เรื่องสั้น
“ความรัก ที่หายไป” (Lost Love)
ผูเขียน: ดิน หิน ฟา (สูดิน ชาวหินฟา) โทร. 08 9644 1048
วัน เดือน ป: 18 มีนาคม 2557
ปราชยเอกกลาวไววา ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข นั่นเปนเพราะ ความรักเชนนั้น มันเจือดวยความเห็นแก
ตัว แตถาที่ใด มีความรัก ที่มาจากการให การเสียสละ ที่นั่นก็มีความสุข และเปนการให ที่ไมสามารถประเมิน
มูลคาแลกเปลี่ยนได ความรัก เปนพลังงานของนามธรรม มนุษยผูปรารถนาถือครองความรัก พยายามจะตี
มูลคา ใหสามารถแลกเปลี่ยนกับเงิน หรือวัตถุสิ่งอื่นได การประเมินคุณคา ของความรัก เปนแควัตถุสิ่งของ
ที่ซื้อขายกันไดดวยเงิน นั่นเปนความคิดที่ตื้นเขิน สรางกับดักใหแกตัวเอง เพราะความรัก ทรงสภาพอยูใน
หลายมิติ มีความออนไหว ออนโยน และมีคาสูงสงยิ่งกวา ปญญาอันนอยนิดของมนุษย จะเขาถึงได
คราวใด ที่มนุษยปลอยให จิตวิญญาณหยาบกราน เขาครอบงํา มักจะประดิษฐอารมณอยางหนึ่ง
ขึ้นมาเสพ เรียกมันวา “ริษยา” และแรงริษยา จะหลอหลอมพฤติกรรมอยางหนึ่ง ที่คอยกัดกรอน ทําลาย
ความรัก ใหสูญสลายไป เรียกพฤติกรรมนั้นวา “โกง” ปราชญนิรนามทานหนึ่ง ไดนิยาม อารมณริษยา กับ
พฤติกรรมโกง ไววา “ใครก็ตาม ที่เห็นคนอื่นดีกวาตน แลวไมสบายใจ คือ คนสันดา ริษยา” และ “ใครก็ตาม
ที่รูสึกไดเปรียบคนอื่น แลวสบายใจ คือ คนสันดานโกง”
(๑)
จากดินแดนอันลี้ลับ แตเอื้อมถึงไดดวยมิติสัมผัส แมไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา แตก็เขาถึง
ดวยจิตสัมผัส มันอยูไมไกล แตจะไปใหถึง ก็ไมใชเรื่องงาย แนนอน มันเปนดินแดนในฝน ที่เต็มไปดวยความ
รัก ความดีงาม และการเสียสละ ปราชญบางคนกลาววา มันเปนดินแดนที่พระเจาสรางขึ้น เพื่อใหเปนที่อยู
อาศัยของมนุษยและเหลาเทพ ที่ทําความดี แตความรัก ความดีงาม ก็มีจุดออน มักจะมองขามการตรวจสอบ
กลายเปนชองทางให ซาตานบางพวก แฝงตัวเขามายึดครองถิ่นอาศัย ปะปนอยูรวมกับมนุษย และแผขยาย
เชื้อชั่ว ไปยังมนุษยผูออนแอ
เมืองรักนิรันดร แหงอาณาจักรนิรันดร (FOREVERLAND KINGDOM) ตั้งซอนทับอยูในดินแดน เน
เวอรแลนด (NEVERLAND) อันเปนถิ่นกําเนิดของ ปเตอร แพน แตอยูคนละมิติสัมผัส ประชาชนในเมืองรัก
นิรันดร มีผิวพรรณ หนาตา ที่ไมแตกตางกันมากนัก ทั้งหญิงและชาย ราวกับวา ในเมืองนี้มีมนุษยเพียงเพศ
เดียวเผาพันธุเดียว สวมเสื้อผาสีโทนขาวและเทา เปนหลัก การแยกแยะความแตกตาง ทางอัตลักษณบุคคล
สังเกตไดจาก หมายเลขไอดีประจําตัวของแตละคน
ชาวเมืองรักนิรันดร มีชีวิตความเปนอยู ดวยการบริโภค พลังงานจากความรัก ความรักในเมืองนี้ มี
อยูทั่วไป ประชาชนสามารถบริโภคความรัก ผานทอใยสีขาวขุน ที่เชื่อมตอระหวางปลายทอดานหนึ่ง กับชอง
ตอที่อยูดานหลังศีรษะ บริเวณทายทอย กับปลายทออีกดานหนึ่ง ที่เชื่อมตอกับถังแคปซูล รูปขนมโดนัท ที่ติด
แนบอยูกับหนาอกของแตละคน ความรักที่บรรจุอยูภายในนั้น จะดูโปรงใส ราวกับวาภายในนั้นวางเปลา
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เมื่อพลังงานความรัก เริ่มเจือจางลง จนถึงระดับหนึ่ง ก็สามารถเติมเขาไปใหมได การเจือจางของ
พลังงาน ดูไดจากความโปรงใสของถังแคปซูล หากมีสีขาวขุนอยูในสัดสวนมาก นั่นหมายถึงวา ถึงเวลาตอง
เติมพลังงานไดแลว
มิฉะนั้น บุคคลผูนั้น ก็จะมีอาการเหมือนชายผูหนึ่ง ที่ดูซีดเซียว ไรเรี่ยวแรง เหมือนคนขาดอากาศ
หายใจ หรือไมก็จะมีอารมณฉุนเฉียว โหดราย ดูนากลัว ชกตอยและทุบทําลายขาวของไปทั่ว แตไมมีอะไร
เสียหาย เพราะการกระทํา ที่เกิดจากการขาดพลังงานความรัก เปนเพียงภาพลวงตา ไมมีกําลังเพียงพอ ที่จะ
ทําใหสิ่งของตางๆ พังลงได แมแตเปลือกของไขไก
ยานยนต ที่ขับเคลื่อนดวยพลังไฟฟาสถิต กลายเปนพาหนะหลัก พาผูคนในเมืองนี้ไปยังจุดหมาย
ปลายทางที่หางไกล ไดอยางปลอดภัย ดวยสภาพเกือบไรน้ําหนัก สวนการสัญจรในระยะใกล บางก็เดิน บาง
ก็ใชจักรยาน บางก็ยืนบนลอเลื่อน ขับเคลื่อนไปดวยพลังงานไฟฟาเพียงนอยนิด เมืองนี้ ไมมีรถยนตสวนตัว
ใหเห็นบอยนัก มันเปนยานพาหนะสําหรับคนร่ํารวย ซึ่งในความรูสึกของ คนในเมืองรักนิรันดรแลว ไมคอย
พึงพอใจเทาใดนัก
หนุมสาวคูหนึ่ง พากันเดินเขาไป ในศูนยรับฝากซื้อขายแลกเปลี่ยนความรัก พรอมดวย แคปซูลโดนัท
โปรงใสสะอาด สังเกตไดจาก หนาปทมวัดคุณภาพและปริมาณ ของพลังงาน อยูในระดับดีเยี่ยม เพียงไมกี่
นาที พวกเขาก็เดินออกมา ดวยเสียงหัวเราะและรอยยิ้ม อยางมีความสุข สวนทางกับ กลุมวัยรุนชายหญิง
อีกพวกหนึ่ง พากันเดินเขาไปดวยความเรงรีบ แคปซูลของพวกเขา ดูขาวขุนมัว
ขณะที่ เด็กหนุมคนหนึ่ง กําลังถอดปลั๊กทอที่ดานหลังศีรษะ เสียบเขากับ ทอตอที่ชองบริการ เด็กสาว
อีกผูหนึ่ง ถือการดบรรจุเงินอิเล็กทรอนิกสใบหนึ่งในมือ แตะการด เขาที่หนาสัมผัสของชองบริการ ที่อยูถัด
จาก ชองเสียบทอถายเทพลังงานความรัก หลังจากเติมพลังงานในแคปซูลโดนัท เรียบรอยแลว
เด็กชายผูหนึ่ง กําลังจับตามอง การซื้อขายพลังงานความรัก ของนักธุรกิจสองคน ในที่สาธารณะแหง
หนึ่ง พวกเขาแลกเปลี่ยนผลประโยชนกัน ดวยการตอทอพลังงานของกันและกัน และใชการดแตะสัมผัสกัน
เพื่อยืนยันการทําธุรกรรม ทุกอยางดูเปนธรรมชาติ และเปนภาพชาชินไปแลว สําหรับคนในเมืองรักนิรันดร ที่
สามารถซื้อขาย แลกเปลี่ยน พลังงานความรักไดอยางเสรี และกระทํากันไดทุกๆ หนแหง
เด็กชายผูนี้ รูดีวา พลังงานความรัก มีแหลงที่มาจากที่ไหนไดบาง นั่นคือเหตุผล ที่เขาตองออกมาจาก
บาน เพื่อมาแสวงหาความรัก เชนเดียวกับคนอื่นๆ
พลังงานความรัก ที่คนในเมืองนี้ใชบริโภค สวนหนึ่ง ไดมาจากความประพฤติทางวัฒนธรรม ของแต
ละคน อีกสวนหนึ่ง ไดมาจากการแลกเปลี่ยนซื้อขาย การแลกเปลี่ยนซื้อขายความรักกัน ของคนในเมืองรักนิ
รันดร มิไดมีจุดประสงค เหมือนธุรกิจบนโลกมนุษย หากแตเปนไปเพื่อความเอื้ออาทร ความปรารถนาดีซึ่งกัน
และกัน ดุจเดียวกับโคนมที่มีน้ํานมเต็มเตาแลว จําเปนตองรีดนมนั้นออกจากเตาเสีย
คนสวนใหญ จะสงยิ้มทักทายกัน กลาวทักทายกัน แตะมือสัมผัสกัน บางก็เขาสวมกอดกัน นั่นเปนวิถี
ชีวิตปกติ ที่กอใหเกิดพลังงานความรัก พลังงานเหลานั้น จะคอยๆ ไหลไปสะสมอยูในแคปซูลของแตละคน
นั่นเปนพลังงานเพียงเล็กนอย ความรัก จะเพิ่มพลังสูงขึ้น เมื่อบุคคลผูนั้น ประพฤติตนเปนผูเสียสละ
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เพื่อผูอื่น หรือจิตอาสาเพื่อสวนรวม สิ่งที่กระทํานั้น ยิ่งถาเสี่ยงอันตราย และเปนประโยชนตอสวนรวมมาก
เทาใด พลังความรักก็จะเพิ่มสูงขึ้น ตามสัดสวน และนั่นคือ มูลคาแหงพลังงานความรัก ที่สามารถนําไป
แลกเปลี่ยนซื้อขาย ใหแกคนที่ขาดแคลน ไมวาจะผานศูนยกลางซื้อขายแลกเปลี่ยน หรือติดตอแลกเปลี่ยน
ดวยตัวเอง ก็ตาม พลังงานความรัก ถือเปนทรัพยสินสาธารณะของคนในเมืองนี้
(๒)
เอเวอลีน เปนลูกสาวคนเดียวของครอบครัวหนึ่ง และเปนเด็กเจาอารมณ ที่เอาแตใจตัว เพราะถูก
อบรมเลี้ยงดูมาอยางผิดๆ จากครอบครัว ของนักธุรกิจผูร่ํารวย จากการทําธุรกิจซื้อขายแลกเปลี่ยนความรัก
เขามุงสะสมเงินมากกวาคุณคาของความรัก เพราะคิดวา ความรัก เปนสิ่งของที่ซื้อหามาเมื่อใดก็ได ถามีเงิน
เมื่อโตเปนสาว เอเวอลีน จึงไดรับมรดกทางความคิดจากคนรุนพอรุนแม อันเปนหายนะกรรมของเธอ ในเวลา
ตอมา
“มีอะไร ไมสบายใจรึ ลูกรัก”
“เปลาคะ”
“เปลาอะไรกัน พอเห็นลูก ทําหนาอยางนี้มาหลายวันแลว มีอะไร ก็บอกพอมาเถอะ”
“ก็ เคา ชอบทําอะไร เกินหนาลูก”
“ไซมอน นะเหรอ เคาทําในสิ่งที่ลูกทําไมได จะไปคิดมากทําไม มันก็ดีแลวนี่ เคาเปนผูชาย ที่มีสเนห
เหมาะสมกับลูกแลว”
ตอมา เอเวอลีน แตงงานกับ ไซมอน นักธุรกิจหนุม ที่พอกับแมหมั้นหมายให และอยูกินดวยกัน สราง
ฐานะร่ํารวยตอยอดจากคนรุนพอ ความร่ํารวยของเธอนั้น กลับเปนปญหาทางสังคมในเวลาตอมา เพราะเปน
ความร่ํารวย ที่เกิดจากการเอาเปรียบคนอื่นมาทั้งสิ้น จนผูคนในเมืองนี้ รังเกียจพฤติกรรมความเห็นแกตัว
ของคนในตระกูลนี้
ในความดี มักมีความชั่วซอนอยู และในหมูความชั่ว ก็มีความดีซุกซอนอยู เชนกัน เอเวอลีน ยังไมทิ้ง
นิสัยเดิม กลับเพิ่มความเห็นแกตัวมากขึ้น และนั่นหมายถึงวา เธอยอมบริโภคพลังงานความรัก อยาง
สิ้นเปลือง และเพราะความร่ํารวยของเธอ ทําใหเธอคิดวา ความรัก เปนสิ่งที่เธอหาซื้อมาไดอยางงายดาย แต
สามีของเธอไมคิดเชนนั้น
“คุณผูหญิงคะ” นีนา หญิงรับใช พูดเตือน “คุณรูตัวบางไหม? สัปดาหนี้ คุณใชพลังงานเกินไปมาก
แลวนะคะ”
“ทําไม ฉันมีเงิน ฉันจะซื้อมาเทาไหรก็ได เงินนี่ มันก็สมบัติของพอฉัน”
คําพูดคาน ของเอเวอลีน ทําใหไซมอนผูเปนสามี รูสึกเปนหวงในความคิดเห็นที่ผิดๆ ของ ภรรยา เขา
จึงเตือนภรรยาซ้ําไปอีกวา
“แตพลังงาน ไมใชของคุณคนเดียวนะ”
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“แตฉันมีสิทธิ์จะซื้อมัน ไมใชเหรอ?” เธอ ยังเถียงไมเลิก
...
เอเวอลีน ใหกําเนิดลูกชายคนหนึ่ง ชื่อพาย เธอตั้งใจจะเลี้ยงดู ใหเขาเปนแบบที่เธอเปน แตเมื่อเด็กโต
ขึ้น เขากลับเปน ในสิ่งที่ตรงกันขามกับที่เธอหวัง
ชีวิตของเอเวอลีน เริ่มหักเห ตอนลูกชายของเธอ อายุได 8 ขวบ สามีทนนิสัยเลวๆ ของเธอไมได จึง
ทิ้งเธอไป พอกับแมก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตทั้งคู ปลอยใหเธอดูแลธุรกิจเพียงลําพัง คนรับใชใกลชิด ตาง
ทยอยพากันลาออกไป เพราะทนนิสัยของเธอไมได ธุรกิจก็เริ่มซบเซา คนทั้งเมือง รังเกียจพฤติกรรมที่เห็นแก
ตัวของเอเวอลีนมากขึ้น แตเธอก็ยังตกอยูในความประมาท เพราะคิดวาทรัพยสมบัติ ที่พอแมเก็บไวให ยังมี
อยูเยอะ มันมากพอที่จะหาซื้อความรัก ไดตลอดชาติ
เอเวอลีน กลายเปนสาเหตุแหงความวุนวาย ของคนในเมืองนี้ อยางที่ไมเคยมีมากอน
“คนนี้ใชไหม” หญิงคนหนึ่ง พูดกับเพื่อนบาน “ที่ใชพลังงานความรักของพวกเราไปจนหมด”
“ใช ดูซิ! ฉันเพิ่งขายความรัก ใหศูนยพลังงาน เมื่อวันกอน วันนี้มันก็ซื้อไปจนหมด จนไมเหลือเผื่อให
คนอื่น พวกเขาคิดวา ความรักในเมืองนี้ เปนของพวกเขาคนเดียวหรืออยางไรนะ”
“เอเวอลีน ออกไป ๆ ๆ”
เสียงตะโกนขับไล เริ่มดังขึ้น เพื่อนบานคนอื่นๆ รูเขา ก็ทยอยเดินออกมารวมชุมนุมดวย โดยที่พวก
เขาไมรูตัวดวยซ้ําไปวา ทุกครั้งที่คํากนดา ถูกปลดปลอยออกไป ควันขาวก็เริ่มปรากฏใหเห็นในแคปซูลโดนัท
ของพวกเขา มากขึ้น ๆ
ความเกลียดชังของผูคน เพิ่มทวีสูงขึ้น เมื่อเอเวอลีนออกจากบานเวลาใด และพบเห็นเธอที่ใด ก็จะถูก
คนรังเกียจ บางคนที่ทนไมได ก็สงเสียงดาทอ ขับไล ยิ่งนานวัน ผูคนก็บริโภคพลังงานความรัก สูงมากขึ้นไป
โดยไมรูตัว เพราะเหตุแหงความเกลียดชัง ซึ่งเปนอารมณ ที่ดูดกลืนพลังงานความรัก อยางสูญเปลา และ
เปนเหตุให พลังงานความรัก ที่เก็บไวในคลังบริการรับแลกเปลี่ยนซื้อขาย ลดลงอยางรวดเร็ว
“วันนี้ คุณผูหญิง ไมออกไปขางนอกหรือคะ?” นีนา หญิงรับใช ถาม
“จะใหฉันออกไปไดยังไง” เอเวอลีน พูด “เธอไมเห็นรึวา ฉันถูกคุกคาม ฉันอยูแตในบาน ก็อึดอัดจะ
แยอยูแลว เธออยามาทําใหฉันอึดอัดมากขึ้นไปกวานี้เลย”
“แตพลังงานของคุณผูหญิง ใกลจะหมดอีกแลวนะ” นีนา สังเกตควันสีขาว ในแคปซูลโดนัท ของนาย
หญิง
“เธอก็ออกไปซื้อมาซิ!”
“แต ฉันเพิ่งออกไป เมื่อสองชั่วโมงที่แลวนะ”
“มันเปนหนาที่ของเธอ ไมใชรึ? ถาขี้เกียจนัก ก็หิ้วถังนั้นไปดวย” เอเวอลีน ชี้ไปที่ ถังแคปซูลใบใหญ
“นี่เงินของฉัน ไป ออกไปไดแลว”
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เอเวอลีน สงการดใหนีนา นีนา จึงออกไปตามหนาที่ เธอทําเชนนั้นทุกวัน จนเงินที่เก็บสะสมไวรอย
หรอลงไปเรื่อยๆ
สถานการณขาดแคลนพลังงานความรัก ของเมืองรักนิรันดร ก็กลับสูภาวะปกติ เมื่อเอเวอลีนหายไป
จากที่สาธารณะ แตเอเวอลีน กลับบริโภคพลังงานหนักขึ้น ราวกับติดยาเสพติด เพียงไมกี่วัน เธอก็บริโภค
พลังงาน จนหมดเกลี้ยง และไมสามารถหาพลังงานความรัก มาเติมไดอีกตอไป นีนา คนรับใชคนสุดทาย ก็
เพิ่งทิ้งเธอและลูกไป
(๓)
ในที่สุด ครอบครัวของเอเวอลีน ก็ไมเหลือใครเลย นอกจาก พาย ลูกชายเพียงคนเดียว และเงินที่เก็บ
สะสมไวเปนกอนสุดทาย ก็ใกลจะหมด บานก็ดูเศราหมองลง และรกรุงรัง เพราะไรคนดูแล ตนไมที่เคยสดใส
เปดดอกรับอรุณในยามเชา มาบัดนี้ก็ดูซีดเหลือง เหี่ยวแหง ใบรวง ไรดอก ถนนหนาบานก็ดูเงียบเหงา ไมมี
ผูคนเดินผาน มีเพียงลมพัดกรรโชกผานมา นานๆ ก็วูบหนึ่ง กวาดลากใบไมแหง ใหเคลื่อนไปกองรวมกันที่
ริมถนน
เชาวันหนึ่ง หลังจากเอเวอลีนตื่นนอน เธอรูสึกออนเพลียอยางหนัก ภายในแคปซูลโดนัทของเธอ เต็ม
ไปดวยควันสีขาว แตเธอกระหายความรักขนาดหนัก จึงตอทอพลังงานกับถังเก็บพลังงานใบใหญ ที่เธอซื้อ
มันไวเมื่อหลายวันกอน แตไรผล
“โอย! อะไรกันเนี่ย หมดอีกแลวเหรอ? ... นีนา เธอไปมุดหัวอยูที่ไหน?”
เอเวอลีน มีอาการเคลื่อนไหว เชื่องชาลง เหมือนคนเมา มือไมปดปาย ไขวควาไปทั่ว โดนขาวของที่
อยูใกลและขวางทางมือของเธอ รวงหลนลงมา เสียงดังออกไปนอกหอง พาย ตกใจ จึงวิ่งเขามาดูแม
“แม แมครับ! นีนา เขาไมอยูแลว แมจะเรียกเขาทําไม?”
“มันหายไปไหน? มันมีหนาที่ตองไปซื้อความรักมาใหฉัน นีนา แกไปมุดหัวอยูที่ไหน? ฉันหิวจะตายอยู
แลว อีนังสารเลว”
พาย รูสึกเวทนาแมมากเหลือเกิน เขาคงตองพึ่งตัวเองในยามนี้ ถึงคราวที่เขาตองโตไดแลว มีเพียง
เขาคนเดียว ที่จะดูแลชวยเหลือแมไดในตอนนี้ ความเปนเด็กไมใชอุปสรรค แตความกตัญูตางหาก สําคัญ
กวา แมใหกําเนิดชีวิตรางกายมาเกินแปดปแลว มันคงถึงเวลาที่เขาจะตองตอบแทนแม นี่คงเปนบทเริ่มตน
ของลูกกตัญู พาย ปาดน้ําตาที่ไหลออกมา แลวเขาไปประคองแม
“แมครับ รอสักประเดี๋ยวนะ ผมจะออกไปซื้อความรักมาใหแมเอง”
“แตลูกยังเปนเด็กอยูนะ ใครเขาจะขายใหเด็กละ?”
“ก็ตองลองดูครับ ผมจะพยายาม”
ผานไปไมนาน พายก็กลับมา พรอมดวยแคปซูลที่ใสสะอาด บนหนาอกของเขา พายรีบตอทอพลังงาน
ของแม เขากับทอพลังงานของตน เพื่อถายเทความรักใหแม เธอรีบเสพความรักนั้นอยางมูมมาม ชั่วครู เธอ
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จึงรูสึกดีขึ้น
เอเวอลีนดูดดื่มพลังงานความรัก ทามกลางหยาดน้ําตาของลูกชาย ไมนาน เธอก็เสพความรัก จน
หมดแคปซูล เอเวอลีน จึงเอาการดบรรจุเงินของตน สงใหลูกชาย
“ลูกทําไดดี เอา เอานี่ไป ออกไปซื้อใหแมอีก”
พาย มองการดบรรจุเงินของแม ดวยความเสียดาย
“ออกไปซิ ออกไปไดแลว เร็วๆ”
พาย ออกไปเรซื้อความรัก มาใหแม เขาทําเชนนั้นอยูหลายวัน ในที่สุด เพื่อนบานก็รูความจริง
“นี่เธอ เด็กคนนั้น มาอีกแลว” เพื่อนสาวคนหนึ่ง พูดกับเพื่อน “เมื่อวานฉันเพิ่งขายความรัก ที่
บริสุทธิ์ที่สุดของฉัน ใหเขาไป วันนี้มาอีกแลว ทําไมใชพลังงานสิ้นเปลืองจัง เด็กตัวเล็กๆ แคนี้”
“ฉันจําไดแลว ลูกของ เอเวอลีน” เพื่อนอีกคน บอก
“เอเวอลีน!”
พาย ไมมีเวลาจะไปสนใจใคร เขาเพียรพยายามดูแลแม อยางใกลชิด เมื่อถึงเวลา พายก็ออกไปซื้อ
ความรักในที่ชุมนุมชน เหมือนเชนทุกคราว แตคราวนี้ ไมมีใครขายให ดวยสาเหตุที่ แมของเขา เปนคนไมดี
วันนั้น เขากลับบาน ดวยความรูสึกหอเหี่ยว แคปซูลบนหนาอกของเขา ยังมีควันขาวขุนกระจายอยูทั่วไป
เมื่อพายเขาไปหาแม
“ไดแคนี้เองรึ ... นี่ลูกมัวไปเลนกับเพื่อนๆ อีกแลวละซิ จึงไมมีเวลาไปซื้อความรักมาใหแม แคนี้จะพอ
อะไร” เอเวอลีน ดุลูกชาย พายกมหนานิ่ง น้ําตาซึม ไมปริปากพูดใดๆ แตเอเวอลีนไมทันสังเกต เพราะมัวแต
ยุงอยูกับความหิวกระหายของตัวเอง เธอจึงควาการดบรรจุเงินอีกใบ สงใหลูกชาย ออกไปซื้อความรักมาให
อีก
“แตแมครับ นี่มันเงินใบสุดทาย แมเก็บไวดีกวา ถาใชหมดตอนนี้ ตอไปเราจะเอาที่ไหนใชครับ”
“นี่ ไมตองมาสอนแม แมใหออกไป ก็ไปซื้อมาซิ อยาเถียงแมนะ”
น้ําตาของพายเริ่มไหลออกมา ทั้งสงสารแม ทั้งเสียดายเงิน ถาเงินหมดคราวนี้ พวกเขาจะไมมีเงิน
เหลืออยูเลย พายลังเล จึงทําใหแมโกรธ และยิ่งโกรธ ใบหนาของแมก็ยิ่งซีดเซียว
“แนะ ยังจะมายืนเกะกะอยูอีก คิดจะเปนลูกอกตัญูรึไง หา?”
คราวนี้ พายรองไหออกมาเบาๆ เขารูสึกสับสนในสิ่งที่แมพูด แตความรูสึกสงสารแมมากมีมากกวา
ทําใหความสงสัยลังเล และความสันสนหยุดลงชั่วขณะ พายเชื่อแมอีกครั้ง
“ออ! อีกอยางนะ บอกกับคนพวกนั้นไปวา แมเปนคนดี” เอเวอลีน บอกกับลูก
“เขาจะเชื่อหรือครับ แม?” พาย แยงแม
“เชื่อสิ! เพราะลูกเปนเด็ก เด็กพูดอะไรแลว ผูใหญจะเชื่อเสมอ อีกอยางนะ ถาคนใกลๆ บานเรา ไม
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ขายให ลูกก็ออกไปหาซื้อ ที่อื่นซิ ยิ่งไกลยิ่งดี อยาลืมไปมัววิ่งเลนอีกละ รีบไป”
พายออกไป และทําตามที่แมสั่ง บอกกับคนทั่วไปวา แมของเขาเปนคนดี แมของเขาเปนคนดี และถา
ไมมีใครเชื่อ เขาก็ไปในที่หางไกลออกไป ที่คนยังไมรูจักเบื้องหลังของแม แตความชั่วรายของเธอ ได
แพรกระจายไปสูธารณะ อยางรวดเร็ว
“แมผมกําลังจะตาย แมผมเปนคนดี ชวยผมดวยนะครับ”
ทุกคนสายหนา แสดงความรังเกียจ ไมขายความรักให แมวา พายจะพยายามเพิ่มราคาความรัก ให
สูงขึ้น แตก็ไมมีใครขายให พายจึงเดินกลับบาน ดวยความผิดหวัง โดยไมมีใครขายความรักใหเลย แมแตคน
เดียว
“มาแลวเหรอ ... อะไรกัน แมหิวจะแยอยูแลว แกไปมัวทําอะไรอยู จึงไมไดไปซื้อความรักมาใหแม”
“แตแมครับ ผมพยายามแลว ผมทําทุกอยางที่แมบอก”
“ไมจริง ถาทําตามที่แมบอก ทําไมซื้อไมไดเลยละ?”
พายไมยอมปริปากพูด คํากนดาตอวาแมของเขา มันเจ็บราวลึกไปถึงขั้วหัวใจ จนแทบฟงไมได ... คน
สารเลว เห็นแกตัว ไมมีน้ําใจ ร่ํารวยเพราะเอาเปรียบคนอื่นทั้งเมือง แบงแยกชนชั้น รังเกียจคนที่มีฐานะดอย
กวา หลีกเลี่ยงภาษี ใชรถสวนตัว โดยไมเกรงใจวาจะกอความเดือดรอน ใหแกคนอื่น
พายไมอยากใหแมไดยินคําดาทอเหลานั้น แมของใคร ใครก็รัก ลูกเองยังรับไมไดเลย แมก็คงรับไมได
เชนกัน แตถาจะอธิบายใหแมฟงตอนนี้ แมคงไมยอมรับฟงแนๆ พายจึงนิ่งไวจะดีกวา
“แก คงมัวไปเหลวไหลที่อื่นมากกวา ไมรูเลยรึวา แมกําลังรออยู แกมันลูกอกตัญู ไมรูบุญคุณของ
พอแม ที่เลี้ยงดูมา ใชสิ ตอนนี้เหลือฉันคนเดียว ที่ไมมีใครอยูบานนี้ แกก็อีกคน ไปเลยนะ ถาหาซื้อความรัก
มาใหแมไมได ก็อยากลับมาใหแมเห็นหนาอีก ไป!”
(๔)
พายเสียใจมาก เสียใจที่ ทําไมคนพวกนั้น จึงมาดุดาวาแมของตน แมจะชั่วจะเลว ตามที่เขาดาหรือไม
เขาไมรู เขารับรูเพียงวา แมออกจากบานไปไหนไมได และแมก็ใชพลังงานสิ้นเปลืองมากขึ้นทุกวัน พายรูสึก
เห็นใจ นี่นา ขึ้นมาทันที เธอออกไปซื้อความรักมาใหแม ก็คงจะถูกแรงกระทบ เชนเดียวกับที่ตนไดรับเชนกัน
พายเคยถามนีนาวา ทําไมตองออกไป นีนาตอบวา แมของเขาเปนคนใจรายเกินไป ที่จะอยูรับใชตอไป
ได นีนา เปนสมาชิกในครอบครัวคนสุดทาย ที่อยูใหเขาเห็น และอยูใหเขาไดกลาวคําอําลา นั่นเขาเปนคนอื่น
ไมตองรับผิดชอบครอบครัวของเขา แตเขาตางหาก ที่ยังมีแม ชีวิตของเขาเหลือแมเพียงคนเดียว ความหวังที่
จะใหพอกลับมานั้น เลือนรางเสียแลว พอจากไปโดยไมไดกลาวคําอําลาเลย พอคงไปดวยเหตุผลเดียวกับ ที่นี
นาจากไป
“ฮือ ฮือ ฮือ”
พาย รูสึกสับสน และเสียใจ เขาเดินรองไหออกจากบานไป อยางไรทิศทาง พายรูสึกวาเหวไรที่พึ่ง เขา
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เดินไปเรื่อยๆ จนถึงโคนตนไมศักดิ์สิทธิ์ ที่อยูริมสระน้ําใหญ เขาคอยๆ คลานเขาไปนั่งที่รากไมแขนงหนึ่ง ที่มี
ปลายยื่นล้ําเขาไปบนผิวน้ํา พาย นั่งลงแลวก็รองไหคร่ําครวญ เพื่อระบายความทุกขที่อัดแนนอยูในหัว ใหเบา
บางลง
“นั่นใครกัน มานั่งรองไห สงเสียงรบกวนขา?”
เสียงกระซิบแผวเบา ดังออกมาจากตนไมศักดิ์สิทธิ์ มันแผวเบามาก จนพายไมไดยิน แตเสียงคร่ํา
ครวญของพาย ไดถูกแปลเปนอีกภาษาหนึ่ง ใหสิ่งลี้ลับในตนไมศักดิ์สิทธิ์ รับรูได สิ่งนั้นจึงรําพึงกับตัวเองวา
“เด็กคนนี้เปนเด็กดี มีความกตัญู แตมีแมที่เลว แตเราจะตองพิสูจนกอนวา เขาเปนเด็กดีจริงหรือ
เปลา ถาดีจริง เราจําเปนตองชวย”
ขณะที่พาย นั่งเหมอมองดูเงาของตัวเองในน้ํา ก็มีเหี้ยตัวหนึ่ง คอยๆ โผลขึ้นมาจากสระน้ํา ใกลๆ กับ
ที่เขานั่งอยู แลวคลานขึ้นไปบนบก คอยๆ คืบคลานเขาไปหาเด็กชาย
“อุบ! นั่นตัวอะไร?” พาย ขยับตัวลุกขึ้น และอุทานถาม ดวยความตกใจ
เหี้ยตัวนั้น คอยๆ คลานเขาไปหาพาย แมวาพาย ยังตื่นตระหนกอยู แตก็ไมคิดจะหนีขึ้นไปบนฝง ดวย
ความประหลาดใจและความอยากรู เขาหยุดรอดูทาทีของมัน มันอาจจะมาดีก็ได ถาเปนสัตวราย คงจะลอบ
กัดทํารายไปนานแลว และอีกเหตุผลหนึ่ง ที่ทําใหเขายังรีรอดูมัน เพราะมันเปนสัตวที่ประหลาดที่สุด เทาที่เขา
เคยเห็น
“ตัวเปนสีทอง ใชทองคําหรือเปลา?” พาย พูดกับตัวเอง
เมื่อไดยินคําพูดของเด็กชาย ทําใหเหี้ยประหลาดตัวนั้น สดุดหยุดนิ่งครูหนึ่ง ชูหัวชะโงกใหสูงขึ้น และ
จองมองหนาเขา โครงหัวไปมา แทนคําตอบรับ ที่เด็กชายผูนี้ เห็นในสิ่งที่มันตองการใหเห็น ราวกับวา นี่คือ
บทพิสูจนวา เขาเปนเด็กดีจริง
“ฉันอาศัยอยูในตนไมศักดิ์สิทธิ์นี่” เสียงพูดจาก เหี้ยทองคํา
“พูดไดดวยเหรอ?” พาย ถาม
“ไดซิ เธอตองการอะไร มีเรื่องทุกขรอนอะไรรึ?” เหี้ย ถามขึ้น
พาย นั่งลงที่กิ่งไมกิ่งเดิม และกมหนานิ่ง ความสับสน ความทุกขเขาครอบงําเขาอีกครั้ง ... พายคิดวา
จะมีใครมาชวยเขาไดเวลานี้ แมแตตัวของเขาเอง ก็ยังหาทางออกไมพบเลย แลวนี่เปนคนอื่น เปนเพียงสัตว
ตัวหนึ่ง ที่ไมรูเรื่องราวในครอบครัวของเขา จะมาชวยอะไรเขาได
“ชวยไดซิ!” เหี้ย เอยขึ้น
พาย รูสึกดีใจขึ้นมาทันที ความตกใจเมื่อครู หายไปสนิท ความอยากรูอยากเห็น เขามาแทนที่ พาย
เริ่มรูสึกคุนเคย ที่เหี้ยพูดจาภาษามนุษยได เมื่อเหี้ยเห็นวา เด็กเริ่มไววางใจตนแลว พอจะสื่อสารกันรูเรื่อง
มันจึงพูดขึ้นวา
“เธอเปนเด็กดี ตองการหาซื้อความรักไปใหแม ใชไหม?”
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“ใช ... เออ ใชครับ” พาย ตอบ
“ฉันจะชวยเธอ ฉันมีความรักที่จะมอบใหแมของเธอ ไดมากเทาที่ตองการ”
“จริงเหรอ?”
“จริงซิ”
พายดีใจมาก จึงทําตามคําแนะนําของเหี้ย
พายอุมเหี้ยกลับไปบาน เพื่อเอาไปใหแม เมื่อไปถึงบาน เขาวางเหี้ยไวนอกบาน กอนเปดประตูเขาบาน
พายตะโกนเรียกแมดวยความดีใจ ทันทีที่แมเห็นลูกชาย
“ออ! กลับมาแลวเรอะ ไหนละความรัก เอามาใหแมเร็วๆ”
“แมตองดีใจแนๆ เลย รอเดี๋ยวนะครับ”
พาย เปดประตูบานหายออกไป กลับมาพรอมดวยตัวเหี้ยที่อุมอยูในออมกอด และบอกแมดวยความดี
ใจ แตเอเวอลีนไมไดดีใจดวย ที่เห็นลูกชาย อุมเหี้ยเขาบาน
“นี่แก อุตริอะไรขึ้นมา อุมมันเขาบานทําไม?”
“แตแมครับ เคามีความรัก จะใหแม”
“ไอสัตวเดรัจฉานนี่นะ จะมีความรักใหแม ตัวก็เหม็น มันนาดูซะที่ไหนหา”
“แมครับ เคาไมไดเปนอยางที่แมเห็นนะครับ”
“แกยังจะเถียงอีกเหรอ มันเปนสัตวกาลีบาน กินของโสโครก ตัวก็ดําอยางงี้ แกยังอุมมันลงอีกเหรอ”
“แตแมครับ แมกําลังจะตาย เขาชวยแมไดจริงๆ” พาย ยังยืนยัน จะใหแมเชื่อ
“อยาเขามาใกลฉันนะ แกมันลูกเนรคุณจริงๆ พาตัวเสนียดมาใหแม เอาไปเลย เอามันออกไป เอา
ออกไปใหไกลๆ เลย ตอไปแกไมใชลูกฉัน ออกไป”
ไมมีประโยชนอะไร ที่จะอธิบายเหตุผลใหแมฟงในตอนนี้ พายรูสึกเสียใจมาก แตเขาก็ไมโกรธแม เพื่อ
ไมใหแมตองสูญเสียพลังงานไปมากกวานี้ พายจึงจําเปนตองออกไป รอใหแมหายโกรธกอน แลวคอยหาทาง
กลับมาชวยแมทีหลัง พายอุมสัตวที่แมรังเกียจออกไปแลว เอเวอลีน ก็ปดประตูโครมทันที โดยไมสนใจ
ความรูสึกของลูกชาย ตัวเธอเอง ก็กําลังหมดเรี่ยวแรงไปทุกขณะ เพราะขาดพลังงานความรักมาหลาย
ชั่วโมงแลว
พาย อุมเหี้ยทองคํา กลับไปที่เดิม และรองไหเสียใจหนักขึ้น คราวนี้เขาหมดหนทางชวยแมจริงๆ แม
และเขา ไมเหลือใครอีกแลว เงินก็ไมมี ถาขาดเขาไปอีกคน แมคงตายแนๆ อีกประการหนึ่ง เขาก็แคเด็กคน
หนึ่ง จะมีปญญาหาเลี้ยงแมไดอยางไร นอกจากวา เขาจะตองทําความดีใหมากๆ เขาไว เขาจะตองสราง
ความดีใหมากขึ้นกวาอีกเทาตัว เพื่อใหความดีนั้น แปลงเปนพลังงาน ไวเลี้ยงตัวเขาเองและแมใหอยูรอด
พญาเหี้ยทองคํา รูสึกสงสารเด็กชายมาก หลังจากที่พาย วางเหี้ยลงกับพื้น ใกลโคนตนไมศักดิ์สิทธิ์
9

เรื่องสั้น : ความรักที่หายไป (Lost Love) โดย ดิน หิน ฟา

แลว มันจึงพูดกับเขาวา
“อยาเสียใจไปเลย ฉันขออาสาเอาความรัก ไปใหแมของเธอ ดวยตัวฉันเอง ขอใหเธอรอฉันอยูที่นี่
อยาไปไหน ไมวาอะไรจะเกิดขึ้น ใหรอฉันกลับกอน ตกลงไหม?”
“ครับ”
พาย ไมคอยเชื่อในสิ่งที่เหี้ยพูดมากนัก เพราะขณะที่เขาอยูดวย แมยังไมเชื่อเลย แตถาเหี้ยจะไปพูดกับ
แมตามลําพัง แมจะรับฟงหรือ แตไมมีหนทางอื่นที่ดีกวานี้ พายจึงยอมจํานน เชื่อฟงเหี้ยทองคําอีกครั้ง
(๕)
เหี้ยทองคํา หายไปนาน ราวชั่วโมงเศษ จนเด็กชาย รูสึกกระวนกระวายใจ ใจหนึ่งเปนหวงแม เพราะ
เขาทิ้งแมไวนานเกินไปแลว แตอีกใจหนึ่ง ก็นึกถึงคําสัญญา ของพญาเหี้ยทองคํา ใหรออยูที่นี่ แตเมื่อเวลา
ผานไป ความหวงใยแมก็รุมเราจิตใจหนักขึ้น และหนักขึ้น พายไมอยากรูเหตุผลหรอกวา ทําไมเขาตองรอเหี้ย
ทองคําอยูที่นี่ดวย มันนานเกินไปแลว
ขณะที่พายกระวนกระวายใจ และจะขยับตัวลุกขึ้น เขาก็เห็นรางของแมเดินมาแตไกล เขาดีใจมาก
และคิดวา แมคงใหอภัยเขาแลว จึงมาตามใหกลับบาน ดวยความดีใจ ทําใหเด็กชายลืมคําสัญญา ที่ใหไวกับ
เหี้ยทองคําไปชั่วขณะ
“แม แมครับ รอดวย” เขา ตะโกน
พายรีบวิ่งไปหาแม เพื่อใหทันพบแม ผานขอนไมลม และโขดหิน ไปหลายกอน แตพอผานพนพุมไม
ใหญ รางของแมก็หายไป เขาเขาใจวา แมคงไปรออยูที่บาน พายจึงรีบมุงหนากลับบานทันที
เมื่อพายกลับไปถึงบาน เขารีบเปดประตูเขาไป หวังวาจะพบแม ปานนี้แมคงเคลื่อนไหวลําบากและหิว
เพราะมันเลยเวลามานานมากแลว
“แม แมอยูไหน?” เขา ตะโกน และเดินตรงไปหาแม
แมไมอยูในหองนอน อาจจะอยูในหองทํางานก็ได หรือไมก็หองเก็บของ แตก็ไรวี่แวว เขาจึงออกมาที่
หองโถงใหญ แมหายไป แตมีเหี้ยธรรมดาตัวหนึ่ง คลานออกมาจากใตเตี่ยงนั่ง ที่มุมหนึ่งของหองโถง มัน
หยุดมองดูเด็กชาย
“นั่นมัน...”
พาย รําพึงกับตัวเอง เมื่อสบตากับเหี้ยตัวนั้น เขาเพิ่งระรึกขึ้นไดวา พญาเหี้ยทองคํามาที่บาน เพื่อเอา
ความรักมาใหแม เขาคิดวา แมอาจไดดูดดื่มความรักไปแลว แมคงยังไมตาย และซอนตัวอยูที่ไหนสักแหง แต
พญาเหี้ยก็หายไปดวย พายคิดวา มันอาจจะกลับไปในที่ของมันแลวก็ได ตอนที่เขากลับบาน มันไปแลวแต
กลับมีอีกตัวหนึ่งมาแทนที่ พาย ก็ยังไมเขาใจอยูดีวามันเกิดอะไรขึ้น
พายไมคิดเรื่องอื่นใหเสียเวลา เขาหันเหความสนใจไปที่แมดีกวา
“แม ผมกลับมาแลว แมอยูไหน?”
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พายรองเรียกหาแมอยูนาน ก็ไมพบ เด็กชายเดินตามหาแม ทุกซอกมุมของบาน ทุกยางกาวของ
เด็กชาย เหี้ยตัวนั้นจะเดินตามเขาไป ราวกับจะบอกอะไรบางอยางแกเขา น้ําตาของมันไหลอาบแกม แตพาย
ไมทันสังเกตเห็น
พาย เดินตามหาแมจนเหนื่อยออน มาจนถึง ทายสวนหลังบาน และนั่งลงที่มานั่งสีขาวตัวหนึ่ง เขา
เคยมานั่งที่นี่บอยๆ แมก็อยูที่นี่ดวย แตเวลานี้ แมไมอยูแลว เขาเหนื่อยทั้งกาย เหนื่อยทั้งใจ สิ้นหวัง ที่จะได
พบแม พายคิดวา ถาแมยังอยูในบานจริง ก็นาจะพบแลว เขารูดีวา แมไมสามารถออกจากบานไปที่ไหนได
เพราะเรี่ยวแรงก็ไมมี และแมก็กลัวคนพวกนั้นมาก น้ําตาไหลออกมา โดยไมรูตัว มันคงไหลออกมา เพื่อ
ปลอบโยนหัวใจนอยๆ ของเด็กชาย ใหหายเศราโศกลงไดบาง ตอไปนี้เขาตองอยูคนเดียว ในบานอันใหญโต
แตมันจะมีประโยชนอะไร ถาเขาขาดแม
ขณะที่พายปลอยจิตใจ ลองลอยไปอยางสิ้นหวัง เหี้ยตัวนั้น ก็คอยๆ คลานเขาไปหาเขา และเกยคอที่
ตักของเขาเบาๆ สายตาของมัน จองมองใบหนาของพาย อยางไมลดละ มีหยดน้ําใสๆ ไหลยอยออกมาจาก
ดวงตาของมันอีกครั้ง หยดลงที่มือของพาย เขาจึงกมหนามามองเหี้ยตัวนั้น สายตาของมันมีแววเศรา มัน
แลบลิ้นเปนจังหวะ ราวกับจะบอกบางสิ่งแกเขา
“แกรองไหนี่ แกเปนอะไร จะมาอยูเปนเพื่อนเหรอ?”
เหี้ย ผงกหัว ราวกับฟงคําถามของ พายรูเรื่อง
“แตเราอยูคนเดียวนะ จะอยูดวยกันหรือเปลา”
มันก็ผงกหัวอีก พายจึงเดินเขาบาน มันก็เดิมตามพายเขาไปในบาน พายยังไมหายคิดถึงแม เขาจึง
เดินเขาไปในหองของแม ลมตัวลงนอน มองดูแคปซูลสีขาวของแมบนโตะแตงตัว และควารูปถายของแมที่หัว
เตียง มาแนบกับอก ขณะที่พายคิดถึงแมอยูเพลินๆ เหี้ยตัวนั้น ก็คาบหนังสือนิทานมาใหเขา สรางความ
แปลกใจใหแกพาย พายลุกขึ้น ยื่นมือมารับหนังสือ วางบนเตียงขางตัว
“แกก็อานหนังสือไดเหมือนกันเหรอ?” เขาถาม เชิงหยอกลอ
เหี้ยตัวนั้น แลบลิ้นเปดหนังสือกางออก เปดหนานิทาน เรื่องที่เขาชอบมากที่สุด
“เรื่องนี้ แมอานใหฟงบอย แตทําไมแกรูละ ... รึวา”
มันแลบลิ้นเปนจังหวะ และจองมองหนาพายนิ่ง จนเขารูสึกวา คงมีเรื่องราวอะไร ซอนอยูในดวงตา
ของเหี้ยตัวนี้ พายจองมองเขาไปในดวงตาของมัน
...
ในชวงเวลาอันสั้นเพียงไมกี่วินาที พายก็เดาเหตุการณภายในนั้นไดทั้งหมด
“แม นี่แมจริงๆ เหรอ ทําไมแมเปนอยางนี้”
ที่จริงเปนความพลั้งเผลอของเขาเอง ที่ไมรักษาคําสัญญาที่ใหไวกับ พญาเหี้ยทองคํา แตมันก็ไมใช
ความผิดของเขามิใชหรือ แมของใคร ใครก็รัก ใครก็หวง แตถาเขาไมไดรับการชวยเหลือจากเหี้ยทองคํา เขา
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อาจจะไมไดพบแมอีกเลยก็ได นับวาโชคยังเขาขางพาย ที่ยังมีโอกาสรูวา แมของเขายังมีชีวิตอยู เขาสูญเสีย
สิ่งหนึ่งไป แตเขาก็ยังไดอีกสิ่งหนึ่งมาแทน แมวาสิ่งนั้น จะไมใชของที่ตองใจ เพราะสิ่งทดแทนที่ไดมานั้น มา
จากการชดใชวิบากกรรม ซึ่งพายไมไดเปนคนทํา เขาตางหาก ที่ควรจะขอบคุณพญาเหี้ยทองคําตัวนั้น ที่ทํา
ใหเขามีโอกาสนี้
ในที่สุด พายก็รูวา เหี้ยตัวนั้น คือแมของเขา มันตอบรับความรูสึกนั้น ดวยการซบคอที่ตักของพาย
อยางแผวเบา พายรูสึกเสียใจและสงสารแมมาก จึงยื่นมือเขาไปโอบกอดแม ที่อยูในรางของเหี้ย
“แมจะเปนอะไรก็ชาง ผมก็ยังรักแมครับ แมไมตองไปหาซื้อความรักจากที่ไหนอีกแลวนะ ผมจะให
ความรักกับแมเอง ผมรักแมครับ”
เอเวอลีน ในรางของเหี้ย รูสึกเสียใจในความชั่วชาของตน ที่ทําผิดพลาดมาตลอด เธอไมสามารถบอก
หรืออธิบายความรูสึกใดๆ ใหลูกชายรับรูไดเลย แมแตคําขอโทษ เธอไดแตรองไหเสียใจไมหยุด น้ําตาไหล
พรากออกมาจากดวงตา ราวกับสายน้ําไหลในลําธาร
และแลว ก็เกิดปรากฏการณประหลาดขึ้น ... น้ําตาของเหี้ย ไดสลายกลายเปนพลังงานความรัก ไหล
เขาไปเก็บอยูในแคปซูลของพายจนเต็ม สรางความประหลาดใจใหแกพายไมนอย มันเปนพลังงานความรัก ที่
ใสสะอาดและเขมขนที่สุด ที่พายเคยพบ
พาย รูแลววา แมวาแมจะทําสิ่งไมดีมาตลอดชีวิต แตแมก็สํานึกผิดแลว มันเปนความสํานึกดี ของ
ผูหญิงคนหนึ่ง ที่ทําชั่วเลวมาตลอดชีวิต เมื่อสํานึกไดก็สายไปเสียแลว แตมันก็เปนความสํานึกดี ที่ตองแลก
มาดวยน้ําตา และเปนน้ําตาที่มาจากความรักของแม ที่มีตอลูก
ตั้งแตนั้นเปนตนมา ความเศราโศกเสียใจ ก็ครอบงําเอเวอลีน ในรางของเหี้ยอยูตลอดเวลา และทุก
ครั้งที่เธอเสียใจ น้ําตาก็จะหลั่งไหลออกมาไมขาดสาย และสลายกลายเปนพลังงานความรักใหลูกชาย
รุงเชาของทุกวัน พายจะเอาความรัก ออกไปเรขาย มันเปนพลังงานความรัก ที่มีคุณภาพดีที่สุดและ
เขมขนที่สุด กวาทุกคนในเมืองนี้ ... พาย จึงไดอาศัยพลังงานความรัก ที่เกิดจากน้ําตาของเหี้ยผูเปนแม เปน
ทุนเลี้ยงชีพ ไปจนกระทั่งสิ้นอายุขัย
“ความรัก ไมใช ความถูกตอง
ความรัก ไมกอใหเกิด ความเที่ยงธรรม (รักมักลําเอียง)
ความรัก เปนอารมณ ที่ทําใหมนุษย อยูรวมกันได อยางผาสุก
และดวยเหตุนี้ ความรักจึงเปรียบเสมือน สายใยที่เชื่อมโยง เครือขายของสังคมมนุษย ใหคงอยูและ
ดําเนินตอไป ตั้งแตอดีต ปจจุบัน และอนาคต ตราบนิรันดร.”
จบ.
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