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“ใบน้ีใช่หรือเปล่า”  พริษฐ์หยิบหีบไม้ขนาดสิบห้าคูณสิบห้าเซนติเมตรใกล้มือ 
ขึ้นมอง  พอแก้มแหม่มหันมาเห็นก็ปฏิเสธ

	 “ไม่ใช่ค่ะ  ต้องใหญ่กว่านั้นหน่อย  แบบใส่สมุดและของจุกจิกได้”
	 ชายหนุ่มจึงตั้งหน้าตั้งตาหาใหม่  พื้นที่แคบ  ๆ  จะเคลื่อนไหวอะไรเร็ว  ๆ  ก็ 

ไม่ได้  แถมขยับตัวครั้งใดมือยังปัดไปโดนหญิงสาวให้ต้องเอ่ยขอโทษบ่อย  ๆ  แต่ 
อีกฝ่ายก็ไม่ว่าอะไร  เพราะเข้าใจว่าพื้นที่มันแคบจริง ๆ

	 แก้มแหม่มมองกวาดทุกชั้นที่พริษฐ์บอกว่าของจากเรือนไทยวางอยู่ก็ยังหา 
ไม่เจอ  คราวน้ีเลยเงยมองบนช้ันสูงสุดท่ียังไม่สำรวจเน่ืองจากความสูงของตนไม่เอ้ือ 
อำนวย  หีบไม้อีกใบบนนั้นมีลวดลายคุ้นตาจนต้องเพ่งมอง  กระนั้นก็ยังไม่แน่ใจ 
ถ้าได้ดูใกล้ ๆ คงดีกว่านี้

	 หญิงสาวเขย่งเท้ายืดตัวจนสุดแขน  แต่ก็ยังไม่สามารถหยิบมันลงมาดูได้ 
จึงต้องหันไปขอร้อง  พลางชี้นิ้วระบุให้ด้วยราวกับกลัวอีกฝ่ายจะหยิบผิดอัน

	 “พี่พริษฐ์หยิบหีบใบนั้นให้ชมพู่หน่อย”
	 ชายหนุ่มขยับเข้ามาทันที  พ้ืนท่ีแคบ   ๆทำให้ต้องยืนซ้อนอยู่ด้านหลัง  ในขณะ 

แก้มแหม่มเขย่งก็แล้ว  ยืดแขนจนแทบเป็นกระโดดก็แล้ว  กลับยังเอาลงมาไม่ได้ 
       แต่พริษฐ์สามารถทำให้หีบไม้ลอยมาอยู่ตรงหน้าเธอได ้

เพียงแค่ไม่กี่วินาที
หญิงสาวรับมาอย่างลิงโลด  รีบก้มลงสำรวจ 

ทันใด  ทว่าการหันหน้าเข้าหาชั้นวางของทำให้มีเงา 
พาดผ่าน  ไม่สามารถมองลวดลายได้ถนัด  แก้มแหม่ม 
ทำเสียงจิ๊จ๊ะขัดใจจึงกลับหลังหันเข้าหาแสงไฟ  แล้วก็ 
ต้องตัวแข็งทื่อ  แทนที่จะสว่างกลับมืดหนักเข้าไปอีก 
เมื่อมีกำแพงร่างกายบังเอาไว้

“พ่ีพริษฐ์”  เธอครางเสียงแผ่ว  ความใกล้ชิดทำให้ 

ฝันรักร้อยใจ
เนตรนภัส
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ไม่กล้าขยับตัว
	 เดินไปข้างหน้าก็ชนอกแกร่ง  คร้ันจะถอยหลังก็ติดช้ันวางของ  และถึงแม้แขน 

ทั้งสองข้างของพริษฐ์ยังตกอยู่ข้างตัว  แต่เธอกลับรู้สึกเหมือนโดนกอดกลาย ๆ
	 “ครับ”
	 เสียงขานรับดังอยู่ใกล้ ๆ ราวกับเจ้าตัวโน้มหน้าลงมาคุยชิดกระหม่อมนี่เอง 

ความชิดใกล้ที่มากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้แก้มแหม่มเริ่มทำอะไรไม่ถูก  หูได้ยินเสียงหัวใจ 
ของตัวเองเต้นดังมาก  ราวกับวินาทีใดข้างหน้ามันจะหลุดออกมานอกอกประจาน 
ตัวเองให้ได้อาย

	 ใจจึงอยากผลักชายหนุ่มออกไปไกล ๆ ให้พ้นตัวจะได้หายใจหายคอสะดวก 
แต่เสียงเล็ก  ๆ อีกเสียงหนึ่งกลับสั่งห้ามไว้  แก้มแหม่มจึงยืนนิ่งก้มหน้างุดปล่อยให้ 
ชายหนุ่ม  ‘กอด’ อยู่อย่างนั้น

	 “มองพี่ได้ไหม”
	 นั่นไม่ใช่ประโยคคำถาม  เพราะหลังจากนั้นคางมนก็ถูกช้อนขึ้นด้วยนิ้วมือ 

แข็งแรง 
	 ราวกับถูกร่ายมนตร์  ประกายบางอย่างซึ่งสะท้อนผ่านลูกแก้วสีดำคู่นั้น 

ทำให้แก้มแหม่มอยากรู้ว่าคืออะไร  จากท่ีควรเบือนหลบก็จ้องน่ิงอยู่อย่างน้ัน  กระท่ัง 
ใบหน้าคมค่อย ๆ  เคลื่อนเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อย ๆ  เธอก็ยังไม่ถอนสายตา

	 ตอนระยะห่างระหว่างกันเหลือไม่ถึงนิ้ว  พริษฐ์ก็หยุดถามเสียงทุ้ม 
	 “พี่จูบได้ไหม”
	 แก้มแหม่มน่าจะรู้ว่าคำถามของพริษฐ์ไม่เคยเป็นคำถามสักครั้ง  สิ้นคำ 

ริมฝีปากอุ่นก็นาบลงมา  คลอเคลีย  หยอกเย้ากับริมฝีปากอิ่มราวภมรหนุ่มเลาะเล็ม 
ด่ืมกินความหวานอย่างไม่รู้เบ่ือ  เม่ือรู้สึกว่าอีกฝ่ายสำลักลมหายใจ  เขาก็ค่อย ๆ ถอน 
ริมฝีปากออกอย่างเสียดาย  กระนั้นก็ยังไม่ยอมห่างไปไหน

	 เหมือนคนขาดอากาศหายใจมานาน  พอได้รับอิสระแก้มแหม่มก็สูดลมเข้า 
ปอดหนัก ๆ  มือเล็กยกขึ้นแตะริมฝีปากตัวเองอย่างเลื่อนลอย

	 ร่องรอยอ่อนหวานยังคงซ่านอยู่ตรงริมฝีปาก
	 เมื่อกี้เธอถูกจูบใช่ไหม
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	 “พริษฐ์	 มาแล้วหรือลูก	 อารอเราตั้งนาน”	

	 หลังจากผุดลุกผุดนั่งด้วยความร้อนใจอยู่เป็นเวลานาน	 พอเห็นเงาร่างของ	

หลานชายหัวแก้วหัวแหวนโผล่พ้นประตูห้องมา	 นันทิยาจึงรีบลุกขึ้นสืบเท้าเข้าไปหา	

อย่างรวดเร็ว	 คว้าแขนกำยำได้ก็ลากมานั่งลงบนโซฟาตัวเดียวกัน	 ตอนนี้ความ	

นุ่มสบายของโซฟาราคาแพงไม่สามารถสร้างความรื่นรมย์ให้คนนั่งได้เหมือนทุกครั้ง	

อกใจของนันทิยาร้อนรุ่มเหมือนโดนไฟสุม

	 “ช้า	ๆ	ก็ได้ครับอา	 เดี๋ยวล้ม”	 ท่าทางร้อนอกร้อนใจของผู้เป็นอาสร้างความ	

แปลกใจให้พริษฐ์เป็นอย่างมาก	 ความห่วงใยทำให้ต้องเอ่ยปากปราม	 “กระดูก	

กระเดี้ยวหักไปต่อยากนะครับ	 ไม่ใช่สาว 	ๆ 	แล้ว”	

	 หากเป็นยามปกติได้ยินคำพูดเช่นนี้	 หลานชายตัวดีคงได้ถูกหยิกเนื้อเขียว		

ค่าที่ปากดีกล้าแตะต้องเรื่องต้องห้าม	 โดยเฉพาะเรื่องที่รู้ว่าแตะปุ๊บ	 เธอมักเต้นผาง	

เป็นอาการที่คนเย้ามักหัวเราะร่วนด้วยความสนุก	 พอเห็นเธอไม่สนุกด้วยก็จะ	

เข้ามาปะเหลาะเอาใจ	 ทั้งน่าหมั่นไส้และน่าเอ็นดูในคราวเดียวกัน	 ทว่าตอนนี้เธอ	

มีเรื่องหนักใจเกินกว่าจะมีอารมณ์มาต่อความกับหลานชาย

	 “ทำเป็นพูดดีไปเถอะ	 เด๋ียวเราเองน่ันละจะน่ังไม่ติดท่ี	 ไม่มีอารมณ์มาหัวเราะ	

๑
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อยู่แบบนี้หรอก”	 พอนั่งลงได้	 นันทิยาก็เริ่มเข้าเรื่อง	

	 นอกจากไม่ถูกแม่ปูหนีบตรงสีข้างแล้ว	 พริษฐ์ยังไม่โดนค้อนเหมือนทุกครั้ง	

ยามเอ่ยปากแซวเรื่องอายุ	 ที่นันทิยาภูมิใจนักหนาว่ารูปร่างหน้าตาของตนเหมือน	

สาววัยต้นสี่สิบมากกว่าล่วงเข้าสู่เลขห้ามาหลายปีแล้ว	 นั่นทำให้ชายหนุ่มอดรำพึง	

เบา 	ๆ 	ไม่ได้	

	 “เห็นจะร้อนใจจริง”	

	 “พริษฐ์จำเรือนไทยของเราได้ไหม”	 ท่าทางขมวดคิ้วคล้ายนึกไม่ออกก่อน	

ส่ายหน้าเบา 	ๆ 	 เป็นคำตอบของหลานชายทำให้นันทิยาต้องขยายความ	 “เรือนไทย	

ที่ต่างจังหวัดของทวดน่ะพริษฐ์	 ตอนเด็ก 	ๆ 	พ่อเคยพาเราไปตอนปิดเทอมบ่อย 	ๆ		

จำได้หรือเปล่า	 ช่วงหลัง	ๆ	 เรามัวแต่ติดเพื่อน	 บ่นไม่อยากไป	 ก็เลยไม่ค่อยได้ไป	

กันอีก”

	 ประโยคนั้นทำให้พริษฐ์ร้องอ๋อออกมา	 แม้ภาพเรือนไทยยังไม่ชัดเจนนัก		

แต่เขาก็พอนึกออกว่าตอนเด็ก 	ๆ 	 เคยไปอาศัยอยู่ที่นั่นจริง	

	 “ใช่ที่อยู่ทางใต้ใช่ไหมครับ”

	 “หลังนั้นแหละลูก	 ตอนนี้ไม่มีคนอยู่	 จึงปิดตายเอาไว้”

	 “บ้านไม่มีคนอยู่	 ไม่พังไปหมดแล้วหรือครับ	 ผมจำไม่ได้ว่ากี่ปีแล้วที่ครอบ-	

ครัวเราไม่ได้เดินทางไปที่นั่นอีก”	 	

	 นันทิยามองดวงตาคมดุถอดแบบมาจากโชติ	 ปู่ของพริษฐ์	 ซึ่งก็คือบิดาของ	

ตนเอง	 ฉายแววรำลึก	 เธอเองไม่อยากทำลายภวังค์ความคิดของหลานชายนัก		

ทว่าก็ไม่อาจปล่อยเวลาให้ยืดเยื้อไปอีกได้	 เรื่องนี้ต้องได้รับการจัดการโดยรีบด่วน	

ก่อนทุกอย่างจะสายเกินไป

	 “เรื่องนั้นช่างมันก่อนเถอะพริษฐ์	 ถ้าผุพังยังไงก็ซ่อมได้	 แต่เรื่องที่อารู้มานี่ส	ิ

ปล่อยเอาไว้เฉย 	ๆ 	ไม่ได้นะ	 ลูกต้องรีบจัดการให้เร็วที่สุด”

	 “เกี่ยวกับที่อาให้เด็กไปตามผมมาด่วนใช่หรือเปล่าครับ”	 	

	 “ใช่จ้ะ”	 นันทิยาพยักหน้ารับ

	 ตามปกติพริษฐ์ไม่ได้อาศัยอยู่ในบ้านใหญ่หลังนี้	 เขาแยกไปอยู่บ้านอีกหลัง	

หน่ึงในอาณาบริเวณเดียวกันกับบ้านใหญ่ตามประสาหนุ่มโสด	 อยากกลับบ้านก็กลับ	
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ไม่อยากกลับก็ค้างที่อื ่น	 แยกไปอยู่ต่างหากจะได้ไม่ต้องรบกวนให้ใครมาคอย	

เปิดปิดประตู	 สะดวกดี	 แต่ยังฝากท้องไว้กับบ้านใหญ่	 พอถึงเวลาอาหารถึงจะได้	

มีโอกาสเห็นหน้าเห็นตากัน

	 ด้วยความร้อนใจ	 พอรู้ว่าหลานชายกลับมาแล้ว	 นันทิยาจึงให้เด็กไปตาม	

ชายหนุ่มมาพบ	 ด้วยไม่อาจรอให้ถึงเวลาอาหารเย็นได้	

	 “อาร้อนใจเหลือเกินพริษฐ์	 เราจะทำยังไงกันดีล่ะ	 ทำยังไงดี”

	 “ใจเย็น 	ๆ 	ก่อนครับอา	 ค่อย 	ๆ 	พูด	 ค่อย 	ๆ 	 เล่าว่าเกิดอะไรขึ้น	 บอกผมว่า	

มีปัญหาอะไร	 เราจะได้หาทางแก้ไขได้ทัน	 ผมเชื่อว่าปัญหาทุกอย่างมีทางออก	 แต่	

เราต้องใจเย็น 	ๆ	 ค่อย 	ๆ 	คิดไปเท่านั้น”

	 นอกจากคำปลอบของพริษฐ์ไม่สามารถทำให้นันทิยาเบาใจลงได้	 ประโยค	

ดังกล่าวกลับไปเพิ่มความร้อนรุ่มให้เธอมากขึ้นไปอีก

	 “อาเย็นไม่ไหวแล้วลูก	 ไม่รู้เรื่องบ้า 	ๆ 	นี่มาเกิดขึ้นกับครอบครัวของเราได้	

ยังไง	 พี่พินิจต้องเสียสติไปแล้วแน่ๆ”	 	

	 ชื่อบิดาที่หลุดออกมาทำให้พริษฐ์ย่นคิ้ว	 พอเดาได้ว่าเรื่องทั้งหมดต้องมีบิดา	

มาเกี่ยวข้องด้วยแน่	ๆ	 แต่ด้วยประเด็นไหนและเรื่องราวเป็นอย่างไรนั้น	 อีกไม่นาน	

คงได้รับคำตอบ

	 “พ่อทำอะไรหรือครับอา”	

	 “พินัยกรรมน่ะสิ”

	 “หือ”	 คำตอบที่ได้รับทำให้ชายหนุ่มเผลอครางออกมาอย่างไม่เชื่อห	ู ครอบ-	

ครัวของเขาไม่ได้มีสมบัติพัสถานมากมายชนิดจำไม่หวาดไม่ไหว	 หรือมีพี ่น้อง	

หลายคนคอยแก่งแย่งสมบัติกันเหมือนในละครทีวี	 จึงต้องทำพินัยกรรมระบุว่าใคร	

ได้รับอะไรก่อนเสียชีวิต	 เพราะไม่ว่าอย่างไรทุกอย่างก็ต้องตกเป็นของเขาอยู่แล้ว	

ในเมื่อเขาเป็นลูกคนเดียว	 ดังนั้นเรื่องที่ได้ยินถือว่าเป็นเรื่องตลกที่สุดตั้งแต่เคย	

ได้ยินมา

	 “บ้านเราสมบัติเยอะ	 ผลประโยชน์มหาศาลจนถึงต้องทำพินัยกรรมระบุว่า	

ใครได้อะไรเลยหรือครับอา”

	 “อย่ามาล้อเล่นกับอา	 เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องตลกนะพริษฐ์”	 นันทิยาเอ่ยปราม	
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	 พริษฐ์รับรู้ถึงความไม่พอใจของอาที่เจือปนมากับน้ำเสียงและประกายตา	

เขียว	ๆ	นั่น	 ทำให้ชายหนุ่มขยับจากท่าพิงพนักสบาย	ๆ	 เป็นนั่งตัวตรง	 เริ่มตระหนัก	

ว่านี่คงไม่ใช่เรื่องเล็ก 	ๆ 	อย่างที่คิดเอาไว้แต่แรกเสียแล้ว

	 “เรื่องมันเป็นมายังไงครับ”

	 เห็นหลานชายพร้อมฟัง	 นันทิยาก็เริ่มเล่าเรื่องทั้งหมดตั้งแต่ต้น

	 “หลายวันก่อนอาเห็นพ่อเราเรียกทนายประเสริฐเข้ามาพบ	 ปกติพ่อเรา	

ไม่ค่อยเอางานกลับมาทำที่บ้านถ้าไม่จำเป็น	 มีอะไรก็เรียกคุยที่บริษัทตลอด”

	 พริษฐ์พยักหน้ารับรู	้ บิดาของเขาเป็นเช่นนั้นจริง	 ท่านแยกเวลางานกับเวลา	

ครอบครัวออกจากกันอย่างชัดเจน	 ไม่เคยเอามาปะปน	

	 “อาว่ามันแปลก	ๆ	อยู่นะ	 แล้วไม่ใช่แค่ครั้งเดียว	 หลังจากนั้นก็มาอีกหลาย	

ครั้ง	 อาทนไม่ได้	 ก็เลยเข้าไปถามมา”

	 นั่นละนิสัยของอา	 อยากรู้อยากเห็นจนบางครั้งก็กลายเป็นจุ้นจ้าน	 ยิ่งกับ	

เขาละที่หนึ่ง	 นี่เป็นอีกเหตุผลว่า	 ทำไมเขาถึงแยกบ้านออกไปอีกหลัง	 เพื่อเป็น	

การตัดรำคาญนั่นเอง

	 “แล้วคุณประเสริฐเขายอมบอกหรือครับ”	

	 “ตอนแรกไม่หรอก	 แต่อาก็ตื๊อจนเขายอมบอกนั่นละ”

	 คงทนรำคาญไม่ไหว...พริษฐ์สรุปในใจ

	 “ก็ดีแล้วนี่ครับ”	 ดีที่ทนายความประจำบริษัทยอมบอก	 ถ้าไม่บอกก็คง	

บ้านแตกอีกแน่ 	ๆ	 คราวนี้คนที่ร้อนหูเห็นจะเป็นบิดาแทน

	 “ดีที่ไหนกันเล่าพริษฐ์”	

	 “อ้าว”

	 “รู้หรือเปล่าว่าในพินัยกรรมเขาระบุว่ายังไงบ้าง	 เราถึงว่าดีแบบนี้น่ะ”

	 “มีใครนอกเหนือจากผม	 แม่	 อา	 เป็นผู้ได้รับมรดกอีกหรือครับ	 ครอบครัว	

เรามีกันอยู่แค่นี้เอง	 ถ้าไม่ให้เรา	 พ่อจะเอาสมบัติไปยกให้ใครล่ะ”	 เขาสรุปตาม	

ความเข้าใจ

	 ครอบครัวเขาเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวเล็กอย่างแท้จริง	 มองจากแผนภูมิ	

ต้นไม้แล้วเขาไม่เห็นแขนงของกิ่งแตกไปทางไหนเลย	 เริ่มจากทวดมีลูกคนเดียวคือ	
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ปู่โชติ	 ต่อมาก็เป็นพ่อซึ่งมีลูกคนเดียวอีกคือเขา	 ส่วนอานันทิยาไม่ต้องพูดถึง	 อายุ	

ป่านน้ีแล้วคงไม่มีผู้ชายหลงผิดท่ีไหนสอยลงจากคานเอาไปเล้ียงดูแน่	ๆ	 เพราะฉะน้ัน	

คงไม่มีกิ่งของต้นไม้เพิ่มมา	 อีกอย่าง	 ส่วนของอานัน	 ปู่โชติก็แบ่งให้ตั้งแต่ก่อน	

เสียชีวิตแล้ว	 จึงไม่น่าเกี่ยวกัน	 ดังนั้นทุกอย่างจึงต้องตกเป็นของเขาโดยชอบธรรม

	 แล้วพ่อของเขาทำพินัยกรรมไปเพื่ออะไร

	 “หรือพ่อแอบไปมีบ้านเล็กบ้านน้อย	 ถึงต้องเขียนพินัยกรรมเอาไว้ก่อน		

เพราะกลัวผมจะไม่ยอมรับลูกเมียเล็ก 	ๆ 	 เป็นน้อง	 แล้วไม่ยกอะไรให้”	

	 “ตาพริษฐ์!”	 เสียงเขียว	ๆ	ของนันทิยาหยุดพริษฐ์ได้เพียงคำพูด	 ทว่าหน้าตา	

ของชายหนุ่มยังบ่งบอกว่าเจ้าตัวไม่เชื่อถืออยู่นั่น	

	 อย่าว่าแต่พริษฐ์เลย	 คราแรกที่เธอได้ฟังเรื่องทั้งหมดยังไม่คิดเลยว่าเป็น	

ความจริงและเกิดขึ้นในบ้านเศรษฐสิทธ์	

	 “เรานี่เห็นทุกเรื่องเป็นเรื่องสนุก	 เรื่องตลกไปหมดได้ยังไงกัน	 ทำอย่างกับ	

ไม่รู้จักพ่อตัวเองดีอย่างนั้นแหละ”	

	 พริษฐ์อยากค่อนอาของตนเหลือเกินว่า	 หากรู้จักดีทำไมถึงเกิดเรื่องแปลก	ๆ	

ให้ออกอาการร้อนอกร้อนใจจนไปตามเขามาบ้านใหญ่แบบนี้ล่ะ	 แต่ก็ยั้งปากตัวเอง	

เอาไว้ทันเมื่อเห็นสายตาเขียว 	ๆ 	ตวัดมามองกันอย่างปราม 	ๆ 	 เอาไว้ก่อน	

	 “ถ้าเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยของพ่อแก	 อาคงทำใจยอมรับได้ง่ายกว่านี้	 แต่นี่	

เป็นใครที่ไหนก็ไม่รู้	 จู่ 	ๆ 	มาชุบมือเปิดไปเฉยเลย”

	 “ใครนะครับอา”	

	 “ไม่รู้น่ะสิ	 ถ้ารู้	 อาจัดการไปนานแล้ว”

	 พริษฐ์ไม่สนว่าวิธีจัดการของอาคืออะไร	 คงเป็นอะไรสักอย่างที่ทำให้คน	

คนนั้นพ้นทาง	 และสมบัติตกเป็นของครอบครัวตามเดิม	 แต่ที่น่าสนใจคือ	 ใคร	

คือผู้รับมรดกชิ้นนั้นไปต่างหาก

	 “แล้วพ่อยกอะไรให้เขาไปล่ะครับ”	

	 ใจนั้นเดาว่าคงเป็นหุ้นในบริษัทนิดหน่อย	 หรือห้องแถวให้เช่าแถวชานเมือง	

สักหนึ่งคูหาจากหลาย 	ๆ	ห้อง	 หรือไม่ก็ที่ดินตัดแบ่งประเภทที่ตาบอดทำประโยชน์	

ไม่ได้สักสองสามไร่	 หรือไม่ก็อะไรสักอย่างเล็ก 	ๆ 	น้อย 	ๆ	 แต่สิ่งที่ได้ยินจากปาก	
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คนเป็นอาก็ทำเขาอึ้งไปเหมือนกัน

	 “จะอะไรเสียอีก	 ก็เรือนไทยไม้สักหลังใหญ่กับที่ดินอีกเกือบสิบไร่น่ะสิ”		

ปลายเสียงสะบัดอย่างห้ามไม่อยู่	 เมื่อนึกถึงสิ่งที่ต้องเสียไป

	 “อะไรนะครับ	 เรือนไทยเลยหรือครับ!”	 พริษฐ์อุทานเสียงดัง	 เรื่องราวชัก	

จะไปกันใหญ่แล้ว	 “ดูท่าทางคนนี้ไม่ธรรมดานะครับ	 พ่อถึงยกบ้านหลังนั้นให้”	

	 “นั่นสิ	 อาก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันเป็นใครมาจากไหน	 ญาติโกก็ไม่ใช่	 จู่	ๆ	

มาชุบมือเปิบไปหน้าตาเฉย	 พ่อเราน่ะต้องเสียสติไปแล้วแน่	ๆ	ถึงเอาบ้านทั้งหลังไป	

ประเคนให้คนอื่นง่าย 	ๆ 	แบบนี้”	

	 “เขายังไม่ได้เอาไปสักหน่อยครับอา	 พ่อก็ยังอยู่	 อาพูดแบบนี้ไม่ถูกนะ”		

พริษฐ์แย้ง	 ความร้อนใจคงทำให้อาของเขาไม่รู้ตัวว่าประโยคนั้นฟังคล้ายกำลังแช่ง	

พี่ชายของตนอยู่

	 “นี่เรายังใจเย็นอยู่ได้ยังไงหือ	 พริษฐ์”	 นันทิยาเอ็ด	 เริ่มไม่พอใจหลานชาย	

ขึ้นมาอีกคน	 ค่าที ่ทำตัวเป็นทองไม่รู ้ร้อน	 “บ้านทั้งหลังนะลูก	 รู ้ไหมว่ามูลค่า	

เท่าไหร่”	

	 พริษฐ์ส่ายหน้าไม่ตอบ	 ทั้ง	ๆ	ที่พอเดาได้ว่าคงมากโข	 ไม่อย่างนั้นอานันคง	

ไม่ออกอาการนั่งไม่ติดที่แบบนี้หรอก

	 “แต่มันของพ่อน่ีครับ”	 เขาแย้ง	 ท้ังในใจลึก	ๆ	 ก็รู้สึกแปลก	ๆ	 กับเร่ืองท่ีเกิดข้ึน	

พอดู

	 “โอ๊ย	 หลานฉัน	 ไม่ได้อย่างใจจริงๆ”	 คนร้อนใจคงตีอกชกตัวถ้าไม่คิดว่า	

มันทำให้ตนเจ็บ	 “เราไม่เสียดายเลยหรือไง”	

	 คนถูกถามนิ่งไปนิด	 ถึงแม้ไม่ได้ไปเหยียบบ้านหลังนั้นหลายปีแล้ว	 ทว่า	

ในภาพรางเลือนเขายังพอจำได้ถึงความใหญ่โตโอ่อ่าของมัน	 ที่แห่งนั้นเต็มไปด้วย	

ความทรงจำในวัยเด็ก	 มีอานัน	 มีพ่อ	 แม่	 รวมทั้งปู่ โชติ	 ล้วนแล้วแต่เป็นคน	

ที่เขารักทั้งสิ้น

	 “เสียดายครับ”	 เขาเสียดายความทรงจำมากมายที่หลอมรวมกันอยู่ในบ้าน	

หลังนั้นมากกว่า	 “แต่มันเป็นสิทธิ์ของพ่อนะครับอา	 เมื่อพ่อตัดสินใจแบบนั้นแล้ว	

เราจะทำยังไงได้”	
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	 “ทำได้สิพริษฐ์	 มันต้องมีทาง	 แต่พริษฐ์ต้องช่วยอานะ”

	 ชายหนุ่มได้แต่นิ่ง	 ไม่รับปาก	 เพราะยังไม่เห็นทางออกของเรื่องนี้	

	 “อย่างน้อยก็ไปพูดกับพ่อเราให้อาหน่อย	 บอกให้เขาเปลี่ยนใจ”	

	 “ผมจะเอาเหตุผลอะไรไปค้านการกระทำของพ่อได้ครับ	 ถ้ามันเป็นของผม	

ก็ว่าไปอย่าง”	 เขาแบ่งรับแบ่งสู้	 ไม่อยากให้อาสาวผิดหวัง	

	 ตอนนี้เรียกได้ว่าเขาแทบไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่าง	 ต้นสายปลายเหตุของเรื่องนี	้

เกิดจากอะไรก็ไม่รู้	 แล้วเขาจะเอาเหตุผลอะไรไปคัดค้านบิดา

	 “ใช่	 ของหลาน	 ใช่แล้ว	 ทำไมอาถึงลืมจุดนี้ไปได้นะ”	

	 อาการเปลี่ยนจากกระวนกระวายเป็นหน้าชื่นอย่างปุบปับ	 ซ้ำยังหันมาคว้า	

แขนหลานชาย	 ดวงตาเปล่งประกายยินดีของนันทิยาทำให้เขาได้แต่แปลกใจ	

	 “มันเป็นของพริษฐ์	 มันเป็นของพริษฐ์จริง 	ๆ 	ลูก	 มันเป็นของพริษฐ์”

	 “มันจะเป็นของผมได้ยังไงกันครับ”	 ชายหนุ่มได้แต่แย้งกลั้วเสียงหัวเราะ	

	 “ของเราสิ	 ของเรา	 น่ีพริษฐ์จำไม่ได้จริง	ๆ	หรือไง	 ตอนเด็ก	ๆ	 ปู่เขาบอกอะไร	

เราไว้”

	 ชายหนุ่มส่ายหน้าทันที	 และเหมือนนันทิยาก็ไม่สนใจด้วยว่าหลานชายม	ี

ปฏิกิริยาอย่างไร	 หญิงสาวยังคงพูดต่อ

	 “ท่ีบ้านหลังน้ัน	 ปิดเทอมปีไหนสักปีท่ีเราย้ายไปพักท่ีน่ัน	 พริษฐ์เคยออกปาก	

ขอบ้านหลังนั้นกับปู่เอาไว้	 และท่านก็ยกให้พริษฐ์ไง”

	 คิ้วเข้มบนใบหน้าคมเริ่มขมวดมุ่น	 มันคงนานมากแล้ว	 เขาถึงจำไม่ได้ว่า	

เคยพูดอะไรทำนองนั้นไว้ด้วย	 หรือถ้าพูดจริง	 คงพูดไปตามประสาเด็กเจอของ	

ถูกใจแล้วอยากได้ไว้กับตัว	 และบังเอิญของที่อยากได้นั้นใหญ่กว่าเด็กทั่ว 	ๆ 	ไป	

สักหน่อย

	 “นี่แหละ	 เหตุผลว่าทำไมพ่อเราต้องยกบ้านหลังนั้นให้พริษฐ	์ ไม่ใช่ใครอื่น”

	 พริษฐ์ไม่แน่ใจว่าคำพูดแผ่วเบานั้น	 อานันต้องการบอกเขาหรือกำชับตัวเอง	

กันแน่	 แล้วเขาก็ได้รู้จากประโยคต่อมา

	 “เพราะฉะนั้นพริษฐ์ต้องไปพูดกับพ่อของเราว่ายกบ้านหลังนั้นให้คนอื่นไม่ได	้

เพราะมันเป็นของพริษฐ์ตามคำสั่งของปู่ โชติ”	 เห็นหลานชายยังนิ่ง	 นันทิยาจึง	
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