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บทที่ 1

เสียงร้องเฮดังขึ้นก่อนที่มือเล็กจะกอบโกยเอาเงินกลางวงกวาดเข้า
กระเป๋าจนหมด ทั้งวงเงียบกริบยกเว้นคนตัวเล็กที่หัวเราะไม่ยอมหยุดจน
ชายสูงวัยคนหนึ่งในวงลุกพรวดขึ้นด้วยความเหลืออด
"ไอ้กนั เอ็งโกงพวกข้าใช่ไหม เอ็งกินคนเดียวเรียบรอบทีส่ ามแล้วนะโว้ย!"
คนที่เหลือต่างพากันเออออตามกัน ด้วยไอ้เด็กที่ผู้ชายก็ไม่ ใช่ผู้หญิงก็
ไม่เชิงที่พวกเขาเรียกว่า 'ไอ้กัน' นั้นเอาแต่ได้ไม่มีเสียเลยสักครั้ง อย่างมาก
มันก็เสียครัง้ เดียวแล้วก็เลิกเล่น บางครัง้ ก�ำลังได้อยูด่ ๆี มันก็เลิกเล่นเหมือน
กับมีญาณวิเศษอะไรบางอย่างที่บอกว่าวันนี้โชคร้ายหรือดี
"ปัดโธ่ลุง ฉันไม่กล้าโกงหรอก ถ้าฉันโกงทุกคนก็ต้องรู้สิ ฉันรู้ว่าพวก
ลุงป้าน้าอาน่ะฉลาดจะตาย ถ้าฉันโกงก็นา่ จะจับได้ตงั้ แต่ตาแรกแล้ว" คนถูก
กล่าวหาว่าพลางปิดซิปกระเป๋าที่เพิ่งกวาดเงินเข้าไป
แม้จะเป็นย่านชุมชนแออัดแต่กม็ เี งินไหลเวียนอยูไ่ ม่นอ้ ย เล่นไม่กคี่ รัง้
เธอก็ได้มาตั้งหลายหมื่น เอาไปกินเหล้าเที่ยวเตร่ได้ตั้งหลายวัน
"เอางี้ ฉันคืนเงินให้คนละสองพัน เอาไปเล่นต่อกันนะ ฉันต้องไป
ท�ำงานแล้ว" มือเล็กควักเงินในกระเป๋าคืนคนในวงไปคนละสองพัน ถึงจะ
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ต้องจ่ายเป็นหมืน่ ๆ แต่กน็ บั ว่าคุม้ เพราะตัง้ แต่ตน้ เธอก็ไม่ได้ลงทุนอะไรด้วยซ�ำ้
ดีเสียอีกพวกลุงป้าพวกนี้จะได้ไม่ต้องยื้อเธอไว้ให้เล่นต่อเพื่อเอาเงินคืน
ถึงตอนนั้นอาจจะเสียมากกว่านี้ก็ได้
เมื่อรีบชิ่งออกมาจาก 'บ่อนเถื่อน' ชั่วคราวได้ หญิงสาวก็รีบบึ่งไปยัง
ที่ท�ำงานของเธอทันที คนในชุมชนคุ้นชินกับภาพนี้ดี ภาพหญิงสาวผม
สัน้ เต่อแต่งตัวทอมบอยหน้าตามอมแมมสะพายกระเป๋าออกมาจากบ้านของ
'เจ๊ใจ' ที่มักจะเป็นสถานที่ซ่องสุมเพื่อเล่นพนันกัน พอต�ำรวจมาก็แยกย้าย
กระจัดกระจายเหมือนผึง้ แตกรัง พอเรือ่ งซาก็ยา้ ยที่ใหม่ จากนัน้ ก็วนกลับมา
ที่เดิม คนที่เล่นด้วยกันก็จะรู้ว่าต้องไปที่ไหน
แก้วกัลยาหรือ 'ไอ้กัน' ที่คนในชุมชนเรียกก็เป็นหนึ่งในนั้น หญิงสาว
วัยยี่สิบปีอาศัยอยู่กับมารดาที่เป็นแม่ค้าขายข้าวแกงแค่สองคน พื้นเพนาง
สุดามารดาของแก้วกัลยาก็เป็นคนในชุมชนนี้ อีกทัง้ นางก็มกี ารศึกษาจบตัง้
ระดับ ปวส. แต่ที่ต้องมาขายข้าวแกงยังชีพก็เพราะงานข้างนอกนั่นมัน
ล�ำบากเหลือเกิน สองแม่ลกู ใช้ชวี ติ กันแบบปกติสขุ นางสุดาไม่ได้มสี ามีใหม่
หลังจากสามีที่เป็นทหารต๊อกต๋อยไปมีเมียน้อยจากนั้นก็เสียไป แก้วกัลยา
ไม่ได้มพี อ่ เลีย้ งมาคอยจ้องข่มขืนเหมือนนางเอกในละคร ถึงมีพอ่ เลีย้ งจริงๆ
ก็คงไม่มีใครคิดว่าจะมีมนุษย์ตัวผู้สติดีที่ไหนกล้าลองของกับหญิงสาว
ที่ท�ำงานของแก้วกัลยาคือปากซอยหน้าชุมชนแออัดหรือเรียกอีก
อย่างว่า 'สลัม' แห่งนี้ หญิงสาวจะมาท�ำหน้าทีว่ นิ มอเตอร์ไซค์ในช่วงเย็นถึง
ค�่ำของทุกวันก่อนจะกลับบ้านไปช่วยมารดาเก็บร้าน ทั้งเพื่อนบ้าน เพื่อน
ร่วมงาน แม้แต่มารดาของเธอเองไม่มีใครมองว่าเธอเป็นผู้หญิง
"เฮ้ยไอ้กัน ท�ำไมมาป่านนี้วะ" อเนกรุ่นพี่วินมอเตอร์ไซค์ทักขึ้น เธอ
กับอเนกโตมาด้วยกันตั้งแต่เล็ก เวลาต่อสู้กันทีไรอเนกจะเป็นคนโดนชก
จนหน้าบวมทุกที จนพอโตขึน้ ไม่วา่ จะมีเรือ่ งอะไรอเนกก็ไม่กล้าทีจ่ ะใช้กำ� ลัง
กับเธออีก
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"โถไอ้พี่เอก นี่เดินกลับไปเอารถแล้วถึงมานี่ ไม่ได้นั่งเครื่องบินไปนะ
จะได้เร็วทันใจ แล้วนี่ได้กี่ตังค์แล้วเนี่ยนั่งมาทั้งวัน" หญิงสาวถามกลับ
"สองร้อย" อเนกตอบ
"หา? สองร้อย กลับไปนั่งในบ่อนดีกว่ามั้งเนี่ย" คนตัวเล็กพึมพ�ำ
"อย่าบ่นมากน่า!! แม่เอ็งเขาไม่อยากให้เอ็งไปสิงอยู่ในบ่อนนัน่ นะเว้ย
เชื่อเขาบ้าง เขาเป็นห่วง"
"ความเป็นห่วงมันกินไม่ได้นะพี่เอก เงินต่างหากเอาไปซื้อไรกินได้"
อีกคนบุ้ยปากก่อนจะทิ้งตัวนั่งบนเก้าอี้ไม้เก่าผุที่พวกคนในวินมอเตอร์ ไซค์
ท�ำเอาไว้นั่งรอลูกค้ากัน
"โอ๊ย! ไม่เอาแล้ว โตเป็นวัวเป็นควายแล้วคิดเองแล้วกัน กลับล่ะ" อเนก
ว่าก่อนจะถอดเสื้อวินแล้วบึ่งรถออกไป
เขากับแก้วกัลยารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กด้วยว่าเรียนโรงเรียนวัดแถว
ชุมชนเดียวกัน ชายหนุม่ อายุมากกว่าแก้วกัลยาสามปีแต่เรียนอยูช่ นั้ เดียวกัน
เพราะเขาเรียนซ�้ำชั้นสามปี เรียกได้ว่าถ้าไม่ได้เด็กหญิงแก้วกัลยาช่วยไว้
เขาอาจจะออกจากโรงเรียนตั้งแต่ประถมสี่ ทว่าก็ต้องมาออกจากโรงเรียน
จริงๆ หลังจากจบมัธยมต้น ออกมาสักพักก็มีลูกมีเมียท�ำงานหาเช้ากินค�่ำ
ไปเรือ่ ย ส่วนแก้วกัลยาเพือ่ นต่างวัยของเขาน่ะหรือ หลังจากจบมัธยมปลาย
จากโรงเรียนรัฐทีม่ ชี อื่ เสียงแห่งหนึง่ แล้วกลับไม่ยอมเรียนต่อ ทัง้ ๆ ทีส่ ติปญั ญา
ของเธอสามารถสอบชิงทุนได้ไม่ที่ใดก็ที่หนึ่งแน่ สิ่งที่หญิงสาวท�ำตอนนี้มี
แค่เข้าบ่อนและรับจ้างจิปาถะไม่เป็นชิ้นเป็นอัน พอมีเงินหน่อยก็เที่ยวเตร่
กับเพื่อนสาวๆ
แก้วกัลยาเบะปากรู้สึกไม่พอใจอเนกที่บ่นเหมือนกับมารดาของตน
ไม่มผี ดิ รายนัน้ เมือ่ เธอเข้าบ้านทีไรก็บน่ เสียหูชาจนต้องระเห็จออกมาเตร็ดเตร่
ข้างนอก หญิงสาวส่ายหน้าพลางนัง่ เล่นเกมในสมาร์ตโฟนเพือ่ รอลูกค้า นีเ่ ป็น
สิ่งที่เธอชอบที่สุด อาชีพที่ไม่ต้องท�ำอะไรมากและมีเวลาเล่นเกม
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"นั่งเล่นเกมอีกแล้วนะกัน" เสียงหวานใสเอ่ยทัก
หญิงสาวสวยในชุดนักศึกษายืนอยู่ตรงหน้าของแก้วกัลยา พอเห็นว่า
เป็นใครเท่านัน้ สาววินก็เก็บมือถือใส่กระเป๋าเสือ้ ทันทีกอ่ นจะฉีกยิม้ กว้างเมือ่
เห็นหน้าเพือ่ นรักทีไ่ ม่ได้เจอกันมาพักใหญ่แล้วตัง้ แต่อกี คนเรียนมหาวิทยาลัย
ที่ต่างจังหวัด
"เพลง!! มาได้ไง ท�ำไมไม่โทรบอกล่ะเนี่ย"
"ก็มาหาแม่น่ะสิ นี่ไม่รู้ไปเมาหัวราน�้ำที่ไหน" อีกคนว่า
รติยาหรือ 'เพลง' เป็นเพื่อนสนิทของแก้วกัลยาตั้งแต่มัธยมต้นจนถึง
มัธยมปลาย หญิงสาวสอบเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี
นัน่ เป็นเหตุผลทีท่ ำ� ให้เธอต้องย้ายไปอยูห่ อพัก นานๆ ถึงจะกลับมาเยีย่ มบ้าน
สักที
"แม่เพลงเหรอ ไม่ไกลหรอก บ่อนเจ๊ใจ" แก้วกัลยายกคิว้ ขึน้ แล้วอมยิม้
"อ๋อ เพิ่งออกมาจากที่เดียวกันใช่ไหมล่ะ" รติยากระแหนะกระแหน
"แหม นานๆ เจอกันทีเราไปคุยกันดีกว่าเนอะ" อีกคนรีบตัดบทก่อน
จะพาเพื่อนรักซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์คันเก่งอย่างเคย
"แล้วนี่ไม่ท�ำงานแล้วเหรอ" รติยาถาม
"ฮะ? เออช่างแม่งเถอะ" ค�ำพูดหยาบๆ ไม่สมกับความเป็นผูห้ ญิงของ
แก้วกัลยานัน้ ไม่ได้สร้างความแปลกใจให้กบั คนแถวนัน้ เท่าไหร่ กับรติยาเอง
ก็คุ้นชินกับความเป็นแก้วกัลยาเสียแล้ว
หลังจากเบีย้ วงานไปส่งรติยากลับบ้านแล้วไม่นานนักอเนกก็โทรมาด่า
เธอชุดใหญ่ที่ท�ำตัวเป็นเด็กเดี๋ยวท�ำเดี๋ยวเลิก โชคดีที่วันนี้หญิงสาวได้เงิน
จากบ่อนมาเยอะ ไม่งน้ั ก็คงอารมณ์เสียอยูเ่ หมือนกันทีโ่ ดนบ่น พอกินข้าวเย็น
กับเพือ่ นทีร่ า้ นก๋วยเตีย๋ วเจ้าประจ�ำเสร็จแก้วกัลยาก็ลากลับ ก่อนกลับนัน้ ก็นดั แนะ
กับรติยาอย่างดีวา่ พรุง่ นีจ้ ะไปเทีย่ วกัน แก้วกัลยาจึงอารมณ์ดเี ป็นพิเศษ แต่
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สวรรค์กต็ อ้ งล่มเมือ่ เจอนางสุดามารดายืนจ้องหน้าตาขวางอยูท่ ปี่ ระตูไม้เก่าๆ
"นังแก้ว!! เอ็งหายไปไหนมาทัง้ วัน" คนทีถ่ กู เรียกว่านังแก้วสะดุง้ สุดตัว
"ก็ท�ำงานสิแม่" คนถูกถามตอบเบาๆ
"ท�ำงานประสาอะไร มีคนบอกข้าว่าเอ็งเข้าบ่อนอีกแล้ว หน็อยนังนี่
ให้เรียนก็ไม่เรียน จะมีผัวหรือก็ไม่ใช่ ข้าไม่เข้าใจเอ็งเลยจริงๆ เอ็งจะมาอยู่
ลอยชายท�ำซากอะไร ท�ำไมไม่ท�ำอะไรสักอย่าง จะท�ำงาน จะเรียน หรือจะ
มีผัว บอกมาเลือกมาสักอย่าง" นางสุดาตะโกนถามเสียงดังลั่น
"โธ่แม่ พูดเรื่องนี้อีกแล้ว ฉันก็ท�ำงานอยู่นี่ไง เล่นไพ่เลี้ยงชีพ ได้เงิน
ตั้งเยอะดูสิแม่ เอ้านี่" พูดแล้วก็พยายามล้วงเงินในกระเป๋าให้ผู้เป็นแม่ดู
"ข้าไม่ได้โง่นะ! เล่นไพ่มันเป็นอาชีพที่ไหน"
"ไม่เถียงกับแม่แล้ว ขอโทษแล้วกันที่ไม่ได้มาช่วยเก็บร้าน เดี๋ยว
พรุ่งนี้จะตื่นมาช่วยนะแม่ แต่ตอนนี้นอนก่อน" ว่าแล้วแก้วกัลยาก็รีบผลุบ
เข้าไปทางข้างบ้านเพื่อเข้าทางประตูหลังบ้าน เป็นแบบนี้ประจ�ำเพราะนาง
สุดาผู้เป็นมารดานั้นชอบเอาตัวกั้นประตูทางเข้าเอาไว้
คนเป็นแม่กัดฟันกรอดเมื่อเจอกับมุกเดิมๆ ของลูกสาวไม่ใช่ลูกชาย
ไม่เชิงของตนเอง ตอนที่เกิดก็ตั้งชื่อให้อย่างดีว่า 'แก้วกัลยา' หวังว่าจะโต
มาเป็นสาวสวยน่ารักเป็นดั่งดวงแก้วของแม่ แต่ที่ไหนได้ดันโตมาเป็นตัว
อะไรก็ไม่รแู้ ถมพูดอะไรก็ไม่ฟงั อีกต่างหาก อีกอย่างหนึง่ ไอ้อาการพะเน้าพะนอ
เพื่อนรักอย่างรติยานี่มันเหมือนจะไม่หาย สาวเจ้ากลับมาทีไรเป็นต้อง
หายหัวไปด้วยกันไม่เห็นแม้แต่เงา เห็นทีเชื้อสายคงจะจบลงแค่แก้วกัลยา
นางสุดาหมดหวังที่จะมีหลานแล้วกระมัง
แก้วกัลยานั่งมองข้าวของในกล่องที่ตนเองเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี
พลางยิม้ ให้กบั สิง่ ของทีช่ วนให้รำ� ลึกถึงอดีตระหว่างเธอกับรติยา สมัยเรียน
รติยาเป็นเด็กสาวที่มักจะถูกรังแกอยู่เสมอด้วยเจ้าตัวเป็นคนหน้าตาน่ารัก
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ผูช้ ายเกือบทัง้ โรงเรียนตามจีบเธอ ฟังดูเหมือนจะเป็นเรือ่ งน่าภูมิใจ แต่ไม่ใช่
สักนิดส�ำหรับรติยา ครั้งแรกที่แก้วกัลยาสังเกตเห็นเด็กใหม่หน้าตาสะสวย
ทีท่ กุ คนหมายปองคือตอนทีอ่ กี ฝ่ายนัง่ ร้องไห้อยู่ในตูเ้ ก็บไม้กวาด ตามเนือ้ ตัว
ของเด็กสาวตอนนัน้ มีแต่รอยช�ำ้ เสือ้ นักเรียนถูกพวกทีแ่ กล้งยึดเอาไปเหลือ
แต่เสือ้ กล้ามตัวบาง การช่วยเหลือของเธอในวันนัน้ ท�ำให้รติยากลายมาเป็น
เพื่อนรักในเวลาต่อมา ไม่มีใครกลั่นแกล้งรติยาอีกเพราะเด็กสาวเป็นเพื่อน
รักของแก้วกัลยาขาใหญ่ประจ�ำโรงเรียน อีกทั้งแก้วกัลยายังเป็นที่รักของ
ครูบาอาจารย์เพราะเรียนเก่ง ไม่วา่ จะไปแข่งอะไรกับต่างโรงเรียนก็มกั จะได้
รางวัลสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเสมอ
จนทุกคนต่างแปลกใจว่าท�ำไมเด็กทีด่ มู อี นาคตอย่างแก้วกัลยาถึงเลือก
ที่จะไม่เรียนต่อ...
"เพลง อีกไม่กี่เดือนเองนะ เราจะได้เรียนที่เดียวกันแล้ว" หญิงสาว
พึมพ�ำพลางหยิบเอาเอกสารสามสี่แผ่นขึ้นมา มันคือใบสมัครสอบตรงของ
มหาวิทยาลัยเดียวกับรติยา ไม่เพียงแต่รติยา มารดาของเธอเองก็คงดีใจที่
รู้ว่าเธอจะเลิกดื่มเหล้าเข้าบ่อนแล้วไปเรียนให้เป็นเรื่องเป็นราวสักที แม้ว่า
ระดับสติปัญญาอย่างเธอจะสามารถเข้ามหาวิทยาลัยที่ดีกว่านี้ได้ แต่เธอ
เลือกรติยามากกว่าความก้าวหน้าของตัวเองเสมอ
ในขณะทีห่ ญิงสาวยิม้ หวานกับความคิดของตัวเองอยูเ่ สียงโทรศัพท์ก็
ดังขึ้น เธอกดรับทันทีเมื่อเห็นว่าเป็นเบอร์สองผัวเมียจอมแสบ
"อะไรวะพี่นิด จะนอนแล้วนะ"
"กันๆ ช่วยพี่หน่อย ไอ้พี่เอกมันยังไม่กลับบ้านเลย กันช่วยไปดูที่ผับ
ที่มันท�ำงานได้ไหม พี่อยากไปเองนะแต่ไอ้เนมมันไม่ค่อยสบาย พี่ออกไป
ไม่ได้" อรนิตหญิงสาวปลายสายว่า
อเนกกับอรนิตคือสองผัวเมียจอมแสบของแก้วกัลยา ใจจริงเธออยาก
เรียกว่าสองผัวเมียตัว อ แต่ชอื่ แรกคงจะเหมาะกับสองคนนีม้ ากกว่า เพราะ
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ไม่ว่าจะมีปัญหาหมาแมวอะไรก็มักจะมีเรื่องมาถึงแก้วกัลยาทุกที แม้แต่
ทะเลาะกันเรื่องแย่งแก้วพลาสติกใส่น�้ำ นี่ยังไม่รู้เลยว่าถ้าเธอไปเรียนที่
มหาวิทยาลัยเดียวกับรติยาแล้วสองคนนี้จะอยู่กันยังไง
ก็ดูอย่างตอนนี้สิ ผัวหายยังโทรมาให้เธอไปตาม แต่เธอก็บ้าออกไป
ตามเพราะรูส้ กึ เป็นห่วงอเนกเหมือนกัน ไอ้ผบั ทีอ่ รนิตว่านัน้ แก้วกัลยาก็รจู้ กั
ดีเพราะเคยมาท�ำงานกับอเนกอยู่ช่วงหนึ่งตอนเรียนจบมัธยมปลายใหม่ๆ
ตอนนั้นอายุของเธอสิบแปดปลายๆ เท่านั้น ผิดกฎหมายเต็มประตู แต่ใคร
จะสนในเมื่อค่าแรงของเธอถูกยิ่งกว่าแรงงานต่างด้าวเสียอีก
เมือ่ มาถึงเธอก็เข้าไปทางหลังร้านแบบทีเ่ คยท�ำ พอเจอคนเก่าๆ ทีย่ งั
ท�ำงานอยู่ที่นี่ก็ถามหาอเนกทันที แต่นอกจากจะไม่มีใครเห็นแล้วยังบอก
ด้วยว่าอเนกออกจากงานทีน่ ี่ไปสักสองเดือนได้แล้ว เห็นว่าไปท�ำงานกับกษิต
ผูจ้ ดั การผับแห่งนี้ แก้วกัลยาขมวดคิว้ แน่น ก็เมือ่ ก่อนเห็นอยูว่ า่ อเนกแขยง
กษิตแค่ไหน อย่าว่าแต่มองหน้าเลย หายใจร่วมกันยังแทบจะอาเจียน เป็น
ไปไม่ได้ที่เขาจะไปท�ำงานกับกษิต
ตัวกษิตเองแก้วกัลยาก็เคยเห็นแค่สองสามครัง้ เท่านัน้ เขาเป็นชายหนุม่
วัยสามสิบกว่าๆ แต่หน้าตาแก่กว่าวัยจนเธอเองยังนึกว่ารุ่นราวคราวเดียว
กับบิดาทีเ่ สียไปแล้วด้วยซ�ำ้ กระนัน้ พวกผูห้ ญิงก็ยงั ติดเขาตรึมเพราะว่าเขา
ดูมเี งินทองและขับรถหรู แต่กเ็ ท่านัน้ แหละ แก้วกัลยาไม่เห็นว่ามันจะดีตรงไหน
หากกษิตรวยแล้วเจ้าของผับนี้ไม่รวยกว่าหรือไง เห็นพวกเด็กเสิร์ฟเคย
คุยกันว่าเจ้าของผับหรือเจ้านายของกษิตนั้นเป็นผู้ทรงอิทธิพลที่รวยมาก
มีกิจการหลายอย่าง แต่ก็ไม่มีใครเคยเห็นหน้าตาของอีกฝ่าย
"เออนี่ วันนีห้ อ้ งวีไอพีได้ใช้แหละ แต่เฮียไม่อยูน่ ะ ไม่เห็นหลายวันแล้ว
สงสัยอาจจะโดนไล่ออก" เด็กเสิรฟ์ คนหนึง่ พูดถึงกษิต แก้วกัลยาไม่ได้สนใจ
เรื่องห้องวีไอพีหรือเรื่องของผู้จัดการผับอย่างกษิต แต่เธอมาเพราะเรื่อง
อเนกต่างหาก ก่อนหน้านี้เขาไม่ได้เล่าอะไรให้เธอฟังเลย
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เมื่อคุยกับพวกที่ผับสักพักแก้วกัลยาก็ขอตัว พอดีกับที่อรนิตโทร
มาหาเธออีกครั้งพร้อมบอกว่าอเนกถึงบ้านแล้ว แก้วกัลยากัดฟันกรอด
แทนที่ตอนนี้จะได้นอนกลับต้องมาวิ่งวุ่นเรื่องของสองผัวเมียนี่ อย่าหวังว่า
จะได้นอนเลยทั้งอเนกทั้งอรนิต เธอจะตามไปสัมภาษณ์ที่บ้านจนถึงเช้าว่า
ท�ำไมเด็กที่นี่ถึงบอกว่าอเนกออกจากงานไปตั้งนานแล้ว
"โถ นึกว่าเรือ่ งอะไรไอ้กนั จริงเว้ย ข้าออกจากงานจริง แต่ไม่ได้ทำ� งาน
กับไอ้กล้วยกษิตหรอกนะ ข้าไปท�ำงานกับคุณอั๋นเจ้าของผับน่ะ" อเนกว่า
"เจ้าของผับ? แล้วไอ้กษิตล่ะ" อีกคนถามอย่างอยากรู้อยากเห็น
"ถุย มันเอาเงินเขาไปเป็นล้านเขาคงจะเอามันไว้หรอกนะ ตอนนี้เขา
ก�ำลังให้ข้าเป็นนกต่อจับตัวมันอยู่" อเนกอธิบาย
"เขาเป็นต�ำรวจหรือไง"
"ต�ำรวจบ้าอะไร! จับนีข่ า้ ว่าจับไปถ่วงน�ำ้ มากกว่า" ชายหนุม่ แก้เพราะ
สาวรุ่นน้องคงเข้าใจว่าจับเข้าคุก
"เฮ้ย! พอเลย ฉันไม่ให้พี่ท�ำ ออกเลยนะ เกิดพี่ไปโกงเขาขึ้นมาแล้ว
เขาตามมาเก็บท�ำไง พีน่ ดิ กับไอ้เนมมันจะอยูย่ งั ไง" แก้วกัลยาบ่นยาวจนอรนิต
อดที่จะหัวเราะไม่ได้ ขนาดเธอเองเป็นเมียของอเนกยังไม่เดือดร้อนเท่า
แก้วกัลยาเลย
"โอ๊ย ข้าไม่โกงใครหรอก แล้วคุณอัน๋ เขาก็แฟร์เว้ย ว่าแต่วา่ นะ คนอะไร
ไม่รู้ทั้งหล่อทั้งรวย ข้าเป็นผู้ชายยังเคลิ้มเลย แต่ไม่รู้เป็นเกย์เปล่านะ หล่อ
เกินไป" อเนกพูดพลางถอดเสื้อไปโดยไม่รู้สึกกระดากอายแต่อย่างใดที่มี
เพือ่ นรุน่ น้องอยูด่ ว้ ย เขาท�ำแบบนีป้ ระจ�ำ ร้อนก็ถอดเสือ้ เล่นบอลก็ถอดเสือ้
อีกอย่างไม่มีใครเห็นแก้วกัลยาเป็นผูห้ ญิงหรอก แม้แต่ตวั เขาเองก็ไม่เคยคิด
"ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ความหล่อของคุณเจ้าของผับนะ มันอยู่ที่ตอนนี้
ไอ้กษิตมันอยูท่ ี่ไหน แล้วพีต่ ดิ ต่อมันได้หรือไงเขาถึงเข้าทางพีน่ ะ่ " แก้วกัลยา
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เข้าประเด็นเมื่อรู้สึกว่าอเนกจะเริ่มพาออกนอกเรื่อง
"อ๊ะแน่นอน! ก็ขา้ เป็นคนที่ไอ้กษิตมันให้ขบั รถพาไปทีซ่ อ่ นตัวของมัน"
ชายหนุ่มบอกอย่างภูมิใจโดยหารู้ถึงภัยที่ก�ำลังเข้ามาใกล้ตัว
"โธ่ๆ ทีส่ ดุ ของความโง่เง่าเลยว่ะไอ้พเี่ อก คิดว่าไอ้กษิตมันโง่ขนาดนัน้
เลยเหรอ" แก้วกัลยาอยากจะลุกขึ้นแล้วตบศีรษะไอ้พี่ชายร่วมโลกคนนี้นัก
รู้ว่าตัวเองโง่แล้วยังชอบเอาตัวไปยุ่งกับเรื่องอันตรายอีก
"เอ็งหมายความว่าไง หมายความว่าข้าโดนมันหลอกให้เข้าใจไปอย่างนัน้
เหรอวะ"
"เออไง แล้วไอ้นั่นมันเอาข้าวของอะไรติดตัวไปมั่ง"
"ก็ไม่มวี ะ่ ...เอ้อ มีกระเป๋า" อเนกท�ำท่านึกก่อนจะนึกอะไรบางอย่างได้
"แล้วกระเป๋าตอนนี้อยู่ไหน"
"อยู่ในรถ" ชายหนุ่มตอบทันทีแล้วสะดุ้งสุดตัว "ตายห่า!! แล้วมันเอา
อะไรไว้ในกระเป๋าวะ" เขาอุทานขึ้นมาก่อนจะใช้สองมือกุมขมับ
"เงินไงล่ะคุณควายไม่มีวัวผสม" แก้วกัลยาตอบแทนเสร็จสรรพ "คือ
ฟังดูแล้วมันไม่น่าจะเชิดเงินหรอก แต่มันอยากโยนความผิดให้พี่มากกว่า
บอกมานะว่าไปเห็นอะไรไม่สมควรมาหรือเปล่า"
หญิงสาวซักไซ้ แก้วกัลยามักจะฉลาดในทุกเรือ่ ง แถมยังมีสมั ผัสพิเศษ
เวลามีเรือ่ งแปลกๆ เกิดขึน้ เธอจะปะติดปะต่อเรือ่ งราวได้เร็วมากราวกับว่า
เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นกับตัวเอง
"เฮ้ย ท�ำไงดีวะ ไอ้กัน เอ็งต้องช่วยข้านะเว้ย ข้าจะเอากระเป๋าในรถ
ไปคืนแล้วบอกความจริงกับคุณอั๋นว่าข้าถูกใส่ร้าย" อเนกพูดอย่างลนลาน
ไม่ทนั ไรอรนิตภรรยาของเขาก็วงิ่ หน้าตาตืน่ มาบอกว่ามีชายชุดด�ำมา
ล้อมอยู่หน้าบ้านหลายคน พอได้ยินอย่างนั้นอเนกก็ยิ่งวิ่งเป็นหนูติดจั่น
"เวรแล้ว! ไอ้กันช่วยข้าด้วย" อเนกร้องเสียงดัง
"เดีย๋ ว ตัง้ สติกอ่ น พีน่ ดิ เอาไอ้เนมออกหลังบ้านไป ไปที่ไหนก็ได้ เดีย๋ ว
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ฉันกับพี่เอกอยู่ที่นี่เคลียร์กับมัน" แก้วกัลยาว่า เหตุที่เธอตัดสินใจอย่างนี้ก็
เพราะกลัวว่าพวกนัน้ จะเอาลูกเมียมาขูอ่ เนก อีกอย่างยังไม่รวู้ า่ มันเป็นพวกไหน
ป้องกันเอาไว้ก่อนเป็นดีที่สุด
"แล้วพี่เอกกับกันล่ะ" อรนิตถามอย่างเป็นห่วง
"โธ่พนี่ ดิ ห่วงตัวเองกับลูกก่อน เดีย๋ วไอ้พเี่ อกจะดูแลให้ หายห่วง" เธอ
พูดไปอย่างนั้นแหละ ไม่แน่ใจด้วยซ�้ำว่าวันนี้จะได้กลับบ้านอย่างปลอดภัย
หรือเปล่า แม้วา่ นีจ่ ะไม่ใช่เรือ่ งของตัวเอง แต่เธอก็ทงิ้ อเนกกับครอบครัวไป
ไม่ได้ สองผัวเมียนี่ก็เหมือนครอบครัวของเธอ
อรนิตลังเลอยู่ชั่วครู่จนคนข้างนอกกระแทกประตูแทบจะพังจึงตกใจ
พอตัง้ สติได้เลยรีบพาลูกชายทีเ่ พิง่ เดินได้หนีออกไปทางประตูหลังบ้านตาม
ที่แก้วกัลยาบอก
ก่อนที่ประตูจะพังแก้วกัลยาตัดสินใจเดินไปเปิดประตูเสียเอง เพราะ
ยังไงหากโชคดีไม่ตายก็ไม่ต้องให้อเนกมาเสียค่าซ่อมประตู หญิงสาวมอง
ชายชุดด�ำทีอ่ ยูต่ รงหน้าด้วยความแปลกใจ สองคนนี้ไม่ใช่คนไทยแต่เป็นฝรัง่
ตัวโตยืนอยู่เต็มพื้นที่ประตู
"อะเอ่อ มาหาใครเหรอจ๊ะ" แก้วกัลยาเอ่ยถาม
คนยักษ์ทงั้ สองไม่ตอบ แต่หลีกให้ใครบางคนทีอ่ ยูด่ า้ นหลังเข้ามาแทน
คนใหม่นี้เป็นชายหนุ่มร่างสูง หน้าตาดี ผิวขาวเหมือนเป็นลูกผู้มีอันจะกิน
เขาสวมแว่นสายตาซึ่งก็ไม่ได้ท�ำให้ใบหน้าของเขาดูหมองไปเลย
"คุณกุล" อเนกทักขึ้น น�้ำเสียงของเขาดูแปลกใจเพราะไม่คิดว่าเป็น
ชายคนนี้
"สวัสดีคุณอเนก พอจะคุยกันตอนนี้ได้ไหม" คนที่อเนกเรียกว่า 'กุล'
เอ่ยถามขึน้ แต่ดทู า่ ทางแล้วไม่ใช่ขอความเห็นแต่เป็นการออกค�ำสัง่ มากกว่า
"คะ...ครับ" อเนกตอบเสียงไม่สู้ดีนัก
กุลวัฒน์มองชายหนุ่มนามว่าอเนกกับบ้านที่แสนจะซอมซ่อด้วย
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ท่าทางที่ไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่ เขาไม่ได้สนใจเท่าไหร่นักว่าแก้วกัลยาเป็นใคร
แล้วมาอยู่ที่นี่ได้ยังไง ทันทีที่เข้ามานั่งด้านในเขาก็เปิดประเด็นกับอเนก
"คุณกษิตบอกเราว่าคุณขโมยเงินมา " กุลวัฒน์วา่ ก่อนจะหยิบรูปภาพ
หนึง่ ขึน้ มา "ภาพในกล้องวงจรปิดนีค้ อื คุณถือกระเป๋าออกมานะครับ กระเป๋า
นี้คุณกษิตบอกว่ามีเงินของคุณอั๋นอยู่ข้างใน แล้วยังมีคนพบคุณกษิตถูก
ท�ำร้ายร่างกาย ตอนนี้เขาอยู่ที่โรงพยาบาล"
"เขาเป็นคนบอกให้ผมเอากระเป๋าเงินมาเก็บทีร่ ถ ตอนนีม้ นั ก็อยู่ในรถ
ผมไม่รู้เรื่องจริงๆ ครับ" อเนกแก้ต่าง
"งัน้ จะบอกว่าคุณเอากระเป๋าเงินมาตามค�ำสัง่ คุณกษิตเหรอครับ" กุลวัฒน์
เลิกคิ้วขึ้นข้างหนึ่ง
"นีค่ ณุ ก็โยนความผิดไง เยอะแยะไป" แก้วกัลยาแทรกขึน้ บ้างหลังจาก
ฟังมาสักพัก
"แล้วเขาจะโยนความผิดให้คุณท�ำไม คุณมีเรื่องผิดใจอะไรกับเขา"
"คุณไปดูในรถสิครับ เงินต้องยังอยู่ในนัน้ แน่ๆ" อเนกไม่ตอบแต่เปลีย่ น
เรือ่ งแทน ท่าทางของอเนกชักท�ำให้แก้วกัลยาเริม่ สงสัยว่าท�ำไมเขาถึงพยายาม
ปิดบังเรื่องบางอย่างระหว่างเขากับกษิต
"พวกเราดูเรียบร้อยแล้วครับ เจอแต่สงิ่ นี"้ กุลวัฒน์หยิบกระเป๋าหิว้ สีดำ�
มาจากมือของชายฝรั่งคนหนึ่งก่อนเปิดกระเป๋าแล้วเทของที่อยู่ด้านในลง
ที่พื้น ทั้งหมดไม่ใช่เงินอย่างที่ควรจะเป็น แต่เป็นกระดาษเปล่าหลายมัด
อเนกหน้าซีดเผือดเมื่อเห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้า...
"พวกคุณเปลี่ยนกระเป๋าหรือเปล่า" หญิงสาวแทรกขึ้น
"พวกผมจะไปท�ำอย่างนัน้ ท�ำไม ผมไม่มแี รงจูงใจทีจ่ ะหาเรือ่ งคุณอเนก"
กุลวัฒน์บอกด้วยน�้ำเสียงหนักแน่นและท่าทางก็ดูจะเป็นอย่างที่เขาบอก
ไม่มีประโยชน์ที่จะมาหาเรื่องเอากับอเนกเพราะชายหนุ่มนั้นดูจะไม่ค่อยมี
ประโยชน์อะไรกับพวกเขานัก ถ้าเป็นกษิตก็ว่าไปอย่าง

Page ��������.indd 17

4/9/2561 BE 13:09

ดวงกัลยา
18

"แล้วอย่างนีจ้ ะท�ำยังไงกัน พวกคุณจะเอาพีเ่ อกไปขายอวัยวะแลกเงิน
หรือเปล่า หรือจะเอาไปฆ่า แต่ขอบอกว่าฆ่าไปก็ไม่ได้เงินนั่นคืนหรอก
เพราะฉันเชือ่ ว่าเขาไม่ได้เป็นคนเอาเงินไป" อีกคนว่าไปตามทีต่ นเชือ่ อเนก
ทีเ่ ธอรูจ้ กั ถึงจะไม่เป็นโล้เป็นพาย แต่กน็ บั ว่าดีกว่าเธอมากนักเพราะอย่างน้อย
เขาก็ไม่เคยโกงใคร ไม่เคยเอาเงินของใคร ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือไม่ตดิ เหล้าเข้าบ่อน
เหมือนเธอ
"เจ้านายของผมก็พอรู้อยู่หรอกครับว่าคงไม่ได้เงินคืน ถึงได้ให้ผมมา
ที่นี่ ไม่ได้เงินก็ต้องได้คนครับ"
"หมายความว่ายังไง"
"หมายความว่าระหว่างคุณอเนกกับคุณกษิตต่างต้องร่วมชี้แจง ผม
คงต้องพาตัวคุณอเนกไปก่อน ส่วนคุณกษิตนัน้ คงต้องรอจนกว่าจะออกจาก
โรงพยาบาล" ค�ำพูดของกุลวัฒน์ดูน่าเชื่อถืออย่างบอกไม่ถูกทั้งที่ปกติแล้ว
แก้วกัลยาไม่ค่อยเชื่อใจใคร
"เดี๋ยวขอผมคุยอะไรกับคุณหน่อยได้ไหมคุณกุล" อเนกแทรกถามขึ้น
หลังจากเงียบมานาน
ตอนนีท้ า่ ทางตืน่ กลัวของอเนกหายไปแล้ว เหลือแต่สหี น้าเครียดทีย่ งั
คงตรึงอยู่บนใบหน้าไม่หายไปไหน
"ไอ้กัน เดี๋ยวข้าขอคุยกับคุณเขาสองคนก่อน" อเนกหันมาบอกกับ
แก้วกัลยา
แก้วกัลยาเดินออกมาด้านนอกอย่างพะวักพะวน ไม่รู้ว่าอเนกจะคุย
อะไรกับกุลวัฒน์ ทั้งที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเอง แต่หญิงสาวก็รู้สึกว่าเป็นส่วน
หนึง่ ของมันไปแล้ว หลายนาทีผา่ นไปกว่าทีก่ ลุ วัฒน์จะเดินออกมาด้านนอก
โดยมีอเนกเดินตามหลังมาท่าทางตัวลีบเล็กเหลือสองนิ้ว
"จะไปไหนกัน"
"ผมจะพาคุณอเนกไปทีบ่ า้ นของเจ้านายของผมครับ" คนเดินน�ำตอบ
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"เฮ้ยไม่ได้ พี่เอกฉันไปด้วย" ด้วยความเป็นห่วงหญิงสาวจึงเสนอตัว
ไปด้วย ส่วนอเนกกลอกตาไปมาอย่างลังเลก่อนจะเอ่ยด้วยความเกรงใจกับ
เพื่อนรุ่นน้อง
"เอ็งกลับบ้านเถอะ ดึกมากแล้ว ไม่ตอ้ งห่วงข้า" ยิง่ ได้ยนิ ค�ำพูดแบบนัน้
แก้วกัลยายิ่งท�ำใจด�ำกับชายหนุ่มไม่ลง เวลาเธอมีปัญหาอเนกมักจะอยู่กับ
เธอเสมอ และเธอก็อยูด่ ว้ ยทุกช่วงเวลาทีค่ รอบครัวนีม้ คี วามสุข แล้วเวลาที่
เป็นทุกข์ใครจะใจร้ายเอาตัวรอดได้กัน
"ฉันไปเองดีกว่า"
"คุณเป็นอะไรกับอเนก" กุลวัฒน์ถามค�ำถามทีค่ ดิ ไว้ตงั้ แต่แรกอยูแ่ ล้ว
แต่ไม่มีโอกาสได้พูดเสียทีเพราะมัวแต่ตอบค�ำถามของหญิงสาวตรงหน้าที่
ดูเหมือนจะไม่จบไม่สนิ้ ความจริงเขาไม่ได้มหี น้าทีม่ าตอบค�ำถามใครเพราะ
เจ้านายของเขาสั่งให้แค่มาเอาตัวอเนกไปเท่านั้นเอง
"ฉัน...ฉันเป็นเมียพี่เอก"
"หา!" เป็นอเนกที่อุทานออกมา
"พี่เอก ฉันไปเอง ดูแลลูกด้วยนะ คุยเสร็จแล้วจะกลับ" หญิงสาวสรุป
เสร็จสรรพ
"ไม่ได้หรอกนะ เจ้านายของผมให้มาพาตัวเขาไปไม่ใช่ภรรยาของเขา"
กุลวัฒน์แย้งเพราะเขาต้องท�ำตามค�ำสั่งอย่างเคร่งครัด นายสั่งมายังไงเขา
ต้องท�ำตามนั้น แต่หลังจากที่เขาพูดจบประโยคก็นึกอะไรขึ้นมาได้เสียก่อน
"แต่อาจจะได้ ขอผมบอกเขาก่อน"
กุลวัฒน์พูดจบก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมา สักพักก็สนทนากับเจ้านายโดย
ไม่คิดจะปิดบังบทสนทนาดังกล่าว
"ครับคุณอั๋น บอกว่าเป็นภรรยาครับ ไม่ทราบครับ จะให้คุณอเนกไป
ไหมครับ" จากนัน้ เขาก็เออออกับปลายสายสองสามค�ำแล้วเก็บโทรศัพท์ลง
กระเป๋ากางเกงก่อนหันมายืนจ้องตากับแก้วกัลยาอยู่พักหนึ่งแล้วพยักหน้า
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เป็นเชิงว่านายของเขาอนุญาตแล้ว "คุณผู้หญิงไปกับผม ส่วนคุณอยู่ที่นี่"
ค�ำพูดนั้นไม่ได้ส่อแววของการข่มขู่ เหมือนเขาแค่บอกว่าควรอยู่ที่นี่
เท่านัน้ เมือ่ เห็นอาการกังวลของอเนกหญิงสาวก็เข้าไปจับบ่าของเพือ่ นรุน่ พี่
อย่างให้ก�ำลังใจทั้งๆ ที่ตัวเองนั้นเป็นฝ่ายที่ควรรับก�ำลังใจมากกว่า
"ฉันไม่เป็นไรหรอกพีเ่ อก พวกมันท�ำอะไรฉันไม่ได้หรอก" เธอกระซิบ
เบาๆ ก่อนจะเดินตามกุลวัฒน์ไปทีร่ ถหรูคนั โตด้านหน้าโดยทีไ่ ม่ได้รชู้ ะตากรรม
ของตัวเองเลยสักนิด
ในรถนั้นเธอนั่งข้างกุลวัฒน์ที่เบาะด้านหลัง ชายร่างใหญ่สองคนนั่งที่
เบาะด้านหน้า ส่วนพวกทีเ่ หลืออยู่ในรถเล็กอีกคันทีต่ ามหลังมา ดูจากท่าทาง
การแต่งตัวแล้วน่าจะเป็นพวกบอดีก้ าร์ดหรือมือปืน เป็นไปได้อยูแ่ ค่สองอย่าง
พวกนี้หน้าตาน่ากลัวแต่ก็คงไม่เท่าคนที่นั่งอยู่ข้างเธอ เพราะแม้ว่าเขาจะ
หน้าตาดีดไู ม่มพี ษิ ภัย แต่สญั ชาตญาณบางอย่างกลับบอกเธอว่ากุลวัฒน์เป็นคน
ที่น่ากลัวที่สุดในบรรดาคนพวกนี้
"เจ้านายของคุณน่ะ เขาเป็นพวกมาเฟียเหรอ" หญิงสาวถามขึน้ ท�ำลาย
ความเงียบ
กุลวัฒน์ละสายตาจากมือถือแล้วหันมามองคนข้างๆ อย่างพินจิ พิจารณา
ก็ไม่เห็นอะไรนอกจากหญิงสาวที่ดูมอมแมมซอมซ่อ เสื้อผ้าราคาถูกที่อยู่
บนตัวของเธอยิง่ ท�ำให้รา่ งเล็กนีด่ ไู ม่นา่ มองเท่าไหร่ ไหนจะผมทีส่ นั้ จนเกินงาม
ดูแล้วเหมือนตัง้ ใจจะตัดให้เป็นผูช้ ายมากกว่าผูห้ ญิงทีต่ ดั ผมสัน้ ตามเทรนด์
แฟชั่น
"ไม่ใช่ คุณอั๋นเป็นนักธุรกิจ" เขาตอบห้วนก่อนจะหันไปสนใจมือถือ
เหมือนเดิม
"แล้วคุณท�ำงานอะไรให้เขาเหรอ" อีกคนยังไม่ยอมแพ้ ชวนเขาคุยต่อ
"เลขาฯ"
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"ท�ำไมเลขาฯ ถึงมาท�ำงานแบบนี้ด้วย ฉันคิดว่า..."
"ผมเป็นเลขาฯ ส่วนตัว จัดการเรื่องส่วนตัว ส่วนเลขาฯ ที่ท�ำงานน่ะ
คุณอั๋นเขามีอยู่แล้ว" ชายหนุ่มตอบตัดความร�ำคาญเพราะคิดว่ามันจะจบ
แต่ไม่ได้จบเพียงเท่านัน้ แก้วกัลยาซักไซ้เขาเรือ่ งเจ้านาย เรือ่ งวิธกี ารท�ำงาน
และสุดท้ายที่ร้ายที่สุดคือเธอหลอกถามเขาเรื่องโรงพยาบาลที่กษิตอยู่
ยายนี่ไม่หมูแฮะ!
กุลวัฒน์ตดั สินใจทีจ่ ะนัง่ เงียบไม่ตอบค�ำถามใดๆ ของหญิงสาวข้างกาย
อีก ความรูส้ กึ เป็นห่วงเจ้านายแล่นขึน้ มาทันควันเมือ่ คิดว่าหากมีผหู้ ญิงแบบนี้
วนเวียนอยูก่ บั เจ้านายของเขา ผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่ใช่การรักษา แต่จะเป็นการ
เร่งปฏิกริ ยิ าให้มากขึน้ แต่ถงึ อย่างนัน้ ก็ไม่มที างเลือกอืน่ เพราะไม่มเี วลาอีกแล้ว
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บทที่ 2

กุลวัฒน์เดินน�ำแก้วกัลยาเข้ามาในบ้านที่เขาบอกว่าเป็นของเจ้านาย
ครั้งแรกที่เห็นนั้นหญิงสาวอดที่จะตื่นตาตื่นใจกับภาพที่เห็นไม่ได้เพราะ
บ้านหลังนี้ใหญ่เกือบเท่าชุมชนที่เธออยู่ แต่บรรยากาศนี่สิไม่เหมือนเลย
สักนิด เพราะชุมชนที่เธออยู่นั้นมีผู้คนแออัด เวลาใครทะเลาะกันทีหรือ
แม้แต่พดู คุยธรรมดาก็ดงั ไปสามบ้านแปดบ้าน แต่ทบี่ า้ นหลังนี้ ไม่สิ สมควร
เรียกว่าคฤหาสน์มากกว่า ที่นี่แทบไม่มีร่องรอยของสิ่งมีชีวิต มันทั้งเงียบ
และวังเวงจนเธอขนลุก
"รอตรงนี้ก่อนนะ อีกสักเดี๋ยวคุณอั๋นคงลงมา" กุลวัฒน์ว่าก่อนจะ
นั่งลงตรงข้างเธอ ไม่ได้ขึ้นไปตามเจ้านายของเขาอย่างที่เธอคิด ข้อสงสัย
อย่างหนึ่งแวบเข้ามาในหัวของแก้วกัลยา
หรือว่าเขาสื่อสารกันทางโทรจิตเหมือนในหนัง
ความเงียบเข้าครอบง�ำทันที กุลวัฒน์ ไม่ได้ชวนเธอคุยหรือพยายาม
จะสร้างความอุ่นใจใดๆ แก่เธอ เขาแค่นั่งเฉยๆ สายตามองตรงไปข้างหน้า
เหมือนรูปปั้น เป็นอย่างนั้นจนเวลาผ่านไปได้กว่าสี่สิบนาที
หญิงสาวคิดว่าเจ้านายของเขาคงจะเข้านอนไปแล้ว แต่นาทีทสี่ สี่ บิ ห้า
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นั้นเองชายหนุ่มคนหนึ่งก็เดินลงมาจากบันไดสีทองดู โอ่อ่าอลังการนั่น
ใบหน้าของเขาต่างจากที่เธอคิดเอาไว้มาก ตอนที่อเนกบอกว่าเขาหล่อจน
อเนกยังเคลิ้มเธอยังแอบคิดว่านั่นเป็นความคิดเพ้อเจ้อของอเนก แต่สิ่งที่
เธอเห็นวันนี้มันไม่ผิดจากที่เพื่อนรุ่นพี่ของเธอบอกเลย ใบหน้าขาวจัด
เหมือนไม่เคยโดนแดดแต่ก็ดูดีรับกับบุคลิกลึกลับของเขา สันจมูกโด่งเข้า
กันดีกับรูปหน้า ริมฝีปากสีธรรมชาติได้รูป ดวงตาสีน�้ำตาลเข้มจ้องมองมา
ทางเธอไม่วางตาก่อนจะคลี่ยิ้มให้อย่างสุภาพ
"คุณอั๋นครับ เธอคือคนที่นายอเนกส่งมาแทน" กุลวัฒน์ลุกขึ้นตอบ
ทันทีที่เจ้านายของเขาเดินมาถึง "นี่คุณอั๋น เรียกว่าคุณภาวิชญ์ดีกว่า"
เขาแนะน�ำเชิงบังคับว่าเธอจะต้องเรียกตามนั้น แต่นั่นไม่ใช่ประเด็น
ส�ำคัญ ตอนนี้เธอควรชี้แจงกับเขาเรื่องอเนกและเงินของเขา
"สวัสดีคะ่ คุณภาวิชญ์" แก้วกัลยายกมือไหว้อย่างเก้ๆ กังๆ เพราะปกติ
แล้วเธอไม่ค่อยจะยกมือไหว้ใครสักเท่าไหร่ เขาพยักหน้ารับแล้วนั่งลงบน
โซฟา
"นั่งสิ" ภาวิชญ์ว่า "คุณน่าจะรู้แล้วว่าท�ำไมถึงต้องมาที่นี่" เขาเปิด
ประเด็นทันทีด้วยสีหน้าเรียบนิ่งไม่ต่างไปจากเดิม รอยยิ้มที่ผุดขึ้นอยู่ช่วง
แรกหายไปอย่างสิ้นเชิง ตามมาด้วยอุณหภูมิที่ต�่ำลงกะทันหันจนขนลุก
ท�ำให้คนที่ปกติห้าวกล้าไม่กลัวใครอย่างแก้วกัลยายังรู้สึกเกร็ง
"ฉันอยากจะอธิบาย คือเงินนั่นพี่เอกไม่ได้..."
"ผมไม่ได้อยากรูว้ า่ เงินหายไปได้ยงั ไง แต่อยากรูว้ า่ ใครจะรับผิดชอบ"
เสียงทุ้มเอ่ยแทรกขึ้นมาไม่เว้นช่องให้อีกคนได้อธิบาย เขาประสานมือ
ทั้งสองข้างไว้บนตักแล้วจ้องมาทางเธอเหมือนจะเอาค�ำตอบ
"ก่อนที่จะหาคนรับผิดชอบคุณต้องหาก่อนไม่ใช่หรือไงว่าใครเอาไป"
แก้วกัลยาชักรู้สึกหงุดหงิดขึ้นมานิดหน่อยเมื่อพบว่าเขาไม่ได้คิดที่จะตั้งใจ
ฟังที่เธอพูด
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"ผมเป็นคนให้กษิตไป แต่ตอนนี้เงินไม่ได้อยู่ที่เขาแล้ว และจากภาพ
ที่กุลให้ดูคุณคงรู้แล้วว่าใครเอาไป" จบประโยคของเขาแล้วแก้วกัลยาก็รู้สึก
ถึงความปั่นป่วนและสับสน บางทีคนโง่อาจจะไม่ใช่อเนกแต่เป็นเธอ
"ขอถามหน่อยนะ เงินนั่นจ�ำนวนเท่าไหร่" หญิงสาวถามขึ้น
"สามล้านครับ" กุลวัฒน์ตอบแทนเจ้านาย
"พีเ่ อกจะเอาเงินมากขนาดนั้นไปท�ำอะไร" ค�ำถามของแก้วกัลยาไม่มี
ใครสามารถตอบได้ดกี ว่าตัวการ แต่ตอนนีเ้ กรงว่าตัวการทีว่ า่ นัน้ จะไม่ได้อยู่
รอที่จะตอบค�ำถามของเธอ "มันไม่สมเหตุสมผล ต่อให้ฟุ่มเฟือยก็ไม่มีทาง
ที่พี่เอกจะใช้เงินขนาดนั้น คุณเข้าใจผิดแน่นอน"
"คุณมีทางเลือกนะ จะให้ผมไปเอาตัวมันมาหรือว่าคุณจะรับผิดชอบ
แทนตามข้อเสนอของมัน" เขาเปลีย่ นสรรพนามของอเนกเป็น 'มัน' ได้อย่าง
หน้าตาเฉย ในขณะที่หญิงสาวก�ำลังสับสน สิ่งที่เธอเข้าใจในตอนแรกไม่ใช่
ว่ากษิตขโมยเงินไปแล้วโยนความผิดให้อเนกหรอกหรือ
"ข้อเสนอของพี่เอกคืออะไร เอาฉันมาใช้หนี้หรือไง" พูดไปเธอก็รู้สึก
ตลกกับความคิดของตัวเอง ตัวเธอมีประโยชน์อะไรที่จะใช้หนี้ ต่อให้เป็น
เหมือนในละครผู้หญิงที่เอาไปขัดดอกก็ต้องสวยระดับนางฟ้าไม่ใช่หรือไง
แล้วชายหนุ่มตรงหน้าหล่อเหลาเสียขนาดนี้ ไม่มีทางที่จะต้องมาท�ำแบบนี้
ด้วยซ�้ำ ผู้หญิงสิต้องใช้เงินซื้อตัวเขาถ้าไม่ติดว่าเขารวยอยู่แล้วล่ะก็นะ
"ใช่ ถือว่าเงินนั่นเป็นค่าจ้าง ขอแค่เป็นผู้หญิง มาท�ำงานกับผมจะได้
เดือนละสองแสน ท�ำงานแค่สามเดือนคุณและอเนกก็เป็นอิสระ" ภาวิชญ์
เสนอ ท่าทางของเขาดูไม่กังวลหรือละอายใจเวลาพูด เหมือนว่าเรื่องนี้เป็น
เรื่องปกติธรรมดาที่คนอื่นเขาท�ำกัน
"แต่ฉนั มีผวั มีลกู แล้วนะ คุณคนนัน้ น่าจะบอกแล้วนี"่ แก้วกัลยาพูดถึง
ก่อนหน้านี้ที่เธอโมเมว่าเป็นภรรยาของอเนก อีกฝ่ายก็น่าจะรู้ ยังมายื่น
ข้อเสนอแบบนี้กับภรรยาชาวบ้านอีก โรคจิตแน่ๆ
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"คุณคิดว่าผมโง่เหรอ คุณไม่ใช่ภรรยาของเขาสักหน่อย เขาบอกเอง
ว่าไม่ยอมให้ภรรยาตัวเองมาท�ำงานนี้หรอก" เขาว่า
หญิงสาวหมดค�ำพูด
"คงไม่ใช่จ้างฉันให้มานอนกับคุณเพราะต้องการมีลูกแบบในละคร
หรอกนะ" หญิงสาวไม่ได้อยากพูดแต่ข้อเสนอของเขามันบ่งบอกอย่างนั้น
ท�ำงานอะไรได้ตั้งเดือนละสองแสนแถมยังต้องเป็นผู้หญิงอีก
"ผมเกลียดเด็ก เพราะฉะนั้นผมไม่ได้อยากมีลูก และที่จ�ำเป็นต้อง
เป็นผู้หญิงก็เพราะคงไม่มีผู้ชายคนไหนอยากจะอยู่ด้วยกันกับผู้ชายตลอด
ยี่สิบสี่ชั่วโมง และสุดท้ายคุณคิดถูกเรื่องหนึ่งที่ผมอาจจะนอนกับคุณ"
พอจบประโยคของชายหนุม่ เท่านัน้ ดอกไม้สดก�ำใหญ่กป็ ะทะเข้าทีห่ น้าของเขา
อย่างจังขณะที่กุลวัฒน์หน้าซีดเผือดด้วยไม่คิดว่าผู้หญิงที่พามาด้วยจะบ้า
ดีเดือดขนาดนี้
แจกันเปล่ากลิง้ หกคะเมนอยูบ่ นพืน้ หลังจากหมดประโยชน์เพราะมีคน
ดึงดอกไม้ที่ประดับประดาอยู่ในตัวของมันออก น�้ำในแจกันหกเรี่ยราด แต่
ก็ยังไม่น่ากังวลเท่าหยดน�้ำที่เกาะอยู่บนใบหน้าหล่อเหลาของภาวิชญ์
"สมองแกมีปญั หาแน่ๆ อีกอย่างฉันไม่ได้กอ่ เรือ่ ง ไม่มเี หตุผลทีฉ่ นั จะ
ต้องมารับผิดชอบ" พูดจบแก้วกัลยาก็เดินออกไปทันที หากอยู่นานกว่านี้
เธอคงจะต้องฆ่าคน นึกว่ามีแต่ในหนังเสียอีก พวกผูช้ ายหน้าตาดีแต่สมอง
พิการที่คิดว่าผู้หญิงทุกคนจะสามารถซื้อได้ด้วยเงิน แล้วเธอก็ไม่ใช่นางฟ้า
ขนาดทีจ่ ะต้องมารับผิดชอบอะไรแทนคนอืน่ ถึงแม้วา่ คนคนนัน้ จะเป็นเพือ่ นรัก
ก็ตาม
ภาวิชญ์ยงั คงนัง่ อยูท่ เี่ ดิม ขณะทีเ่ ลขาฯ หนุม่ ใจเต้นไม่เป็นส�ำ่ ด้วยกลัว
ว่าเจ้านายของเขาจะโมโห แต่ผดิ คาดชายหนุม่ นัง่ นิง่ ก่อนจะค่อยๆ ปาดหยดน�ำ้
ที่เกาะอยู่บนใบหน้าด้วยท่าทางใจเย็น ทว่าดวงตานั้นแทบจะลุกเป็นไฟ
"ผมว่ายกเลิกแล้วเอาเงินคืนเถอะครับ ป่านนี้นายอเนกน่าจะยังไป
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ไม่ถึงไหน" กุลวัฒน์เสนอ แต่ก็ต้องหยุดพูดเมื่อเจ้านายของเขายกมือขึ้น
เป็นสัญญาณบอกให้หยุด
"เผาบ้านมัน" ค�ำสัง่ สัน้ ๆ แต่ทำ� เอาคนฟังถึงกับขนลุกเกรียว นานทีปหี น
จะมีใครกล้าท�ำให้ภาวิชญ์โมโหขนาดนี้ เห็นทีผู้หญิงคนนั้นคงจะไม่ได้อยู่
อย่างสงบสุขเสียแล้ว
"แล้วเรื่องผู้หญิงยังไงผมจะหาให้ใหม่นะครับคุณอั๋น"
"ไม่ต้อง! ฉันไม่เอาผู้หญิงคนอื่น" คนพูดยืดตัวลุกขึ้น เขาสวมเพียง
เสื้อแขนยาวสีน�้ำตาลกับกางเกงขายาวล�ำลองแบบสบาย หากมีคนสังเกต
คงจะเห็นรอยแผลสีแดงยาวบริเวณล�ำคอซึง่ เป็นเหตุผลทีท่ ำ� ให้เขามักจะใส่
เสื้อผ้ารัดกุมแบบนี้
"แต่คงยากนะครับ" กุลวัฒน์เอ่ยอย่างเกร็งๆ
"ถ้ามันง่ายฉันก็ไม่อยากได้ ไปจัดการมา" ค�ำพูดของภาวิชญ์ถือเป็น
ที่สุด ไม่มีอะไรต้องโต้เถียงอีก เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ก็ต้องเป็นไปได้หากเขา
ต้องการอย่างนัน้ หลังจากพูดจบผูเ้ ป็นเจ้านายก็เดินตรงกลับไปยังห้องนอน
ชั้นบน ปล่อยให้เลขาฯ หนุ่มนั่งหน้าเครียดอยู่ด้านล่าง
เขาเป็นเลขาฯ ของภาวิชญ์มาเจ็ดปีตงั้ แต่เรียนจบใหม่ๆ สามเดือนแรก
แทบจะกระโดดตึกตายเพราะความเครียด แต่กผ็ า่ นมันมาได้ตลอด การเป็น
คนทีอ่ ยู่ใกล้ตวั ของชายหนุม่ ทีม่ นี สิ ยั ประหลาดอย่างภาวิชญ์ไม่ใช่เรือ่ งง่ายเลย
ไหนจะต้องรองรับอารมณ์ของอีกฝ่าย ค�ำสั่งแปลกๆ ที่ไม่ว่ายังไงก็จะต้อง
ท�ำตาม และที่ส�ำคัญที่สุดคือโรคประหลาดที่ชายหนุ่มเป็นเวลาที่โมโหจัด
เขายังต้องจัดการเรื่องนี้ด้วย เงินเดือนหกหลักที่เขาได้รับในแต่ละเดือน
ผิวเผินอาจจะดูมากไปส�ำหรับเลขาฯ ส่วนตัว แต่มันไม่มากไปเลยส�ำหรับ
เรื่องที่เขาต้องจัดการ
ครัง้ นีก้ เ็ ช่นกัน การหาผูห้ ญิงสักคนมาให้ภาวิชญ์นนั้ ไม่ใช่เรือ่ งยากเย็น
เข็ญใจอะไร ด้วยคุณสมบัตภิ ายนอกของชายหนุม่ แค่เห็นหน้าเท่านัน้ ผูห้ ญิง
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ทุกคนก็พร้อมที่จะเข้าหา เพียงแต่ใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่นักก็ต้องกระเด็น
ออกไปเพราะทนความน่ากลัวของชายหนุม่ ไม่ไหว แต่กบั ผูห้ ญิงคนนี้ 'แก้วกัลยา'
เขาไม่แน่ใจเลยว่าเธอจะยอมมาโดยง่าย อีกอย่างเธอไม่ได้เกีย่ วข้องกับเรือ่ งเงิน
ทีห่ ายไปนัน่ เลยสักนิด การบีบให้เธอรับผิดชอบนัน้ มันดูจะเลวร้ายไปหน่อย
สิง่ แรกทีแ่ ก้วกัลยาท�ำคือการบุกบ้านของอเนกและอรนิต แต่พอมาถึง
ทุกอย่างมันเริม่ แจ่มชัดขึน้ เมือ่ บ้านปิดเงียบ ประตูไม่ได้ลอ็ ก รถเก๋งคันงาม
ทีอ่ เนกใช้ขบั ไปส่งกษิตก็หายไปอย่างไร้รอ่ งรอยเหลือแต่มอเตอร์ไซค์คนั เก่า
ที่อเนกใช้วิ่งวิน ร่องรอยด้านนอกยังไม่เท่าด้านในที่ท�ำให้หญิงสาวใจหล่น
หายไปอยูต่ าตุม่ จากทีเ่ ชือ่ เต็มร้อยในตอนแรกว่าอเนกไม่ได้เป็นคนเอาเงิน
หนีหายไปกลายเป็นศูนย์เมื่อพบว่าตัวการได้เก็บข้าวของหนีไปหมดแล้ว
ข้อความบนกระดาษเล็กๆ แปะอยูข่ า้ งฝาบ้านด้านหนึง่ เหมือนจงใจให้
คนทีเ่ ข้ามาเห็นชัดเจน แก้วกัลยาดึงกระดาษแผ่นนัน้ มาดูกพ็ บว่าเป็นลายมือ
ของอเนกที่เขียนลวกๆ เอาไว้
'ข้าขอโทษ'
อเนกเอาเธอไปขายให้กบั ภาวิชญ์ทงั้ ๆ ทีเ่ ธอไม่ได้มสี ว่ นรูเ้ ห็นเกีย่ วกับ
เรื่องนี้เลยแม้แต่น้อย แล้วไอ้คนรวยโรคจิตนั่นมันก็ท�ำเหมือนยอมให้อเนก
เชิดเงินไปอย่างนัน้ ล่ะ มีหลายอย่างที่ไม่ชอบมาพากล แต่ตอนนีเ้ ธอเหนือ่ ย
เกินกว่าจะคิดอะไร ร่างบางทรุดลงกับพืน้ อย่างหมดแรง ขาทัง้ สองข้างปวด
ไปหมดเพราะเดินออกมาจากบ้านหลังใหญ่นั่นกว่าจะมาเจอรถโดยสาร
นี่ยังไม่นับที่จะต้องตื่นมาตอบค�ำถามของนางสุดาอีกร้อยแปดค�ำถามใน
ตอนเช้า
"ไอ้พเี่ อก เจอเมือ่ ไหร่จะกระทืบให้จมธรณี" หญิงสาวพึมพ�ำอย่างโมโห
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ก่อนจะพิงตัวเข้ากับฝาบ้านทีเ่ จ้าของทิง้ กระดาษเอาไว้ ยังมีของอีกนิดหน่อย
ทีอ่ เนกยังขนไปไม่หมดโดยเฉพาะโหลปลากัดสองใบทีเ่ จ้าของหวงนักหวงหนา
แต่กลับลืมทิ้งเอาไว้ในยามฉุกเฉิน
เป็นไปไม่ได้! หากเป็นอเนกจริง ต่อให้ไฟเกิดไหม้บ้านขึ้นมา อย่างที่
สองที่เขาจะเอาออกมานอกบ้านรองจากลูกกับเมียคือไอ้ 'ปื๊ด' กับ 'จอร์จ'
ปลากัดสองตัวที่ประคบประหงมเลี้ยงมาอย่างดี
ก๊อกๆๆ เสียงเคาะประตูดงั ขึน้ ก่อนประตูไม้เก่าๆ ทีห่ วิดพังอยูห่ ลายรอบ
ในวันเดียวกันจะค่อยๆ เปิดออกเผยให้เห็นใบหน้าที่เธอไม่คิดว่าจะได้เห็น
อีกเป็นครัง้ ทีส่ อง เลขาฯ หนุม่ ไม่ได้ทำ� หน้าแปลกใจเท่าไหร่ทเี่ ห็นเธออยู่ในนี้
ถ้าดูจากทีเ่ ขาเลือกเคาะประตูกอ่ นจะเข้ามาก็พอเข้าใจแล้วว่าเขาตัง้ ใจเคาะ
ให้เธอรู้ตัว
"คุณมาที่นี่อีกท�ำไม ตอนนี้ไม่มีใครอยู่แล้ว"
"ผมว่าคุณออกไปก่อนดีกว่า อีกเดี๋ยวบ้านหลังนี้จะถูกเผา ไม่สนุกแน่
หากมีคนอยู่ในนี้ด้วย" เขาลากเสียงยาวในประโยคสุดท้ายเหมือนว่าเป็น
เรือ่ งล้อเล่น แต่สาบานได้วา่ เธอได้กลิน่ น�ำ้ มันฉุนหึง่ ตามมาหลังจากเขาพูดจบ
แม้จะแอบคิดว่านี่คือค�ำขู่เท่านั้นเพราะแถวนี้ใช่ว่าเป็นพื้นที่ปลอดคนเสีย
เมื่อไหร่ ถึงบ้านของอเนกจะไม่ได้ติดกับบ้านใครเพราะอยู่ท้ายซอย แต่พา
คนมาเผาบ้านกันแบบนี้มันค่อนข้างเสี่ยงไปหน่อย
"จะบ้าหรือไง บ้านคนนะไม่ใช่เงินกงเต๊กจะได้มาเผากันง่ายๆ แบบนี้
ออกไปก่อนทีฉ่ นั จะแจ้งต�ำรวจจับ" ปากก็พดู ไปอย่างนัน้ เธอรูด้ วี า่ ต�ำรวจแถวนี้
มันเส็งเคร็งแค่ไหน
"ผมคงท�ำอย่างนัน้ ไม่ได้หรอกครับ นีเ่ ป็นค�ำสัง่ ของคุณอัน๋ คงจะโมโห
คุณทีเ่ อาดอกไม้ปาใส่หน้าน่ะครับ" กุลวัฒน์อดไม่ได้ทจี่ ะกระแหนะกระแหน
หญิงสาวทีย่ งั ไม่รตู้ วั ว่าได้ทำ� อะไรลงไป ตัง้ แต่เขาท�ำงานมาก็ไม่เคยเห็นใคร
ท�ำอย่างนั้นกับเจ้านายมาก่อน
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ส่วนอีกคนที่ไม่เห็นว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่อะไร กับแค่เอาดอกไม้ใน
แจกันปาใส่ โชคดีที่เป็นเธอ หากเป็นผู้หญิงคนอื่นอาจจะใช้ทั้งแจกันเลย
ก็ได้ มีอย่างที่ไหนพูดเรื่องแบบนั้นออกมาได้กับคนที่เจอกันครั้งแรก
"ที่ฉันท�ำเพราะว่าเจ้านายของคุณมันโรคจิต คนโรคจิตก็สมควรโดน
แบบนี้"
"คุณอั๋นไม่ได้โรคจิต คุณต่างหากที่ท�ำตัวหยาบคาย" หนุ่มแว่นเถียง
ขึ้นมาอย่างเป็นเดือดเป็นร้อนแทน
"ยังไงก็ชา่ ง ถ้าบ้านหลังนีไ้ หม้ ฉันเอาเรือ่ งพวกแกทัง้ หมดแน่" หญิงสาว
ท�ำหน้าตาท้าทาย
"ท�ำไมคุณต้องมาเป็นเดือดเป็นร้อนแทนด้วย ในเมื่อคุณบอกเองว่า
ไม่เกี่ยว"
"ฉันแค่ต้องการจะปกป้องสิทธิ์ของไอ้พี่เอก"
"ครับ"
"ครับอะไร"
"เอาเป็นว่ารู้แล้ว นี่พวกข้างหลังมาเอาคุณผู้หญิงออกไป" เขาพูดกับ
เธอก่อนจะหันไปตะโกนเรียกคนจากด้านนอกมา ไม่นานชายต่างชาติร่าง
ยักษ์สองคนก็เดินตรงเข้ามาที่แก้วกัลยาแล้วพยายามจะลากเธอออกไป
"นีแ่ กไม่ได้ยนิ ทีฉ่ นั พูดหรือไง" หญิงสาวโวยวายขณะโดนจับล็อกแขน
ขาทั้งสองข้างและก�ำลังจะถูกหิ้วออกไปจากบ้าน พลันสายตาสบเข้ากับ
บางอย่างซึ่งอย่างน้อยควรเป็นสิ่งหนึ่งที่เธอควรรักษาเอาไว้
"เดี๋ยวๆ ขอเอาไอ้ปื๊ดไอ้จอร์จออกมาก่อนได้ไหม" แก้วกัลยาท�ำเสียง
อ่อนลงแล้วพยายามดิ้นออกจากการควบคุมของสองยักษ์ที่จับตัวเธอไว้
ปลากัดสีด�ำสองตัวยังว่ายไปมาอยู่ในโหลอย่างไม่รู้ชะตากรรม แต่ยังไงมัน
ก็ควรมีชีวิตรอด
ในขณะที่คนสั่งการก�ำลังงงกับค�ำพูดที่เพิ่งได้ยินหญิงสาวก็สะบัดตัว
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อย่างรวดเร็ววิ่งไปเอาโหลปลากัดสองใบมาอุ้มเอาไว้ราวกับว่ามันเป็นของ
มีคา่ มาก จะว่าไปไอ้เจ้าสองตัวนีเ้ ธอกับอเนกพากันเอามาเลีย้ ง แต่นางสุดา
นั้นไม่ยอมเลยต้องยกปลากัดของเธอให้อเนกไป ถือว่าเป็นตัวแทนแห่ง
มิตรภาพ
"ฉันออกไปก็ได้ ฝากไว้ก่อนเถอะ พวกแกต้องได้ไปนอนในคุกแน่"
แก้วกัลยาส่งสายตาอาฆาตและพยายามเดินให้หา่ งชายร่างยักษ์สองคนด้วย
กลัวว่าจะถูกจับหิ้วไปอีก สองแขนหนีบโหลปลากัดเอาไว้สองข้างก่อนจะ
เดินเร็วๆ ออกไปที่ประตู พลางคิดว่าเรื่องวุ่นๆ ที่เกิดขึ้นวันนี้มันเหมือน
ความฝันมากกว่าความจริง บางทีกลับบ้านไปนอนสักตื่นทุกอย่างอาจจะ
กลับมาสภาพเดิมก็ได้
หญิงสาวย่องขึ้นบ้านพยายามท�ำเสียงให้เบาที่สุดเพื่อไม่ให้นางสุดา
ตื่นขึ้นมาสวดยับเรื่องที่เธอกลับบ้านเอาเกือบจะเช้า เธอเปิดประตูเข้าไป
ในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆ ของตนแล้ววางโหลปลากัดไว้มุมห้องก่อนจะหยิบ
โทรศัพท์มอื ถือขึน้ มาหาเบอร์ของสองคนผัวเมียทีก่ อ่ เรือ่ งแล้วโทรทีละเบอร์
ผลเหมือนกันคือไม่มสี ญั ญาณตอบรับ ร่างบางถอนหายใจ รูส้ กึ เหนือ่ ยหน่าย
และทีแ่ ย่ทสี่ ดุ เธอร�ำคาญความเหนียวเหนอะหนะตามตัว แต่กไ็ ม่ได้มคี วามคิด
ที่จะไปอาบน�้ำ ได้แต่นอนราบไปกับพื้นด้วยความอ่อนเพลีย
"นังแก้ว! นังแก้ว!" เสียงร้องโวยวายของนางสุดาท�ำให้แก้วกัลยาที่
ก�ำลังหลับอยู่สะดุ้งตื่นทันที เมื่อมองไปที่ประตูห้องก็พบว่ามันก�ำลังถูกทุบ
จากด้านนอกอย่างแรง หากปล่อยนานไปกว่านี้มันอาจจะหลุดออกมา
"อะไรแม่!" อีกคนตะโกนถามกลับไป
"บ้าน! บ้านไอ้เอกไฟไหม้วอดวายทั้งหลังเลย ไม่รู้มันตายกันทั้ง
ครอบครัวหรือเปล่า" คนฟังถึงกับหน้าถอดสีเมื่อพบว่าเรื่องเมื่อคืนไม่ใช่
ความฝัน โหลปลาสองโหลยังตัง้ อยูจ่ ดุ เดียวกับทีว่ างไว้เมือ่ วาน เนือ้ ตัวของเธอ
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มอมแมมไม่ได้ผา่ นการอาบน�ำ้ ภาพเมือ่ วานโผล่เข้ามาในหัวเป็นฉากๆ แต่
ที่เด็ดที่สุดคือฉากที่เธอเอาดอกไม้หนึ่งก�ำปาใส่หน้าพ่อมหาเศรษฐีรูปหล่อ
คนนั้น
แก้วกัลยากระเด้งตัวลุกขึ้นก่อนจะเดินไปปลดล็อกประตูห้อง เห็น
มารดาในสภาพหน้าตาตืน่ เหงือ่ ท่วมทัว่ ตัวแล้วอดทีจ่ ะขวัญเสียไม่ได้ อย่างน้อย
เธอควรไปดูสภาพบ้านของอเนกเสียหน่อยว่ามันเสียหายขนาดไหน
เมื่อมาถึงที่แก้วกัลยาก็พบว่าบ้านไม้ขนาดเล็กทรุดโทรมที่เธอเคยมา
เยีย่ มเยียนอยูบ่ อ่ ยครัง้ ตอนนีเ้ หลือแต่ขเี้ ถ้าสีดำ� เมีย่ ม ไม่มรี อ่ งรอยของอะไร
ทัง้ สิน้ ทีเ่ ธอพอจะจ�ำได้ ชาวบ้านทีม่ งุ ดูตา่ งพากันออกความคิดเห็นว่าสามคน
พ่อแม่ลูกน่าจะตายในกองเพลิงที่บังเอิญไหม้อยู่หลังเดียวนี้ มีแก้วกัลยา
เท่านั้นที่รู้ว่าไม่ใช่
"มันเผาจริงเหรอเนี่ย" หญิงสาวพึมพ�ำเสียงเบา
"กัน! อยู่นี่เอง เพลงหาตั้งนาน"
แรงบีบที่บ่าท�ำให้หญิงสาวหันไปมองเจ้าของมือที่วิ่งหน้าตาตื่นมา
ไม่แพ้กันด้วยคงตกใจที่เกิดเหตุไฟไหม้ที่บ้านของอเนก และถึงแม้รติยาจะ
ไม่ได้สนิทกับอเนกเหมือนอย่างเธอ แต่ก็รู้จักกันพอสมควร
"ไฟไหม้ได้ยงั ไงนะ แปลกจัง แล้วนีพ่ เี่ อกอยู่ในนัน้ ด้วยหรือเปล่า" รติยา
ถามด้วยน�้ำเสียงราบเรียบไม่ได้แสดงอาการตื่นตระหนกออกมามากนัก
"ไม่อยู่หรอก" แก้วกัลยาตอบเพื่อน
"แล้วพี่เอกอยู่ไหน เขาติดต่อกันหรือเปล่า"
"ก็ไม่" คนตอบเริม่ คิดแล้วว่าเรือ่ งจริงมันเป็นยังไงกันแน่ ระหว่างอเนก
กษิต และคุณภาวิชญ์คนนั้น สามคนนี้ดูจะมีอะไรแปลกๆ
เริม่ จากเด็กทีร่ า้ นบอกว่าอเนกออกจากงานแล้วไปท�ำงานกับกษิต แล้ว
อเนกกลับบอกว่าไม่ได้ไปท�ำงานกับกษิตแต่ทำ� งานกับภาวิชญ์ ต่อมาภาวิชญ์
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ส่งคนมาที่บ้านของอเนกแล้วกล่าวหาว่าอเนกเป็นคนที่ขโมยเงินนั่นจาก
กษิตไป แต่พอเธอไปคุยกับภาวิชญ์เขาบอกว่าไม่ใส่ใจเรื่องเงินแต่ต้องการ
ผูห้ ญิง ตอนนีเ้ งินไม่รอู้ ยูไ่ หน สุดท้ายเมือ่ กลับมาทีบ่ า้ นของอเนก เธอก็พบ
ข้อความบอกว่า 'ขอโทษ' เหมือนกับว่าจริงๆ แล้วอเนกนั่นแหละที่หักหลัง
เธอแล้วเอาเงินไป
เรื่องมันเป็นยังไงกันแน่...แล้วตอนนี้อเนกอยู่ที่ไหน...
เมื่อหาค�ำตอบไม่ได้ก็ยิ่งท�ำให้หญิงสาวงุ่นง่านด้วยความอยากรู้
ตอนนี้คนที่เธอยังไม่ได้เจอหลังจากเกิดเรื่องคือกษิต เขาน่าจะรู้อะไรบ้าง
แต่ปัญหาคือเธอจะหาตัวเขาได้จากที่ไหน
"ท�ำหน้าอย่างนั้นคิดอะไรอยู่น่ะกัน" รติยาร้องทักขึ้นเมื่อเห็นอีกคน
ขมวดคิว้ จนแทบจะผูกกันเป็นปม น้อยครัง้ นักทีแ่ ก้วกัลยาจะเมินค�ำพูดของเพือ่ น
เพราะทุกครั้งไม่ว่ารติยาพูดอะไรจะท�ำอะไรหญิงสาวก็ต้องเปิดหูฟังถ่างตา
ดูอยู่ตลอด
"เพลง วันนีย้ กเลิกนัดก่อนนะ มีธรุ ะต้องจัดการนิดหน่อย ไว้พรุง่ นีไ้ ด้ไหม"
แก้วกัลยาหันมาถามเพือ่ นรักทีต่ อนนีด้ เู หมือนจะงงงวยกับท่าทางของเพือ่ นสาว
นี่เป็นครั้งแรกที่แก้วกัลยาปฏิเสธเธอ แต่ก็อีกนั่นแหละ ความคลางแคลงใจ
มันท�ำให้หญิงสาวรู้สึกอยู่ไม่สบาย ถึงแม้จะไม่ใช่เรื่องของตัวเอง แต่ตอนนี้
เหมือนกับว่าเธอก้าวเข้ากองไฟไปครึ่งตัวแล้ว เหลืออีกครึ่งตัวถ้าไม่เอา
เข้าไปถามก็ไม่รู้ว่าในกองไฟนั่นมันมีอะไร
"ก็ได้ แต่มะรืนนี้เพลงกลับแล้วนะ ห้ามเบี้ยวอีกล่ะ" รติยาบอกเพื่อน
โดยไม่คดิ ซักไซ้ตอ่ ว่าวันนีเ้ พือ่ นของเธอจะไปไหนถึงแม้จะอยากรูม้ ากก็ตาม
ถ้าให้เดาก็คงเป็นเรือ่ งเกีย่ วกับอเนกทีอ่ ยูๆ่ บ้านก็โดนไฟไหม้แล้วคนในบ้าน
ก็หายไปทั้งบ้านนั่นแหละ
แก้วกัลยากลับไปที่คฤหาสน์ของภาวิชญ์ พยายามเพ่งมองความ
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เคลื่อนไหวรอบบ้าน แต่ก็ไม่เห็นอะไร อาจเป็นเพราะบริเวณรอบบ้านนั้น
กว้างเกินกว่าจะสามารถเพ่งหาคนที่เธอต้องการได้ อย่างแรกที่เธอต้องหา
ให้เจอคือทีอ่ ยูข่ องกษิต ถ้าเป็นอย่างทีก่ ลุ วัฒน์บอกจริงตอนนีก้ ษิตน่าจะอยู่
ที่โรงพยาบาลสักแห่ง แต่โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ มันมีมากกว่าดอกเห็ด
เสียอีก เธอคิดไม่ออกเลยว่ากษิตจะไปอยู่ส่วนไหน ดังนั้นมีวิธีเดียวคือตาม
กุลวัฒน์ ไป
ภาวิชญ์นั่งมองจอมอนิเตอร์อย่างสนอกสนใจเมื่อเห็นร่างบางที่
เพิ่งเจอเมื่อคืนยืนอยู่หน้าบ้านอย่างน่าสงสัย เธออยู่ในชุดเดียวกันกับที่มา
เมื่อวานซึ่งเขาไม่แน่ใจว่าเธอไม่ได้กลับบ้านหรือกลับแต่ไม่ได้อาบน�ำ้ เขา
ไม่สนใจหรอกว่าผู้หญิงที่ไม่รู้จักที่ต�่ำที่สูงเอาดอกไม้มาปาใส่หน้าเขาอย่าง
ไร้มารยาทนั่นจะปล่อยให้ตัวเองเน่าหรืออะไร แต่เธอจะได้รู้ว่าการที่มาท�ำ
กิรยิ าต�ำ่ ทรามแบบนัน้ กับเขาต้องได้รบั ผลอะไรบ้าง ร่างสูงเหยียดตัวลุกขึน้
จากโต๊ะท�ำงานทีใ่ ช้ประชุมแบบวิดโี อคอนเฟอเรนซ์ตงั้ แต่ตอนสายจนเกือบเทีย่ ง
แล้วพาตัวเองไปหยุดยืนอยู่ใกล้หน้าต่าง มองทอดออกไปยังด้านหน้าสุดก็
เห็นคนตัวเล็กไกลลิบอยู่ริมรั้ว
เขากระตุกยิม้ อย่างร้ายกาจเมือ่ คิดว่ากุลวัฒน์จะจัดการอย่างไรเพือ่ บีบ
ให้หญิงสาวอวดดีนั่นจนมุม เขานั่งรอฟังข่าวดีจากเลขาฯ หนุ่มตั้งแต่เช้า
และคิดว่าอีกไม่นานคงจะได้ยิน
เสียงโทรศัพท์ดงั ขึน้ จากด้านหลังท�ำให้คนทีก่ ำ� ลังรออยูส่ มหวัง เขารีบ
รับสายของกุลวัฒน์ทนั ทีดว้ ยหวังจะได้ยนิ ว่าบ้านของอเนกโดนเผาเรียบร้อย
แล้ว และผู้หญิงที่ยืนอยู่หน้าบ้านนั่นตอนนี้ก�ำลังอ้อนวอนอยากรับข้อเสนอ
ของเขา
"ว่าไงกุล"
"เรื่องบ้านของนายอเนกเรียบร้อยแล้วครับ" กุลวัฒน์รายงาน
"แล้วเรื่องอื่นล่ะ"
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"..."
ความเงียบของกุลวัฒน์ท�ำให้อีกคนอารมณ์เสีย นี่ไม่ใช่สิ่งที่เขารอฟัง
สิ่งที่เขาอยากฟังจากกุลวัฒน์คือ 'เธออยู่หน้าบ้านคุณอั๋นแล้วครับ' ไม่ใช่
ความเงียบแบบนี้
"กุล ฉันไม่ได้จ้างนายมาเงียบใส่นะ"
"ขอโทษครับคุณอัน๋ แต่ผมเช็กแล้ว เธอชือ่ แก้วกัลยา เป็นลูกคนเดียว
มีแม่เป็นแม่คา้ ขายข้าวแกง ร่างกายแข็งแรงดี ไม่เป็นหนีเ้ ป็นสิน มีเงินเก็บ
พอประมาณ ส่วนตัวลูกสาวอายุยสี่ บิ ตอนนี้ไม่ได้เรียนหนังสือแล้ว เวลาว่าง
ก็กนิ เหล้าเข้าบ่อนแล้วก็รบั จ้างท�ำอะไรเล็กๆ น้อยๆ ไปตามเรือ่ ง ดูแล้วก็ไม่ได้
เดือดร้อนเรื่องเงินครับ" กุลวัฒน์ตอบไปตามข้อมูลที่สืบมาได้ในเวลายัง
ไม่ถงึ แปดชัว่ โมง ตัง้ แต่เมือ่ คืนเลขาฯ หนุม่ ยังไม่ได้นอนเลยสักงีบเดียวเพราะ
ต้องหาข้อมูลของแก้วกัลยา เท่าทีไ่ ด้กไ็ ม่สามารถท�ำอะไรทีเ่ ป็นการบีบหญิงสาว
ได้เลย แม้จะไม่ได้ร�่ำรวยแต่ก็ไม่เดือดร้อน
"ก็ท�ำให้เดือดร้อนสิ ฉันต้องบอกไหมว่าท�ำยังไง" ภาวิชญ์ว่าก่อนจะ
กดตัดสายไปเสียดือ้ ๆ เพราะกุลวัฒน์ทำ� อะไรไม่ได้ดงั่ ใจ ชายหนุม่ สูดหายใจ
เข้าลึก รู้สึกว่าห้องท�ำงานเริม่ หมุนคว้างหัวใจเต้นเร็ว และก่อนทีจ่ ะควบคุม
อารมณ์ ไม่ได้เขารีบเทยาที่วางอยู่บนโต๊ะท�ำงานเข้าปากก่อนจะดื่มน�้ำตาม
อย่างรวดเร็ว
หัวใจของภาวิชญ์เต้นช้าลงจนเป็นปกติพอดีกับภาพที่มองเห็นก็
กลับมาเป็นปกติ ทุกครั้งที่เขาโมโหจะมีอาการแบบนี้ หากกินยาไม่ทันหรือ
อาการก�ำเริบขึ้นฉับพลันเขาก็จะขาดสติและมองไม่เห็นอะไรอีก จากนั้นก็
จะควบคุมตัวเองไม่ได้ บาดแผลตามร่างกาย รอยบาดของเศษแก้วและ
กระจกตามเนื้อตัว และรอยช�้ำตามตัวที่เกิดขึ้นโดยที่เขาก็ตอบไม่ได้ว่าโดน
อะไรมาบ่งบอกได้ถึงความน่ากลัวของโรคประหลาดที่เขาเป็นอยู่ การอยู่
คนเดียวในบ้านหลังใหญ่พยายามไม่ข้องเกี่ยวกับใครคือวิธีที่เขาป้องกัน
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ตัวเองจากโลกภายนอก จนกระทั่ง...
ภาวิชญ์หยิบกรอบรูปไม้สีน�้ำตาลเงาสวยขึ้นมาและมองคนในรูปนั้น
อย่างมีความหมาย หญิงสาวหน้าตาสวยในชุดกระโปรงสีน�้ำเงินก�ำลังมอง
มาทางเขาด้วยรอยยิม้ หากแต่เสียงหนึง่ ดังแทรกขึน้ มาท่ามกลางรอยยิม้ นัน้
'พี่อั๋น พิมก�ำลังจะแต่งงานแล้วนะ'
ชายหนุ่มกระแทกกรอบรูปนั้นลงบนโต๊ะอย่างแรงก่อนจะพยายาม
ควบคุมสติไม่ให้หลุดไป เขาท�ำได้ดีในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา พยายาม
ไม่ออกจากบ้านไปไหน ปล่อยให้กุลวัฒน์จัดการเรื่องจุกจิกวุ่นวายทั้งหลาย
หากเป็นเรื่องที่ต้องจัดการเองเขาก็จะให้กุลวัฒน์พาคนมาพบที่นี่แทนที่
จะออกไปที่อื่น ไม่มีใครท�ำให้เขาโมโห ดังนั้นหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาจึง
ปลอดภัย หรือจะมีกแ็ ค่เล็กน้อยเท่านัน้ ทีเ่ ขาไม่สามารถคุมสติได้ จนเมือ่ วาน
นี้เองที่เขารู้สึกโกรธสุดๆ ตอนผู้หญิงคนนั้นปาดอกไม้ใส่หน้าเขา แต่ที่
ประหลาดคือเขาไม่รู้สึกเหมือนทุกครั้งที่จะใจเต้นแรง วิงเวียนก่อนจะสติ
หลุดไป รูต้ วั อีกทีกต็ อนทีข่ า้ วของพินาศพังทลาย ตามเนือ้ ตัวมีแต่รอยแผล
แบบที่เคยเป็น
เพราะอะไรกัน...
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บทที่ 3

กุลวัฒน์จนแต้มไม่คิดว่าเจ้านายของเขาจะอยากได้ผู้หญิงซอมซ่อ
คนนั้นมากกว่าเงินสามล้านที่จ่ายไป ก่อนหน้านี้เขาเคยหาผู้หญิงมากมาย
มาให้ภาวิชญ์ แต่ไม่นานก็ตอ้ งหนีหายไปกันหมดเพราะกลัวจนให้เงินขนาดไหน
ก็ไม่เอา เลขาฯ หนุม่ ทิง้ ตัวลงบนเบาะรถยนต์อย่างหมดแรง ต้องมาหาทาง
คิดว่าจะท�ำยังไงให้เอาผู้หญิงคนนั้นใส่พานไปถวายให้เจ้านายของเขาได้
"คุณคะ" เสียงหวานของผู้หญิงคนหนึ่งเอ่ยขึ้น
ชายหนุ่มที่นั่งอยู่บนเบาะรถข้างหลังแต่ไม่ได้ปิดประตูเงยหน้ามอง
เจ้าของเสียงหวานนัน้ สิง่ ทีเ่ ขาเห็นคือร่างบางของสาวสวยคนหนึง่ ทีแ่ ต่งกาย
ด้วยเสื้อยืดสบายๆ กับกางเกงขาสั้น
"มีอะไรให้ชว่ ยไหมคะ" รติยาถามชายหนุม่ ท่าทางภูมฐิ านทีเ่ ธอไม่คดิ
ว่าจะได้มาเจอในที่แบบนี้ หญิงสาวยิ้มกริ่มเมื่อเห็นท่าทางเงอะงะของเขา
ยามที่เธอมอง ไม่แปลกหรอกที่ผู้ชายมักจะท�ำท่าทางแบบนี้เมื่อพบเจอกับ
ผู้หญิงสวยไร้เดียงสาและแสนดี
"เอ่อ ผมหิวข้าวน่ะครับ แถวนี้มีร้านข้าวแกงอร่อยๆ ไหม" กุลวัฒน์
แสร้งยิม้ ใส่กอ่ นจะตีสหี น้าในแบบเดียวกันกับหญิงสาว ความจริงคนตรงหน้า
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เขานัน้ จะถือว่าเป็นคนแปลกหน้าก็คงไม่ใช่ เพราะจากประวัตอิ ย่างละเอียด
ของแก้วกัลยาแน่นอนว่าเขามีรปู ทุกคนทีเ่ กีย่ วข้องและหนึง่ ในนัน้ ก็คอื ผูห้ ญิง
คนนี้
และเป็นไปตามคาดเมือ่ ร้านข้าวแกงทีร่ ติยาอาสาพาเขาไปคือร้านของ
นางสุดามารดาของแก้วกัลยาที่ตักข้าวแกงไปด่าลูกค้าไปตามประสาแม่ค้า
ปากตลาด นอกนั้นก็ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจเป็นพิเศษเพราะทุกอย่างที่เขา
สัมผัสได้มันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดา แต่ที่น่าสนกลับเป็นคนที่อาสาพาเขา
มามากกว่า
รติยาชวนเขาคุยเสียงเจื้อยแจ้วประหนึ่งว่ารู้จักกันมานานทั้งๆ ที่เพิ่ง
เจอกันยังไม่ถงึ ชัว่ โมงดี เธอแนะน�ำว่าร้านนีค้ อื ร้านของนางสุดามารดาของ
เพื่อนสนิทของเธอ ดูผิวเผินเหมือนหญิงสาวจะเป็นคนที่อัธยาศัยดี ร่าเริง
และเข้ากับคนง่าย แต่เอาเข้าจริงเขากลับรูส้ กึ ประหลาดยามทีเ่ ธอส่งสายตา
มาทางเขา ซึ่งนั่นก็ไม่ได้ท�ำให้เขาละเลยเรื่องที่ต้องการจะรู้
"คุณเพลงเป็นเพื่อนกับลูกสาวเจ้าของร้านมานานแล้วเหรอครับ"
ชายหนุ่มถามขณะก�ำลังยกช้อนเข้าปาก หลังจากกินค�ำแรกเข้าไปก็ต้อง
ยอมรับเลยว่าแม่ค้าร้านนี้ท�ำกับข้าวอร่อยจริงๆ ไม่แปลกใจเลยว่าท�ำไมมี
คนมานั่งกินกันเยอะขนาดนี้ อย่างนี้ถ้าหากว่าจะจ้างนักเลงมาพังร้านมันก็
คงจะดูน่าสงสารไป เสียดายแกงอร่อยๆ ด้วย
"เรียกเพลงเฉยๆ ก็ได้ค่ะไม่ต้องเรียกคุณหรอก เพลงกับกันน่ะเป็น
เพื่อนกันมาตั้งแต่มัธยมต้น ไปมาหาสู่กันอย่างนี้ล่ะค่ะ" อีกคนตอบค�ำถาม
อย่างเต็มอกเต็มใจ ไม่ได้นกึ สงสัยเลยว่าหนุม่ หล่อนิรนามคนนีท้ ยี่ งั ไม่แม้แต่
จะแนะน�ำตัวเองกับเธออยากจะรู้เรื่องของเพื่อนเธอไปท�ำไม "คุณชื่ออะไร
เหรอคะ"
รติยาพยายามท�ำตาโตไร้เดียงสาเพื่อที่เขาจะได้ไม่คิดว่าเธออ่อย
ท่าทางแบบนี้ใช้มานับครั้งไม่ถ้วนแล้วก็ได้ผลเสียทุกครั้ง
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"คุณป้าเขามีลูกชายหรือลูกสาวคนอื่นไหมครับ" กุลวัฒน์แทบไม่ได้
ฟังในสิ่งที่หญิงสาวตรงหน้าถาม เขาเลือกที่จะจ้องมองนางสุดามากกว่าจะ
ให้ความสนใจกับรติยา
"ไม่มีค่ะ กันเป็นลูกคนเดียว"
"แล้วป้าเขาไปกูเ้ งินอะไรที่ไหนบ้างหรือเปล่าครับ" กุลวัฒน์ถามอย่าง
ลืมตัว
รติยาขมวดคิ้วแน่นเมื่อได้ยินค�ำถามดังกล่าวแล้วหันไปมองที่มารดา
ของเพื่อนอย่างสงสัยใคร่รู้ ไม่ใช่ว่าวันนี้นางสุดาท�ำอะไรผิดสังเกตหรือว่า
เธอรู้อะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับค�ำถาม แต่เป็นเพราะเธอเริ่มสงสัยว่าท�ำไม
สถานะทางการเงินของนางสุดาถึงเป็นที่สนใจของหนุ่มคนนี้นัก เขาควรจะ
สนใจสาวสวยตรงหน้าที่รอให้เขาแนะน�ำตัวอยู่ไม่ใช่หรือ
"ก็ไม่นะคะ ป้าดาแกรายได้เยอะจะตาย ส่วนกันถึงไม่ได้มีงานประจ�ำ
ท�ำเป็นหลักแหล่ง แต่ไปนัง่ เล่นไพ่แป๊บเดียวก็ได้เงินเยอะแยะแล้ว ไม่เดือดร้อน
หรอกค่ะ"
หญิงสาวตอบไปตามความจริง เมือ่ ก่อนเธอยังนึกอิจฉาแก้วกัลยาอยู่
เลยทีม่ ารดาของเพือ่ นนัน้ ขยันขันแข็งรูจ้ กั เก็บเงิน ไม่เหมือนทีบ่ า้ นของเธอ
ที่มารดาเอาแต่กินเหล้าเมา
"คุณมีเรื่องอะไรกับป้าดาหรือเปล่าคะ ตั้งแต่มาก็ถามเรื่องป้าแกจัง"
รติยาถามอีกครั้งเมื่ออีกฝ่ายเงียบไป เขาท�ำหน้าครุ่นคิดก่อนจะส่ายหน้า
น้อยๆ แล้วกินต่อ สมองของเขาตอนนี้มีแต่เรื่องของแก้วกัลยาเต็มไปหมด
ดูจากสถานการณ์แล้วหากว่าเขาไม่ลองท�ำชัว่ ดูซะบ้างเขาก็จะเป็นฝ่ายได้รบั
ความเดือดร้อนเสียเอง อย่างน้อยโดนต�ำรวจจับก็ยงั ดีกว่ากลับไปหาภาวิชญ์
โดยไม่มีผลงาน
"เพลง เห็นนังแก้วมันบ้างหรือเปล่า วิ่งออกไปดูบ้านไอ้เอกแล้วหาย
ไปเลย" นางสุดาเดินมาถาม
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"เห็นบอกว่าจะไปท�ำธุระอะไรสักอย่างเมือ่ เช้าจ้ะป้า แล้วก็หายไปเลย"
หญิงสาวตอบ
"หน็อยนังนี่ สงสัยหายเข้าบ่อนอีกแล้ว ขนาดเพื่อนมันบ้านโดนเผา
แถมเจ้าตัวก็หายไปไหนไม่รู้มันยังมีอารมณ์เล่นไพ่อีกนะ" นางขยับทัพพี
ในมือไปมาตามอารมณ์ "แล้วนี่ก็ไม่รู้หมาตัวไหนมันมาเผาบ้านไอ้เอก เลว
จริงๆ"
กุลวัฒน์สะดุง้ เมือ่ ได้ยนิ ประโยคสุดท้ายของนางสุดาก่อนทีเ่ จ้าตัวจะถือ
ทัพพีเดินร่อนกลับไปที่หม้อแกง
"คุณเป็นอะไรไหม หน้าซีดเชียว" รติยาถามขึน้ เมือ่ เห็นคนทีน่ งั่ ตรงข้าม
ท�ำหน้าเหมือนจะเป็นลม
"ผมนอนน้อยน่ะ" เขาตอบสั้นๆ
หลังจากกินเสร็จกุลวัฒน์กจ็ ดั การจ่ายเงินเลีย้ งข้าวหญิงสาว ถึงจะไม่ได้
ข้อมูลอะไรจากเธอมากนัก แต่อย่างน้อยพอจะรู้ความเป็นอยู่เบื้องต้นของ
เป้าหมาย ส่วนสาวน้อยคนนี้ถือว่าเขาเลี้ยงข้าวให้สมกับที่ท�ำประโยชน์ให้
เขาก็แล้วกัน
"คุณยังไม่บอกเพลงเลยว่าชื่ออะไร" หญิงสาวถามขณะที่ก�ำลังจะ
แยกทางกัน
"อ่อ ผมชื่อกุลวัฒน์ เรียกกุลก็ได้ แล้วรถนี่ไม่ใช่รถของผมหรอก เป็น
รถของเจ้านายน่ะ" ชายหนุ่มตั้งใจบอกไปอย่างนั้นเพราะไม่ต้องการให้คน
ตรงหน้าเข้าใจผิดว่าเขามีฐานะร�่ำรวยอะไร มุกนี้ใช้ได้เสมอตอนที่อยากจะ
กันผู้หญิงออกไป และเขาก็คิดถูกเมื่อหญิงสาวกล่าวอ�ำลาอย่างสุภาพและ
ไม่เซ้าซี้สักนิด
แก้วกัลยานัง่ เฝ้าหน้าคฤหาสน์ของภาวิชญ์อยูพ่ กั ใหญ่ๆ พอทนอากาศ
ร้อนไม่ไหวเลยคิดว่าจะกลับบ้าน บางทีเธอควรรอให้อเนกกับอรนิตติดต่อ
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กลับมาเอง เพราะนอกจากไม่ได้อะไรจากที่นี่แล้วอาจจะซวยขึ้นไปอีกหาก
ผู้ชายน่ากลัวคนนั้นกลับมาเห็นเข้า
หญิงสาวหันตัวเตรียมจะเดินกลับออกไป แต่ก็ต้องชะงักเมื่อประตูรั้ว
ไฟฟ้าเปิดออกพอดีกบั ทีม่ รี ถยุโรปคันงามเคลือ่ นตัวเข้ามา แก้วกัลยาขนลุก
ซู่เมื่อคิดว่าหากเจอเขาคราวนี้เธอจะปั้นหน้ายังไงดี แต่ก็ต้องโล่งอกเมื่อรถ
คันนัน้ หยุดลงข้างๆ ตัวเธอ กระจกรถฝัง่ คนขับเลือ่ นลงมาเผยให้เห็นใบหน้า
ที่เธอค่อนข้างอุ่นใจว่าดีกว่าใบหน้าของเจ้าของบ้านอยู่มาก
"คุณแก้วกัลยา" กุลวัฒน์ร้องทักขึ้น
แม้จะเกลียดชือ่ นี้จับใจ แต่หญิงสาวก็สง่ ยิ้มเจื่อนๆ ไปให้เลขาฯ หนุ่ม
ด้วยท่าทางเจียมเนือ้ เจียมตัวอยูบ่ า้ งต่างจากเมือ่ วาน ไม่แน่วา่ เจ้าตัวคงเห็น
ผลงานของเขาแล้วถึงได้รู้จักกลัวขึ้นมา
"คุณ ฉันขอคุยกับคุณได้ไหม" แก้วกัลยาท�ำสายตาขอร้อง สีหน้าของเธอ
ตอนนี้เหมือนแมวเชื่องๆ
"อื้ม ได้สิ ขึ้นรถเลย" กุลวัฒน์พยักหน้า
หญิงสาวไม่รอช้ารีบวิง่ อ้อมไปยังทีน่ งั่ ด้านข้างคนขับก่อนทีก่ ลุ วัฒน์จะ
ถอยหลังแล้วเลี้ยวออกไปตามทางที่ตนขับเข้ามา ตอนแรกเขาแค่จะมา
รายงานภาวิชญ์ถงึ ความคืบหน้าซึง่ แน่นอนว่าวันนีอ้ าจจะเป็นวันตายของเขา
โชคดีทเี่ จ้านายของเขาโทรมาบอกก่อนว่าตัวปัญหาก�ำลังด้อมๆ มองๆ อะไร
สักอย่างอยู่หน้าคฤหาสน์ท�ำให้เขารีบขับรถกลับมาที่นี่ก่อน ต่างคนต่าง
อยากคุยแบบนี้ก็วิน-วินกันทั้งสองฝ่าย
เลขาฯ หนุ่มพาหญิงสาวมายังร้านกาแฟหน้าปากซอย และตั้งแต่
หญิงสาวลงมาจากรถ เดินน�ำหน้าเขาไปทีด่ า้ นหน้าร้านเขาก็สงั เกตเธออย่าง
ถี่ถ้วน ทั้งท่าทางการเดิน การพูด รวมถึงมารยาท เรียกได้ว่าไม่มีอะไรที่
เข้าตาเลยสักอย่าง ผู้หญิงก่อนหน้านี้ที่เขาพยายามหามาให้ภาวิชญ์นั้นถ้า
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ไม่สวยดุจนางพญาก็หน้าตาจิม้ ลิม้ ดูเป็นผูด้ ี แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีใครอยู่
ทนสักคน
แต่เอาเถอะ ในเมื่อเจ้านายของเขาอยากได้แบบนี้ หน้าที่เขาคือต้อง
ใส่พานถวาย!
"ไม่ค่ะ ฉันไม่กินกาแฟ" หญิงสาวยกมือปฏิเสธเมื่อชายหนุ่มยื่นแก้ว
กาแฟมาให้ "กินแต่เหล้า" ประโยคถัดมาของหญิงสาวท�ำให้เลขาฯ หนุ่ม
เกือบท�ำแก้วกาแฟหลุดมือ
เจ้านายของเขาเกลียดผู้หญิงกินเหล้า...
"อ่อ ครับ" เขายิ้มขืนๆ แล้วพยักหน้า
"เข้าเรื่องเลยดีกว่า ฉันอยากรู้ว่านายกษิตอยู่ที่ไหน" แก้วกัลยาถาม
อย่างไม่อ้อมค้อม
"เอ่อ ผมบอกไม่ได้"
"ท�ำไม"
"เจ้านายผมสั่งอย่างนั้น"
"งัน้ ก็ไม่มเี รื่องต้องคุย" แก้วกัลยาเริ่มอารมณ์เสีย การเจรจาต่อรองที่
ไม่มีการโอนอ่อนผ่อนตามกันจะเจรจากันไปท�ำไม หญิงสาวผุดลุกขึ้นทันที
ที่หมดเรื่อง
"เดี๋ยวครับ คุยเรื่องของผมก่อน" กุลวัฒน์ร้องขึ้นด้วยกลัวว่าอีกฝ่าย
จะเดินจากไปทั้งๆ ที่งานของเขายังไม่ส�ำเร็จ
"อะไร"
"เรื่องเมื่อคืนที่เจ้านายของผมยื่นข้อเสนอให้คุณ" ชายหนุ่มเกริ่นขึ้น
"งัน้ ลาก่อน" พอจับทางได้วา่ เป็นเรือ่ งอะไรความโมโหก็พงุ่ ปรีด๊ ขึน้ มาอีก
"ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ ฟังให้จบก่อน ผมขอร้อง" เลขาฯ หนุ่มแทบ
จะถลาลงไปคุกเข่า แต่เขาท�ำได้เพียงดึงแขนของอีกฝ่ายเอาไว้ ไม่ทันไรก็
โดนสะบัดออกอย่างตื่นกลัว
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"ท�ำอะไรวะ อยากตายไง!!?"
"คือเจ้านายผมเขาป่วยน่ะครับ" ชายหนุม่ สาบานได้วา่ นีจ่ ะเป็นครัง้ แรก
และครัง้ สุดท้ายทีเ่ ขาท�ำตัวน่าสมเพชและโกหกตาใสอย่างนี้ แต่ก็ไม่ใช่โกหก
เสียหมดหรอกนะ เพราะเค้าโครงเรื่องก็น�ำมาจากเรื่องจริง
"จะตายห่_อะไรก็ไม่เกี่ยวกับฉัน" หญิงสาวสบถ เริ่มร�ำคาญกุลวัฒน์
ที่เอาตัวเข้ามาขวางในทุกทิศที่เธอจะไป
"เรื่องเพื่อนนอนนั้นไม่ได้หมายความอย่างนั้นนะครับ" คราวนี้เขา
กางแขนทั้งสองข้างเพื่อช่วยกันไม่ให้ร่างบางหนีไปโดยลืมไปว่าประโยคที่
เขาพูดอย่างเสียงดังฟังชัดนั่นจะมีใครได้ยินบ้าง
"อย่ามาพูดบ้าๆ นะ หลบไป"
"คุณอัน๋ เขาป่วยครับ เวลาโกรธอาการจะก�ำเริบ ทีเ่ ขาอยากให้คณ
ุ ช่วย
ก็แค่ชว่ ยเป็นเพือ่ นนอนด้วยเฉยๆ นะครับ ไม่ได้หมายถึงเรือ่ งอย่างนัน้ จะเรียก
ว่าอะไรดีล่ะ เป็นเพื่อนทดลองน่ะครับ หมอบอกว่าอาการของคุณอั๋นต้อง
บ�ำบัดด้วยการพูดคุยครับ" ชายหนุ่มแทบไม่รู้แล้วว่าตัวเองพูดอะไรออกไป
บ้างหรือแม้แต่จะคิดว่าหลังจากนี้จะแก้ตัวยังไงกับเรื่องโกหกของตัวเอง
"แล้วไง" แก้วกัลยาถามเสียงห้วนด้วยไม่เห็นจะมีตรงไหนเกีย่ วกับตัว
เธอเลย จะให้รักษาโรคด้วยการนอนคุยกัน อย่างนี้โรงพยาบาลก็ไม่จ�ำเป็น
อีกต่อไปแล้วน่ะสิ
"ก็แค่กินข้าวเป็นเพื่อน นอนในห้องเดียวกัน คอยเตรียมยาให้ เวลา
อาละวาดก็หาทางจัดการน่ะครับ"
"ฉันไม่ได้ถามว่าท�ำอะไรบ้าง แต่มันเกี่ยวอะไรกับฉัน ฟังดูเรื่อง
พวกนั้นนายก็น่าจะท�ำได้นี่"
กุลวัฒน์คอตกก่อนจะพูดกึ่งกระซิบว่า "ถ้าผมเล่าอะไรให้ฟังอย่าไป
บอกคุณอั๋นนะครับว่าผมเล่า ฟังเสร็จแล้วคุณจะรู้ว่าท�ำไมต้องเป็นผู้หญิง
ลักษณะแบบคุณ"
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ใจหนึง่ แก้วกัลยาอยากจะบอกว่า 'ไม่' แล้วเดินจากไปไม่ตอ้ งสนใจเรือ่ ง
ของอเนกหรือเรื่องของใครทั้งนั้น แต่ต่อมความอยากรู้นี่สิที่มันทรยศเผลอ
แสดงความลังเลที่อยากจะรู้เรื่องของชาวบ้านออกไป พอเขาเริ่มเล่าเธอก็
ไม่อา้ ปากห้ามสักค�ำ แต่กน็ บั ว่าคุม้ เพราะเรือ่ งราวของเขามันประหลาดเกิน
กว่าที่เธอจะคาดเดาได้
กุลวัฒน์เล่าว่าภาวิชญ์ป่วยเป็นโรคประหลาดตั้งแต่ตอนเขาอายุ
สิบสามปี ชายหนุ่มเริ่มมีปัญหาในการควบคุมอารมณ์ เวลาเขาโกรธก็จะ
ขาดสติควบคุมตัวเองไม่ได้ พ่อแม่ของเขาได้แต่ขงั เขาเอาไว้ในห้องในขณะ
ที่เขาขว้างปาและท�ำลายข้าวของอยู่ในนั้น ไม่มีใครกล้าเข้าไปตอนที่เขา
ก�ำลังไม่มีสติ เมื่อพายุร้ายสงบลงร่างกายของเขาจะเต็มไปด้วยรอยแผลที่
เกิดจากข้าวของทีถ่ กู ท�ำลาย เศษกระจกทีก่ ระเด็นมักฝังอยูต่ ามแขนและขา
เต็มไปหมด แต่นา่ แปลกทีว่ า่ โรคนีจ้ ะเป็นเฉพาะตอนกลางคืน และก็นา่ แปลก
อีกเช่นกันเพราะช่วงนี้แม้แต่ตอนกลางวันเขาก็เริ่มที่จะออกอาการแล้ว
"แล้วพ่อแม่ของเขาล่ะ" แก้วกัลยาถามด้วยความใคร่รู้
"อยู่ต่างประเทศครับ นานๆ จะกลับมาที" เลขาฯ หนุ่มว่า แต่จะให้
บอกตรงๆ ก็คอื ตัง้ แต่เขามาท�ำงานกับภาวิชญ์กเ็ คยเจอพวกท่านแค่ครัง้ สองครัง้
จนเกือบจะลืมใบหน้าไปแล้ว
"แล้วเขาไปเรียนยังไง ท�ำงานยังไง"
"คุณอั๋นเรียนที่บ้านมาตลอดตั้งแต่เริ่มมีอาการแบบนี้ ตอนไปเรียน
ต่างประเทศก็ตอ้ งส่งคนไปเฝ้า แต่ตอนนัน้ อาการยังไม่หนักเหมือนตอนนีท้ ี่
เวลาท�ำงานก็ต้องท�ำอยู่ที่บ้านสั่งงานผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เอา" กุลวัฒน์
เล่าอย่างใจเย็นพลางมองดูอากัปกิริยาของคนตรงหน้าไปด้วย
"เฮ้อ น่าสงสารนะ ท�ำไมไม่ไปหาหมอล่ะ มาเที่ยวจ้างคนเขาไปเฝ้า
อย่างงี้ไม่เอาเปรียบกันเกินไปเหรอ ถ้าบาดเจ็บขึ้นมาล่ะ"
"หมอเป็นคนแนะน�ำให้ท�ำแบบนี้ครับ ให้หาเพื่อนสักคนที่ดูแลใส่ใจ
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คุณอั๋นได้และจะดีมากถ้าเป็นผู้หญิง"
"เอ่อ พูดไม่ออกเลยแฮะ"
"ครับ ผมแค่คิดว่าถ้าจะขอให้คุณมาท�ำงานกับเราโดยไม่อธิบายอะไร
เลยอย่างทีค่ ณ
ุ อัน๋ ท�ำ คงจะไม่มคี นสติดที ี่ไหนยอมนอกจากเป็นพวกหิวเงิน
จริงๆ และผมเชือ่ ว่ามีแต่ผหู้ ญิงทีด่ ...
ู เอ่อ แข็งแรงแบบคุณเท่านัน้ แหละครับ
ทีจ่ ะท�ำหน้าทีน่ ี้ได้" ชายหนุม่ พูดด้วยน�ำ้ เสียงอ่อนโยนปนตะล่อม เด็กสิบขวบ
ยังดูออกว่าเขาพยายามล่อเธอให้เข้าไปติดกับ ยิ่งฟังยิ่งอันตราย แต่เธอก็
ไม่ใช่พวกขีส้ งสารซะด้วย ไอ้เรือ่ งเห็นแก่เงินนัน่ ก็จริงอยู่ แต่ให้อยูก่ บั ผูช้ าย
แบบนั้นคงจะไม่ไหวแน่
"ฉันพูดตรงๆ นะ ถ้าเขาเกิดบ้าท�ำร้ายฉันขึน้ มาจะท�ำยังไง ไม่เอาหรอก"
หญิงสาวพูดพลางคว้าแก้วกาแฟตรงหน้ามาจิบ
"นั่นกาแฟของผมครับ คุณบอกไม่ดื่มกาแฟ"
"อ่อ ขอโทษ" เธอดันแก้วให้ไปอยู่ต�ำแหน่งเดิม ส่วนกุลวัฒน์ก็ไม่ได้
ใส่ใจกับต�ำแหน่งของแก้วกาแฟ แต่ใส่ใจกับหน้าที่การงานของตนที่อาจจะ
สั่นคลอนหากท�ำตามค�ำสั่งไม่ได้ ฉายา 'กุลวัฒน์อะไรก็ได้' คงจะต้องพังใน
วันนี้
"เรามีการ์ดเฝ้าหน้าห้องตลอดครับ ถ้ามันเกิดรุนแรงเราก็จะเข้าไป
จัดการทันทีครับ แต่ผมยืนยันนะ ถึงคุณอั๋นจะอาละวาดยังไงก็ไม่เคยซ้อม
ใครครับ พังแต่ขา้ วของ ถ้าคุณจะบาดเจ็บอาจจะเป็นของทีค่ ณุ อัน๋ ปาใส่มากกว่า"
ค�ำพูดของคุณเลขาฯ ท�ำให้แก้วกัลยาเกิดความงงว่าตกลงเขาอยากให้เธอ
ไปท�ำงานนี้จริงๆ หรือก�ำลังพูดให้เธอไม่อยากไปอยู่กันแน่
"ฉันขอปฏิเสธ"
"เงินเดือนเพิ่มให้อีกหนึ่งแสนครับ" กุลวัฒน์เสนอ
"ไม่อ่ะ" อีกคนตอบอย่างช้าๆ
"ร้านข้าวแกงของคุณแม่กจ็ ะได้อพั เกรด ท�ำบ้านให้ใหม่ดว้ ยครับ หรือ
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จะไปอยู่ที่อื่นก็ได้" เขาพูดไปทั้งๆ ที่ยังไม่ปรึกษาภาวิชญ์หรอก แต่ก็ช่วย
ไม่ได้เพราะเจ้านายเขาสัง่ มาแค่ทำ� ยังไงก็ได้ให้เอาตัวเธอมาให้ได้ ไม่ได้บอก
เงื่อนไขอื่นๆ
แก้วกัลยานิง่ งันอยูช่ วั่ ครูจ่ นอีกคนนึกดีใจทีค่ ราวนีห้ ญิงสาวเริม่ ไขว้เขว
บ้างแล้ว
"คุณรู้ได้ไงว่าแม่ฉันขายข้าวแกง" หญิงสาวถามขึ้นหลังจากเงียบไป
กุลวัฒน์รสู้ กึ ว่าตัวเองเหมือนโจรทีถ่ กู จับได้ เป็นครัง้ แรกทีเ่ ขาพูดอะไร
โดยขาดสติดว้ ยความทีก่ ลัวว่าจะโดนเจ้านายปลดออก และตอนนีเ้ ขาก็ไม่มี
ข้อแก้ตัว
"นี่สืบเรื่องฉันมาหมดแล้วล่ะสิ ขอบอกนะว่าถ้าคิดจะท�ำอะไรฉัน
กับแม่ ฉันจะเอาเสียงที่คุณคุยกับฉันไปให้ต�ำรวจ" พูดจบหญิงสาวก็ดึง
โทรศัพท์มือถือขึ้นมาท�ำเอาเลขาฯ หนุ่มผู้รอบคอบถึงกับหน้าถอดสีเพราะ
เขาไม่ทันคิดว่าหญิงสาวจะท�ำแบบนี้
ฉลาดใช่เล่น...
"ทีนจี้ ะบอกได้ยงั ว่าไอ้คณุ กษิตอยูท่ ี่ไหน" เจตนาทีแ่ ท้จริงของหญิงสาว
แสดงออกมาอีกครัง้ หลังจากคุยกันมานานสองนาน กุลวัฒน์เพิง่ จะเข้าใจว่า
ท�ำไมเธอถึงถามโน่นถามนี่เยอะนักทั้งๆ ที่บอกว่าจะไม่รับงานนี้
"คือผมขอเวลานอกแป๊บนะ" วิญญาณของเขาแทบหลุดออกจากร่าง
อารมณ์เหมือนมาเข้าค่ายแต่ไม่ได้เอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยน ชายหนุ่มหยิบ
โทรศัพท์ขึ้นมามือสั่นก่อนจะกรอกเสียงแผ่วเบาแทบจะไม่ได้ยินลงไป
"เอ่อ คุณอั๋นครับ"
ภาวิชญ์ ไม่ได้โมโหสติหลุดแบบที่กุลวัฒน์แอบคิด แต่เขาแค่นั่งมอง
แก้วกัลยาทีน่ ง่ั อยูท่ เี่ ก้าอีร้ บั แขกตัวเดิมกับทีเ่ ธอนัง่ เมือ่ คืนเพียงแต่เวลานีค้ อื
ตอนเย็น ทัง้ สองคนนัง่ มองกันโดยไม่พดู อะไรนานกว่าสิบนาทีได้ตงั้ แต่เผชิญหน้า
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กัน บนโต๊ะที่เคยมีแจกันดอกไม้สดวางอยู่เมื่อวานตอนนี้หายไปเหลือเพียง
โต๊ะเปล่าเปลือยไม่มีสิ่งของใดเลยอยู่บนนั้น
"ตกลงคุณจะให้ฉันพบนายกษิตไหม" เป็นแก้วกัลยาที่ถามขึ้นมา
ท่ามกลางสงครามเงียบ
"เขาอยู่ต่างประเทศ"
"กลับเมื่อไหร่"
"ไม่รู้"
"ดี"
"ดี"
"ดีอะไร" หญิงสาวถามกลับ
เขายังคงสีหน้าเรียบเฉยและไม่ตอบค�ำถามของเธอ เสือ้ ผ้าของเขาวันนี้
คล้ายกับเมื่อวานคือเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวซึ่งตอนนี้เธอรู้แล้วว่าท�ำไม
"ถ้าคุณไม่ให้ฉันเจอเขา ฉันจะเอาคลิปเสียงที่อัดไปแฉว่าซีอีโอหนุ่ม
เจ้าของธุรกิจน�ำเข้าและสถานบันเทิงป่วยเป็นโรคจิตไปท�ำงานไม่ได้เพราะ
ชอบท�ำร้ายตัวเอง" นั่นเป็นประโยคยั่วโทสะที่ดี แต่หญิงสาวคิดว่ามันคงไม่
มากพอเพราะเขาท�ำท่าเหมือนไม่สะทกสะท้านอะไรเลย
"แล้วยังไงต่อ" น�้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยแววเหยียดหยามความคิด
ของเธอ แต่นั่นไม่ใช่ประเด็นเพราะหญิงสาวต้องการแค่ได้พบกับนายกษิต
แม้ว่าตอนหลังอาจจะไม่ได้อะไรเลยก็ตาม "จะบอกให้ก็ได้ ไม่ต้องไปพบ
นายกษิตหรอก เพราะผมรู้แล้วว่าเขาเป็นคนเอาเงินไปเพื่อโยนความผิดให้
เพือ่ นของคุณ แต่เพือ่ นของคุณดันเจอเงินนัน่ แล้วเอามันไปจริงๆ เดิมทีเงิน
นั่นเป็นค่าจ้างที่จะต้องจัดหาคนดูแลให้ผมอยู่แล้ว"
"ถ้าเอาไปท�ำไมเขาไม่หนีแต่แรก"
"เขาตกลงกับผมว่าจะหาคนมาท�ำงานให้ผมก่อนที่จะรู้ลักษณะงาน
แต่ยังไม่ได้คุยอะไรกันก็เกิดเรื่องก่อน"
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"โกหก"
"จนคุณอาสามาเจรจาคนเดียว นั่นเป็นโอกาสให้เขาหนี มาคิดอีกที
เขาก็ไม่ได้ขายคุณเสียทีเดียวนะ เพราะคุณอาสามาเอง ถูกไหม" ภาวิชญ์
อธิบายตามที่เขาคิด และความคิดของเขาไม่เคยผิดเสียด้วย
"ซับซ้อนไปไหม อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้" หญิงสาวแย้ง
"คุณก็ดูฉลาดดีนี่ ท�ำไมโง่เรื่องแบบนี้ล่ะ" ค�ำพูดนิ่มนวลแต่กลับเสียด
แทงจิตใจของคนฟังได้เป็นอย่างดี
"งั้นก็ช่วยฉันตามหาไอ้พี่เอก จะถามให้รู้ไปเลยว่าเลวจริงหรือมั่ว"
"ผมมีทางออกที่ดีกว่านั้น" ชายหนุ่มพูดขึ้น
"ไอ้ข้อเสนอนั่นฉันไม่เอา"
"ผมไม่สบายกุลคงบอกแล้ว เงินที่อเนกเอาไปผมไม่เอาคืนแล้วจะให้
เงินคุณไปตัง้ ตัวอีกสามล้าน" น�ำ้ เสียงของเขาทัง้ ประนีประนอมและออกค�ำสัง่
ในประโยคเดียวกันจนอีกคนสับสนว่าตกลงเขาต้องการขอร้องหรือจะสั่ง
กันแน่
"ฉันไม่ได้รอ้ นเงินขนาดนัน้ แล้วก็ไม่ชอบท�ำงานประจ�ำด้วย" หญิงสาว
ปฏิเสธทันที ทุกวันนีช้ วี ติ ของเธอก็มคี วามสุขดีอยูแ่ ล้ว มีแม่ทแี่ ม้จะปากจัด
ไปหน่อยแต่กท็ ำ� มาหากินรูจ้ กั เก็บเงินเก็บทอง มีเพือ่ นรักอย่างรติยาและอเนก
เงินสามล้านเธอจะเอาไปท�ำอะไรกัน
"แล้วคุณจะเสียใจที่พูดอย่างนั้น" ภาวิชญ์ ไม่ได้พยายามเจรจาต่อ
แต่กลับทิ้งค�ำพูดที่ท�ำให้รู้สึกแย่เอาไว้แทน เขาเดินจากไปทันที ในขณะที่
กุลวัฒน์ยงั ยืนใจเต้นไม่เป็นส�ำ่ สายตาแบบนัน้ ของภาวิชญ์ทำ� ให้เขาหวาดกลัว
ขึ้นมา แม้จะเก็บอาการสุดๆ แต่ด้วยความที่ท�ำงานด้วยมาหลายปีท�ำให้
เลขาฯ หนุม่ เข้าใจสถานการณ์ทที่ ำ� ให้เจ้านายต้องรีบตัดบท นัน่ เพราะว่า...
อาการนั้นของเขาก�ำลังจะมา
"ตามขึ้นไปหน่อย" กุลวัฒน์เรียกชายชุดด�ำที่ยืนอยู่หน้าบ้านสองคน
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เข้ามา แต่เป็นคนละชุดกับที่ไปบ้านของอเนก แก้วกัลยาได้แต่มองความ
วุ่นวายที่เหมือนกับพายุ ทั้งรวดเร็วแล้วน่ากลัว บอดี้การ์ดชุดด�ำทั้งสองรีบ
วิ่งขึ้นไปชั้นบนอย่างรู้งานก่อนจะมีอีกชุดหนึ่งวิ่งตามไปติดๆ
"เกิดอะไรขึ้น" หญิงสาวตัดสินใจถามกุลวัฒน์
"อาการก�ำเริบครับ" คนตอบหน้าซีดเผือด
หญิงสาวเอียงคอพยายามมองขึน้ ไปด้านบน แต่ก็ไม่เห็นอะไรนอกจาก
พวกชายชุดด�ำประมาณสีห่ า้ คนที่ไม่รวู้ า่ จะขึน้ ไปท�ำไมทัง้ หมดนัน่ พวกเขา
จะขึ้นไปจัดการกับผู้ชายคนเดียวอย่างนั้นหรือ
"ท�ำไมต้องขึ้นไปเยอะขนาดนั้น" คนสงสัยถามขึ้นอีกครั้ง
"ช่วยกันดันประตูครับ ตอนที่อาการหนักมากๆ สามสี่คนยังเคย
กระเด็นออกมาเลยครับ" กุลวัฒน์พยายามตอบอย่างใจเย็นทัง้ ๆ ทีม่ อื ของเขา
นั้นสั่นไปหมด
ใช่วา่ เขาไม่เคยเห็นภาพของเจ้านายหนุม่ เวลาโกรธ และเพราะเขาเคย
เห็นจึงกลัวมากทีจ่ ะพบกับใบหน้าแบบนัน้ ท่าทางแบบนัน้ และสายตาแบบนัน้
ของภาวิชญ์ มันเหมือนสัตว์ร้ายมากกว่ามนุษย์
"พูดเป็นเล่น ผู้ชายแค่คนเดียวเนี่ยนะ" เมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายไม่ตอบ
เอาแต่จอ้ งมองไปทางช่องบันไดอย่างใจจดใจจ่อ ตัวเธอเองก็ทำ� เช่นนัน้ บ้าง
จะมีอะไรน่ากลัวกว่าคนเมายาอีกล่ะ ที่ชุมชนของเธอนั้นมีให้เห็นออกบ่อย
"นี่เขาจะหลุดออกมาไหม"
"ผมจะขึน้ ไปดูหน่อย ถ้าจะกลับบ้านก็เชิญกลับได้เลยนะครับ" กุลวัฒน์
บอกก่อนทีจ่ ะวิง่ ขึน้ บันไดไปบ้าง แม้จะกลัวแต่เขาก็อดรูส้ กึ เป็นห่วงภาวิชญ์
ไม่ได้ ถึงอีกฝ่ายจะเป็นเจ้านายทีเ่ อาแต่ใจ อารมณ์รา้ ยและไม่เคยพูดกับเขา
ดีๆ เลยก็ตาม แต่เขาก็สมั ผัสได้ถงึ จิตใจทีอ่ า้ งว้างขาดความอบอุน่ เพราะคน
รอบข้างนั้นรังเกียจที่จะอยู่กับภาวิชญ์
แก้วกัลยามองตามอย่างชัง่ ใจ ไม่คดิ ว่าคนพวกนีค้ ดิ จะปล่อยก็ปล่อยเธอ
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กลับบ้านง่ายดายเสียเหลือเกิน ไหนว่าอยากได้ตวั เธอนักไม่ใช่หรือไง ท�ำไม
พวกเขาถึงได้ตดั ใจเร็วขนาดนี้ ถ้าเธอกลับบ้านตอนนีก้ แ็ ค่เสียเพือ่ นไปหนึง่ คน
กับเสียเวลาไปสองวัน ถ้าอยู่ต่อนอกจากอาจจะบาดเจ็บแล้วน่าจะมีปัญหา
ตามมาอีกด้วย
แต่เธออยากเห็นนีน่ าว่าเขาจะเป็นอย่างทีก่ ลุ วัฒน์บอกหรือเปล่า ร่างบาง
วิ่งขึ้นบันไดตามเลขาฯ หนุ่มไปอย่างรวดเร็ว คฤหาสน์หลังนี้แม้ว่าจะใหญ่
แต่โครงสร้างก็ไม่ได้ซับซ้อน โถงชั้นบนเปิดโล่งพอที่จะมองออกได้ว่ามีอยู่
กี่ห้อง บริเวณริมสุดคือประตูที่ทุกคนกรูกันขึ้นไป
ไม่มเี สียงอะไรเล็ดลอดออกมาแม้แต่เสียงหายใจ หญิงสาวแปลกใจว่า
ท�ำไมทุกคนถึงแตกตื่นกันขนาดนั้น ที่ผู้ชายคนนั้นรีบขึ้นมาอาจเป็นเพราะ
ปวดท้องอยากเข้าห้องน�้ำก็ได้ ท่าทางของเขาก็ไม่ได้ดูประหลาดผิดสังเกต
"คุณขึ้นมาท�ำไม" กุลวัฒน์ถามขึ้นเมื่อเห็นแขกไม่ได้รับเชิญ
"ฉัน...ฉันแค่" ยังไม่ทนั ทีห่ ญิงสาวจะได้ตอบ เสียงแตกเพล้งของอะไร
บางอย่างในห้องก็ดงั สวนขึน้ มา เลขาฯ หนุม่ เอาหูแนบกับประตูกอ่ นจะถาม
บอดี้การ์ดชุดด�ำสองคนก่อนหน้านี้
"ท�ำไมมีของที่แตกได้อยู่ในนั้น" เลขาฯ หนุ่มท�ำหน้าเครียดเพราะ
ห้องนอนคือห้องทีป่ ลอดภัยทีส่ ดุ ของภาวิชญ์ ดังนัน้ ในห้องนีต้ อ้ งไม่มสี งิ่ ของ
ที่เป็นอันตราย
"ไม่ทราบครับ" ชายชุดด�ำคนหนึ่งตอบ
"ลองเข้าไปดูเขาหน่อยไหม" แก้วกัลยาที่ยืนเหลอหลาอยู่เสนอขึ้น
หลังจากนัน้ เสียงดังแควกคล้ายผ้าหรืออะไรสักอย่างขาดก็ดงั มาจากข้างใน
ห้องอีก
"ไม่ได้ เข้าไปไม่ได้เด็ดขาด อันตราย" กุลวัฒน์ส่ายหน้าเป็นพัลวัน
"แล้วเขาจะจ้างพวกคุณไว้ทำ� ไม ให้มายืนฟังอยูห่ น้าห้องเหรอ" เพราะ
อย่างนี้หญิงสาวถึงไม่ค่อยชอบพวกผู้ชายนัก ทั้งขี้ขลาดและเห็นแก่ตัว
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"จะว่ายังไงก็ตาม คุณอั๋นเป็นคนบอกเองว่าให้ปล่อยเขาไว้อย่างนั้น
หากอาการก�ำเริบ" อีกฝั่งยังยืนยันค�ำเดิมที่จะไม่เปิดประตูเข้าไปเด็ดขาด
"เขาบอกพวกนายนี่ ไม่ได้บอกฉัน ถอยหน่อย" คราวนี้สาวห้าว
พยายามเดินฝ่าพวกชายชุดด�ำทีต่ อนนีเ้ ปลีย่ นมาดันหญิงสาวทีพ่ ยายามจะ
เดินเข้าประตูแทนที่จะขวางประตูไม่ให้คนด้านในมีโอกาสดันประตูออกมา
สองฝ่ายยื้อยุดฉุดกระชากกันอยู่พักใหญ่ก่อนจะแตกฮือเพราะแรงกระแทก
ประตูจากอีกทางจนบานพับกระเด็นหลุดออกไปด้านหน้า
สิ่งที่อยู่ตรงหน้าของแก้วกัลยาคือร่างของภาวิชญ์ที่โชกไปด้วยเหงื่อ
ร่างกายท่อนบนของเขาเป็นเสื้อแขนยาวที่ฉีกขาดไปเกือบครึ่ง ผมยุ่งเหยิง
ไร้ระเบียบแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าใบหน้าของเขายังคงสมบูรณ์แบบแม้ว่า
สภาพจะดูไม่ได้ขนาดไหนก็ตาม
บอดีก้ าร์ดสามสีค่ นช่วยกันจับแขนขาของเขาเอาไว้เพือ่ ไม่ให้ออกจาก
บริเวณประตูหอ้ ง แต่กก็ ลายเป็นว่าท�ำให้รา่ งสูงทีถ่ กู พันธนาการนัน้ ยิง่ โมโห
เข้าไปใหญ่ เขาดันพวกที่เกาะแขนขาของเขากระแทกเข้ากับประตูก่อนที่
ตัวเองจะพลาดล้มลงไปด้วยจากแรงเหวี่ยงของตนเอง ชายหนุ่มมองช้อน
ขึ้นมาบริเวณที่แก้วกัลยากับกุลวัฒน์ยืนอยู่
เลขาฯ หนุ่มดึงแขนของคนข้างๆ เป็นเชิงว่าควรวิ่งหนีไปได้แล้ว
แต่ก็ไม่เป็นผล เพราะนอกจากคนข้างกายของเขาจะไม่ขยับแล้วยังสาวเท้า
เข้าไปใกล้รา่ งสูงทีย่ งั ไม่ทนั ลุกขึน้ มาจากพืน้ ในระยะห่างไม่ถึงฟุต และก่อน
ที่ปีศาจร้ายไร้สติจะตั้งตัวได้ ก�ำปั้นเล็กๆ ของแก้วกัลยาก็ปะทะเข้าที่กราม
ข้างซ้ายของชายหนุ่มอย่างจัง
ภาวิชญ์เห็นใบหน้าของหญิงสาวเลือนรางแต่กพ็ อจะเดาได้วา่ เป็นใคร
ความเจ็บปวดที่สันกรามเมื่อครู่ท�ำให้เขารู้สึกตัว จากนั้นก็ได้ยินเสียงเบาๆ
ของคนตรงหน้า
"คุณ มีสติไหมเนี่ย" เธอโบกมือไปมาอยู่ด้านหน้าของเขา
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"พิม" เขาพึมพ�ำออกมาอย่างลืมตัวทั้งๆ ที่รู้ว่าคนตรงหน้าไม่ใช่คนที่
เขาเรียกชื่อ แต่ชื่อนี้ช่วยเตือนให้เขารู้ถึงตัวตนของตัวเอง ตัวตนที่ไม่ว่า
อย่างไรก็ไม่สามารถหนีพ้น แต่เขาก็ยังพยายามจะท�ำมันเพื่อจะได้ใช้ชีวิต
เหมือนอย่างคนปกติทวั่ ไป จนภาพตรงหน้าเริม่ เลือนรางจนมืด และใบหน้า
ของแก้วกัลยาเป็นสิ่งสุดท้ายที่ชายหนุ่มมองเห็น...
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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