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ของชายหนุ่มท่ีอยู่ห่างแค่คืบท�าให้น�้าหน่ึงเห็นจมูกโด่งกับนัยน์ตายาวรีสีด�าสนิทได้

ชัดเจน ผมเขาเริ่มยาวจนเกอืบถงึใบหอูยู่หน่อยๆ มันเปน็สดี�าอมน�า้ตาลโดยธรรมชาติ 

มาตั้งแต่เขายังเด็ก

ส�าหรับน�้าหนึ่ง ปฐวีช่างเป็นผู้ชายแสนธรรมดาเสียนี่กระไร ทว่าขณะเดียวกัน 

กลบัมเีสน่ห์ดงึดดูเฉพาะตวัอย่างทีผู่ช้ายหล่อรวยรอบตวัเธอไม่ม ี ไม่ว่าจะเป็นเมือ่ตอนที ่

เขายังเด็กหรือว่าตอนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ตาม 

และแม้กระทั่งตอนนี้...เขาก็ยังคงมีอิทธิพลต่อหัวใจเธอไม่เคยเปลี่ยนแปลง

หรอืเขาจะเป็น 'หนังสอืมอืสอง' ประเภทท่ีมมีลูค่าเกินตวัของมนั เป็นของหายาก

ทีไ่ม่สามารถซือ้หาด้วยเงนิตราเพยีงอย่างเดยีว แต่ต้องออกตามหาอย่างมุง่มัน่ถึงจะได้ 

มาครอบครอง
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หลังจากพาหนุ่มสาวชาวเหนือใน 'เอ้ืองอินรุ ่ง' มาท�าความรู ้จักกับ 

นักอ่าน LOVE เมื่อประมาณสามปีที่แล้ว 'นิศากร' ก็กลับมาอีกครั้งพร้อมกับ

เรือ่งราวความรกัของ 'ปฐวี' พ่อค้าขายหนงัสอืมอืสองท่ีหลงใหลการอ่านหนงัสอื

เป็นชวีติจติใจ และ 'น�า้หนึง่' คณุหนูไฮโซผูแ้สนเอาแต่ใจ ท่ีโคจรกลบัมาพบกนั

อีกครั้งด้วยเรื่อง 'พินัยกรรมยกสมบัติ' หลังจากไม่ได้เจอกันมานานถึงสองปี 

และการปรากฏตัวของน�้าหนึ่งครั้งนี้ก็น�ามาซ่ึงเรื่องราววุ่นวายชวนปวดหัว 

ให้แก่ปฐวีจนเขาถึงขั้นเสี่ยงจะติดคุก! 

งานนีเ้ขาและเธอจงึต้องเดนิทางไปขอความช่วยเหลอืจาก 'คณุย่าบุษยา' 

ผูท่ี้เลีย้งดพูวกเขาท้ังสองคนมาด้วยกนั และนัน่ท�าให้เรือ่งราวในอดตีท่ีหญิงชรา

เก็บง�าเอาไว้หลายปีถูกเปิดเผยออกมา พร้อมๆ กับความรักความผูกพันของ

ปฐวีและน�้าหนึ่งท่ีซ่อนเร้นเอาไว้มาตั้งแต่เยาว์วัยเริ่มเบ่งบานอีกครั้งราวกับ

กุหลาบ Glamis Castle ในยามฤดูหนาว แต่คนฟอร์มจัดและสุดแสนธรรมดา

อย่างปฐวจีะได้เป็นเจ้าชายท่ีสามารถพชิิตหัวใจของเจ้าหญิงโฉมงามอย่างน�า้หนึง่ 

ได้หรือไม่ มาร่วมลุ้นและเอาใจช่วยความรักของทั้งคู่ไปพร้อมกันได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส





ประวัตินักเขียน

ยินดีที่ได้รู้จักนักอ่านทุกท่านค่ะ 'นิศากร' เป็นนามปากกาของนักเขียนที่

อายุขึ้นเลขสามมานิดหน่อย และชื่นชอบพระจันทร์เป็นการส่วนตัวค่ะ 

ด้วยความที่รักการอ่านหนังสือเป็นชีวิตจิตใจ จึงได้นึกอยากลงมือเขียน

นิยายเป็นของตัวเองขึ้นมาบ้าง ถึงแม้หนังสือทีเ่ริ่มอ่านจะไม่ใช่หมวดนิยายรัก 

แต่พอได้อ่านหลากหลายแนวมากข้ึนและมีหนังสือท่ีซ้ือมาดองไว้มากข้ึน 

แต่ยังไม่มีเวลาอ่าน ก็นึกอยากเป็นนักเขียนนิยายรักบ้าง จนได้เกิดเป็นนิยาย 

อีกหลายต่อหลายเรื่อง รวมถึง 'เจ้าชายฉบับมือสอง' เล่มนี้ด้วยค่ะ

ไม่ว่าเราจะได้รู้จักกันผ่านนิยายเรื่อง 'เอ้ืองอินรุ่ง' มาก่อนแล้ว หรือ 

เพ่ิงจะได้รูจ้กักนัเป็นครัง้แรกจากเจ้าชายฉบับมือสองเล่มนี ้กต้็องขอบคณุมาก

จรงิๆ ค่ะ เพราะสิง่ท่ีมีความหมายกบันกัเขียนนอกจากการได้เขียนนัน่กค็อืการ

ที่มีใครสักคนเปิดอ่านเรื่องราวที่เราเขียนขึ้นมา

หากนักอ่านท่านใดมีค�าติชมหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ก็สามารถไป

ติดตามหรือพูดคุยกันได้ที่เพจ @NisakornWriter ค่ะ

ด้วยรัก

นิศากร



ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยาย LOVE ได้ที่

www.facebook.com/withlovestory
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บทที่ 1
สวยรวยเลิศ

เสียงเรียกปาวๆ จากชั้นบนท�าให้ปฐวีนึกอยากจะกลั้นใจตายให้รู้แล้ว

รู้รอดไปเสียเดี๋ยวนั้น เพราะตั้งแต่แม่สาวสวยแต่รูปจูบไม่หอมคนนี้ย่างเท้า

เข้ามาในบ้าน เขาก็หาความสงบในชีวิตไม่ได้อีกแม้แต่วินาทีเดียว

"คร้าบผม...มาแล้วๆ"

ชายหนุ่มตอบเสียงยานคางกลับไป ก่อนจะฝืนตัวลุกจากโซฟาหนัง 

สนี�า้ตาลตวัเก่าแล้วเดนิข้ึนไปบนช้ันสอง เพือ่จะไปพบกบัหญิงสาวร่างโปร่ง

ระหงที่ก�าลังยืนห่อไหล่อยู่หน้าห้องน�้า

อะไรอีกล่ะทีนี้...ปฐวีคิดในใจอย่างสุดเซ็ง

หญิงสาวช้ีนิว้มือเรยีวสวยท่ีท�าเลบ็ไว้อย่างดเีข้าไปในห้องน�า้ หากครัน้

ปฐวสีอดส่ายสายตาเข้าไปมองกไ็ม่เห็นอะไรผดิปกตแิต่อย่างใด จงึหันกลบัไป 

มองอีกฝ่ายแล้วย่นหัวคิ้วอย่างไม่เข้าใจ

"ยัง...ยังไม่รู้เรื่องอีก"

"อะไรอกีล่ะคณุหนึง่ ผมมองดกู็ไม่เห็นจะมอีะไร หรอืถ้ามกีช่็วยกรณุา

บอกผมหน่อยเถอะ"

การเน้นย�้าค�าว่า 'ช่วยกรุณา' อย่างจงใจจะย่ัวโมโหท�าให้น�้าหนึ่ง 

ย่ิงเม้มรมิฝีปากแน่นจนแทบจะกลายเป็นเส้นตรง อันเป็นกริยิาท่ีบ่งบอกถงึ 
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ความไม่พอใจอย่างสุดขีด

"จะอะไรอีกล่ะ ดูสารรูปห้องน�้าของพี่ซะก่อน"

อ้อ...ปฐวีท�าท่าจะเข้าใจข้ึนมาบ้าง แต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะ สาวเจ้าก ็

ไม่เห็นจะต้องใจร้ายถึงขนาดใช้ค�าว่าสารรูป เพราะอย่างน้อยห้องน�้าเขาก็

ไม่ได้ถึงขนาดเป็นส้วมซึมให้เธอต้องลงนั่งยองๆ แต่มีชักโครกกดน�้าได้ 

อ่างล้างหน้า ก๊อกน�า้ กระจกเงา ราวแขวนผ้าขนหน ูตามมาตรฐานห้องน�า้

ตามบ้านทั่วไปทุกอย่าง แล้วยังแถมเครื่องท�าน�้าอุ่นให้อีกตั้งหนึ่งอย่าง

"แล้วจะเอาอะไรล่ะครบั จะให้ผมบ่ึงรถออกไปสัง่อ่างจากซุซ่ีมาตดิตัง้

ให้เลยไหม"

น�า้หนึง่ท่ีอารมณ์ไม่ดอียู่ก่อนแล้วแทบจะกระทืบเท้าเร่าๆ ด้วยความโมโห 

เมื่อได้ยินค�าพูดกวนประสาทของอีกฝ่าย

"ไม่ต้องถงึขนาดนัน้หรอก แค่ขัดให้มันสะอาดเอีย่มอ่องกพ็อ นีม่องไป 

ทางไหนก็เหลืองอ๋อยไปหมด ซกมกจริงๆ เลยพี่วีเนี่ย" พูดไปหญิงสาวก็

ท�าท่าขนลุกไปด้วย

ข้อนีป้ฐวไีม่เถยีง กเ็ขาเป็นชายโสดอาศยัอยู่ในบ้านคนเดยีวและนานๆ ที 

ถึงจะลุกมาท�างานบ้านสักหน มันจะไปสะอาดเอ่ียมอ่องจนแทบจะเอา 

พืน้กระเบ้ืองส่องแทนกระจกอย่างคฤหาสน์นาราภทัรของหญิงสาวผูพ้รัง่พร้อม 

ไปด้วยแม่บ้านและคนรับใช้นับสิบได้อย่างไร

"ครับๆ ถ้าอย่างนัน้กข็ออัญเชิญกลบัไปนัง่รอก่อน กระผมจะได้รบีขัดให้ 

เดี๋ยวนี้"

"เร็วๆ ล่ะ"

น�า้หนึง่เขยบิออกมาให้ปฐวเีดินเข้าไปจดัการกบัคราบสกปรกในห้องน�า้ 

ได้ถนดั แต่แทนท่ีจะไปนัง่รออย่างท่ีชายหนุม่บอก น�า้หนึง่กลบัไปยืนกอดอก

คอยควบคุมอยู่ใกล้ๆ เหมือนไม่ไว้ใจให้เขาท�าเอง

"อ้าว ไปยืนท�าไมตรงนั้นล่ะ เดี๋ยวก็บ่นว่าเมื่อยอีก"

"ไม่ต้องพูดมาก พี่วีรีบขัดให้เสร็จเถอะ"
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ถงึหญิงสาวจะเรยีกเขาว่า 'พีว่'ี หากปฐวกีลบัรูส้กึว่าน�า้เสยีงท่ีใช้เรยีกเขา 

ไม่ต่างจากเวลาจิกหัวใช้คนในบ้าน จนป่านนี้น�้าหนึ่งยังคงเห็นว่าเขาเป็น 

คนขับรถให้เธออยู่ไม่เปลี่ยน

คงเพราะปฐวเีคยรบัหน้าท่ีขับรถคันหรูไปรบัไปส่งหญิงสาวช่วงยังเรยีน 

มหาวิทยาลัยเดียวกัน ก่อนเจ้าหล่อนจะนึกอยากไปต่อโทเป็นนักเรียนนอก 

แต่กไ็ม่ได้ปรญิญากลบัมาสกัใบนอกจากกระเป๋าแบรนด์เนมท่ีขนมาจนนบักนั 

แทบไม่หวาดไม่ไหวว่ากี่ใบแทน

แต่ไหนแต่ไรมาน�้าหนึ่งเป็นคนเหยียบข้ีไก่ไม่ฝ่อ ไม่เคยท�าอะไร 

เป็นช้ินเป็นอัน ปฐวีจึงไม่แปลกใจนักท่ีผลลัพธ์มันจะออกมาในรูปนี้ ส่วน 

พ่อกบัแม่ของน�า้หนึง่ท่ีเข้าต�าราพ่อแม่รงัแกฉันก็ได้แต่ยอมแพ้ให้กบัเหตผุล

ของลูกสาวท่ีว่าการออกไปท่องเท่ียวหาประสบการณ์ชีวิตนั้นส�าคัญกว่า

ปริญญาใบหนึ่งเป็นไหนๆ

น�้าหนึ่งไม่เพียงแต่รวยล้นฟ้าเท่านั้น หากเธอยังเป็นสาวสวยอย่าง 

น่าอิจฉาเสยีด้วย จงึมักจะไปเฉิดฉายอยู่ในวงสงัคมคนรวยและมคี�าว่าไฮโซ

พ่วงท้ายอยู่เสมอ 

ถึงแม้ว่าปฐวีจะไม่สนใจเรื่องแฟช่ันหรือวงการบันเทิงอะไรกับเขา  

แต่ก็ยังเคยเห็นน�้าหนึ่งไปเป็นนางแบบกิตติมศักดิ์ หรือไปงานแฟชั่นวีกท่ี 

ต่างประเทศตามหน้าข่าวในสือ่โซเชียลอยู่ไม่ขาด จนมอียูช่่วงหนึง่หญิงสาว

เร่ิมโด่งดังถงึขนาดถกูทาบทามไปเป็นนางเอกละคร แต่กม็ข่ีาวลอืหนาหูถงึ

ความเรื่องมาก จึงได้เล่นแค่เรื่องเดียวแล้วก็เงียบหายไป

แต่น�้าหนึ่งก็ไม่ได้ใส่ใจ เพราะชีวิตนี้เธอสามารถท�าอะไรก็ได้ท่ีเธอ

พอใจอยากจะท�า

เมื่อความสวย ความรวย ความเลิศหรูอลังการได้กลายเป็นยี่ห้อของ

ไฮโซสาวท่ีชือ่น�า้หนึง่ไปแล้ว เธอจงึหนไีม่พ้นท่ีจะมหีนุม่ๆ ท่ีมยีีห้่อไม่แพ้กนั 

มาจบีชนดิท่ีว่าหัวกระไดไม่แห้ง แต่น�า้หน่ึงยังคงหลงระเรงิไปกบัการท่ีมีคน

มาคอยเอาอกเอาใจ จึงยังเอาแต่เล่นตัวไม่ยอมตกลงปลงใจกับใครจนแล้ว
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จนรอด

เอาเถอะ...ปฐวีบอกกับตัวเองในใจ ผู้ชายคนไหนอยากจะตามไป 

เอาอกเอาใจน�้าหนึ่งก็ท�าไป แต่เขาคงต้องขอผ่านคนหนึ่งล่ะ 

แต่ถึงปฐวีอยากจะลงแข่งกับผู้ชายพวกนั้นก็คงไม่มีทางเอาชนะได้ 

เพราะพ่อค้าหนังสือมือสองอย่างเขามันกระจอกเกินไป ท้ังฐานะก็นับว่า 

อยู่ห่างไกลกันคนละจักรวาลเลยก็ว่าได้

"นั่นๆ ขัดอ่างล้างหน้าด้วย ตรงสะดืออ่างน่ะ ราขึ้นเต็มเลย"

เสียงสั่งการของหญิงสาวท�าให้ปฐวีหลุดจากห้วงความคิด ก่อนจะรีบ

ออกแรงขัดต่อเพื่อว่ามันจะได้เสร็จๆ ไปเสียที

"เอ้า! สะอาดพอหรือยัง"

น�้าหนึ่งเดินมาชะเง้อชะแง้ดูด้วยหางตา ชี้ให้ขัดโน่นนี่นั่นอีกเล็กน้อย

ก็ยอมใช้ห้องน�้าได้ในท่ีสุด ปฐวีจึงค่อยโล่งใจเดินลงบันไดกลับไปนั่งโซฟา 

ที่ชั้นล่างต่อ

ตอนแรกเขาต้ังใจจะขนหนังสือลงมาเรียงในห้องเก็บของใหม่เอ่ียม 

ท่ีเพิ่งท�าเสร็จใหม่ๆ แต่พอถูกหญิงสาวเรียกใช้ให้ท�าโน่นท�านี่ไม่ได้หยุด 

ก็เลยตัดสินใจนั่งกดโทรศัพท์มือถือแทนเสีย ไม่อย่างนั้นคงได้หงุดหงิดใจ

ตายไปก่อนแน่

เอาน่ะ...ยังไงกย็อมๆ ไปก่อน พอถงึวันพรุง่นีค่้อยหาทางเกลีย้กล่อม

ให้น�้าหนึ่งไปพักโรงแรมห้าดาวสักแห่ง เพราะเธอคงเห็นแล้วว่าบ้านเขา 

ไม่มีอะไรน่าสะดวกสบายสกัอย่างเดยีว จากนัน้เขากจ็ะได้ชีวติอันแสนสงบสขุ 

กลับมาเหมือนเดิมแล้ว

ปฐวพียายามปลอบใจตวัเองระหว่างนัง่กางแขนพงิอยูบ่นโซฟาตวัโปรด 

ท่ีมีอยู่เพียงตัวเดียวในบ้านอย่างหมดแรง และสาเหตุท่ีท�าให้เขาต้องมา 

นัง่เหนือ่ยใจอยู่อย่างนีก้เ็พราะเสยีงเคาะประตูในเวลากลางดกึของคนืท่ีผ่านมา 

นี่เอง...
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ปัง! ปัง! ปัง!

เสียงทุบประตูรัวๆ ท�าให้ปฐวีสะดุ้งตื่นด้วยสภาพงัวเงีย ตอนแรกเขา

นกึว่าหูฝาดไปเอง แต่พอได้ยินเสยีงตบประตอีูกครัง้พร้อมกบัเสยีงเรยีกของ

หญงิสาวกต้็องลกุข้ึนไปแหวกม่านบนหัวเตยีงแล้วชะโงกหน้าออกดูในทันใด

เนื่องจากหน้าต่างบานนั้นอยู่ตรงกับประตูทางเข้าบ้านพอดี เขาจึง

เห็นเงาร่างของหญิงสาวคนหนึง่ก�าลงัยืนกระสบักระส่ายอยู่ตรงนัน้พร้อมกบั

อาการห่อไหล่ด้วยความหนาว 

ผู้หญิงเหรอ...ใครกัน

ปฐวีนึกไม่ออกเลยว่าจะมีใครมาหาเขาในเวลานี้ เพราะนับตั้งแต่ 

เลิกกับแฟนคนล่าสุดไปเม่ือสองปีก่อน เขาก็ใช้ชีวิตสันโดษมาตลอดโดย 

ไม่มีสาวสวยเข้ามาเกี่ยวข้องเลยสักคน 

แต่ถ้าเป็นแฟนเก่า รูปร่างลักษณะก็ไม่ยักเหมือนเอาเสียเลย

ขณะท่ีชายหนุ่มเกาหัวอย่างคิดไม่ตกอยู่นั้นเอง หญิงสาวก็ทุบประตู

แรงขึ้นอีกพร้อมกับตะโกนเรียกเขาอย่างหงุดหงิดปนร้อนรน จนน่ากลัวว่า

จะปลุกคนบ้านใกล้เรือนเคียงให้ตื่นข้ึนมากันหมด ปฐวีจึงตัดสินใจรีบว่ิง 

ลงบันไดไปอย่างเร็วรี่ ระหว่างทางก็อดนึกขึ้นมาไม่ได้ว่า

เอ๊ะ...เสียงเรียกฟังดูคุ้นๆ

'พี่วี...ได้ยินไหม เปิดประตูที'

พอได้ยนิประโยคนัน้ชัดเตม็สองรหูู ปฐวกีต็วัแข็งท่ือทันที นี่ไม่ใช่เสยีง

ของน�้าหนึ่งจริงๆ หรอกหรือ แต่เธอมาท�าอะไรอยู่ที่นี่เวลานี้กัน!

ไวเท่าใจคิด เมื่อปฐวีเปิดประตูเยี่ยมหน้าออกไปก็ได้พบกับหญิงสาว

ท่ีเขาไม่ได้เจอหน้ามาร่วมสองปียืนอยู่อีกฟากของประต ูก�าลงัห่อไหล่เพราะ

สายลมหนาวนอกบ้าน

ปฐวถีงึกบันิง่อ้ึงไปช่ัวอึดใจ ก่อนจะขยีต้าไล่ความง่วงเพ่ือมองให้แน่ใจ

อีกครั้งว่าใช่น�้าหนึ่งจริงๆ

'คุณหนึ่ง...'
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'ก็ใช่น่ะสิ จะยืนมองอีกนานไหน หนึ่งหนาวจะแย่แล้ว'

พอได้ยนิเสยีงประกอบภาพดงัตามมา ปฐวกีร็ูทั้นทีว่านีแ่หละน�า้หนึง่

ตัวจริงเสียงจริง เขาจึงรีบเปิดประตูบ้านออกให้กว้างขึ้นพร้อมกับรัวถาม 

เป็นชุด

'หาบ้านผมเจอได้ยังไง แล้วมายังไงคนเดียวดึกๆ ดื่นๆ'

ปฐวีไม่วายสอดส่ายสายตามองหารถท่ีน�้าหนึ่งน่าจะขับมา แต่ก ็

ไม่มีวี่แววว่าจะเห็นอยู่ตรงส่วนไหนของหน้าบ้าน

หญิงสาวไม่ตอบ นอกจากรีบลากกระเป๋าใบเข่ืองเข้าประตูบ้าน แต่

ลกูล้อกลบัไปตดิตรงพืน้ต่างระดับระหว่างในบ้านกบันอกบ้านซ่ึงสงูเหลือ่มกนั 

ประมาณสองนิ้ว ปฐวีจึงต้องช่วยยกตามเข้าไปให้แทน

'โอ้โห หนักนะนี่ ขนอะไรมาเยอะแยะครับ'

'ก็ของจ�าเป็นทั้งนั้นแหละ' น�้าหนึ่งตอบอย่างร�าคาญนิดๆ 'ขอผ้าห่ม

หน่อย ตอนนี้หนึ่งหนาวจะแย่แล้ว'

ปฐวียืนมองซ้ายมองขวาอยู่ครู่หนึ่งก็เดินไปเปิดไฟ แล้วหยิบเอา 

ผ้าห่มบางๆ พอใช้คลมุได้มาส่งให้ น�า้หนึง่ย่ืนมือมารบัพลางท�าจมกูฟุดฟิด

เหมือนไม่ชอบใจกลิ่นของมัน

'ไม่ได้ซักนานแล้ว แต่ยังพอใช้ได้อยู่'

'นาน...นานแค่ไหนกัน ขอผืนอื่นดีกว่า หนึ่งห่มไม่ได้หรอกแบบนี้'

ปฐวเีดนิไปท้ิงตวัลงบนโซฟาแบบเบาะเด่ียว บอกว่า 'ท่ีนี่ไม่ใช่โรงแรม

นะครับ แล้วผมก็มีอยู่ผืนเดียวนี่แหละ'

น�้าหนึ่งเบ้ปากอย่างไม่พอใจ เพราะเธอเองก็ไม่ได้เตรียมเสื้อหนาๆ 

หรอืเสือ้แขนยาวมาไว้เผือ่อากาศหนาวเสยีด้วย จงึจ�าใจต้องคลีผ้่าห่มเนือ้บาง 

ราคาถูกคลุมร่างกายท่อนบนเอาไว้อย่างเสียไม่ได้ 

'ทีนี้คุณหนึ่งจะบอกได้หรือยังว่ามาหาผมท�าไม แล้วรู้ได้ยังไงว่าผม

ย้ายมาอยู่ที่นี่'

น�า้หนึง่ท�าหน้าเครยีด ซ่ึงแทบจะนบัครัง้ได้ท่ีอีกฝ่ายจะท�าหน้าแบบนี้
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ให้เห็น เพราะชีวติของหญิงสาวไม่เคยต้องเอาตวัเองไปเฉียดกรายกบัค�าว่า 

'เครียด' อย่างคนอื่นเขา

'หนึ่งอยู่กรุงเทพฯ ไม่ปลอดภัยน่ะสิ'

'ไม่ปลอดภัย?' ปฐวีขมวดคิ้ว

'ใช่ หนึ่งโดนพวกสตอล์กเกอร์คอยตาม'

'หมายถึงพวกโรคจิตน่ะเหรอ'

ปฐวพีมึพ�าพลางพยายามนกึไปด้วยว่าช่วงนีน้�า้หนึง่ได้ถ่ายรปูชุดว่ายน�า้ 

วาบหวิวลงไอจีหรือถ่ายแบบเซ็กซ่ีล่อเสือล่อตะเข้ให้น�้าลายสอหรือเปล่า 

ก่อนจะเพิ่งนึกข้ึนได้ว่าเขาไม่ได้ติดตามไอจีของเธอและไม่เคยเห็นข่าว 

ลงรูปสลัดผ้าถ่ายรับซัมเมอร์อะไรท�านองนั้นด้วย

'อือ หนึง่คงต้องแอบอยู่ท่ีนีไ่ปก่อน ให้พีพี่ทแจ้งต�ารวจจับพวกนัน้ให้หมด 

แล้วค่อยกลับ'

'อะไรนะ...'

ถ้าน�้าหนึ่งจะมุ่งหน้ามาซ่อนตัวที่นี่สักพักก็ไม่แปลก เพราะนับตั้งแต่

เรยีนจบมหาวทิยาลยั เธอกไ็ม่ได้แสดงตัวให้ใครรูว่้าเคยรูจ้กัหรอืมคีวามสนทิ 

ชิดเช้ืออย่างใดกบัผู้ชายธรรมดาอย่างเขา นอกจากนัน้บรรดาเพ่ือนฝงูสมยัเรยีน 

ก็แทบไม่รู้ว่าปฐวีย้ายมาอยู่เชียงรายแล้ว 

แต่ปัญหากค็อืปฐวคีงไม่แฮปป้ีแน่ถ้าน�า้หนึง่จะมาอยู่นานเกนิวันสองวัน... 

ก็ใครมันจะอยากเป็นคนใช้น�้าหนึ่งในบ้านของตัวเองกันเล่า

'หนึง่บอกว่าจะมาซ่อนตวัท่ีนี่ไง อ้อ...แล้วพ่ีก็ไม่ต้องห่วง หนึง่จะจ่าย

ค่าที่พักรายวันให้ ค่าอาหาร แล้วก็ค่าน�้าค่าไฟให้พร้อม'

'ถ้าจะเอาอย่างนั้น ผมว่าผมหาโรงแรมดีๆ ให้คุณหนึ่งดีกว่านะ  

เอาแบบที่ปลอดภัยไม่มีพวกชอบจุ้นเรื่องของชาวบ้าน'

'ไม่ได้!' 

น�า้หนึง่โพล่งข้ึนมาทันทีโดยไม่มีการลงัเล ท�าเอาปฐวีออกจะประหลาดใจ 

ขึ้นมาหน่อยๆ เธอจึงต้องรีบให้เหตุผลว่า
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'ขืนไปโรงแรม พวกโรคจิตมันต้องตามไปได้แน่ หนึ่งดังจะตายไป  

ใครบ้างจะไม่รู้จัก...ต่อให้เป็นโรงแรมเล็กสุดขอบประเทศไทยก็เถอะ'

'ครับๆ ไม่ไปก็ไม่ไป ว่าแต่ดึกดื่นขนาดนี้แล้ว คุณหนึ่งมาท่ีนี่ยังไง 

เพราะ...ถ้ามาจากสนามบินก็ไม่ใช่ใกล้ๆ เลย'

'พี่พีทจัดการให้'

'ก็แสดงว่าคุณพีทรู้ว่าผมอยู่ที่นี่สินะ'

คุณพีทท่ีปฐวีเอ่ยถึงคือพีรัช ลูกพ่ีลูกน้องเพียงคนเดียวของน�้าหนึ่ง

นัน่เอง ซ่ึงก็ไม่แปลกหรอกท่ีฝ่ายนัน้จะหาบ้านของเขาเจอได้อย่างง่ายดาย 

เพราะพีรัชมีอิทธิพลอย่างกว้างขวางในฐานะทายาทคนส�าคัญของบริษัท

ผลิตสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของประเทศไทย และยังมีบริษัทในเครือ 

อีกมากมาย

แต่...ท�าไมพีรัชถึงเลือกให้น�้าหนึ่งมาซ่อนตัวในบ้านของคนท่ีตัวเอง

ไม่ชอบหน้ากันนะ 

พอความคดินีผ้ดุข้ึนมาในหัว ความรูส้กึไม่ชอบมาพากลกแ็ผ่กระจาย

ออกเป็นวงกว้างในใจของปฐวีทันที

'ใช่ เรื่องขี้ปะติ๋วแค่นี้เอง แค่พี่พีทกระดิกนิ้วหน่อยเดียวก็หาเจอแล้ว'

'หวังว่าพวกสตอล์กเกอร์จะไม่คิดว่าการตามหาบ้านผมเป็นเรื่อง 

ขี้ปะติ๋วไปด้วยก็แล้วกัน'

'นี่ อย่าเอาพี่พีทไปเทียบกับพวกนั้นนะ'

'ครับๆ' ปฐวียกมือข้ึนอย่างยอมแพ้พลางหาวหวอดๆ 'ผมง่วงแล้ว  

จะไปนอน'

'หนึ่งก็ง่วงเหมือนกัน'

เอาล่ะส.ิ..เพยีงพรบิตาปัญหาใหม่กต็ามตดิมาจนได้ เพราะบ้านของปฐวี 

มีห้องนอนอยู่ห้องเดียว ส่วนห้องท่ีว่างอยู่ก็อัดแน่นไปด้วยหนังสือมือสอง 

จนพื้นแทบจะถล่มลงมาอยู่รอมร่อ

เนือ่งจากตอนนีป้ฐวที�าธรุกจิขายหนงัสอืมือสองอย่างเตม็ตวั ซ่ึงนบัว่า 
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เป็นการกลับไปรื้อฟื้นกิจการเก่าของนาเมืองท่ีเคยเปิดร้านขายหนังสือ 

ร่วมกับแม่และใช้ชื่อว่า 'ขวัญอ่าน' มานานหลายสิบปี แต่ต้องปิดไปเพราะ 

ไม่อาจท�าทั้งโฮสเทลและร้านหนังสือไปพร้อมกันได้

ลุงนาเมืองนั้นเป็นพี่ชายแท้ๆ ของแม่เขา และยังเป็นญาติสนิท 

ในจ�านวนน้อยนดิท่ีเหลอือยู่ของปฐว ีเพราะปู่ย่าตายายของเขาล้วนอายสุัน้

และจากไปตั้งแต่เขายังเด็กกันหมด

หลงัจากเรยีนจบใหม่ๆ ปฐวกี็ได้ท�างานเกีย่วข้องกบัวงการสือ่สิง่พิมพ์

อยูร่าวสองปี ครัน้ถูกลุงนาเมอืงชกัชวนให้มาช่วยท�าโฮสเทลกับรา้นอาหาร

ท่ีก�าลงัไปได้สวยของนฤมลซ่ึงเป็นลกูสาวของลงุ ปฐวีกเ็ลยตดัสนิใจย้ายมา

ปักหลักอยู่เชียงรายอย่างถาวร

เนื่องจากความเสียดายหนังสือมือสองท่ียังเหลืออยู่เป็นจ�านวนมาก 

บวกกับฝีมือเรื่องการสรรหาหนังสือเก่าหายากของลุงนาเมือง ปฐวีก็เลย

ตัดสินใจขายหนังสือมือสองแบบออนไลน์แทน ซึ่งพบว่าขายดิบขายดีกว่า

ที่เขาคิดไว้แต่แรกเป็นอย่างมาก 

ด้วยเหตนุัน้ปฐวจีงึไม่ได้ไปช่วยงานลงุนาเมอืงท่ีโฮสเทลและร้านอาหาร 

ทุกวนั แต่จะแบ่งเวลาไปเป็นบางวนัหรอืจะอยู่ยาวกต่็อเม่ือถกูนฤมลไหว้วาน 

ให้ไปช่วยดูเนื่องจากต้องไปธุระที่อื่น

'จะให้หนึง่นอนไหนล่ะ' เห็นทีว่าน�า้หนึง่เองกพ็อจะเดาปัญหาได้รางๆ 

จึงรีบถามขึ้น

ปฐวีฟังแล้วก็อดถอนใจออกมาเบาๆ ไม่ได้ นี่ขนาดเชียงรายอยู่ไกล

จากกรุงเทพฯ นับแปดร้อยกิโลเมตร หญิงสาวก็ยังไม่วายตามมาเป็น 

เจ้ากรรมนายเวรเขาได้อีก

'อย่าบอกนะว่ามีห้องนอนห้องเดียว'

ชายหนุ่มพยักหน้า

'ถ้าอย่างน้ันหนึ่งก็ต้องได้นอนห้องนั้น' น�้าหนึ่งพูดอย่างไม่เห็นเป็น

เรื่องใหญ่ 'ส่วนพี่ก็นอนข้างล่างนี่ไป'
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'หนาวขนาดนี้เนี่ยนะ ไม่ไหวหรอก'

'ถ้าอย่างนั้นจะท�ายังไง'

'คณุหนึง่กน็อนบนเตยีงไป ส่วนผมจะเอาถงุนอนไปนอนบนพืน้แล้วกนั'

'แล้วข้างบนมนัจะอุ่นกว่าข้างล่างสกัเท่าไหร่กนัเชียว' น�า้หนึง่ยกมอืขึน้ 

กอดอก

'พืน้กระเบ้ืองมนักต้็องเย็นกว่าพ้ืนท่ีปูพรมข้างบนอยู่แล้วสคิรบั แม่คณุ'

'อ้าว แล้วหนึ่งจะไปรู้ได้ยังไงว่าข้างบนปูพรม' หญิงสาวเถียงกลับ

'เอาเถอะๆ มัวเถียงกันอยู่ก็เสียเวลานอนไปเปล่าๆ รีบข้ึนไปนอน 

ดีกว่านะผมว่า"

น�้าหนึ่งเองก็เริ่มตาแดงก�่าเพราะง่วงนอนเหมือนกัน จึงรีบสาวเท้า 

น�าหน้าหนุม่เจ้าของบ้านไปราวกบัรูด้ว่ีาห้องนอนอยู่ไหน แต่พอก�าลงัจะเดนิ 

ผ่านห้องแรกซ่ึงปฐวีใช้เก็บหนังสือมือสองของร้านก็กลับหยุดกึกเสียดื้อๆ  

พานให้ปฐวีที่ก�าลังเดินตามมาแทบจะชนหลังเข้าอย่างจัง

'โห...เยอะขนาดนี้ไม่กลัวบ้านพังหรือไง'

ถึงปากจะพูดแบบนั้น แต่ปฐวีก็สังเกตเห็นประกายในดวงตาของ 

หญงิสาวเมือ่จ้องมองดูสันหนงัสอืมากมายตรงหนา้ไดอ้ย่างชดัเจน หากว่า 

จะมีสิง่ใดสิง่หนึง่ในโลกนีท่ี้เช่ือมโยงผูช้ายธรรมดาสามญัอย่างเขาและผูห้ญิง

ท่ีมีชีวิตเลิศเลอไม่ต่างจากเจ้าหญิงอย่างน�้าหนึ่งเข้าด้วยกันได้ สิ่งนั้นก็คง 

จะเป็นของที่อัดแน่นอยู่ในห้องนี้นี่เอง

พอปฐวีคิดถึงเรื่องนี้ข้ึนมาทีไรก็อดประหลาดใจไม่ได้ทุกครั้ง ด้วย 

ไม่อยากจะเช่ือว่าคนอย่างน�้าหนึ่งจะเจียดเวลามานั่งเปิดไล่อ่านตัวหนังสือ

ไปทีละหน้าๆ แทนที่จะออกไปเที่ยวเล่นไร้แก่นสารข้างนอก

'ผมเพิง่ท�าห้องเกบ็ของเสรจ็เม่ือวนันีเ้อง พรุง่นีก้ว่็าจะแบ่งลงไปแล้วล่ะ'

'ดี เพราะพี่วีต้องย้ายมานอนห้องนี้นับตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป'

ค�าพูดราวกับว่าจะไม่ได้มาอาศัยแค่ไม่กี่วันท�าให้ปฐวีเบิกตาโตข้ึน

ทันที ขณะที่น�้าหนึ่งเดินไปที่ห้องถัดไปซึ่งคงจะเป็นห้องนอนของชายหนุ่ม
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อย่างไม่ต้องสงสัย หญิงสาวกลับนึกอะไรขึ้นมาได้เสียก่อนจึงชะงักฝีเท้าลง

แล้วหันมาบอก 

'ห้ามเอาไปบอกใครล่ะว่าเราเคยนอนห้องเดียวกัน'

'กแ็ล้วจะให้ผมเอาไปบอกใครล่ะ' ปฐวเีอามอืเกาหน้าผากอย่างร�าคาญใจ

'ใครจะไปรู้ พี่วีอาจจะอยากรวบหัวรวบหางหนึ่งก็ได้ ถ้าส�าเร็จก็คง

กลายเป็นหนูตกถังข้าวสารใบเบ้อเร่อ'

ปฐวอีดโมโหขึน้มาไม่ได้กบัค�าดถูกูของหญิงสาว แต่กพ็ยายามข่มอารมณ์ 

อย่างสุดฤทธิ์แล้วตอบกลับไป

'ลองถ้าคุณพีทส่งคุณหนึ่งมาหาผมกลางดึกขนาดนี้ คงไม่ต้องกลัว

เรือ่งอะไรพวกนัน้แล้วล่ะ เพราะฉะนัน้...เลกิเพ้อแล้วกร็บีไปนอนได้แล้วครบั'

น�้าหนึ่งได้ยินก็ได้แต่ยืนอ้าปากค้างด้วยยังนึกหาค�ามาโต้เถียงไม่ได้ 

ปฐวีจึงรีบเดินไปค้นเอาถุงนอนท่ีกองทับถมกันไว้กับของจิปาถะอย่างอ่ืน 

ในกล่องท่ีวางอยูต่ดิหน้าต่างรมิทางเดนิ แล้วก้าวสวบๆ เอาไปปูนอนในห้อง

โดยไม่สนใจหญิงสาวที่ยืนอยู่ตรงนั้นอีก

ให้ตายเถอะ ไอ้พี่วีมันกล้าเมินกันขนาดนี้เชียว...นี่ถ้าไม่ได้เป็นเกย ์

ก็คงต้องตายด้านแน่!



18

เจ้าชายฉบับมือสอง

บทที่ 2
มีพิรุธ

ปฐวยัีงไม่ทันจะเริม่ลงมอืปูท่ีนอนของตวัเองก็ได้ยินเสยีงหญิงสาวเดิน 

กระแทกส้นเท้าตามเข้ามาในห้อง ก่อนจะหยุดกึกแล้วมองเลยไปที่เตียงไม้

ขนาดห้าฟตุซ่ึงมผ้ีาห่มถกูเลกิเอาไว้ครึง่ๆ กลางๆ ของชายหนุม่อย่างประเมิน

'นั่นเตียงพี่เหรอ'

ปฐวหัีนไปมองตามสายตาของน�า้หนึง่ คดิในใจว่า ไม่น่าถาม กเ็ห็นกนั 

อยู่ทนโท่ หากปากกเ็พียงแต่ตอบรบัไปสัน้ๆ เพราะง่วงเกนิกว่าจะมอีารมณ์

มากวนประสาทอีกฝ่าย

'ใช่'

น�้าหนึ่งเดินไปยืนอยู่หน้าเตียง พินิจพิจารณาอยู่เป็นครู่ถึงได้ยอม 

ยอบตัวลงนั่ง ท�าเอาปฐวีต้องเกาศีรษะแกรกๆ อย่างหงุดหงิดใจว่าเมื่อไหร่

หญิงสาวจะนอนได้เสียที

'หรือจะให้ผมพาไปส่งโรงแรมสักท่ี แต่ดึกป่านนี้คง...' พูดถึงตรงนี้

ปฐวีก็ชะงักกึกไปเหมือนนาฬิกาถ่านหมด ท�าให้น�้าหนึ่งต้องขมวดคิ้วอย่าง

ไม่เข้าใจ

จริงด้วย! นี่เขาลืมโฮสเทลของลุงนาเมืองไปได้อย่างไรกัน

'คงไม่มีที่ไหนเปิดหรอกใช่ไหมล่ะ แค่นี้ก็ท�าเป็นนึกไม่ออก'



19

นิศากร

'ไม่ใช่ ผมไม่ได้ซ่ือบ้ือขนาดนัน้หรอกน่ะ ผมแค่ก�าลงัคดิว่าถ้าคณุหนึง่

ไม่อยากไปโรงแรมเพราะไม่ไว้ใจว่าจะมีคนเห็นหรอืเปล่า ผมกมี็ทางเลอืกอ่ืน 

ให้นอกจากการต้องทนอยู่บ้านของผมท่ีไม่สะดวกสบายอะไรสกัอย่างเดยีว'

ทว่าน�า้หนึง่กลบัไม่แม้แต่จะฟังเหตผุลของชายหนุม่ ยืนกระต่ายขาเดยีว 

ว่าเธอจะต้องอยู่ที่นี่เท่านั้น

'ไม่ ยังไงหนึ่งก็ไม่ไว้ใจใครทั้งนั้น'

'นอกจากผม...คนท่ีคณุหนึง่เคยเจอครัง้ล่าสดุเม่ือสองปีท่ีแล้วอย่างนัน้ 

น่ะเหรอ'

ท่าทีหย่ิงทะนงของสาวสวยดูเหมือนจะอ่อนลงนิดหน่อยเมื่อได้ยิน

ประโยคนั้น ปฐวีจึงไม่รอช้า รีบเสริมต่ออย่างไม่ให้ขาดตอนว่า 'ผมมีญาติ

ท�าธรุกจิโฮสเทลอยู่ในอ�าเภอเดยีวกนันีแ้หละ ลงุเมอืงน่ะ...ถ้าคณุหนึง่ยังจ�าได้  

ผมรับประกันว่าจะพาคุณหนึ่งไปซ่อนตัวอย่างเงียบๆ จนกว่าคุณพีทจะจับ 

เจ้าสตอล์กเกอร์คนนั้นได้ จะไม่มีใครรู้แน่ว่าคุณหนึ่งอยู่ที่นั่น'

'ไม่...ในเม่ือพีพ่ทีบอกว่าอยู่ท่ีนีแ่ล้วปลอดภัย หนึง่กจ็ะไม่ย้ายไปไหน

ทั้งนั้น'

ปฐวถีอนหายใจออกมาอย่างอ่อนอกอ่อนใจเมือ่ค�าหว่านล้อมของเขา

ใช้ไม่ได้ผล ไม่นกึเลยว่าเวลาท่ีห่างเหินกนัไปช่ัวไม่กีปี่นัน้ น�า้หนึง่จะสนทิสนม 

กลมเกลียวกับพีรัชมากขึ้นถึงขนาดนี้

'โอเคๆ ถ้าอย่างนั้นก็นอนก่อนเถอะครับ ผมง่วงเต็มทีแล้ว'

น�า้หนึง่จงึขยับตวัลงนอนอย่างจ�าใจ ขณะปฐวีกร็บีปูท่ีนอนของตวัเอง

เพ่ือจะได้นอนต่อเสียที ส่วนเรื่องน่าปวดหัวท้ังหลายเอาไว้ค่อยคิดทีหลัง

พรุ่งนี้ 

และนั่นก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นในคืนที่ผ่านมา 

แต่...แค่คนืเดยีวน�า้หนึง่กยั็งมาสร้างความวุน่วายให้เขาได้มากขนาดนี้  

ปฐวไีม่อยากจะคดิว่าถ้าหญิงสาวอยู่ต่อไปอีกหลายวนั มนัจะต้องยุง่เหยงิข้ึน 

อีกแค่ไหน
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ระหว่างท่ีก�าลงันัง่กลุม้ใจอยูน่ัน่เอง กม็รีถคนัหนึง่แล่นเข้ามาจอดหน้าบ้าน 

พอด ี ยังไม่ทันท่ีปฐวีจะกระเด้งตวัลกุออกไปดกูเ็ห็นน�า้หนึง่ชะโงกหน้ามาจาก 

ราวบันไดเสียก่อน

"พี่วี มีรถใครมาก็ไม่รู้!"

ปฐวรีบีกระหืดกระหอบเดนิออกไปดท่ีูหน้าบ้านทันที นกึบ่นอยู่ในใจว่า 

ร้อยวนัพนัปีไม่เคยเห็นจะมีใครแวะเวยีนมาหานกั พอจะมีกด็นัมาเอาตอนนี้ 

เสียอีก

แต่พอเห็นว่าคนท่ีมาเป็นนฤมล ปฐวีก็ค่อยโล่งอกด้วยรู้ดีว่าอีกฝ่าย 

ไม่เคยมานานอยู่แล้ว เนื่องจากต้องรีบกลับไปดูแลโฮสเทล ท้ังยังมีภาระ

เป็นลูกสาววัยก�าลังน่ารักน่าชังอยู่อีกทั้งคน

"อ้าว...มลนี่เอง ท�าไมวันนี้ขับรถมาที่นี่ได้ล่ะ"

ชายหนุ่มเอ่ยทักลูกพี่ลูกน้องสาวท่ีก�าลังก้าวลงมาจากรถพร้อมกับ 

ถุงกระดาษในมือ นฤมลจึงฉีกย้ิมแทนค�าทักทายพร้อมกับบอกว่า "ขับรถ 

ผ่านมาทางนี้พอดีก็เลยเอาของกินมาฝากวีน่ะ"

"โธ่ ไม่เห็นต้องล�าบากเลย"

"ไม่เป็นไรหรอก นานๆ ทีจะได้มีเวลาขับรถออกจากบ้าน ก็อยากจะ

แวะมาดูบ้านวีมั่ง"

หญิงสาวหันไปปิดประตูรถแล้วถือถุงกระดาษเดินเข้าไปในบ้านอย่าง

คนคุ้นเคย แต่เพราะวันนี้ปฐวีรู้ดีว่าบ้านเขาไม่ปกติจึงรีบวิ่งตามเข้าไปติดๆ

"เอ่อ...วนันีบ้้านผมรกมากเลย ก�าลงัจะขนหนงัสอืลงมาเกบ็ข้างล่าง"

"ก็เพราะวีชอบมัวแต่ยุ่งกับเรื่องหนังสืออยู่ตลอด มลก็เลยต้องเอามา

เก็บเข้าตู้ให้เรียบร้อยก่อนกลับยังไงล่ะ ขืนวีลืมท้ิงไว้จนแมลงมาตอมก็

เสียดายของแย่"

ปฐวีหันไปมองทางบันไดก็ไม่เห็นน�้าหนึ่งแล้ว หญิงสาวคงจะรีบผลุบ

กลับขึ้นไปบนบ้านตั้งแต่ได้ยินเสียงฝีเท้ามุ่งตรงมาทางปากประตูบ้าน 

จะท�าอย่างไรด ี เกดิน�า้หนึง่ท�าเสยีงกกุกกัอยู่ช้ันบนแล้วนฤมลได้ยินเข้า 
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จะไม่สงสยัเอาหรอื แต่ขืนคะย้ันคะยอให้อีกฝ่ายรบีกลบักจ็ะเป็นการเพ่ิมพิรธุ

ยิ่งขึ้นไปอีก 

"อื้อหือ วันนี้เกิดคึกอะไรขึ้นมาน่ะวี ฉีดน�้าหอมซะฟุ้งไปทั่วบ้านเลย" 

ปฐวีได้แต่หัวเราะแห้งๆ เพื่อกลบเกลื่อน แต่เขาคงจะแสดงท่าทาง

กระสับกระส่ายออกมาให้เห็นอยู่บ้าง นฤมลจึงเอียงคอมองอย่างสนใจ  

ยิ้มแล้วเอ่ยถาม

"เอ...หรือจะแอบซ่อนสาวเอาไว้กันน้า" 

"เปล่าหรอก ผมก็แค่...รู้สึกว่าบ้านมันมีแต่กลิ่นหน้ากระดาษเก่าๆ 

ของหนังสือ เลยเอาน�้าหอมมาดับกลิ่นน่ะ"

"อืม งั้นเหรอ" นฤมลพึมพ�า ยังคงมีรอยย้ิมอยู่ในหน้า "มลว่ามล 

ไม่กวนเวลาวีแล้วดีกว่า เดี๋ยวเกิดน้องนุ่นตื่นข้ึนมาไม่เจอแล้วจะร้องไห้ 

โยเยเอา"

"ดแีล้วล่ะ วนัหลงัก็โทรให้ผมไปเอาท่ีร้านดีกว่า อย่าล�าบากมาเองเลย"

"จ้า งั้นกลับล่ะนะ"

ปฐวแีอบผ่อนลมหายใจออกมาอย่างโล่งอกขณะเดนิตามหลงัญาตสิาว

ออกไปหน้าบ้าน รีบกุลีกุจอไปเปิดประตูรถให้อย่างเร็วรี่ "ขับรถดีๆ นะ  

ไม่ต้องขับเร็ว"

"มลขับรถช้าจะตายไป"

"นั่นสินะ"

ขณะปฐวีช่วยโบกรถให้นฤมลถอยออกไปท่ีถนนเพราะทางเข้าบ้าน

ค่อนข้างแคบ น�้าหนึ่งก็แอบเลิกผ้าม่านดูจากหน้าต่างบนห้องนอน  

จนกระท่ังเห็นรถเก๋งสีบรอนซ์สัญชาติญ่ีปุ่นขับออกไปแล้วจึงผลุบหน้า 

กลับเข้ามา 

ระหว่างนัน้สายตากเ็หลอืบไปเห็นหนังสอืจ�านวนหลายสบิเล่มท่ีจดัเรยีง 

เอาไว้อย่างดีบนชั้นหนังสือส่วนตัวของปฐวีเข้าโดยไม่ตั้งใจ

ยังชอบอ่านหนังสือไม่เปลี่ยนเลยแฮะ...
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น�า้หนึง่เดนิไปหยุดอยู่ท่ีหน้าตูห้นงัสอืไม้ขดัมันสดี�า ไล่สายตาไปตาม

สันหนังสือท่ีปฐวีจัดเรียงเอาไว้ตามล�าดับเล่มอย่างสนใจ ใครจะนึกว่าตอน

ยังเด็ก น�้าหนึ่งเคยเป็นยายลูกเป็ดขี้เหร่มาก่อน แถมยังเป็นหนอนหนังสือ

อีกต่างหาก บางทีนิสัยรักการอ่านในช่วงนั้นของเธออาจจะมาจากการท่ี

คุณย่าขอเอาตัวเธอไปอยู่ด้วยก็ได้

แต่พอถูกส่งกลับไปอยู่ในการปกครองของแม่อย่างเต็มตัวตอนอายุ

สิบสี่ เธอก็เริ่มหันมารักสวยรักงามตามประสาวัยรุ่นจนสามารถเปลี่ยนจาก

ลูกเป็ดขี้เหร่มาเป็นนางหงส์ได้อย่างไม่น่าเช่ือ ซ�้ายังสวยมากย่ิงข้ึนตาม

ความเปล่งปลั่งของวัย จนถึงกับเคยมีคนไปขุดรูปสมัยยังเด็กของเธอมา

เปรียบเทียบว่าเธอนั้นสวยด้วยมีดหมอ ไม่ใช่ตามธรรมชาติแต่อย่างใด

ตอนแรกน�า้หนึง่กเ็กบ็เอาไปร้องไห้ด้วยความไม่พอใจ แต่พอเริม่โตขึน้ 

หญิงสาวกเ็ลกิสนใจค�าวิจารณ์ไร้สาระของพวกข้ีอิจฉา ใครอยากจะว่าอะไร 

ก็ช่าง แค่เธอรู้ดีว่าตัวเองสวยด้วยธรรมชาติก็พอ

ความคิดเก่ียวกับวัยเด็กของตัวเองหยุดชะงักลงเพียงแค่นั้น เมื่อ 

น�า้หนึง่เลือ่นสายตาไปยังช้ันบนสดุและพบหนงัสอืจากปลายปากกาของคณุย่า 

เรียงกันครบทุกปกท่ีมีการตีพิมพ์ซ�้า ท้ังยังดูเหมือนเขาจะเก็บเอาไว้เป็น

สมบัติส่วนตัวมากกว่าจะมีไว้เพื่อขายท�าก�าไร

เมือ่หมดความสนใจจากหนงัสอืคณุย่า น�า้หนึง่กเ็หลอืบไปเห็นพมิพ์ดดี 

เก่าเครื่องหน่ึงซ่ึงปฐวีวางเก็บเอาไว้ท่ีชั้นล่างสุด ถ้าจ�าไม่ผิด เธอเคยเห็น

คุณย่าใช้พิมพ์ดีดเครื่องนี้ท�างานเป็นประจ�าตอนท่ีเธอยังเด็กมาก ทว่า 

หลังจากมีคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานสะดวกสบายกว่าเข้ามา คุณย่าก็เลิกใช้ไป

เชอะ! คงท�าเป็นขอคุณย่าไว้เป็นท่ีระลึก แต่จริงๆ ตั้งใจจะเก็บไว้

ประมูลขายมากกว่า

ทว่าระหว่างจะหันไปส�ารวจอย่างอ่ืนในห้องต่อ น�า้หนึง่กพ็บหนงัสอืท่ี

ปฐวีเก็บเอาไว้บนชั้นเล็กเหนือหัวเตียงเข้าเสียก่อน จากต�าแหน่งของมัน

ท�าให้คิดว่าคงเป็นหนังสือชุดสุดรักสุดหวงของเขา ซ่ึงหลายเล่มในนั้นถูก
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ห่อเอาไว้ด้วยกระดาษไขที่เคยฮิตอยู่ช่วงหนึ่งเมื่อนานมาแล้ว

ความรู้สึกวาบไหวในอกพลันเกิดข้ึนอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวเม่ือน�้าหนึ่ง 

ได้เห็นกระดาษไขพวกนัน้ ก่อนจะเรยีกความทรงจ�าส่วนลกึสดุท่ีนานแค่ไหน 

ก็ไม่อาจลืมเลือนขึ้นมา

ใครใช้ให้แกแตะต้องมัน ไสหัวไป! ออกไปเดี๋ยวนี้!

เสยีงกรดีร้องจากในวันวานดงัแว่วเข้ามาในโสตประสาทของหญิงสาว

ที่ก�าลังก้าวถอยห่างออกไปจากชั้นหนังสือโดยไม่ตั้งใจ ก่อนจะสะดุ้งสุดตัว

เมื่อได้ยินเสียงเรียกดังขึ้นข้างหลัง

"คุณหนึ่ง..."

ปฐวีชะงักเมื่อเห็นน�้าหนึ่งหันขวับมามองด้วยใบหน้าซีดขาว ขณะท่ี

ข้างหลังของเธอคือชั้นหนังสือบนหัวเตียงของเขา

"ผมท�าให้ตกใจเหรอ"

"เปล่า" น�้าหนึ่งเชดิหน้าขึ้นเล็กน้อย ไม่อยากจะยอมรับว่าการได้เห็น

ปฐวโีผล่หน้าเข้ามาท�าให้ความรูส้กึหนาวยะเยอืกจนแทบท�าให้หัวใจของเธอ

กลายเป็นน�้าแข็งแปรเปลี่ยนเป็นความอบอุ่นอย่างฉับพลัน

ก็แค่...อุ่นขึ้นนิดเดียวเท่านั้นแหละ

"นี่คุณย่าคงให้มาล่ะสิ" น�้าหนึ่งว่าพลางบุ้ยใบ้กลับไปยังตู้หนังสือ 

ชั้นบนสุดซึ่งล้วนแต่เป็นหนังสือที่คุณย่าเขียนทั้งหมด

"มันเป็นชุดหนังสือท่ีแม่ผมสะสมไว้ต่างหาก แต่ถ้าเป็นเล่มหลังๆ  

ผมหาซื้อมาเก็บไว้เองทั้งหมด" ปฐวีอธิบายให้ฟังละเอียดยิบ

"แต่พิมพ์ดีดนั่น ของคุณย่าแน่นอน หนึ่งจ�าได้"

พิมพ์ดีด...ท่ีปฐวีไม่คิดว่าน�้าหนึ่งจะจ�าได้ท�าให้เขาชะงักไปอย่าง 

คาดไม่ถงึ แต่น�า้หนึง่กลบัคดิว่าเขากลวัเธอรูทั้นเรือ่งท่ีเขาจะเอาไปประมลูขาย

"ใช่ ผมขอคุณย่าไว้เอง บางทีก็เอามาลองใช้งานบ้างเหมือนกัน  

มันให้ความรู้สึกคลาสสิกดีน่ะ"

ถงึแม้ปฐวจีะเป็นแค่เดก็ท่ีคณุย่าขอรบัมาอุปการะตัง้แต่เจ็ดขวบเพราะ
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การเสยีชวีติของแม่เขา ไม่ใช่หลานแท้ๆ อย่างน�า้หนึง่ ทว่าคณุย่าก็ให้ความรกั 

ความเอาใจใส่แก่เขาและหญิงสาวเท่าๆ กัน ไม่เคยเข้าข้างหลานในไส้ 

ให้เขาต้องรู้สึกน้อยใจเลยสักครั้ง ท้ังยังยกของรักของหวงอย่างพิมพ์ดีด

เครื่องนี้ให้ชายหนุ่มด้วยความเต็มใจเพราะเห็นว่าเขาเป็นเด็กดีมาตลอด 

อีกต่างหาก

"ไม่เชื่อหรอก พี่วีจะเอาไปขายมากกว่า"

ปฐวีไม่โต้ตอบอะไรนอกจากมองหญิงสาวอย่างอ่อนอกอ่อนใจ  

"แล้วท�าไมเมือ่กีต้้องท�าท่าตกใจขนาดนัน้ด้วย ขวญัอ่อนจรงิๆ เลยคณุหนึง่"

"เปล่าสักหน่อย หนึ่งแค่...ไม่ชอบหนังสือท่ีห่อกระดาษไขน่ะ มันดู

แปลก"

"แต่มนัช่วยถนอมหนงัสอืนะ น่าเสยีดายว่าห่อแล้วท�าให้เห็นปกไม่ชัด 

บางคนก็ว่าห่อแล้วไม่สวย เลยเลิกฮิตไป...ตอนท่ีแม่ยังเปิดร้านหนังสือก ็

สั่งซื้อมาห่อให้ลูกค้าเยอะเลย เพราะแม่ชอบเป็นพิเศษ"

หญิงสาวฟังจบกพ็ยายามเลกิสนใจเรือ่งดงักล่าว เพราะไม่อยากนกึถงึ

ความทรงจ�าร้ายๆ ในอดีตอีก ก่อนจะจ้องมองปฐวีท่ียืนอยู่ตรงปากประตู

แล้วแหวใส่เขาเหมือนเพิ่งนึกอะไรขึ้นได้

"จริงสิ เมื่อกี้พี่ว่าน�้าหอมของหนึ่งเป็นน�้ายาดับกลิ่นหนังสืองั้นเหรอ"

"อ้าว แล้วจะให้ผมตอบว่าไงล่ะ อ้อ...คงเป็นกลิน่น�า้หอมของคณุหนึง่

ที่มาขอนอนกับผมเมื่อคืนอย่างงี้น่ะเหรอ"

พอจบค�าพดูเท่านั้น น�้าหนึ่งก็หน้าแดงก�่า พยายามอย่างสุดชวีิตทีจ่ะ

ไม่ร้องกรี๊ดออกมาลั่นบ้าน แต่ท่าทางนั้นกลับท�าให้คนท่ีควรจะส�านึกแล้ว

รีบขอโทษเธอหลุดหัวเราะออกมาอย่างอดไม่อยู่

"ไอ้พี่วี!"

"อย่าร้องนะคุณหนึ่ง บ้านผมไม่ได้มีผนังกันเสียงด้วย ขืนคุณหนึ่ง 

กรี๊ดใส่หน้าผมตอนนี้ คนข้างบ้านต้องได้ยินแน่ๆ"

ปฐวียกมือท้ังสองข้างข้ึนเป็นเชิงห้าม พยายามไม่มองสีหน้าบ้ึงตึง
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ของหญิงสาวที่ออกจะน่าขันในความคิดของเขา

"รีบลงไปกินข้าวดีกว่านะ หิวหรือยังครับ"

"ไม่ หนึ่งไม่หิว จะไปไหนก็ไปไป๊ ไม่อยากเห็นหน้าพี่อีก"

น�า้หนึง่จ�า้พรวดเดยีวเข้าไปผลกัอกปฐวีให้พ้นหน้าห้องแล้วปิดประตูใส่ 

ดังปัง ก่อนจะเดินไปท้ิงตัวลงนั่งบนเตียงด้วยอารมณ์อันบูดบ้ึง หาก 

เมื่อนึกอะไรขึ้นได้ ความขุ่นมัวในอารมณ์ก็จางลงและค่อยๆ ถูกแทนที่ด้วย

ความสมใจนิดๆ บนใบหน้า

ฮึ...กล้าต่อปากต่อค�าดีนัก แต่อีกไม่นานหรอก พี่วีจะต้องได้รับ 

บทเรียนราคาแพงจนหัวเราะไม่ออกแน่!

ปฐวีเดินลงบันไดไปก็ได้แต่ส่ายหัวให้กับความเอาแต่ใจของน�้าหนึ่ง 

แต่มาคิดดูอีกที เมื่อครู่เขาก็ออกจะพูดจาแรงไปหน่อยเหมือนกัน นี่ถ้าแม่

ยังอยู่แล้วมาได้ยินเข้าคงต้องดุว่าเขาใช้ค�าไม่ให้เกียรติผู้หญิงแน่เลย

แต่...ถ้าไม่ใช่เพราะน�้าหนึ่ง เขาก็คงไม่พลั้งปากพูดแบบนั้นออกไป 

ปฐวีพยายามหาข้อแก้ตัวให้ตัวเองขณะมาหยุดฝีเท้าอยู่กึ่งกลางบันไดโดย

ไม่รู้ตัว

สดุท้ายชายหนุม่กถ็อนหายใจออกมาเฮอืกใหญ่ ก่อนจะเดนิย้อนกลบัไป 

หน้าห้องแล้วเคาะประตูเรียกหญิงสาวที่อยู่ข้างใน

"คุณหนึ่ง...คุณหนึ่งครับ"

"อะไรอีกล่ะ" มีเสียงสะบัดจากหญิงสาวดังตอบกลับมา

"หิวหรือยังครับ ลงไปกินข้าวดีกว่านะ" ทั้งที่ตอนแรกเขาตั้งใจจะมา

ขอโทษ แต่พอเอาเข้าจริงกลับไม่ค่อยอยากจะพูดออกมาเสียอย่างนั้น

เกิดความเงียบข้ึนหลายอึดใจ เหมือนน�้าหนึ่งก�าลังลังเลว่าจะตอบ

อย่างไรดี แต่สุดท้ายก็เลือกที่จะกระฟัดกระเฟียดไม่ยอมหายงอน

"ไม่ อยากจะกินก็กินไปสิ มาถามท�าไม"

"โอเคๆ" ปฐวเีอ่ยออกมาอย่างยอมแพ้ "ผมขอโทษ ผมมันคนปากไม่ด ี
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อย่างนี้เอง คุณหนึ่งก็รู้ดี"

"เชอะ...รู้ตัวแล้วก็ดี"

ถึงแม้น�้าเสียงของน�้าหนึ่งจะฟังดูอ่อนลงแล้วแต่ก็ไม่ยอมเปิดประตู

ออกมาอยู่นั่นเอง ปฐวีเองก็ขี้คร้านจะงอนง้อไปมากกว่านี้จึงไม่ได้พูดอะไร

ต่อไปอีก อันท่ีจริงเขาไม่น่าจะมาขอโทษตั้งแต่แรกเลยด้วยซ�้า เพราะถ้า 

น�า้หนึง่ไม่พอใจเอามากๆ อย่างนี ้อีกไม่นานกค็งจะตะบึงตะบอนออกไปหา 

โรงแรมหรูๆ สักแห่งอยู่เอง

แต่ถงึจะคิดได้อย่างนัน้ ปฐวกีไ็ม่กล้าท�าจรงิอยูด่ ี ถ้าจะโทษคงต้องโทษ 

ชะตาชีวิตอันแปลกประหลาดระหว่างเขาและครอบครัวของน�้าหนึ่งที่ท�าให้ 

เขาไม่อาจตัดขาดจากคุณหนูผู้เอาแต่ใจไปได้จนแล้วจนรอด

ช่างเถอะ...ตอนนี้ยังไม่หิว แต่พอหายโกรธก็คงจะหิวขึ้นมาเอง 

ปฐวีท�าท่าจะถอดใจหันหลังเดินไปทางบันได ก็ได้ยินเสียงเปิดประตู

ดังขึ้นพอดี

"อ้าว หิวแล้วล่ะสิ"

"แหม...ก็พี่อุตส่าห์มาง้อขนาดนี้แล้วนี่ ใช่ไหมล่ะ"

น�า้หนึง่ท�าท่าลอยหน้าลอยตาได้อย่างน่าหมัน่ไส้ ปฐวีพยายามไม่ใส่ใจ

แล้วรีบเดินน�าลงบันไดไปท่ีห้องครัว แต่ดูเหมือนหญิงสาวจะอารมณ์ดีข้ึน

แล้วจึงเริ่มมีกะจิตกะใจจะถามเรื่องนั้นเรื่องนี้มากขึ้น

"พดูถงึพีน่ีก่เ็สน่ห์แรงไม่เบานะ มสีาวเอาข้าวมาส่งให้ถงึบ้านแต่เช้าเลย"

ถึงแม้ว่าตามมาตรฐานของน�้าหนึ่งแล้ว ปฐวีจะนับได้ว่าเป็นแค ่

ผู้ชายธรรมดาคนหนึ่ง แต่ตามมาตรฐานของสาวอ่ืนเท่าท่ีน�้าหนึ่งเคยเห็น 

ตอนสมัยเรียนมหาวิทยาลัยนั้น เขาดูเสน่ห์แรงไม่เบาเลยทีเดียว 

"จะบ้าเหรอ มลเค้าแต่งงานมีลกูหนึง่แล้ว อีกอย่างกเ็ป็นญาตผิมด้วย 

อืม...อันท่ีจริงผมว่าผมน่าจะเคยพูดถึงมลให้ได้ยินบ้าง แต่คุณหนึ่งคงจะ 

จ�าไม่ได้"

มแีววพอใจแวบหนึง่ฉายบนใบหน้าของคนฟัง แต่ปฐวมัีวแต่ง่วนอยู่กบั 
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การจัดอาหารใส่จานอยู่ที่เคาน์เตอร์ในครัวก็เลยไม่ทันเห็น 

น�า้หนึง่ยักไหล่ทีหนึง่เม่ือเอ่ยว่า "ก็ใครจะไปรูไ้ด้ล่ะ เห็นยงัสาวอยูเ่ลย 

ถึงจะ...อ้วนไปหน่อยก็เถอะ"

"ก็ใครเขาจะผอมสวยหุ่นนางแบบเหมือนคุณหนึ่งล่ะครับ"

"แน่นอนสิ หนึ่งดูแลรูปร่างตัวเองตลอดนี่ จะได้แบบนี้ไม่ใช่ง่ายๆ นะ

จะบอกให้"

น�้าหนึ่งพูดพลางจ้องปฐวีท่ีก�าลังเอาอาหารจากกล่องลงจัดใส่จาน

อย่างสนใจ กลิ่นหอมยั่วน�้าลายท�าให้เธอยิ่งรู้สึกหิวเป็นก�าลัง

"แล้วนั่นเมื่อไหร่จะเสร็จ ชักช้าจริงๆ เลยพี่เนี่ย"

ปฐวีหันมายิ้มอย่างเป็นต่อ "ก็ก่อนหน้านี้ยังบอกว่าไม่หิวไม่ใช่เหรอ"

"ก็ตอนนี้หนึ่งหิวแล้วนี่"

"งั้นก็ไปนั่งรอที่โต๊ะเลย เดี๋ยวเสร็จแล้วผมจะรีบยกไปให้"

"หนึ่งหิวน�้า มีน�้าให้กินไหม"

"อยู่ในตู้เย็น เปิดหยิบเอาได้เลย"

น�้าหนึ่งกวาดสายตามองหาอยู่อึดใจก็เดินตรงไปท่ีหน้าตู้เย็นในครัว 

แต่ยังไม่ทันได้หยิบน�้าออกมา สายตาของเธอกลับหยุดชะงักอยู่ท่ีรูปใน 

กรอบไม้ขนาดเล็กซึ่งวางเอาไว้บนหลังตู้เย็นเข้าเสียก่อน

มันเป็นรูปท่ีน่าจะถ่ายไว้เมื่อเกือบย่ีสิบปีก่อนเห็นจะได้ ตอนนั้น 

เป็นครั้งแรกท่ีเธอได้พบกับปฐวีซ่ึงยังเป็นเพียงเด็กชายวัยเจ็ดขวบ เพราะ

ถูกคุณย่าเรียกให้มาถ่ายรูปด้วยกัน เขาและเธอจึงมีโอกาสได้มายืนอยู่ร่วม 

เฟรมเดียวกันโดยมีคุณย่ายืนโอบไหล่เด็กทั้งสองอยู่ตรงกลาง

น�้าหนึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าปฐวีเคยเป็นเด็กผู้ชายหน้าตาน่ารักอย่างไร  

โตข้ึนมาเขาก็ยังไม่เปลี่ยน แต่เธอนี่สิ...ตัวผอมแกร็นไม่ได้สัดส่วน  

ทั้งนัยน์ตาโปนใหญ่ของเธอก็ไม่เข้ากับรูปหน้าเล็กๆ นั่นเอาเสียเลย 

"ผมเห็นว่ามันตลกดีก็เลยเอามาตั้งไว้" แต่พอปฐวีนึกข้ึนได้ว่ามัน 

จะไปย่ัวโมโหคนฟังข้ึนมาอีก ก็รีบแก้ไขว่า "ท่ีส�าคัญคือเป็นรูปท่ีคุณย่า
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อุตส่าห์เอาใส่กรอบให้มาด้วย จริงๆ ท่ีบ้านคุณย่าก็มีรูปจากชุดเดียวกันนี้

อีกใบใส่กรอบตั้งไว้อยู่ที่โต๊ะท�างานของท่านด้วยนะ"

"เชอะ ไม่ต้องมาพยายามพรีเซนต์ให้ดูดีหรอก พี่วีตอนยังเด็กน่ารัก

กว่าหนึ่งตั้งเยอะ หนึ่งนี่สิดูไม่ได้เลย แต่...ถ้าเป็นตอนนี้ล่ะก็ คนละเรื่องนะ

จะบอกให้"

"มันก็แค่ตอนยังเด็กน่ะคุณหนึ่ง อย่าไปใส่ใจมากเลย"

ปฐวีเดินมาย่ืนแก้วให้น�้าหนึ่งท่ีมัวแต่วิจารณ์รูปสมัยเด็กจนไม่ได้เปิด

ตู้เย็นหยิบขวดน�้าออกมาเสียที

"จัดจานเสร็จรึยังล่ะ หิวแล้ว"

พูดจบน�้าหนึ่งก็เดินถือแก้วน�้าไปนั่งรอท่ีโต๊ะอาหาร ขณะปฐวีก็ตาม

มาเสิร์ฟอย่างรวดเร็วทันใจ

"ได้แล้วครับๆ"

หญิงสาวนิ่งมองอาหารในจานก็เลิกค้ิวข้ึนเล็กน้อยกับการจัดจานได้

สวยงามเกินคาด เมื่อลองกินไปค�าแรกอย่างไม่คาดหวังก็พบว่ามันอร่อย

อย่างไม่น่าเชื่อ

"เป็นไงครับ อาหารจากโฮสเทลของมล"

"ก็..." น�้าหนึ่งท�าเป็นวางมาดอย่างกลัวเสียฟอร์ม ท้ังท่ีอยากจะตัก 

ค�าต่อไปเข้าปากจะแย่ "ก็พอกินได้นะ"

"ค่อยโล่งอกไปที ท่ีจริง...ถ้าคุณหนึ่งเปลี่ยนใจไปพักท่ีโฮสเทล 

ก็จะได้กินอาหารดีๆ อย่างนี้ทุกม้ือ จะได้ไม่ต้องมาทนนั่งกินข้าวไข่เจียว 

ที่บ้านผมนะ"

"หนึ่งอยู่ไม่นานนักหรอกน่ะ พี่ไม่ต้องวุ่นวายหรอก"

ค�าว่า อยู่ไม่นาน ท�าให้ปฐวีรู้สึกมีก�าลังใจขึ้นมาทันที จึงไม่พยายาม

หว่านล้อมให้หญิงสาวย้ายไปพักที่อื่นอีก 

"ถ้าอย่างนั้นก็ตามใจคุณหนึ่งแล้วกัน"

หลงัจากเกบ็โต๊ะกนิข้าวเรยีบร้อย ปฐวกีบ็อกว่าวนันีเ้ขาต้องขนหนงัสอื
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บางส่วนลงมา และต้องแพ็กหนังสือที่ลูกค้าสั่งทางออนไลน์ใส่กล่องให้ทัน 

ก่อนบริษัทขนส่งจะมารับ คงไม่ว่างมาคอยรับใช้เธออีก น�้าหนึ่งอยากจะ 

ท�าอะไรระหว่างนั่งว่างๆ อยู่ก็แล้วแต่

ปฐวีมองน�้าหนึ่งท่ีเดินไปนั่งลงบนโซฟาแล้วท้ิงตัวลงนอนอย่างเบ่ือๆ 

ครู่หนึ่งจึงค่อยหันหลังเดินข้ึนไปเก็บหนังสือช้ันบน บางส่วนเอาลงมาเก็บ

ในห้องส�าหรับเก็บของโดยเฉพาะท่ีชั้นล่าง บางส่วนส�าหรับแพ็กลงกล่อง 

ส่งให้ลูกค้า ระหว่างท่ียกกองแรกลงไปวางเรียบร้อยแล้วก็ได้ยินเสียง 

โทรศัพท์มือถือของหญิงสาวดังขึ้นพอดี

น�า้หนึง่รบีเด้งตวักดรบัอย่างเรว็รีร่าวกบัเป็นสายส�าคญัท่ีเธอเฝ้ารออยู่ 

ครัน้หันมาเห็นว่าเขาก�าลงัมองอยู่พอดจีงึรบีลกุเดนิออกไปคยุหน้าบ้านเสยี

อนัท่ีจรงิจะมีใครโทรมาหาน�า้หนึง่บ้างก็ไม่แปลก แต่ปฐวีตดิใจสหีน้า

เลิ่กลั่กของหญิงสาวเมื่อเห็นว่าเขาก�าลังมองอยู่มากกว่า

สายจากใครกันนะ...

ตอนนีน้�า้หนึง่เดนิหายลบัไปจากสายตาเขาแล้วอย่างสิน้เชิง จึงไม่อาจ

แอบสังเกตท่าทีได้อีก ปฐวีเองก็ข้ีคร้านจะไปยุ่งเลยตัดสินใจปล่อยผ่านไป

และหันไปจัดหนังสือเรียงไว้ที่ห้องเก็บของแห่งใหม่แทน ทว่ายังหยิบไปได้

ไม่ถึงครึ่งกองก็เห็นน�้าหนึ่งเดินกลับมายืนเท้าสะเอวมองแล้วบอกเขา

"หนึง่อยากได้ของใช้จ�าเป็นน่ะ พ่ีวไีปซ้ือให้หน่อย เดีย๋วจดรายการให้"

"กระเป๋าคุณหนึ่งก็ใบตั้งเบ้อเร่อ ยังใส่ของใช้มาไม่ครบอีกเหรอ"

"ไม่ครบ ถ้าครบหนึ่งจะให้พี่ไปซื้ออีกท�าไม"

ปฐวมีองอกีฝ่ายอย่างละเห่ียใจ "งัน้ให้ผมจดัหนงัสอืตรงนี้ให้เสรจ็ก่อน

แล้วกัน"

"ไม่ได้ พี่ต้องไปตอนนี้...เดี๋ยวนี้...ณ บัดนาว เข้าใจไหม"

"นี่ คุณหนึ่ง" ปฐวีชักจะหงุดหงิดข้ึนมาจริงๆ "อย่าเอาแต่ใจให้มัน 

มากนักได้ไหม"

น�า้หนึง่ท�าท่าจะแว้ดใส่เมือ่ไม่ได้ดัง่ใจ แต่แล้วกก็ลบัสงบลงราวกบัมใีคร 
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เอื้อมมือมากดปิดปุ่ม 'เกรี้ยวกราด' ในตัวเธอเอาไว้

"ก็ได้...เอาอย่างนี้เป็นไง ถ้าเกิดพี่วีไปซ้ือของให้หนึ่งตอนนี้ วันนี ้

ทั้งวันหนึ่งจะไม่กวนพี่อีก" 

ปฐวีได้ฟังแล้วก็ถึงกับร้อง ฮ้า...ข้ึนมาในใจพร้อมกับเสียงเพลง  

'รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง' ของพี่ติ๊ก ชีโร่ คนอย่างน�้าหนึ่งก็หัดใจเย็นพอจะ

ต่อรองกับคนอื่นเขาเป็นเหมือนกันแฮะ

"ว่าไง เรื่องง่ายๆ แค่นี้ท�าไมต้องคิดนานด้วย"

"โอเค ก็ได้ ตกลงตามนี้ แต่บอกเอาไว้ก่อนนะ..." ปฐวียืดตัวขึ้นยืน 

เต็มความสูงแล้วก้มลงจ้องหน้าหญิงสาว "ถ้าหลังจากนี้คุณหนึ่งคิดกลับค�า 

เรียกใช้ให้ผมท�านู่นท�านี่อีกล่ะก็ บอกเลยว่าหมดสิทธิ์ ต่อให้จะลงไปนอน 

กรี๊ดๆ กับพื้นก็เถอะ"

"รู้แล้วน่ะ"

"ถ้าอย่างนั้นก็...ดีล"
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บทที่ 3
เดือดเนื้อร้อนใจ

น�้าหนึ่งยืนกอดอกมองรถกระบะท่ีมีปฐวีเป็นคนขับแล่นออกไปจาก

หน้าบ้านอย่างพึงพอใจ ก่อนจะเอาโทรศัพท์ข้ึนมากดโทรออกใหม่อีกครั้ง 

คุยอยู่แค่ไม่กี่ค�าก็วางแล้วเดินกลับเข้าบ้าน 

แต่แล้วสายตาก็ไปสะดุดเข้ากับแปลงดอกไม้ขนาดย่อมข้างบ้านท่ี 

ปฐวีอุตส่าห์ท�ารั้วเตี้ยๆ กั้นเอาไว้อย่างดี มันเป็นพุ่มกุหลาบสูงไม่เกิน 

หนึ่งเมตร มีหยดน�้าค้างจากคืนท่ีผ่านมาเกาะพราวอยู่บนดอกทรงถ้วย  

กลบีดอกสขีาวสะอาดเรยีงซ้อนกนัหนาแน่นหลายช้ันตามแบบกหุลาบโบราณ 

ของอังกฤษ 

หญิงสาวย่ิงแปลกใจมากข้ึนเม่ือพบว่ามันคอื Glamis Castle กหุลาบ

อังกฤษท่ีถูกตั้งชื่อตามปราสาทสวยงามเหมือนเทพนิยายในสก็อตแลนด์

นั่นเอง

"กลามซ์ คาสเซิล..." 

น�้าหนึ่งพึมพ�าเบาๆ อดไม่ได้ท่ีจะเอ้ือมมือไปแตะมันอย่างเบามือ  

ไม่นกึว่าปฐวจีะปลกูกหุลาบเป็นกบัเขาด้วย แถมยังเลอืกพนัธุท่ี์คณุย่าแสนจะ 

โปรดปรานอีกต่างหาก แต่พอนึกอะไรขึ้นได้ก็รีบถอนมือออกจากมันเสีย 

ไม่แน่หรอก...บางทีพีว่อีาจจะเพิง่เอามาลงท้ังท่ีต้นมีดอกอยู่แล้วกเ็ป็นได้  
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เพราะคนปากเสียอย่างเขาคงปลูกของสวยๆ งามๆ อย่างนี้ไม่ขึ้น

"เชอะ ท�าเป็นปลูกกุหลาบสวยๆ คงจะตั้งใจเอาไว้ปะเหลาะขอสมบัติ

คุณย่าแน่ๆ นี่คงคิดว่าเราไม่รู้ทันสินะ" 

อย่างไรก็ตาม น�้าหนึ่งยังคงก้มลงมองกุหลาบสีขาวหน้าบ้านปฐวี 

อีกเป็นครู่ ใจก็ไพล่คิดถึงบ้านของคุณย่าข้ึนมา มันเป็นบ้านไม้ช้ันเดียว 

หลังใหญ่โตโอ่อ่าท่ีสร้างอยู ่บนม่อนดอยในจังหวัดเชียงใหม่และปลูก 

ดอกกุหลาบ Glamis Castle เอาไว้แปลงใหญ่ สามารถมองเห็นได้อย่าง

ชัดเจนจากระเบียงหลังบ้านและห้องหนังสือของคุณย่า เวลาออกดอกที 

ก็ขาวสะพรั่งไปหมดจนรู้สึกเหมือนอยู่ยุโรปอย่างไรอย่างนั้น

มันเป็นสถานท่ีท่ีคุณย่าใช้เวลาเขียนหนังสือขายดีออกมามากมาย 

และอาจใช้มาแล้วกว่าครึ่งค่อนชีวิตโดยแทบไม่ได้ออกไปไหนมากนัก 

เมือ่รูส้กึว่าเสยีเวลาอยู่หน้าแปลงดอกกหุลาบนานเกนิไปแล้ว น�า้หนึง่

กปั็ดความคิดท้ังหลายนัน้ออกไปจากหัวแล้วรบีเดนิกลบัเข้าไปในบ้านทันใด

เริม่แรกน�า้หนึง่วิง่ข้ึนไปบนห้องนอนของปฐวเีพ่ือเกบ็ข้าวของบางส่วน 

ของตวัเองแต่เนิน่ๆ เพราะอีกไม่นานเธอคงไม่จ�าเป็นต้องซ่อนตวัอยู่ในบ้าน 

ของเขาอีกต่อไป

ปฐวีก้มลงมองรายการข้าวของท่ีน�้าหนึ่งจดมาให้แล้วก็เกาหัวใหม่ 

อีกเป็นรอบที่ร้อย แถมโทรกลับไปถามก็ไม่รับสายอีก

นี่มันแกล้งกันชัดๆ!

ชายหนุม่ชักจะไม่แน่ใจแล้วว่าบรรดาข้าวของท่ีน�า้หนึง่อยากจะได้พวกนี ้

มันจ�าเป็นต้องใช้ให้เขาออกมาซื้อเสียตอนนี้เดี๋ยวนี้จริงหรือ หลังจากที่เดิน

วนเวียนอยู่ในแผนกสนิค้าสตรมีาร่วมครึง่ช่ัวโมงจนพนกังานขายเครือ่งส�าอาง 

จ�าหน้าได้แม่น ปฐวีถึงได้ของมาเกือบครบหมด

"เอาวะ หาให้ได้แค่นี้แหละ"

ปฐวีหิ้วถุงผ้าที่เต็มไปด้วยเครื่องส�าอางและของใช้ผู้หญิงกลับไปที่รถ
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อย่างหงุดหงิด แต่พอขับไปจอดอยู่ตรงสี่แยกไฟแดงก็นึกอยากแก้เผ็ด 

หญิงสาวขึ้นมา เลยเปลี่ยนใจขับรถไปแวะท่ีโฮสเทลของลุงนาเมืองแทน  

เพือ่ท่ีว่าจะได้หลบไปเสรมิพลงัสกัพกัแล้วค่อยกลบัไปสูร้บตบมือกบัน�า้หนึง่ต่อ

รถกระบะสขีาวแล่นเข้าไปจอดหน้าบ้านสองช้ันหลงัใหญ่ของนาเมือง

ซ่ึงมโีฮสเทลและร้านอาหารอยู่ในบรเิวณเดยีวกนั ทันทีท่ีเขาดบัเครือ่งกเ็ห็น

ชายวยักลางคนซ่ึงก�าลงันัง่เล่นอยู่หน้าบ้านชะเง้อมองมาอย่างประหลาดใจนดิๆ

"อ้าววี ท�าไมวันนี้มาได้ล่ะ หรือสลับวันดูแลร้านกับมล"

ปฐวีเดินไปเกาหน้าผากไป ซ่ึงเขามักจะเผลอท�าอย่างนี้เสมอเวลา 

มีเรื่องให้คิดไม่ตกหรือมีอะไรอยู่ในใจ 

"พอดีออกมาซื้อของน่ะครับ เลยแวะมาหา"

นาเมืองย่นหัวคิว้กบัเหตผุลของหลานชาย เพราะตัง้แต่ย้ายมาอยูท่ี่นี่ 

ปฐวีมักจะวุ่นอยู่กับงานแปลหนังสือและกิจการขายหนังสือมือสองทาง

ออนไลน์จนแทบไม่แบ่งเวลาออกไปไหน แต่วันนี้กลับโผล่หน้ามาเอาง่ายๆ 

เสียอย่างนั้น

"ร้านคนเยอะไหมครบัลงุ ไหนๆ กม็าแล้ว ผมว่าจะไปช่วยมลซะหน่อย" 

ปฐวีพูดพลางเดินไปท่ีประตูเล็กติดกับร้ัว เพ่ือจะผลักเปิดออกไปสู่

บริเวณที่เป็นโฮสเทลและร้านอาหาร 

"ดูท่าวันนี้วีว่างนานเลยสิ"

"ก็น่าจะได้สัก...สองสามชั่วโมงแหละครับ"

นาเมืองมองตามปฐวีไปอย่างครุ่นคิด รู้สึกว่ามีอะไรตงิดๆ อยู่ในใจ

อย่างบอกไม่ถูก

โฮสเทลของนาเมืองเป็นอาคารไม้สองชั้นขนาดค่อนข้างเล็ก ตกแต่ง

สไตล์ลอฟต์ อาคารห้องพักและลอ็บบ้ีวางตวัในแนวตัง้ฉากกนัเพ่ือล้อมรอบ

ลานตรงกลางซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมไว้

ส่วนร้านอาหารจะอยู่ตรงกลางระหว่างอาคารห้องพักและล็อบบี้  

ท�าผนงัเลยีนแบบก�าแพงอฐิดบิและเพิม่กลิน่อายแบบวนิเทจด้วยการเลอืกใช้ 



34

เจ้าชายฉบับมือสอง

เฟอร์นิเจอร์ไม้ ขณะบนเพดานมพีัดลมโคมไฟท�าจากไม้ทรงโมเดิร์นแขวน

ประดับอยู่

ทันทีท่ีปฐวีเดินเข้าไปก็ได้ยินเสียงพูดคุยจอแจดังแว่วมาจากบรรดา

แขกท่ีมาพกั จากพืน้ท่ีเปิดโล่งตรงนัน้จะสามารถมองเห็นเทือกเขาสนี�า้เงนิ

ครามแผ่ตัวกว้างอยู่ใต้ท้องฟ้า ชายหนุ่มยิ้มให้กับแขกสองคนท่ีนั่งเล่น 

อยู่บนม้านั่งบริเวณลานตรงกลางซ่ึงปูด้วยหินกาบและเว้นบางส่วนไว้ให ้

หญ้าสีเขียวขึ้น

ปฐวีก้าวยาวๆ ไปทางประตูด้านหลังของร้านซ่ึงเป็นทางเข้าประจ�า

ของเขาอยู่แล้ว แต่เนือ่งจากพืน้ท่ีข้างในเกนิครึง่เตม็ไปด้วยวัตถดุบิส�าหรบั

ท�าอาหาร ห้องกว้างจึงดูแคบไปถนัดใจ และท�าให้ปฐวีต้องก้าวเท้าผ่านไป

ด้วยความระมัดระวัง

ขณะนัน้นฤมลกเ็ปิดประตเูข้ามาจากหน้าร้านพอด ีจงึเลกิคิว้ข้ึนอย่าง

แปลกใจเมื่อเห็นปฐวีโผล่เข้ามาอย่างไม่มีปี่มีขลุ่ย

"อ้าววี ท�าไมมาถึงร้านได้ล่ะ มีอะไรหรือเปล่า หรือจะเกี่ยวกับที่มล

แวะไปหาแต่เช้า"

"เปล่า ไม่มีอะไร" ปฐวีรีบปฏิเสธก่อนนฤมลจะเข้าใจผิดไปกันใหญ่ 

"แค่ว่างๆ ก็เลยอยากมาช่วย"

"ดีจริง เห็นปกติวีท�าตัวยุ่งอยู่ตลอดเลย"

"มลไปพักก่อนก็ได้นะ เดี๋ยวผมดูต่อให้สักสองสามช่ัวโมงค่อยกลับ

แล้วกัน"

"อืม...กดี็เหมอืนกนั น้องนุน่กท็�าท่าจะไม่สบายมาตัง้แต่เช้าละ ว่าจะ

แวะไปดสูกัหน่อย" นฤมลพูดถงึลกูสาวตวัน้อยอย่างเป็นกงัวล "นีก่่อนออกไป 

ท�างานพ่อน้องนุน่เขากก็�าชบันกัหนาว่าถ้าลกูไม่ดขีึน้ก็ให้รบีโทรบอก จะได้

มารับไปหาหมอ"

"ถ้าอย่างนั้นก็พอดีเลย เดี๋ยวผมดูร้านให้ มลไปดูน้องนุ ่นเถอะ  

ไม่ต้องห่วง"
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"จ้ะ ขอบใจนะวี"

ตอนนฤมลเดนิออกไปจากหลงัร้านกร็าวๆ เก้าโมงครึง่แล้ว ถ้านบัเวลา 

รวมกบัตอนท่ีเขาขับรถออกจากบ้านไปซ้ือของกน่็าจะเกนิชัว่โมงไปแล้วแน่ๆ

ฮึ...ป่านนี้คุณหนูน�้าหนึ่งคงชะเง้อคอคอยแล้วคอยอีก แต่เดี๋ยว 

ทนรอไม่ได้ก็คงจะโทรมากรี๊ดใส่เอง

ปฐวีนึกกระหยิ่มยิ้มย่องอยู่ในใจ 

ถ้าน�้าหนึ่งคิดจะแกล้งคนอย่างเขาล่ะก็ มันยังเร็วไปอีกร้อยปี!

ทว่าชายหนุม่กส็บายใจอยู่ได้ไม่นานนกั เพราะผ่านไปไม่ถงึครึง่ช่ัวโมง

กมี็ข้อความดงัแจ้งเตอืนมาจากนฤมล เมือ่กดเปิดดูกเ็ห็นพาดหัวข่าวบันเทิง

ในหน้าโซเชียลมีเดียที่อีกฝ่ายเลื่อนเปิดเจอเข้าโดยบังเอิญ

'ไฮโซสาวน�้าหนึ่งถูกไอ้หนุ่มคลั่งรักจับไปขังไว้ในบ้าน จนป่านนี ้

ยังหาตัวไม่พบ'

ปฐวถีงึกบัอ้ึงไปทันทีเม่ือได้เห็น ก่อนจะอ่านซ�า้อกีสองสามรอบอย่าง

จะให้แน่ใจว่าใช่น�า้หนึง่คนเดยีวกนักบัท่ีมาท�าตวัเป็นคณุนายอยู่ในบ้านเขา

หรือไม่ 

และสิ่งท่ีผุดข้ึนในหัวในไม่กี่อึดใจต่อมาก็คือ แล้วไอ้หนุ่มคลั่งรัก 

นี่มันใครกันหว่า 

ถ้าหากตอนนี้น�้าหนึ่งไม่ได้ถูกจับไปไหน และยังคงอยู่ท่ีบ้านเขา  

ก็ไม่เท่ากับว่า...

"เป็นไปไม่ได้น่า!"

ปฐวีส่ายหน้า ก็น�้าหนึ่งเพิ่งมาหาเขายังไม่ถึงวันด้วยซ�้าไป ข่าวอะไร

มนัจะว่องไวปานสายฟ้าฟาดขนาดนี ้แต่ไม่ว่านีจ่ะเป็นข่าวลวงหรอืข่าวจรงิ 

หรือเรื่องตลกร้ายอะไรก็แล้วแต่ มันก�าลังท�าให้ปฐวีนั่งไม่ติดที่อีกต่อไป 

ข้ันแรกเขาพยายามโทรหาน�้าหน่ึงก่อนแต่หญิงสาวก็ไม่ยอมรับสาย
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เอาเสียเลย

หรือจะเกิดอะไรขึ้นกับน�้าหนึ่ง

"ไม่ได้การ คงต้องรีบกลับบ้านละ"

ปฐวีตัดสินใจวิ่งกลับไปบอกนาเมืองว่าท่ีบ้านมีปัญหาเรื่องลูกค้าต้อง

รบีไปจดัการ ก่อนจะรบีบ่ึงรถกลบับ้านด้วยความร้อนใจ ตลอดทางกพ็ยายาม 

คดิเรยีงล�าดบัเหตกุารณ์เรือ่งราวท้ังหมดในหัวเท่าท่ีจะนกึออกได้ในอารมณ์

ขณะนั้น

ก่อนจะมาสะดุดอยู่ท่ีท่าทีลับลมคมในของน�้าหนึ่งก่อนจะใช้ให้เขา 

ออกมาซ้ือของเป็นสิ่งสุดท้าย พอรู้ตัวอีกทีปฐวีก็ต้องเหยียบเบรกจนหน้า 

แทบคะม�า โชคดีว่าไม่มีรถตามหลังมา

พับผ่าสิ มันอะไรกันล่ะนั่น!

บริเวณหน้าบ้านอันแสนสงบของเขาตอนนี้มีรถมาจอดอยู่สองคัน 

หนึ่งในนั้นเหมือนจะเป็นรถของต�ารวจเสียด้วย เขาเห็นคนกลุ่มหนึ่งก�าลัง

เพ่นพ่านอยู่เต็มไปหมด ทว่ากลับไม่เห็นแม้แต่เงาของน�้าหนึ่ง

และที่น่าปวดใจจนแทบน�้าตาไหลก็คือกุหลาบ Glamis Castle ที่เขา

อุตส่าห์ฟูมฟักมาหลายเดือนจนออกดอกงามสมใจก�าลังถูกคนแปลกหน้า

พวกนั้นเหยียบย�่าจนไม่เหลือชิ้นดี

เอาวะ! เป็นไงเป็นกัน ไม่ว่าคนกลุ่มนี้จะมาเพราะน�้าหนึ่งหรือใคร  

เขาจะไม่ยอมใจดีให้อีกแล้ว

ทว่าก่อนจะผลีผลามเข้าไปก็มีอะไรบางอย่างมาดลใจให้ปฐวีต้อง

เปลีย่นความคิด บรรยากาศอันไม่ชอบมาพากลท�าให้เขาตดัสนิใจรบีถอยรถ 

แอบไว้ข้างทางให้ห่างจากบรรดารถของต�ารวจและคนแปลกหน้าท่ีมาอออยู ่

เต็มบ้าน แล้วจึงค่อยๆ อ้อมไปดูลาดเลาจากรั้วหลังบ้านแทน

ระหว่างนั้นก็พยายามโทรหาน�้าหนึ่งไปด้วย แต่กว่าอีกฝ่ายจะกดรับ 

กต้็องโทรย�า้ๆ อยูห่ลายสายจนหงดุหงดิใจ ทว่าปฐวยัีงไม่ทันจะได้อ้าปากพูด 

ก็ถูกชิงเอาโทรศัพท์ไปจากมืออย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัว
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"คะ..."

มอืนัน้เอือ้มมาปิดปากเขาไว้พร้อมกบัยกนิว้ช้ีข้ึนแนบปากตวัเองแทน 

สญัญาณให้เงยีบเสยีงลง จนเม่ือเห็นว่าปฐวเีข้าใจดแีล้วจงึยอมปล่อยให้เขา 

ได้พูด

"คุณหนึ่ง! นี่มันเกิดอะไรขึ้น" ปฐวีกระซิบถามอย่างไม่เข้าใจ

"ไปก่อนเถอะพี่วี รีบไปจากที่นี่ก่อน อย่าเพิ่งถาม!"

ปฐวพีบว่าหญิงสาววิง่ออกมาจากบ้านท้ังเท้าเปล่า เสือ้ผ้ากเ็ป็นรอยเป้ือน 

อยู่หลายแห่งจากการวิ่งฝ่าดงกล้วยหลังบ้านออกมา แล้วก็คงจะปีนรั้วด้วย

พอเห็นชายหนุ่มยังละล้าละลัง น�้าหนึ่งก็เป็นฝ่ายฉุดมือเขาให้วิ่งห่าง

ออกไปจากตัวบ้าน ปากก็ถามไปด้วยว่า "รถพี่วีอยู่ไหน..."

"ถนน รถอยู่ที่ถนน"

แม้จะยังจบัต้นชนปลายไม่ถกู แต่ปฐวกีต็ดัสนิใจยึดมอืน�า้หนึง่ไว้แน่น

แล้วเป็นฝ่ายเร่งฝีเท้าน�าไปท่ีรถแทน โชคดว่ีาไม่มีใครเอะใจเรือ่งรถของเขา

ที่จอดแอบห่างออกไป จึงสามารถเปิดประตูขึ้นไปได้โดยที่ไม่มีใครเห็น

ปฐวีจับพวงมาลัยทั้งที่มือยังสั่น เหงื่อซึมชื้นไปทั่วใบหน้าด้วยในชีวิต

อันแสนสงบไม่เคยต้องเผชิญกับเรื่องผาดโผนเช่นนี้มาก่อน 

"เร็วสิ เดี๋ยวพวกมันก็เห็นหรอก" น�้าหนึ่งเร่งเร้าทั้งที่ปากคอยังสั่น

"ขืนรีบใส่เกียร์ถอยดังเอ๊ียดอ๊าดเหมือนเจมส์ บอนด์ เขาก็จะได้แห ่

ขับตามกันมาเป็นโขยงสิครับ"

แม้อยู่ในยามคับขัน ความคิดเห็นของเขากับน�้าหนึ่งก็ยังไม่มีวัน 

ไปทางเดียวกนัอยู่นัน่เอง แต่ปฐวไีม่มีเวลาจะมาใส่ใจอกี นอกจากพยายาม

เลี้ยวรถย้อนขึ้นไปบนถนนอย่างไม่ให้กลายเป็นจุดสังเกต

ใจเย็นเว้ยไอ้วี อีกนิดเดียว...

แต่ปฐวีก็เย็นอยู่ได้ไม่นานนัก เพราะทันทีท่ีเลี้ยวรถกลับไปได้แล้ว 

เขากแ็ทบจะเหยียบคนัเร่งมิดเท้าด้วยอกใจไหวระทึก ส่วนน�า้หนึง่ท่ีนัง่หน้าซีด 

อยู่ข้างๆ ก็ลนลานหันไปดึงเอาเข็มขัดมาคาดไว้เพื่อความอุ่นใจ
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จนกระท่ังท้ิงห่างออกมาพอสมควร ปฐวีถึงหันกลับไปถามน�้าหน่ึง 

อีกครั้งด้วยความมึนงงเต็มที่

"มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ตอนนี้ผมมืดแปดด้านไปหมดแล้ว"

"พี่วีอย่าเพ่ิงถามอะไรหนึ่งตอนนี้ได้ไหม รีบหนีไปให้ไกลท่ีสุดก่อน 

ดีกว่า"

"หนี?" ปฐวีย่นหัวคิ้ว "ท�าไมต้องหนีด้วยล่ะ คนพวกนั้นมาบุกบ้าน

ผมนะ"

"เถอะน่า พี่วีขับรถไปก่อน ไปไหนก็ได้ แล้วหนึ่งจะเล่าให้ฟังว่าท�าไม

เราต้องหนีไปก่อน"

ท่าทางท่ียังไม่หายจากอาการเสียขวัญเม่ือครู่ท�าให้ปฐวีจ�าต้องยอม 

ท�าตามอีกฝ่ายไปก่อน ทว่าเขาก็ยังไม่รู้จะมุ่งหน้าไปไหนอยู่ดีนอกจาก 

โฮสเทลของนาเมือง 

ไม่ดีกว่า...ขืนไปคงไม่แคล้วเอาเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจไปให้ลุงเมือง

เท่านั้น 

"งั้นจะให้ไปไหนดีล่ะ ผมคิดไม่ออกเลย" ปฐวีตัดสินใจหันไปขอ 

ความคิดเห็นจากน�้าหนึ่ง

"ไป..." น�า้หนึง่หยุดคิดนดิเดียวก็โพล่งออกมาทันทีว่า "ไปบ้านคณุย่า 

พี่วียังจ�าทางได้ไหม"

จริงสิ นี่เขาลืมที่พึ่งอย่างคุณย่าบุษยาไปได้อย่างไร

"ได้สิ ผมเพิ่งไปเยี่ยมคุณย่าเมื่อไม่ถึงเดือนที่ผ่านมานี่เอง" 

พอตัดสนิใจได้ดงันัน้ ปฐวีกร็บีพารถมุ่งหน้าไปเชยีงใหม่ทันที ท้ังสอง

ต่างนัง่เงยีบกนัในรถไปกว่าครึง่ชัว่โมงก่อนจะได้ยนิเสยีงของชายหนุม่ดงัข้ึน

อีกครั้งว่า "เอาล่ะสิ น�้ามันจะหมด..."

"อะไรนะ! น�้ามันจะหมด ท�าไมพี่ไม่รู้จักเติมไว้ให้เยอะๆ หน่อยล่ะ"

"ก็ใครมนัจะไปรูว่้าจะต้องขับรถไปถงึเชียงใหม่ล่ะครบั" ปฐวีโต้กลบัไป 

ทันทีตามประสาคนปากไว แต่ครั้นหันไปเห็นสีหน้าซีดเซียวของหญิงสาว
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จึงยกมือข้ึนโบกไปมาแล้วเอ่ยเสียงอ่อนลงว่า "ช่างเถอะ เดี๋ยวหาปั๊มเติม 

ก็หมดปัญหา ดีนะที่ผมเอากระเป๋าตังค์ติดมาด้วย"

"ไม่ต้องห่วง ถงึบ้านคณุย่าเม่ือไหร่หนึง่จะจ่ายค่าน�า้มนัคนืให้ทุกบาท

แน่นอน"

"เงนิเติมน�า้มันแค่นีผ้มไม่ห่วงหรอก ท่ีน่าห่วงกค็อืใครมนัมาเล่นปาห่ี 

อยู่หน้าบ้านผมต่างหาก แล้วมันเรื่องอะไรถึงต้องมาหนีหัวซุกหัวซุนกัน

อย่างนี้ด้วย"

พอกลับมาตั้งสติได้ ค�าถามมากมายก็พรั่งพรูข้ึนมาในใจจนปฐวี 

แทบจะเลือกไม่ถูกว่าจะถามค�าถามไหนก่อนดี

น�้าหนึ่งฟังแล้วก็เอาแต่เม้มริมฝีปากแน่นไม่ยอมเปิดปากพูดออกมา

สกัค�า ท�าให้ปฐวีย่ิงหงดุหงดิใจ แต่ครัน้จะไปคาดคัน้เอาค�าตอบจากหญงิสาว 

ก็เห็นใจว่าเพิ่งจะขวัญเสียมา

หญิงสาวนัง่คอแข็งจนกระท่ังปฐวเีลีย้วรถแวะป๊ัมน�า้มัน เขาตัง้ใจเลอืก

ป๊ัมใหญ่เข้าไว้ เพราะจะได้หาซ้ือของกนิแล้วกข็องใช้อกีนดิหน่อย หรอืเผือ่ว่า 

น�้าหนึ่งจะอยากเข้าห้องน�้าด้วย

"จะลงไหมคุณหนึ่ง เผื่ออยากเข้าห้องน�้า"

น�้าหนึ่งชะเง้อชะแง้ดูนอกรถอย่างประเมิน ด้วยไม่อยากลงไปพบคน

พลุกพล่านข้างนอก

"ก็ได้ ว่าแต่รถพี่มีแว่นตาด�าไหม"

ตอนแรกปฐวีก็งงว่าหญิงสาวอยากจะได้แว่นตาด�าไปท�าไม แต่พอ 

นึกอะไรได้ก็ต้องร้องอ๋อขึ้นมาในทันใด 

น�้าหนึ่งคงจะอยากได้เอาไปพรางตัวนี่เอง

"ไม่มีหรอก ผมไม่มีแว่นทุกชนิดเลย"

ดเูหมอืนตอนนีค้วามสวยของน�า้หนึง่เริม่จะเป็นปัญหาข้ึนมาเสยีแล้ว 

เพราะผู้หญิงสวยๆ หุ่นดีไปไหนคนก็ชอบมอง แล้วไหนจะส่วนสูงพอๆ กับ

นางงามนั่นอีก 
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"เอาหมวกผมไปใส่แทนดไีหม มันน่าจะช่วยได้เยอะกว่าแว่นตาด�านะ

ผมว่า"

"หมวก...หมวกอะไร"

"มันไม่ใช่ของแบรนด์เนมราคาแพงอะไรหรอก คณุหนึง่ทนใส่ไปก่อน

ได้ไหมล่ะ" 

ปฐวีเอื้อมมือมาเปิดเก๊ะหน้ารถแล้วหยิบหมวกแก๊ปสีด�าให้

น�า้หนึง่มองอยูค่รูห่นึง่กเ็อือ้มมือไปรบัมา แต่ก่อนสวมกไ็ม่ลมืดมดกู่อน 

เหมือนตอนที่เขายื่นผ้าห่มให้ "โอเค ไม่มีกลิ่นอะไร"

"เวลาใครให้ของคุณหนึ่งต้องดมก่อนทุกครั้งเลยเหรอ แปลกพิลึก"

"เฉพาะกับพี่วีคนเดียวเท่านั้นแหละ ก็พี่มันซกมกนี่นา"

"อืม...ท่าทางพวกหนุ่มๆ ลูกคนรวยท่ีมารุมจีบคุณหนึ่งอยู่นี่คงอาบ

น�า้หอมมากนัหมดทุกคนเลยส ิ แล้วกค็งไม่เอาของถกูๆ อย่างนีม้าให้คณุหนึง่ 

ใช้ด้วย"

"มันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้ว"

น�า้หนึง่ดงึท่ีบังแดดหน้ารถลงมาเพือ่จะดกูระจก ระหว่างนัน้กพ็ยายาม

จับผมรวบไว้เพื่อที่จะใส่หมวก แต่ดูเหมือนจัดอย่างไรก็ไม่ถูกใจเสียที

"จะใส่หมวกเสร็จไหมครับวันนี้ นี่ผมปวดเย่ียวจนจะราดอยู่แล้ว  

หรือคุณหนึ่งจะอยู่เฝ้ารถ ผมจะได้ลงไปก่อน"

เนื่องจากไม่เคยมีสุภาพบุรุษคนใดมาพูดจากับเธอแบบนี้มาก่อน  

น�้าหนึ่งจึงชะงักมือแล้วหันไปมองอย่างไม่อยากจะเชื่อหู

"พี่วีนี่! พูดกับผู้หญิงอย่างนี้ได้ยังไง ห่ามเกินไปละ"

"อ้าว แล้วจะให้ผมบอกว่าไงล่ะ ก็คนมันปวดฉี่นี่ แค่นี้ก็ต้องว่าห่าม

ด้วยเหรอ เว่อร์ไปละ"

ปฐวีเห็นว่าขืนมัวแต่โอ้เอ้กันอยู่ ฟ้าคงมืดก่อนไปถึงเชียงใหม่แน่  

จงึเอ้ือมมือไปดึงหมวกมาจากมือของหญิงสาว รวบผมดดัเป็นลอนเงางาม

ที่ตกลงมาปรกหน้าออกแล้วสวมหมวกลงไปให้เสร็จสรรพ
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"ท�าอะไรเนี่ย"

"เอ้า ก็ใส่หมวกให้ไง เสร็จแล้ว ลงได้แล้ว"

คราวนีป้ฐวไีม่รอเอาค�าตอบอีก เขาก้าวลงรถไปก่อนเพือ่เป็นการบังคบั 

หญิงสาวให้รีบตามไปกลายๆ 

"เสร็จแล้วก็โทรหาผมแล้วกัน เผื่อผมไปซื้อของ ยังไม่กลับมาที่รถ"

"หนึ่งไม่มีมือถือแล้ว"

"หา...อะไรนะ"

"ไม่มีไง ไม่มีอะไรติดตัวมาเลยตอนนี้"

"โอเคๆ งั้นมารอผมท่ีรถ จ�ารถผมได้ใช่ไหม ถ้าไม่ได้ก็จ�าทะเบียน 

ไปเลยแล้วกัน"

"รู้แล้วน่ะ ท�าอย่างกับหนึ่งเป็นเด็กสามขวบไปได้"

ถงึจะมีหมวกแล้วแต่น�า้หนึง่กย็งัคงพยายามเดนิแอบอยู่ข้างหลงัปฐวี

ไปจนถงึหน้าห้องน�า้ โชคดว่ีาเขาเป็นผูช้ายตวัสงูแล้วยังไหล่กว้างจงึบังตวัเธอ 

ได้แทบมิด 

ท�าไมกันนะ...ท้ังท่ีไม่ได้เจอหน้าเขามาเป็นปีๆ แล้ว แต่ความรู้สึก 

คุน้เคยเมือ่ได้มองแผ่นหลงัของเขาถงึแทบไม่จดืจางไป ท้ังยังเรยีกความอุน่ใจ 

เหมือนในวันวานให้หวนคืนมาได้อีกต่างหาก

มนัเป็นความอบอุ่นเหมอืนกบัตอนท่ีเขาโผล่หน้ามาเรยีกเธอเมือ่เช้านี้ 

ไม่มีผดิ และก็ไม่เคยมีผู้ชายคนไหนท�าให้เธอรูส้กึอย่างนี้ได้เลย ไม่...แม้แต่

จะใกล้เคียง

"คุณหนึ่ง..." 

เสยีงเรยีกจากปฐวท่ีีก�าลงัเอ้ียวตวัมามองท�าให้น�า้หนึง่รูส้กึตวั หญิงสาว 

กดัรมิฝีปากตวัเองเลก็น้อยกบัสิง่ท่ีแวบผ่านเข้ามาในใจเมือ่ครู ่ ก่อนจะบอกกบั 

อีกฝ่ายที่ยังท�าหน้างงๆ ว่า

"เสร็จแล้วก็รอหนึ่งอยู่นี่แหละ หนึ่งลืมแล้วว่ารถพี่วีคันไหน!"
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บทที่ 4
ผิดไปแล้ว

น�้าหนึ่งไม่รู้ว่าตัวเองเผลอหลับไปตั้งแต่ตอนไหน พอสะดุ้งตื่นขึ้นมา

อีกทีก็พบว่าเป็นเวลาบ่ายคล้อยแล้ว ท้ังยังมีเสียงเพลงเบาๆ เปิดคลออยู่

หน้ารถอีกต่างหาก ปฐวีคงเปิดไว้แก้เหงาระหว่างขับรถนี่เอง

แต่แล้ว...เมื่อได้ยินชัดว่าเป็นเพลงอะไร น�้าหนึ่งก็ชะงักแล้วมองท่ี 

หน้าคอนโซลรถเพื่อดูว่าปฐวีฟังมันจากวิทยุหรือเปิดเอง

ปฐวีเห็นสายตาของหญิงสาวก็เดาเอาว่าคงสนใจเพลง จึงบอกว่า  

"ผมเปิดจากซีดีที่คุณหนึ่งเคยซื้อให้ไง จ�าได้ไหม"

น�า้หนึง่ไม่ได้ตอบ แต่เธอจ�าได้...ว่าปฐวชีอบเพลงของเทย์เลอร์ สวฟิต์  

เธอก็เลยซ้ือให้เขาทุกอัลบ้ัมท่ีออกมาในตอนนั้น ไม่พอยังส่งข้ามประเทศ

มาให้ทันก่อนวันเกิดเขาอีกต่างหาก

"อืม...มันน่าจะเป็นของขวัญวันเกิดปีล่าสุดท่ีผมได้จากคุณหนึ่ง  

จ�าได้ว่าส่งมาให้ผมช่วงท่ีคุณหนึ่งไปเรียนต่อท่ีอังกฤษ แต่ผมว่าคุณหนึ่ง 

คงจ�าไม่ได้หรอก ถึงไม่บอก ผมก็รู้อยู่แล้วล่ะว่าคุณย่าคงบอกให้ซื้อให้ผม

มากกว่า" 

ปฐวีพูดด้วยน�้าเสียงเรื่อยๆ อย่างไม่เห็นเป็นเรื่องใหญ่ 

"แต่ก็ไม่เป็นไรหรอก ถึงยังไงมันก็เป็นของขวัญที่ถูกใจผมมาก"
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"แล้วท�าไมพี่วีจะต้องคิดว่าหนึ่งซ้ือเพราะคุณย่าบอกให้ซ้ือด้วยล่ะ  

หนึง่กซ้ื็อของขวญัให้ทุกคนท่ีหนึง่เมมวนัเกดิไว้ในมอืถอืเองนัน่แหละ เดีย๋วนี ้

อะไรๆ ก็ไม่จ�าเป็นต้องจ�าเองแล้ว"

"ถ้างั้นคุณหนึ่งได้อีเมลท่ีผมส่งไปขอบคุณหรือเปล่า ไม่เห็นตอบผม

มาเลย"

ที่จริงน�้าหนึ่งเห็นแล้วแต่ไม่ตอบ เพราะตอนนั้นเธอยังไม่หายโกรธที่

ปฐวีไม่ยอมไปเรียนต่อเป็นเพื่อน แถมเขายังบอกทิ้งท้ายก่อนจากกันอีกว่า

แค่ช่วยดูแลเธอซ่ึงไม่ต่างจากการเป็นคนรับใช้ให้ตอนอยู่มหาวิทยาลัย

เดียวกันก็นับว่าเกินพอแล้ว 

แน่นอนว่ามันท�าให้น�้าหนึ่งโกรธหัวฟัดหัวเหวี่ยงจนไม่ยอมคุยกับเขา

กระท่ังถงึวนัข้ึนเครือ่งไปองักฤษ แต่ปฐวกีไ็ม่แม้แต่จะตามมาส่งเธอท่ีสนามบิน 

พร้อมคุณย่า กลับหายหน้าไปเสียดื้อๆ และไม่ยอมส่งอีเมลตามมาง้อเธอ

แม้แต่ฉบับเดียว

แต่ไม่รู้ท�าไม...ท้ังท่ีปฐวไีร้เย่ือใยกบัเธอถงึขนาดนัน้แล้ว เธอยังมีแก่ใจ 

นึกส่งของขวัญไปให้เขา ไม่พอยังอุตส่าห์ออกไปซื้อให้เองและส่งให้กับมือ

อีกต่างหาก มนัอาจจะเป็นของขวญัท่ีราคาถกูท่ีสดุเท่าท่ีเธอเคยซ้ือให้เพ่ือนฝงู  

แต่ในขณะเดยีวกนักเ็ป็นช้ินเดยีวท่ีเธอได้เลอืกอย่างพถิพีถินัมากกว่าของใคร 

ทั้งหมด

พอเวลาผ่านไปจนหายโกรธ เรื่องเหล่านั้นก็กลับกลายเป็นอะไรที่ถูก

หลงลืมไป หรือหากนึกได้ขึ้นมามันก็นานเกินกว่าจะตอบอะไรกลับไปอยู่ดี

"ไม่เห็นนี่...พี่ส่งมาด้วยเหรอ สงสัยคงเผลอลบไปพร้อมกับอีเมล 

ฉบับอื่น"

ปฐวีได้ยินก็อดหันมามองแวบหนึ่งไม่ได้ 

"โห...ใจร้ายแฮะ ยอมรบัมาเถอะว่าท่ีจรงิแล้วคณุหนึง่วานให้ใครสกัคน 

ซื้อส่งให้ผม ก็เลยลืมสนใจว่าผมส่งอีเมลหาท�าไม"

"ใครกันแน่ที่ใจร้าย พี่วีนั่นแหละ!"
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น�้าหนึ่งหันไปแหวใส่อย่างลืมตัว แต่พอเห็นสีหน้าแปลกใจของปฐวีก็

ท�าท่าฮึดฮัดใส่แล้วพูดเฉไฉไปทางอื่นแทนเสีย

"ช่างมันเถอะ อย่ามาเถียงเรื่องไร้สาระนี่เลย ใครจะเป็นคนซ้ือ  

ใครจะเป็นคนส่งก็ช่างหัวมัน"

"เป็นอะไรอีกล่ะครับคุณหนึ่ง อยู่ดีๆ ก็ของขึ้นเสียอย่างนั้น"

"พี่นั่นแหละ เงียบไปเลย หนึ่งก�าลังอารมณ์ไม่ดี" 

ไม่พูดเปล่า หญิงสาวยังเอื้อมมือไปกดปิดเพลงด้วย ท�าให้ปฐวีได้แต่

ถอนหายใจอย่างระอา ท้ังท่ีเขาควรเป็นฝ่ายโกรธท่ีถกูน�า้หนึง่มาท�าลายชีวิต

ประจ�าวันอันแสนสงบจนป่นป้ี กลบักลายเป็นว่าเขาคือคนผดิไปเสยีทุกเรือ่ง

เนื้อไม่ได้กิน หนังไม่ได้รองน่ัง ยังต้องเอากระดูกมาแขวนคออีก  

นี่มันคราวเคราะห์แท้ๆ เลยไอ้วีเอ๊ย

ครัน้เริม่รูส้กึว่าบรรยากาศชักจะเงยีบเกนิไปจนน่าอดึอัด น�า้หนึง่กเ็ลย

ยื่นมือไปกดเปิดเพลงใหม่ แล้วถามว่า "แล้วนี่ถึงไหนแล้วล่ะ อีกไกลไหม"

"ก็น่าจะ...อีกประมาณร้อยกิโล เราเพิ่งเข้าเขตจังหวัดเชียงใหม่ 

เมื่อกี้นี้เอง"

"เรามาไกลขนาดนี้แล้ว พวกนั้นคงไม่ตามมาแล้วล่ะ"

พอน�า้หนึง่พูดถงึคนพวกนัน้ขึน้มา ปฐวกีเ็ลยได้โอกาสถามเรือ่งท่ีเกดิข้ึน 

ในบ้านเขาอกีครัง้ ซ่ึงระหว่างท่ีน�า้หนึง่เผลอหลบัไปบนรถ เขาก็ได้โทรไปหา 

ลุงนาเมืองเพื่อขอให้ไปช่วยดูบ้านให้ก่อนชั่วคราวแล้ว

แน่นอนว่าชายวัยกลางคนย่อมซักถามถึงความวุ่นวายที่เกิดขึ้นอย่าง

ปัจจบัุนทันด่วนนีด้้วยความตกใจ โดยเฉพาะเม่ือได้รูจ้ากลกูสาวถงึความสงสยั 

เรื่องที่ว่ามีผู้หญิงมาแอบอยู่ในบ้านของปฐวีเมื่อเช้านี้...

'นี่มันเรื่องอะไรกันน่ะวี เล่าให้ลุงฟังเดี๋ยวนี้เลย'

ลงุนาเมอืงตกใจมากเม่ือไปเห็นสภาพบ้านของปฐวหีลงัจากคนแปลกหน้า 

ได้ยกโขยงกลบัไปกนัจนหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแปลงดอกกหุลาบขาวสดุรกั

สุดหวงของชายหนุ่มท่ีถูกรอยเท้าเหยียบย�่าอย่างไม่ปรานี หรือประตูบ้าน 
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ที่เปิดไว้อ้าซ่าโดยไม่มีคนอยู่ ทว่ากลับดูเหมือนจะไม่มีข้าวของมีค่าหายไป

แต่อย่างใด 

แม้แต่ตัวปฐวเีองกยั็งไม่อาจจบัต้นชนปลายได้ถกูกบัเหตกุารณ์ท่ีเกดิขึน้  

จึงได้แต่เล่าเท่าท่ีรู้ให้ฟังไปก่อน ถึงอย่างนั้นก็ท�าให้นาเมืองประหลาดใจ 

อยู่ไม่น้อยทีเดียว โดยเฉพาะการมาหาอย่างไม่มีปี่มีขลุ่ยของน�้าหนึ่ง

'ยังไงผมก็ฝากบ้านไว้กับลุงเมืองด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจะเรียกแก่น 

ให้มาช่วยห่อหนงัสอืรบัออเดอร์ลกูค้าไปก่อน ผมจะรบีจดัการเรือ่งทุกอย่าง

ให้เสร็จเร็วที่สุดแล้วรีบกลับบ้านเลย'

ปฐวจีบบทสนทนาลงด้วยการเอ่ยปากรบกวนชายวัยกลางคน เขาตัง้ใจว่า 

พอไปถงึบ้านของคณุย่าบุษยาแล้วจะรบีเค้นเอาความจรงิทุกอย่างจากปาก

ของน�า้หนึง่ทันที และเม่ือสะสางเรือ่งราวอันยุ่งเหยิงนีเ้สรจ็กจ็ะได้กลบับ้าน

ไปใช้ชีวิตตามปกติสุขดังเดิม

ทว่าชายหนุ่มคงจะไม่ได้คาดฝันว่าเรื่องราวมันจะลุกลามไปใหญ่โต

เกินกว่าที่เขาคิดไว้แต่แรกมากนัก แม้แต่ตัวน�้าหนึ่งเองก็ตามที

"ว่าแต่พวกนัน้นีมั่นใครกนัครบั คณุหนึง่จะยอมเล่าให้ผมฟังได้หรอืยัง"

น�้าหนึ่งเงียบไปอีกครั้งเม่ือได้ยินค�าถามท่ีเธอเลี่ยงจะตอบมาตั้งแต่

ก่อนหน้านี ้เพราะหญิงสาวกลวัว่าหากบอกความจรงิออกไปแล้วปฐวีจะต้อง

โกรธมาก จนอาจถึงขั้นไม่ยอมพาเธอไปหาคุณย่าก็ได้ 

"ตกลงจะไม่ยอมตอบผมสักหน่อยเหรอ"

"ถ้าอย่างนั้น...พี่วีรับปากอะไรกับหนึ่งก่อนได้ไหม"

เอาล่ะส ิถ้าลองน�า้หนึง่พูดแบบนีแ้สดงว่าสิง่ท่ีหญิงสาวจะบอกกบัเขา

ต้องไม่ใช่เร่ืองดแีน่ และอาจจะหนกักว่านัน้หากเขาถกูดงึให้เข้าไปมเีอ่ียวด้วย

"อะไรล่ะครับ คุณหนึ่งก�าลังท�าให้ผมใจไม่ดีนะ"

"ถ้าอย่างนั้นพี่ท�าใจดีๆ ไว้ก่อนดีกว่า ไว้ถึงบ้านคุณย่าแล้วหนึ่งค่อย

เล่าทุกอย่างให้ฟัง" 

น�้าหนึ่งเอื้อมมือไปตบบ่าชายหนุ่มเบาๆ อย่างโล่งใจเมื่อคิดว่าอาจจะ
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สามารถปัดเรื่องน่าหนักใจให้พ้นออกจากตัวได้ชั่วคราว

"ไม่เป็นไรดีกว่า คุณหนึ่งจะให้ผมรับปากอะไรล่ะ" ปฐวีพูดพลาง

เหลือบมองหญิงสาวเล็กน้อย "บอกมาตอนนี้ได้เลย"

"แต่...จะดีเหรอ"

"ดีครับ เล่ามาเถอะนะ ขอร้องล่ะ"

"ถ้าอย่างนั้นก็รับปากก่อนว่าจะไม่โกรธหนึ่ง"

ปฐวชีะงกัไปเลก็น้อย เม่ือเรือ่งราวโกลาหลนีท้�าท่าจะมาเกีย่วข้องกบั

ตัวเขาเข้าจริงๆ ถึงอย่างนั้นชายหนุ่มก็ยังนึกไม่ออกอยู่ดีว่าน�้าหนึ่งจะท�า

อะไรให้เขาโกรธ

ไม่สิ...ถ้าเป็นน�้าหนึ่งย่อมท�าได้อยู่แล้ว ต่อให้เรื่องนั้นมันจะเล็กน้อย

เสียจนไม่น่าท�าให้เขาโกรธได้เลยก็ตาม

"รับปากสิ ถ้าไม่ หนึ่งก็ไม่เล่า"

"โอเคๆ ไม่ว่าคุณหนึ่งจะเล่าอะไรให้ฟัง ผมก็จะไม่โกรธ"

"รับปากแล้วห้ามคืนค�านะ" น�้าหนึ่งย�้าถาม

"ครับ ไม่คืนค�า รีบเล่ามาเถอะ"

ปฐวชัีกจะเริม่ร�าคาญข้ึนมาเมือ่น�า้หนึง่ท�ายึกยักไม่ยอมเล่าให้ฟังเสยีที 

ไหนยังจะมากระตุ้นความอยากรู้ด้วยการขอให้เขารับปากว่าจะไม่โกรธอีก

น�า้หนึง่นิง่ไปครูห่นึง่อย่างครุน่คดิเพราะยังนกึไม่ออกว่าจะเริม่เล่าจาก

ตรงไหนก่อนด ีจนกระท่ังเธอตัดสนิใจเริม่ต้นด้วยประโยคท่ีแย่ท่ีสดุของเรือ่งนี้

"ท่ีอยู่ๆ  หนึง่มาหาพีว่ถีงึเชียงรายไม่ใช่เพราะเรือ่งสตอล์กเกอร์บ้าบอ

อะไรนั่นหรอก แต่เป็นเพราะจะมาสร้างความเดือดร้อนให้พี่ต่างหาก"

หญิงสาวพูดออกมารวดเดียวโดยไม่ยอมหันไปมองหน้าปฐวี และ

คงจะเป็นเช่นนั้นไปตลอดเวลาที่พูดถึงเรื่องดังกล่าว

"ว่าอะไรนะ!" ปฐวีถามย�้าอีกครั้งอย่างไม่แน่ใจกับสิ่งที่ได้ยินจากปาก

ของอีกฝ่าย

"ถ้าไม่ใช่เพราะพ่ีเข้าเป็นพวกเดียวกับแม่นางร้ายโชติรส หนึ่งก็คง 
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ไม่ต้องท�าแบบนี้หรอก!"

ค�าอธบิายกระท่อนกระแท่นของน�า้หนึง่ไม่ได้ท�าให้ปฐวีเข้าใจอะไรมากข้ึน 

สักนิด ตรงกันข้ามกลับยิ่งท�าให้เขางงหนักขึ้นกว่าเก่าเสียอีก

"แม่นางร้ายอะไรกัน ผมไม่เห็นจะเข้าใจ"

"ก็พี่พีท..." น�้าหนึ่งพูดถึงแค่ค�านี้ก็หยุดไปเสียดื้อๆ เหมือนกับว่า 

เพิ่งจะนึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้อย่างปัจจุบันทันด่วน

"คุณพีท? คุณพีทท�าไมกัน พูดให้มันเข้าใจกว่านี้หน่อยได้ไหมครับ"

"พีพ่ที...ไปบังเอิญรูม้าว่าพีว่น่ีะไปหนนุหลงัยายโชตริสให้บอยคอตหนึง่  

จนคนทั้งกองถ่ายไม่คุยกับหนึ่งทั้งเดือนก่อนจะปิดกล้อง"

"หา!"

ปฐวร้ีองออกไปอย่างนกึไม่ออกว่าเขาจะไปท�าอะไรอย่างนัน้ได้อย่างไร 

ในเมื่อเขาปลีกตัวมาอยู่เชียงรายเป็นปีๆ แล้ว

"ผมเนี่ยนะ เข้าใจผิดแล้วมั้ง"

"ไม่หรอก ก็..." น�้าหนึ่งเม้มริมฝีปากเหมือนไม่ชอบใจกับสิ่งท่ีจะ 

พูดต่อไป "ก็แม่รสคนนี้น่ะ เป็นเพื่อนคณะเดียวกับแฟนเก่าพี่วีไม่ใช่เหรอ 

อย่ามาท�าเป็นไม่รู้จักหน่อยเลย"

"ผมยังไม่ได้บอกว่าผมไม่รูจ้กัโชตริส แต่ผมไม่ได้เฉียดเข้าไปใกล้เค้า

เลยตัง้แต่เลกิกบัแพรไป เอาจรงิๆ ตอนคบกบัแพรผมกว่็าผมเคยพูดกบัเค้า

ไม่เกินสองประโยคด้วยซ�้า อย่าเพ่ิงไปพูดถึงเรื่องบอยคอตอะไรนั่นเลย  

เบอร์โทรก็ไม่เคยมีหรอก"

นั่นเพราะโชติรสก็เป็นพวกลูกเศรษฐีท่ีไปไหนก็ยืนเชิดคอตั้งบ่าอยู่

ตลอดเวลาไม่ต่างจากน�า้หนึง่เหมือนกนั เพยีงแต่ไม่เลศิเท่า ไม่รวยเท่า และ

ก็...ไม่สวยเท่าเท่านั้นเอง

"ไม่รู้ล่ะ หนึ่งมีหลักฐานก็แล้วกัน เดี๋ยวจะเปิดให้ดู รับรองว่าพี่ต้อง

พดูไม่ออกแน่ แล้วเรือ่งของพีท่ี่มันแดงออกมาไม่ได้มแีค่นีห้รอกนะ เพราะ

พี่พีทไปรู้มาจากลุงทนายวิทย์ว่าคุณย่าเขียนพินัยกรรมยกบ้านกุหลาบขาว
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บนดอยท่ีเชียงใหม่แถมท่ีดินอีกต้ังเป็นร้อยๆ ไร่ท่ีเชียงรายให้พี่วีคนเดียว 

ทั้งๆ ที่พี่วีก็ไม่ได้เป็นญาติอะไรกับคุณย่าสักหน่อย"

ปฐวีได้ฟังก็ยิ่งงงเป็นไก่ตาแตก เพราะเท่าท่ีจ�าได้เขาไม่เคยพูดเรื่อง

ทรพัย์สมบัติอะไรกบัคณุย่าบุษยาเลยสกัครัง้ เมือ่ไปเย่ียมเยยีนครัง้ใดคณุย่า

มักจะพดูเรือ่งหนงัสอืกบัเขาเสยีเป็นส่วนใหญ่ อาจจะมีบ้างท่ีเคยยกให้เขามา 

สองสามเล่ม แต่มลูค่าของมันคงไม่เท่ารองเท้าสกัข้างของน�า้หนึง่เลยด้วยซ�า้

"ผมไม่เคยขออะไรจากคุณย่า นอกจากขอซื้อหนังสือมือสองหายาก

ที่ท่านมีมาขายเท่านั้น แล้วมันก็ไม่ได้มากอะไรเลยสักนิดเดียว ถ้าไม่เชื่อ

จะไปถามคุณย่าเองเลยก็ยังได้" 

พูดมาถึงตรงนี้ปฐวีก็นึกอะไรอีกอย่างข้ึนมาได้ ท้ังยังเป็นความคิด 

ที่ท�าให้เรื่องสมบัติของคุณย่ายิ่งไม่ชอบมาพากลขึ้นไปอีก

"อีกอย่างท�าไมลงุทนายสวุทิย์ถงึได้ไปรูร้ายละเอยีดในพนิยักรรมของ

คุณย่าได้ มันต้องเป็นความลับจนกว่า..." ชายหนุ่มไม่อยากเอ่ยถึงเรื่อง

ความเป็นความตายของคุณย่าจึงเลี่ยงใช้ค�าอื่นแทน "จะถึงเวลาของมัน  

แล้วนีอ่ะไร รูร้ายละเอยีดยบิย่อยไม่พอ ยังปากสว่างเอามาบอกใครต่อใครอีก  

ถ้าคณุนลรูเ้ข้ามหีวงัได้ถกูปลดออกจากต�าแหน่งทนายประจ�าตระกลูได้เลยนะ"

'คณุนล' ท่ีปฐวเีอ่ยถงึคอืปู่ของน�า้หนึง่ซ่ึงเป็นเจ้าของคฤหาสน์นาราภทัร 

อันแสนมั่งคั่งนั่นเอง

น�า้หนึง่ฟังปฐวร่ีายยาวจนจบกไ็ด้แต่เม้มรมิฝีปากแน่นอย่างไม่รูจ้ะตอบ 

ว่าอะไรดี 

"ไม่รูล่้ะ หนึง่ได้ยินจากพีพ่ทีมาว่าพกัหลงัคณุย่าแก่มากแล้วจนชกัจะ

หลงๆ พี่วีเลยฉวยโอกาสนี้ขอสมบัติ"

ปฐวีเผลอก�าพวงมาลัยแน่นโดยไม่รู้ตัว และในพริบตาต่อมาเขาก็

ตดัสนิใจจอดรถแอบเข้าข้างทาง แต่คงจะเร่งรบีไปหน่อยจงึมีเสยีงบีบแตรไล่ 

จากรถคันหลังดังสนั่นจนน�้าหนึ่งต้องนั่งเกร็งอยู่บนเบาะด้วยความตกใจ

"พี่วีเกิดบ้าอะไรขึ้นมาน่ะ ขับรถดีๆ หน่อยไม่ได้หรือไง"
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ปฐวีพยายามข่มให้ใจเย็นลงเมื่อหันไปเอ่ยกับหญิงสาวข้างกาย

"นี่คุณหนึ่งรู ้ตัวหรือเปล่าว่าแต่ละอย่างท่ีพูดมานั่นน่ะ มันยิ่งกว่า

เป็นการดูถูกผมซะอีก ผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าในสายตาของคุณหนึ่ง 

ผมจะเป็นคนเลวได้ถงึขนาดนัน้ เสยีแรงจรงิๆ ท่ีผมสูอุ้ตส่าห์เป็นห่วงคณุหนึง่  

อดทนดูแลอย่างดีมาหลายปี เพราะเห็นว่าคุณหนึ่งเป็นหลานสาวคนเดียว

ของคุณย่า แต่คุณหนึ่งให้ค่าผมแค่นี้เอง" 

แม้ว่าปฐวอีาจจะเป็นผูช้ายปากร้ายบ้าง แต่เขาไม่ใช่ผูช้ายอารมณ์ร้าย 

ดังนั้นเมื่อเห็นสีหน้าท่าทางไม่พอใจอย่างรุนแรงของชายหนุ่มเป็นครั้งแรก 

น�้าหนึ่งจึงชักจะกลัวขึ้นมา 

"หนึ่งไม่ได้คิด พ่ีพีทต่างหากท่ีคิด แล้วก็เพราะหนึ่งเช่ือพ่ีพีท  

หนึ่งก็เลยมาหาพ่ีถึงท่ีนี่ ตั้งใจจะท�าให้คุณย่าเห็นว่าพ่ีวีน่ะไม่ได้ดีอย่างท่ี

คุณย่าคิด แล้วก็จะเอาคืนกับสิ่งที่พี่วีท�าไว้ลับหลังหนึ่งด้วย!"

"ท�า? ท�าอะไรไม่ทราบ"

"ก็ทุกอย่างที่ว่ามานั่นแหละ"

พอพดูจบน�า้หนึง่กข็อโทรศัพท์ของชายหนุม่มาเปิดเพือ่ค้นหาหลกัฐาน

ส�าคญัมายันกบัปฐว ี ซ่ึงได้แก่ภาพท่ีบันทึกหน้าจอข้อความแชตระหว่าง 

ปฐวีกับโชติรสที่เธอเซฟไว้ในพื้นที่เก็บข้อมูลส่วนตัว 

ตอนแรกท่ีปฐวีได้เห็นก็อ้ึงไปอย่างท่ีหญิงสาวคาดไว้จริงๆ แต่ไม่รู้

ท�าไมน�้าหนึ่งกลับไม่ได้พอใจหรือสาแก่ใจอย่างท่ีควรจะเป็น ตรงกันข้าม 

มันกลับเป็นความผิดหวังลึกๆ เสียด้วยซ�้า

"นี่เล่นท�ากันถึงขนาดนี้เลยเหรอ"

ปฐวีเม้มรมิฝีปากแน่นเมือ่ไล่อ่านข้อความท่ีถกูสร้างขึน้มาระหว่างเขา

กับโชติรส เรื่องจะท�าให้ทุกคนในกองเกลียดน�้าหนึ่ง จนน�้าหนึ่งทนไม่ไหว

ไม่ยอมกลับมาถ่ายต่อให้เสร็จ พยายามมองหาอะไรก็ตามท่ีผิดปกติจาก

เรื่องโกหกพวกนี้เพื่อจะได้ยืนยันถึงความบริสุทธิ์ของตัวเอง

"ยอมรับมาเถอะว่าพี่วีท�าจริงๆ"
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น�า้เสยีงผดิหวงัท่ีอยู่ในส่วนลกึของหญิงสาวท�าให้ปฐวอีดแปลกใจไม่ได้  

เขานึกว่าน�้าหนึ่งจะพอใจในชัยชนะจอมปลอมของตัวเองเสียอีก 

"เอาเถอะ ถึงผมจะพยายามยืนยันยังไงคุณหนึ่งก็คงเช่ือรูปพวกนี้

มากกว่าอยู่ดี ท้ังท่ีผมไม่มีเบอร์ ไม่มีไลน์อะไรของโชติรสท้ังนั้น เผลอๆ  

เดนิผ่านหน้ากนัเค้าอาจจะยังไม่รูจ้กัผมด้วยซ�า้ไป ตอนเรยีนมหา'ลยัด้วยกนั  

คุณหนึ่งเองก็เห็นแล้วไม่ใช่เหรอ"

"แต่เราไม่เจอกันตั้งสองปี อะไรๆ มันก็เปลี่ยนแปลงได้ทั้งนั้นแหละ"

"แต่ผมก็ยังนึกไม่ออกว่าถ้าผมท�า ผมจะได้อะไรจากเรื่องพวกนี้"

"กค็งอยากสัง่สอนหนึง่ เพ่ือท่ีว่าหนึง่จะได้ไม่กล้าขัดขวางพ่ีวีเรือ่งสมบัต ิ

ของคุณย่าน่ะสิ" น�้าหนึ่งรีบตอบทันควันเหมือนท่องมาไว้แล้ว

"คุณหนึ่งเชื่ออย่างนั้นจริงเหรอ เอาจริงๆ นะ ผมไม่คิดว่าจะมีใคร 

ยอมหลงเช่ือเหตผุลท่ีโคตรจะงีเ่ง่าพวกนี้ได้ ไม่รูส้กึบ้างเหรอว่ามนัฟังไม่ข้ึน 

นี่ไม่พอคุณหนึ่งยังยอมเล่นละครลิงตามพวกเขา หลักฐานก็ดูจะเมกเอาได้

ง่ายๆ อีกต่างหาก"

"พีว่!ี" น�า้หนึง่แทบจะน�า้ตาคลอเบ้ากบัค�าพดูเจบ็แสบของปฐวี แม้แต่

คนพูดเองก็ยังรู้สึกได้ว่าออกจะเกินไปสักหน่อย

"ไม่งี่เง่าก็ได้ ผมแค่จะบอกว่ามันเป็นเหตุผลไม่มีน�้าหนักเท่าไหร่ 

เหมอืน...แถไปเร่ือยเพ่ือให้คณุหนึง่มาสร้างความเดอืดร้อนให้ผมมากกว่า"

"นี่ก็ไม่ได้ดีกว่ากันนักหรอก เหมือนพี่ว่าหนึ่งโคตรงี่เง่านั่นแหละ"

เมื่อเป็นอย่างนั้นปฐวีเลยเลิกพูดแล้วขอให้น�้าหนึ่งเปิดหลักฐานท่ี

ท�าท่าว่าเช่ือนกัเช่ือหนาข้ึนมาใหม่ ผ่านไปครู่ใหญ่เขากย่็นหัวคิว้แล้วพึมพ�า

ออกมาว่า "ต่อให้ข้อความในรปูนีมั้นจะสมจรงิแค่ไหน แต่นีม่นัไม่ใช่วิธกีาร

พูดของผมสักนิด อย่างน้อยผมก็ไม่เคยใช้ค�าว่าหลานสาวย่าบุษ หรือ 

เรียกคุณย่าว่าย่าบุษ"

ค�าว่า 'หลานสาวย่าบุษ' ท่ีเห็นอยู่ในบทสนทนามีเพยีงจดุเดยีว ขณะท่ี 

จดุอืน่คอืคณุย่า ท�าให้น�า้หนึง่น่ิงอ้ึงไปทันใด เพราะเธอรูจั้กคนท่ีเรยีกคณุย่า
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อย่างนี้อยู่คนหนึ่ง

"นี่ไง ที่บอกว่าหลานสาวย่าบุษต้องโดนอย่างนี้เสียบ้าง ถึงจะรู้สึก"

เม่ือคดีพลิกผันจากหน้ามือไปเป็นหลังมือในพริบตา คนพูดไม่ออก 

จึงกลับกลายเป็นน�้าหนึ่งแทน 

บ้าจริง! ท�าไมเธอไม่ฉุกใจคิดบ้างว่าค�านี้มันเป็นค�าท่ีใครบางคนใช้ 

อยู่หลายครั้ง แต่เป็นค�าที่ปฐวีไม่เคยใช้เลยสักครั้ง

"พี่วีคงเตรียมเอาไว้เผื่อถูกจับได้ล่ะสิ เลยวางแผนเรื่องนี้ไว้ล่วงหน้า"

น�้าหนึ่งยังไม่ยอมแพ้ง่ายๆ

"ถงึยังไงคุณหนึง่กค็งไม่ยอมเช่ือผมสนิะ ท้ังๆ ท่ีค�าพูดพวกนีมั้นไม่ใช่

ค�าพดูของผมเลยสกันดิ แล้วกไ็ม่เป็นธรรมชาตอิกีต่างหาก แล้วอีกอย่างนะ  

ถ้าเกดิว่าคุณหนึง่ม่ันใจนกัว่าผมผดิ แล้วท�าไมต้องว่ิงหนหีน้าตาตืน่ออกมา 

จากบ้านผม ขอให้ผมพาหนีไปหาคุณย่า หรือว่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในแผน 

อีกเหมือนกัน"

ไม่ใช่...น�า้หนึง่ตอบตวัเองได้ทันที ย่ิงกว่านัน้ท่ีเธอหนมีากเ็พราะรูส้กึ

ไม่ชอบมาพากลกับชายแปลกหน้าที่โผล่มาถึงบ้านปฐวีด้วย

"แล้วนี่จะเอาไงต่อล่ะ ถึงยังไงเราก็คงต้องไปตั้งหลักบ้านคุณย่ากัน

ก่อนล่ะนะ เพราะผมเองก็ยังไม่รู้ว่าคนพวกนั้นเป็นใคร หรือว่า...เป็นคน

ของคุณหนึ่ง เป็นส่วนหนึ่งในแผนเอาคืนผมด้วย?"

"ไม่ใช่" น�้าหนึ่งตอบออกไปได้ในที่สุด

"ถ้าอย่างนั้นเป็นพวกไหนกันล่ะ นี่ผมก็พยายามใจเย็นท่ีสุดแล้วนะ 

พยายามไม่โกรธเรื่องที่คุณหนึ่งคิดแย่ๆ กับผมสุดๆ แล้วด้วย"

"ก็ได้ๆ หนึ่งล้มเลิกแผนพวกนั้นแล้ว"

พอถงึคราวได้มานัง่ถกเถยีงกบัปฐว ี น�า้หนึง่ถงึเพิง่ฉุกใจคดิว่าสิง่ท่ีเธอ 

ท�าลงไปมันช่างน่าสมเพชสิน้ด ีถ้าไม่ใช่เพราะถกูพีรชักบัคณุแม่พูดกรอกหู

อยู่ทุกวันถึงเรื่องท่ีว่าปฐวีก�าลังฉวยโอกาสหวังจะฮุบสมบัติจากคุณย่าจึง

พยายามหาทางปัดเธอออกไปให้พ้นทาง ถ้าไม่ใช่ไปหลงเช่ือว่าปฐวีร่วมมือ



52

เจ้าชายฉบับมือสอง

กับศัตรูคู่แค้นอย่างโชติรสมากลั่นแกล้งเธอ เธอก็คงไม่หน้ามืดตามัวยอม

ท�าตามง่ายๆ

หรือไม่อย่างนัน้เธอกอ็าจจะอยากเอาชนะเขาด้วยวธิกีารโง่ๆ อย่างเช่น 

ให้เขาต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เขาท�าหรือไม่ได้ท�าก็ช่าง ถึงได้กล้าท�าลงไป

"แล้วแผนที่ว่าจะมาท�าให้ผมเดือดร้อนนั่นมันคืออะไรกันแน่ บอกผม

หน่อยได้ไหม"

"จัดฉากว่าพี่วีลักพาตัวหนึ่งมาท�ามิดีมิร้ายน่ะสิ"

"อะไรนะ!" 

น�้าหนึ่งได้แต่กัดริมฝีปาก ไม่กล้าหันไปสบตากับปฐวีที่ก�าลังจ้องเธอ

อย่างไม่อยากจะเชื่อกับสิ่งที่ได้ยิน 

"ผมเนี่ยนะ จะท�ามิดีมิร้ายคุณหนึ่ง"

"แต่หนึง่ไม่รูเ้ลยว่าพีพี่ทจะเล่นเลยเถดิไปถงึต�ารวจ เราแค่ตกลงกนัว่า 

จะพาคุณย่ามาดูให้เห็นกับตาว่าพ่ีวีกักขังหนึ่งเอาไว้ในบ้าน เพ่ือ...เพ่ือ 

เรื่องอะไรอย่างนั้น"

น�้าหนึ่งจ�าได้ว่านอกจากต�ารวจแล้วยังมีชายฉกรรจ์หน้าตาน่ากลัว 

อีกสองคนด้วย ความรู้สึกไม่ไว้วางใจท้ังหลายท�าให้หญิงสาวตัดสินใจ 

หนีออกมาจากบ้านโดยไม่มีอะไรติดตัวมาเลย แม้แต่โทรศัพท์มือถือ  

หรือกระเป๋าสตางค์

"ถ้าอย่างนั้น ไอ้หนุ่มคลั่งรักที่ผมเห็นในข่าวก็..."

หญิงสาวไม่ตอบ นอกจากน�้าตาท่ีไหลออกมาด้วยความเจ็บใจ 

เหตกุารณ์ท้ังหมดท่ีเกดิข้ึนท�าให้เธอคดิได้อย่างเดยีวว่าอาจจะถกูลกูพีล่กูน้อง 

อย่างพีรัชหลอกใช้

"ตอนนี้ชื่อเสียงหนึ่งคงป่นปี้ไม่มีเหลืออีกแล้ว"

"แล้วผมล่ะ ป่านนี้คนเขาไม่คิดว่าผมมันเป็นไอ้โรคจิตกันท่ัวบ้าน 

ทั่วเมืองแล้วเหรอ ถ้าผมโดนคดีนี่เข้าคุกเห็นๆ เลยนะ"

ถงึแม้จะรบัปากไปแล้ว แต่ปฐวีกอ็ดโมโหไม่ได้อยู่ดท่ีีถกูน�า้หนึง่ท�าให้
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กลายเป็นไอ้โรคจิตไปโดยไม่รู้ตัว 

"หนึ่งไม่รู้! ไม่รู้ว่าจะท�ายังไงดีแล้ว พอใจไหม!"

น�้าหนึ่งยกมือข้ึนปิดหน้าร้องไห้สะอึกสะอื้น ทุกครั้งท่ีปฐวีพาตัวเอง

ออกห่างจากชีวิตของเธอไป มันก็มักจะท�าให้เธอรู ้สึกเหมือนจิ๊กซอว์ 

ส่วนส�าคัญของชีวิตหลุดหายไป บ่อยครั้งที่น�้าหนึ่งรู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนอยู่

คนเดียวในโลก รู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเอง ไม่ว่าจะคิดจะท�าอะไรก็ผิดพลาด

ไปหมด 

น�้าหนึ่งเพ่ิงรู้เดี๋ยวนี้เองว่าท่ีผ่านมาเธอพึ่งพาปฐวีมากแค่ไหน และ

จนถึงตอนนี้ก็ยังอยากได้เขากลับคืนมาเหมือนอย่างที่เคยเป็น

ภาพนัน้ท�าให้อารมณ์เดอืดดาลของปฐวจีางหายไปในพรบิตา พอชกัจะ 

ท�าอะไรไม่ถูกก็เลยเอื้อมมือไปจับบ่าหญิงสาวไว้แล้วบีบเบาๆ

"เอาเถอะ ไว้ค่อยว่ากนัทีหลงักไ็ด้ ตอนนีเ้ราคงต้องรบีไปหาคณุย่าก่อน  

คุณหนึ่งอย่าร้องไห้เลยนะ"

ปฐวีตัดสินใจขับรถออกไปบนท้องถนนอีกครั้งท่ามกลางแสงตะวันท่ี

ก�าลังอ่อนจางลงทุกขณะ ระหว่างทางก็ได้แต่เหลือบมองน�้าหนึ่งนั่งร้องไห้

กระซิกอยู่บนเบาะนั่งข้างๆ อย่างไม่รู้จะปลอบอย่างไรดี และบรรยากาศ 

น่าอึดอัดเช่นนั้นก็ด�าเนินต่อไปจวบจนฟ้ามืดสนิท...
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บทที่ 5
กันชน

น�า้หนึง่ยอมเปิดปากข้ึนเป็นครัง้แรกนบัตัง้แต่ปิดหน้าร้องไห้จนตาบวม 

ไปเมือ่หนึง่ชัว่โมงก่อน ขณะปฐวกี�าลงัขบัรถข้ึนไปตามถนนสวนเลนบนทาง

ลาดชันของขุนเขาซึ่งเป็นถนนมุ่งหน้าสู่บ้านของคุณย่าบุษยา

"ค่อยๆ ขับนะพี่วี มืดออกอย่างนี้เห็นอะไรไม่ชัดเลย"

ปฐวีค่อยโล่งใจข้ึนมาหน่อยเม่ือได้ยินน�้าเสียงเป็นปกติของหญิงสาว

ข้างกาย ถึงแม้จะฟังดูอู้อี้ไปหน่อยก็ตาม

"ไม่ต้องห่วงหรอก ผมเคยมาหลายครั้งแล้ว"

"พี่วีไม่โกรธแล้วเหรอ"

ชายหนุม่ส่ายหน้าแทนค�าตอบ น�า้หนึง่เห็นเข้ากเ็ลยหน้าเสยีข้ึนมาอีก

"เดี๋ยวๆ อย่าเพิ่งเข้าใจผิด" ปฐวีรีบยกมือข้างหนึ่งขึ้นโบก เพราะ 

อีกข้างต้องจบัพวงมาลยัเอาไว้ "ท่ีผมจะบอกคอืผมหายโกรธไม่ได้ เพราะผม 

ไม่มีสทิธิจ์ะโกรธแต่แรกแล้วต่างหาก กค็ณุหนึง่ให้ผมรบัปากเองไม่ใช่เหรอ

ว่าถ้าเล่าให้ฟังแล้วผมห้ามโกรธ"

"แต่พี่ก็เหมือนจะโกรธอยู่ดีน่ันแหละ ไม่ต้องมาท�าเป็นพูดให้ตัวเอง 

ดูดีหรอก"

มีเสียงหัวเราะเบาๆ จากปฐวี "เอ้า เอาไงแน่ จะให้โกรธได้หรือไม่ได้"
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"ก็ของมันห้ามไม่ได้ไม่ใช่เหรอ"

"รู้อย่างนี้แล้วยังจะให้ผมรับปากอีก"

"ก็หนึ่งไม่อยากให้พี่วีโกรธนี่ หรือถ้าพี่อยากโกรธก็ท�าได้ไม่เต็มที่" 

"เออๆ ช่างมันเถอะ เอาเป็นว่าตอนนีผ้มไม่โกรธแล้วกไ็ด้ แต่ผมอยากให้ 

คุณหนึ่งเล่าเรื่องทุกอย่างให้ผมฟังอีกครั้ง คราวนี้ขอแบบละเอียดเลยนะ"

"ไหนว่ามันเป็นเหตุผลโคตรงี่เง่าไง พี่วีจะอยากรู้ไปท�าไม"

ปฐวถีอนหายใจออกมาอย่างระอา น�า้หนึง่กยั็งคงเป็นน�า้หนึง่วันยังค�า่ 

พูดจากันดีๆ ได้ไม่กี่ประโยคก็ต้องกลับมาตีรวนใส่เขาทุกที

"ก็เพราะมันโคตรงี่เง่านี่ไง ถึงได้อยากรู้ว่าใครมันเป็นคนต้นคิด  

แต่ที่แน่ๆ ไม่ใช่ผมก็แล้วกัน"

"ฮึ!" น�้าหนึ่งท�าเสียงข้ึนจมูก "ยังไงพี่วีก็ยังพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของ 

ตัวเองได้ไม่เต็มร้อยหรอก"

"แต่คุณหนึง่กเ็ลอืกมากบัผมแล้วนะ ไม่ใช่ว่าอยูด่ีๆ  เกดิเปลีย่นใจคดิว่า 

ที่ท�าอยู่มันงี่เง่าสิ้นดีหรอกเหรอ"

"พี่วี!"

"เออๆ ผมไม่ว่าแล้วกไ็ด้ ไม่เล่ากไ็ม่เล่า ข้ีเกยีจจะมาทะเลาะกนัใหม่อกี"

น�้าหนึ่งกัดริมฝีปากล่างอย่างไม่สบอารมณ์ แต่เพียงครู่เดียวก็ยอม

อ่อนข้อให้ชายหนุ่มอีกครั้ง

"เอาไว้ไปถึงบ้านคุณย่าก่อนได้ไหม ตอนนี้มันเครียดไปหมดจนหนึ่ง

เริม่ปวดหัวแล้ว อีกอย่างกจ็ะได้เล่าให้ฟังกนัทีเดยีวเลย แต่...ก็ไม่แน่หรอก 

บางทีคุณย่าอาจจะรู้เรื่องแล้วก็ได้"

น�า้หนึง่ในตอนนีด้อัูบแสงไม่เปล่งประกายอย่างท่ีปฐวเีคยเห็น คงเพราะ 

กลวัถกูคณุย่าบษุยาดยุกใหญ่กบัเรือ่งท่ีเธอได้ก่อข้ึน และอาจก�าลงัสบัสนกบั

สิ่งที่ได้ท�าลงไปด้วยอีกอย่างหนึ่ง

"ไม่เป็นไร ผมก็อยู่ด้วยทั้งคน"

"ใช่สิ พี่จะกลัวอะไรล่ะ ถ้าหนึ่งยอมรับว่าหนึ่งผิด พี่ก็ต้องกลายเป็น
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คนที่น่าเห็นใจขึ้นมาอยู่แล้ว"

ปฐวีฟังแล้วก็ต้องถอนหายใจออกมาอีกครั้งอย่างอ่อนอกอ่อนใจ  

ไม่เคยคุยกับใครแล้วรู้สึกเหนื่อยเท่ากับน�้าหนึ่งมาก่อนเลย

"ผมพูดนี่ก็เพราะอยากให้คุณหนึ่งสบายใจว่าถึงคุณหนึ่งจะโดนดุ  

แต่ก็ยังมีผมไปเป็นกันชนอยู่ทั้งคน ไม่ดีเหรอครับ"

ค�าว่า 'กันชน' ท�าให้น�้าหนึ่งเผลอนึกย้อนไปถึงความทรงจ�าเมื่อนาน

มาแล้วโดยไม่ตั้งใจ 

มันเป็นตอนท่ีเธอยังมีปฐวีอยู่เป็นเพื่อนในบ้านหลังใหญ่ของคุณย่า 

เป็นใครสักคนที่เธอสามารถเรียกหาได้ทุกเมื่อตามต้องการ 

'พี่วี ห้ามหนีนะ กลับมาเดี๋ยวนี้!'

เดก็หญิงไว้ผมเปียสองข้างร้องเรยีกไม่หยุดเม่ืออตุส่าห์ตามหาเพือ่นเล่น 

จนเจอ หลังจากเขาแอบไปนอนอ่านหนังสือเล่มใหม่เอ่ียมจากคุณย่าโดย 

ไม่ยอมให้เธอได้อ่านก่อน

เน่ืองจากมวัแต่จดจ้องอยู่กบัแผ่นหลงัของเดก็ชายท่ีว่ิงลดัเลาะไปตาม

ทางเดนิเลก็ๆ ระหว่างสวนกหุลาบขาวอย่างคล่องแคล่ว น�า้หนึง่จงึโดนหนาม 

เกีย่วกระโปรงจนหกล้มก้นจ�า้เบ้ากบัพืน้ ก่อนจะตามมาด้วยเสยีงดงัสวบสาบ 

ของต้นกุหลาบที่ถูกดึงร่วงตามลงมา

'โอ๊ย...'

เสียงฝีเท้าท่ีก�าลังวิ่งน�าอยู่ของเด็กชายชะงักลงในทันใด เม่ือเขา 

หันกลับไปมองก็พบว่าพุ ่มกุหลาบสุดรักสุดหวงของคุณย่าล้มลงเป็น 

หย่อมใหญ่ ทั้งยังมีเสียงร้องไห้กระซิกๆ ของน�้าหนึ่งที่นั่งแปะอยู่ตรงนั้น

'คุณหนึ่ง'

ปฐวีวิ่งย้อนกลับมาดูก็เห็นหัวเข่าของน�้าหนึ่งเป็นรอยถลอกและมี

เลือดซึมออกมา ชุดกระโปรงสีฟ้าใหม่เอ่ียมของเธอยับยู่ย่ีและเต็มไปด้วย

เศษดินเศษหญ้า
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'เจ็บไหม ผมบอกแล้วไงว่าคุณหนึ่งวิ่งตามไม่ทันหรอก'

'พี่วีไม่รอหนึ่งนี่นา'

น�้าหนึ่งปล่อยโฮออกมาอย่างสุดกลั้น ท้ังแสบแผลท่ีหัวเข่า ท้ังนึก

เสียดายชุดว่าเพิ่งใส่วันแรกก็ขาดเสียแล้ว

ครั้นเมื่อปฐวีเห็นว่าตอนนี้ต้นกุหลาบขาวของคุณย่าตกอยู่ในสภาพ 

ยับเยินไม่ต่างจากน�้าหนึ่ง เขาก็ถึงกับหน้าถอดสี จึงได้แต่ยืนนิ่งค้างอย่าง 

ท�าอะไรไม่ถูกอยู่ตรงนั้น

'เป็นอะไรไปหนึ่ง ร้องลั่นไปถึงระเบียงตรงนั้นเลย'

คุณย่าบุษยากึ่งเดินกึ่งวิ่งลงมายังจุดเกิดเหตุ พอเห็นว่าเด็กสองคน

เล่นซนกันขนาดไหนจากหลักฐานตรงหน้า ก็คิ้วขมวดเข้าหากันทันที  

น�้าหนึ่งเห็นดังนั้นจึงรีบเขยิบไปหลบหลังปฐวีพร้อมกับจับเสื้อเขาไว้แน่น 

เพราะรู้ดีว่าคุณย่าทั้งรักทั้งหวงต้นกุหลาบขาวในสวนตรงนี้แค่ไหน

'ไหน มาอธิบายให้ย่าฟังซิว่าเกิดอะไรขึ้น'

เสยีงสะอ้ืนฮกัของเดก็หญิงท�าให้ปฐวตีดัสนิใจบอกไปว่าเขาเป็นต้นเหตุ 

ท่ีท�าให้ต้นกุหลาบของคุณย่าเสียหายเอง ถึงท่ีจริงมันเป็นเพราะน�้าหนึ่ง 

วิง่ฝ่าตามเขามาไม่ดตูาม้าตาเรอื แต่ถ้าเขายอมให้น�า้หนึง่อ่านหนงัสอืเล่มนัน้ 

ก่อนแต่แรก เรื่องนี้ก็คงไม่เกิด

'ผมจะช่วยตาจบปลูกใหม่ให้คุณย่าเองครับ แล้วก็จะดูแลจนกว่ามัน

ออกดอกใหม่เป็นการชดเชย'

เมื่อเห็นเด็กชายยืดอกบอกด้วยสีหน้ามุ่งมั่น หญิงชราก็ได้แต่มอง

อย่างอ่อนอกอ่อนใจ 

'เอาเถอะ ถ้าวีกล้าท�าแล้วกล้ารับได้อย่างนี้' คุณย่าบุษยาชะโงกหน้า

ไปมองน�า้หนึง่เป็นพิเศษ ทว่าเดก็หญิงกเ็อาแต่หลบอยู่หลงัปฐวีเหมอืนเดมิ 

'ย่าก็จะไม่ลงโทษอะไร แต่วีต้องท�าตามท่ีบอกจริงๆ ว่าจะดูแลมันจนกว่า 

จะออกดอก หนึ่งก็ด้วย'

พอได้ยินคุณย่าบอกว่าจะไม่ลงโทษ น�้าหนึ่งก็รีบเช็ดน�้าตาแล้วยอม
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โผล่หน้าไปมองในที่สุด

'หนึ่งเจ็บจังเลยค่ะ คุณย่าขา...หัวเข่าก็แสบไปหมด'

'เจบ็แล้วกต้็องรูจ้กัจ�านะ ทีหลงัอย่าซนอีก แล้วกต้็องมาช่วยพ่ีเขาดแูล

ต้นกุหลาบให้ย่าทุกวันด้วย'

'ค่ะ คุณย่า' น�้าหนึ่งอ้อมแอ้มตอบ

แม้ช่วงเวลาตอนท่ีเธอและเขายังเป็นเด็กจะผ่านพ้นไปเนิ่นนานแล้ว 

ทว่าปฐวีก็ยังคงเป็นคนโปรดของคุณย่าไม่เคยเปลี่ยน เหมือนกับท่ีน�า้หนึ่ง

มักใช้เขาเป็นกันชนเมื่อท�าผิดเสมอ

นีเ่องกระมงัท่ีเป็นสาเหตทุ�าให้น�า้หนึง่รูส้กึคุน้เคยกบัแผ่นหลงัของปฐวี

มากกว่าอย่างอื่นท้ังหมด เพราะเธอมักจะหลบอยู่หลังเขาเมื่อเธอก�าลัง 

รู้สึกกลัวกับอะไรก็ตาม

ทว่าปฐวีก็ไม่อาจเป็นกันชนให้เธอไปได้ตลอด เม่ือมีเหตุให้น�้าหนึ่ง

ต้องถูกส่งตัวกลับไปอยู่คฤหาสน์นาราภัทรอย่างถาวรตอนอายุสิบสี่ ไปเข้า

โรงเรียนใหม่ ปรับตัวกับสถานท่ีใหม่ๆ โดยไม่มีปฐวีเป็นท่ีพ่ึงอีก มันอาจ

เป็นช่วงเวลานั้นเองท่ีท�าให้เธอเริ่มหันมาสนใจเปลี่ยนแปลงตัวเอง และ 

สลัดคราบของลูกเป็ดน้อยออกไปอย่างสิ้นเชิง

ถึงแม้จะต้องห่างเหินกันไปเพราะอยู่คนละท่ี แต่การได้เจอหน้าปฐวี

ท่ีบ้านคุณย่าบุษยาในทุกปิดเทอมกมั็กจะท�าให้เธอได้กลบัไปสูค่วามคุน้เคย

อย่างในวันวานเสมอ นั่นอาจเป็นเพราะไม่ว่าจะพบกันอีกกี่ครั้ง เขาก็ยังคง

เป็นปฐวีที่เธอรู้จักมาค่อนชีวิต

ด้วยความทรงจ�ามากมายเหล่านั้น...ในส่วนลึกสุดของหัวใจน�้าหนึ่ง

จึงยังคงมีเงาของปฐวีทาบทับอยู่เสมอ และไม่ว่าเธอจะอยากลบมันออกไป

เพียงไรก็ไม่เคยท�าได้ส�าเร็จเลยสักครั้ง

"เหมือนสมัยที่เรายังเป็นเด็กไง"

ค�าพดูของชายหนุม่ท่ีแสดงให้เห็นว่าเขาเองกยั็งจ�าเรือ่งราวสมยัเดก็ได้  
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ท�าให้น�้าหนึ่งต้องหันไปมองในทันใด แต่แล้วความปลาบปลื้มท้ังหลาย 

ก็มีอันต้องสลายหายไปเมื่อได้ยินประโยคต่อมาของเขา

"ตอนนั้นผมต้องตกเป็นทาสของคุณหนึ่งอยู่ในบ้านคุณย่าซะหลายปี

เลย"

"พี่จะพูดประโยคนี้แถมอีกท�าไมเนี่ย ก�าลังจะดีอยู่แล้วเชียว"

ปฐวีกลับหัวเราะออกมาอย่างไม่เห็นเป็นเรื่องจริงจัง "อ้าว ก็ผมเล่น

โดนคุณหนึ่งโขกสับซะขนาดนั้น ไม่ให้เรียกว่าทาสก็ใกล้เคียงล่ะครับ"

"เชอะ! ก็ใครใช้ให้พี่เป็นคนโปรดของคุณย่าล่ะ ไม่ว่าพี่วีจะท�าอะไร

คุณย่าก็เห็นว่าดีไปซะหมด"

"คุณหนึ่งจะมาอิจฉาอะไรกับเรื่องแค่นี้ล่ะครับ ถึงผมจะเป็นคนโปรด

แค่ไหน ยังไงผมก็ไม่มีวันเป็นหลานของคุณย่าไปได้ คุณย่าก็แค่เอ็นดูผม 

สงสารผม แต่ไม่มทีางจะรกัไปกว่าหลานสาวคนเดยีวของท่านอย่างคณุหนึง่

หรอก แล้วผมก็ไม่เชื่อเรื่องสมบัติอะไรนั่นด้วย ถ้าคุณย่าจะยกบ้านหลังนั้น

ให้ใครสักคน ผมเชื่อว่าท่านคงนึกถึงคุณหนึ่งเป็นคนแรก"

ปฐวีนึกว่าค�าพูดดีๆ ที่เขาอุตส่าห์เค้นออกมาอย่างสุดความสามารถ

ในเวลานีจ้ะท�าให้น�า้หนึง่รูส้กึดข้ึีน แต่มนักลบัท�าให้หญิงสาวร้องไห้โฮออกมา 

เสียอย่างนั้น

"ร้องไห้ท�าไมล่ะคุณหนึ่ง ผมก็ว่าผมพูดดีด้วยสุดชีวิตแล้วนะ"

"เพราะพี่พูดดีเกินไปน่ะสิ" 

น�า้หนึง่ตอบเสยีงเครอื เธอไม่น่ากลบัมายุ่งวุน่วายกบัปฐวตีัง้แต่แรกเลย  

ไม่น่ามาเลยจริงๆ

"อ้าว ดีเกินไปก็ผิดอีก อย่างนี้พูดไม่ดีก็คุ้มกว่าสิ เพราะมันพูดง่าย

กว่าเยอะ"

"พี่วี!" น�้าหนึ่งเอื้อมมือไปตีแขนปฐวีจนสุดแรง

"โอ๊ย! หยุดตผีมก่อนคณุหนึง่ ผมขับรถอยูน่ะ เม่ือกีถ้งึทางโค้งหักศอก

พอดีด้วย"
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ค�าเตอืนของปฐวีท�าให้น�า้หนึง่ต้องกลบัมานัง่ป้ายน�า้ตาออกจากใบหน้า 

อย่างเงียบๆ เมื่อหันไปมองก็พบว่าเขาก�าลังเหลือบมองมาทางนี้พอดี

"ยังไงผมก็ไม่คิดจะพูดไม่ดีกับคุณหนึ่งจริงๆ หรอก คนเราผิดพลาด

กนัได้ผมไม่โกรธ ผมจะช่วยพดูแก้ตวักบัคณุย่าให้เองว่าเราแค่แกล้งกนัเล่น 

แต่มันเลยเถิดไปไกล อย่างนี้ดีไหม"

น�า้หนึง่ได้แต่พยักหน้าท้ังน�า้ตา เธอไม่ได้ร้องไห้เพราะไม่พอใจค�าพูดเขา  

แต่เธอเสียใจท่ีปล่อยให้ทิฐิ ปล่อยให้ความโง่เขลามาบดบังสิ่งท่ีเธอควรจะ

มองเห็นและคิดได้แต่แรก

ถ้าเพยีงแต่เธอจะไม่โกรธฝังใจกบัเรือ่งท่ีปฐวีกล้าก้าวออกไปจากชีวิต

ของเธออย่างอวดดี ไม่เอาแต่โทษท่ีเขาไม่ยอมท�าตามในสิ่งท่ีเธอต้องการ 

ท�าให้เธอต้องโดดเดี่ยวอยู่เพียงล�าพังในต่างแดน เธอก็คงจะไม่คิดกลับมา

หาเขาในวันนี้

ท�าไมกันนะ ท�าไมปฐวีถึงยังเหมือนเดิม ท�าไมเขาไม่เปลี่ยนไปเป็น

ผู้ชายเห็นแก่เงินอย่างท่ีเธออยากจะให้เป็น ท�าไมเขาไม่เป็นคนดีให้มัน 

น้อยกว่านี้ ท�าไมเขาถึงไม่ท�าให้เธอเกลียดขี้หน้าเขาได้จริงๆ เสียที

ประตูรั้วหน้าทางเข้าบ้านคุณย่าบุษยาปิดสนิท และแม้ว่าปฐวีจะโทร

ติดต่อไปหลายครั้งก็ไม่มีคนรับสายแต่อย่างใด ชายหนุ่มเหลือบมองดู

นาฬิกาที่หน้าคอนโซลรถก็พบว่าเพิ่งจะหกโมงเย็นเท่านั้นเอง แต่คงเพราะ

เป็นฤดูหนาวฟ้าก็เลยมืดเร็วจนท�าให้ดูเหมือนค�่ากว่านั้น

"คณุย่าไม่รบัเลยเหรอ นีเ่รารอตัง้สบิห้านาทีแล้วนะ" น�า้หนึง่ถามอย่าง

ร้อนรน

"ไม่เลย แปลกมาก...ผมเคยมาท�าธุระท่ีเชียงใหม่แล้วแวะมาหา 

โดยไม่ได้บอกล่วงหน้าตั้งหลายรอบ ก็เห็นคุณย่าอยู่บ้านทุกครั้ง"

น�า้หนึง่นิง่ไปอย่างครุน่คดิ พยายามนกึว่าช่วงนีค้ณุย่ามธุีระส�าคญัต้อง

ไปท�าท่ีไหนหรือไม่ ระหว่างนั้นก็มีเงาของใครหรืออะไรบางอย่างทาบทับ
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เข้ามาบนกระจกรถฝั่งที่เธอนั่ง จึงอดหันไปมองไม่ได้

หญิงสาวเกอืบจะกรดีร้องออกมาด้วยความตกใจเมือ่เห็นใบหน้าถมงึทึง 

ท่ีก�าลงัแนบชดิอยูก่บักระจกรถ ก่อนจะถกูผลกัเซออกไปโดยมืออวบอมูของ

หญิงวัยทองในไม่กี่อึดใจต่อมา

"ป้ายวง!"

น�้าหนึ่งรีบลดกระจกลงในทันใด

"คุณหนึ่ง..."

ยวงแก้วเลกิคิว้ข้ึนด้วยความตกใจเม่ืออยู่ๆ น�า้หนึง่กก็ลบัมาท่ีนีอี่กครัง้ 

โดยไม่ได้บอกล่วงหน้า หญิงวัยกลางคนผู้นี้เป็นแม่บ้านประจ�าบ้านของ 

คุณย่าบุษยามานานต้ังแต่น�้าหนึ่งจ�าความได้ แต่พอเธอเริ่มไม่ค่อยได้มา

เยี่ยมคุณย่าก็เลยพลอยเหินห่างกับคนบ้านนี้ไปโดยปริยาย

"ท�าไมพี่วีโทรไปถึงไม่มีใครรับเลยล่ะ หายไปไหนกันหมด"

"เอ้อ...คณุนายไม่อยูบ้่านค่ะ เธอไปเท่ียวยโุรปกบัเพ่ือน น่าจะอกีเป็น

อาทิตย์กว่าจะกลับ"

'คุณนาย' เป็นค�าท่ียวงแก้วใช้เรียกคุณย่าบุษยามาตลอดหลายสิบปี

นับตั้งแต่เข้ามาเป็นแม่บ้านให้อีกฝ่าย

"คุณย่าไปเท่ียวยุโรป" น�า้หนึง่ทวนค�าพดูของอีกฝ่าย "ตอนนีเ้นีย่นะคะ"

ยวงแก้วพยักหน้ารบัอย่างแกนๆ ก่อนจะตดับทด้วยการขอให้ช่วยพา

นกัเขียนชายวยักลางคนท่ีเอาหน้ามาแปะกบักระจกรถเม่ือครูก่ลบับ้านหน่อย  

เพราะตอนนี้อีกฝ่ายอยู่ในสภาพไม่มั่นคงนักจากฤทธิ์แอลกอฮอล์ในตัว

น�้าหนึ่งท�าท่าจะเอ่ยปากแย้งเพราะยังค้างคาใจกับการท่ีอยู่ๆ คุณย่า

บุษยาก็ไปต่างประเทศโดยไม่บอกกล่าวสกันดิ แต่ปฐวีกย่ื็นหน้ามาพูดแทรก

เสียก่อนว่า 

"แล้วนัน่ท�าไมอาอรรถถงึได้เมาแอ๋ขนาดนัน้ได้ล่ะครบั ปกตผิมไม่เคย

เห็นดื่มเยอะอย่างนี้เลยนี่"

"ก.็.." ยวงแก้วอึกอัก ท่าทางกระสบักระส่าย "ไปดืม่กบัเพ่ือนสมยัเรยีน 
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มาน่ะ ยังไงวีช่วยพาข้ึนรถก่อนเถอะ ไว้ค่อยไปถามกันทีหลัง ป้าหนัก 

จะแย่แล้ว"

ปฐวีจึงเปิดประตูลงจากรถไปช่วยพาอรรถข้ึนไปนั่งบนเบาะหลัง  

เสร็จเรียบร้อยก็รีบขับรถเลี้ยวออกไปจากหน้ารั้วเพื่อตรงไปบ้านของอรรถ

ซ่ึงอยู่เลยไปอีกราวเจ็ดร้อยเมตรเท่านั้น แม้ระหว่างนั้นน�้าหนึ่งจะเอาแต ่

ย่นหัวค้ิวอย่างไม่เข้าใจ แต่สดุท้ายก็ไม่ได้พดูอะไรออกไปอย่างท่ีอยากจะท�า 

คงเพราะก�าลงัรูส้กึใจไม่ดหีลงัจากเพิง่พบว่าท่ีพึง่สดุท้ายอย่างคณุย่าจะไม่อยู่ 

นานนับสัปดาห์ แต่อย่างน้อยก็ยังดีที่มีญาติผู้ใหญ่อย่างอรรถอยู่คนหนึ่ง 

ถึงแม้ตอนนี้...จะเมาอยู่ก็ตาม

บ้านก่ออิฐสองช้ันของอรรถใหญ่กว่าบ้านของปฐวถีงึสองเท่าแต่กลบัมี 

อรรถอาศัยอยู่เพียงล�าพัง นอกจากชายวัยกลางคนจะมีอาชีพเป็นนักเขียน

เช่นเดยีวกบัคณุย่าบุษยาแล้ว เขายังเป็นลกูชายคนเดยีวของพ่ีสาวคณุย่าบุษยา 

อีกต่างหาก จึงมีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องกับพ่อของน�้าหนึ่งไปโดยปริยาย แต่

เนื่องจากพ่อแม่ของอรรถเสียชีวิตไปหมดแล้ว ส่วนชีวิตแต่งงานก็ล้มเหลว

ไม่เป็นท่า อรรถจึงต้องอยู่ตัวคนเดียวเรื่อยมา

ข้อเสยีใหญ่ๆ ของอรรถยังมีอกีอย่างหนึง่ นัน่กค็อืเขามักจะสมองแล่น

ชนดิเขยีนงานได้เป็นวนัเป็นคนืต่อเนือ่งไม่มหียดุเมือ่ได้รบัแอลกอฮอล์เข้าสู ่

ร่างกาย ตอนนีจ้งึต้องทนทุกข์ทรมานด้วยโรคพษิสรุาเรือ้รงัอย่างช่วยไม่ได้

"อาอรรถนีก่หั็วดือ้เอาจรงิๆ เลย แก่จนปูนนียั้งไม่เลกิดืม่อกี นีอ่ย่าบอก 

นะคะว่าเมาแล้วเดินจากบ้านตัวเองไปจนเกือบถึงหน้าบ้านคุณย่าเลยน่ะ"

น�้าหนึ่งเปิดปากทันทีท่ียอบตัวลงนั่งบนชุดเก้าอี้บุหนังสีน�้าตาลใน 

ห้องรบัแขก พลางนิว่หน้าเม่ือได้กลิน่แอลกอฮอล์คลุง้ออกมาจากลมหายใจ

ของเจ้าของบ้าน

ปฐวเีดนิไปเปิดตูเ้ยน็เทน�า้ใส่แก้วมาวางให้อรรถดืม่ราวกบัเป็นเจ้าของ

บ้านเสียเอง
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"นั่นสิครับ ยังไงก็น่าจะห่วงสุขภาพตัวเองบ้าง"

อรรถเพียงแต่หัวเราะอย่างไม่เอาใจใส่ เมื่อหลายปีก่อนเขาเพิ่ง

ประกาศกร้าวต่อหน้าผู้ห่วงใยรอบข้างว่าไม่เคยนึกเสียดายท่ีจะต้องแลก

พรสวรรค์การเขียนหนังสือกับสุขภาพในบั้นปลายของชีวิต 

"แล้ว...นึกยังงายมาที่นี่วันนี้พอดีล่า"

นักเขียนหนุ่มใหญ่เปลี่ยนประเด็นไปพูดเรื่องอ่ืนแทน ท่าทางระดับ

ความเมาของเขาในวนันียั้งไม่ถงึขัน้สดุ จงึยังพูดจากนัรูเ้รือ่งดอียู ่ทว่าเสยีง

ก็ยังไม่วายอ้อแอ้เหมือนคนเมาอยู่นั่นเอง

ปฐวีกับน�้าหนึ่งหันมองหน้ากันในทันใด โดยเฉพาะคนมีชนักติดหลัง

อย่างน�้าหนึ่งที่พยายามส่งสายตาโบ้ยให้ชายหนุ่มเป็นคนเปิดเรื่องก่อน

อรรถเสยผมท่ีแซมสลบัด้วยผมหงอกเกอืบครึง่หัวออกไปให้พ้นใบหน้า  

"ตกลงครายจะเล่า"

"คุณหนึ่งนั่นแหละเล่า ผมไม่มีอะไรจะเล่าหรอก"

ปฐวรีบีพูดข้ึนก่อนอย่างเป็นต่อ แต่อันท่ีจรงิมันกค็วรจะเป็นอย่างนัน้

อยู่แล้ว เพราะเขาเองก็ใช่ว่าจะรู้เรื่องรู้ราวอะไรมากนัก

"ไหนใครเพิ่งบอกว่าจะช่วยพูดกับคุณย่าให้ ไม่ทันไรก็เอาตัวรอด 

ไปก่อนซะแล้ว"

"ผมไม่ได้บอกว่าจะเล่า ผมบอกว่าจะช่วยพดูเสรมิให้เรือ่งมันซอฟต์ลง 

เท่านัน้เอง แล้วนีค่นฟังกเ็ป็นอาอรรถไม่ใช่คุณย่า ยังไงกไ็ม่ดคุณุหนึง่อยู่แล้ว" 

ปฐวีพูดได้ตรงเผงจนไม่มีใครกล้าแย้ง โดยเฉพาะเจ้าตัวอย่างอรรถ

นั่นเพราะทุกคนต่างรู้ดีว่าอรรถรักน�้าหนึ่งเหมือนเป็นลูกสาวของเขา

คนหนึ่ง ซึ่งนอกจากเหตุผลเรื่องเป็นญาติกันแล้ว คุณย่าบุษยายังได้เล่าให้

ปฐวีฟังเพิ่มเติมอีกอย่างว่าน�้าหนึ่งในวัยเด็กท�าให้อรรถนึกถึงลูกสาวของ 

ตัวเองที่ไม่เคยมีโอกาสได้ดูแล

วนันัน้...คุณย่าบุษยาเริม่ต้นเล่าด้วยน�า้เสยีงทอดถอนใจว่าเรือ่งน่าเศร้า 

ท่ีมนัเกิดข้ึนนี ้ ถ้าจะมีใครสกัคนผดิกค็งมีแต่อรรถคนเดยีว เพราะตอนยงัหนุม่ 
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เขามุ่งมั่นกับการเป็นนักเขียนอย่างจริงจังจนไม่มีเวลาให้กับลูกและภรรยา 

ไหนจะดื่มเหล้าเกือบทุกวันอีกต่างหาก

สุดท้ายเมื่อทนไม่ไหว ภรรยาก็ตัดสินใจขอหย่ากับอรรถ วันนั้นเอง 

ท่ีนกัเขียนหนุม่ใหญ่ได้ส�านึกว่าตวัเองท�าอะไรพลาดไป และแม้ว่าจะพยายาม 

ชดเชยเท่าไหร่ก็ไม่ส�าเร็จ เพราะช่วงเวลาท่ีอรรถควรจะใช้สร้างความรัก

ความผูกพันกับลูกสาวและภรรยาให้แน่นแฟ้นได้โบยบินจากไปแล้วอย่าง

สิ้นเชิง เหลือไว้แต่ความห่างเหินที่ไม่อาจขจัดมันออกไปได้เลย

อีกหลายปีต่อมาภรรยาของอรรถก็แต่งงานใหม่ มีครอบครัวที่อบอุ่น

และลูกสาวของเขาเองก็ดูเข้ากันได้ดีกับพ่อเลี้ยงด้วย คุณย่าบุษยาบอกว่า

ยังจ�าได้แม่นถึงความดีใจของอรรถตอนลูกสาวมาเชิญไปร่วมงานแต่งงาน

ด้วยตัวเอง 

ถงึแม้ว่าลกูสาวของอรรถจะต้อนรบัเป็นอย่างดเีม่ือเห็นพ่อบังเกดิเกล้า

โผล่หน้าไปร่วมงาน ทว่าช่องว่างระหว่างความสัมพันธ์ท่ีไม่อาจเติมเต็ม 

ก็ท�าให้อรรถรู้สึกว่าตัวเองกลายเป็นคนนอกอย่างน่าเศร้า 

เรียกได้ว่าชายวัยกลางคนผู้นี้ล้มเหลวในทุกๆ ด้านของชีวิต ยกเว้น 

ก็แต่อาชีพนักเขียนเท่านั้น

ดังนั้นการท่ีอรรถได้เห็นน�า้หนึ่งในวัยเดียวกันกับลูกสาวก่อนท่ีเขาจะ

หย่ากับภรรยา จึงไปกระทบกับความรู้สึกอ่อนไหวในส่วนลึก ท�าให้เขานึก

เอ็นดูน�้าหนึ่งเป็นพิเศษในทันที อย่างน้อยถึงไม่ใช่ลูกสาวของเขาจริงๆ  

แต่มันก็ช่วยถมช่องโหว่ในใจไม่ให้กลวงโบ๋อย่างเก่าได้

ด้วยเหตุนี้อรรถจึงตามใจน�้าหนึ่งทุกอย่าง และมักจะฟังหญิงสาว

มากกว่าใคร บางทีก็ท�าให้ปฐวีนึกอิจฉาขึ้นมาว่าน�้าหนึ่งช่างโชคดีท่ีมีแต่ 

คนรักเธออยู่รอบกาย ไหนจะคาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดอีก

"ว่าแต่ท�าไมคุณหนึ่งถึงนึกจะมาหาคุณนายได้คะ แล้วยังมากับวีอีก" 

ยวงแก้วอดถามไม่ได้ นึกแปลกใจอยู่แต่แรกแล้วท่ีเห็นท้ังสองคนนี ้

มาด้วยกนั เพราะตัง้แต่เรยีนจบมหาวทิยาลยั เส้นทางชีวิตของน�า้หนึง่และ
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ปฐวีก็ดูเหมือนจะแยกห่างออกจากกันไปเรื่อยๆ จนแทบมองไม่เห็นว่าจะ

กลับมาบรรจบกันอีกได้อย่างไร

เมื่อเห็นว่าอย่างไรก็คงไม่อาจบ่ายเบ่ียงต่อไปได้อีก น�้าหนึ่งก็ไหล่ลู่ 

ลงก่อนจะเอ่ยปากเล่าเหมือนกันกับท่ีเคยเล่าให้ปฐวีฟังมาก่อนหน้านี้แล้ว 

เพียงแต่เสริมต่ออีกหน่อยว่า

"จริงๆ หนึ่งก็แอบคิดอยู่เหมือนกันว่าเรื่องนี้มันออกจะทะแม่งๆ อยู่"

อยู่ๆ ปฐวกีเ็กดิมีเสมหะตดิคอจนต้องกระแอมกระไอเสยีงดงั แต่น�า้หนึง่ 

แน่ใจว่าชายหนุ่มต้องการจะกวนประสาทเธอมากกว่า จึงหันไปถลึงตาใส่

อย่างไม่พอใจ

"อะไรกัน แค่ไอนิดไอหน่อยก็ไม่ได้" ปฐวีท�าเป็นบ่น

"อย่ามายั่วโมโหได้ไหม"

"โอเคๆ รีบเล่าต่อเถอะ อาอรรถกับป้ายวงก�าลังคอยอยู่"

น�้าหนึ่งก็ยังไม่วายท�าเสียงฮึในล�าคออีกสองสามครั้งก่อนจะยอม 

เล่าต่อว่า "อีกอย่างพี่พีทไม่ค่อยชอบหน้าพี่วีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว  

บางทีเขาอาจจะไม่ได้แค่อยากให้คุณย่าเกลียดพ่ีวีแต่ต้องการมากกว่านั้น 

แล้วก็..."

เพราะลกึๆ แล้วเธออาจจะอยากได้เหตผุลอะไรสกัอย่างเพือ่กลบัเข้ามา 

ในชีวิตของปฐวีอีกครั้ง ถึงแม้มันจะเป็นเหตุผลสิ้นคิดอย่างการมาท�าลาย 

ความสุขของเขาก็ตาม

ก็ในเมื่อแต่ไหนแต่ไรมา เธอไม่เคยเป็นความสุขของเขาอยู่แล้ว  

เธอจะต้องไปใส่ใจกับเหตุผลพวกนั้นอีกท�าไม!

"แล้วก็อะไรเหรอคะคุณหนึ่ง" ยวงแก้วถามเมื่อเห็นหญิงสาวนิ่งไป

"แล้วก็เพราะช่วงนี้พี่วีท�าท่าจะส่อไปในทางไม่ซ่ือ หนึ่งก็เลยยอม 

ร่วมมือกับพี่พีทยังไงล่ะ"

น�้าหนึ่งตอบออกไปทั้งที่มันไม่ได้ใกล้เคียงกับเหตุผลแท้จริงสักนิด

"ผมเนีย่นะ" ปฐวเีอานิว้ช้ีกลบัมาท่ีตวัเองด้วยความงงสดุชีวิต "ไปเห็น
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ตอนไหนไม่ทราบครบัว่าช่วงนีผ้มท�าท่าจะไม่ซ่ือ นีเ่ราเพิง่เจอหน้ากนัครัง้แรก 

ในรอบสองปีเลยนะ"

"ก็ไม่รูล่้ะ" น�า้หนึง่หาเรือ่งเฉไฉออกไปอกีตามเคย "กพ่ี็วีเป็นคนโปรด

ของคุณย่านี่ แล้วอีกอย่างเราก็ไม่ได้เจอกันตั้งหลายปี พี่วีอาจจะเปลี่ยนไป

แล้วก็ได้ ใครจะรู้"

"เลยหาว่าผมจะฮุบสมบัติคุณย่าเอาไว้คนเดียวงั้นสิ"

"ก็ใช่น่ะสิ คิดอย่างอื่นไม่ได้แล้ว"

ครั้นเห็นว่าสองหนุ่มสาวท�าท่าจะทะเลาะกันข้ึนมา อรรถก็เลยรีบ

ยกมือขึ้นห้ามทัพ "เดี๋ยว...เดี๋ยว จายเย็นก่อน ก็เหมือนเดิมทั้งคู่นั่นแหละ 

ม่ายเห็นจะมีใครเปลี่ยนไปซักกะหน่อย"

แน่นอนว่าความเหินห่างของสองหนุ่มสาวท่ีเกิดข้ึนช่วงน�้าหนึ่งไป

อังกฤษและกลบัมาเฉิดฉายอยู่ในวงการความสวยความงามนัน้ อรรถยังคง

เป็นคนที่ได้เจอทั้งสองเช่นเดียวกันกับคุณย่าบุษยา

"ฮึ! ป้าว่าคนที่เริ่มมาเปลี่ยนไปเอาตอนนี้น่าจะเป็นคุณพีทมากกว่า"

ไม่ส.ิ..พีรชัลายออกมานานแล้วแต่แค่ยงัไม่ได้เปิดตวัอย่างเป็นทางการ 

มากกว่า

น�้าหนึ่งได้แต่เม้มริมฝีปากแน่น เธอเองก็ใช่ว่าจะสนิทสนมกับพีรัช 

สักเท่าไหร่ เพราะช่วงวัยเด็กเธออยู่กับคุณย่าตลอด ทว่าพีรัชในสายตาเธอ 

ก็นับว่าเป็นพี่ชายใจดีคนหนึ่งทีเดียว เพราะไม่ว่าเธอเอ่ยปากขออะไรไป 

เขาไม่เคยขัดข้อง น�้าหนึ่งจึงมองไม่เห็นเหตุผลที่เขาจะเกลียดเธอถึงขนาด

วางแผนท�าให้เสียชื่อเสียงไปทั่วประเทศอย่างนี้

"แล้วป้าว่าเขาคงไม่ได้แค่คิดร้ายกับวีด้วย เพราะคุณหนึ่งเองก็ก�าลัง

จะถูกท�าลายชื่อเสียงเหมือนกัน"

"นั่นสิ ถึงผมจะต้องรับบทหนักเป็นไอ้หนุ่มคลั่งรักก็เถอะ"

"พี่วี!"

น�า้หนึง่หันไปแหวใส่ปฐวีท่ีเอาแต่ย�า้เรือ่งนีไ้ม่รูเ้ลกิ ก่อนจะรบีเปลีย่นไป 
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พูดเรื่องที่คุณย่าบุษยาไม่อยู่บ้านแทน

"แล้วท�าไมอยู่ๆ คุณย่าคิดจะไปเที่ยวยุโรปกับเพื่อนขึ้นมาคะ ทีหนึ่ง

ชวนให้ไปเท่ียวตอนยังเรยีนอยู่ท่ีอังกฤษ ต้องชวนแล้วชวนอีกเป็นเดอืนกว่า

คุณย่าจะยอมไป อันท่ีจริงถ้าคุณย่าอยากไปยุโรปก็น่าจะมาถามท่ีเท่ียว 

กับหนึ่งบ้าง แล้วนี่คุณย่าไปกับเพื่อนคนไหนคะ หนึ่งรู้จักหรือเปล่า"

พอได้ยินน�้าหนึ่งถามมาเป็นชุด ยวงแก้วก็เลยหันไปมองทางอรรถ

เหมือนจะโยนให้เป็นคนตอบแทน

"อืม ก็ไม่รู้...น้าบุษเหมือนกัน บางทีเธออาจจาเบื่อเลยอยากออกไป

เที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศบ้างก็ด้าย"

"แล้วท�าไมคุณย่าไม่ยอมรบัโทรศัพท์เลยล่ะ หนึง่มเีรือ่งเดอืดร้อนต้อง

ปรึกษาด้วยสิ" 

"อาจจาก�าลังเที่ยวอยู่ เลยไม่สะดวกก็ด้าย" 

พอตอบเสร็จอรรถก็หันไปทางยวงแก้ว ก่อนที่อีกฝ่ายจะรีบพยักหน้า

อย่างเห็นด้วย

"คงอย่างที่คุณอรรถว่าแหละค่ะ"

"แล้วคุณย่าไม่ได้บอกป้ายวงเลยเหรอคะว่าไปเท่ียวกับเพื่อนคนไหน 

ไปกันเป็นกลุ่มหรือเปล่าคะนี่"

ครั้นเห็นน�้าหนึ่งก�าลังมองหน้าตนอยู่ ยวงแก้วเลยต้องตอบอย่าง 

ไม่มีทางเลี่ยง

"คุณนายไม่ได้บอกอะไรป้าเหมือนกันค่ะ...นอกจากให้ช่วยดูแลบ้าน

ระหว่างนี้น่ะ สงสัยคงไม่อยากให้ใครไปรบกวน ใช่ไหมคะ คุณอรรถ"

พูดจบยวงแก้วก็หันไปขอค�ายืนยันจากอรรถ 

"ช่ายๆ" 

อรรถรีบตอบรับเข้ากันดีเป็นปี่เป็นขลุ่ย จนปฐวีชักจะรู้สึกว่ามีอะไร 

ไม่ชอบมาพากลอยูห่น่อยๆ แต่เขากน็กึไม่ออกว่าจะมเีหตผุลอะไรให้ท้ังสอง

ต้องมานั่งกุเรื่องพวกนี้ขึ้นมา
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หรอือรรถจะเมามากกว่าท่ีเขาคิดไว้กไ็ม่รู ้ ถงึได้ท�าท่าไม่ค่อยน่าเช่ือถอื 

เท่าไหร่

"ตกลงตอนนี้ก็เท่ากับว่าเราติดต่อคุณย่าไม่ได้เลย ไม่รู้ด้วยว่าไปอยู่

ส่วนไหนของยุโรป...อย่างนั้นน่ะเหรอครับ" 

น�้าเสียงปฐวีมีแววไม่เชื่อถืออยู่ในที

"กป็ระมาณนัน้แหละค่ะ อกีอย่างช่วงนีค้ณุนายเองกเ็ขียนงานไม่ค่อยได้ 

เหมือนเก่า คงอยากไปพักสมองโดยไม่มีใครรบกวนสักพัก"

"หรือเป็นไปได้ไหมคะว่า...อาการเก่าของคุณย่าจะเกิดก�าเริบขึ้นมา" 

น�้าหนึ่งถามเสียงแผ่ว ความทรงจ�าในอดีตเกี่ยวกับคุณย่าตอนอาการ

ก�าเริบยังคงเป็นอะไรทีห่ญงิสาวไม่อาจลืมลงได้ กระทัง่ตอนนี้มนัก็ยงัท�าให้

เธอรู้สึกหวั่นเกรงขึ้นมาเป็นบางครั้งเมื่อย้อนนึกไปถึง

ปฐวเีห็นความหม่นหมองพาดผ่านเข้ามาบนใบหน้าสวยงามของน�า้หนึง่ 

อย่างชัดเจน แม้ทุกคนรวมถงึตวัเขาต่างรูด้ว่ีาน�า้หนึง่ต้องกลบัไปอยู่กรงุเทพฯ  

อย่างถาวรเพราะอาการป่วยของคณุย่าบุษยา แต่ปฐวกีลบัยังรูส้กึคลางแคลงใจ 

มาตลอดว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านั้น

ยวงแก้วหันไปสบตากบัอรรถอย่างมีความหมาย แต่กเ็พียงแวบเดยีว

จนน�้าหนึ่งไม่ทันสังเกตเห็น ก่อนหญิงวัยกลางคนจะรีบปฏิเสธทันที

"ไม่ใช่หรอกค่ะ คุณนายรักษาหายขาดแล้ว ไม่กลับไปเป็นอีกหรอก 

คุณหนึ่งไม่ต้องวิตกไปนะคะ" 

ปฐวีจ�าได้แม่นทีเดียวว่า 'อาการเก่า' ท่ีก�าลังพูดกันอยู่นี้เคยเกิดข้ึน

เพยีงครัง้เดยีวตลอดระยะเวลาท่ีคุณย่าบุษยารบัปากว่าจะขอรบัอุปการะเขาไว้  

ท้ังยังเป็นสาเหตุท่ีท�าให้น�้าหน่ึงถูกส่งกลับไปอยู่คฤหาสน์นาราภัทรด้วย  

หลงัจากนัน้เร่ืองอาการป่วยของคณุย่าบุษยาก็ไม่เคยถกูยกมาพูดถงึอกีเลย 

และถงึแม้ว่าเหตกุารณ์ในวนันัน้มนัจะคลมุเครอือยู่ในความรูส้กึของปฐวี 

อย่างไร เขากมี็สทิธิแ์ค่สงสยัโดยไม่ได้รบัอนญุาตให้ถาม รูแ้ต่ว่าคณุย่าบุษยา 

เคยตกอยู่ในภาวะป่วยทางจติใจอยูพ่กัใหญ่หลงัจากสญูเสยีลกูชายคนเลก็ไป 
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ในอุบัติเหตุ

เมือ่ปฐวมีองไปทางอรรถกเ็ห็นก�าลงัเอามอืเกาคางด้วยความครุน่คดิอยู่ 

เช่นกนั ขณะท่ีท่ัวท้ังห้องตกอยู่ในความเงยีบชนดิท่ีว่าต่อให้เข็มตกพืน้สกัเล่ม 

คงจะได้ยินชัดเหมือนเสียงเซอร์ราวนด์ กระทั่งได้ยินน�้าหนึ่งเอ่ยขึ้นมา

"แต่ไหนๆ หนึ่งก็มาแล้ว คืนนี้คงต้องนอนค้างท่ีบ้านคุณย่าไปก่อน 

แล้วพรุ่งนี้ค่อยคิดว่าจะท�ายังไงกันดี"

"จะดเีหรอคะคุณหนึง่ ยังไงป้าว่าคืนนีน้อนพักกนัท่ีบ้านคณุอรรถก่อน

ดีกว่านะ" 

ยวงแก้วรบีเสนอเหมือนไม่อยากให้สองหนุม่สาวเข้าบ้านของคณุย่าบุษยา 

เท่าไหร่ จึงยิ่งท�าให้ความสงสัยแปลกๆ ในใจของปฐวีขยายเป็นวงกว้างขึ้น

ไปอีก

"ท�าไมล่ะ บ้านคุณย่ามีตั้งหลายห้อง จะได้ไม่รบกวนอาอรรถด้วย  

ใช่ไหมคะ"

"ก้อดีเหมือนกันนะ"

ประโยคนัน้ท�าให้ยวงแก้วเผลอเลกิคิว้ข้ึนนดิหน่อย ทว่าอรรถกลบัไม่ได้ 

สบตากับอีกฝ่ายนอกจากหันมาบอกปฐวีกับน�้าหนึ่งว่า "คืนนี้ก้อนอนพัก 

บ้านน้าบุษไปก่อน...ตามที่หนึ่งว่าแล้วกัน"
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บทที่ 6
ลับๆ ล่อๆ

บ้านหลงัใหญ่มหึมาท่ีจะเรยีกว่าคฤหาสน์ก็ไม่ผดินกั แลดูตระหง่านง�า้ 

อยู่ใต้แสงจนัทร์สเีงนิซีดจางขณะทอดเงามืดบางส่วนลงบนแปลงดอกกหุลาบ 

สีขาวเบ้ืองล่าง สายลมเย็นพัดโชยมาตลอดเวลาจนชายหนุ่มต้องห่อกาย

ด้วยความรูส้กึหนาว บรรยากาศท้ังหมดนีล้้วนแต่ท�าให้ปฐวีนกึว่าก�าลงัหลง

เข้าไปในคฤหาสน์เก่าแก่ในนิยายโกธิคที่เคยหยิบขึ้นมาอ่านสักเรื่อง

ไม่สิ ยังขาดเสียงหมาป่าหอนเกรียวกราวอีกอย่างถึงจะครบเครื่อง

บรึย๋...ปฐวีไม่เคยนกึว่าจะได้มาเห็นบ้านกหุลาบขาวของคณุย่าบุษยา 

ในบรรยากาศเหมือนบ้านผีสิงอย่างนี้เลย

"หน้าซีดอย่างกับไก่ต้ม ใจเสาะจริงเลยพี่เนี่ย"

เสยีงกระซิบจากหญงิสาวท่ีนัง่ยองๆ อยู่ข้างกนัท�าให้ปฐวีต้องพยายาม

ข่มความกลวัท้ังหลายเอาไว้อย่างสดุความสามารถ ขนืน�า้หนึง่รูว่้าเขากลวัผ ี

ได้เสียหน้าแย่

สาเหตท่ีุท�าให้ปฐวต้ีองมานัง่ซุ่มกนัอยู่ในพุ่มไม้มืดๆ อย่างนีก้เ็พราะว่า 

ระหว่างปฐวีก�าลังขบัรถย้อนกลับมาทางบ้านคุณย่าบษุยา น�้าหนึ่งก็บังเอญิ 

ตาดีเห็นไฟสว่างจากหน้าต่างห้องหนังสือของคุณย่าเข้า จึงตัดสินใจดับ 

ไฟหน้ารถและขับเข้าไปจอดแอบข้างทางเอาไว้เพื่อดูลาดเลาก่อน
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โชคดีที่แสงไฟในบ้านสว่างอยู่แค่เพียงห้องเดียว ไม่ได้เปิดลามมาถึง

สวนกหุลาบของคณุย่าด้วย สองหนุม่สาวจงึยังสามารถหลบซ่อนอยู่ได้อย่าง

ปลอดภยัเหมือนเดิม ปฐวเีห็นเงาคนหลายคนเดนิผ่านไปมาท่ีหน้าต่างกชั็ก

วิตกกังวลถึงหนังสือและงานเขียนมากมายภายในนั้นของคุณย่าขึ้นมาเป็น

ก�าลัง

"ดนีะท่ีหนึง่ช่างสงัเกต ไม่งัน้จะเจออะไรเข้าก็ไม่รู ้ถ้าเกดิเป็นพวกโจร

ที่ตั้งใจจะมาปล้นบ้านคุณย่าตอนคุณย่าไม่อยู่นี่ไม่อยากจะคิดเลย ไม่แน่ว่า

เด็กที่คุณย่าจ้างมาช่วยงานป้ายวงนั่นแหละที่เป็นสายให้โจรซะเอง"

ค�าพดูท่ีฟังแล้วย่ิงไม่สบายใจท�าให้ปฐวชัีกจะเริม่ปอดแหกข้ึนมาจรงิๆ 

ตอนแรกก็ตกลงกันดิบดีว่าเขาจะลงมาดูลาดเลาเอง เพราะอรรถเมาหลับ

จนกรนดงัครอกอยูห่ลังรถไปเรียบร้อยแลว้ แต่ไม่รูน้�้าหนึง่เกดิของขึน้อะไร

ข้ึนมาถงึดือ้แพ่งจะตามมาด้วยให้ได้ ครัน้เห็นว่ามัวแต่ทุ่มเถยีงกนัอยู่อย่างนี ้

คงไม่ได้ไปบ้านคณุย่าบุษยาแน่ ปฐวจีงึต้องจ�าใจยอมให้น�า้หนึง่ตามมาอย่าง

ช่วยไม่ได้

หลังจากตอนกลางวันเพิ่งจะกลายเป็นไอ้หนุ่มคลั่งรักมาสดๆ ร้อนๆ 

ตอนกลางคืนยังต้องมาปะทะโจรห้าร้อยอีก ต้องบอกว่าชะตาชีวิตของเขา

ช่วงนี้นี่มันยิ่งกว่าดาวพระศุกร์เข้าดาวพระเสาร์แทรกจริงๆ

"โทรแจ้งต�ารวจดีไหมผมว่า ขืนพวกมันมีปืนจะไม่รอดเอานะ"

"แล้วถ้าเกิดไม่ใช่โจรล่ะ พี่วีอย่าลืมสิว่าหนึ่งเพิ่งเป็นข่าวเสียๆ หายๆ 

ไปเม่ือไม่กีชั่ว่โมงก่อนนีเ้อง ไม่พร้อมจะมีข่าวใหม่อย่างไปโทรแกล้งต�ารวจ

หรอกนะ ขายหน้าคนอื่นตายเลย"

"เสียหน้ามันจะเสียกี่รอบก็ได้ แต่เสียชีวิตมันได้แค่ครั้งเดียวนะครับ

จะบอกให้ ตอนนี้ผมเองก็ไม่พร้อมจะวิ่งไปรับกระสุนแทนใครเสียด้วยสิ  

ยิ่งเป็นมีดยิ่งน่าหวาดเสียวใหญ่"

ปฐวีพูดพลางท�าท่าห่อไหล่

"พี่วีนี่ไม่ไหวจริงๆ หนึ่งไม่เห็นจะกลัวขนาดนั้นเลย"
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"อ้าว ผมมันก็แค่ประชาชนคนธรรมดา ไม่ใช่พระเอกอย่างในละคร 

ที่คุณหนึ่งเป็นนางเอกนี่ จะได้วิ่งหลบกระสุนไม่โดนซักกะนัด"

น�า้หนึง่ท�าเสยีงในล�าคออย่างไม่พอใจ ก่อนจะยืนกรานปฏเิสธความคดิ 

ของปฐวีเช่นเดิม พร้อมเสริมด้วยเหตุผลยาวเหยียด

"ไม่ล่ะ ยังไงหนึ่งก็ยังไม่อยากแจ้งต�ารวจจนกว่าจะรู้จริงๆ ว่านั่นโจร

หรืออะไร พี่อย่าลืมสิว่านอกจากสถานการณ์ไม่น่าไว้ใจที่บ้านคุณย่าตอนนี้

แล้ว อาอรรถยังเตือนเราเรื่องพี่พีทเอาไว้ด้วย ถ้าเกิดเขาคิดถูกว่าหนึ่งกับ

พีว่มีาท่ีนีแ่ล้วตามมาดกัรอถงึหน้าบ้านคณุย่าพร้อมกบัถ่ายรปูเป็นหลกัฐาน

เอาไว้ว่าพี่วีเป็นไอ้หนุ่มคลั่งรักจริงๆ ล่ะ จะท�ายังไง"

ส�าหรบัปฐวท่ีีอยากจะด้ินให้หลดุจากสถานะไอ้หนุม่คลัง่รกัให้เรว็ท่ีสดุ 

ย่อมไม่ปรารถนาให้เรื่องท่ีเขาพาน�้าหนึ่งไปไหนต่อไหนเป็นความลับให้คน

ยิ่งจินตนาการต่อไปในทางร้ายจนพาให้เดือดร้อนไปมากกว่านี้

แต่...ถึงอย่างไรเขาก็ควรรอบคอบไว้ก่อนเพราะยังไม่แน่ใจว่าพีรัช

วางแผนอะไรเอาไว้บ้าง เพราะถ้าเรือ่งร้อนใจพวกนีม้าจากความคดิของพรีชั 

จริงล่ะก็ มันไม่มีทางเป็นแค่การแกล้งกันเล่นแน่นอน

ปฐวีคิดแล้วก็ต้องเผลอก�าหมัดแน่น เพราะเห็นแก่คุณย่านี่แหละ  

เขาถึงต้องยอมทนอยู่อย่างนี้เรื่อยไป

"อ้าว ตอนนีพ่ี้พทีของคณุหนึง่กลายเป็นตวัร้ายแทนผมไปซะแล้วเหรอ 

เปลี่ยนใจเร็วจริง"

นี่ถ้าตรงนี้สว่างอีกนิด ปฐวีคงจะได้เห็นน�้าหนึ่งแยกเข้ียวใส่เหมือน

แวมไพร์สาวแน่นอน เท่าที่ผ่านมาเขาไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ชายปากคอ

เราะรายอะไร แต่พอได้อยูก่บัน�า้หนึง่ทีไร ความสามารถอันเร้นลบันีก้ม็กัจะ

โผล่ออกมาของมันเองโดยไม่ตั้งใจทุกที

น�า้หนึง่ท�าเสยีงจิจ๊๊ะอย่างไม่พอใจ "หรอืจะให้คิดว่าพ่ีวีนัน่แหละตวัร้าย 

อยากโดนจับเข้าคุกจริงๆ หรือไง กลับจากบ้านคุณย่าแล้วหนึ่งจะได้รีบ

ด�าเนินการให้"
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"เออๆ ให้คณุพทีเป็นไปก่อนแล้วกนั ผมไม่ขอรบัไว้ล่ะ" ปฐวยีกมอืขึน้ 

สองข้างเป็นเชิงยอมแพ้

"ถ้าอย่างนั้นก็หยุดพูดเรื่องไร้สาระก่อนจะมีใครมาได้ยินเข้าจนพาให้

เสียเรื่อง"

"รู้แล้วน่า"

ระหว่างนั้นปฐวีก็ลอบมองเสี้ยวหน้างามท่ีตกอยู่ในความมืดครึ่งหนึ่ง

ของหญิงสาวไปด้วย บางทีน�้าหนึ่งอาจไม่ได้เป็นแค่คุณหนูเอาแต่ใจนิสัย 

ไม่ได้ความไปเสียทั้งหมดก็ได้ 

ทว่าปฐวีก็ไม่อยากยอมรับว่าเพราะในวัยเด็กต้องตกเป็นเบ้ียล่างของ

อีกฝ่ายมาตลอด จึงมีอคติกับน�้าหนึ่งเป็นพิเศษ และวางเธอเอาไว้ให้เป็น

แบบนั้นทั้งที่ความจริงมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้

"เอางี้ ถ้าพี่ไม่สบายใจ หนึ่งจะออกไปดูลาดเลาเอง ถ้าเป็นโจรจริง

หนึ่งจะรีบกลับมาส่งสัญญาณให้"

"จะบ้าเหรอคุณหนึ่ง ผมจะไปเอง" ปฐวีดึงแขนน�้าหนึ่งเอาไว้ก่อนจะ

โผล่หน้าพ้นออกไปจากพุ่มดอกกุหลาบที่ก�าลังซ่อนตัวอยู่

"แต่ถ้านั่นเป็นโจรจริงล่ะ เราจะท�ายังไงกันดี" น�้าเสียงของหญิงสาว

เริ่มวิตกขึ้นมาจริงๆ

"ก็ช่างมันสิ ทรัพย์สมบัติมันไม่ส�าคัญเท่ากับชีวิตคุณหนึ่งหรอกนะ  

แต่ผมว่าโอกาสจะเป็นโจรไม่มากหรอก เพราะโจรท่ีไหนมนัจะมาเปิดไฟบ้าน

ที่จะปล้นกัน"

"จริงสิ ท�าไมหนึ่งถึงคิดไม่ได้นะ"

กไ็ม่เห็นจะน่าแปลกใจเท่าไหร่ เพราะยงัไงกม็แีต่เรือ่งท่ีคณุหนึง่คดิไม่ได้ 

เต็มไปหมดอยู่แล้ว...ปฐวีได้แต่พูดในใจโดยไม่ได้เอ่ยออกไป เพราะ 

ยังไม่อยากให้ใครก็ตามท่ีเข้าไปในบ้านคุณย่าบุษยาได้ยินเสียงเอะอะจน 

เสียเรื่องหมด

"แล้วถ้าเกิดนั่นเป็นคุณพีทจริง ยังไงเราก็คงต้องคอยให้เขากลับไป
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ก่อนอยู่ดี"

"นั่นสิ"

น�า้หนึง่พมึพ�าตอบ ลกึๆ แล้วเธอเองกร็ูส้กึไม่สนทิใจกบัพีรชัมาตลอด 

แต่เพราะเห็นว่าแม่สนทิสนมกบัแม่ของพรีชัดจีงึท�าเป็นมองผ่านความรูส้กึนี ้

ไปเสยี หรอืไม่เธอกค็งไม่อยากโดดเดีย่วอยู่เพยีงล�าพังในคฤหาสน์นาราภทัร 

อันใหญ่โต จงึพยายามท�าตวัสนทิสนมกบัคนในบ้านเพือ่หลกีเลีย่งความรูส้กึนัน้

ใครต่อใครอาจพากนัอิจฉาว่าน�า้หนึง่มีชีวติสวยหรูไม่ต่างจากเจ้าหญิง 

ทว่ากลบัไม่มีใครเคยรูเ้ลยว่าเธอไม่ได้มีครอบครวัแสนสขุอย่างท่ีควรจะเป็น 

เพราะผู้เป็นเจ้าของอาณาจักรเงินตราอย่างคุณปู่มีภรรยามากกว่าหนึ่งคน 

มิหน�าซ�้าพ่อของเธอก็ยังเจริญรอยตามอีก ถึงแม้จะไม่เคยเปิดเผยให้เธอ

และแม่ได้รู้เห็นอย่างเป็นตัวเป็นตนก็ตาม

เรื่องราวภายในเหล่านี้จึงเป็นเสมือนรอยต�าหนิเล็กๆ อยู่ในใจของ 

น�้าหนึ่งมาเนิ่นนาน

ถ้าเปรียบหัวใจของเธอเป็นกระจกแสนสวย รอยแตกนี้ก็คือต�าหนิท่ี

น�้าหนึ่งรู้สึกถึงการมีอยู่ของมนัได้ตลอดเวลา ตอ่ให้เธอจะพยายามไม่สนใจ

มันอย่างไร ก็ไม่อาจท�าให้รอยแตกนั้นหายไปได้อยู่ดี

ผิดกบัปฐว ีเขาไม่ใช่คนในครอบครวั...เขาเป็นแค่ใครสกัคนท่ีบังเอิญ

มชีะตาผกูพนักบัคณุย่าด้วยความรูส้กึผดิต่อเรือ่งในอดตีของท่าน แต่ผูช้าย

คนนี้กลับสามารถจุดดวงไฟอันอบอุ่นข้ึนในใจเธอได้อย่างน่าประหลาด 

กระท่ังตอนนี้ไฟดวงนัน้ก็ไม่เคยมอดดบั เพยีงแต่รบิหรีล่งไปตามระยะเวลา

ของความห่างเหินเท่านั้นเอง

เขาจงึเป็นเสมือนกระจกบานใหม่ท่ีเธอสามารถจ้องมองตัวเองได้อย่าง

เตม็ตาโดยไม่ต้องกลวัว่าจะได้เห็นรอยต�าหนิใดๆ แม้มนัอาจไม่ได้ถกูตกแต่ง

ให้สวยงามวิจิตรตระการตาก็ตามที

วนิาทีนัน้น�า้หนึง่เกอืบจะบอกออกไปแล้วว่าตอนนีเ้ธอไม่กล้าเช่ือใจใคร 

อีกแล้วนอกจากปฐวี ก็บังเอิญเห็นแสงไฟในห้องดับลงเสียก่อน
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"ไฟดับแล้ว" ปฐวีพึมพ�า ก่อนจะสอดสายตามองลอดผ่านพุ่ม 

ดอกกุหลาบขาวออกไปอย่างประเมินสถานการณ์ "จะเอายังไงต่อดี หรือจะ

กลับไปตั้งหลักกันก่อนแล้วค่อยมาใหม่"

"ไม่ หนึ่งอยากจะรู้ว่าใครมันแอบมาเข้าบ้านคุณย่าตอนนี้ หรือไม ่

ก็ต้องแน่ใจก่อนว่าใช่หรือไม่ใช่พี่พีท"

"งัน้...ลองเสีย่งอ้อมไปดหูน้าบ้านกนัดไีหม ให้มันรูด้�ารูแ้ดงรูเ้หลอืงรูข้าว 

กันไปเลยดีกว่าว่าใครกันแน่" ปฐวีหันไปเสนอ

"ด�ากบัแดงกพ็อ พีน่ีจ่รงิๆ เลย เวลาแบบนียั้งจะมีอารมณ์มาพดูเล่นอีก"

ปฐวเีพยีงแต่ย้ิมแห้ง ก่อนจะย�า้ถามอีกครัง้ว่า "ตกลงเอาไง ไปดเูลยไหม"

"พี่จะไปจริงเหรอ ก่อนหน้านี้ยังท�าเป็นปอดแหกอยู่เลย"

"อ้าว จะเอายงัไงแน่ พอผมจะไปกท็�าเป็นไม่แน่ใจ พอผมไม่ไปกห็าว่า 

ผมปอดแหก"

"งั้นก็รีบไปเลย" น�้าหนึ่งตัดสินใจได้ในทันที

"คุณหนึ่งตามผมมาดีกว่า ผมจะน�าไปเอง"

ปฐวหัีนไปจบัมือน�า้หน่ึงแล้วพาย่องออกไปจากพุ่มต้นกหุลาบด้วยกนั 

ท่าทางเขาจะมาเย่ียมคุณย่าบุษยาบ่อยกว่าหญิงสาวอย่างเทียบกันไม่ติด  

จงึรูท้างลดัใหม่ๆ ในสวนท่ีลบัตาคนและพาหญิงสาวเดนิผ่านออกไปได้อย่าง

คล่องแคล่ว คล้ายกับในวันวานเวลาที่เธอร้องไห้บังคับให้เปิดเผยที่ซ่อนลับ

ซึ่งเขาเอาไว้ใช้หนีหน้าเธอ

แต่พอท่ีลับหนึ่งถูกเปิดเผย ไม่นานปฐวีก็จะหาท่ีใหม่ได้อีกเรื่อยไป 

ราวกับว่ามันเป็นความสามารถพิเศษเฉพาะตัวของเขา

น�้าหนึ่งรู้สึกตัวอีกครั้งเม่ือมาถึงหน้าบ้านและพบรถสปอร์ตสีด�าราคา

แพงลิ่วจอดเทียบอยู่

รถพี่พีทจริงๆ ด้วย!

"เห็นไหมล่ะ บอกแล้วว่าพี่พีทต้องตามมาถึงที่นี่แน่"

แหม...ก่อนหน้านี้ใครกันนะท่ีเพิ่งพูดว่าอย่าเอาพีรัชไปเทียบกับ 
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พวกสตอล์กเกอร์ ทีนี้เป็นไงล่ะ กลายเป็นผู้ร้ายตัวเอ้ไปเสียนี่

ช่างมนัเถอะ อย่างไรเสยีตอนนีเ้ขากบัน�า้หนึง่กถ็อืว่าลงเรอืล�าเดียวกนัแล้ว  

จะให้พูดแบบนั้นออกไปเพ่ือความสะใจก็กระไรอยู่ นี่ถ้าแม่ท่ีอยู่บนสวรรค์

เกิดมาได้ยินความคิดนี้ของเขาเข้าคงต้องต่อว่ากลับมาในฝันยกใหญ่แน่ๆ

"ต้องตามมาถึงบ้านคุณย่าเชียว แถมยังเป็นวันท่ีคุณย่าไม่อยู่บ้าน 

อีกต่างหาก นีผ่มชักไม่แน่ใจแล้วว่ามันจะเป็นแค่แผนอยากจะกลัน่แกล้งผม

อย่างเดียว ถึงจะแกล้งแรงขนาดจะให้ติดคุกติดตะรางก็เถอะ"

"นั่นสิ..." น�้าหนึ่งกัดริมฝีปากล่างอย่างครุ่นคิด แต่ไม่นานก็ต้องหยุด

เอาไว้ก่อนเมื่อเห็นประตูหน้าบ้านก�าลังถูกเหวี่ยงเปิดออก

"พากันออกมาแล้ว..."

น�้าหนึ่งหันไปเขย่ามือที่ยังจับกับปฐวีเอาไว้แน่น

ปฐวเีองกร็อคอยอย่างระทึกใจไม่ต่างจากหญงิสาว ก่อนท่ีจะเห็นพีรชั

ก�าลังเดินลงส้นเท้าออกมาด้วยความหัวเสียอย่างหนัก ใบหน้าบ้ึงตึงนั้น 

ดูน่ากลัวไม่เหมือนกับพีรัชที่น�้าหนึ่งเคยรู้จัก 

เมื่อไม่ได้อยู่ต่อหน้าลูกพี่ลูกน้องสาวคนสวย พีรัชก็แทบเปลี่ยนจาก

หน้ามือเป็นหลงัมอื จนน�า้หนึง่ไม่กล้าวางใจอกีแล้วว่าเขาจะท�าหรอืไม่ท�าอะไร 

ทว่าปฐวีไม่ได้แปลกใจเลยสักนิด เพราะมันคือตัวตนท่ีพีรัชมัก

แสดงออกต่อเขาเสมอ

ผู้ชายอย่างพีรัชนั้นถือว่าเป็นหนุ่มหล่อรวยคนหนึ่งในวงสังคมไฮโซ 

ไม่ต่างจากน�้าหนึ่ง โดยเฉพาะเมื่อตอนนี้เขาก�าลังเป็นที่จับตามองในฐานะ 

นักธุรกิจหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรง จึงมีสาวสวยมาให้ควงแทบจะไม่ซ�้าหน้า แต่

ถึงพีรัชจะได้ชื่อว่าเป็นหลานชายเพียงคนเดียวของนล นาราภัทร ทว่ายาย

ของเขากลบัเป็นเพยีงเมียน้อยของนล ไม่ใช่เมียท่ีแต่งงานออกหน้าออกตา

อย่างถกูต้องเช่นบุษยา เรือ่งนีจ้งึเหมอืนเป็นปมด้อยเพียงอย่างเดยีวท่ีท�าให้

พีรัชไม่เคยนึกพอใจตัวเองได้อย่างเต็มที่สักครั้ง

"ให้ไอ้แก่นั่นมันอยู่ท่ีนี่จนกว่าจะได้เรื่องก็แล้วกัน ผมว่าเรากลับกัน
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ก่อนดีกว่า"

พีรัชหันไปบอกหญิงสาวอีกคนหนึ่งท่ีรีบว่ิงกระหืดกระหอบตามมา  

ซึ่งพอน�้าหนึ่งได้เห็นอย่างชัดเจนก็ต้องเบิกตาโตขึ้นทันที

นั่นมันยายโชติรส ศัตรูคู่แค้นของเธอนี่นา!

ปฐวอีดหันไปมองน�า้หนึง่ไม่ได้ รูส้กึคนัปากอยากจะบอกเสยีเตม็แก่ว่า  

เป็นไงล่ะ ชัดเจนพอหรือยัง...

เสยีงเคร่ืองยนต์ดังกระห่ึมในวนิาทีต่อมา มนัพ่นควันสเีทาเตม็เหยียด

เสียจนน�้าหนึ่งแทบจะส�าลัก แล้วจึงพุ่งพรวดไปข้างหน้าด้วยความเร็วปาน

สายฟ้าแลบ ได้ยินเสียงล้อดังเอ๊ียดอ๊าดบดกับถนนหน้าบ้านไปจนกระท่ัง 

พ้นประตูรั้ว

ปฐวีมองตามไป คิดในใจว่า ดี...ขับรถอย่างนี้ ไปตกเหวตายห่าซะ 

จะได้จบๆ เรื่องไป

คนอ่ืนมักเข้าใจแค่ว่าปฐวีกับพีรัชไม่ค่อยถูกกัน แต่ในความเป็นจริง

ต้องเรียกว่าเป็นศัตรูคู่อาฆาตถึงจะถูก ทุกวันนี้ท่ีปฐวีต้องกล�้ากลืนฝืนทน

เรียกว่าคุณพีทก็เพราะเกรงใจคุณนลอยู่ ไม่อย่างนั้นคงเรียกว่าไอ้ห่าพีท 

ไปนานแล้ว

ส�าหรบัปฐวแีล้ว พีรชัเป็นลกูคนรวยประเภทนสิยัแย่เหลอืรบั ตอนเดก็

เขาจ�าได้ไม่เคยลมืว่าถกูพรีชัท่ีมาเย่ียมคณุย่าบุษยาช่วงปิดเทอมแกล้งหนกั

จนถึงขั้นเกือบต้องเข้าโรงพยาบาล และจนป่านนี้ก็ยังไม่มีโอกาสได้เอาคืน 

เพราะฉะนัน้เขาจงึไม่นกึอยากไปข้องเกีย่วกบัคนบ้านนัน้อีก นอกจากคุณย่า

ที่ออกมาอยู่ไกลถึงเชียงใหม่

ทว่าคนเดียวท่ีพีรชัไม่กล้าแตะต้องและจ�าต้องตกเป็นเบ้ียล่างเหมอืนกนั 

กบัเขากคื็อน�า้หนึง่ หญิงสาวจงึไม่เคยมีโอกาสได้เห็นนสิยัด้านร้ายกาจของ

ลูกพี่ลูกน้องจนกระทั่งวันนี้

"พีพ่ทีกลบัไปแล้วอย่างนี ้เรากเ็ข้าไปดูในบ้านได้เลยส"ิ พูดจบน�า้หนึง่

ก็รีบโดดผลุงออกจากที่ซ่อนทันที 
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"เดี๋ยว..."

ปฐวีก�าลังจะบอกว่าน�้าหนึ่งลืม 'ไอ้แก่' ท่ีพีรัชเพ่ิงพูดถึงเมื่อครู่ไป 

เสยีแล้วหรอื หากหญิงสาวกอ็อกไปยืนหัวโด่ให้ใครต่อใครเห็นเรยีบร้อยแล้ว

"มาสิพี่วี รออะไรอยู่ล่ะ"

คราวนี้น�้าหนึ่งพูดออกมาอย่างเต็มเสียง เพราะก�าลังชะล่าใจว่า 

ไม่จ�าเป็นต้องระวังใครอีกต่อไปแล้ว ก่อนจะพบว่าไฟในบ้านเริม่สว่างข้ึนใหม่ 

ทีละดวง

เอ๊ะ...ใครเป็นคนเปิดไฟ ก็ไม่มีใครอยู่แล้วนี่นา ความคิดนั้นท�าให้ 

น�้าหนึ่งถึงกับหน้าถอดสี จึงรีบหันไปหาปฐวีในทันใด

ตอนนั้นเองก็มีเงาทะมึนของชายคนหนึ่งปรากฏข้ึนในบ้านและก�าลัง

ก้าวฉับๆ ตรงมาทางน�้าหนึ่ง

"คุณหนึ่ง!"

ปฐวพีุง่พรวดออกไปดงึตวัน�า้หนึง่ให้พ้นจากเงือ้มมือของชายในเงามืด

คนนัน้อย่างสดุชีวติ จงึพากนัล้มกลิง้โค่โล่ลงไปบนถนนหน้าบ้านท้ังสองคน 

แต่คนเอาหลังลงก่อนเป็นปฐวี เขาจึงเจ็บมากกว่าอย่างเห็นได้ชัด

"โอ๊ะ! เป็นอะไรหรือเปล่าครับนั่น"

ไฟหน้าบ้านสว่างพึบ่เผยให้เห็นโฉมหน้าของ 'ไอ้แก่' ท่ีก�าลงัชะโงกหน้า 

มาถามไถ่อย่างเป็นห่วงเป็นใย

น�า้หนึง่เงยหน้าข้ึนจากอกของปฐวแีล้วหันไปมองเจ้าของเสยีงเป็นท่ีแรก  

"อ้าว ลุงวิทย์!"

อะไรนะ...ลุงวิทย์

ปฐวเีงยหน้าข้ึนมองบ้าง ครัน้พบว่าเป็นทนายคนเก่าคนแก่ประจ�าตระกลู 

นาราภัทรก็นอนแผ่หลากับพื้นต่ออย่างหมดแรง อุตส่าห์เป็นห่วงน�้าหนึ่ง

แทบตาย กลับต้องมาเจ็บตัวฟรีเสียนี่

"โธ่...คราวหน้าช่วยเปิดไฟก่อนจะเดนิมาสุม่สีสุ่ม่ห้าแบบนีไ้ด้ไหมครบั"

น�้าหนึ่งยันตัวลุกข้ึนนั่งบนพื้นเมื่อรู้ตัวว่าก�าลังท้ิงน�้าหนักทับร่างของ
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นิศากร

ปฐวีอยู่ เพราะเขาใช้แขนช่วยยันเอาไว้ตอนล้มท�าให้ตัวเธอแทบไม่มีแม้แต่

รอยข่วน แผลถลอกปอกเปิกทั้งหมดจึงไปตกอยู่กับชายหนุ่มแทน

"ลุงเองก็กลัวเหมือนกันนี่ครับ อยู่ๆ มีใครก็ไม่รู้เดินดุ่มๆ มาท่ีบ้าน

กลางดึกแบบนี้น่ะ" สุวิทย์เดินมาช่วยดึงปฐวีให้ลุกข้ึนยืนแล้วตบบ่าเบาๆ  

"แต่อย่างน้อยลุงก็ดีใจนะที่มีคนคอยห่วงใยคุณหนึ่งถึงขนาดนี้อยู่"

สองหนุ่มสาวเผลอมองหน้ากันโดยไม่ตั้งใจ ก่อนน�้าหนึ่งจะเป็นฝ่าย

หน้าแดงแล้วเบือนหนีไปทางอื่นก่อน แต่น่าเสียดายว่าตรงนั้นสว่างไม่มาก

พอจะท�าให้ปฐวีมองเห็น

"พูดขอบใจผมสักนิดก็ได้นะ ก่อนที่จะท�าเมินใส่ผมน่ะ"

"ท�าไมจะต้องขอบใจ หนึ่งไม่ได้ขอซะหน่อย"

ปฐวฟัีงแล้วกส่็ายหน้าอย่างอิดระอา เขาคงท�าดกีบัน�า้หนึง่ไม่ข้ึนจรงิๆ

"แล้วท�าไมลุงวิทย์มากับพี่พีทได้ล่ะ จริงสิ เมื่อกี้พี่พีทพูดถึงไอ้แก่..."

"เพิ่งจะนึกได้เหรอครับ" ปฐวีแทรกขึ้นมาอย่างอดไม่อยู่

"เอาล่ะๆ" สุวิทย์เดินเข้ามาห้าม ก่อนที่ทั้งสองจะทะเลาะกันเอะอะอยู่

หน้าบ้าน "เข้าไปคุยกันข้างในดีกว่า" 

"ไม่ค่ะ...จนกว่าลุงวิทย์จะบอกมาก่อนว่าท�าไมถึงมากับพี่พีทได้"

เม่ือปะติดปะต่อเรื่องราวก่อนหน้านี้เข้าด้วยกันได้ น�้าหนึ่งก็มีท่าที

ระแวงสุวิทย์ขึ้นมาทันที เพราะไม่แน่ว่าอีกฝ่ายอาจจะถูกพีรัชซื้อตัวไปแล้ว

ก็ได้

"ลุงไม่ได้มากับคุณพีท แต่เขาบังคับลุงมา ลุงไม่ได้สมัครใจมาเอง

แม้แต่นิดเดียว"

น�้าหนึ่งหรี่ตามองชายวัยกลางหกสิบอย่างประเมิน ถึงแม้ว่าสุวิทย์ 

จะท�างานให้กับตระกูลนาราภัทรมาต้ังแต่รุ่นคุณปู่ จนเป็นท่ีไว้วางใจของ

คนในครอบครัวมาตลอด รวมถึงคุณย่าด้วย ทว่าส�าหรับน�้าหนึ่งในตอนนี้ 

มันดูเหมือนจะไม่เป็นอย่างนั้นเสียแล้ว

"เข้าไปคยุกนัข้างในดกีว่าครบั จะเช่ือหรอืไม่เช่ือยงัไงค่อยว่ากนัอีกที"
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เจ้าชายฉบับมือสอง

ค�าเชือ้เชิญท่ีเหมือนกบัว่าเป็นเจ้าของบ้านเสยีเองท�าให้น�า้หนึง่ไม่ค่อย

พอใจนัก 

"ว่าแต่...คุณบุษไปไหนเหรอครับ ท�าไมไม่อยู่บ้าน" สุวิทย์ถาม

"คุณย่าไม่อยู่ค่ะ ไปเที่ยวยุโรปกับเพื่อน"

"ไปเท่ียวช่วงนี้น่ะเหรอครับ" สุวิทย์เอานิ้วช้ีเกาจมูกอย่างครุ่นคิด 

"เอ...ท�าไมไปได้จังหวะจริงๆ นะนี่"

"ว่าแต่ท�าไมพี่พีทจะต้องบังคับลุงวิทย์มาที่นี่ด้วยล่ะ"

"เอ่อ...เรือ่งนีผ้มว่าอาจจะต้องคยุกนัยาวหน่อย จะเข้าไปนัง่คุยในบ้าน

ก่อนไม่ได้เลยเหรอครับ"

น�้าหนึ่งไม่ตอบรับหรือปฏิเสธเพราะสมองก�าลังคิดอะไรอย่างอื่นอยู่ 

ผ่านไปหลายอึดใจจึงเงยหน้าขึ้นถามสุวิทย์ว่า

"ถ้าถึงขั้นพาลุงวิทย์มา ก็มีความเป็นไปได้มากว่าต้องเกี่ยวกับเรื่อง

มรดกคุณย่า พ่ีพีทคงไม่ได้กลัวว่าคุณย่าจะยกบ้านหลังนี้ให้พ่ีวีไปจริงๆ  

ใช่ไหม"

สวุทิย์ไม่มท่ีาทีตกใจเม่ือได้ยินแม้แต่น้อย จงึท�าให้น�า้หนึง่ยิง่แน่ใจว่า

ตัวเองคิดถูกแล้ว

คุณย่าคิดจะยกบ้านท่ีคุณย่ารักมากกว่าอะไรท้ังหมดหลังนี้ กับท่ีดิน

มลูค่าไม่ต�า่กว่าร้อยล้านท่ีเชียงรายให้คนท่ีไม่ได้เกีย่วข้องกนัทางสายเลอืดเลย 

อย่างปฐวีจริงๆ หรือนี่!
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