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	 แสงสีนวล  จากหลอดไฟทางหลวงที่ตั้งเรียงรายริมถนนใจกลาง 

กรุงเทพมหานครจุดความสว่างไสวให้ยามค่ำคืนอันมืดมิด  ผู้คนยังคงเดินกัน 

ขวักไขว่หนาตาริมฟุตปาธสองฟากฝั่งถนน  บ้างก็กำลังเดินทางกลับไปยังที่พักอาศัย 

เพื ่อชาร์จพลังงานให้ร่างกายก่อนเริ ่มกิจวัตรในวันรุ ่งขึ ้น  บ้างก็ยังคงเที่ยวเตร่ 

พักผ่อนสมองหาความเพลิดเพลินใส่ตัวหลังจากเหน็ดเหนื่อยกับการทำงานมา 

แล้วกว่าครึ่งค่อนวัน  และในท่ามกลางหมู่คนเหล่านั้น  มีชายหนุ่มผู้หนึ่งซึ่งกำลัง 

เดินด้วยความรู้สึกเงียบเหงาที่เกาะกุมอยู่ในหัวใจลึก ๆ  แม้ภายนอกจะดูเข้มแข็ง 

และเด็ดเดี่ยวมาโดยตลอด

	 การันต์เดินผ่านผู้คน...คนแล้วคนเล่า  สองเท้าย่างก้าวเป็นจังหวะไม่รีบร้อน 

ตามทางเดินบนฟุตปาธริมถนนซึ่งเต็มไปด้วยรถรามากมาย  ไม่มีใครรู้ว่าจุดหมาย 

ปลายทางของเขาจะไปสิ้นสุดลงตรงไหน  แต่การันต์ต่างหากที่ล่วงรู้เรื ่องราวของ 

ผู้คนว่ากำลังนึกคิดและต้องการสิ่งใด

	 เขาเคยเกลียดการเดินผ่านฝูงชนจำนวนมาก  เพราะมันช่างอึดอัดและกดดัน 

สิ้นดี  หากการมีพลังพิเศษที่สามารถส่งกระแสจิตและล่วงรู ้ความคิดของผู้อื ่น 

เป็นความปรารถนาของใครหลายคน  แต่สำหรับเขาแล้วกลับเป็นสิ่งที่ทุกข์ทรมาน 
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เพราะต้องคอยควบคุมตนเองไม่ให้รับรู้ความคิดเหล่านั้น  มันไม่ได้น่ายินดีเอาเสีย 

เลยในยามที่รับรู้ถึงปัญหาของใครก็ตาม  และเขาก็ไม่อาจยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือ 

ได้ทุกครั้ง 

	 พลังพิเศษแปลกประหลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อการันต์อายุย่างเข้ายี่สิบปี  เริ่มต้น 

จากการได้ยินเสียงความคิดของผู้อื ่นซึ่งประเดประดังเข้ามาจนน่ารำคาญ  ทำให ้

เขาต้องหลบไปอยู่ในที่ห่างไกลจากชุมชนเมือง  และพยายามปรับตัวให้รับกับสภาพ 

ความพิสดารนี ้  จนความน่ารำคาญทั้งหลายกลายเป็นความเคยชินไปในที ่สุด 

ต่อมาพลังพิเศษที่มีกลับเพิ่มมากขึ้น  จากที่เคยได้ยินแค่เสียงความคิดของคนอื่น 

กลับกลายเป็นสามารถส่งกระแสจิตไปยังที่ซึ่งต้องการจะไปได้

	 จิตใจของการันต์ไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่ง  เขาเคยอาศัยที่หมู่บ้านแห่งนี้เมื่อ 

หลายปีก่อน  การเดินทางของจิตหยุดลง  ณ  บ้านเดี่ยวสองชั้นหลังใหญ่โตที่อยู่ติด 

กับบ้านของเขา  พร้อม ๆ กับความทรงจำที่มีต่อเพื่อนบ้าน  เพื่อนเรียน  เพื่อนเล่น 

ในวัยเด็กที่กลับมาโลดแล่นในความคิดคำนึงอีกครั้ง  ก่อนจะรวบรวมสมาธิส่ง 

จิตพิเศษไปยังห้องนอนห้องหนึ่งบนชั้นสอง  การันต์มองเห็นหญิงสาวที่รู ้จักเป็น 

อย่างดีภายในนั้น  เธอกำลังวุ ่นวายกับการจัดเตรียมเสื ้อผ้าใส่กระเป๋าเดินทาง 

ความกระตือรือร้นของเธอทำให้เขาระบายยิ้มออกมาน้อย  ๆ  และทอดสายตามอง 

อย่างอ่อนโยน

	 “มีน  ทำอะไรอยู่ลูก  ลงมากินข้าวได้แล้ว”  เสียงเรียกดังมาจากชั้นล่าง

	 “จ้ะแม่  เดี๋ยวมีนลงไป  ขอเก็บของแล้วอาบน้ำก่อนนะจ๊ะ”

	 เมื ่อผ่านพ้นไปแล้วหลายนาที  ภารกิจจัดเก็บกระเป๋าของเธอก็เสร็จสิ ้น 

หญิงสาวเจ้าของห้องเดินไปยังมุมตู้เสื้อผ้า  หยิบผ้าขนหนูพาดบ่า  และรวบผมม้วน 

ขึ้นเป็นมวยบนศีรษะอย่างลวก  ๆ  ก่อนนำกิ๊บตัวใหญ่หนีบมวยผมไว้ตรงท้ายทอย 

	 ทุกการกระทำของเธออยู่ในสายตาของการันต์ตลอดเวลา  และแล้วความ 

ไม่ชอบมาพากลก็เริ่มก่อตัว  เมื่อหญิงสาวเริ่มปลดกระดุมเสื้อและหันกลับมาก่อน 

จะถอดมันออกจากร่างกาย

	 เฮ้ย!

	 ภาพหญิงสาวเกือบจะเปลือยโป๊หายวับไปกับตาเมื ่อคนอุทานเสียงหลง 
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หันหลังให้เธอ  สมาธิที่เคยรวบรวมพลังส่งไปอีกสถานที่หนึ่งแตกกระเจิงกลับมา 

อยู่ในร่างกายตัวเองอีกครั้ง  ดวงตาตื่นตระหนกเปิดกว้างแล้วกระเด้งตัวจากท่านอน 

ลุกขึ้นนั่งถอนหายใจเฮือกใหญ่  มือข้างหนึ่งยกปิดปาก  รู้สึกร้อนผ่าวบนใบหน้า  

ได้แต่นึกในใจว่าดีแค่ไหนท่ีออกจากห้องน้ันทันเวลา  ไม่อย่างน้ันอาจได้มีเลือดกำเดา 

พุ่งออกมาแบบไม่รู้ตัว  แม้จะเคยส่งจิตไปหาเธอบ่อยครั้งก็ตาม  แต่เขาก็ไม่เคยชิน 

เสียทีกับการเห็นร่างอ้อนแอ้นของเพื่อนสนิทเมื่อโตเป็นสาวเต็มตัว 

	 การันต์พยายามสงบสติอารมณ์ก่อนขยับกายลงจากเตียงนอนของตน 

สองเท้าก้าวเดินต่อไปยังระเบียงห้องที่มีผ้าม่านสีขาวซึ่งกำลังไหวปลิวเล็กน้อยเมื่อ 

ต้องลมทะเลเบา  ๆ  ดวงตาคมเข้มมีร่องรอยความเหงาจาง ๆ  ของเขามองขึ้นไปยัง 

ดวงจันทร์บนท้องฟ้าซึ่งรายล้อมด้วยหมู่ดาวส่องแสงระยิบระยับท่ามกลางความ 

มืดมิดของผืนฟ้า  ในความคิดมีแต่เรื่องของเธอคนนั้น  อีกไม่นานเขาคงได้พบเจอ 

ใครคนนั้นโดยไม่ต้องมองผ่านกระแสจิตเช่นนี้ 

	 คิดถึงเหลือเกิน  คิดถึงเพื่อน  คิดถึงเธอ...มีนตรา 

ท้องทะเลสีครามยามเช้าสงบเงียบไร้ผู้คนเพราะอยู่ในเขตหาดส่วนตัว  เสียงชัตเตอร์ 

ดังขึ ้นโดยผู้ถ่ายเก็บภาพความงดงามของทัศนียภาพโดยรอบ  จากฟากฟ้าจรด 

เกลียวคล่ืนซ่ึงส่งเสียงครวญคล้ายบรรเลงท่วงทำนองเป็นจังหวะดนตรี  ทำให้บรรยา- 

กาศในการเก็บเกี่ยวภาพถ่ายธรรมชาติยามเช้าเพลิดเพลินยิ่งขึ้น  ทว่าเพียงไม่นาน 

สมาธิของช่างภาพก็ถูกรบกวนเมื่อมีเสียงใครบางคนร้องถามขึ้น

	 “อาจารย์  ทำอะไรอยู่คะ”

	 เด็กสาวถามไถ่เสียงใสพร้อมแย้มยิ้มให้บุคคลที่ตนทักทาย  แต่   ‘อาจารย์’ 

ไม่ได้วางมือจากงานอดิเรกซึ่งกำลังตั้งอกตั้งใจอยู่เลย  ได้แต่พูดโต้ตอบกลับมาบ้าง 

แม้คำพูดจะมีนัยคล้ายการออกคำสั่งก็ตาม

	 “เงียบ  ๆ”

	 “จะจริงจังไปถึงไหน  ไอรีนอุตส่าห์รีบตื่นแต่เช้าเพื่อมาเรียนพิเศษ  ยังจะ 

ทำเป็นไม่สนใจกันอีก  เชอะ!”

	 “แล้วใครใช้ให้รีบต่ืน”  น้ำเสียงเรียบกล่าวต่อโดยไม่สนใจหญิงสาวท่ียืนข้าง  ๆ   
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	 “อาจารย์!  ง้อกันบ้างก็ได้นะ!”

	 ดวงหน้าสดใสงอง้ำทำให้การันต์ที่เอาแต่หมกมุ่นอยู่กับการถ่ายภาพต้องละ 

สายตาจากกล้อง  แล้วชำเลืองมองลูกศิษย์สาวพลางระบายยิ้มออกมาและส่ายหน้า 

นิด  ๆ  แต่การกระทำของเขาก็ไม่ได้ช่วยให้อีกฝ่ายรู้สึกดีขึ้นแต่อย่างใด  กลับยิ่ง 

แง่งอนหนักกว่าเดิมอีกเท่าตัว

	 “โตแล้วนะ  ทำหน้าหักแบบนั้น  ระวังหนุ่ม  ๆ  จะหนีกันหมด  แล้วจะหาว่า 

ผมไม่เตือน”

	 “หนุ่ม  ๆ  ในนั้นคงไม่ใช่อาจารย์แน่  ๆ  ใช่ไหมคะ”

	 “ผมอาจเป็นคนแรกที่หนีก็ได้นะ  ถ้าไอรีนยังไม่เลิกทำหน้างอแบบนี้”

	 หญิงสาวยกมือขึ้นมากอดอกอย่างขัดใจเมื่อน้ำเสียงเรียบเฉยของคู่สนทนา 

สิ้นสุดลงและเขาหันกลับไปใส่ใจกล้องในมืออีกครั้ง  ถึงแม้เธออยากให้เขาเอาอก- 

เอาใจเพียงใดก็คงเป็นไม่ได้  เนื่องจากคุ้นชินกับนิสัยของเขาเป็นอย่างดี  ว่าต่อให ้

เธอแง่งอนไปจนถึงที่สุด  ก็ไม่มีทางที่เขาจะใส่ใจเธอไปมากกว่านี้

	 ไอรีน...หญิงสาววัยย่ีสิบปี  เป็นบุตรสาวของคุณวายุและคุณประภา  นักธุรกิจ 

ที่ร่ำรวยอยู่ในลำดับต้น  ๆ  ของจังหวัด  ด้วยถูกเลี้ยงดูอย่างตามใจจนเคยตัว  เธอ 

จึงมีนิสัยดื้อรั้น  ไม่ยอมเชื่อฟังใคร  จนถูกขนานนามว่าเป็นคุณหนูเอาแต่ใจ  ไอรีน 

เป็นลูกศิษย์ของการันต์ในวิชาวาดภาพและดนตรี  นอกจากเขาจะเก่งเรื ่องการ 

ถ่ายภาพแล้ว  เขายังเก่งในงานศิลปะเกือบทุกแขนงวิชา  จนสามารถนำทักษะและ 

ความรู้เหล่านั้นมาถ่ายทอดให้บุคคลที่สนใจและรักในงานศิลปะเฉกเช่นเขาได้

	 ไอรีนจัดว่าเป็นหญิงสาวหน้าตาดีเข้าขั้นสะสวยคนหนึ่ง  ผมยาวถึงกลางหลัง 

เป็นลอนเงางาม  รูปร่างค่อนไปทางอวบอิ่มมีน้ำมีนวล  บวกกับเป็นคนผิวขาวตาม 

เชื้อสายจีน  ทำให้ชายหนุ่มหลายคนชื่นชมและหลงใหลในความงามแบบธรรมชาต ิ

จนบางครั้งสิ ่งสวยงามเหล่านั ้นย้อนกลับมาทำลายตัวเอง  เมื ่อเจ้าตัวเกิดความ 

ประมาท  ไม่รู้จักระวังตน

	 การันต์รู้จักไอรีนครั้งแรกเมื่อสองปีก่อนจากเหตุการณ์เลวร้ายในคืนหนึ่ง 

	 คืนนั้นไอรีนได้รับเชิญไปงานเลี้ยงวันเกิดของเพื่อนร่วมชั้นเรียน  เพื่อน 

หลายคนคะยั้นคะยอให้เธอดื่มแอลกอฮอล์ดีกรีหนัก  ด้วยแรงยุและความอยาก 
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สนุกตามประสาวัยกำลังคึกคะนองทำให้เธอดื่มเหล้าจนเมามาย  และในระหว่าง 

เดินทางกลับที่พักอาศัยเธอก็โชคร้าย  เมื่อเจอคนร้ายคดีฆ่าข่มขืนที่เพิ่งพ้นโทษ 

ออกจากคุก  ฉุดกระชากเข้าพงหญ้าข้างทางเพื่อขืนใจ 

	 หญิงสาวพยายามคุมสติและหาทางหนีเอาตัวรอด  เธอส่งเสียงร้องขอความ 

ช่วยเหลือไปรอบบริเวณ  จนการันต์ซึ่งผ่านไปละแวกนั้นได้ยินเข้าพอดี  นับว่าโชค 

ยังเข้าข้างเธอที่การันต์มาช่วยเหลือได้ทันกาล  แถมเขายังสามารถจับคนร้ายใน 

สภาพสะบักสะบอมส่งตำรวจได้โดยที่เขาและเธอต่างก็ปลอดภัยทุกประการ

	 หลังจากวันนั้นเป็นต้นมา  ครอบครัวของไอรีนก็ฝากฝังให้การันต์ช่วยดูแล 

และจ้างเขาเป็นครูพิเศษสอนศิลปะและดนตรี  เพื่อไม่ให้บุตรสาวมีโอกาสเที่ยวเตร่ 

มากนัก 

	 ความสนิทสนมของทั ้งคู ่นั ้นอยู ่ในระยะเส้นกั ้นของคำว่า   ‘ลูกศิษย์’  และ 

‘อาจารย์’ มาโดยตลอด  แต่ในใจลึก ๆ ของไอรีนกลับคิดเกินเลยกับการันต์มากกว่า 

ฐานะที่เป็นอยู่  แม้หญิงสาวจะรู้ดีว่าเขาไม่เคยมองเธอพิเศษเกินไปกว่าการเป็น 

ลูกศิษย์หรือน้องสาวคนหนึ่งเท่านั้น

	 “วันนี้เรียนเปียโนแล้วกันนะ  พอดีผมยังไม่ได้เตรียมต้นแบบวาดภาพไว้ให้”

	 “สำหรับอาจารย์  จะสอนวิชาไหนไอรีนก็ต้ังใจเรียนเต็มท่ีอยู่แล้วละ  รับรองได้”

	 “อืม  คงหายงอนแล้วสินะ  งั้นไปเรียนดนตรีกันเถอะ  จะได้ไม่เสียเวลา”

	 ไอรีนสะดุ้งเล็กน้อยเมื่อฝ่ามืออบอุ่นวางบนศีรษะเบา  ๆ  ลืมตัวไปเสียสนิท 

เลยว่ากำลังงอนเขาอยู ่ เพียงแค่เห็นรอยยิ้มละมุนของเขา  จิตใจของเธอก็อ่อนยวบ 

หญิงสาวระบายลมหายใจพร้อมเดินตามหลังคนตัวสูงเข้าไปยังบ้านพักริมทะเลซึ่ง 

ใช้เป็นห้องเรียนขนาดย่อม

เปียโนหลังใหญ่ตั้งอยู่กลางห้องทางปีกซ้ายของบ้านพักตากอากาศ  รอบด้านเป็น 

กระจกใสมองเห็นทิวทัศน์เบื้องนอกอย่างชัดเจน  การันต์หยิบโน้ตดนตรีจากโต๊ะ 

เขียนหนังสือแล้วนำไปวางตรงหน้าลูกศิษย์สาว  เขาพร้อมแล้วกับการสอนเปียโน 

ให้ไอรีนที่พอจะมีพื้นฐานมาบ้าง  แต่ยังต้องฝึกให้ชำนาญมากขึ้นกว่าจะเทียบเท่า 

ระดับมืออาชีพได้  ไอรีนเล่นเพลงเดิมซ้ำไปซ้ำมาสับเปล่ียนกับอาจารย์ผู้สอนเป็นพัก ๆ 
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	 เสียงเพลงดังกังวานอย่างต่อเนื่อง  เมื่อนิ้วสัมผัสเข้าจังหวะกับการบรรเลง 

เพลงตามตัวโน้ต  พาคนฟังหลงเคลิ้มไปกับความไพเราะชวนฝัน  ดวงตาของไอรีน 

จับจ้องไปยังใบหน้าคมคายของอาจารย์หนุ่มแบบไม่กะพริบ  ท่วงทำนองของเสียง 

เปียโนชวนให้รู้สึกถึงความเหงาที่ค่อย ๆ  แทรกซึมเข้าไปในจิตใจ  หลังจากสิ้นสุด 

การบรรเลง  เสียงปรบมือก็ดังตามมาติด  ๆ 

	 “ทำไมอาจารย์ถึงเล่นเปียโนเก่งแบบนี้  ไอรีนรู้สึกถึงอารมณ์เศร้า  เหงา  ๆ  

บอกไม่ถูก  ทำไมไอรีนถึงเล่นไม่ได้แบบนี้บ้างนะ  ขนาดฟังอาจารย์เล่นตั้งหลายรอบ 

แล้ว”

	 “หัดไปเรื่อย  ๆ  เดี๋ยวก็เก่ง”

	 “ชาติไหนไอรีนถึงจะเก่งแบบอาจารย์บ้างเนี่ย”

	 ร่างสูงลุกขึ้นจากเก้าอี้  พลางจับไหล่บอบบางและดึงให้เธอนั่งแทนที่เพื่อ 

ตัดปัญหาการเซ้าซี้  นิ้วเรียวตั้งวางประจำที่คีย์โน้ตเตรียมแสดงฝีมือ  ทว่ายังไม่ทัน 

ได้เริ่มต้น  แมลงสาบตัวหนึ่งก็บินปัดเป๋แล้วร่วงลงตรงหน้าเธอ

	 “กรี๊ด-ด-ด!!”

	 เสียงแหลมเล็กดังสนั่นพร้อมร่างอวบอิ่มสะดุ้งโหยงโผเข้ากอดคนด้านข้าง 

เพื่อหาที่พึ่ง  ดวงหน้าสดใสเวลานี้แปรเปลี่ยนเป็นตกใจสุดขีด  ทำให้เขาที่ถูกกอด 

ถึงกับหลุดขำ  พลางดึงร่างนั้นออกให้พ้นตัว

	 “มันไปแล้ว  เลิกกลัวได้แล้ว  ปล่อยผมซะที”

	 “ไม่เอา!  ไอรีนกลัว  อาจารย์เอามันไปทิ้งเร็ว  ๆ  สิ!”

	 คนหนึ่งยิ่งกอดรัดเหนี่ยวรั้ง  อีกคนก็ยิ่งพยายามดึงดันแขนที่โอบแนบแน่น 

แล้วความรู้สึกนึกคิดของเธอก็พุ่งตรงไปยังโสตประสาทของเขา  ทำให้รอยยิ้มที ่

เผลอหลุดขำเมื่อครู่แปรเปลี่ยนเป็นนิ่งเฉยพร้อมทำสีหน้าจริงจัง

	 “ไอรีน...ปล่อยผมได้แล้ว”

	 น้ำเสียงขรึมเข้มดึงสติที ่หลุดลอยของไอรีนกลับมา  สองมือที ่ก่ายกอด 

รอบเอวค่อย  ๆ  คลายออกพร้อมเหลือบมองตัวการที่ทำให้เธอจิตตก  ก่อนจะยอม 

ปล่อยให้เขาเป็นอิสระเมื่อไม่เห็นแมลงสาบตัวนั้นแล้วจริง  ๆ 

	 “เอ่อ...ไอรีนขอโทษที่กลัวเกินเหตุ”  เธอพูดอุบอิบด้วยท่าทางเลิ่กลั่ก  ขยับ 
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กับดักมนตรา

ห่างจากร่างสูงพร้อมหลบสายตา

	 “ไปเล่นเปียโนต่อได้แล้ว”

	 “ค่ะ...”  ลูกศิษย์สาวยอมทำตามอย่างว่าง่าย  เธอพรมนิ้วมือบรรเลงเพลง 

ตามจังหวะตัวโน้ตทั้งที่จิตใจยังวิตกกังวลไม่หาย  เกรงว่าการกระทำของเธอจะ 

สร้างความไม่พอใจให้อาจารย์หนุ่มจนเกิดความอึดอัดกดดัน

	 “ไม่ต้องคิดมาก  ผมไม่ได้คิดจะต่อว่าอะไรทั้งนั้น”

	 นิ้วมือหยุดชะงัก  ดวงตาเบิกกว้างตกตะลึงเล็กน้อย  ไม่ว่าเธอจะนึกคิด 

สิ่งใด  การันต์ก็จะรับรู้แทบทุกครั้ง  ราวกับเขามานั่งอยู่ในความคิดของเธอ  จน 

บางครั้งไอรีนก็อดสงสัยไม่ได้

	 “อาจารย์เป็นพ่อมดหรือผู้วิเศษกันแน่  ทำไมถึงรู้ว่าไอรีนคิดอะไร”

	 “แค่เห็นหน้าสลด  มันก็พอเดาได้ไม่ใช่เหรอ”

	 ไอรีนชำเลืองมองอาจารย์อย่างสงสัย  แต่เขาก็ยังนิ่งเฉยไม่แสดงพิรุธใด 

เธอจึงยอมปล่อยเลยตามเลยเฉกเช่นทุกครั้ง  ไอรีนสลัดความคิดทั้งหลายทิ้งพร้อม 

หันกลับมาสนใจเปียโนตรงหน้าอีกครั้ง 

	 เพลงที ่เขาเป็นคนแต่งขึ ้นเองทำให้ความคิดล่องลอยไปหาใครบางคน 

ดวงหน้าหวาน  รอยยิ้มสดใสปรากฏชัดเจนในสมอง  แล้วหัวใจก็วูบไหวพองโต 

คล้ายมีความผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้น

	 “มีน!”

	 การันต์เผลอเรียกชื่อใครบางคนเสียงดัง  จนไอรีนหยุดมือบนเปียโนพร้อม 

หันกลับไปมองอาจารย์ซึ่งกำลังเดินลิ่วออกจากบ้านอย่างรวดเร็ว

	 “อาจารย์จะไปไหน...”

	 ไม่ทันได้เอ่ยถามจบประโยค  ร่างสูงก็หายลับจากสายตาเป็นที่เรียบร้อย  

ไอรีนก้าวเดินไปยังริมหน้าต่าง  พลางเปิดผ้าม่านมองดูรถยนต์คันคุ้นตาแล่นจาก 

ไปอย่างไม่มีปี่มีขลุ่ย

 

บนถนนโล่งกว้างมีรถสวนกันเป็นระยะ  การันต์กวาดสายตามองหาใครคนหนึ่งทั่ว 

ทั้งสองฝั่งอย่างร้อนรน  เธอคนที่อยู่ในความคิดนั้นอยู่ไหน  ความรู้สึกของเขารับรู้ 
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ได้ว่าเธออยู่ใกล้หัวใจเสียเหลือเกิน  มันจะเต้นแรงเมื่อรู้สึกว่าอยู่ใกล้เธอทุกครั้ง 

	 รถบัสขนาดใหญ่ที่แล่นเข้ามาจอดพักริมทางอีกฟากถนนทำให้การันต์เหยียบ 

เบรกเต็มฝีเท้า  แล้วเปิดประตูลงจากรถและมองหาใครบางคนที่คุ้นตาบนรถบัส 

คันนั้น 

	 “มีน!”  เขาตะโกนเรียกชื่อของหญิงสาวที่นั่งตรงริมหน้าต่างลั่นถนน  เขาได ้

เจอเธอแล้วจริง ๆ ตามความรู้สึกท่ีสัมผัสได้  ทว่ายังไม่ทันได้ก้าวข้ามฝ่ังไปหา  รถบัส 

คันดังกล่าวกลับเคลื่อนตัวออกจากพื้นที่  และเป็นจังหวะเดียวกับที่มีรถหลายคัน 

วิ่งสวนไปมา  ทำให้การันต์ไม่อาจข้ามถนนได้อย่างใจ  ขณะที่เขาพยายามหาทาง 

ข้ามถนนโดยที่สายตายังจับจ้องอยู่แค่เธอ  ในที่สุดเพียงชั่ววินาทีเธอคนนั้นก็หันมา 

แต่คงสายเกินไปหากจะวิ่งตามรถบัสคันนั้นให้ทัน  แต่ไม่ว่าอย่างไรเขาจะไม่ปล่อย 

ให้โอกาสหลุดลอยไปแน่  ๆ 
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	 โซฟารับแขก ภายในล็อบบ้ีหรูหราของโรงแรมช่ือดังระดับห้าดาว 

ถูกจับจองเต็มพ้ืนท่ีด้วยคณะทัวร์จากกรุงเทพฯ  ฝ่ายทีมงานคณะทัวร์เดินกันโกลาหล 

เพื่อทำเรื่องเช็กอินให้ลูกทัวร์ทั้งหลาย  หญิงสาวคนหนึ่งวางกระเป๋าเดินทางใบโต 

หลบผู้คนเพ่นพ่านชิดผนังด้านหนึ่ง  ก่อนเจ้าของจะคว้าโทรศัพท์มือถือขึ้นมาโทร. 

ถึงบุคคลสำคัญเมื่อถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพตามที่ถูกมารดากำชับเมื่อคืนนี้ 

	 “มีนถึงกระบี่แล้วจ้ะแม่”

	 มีนตรา...หญิงสาวร่างบางในชุดกระโปรงยีนสั้นเหนือเข่าเล็กน้อยอวดเรียวขา 

ขาวผ่อง  ผมสีดำขลับเงางามยาวดุจแพรสลวย  นัยน์ตาสีฟ้าอ่อนเป็นประกายสดใส 

รอยยิ ้มหวานดึงดูดสายตาให้ชวนมอง  เธอยังคงให้ความสำคัญกับคนในสาย 

โทรศัพท์เต็มที่โดยไม่ใส่ใจใครบริเวณนั้น  และเมื่อการสนทนาระหว่างแม่ลูกสิ้นสุด 

เธอก็เดินไปหาเพื่อนอีกครั้ง

	 “โทร.รายงานแม่หรือจ๊ะมีน”  พราวดาว  เพื ่อนสนิทที ่เดินทางมาพร้อม 

คณะทัวร์เอ่ยถาม 

	 “อืม...แม่ให้มีนโทร.หาทุกชั่วโมงเลย  สงสัยกลัวมีนทำตัวเหลวไหล”

	 “ดีจัง  มีพ่อแม่คอยเป็นห่วงแบบนี้”  พราวดาวส่งยิ้มให้คู่สนทนา 
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