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ทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนมีหัวใจ  ไม่ใช่แค่เพียงมนุษย์หรือพวกสัตว์
เท่านั้น แต่ต้นไม้ สายลม สายน้ำา ก็มีหัวใจเช่นกัน เพียงแต่ลึกล้ำาจนยากสัมผัส 

หัวใจจะคอยชี้นำาเรา คอยหล่อเลี้ยงเรา อาจเปรียบดั่งจิตวิญญาณที่สถิตอยู่ในเรา 

หัวใจจึงเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเรามีตัวตน

สิ่งสำาคัญที่อยากจะบอกคุณคือ หนังสือเล่มนี้ไม่ได้อธิบายว่าหัวใจมีกี่ห้อง 

ไม่ใช่เร่ืองราวความรักแบบหนุ่มสาว ไม่ใช่เร่ืองปรัชญาหรือจิตวิญญาณ ถึงจะ

เกี่ยวกับอย่างหลังอยู่บ้างก็ตาม  เราแค่อยากให้คุณรู้สึกสักนิดก่อนจะเปิดหน้า

ต่อไป ว่าหัวใจน้ันมีอยู่รอบตัว  ไม่เช่ือคุณลองมองไปข้างหน้า ข้างหลัง ไม่ก็ข้างบนสิ 

หรือใกล้ทีส่ดุกม็องตรงอกซ้ายของคณุเอง  ย่ิงไปกวา่นัน้ หนงัสอืเล่มนีก้มี็หัวใจอยู่

เช่นกัน



ณ ถนนสายหลักอันเงียบสงบ เราจะพาพวกคุณไปพบครอบครัว
เล็กๆ ครอบครัวหน่ึง ประกอบด้วยพ่อผู้ขับรถอยู่ในขณะนี้ แม่ที่นั่งอยู่อีกฝ่ัง และ

ลูกๆ ของพวกเขาอีกสองคน

ลกูสาวคนโตชือ่คตีา เธอเพิง่ไดไ้วผ้มยาวประบา่เพราะข้ึน ม.4 มาไดไ้ม่นาน 

ผิวขาว หนา้ตาจิม้ลิม้นา่รัก  สว่นลกูชายคนเล็กชือ่ตน้น้ำา เปน็เดก็ชายผมสัน้เกรียน 

ปีนี้เขาอายุสิบสี่ ซึ่งเขารู้สึกไปเองว่ามันพิเศษกว่าที่เคยเพราะเขากำาลังเติบโตขึ้น

เราอยากให้คุณจับตาดูเด็กชายคนน้ีไว้ให้ดีๆ เพราะในเกือบทุกหน้ากระดาษ

ของหนังสือเล่มนี้ เขาจะได้พบเร่ืองราวอันน่าอัศจรรย์ เพื่อนผู้ลึกลับ และคุณค่า

ของชีวิต ซึ่งจะทำาให้เขาเติบโตขึ้นกว่าที่ผ่านมา

รถกระบะสเีทาขับไปตามเสน้ทางทีส่องฟากขนาบดว้ยปา่ไม้และทวิเขา  แม้

จะเปน็เวลาบา่ย แสงแดดกไ็ม่ทำาให้รู้สกึร้อนแตอ่ย่างใด เพราะไมอ่าจฝ่าร่มเงาของ

หมูไ่ม้ลงมาได ้ ตน้น้ำาเหม่อมองออกไปนอกหนา้ตา่งดว้ยความเบือ่หนา่ย ข้างนอก

ไมมี่อะไรให้ดเูลยนอกจากตน้ไม้สเีขียว บางคร้ังเขากเ็หลือบมองพีส่าวทีน่ัง่ฟงัเพลง

ไปพลางอ่านนวนิยายรักหวานแหววไปพลาง  เธอกัดริมฝีปากล่างย้ิมกร่ิมอย่าง

ขวยเขิน

1
บ้านหลังใหม่
..............................
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“ท่าจะบ้า”  ต้นน้ำาเอ่ยเสียงดัง  คีตาเหลือบมองเขาแวบหนึ่งแล้วอ่าน

หนังสือต่อ  สงสัยจะไม่ได้ยิน ไม่งั้นได้มีปากเสียงกันแล้ว

“เป็นอะไรไปต้นน้ำา เห็นอารมณ์ไม่ดีต้ังแต่เช้า”  แม่หันมาถามเม่ือเห็นท่าทาง

ฮึดฮัดของลูก

“แม่ก็รู้นี่”  เด็กชายตอบเสียงแข็ง

“โธ่ ไม่เอาน่าลูก ดีออกจะตายที่พ่อได้งานใหม่”  แม่ยิ้มอย่างเห็นใจ

“ตน้น้ำา พอ่รับรองวา่ทีน่ีต่อ้งสนกุแนน่อน”  พอ่ยืนยันพลางชำาเลอืงมองเขา

ทางกระจกมองหลัง  เด็กชายไม่ตอบอะไร เขาหันกลับไปมองข้างทางอีกคร้ังด้วย

อารมณ์ขุ่นมัว

เดิมทีครอบครัวของพวกเขาอาศัยอยู่ในเมืองหลวงใจกลางประเทศ แต่

เนือ่งจากพอ่ไดง้านใหมท่ีเ่หมือนจะดกีวา่เดมิ พวกเขาทัง้หมดจงึตอ้งย้ายบา้นตาม

พอ่มาตา่งจงัหวดัดว้ย  ตน้น้ำากบัคตีาจงึตอ้งจากผองเพือ่นและสภาพแวดล้อมอัน

คุน้เคยทีพ่วกเขาเตบิโตมา  พวกเขาทัง้เศร้าและไมพ่อใจ แตก่ต็อ้งพยายามยอมรับ

ให้ได ้ โชคดทีีค่ตีาทำาใจไดเ้ร็ว เพราะเธอเชือ่เสมอวา่การเปลีย่นแปลงย่อมนำาไปสู่

สิ่งที่ดีกว่า ต่างจากต้นน้ำาที่โวยวายไม่เลิก

บ้านใหม่ที่พวกเขาย้ายเข้าไปอยู่นั้นเป็นบ้านของยายแม้นซึ่งเป็นญาติฝ่าย

แม่  ตอนนี้ยายเสียไปแล้วและไม่มีใครอยู่ในบ้าน ลูกพี่ลูกน้องของแม่จึงขายให้ใน

ราคาถูก

พวกเด็กๆ ยังไม่รู้ว่าบ้านหลังใหม่เป็นอย่างไรจนกระทั่งพ่อขับเลี้ยวเข้า

ข้างทางและเสยีงของแมด่งัข้ึน  “ยินดตีอ้นรับสูบ่า้นใหม่จะ้”  เธอกล่าวเสยีงดงัร่าเริง 

หวังจะให้ลูกๆ ตื่นเต้น แต่ต้นน้ำากลับขมวดคิ้วยิ่งกว่าเดิม 

บ้านหลังน้ีปลูกลึกเข้าไปจากริมถนน มีสนามหญ้ากั้นอยู่ระหว่างถนนกับ

ตวับา้น เปน็บา้นสองชัน้ขนาดกำาลงัพอด ีหลงัคาปกูระเบือ้งสนี้ำาเงนิสดใส ตวับา้น

ที่ทาสีขาวดูเก่าไปเล็กน้อย  ส่วนสนามหน้าบ้านท่ีรถจอดอยู่มีหญ้าข้ึนเตี้ยๆ 

เหมือนมีคนมาตัดให้เรียบร้อยแล้ว  บริเวณรอบบ้านเต็มไปด้วยต้นไม้และมีภูเขา

เป็นฉากหลงั ดวงอาทติย์ข้ึนอยู่ตรงภเูขาราวกบัภาพทีเ่ดก็ๆ ชอบวาด เห็นแล้วชวน

ให้ผ่อนคลายอย่างยิ่ง
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“ไม่เอาแบบนี้นะ!”  ต้นน้ำาโวยวายขณะตามคนอื่นลงมาจากรถ

แม่พูดพลางยิ้มสดใส  “แม่ไม่ได้บอกเหรอว่าบ้านเราติดธรรมชาติ”

“บอก แต่ผมไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้ ที่นี่ไม่มีอะไรเลย มีแต่ต้นไม้!”

“ไปชว่ยกนัขนของเข้าบา้นเร็ว”  แมขั่ด ยังคงย้ิมเมือ่หยิบกระเปา๋ผ้าออกมา

จากกระบะรถ

“แต่...”

“แมข่อให้ลกูหยุดโวยวาย”  คราวนีใ้บหนา้คนพดูไมม่รีอยย้ิม เดก็ชายรู้ดวีา่

เถยีงไปกไ็ร้ประโยชน ์ ตอนนัน้เอง ลุงหมานญาตขิองแมก่เ็ดนิเข้ามาคยุกบัพอ่และ

แม่

ต้นน้ำาครางอย่างหงุดหงิด ชีวิต ม.2 ของเขาคงจะไม่สนุกเสียแล้ว

“มาเถอะนา่ พีว่า่ธรรมชาตแิบบนีก้ด็นีะ”  คตีาปลอบแลว้สง่กระเปา๋ให้นอ้ง 

เธอเป็นเด็กสาวประเภทรักสันโดษและความสงบเงียบ

“โธ่เอ๊ย พี่เป็นยายแก่รึไง!”

ทุกคนช่วยกันขนของเข้าบ้าน  ส่วนใหญ่เป็นเส้ือผ้าหรือของใช้จำาเป็น
อ่ืนๆ สว่นเคร่ืองเรือนจะมคีนขนตามมาทหีลงั  อันทีจ่ริงในบา้นกมี็เคร่ืองเรือนอยู่

แล้ว ไม่ว่าจะเป็น โต๊ะ เก้าอ้ี ตู้เสื้อผ้า เตียงนอน ตู้โชว์ โซฟา หรืออะไรก็ตามแต่ 

ออกจะสะอาดเอี่ยมเกินไปด้วยซ้ำา แค่มีฝุ่นจับบางจุดเท่านั้น

“เอาละ ได้เวลาเก็บกวาดจัดของกันแล้ว”  แม่ประกาศอย่างอารมณ์ดี 

เหตผุลหนึง่เปน็เพราะเคร่ืองเรือนพวกนีต้กเปน็ของแม่แบบไมต่อ้งเสยีเงนิสกับาท

ต้นน้ำา คีตา และแมล่งมอืทำาความสะอาดบา้นทนัท ีสว่นพอ่ออกไปทำาธุระ

เร่ืองงาน  แมจ้ะมกีนัแคส่ามคนแตก่ไ็ม่ลำาบากนกั เพราะของสว่นใหญมี่ผ้าขาวปดิ

คลุมไว้ ที่ต้องทำาก็แค่ปัดกวาดเช็ดถูเท่านั้น

เมื่อเสร็จแล้วต้นน้ำาก็ยกกระเป๋าข้ึนไปไว้บนห้องของตัวเอง ในใจยังคง

หงดุหงดิงุน่งา่น  เขาโยนกระเปา๋แลว้ทิง้ตวัลงบนเตยีง ทำาเอาฝุ่นละอองลอยฟุง้จน

สำาลัก  เขาปัดฝุ่นออกไปให้พ้น อารมณ์เสียหนักกว่าเดิม

เด็กชายนอนนิ่งอยู่อย่างนั้น หวังจะให้อารมณ์เย็นลงบ้าง  สักพักต้นน้ำาก็
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พน่ลมหายใจยาวแลว้ลกุข้ึนทำาความสะอาดห้อง แตแ่ลว้กต็อ้งชะงกัเมือ่ไดยิ้นเสยีง

บางอย่าง  เขาหันมองต้นเสียงช้าๆ  เสียงดังมาจากในตู้เสื้อผ้าปลายเตียงที่ปิด

ไม่สนิท ดังแกรกๆ เหมือนอะไรกำาลังข่วนตู้  เขาค่อยๆ ย่องเข้าไปใกล้ด้วยความ

อยากรู้ว่าอะไรอยู่ในนั้นแล้วเอ้ือมมือไปที่ประตูตู้  เสียงนั้นเงียบไปราวกับสิ่งที่อยู่

ภายในก็รออยู่เช่นกัน  เขาสูดลมหายใจก่อนจะเปิดประตูตู้อย่างรวดเร็ว

ตัวอะไรบางอย่างพุ่งออกมากระแทกร่างต้นน้ำาจนเสียหลักล้มลง  เขารีบ

โยนมันออกไปด้วยความตกใจ  เจ้าสิ่งมีชีวิตนั้นลอยหวือกลางอากาศก่อนจะ

ลงไปยืนบนเตียงด้วยท่วงท่าสง่างาม

แค่แมวตัวหนึ่ง

“โธ่เอ๊ย เจ้าแมวบ้า ทำาฉันตกใจหมด”  ต้นน้ำาว่าแล้วถอนหายใจโล่งอก 

แมวตัวนั้นจ้องมองเขาชั่วครู่ก่อนจะวิ่งออกจากห้องไป

ทุกอย่างในบ้านเสร็จเรียบร้อยเร็วกว่าที่คิด ต้นน้ำาจึงใช้เวลาตลอด
บา่ยทีเ่หลอืไปกบัการเดนิเล่นรอบบา้นซ่ึงไมม่อีะไรเลยนอกจากตน้ไม้  เขาเดนิดไูป

เร่ือยๆ รู้สึกเพลินข้ึนบ้างเม่ือได้ยินเสียงไวโอลินแว่วมาตามสายลมเย็น  คีตา พ่ีสาว

ของเขาเปน็คนเลน่เอง ฝีมอืของเธอจดัวา่ยอดเย่ียมทเีดยีว  เพลงทีเ่ธอเลน่ให้ความ

รู้สึกมีชีวิตชีวา เหมือนดอกไม้บานยามเช้าพร้อมเริ่มต้นวันใหม่

เด็กชายเดินเลยไปถึงหลังบ้าน ตรงนี้มีสระน้ำาตามธรรมชาติขนาดใหญ่

ตัง้อยู่  น้ำานัน้ใสสะอาด ทอประกายระยิบระยับยามตอ้งแสงแดด  ไมไ่กลจากจดุที่

เขายืนนกัมสีะพานไมย่ื้นเข้าไปในสระให้นัง่เลน่  แผ่นไมล้ัน่เอ๊ียดอ๊าดเบาๆ เมือ่เขา

ข้ึนไปเดนิเลน่บนนัน้ มองดผืูนน้ำานิง่สงบ เห็นฝูงปลาตวัเลก็ตวันอ้ยวา่ยไปมาอย่าง

มีชีวิตชีวา  เขาหลับตาลงฟังทำานองเพลง ปล่อยใจให้ล่องลอยไปกับธรรมชาติอัน

สงบเงียบ  ทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่าง

เสียงเหมือนอะไรอยู่ในน้ำา

เดก็ชายลมืตาข้ึนแลว้กม้มองผืนน้ำา  ใชจ่ริงๆ ดว้ย มอีะไรอยู่ในสระ เพราะ

เขาเห็นผิวน้ำากระเพื่อมเป็นวงใหญ่  บางทีอาจเป็นปลาก็ได้ ลองคะเนดูแล้วนำ้า

ไม่น่าจะลึกเท่าไร
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“เฮ ้ตน้น้ำา!”  คตีาตะโกนเรียก  “ข้างบน มองข้ึนมาส”ิ  เดก็ชายมองไปตาม

เสยีง เห็นพีส่าวโบกมือให้จากหนา้ตา่งชัน้สอง  จากห้องของเธอคงมองเห็นสระน้ำา

ได้ชัดเจน

“ว่าไง”  เขาตะโกนตอบ

“เปล่า แค่จะบอกว่าบรรยากาศดีมากเลย”

ตน้น้ำายักไหลอ่ย่างไมใ่สใ่จนกั เขาหันไปมองสระน้ำาอีกคร้ังกอ่นกลับเข้าบา้น

มือ้เย็นวนันีเ้งยีบลงไปจากปกตเิพราะไมมี่โทรทศันเ์หมือนอย่างเคย 
ทุกคนดูตั้งใจคิดและกินเป็นพิเศษจนไม่มีใครพูดอะไรกันสักนิด  มีแต่แม่ที่ชวน

พ่อคุยเรื่องงาน เรื่องบ้าน จากนั้นก็เงียบกริบ

“ตอนกลางคืนแถวนี้นี่เงียบจังเลยนะ”  แม่เปรยขึ้น

“นั่นสิ ถึงว่าคนต่างจังหวัดมักเข้านอนเร็ว”  พ่อพูดแล้วตักข้าวเข้าปาก

“ก็แน่ละครับ เพราะว่าที่นี่มันไม่มีอะไรเลย”  ต้นน้ำาแดกดัน

แม่ถอนหายใจอย่างเหนือ่ยหนา่ยกอ่นจะเปล่ียนเร่ือง  “วา่แตม่ใีครเห็นแมว

บ้างไหม”  ต้นน้ำาเงยหน้าขึ้นมองทันที

“ทำาไมเหรอครับ”

“ลุงหมานบอกแม่ว่ามันเป็นแมวของยายแม้นที่เสียไปน่ะจ้ะ  มันอยู่ที่บ้าน

หลังนี้ไม่ยอมไปไหนเลย เขาบอกให้เลี้ยงไว้ด้วย”  ท่าทางแม่ดูกลัดกลุ้มเล็กน้อย 

แน่นอนว่าการมีภาระต้องเลี้ยงดูเพิ่มมาอีกหนึ่งไม่ใช่เรื่องดีสำาหรับเธอ

“มาโน่นแล้วไงคะ”  คีตาชี้แมวที่เดินเข้ามาในบ้านพอดี

“งั้นเดี๋ยวแม่ไปหาอะไรให้มันกินก่อน”  ว่าแล้วแม่ก็ลุกออกไป  ระหว่างนั้น

เจ้าแมวเพียงแต่นั่งรออยู่เฉยๆ เลียขนตัวเองเป็นคร้ังคราว เหมือนรู้ว่าอีกไม่นาน

จะได้กินอาหารให้อ่ิมท้อง  ต้นน้ำามองดูอย่างสนใจ คิดว่ามันจะเข้ามาคลอเคลีย

เสียอีก แต่มันไม่ทำา

ไม่นานแม่ก็กลับเข้ามาพร้อมจานข้าวคลุกเนื้อปลาผสมซีอ๊ิวขาว  แม่

วางจานไว้ตรงมุมหนึ่งของห้อง เจ้าแมวร้องเม้ียว ก่อนจะเดินไปยังมุมกินอาหาร

ของมัน
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“แม่ว่าบางทีเราน่าจะให้ใครสักคนรับผิดชอบดูแลมันนะ  มีใครอยากเลี้ยง

แมวบ้างไหม”  แม่ถามพลางมองไปรอบโต๊ะ แต่ทุกคนเงียบกริบ  พ่อเคี้ยวข้าว

ต่อไป คีตาทำาเป็นเหม่อ ส่วนต้นน้ำาดูครุ่นคิดอะไรบางอย่าง

ในทีส่ดุตน้น้ำากเ็อ่ยข้ึน  “ผมดแูลเองครับแม่”  ทกุคนหันขวบัมาเปน็ตาเดยีว 

แทบไม่เชื่อหูตัวเอง

“อะไรกันครับ”

“เปล่า ก็แค่แปลกใจ”  คีตาตอบ

“ลูกจะไม่ทำามันตายใช่ไหม”  พ่อเลิกคิ้วถาม เด็กชายพยักหน้า  “แน่ใจนะ”

“ครับ”

“งั้นตกลงตามนั้นนะจ๊ะ”  แม่สรุป  “ต่อไปนี้ลูกจะเป็นคนดูแลมัน ทั้งให้

อาหารรวมถึงเก็บกวาดอึของมันด้วย”

“ครับ”  ต้นน้ำาลากเสียงยาว  “แล้วมันชื่ออะไรเหรอครับ”

แม่ครุ่นคิด  “ลุงหมานบอกว่าชื่อสองสี”

ต้นน้ำามองเจ้าสองสีที่กินอาหารอยู่ตรงมุมห้อง  เขารู้สึกชอบมันอย่าง

ประหลาดทัง้ๆ ทีไ่ม่เคยคดิจะดแูลสตัวเ์ลีย้งพวกนีส้กันดิ  บางทอีาจเปน็เพราะมนั

ไปอยู่ในตูเ้สือ้ผ้าของเขา หรืออาจเปน็เหตผุลอ่ืนใดเขากไ็มเ่ข้าใจเหมือนกนั จะเรียก

ว่ารู้สึกถูกชะตาก็ได้

ดูเหมือนเจ้าแมวจะรู้ตัวว่าถูกจ้องอยู่  มันหันมาส่งเสียงร้องให้เด็กชาย 

เห็นดังนั้นเขาจึงกระตุกยิ้มมุมปากตอบ

แมวตัวนี้ช่างฉลาดเสียจริง

ต้นน้ำาคิด



ข้อดีของวันหยุดเสาร์อาทิตย์คือต้นน้ำาไม่ต้องตื่นตั้งแต่ไก่โห่เพราะ
เสยีงปลุกของพอ่กบัแม ่ดงันัน้เขาจงึนอนซุกอยู่ใตผ้้าห่มไดอ้ย่างสบายใจ  หากเปน็

วนัหยุดปกตเิขาคงตืน่ข้ึนมาดกูาร์ตนูตัง้แตเ่ชา้ แตเ่นือ่งจากโทรทศันยั์งสง่มาไมถ่งึ 

เขาจึงขอนอนต่ออีกสักงีบ

เช้าวันนี้ท้องฟ้าและอากาศแจ่มใส คาดว่าจะเป็นเช่นนี้ไปตลอดวัน  นี่เป็น

ส่ิงท่ีต้นน้ำาไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน เพราะบ้านเก่าของเขาอยู่ในตัวเมืองซ่ึงมีแต่ควันรถ

แถมเสยีงกด็งัอึงอล ตา่งจากทีแ่ห่งนีซ่ึ้งห้อมล้อมดว้ยธรรมชาต ิดงันัน้ยามทีเ่ขาได้

สูดอากาศที่นี่เข้าปอดจึงสดชื่นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

ตอนนีค้ตีายังไมต่ืน่ พอ่ออกไปข้างนอก สว่นแมวุ่น่วายอยู่กบัโทรศพัทแ์ละ

เอกสารว่าด้วยเร่ืองการขนส่งเฟอร์นิเจอร์ ไหนจะเร่ืองที่ทำางานใหม่ของแม่อีก 

ต้นน้ำาจึงต้องทำาทุกอย่างด้วยตัวเอง  กับข้าวอยู่ในตู้เรียบร้อยแล้วอย่างที่เขารู้ดี

หลังจากกินข้าวเสร็จ ต้นน้ำาก็คลุกข้าวให้เจ้าสองสี  เขายืนคิดอยู่พักหนึ่ง

ว่าจะทำาอย่างไรกับจานข้าวดี จะวางไว้เฉยๆ หรือเรียกมันมากิน เพราะหลังจาก

มื้อค่ำาเจ้าแมวก็ไม่โผล่หน้ามาให้เห็นอีกเลย เขาจึงไม่ได้ทำาความรู้จักมันมากนัก

ในที่สุดต้นน้ำาก็ตัดสินใจถือจานข้าวไปตรงระเบียงหน้าบ้าน กวาดตามอง

2
เพื่อนใหม่

..............................
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หาเจ้าสองสีพลางร้องเรียกไปด้วย แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ตอนนัน้เองทีเ่สยีงหนึง่ร้องบอก  “วางไวต้รงมมุนัน้แหละ”  ตน้น้ำาหันไปมอง 

เห็นเดก็ชายคนหนึง่ยืนย้ิมแฉง่ถอืหมอ้แกงอยู่หนา้บา้น  รูปร่างของคนตรงหนา้สงู

กว่าเขาเล็กน้อย ดูอายุไม่น่าจะต่างจากเขาเท่าไร

“เอ่อ...นายมาหาใครน่ะ”  ต้นน้ำาถามอย่างสงสัย

“สวสัด ีเราชือ่บอย อยู่บา้นตรงข้ามนีเ่อง  แม่ให้เอากบัข้าวมาให้นะ่”  บอย

ตอบแล้วยกหม้อขึ้นเล็กน้อย

“อ้อ ยินดีที่ได้รู้จักนะ เราชื่อต้นน้ำา”  ต้นน้ำากล่าวแล้วหันไปตะโกนเรียกแม่ 

เธอออกมากล่าวทักทายอย่างแจ่มใส

“ได้เพื่อนใหม่แล้วสินะจ๊ะ”  แม่กระซิบอารมณ์ดีก่อนจะหันไปพูดกับบอย  

“ป้าฝากขอบคุณแม่ทีนะจ๊ะ แล้วยังไงก็ช่วยเป็นเพื่อนเล่นกับเด็กคนนี้ด้วยนะ”

“แม่!”  ต้นน้ำาโวยวายเพราะอาย แต่แม่ก็ถือหม้อเดินเข้าบ้านไปแล้ว

“แม่นายดูใจดีจังเลยนะ”  บอยยิ้มกว้าง

“ไม่เลยสักนิด”  ต้นน้ำาว่าแล้ววางจานข้าวไว้ที่มุมหนึ่งของระเบียง  “ว่าแต่

นายรู้ได้ไงว่าต้องวางไว้ตรงไหน”

“กพ็อ่เราทำาประจำา ลุงหมานนะ่ นายรู้จกัใชไ่หม  พอวางไวเ้ดีย๋วมนักม็ากนิ

ของมันเองน่ันละ”  บอยตอบ  ต้นน้ำาเลิกคิ้ว ประหลาดใจเล็กน้อย  ลุงหมานเป็น

พ่อของบอย แสดงว่าพวกเขาสองคนก็เป็นญาติกันน่ะสิ ฟังดูน่าสนใจไม่น้อย

“ไปกันรึยัง”  จู่ๆ บอยก็ถามขึ้น เล่นเอาคนฟังตั้งตัวไม่ทัน

“หือ จะไปไหน”

“ก็พานายไปเดินเล่นไงล่ะ”  บอยตอบพลางย้ิมยิงฟัน นั่นทำาให้ต้นน้ำารู้สึก

ว่าเพื่อนใหม่คนน้ีน่าจะเป็นเพื่อนสนิทของเขาได้  ต่อมาภายหลัง แม้ยามแก่เฒ่า 

มิตรภาพของพวกเขาก็ยังคงเหนียวแน่นไม่เสื่อมคลาย

บอยพูดเก่ง ต้นน้ำาจึงไม่เบื่อเม่ือเขาแนะนำาสถานที่ต่างๆ ให้ฟัง  บ้านใน

ละแวกนี้ส่วนใหญ่ตั้งอยู่เกือบชิดริมถนนไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือร้านอาหาร มี

รถยนต์ผ่านไปมาไม่มาก บอยคอยบอกว่าบ้านหลังนั้นหลังนี้เป็นของใคร  ต้นน้ำา

พยักหนา้รับรู้แมค้วามจริงจะจำาไมไ่ดเ้ลยสกันดิ ยกเวน้ร้านคา้ทีเ่ห็นเดน่ชดัและบา้น
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ของบอยที่อยู่ตรงข้ามคนละฟากถนนกับบ้านเขาเอง

ระหว่างทาง ต้นน้ำาสังเกตว่าตามถนนมีป้ายหาเสียงปักไว้เป็นระยะ แต่มี

ของคนหนึ่งที่เยอะกว่าคนอ่ืน ชื่อบนป้ายอ่านว่า นายชาญชัย อนุรักษ์ดี ตามด้วย

ชื่อพรรค สโลแกน และคำาว่าโปรดเลือกเบอร์สาม  ใบหน้าของเขาดูไม่แก่เหมือน

คนอ่ืน ดูคมเข้ม ท่าทางจริงจังแต่แฝงความใจดี  ต้นน้ำามองผ่านแวบเดียว ไมไ่ดส้นใจ

อะไรเป็นพิเศษ

ทั้งสองเดินเลียบไปตามถนนจนถึงโรงเรียนซึ่งไม่ใหญ่นัก เป็นโรงเรียน

ประจำาชมุชน เปดิสอนแคร่ะดบัอนบุาลถงึประถมหกเทา่นัน้  มสีนามฟตุบอลไวใ้ห้

เด็กๆ เล่นและเข้าแถวเคารพธงชาติ เด็กกลุ่มหน่ึงเตะฟุตบอลอยู่อย่างสนุกสนาน 

บอยเดินนำาเขาเข้าไปด้านใน

“เฮ้ บอย มาเล่นด้วยกันสิ”  เด็กคนหนึ่งตะโกนเรียก

“ไม่ละ นายเห็นคนอื่นๆ บ้างไหม”

“อยู่หลังโรงเรียนโน่นแน่ะ”  อีกฝ่ายตะโกนตอบมา บอยจึงพาต้นนำ้าเดินไป

หลังโรงเรียน  พวกเด็กๆ ต่างก็มองต้นน้ำาอย่างสนใจว่าเด็กใหม่คนนี้คือใคร  เขา

ไม่พูดอะไร เพียงแต่ยิม้ใหอ้ยา่งเป็นมิตร  ตรงรัว้กำาแพงหลังโรงเรยีนมีประตูเหล็ก

บานหนึ่งเปิดอยู่ ทั้งสองคนเดินผ่านเข้าไปสู่ทางสายเล็กๆ ที่พื้นเป็นดินสีน้ำาตาล 

มีต้นไม้ขึ้นขนาบ  ถัดจากหมู่แมกไม้ไปเป็นลำาธารสายเล็กๆ ใสสะอาด

พวกเขาเดินไปตามทาง เล้ียวขวาแล้วข้ามสะพานไม้เตี้ยๆ ไปอีกฝ่ัง  ทาง

เดินทอดยาวเข้าไปในป่า  มาถึงตรงนี้พวกเขาเหมือนถูกห้อมล้อมไปด้วยต้นไม้

สูงใหญ่  ลำาธารถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง แต่ยังคงได้ยินเสียงน้ำาไหลแว่วมาไกลๆ 

ต้นน้ำาแหงนมองยอดไม้สูง เห็นบรรดานกเกาะอยู่บนกิ่ง บ้างก็โผบินไปมา 

บา้งกจ็กิกนิผลไมเ้ล็กๆ  นกตวัหนึง่ถลาลงมาทีพ่ืน้ คุย้เข่ียหาอะไรบางอย่างอยู่ตรง

ซากทับถมของใบไม้  เด็กชายเดินเข้าไปใกล้ด้วยความอยากรู้ เจ้านกน้อยรีบบิน

หนีไปทันที

บอยหัวเราะ  “มนัคงตกใจนะ่ เจา้นีไ่มย่อมให้ใครจบังา่ยๆ หรอก”  เขาบอก 

ต้นน้ำายักไหล่เหมือนไม่ใส่ใจ แล้วพวกเขาก็เดินทางต่อ

ไม่นานนักต้นน้ำาก็ได้ยินเสียงน้ำาดังข้ึนเร่ือยๆ เมื่อพวกเขาเดินลึกเข้าไป 


