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ห้าแสน!...

ถ้าเธอเป็นลูกสาวมหาเศรษฐี เงินจ�านวนนี้อาจพูดได้ว่าแค่ห้าแสน

หาไม่ยากหรอก ออดอ้อนออเซาะพ่อแม่เข้าหน่อยตัวเลขจ�านวนนี้ก็จะ

ปรากฏในบัญชีเงินฝากอย่างง่ายดาย แต่ส�าหรับมนุษย์เดินดินกินข้าวแกง 

เรียกได้ว่ามากจนเป็นจ�านวนเงินมหาศาล บางคนตลอดท้ังชีวิตแทบไม่มี

โอกาสได้สัมผัสความรู้สึกท่ีมีเงินครึ่งล้านอยู่ในกระเป๋า...และเธอเป็นหนึ่ง

ในจ�านวนนั้น 

ก่อนหน้านีห้นีส้นิเรือ่งบ้านไม่ใช่ปัญหา เนือ่งจากทุกวันนีเ้ธอมรีายได้

เลีย้งตวัในระดบัท่ีเรยีกได้ว่าถ้าไม่ฟุม่เฟือยกมี็เงนิเหลอืเกบ็ทุกเดอืนพอควร 

อาจมากกว่าคนวยัเดยีวกนับางคนด้วยซ�า้ และถ้าบรหิารจัดการดีๆ  เธอเช่ือ

ว่าสามารถน�าเงินเก็บไปโปะเพื่อปิดบัญชีเงินกู้นี้ได้ภายในห้าปี ทว่าเรื่อง

กลับไม่ง่ายอย่างนั้น

เธอรู้ว่าชีวิตคนเราไม่มีอะไรง่ายดาย ทุกคนมีปัญหาต่างกันไป ต่อให้

เกิดมาบนกองเงินกองทองก็เถอะ ทว่าคงไม่ใช่ปัญหาเรื่องเงินทองเหมือน

ที่เธอก�าลังประสบ แต่ให้ตายเถอะ! ตอนนี้เธออยากคาบช้อนเงินช้อนทอง

บทนำ� 
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มาเกิดกับเขาบ้าง จะได้มีเงินไปปิดบัญชีเงินกู้กับธนาคารภายในสามเดือน

ทันตามก�าหนดที่ตกลงกับแม่ไว้

คดิถงึตรงนี้ใบหน้ารปูไข่กอ็อกอาการบิดเบ้ ขอบตาร้อนผ่าวข้ึนมาอีก

ค�ารบ ก่อนหน้านี้เธอต้องพยายามอย่างหนักเพื่อไม่แสดงอาการออกไปให้

อีกฝ่ายล�าพองใจว่าเธอไม่มีทางท�าได้ตามเงื่อนไข...เสียงจอแจรอบกาย

ท�าให้หญิงสาวถอนใจออกมาอย่างหมดอาย 

ถ้าเวลานี้เธอได้รับความเห็นใจหรือห่วงใยจากคนไม่รู้จัก ก็ไม่รู้ว่า

หัวใจจะยังรวมเป็นก้อนอยู่ได้หรือเปล่า บางทีหัวใจเธออาจแตกออกเป็น

เสี่ยงๆ ไม่ต่างจากตุ๊กตาแก้วตกกระทบพื้นแข็ง ในเมื่อคนที่ควรให้ความรัก

ความเห็นใจกับเธอกลับไม่เคยนึกถึง ซ�้าร้าย...มือคู่นั้นกลับเป็นฝ่ายผลัก

เธอไปยืนอยู่ปากเหวอย่างไร้ความปรานี

นี่เธอควรท�าอย่างไรดี...

แป้งร�่าจมจ่อมอยู่กับความคิดของตนเองจนกระท่ังแรงกระแทกตรง

เข่าดึงเธอออกจากภวังค์ ใบหน้าท่ีเคยก้มต�่าไม่สนใจสิ่งรอบข้างเงยข้ึนสูง

อีกครั้ง เริ่มได้สติว่าตนก�าลังโดยสารรถไฟฟ้าในเวลาเร่งด่วน ซ่ึงตอนนี ้

ผูโ้ดยสารท่ีอออยู่ตรงชานชาลาสถานเีช่ือมต่อก�าลงักรเูข้ามาภายในขบวนรถ 

และหนึ่งในนั้นคงเป็นต้นเหตุของแรงกระแทกเม่ือสักครู่ หญิงสาวจึงขยับ

นั่งตัวตรงหดขาให้ชิดเก้าอ้ีมากกว่าเดิม สิ้นเสียงสัญญาณเตือนประตูก ็

ปิดลง ความชุลมุนเริ่มสงบ หลายคนมีหลักยึดเป็นต้นเสา ใครตัวสูงหน่อย

ก็โหนห่วงช่วยพยุงตัวรวมไปถึงเกาะขากางเกงใครสักคนไว้แน่น...

เอ๊ะ? ขากางเกงงั้นหรือ

ความแปลกใจของแป้งร�า่เกดิข้ึนเพยีงเสีย้ววนิาทีหลงัสบเข้ากบัดวงตา

กลมใสแป๋วไร้เดยีงสาของเดก็ชายคนหนึง่ ทันใดนัน้ร่างกายเธอกด็ดีตวัข้ึน

จากเก้าอี้โดยอัตโนมัติ

"หนุม่น้อย มานัง่นีม่ะ" เธอเบ่ียงตวัไปด้านข้างเพ่ือเปิดทางให้เดก็ชาย 
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มือก็ยืดจนสุดแขนเพื่อจับราวด้านบนเอาไว้เนื่องจากห่วงและเสาต้นอื่นถูก

ยึดไว้หมดแล้ว

แป้งร�า่เห็นเดก็น้อยมท่ีาทีลงัเล ท้ังๆ ท่ีแขนเลก็นัน้ต้องรดัท่อนขาของ

ผู้ปกครองเอาไว้แน่นกว่าเดิมตอนรถเคลื่อนมาถึงโค้ง ซ่ึงหากทรงตัวไม่ดี

คงล้มคว�า่ เพราะขนาดเธอยังทรงตวัล�าบาก แล้วเดก็ตวันดิเดยีวจะเหลอืหรอื 

แหม...ท�าเก่ง

แป้งร�่าซ่อนยิ้ม

"ไม่นั่งเหรอ ถ้าไม่นั่งพี่เสียใจนะ"

หญิงสาวเห็นใบหน้าเท่างบน�้าอ้อยยังมีสีหน้าลังเล กระนั้นก็ไม่อาจ

ปิดบังความอยากนัง่ในแววตาเอาไว้ได้ คงตดิท่ีไม่ได้รบัอนญุาตจากผูป้กครอง

กระมัง เพราะขณะนัน้เธอเห็นเดก็ชายเงยข้ึนสบตากบัเจ้าของท่อนขาอีกครัง้

คนพ่อก็กระไร รถไฟฟ้าแน่นขนาดนี้แทนที่จะอุ้มลูกเพื่อป้องกันการ

โดนเบียด แต่กลับปล่อยให้เด็กน้อยเกาะขาอยู่เสียอย่างนั้น ไหนขอดูหน้า

หน่อยซิ

สายตาของเธอเลือ่นจากใบหน้าของเดก็ชายขึน้ไปตามท่อนขาภายใต้

กางเกงยีนสีเข้มจนกระท่ังสบเข้ากับนัยน์ตาคม แม้จะมีเลนส์แว่นคั่นอยู่ก็

ยังปิดความอ่อนโยนจากแววตาไม่มิด

ความอ่อนโยนนั้นไม่ได้ส่งมาให้เธอแต่เป็นเด็กน้อยเบื้องล่าง กระนั้น

ไม่รู้ท�าไมเธอรู้สึกเหมือนใจกระตุกจนต้องเสก้มหน้าลงต�่า ทว่าหูยังได้ยิน 

ค�าอนุญาตชัดเจน

"ต้นนั่งได้ครับ"

แป้งร�่าเห็นเด็กชายย้ิมร่าปล่อยมือท่ีเกาะขาคุณพ่ออยู่แล้วปีนข้ึนไป

นัง่บนเก้าอ้ีราวกบัรออยู่นานแล้ว ขณะเดยีวกนัเสยีงคนเป็นพ่อกด็งัข้ึนอีกครัง้ 

แม้น�้าเสียงจะนุ่มนวลทว่าเฉียบขาด 

"อย่าลืมขอบคุณพี่สาวนะครับ"
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"คร้าบ" เด็กชายรับค�าคนเป็นพ่อเสียงทะเล้น "ขอบคุณครับพี่สาว" 

แป้งร�่าย้ิมให้เด็กน้อยท่ียกมือข้ึนไหว้ขอบคุณโดยไม่ลืมเผื่อแผ่ไปถึง

คนเป็นพ่อ ถือโอกาสมองหน้าเขาชัดๆ ครั้งแรกหลังจากเจอรอยยิ้มอบอุ่น

เข้าไปเมื่อครู่

ใบหน้าหลังกรอบแว่นดูคุ้นตา ทว่าเธอกลับนึกไม่ออกว่าเคยเห็นเขา

ที่ไหนมาก่อน บางทีอาจเคยเดินสวนกันบนรถไฟฟ้าก็เป็นได้

รอยย้ิมขอบคุณท่ีส่งมาท�าให้แป้งร�่านิ่งไปนิดหนึ่งเมื่อสัมผัสได้ถึง

ความอบอุ่นอ่อนหวาน เธอรู้ดีว่าไม่มีอะไรพิเศษมากกว่าสายตาบอกค�า

ขอบคุณตอบแทนน�้าใจท่ีเธอมีต่อลูกชายเขา แต่เธอก็ห้ามใจไม่ให้กระตุก

ไม่ได้ ตอนนี้เธอรู้แล้วว่าเด็กชายตาสวยเหมือนใคร...ท่ีแท้ก็ได้มาจากคน

เป็นพ่อนี่เอง

เธอไม่รูต้วัเลยว่าเผลอมองเขานานไปหน่อย จนกระท่ังเห็นคิว้เข้มเลกิ

ข้ึนคล้ายถามว่า 'มีอะไร' นัน่ล่ะ แป้งร�า่จงึเสหลบุตาเพ่ือซ่อนความรูส้กึแล้ว

กพ็บกบัดวงตาใสแป๋วมองมาอย่างใคร่รู ้ความเอน็ดทู�าให้เธอควานมือเข้าไป

ในกระเป๋า เมื่อพบสิ่งที่ต้องการก็ยื่นไปตรงหน้าโดยไม่คิดอะไร 

"พี่ให้" 

"พี่เป็นแม่มดเหรอครับ"

น�้าเสียงไร้เดียงสาที่ถามนั้นท�าให้แป้งร�่าเลิกคิ้วอย่างไม่เข้าใจ "ท�าไม

คิดแบบนั้นล่ะครับ"

"ก็ในเร่ืองสโนว์ไวท์แม่มดใจร้ายเอาแอปเป้ิลให้เจ้าหญิงกนิแล้วเจ้าหญิง

ก็หลับไปเลย...ใช่ไหมครับ"

แป้งร�า่เผลอเบือนหน้าตามเด็กชายท่ีเงยข้ึนถามชายหนุม่ แล้วจึงรูว่้า

คดิผดิเมือ่ประสานสายตาเข้ากบัแววตาอบอุ่น ซ�า้ร้ายคราวนีอ้กีฝ่ายก็ไม่ให้

ความร่วมมือเลยเมื่อส่งยิ้มอ่อนมาให้ใจเธอกระตุกอีกครั้ง

"เอ่อ...ขอโทษนะคะฉันก็ลืมคิดไป ไม่แน่ใจว่าคุณพ่อจะอนุญาต 
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หรือเปล่า" แป้งร�่าออกตัวเสียงเรียบและพยายามปรับสีหน้าให้เป็นปกติ 

หลังจากเอ็ดอึงตัวเองในใจเรียบร้อยเมื่อนึกข้ึนได้ว่าผู้ปกครองบางคนก็ 

ไม่อยากให้ลกูรบัของจากคนแปลกหน้า พอเห็นฝ่ายนัน้พยักหน้าเบาๆ เป็น

เชิงอนุญาตแล้วหันไปคุยกับลูกชาย แป้งร�่าก็โล่งใจ

"ใช่ครับ" ตอบแบบนี้หมายความว่าเธอเป็นแม่มดงั้นสิ!

"งั้นพี่สาวก็เป็นแม่มด!"

แป้งร�่าไม่รู้เลยว่าตัวเองท�าหน้าปูเลี่ยนแค่ไหนตอนเด็กชายสรุปมา

แบบนั้น แต่สีหน้าเธอคงดูตลกมากถึงแว่วเสียงหัวเราะมาจากคนข้างๆ 

แหม...เข้ากันเป็นปี่เป็นขลุ่ยจริงๆ 

"ถ้าพีเ่ป็นแม่มดแล้วหนุม่น้อยคนนีเ้ป็นอะไรเอ่ย เจ้าหญิง?" หญิงสาว

ถามกลับกวนๆ ท�าให้ใบหน้าเล็กยุ่งเหยิงขึ้นมาทันใด ก่อนส่งยิ้มเจ้าเล่ห์มา

ให้

"เป็นเจ้าชายมาปราบแม่มด!"

แป้งร�่าถึงกับหลุดหัวเราะพรืด ข�าตัวเองที่ถูกเด็กชายย้อนเข้าให้

"งั้นแอปเปิ้ลลูกนี้ก็คงเป็นหมัน เพราะเจ้าชายไม่รับของจากแม่มด" 

หญิงสาวพยักหน้าหงึกๆ แล้วหยอกกลับอย่างไว้เชิง เธอเห็นเด็กชายท�า

หน้ายุ่งอยู่แวบเดียวเท่านั้นก่อนตอบกลับมา

"ไม่ใช่เจา้หญงิเพราะงั้นรับของจากแม่มดได ้อกีอย่างแอปเป้ิลลูกนี้ก็

ไม่ใช่สีแดงด้วย ไม่มียาพิษแน่ๆ เจ้าชายกินไม่ตาย"

ค�าตอบพร้อมการพยักหน้าหงึกๆ ท่าทางเหมือนเพ่ิงสรุปประเด็น

ระดับชาตไิด้ของเดก็ชายท�าเอาแป้งร�า่อมยิม้แล้วย่ืนแอปเป้ิลสเีหลอืงในมือ

ไปให้อย่างจ�านน

ขืนไม่ให้อีก มีหวังพ่อตัวดีคงหาเหตุผลสารพัดมาอ้างต่อและเธอคง

ได้กลายเป็นแม่มดใจร้ายไปจริงๆ 

"อ้ะ งั้นแม่มดให้เจ้าชายนะครับ" ใจเธออยากลูบศีรษะทุยเจ้าของมือ
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ท่ีกระพุ่มไหว้ก่อนรับแอปเปิ้ลไปถือไว้พร้อมรอยยิ้มเริงร่าสักที ติดก็แต่

เกรงใจคนเป็นพ่อเท่านั้น "แต่แอปเปิ้ลลูกนี้ทานในรถไฟฟ้าไม่ได้นะครับ"

"เพราะเขาห้ามใช่ไหมครับ"

"ถูกต้องครับ" แป้งร�่านึกช่ืนชมผู้ปกครองของเด็กชายมากกว่าเดิม 

เด็กตัวเท่านั้นคงไม่รู้เรื่องกฎข้อบังคับหากไม่มีใครสอน 

"ขอบคุณนะครับ" 

แป้งร�า่ยิม้ให้เดก็ชายอีกครัง้ ในภาวะต้องยืดจนสดุแขนกว่าจะจบัราว

เหนือศีรษะได้ พอเจอแรงกระตุกของรถไฟฟ้าขณะเข้าเทียบสถานีท�าให ้

หญิงสาวเซแซดๆ จนเกือบล้มคะม�า ดีว่าจิกปลายเท้าไว้ทันจึงไม่ต้องลงไป

นอนกองกับพื้นให้ได้อาย

แป้งร�่าเป่าปากด้วยความโล่งอกเม่ือรถจอดสนิทพลางขยับตัวเข้าไป

ด้านในอกีนดิเม่ือเห็นฝงูชนมากมายเบียดเสยีดเข้ามาด้านใน ท�าให้ต้องขยับ

เข้าใกล้ชายหนุ่มที่เพียงยิ้มก็ท�าให้ใจกระตุกแบบไหล่ชนท่อนแขน

ไม่ใช่ครัง้แรกท่ีแป้งร�า่จ�าเป็นต้องเบียดเสยีดจนแขนเกยกบัใครสกัคน

บนรถไฟฟ้า แต่ไม่เคยมีใครท�าให้เธอรู้สึกแปลกอย่างนี้มาก่อน

เขามีลูกแล้วยายแป้ง คิดอะไรเนี่ย

ในใจของหญิงสาวต�าหนตินเองเอด็องึ พร้อมกนันัน้กก็�ามอืกระชับราว

สงูเหนอืศรีษะเอาไว้แน่นเสยีจนเธอไม่ม่ันใจว่าต้องการพยงุกายไม่ให้ล้มหรอื

เพื่อยึดไม่ให้หัวใจไขว้เขวไปกับสัมผัสใกล้ชิดซึ่งก�าลังเผชิญอยู่กันแน่

ในขณะท่ีพยายามหายใจเข้าออกลึกๆ เพื่อสะกดการเต้นของหัวใจ 

ไม่ให้เรว็เกนิไป สมัผสัเบาๆ ตรงมอืท�าให้แป้งร�า่เหลอืบมองตามสญัชาตญาณ 

ใจที่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติก็เต้นรัวอีกรอบ

"จับตรงนี้ดีกว่าครับ น่าจะดีกว่าราว" 

กิริยาของชายหนุ่มเป็นไปด้วยความอ่อนโยน ไม่จาบจ้วงหรือแสดง

ให้เห็นว่าต้องการล่วงเกิน กว่าจะรู้ตัวมือของเธอก็เปลี่ยนมาจับท่ีห่วงซ่ึง
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ห้อยลงมาจากราวเหนือศีรษะโดยการชักน�าของเขาเรียบร้อยแล้ว

"แล้วคุณล่ะคะ"

แป้งร�่าเห็นเขาย้ิมสวยให้ขณะตอบ "ผมจับราวด้านบนได้ครับ ไม่มี

ปัญหา"

หญิงสาวท�าเสียงรับรู้ในล�าคอก่อนกระชับมือจับห่วงแน่นข้ึนอีกนิด 

จากนัน้กน็กึได้ว่ายังไม่ได้ขอบคุณเขา เธอจึงเอ่ยข้ึนเสยีงเบาเพราะม่ันใจว่า

อยู่ใกล้กันขนาดนี้เขาต้องได้ยินชัดเจนแน่

"ครับ" เขาตอบรับค�าขอบคุณเพียงสั้นๆ เป็นเชิงรับรู้

แป้งร�่าย้ิมให้เขาอีกครั้งแล้วหมุนตัวหันหน้าไปอีกทางด้วยแน่ใจว่า

ตอนนี้เธอไม่อาจห้ามริมฝีปากของตัวเองไม่ให้ยิ้มได้เลย

น่า...ถึงมีลูกแล้วก็ขอกรี๊ดในใจแป๊บเดียว ลงจากรถไฟฟ้าเม่ือไร 

ต่างคนต่างไป เขาก็แค่เพื่อนร่วมทางที่บังเอิญได้เจอกันเท่านั้นเอง
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หลังฝ่ารถติดจนสามารถน�ารถกระป๋องรุ่นเดอะซ่ึงอยู่ร่วมกันมานาน

กว่าสิบปีเข้าจอดบริเวณลานจอดรถ เธอก็เดินออกจากตัวรถตรงเข้าไปใน

บ้าน แป้งร�า่โยนกระเป๋าไว้บนโซฟาในห้องนัง่เล่นแล้วเดนิโซซัดโซเซเข้าครวั 

คว้าขวดน�า้ได้กร็นิใส่แก้วยกดืม่อกัๆ ดบักระหายหลงัจากปากแห้งมาสกัพัก

ตอนเดินกลับมายังห้องนั่งเล่น หญิงสาวไม่ลืมหยิบสับปะรดห่ันเป็น

ช้ินยาวจากกระปุกในครัวติดมือมาช้ินหนึ่งเพื่อรองท้องแล้วท้ิงตัวลงบน

โซฟาเตม็แรง ปากยงัเคีย้วสบัปะรดในมือข้างหนึง่ไปเรือ่ยๆ ขณะท่ีมอือีกข้าง

หยิบรีโมตมากดเปิดโทรทัศน์ในห้องเพื่อให้บรรยากาศในบ้านไม่เงียบเหงา

เกินไปนัก

ศีรษะท่ีแนบติดพนักโซฟายกข้ึนช้าๆ สายตากวาดไปรอบกายอย่าง

เหงาหงอย ภาพความทรงจ�าเก่าก่อนผุดพรายเหมือนตาน�้า รอยยิ้มและ

เสียงหัวเราะเหมือนดังอยู่ใกล้หูราวกับเพิ่งเกิดขึ้นในวินาทีนี้เอง

ตั้งแตจ่�าความไดเ้ธอก็อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ ถึงไม่ใหญ่โตกวา้งขวาง

หรือสวยงามอย่างที่เคยเห็นตามหน้านิตยสาร เป็นเพียงบ้านหลังเล็กแถบ

ชานเมืองของครอบครัวฐานะปานกลางทว่าก็เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ

บทที่ 1
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มีพ่อ แม่ ตัวเธอเอง และยายอยู่พร้อมหน้า เรียกได้ว่าเต็มไปด้วย

ความสขุ...จนกระท่ังคนคนหนึง่จากไป หลงัจากนัน้ความสขุท่ีเคยมมีากล้น

จนใครอิจฉาก็ค่อยๆ จางหายไปทีละนิดพร้อมการจากไปของคนท่ีเธอรัก 

ทีละคน แม้คนสุดท้ายไม่ได้ตายจากทว่าในความรู้สึกของเธอตอนนี้ก็ไม่ 

ต่างกัน

แม่คอืคนในครอบครวัคนสดุท้ายท่ีเธอคดิว่ายังเหลอือยูจ่วบจนกระท่ัง

วันนี้

คิดถึงตรงนี้แป้งร�่าก็อดถอนใจอีกครั้งไม่ได้ เหตุการณ์เมื่อตอนบ่าย

ยังฉายชัดราวกับมีใครมากดบันทึกแล้วเอามาฉายซ�้าให้ดู...

'แม่พูดว่าไงนะคะ' หลังจากได้ยินประโยคก่อนหน้า ในหูของแป้งร�่า

เหมือนมีเสียงวี้ดๆ หึ่งๆ ดังขึ้น ทว่าความหวังริบหรี่ในใจก็ท�าให้เธอหลอก

ตัวเอง

...บางทีเสยีงจอแจภายในห้างสรรพสนิค้าอาจท�าให้เธอฟังประโยคนัน้

เพี้ยนไป

'แกได้ยินไม่ผิดหรอก ฉันคิดจะขายบ้าน'

'บ้านของพ่อเลี้ยงน่ะเหรอ' แป้งร�่าถามท้ังๆ ท่ีในใจนึกหวั่น สีหน้า 

แน่วแน่ของมารดาบอกชัดว่าไม่ใช่และประโยคต่อมาก็ยืนยันได้อย่างดี

'แกรู้ว่าฉันหมายถึงบ้านหลังไหน'

อาการเข่าอ่อนเป็นอย่างไรแป้งร�่ารู้ซึ้งในทันที นี่ขนาดนั่งอยู่บนเก้าอี้

ยังรู้สึกหวิวจนเกือบวูบ ถ้าเธอยืนอยู่เชื่อได้เลยว่าคงลงไปนั่งกองกับพื้นแน่ 

หญิงสาวมองคนตรงหน้าอย่างไม่เชื่อสายตา ไม่คิดว่าคนเป็นแม่จะท�ากัน

ได้ขนาดนี้ นี่ท่านยังเห็นเธอเป็นลูกอยู่หรือเปล่า 

'แต่นัน่มันบ้านของแป้ง...' เธอแน่ใจว่าพยายามเค้นเสยีงเถยีงให้เข้ม

ที่สุดแล้ว ทว่าเสียงที่เปล่งออกมากลับฟังอ่อนเบาราวเสียงกระซิบ
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'มันเป็นของฉัน'

'แต่แป้งกับยายหาเงินผ่อนมาตลอด แม่ไม่มีสิทธิ์ท�าแบบนี้'

'ท�าไมฉันจะท�าไม่ได้ในเมื่อบ้านหลังนั้นเป็นชื่อของฉัน ฉันมีสิทธิ์ท�า

อะไรกับมันก็ได้แกก็รู้ดี'

คนถูกทวงสิทธิ์กัดริมฝีปากเพื่อสะกดอารมณ์บางอย่างซ่ึงแล่นขึ้นมา

จุกตรงคอหอย

ใช่...ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าบ้านหลังนั้นยังไม่ถูกโอนกรรมสิทธิ์เป็นของ

เธอโดยชอบธรรมซ�า้ยังตดิจ�านองอยู่กบัธนาคาร และท่ีส�าคญัช่ือเจ้าของบ้าน

หลังนั้นไม่ใช่เธอเช่นเดียวกับช่ือผู้จดจ�านองซ่ึงยังคงเป็นช่ือของแม่ นั่น

หมายความว่าท่านมีสิทธิ์ขายบ้านหลังนั้นโดยไม่ต้องขออนุญาตใครก็ได้  

ถึงกระนั้นก็เถอะ...

'แต่มันเป็นของแป้ง แม่บอกแล้วว่าจะยกให้แป้งถ้าแป้งผ่อนหมด'  

แป้งร�า่ทวงสิง่ท่ีเคยตกลงกนัไว้เม่ือครัง้เธอเรยีนจบและเริม่มีรายได้เป็นของ

ตัวเอง นอกจากเงนิค่าขายขนมท่ียายท�าส่งขายตามร้านซ่ึงเป็นรายได้หลกั

ในการจุนเจือครอบครัวมาตลอด

'ฉันเปลี่ยนใจแล้ว'

'แม่!' 

ราวกบัถกูใครฟาดลงมากลางแผ่นหลงัหนกัๆ แป้งร�า่จกุจนพูดไม่ออก

จึงได้แต่ส่งสายตาตัดพ้อไปให้คนซึ่งมองมาอย่างเป็นต่อไร้แววตาสงสาร

'นี่แม่ยังเห็นแป้งเป็นลูกอยู่หรือเปล่า'

'แล้วแกล่ะ ยังคิดว่าฉันเป็นแม่อยู่เหรอ เคยคิดไปหาฉันบ้างไหม'

'ก็แป้งท�างาน'

'อย่านกึว่าฉันไม่รูว่้าหุ้นส่วนอย่างแกจะไปไหนมาไหนก็ได้ตามใจ แล้ว

กิจการผ้าพันคออะไรนั่นหน้าร้านก็ไม่มี แกท�าบัญชีนะไม่ใช่พนักงานขาย

หรือแพ็กของ งานแกเยอะถึงขนาดเดือนๆ นึงไม่มีวันว่างเลยหรือไง...  
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ฉันแน่ใจว่าแกมีเวลา วันนี้ถ้าฉันไม่บังคับแกให้มาจริงๆ แกก็คงบ่ายเบี่ยง

เหมือนทุกครั้ง'

คนโดนรู้ทันนิ่งไปอีกค�ารบ ไม่ผิดหรอก เธอไม่อยากเจอหน้าท่าน 

หากเลี่ยงหรือบ่ายเบี่ยงได้ก็จะท�าทุกครั้งยกเว้นสุดวิสัยเท่านั้นเช่นครั้งนี้

ตัง้แต่ท่านแต่งงานใหม่ ความสมัพันธ์ระหว่างแม่ลกูก็ไม่ค่อยดนีกั จะ

ว่าเหมือนละครน�้าเน่าที่พ่อเลี้ยงมีปัญหากับลูกเลี้ยง ลูกเลี้ยงไม่กินเส้นกับ 

พีช่าย ลกูตดิพ่อใหม่ก็ไม่เชิง เอาเข้าจรงิเธอได้พบปะครอบครวัใหม่ของแม่

นับครั้งได้ หลักๆ เลยเม่ือโดนบังคับให้ไปรับประทานอาหารเช่ือมความ

สมัพนัธ์นัน่แหละ แม้ฝ่ายนัน้จะพดูจาและปฏบัิตกิบัเธออย่างด ีทว่าตะกอน

บางอย่างในใจท�าให้แป้งร�า่ไม่สามารถท�าตวัสนทิสนมกนัได้อย่างสนทิใจจงึ

มักหาเหตุมาเลี่ยงทุกครั้ง

ยายเตือนสติเธอเสมอว่าถึงโกรธหรือไม่ชอบการกระท�าของแม่มาก

แค่ไหนก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าท่านคือแม่ เหตุผลนี้เพียงข้อเดียวท�าให้เธอมาอยู่

ที่นี่ในวันนี้ แล้วดูสิ่งที่ท่านท�ากับเธอสิ...ราวกับไม่ใช่แม่ลูกกัน

ความเงียบปกคลุมไปท่ัวโต๊ะ ผู้หญิงสองคนนั่งประจันหน้ากันด้วย

ความเครียด กลิ่นหอมของกาแฟไม่อาจสร้างความรื่นรมย์ให้เธอได้เลย

จริงอยู่แม้บ้านหลังนี้ถูกขายทอดตลาด ชีวิตของเธอก็ไม่แย่ถึงขนาด

ไร้ท่ีซุกหัวนอน แต่สาเหตุท่ีเธออยากรักษาบ้านนี้เอาไว้เพราะมันคือบ้าน

ของ 'พ่อ' ถ้าท่านยังมีชีวติอยู่ เธอไม่อยากคดิเลยว่าพ่อจะเสยีใจมากแค่ไหน

หากรู้ว่าต้องสูญเสียมันไปโดยน�้ามือของคนท่ีท่านรักตราบจนลมหายใจ

สุดท้าย

เม่ือแป้งร�่าเห็นประกายแน่วแน่ในแววตาของมารดาก็ม่ันใจ ท่าน

ตัดสินใจมาอย่างดีและคงไม่เปลี่ยนใจง่ายๆ ตอนนี้ต่อให้เธอดื้อแพ่งใช้ 

ความแรงเข้าสู้ก็ไม่มีทางเปลี่ยนใจท่านได้

แม้ลึกๆ ในหัวใจยังแอบหวังว่าหากท่านยังเห็นเธอเป็นลูกอยู่ ถึง 
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ไม่ขนาดเปลี่ยนใจยกบ้านให้เธอ แต่อย่างน้อยถ้าสามารถประวิงเวลาออก

ไปอีกนิดก็ยังดี ในตอนนี้ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากจนแป้งร�่าคิดอะไรไม่ออก 

เธอต้องการเวลาเพือ่หาหนทาง บางทีพรุง่นีเ้ธออาจถกูลอตเตอรีร่างวลัท่ีหนึง่ 

มีเงินมาขอซื้อบ้านหลังนี้จากแม่ก็ได้ใครจะไปรู้

'ไม่ขายไม่ได้เหรอแม่'

'แกมีเหตุผลอะไรดีพอที่ฉันต้องเก็บบ้านหลังนี้ไว้หรือเปล่า'

'สามีใหม่แม่ก็ออกจะมีฐานะ แม่ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินนี่คะ'

'ก็จริง'

ท่าทางเหมอืนเห็นด้วยท�าให้ก�าลงัใจของเธอกลบัมา อย่างน้อยมารดา

ก็รับฟังเหตุผล ทว่าเพียงไม่กี่วินาทีหลังจากนั้นใบหน้ารูปไข่ก็ซีดลงอีกครั้ง

'แต่เปลีย่นจากอสงัหาฯ เป็นเงนิสดกด็เีหมือนกนั สภาพคล่องมนัต่าง

กันเยอะ'

'แม่พดูอย่างกบัตอนนีส้ามีแม่ร้อนเงนิงัน้แหละ' แป้งร�า่อดไม่อยู่จรงิๆ 

จึงเผลอประชดออกไป

'ใครจะไปรู้ เกิดวันนึงฉันร้อนเงินขึ้นมา การมีเงินเย็นๆ อยู่ในบัญชี

ธนาคารย่อมดีกว่าอสังหาฯ อยู่แล้ว แกเรียนมาด้านนี้ น่าจะรู้ดีนี่'

คนเรยีนมาด้านนีถ้งึกบัหุบปากฉับ...ไม่เห็นจ�าเป็นต้องย�า้ให้รูส้กึมาก

ขนาดนี้ก็ได้ แค่แม่พูดใส่หน้าว่าจะขายบ้านของพ่อ ใจเธอก็หน่วงหนึบพอ

อยู่แล้ว

'แกไม่มีเหตุผลดีกว่านี้แล้วใช่ไหม ถ้างั้นก็ตามนี้นะ'

ชัดเจนแล้วว่ามารดาคงไม่เปลี่ยนใจง่ายๆ กระนั้นแป้งร�่าก็พยายาม

คิดหาข้ออ้างต่างๆ เพื่อโน้มน้าวให้ท่านเปลี่ยนใจ

'แต่บ้านยังติดจ�านองอยู่นะคะ จะขายได้ยังไง'

เธอเห็นสายตาของมารดามองมาคล้ายก�าลังเยาะว่า...เธอนี่ช่างเป็น

กบน้อยในกะลา ไม่รู้ความเป็นไปของโลกภายนอกเสียเลย 
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'เรือ่งนีไ้ม่ต้องห่วงธนาคารเขาจดัการได้ หวงัว่าคราวนีแ้กคงไม่มปัีญหา

อะไรอีกนะ หรือถ้ามีก็พูดออกมาจะได้ไม่ต้องเหนื่อยด่าฉันในใจ'

'แป้ง...'

'หรือแกจะเถียง'

พอถูกดักคอแป้งร�่าถึงกับนิ่งไป แม้ไม่ถึงขนาด 'ด่าในใจ' แต่เธอก็คิด

กับมารดาในแง่ร้ายจริงๆ

'มันเป็นบ้านของพ่อนะ แม่ขายได้ลงเหรอ'

ไม่รู้เพราะน�้าเสียงเศร้าๆ หรือการพูดถึงบิดาผู้ล่วงลับกันแน่ท่ีท�าให้

มารดามีท่าทีอ่อนลง เธอได้ยินเสียงถอนหายใจหนักๆ ชัดเจน

'นี่แกคงคิดว่าฉันเป็นแม่ท่ีใจร้ายมากใช่ไหม ฉันไม่ได้ใจไม้ไส้ระก�า

ขนาดนั้นหรอก เพราะขายบ้านแล้วแกไปอยู่กับฉันก็ได้'

ไปอยู่กับครอบครัวใหม่แม่น่ะหรือ... 'ไม่เอาหรอก'

'ฉันกคิ็ดเอาไว้แล้ว เอาเถอะ...ฉันให้เวลาแกสามเดอืน ถ้าภายในสาม

เดือนนีแ้กสามารถหาเงนิมาโปะหนีบ้้านได้หมด ฉันจะล้มเลกิความคดิท่ีจะ

ขายบ้านหลังนั้นแล้วกัน'

สามเดือน...จะว่านานก็นาน จะว่าเร็วก็เร็ว แต่ไม่ว่าอย่างไรเธอก็ยัง

มีเวลาหาเงิน ตอนนี้ขอคิดเข้าข้างตัวเองเป็นตั้งสามเดือนก็แล้วกัน

"ต้องท�าได้สวิะไอ้แป้ง แกท้อไม่ได้เข้าใจไหม" ย�า้กบัตวัเองด้วยน�า้เสยีง

ฮึกเหิมเพื่อเรียกก�าลังใจแล้วแป้งร�่าก็กระเด้งตัวจากโซฟายาว คว้ากระเป๋า

ที่โยนไว้บนโซฟาแล้วเดินขึ้นชั้นสอง

ห้องท่ีหญิงสาวเปิดเข้าไปนัน้ไม่ใช่ห้องนอนใหญ่ของบ้านแต่เป็นห้อง

ถดัมาซ่ึงมีขนาดเลก็กว่ามาก เธออยู่ในห้องนีต้ัง้แต่จ�าความได้ แม้ตอนบิดา

เสียชีวิตลงและมารดาย้ายออกไปเธอก็ไม่มีความคิดย้ายไปอยู่ห้องใหญ่

จดุแรกท่ีแป้งร�า่พุง่ตรงไปอย่างมีเป้าหมายคอืโต๊ะเขยีนหนงัสอืขนาด
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กะทัดรัด หลังจากนั่งลงบนเก้าอ้ีเธอก็ไขกุญแจลิ้นชักบนสุดเพื่อหยิบสมุด

บัญชเีงนิฝากสองเล่มออกมา เธอเลอืกเล่มหนึง่มาเปิดไล่ไปยังหน้าสดุท้าย

ที่มีความเคลื่อนไหวล่าสุด

สมดุบัญชเีล่มนีเ้ป็นบัญชเีงนิออมจงึไม่ได้ท�าบัตรเอทีเอ็ม ส่วนค่าใช้จ่าย

รายเดือนเธอเปิดอีกบัญชีแยกไว้ต่างหาก ดังนั้นยอดรวมสุดท้ายของบัญชี

เล่มเงินออมจึงเป็นยอดปัจจุบัน 

แป้งร�า่ไล่สายตาลงมาหยุดอยูต่รงตวัเลขหกหลกัแล้วถอนหายใจออก

มาแรงๆ ถ้าหากตัวเลขจ�านวนนี้เป็นยอดเงินฝาก เธอคงดีใจจนเนื้อเต้น

เพราะคงท�าให้การหาเงนิภายในระยะเวลาสามเดอืนหลงัจากนีง่้ายขึน้ ทว่า

ตัวเลขนั้นเป็นเพียงไม่กี่ยอดท่ีเธอถอนเงินออกมาเพ่ือน�าไปลงทุนเพิ่มใน

กิจการ 

ด้วยฐานะทางบ้านไม่ได้ดีเหมือนเพื่อนร่วมหุ้นอีกสองคน ตอนเปิด

ร้านใหม่ๆ แป้งร�่าถือหุ้นเพียงในนามเท่านั้น แม้เพ่ือนบอกว่าไม่เป็นไร 

ไม่จ�าเป็นต้องเอาเงินมาลง แต่เมื่อมีเงินมากพอจนการลงทุนไม่ท�าให้เธอ

ขาดสภาพคล่องเธอมักเอาเงินไปสมทบในกิจการเสมอ ก่อนหน้านี้ไม่นาน

ก็เพิ่งลงเงินไปอีกครั้ง

เธอไม่อยากกวาดตาลงมาเจอยอดรวมสุดท้ายเลย ด้วยรู้อยู่แก่ใจว่า 

ยอดคงเหลอืคอืเท่าไร เรือ่งเงนิๆ ทองๆ เธอถนดันกั ยิง่เป็นของตวัเองยิง่แม่น 

เหตุผลเดียวที่ท�าแบบนี้ก็เพียงแค่คาดหวัง...

บางทีเธอน่าจะลองเอาสมุดบัญชีไปรดน�า้ดูสักที เผื่อยอดเงินจะงอก

เหมือนเมล็ดถั่วเขียวแช่น�้า

นางฟ้ามีแค่ในเทพนิยายแถมวันนี้เธอเพ่ิงได้เป็นแม่มดมาหมาดๆ  

ดงันัน้ต้องคดิหาวธิด้ีวยตัวเองท่ีจะท�าให้เงนิเพิม่ข้ึนเป็นห้าแสน...ความจรงิ

ยอดเงินคงค้างกับธนาคารไม่ใช่ตัวเลขกลมเป๊ะ แต่นาทีนี้เศษท่ีเกินมา

ท้ังหมดเธอขอปัดลงแล้วกัน เพราะถ้าหากปัดข้ึนตามหลักคณิตศาสตร์ 
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ล่ะก็ เธอไม่แน่ใจว่าจะเผลอต่อโทรศัพท์หามารดาแล้วยกเลิกสัญญาท่ีจะ

หาเงินมาไถ่บ้านทิ้งหรือเปล่า

หญิงสาวหยบิแผ่นกระดาษขอบรุง่ริง่ท่ีฉีกมาจากสมดุซ่ึงขอพนกังาน

ในร้านกาแฟออกมาจากกระเป๋า แล้ววางลงในกล่องเดยีวกบัสมดุบัญชเีงนิฝาก

แล้วดันลิ้นชักปิด

นาทีนีก้ลบัตวัไม่ได้แล้ว คงต้องคดิหาทางว่าหลงัจากนีค้วรท�าอย่างไร

ให้เงินงอกเงยขึ้นมาบ้าง ที่แน่ๆ ไม่ใช่ด้วยการรดน�้าแน่...
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แป้งร�่าดันประตูกระจกออฟฟิศซ่ึงเป็นห้องสี่เหลี่ยมขนาดประมาณ 

หกคูณสี่เมตรซ่ึงต่อเติมออกมาจากบริเวณลานจอดรถของบ้านแยกเป็น

สัดส่วนชัดเจน เม่ือเข้ามาด้านในก็พบว่ามีคนนั่งท�างานอยู่แล้ว ฝ่ายนั้น 

ยื่นหน้าออกจากจอสี่เหลี่ยมส่งยิ้มมาให้

"เป็นไงบ้างหงุ่น"

"พี่แป้งถามในแง่ไหน หงุ่นสบายดีไหมหรือว่าออเดอร์เยอะหรือเปล่า 

แต่อย่างพี่แป้งต้องประโยคหลังแน่"

คนถูกจิกกัดตั้งแต่เช้ายกมะเหงกโชว์ท้ังๆ ท่ีในมือคล้องถุงน�้าเต้าหู้

และข้าวเหนยีวหมูป้ิงอยู่ พร้อมกนันัน้กแ็ยกเข้ียวใส่ไปหนึง่ที เสยีงหัวเราะร่วน

จึงลอยมาให้ได้ยิน

"พี่ไม่ได้หน้าเลอืดขนาดนัน้นะ เห็นลางานไปเท่ียวกบัครอบครวักเ็ลย

ถาม"

"สนุกดีนะพี่ แม่กับหลานหนูมีความสุขมากที่ได้ไปทะเล แถมคราวนี้

ไปตั้งหลายวันไม่ใช่ไปเช้าเย็นกลับเหมือนทุกครั้ง คุ้มจริงๆ ที่ลางาน" 

"ดีแล้ว" พูดพลางวางถุงน�้าเต้าหู้และข้าวเหนียวหมูปิ้งซ่ึงแวะซ้ือมา 

บทที่ 2
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ระหว่างทางลงบนโต๊ะ "แล้วนีก่นิอะไรมาหรอืยัง พ่ีมหีมูป้ิงกบัน�า้เต้าหู้ หงุน่ 

กินด้วยกันไหม"

"เรียบร้อยแล้วค่ะ พี่แป้งตามสบายเลย หนูขอไล่ตอบอีเมลก่อน" 

หน้าที่ขององุ่นเรียกได้ว่าจับฉ่าย เริ่มตั้งแต่ดูแลสื่อออนไลน์ทั้งหมด

ของร้าน จัดการรายการสั่งซ้ือจากลูกค้าตั้งแต่ต้นจนถึงกระบวนการน�าส่ง

ไปรษณีย์ แต่วันไหนหากแป้งร�่า แวนด้า หรือพารินว่างก็จะเอาไปส่งเอง 

เรียกได้ว่าเจ้าของกิจการท้ังสามคนเคยนั่งขัดสมาธิแพ็กสินค้าลงกล่อง 

จ่าหน้าซองเพื่อจัดส่งของกันหมดทุกคน

"แล้วนีแ่วนด้าไปไหนล่ะ หรอืยงัไม่ตืน่" ออฟฟิศแห่งนีต้ัง้อยู่ในบรเิวณ

บ้านหลงัใหญ่ของแวนด้า เพือ่นจงึไม่ต้องตืน่เช้าเผือ่เวลาเดนิทางมาท�างาน

แบบคนอื่น

"ออกไปไปรษณีย์ค่ะ เอาออเดอร์เมื่อวานไปส่ง"

แป้งร�่าพยักหน้าหงึกๆ หลังจากกดเปิดคอมพิวเตอร์หญิงสาวจึงเดิน

ไปยังมุมห้องซึ่งจัดเป็นครัวเล็กๆ เธอหยิบแก้วมาใส่น�้าเต้าหู้เตรียมจัดการ

มื้อเช้าของตัวเอง จากนั้นจะได้เริ่มสะสางงานที่ค้างอยู่สักที 

"เฮ่ย พี่แป้ง!" 

"เป็นอะไร อยู่กันแค่นี้ ร้องเสียตกใจหมด" แป้งร�่านิ่วหน้า ระยะทาง

ระหว่างชั้นวางแก้วนั้นไม่ไกลจากโต๊ะขององุ่น เสียงร้องจึงดังชัด แล้ว 

ยิ่งขมวดคิ้วหนักเมื่อเห็นสีหน้าอีกฝ่าย "แล้วนั่นเป็นอะไร ท�าหน้าอย่างกับ

เห็นผี"

"ก่อนพี่แป้งออกจากบ้าน ได้ส่องกระจกหรือเปล่า"

อาการตะลึงขององุ่นเปลี่ยนเป็นพูดไปหัวเราะไปท�าให้แป้งร�่ารู้สึกถึง

ความผิดปกติ แต่เธอยังเดาไม่ถูกว่าสาเหตุคืออะไร

"มีอะไรตดิหน้าพีเ่หรอ" ถ้ามีเธอต้องรูส้กึส.ิ..กระนัน้กยั็งใช้มอืคล�าไป

ทั่วใบหน้าเพื่อความมั่นใจ
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"ไม่มีอะไรติดหรอกค่ะ แต่คิ้วพี่น่ะสิ มันไม่เท่ากัน"

"หือ" 

เรื่องคิ้วไม่เท่ากันเป็นเรื่องปกติของทุกคนอยู่แล้ว เธอไม่เคยเห็นใคร

มีเคร่ืองหน้าสมมาตรสักคนถ้าไม่ได้รับการปรับแต่ง กระนั้นสังหรณ์ใจ 

บางอย่างก็ท�าให้เธอรีบแจ้นไปหยิบกระจกในกระเป๋าข้ึนมาส่อง เท่านั้น 

แป้งร�่าก็กรีดร้องโหยหวน

"ตายแล้ว..."

วันนี้เธอเขียนคิ้วข้างเดียวออกจากบ้าน ส่วนอีกข้างโล้นไม่ต่างจาก 

คนเพิ่งบวช มิน่าล่ะใครต่อใครถึงได้มองมาแปลกๆ ทั้งแม่ค้าหมูปิ้งที่มอง

ด้วยท่าทางเหมือนกลัน้ข�าอะไรสกัอย่าง แต่ตอนนัน้เธอก�าลงัปัดควันท่ีลอย

ไปท่ัวจึงไม่เอะใจ เธอรีบเลือกหมู จ่ายเงิน แล้วขึ้นรถหนีควันท่ีรมจน 

แสบตา

"แล้วต่อไปจะเอาหน้าที่ไหนไปเจอเขาล่ะเนี่ย"

"ใครบ้างล่ะพี่"

"แม่ค้าหมป้ิูงกบัพ่อค้าน�า้เต้าหู้น่ะส"ิ แป้งร�า่ร้องโหยหวน...อายย้อนหลงั

ทันไหมเนี่ย

"เอาน่าพี่...ลูกค้าเขาเยอะแยะ คงจ�าไม่ได้หรอก"

เธอกอ็ยากให้เป็นเช่นนัน้เหมือนกนัถ้าท้ังสองร้านไม่ใช่ร้านประจ�า ยิง่

คิดก็ยิ่งท�าใจไม่ได้ 

"เอะอะอะไรกนัแต่เช้าน่ะ" คนมาใหม่ออกปาก แต่พอเห็นหน้าอีกฝ่าย

เตม็ตากห็ลดุหัวเราะพรดื "ไม่ยกัรูว่้าแฟช่ันซีซ่ันนีค้อืการเขียนคิว้ข้างเดยีว"

"ไอ้แวน!" 

ถกูแหวเสยีงเขยีวแทนท่ีแวนด้าจะสลด เปล่าเลย หญิงสาวยงัหัวเราะ

ลั่น คนมาใหม่เลยถูกเพื่อนค้อนใส่อีกทีค่าที่ไม่เกรงใจกัน

"ตลกมากนักหรือไง ฮึ"
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เป็นที่รู้กันในหมู่เพื่อนฝูงว่าแป้งร�่าเป็นคนคิ้วบางมาแต่ไหนแต่ไร ยิ่ง

หน้าเปลือยนี่เหมือนคนถูกโกนคิ้ว เรียกได้ว่าเป็นปมเข่ืองของเจ้าตัวเลย 

ทีเดียว แป้งร�่าจะไม่ยอมออกจากบ้านเด็ดขาดถ้าไม่ได้เขียนคิ้วให้เข้ารูป

สวยงามแม้ไม่ได้แต่งหน้าครบเครื่องก็เถอะ แต่นี่เธอเล่นเขียนคิ้วหนึ่งข้าง

เปลือยอีกข้างออกจากบ้าน ตลกน้อยอยู่หรือ...

แวนด้าเห็นสีหน้าเหยเกของเพื่อนแล้วก็ให้สงสาร เป็นเธอคงหมด

ความมั่นใจไปเลยทีเดียว แต่แค่กลั้นหัวเราะตอนนี้ ไม่ส�าลักน�้าลายตัวเอง

นี่บุญถมเถแล้ว 

"โอเคๆ ฉันไม่ข�าแล้วก็ได้" ครู่ใหญ่กว่าแวนด้าจะหลดุค�าพดูออกมาได้

"ขอบใจ" จากปลายเสียงท่ีสะบัดอยู่เล็กน้อยกับอาการโยนค้อนใส่

ขวับๆ นั้นท�าให้จับได้ว่าเพื่อนยังคงงอน

"แกไม่เคยพลาดนี่หว่า แล้ววันนี้เป็นอะไรไปถึงได้เอ๋อขนาดนี้"

การตั้งข้อสังเกตของเพื่อนกระทบใจแป้งร�่าเข้าอย่างจัง ใบหน้างอน

เมื่อครู่เปลี่ยนไปทันใดและคนที่คบกันมานานก็จับความผิดปกติได้ทันที

"มีอะไรหรอืเปล่าแป้ง" เห็นสหีน้าและแววตาของแป้งร�า่ แวนด้ากส็รปุ

ได้ทันทีว่าคงมีเรื่อง "ไปหาอะไรกินท่ีบ้านใหญ่กัน เดี๋ยวพวกพี่มานะหงุ่น  

มีอะไรด่วนก็ไปเรียกได้"

"เอาล่ะๆ เล่ามา เมือ่วานเกดิอะไรข้ึน" แวนด้ารูว่้าเม่ือบ่ายวานนีเ้พ่ือน

ของเธอมีนดักบัมารดา ผ่านไปแค่ข้ามคนืกอ็อกอาการเอ๋อราวกบัคนท้ิงสติ

เอาไว้เบื้องหลัง การเจอกันครั้งนี้คงเกิดเรื่องไม่ดีนักถึงส่งผลให้แป้งร�่าเป็น

เช่นนี้ ดังนั้นพอนั่งลงบนเก้าอี้ในห้องอาหารหญิงสาวก็ไม่พูดพร�่าท�าเพลง

รีบเข้าเรื่องที่อยากรู้ในทันที

สมาร์ตโฟนท่ีถูกย่ืนมาตรงหน้าท�าให้คิ้วของแวนด้าเลิกข้ึนคล้ายกับ

ถาม เธอตคีวามการพยักพเยดิของเพือ่นว่าให้ดเูอาเองจงึรบัโทรศพัท์เครือ่ง
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นั้นมาแล้วมองตรงหน้าจอสี่เหลี่ยมทันใด

ภาพถ่ายท่ีปรากฏอยู่ในหน้าจอคล้ายแผ่นกระดาษอะไรสักอย่าง  

ด้วยความเล็กของหน้าจอจึงเห็นตัวอักษรในภาพไม่ชัดท�าให้ต้องใช้สองนิ้ว

เลือ่นซูมขยายภาพ เม่ืออ่านอย่างละเอยีดแวนด้าถงึรูว่้าเป็นเอกสารสญัญา

ท่ีมลีายมอืช่ือของแป้งร�า่ลงนามเอาไว้ในตอนท้ายร่วมกบัมารดาและมีพยาน

เสร็จสรรพ

"เฮ่ย นี่มันเรื่องอะไรกัน แล้วสัญญานี่มันอะไร"

"กส็ญัญาว่าจะหาเงนิห้าแสนกว่าๆ เออ...เศษช่างมนัเถอะ เอาเป็นว่า

ห้าแสนแล้วกัน มาไถ่บ้านให้ได้ภายในระยะเวลาสามเดือน ถ้าฉันท�าไม่ได้

แม่จะขายบ้าน"

"เฮ่ย!" เป็นอีกครั้งท่ีแวนด้าเผลออุทาน เธอรู ้ตื้นลึกหนาบางใน

ครอบครัวเพื่อนดี ถึงแม้ความสัมพันธ์ของแป้งร�่ากับมารดาจะไม่ค่อยดีนัก 

แต่การขายบ้านท้ิงท้ังๆ ท่ีรู้ว่าเป็นแหล่งพักพิงแหล่งเดียวของลูกก็เกินไป

สกัหน่อย เธอไม่คดิว่าแม่ท่ีรกัลกูคนไหนจะท�าเรือ่งนีล้ง "เรือ่งมนัเป็นไงมาไง 

ไหนเล่ามาซิ"

"คืองี้..." แป้งร�่าเล่ารายละเอียดเรื่องที่คุยกับมารดาเมื่อวานให้เพื่อน

ฟัง นาทีนี้การได้ระบายให้ใครสักคนฟังท�าให้เธอรู้สึกดีขึ้นมาบ้าง แวนด้าก็

เป็นหนึ่งในไม่กี่คนท่ีเธอสามารถคุยด้วยได้ทุกเรื่องนอกจากยายและพาริน

อีกคน

"แกกเ็ลยร่างสญัญานีขึ่น้มาเนีย่นะ" แถมยงัถ่ายภาพเอาไว้เป็นหลกัฐาน

อีก ถ้าอยู่ในอารมณ์ปกตเิธอคงข�ากบัการกระท�าประหลาดๆ ของเพ่ือน ทว่า

นาทีนี้บอกตรงๆ เธอข�าไม่ออก

"อือ...แม่กับฉันถ่ายไว้คนละรูป ส่วนต้นฉบับฉันก็เก็บเอาไว้"

แวนด้าก้มมองภาพถ่ายตรงหน้าจอโทรศัพท์อีกครั้ง เธอเคยเห็นแต่

หนังสือสัญญาท่ีผ่านการพิมพ์มาอย่างดีก่อนท้ังสองฝ่ายจะลงลายมือช่ือ 
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ต่อหน้าพยาน แต่แบบเขียนด้วยลายมือบนกระดาษท่ีฉีกส่งๆ จากสมุด 

แบบนี้เพิ่งเคยเห็นครั้งแรก

"มันใช้ได้ตามกฎหมายไหมเนี่ย" 

"ไม่รูเ้หมือนกนั แต่กท็�าให้แน่ใจว่าจะไม่โดนเบ้ียวได้นะ" เหมอืนท่ีเธอ

เคยถูกมารดาเบี้ยวมาแล้วครั้งหนึ่งนั่นล่ะ

"ก็มีพยานครบเนอะ" น่าจะมีผลแหละมั้ง...เธอเองก็ไม่แน่ใจ

"อือ...แต่เรื่องนั้นช่างมันเถอะ"

"ช่างมันได้ไง มันอาจผูกมัดแกก็ได้นะแป้ง"

"กผ็กูมัดแม่ฉันด้วยเหมือนกนั แกกร็ูว่้าก่อนหน้านีแ้ม่เคยสญัญาแล้ว

ว่าจะยกบ้านให้ฉันถ้าฉันดูแลมันต่อโดยไม่ปล่อยให้โดนธนาคารยึด แค่ 

ไม่กี่ปีแม่ก็กลับค�า ใครจะรู้ถ้าฉันหาเงินห้าแสนมาโปะธนาคารจนหมดทัน

แม่จะไม่เปลี่ยนใจอีก"

มันก็จริง แต่... "นี่ถ้าสามเดือนแกยังหาเงินมาไม่ครบ ไม่แปลว่าแก

ต้องย้ายออกจากบ้านจริงๆ หรือไง" จริงอยู่ แป้งร�่าไม่ใช่คนอับจนหนทาง

ถึงกับต้องนอนข้างถนน หรือหากเรื่องแย่ถึงขนาดนั้นเธอก็ยินดีให้เพ่ือน 

มาอยู่ด้วยถ้าหากเจ้าตัวยอม แต่การหาเงินตั้งห้าแสนกว่าบาทให้ได้ภายใน 

สามเดือนไม่ใช่เรื่องง่าย

"ไม่มีทาง ฉันต้องรกัษาบ้านหลงันีเ้อาไว้ให้ได้ แกรูไ้หม พ่อฉันรกับ้าน

หลงันีม้ากแค่ไหน และท่านกข็วนขวายสร้างมันมากบัมือ พอท่านเสยีฉันก็

อยู่กับยายมาตลอด จะให้ฉันปล่อยให้ตกเป็นของคนอ่ืนง่ายๆ ฉันยอม 

ไม่ได้เหมือนกัน"

เธอเข้าใจว่าเหตุใดแป้งร�่าถึงท�าเช่นนี้ หากเธอตกท่ีนั่งเดียวกันก็คง

ตัดสินใจไม่ต่างกัน 

"แต่เงินตั้งห้าแสนเลยนะ" 

"ฉันถึงได้กังวลอยู่นี่ไง"
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เธอไม่แปลกใจแล้วว่าท�าไมแป้งร�า่ถงึลมืเขียนคิว้ เพ่ือนคงหมกมุน่กบั

เรื่องนี้จนนอนไม่หลับท�าให้สมองเบลอ ดูเอาเถอะ แค่คืนเดียวใต้ตาของ

แป้งร�่าก็ปรากฏรอยคล�้าชัดเจน

"เมื่อคืนแกได้นอนบ้างหรือเปล่า"

"ก็หลับๆ ตื่นๆ หลับไม่ค่อยสนิทเท่าไร" แป้งร�่าพูดพลางยกกาแฟขึ้น

จบิ หวงัให้กาเฟอีนช่วยขจดัความรูส้กึอึนๆ ในสมอง "ในหัวมีแต่เรือ่งให้คดิ

เต็มไปหมด จะท�ายังไง ควรเริ่มตรงไหน หาเงินวิธีไหนให้ได้คราวละมากๆ 

สารพัดที่ประดังประเดเข้ามา"

แวนด้าส่งความห่วงใยไปให้เพื่อนผ่านทางแววตา สมองก็พยายาม

คิดหาวิธีช่วยไปด้วยพร้อมกัน

"บางทีฉันก็คิดนะ หรือว่าจะไปกู้เงินนอกระบบดี"

"เฮ่ย...ไอ้แป้ง! อย่าคิดอะไรบ้าๆ นะ แกก็รู้ว่าดอกเบ้ียเนี่ยยิ่งกว่า 

รีดเลือดกับปู แถมเจ้าหนี้ยังโหดซะ" แวนด้ารีบปราม บอกตรงๆ ว่าตอนนี้

เธอกลัวใจเพื่อนจริงๆ

"เออ เพราะฉันกลัวตายนี่แหละถึงได้แค่คิด อีกอย่างมันก็ไม่ต่างจาก

ตอนนี ้ถงึได้บ้านมาเป็นของเราจรงิแต่ก่อหนีก้้อนใหม่ สดุท้ายหนีก้็ไม่หมด

อยู่ดี แต่ตอนนี้ฉันจนปัญญาจริงๆ นะแวน" 

"ใจเย็น ค่อยๆ คิด ทุกปัญหาต้องมีทางออกสิ...หรือจะเอาเงินบริษัท

ไปก่อนดี เขาเรียกอะไรนะ...ฉันเรียกไม่ถูก สวัสดิการให้กู้ยืมเพื่อพนักงาน

อะไรเทือกนั้นน่ะ"

"ไม่ดีหรอก ห้าแสนนะแกไม่ใช่ห้าพนั แถมตอนนีเ้รายงัต้องใช้เงนิอกี

เยอะ ดึงเงินมาใช้ส่วนตัวแบบนั้นไม่ดีหรอก เดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องสภาพ

คล่อง...อีกอย่างถ้าดึงมาใช้แล้วเงินช็อต ฉันก็ไม่มีเงินพอจะเอามาลงทุน

เพิ่มตอนนี้หรอกนะ"

แวนด้าเถียงไม่ออก ว่ากันตามจริงเธอไม่ค่อยเข้าใจเรื่องพวกนี้ 
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มากนัก เวลาปิดงบปิดรอบบัญชีทีก็ได้เพื่อนนี่แหละคอยอธิบายให้เข้าใจ 

กระนั้นตอนนี้ก็แค่มองภาพผลประกอบการออกเท่านั้น 

"เอาไงดล่ีะเนีย่ ใจจรงิฉันกอ็ยากให้แกยืมเงนินะแป้ง ตดิว่าตอนนีเ้งนิ

ในบัญชีส่วนตัวของฉันก็ร่อยหรอเต็มที ไม่น่างกเงินแสนจนยอมเปลี่ยนรถ

ใหม่เลย ไม่งัน้คงมีเงนิมาให้แกยมืหรอก" ถงึบ้านแวนด้าจะค่อนข้างมฐีานะ 

ทว่าตัง้แต่ท�างานหาเงนิเลีย้งตวัเองได้เธอก็ไม่เคยรบกวนเงนิของครอบครวั

อีกเลย พอมีข่าวยกเว้นภาษีรถคันแรก เธอก็ตาโต รีบจองรถคันใหม่แทน

คันเก่าซึ่งบิดาซื้อให้เมื่อหลายปีก่อน

แป้งร�่าส่งยิ้มแทนค�าขอบคุณให้เพื่อนพลางปลอบไปด้วยในตัว

"น�้าใจของแกฉันขอรับด้วยใจก็แล้วกันนะแวน"

"เอางี้ไหม เดีย๋วฉันยืมเงนิพ่อให้" แล้วก็ได้รบัค�าตอบเป็นการส่ายหน้า

จากเพื่อนทันที

"ฉันรู้ว่าแกหวังดีแต่อย่าเลย ฉันไม่อยากรบกวนครอบครัวแก"

"แต่ว่า..."

"ขอเป็นหนทางสุดท้ายแล้วกันนะแวน ถ้าฉันจนหนทางจริงๆ อาจจะ

มารบกวนครอบครัวแก"

ท่าทางผ่อนคลายของแวนด้าท�าให้แป้งร�า่รูส้กึดข้ึีน ไม่รูถ้้าหากฝ่ายนัน้

รู้ว่าจริงๆ แล้วค�าว่ารบกวนของเธอและเพ่ือนคนละความหมายกันจะยัง

สบายใจอย่างนี้อยู่ไหม

"สัญญานะ"

"อือ..."

"ให้ดีๆ หน่อย อย่าเพิ่งคิดมากตอนนี้ บ้านไม่ใช่ของขายง่ายเหมือน

ขายหนังสือมือสองท่ีประกาศขายปุ๊บมีคนซ้ือปั๊บ ยังไงก็ต้องใช้เวลา แล้ว

บ้านแกก็ต้องซ่อมอีกเยอะ มันเป็นปัจจัยที่ท�าให้คนมาดูบ้านลังเล ก็อาจจะ

ยืดเวลาจากสามเดอืนไปได้เรือ่ยๆ ฉันว่าตอนนีแ้กเอาเวลามาคดิดกีว่าว่าจะ
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หาเงนิยังไง" เพราะเป็นเพือ่นกนัมานาน เคยเข้านอกออกในบ้านหลงันัน้หลาย

ต่อหลายครัง้ แวนด้าจงึรูว่้าสภาพภายนอกของบ้านเพ่ือนเรยีกได้ว่าเริม่เก่า

และทรดุโทรมตามกาลเวลา หากใครจะซ้ือคงต้องบูรณะอกีพอสมควร อย่าง

น้อยก็ต้องทาสีใหม่ให้สดใสขึ้นล่ะ

(โปรดตดิตามอ่านต่อได้ในฉบับเตม็)
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