


หญงิสาวรูปร่างผอมแกรน็ ผวิกายคลำ้าหยาบ นั่งอยู่บนท้ายเรอื
และกำาลงัพายเรอืหวัแหลมขนาดเลก็ซึ่งชาวท้องถิ่นเรยีกว่า ‘เรอืเขม็’ ออกห่าง 

บนัไดท่านำ้าหน้าตลาดลาดชะโด ใครๆ กเ็รยีกหล่อนวา่ ‘นงัจดื’ เป็นคนสนทิ

ของมารศร ีสาวสวยวยัยี่สบิ ซึ่งนั่งเสงี่ยมอยู่บนหวัเรอื จดืพายเรอืล่องไป

ตามลำาคลองขดุที่แยกมาจากแม่นำ้าน้อย ซึ่งไหลผ่านเรอืนแพที่อยูเ่หนอืผวินำ้า

เป็นแนวยาวสองฟากฝั่ง และเหนอืขึ้นไปบนบกกม็ชีุมชนอกีด้วย

ลาดชะโดคอืชุมชนที่เงยีบสงบในเขตอำาเภอผกัไห่ จงัหวดัพระนคร- 

ศรอียุธยา มพีื้นที่ลาดตำ่า นำ้าท่วมถงึ จงึมปีลาชะโดชุกชุมไปทั้งคุ้งนำ้า คลอง

ลาดชะโดแยกย่อยมาจากแม่นำ้าเจ้าพระยา มชีมุชนขนาบสองฝ่ังซึ่งแบ่งออก

เป็น ๒ ตำาบล ๑๗ หมู่บ้าน ฝั่งหนึ่งเรยีกตำาบลหนองนำ้าใหญ่ ประกอบด้วย 

๑๑ หมู่บ้าน และอกีฝั่งเรยีกว่าตำาบลจกัราช ประกอบด้วย ๖ หมู่บ้าน

มารศรเีป็นบตุรสาวคนเดยีวของ นางผ่องแผ้ว ผลบญุ กบั นายกศุล  

ผลบญุ อดตีผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งของตำาบลจกัราช หล่อนได้รบัฉายาว่า ‘ดอกบวั 

แย้มกลบีแห่งคุ้งลาดชะโด’ เพราะเสมอืนบวัเพิ่งบานชูเกสรล้อแมลงเพศผู้ 

๑
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อาจเพราะธรรมชาติลำาเอียงจึงได้เสกสรรความงามให้แก่หญิงสาว

เสยีจนล้นเหลอื หล่อนมรีูปร่างระหงเพรยีวบาง ประกอบกบัผวิขาวเหลอืง

ละเอียดลออดั่งปั้นจากขี้ผึ้งเนื้อดี ดวงหน้าหวาน นัยน์ตาดำาขลับตัดกับ 

ใบหน้าอ่อนเยาว์ กลีบปากสีชมพูสดหยักเป็นรูปกระจับ งามไม่เป็นรอง

สาวใด

ความสวยของหล่อนดงึสายตาเหล่าภมรให้หนัมาสนใจ โดยไม่ต้องพึ่ง 

เครื่องประทนิผวิเข้าช่วย สดัส่วนสะโอดสะองไม่แพ้สาวงามจากเวทปีระกวด 

ใดๆ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกถ้ามารศรีจะหลงรูปโฉมของตนถึงขนาดมั่นใจว่า 

ทั่วคุ้งนำ้าแห่งนี้ไม่มใีครงามสู้หล่อนได้

ความสวยราวนางอปัสรของมารศรน่ีาจะทำาให้หล่อนเป็นสาวเนื้อหอม  

ดึงดูดความสนใจเพศตรงข้ามมากกว่าจะทำาให้หล่อนเป็นสาวชำ้ารัก โดน 

ชายหนุม่ที่หมายปองหกัอกบ่อยๆ อย่างที่เป็นอยู ่หากไม่ใช่เพราะบคุลกิก๋ากั่น 

กว่าสาววยัเดยีวกนั ประกอบกบัฝีปากของหล่อนร้ายกาจจนใครๆ พากนั 

ขยาด ไม่กล้าโต้คารมด้วยนกั

“แดดอ่อนพอด ีก่อนกลบับ้านเราแวะเกบ็ดอกโสนไปลวกจิ้มนำ้าพรกิ 

กนิกนัดกีว่าเนอะพี่จดื” มารศรเีอ่ยทำาลายความเงยีบ

จดืพยกัหน้าพลางใช้ไม้พายพุ้ยนำ้านำาเรอืเข้าหาฝ่ังซึ่งมต้ีนโสนเรยีงราย 

ดอกโสนสเีหลอืงเป็นพวงเตม็ต้นตดักบัเสื้อผ้าสสีดของสองสาวอย่างน่ามอง

“เด็ดสายบัวกับผักบุ้งไปด้วยนะน้องศรี พอถึงบ้านค่อยใช้ไอ้พี่แอ๊ะ

ไปหาปลามาทำากนิกบันำ้าพรกิกนั” สาวร่างเลก็เอ่ยพลางพายเรอืเป็นจงัหวะ

เข้าหาตลิ่ง

“ก็ดีนะ เดี๋ยวเก็บดอกโสนเสร็จเราแวะไปเก็บมะดันตรงท่านำ้าบ้าน 

ยายปรกิด้วยดกีวา่พี่จดื เหน็แม่บ่นอยากกนินำ้าพรกิมะดนัมาตั้งแต่เมื่อวาน 

เราตำานำ้าพรกิ ทอดปลาเตรยีมไว้ แม่กลบัจากตลาดจะได้กนิกนั”

จดืพยกัหน้าพร้อมวางไม้พายไว้ข้างตวั เอื้อมมอืไปเดด็ดอกโสนและ

ดึงบัวสายมาวางไว้ในท้องเรือ เสร็จแล้วจึงพายเรือเลาะไปตามตลิ่งเข้าหา
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ท่านำ้าหน้าบ้านยายปรกิเพื่อเกบ็มะดนัที่กำาลงัออกลูกดก

“อ้าว...นงัศร”ี

เสยีงตะโกนของคนบนท่านำ้าทำาให้มารศรชีะงกัมอืที่กำาลงัเดด็ดอกโสน 

หล่อนเงยหน้ามองไปยงัทศิทางของเสยีงร้องทกั

“เอ็งไม่ได้ไปบางกอกกับพวกนังชมมันหรอกรึ ข้านึกว่าป่านนี้เอ็ง 

คงหนพี่อกุศลไปดูไอ้วชิาญมนัแสดงที่บางกอกแล้วเสยีอกี” 

“อะไรนะจ๊ะป้าชื่น นี่นังชมมันไปดูลิเกถึงบางกอกเลยรึ” มารศร ี

ทำาตาโตขณะตะโกนถามชวนชื่นอย่างสนใจ

“ใช่ มนัไม่ได้ชวนเอง็หรอกร ึทุกทขี้าเหน็มนัจะไปดูลเิกแต่ละทตี้อง

แวะไปชวนเอง็ด้วยทกุครั้งนี่หว่า” บตุรสาวยายปรกิซึ่งเป็นมารดาของชวนชม

ตะโกนถาม

จดืหย่อนไม้พายลงพุย้นำ้าเบาๆ บงัคบัหวัเรอืให้หนัเข้าหาฝ่ังเพื่อความ

สะดวกในการสนทนาของมารศรกีบัชวนชื่น

“นั่นสจ๊ิะ ปกตนิงัชมมนัจะต้องไปชวนฉนัทกุครั้ง ทำาไมครั้งนี้มนัไม่เหน็ 

บอกข่าวอะไรเลย นี่ถ้ารู้ว่ามนัไป ฉนักบัพี่จดืต้องไปกบัมนัด้วยแน่ๆ” 

มารศรถีอนหายใจแรง ใบหน้าหล่อนงองำ้า หมดความสนใจผลมะดนั

ที่ตั้งใจจะมาเกบ็ไปโดยปรยิาย

“เออ แปลก...ทำาไมมันไม่ไปชวนเอ็ง ทั้งที่คราวนี้มันมาบอกข้าว่า 

จะไปกบัพวกคณะลเิกเขาเลยทเีดยีว เหน็ว่าไปเรอืลำาเดยีวกบัพวกพระเอก

นางเอกของคณะเขานี่แหละ” หญงิวยักลางคนเอ่ย

“อะไรนะจ๊ะป้า! ไปเรือลำาเดียวกับพี่วิชาญเลยเหรอ” มารศรีอุทาน

เสยีงแหลมเพราะเสยีดายโอกาส

“ใช่” ชวนชื่นพยกัหน้าพลางเอ่ยต่อ “เหน็ว่าเพื่อนมนัที่เป็นนางเอกลเิก 

เป็นคนมาชวน” 

จดืชะโงกหน้าเข้าไปใกล้หมูารศรพีลางจบีปากจบีคอเอ่ยด้วยนำ้าเสยีง

กระฟัดกระเฟียด 
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“อนีงัดอกเอื้องต้องเป็นตวัการแน่เชยีวน้องศร ีมนัเป็นคนห้ามนงัชม 

มาบอกเราแน่ๆ”

“หึ...อีนังนี่มันร้ายนัก คิดจะกันท่าไม่ให้ฉันตามไปดูพี่วิชาญละสิ” 

มารศรเีอ่ยเสยีงสะบดัอย่างเกรี้ยวกราดแล้วเม้มปากเป็นเส้นตรงด้วยความ

ขดัใจ

“แต่เขาไปแสดงไกลถงึบางกอกนู่น พ่อเอง็จะให้ไปหรอืวะ” ชวนชื่น

เอ่ยอย่างรู้จกันสิยัของผู้ใหญ่กุศลเป็นอย่างดี

“กจ็รงิจ้ะ...พ่อคงไม่ให้ฉนัไปหรอก” มารศรเีอ่ยกระฟัดกระเฟียด

“กน็ั่นน่ะส ิถ้าอย่างนั้นเอง็กอ็ย่าโกรธนงัชมกบัเพื่อนมนัเลยว่ะ ยงัไง 

เอง็กไ็ปไม่ได้อยูแ่ลว้ เอาไว้รอดทูี่บ้านเรากไ็ด้ ปิดวกิที่บางกอกเสรจ็เขากม็า 

เล่นที่บ้านเราอยู่แล้ว” ชวนชื่นเอ่ยปลอบ

“ป้าไม่ต้องห่วง ฉนัไม่โกรธนงัชมมนัหรอกจ้ะ” มารศรตีอบตามที่คดิ  

เพราะคนที่หล่อนโกรธไม่ใช่ชวนชม แต่เป็นนางเอกลิเกนามว่าดอกเอื้อง

ต่างหาก

ไอร้อนจากแสงอาทิตย์แผ่ไปทั่วคุ้งนำ้าซึ่งเนืองแน่นไปด้วยเรือของ

เหล่าพ่อค้าแม่ขายที่ลอยลำาบนผิวนำ้าใกล้ท่าเรือ เพื่อค้าขายให้ผู้โดยสาร

จำานวนมากที่เดินทางมากับเรือเมล์ขนาดใหญ่ ซึ่งแล่นรับส่งผู้โดยสารจาก

ต่างสารทิศ และเรือทุกลำาจะต้องเข้าจอดเทียบท่ารับส่งผู้โดยสารที่ท่าเรือ

ใหญ่แห่งนี้ 

หญิงสาวรูปร่างสะโอดสะองยืนชะเง้อคอคอยอยู่บนท่าเรือ เสื้อผ้า

สีสดของหล่อนโดดเด่นกว่าผู้คนที่ยืนห้อมล้อมอยู่โดยรอบ หล่อนยิ้มเมื่อ

ได้ยนิเสยีงเครื่องยนต์กบัระฆงัหวัเรอืรุ่งเรอืงรศัมี เรอืเมล์สแีดงขนาดใหญ่

ที่แล่นจากป่าโมก และลอยลำาใกล้เข้ามาเพื่อจอดเทียบท่ารับส่งผู้โดยสาร 

ในอกีไม่กี่อดึใจข้างหน้า

“เรอืมาแลว้พี่จดื ไม่กี่อดึใจเรากจ็ะหนพ้ีนสายตาของพอ่กบัไอพ้ี่แอะ๊
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ซะที กว่าทุกคนจะรู้ตัวพวกเราก็คงไปถึงบ้านแพนกันแล้ว ถึงเวลานั้นพ่อ 

กบัแม่กต็ามเราไม่ทนัแล้วละ” ลูกสาวอดตีผูใ้หญ่บ้านฉกียิ้มกว้างขณะหนัไป

เอ่ยกบัคนสนทิของตนอย่างยนิดี

“โอ๊ย...พี่ละตื่นเต้นจรงิๆ เชยีวน้องศร ีไม่คดิไม่ฝันว่าครั้งนี้จะได้ไป

ดูลเิกถงึบางกอกเป็นครั้งแรก” 

มารศรีนึกขันสีหน้าท่าทางตื่นเต้นไม่เก็บอาการของจืดเมื่อนึกถึง 

‘บางกอก’ เมอืงที่ใครๆ ต่างกพ็ูดเป็นเสยีงเดยีวกนัว่าสวยราวสรวงสวรรค์

“คดิแลว้กเ็สยีดายไม่หาย หากเรารูข่้าวเรว็กวา่นี้คงไดไ้ปเรอืลำาเดยีว

กบัพี่วชิาญแล้วเนอะพี่จดื เป็นเพราะอนีงัดอก...เอื้องแท้ๆ” มารศรบี่นโดย

จกิเรยีกชื่อคู่อรดิ้วยความขดัเคอืงใจ

จืดเห็นด้วย หากหล่อนรู้ข่าวล่วงหน้าเร็วกว่านี้สักหนึ่งวัน ป่านนี้ 

หล่อนกับมารศรีคงเดินทางถึงบางกอกพร้อมกับชาวคณะลิเก ยิ่งนึกก็ยิ่ง

โมโหจงึบ่นอย่างเสยีดาย

“นั่นส.ิ..เพราะนงัดอกเอื้องคนเดยีวจรงิๆ ไม่อย่างนั้นป่านนี้เราคงถงึ

บางกอกพร้อมพวกนั้นแล้ว” 

“ถ้าอีนังนั่นมันไม่กีดกันฉัน คืนนี้เราคงได้นั่งดูพี่วิชาญแสดงกันจน

หนำาใจแล้ว” มารศรถีอนหายใจยาวเพื่อระบายความหงุดหงดิ

“แต่กช็่างมนัเถอะน้องศร ีช้าไปวนักย็งัดกีว่าไม่ได้ไปเลยนะ” 

จืดเอ่ยพลางพนมมือท่วมหัวเพื่อบนบานศาลพ่อใหญ่ซึ่งเป็นที่นับถือ

ของคนลาดชะโดด้วยเสียงแหลมเลก็

“เจ้าประคู้น...ขออย่าให้ลุงศลกับไอ้พี่แอ๊ะตามลูกกับน้องศรีทันเลย

นะเจ้าคะ ลกูกลบัจากบางกอกแล้วจะต้มไข่ไปถวายพ่อใหญ่ที่ศาลเลยเจ้าค่ะ”

เสียงระฆังจากหัวเรือเมล์ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนการเข้าเทียบท่า 

ดงัใกล้เข้ามา ทำาให้สองสาวหยุดสนทนาและกระวกีระวาดคว้ากระเป๋าสาน

บรรจสุมัภาระส่วนตวัน้อยชิ้นที่วางอยูข้่างกายขึ้นมาถอืเตรยีมขึ้นเรอื จากนั้น 

ก็เดินไปต่อแถวรวมกับชาวบ้านจำานวนหนึ่งที่ยืนรอขึ้นเรือเช่นกัน หลัง 
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ผูโ้ดยสารจากป่าโมก วเิศษชยัชาญ ลงจากเรอืเรยีบร้อย ทกุคนจงึทยอยกนั 

เดนิเรยีงแถวขึ้นไป

สองสาวเดนิขึ้นบนัไดไปยงัชั้นสองแล้วกวาดตามองหาที่นั่ง ท้ายเรอื

บนชั้นนี้แยกที่นั่งสำาหรับพระสงฆ์โดยยกพื้นให้สูงกว่าพื้นปกติ ทั้งคู่เลือก

ที่ว่างข้างบันไดใกล้ที่นั่งสำาหรับภิกษุ เพื่อความสะดวกในการขึ้นลงทำาธุระ 

ส่วนตัว โชคดีที่วันนี้มีผู้โดยสารไม่มากนัก จึงมีที่ว่างให้พวกหล่อนนั่งได้

สบายๆ 

ขณะที่เรือเมล์จะแล่นพ้นท่าเรือผักไห่ สองสาวก็ลุ้นอย่างกระวน- 

กระวายว่าอาจเห็นเรือบื๋อของกุศลไล่ตามมา กระทั่งเรือเมล์แล่นไกลจาก

ท่าเรอืผกัไห่ ทั้งสองจงึถอนหายใจอย่างโล่งอก มารศรหียบิหนงัสอืนยิายที่ 

เตรียมไว้อ่านฆ่าเวลาขึ้นมา ส่วนจืดหยิบไหมพรมที่ถักค้างไว้มานั่งทำาต่อ 

ท่ามกลางเสยีงพูดคุยดงัเซง็แซ่ของผู้โดยสารคนอื่นๆ 

กระทั่งเวลาผ่านไปราวครึ่งชั่วโมง ระฆังหัวเรือถูกตีเป็นสัญญาณ

เตอืนว่าเรอืจะเทยีบท่าที่บ้านแพน สองสาวจงึละมอื ละสายตาจากสิ่งที่สนใจ

มองทวิทศัน์โดยรอบอกีหน

“แป๊บเดียวถึงบ้านแพนละ ป่านนี้ไอ้พี่แอ๊ะคงกำาลังวิ่งหน้าตาตื่นไป

รายงานพ่อว่าตามหาพวกเราไม่เจอแหงๆ เนอะพี่จดื” 

มารศรีนึกถึงชายรูปร่างเตี้ยป้อมเป็นกระปุกตั้งฉ่ายอย่างขบขัน  

ป่านนี้คนที่หญงิสาวนกึถงึคงวิ่งหน้าตั้งไปรายงานบดิาหล่อนหลงัจากตามหา

ไปทั่วคุ้งทั่วท่าแต่ไม่พบ

“หรือไม่ก็อาจกำาลังเอาเรือตามเรามาที่บ้านแพนก็ได้นะ” จืดเอ่ย 

อย่างวติกพลางชะเง้อคอมองรอบๆ ด้วยความไม่สบายใจ ภาวนาให้เรอืแล่น

ออกจากท่าบ้านแพนเรว็ๆ

“กลวัไปได้น่าพี่จดื ถงึจะไล่ตามมากไ็ม่ทนัหรอก ป่านนี้อย่างเก่งกย็งั

อยู่ที่ผกัไห่นั่นแหละ” มารศรเีอ่ยแล้ววางหนงัสอืลงบนกระเป๋าสานข้างกาย 

ก่อนขยบัตวัลุกขึ้นยนื
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“น้องศรจีะไปไหน” 

จดืเงยหน้าขึ้นมองสาวรุ่นน้อง และเอ่ยถามอย่างสงสยั

“ฉนัจะลงไปซื้อขนมมาตุนไว้กนิเสยีหน่อย ตะกี้ตอนอยู่ผกัไห่มวัแต่

กงัวลเรื่องไอ้พี่แอ๊ะจนลมืซื้อเลย” มารศรเีอี้ยวตวัไปตอบ

“เดี๋ยวพี่ไปซื้อให้เองกไ็ด้ น้องศรอียากกนิอะไรละ่” จดืกลุกีจุอลกุขึ้น 

หวงัจะบรกิารลูกสาวนายจ้าง

“ไม่ต้อง พี่นั่งรอตรงนี้แหละ เดี๋ยวฉนัลงไปเลอืกซื้อเอง” 

มารศรีปฏิเสธแล้วเดินลงบันไดไปยังชั้นล่างช้าๆ กวาดตามองบน

ท่านำ้าซึ่งเป็นที่ตั้งของตลาดบ้านแพน เหน็ผูค้นจำานวนมากกำาลงัจบัจ่ายสนิค้า

กนัอย่างคกึคกัสมกบัเป็นท่าเรอืใหญ่ และเหน็เรอืแจวลอยเอื่อยผ่านหางตา  

ก่อนเข้าไปตามตรอกซอกซอย ขณะที่เรือหางยาวติดเครื่องยนต์แล่นปรู๊ด 

ปร๊าดรบัส่งผู้โดยสารกนัขวกัไขว่ 

ลูกสาวอดีตผู้ใหญ่บ้านก้าวขึ้นไปบนท่าเรือแล้วเดินตรงไปดูขนม 

แผ่นบางบนเตาที่แม่ค้าสาวกำาลงัละเลงแป้งเป็นวงดูน่ากนิ

“พี่สาวจ๊ะ เอาขนมเบื้องให้ฉนัสามแผ่นสจิ๊ะ”

มารศรสีั่งพลางล้วงเหรยีญบาทออกจากกระเป๋ากางเกง ยนืรอแม่ค้า

ใส่เครื่องกับนำ้าตาลลงในแป้งที่ละเลงอยู่บนเตา เมื่อขนมสุกก็พับแผ่นแป้ง

เป็นครึ่งวงกลม นำาขึ้นจากเตาแล้ววางบนตะแกรง ผึ่งให้เยน็พอสมควรจงึ

หยบิใส่กระทงใบตองแล้วยื่นให้หญงิสาว

“เท่าไหร่จ๊ะ” คนซื้อเอ่ยถามเมื่อแม่ค้ายื่นของให้

“บาทนึงจ้ะ” แม่ค้าตอบแล้วยื่นมือออกไปรับเหรียญบาทจากมือ 

หญงิสาวมาใส่ตะกร้าที่วางอยู่ตรงหน้า

หลงัจากได้ขนมเบื้องที่สั่งเรยีบร้อย มารศรกีต็ั้งใจจะไปหาซื้อขนมไทย 

ของโปรดอกีสองสามอย่าง หล่อนหมายตาว่าจะซื้อไปกนิกบัจดืบนเรอื แต่

จงัหวะที่กำาลงัเบี่ยงตวัจะเดนิออกจากร้านขายขนมเบื้องนั้น ชายวยัรุน่รปูร่าง 

ผอมแกรน็คนหนึ่งกว็ิ่งผ่านหล่อนไปอย่างเฉยีดฉวิ แต่คนตวัใหญ่ที่วิ่งไล่ตาม 
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มาตดิๆ ยั้งฝีเท้าไม่ทนั เป็นเหตุให้ร่างกำายำาปะทะกบัร่างเพรยีวเตม็แรง

“เฮ้ย!” อานนท์อุทานเสียงหลง เขายั้งฝีเท้าไม่ทัน เป็นเหตุให้ชน 

หญงิสาวร่างระหงตรงหน้าเตม็แรง

มารศรถีูกกระแทกไหล่แรง ทำาให้หล่อนเกอืบหน้าคะมำา ถ้าคนที่ชน

หญิงสาวไม่คว้าตัวหล่อนไว้เสียก่อน ทว่าข้าวของในมือยังหล่นเกลื่อนพื้น

ขณะที่หล่อนถกูคว้าและดงึเข้าหาอกกว้าง จงึไม่ล้มลงไปกองรวมกบัข้าวของ 

ที่ตกอยู่บนพื้น

อานนท์มองหญิงสาวในอ้อมแขนราวถูกมนตร์สะกด ใบหน้าหล่อน

สวยหวาน ดวงตากลมวาวสุกใสล้อมกรอบด้วยขนตาเป็นแพดำาขลบั จมูก

โด่งรั้นรับกับริมฝีปากโค้งเป็นรูปกระจับน่าก้มลงทาบริมฝีปากคลึงเคล้า 

ความงามของหล่อนเย้ายวนจนเขารู้สึกถึงแรงบีบรัดใต้หน้าอก หัวใจเต้น 

ไม่เป็นจังหวะเมื่อสบตาหลากอารมณ์ของหญิงสาวในระยะห่างกันแค ่

ลมหายใจกั้น

ผลของการถูกกระชากตัวอย่างแรงทำาให้ร่างเพรียวหมุนมาปะทะ

แผ่นอกกว้าง หญิงสาวเงยหน้าขึ้นมองใบหน้ารกไปด้วยหนวดเคราที่อยู ่

ห่างใบหน้าหล่อนแค่คืบอย่างไม่พอใจ ดวงตาวาววับยามสบตาเขาอย่าง

เอาเรื่อง จากนั้นกย็กมอืขึ้นผลกัอกคู่กรณ ี ดนัตวัออกจากอ้อมแขนที่ช่วย

ประคองไม่ให้หล่อนล้มและตวาดอย่างมโีทสะ

“โอ๊ย! มแีต่ตนี ไม่มตีาหรอืยงัไงโว้ย คนทั้งคน ตวักไ็ม่ใช่เลก็ ดนั

วิ่งเข้ามาชนได้” 

มารศรตีวาดเสยีงแหลมใส่อกีฝ่ายด้วยความโมโห และค้อนใส่ใบหน้า 

รกครึ้มหนวดเคราของคนตรงหน้า 

เสยีงแหลมสูงของหญงิสาวดงึสตอิานนท์ให้หลดุจากภวงัค์หวานทนัท ี 

เขาถอนหายใจแรงพลางตวัดสายตามองข้ามศีรษะหล่อน เห็นแผ่นหลัง 

ของหวัขโมยไกลออกไปเรื่อยๆ กเ็สยีดาย ชายหนุม่กม้มองใบหนา้งองำ้าของ 

หญงิสาว ก่อนแสดงความรบัผดิชอบต่อเหตุการณ์ที่เกดิขึ้น
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“ขอโทษเถอะน้องสาว พี่มัวแต่ไล่ตามไอ้เด็กหัวขโมยนั่นเลยไม่ทัน

ระวงั เดี๋ยวพี่จะชดใช้ข้าวของที่เสยีหายคนืให้นะ” 

“มันก็แหงอยู่แล้วละ ในเมื่อแกทำาข้าวของฉันเสียหายก็ต้องเป็นคน 

ซื้อคนือยู่แล้ว ลองไม่ใช้ส ิแม่ด่าระเบดิแน่” มารศรเีอ่ยเสยีงขุ่น

อานนท์ถอนหายใจพร้อมส่ายหน้าเบาๆ ก่อนหนัไปเอ่ยกบัแม่ค้า 

“พี่สาวจ๊ะ ช่วยทำาขนมให้น้องสาวคนนี้ใหม่ทเีถอะ เดี๋ยวฉนัจ่ายเงนิเอง” 

เขาหยบิธนบตัรฉบบัละสบิบาทออกมาส่งให้แม่ค้า

แม่ค้ามองธนบตัรตรงหน้า ก่อนเงยหน้าขึ้นเอ่ยเสยีงอ่อน “ฉนัไม่มี

เงนิทอนหรอก น้องชายมเีหรยีญบาทไหมล่ะ” 

“เดี๋ยวนะพี่สาว” ชายหนุ่มเอ่ยพลางยื่นมือออกไปรับกระทงใบตอง

บรรจขุนมเบื้องหน้าตาน่ากนิแล้วส่งให้หญงิสาวพลางถามหล่อนว่า “น้องสาว 

มเีงนิให้พี่แลกไหม แม่ค้าเขาไม่มเีงนิทอน”

“โอ๊ย...แลกเลกิอะไร เอามาทั้งหมดนี่แหละ” มารศรรีบีฉวยธนบตัร

ฉบบัละสบิบาทกบัขนมจากมอือกีฝ่ายแล้วเอ่ยง่ายๆ “เดี๋ยวฉนัจ่ายค่าของเอง 

ส่วนเงนิที่เหลอืฉนัจะถอืว่าเป็นค่าเสยีหายที่แกทำาฉนัตกใจกแ็ล้วกนั”

“โอ้โฮ...นี่ตั้งใจจะปล้นกนัซึ่งๆ หน้าเลยหรอืไง พี่ไม่ได้ตั้งใจจะชนเธอ  

แล้วเธอก็ไม่ได้บาดเจ็บสักกระผีก ทำาไมถึงเรียกค่าทำาขวัญแพงนักล่ะฮะ” 

เขาทำาตาดุใส่คนที่เชดิหน้าอย่างท้าทาย

“ช่วยไม่ได้ ใครใช้ให้ซุ่มซ่ามมาทำาให้ฉนัอายและเจบ็ตวัทำาไมล่ะ” 

มารศรีไหวไหล่แล้วตอบอย่างไม่สนใจแววตาแสดงอารมณ์ของ 

คูก่รณ ีหล่อนเกบ็ธนบตัรในมอืยดัใส่กระเป๋า ก่อนหยบิเหรยีญบาทออกมา

แล้วยื่นให้แม่ค้าขนมเบื้อง

“ผูห้ญงิอะไร...หน้าเลอืดชะมดั” อานนท์บ่นอบุ แต่ไม่คดิจะเรยีกร้อง

เอาเงนิทอน ได้แต่ส่ายหน้าเบาๆ แล้วเดนิตรงไปที่ท่าเรอื เลกิใส่ใจคู่กรณ ี

ซึ่งเดนิตามเขามาห่างๆ

มารศรีแบะปากใส่แผ่นหลังของชายตัวโตที่ก้าวนำาหน้า หล่อนเดิน
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