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 คืนน้ีมันเงียบ...เงียบเสียจนได้ยินเสียงยอดหญ้าที่ก�าลังปลิว
ไสวด้วยแรงลม ส่งเสยีงเซ็งแซ่ราวกบัเป็นเสยีงของมนษุย์ก�าลงัจบักลุม่
คยุกนัอยู่หน้าโรงลเิก1 ร้างใจกลางเมอืงหลวง ซ่ึงรายล้อมด้วยรัว้สงักะสี
ท่ีปิดไว้ไม่ให้ผูใ้ดมาบุกรกุได้ แสงจนัทร์ในคนืวนัเพ็ญส่องสว่างจนท�าให้
มองเห็นโรงลิเกไม้ที่ผุพังตามกาลเวลาตั้งตระหง่านชัดเจน ผ้าระบายที่
แขวนเป็นกรอบเวทีนัน้ห้อยรุง่ริง่ไม่มสีสีนัสวยงามแบบเม่ือก่อน ซ�า้ยังมี
ต้นไม้เลื้อยขึน้ไปพันตามเสาจนรกรุงรัง ตรงกลางเวทนีั้นมตีั่งไม้สภาพ
ทรดุโทรมตัง้อยู ่ขาท่ีหักไปข้างหนึง่ท�าให้มนัเอียงกระเท่เร่ ต้นหญ้าโผล่
ขึ้นจากพื้นเวทีไปงอกงามบนนั้นเสียแล้ว 
 1 ลิเก เกิดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา หรือต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ค�าว่า ‘ลิเก’ เพี้ยนมาจากค�าว่า ‘เษกรฺ’                                                                                                                             
ในภาษาเปอร์เซีย ท่ียมืมาจากค�าว่า ‘ษิกรฺ’ ในภาษาอาหรับ อันหมายถงึการอ่านบทสรรเสรญิเป็นการร�าลกึถงึอลัลอหฺ
พระเจ้าในศาสนาอิสลาม พระครูศรีมหาโพธิคณารักษ์ก็ได้กล่าวถึงลิเกไว้ว่า พวกมุสลิมนิกายชีอะห์ หรือเจ้าเซ็น                                                                                                                           
จากเปอร์เซีย น�าสวดลิเกที่เรียกว่า ดิเกร์ เข้ามาในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย กรมพระยา                 
ด�ารงราชานุภาพก็ทรงบันทึกว่า ‘ย่ีเก’ นั้นเพี้ยนมาจาก ‘จิเก’ มีบันทึกว่า พวกแขกเจ้าเซ็นได้สวดถวายตัว                                                                                                          
ในการบ�าเพ็ญพระราชกุศล เมื่อ พ.ศ. 2423 ต่อมาคิดสวดแผลงเป็นล�าน�าต่าง ๆ คิดลูกหมดเข้าแกมสวด ร้องเป็น
เพลงต่างภาษา และท�าตวัหนงัเชิด โดยเอาร�ามะนาเป็นจอกม็ ีลเิกจงึกลายเป็นการเล่นข้ึน ต่อมามผู้ีคดิเล่นลเิกอย่าง
ละคร คือ เริ่มร้องเพลงแขก แล้วต่อไปเล่นอย่างละครร�า และใช้ปี่พาทย์อย่างละคร
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 ลมเย็น ๆ โชยพัดมาจนท�าให้ต้นหญ้าคาที่สูงเกือบหนึ่งเมตร
เอนไหวไปเป็นระรอกคลืน่ มองผวิเผนิคล้ายมคีนนัง่ดอูยู่เบ้ืองล่างก�าลงั
โยกตัวไปมายามท่ีมีการออกแขก1 ของนักแสดงลิเก...สตรีนางหนึ่ง   
แต่งองค์ทรงเครื่องในชุดลิเกสีแดงหม่นแต่สะอาดสะอ้าน ที่ใบหน้านั้น
แต่งแต้มด้วยเครื่องส�าอางสีสดงดงาม แม้เธอจะมีอายุมากแล้วแต่ทว่า
ยังคงความสวยในแบบนางเอกลเิกเก่าท่ีรกัโรงลเิกแห่งนีย้ิง่ชีพ เครือ่งหัว                                                                           
ท่ีเธอสวมนัน้แม้จะอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์แล้วแต่กย็งัส่องประกายวบิวบั
ยามจับต้องแสงจันทร์ 
 นางลเิกจบีมอืงามแล้วเดนิมาร่ายร�าตรงหน้าเวทีลเิก ย้ิมหวาน
ให้กับต้นไม้ใบหญ้าท่ีข้ึนรก คิดว่านั่นคือผู้ชมท่ีมารอดูเรื่อง ‘สงคราม
หัวใจ’ เรื่องดังของลิเก คณะชาตรีบุษบา เสียงสวรรค์ ท่ีเคยรุ่งเรือง   
เมื่อครั้งอดีต

	 เกิดเป็นสาวสะคราญ				ช่างแสนเนียนนวล					
	 หอมสะพรั่งเย้ายวน				 ชวนเล่ห์เสน่หา
	 ชายใดเห็นเป็นต้อง					 ไม่ยอมวางตา									
	 ส่งรักให้มา														หาทุกวี่วัน
	 พ่อแม่ฉันห่วงหวง						 อย่ามาลวงหลอก								
	 ลูกปืนพ่อยิงออก						 จะขอบอกให้
	 คิดจับมือหรือ									 พ่อฉันถือคงต้องตาย								
	 ถ้าอยากมีใจ												ไปคิดใหม่แล้วกัน
	 รักแท้พี่ต้องสู้											รักแท้ต้องกล้า																
	 หวังน้องแต่ไม่มา								พี่ต้องมุ่งมั่น			           
     

 1 ออกแขก คือ เป็นการค�านับครู อวยพรผู้ชม ขอบคุณเจ้าภาพ แนะน�าเรื่อง อวดผู้แสดง ฝีมือ     
การร้องร�า และความหรูหราของเครื่องแต่งกาย เพื่อให้ผู้ชมสนใจ และเตรียมพร้อมที่จะชมต่อไป ออกแขกเป็นการ
เบิกโรงลิเก โดยเฉพาะการออกแขกมี 4 ประเภท คือ ออกแขกรดน�้ามนต์ ออกแขกหลังโรง ออกแขกร�าเบิกโรง       
และออกแขกอวดตัว
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 เสียงระนาดบรรเลงในความคิดของนางลิเก ขณะท่ีเจ้าหล่อน
ก�าลังร่ายร�าอยู่บนเวทีแต่เพียงล�าพัง ไม่สนว่าจะมีใครมาดูหรือไม่ ลิเก
คอืชีวติท่ีไม่อาจละท้ิงได้ เธอจะร้องมันเช่นนัน้จนกว่าจะถงึวาระสดุท้าย
ของชีวิต
 วาระสุดท้ายของชีวิต...บางทีก็มาโดยไม่ทันได้ตั้งตัว...
 ร่างของ ‘บุคคลนิรนาม’ ในชุดเสื้อยืดและกางเกงขายาวสีด�า      
สวมหมวกไอ้โม่ง โผล่มาจากมุมหนึง่ของโรงลเิก มันไม่พดูพร�า่ท�าเพลง       
ตรงเข้าดึงร่างของนางเอกลิเกวัยชราเข้ามาไว้ในอ้อมอก ในขณะท่ี                                                                         
หญิงชราดิ้นพราดแล้วหวีดร้องอย่างสุดก�าลัง พยายามทุบตี ‘มัน’      
เท่าที่จะสามารถท�าได้ บุคคลนิรนามในชุดด�าพยายามจะปิดปากไม่ให้  
เธอร้อง แต่อีกฝ่ายกลับกัดเข้าท่ีมือของผู้บุกรุก เดชะบุญท่ีเขาสวม    
ถุงมือถักไว้ ท�าให้มันไม่เข้าเนื้อสักเท่าไหร่
 “ช่วยด้วย! ใครก็ได้ช่วยด้วย! ฆาตกร! ฆาตกรก�าลงัจะฆ่าฉัน!” 
หญิงชราร้องขอความช่วยเหลือ นั่นท�าให้บุคคลนิรนามยิ่งต้องปิดปาก
เธอแน่นขึ้น ที่เขามาวันนี้ไม่ได้ต้องการฆ่าใคร แค่มีเรื่องบางอย่างต้อง
สะสาง ซึ่งดูเหมือนอีกฝ่ายไม่ได้อยากจะสะสางด้วยสักเท่าไหร่
 “หยุดร้องแล้วฟัง อย่าให้ต้องใช้ก�าลัง!”
 “ไม่หยุด! ช่วยด้วย! มีคนร้าย! มีฆาตกร! มันก�าลังจะท�าร้าย
ฉัน!” นางเอกลิเกรุ่นดึกยังแหกปากร้องท้ังท่ีตัวเองหายใจแทบไม่ออก 
น�้าเสียงเริ่มแหบพร่า บุคคลนิรนามพยายามจะปิดปากเธอแน่นข้ึนอีก 
อีกฝ่ายถึงจะสูงวัยแล้วแต่แรงยังล้นเหลือ ท้ังจิกท้ังตีเขาอย่างไม่ยอม
จ�านนง่าย ๆ  จนคนร้ายเหลอือดเพราะเริม่เจ็บ ด้วยความโมโหท�าให้เขา                                                                                
ตัดสินใจบีบเข้าที่คอของหญิงนักแสดงลิเกอย่างแรงด้วยความขาดสติ
 “โธ่โว้ย! บอกให้นิ่งแล้วฟัง หูหนวกหรือยังไงวะ!”
 แรงมือของบุคคลนิรนามกับแรงของหญิงชราวัยหกสิบนั้น    
ไม่อาจเอามาเปรยีบเทียบกนัได้ ยิง่แรงของใครคนนัน้ท่ีก�าลงัเกรีย้วโกรธ                   
ด้วยแล้ว มันย่ิงเพ่ิมความรุนแรงมากข้ึนเป็นเท่าทวี มือท่ีบีบคอนั้น                                                                                   
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แรงข้ึนและแรงขึน้เสยีจนหญิงชราตาเหลอืก ใช้แรงเฮือกสดุท้ายเอือ้มมือ                                                                                                
ไปดึงหมวกไอ้โม่งที่อีกฝ่ายสวมอยู่ออก...ก่อนจะเบิกตาโพลง 
 “แก...!”
 



ตอนที่ 1
โยกย้ำย
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 มันไม่ใช่บ้านเก่าน่ากลัวแบบบ้านผีสิงในนิยายหรือบ้านร้าง   
ในละครหรอก...
 มันกแ็ค่บ้านสองช้ันธรรมดา ๆ  หลงัหนึง่เท่านัน้ มพีืน้ท่ีรอบบ้าน                                                                                   
พอท่ีจะปลูกต้นไม้ใบหญ้าหรือลากราวตากผ้ามาตากได้ในวันแดดดี 
สภาพบ้านนัน้ดแูล้วคงผ่านการซ่อมแซมมาพอสมควร รอบบ้านรายล้อม                                                                                               
ด้วยตกึสงูตามประสาพืน้ท่ีใจกลางเมือง ทางด้านหลงับ้านมพีืน้ท่ีรกร้าง
ซ่ึงล้อมด้วยสังกะสีท่ีมีสภาพทรุดโทรม...แต่จะว่ารกร้างก็คงไม่ถูกนัก 
เพราะเม่ือมองข้ามสังกะสีไปนั้นจะพบโรงลิเกตั้งอยู่กลางพื้นท่ีท่ีรก
ด้วยหญ้าคาข้ึนสูง มีต้นไม้ใหญ่ทางด้านหนึ่งของพื้นท่ีอยู่สองสามต้น 
ถ้ามองดี ๆ จะพบว่าหลังโรงลิเกมีบ้านไม้หลังเล็ก ๆ ชั้นเดียวสร้างอยู่
ตรงนั้นด้วย และมันไม่ใช่บ้านร้าง เมื่อเห็นว่ามีผ้าถุงตากอยู่ที่ราว แต่
ดูท่าทางเหมือนจะตากมาหลายวันแล้ว ผู้มาเช่าคนใหม่ขยับตัวเข้าไป
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ใกล้ริมรั้วสังกะสี พยายามจ้องมองว่ามีใครอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีโรงลิเก             
แห่งนั้น แต่แล้วจู่ ๆ ก็มีมือแห้งเหี่ยวของใครบางคนมากระชากผ้าถุง
ที่ตากอยู่ไป ท�าเอาผู้เช่าใหม่สะดุ้งเฮือก
 “เป็นอะไรไปเม ?” เสียงของ กวี ดังข้ึน ถามภรรยาสาวท่ี
ก�าลงัยืนมองข้ามรัว้ไปยังท่ีรกร้างหลงับ้าน หญิงสาวสะดุง้เลก็น้อยแล้ว         
ส่ายหน้าปฏเิสธ แต่ทว่าสายตายังหันมองตรงไปอีกฝ่ังของรัว้ท่ีบัดนี้ไม่มี
ผ้าถุงที่ก่อนหน้านี้ตากอยู่และมืออันแห้งเหี่ยวของใครคนนั้นเสียแล้ว
 “เปล่าค่ะ เมไม่ได้เป็นอะไร แค่ก�าลังมองอะไรเพลิน ๆ น่ะ”  
เธอปฏิเสธ
 “ชอบบ้านหลังนี้ไหม อยู่ใกล้ที่ท�างานของวี เดินทางสะดวกดี 
ไม่ได้เก่าจนน่ากลัว ราคาก็พอไหว วีโอเคนะ เมโอเคหรือเปล่า ?”
 กวีเอ่ยถามความเห็นของหญิงคนรัก อันท่ีจริงการย้ายบ้าน
ตอนภรรยาก�าลังท้องเป็นเรื่องที่ไม่สะดวกนัก แต่เขาต้องย้ายที่ท�างาน 
ซ่ึงถ้ายังอยู่ท่ีบ้านหลังเก่านอกจากต้องตื่นเช้ากว่าเดิมร่วมสองช่ัวโมง 
ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางกเ็พิม่ข้ึนด้วย ซ�า้กว่าจะกลบัถงึบ้านกค็งมืดค�า่
ดึกดื่น นึกเป็นห่วง เมลดา ภรรยาของตัวเองที่ก�าลังท้อง ดังนั้นเมื่อ
บริษัทใหม่ที่กวีแอบไปหย่อนใบสมัครไว้ตอบรับ และเขาก็ตกลงเพราะ
เงินเดือนมากกว่าเท่าตัว จึงท�าให้ต้องย้ายบ้านมาใกล้ที่ท�างานนี่แหละ 
แต่เพื่ออนาคตกับอีกหนึ่งชีวิตที่ก�าลังจะเกิดมา เขาว่ามันก็ต้องแลก
 “บ้านน่าอยู่ดีนะวี เมชอบบ้านไม้แบบนี้ อากาศเย็นดี บางที
อาจจะไม่ต้องเปิดพัดลมท้ังวัน ท่ีส�าคัญเดินไปหน้าปากซอยแค่สอง
ป้ายรถเมล์ก็เจอทั้งตลาดสด เจอทั้งห้าง เจอทั้งซูเปอร์มาร์เก็ต เวลา
เมไปซื้อของจะได้ไปง่าย ๆ” หญิงสาวแอบส�ารวจเส้นทางตั้งแต่ตอนที่        
นั่งรถมากับสามี แม้ว่าท่ีนี่จะราคาแพงกว่าบ้านเช่าหลังเก่าเล็กน้อย      
แต่กช่็วยให้กวีไปท�างานได้ไวข้ึนเพราะอยู่ใกล้กว่า บรรยากาศและท�าเล
ก็ดีกว่ามาก...ถ้าไม่นับโรงลิเกร้างทางด้านหลังบ้านนั่น
 “ว่าไงจ๊ะ ตกลงจะเช่าไหม ถ้าไม่เอา เจ้จะให้คนอ่ืน บ้านสวย ๆ  
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ท�าเลดี ๆ  แบบนี้หาไม่ง่ายแล้วนะ” เจ้ปากแดง พูดพลางใช้มือข้างหนึ่ง
กระพือพัดไล่ลมเข้าตัวในวันที่อากาศร้อนอบอ้าว กวีรู้ว่านี่เป็นกลยุทธ์
ทั่วไปของเจ้าของบ้านเพื่อที่จะโก่งราคา หรือไม่ก็เร่งการตัดสินใจของ
ผู้เช่า ชายหนุ่มหันไปหาภรรยาสาวเพื่อถามความมั่นใจอีกครั้ง เมลดา
จึงพยักหน้าเป็นค�าตอบ
 “ตกลงครบัเจ้ แต่ลดหน่อยไม่ได้เหรอ ?” รูท้ั้งรูว่้าจะโดนด่ากลบั 
ก็ยังอยากจะยียวนกวนประสาทเจ้าของบ้านเช่า
 “โอ๊ย...ไม่ได้หรอก สามพันนี่ก็ถูกแล้ว จะไปหาท่ีไหนได้     
บ้านสองช้ัน ซ่อมใหม่เอี่ยม มีสนามหญ้า อยู่ใจกลางเมืองแบบนี้       
ถ้าหาได้ก็...” เจ้ปากแดงท�าท่าจะบ่นต่อ กวีจึงรีบพูดตัดบท 
 “ตกลงครับเจ้ แหม...แซวเล่นนิดเดียวเอง ร่ายซะยาวเลย 
มัดจ�าสามเดือนนะครับ เด๋ียวพรุ่งนี้เช้าผมโอนพร้อมเพย์ท่ีเจ้ให้ไว้    
ก่อนย้ายเข้ามานะครับ” กวีบอกกับเจ้ปากแดง อีกฝ่ายเม่ือได้ยินว่ามี                      
ผูเ้ช่าแล้วกย้ิ็มกริม่ หลงัจากท่ีต้องปิดบ้านไว้เฉย ๆ  หลายเดอืน หลงัจาก                                                                                 
ที่อยู่ ๆ ลุงชาตรี ชายสูงวัยเจ้าของโรงลิเก ชาตรีบุษบา เสียงสวรรค์   
ท่ีอยู่หลังบ้าน ถูกฆ่าตายอย่างลึกลับ ส่งผลให้ ป้าบุษบา กลายเป็น     
คนคุ้มดีคุ้มร้าย ร้องลิเกหาสามีทุกค�่าคืน จนท�าให้คนเช่าขวัญผวา      
ย้ายหนีกันไปหมด
 “โรงลิเกหลังบ้านนี่ร้างมานานหรือยังคะเจ้ ?” อยู่ ๆ เมลดา
ก็เอ่ยถามข้ึนมาอย่างอยากรู้ เธอไม่เคยเห็นโรงลิเกท่ีอยู่ใจกลางเมือง  
แบบนี้มาก่อน
 “จะว่าร้างก็ไม่ได้ร้างนะ เพราะยังมีป้าบุษบาอยู่ ป้าบุษบาเป็น
เจ้าของโรงลเิกเก่าหลงับ้านนัน่แหละ ต้ังแต่ผวัแกตายไป แกกก็ลายเป็น
คนสติไม่สมประกอบ บอกแต่ว่าจะอยู่กับผัวแก แต่ผัวแกก็ถูกฆ่าตาย                                                                                 
ไปแล้ว บางวนัตอนดกึ ๆ  แกจะชอบมาร้องลเิกจนคนท่ีเช่าอยูพ่ากนักลวั                    
ย้ายหนีกันไปหมด...แต่เอ๊ะ! มาหลอกถามแบบนี้ จะให้เจ้ลดราคา                                                                             
หรือเปล่า เจ้ไม่ลดนะ!” เจ้ปากแดงจับผิด สองหนุ่มสาวจึงส่ายหน้า
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ปฏิเสธ ไม่ได้คิดแบบที่เจ้ปากแดงกล่าวสักนิด
 “เปล่าค่ะเจ้ แค่ถามดเูฉย ๆ  ว่าแต่ป้าบุษบาแกไม่เป็นพษิเป็นภยั                                                                       
อะไรใช่ไหมคะ ?” นีต่่างหากคอืสิง่ท่ีเมลดาเป็นห่วง ไม่ได้กลวัเรือ่งผสีาง                         
อะไรหรอก เจ้เจ้าของบ้านเช่าได้ยินเช่นนั้นก็โบกไม้โบกมือไปมา
 “โอ๊ย...ไม่หรอก ป้าแกเป็นคนเงียบ ๆ แกก็อยู่ของแกอย่าง
สันโดษ มีแต่คนนอกนี่แหละชอบไปยุ่งกับแก ทั้งไปขอซื้อที่ ไปล่าท้าผี 
ไปสร้างเรือ่งราวหาว่าโรงลเิกของแกมีผ ีท้ังท่ีจรงิแล้วไม่มอีะไร โรงลเิก                                                                               
ของป้าบุษบาก็แค่ปิดเงียบ นาน ๆ จะเห็นแกเดินออกไปตลาดซ้ือ     
ข้าวของ...อ้อ แล้วถ้าจินตนาการว่าแกจะเป็นคนบ้าท�าตัวกระเซอะ
กระเซิงแบบในทีวี ขอบอกเลยว่าให้จินตนาการซะใหม่ เพราะป้าบุษบา
แต่งตัวสวยอยู่บ้านทกุวัน หน้านวลปากแดงตามประสานางเอกลิเกเก่า 
ไม่เคยท�าตัวโทรมให้ใครเห็น พอตกค�า่จะแต่งชุดลิเกชุดเก่งเตรียมมา
ร้องลเิกตอนดกึ ๆ  นัน่อาจเป็นสิง่เดยีวท่ีดนู่ากลวัในโรงลเิกแห่งนี ้เพราะ
เสยีงร้องลเิกของป้าบุษบา...จะว่าเพราะกเ็พราะ จะว่าวงัเวงกว็งัเวง มนั
เป็นเสียงร้องที่ไม่มีวงดนตรีบรรเลง มันเป็นเสียงที่เจือด้วยเสียงร้องไห้ 
ตอนท่ียังเป็นคณะลเิกชาตรบุีษบา เสยีงสวรรค์ ท่ีมีคนอืน่ ๆ  อยู่ในคณะ 
มันมีท้ังดนตรี ท้ังบทร้องบทร�า มันไม่ได้น่ากลัว แต่ตอนนี้กลับมีแต่
เสยีงร้องลเิกกบัเสยีงร้องไห้ บางทีกร้็องโหยหวนหาผวัท่ีหายไป บางวนั                                                                            
ป้าบุษบาเองก็คุ้มดีคุ้มร้าย เที่ยวเดินถามหาลุงชาตรีไปทั่ว แต่บางวัน   
ก็เก็บตัว ท�าตัวเหมือนตัดขาดจากโลกภายนอก คนแถวนี้เลยกลัว                                                                        
สร้างเรื่องกันไปต่าง ๆ นานาว่าเห็นวิญญาณของลุงชาตรีบ้างละ เห็น
ป้าบุษบาคุยกับสิ่งท่ีไม่มีตัวตนบ้างละ เห็นผีในโรงลิเกบ้างละ จากท่ี
ไม่มีอะไรมันเลยกลายเป็นมีอะไรขึ้นมาซะอย่างนั้น ยิ่งมีรายการผีจาก         
ช่องนั่นนี่มาแอบปีนรั้วสังกะสีไปลองของ พอเจอป้าบุษบาเข้าแล้ว        
นึกว่าผี ก็เอาไปพูดต่อ ๆ  กัน ทีนี้ก็มีพวกวัยรุ่นมาลองของตาม วุ่นวาย
จะตาย ป้าบุษบาจะอยู่อย่างสงบก็ไม่ได้ แต่คนท่ีน่าสงสารท่ีสุดคือเจ้   
นี่แหละ คนเช่าท้ังกลัวผี กลัวคนบ้า ร�าคาญพวกท่ีมาลองของ เลย                      
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พากันย้ายหนีไปหมด” เจ้เจ้าของบ้านเช่าร่ายยาวพลางกระพือพัด                                                      
ในมือไม่หยุด รู้สึกร้อนเสียจนอยากได้โอเลี้ยงเย็น ๆ สักแก้ว
 “แล้วเจ้รู้ไหมครับใครฆ่าลุงชาตรี ?” กวีเริ่มอยากรู้ อีกฝ่าย         
ส่ายหน้า
 “ต�ารวจบอกว่าน่าจะเป็นพวกข้ียา หรอืวยัรุน่บุกเข้าไปชิงทรพัย์ 
แต่ก็ไม่เห็นบอกนะว่ามีอะไรหายไป น่าสงสารเสียจริง เอาของไป                                                                                            
ก็น่าจะพอแล้ว มาฆ่าแกงกันท�าไมก็ไม่รู้ ลุงชาตรีก็แก่แล้ว แต่คนท่ี
น่าสงสารท่ีสุดคงจะเป็นป้าบุษบาท่ีต้องใช้ชีวิตตอนบ้ันปลายคนเดียว      
นี่แหละ แกมักจะเพ้อว่าผัวมาอยู่กับแก คงคิดถึงผัวมาก” เจ้ปากแดง
ยังจ�าเหตกุารณ์ท่ีต�ารวจเข้าไปจดัการกบัศพได้ด ีวันนัน้ป้าบุษบาร้องไห้
ปริ่มใจจะขาด เป็นท่ีน่าเวทนาของคนแถวนี้ และเธอก็เป็นคนหนึ่ง              
ที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วย
 “แล้วลุงกับป้าไม่มีลูกเต้าเหรอคะ ?”
 “โอ๊ย...เล่ายาว เอาอย่างนี้ เรื่องมันมีอยู่ว่า ท่ีบ้านหลังนั้น    
เคยเป็นโรงลเิกเก่าตัง้แต่สมยัก่อนโน้น ซ่ึงเจ้กม็าอยู่ไม่ทันสมยันัน้หรอก 
เจ้เพ่ิงได้ท่ีดินผืนนี้มาจากคนรู้จักในช่วงไม่กี่ปีหลังนี่เอง พอได้มาก็                                                                             
เอามาท�าห้องแถวกับบ้านให้เช่า เพราะเห็นว่าท�าเลด ีส่วนเรือ่งมโีรงลเิก
นั้น เจ้ก็ไม่ได้ติดอะไร เพราะลุงชาตรีกับป้าบุษบาก็เป็นคนอัธยาศัยดี 
เปิดโรงลเิกแสดงอาทิตย์ละแค่ไม่กีว่นัเอง เสยีงก็ไม่ได้ดงัอะไรมากมาย 
เสียงจากพวกผับพวกเธคแถวนี้ยังดังกว่าเสียอีก คนเช่าห้องแถวกับ
บ้านเช่าก็ไม่มีใครว่าอะไร ตรงกันข้าม กลับชอบนอนฟังเสียงลิเก                                                                            
คณะชาตรีบุษบา เสียงสวรรค์ เปิดแสดงครั้งหนึ่งก็มีคนดูครั้งละย่ีสิบ
สามสบิคน ป้าบุษบากบัลงุชาตรกีเ็ล่นเพราะอยากอนรุกัษ์วัฒนธรรมไทย                                                                                 
ไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานรู้จัก ท่ีส�าคัญลุงป้าแกสงสารคนในคณะลิเกท่ีอยู่ 
ด้วยกันมานาน ถ้าเลิกคณะลิเกแล้วจะไปท�าอะไรกิน...” 
 เจ้ปากแดงหยุดกลืนน�้าลาย ดูท่าจะชอบเล่าเรื่องชาวบ้าน     
ไม่น้อย
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 “...แต่ทุกเส้นทางย่อมมีจุดสิ้นสุด หลัง ๆ คนก็ไม่ค่อยมา
ดูลิเกกัน เจ้ก็สงสาร ได้ยินลุงชาตรีเปรย ๆ ว่าคณะลิเกชาตรีบุษบา 
เสียงสวรรค์ คงจะตัดสินใจปิดตัวลง แต่ไม่ใช่ว่าแกจะลอยแพคน                
ในคณะ เพราะลุงชาตรีใช้ช่ือเสียงในวงการลิเกฝากลูกน้องในคณะ          
ให้ไปท�างานกับลิเกคณะอื่น ๆ ส่วนใครที่ไม่คิดจะสานต่ออาชีพนี้แล้ว 
แกก็ให้เงนิไปตัง้ต้นท�าทุนกนัทุกคน ไม่ให้ใครล�าบาก โรงลเิกนีจ้งึเหลอื
แค่เพียงสองลงุป้า ไม่มีลกูเต้ามาดูแลและสานต่อกจิการ แต่ถงึอย่างนัน้                               
ท้ังลุงชาตรีและป้าบุษบาก็ไม่ได้อยู่เฉยหรอกนะ แกเปิดโรงลิเกให้เป็น
สถานท่ีท่ีเปิดการแสดงลิเกเล็ก ๆ เพื่อสานต่อวัฒนธรรมให้กับเด็ก                                                           
รุ่นหลังท่ีสนใจมาดู โดยไม่เก็บเงินสักสตางค์แดงเดียว ซ่ึงก็มีท้ังเด็ก 
วัยรุ่นและผู้ใหญ่มาดูกัน แต่ก็พอประปราย ไม่มากมายอะไร แต่สอง
ลุงป้าก็ไม่ย่อท้อ ได้รับความร่วมมือจากคณะลิเกอ่ืนมาเปิดการแสดง
อย่างเต็มใจอยู่เรื่อย ๆ ด้วยรักในอาชีพลิเก ไม่อยากให้มันสูญหาย                
ไปตามกาลเวลา ตามเจตนารมณ์ของลุงชาตรีและป้าบุษบา โอ๊ย...                                                                                    
อยากกนิโอเลีย้ง” อยู่ ๆ  เจ้ปากแดงกบ่็นออกมา กวกีบัเมลดามองหน้ากนั                                                                          
แล้วอมยิ้มข�า
 “อีกยาวไหมครับ ถ้าอีกยาวผมจะว่ิงไปซ้ือโอเลี้ยงตรงหน้า  
ปากซอยมาให้”
 “โอ๊ย...อีกยาวมาก ๆ เล่าไปได้ถึงเย็นโน่นแหละ แต่ถ้าไม่มี
โอเลีย้งมันกค็อแห้ง คงจบแค่นีแ้หละ เจ้เจบ็คอ” เจ้เจ้าของบ้านเช่าเอ่ย 
พลางเอามือลูบคออย่างคนท่ีกระหายน�้าเสียเหลือเกิน เมลดาหันไป                                                                                 
ทางสามีแล้วย้ิมพลางพยักหน้าเป็นเชิงบอกให้ไปซ้ือโอเลี้ยงมาให้
เจ้าของบ้านเช่าเถอะ เพราะอันที่จริงเธอก็กระหายน�้าเหมือนกัน วันนี้
อากาศช่างร้อนอบอ้าวเหลือเกิน ไม่มีลมพัดเอาเสียเลย
 “วีไปซ้ือโอเลี้ยงให้เจ้เถอะ เมเองก็อยากฟังต่อเหมือนกัน           
ท่ีส�าคัญเมคอแห้งด้วย ฝากซ้ือชามะนาวสักแก้วนะ” เธอบอกกับสามี 
ไม่ปฏิเสธหรอกว่าตัวเองอยากรู้เรื่องของโรงลิเกร้างหลังบ้านว่ามัน         
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เกิดอะไรขึ้นกันแน่ 
 การท่ีจะอยากรูเ้รือ่งราวของบ้านข้างเรอืนเคยีงท่ีต้องอยู่ด้วยกนั                                                                                        
ไปอีกไม่รู้กี่ปี มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรไม่ใช่เหรอ ?
 “ได้ ๆ  ถ้าอย่างนั้นวีไปซื้อน�้าก่อน เมก็คุยกับเจ้แกไปละกันนะ”
 “ออกเงินไปก่อนนะ เจ้ไม่มีเศษติดตัวเลย” เจ้เจ้าของบ้านเช่า
รีบบอกแล้วท�าทีเป็นหันไปมองทางอ่ืน กวีได้แต่ย้ิมข�ากับภรรยาแล้ว
เดินออกนอกรั้วบ้าน ก่อนจะหายไปร่วมสิบห้านาทีแล้วกลับมาพร้อม
โอเลี้ยงสองแก้วของเจ้เจ้าของบ้านเช่ากับเขา และชามะนาวของหญิง
คนรัก 
 หลังจากจัดการแจกจ่ายน�้าให้ทุกคนเรียบร้อยแล้ว กวีก็นั่งลง                                                                              
บนเก้าอ้ีม้าหินอ่อน เจ้ปากแดงดูดโอเลี้ยงอึกใหญ่แล้วท�าท่าช่ืนใจ    
ก่อนจะเริ่มเล่าต่อ
 “เมื่อกี้เจ้เล่าถึงไหนแล้วนะ ? อ้อ...นึกออกแล้ว สาเหตุท่ี
เหลอืป้าบุษบาคนเดยีวน่ะเหรอ...เรือ่งมนัเกดิจากวนัหนึง่ท่ีป้าบุษบาไป
บวชชีพราหมณ์แล้วทิ้งให้ลุงชาตรีอยู่บ้านเพียงล�าพัง ทีนี้พอป้าบุษบา             
กลับมา ก็ไม่เจอลุงชาตรีอยู่ท่ีบ้านแล้ว ตามหายังไงก็ไม่เจอ ไม่มี
ใครเห็นตัวลุงชาตรีเลย ป้าแกก็ร้อนใจเนอะ อยู่ ๆ ลุงชาตรีหายตัวไป                                                                           
แบบนี้ แถมไม่เอาอะไรไปสักอย่าง หลังจากนั้นไม่กี่วันป้าบุษบาก็     
บอกว่าเจอลุงชาตรีมาเข้าฝันบอกว่าอยู่ท่ีไหน ป้าแกก็ไปหาตรงจุดท่ี
ลุงชาตรีบอก แล้วก็พบศพลุงชาตรีจริง ๆ ซ่ึงวันนั้นเจ้ก็เห็นด้วยนะ       
น่ากลัวมาก...นี่พูดแล้วยังขนลุกอยู่เลย” 
 เจ้ปากแดงลบูแขนด้วยความขนลกุเมือ่คดิถงึเหตกุารณ์วนันัน้
 “ศพของลุงชาตรีถูกยิงท่ีหน้าผาก น่ากลัวมาก ต�ารวจมา   
ตรวจสอบท่ีเกิดเหตุ ถามป้าบุษบาว่ามีทรัพย์สินอะไรหายไปบ้าง                 
ป้าบุษบาเองเสียใจจนเหมือนไม่มีสติสตังอยู่กับเนื้อกับตัว ให้การอะไร
ไม่ได้เลย เบ้ืองต้นจึงสรุปว่าเป็นพวกวัยรุ่นท่ีติดยาหรือไม่ก็ลุงชาตรี                                                                                           
อาจมีศัตรูมาท�าร้าย หลังจากวันนั้นป้าบุษบาก็เริ่มคุ้มดีคุ้มร้าย ลุกขึ้น
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มาร้องลิเกกลางดึกบ่อย ๆ ร้องไปร้องไห้ไป จนคนเริ่มกลัว มีคนแจ้ง                
เจ้าหน้าท่ีมาพาตัวไปอยู่บ้านพักคนชราบ้างละ โรงพยาบาลบ้าบ้างละ 
แต่ก็อย่างว่า ป้าบุษบาเองไม่ใช่คนป่วย ไม่ใช่คนบ้า ใครจะไปมีสิทธิ์
จับแก แกก็อยู่บ้านของแกเฉย ๆ คนอื่นต่างหากที่ไปยุ่งกับแก” 
 เจ้ปากแดงยกแก้วโอเลีย้งข้ึนด่ืมอีกอึกใหญ่ กวปีรายตามอง...
ถ้าหมดแก้วนี่เขาไม่ออกไปซื้อให้แล้วนะ
 “ตอนนี้ใครจะมาจบัแกไปท่ีไหนแกก็ไม่ยอมไป บอกว่าลงุชาตรี
กลบัมานานแล้ว และอยู่กบัแกท่ีบ้าน คนเลยเอาไปตคีวามเป็นเรือ่งผสีาง                                                                                       
ก็อย่างท่ีเล่านั่นแหละ พอมีเรื่องผีมา ก็มีรายการผีบ้าบอแอบเข้าไป     
ในเขตโรงลิเกร้าง บ้างก็ว่าเจอผีลุงชาตรีเฝ้าอยู่ กุเรื่องข้ึนมาให้คน
เข้าไปดูรายการเรียกยอดวิวท่ีพวกมันท�า ตอนนี้คนท่ีน่าสงสารท่ีสุด
คือป้าบุษบานี่แหละ อยู่คนเดียวจนกลายเป็นคนไม่ค่อยเต็มแล้ว มโน
ไปเองว่าผัวยังอยู่ที่โรงลิเก ซ�้ายังเจอพวกนายหน้ามาขอซื้อท่ีอีก ตอน
แรก ๆ  เจก้็พาพวกนายหนา้ไปคุยกับป้าบษุบานะ เพราะคดิว่าถา้ป้าแก
ขายท่ีได้แล้วไปเริม่ต้นชวีติใหม่คงสบายกว่านี ้เห็นว่าท่ีตรงนีข้ายได้เป็น           
ร้อยล้านเลยนะ แต่เจ้ก็ถูกป้าบุษบาแกไล่ตะเพิดแทบไม่ทัน บอกว่าจะ
ขายได้ยังไง ในเมื่อที่ตรงนี้ยังมีแกกับผัวอยู่ บางทีแกก็เหมือนคนปกติ 
แต่บางครัง้แกกเ็หมือนคนไม่สมประกอบจรงิ ๆ  นัน่แหละ เจ้เลยไม่กล้า
ยืนยันว่าแกเป็นคนดีหรือคนบ้า แต่แกไม่ท�าร้ายใครนะ ไม่ยุ่งกับใคร                                                                    
ไม่เป็นอันตรายกับใคร นั่นคือสิ่งที่เจ้ยืนยันได้” 
 เจ้ปากแดงเล่าจบ เมลดากหั็นไปมองท่ีรัว้สงักะสซ่ึีงกัน้ระหว่าง
บ้านเช่าของเธอกับโรงลิเกร้าง มันไม่ใช่การมองเพราะความระแวง  
หรือหวาดกลัว แต่เป็นการมองด้วยความสงสารหญิงชราท่ีอยู่เพียง
ล�าพงัในช่วงบัน้ปลายชวีติ การต้องสญูเสียคนรักไปโดยทีต่ัวเองยงัต้อง
อยู่ในที่เดิม ๆ ที่เคยอยู่ด้วยกันมาตลอดชีวิตนั้น คงทรมานมาก การ
ท่ีต้องตื่นข้ึนมาโดยไม่เจอชายคนรักและหลับตาลงอย่างเดียวดาย...
มันคงเหงาย่ิงกว่าเหงา ไม่แปลกหรอกถ้าคนท่ีไม่เข้มแข็งพอจะนึก
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จินตนาการว่ามีสามีกลับมาอยู่ที่บ้านด้วยเพื่อหลอกตัวเองไปวัน ๆ
 “ถ้าคืนไหนได้ยินเสียงป้าแกร้องลิเกก็ไม่ต้องตกใจหรอก แก
ก็ร้องร�าพึงร�าพันของแกไปอย่างนั้น เดี๋ยวก็หยุด เจ้ยืนยันได้ว่าป้าแก
ไม่มีพิษภัย...นี่เจ้เล่าหมดเปลือกแล้ว อย่ายกเลิกสัญญาเช่าเจ้นะ” เจ้
เจ้าของบ้านเช่ายังห่วงกลวัว่าคนเช่าจะหนไีปอกี แต่กค็นัปาก ชอบเล่า
เสียจริง! 
 เมลดาส่ายหน้าแล้วยิ้ม...เท่าท่ีฟังมา เธอว่ามันน่าสงสาร
มากกว่าน่ากลวั หญงิสาวคดิในใจว่าถ้ามีโอกาสได้คยุกบัป้าบุษบากค็งดี                                                                           
...หวังว่าจะมีโอกาส
 
 บ้านของบุษบาไม่ได้ถูกตัดน�้าตัดไฟ เธอยังจ่ายค่าน�้าค่าไฟ  
ตรงเวลาทุกเดือนด้วยเงินของตัวเองท่ีเก็บออมไว้ แต่ท่ีเธอชอบจุด
ตะเกียงขณะแต่งหน้านั้นเพราะเธอชอบ...มีเหตุผลแค่นั้น
 หญิงชรามองเงาของตัวเองในกระจกแล้วยิ้ม ร่องรอยของ   
กาลเวลาปรากฏชัดแม้จะมีเพยีงแสงสลวัจากตะเกยีง บุษบายงัช่ืนชอบ
การแต่งหน้าแบบโบราณ แม้ว่าในสมยันีจ้ะมีเครือ่งส�าอางใหม่ ๆ  ออกมา                                                                                   
ให้เลือกซ้ือมากมาย หญิงชราเปิดลิ้นชักออกแล้วหยิบเอาแป้งฝุ่นจีน     
ข้ึนมาผดัหน้าโดยช�านาญจนหน้าขาวผ่อง ใช้ก้านธปูจุม่น�า้ฝนกบัหมึกจนี                                                                                      
แท่งสีด�าแล้วบรรจงเขียนค้ิวโค้งด่ังคันศร ก่อนจะทาปากโดยใช้ชาด1     
ที่เป็นกระดาษสีแดงจนปากแดงแจ๋
 เม่ือแต่งหน้าเรียบร้อยแล้ว ก็มาผัดตัวให้นวลเนียน จัดการ
ทรงผมให้เข้ากับบทบาทมเหสีที่จะแสดงในคืนนี้ ก่อนจะเดินไปยังราว
แขวนชุดลิเกท่ีเก่าจนทรุดโทรมแต่ก็ยังสะอาดสะอ้าน ทุกชุดล้วนเป็น
ชุดท่ีมีคุณค่าทางจิตใจ มีความทรงจ�ามากมาย บุษบานุ่งผ้าเยียรบับ2                             

 1 ชาด คือ วัตถุสีแดงสดชนิดหนึ่ง เป็นผงก็มี เป็นก้อนก็มี ใช้ท�ายาไทยหรือประสมกับน�้ามันส�าหรับ
ประทับตราหรือทาสิ่งของ 
 2 เยียรบับ คือ ผ้าที่ทอควบกับเส้นไหมเงินทองแบบถี่จนเห็นลายเงินทองมากกว่าไหม คือมีเส้นไหม                                         
น้อยกว่าทองแล่ง เป็นผ้าท่ีทอยกดอกเงินหรือทอง ผ้าเยียรบับมี 2 ชนิด คือ เยียรบับมีเชิง ใช้เป็นผ้านุ่ง และ        
เยียรบับไม่มีเชิง ใช้ส�าหรบัตดัเสือ้และท�าเครือ่งใช้ ลายของผ้าเยียรบับกม็ขีนาดต่างกนัออกไป ท้ังดอกใหญ่ ดอกเลก็                                                                                                           
เหมือนผ้ายกชนิดอื่น ๆ
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จีบหน้าสีหม่น แล้วคาดเข็มขัดทับท่ีมีหัวเป็นเพชรซีกสวยงาม แม้จะ
มหีลดุหล่นหายไปบ้างแต่ยังคงความงามไว้ เสือ้กบัผ้าสไบปักดิน้สทีอง
สลับสีเงินเป็นลวดลายไทยสวยเหลือเกิน...บุษบาจ�าได้ดีว่าเธอนั่งปัก                                                                                            
มันเองกับลูกน้องในวง ใช้เวลาร่วมเดือนจึงเสร็จ มันจึงเป็นผ้าสไบ              
ผืนโปรดที่จะเก็บไว้ใช้ในยามได้เล่นลิเกในงานที่ส�าคัญมาก ๆ 
 หญิงชราใส่เสือ้รดัรปูแขนยาวจดข้อมือแล้วจงึห่มสไบผนืโปรด
ทับ คล้องสงัวาลและโบว์เพชร ก�าไลข้อมอืฝังเพชรเทียมยังส่องประกาย
วาววบัเม่ือจบักบัแสงตะเกยีงหน้ากระจกเงา ชายเสือ้อยู่ในผ้านุง่สตีดักบั
เสื้อแขนยาว ผ้านุ่งจีบหน้าคาดเข็มขัด สวมมงกุฎกษัตริย์ที่มีลักษณะ
เป็นกระบังหน้ามียอดงดงามด้วยสภาพปรักหักพังบ้างไปตามเวลาท่ี  
ผันผ่าน สวมถุงน่องท่ีขาดเป็นรู ยังไม่มีโอกาสได้ไปหาซ้ือใหม่เพราะ
เธอไม่อยากไปตลาดด้วยเพราะผูค้นวุน่วาย ไม่ลมืท่ีจะสวมก�าไลข้อเท้า
คู่ใจท่ีไม่แน่นจนบีบข้อเท้าและไม่หลวมจนรู้สึกว่าจะหลุดจนเป็นภาระ 
จากนั้นตรวจดูความเรียบร้อยของตัวเองอีกครั้งเป็นครั้งสุดท้าย แล้ว
ยิ้มหวานให้เงาของตนอย่างพร้อมจะเริ่มเปิดการแสดงลิเกในคืนนี้
 หน้าเวทีลิเกนั้นมืดแต่ไม่ถึงกับมองไม่เห็นสิ่งใด ด้วยมี
แสงจันทร์วันเพ็ญส่องแสงนวลมายังเวทีราวกับเป็นแสงไฟสปอตไลต์
ส่งมาให้กบันางลเิกวยัชราท่ีก�าลงัร่ายร�าอย่างอ่อนช้อย สายตามองตรง                                                                                                 
ไปยังเบ้ืองล่างเวทีท่ีมีแต่ต้นไม้ใบหญ้าท่ีข้ึนสูงและเอนไหวไปตาม
แรงลม ราวกับพวกมันเป็นมนุษย์...แม้ความจริงจะไม่เป็นเช่นนั้น                                                                                               
แต่ในสายตาของบุษบาเห็นเป็นหญิงชายมากมายก�าลังนั่งมองตรงมา                                                                        
ท่ีเธอด้วยความชื่นชม ลูกเด็กเล็กแดงวิ่งไปมาตามประสา มองไกล  
ออกไปมีรถเข็นขายปลาหมึกปิ้งส่งกลิ่นหอมฉุย มองไปอีกทางหนึ่ง 
จะพบป้าแก่ ๆ นั่งปิ้ง ข้าวเกรียบว่าวของโปรดเธออยู่หน้าเตาถ่าน                   
มันเป็นบรรยากาศท่ีแสนคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็ก ชีวิตของบุษบาเติบโต             
มากับโรงลิเกตั้งแต่จ�าความได้ และหมายใจว่าจะตายไปกับโรงลิเก              
แห่งนี้เช่นกัน
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	 เลื่อมลายวรรณคนดี		 รู้ข่าวสามีมีใหม่						
	 ให้ร้อนรุ่มกลุ้มใจ		 เหมือนมีไฟมาเผา
	 ไอ้ผัวตัวร้าย					 ท�าฉันร้อนเร่า																
	 เมียถูกสวมเขา			 ท�าไมท�ากันได้
	 อีตัวไหนหนอ				 มาขอแย่งผัว																		
	 อยากเจอตัวตัว				 พร้อมตบพร้อมตี
	 หน้าด้านหน้าทน			 อีคนอัปรีย์	 	 				
				 ผัวก็ไม่รักดี			 								มั่วโลกีย์คลื่นไส้
	 มันช่างเจ็บใจ		 	 ผู้ชายสารเลว														
								อยากผลักลงเหว			 ให้สาแก่ใจ

 บุษบาร่ายร�าไปท่ีหน้าเวที ยกมือข้ึนไหว้ผู้ชมท้ังท่ีตรงหน้า    
มีเพียงความว่างเปล่า ก้มตัวไปรับพวงมาลัยท่ีติดแบงก์มากมาย...     
มันช่างเป็นความสุขของลิเกเก่าคนหนึ่งท่ีคนท่ีไม่ใช่ลิเกไม่มีวันเข้าใจ 
ไม่ใช่ความสขุท่ีได้เงนิทอง แต่เป็นความสขุท่ีเห็นว่ายังมคีนรกัและสนใจ
อยู่
 บุษบาราตรี		เสียงสวรรค์
 
 คืนนี้ร้อนเสียจริง...
 เมลดาลุกขึ้นมานั่งบนเตียงนอนในบ้านเช่าหลังใหม่ รู้สึกร้อน
แม้ว่าจะเปิดพัดลมเบอร์สามแล้วก็ตาม ตั้งแต่เริ่มตั้งท้องหญิงสาวก็
กลายเป็นคนข้ีร้อนขึน้มา เธอคยุกบัสามว่ีาอยากจะตดิเครือ่งปรบัอากาศ
ท่ีห้องนอนบ้านเช่าสกัเครือ่ง แต่กวบีอกว่าให้รอเงนิเดอืนออกก่อนซ่ึงเธอ
ก็เข้าใจได้ ตอนนี้เพิ่งย้ายบ้าน มีค่าใช้จ่ายจิปาถะเยอะแยะเต็มไปหมด                                                                                              
ไหนจะค่าไปตรวจครรภ์ ค่ากนิค่าใช้ ค่ามดัจ�าบ้านเช่าโดยจ่ายล่วงหน้า
อีกสามเดือน เรียกได้ว่าตอนนี้เงินแทบจะหมดบัญชี 
 หญิงสาวไม่ได้ท�างานอะไร บางครัง้เธอกอ็ยากช่วยสามที�างาน 
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แต่อย่างที่รู้ว่าตอนนี้เธอก็ท้อง คงไม่มีใครอยากรับท�างานหรอก แล้ว
เศรษฐกิจก็ไม่สู้ดีนัก ช่วงนี้มีแต่บริษัทจะเขี่ยคนออก ตั้งใจว่ารอคลอด
แล้วทุกอย่างลงตวัเสยีก่อนค่อยว่ากนัอีกที ตอนนีห้น้าท่ีของเธอคอืต้อง
ดแูลบ้านช่องให้ด ีใช้เงนิท่ีกวหีามาอย่างประหยัดและคุม้ค่าท่ีสดุ ท่ีจรงิ
ก็กะว่าจะรับของมาขายออนไลน์เล็ก ๆ น้อย ๆ คงพอช่วยสามีได้บ้าง 
แต่ก็ยังนึกไม่ออกว่าจะขายอะไร คนอื่นชิงขายไปหมดเสียแล้ว
 เมลดาเดนิลงมาข้างล่างของบ้านท่ีเปิดไฟท้ิงไว้ ตรงไปท่ีตูเ้ย็น                                                                           
แล้วหยิบน�้าเย็น ๆ ข้ึนมาเทใส่แก้วดื่ม คงเป็นวิธีช่วยเพิ่มความสดช่ืน                                                                   
ให้ได้บ้างในคืนท่ีร้อนอบอ้าวเช่นนี้ ในขณะท่ีก�าลังจะกลับข้ึนไป                          
บนบ้านนั้น อยู่ ๆ หญิงสาวก็ต้องสะดุ้งเมื่อได้ยินเสียงร้องลิเกแว่วมา                                                                 
กับสายลมร้อน เมลดาย่นคิ้วด้วยความแปลกใจว่าเสียงร้องนั่นมา                    
จากไหน แต่ครั้นพอนึกข้ึนได้ในสิ่งท่ีเจ้ปากแดงบอก จึงรู้ว่านั่นคือ            
เสียงร้องของป้าบุษบาเจ้าของโรงลิเกร้างหลังบ้านนั่นเอง
 ด้วยความอยากรู้ เมลดาตัดสินใจเปิดประตูหลังบ้านออกไป
ชะเง้อมองผ่านรั้วสังกะสีอันเป็นปราการระหว่างบ้านเช่าของเธอกับ  
เขตโรงลิเกของป้าบุษบา แต่ด้วยความสูงของรั้วสังกะสีและความมืด
ท�าให้เธอไม่เห็นสิ่งใด ได้ยินแต่เสียงของป้าบุษบาร้องลิเกอยู่ท่ามกลาง
เสียงหริ่งเรไรท่ีท�าหน้าท่ีเหมือนวงปี่พาทย์บรรเลงไปพร้อมกับบทร้อง
ลิเกนั้น หญิงสาวพยายามสอดส่ายสายตามองเข้าไปในอีกด้านของรั้ว 
จนสุดท้ายก็เจอช่องโหว่ของรั้วสังกะสี มันกว้างมากพอให้ผู้มาอยู่ใหม่
สอดส่ายสายตามองไปยังโรงลิเกคณะชาตรีบุษบา เสียงสวรรค์ได้
 แล้วก็เป็นจริงเช่นเจ้ปากแดงบอก...โรงลิเกเก่าตั้งตระหง่าน  
อยู่กลางพื้นที่รกร้าง ระบายแขวนเป็นกรอบเวทีนั้นห้อยรุ่งริ่งไม่มีสีสัน
สวยสดแต่ทว่ายงัท้ิงความงดงามเอาไว้บ้าง มต้ีนไม้นานาพนัธุเ์ลือ้ยขึน้
ไปพันจนรกรงุรงัตามกาลเวลา ตรงกลางเวทีนัน้มีตัง่ไม้สภาพทรดุโทรม
ตัง้อยู่ เธอเห็นร่างของผูห้ญงิสวมชดุลเิกร่ายร�าอยู่บนเวทีท่ีมืดสลวั ไม่มี
แสงไฟ ไม่มีสปอตไลต์ ไม่มีวงปี่พาทย์ ไม่มีคนดู!
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 และนั่นคงเป็นป้าบุษบาแน่ ๆ
 เมลดาเพ่งมองไปยังหญิงชราท่ีสวมชุดลิเกซ่ึงมีสภาพ          
ไม่สมบูรณ์นัก แต่เพชรท่ีปักอยู่บนชุดนั้นยังส่องประกายวิบวับ สาว 
ข้างบ้านคิดว่าถ้าชุดนี้จับกับแสงไฟท่ีสว่างจ้าน่าจะส่องประกายสวย      
กว่านี้เป็นแน่ แม้สภาพโดยรวมจะดูหม่นซีดไปบ้างก็ตาม ป้าบุษบาเอง
แม้จะไม่ได้หุ่นสะโอดสะองแล้ว แต่ก็ไม่ถงึกบัอ้วนแบบคนในวยัเดยีวกนั 
หญงิชรายงัร�างดงามอ่อนช้อยสมกบัเป็นเจ้าของโรงลเิกและนางเอกลเิก
เก่า เสียงร้องดังกังวานท่ามกลางความเงียบของรัตติกาล ได้ยินเช่นนี้
แล้วเธอก็ไม่นึกแปลกใจที่ใคร ๆ จะกลัว เพราะถึงแม้เสียงร้องลิเกจะ
เพราะสักแค่ไหน แต่ถ้ามันดังผิดที่ผิดทางและผิดเวลาก็ยากที่จะสัมผัส
ได้ในความไพเราะ นี่ถ้าเธอไม่รู้ว่ามันคือเสียงของป้าบุษบา ไม่ได้รู้                                                                              
เร่ืองราวของป้าแกมาก่อน เธอก็คงกลัวเหมือนกัน แต่อย่างท่ีบอก              
ตอนนี้มีแต่ความสงสารอยู่ในความคิด ความหวาดกลัวเช่นคนอ่ืนจึง   
มีน้อยเหลือเกิน

	 ช่างช�้าใจนัก	 	 ชายคนรักเป็นอื่น
	 สุดแสนขมขื่น				 สะอื้นหนักหนา
	 หลงเชื่อค�าพี่			 	 ที่มอบให้มา
	 เทิดทูนบูชา		 	 สุดท้ายช�้าใจ
	 ขอสาปขอแช่ง			 ไปถึงโลกหน้า
	 ขอตามเข่นฆ่า			 ให้มึงฉิบหาย
	 ไม่ขอพบหน้า				 จนกว่าจะตาย
	 ลาคนใจร้าย		 		 ขอห่างไปไกล
	 อย่าได้เจอะเจอ			 ไม่ขอพบพาน
	 จะยอมขึ้นคาน				 ตลอดไป...
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 จบบทร้องท่อนนี้ ป้าบุษบาก็หันขวับมาท่ีรั้วสังกะสี แล้ว      
จ้องเขม็งตรงมายังช่องว่างท่ีเมลดาแอบมอง ราวกับมีคนไปกระซิบ
บอกนางลเิกว่าบัดนีม้คีนอ่ืนแอบดเูธออยู ่ป้าบุษบาช้ีนิว้ตรงมายังเมลดา                                                                             
ท่ีอยู่อีกฝั่งของรั้วสังกะสีพลางถลึงตาใส่ ก่อนจะแผดเสียงดังลั่นจน               
คนที่แอบดูอยู่สะดุ้งเฮือกด้วยความตกใจ
 “มึงแอบดูอะไร!”
 เมลดารีบผละออกจากรั้วสังกะสีแล้วกลับเข้าไปในบ้านด้วย
หัวใจระส�่า วิ่งไปบนห้องนอนแล้วข้ึนเตียงท่ีสามีนอนหลับอยู่ รู้สึก            
ตัวร้อนวูบวาบจากอากาศที่ร้อนอบอ้าวและร่างกายที่ร้อนรุ่มด้วยความ
ตื่นตระหนกกับสิ่งท่ีพบเจอ จากท่ีคิดว่าป้าบุษบาไม่ได้น่ากลัว มีแต่
ความน่าสงสาร ตอนนี้เธออาจต้องคิดทบทวนความรู้สึกเสียใหม่ เริ่ม
เข้าใจความรู้สึกของคนอื่น ๆ  ที่กลัวป้าบุษบาและคิดว่า ‘ที่นั่นมีผี’ แล้ว 
เพราะเมื่อได้เห็นกับตา สัมผัสกับตัว แม้จะยังมีความสงสารป้าแกอยู่ 
แต่ตอนนี้ความหวาดกลัวกลับมากกว่า
 เสียงร้องลิเกของป้าบุษบาเจ้าของโรงลิเกร้างเงียบไปแล้ว   
เหลือก็แต่เสียงหัวใจท่ีเต้นตึกตักของผู้เช่ารายใหม่ท่ียังดังโครมคราม 
ท�าให้เธอลืมตาโพลงจนเกือบเช้า!



ตอนที่ 2
ขุดคุ้ย
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 ข้าวต้มกับย�าผักกาดดองก่ึงส�าเร็จรูปถูกเสิร์ฟเป็นอาหารเช้า
ในวันท่ีตื่นสายต้อนรับการมาอยู่บ้านเช่าหลังใหม่ แต่นั่นไม่ใช่ปัญหา
ส�าหรบักวหีรอก เขากนิอะไรกไ็ด้ แค่กาแฟแก้วเดยีวกอ็ยู่ยันเท่ียงสบาย ๆ                                                                                            
แต่เมลดาไม่อยากให้สามีกินแค่กาแฟแก้วเดียวเป็นอาหารเช้า เธอ
พยายามจะท�าอาหารง่าย ๆ  ให้เขาได้กนิทุกวนัตอนเช้า แต่วันนีต้ืน่สาย
เพราะเมื่อคืนกว่าจะข่มตาให้หลับได้ก็เกือบรุ่งสาง เพราะ...
 “เมื่อคืนวีได้ยินเสียงอะไรแปลก ๆ ไหม ?” ฝ่ายภรรยาเปิด
ประเด็นบนโต๊ะอาหาร กวีท่ีก�าลังตักข้าวต้มเข้าปากถึงกับย่นคิ้ว เขา
ส่ายหน้าก่อนจะถามกลับ
 “ไม่นี่ เสียงอะไรเหรอ ?” 
 “เสยีงร้องลเิกของป้าบุษบา” หญงิสาวตอบแล้วคนชามข้าวต้ม
ไปมาเพือ่ให้ความร้อนบรรเทา นกึถงึสิง่ท่ีเจอเมือ่คนืแล้วยงัขนลกุไม่หาย                                                                                                       
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เธอตักข้าวต้มเข้าปากไปหนึ่งช้อน กลืนมันลงคอแล้วเริ่มเล่าต่อ “เสียง
ป้าแกร้องโหยหวนมาก ไม่แปลกใจเลยที่คนแถวนี้จะกลัว ซ�้าป้าแกยัง
แต่งชุดลิเกเต็มยศ ร่ายร�าอยู่บนโรงลิเกที่จะพังแหล่ไม่พังแหล่ ใครไม่รู้
มาเห็นเข้าก็คงนึกว่าผี” หญิงสาวพูดตามความรู้สึกจริง ๆ ท�าเอาสามี
ท่ีก�าลังจะตักข้าวต้มเข้าปากอีกครั้งเกือบจะพรวดออกมา นึกขันใน      
ค�าบรรยายของเมลดาอยู่ในที
 “เอ้า เมื่อวานยังนึกไม่ชอบใจพวกท่ีมาหาว่าป้าแกเป็นคนบ้า
เป็นผีอยู่เลย ไหงวันนี้กลับว่าซะเอง”
 “เปล่านะ นี่เป็นแค่ประโยคบอกเล่าให้ฟัง ไม่ได้ว่าป้าบุษบา   
ซะหน่อย แต่มันเป็นอย่างที่เมเล่าจริง ๆ นี่นา ป้าแกน่าสงสารจริง ๆ 
แต่ในความน่าสงสารก็มีความรู้สึกแปลก ๆ ด้วย และในความแปลก ๆ 
กม็คีวามเข้าใจว่าท�าไมคนอ่ืนถงึย้ายหนกีนัไปหมด แต่ในความเข้าใจก็
มีความไม่เข้าใจว่าจะไปยุ่งกับแก ไปบุกรุกที่ส่วนตัวของแกท�าไม มันมี
ท้ังความเข้าใจและไม่เข้าใจ”  หญิงสาวบอกแล้วตกัข้าวต้มเข้าปากพลาง
มองหน้าสามีที่ยังมองหน้าหญิงคนรักอย่างสนอกสนใจในความคิด 
 “แล้วนี่เมอยู่บ้านคนเดียวได้ไหม วีชักเป็นห่วงเมแล้วสิ”     
ตอนแรกเขาเบาใจว่าเมลดาคงอยู่บ้านคนเดียวได้ในเวลาท่ีเขาต้องไป
ท�างาน แต่พอได้ยินว่าภรรยาเริ่มกลัวป้าแก่ข้างบ้าน ก็เลยชักจะเริ่ม             
เป็นห่วงเหมือนกัน ปกติเมลดาเป็นคนเข้มแข็ง ลุย ๆ เหมือนผู้ชาย                                                                                                     
ตามประสาคนท่ีปากกัดตีนถีบมาตั้งแต่เด็ก เธอเกิดในครอบครัว
ข้าราชการครูธรรมดา ๆ ฐานะปานกลางค่อนไปทางขัดสน หญิงสาว
หาเงินส่งเสียตัวเองเรียนด้วยไม่อยากรบกวนทางบ้านมากนัก เพราะ         
พ่อแม่ยังต้องส่งเสียน้องชายอีกสองคน เมลดาท�างานทุกอย่างเท่าท่ี
ท�าได้ ชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเหมือนหลาย ๆ คน เธอจึงไม่ใช่  
ผูห้ญงิทีง่อมอืงอเท้า บางเวลากวรีูว่้าเธออ่อนแอแต่กพ็ยายามเข้มแขง็ 
เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับคนอื่น บางทีเขายังแอบคิดว่าเมลดาแมนกว่า
เขาเสียอีก เพราะเขาค่อนข้างเป็นคนอ่อนแอ อ่อนไหว นี่ถ้าไม่ได้ท�า                    
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เมลดาท้องจนต้องจดทะเบียนกบัหญงิสาว เขากค็งยงัเป็นผูน้�าท่ีดไีม่ได้ 
 แต่ถึงอย่างนั้น...กวีก็ยังเป็นห่วงเรื่องท่ีภรรยาจะอยู่คนเดียว
ในบ้านเช่าได้หรือไม่ เมื่อหลังบ้านมีโรงลิเกร้างกับหญิงชราที่ดูท่าทาง
แปลก ๆ ...ขอใช้ค�าว่า ‘แปลกๆ’ ไม่ใช้ค�าว่า ‘บ้า’ เพราะมันดูเป็นการ
ใส่ร้ายอีกฝ่ายจนเกินไป
 “โอ๊ย...เมอยูไ่ด้สบายมาก เมยังยืนยันนะว่าไม่ได้กลวัป้าบุษบา
ขนาดนั้น แค่รู้สึกว่าแกแปลก ๆ ก็เท่านั้นเอง ถ้าไม่ไปวุ่นวายกับแก    
แกก็คงไม่มาวุ่นวายกับเราหรอก...ม้ัง” เมลดาบอกอย่างไม่มั่นใจนัก 
แต่กเ็ช่ือว่ามนัจะเป็นเช่นนัน้ กวพียักหน้ารบัแล้วสะดุง้ ยกนาฬิกาข้อมือ                                                                                
ขึ้นดู เมื่อเห็นว่าสายมากแล้วจึงลุกพรวดขึ้นจากโต๊ะอาหาร
 “สายแล้ว เด๋ียววีรีบไปท�างานก่อน แน่ใจนะว่าเมอยู่คนเดียว 
ได้ ?” เขาถามย�้าเพื่อความแน่ใจอีกครั้ง เมลดาพยักหน้ารับ
 “ได้ ๆ วีไม่ต้องเป็นห่วง เดี๋ยววันนี้เมจะเก็บข้าวของต่อ”
 “งั้นถ้ามีอะไรก็โทรหาวีนะ อ้อ...อย่าท�าอะไรหักโหมเด็ดขาด 
ที่ส�าคัญอย่าไปยุ่งวุ่นวายกับป้าบุษบาแกล่ะ” ชายคนรักเอ่ยเตือน 
 หญิงสาวพยักหน้ารับอีกครั้ง จากนั้นเดินควงแขนไปส่งกวีท่ี
หน้าบ้าน มองรถของเขาแล่นออกไปก่อนจะกลับมานั่งกินข้าวต้มต่อ  
จนหมด เก็บถ้วยชามไปล้างจนเสร็จ ยังมีข้าวของในลังอีกมากมาย
ที่รอรื้อออกมาจัด คาดว่าน่าจะใช้เวลาอีกหลายวัน ได้แต่บ่นกระปอด
กระแปดว่าไม่น่าเป็นคนช่างรู้สึกเอาเสียเลย จะทิ้งชิ้นนั้นก็รู้สึกเสียดาย 
จะทิ้งชิ้นนี้ก็รู้สึกว่ามีความหลังกับมัน สุดท้ายก็เก็บมันเสียหมดจนรู้สึก
เหนื่อยที่ต้องมาจัดนี่แหละ!
 
 “ออกไปนะ!”
 เสยีงตะโกนของใครบางคนปลกุให้เมลดาท่ีก�าลงังบีหลบัอยูบ่น
โซฟาสะดุ้งเฮือกขึ้นมา หนังสือท่ีวางไว้ตรงหน้าอกก่อนจะผล็อยหลับ
ร่วงหล่นลงพื้น หญิงสาวลุกผึงข้ึนกวาดตาหาท่ีมาของเสียง ก่อนจะ



30

พบว่ามันดงัมาจากหลงับ้านอนัเป็นท่ีตัง้ของโรงลเิกร้างซ่ึงเป็นท่ีอยู่ของ
ป้าบุษบา เมลดารบีเดนิออกไปทางหลงับ้านแล้วแอบชะเง้อมองข้ามร้ัว
สังกะสีเข้าไปดูว่าเกิดอะไรขึ้น ภาพที่พบคือขวดแก้วลอยเคว้งอยู่กลาง
อากาศก่อนจะไปชนเข้ากับรั้วด้านหน้า มีชายหนุ่มแต่งตัวดีถือกระเป๋า
เอกสารสองคนก�าลังวิ่งหน้าตั้งออกไปจากเขตบ้านป้าบุษบา และเพียง
อึดใจเดียวรถเก๋งคันงามท่ีพาชายหนุ่มสองคนมายังโรงลิเกร้างก็แล่น
ออกไปอย่างรวดเร็ว
 “หนเูมอยู่ไหมจ๊ะ ?” เสยีงเรยีกของเจ้ปากแดงท่ีเป็นเอกลกัษณ์
ดังมาจากทางหน้าบ้าน ขัดจังหวะการสอดแนมของเมลดา หญิงสาว  
รีบเดนิไปหน้าบ้านแล้วเปิดประตตู้อนรบัแขกท่ีมาเยือนในยามบ่ายแก่ ๆ
 “อยู่ค่ะเจ้”
 “ท�าอะไรอยู่จ๊ะหนูเม ?” เจ้าของบ้านเช่าเอ่ยถาม วันนี้เจ้แก
แต่งตวัสวย ใส่กางเกงรดัรปูสดี�า เสือ้ระบายสแีดง ท่ีไม่แน่ใจว่าระหว่าง
สีเสื้อกับสีปากนั้นสีไหนท่ีแดงกว่ากัน ข่ีมอเตอร์ไซค์คู่ใจตระเวนเก็บ                    
ค่าแชร์ตามปกติอย่างท่ีเคยท�า แม้เจ้ปากแดงจะอายุสี่สิบกว่าแล้วแต่
ยังสวยสะพร่ัง ถ้าเป็นกระดังงาก็เป็นกระดังงาท่ีลนไฟจนกลิ่นหอมฟุ้ง
ไปทั่ว
 “มีคนบุกรุกบ้านป้าบุษบาค่ะ แต่ถูกไล่ว่ิงเตลิดออกไปแล้ว”  
เมลดาเล่าในสิ่งท่ีตัวเองเห็น อีกฝ่ายไม่ได้มีทีท่าตกใจ กลับมีทีท่าขัน
เสียมากกว่า
 “เรื่องธรรมดาจ้ะ มีมาเป็นประจ�าแหละ” เจ้ปากแดงโบกมือ
ไปมาอย่างเอือมระอา แล้วพูดต่อตามประสาคนช่างพูด “ก็พวกท่ีมา
ติดต่อขอซ้ือท่ีไปสร้างคอนโดฯ สร้างห้างนั่นแหละ ก็รู้อยู่ว่าป้าบุษบา
แกไม่ขาย กยั็งมาตือ๊อยูไ่ด้ แต่เขาจะให้ราคาดีดี๊นะ ถ้าป้าบุษบาแกขาย
แล้วไปซื้อบ้านหลังโต ๆ อยู่ เอาเงินไปใช้ รับรองสบายไปทั้งชาติ เจ้
เคยแอบถามพวกที่มาขอซื้อนะ เห็นว่าได้เกือบสองร้อยล้านแน่ะ ลูกก็
ไม่มี ผัวก็ตายไปแล้ว ตัวคนเดียวอย่างนั้น ถ้าเป็นเจ้นะ เจ้ขายไปนาน
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แล้ว” เจ้ปากแดงจีบปากจีบคอเล่า นึกอิจฉาท่ีมีคนอยากได้ท่ีดินของ                         
ป้าบุษบาแทนที่จะอยากได้ที่ดินของเธอ ก็อย่างว่าแหละ ที่ดินของเธอ
ต้องเดินทางเข้าซอยมา ไม่ได้อยู่ติดถนนใหญ่แบบที่ดินของป้าบุษบา  
 “แกกค็งรกัและมีความทรงจ�ากบัโรงลเิกร้างของแกนัน่แหละเจ้                                                                                 
บางทีถึงขายไปมีเงินมากมาย แต่ไม่มีความสุขความทรงจ�าเก่า ๆ               
ให้ระลึกถึง มันก็เท่านั้น แกอาจจะอยากอยู่ในที่ของแกในวาระสุดท้าย
ของชีวิตมากกว่านอนกอดเงินแต่ไม่มีความสุขก็ได้นะคะ” เมลดาบอก 
พลางคิดว่าหญิงชราที่มีตัวคนเดียวจะอยากได้เงินร้อยล้านไปท�าไม 
 “คนเราก็อย่างนี้แหละ อยากได้อยากมีไม่เหมือนกันเนอะ 
เอ้อ...ท่ีเจ้แวะมาหาเนี่ย เพราะจะเอาส�าเนาสัญญาเช่ามาให้เก็บไว้”    
ไม่พูดเปล่า เจ้เจ้าของบ้านเช่าย่ืนซองเอกสารการเช่าบ้านให้กับผู้เช่า
รายใหม่ เมลดารับมาแล้วยิ้มให้อีกฝ่ายอย่างเป็นมิตร
 “ขอบคุณค่ะเจ้ แล้วนี่เจ้จะไปเก็บค่าแชร์เหรอคะ ?”
 “ใช่สิ มีอีกตั้งหลายเจ้าท่ีเบ้ียวเจ้ เดี๋ยวจะไปถล่มแผงขายผัก    
ในตลาดก่อนเลยเป็นเจ้าแรก ผัดแล้วผัดอีกอยู่นั่น ว่าแต่หนูเมอยากจะ                                                                            
เล่นแชร์กับเจ้ไหมล่ะ ปล่อยกู้เจ้ก็ปล่อยนะ ดอกเบี้ยกันเอง เผื่อวันไหน
เงนิช็อตตดิต่อได้” เจ้ปากแดงชวนด้วยน�า้เสยีงจรงิจงั แต่เมลดาปฏเิสธ   
เธอไม่สันทัดเรื่องอะไรแบบนี้เท่าไหร่ หญิงสาวจึงหัวเราะแล้วโบกไม้
โบกมือปฏิเสธ
 “ไม่เอาล่ะค่ะเจ้ ฉันไม่ชอบเป็นหนี้ใคร”
 “ก็ไม่ได้ว่าอะไร แค่บอกเผื่อ ๆ ไว้ ถ้าอย่างนั้นเจ้ไปก่อนนะ    
ไว้ว่าง ๆ  จะแวะมาคยุเล่นด้วย” เจ้าของบ้านเช่ากล่าวแล้วเดนิไปคร่อม
รถมอเตอร์ไซค์คู่ใจก่อนจะขี่ออกไป 
 เมลดาหันหลังกลับเข้าไปในบ้านของตัวเอง หมายใจว่าบ่ายนี้
จะเกบ็ข้าวของต่ออกีสกัหน่อย แล้วค่อยเตรยีมท�ากบัข้าวรอกวกีลบัมา 
ในขณะท่ีก�าลงัคดิว่าเย็นนีจ้ะท�าผดักะเพราของโปรดของกวกีบัต้มจดืฟัก 
หรือจะท�าย�าปลากระป๋องกับแกงส้มมะละกอดี...เมลดาก็รู้สึกเหมือน  


