


มาร์การีตา แมกนัสสัน
เขียน

ไอริสา ชั้นศิริ
แปล

สํานักพิมพ์อมรินทร์ฮาวทู   กรุงเทพมหานคร

Death Cleaning
สุดท้ายก็ต้องทิ้ง



แด่ลูก ๆ ทั้งห้าคนของฉัน



“หากคุณทำได้ การจัดบ้านให้เป็นระเบียบเป็นหนึ่งในกิจกรรม 
ที่ผ่อนคลายที่สุดและมีประโยชน์เหลือคณานับ”
   

ลีโอนาร์ด โคเฮน



(12) 
(15) 

 

1 

7 

11 

15 

18 

19 

23 

25 

29 

32 

34 

36 

39 

41 

 

44 

45 

สารบัญ

คำนำสำนักพิมพ์
คำนำ 

การเก็บกวาดเดธคลีนนิ่งไม่ใช่เรื่องน่าเศร้า
ทำไมฉันจึงเขียนหนังสือเล่มนี้
เวลาที่มีค่าและพ่อแม่ที่ช่วยได้มาก
จะเริ่มอย่างไร
อะไรควรเก็บและอะไรไม่ต้องเก็บ
จัดกลุ่มและแยกทิ้ง
เป็นระเบียบมากขึ้น
การเล่น “ซ่อนกุญแจ” ไม่สนุกเลย เมื่อคุณต้องเป็นคนหา
วิธีการที่ดีมาก
คนมีความสุข
ความคิดเห็นที่สอง
การเก็บกวาดเดธคลีนนิ่งหนที่สามของฉัน
เก็บกวาดเดธคลีนนิ่งด้วยตัวคุณเอง
จะพูดเรื่องการเก็บกวาดเดธคลีนนิ่งอย่างไรดี
ชาวไวกิ้งเป็นผู้กุมความลับที่แท้จริงของ
	 การเก็บกวาดเดธคลีนนิ่งหรือเปล่า
เก็บแต่ช่วงเวลาแห่งความสุข



47 

51 

54 

56 

58 

60 

62 

63 

67 

68 

72 

75 

83 

 
 

85 

92 

94 

98 

101 

110 

116 

 

โลกสวยสักนิด
อย่าหลงลืมตัวเอง
การย้ายไปอยู่บ้านที่เล็กลง
วางผังให้บ้านใหม่
บ้าน
ฝากให้คิดเรื่องการพอกพูนข้าวของและเรื่องอื่น ๆ
 - สิ่งของ
 - เสื้อผ้า
 - คำแนะนำเรื่องเสื้อผ้าเด็ก
 - หนังสือ
ห้องครัว
 - ตำราอาหารและสูตรประจำครอบครัว
สิ่งของ สิ่งของ แล้วก็สิ่งของอีก
ถ้ามันเป็นความลับ ก็เก็บมันไว้แบบนั้น
	 (วิธีเก็บกวาดเดธคลีนนิ่งสิ่งของซุกซ่อน 
	 อันตรายและเป็นความลับ)
ของขวัญที่ไม่ต้องการ
ของสะสม นักสะสม และคนบ้าสมบัติ
ในสวนขวัญ
สัตว์เลี้ยง
ในที่สุดก็ถึงเรื่องรูปถ่าย
ของที่คุณทิ้งไม่ลง



119  

121 

125 

128 

 

131 

135 

137 

 

140 

143 

กล่องใส่ของสำหรับโยนทิ้ง
ความร่วมมือและการสื่อสาร
ของที่เขียนด้วยลายมือ
สมุดสีดำเล่มเล็กของฉัน
การเก็บกวาดเดธคลีนนิ่งเป็นประโยชน์ต่อคุณ
	 มากเท่า ๆ (หรือมากกว่า!) คนที่มาทีหลัง
เรื่องราวชีวิตของเรา
ชีวิตหลังความตาย

คำขอบคุณ 
เกี่ยวกับผู้เขียน 



มาร์การีตา  แมกนัสสัน

1

ฉันกำลังลดข้าวของให้เหลือน้อยที่สุดก่อนจะลาจากไป  
หรือที่เราชาวสวีเดนเรียกว่า เดอสแต็ดนิง (döstädning) โดย 
คำว่า เดอ (dö) แปลว่า ความตาย และ สแต็ดนิง (städning)  
แปลว่า การทำความสะอาด ในภาษาสวีเดน คำนี้หมายถึง  
การเอาสิ่งของที่ไม่จำเป็นออกไปและทำให้บ้านของคุณดูดี 
เป็นระเบียบ เมื่อคุณคิดว่าเวลาที่ตัวเองต้องจากโลกใบนี้ไป 
ได้ใกล้เข้ามา

มันเป็นเรื่องสำคัญมากฉันถึงต้องเล่าให้คุณฟัง ฉันอาจจะ 
ให้คำแนะนำเล็ก  ๆ  น้อย  ๆ  กับคุณได้ เพราะนี่เป็นสิ่งที่เราต่าง 
ต้องเผชิญไม่ช้าก็เร็ว เราต้องทำถ้าอยากจะช่วยประหยัดเวลา 
ให้คนที่เรารักเมื่อเราจากไปแล้ว

แล้วการเก็บกวาดเดธคลีนนิ่งคืออะไรล่ะ สำหรับฉัน มัน 
หมายถึงการรื้อดูสิ่งของทั้งหมดที่ตัวเองมี แล้วตัดสินใจว่า 
จะกำจัดของที่ไม่ต้องการแล้วออกไปอย่างไร แค่มองไปรอบ  ๆ  

การเก็บกวาดเดธคลีนนิ่ง

ไม่ใช่เรื่องน่าเศร้า
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มีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่รอบตัวคุณมานานจนคุณไม่แม้แต่ 
จะมองหรือเห็นค่ามันอีกแล้วด้วยซ้ำ

ฉันคิดว่าคำว่า เดอสแต็ดนิง ค่อนข้างจะเป็นเรื่องใหม่ แต่ 
การทำ  เดอสแต็ดนิง  เองไม่ใช่เรื่องใหม่เลย มันเป็นคำที่เราใช้ 
เมื่อคุณหรือใครสักคนลงมือทำความสะอาดจนหมดจดและเอา 
สิ่งของต่าง  ๆ  ออกไปเพื่อให้ชีวิตง่ายขึ้นและแออัดน้อยลง มัน 
ไม่ได้จำเป็นต้องมีอายุหรือความตายเข้ามาเกี่ยวเสมอไป แต่ 
มันมักจะเกี่ยวอยู่บ่อย  ๆ บางทีคุณก็แค่คิดขึ้นมาได้ว่าแทบ 
จะดันลิ้นชักไม่เข้าหรือปิดประตูตู้ไม่ได้อยู่แล้ว  เมื่อมันเป็น 
แบบนั้น ถึงเวลาต้องทำอะไรสักอย่างแล้ว แม้ว่าคุณจะอายุ 
แค่เลขสามก็ตาม คุณอาจเรียกการทำแบบนี้ว่า  เดอสแต็ดนิง  
ได้เหมือนกัน แม้ว่าคุณจะยังห่างไกลจากความตายอีกหลาย 
ต่อหลายปีนัก

ฉนัคดิวา่ผูห้ญงิเราเกบ็กวาดเดธคลนีนิง่กนัอยูเ่สมอนัน่แหละ  
แต่งานของผู้หญิงมักไม่ค่อยได้รับความสนใจ และสมควรที่จะ 
ไดร้บัการชืน่ชมมากกวา่นี ้ ถา้พดูถงึเรือ่งการเกบ็กวาดเดธคลนีนิง่ 
แล้ว ในคนรุ่นเดียวกับฉันและที่อายุมากกว่า ผู้หญิงจะเป็น 
คนที่จัดการเก็บกวาดหลังจากที่สามีจากไป จากนั้นก็ค่อยกำจัด 
ขา้วของใหเ้หลอืนอ้ยทีส่ดุกอ่นทีต่วัเองจะไปจากโลกนี ้ ปกตแิลว้ 
เราจะพูดกันว่า  “เก็บกวาดตามหลัง” แต่ตอนนี้เรากำลังทำสิ่ง 
ออกจะแปลกสักหน่อย นั่นคือ เรากำลังเก็บกวาดล่วงหน้า... 
ก่อนที่เราจะตาย

คนบางคนไม่เข้าใจเรื่องความตายและทิ้งความยุ่งเหยิง 
เอาไว ้ พวกเขาคิดว่าตัวเองจะอยู่ค้ำฟ้าหรืออย่างไรกันนะ

ลูก ๆ ที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วหลายคนไม่ชอบคุยกับพ่อแม่ 
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เรื่องความตาย ไม่เห็นจะต้องกลัวเลย เราทุกคนต้องพูดเรื่อง 
ความตาย แต่ถ้ามันพูดยากนัก การเก็บกวาดเดธคลีนนิ่ง 
อาจเป็นวิธีเริ่มพูดคุยเรื่องนี้ในแบบที่นุ่มนวลลงมาหน่อยก็ได้นะ

เมื่อวันก่อนฉันบอกกับลูกชายคนหนึ่งของฉันว่ากำลัง 
เก็บกวาดเดธคลีนนิ่งอยู่และเขียนหนังสือเรื่องนี้ด้วย เขาสงสัย 
ว่ามันเป็นหนังสือเศร้า ๆ หรือเปล่า และเวลาที่เขียน ฉันจะรู้สึก 
เศร้าไหม

ไม่ ไม่ ฉันบอก มันไม่เศร้าเลยสักนิด ทั้งการทำความ 
สะอาด ทั้งการเขียนหนังสือนั่นแหละ

บางครัง้ฉนักร็ูส้กึไมส่บายใจนดิหนอ่ยทีไ่มเ่หน็คณุคา่สิง่ของ 
บางชิ้นที่คิดจะกำจัดไป เพราะบางอย่างก็มีประโยชน์ แต่ฉัน 
ค้นพบว่า การได้ใช้เวลากับสิ่งของเหล่านี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้ว 
ทิ้งมันไปนั้นส่งผลดี ของแต่ละชิ้นมีประวัติศาสตร์ของมันเอง  
และการนึกถึงประวัติศาสตร์ที่ว่านั้นก็มักจะสนุก ตอนที่ยัง 
อายุน้อยกว่านี้ ฉันไม่เคยมีเวลานั่งลงและคิดว่าสิ่งของชิ้นหนึ่ง 
มีความหมายอะไรต่อชีวิตของฉัน หรือมันมาจากที่ไหน หรือ 
ฉันได้มันมาเมื่อไหร่ หรือได้มาอย่างไร ความแตกต่างระหว่าง 
การเก็บกวาดเดธคลีนนิ่งกับการเก็บกวาดครั้งใหญ่ทั่ว  ๆ  ไปนั้น  
อยู่ตรงเวลาที่เราใช ้ การเก็บกวาดเดธคลีนนิ่งไม่ใช่การปัดหรือถ ู 
แต่มันเป็นรูปแบบการจัดระเบียบถาวรซึ่งจะทำให้ชีวิตในทุกวัน 
ของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นมากขึ้น

ถึงตอนนี้ที่ฉันไม่ได้เที่ยวตะลอนไปทั่วสตอกโฮล์มเพื่อ 
สนุกสนานกับสิ่งต่าง  ๆ  ที่เมืองหยิบยื่นให้อีกต่อไปแล้ว ฉัน 
ก็ได้มีเวลาสนุกกับสิ่งที่อพาร์ตเมนต์ของฉันหยิบยื่นให้ นั่นคือ 
การใคร่ครวญถึงชีวิตของตัวเอง
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โลกใบนี้มีแต่เรื่องชวนเครียด น้ำท่วม ภูเขาไฟระเบิด  
แผ่นดินไหว  ไฟไหม้  และสงครามเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า  
การฟังข่าวหรืออ่านหนังสือพิมพ์ทำให้ฉันรู้สึกหดหู่ ฉันคง 
จะเหี่ยวเฉาถ้าไม่มีเพื่อนที่ดี ประสบการณ์ท่องเที่ยวในโลก 
ธรรมชาติ ดนตรี สิ่งสวยงาม หรือการเพลิดเพลินกับสิ่งที่ 
เรยีบงา่ย อยา่งเชน่ วนัทีแ่ดดด ีๆ (ซึง่หาไดย้ากในเขตตอนเหนอื 
ที่ฉันอยู่) เอาไว้ต่อสู้กับสิ่งลบ ๆ ในข่าวสารของโลก

ฉันไม่มีทางจะอยากเขียนอะไรเศร้า  ๆ เพราะมีเรื่องเศร้า 
เกิดขึ้นมากพอแล้วข้างนอกนั่น เพราะฉะนั้น ฉันหวังว่าถ้อยคำ 
และความคดิตอ่จากนีข้องฉนัจะใหท้ัง้ประโยชนแ์ละความบนัเทงิ  
และบางทีบางบทตอนอาจทำให้คุณฮาด้วยละ

การเก็บกวาดเดธคลีนนิ่งด้วยตัวคุณเองอาจเป็นเรื่องยาก 
มากก็ได้ บางทีคุณอาจจำเป็นต้องลดขนาดบ้านของคุณลง 
ด้วยเหตุผลบางอย่าง บางทีอาจเพราะคุณต้องกลับมาเป็นโสด 
อีกครั้ง หรือไม่ก็อาจจำเป็นต้องย้ายไปอยู่บ้านพักสำหรับ 
ผู้สูงอายุ พวกเราส่วนใหญ่จะต้องเจอกับสถานการณ์แบบนี้  
ณ จุดใดจุดหนึ่ง

การรือ้ดขูา้วของเกา่ ๆ ทัง้หมด นกึถงึหนสดุทา้ยทีค่ณุใชม้นั  
และบอกลาของบางชิ้นด้วยดีนั้นเป็นเรื่องยากสำหรับพวกเรา 
หลายคน คนเรามักจะชอบเก็บมากกว่าโยนทิ้ง

ฉันเก็บกวาดเดธคลีนนิ่งของคนอื่นมาแล้วหลายครั้ง ฉัน 
ยอมตกนรกเสียดีกว่าที่จะให้คนอื่นต้องมาเก็บกวาดหลังจาก 
ที่ฉันจากไป

ฉันบอกได้เลยว่า เมื่อใครบางคนจากไป มันจะวุ่นวาย 
มาก มีเรื่องชวนเศร้ามากมายเกี่ยวกับพี่น้องที่ทะเลาะกันเพราะ 
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อยากได้ของชิ้นเดียวกัน สถานการณ์แบบนี้ไม่จำเป็นที่จะต้อง 
เกิดขึ้นเลย เพราะเราสามารถวางแผนล่วงหน้าเพื่อลดโอกาส 
ที่จะเกิดช่วงเวลาอันปวดใจเหล่านี้

ยกตัวอย่างเช่น ฉันมีสร้อยข้อมือที่พ่อซื้อให้แม่เมื่อนาน
 
มาแล้ว และแม่ทำพินัยกรรมยกมันให้กับฉัน วิธีที่ง่ายที่สุดใน
 
การหลีกเลี่ยงความวุ่นวายในอนาคตที่อาจเกิดกับลูก  ๆ  ของฉัน
 
คือ ขายมันไปซะ! ฉันคิดว่านั่นเป็นความคิดที่ดีมาก


ต่อมาเมื่อฉันพูดเรื่องนี้กับลูก  ๆ พวกเขาก็เห็นด้วยกับ 
การตัดสินใจของฉัน ลูก  ๆ  แต่ละคนได้รับของบางอย่างที่เป็น 
ของตายายไปแล้ว อย่างไรเสีย สร้อยข้อมือก็เป็นของฉัน  
ฉันมีสิทธิ์จะทำอะไรกับมันก็ได้ตามที่ต้องการ การเสียเวลา 
อันมีค่าไปกับการพูดเรื่องสร้อยข้อมือกับลูก  ๆ  ดูจะเป็นสิ่งที่ 
ไม่ค่อยสมเหตุสมผลสำหรับฉัน เพราะการเก็บกวาดเดธคลีนนิ่ง 
เป็นเรื่องของการเก็บออมเวลาที่มีค่าแบบนั้นเอาไว้
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ตอนนี้อายุของฉันอยู่ในช่วงแปดสิบถึงหนึ่งร้อยปี ด้วย 
อายุที่มาก ฉันจึงถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องบอกเล่าประสบการณ์ 
ของตัวเอง เพราะเชื่อว่าปรัชญาเดธคลีนนิ่งคือสิ่งสำคัญที่ 
พวกเราทุกคนควรได้รู้ ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือเพื่อนและคนใน 
ครอบครัวที่อายุมากขึ้น หรือจะเป็นคุณเองที่ต้องเริ่มเก็บกวาด 
เดธคลีนนิ่งเพื่อตัวคุณเอง

ฉนัยา้ยบา้นมาแลว้สบิเจด็ครัง้ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  
ฉันย่อมต้องรู้ดีเมื่อพูดถึงการเลือกว่าอะไรควรเก็บและอะไรควร 
โยนทิง้ไป ไมว่า่คณุจะกำลงัยา้ยบา้น ยา้ยไปอยูอ่กีประเทศหนึง่  
หรือย้ายไปอยู่ในโลกหน้า!

แม้ดูเหมือนว่าส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงจะเป็นคนเก็บกวาด 
เดธคลีนนิ่ง เพราะมักจะมีอายุยาวนานกว่าสามีหรือคนรัก  
แต่บางครั้ง อย่างในครอบครัวที่ฉันเติบโตมา  พ่อของฉัน 
เป็นฝ่ายที่ถูกทิ้งไว้อยู่ลำพัง

ทำไมฉันจึงเขียนหนังสือเล่มนี้
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ถ้าใครสักคนใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังหนึ่งเป็นเวลานาน 
หลาย  ๆ  ปี โดยมีเด็ก  ๆ ผู้ใหญ่ ญาติ และแขกเหรื่อมาพัก 
และรู้สึกอบอุ่นเป็นที่ต้อนรับ  คนคนนั้นก็มักจะยุ่งเสียจน 
ไม่เคยนึกถึงเรื่องการลดจำนวนสิ่งของภายในบ้านเลย 

ดังนั้น เมื่อเวลาผ่านไปหลายปี จำนวนข้าวของในบ้าน 
จึงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อยู่  ๆ  คุณก็ควบคุมสถานการณ์ไม่ได้  
และภาระจากสิ่ งของทั้ งหมดทั้ งมวลก็อาจทำให้คุณรู้สึก 
เหนื่อยหน่ายขึ้นมาเสียอย่างนั้น

ความเหนื่อยล้าของคุณที่มีต่อข้าวของเหล่านี้จู่  ๆ  ก็อาจ 
เกิดขึ้นในวันใดวันหนึ่ง พอมีใครสักคนยกเลิกการมาเยี่ยมช่วง 
สุดสัปดาห์หรือมากินมื้อเย็น คุณก็จะรู้สึกขอบคุณมากกว่า 
ผิดหวัง เพราะคุณอาจเหนื่อยเกินกว่าที่จะเก็บกวาดเตรียมรับ 
การมาเยือนของพวกเขา ปัญหาคือ คุณมีข้าวของให้ต้อง 
จัดการมากเกินไป ถึงเวลาที่คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต 
ของตัวเองแล้ว และไม่มีวันสายสำหรับการเริ่มต้น!
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แน่นอน สิ่งต่าง  ๆ  ในวันนี้แตกต่างไปจากเมื่อตอนฉัน 
ยังเด็ก ฉันไม่ได้บอกว่ามันดีขึ้น แต่จังหวะก้าวของทุกวันนี้ 
รวดเร็วมาก ครอบครัวใหม่  ๆ  หลายครอบครัวต้องจัดตาราง 
ชีวิตแบบถี่ยิบเพื่อให้มีเวลาพอจะทำในสิ่งที่พวกเขาเห็นว่า 
สำคัญที่สุด


อยา่ไดน้กึฝนัเลยวา่ใครจะมาตอ้งการหรอืสามารถเจยีดเวลา 
มาดูแลสิ่งที่ตัวคุณเองไม่ยอมใส่ใจดูแล ถึงพวกเขาจะรักคุณ 
มากแค่ไหน ก็อย่าทิ้งภาระไว้ให้พวกเขาเด็ดขาด

ฉันได้พบกับแนวคิดเดธคลีนนิ่งครั้งแรกเมื่อตอนที่ต้อง 
เก็บกวาดอพาร์ตเมนต์ของพ่อกับแม่หลังจากที่แม่จากไป พ่อ 
กับแม่แต่งงานอยู่กินกันมาสี่สิบหกปี และเมื่อต้องย้ายไปอยู่ 
ในอพาร์ตเมนต์ขนาดเล็กลงมา พ่อก็ไม่สามารถจะจัดการ 
ทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตัวเอง เราช่วยกันคัดเลือกเฟอร์นิเจอร์  
ผา้ป ู อปุกรณเ์ครือ่งใชใ้นบา้น ของกระจกุกระจกิ และภาพวาด 

เวลาที่มีค่าและพ่อแม่ที่ช่วยได้มาก
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ที่จะทำให้บ้านใหม่ของพ่อดูดีและอยู่สบาย 
แม่ของฉันเป็นผู้หญิงที่มีระเบียบ ฉลาด และมีเหตุมีผล  

แม่ป่วยอยู่พักใหญ่ และฉันเชื่อว่าแม่คงระแคะระคายว่าตัวเอง 
เหลือเวลาไม่มาก ดังนั้นจึงเริ่มวางแผนล่วงหน้าสำหรับสิ่งต่าง ๆ  
ที่จะเกิดขึ้นหลังจากแม่จากไป

ขณะทีฉ่นัเริม่ตน้เกบ็กวาดบา้นของพอ่แม ่ กไ็ดเ้จอขอ้ความ 
ที่แปะไว้บนเสื้อผ้าและของอื่น  ๆ มันเป็นคำแนะนำที่เขียน 
ด้วยลายมือตัวเล็ก ๆ ว่าควรทำอย่างไรกับข้าวของทุกอย่าง ของ 
บางห่อยกให้กับการกุศล หนังสือบางเล่มให้ส่งคืนเจ้าของ  
โน้ตที่ผูกไว้กับเข็มกลัดบนปกเสื้อคลุมแจ็กเก็ตสำหรับขี่ม้า 
แบบโบราณบอกไว้ว่าให้ส่งชุดนี้ให้กับพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์  
แถมยังมีชื่อของคนที่ฉันควรจะติดต่อที่พิพิธภัณฑ์ด้วย

แม้ว่าคำแนะนำสั้น  ๆ  พวกนี้จะไม่ได้เจาะจงถึงฉัน แต่มัน 
ก็ทำให้ฉันสบายใจ ฉันรู้สึกว่าแม่อยู่ตรงนั้นคอยช่วยอยู่ แม่ 
ไดเ้กบ็กวาดเดธคลนีนิง่ของแมเ่องแลว้บางสว่น ฉนัรูส้กึขอบคณุ 
และสิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นตัวอย่างดี ๆ  ที่ทำให้ฉันเห็นว่า เราควรจะ 
รับผิดชอบสิ่งของของตัวเองอย่างไร คนที่เรารักถึงจะไม่ลำบาก 
เมื่อเราจากไป

ในตอนนั้นลูก ๆ ทั้งห้าคนอายุอยู่ระหว่างหนึ่งถึงสิบเอ็ดขวบ  
ฉนัจงึยุง่มาก ๆ ดว้ยความทีไ่มค่อ่ยจะมเีวลา เราจงึตดัสนิใจกนั 
ว่าจะทำงานร่วมกับนายหน้าประมูลเพื่อเก็บกวาดบ้านและขาย 
ทุกอย่างที่พ่อไม่ต้องการหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในบ้านหลังใหม่ 
ที่เล็กลง คำว่านายหน้าประมูลอาจจะฟังดูเหมือนว่าเราต้อง 
เสียเงินเยอะและเป็นอะไรที่พิเศษ แต่จริง  ๆ  แล้วไม่ใช่เลย  
ค่าตอบแทนของนายหน้าประมูลจะถูกหักไปจากจำนวนเงินที่ได ้
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จากการขายของ ดังนั้น ฉันหรือพ่อไม่จำเป็นต้องควักกระเป๋า 
ตัวเองเลย ในตอนนั้นนี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเรา ถ้าหาก 
คุณไม่มีเพื่อนหรือพี่น้องคอยช่วยละก็ โรงประมูลสามารถช่วย 
คุณได้

สำนักงานประมูลจะต้องเป็นฝ่ายดูแลข้าวของในล็อตการ 
ประมลู ฉนัจำไดว้า่พอพวกเขาเริม่เขา้มาขนของ ทกุสิง่ทกุอยา่ง 
ก็ดำเนินไปอย่างรวดเร็วมาก ฉันต้องหยุดพนักงานขนของที่ 
กำลังแบกของลงบันไดเอาไว้ก่อนที่จะไม่ได้เห็นของพวกนั้น 
อีกตลอดกาล แต่ฉันคงไม่เสียใจอะไรมากมายนัก ถ้านายหน้า 
ประมูลจะเอาของไปมากเกินไปสักนิดหน่อย ฉันมีเรื่องมากมาย 
ใหด้แูลซึง่เรง่ดว่นและซบัซอ้นกวา่เรือ่งนีม้าก เชน่ ความตอ้งการ 
ของพวกลูก  ๆ ความรู้สึกของพ่อเรื่องการย้ายบ้าน และความ 
โศกเศรา้ของเราจากการสญูเสยีภรรยาของเขา ซึง่กค็อืแมน่ัน่เอง  
ฉันไม่มีเวลามาใส่ใจเรื่องวัตถุสิ่งของมากนัก

อีกอย่าง ฉันจัดการให้พ่อได้มีข้าวของที่จำเป็นต้องใช้ 
ในบ้านหลังใหม่ เช่น อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านและเฟอร์นิเจอร์ 
แลว้ ถงึจะมขีองหลดุเขา้ไปสูก่ารประมลูเกนิไปบา้งนดิ  ๆหนอ่ย ๆ  
ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร เป้าหมายสำคัญที่สุดคือ การเก็บของ 
ชิ้นพิเศษที่พ่อต้องการให้ไปอยู่ในอพาร์ตเมนต์ใหม่เอาไว้ เรา 
เลือกเก็บโต๊ะที่พ่อรัก (ที่พ่อเอารูปถ่ายของแม่ไปวาง) กับเก้าอี้ 
ตัวโปรด และภาพวาดไม่กี่ภาพที่พ่อไม่ต้องการจะพรากจากมัน 
เอาไว้




