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ส ายฝนที่พร�ำลงมาค่อนข้างหนักขึ้นทุกขณะนั้น ท�ำให้

บุปผชาติเหลียวไปรอบๆ บริเวณที่ยืนอยู่ ก่อนที่จะตัดสินใจก้าวเข้าไป
ในร้านอาหารที่ค่อนข้างดีตรงที่เธอยืนอยู่ใกล้ที่สุดในทันที ในร้าน
ค่อนข้างกว้างขวาง มีโต๊ะว่างอยู่หลายชุด เธอตัดสินใจเลือกโต๊ะที่อยู่
ทางด้านหน้าของร้าน เพื่อที่จะมองดูรถซึ่งจอดอยู่ในที่ซึ่งให้จอดได้
และอยู่ริมฟุตบาทได้บ้าง เพราะทุกวันนี้ไม่ปลอดภัยแก่ทรัพย์สินเลย
โดยเฉพาะรถที่หายกันได้อย่างง่ายดายเหลือเกิน
เธอสั่งเครื่องดื่มเพื่อฆ่าเวลา เพราะยังไม่หิวอะไรเลยในยาม
ที่จิตใจก�ำลังค่อนข้างกระวนกระวายอย่างนี้
เธอก้มดูนาฬิกาเรือนหรูที่ข้อมือ เลยเวลาที่นัดกับวราพงษ์
มาแล้วเกือบค่อนชั่วโมง เขาไปไหนนะ หรือว่ารถราจะติด ท�ำให้เสีย
เวลาไปได้อย่างนี้ โดยเฉพาะวันที่เธอมีเรื่องส�ำคัญจะปรึกษาเขาให้
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เด็ดขาดลงไปเช่นนี้
ถอนใจยาวๆ อย่างลืมตัว มองฝ่ากระจกหน้าร้านออกไปแล้ว
นิ่วหน้า ไม่มีวี่แววเลยว่าวราพงษ์จะมาในเวลานี้
ทว่าแววตาคมดุจเหยี่ยวของใครคนหนึ่งที่ดูจะจับจ้องอยู่ที่
เธอมานานนั้น ท�ำให้บุปผชาติเหลียวขวับไปมองตรงๆ ในทันทีทันใด
ฝ่ายที่ลอบมองอยู่ตีหน้ายิ้มๆ ดวงตาคมๆ นั้นมองสู้สายตา
ของเธอเหมือนจะท้าทายในที เขานั่งคนเดียว จิบเครื่องดื่มช้าๆ อีกมือ
หนึ่งที่ปลายนิ้วชี้และนิ้วกลางคีบบุหรี่สูบสลับกันไปกับจิบเครื่องดื่ม
บุปผชาติเมินหน้าเม้มปากนิดๆ สีหน้าเริม่ ตึงขึน้ ทุกขณะ เมือ่
ฝ่ายนั้นเริ่มมองตรงๆ อยู่เฉพาะใบหน้าของเธออย่างไม่มีมารยาทของ
ผู้ดี
เธอเชิดหน้าล�ำคอตัง้ ตรงขึน้ อย่างจงใจ  หน้าตาออกรุงรังด้วย
หนวดเครานั้นแลดูน่ากลัวและออกน่าเกลียดมากกว่าจะน่ามอง ท�ำไม
นะผู้ชายถึงชอบไว้หนวดไว้เครา ดูไม่ได้สักนิด เธอนึกวิจารณ์อยู่ในใจ
อย่างหงุดหงิด
ถ้าคนรักของเธอไว้หนวด บุปผชาติตั้งใจไว้ว่าจะขอร้องเขา
ไม่ให้ไว้ หากว่าเขาไม่ตามใจเธอ บุปผชาติก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะ
ทนเห็นหน้าตาที่มากไปด้วยหนวดเครารุงรังตลอดหรือไม่...
บุปผชาติกม้ มองนาฬิกาอีกครัง้ เวลาผ่านไปเกือบชัว่ โมงครึง่
ตามที่นัดกันไว้กับวราพงษ์ผู้ชายที่เธอรัก ทว่าก็ยังไม่มีวี่แววว่าเขาจะ
มาตามทีน่ ดั กันไว้แต่อย่างไร หญิงสาวเริม่ หงุดหงิดขึน้ อย่างบอกไม่ถกู
เมื่อนึกถึงคนรักที่ก�ำลังมีเรื่องส�ำคัญจะปรึกษาด้วย...
เมื่อเธอพยักหน้าให้เด็กประจ�ำโต๊ะมาคิดเงิน ฝ่ายนั้นก็ตรง
เข้ามาบอกว่า
“คุณผู้ชายโต๊ะนั้นจ่ายให้แล้วครับพี่”
บุปผชาติเหลียวไปมองเขาด้วยแววตาลุกวาบขึ้นด้วยโทสะ
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เปิดกระเป๋าถือ กัดริมฝีปากอยูอ่ ดึ ใจ ก่อนจะล้วงธนบัตรใบละร้อยออก
มา แล้วก้าวตรงไปยังโต๊ะของเขาผู้นั้นด้วยกิริยามั่นคง ดวงตาเฉียบๆ
ของเธอมองหน้าเขาอย่างดุ กระด้าง
เธอวางเงินลงบนโต๊ะเขา แล้วก้าวฉับๆ ออกไปจากร้านในทันที
สายฝนยังพร�ำไม่ขาด ทว่าก็เบาบางลงมากแล้ว ร่มก็ไม่มี
เหลียวซ้ายแลขวาอยู่อึดใจ ก่อนจะก้าวออกไปทางฟุตบาท ร่างสูงหนา
ทีก่ า้ วเข้ามาใกล้ๆ นนั้ ขวางทางไว้พร้อมกับบอกว่า
“หนังสือพิมพ์นี่พอจะกันฝนได้นิดหน่อย กว่าจะถึงรถ”
บุปผชาติชะงัก เม้มปากแน่น ดวงตาดุคมนั้นจ้องหน้าเขา
อย่างเอาเรื่อง
“ขอบคุณ แต่ฉันไม่ยี่หระหรอกฝนแค่นี้”
เธอก้าวเดินผ่านไปอย่างรวดเร็ว เมื่อถึงรถหญิงสาวก็ควาน
กุญแจจากกระเป๋าถืออย่างขุ่นใจ นึกต�ำหนิตัวเองว่า น่าจะเตรียม
กุญแจรถไว้ตั้งแต่อยู่ในร้านก็ดีหรอก การค้นหากุญแจในกระเป๋าถือก็
ใช่จะค้นได้ง่ายๆ นัก เพราะความที่ไม่ใช่คนเจ้าระเบียบในเรื่องของใช้
ประจ�ำตัวเท่าใดนักของเธอเอง ไม่ทราบว่าเธอซุกกุญแจรถไว้ในซอก
ใดของกระเป๋า...
ควานอยูจ่ นน่าโมโหอย่างหนักจึงพบ ทว่าเงาด�ำๆ ทีว่ บู เข้ามา
ใกล้ๆ นัน้ ท�ำให้เธอเงยหน้าขึน้ อย่างรวดเร็วออกเกรีย้ วกราด นีเ่ ขาเห็น
เธอเป็นผู้หญิงประเภทใดกันนะ จึงได้ท�ำท่าท�ำทางจะหาทางกระชับ
ไมตรีกบั เธอจนอย่างนี้ บุปผชาติถอื ว่าเป็นการดูหมิน่ เธอนัก เพราะเธอ
ไม่ใช่ผู้หญิงข้างถนนที่ใครๆ พอใจจะรู้จักมักจี่ได้ง่ายๆ
ทว่าไม่ใช่ผู้ชายที่หน้ารกรุงรัง ตาคมดุจเหยี่ยวคนนั้น
“กระเป๋ามีอะไรมั่งฮะพี่สาว...”
เป็นวัยรุ่นหน้าตาท่าทางดีคนหนึ่ง บุปผชาติขมวดคิ้ว ขณะที่
จ้องหน้าวัยรุ่นที่มายืนอยู่เกือบชิดเธอคนนั้นอย่างไม่สู้เข้าใจนักว่าเขา
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ถามเพื่ออะไร
“มีอะไรมั่งฮะ”
ฝ่ายนัน้ ถามรุกเร้า ขยับเข้าไปจนชิดเธอ บุปผชาติขยับไม่ออก
เพราะเธอยืนอยู่ชิดรถ
“จะท�ำไม”
หน้าของเธอคงตื่นตระหนกขึ้น
“ขอเถอะพี่สาว ผมโซแย่ อดข้าวมาหลายมื้อแล้ว ขอดีๆ ผม
ไม่ท�ำอะไรหรอก พี่สาวคงมีอะไรๆ ให้ผมใช่ไหมล่ะ”
ฝ่ายนั้นพยายามท�ำเสียงสุภาพไว้อย่างดี
บุปผชาติหน้าเผือดขาว เหลียวซ้ายแลขวาอย่างตระหนก
สุดขีด
“จะเอาอะไรก็เอาไปเถอะ เลือกเอา”
บุปผชาติบอกเสียงสั่นพร่าอย่างหวาดหวั่น เพราะเมื่อเธอ
ท�ำท่าลังเลที่จะส่งกระเป๋าถือประจ�ำตัวให้ ฝ่ายนั้นก็ค่อยๆ ควักมีด
ออกมาช้าๆ เวลาไม่มใี ห้เธออีกแล้ว หญิงสาวจึงยืน่ กระเป๋าใบนัน้ ให้มนั
โดยดี
“ขอบคุณมากพี่สาว...ใจดีจริง ขอให้พี่สาวโชคดี ผมคนจน
อดโซ พี่สาวไม่จนหรอก ผมทราบ”
ฝ่ายนั้นบอกเป็นเสียงกระซิบกับริมหูของเธอ เหมือนคนที่
คุน้ เคยสนิทสนมกันนักหนา ในขณะทีบ่ ปุ ผชาติเองรูส้ กึ ว่าหายใจไม่ทวั่
ท้องเลย...
ฝ่ายนั้นวิ่งผละจากไปอย่างรวดเร็ว เธอยืนนิ่งตะลึงตัวแข็ง
มองตามเด็กหนุ่มวัยรุ่นคนนั้นไปอย่างท�ำอะไรไม่ถูก...หากก็เบิกตา
กว้าง เมือ่ วัยรุน่ ทีป่ ล้นกลางวันแสกๆ อย่างใจเย็นนัน้ ดูจะสะดุดกับอะไร
อย่างหนึ่ง ส่วนบนของร่างกายถลาลงก่อน ในชั่วพริบตาเดียวกระเป๋า
ใบนั้นก็ถูกกระชาก หากก็ดูจะมีการต่อสู้เกิดขึ้นในพริบตานั้นเอง...
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บุปผชาติใจมาเป็นกอง เมือ่ แลเห็นว่าหน้าตาของคนมีหนวด
เครานัน้ เป็นหน้าของฝ่ายตรงข้ามกับเจ้าคนทีข่ อกระเป๋าถือของเธอไป
อย่างดื้อๆ
เพียงไม่นานฝ่ายที่เธอเอาใจช่วยก็เงยหน้าขึ้น แต่เลือดแดง
ฉานตรงแขนข้างซ้าย...หญิงสาววิ่งตรงเข้าไปหาเขาในทันที
ในขณะทีต่ ำ� รวจและไทยมุงเริม่ ขยายวงกว้างล้อมรอบร่างของ
พลเมืองดีหน้าตาเหมือนผู้ร้ายนั้นแน่นเข้าไปทุกขณะ
“ขอบคุณค่ะ”
บุปผชาติรบั กระเป๋าถือทีเ่ ขารีบยืน่ ส่งให้เธออย่างออกตืน่ เต้น
“ผมจะต้องไปหาหมอ” เขาพึมพ�ำเสียงต�่ำๆ
“ฉันจะพาคุณไปค่ะ เชิญนัง่ รอรถเลยนะคะ คุณต�ำรวจคะ จะ
พาคนเจ็บไปหาหมอก่อนนะคะ จับคนร้ายไว้แล้วกันค่ะ”
บุปผชาติบอกต�ำรวจเสียงหนักๆ ก่อนจะแหวกฝูงชนออกไป
ยังรถของเธออย่างรวดเร็ว
เขาเดินตามไปอย่างเร่งร้อน คงเป็นเพราะต้องการจะออก
จากฝูงไทยมุงให้เร็วที่สุดด้วย
“เชิญขึ้นรถเลยค่ะ”
เธอรีบเปิดประตูรถให้เขาอย่างรวดเร็ว มือไม้ยังสั่นเพราะ
ความตื่นเต้นตระหนกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองสดๆ
ร้อนๆ อยู่ด้วย
“เจ็บไหมคะ”
บุปผชาติถามเขาเสียงแสดงความอ่อนโยนและมองหน้าเขา
อย่างห่วงใย เขามีสหี น้าเคร่งเครียด ดวงตาทอดมองไปเบือ้ งหน้าอย่าง
ไร้จุดหมาย
“นิดหน่อยครับ”
ชายหนุ่มบอกแล้วระบายลมหายใจยาวๆ รถเริ่มติดไฟแดง
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ตรงทางแยก
“ฉันลืมไปว่าน่าจะให้คุณไปรถต�ำรวจ ทนไหวไหมคะ”
บุปผชาติเริ่มหงุดหงิดกับไฟแดงขึ้นอย่างหนัก
“ไม่เป็นไรครับ มีผ้าบ้างไหม ผมจะเอาห้ามเลือด” เขาบอก
เสียงสุภาพปกติ
“ไม่น่าเลยที่คุณจะมาเคราะห์ร้ายเพราะฉัน”
เธอพึมพ�ำพลางเปิดลิน้ ชักหน้ารถ พบผ้าขนหนูสขี าวผืนหนึง่
เขาเอื้อมมือคว้ามันออกมาพันตรงบาดแผลที่ข้อมืออย่างรวดเร็ว
บุปผชาติมองตามอย่างสนใจและห่วงใย
เธอออกรถเมื่อรถคันหน้าเริ่มขยับได้บ้างแล้ว
“ต้องไปโรงพยาบาลไหมคะ” เธอมองหน้าเขาเต็มตา พลาง
ชะลอแถวๆ หน้าร้านแพทย์ริมถนน
“เข้าไปในคลินิกก็ได้ครับ” ฝ่ายนั้นตอบสั้นๆ
บุปผชาติจอดรถทันที
“คุณลงไปก่อนเลยนะคะ ฉันหาที่จอดรถก่อน ตรงนี้จอด
ไม่ได้”
เขาเดินลงไปอย่างรวดเร็ว บุปผชาติวนเวียนมองหาทีจ่ อดรถ
จนส�ำเร็จ ก่อนจะเดินตามเขาเข้าไปในร้านของแพทย์ดว้ ยความห่วงใย
ในตัวของพลเมืองดีทเี่ ธอนึกเขม่นเข่นเขีย้ วเขาเมือ่ แรกทีไ่ ด้มองสบตา
กัน...
นึกเสียใจขึน้ ตงิดๆ ทีต่ วั เองเกรีย้ วกราดกับเขามาเพียงไม่ถงึ
อึดใจ ทว่าท้ายที่สุดเธอก็ได้รับการสงเคราะห์จากเขาไม่ให้สูญเสีย
ทรัพย์สินส่วนตัวที่มีค่าเรือนแสนซึ่งมักพกติดตัวอยู่เสมอ...
“มาหาหมอหรือคะ”
เด็กสาวท่าทางเรียบร้อยทีอ่ ยูใ่ นร้านเข้ามาถามเมือ่ บุปผชาติ
เดินเข้าไปในร้าน
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เธอ

“มีคนเจ็บเข้ามาไหมหนู” เธอเอ่ยถามแทนค�ำตอบ
“คนเจ็บ ใครกันคะ” เธอผูน้ นั้ ถามอย่างไม่เข้าใจกับวาจาของ

“คนเจ็บทีถ่ กู แทงตรงแขนไงล่ะ” บุปผชาติบอกรายละเอียด
เพิ่มเติมให้เข้าใจมากขึ้น
“อยู่ข้างในกับคุณหมอแล้วค่ะ มาด้วยกันหรือคะ” ฝ่ายนั้น
เอ่ยถามอย่างสุภาพและเอาใจใส่
“หมอบอกยังไงบ้างหนู หนักไหม” เธอถามพลางชะเง้อมอง
เข้าไปข้างในอย่างกระวนกระวายใจ
“ไม่มีอะไรมากหรอกค่ะ ถ้าหากหนักคุณหมอก็คงให้ไป
โรงพยาบาลแล้วค่ะ” เธอผู้นั้นบอกยิ้มๆ หน้าตาดูจะรับแขกด้วยดี
“งั้นก็โล่งอกได้สินะ”
บุปผชาติถอนใจยาวๆ ก่อนจะเหลียวมองหาที่นั่ง เมื่อพบ
เก้าอี้รับแขกอยู่ใกล้ๆ เธอก็ถอยกลับไปนั่งอย่างใจคอเยือกเย็นลง
“ไปโดนอะไรมาคะ” เด็กสาวผู้นั้นถามอย่างคนช่างเจรจา
“ผู้ร้ายแทงเอาจ้ะ” บุปผชาติตอบตามความเป็นจริง
“ตายจริง โดนยังไงกันคะ” เธออุทานเสียงสูงอย่างตกใจ
“เขาจี้พี่ พอดีผู้ชายคนนั้นมาช่วยไว้ได้ แต่ก็ต้องต่อสู้กัน”
บุปผชาติเล่าอย่างใจดีขึ้นมาก
“แล้วได้ของคืนไหมคะ” เธอผูน้ นั้ ซักอย่างตืน่ เต้นขึน้ ทุกขณะ
“ได้ คนร้ายก็ถูกต�ำรวจจับได้แล้วด้วย” บุปผชาติเล่าอย่าง
อารมณ์ดีขึ้นมากมาย
“แย่นะคะ ทุกวันนี้ไม่ว่าใครก็หาความปลอดภัยให้ตัวเอง
ไม่ได้เลย” เธอผู้นั้นพึมพ�ำ
“หนักจริงๆ ใครๆ ก็หาความปลอดภัยไม่ค่อยได้ ขนาด
บ้านนายต�ำรวจใหญ่ๆ ยังโดนหนักเลยนี่นา คนร้ายสมัยนี้น่ะ ไม่กลัว
12 วงเวียนหัวใจ

กฎหมายเลย ขอให้ได้เป็นพอ พี่ไม่คิดหรอกว่าเขาจะปล้นจะจี้ เขาเข้า
มาถามดีๆ ว่าในกระเป๋ามีอะไรบ้าง พี่ยืนงงเขาก็ขออย่างสุภาพ แต่เรา
ก็กลัวแทบขาดใจ” บุปผชาติเล่ายิ้มๆ ในขณะที่คนรับฟังยืนอ้าปากฟัง
อย่างตื่นเต้น...
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2
“บ้านคุณอยู่แถวไหนคะ”

บุปผชาติเอ่ยถามเมื่อพลเมืองดีคนนั้นได้รับการรักษาแขน
ข้างที่ถูกแทงเรียบร้อยแล้วจากนายแพทย์เจ้าของคลินิก
เขาเดินออกมาเงียบๆ มีผ้าพันแผลพันอยู่รอบบริเวณที่ได้
รับบาดเจ็บ
“ฉันจ่ายให้ค่ะ คุณอย่าจ่ายเองเลย”
บุปผชาติรีบเดินปราดไปขวางเขาไว้เมื่อเขาล้วงกระเป๋าและ
ดึงธนบัตรใบละร้อยใบหนึ่งออกมา
“ไม่เป็นไรฮะ ผมจ่ายเองก็ได้”
เขาบอกโดยไม่ฟงั เสียงเธอ เมือ่ แพทย์เขียนบิลส่งให้ เขาก็รบั
มาเงียบๆ แล้วดึงธนบัตรใบละร้อยอีกใบหนึ่งออกมาช้าๆ
“บ้านคุณอยู่แถวไหนคะ”
14 วงเวียนหัวใจ

บุปผชาติเดินตามเขาออกไปทางหน้าร้านและถามซ�้ำใน
ประโยคเดิม
“ผมว่าเราต้องไปที่โรงพักกันหน่อยดีไหมฮะ”
เขาว่าไปอีกเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับที่เธอถามแต่ประการใด
“ต้องไปหรือคะ” บุปผชาติถามอย่างไม่แน่ใจ
“เราเป็นเจ้าทุกข์นฮี่ ะ ต�ำรวจจับคนร้ายได้แล้ว เราก็ตอ้ งไปดู
ตัว เราจะเอาเรื่องไหมล่ะฮะ” เขากล่าวเหมือนจะอธิบายรายละเอียด
“ฉันไม่อยากเอาเรื่องเขาเลยค่ะ”
บุปผชาตินกึ ถึงวาจาของเจ้าคนร้ายแล้วก็ใจอ่อนขึน้ อย่างหนัก
“ท�ำไมฮะ” เขาเดินไปทางฟุตบาท
“เขาก็อดอยากแย่ แล้วจะให้พบเคราะห์กรรมในคุกตะราง
มันจะดีหรือคะ” เธอถามเขา แววตาและสีหน้าแสดงอาการครุ่นคิดที่
ค่อนข้างหนัก
“มันเป็นคนร้าย จี้ปล้นผิดกฎหมาย”
เขาอดยิ้มไม่ได้กับวาจาของเธอ บุปผชาติมองสบตากับเขา
นิ่วหน้านิดหนึ่ง
“ที่เขาเป็นคนร้ายเพราะเหตุการณ์บังคับนี่คะ เขาว่าไม่มีจะ
กิน” บุปผชาติยังแย้งเขา
“อาจจะจริงอย่างทีพ่ ดู ก็ได้ หรืออาจจะไม่จริงก็ได้ ผมไม่ชอบ
ผู้ร้ายโดยสันดาน เพราะมันเป็นพิษเป็นภัยแก่สังคม” เขาว่า ขณะที่
ก้าวขึ้นไปนั่งบนรถของเธอช้าๆ
บุปผชาติเดินอ้อมไปนั่งประจ�ำที่คนขับ
“แล้วถ้าเขาต้องเป็นผูร้ า้ ยเพราะความจ�ำเป็นล่ะคะ” บุปผชาติ
ถามเหมือนอยากหยั่งจิตใจของเขาในขณะที่สตาร์ตน�ำรถออกอย่าง
นุ่มนวล
“ก็น่าสงสาร แต่เขาก็ไม่น่าจะกระท�ำในเรื่องผิดกฎหมาย
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คนเราถ้าขยันขันแข็ง ในเมืองไทยเรานี่ ผมว่าไม่อดอยากหรอก หน้าตา
ท่าทางก็ดี ปล่อยให้ตัวเองอดไม่น่าจะเป็นไปได้ ผมว่ามันคงจะเป็น
พวกภัยสังคมเสียมากกว่า ผมไม่ชอบพวกนี้ อยากจะปราบให้เรียบ
ด้วยซ�้ำ” เขาตอบปนหัวเราะในล�ำคอเสียงลึกต�่ำ
“คุณเป็นต�ำรวจหรือคะ” บุปผชาติมองหน้าเขาเหมือนสังเกต
อยู่นานก่อนจะเอ่ยถาม
เขายิ้มแทนค�ำตอบ ยิ้มของเขานั้นท�ำให้ใบหน้าน่าดูขึ้นมาก
ทีเดียว
“คุณเป็นต�ำรวจอยู่ที่ไหนคะ” เธอซัก
“ไม่หรอก ผมไม่ได้เป็นต�ำรวจ” เขาสัน่ หน้ากับวาจาของเธอ
บุปผชาติขบั รถไปเงียบๆ เขาวางธนบัตรใบละร้อยลงข้างกาย
เธอ
“ผมคืนให้คุณ” เขาว่าเบาๆ
“เงินอะไรกันคะ” บุปผชาติถามอย่างงงๆ
“ก็ที่คุณจ่ายผมในร้านอาหารไงฮะ” เขาบอก
บุปผชาตินิ่ง ท�ำท่าจะหลุดปากว่าอะไรแก่เขาไป หากก็ดูจะ
ชะงักกล�้ำกลืนวาจาเข้าไว้ได้
“ท�ำไมคุณต้องจ่ายให้ฉัน”
นิ่งไปนานเป็นครู่ บุปผชาติก็เอ่ยถามขึ้น เพราะได้คิดว่า
อย่างน้อยเขาก็เสี่ยงชีวิตช่วยเธอไว้
“ผมนั่งมองคุณนานแล้วนี่ฮะ” เขาตอบปนหัวเราะ แววตาที่
มองหน้าบุปผชาติกระด้างจัดขึ้นทั้งที่หัวเราะอยู่
“มองท�ำไมคะ” บุปผชาติถามยิ้มๆ ในหน้า
“อ้าว...ผู้ชายหนุ่มๆ น่ะมองผู้หญิงสาวๆ เพื่ออะไรล่ะฮะ”
เขาว่าเหมือนนึกสนุกที่จะต่อปากค�ำกับเธอ
“ฉันไม่ชอบเลย” เสียงของบุปผชาติห้วนลง
16 วงเวียนหัวใจ

“ดีแล้วฮะ ผู้หญิงควรจะมีความรู้สึกอย่างนั้นถ้าถูกผู้ชาย
มอง หากว่าคุณชอบละก็จะกลายเป็นพิลึกผู้หญิงจริงไหมฮะ”
เขาหัวเราะเบาๆ เหมือนขบขันวาจาของตัวเอง
บุปผชาติเม้มปาก ดวงตาทอดมองตรงไปทางถนนที่แออัด
ด้วยรถหลายชนิด เหมือนจะไม่ชอบใจกับวาจาของเขา
“ผมชอบทีค่ ณ
ุ ว่าไม่ชอบทีถ่ กู มองน่ะฮะ” เขาว่าเหมือนอยาก
จะพูดให้มากๆ กว่านี้
“ฉันไม่ชอบจริงๆ นะ ใครมาท�ำเจ้าชูด้ ว้ ยน่ะ น่าเกลียดจะตาย
ไป” บุปผชาติเน้นเสียงเหมือนฉุนๆ ขึ้นกับวาจาของเขา
“ถ้าคุณไม่ชอบให้ผู้ชายเจ้าชู้ด้วย คุณจะมีคู่รักได้ยังไงฮะ”
เขาว่าอย่างอารมณ์ดี
“ไม่ทราบ” บุปผชาติเน้นเสียงหนักๆ อย่างไม่พอใจกับวาจา
ของเขา
“คุณคงไม่มีคู่รักกระมัง” เขาถามเหมือนหยั่งเสียง
“มีแล้ว ฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันเริ่มต้นยังไง” เธอยิ้ม
ออกนิดหนึ่ง ดวงตาอ่อนแสงลง
“มีแล้วจริงหรือฮะ” เขาว่าเหมือนผิดหวังลึกๆ
“ฉันมารอคู่รักของฉัน เขาผิดนัด” บุปผชาติว่าห้วนๆ
วาจาของเธอนั้นท�ำให้เขาจับตามองเธออย่างจริงจัง
“คุณเป็นผู้หญิงที่ซื่อตรง มั่นคงดีนะฮะ” เขาว่าเหมือนจะ
เอ่ยชมอย่างแท้จริง
“หรือคะ” บุปผชาติยิ้มนิดๆ ขณะเอ่ยปากย้อนถาม
“ผูห้ ญิงบางคนไม่คอ่ ยเปิดเผยเรือ่ งอย่างนีง้ า่ ยๆ โดยเฉพาะ
เมือ่ ทราบว่ามีผชู้ ายคนใหม่ให้ความสนใจอย่างนี”้ เขาออกปากชมเชย
ย�้ำ
บุปผชาติมองอย่างหมิ่นๆ ตรงๆ เมื่อรถติดไฟแดงตรง
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ทางแยก

สารรูปมอมแมมอย่างเขาน่ะหรือที่มาสนใจคนอย่างเธอ น่า
หัวเราะจะตายไป
“ฉันไม่ชอบที่จะวุ่นวายมากเรื่อง ไม่ชอบจริงๆ นะคะ” เธอ
ว่าเสียงเด็ดขาดนัก เหมือนจะตัดทางของเขาให้หมดสิ้นลงไป
“คนรักของคุณคงเป็นคนดี” เขาพึมพ�ำ
“ไม่ทราบ” บุปผชาติขมวดคิ้วอย่างไม่แน่ใจ
“อ้าว...ท�ำไมรักล่ะฮะ ถ้าไม่ทราบน่ะ เพราะผู้หญิงเขาว่า
มักจะเลือกผู้ชายดีๆ ไว้เสมอ” เขายิ้มถามเสียงเข้มหนัก
“ไม่ทราบ” บุปผชาติยืนยันซ�้ำ และดูเหมือนว่าเธอเองก็จะ
ไม่แน่ใจจริงๆ ดั่งวาจาที่กล่าวออกมา
“ท�ำไมคุณรักคนรักล่ะฮะ” เขาเลียบเคียงเรื่อยๆ
สีหน้ายังคงยิ้มละไม เหมือนอารมณ์ดีอย่างยิ่งอยู่เสมอ
“ไม่ทราบอีกเหมือนกันค่ะ” บุปผชาติหัวเราะเสียงต�่ำ มือ
หมุนพวงมาลัยเล่นอย่างออกใจลอย
“งั้นขอโทษนะฮะ อยากทราบว่าคนรักของคุณฐานะดีไหม”
เขาถามเหมือนสนใจเต็มที่
“ก็ไม่ดีอะไรมาก เขาจะด้อยกว่าฉันด้วยซ�ำ้ ” บุปผชาติบอก
เรียบๆ
“แล้วทางท่านผูใ้ หญ่ล่ะฮะ ชอบเขาไหม” เขาถามต่อ
บุปผชาติมองหน้าเขาแล้วขมวดคิ้ว เหมือนไม่พอใจขึ้นกับ
ค�ำถามออกซอกแซกสอดรู้มากขึ้นของชายหนุ่ม
“มันอยู่ที่ความพอใจของฉันค่ะ” เธอบอกห้วนๆ
“งัน้ ก็แสดงว่าท่านผูใ้ หญ่ทางคุณไม่ชอบคนรักของคุณ” เขา
สรุป
บุปผชาตินงิ่ แทนค�ำตอบ เหมือนจะเป็นกิรยิ ายอมรับอยูใ่ นที
18 วงเวียนหัวใจ

ของเธอ

เงียบกันไปนาน เขาก็เอ่ยถามขึ้นอีก “คุณคงจะแต่งงาน
เร็วๆ นี้กระมังฮะ”
บุปผชาติมองหน้าเขานิง่ นานด้วยประกายตาดุๆ ก่อนจะเอ่ย
ถามออกมาเสียงเฉียบๆ คาดคั้นในที
“คุณเป็นใคร...”
เขายิ้มอย่างใจเย็น
“ผมก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่สนใจคุณมาก ขอโทษนะฮะ ถ้าจะ
ล่วงเกินคุณมากไป แต่ผมก็พูดออกมาด้วยใจจริงที่สุด” เขาตอบอย่าง
สุภาพ
“ถ้างั้นหมดเรื่องที่โรงพัก คุณก็เลิกสนใจฉันได้แล้ว” เธอ
เน้นเสียงหนักจริงจัง
“ห้ามขาดหรือฮะ” เขาว่าสีหน้าเซียวลง
“เด็ดขาดค่ะ เพราะฉันก�ำลังจะแต่งงานอยู่แล้ว” เธอกล่าว
อย่างจริงจัง
“เร็วจังฮะ” เขาว่าเหมือนผิดหวังอย่างหนัก หน้าเซียวลงไป
มากขึ้น
“ฉันรักกันมานานแล้วนีค่ ะ” เธอกล่าวยิม้ ๆ สีหน้าและแววตา
อ่อนละมุนลง ดวงตาทอดมองไปเบือ้ งหน้าอย่างระมัดระวังในทีขณะที่
ขับรถไปช้าๆ
“ทางท่านผูใ้ หญ่จะยอมหรือฮะ” เขาถามเหมือนจะหาทาง
“คุณทราบได้ยังไงว่าผู้ใหญ่จะยอมหรือไม่” บุปผชาติถาม
อย่างหงุดหงิด
“ก็คุณบอกว่าท่าทางผู้ใหญ่ของคุณไม่ชอบคนรักของคุณ
ไงฮะ” เขาตอบแววตาเคร่งลง
“ฉันไม่เคยพูด แต่...ฉันบอกแล้วว่ามันอยู่ที่ความพอใจของ
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ฉัน คนเรารักกันใครจะห้ามได้...”
เธอเค้นเสียงบอกเขาหนักๆ ดวงตาเปล่งประกายจัดอย่าง
คนที่มีความมั่นใจว่า เรื่องที่เธอพูดอยู่นั้นเธอย่อมจะท�ำให้เด็ดขาด
ลงไปได้แท้จริง

20 วงเวียนหัวใจ

3
“ไปโดนอะไรมาคะพี่ทศ”

เจ้าของเสียงถามอย่างแปลกใจสงสัยนั้นเดินใกล้ผู้ที่ถูกถาม
เข้ามาอย่างรวดเร็ว ร่างโปร่งบางที่ตรงท้องค่อนข้างขยายใหญ่กว่า
ปกตินั้นเข้ามาชะโงกมองจนใกล้แขนของทศที่มีผ้าพันแผลอยู่อย่าง
เรียบร้อย
“ผู้ร้าย” ชายหนุ่มตอบสั้นๆ ก่อนจะทรุดนั่งตรงระเบียงตึก
ชั้นล่างที่เป็นระเบียงลอยอยู่เหนือกระถางต้นไม้ดอกหลากสีที่บาน
สะพรั่ง และถอนใจยาวๆ เหมือนหนักหน่วงอะไรบางอย่างอยู่ในอก
“ผู้ร้ายที่ไหนกันคะ”
ฝ่ายถามเหมือนจะตระหนกในที และมองเขาอย่างต้องการ
ค�ำอธิบายให้ละเอียดชัดเจนกว่าเดิม
“ก็ในเมืองกรุง เดินไปตรอกซอกไหน ถนนสายไหนๆ ก็มแี ต่
รจเรข 21

ผู้ร้ายนี่นาอ้อ” ทศหัวเราะเสียงต�่ำลึก
“แล้วท�ำไมมาสู้กับพี่ทศได้ละคะ”
อ้อหรือวิธนี ผูเ้ ป็นน้องสาวถามอย่างให้ความสงสัยมากยิง่ ขึน้
“พีไ่ ปสังเกตการณ์ เรือ่ งวราพงษ์ทเี่ ขานัดไว้กบั คุณบุปผชาติ
...ไปพบกับคนร้ายเข้าโดยบังเอิญ”
ชายหนุม่ เล่า วาจาของเขาดูจะท�ำให้สหี น้าของผูเ้ ป็นน้องสาว
คนเดียวเซียวซีดลง ริมฝีปากสั่นน้อยๆ เหมือนก�ำลังบังเกิดความรู้สึก
สั่นสะเทือนอยู่ภายในใจขึ้นอย่างรุนแรง
“แล้วคนร้ายมันจี้พี่ทศหรือคะ”
“เปล่า มันจี้คุณบุปผชาติ” พี่ชายตอบสั้นๆ
“พี่ทศไปช่วยมันท�ำไมคะ ผู้หญิงไม่มียางอายคนนั้นน่ะ”
เสียงของวิธนีเหมือนจะเกรีย้ วกราดรุนแรงขึน้ เพราะอารมณ์
ของเธอราวพลุง่ พล่านด้วยความโกรธแค้นขึน้ อย่างหนัก เมือ่ พีช่ ายบอก
รายละเอียด และเรือ่ งนัน้ เกีย่ วพันถึงสตรีทกี่ �ำลังพันพัวกับสามีของเธอ
วิธนีเป็นคนเจ้าอารมณ์ และเป็นโรคหัวใจด้วย
ทศผู้เป็นพี่ชายเมื่อได้รับทราบเรื่องราวของน้องสาวกับสามี
แล้วก็นิ่งดูดายไม่ได้ เพราะเขาย่อมรักและห่วงใยน้องสาวคนเดียวนี้
หนักหนา วิธนีรักและหวงวราพงษ์ผู้เป็นสามีของเธอมาก ตามวิสัย
สตรีทั่วไปที่จะพึงหวงหึงสามี เมื่อทราบว่าเขาจะนอกใจไปพัวพันกับ
สตรีอื่น นอกเหนือจากภรรยาของเขา
“พี่ก็ท�ำตามหน้าที่พลเมืองดี” พี่ชายบอกเบาๆ
“ฮึ...พี่ทศจะตายไม่รู้ตัวนะคะ เพราะพลเมืองดีน่ะถูกผู้ร้าย
มันเอาเรื่องหนัก ตามที่เคยเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ พี่ทศเป็น
อะไรไปเพราะนังบุปผชาติ อ้อคงทนไม่ได้ ยังไงๆ ก็ให้พพี่ งษ์คนเดียว
ก็พอที่จะยอมตายเพื่อนังคนนั้น”
วิธนีดูจะระงับอารมณ์รุนแรงเกี่ยวกับความพยาบาทโกรธ
22 วงเวียนหัวใจ

แค้นในตัวของบุปผชาติไว้ไม่ได้ง่ายๆ เลย
“อ้อ พี่ขอร้องอ้อแล้วนะว่าอย่าใจร้อนวู่วาม” พี่ชายกล่าว
อย่างใจเย็น
“อ้อทนไม่ได้ อ้อเกลียดนังนัน่ เกลียดทีส่ ดุ มันเป็นมารหัวใจ
ของอ้อ ถ้าไม่มมี นั อ้อก็คงไม่มเี รือ่ งทุกข์อยูใ่ นทุกวันนี”้ วิธนีเค้นเสียง
ออกมาสัน่ พร่า ลมหายใจหอบแรงขึน้ เพราะยากระงับความโกรธให้อยู่
ภายในใจไว้ได้
“พีบ่ อกแล้วว่าอ้อต้องอดทน ผูช้ ายก็มบี างครัง้ ทีว่ บู ๆ วาบๆ
ไปบ้าง ถ้าอ้อใจเย็น วราพงษ์กค็ งไม่ไปไหน” ทศพยายามปลุกปลอบใจ
เสียงอ่อนโยน
“อ้อเจ็บปวดเหลือเกินค่ะพีท่ ศ เจ็บแน่นอยูใ่ นอก ถ้าอ้อตายๆ
ไปได้ตอนนี้มันก็คงดีหรอก อ้อจะได้ไม่ต้องทนทรมานหนักอย่างนี้”
น้องสาวกล่าวด้วยสุ้มเสียงเหมือนคร�่ำครวญเจ็บปวดนัก
“พีบ่ อกอ้อแล้วว่าพีจ่ ะจัดการให้ออ้ เอง อ้อก�ำลังจะคลอดนะ
ยังไงๆ ก็นึกถึงลูกให้มากๆ” ผู้เป็นพี่ชายเตือนสติ
“อ้ออยากจะหย่าขาดให้สิ้นเรื่อง พี่ทศก็ไม่ยอม”
วิธนีถอนใจยาวๆ หากกระแสเสียงทีพ่ มึ พ�ำออกมานัน้ น�ำ้ หนัก
เบาลง
“อ้อรักและต้องการพงษ์มาก ในเรือ่ งความรักมันเป็นเรือ่ งที่
บางครั้งก็ไม่มีนิยามค�ำจ�ำกัดความใดๆ ว่ามันเกิดยังไง ด�ำเนินไปยังไง
และจะไปพบจุดจบที่ดีหรือร้ายยังไง อ้อรักพงษ์ หากอ้อจะหย่ากับเขา
อ้อคิดหรือว่าอ้อจะทนเจ็บได้ อ้อเจ็บอยู่ และยังมีเขาเอาใจใส่อ้ออยู่
มันไม่ดกี ว่าทีเ่ ขาจะพรากไปจากอ้ออย่างเด็ดขาดหรือจ๊ะ” ทศกล่าวเสียง
อ่อนๆ เหมือนจะปลุกปลอบใจให้ได้คิด
“อ้ออยากสิ้นเรื่องสิ้นราวกันไป” น�้ำหนักเสียงของน้องสาว
แผ่วเบาลงมาก
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“ถ้าอ้อไม่มีลูกพี่จะไม่ว่า อ้ออยากจะให้ลูกขาดพ่อหรือยังไง
ผู้ชาย เชื่อพี่เถอะว่ายังไงๆ ถ้าไม่ใช่คนใจหินจริงๆ เขาก็ย่อมนึกถึงลูก
เลือดเนื้อเชื้อไขของเขามากกว่าเรื่องอื่นๆ แล้ววันนั้นความอดทนของ
อ้อก็จะมีผลดี” ทศกล่าวอย่างใจเย็นตามอุปนิสัยของเขา
“พี่ทศพบอะไรไหมคะ” น้องสาวกล่าวไปอีกเรื่องหนึ่งเสีย
“วราพงษ์ไม่ได้ไป เพราะมีเรื่องไปธุระตามที่พี่ขอร้องเขา
ไงล่ะ” พี่ชายเล่าเสียงอ่อนๆ สีหน้ายิ้มอ่อนโยน เมื่อน้องสาวมองเขา
อย่างตั้งใจ รอรับฟังวาจาของเขา
“นังนั่น...มารอนานไหมคะ” วิธนีเค้นเสียงดุๆ เมื่อกล่าวถึง
สตรีที่เข้ามาพัวพันกับสามี
“ก็นาน เกือบสองชั่วโมง” ทศตอบ
“สมน�้ำหน้า คงผิดหวังแย่” วิธนีหัวเราะเสียงกระด้างๆ
“ก็คงใช่ ดูท่าทางแล้วจะรักวราพงษ์มาก” พี่ชายบอกแล้ว
แทบจะกัดลิ้นตัวเอง เพราะดวงตาของน้องสาวดุร้ายขึ้นอย่างรุนแรง
ลมหายใจก็หอบแรงขึ้นอย่างคนที่มีอารมณ์โทสะขึ้นอย่างแรงกล้า
“อ้อจะฆ่ามันทั้งสองคน” วิธนีเค้นเสียงลอดไรฟันออกมา
อย่างเจ็บแค้นนัก
“อ้อใจเย็นๆ นั่นมันเป็นเพียงความรู้สึกของผู้หญิงเท่านั้น
แต่วราพงษ์อาจจะไม่มีอะไรมาก เขาเป็นผู้ชาย เป็นนักร้องชื่อดัง
คนหลงน่ะมีมากแน่ อ้อต้องท�ำใจให้ได้บ้างสิ เขาก็คงสนุกไปเรื่อยๆ
ตามวิสัยชายหนุ่ม ซึ่งกิเลสเรื่องเจ้าชู้กับผู้หญิงอื่นมันเป็นเรื่องปกติ
ธรรมดา ไม่ใช่มแี ต่วราพงษ์คนเดียวเมือ่ ไร ผูช้ ายร้อยเกือบทัง้ ร้อยเจ้าชู้
ทัง้ นัน้ วราพงษ์เขาก็กลับบ้านเป็นปกติ ใจเย็น เอาใจใส่ออ้ เหมือนเคย
นอกนัน้ เขาจะไปยังไงก็ปล่อยบ้างเถอะ เพราะอ้อเป็นเมียของเขา คนที่
จะมาแย่งก็ใช่วา่ จะมีโอกาสอะไรมากนัก ทางบ้านของบุปผชาติกไ็ ม่ชอบ
วราพงษ์” พี่ชายพยายามปลอบใจอย่างใจเย็นต่อไป
24 วงเวียนหัวใจ

“พี่ทศพูดกับมันไหมคะ” วิธนีซักไซ้
“พี่ก็ลองถามๆ ดูว่ามารอใคร” พี่ชายดูจะหลบสายตาจ้อง
เป๋งของน้องสาว มองออกไปเสียทางอื่น เมื่อกล่าวประโยคนี้ออกมา
“มันยอมรับไหมคะ” น้องสาวถามโดยเร็ว
“ก็...ยอมรับ” ทศตอบอย่างค่อนข้างอึดอัดไปบ้าง
“มันหน้าด้านแค่ไหนเห็นไหมคะ” วิธนีกล่าวเสียงสั่นพร่า
อย่างเกรี้ยวกราดขึ้นอีก
“ความจริงพี่ก็ไม่ได้บอกว่าพี่เป็นใครหรอกนะ” พี่ชายเล่า
“แล้วมันบอกยังไงว่ามันมารอใครน่ะค่ะพี่ทศ” น้องสาวซัก
เหมือนต้องการรายละเอียด
“พีไ่ ปนัง่ มองหน้าแบบจะเจ้าชูใ้ ส่นะ่ ” ทศบอก สีหน้าของเขา
เหมือนจะร้อนขึ้นนิดหนึ่ง
“ต๊าย...ผู้หญิงอย่างนั้นพี่ทศอย่าเอามาร่วมสกุลเรานะคะ”
วิธนีอุทานเสียงแหลมสูง
“พี่อยากจะให้วราพงษ์กับบุปผชาติ ข าดกั น ไปเลยอย่ า ง
เด็ดขาด บางทีพี่อาจจะท�ำอะไรลงไปสักอย่าง อ้ออย่าคิดอะไรมากเลย
บุปผชาติเป็นพีส่ ะใภ้ไม่ดกี ว่าทีจ่ ะเป็นเมียน้อยของวราพงษ์รจึ ะ๊ ” พีช่ าย
ถามอย่างใจเย็น หลังจากทีเ่ หมือนจะนัง่ ครุน่ คิดถึงปัญหาต่างๆ อยูน่ าน
ชั่วครู่หนึ่งแล้ว
“อ้อเกลียดมันนะคะพี่ทศ พี่ทศจะเอามันมาร่วมบ้านเรา
ยังไงได้ พงษ์ก็อยู่ที่นี่” น้องสาวชักวิตกกังวลไปอีกด้านหนึ่ง
“มาอยู่ใกล้ๆ เรายิ่งดีกว่าอยู่ไกลๆ พี่เชื่อว่าลูกของคนที่มี
ชื่อเสียงอย่างบุปผชาติคงจะไม่ท�ำอะไรที่มันหนักเกินไป อย่างน้อยพี่ก็
เป็น เอ้อ...สามีอยู่ทั้งคน พงษ์เองก็คงจะเกรงใจพี่มาก และเราก็ได้ดู
พฤติการณ์ของคนคูน่ ตี้ ลอดเวลา เชือ่ เถอะว่าเกมนีเ้ ราต้องชนะ อ้อก็จะ
ได้วราพงษ์กลับมาเหมือนเดิม”
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ทศอธิบายอย่างออกมั่นใจกับความคิดของตัวเองอย่างมาก
“พี่ทศไม่รักแล้วจะอยู่กันยังไงตลอดล่ะคะ” น้องสาวชักจะ
เห็นด้วยกับความคิดของพี่ชายขึ้น
“พี่ไม่ส�ำคัญอะไรนี่ เชื่อสิว่าพี่ท�ำทุกอย่างก็เพื่ออ้อ พี่ห่วงอ้อ
มาก ถ้าอ้อสบายทุกด้าน พี่ก็สบายใจไปด้วย พี่มีน้องคืออ้อคนเดียว
เท่านั้นนี่จ๊ะ” พี่ชายบอกอย่างไม่สนใจกับตัวเองเท่าใดนัก
“แล้วผู้หญิงคนนั้นจะยอมแต่งงานกับพี่ทศง่ายๆ หรือคะ”
เสียงของวิธนีชักอ่อนลงมากเมื่อเอ่ยถึงบุปผชาติ
“นั่นสินะ พี่ก�ำลังหาทางอยู่”
พีช่ ายจุดบุหรีส่ บู ช้าๆ ท่วงทีบง่ บอกว่าก�ำลังครุน่ คิดไตร่ตรอง
อยู่อย่างหนัก
“ไม่ใช่เรือ่ งง่ายๆ เลยนะคะพีท่ ศ” น้องสาวเน้นเสียงเหมือน
จะมองไม่เห็นทางส�ำเร็จของพี่ชายเลย
“ความพยายามอยูท่ ไี่ หน  ความส�ำเร็จย่อมอยูท่ นี่ นั่ ไม่ใช่รอึ อ้ ”
ทศหัวเราะเสียงแผ่วๆ ในล�ำคอ
“พงษ์กับมันรักกันมากนะคะ มันว่าจะยอมเป็นเมียน้อย”
วิธนีกล่าวอย่างออกหงุดหงิดใจขึ้นอีก
“พี่สงสัยว่าเริ่มแรกคู่นี้รักกันยังไง” ทศเอ่ยถามหลังจากอึ้ง
ไปอึดใจหนึ่ง
“เคยอยู่บ้านใกล้กันมาค่ะ” น้องสาวตอบไม่เต็มเสียงนัก
“อ้อ...มินา่ ” พีช่ ายเหมือนจะอุทานคล้ายนึกอะไรได้บางอย่าง
“ท�ำไมคะ” วิธนีถามอย่างสงสัย มองหน้าพี่ชายเขม็ง
“พี่คิดว่าคู่นี้คงรักกันมาก่อนพบอ้อ” ทศพึมพ�ำ
“คงใช่มั้งคะ แต่พี่พงษ์ก็ไม่พยายามจะตอบค�ำถามเกี่ยวกับ
นังนั่นเท่าไร เวลาอ้อซักน่ะค่ะ เขาจะท�ำท่าร�ำคาญ อ้อมแอ้มไปเลย
ทีเดียว” น้องสาวบอกไม่เต็มเสียงอีกครั้ง
26 วงเวียนหัวใจ

“เขาก็พยายามจะปิดอ้ออยู่น่ะ” พี่ชายยิ้มนิดๆ ในหน้า
“ปิดสิคะ ถ้าอ้อไม่แอบพบจดหมายที่เขาติดต่อกัน อ้อก็ยัง
ไม่มวี นั ทราบอะไรเป็นอะไรหรอก...เจ็บใจนัก ผูช้ ายนีไ่ ม่มวี นั ซือ่ สักคน
เลย...ทรยศใจด�ำอ�ำมหิต”
วิธนีกัดฟันกล่าวออกมาอย่างเจ็บแค้นขึ้นอีก ผู้หญิงที่กำ� ลัง
มีเรือ่ งระหองระแหงในครอบครัวนัน้ จะหาความสุขสงบทางจิตใจไม่ได้
เลย แทบว่าจะทุกเวลานาทีด้วยซ�้ำไป ทั้งเจ็บทั้งแค้นแน่นในอกเสมอ
แต่ผชู้ ายก็ดจู ะไม่เห็นความส�ำคัญเลยว่าตัวเองได้กระท�ำการร้ายท�ำลาย
น�้ำใจของผู้หญิงสักแค่ไหน ในเรื่องความไม่ซื่อของตัวเอง
“เขาก็ยังเกรงใจอ้ออยู่มากนี่นา” พี่ชายกล่าวเหมือนกับจะ
ปลอบใจอีก
“ฮึ...อ้อเจ็บเหลือเกินค่ะพีท่ ศ ถ้านังนัน่ ตายๆ ไปเสียได้วนั ใด
อ้อคงมีความสุขที่สุดวันนั้น”
น้องสาวเน้นเสียงหนักอย่างอาฆาตพยาบาทรุนแรง
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