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บทน�ำ

กรุงเทพมหานคร ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕

เสียงรายงานข่าวจากโทรทัศน์ ท�ำให้หญิงสาวร่างสูงโปร่งในชุดเสือ้ เชิต้
สีฟา้ อ่อน กระโปรงด�ำยาวคลุมเข่าดูเรียบร้อย ซึง่ พร้อมจะออกจากบ้านต้อง
หยุดฟังข่าวด่วน ทีผ่ ปู้ ระกาศข่าวชายและหญิงของกองทัพบกก�ำลังรายงาน
ความคืบหน้าของสถานการณ์ประท้วงของนักศึกษาที่ลุกฮือทั่วกรุงเทพฯ
ซึง่ มีกลุม่ นักศึกษาจ�ำนวนมากรวมตัวกันทีอ่ นุสาวรียป์ ระชาธิปไตย เพือ่ เรียก
ร้องหาความชอบธรรมทางการเมือง
ดุจอัปสรก็เป็นคนหนึ่งที่มีอุดมการณ์ร่วมกับเหล่านักศึกษา เธอ
เชื่อมั่นในการเลือกตั้ง หากการปกครองถูกยึดอ�ำนาจเบ็ดเสร็จด้วยคน
กลุ่มเดียว ประเทศชาติก็ไม่อาจเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยได้อีกต่อไป
“เอกสารทุกอย่างพร้อมหรือยังจ๊ะฟ้า”
เธอหันไปมองตามเสียง เห็นศิริพรผู้เป็นอาเดินเช็ดมือออกมาจาก
ครัว
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“เรียบร้อยแล้วค่ะคุณอา”
“ถ้างัน้ รีบไปรีบกลับมา อย่าโอ้เอ้ ข้างนอกก�ำลังวุน่ วาย เขาประท้วงกัน
ฟ้าอย่าเข้าไปใกล้เชียวล่ะ ให้เดินอ้อมกลุ่มประท้วงไปไกลๆ เดีย๋ วติดร่างแห
ไปด้วยจะยุ่ง ยิ่งก�ำลังจะไปเรียนต่ออยู่ด้วย”
ดุจอัปสรขยับมุมปากนิดๆ เหมือนยิ้ม แต่รอยยิ้มไปไม่ถึงดวงตา
เธอไม่ยอมตอบรับค�ำขอของอา เพราะตัดสินใจไปแล้ว จึงได้แต่เลี่ยง
“ฟ้าไปนะคะ”
เธอจับ เอกสารในอ้ อ มกอดใส่ ล งในกระเป๋ า ผ้ า ที่ป ะด้ ว ยดอกไม้
หลากสีซึ่งเย็บเอง ทั้งสวยและประหยัดเงิน เธอสะพายกระเป๋าพาดล�ำตัว
แล้วขยับมาไว้ด้านหน้า
“ระวังตัวนะลูก เสร็จธุระแล้วรีบกลับมานะ” ศิริพรก�ำชับ
“ค่ะคุณอา” เธอไหว้เจ้าของบ้าน ก่อนจะเปิดประตูมงุ้ ลวดออกไปสวม
รองเท้าหนังหุ้มส้นเรียบร้อย เธอมีร่างที่สูงโปร่งกว่าหญิงไทยทั่วไปตาม
เชือ้ สายทางบิดา จึงไม่จ�ำเป็นต้องสวมส้นสูง มิเช่นนัน้ เธอจะสูงโย่งกว่าเพือ่ นๆ
ทันที
พอมองนาฬิกาเห็นว่ายังเช้าอยู่มาก เธอจึงไม่รีบร้อน เดินออกจาก
ซอย โบกแท็กซี่มุ่งหน้าไปถนนสาทรเพื่อท�ำวีซ่านักเรียนตามนัด
และแม้ว่าเธอจะเดินอ้อม แต่บ้านของอาก็อยู่ไม่ไกลจากสนามหลวง
นัก จึงได้ยนิ เสียงจากเวทีตลอดเวลา กว่าเสียงจะเงียบก็ตอนทีร่ ถแท็กซีแ่ ล่น
ออกจากบริเวณนั้นไปไกลแล้ว เธอถอนใจเฮือก มองประชาชนมากมายที่
เดินทางสวนเข้าไปทางอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย แต่ละคนมีความมุ่งมั่นที่จะ
เรียกร้องประชาธิปไตยให้เป็นของประชาชนโดยสมบูรณ์
ดุจอัปสรยังไม่สามารถท�ำหน้าที่ของประชาชนได้ในตอนนี้ เพราะยัง
มีงานรออยูต่ รงหน้า เธอไปถึงสถานทูตออสเตรเลียก่อนเวลา และแจ้งความ
ประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่ด้านหน้า ก่อนจะขึ้นไปรอสัมภาษณ์บนตึก ไม่ถึง
สองชั่วโมงทุกอย่างก็เรียบร้อย
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การสัมภาษณ์ผา่ นพ้นไปด้วยดี ด้วยเธอมีเอกสารจากทางมหาวิทยาลัย
ที่ ม อบทุ น เรี ย นปริ ญ ญาโทพร้ อ มค่ า ใช้ จ ่ า ยทางการศึ ก ษาตลอดสองปี
ข้างหน้า หลังจากได้รับวีซ่าแล้ว ทางมหาวิทยาลัยก็จะส่งตั๋วเครื่องบินมาให้
เธอก็รอแค่เวลาเดินทางเท่านั้น

หลังจากเสร็จสิน้ ภารกิจส่วนตัว เธอไม่ได้รบี กลับบ้านตามทีอ่ าสัง่ และ

ตัว
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่าง

ทีไ่ ม่ได้รบั ปากก็เพราะเธอตัง้ ใจเอาไว้แล้ว รถแท็กซีส่ ง่ เธอลงทีใ่ กล้บา้ นทีส่ ดุ
เพราะคลื่นมวลชนแห่กันเข้ามาแน่นขนัดตั้งแต่สนามหลวงเลยจนมาถึง
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
เธอเดินแหวกผู้คนเพื่อจะไปนั่งใกล้เวทีมากที่สุด แต่ก็ไปได้ไม่ไกล
เพราะมีประชาชนแน่นเต็มถนนไปหมด จึงตัดสินใจนั่งใกล้ล�ำโพงเพื่อจะได้
ฟังเสียงบนเวทีที่ไล่นายกรัฐมนตรีผู้ไม่ชอบธรรมให้ออกไปจากต�ำแหน่ง
เสียงโห่สนับสนุนดังขึ้นเป็นระยะ หลังจากได้ที่นั่งเหมาะเจาะข้างนักศึกษา
หญิงกลุ่มหนึ่ง เธอก็ตั้งใจฟังเสียงที่ดังมาจากล�ำโพง แล้วส่งเสียงเชียร์ตาม
ก�ำมือชูขึ้นไปในอากาศ เกิดความฮึกเหิม รักชาติขึ้นมาแทบทุกวินาทีที่
ผ่านไป
แล้วเธอก็อดยิ้มให้ตัวเองไม่ได้ หากมารดารู้ว่าเธออยู่ที่ไหน คงจะ
กรีดร้องลัน่ บ้าน โทษฐานทีไ่ ม่เชือ่ ฟัง แต่กน็ นั่ แหละ เธอเป็นเด็กดีเชือ่ มารดา
มาตลอด ทว่าเรื่องอุดมการณ์ เธอขอละเว้นเอาไว้ ถือว่าเธอยินดีที่จะเป็น
ฟันเฟืองเล็กๆ ตัวหนึง่ ทีข่ บั เคลือ่ นเครือ่ งจักรของการต่อสูเ้ พือ่ ประชาธิปไตย
ให้กลับมาเป็นของประชาชน
ดุจอัปสรนั่งฟังจนถึงเย็น อาหารกล่องถูกส่งต่อๆ กันมาพร้อมกับ
น�้ำดื่ม เธอไม่รู้สึกหิวเลยเพราะก�ำลังฮึกเหิม จนกระทั่งเปิดกล่องโฟมเห็น
ไข่ดาวไหม้ๆ และกลิน่ กะเพราหอมฉุย ก็นำ�้ ลายสอทันที ไม่กนี่ าทีขา้ วก็หมด
กล่องโดยไม่รตู้ วั เธอมองนาฬิกาข้อมือ เห็นว่าตนท�ำหน้าทีพ่ ลเมืองทีด่ มี านาน
พอแล้ว น่าจะถึงเวลากลับบ้านเสียที
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หญิงสาวเดินกลับถึงบ้านก็เกือบทุ่ม พอศิริพรเห็นเธอก็เดินเข้ามาหา
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ด้วยความร้อนรน
“หายไปไหนมาทั้งวันน่ะฟ้า ขอวีซ่าถึงแค่ตอนบ่ายไม่ใช่เหรอ โอ๊ย!
อาใจคอไม่ดีเลย ดูข่าวในโทรทัศน์ก็มีแต่เรื่องชุมนุมประท้วง”
“ฟ้าไปเดินสยามมาค่ะ” เธอปด “นานๆ จะได้เข้ากรุงเทพฯ เสียที
เลยแวะไปชอปปิงเสียหน่อย แต่พอมาถึงสะพานผ่านฟ้าฯ เจอทหารปิดถนน
ฟ้าเลยต้องเดินอ้อมมาเสียไกล”
“เฮ้อ กลับมาถึงบ้านปลอดภัยก็ดีแล้ว เพื่อนอาที่สามีเป็นทหารบอก
ว่าให้อยู่แต่ในบ้าน อย่าออกไปไหนคืนนี้ พอค�่ำฟ้ายังไม่กลับ อาก็เครียด
กังวลไปหมด”
“ขอโทษค่ะคุณอา” ดุจอัปสรกระพุ่มมือกลางอก รู้สึกเสียใจจริงๆ
ที่เป็นต้นเหตุท�ำให้ท่านกังวล แต่เลือดรักชาติของเธอก็ร้อนเร่า หากท�ำเป็น
เมินเฉยทั้งที่อยู่ในกรุงเทพฯ ก็เหมือนเป็นคนเนรคุณต่อแผ่นดิน
“ไม่เป็นไร กลับมาก็ดีแล้ว มากินข้าวกินปลากันเถอะ อาใจคอไม่ดี
เลยคืนนี้ จะเกิดอะไรร้ายแรงขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้ สาธุ” หล่อนยกมือไหว้ไป
ทางวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
“ขอให้พระสยามเทวาธิราชคุม้ ครองประชาชนชาวไทยตาด�ำๆ ด้วยเถิด
อย่าให้เกิดเรื่องร้ายแรงอะไรเลย”
ดุจอัปสรไม่คิดเช่นนั้น หลังจากได้นั่งฟังค�ำปลุกระดม ก็เห็นว่า
ประชาชนพร้อมจะลุกฮือได้ทุกเมื่อ แถมยังมีทหาร โอบล้อมทุกด้านอีก
สถานการณ์ดูล่อแหลมเหลือเกิน คงไม่เกินสองวัน หากไม่หาทางเจรจา
ท�ำความเข้าใจกัน สงครามกลางเมืองอาจเกิดขึ้นได้ในพริบตา
หญิงสาวกลับเข้าห้องพักชั่วคราว บนเรือนไม้ชั้นสองของศิริพร
น้องสาวคนเดียวของบิดาที่เสียชีวิตไปตั้งแต่เธออายุเพียงสิบสองปี ไม่กี่ปี
หลังจากนัน้ ศิรพิ รก็ยา้ ยเข้ามาอยูก่ รุงเทพฯ เพราะไม่คอ่ ยลงรอยกับมารดา
ของเธอนัก มรดกของบิดาก็ถูกแบ่งเป็นสามส่วน ส่วนของเธอ บิดายกให้
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ศิรพิ รเป็นผูด้ แู ล ซึง่ สร้างความไม่พอใจให้มารดายิง่ นัก แถมเงินของมารดา
ยังได้รับเป็นรายเดือนจากเพื่อนทนายความของบิดาอีก เพราะท่านเกรงว่า
หากขาดหัวหน้าครอบครัวแล้ว มารดาจะใช้เงินสุรยุ่ สุรา่ ยเกินตัว จนจะสร้าง
ความล�ำบากให้เธอ
บิดาเชื่อมั่นในตัวน้องสาวมากกว่าผู้เป็นภรรยา เพราะศิริพรเป็น
คนธรรมะธัมโมและเป็นสาวโสด จึงให้น้องสาวเป็นผู้จดั การมรดก แน่นอน
ว่ามารดาของเธออาละวาดจนไม่มีใครเข้าหน้าติด
ศิรพิ รจึงเดินทางกลับมากรุงเทพฯ และอยูท่ บี่ า้ นเดิมของปูก่ บั สาวใช้
ประจ�ำตัว ส่วนบ้านที่แม่ริมก็ยกให้เธอกับมารดาอยู่กันตามล�ำพัง
ดุจอัปสรเข้านอนแต่หวั ค�ำ่ เพราะไม่มรี ายการอะไรน่าสนใจ แถมยัง
มีประกาศจากรัฐบาลออกมาอยู่เนืองๆ ซึ่งข่าวที่ผู้ประกาศชายหญิงอ่านนั้น
เธอคิดว่าเป็นบทที่ถูกเขียนมาให้อ่าน หลังจากเข้าไปร่วมกลุ่มผู้ชุมนุมมา
เธอก็รู้เรื่องราวจากวงใน ไม่ใช่สิ่งบิดเบือนที่รัฐจงใจให้ประชาชนรู้เห็น
เธอจึงตัดร�ำคาญด้วยการปิดโทรทัศน์เสีย แล้วหยิบนิยายภาษา
อังกฤษเล่มใหม่ลา่ สุด ซึง่ ยืมมาจากห้องสมุดขึน้ มาอ่าน ก่อนทีจ่ ะไปเรียนต่อ
ปริญญาโททางด้านสื่อสารมวลชนที่เธอได้ทุนและสอบได้เป็นอันดับหนึ่ง
ซึ่งจะต้องไปหลังเรียนจบมหาวิทยาลัยแทบจะทันที เธอจึงใช้เวลาที่เหลือ
ฝึกอ่านและฟังภาษาอังกฤษให้คล่องด้วยมีเวลาร�ำ่ เรียนเพียงแค่สองปีเท่านัน้
หากไม่จบเธอก็จะต้องชดใช้เงินทั้งหมดที่ทางมหาวิทยาลัยให้มา
ดุจอัปสรไม่รู้ว่าเธอหลับไปตอนไหน คงเพราะอ่อนเพลียจากการ
เดินทางและนั่งตากแดดเป็นเวลาหลายชั่วโมง เธอตื่นมาอีกครั้งเมื่อได้ยิน
เสียงโห่ดังลั่น เสียงกระจกแตก เสียงจักรยานยนต์วิ่งกันให้ทั่วถนน พอ
เปิดม่านมองผ่านหน้าต่างออกไปด้านนอก ก็เห็นท้องฟ้าเป็นสีแดงฉาน
หัวใจของเธอเต้นรัว เมื่อคิดว่าคงเกิดเหตุร้ายขึ้นแน่แล้ว เสียงเคาะประตู
ดังขึ้น เธอเปิดประตูก็เห็นป้าแช่มท�ำหน้าตาตื่น
“เขาปะทะกันแล้วค่ะคุณหนู เสียงงี้ดังน่ากลัวเหลือเกิน”
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“แล้วคุณอาอยู่ไหนคะ”
“สวดมนต์อยู่ในห้องพระค่ะ ป้ากลัว ขอป้าอยู่ด้วยคนนะคะ”
“ได้ค่ะ แล้วป้าตรวจดูประตูหน้าต่างหมดทุกบานแล้วหรือยังคะ”
“เรียบร้อยค่ะ ล็อกตั้งแต่ประตูรั้วเลย เจ้าพระคู้น” แช่มยกมือขึ้น
เหนือศีรษะ “หวังว่าพวกนั้นคงจะไม่มาทางนี้หรอกนะ บ้านหลังนี้ไม่มีอะไร
ให้ปล้นให้ขโมยหรอก”
แช่มเดินเข้าไปในห้อง ดุจอัปสรปิดประตูตามหลัง ก่อนจะกลับไปนัง่
ที่เตียง ม่านถูกเปิดไว้ แสงไฟสีแดงฉานและควันไฟยังลอยสูงเหนืออาคาร
บ้านเรือนตรงหน้า
บ้านของเธออยู่ห่างจากถนนใหญ่เพียงไม่กี่ซอย เป็นบ้านเรือนไทยที่
เก่าแก่ที่สุดในย่านนี้ที่ยังหลงเหลืออยู่ เป็นเพียงสิ่งที่ยืนยันว่าครั้งหนึ่ง
ครอบครัวของปู่เคยมีฐานะดี แต่เวลาผ่านไปความล้มเหลวของบิดาก็ท�ำให้
ทรัพย์สมบัติร่อยหรอจนแทบจะกลายเป็นสิ้นเนื้อประดาตัว อาของเธอ
ก็อาศัยความรู้และฝีมือการท�ำอาหารที่ได้รับสืบทอดมาจากย่า ท�ำขิงดอง
แกะสลัก ขนมขบเคี้ยวแบบโบราณ พวกปั้นสิบ ครองแครง วางขายหน้า
บ้าน ก็พอจะมีรายได้เข้ามาบ้าง
“อย่ากลัวไปเลยค่ะ พวกเขาคงไม่เข้ามาถึงในซอยนี้หรอกค่ะป้า”
แช่มนั่งตัวสั่นบนพื้น
“ก็ไม่แน่หรอกค่ะ ตะกี้ตอนออกไปล็อกประตูรั้ว เสียงคนเสียงรถงี้
ดังลั่นซอยเลยค่ะ แล้วยังได้ยินเสียงปืนดังไม่หยุดอีก คนมันก�ำลังบ้าคลั่ง
มันท�ำได้ทุกอย่างแหละค่ะ”
เสียงเคาะประตูดงั ขึน้ อีกครัง้ แช่มสะดุง้ เฮือก พอได้ยนิ เสียงเจ้านาย
ก็ถอนหายใจเฮือก แล้วลุกไปเปิดประตู
“มาอยู่นี่เองเหรอแช่ม”
“ค่ะคุณพร แช่มได้ยินเสียงปืน แช่มกลัว”
“เลยรบกวนฟ้า ท�ำให้นอนไม่หลับเลย”
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“ไม่รบกวนหรอกค่ะ ฟ้าสะดุ้งตื่นก่อนแล้ว” หญิงสาวตอบยิ้มๆ เบน
สายตาไปนอกหน้าต่าง “ข้างนอกคงจะโกลาหลกันน่าดู”
“เราเปิดฟังข่าวกันไหมคะ อยากรู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้ว” แช่ม
เสนอ
“ถ้างัน้ ก็ไปอยูด่ ว้ ยกันทีห่ อ้ งของอาดีกว่า” ศิรพิ รเอ่ยชวน “จะได้ดขู า่ ว
ด้วยกัน”
แช่มดีใจ กุลีกุจอหอบหมอนที่หยิบขึ้นมาจากห้องเดินตามเจ้านายไป
ดุจอัปสรหยิบหมอนและผ้าห่มของตัวเองตามเข้าไปบ้าง แล้วภาพบน
จอโทรทัศน์ก็สว่างขึ้น พร้อมกับรายงานสถานการณ์ล่าสุดที่สถานีต�ำรวจ
นครบาลนางเลิ้งและสถานีต�ำรวจดับเพลิงภูเขาทองถูกเผาเสียแล้ว

พันตรี หม่อมหลวงอศิร จุฑาเทพ เพิ่งกลับมาถึงที่พักหลังจากเข้าไป

เฝ้าดูสถานการณ์ตามค�ำสั่งตั้งแต่เช้ามืด เขาเข้านอนไปได้ไม่ถึงสองชั่วโมง
เมื่อมีเสียงเคาะประตูดังขึ้น เขาเด้งตัวลุกจากเตียงเล็กๆ ภายในค่ายทหาร
ไปเปิดประตูทันที ก่อนถาม
“เกิดอะไรขึ้น”
“ท่านนายกฯ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วครับ และมีค�ำสั่งด่วน
ถึงผู้พันครับ”
นายทหารหนุม่ รับจดหมายมาเปิดอ่าน กวาดสายตาไปตามตัวอักษร
อย่างรวดเร็ว ก่อนที่กรามแข็งแกร่งจะถูกขบแน่น ก่อนจะบอกผู้ส่งสาส์น
“เราคงไม่ได้พักแล้วละ ท่าทางศึกนี้คงอีกยาวไกล”
รถถังและรถจีเอ็มซีแล่นไปตามถนนมุ่งหน้าสู่สะพานผ่านฟ้าลีลาศ
พันตรีอศิรรู้สึกไม่สบายใจอย่างบอกไม่ถูก คิ้วหนาย่นเข้าหากันขณะที่
สายตามองผ่านกระจกหน้ารถ เห็นแสงสีสม้ จากไฟทีใ่ ห้ความสว่างบนท้องถนน
ด้วยความหดหู่
ทหารอย่างเขาถูกฝึกมาเพือ่ ป้องกันประเทศชาติ ท�ำลายล้างศัตรู ทว่า
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ผู้คนที่มารวมตัวอยู่ที่ถนนราชด�ำเนินนั้น ใช่ศัตรูแน่หรือ เพียงเพราะ
พวกเขามีความคิดที่ไม่ตรงกับคนที่มีอ�ำนาจอยู่ในมือ โทษของเขาสมควร
แล้วหรือที่จะหยิบยื่นความตายให้
ทว่าทหารทุกนายจะต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค�ำสั่งอย่างเคร่งครัด
แม้ในใจจะต่อต้าน แต่เขาก็ไม่สามารถที่จะฝ่าฝืนค�ำสั่งได้ เมื่อไปถึงจุดที่
กองก�ำลังของเขาประจ�ำการ พันตรีอศิรก็ประกาศ
“อย่าฆ่าผู้บริสุทธิ์ เราเป็นคนไทยเหมือนกัน เรามีหน้าที่ตรึงก�ำลัง
ไม่ให้ผู้ชุมนุมเดินไปถึงพระต�ำหนักจิตรลดาฯ ได้เท่านั้น!”

ข่าวทหารปราบปรามประชาชนทีบ่ า้ คลัง่ ดังมาให้ได้ยนิ ตัง้ แต่กลางดึก

จนถึงรุง่ เช้า ดุจอัปสรนอนหลับๆ ตืน่ ๆ เกือบตลอดทัง้ คืน ด้วยความห่วงใย
ผู้คนที่มีอุดมการณ์ร่วมกัน
สิบโมงเช้ามีรายงานข่าวว่านายกรัฐมนตรีชี้แจงต่อที่ประชุมคณะ
รัฐมนตรีถึงสถานการณ์และเหตุผลที่ประกาศภาวะฉุกเฉิน แต่ก็มีผู้คน
โทรศัพท์มาหาศิริพรเพื่อบอกเล่าข่าวที่ลือกันไปหนาหูว่า ทหารกองก�ำลัง
รักษาพระนครได้วางแผนสลายการชุมนุม รวมถึงข่าวทีท่ หารปิดล้อมกลุ่ม
ผู้ชุมนุม ประชาชนที่ต้องการเข้าร่วมถูกสกัดเอาไว้ และผู้ที่ชุมนุมภายใน
มีเหลืออยู่เพียงสองหมื่นกว่าคน
ทุกวินาทีผ่านไปด้วยความเคร่งเครียด ความเงียบเปรียบเสมือน
เค้าลางร้าย ก่อนพายุจะพัดโหมกระหน�ำ่ เวลานีพ้ วกเธอก็ไม่สามารถหลบหนี
ไปไหนได้แล้วนอกจากเก็บตัวอยู่แต่ในบ้าน
ใกล้บ่ายสามโมง ภายนอกเงียบสงัด หลังจากนายกรัฐมนตรีออก
แถลงการณ์ว่ามีผู้ยุยงปลุกปั่นให้การชุมนุมเกิดความรุนแรงและท�ำร้าย
เจ้าหน้าที่ จึงต้องใช้ก�ำลังทหารและต�ำรวจเข้าปราบปรามอย่างเด็ดขาด
แช่มนั่งตัวลีบอยู่ข้างๆ ศิริพร ซึ่งไม่เป็นอันท�ำอะไรเช่นกันนอกจาก
ติดตามข่าวทางหน้าจอโทรทัศน์ด้วยความเคร่งเครียด ความอยากรู้ท�ำให้
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ดุจอัปสรแอบออกจากประตูหลังบ้านที่ทะลุไปอีกซอย มุ่งหน้าไปยังจุดที่มี
ผู้ชุมนุมนั่งอยู่
เธอเดินไปถึงถนนราชด�ำเนิน ระหว่างทางก็เห็นผูช้ มุ นุมพากันนัง่ หลบ
แดดร้อน บางคนก็ปูเสื่อนอนกันด้วยความเหนื่อยล้าหลังจากไม่ได้หลับ
ไม่ได้นอนมาตลอดทั้งคืน
เธอมองซ้ายและขวาด้วยความสงสารผู้คนที่รักประชาธิปไตยอย่าง
ยิง่ ยวด เธอไม่รหู้ รอกว่าหัวหน้าผูช้ มุ นุมอยูท่ ไี่ หน เสียงจากเวทีใหญ่เงียบไป
แล้ว มีเพียงเสียงจากล�ำโพงบนรถเท่านั้นที่ยังดังอยู่ แต่ความอ่อนล้าก็
ท�ำให้ไม่มีใครสนใจจะฟังเสียงปลุกเร้ากลุ่มผู้ชุมนุมนัก
ดุจอัปสรได้มาเห็นอย่างที่ต้องการแล้ว เธอจึงหมุนตัวกลับ แต่แล้ว
จู่ๆ เสียงปืนกลก็ดังขึ้น เธอเหลียวมองรอบตัว เห็นผู้คนลุกฮือขึ้นด้วย
ความตกใจ เพราะไม่รู้ที่มาของเสียงปืน ตามมาด้วยเสียงกรีดร้องระงม
ของผู้คนที่ลุกขึ้นวิ่งหนีไร้ทิศทางด้วยความกลัวตาย
หญิงสาวใจเต้นรัวด้วยความหวาดกลัวจับหัวใจ เธอออกวิง่ ไปพร้อม
กับกลุม่ คน เมือ่ หันไปด้านหลังก็มองเห็นทหารทีเ่ ดินแถวหน้ากระดานเข้ามา
พร้อมกับกราดยิงไม่เลือก ตามหลังมาด้วยรถหุม้ เกราะ เสียงผูค้ นร้องระงม
อย่างน่าสงสาร แต่เวลานัน้ ไม่มใี ครสามารถช่วยคนเจ็บได้อกี แล้ว นอกจาก
ต้องวิ่งหนีเอาตัวรอดให้เร็วที่สุด
ดุจอัปสรออกวิ่งสุดฝีเท้า หัวใจเต้นโลดในอก เธอหวังว่าจะหนีกลับ
ไปถึงบ้านก่อนที่จะถูกทหารจับกุมตัวไป เธอวิ่งเลี้ยวเข้าซอย ก่อนจะเบรก
จนตัวโก่งเมื่อเห็นทหารกลุ่มหนึ่งที่ถืออาวุธเดินสวนทางมา
น�้ำตาของเธอแทบไหลเมื่อเห็นใบหน้าของชายเหล่านั้นเป็นสีด�ำสนิท
และแต่งกายด้วยชุดสีน�้ำเงินเข้มจนเกือบด�ำ เธอหันหลังเตรียมจะวิ่งหนีไป
ทางอื่น แต่แล้วข้อมือของเธอกลับถูกดึงไว้เสียก่อน
“อย่า!” เธอกรีดร้อง ดิ้นรนด้วยความหวาดกลัว แต่กลับถูกแขน
แข็งแรงดึงร่างเข้าไปประชิดตัวและกระซิบบอก

