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‘ข้ามขอบฟ้า’ ไพรัชนิยายรักหวานจากปลายปากกาของ เพ็ญแข วงศ์สง่า นักเขียนรุน่ ลายครามผูร้ งั สรรค์นวนิยายประดับไว้ในวงวรรณกรรมมาแล้ว
มากมายหลายเรื่อง อาทิ ไผ่ลอดกอ ทิวาหวาม สนิมสังคม ฯลฯ
นวนิยายเรื่องนี้ถ่ายทอดเรื่องราวเป็น ‘บันทึก’ จาก ลลิตา หญิงสาว
ผูถ้ อื มัน่ ในคำสัญญาและปรารถนาจะรักษาคำว่ารักไว้นริ นั ดร์ เธอเขียนถึง ราชันย์ อดีตคนรักด้วยประจักษ์ถงึ คุณค่าในตัวตนของเขา เป็นคุณค่าแห่งรักใน
แง่ดงี าม เขียนเพือ่ ทบทวนความทรงจำอันอ่อนหวาน และร่องรอยสุข-ทุกข์
ผ่านเวลาและประสบการณ์ของคนคนหนึ่งผู้ตรึงภาพจำไว้อย่างไม่อาจลืมได้
แม้ในวาระที่ต้องเลือกปัจจุบันและตัดอดีตทิ้งไป
ความรักครัง้ ใหม่คอื การให้โอกาสกับชีวติ เพราะชีวติ รักทีผ่ า่ นมาทุกข์
ระทมเกินไป โหยหาและเจ็บช้ำเกินไป ลลิตา เลือกเขียนบันทึกถึง ราชันย์
บันทึกนั้นคือการบอกเหตุผล ปลอบโยน และเยียวยาหัวใจสองดวงในคราว
เดียวกัน
เมือ่ ‘ข้ามขอบฟ้า’ คือ ไพรัชนิยาย ดังนีแ้ ล้วความรักจึงดำเนินไปใน
ภูมปิ ระเทศสวยงามอย่างแสนโรแมนติก บนความหวานและน้ำตา บนความ
ผิดหวังและทางออกของคนเรา หมุนเวียนเปลี่ยนสลับหลายครั้งหลายครา
ราวกับธรรมชาติในช่วงฤดูกาลที่ผ่านไปแล้วกลับมาอีกไม่สิ้นสุด
อนึ่ง นวนิยายเรื่องนี้ ผู้เขียนไม่ประสงค์แก้ไขตัวอักษรใดๆ จากการ
พิมพ์ครั้งแรก (พ.ศ.๒๕๑๓) เพื่อแสดงถึงวิวัฒนาการของการใช้ภาษา และ
สะท้อนยุคสมัย
หวังว่าผู้อ่านจะได้อรรถรสตามสมควร

จากใจผู้เขียน
เพ็ญแข วงศ์สง่า

ท่านผู้อ่านที่รัก
ขณะที่นวนิยายเรื่องนี้ลงพิมพ์ติดต่อกันอยู่ ในนิตยสารสกุลไทยรายสัปดาห์ มีผู้ไต่ถามกันมามากว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงของผู้เขียนหรือมิใช่
เรือ่ งนีผ้ เู้ ขียน ได้เคยเรียนให้ทราบหน้าผ่านบรรณาธิการแล้วครัง้ หนึง่
ว่าผูเ้ ขียนได้ใช้ประสบการณ์ในชีวติ เป็นมูลฐาน และภูมปิ ระเทศทีพ่ บเห็นขณะ
ศึกษาอยูใ่ นสหรัฐอเมริกาเป็นฉาก แต่บคุ คลหรือตัวประกอบในท้องเรือ่ งเป็น
บุคคลสมมติ เหตุการณ์ตา่ งๆ ก็กอ่ หรือสานขึน้ เพือ่ ให้เป็นพฤติกรรมต่อเนือ่ ง
กันตามแนวศิลปะแห่งนวนิยาย
มิตรสหายหลายคนต่างเดากันว่า ตัวละครตัว้ นัน้ คือบุคคลนัน้ บุคคลนี้
ผูเ้ ขียนขอกราบเรียนชีแ้ จงอีกครัง้ หนึง่ ว่า บุคคลและพฤติการณ์เหล่านัน้ ผูเ้ ขียน
วาดขึน้ เองเป็นส่วนใหญ่ มีบางส่วนหรือบางเหตุการณ์ในชีวติ ของผูเ้ ขียนเท่านัน้
ที่คล้ายคลึงบางตอนในนวนิยายอยู่บ้าง
ดังนั้น การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งตีโพยตีพายว่า
เป็นเรื่องของตัวเองนั้น จึงเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง เพราะเรื่องนี้เป็นเพียงนวนิยาย มิใช่บันทึกแท้จริงในชีวิตของผู้เขียน แต่ที่เขียนทำนองบันทึกก็เพื่อ
ให้เรื่องสมจริงและสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของนวนิยายเท่านั้น
หากผู้ใดได้เคยทึกทักเอาว่า ตัวเองมีส่วนเกี่ยวข้องในนวนิยายเรื่องนี้
จะเป็นด้วยเจตนาใดก็ตามก็ขอให้เข้าใจตามนีด้ ว้ ย เพือ่ ประโยชน์แห่งสุขภาพจิตของท่านเอง
แต่ถา้ ท่านผูอ้ า่ นผูเ้ คยมีความรัก เคยได้รบั ความรัก เคยสัมผัสรสแห่ง
ความหวานชื่นและขมขื่นอันเนื่องมาแต่ความรัก ก็เชิญหาความสำราญจาก
รสชาติแห่งความรักอีกแบบหนึ่งจากนวนิยายเรื่องนี้เถิด
ด้วยความรักและปรารถนาดีอย่างยิ่ง
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บทนำ
ราชันย์จ๊ะ
ฉันเคยบอกไว้คราวหนึ่ง ขณะที่เราสำราญด้วยการลอยแพยางอยู่ใน
ทะเลหัวหินจำได้ไหมร้อนปีนัน้ เธอประสบความสำเร็จจากการเรียนในมหาวิทยาลัย และร้องว่าตนเองหมดภาระ หมดกังวล ชีวิตวันต่อไปจากที่เธอ
กำกระดาษแผ่นน้อยไว้ในมือเธอจะมีแต่ความสุข ความสำเร็จตามศักดิ์และ
ศรีแห่งปริญญาบัตรใบนั้น เธอเคยเพ้อว่า ชีวิตเราจะงามเหมือนสายรุ้ง
และราบเรียบดุจเดินไปตามทางปูลาดด้วยกลีบกุหลาบหอมละมุน
ฉันเองก็สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ เมือ่ รูผล
้ ใจหมดทุกข์ คิดแต่ว่า คน
ทีสามารถ
่
สอบเข้าเรียนในสถาบันชัน้ สูงของประเทศได้นัน้ จะเป็นเครือ่ งชีว่้ า
อนาคตคงมีเฉพาะความรุง่ โรจน์ดุจดวงตะวัน ซึง่ กำลังโผล่พ้นขึน้ มาจากขอบฟ้า
สุดฝั่งทะเลโน้น…
เราสองคนปล่อยแพลอยไปตามม้วนคลืน่ บางคราวก็ถูกชูขึน้ สูง บาง
ครัง้ ก็จมวูบลงในแอ่งคลืน่ อลวนด้วยลมอรุณ สายตาของเราดูเหมือนจะจับอยู่
ณ ขอบฟ้าอีกฝั่งหนึ่ง ซึ่งกำลังแปรสีด้วยอุษาสาง ดวงตะวันสีส้มอมแสด
กำลังโผล่มาเหนือน้ำทีละน้อยๆ ก้อนเมฆสีชมพูอ่อนค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีส้ม
แกมแดง มีรัศมีสีมุกดาทอลอดเป็นแฉก คล้ายม่านทอด้วยไหมมันงดงาม
กำลังเบิกคลี่เปิดวันใหม่ ลมรุ่ง ซึ่งเคยพัดเอื่อยกลับหวนแรง ทำให้คลื่น
ทะเลลูกโต น่ารื่นรมย์นักสำหรับคนชอบนอนลอยคอกลางทะเล ฉันแลเห็น
ยอดคลื่นเป็นสีเงินยวงสวยกว่าทุกวัน นกนางนวลปีกสีขาวบินฉวัดเฉวียน
เรือหาปลาแล่นเข้าสูฝั่ ง่ ปุยเมฆกระจายเกลือ่ นเพราะแรงลมตรู่ ฉันหลับตา
ร้องเพลง มูนริเวอร์ เธอเอ่ยเสียงแผ่วเบา นุ่มนวลเหลือเกินในวันนั้น ฉัน
ยังจำได้ แม้กาลเวลาจะผ่านมานานนับด้วยสิบปี!
ราชันย์จ๊ะ เธอว่า
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“สักวันหนึง่ ฉันจะพาเธอไปถึงขอบฟ้าขลิบทอง ทีเรา
่ แลเห็นอยูฟาก
่
โน้น ลลิตา ฉันชอบท่องเที่ยว เมื่อเราโตเป็นผู้ใหญ่โดยสมบูรณ์ และ
แต่งงานกันแล้ว ฉันจะพาเธอไปทุกแห่ง”
“แล่นเรือไปเหมือนโคลัมบัสน่ะหรือจ๊ะ” ฉันถาม
เธอหัวเราะเบาๆ อย่างเปรมสุขและไร้กังวล ตอบว่า
“เดี๋ยวนี้เราไม่ไปเรือเหมือนกัปตันคนนั้นอีกแล้ว เราจะบินไป ลลิตา
เมื่อตอนเด็ก ฉันชอบนอนดูท้องฟ้าบนคันนาของพ่อ แล้วนึกอยากทะยาน
ขึ้นไปสัมผัสปุยเมฆ อยากจะรู้ว่า เมื่อเราบินเหนือเมฆเราจะเป็นอย่างไร”
“ข้ามขอบฟ้า ไปถึงตรงนัน้ จะเป็นทีไหน
่ จ๊ะ ราชันย์” ฉันถามพลาง
ผงกศีรษะขึ้นดูหน้าเธอ
ดวงตาของเธอแวววาวด้วยประกายแห่งความทะเยอทะยาน ริมฝีปาก
เผยอเหมือนคนเพ้อ ฉันรู้ว่า เธอเป็นคนช่างฝันมีอารมณ์ละเอียดประณีต
เหลือเกิน เธอตอบฉันว่า
“อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นอเมริกาซีจ๊ะ ลลิตา เราจะไปที่นั่น ท่องเที่ยวไป
ทุกแห่งเหมือนนก เราจะได้รู้จักโลกและชีวิตให้มากๆ”
“แล้วฉันจะคอยเขียนว่าเราไปไหนบ้าง สนุกอย่างไร”
“อ้อ! จะเป็นนักประพันธ์” เธอล้อฉัน
“จ้ะ ฉันอยากเป็นนักประพันธ์ ฉันจะเขียนเรื่องของเรา”
จำได้ไหมจ๊ะ แล้วเธอยังบอกฉันว่า
“ดีซี จะได้เก็บไว้ให้ลูกของเราอ่าน ถ้าลลิตาเขียนเรื่องของเรา คง
จะเป็นเรื่องความรักหวานสดชื่นที่สุดในโลกจริงไหมจ๊ะ”
เวลานั้นฉันเป็นสุขใจเหลือเกิน ไม่ต้องบอกเธอก็จะต้องยอมรับว่า
ฉันมีความสุขทีส่ ดุ ในโลก ดูเผินๆ เหมือนฉันเกิดมาเพือ่ จะเป็นคนทีมี่ ความสุข
ความสำเร็จในชีวติ เท่านัน้ แม้วา่ ฉันจะขาดพ่อตัง้ แต่เยาว์วัย ฉันก็มีแม่แสน
ประเสริฐ และเมือ่ รุน่ สาวก็มีเธอ ชายผูซึ้ ง่ ฉันกล้ากล่าวได้ในทุกกาลว่า เธอ
ดีเสมอเทพเจ้า!
เวลานี้ ขณะที่เขียนนี้ฉันก็นั่งอยู่บ้านริมทะเล แต่คนละฝั่งกับที่เรา
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ลอยคอในแพยาง เมื่อสิบกว่าปีก่อนโน้น หาดทะเลแทบทุกแห่งก็มีลักษณะ
เกือบคล้ายกันในส่วนใหญ่ คือมีเสียงคลื่นครวญกับหาด มีนกทะเลและไอน้ำเค็ม แต่…ราชันย์จ๊ะ เธอจะเชื่อหรือไม่ก็ตามว่า หาดทะเลที่ฉันกำลัง
เขียนหนังสืออยูนี่ ้ แผกกับหัวหินเหลือประมาณในความรูส้ กึ ของฉัน…ขณะนี้
ฉันกำลังร้องไห้…เพราะอะไรหนอ…เพราะความรูส้ กึ บอกว่า เวลานีเธอ
้ ระหก
ระเหินอยู่ ณ ขอบฟ้าอีกฝัง่ หนึง่ อยูกั่ บคนต่างผิว ต่างพันธุ์ ต่างชาติ ต่างศาสนา ต่างขนบธรรมเนียมประเพณี หรือเพราะคิดว่าเวลาสิบปีนีได้
้ แยกใจ
เรา และวิถีชีวิตเราห่างไกลกันคนละขอบฟ้าสุดเรี่ยวแรงจะไขว่คว้ากลับคืน
มาอยูใกล้
่ ชิดกันอีกได้ เธอคงว้าเหว่อ้างว้างกว่าฉันมากนัก เพราะเธอเป็นคน
ละเอียดอ่อนไหว และเปราะบางเกินบุรษุ ธรรมดา ความรูส้ กึ ของเธอประณีต
ราวใยไหม เธอจะทนได้ไหมหนอกับความรัดรึงจากความโทมนัส อ้างว้าง
และหากว่า ใยไหมบอบบางนั้นขาดผึงออกเธอจะเป็นเช่นไร ราชันย์จ๊ะ
เพียงแต่คิดฉันก็เศร้าจนไม่อาจกลัน้ น้ำตาไว้ได้ ส่วนฉันนัน้ มีความสุข สดชืน่
อยูกั่ บความรักและครอบครัวอันสมบูรณ์ ราชันย์จ๋า…อย่าเพิง่ น้อยใจ ฟังสัก
นิดเถิด ความรู้สึกของคนอย่างฉันนั้นไม่อำมหิตพอดอก เมื่อย่างไปแห่งใด
ที่ฉันและเธอเคยไปในครั้งอดีต ฉันยังมีเวลาระลึกถึงเธอเสมอ แม้ว่า…
‘คน’ ทีใกล้
่ ชิดกับฉันทีส่ ดุ เวลานี้ จะประเสริฐและเป็นคนดีพร้อมด้วยประการ
ทั้งปวง โลกคงให้อภัยหากว่าฉันจะใช้เวลาที่ห่างอ้อมอกเขาคิดถึงเธอบ้าง
ห่วงใยเธอบ้าง เพราะฉันเป็นเพียงผูห้ ญิงเล็กๆ คนหนึง่ หากว่าฉันอยูใน
่ อ้อม
กอดเขาแล้วระลึกถึงเธอเพียงน้อยนิด ระหว่างช่วงเวลาสั้นแสนสั้นนั้น โลก
จะตราหน้าว่าฉันเป็นคนใจสองได้อย่างไร แม้จะมีคนโหดร้ายบางคนคอยว่า
คอยเสียดสีประชดประชัน ฉันก็ไม่ใส่ใจ เพราะความรู้สึกระหว่างเรานั้น
ลึกซึง้ แนบแน่นมานานนัก เขาจะไม่มีวันเข้าใจอารมณ์ละเอียดประณีต และ
ดวงวิญญาณซึง่ เคยสัมพันธ์กัน เพราะเขาไม่เป็นเช่นเรา ฉันไม่เคยถือโกรธ
คนใจแคบเหล่านัน้ ฉันได้แต่มองเขาเป็นเพียงตำรับธรรมจริยา ซึง่ กระดาษ
เนื้อในถูกมดปลวกกินเกือบสิ้น มีแต่ปกแข็งหุ้มผ้าไหมเนื้อดีและชื่อหนังสือ
ตัวทองบอกความหมายของมันเท่านั้น!
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เวลานี้จวนค่ำ พระอาทิตย์กำลังลอยเลื่อนต่ำลงๆ และหมดรัศมีแล้ว
เหลือแต่ดวงกลมสีแดงเพลิง เรียบอยู่ขอบทะเลไกลแสนไกล…สุดฝั่งน้ำ…ที่
ขอบฟ้าโน้น ณ ดินแดน ซึง่ ฉันเคยรุดโลดไปตามพรายของสายรุง้ เพือ่ เกีย่ วก้อยเดินกับเธอ เธอคงจะเพิ่งตื่นจากหลับ ขณะที่ฉันเตรียมเข้านอน แต่
นอนไม่หลับ…วันนีเป็
้ นวันเกิดของเธอ และเป็นวันซึง่ เธอหมายมัน่ นักหนาว่า
เราจะสุขสดชื่นนักด้วยเธอกำหนดไว้ว่า จะเป็นวันวิวาห์ของเรา!
ราชันย์จ๊ะ เมือ่ อ่านมาถึงตรงนีเธอ
้ อาจจะอยากร้องไห้เพราะฉันก็กำลัง
ซับน้ำตาตนเอง ฉันอดสะเทือนใจไม่ได้ เมือ่ นึกถึงสีหน้าและแววตาของเธอ
แววตาซึง่ ฉันไม่เคยคิดว่าคนอย่างเธอจะทำร้ายใครได้ เฉพาะอย่างยิง่ ผูที้ เธอ
่
พร่ำเรียกว่า…สุดที่รัก!
ฉันคิดตลอดมาว่า ในวันนี้ ฉันควรจะให้อะไรแก่เธอเป็นของขวัญ
วันเกิด โดยปกติทุกปีมา วันเกิดของเธอนั้นเธอคงจำได้ว่า ฉันมักคอย
สรรหาของขวัญซึง่ เต็มไปด้วยความหมายยิง่ ใหญ่มอบให้แด่เธอ ของเหล่านัน้
อาจไม่มีราคาในความรูส้ กึ ของคนอืน่ แต่สำหรับเรานัน้ ทรงค่านัก ด้วยว่ามัน
เป็นเครื่องบอกความหมายของหัวใจ ทั้งเน้นถึงความรักและศรัทธา ซึ่งฉัน
เคยมีต่อเธอ
ราชันย์ทีร่ กั อย่าน้อยใจเลยเมือ่ เธออาจคิดว่า เธอเป็นเพียง ‘คนเคย
รัก’ ของฉันเท่านั้น แต่เธอก็เป็นสุดที่รักและใกล้ชิดหัวใจฉันเสมอมา ทว่า
…เมื่อฉันเป็นของชายหนึ่ง ฉันควรมอบความรักแด่เขา เอาใจใส่เขา ให้
เกียรติเขา สมกับที่ฉันเคยถูกพร่ำสอนมาให้เป็นแม่บ้านที่ดี แต่ขอให้รับรู้
ไว้เถิด ฉันไม่เคยลืมเธอแม้ชั่วขณะหนึ่ง ฉันจึงตกลงใจจะเขียนเรื่องนี้มอบ
ให้เป็นของขวัญวันเกิดเธอ และเพือ่ เป็นบรรณาการแด่ความรักครัง้ อดีตของ
เรา เพื่อเป็นของขวัญวันวิวาห์ ซึ่งเป็นแต่เพียง ‘ฝันสลาย’ ของเรา อัน
เนื่องมาแต่กฎแห่งกรรม และความหมุนเวียนของสังสารวัฏตามพระพุทธดำรัส ‘ทุกสิ่งในโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอน มีเกิดแล้วก็มีดับ’
ถ้าเธอจะน้อยอกน้อยใจ ว่าฉันให้ของขวัญเธอไม่คุม้ ค่าความดีในหัวใจ
เธอ ก็จงรู้เถิดว่าฉันเขียนเรื่องนี้ด้วยวิญญาณทั้งดวง ศรัทธาทั้งหมดซึ่งเคย
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มีมา และด้วยปากกาที่ต้องจุ่มหยาดโลหิต ซึ่งไหลซึมออกมาจากดวงใจ!
เมื่อฉันต้องเขียนด้วยเลือด ด้วยเนื้อ ด้วยหัวใจ และต้องแอบซับน้ำตาไป
แทบทุกตัวอักษรเช่นนี้ ขอเธอได้รับบรรณาการชิน้ นีไว้
้ เถิด เพราะเมือ่ ฉันแก่
และตายไปตามกฎธรรมดาฉันจะได้ภาคภูมว่ิ าในชีวติ แห่งการเขียน ฉันได้เดิน
ไปบนเส้นทางที่ปรารถนาแล้ว ‘ข้ามขอบฟ้า’ จะมีคนอ่านเห็นใจเพียงใดหรือ
ไม่ก็ตาม แต่…ฉันได้มอบสัจจะทั้งหมดให้แก่งานชิ้นนี้แล้ว!
พระอาทิตย์คล้อยต่ำเกือบจะจมดวงลงในทะเลอยู่แล้วแต่ยังมีแสงสลัว
ของตะวันชิงพลบ พอทีจะ
่ ให้สายตาฉันอ่านข้อความจากบทกวีของเซอร์รสั เซล ที่เราเคยท่องจำร่วมกันมาได้ ราชันย์คงจำได้ว่า ฉันมีบทกวีไพเราะ
ตัดไว้ในกรอบเหนือโต๊ะทำงานเสมอ และเมื่อรู้สึกเศร้าก็ชอบอ่านถ้อยรจนา
เหล่านั้นดังๆ เพื่อให้อรรถรสอันสุนทรกำซาบลงซับความทุกข์ในใจเหือดไป
บ้าง
ราชันย์ลองอ่านกวีนิพนธ์สดุดีลอร์ดรัสเซลของเนาวรัตน์ซีจ๊ะ
วันต่อวันฉันใดไขประทีป
ชีพต่อชีพฉันนั้นไขวันใหม่
ที่เลยฟากฟ้าเหนือเหนือขึ้นไป
ณ ฟากไหนไหนก็ดียังมีฟ้า
โอ้ว่าดวงดาวที่ไม่มีแสง
มืดและแห้งแล้งทมิฬโหดหินผา
จึ่งกาลีวิปริตอวิชชา
ให้บอดตาบ้าใจใบ้ความคิด
ต่อรวีรุ่งวะวามขับความมืด
เพาะเม็ดพืชแห่งนภางค์ท่ามกลางจิต
งอกไม้นามความดีทีละนิด
ช่อชีวิตชูชีวิตผลิตพลัง
ท่านที่เปิดประตูฟ้าให้ปรากฏ
ท่านผู้บดบังอบายทลายหลั่ง
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พร้อมจะหยัดเหยียดยืนขึ้นเอื้อมรั้ง
และพร้อมนั่งเช็ดน้ำตาหญ้าระยับ
หวังว่าดาวดวงนี้จักมีแสง
ก่อนหมดแรงแหลกลาญกาลแตกดับ
ท่านจึงอยู่ยืนกรานนับนานนับ
เกิดคู่กับศตวรรษกำจัดมาร
ดั่งอาทิตย์ที่ผันเพิ่มวันใหม่
เหมือนต้นไม้ตายนิ่งเพียงกิ่งก้าน
พืชความคิดมิเคยดับไปกับกาล
วันจะหว่านว่านกอสืบต่อไป
ฉันจะเริ่มเขียน ‘ข้ามขอบฟ้า’ เพื่อให้เป็นของขวัญแด่เธอในหน้าต่อ
ไปนี้ ฉันขอสัญญาเพียงแต่ว่า ราชันย์จงเปิดอ่านด้วยดวงใจสงบ โปรดพลิก
ไปทีละหน้า หากว่าเธอจะแอบกลืนก้อนสะอืน้ ลงในอกบ้าง ก็จงทำเถิด ฉัน
เห็นใจและฉันเองก็ต้องแอบกรีดน้ำตาระหว่างบรรทัด เพราะสุดที่จะทนทาน
ได้ต่อสิ่งที่ชีวิตหยิบยื่นให้!

๑
‘มนต์ขลังจากเสียงขลุ่ย’
ราชันย์จ๊ะ
ฉันสมัครใจทีจะ
่ ขึน้ บันทึกหน้าแรกในเรือ่ งความรักของเราด้วยบทเพลง
เพราะว่าทัง้ ฉันและเธอต่างรักดนตรีอย่างซาบซึง้ เราทัง้ สองมีรสนิยมตรงกัน
ในข้อนี้ เธอเป็นนักดนตรี ประโยคนี้คงจะข้ามไปเสียไม่ได้ เพราะราชันย์
รู้เท่าที่ฉันรู้ว่า ฉันรักเธอเพราะเสียงพิณคนธรรพ์
ฉันยังจำได้ไม่ลืม เมื่อเราได้กลับไปเยือนมาตุภูมิบ้านเกิดของเธอซึ่ง
เผอิญเป็นที่เกิดของมารดาฉัน ด้วยเหตุนี้กระมัง เราจึงคุ้นกันฉันญาติสนิท
มานานนัก
เมื่อฉันนุ่งกางเกงขาสั้น ไว้หางเปียสองชาย และสวมเสื้อโปโลซึ่งได้
รับ ‘โละ’ มาจากพีคน
่ นัน้ บ้างคนนีบ้้ าง คอยวิง่ ติดต้อยตามเธอไปบนคันนาใน
ท้องทุง่ ฤดูร้อนฟ้าโปร่งแดดอุน่ อากาศแจ่มใส ทองกวาวบานเต็มต้น เธอมัก
จะนอนราบลงกับทุ่งหญ้าริมน้ำ แล้วหยิบขลุ่ยขึ้นมาเป่าด้วยความชำนาญ
เสียงหวานวิเวกกังวานไปทั่วท้องทุ่ง ฉันต้องนั่งคอยริมน้ำ เก็บดอกผักตบชวาบ้าง หูก็คอยเงีย่ ฟังจนเพลงขลุย่ ของเธอจบ ฉันชอบแอบมองเสีย้ วหน้า
ด้านข้างของเธอเวลาเป่าขลุ่ย ดูสงบและมีอารมณ์ฝันราวกับรูปปั้นของนัก
ดนตรีเอก!
ร้อนปีก่อนทีเรา
่ จะไปหัวหิน ฉันก็ได้ไปเยีย่ มบ้านเกิดของแม่ และได้
พบเธอเหมือนเช่นเคย ปีนั้นดูเธอเป็นหนุ่มกำยำขึ้นกว่าเดิมในสายตาฉัน
ใบหน้าเหมือนรูปปั้นของเธอมักสงบเฉย ไม่ชอบยั่วเย้าดังแต่ก่อน แต่ฉัน
ชอบแววตาเธอจ้ะราชันย์ แววตาอ่อนโยนบอกอารมณ์ฝัน ถ้าจ้องมองให้ซึง้
ดูเหมือนจะมีแววอาทรอยูเนื
่ องนิจ อยูใกล้
่ เธอแล้วอบอุน่ ใจเหมือนอยูใน
่ อ้อม
กอดของบิดา! อนิจจา!
ริมบึงเจ้ารามวันนั้น เธอก็นอนราบลงกับหญ้าอย่างเคยพลางทดลอง
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เสียงของขลุ่ย ส่วนฉันมัวสาละวนกับการเก็บบัวผันและบัวเผื่อน แล้วหอบ
มาเต็มอ้อมกอด
จำได้ว่าเพลงนัน้ …ทอดอ่อนโยนมีกังวานไพเราะจับใจ นิว้ ของเธอเอง
ก็พราวด้วยกลเม็ด ฉันหักใยบัวมือค้างถามว่า
“เพลงนี้ ชื่ออะไรจ๊ะ ราชันย์”
เธอไม่ตอบ เพียงแต่เหลือบตามามองฉัน แล้วพยักยิม้ ฉันนิง่ ฟัง จน
กระทั่งเพลงของเธอทอดบทสุดท้ายอ้อยส้อยและสิ้นสุดลงด้วยความหวาน
วิเวกจับใจ
เธอบอกฉันเบาเหมือนคนละเมอ
“มูนริเวอร์”
“เพราะเหลือเกิน”
“จะสอนให้ร้อง เอาไหม”
และเพลงนั้นต่อมากลายเป็นเพลงประทับใจของฉัน ซึ่งแม้จะได้ยิน
เสียงแว่วมาจากที่ใด ฉันต้องนิ่งฟังเหมือนต้องมนต์ขลังของมันอยู่เสมอ
ไม่แต่เท่านัน้ เธอแปลเนือ้ เพลงไพเราะนัน้ ให้ฟังด้วยลีลาของนักกลอน
เธออ้างว่าจดจำนักประพันธ์คนหนึ่งมาก็ช่างเถิด ในความรู้สึกของฉัน ฟัง
มูนริเวอร์ ทีไรเหมือนเสียงกังวานอ่อนโยนของเธอละเมออยู่ใกล้ๆ หู
ฉันยังจำได้!
เธอใช้คางเกยหินก้อนหนึง่ ริมบึงใหญ่ มือข้างหนึง่ ถือบัวสีครีมไว้ อีก
ข้างหนึ่งยังถือขลุ่ย สายตาทอดไกลไปยังปุยเมฆสีขาวซึ่งลอยเกลื่อนผืนฟ้า
สีคราม
ฉันนัง่ พับเพียบ มองหน้าเธอแน่วแน่ โดยเฉพาะริมฝีปากรูปงามเกิน
ชายของเธอ และทำท่าเหมือนสาวกตั้งใจฟังคำสอนของศาสดา! ราชันย์จ๋า
ฉันเห็นเธอศักดิ์สิทธิ์เพียงนั้น เธอว่า
ธารพระจันทร์นั้นกว้างไกลกว่าไมล์หนึ่ง
เราข้ามถึงห้วงนิมิตพิสมัย
ด้วยบางวันฝันเก่าเฝ้าฝังใจ
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ทมฤทัย…เธอหลอน ร้าวรอนทวี
ณ แหล่งที่เธอพำนักพักพิงอยู่
ฉันคลอคู่เคียงไปในทุกที่
เพียงเราสองล่องอารมณ์ชมโลกนี้
ล้วนมากมีแหล่งหนต้นทัศนา
เราโลดแล่น…ตามพราย…สุดสายรุ้ง
ทิศทางเดียวที่มุ่ง…ปรารถนา
‘ฮัคเคิลเบอรี่’ มิตรฉัน…มั่นตรึงตรา
จงคอยท่า…ธารพระจันทร์…และฉันเอย
เธอจบบทกวีอันเพ้อฝัน ซาบซึง้ และอมความหมายดืม่ ด่ำของเพลง
ด้วยเสียงแผ่วอ่อนโยน สายตาจับใบหน้าฉันแน่วแน่ ราชันย์จ๊ะ วันนั้นตา
เธอมีอำนาจอย่างประหลาด มันทำให้ความรูส้ กึ ของฉันปัน่ ป่วนบรรยายไม่ถูก
เลือดในกายก็ร้อนซ่าจนเกิดความเขิน และนึกชังตัวเองทีนุ่ ง่ กางเกงขาสัน้ ใน
เช้านั้น เมื่อสายตาเธอปรายผ่านพื้นหญ้าตรงที่ฉันนั่งพับเพียบอยู่
“คอยราชันย์นะ” เธอกระซิบเหมือนสั่ง แต่ตามีแวววอน
“อะไรนะจ๊ะ”
“คอยฉัน” เธอย้ำ
“คอยทำไม”
“เอาเถอะ โตกว่านีแล้
้ ว ลลิตาจะรู้ เอาไว้ปีหน้าเราจบชัน้ มัธยมแปด
และสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้แล้วจะบอก”
“บอกเดี๋ยวนี้ไม่ได้หรือ”
“อย่าใจร้อนสิ” เธอปลอบ
ฉันไม่เข้าใจคำพูดและอากัปกิริยาของเธอ เพียรถาม
“ให้คอยอะไร บอกมาก่อน”
“ลลิตา” เธอเรียกชือ่ ฉันเต็มยศอย่างนีเสมอ
้ ทุกคราวและฉันชอบเสียง
กังวานอ่อนโยนนุ่มหูนั้นนัก
“จ๊ะ”

เพ็ญแข วงศ์สง่า
๑๖

“เธอมีเพื่อนชายหรือยัง”
ราชันย์คงจำได้ว่า ฉันทำตาโตและสีหน้าเง้างอด กิริยาก็สะบัดสะบิ้ง
ไปนิด เธอจึงหัวเราะเมื่อฉันตอบว่า
“ยัง”
“เด็กดี!”
ฉันค้อนเธอด้วยอดไม่ได้ ตอบไปเพราะความรู้สึกแค้นเคือง
“อยู่โรงเรียนยายชีประจำทั้งปีทั้งชาติ จะมีเพื่อนผู้ชายได้ยังไง”
“โล่งใจ!” ดูเหมือนเธอทำท่าเช่นนั้นจริงๆ
“ทำไม” ฉันตอแยเธอแล้วก็ให้นึกเสียใจ เพราะวางท่าไม่ถูกกับคำตอบ
ของเธอ
“เธอสวย”
แดดตอนสายอุ่นขึ้นเป็นลำดับ ฉันขยับกายจากท่านั่งพับเพียบเป็น
คุกเข่า เธอกระซิบว่า
“เดี๋ยวสิ อย่าเพิ่งไป”
“แดดเริ่มจะร้อน”
“ฉันกำลังเป็นสุข”
ฉันเมินมองไปรอบ ‘บึงเจ้าราม’ ไกลออกไปสุดขอบทุง่ กว้าง ทองกวาว
ดอกแดงสะพรั่ง ฉันเสเอ่ย
“ทองกวาวสวยเหลือเกิน”
“แต่ไม่หอม” เธอขัด
“แต่มันมีเสน่ห์นี่นะ”
“ไม่เหมือนเธอ ทั้งสวย ทั้งหอม ทั้งมีเสน่ห์”
นั่นเป็นวันแรกที่เธอกล่าวกับฉันด้วยถ้อยคำเกี้ยวพาน ฉันไม่เคยรู้มา
ก่อนว่า ราชันย์เป็นคนโรแมนติก และออกจะเจ้าชู้นิดๆ อย่าเถียงในข้อนี้!
ในความสงบเสงี่ยมแบบสุภาพของเธอแฝงความเร้ารึงอารมณ์ ในสายตา
อ่อนโยนแฝงความเล้าโลมเป็นนิจ และในคำพูดอ่อน เบา แฝงนัยลึกซึ้ง
พอทีจะ
่ ทำให้ใจสาวของฉันเตลิดเพริดได้ทุกครัง้ แล้วใครเป็นคนผิด ฉันเขลา
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ไปรึที่รักเธอจับใจนักในอดีต!
มนต์ขลังจากเพลงขลุ่ยของเธอยังไม่สิ้น เธอก็เริ่มรึงอารมณ์ฉันด้วย
ลมปาก
“ลลิตาจ๊ะ”
“หือ”
“ขานเพราะกว่านี้หน่อยได้ไหม”
“ให้ขานว่ายังไง”
“ขานว่า ขา”
“โอ๊ย! ตายแล้ว พูดยังกะเป็นคู่รัก”
“เธอไม่รักราชันย์ดอกรึ” คำถามของเธอทำให้ฉันต้องนิง่ ขณะนัน้ ฉัน
ยังเยาว์เกินกว่าที่จะรู้จักสิ่งที่เธอเอ่ยถึง
“ฟังนะ ฉันจะเรียนให้สำเร็จ ไปต่างประเทศ แล้วกลับมาแต่งงาน…
กับ…”
“กับใคร”
“กับเธอ”
ราชันย์จ๊ะ เธอคงไม่รูดอก
้ ว่า ผูห้ ญิงในวันแรกทีมี่ ชายหนุม่ มาบอกรัก
นัน้ ความรูส้ กึ จะว้าวุน่ เพียงใด ฉันอายเธอจนอยากจะก้มหน้าลงติดพืน้ หญ้า
เธอก็ยังละเมอต่อไป
“ฉันรักเธอมาก ลลิตา”
ฉันจะทำอะไรได้ดีไปกว่า ก้มหน้า! อยากจะลุกเดินหนี แต่ใจยังอยาก
ฟัง
มือฉันคงจะสัน่ ด้วยความรูส้ กึ หนาวในอก เธอค่อยๆ เอือ้ มมือมาจับไว้
แน่น แล้วว่า
“มือเย็นเฉียบเชียว อย่ากลัว ความรักไม่ใช่สิ่งชั่วร้าย ความรักเป็น
สิง่ ช่วยผลักดันชีวติ ให้สร้างสรรค์ ให้อบอุน่ ไม่ว่าฉันจะยากไร้อย่างไรก็ตาม
ขออย่างเดียว ขอให้ฉันมีคนรัก มีความรัก”
แววตาของเธอจับที่หน้าฉัน เธอกระซิบอ่อนโยนเหลือเกิน
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“ลลิตา อย่าตกใจ สตรีทุกคนต้องรับใช้กฎของธรรมชาติ สิทธิอันยิง่
ใหญ่ทีส่ ดุ ของสตรี คือเป็นแม่และภรรยา ฉันจะยังไม่รบกวนเธอขณะนี้ ฉัน
จะรอเธอเรียนจบ ได้รูจ้ กั โลกและชีวติ เพียงพอทีจะ
่ พิจารณาว่า ราชันย์ดีพอ
สำหรับที่จะเป็นพ่อของลูกเธอ ฉัน…จึงจะขอเธอแต่งงาน”
เธอคงเวทนาฉัน ทีเห็
่ นเคอะเขินนัก เธอปล่อยมืออย่างสุภาพ พลางว่า
“ลลิตา รังเกียจความยากจนของราชันย์ไหมจ๊ะ เธอเป็นลูกสาวคุณนาย
บ้านใหญ่ ส่วนฉันเป็นเพียงลูกชายนายมาซึ่งต้องเช่านาคุณยายเธอทุกปี”
“โธ่!”
“ถ้าเธอรังเกียจ…ฉันจะไม่พูดถึงอีกเลย”
“ไม่…ไม่เคยรังเกียจ”
“คนเราเลือกเกิดไม่ได้จ้ะ ลิตา เราเลือกได้ก็แต่การทำความดี เขาว่า
มนุษย์เกิดมาในโลกด้วยความเปลือยเปล่าแต่ตายไปท่ามกลางภารกิจและความ
กังวล เราไปไหน ไม่มีใครรู้ รูแต่
้ ว่า เราทำดีทีนี่ ่ เราต้องได้ดีทีโน่
่ นเป็นแน่”
ฉันตั้งใจฟังเธอเสมอ ไม่ว่าเธอจะเอ่ยอ้อนบอกความรู้สึกในใจ หรือ
ยกสุภาษิตและปรัชญาใดๆ มาเอ่ยอ้าง ใจฉันซับเอาสิง่ ทีเธอ
่ มาพร่ำบอกไว้จน
สิน้ ดังนัน้ ฉันจึงกล้าพูดได้เต็มปากว่า ไม่มีใครใกล้ชิดหัวใจเธอเท่าฉัน แม้วา่
…เราจะสัมพันธ์กันเพียงดวงวิญญาณก็ตาม…!”
แม้ขณะทีเขี
่ ยนนีก็้ จำเสียงกังวานอ่อนโยนของเธอได้ เมือ่ สิน้ เพลงขลุย่
จากเพลงรักอมตะ เธอกล่อมฉันด้วยอาคมจากปลายลิ้นของเธอ
“ลลิตา ฉันรักเธอ รักสุดหัวใจ รอฉันนะเมือ่ เรียนจบเราจะแต่งงานกัน”
ฉันยังไม่ตอบ ก็ได้ยินเสียงตะโกนกู่จากพี่เลี้ยง เราแยกกันในวันนั้น
ด้วยความรู้สึกอย่างไร เธอคงจำได้นะราชันย์!

๒
‘พระจันทร์เหนือเจ้าพระยา’
ราชันย์ที่รัก
วันครบรอบวันเกิดปีที่ยี่สิบของฉัน เธอคงจำได้ไม่ลืม ทุกปีมา แม่
และยาย เพียงแต่ช่วยกันจัดหาของใส่บาตรให้ฉัน และให้คนยกไปตัง้ หน้าบ้าน
รอพระมาบิณฑบาต เมือ่ ฉันใส่บาตรเสร็จแล้วยายก็จะให้ศีลให้พร แล้วแถม
รางวัลเป็นเงินอีกจำนวนหนึง่ ซึง่ ถึงแม้จะไม่มากนัก แต่ก็พอทีฉั่ นจะชวนเพือ่ น
ไปดูหนังได้อย่างน้อยก็สองสามคน
แต่เมื่อฉันอายุครบยี่สิบปี และได้ชื่อว่าเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยปีแรก
วันเกิดซึง่ เคยเงียบเหงาก็แตกต่างไปหน่อยหนึง่ คือยายนิมนต์พระมาฉันเพล
ทีบ้่ านและยังบอกให้ฉันชวนเพือ่ นสนิทมาด้วยได้ ราชันย์คงไม่ลืมว่าฉันบอก
เธอเป็นคนแรก
เธอกุลีกุจอช่วยผู้ใหญ่ในการทำบุญวันนั้น นับตั้งแต่ช่วยเขาเตรียม
อาหาร จนกระทั่งพระมาถึงบ้าน เธอต้องเป็นคนคอยถวายของแด่พระสงฆ์
เสียงสวดชัยมงคลก้องกังวานไปทัว่ คุง้ น้ำ บ้านสวนของคุณยายมีชวี ติ ชีวาขึน้
เป็นกองในวันนัน้ จำได้ไหม คุณยายให้ฉันเป็นผูถวาย
้ เครือ่ งปัจจัยไทยทาน
แด่พระสงฆ์ทั้งเก้ารูป โดยมีเธอคอยช่วยเหลืออยู่ใกล้ๆ
แม่ยังบอกเลยว่า
“ลูกพ่อมานี่สุภาพ โตขึ้นแลดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่”
เธอยิ้มกับแม่ ฉันเองก็พลอยชื่นใจอยู่เงียบๆ เพราะคำกล่าวเช่นนั้น
แสดงว่าแม่ชอบเธอ ดังได้บอกแล้วว่า แม่คือพระองค์เดียวของฉัน ฉะนั้น
สิ่งใดที่แม่ชอบฉันมักชอบด้วยและภูมิใจเสมอ
ปริศนาเพื่อนสนิทของฉันแอบกระซิบถามว่า
“ราชันย์เป็นแฟนเธอหรือเปล่า ลิตา”
ฉันอายจนหน้าร้อนไปหมด ฉันจะบอกปริศนาได้อย่างไร ว่าเมือ่ ตอน-
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กลับไปเยีย่ มบ้านแม่ทีเชี
่ ยงใหม่ เธอบอกกับฉันว่าเธอรักฉัน! แม้เธอจะบอก
ว่าความรักเป็นของสูงและศักดิ์สิทธิ์ฉันก็ยังเกรงเพื่อนจะล้อเลียนอยู่นั่นเอง
ฉันสัน่ หน้า และอ้อมแอ้มบอกปริศนาว่า “เขาเป็นคนบ้านเดียวกับแม่”
ปริศนามองหน้าเธอ แล้วกระซิบกับฉันต่อไปว่า
“ระวังเถอะ อีกไม่ช้าหรอก เขาคงจะจีบเธอ”
ฉันไม่อยากบอกเพือ่ นเองแหละว่า เธอ ‘จีบ’ ฉันมาแล้วครัง้ หนึง่ ท่าม
กลางมนต์เพลงเสียงขลุ่ย ริมบึงเจ้าราม!
“เขาเรียนอะไรน่ะ” ปริศนาแสดงความสนใจเธอต่อไป
“เรียนมหาวิทยาลัยศิลปากร จบปีนี้เอง”
“ยี้! เป็นพวกจิตรกรเหรอ”
“เขาเรียนประติมากรรมและจิตรกรรม”
“บ้า!” ปริศนาลงความเห็นแล้วกล่าวต่อไปด้วยสีหน้าไม่สู้พอใจนัก
“วิชาอืน่ ตัง้ มากมายไม่เลือกเรียน ดันไปเลือกเป็นช่างปัน้ แล้วจะหากิน
ยังไง บ้านเราน่ะช่างเขียนอย่างดีก็ลอกรูปขายฝรั่ง”
“โธ่! ปริศนา เขาก็เป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยน่ะซี” ฉันแย้ง
“ไม่พ้นครู!” หล่อนทำเสียงดูถูกซึ่งฉันได้ยินมาจนเจนหู ทำไมหนอ
ใครๆ จึงต้องทำเสียงดูแคลนเช่นนัน้ เมือ่ เอ่ยถึงอาชีพครู เขาคงไม่รูกระมั
้ งว่า
ครูนั้นโกงน้อยกว่าอาชีพอื่นและผู้ที่เป็นครูจริงๆ จิตใจบริสุทธิ์แจ่มใสไม่แพ้
สาวกของพระพุทธเจ้า! ฉันมิได้เขียนประโยคนี้ เพราะฉันเองก็เป็นครู แต่
เป็นความรู้สึกจากใจมานานนักแล้ว
เพราะคำพูดของปริศนา จึงทำให้ฉันต้องซักถามเธอเมือ่ เราได้พายเรือ
อยูด้่ วยกัน ค่ำวันนัน้ ราชันย์จ๊ะฉันเชือ่ ว่าเธอคงไม่ลืมเมือ่ คุณยายอนุญาตให้
ไปดูหนัง เธอกลับมาส่งฉันทีบ้่ านเมืองนนท์เกือบค่ำ และเราแอบลงเรือลำน้อย
พายเล่นเลียบฝัง่ เจ้าพระยา ตอนนัน้ พระอาทิตย์ลับไปแล้ว ทิง้ แต่รังสีแดงเรือ่
เรืองไว้ทางขอบฟ้าทิศตะวันตก ทำให้พระจันทร์ข้างขึน้ เปล่งรัศมีงามกว่าทุกวัน
เธอเป็นฝีพาย ซึง่ ควรจะได้รับเหรียญตราเพราะเพียงไม่กีนาที
่
เธอก็
พายเรือพ้นเมืองนนท์เข้าเขตกรุงเทพฯ
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“เราจะไปถึงสะพานกรุงธน” เธอบอก
ฉันไม่คัดค้าน เพราะกำลังสบายใจเหลือเกิน ชีวิตวันนี้ตั้งแต่ตื่นเช้า
จนจวนพลบ ยังไม่มีสิง่ ใดขุน่ มัวเลย และทีสำคั
่ ญทีส่ ดุ ฉันชอบดูหนุม่ น้อย
หน้าเหมือนรูปปั้นนั่งพายเรือให้ ฉันเอนครึ่งนั่งครึ่งนอนชมภูมิประเทศสอง
ฟากฝัง่ น้ำ นานๆ ทีจะมีเสียงเหมือนอ่านกาพย์ละเมอให้ฉันพลอยฝันไปด้วย
ราชันย์จ๊ะ! เธอยังจำวันเวลาเหล่านั้นได้บ้างไหมและหากว่าจำได้ ภาพเจ้าพระยาคืนเพ็ญวันโน้นแจ่มชัดเท่าฉันไหมหนอ!
“ดูแสงไฟสองฝั่งซี ลิตา วับแวมเหมือนหิ่งห้อย สวยเหลือเกิน”
แน่ละ เธอมองทุกอย่างด้วยสายตาของจิตรกร!
ส่วนฉันนั้นจับตาอยู่ที่พระจันทร์ดวงใหญ่กำลังเลื่อนขึ้นสูงจากขอบฟ้า
ทีละน้อยๆ ฟ้าโปร่งแต่มีเมฆเบาเหมือนแพรพาราณสีลอยเลื่อนมาใกล้ๆ
ทำให้แลดูกลุ่มเมฆเป็นสีเหลืองทอง ฉันพลอยละเมอ
“พระจันทร์สวยเหลือเกิน”
เธอละสายตาจากแสงไฟแลดูดวงจันทร์เช่นเดียวกับฉันแล้วว่า
ถึงอย่างนั้น นายนรินทรธิเบศร์ยังบอกว่า
ชมแขคิดใช่หน้า
จันทร์ดำหนิวงกลาง
พิมพ์พักตร์แม่เพ็ญปราง
ขำกว่าแขไขแย้ม

นวลนาง
ต่ายแต้ม
จักเปรียบ ใดเลย
ยิ่งยิ้มอัปสร๑

เธอจบถ้อยละเมอจากยอดของนิราศด้วยสายตาเล้าโลม ฉันรูส้ กึ หนาว
เจียนจะเป็นไข้ เพราะสายตาเช่นนั้นจับอยู่ที่ใบหน้าของฉัน!
เมื่อฉันนิ่ง เธอกระซิบว่า
“จริงๆ นะ ลิตา หน้าเธอเวลานีสวย
้ กว่าพระจันทร์เสียอีก เพราะพระจันทร์ยังมีตำหนิแม้ว่าจะนวลผ่องเพียงไร แต่หน้าเธอจะเปรียบกับอะไรดีล่ะ
๑ นิราศนรินทร์
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ยิ่งตอนเธอยิ้ม…โอ! ลิตา โปรดอย่ายิ้มอย่างนี้กับใครอีกนะ ฉันหวง”
ฉันเสแก้ความเก้อเขินด้วยคารมพ้อ “พูดเป็นศิลปิน”
“เธอไม่ชอบศิลปินดอกรึ ลิตา”
“ทำไม”
“เพราะเสียงของเธอที่พูดถึงศิลปินช่างห้วนเหลือเกิน ถ้าฟังไม่ผิดดู
เหมือนมีสำเนียงเยาะอยู่ด้วย”
“คิดมาก”
“จริงๆ นะ” เธอย้ำ
ฉันนึกถึงคำของปริศนา จึงว่า
“จะชอบได้ยังไงล่ะ เมื่อฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าศิลปินคือบุคคลชนิดใด”
เธอราพายในน้ำ แล้วตอบฉันด้วยเสียงนุม่ นวล แต่ทว่าหนักแน่นของเธอ
“ศิลปินคือบุคคลที่มีความใฝ่ฝันรุนแรงครอบครองอยู่จ้ะ ลิตา ความ
ใฝ่ฝันที่ว่า คือความใฝ่ฝันที่จะชื่นชมเบิกบานและมีชีวิตอยู่ภายในความลี้ลับ
มหัศจรรย์ของจักรวาล ภายในดวงใจอันไม่รู้จักหยุดนิ่ง และพลังใจของเขา
นั้น ศิลปินได้ถอดวิญญาณของเขารวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับท้องฟ้าอัน
กว้างไกล เวิ้งว้าง…สุดสายตา…ณ ที่ซึ่งดาวทั้งมวลสุดคณานับได้ แสดง
ความพิสุทธิ์ออกมาโดยแสงระยิบงามของมันเบื้องหน้าธรรมชาติ ศิลปินแต่
ผู้เดียวน้อมกายลงเทิดทูนบูชาผืนดิน เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงความกตัญyู
ต่อโลก ที่ได้ให้สรรพสิ่งอันงดงามมหาศาลนับจำนวนไม่ถ้วนแก่เขา ศิลปิน
สัมพันธ์กับท้องฟ้ากับห้วงน้ำ กับขุนเขาและพื้นที่อันราบกว้าง และเข้าใจ
ความหมายของเสียงกระซิบแห่งสายลมได้ ศิลปินมีดวงไฟอันโชติช่วงสว่าง
และมีความอ่อนโยนลึกซึ้งของแม่อยู่ภายในความคิดฝันของเขา…”
ฉันมองเธอเหมือนมองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เธอกรีดพายกับสายน้ำ และยิ้ม
อ่อนโยน ถามฉันว่า
“เธอพอจะรักศิลปินได้หรือยังจ๊ะ ลิตา”
ทำไมจะไม่ได้ ใจสาวของฉันอยากจะตอบอย่างนีแต่
้ มายาสตรีคงสอน
เพราะฉันบอกเธอว่า
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“ฉันยังไม่รู้จักศิลปะ จะรักศิลปินได้อย่างไร”
เธอหัวเราะเสียงเบาทุ้ม มีกังวานอ่อนโยนและเพ้อฝันอย่างประหลาด
ก่อนที่เธอจะอธิบายต่อไป
“ศิลปะ เป็นอาถรรพ์ มีความหมายตรงกับว่า ความงาม ความดี
และเป็นที่สถิตของวิญญาณอมตะ มีอาณาจักรอันไม่มีขอบเขต ผู้ที่เข้ามา
อยู่ในอาณาจักรนี้ ต้องเป็นผู้เสียสละ มิฉะนั้นก็เปลี่ยนอาชีพเสีย”
“ปริศนาถามฉันว่า ทำไมเธอไม่เลือกเรียนรัฐศาสตร์หรือนิติศาสตร์
แทนที่จะมาเรียนเป็นช่างปั้นช่างเขียน”
“เพราะฉันรักที่จะตายอย่างศิลปิน” เป็นคำตอบหนักแน่นของเธอ
ราชันย์จ๊ะ! ในวัยยีส่ บิ ของคนเรานัน้ อะไรจะชุม่ ชืน่ เบิกบานเกินไปกว่า
ความเพ้อฝันไม่มีอีกแล้ว เพราะเธอมีลักษณะเช่นว่านี้กระมัง ฉันจึงรักเธอ
รักอย่างจับใจ และสามารถคุยอย่างภาคภูมกัิ บใครก็ได้ ว่าเธอเป็นจิตรกร เป็น
นักดนตรีในขณะที่ผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยนัก เพราะเหตุว่าศิลปินนั้นมิได้รับการ
ยกย่องเพียงพอในบ้านเรา!
เธอยืดกายขึ้นนิดหนึ่ง พร้อมกับสูดลมหายใจยาว บอกฉันว่า
“ถ้าลิตากลัวอดตายเพราะเกิดมารักศิลปินก็จงเปลีย่ นใจเสียเถิด ราชันย์
จะได้ไม่คอยเก้อ”
“คอยอะไรคะ”
“คอยจนเธอเรียนจบ เวลาสี่ปียาวนานนัก”
ฉันจะตอบเธอได้อย่างไรว่า ตลอดเวลาฉันมีแต่เธอ เธอคนเดียวเท่า
นั้นสำหรับใจสาว อารมณ์สาว และชีวิตวัยสาว
“ลิตา!” เธอขานนามฉันเสียงเบาสะท้อน ฉันเองก็หนาวเหน็บเข้าไป
ในหัวใจ เพราะแม้ว่าฉันจะอายุเพียงยี่สิบก็พอจะรู้จากภาพยนตร์ที่เคยดูว่า
เสียงเช่นนั้น พระเอกเท่านั้นดอกที่จะใช้กับนางเอกอยู่เนืองนิจ และต้องใช้
ในบรรยากาศเช่นนีเสี
้ ยด้วย ดูเอาเถิด เจ้าพระยาเป็นสีเงินยวงด้วยแสงจันทร์
คืนเพ็ญ น้ำกำลังเปี่ยมฝั่ง ประกายคลื่นระยิบราวเกล็ดเงิน ฟ้าโปร่งและ
พระจันทร์สวยจนบรรยายไม่ถูก
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เธอวางพาย ปล่อยให้เรือของเราลอยเอือ่ ยอ้อยส้อยเหมือนคนไร้กังวล
เสียงเธอเบากว่าเดิมเมื่อกล่าวว่า “ฉันรักเธอ ลลิตา”
ฉันรูส้ กึ หนาว หนาวจริงๆ จ้ะราชันย์ แววตาของเธอเหมือนมีอำนาจ
สะกดฉันให้แน่นิ่ง ประกายอาทรลึกซึ้งในดวงตา และท่าทีอ่อนโยนของเธอ
เท่านั้นดอก ที่ทำให้ขวัญของฉันไม่กระเจิงจนเกินไปนัก
“บอกสักคำว่าเธอก็รักฉัน”
ก็เมือ่ ได้บอกแล้วว่าตัง้ แต่วัยเด็กมาจนรุน่ สาว มีผูช้ ายคนเดียวทีใกล้
่ ชิด
ฉันทีส่ ดุ คือเธอ แล้วจะให้ฉันบอกว่ารักคนอืน่ ได้อย่างไร เธอคอยพูด คอย
ให้ข้อคิด และอุดมคติส่วนหนึง่ ในสมองของฉันมาจากเธอ เมือ่ เป็นเช่นนีใน
้
เวลาที่เธอถามเช่นนั้น เธอจะไม่ให้ฉันพยักหน้าเจียวหรือ!
ฉันรูส้ กึ ว่าเรือเอียงน้อยๆ จึงไหวกาย แต่ไม่ทัน ร่างของเธอคร่อมอยู่
บนตัวฉัน หน้าเธอลอยอยู่เหนือหน้าฉันเพียงครึ่งคืบ ตัวฉันคงจะเย็นเฉียบ
ราวกับน้ำแข็ง เสียงของเธอจึงอ่อนโยนให้ความอบอุ่นขึ้นบ้าง เมื่อกล่าวว่า
“อย่าตกใจ ลิตา ฉันจะไม่ทำอะไรเธอจนกว่าจะถึงเวลาอันควร แต่
ขณะนี…
้ หน้าเธอสวยเหลือเกิน ขอจุมพิตให้ฉันสักครัง้ เถิด…เพือ่ ฉันจะได้เก็บ
ไว้ชื่นใจยามห่างไกลเธอ เพราะอีกไม่ช้าฉัน…จะต้องจากลิตาไป”
“ไป…ไปไหน” ฉันคงละเมอมากกว่าอยากรู้ ได้ยนิ เสียงเธอกระซิบอยู่
ริมหู อ่อนโยนและเอาใจนัก
“ไป…เพื่อสร้างอนาคตไงจ๊ะ อนาคตของฉัน…ของเธอ…อนาคตของ
เรา ลิตาจ๊ะ ฉันต้องไปเป็นอาจารย์ในวิทยาลัยต่างจังหวัด เขาเพิง่ เปิดคณะ
ที่ฉันจะสอนได้ คอยราชันย์นะ”
ฉันสะดุง้ สุดตัว เพราะรูส้ กึ ว่าริมฝีปากอุน่ ๆ ของเธอลดต่ำลงมาจนสัมผัส
กับหน้าผากฉัน เธอกระซิบเหมือนสั่ง
“อย่ารักใครนะ คอยราชันย์”
แล้วเธอก็ขยับตัวจับพายดังเดิม ฉันรูส้ กึ เหมือนเป็นไข้ เพราะทัง้ หนาว
และครัน่ เนือ้ ครัน่ ตัว ฉันเพิง่ รูว่้ าจุมพิตแรกทรงอิทธิอำนาจถึงเพียงนี!้ แม้ถึง
เช่นนัน้ …ฉันก็ยังฝันถึงพระจันทร์เหนือเจ้าพระยาเสมอ แม้ในคืนข้างแรม!

๓
‘เพลงชีวิต’
ราชันย์จ๊ะ
คงเป็นกฎธรรมดาของชีวติ เสียละกระมังว่า เมือ่ เราได้สิง่ หนึง่ มา เรา
มักจะเสียอีกสิง่ หนึง่ ไปเสมอ หรืออาจจะเป็นเพราะฉันยังไม่เคยเห็นคนที่ ‘ได้’
อะไรสมบูรณ์ไปทุกสิ่งก็ได้
เมือ่ เราตกลงกันว่าเรารักกันนัน้ เป็นขณะเดียวกับเธอบอกฉันว่า เธอ
จะต้องไปทำงานต่างจังหวัด ไปเพือ่ อนาคตของเธอ…ของฉัน เธอใช้คำไพเราะกว่านัน้ อีกว่า…ของเรา ดูเหมือนคำว่าเธอ…กับฉันจะถูกรวมเป็น ‘เรา’ ด้วย
อานุภาพของความรู้สึกซึ่งเราบรรยายแก่กันท่ามกลางแสงจันทร์เหนือเจ้าพระยาคืนนั้น!
ผู้ใหญ่คงจะจับตาดูเราอยู่เงียบๆ หรืออาจจะเป็นเพราะยายเป็นสตรี
สมัยเก่า ท่านบอกฉันในเย็นวันหนึ่งว่า
“หนูลิตา ปีนี้โตเป็นสาวนะลูก จะไปจะมากับเพื่อนผู้ชายต้องระวัง
สุนทรภู่ครูโบราณท่านสอนไว้ว่า
เป็นสาวแส้แร่รวยสวยสะอาด
ก็หมายมาตรเหมือนมณีอันมีค่า
แม้นแตกร้าวรานร่อยถอยราคา
จะพลอยพาหอมหายจากกายนาง”
คุณยายยกสุภาษิตสอนหญิงขึ้นมาอ้าง แล้วสำทับต่อไป
“ถ้าจะรักจะชอบกัน ต้องให้ผูใ้ หญ่รูเ้ ห็นด้วย ไปนัดกันนอกบ้านทำลับๆ
ล่อๆ ไม่ดี เชื่อยายไว้เถอะคำของคนโบราณยังเชื่อได้ ไม่ล้าสมัยเสียทีเดียว
ดอก เป็นผู้หญิงพลาดพลั้งไปแล้วลำบากนะลูกนะ ถ้าลูกไม่ดี พ่อแม่ก็
พลอยอับอายขายหน้า ญาติพีน่ อ้ งก็พลอยเศร้าหมองไปด้วย หนูเป็นลูกผูห้ ญิง
คนเดียว ยายห่วงนัก ส่วนพี่ชายหนูน่ะไม่สู้กระไรนักเขาคงเอาตัวรอดได้”
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ฉันนิง่ ฟังคำสอนของคุณยาย โดยมีแม่นัง่ มองดูอยูใกล้
่ ๆ สายตาของ
แม่มีทัง้ ความห่วงใยและกรุณา สายตาของแม่แม้จะแลดูซือ่ บริสทุ ธิแต่
์ ก็ฉลาด
ล้ำนัก ราชันย์จ๊ะ ฉันรูส้ กึ หวาดไปว่าผูใ้ หญ่จะรูเหตุ
้ การณ์ทเกิ
ี่ ดขึน้ เมือ่ วันเกิด
ฉันเสียจริง แต่คุณยายก็ไม่ได้ซักถามอะไรอีก ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของแม่
แม่บอกฉันสั้นๆ ว่า
“ลูกโตแล้ว ได้เรียนรูสู้ งกว่าแม่ คงจะฉลาดกว่าแม่ ลูกจงตัดสินปัญหา
ชีวิตเองเถิด ถ้าหนูประสบความสำเร็จในชีวิตแม่ก็พลอยชื่นใจ แต่ถ้าหนู…
พลาดพลั้ง…คนที่เป็นทุกข์ที่สุดก็คือแม่…หนูจำไว้”
แม่เป็นผู้หญิงชนบท ไม่ได้เล่าเรียนจบศาสตร์แขนงใด แต่ในความ
รูส้ กึ ของฉัน ปรัชญาชีวติ ของแม่และความฉลาดล้ำของแม่เหนือมหาบัณฑิต
บางคน แม่พูดอย่างนีก็้ เท่ากับว่าให้ฉันพิจารณาทุกสิง่ ด้วยตัวเอง รวมทัง้ เธอ
ด้วยกระมังจ๊ะ ราชันย์
อาจจะเพราะคำของผู้ใหญ่นี่กระมัง จึงทำให้ฉันขรึมไปนิดเมื่อเราพบ
กันในวันต่อมา จนกระทั่งเธอต้องถามว่า
“เป็นอะไรไปจ๊ะ ลิตา”
ฉันไม่ตอบ แต่ชะรอยสายตาจะบอกความรู้สึก เธอกล่าวต่อไปว่า
“ดูกังวลชอบกล เป็นห่วงฉันหรือเปล่า”
เธอถือเอาอาการนิ่งของฉันเป็นคำรับ แล้วบอกเหมือนสัญญา
“อย่าห่วงเลยน่า รับรองว่าจะเข้ามาเยีย่ มทุกอาทิตย์ นครราชสีมา-กรุงเทพฯ ใกล้แค่นี้เอง ขับรถไม่กี่ชั่วโมงก็ถึง ลิตาอย่าทำหน้าเศร้าซีจ๊ะ จะทำ
ให้ราชันย์ใจไม่ดี”
“เธอจะไปเมือ่ ไหร่คะ ราชันย์” เสียงของฉันคงจะสัน่ เธอจึงเอือ้ มมา
บีบมือฉันไว้เป็นเชิงปลอบประโลม ตอบว่า
“ราวปลายเดือนพฤษภาจ้ะ เหลือเวลาอีกตั้งหลายอาทิตย์ อย่าเศร้า
การจากของเราไม่เหมือนการจากของคนอืน่ เราจากกันเพือ่ จะได้พบกันอีก…
ด้วยสภาพที่ดีกว่าเดิม”
“ฉันไม่เคยเห็นโคราชเลย”
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“มันเป็นเมืองชุมทาง ดังนั้นจึงมีลักษณะสำส่อน มีคนแทบทุกชนิด
ทุกภาษา…ไม่น่าเที่ยว หรือไม่สวยงามเหมือนเชียงใหม่ดอกจ้ะลิตา”
“แล้ว…ผู้หญิงล่ะคะ สวยไหม”
จำได้ว่า เธอหัวเราะเสียงดังสดใสในแสงสายัณห์วันนั้นดูเธอรื่นรมย์
นักเมื่อฉันแสดงอารมณ์หญิง…ว่า…ฉันหวงเธอ
ยังจำคำตอบได้แจ่มชัด…จนตราบเท่าทุกวันนี้ เธอจะให้ทวนไหมจ๊ะ
ราชันย์
“ผู้หญิงที่ไหนจะสู้ลลิตา”
ราชันย์ทีร่ กั ถ้าคนเราจะเลือกจำได้เฉพาะความรืน่ รมย์และสิง่ ประทับ
ใจก็คงจะมีความสุขไม่น้อยดอก แต่นีเรา
่ เป็นทุกข์ทุรนทุรายก็เพราะว่า สมอง
ของเรานั้นช่างจดจำแม้กระทั่งสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ซึ่งคอยยอกหัวใจทุกโมงยาม
เมื่อบันทึกมาถึงตรงนี้แทนที่ฉันจะจำแสงสีทองของยามสายัณห์และ
สระน้ำเรียบสงบของมหาวิทยาลัย หรือบรรยากาศชวนฝันวันนัน้ ได้ กลับจำ
เหตุการณ์ ซึง่ คืบไปกว่านัน้ อีกและต้องหยุดเขียนชัว่ ขณะเพราะน้ำตาเอ่อท่วม
หัวใจขึ้นมาจนล้นเบ้าตา
‘คนใกล้ชิด’ ฉันเข้ามาพบพอดี เขาหัวเราะและล้อว่า
“อะไรกัน เขียนหนังสือสนุกถึงกับร้องไห้เองเชียวหรือ”
ฉันคงจะยิม้ ให้เขาอย่างแห้งแล้งเหลือประมาณ เขาจึงเข้ามาโอบไหล่
ทางด้านหลังและก้มลงจุมพิตเบาๆ ที่หน้าผาก กระซิบด้วยเสียงแสดงออก
ทั้งความทะนุถนอมและเอาใจ
“ไปนอนเสียซีจ๊ะ ลิตาทำงานมากเกินไปแล้ว”
ฉันสอดเหตุการณ์ตอนนีมา
้ บันทึก มิได้ปรารถนาจะให้เธอ ‘ปวด’ เหมือน
ทีฉั่ นเคยปวด แต่อดไม่ได้จริงๆ จ้ะราชันย์ ยกโทษให้ฉันเถิด เขาห่วงใยและ
กรุณาฉันเสมอด้วยบิดา! ฉันอดแสดงกตัญyูต่อเขามิได้ แม้จะรู้ว่าบันทึกนี้
เปรียบเสมือนหนามแหลมยอกหัวใจเธออยูบ้่ าง ทนเอาเถิดเพราะฉันเองเคย
ถูกหนามชีวติ ตำเอาทิม่ เอามานักต่อนัก ไม่เช่นนัน้ ราชันย์จะให้ฉัน ‘ปวด’ ฝ่าย
เดียว ยุติธรรมแล้วหรือ?
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“ไปแล้ว คิดถึงฉันบ้างนะ”
ฉันฉะอ้อนกับเธอเหมือนเด็กรุ่นสาวจะพึง ‘อ้อน’ ชายคนรัก
เธอบีบมือฉันแน่นกว่าเคย พลางพยักหน้ากระซิบสัญญาเสียงหวาน
“จะคิดถึงลิตาคนเดียว และจะคิดถึงมากทีส่ ดุ เมือ่ ท้องฟ้ามีพระจันทร์
คืนเพ็ญ”
สายตาของเธอมีแววเล้าโลมปรากฏขึ้น ฉันรู้สึกว่าหน้าร้อนผ่าว แต่
ยังแย้งว่า
“พระจันทร์ที่โคราชกับพระจันทร์ที่เจ้าพระยาอาจจะไม่เหมือนกัน”
“จันทร์มีดวงเดียวเท่านั้นไม่ว่าขอบฟ้าจะกว้างไกลแค่ไหน”
ฉันถอนใจด้วยไม่อาจสูคารม
้ ของเธอ แต่เธอคิดว่าฉันเศร้า เธอปลอบ
“อย่าเศร้า ลิตา จงทำใจให้แจ่มใส เราจากกันเพียงแค่นี้ เราจะต้อง
พบกันทุกอาทิตย์ อยู่บ้านสวนนะ จะมาหาทุกวันเสาร์”
“ทำไมเธอไม่ทำงานในกรุงเทพฯ”
“เพราะราชันย์เลือกไม่ได้”
ฉันกอดเข่า มองเหม่อดูแสงแดดเวลาสายัณห์ทอทาบหลังคาหอประชุม
แลดูเป็นประกายระยับ
เธอหยิบสมุดข้างกายฉันไปขีดเขียนเล่น ราชันย์คงไม่รูกระมั
้ งว่า ฉัน
ฉีกกระดาษแผ่นนั้นกลัดติดสมุดบันทึกไว้จนกระทั่งบัดนี้ นี่ไงล่ะลายมือเธอ
กำสรวลศรีปราชญ์พร้อง เพรงกาล
จากจุฬาลักษณ์ลาญ
สวาทแล้ว
ทวาทศมาสสาร
สามเทวษ ถวิลแฮ
ยกทัดกลางเกศแก้ว
กึ่งร้อนทรวงเรียม๑
เธอยกความอาลัยด้วยลีลาของกวีมาเอ่ยอ้างกับฉัน ราชันย์จ๊ะความ
ซาบซึง้ ในอรรถรสทีเธอ
่ คอยพร่ำ ใจฉันซับสุนทรียศิลปะเหล่านัน้ ไว้ได้สิน้ อด
นึกชอบใจเธอไม่ได้ ทีฉั่ นเป็นเช่นนีแม้
้ จะเปราะไปนิด แต่เป็นผูสั้ มผัสกับศิลปะ
๑ นิราศนรินทร์
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ชั้นต่ำได้บ้างนั้น เพราะฉันมีเธอเป็นครู
“ทำไมเราจะต้องจากกัน”
ฉันถามอย่างเขลาเหมือนสาวรุน่ ทีอาวรณ์
่
ต่อชายคนรัก ซึง่ แม้จะห่าง
กันเพียงเสี้ยวนาที
“เพราะเรามีหน้าที่” เธอบอก
“เราจะจากกันนานเท่าไหร่คะ ราชันย์”
“ไม่นาน เมื่อลิตาเรียนจบ เราจะได้อยู่ใกล้กันตลอดไป”
“อย่างไร”
“เราจะแต่งงานกัน และไม่พรากจากกันอีกแล้ว”
เธอพูดมีส่วนถูกอยูบ้่ าง ‘เมือ่ ลิตาเรียนจบ’ แต่ราชันย์ลืมเฉลียวคิดไป
ว่าในชีวติ ของคนเรา เราต้อง ‘เรียน’ อยูร่่ ำไปไม่มีวันจบเป็นอันขาด เพราะ
เหตุนี้กระมัง เราจึงยัง ‘จาก’ กันอยู่จนบัดนี้!
ขณะนีเรา
้ อยูห่่ างกันคนละขอบฟ้า สุดกำลังทีจะ
่ เหลียวแลถึง และถึง
แม้วา่ เราจะบินข้ามแบบลัดนิว้ มือเดียวพบกัน ชีวติ เราก็ดูเหมือนมีม่านบางๆ
กัน้ ไว้ชนิดทีจะ
่ เดินไปบนทางสายเดียวกัน…ยาก และฉันนัน้ ก็ยินดีทีจะ
่ อยูกั่ บ
สายใยแห่งความรักของ ‘เขา’ ด้วยซ้ำไปสิราชันย์ เมือ่ เธออ่านตรงนีเธอ
้ ต้อง
ทน ‘ปวด’ หน่อยละ
เธอพูดถูก
“ชีวิตเป็นของซับซ้อน เราต่างต้องใช้ความสามารถและศิลปะในการ
ดำเนินชีวติ ให้ดำรงอยูด้่ วยวิถทาง
ี แห่งปัญญา ใครฉลาดก็พลาดน้อย ใคร…
โง่ช่วยไม่ได้”
ตอนเธอพูด เธอคงไม่หมายความว่าฉันฉลาดน้อยไปกระมัง ราชันย์
เมื่อตอนพลาด! ฉันต้องใช้ถ้อยคำของนักเขียนบางคนปลอบใจแทบ
ตาย บางคนก็บอกว่า
“ความรักมิใช่การเป็นหนี้ แต่ความรักเป็นดนตรีของชีวติ ซึง่ อาจบรรเลงได้อย่างไพเราะ อย่างเศร้า และอย่างเคียดแค้นเสียดแทงใจ…สำหรับ
บางคนมันอาจเป็นเพลงสั้นๆ…แต่สำหรับบางคน…อาจเป็นเพลงที่ยืดยาวไป

เพ็ญแข วงศ์สง่า
๓๐

ตลอดชั่วชีวิต”
ความรักของเราเล่า ถ้าจะเปรียบเธอจะเปรียบกับเพลงบทใด ราชันย์
เธอเป็นนักดนตรี เธอคงจะบอกฉันได้ บอกฉันหน่อยเถิด เผือ่ มีเวลาฉันจะ
ได้แอบเปิดเพลงนั้นฟังบ้าง เธอก็รู้ว่าฉันเป็นนักฟังดนตรีคนหนึ่งนี่นะ
เพื่อนฉันคนหนึ่งเคยเขียนจดหมายปลอบเชิงแนะว่า
“ความรักก็เช่นเดียวกับสิง่ ทัง้ หลายอืน่ มีการเริม่ ต้นและอวสาน การ
ดำรงอยูของ
่ ความรักขึน้ อยูแก่
่ โอกาสและบุคคล ซึง่ ต้องมีจังหวะประสานอย่าง
เหมาะสมกลมกลืน เมื่อมีโอกาสแต่ไม่มีบุคคลที่พึงใจ ความรักก็มีไม่ได้
เมื่อมีบุคคลที่พึงใจ แต่โอกาสไม่ให้ ความรักก็ไม่เติบโต เมื่อสิ่งทั้งสองมี
อำนาจให้ด้วยจังหวะอันสม่ำเสมอ…นัน่ หมายถึงว่าถึงเวลาทีคน
่ เราจะแต่งงาน”
เธอคงใจกว้างพอที่จะเข้าใจเพลงชีวิตบทนี้ ดูเหมือนเพลงของเรา
บรรเลงบทเศร้ามานานแล้วใช่ไหมจ๊ะราชันย์!
“เราจากกันครัง้ แรกนัน้ ด้วยความอาลัยอาวรณ์สุดแสน แม้จะไปห่าง
กันไม่กีไมล์
่ แต่เมือ่ เราจากกันครัง้ สุดท้าย ทำไมหนอจึงห้วนและสัน้ เหลือเกิน
ชะรอย…ผูเล่
้ นเพลงบทนีจะ
้ เหนือ่ ยอ่อน และล้าเต็มที…!”

