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1
ลููกไม่่รู้้�อะไรเกี่่�ยวกัับตััวแม่่เลย แต่่จะว่่าไปลููกก็็รู้้� ไม่่น้้อย เพราะลููก
เป็นลููกของแม่่ กลิ่่�นเนื้้�อกลิ่่�นกาย ความอุ่่�นของลมหายใจ ความขี้้�กัังวล
ลููกได้้จากแม่่ไปเต็็มๆ เพราะฉะนั้้�นแม่่จะเล่่าเรื่่�องต่่างๆ ให้้ลููกฟังเหมืือน
คนที่่�เห็็นเบื้้�องลึึกของแม่่ก็็แล้้วกัันนะ
แม่่คงพรรณนาลัักษณะของลููกได้้ ไปถึึงรายละเอีียดยิิบย่อ่ ยที่่�สุดุ ไม่่
เพีียงแค่่นั้้น� บางวัันในตอนเช้้าที่่�หิมิ ะลงหนา และความเงีียบห่่มห่่อบ้า้ นจน
หายใจแทบไม่่ออก รายละเอีียดจุุดเล็็กจุุดน้อ้ ยใหม่่ๆ ก็็ผุดขึ้
ุ น้� มาในสมอง
แม่่ เมื่่�อสองสามสััปดาห์์ก่่อนแม่่นึึกถึึงไฝเม็็ดเล็็กตรงไหล่่ลููก เวลาแม่่
อาบน้ำำ��ให้้ลููกในอ่่าง ลููกมัักจะชี้้�ให้้แม่่ดููเสมอ ลููกหมกมุ่่�นกัับมัันมาก หรืือ
ปอยผมหยิิกตรงหลัังหููนั่่�น ปอยผมสีีน้ำำ��ผึ้้�งปอยเดีียวที่่�หยิิก
แม่่ค่่อยๆ หยิิบรููปถ่่ายที่่�แม่่เก็็บไว้้ ไม่่กี่่�ใบออกมา พอเวลาผ่่านไป
คนเราก็็เป็นน้ำำ��หููน้ำำ��ตาได้้ง่่ายขึ้้�น แล้้วแม่่ก็็ไม่่ชอบเอาเสีียเลย แม่่เกลีียด
การร้้องไห้้ เพราะมัันดููเหมืือนคนสิ้้�นคิิด และเพราะมัันไม่่ ได้้ช่่วยให้้แม่่
รู้้�สึึกดีีขึ้้�น รัังแต่่จะทำำ�ให้้หมดเรี่่�ยวหมดแรง กิินอะไรไม่่ลง จะหลัับจะนอน
ก็็พานไม่่อยากจะเปลี่่�ยนชุุด ทั้้�งที่่�จริงิ ๆ แล้้วเราต้้องดููแลตััวเอง กำำ�หมััดไว้้
แม้้ว่่ามืือจะมีีแต่่จุุดกระขึ้้�นเต็็มไปหมดแล้้วก็็ตาม สู้้� ไว้้ก่่อนไม่่ว่่าจะเกิิด
อะไรขึ้้�นก็็ตาม นั่่�นเป็นสิ่่�งที่่�พ่่อของลููกสอนแม่่
ตลอดหลายปีีที่่�ผ่่านมานี้้� แม่่วาดภาพว่่าตััวเองเป็นแม่่ที่่�ดีี มั่่�นใจ
เฉลีียวฉลาด เป็นกัันเอง... คำำ�แต่่ละคำำ�นี้้� ใช้้กัับแม่่ ไม่่ ได้้เลย จริิงอยู่่�
ถึึงคนในหมู่่�บ้้านยัังเรีียกแม่่ว่่า คุุณครูู กระนั้้�นก็็ ได้้แต่่ทัักทายอยู่่�ห่่างๆ
พวกเขารู้้�ว่่าแม่่ไม่่ใช่่คนอััธยาศััยดีี บางครั้้�งแม่่ก็็นึึกถึึงเกมที่่�เคยให้้เด็็ก
ประถมหนึ่่�งเล่่น “จงวาดรููปสััตว์์ที่่�เหมืือนตััวเรามากที่่�สุุด” ถ้้าให้้แม่่วาด
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ตอนนี้้� แม่่คงวาดรููปเต่่าหดหััวอยู่่�ในกระดอง
แม่่อยากคิิดว่่าตััวเองคงไม่่ได้้เป็นแม่่ที่่�จุ้้�นจ้้าน ไม่่ซัักไซ้้ ไล่่เลีียงลููก
เหมืือนอย่่างที่่�ยายทำำ�กัับแม่่มาโดยตลอด คอยถามว่่าคนนั้้�นเป็นใคร คน
นี้้�เป็นใคร มีีใจให้้เขาหรืือเปล่่า คิิดจะเป็นแฟนกัับเขาไหม แต่่บางทีีนี่่�อาจ
เป็นอีีกหนึ่่�งในหลายเรื่่�องราวที่่�แม่่หลอกตััวเอง เพราะถ้้าลููกอยู่่�ตรงนี้้� แม่่
คงรััวคำำ�ถามใส่่ไม่่ยั้้�ง มองค้้อนหากลููกตอบเลี่่�ยง ยิ่่�งเวลาผ่่านไป เราก็็ยิ่่�ง
รู้้�สึึกว่่าตััวเองสู้้�พ่่อแม่่ไม่่ได้้เลย ถ้้าให้้แม่่เปรีียบเทีียบตอนนี้้�ด้้วยแล้้ว แม่่
แพ้้ราบคาบ ยายของลููกเป็นคนดุุและเข้้มงวด มองปราดเดีียวก็็ชี้้�ขาว
ชี้้�ดำำ�ได้้ และด่่วนตััดสินิ คนแบบไม่่เกรงใจใคร แต่่แม่่นั้้�นไม่่รู้้�จะเลืือกสีีเทา
เฉดไหนดีี ยายโทษว่่าเป็นเพราะเรีียนเยอะ ยายมองว่่าคนที่่�เรีียนสููงมััก
ทำำ�ตััวเข้้าใจยากโดยไม่่จำำ�เป็น ไม่่เอาการเอางาน อวดรู้้� หยุุมหยิิม แต่่แม่่
คิิดว่่าความรู้้�ที่่�ยิ่่�งใหญ่่ที่่�สุดุ โดยเฉพาะสำำ�หรัับผู้้�หญิิงคืือถ้้อยคำำ� สิ่่�งสำำ�คััญ
คืือเราต้้องกระหายหิิวข้้อมููล เรื่่�องราว และจิินตนาการ แล้้วกอดมัันไว้้ ให้้
แน่่น เพื่่�อที่่�ว่่าวัันหนึ่่�งหากเกิิดปัญหาขึ้้�นมาในชีีวิิตหรืือไม่่เหลืืออะไรแล้้ว
แม่่ว่่าสิ่่�งที่่�จะช่่วยได้้คืือ ถ้้อยคำำ�
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เรื่่อ� งผู้้ช� าย แม่่ไม่่เคยสน ความคิิดที่่ว่� า่ ผู้้ช� ายมีีส่ว่ นเกี่่�ยวข้้องสััมพัันธ์์
กัับความรัักนั้้�นดููน่่าหััวร่อสิ้้
่ น� ดีี สำำ�หรัับแม่่นั้้น� ผู้้ช� ายถ้้าไม่่เงอะงะก็็ขนดก
เกิิน หรืือไม่่ก็ดิ็ บิ เกิิน หรืือบางทีีก็มี็ ทั้้ี ง� หมดในคนเดีียวกัันนั่่�นละ แถบบ้้าน
เรานี่่� ผู้้�ชายทุุกคนมีีที่่�ดิินผืืนเล็็กๆ มีีสััตว์์เลี้้�ยงสองสามตััว และนั่่�นก็็คืือ
กลิ่่�นที่่�ติดตั
ิ วั พวกเขา กลิ่่�นคอกสััตว์์และกลิ่่�นเหงื่่อ� ไคล ถ้้านึึกภาพว่่าต้้อง
นอนกัับใครสัักคน แม่่นอนกัับผู้้ห� ญิิงดีีกว่่า โหนกแก้้มแข็็งๆ ของผู้้ห� ญิิง
ดีีกว่่าผิิวสากๆ ของผู้้�ชาย แต่่จะดีีไปกว่่านั้้�นถ้้าอยู่่�คนเดีียวได้้ ไม่่ต้้อง
สนใจใคร จะว่่าไป บวชชีีก็็ดููไม่่เลว ความคิิดที่่�จะปลีีกตััวออกจากโลกย์์
แม่่ว่่าน่่าตื่่�นเต้้นกว่่าการมีีครอบครััวเสีียอีีก แต่่เรื่่�องพระเจ้้าเป็นความคิิด
ที่่�ยากเกิินไปสำำ�หรัับแม่่มาโดยตลอด พอคิิดถึึงพระเจ้้า แม่่เป็นต้้องกุุม
ขมัับทุุกทีี
ชายเพีียงคนเดีียวที่่�แม่่แลตามองคืือเอริิช แม่่มัักเห็็นเขาผ่่านมา
ตอนฟ้้าสาง สวมหมวกหลุุบต่ำำ�� คาบบุุหรี่่�ที่่�มุุมปากตั้้�งแต่่โมงยามนั้้�น แม่่
อยากโผล่่หน้้าออกไปทัักเขาตรงหน้้าต่่างทุุกครั้้ง� ไป แต่่ถ้า้ แม่่เปิิดหน้้าต่่าง
มะจะรู้้�สึึกหนาวขึ้้�นมา แล้้วตะโกนสั่่�งให้้แม่่ปิิดทัันทีีอย่่างแน่่นอน
“แกจะบ้้าหรืือ ตรีีน่่า” มะต้้องเอ็็ดแม่่อย่่างนี้้�
มะเป็นคนพููดจาเสีียงดัังตลอดเวลา อย่่างไรก็็ตาม ต่่อให้้แม่่เปิิด
หน้้าต่่าง แล้้วแม่่จะพููดอะไรกัับเขาหรืือ ตอนอายุุ 17 แม่่เซอะซะมาก
อย่่างดีีก็ค็ งทำำ�ได้้แค่่พููดตะกุุกตะกัักออกไป ด้้วยเหตุุนี้้� แม่่จึึงยืืนมองเขาเดิิน
ไปทางป่่าในขณะที่่�เกรา หมาลายด่่างตััวนั้้น� ต้้อนฝููงวััวไป เวลาเอริิชอยู่่�กัับ
ฝููงวััว เขาเดิินช้้าจนดููเหมืือนแทบไม่่ขยับตั
ั วั เลย แม่่จึึงก้้มหน้้าอ่่านหนัังสืือ
เพราะมั่่�นใจว่่าเดี๋๋�ยวก็็จะได้้เห็็นเขาอยู่่�ในจุุดเดิิม และเมื่่อ� แม่่เงยหน้้าขึ้้น� แม่่
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ก็็เห็็นเขาเป็นจุุดเล็็กๆ อยู่่�สุุดถนน ใต้้สนลาร์์ช ซึ่่�งตอนนี้้�ไม่่มีีให้้เห็็นแล้้ว
ฤดููใบไม้้ผลิิปีีนั้้�น ปรากฏว่่าแม่่เปิิดหนัังสืือกางไว้้ ปากคาบดิินสอ
แล้้วคิิดถึึงหน้้าเอริิชบ่่อยขึ้้�น เวลาไม่่มีีมะอยู่่�ใกล้้ๆ แม่่ก็็จะถามป๊๊ะว่่า
ชีีวิิตของชาวไร่่นี่่�เป็นชีีวิิตคนช่่างฝันหรืือเปล่่า พอพรวนดิินในสวนผััก
เสร็็จ ก็็อาจเดิินไปในทุ่่�งหญ้้ากัับพวกสััตว์์ หรืือนั่่�งเงีียบๆ บนโขดหิิน
มองดููแม่่น้ำำ��ที่่�ไหลเอื่่�อยๆ มาไม่่รู้้�กี่่�ศตวรรษแล้้ว และท้้องฟ้้าเหน็็บหนาว
ซึ่่�งไม่่รู้้� ไปสิ้้�นสุุดที่่�ใด
“ชาวไร่่ทำำ�ทุุกอย่่างที่่�ว่่ามานี้้�ได้้ ใช่่มั้้�ยป๊๊ะ”
ป๊๊ะหััวเราะหึึๆ ปากคาบไปป์์ “ไปถามเจ้้าหนุ่่�มที่่�แกแอบมองจาก
หน้้าต่่างทุุกเช้้าสิิว่า่ งานที่่�เขาทำำ�อยู่่�น่ะ่ เป็นงานของคนช่่างฝันหรืือเปล่่า...”
ครั้้�งแรกที่่�แม่่ได้้คุุยกัับเขาคืือบนลานหน้้าบ้้าน ป๊๊ะเป็นช่่างไม้้อยู่่�ที่่�
หมู่่�บ้้านเรเซีีย แต่่บ้า้ นของเราก็็พลอยเหมืือนเป็นร้้านช่่างไม้้ไปด้้วยเช่่นกััน
มีีผู้ค�้ นแวะเวีียนมาให้้ป๊ะ๊ ซ่่อมโน่่นแซมนี่่�ไม่่หยุุดไม่่หย่่อน พอแขกไป มะก็็
จะบ่่นว่่า ไม่่เคยเสีียละที่่�จะได้้อยู่่�สงบๆ ป๊๊ะผู้้�ซึ่ง่� โดนว่่านิิดว่า่ หน่่อยก็็ไม่่ได้้
จึึงตอบไปว่่า ไม่่เห็็นต้้องบ่่นเลย คนเป็นเจ้้าของร้้านน่่ะ เวลาเลี้้�ยงเครื่่อ� งดื่่ม�
ใคร หรืือคุุยกัับใครก็็ถืือเป็นงานทั้้�งนั้้�น เขาหาลููกค้้ากัันแบบนี้้� มะก็็จะ
ตััดบทโดยการบิิดจมููกอููมๆ ของป๊๊ะ
“จมููกแกใหญ่่ขึ้้�นนะ” มะบอก
“ส่่วนแกก็็ตููดใหญ่่ขึ้้�น” ป๊๊ะก็็จะตอกกลัับไป
แล้้วมะก็็จะหััวฟัดหััวเหวี่่�ยง “ดููพููดเข้้า นี่่�ฉัันเอาใครมาทำำ�พัันธุ์์�เนี่่�ย
โง่่เง่่าจริิงๆ” แล้้วก็็เขวี้้�ยงผ้้าเช็็ดจานใส่่ป๊๊ะ ป๊๊ะหััวเราะและขว้้างดิินสอใส่่
มะ มะเขวี้้�ยงต่่ออีีกผืืน ป๊๊ะก็็ขว้้างต่่ออีีกแท่่ง สำำ�หรัับทั้้�งคู่่� การเขวี้้�ยงของ
ใส่่กัันหมายถึึงรัักกััน
บ่่ายวัันนั้้�น เอริิชกัับป๊๊ะนั่่�งสููบบุุหรี่่�เหม่่อมองเมฆลอยลงเหนืือภููเขา
ออร์์ตเลอร์์ ป๊๊ะบอกพวกเราให้้รอสักั ครู่่� เดี๋๋�ยวจะไปหยิิบเหล้้ากรััปปามาให้้
เอริิชเป็นประเภทไม่่ชอบพููด แต่่จะพเยิิดหน้้าแล้้วยิ้้�มบางๆ ด้้วยท่่าทาง

หยััดยืืน 15

มาดมั่่�นอัันทำำ�ให้้แม่่รู้้�สึึกว่่าตััวเองกระจ้้อยร่่อย
“เรีียนจบแล้้วจะทำำ�อะไร เป็นครููหรืือ” เขาถามแม่่
“คงงั้้�นละ หรืือไม่่ก็็จะไปอยู่่�ที่่�อื่่�นไกลๆ เลย” แม่่ตอบส่่งๆ ไปอย่่าง
นั้้�นเอง จำำ�คำำ�ของพวกผู้้� ใหญ่่มา
พอแม่่พููดอย่่างนั้้�น สีีหน้้าของเขาหมองขึ้้�นมาทัันทีี เขาอััดบุุหรี่่�
เข้้าไปอย่่างแรงจนไฟบุุหรี่่�แทบจะไหม้้นิ้้�ว
“ฉัันไม่่อยากจากคููรอนไปไหนเลย” เขาพููดพลางชี้้�ไปทางหุุบเขา
แล้้วแม่่ก็็มองเขาเหมืือนเด็็กที่่�หมดสิ้้�นถ้้อยคำำ�จะพููด เอริิชลููบแก้้ม
แม่่เพื่่�อลา
“บอกพ่่อเธอด้้วยว่่า กรััปปาน่่ะ ไว้้วัันหลัังแล้้วกััน”
แม่่พยัักหน้้า ไม่่รู้้�จะพููดอะไรอีีก แม่่เท้้าศอกลงบนโต๊๊ะ ตามองตาม
เขาไป เหลีียวมองไปทางประตููเป็นพัักๆ เพราะกลััวว่า่ มะจะโผล่่พรวดเข้้า
มา บางครั้้�งความรัักก็็ทำำ�ให้้เรารู้้�สึึกเหมืือนเป็นขโมย

3
ในฤดููใบไม้้ผลิิของปีี 1923 แม่่ต้้องเตรีียมตััวสอบประกาศนีียบััตร
มััธยมปลาย แล้้วมุสุ โสลิินีก็ี จำ็ ำ�เพาะเจาะจงมาป่่วนวงการศึึกษาตอนที่่�แม่่
จะจบ หนึ่่�งปีีก่่อนหน้้านี้้�พวกฟาสซิิสต์์เดิินทััพเข้้าย่ำำ��บอลซาโน ทำำ�ลาย
เมืือง เผาสถานที่่�ราชการหลายแห่่ง ทำำ�ร้้ายผู้้�คน ใช้้กำำ�ลัังขัับไล่่นายก
เทศมนตรีี แล้้วก็็เช่่นเคย พวกตำำ�รวจได้้แต่่ยืืนมองตาปริิบๆ ถ้้าตำำ�รวจ
และกษััตริิย์์ ไม่่กอดอกยืืนอยู่่�เฉยๆ ก็็คงไม่่มีีพวกฟาสซิิสต์์ แม้้กระทั่่�ง
ทุุกวัันนี้้� เวลาแม่่เดิินในเมืืองบอลซาโน แม่่ก็ยั็ งั รู้้�สึึกใจคอไม่่ดีี หวาดระแวง
ไปหมด ร่่องรอยของช่่วงเวลา 20 ปีีแห่่งรััฐบาลฟาสซิิสต์์นั้้�นมัันช่่าง
มากมาย พอเห็็น แม่่ก็็คิิดถึึงเอริิช เขาจะโกรธเกรี้้�ยวแค่่ไหนนะ
แต่่ไหนแต่่ไรมาจนถึึงเวลานั้้�น ชีีวิิตของผู้้�คนดำำ�เนิินไปตามฤดููกาล
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง ณ หุุบเขาชายแดนแถบนี้้�ที่่�ดููราวกัับว่่าประวััติิศาสตร์์
มาไม่่ถึึง เป็นเหมืือนเสีียงสะท้้อนที่่�แผ่่วหายไป ภาษาของเราคืือเยอรมััน
ศาสนาคืือคริิสต์์ การงานอยู่่�ในไร่่นาและคอกสััตว์์ คงไม่่ต้้องพููดอะไร
ให้้มากความเพื่่�อให้้เข้้าใจคนภููเขาเหล่่านี้้� ซึ่่�งลููกก็็เป็นส่่วนหนึ่่�งด้้วย
อย่่างน้้อยก็็เพราะลููกเกิิดที่่�นี่่�
มุุสโสลิินีีเปลี่่�ยนชื่่�อทุุกอย่่างใหม่่หมด ทั้้�งชื่่�อถนน ลำำ�ธาร ภููเขา...
ลามปามไปถึึงผู้้�ที่่ล่� ว่ งลัับไปแล้้ว คนใจทรามพวกนั้้�นเปลี่่�ยนกระทั่่�งชื่่อบ
� น
ป้้ายหลุุมศพ เปลี่่ย� นชื่่อ� พวกเราเป็นภาษาอิิตาเลีียน เปลี่่ย� นป้้ายชื่่อร้
� า้ นค้้า
ต่่างๆ ด้้วย ห้้ามเราใส่่ชุุดประจำำ�ถิ่่�นของเรา จู่่�ๆ ก็็มีีครููจากแคว้้นต่่างๆ
มาสอนเรา แวเนโตบ้้าง ลอมบาร์์ดิิบ้้าง ซิิซิิลีีบ้้าง พวกเขาไม่่เข้้าใจ
พวกเรา พวกเราก็็ไม่่เข้้าใจพวกเขา ในแถบทีีโรลใต้้อิิตาเลีียนเป็นภาษา
ต่่างถิ่่�นในแดนไกล ที่่�เรามัักได้้ยินิ จากลำำ�โพง หรืือจากพ่่อค้า้ เร่่เมืืองวััลลาร์์ซา
ที่่�ขึ้้�นมาบนแคว้้นเตรนตีิิ�โนเพื่่�อจะผ่่านไปค้้าขายที่่�ประเทศออสเตรีีย
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ชื่่อขอ
� งลููกซึ่่ง� ไม่่เหมืือนใครนี้้� ใครได้้ยินิ ก็็ต้อ้ งจดจำำ�ได้้ทั้้ง� สิ้้�น แต่่หาก
ใครจำำ�ไม่่ ได้้ ลููกก็็จะเป็นลููกสาวของเอริิชกัับตรีีน่่าสำำ�หรัับพวกเขาเสมอ
ใครๆ ก็็บอกว่่าเราสองคนเหมืือนกัันอย่่างกัับแกะ
“ถ้้ามัันหลงทาง ฉัันจะพาไปส่่งที่่�บ้า้ นให้้เอง” คนทำำ�ขนมปังพููดไม่่ชัดั
พลางยิ้้�มยิิงฟันหลอทัักทายลููก ลููกจำำ�ได้้ ไหม เวลาเดิินอยู่่�บนถนน ถ้้าลููก
ได้้กลิ่่�นขนมปังโชยมาล่่ะก็็ ลููกจะดึึงมืือแม่่เข้้าไปซื้้�อให้้ลููกกิิน ไม่่มีอี ะไรจะ
ถููกใจลููกเท่่ากัับขนมปังอุ่่�นๆ อีีกแล้้ว
แม่่รู้จั้� กั คนที่่�คููรอนทุุกคน แต่่ที่่เ� รีียกได้้ว่า่ เป็นเพื่่อ� นจริิงๆ เห็็นจะมีีแต่่
มายากัับบาร์์บาราเท่่านั้้�น ตอนนี้้�ทั้้�งสองคนไม่่ได้้อยู่่�ที่่�นี่่�แล้้ว ย้้ายออกไป
เมื่่อ� หลายปีีก่อ่ น ตอนนี้้�แม่่ก็็ไม่่รู้้�ด้ว้ ยซ้ำำ��ว่า่ พวกเธอยัังมีีชีวิี ติ อยู่่�หรืือเปล่่า
เราสนิิทกัันมาก จนต้้องเรีียนโรงเรีียนเดีียวกััน วิิทยาลััยครููนั้้�นเราไปเรีียน
ไม่่ได้้เพราะอยู่่�ไกลเกิินไป แต่่ตอนนั้้�นที่่�เราไปสอบประจำำ�ปีีที่่�เมืืองบอล
ซาโน เรารู้้�สึึกเหมืือนได้้ ไปผจญภััย เราเดิินเที่่�ยวไปในเมืืองด้้วยความ
ตื่่�นเต้้น เพราะในที่่�สุุดเราก็็ ได้้เห็็นโลกที่่�พ้้นไปจากกระท่่อมริิมเขาและ
ภููเขา เห็็นตึึกรามบ้้านช่่อง ร้้านค้้า ถนนที่่�มีีรถแล่่นขวัักไขว่่
แม่่กับั มายานั้้�นอยากเป็นครููมาแต่่ไหนแต่่ไร และทนรอเข้้าห้้องเรีียน
แทบจะไม่่ไหว ส่่วนบาร์์บารานั้้�นใจรัักไปทางช่่างตััดเสื้้�อมากกว่่า แต่่เธอก็็
เรีียนกัับเราด้้วย เพราะ “จะได้้อยู่่�ด้ว้ ยกัันต่่อไง” เธอว่่าอย่่างนั้้�น ในสมััยนั้้�น
เธอเป็นเหมืือนเงาของแม่่ เราผลััดกัันไปส่่งที่่�บ้้าน ตรงหน้้าประตููบ้้าน
เรามัักบอกกัันเสมอว่่า “น่่า ยัังไม่่มืืดเลย เดี๋๋�ยวฉัันไปส่่งเธอนะ”
เราเดิินกัันไกลมาก เลาะแม่่น้ำำ��บ้้าง ไปปากทางเข้้าป่่าบ้้าง เวลาที่่�
เราเดิินกัันไปนั้้�น แม่่จำำ�ได้้ว่่า บาร์์บาราชอบพููดว่่า “ถ้้าฉัันเป็นคนอย่่าง
เธอนะ...”
“ทำำ�ไม ฉัันเป็นคนยัังไงหรืือ”
“ก็็ เธอเป็นคนชััดเจน รู้้�ว่่าจะมุ่่�งไปทางไหน แต่่ฉัันสิิ สัับสนกัับ
ทุุกเรื่่�อง คอยแต่่จะให้้มีีคนยื่่�นมืือมาช่่วยตลอดเวลา”
“แต่่ฉัันว่่า เป็นฉัันอย่่างที่่�เป็นอยู่่�เนี่่�ย ไม่่เห็็นจะดีีอะไรนัักหนาเลย”
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“เธอพููดอย่่างนี้้�เพราะเธอเป็นคนพอใจอะไรยากน่่ะสิิ”
“ยัังไงก็็เถอะนะ” แม่่ยัักไหล่่ “ฉัันจะยอมทิ้้�งนิิสััยของฉัันทัันทีีถ้้า
สวยได้้อย่่างเธอ”
แล้้วเธอก็็จะยิ้้�ม และถ้้าไม่่มีี ใครอยู่่�แถวนั้้�น หรืือถ้้าฟ้้ากำำ�ลัังจะมืืด
เธอก็็จะหอมแก้้มแม่่ แล้้วพููดคำำ�หวานๆ ซึ่่�งแม่่ก็็จำำ�ไม่่ ได้้แล้้ว
เมื่่�อมุุสโสลิินีีมา เราก็็รู้้�เลยว่่าคงจะตกงาน เพราะเราไม่่ได้้เป็นชาว
อิิตาเลีียน ดัังนั้้�นเราสามคนจึึงเรีียนภาษาอิิตาเลีียน ด้้วยหวัังว่่าจะมีี
คนจ้้างเราเข้้าทำำ�งาน ทุุกบ่่ายในช่่วงฤดููใบไม้้ผลิินั้้�น เราจะหอบหนัังสืือ
ไวยากรณ์์ ไปนั่่�งริิมฝั่่งทะเลสาบด้้วยกััน พอกิินกลางวัันที่่�บ้้านเสร็็จ เราก็็
มาเจอกััน บางทีีก็็เอาผลไม้้ห่่อใส่่ผ้้าเช็็ดปากมาด้้วย บางทีีเคี้้�ยวอาหาร
ยัังไม่่หมดด้้วยซ้ำำ��
“เอาละ หยุุดพููดเยอรมัันกัันเถอะ” แม่่พููดขึ้น้� เพื่่อ� ให้้ทั้้ง� คู่่�ปฏิิบัติั ติ าม
“ฉัันอยากเป็นครูู แต่่ ไม่่ ใช่่ครููสอนภาษาคนอื่่�น!” มายาโวยวาย
พลางตบสมุุดที่่�เต็็มไปด้้วยรููปขีีดๆ เขีียนๆ ของเธอ
“แล้้วฉัันล่่ะ ฉัันอยากออกแบบเสื้้�อผ้้านะ” บาร์์บาราพููดขึ้้�นบ้้าง
“ก็็ไม่่มีหี มอคนไหนเขีียนใบสั่่�งให้้เธอมาเป็นครููนี่่�จ๊ะ๊ ” มายาเย้้ากลัับ
“หน็็อยแน่่ ยายตััวร้้าย... หมายความว่่ายัังไงจ๊๊ะ หมอไม่่ได้้สั่่�งเนี่่�ย”
เธอพููดพลางรวบผมสีีแดงซึ่่ง� แผ่่สยายแล้้วมัดั เป็นหางม้้า แล้้วเราก็็วกกลัับ
มาเรื่่�องที่่�ว่่า เราจะไปอยู่่�ด้้วยกััน จะไม่่มีีใครแต่่งงาน
“เชื่่�อฉัันสิิ ถ้้าเราแต่่งงาน เราก็็จะกลายเป็นคนใช้้!” เธอพููดอย่่าง
มั่่�นใจ
พอถึึงบ้้าน แม่่ก็็เข้้านอนทัันทีี แม่่โหยหาการอยู่่�ตามลำำ�พัังตลอด
เวลา แม่่ขึ้้�นเตีียง แล้้วก็็นอนนิ่่�งอยู่่�ในความมืืดชื้้�นๆ ของห้้อง พลางคิิด
เรื่่�องต่่างๆ นานา แม่่คิิดว่่า ไม่่ว่่าจะอยากหรืือไม่่ก็็ตาม แม่่กำำ�ลัังจะโต
เป็นผู้้� ใหญ่่ และสิ่่�งนี้้�ทำำ�ให้้แม่่รำำ�คาญใจเหลืือเกิิน แม่่ไม่่รู้้�ว่่าลููกกลััวอะไร
อย่่างนี้้�หรืือเปล่่า หรืือลููกจะเหมืือนพ่่อที่่�มองชีีวิิตเหมืือนแม่่น้ำำ�� ส่่วนแม่่
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พอจวนจะถึึงจุุดเปลี่่ย� นหรืือเส้้นชััย ไม่่ว่า่ จะเป็นตอนจะเรีียนจบหรืือตอน
จะแต่่งงาน แม่่มักั รู้้�สึึกอยากหนีีและล้้มเลิิกทั้้�งหมดขึ้้น� มาทัันทีี ทำำ�ไมการ
มีีชีีวิิตถึึงจำำ�เป็นต้้องแปลว่่าก้้าวไปข้้างหน้้าด้้วยเล่่า กระทั่่�งตอนจะคลอด
ลููก แม่่ก็็ยัังคิิดเลยว่่า “ทำำ�ไมจะให้้เด็็กอยู่่�ในท้้องต่่ออีีกหน่่อยไม่่ได้้ล่่ะ”
เดืือนพฤษภาคม แม่่ มายา และบาร์์บาราเจอกัันระหว่่างสััปดาห์์ด้ว้ ย
ต่่างจากปีีก่่อนๆ ที่่�นานๆ เจอกัันทีีหรืือตอนฟังมิิสซาวัันอาทิิตย์์ เราฝึึก
ภาษาพิิลึึกๆ นั่่�นกััน ด้้วยหวัังว่่าพวกฟาสซิิสต์์จะสนใจในความเอาจริิงเอาจััง
และใบวุุฒิิบััตรของเรา แต่่ด้้วยความที่่�ลึึกๆ แล้้วเราเองยัังไม่่เชื่่�อในสิ่่�งที่่�
ทำำ�เลย แทนที่่�จะนั่่�งอ่่านไวยากรณ์์ เราจึึงมัักล้้อมวงฟังเพลงอิิตาเลีียนจาก
แผ่่นเสีียงของบาร์์บารา
ฉัันจะจููบเธอ
ถ้้าเธอกลัับมา
แต่่จะไม่่จููบลา
ถ้้าเธอไปสงคราม
หนึ่่�งสััปดาห์์ก่่อนวัันสอบข้้อเขีียน ป๊๊ะอนุุญาตให้้แม่่ ไปนอนบ้้าน
บาร์์บารา ต้้องขออยู่่�นานเชีียวกว่่าจะสำำ�เร็็จ
“เอานะ ยายหนูู เรามาตกลงกัันว่่า ป๊๊ะให้้แกไปค้้างบ้้านบาร์์บาราได้้
แต่่แกต้้องเอาคะแนนสวยๆ ติิดสมุุดพกมาฝากป๊๊ะนะ”
“แล้้วคะแนนสวยๆ ที่่�ป๊๊ะว่่าหมายถึึงอะไรล่่ะ” แม่่ถามหลัังจากที่่�
หอมแก้้มป๊๊ะหนึ่่�งฟอด
“ก็็...เฉลี่่�ยแล้้วได้้ 10 ยัังไงล่่ะ” ป๊๊ะพููดพลางยกมืือทั้้�งสองข้้างกาง
ออกเท่่ากัับจำำ�นวน 10 มะซึ่่�งนั่่�งเย็็บถุุงเท้้าอยู่่�ข้้างๆ ป๊๊ะก็็พยัักหน้้าตาม
มะถ้้ามีีเวลาเมื่่�อใดเป็นต้้องเย็็บต้้องชุุนถุุงเท้้าเมื่่�อนั้้�น เพราะถ้้าหนาวเท้้า
ก็็จะหนาวไปทั้้�งตััว แกว่่าของแกอย่่างนั้้�น
คะแนนสููงสุุด แม่่ ไม่่ ได้้มาหรอก คนที่่�เป็นเจ้้ามืือเลี้้�ยงน้ำำ��และทำำ�
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ขนมมาให้้พวกเรากิินตามสััญญาตอนต้้นเทอมคืือมายา ถึึงแม้้บาร์์บารา
จะเห็็นว่่าที่่�มายาได้้ 10 เต็็มนั้้�นเพราะครููลามกเอาแต่่มองหน้้าอกเธอก็็ตาม
“ฉัันได้้ 7 เพราะฉัันมัันอกไข่่ดาว” เธอโวยพลางเอามืือกอบหน้้าอก
ขึ้้�นมา
“เธอได้้ 7 เพราะว่่าเธอมัันทึ่่�ม” มายาตอบ บาร์์บาราก็็เลยจัับตััว
มายา แล้้วทั้้�งสองก็็กลิ้้�งไปบนพื้้�นหญ้้า แม่่นั่่�งหยีีตาสู้้�แดดมองทั้้�งสอง
แล้้วอดขำำ�ไม่่ได้้

4
ถึึงเรีียนจบแล้้วเราก็็ยังั คงกลัับมาพบกัันที่่�ใต้้ทิวิ สนลาร์์ชริิมทะเลสาบ
เหมืือนเดิิม แต่่เรื่่�องเรีียนภาษาอิิตาเลีียนนั้้�นเราไม่่พููดถึึงอีีกเลย
“ถ้้าโรงเรีียนรัับเราไปสอน ก็็ถืือว่่าดีี แต่่ถ้้าไม่่รัับ ขอให้้พวกมััน
ฉิิบหาย” บาร์์บาราพููด
“ไม่่มีีใครที่่�ไหนได้้ประกาศนีียบััตรแบบเรานี่่� ยัังไงเขาก็็ต้้องรัับเรา
อยู่่�แล้้ว” บาร์์บาราพููด
“จะไปหวัังอะไรให้้พวกฟาสซิิสต์์มาสนใจกระดาษแค่่แผ่่นเดีียว พวก
มัันคงสนใจแต่่จะหางานให้้พวกอิิตาเลีียนทำำ�เท่่านั้้�นละ”
“สรุุปว่่าเรีียนมาก็็เสีียเปล่่าอย่่างนั้้�นสิิ” มายาถอนหายใจด้้วยความ
เหนื่่�อยหน่่าย “ฉัันคงต้้องไปทำำ�งานกัับพ่่อ มีีหวัังได้้ทะเลาะกัันบ้้านแตก
แหงๆ”
“ยัังไงก็็ดีีกว่่านั่่�งชุุนถุุงเท้้าอยู่่�บ้้านละ” แม่่บอก “แค่่นึึกว่่าจะต้้องอยู่่�
กัับมะทั้้�งวัันก็็อึึดอััดจนหายใจจะไม่่ออกอยู่่�แล้้ว”
ระหว่่างนั้้�นพวกฟาสซิิสต์์มิิได้้เข้้ายึึดโรงเรีียนอย่่างเดีียว หากแต่่
รวมไปถึึงสำำ�นัักงานเทศบาล ที่่�ทำำ�การไปรษณีีย์์ ศาล เจ้้าหน้้าที่่�ชาวทีีโรล
ถููกปลดออกจากงานกลางคััน แล้้วพวกอิิตาเลีียนก็็ติิดประกาศเขีียนว่่า
ห้้ามพููดภาษาเยอรมััน และ มุุสโสลิินีีถููกเสมอ นอกจากนั้้�นยัังออกกฎ
เคอร์์ฟิวิ รวมทั้้�งให้้ไปชุุมนุุมกัันในบ่่ายวัันเสาร์์เพื่่อต้
� อ้ นรัับนายกเทศมนตรีี
และกำำ�หนดวัันหยุุดต่่างๆ นานาอีีก
มายาบอกว่่า “ฉัันรู้้�สึึกเหมืือนเดิินอยู่่�บนสนามกัับระเบิิด” เธอเบื่่�อ
เร็็วมากกัับการคุุยกัันของเรา ซึ่่ง� จบลงที่่�เรื่อ่� งไม่่สลัักสำำ�คัญ
ั เสมอ “นี่่�พวกเธอ
ไม่่เห็็นหรืือว่่าตอนนี้้�กำำ�ลังั เกิิดเรื่่อ� งบ้้าเรื่่อ� งบออะไรขึ้้น� ” เธอระเบิิดออกมา
ด้้วยความหงุุดหงิิดอย่่างที่่�สุุด “ทั้้�งคููรอน เรเซีีย ซัันวาเลนตีีโน... ตั้้�งแต่่
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พวกฟาสซิิสต์์เข้้ามาก็็ ไม่่มีีอะไรเป็นของเราอีีกเลย พวกผู้้�ชายเลิิกไป
ร้้านเหล้้า พวกผู้้�หญิิงจะไปไหนมาไหนทีีต้้องเดิินเลาะกำำ�แพงบ้้านคน
พอตกค่ำำ��ก็็ ไม่่มีี ใครออกไปไหนเลย พวกเธอเอาแต่่ทำำ�เป็นไม่่รู้้� ไม่่เห็็น
เรื่่�องพวกนี้้�ได้้ยัังไง”
“พี่่�ชายฉัันบอกว่่า พวกฟาสซิิสต์์อยู่่� ได้้ ไม่่นานหรอก” บาร์์บารา
ตอบเพื่่�อให้้เธอเย็็นลง
แต่่มายาไม่่ยอมเย็็นด้้วย เธอฟึึดฟัดเหมืือนม้้า แล้้วก็็ทิ้้�งตััวนอน
หงายไปบนพื้้�นหญ้้าพร้้อมกัับบอกว่่า พวกเรามัันก็็แค่่คนหลงตััวเอง
มายาโตมาคนละแบบกัับพวกเรา พ่่อเธอเป็นคนมีีการศึึกษา เขาใช้้
เวลาเป็นชั่่�วโมงๆ ในการอธิิบายให้้ลููกๆ ฟังว่่า เกิิดอะไรขึ้้�นบ้้างในทีีโรล
ใต้้และในโลก และเล่่าว่่ารััฐมนตรีีคนนั้้�นเป็นใคร ผู้้�ว่่าการคนนี้้�เป็นใคร
ถ้้าเขาเจอแม่่และบาร์์บาราที่่�บ้้านเขา เขาก็็จะร่่ายปาฐกถายืืดยาวอัันเต็็ม
ไปด้้วยชื่่�อและสถานที่่�ต่่างๆ ซึ่่�งพวกเราไม่่กระดิิกหูู ท้้ายที่่�สุุดเขามััก
เตืือนเราด้้วยคำำ�พููดที่่�ว่่า “พอลููกๆ แต่่งงาน จงเล่่าเรื่่�องเหล่่านี้้�ให้้สามีีฟัง
และลููกๆ เองก็็ต้้องจำำ�ไว้้ว่่า ถ้้าเราไม่่ยุ่่�งเกี่่�ยวกัับการเมืือง การเมืืองจะมา
ยุ่่�งเกี่่�ยวกัับเราเอง” แล้้วเขาก็็เดิินไปห้้องอื่่น� มายาชื่่น� ชมพ่่อของเธอมาก
ทัันทีีที่่พ่� อพููดจบ
่
เธอจะพยัักหน้้ารัับคำำ�เป็นเชิิงเชื่่อ� ฟังทัันทีี แม่่กับบ
ั าร์์บารา
มองเสออกไปนอกหน้้าต่่างเพราะเรารู้้�สึึกเซ่่อไปเลย
“ถ้้าเป็นอย่่างนี้้�ต่่อไป มายาจะไปกัันใหญ่่ยิ่่�งกว่่าพ่่อเธออีีกนะ”
บาร์์บาราพููดขึ้้�นระหว่่างทางกลัับบ้้าน
บางครั้้�งแม่่กัับบาร์์บาราก็็ออกไปเที่่�ยวกัันสองคน เราขี่่�จัักรยานไป
จนถึึงหมู่่�บ้้านซัันวาเลนตีีโน ระหว่่างทางที่่�เลาะทะเลสาบไปนั้้�น เราสััมผััส
ได้้ถึึงความสดชื่่�นของน้ำำ��ที่่�มาจัับตามหน้้าชุ่่�มเหงื่่�อของเรา
“ภููเขาพวกนี้้�เหมืือนโตไปกัับเรานะ” เธอพููดขณะถีีบจัักรยานหน้้า
เชิิด
“เธอว่่าภููเขาพวกนี้้�ปิดกั้้
ิ น� เราออกจากโลกภายนอกมั้้�ย” แม่่ถามเธอ
แม่่ผู้้�ซึ่่�งสามวัันอยากหนีีสี่่�วัันอยากอยู่่�
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“จะไปสนใจโลกทำำ�ไม” เธอตอบแล้้วก็็หััวเราะ
เมื่่อ� กลัับจากร้้าน ป๊๊ะมัักบอกว่่าแถวนี้้�ยังั มีีกลิ่่�นอายของสงคราม พ่่อ
แม่่ของมายาบอกว่่าหนีีไปออสเตรีียจะดีีกว่่า ห่่างไกลจากพวกฟาสซิิสต์์
ส่่วนพ่่อแม่่ของบาร์์บาราต้้องการไปอยู่่�กัับญาติิๆ ที่่�เยอรมนีี
ผู้้�คนในทีีโรลใต้้เองก็็เปลี่่�ยนไปเหมืือนกััน ไม่่กี่่�เดืือนผ่่านไปชาว
อิิตาเลีียนที่่�มุุสโสลิินีีส่่งมาก็็มีีเพิ่่�มมากขึ้้�นเรื่่�อยๆ บางคนมาถึึงคููรอนนี่่�
เลย เราเห็็นก็็ดููออกทัันทีีว่่าใครเป็นคนต่่างถิ่่�นที่่�มาจากทางใต้้ พวกนี้้�
จะถืือกระเป๋๋าเดิินทาง เดิินเงยหน้้ามองเขาสููงชัันที่่�ไม่่เคยเห็็นมาก่่อน ดูู
เมฆที่่�อยู่่�ใกล้้เหลืือเกิิน
ฝ่่ายเราปะทะกัับพวกเขาตั้้�งแต่่ต้้น ภาษาของเราปะทะกัับของพวก
เขา การวางอำำ�นาจบาตรใหญ่่ของผู้้�ที่่�จู่่�ๆ ก็็มีีอำำ�นาจอยู่่�ในมืือประจัันกัับ
ผู้้�ซึ่่�งเรีียกร้้องสิิทธิิในรากเหง้้าที่่�ยืืนยาวมาหลายศตวรรษ
เอริิชแวะมาที่่�บ้้านบ่่อยๆ สนิิทชิิดเชื้้�อกัับป๊๊ะเป็นอย่่างดีี ป๊๊ะเอ็็นดูู
เขาเพราะเขาไม่่มีีพ่่อไม่่มีีแม่่แล้้ว
แต่่มะสิิไม่่ค่่อยชอบขี้้�หน้้าเขาเท่่าไรนััก “เด็็กคนนั้้�นถืือดีี” แกบอก
“พููดจาเหมืือนกำำ�ลัังช่่วยเหลืือเรา” แกคาดหวัังความอบอุ่่�นเปิิดเผยจาก
คนอื่่�นซึ่่�งเป็นสิ่่�งที่่�ตััวแกเองไม่่มีี
ป๊๊ะให้้เขานั่่�งบนม้้านั่่�งตััวหนึ่่�ง ส่่วนตััวเองก็็หมุุนเก้้าอี้้�นั่่�งคร่่อมโดย
เอาศอกวางบนพนัักพิิงแล้้วเท้้าคางอัันมีีเครายาว เอริิชเป็นเหมืือนลููกชาย
ของป๊๊ ะ ลููกชายขี้้� กัั ง วล ขอคำำ� แนะนำำ� ไปเสีี ย ทุุ ก เรื่่� อ ง แม่่ แ อบมอง
คนทั้้�งสองจากหลัังกรอบประตูู พยายามทำำ�ตััวให้้เล็็กลีีบ หายใจแผ่่วๆ
เอามืือแนบกัับฝาบ้้าน ถ้้าเกิิดน้้าเป็ปปีีโผล่่มา แม่่ก็็จะดึึงตััวน้้าแล้้วเอา
มืือปิิดปากเขาไว้้ ส่่วนเขาก็็จะพยายามดิ้้�นให้้หลุุด แต่่ ในสมััยนั้้�นแม่่
ยัังรั้้�งตััวเขาเอาไว้้ ไหว น้้าเป็ปปีีอ่่อนกว่่าแม่่ 7 ปีี นอกจากจะล้้อเขาว่่า
ลููกแหง่่แล้้ว แม่่ก็็ไม่่รู้้�จะพููดอะไรกัับเขาอีีก เขาก็็แค่่เด็็กกะโปโล หััวเข่่า
มีีแผลถลอกตลอดเวลา
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“เหมืือนรััฐบาลอิิตาลีีจะรื้้�อฟื้้�นโครงการทำำ�เขื่่�อนอยู่่�นะครัับ” เอริิช
เอ่่ยขึ้้�น “พวกชาวไร่่ที่่�พาสััตว์์ ไปทางหมู่่�บ้้านซัันวาเลนตีีโนเห็็นมาว่่ามีี
พวกคนงานเข้้ามาในพื้้�นที่่�”
ป๊๊ะยัักไหล่่ “ก็็พููดกัันมาหลายปีีแล้้ว แต่่ก็็ไม่่เห็็นทำำ�อะไรนี่่�” ป๊๊ะตอบ
พลางยิ้้�มเย็็น
“ถ้้าพวกมัันจะสร้้าง เราต้้องหาวิิธีีหยุุดมัันให้้ ได้้” เอริิชพููดต่่อ
สายตาเขาเหม่่อลอย “พวกฟาสซิิสต์์สนใจแต่่จะทำำ�ลายเราและทำำ�ให้้เรา
กระจััดกระจายไปทุุกหนทุุกแห่่งในอิิตาลีี”
“ใจเย็็นๆ ต่่อให้้ฟาสซิิสต์์อยู่่�อีีกนาน มัันก็็สร้้างเขื่่�อนตรงนี้้�ไม่่ได้้
ดิินมัันนุ่่�ม”
แต่่นัยั น์์ตาสีีเทาของเอริิชคู่่�นั้้น� ก็็ยังั คงฉายแววกระวนกระวายเหมืือน
ดวงตาของแมว
มีีการประกาศสร้้างเขื่่�อนครั้้�งแรกในปีี 1911 ผู้้�ประกอบการจาก
บริิษััทมนเตคาตีีนีีต้้องการให้้ชาวบ้้านในเรเซีียและคููรอนย้้ายออกไปเพื่่�อ
จะได้้ ใช้้ประโยชน์์จากกระแสน้ำำ��ในการผลิิตพลัังงาน พวกนัักอุุตสาหกรรม
และนัักการเมืืองชาวอิิตาเลีียนบอกว่่า แถบอััลโตอาดิิเจแห่่งนี้้�เป็นเสมืือน
เหมืืองทองคำำ�ขาว พวกเขาส่่งวิิศวกรมาสำำ�รวจหุุบเขาและเส้้นทางของ
แม่่น้ำำ��บ่่อยขึ้้�นเรื่่�อยๆ หมู่่�บ้้านทั้้�งหลายของเราคงจะหายไปใต้้สุุสานน้ำำ��
แห่่งนี้้� บ้้านไร่่ โบสถ์์ ร้้านรวง ท้้องทุ่่�งที่่�พวกสััตว์์ ไปกิินหญ้้า จะจมหาย
ไปหมด เขื่่�อนนี้้�จะทำำ�ให้้เราสููญเสีียทั้้�งบ้้าน สััตว์์เลี้้�ยง และงาน แล้้วเรา
ก็็จะไม่่เหลืืออะไรอีีกเลย เราจะต้้องอพยพย้้ายที่่� แล้้วไปเป็นคนอื่่�น
ทำำ�มาหากิินอย่่างอื่่น� ในที่่�อื่น่� กลายเป็นคนเมืืองอื่่น� เราจะตายห่่างไกลจาก
วััลเวนอสตาและจากทีีโรล
ในปีี 1911 โครงการยัังไม่่ ได้้เริ่่�มเนื่่�องจากพวกเขาเห็็นว่่าผืืนดิินมีี
ความเสี่่�ยง ดิินไม่่แน่่น มีีแต่่เศษหิินทรายดิินของแร่่โดโลไมต์์ แต่่หลัังจาก
ที่่�ฟาสซิิสต์์เถลิิงอำำ�นาจแล้้ว เราทุุกคนรู้้�ว่่า อีีกไม่่นานมุุสโสลิินีีก็็จะทำำ�ให้้
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บอลซาโนและเมราโนเป็นเมืืองศููนย์์กลางอุุตสาหกรรม ทั้้�งสองเมืืองนั้้�น
จะเติิบโตเป็นสองหรืือสามเท่่าตััว คนอิิตาเลีียนก็็จะแห่่กัันมาหางานทำำ�
แล้้วความต้้องการพลัังงานก็็จะเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมหาศาล
ในร้้านเหล้้า ลานโบสถ์์ ร้้านของป๊๊ะ เอริิชไปป่่าวประกาศมาแล้้ว
ทั้้�งนั้้�น “คอยดููเถอะ พวกมัันจะกลัับมาอีีก จะกลัับมาแน่่” แต่่ในขณะที่่�
เขาหอบแฮกนั้้�น พวกชาวบ้้านก็็ยัังคงกิินเหล้้า สููบบุุหรี่่� สัับไพ่่กัันต่่อไป
พวกเขาเบะปากเป็นเชิิงตััดบท หรืือไม่่ก็็โบกไม้้โบกมืือพััลวัันราวกัับจะ
ปัดแมลงวัันอะไรอย่่างนั้้�น
“คนพวกนั้้�นถ้้าไม่่เห็็นกัับตาก็็บอกไม่่มี”ี เอริิชพููดให้้ป๊ะ๊ ฟัง “ยื่่น� ไวน์์
ให้้แก้้วนึึงก็็ไม่่คิิดถึึงเรื่่�องอื่่�นแล้้ว”

