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สำนักพิมพ์เพื่อนดี
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มนุษย์เกิดมาแล้วต้องตายกันทุกคน ความตายนัน้ แน่นนอน…ย่อมมา
จากสังขารทีร่ ว่ งโรย บกพร่องเสียหาย หรือเสือ่ มสภาพลง จนในวันหนึง่ เมือ่
ถึงจุดสิิ้นสุด ย่อมไม่มีใครหลีกหนีได้
ช่วงเวลาทีส่ งั ขารกำลังพ่ายแพ้นนั้ ย่อมเป็นความน่าหวาดหวัน่ ทีม่ นุษย์
ต้องเผชิญ มันคือทุกข์ทรมานของจุดจบทีห่ ลายคนร่ำร้องหาตัวช่วย ไขว่คว้า
ความห่วงใยจากคนรอบข้าง มองหาความอ่อนโยนในหัวใจคนใกล้ชดิ หวังให้ชว่ ย
ทุเลาความเจ็บปวด และให้กำลังใจเพือ่ ผลักดันความกลัวให้ถดถอยลงไปบ้าง
แม้เพียงสักนิดก็มีคุณค่ากับหัวใจที่อ่อนล้า
แต่ความตายก็คอื ความตาย มันคือสิง่ ทีท่ รงอำนาจ สามารถไล่ลา่ คน
ทุกคนจนกว่าจะจนมุม และทิง้ คำถามอันน่าพิศวงให้หาคำตอบทีช่ ดั เจนไม่ได้
ถึงความหมายของห้วงเวลาหลังจากนัน้ มันคือความสงสัยทีจ่ นิ ตนาการกันไป
ต่างๆ นานา รวมถึงความเชือ่ ของคนทีว่ า่ เป็นไปได้หรือไม่…ชีวติ หลังความตาย
อาจยาวนานกว่าอายุขัยของคนในโลกปัจจุบัน
‘มายานิรมิต’ คือการค้นหาความเชื่อบางประการที่ว่านั้นตามปริศนา
เร้นลับของความตายดังกล่าว เป็นการเดินทางสู่ชีวิตใหม่อันเกิดขึ้นหลังจาก
ดับไปจากธรรมชาติแล้ว เป็นความพยายามรักษาสภาพเก่าให้พร้อมกับการ
ต่อเวลาใหม่ให้ยืดออกไปอีก ไม่ต่างจากสภาพมัมมี่ดังเราได้ทราบกัน
ทว่าสิง่ ทีม่ นุษย์ทมุ่ เทกายใจ เป็นการต่อสูเ้ พือ่ คงไว้ซงึ่ อมตะ…จริงหรือ
หรือเพียงเพื่อลดทอนความกลัวในหัวใจคนเท่านั้น และแท้ที่จริงแล้วมนุษย์
ต่อสู้กับมัน เพราะไม่อาจยอมรับในความเป็นจริงใช่หรือไม่
แต่หากเราเอาชนะความกลัวในหัวใจได้เมื่อไร มิเพียงสิ่งต่างๆ จะไม่
อาจทำร้ายได้ แม้ความตายก็เป็นเรือ่ งไม่นา่ คำนึงถึงอย่างหวาดหวัน่ อีกต่อไป
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ปูย่ งั ไม่ตนื่ ปิน่ นราทำอาหารเช้าเสร็จ มันสายเกินไป ปกติปจู่ ะตืน่ แต่
เช้ามืดและออกไปเดินในสวนหลังบ้าน มองนาKิกาทีข่ า้ งฝา เก้าโมงเช้า…ปู่
ไม่เคยตื่นสายขนาดนี้…
เสียงกริง่ โทรศัพท์ดงั กังวานและหล่อนก็รบี รับสาย แค่ได้ยนิ เสียงแหบ
เหี่ยวมาตามสายก็แอบถอนใจ
“พูดสายคุณคณาหน่อยซิ”
“ปู่ยังไม่ตื่นค่ะ”
“ใครล่ะนั่น”
“ปิ่นค่ะ”
“ยาหมด”
“งั้นปิ่นจะบอกปู่ให้ค่ะ”
“ด่วนหน่อยนะ”
สัง่ เสร็จก็วางหูไปเลย ตามแบบฉบับทีเ่ คยเป็นมา เพือ่ นสนิทคนหนึง่
ของปู่ ดาราหนังรุน่ เดอะวัยเจ็ดสิบกว่าเกือบแปดสิบ ทีป่ ฏิเสธการรับบทเป็น
พ่อตัง้ แต่เริม่ แก่ รวบรวมเงินทองมาซือ้ ทีท่ างต่างจังหวัดและตัดขาดจากโลก
มายามาเนิ่นนาน เพื่อนสนิทคนเดียวที่ปู่รักมากที่สุดและแตกต่างจากปู่มาก
ที่สุด…
ปู่งัวเงียตื่นและเดินออกมาจากห้อง
“ใครโทร.มา”
“คุณวินน์ ยาหมดค่ะ”
“ก็เพิ่งให้ไป…ช่วยจัดให้เขาหน่อย”
เสียงปู่เข้าห้องน้ำและปิ่นนราก็นั่งจัดยา จำได้หมดว่ามียาอะไรมั่งที่
ต้องจัดให้ ล้วนแล้วแต่เป็นสมุนไพรที่ปู่ต้องสั่งพิเศษ พอจัดยาเสร็จปู่ก็ออก
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มาสั่งต่อ
“เดีย๋ วช่วยเอาไปส่งทีบ่ า้ นคุณวินน์ให้หน่อย คนขับรถเพิง่ ลาออกไปมา
รับยาไม่ได้พักนี้เราต้องรับหน้าที่ส่งยาไปก่อน”
“วางไว้หน้ารัว้ ได้ไหมคะปู่ ไม่อยากเห็นหน้าแกเลยให้ตายเพือ่ นปูค่ นนี”้
“ทำไม เขาไม่มใี คร คนงานลาออกหมดแล้ว เหลือคนครัวคนเดียว”
“อีกหน่อยก็ออกค่ะ ปู่จำได้ไหม ไปกินข้าวบ้านเขาเดือนที่แล้ว แค่
คนครัวทำอาหารไม่ถกู ปากเอาแก้วปาหัวเลย ต่อหน้าเราด้วย ปิน่ ไม่ไปกินข้าว
บ้านเขาอีกแล้วนะ”
“คุณวินน์เขาก็แบบนัน้ เดีย๋ วดีเดีย๋ วร้าย แต่ใจเขาจริงๆ ไม่มอี ะไร นี่
ก็ถามตลอดเวลาเรื่องที่เราจะไปเรียนต่อที่อินเดีย เลยบอกเขาว่าขอทุนไป
แล้ว รอฟังผล”
“ปิ่นไม่หวังหรอกปู่เรื่องทุน ขอไปแบบนั้นเอง เพราะอยากไปอยู่กับ
น้าแต๋ว น้าแต๋วก็วา่ จบหกแล้วมาอยูด่ ว้ ยกัน เพราะเขาไม่มลี กู ” ปิน่ นราจัด
ยาใส่ถุงเสร็จสรรพ “จะให้ปิ่นไปเดี๋ยวนี้เลยหรือคะ”
“ก็รีบไป บอกเขาด้วยว่าค่ำนี้ปู่จะแวะไปคุยด้วย”
ปิ่นนราออกจากบ้านและขี่จักรยานไปตามเส้นทางขรุขระ มีถนนสาย
เล็กๆ สายเดียวที่เป็นทางลัดตัดผ่านระหว่างบ้านคุณวินน์คนนั้นกับบ้านปู่
หล่อนมองเห็นหลังคาบ้านอยู่ลิบๆ บ้านรูปทรงแปลกประหลาดเลียนแบบ
ปิระมิดไม่ผิดเพี้ยน นัยว่าเขาทุ่มทุนสร้างบ้านหลังนี้และหมดไปหลายล้าน
หลังคาบ้านสีดำสะท้อนแสงแดดวาบวับมองเห็นชัดจากระยะไกล
คงไม่มใี ครรูจ้ กั เขาได้ดเี ท่าปู่ เพราะเคยเป็นเพือ่ นสนิทกันมานาน เขา
เป็นดาราดัง ตั้งแต่สมัยที่หล่อนยังไม่เกิด พอหล่อนจำความได้เขาก็ไม่มี
ผลงานอะไรอีก จะมีกแ็ ต่หนังทัง้ จอเงินและจอแก้วสมัยทีเ่ ขายังหนุม่ ฟ้อ กับ
ประวัติชีวิตที่ผ่านการแต่งงานมาครั้งหนึ่ง และหย่าร้างกันไป จากนั้นก็มี
ผู้หญิงผ่านเข้ามาหลายต่อหลายคน เลิกรากันไปทุกครั้ง เพราะไม่มีใคร
ทนนิสัยเสียๆ ของเขาได้ ความบ้าอำนาจหลงตัวเองอาจจะเป็นสาเหตุสำคัญ
ปิ่นนราเห็นความร้ายกาจของคุณวินน์คนนี้ด้วยตัวเอง และเกลียดเสียจนไม่
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อยากเข้าหน้า…
กดออดเรียกทีห่ น้ารัว้ เป็นนาน นานเสียจนเกือบจะทิง้ ถุงยาเอาไว้ทนี่ นั่
ก็พอดีประตูบ้านเปิดออกมาช้าๆ คนข้างในเดินออกมาเมียงมองก่อน จาก
นั้นก็ค่อยๆ ก้าวเดินออกมาอย่างช้าๆ จากประตูบ้าน ตามทางซีเมนต์ที่มี
กระถางไม้ดอกเรียงรายเป็นระยะ ทุกย่างก้าวไม่ตา่ งอะไรกับการคืบคลานอัน
ยากลำบากและยาวนาน ร่างสูงผอมสวมเสือ้ ผ้าหลวมๆ อาจจะเพือ่ ให้ตวั เอง
ดูอ้วนขึ้นมาหน่อย ผมดำขลับรู้เลยว่าผ่านการย้อมมาอย่างโชกโชน เรื่อง
กลัวแก่ต้องยกให้ตาคนนี้…
รีบยกมือไหว้เมื่อฝ่ายนั้นเดินมาถึงที่รั้วบ้าน
“นึกว่าคุณคณาจะมาเอง” เป็นเสียงพูดมาแหบๆ แว่นสีชาใสทำให้
มองเห็นดวงตาในเงาแดดค่อนข้างชัด ความยับย่นของใบหน้ายังทิง้ ริว้ รอยให้
เห็นว่าเคยหล่อมากในครัง้ หนึง่ …แต่กอ็ าจจะแสนนานมาแล้วจนยากจะรือ้ ฟืน้
ความหลัง…
“ปู่อาจจะแวะมาตอนค่ำๆ ค่ะ ให้ปิ่นเอายามาให้ก่อน” พูดพลางก็ยื่น
ห่อยาเข้าไปก่อน ตามองมือสั่นๆ ที่เอื้อมออกมารับ มันเป็นมือผอมแห้งที่
เกร็งจนสั่น
“คนครัวเพิ่งกลับไปเยี่ยมบ้าน…” เป็นคำบอกเล่ามาเรื่อยๆ
…นึกว่าลาออก…ปิ่นนราตอบโต้ในใจ แต่ก็ยิ้มและรีบยกมือลา
“ปิ่นไปละค่ะคุณตา”
“ขอบใจนะ”
รีบปัน่ จักรยานตัวปลิวจากมา เพราะกลัวว่าจะมีการคุยไม่หยุดเหมือน
ทีเ่ ขาเคยคุยกับปู่ มันจะเป็นการคุยมาราธอนจากเรือ่ งโน้นไปเรือ่ งนี้ จากเรือ่ ง
นี้ไปเรื่องโน้น บางทีก็วกวนจับต้นชนปลายไม่ถูก ปู่คงเป็นนักฟังที่ดีนั่นเอง
ทำให้สายสัมพันธ์มันยืดยาวมาได้ จนทุกวันนี้…
ขี่จักรยานเลยไปถึงตลาด มันเป็นอำเภอเล็กๆ และบ้านของปู่ก็อยู่
นอกเมืองออกไปไกล สงบเงียบห่างไกลจากที่ชุมนุมชน หล่อนเรียนจบ
มัธยมปลายจากโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดเมื่อปีที่แล้วและตัดสินใจพักอยู่กับ
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ปูแ่ ทนการเข้ากรุงเทพฯ ไปอยูบ่ า้ นแม่ แม่แต่งงานใหม่หลังจากทีพ่ อ่ เสียและ
มีลูกกับพ่อเลี้ยงสองคน แต่ละคนอายุอ่อนกว่าหล่อนนับสิบปี มันไม่ได้มี
ความผูกพันอะไรทีน่ นั่ ระหว่างหล่อนกับครอบครัวใหม่ของแม่ หล่อนโตมากับปู่
ตัง้ แต่พอ่ ตายและปูก่ ท็ ำหน้าทีท่ กุ สิง่ ทุกอย่าง ปูเ่ ป็นหมอผ่าตัดและปลดเกษียณ
นานแล้ว บัน้ ปลายชีวติ ของปูห่ มดไปกับงานค้นคว้าเกีย่ วกับยาสมุนไพรใหม่ๆ
เป็นงานอดิเรก
แวะซื้อโจ๊กกลับไปให้ปู่ อาหารอย่างเดียวที่ปู่ยังกินได้ ปู่ผอมลงไป
ทุกวันและหล่อนก็นึกเป็นห่วง ยิ่งเห็นคุณวินน์วันนี้และความทรุดโทรมชราภาพของเขาหล่อนก็ยงิ่ ตกใจ เมือ่ เดือนทีแ่ ล้วจำได้วา่ เขายังดูแข็งแรงกว่านี…
้
คณานั่งกินโจ๊กที่หลานสาวซื้อมาฝาก ตามองร่างโปร่งที่ยืนล้างจาน
และคุยจ้อไปด้วย
“แก่ไปจมเลยคุณวินน์ มือสัน่ แล้วค่ะปู่ เห็นชัดเลย ทัง้ พาร์กนิ สันทัง้
อัลไซเมอร์แน่แบบนี้ อายุเท่ากันกับปู่แต่ปิ่นว่าปู่ยังแข็งแรงกว่าแยะ ไม่สั่น
เลยเห็นไหม…” หันมามองเขาแวบหนึง่ และล้างจานต่อ กางเกงยีนส์พบั ขา
ขึน้ มาถึงน่อง เสือ้ เชิต้ ตัวยาว คลุมลงมาถึงสะโพก จำได้วา่ เป็นเสือ้ ของเขา
สมัยหนุ่มและเจ้านี่ก็คงไปรื้อออกมาใส่…มองเส้นผมสลวยถักเปียสั้นๆ เคลีย
ไหล่ สิง่ เดียวทีบ่ อกว่ายังเป็นผูห้ ญิงอยู่ โดยวัยเกือบจะเต็มสิบแปดปิน่ นรายัง
คงรักษาความเก้งก้างของเด็กวัยรุน่ เอาไว้อย่างครบถ้วนไม่วา่ จะเป็นการพูดจา
หรือเดินเหิน
“คุยอะไรกันมั่ง” เขาถามออกไป
“ไม่ทนั ได้คยุ ค่ะ ปิน่ ไม่เปิดโอกาส เพราะเดีย๋ วนัง่ อืดตรงนัน้ แน่ กว่า
จะเริ่มนะ ยืดยาดอยู่นั่นแล้ว ปิ่นจบไปร้อยคำ แกยังเอ้ออ้าอยู่นั่นเอง”
“ก็เพราะแกมันพูดกันเร็วมากนักไง ยิ่งวันยิ่งพูดกันเร็วขนาดปู่ยังฟัง
ไม่ทัน จะรีบร้อนไปไหนกัน”
“ไม่ได้หรอกค่ะปู่ ยิง่ สมัยนีน้ ะ เพือ่ นปิน่ มันพูดกันเร็วกว่าปิน่ อีก ปิน่
นี่อย่างช้าแล้วนะคะ”
คณาส่ายหัว กินโจ๊กต่อ
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“ค่ำนี้จะให้ปิ่นไปรับไปส่งด้วยรึเปล่าคะ” เสียงหลานสาวถามมา
“ไม่ต้อง ปู่ขับไอ้โกร่งไปเอง ใกล้ๆ แค่นี้”
“ปิน่ ว่าดูๆ แล้วปูแ่ ข็งแรงกว่าคุณวินน์เยอะ แกเลิกขับรถไปแล้วนีต่ อนนี้
คนขับลาออก คนครัวลาออกอีกคน”
“ใครบอก”
“คุณตาค่ะ”
“ไหนว่าไม่ได้คุยอะไรกัน”
“ก็สั้นๆ”
คณาแค่พยักหน้ารับรู้ อีกแล้วหรือนี่…คนงานบ้านนั้นลาออกกันเป็น
ห่าฝน ทำไมเขาจะไม่รวู้ า่ ทำไม ใครทนเพือ่ นเขาได้นานบ้าง มันเริม่ มาตัง้ แต่
สมัยยังโด่งดังนัน่ เลย…ความถือตัวทะนงตัว…บวกความหลงตัวทีอ่ าจจะเกิดขึน้
มาเองโดยอัตโนมัตจิ ากฐานะความเป็นดาราค่าตัวสูงสุดในยุคนัน้ วินน์เป็นแค่
ผลิตผลของอะไรบางอย่างทีไ่ ม่มคี ำอธิบายชัดเจนในตัวของมันเอง แค่ความแย่
ที่ใครทุกคนรู้…
จนแก่ตัวก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงและมีแต่จะมากขึ้น เพื่อนฝูงทุกคน
หนียกเว้นเขา อาจจะเป็นเพราะเขาเข้าใจเพือ่ นได้ดใี นส่วนลึกนัน่ เอง ความ
แย่ของวินน์เป็นแค่เปลือกนอกผิวเผิน เจาะลึกลงไปในหัวใจเขายังไม่เคยมีใคร
เป็นเพื่อนแท้นอกจากอีกฝ่าย
ขับรถไปทีบ่ า้ นฝ่ายนัน้ ตอนเย็น แวะซือ้ โจ๊กไปด้วย บ้านเงียบทัง้ หลัง
ตอน วินน์เปิดประตูรบั ไม่มกี ลิน่ อาหาร ไม่มเี สียงคนงานในบ้าน มันเงียบ
ผิดปกติ
“ออกกันไปหมดแล้ว” วินน์บอกเขาเนือยๆ “ผมเบือ่ นะ เบือ่ มากเข้า
เลยไล่เปิดกันไปหมด”
นัง่ คุยกันเงียบๆ ในห้องนัง่ เล่นทีม่ แี ต่โล่รางวัลประดับประดาตามหิง้ เต็ม
ไปหมดไม่ตา่ งอะไรกับพิพธิ ภัณฑ์ เขาเห็นอีกฝ่ายรินเครือ่ งดืม่ ด้วยมือค่อนข้าง
สั่น ข้อมือผอมแห้งมีแต่หนังหุ้มกระดูกและวินน์ก็พยายามดึงแขนเสื้อลงมา
คลุม คณาถอนใจยาว
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“ผมกำลังรอสมุนไพรทีส่ งั่ พิเศษจากเมืองจีน คิดว่าจะมาถึงมือเร็วๆ นี้
ก็สมุนไพรที่เคยเล่าให้คุณฟัง”
“วิตามินเอ็กซ์? คุณว่ามันได้ผลแน่หรือ ยังนึกว่าเป็นแค่ข่าวลือ”
“ต้นกำเนิดมาจากฟาโรห์ทอี่ ยี ปิ ต์ทแี่ สวงหาสมุนไพรชนิดนีก้ นั มานานมาก
การเก็บศพฟาโรห์มาทุกยุคทุกสมัยก็เพือ่ การรอคอยสมุนไพรทีว่ า่ คุณลักษณะ
ของสมุนไพรนีม้ ลี กั ษณะพิเศษคือมันไม่ได้ขนึ้ มาจากดินหรือน้ำ แต่ขนึ้ มาจาก
ซากศพนักบุญในสุสาน ผมมีเพื่อนไปค้นคว้าเรื่องนี้โดยตรงและได้มันมา”
“ขึ้นจากศพนักบุญ? มันเป็นไปได้ยังไง”
“มันเป็นสมุนไพรที่เติบโตขึ้นมาจากเลือดและเนื้อของคนดี มันดูด
พลังชีวติ ของคนตายไปไว้ในตัวมันเอง คนทีไ่ ด้สมุนไพรเข้าไปไว้ในตัวเองจะ
ได้พลังชีวิตใหม่และสามารถถอยชีวิตกลับไปสู่วัยต้นในเวลาอันรวดเร็ว”
“หมายถึงว่าคนแก่จะหนุ่มขึ้นมาอีกครั้ง? คุณแน่ใจอย่างนั้นหรือ”
“ข่าวลือก็คือข่าวลือนะ เพราะมันขึ้นอยู่กับการทดลอง จริงหรือไม่
กาลเวลาเท่านั้นที่จะพิสูจน์ได้ ที่ผ่านมายังไม่เคยมีการทดลองกันจริงจัง”
“ทำไม?”
“เพราะเราต้องทำมัมมี่กับคนเป็นๆ ต้องผ่าตัดสมองและเครื่องใน
คนเป็นๆ ก็เลยไม่มใี ครอยากเสีย่ ง เพราะอาจจะไม่กลับมาอีก มันก็เลยเป็น
ข่าวลือกันอยู่อย่างนั้นเรื่อยมา”
“ก็ใครอยากจะเอาชีวิตไปเสี่ยงตาย ไม่ใช่ผม” วินน์ถอนใจ “อยู่
อย่างแก่ๆ มันแบบนีไ้ ปเรือ่ ยๆ ยังดีกว่า ถึงเวลาถ้ามันจะตายไปเองแล้วจะให้ทำ
ยังไง ตอนนี้อยากจ้างพยาบาลพิเศษที่รู้งานหน่อย เราจะได้ไม่หัวเสียมาก
อย่างที่ผ่านมา คนงานผมแต่ละคนมันไม่รู้งานเอาเลยจริงๆ”
“หลานผมเป็นไง เด็กมันรู้งานอยู่หรอก เคยช่วยงานที่คลินิก”
วินน์นิ่งคิดอยู่นาน…
“อีกอย่างเด็กมันจะได้มรี ายได้เก็บเงินเก็บทองไปเรียนต่อ” คณาพูดต่อ
“รู้ผลเรื่องทุนแล้วหรือ”
“ตอนนี้กำลังรอฟังผลอยู่”
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“มันอาจจะเป็นงานหนักเกินไป ผมอยากได้ผู้ชายที่แข็งแรงหน่อย”
“ปิน่ มันแข็งแรง ขีจ่ กั รยานออกกำลังทุกวัน อีกอย่างบ้านใกล้กนั แค่นี้
เอง ทีส่ ำคัญคุณอ่อนแอมากนะพักนี้ อันตรายมากถ้าอยูค่ นเดียว นอกเสีย
จากคุณอยากเข้าไปอยู่บ้านพักคนชรา ถึงขั้นนั้นคุณไม่มีอิสระอะไรหรอก”
“งัน้ ลองเอามาฝึกงานดู สักวันสองวัน ไม่มใี ครทนผมได้นานนักหรอก
นะ”
ปิ่นนรามารู้เรื่องการฝึกงานจากปู่เมื่อปู่กลับมาตอนดึก
“ทำงานให้คุณวินน์? แค่ผ่านหน้าบ้านแกปิ่นยังไม่อยากผ่าน…”
“ชั่วคราวจนกว่าแกจะหาผู้ช่วยได้ ปู่บอกตกลงไปแล้วเพราะไม่อยาก
ให้แกอยูค่ นเดียว แค่ไปดูแลตอนกลางวัน พอแกหลับเราก็กลับมาบ้าน ใกล้
กันแค่นี้”
“แล้วเกิดปิน่ ทนแกไม่ได้ แกร้ายมากนะคะเพือ่ นปูค่ นนี้ ใครๆ เขารูก้ นั
ทั้งอำเภอ”
“ก็จะไปเอาอะไรกับคนแก่ คนแก่ก็ต้องจู้จี้ขี้บ่นทุกคน”
“แต่รายนี้ไม่ธรรมดาค่ะปู่ เกิดแกเอาอะไรมาขว้างปิ่นหัวแตก”
“ไม่ถึงขนาดนั้นหรอก ไปลองดูสักวันสองวันจนกว่าแกจะหาพยาบาล
มาอยูเ่ ป็นเพือ่ นได้ คุณวินน์ทรุดไปมากพักนี้ ปูเ่ ป็นห่วง นีก่ ำลังรอสมุนไพร
ดีๆ จากเมืองจีน อาจจะช่วยแกได้”
“ปู่หมดเงินไปไม่ใช่น้อยนะคะเรื่องสมุนไพรพวกนี้ มันจะได้ผลหรือ”
“มันมีสมุนไพรดีๆ ที่ได้ผลจริงๆ เราจะพบมันหรือไม่แค่นั้น เพราะปู่
เชือ่ สิง่ ทีม่ าจากธรรมชาติมากกว่ายาชนิดอืน่ มันมีสมุนไพรทีช่ ว่ ยคนเราไม่ให้
แก่ได้แต่คงความเป็นหนุม่ เป็นสาวเรือ่ ยไป เขาเริม่ พบกันแล้วทีเ่ มืองจีน เรียก
มันว่าวิตามินเอ็กซ์”
ปิน่ นราได้แต่ถอนใจ ทัง้ ชีวติ เหมือนปูจ่ ะแสวงหาเพียงสิง่ เดียวเท่านัน้
เช่นเดียวกับคนแก่ทงั้ หลายทีท่ รุ นทุรายอยูก่ บั ความเจ็บปวดของสังขาร คุณวินน์
คนนัน้ ก็อาจจะเป็นอีกคนหนึง่ สิง่ ทีค่ นวัยอย่างหล่อนยากจะเข้าใจ แก่กค็ อื แก่
มันแปลกอะไรถ้าคนเราจะแก่…
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วินน์มองผูท้ นี่ งั่ สงบสำรวมอยูเ่ บือ้ งหน้าอย่างสำรวจตรวจตรา แม้จะไม่ใช่
ครั้งแรกที่พบกันแต่มันก็เป็นครั้งแรกที่เด็กคนนี้มาทำงานให้เขา หลานสาว
เพื่อนวัยรุ่นที่อายุยังไม่เต็มสิบแปดเสียด้วยซ้ำ ยังเก้งก้างแบบวัยรุ่นแม้จะดู
แข็งแรง แววตาของอีกฝ่ายทีม่ องเขาเท่านัน้ ทีม่ นั ขัดกับความสงบสำรวมของ
อิรยิ าบถภายนอก มันมีความไม่ชอบเขาแฝงอยูล่ กึ ซึง้ สิง่ ทีเ่ ขาชินกับมันอยู่
บ้างจากพนักงานทีเ่ คยทำงานทีน่ ี่ แต่ละคนจากไป ไม่ลาออกก็ถกู เขาไล่เปิด
ไม่เคยมีทางสายกลางสำหรับคนแก่อย่างเขา เขาเป็นในสิ่งที่เขาเป็นอยู่…
มองกันเงียบอยูเ่ ช่นนัน้ เขานึกไม่ออกเช่นกันว่าเขาควรจะพูดหรือถาม
อะไร แค่อ้าปากพูดก็ยังเหนื่อย อาทิตย์ที่ผ่านมาสังขารทรุดลงรวดเร็วเกิน
กว่าจะตัง้ ตัว การนัง่ นานๆ ประกาศว่าเขาจะลุกขึน้ ไม่ได้งา่ ยๆ บ้านมีเครือ่ ง
อำนวยความสะดวกทุกอย่างสำหรับคนวัยขนาดเขา มีกระทัง่ รถเข็น เพียงแต่
เขาไม่ต้องการให้ถูกมองว่าช่วยตัวเองไม่ได้ถึงขนาดนั้น…ทุกคนคงคิดอย่าง
เดียวกัน ใครอยากถูกมองว่าเป็นคนพิการแม้จะในบ้านของตัวเอง…
ขยับตัวอย่างอึดอัด ซ่อนมือสั่นๆ ไว้ในแขนเสื้อหลวมๆ และหล่อน
ก็มองขาของเขา ทีเ่ ริม่ ขยับไปมา วินน์พยายามบังคับตัวเองให้นงิ่ โรคคนแก่
รุมเร้าเขาไปทุกอิรยิ าบถ เขาเกลียดความแก่…เกลียดอะไรก็ตามทีด่ งึ เขากลับ
ไปสู่สภาพของคนไร้สมรรถภาพโดยสิ้นเชิง…
“ก็คงไม่มอี ะไรมาก” ตัดสินใจพูดออกไปเสียงแหบๆ “ยังไม่ถงึ กับต้อง
ป้อนข้าว ป้อนน้ำ ในครัวมีอาหารเสริมสำเร็จรูปและเธอคงไม่ต้องทำอะไร
มาก ก็แค่เตรียมอาหารเมื่อถึงเวลา ในห้องนั่งเล่นเปิดวิดีโอดูได้ ถ้าเหงา
อาบน้ำได้เอง เข้านอนหัวค่ำหลังอาหารเป็นอันจบรายการ…ถ้าต้องการอะไร
จะกดกริ่งเรียกเอง แบบนี้”
เสียงกริง่ ดังขึน้ และเรียกรอยยิม้ จากหล่อนได้เป็นครัง้ แรก ดวงตาใหญ่
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ใสกระจ่างเพิ่มความอ่อนเยาว์ให้ดวงหน้า
“ปู่บอกว่าคุณตาทานอะไรไม่ได้มาก ปิ่นทำโจ๊กให้ได้”
“ไม่จำเป็น อาหารเสริมเขามีให้พร้อมเป็นลังๆ ไม่ต้องเหนื่อย ก็ลอง
งานดูสักวัน สองวันว่าไหวรึเปล่า”
เป็นคำพูดง่ายๆ เรียบๆ ทีท่ ำให้ปนิ่ นราแปลกใจอยูบ่ า้ ง ทีผ่ า่ นมาตาแก่
คนนี้ไม่เคยญาติดีกับใคร เขารู้กันทั้งอำเภอ…
เข้าครัวและเช็กอาหารกระป๋อง ทุกอย่างเป็นอาหารสำเร็จรูป ถ้าไม่
อยู่ในกระป๋องก็อยู่ในกล่องที่ยัดใส่ไมโครเวฟได้ง่ายๆ ไม่แปลกใจว่าทำไมตา
คนนี้ถึงได้ซูบซีดและอ่อนเพลียแม้จะอยู่ในวัยเดียวกับปู่ คงไม่เคยออกจาก
บ้านไปไหนมาไหนและซุกซ่อนตัวอยูใ่ นปิระมิดของตัวเอง ถ้าไม่บา้ ก็คงเพีย้ น
เต็มที่…
ได้ยินเสียงเปิดปิดประตูห้องน้ำ ตามมาด้วยเสียงเปิดน้ำ นับว่าเป็น
คนแก่ที่ช่วยตัวเองได้มากพอสมควรแม้จะไม่แข็งแรง นี่ถ้าหล่อนต้องคอย
เข็นแกไปไหนมาไหน และคอยฟังคำพร่ำรำพันจะขนาดไหน…
เตรียมอาหารกลางวันตามรายการทีเ่ ขียนเอาไว้ทบี่ อร์ด ทุกอย่างต้อง
ตรงตามเวลาเผง อาหารแต่ละมือ้ ห่างกันแค่สามชัว่ โมง ตามมาด้วยการทำ
ความสะอาดบ้าน สงสัยจะหาทางใช้หล่อนเสียให้คุ้ม…
วินน์หย่อนขาใส่อา่ งนวดเท้าหลังจากอาบน้ำเสร็จ กดปุม่ เปิดเครือ่ งนวด
ทีท่ ำงานของมันเรือ่ ยไป มันเป็นกิจวัตรประจำวันทีข่ าดไม่ได้ เพราะมันช่วย
เขาได้มากเรือ่ งปวดเมือ่ ย เสียงเครือ่ งดูดฝุน่ ทำงานอยูข่ า้ งนอก มันดังอือ้ อึง
กลบเสียงการทำงานของเครื่องนวดจนหมดสิ้น หรือว่ามันหยุดทำงาน ก้ม
ลงมองที่ปลายเท้า มันหยุดทำงานจริงๆ สายปลั๊กหลุดลงมาที่พื้นและเขาก็
เอือ้ มมือจะไปเสียบปลัก๊ จังหวะนัน้ เองทีเ่ ขาเสียหลักตะแคงล้มลงไปทีพ่ นื้ ห้อง
พยายามตะกายตัวลุกขึ้นแต่สิ้นหวัง นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลา การล้มที่
ทำให้เขาตั้งหลักไม่ได้ จนต้องเรียกคนงานมาช่วยอุ้ม…
แต่วนั นีม้ นั ต่างกันออกไป เด็กนัน่ จะมาช่วยอะไรเขาได้ ไม่ใช่คนสวน
ที่ตัวใหญ่เป็นยักษ์ปักหลั่น…พยายามขยับตัวอีกครั้งแต่สิ้นหวัง สิ้นหวังจน
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ต้องนั่งอยู่อย่างนั้น มองฝ้า หมอกจากละอองไอน้ำที่เกาะตามกระจก มัน
เริ่มหลอมละลายเป็นเส้นสายบางๆ และมองเห็นเงาตัวเองชัดเจนกว่าเดิม
เสื้อคลุมอาบน้ำสีขาวที่ห่อร่างผ่ายผอมมีแต่กระดูกของตัวเอง ช่างไม่ต่าง
อะไรกับผ้าห่อซากศพ คนเราต้องตายไม่วนั ใดก็วนั หนึง่ …นาทีนเี้ ขามองเห็น
ตัวเองคือคนตาย ความตายอันมืดมิดอันเป็นนิรนั ดร์ มีอะไรรอคอยทีน่ นั่ บ้าง
นอกจากความมืดมิด…
มีเสียงเคาะประตูห้องน้ำ ตามมาด้วยเสียงเรียก
“คุณตาคะ เป็นอะไรรึเปล่า”
วินน์เหลียวมองผ้าเช็ดตัวที่แขวนอยู่ใกล้ตัว รีบเอื้อมมือไปคว้าเอาไว้
และเหนีย่ วตัวขึน้ สุดแรงเกิด ไม่มวี นั ทีเ่ ขาจะให้ใครมาเห็นความสิน้ ไร้ของเขา
ในยามนี้…
ปิน่ นราเคาะประตูอกี ครัง้ ก่อนทีจ่ ะตัดสินใจผลักประตูหอ้ งเข้าไป ละออง
ไอน้ำปลิวออกมาก่อน หล่อนเห็นร่างผอมในชุดเสือ้ คลุมสีขาวยืนจับผ้าเช็ดตัว
ใบหน้าขาวซูบมีเหงื่อชุ่มโชกไปหมด
“ปิ่นนึกว่าเป็นอะไร…ปิ่นเตรียมอาหารกลางวันตั้งโต๊ะแล้วนะคะ”
“เดี๋ยวออกไป ทีหลังอย่าเข้ามา”
คำสั่งนั้นเฉียบขาดจนปิ่นนราอึ้ง รีบผละจากมา โกรธเสียจนร้อนไป
ทั้งตัวก็แบบนี้ไงคนถึงหนีหมด…
ห้องอาหารมีเขานัง่ กินอาหารกลางวันตามลำพัง วินน์มองผ่านกระจก
ออกไปก็เห็นหล่อนยืนล้างจานหน้าย่นยู่ ท่าทางเป็นเด็กวัยรุ่นที่เจ้าอารมณ์
ไม่เบา เมื่ออารมณ์มาเจอกับอารมณ์คนแก่อย่างเขาก็บ้านแทบแตก…
เขาหัวเสียนัน่ เอง หัวเสียกับสภาพของตัวเองเลยพาลให้กบั ทุกสิง่ รอบ
ตัวรวมทั้งคนชิดใกล้…พยายามนั่งสงบสติอารมณ์และจัดการกับอาหารเบื้อง
หน้าทีแ่ ทบไม่เรียกว่าเป็นอาหาร ล้วนแล้วแต่เป็นอาหารสัง่ พิเศษเพือ่ สุขภาพ
ของเขาโดยตรง แท้จริงมันไม่เคยมีอะไรที่ดีขึ้น เขาอยู่ในวัยเจ็ดสิบเก้าที่
กำลังจะผ่านเข้าสู่แปดสิบในอีกไม่นาน คนอายุเก้าสิบที่ยังอยู่ในสภาพดีกว่า
เขามีอีกมากมาย นาทีนี้วินน์เบื่อทุกสิ่งรอบตัวและมองไม่เห็นทางออก…
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กดกริง่ เรียกปิน่ นราให้เข้ามาเก็บจาน หล่อนเดินเข้ามาเหมือนเครือ่ งจักร
หน้าตาประกาศว่ายังโกรธเขาอยู่ ผมถักเปียไว้สั้นๆ ทำให้หล่อนดูเด็กมาก
กว่าเดิม เขาอยู่ที่ไหน ในวัยเดียวกัน…เริ่มมีผลงานทางทีวีและกำลังไต่เต้า
ไปสูค่ วามเป็นดารา เริม่ มีเงินจนไม่รวู้ า่ จะใช้ไปในทิศทางไหน ชีวติ วัยรุน่ ทีก่ ระจ่างไปด้วยแสงสีของโลกมายาอย่างเต็มคราบและไม่ใช่แค่เฉียดผ่านเหมือน
ดาราทั่วไป…
หล่อนกลับออกไปและไม่มองหน้าเขาแต่อย่างใด วินน์มองตาม กด
กริ่งเรียกอีกครั้งและหล่อนก็หยุดนิ่งที่ประตู หันมามอง วินน์ชี้ไปที่แก้วน้ำ
ทีม่ นี ำ้ พร่องไปเกือบหมด จากนัน้ ก็ชไี้ ปทีค่ ราบบางๆ บนโต๊ะทีย่ งั เช็ดไม่หมด
หล่อนเดินจากไป กลับมาพร้อมเครือ่ งดืม่ แก้วใหม่ มือหนึง่ ถือผ้าเช็ด
ถูคราบสกปรกจนหมด วินน์ตะแคงตัวมองต่อ มันยังไม่สะอาดเสียทีเดียว
แบมือรับผ้าจากมือหล่อนและลงมือเช็ดเสียเอง…จากนั้นก็ส่งผ้าคืน ไม่มี
การพูดอะไรกันอีก บรรยากาศรอบตัวตึงเครียดเหมือนเครื่องจักรที่กำลังเร่ง
เครื่องจนเต็มสปีด…
อาหารเที่ยงมื้อนั้นของปิ่นนราคือซุปถ้วยเดียว มีอะไรที่หล่อนกินได้
บ้างนอกจากซุป อาจจะต้องทนกินอาหารคนแก่ไปอีกนานทีเดียวถ้าหล่อน
ไม่ชงิ ลาออกเสียก่อน…ตามองออกไปทีห่ อ้ งนัง่ เล่นก็เห็นเจ้าของบ้านนัง่ ดูวดิ โี อ
อาจจะหนังเก่าทีต่ วั เองเล่นเมือ่ ครัง้ หนึง่ นานมาแล้ว แบบฉบับของคนหลงตัว
ทั่วๆ ไป…
เก้าอีน้ อนตัวนัน้ โยกได้และหล่อนก็เห็นเขานัง่ โยกอยูน่ าน จนมันหยุด
นิ่งไปเอง คงหลับไปแล้ว รีบย่องออกไปดูก็เห็นหน้าเหี่ยวๆ ซบนิ่งไปทาง
หนึง่ แว่นเกือบหลุดออกจากดัง้ จมูก หลับหรือว่าตาย…ชะโงกหน้าเข้าไปอีก
นิด สำรวจลมหายใจไปด้วย ยังหายใจอยู่ หล่อนต้องคอยเช็กปูเ่ ช่นกันตอน
หลับไปนานๆ ผิดปกติ มันมีอะไรบางอย่างเกีย่ วกับคนแก่ทสี่ ร้างความห่วงใย
ให้ลูกหลานในเรื่องแบบนี้ เรื่องต้องคอยสำรวจลมหายใจกัน ตลอดยี่สิบสี่
ชั่วโมงเลยทีเดียว
โล่งไปได้บ้าง ตอนหลับช่างน่าสงสาร ความเหี่ยวของดวงหน้าแทบ
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มองหาความหล่อเหลาในครัง้ หนึง่ ยากเต็มที นีห่ รือดาราทีค่ า่ ตัวสูงสุดในครัง้
หนึง่ …ยามนีแ้ ค่บทพ่อยังยากแล้ว เข้าใจแล้วว่าทำไมเขาทำตัวสาบสูญไปเลย
ตามข่าวคราวในอดีตเขาเป็นดาราที่หลงตัวเองมากที่สุด แต่ยามนี้จะมีแฟน
หนังสักกี่คนที่ยังจดจำเขาได้อยู่…
***
หลานสาวกลับมาตอนค่ำมากแล้ว เหงือ่ โซมตัวมาทีเดียว พอขึน้ บ้าน
ก็บ่นอู้
“ให้เขาหาคนใหม่เถอะค่ะปู่ ปิน่ วันเดียวก็เต็มกลืนแล้ว” ทิง้ ตัวนอนบน
โซฟาตัวยาวบีบขมับไปด้วย
“อ้าว ทำไม”
“เอาใจยากทีส่ ดุ เลย จูจ้ ดี้ ว้ ย มินา่ คนงานหนีหมด โชคดีนะเข้านอน
หัวค่ำ ท่าทางแกรำคาญปิ่นเหมือนกัน คงอยากหาคนใหม่”
“ก็ชว่ ยไปก่อนจนกว่าจะหาคนใหม่ได้ ปูไ่ ม่อยากให้เขาอยูค่ นเดียวตอน
นี้”
หลานสาวเงียบไปได้ หลับตาครุ่นคิดหนัก
“อายุกเ็ ท่าปูแ่ ต่ปนิ่ ไม่เข้าใจเลยนะว่าทำไมแกไม่แข็งแรงเหมือนปูอ่ าหาร
ก็กินดี”
“เขาเคยแข็งแรงกว่านี้ มาทรุดระยะหลังๆ”
“อาจจะสภาพจิตใจ หงุดหงิดขีโ้ มโหแบบนัน้ แก่เร็ว สมุนไพรไม่ชว่ ยมัง่
หรือคะ”
“นี่ปู่กำลังรอสมุนไพรจากเมืองจีนอยู่ รอบนี้อาจจะได้ผล”
“วิตามินเอ็กซ์นั่นหรือคะ เห็นปู่รอมานานแล้ว”
คณานิ่งเสีย ไม่เปิดเผยอะไรมากไปกว่านั้น คนเดียวที่รู้รายละเอียด
คือวินน์ แต่เขาก็ไม่คิดอีกเหมือนกันว่าฝ่ายนั้นจะยอมตัวเป็นหนูทดลอง นี่
คือความเป็นความตายทีเ่ จ้าตัวต้องตัดสินใจ ทีส่ ำคัญก็คอื เขาเองก็ยงั ไม่แน่ใจ
เช่นกันว่ามันจะเห็นผล มันเป็นความเร้นลับที่เหลือเชื่อมากเกินไปนั่นเอง…
แต่ในโลกของการค้นคว้าการเปิดใจยอมรับสิง่ แปลกใหม่กลายเป็นสิง่ ทีเ่ ขาเลีย่ ง
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ไม่ได้ ไม่ว่าอะไรก็ตามที่คนเราคิดไปถึง สิ่งนั้นเป็นไปได้แม้จะใช้เวลา…
โทร.ไปหาวินน์ที่บ้านและฝ่ายนั้นก็รับสาย รีบถามมาก่อนเลยว่า
“หลานกลับถึงบ้านแล้ว?”
“มาถึงเมื่อกี้ แล้วเป็นไง พอจะทนกันไหวไหม รึว่ายังอยากหาคน
ใหม่”
ไม่มีคำตอบกลับมา ครู่ใหญ่ก็มีเสียงถอนใจ
“ผมยังคิดอยากได้ผู้ชายมาช่วยนะ แรงดีหน่อย แต่ปิ่นก็ทำงานดี
เพียงแต่ยังเด็กมาก”
“ค่อยๆ หาไป รอดูอีกวันสองวัน พ่อครัวเก่าอาจจะกลับมา”
“ผมไม่คิดว่าเขาจะกลับ ผมอยากได้คนใหม่”
“แล้วผมจะลองถามไถ่ให้ แค่วนั สองวัน เออ มีขา่ วจากเซีย่ งไฮ้วนั นี้
ส่งมาถึงผมโดยตรง สมุนไพรที่เราคุยกันจะมาถึงมือผมอีกไม่กี่วันนี้ เขาว่า
เขาจัดส่งมาแล้ว”
“ทำไมไม่มาคุยกันอีกที…เรื่องนั้น…” คำพูดนี้ราบเรียบ “ผมอาจจะ
เปลี่ยนใจ…”
“ผมก็ยังไม่คิดว่าคุณพร้อมนะวินน์ เพราะลำพังผมผมก็ยังไม่พร้อม
ยังอยากได้หลักฐานและข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับสมุนไพรทีว่ า่ นี่ มันดูเลือ่ นลอย
เกินไป”
“บางทีผมก็คดิ เหมือนกันนะว่าผมยังมีอะไรเหลืออยูอ่ กี สองสามวันมา
นี่ผมทรุดน่าตกใจ วันนี้ก็ล้มในห้องน้ำ”
“ไม่เห็นปิ่นเล่าให้ฟัง…”
“นั่นเขาไม่รู้ เหตุผลที่ผมอยากได้ผู้ช่วยผู้ชาย…มันอาจจะมีวันเวลาที่
ผมล้มแล้วผมจะไม่กลับมาอีก…อะไรมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้น เรื่องที่เราคุยกัน
ผมถึงอยากคุยกันอีกที ถ้าผมจำเป็นจะต้องเสีย่ ง…ไม่ใช่วา่ ผมกลัวตาย ผม
แค่คิดว่าถ้าชีวิตมีทางเลือกได้อีกครั้งทำไมไม่เลือกมัน…”
ปิ่นนรานอนฟังปู่พูดโทรศัพท์ในห้อง จับใจความได้บ้างเกี่ยวกับเรื่อง
สมุนไพรจากเมืองจีน มีอะไรแปลกๆ ในคำพูดของปู่ที่หล่อนยังไม่เข้าใจนัก
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คล้ายกับว่าสมุนไพรอันนี้ไม่ใช่สมุนไพรธรรมดาอย่างที่ปู่เลยได้มา คุณวินน์
คนนั้นรอคอยอยู่ด้วย ยังมีข้อมูลอะไรอีกที่ปู่ต้องการ และมันสำคัญขนาด
ไหนกัน…
อยากจะสรุปว่ามันเป็นเรื่องของคนแก่ที่กลัวแก่และกลัวตาย อีกทั้ง
ต้องการยาอายุวัฒนะมายืดวันเวลาของตัวเองออกไปอีก มันแค่นั้นหรือว่า
มีอะไรมากไปกว่านั่น…
***
วินน์ถอดเสื้อคลุมออกทีละแขน พยายามขยับดึงเสื้อผ้าให้พ้นตัว
เขาตื่นมาอาบน้ำแต่เช้า กว่าจะขึ้นมาจากอ่างได้ ที่ผ่านมาเคยมีคนช่วย
เคยมีบริวารที่เขาจะเรียกใช้ใครก็ได้ อดไม่ได้ที่จะคิดไปถึงคนครัวคนสุดท้าย
ที่เพิ่งจากไป คนเก่าแก่ที่ทนทานและอยู่กับเขามานานมากที่สุด คนเดียวที่
ทำอาหารถูกปากและถูกเขาก่นด่าเช้าเย็นอย่างไร้เหตุผล ยามนีท้ กุ คนจากไป
อ้างว่าไปเยี่ยมบ้าน ไปเป็นอาทิตย์และไม่กลับมาอีกเลย…
เสียงไขกุญแจเข้าบ้าน เด็กคนนั้นคงมาแล้ว เด็กวัยรุ่นที่ทำอะไร
ไม่เป็นแม้แต่อย่างเดียวและเขาต้องคอยกำกับไปทุกฝีกา้ ว ท่าทางไม่ชอบรับ
คำสั่งจากใครเสียด้วย จนเขาได้แต่มองและไม่อยากพูดอะไร บอกเพื่อน
ไปแล้วว่าต้องหาคนใหม่ เขาต้องการคนงานผู้ชายที่รู้งานและแรงดีและด่า
ได้ด้วย…
รีบสวมกางเกงทีละขา มันลำบากยากเย็นขึน้ ทุกทีจนต้องนัง่ พักทีเ่ ตียง
กว่าจะเสร็จก็แทบหมดแรง ได้ยินเสียงเดินเร็วๆ ไปมาในบ้าน เสียงกระทบ
กันของเครื่องใช้ในครัวดังโครมคราม นี่ขนาดหูตึงไปมั่งแล้ว…
ทิ้งตัวนอนมองเพดานห้องนิ่ง มีวันคืนที่เขาไม่อยากลุกจากเตียง
และลืมตาตืน่ ไปไหนอีก โลกภายนอกคงวุน่ วายและเต็มไปด้วยเสียง เขาไม่
อยากเห็นหรือแม้แต่อยากจะได้ยินอะไร มีเหตุผลที่ทำไมคนแก่จึงหูตึง
และตาพร่ามัวลงไปทุกที ก็เพราะโลกมันไม่เหมาะสมทีจ่ ะใช้ชวี ติ อยูอ่ กี ต่อไป
แล้ว…เวลานั้นอาจจะกำลังมาถึงเขา สมุนไพรอายุวัฒนะที่สรรหามากินมัน
ไม่ได้ช่วยอะไรมาก สร้างบ้านหลังคาปิระมิดเพื่อชะลอความแก่และหวัง
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อาศัยดูดพลังจากแสงอาทิตย์เข้ามาช่วย แท้จริงมันเป็นแค่ข่าวลือที่ไม่มี
รากฐานของความจริงอะไรอยู่เลย แค่อยู่กันไปด้วยความหวังลมๆ แล้งๆ
และความหวังก็คือความหวัง มันไม่เคยเป็นความจริงขึ้นมาได้…
เสียงแก้วตกแตก…เสียงกวนประสาททีเ่ ขาต้องหลับตานิง่ และพยายาม
ข่มใจ ครู่ใหญ่ก็มีเสียงเคาะประตูห้อง
“คุณตาคะ อาหารเช้าเสร็จแล้วค่ะ”
“เดีย๋ วออกไป” เขาตอบสวนทันควัน กลัวจะผลักประตูเข้ามาอีก อีก
หน่อยเขาอาจจะต้องล็อกทั้งห้องน้ำและห้องนอน
“คุณตาเป็นอะไรไปรึเปล่าคะ” มีเสียงถามมาอีก
“สบายดี”
ปิน่ นราได้ยนิ เสียงตอบรับแหบๆ เลยนึกโล่งไปได้ ตราบใดทีย่ งั มีเสียง
ตอบโต้มันประกาศถึงการมีชีวิต ต้องเช็กปู่แบบนี้ทุกวันเหมือนกันตอนเช้าๆ
…กลัวที่สุดเรื่องหลับไป เลยเป็นเจ้าชายนิทราและไม่ยอมตื่นขึ้นมาอีก มัน
เกิดขึ้นเป็นประจำกับคนแก่ๆ…
จัดอาหารเช้าตัง้ โต๊ะตามรายการทีเ่ ขียนบอกเอาไว้ มีซปุ เห็ดกับซุปผัก
ทุกอย่างมีแต่ซุป และวิตามินน้ำตั้งเรียงรายหลายถ้วย ก้มเช็ดริ้วรอยต่างๆ
ตามโต๊ะจนขึ้นมันปลาบ ปู่ยังไม่เคยถึงขั้นนี้ ปู่เป็นคนแก่ที่ดูแลง่ายที่สุดใน
โลก…
เดินออกมาแล้ว เดินออกมาอย่างช้าๆ แต่งตัวเรียบร้อยเหมือนจะไป
ออกงานที่ไหนสักแห่ง ต่างจากปู่ที่ตื่นยังไงก็ลากชุดนอนออกมาอย่างนั้น
ง่ายๆ และสบายแบบไม่ตอ้ งมีพธิ รี ตี องอะไรสักนิด เกิดอะไรขึน้ กับคนคนนีก้ นั
ชีวิตของเขาเหมือนวางตัวเองในฉากหนังที่ต้องมีกล้องคอยจับอยู่ทุกฝีก้าว
และจะต้องดูดีไปทุกอิริยาบถ แม้กระทั่งการกิน…
จับตามองท่านั่งกินสงบเสงี่ยม ใช้ผ้าเช็ดปากแตะปากตามเป็นระยะ
บ้านทั้งหลังถ้าไม่มีหล่อนก็ไม่มีใครเลย…สำหรับเขาชีวิตอาจจะชินกับการจัด
ฉากเข้าหน้ากล้องมาตั้งแต่เด็ก ปู่ว่าเขาเป็นดารามาตั้งแต่เด็กๆ คงหาเงิน
เป็นตั้งแต่จำความได้นั่นเลย…
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ปิน่ นรานัง่ ทอดถอนใจคนเดียว ไม่เข้าใจการใช้ชวี ติ ของคนคนนี้ ดารา
รุ่นเดอะที่คนเกลียดกันทั้งอำเภอ…
ได้ยินเสียงกดกริ่งดังกริ๊งจนสะดุ้ง รีบเดินเข้าไปดู เห็นนิ้วยาวๆ ชี้ไป
ทีถ่ ว้ ยน้ำชา เลยรีบเดินไปรินเติมให้ ยังไม่ทนั เต็มก็โบกมือให้พอ ชีไ้ ปทีถ่ ว้ ย
ซุปและโบกมือให้เก็บไป ปิน่ นราชีไ้ ปทีถ่ ว้ ยกาแฟ ฝ่ายนัน้ มองตามนิว้ หล่อน
และมองหน้า จากนั้นก็ชี้ไปที่หม้อต้มกาแฟ พยักหน้าให้เติม พยักหน้าใส่
กันไปมาโดยไม่ตอ้ งใช้ภาษาพูด…จบรายการอาหารมือ้ เช้าทีเ่ งียบสงบทีส่ ดุ …
วินน์นั่งอ่านหนังสือพิมพ์ พอใจในความเงียบรอบตัว เด็กคนนี้เริ่ม
เข้าใจภาษาทีเ่ ขาใช้ ภาษาของความเงียบทีเ่ ข้าใจกันได้ดี เขาเบือ่ การพูดมาก
เบื่อเสียงรบกวน เบื่อความเหน็ดเหนื่อยที่ตามติดมากับการเปล่งเสียงแต่ละ
ครั้ง…แบบนี้อาจจะพอเข้าใจกันไปได้อีกระยะหนึ่ง…
เงยหน้ามองผ่านกระจกออกไปภายนอก แดดยามสายเริม่ แรงขึน้ ทุกที
เขาควรจะเดินออกไปรับลมข้างนอกบ้าง ดอกไม้ที่ปลูกเอาไว้เริ่มเหี่ยวเฉา
เพราะขาดคนดูแล คนสวนที่กลับไปเยี่ยมบ้านคงไม่กลับมาเช่นกัน เขา
เพียงแต่รู้…
ปิน่ นรามองเห็นหลังผูส้ งู วัยกว่าเดินไปทางประตูหลังบ้าน เป็นการเดิน
เงียบๆ ช้าๆ แทบไม่มีเสียง หล่อนได้ยินเสียงผลักประตู ครู่เดียวก็ได้ยิน
เสียงดังโครมเหมือนคนล้มชนอะไรเข้าสักอย่าง ใจหายวาบขณะถลันวิ่งออก
ไปดู ร่างผอมนอนกลิ้งที่พื้นไม่ไหวติงมีขอนไม้ที่คงเดินไปสะดุดกองระเน
ระนาดอยู่ข้างกาย ปิ่นนราหวีดร้องเต็มเสียง รีบวิ่งไปประคองศีรษะอีกฝ่าย
และยกขึ้น
“คุณตา คุณตาคะ เป็นอะไรรึเปล่าคุณตา…”
ไม่มเี สียงตอบรับ มีแต่เสียงครางเบาๆ มีเลือดซึมทีข่ มับข้างหนึง่ และ
หล่อนก็รีบใช้มือกดเอาไว้แน่นเมื่อเลือดทำท่าจะไหลมากกว่าเดิม
“คุณตา นอนนิ่งๆ ค่ะ อย่าขยับตัว เดี๋ยวปิ่นโทร.เรียกปู่ อย่าขยับ
นะคะ”
ผลุนผลันวิ่งเข้าบ้านไปใช้โทรศัพท์ พอปู่รู้เรื่องก็โวยวายถาม
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“ยังมีสติรึเปล่า”
“ค่ะ ไม่ได้สลบไป แต่เลือดเยอะเลย”
“เดี๋ยวปู่รีบไปเดี๋ยวนี้ อย่าให้เขาหลับ รีบกลับไปดู”
ปิน่ นราวางสายและรีบวิง่ กลับไปอีกครัง้ พร้อมผ้าขนหนู เลือดเริม่ ไหล
อาบแก้มด้านหนึ่งเป็นทางยาว หล่อนรีบใช้ผ้ากดเอาไว้ ประคองใบหน้า
เหี่ยวย่นไว้เต็มอ้อมแขน
“คุณตา อย่าเพิ่งเป็นอะไรนะคะ เดี๋ยวปู่มา”
ตาฝ้าฟางลืมขึ้นช้าๆ และหล่อนก็ชูนิ้วสองนิ้ว ถามต่อว่า
“กี่นิ้วคะ…”
ตาคู่นั้นหลับลงไปอีกครั้ง ปิ่นนราเขย่าตัวผู้สูงวัยกว่าเบาๆ
“คุณตาอย่าหลับนะ เห็นนิ้วปิ่นไหม กี่นิ้วคะ”
เงียบ…ลมหายใจของอีกฝ่ายแผ่วเบาเต็มที
“คุณตาดูอกี ที คุณตาอย่าหลับนะ คุณตาอย่าเพิง่ เป็นอะไรไปนะคะ…”
ปิ่นนราจำเสียงตัวเองแทบไม่ได้ มันเป็นนาทีที่หล่อนตื่นตระหนกเสีย
จนหัวใจแทบจะวายตายไปเสียเดี๋ยวนั้น…
จนกระทั่งได้ยินเสียงรถปู่มาจอดที่หน้าบ้าน…
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วินน์ลืมตาตื่นขึ้นมาอีกครั้งก็พบตัวเองนอนอยู่บนเตียงในห้องนอน
ส่วนตัว เจ็บแปลบที่ขมับจนต้องยกนิ้วขึ้นแตะบริเวณนั้น มีผ้าพันแผลพัน
เอาไว้รอบหน้าผากจนตึงแน่นไปหมด เขาหกล้มนัน่ เอง วูบเดียวทีล่ ม้ ไปเขา
จำอะไรได้เพียงเลือนราง หูยงั แว่วเสียงเรียกตืน่ ตระหนกของปิน่ นรา สัมผัส
สุดท้ายของหล่อนที่ประคองหัวเขาเอาไว้ จากนั้น ความรู้สึกก็ดับวูบไปเสีย
เฉยๆ
เสียงพูดคุยกันข้างนอก จำเสียงได้ว่าเป็นคณาคุยกับหลานฟังไม่ได้
สรรพ ร้อนถึงเพื่อนต้องมาดูแล วินน์หลับตานิ่ง…นับเป็นครั้งแรกก็ว่าได้ที่
เขาล้มถึงขั้นสลบ ที่ผ่านมา ยังมีการตั้งหลักได้ จริงหรือที่สังขารของเขา
มันย่ำแย่ลงไปทุกวัน…แล้วอะไรจะเกิดขึน้ ต่อไปอีก เขาไม่อยากคิดไปถึงมัน…
เสียงประตูผลักเข้ามาและเขาก็ลมื ตาขึน้ มอง คณานัน่ เอง พอเห็นเขา
ตื่นก็รีบพูด
“อ้าว เป็นไง หลานโทร.ไปบอกผมตกใจหมดนะนี”่ เดินไปทรุดตัวนัง่
ที่เก้าอี้ข้างเตียง มือหนึ่งเอื้อมมาแตะผ้าพันแผลที่ขมับ “เลือดหยุดแล้ว
แผลไม่ใหญ่อะไร”
“ไม่รตู้ วั เหมือนกันว่าผมล้มไปได้ยงั ไง จูๆ่ ขามันหมดเรีย่ วแรงไปเฉยๆ”
เขาพูดแผ่วเบา
“ธรรมดา ขนาดผมเองถ้าไม่ระวังตัวก็ล้มไม่ต้องลุกเหมือนกัน ทาง
ที่ดีถ้าคุณอยากนั่งรถเข็นไปก่อนตอนนี้ หลานผมมันช่วยเข็นให้ได้”
หน้าของวินน์เปลี่ยนสี คณาเองก็คงรู้เพราะรีบพูดต่อ
“บางทีมันถึงเวลาที่คุณต้องยอมรับสภาพที่แท้จริงของตัวเราเองนะ
เราฝืนมันไม่ได้ เข็นก็ต้องเข็นกัน”
“แต่จะต้องไม่ใช่ผม” เสียงนั้นแข็งขึ้นมานิดๆ “ผมยังเดินเหินได้
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กำลังขาผมยังดี”
“วินน์ ถ้าคุณล้มอีกครั้งและไม่มีใครรู้ใครเห็น…”
วินน์เงียบ…
“ผมเข้าใจคุณ เพราะผมก็เป็นอย่างคุณ อยากมีอิสระ อยากแก่ตัว
โดยไม่ต้องพึ่งพาใครเลย แต่บางทีมันเป็นไปไม่ได้”
วินน์ปล่อยให้คำพูดเหล่านัน้ ผ่านเขาไป เกลียดคำนี้ คำว่าเป็นไปไม่ได้
…เกลียดสภาพทีต่ อ้ งพึง่ พาคนอืน่ ไปแทบจะทุกลมหายใจเข้าออก เกลียดความ
เปลีย่ นแปลงอันรวดเร็วของสังขาร…เกิดอะไรขึน้ ทำไมคนเราต้องยอมรับกับ
ความพ่ายแพ้ชนิดนี้กันอย่างง่ายๆ
ความพ่ายของสังขาร…
หลับตานิง่ มือหนักของคณาตบลงทีห่ ลังมือเขาสองสามทีอย่างปลอบ
ใจ คนคนเดียวที่อาจจะเข้าใจเขามากที่สุดในตอนนี้…
“นะ แล้วผมจะหารถเข็นมาให้ คุณจะสะดวกกว่านี้แยะเวลาอยาก
ไปไหนมาไหน พูดกับหลานผมแล้วมันก็ยินดีช่วยเหลือทุกอย่างตอนนี้…คิด
ว่ายังไม่ต้องไปหาใคร เด็กมันอยากช่วย…”
มีอะไรบางอย่างเช่นกันที่สัมผัสความรู้สึกของเขาอย่างรุนแรง ความ
ตระหนกและห่วงอาทรของปิน่ นราวันนีไ้ ม่ใช่สงิ่ ทีเ่ ขาคาดฝันนัก มันปราศจาก
การเสแสร้งและมาจากส่วนลึกของจิตใจจริงๆ นาทีนนั้ เขาได้เห็นความละเอียด
อ่อนในหัวใจของอีกฝ่าย ความห่วงลึกล้ำทีเ่ ขายังไม่เคยได้รบั จากลูกหลานคน
ไหนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา…
วูบนัน้ ทีเ่ ขาคิดไปถึงลูกสาวกับเมียเก่าทีต่ ามแม่ไปอยูเ่ มืองนอก พบกัน
ครั้งสุดท้ายหลายปีมาแล้ว ลูกกับเขาห่างเหินกันเหมือนมาจากคนละโลก…
ไม่มีอะไรที่นั่น และไม่มีเอาเลยมาแสนนาน เป็นพ่อลูกกันก็แค่สายเลือด
เท่านั้นจริงๆ…
ได้ยินเสียงอีกฝ่ายขยับกายลุกขึ้น หันมาบอกเขาก่อนออกไปจาก
ห้องว่า
“คืนนี้ผมอยู่เป็นเพื่อนด้วย เดี๋ยวจะให้ปิ่นเอาอาหารค่ำเข้ามาให้ในนี้
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คณาเข้าไปในครัวก็พบว่าหลานสาวกำลังจัดเตรียมอาหาร
“คุณตาเป็นไงมั่งคะปู่”
“ดีขึ้น รู้ตัวแล้ว คงจะหิว เดี๋ยวปิ่นรีบเอาอาหารเข้าไปเลย ยังไง
คืนนี้ปู่มาอยู่เป็นเพื่อนด้วย ปิ่นจะกลับไปบ้านก่อนก็ได้ รึอยากจะมาอีกก็
ตามใจ”
“ค่ะ ปิ่นอาบน้ำอาบท่าแล้วกลับมาใหม่ เอาเสื้อผ้ามาให้ปู่ด้วย”
ปิ่นนรายกถาดอาหารออกจากที่นั่น ไม่มีวันที่หล่อนจะปล่อยคนแก่
สองคนไว้ตามลำพัง ขนาดอยูท่ บี่ า้ นหล่อนเองก็ยงั ต้องจับตามองปูไ่ ปทุกฝีกา้ ว
…มันมีอะไรบางอย่างเกีย่ วกับคนแก่…ความน่าห่วง…ความบอบบางทีน่ า่ ห่วง
ไม่ต่างอะไรกับการกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง…
ร่างผอมแห้งที่นอนนิ่งบนเตียงไหวกายขึ้นนิดเดียวเมื่อหล่อนยกถาด
อาหารเข้าไป ทำท่าจะหยัดกายลุกขึน้ นัง่ แต่กท็ ำไม่ได้ ทำได้เพียงขยับนอน
หนุนหมอนสูงขึ้นมาอีกหน่อย
“คุณตาไม่ตอ้ งลุกหรอกค่ะ เดีย๋ วปิน่ ป้อนซุปให้” กุลกี จุ อวางถาดอาหาร
และเตรียมผ้ากันเปื้อนรองใต้คางผู้สูงวัยกว่า “ซุปยังร้อนนะคะ ต้องระวัง
หน่อย”
วินน์มองตามมือเรียวบางที่บรรจงวางผ้ากันเปื้อนบนอกของเขา นิ้ว
มือสลักเสลานวลเนียนไปจนถึงถึงต้นแขน ความงดงามแห่งวัย ความเต่งตึง
ของเลือดลมในวัยต้นทีส่ วยงามทีส่ ดุ วัยทีม่ อดไหม้ไปจากเขาจนหมดสิน้ แล้ว
ชนิดเรียกกลับคืนมาไม่ได้…
ถอนใจลึก มองตามมือที่จับช้อนป้อนอาหารใส่ปากของเขา กลาย
เป็นเด็กอีกครั้งแล้วเรา…กระแสอ่อนโยนในดวงตาที่มองต่ำมาที่เขาจับหัวใจ
แปลกๆ มันอ่อนโยนลึกล้ำ ชนิดที่เด็กวัยขนาดหล่อนไม่น่าจะมี เรียวปาก
หยักสวยรูปคันธนูแย้มยิ้มกับเขาเหมือนพูดจากับเด็ก
“ดีจงั ค่ะ คุณตาทานง่าย ทานแยะด้วย ยังเจ็บแผลไหมคะ ปูฉ่ ดี ยาชา
ให้ หมดฤทธิ์แล้วมั้ง ปิ่นตกใจหมด ดีใจคุณตาไม่เป็นไรมาก…”
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เป็นคำพูดเร็วๆ เร็วเสียจนเขาจับคำพูดเหล่านัน้ แทบไม่ได้ ภาษาวัยรุน่
ที่ยากจะเข้าใจแล้ว ความเร็วของกระแสเสียง สิ่งเขายังไม่ชินกับมัน…
มือเล็กเช็ดปากให้เสร็จเมื่อเขาอิ่มอาหาร ปากพูดไปด้วย
“อยากได้อะไรก็บอกนะคะ เพราะเดีย๋ วปิน่ กลับไปบ้าน อาบน้ำอาบท่า
แล้วมาใหม่ อ้อ ปู่มาค้างด้วยค่ะ เป็นห่วงคุณตา…”
นานแค่ไหนแล้วทีเ่ ขาไม่เคยได้รบั ความห่วงอาทรชนิดนี้ ทีผ่ า่ นมามัน
เหมือนทุกคนทำตามหน้าที่แล้วจากไป…
คณาเข้ามานั่งคุยด้วยหลังจากที่หลานสาวออกไปแล้ว มือถือแม็กกาซีนเล่มหนึ่งเข้ามาด้วย
“ไปอ่านเจออะไรรูม้ ะ…มีคนแช่แข็งศพตัวเองเอาไว้หลังจากตายไปแล้ว
ตั้งความหวังกันว่าอาจจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เพิ่มเข้ามาอนาคตเพื่อชุบตัวเอง
ขึ้นมาอีกครั้ง…ยอมเสียค่าใช้จ่ายกันไม่อั้นเพื่อความอยู่รอดของตัวเอง”
“ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าอะไรที่ทำให้คนเราตะเกียกตะกายต่อสู้
เพื่อสิ่งนี้”
“เรียกมันว่าสัญชาตญาณทีธ่ รรมชาติให้เรามาก็คงได้ ไม่งนั้ ทุกชีวติ คง
สูญพันธุ์กันไปหมด มันเหมือนทุกชีวิตจะสู้เพื่อสิ่งนี้กันจนนาทีสุดท้ายเลย
ไม่เชื่อจับคนยืนบนขอนไม้และปล่อยให้น้ำท่วม จะยืนเขย่งหายใจจนนาที
สุดท้าย หมดท่าเข้าจริงๆ จะเริ่มว่ายน้ำ พยุงตัวเองไปเรื่อยๆ เพื่อชีวิตรอด
ความกลัวตายหรือ? ผมว่าไม่ใช่เสียทีเดียวนะ เหมือนมันจะมีอะไรมากไป
กว่านั้น เพราะขนาดคนตายไปแล้วก็ยังตั้งความหวังไปถึงการดำรงอยู่ต่อไป
ของจิตวิญญาณในชีวิตเบื้องหลังความตาย มีหรือไม่มีไม่รู้ ขอให้ตั้งความ
หวังเอาไว้ก่อน”
“ชีวิตเป็นเรื่องแปลก มีอะไรมั่งที่มันเป็นไปไม่ได้ ยิ่งวันมันก็เหมือน
กับว่าอะไรที่เราคิดไปถึงได้ มันเป็นไปได้ทั้งนั้นไปแล้ว…”
“พวกมัมมีท่ ดี่ องศพตัวเองไว้กค็ งตัง้ ความหวังแบบเดียวกัน การคืนชีพ
มาอีกครั้ง จะในสภาพไหนเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ฉะนั้นเรื่องศพแช่แข็งนี่ผมว่า
มันเป็นไปได้ทเี่ ทคโนโลยีสมัยใหม่จะชุบชีวติ คนเราได้ในสักวันหนึง่ ให้มชี วี ติ
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ใหม่อีกครั้ง”
“ถ้ามันเป็นชีวติ ใหม่ทปี่ ราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะ ทุกวันนีผ้ มเริม่ คิดแล้ว
ว่า ผมจะอยู่ไปเพื่ออะไร ความตายอาจจะเป็นทางออกที่สวยงามที่สุดที่
ธรรมชาติให้เรามาก็ได้…เรามาคุยกันเรื่องสมุนไพรใหม่ที่คุณได้มาดีกว่า…”
คณาเงียบ ถอนใจยาวขณะมองหน้าอีกฝ่าย
“ยังนึกว่าคุณเลิกสนใจไปแล้ว…”
“ผมเพียงแต่คิดว่ามันอาจจะเป็นการทดลองที่น่าสนใจก็ได้…”
“เรากำลังคุยถึงเรื่องตายก่อนตาย…ถ้าไม่ได้ผลคุณจะไม่กลับมาอีก”
“แต่ถ้าได้ผล…”
“อิทธิพลของสมุนไพรจะชุบชีวิตคุณกลับไปสู่วัยต้นอีกครั้ง เซลล์ทุก
เซลล์จะชุบตัวเองขึน้ มาใหม่…ทัง้ ภายนอกและภายใน ไม่ใช่แค่ภายนอกดึงหน้า
ดึงตาไม่ให้เหี่ยวย่นอย่างที่ทำกันอยู่ตอนนี้ เทคโนโลยีสมัยนี้ยังเปลี่ยนกัน
แค่เปลือกนอก มันมีประโยชน์อะไรถ้าเปลือกนอกดูดีแต่ภายในร่างกายทรุด
โทรม”
“เท่ากับว่าผมจะมีชีวิตใหม่…”
“ถ้าสำเร็จ เพราะผมเองก็ยังไม่รู้เพราะไม่เคยทดลองมาก่อน และ
ใจจริงผมก็ไม่อยากเห็นคุณเป็นหนูทดลอง คุณอาจจะไปแล้วไม่กลับมาอีกเลย
ก็ได้”
“วันนีผ้ มก็เกือบจะไม่กลับมานะ ถ้าเหตุการณ์แบบนีม้ นั เกิดขึน้ มาบ่อยๆ
เป็นวันที่ผมได้คิดหลายอย่างเหมือนกัน ถ้าวันนี้หลานคุณไม่อยู่ที่นี่อะไรจะ
เกิดขึ้น…”
มองกันเงียบๆ คณาเอื้อมมือไปตบหลังมืออีกฝ่ายไปมา
“ผมอยากให้คุณใช้เวลาคิดให้หนักและคิดให้ดีดีกว่า เรายังมีเวลา…”
คณาเดินกลับมาที่ห้องนั่งเล่นและอ่านหนังสือต่อ ความคิดไม่ได้อยู่
ทีน่ นั่ แต่วนกลับไปทีค่ ำพูดของตัวเอง ยังมีเวลาสำหรับอะไร…ทำไมเขาจะ
ไม่รวู้ า่ เวลาของอีกฝ่ายมันเหลือน้อยลงทุกที บางทีมนั อาจจะถึงเวลาแล้วก็ได้
สำหรับการตัดสินใจครั้งสำคัญ เรื่องที่คุยกันมานานระหว่างเขากับวินน์ แค่
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คุย…ค้นคว้ากันเรือ่ ยไปและตัง้ ความหวังจากความเร้นลับของปิระมิดไปจนถึง
มัมมี่และการแช่แข็งของร่างกายหลังความตาย แล้วมีอะไรอีก สมุนไพร
ล่าสุดทีก่ ลายเป็นยาอายุวฒ
ั นะและสัญญาไปถึงการเปลีย่ นสภาพเซลล์ทกุ เซลล์
ในร่างกาย ทุกอย่างมันเป็นแค่ขา่ วลือทีเ่ ขาไม่ได้มหี ลักฐานอะไรมาหนุนเนือ่ ง
เอาเสียเลย
หลานสาวกลับเข้าบ้าน อาบน้ำอาบท่ามาเรียบร้อยและแต่งกายด้วย
เสื้อผ้าชุดใหม่
“คุณตาเป็นไงมั่งคะปู่”
“หลับไปแล้วมั้ง”
“น่าสงสาร” ปิน่ นราทรุดตัวลงนัง่ คุยกับเขา “ปูไ่ ม่รจู้ กั ญาติพนี่ อ้ งบ้าง
หรือคะ ไหนว่าเคยแต่งงานมีลูกเต้า”
“เห็นว่าไปอยู่เมืองนอกกันหมด ยังไงปู่จะลองติดต่อไปที่บ้านเมียเก่า
อาจจะได้ข่าวคราว”
คณามองหน้าหลานสาวที่นั่งซึมไป
“เชื่อไหมคะ วันนี้ปิ่นนึกว่าคุณตาจะไม่รอด…”
“ก็ยังนึกว่าเราไม่ชอบคุณวินน์ ไหนว่าทนไม่ไหว เร่งให้ปู่หาคนใหม่”
“นัน่ มันตอนนัน้ ค่ะ แต่ตอนนีเ้ ปลีย่ นใจแล้ว แกหาคนดูแลไม่ได้จริงๆ
นะ คนเก่าก็หนีหมดแล้ว ดูๆ ไปแล้วน่าสงสารออก ปิ่นว่าปิ่นทนไปดีกว่า
แกก็จู้จี้ไปแบบนั้นเอง คนแก่ ถ้าเข้าใจแล้วคงไม่มีอะไร แกคงเบื่อสังขาร
ตัวเอง คงไม่กลัวตายอะไร แค่เบื่อ”
“ก็เหมือนปู่”
“แต่ปู่ยังแข็งแรงแยะ”
“มันไม่ตลอดไป รอดูวันที่ปู่ทรุด ไม่มีใครในโลกอยากแก่และต้อง
เผชิญกับความป่วยไข้ทุกข์ทรมานนะ เราต่างก็มองหาทางออก…”
“ปิน่ ยังมองไม่เห็นว่าจะมีทางออกอะไร จะมีกแ็ ค่ความอดทน แต่ปนิ่
ก็ยังไม่เคยแก่ถึงเวลาปิ่นอาจจะไม่อยากอดทนอะไรเอาเลยก็ได้”
“ปู่ว่ามันไม่ใช่เรื่องของความอดทนอย่างเดียวนะ มันมีอะไรมากไป
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กว่านั่น ความรู้สึกที่ว่า…แบบนี้จะอยู่ต่อไปทำไมในเมื่ออิสระที่เคยมีก็ไม่มี
เจ็บปวดทรมานตัง้ แต่หวั จรดเท้า ให้ทนละก็ได้ แต่จะทนไปเพือ่ อะไร นีต่ า่ ง
หากที่คนแก่ไม่น้อยคิดกัน คุณวินน์ก็ อาจจะเป็นคนหนึ่ง…”
“เลยมองหาทางออกหรือคะ…”
“ถ้ามีนะ ไม่อยูอ่ ย่างทีอ่ ยากอยูก่ ต็ ายไปเสีย ล้วนแล้วแต่เป็นทางออก
ไม่งั้นอัตราคนแก่ฆ่าตัวตายคงไม่เพิ่มขึ้นทั่วโลก นัดกันไปตายทางอินเทอร์เน็ตยังมี เพราะเขาไม่อยากอยู่กันอีกต่อไปแล้ว”
“ปิ่นว่าคนแก่รุ่นเบบี้บูมคงใจร้อนไม่ต่างอะไรกับเด็กวัยรุ่นเลยค่ะ ไม่
เย็นเหมือนคนรุ่นก่อนๆ ที่ยอมรับอะไรได้ง่ายกว่าและทนได้นานกว่า”
“เพราะเป็นกลุ่มที่ชินกับอิสรเสรี จำพวกฮิปปี้ได้ไหม ก็นั่นละ เรา
อยากช่วยตัวเองและมีอิสระ ไม่อยากเป็นภาระลูกหลาน เหตุผลที่คุณวินน์
ไม่ยอมติดต่อลูกเมีย”
“มีลูกหลายคนไหมคะ”
“ลูกสาวคนเดียว เห็นว่าแต่งงานแล้ว เจอกันครั้งสุดท้ายอาจจะนาน
มาแล้ว ก่อนไปนอกกับแม่ ปูจ่ ำไม่ได้แน่ คุณวินน์รกั ลูกสาวมากนะ แต่มี
ช่องว่างมากเกินไปขนาดประสานไม่ติด น่าเสียดาย…อาจจะมีหลานรุ่นราว
คราวเดียวกับปิน่ นัน่ แหละ เพียงแต่ไม่เคยได้เจอกัน เกิดและโตอยูเ่ มืองนอก
โน่น คุณวินน์พูดถึงบ่อยๆ เหมือนกัน”
“แบบนีป้ ตู่ อ้ งรีบติดต่อแล้วค่ะ ก่อนทีค่ ณ
ุ ตาจะไม่มโี อกาสได้พบหลาน”
“ปู่จะลองดู จะหาทางให้เขามาเยี่ยมให้ได้เร็วๆ นี้”
คณาพูดไปอย่างนั้นเอง ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาจะทำได้ขนาดไหน การ
แตกแยกในครอบครัวของเพื่อนมันเริ่มต้นมานับยี่สิบสามสิบปีแล้ว หย่าร้าง
กับเมียเก่าทีเ่ ป็นนักร้องตัง้ แต่ลกู สาวอายุได้แค่ไม่กขี่ วบ เจอะเจอกันนับครัง้ ได้
และสายสัมพันธ์กต็ ดั ขาดไปแค่นนั้ มีเพือ่ นฝูงเก่าๆ ทีเ่ ขาพอจะถามไถ่ได้บา้ ง
ที่กรุงเทพฯ และอาจจะติดต่อโดยไม่ให้วินน์รู้…
***
มันเป็นคืนที่วินน์อุ่นใจเพราะรู้ว่ามีเพื่อนมาอยู่ด้วย เสียงพูดคุยดังอยู่

