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เหตุรายไมคาดคิดอุบัติทามกลางผูคนที่หลบเรนแตกตื่น
ตามอาคารบานเรือน อีกกลมุ ใหญเบียดออกันแนนเต็มสองฟากถนน สายตาทุกคู
เพงจับมายังภาพระทึกกลางถนน
ภาพของหญิงสาวสวมชุดเครื่องแบบของบริษัท กระโปรงทรงแคบสั้น
สีกรมทา เสื้อแขนยาวสีแดงพิมพลายจุดกระจุมกระจิ๋มในตัว สวมทับดวยเสื้อกั๊ก
สีกรมทา บนหนาอกซายติดปายชือ่ และแผนกทีท่ ำงาน
เธอชือ่ ปานรัศมี ทองลำแท ขณะนีเ้ ธอตกอยใู นเงือ้ มมือโจรกลางวันแสกๆ
ซึ่งโผลมาตอนบายแก ๆ และไดจังหวะกับที่ปานรัศมีออกจากบริษัทนำเขาและ
สงออกอัญมณีขนาดกลางของคุณไชยชิต เพือ่ ไปสงจดหมาย
พลเมืองดีมากมายเกาะกลุมกันหาง ๆ เพื่อหาลูทางชวยเหลือปานรัศมี
ทุ ก คนไม ก ล า มองข า มพิ ษ สงของป น กระบอกนั้ น มั น จ อ ติ ด ลำคอสาวธุ ร การ
ชนิดถึงลูกถึงคน ใบหนาซีดของเธอถูกบังคับใหแหงนหงายตอนรับแสงแดดแผด
จัดจา เธอไมกลาแมแตจะกลืนน้ำลายเสียดวยซ้ำ
ตำรวจ รถตำรวจ รถพยาบาล รถรวมกตัญู มารายลอมพรักพรอม
ตำรวจเริม่ ปฏิบตั หิ นาที่ สงตัวแทนมาเกลีย้ กลอมโจร แตโจรไมฟง
“อยามาพูดมาก” โจรตะโกนรำคาญ “ฉันไมเชื่อน้ำลายตำรวจ เตรียม
รถหนึง่ คัน น้ำมันเต็มถัง แลกกับชีวติ แมคนนี้ ไปเดีย๋ วนี”้
‘แมคนนี้’หายใจรวยรินเต็มที ปานรัศมีหลับตานิ่ง ใตเปลือกตารอนผาว





ปรากฏแสงสีแดง ๆ ดำ ๆ วิ่งผานไปผานมา มันคือจินตภาพที่เธอคะเนนึกเอาจาก
สิ่งที่ไดยิน เธอทราบวาโจรกำลังตอรองกับตำรวจ เธอเดาตอไปจากการเงียบ
ของตำรวจวา นาจะปลีกตัวกลับไปปรึกษาหารือกัน
แลวจะเอายังไงกัน เธอรอนนะ กลัวดวย ทอนแขนเจาโจรก็ใชวาจะนุม
เหมือนหมอนขางทารก มันรัดอัดแนนจนกระเดือกบาง ๆ ของเธอจะแหลกอยแู ลว
“ตกลง แตขอใหปลอยตัวประกัน” เสียงตำรวจตะโกนตอบมา หลังจาก
หายไปพักใหญ “ไมเกินยีส่ บิ นาที นายจะไดสงิ่ ทีต่ อ งการ”
ปานรัศมีถอนหายใจแผว ๆ เมื่อปลายปนลดจากลำคอพรอมกับแรงรัด
ของปลอกแขน อากาศเดินเขาเดินออกสะดวกขึ้นหนอย เธอลืมตาทันที โดย
ลืมนึกไปวาหนาตัวเองประจันกับเปลวแดด แสงจัดจาจึงสาดทิ่มลงมา น้ำตา
ไหลพราก เพราะทัง้ แสบทัง้ เคือง เลยตองรีบพริม้ ตาลงอีกหน
“รอนไหม”
เอะ โจรปญญาออนเสียละกระมัง ปานรัศมีกน ดาในใจ ยืนกันกลางแดด
เปรีย้ ง ๆ ยังมีหนามาถาม ทำไมไมถามเสียเลยวาหนาวหรือเปลา...ประสาท
“ฉันถามวารอนไหม ปากไมมหี รือไง”
“มี” เหยือ่ โจรตะคอกโมโห ลืมตัวหรือลืมกลัวก็ไมทราบละ แตอากาศรอน
มาก และปานรัศมีก็อดทนกับอากาศรอน ๆ ไมคอยไดนาน หากจำเปนตองตาย
เธอก็ลุยละ
“ฉันตองการรมคันใหญ ๆ ” เสียงโจรเรียกรองอีก
ตำรวจผงกศีรษะ แลวหันหลังกลับวิง่ หายไปครหู นึง่
ไดรม คันใหญมาตามคำขอ วิเศษจริง
ปานรัศมีมิไดรูสึกชื่นใจกับวิธีเอาอกเอาใจของเจาโจรนัก เธอไมตองการ
รมเงาครึ่ง ๆ กลาง ๆ ใครบอกไดบางเลาวาเธอจะไมถูกเจาโจรรายลากตัวไปจาก
ตรงนี้ พรอมกับรถยนตหนึง่ คัน น้ำมันเต็มถัง ในอีกยีส่ บิ นาทีขา งหนา
“อดทนหนอย” เจาโจรกระซิบเหมือนปลอบ “ฉันไมตอ งการทำอันตราย
ใคร แมแตเธอ แตจำเปน”
“ปนนายจออยทู อี่ กฉัน” ปานรัศมีแยงไปเสียงตึง ๆ





“ไมชอบหรือ อยากใหจอตรงไหนก็บอกมา” อีกฝายเลยยอนถามมาบาง
แถมยังโอใหหมัน่ ไสอกี วา “เรือ่ งปนฉันถนัดหมด จอก็ได ยิงก็ได”
สาวธุรการเลยหุบปาก รวู า ประโยคนัน้ ไมใชการสนทนา แตอกี ฝายตองการ
บอกเปนนัย ๆ วาอยาเรือ่ งมาก
ตำรวจนายหนึ่งขับรถกระบะกลางเกากลางใหมสีน้ำเงินมาจอดทิ้งไว
ปานรัศมีเกือบขยับตัว แตเจาโจรเร็วกวา เขากระตุกเสื้อกั๊กจากดานหลัง จนเธอ
รสู กึ ตึงมาถึงดานหนา จากนัน้ ปนทีจ่ อ อกก็ยา ยไปจีแ้ ผนหลัง หากเธอยึกยักมีสิทธิ์
โดนเจาะ
“เดินไปดี ๆ ฉันไมตองการทำอันตรายใคร แตฉันยิงเธอทิ้งไดทันทีที่ฉัน
รูสึกวาเธอเปนอันตรายตอฉัน”
“ฉันจะไปทำอะไรนายได”
โจรไมตอบอะไรทั้งนั้น นอกจากรุนหลังดวยปลายปนแข็ง ๆ แทนคำเรง
ปานรัศมีอยากรองไห เมื่อโดนผลักหัวซุนเขามาในรถ เธอแลเห็นอนาคตรอแร
คืบคลานมา เพือ่ นในแผนกธุรการดวยกันเริม่ โผลหนาเสีย ๆ มาอำลากันแลว
รถขับมาไกลพนความจอแจ หนีหา งการตามติดของตำรวจ ปานรัศมี
กลืนน้ำลาย เนือ้ ตัวเย็นขึน้ มาเอง เมือ่ เห็นปายนครปฐมผานวับไป
“นายจะไปถึงไหน” เธอแข็งใจเหลียวไปถาม
“จนกวาจะปลอดภัย” โจรตอบเรียบ ๆ
“ปลอยฉันลงตรงนีเ้ ถอะ ฉันหาทางกลับบานเองได”
โจรทำหนาแปลก ๆ ตาเขมละจากถนน เหลือบสองกระจกแวบหนึง่ มุมปาก
หยักเยาะนิด ๆ กอนจะพยักพเยิดใหเธอเหลียวไปมองขางหลัง
อาว...ตำรวจยังตามมาหาง ๆ ตอนแรกเธอไมเห็นแลวนี่
สาวธุรการถอนใจเฮือก หนาตาฉายความผิดหวังรุนแรง ความกลัดกลมุ ก็
วิ่งพลานในตาตระหนก
“ฉันถึงบอกวาน้ำลายตำรวจ...” โจรหันมายิ้มขำ ๆ ประกายตาแลสดใส
ดุนอยลง

 
“น้ำลายโจรก็เหมือนกันนัน่ แหละ” ปานรัศมีกระแทกเสียง
โจรหัวเราะในลำคอ ไมถอื สาน้ำเสียงหวนของเหยือ่ เขาบอกชัดเจนแลววา
ไมตั้งใจทำอันตรายใครทั้งนั้น แมแตเธอก็เชนกัน เขาจำเปน ตำรวจไลตามมา
เรื่องที่จะยอมเสียทาจนมุมงาย ๆ นั้น ก็เมินไปเถอะ ขืนเปนอยางนั้น ไดเสียชื่อ
‘โจรขาวแหงภูเหนือ’แย
“นาย...นัน่ อะไร”
“ไมมอี ะไร เดีย๋ วฉันชนใหดู นัง่ ดี ๆเข็มขัดนิรภัยอาจชวยไมไดมาก กอดเบาะ
ใหแนนเปนพอ”
ปานรัศมีตาโต หัวใจจะวาย ถนนขางหนาตั้งเครื่องกีดขวาง รถตำรวจ
สองสามคันจอดเรียง สัญญาณไฟก็มนี ะ วูบวาบเชียว แตพอ โจรไมยนั่ สักนิด
“อยาทำอะไรบา ๆ นะ” ปานรัศมีรอ งตะโกนหามแขงกับเสียงลมขางนอก
พอโจรเรงความเร็วแบบไมเกรงใจมัจจุราช มือรอนจัดยื่นมากระชากแขน
ของเธอในจังหวะเขาดายเขาเข็ม รางบางเซซวนไปกระแทกสีขา งคนขับ ปานรัศมี
นึกอยากดาเขาเปนกำลัง แตไมวา ง พอโจรกดศีรษะไวแนบกับอกแนน
“หลับตา” เสียงกระซิบดังแผวใกลแคแผงอกทีก่ ระดอนสูง ๆ ต่ำ ๆ
ปานรัศมีกัดปากแนน เธอกลัวมาก ขณะรูสึกคลายดั่งวารถทั้งคันลอยขึ้น
แตมนั ก็อาจไมใช มันนาจะกระดอนอยางแรง หรืออะไรก็ไมรลู ะ ชางมันเถอะ แต
ที่แน ๆเธอไดยนิ เสียงทีต่ ามติดมาหลังจากความรสู กึ นัน้ มันเปนเสียงโครมกึกกอง
รถสั่นสะบัดชั่วขณะ บังเกิดเสียงปงใหญจากกระบะดานหลัง เสียงแตกเปรื่อง
กระจาย กระจกแตกกระมัง ไมรลู ะ ปานรัศมีนกึ ภาพไมออกหรอก เธอไดยนิ แตเพียง
เสียงกรีดรองตระหนกของตัวเองดังกองลั่นรถ
สาวธุรการกลืนน้ำลาย ใจระทึกขณะคอยขยับตัวออกหางอกชื้น เธอ
ยกศีรษะขึน้ เพือ่ ขอมองหนาคนขับหนอย เขายังขับอยู มุมปากยิม้ นิด ๆ
“ยังปลอดภัยอยู ไปนัง่ ใหดี ระวังกระจกบาดเอาดวย”
กระจก...กระจกแตกจริง ๆ ดวย บนตัวเธอเต็มไปดวยเศษกระจกชิ้นเล็ก
ชิน้ นอย หลังมือของเธอปรากฏโลหิตไหลเปนเสนเล็ก ๆ เศษกระจกปลายแหลมปก
เธอคอย ๆ ดึงมันออก มันก็เจ็บแคหนึบ ๆ





“แลวฉันจะนั่งเขาไปไดยังไง”
เสียงวุนวายใจบนขึ้น ตาชื้นเหลือบสำรวจชองวางของกระจก ขอบคม
เปนฟนฉลามเงาวับยามสะทอนแดดรอนจวนค่ำ ปานรัศมีใจหายวาบขึ้นมา เมื่อ
ฉุกคิดถึงเวลาที่คลอยผาน
“จะค่ำแลวนี่”
“อีกสักชัว่ โมงก็หนึง่ ทมุ พอดี หิวหรือยัง”
“เมื่อกี้ฉันไดยินเสียงเหมือนปน”
“ฉันยิงเอง ยิงตำรวจ”
ปานรัศมีมองไปรอบ ๆ อย า งสิ้ น หวั ง แผ น หลั ง เธอยั ง พิ ง ไหล ค นขั บ นิ่ ง
เพราะไมทราบจะยายตัวไปนั่งทับเศษกระจกทำไม มันเกลื่อนเต็มเบาะ สวนเธอ
ก็นั่งหมิ่นเหมระหวางเบาะคนขับกับชองเล็ก ๆ ของเบรกมือ ขาก็พาดไปทางที่นั่ง
ของตัวเอง ทุลกั ทุเลสิน้ ดี
“ปลอยฉันลงตรงนี้ไดไหม ฉันไมอยากไปกับนาย ฉันสัญญาวาจะไม
บอกตำรวจวานายปลอยฉันลงตรงไหน”
น้ำตาแหงความหวาดกลัวหยดลงมาแหมะผสมกับโลหิตทีย่ งั ซึมบนหลังมือ
อีกฝายขับรถมือเดียวอยูนานแลว ตั้งแตบังคับรถทั้งคันพุงเขากระแทกชนเครื่อง
กีดขวางของตำรวจ รถลอยควางสะบัดนิดหนอย เกือบพุงลงขางทาง แตโจรขาว
ช่ำชองเกินกวาจะเสียทา
ตอนนั้นมือซายโอบรางสั่นเทาของเหยื่อสาวไวแนน เขาไมตองการใหเธอ
ไดรับบาดเจ็บ แคยืมตัวมาเปนเกราะนิดหนอย เมื่อถึงจุดหมายปลายทางที่
ปลอดภัย เขาจะปลอยเธอไป จะพาไปสงใหถงึ ทารถ คารถคาทำขวัญเบ็ดเสร็จ
สวนมือขวากระชับพวงมาลัยมั่น ไมงั้นเปนอันไดกลายเปนผีเฝาริมทาง
สิ่งกีดขวางถูกพุงชนกระเด็นไปคนละทิศคนละทาง ไมทอนหนึ่งหักลอยควาง
มากระแทกกระจกดานที่เหยื่อนั่ง โชคดีที่เขาดึงเธอมาแนบอกไวดั่งจะรู
ตำรวจเล็งปนมา เขาก็ตอ งเร็วกวา มือซายปลอยเหยือ่ ทีด่ วี า เปนฝายกอด
เขาแนนแลวพาไปกุมพวงมาลัย เพื่อเปดทางใหมือขวาหยิบปนแลวสองกอน
เขาไมตอ งการใหโดนใครทัง้ นัน้ แคถว งเวลา ยือ้ เวลาหนีใหยาวอยางปลอดภัย

 
เวลาปลอดภัยของโจรก็คอื พลบค่ำ เขาบังคับรถไปจอดชิดขอบทาง
มือซายละจากพวงมาลัยมาโอบไหลสาวรองไห ก็ไมเชิงนัก น้ำตาเธอไหลเฉย ๆ
ยังไมไดยินเธอสะอึกสะอื้นเลย
“เราตองจอดรถไวตรงนี้”
“ทำไม”
“น้ำมันหมด ตำรวจยิงถังน้ำมัน แมนดวย ลงทางนี้” โจรบอกพลางเปด
ประตูแลวลงไปยืนรอทา
ปานรัศมีไมเต็มใจเชื่อฟงนักหรอก แตมาคิดดูแลววาการนั่งดื้อดึงในรถ
ไมกอใหเกิดประโยชนอะไร ดีไมดีจะกลายเปนวา เธอไปกระตุนอารมณรายของ
อีกฝาย เดีย๋ วเขาก็สอ งดับเปนผีอยแู ถวนี้
“ที่ไหน”
“เลยราชบุรีมาหนอย”
“แลวจะไปไหน”
“ไปในทีท่ ปี่ ลอดภัย อยาถามมาก” เสียงหามตอนทายหนักหวน
ปานรัศมีลอบกลืนน้ำลาย หนาตาเขาไมดุแลวละ แตน้ำเสียงไมคอยนา
ไวใจ
“เดินหรือนาย”
“โบกรถสิ หุบปากเสียที”
รถกระบะบรรทุกผักแลนผานมา โจรหนุมโบกใหจอด ฝายโนนก็ใจดี
เหลือแสน จอดรับโจรหนาตาเฉย แถมยังชมเหยือ่ เสียอีก
“เมียสวยนะนองชาย หุนดีดวย หนีโจรกันมาหรือ ทาทางสะบักสะบอม
กันทั้งคูเลยนี่”
ปานรัศมีสำลักน้ำอัดลมกระปองทีเ่ จาของรถใจดีแจกใหดมื่ เธอไอโขลก ๆ
หนาดำหนาแดง สวนพอโจรก็วางหนาเฉยสนิท
“ไมไดหนีโจร หนีพอเธอมา ผูใหญสมัยนี้ดื้อหัวชนฝา ไมคอยสนับสนุน
ใหเด็กรักกัน”
“ออ...เลยพากันหนีหรือ แหม...ไมเลว ใจกลาดี”





“นาย...” ปานรัศมีอยากตบปากโจรเฮงซวยดวยกระปองน้ำอัดลมเสียนัก
เขาคลายรแู กววาเธอจะอาละวาดหรือไมกเ็ อะอะเผยความจริง จึงรีบสงมือมาปด
ปาก ยืน่ จมูกมาหอมแกม จังหวะใบหนาประชิด ตาดุพลันขึงตึง และปรามในที
เจาของรถเห็นภาพกะหนุงกะหนิงจอมปลอมนั้นเขา ถึงกับหัวเราะรวน
ชอบใจใหญ เปนความบังเอิญที่เจาตัวก็กระทำเชนนี้มาแลว และทุกวันนี้ ผูใหญ
ฝ า ยหญิ ง ยั ง ไม ย อมรั บ ตนเป น เขย มิ ห นำซ้ำ หลานชายหลานสาวก็ ไ ม ย อม
เหลียวแล ตัดเปนตัดตายวางัน้ เถอะ
“จะไปไหนครับ” โจรถามไพเราะเชียว มือซายยังกุมมือเหยือ่ แนน
“ประจวบ บานพี่ก็ไมใหญโตอะไรนักหรอกนะ เปนแคชาวไรชาวสวน
หาเชากินค่ำ”
“สุขกายสบายใจก็เพียงพอแลว จะดิน้ รนร่ำรวยไปทำไม”
โจรหนุมรูจักปรัชญาพอเพียงเสียดวย เขาเหลียวมาสบตาขุนของสาว
ธุรการ อดยิม้ ใสหนาบึง้ นัน้ ไมได
รัตติกาลมาเยือนในเวลาตอมา ปานรัศมียงั นัง่ ตาคาง ปุเลง ๆ ไปใน
รถบรรทุกผัก รางใหญโตของนายโจรก็คอยแตเลี้ยวมาเบียดชิดอยูขาง ๆ แลว
เธอก็รำคาญมาก
“หิวไหม”
ถามทำไม ปานรัศมีมองหนาแทนคำตอบ
เธอไมชอบรอยยิ้มของอีกฝาย ไมชอบตาคมกริบคูนั้น ไมชอบเสียงที่คอย
ซักไซดั่งวาอาทร ทั้งที่จริงแลวเขาเปนโจร และเพราะเขา เธอจึงตองมาตกระกำ
ลำบาก
“จอดตรงนีก้ ไ็ ดครับ เรามีเพือ่ นอยแู ถวนี”้
“เปลี่ยวนานองชาย”
“ไมเปนไร ถิน่ นีเ้ พือ่ นผมอยทู งั้ นัน้ ”
เจาของรถไมคะยั้นคะยอ ทั้งที่เกือบจะถึงประจวบฯอยูแลว แลวแถวนี้ก็
หางไกลบานคนนัก สองขางทางปลอดเปลีย่ วเปนปาเสียสวนใหญ

 
“บานเพือ่ นอยแู ถวไหนละ เดีย๋ วพีไ่ ปสงใหนอ งชาย”
โจรหนุมยังยืนยัน เขายิ้มกวางในความมืด โบกมืออำลาเจาของรถ และ
รอจนไฟทายไกลลิบ ๆ จึงคอยกระตุกขอมือเหยือ่ โชคราย
“อดทนหนอยนะ วิธนี จี้ ะทำใหเราปลอดภัยจากการไลลา ของตำรวจ”
“ทำไมนายไมลงคนเดียว เราแยกกันตรงนีก้ ไ็ ด ฉัน...”
“ทำไมฉันตองไวใจคนแปลกหนา โจรทีด่ ตี อ งมีนสิ ยั ระวังภัยตลอดเวลา”
เขาบอกหลักการแลวหัวเราะ พลางดึงมือเธอใหออกเดิน ปานรัศมีแข็งขืน
เกร็งมือ เขาพาเธอลงขางทางชัด ๆ มืดดวย และมันเปนปา
“ถาเธอคิดวาฉันจะปล้ำเธอละก็ สบายใจได ฉันไมชอบผูหญิงหรอก โดย
เฉพาะผูหญิงหยิบโหยงในเมืองอยางเธอ แตถาเธออยากจะยืนตรงนี้ เปนเปาลอ
หนมุ กลัดมันทีอ่ าจผานมา อันนี.้ ..หนักกวาปล้ำอีกนะ”
เขาไมไดขนู ะ แคบอกเฉย ๆ รางสูงใหญเลิกสนใจเหยือ่ เพราะอานแววตา
เตนไหวคนู นั้ ออกทะลุปรุโปรง ไมมพี ลังใดยิง่ ใหญไปกวาพลังแหงความกลัว
เชือ่ เถอะ เธอตองตามมา
รอยยิม้ ขบขันเจือเอ็นดูพรายขึน้ ในความมืด เสียงฝเทากุกกักตามมาหาง ๆ
คนฝเทายาวกวาจึงทำทีชะลอ รอคนฝเทาสัน้ ใหไลมาทัน
“หิวไหม” โจรถาม เมือ่ เหยือ่ มาหยุดหอบขาง ๆ
“นายเปนผวู เิ ศษหรือไง ถาฉันบอกวาหิว แลวนายก็จะเสกอาหารมาใหฉนั
กินได เพราะนาย ทำใหฉนั ตองเปนแบบนี”้
ปานรัศมีแหวออกไป ขุนทั้งเสียงทั้งตา มันวาววับเหมือนแสงกะพริบของ
ดาวทีอ่ ยบู นโนน ฟาทีร่ ะบายสีดำทัง้ ผืน
“ก็แลวหิวไหมละ”
หิว แตไมบอก ปานรัศมีเมมปากดือ้ รัน้ ขาสองขางเริม่ ลา เธออยากนัง่ พัก
แตตองยอมรับวา สายตาของเธอไมคุนเคยกับความมืดในปาแบบนี้ และเขาคือ
ไฟฉายสองทางชั้นยอด เดินลุยไปขางหนาไดเกงและนาทึ่งมาก ไมสะดุดอะไร
ใหวุนวายเหมือนเธอเลย
“เราจะเดินไปไกลถึงไหน”





“มานั่งพักตรงนี้กอน” น้ำเสียงที่บอก เจือความอาทรโดยมิไดเสแสรง
เขาหยุดรอใหเธอลากฝเทามาถึง เธอทรุดนัง่ ลงทันที สองมือก็ทบุ ๆ ตนขา ไลเรือ่ ย
ไปจนทั่วขาเรียว
“รองเทาสนสูงของเธอไมเหมาะจะ...”
“ฉันร.ู ..” ปานรัศมีแหวอีก “คราวหนานายก็หดั บอกลวงหนาสิวา จะโผล
มาจับตัวฉัน แลวฉุดเขารกเขาพงดวย ฉันจะไดเตรียมรองเทาผาใบ เสื้อแจคเก็ต
หมวก อาหารแหง น้ำดืม่ ออ...เตนทดว ย”
“ได ฉันจะจำไว”
ปานรัศมีกดั ปากโมโห เธอประชดตางหาก แตเขารับคำจริงจังเชียว
“เอา...แลวทีท่ างตัง้ กวาง ทำไมตองมานัง่ เบียดดวย”
“ดึก ๆอากาศในปาจะหนาวมาก เรานัง่ เบียดกันแบบนีก้ ด็ แี ลว อนุ ดี วากัน
วา ในรางกายของมนุษยเราเปนแหลงสะสมพลังงานความรอน ยิ่งใกลกันมาก
ก็ยิ่งรอน”
ตาวาว ๆของเขาตางหากทีร่ อ น ปานรัศมีใจเตนตึกตัก ยามสบกับแสงรอน
นิ่งและนานไปหนอย
“คืนนี้ เราตองนอนตรงนีเ้ หรอ”
“อยากไปนอนที่ไหนก็บอกสิ”
“ฉันอยากกลับบาน นายปลอยตัวฉันไปไดไหม คืนนีไ้ มได งัน้ พรงุ นีก้ ไ็ ดนะ
ฉันไมรบกวนใหนายไปสงหรอก ฉันจะหาทางกลับออกไปเอง”
เงียบ...ปราศจากคำตอบจากโจร
ปานรัศมีกลืนน้ำลาย หลุบตาจากแสงรอนวาวๆ มองไปที่พื้นมืด ๆ เธอ
ไมคอยเห็นอะไรนัก แตอยางนอย ความมืดตรงนั้น ก็ชวยใหเธอซอนความหวาด
หวั่นระคนสิ้นหวังไดชั่วขณะ
ทว า ปานรั ศ มี ก็ ยั ง ไม ว ายแอบหวั ง ว า เมื่ อ พรุ ง นี้ ม าเยื อ น แสงแรกแห ง
อรุโณทัยสาดสอง นายโจรอาจเปลี่ยนใจ หรือไมก็รำคาญที่ตองพวงเธอไปเปน
ภาระตลอดเสนทาง เขานาจะ...ปลอยเธอกลับไป
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งู ลำตั ว กลมสากลื่ น สี ดำกำลั ง เลื้ อ ยผ า นไหล ล าดของ
ปานรัศมี หญิงสาวเบิกตาคาง
เสี ย งเธอล ะ เสี ย งกรี ด ร อ งของเธอหายไปไหนหมด ทำไมถึ ง เงี ย บจั ง
เธอกลัวมากเลยนะ แมแตกะพริบเปลือกตาเธอยังไมกลาทำ น้ำตาไหลทะลัก
ราวกับเขื่อนแตก
เสียงของปานรัศมียงั อยคู รบถวน เมือ่ ครมู นั ยังแผวในริมฝปากของนายโจร
เขามีความจำเปนตองเก็บเสียงเธอไวกอ น ไมอยางนัน้ เดีย๋ วงูตนื่
ดวยเหตุนรี้ มิ ฝปากโจรหนมุ เลยกดนิง่ อยบู นเรียวปากปานรัศมี กดแนนจน
ไมมีชองวางใหอากาศลอดผาน เนื้อตัวสั่นเย็นเฉียบของเธอ เขาก็รัดแนนดวย
ออมแขน
ผานไปจนอากาศแทบหมดปอด แนใจวางูตัวใหญเลื้อยจากไปแลวอยาง
สงบ มันไมทำอันตราย ตราบใดที่มันไมตกใจ และฉุกคิดวาสิ่งที่มันเลื้อยทาบทับ
ไปเมื่อครูมีชีวิต
“งู!” ปานรัศมีไดเวลากรีดรองกองปา
“รแู ลว” โจรวาเรือ่ ย ๆ “มันไปแลวนา”
“แตเมื่อกี้มันเลื้อยอยูบนตัวฉันนะ”
“รู ก็มนั เปนงู จะใหมนั วิง่ หรือไง”
“แตนายกอดฉัน จูบฉัน แลวปลอยใหงเู ลือ้ ยอยบู นตัวฉันนะ”

