


บทนำ�



เรื ่องเล่�สิบศพ
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 “พฤษภกาสร  อีกกุญชรอันปลดปลง
	 โททนต์เสน่งคง		ส�ำคัญหมำยในกำยมี

	 นรชำติวำงวำย		มลำยสิ้นทั้งอินทรีย์

	 สถิตทั่วแต่ชั่วดี		ประดับไว้ในโลกำ”

	 	 (สมเด็จพระมหาสมณเจ้า	 กรมพระ				

ปรมานุชิตชิโนรส	:	กฤษณาสอนน้องค�าฉันท์)

	 รอยจารึกบนก�าแพงสีขาวกระด�ากระด่างเริ่ม

เลือนรางหายไปตามกาลเวลาแล้ว	 หากแต่ความหมาย

ของถ้อยค�านัน้ยงัคงประทบัอยู่ในใจของผูท้ีเ่คยได้สมัผสั

ในอรรถรสของตัวอักษรมิลืมเลือน	 ความหนาวเย็น						
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ยะเยอืกลอยเคว้งสอดแทรกอยู่ในทกุอณอูากาศของพืน้ที่

วัดแห่งหนึ่งย่านชานเมืองกรุงเทพฯ	 ลมโชยพัดแรงจน

ท�าให้ก่ิงไม้ไหวส่งเสียงดังซู่ซ่าราวกับมีใครสักคนก�าลัง

ปีนห้อยโหนอยู่ข้างบนนั้น	 เสียงฟ้าร้องครืนๆ	 ดังสอด

ประสาน	 ดั่งเป็นสัญญาณแห่งวัสสานะฤดู1	 ที่ก�าลังจะ		

มาเยือนในอีกไม่กี่เพลาข้างหน้านี้

	 ท่ามกลางความมืดด�าแห่งรัตติกาล	 หากได้			

เพ่งมองไปทางหลังเมรุของวัดจะพบกับป่าช้าที่รกครึ้ม

ไปด้วยต้นไม้ใหญ่อายุร่วมร้อยปีที่ยืนด�าทะมึนอยู่อย่าง

ไร้ระเบียบ	 เศษใบไม้แห้งที่ร่วงหล่นมาทับถมกันบน							

พื้นดินนั้นเป็นดั่งผืนพรมชั้นดีที่ปูรองรับผู้ที่จะมาใหม่	

ซึ่งมีมาทุกวัน	ทุกคืน	ทุกเวลา	มนุษย์เรานั้นไม่ว่าจะเกิด

ที่ไหน	 สูงส่งเพียงใด	 สุดท้ายก็ต้องมาตาย	 กลายเป็นผี			

ในสุสาน

	 เจดีย์บรรจุกระดูกสิบหลังตั้งเรียงรายอยู ่ ใน		

ความมืด	 ที่หน้าเจดีย์แต่ละหลังนั้นมีภาพของผู้เป็น

เจ้าของแปะไว้	 พร้อมกับตัวหนังสือท่ีสลักบอกถึงชาตะ

และมรณะอยู่ทางด้านล่างของภาพ	 แจกันดอกไม้ล้ม

อยู่หน้าหน้าโกศ	 ดอกกล้วยไม้ที่แห้งเหี่ยวในแจกันนั้น						

บ่งบอกได้เป็นอย่างดีว่านานแล้วที่ไม่มีคนมาที่นี่

	 ไม่มีใครรู้หรอกว่าหลังจากคนเราตายจากโลก		

	 1	วัสสานะฤดู	คือ	ฤดูฝน
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ใบนี้แล้ว...เราจะไปไหน	?

	 นรก	สวรรค์	หรือโลกหลังความตาย...มีอยู่จริง

หรือเปล่า	?

	 แล้วถ้าหากดวงวิญญาณเหล่านั้นยังไม่พร้อม	

ที่จะไป	ความลับ	ความหลัง	บ่วงกรรม	ที่เคยก่อไว้และ

ถูกกระท�าตอนเป็นมนุษย์ยังสะสางไม่เสร็จสิ้น	 พวกเขา						

มีสิทธิ์ที่จะยังอยู่และประกาศหาความจริงหรือไม่	?

	 ความจริงที่คนตายต้องการจะบอกออกมาจาก

ศพ	10	ศพ!

	 เสยีงหมาหอนโหยหวนชวนขนลกุประสานเสยีง

ดงัต่อกนัเป็นทอดๆ	เหมอืนจะส่งสญัญาณว่า	ถงึเวลาแล้ว

ท่ีพวกเขาจะออกมาทวงหาความยตุธิรรมให้ตวัเอง	ก่อน

จะจากโลกนี้ไปชดใช้กรรมที่ได้ก่อไว้เมื่อยังมีลมหายใจ

	 คุณพร้อมหรือยังที่จะไปรับรู ้ เรื่องราวของ						

ดวงวิญญาณทั้งสิบ	 ที่ก�าลังจะมาบอกเล่าความจริงของ						

ตัวเองให้คนอื่นได้รับรู้

	 หากคุณพร้อม...เขยิบเข้ามาอีกนิด

	 เข้ามานั่งชิด...อีกสักหน่อย

	 ดวงวิญญาณจะค่อยๆ	เล่าให้ฟัง!



ตอนที่ 1



บ้�นหลังนี้ไม่มีประวัติ
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 ไม่มีใครอย�กย้�ยบ้�นหรอกถ้�ไม่จำ�เป็น...
	 แต่บางครั้งในชีวิตของคนเรา	 อาจประสบกับ

สถานการณ์ที่ไม่มีทางเลือกมากนัก	 อย่างเช่นตอนนี้							

‘นชิา’	ก�าลงัเดนิมาถงึจดุเปลีย่นในชวีติครัง้ใหญ่	หลงัจาก

ชวีติแต่งงานห้าปีล่มไม่เป็นท่า	หญงิสาวออกมาจากบ้าน

ของสาม	ีมาเริม่ต้นใหม่ด้วยล�าแข้งของตวัเอง	พร้อมกบั

พาลกูสาวคนเดยีว	‘น้องยีห่วา’	มาอยูก่บัตนด้วย	เธอไม่รู้			

หรอกว่าอนาคตของตัวเองจะเป็นเช่นไร	รู้แต่ว่าเธอและ

ลกูสาวต้องอยู่ให้รอด	แม้จะไม่มผีูช้ายคนนัน้...คนทีเ่คย

เป็นสามี!

	 “บ้านนี้เพิ่งปรับปรุงใหม่	 เจ๊รับรองว่าคุณน้อง			

ต้องชอบ”	
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	 เสยีงของหญงิร่างท้วมอายรุาวห้าสบิปีแต่งตวัจดั

และใส่ทองหยองเต็มตัวพูดเสียงดัง	 ท�าให้นิชาสะดุ้งตื่น	

จากภวังค์ความคิด	 หญิงสาวพยักหน้ารับ	 เงยหน้ามอง

ดบู้านหลงังามทีด่กูร็ูว่้าเพิง่ทาสใีหม่	หน้าบ้านมสีนามหญ้า

ท่ีไม่เล็กไม่ใหญ่นัก	 แต่ก็พอที่จะออกมาตากผ้าและให้

ลูกสาวคนเดียววิ่งเล่นได้ตามประสาเด็กวัยสี่ขวบที่คง																

ไม่ชอบใจนกัหากจะต้องอดุอูอ้ยูแ่ต่ในบ้าน	ทางด้านซ้าย

และขวานั้นมีบ้านแบบเดียวกันทรงเดียวกันตั้งขนาบอยู่	

มองจากสภาพด้านนอกดูทรุดโทรมไปตามกาลเวลา	

หลังหนึ่งมีหญ้าสูงราวกับไม่มีคนอยู่อาศัย	 ส่วนอีกหลัง

สนามหญ้าตดัเรยีบ	ปลกูดอกไม้ไว้ในกระถางสวยงามซึง่

กค็งมีคนอยู่...ดีเหมือนกัน	มาอยู่ต่างถิ่นแบบนี้	มีเพื่อน

ข้างบ้านไว้ก็อุ่นใจไม่น้อย

	 “คณุน้องลองเข้าไปดขู้างในส”ิ	หญงิเจ้าของบ้าน

เชือ้เชญิพลางไขกุญแจดอกใหญ่เปิดประตูร้ัวเข้าไปข้างใน	

ยิ่งพอนิชาได้เห็นบ้านหลังนี้ชัดๆ	 แล้ว	 เธอรู้สึกว่ามัน				

น่าอยู่	สภาพด	ีทีส่�าคัญราคาถกูอย่างไม่น่าเชือ่	“เดอืนละ

สามพนั	มดัจ�าสามเดอืน	น�า้ไฟต่างหาก	ถูก๊...ถกู	อย่างกบั

อยู่ฟรี”	

	 นิชาเดินดูรอบๆ	 บ้านอย่างสนอกสนใจ	 บ้าน			

หลังไม่ใหญ่นักแต่ก็ไม่ได้คับแคบ	 เหมาะส�าหรับเธอกับ

ลูกสาวสองคน	หญิงสาวเดินไปที่บานหน้าต่าง	มองออก
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ไปภายนอกซึ่งหน้าต่างตรงกับหน้าต่างของบ้านข้างๆ							

สิ่งที่พบคือผ้าม่านของบ้านข้างๆ	 ถูกแง้มออกราวกับมี

คนก�าลังมองผู้มาเช่ารายใหม่	 แต่ครั้นเมื่อนิชาจ้องมอง

บ้าง	 ผ้าม่านกลับรีบถูกปิดลงอย่างเดิมราวกับเจ้าของ

บ้านกลัวจะรู้ว่าเขาหรือเธอก�าลังแอบมองอยู่

	 “คุณน้องสนใจไหมล่ะ	 ข้าวของอะไรที่จ�าเป็นๆ					

กม็ีให้	แทบจะมาแต่ตวัได้เลย	หาถกูๆ	แบบนี้ไม่มแีล้วนะ”

	 “สนใจค่ะ	 แต่ขอถามอะไรเจ๊หน่อยได้ไหมคะ	

ท�าไมเจ๊ให้เช่าถูกจัง	 เอ่อ...บ้านหลังนี้เคยมีคนตายหรือ

มีผีสิงหรือเปล่าคะ	?”	นิชาถามไปตามตรง	เธอเจอเรื่อง

ปวดหัวมามากพอแล้ว	 ไม่พร้อมที่จะมาเผชิญกับเรื่อง

ลี้ลับอะไรอีก	 เจ้าของบ้านเช่าที่ปากทาลิปสติกสีแดง

หัวเราะเสียงแหลมแล้วตอบปฏิเสธ

	 “โอ๊ย...ไม่มหีรอกค่ะคุณน้อง	 ไปถามใครต่อใคร

ก็ได้	ไปสบืประวัตมิาเลย	ถ้าไม่เชือ่นะ	เวลาไปซ้ือกบัข้าว			

ที่ตลาดไปถามพวกแม่ค้าเอาก็ได้ว่าบ้านเช่าของเจ๊มี						

คนตายหรือเปล่า	 รับรองว่าไม่เคยมีคนตาย	 ไม่มีผีสิง

แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์	 ที่เจ๊ปล่อยเช่าในราคาถูกเนี่ย	

เพราะมันอยู่ไกล	 เดินทางไปท�างานล�าบาก	แต่ส�าหรับ

คุณน้องที่วันๆ	ไม่ได้ไปไหน	เลี้ยงแต่ลูก	ที่นี่เหมาะแล้ว	

สองวันไปจ่ายตลาดที	 อยู่เงียบๆ	 กันสองแม่ลูก	 ช่วง

เปิดเทอมก็ให้รถโรงเรียนมารับลูกสาวที่หน้าบ้าน	สบาย
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จะตาย	 ถ้ายังไม่มั่นใจหรือกลัวว่าเจ๊จะโกหก	 ถ้าเจอผีที่

บ้านหลงันี	้เจ๊จ่ายเงนิมดัจ�าคืนให้สามเท่าเลยก็ได้”	หญงิ

เจ้าของบ้านเกลี้ยกล่อม	 สิ่งที่เธอพูดคือความจริง	 บ้าน

หลังนี้ไม่เคยมีคนตาย	ไม่มีผีสิงแน่นอน	ไม่อย่างนั้นเธอ

คงไม่มาให้เช่าหรอก	 ขืนคนเช่ารู้ทีหลังแล้วมาแหกอก	

มันจะไม่คุ้มกัน

	 “ตกลงค่ะ	ฉันจะเช่าบ้านหลังนี้”

	 “เร่ิดค่ะคุณน้อง	 เจ๊รับรองอยู่สบายหายห่วงค่ะ”	

เจ๊ปากแดงยิม้ร่าขณะทีน่ชิาเดนิดรูอบๆ	บ้านอย่างชอบใจ	

พลนัหันไปมองเหน็	‘ยีห่วา’	ลกูสาววยัสีข่วบก�าลงันัง่เล่น

ที่ชิงช้าหน้าบ้าน	สีหน้าของเด็กน้อยยิ้มร่ามีความสุข

	 อย่างทีเ่คยได้ยนิมาว่า...ผูอ้ยูไ่ม่ใช่คนเลอืกบ้าน

หรอก

	 บ้านจะเป็นคนเลือกผู้อยู่เอง

 

	 ข้าวของที่เอาติดตัวมามีไม่มากนักหรอก	 มัน

เป็นเรือ่งเร่งด่วนทีจ่ะต้องรบีออกมาจากนรกแห่งนัน้	เธอ

คดิว่าความอดทนของตวัเองมาถงึทีส่ิน้สดุเมือ่ผูเ้ป็นสามี

ถึงขั้นพาหญิงอื่นเข้ามาอยู่ในบ้านร่วมกับลูกเมีย	 ไม่มี

ผู้หญิงคนไหนทนได้กับเรื่องอย่างนี้	 เธอจัดข้าวของที่

จ�าเป็นเท่าที่จะหามาได้	 พร้อมกับสมุดบัญชีเงินฝากที่

เก็บมาก่อนแต่งงานและแอบเก็บเล็กผสมน้อยไม่ให้สามี
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สารเลวเอาไปผลาญเสียหมดมาด้วย	นิชากดเงินออกมา

จากบัญชีอีกบัญชีหน่ึงซ่ึงสามีให้เปิดไว้และบอกให้เธอ																

เอาเงินเดือนโอนเข้าทุกเดือน	 เขาเคยบอกว่าจะเป็นคน

ดแูลค่าใช้จ่ายในบ้านเองแต่กห็าได้เป็นเช่นนัน้ไม่	ทกุอย่าง

เธอต้องจัดการเองทั้งหมด	 บัตรเอทีเอ็มของบัญชีนี้

ฝ่ายชายยึดไปกดใช้ตามอ�าเภอใจ	ก่อนหนอีอกมานชิาจงึ

ถอนเงินในบัญชีนั้นติดตัวมาทั้งหมด	ทองค�าอีกห้าบาท

ที่สามีเก็บไว้ในตู้เซฟเธอก็เอามาด้วย	 มันเป็นเงินของ

เธอ	 เธอไม่ยอมหนีมาตัวเปล่าหรอก	 อนาคตของยี่หวา

ยังต้องใช้เงินอีกมาก	แม้เงินที่หามาได้หลังจากแต่งงาน

จะถือว่าเป็นสินสมรส	 แต่เธอว่ามันไม่แฟร์	 ในขณะที	่																	

อกีฝ่ายท�างานหาเงนิตวัเป็นเกลยีว	แต่อกีฝ่ายกลบัผลาญ

เงินราวกับเสกขึ้นมาได้	สิทธิ์การเป็นเจ้าของควรจะเป็น

ของเธอเพียงผู้เดียวถึงจะถูกต้อง

	 ยี่หวาก�าลังสนุกอยู่กับเกมในแท็บเล็ตท่ีเธอเปิด

ทิ้งไว้ให้เป็นเพื่อน	 ขณะท่ีหญิงสาวก�าลังจัดการปูที่หลับ

ที่นอนเตรียมไว้ส�าหรับลูกสาวและตัวเอง	 โชคดีที่บ้าน

หลงันีม้เีตยีงนอนและฟูกให้จึงไม่ต้องทนนอนพ้ืนกระดาน

แขง็ๆ	ทัง้คนื	เมือ่เรยีบร้อยแล้วนชิาจงึหนัไปเรยีกลกูสาว	

แต่แล้วเธอก็ต้องตกใจแทบสิ้นสติเม่ือไม่เห็นลูกสาว	 ที่

ตรงมุมห้องนั้นมีเพียงแท็บเล็ตวางทิ้งไว้

	 “ยี่หวา!”	 ผู้เป็นแม่ทิ้งทุกสิ่งที่ยู่ในมือ	 เปิดประตู
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ห้องนอนออกไปแล้วตะโกนเรียกหาลูกสาวดังลั่นบ้าน	

เมื่อเปิดประตูห้องนอนเล็กๆ	 อีกห้องดูก็ไม่พบร่างของ

เด็กน้อย	 นิชาจึงรีบวิ่งลงบันไดไปทางชั้นล่างของบ้าน	

กวาดตามองหาลูกสาวด้วยหัวใจเต้นระส�่าแต่แล้วความ

ตกใจกท็เุลาเบาบางลงเมือ่เธอเหน็ยีห่วานัง่เล่นกบัตุก๊ตา

หมีตัวโปรดที่ต้องนอนกอดทุกคืนอยู่ทางด้านล่างของ

บ้าน	นิชาตรงเข้าไปกอดลูกสาว...สิ่งเดียวที่มีค่าที่สุดใน

ชีวิตตอนนี	้“ย่ีหวา...ลงมาท�าไมไม่บอกแม่	ไม่ได้ยนิทีแ่ม่

เรียกเหรอลูก	?”	ผู้เป็นแม่เอ่ยถาม	เด็กน้อยยิ้ม

	 “ได ้ยินค ่ะ	 ยี่หวาก็ตอบแม่แล ้วว ่าอยู ่ทาง										

ด้านล่าง	 สงสัยแม่จะไม่ได้ยิน”	 ยี่หวาตอบพลางกอด

ตุ๊กตาหมีสีน�้าตาลด้วยความรักใคร่	 นิชานึก...บางที

เธออาจตกใจมากเกินไปจนไม่ได้ฟังเสียงรอบข้างเลย																			

ก็เป็นไปได้	 ในสภาวะที่จิตใจก�าลังย�่าแย่	 เธอมักได้ยิน

เสยีงของตวัเองพดูอะไรไปมาในหวัตลอดเวลา	จนบางครัง้

แม้แต่โทรศัพท์ข้างกายส่งเสียงร้องเธอก็ยังไม่ได้ยิน	จน

ยี่หวาต้องมาเรียกให้รับสายบ่อยๆ

	 “ง่วงนอนหรือยังคะ	?”	 บ้านใหม่ไม่มีโทรทัศน	์		

จงึไม่มกีจิวตัรประจ�าวันของย่ีหวาให้ท�า	กิจวัตรทีว่่านัน่คอื

การดูละครน�้าเน่าหลังข่าว	นิชาไม่ห้ามลูกหรอก	เธอจะ

บอกเสมอว่ามันคือการแสดง	อะไรดีไม่ดีก็ต้องคอยบอก															

ไม่เลี้ยงลูกเป็นกบในกะลาจนไม่รู้ว่าตอนนี้โลกภายนอก
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มันโหดร้ายเพียงใด	 แต่การดูโทรทัศน์จะท�าได้เพียงใน

วันหยุดและช่วงปิดเทอมเท่านั้น	 เวลาปกติยี่หวาจะต้อง

เข้านอนตอนสองทุม่และตืน่หกโมงเช้าทกุวนั	ส่วนเธอ...

ถามว่ามีเวลานอนบ้างหรือเปล่าจะดีกว่า	ทุกครั้งที่ทิ้งตัว

ลงนอน	 เรื่องราวต่างๆ	 ในชีวิตก็ประเดประดังเข้ามาให้

ครุ่นคิด	หากไม่พึ่งยานอนหลับ	ก็ต้องถึงคราวที่ร่างกาย

เหนื่อยมากจริงๆ	ถึงจะหลับตาลงได้	

	 ยี่หวาพยักหน้าแทนค�าตอบ	ผู้เป็นแม่จึงจัดการ

ปิดไฟแล้วจูงลูกสาวข้ึนบันไดบ้าน	 ตรงไปสู่ห้องนอนที่

เตรียมไว้	 เธออุ้มลูกสาวให้นอนบนเตียงนอนแล้วใช้

ผ้าขนหนูห่มแทนผ้าห่มไปก่อน	ไว้มีเวลาคงต้องออกไป

ซื้อข้าวของครั้งใหญ่เสียที

	 ไม่ต้องมีเสียงเพลงกล่อม	 แค่ใช้ฝ่ามือลูบที่

เส้นผมของเดก็น้อยเบาๆ	เพียงอดึใจเดียว	ย่ีหวาก็หลับไป

อย่างง่ายดาย	จากนัน้นชิาจงึไปอาบน�า้อาบท่า	เตรยีมตวั

ที่จะเข้านอนเช่นกัน	วันนี้เหนื่อยมามากแล้ว	เธอควรจะ

พักผ่อนเสียบ้าง

	 ในขณะที่หญิงสาวก�าลังจะทิ้งตัวลงนอนข้างๆ	

ยี่หวานั้น	 ลมเย็นๆ	 วูบหนึ่งก็พัดเข้ามาทางหน้าต่างจน

เธอรู้สึกขนลุกวาบ	 ลมแรงเช่นนี้หากเปิดหน้าต่างทิ้งไว้

มีหวังลูกสาวได้เป็นหวัดแน่	 นิชาลุกขึ้นมาเปิดผ้าม่าน

ออก	 ก�าลังจะเอ้ือมมือไปปิดหน้าต่าง	 พลันสายตามอง
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ไปท่ีหน้าต่างบ้านตรงข้ามทีบั่ดนีเ้ปิดไฟไว้บรเิวณชัน้สอง	

แม้จะมีผ้าม่านปิดแต่ผ้าม่านผืนนั้นก็บางเสียเหลือเกิน	

บางเสยีจนเห็นว่าคนทีอ่ยู่ในห้องนัน้ก�าลงัเดินไปมา	เสียง

เพลงท�านองโบราณดังขึน้แว่วมาถงึห้องนอนของนชิา...

บทเพลงที่แสนเศร้าด้วยท�านองที่เกิดจากการสีไวโอลิน

 “โอ้ชื่นทรำมเชย		ไฉนเลยหำยห่ำง

	 เคยแนบชิดเคียงข้ำง		กลับอ้ำงว้ำงใจเอ๋ย

	 โอบไหล่อุ่น		ยังรอคุณเหมือนอย่ำงเคย

	 กลับมำนะขวัญใจเจ้ำเอย		คู่เขนยยังรอ”

	 ไม่รู้ท�าไมนิชาถึงได้รู้สึกขนลุกกับเสียงเพลงนั้น	

มันช่างโหยหวนเย็นยะเยือก	 แต่หญิงสาวก็ยังคงมอง

ผ่านหน้าต่างออกไปยังบ้านข้างเคียงด้วยความสนอก

สนใจ	 เงาสีด�าของเจ้าของบ้านเคลื่อนไหวไปมาคล้าย

ก�าลงัเต้นร�าอยูแ่ต่เพยีงล�าพงัในนัน้	แต่แล้วอยู่ๆ 	อกีฝ่ายก็

หยุดชะงกั	แหวกม่านออกอย่างแรง	เผยให้เหน็หญงิสาว

ในชุดแต่งงานยืนจ้องมายังนิชาด้วยความไม่พอใจ	ผู้มา

อยู่ใหม่รีบรูดผ้าม่านปิด	หวัใจเต้นแรงด้วยความตระหนก

ไม่น้อย	เกดิค�าถามมากมายในใจ	ท�าไมผูห้ญงิคนนัน้ต้อง

สวมชุดแต่งงาน	 หรือว่าจะเป็นบ้า	?	 หรือบางทีอาจจะ								

ลองชุดส�าหรับเตรียมแต่งงานในเร็ววันนี้ก็ได้

	 นิชากลับมานอนบนเตียง	 และด ้วยความ			

เหนื่อยอ่อนจึงท�าให้นิชาหลับใหลไปในที่สุด
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	 เสียงนกกระจิบร้องจอแจดังแว่วมาจากนอก

หน้าต่าง	เป็นเหมอืนเสยีงนาฬิกาปลกุชัน้ดีว่าเช้าวันใหม่

ได้มาเยือนแล้ว	 นิชาบิดขี้เกียจเล็กน้อย	 ก่อนจะหันไป

มองหาลูกสาวที่นอนอยู่ข้างกาย...ไม่ใช่สิ	 ต้องบอกว่า

เคยนอนอยู่ข้างกาย	เพราะบัดนี้ไร้ร่างของลูกสาว	ทิ้งไว้

เพียงผ้าขนหนูที่ใช้แทนผ้าห่มซ่ึงกองอยู่ตรงปลายเตียง				

นชิาลกุผงึขึน้จากเตยีงนอน	ร้องเรยีกหาลกูสาวของตวัเอง

ลั่นบ้านอีกครั้ง	 เธอไม่ชอบความรู้สึกแบบนี้เลย	 ความ

รู้สึกที่ว่านั่นคือการที่ลูกสาวไม่ได้อยู่ในสายตา	 และเธอ

ก็กลัวว่าผู้เป็นสามีจะมาตามหาแล้วเอาตัวยี่หวาจากไป

	 “ยี่หวา...อยู่ไหนลูก	 ยี่หวา...”	 เหมือนไฟร้อน

สุมอกแต่เช้าตรู่	 หญิงสาวเดินเข้าห้องนั้นออกห้องนี้จน

ทัว่บ้านแต่กลบัไม่พบร่างของลกูน้อย	ครัน้เมือ่เปิดประตู

บ้านออกไปกลับพบยี่หวาก�าลังนั่งเล่นชิงช้าอยู่คนเดียว

หน้าบ้าน	หวัเราะคกิคกัอย่างมีความสขุจนผูเ้ป็นแม่โล่งใจ	

อีกแล้ว...เธอก�าลังจะประสาทกินอีกแล้ว	“ยี่หวา	ตื่นมา

ตั้งแต่เมื่อไหร่ลูก	?”

	 “เม่ือก้ีนี้เองค่ะ”	 เด็กน้อยหยุดแกว่งชิงช้าแล้ว		

หันมาตอบค�าถามของผู ้เป็นแม่	 ไม่รู ้นิชาคิดไปเอง					

หรือเปล่าว่าชงิช้าตวัข้างๆ	ของลกูสาวแกว่งเองได้	บางที

อาจเกิดจากแรงโน้มถ่วง	ลมพัด	หรืออะไรสักอย่างก็ได้

กระมัง


