
เล่นซ่อนตาย
โดย ธุวัฒธรรพ์
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 “สี่สิบห้า สี่สิบหก สี่สิบเจ็ด สี่สิบแปด สี่สิบเก้า ห้าสิบ...เอาแล้ว                                                                                   

นะ”

 เสียงเจื้อยแจ้วดังกังวาน เมื่อถึงตัวเลขท่ีกำาหนด มือท่ีปิดตา
อยู่กเ็ปิดออกก่อนสอดส่ายสายตากวาดมองไปท่ัวบรเิวณ ต้นไม้รกครึม้                        
ตั้งเรียงรายเว้นระยะเท่าๆ กันราวกับจงใจ แสงอาทิตย์แรงไม่อาจส่อง
ลอดผ่านใบไม้หนาท่ีปกคลมุผนืป่าประดจุหลงัคา ส่งให้บรรยากาศร่มรืน่
เย็นสบาย  สองเท้าก้าวเดนิเตาะแตะ เดก็ชายไม่เร่งรบีนกั เพราะทุกครัง้                                                                               
ที่เขาเป็น ‘คนหา’ มักใช้เวลาไม่นานก็พบเพื่อนที่เป็น ‘คนซ่อน’
 หลังต้นไม้บ้างละ หลังเนินดินบ้างละ ในพุ่มไม้บ้างละ ที่ซ่อน
ซำ้าซากจำาเจพรรค์นั้น เพียงปรายตามองก็เห็นแล้ว ถ้าเทียบกับเขา                 
ท่ีมักหาท่ีซ่อนเด็ดๆ อย่างการปีนขึ้นไปบนต้นไม้สูงเกือบถึงยอด                                                                       
การยอมทนถกูกิง่ไม้และหนามเกีย่วกระหวดัยามแทรกตวัเข้าไปซุ่มซ่อน
ในพุ่มไม้หนา หรือการโจนลงหลุมก่อนเอามือกวาดเศษดินเศษใบไม้               
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มาถมร่างพรางตัวพรางสายตา กว่าอีกฝ่ายจะหาเจอก็ใช้เวลากว่า                                                                  
ครึ่งค่อนช่ัวโมง จนหลายครั้งท่ีตนต้องเป็นคนออกจากท่ีซ่อนเสียเอง
ด้วยเพราะอดรนทนรอไม่ไหว
 มือหนึ่งแหวกพุ่มไม้ ขณะท่ีมืออีกข้างกำารอบท่อนแขนเล็ก              
ของหุ่นยนต์ของเล่นแน่น  ขาสองข้างของมนัห้อยต่องแต่งคล้ายสปรงิ
ที่ยึดข้อต่อเอาไว้ไม่แน่นพอ ร่องรอยถลอกปรากฏทั่วร่างเผยสีเงินของ
เนื้อโลหะ สภาพสมบุกสมบันบอกให้รู้ว่าเจ้าของคงเล่นอย่างไม่ย้ังมือ
หรือทะนุถนอมเท่าใดนัก
 แต่ถึงแม้ของเล่นในมือจะมีสภาพใกล้จะพังแหล่มิพังแหล่                    
เด็กชายก็ยังคงถือมันอย่างหวงแหน
 “โป้งไอ้ศิษฐ!” 
 เป็นดังคาด แม้พุ่มไม้หนาด้านข้างจะข้ึนรกครึ้มพอบดบัง
สายตา ทว่าเพียงเห็นใบไม้กระดิกท้ังท่ีไม่มีลมพดั กท็ำาให้คาดเดาได้ว่า
ต้องมีร่างซุกซ่อนอยู่ด้านหลงั จนเมือ่เพือ่นท่ีถกูเรยีกช่ือได้ยิน กจ็ำาต้อง                                                                                                 
ยอมแพ้และมุดออกจากพงไม้ พลางตหีน้าเซ็งท่ีถกูหาเจออย่างรวดเรว็
 เหลืออีกคน...แถมยังเป็นตัวปัญหาเสียด้วย เพราะแม้ไอ้เอก 
หรือ เอกชัย จะหาที่ซ่อนได้ห่วยพอๆ กับ ไอ้ศิษฐ หรือ วิศิษฐ แต่ด้วย                                                                    
รูปร่างสูงใหญ่ แขนขายาวเป็นเปรต มันจึงวิ่งเร็วกว่าเพื่อนทุกคน                    
หลายครัง้ท่ีเขารูท่ี้ซ่อนของมัน แต่ไม่ทันได้พดูว่าโป้ง มนักก็ระโจนพรวด                                                                                   
เข้าแปะตัวเขาเสียก่อนจนต้องเป็นคนหาอีกรอบ
 ครั้งนี้เขาจะไม่พลาด! เด็กชายเพ่งสายตามองทุกจุดท่ีสงสัย
อย่างละเอยีด ซ้ายขวาหน้าหลงั กระท่ังบนต้นไม้ท่ีมนัอาจปีนป่ายข้ึนไป                                                                             
ซุ่มซ่อนตัวอยู่ แต่ไม่ว่าจะพยายามหาเท่าไหร่ ก็ไม่เห็นกระท่ังเงา                   
ของเพื่อนอีกคนที่เหลือ
 “อยู่ไหนนะ” เขารู้สึกประหลาดใจ เม่ือการเป็นฝ่ายหาครั้งนี้              
ไม่ง่ายเหมือนที่คิด
 หลังต้นไม้... เนินดิน... ในพุ่มไม้... ที่ประจำาที่เพื่อนเคยซ่อน  
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หรอืกระท่ังท่ีประหลาดๆ ทุกท่ีท่ีคดิได้ กไ็ม่เจอร่างของเพือ่นเลย เดก็ชาย                                                                          
ร้อนใจจนนิ่วหน้า เวลาเลยล่วงมาหลายสิบนาที อีกไม่นานจะถึงเวลา            
ที่เขาต้องกลับบ้านแล้ว
 “ยอมแล้วเอก ออกมาได้แล้ว”
 ความจำาเป็นอยู่เหนอืทิฐิ เพราะเย็นนีค้รอบครวัของเขาจะย้าย
ไปอยู่กรงุเทพฯ เขาจงึนดัวิศษิฐและเอกชัย เพือ่นสนทิท่ีบ้านอยู่ใกล้กนั                                          
มาเล่นซ่อนหาใน ‘ป่าสนธยา’ แห่งนี้ แม้พ่อและแม่จะยำ้านักยำ้าหนา  
ว่าไม่ให้เข้ามาเล่นในป่า เพราะในอดีตเคยมีเด็กหายตัวไปอย่างลึกลับ 
แต่เพราะหมู่บ้านเล็กๆ ที่เขาอาศัยเป็นพื้นที่โล่งกว้าง ไม่เหมาะจะเล่น
ซ่อนหา ผืนป่าที่ตั้งอยู่ด้านหลังหมู่บ้านนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด
 เงียบงัน...ไม่มีเสียงตอบรับจากเอกชัย เด็กชายหยุดยืน                
พลางตีหน้าโกรธเกรี้ยวเพราะคิดว่าเพื่อนแกล้งตน
 “ถ้าไม่ออกมา กจูะกลบัแล้วนะ” เขาตะโกนเสยีงดงัขึน้ โดยหวงั
ว่าคำาขู่นี้จะได้ผล 
 สรรพเสียงท่ีโสตประสาทเด็กชายท้ังสองได้ยิน มีเพียงเสียง
หรดีหริง่เรไรและเสยีงใบไม้เสยีดสจีากแรงลมเท่านัน้ ท้ังคูเ่ริม่ใจคอไม่ดี                                                                          
พวกเขาหันซ้ายขวาอย่างร้อนรนพลางตะโกนร้องเรยีกช่ือเพือ่นไม่หยุด                                                              
นำ้าลายเหนียวจนคอแหบแห้งกับเหงื่อท่ีผุดพรายอาบย้อมใบหน้า                          
บอกให้รู้ว่าตอนนี้ทั้งสองคนตื่นตระหนกและหวาดกลัวเพียงใด
 “เอก มงึอยู่ไหน กยูอมแพ้แล้ว ออกมาเถอะ” ปากตะโกนไม่หยุด                                                                                     
เช่นเดียวกับสองเท้าท่ีพาร่างเล็กวิ่งซอกซอนไปในป่าผืนใหญ่ราวกับ 
มองไม่เห็นก้นบ้ึง ท้ิงวิศิษฐให้ยืนเบื้องหลังเพียงลำาพัง ลมเย็นเยียบ              
โหมกระหนำ่าจนกิ่งก้านใบเขียวคร้ึมสั่นไหวราวกับถูกมือท่ีมองไม่เห็น
ไกวแกว่ง เสียงกิ่งไม้เสียดสีดังคล้ายเสียงกระซิบของภูตผี แม้เด็กชาย                                                                                 
จะเข้ามาเล่นในป่านี้หลายต่อหลายคร้ัง ยังอดหวาดกลัวจนขนท่ัว
สรรพางค์กายลุกชันไม่ได้
 สายตากลอกมองซ้ายขวา ศีรษะหันหน้าหันหลัง เงาไหววูบ



กระจกมาร
โดย มายาโรส
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 ภายในห้องกว้างใหญ่ตกแต่งขึงขัง ดวงไฟหลืบซ่อนบนเพดาน                   

ส่องแสงสีนวลสลัว ฝ้าบุผนังและพื้นพรมเป็นสีเข้มเกือบดำา ชุดเก้าอ้ี
รบัรองแขกทำาจากไม้บุเบาะหนงัดภูมิูฐาน นอกจากนีย้งัมปีระตแูยกย่อย                                                                                
ไปยงัห้องนอน ห้องนำา้ ห้องครวั ห้องรบัประทานอาหาร และห้องนัง่เล่น                                                                                 
ด้านหนึ่งมีระเบียงเปิดออกไปให้ชื่นชมเมืองหลวงในหมอกควันสีหม่น
 “กรอบกระจกสวย แต่กระจกมีรอยแตกตรงมุมนิดหน่อย               
เป็นอะไรไหมคะ ?”
 ขวัญด�ว พูดพลางมองเงาสะท้อนเต็มตัวของตัวเองใน
กระจกเงา เธอทรุดตัวลงนั่งบนพ้ืนพรมสีแดงเลือดนกในห้องนอน               
ใกล้ประตหู้องนำา้ หรีต่าลงพนิจิกระจกซ่ึงสงูสองเมตร บานกระจกแขวน
ติดผนังสูงจากพื้นเล็กน้อย กรอบเป็นไม้สักสีข้าวกำ่าฉลุลาย เธอนึก                   
กังวลใจเมื่อเห็นรอยแตกร้าวบนกระจก ตรงมุมขวามือด้านล่าง  
 วทิย� เดนิเข้ามาใกล้ เขาเห็นเงาสะท้อนของตวัเองและภรรยา
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มองตอบกลับมาจากบานกระจกสวยหรู ใบหน้าของเขาเคร่งขรึม                 
แต่ดวงตาส่อว่าพงึพอใจ กรอบกระจกดสูวยงามเข้ากนัดกีบัการตกแต่ง
โทนสีนำ้าตาลแดงขึงขังภายในคอนโดมิเนียมหลังนี้ แต่น่าเสียดาย 
กระจกมีตำาหนิคือรอยแตกร้าวตรงมุมเป็นเส้นยาวเหมือนใครนำาเศษ
เส้นผมสดีำามาวางพาดไว้ ทำาให้เขาหงดุหงดิรำาคาญตาอย่างบอกไม่ถกู 
 “ขวญัอย่าลมืให้ช่างมายกกระจกไปซ่อมแล้วกนั” เขาออกคำาสัง่
 “เราจะย้ายเข้าที่นี่วันพรุ่งนี้เลยหรือเปล่าคะ ?” ขวัญดาวถาม 
 “ขนของเข้ามาบ่ายวนันีเ้ลยกไ็ด้ ไม่น่ามปัีญหาอะไร” วทิยาตอบ                                                                                  
พลางก้มลงดหูน้าจอโทรศพัท์มอืถอืแล้วขมวดคิว้เครยีด มสีายเรยีกเข้า
จากลกูค้าพอด ีเขาจงึหันมาบอกภรรยาว่า “ขวญัจดัการต่อเองได้ใช่ไหม ?                                                                                  
ผมต้องไปทำาธรุะต่อ ยงัประสานงานกบัลกูค้าไม่เสรจ็เลย คนืนีต้้องเข้าไป                                                                                 
รายงานผลในท่ีประชุม อาจจะกลบัดกึหน่อย ขวญัหาอะไรกนิเองได้เลย                                                                        
ไม่ต้องรอผม” พูดจบเขาก็เดินไปคว้ากระเป๋าเอกสารและเดินออก                
จากห้องไปอย่างเร่งรีบ โดยไม่ได้เหลียวกลับมาอีกแม้แต่แวบเดียว

 วิทย�นั่งอยู่ในรถเก๋งซ่ึงกำ�ลังจอดสนิทกล�งถนนส�ยใหญ่
ท่�มกล�งฝงูรถอีกนบัร้อยนบัพนั เขาวุน่อยู่กบัการโทรศพัท์ประสานงาน
กบัลกูค้า เอกสารและปากกากระจายอยูเ่ตม็เบาะรถข้างคนขบั รถยนต์
เป็นเสมือนห้องทำางานหลักของเขา หากนับช่ัวโมงแล้ว...เขาใช้เวลา
ทำางานในรถมากกว่าในสำานักงานเสียอีก
 “ผมขอแวะไปงานศพเพื่อนสักพัก แล้วจะเข้าสำานักงานทันที
ครบั...ใช่ครบั ประชุมหนึง่ทุ่มครึง่ ผมประสานหัวหน้าทีมอ่ืนๆ เรยีบร้อย
แล้วครับ” เขากรอกเสียงลงในโทรศัพท์ ท้ังท่ีเป็นวันหยุดราชการ                   
แต่วิทยากลับวุ่นตลอดเวลา เป็นเช่นนี้ไม่รู้กี่ปีแล้ว ทุกวินาทีของเขา              
มีค่าเป็นเงินเป็นทองไปเสียหมด จนเขาลืมช่วงเวลาที่ได้ล้มกลิ้งไปมา
บนเตียงนอนเพื่อเพ้อเจ้อถึงความฝันในวัยเยาว์
 วทิยาหักพวงมาลยัปาดหน้ารถยนต์คนัหนึง่ท่ีมัวแต่ขบัเชือ่งช้า                                                                                 
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ไม่ทันใจ ก่อนจะเหยียบคนัเร่งหักเลีย้วเข้าไปในซอยเลก็ๆ เม่ือแรกเดมิที
ท่ีเขาย้ายเข้ามาในเมอืงหลวงใหม่ๆ วทิยามกัก่นด่าการจราจรอยูทุ่กวีว่นั                                                                                     
บางวันก็บ่นผู้คนแล้งนำ้าใจ เสียดสีผู้นำาสับปะรังเค อ่อนไหวเม่ือเห็น
ขอทานข้างถนน สะเทือนใจเม่ือเห็นเดก็ขายพวงมาลยั หงดุหงดิเมือ่ต้อง                                                                                  
เดนิผ่านบาทวถิซ่ึีงเตม็ไปด้วยแผงลอยเบียดเสยีด สายเคเบิลระโยงระยาง                                                                                   
และวนิมอเตอร์ไซค์แล่นเฉียดไปมา ตลอดจนท่อระบายนำา้ท่ีไม่ได้ปิดฝา 
เขาต่อต้านทุกสิง่ทุกอย่างท่ีนี ่แต่เมือ่ใช้ชีวตินานวนัเข้า เขากเ็ริม่เคยชิน
กับสิ่งท่ีเป็นอยู่ และรู้วิธีปรับตัวเพ่ือ อยู่ให้เป็น ชีวิตอย่างเขาไม่ควร                                                                                                    
ต้องคิดอะไรให้มากมายนัก แค่ทำางานหาเงินในแต่ละวันก็หมดเวลา                                                                                   
จนแสวงหาความสุขไม่ได้อีกแล้ว สำาหรับชายหนุ่ม เขาไม่มีความฝัน
อะไรมากมายนอกจากการหาเงนิให้ได้มากท่ีสดุ อะไรกต็ามท่ีทำาเงนิได้ 
ย่อมมีคุณค่าสำาหรับเขาท้ังนั้น คนท่ีกอบโกยเงินได้มากคือผู้ประสบ
ความสำาเรจ็ในชีวติ ควรบูชาเอาเป็นแบบอย่าง ส่วนพวกท่ีหาเงนิได้น้อย                                                                                
กเ็ป็นแค่พวกล้มเหลวในชีวิตเท่านัน้ สดุท้ายย่อมถกูผลกัให้หลดุจากลูว่ิง่                                                                              
แข่งขัน ไม่มีคุณค่าให้ใครจดจำา
 วิทยาหยุดรถเม่ือขับมาถึงศาลาวัด วันนี้มีงานสวดศพของ                 
ธวีร์...เพื่อนรักคนหนึ่งซึ่งเขาพบในที่ทำางาน 
 วิทยามองพวงกุญแจตัวอักษรในมือ...ธวีร์เคยมอบให้เขานาน
มาแล้ว เพื่อแทนมิตรภาพที่มีให้กัน
 ธวีร์เป็นเพื่อนไม่กี่คนท่ีเขาพอจะมอบความจริงใจให้ได้บ้าง                  
ธวีร์เป็นคนผ่อนคลายไร้ความทะเยอทะยาน ไม่มีพิษมีภัยอะไรกับคน 
ในบริษัทมากนัก ไม่ใช่คู่แข่งขันที่ใครต้องกลัว ทำาให้เข้ากับใครก็ได้ 
 แต่น่าเสียดาย...ธวีร์ทนแรงกดดันในท่ีทำางานไม่ไหว ในเมื่อ
เขาไม่สามารถทำาเงินได้ถึงเป้าท่ีบริษัทตั้งไว้ ซำ้ายังเป็นภาระให้บริษัท 
เป็นต้นทุนสูญเปล่าไม่เกิดประโยชน์ เมื่อปีท่ีแล้วเขาจึงถูกบีบให้ออก
จากงานในที่สุด
 ชายหนุม่หอบพวงหรดีลงจากรถ เห็นคนนุง่ชุดดำาเดนิขวักไขว่ 



แก้วกาหลง
โดย ฌาปนินทร์
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 เสียงประตูร้ัวอัลลอยท่ีท้ังหนาและหนักถูกเลื่อนไปตามรางเหล็ก                                                                                                                       
อย่างเชื่องช้าในช่วงเวลาเช้ามืดของแต่ละวัน เป็นสิ่งเดียวท่ีมีคุณค่า
และมคีวามสำาคญัในชวิีตของ แกว้ เพราะมนัเป็นเสยีงท่ีบอกให้เธอรูว้า่                                                                                  
คนท่ีเป็นท้ังเพื่อน ท้ังพ่อ และเป็นโลกท้ังใบของเธอ ได้กลับจากการ
ทำางานแล้ว และสิ่งแรกท่ีเขาจะทำาหลังจากนำารถเข้ามาจอดในรั้วบ้าน                                                                         
เรียบร้อย ก็คือการตรงดิ่งมาหาเธอก่อนทุกครั้ง ดังนั้นไม่ว่าแก้ว                      
จะง่วงเหงาหาวนอนสักแค่ไหน หรือวันนั้นเธอจะรู้สึกไม่สบายอย่างไร 
เธอกจ็ะตอ้งออกมาทักทายและพดูคยุกบัเขาดว้ยความตืน่เตน้ดีใจเสมอ 
เพราะนั่นคือวิธีท่ีแสดงออกให้รู้ว่าเธอรักเขามากแค่ไหน และซึมซับ
ความรู้สึกที่ว่าเขาเองก็รักเธอมากเพียงใด เช่นเดียวกับในวันนี้...
 ทันทีท่ีเสยีงฝเีท้าของชายหนุม่วยัทำางานรปูรา่งอว้นเตีย้ ดงัเป็น                                                                            
จังหวะมาถึงกรงไม้ขนาดใหญ่ แก้วก็รีบถลาออกมาจากบ้านหลังน้อย
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ของเธอ กอ่นจะตปีีก กระโดดโลดเตน้ไปมาอยา่งดอีกดีใจ บนกิง่ไมแ้ห้ง                                                                                
ที่เขาหามาพาดวางเอาไว้ให้ภายในนั้น 
 “วิทวัสจ๋า กู๊ดมอร์นิ่ง...วิทวัสจ๋า กู๊ดมอร์นิ่ง...” แก้วร้องซ้ำาๆ 
ตามความเคยชิน 
 “แก้วจ๋า กู๊ดมอร์นิ่ง...” เจ้าของชื่อ วิทวัส โน้มตัวลงไปมอง
สัตว์เลี้ยงของเขาจากข้างกรง พลางแหย่นิ้วเข้าไปให้เธอจิกเล่นเบาๆ 
เป็นการทักทายกลับ “อยู่คนเดียวทั้งคืน เหงาหรือเปล่าจ๊ะ แก้วจ๋า...
ไปๆ เราเข้าบ้านเรากันดีกว่านะ” ว่าแล้วก็เปิดประตูท่ีอยู่อีกด้านหนึ่ง
แล้วยื่นมือเข้าไปหา
 แกว้เองก็ไมร่อช้า รบีกระโดดขึน้ไปเกาะบนแขนของชายหนุม่
อย่างรูค้วาม เพือ่ให้เขาพาเธอเขา้ไปใน ‘บ้านใหญ่’ ท่ีท่ีเธอจะไดใ้ช้เวลา
อยู่กบัคนของเธอ ตัง้แตต่อนท่ีเขาเข้านอน ตอนท่ีเขาตืน่ข้ึนมา จนกระท่ัง                                                                                          
ถึงเวลาท่ีวิทวัสจะออกไปทำางานท่ีร้านเหล้าในตอนหัวค่ำา และเธอก็               
จะต้องกลับไปนอนรอเขาอยู่ที่บ้านหลังน้อยอีกครั้งหนึ่ง
 แม้จะเป็นนกท่ีมีความสามารถในการเลียนแบบคำาพูดของคน
ได้หลายคำา แต่ความจริงแล้วแก้วไม่ใช่นกแก้วหรือนกขุนทอง เธอเป็น 
อีกา ที่วิทวัสเก็บมาเลี้ยงโดยบังเอิญเมื่อแปดปีก่อน ตั้งแต่แก้วยังเป็น
ลูกนก...ทีแรกชายหนุ่มตั้งใจจะดูแลเธอจนโตพอจะบินได้ แล้วจะนำา
ไปปล่อยให้ใช้ชีวิตตามธรรมชาติ แต่เม่ือพบว่าเธอสามารถลอกเลียน                                                                                                 
คำาพูดของเขาได้ อีกท้ังยังแสดงความเช่ืองให้เห็น วิทวัสก็นึกสนุก เร่ิมสอน                                                                                     
ให้เธอพดูคยุโตต้อบกบัเขา และเลีย้งดแูกว้ในฐานะสตัวเ์ลีย้งมาตลอด...
เขาต้ังช่ือให้เธอวา่ แกว้กาหลง เพราะแกว้พูดไดเ้หมอืนนกแกว้ และเป็น
ลกูกากำาพรา้ หากไมน่านช่ือแกว้กาหลงกถ็กูย่อเหลอืเพยีงคำาเดยีวสัน้ๆ 
ว่า...แก้ว
 ในช่วงแรกๆ ทุกคนท่ีรู้จักเขา รวมถึงพ่อแม่ซ่ึงอาศัยอยู่ท่ี                            
ต่างจังหวัด ต่างพากันทักว่าอีกาเป็นสัตว์อัปมงคล เป็นสัญลักษณ์ของ
ความโชคร้าย ลางร้าย และความตาย นั่นอาจเป็นเพราะพวกมันมีขน                                                          
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สีดำาสนิทเหมือนสีท่ีคนนิยมใส่เพ่ือไว้ทุกข์ให้กับคนตาย อีกท้ังอีกา                
ส่วนใหญ่จะมีพฤติกรรมก้าวร้าว ลักขโมย และกินซากสัตว์ทุกชนิด                  
เป็นอาหาร จงึทำาให้กลายเป็นท่ีรงัเกยีจของผูค้น แตค่วามผกูพนัท่ีกอ่ตวั                                                                                
ข้ึนระหวา่งท้ังคู ่ทำาให้วทิวสัเมนิเฉยตอ่ความคดิเห็นของคนอ่ืน ชายหนุม่                                                                                     
กลับมองว่าแก้วเป็นตัวนำาโชคเสียด้วยซ้ำา 
 ตอนท่ีพบแกว้ วทิวสัเพิง่ตดัสนิใจลาออกจากการเป็นพนกังาน
ออฟฟศิ เขาหยบิยืมเงนิของครอบครวัมาลงทุนเปิดรา้นเหลา้เลก็ๆ ของ
ตวัเอง และในช่วงท่ีไดแ้กว้มาอยู่ดว้ยนัน้ กจิการซ่ึงทำาท่าจะแย่กลบัดข้ึีน
เรือ่ยๆ อยา่งนา่ประหลาด จนไมก่ีปี่ตอ่มาชายหนุม่กส็ามารถซ้ือบ้านเดีย่ว                                                                                           
หลังเล็กๆ และรถยุโรปมือสองให้กับตัวเองได้ 
 วทิวสัเป็นคนท่ีมปีมดอ้ยในเรือ่งรปูรา่งหนา้ตา จรงิอยู่ท่ีหนา้ตา
ของเขาไม่ถึงกับข้ีริ้วข้ีเหร่ แต่ด้วยส่วนสูงเพียงหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ด
เซนตเิมตร และน้ำาหนกักวา่แปดสบิกโิลกรมั กท็ำาให้เขาขาดความม่ันใจ
ในตวัเองมาตัง้แตส่มยัเรยีนมหาวทิยาลยั และไม่กลา้ท่ีจะคบหากบัผูห้ญิง                                                                                                 
คนไหนมาตลอด สิง่ท่ีทำาอยู่ทุกวนัจงึมีแคก่ารออกไปทำางานและกลบัมา                      
พักผ่อนอย่างเงียบเหงาท่ีบ้านคนเดียว การมีแก้วเข้ามาอยู่ในชีวิต                  
จงึทำาให้ชายหนุม่กลายเป็นคนรา่เรงิและมคีวามสขุมากข้ึนในช่วงแปดปี                                                                                                          
ที่ผ่านมา 
 และวันนี้ก็เป็นวันที่วิทวัสมีความสุขมากที่สุด...
 “แกว้จา๋ อกีไมน่านแกว้จะไม่ตอ้งเหงาอยู่ท่ีบ้านคนเดยีวแลว้นะ 
พ่อกำาลังจะหาแม่มาอยู่เป็นเพื่อนแก้วแล้ว” เขาปล่อยให้แก้วกระโดด
จากมือลงไปเกาะบนคอนเหล็กตั้งพ้ืนตรงข้างเตียงนอน มันเป็นคอน  
ที่เขาสั่งทำาขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อเธอโดยเฉพาะ 
 “วิทวัสจ๋า...” แก้วเอียงคอมองเจ้าของชื่อทั้งที่ไม่เข้าใจคำาพูด
ของเขา เธอถกูสอนให้โตต้อบดว้ยการเรยีกช่ือวทิวสัซ้ำาไปซ้ำามาอยู่เพยีง
ไมก่ีค่ำา นานๆ ครัง้อาจจะมคีำาแปลกใหม่หลดุมาให้ไดยิ้นบ้าง แตม่นักเ็ป็น                                                                                                     
สิ่งที่ชายหนุ่มคาดเดาไม่ได้เช่นกัน



สับ2 = ศพ3

โดย ทวิวัฒน์
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 เสียงหยดน้ำา ?

 ไม่ใช่...
 น้ำารั่ว ?
 ไม่ใช่...
 เสยีงของเหลวกระทบพืน้ดนิ แมจ้ะเบา แต่ในสถานท่ีเงยีบสงดั
เช่นนี ้แบงค ์ไดยิ้นมนัอยา่งชัดเจน ไม่ใช่ครัง้แรกท่ีเขาไดย้นิเสยีงบ้าๆ นี ้                                                                           
ตามหลอกหลอน นบัตัง้แตค่นืนัน้...คนืท่ีเพือ่นสนทิของเขาจากไปอย่าง
ไม่มีวันกลับ

........................................

 “แบงค์ ทำาการบ้านมาหรือเปล่า ?”
 แบงค์ส่ายหน้า ทำาให้ ติณย์ เพื่อนร่วมชั้นเรียนต้องหยิบสมุด
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การบ้านส่งให้เขา
 “รีบเลยๆ เดี๋ยวไม่มีส่ง ครูกมลได้หวดก้นลายแน่ๆ” ติณย์บอก
พร้อมกำาชับให้เขารีบลงมือลอกการบ้านให้ทันส่งในคาบเรียนท่ีสาม                
“ดไีมด่อีาจโดนลงโทษให้ทำาเวร ไมก่ส็ัง่ให้ทำาการบ้านจนเสร็จ นายมีนดั
เล่นเกมกับฉันนะ ถ้าวันนี้นายโดนลงโทษ ใครจะช่วยฉันผ่านบอสล่ะ”
 แบงค์ย้ิมแทนคำาขอบคุณและรีบเปิดสมุดการบ้านของตนเอง 
เขากวาดสายตาดูการบ้านวิชาเลขท่ีเพื่อนสนิทเขียนแสดงวิธีทำา                    
มาเรียบร้อย ไม่ต้องคิดเขาก็ม่ันใจว่าติณย์ทำาถูกทุกข้ออย่างแน่นอน                 
ดเูหมือนวา่วิชาเลขของนกัเรยีนชัน้ ป.6 จะงา่ยเกนิไปแลว้สำาหรบัตณิย์ 
ใครตอ่ใครลว้นรูจ้กั หมอตลุย์ ศลัยแพทย์มอืหนึง่ของจงัหวดั ไมว่า่การ                                                                                               
ผ่าตัดจะยากแค่ไหน ลองถ้าถึงมือหมอตุลย์ โอกาสคนไข้จะเสียชีวิตนับว่า                                                                           
น้อยมาก จนบางคนถึงข้ันบอกว่าหมอตุลย์เป็นศัตรูกับยมบาลเลยทีเดียว                                                                                        
เพราะถา้หมอตลุย์ไมอ่นญุาต ใครก็ไมอ่าจเสยีชวีติตอ่หนา้เขา ตณิย์คอื                                                                          
ลูกชายคนเดียวของหมอตุลย์ ลูกชายท่ีเพียบพร้อมไปด้วยมันสมอง 
ถอดแบบมาจากผูเ้ป็นพอ่ทุกประการ วชิาตา่งๆ ตณิย์ลว้นศกึษาลว่งหนา้                                                                                  
ไปถึงชั้น ม.2 แล้ว ติณย์บอกกับเขาว่าอยากเป็นศัลยแพทย์เหมือนพ่อ 
ดังนั้นจึงตั้งใจเรียนมากเป็นเท่าตัว
 “เฮ้ย! แบงคล์อกการบ้านไอ้ตณิย์อกีแลว้เหรอวะ ?” ทอม เพือ่น
คนหนึง่ในห้องเสยีงดังข้ึนจนเพือ่นหลายคนท่ีทำากจิกรรมยามเช้าหันมา              
ยังโต๊ะเรียนที่แบงค์กำาลังทำาภารกิจลับสุดยอดอยู่ “เอามาให้กูลอกมั่งสิ 
กูยังไม่ได้ทำาเลย”
 “เดี๋ยวสิ! กูยัง... “
 แบงค์ไมทั่นไดแ้สดงสทิธิบั์ตรควิใบแรก สมุดการบ้านของตณิย์                                                                          
พลันถูกกระชากไปอยู่ในมือทอมอย่างง่ายดาย แม้ทอมจะอายุเท่ากัน                                                                       
แต่ด้วยความท่ีร่างกายใหญ่โตกว่าและเป็นลูกเศรษฐีร้านเพชรดัง                  
เพื่อนในห้องจึงยกทอมให้เป็นหัวโจก เนื่องจากเกรงใจในกำาลังบวกกับ
บารมี
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 “เฮ้ย! กูลอกก่อนสิ!” แบงค์พยายามแย้ง
 แม้จะรู้คำาตอบว่าคงไม่มีทางได้สิทธิ์นั้น เพราะทอมเปิดสมุด
การบ้านและเร่ิมลอกทุกตัวอักษรลงไปโดยไม่มีทีท่าจะทำาความเข้าใจก่อน                                                                                                              
แม้แต่น้อย หากเขายังดันทุรังลอกการบ้านติณย์ต่อไป ครูกมล คงจับ                
ได้ว่าพวกเขาลอกการบ้านกันเป็นทอดๆ และโดนทำาโทษท้ังขบวนเป็นแน่                                                                       
ลำาพังเขากับทอมไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่แบงค์คิดไปถึงติณย์ที่อาจต้องโดน
หางเลขไปด้วย เขาจึงทำาได้เพียงหันไปบอกเพื่อนสนิท
 “ขอโทษทีนะ” 
 “ไม่เป็นไร ไหนๆ ทำาไปได้กี่ข้อแล้ว ?” ติณย์คว้าสมุดการบ้าน
ของเขาไปเปิดและกวาดสายตาดูทีละบรรทัด “ไดห้ลายข้ออยู่นี ่ท่ีเหลอื
ไม่ยาก มาๆ เดี๋ยวฉันคิดวิธีทำาให้เอง แป๊บเดียวก็เสร็จ”
 แบงค์มองติณย์เขียนคำาตอบลงกระดาษเพ่ือให้เขาได้ลอกใส่สมุด                                                                                                              
ด้วยตัวเอง ในใจเขาไม่รู้จะขอบคุณเพื่อนสนิทคนนี้ยังไง ถ้าไม่มีติณย์                                             
บางทีเขาอาจเป็นลูกไล่ของทอมเหมือนเพ่ือนคนอ่ืนไปแล้วก็เป็นได้    
ตณิย์เป็นคนเดยีวในห้องท่ีทอมไมอ่ยากยุ่งดว้ย เพราะหมอตลุย์เป็นหนึง่                                                                                         
ในบุคคลท่ีคนในชุมชนนับหน้าถือตาเช่นเดียวกับพ่อของทอม อีกท้ัง                
ดเูหมอืนทอมยังโดนพอ่กำาชับวา่ห้ามมีเรือ่งกบัลกูชายหมอตลุย์ ดงันัน้                                                                  
การท่ีติณย์สนิทกับเขาจึงเปรียบเสมือนบัตรวีไอพี ยกระดับไม่ให้เขา              
ถูกทอมรังแกไปด้วย

 “พร้อมไหมเพื่อน ?”
 “ถ้าไม่มีฉัน นายก็ผ่านไม่ได้ใช่ไหมล่ะ วางใจเถอะ วันนี้นาย 
ได้เห็นศพไอ้บอสตัวนั้นแน่ๆ”
 ส่ิงเดียวท่ีแบงค์เหนือกว่าติณย์คือทักษะในการเล่นเกม หลายคร้ัง                                                                                                                                    
ที่ติณย์ขอให้เขาช่วยเพราะไม่สามารถผ่านด่านเกมที่ซื้อมาใหม่ได้ แต่
เมื่อถึงมือแบงค์ ด่านที่ว่ายาก ศัตรูที่ติณย์ฆ่าไม่ตาย เขากลับใช้เวลา
ทำาความเข้าใจไม่นานและผ่านอุปสรรคพวกนั้นจนชนะเกมได้อยู่ร่ำาไป 



วันโกน
โดย นินหวา
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 วันแรกท่ี ปรางทิพย ์  ต้องย้ายกลับมาอยู่บ้านเกิด เป็นวันท่ี                    

อากาศร้อนอบอ้าวเกินจะทน 
 ทันทีท่ีมาถึงเธอก็กองข้าวของท่ีขนมาจากกรุงเทพฯ ไว้กลางห้อง                                                                                                                                           
แล้วผลักหน้าต่างมุ้งลวดออกไปสัมผัสกลิ่นอายชนบทอย่างเกียจคร้าน 
ห้องนี้เป็นห้องนอนบนช้ันสองจึงมีกลิ่นหอมของดอกไม้ใบหญ้าเจืออยู่
ในอากาศไม่นอ้ย ยังดท่ีีคณุยายให้ช่างมาตดิมุง้ลวดเอาไว ้ไมต่อ้งนอนมุง้                                                                                          
เหมือนสมัยก่อน 
 บ้านของ ย�ยจำ�เรยีง เป็นบ้านปูนครึง่ไมส้องช้ัน ตัง้อยู่ในชมุชน                                                                                    
เกา่แกร่มิคลอง คณุยายของปรางทิพย์เป็นอดตีครูภาษาไทยท่ีอาศยัอยู่
แถวนี้มานานแล้ว จากที่แม่ของเธอเคยเล่าให้ฟัง สมัยก่อนบ้านหลังนี้
เป็นสมบัตขิองเถา้แกโ่รงสขีา้ว เจา้นายของคณุตาท่ีเรยีกกนัวา่ ‘นายห้าง’                                                                        
คุณตาของเธอสมัยยังหนุ่มนั้นเป็นคนขยันขันแข็ง หนักเอาเบาสู้                      
ช่วยกจิการโรงสมีาหลายปี ทำาให้นายห้างเอ็นดเูหมือนลกูเหมอืนหลาน 
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เมือ่คณุตามาเจอสาวนอ้ยหนา้ตาจิม้ลิม้พริม้เพราอย่างคณุยาย นายห้าง                                                                               
กช่็วยเป็นพอ่สือ่จนไดแ้ตง่งานกนั แลว้ออกทุนซ้ือวสัดอุปุกรณส์รา้งบ้าน
หลังนี้ให้ลงหลักปักฐาน
 ปรางทิพย์เกิดท่ีนี่หลังคุณตาเสียไม่นาน เติบโตวิ่งเล่นกับเด็ก                                                                               
แถวบ้านไดไ้ม่กีปี่ พอ่กพ็าเธอกบัแมย้่ายไปสรา้งครอบครวัอยู่ท่ีกรงุเทพฯ                                                                                           
กอ่นท่ีปัญหาดา้นการเงนิจะเป็นบ่อเกดิแห่งปญัหาครอบครัว พ่อกบัแม่
แยกทางกนั เม่ือแมต่ัง้สตไิดก้็ไปสมคัรงานท่ีโรงงาน แลว้บากหนา้มาขอ                                                                        
ให้คุณยายรับตัวภาระอย่างเธอมาอยู่ด้วย ส่วนแม่ก็อาศัยในห้องพัก           
คนงานท่ีรวมอยู่ในสวัสดิการต่อไป ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ปรางทิพย์                                                                               
จึงต้องมาอาศัยอยู่ท่ีบ้านสวนในชนบทกับคุณยาย ซ้ำายังต้องย้าย
โรงเรียนใหม่ทั้งที่ใกล้จะได้ขึ้นชั้นมัธยมปลายอยู่แล้ว
 วนันีป้รางทิพย์ตอ้งนัง่แท็กซ่ีมาลงท่ีตลาด มาถงึกเ็ห็น ป้�หนดู                                                                        
ผู้เป็นแม่บ้านกึ่งพยาบาลส่วนตัวของคุณยายมารอรับ สาวน้อยกับ               
สาวใหญ่ช่วยกันถือกระเป๋าคนละใบเดินลึกเข้ามาผ่านบรรยากาศเก่าๆ 
ในชุมชน แม้ถนนหนทางและบ้านเรือนในชุมชนนี้จะดูแปลกตาไปบ้าง
จากความทรงจำาของปรางทิพย์ ทว่าผู้คนเก่าแก่กลับยังอยู่กันอย่าง
เหนยีวแนน่ ลกูเลก็เดก็แดงท่ีควรเตบิโตกเ็ตบิโต วยัผูใ้หญ่ท่ีควรแกช่รา
ต่างก็แก่ชรา
 บ้านคุณยายจำาเรียงอยู่สุดซอย มีจุดสังเกตเป็นต้นชมพู่มะเหม่ียว                                                                                                  
ตน้ใหญ่ ท่ีดอกรว่งเกลือ่นพ้ืนประหนึง่พรมสชีมพูปูอยู่รมิรัว้สขีาว ถงึแลว้
คุณยายก็พาไปดูห้องหับแล้วปล่อยให้หลานสาวจัดของเข้าท่ีอยู่เงียบๆ 
เพราะจะวา่ไปแลว้ ปรางทิพยก์็ไมค่อ่ยสนทิกบัคณุยายเท่าใดนกั ช่วงท่ี                                                                           
เธอยังเดก็ตอนยา้ยไปกรงุเทพฯ ใหม่ๆ  แม่กพ็าเธอมาเย่ียมคณุยายเป็น
ครั้งคราวเพราะไม่ค่อยมีเวลา ทำาให้หลานสาวอย่างเธอพลอยห่างเหิน
กับคุณยายไปด้วย 
 ปรางทิพย์ยืนเหมอ่อยู่ในห้อง จนจำาเรยีงเดนิเข้ามาดหูลานสาว
อีกครั้ง ทันเห็นแมลงปอตัวหนึ่งบินเข้ามาทางหน้าต่างที่เปิดอ้าพอดี 
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 “เปิดมุ้งลวดไว้อย่างนั้น เดี๋ยวคืนนี้ยุงก็ได้เข้ามากัดแกตัวลาย
แน่ะ ยายปราง” 
 จำาเรียงเป็นหญิงร่างท้วม อายุเพียงหกสิบปลายๆ แต่เพราะ
ตอ้งทำางานหนกัต้ังแต่ยังสาวทำาให้ริว้รอยความชราปรากฏไวกวา่ท่ีควร 
ดูจากภายนอกจึงแลดูเยี่ยงคนชราอายุเจ็ดสิบกว่า 
 “ว่าแต่แม่เราจะย้ายตามมาเม่ือไรล่ะ ฉันก็บอกแล้วว่าพ่อแม่
แกนะ่ไปกนัไมร่อด” จำาเรยีงเพยีงแตพ่ดูไปตามประสาคนข้ีบ่น ท้ังๆ ท่ีในใจ                                                                                         
ก็ไม่ได้คิดเป็นจริงเป็นจังอย่างที่พูด 
 “น่าจะอีกพักใหญ่จ้ะยาย” ปรางทิพย์ไม่พยายามซ่อนน้ำาเสียง
เบ่ือหน่าย ท้ังหมดเป็นเพราะปัญหาของผู้ใหญ่ท่ีทำาให้เธอต้องปรับตัว
จากเด็กสาวเมืองกรุงมาอยู่ต่างจังหวัดโดยไม่เต็มใจเช่นนี้ 
 จำาเรียงเดนิเข้ามาวางชามใสก่ลว้ยบวชชีท่ีนำามาให้หลานไวบ้น
โต๊ะเตี้ยมุมห้อง ด้านนอกมีเสียงฟ้าร้องครืนไกลๆ 
 “ดจีรงิ ฝนตกลงมาเสยีบ้าง หลายวนัมานีร้อ้นเหลอืเกนิ มานีม่า                                                                           
ช่วยยายปิดหน้าต่างหน่อย” จำาเรียงกวักมือเรียกหลานให้มาช่วยงับ 
บานหน้าต่างลงสลักใส่กลอน เผื่อว่าฝนจะตกหนักหรือมีพายุลมแรง 
ปรางทิพย์จึงหันไปทางหน้าต่างบานข้างตัวอีกครั้ง ทว่าขณะกำาลัง                 
จะปิดกต็อ้งชะงกั เมือ่สายตาชำาเลอืงไปเห็นอะไรบางอย่างนอกหนา้ตา่ง
เสียก่อน
 ในเงามืดของดงกลว้ยไมห่่างจากตวับ้านนกั มีใบหนา้หนึง่โผล่
ออกมาจากใบตองท่ีเรียงสลับทับซ้อน แม้จะหลบอยู่ในหลืบใบ ทว่า             
ด้วยระยะห่างเพียงเท่านี้ ปรางทิพย์ก็สามารถมองเห็นได้ชัดเจนว่านั่น
คอืใบหนา้คน เพราะมันประกอบไปดว้ยอวยัวะ ตา หู จมกู ปากครบครนั                                                                                
โดยเฉพาะดวงตาเบิกโพลงคู่นั้นกำาลังจ้องเธอตาไม่กะพริบ 
 ครัน้สายตาสองคูส่บประสานกนั รา่งดำามดืท่ีหลบอยู่นัน้กค็อ่ยๆ                                                                      
เผยตัวออกมาพ้นกำาบัง จนปรางทิพย์เห็นว่าผู้ท่ีแอบดูเธออยู่นั้น                  
คล้ายจะเป็นเด็กชายคนหนึ่ง



เบญจมาศสีขาว
โดย สุริยาทิศ
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 มันต้องตาย! ฉันจะเอามันไปอยู่ด้วย!

 เธอถกูเสยีงอนัคุน้เคยกระชากให้ลกุตืน่! ความสะพรงึดำาเนนิไป                                                                
อย่างรวดเรว็ เกดิข้ึนและดบัวบู เหมอืนมีใครสกัคนกำาลงัควบคมุเธออยู่
ในโลกท่ีปราศจากการมองเห็น กำาหนดความเป็นและตายในวันท่ีเธอ           
มิอาจคาด...
 สตรีวัยห้าสิบเศษท่ียังคงงดงามจากการปรนนิบัติ ลุกตื่นจาก
ฝันร้ายปริศนา ในความฝันท่ีเธอมองไม่เห็นใคร ได้ยินเพียงเสียงร้อง
ของเพื่อนรักคนหนึ่ง ผู้เผชิญกับเร่ืองร้ายจนถึงแก่ความตายในคืนวัน
ที่ผันผ่าน
 จริย� ก้าวลงจากเตียงนอน เสียงนั้นยังสะท้อนอยู่ในหัว                   
ยั่วความนึกคิดให้เกิดสำานึกที่สับสน
 เสียงของเธอจริงๆ หรือ...ตา
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 จริยาไม่แน่ใจนัก เพราะเสียงนั้นฟังคล้าย แต่ให้ความรู้สึกว่า
ผู้สื่อได้ครวญครางอย่างเจ็บแค้นเป็นท่ีสุด จริยาก้าวลงจากเตียงและ
ตรงเข้าห้องอาบนำ้าขณะที่ยังไตร่ตรองไม่รู้วาง สงสัยว่าหากเป็น ลลิต�                                  
จริงๆ ละก็...เพื่อนผู้จากไปประสงค์จะบอกอะไรกับเธอ
 หรือเป็นเพราะเธอจะคิดมากจนเกินไป...
 จริยาย้ิมให้กับความฝันเมื่อมองใบหน้าตัวเองผ่านกระจก                   
ย้ิมบางๆ ราวกับปลอบใจตัวว่าฝันนั้นคงจะไม่เป็นภัย คงเพราะ
ความเครยีดกระมงัท่ีทำาให้เธอหลบัฝันถงึเสยีงของเพ่ือน เธอสลดัความ
กังวลเหล่านั้น สองมือขาวรวบผมเผยใบหน้าอ่อนเยาว์กว่าวัย จริยา
พจิารณาใบหน้าหมดจดของตวัเอง เธอย้ิม เกดิเช่ือในธรรมะว่าเสรมิส่ง                                                                                      
ให้ยังคงผุดผ่องอยู่เช่นนี้ไปตลอด กอปรกบัสตอิารมณ์ท่ีเยียบเย็นประดจุ
นำา้...เม่ือเธอรกัษาสมดลุไว้ได้ จะไม่มเีภทภยัใดๆ เย้ืองย่างเข้าประหาร
ความสุขของเธอ
 ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีเถอะนะ ตา
 ภายหลงัจากการภาวนา...อารมณ์สงบซ่ึงดิง่ลงอย่างช้าๆ กลบั
ตื่นขึ้นกะทันหัน! หัวใจกระแทกขึ้นเพดานอกอย่างรุนแรง วงหน้าของ
จริยาเบี่ยงกระชาก สายตาขุ่นข้องมองทะลุห้องอาบนำ้าไปทางเสียงกริ่ง
หน้าประตู! มันทั้งกังวาน ทั้งสะเทือนโสตสดับราวกับพายุร้าย!
 ใครกันมาเยือนในเวลาเช่นนี้!
 ภายหลังจากนั้นหนึ่งนาที จริยาก้าวออกไปต้อนรับขับสู ้                          
ผูม้าเยอืน แขกผูค้าดไม่ถงึกลบัไม่ใช่คนอ่ืนไกลท่ีไหน เพยีงแต่น่าแปลกใจ                                                                                                       
ต่อการมาเยือนในช่วงเวลาแบบนี้ กระท่ังได้ก้าวออกไปต้อนรับขับสู้                  
จึงได้พบคำาตอบ
 สภุาพสตรวัียเดยีวกนักบัเธอก้าวเข้ามาในห้องด้วยชุดกระโปรง
ลกูไม้ยาวคลมุเข่าสดีำาสนทิ หล่อนผูน้ัน้นัง่ลงท่ีโซฟา ตำาแหน่งเดมิดงัท่ี
เคยนัง่ พลางถอดแว่นกนัแดดออกจากวงหน้า เผยดวงตาคมกรบิท่ีบอก
ความแห้งแล้งลงไปถึงหัวใจ
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 จริยาครุ่นคิดว่าทำาไม สินจัย จึงเป็นเช่นนั้น 
 ขณะท่ีเสยีงจากกาต้มนำา้ไฟฟ้าร้องเตอืน จรยิาปรงุเครือ่งดืม่ให้
เพือ่นอยู่บรเิวณเคาน์เตอร์ ก่อนกลบัเข้ามาท่ีโซฟา พร้อมย่ืนเครือ่งดืม่                                                                            
ถ้วยนั้นให้
 “จะถามอะไรฉันหรือเปล่า ยา ?” สินจัยยกกาแฟร้อนขึ้นจิบ 
คาดรู้ในสายตาของเพื่อนสนิทผู้เป็นเจ้าของห้อง
 “ไม่รูว่้าฉันคดิไปเองหรอืเปล่านะ” จรยิาปรารภเสยีงแผ่ว “ดเูธอ                                                                              
ไม่เศร้ากับการตายของยายตาเลยนะใจ”
 สนิจยันิง่เงยีบราวนาทีเศษ รูต้วัอกีทีกาแฟร้อนนัน้พร่องหายไป
บ้างแล้ว หล่อนเอนหลังพิงเบาะอย่างผ่อนคลาย บอกอารมณ์สบายใจ
ให้จริยาคับข้อง
 “ฉันเสียดายชีวิตของยายตา แต่ฉันไม่เสียใจท่ีคนอย่างมัน                
ต้องตาย”
 จริยามีสีหน้าเข้มขึ้น คิ้วบางๆ ท่ียังไม่ผ่านการเขียนเติม                 
กลับเข้มขึ้นเม่ือมันขมวดเข้าหากัน
 “อย่าทำาหน้าแบบนั้นสิยา เธอก็รู้ว่ามันทำาอะไรไว้ ฉันจะไม่
พูดว่ามันสมควรตายหรอกนะ แต่บ่อยครั้งที่ฉันคิดว่ามันก็น่าจะลงเอย                  
ที่ตรงนั้น...คนทรยศอย่างมันไม่ควรค่าแก่การมีชีวิตอยู่”
 “เหลวไหล ใครบ้างท่ีควรตาย” จริยาถอนหายใจเป็นลมร้อน 
“ตำารวจแจ้งว่ายาถูกยิง”
 “ใช่” สินจัยตอบพร้อมกับหัวเราะหึขึ้นในคอ “ขนาดจะตาย              
ยังสร้างเรื่องเดือดร้อนให้รีสอร์ตของเราอีก”
 “เม่ือคืนนี้เธอเองก็อยู่ท่ีรีสอร์ตไม่ใช่เหรอใจ แล้วเธอปล่อย                  
ให้เกิดเรื่องแบบนี้ได้ยังไง ?”
 สินจัยชะงักมือซึ่งกำาลังยกถ้วยกาแฟอยู่ ก่อนกระแทกมันกลับ
ลงจานรอง บอกความไม่สบอารมณ์กับคำาถาม
 “ถามเหมือนฉันมีส่วนรู้เห็น! เสียสติไปแล้วเหรอยา มือปืน     
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