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คำนำ

นิยายรักเรื่องอื่นๆ ที่มีมูลเหตุจาก 'หนี้สิน' ซึ่งไมอาจแกไขได กระทั่ง
ตวัเอกของเรือ่งจำตองใชตวัเองชดใชแทนหนีน้ัน้ เทาทีเ่คยอานมาในชวีติ ยงัไมเคย
เจอลกูหนีส้าวแสนสวยคนใดจะหิว้กระเปามาอยกูบัเจาหนีห้นมุหลอดวยความเตม็ใจ
จงึใหบงัเกดิความคดิทีว่า หากจะมนียิายสกัเรือ่งทีน่างเอกเปนฝายอยากจะเอาตวัเอง
มาชดใชแทนหนี้เพราะตองการแคโอกาสจะไดอยูกับเจาหน้ี ซึ่งเปน 'ชายในฝน'
ผลของมันควรจะออกมาเปนอยางไร

ดังนั้นนิยายเรื่องนี้จึงเกิดขึ้น โดยตัวเอกท่ีไมใชลูกหนี้สาวแสนสวย แต
เปนแคยยัตวัยงุคนหนึง่ทีแ่สนจะไมเอาไหน กระทัง่จะดแูลตวัเองกย็งัทำใหดไีมไดและ
ดำรงชวีติมาดวยการประคบัประคองจากชายหนมุอกีคนทีแ่อบรกัเจาหลอนเสมอมา

ขอขอบคณุสำนกัพมิพกรนีมายด ทีใ่หโอกาสนกัเขยีนไรชือ่คนนีไ้ดมผีลงาน
เปนรปูเลมอยางทีเ่คยใฝฝนมาตลอดตัง้แตเริม่เขยีนนยิายอยางจรงิจงั ขอบคุณผอูาน
ทีใ่หโอกาสโดยการเลอืกนิยายเรือ่งนีข้ึน้มาเสพ ยนิดีเปนอยางยิง่ท่ีไดแบงปนจนิตนา-
การแกทกุๆ ทาน

ขอบคุณทุกๆ คนในครอบครัวที่ไมเคยคิดวางานเขียนเปนเรื่องเพอฝน
และใหกำลังใจกันเสมอมา ขอบคุณเพื่อนๆ ในเว็บเด็กดีที่เปนกำลังใจสำคัญใหคน
ขีเ้กียจและแสนจะยอมแพอะไรงายๆ คนนีเ้ดินมาจนถงึวนัท่ีมหีนังสือเปนของตวัเอง
เปนเลมแรก

และคนสำคัญที่สุด คนท่ีจุดประกายใหอยากเขียนนิยาย คนที่แนะนำให
เราไดรจูกัเวบ็เดก็ดแีละเขยีนนยิายมาดวยกนัเสมอ เตย เพือ่นรกั หวงัวาจะมสีกัวนั
ที่เราจะไดเขียนนิยายไปดวยกันอีกครั้ง

ศิรกานต
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ศริกานต

บทนำ

ถนอมนวลชะงกัเทา หยดุอยเูพยีงแครมิถนนซึง่ทอดลงมาจากลานจอดรถ
ของอาคารสำนักงาน

รางเล็กอันประกอบดวยขนสีเทาออนนั้น ไมไดคุดคูอยูเบื้องหนารถเกง
คนัเลก็ตรงหนาน้ีเหมอืนทีเ่ห็นเมือ่แรก และทำใหเธอตองหอเตม็ฝเทาออกจากราน
กาแฟมายืนอยูตรงนี้

ผูชายคนหนึ่ง...เส้ือเชิ้ตสีฟาออนของเขาถูกหยาดฝนเปาะแปะลงครอบ-
ครองทีละนอย ทีละนอย เมื่อเขาลุกขึ้นจากทานั่งคุกเขาเมื่อครู หญิงสาวจึงไดเห็น
วาคนคนนั้นสูงใหญเพียงใด

เขาผงกศรีษะนดิหนึง่ใหกบัรถเกงท่ีเบรกเสยีจนถนอมนวลสามารถมองเหน็
รอยลอลากเปนทางยาวอยดูานหลงั เจาของรถลดกระจกลงตอวายาวเหยยีดแลวออก
รถไปอกีครัง้อยางหวัเสยี หากแตชายผนูัน้ก็ไมไดใสใจอกี เขาเพยีงแตกาวยาวๆ ขึน้
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มาบนขอบทางเทา ตรงขามกันกับท่ีทีเ่ธอยนือยแูลวนัง่ขดัสมาธลิงกบัพ้ืนโดยไมกลัว
เปอนแมแตนอย เขาดงึชายเสือ้เชิต้ซึง่สอดเอาไวกบัขอบกางเกงและยงัไมเปยกฝน
ขึ้นเช็ดตัวใหลูกแมวในอุงมือของเขาแผวเบา...และเปนไปอยางออนโยนที่สุด

เขาไมรตูวั...อาจเปนเพราะไมไดใสใจเลยสกันดิ วากิรยิาของตนเองจะมใีคร
มองอยบูาง ภายใตทองฟาทีม่ดืสนทิเพราะเมฆฝนและเวลาสามทมุ ทำใหรอบๆ กาย
ของทั้งเขาและเธอไมมีใครอื่นอยูเลย

จากมุมมองตรงนี ้เธอมองเหน็...เขาสนทนากบัเจาแมวนอยในมอืของเขา
อยางปลอบประโลมพลางลบูขนหมาดๆ ของมนัอยางอารี

สิ่งที่ชายหนุมตรงหนาทำนั่นเองที่ดึงดูดใหถนอมนวลตัดสินใจวิ่งขามฝง
มาหยดุยืนอยตูรงหนาเขา ดวงตาสดีำจดัน้ันคอืส่ิงแรกทีห่ญิงสาวมองเหน็เมือ่อีกฝาย
เงยหนาข้ึนมามองอยางสนเทห

ดวงตาสีดำราวทองฟาในคืนไรดาว
เธอยอตัว คกุเขาลงเบือ้งหนาเขา "ไมเปนไรใชมัย้คะ"
เขายงัคงทอดสายตาอนัเตม็ไปดวยความงนุงงมายงัเธอ เพราะอาจไมเขาใจ

แนชัดวาถนอมนวลถามถึงสวัสดิภาพของเจากอนขนสีเทาในมือเขา หรือหมายถึง
ความเปนไปของตัวเขาเองกันแนก็เปนได

"ลูกแมวนะคะ มัน...ไมเปนไรใชมั้ยคะ"
"ไมเปนไร" สดุทายเขากต็อบกลบัมา "คงจะไมทนัรหูรอกวาตัวเองเพิง่จะ

เฉียดตายมา"
หญงิสาวยงัคงยนืมองเขานิง่อย ูลกูแมวเริม่ใชกรงเลบ็นอยๆ ของมนัเกาะ-

เกี่ยวเสื้อผาของเขาแลวซุกแนบนิ่งอยูตรงกระเปาหนาอกเส้ือเชิ้ตนั่นเอง มันอาจ
กำลงัรสูกึปลอดภยั แนนอน...ขนาดถนอมนวลทีเ่ปนเพยีงแคผชูมยงัรสูกึอนุในหวัใจ
ไดถงึเพยีงนี ้แลวเจาตวัเลก็ในมอื ในออมกอดของเขาจะยิง่อบอนุไดสกัแคไหนกนั

ครใูหญทเีดยีวทีเ่ขาปลอยใหเธอยืนมองเขาอยเูชนนัน้ กอนจะเอยถาม "คณุ
อยากไดมันไปเลี้ยงมั้ย"
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"คะ" ตอบดวยน้ำเสยีงแผวละเมอราวกบัตองมนตร ไมส ิ เธอกำลงัตกอยู
ในภวงัคอนุๆ ทีแ่ผกระจายออกมารอบๆ กายของเขาตางหากเลา

"มคีนบางคนเคยบอกผม สิง่มชีวีติทีถ่กูทิง้กค็อืส่ิงมชีวีติทีน่าสงสารท่ีสดุ..."
เขายังคงลูบรางนอยนั้นแผวเบาอยางทะนุถนอม "เพราะงั้น ผมขอแคคุณจะไมทิ้ง
มัน ขอแคเลี้ยงมันใหมีความสุข ใหไดรับความรักของคุณไปจนลมหายใจสุดทาย
ของมัน...ไดมั้ย"

เธอคงจะหลงมนตราบางอยางในดวงตาไรดาวของเขาเสยีแลว ยิง่เมือ่มนั
จองตรงเขามาในตากลมโตของเธอนิง่อยเูชนนี ้แลวถนอมนวลจะตอบอะไรไดอกีเลา

"ฉนัสญัญาคะ ฉนัจะดูแลมนัอยางดี"
กอนขนนมุนัน้ถกูถายทอดจากมอืใหญแสนอาร ีลงสสูองมอืเลก็ท่ีรอรบัอยู

มันเปนไปโดยที่ถนอมนวลไมอาจละสายตาจากใบหนาของเขา เฉกเชนเดียวกับที่
ชายหนมุตรงหนาไมยอมถอนสายตาจากเจากอนขนสเีทา ทีต่ะกายเลบ็เกาะองุมอืเขา
เพ่ือจะยึดเหนี่ยวเอาไว

"เคาสญัญาวาจะดูแลแกอยางดี ไปเถอะ"
แผนหลังกวางของเขาเคลือ่นหางออกไปเรือ่ยๆ และถนอมนวลเองกไ็มรจูะ

ใชเหตุอันใดหรือคำพูดไหนเพื่อฉุดรั้งเขาเอาไวตรงนี้ไดอีก ที่เธอทำไดก็เพียง
แค...มอง...กระทั่งรางสูงเปยกโชกนั้นลับตาไป และไมรูวาจะมีวันที่จะไดเจอกันอีก
หรือไม ตัว
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บทที่ 1

ฝนตกโปรยปรายลงมาทันทีที่นาฬิกาบอกเวลาสามทุม ขณะถนอมนวล
กำลงัรวบรวมขาวของลงกระเปาผาใบเกง หญิงสาวแหงนหนามองทองฟาดำมืดนอก
หนาตางกระจกรมิโตะทำงาน เหน็หยดน้ำไหลรวงตามกนัลงมาเปนสายไมขาดระยะ

"ดีจริงๆ..." เธอบนกับตัวเองอยางออนใจ "มีเวลาทั้งวันไมยักตก มาตก
เอาตอนคนจะกลับบานนี่ละ"

รางบางกาวออกจากหองทำงานเปนคนสดุทาย เหมือนทีป่ฏบิตัเิปนประจำ
ทกุวนั งานของเธอ...คอืการรวบรวมขอมลูจากหลายๆ ฝายมาเพือ่สรปุเปนรายงาน
สงใหเจานาย ผูซึ่งเปนเสมือนญาติผูใหญของเธอ และเพราะความเปนคนขี้เกรงใจ
ทำใหขอมลูทัง้หลายทีต่องรวบรวมนัน้มกัจะมาถงึมอืเอาตอนทีค่นอืน่ๆ เตรยีมตวัจะ
กลับบานกันอยูแลวเสมอ

และเหมอืนทกุๆ วนัทีช่ายหนมุรางสงู ผมเผายาวประบา รปูรางคอนไปทาง
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ผอมบาง ผูเปนเพื่อนขางบานและเปนเพื่อนสมัยเรียนอนุบาล ประถม มัธยมตน
มธัยมปลาย มหาวทิยาลยั และยงัทำงานทีเ่ดยีวกันจะมานัง่จบิกาแฟในรานเลก็ๆ ที่
หองโถงชั้นลางเพื่อรอเธอ

"เธอมนัโคตรบอง ยยันวลเอย" เหมอืนกบัทุกๆ วนัอกีเชนกันท่ีเขาจะบน
อะไรเทอืกๆ นี ้"บอกยยัปาๆ พวกนัน้ไปสวิาอยากจะไดขอมลูตอนกีโ่มง จะไดกลบั
บานตอนพระจันทรยังไมขึ้นเหมือนคนอื่นเคาบาง"

"เกรงใจเคานา เคาก็เหนือ่ยเหมอืนกนั"
"เออ แลวรูมั้ยวาไอความเกรงใจของเธอนะ ยัยปาพวกนั้นเรียกวาอะไร"

ชายหนุมถามไปอยางไรความหมาย เพราะรูดีวาคนอยางเธอมันซื่อเสียจนเขาขั้น
"เคากพ็ดูกนันะสวิาเธอนะมนัเดก็เสน เวลางานไมยอมทำอะไร เอาแตทำทาทำทาง
วาชวยงานคนนัน้คนนี ้ เก็บงานของตวัเองเอาไวทำตอนจะเลกิงาน เพราะอยากได
โอทีเยอะๆไงละ"

"ชางเคาเหอะ ใครอยากจะพูดอะไรก็..." หญิงสาวตอบเนือยๆ "เราจะไป
หามไดยงัไง ความคดิของคนอืน่ ขนืไปสนใจกไ็มตองทำอะไรหรอก บาตายกอน"

"เออ อยากจะคิดอยางงั้นก็ตามใจ" เขาประชดเสียงหนักๆ อยางหมั่นไส
เตม็ประดา แตเพราะเคยตามใจและเขาใจกนัมาตลอดกเ็ลยเปลีย่นเรือ่ง "หวิรเึปลา"

"ไม"
"ไมหิวก็ตองกิน เด๋ียวไมสบายไปละก็ คุณปาจะมาฉีกอกใหญเอาหรอก"

ชายหนมุกระวกีระวาดลกุจากเกาอ้ีทนัท ี "เด๋ียวไปซือ้แซนดวชิมาให"
เพราะครานทีจ่ะคาน หรือเพราะเธอเองกห็วิอยเูหมอืนกนักไ็มรไูด ถนอม-

นวลเลยเลือกท่ีจะทิ้งตัวเองลงบนเกาอี้วางเปลาตรงกันขามกับของคนที่เพิ่งจะลุก
ไปเมือ่คร ูเปลีย่นสายตามองผานกระจกออกไปยงัถนนตรงหนาทีเ่ริม่จะราง เพราะ
ลวงเขาเกือบสามทุมครึ่งแลว

ละอองฝอยของสายฝนฟุงมาจับผนังกระจกที่เธอแนบแกมพิงอยู สงกระ-
แสเย็นเฉียบจนรูสึกได หญิงสาวกำลังจะเบือนสายตาจากถนนหนาตึก เมื่อสายตา
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กลับกวาดไปพบบางสิ่ง
มันเปนสิ่งมีชีวิต...ใช สิ่งนั้นกำลังคลานตวมเตี้ยมอยูบนทางเทาริมถนน

เล็กๆ ซึง่เปนทางวิง่เขาออกอาคารจอดรถซึง่อยดูานหลงัตกึของบรษิทั อาการเหลยีว
ซายแลขวาของมันคลายขยาดเม็ดฝนที่ตกลงมาไมขาดระยะ และขลาดกลัวตออัน-
ตรายที่อาจเขามาปะทะไดทุกเม่ือ

และในทันทีที่มันกาวลงบนถนน แสงไฟจากหนารถซึ่งวิ่งลงจากตึกดวย
ความเรว็กส็าดจบัทีร่างเลก็ๆ นัน้ทนัท!ี

หญิงสาวลุกพรวดจากเกาอี้โดยไมรูตัวดวยความตระหนกสุดขีด พรอมๆ
กบัคนทีล่กุข้ึนไปสัง่มือ้เยน็ใหเธอ เดินกลบัมาถงึโตะพอดบิพอด ี"อาว นวลจะไปไหน"

"ขางนอก" ถนอมนวลตอบสั้นๆ แลวตั้งทาจะวิ่งผานไปทันที คงจะไปถึง
ทีเ่กดิเหตแุละ ชวยลกูแมวนอยนัน่ไดแลว ถาเธอจะไมถกูดงึแขนเอาไวอยอูยางนี้

"ขางนอกไหน"
"ก็ขางนอกไง ขางนอก..." เธอตอบอยางรอนรนพรอมกับพยายามดึงมือ

อีกฝายออกจากแขนของตัวเองไปดวยในเวลาเดียวกัน
"ออกไปทำอะไร"
"เดีย๋วจะกลบัมาเลาใหฟง ปลอยนวลกอน"
รางบางกาวพรวดออกมาจากรานนั้น วิ่งเต็มฝเทายังไมทันพนประตูใหญ

หนาตกึเสยีดวยซ้ำ เมือ่ไดยนิเสยีงเบรกลากยาว พรอมกับทีเ่จาของรถกดแตรดงัสนัน่!

"นกึยังไงเอาแมวมาเลีย้ง แพพวกขนแมวขนหมาไมใชเหรอเรานะ"
มือเล็กของถนอมนวลไมยอมละจากเจากอนขนนอยๆ สีเทาออนนั่นเลย

ตัง้แตขึน้รถมา เจาแมวนัน่...คงจะอนุและคงจะอิม่แฮม ทีค่นอมุอตุสาหงดัออกมาจาก
แซนดวชิปอนกนัจนอิม่หนำ แลวไหนจะเสือ้คารดแิกนสเีหลอืงมะนาวทีเ่ขาซือ้ใหเจา
หลอนเปนของขวัญวันเกิดเม่ือสองปกอน ที่ถูกอุทิศไปเปนท่ีนอนแมวจรจัดแลวนั่น
อกี
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ภวศิเบปาก "แลวนัน่เอาเสือ้ไปหอใหมนัทำไม เส้ือดีๆ  แพงๆ เสียหมด"
"ใหญ" เธอหันมาเรยีกดวยน้ำเสียงจรงิจงั "ถาใหญเจอลกูแมวกำลงัจะถกู

รถชน ใหญจะทำไง"
"กป็ลอยมนัไป..." ชายหนมุเลกิค้ิวมองสหีนาผิดหวังของเธอ "ทำไม ทกุชีวติ

กม็บีญุมีกรรมของตวัเอง คดิวาแคตวัเรามนัจะชวยทกุคนบนโลกไดเหรอ"
"ไอพดูแบบนัน้นะ มนัก็ฟงดูมหีลักการดีนะ แตดไูมแมนเอาซะเลย" หญิง-

สาวถอนหายใจ หวัใจนกึยอนไปถงึรางสงูของชายหนมุปรศินาอกีครัง้ ผชูายคนนัน้
...เขาคงจะเปนคนออนโยนนาดู

"ไมกลัวคุณปาจะวาเอาเรอะ"
"ไม" แมจะตอบทนัควนั แตเสยีงออนๆ นัน้ บอกไดชดัวาเจาตวักย็งัไมแนใจ

ในคำตอบนัน้นกั "ไมหรอกนา..."
"โดนดอุกีแนๆ  ยยันวลเอย" ชายหนมุสายหนา ปรายสายตามองดหูญิงสาว

ขางกายอกีครัง้ แตแมจะพดูไปอยางนัน้ ทวาสมองของเขากำลงัทำงานหนกั...คดิหา
คำแกตวัดีๆ  ใหเจาหลอน

ถนอมนวลเปนเพือ่น อนัทีจ่รงิ...แมของเขาเปนเพือ่นเรยีนมหาวทิยาลยักบั
แมของเธอ ตางฝายตางมคีรอบครวัแลวกไ็ดมาซือ้บานอยตูดิกนัโดยบงัเอญิ แตสำ
หรับภวศิแลว เขาเรยีกความบงัเอญิน้ันวา...พรหมลขิติ

สวรรคลิขิตมาแลว ตั้งแตเขายังไมเกิดดวยซ้ำวา เขาตองดูแลคนคนนี้
ดแูลและ...รกั...คนคนนี.้..ตลอดไป

"ตายแลว เป ไปทำอะไรมา"
รางสงูท่ีเพ่ิงจะเดนิผานประตบูานหลงัใหญเขามา เปลีย่นเสนทางจากท่ีตัง้ใจ

ไวเมื่อแรก วาจะขึ้นไปอาบน้ำแตงตัวผลัดเสื้อผาที่เปยกจนหมาดออกจากตัวกอน
ไปยังสตรีวัยกลางคอนไปทางปลายที่กำลังนั่งพักผอนดูละครอยูในหองโถง

"เปยกฝนนดิหนอยนะครบั แม"
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"นั่นนะ แมเห็นแลวละ แตไปทำอะไรมาถึงไดเปยกขนาดนี้" สีหนาของ
มารดาแสดงความเปนหวงอยางเหน็ไดชดั กอนหันไปทางแมสาวใชวยักำดดัท่ีนัง่ดู
ละครเปนเพือ่นอย ู"เรว ชมพ ูไปเอาผาขนหนมูาใหคณุเปหนอย"

"ไมตองหรอกครบั เดีย๋วผมไปอาบน้ำเลยดกีวา" ชายหนมุเทาแขนลงกบั
พนกัโซฟาของมารดา โนมใบหนาลงแตะปลายจมกูทีแ่กมของอกีฝายเบาๆ อนัเปน
สิง่ทีต่องทำทกุวนักอนเขานอน "ผมอาบน้ำแลวจะนอนเลยนะครบั"

"เดีย๋วลกู" คณุปารมทีอดสายตามองลกูชายคนกลาง แมจะเปยกโชกมอม-
แมม แตประวณีกย็งัหลอเหลาเอาเรือ่ง "อาบน้ำเสรจ็แลวรอคยุกบัแมกอนนะเป อยา
เพิ่งเขานอน"

ประวีณเลิกคิ้วมองตอบมารดา "ครับ เรือ่งดวนเหรอครับแม ถาอยางนั้น
คยุกนักอนกไ็ด คยุเสรจ็แลวผมคอยขึน้ไปอาบน้ำนอน"

"ไมตอง เด๋ียวไมสบายซะกอน" เธอเก่ียง "เอาไวละครจบแลว แมตามขึน้
ไปคุยที่หองเปดีกวาลูก"

แมจะสงสยั แตเพราะความทีไ่มเคยขดัคำสัง่ หรอืแมแตคำขอของมารดา
สกัคร้ังก็ทำใหประวณีพาตวัเองเดนิขึน้หองมาไดทนัที พอกลบัมาอยคูนเดยีว เจาแมว
นอยตัวเปยกโชกก็กลับเขามาในความคิด

แมว...ที่ไมใชเจาแมวนอยสีเทาตัวนั้น
"เป ดลูกูแมวนัน่สิ นาสงสารจงั"
เจาแมวนอยสีขาวสะอาดทีน่อนหมอบอยใูตโตะหินออนหนาตึก ตวัส่ันเทา

แมน้ำฝนทีร่วงหลนจากทองฟาสเีทา จะเพยีงแคโปรยปราย ใครบางคนนัน้วิง่ออกจาก
รมของเขาไปยังส่ิงมีชีวิตนาสงสารน่ัน อุมมันขึ้นมาโดยไมกลัวเสื้อเช้ิตสีขาวสะอาด
นั่นจะเปอนเอาเลย

"อมุมันขึน้มาทำไม เด๋ียวเสือ้ผาก็เปอน"  เปนเขาทีบ่นเธอ หลงัจากกาวยาวๆ
ตามมากางรมใหอกีครัง้ กร็ดูนีีน่าวาเธอขีโ้รคและปวยงายขนาดไหน แคพดัลมเปา
หนาก็ยงัเปนไขไดเลยทเีดียว "แลวแมวนัน่นะคงไมไดฉดีหยกูฉีดยา เปนโรคอะไรมัง่
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รึเปลาก็ไมรู"
คนตาแปวหันมามองเขาพรอมรอยยิ้มที่เตนระริกในดวงตา "งั้นเปอุมให

แพรหนอยสิ"
"ไม" ประวีณตอบโดยไมตองคิด กอนทบทวนอีกครั้งเมื่อเธอหนามอยลง

"จะอมุทำไม ปลอยมนัไวทีน่ีล่ะ"
"จะปลอยไวไดยงัไง"  เธอแยงหนายงุ "แลวมันจะอยยูงัไงละ นาสงสารออก"
"แลวกอนทีเ่ราจะเจอมนั มันกย็งัมชีวีติอยมูาได...ไมใชเหรอ"
หญงิสาวตรงหนาชะงกัไปนดิหนึง่ เหมอืนเธอกำลงัรำลกึถงึอะไรบางอยาง

กอนจะหนัมาเอยกับเขา "มนักเ็หมอืนแพรกอนทีจ่ะเจอเปไง ชวีติแพรมแีตเรือ่งแยๆ
คนแยๆ  แต...พอเปเก็บแพรมาเลีย้ง ชวีติก็เปลีย่นไปเลยนะ ชวีติแพรมแีตความหวงั
ความสขุ แลวก.็..ความรกั"

แลวเจาแมวนอยตัวนั้น ก็ไดบานใหมเปนคฤหาสนหลังใหญของประวีณ
เพราะคำพูดสุดทาย

"เปทำใหแพรมีความสุข เปชวยฉุดแพรขึ้นมาจากชีวิตเลวราย เปใหชีวิต
ใหมกบัแพร แพรกเ็ลยอยากใหชวีติใหมกบัแมวนอยบางไง"

ประวณีซบหนาลงกบัฝามอืตวัเอง รองไหกบัตวัเองเหมอืนทีเ่ปนมาตลอด
เวลาสี่ปที่ไมมีเธอ

แมไมไดวาอะไรถนอมนวลเมื่อเห็นเจาแมวนอย ทั้งที่ปรกติแลวไมเคย
อนุญาตใหเธอมีสัตวเลี้ยง ไมวาจะเปนหมาหรือแมว นั่นเพราะหญิงสาวเปนพวก
'ขีแ้พ' เหมอืนทีภ่วศิวาเธอเปนประจำ

"เธอนะ แคทาแปงกจ็ามแลว อะไรนดิอะไรหนอยกไ็มได ถงึตองมฉีนัเปน
เพือ่นไง ยยับองนวล"

"ใหมันอยูที่หองหลังครัวก็แลวกัน"
ภวิศหันมาสบตากับเพื่อนสนิทอยางงุนงง กอนเอียงหนาไปกระซิบ "เฮย
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...เปนไปไดไงเนี่ย"
"ไมรู" ถนอมนวลกระซิบตอบอยางไมเขาใจเชนกัน แตก็รีบฉวยโอกาส

รบัคำ "คะแม แมไมตองหวง นวลจะดแูลมนัเอง"
สายตาของมารดาทีม่องตรงมายงัเธอนัน้ หญิงสาวพอจะมองออกวามันแฝง

วีแ่ววกงัวลบางอยาง ความกงัวลทีค่งไมไดเกิดมาจากเธอหรอืเจาแมวนอย และนาจะ
เปนเรือ่งทีแ่มคงอยากจะคยุกับเธอเปนการสวนตวั ถนอมนวลจงึหนัไปทางเพือ่นรกั
ทีย่นือยขูางๆ

"ใหญกลับบานเถอะ ขอบใจนะที่มาสง"
"ออื" ชายหนมุหนัไปยกมอืไหวผสูงูวยักวาทนัทหีลงัคำพดูนัน้ เพราะเปน

เพือ่นกนัมานานจนรดูวีาอกีฝายตองการอะไร "เดีย๋วพรงุนีม้ารบัเหมอืนเดมินะ"
หญิงสาวพยกัหนา รอกระท่ังอีกฝายออกจากบานไปแลว จงึวางลกูแมวลง

กอนเดินไปนัง่ขางๆ มารดาทีน่ัง่รออยแูลวบนเกาอีห้วายตวัโปรด
"แมมีอะไรเหรอคะ"
"ม"ี คำตอบตรงๆ สัน้ๆ และสายตาทีม่องตรงมานัน้บอกความไมสบายใจ

ของคนเปนแมอยางชัดแจง "นวล แมมเีร่ืองอยากใหนวลชวย..."
"คะ"
"นวลแตงงานไดมัย้ เพือ่พอกับแม"

คณุปารมมีองลกูชายทีเ่ดนิลงมาจากชัน้บน เมือ่เวลาลวงเขาเกอืบเจด็โมง
เชาเหมือนปรกตทิกุวนั แตทีไ่มปรกตคิอือาการไอคอกแคกนัน่

"ไมสบายเหรอลูก"
"สบายดีครับ แคเจ็บคอกบัคัดจมกูนิดหนอย" ประวณีนัง่ลงบนเกาอ้ีประจำ

ของตวัเอง "เม่ือคืนไมเห็นคุณแมขึน้ไปคยุธุระกบัผม"
"ออ..." นั่นนะ มันเปนเพราะเธอแอบเห็นลูกชายนั่งรองไหอยูนะสิ ความ

เสียใจที่เธอรูดีวาเกิดมาจากอะไรและเพราะใคร
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