ตอน ความลีล ับของป่ า (บทที ๔ ชีวิ ตใหม่ กลาง ภูผา)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๑๑/๑๐๕ น. ๑

ตอนที ๑๑

ความลีลั บของป่ า
เคน ไดรับการขอร องจากชาวปา ๒ คน ที่
เขารูจั กดี ใหชวยออกตามหาลูกชายที่ หายไป
พวกเขาสองคนเชื่อว า เคน มีของวิเศษ ที่จะหา
ลูกชายพบ และพากลับมาหมูบา นได เคนรับ ปาก
วันรุง ขึ้น เขากั บพวกชาวปา เดินแกะรอยเท า ทะลุ
ผาไปจนถึง บึงน้ําแหง หนึ่ ง ที่มีเกาะเล็กๆ ผุ ดขึ้น
ทั่วไปไกลจนสุ ดสายตา แตล ะเกาะมีทางเดินที่เ ปน
โขดหินบาง ทอนไมที่ผุ พังบาง เป นทางเชื่อม บาง
เกาะก็ ไม มี แตละเกาะมีต นไมรูปรา งประหลาด ขึ้ น
เต็มไปหมด
ตนไมเ หลานั้น มีรูปรางแปลกๆ ต นที่มีขนาด
ใหญ จริงๆ จะมีเ ถาวัลยพันขึ้นไปจนถึงยอด จนดู
ไม ออกวามันเป นเถาวัลย หรือกิ่งแซมของมั น บาง
ตนมีเ ปลือกเป นปุ มนู นๆ ซ อนทั บกันคลายเกล็ด งู
กิ่งกา นคดหักงอไปมา คลายแขนปศ าจ บางตน มี
กิ่งเป นหนามปลายแหลม ยื่น ออกมากลางลําต น
เต็มไปหมด บางต นเลื้ อยคดเคี้ยวเกี่ยวเกาะกับ
ตนไมตน อื่ น คลายเถาวัลย แต ไมใช เพราะสีผิว
ของมั น เปนปล องสีดําสลับเหลื อง เหมื อนงูพิษ
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ตอน ความลีล ับของป่ า (บทที ๔ ชีวิ ตใหม่ กลาง ภูผา)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๑๑/๑๐๕ น. ๒

พันธุ หนึ่ ง แตลําต นกลมและใหญก วา มี
เสนผาศู นยกลาง เทาลํ าตัวของคน ทุกต นมีต ะไคร
ขนขึ้นแซมไปทั่ว ที่พื้นดิ นมี พืชประหลาดงอกขึ้นมา
มองดูคลายต นดอกดิ น แตมีกลี บขนาดใหญคลาย
กลีบของดอกกุ หลาบ สีแ ดงสด
เมื่อพวกคนปา กั บเคนมาถึง อากาศขมุก ขมัว
ไปดวยหมอก พวกเขาไมรูวาเป นเวลากี่ โมง รู
เพียงวา มั นเป นกลางวัน อากาศเย็ นเริ่ มโรยตัว
หมอกบางๆ ยังคงลอยที่ผิวน้ํา มี เสียงกรี ดรอง
และเสียงร องโหยหวน จะเปนเสียงคนหรื อเสียง
ปศาจ ไม อาจแยกออกได ชาวปาสองคนตื่น
ตระหนกและหวาดกลั ว ขณะที่พวกเขากําลังเดิ น
อยูบนขอนไม ใหญร ะหวางเกาะ คนปาที่ อยู หลัง
เคน สะกิ ดใหเ ขามองดูสิ่ งหนึ่ง ที่อยู บนเกาะ
มีแสงเรื องๆ สีเหลื องบาง สีเ ขียวบา ง
กระพริ บ สวา งวาบๆ จะวาเป นแสงจากหิ้งห อย
ไม นา จะใช เพราะมี ขนาดโตกวามาก เหมื อนคอย
จับจองอะไรบางอย าง…
“ถอยกลับไป ค อยๆ!” เคน กระซิบสั่ ง
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ตอน ความลีล ับของป่ า (บทที ๔ ชีวิ ตใหม่ กลาง ภูผา)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๑๑/๑๐๕ น. ๓

“อะไร?” คนปา ที่อยู หลังสุ ด กระซิบถามคนที่
อยูขา งหนา ขณะถอยหลัง เหยีย บกิ่งไมผุ
“แคลก!”
กลุมแสงเรื องๆ ที่ล องลอยไปมา หยุดนิ่งอยู
กับที่ เหมื อนนั ดหมายกั น
“วิ่ง! ไป ไป ไป อยา หันไปมองมัน” เคน ออก
คําสั่ง คนทั้งสาม ต างวิ่ งหนีไปใหพนจากบึง นรก
ประหลาดนี่ ใหเร็ว ที่สุ ด
“ไปให ถึงฝง แลว อยู ในที่สูง” เคน พู ดกํา ชับ
ขณะวิ่ง
แสงเรืองๆ ที่เคลื่ อนที่ได คอยๆ ปรากฏรา ง
ชัดเจนขึ้ น คล ายหมาปา แตข นาดโตกวา ขาทั้งสี่
คอนขางยาวเก งกาง ลําตัวและหางสีดํามั นวาว
แตไม มีขน เขี้ยวทีค่ มโคง มีเ มื อกใสๆ ไหลเยิ้ ม
ออกมาเห็ นได ชัดในตอนวิ่ง กับสีเรื องๆ ของ
ดวงตา แคตัว เดีย วก็นาสะพรึ งกลัว อยูแลว นี่ มา
กันเปนฝู ง
เคน วิ่งรั้งทาย ขณะที่ พวกสัตว เหลา นั้นไล
ตาม สัตวตัว หนึ่งตะปบที่บริเ วณหลังของเขา จน
พลาดพลัดตกลงจากทางเดิน ซึ่ งเปนชวงสุ ดท ายที่
จะขึ้นจากเกาะไปบนฝ งที่เป นพื้ นดิน เขาหลบซอน
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ตอน ความลีล ับของป่ า (บทที ๔ ชีวิ ตใหม่ กลาง ภูผา)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๑๑/๑๐๕ น. ๔

ตัวในน้ํา รอดพ นจากคมเขี้ยวของสัตวประหลาด
นั่น แตท วาเสียงที่เขาไดยิน สรางความสั งเวชใจ
ใหไมนอย มันเป นเสียงร องโหยหวน ขอความ
ชวยเหลือ ของคนปาทั้ งสองคน
เวลาผานไปครูหนึ่ง พวกคนปาคงตกเป น
เหยื่ อของ สัตวนรกพวกนั้ นไปแลว และก็เป นไป
ตามที่คาด เมื่ อรอใหพ วกมั นสลายตัวไปทางอื่ น
เขาค อยๆ โผลขึ้นจากน้ํา มองเห็นมันสองตั ว
กําลังแทะซากศพของชายสองคน เคน ค อยๆ
ยองขึ้นจากน้ํา มองเห็นปากถ้ําแห งหนึ่ง ที่ อยู
ใกลๆ เขาตั ดสินใจ วิ่ง ไปที่นั่น สัตว ประหลาดสอง
สามตัว วิ่ง ไลตามมาหา งๆ เคนวิ่ งลอดปากถ้ํ าเขา
ไป ขา งในมืดและแคบมาก สุนัขผีพ วกนั้น ไมกลา
ตามเขาไป
คิดวาปลอดภัยดี แลว เขาสํารวจตัว เอง มี
บาดแผลเป นรอยขวน สร างความเจ็บปวดไม นอย
และสํารวจดู อยางอื่ นวารอบๆ เสื้ อผาที่เปยกชุม
ดวยน้ํา มี อะไรอยูติ ดกั บตัวบ าง กระบอกน้ํา โลหะ
หินไฟ ขวดยา และของสําคั ญในซองหนัง กระเปา
สัมภาระ หลน หายระหวา งหนีเจาพวกวายราย ยัง
ดีที่เหลื อมี ดพกอี กอัน อาวุธ อื่นๆ ไมมี นั บวา เคน
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ตอน ความลีล ับของป่ า (บทที ๔ ชีวิ ตใหม่ กลาง ภูผา)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๑๑/๑๐๕ น. ๕

ยังโชคดี ที่ เอาตั วรอดมาได อยางหวุ ดหวิด ขั้ น
ตอไป คื อหาทางกลั บไปบานใหได
เคน ทั้งเหนื่อยทั้ง หิว รูสึกปวดแสบที่บริเวณ
หลัง ถาเขามีกระจกเงาส องดู เขาอาจจะตกใจกั บ
บาดแผลเหลา นั้ นก็ได แสงที่สองลอดเปนลํ า มา
จากดานบนของผนังถ้ํา ดึง ดู ดใหเขาขยับเขา ไป
ขางในเปนบริเ วณโถงโลง ลําแสงนั่น ลอดผานมา
จากไหนไมรู กระทบกั บผิวน้ําในแอ งที่ อยูใ กลๆ
ดวยความกระหาย เขาจึงรีบวั กน้ําเขา ปาก และ
กรอกใสกระบอกน้ําโลหะจนเต็ม แมจะมีแสงสวาง
อยูบา ง แต ไม มากพอ เขาจึงก อกองไฟขึ้น ดวยหิน
ไฟที่พกติ ดตัว มา กับเศษเสื้ อผา และไมแ หง
บริเวณนั้ น แสงสวางจากกองไฟ สรางความ
อบอุ นใหไม นอย
เคน สํารวจไปรอบๆ อีกฝ งหนึ่งของผนังถ้ํา
เปนซอกหลื บที่ นาสนใจมากทีเ ดียว เขาเดินถือคบ
เพลิงเขาไปใกลๆ ปรากฏตนเถาวัลยไม ประหลาด
มันงอกจากพื้นถ้ําซึ่ งเปนหินได อยางไร แตก็ยั งไม
นาสนใจเทา กับว า บนลําต นที่ มีขนของมัน มีผล
คลายไข ของนกกะทา อยูสองสามผล แต มีขนาด
ใหญเ ทาผลแตงโม มีลวดลายสวยงาม ขั้วของผล
งอกจากลําต น แต มีสิ่ง หนึ่ งที่เขาไม ทันไดสังเกต
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ตอน ความลีล ับของป่ า (บทที ๔ ชีวิ ตใหม่ กลาง ภูผา)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๑๑/๑๐๕ น. ๖

คือ ซากสัตวตั วหนึ่ง นอนหอยหัวแหงตายอยู
ขางๆ หางออกไปสักหากาว มันมีรู ปราง
ประหลาด จะวา เปนลิงก็ ไม ใช เพราะมันมีปก
คลายคางคาว มี จะงอยปากคลายเหยี่ยว
ดวยความหิว เคน จึ งป นขึ้ นไปเอามี ดตัดขั้ว
ลงมาไดผลหนึ่ง แลวเอามี ดผา ออก ทั นใดนั้น! ก็ มี
แสงสีขาว พุงออกมาตามรอยแยก ปรากฏขางใน
เปนตุกตาเปลื อย ไม นุงผา แต มีสัดส วนรู ปราง
เหมื อนหญิ งสาว สวยงามราวกั บนางฟ า ผมสี
ทองยาวจรดหลัง นอนหลั บตาพริ้ ม ขดตัวตะแคง
ขางอยูขางใน แม จะมีขนาดเล็กเทาตุกตา แตมั นดู
สะสวยเหลื อเกิ น เคนตกตะลึง กับความงดงามนั้ น
เขาค อยๆ ยื่ นนิ้ วชี้ไปแตะเบาๆ พลัน!!!
ตุกตารูปนางฟาก็เคลื่ อนไหว ค อยๆ ลืมตา
หันหนามามองเขา แล วแสยะยิ้ม จนมองเห็ นเขี้ยว
ยาวขาววับ พร อมกับสง เสียงกรี ดรองเล็กแหลม
และโหยหวน จนปวดแกวหู เขาทนไม ได จึง จับมั น
เหวี่ยงออกไปดวยความตกใจกลัว สองมื ออุดหู ไว
ผลไมตุกตาหลนตรงซากสัตวนั้ นพอดี เสียงกรี ด
รอง กระตุ นให ซากสัตว ประหลาดนั่ นรับรู มั นลืม
ตาขึ้น และแลบลิ้น อั นยาวนาเกลีย ด ตวัดตุกตา
ใบหนาซาตาน เขาไปในปาก เสียงกรีดรองจึง
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ตอน ความลีล ับของป่ า (บทที ๔ ชีวิ ตใหม่ กลาง ภูผา)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๑๑/๑๐๕ น. ๗

เงียบสงบลงได มันฟนคื นชีพมาอีก ครั้ง รางของ
มันเริ่ มขยั บ กลั บเอาหัวตั้งขึ้น ป กเริ่มเคลื่ อนไหว
เดิ นตรงเขาไปหา เคน
“ตัวอะไรวะเนี่ย!!!”
เคน ขยับ ถอยกรู ดไปขางหลัง สะดุ ดเข ากับ
กอนหิน ที่ อยูขา งแอ งน้ํา เขาตกลงไปในแอง น้ํา
จนเนื้อตัวเปยกชุม อีกครั้ง ตอนนี้ไมมีเ วลาคิดเรื่ อง
อื่นอีกแลว เคน รีบ หนีออกไปจากถ้ํ านั้นทั นที เมื่อ
ถึงปากถ้ํา เขาหันไปมองขางหลัง สัตวประหลาด
นั่น ไมตามออกมา มันคงกลัวแสงมากกวา โชคดี
ที่พวกสุ นัขผี ไปกั นหมดแลว เคนคอยๆ ย องเดิ น
อยางระมั ดระวังตัว หางจากปากถ้ํา ไม มากนัก เขา
ก็พบทางเดิ น มันจะพาไปสวรรคหรื อนรกก็ชั่งเถอะ
แตตอนนี้ ต องไปใหพนๆ จากที่ นี่กอน
เขาค อยๆ เดิ นเลี้ยวโคง ไปตามทาง ไมถึงสิ บ
กาว ก็ ถึงที่แคบๆ คลายประตู หิน แตมีดอกไม
ประหลาด ขึ้ นขวางทางอยู มีรูปทรงคลายกรวยสี
เขียว แตมีขนาดใหญ มาก เมื่ อเคนเขามาใกลๆ
ปลายดอกรู ปทรงกรวยของมัน ค อยๆ เริ่มบาน
ออก มองเห็นเกสรสีแดง รู ปรางคลายหัวงู อยูตรง
กลาง แตเคนมองไมเ ห็น เขาคอยๆ ย อตัวลอด
ผานไป แตทั นใดนั้น ปลายดอกรู ปทรงกรวย ก็
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ตอน ความลีล ับของป่ า (บทที ๔ ชีวิ ตใหม่ กลาง ภูผา)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๑๑/๑๐๕ น. ๘

บานพรึบออก กา นเกษรที่ อยูกลางดอก พุง
ออกมา รั ดขาและลําตัว ของเคนอยา งรวดเร็ว ลาก
เขาเขา ไปในกรวยนั้ น เคน พยายามดินใหหลุ ด แต
ยิ่งดิ้ นเหมื อนกระตุ นใหมั นรั ดแน นเขา เหตุการณ
ฉุกละหุกเชนนี้ เขาคว าอาวุธ ไม ทัน คิดวาคราวนี้
ไมรอดแน
ดอกไมประหลาด กลืนรางของเคนเขาไป ไม
ถึงนาที สีเ ขียวของมั น เริ่มเปลี่ยนเป นสีเทา และ
เหี่ยวเฉาลงอยางรวดเร็ว รา งของเคนหล นลงมา
พรอมกับเมือกสีข าวขุนที่หอหุมตัวเขา เขารูสึกตัว
คอยๆ ปาดเมื อกเหม็นๆ เหลานั้ น ออกจากลําตัว
แขน ขา สํารวจสิ่ง ของในตัว แลวรี บเดินออกไป
จากที่ นั่น
เคนเดินลั ดเลาะป ามาจนถึงเนินแหงหนึ่ง ด วย
สภาพของคน เหมื อนกับไปตอสู อะไรมา เสื้ อผา
ขาดรุ งริ่ง เนื้ อตัว มอมแมม ไดยินเสียงน้ําไหลในลํา
ธาร เคน เริ่ มจดจําเสนทางไดแลว เขาหัวเราะดวย
ความดีใจ เมื่อมองเห็ นซุมประตูเสาหินทางเขา
หมู บาน ที่ อยู ดา นซายมือ เขารีบเดิ นลงไปที่ลําธาร
น้ํา เมื่ อไปถึง หาดทรายของลําธาร เขาก็รูสึก
ประหลาดใจ กั บสิ่ง ที่เขาเห็ นอยูเบื้องหนา
...
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ตอน ความลีล ับของป่ า (บทที ๔ ชีวิ ตใหม่ กลาง ภูผา)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๑๑/๑๐๕ น. ๙

รุงเชา เคน รูสึกประหลาดใจ บาดแผลรอย
ขวนเมื่ อวาน หายสนิทเหมือนไมเคยโดนอะไรกัด
มาก อน ทั้ งๆ ที่ เมื่ อคื น เขายัง พู ดเลนกั บเด็กๆ อยู
เลยวา พรุงนี้ แผลมั นก็จ ะหายเอง และมันก็เ ปน
เชนนั้น เขาจัดแจงเปลี่ย นเสื้อผ า ควาเอาชุ ดที่
เหม็ นนอยกวามาสวม แลวเดิ นออกมาหนาบา น
สังข เอื้ อย และโสนน อย เดิ นตามออกมา เคนพา
พวกเด็กๆ จั ดเก็ บ ป ดกวาดบริเวณที่เรียกวาบาน
ใหนา อยูกว าเดิ ม ปกไมแ ขวนผา ฝาฟ น ทําเขตเวร
ยาม ปองกันสัตวปา
มีชาวบา นปา เปนผู ชายสองสามคน มาแอบ
ซุมดูเคนกับ พวกเด็กๆ ทํ างานบา นอยู เขาพูด
ซุบซิบกั นอะไรบางอยาง แลวก็ หลบไป แตมีอีก
สายตาคูหนึ่ง ซึ่ง ไม ใชคนปาพวกนี้ แอบซุมมองอยู
เชนกัน
ขณะที่เคนกับ พวกเด็ กๆ กําลั งขุ ดหลุม ฝ งเสา
มัดไมร ะแนง ทําเขตระวังสัตวราย เขาเลาความ
เปนมาของที่นี่ ใหพวกเด็กๆ ฟง
“ชาวบา นที่นี่เป นชาวปา เชื่ อและกลัว ใน
อํา นาจของผี ปา ที่ปกครองหมูบา นนี้ พวกเขาเชื่อ
วาภูผาทีโ่ อบลอมหมูบ านทั้งสี่ทิศ” เขาชี้ ไปที่ หนา
ผาดา นทิศตะวันตก “คือที่ อยูข องพวกผีปา มั นขั ง
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ตอน ความลีล ับของป่ า (บทที ๔ ชีวิ ตใหม่ กลาง ภูผา)
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ตอนที ๑๑/๑๐๕ น. ๑๐

ใหผูค นในหมู บา นไวเปนทาส ไม มี โอกาสหลุ ดรอด
ไปจากปานี้ได ”
“แลวพวกเขา ทํา มาหากินกันยังไง หมายถึง
จะติ ดตอ กับ หมู บานอื่ นๆ นะครับ ” สังข ซัก
“เธอพู ดเหมื อนคนในเมื องเลยนะ มีครับ ดวย”
เคน กระเซา “คนที่นี่ หากิ นเฉพาะในเขตหมูบา น
เทานั้น รอบๆ ก็มีแต ปา ใครที่ ออกนอกเขต ก็ จะมี
อันเป นไป พวกเขาเชื่ อวา เปนเพราะผีปา มาเอา
ชีวิตไปเปนเครื่องเซ น”
“นากลัว จัง” โสนนอย กระเถิ บเขามาใกลๆ
“พวกผีปา จะสงทูตที่เ ปนสัต วรายบา ง พืชกิ น
คนบา ง รวมทั้งวิ ญญาณที่ม องไมเห็น มารั บราง
และวิ ญญาณ ของพวกชาวบา นไป” เคน เลาตอ
ตอ

“และพวกเรา ก็ จะโดนดวยใชไหม ?” สังข ซั ก

“สัตวปานะเหรอ มันไม นากลัวเทา พวกปศาจ
หรอก” เคน พู ดจริงจัง “ถาเจอมั นเข าละก็ เธอ
อาจจะอ อนวอนใหมันฆาเธอเร็วๆ … รีบๆ ทํางาน
เขาเถอะ มั นอาจซุ มอยู ใกลๆ เราก็ ได หรื อ อาจ
แปลงรางมาเปนคนที่ เรารูจักก็ได … และ มันก็คือ
ฉัน น น …”
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ตอน ความลีล ับของป่ า (บทที ๔ ชีวิ ตใหม่ กลาง ภูผา)
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ตอนที ๑๑/๑๐๕ น. ๑๑

“แฮม!!!”
สังข ตกใจกลัว จนผงะ
“ฮา ฮา ฮา” เคน หัวเราะ เมื่ อเห็ นเด็กสัง ข
ทําทาตกใจจนลมลงกนกระแทกพื้ น
“เคน อยาล อแบบนี้ ซ”ิ สังข ขูและโกรธ
“เคน หลอกพวกหนู” เสียงเอื้อย ตัด พ อ
“ฮะ ฮะ ฮ ะ” เคน ยั งขํา ไม หยุ ด “ไอหนู ถามั น
เปนของจริง จะไมมีเวลามานั่งเถียงกั นวา อะไร
จริง หรื อ หลอก … แฮม ๆ ๆ ฮะ ๆ ๆ”
ความกลัวของพวกเด็กๆ กลายเปนเรื่ องขํา
ขัน พวกเขาตางพากันหัวเราะ ที่ถู กเคนหลอกจน
ได เคน ปล อยใหพ วกเด็กๆ หยุ ดพั กเลนกั น
เพราะงานเสร็จแลว
ระหว างอาหารค่ํา สั งข ยังมี ขอกัง ขา
“บานที่หนู อยู ชื่อหมู บา นแสงสุ ข ที่หมูบา นนี้
ทําไมเขาไมตั้ง ชื่อกันล ะ?”
“พวกชาวปา ไมกลา เพราะมันเป นบั ญชา
ของปศาจ ที่ต องการปกป ดหมู บา นแห งนี้ ไม ใหคน
ขางนอกรูจัก ”
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ตอน ความลีล ับของป่ า (บทที ๔ ชีวิ ตใหม่ กลาง ภูผา)
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ตอนที ๑๑/๑๐๕ น. ๑๒

“ทําไมเรียกชื่อไม ได พู ดกันเฉยๆ ก็ได เช น
หมู บานเดื อนหงาย บา นน้ํา ใส อะไรอยา งงี้ ” สังข
ออกความเห็น
“ถาใครพยายามจะตั้งชื่ อหมูบา น คนนั้น
จะต องมีอันเปนไป”
“พวกปศาจ มันทํารายชาวบานพวกนั้ นจริ งๆ
เหรอ เวลาเอยชื่อหมูบ านนะ ” โสนนอย ถามบาง
“ไม หรอก มันก็แค ความเชื่อ” เคน พู ดจริ งจั ง
“และพวกเขาก็ เชื่อจนเปนจริงเป นจั งซะด วยซิ ”
“ถางั้น ถาไม มีชื่อเรียก แลว จะรู ไดไงวาเปน
หมู บานที่เราอยู ?” สังข ยัง ซักเหมือนเดิม
“ก็มันมีหมูบา นอื่นซะที่ไหนกั นเลา จะมีชื่อ
หรือไมมี ชื่อ มั นก็ ไมตา งกั นหรอก” พู ดเสร็จ ก็ยก
เหยื อกน้ําขึ้นดื่ม แลวสง ให พวกเด็ ก ดื่มต อ
“เคน พาพวกเรา ออกจากที่นี่ได ไหม ?” สังข
ขอร อง ขณะชวยเอื้ อยเก็ บสํารับอาหาร
เคน สั่ นศีรษะ ทํา หนาเครียด
“วา! … งั้น พวกเราก็ติด อยู ที่นี่นะซิ” เอื้ อย
ทําหนาละห อย “เอื้ อย คงไมไดเห็นหนาแมอีก
แลว”
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“เคน นะ นะ พาโสนน อย กลั บบา น พรุง นี้
เลย”
โสนน อย ร องไห เอื้ อยก็ทํ าตาแดงๆ สั งข ก็
หนาเศรา เคน ไม อยากไดยิ นเสียงร องตอนนี้ จึ ง
รูสึกหงุดหงิดขึ้ นมาทันที
“นี…่ คิดวาฉั นอยากจะใหพวกเธอ อยูที่นี่อยา ง
งั้นเหรอ? คิดอยากจะทํา อะไรตามใจตัวเอง ที่นี่
ไม ใช บา นของพวกเธอนะ ป ดโธ ไป ไปนอนได
แลว”
อานตอนตอไป ตอนที่ ๑๒ บทเรีย นชี วิต
กลับไปที่ เว็ บชุมชน คนคิดดี
http://www.igoodmedia.net/index.html?#hwh
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