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นกัเขียนคุยกบัท่านผูอ่้าน 

เขาเป็นคนดี  แต่ชะตาชีวิตไดเ้ล่นตลกกบัเขา   ท าใหเ้ขา

ตอ้งจบชีวิตลงอยา่งน่าอนาถเพราะความชุ่ยของยมทูตขี้ เมาตน

หน่ึง  หลงัจากท่ีไดถู้กท่านพญามจัจุราชสั่งลงโทษใหข้งัอยูแ่ต่ใน

นรกมานานนบัเป็นหลายหม่ืนๆปี  เม่ือพน้คดีออกมาได ้ ยมทูต

ยงัคงก่อความผิดเดิมๆ  คือท างานผิด  ควา้เอาดวงวิญญาณผิดไป

อีกเพราะความเมา  และเพื่อเป็นการไถ่บาปท่ีไดก้ระท าผิดลงไป

ต่อดวงวิญญาณบริสุทธ์ิ   ยมทูตจึงแสดงความรับผิดชอบโดยการ

ท่ียนิยอมใหเ้ขามาเกิดใหม่ได ้  แต่เขาไม่ปรารถนาท่ีจะเกิดในทอ้ง

ของผูใ้ด   ท่านยมทูตจึงตะเวนพาเขาหาร่างใหม่   แต่ทุกร่างก็ไม่

เป็นท่ีพอใจแก่เขา  สุดทา้ยยมทูตขี้โมโหจึงถีบเขาเขา้ไปในร่าง

ของสัตวต่์างๆ   เพราะความชุ่ยของยมทูตนัน่เอง   จึงกลายเป็น  

“ยมทูตท่าจะเพี้ยน” 

    ฝากดว้ยนะคะ  “ยมทูตท่าจะเพี้ยน” นิยายท่ีใหข้อ้คิด

หลายๆอยา่งทั้งความดีและความเลวบวกกบัความสนุกสนานอนั

เน่ืองมาความเพี้ยนจากยมทูต  ทั้งเร่ืองขี้ เมาและเร่ืองสาวๆสวยๆท่ี

ยมทูตตนน้ีโปรดปานเป็นนกัหนา   ท่ีเคยลงเป็นตอนๆมาแลว้เม่ือ

20กวา่ปีก่อนกบันิตยสารยอ้นรอยกรรม และนิตยสารอีกหลายๆ

เล่มค่ะ  ทั้งยงัไดถู้กจดัท ารวมเล่มมาเม่ือ20กวา่ปีก่อนเช่นกนัค่ะ  
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จนมาเป็นละครทีวีท่ีไดด้ดัแปลงเป็นละครทีวีเร่ืองหน่ึง  ซ่ึงผูเ้ขียน

ตอ้งขออภยัดว้ยท่ีจ าช่ือเร่ืองไม่ไดจ้ริงๆค่ะ    เน่ืองจากเป็นเวลาท่ี

นานมาแลว้ค่ะ  แมข้ณะตน้ฉบบัจริง(สมยัก่อนยงัเป็นพิมพดี์ด) ยงั

หายไปหมดแลว้  ขณะท่ีพิมพใ์หม่วริษฐายงัตอ้งดดัลอกจาก

หนงัสือเก่าท่ีเพิ่งไปหาซ้ือไดม้าจากร้านหนงัสือเก่าค่ะ   

ขอฝาก”ยมทูตท่าจะเพี้ยน”  ไวก้บัท่านผูอ่้านท่ีรักทุกๆ

ท่านอีกคร้ังนะคะ 

กราบขอบพระคุณท่านผูอ่้านทุกๆท่านค่ะ  จากใจวริษฐา 
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ยมทูตท่าจะเพี้ยน1 “วริษฐา” 

พุทธศกัราช2525  ตรงกบัปีท่ีไทยฉลองครบรอบ200 ปี 

เสียงดงัฉบัๆของกรรไกรตดัหญา้ท่ีมาจากฝีมือของชาย

ชราวยัหกสิบกวา่ปี  แต่ทวา่ยงัคงดูแขง็แรงดุจเดียวกบัหนุ่มๆ

ทัว่ไป  ก็คงเป็นเพราะมนัคืออาชีพดัง่เดิมของชายชรานัน่เอง 

เพราะความยากจนและก็จนมาแต่ก าเนิดอีกดว้ย   ชายชรา

จึงจ าใจท่ีตอ้งกม้หนา้กม้ตาอยูก่บัอาชีพคนสวน  นบัตั้งแต่ท่ี

คุณท่านทั้งสองยงัคงด ารงชีพอยูแ่ละมาบดัน้ีทั้งสองคุณท่านก็ได้

ลาจากโลกไปนานก่อนท่ีจะถึงวยัอนัสมควร   แต่ทั้งสองคุณท่านก็

ไดทิ้้งทายาทคนเดียวไวใ้หค้รอบครองทรัพยส์มบติัอนัมหาศาล

แทน 

คุณเจตน์บุตรชายคนเดียวของคุณท่านทั้งสองจึงรับ

ครอบครองมรดกตกทอดท่ีมาจากบิดามารดาแต่ยงัเยาวว์ยั   และก็

ไม่พน้ชายชราผูน้ี้อีกนัน่แหละท่ีตอ้งท าหนา้ท่ีดูแลคุณเจตน์มาแต่

เลก็แทนคุณท่านทั้งสอง   จนกระทัง่คุณเจตน์ไปเรียนจบมาจาก

อเมริกาดินแดนอนัไกลโพน้โนน้น่ะ   ซ่ึงเป็นขณะเดียวกนัลาวณัย์

ลูกสาวคนเดียวของชายชราเองกลบัเรียนจบแค่ ป.หก  ใน

โรงเรียนวดัแห่งหน่ึงใกล้ๆ กบับา้นของคุณเจตน์นัน่เอง 
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เสียงฝีเทา้ท่ีย  ่าเดินมาบนพื้นหญา้และไดม้าหยดุยนืน่ิงอยู่

ตรงหนา้ชายชรา  มือท่ีสั่นเทาและก าลงัจบักรรไกรตดัหญา้จึงหยดุ

ชะงดั   และค่อยๆเงยหนา้ขึ้นมองใบหนา้อนัหล่อคมของชายหนุ่ม

ดว้ยแววตาท่ีรักและเคารพบูชาอยา่งยิง่ 

 “ก าลงัท าอะไรอยูล่่ะตาสุก”  เสียงของเจา้ของร่างสูงเป็น

สง่าของผูท่ี้เดินมาหยดุน่ิงอยูต่รงหนา้ตาสุกเอ่ยขึ้นพร้อมกบั

รอยยิม้ท่ีแอบแฝงความหมายบางอยา่งไวภ้ายในใจของเขา 

“ผมก าลงัตดัหญา้อยูต่ามหนา้ท่ีของผมไงครับ”   

ตาสุกตอบและท าท่าคลา้ยกบัจะกม้หนา้กม้ตาตดัหญา้ต่อ   

แต่เม่ือสบกบันยัน์ตาของชายหนุ่มท่ีก าลงัใชส้ายตาเหมือนก าลงั

จะกวาดสายตามองหาอะไรบางอยา่ง  ตาสุกอดใจไม่ไดจึ้งเอ่ยถาม

ไปวา่ 

“เอ๊ะ!  นัน่คุณเจตน์มองหาอะไรอยูห่รือครับ”   รอยยิม้ท่ี

แสนอ่อนโยนเร่ิมผดุขึ้นท่ีริมฝีปากของชายหนุ่ม  พร้อมกบัแววตา

อนัหวานซ้ึง   อีกทั้งยงัท่าทีอนัขดัๆเขินๆยงัไงพิกลจนตาสุกตอ้ง

จอ้งมองใบหนา้ของชายหนุ่มดว้ยความฉงนสนเท่ห์เป็นยิง่นกั 

“เปล่าน่ี  ฉนัเปล่ามองหาอะไร”  เจตน์ตอบโกหกไปดว้ย

แววตาขี้ เล่นระคนแววหวาน 
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“เปล่าอะไรกนัครับ   ผมเห็นยงัคุณเจตน์ชะเงอ้มองหาอยู่

น่ีไงครับ  จะหาอะไรก็บอกผมมาสิครับ  ผมจะไดช่้วยหาใหไ้ง

ครับ”  ตาสุกถามดว้ยน ้าเสียงท่ีแหบแหง้ตามวยัชราของแก 

คราวน้ีเจตน์มิใช่แต่จะยิม้ขดัๆเขินๆเพียงอยา่งเดียวเสีย

แลว้   ทวา่แขนทั้งสองขา้งของเขายงัคงไขวไ้ปมา   ในบางขณะตา

สุกยงัแอบเห็นวา่เจตน์ใชส้องมือของเขาบีบมือของเขาเองไปมา

ก่อนท่ีจะเอ่ยกระไรขึ้นมากบัตาสุกอีกดว้ยน ้าเสียงและแววตาอนั

ร่าเริงร่ืนรมณ์เหมือนเด็กนอ้ยท่ีก าลงัจะไดข้องเล่นท่ีโดนใจ   จน

ตาสุกตอ้งรู้สึกแปลกใจ 

“เออตาสุก   แลว้ลูกสาวของตาสุกน่ะเคา้หายไปไหนซะ

ล่ะ”  ยิง่เอ่ยถามไปถึงลูกสาวคนสวยของตาสุก  เจตน์ยิง่ออก

อาการแปลกๆ   ยนืบีบตวัไปมา 

“คุณเจตน์   คุณจะไปถามหามนัท าไมหรือครับ   นงั

ลาวณัยล์ูกสาวของผม”  ตาสุกเอ่ยอยา่งคนท่ีเจียมตน  ไม่คิดมกั

ใหญ่ใฝ่สูง   แมส้ายตาและน ้าเสียงของเจตน์ก าลงัจะบอกความใน

ใจของเขาท่ีมีต่อลาวณัย ์

“เปล่า   เห็นคนบา้นเดียวกนัน่ะ  พอไม่เห็นหนา้ตากนัก็

เลยอดใจไม่ไดท่ี้จะถามหาน่ะ” 
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เจตน์วา่พลางก็พยายามป้ันสีหนา้ใหเ้นียน   แต่ทวา่ตาสุก

ยงัคงใชส้ายตาท่ีฉงนจอ้งมองใบหนา้อนัหล่อคมคายอยา่งไม่

กระพริบ 

“วา่ไงละตาสุก  ฉนัถามน่ะยงัไม่ตอบฉนัเลยนะ” 

“มนั มนั มนัไป...” ตาสุกอึกๆอกัๆตอบเจตน์ไปอยา่งไม่

เตม็เสียงสักเท่าไหร่นกั 

“วา่ไงละตาสุกตอบฉนัสักทีสิฉนัรอค าตอบของตาสุกอยู่

นะ” ใบหนา้อนัหล่อเฟ้ียวของคนถามเร่ิมมีสีหนา้โกรธขึ้นมานิดๆ

ขณะท่ีถาม 

“สง...สงสัยวา่นงัลาวลัยม์นัจะไปเท่ียวบา้นเพื่อนของมนั

นะครับคุณเจตน์” ตาสุกจ าใจท่ีตอ้งโกหกกบัเจตน์แบบขอไปที  

โกหกไปทั้งท่ีรู้แก่ใจแลว้วา่ลาวลัยน์ั้นหายไปกบัใคร 

              บณัฑรชายหนุ่มรุ่นราวคราวเดียวกบัลาวลัยอี์กทั้งยงัเป็น

คนรักของหล่อนเสียอีกดว้ยเป็นนกัเลงหวัไมท่ี้ตาสุกเองก็แสนจะ

เกลียดชงั 

               แต่ในขณะท่ีตาสุกเกลียดชงัต่อบณัฑรนั้นลาวลัยก์ลบัรัก

ใคร่ปานจะกลืนกินก็วา่ได ้

              การท่ีลาวลัยห์ายไปจากบา้นอยา่งน้ีตาสุกเองก็พอท่ีจะเดา

ไดอ้ยา่งถูกตอ้งวา่ลาวลัยน์ั้นจะตอ้งหลบหนีไปพบกบับณัฑรท่ี



7 
 

ตลาดสดดงัเคย    แมว้า่ตาสุกจะเกลียดชงัและไม่เคยนิยมชมชอบ

การแสดงของลาวลัยท่ี์แสดงต่อหนา้บณัฑรนั้น  แต่ตาสุกเองก็มิ

กลา้แมแ้ต่ค านอ้ยนิดท่ีจะพูดใหล้าวณัยต์อ้งเจ็บช ้าหวัใจ   ตอ้งเก็บ

เอาความเจ็บช ้าคร้ังน้ีไวแ้ต่ภายในใจของแกแต่เพียงผูเ้ดียว   

สงสารเพราะเห็นวา่ลาวณัยต์อ้งก าพร้าแม่มาแต่เลก็   แม่ของ

ลาวณัยน์ั้นตอ้งจากลฃาวณัยแ์ละตาสุกไปตั้งแต่อายเุพียงแค่

สามสิบกวา่ๆดว้ยโรคมะเร็ง   ตาสุกจึงตอ้งกลายเป็นพ่อและแม่

ใหก้บัลาวณัยใ์นเวลาเดียวกนั 

“ไปเท่ียวบา้นเพื่อนเหรอ  และจะไปนานไหมล่ะกวา่ท่ี

ลาวณัยเ์คา้จะกลบัมาบา้นน่ะ” 

เจตน์ยงัคงถามต่อดว้ยน ้าเสียงออ้นวอน   อ่อนโยน  น่ิม

นวล  ซ ้านยัน์ตายงัมีแววเร้นลบัแอบแฝงอยู่ 

“คุณเจตน์จะใชง้านอะไรมนัหรือครับ   ใช่ผมแทนนงั

ลาวณัยม์นัก็ไดน่ี้ครับ” 

ตาสุกเอ่ยเสียงแผว่เบาประสาซ่ือๆของแก    เม่ือมีความ 

สงสัยวา่เจา้นายอยา่งเจตน์นัน่อาจจะมีอะไรใหก้บัลาวณัยไ์ดรั้บใช ้  

และเม่ือสถานท่ีตรงน้ีไม่มีตวัของลาวณัย ์  ตาสุกจึงพร้อมและเตม็

ใจท่ีจะกระท างานทุกอยา่งแทนลาวณัยต์ามท่ีเจตน์ตอ้งการ 

“ ไม่  ฉนัไม่ไดจ้ะใชง้านอะไรเคา้หรอก   เพียงแต่   ฉนั    
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ฉนั   ฉนัอยากจะคุยกบัลาวณัยเ์คา้น่ะ” 

เจตน์ตอบอยา่งเขินๆ  ใบหนา้อนัหล่อคมมีสง่าปรากฏ

รอยยิม้แกมปลอบนิดๆ 

ตาสุกพูดเสียงอ่อนโยน  สุภาพ  เกรงอกเกรงใจอยา่งท่ีสุด   

ตามประสาซ่ือๆของแก   เม่ือมีความสงสัยวา่เจา้นายมีประสงคท่ี์

จะใชง้านต่อลาวณัยล์ูกสาวคนเดียวของแก   เม่ือไม่มีตวัลาวณัยอ์ยู ่

ณ. ท่ีตรงน้ี   ตาสุกจึงยนิยอมพร้อมใจท่ีจะกระท างานแทนลาวณัย์

ทุกอยา่งท่ีเจนตต์อ้งการใชง้านต่อลาวณัย  ์

“ไม่  ฉนัไม่ไดจ้ะใชง้านอะไรเคา้หรอก  เพียงแต่ฉนั...... 

ฉนั.....ฉนัอยากจะคุยกบัลาวณัยเ์คา้น่ะ  และวา่จะชวนไปเท่ียวงาน

ฉลองครบรอบกรุง200ปีดว้ยน่ะ” 

เจตน์ตอบอยา่งเขินๆ  ใบหนา้อนัหล่อคมมีสง่าปรากฏ 

รอยยิม้แกมปลอบนิดๆ 

ตาสุกเงยหนา้ขึ้นจอ้งมองใบหนา้หล่อคมของเจา้นาย 

อยา่งสนเท่ห์จนอยากจะระบายลมหายใจคลายความอึดอดั 

“เออตาสุก   ลาวณัยเ์คา้มีแฟนแลว้หรือยงัล่ะ”  ร่างสูงเป็น 

สง่าของเจนตย์นืมว้นตวัไปมา   สองมือท่ีก าแน่นเขา้หากนัดว้ย

ความเขิน 

และดว้ยความกลา้หาญท่ีมากกวา่ตาสุกจะคิดไปถึงเสีย 
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แลว้   หากแต่ความกลา้หาญในคร้ังน้ีของเจตน์ก็คงจะมาจากแรง

รักผลกัดนัในหวัใจของเขานัน่เอง   เพราะตั้งแต่ท่ีบินกลบัมาจาก

เมืองนอกนัน่เจตน์ก็ไดแ้ต่เฝ้าดูลาวณัยท์ุกเชา้ค ่า  ใบหนา้สีขาวของ

เขาเร่ิมแดงซ่านดว้ยความขวยเขินสะเทิ้นอาย 

และดว้ยถอ้ยค า  ท่าทีท่ีเปล่ียนไปของเจตน์นัน่เองท่ีท าให้ 

ตาสุกเร่ิมหูตาสวา่งขึ้นมา  ก็คนเคยเป็นหนุ่มมาก่อน   เคยผา่น

ความรัก   ท าไมตาสุกจะไม่รู้วา่เจตน์ก าลงัคิดอยา่งไรกบัลาวณัย ์  

ทวา่ตาสุกเองก็ยงัอดท่ีจะผวาใหก้บัค าถามจากเจตน์ไม่ได ้  หาก

ลาวณัยอ์ยู ่ณ. ท่ีตรงน้ี  และไดรั้บรู้ถึงค าถามของเจตน์   รวมจนไป

ถึงท่าทางท่ีเขินอายของเจตน์ในยามน้ีแลว้  ตาสุกก็ยงัแอบคิด

ไม่ไดว้า่  ระหวา่ง  คุณเจตน์  ชายหนุ่มรูปงาม  นิสัยดี   นกัเรียน

นอก  และร ่ารวย   กบับณัฑรผูช้ายท่ีรูปชัว่ตวัด า  นิสัยชัว่   นกัเลง   

ตาสุกก็ยงัอยากจะรู้วา่    ลาวณัยจ์ะเลือกใคร? 

ตาสุกแอบขอดค่อนนินทาลาวณัยอ์ยูใ่นใจ  พร้อมกบัแอบ 

ลอบระบายลมหายใจยาวเหยยีด   รู้สึกหายใจไม่ทัว่ทอ้ง   ไดแ้ต่

นัง่จอ้งมองใบหนา้หล่อคมของอีกฝ่าย   พร้อมๆกบัอา้ปาก   

นยัน์ตาคา้งอยู่เช่นนั้น 

ระหวา่งเจตน์กบัลาวณัยอ์นัท่ีจริงแลว้ก็ต่างกนัราวฟ้าและ 
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ดิน   เจตน์เปรียบเสมือนกบัเทวดาท่ีอยูแ่ต่บนฟ้าสวรรค ์  ส่วน

ลาวณัยก์็เปรียบดงักบันางมนุษยธ์รรมดาทัว่ๆไปคนหน่ึง   ท่ีไม่มี

อะไรวิเศษวิโสเลยสักอยา่ง  เวน้แต่เพียงความงดงามบนใบหนา้

เท่านั้น   แต่ตาสุกก็ยงัแอบช่ืนชมในความมีน ้าใจของเจตน์ท่ียงั

อุตส่าห์เอ้ือเฟ้ือต่อลาวณัยล์ูกสาวของตาสุกถึงเพียงน้ี 

ตาสุกพยายามท่ีจะสะกดกลั้นความปิติยนิดีมิให้ตอ้งออก 

นอกหนา้ให้อีกฝ่ายไดแ้ลเห็น 

“ผมเองก็ไม่แน่ใจสักเท่าไหร่หรอกครับคุณเจตน์   ไอเ้ด็ก 

สาวๆสมยัน้ีมนัก็ดูใจยากสักดว้ยสิครับ”  ตาสุกตอบอยา่งแบ่งรับ

แบ่งสู้   เจตน์เองก็เลยตอ้งยอมจ านน   ยอมท าใจไวท้่าส าหรับตวั

ของเขาเอง 

“คุณเจตน์ครับ   และถา้ยงัไงนงัลาวณัยม์นักลบัมาแลว้ผม 

ก็จะถามมมนัใหคุ้ณเองครับ”   เห็นเจตน์ท าหนา้ซึมๆเศร้าๆ   ตา

สุกจึงปลอบดว้ยเสียงอ่อนโยน  ท่าทีอนัอ่อนนอ้ม  แต่ก็อดท่ีจะ

แอบกลั้นยิม้ไม่ได ้  เม่ือแลเห็นใบหนา้ท่ีหล่อคมคาย   ยิม้

อ่อนโยน 

“ดี   ดีมากเลยตาสุก” น ้าเสียงของเจตน์นัน่ช่างวิงวอน   

อ่อนโยน  น่าสงสาร   จนตาสุกตอ้งเงยหนา้ขึ้นอีกคร้ัง   มอง

ใบหนา้หล่อคมนั้นดว้ยความรู้สึกต้ืนตนั   ปลาบปล้ืมแทนลาวณัย ์
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“ตาสุก   ถา้เยน็น้ีฉนัจะชวนลาวณัยเ์คา้ขึ้นมากินขา้วกบั 

ฉนับนตึก   ตาสุกจะอนุญาติไหม” 

ถามอยา่งเกรงใจ   ถึงแมเ้จตน์จะเรียนจบจากต่างประเทศ 

มา  แต่เขาก็ยงัไม่ลืมประเพณีไทย  ฝ่ายหญิงคือฝ่ายท่ีเสียเปรียบ

เสมอ   เม่ือตอ้งอยูใ่กลชิ้ดกบัชายต่อสองต่อ 

ตาสุกชะงกั   จอ้งมองใบหนา้เจตน์ดว้ยความรู้สึกเตม็ต้ืน 

“คุณเจตน์ครับ   นงัลาวณัยน่์ะมนัลูกคนสวนนะครับ” 

เจตน์ยิม้อยา่งเตม็หนา้   ดวงตาคู่คมกริบมองหนา้ตาสุก 

ดว้ยสายตานบัถือ 

“ตกลงใช่ไหมตาสุก  งั้นฉนัขึ้นตึกก่อนนะ  แลว้อยา่ลืม 

บอกกบัลาวณัยด์ว้ยเคา้ดว้ยล่ะ” 

พูดจบร่างสูงเป็นสง่าของเจตน์ก็หนัหลงัขวบักา้วเดิน 

กลบัไปยงัตึกใหญ่   โดยท่ีมิไดห้นักลบัมามองดูตาสุกอีกเลย   

ปล่อยใหต้าสุกตอ้งนัง่กอดกรรไกรตดัหญา้   ใชส้ายตามองตาม

ร่างสูงท่ีเดินจากไปดว้ยอารมณ์ตรึกตรองและพินิจอยู่เป็นนาน 

................................... 

ร่างบอบบางของลาวณัยก์ าลงักา้วเดินฉบัๆ   เขา้มาทาง 

ประตูหลงับา้นอยา่งหวัน่เกรงกลวัวา่จะมีใครมาพบเห็นหล่อนซะ

ก่อน  แต่ถึงกระนั้นจิตของหล่อนเองก็ยงัคอยเตือนให้รู้ตวัวา่มีคน
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คอยจอ้งมองอยู ่  ร่างบอบบางหยดุฝีเทา้และเพ่งมองมายงัตน้

มะม่วงใหญ่ในเงามืดยามวิกาล   แลว้ก็ตอ้งสะดุง้นิดหน่ึง   ดว้ย

จิตส านึกของคนเราเป็นเคร่ืองบอกลางสังหรณ์เตือนใจไดเ้ป็น

อยา่งดี 

หล่อนจอ้งมองและก็พบกบัคนจริงๆ    จะเป็นใครไม่ได ้

แน่ๆ   ร่างผอมๆ  แหง้ๆ  ผิวกายด าสนิทจากท่ีตอ้งตรากตร าท างาน

หนกัและกลางแจง้มาแต่เลก็จบจนเติบใหญ่  และแก่ชราลงเช่นทุก

วนัน้ี 

“นัน่พ่อหรือจ๊ะ   แลว้พ่อมาเล่นซ่อนหาอยูก่บัใครเหรอ” 

ลาวณัยส์ะบดัเสียงถามอยา่งขุน่ใจใหก้บัผูท่ี้เป็นพ่อ   แลว้ 

จึงเดินกระแทกสันเทา้   หนา้บูดบ้ึงไม่พอใจกบัการท่ีตาสุกไดม้า

คอยดกัรอหล่อนอยูเ่ช่นน้ี   เป็นทุกคร้ังท่ีหล่อนไดแ้อบหลบหนี

ไปหาบณัฑรชายคนรัก 

“กลบัมาแลว้เหรอนงัลาวณัย”์  เสียงท่ีถามของตาสุก 

ค่อนขา้งแขง็กระดา้งบ่งบอกถึงความไม่พอใจ  ถึงดวงตาคู่เห่ียวยน่

จะมีความรักความห่วงใยแอบแฝงอยู่ 

“จ๊ะพ่อ  กลบัมาแลว้”  หล่อนวา่พลางท าปากเบนิ้ดหน่ึง 

ก่อนท่ีจะยกหวัไหล่ขึ้นเลก็นอ้ย 

“แลว้หายหวัไปไหนมาเป็นวนัๆล่ะนงัลาวณัย”์ 
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“ฉนัก็ไปพบคนรักของฉนัมาสิจ๊ะพ่อ   แหม  รู้ทั้งรู้แก่ใจ 

แลว้นะยงัจะมาคอยเฝ้าทกัเฝ้าถามอีก  ไม่เบ่ือมั้งหรือไง” 

ลาวณัยต์อบแบบไม่ค  านึงถึงความรู้สึกของผูท่ี้เป็นพ่อวา่ 

จะเป็นอยา่งไร  จะขื่นขม  ผิดหวงั  เสียใจสักเพียงใด    ทั้งท่ีรู้แก่ใจ

แลว้วา่ตาสุกนั้นกบับณัฑรไม่ค่อยจะลงรอยกนัสักเท่าไหร่  พบ

หนา้กนัทุกคร้ังตาสุกก็มกัเป็นฝ่ายเปิดพิธีงานราวีกบับณัฑรไปเสีย

ทุกคร้ัง 

บณัฑรเองก็ไม่ใช่ผูช้ายท่ีจะโหดร้ายเลยสักนิดตา 

ความรู้สึกของลาวณัย ์  ตรงขา้ม   เขานัน่ช่างเป็นผูช้ายท่ีแสนจะดี

เลิศประเสริฐศรียิง่นกัส าหรับหล่อนซะดว้ยซ ้าไป 

การหาเศาหาเลยเป็นเร่ืองท่ีแานจะธรรมดาส าหรับผูช้าย 

แทบจะทุกยคุทุกสมยันบัแต่ยคุด าบรรพก์็วา่ได้ 

ไม่มีผูช้ายหนา้ไหนหรอกท่ีจะสามารถป้ันตวัเองเป็นพระ 

อิฐพระปูนอยูไ่ด ้  อาจจะมีบา้งก็แค่กอดๆ  จูบๆกนัระหวา่งหล่อน

กบับณัฑร   แต่ตาสุกก็ยงัพยายามท าเร่ืองเลก็ๆใหเ้ป็นเร่ืองใหญ่   

หากตาสุกจะเสแสร้งแกลง้ท าเป็นเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ซะมนัก็

ส้ินเร่ือง 

เม่ือหวนไหนึ้กถึงจุดน้ีทีไรลาวณัยก์็อดท่ีจะแคน้เคือง 
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ตวัเองไม่ได ้  ท่ีคืนหน่ึงขณะท่ีบณัฑรไดเ้ดินมาส่งหล่อนท่ีประตู

หลงับา้น   หล่อนไดย้นิยอมปล่อยใจใหบ้ณัฑรไดก้อดจูบหล่อนท่ี

หลงัประตหูลงับา้น  จนตาสุกไดม้าพบ   และท าใหต้าสุกตอ้ง

จดจ าภาพเหตุการณ์ในคร้ังน้ีมาจวบจนกระทัง่วนัน้ี 

“ยงัติดต่อกบัไอผู้ช้ายเลวๆคนนั้นอยูอี่กหรือนงัลาวณัย”์ 

ตาสุกตวาดเสียงเขม้   ทวา่เสียงนัน่ถึงแผว่เบาก็จริง   หาก 

หนกัแน่นดัง่ราวกบัเสียงขู่ฟ่อดงักบังูจงอางหวงไข่   ดวงตาคู่เห่ียว

ยน่เฉยเมยมีแววต าหนิ 

“จา้    ยงัติดต่อและรักใคร่กนัยิง่กวา่เดิมอีกจ๊ะพ่อ”  

น ้าเสียงของลาวณัยฟั์งสดใสปนร่าเริงแกมเยย้หยนั 

ตาสุกเบนหนา้เห่ียวๆหนี  นยัน์ตาไม่พอใจแต่ดูเหมือนจะพยายาม

ซ่อน 

“เป็นไงจ๊ะพ่อ  ฉันพูดตรงไหม   ใจของฉนัมนัเป็น 

อยา่งไร   ปากก็พูดไปอยา่งนั้นแหละจ๊ะ” 

ลาวณัยล์อยหนา้ลอยตาพูดแบบไม่แยแสหรือใส่ใจใดๆ 

ต่อโลกอีก 

“นงัลาวณัย ์  เอง็ฟังขา้นะ   ขา้ก าลงัจะมีทางเลือกใหม่ 

ใหก้บัเอง็   เป็นทางเลือกท่ีดีกวา่ไอบ้ณัฑรหลายร้อยพนัเท่าเลย   

เอง็จะยอมรับฟังขา้ไหม”   
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 ตาสุกพูดอยา่งฉุนเฉียวขึ้นมาจนไดท้ั้งท่ีพยายามระงบั

แลว้   ดวงตาคู่เห่ียวยน่ฉายแววดุดนั   จนอีกฝ่ายออกยอมรับวา่

หวัน่เกรง 

“พ่อก าลงัจะพูดถึงเร่ืองอะไรหรือจ๊ะ”  ลาววณัยเ์หลือบตา 

ขึ้นมองใบหนา้ตาสุก  แลว้ต่างฝ่ายต่างก็จอ้งมองหนา้กนั   คราวน้ี

ต่างก็ดูเหมือนจะหยัง่ความรู้สึกนึกคิดของกนัและกนัระหวา่งพ่อ

กบัลูก 

“นงัลาวณัยม์าน่ี  เอง็ตามขา้มา   หลบๆผูค้นหน่อยก็ดี   ขา้ 

ก าลงัจะบอกข่าวดีอะไรบางอยา่งกบัเอง็”  

 พูดจบตาสุกก็เดินน าหนา้ลาวณัยม์ายงัเรือนเลก็ทา้ยสวน

ซ่ึงเป็นท่ีพกัอาศยัของสองพ่อลูก 

เป็นเหมือนค าประกาศิตจากปากตาสุก   คงไม่ตอ้ง 

คะยั้นคะยอใดๆกบัลาวณัยอี์ก   หล่อนจ าใจท่ีตอ้งเดินตามตาสุก

กลบัมายงัเรือนเลก็ดว้ยใบหนา้ท่ีบอกบุญไม่รับ 

............................................... 

ลาวณัยเ์ดินกระแทกสันเทา้โครมๆเขา้มาภายในเรือนเลก็    

ทิ้งร่างบางอยา่งแรงลงนัง่กบัเกา้อ้ีไมเ้ก่าๆดว้ยใบหนา้ท่ีบูดบ้ึง   ตา

สุกกา้วเดินตามหลงัมาติดๆ   ทั้งท่ีก่อนหนา้นั้นคือฝ่ายท่ีเดิน
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น าหนา้ลาวณัย ์ แต่เพราะตาสุกยงัมีห่วงอยูก่บัตน้ไมท่ี้แกเพิ่งจะ

ปลูกเม่ือตอนเยน็ก็เลยแวะไปดูและรดน ้าตน้ไมส้ักหน่อย 

ตาสุกกา้วเขา้มานัง่กบัเกา้อ้ีตวัท่ีตั้งตรงขา้มกบัตวัท่ี 

ลาวณัยน์ัง่อยูก่่อน   ลาวณัยย์งัคงจอ้งมองและใชด้วงตาคู่สวยจิก

คอ้นตาสุกราวกบัจะไม่ใช่พ่อ  หากแต่เป็นศตัรูคู่อาฆาตมาแต่ปาง

ก่อนเม่ืออดีตชาติ 

“พ่อมีอะไรท่ีจะพูดกบัฉนัก็ว่ามาสิ  ข่าวดงข่าวดีอะไร 

ของพ่อก็วา่มา   ฉนัก าลงัรอฟัง” 

ลาวณัยก์ระแทกเสียงขุ่นๆถามตาสุก  ดวงตาสวยพองโต 

จอ้งมองหนา้ผูท่ี้เป็นพ่ออยา่งแขง็ๆแบบพร้อมท่ีจะมีเร่ืองไดใ้น

ทุกๆวินาที 

“คุณเจตน์น่ะท่านตอ้งการจะหาเพื่อนทานขา้วกบัท่านน่ะ 

โวย้”  ตาสุกพูดลากเสียงอยา่งชา้ๆ   ทวา่หนกัแน่นในทุกถอ้ยค า 

“เหรอ   คุณเจตน์จะหาเพื่อนทานขา้วดว้ยเหรอ  เออแลว้ 

พ่อมาบอกกบัฉนัท าไมเหรอ   หรือวา่คุณเจตน์คิดจะชวนฉันไป

ทานขา้วเป็นเพื่อนท่านน่ะ” 

ลาวณัยอ์ดท่ีจะใชค้  าพูดกระแนะกระแหนใส่ตาสุกเสีย 

มิได ้ ลอยหนา้ลอยตาดว้ยความเคยชิน 

“นึกอยูแ่ลว้เชียววา่เอง็จะพูดกบัขา้แบบน้ี   นงัลาวณัย”์ 
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ลาวณัยย์ิม้จนแกม้แทบปรินึกภาคภูมิใจในตวัเองเป็น 

อยา่งท่ีสุด   ท่ีสามารถใชถ้อ้ยวลีท าใหต้าสุกตอ้งโกรธแคน้เคือง

ตนตวัเน้ือสั่นขึ้นมาไดอี้กคราว 

“นงัลาวณัย ์   ฟังขา้พูดใหดี้ๆนะ   ฟังแลว้ก็ใชส้มองอนั 

ผุๆ ของเอง็คิดไปดว้ย   คุณเจตน์ท่านตอ้งการเอง็ไปเป็นเพื่อนทาน

ขา้วดว้ยกบัท่าน”    

ตาสุกพูดเสียงเนิบๆ  ชา้ๆ  ทวา่หนกัแน่นในทุกถอ้ยค า   

สองดวงตาคู่เห่ียวยน่จบัจอ้งมองใบหนา้งามของลาวณัยอ์ยา่ง

คาดคั้น   เอาจริง 

ลาวณัยน์ัง่อา้ปาก   ดวงตาคู่สวยเปิดกวา้ง    หวัคิ้วท่ีงาม

ดัง่คมเคียวขมวดมุ่นเขา้หากนัอยา่งไม่เช่ือในค าพูดจากผูท่ี้เป็นพ่อ   

ชัว่ครู่ดวงตาคู่สวยก็หม่นลงอยา่งใชค้วามคิด   แลว้หล่อนก็ตอ้งนัง่

เงียบน่ิงงงงนัอยูเ่ป็นนานราวกบัตอ้งมนตส์ะกด 

เจตน์เป็นชายหนุ่มท่ีเพียบพร้อมทุกส่ิงทุกอยา่ง   ไม่วา่จะ

เป็นความหล่อหรือกระทัง่ความรวย   ตลอดจนการศึกษาท่ีสูงจบ

โทมาจากต่างประเทศ   ซ่ึงทุกส่ิงนั้นลว้นแลว้แต่จะเป็นส่ิงท่ีสาวๆ

หลายคนตอ้งแอบหมายปองและปรารถนาท่ีจะไดค้รอบครองเขา 

บณัฑรก็คือผูช้ายท่ีแสนจะอ่อนหวาน   ซาบซ้ึงตรึงใน

หวัใจยามท่ีไดใ้กลชิ้ดเสน่หา   และท่ีหล่อนนั้นมิอาจจะลืมเลือน
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ไปไดน้ัน่ก็คือ  รสจูบของเขานัน่เอง   รสจูบท่ีแสนจะนุ่มนวลมนั

คือรสสวาทท่ีวาบหวานใจแบบตรึงตราในหวัใจไม่เวน้วาย   เพียง

แค่รสจูบซ่ึงเป็นความสัมผสัเพียงกายนอกยงัซาบซ้ึงตรึงหวัใจของ

ลาวณัยไ์ดจ้นขาดน้ี   และหากยิง่ไปกวา่นั้น   ลาวณัยค์งขาดใจตาย

เพราะหลงใหลในตวับณัฑรหรอกหรือน่ี? 

แต่เจตน์ก็รวยแบบลน้ฟ้า   ลาวณัยย์อมรับวา่เม่ือตอ้งหวน

ไหไ้ปถึงความร ่ารวยของเจตน์แลว้   ช่างพาใหห้วัใจดวงนอ้ยๆ

ของหล่อนเกิดอาการพองโต  ปรารถนาท่ีจะได ้  ปรารถนาท่ีจะ

ครอบครองทรัพยส์มบติัของเขา 

ทรัพยสิ์น  เงินทอง  ถึงตายแลว้เอาไปไม่ไดก้็จริง   ทว่า

ยามท่ีมีลมหายใจอยู ่  ไม่วา่เด็ก  คนชรา  คนยากจน   หรือกระทัง่

คนท่ีร ่ารวยอยูแ่ลว้ยอ่มปรารถนาไดม้าครอบครองทุกคน   แมต้วั

ของลาวณัยเ์อง   ก็เพราะทรัพยสิ์น  เงินทองมนัเป็นส่ิงท่ีล่อใจ

หล่อนอยา่งมากเลยทีเดียว 

อีกทั้งเจตน์ก็เป็นคนหนุ่มท่ีเอางานเอาการ   เขาคือคนรวย

ท่ีหล่อนเองก็แทบจะไม่อยากเช่ือวา่คนหนุ่มอยา่งเขาจะ

เพียบพร้อมไปซะทุกอยา่ง   ทั้งความดีงามในจิตใจและความ

ร ่ารวย   ในขณะท่ีคนรวยส่วนใหญ่มกัรังเกียจคนจน  เหยียบย  ่าคน

จน  ซ ้ายงัมองเห็นคนจนๆไม่ใช่คน 
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และในทุกคร้ังท่ีเจนตพ์บหนา้กบัหล่อน   เขามกัแสดง

ความอ่อนหวาน   อ่อนโยนกบัหล่อนเสมอ   ทั้งท่ีหล่อนก็เพียงลูก

คนสวนบา้นเขาคนหน่ึง   เขาคือผูดี้และสุภาพบุรุษทุกกระเบียด

น้ิว   เขาไม่ใช่ผูดี้ท่ีเกิดจากอ านาจเงิน   ทวา่เขาคือผูดี้ท่ีวางตวัและ

เป็นผูดี้ท่ีแทจ้ริง   มิใช่ผูดี้แต่เพียงเปลือกนอกเหมือนกบัคนรวย

บางคนท่ีมกัเป็นกนั    อยา่งกบัคนรวยบางคนท่ีท าตวัเป็นคนดีแต่ก็

ไม่นาน   ไม่ชา้ก าพืดนั้นก็จะผดุออกมาสู่สายตาผูอ่ื้นจนได ้

แต่ส าหรับตวัของลาวณัยเ์องก็แค่ลูกสาวคนสวนธรรมดา

คนหน่ึง    วาสนาคงจะมาถึงแลว้  หรือเป็นเพราะบุญเก่าท่ีสร้าง

สมมาแต่อดีตชาติมากลน้   มากลน้เสียจนผูช้ายท่ีแสนดีอย่างเจตน์

ถึงตอ้งมาเช้ือเชิญใหไ้ปรับประทานอาหารร่วมดว้ยกบัเขา   เพียง

คิด   ลาวณัยย์งัอดท่ีจะเผลอใจลอบแอบยิม้คนเดียวเสียไม่ได ้

เป็นธรรมดาของมนุษยท์ุกๆคนท่ีปรารถนาจะเดินทางลดั

เพื่อความสุขสบาย  ความร ่ารวย    คงไม่มีมนุษยค์นใดหรอกท่ี

ปรารถนาจะจมปรักอยูก่บัความยากจน   เม่ือโอกาสมาถึงแลว้   

ตอ้งรีบไขวค่วา้เอาไว ้

“ตกลงจ๊ะพ่อ   ฉนัจะรีบขึ้นไปทานขา้วกบัคุณเจตน์ท่าน”   

 ลาวณัยพ์ูดนยัน์ตาตาหวานยัว่เยิม้   ใบหนา้ระร่ืน  มี

ความหวงับางอยา่งฉายอยูก่บัดวงตาคู่สวยของหล่อนก่อนท่ีจะรีบ
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เดินจ ้าอา้วไปยงัตึกใหญ่   ปล่อยใหต้าสวุกยนืยิม้หวานอยูก่บั

ความหวงัอนับรรเจิดจา้ 

///////////////////////////////////////////////////// 
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ยมทูตท่าจะเพี้ยน2  “วริษฐา” 

ทนัทีท่ีร่างบอบบางงดงามดัง่นางพญาหงส์ของลาวณัยไ์ด้

เยื้องยา่งกายเขา้มาภายในหอ้งโถงท่ีกวา้งใหญ่ของตึกสวย   กล่ิน

หอมจากอาหารท่ีปรุงส าเร็จแลว้ก็ไดโ้ชยส่งกล่ินหอมมายงัปลาย

จมูกท่ีโด่งสวยทวา่งอนปลายซ่ึงบ่งบอกนิสัยเจา้ของจมูกไดดี้วา่  

เป็นคนถือดี   ตอ้งเป็นท่ีหน่ึง   ชนะคนทุกคนบนโลกใบน้ี 

ลาวณัยก์วาดสายตาไปรอบๆหอ้ง   แลเห็นเงาของใครสัก

คนสองคน  หากจะใหท้ายแลว้หล่อนก็คงจะทายวา่  คนหน่ึงคือ

แม่ร่ืน   อีกคนหน่ึงก็คงตอ้งเป็นวิไล   ซ่ึงทั้งสองคนก็คือผูท่ี้อยูใ่น

ฐานะเดียวกบัหล่อน   คือคนรับใชใ้นบา้นของคุณเจตน์   แต่

หล่อนน่ีสิกลบัดูเหมือนวา่ก าลงัจะมีวาสนาท่ีไกลกวา่สองคนมาก

ยิง่นกั  คือต าแหน่งคุณนายแห่งบา้นหลงัน้ี   บา้นท่ีน่าน่าจะใชค้  า

วา่บา้น   แต่น่าจะเป็นประสาทราชวงัเสียมากกวา่ 

ลาวณัยไ์ม่อยากจะใส่ใจอะไรกบัแม่ร่ืนและวิไลมากนกั   

เม่ืออยากรู้อยากเห็นอะไรแลว้ก็เชิญสุ่มแอบดูกนัตามสบาย   

หล่อนจะไม่แยแสใดๆกบัใครทั้งส้ิน 

ดวงตาคู่สวยมองตรงไปยงัโต๊ะอาการกลางหอ้งถูกจดัไว้

อยา่งงดงาม   ดว้ยผา้ปูโต๊ะสีขาวเน้ือดีขลิบดว้ยลูกไมสี้ชมพูอ่อน    

เล่นลวดลายงามตาแบบฝร่ังเศษ   โต๊ะกลมขนาดนั้งเพียงแค่สอง



22 
 

คน   ตรงกลางวางแจกนัหินอ่อนใบใหญ่กลมโตสีขาวฝังดว้ยใบเม

เป้ิลเป็นเส้นลายสลกัเสลาสีทองสุกอร่ามตา 

ดอกกุหลาบสีชมพูสดสวยถกูปักเป็นพุ่มสวยสด.............. 

คุณเจตน์คงเป็นคนสั่งใหแ้ม่ร่ืนกบัวิไลจดัไวเ้พื่อรอหล่อน

แต่เพียงผูเ้ดียว   เขานัน่ช่างละเอียดอ่อนไดม้ากมายถึงเพียงน้ีเชียว

หรือ? 

น่ีคือความจริง  หรือความฝัน   ลาวณัยไ์ม่อยากจะเช่ือเลย

วา่วาสนาคนรับใชอ้ยา่งหล่อนจะมีบุญวาสนาไดถึ้งเพียงน้ี  แลว้

ความคิดของลาวณัยก์็ตอ้งสะดุดหยดุลงพร้อมกบัร่างของผูท่ี้แอบ

ซ่อนหล่อนอยูน่ั้นตอ้งมีอนัหายไปดว้ยเสียงกระแอมท่ีดงัมาจาก

เบ้ืองหลงัท่ีหล่อนยนือยู่ 

“ฮ่ืม............” 

พลนัลาวณัยก์็ถึงกบัมีอาการสะดุง้   แต่ผูท่ี้ปรากฏกายขึ้น

กลบัเสแสร้งเป็นไม่เห็นอากปักิริยานัน่ของหล่อน   เขาเดินออ้มมา

หยดุยนืตรงหนา้หล่อน  พูดขึ้นดว้ยน ้าเสียงท่ีแสนอ่อนหวาน

อ่อนโยนเช่นเคย 

“ดีใจจงัเลยท่ีลาวณัยม์าทนัอาหารม้ือค ่ากบัฉัน   นึกวา่ฉนั

ตอ้งนัง่ทานคนเดียวซะแลว้   คงเหงาแย”่ 



23 
 

ประโยคทา้ยนัน่ไม่รู้วา่เขาเจตนาจงใจประชดหล่อนดว้ย

หรือไม่?  แต่ลาวณัยก์็ไม่มีเวลามากพอท่ีจะมาคอยค านึงถึง

ความรู้สึกของเขา  เพราะดว้ยความรู้สึกของหล่อนในขระน้ีมนั

เตม็เป่ียมไปดว้ยความปลาบปล้ืมเสียมากกวา่ส่ิงอ่ืนใดในโลกใบน้ี 

ลาวณัยเ์สแสร้งกม้ใบหนา้น่ิงอีกทั้งยงัมีความรู้สึกขวยเขิน

อยูก่บัเจตน์   หล่อนจึงไม่ทนัไดเ้ห็นแววตาของเขาท่ีเฝ้าจอ้งมอง

มายงัหล่อนดว้ยประกายตาหวานซ้ึงอยา่งชนิดท่ีคนอยา่งเจตน์ไม่

เคยมีสายตาเยีย่งน้ีใหก้บัสตรีนางใดมาก่อเลยตลอดทั้งชีวิตของเขา 

เวน้เสียจากผูห้ญิงท่ีช่ือลาวณัยค์นน้ีแต่เพียงผูเ้ดียว...... 

เดียว 

และลาวณัยใ์นขณะน้ีก็ช่างกระท าตนไดเ้หมือนกบัตุ๊กตา

ท่ีแสนจะน่ารัก  น่าอุม้  น่ากอด  น่าหอมเสียน่ีกระไร 

“นัง่ลงก่อนสิจ๊ะลาวณัย”์  เจตน์เช้ือเชิญหล่อนดว้ย

น ้าเสียงอนันุ่มนวล  อ่อนหวาน  อ่อนโยน  เสียจนหวัใจทั้งดวง

ของลาวณัยแ์ทบสลาย  หวัใจเร่ิมอ่อนเพลีย  อ่อนระรวย   

เห็นวา่ลาวณัยมี์อาการอ่อนโรย   คลา้ยกบัคนท่ีจะเป็นลม

หมดส้ินแมเ้รียวแรงท่ีจะทรงตวัใหย้นืต่อไปได ้  ร่างสูงเป็นสง่า

ของเจตน์จึงกา้วเขา้ไปโอบประคองร่างบอบบางหล่อนไวก้บัอก

กวา้งของเขา  ประคบัประคองทนุถนอมโอบกอดพาร่างบอบบาง
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ของลาวณัยม์ายงัเกา้อ้ี   พร้อมกบัดึงพนกัเกา้อ้ีออกใหห้ล่อนนัง่ลง   

แลว้พาตวัเองไปนัง่ยงัเกา้อ้ีอีกตวัตรงขา้มกบัหล่อน 

ในขณะน้ีเองท่ีท าใหล้าวณัยไ์ดส้บนยัน์ตากบัเขาอยา่ง

เตม็ๆตา    เจตน์สวมกางเกงขายาวสีขาวทบัดว้ยเส้ือยดืสีเขียวเขม้

ขบักบัผิวเน้ือสีขาวตามแบบฉบบัลูกผูดี้มีเงินทุกกระเบียดน้ิว 

เจตน์รินไวน์ส่งใหแ้ก่หล่อนแลว้จึงจดัการใหก้บัตวัของ

เขาเอง 

“น่ีมนัอะไรหรือคะคุณเจตน์”  ลาวณัยเ์สแสร้งท าอ่อนหดั

ไร้เรียงสาเอ่ยถามดว้ยน ้าเสียงฉอเลาะ  เจตน์จึงยิม้อ่อนโยนก่อน

ตอบ 

“เคา้เรียกวา่ไวน์จ๊ะลาวณัย”์ 

“ไวน์น่ะมนัคืออะไรหรือคะคุณเจตน์”  คราวน้ีหล่อนถาม

อยา่งไม่เสแสร้งใดๆ  เพราะไม่รู้จริงๆ  ก็ความรู้แค่ ป. 6 เองน่ี 

“มนัก็ท านองเดียวกบัเหลา้ขาวท่ีตาสุกชอบด่ืมนัน่แหละ

จ๊ะ” เจตน์ตอบเสียงอ่อนหวาน  พลางยกแกว้ไวน์ท่ีถืออยูใ่นมือ

ขึ้นมากระดกจนเกือบหมดแกว้ 

“หรือคะ” ลาวณัยต์อบเสียงออยๆ 

“จิบเสียหน่อยสิ   ไม่เมาหรอก  เป็นการช่วยเรียกน ้ายอ่ย

ไงจ๊ะ” 
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พูดจบดวงตาคู่คมกริบของเจตน์ก็จอ้งมองใบหนา้อนั

สะสวยของลาวณัยอ์ยา่งไม่กระพริบตา   เวลาเดียวกนัลาวณัยเ์องก็

ไม่ทนัระวงัตวั   ดงันั้นสายตาของทั้งสองจึงประสานกนัอยา่งจงั 

ลาวณัยรู้์สึกประหม่า  และดว้ยอาการดงัน้ีเองท่ีท าให้

หล่อนตอ้งยอมจ านนและตอบรับเขาไปอยา่งง่ายดาย   หล่อนยก

แกว้กา้นยาวท่ีบรรจุไวน์ขึ้นมาจิบบา้ง   เจตน์จึงยิม้ใหแ้ก่หล่อน

อยา่งอ่อนโยน......... 

ความอ่อนโยนท่ีลาวณัยเ์คยคิดมาก่อนวา่คงไม่มีบุญ

วาสนาไดแ้ลเห็นจากคนร ่ารวยแบบลน้ฟ้าเช่นน้ี  ฉะนั้นลาวณัยจึ์ง

ตอ้งพยายามกระท าตนให้แสนอ่อนหวาน  น่ารักน่าชงัประหน่ึง

ตุ๊กตาตวันอ้ยท่ีแสนน่ารักน่าอุม้  หรือหากจะเปรียบเป็นดัง่กบัสัตว์

เล้ียงแลว้   หล่อนตอ้งเป็นลูกแมวท่ีแสนเช่ืองและน่ารักท่ีสุดใน

โลก  จนเจตน์ไม่อาจท่ีจะอดใจอุม้ลูกแมวขึ้นมากอดแนบแอบอิง

ไวก้บัอกกวา้งของเขา 

อาหารม้ือค ่าผา่นพน้ไปดว้ยความสุขและความปิติยนิดียิง่

ส าหรับทั้งสอง 

“ฝนเร่ิมลงเมด็แลว้    เด๋ียวฉัันจะกางร่มไปส่งลาวณัยท่ี์

เรือนเลก็นะ” 
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น ้าเสียงของเจตน์ท่ีเอ่ยขึ้นมากบัลาวณัยใ์นขณะน้ีช่าง

อ่อนหวาน  อ่อนโยน  นุ่มนวลชวนฟัง  พาใหห้วัใจคนฟังตอ้งสด

ช่ืนในหวัใจยิง่นกั     ยิง่ดวงตาคู่คมกริบของเขาไม่คิดท่ีจะละทิ้ง

ไปจากใบหนา้งดงามของหล่อนแมเ้พียงเศษเส้ียวของนาที 

ลาวณัยต์อ้งเกิดอาการสะเทิ้นอายและภาคภูมิใจใน

ประโยคทา้ยของเขา   เจา้นายนัน่หรือท่ีจะเดินไปส่งคนรับใช้

จนถึงเรือนพกั  ซ ้ายงัจะกางร่มใหเ้สียอีกดว้ย   เหมือนวา่หล่อนได้

กา้วขึ้นไปยนืบนสวรรคท์ั้งท่ียงัมีลมหายใจอยู ่

ลาวณัยแ์ทบไม่อยากจะเช่ือหูตวัเองเลยวา่   คนอยา่งคุณ

เจตน์จะกางร่มไปส่งหล่อนจนถึงเรือนคนงาน  แค่เขาจะชวนมา

นัง่ร่วมโต๊ะทานอาหารเป็นเพื่อนเขา   หล่อนยงัแอบหยกิเน้ือท่ี

แขนของหล่อนอยูบ่่อยๆเพื่อเรียกสติกลบัคืนมา   ไม่ปล่อยใหห้ลง

ล่องลอยไปกบัอากาศ 

“จะกลบัเรือนเลก็หรือยงัละ   ฉนัจะไปส่ง   ไม่ไดไ้ล่

หรอกนะ    แต่เกรงใจตาสุกจะเป็นห่วงลาวณัย”์ 

พูดจบรอยยิม้อนัมากไปดว้ยไมตรีของเจตน์ก็ผดุขึ้นมากบั

ริมฝีปากของเขา  พร้อมกบัสายตาท่ีพุ่งตรงบอกความในใจ

บางอยา่ง   อยา่งตรงไปตรงมา  สร้างความรู้สึกแปลกประหลาด

ใหแ้ก่ลาวณัยร์ะคนกบัความอบอุ่นอยา่งมากมายเหลือคณานบั 
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“ค่ะ  ค่ะ  ลาวณัยจ์ะกลบัเรือนเลก็แลว้ค่ะ”   หล่อนตอบ

เสียงแผว่เบา   แลว้กม้หนา้หลบอาย 

เห็นกิริยาอนันัน่จากลาวณัย ์ เจตน์จึงกลั้นยิม้   และเม่ือ

กลั้นยิม้ท่ีปาก   แววแห่งอารมณ์อนันั้นก็ปรากฏเป็นแววหวานฉ ่า

ท่ีนยัน์ตาแทน  ก่อนท่ีเขาจะลุกจากเกา้อ้ีท่ีนัง่อยู ่ แลว้เดินไป

ประคบัประคองเอวบางของลาวณัยใ์หก้า้วเดินไปพร้อมกบัเขา 

............................................ 

แสงอ่อนๆจากดวงตะวนักลมโตในยามเชา้ไดส้าดส่อง

มายงัร่างของบณัฑรกบัลาวณัยท่ี์ก าลงัยนืจอ้งหนา้กนัท่ีหนา้

กระท่อมนอ้ยของบณัฑร 

สีหนา้ของบณัฑรตึงเครียดดว้ยความเคืองแคน้อยา่งถึง

ท่ีสุดเขา้ใส่หนา้ลาวณัย ์  ก่อนท่ีจะลัน่วาจาอนัหยาบคายกระแทก

ใส่หนา้ของลาวณัย ์

“ผูห้ญิงไม่รู้จกัพอ”  บณัฑรพยายามข่มค าพูดใหเ้สียงเบา

ลงเพื่อท่ีลาวณัยจ์ะไดย้นิเพียงคนเดียว  หากทวา่ทุกถอ้ยค านั้น

เนน้หนกั   ก่อนท่ีร่างสูงใหญ่ผิวด าเขม้   ใบหนา้คมแกมดุดนัจะ

กา้วเดินลงสันเทา้หนกัๆตรงเขา้ไปกระชากท่ีตน้แขนของหล่อน

บีบแรงๆ 
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“อะไรกนัจ๊ะพี่บณัฑร   พี่มาบีบแขนลาวณัยท์ าไมจ๊ะ  

ปล่อยนะ  ลาวณัยเ์จ็บ” 

ลาวณัยร้์องบอกหนา้น่ิว   หวัคิ้วเรียวสวยขมวดมุ่นเขา้หา

กนั     ดวงตาคู่สวยเผลอจอ้งมองใบหนา้ของบณัฑรดว้ยอารมณ์

โทสะ 

บณัฑรยงัคงใชมื้อท่ีแขง็กระดา้งบีบลงท่ีตน้แขนของ

ลาวณัยห์นกัมือมากยิง่ขึ้นตามอารมณ์แห่งความแคน้   ทั้งรัก  ทั้ง

หึงหวง  ขบกรามบดเป็นสันนูนจนรู้สึกไดย้นิแมเ้สียงท่ีดงัลอด

ออกมาตามไรฟันกรามนั้น 

ร้อนวูบวาบไปทั้งตวัขณะท่ีจอ้งนยัน์ตากบัลาวณัยอ์ยา่ง

ไม่กระพริบตา   ถอนหายใจเฮือกใหญ่ใหก้บัการเจ็บแคน้ภายใน

ใจก่อนท่ีจะค่อยๆคลายมือท่ีใชบี้บตน้แขนของลาวณัยอ์อก 

“ลาวณัยท์ ากบัพี่อย่างน้ีไดไ้ง”  เสียงท่ีถามออกสั่นเครือ   

แววตาเยอืกเยน็ลง  แต่ทวา่คอหอยเร่ิมต้ืนขึ้นมาทนัที 

“ท าอะไรหรือจ๊ะ  ลาวณัยท์ าอะไรพี่บณัฑรหรือ   ลาวณัย์

งงไปหมดแลว้น่ะจ๊ะ”   ลาวณัยว์า่เงยใบหนา้อนัสะสวยขึ้น

ทอดสายตามองอีกฝ่ายอยา่งงงนั 

“ยงัไม่รู้ตวัอีกหรือจ๊ะลาวณัย ์   ทุกวนัน้ีพี่ตอ้งทนเจ็บช ้า

ในหวัใจเพราะลาวณัยม์ากแค่ไหน” 
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บณัฑรตอบเสียงสั่นสะอ้ืน    ม่านน ้าตาบางๆคลอดวงตา

ท าใหอี้กฝ่ายตอ้งขมวดคิ้วอีก 

“พี่บณัฑรจ๊ะ   ลาวณัยง์งไปหมดแลว้นะจ๊ะ  ไม่เขา้ใจเลย

วา่พี่บณัฑรก าลงัพูดถึงเร่ืองอะไร” 

น ้าเสียงของลาวณัยฟั์งนุ่มนวล   หากแต่ดวงตาคู่สวยกลบั

ทรงอ านาจ   แมว้า่จะมีแววหวานแต่ก็ดุและคมกลา้ท่ีสามารถสร้าง

ความเกรงกลวัใหก้บับณัฑรอยา่งประหลาด 

บณัฑรระบายลมหายใจคลายความอึดอดัก่อนท่ีจะหลุด

ความเจ็บช ้าในใจออกมา 

“พี่รู้นะวา่ตอนน้ีลาวณัยก์  าลงัจะแบ่งปันหวัใจไปใหค้น

อ่ืน” 

น ้าเสียงของบณัฑรปนสะอ้ืนนิดๆ   ดวงตามีแววโศกชวน

สงสาร   ทั้งท่ีพยายามสะกดกลั้นโทสะแคน้อีกคร้ัง   พร้อมทั้งร่าง

ท่ียงัชาดิกอยูร่าวกบัถูกกระแสไฟช็อตนัน่กา้วเขา้มาประชิดร่าง

บางของลาวณัยม์ากยิง่ขึ้น   ก่อนท่ีจะยกแขนทั้งสองขา้งขึ้นโอบ

กอดร่างบอบบางนั้นไวแ้นบกบัอกของเขา 

ลาวณัยห์ลบัตาลงอยา่งชา้ๆพร้อมกบัแนบใบหนา้อนั

อ่อนหวานลงกบัอกของชายคนรัก 
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“พี่บณัฑรไปเอาเร่ืองบา้ๆบอๆน้ีมาจากไหนกนัหรือจ๊ะ”  

หล่อนยิม้ละมยั   นยัน์ตางามคมหวานระยบัชวนใหอ้ารมณ์ขุ่นมวั

ของอีกฝ่ายเบาบางลงไดม้าก 

“ไม่มีใครมาบอกพี่หรอกจ๊ะ   แต่พี่เห็นมากบัตาทั้งสอง

ขา้งของพี่เองเชียวละจ๊ะ”  ขณะท่ีพูดนยัน์ตาของเขาเฉยเมย  ทวา่

ยงัคงแฝงไปดว้ยแววต าหนิ 

ลาวณัยเ์องก็พอท่ีจะอ่านสายตาและความรู้สึกทั้งปวงของ

ชายคนรักออก   ลาวณัยไ์ม่ใช่คนโง่อยา่งท่ีหลายคนเขา้ใจ   ยิง่

เร่ืองแบบน้ี  เร่ืองหวัใจ  แววตา  ท่าทาง  น ้าเสียงของฝ่ายชาย  

ลาวณัยฉ์ลาดมากพอ  และดูออกกบัผูช้ายทุกคน   และหล่อนเองก็

ฉลาดมากพอท่ีจะด้ินรนหาทางออกใหแ้ก่ตวัของหล่อนเองได้

เสมอ 

“ไม่จริงหรอกจ๊ะ  ลาวณัยย์งัคงรักพี่บณัฑรเหมือนเดิม   

และรักมากยิง่ขึ้นกวา่เดิมเสียดว้ยซ ้า” 

หล่อนพยายามทอดเสียงอ่อนหวาน   นยัน์ตาหวานสุดซ้ึง

เรียกร้องความเช่ือมัน่ให้แก่ตวัเองใหม้ากยิง่ขึ้น 

“แน่ใจหรือท่ีพูดกบัพี่มาทั้งหมดคือความจริง   ลาวณัย์

กลา้ไปสาบานกบัพี่ไหม”  ลาวณัยส์ะดุง้  เพราะหล่อนชิงชงักบั
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การสาบานยิง่นกั   แต่ก็ยงัคงเสแสร้งส่งรอยยิม้อนัแสนหวานพิมพ์

ใจใหแ้ก่เขา 

“เด๋ียวน้ีพี่บณัฑรไม่เช่ือใจลาวณัย ์  ถึงกบัชวนสาบาน

เชียวหรือจ๊ะ  ลาวณัยเ์กลียดการสาบาน  เหมือนสาบแช่งใครคนใด

คนหน่ึง  หากลาวณัยไ์ม่ผิด   ค  าสาบานก็ตอ้งไปตกอยูท่ี่บณัฑรนะ

จ๊ะ” 

ลาวณัยต์อบเสียงออ้มแอม้ชอบกล  จนบณัฑรเกือบจบั

พิรุธได ้  ถา้ไม่เพราะบงัเอิญหล่อนไดพู้ดดกัคอถามเขาออกมา

เสียก่อน 

“หรือวา่พี่บณัฑรก าลงัจะมีสาวคนใหม่และก็มาหาเร่ือง

เลิกกบัลาวณัย”์ 

แลว้บณัฑรก็ตอ้งหมดส้ินความพยายามท่ีจะอดทนอีก

ต่อไป   หากเขายงัคงอมพะน าอยูเ่ช่นน้ีลาวณัยก์็คงใชค้  าพูดท่ีแสน

อ่อนหวานหากแต่ด้ินหลบหลีกหนีความผิดต่อเขาไปเร่ือยๆ

เหมือนกบัทศนิยมท่ีไม่รู้จบ   ยงัไม่อยากเห็นความรักของเขาท่ีมี

ต่อหญิงสาวตอ้งดบัสูญเสียเปล่าไปอยา่งไร้ค่า   ทั้งท่ีความรักของ

เขาท่ีมีต่อลาวณัยเ์ป็นส่ิงท่ีมีค่ามากกวา่ส่ิงอ่ืนใด 

ดว้ยความรักและความซ่ือสัตยย์ากท่ีจะหาชายอ่ืนใดมี

ใหก้บัลาวณัยเ์ช่นกบัเขา   เขานัน่ทั้งแสนรัก  แสนหวง   แสน
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เสน่หา   รักจนหมดใจ   ยอมใหไ้ดทุ้กส่ิงทุกอยา่งแมแ้ต่ชีวิตของ

เขา   ขอเพียงใหห้ัวใจของหล่อนนั้นตอ้งอยา่ตกไปเป็นของชายอ่ืน

เลย........... 

“ลาวณัยฟั์งพี่พูดใหดี้ๆนะ   พี่รู้และพี่ก็เห็นกบัตาของพี่   

ลาวณัยก์  าลงัจะมอบหวัใจของลาวณัยใ์หก้บัผูช้ายคนใหม่   ท่ีดี

พร้อมกวา่พี่   รวยกวา่พี่   ซ ้าร้ายไปกวา่นั้น   มนัคนนั้นยงัรูปหล่อ   

เป็นถึงนกัเรียนนอกนกัเรียนนา   และก็ยงัเป็นเจา้นายของลาวณัย์

อีกดว้ย” 

คนพูดเร่ิมมีสีหนา้เคร่งขรึมขึ้นมาตามระดบัแห่งความ

เจ็บปวดของหวัใจ   ดว้ยหลายวนัท่ีผา่นมานั้นบณัฑรตอ้งเป็นฝ่าย

นัง่เฝ้านัง่รอลาวณัยอ์ยูท่ี่หนา้ประตูร้ัวบา้นของเจตน์   และภาพท่ี

เขาไดเ้ห็นในแต่ละวนั  นัน่ก็คือภาพท่ีลาวณัยน์ัง่หนา้ระร่ืนอยูบ่น

รถเก๋งคนัหรูราคาแพงลิบควงคู่ไปกบัเจตน์แทบทุกวนั   บณัฑร

ตอ้งทนเจ็บช ้ากล ้ากลืน และนัง่เฝ้ารอหญิงสาวคนรักอยูท่ี่หนา้

ประตูร้ัวบา้นของเจตน์นบัแต่แรกท่ีหล่อนนัง่รถเคียงคู่กบัเจตน์

จวบจนกระทัง่เจตน์ขบัรถกลบัเขา้มาในบา้นพร้อมกบัลาวณัยท่ี์

ยงัคงนัง่รถเคียงขา้งกบัเจตน์ 

ยอมรับวา่มนัคือภาพท่ีเจ็บปวดท่ีสุดในชีวิตของบณัฑร... 

อาจถึงกบัเอาชีวิตเขา้แลกเพื่อท่ีจะไดรั้กนั้นกลบัคืนมา..... 
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รักสามเส้า   ส่ีเส้านั้นมนัน่าหวาดกลวัสักเพียงใดกนั.......

ท่ีสุดในชีวิตของผูท่ี้จะมองเห็นแววผูแ้พ.้....... 

ควรท่ีจะตดัไฟเสียแต่ตน้ลม....... 

หญิงสาวหวัเราะเสียงใส   ดวงตาคู่สวยคู่นั้นจบัจอ้งมา

ทางใบหนา้ของชายคนรักเหมือนกบัจะตรึงใจ   มนัคลา้ยกบัจะ

สะกดเขาใหง้งงวยและตกเป็นทาสอ านาจสายตานัน่ในบดัดล..... 

“พี่บณัฑรจ๊ะ  คุณเจตน์น่ะท่านเป็นเจา้นายของลาวณัยก์บั

พ่อนะจ๊ะ   ต่อเม่ือท่านตอ้งการท่ีจะเรียกใชง้านลาวณัยเ์ม่ือใด   

ตอนไหน   ลาวณัยเ์องก็คงไม่กลา้ปฏิเสธท่านหรอกจ๊ะ” 

ลาวณัยท์อดเสียงอ่อนเสียงหวานไม่ต่างไปจากรอยยิม้ท่ี

แสนหวานของหล่อนในขณะน้ี 

“แมแ้ต่จะตอ้งนัง่รถเคียงคู่กนัออกไปเท่ียวไหนต่อไหน

สองต่อสองดว้ยกนังั้นหรือ?” 

ไร้ร่องรอยยิม้แยม้ของผูท่ี้พูดเลย   ตรงกนัขา้มกลบับ้ึงตึง

ในท านองแคน้เคือง   อยากฆ่าใครสักคนหน่ึงใหต้ายดบัด้ินไปต่อ

หนา้ต่อตา   และคนๆนั้นก็คือเจตน์เจา้นายของลาวณัยน์ัน่เอง 

เสียงหวัเราะคิกของลาวณัยด์งัขึ้นก่อนท่ีจะยกแขนทั้งสอง

ขา้งของหล่อนขึ้นโอบคอชายคนรัก 
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“เราเขา้ไปคุยกนัในบา้นเถอะจ๊ะ   ยนือยูน่อกบา้นอยา่ง

น้ีน่ะลาวณัยก์็คงจะพูดอะไรไม่ออกหรอกจ๊ะ   อายชาวบา้น

ชาวเมืองท่ีเขาจะมาคอยแอบดูเรากนัน่ะจ๊ะ” 

เพราะการท่ีลาวณัยแ์ละบณัฑรจะมายืนแสดงความรักต่อ

กนัท่ีหนา้บา้นของชายหนุ่มนั้นก็คงจะดูไม่เหมาะไม่ควร   หากมี

ผูใ้ดมาพบมาเห็นและเก็บความทั้งปวงไปเล่าสู่ตาสุก 

ออ้มอกอนักวา้งใหญ่ท่ีหล่อนไดซุ้กใบหนา้อยูน่ั้นก็แสน

จะวาบหวิวใจ  และยิง่หวนคิดไปถึงรสสวาทกอดจูบอยา่งดูดด่ืม

ของชายหนุ่มนัน่หวัใจของลาวณัยก์็ใหย้ิง่ซาบซ่าน 

แมว้า่จะเป็นรสสัมผสัแต่เพียงกายนอกแต่หล่อนก็ยงั

ปรารถนามนั   และจะพยายามสะกดกลั้นหวัใจไม่ยอมใหห้วัใจ

ตอ้งอ่อนลา้ยอมเสียตวัก่อนวนัวิวาห์เป็นแน่......... 

ในสายตาของผูค้นอีกมากมายหลายคนอาจจะมองวา่

หล่อนคือหญิงใจง่าย   ท่ี่ยอมใหช้ายคนรักกอดจูบ   เพราะมนัคือ

รสสวาทท่ีแปลกประหลาดล ้า   มีความอบอุ่นแทรกซึมอยูทุ่กอณู

ของร่างกาย  สัมผสันั้นอ่อนนุ่มละมุนลึกซ้ึงอยา่งท่ีไดล้องแลว้ก็ยงั

อยากจะลองอีก 

บณัฑรประคองกอดร่างบอบบางของหล่อนไวใ้นออ้ม

แขนทั้งสองขา้ง   กระชบัร่างบอบบางของหล่อนใหแ้นบเขา้กบั
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ร่างของเขาดว้ยท่าทีอนัอ่อนโยน   สัมผสันั้นเตม็ไปดว้ยความทะนุ

ถนอมยิง่จนลาวณัยส์ัมผสัได ้

ความอุ่นซ่านจากวงแขนทั้งสองขา้งของเขาท าใหล้าวณัย์

ตอ้งเบียดกายเขา้ไปหาเขาอยา่งตั้งใจ 

“จะเขา้ไปคุยกนัในบา้นของพี่หรือจ๊ะ   ลาวณัยย์อดรัก” 

บณัฑรกระซิบแผว่เคลียคลออยูท่ี่ใบหูน่ิมของลาวณัยมิ์

ยอมห่าง   ลืมส้ินถึงความแคน้เคืองก่อนหนา้น้ีเขาค่อยๆบรรจง

ปลายจมูกอนัโด่งเป็นสันจุมพิตท่ีหนา้ผากหล่อนอีกคร้ัง   พลางใช้

มือลูบไลเ้ส้นผมอนัอ่อนนุ่มดุจใยไหมนั้นอยา่งแผ่วเบาและแสน

รัก 

“นงัลาวณัย ์  ไอบ้ณัฑร   มึงปล่อยลูกสาวกูเด๋ียวน้ีนะ” 

น ้าเสียงหา้วดงักงัวาน   เตม็ไปดว้ยความโกรธแคน้ของตา

สุกดงัขึ้นมาพร้อมกบัร่างแก่ๆของตาสุกท่ียนืกงักา้อยูเ่บ้ืองหลงั

ของทั้งสอง 

ดวงตาสีหม่นแขง็กลา้นั้นจอ้งเขมง็มายงัร่างของทั้งสอง   

ใบหนา้นัน่เคร่งขรึมบ่งบอกความไม่สบอารมณ์อยา่งโจ่งแจง้ 

ลาวณัยมี์อาการตกตะลึงอยูช่ัว่ครู่ไปพร้อมๆกบับณัฑร    

ดว้ยคาดไม่ถึงวา่ตาสุกจะโผล่มาขดัจงัหวะไดท้นัการณ์เช่นน้ี   

แลว้ทั้งสองก็ผละห่างจากกนัโดยฉบัพลนั 
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“พ่อ   พ่อมาท าไมท่ีบา้นพี่บณัฑรน่ีจ๊ะ”   ลาวณัยถ์ามเสียง

สั่น   ใบหนา้เล่ิกลัก่   กลืนน ้าลายผา่นล าคออยา่งฝืดเคือง 

ตาสุกแค่นหวัเราะอยา่งเจ็บใจออกมานิดหน่ึง   ก่อนท่ีจะ

พูดขึ้นดว้ยน ้าเสียงท่ีดุดนั 

“ขา้ก็ตามมาดูเอง็ท าชัว่กบัไอบ้ณัฑรมนัสิวะ” 

“อา้ว    วา่ท่ีคุณพ่อตาครับ  ท าไมถึงไดม้าลงกบัวา่ท่ี

ลูกเขยอยา่งกระผมดว้ยละครับ”    

บณัฑรลอยหนา้ลอยตาถามพลางยกัหวัไหล่ขึ้นเลก็นอ้ย

ท าท่ายยีวนกวนบาทาเหมือนจงใจแสดงกิริยาดงักล่าวออกมาให้

ตาสุกตอ้งเพิ่มทวีความโกรธแคน้มากยิง่ขึ้น 

ดวงตาของตาสุกลุกวาว  หวัคิ้วเลิกสูงขึ้น   ใบหนา้

ถมึงทึง   ตวัสั่นเทิ้ม   ความโกรธความเกลียดท่ีมีต่อบณัฑรพุ่งขึ้น

ถึงขีดสุด   ช้ีน้ิวใส่หนา้บณัฑรท่ีก าลงัยนืส่งยิม้หวานกวนโทสะ   

ก่อนท่ีจะมีค าเกร้ียวกราดตามหลงัมา 

“ไอค้นสารเลว   อยา่มาเสือกเรียกขา้วา่เป็นพ่อตาของเอง็

นะโวย้   ขา้ขยะแขยงวะ่” 

หมดค าใดๆท่ีจะโตต้อบกบับณัฑรตาสุกจึงหันขวบัจอ้ง

มองหนา้ลาวณัยด์ว้ยดวงตาท่ีดุดนั   ในขณะท่ีลาวณัยย์งัคงยนืตวั
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สั่นราวกบัลูกนกตกน ้าดว้ยเพราะถึงอยา่งไรความเป็นพ่อของตา

สุกยงัพอท่ีจะมีอนุภาพต่อหล่อนอยูใ่ช่นอ้ย 

“ไป๊   นงัลาวณัย ์ กลบับา้นกบัขา้เด๋ียวน้ี   ขา้จะเอาเอง็ใส่

ตะกร้าลา้งน ้าใหห้มดกล่ินคาวความชัว่ร้ายของไอบ้ณัฑรท่ีติดตวั

เอง็มา”  

 ตาสุกตะคอกเสียงขุ่นเขียว   ปาดเขา้ไปกระชากมือของ

ลาวณัยใ์หก้า้วเดินไปพร้อมกบัแก 

“เอาไปเลย   จะเอาไปใส่ตะกร้าลา้งน ้าสักร้อยหาบพนั

หาบ   กล่ินสวาทคาวของไอบ้ณัฑรคนน้ีมนัก็คงจะไม่มีวนัหมด

ไปจากตวัของลาวณัยห์รอก   เพราะมนัไม่ใช่จะติดอยูแ่ค่ตวั   มนั

ติดอยูใ่นหัวใจของลาวณัยด์ว้ยคุณพ่อตา” 

บณัฑรตะโกนเสียงดงักอ้งสนัน่ตามหลงัร่างตาสุกและ

ลาวณัยไ์ปดว้ยความเจ็บแคน้   สองมือก าแน่นจนมีเหง่ือไหลชุ่ม

มือทั้งสองขา้ง   ยนืจอ้งน่ิงอยูท่ี่หนา้บา้นของเขาดว้ยนยัน์ตา

ขวางๆคลา้ยคนท่ีก าลงัจะมีอาการคลุม้คลัง่เหมือนคนบา้   กดัฟัน

แน่นดงักรอดๆ 

 

  ////////////////////////////////////////////// 
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ยมทูตท่าจะเพี้ยน3  “วริษฐา” 

ลาวณัยผ์ลุนผลนักา้วเขา้มาในเรือนเลก็ดว้ยความโกรธ

แคน้ตาสุกเป็นก าลงั   กม้ใบหนา้ท่ีเป้ือนเปรอะไปดว้ยหยาดน ้าตา

ลงกบัฝ่ามือทั้งสองขา้งของหล่อน 

นบัแต่ท่ีหล่อนจ าความไดย้งัไม่เคยมีคร้ังไหนเลยท่ีพ่อจะ

กลา้ท าร้ายจิตใจของหล่อนไดม้ากมายถึงเพียงน้ี   ทั้งท่ีหล่อนเองก็

เคยประกาศใหพ้่อไดรั้บรู้แลว้วา่   บณัฑรคือผูช้ายคนเดียวท่ีก า

หวัใจของหล่อนไวแ้ลว้จนหมดส้ิน 

ตอ้งเป็นเพราะอ านาจเงินท่ีมาจากคุณเจตน์อยา่งแน่นอน   

ยอมรับวา่หล่อนเองก็พึงพอใจในอ านาจเงินจากคุณเจตน์เช่นกนั  

แต่ไอค้วามเซ่อซ่าส์แบบไม่เป็นประสีประสาของคุณเจตน์น่ีสิ   

หล่อนยอมท าใจรับไม่ไดจ้ริงๆ 

อุตส่าห์ไปร ่าเรียนถึงเมืองนอกเมืองนากลบัมา   เพียงแค่

จะกอดจะจูบยงัไม่เป็นประสาใดๆเลย  โง่หรือวา่เขาจะแกลง้โง่กนั

แน่   ลาวณัยอ์ดใจไม่ไดท่ี้จะแอบสบถอีกฝ่ายในใจ 

“เสียใจมากนกัหรือวะนงัลาวณัย ์  เสียใจท่ีขา้เขา้ไป

ขดัจงัหวะเอง็กบัไอค้นชัว่คนนั้นน่ะ” 
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ตาสุกกา้วเขา้มายนืช้ีหนา้ด่ากราดต่อลาวณัยอี์กยกขณะท่ี

หล่อนยงัคงนัง่ซบหนา้ร้องไหเ้หมือนหวัใจก าลงัจะขาดรอนๆอยู่

กบัเกา้อ้ีไมต้วัยาวท่ีตาสุกท าขึ้นมาดว้ยมือของแกเอง 

“พ่อ   พ่อไม่ไวห้นา้ฉนัเลย   พ่อฉีกหนา้ฉนัจนเลือดสาด

แลว้   พ่อรู้ไหม”   ลาวณัยย์งัไม่ส านึกผิด  หล่อนต่อวา่ตาสุกดว้ย

น ้าเสียงท่ีร้าวรานก่อนท่ีจะปล่อยเสียงร ่าไหโ้ฮขึ้นมาดงัๆแบบไม่

อายผีสางนางไมท่ี้สิงสถิตอยูบ่ริเวณนั้น 

ตาสุกหยดุยนืน่ิงอยูต่รงหนา้ลาวณัยอ์ยูเ่ป็นนาน........ใน

ท่ีสุดก็พยายามกลั้นลมหายใจพูดกบัลาวณัยอ์ยา่งพยายามปรับ

น ้าเสียงและอารมณ์ให้เยอืกเยน็ลง 

“นงัลาวณัยเ์อง็น่ีมนัไม่เขา้ใจอะไรเสียจริงๆเลยนะ   ขา้

หวงัดีกบัเอง็   อยากจะเห็นเอ็งไดดิ้บไดดี้เหมือนกบัคนอ่ืนๆเขา” 

ดวงตาคู่ขุ่นสีน ้าขา้วของตาสุกเลิกขึ้นเพ่งมองใบหนา้

สะสวยของลาวณัยด์ว้ยความรักและความห่วงใยเพราะความร้อน

เร่าอยูไ่ม่เป็นสุขในหวัใจของลาวณัยน์ั้นยงัคงมากทวีคุณยิง่ขึ้น   

หล่อนจึงตวาดแวด๊ใส่หนา้ตาสุกราวกบัวา่ตาสุกจะไม่ใช่พ่อผูใ้ห้

ก าเนิดหล่อนเอง 

“เขา้ใจ  เขา้ใจ  พ่อก็จะเขา้ใจแต่พ่อขา้งเดียวแหละนะ   

แลว้ทีฉนัละท าไมพ่อจะไม่พยายามเขา้ใจฉนับา้ง   พ่อก็รู้ไม่ใช่
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เหรอวา่ฉนักบัพี่บณัฑรน่ะรักกนัมากแค่ไหน   และก็รักกนัมาตั้ง

นานแลว้ดว้ย  ท าไมพ่อยงักลา้ท่ีจะหกัหาญน ้าใจฉนัอีกละ” 

ลาวณัยก์ าลงัหนา้มืดตามวัอยู่กบัความลุ่มหลงความรัก

แบบวยัรุ่นของหล่อนเอง   เลือดจึงแล่นขึ้นหนา้จนสุดระงบั  

แมแ้ต่ผูท่ี้เป็นพ่อบงัเกิดเกลา้ 

และดว้ยค าพูดนั้นจากลาวณัย ์  ค  าพูดท่ีไม่ถนอมหวัใจผูท่ี้

เป็นพ่อ   ท าเอาตาสุกหนา้ร้อนฉ่าขึ้นมาดว้ยความโกรธท่ีมีอยูแ่ลว้

เป็นทุนเดิมบวกกบัความฉุนเฉียวท่ีก าลงัพุ่งขึ้นถึงขีดสุด  ท าใหต้า

สุกตอ้งเดินปาดเขา้ไปประจญัหนา้กบัลาวณัย ์  และจะไม่ยอมเป็น

เป้าน่ิงใหลู้กสาวคนเดียวด่าว่าแกแต่ฝ่ายเดียว 

“นงัลาวณัย ์  ปากคอเอง็น่ีมนัช่างสามหาวส้ินดีนะ” 

“โธ่พ่อ   ฉนัพูดความจริงขึ้นมาพ่อก็โกรธแบบน้ีทุกที

สิน่ะ  หดัรับฟังเหตุผลของคนอ่ืนเขาบา้งสิพ่อ    พ่อคงจะเคยได้

ยนิค าโบราณนะ   ท่ีเขาพูดวา่ปลูกเรือนก็ตอ้งตามใจผูอ้ยูน่่ะ”  

หล่อนตวดัเสียงขุ่นใส่อยา่งไม่ยอมแพผู้ท่ี้เป็นพ่อ    เสียงขึ้นจมูก

ในตอนทา้ยของลาวณัยท์ าเอาตาสุกเกิดความหมัน่ไส้ขึ้นมาอยา่ง

เหลือคณานบั 

“อวดดีนกั!”  นัน่คือค าเกร้ียวกราดประโยคสุดทา้ยท่ีหลุด

ออกมาจากริมฝีปากหนาๆสีเขียวๆจากปากของตาสุก  และตามมา
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ดว้ยฝ่ามือหนาๆฟาดเผียะลงบนใบหนา้งามของลาวณัยอ์ยา่งเตม็

แรง...... 

แม่ร่ืนโผล่เขา้มาไดท้นัเห็นเหตุการณ์เม่ือครู่เขา้พอดี   แม่

ร่ืนตอ้งยนืจงังนัอยูเ่ป็นพกัใหญ่   แต่คร้ังพอไดส้ติกลบัคืนมาก็

กราดเขา้ไปยนืระหวา่งกลางเพื่อท่ีจะแยกระหวา่งพ่อกบัลูกจากกนั  

แต่ก็ไม่ส าเร็จ  ซ ้าร้ายไปกวา่นั้นยงัถูกลาวณัยผ์ลกัร่างกระเด็นไป

นัง่จุกอยูก่ลางพื้นเรือน 

“โอ๊ย.....ไม่น่าเลยนงัร่ืนเอ๊ย.....ไม่น่าเขา้มาขวางเขาววัเขา

ควายเลย....” 

“ใครเป็นววัใครเป็นควายเหรอแม่ร่ืน   พูดมาดีๆนะ  ไม่

งั้นฉนั....” พูดไดเ้พียงเท่านั้นลาวณัยก์็ท าท่าเหมือนกบัจะยกมือขึ้น

ตบท่ีใบหนา้ของแม่ร่ืน  แต่ก็ยงัชา้ไปกวา่มือของตาสุกท่ีควา้เอา

ขอ้มือของลาวณัยไ์วท้นัการณ์ 

“มนัจะมากไปแลว้นะนงัลาวณัย”์ตาสุกตะคอกเสียง

เกร้ียวกราด 

“ก็คงตอ้งเป็นไม่มากหรอกพ่อ  ก็แม่ร่ืนอยากเขา้มาได้

จงัหวะเอง   ช่วยไม่ได”้  ลาวณัยแ์วด๊เขา้ใส่   ความท่ีเป็นคนเอาแต่

ใจตวัเองอยูเ่ป็นนิจ  แมใ้นยามท่ีหนา้ส่ิวหนา้ขวานเช่นน้ีก็ยงัไม่

วายท่ีจะเอาชนะทุกๆคนใหจ้งได ้ แมว้า่ตวัเองผิดก็ตอ้งถูกเสมอ.... 
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แม่ร่ืนโกรธจนตวัสั่นเทิ้ม   ดวงตาเขียวปัด   ใบหนา้บูด

บ้ึง   พยายามพยงุกายตวัเองใหลุ้กขึ้นยนือยา่งทุลกัทุเล   ใชน้ิ้วช้ี

หนา้อีกฝ่ายก่อนท่ีจะใชน้ิ้วมือช้ีนัน่ลงท่ีอกของตวัเอง 

“เออ....ฉนัมนัเสือก....แต่ในความเสือกของฉันน่ะรู้ไหม

วา่ฉนัมีข่าวดีมาบอก” 

ลาวณัยเ์ชิดหนา้ขึ้นอยา่งถือดี  ความรู้สึกนึกคิดอยา่งหน่ึง

บอกแก่หล่อนวา่   หากหล่อนยอมเป็นฝ่ายแพ ้  บางทีก็อาจจะ

ไดรั้บข่าวดีจากปากของแม่ร่ืนดว้ย  และข่าวดีจากแม่ร่ืนนั้น   หาก

ตอ้งใหท้าย   ก็คงไม่พน้เป็นข่าวดีท่ีมาจากคุณเจตน์อยา่งแน่นอน  

เพราะแม่ร่ืนเป็นคนรับใชท่ี้อยูบ่นตึกใหญ่   ข่าวดีก็ตอ้งมาจากตึก

ใหญ่เช่นกนั 

“งั้นฉนัขอโทษนะแม่ร่ืน   ฉันก าลงัอารมณ์เสียอยูก่บั

พ่อน่ะ   วา่แต่ข่าวดีของแม่ร่ืนน่ะ   มนัข่าวดีอะไรหรือจ๊ะ”    

ลาวณัยอ์อดออ้นทอดเสียงอ่อนเสียงหวาน   หวงัให้แม่ร่ืน

ไดลื้มเหตุการณ์เม่ือครู่ใหส้ิ้น   แต่คนอยา่งแม่ร่ืนเองก็เจ็บรู้จกัจ า

เหมือนกนั   แม่ร่ืนจึงส่งสายตาคอ้นใส่หนา้สวยๆของลาวณัยจ์น

ดวงตาแทบกลบั   นึกอยากอมข่าวดีนัน่ไวแ้ต่เพียงผูเ้ดียว  ดว้ยนึก

หมัน่ไส้ในตวัลาวณัย ์   แต่แม่ร่ืนก็ไม่อาจท าตามท่ีใจคิดได ้  
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เพราะนัน่คือข่าวดีท่ีมาจากคุณเจตน์  ยงัไงก็ตอ้งยอมจ านนเปิด

ปากบอกลาวณัยท์ั้งท่ีสุดแสนชงันิสัยของลาวณัยอ์ยา่งเตม็ทน 

“คุณเจตน์ใหฉ้นัมาตามแม่ลาวณัย”์  แม่ร่ืนบอกทั้งท่ีความ

โกรธยงัคงขึ้นจ๊ิดอยูก่บัหวัสมอง   เพียงแต่พยายามข่มใจ 

“ไปพบท่านสินงัลาวณัย”์ ตาสุกพูดเสียงเรียบ   แต่ทวา่

สายตายงัคงจบัจอ้งอยูบ่นใบหนา้งามของลาวณัยอ์ยา่งหยัง่

ความรู้สึก 

ลาวณัยย์ิม้นิดๆ   แต่ก็แสร้งท าหนา้ขบคิดอยา่งหนกั 

“ฉนัมาบอกแค่น้ีแหละนะ” พูดจบแม่ร่ืนก็ท าท่าจะเดิน

ออกไปจากเรือนเลก็  แต่ก็ตอ้งชะงกัฝีเทา้ลงเพราะเสียงของ

ลาวณัย ์

“เด๋ียวสิแม่ร่ืน   จะรีบไปไหน   ยงัไม่ไดบ้อกข่าวดีกบัฉนั

เลยนะ”  ลาวณัยใ์ชเ้สียงท่ีร้องเรียกแม่ร่ืน   พลางก็รีบเดินล่ิวไปดึง

ขอ้มือของแม่ร่ืนไว ้  แลว้ส่งยิม้อยา่งฝ่ืนๆใหแ้ก่แม่ร่ืน 

“มีอะไรอีกหรือแม่ลาวณัย ์   หรือวา่จะตามมาตบหนา้ฉัน

ใหไ้ดน่้ะ  ก็เม่ือตะก้ีน้ียงัไม่ไดต้บน่ีนะ” 

แม่ร่ืนกระแหนะกระแหนเขา้ให ้ ลาวณัยจึ์งส่งรอยยิม้

หวาน   นยัน์ตาระยบัมีแววสมประสงค ์
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ดว้ยในทุกคร้ังท่ีจะมีแม่ร่ืนหรือวิไลมาบอกกบัหล่อนใน

เร่ืองข่าวดีแลว้   รู้แก่ใจเป็นอยา่งดีวา่หล่อนนั้นจะตอ้งไดรั้บของ

ฝากอนัมีค่าจากคุณเจตน์ไปเสียทุกคร้ัง   และในคร้ังน้ีก็เช่นกนั

ข่าวดีของแม่ร่ืนก็อาจจะเป็นแหวนเพชรสักวงหรือสร้อยคอเพชร

สักเส้น 

เพียงคิดหวัใจของลาวณัยย์งัเร่ิมพองโตขึ้นมาเสียแลว้  ลืม

หมดส้ินทุกส่ิงทุกอยา่งจากเหตุการณ์ทั้งหมดท่ีผา่นมา   ลืม

แมก้ระทัง่ฝ่ามือของตาสุกท่ีปะทะลงใบหนา้ของหล่อน   ลืม

แมก้ระทัง่รอยจูบจากบณัฑร   ความรักกินไม่ได ้  มนัตอ้ง

ทรัพยสิ์นเงินทอง 

“เปล่าหรอกจ๊ะ   ฉนัจะมาขอโทษนา้ร่ืนน่ะจ๊ะ”   แม่ร่ืน

คอ้นวงใหญ่ใหก้บัลาวณัยอี์กยก 

“เออไม่เป็นไร   ถา้ไม่มีอะไรแลว้  งั้นฉนักลบัละ” 

“เด๋ียวสิแม่ร่ืน  เอ๊ยนา้ร่ืน  ช่วยบอกข่าวดีกบัฉนัหน่อยได้

ไหมจ๊ะ   วา่ข่าวดีอะไรน่ะจ๊ะ” 

  ลาวณัยว์า่เอียงคอนิดๆ   ท าชมอ้ยตาหน่อยๆ   ตาม

ประสาคนช่างประจบประแจงเม่ือยามท่ีหวงัผล 
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“คุณเจตน์ท่านซ้ือแหวนเพชรมาใหเ้อง็น่ะ  ขา้ไปละ”  แม่

ร่ืนบอกดว้ยน ้าเสียงท่ีสุดแสนหมัน่ไส้ต่อลาวณัยก่์อนเดินสะบดั

กน้จากไปโดยท่ีไม่ยอมหันกลบัมามองใบหนา้ของลาวณัยอี์กเลย 

ลาวณัยก์ระโดดตวัปลิวดว้ยหัวใจท่ีโลดแล่น   ทั้งยงัส่ง

เสียงตะโกนดงักอ้งเรือนเลก็แสดงถึงอารมณ์ปิติยนิดีอยา่งท่ีสุดใน

ชีวิต 

“ดีใจจงัเลยวาสนาของนงัลาวณัยค์นน้ีก าลงัจะไดใ้ส่

แหวนเพชรแลว้.....ดีใจจงัเลย” ลาวณัยก์รีดเสียงร้องดว้ยความดีใจ  

หวัเราะเสียงใส   กระโดดโรจน์แล่นเหมือนเด็กนอ้ยท่ีก าลงัจะได้

ของเล่นท่ีโดนใจ 

“นงัลาวณัยเ์อ๊ย   สงบจิตสงบใจซะบา้งเถิดวะ  ประเด๋ียว

จะเป็นบา้ไปซะก่อนท่ีจะไดส้วมแหวนเพชร” 

ตาสุกรีบเตือนสติลูกสาวคนเดียวของแกพลางก็ยนืสั่น 

ศรีษะไปมาดว้ยความอ่อนใจเป็นลน้พน้ 

“พ่อ  งั้นฉนัรีบไปพบคุณเจตน์บนตึกใหญ่ซะตอนน้ีเลย

นะจ๊ะ”   

ลาวณัยบ์อกเสียงใส    ดวงตาคู่สวยเป็นประกายวาววบั    

ยิม้หวานฉ ่า   ความฝันท่ีหล่อนเคยฝันมานบัแต่เร่ิมเป็นสาวรุ่น  

ฝันท่ีจะมีชายหนุ่มรูปงามและร ่ารวยค่อยๆบรรจงสวมแหวนเพชร
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ใหก้บัน่ิวนางขา้งซา้ยของหล่อน   ลาวณัยย์ิม้   นยัน์ตาเล่ือนลอย   

พลางก็ยกมือขึ้นหยกิท่ีแขนของหล่อนเอง   มนัรู้สึกวา่เจ็บ   เจ็บท่ี

แขน   นัน่หมายถึงวา่   การท่ีคุณเจตน์ซ้ือแหวนเพชรมาให้หล่อน   

มนัไม่ใช่เพียงแค่ความฝัน   แต่มนัคือความจริง!!! 

“เด๋ียวนงัลาวณัย ์  นัน่เอง็จะไปพบหนา้คุณเจตน์ทั้งท่ียงัมี

คาบน ้าตาบนใบหนา้ของเอง็หรือวะ”  ตาสุกวา่ 

ลาวณัยห์ยดุชะงกัเทา้ท่ีก าลงัจะกา้วไปพบคุณเจตน์บนตึก

ใหญ่   หยดุยนืน่ิงอยูก่บัท่ี   นยัน์ตาคู่สวยเล่ือนลอยเหมือนก าลงัใช้

ความคิด   และเม่ือคิดส่ิงใดขึ้นมาได ้  หล่อนจึงยิม้อยา่งเต็มหนา้  

ดวงตาทั้งสองขา้งยงัมีเล่ห์เหล่ียมบางอยา่งแอบแฝงอยู่ 

“ฉนัจะไปพบคุณเจตน์แบบน้ีแหละจ๊ะพ่อ   ไปทั้งคาบ

น ้าตาแหละดี   จะไดฟ้้องคุณเจตน์เลยวา่  พ่อตบหนา้ฉนั” 

 พูดจบลาวณัยก์็สะบดัหนา้พรืบ  จอ้งมองหนา้ตาสุกราว

กบัไม่ใช่พ่อ  หากเป็นศตัรูเสียมากกวา่  สองมือก าเขา้หนักนัแน่น  

ก่อนกา้วกระแทกสันเทา้โครมๆตรงไปยงัตึกใหญ่   ทิ้งให้ตาสุก

ตอ้งยนืมึนงงอยูเ่พียงผูเ้ดียว  งงงนัอยูเ่ป็นครู่ใหญ่ๆ   แลว้ตาสุกก็

ตอ้งเผลอสบถลาวณัยต์ามหลงัไปโดยท่ีไม่มีแมเ้งาของลาวณัยใ์ห้

ตาสุกไดแ้ลเห็นแลว้ 
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“อีนงัลาวณัยเ์อ๊ย   ถา้อยากจะฟ้องกบัคุณเจตน์วา่ขา้ตบ

หนา้เอง็น่ะ  กลา้ฟ้องท่านดว้ยไหมวะ   วา่ท่ีขา้ตอ้งตบหนา้เอง็น่ะ

มนัเพราะเร่ืองอะไร?” 

ส้ินค าสบถตามหลงัลาวณัยไ์ปแลว้   ตาสุกก็ยนืสงบน่ิง   

ใจเร่ิมนึกเวทนาต่อลาวณัยข์ึ้นมา   ลาวณัยค์งดีใจอยา่งท่ีสุดท่ีไดมี้

วาสนาสวมแหวนเพชร   คิดอยา่งสงสาร   ล าพงัตาสุกเองแลว้กม้

หนา้กม้ตาท างานไปตลอดทั้งชีวิตจนส้ินลมหายใจตาย   ก็คงไม่มี

น ้ายามีเงินไปซ้ือแหวนเพชรมาใหล้าวณัยล์ูกสาวคนเดียวของแก

อยา่งแน่นอน   แต่การท่ีลาวณัยจ์ะเร่ิมเห็นดีเห็นงามไปกบัเคร่ือง

เพชรนิลจินดาท่ีเจตน์ก าลงัจดัหามาประเคนใหน้ัน่ก็ถือเป็นผลดี   

ท่ีลาวณัยจ์ะไดลื้มบณัฑรผูช้ายชัว่ๆคนนั้นไดอ้ยา่งสนิทใจ 

หวัอกของคนท่ีเป็นพ่อ  ยอ่มปรารถนาจะไดเ้ห็นลูกไดดิ้บ

ไดดี้   ยิง่ลาวณัยเ์ป็นลูกท่ีก าพร้าแม่ดว้ย   ตาสุกทั้งรักและสงสาร   

ถึงตาสุกจะตายวนัน้ีหรือวนัพรุ่งน้ีตาสุกก็คงไดน้อนตายตาหลบั 

.................................................... 

ร่างผอมแหง้ของวิไลนัง่หวัเราะแม่ร่ืนจนตวังอไปงอมา   

ขณะท่ีแม่ร่ืนเองก็ก าลงักม้หนา้กม้ตาใชย้าทาบีบนวดขาทั้งสอง

ขา้งท่ีเพิ่งพบอุบติัเหตุขณะท่ีรีบร้อนเดินเขา้มาหาวิไลจนตอ้งลม้

หนา้ฟาดกบัพื้น  และขาก็กระแทกกบัขอบประตู 
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ท่ีแม่ร่ืนตอ้งรีบร้อนมาหาวิไลก็เพราะหวัใจของแม่ร่ืนมนั

ร้อน   ร้อนเพราะเร่ิมรู้สึกแปลกๆในตวัของคุณเจตน์กบัลาวณัย์

มากยิง่ขึ้น 

เพราะลาวณัยเ์ป็นผูห้ญิงไม่ดี   ไม่คู่ควรกบัคุณเจตน์ของ

แม่ร่ืนเลยแมเ้พียงปลายกอ้ย  แม่ร่ืนเล้ียงดูคุณเจตน์มาแต่เล็กแต่

นอ้ย   แม่ร่ืนก็ปรารถนาท่ีจะไดเ้ห็นคุณเจตน์ไดคู้่ครองท่ีคู่ควรกบั

คุณเจตน์   ใช่จะเป็นผูห้ญิงเช่นลาวณัย ์  ผูห้ญิงท่ีสวยแต่รูป   แต่

จูบไม่หอม 

เสียงหวัเราะของวิไลยงัคงดงัอยูเ่ร่ือยๆ   และไม่มีท่าทีวา่

จะหยดุเสียงหวัเราะไปอยา่งง่ายดาย   แม่ร่ืนจึงเงยหนา้ขึ้นมอง

หนา้วิไลดว้ยสายตาท่ีหมัน่ไส้เสียเตม็ทน   ก่อนท่ีจะขวา้งขวดยา

ทั้งขวดใส่ศีรษะของวิไลอยา่งจงั 

“น่ีแน่ะหวัเราะดีนกั   นงัวิไล   ไม่สงสารขา้  แลว้ยงัจะมี

หนา้มาหวัเราะเยย้หยนัขา้อีก” 

“วา้ย   พี่ร่ืน    ฉนัเจ็บนะ  โอ๊ย   เจ็บฉิบเลย”  วิไลกรีด

เสียงร้องสุดเสียงดว้ยความเจ็บปวด   พลางก็ยกมือทั้งสองขา้งขึ้น

ลูบไปมาอยูบ่นศีรษะของตนเอง 

“ดี   น่ีมนัยงันอ้ยไปนะ   ท าไมถึงไม่หวัเราะต่ออีกละนงั

วิไล   นงัคนหวัเราะเสียงดี” 
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“ฉนัไม่หวัเราะพี่ร่ืนแลว้ละจ๊ะ   ฉนัคงไม่มีแรงหวัเราะไป

อีกนาน  เจ็บจริงๆ  เจ็บบนหัวฉนัน่ีแหละ  หวัโนเลย”   วิไลยงัคง

บ่นไม่หุบปาก  ท าหนา้บิดเบ้ียวบ่งบอกวา่เจ็บจริง 

แลว้แม่ร่ืนก็ตอ้งนัง่ขมวดคิ้วมองหนา้วิไลอยา่งเคลือบ

แคลงใจบางอยา่งท่ีฝังอยูก่บัใจของแม่ร่ืน    ก่อนท่ีจะตดัสินใจพูด

กบัวิไลขึ้นมาอยา่งลงัเล 

“นงัวิไลเอง็คิดเหมือนกบัท่ีขา้คิดไหม”  เอ่ยขึ้นมาอยา่ง

เปรยๆ 

“แลว้พี่ร่ืนก าลงัคิดอะไรอยูเ่หรอ”  วิไลถามพลางขมวด

คิ้วนิดๆ  น่ิวหนา้หน่อยๆ 

“ก็คิดเร่ืองคุณเจตน์กบันงัลาวณัยสิ์วะ   หมู่น้ีดูแปลกๆ  

มนัยงัไงก็ไม่รู้อยูน่า”  แม่ร่ืนพูดท่าทางเล่ือนลอยนิดๆ   วิไลพยกั

หนา้อยา่งเห็นดว้ย 

“มนัก็จริงของพี่ร่ืนนะ   คุณเจตน์กบันงัลาวณัยดู์แปลกๆ

ไป   ประเด๋ียวคุณเจตน์ก็ซ้ือทองใหน้งัลาวณัย ์  ประเด๋ียวก็ซ้ือ

สร้อยขอ้มือ   สร้อยคอ   แหวนเพชรมาฝากนงัลาวณัย ์  ทีกบัฉนั

ไม่เห็นคุณเจตน์จะซ้ือมาฝากมั้งเลย” 
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“ใช่   เอง็กบัขา้คิดตรงกนั”  แม่ร่ืนวา่   พลางท าสีหนา้

ครุ่นคิด   ไม่อยากจะใหส่ิ้งท่ีแอบคิดอยูใ่นใจ   สงสารดวงวิญญาณ

คุณท่านทั้งสองท่ีจากไป   และตอ้งมีสะใภอ้ยา่งนงัลาวณัย ์

“คิดอะไรหรือพี่ร่ืน”  วิไลเอนคอถาม 

“ก็คิดอยา่งท่ีเอง็แอบคิดอยูไ่งนงัวิไล   ขา้คิดวา่คุณเจตน์

ของเราก าลงัหลงรักนงัลาวณัยสิ์วะ” 

“ใช่   ฉนัก็เคยแอบคิดอยา่งนั้น   แต่นงัลาวณัยม์นัมีไอ้

บณัฑรเป็นยอดดวงใจอยูแ่ลว้น่ีพี่ร่ืน  แลว้นงัลาวณัยม์นัจะเอาไอ้

บณัฑรไปทิ้งท่ีไหน”  วิไลพูดนยัน์ตาลุกโต 

“มนัก็ทิ้งท่ีขา้งทางสิวะ   ระหวา่งไอบ้ณัฑรกบัคุณเจตน์

ของพวกเราน่ะต่างกนัราวฟ้ากบัดินเลยนะเอง็” 

แม่ร่ืนพูดไปตามความรู้สึกของแกและความเป็นจริง   

บณัฑรกบัเจตน์ต่างและห่างไกลกนัมากนกั  ต่างกนัราวกบัผา้สี

ขาวและผา้สีด า   ตามท่ีแม่ร่ืนรู้จกับณัฑรมานั้น   เขาจะเป็นคนท่ี

เห็นแก่ตวัสุดๆ   กินท่ีไหนไม่มีค  าวา่จ่าย   แมแ้ต่จะไปกินขนม

หวานท่ีปากซอย   ยงัใหล้าวณัยท่ี์เป็นผูห้ญิงตอ้งจ่าย   ตรงขา้มกบั

เจตน์ท่ีมีน ้าใจและเมตตาใหแ้ก่ทุกๆคน 

หากจะเปรียบกนัแลว้ระหวา่งเจตน์กบับณัฑรในดา้นนิสัย

ใจคอทั้งสองคนแลว้   ผูท่ี้มีนิสัยเหมาะสมและคู่ควรกบัลาวณัย์
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มากท่ีสุดนัน่ก็คือบณัฑร   ลาวณัยก์บับณัฑรมีนิสัยท่ีเหมือนกนั

มากๆ    ทั้งเห็นแก่ตวั  จิตใจคบัแคบพอๆกนั 

ยิง่คิดก็ใหย้ิง่เสียดายเจตน์   หากเจตน์นั้นตอ้งเลือกลาวณัย์

มาเป็นคู่ครองเขาจริง 

“แลว้พี่ร่ืนพอใจท่ีจะไดน้งัลาวณัยม์าเป็นคุณผูห้ญิงของ

บา้นไหมละจ๊ะ”  วิไลถามเหมือนกบัจงใจท่ีจะแทงใจด าของแม่ร่ืน 

แม่ร่ืนตอ้งระบายลมหายใจคลายความอึดอดัก่อนตอบ

วิไลดว้ยท่าทางอนัเศร้าสลด 

“ไม่วะ   ขา้ขอตอบเอง็ตามตรงเลยนะนงัวิไล  ขา้ไม่

ตอ้งการนงัลาวณัยม์าเป็นคุณผูห้ญิงของบา้นหรอกวะ   มนัไม่

คูค่รองกบัคุณเจตน์ของขา้” 

วิไลพยกัหนา้ชา้ๆ  เพราะนั้นก็ตรงกบัความคิดของวิไล   

ใครกนัท่ีอยากไดคุ้ณผูห้ญิงของบา้นท่ีสวยแต่รูป   และจูบไม่หอม

อยา่งลาวณัย ์

แต่ไม่วา่ทั้งสองคนตอ้งการลาวณัยม์าเป็นคุณผูห้ญิงของ

บา้นหรือไม่   ก็ไม่ส าคญั    หากเจตน์ตอ้งการเพียงคนเดียว   ทั้ง

แม่ร่ืนกบัวิไลจะมีความหมายใดกนั....... 

ก็เพราะวา่มนัเป็นเร่ืองของหัวใจของคนสองคน   จะต่อ

ใหบิ้ดามารดาของเจตน์ยงัมีลมหายใจอยู ่  และทั้งสองไม่
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ปรารถนาในตวัของลาวณัย ์  หากเจตน์ปรารถนา  ก็ส้ินไร้ปัญหา

ใดๆ     ประสาอะไรกบัคนรับใชเ้ก่าแก่อยา่งแม่ร่ืนกบัวิไล 

 

 

/////////////////////////////////////////// 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


