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กรุงเทพมหานคร ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕

เสยีงรายงานข่าวจากโทรทศัน์ ทำาให้หญงิสาวร่างสงูโปร่งในชดุเสื้อเชิ้ต 

สฟ้ีาอ่อน กระโปรงดำายาวคลมุเข่าดเูรยีบร้อย ซึ่งพร้อมจะออกจากบ้านต้อง

หยดุฟังข่าวด่วน ที่ผูป้ระกาศข่าวชายและหญงิของกองทพับกกำาลงัรายงาน

ความคืบหน้าของสถานการณ์ประท้วงของนักศึกษาที่ลุกฮือทั่วกรุงเทพฯ  

ซึ่งมกีลุม่นกัศกึษาจำานวนมากรวมตวักนัที่อนุสาวรย์ีประชาธปิไตย เพื่อเรยีก

ร้องหาความชอบธรรมทางการเมอืง

ดุจอัปสรก็เป็นคนหนึ่งที่มีอุดมการณ์ร่วมกับเหล่านักศึกษา เธอ 

เชื่อมั่นในการเลือกตั้ง หากการปกครองถูกยึดอำานาจเบ็ดเสร็จด้วยคน 

กลุ่มเดยีว ประเทศชาตกิไ็ม่อาจเรยีกว่าเป็นประชาธปิไตยได้อกีต่อไป

“เอกสารทุกอย่างพร้อมหรอืยงัจ๊ะฟ้า”

เธอหันไปมองตามเสียง เห็นศิริพรผู้เป็นอาเดินเช็ดมือออกมาจาก

ครวั

บทนำ�
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“เรยีบร้อยแล้วค่ะคุณอา”

“ถ้างั้นรบีไปรบีกลบัมา อย่าโอ้เอ้ ข้างนอกกำาลงัวุน่วาย เขาประท้วงกนั  

ฟ้าอย่าเข้าไปใกลเ้ชยีวล่ะ ให้เดนิอ้อมกลุ่มประท้วงไปไกลๆ เดี๋ยวตดิร่างแห

ไปด้วยจะยุ่ง ยิ่งกำาลงัจะไปเรยีนต่ออยู่ด้วย”

ดุจอัปสรขยับมุมปากนิดๆ เหมือนยิ้ม แต่รอยยิ้มไปไม่ถึงดวงตา  

เธอไม่ยอมตอบรบัคำาขอของอา เพราะตดัสนิใจไปแล้ว จงึได้แต่เลี่ยง

“ฟ้าไปนะคะ” 

เธอจับเอกสารในอ้อมกอดใส่ลงในกระเป๋าผ้าที่ปะด้วยดอกไม ้

หลากสีซึ่งเย็บเอง ทั้งสวยและประหยัดเงิน เธอสะพายกระเป๋าพาดลำาตัว 

แล้วขยบัมาไว้ด้านหน้า

“ระวงัตวันะลูก เสรจ็ธุระแล้วรบีกลบัมานะ” ศริพิรกำาชบั

“ค่ะคณุอา” เธอไหว้เจ้าของบ้าน ก่อนจะเปิดประตมูุง้ลวดออกไปสวม

รองเท้าหนังหุ้มส้นเรียบร้อย เธอมีร่างที่สูงโปร่งกว่าหญิงไทยทั่วไปตาม 

เชื้อสายทางบดิา จงึไม่จำาเป็นต้องสวมส้นสงู มเิช่นนั้นเธอจะสงูโย่งกว่าเพื่อนๆ 

ทนัท ี

พอมองนาฬิกาเห็นว่ายังเช้าอยู่มาก เธอจึงไม่รีบร้อน เดินออกจาก

ซอย โบกแทก็ซี่มุ่งหน้าไปถนนสาทรเพื่อทำาวซี่านกัเรยีนตามนดั 

และแม้ว่าเธอจะเดนิอ้อม แต่บ้านของอากอ็ยู่ไม่ไกลจากสนามหลวง

นกั จงึได้ยนิเสยีงจากเวทตีลอดเวลา กว่าเสยีงจะเงยีบกต็อนที่รถแทก็ซี่แล่น

ออกจากบรเิวณนั้นไปไกลแล้ว เธอถอนใจเฮอืก มองประชาชนมากมายที่

เดนิทางสวนเข้าไปทางอนุสาวรยี์ประชาธปิไตย แต่ละคนมคีวามมุ่งมั่นที่จะ

เรยีกร้องประชาธปิไตยให้เป็นของประชาชนโดยสมบูรณ์

ดุจอปัสรยงัไม่สามารถทำาหน้าที่ของประชาชนได้ในตอนนี้ เพราะยงั

มงีานรออยูต่รงหน้า เธอไปถงึสถานทตูออสเตรเลยีก่อนเวลา และแจ้งความ

ประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่ด้านหน้า ก่อนจะขึ้นไปรอสัมภาษณ์บนตึก ไม่ถึง 

สองชั่วโมงทุกอย่างกเ็รยีบร้อย 
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การสมัภาษณ์ผ่านพ้นไปด้วยด ีด้วยเธอมเีอกสารจากทางมหาวทิยาลยั 

ที่มอบทุนเรียนปริญญาโทพร้อมค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตลอดสองป ี

ข้างหน้า หลงัจากได้รบัวซี่าแล้ว ทางมหาวทิยาลยักจ็ะส่งตั๋วเครื่องบนิมาให้ 

เธอกร็อแค่เวลาเดนิทางเท่านั้น

หลงัจากเสรจ็สิ้นภารกจิส่วนตวั เธอไม่ได้รบีกลบับ้านตามที่อาสั่ง และ
ที่ไม่ได้รบัปากกเ็พราะเธอตั้งใจเอาไว้แล้ว รถแทก็ซี่ส่งเธอลงที่ใกล้บ้านที่สดุ 

เพราะคลื่นมวลชนแห่กันเข้ามาแน่นขนัดตั้งแต่สนามหลวงเลยจนมาถึง

อนุสาวรยี์ประชาธปิไตย 

เธอเดินแหวกผู้คนเพื่อจะไปนั่งใกล้เวทีมากที่สุด แต่ก็ไปได้ไม่ไกล 

เพราะมปีระชาชนแน่นเตม็ถนนไปหมด จงึตดัสนิใจนั่งใกล้ลำาโพงเพื่อจะได้

ฟังเสียงบนเวทีที่ไล่นายกรัฐมนตรีผู้ไม่ชอบธรรมให้ออกไปจากตำาแหน่ง 

เสียงโห่สนับสนุนดังขึ้นเป็นระยะ หลังจากได้ที่นั่งเหมาะเจาะข้างนักศึกษา

หญงิกลุ่มหนึ่ง เธอกต็ั้งใจฟังเสยีงที่ดงัมาจากลำาโพง แล้วส่งเสยีงเชยีร์ตาม 

กำามือชูขึ้นไปในอากาศ เกิดความฮึกเหิม รักชาติขึ้นมาแทบทุกวินาทีที่ 

ผ่านไป

แล้วเธอก็อดยิ้มให้ตัวเองไม่ได้ หากมารดารู้ว่าเธออยู่ที่ไหน คงจะ

กรดีร้องลั่นบ้าน โทษฐานที่ไม่เชื่อฟัง แต่กน็ั่นแหละ เธอเป็นเดก็ดเีชื่อมารดา

มาตลอด ทว่าเรื่องอุดมการณ์ เธอขอละเว้นเอาไว้ ถอืว่าเธอยนิดทีี่จะเป็น

ฟันเฟืองเลก็ๆ ตวัหนึ่งที่ขบัเคลื่อนเครื่องจกัรของการต่อสูเ้พื่อประชาธปิไตย

ให้กลบัมาเป็นของประชาชน 

ดุจอัปสรนั่งฟังจนถึงเย็น อาหารกล่องถูกส่งต่อๆ กันมาพร้อมกับ

นำ้าดื่ม เธอไม่รู้สึกหิวเลยเพราะกำาลังฮึกเหิม จนกระทั่งเปิดกล่องโฟมเห็น 

ไข่ดาวไหม้ๆ และกลิ่นกะเพราหอมฉยุ กน็ำ้าลายสอทนัท ีไม่กี่นาทข้ีาวกห็มด

กล่องโดยไม่รูต้วั เธอมองนาฬิกาข้อมอื เหน็ว่าตนทำาหน้าที่พลเมอืงที่ดมีานาน 

พอแล้ว น่าจะถงึเวลากลบับ้านเสยีท ี
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หญงิสาวเดนิกลบัถงึบ้านกเ็กอืบทุ่ม พอศริพิรเหน็เธอกเ็ดนิเข้ามาหา
ด้วยความร้อนรน

“หายไปไหนมาทั้งวันน่ะฟ้า ขอวีซ่าถึงแค่ตอนบ่ายไม่ใช่เหรอ โอ๊ย!  

อาใจคอไม่ดเีลย ดูข่าวในโทรทศัน์กม็แีต่เรื่องชุมนุมประท้วง”

“ฟ้าไปเดินสยามมาค่ะ” เธอปด “นานๆ จะได้เข้ากรุงเทพฯ เสียท ี 

เลยแวะไปชอปปิงเสยีหน่อย แต่พอมาถงึสะพานผ่านฟ้าฯ เจอทหารปิดถนน 

ฟ้าเลยต้องเดนิอ้อมมาเสยีไกล”

“เฮ้อ กลบัมาถงึบ้านปลอดภยักด็แีล้ว เพื่อนอาที่สามเีป็นทหารบอก

ว่าให้อยู่แต่ในบ้าน อย่าออกไปไหนคืนนี้ พอคำ่าฟ้ายังไม่กลับ อาก็เครียด 

กงัวลไปหมด”

“ขอโทษค่ะคุณอา” ดุจอัปสรกระพุ่มมือกลางอก รู้สึกเสียใจจริงๆ  

ที่เป็นต้นเหตุทำาให้ท่านกงัวล แต่เลอืดรกัชาตขิองเธอกร็้อนเร่า หากทำาเป็น

เมนิเฉยทั้งที่อยู่ในกรุงเทพฯ กเ็หมอืนเป็นคนเนรคุณต่อแผ่นดนิ 

“ไม่เป็นไร กลบัมากด็แีล้ว มากนิข้าวกนิปลากนัเถอะ อาใจคอไม่ดี

เลยคนืนี้ จะเกดิอะไรร้ายแรงขึ้นหรอืเปล่ากไ็ม่รู้ สาธุ” หล่อนยกมอืไหว้ไป

ทางวดัพระศรรีตันศาสดาราม 

“ขอให้พระสยามเทวาธริาชคุม้ครองประชาชนชาวไทยตาดำาๆ ด้วยเถดิ  

อย่าให้เกดิเรื่องร้ายแรงอะไรเลย”

ดุจอัปสรไม่คิดเช่นนั้น หลังจากได้นั่งฟังคำาปลุกระดม ก็เห็นว่า

ประชาชนพร้อมจะลุกฮือได้ทุกเมื่อ แถมยังมีทหาร โอบล้อมทุกด้านอีก 

สถานการณ์ดูล่อแหลมเหลือเกิน คงไม่เกินสองวัน หากไม่หาทางเจรจา

ทำาความเข้าใจกนั สงครามกลางเมอืงอาจเกดิขึ้นได้ในพรบิตา

หญิงสาวกลับเข้าห้องพักชั่วคราว บนเรือนไม้ชั้นสองของศิริพร  

น้องสาวคนเดียวของบิดาที่เสียชีวิตไปตั้งแต่เธออายุเพียงสิบสองปี ไม่กี่ปี

หลงัจากนั้นศริพิรกย้็ายเข้ามาอยู่กรงุเทพฯ เพราะไม่ค่อยลงรอยกบัมารดา

ของเธอนกั มรดกของบดิากถ็ูกแบ่งเป็นสามส่วน ส่วนของเธอ บดิายกให้
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ศริพิรเป็นผู้ดแูล ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้มารดายิ่งนกั แถมเงนิของมารดา

ยงัได้รบัเป็นรายเดอืนจากเพื่อนทนายความของบดิาอกี เพราะท่านเกรงว่า

หากขาดหวัหน้าครอบครวัแล้ว มารดาจะใช้เงนิสรุุย่สรุ่ายเกนิตวั จนจะสร้าง

ความลำาบากให้เธอ

บิดาเชื่อมั่นในตัวน้องสาวมากกว่าผู้เป็นภรรยา เพราะศิริพรเป็น 

คนธรรมะธมัโมและเป็นสาวโสด จงึให้น้องสาวเปน็ผูจ้ดัการมรดก แน่นอน

ว่ามารดาของเธออาละวาดจนไม่มใีครเข้าหน้าตดิ 

ศริพิรจงึเดนิทางกลบัมากรงุเทพฯ และอยูท่ี่บ้านเดมิของปู่กบัสาวใช้

ประจำาตวั ส่วนบ้านที่แม่รมิกย็กให้เธอกบัมารดาอยู่กนัตามลำาพงั

ดจุอปัสรเข้านอนแต่หวัคำ่า เพราะไม่มรีายการอะไรน่าสนใจ แถมยงั

มปีระกาศจากรฐับาลออกมาอยู่เนอืงๆ ซึ่งข่าวที่ผู้ประกาศชายหญงิอ่านนั้น 

เธอคิดว่าเป็นบทที่ถูกเขียนมาให้อ่าน หลังจากเข้าไปร่วมกลุ่มผู้ชุมนุมมา  

เธอกร็ู้เรื่องราวจากวงใน ไม่ใช่สิ่งบดิเบอืนที่รฐัจงใจให้ประชาชนรู้เหน็

เธอจึงตัดรำาคาญด้วยการปิดโทรทัศน์เสีย แล้วหยิบนิยายภาษา

องักฤษเล่มใหม่ล่าสดุ ซึ่งยมืมาจากห้องสมดุขึ้นมาอ่าน ก่อนที่จะไปเรยีนต่อ

ปริญญาโททางด้านสื่อสารมวลชนที่เธอได้ทุนและสอบได้เป็นอันดับหนึ่ง  

ซึ่งจะต้องไปหลังเรียนจบมหาวิทยาลัยแทบจะทันที เธอจึงใช้เวลาที่เหลือ 

ฝึกอ่านและฟังภาษาองักฤษให้คล่องด้วยมเีวลารำ่าเรยีนเพยีงแค่สองปีเท่านั้น 

หากไม่จบเธอกจ็ะต้องชดใช้เงนิทั้งหมดที่ทางมหาวทิยาลยัให้มา

ดุจอัปสรไม่รู้ว่าเธอหลับไปตอนไหน คงเพราะอ่อนเพลียจากการ 

เดินทางและนั่งตากแดดเป็นเวลาหลายชั่วโมง เธอตื่นมาอีกครั้งเมื่อได้ยิน

เสียงโห่ดังลั่น เสียงกระจกแตก เสียงจักรยานยนต์วิ่งกันให้ทั่วถนน พอ 

เปิดม่านมองผ่านหน้าต่างออกไปด้านนอก ก็เห็นท้องฟ้าเป็นสีแดงฉาน  

หัวใจของเธอเต้นรัว เมื่อคิดว่าคงเกิดเหตุร้ายขึ้นแน่แล้ว เสียงเคาะประต ู

ดงัขึ้น เธอเปิดประตูกเ็หน็ป้าแช่มทำาหน้าตาตื่น

“เขาปะทะกนัแล้วค่ะคุณหนู เสยีงงี้ดงัน่ากลวัเหลอืเกนิ”
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“แล้วคุณอาอยู่ไหนคะ”

“สวดมนต์อยู่ในห้องพระค่ะ ป้ากลวั ขอป้าอยู่ด้วยคนนะคะ”

“ได้ค่ะ แล้วป้าตรวจดูประตูหน้าต่างหมดทุกบานแล้วหรอืยงัคะ”

“เรยีบร้อยค่ะ ลอ็กตั้งแต่ประตูรั้วเลย เจ้าพระคู้น” แช่มยกมอืขึ้น

เหนอืศรีษะ “หวงัว่าพวกนั้นคงจะไม่มาทางนี้หรอกนะ บ้านหลงันี้ไม่มอีะไร

ให้ปล้นให้ขโมยหรอก”

แช่มเดนิเข้าไปในห้อง ดจุอปัสรปิดประตตูามหลงั ก่อนจะกลบัไปนั่ง

ที่เตยีง ม่านถูกเปิดไว้ แสงไฟสแีดงฉานและควนัไฟยงัลอยสูงเหนอือาคาร

บ้านเรอืนตรงหน้า 

บ้านของเธออยู่ห่างจากถนนใหญ่เพยีงไม่กี่ซอย เป็นบ้านเรอืนไทยที่

เก่าแก่ที่สุดในย่านนี้ที่ยังหลงเหลืออยู่ เป็นเพียงสิ่งที่ยืนยันว่าครั้งหนึ่ง

ครอบครวัของปู่เคยมฐีานะด ีแต่เวลาผ่านไปความล้มเหลวของบดิากท็ำาให้

ทรัพย์สมบัติร่อยหรอจนแทบจะกลายเป็นสิ้นเนื้อประดาตัว อาของเธอ 

ก็อาศัยความรู้และฝีมือการทำาอาหารที่ได้รับสืบทอดมาจากย่า ทำาขิงดอง

แกะสลกั ขนมขบเคี้ยวแบบโบราณ พวกปั้นสบิ ครองแครง วางขายหน้า

บ้าน กพ็อจะมรีายได้เข้ามาบ้าง

“อย่ากลวัไปเลยค่ะ พวกเขาคงไม่เข้ามาถงึในซอยนี้หรอกค่ะป้า”

แช่มนั่งตวัสั่นบนพื้น 

“กไ็ม่แน่หรอกค่ะ ตะกี้ตอนออกไปลอ็กประตูรั้ว เสยีงคนเสยีงรถงี้

ดงัลั่นซอยเลยค่ะ แล้วยงัได้ยนิเสยีงปืนดงัไม่หยุดอกี คนมนักำาลงับ้าคลั่ง 

มนัทำาได้ทุกอย่างแหละค่ะ”

เสยีงเคาะประตดูงัขึ้นอกีครั้ง แช่มสะดุง้เฮอืก พอได้ยนิเสยีงเจ้านาย

กถ็อนหายใจเฮอืก แล้วลุกไปเปิดประตู

“มาอยู่นี่เองเหรอแช่ม”

“ค่ะคุณพร แช่มได้ยนิเสยีงปืน แช่มกลวั”

“เลยรบกวนฟ้า ทำาให้นอนไม่หลบัเลย”
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“ไม่รบกวนหรอกค่ะ ฟ้าสะดุ้งตื่นก่อนแล้ว” หญงิสาวตอบยิ้มๆ เบน

สายตาไปนอกหน้าต่าง “ข้างนอกคงจะโกลาหลกนัน่าดู”

“เราเปิดฟังข่าวกันไหมคะ อยากรู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้ว” แช่ม

เสนอ 

“ถ้างั้นกไ็ปอยูด้่วยกนัที่ห้องของอาดกีว่า” ศริพิรเอ่ยชวน “จะได้ดขู่าว

ด้วยกนั”

แช่มดใีจ กุลกีุจอหอบหมอนที่หยบิขึ้นมาจากห้องเดนิตามเจ้านายไป 

ดุจอัปสรหยิบหมอนและผ้าห่มของตัวเองตามเข้าไปบ้าง แล้วภาพบน 

จอโทรทัศน์ก็สว่างขึ้น พร้อมกับรายงานสถานการณ์ล่าสุดที่สถานีตำารวจ 

นครบาลนางเลิ้งและสถานตีำารวจดบัเพลงิภูเขาทองถูกเผาเสยีแล้ว

พนัตร ีหม่อมหลวงอศริ จุฑาเทพ เพิ่งกลบัมาถงึที่พกัหลงัจากเข้าไป
เฝ้าดูสถานการณ์ตามคำาสั่งตั้งแต่เช้ามืด เขาเข้านอนไปได้ไม่ถึงสองชั่วโมง

เมื่อมเีสยีงเคาะประตูดงัขึ้น เขาเด้งตวัลุกจากเตยีงเลก็ๆ ภายในค่ายทหาร 

ไปเปิดประตูทนัท ีก่อนถาม

“เกดิอะไรขึ้น”

“ท่านนายกฯ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉนิแล้วครบั และมคีำาสั่งด่วน

ถงึผู้พนัครบั”

นายทหารหนุม่รบัจดหมายมาเปิดอ่าน กวาดสายตาไปตามตวัอกัษร

อย่างรวดเรว็ ก่อนที่กรามแขง็แกร่งจะถูกขบแน่น ก่อนจะบอกผู้ส่งสาส์น

“เราคงไม่ได้พกัแล้วละ ท่าทางศกึนี้คงอกียาวไกล”

รถถังและรถจีเอ็มซีแล่นไปตามถนนมุ่งหน้าสู่สะพานผ่านฟ้าลีลาศ 

พันตรีอศิรรู้สึกไม่สบายใจอย่างบอกไม่ถูก คิ้วหนาย่นเข้าหากันขณะที่ 

สายตามองผ่านกระจกหน้ารถ เหน็แสงสส้ีมจากไฟที่ให้ความสว่างบนท้องถนน 

ด้วยความหดหู่ 

ทหารอย่างเขาถกูฝึกมาเพื่อป้องกนัประเทศชาต ิทำาลายล้างศตัรู ทว่า
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ผู้คนที่มารวมตัวอยู่ที่ถนนราชดำาเนินนั้น ใช่ศัตรูแน่หรือ เพียงเพราะ 

พวกเขามีความคิดที่ไม่ตรงกับคนที่มีอำานาจอยู่ในมือ โทษของเขาสมควร

แล้วหรอืที่จะหยบิยื่นความตายให้ 

ทว่าทหารทุกนายจะต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำาสั่งอย่างเคร่งครัด 

แม้ในใจจะต่อต้าน แต่เขาก็ไม่สามารถที่จะฝ่าฝืนคำาสั่งได้ เมื่อไปถึงจุดที่ 

กองกำาลงัของเขาประจำาการ พนัตรอีศริกป็ระกาศ 

“อย่าฆ่าผู้บริสุทธิ์ เราเป็นคนไทยเหมือนกัน เรามีหน้าที่ตรึงกำาลัง  

ไม่ให้ผู้ชุมนุมเดนิไปถงึพระตำาหนกัจติรลดาฯ ได้เท่านั้น!”

ข่าวทหารปราบปรามประชาชนที่บ้าคลั่งดงัมาให้ได้ยนิตั้งแต่กลางดกึ
จนถงึรุง่เช้า ดจุอปัสรนอนหลบัๆ ตื่นๆ เกอืบตลอดทั้งคนื ด้วยความห่วงใย

ผู้คนที่มอีุดมการณ์ร่วมกนั 

สิบโมงเช้ามีรายงานข่าวว่านายกรัฐมนตรีชี้แจงต่อที่ประชุมคณะ

รัฐมนตรีถึงสถานการณ์และเหตุผลที่ประกาศภาวะฉุกเฉิน แต่ก็มีผู้คน

โทรศัพท์มาหาศิริพรเพื่อบอกเล่าข่าวที่ลือกันไปหนาหูว่า ทหารกองกำาลัง

รกัษาพระนครได้วางแผนสลายการชมุนมุ รวมถงึข่าวที่ทหารปิดลอ้มกลุม่

ผู้ชุมนุม ประชาชนที่ต้องการเข้าร่วมถูกสกัดเอาไว้ และผู้ที่ชุมนุมภายใน 

มเีหลอือยู่เพยีงสองหมื่นกว่าคน

ทุกวินาทีผ่านไปด้วยความเคร่งเครียด ความเงียบเปรียบเสมือน 

เค้าลางร้าย ก่อนพายจุะพดัโหมกระหนำ่า เวลานี้พวกเธอกไ็ม่สามารถหลบหน ี

ไปไหนได้แล้วนอกจากเกบ็ตวัอยู่แต่ในบ้าน 

ใกล้บ่ายสามโมง ภายนอกเงียบสงัด หลังจากนายกรัฐมนตรีออก

แถลงการณ์ว่ามีผู้ยุยงปลุกปั่นให้การชุมนุมเกิดความรุนแรงและทำาร้าย 

เจ้าหน้าที่ จงึต้องใช้กำาลงัทหารและตำารวจเข้าปราบปรามอย่างเดด็ขาด

แช่มนั่งตวัลบีอยู่ข้างๆ ศริพิร ซึ่งไม่เป็นอนัทำาอะไรเช่นกนันอกจาก

ติดตามข่าวทางหน้าจอโทรทัศน์ด้วยความเคร่งเครียด ความอยากรู้ทำาให้
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ดุจอัปสรแอบออกจากประตูหลังบ้านที่ทะลุไปอีกซอย มุ่งหน้าไปยังจุดที่มี

ผู้ชุมนุมนั่งอยู่ 

เธอเดนิไปถงึถนนราชดำาเนนิ ระหว่างทางกเ็หน็ผู้ชุมนุมพากนันั่งหลบ

แดดร้อน บางคนก็ปูเสื่อนอนกันด้วยความเหนื่อยล้าหลังจากไม่ได้หลับ 

ไม่ได้นอนมาตลอดทั้งคนื 

เธอมองซ้ายและขวาด้วยความสงสารผู้คนที่รักประชาธิปไตยอย่าง

ยิ่งยวด เธอไม่รูห้รอกว่าหวัหน้าผูช้มุนมุอยูท่ี่ไหน เสยีงจากเวทใีหญ่เงยีบไป

แล้ว มีเพียงเสียงจากลำาโพงบนรถเท่านั้นที่ยังดังอยู่ แต่ความอ่อนล้าก ็

ทำาให้ไม่มใีครสนใจจะฟังเสยีงปลุกเร้ากลุ่มผู้ชุมนุมนกั 

ดุจอปัสรได้มาเหน็อย่างที่ต้องการแล้ว เธอจงึหมุนตวักลบั แต่แล้ว

จู่ๆ เสียงปืนกลก็ดังขึ้น เธอเหลียวมองรอบตัว เห็นผู้คนลุกฮือขึ้นด้วย 

ความตกใจ เพราะไม่รู้ที่มาของเสียงปืน ตามมาด้วยเสียงกรีดร้องระงม 

ของผู้คนที่ลุกขึ้นวิ่งหนไีร้ทศิทางด้วยความกลวัตาย

หญงิสาวใจเต้นรวัด้วยความหวาดกลวัจบัหวัใจ เธอออกวิ่งไปพร้อม

กบักลุม่คน เมื่อหนัไปด้านหลงักม็องเหน็ทหารที่เดนิแถวหน้ากระดานเข้ามา

พร้อมกบักราดยงิไม่เลอืก ตามหลงัมาด้วยรถหุม้เกราะ เสยีงผูค้นร้องระงม

อย่างน่าสงสาร แต่เวลานั้นไม่มใีครสามารถช่วยคนเจบ็ไดอ้กีแลว้ นอกจาก

ต้องวิ่งหนเีอาตวัรอดให้เรว็ที่สุด 

ดุจอปัสรออกวิ่งสุดฝีเท้า หวัใจเต้นโลดในอก เธอหวงัว่าจะหนกีลบั

ไปถงึบ้านก่อนที่จะถูกทหารจบักุมตวัไป เธอวิ่งเลี้ยวเข้าซอย ก่อนจะเบรก

จนตวัโก่งเมื่อเหน็ทหารกลุ่มหนึ่งที่ถอือาวุธเดนิสวนทางมา 

นำ้าตาของเธอแทบไหลเมื่อเห็นใบหน้าของชายเหล่านั้นเป็นสีดำาสนิท 

และแต่งกายด้วยชุดสนีำ้าเงนิเข้มจนเกอืบดำา เธอหนัหลงัเตรยีมจะวิ่งหนไีป

ทางอื่น แต่แล้วข้อมอืของเธอกลบัถูกดงึไว้เสยีก่อน

“อย่า!” เธอกรีดร้อง ดิ้นรนด้วยความหวาดกลัว แต่กลับถูกแขน 

แขง็แรงดงึร่างเข้าไปประชดิตวัและกระซบิบอก 
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