะไรกินละ”
“หนูพูดไปงั้นเองแหละค่ะคุณแม่” เอื้อมแก้พลางหัวเราะ “ว่าแต่ว่า
วันนี
้เราจะต้อนรับยายนุยังไงดี ทำกับข้าวเพิ่มรึก็ไม่ทันเสียแล้ว ยายขวัญ
กลับจากตลาดมาหยกๆ หนูว่าเราหาอะไรกินกันข้างนอกดีไหมคะ สบายดี
แล้วก็สนุกดีด้วย พี่ก็จะเลยได้ไปเปิดหูเปิดตามั่ง ง่วนอยู่แต่หน้าเตาอบมา
นานเต็มที”
“รอพี่รัจกับพี่รินหน่อยสิคะ นุอยากอยู่พร้อมพี่พร้อมน้อง” อนุตรา
บอก “เดี๋ยวก็๔ โมงครึ่งงานเลิกแล้ว ราว ๕ โมงเศษๆ ก็คงจะถึงบ้าน
กระมัง”
“รอก็ได้ แต่ถ้าโชคร้ายก็รอเก้อ เพราะแม่รัจน่ะเอาแน่กะเขาไม่ได้
หรอก แม่นึกขลังๆ มาก็โดดเข้าโรงหนังไปเสียฉิบ ส่วนตารินก็เหมือนกัน
บางทีเพือ่นก็ฉุดไปก๊ง เขาทหารนี
่ ถ้าไม่ไปสโมสรก็ไม่ใช่ทหารน่ะซี จริ
งไหม
…อพุทโธ่…พูดอยู่ได้เป็นคุ้งเป็นแคว โทรศัพท์ก็มี ต่อเข้าไปสิ” อรพูดเอง
เออเอง แล้วหล่อนก็ปราดไปยังโต๊ะไว้โทรศัพท์มุมห้อง หมุนเลขต่อไปหา
น้องสาวน้องชาย
พออุรัจรับสายและอรบอกให้รู้ว่าน้องสาวคนเล็กกลับจากอเมริกาแล้ว
เท่านั้น ก็กรี๊ดกร๊าดมาตามสาย ขอพูดกับอนุตราทันที
“ต๊าย นัน่เธอเหรอ นุ แหม! ดีใจแทบตาย ไงมาเร็วกว่ากำหนดล่ะ
…แล้วนี
จะ
่ ไปไหนกัน…งัน้เรอะ…เออ…ถ้างัน้พีกลั
่ บบ้านเดีย๋วนี
ละ
้ เลิกกันนะ
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เดี๋ยวพบกันใหม่”
ส่วนพี่ชายก็โวยวายไม่แพ้อุรัจ เขาพูดสองสามคำแล้วก็รีบวางหู
เตรียมตัวกลับบ้าน
“ไง…แก้วหูแทบแตกใช่ไหม” เอือ้มถาม “แม่อุรัจน่ะเวลาดีใจละ กรีด๊
สะเด็ดทีเดียว”
“พ่ออรินก็เหมือนกัน ช้างตื่นทั้งป่า”
“เสียดาย ขาดคุณพ่อ” อนุตราพึมพำ รู้สึกเป็นสุขอบอุ่น ความสุข
และอบอุ่นเช่นนี
้หล่อนไม่เคยหาได้จากที่อื่น
“ถ้าบอกไปเดี๋ยวนี
้ ก็คงชวนกันยกโขยงมาเต็มบ้าน” เอื้อมส่ายหน้า
“อย่าดีกว่า ขอให้เราฉลองกันตามลำพังแม่ๆ พีๆ่ น้องๆ เสียก่อนเถอะ ใช่ว่า
พ่อเราเคยอยูกั
่บเราตลอดเวลาเมือ่ไหร่ล่ะ ขาดเสียจนชินแล้ว ถ้าจะขาดวัน
นี
อี
้กสักวันก็ไม่แปลกอะไร…เธอไปเสีย ๒ ปี ยังจำได้หรือเปล่าว่าอาทิตย์หนึง่
คุณพ่อจะกลับมาที่นี
่เฉพาะเสาร์อาทิตย์”
“ทำไมจะจำไม่ได้คะ ก็ชีวติเราเต็มเปีย่มอยูแค่
่ ๒ วัน คือเสาร์อาทิ
ตย์”
“นึกว่าจะจำไม่ได้” อรพึมพำ “แล้วก็อย่าลืมด้วยว่าวันนี
้เพิ่งวันพุธ”
“ยังอยูอี
่กตัง้ ๒ วัน กว่าจะได้พบพระราชบิ
ดา” เอือ้มเสริ
ม พลางหัน
มาทางมารดา “คุณแม่ไม่เห็นรู้สึกอะไรอีกตามเคย”
“จะให้รู้สึกอะไรอีกล่ะ แก่จะเข้าโลงอยู่แล้ว เขาจะไปไหนก็ช่างเขา
ปะไร เราก็อยู่ของเรา” คุณอนงค์พูดเรียบๆ ไม่ยินดียินร้าย
“โอกาสพิเศษยังงี้ หนูมักจะรู้สึกขาดคุณพ่อทุกทีเลย” อรตอบ แล้ว
หันมาพยักหน้ากับอนุตรา “จริงไหม ยายนุ”
“ค่ะ”
“นั่นไง…ยายนุเองก็ต้องการ”
“ก็เขาต้องไปเข้าเวรบ้านโน้นอีกตั้ง ๒ บ้าน วันจันทร์อังคาร บ้านที่
๒ วันพุธพฤหัสศุกร์ บ้านที่๓ มากวันหน่อย เพราะเขายังมีลูกเล็กๆ”
พอดีเสียงแตรรถขัดจังหวะ ทำให้อนุตรานึกดีใจที่จะได้ไม่ต้องพูดถึง
เรือ่งความขาดตกบกพร่องเกีย่วกับบิดามากเกินไป หล่อนรีบวิง่ลงไปข้างตึก
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เต็มรัก

อุรัจเปิดประตูลงมาก่อน ก้าว ๓-๔ พรวดก็ถึงตัวน้องสาวสวมกอดไว้

“แหม! คิ
ดถึงๆๆ เธอจังเลย อือ้ฮือ สะสวยขึน้แยะเชียวน้องพี่ แต่ขอ
ต่อว่าหน่อย เธอละยังไม่เลิกนิสยั ชอบทำอะไรแปลกๆ เสียทีนะ มีอย่างหรือ
ดอดมาเงียบๆ เสียแผน แล้วชุดที่พี่ตัดไว้จะทำไง”
“ก็ใส่ไปเสียเย็นนี
้ซิเราจะออกไปกินข้าวข้างนอกกันนี
่”
“เออ…จริงซี เอาที่หรูๆ หน่อยนะ ชุดของพี่มันออกจะดีเกินร้าน
ธรรมดาหน่อย”
พูดยังไม่ทันขาดคำ อรินก็มาถึงตัว รวบร่างหล่อนเข้าไปกอด และ
จุ๊บที่หน้าผาก ๒-๓ ที
“น้องสุดท้องละก็สะบักสะบอมอย่างนี
้แหละ รับขวัญกันทีแทบตาย”
อรยืนบ่น “เอาเถอะ ไปอาบน้ำอาบท่าเตรียมตัวได้แล้ว”
หลังจากนั้นประมาณหนึ่งชั่วโมง รถของอรินก็บรรทุกมารดา และ
พี่น้องออกไปเลี้ยงฉลองกันนอกบ้าน
“นุจะไปไหน บอกมา” อรินอนุญาต “วันนี
้พี่ขอเทกระเป๋า”
“อย่าเลยค่ะ” หล่อนห้าม “แล้วพี่รินจะทำยังไง อีกตั้ง ๙ วัน กว่า
จะสิ้นเดือน”
“ก็กำไรค่าขายขนมของพีละ
่ ซี นุ ไม่น่าถามเลย” เอือ้มบอก “พ่อนี
่
น่ะเงินเดือนเขาพ้นวันที่๑๐ ที่ไหนสักเดือนล่ะ”
“งั้นหรือคะ”
“พุทโธ่! ก็จะเอายังไง เงินเดือนร้อยโท” อรินตอบเสียงอู้อี้ “สู้น้อง
ไม่ได้เสียแล้วละ มาคราวนี
้เงินเดือนของน้องตอกเข้าไปถึง ๑๙๐๐ หรือสอง
พันเศษละมัง มากกว่าพี่ตั้ง…โอ๊ย…อย่าพูดดีกว่า พูดแล้วเศร้า…”
อนุตรายิ้มน้อยๆ
“แล้วพี่รัจล่ะ”
“๒ ปีได้เงินเดือนขึ้น ๑๐๐ บาท คิดดูแล้วกันว่าเจริญแค่ไหน”
“พี่รัจได้เท่าไหร่แล้ว”
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“๙๐๐ บาทเท่านั้นเอง”
“ถ้าไม่พอเขาก็แบมือขอกำไรค่าขนมจากพี่๒ คนอีกเหมือนกัน” อร
รีบรายงาน
“โธ่!” อนุตราร้องอย่างนึกขัน พอดีอรินพารถมาจอดอยู่หน้าภัตตาคารชั้นดีแห่งหนึ่ง
เขาจอดรถแล้วจึงนำหน้าพาสตรีทัง้ ๕ ผ่านห้องอาหารชัน้ล่างไปชัน้บน
แต่ก่อนทีจะ
่ ก้าวขึน้บันได สายตาของหล่อนบังเอิญเหลือบไปพบใครคนหนึง่
ในห้องโถงชั้นล่างจับจ้องอยู่ก่อนแล้ว เขาคงจะมองดูหล่อนอยู่ตั้งแต่ก้าวเข้า
ประตูมาทีเดียว อนุตราจำสายตาคูนั
่น้ได้ดี พอดีกับเจ้าของดวงตาลุกขึน้ยืน
เดินตรงมา
“สวัสดีครับ คุณอนุตรา” เขาทัก “มาถึงเมื่อไหร่กันนี
่”
หล่อนพนมมือไหว้เขา และตอบว่า
“เมื่อบ่ายสองโมงนี
่เองค่ะ มาถึงก่อนกำหนด ๒ วัน”
“นัน่น่ะซี คุณดลบอกว่าคุณจะกลับถึงนี
วั
่นที่๒๓ พวกทีกรม
่ เขาเตรียม
จะไปรับอยู่ทีเดียว ผมเห็นจะต้องกลับไปส่งข่าวใหม่เสียแล้ว เดี๋ยวจะไปรับ
เก้อ”
“ไม่เก้อดอกค่ะ เพราะพรุ่งนี
้ดิฉันก็จะไปที่กรมเหมือนกัน”
“อ้อ! ทำไมไม่พักสักวันก่อนล่ะ” เขาถาม “ไม่เหนื่อยหรือ”
“ก็ไม่เหนื่อยเท่าไหร่นี
่คะ”
“แวะที่ไหนมั่ง”
“ไปแวะที่โรม ๒ วันค่ะ ที่อังกฤษวันเดียว”
“ดีจริง ได้เที่ยวหลายแห่ง”
“หัวหน้ากองสบายดีหรือคะ” หล่อนถามพลางมองข้ามบ่าเขาไปยังโต๊ะ
ที่เขาเพิ่งลุกมา สตรีและเด็กสาวที่มากับเขากำลังหันมามองหล่อน
“สบายดี” เขาตอบพลางมองตามหญิงชายทั้ง ๕ ที่ล่วงหน้าขึ้นบันได
ไปแล้ว “พี่ๆ น้องๆ ใช่ไหม”
“ค่ะ ชวนออกมาเลี้ยงต้อนรับนอกบ้าน วันนี
้กับข้าวบ้านเป็นม่ายไป
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๑ วัน”

“ผมเห็นจะต้องขอเป็นเจ้ามือบ้างละ เอาไว้ค่อยพบกันพรุง่นี
นะ”
้ เขา
บอก “เชิญคุณตามสบายเถอะ”
แล้วเขาก็ผายมือเป็นเชิงอนุญาตให้หล่อนตามมารดาและพี่สาวพี่ชาย
ขึ้นข้างบน อนุตราจึงทำความเคารพเขาอีกครั้ง แล้วจึงก้าวขึ้นบันได
เมื่อนั่งลงที่โต๊ะ อรินก็ถามขึ้นทันทีว่า
“ใครกันนะ”
“หัวหน้ากองของนุเองแหละค่ะ คุณพิชา สุวัสวดี”
“ยังหนุ่มมากนี
่นะ อะไรกัน ได้ชั้นเอกแล้วหรือ”
“ได้ก่อนนุไปนอกสัก ๒ ปีเห็นจะได้ แต่อายุแกไม่น้อยแล้วนะคะ ดู
เหมือนจะสี่สิบเศษๆ นี
่แหละ แต่ไม่รู้ว่าเศษกี่ปี”
“ตาคมไม่เลว” อุรัจว่า “สงสัยจะเจ้าชู้”
“ก็ไม่เห็นเจ้าชู้นี
่คะ”
“นุเป็นลูกน้องเขามากีปี
่เชียว เธอเข้าทำงานได้๒-๓ ปีกไป
็ นอก แล้ว
จะรู้จักเขาดีได้ยังไง”
“๒-๓ ปีก็รู้จักพอแล้วสำหรับคนทำงานร่วมกัน ถึงจะไม่ใกล้ชิดนัก
แต่ถ้าเขาเป็นยังไง ก็คงจะได้ข่าวประปรายบ้างหรอก”
“ดูเหมือนเขาจะมากับลูกเมียเขานะ” อรพูด “หรือหลานก็ไม่รู้ เห็น
มีเด็กผู้หญิงรุ่นๆ นั่งอยู่ด้วย”
“ลูกเขาค่ะ” อนุตราตอบยิ้มๆ
“ต๊าย! พ่อยังหนุ่ม ลูกโตเป็นสาวแล้ว” เอื้อมว่า
“ก็เขาคงแต่งงานเร็วน่ะซี” คุณอนงค์บอก “คนแต่งงานเร็วๆ ก็ดีไป
อย่าง พ่อแม่ยังหนุม่สาวอยูเลย
่ ลูกก็โตเป็นหนุม่เป็นสาวทันพ่อแม่ เดินไป
ด้วยกัน ใครๆ ก็นึกว่าน้อง”
“แต่ก๊กเราเห็นจะไม่มีหวัง” อรพูดอย่างขื่นๆ “ขึ้นคานกันเป็นเถาๆ
มากกว่า”
“อย่าพูดๆ” อุรัจรีบห้าม “มันอยูที
่ดวง
่ ดวงมันจะต้องเป็นสาวพรหม-
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จารีจนเข้าโลง มันก็ต้องเป็น”
“แหม! อย่างพวกเรานี
่มาขอแรงไปกวนข้าวทิพย์ละก็ดีแน่” เอื้อม
ประชด “จะเอาพรหมจารีคราวไหนมีทั้งนั้น ตั้งแต่๓๖ เรื่อยลงมาทีเดียว
๓๔, ๓๐, ๒๗ สงสัยแม่พวกสาวๆ ท้องคุณเครือจะมาชิงมงกุฎเพชรไปเสีย
ละมัง้ เพราะสาวๆ สมัยนี
เขา
้ กลัวเป็นสาวแก่กันนักหนา รุน่ขึน้มาหน่อยก็มี
แฟนแล้ว ยังไงๆ นุก็ช่วยกู้หน้ากู้ชื่อลูกสาวท้องคุณอนงค์ไว้สักคนเถอะ”
“ไปเมืองนอกน่ะ ไปมีแฟนไว้ที่นั่นมั่งหรือเปล่า” อรินถาม
สีหน้าของหญิงสาวเผือดลงนิดหนึ่ง ตอบอย่างตรงไปตรงมาว่า
“มีแล้ว เลิกแล้วค่ะ”
“อ้าว! ไหงยังงั้นล่ะ” พี่ชายทำเสียงผิดหวัง “อย่าลืมว่านุอายุ๒๗
แล้วนะ ขยันมีขยันเลิกแล้วเมื่อไหร่จะได้แต่งซักที”
“ก็จะได้ไปกวนข้าวทิพย์ทั้งเถาไม่ดีหรือคะ” หล่อนพูดอย่างจะให้ขัน
แต่ความจริงแล้วในดวงใจส่วนลึกนั้นแสนจะขมขื่นอย่างที่สุด
“เสียชือ่คุณอนงค์!” อรินลงเสียงพลางมองดูมารดาแล้วยิม้ “มีลูกสาว
ตั้ง ๔ คน ไม่ได้แต่งงานซักคน”
ทัง้มารดา พีสาว
่ และน้องสาวทำสีหน้าพิกล พอดีบริกรนำอาหารเข้า
มาวางตรงหน้า หญิงทัง้หมดจึงก้มหน้าก้มตาเช็ดจานเช็ดช้อน แต่ก็เพือ่จะ
ซ่อนความสะเทือนใจอันปรากฏขึ้นในแววตาด้วย
***
อนุตราอยูใน
่ ชุดนอน กำลังแปรงผมอยูหน้
่ ากระจก หล่อนเพิง่อาบน้ำ
เสร็จใหม่ๆ เมื่อเข้ามาในห้อง ก็ปรากฏว่าพี่สาวทั้งสามนั่งบ้างนอนบ้างอยู่
ในห้องของหล่อนครบทุกคน
เอือ้มนอนเอกเขนกอยูบน
่ เตียง ตามองเพดาน อนุตราก็เข้าใจดี ใน
สาเหตุเอือ้มอยูเป็
่ นโสดจนถึงอายุป่านนี
้ เพราะเมือ่เอือ้มยังสาว หล่อนเป็น
คนสวยที่สุด มีผู้ชายมาติดพันมากมาย และหล่อนก็ได้ผูกสมัครรักใคร่กับ
ชายหนุม่คนหนึง่ซึง่ค่อนข้างจะด้อยฐานะ แต่เมือ่มาสูข่อ บิดาของหล่อนไม่
ยอมยกให้ โดยอ้างว่าเขาไม่มีความสามารถพอจะเลีย้งดูเอือ้มให้มีความสุขได้
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กับทั้งยังหมิ่นประมาทเขาต่อไปอย่างละเอียดลออจนคนรักของเอื้อม ไม่มี
ความอดทนพอที่จะฟังบิดาของหล่อนจาระไน ตั้งแต่นั้นมาเขาก็หายหน้า
ค่าตาไป ไม่ได้ย่างกรายมาให้เอื้อมหรือใครๆ ได้พบปะอีกเลย
จึงเป็นเรือ่งน่าเศร้าทีจะ
่ พูดถึง แต่ก็เป็นความลับทีไม่
่ มีใครในบ้านกล้า
เอ่ยถึงอีกเลยว่า เอื้อมสังเวยความผิดหวังของหล่อนด้วยอะไร…คืนวันหนึ่ง
คุณอนงค์ได้ยินเสียงดิ้นทุรนทุรายผิดปกติเธอจึงให้คนปีนหน้าต่างเข้าไป
ปรากฏว่าเอื้อมดื่มทิงเจอร์เข้าไปทั้งขวด!
แพทย์ได้ล้างท้องช่วยเยียวยาไว้ได้ทัน ต่อจากนัน้มาเอือ้มก็หมกตัวอยู่
ในบ้านอย่างคนไม่มีอนาคต
ส่วนอร…หล่อนไม่มีประสบการณ์แปลกๆ เหมือนเอื้อม เพราะหล่อน
ไม่กล้ารักใคร ไม่ชอบสุงสิงข้องแวะกับผูช้าย เหตุผลของหล่อนมีเพียงสัน้ๆ
ก็คือ ‘กลัวจะเป็นอย่างพี่เอื้อม เขามาขอแล้วไม่ให้’
สำหรับอุรัจ เป็นพีสาว
่ คนเดียวทีออก
่ ไปทำงานนอกบ้าน แต่หล่อนมี
ลักษณะของผู้ชายมากเกินไป จนผู้ชายอยากจะคบหล่อนเป็นเพื่อนมากกว่า
เป็นคนรักหรือเป็นภรรยา อุรัจเป็นคนโผงผางเปิดเผย คบง่ายดูง่าย จนทุก
คนรู้สึกว่าวงสนทนาจะหงอยเหงาเมื่อขาดอุรัจ
ทุกคนจึงครองความเป็นโสดมาด้วยประการนี
้ แต่แม้จะเป็นโสด ทุก
คนก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนถึงขนาดที่จะต้องดิ้นรน เพราะถ้าจะพูดถึงฐานะความ
เป็นอยู่ ทั้งหลวงกลกิจไพศาลและคุณอนงค์ต่างเป็นบุตรของผู้มั่งคั่งมีสกุลรุนชาติด้วยกันทัง้คู่ ตึกใหญ่หลังนี
ก็
้เป็นทรัพย์สนิโดยตรงของคุณอนงค์ ซึง่
ได้รับตกทอดจากบิดามารดา เธอมีสวนหลายแห่งให้เช่า และสวนเหล่านั้น
บัดนี
้เจริญกลายเป็นที่ดินมีราคา ถนนผ่าน น้ำไฟผ่าน เธอก็ได้ตัดขายไป
บ้างเมือ่ควรขาย ปลูกสร้างโรงงานให้เช่า ปลูกบ้านให้เช่าตามความเหมาะสม
อาชีพทำขนมส่งตามร้านต่างๆ ในพระนครและธนบุรีนั้นเป็นเพียงงานอดิเรก
ที่เธอและเอื้อมริเริ่มขึ้นเพื่อฆ่าเวลาแทนการนั่งๆ นอนๆ แล้วคิดฟุ้งซ่าน
แต่หากจะพูดถึงความอบอุน่ทางใจ ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า มันขาดตก
บกพร่องอย่างไม่มีทางแก้ไข เพราะบิดาของหล่อนนั้น หลวงกลกิจไพศาล

บาปสลาย
๑๗

เป็นผูนิ
้ยมการมีภรรยามาก แม้วา่ปัจจุบนั จะมีวัย ๖๕ ปี แต่ท่านก็ยังมีบุตร
เล็กๆ อายุ๑๐ ขวบ ๘ ขวบ ๕ ขวบ และเล็กสุด ๓ ขวบไว้เชยชม
แม้กระนั้นบุตรชายหญิงทั้งหมดก็มีความเป็นอยู่อย่างดี เพราะคุณหลวงเข้าใจมีภรรยา คุณอนงค์ คุณเครือ คุณพันทิพา ๓ ภรรยาใหญ่เป็น
บุตรสาวของผู้มีฐานะดีและมีมรดกติดตัวมาด้วยกันทุกคน แม้คุณหลวงจะ
ไม่หยิบยื่นเงินทองให้ เธอทั้ง ๓ ก็มีกินมีใช้มีเลี้ยงดูบุตร ส่วนลูกหญิงชาย
อันเกิดจากภรรยาที่ไม่มีความหมาย เพราะไม่ได้อยู่ด้วยกันอย่างออกหน้า
เหมือนคุณๆ ทั้ง ๓ เนื่องด้วยส่วนใหญ่เป็นคนรับใช้ในบ้าน คุณหลวงก็
ฝากฝังไว้กับภรรยาใหญ่ทัง้ ๓ คนนี
โดย
้ เฉลีย่กันไปบ้านละคนสองคน สำหรับ
คุณอนงค์นั้นเธอเลี้ยงไว้๒ คน หญิงหนึ่งชายหนึ่งอยู่โรงเรียนประจำทั้งคู่
สัปดาห์หนึง่ๆ หลวงกลกิจไพศาลจึงต้องกระทำตนเป็นคนมีหลายภาค
คือวันจันทร์ อังคารไปค้างบ้านคุณเครือ พุธ พฤหัส ศุกร์ค้างบ้านคุณพันทิพาภรรยาคนสุดท้ายอายุเพียง ๓๒ แก่กว่าอุรัจ ๒ ปี แถมยังเป็นนักเรียน
รุ่นพี่จากโรงเรียนเดียวกับอุรัจอีกด้วย
ดังนั้น กว่าอนุตราและพี่ๆ ของหล่อนจะได้เห็นหน้าบิดาจะต้องถึงวัน
หยุด และได้เห็นเต็มวันเต็มคืน
นี
่เองคือการขาด ‘ทางใจ’ ของพวกหล่อน แม้จะดำเนินมาช้านาน
เต็มทีก็จริง หญิงสาวก็ไม่เคยรู้สึกว่าจะชินกับเหตุการณ์เช่นนี
้ได้
ผลดีที่ได้รับจากการขาดบิดาไป ๕ วันต่อสัปดาห์ก็คือ ทำให้แม่ลูก
เอาใจใส่ต่อกันมากขึ้น พี่ๆ น้องๆ กลมเกลียวกันดี มีสายสัมพันธ์กันแน่น
แฟ้นเป็นพิเศษ แม้แต่ชายหนุม่ประเปรียวอย่างอรินก็รักพีรั
่กน้องมากกว่าจะ
สนใจผู้หญิง
อนุตราแปรงผมเสร็จก็วางแปรง แล้วเดินไปนั่งที่ขอบเตียงข้างๆ
เอื้อมมือจับขาพี่สาวบีบเบาๆ
“เมื่อไหร่ยายติ่งกับตาตั้มจะกลับบ้าน” หล่อนถามถึงน้องต่างมารดา
ทั้งสอง “คิดถึงจัง”
“ไปรับก็ได้นี
่ เขาไม่ได้กลับมา ๒ อาทิตย์แล้ว” อรบอก “เขาว่าเขา
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จะกลับอาทิตย์ที่เธอกลับ”
“งั้นเย็นวันศุกร์ นุไปรับเอง…”
“เธอไม่คิดจะมีรถสักคันหรือ นุ” อุรัจถาม “คุณดลของเธอเขาบอก
ว่า เธอกลับมานี
่ มีตำแหน่งหัวหน้าแผนกรออยู่ไม่ใช่หรือ”
“ค่ะ เขาก็บอกยังงั้น แต่…ทำไมพี่รัจจะต้องใช้คำว่าคุณดลของเธอ
ด้วยล่ะ เขาไม่ใช่ของนุนะคะ”
“ไม่รู้ละ…ใช่หรือไม่ใช่ทึกทักไว้ก่อนก็ไม่เสียหายอะไรนี
่ เพราะเขาก็
เป็นคนดีคนหนึ่ง จริงไหม”
“เขาโทร. ไปถึงพี่รัจบ่อยๆ หรือคะ”
“บ่อย ส่วนมากถามถึงเรือ่งเธอ ข่าวคราวของเธอน่ะแหละ พีว่
่าเขา
ต้องมีอะไรๆ กับเธอเกินเพื่อนแน่ๆ ดูจงรักภักดีติดสอยห้อยตามเหลือเกินนี
่
ตั้งแต่ก่อนเธอไปนอกนั่นแน่ะ”
อนุตราฟังอย่างไม่ยินดียินร้าย
“เขาก็ดหรอก
ี ค่ะ แต่บังเอิญนุก็ไม่ได้สนใจนัก ชอบพอกันแบบเพือ่นๆ
ฝูงๆ มากกว่า เขาอ่อนกว่าตั้ง ๒ ปี…”
“แค่นั้นเองละหรือที่เธอไม่สนใจ” อุรัจเลิกคิ้ว “เหตุผลน้อยเหลือเกิน
สมัยนี
้เรื่องอายุดูจะไม่เป็นอุปสรรคเสียแล้วละจ้ะ…”
“แล้วเหตุผลอะไรล่ะคะทีจะ
่ รูส้กึว่ามาก เพราะเขาไม่ได้ไปนอกเหมือน
นุใช่ไหม”
“โอ๊ย! ก็ยังน้อย เขามีปริญญานี
่นา เมื่อก่อนก็ปริญญาตรีเท่าๆ กัน
แต่พอเธอโชคดีกว่าเขา ได้ทุนไปทำปริ
ญญาโทต่อ มันก็ช่วยไม่ได้ จริ
งไหม”
“ค่ะ โอกาสของเขาไม่คอ่ยมี เพราะเขาอยูฝ่
่ายธุรการ ส่วนนุวิชาการ
แต่ยังไงก็ตาม ถึงเขาจะได้ปริญญาเท่านุ ตำแหน่งการงานเท่านุ อายุแก่
กว่านุ นุก็ยังไม่ได้นึกชอบแบบนัน้อยูดี
่แหละ จิตใจมันยังเหนือ่ยหน่ายอยูค่
่ะ
อย่าลืมว่านุอกหักมา ๒ หนแล้ว” หล่อนหัวเราะเบาๆ แต่แววตาแสดงความ
ในใจออกมาอย่างซ่อนไม่ได้
“จริ
ง พีลื
่มไป ไม่น่าเชือ่ว่าคนสวยๆ อย่างนุจะโชคร้ายถึงยังงัน้ ผูช้าย
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คนที่สองน่ะ เวลานี
้เขายังอยู่นั่นหรือกลับมาแล้ว”
“ยังอยู่ค่ะ”
“ลืมมันเสียเถอะ” อุรัจบอกอย่างคนไม่คิดมาก
“ค่ะ นุก็กำลังพยายามลืม”
“เธอนี
่ใจแข็งเหมือนใครกันนะ” พี่สาวถาม
เอื้อมจึงแซงขึ้นว่า “ก็ก๊กเราน่ะใจแข็งทุกคนนี
่เธอ ดูคุณแม่ซี เห็น
เฉยๆ ยังงัน้เถอะ เพชรเราดีๆ นี
เ่อง ลงว่าไม่ง้อแล้วเป็นไม่ง้อ…แล้วก็แม่อร
ล่ะ เหมือนเหล็กสเตนเลส ไม่ลอกไม่ตก ไม่เคยมีอะไรมาตีแตก…อ้าว…
แล้วก็คนพูดล่ะหยอกเสียเมือ่ไหร่มพี
ีคน
่ เดียวเท่านัน้แหละทีเคย
่ ทำท่าอ่อนแอ
…ยังเจ็บใจตัวเองไม่หายเลย”
คราวนี
ท้งั้ ๓ คนนิ
ง่ เพราะกลัวว่าถ้าตอบออกมาแล้วจะกระทบกระเทือน
แผลเก่าของพี่สาว
“พีไม่
่ อยากให้นุใช้คำว่าอกหักหรอก เพราะเธอไม่เคยมีท่าว่าจะแพ้ใคร
ซักที” อรว่า “คนที่เรียกว่าอกหักจะต้องเป็นอีกลักษณะหนึ่ง ซูบผอม
ตรอมใจ เบื่อโลก”
“แบบนั้นมันเปิดเผยเกินไปนี
่คะ” น้องสาวติง “อกของคนอย่างเราๆ
ถ้ามันจะหักก็ให้มันหักอยู่ข้างใน คนอื่นเห็นแล้วรังจะเป็นที่สมเพชเวทนา”
“โฮ้ย! เลิกพูดทีเถอะ เรื่องหักไม่หัก” อุรัจร้อง “หักแล้วก็ดามเอา
ต่อเอาใหม่ได้ เรายังสาว ยังสวย ความรู้ดี หาผู้ชายดีๆ ได้อีกถมไป”
พอดีคุณอนงค์เปิดประตูก้าวเข้ามา หัวข้อสนทนาอันชวนให้ความคิด
เคร่งเครียดจึงเบนไป
***
เช้าวันรุง่ขึน้ อนุตราติดรถพีชาย
่ ไปลงทีกรม
่ แต่เช้า พอโผล่เข้าไปใน
ห้องทำงานเดิมของหล่อน วิชนีเงยหน้าขึ้นพอดี พลางเบิกตากว้างอย่าง
ตื่นเต้น รีบลุกจากโต๊ะตรงมาหาอนุตราที่เก้าอี้รับแขกสำหรับผู้มาติดต่องาน
“ต๊าย! นุมาถึงตั้งแต่เมื่อไหร่ ก็ไหนว่าจะมามะรืนนี
้ไง”
“แปลกใจไหม” หล่อนถามยิ้มๆ “เป็นไงมั่ง พวกเรา…”
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“ก็เรื่อยๆ ไปนั่งที่โต๊ะเราก่อนซี หรือจะเข้าไปหาอธิบดีก่อน”
“ไปพบผู้ใหญ่ก่อนดีกว่า เสร็จเรื่องแล้วจะได้คุยกันได้เต็มที่ เอ้อ…
หัวหน้ากองไม่ได้บอกวิชหรอกหรือ เมื่อวานเราพบแกที่มังกรทอง ไปเลี้ยง
ฉลองกับพี่ๆ น้องๆ แกก็ไปกับลูกเมียแก”
“ยังไม่ได้พบกันเลยตั้งแต่เช้า ดูเหมือนจะมีธุระ”
ไม่ทันที่อนุตราจะผละไป ชายหนุ่มคนหนึ่งก็เดินออกมาจากอีกห้อง
หนึ่งพอดี เมื่อเห็นหล่อนครั้งแรก เขากะพริบตาถี่ๆ เหมือนไม่เชื่อสายตา
ตนเอง
“คุณนุ!” เขาร้องอย่างดีใจ ผิวหน้าแดงก่ำขึ้น หากหล่อนเป็นผู้ชาย
เขาคงถึงเนื้อถึงตัวให้สาสมกับความคิดถึงเป็นแน่
“เป็นไงคะ สบายดีหรือ!” หล่อนถามเรียบๆ แต่เขาสิยังอํ้าอึ้งอยู่
เพราะกำลังตั้งสติให้ดีกว่านั้น
“ครับ สบายดี คุณนุสดใสขึ้นนะครับ” เขาบอกหลังจากพิจารณา
หล่อนทัว่ตัว “คนไปนอกมักจะได้ผิวแหม่มกลับมาแทบทุกคน…เอายังงีดี
้กว่า
กลางวันนี
ผม
้ ขอจองไว้ก่อน เชิ
ญรับประทานอาหารด้วยกัน วิ
ชด้วยนะ หวัง
ว่ายังไม่มีใครตัดหน้านะฮะ”
“ไม่มีหรอกค่ะ” อนุตราตอบพร้อมๆ กับนึกถึงคำพูดของพีสาว
่ คนที่๓
ซึ่งกล่าวพาดพิงถึงชายคนนี
้ระหว่างสนทนากันตอนกลางคืน
จริงของอุรัจที่ว่า ดล วิชัยยุทธ มีท่าทางไมตรีเป็นพิเศษต่อหล่อน
ทำไมอนุตราจะไม่รู้ ถ้าจะพูดถึงเวลา เขากับหล่อนก็รู้จักคบหากันมา จน
ถึงบัดนี
้นับได้๔ ปีเต็ม เขาเป็นญาติกับวิชนีเพื่อนสนิทของหล่อน แต่ทำ
งานคนละแผนก เขาสำเร็จธรรมศาสตรบัณทิตก่อนหล่อนไปอเมริกาหลังจาก
เรียนด้วยทำงานด้วยมาหลายปี เวลานี
้เป็นประจำแผนกอยู่ฝ่ายธุรการ ถ้า
จะพูดถึงอุปนิสัย เขาเป็นคนดีพอใช้ แต่ถ้าจะพูดถึงประวัติส่วนตัว เขามี
มารดาแก่ๆ ที่ต้องเลี้ยงดูอยู่คนเดียว ยังโสดและสดแท้ ยังไม่มีสิ่งใดชวนให้
น่าระแวง
แต่อนุตราก็ไม่เคยสนใจเขาเกินกว่าความเป็นเพื่อน อาจเป็นเพราะ
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ผู้ชายอย่างดลมิได้อยู่ในรสนิยมที่หล่อนจะรัก
ถ้าเช่นนั้นหล่อนมีรสนิยมเกี่ยวกับความรักเป็นประการใด
หญิงสาวต้องถอนใจยาว ความรัก? หล่อนอยากจะสาปส่งมันเสีย
ทีเดียว สองครั้งมาแล้วที่หล่อนเดินเข้าสู่ดงดอกรัก แต่ก็ต้องเดินกลับออก
มาพร้อมน้ำตา ครัง้แรกเมือ่หล่อนเพิง่จบปริญญาตรีใหม่ๆ ระบิลก็ลาโลกไป
ด้วยโรคเนือ้งอกในสมอง ส่วนครัง้ทีสอง
่ เพราะศุภวารไปพลาดท่าเสียทีกับ
หญิงไทยวัยรุ่นคนหนึ่ง ซึ่งบังเอิญไปใช้ชีวิตฉุยฉายอยู่ที่อเมริกา
นับแต่วันทีเขา
่ มาหา และสารภาพต่อหล่อนว่าเขาจำต้องยอมรับหญิง
รุ่นผู้นี
้เป็นภรรยา เพราะหล่อนเป็นลูกนายพลเรืองอำนาจอย่างหนึ่ง และ
อีกอย่าง หล่อนกำลังตั้งครรภ์ได้๒ เดือน อนุตราก็ตั้งใจไว้อย่างแน่วแน่ว่า
ต่อไปนี
้หล่อนจะหันหลังให้ความรักโดยเด็ดขาด
ก็เมื่อหัวใจของหล่อนแสนอ่อนเพลียและหม่นหมองด้วยมรสุมเช่นนี
้
แล้ว หล่อนจะมีสายตาสำหรับ ดล วิชัยยุทธ ได้อย่างไร
“ผมอยากให้คุณนุเป็นฝ่ายเลือกว่าอยากรับประทานอะไร”
“ถ้าจะให้เลือก ก็คงต้องเลือกของเผ็ดละค่ะ” หล่อนตอบยิ
ม้ๆ “เพราะ
ห่างเหินอาหารไทยไปเสียนาน”
“งั้นเราไปทานอาหารไทยกันก็ได้” เขาบอก ดูกระปรี้กระเปร่าขึ้น
“ดีเหมือนกัน” วิชนีคล้อยตาม “ฉันอยากกินทอดมันร้านนั้นแหละ
อยากมาหลายวันแล้ว ขอสมทบคนนะ”
“เชิญเลย” ดลตอบ “อย่างอื่นอีกก็ยังได้”
ขณะยืนคุยกัน ก็มีเสียงฝีเท้าดังขึน้บันไดมา คนทัง้สามจึงหันไปมอง
หัวหน้ากองหนุ่มใหญ่วัย ๔๐ เศษ พิชา สุวัสวดี นั่นเอง!
“อ้อ” เขาทักเมื่ออนุตรายกมือทำความเคารพ ยิ้มนิดๆ บนริมฝีปาก
“เข้าพบอธิบดีแล้วหรือคุณ”
“ยังเลยค่ะ” หล่อนตอบพร้อมๆ กับดลและวิชนี
ค่อยๆ เลี่ยงไปทีละคน
จนเหลือหล่อนและเขายืนอยู่ด้วยกันบนทางเดินหน้าห้อง “กำลังจะไป ก็
พอดีพบคุณดล…”
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“ถ้ายังงั้นเข้าไปพบเสียก่อนแล้วกลับมาหาหน่อยนะ” เขาพยักหน้า
นิดหนึ่ง พลางเดินหลีกหล่อนเปิดบังตาเข้าไปในห้อง
หลังจากอนุตราไปพบอธิบดีแล้วหล่อนจึงเข้าไปหาเขาตามคำสั่ง
พิชาเงยหน้าขึ้นจากสมุดเสนอเซ็นซึ่งกางอยู่ตรงหน้า
“นั่งซี คุณอนุตรา” เขาบอกพลางเอนหลังพิงพนักในท่าสบาย มอง
ดูหล่อนเต็มตา “เป็นยังไงมั่ง ไปถึงโน่นแล้วคิดไม่อยากกลับมั่งหรือเปล่า”
“ไม่เคยเลยค่ะ อยากกลับอยูทุ
่กขณะจิ
ต” หล่อนตอบ นัง่ตัวตรงอย่าง
สำรวมเล็กน้อย “ไม่มีที่ไหนจะเหมือนบ้านเรานี
่คะ สะดวกสบายก็จริง แต่
ไม่อบอุ่น”
“จริงๆ นะ ไอ้ความอบอุ่นนี
่สำคัญมากสำหรับคนเรา ยิ่งคนที่เคยได้
รับความอบอุ่นอยู่เสมออย่างคุณ ยิ่งทนความว้าเหว่ไม่ได้”
อนุตรานิ่งไปอึดใจ แต่ก็กล้าพอที่จะย้อนถาม
“หัวหน้ากองทราบได้ยังไงคะว่าดิฉันได้รับความอบอุ่นอยู่เสมอ”
“ก็คุณมีพี่น้องที่กลมเกลียวกันเหลือเกินน่ะซี เห็นเดินคล้องแขนกัน
เข้ามาเป็นแพทีเดียว…”
“น่าเกลียดมากไหมคะ”
“ทำให้มังกรทองมีชีวิตจิตใจ เอ้อ…คุณมีพี่น้องผู้ชายคนเดียวเท่านั้น
หรือ” เขาถามนับตั้งแต่หล่อนเข้ามาทำงานที่กรมนี
่ได้๒ ปีเศษ โดยไม่นับ
เวลาที่อยู่ต่างประเทศเข้าไปด้วยก็วันนี
้แหละเป็นวันแรกที่หล่อนมีโอกาสได้
‘คุย’ กับหัวหน้ากองของตนเองนอกเหนือไปจากเรื่องงาน แต่จะว่าไปแล้ว
ก่อนหน้านี
้หล่อนเป็นเพียงนักวิชาการตรีนั่งห่างออกไปไกล มีหัวหน้าแผนก
บังคับบัญชาหล่อนโดยตรงอีกทีหนึง่ จึงแทบจะไม่มีใครได้พูดกับหัวหน้ากอง
กี่คำ
“ค่ะ ดิฉันมีพี่ชายคนเดียวในพี่น้องทั้งหมด ๕ คน”
เขาพยักหน้า โดยสายตาไม่เบนไปจากวงหน้าของหล่อน
“คุณทราบแล้วใช่ไหมว่าคุณจะต้องมาเป็นหัวหน้าแทนคุณอุภัย แกเป็น
โรคสมองเสื่อม เพราะทานเหล้ามากไป เลยทำงานไม่ได้ ผลที่สุดต้องลา
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ออก ผมเลยให้คุณถาวรรักษาการแทนไปก่อน มติของกรมต้องการให้คุณ
เป็นหัวหน้าแผนกนี
้ เพราะเรียนมาทางนี
้โดยตรง”
หล่อนเบนสายตาไปยังโต๊ะที่ว่างอยู่ถัดโต๊ะหัวหน้ากองไปนิดเดียว มี
แท่งไม้ยาวรูปสามเหลีย่มหน้าจัว่ตันวางอยูบน
่ โต๊ะทีปู
่ด้วยแผ่นกระจกหนา มี
อักษรระบุชื่อนามสกุลและตำแหน่งหัวหน้าแผนก…
โต๊ะนี
้คุณอุภัยหัวหน้าแผนกคนเก่าที่พิชากล่าวถึงเคยนั่ง แต่บัดนี
้
หล่อนจะต้องมานั่งแทนเขา
“ดิฉันไม่เคยคิดว่าจะต้องเป็นผู้ใหญ่เร็วอย่างนี
้”
“ก็ไม่เร็วนะ คุณอายุ…เท่าไหร่แล้วล่ะ”
“๒๗ ค่ะ”
“เห็นไหม ไม่ใช่เด็กๆ ทำไมจะเป็นหัวหน้าไม่ได้ ใครๆ เขาก็อยากเป็น
กันทั้งนั้นแหละ…เออ…กลางวันนี
้คุณว่างไหม”
“ไม่ว่างค่ะ”
“อ้าว” เขาร้อง สีหน้าผิดหวังเล็กน้อย “ผมคิดจะชวนคุณกับเด็กๆ
ในกองไปเลี้ยงกลางวันทีเดียว”
“บังเอิญไม่ว่างจริงๆ ค่ะ”
“งั้นพรุ่งนี
้ก็แล้วกัน”
“ได้ค่ะ”
“วันนี
้ใครเลี้ยงล่ะ หรือมีธุระข้างนอก”
“คุณดลเลี้ยงค่ะ”
“อ้อ” เขาครางในลำคอ มองดูหล่อนแล้วดวงตาคมของเขาก็วาบด้วย
ยิ้มมีนัย
ยิ้มนั้นทำให้อนุตราหน้าร้อนขึ้นเล็กน้อย แต่เพียงอึดใจเดียวหล่อนก็
ไม่รู้สึกอะไรอีก
ขณะนี
้หล่อนไม่ใช่เด็กที่มักจะแก้ตัวเมื่อถูกเข้าใจผิด ไม่อ่อนไหวกับ
สิง่ใดจนขาดสมาธิในการเป็นตัวของตัวเอง อนุตราเห็นโลกมาเพียงพอ ผ่าน
ความทุกข์เดือดร้อนมาแล้ว ประสบความปรวนแปรไม่แน่นอนของชีวิตมา
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มาก จนไม่รู้สึกว่าอะไรจะร้ายกาจเกินไป
“คุณดลแกเป็นคนดีอยู่หรอก ทำงานดี คุณสมชอบก็อยากให้แกได้
หัวหน้าแผนกเหมือนกัน” เขาหมายถึงหัวหน้ากองของดล “แต่ก็ยาก เห็น
จะต้องตันอยู่แค่นี
้ไปอีกนาน มันไม่มีตำแหน่งจะไปก็ไปไม่ได้ นอกจากให้
เป็นนิติกรโท…”
อนุตรายิม้ เฉยๆ ไม่ได้ขัดหรือคล้อยตามคำปรารภของเขา นอกจาก
ยิ
ม้น้อยๆ ความจริ
งยิ
ม้อย่างขันมากกว่า…ขันทีเขา
่ พยายามจะจับความจริ
งใจ
ของหล่อนที่มีต่อเพื่อนหนุ่ม

๒
พอรถของ พิชา สุวัสวดี แล่นเข้าประตูบ้าน เด็กสาวผู้กำลังอ่าน
หนังสืออยูบน
่ เก้าอีสุ้ ดสนามก็วางหนังสือแล้วลุกขึน้ รีบวิง่ อ้อมกอไม้ดอกอัน
เรียงรายเป็นระเบียบอยู่โดยรอบตรงมา ขณะเดียวกับที่พิชาเปิดประตูลงมา
ข้างล่างพอดี
เยาวนุชกระโจนพรวดเดียวถึงตัวบิดา เด็กหญิงวัย ๑๔ หยกๆ ๑๕
หย่อนๆ โอบคอเขาไว้พร้อมกับจูบแก้มเขา ๑ ที เป็นกิจวัตรทีหล่
่ อนจะต้อง
ต้อนรับบิดาเช่นนี
้ทุกวัน
“แม่กำลังอาบน้ำค่ะ วันนี
ลง
้ มาช้าเพราะมัววุน่ทำไส้กรอก…เอ…หรือ
ว่าวันนี
้พ่อกลับเร็วก็ไม่รู้”
“แม่ของนุชช้าน่ะ” เขาตอบยิ้มๆ เมื่อลูกสาวคลายวงแขนออกจากคอ
เปลี่ยนเป็นโอบเอวเขา แล้วพ่อลูกก็เดินไปยังบันได “แล้วทำไมนุชไม่ช่วย
แม่ล่ะ”
“รู้ได้ยังไงว่านุชไม่ได้ช่วย” หล่อนถามพลางกอดเอวบิดาขึ้นบันได
“ก็ไม่รูเห
้ รอ” เขาทำเสียงยานคาง “ถ้าช่วยคงไม่ลงมาปร๋ออยูนี
่ห่รอก
น่า”
“นุชไม่รู้จะช่วยอะไร” หล่อนส่ายหน้า “พ่อก็รู้ว่าเรื่องกับข้าวกับปลา
นุชไม่ประสาเลย แล้วแม่ก็ไม่เปิดโอกาสให้นุชทำเสียด้วย เห็นไหมคะ พอ
นุชเข้าไปทีไร แม่ก็ให้เด็ดถั่วงอกมั่ง ตำน้ำพริกมั่ง…ไม่เห็นเคยได้ทำอะไร
ดีกว่านี
ซั
้กที นุชจะบอกความลับอะไรให้พ่ออย่าง ไอ้หางถัว่งอกน่ะ เป็นอริ
กับนุชที่สุด”
พิชาหัวเราะ เคาะศีรษะบุตรีอย่างเอ็นดู๑ ที
“พ่อไม่เห็นนุชจะไม่เป็นอริกับอะไรในครัวเลยซักอย่าง”
“ก็ลองให้นุชอยู่หน้าเตาซี” หล่อนทำท่าภาคภูมิ“อีกหน่อยแม่จะแพ้
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โธ่! แม่น่ะจนชั้นเจียวน้ำมันหมูก็ไม่ยอมให้นุชทำ แล้วยังงี้นุชจะทำเป็นได้
ยังไง”
“เขาคงกลัวน้ำมันหกราดละมัง ได้ไม่คุ้มเสีย”
“พ่ออีกคน! ช่างไม่เชื่อสมรรถภาพของนุชเสียเลย” หล่อนต่อว่า
แล้วก็ผละจากเขาไปยังตูเย็
้ น ริ
นน้ำใส่แก้ววางลงบนถาดรอง ดึงจานมะละกอ
ออกมาวางบนโต๊ะ เปิดพัดลมให้ส่ายไปรอบๆ พิชาจึงนั่งลงบนเก้าอี้ “นี
่
แหละคืองานทีนุ
่ชชอบทีส่ดุ ทำได้ทุกวันโดยไม่เบือ่ แม่จะมาแย่งทำละก็ นุช
ไม่ยอมแน่ เรือ่งในครัวแม่ก็ผูกขาดเอาไปแล้ว เรือ่งอะไรๆ แม่ก็ผูกขาด แต่
เรื่องนี
้นุชขอผูกขาดมั่ง…”
พิชาใช้ส้อมจิ้มมะละกอแช่เย็นเข้าปากพลางพยักหน้าชวนเยาวนุช
“ไม่ทานหรือ”
“ไม่ละค่ะ นุชชอบนั่งดูพ่อทานมากกว่า” หล่อนพูดพลางนั่งลงบน
เก้าอีชิ
้ดกับบิ
ดา ใช้ข้อศอกเท้าโต๊ะ เอียงคอนิ
ดๆ ตาจ้องดูทีปากซึ
่ ง่กำลังเคีย้ว
ของเขา นัยน์ตากลมโตเป็นประกายสุกใสเฉลียวฉลาดทัง้คู่ มองดูบิดาอย่าง
เทิดทูนบูชา ครางเบาๆ ว่า “ทำไมนุชรักพ่อยังงี้ก็ไม่รู้…”
“อุ๊ย! หมั่นไส้ เกี้ยวกันอยู่ได้ทุกวัน”
เสียงดังขัดจังหวะขึน้ ทำให้คนทัง้สองหันไปดู ก็แลเห็นใบหน้าแจ่มใส
ของสตรีวัย ๓๕ ที่แสนจะนวลผ่องเพราะเพิ่งอาบน้ำเสร็จใหม่ๆ ยุบลเดินมา
นั่งบนเก้าอี้ตรงข้ามกับสามี มองดูลูกสาวพลางค้อนแต่ยิ้ม
“ไม่รู้จะจีบพ่อไปถึงไหน”
“แม่อิจฉา” เยาวนุชว่า
“แน่ละ!” หล่อนตอบรับอย่างแช่มชืน่ “เธอจีบพ่อเสียจนพ่อไม่มีเวลา
จะฟังใครพูดอีกแล้ว…”
“ก็ไม่ดีรึเล่า นุชจีบพ่อไว้ไห้แม่น่ะแหละ” เยาวนุชพูดพลางพยักพเยิด
กับบิดา “พ่อจะได้ไม่มีเวลาไปจีบใครอีก ใช่ไหมคะพ่อ”
“งั้นซี” พิชาตอบพลางเคี้ยวช้าๆ
“หวานดีไหมคะ” ยุบลถาม
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“ดี…ไม่งอมเกินไป”
“พ่อไม่ชอบของงอม”
“ใครๆ ก็ไม่ชอบทัง้นัน้แหละ งอมไปมันจะดีอะไร” เขาพูดโดยซือ่ หา
รูไม่
้ ว่าภรรยาของเขากำลังเหน็บแนมตามวิสยั หญิง ซึง่คิดว่าตนเริม่วัยเสือ่ม
แล้ว ทั้งๆ ที่ยังไม่มีวี่แววความเสื่อมปรากฏให้เห็นเลยแม้แต่น้อย ยุบลยัง
สาว ทรวดทรงดี มีรอยตีนกาตรงหางตาเพียง ๒-๓ รอย แต่เมือ่มองผาดๆ
ก็ไม่เห็นถนัด นอกจากเวลาหล่อนยิ
ม้เต็มทีหรื
่ อหัวเราะ แม้กระนัน้ก็มิ
ได้เป็น
เครื่องทอนความงามอย่างสาวใหญ่ให้น้อยลง
“รูแล้
้ วค่ะ ไม่ต้องบอกก็รู้ ใครจะชอบคนแก่” หล่อนชักเริม่พาลนิดๆ
“อ้าว! พูดกันเรือ่งมะละกอ ไพล่ไปเรือ่งคนเมือ่ไหร่ไม่ยักรู”้ พิชาเลิก
คิ้วอย่างอารมณ์ดี หันไปบอกลูกสาวว่า “แม่ของนุชช่างกระเทือนเรื่องแก่
เรื่องงอมเสียเรื่อยนะ…”
“แม่ไม่เห็นแก่เลย เพื่อนนุชทุกคนชมแม่ทั้งนั้นว่ายังกะพี่สาวของนุช
แน่ะ”
“อย่าปลอบเลยถึงคราวแก่ก็ต้องยอมแก่ ฝืนสังขารไปไม่ได้หรอก”
ยุบลพูด แต่มิได้พูดอย่างน้อยใจ
ในเมื่อทุกวันนี
้ยุบลมีความสุขจนไม่รู้จะเก็บเอาอะไรมาทำให้อารมณ์
ขุ่นมัว แน่ละ! เรื่องจุกจิกหยุมหยิมเกี่ยวกับชีวิตประจำวันที่ทำให้จิตใจหงุด
หงิดไปบ้างขึง้โกรธไปบ้างนัน้ย่อมมีด้วยกันทุกครัวเรือน แต่นัน่ก็เป็นธรรมดา
จนเกินกว่าจะเก็บมารวบรวมแล้วนับเนือ่งเข้าอยูใน
่ ประเภท ‘ความทุกข์’
เพราะถ้าจะพูดถึงความทุกข์อันเป็นเหตุให้ดวงจิตสลดหดหูและ
่ หมองไหม้นัน้ ยุบลจะตอบได้ทันทีว่าในครอบครัวของหล่อนไม่มีสิง่นัน้มาแผ้วพาน
เลย หล่อนเคยนึกภูมิใจอยู่เสมอว่าตนเองช่างเป็นสตรีที่มีโชคกระไรเช่นนั้น
ถ้าจะพูดถึงด้านความรักระหว่างหล่อนและพิชา ยุบลกับพิชาไม่ได้แต่งงาน
กันเพราะรักดังหนุ่มสาวคู่อื่น ตรงกันข้าม คนทั้งสองแต่งงานกันเพื่อจะ
‘แก้ลำ’ การสูญเสียรักด้วยซ้ำ
ในสมัยที่ยุบลกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยม หล่อนเคยผูกสมัครรักใคร่กับ
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เด็กหนุ่มวัยเดียวกัน หล่อนและเขารักกันมากจนไม่เคยคิดว่าจะมีอะไรมา
พรากเขาไปจากหล่อนได้ นอกเสียจากความตาย จนกระทั่งจบมัธยมแปด
นั่นแหละ เหตุร้ายจึงเกิดขึ้นกับชีวิตรัก ดังหนึ่งสายอสุนีบาตได้ผ่าลงบน
ร่างกายเมือ่ปรากฏว่าชายทีหล่
่ อนรักนัน้เกิดไปได้เสียกับหญิงข้างบ้าน จน
หล่อนผู้นั้นตั้งครรภ์ขึ้นมา และบิดาของผู้หญิงยื่นคำขาดให้เขาแต่งงานกับ
หล่อนโดยเร็ว มิฉะนั้นแล้วเขาก็จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ยุบลไม่รูว่
้าหล่อนมีชีวติยืนยาวมาได้อย่างไรจนบิดามารดาของพิชาซึง่
เป็นญาติ
ห่างๆ มาสูข่อหล่อนให้เขา พิ
ชาก็เพิ
ง่พ้นระยะเศร้าโศกจากมรณกรรม
ของหญิงคนรักซึ่งเสียชีวิตลงด้วยโรคปอดบวม ดังนั้นจึงเท่ากับว่า ผู้ใหญ่
สองฝ่ายได้จับจูงชายหญิงทีปราศจาก
่
หัวจิตหัวใจให้มาแต่งงานกัน ยุบลแต่งงานเพราะแค้นที่ถูกทรยศ แต่พิชาแต่งงานเพราะต้องการชดเชยสิ่งที่เขาถูก
มัจจุราชยื้อแย่งไป
คนทั้งสองได้เริ่มชีวิตวิวาห์อย่างคนแปลกหน้า แม้จะเป็นญาติแต่ก็
ไม่ใคร่ได้พบปะกันเท่าใดเลย ยุบลยังจำคืนส่งตัวได้ดีจนถึงวันนี
้ เป็นคืนที่
หล่อนทอดอาลัยในชีวิต มอบความเป็นความตายให้แก่เทวดาเบื้องบน สุด
แต่จะบันดาลให้หล่อนทุกข์หรือสุข เพราะขณะนั้นหล่อนคิดว่าหล่อนเหลือ
เพียงแต่ร่าง…ซ้ำยังเป็นร่างที่เจ้าของไม่สนใจไยดี
แต่เมือ่ดำเนินชีวติต่อมา จนให้กำเนิดเยาวนุช ยุบลก็ตอ้งแปลกใจใน
ความพลิกฟื้นตื่นตัวต่อการเกิดใหม่ของตนเอง หัวใจของหล่อนที่คิดว่าสูญ
สลายไปแล้วนั้น ได้รับการเยียวยาให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่ามาด้วยความ
สามารถของสามีแต่ผูเดี
้ ยว พิ
ชา สุวสั วดี ชายทีหล่
่ อนไม่เคยคิ
ดว่าจะรัก ได้
มอบความสุขทุกอย่างให้แก่หล่อนเท่าที่สามีพึงมอบให้แก่ภรรยาและมอบให้
โดยสม่ำเสมอตลอดมาจนทุกวันนี
้ ยุบลไม่คิดอย่างอืน่ นอกจากว่าเป็นกุศล
อันสูงสุดของหล่อน กุศลของผู้หญิงที่คิดว่าตกนรก แต่กลับได้ขึ้นสวรรค์
“พ่อก็แก่” พิ
ชาบอกเมือ่ได้ฟังภรรยาพูดเช่นนัน้ “ไอ้เรือ่งเก่าเรือ่งแก่นี
่
มันห้ามกันไม่ได้ มันเคลือ่นทีไป
่ ตามวงเวียนชีวติ เราจะไปสนใจมันทำไมให้
รกสมองเปล่าๆ”
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“ส่วนมากผู้ชายไม่ค่อยกังวลหรอก ผู้หญิงสิที่เป็นฝ่ายกังวล” ยุบล
ตอบ พลางมองสามีอย่างชื่นชม “จะไม่กังวลได้ยังไงในเมื่อตัวแก่ลงไปทุก
วัน แต่อีกคนยังหนุ่มออกฟ้อ…”
“หนุ่มอะไรกัน” ลูกสาวขัดคอ “พ่อต้องรู้ตัวว่าไม่หนุ่มแล้ว นุชน่ะ
แหละที่เป็นพยาน ยืนยันความแก่ของพ่อ”
พิชาหัวเราะ
“เออ…แม่ลูกเข้ากันเป็นปีเ่ป็นขลุย่ดีจริง” เขาพูดพลางวางส้อม แล้ว
ลุกขึ้น ภรรยาและลูกสาวก็ลุกตาม
ต่อจากนัน้ทัง้สามก็เดินออกไปสูระเบี
่ ยงกว้างข้างบ้านซึง่มองลงไปเห็น
สวนน้อยๆ ซึ่งสอดแซมอยู่ตามมุมสนาม
พิชาเอนตัวลงบนเก้าอี้ไนลอนที่เลื่อนขึ้นลงได้ เยาวนุชรายงานว่า
“พ่อคะ นุชได้เล่นละครโรงเรียนด้วยค่ะ เขาเพิง่เลือกตัวแสดงกันวันนี
้
เอง”
“อ้อ! งั้นหรือ นุชแสดงเป็นอะไรล่ะ”
“ปัทโธ่! มือชั้นนุช แสดงทั้งทีก๊อต้องเป็นนางเอกซีคะ”
“พ่อก็ไม่ได้ว่าอะไรนี
่ นางเอกชื่ออะไรล่ะ”
“ชื่อบุษบาไงคะ ตอนบุษบาเสี่ยงเทียนน่ะ…เออ…พ่อคะ นุชอยาก
รู้จังว่าทำไมอิเหนาถึงได้หลายใจนัก เดี๋ยวหลงนางจินตะหรา เดี๋ยวนาง
สะการะวาตี มาหยารัศมี แล้วไปได้ใครรายทางมาอีก ในทีส่ดุมาหลงบุษบา
…เฮ้อ…น่าเหนื่อยแทนจริงๆ เชียว”
“ก็ไม่รู้ซี” พิชาตอบยิ้มๆ อย่างเห็นขัน
“ทำไมคนเราถึงได้รักใครต่อใครได้มากมายยังงั้นก็ไม่รู้”
“ความรักน่ะเกิดขึ้นได้เสมอแหละ” เขาพูดเรื่อยๆ มุ่งหมายจะตอบ
คำถามบุตรีมากกว่าหมายถึงอย่างอื่น “เพราะคนเราโดยเฉพาะคนผู้ชายก็
เตรียมจะรักของสวยของงามได้ทุกนาที และยิง่มีอำนาจพอทีจะ
่ รักแล้วดึงเอา
มาเป็นของตัวได้ก็ยิ่งไม่อั้น…กษัตริย์สมัยโบราณเป็นยังงั้นแทบทุกองค์”
“ไม่ใช่กษัตริย์ก็เป็น” ยุบลขัด “บางคนมีเมียมากยิ่งกว่ากษัตริย์”
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“ผู้ชายคนเดียวอยู่กับผู้หญิงหลายๆ คนน่ะ เขาแบ่งภาคยังไงคะ”
เยาวนุชถามอย่างสนเท่ห์ อยากรู้ตามวิสัยเด็กฉลาด
“อย่าไปยุ่งเกี่ยวเลย เรายังเด็ก ถามซอกแซกไม่ดี” มารดาตัดบท
“ตอบยังงัน้ก็ไม่ถูก ลูกมันไม่รูมั
้นอยากรูไว้
้ มัง่จะเสียหายอะไร เดีย๋วนี
้
สมัยใหม่แล้ว อะไรๆ ก็กลายเป็นของธรรมดา เมื่อมันถาม เราก็มีหน้าที่
อธิบายให้เข้าใจ เข้าใจแล้วก็ไม่ถามอีก”
“พ่ออธิบายเองเถอะ แม่ไม่ซึ้งหรอกเรื่องพรรค์นี
้”
“เพราะพ่อมีแม่คนเดียว” เยาวนุชต่อ “อย่างนี
้คงดีกว่า ไม่ยุ่ง จริง
ไหมคะพ่อ”
“แม่แกคนเดียวก็ยุ่งจะแย่อยู่แล้ว” เขาสัพยอกภรรยา
ยุบลเอื้อมมือมาแหนบที่แขนเขาถามยิ้มๆ แต่ทำตาดุ
“ยุ่งยังไง แม่ยังไม่เคยโผล่ไปที่ทำงานของพ่อเลยซักที”
“ถ้าถึงกับโผล่ไปวุ่นวายที่ที่ทำงานละก็ เขาไม่เรียกว่ายุ่งหรอก”
“อ้าว! งั้นเรียกว่าอะไรล่ะคะ”
“แย่!” เขาตอบ “ยุ่งน่ะมันยังน่ารัก แต่แย่นี
้น่าเกลียดมาก”
“งั้นแม่ก็น่ารักละสิ” หล่อนถาม หัวเราะเห็นฟันเรียบ
“ก็น่ารักซี น่าเกลียดละก็จะนั่งกันอยู่ยังงี้หรือแม่ก็”
“อ้าว! คิดเอาเองซี่ ถ้าลงว่าคนหนึ่งน่าเกลียดเสียแล้ว อีกคนหนึ่ง
จะทำยังไงล่ะ”
“ก็หาคนที่น่ารักมาแทนน่ะซีใช่ไหมคะ” หล่อนทาย
“คงยังงั้นละมัง”
“แล้วก็…ถ้าหามาแทนทั้งๆ ที่คนหนึ่งยังน่ารักอยู่ล่ะคะ”
“ยังงั้นคงไม่เรียกว่าแทนหรอก”
“แล้วเรียกว่าอะไรล่ะ”
“ไม่หามาเทียบ ก็หามาทิ้งละ”
“ไม่เห็นเข้าใจ”
“เทียบก็คือเอามาคูเ่คียงกับของเก่าน่ะซี จากหนึง่ก็เลยกลายเป็นสอง

