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ฝันในขวัญ 
Happy Brithday To You 

Happy Brithday To You 

Happy Birthday 

Happy Birthday 
Happy Brithday To You 

 

เพลงธรรมดาของแม่ที่พิเศษเหนือเพลงใด 
แม่ร้องมนัในวนัเกิดฉัน 

เคก้หนา้ดอกกุหลาบ 

เทียนไขจุดเพื่อการขอพร 
ฉันหลบัตาลงชา้ ๆ  

อธิษฐานในใจ... 
 

ขอให้บ่อน ้าตาลน้ปร่ีของแม่เหือดแห้ง 

ขอสายฝนโปรยผ่านแกม้ของฉันจงหยดุตก 

ขอแววตาเหน็ดเหน่ือยเปลี่ยนเป็นพลงัอนัย่ิงใหญ่ 
ขอค าด่าทอเปลี่ยนเป็นค าปลอบโยน 

ขอให้กระจกร้าวเพราะอุบตัิเหตุ 
มิใช่ใครท าให้มนัร้าว 

ขอให้เจา้ตูบที่เลี้ยงตายเพราะความเจ็บป่วย 

มิใช่ใครฆ่ามนัเพราะความสะใจ 
ขอให้ดอกรักที่ปลูกเห่ียวไปตามธรรมชาติ 

มิใช่ใครมาเด็ดมนัทิ้งเพราะไม่ไดด้ัง่ใจ 

ขอให้จานบนโต๊ะอาหารตกแตกดว้ยความสะเพร่า 
มิใช่ใครขวา้งมนัแตกเพราะความโมโห 
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ขอให้บาดแผลเกิดจากการขาดสติ 

มิใช่ใครตั้งใจท าร้ายทุบตี 
ขอให้ฝันที่ขอเป็นจริง 

พรขอ้สุดทา้ย 

ขอให้พรแห่งความฝันเป็นของขวญัให้แม่ในทุก ๆ วนั 
บา้นจะไดก้ลบัมาเป็นบา้น 

แผ่ปกคลุมดว้ยความอบอุ่น 

เราจะไดเ้ขา้ใจความหมายของ “ความสุข” 
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คืนล่ันทมสะพร่ังบาน 
  คืนพระจนัทร์เต็มดวง 

 ลมซ่อนความหนาวผ่านหนา้ต่าง  

 เด็กนอ้ยมองดวงจนัทร์ในออ้มกอดของหญิงสาว 

 กระต่ายกระโดดไปมาผ่านนยัน์ตา 
 ดาวระยิบระยบัเด่นตดัผืนฟ้าสีด า 

 เสียงหน่ึงพลนัหวัน่ไหว 
 กระต่ายกระโดดหายจากดวงจนัทร์ 

 ประตูบา้นถูกเปิดออก 

 ขวดแกว้สีน ้าตาลเคลื่อนเขา้มาในมือของปีศาจ 
 ร่างหญิงสาวถูกเหว่ียงกระแทกฝาผนงั 

 ความชอกช ้าซ ้าเติมบนลานแกม้ 

 เส้ือผา้บนเรือนร่างถูกกระชากฉีกออกเป็นช้ิน 
 เด็กนอ้ยมองผ่านซอกประตู 

 ความเจ็บปวดหนาวเหน็บขั้วหัวใจ 
 ฮา ฮา ฮา ฮา 

 เสียงปีศาจเยย้หยนัย ่ายี 

 นอกหนา้ต่างกลางคืนค ่า 
 เมฆคลอ้ยเคลื่อนบดบงัพระจนัทร์ 

 ไร้ส้ินแห่งแสงสว่าง 
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มายาใต้แสงจันทร์ 

แสงไฟสลวั 
เสียงเพลงเป็นจงัหวะ 

หัวใจส่ันระรัว 

จุดเทียนไขปลุกความโรแมนติก 
ช่อดอกไมแ้ดงเดือดปรารถนา 

ชายหญิงจุมพิตแนบเน้ือใกล ้
เลา้โลมลูบไล ้

พลิ้วไหวตามจงัหวะของเพลง 

คลื่นเสียงครางครวญ 
คืนเดือนแรมเดือดดาล 

ซ่อนรักในห้วงความหลง 

แต่แลว้… 
แสงเทียนความโรแมนติกมอดดบั 

ช่อดอกไมก้ลีบเห่ียวแห้ง 
ฝากรอยช ้าในรอยจุมพิต 

คร้ังแลว้คร้ังเล่า 
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นาฏกรรมใบหญ้าคา 
   

สายลมซ่อนรัก 

 ดอกไมร่้ายร ากลางสายลมหยอกเยา้ 

 ชายหนุ่มโปรยเกสรดอกรัก 
 หล่นในมือของเด็กหญิง 

 เด็กหญิงปลูกดอกรักในใจ 

 ชายหนุ่มปลูกความใคร่ในใจ 
 เขาเพียงปรารถนาดอกไมแ้รกแยม้ 

 น ้าหวานจากเกสรอนัอ่อนโยน 
 และกลีบดอกอวบอิ่มเยา้ยวน 
   

คืนสายลมซ่อนรัก 

 ลีลาลอ้มดอกไมพ้ลิ้วไหว 
 ชายหนุ่มด่ืมด ่ารสน ้าผ้ึงพระจนัทร์ 

 วิญญาณบริสุทธ์ิสิงสู่ร่างของเด็กหญิง 
 สายลมแห่งรักพดัผ่าน 

 วิญญาณเปลี่ยนเป็นกอ้นเลอืด 

 เติบโตในทอ้งของเธอ 
 ความเป็นแม่พดักระหน ่าซ ้าเติม 

 ชายหนุ่มกระซิบผ่านหูของเธอ 

 “เอามนัออกซะ” 
  

เขาทิ้งเธอไวใ้นดงหญา้คาเรียวแหลม 

นาฏกรรมใบหญา้คาร่ายร าในลมเศร้า 
หมอเถื่อนถ่างขาเธอออก 

ปลายหญา้คาแหลมแทงเขา้ไปในช่องอนับอบบาง 
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เลือดไหลกระซิบผ่านความเจ็บปวด 

ช้ินส่วนมนุษยดึ์งออกมาทีละช้ิน 
หัว ล าตวั แขน ขา 

หมอเถื่อนเชือดเฉือนมนัดว้ยลีลาแหลมคม 

เธอจมด่ิงสู่ทะเลน ้าตา 
ดอกไมบ้อบช ้า 

กลีบดอกร่วงหล่น 

เธอหลบัตาลงชา้ ๆ  
และส้ินลมหายใจ... 
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คนเหมือนกัน...หรือเลือดต่างสี 

เราคือคนเหมือนกนัใช่ไหม 
กรีดเลือดให้โลกเห็น 
ว่าเรามีสีเลือดเหมือนกนั 
แต่ทว่า 
เลือดแบ่งชั้นเลือด 
ความเหลื่อมล ้าเเบ่งบานในสปีชีส์มนุษย ์
คนเหยียบย ่าคน 
ข่มเหงไร้ความปรานี 
ท าร้ายและฆ่าคนดว้ยกนั 

 

ใคร ? ใส่ความโหดเห้ียมในใจคน 
ใคร? ขโมยความเมตตาหนีหายไป 
อสูรกายก าลงัปรากฏกายในร่างคน  
แฝงความอ ามหิต 
อ านาจเคลื่อนครอบง า 
เลือดแดงฉานทั้งแผ่นดิน 
เพราะคนมิใช่คน 
 

คืนนั้นในห้วงภวงัค์ 
สังคมยโูทเปียผ่านมาในห้วงฝัน 
คืนนั้นการแก่งแยง่พลนัหล่นร่วงจากใจคน 
เสรีภาพโบยบินจากกรงขงั 
ความดีแทรกซึมเขา้จิตวิญญาณ 
คนย่ืนความเสมอภาคให้แก่กนั 
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สันติภาพผลิก่ิง กา้น ใบ ขึ้นอีกคร้ัง 
สีเลือดผสานเป็นชั้นเดียว 
อสูรกายลม้หายตายจาก 
อ านาจถูกกั้นดว้ยก าแพงความเท่าเทียม 
แผ่นดินไร้ซ่ึงกลิ่นคาวเลือด 
เพราะเราคือคนเหมือนกนั 
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ปัจจัยทีห้่า 
 
คนเป็นสัตวโ์ลกที่มิไดพ้ิเศษ 

มิอาจหลีกพน้ ความหิว หนาว ร้อน เจ็บป่วยเช่นเดียวกบัเดรัจฉาน 

คนคร่าชีวิตเดรัจฉานดว้ยประทงัความหิว 
เป็นกฎธรรมชาติระหว่างผูล้่ากบัเหย่ือ 

วฏัจกัรวงกลม ซ่อนไวใ้นความมิผิด 
 

ฝ้าย เส้นไหม ถกัทอเป็นเคร่ืองนุ่งห่มร้อยพนัสีสัน 

กฎที่มนุษยย์คุหินคิดคน้ขึ้น 

ให้มนุษยโ์ลกมีพนัธนาการกบัเรือนร่าง 
คนตดัไม ้พรากบา้นของสัตวป่์า 

แลว้สร้างบา้นของตวัเอง 

กฎบญัญตัิว่าเป็นหนทางแห่งความอยูร่อด 
มิใช่ความเห็นแก่ตวั 

ยามเจ็บป่วย 
เราผลิตยารักษาชีวิต 

แต่กลบับิดเบี้ยวลมหายใจเดรัจฉาน 
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ส่ิงที่คนมิไดพ้ิเศษกว่าเดรัจฉาน 

คือความใคร่ในกามเสพสม 
กามมิเคยห่างหายจากคนและสรรพสัตว ์

ภายใตจิ้ตวิญญาณอาจมีต่อมกามรู้สึกเดียวกนั 

หรือเป็นกฎที่บญัญตัิมิให้คนและเดรัจฉานหายไปจากโลก 
เราและเดรัจฉานจึงมีชะตากรรมไม่ต่างกนั 

เกิด แก่ เจ็บ ตาย  

เวียนว่ายตายเกิดซ ้าแลว้ซ ้าเล่า 
ในจกัรวาลน้ี... 
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กรงผีเส้ือ 
ห้องส่ีเหลี่ยมเล็ก ๆ  

ม่านมิเคยแยม้รับแสงตะวนั 

โคมไฟเก่าแสงสลวั 

กระจกสะทอ้นแช่มชดัรอยชอกช ้า 
ผีเส้ืออ าลาทุ่งดอกไมม้าไกลแสนไกล 

ฉวดัเฉวียนกลางแสงสีเมืองใหญ่ 
หลงโบยบินสู่ห้องส่ีเหลี่ยมเล็ก ๆ  
 

ปีกปักตรึงเตียงพลีลวดลาย 

ซ่อนความช ้าขยบัปีกพลิ้วไหว 
แลกหยดน ้าหวานประทงัชีวิต 

มิเคยล่วงรู้ เชา้ สาย บ่าย ค ่า 
รุ่งอรุณตะวนัเลื่อนหลืบขอบฟ้า 

จวนพลบค ่าตะวนัตกห้วงมหาสมุทร 

พระจนัทร์เหนือยอดไม ้
ดาวลูกไก่ระยิบระยบัผ่านกรอบหนา้ต่าง 

สายรุ้งทอโคง้สะพานสองฟากฝ่ังฟ้า 

นานเท่าไรไม่รู้...มิเคยไดส้ัมผสั 
 

หวนโบยบินอยู่ในห้องส่ีเหลี่ยม 

เก็บสะสมหยดน ้าหวานไถ่ปีกจากพนัธนาการ 
ฝันหลุดพน้ห้องส่ีเหลี่ยมคละคลุง้คราบคาว 

ให้ปีกอิสระโบยบินจากกรงขงั 

กลบัทุ่งดอกไมท้ีม่ิมีการซ้ือขาย 
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เมื่ออิสระมาเยือน 

ปีกขยบัพลิกพลิ้วท่องฟ้าสีคราม 
ถลารับไออุ่นแสงเชา้วนัใหม่ 

พระจนัทร์เด่นสว่างเต็มดวงในคืนใหม่ 

กรอบหนา้ต่างมีดาวลูกไก่พร่างพราวเต็มฟ้า 
สายรุ้งเต็มใจทอขา้มฝ่ังฟ้า 

เป็นเส้นทางให้ผีเส้ือ 

กลบัสู่ทุ่งดอกไม ้
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มุมเมือง 
 
ตรอกบา้นคบัแคบเรียงราย 

ไขเสนียดเหม็นคละคลุง้ฟุ้งในโพรงจมูกจนเคยชิน 

สังกะสีทบัซ้อนเป็นฝาผนงับา้น 
กองขยะขนาดมหึมาพน้ลิ่วหลงัคา 
 

ฤดูกาลผนัเปลี่ยน 
มรสุมชีวิตกลดักลุม้รุมเร้า 

กดัเซาะลมหายใจให้หลุดพน้จากคุณค่า 

เศษขวดเหลา้บาดลึกความเป็นคนให้ตอ้ยต ่า 
ยามหนาว...หนาวเหน็บซ่านขั้วหัวใจ 

ยามร้อน...แผดเผ่าเน้ือหนงัเกรียมกร้าน 
เมื่อฤดูฝนหลาก กะละมงัเป็นที่รองรับหยดน ้าตา 

ซอกมุมเพียงไม่ก่ีตารางวาเป็นที่หลบฝนของทุกชีวิต 
 

กลางค ่าคืน แหนมองดาวแสงพร่างพราวทะลุหลงัคา 
แสงไฟสลวัสะทอ้นเห็นเด็กหญิงผอมโซอุม้แมวตาโบ๋ 

ก าลงัคุย้เขี่ยขยะ 
ซ่อนความหวงัไวใ้นเศษปฏิกูลที่มิมีใครเหลียวแล 

ตุ๊กตาหมีแขนขาดต่อเติมมิตรภาพ 

ยายผมหงอกโอล้ะเห่กล่อมหลานตวัแดง ๆ  
ภายใตเ้พิงนอนสังกะสีเก่า ๆ  
 

หลืบซอกมุมเมอืงใกลก้องขยะ 
ควนับุหร่ีพวยพุ่งโขมงโฉงเฉง 

ชายหนุ่มแลกซ้ือมวนบุหร่ีในซอกมุมแห่งน้ี 
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ซองกระดาษลึกลบัถูกแลกดว้ยเงินเป็นปึก ๆ  

บางคร้ังหญิงสาวจะลุกขึ้นแต่งหนา้ทาปาก 
สวมเส้ือสายเด่ียวกระโปรงส้ัน 

ยืนรอใครบางคนที่หลืบมุมน้ีเช่นกนั 

มีเพียงเด็กหญิงผอมโซและแมวตาโบ๋ 
เก็บภาพไวใ้นทรงจ าวนัแลว้วนัเล่า 
 

เด็กหญิงเฝ้าถามยาย 
ที่ซอกมุมนั้นมีพ่อกบัแม่หรือเปล่า 

บางคร้ังยายก็น่ิงเงียบไร้ค าพูด 

บางคร้ังยายลุกขึ้นเทา้สะเอว  
ตวาดด่าว่าดว้ยค าสบถ 
 

มีค าถามมากมายวนเวียนในความคิด 
การเติบโตอาจเป็นหนทางในการหาค าตอบ 

เด็กหญิงภาวนาให้หลืบซอกมุมไมม่ีเธอ 

ให้ลูกโซ่ชะตากรรมตดัขาดจากเธอ 
เธอจะไม่ยอมรับมรดกที่สืบต่อสายโลหิต 

ชุดของแม่จะถูกเผ่าทิ้ง 

ซองกระดาษลึกลบัจะถูกฝังดินลกึสุดลึก 
ขอให้ลมพายพุดัเพิงพกัปลิวหายกลางอากาศ 

แลว้จะเก็บเส่ือผืนหมอนใบเดินออกไปจากซอยมุมเมือง 
สู่ถนนที่ไร้ขีดจ ากดั 

เธอสัญญากบัดอกหญา้ทีข่ึ้นตามซอกหลืบปูน... 
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สต ี
ในดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิ 

ฝังแรงศรัทธาในจิตวิญญาณ 

กลีบไมด้อกนานาพรรณโปรยบนความเช่ือลี้ลบั 

ภรรยาผูซ่ื้อสัตยต์อ้งร่วมพิธี “สตี” 
พลีชีพกระโดดเขา้กองไฟ 

พิสูจน์รักแทแ้ก่สามีผูต้ายจาก 
 

ในบางคร้ังอาจตกเป็นสมบติัของชายร่วมทอ้งของสามี 

ครอบครัวรังเกียจเดียดฉันท์ 

และกลา่วหาว่าหญิงม่ายคือกาลกิณี 
แมแ้ต่เงาคือเสนียดจญัไรที่ควรขบัไล่ 

วิหารพระกฤษณะเป็นแห่งหนเดียว 
ที่ยอมรับหญิงที่มีตราบาป 

ถนนเป็นเตียงนอนในทุกค ่าคืน 
 

ทุก ๆ เชา้ 
เสียงสวดและเขยา่เคร่ืองดนตรีบูชาพระกฤษณะ 

ดงักงัวานในวิหารศกัด์ิสิทธ์ิ 
เพื่อแลกอาหารประทงัชีวิต 

ส่ิงเดียวที่หญิงม่ายรอคอยเป็นคร้ังสุดทา้ย 

คือการไดอ้ยูใ่นอาณาจกัรของพระเจา้ 
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หากมีพรสักขอ้จากพระกฤษณะ 

ฉันจะออ้นวอนให้ “สตี” หายไปจากดินแดนแห่งความเช่ือ 
ทุกหยอ่มหญา้จะไมม่ีเสนียดจญัไรที่เป็นหญิงม่าย 

ไม่มีแม่ที่เป็นกาลกิณีของลูก ๆ 

ไม่มีตราบาปในมนุษยท์ี่ไร้ความผิด 
ไม่มกีารเสียสละของมนุษยค์นใดในความตาย 

หญิงม่ายจะไดก้ลบัมาสวมส่าหรีหลากสีสัน 

ไร้การจมปรักกบัการไวอ้าลยั...ตลอดชีวิต 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

ภาคสอง : หญิงในโลกแห่งบทกวี 
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นกอพยพ 
 
เห็นทอ้งฟ้าสีน ้าเงินเรืองแสงนั้นไหม 

เราจะโบยบินไปที่นัน่ 

เราจะบิน บิน บิน อพยพไปที่นัน่ 
ที่ที่ไม่มีใครท าร้ายเราไดอ้ีก 

อิสระเสรีจะตอ้นรับเราดว้ยกลัยาณมิตร 
เราจะทิ้งรอยแผลเป็นที่ฟากฟ้าแห่งน้ี 

ปีกโผกางฝ่าปุยเมฆผิวอ่อนนุ่ม 

โบกมืออ าลาภูผาเขียวขจี 
แยม้ยิม้กบัดอกไมก้ลางหุบเขา 

ความเจ็บปวดหล่นหายระหว่างทาง 

สลดัความทรงจ าเลวร้ายกบัปีกที่อ่อนแอ 
คร้ันเมื่อเราบินไปที่ฟากฟ้าสีน ้าเงินเรืองแสง 

เราจะเร่ิมตน้ชีวิตใหม่ที่ฟากฟ้าแห่งนั้น 
ฟากฟ้าที่ไร้ซ่ึงการข่มเหง 

 

ไดยิ้นไหม ไดยิ้นไหม 

เราจะบิน บิน บิน อพยพไปที่นัน่ 
ที่ที่ไม่มีใครย ่ายีเราไดอ้ีก 

เราจะตดับ่วงพนัธนาการที่ฟากฟ้าแห่งน้ี 
บ่วงที่พนัธนาการดว้ยรักและเกลียด 

ปีกโผกางฝ่าแสงตะวนัอนัอบอุ่น 

ตน้ไมโ้บกก่ิงอวยชยัดว้ยความยินดี 
เราจะทกัทายนกที่บินไปพร้อมกบัเรา 

ลมใตปี้กปลดปลอ่ยเร่ืองราวให้พดัผ่าน 
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คร้ันเมื่อเราบินไปถึงฟากฟ้าสีน ้าเงินเรืองแสง 

เราจะไดเ้ป็นตวัของตวัเอง 

ไม่มกีรงในฟากฟ้าแห่งน้ี 
ไม่มีโซ่ตรวนใดจะล่ามเราไวไ้ดอ้กี 

คราบน ้าตาจะค่อย ๆ จางหาย 

เราจะโปรยยิม้ความสุขบนลานชีวิต 
 

ไดยิ้นไหม ไดยิ้นไหม  

ไม่มีใครท าร้ายเราไดอ้ีก 
ไม่มีใครย ่ายีเราไดอ้ีก 

ภายใตฟ้ากฟ้าสีน ้าเงินเรืองแสงแห่งน้ี 
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พหุมาตา 

แม่มหาสมุทร 

แม่มหาสมุทรขบักลอ่มเพลงคลืน่ 

โลกใตท้อ้งวารีครามครึกคร้ืน 

ดอกไมท้ะเลลูล่ิ่วพลิ้วไหว 
ประดุจโอนเอนตามจงัหวะกระแสคลื่น 

วาฬพน้ฟองโปรยละอองน ้าตามสัญชาตญาณ 
โลมากระโดดโลดเตน้  

ประหน่ึงก าลงัแสดงระบ าลีลาศ 

หมู่มจัฉานอ้ยใหญ่สะบดัครีบว่ายน ้ามิเคยเหน็ดเหน่ือย 
 

ดงัแม่มหาสมุทรที่มิเคยเมื่อยลา้ 

กบัการโอบอุม้สรรพชีวิตใตท้อ้งทะเล 
เธอยงัคงท าหนา้ที่สายน ้าต่อลมหายใจแก่ลูก ๆ ของเธอ 

ทุกอณูของสายน ้าคือความรักจากแม่มหาสมุทร 

มอบแด่ลูก ๆ ของเธอ 
 

แม่สุริยง 

  แม่สุริยงส่องแสงทองในทุก ๆ วนั 
 ปรากฏยงัพ้ืนผิวโลก 

 ปลอบปลกุลูก ๆ ให้ตื่นจากการหลบัใหล 
 ให้สรรพชีวิตระบายสีสันให้กบัโลก 

 มวลมนุษยไ์ดรู้้จกักลางวนัและกลางคืน 

 ปักษาโผปีกกวา้งออกไปทกัทายปุยเมฆ 
 ผีเส้ือขยบัปีกถลาจุมพิตดอกไมน้านาพรรณ 
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 รอยยิม้ของแม่สาดแสงทุก ๆ วนั 

ความสุขคือการไดเ้ห็นลูกๆ 
 ต่ืนมาเติมแตม้ความดีแกก่นัและกนั 

 หวงัหน่ึงในความสุขเหนือรัตติกาล 
 

แม่นภากาศ 
  

ลมหายใจเขา้ออก 
 ผ่านปอดทั้งสองขา้ง 

 ของมนุษยแ์ละเดรัจฉาน 

 หรือคาร์บอนไดออกไซดท์ี่ผลิตอาหารของพฤกษา 
   

แม่นภา คือ ผูม้อบลมหายใจและห้วงชีวิต 

 เราไดล้ืมตาเห็นสัจธรรมของโลก 
 ด่ืมด ่ากบัรสชาติชีวิตผ่านลมหายใจ 

 รัก โลภ โกรธ หลง แทรกซึมผ่านออกซิเจน 

 เขา้สู่เซลลน์บัลา้น ๆ เซลล ์ 
  

กิเลสเป็นของหวานชั้นพรีเมี่ยม 
 ลมหายใจของกาลเวลาคือบททดสอบ 

 สุดทา้ยเราจะรู้ว่า กิเลส คือ ยาพิษ 

 เราถูกลอบวางยาพิษจากการสรรสร้างสรรพอยา่ง 
 แม่นภา พร ่าสอนความจริงของชีวิต 

 ทุกลมหายใจก่อนสัมผสัเถา้ธุล ี

 เราจะอนัตรธานจากรัก โลภ โกรธ หลง 
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แม่ธรณี 

  ทุกตารางน้ิวที่เพ่ือนขา้ย ่าเดิน 
 คิมหันตก์ าลงัจะผ่านพน้ 

 แลวสัสานก าลงัเคลื่อนผ่านมา 

 หยาดน ้าฟ้าชโลมเมล็ดขา้วแตกแขนงราก 
   

แม่ธรณีหยัง่ราก 

 น ้าซึมผ่านชั้นดิน 
 กลัน่เป็นน ้านมให้รวงรักเติบโต 

 “ทุย” เพื่อนขา้ 

 จงภูมิใจเถิด 
 หนงักร้านแดดขาเป้ือนโคลน 

 คือที่มาของขา้วทุกเม็ดที่เปิบกิน 
 แม่ธรณีรับรู้ “ทุยจ๋า” 

 เจา้คือผูเ้สียสละ 
   

“ขวญัเอย ขวญัขา้ว” 
 ขวญัเจา้อยูท่ี่ไหนฤา 

 จานลายหยกในภตัตาคารหรูหรา 
 ร้านอาหารขา้งถนน 

 หรือทอ้งของยาจกผูหิ้วโหย 
   

ลูกเอ๋ย ขา้วทุกรวงคือรวงรัก 
 รวงรักของแม่...มิแบ่งชนชั้น 

 รวงรักของแม่...มิแบ่งร ่ารวยหรือยากจน 
 ทุกรวงรัก...แม่เพียงปรารถนาให้ลูกไดอ้ิ่มทอ้ง 
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แม่พฤกษา 

  แมกไมน้านาพรรณ 
 หยาดน ้าคา้งพร่างพราวดุจดาวดารดาษ 

 นกเจ้ือยแจว้ส่งเสียงเพลงไพร 

 ค่างแม่ลูกอ่อนอุม้ลูกนอ้ยแนบอก 
 ยงูทองร าแพนเก้ียวรักพาราสี 

 เสียงน ้าเอื้อยแว่วไหลรินช่ืนฉ ่า 

 ไออุน่ดินหลงัฝนพร า 
 ตลบอบอวลทัว่ผืนป่า 

 กบ เขียด ส่งเสียงเป็นจงัหวะ 
   

แม่พฤกษาโอบกอดนานาชีวิต 

 ห่วงโซ่อาหารขบัเคลื่อนคลา้ยห้วงหิว 
 วฏัจกัรชีวิตหมุนเคลื่อนชัว่นาตาปี 

 แม่พฤกษาก าหนดความเคลื่อนไหวของผืนป่า 

 สงบมิเคยห่างหาย 
 สมบูรณ์ยงัยืนหยดั 

 สวยงามเหนือส่ิงปรุงแต่ง 

 รักของแม่เป็นเช่นนั้นเสมอ… 
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หญิงในโลกแห่งบทกวี 
 

โลกในบทกวีของหญิงสาว 

มีอิสระในเว้ิงฟ้าแสนไกล 

ความรู้สึกซ่อนแอบในปุยเมฆ 
กลัน่ออกมาเป็นสายหมอกและหยาดน ้าฟ้า 

มีความหวานคลา้ยหยดน ้าผ้ึง 
ที่ประโลมความโรแมนติกแด่หนุ่มสาว 

ความเท่าเทียมปลอบปลุกเสรีแห่งบทกวี 

มิมีเส้นกรอบขวางกั้นความคิด 
มิมีถกูผิดในความรู้สึก 

  

โลกในบทกวีของหญิงสาว 
อ่อนไหวพลิ้วหวาน 

เฉกเช่นบทเพลงแห่งสายลม 
บางเบาในความว่างเปล่า 

เช่นการหลบัตาอา้แขน 

ในทุ่งดอกเดซ่ีโอนไกว 
และมีเสียงวิโอล่าทะลุอก 

ตอนนั้นหัวใจอวบอิ่มเช่นถูกจุมพิต 

สูบเลือดทัว่เรือนร่าง 
นัน่แหละความสุขในโลกแห่งบทกวี 
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ฉันในโลกแห่งบทกวี 
 ทกัทายบทกวีดว้ยความรัก 

 โอบกอดดว้ยความศรัทธา 

 และร้องเพลงบทกวีดว้ยอารมณ์สุนทรีย ์
 ฉันจะเก็บดอกไมเ้รียงร้อยช่อมาลยั 

 เช่นการเรียงร้อยกวีดว้ยจิตวิญญาณ 

 ไม่มกีวีบทสุดทา้ยในแววตา 
 ทุก ๆ เชา้บทกวีจะเเบ่งบานเช่นใบไมผ้ลิ 

 ด่ิงลงสู่ความรู้สึก 
 อาจมีความเศร้าในหัวใจห้องซ้าย 

 และอาจมีความสุขในหัวใจห้องขวา 

 ไหลเวียนในระบบความรู้สึก 
 เป็นฉันในบทกวี... 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



25 
 

นกเอีย้งขาเดียว 
ตะวนัโผล่หลืบเมฆ 

คุณนายต่ืนสายขี้ เซามิยอมตื่น 

แมลงปอปีกบางฉวดัเฉวียนโฉบบิน 

ประหน่ึงปลุกคุณนายขี้ เซาให้แยม้ดอกหลากสีสัน 
ฝูงนกเอี้ยงร่อนถลาจิกขา้วกน้หมอ้ 

หน่ึงในนั้นคือเจา้นกเอี้ยงขาเดียว 
ขาเดียวเล็กเรียวกระโดดเตาะแตะไปมา 

แปลกที่ฉันกลบัอมยิม้ใส่นกเอี้ยงขาเดียว 

มิใช่เพียงความสงสาร  
หรือความน่ารักทะเลน้ 
 

ฉันกลบัรู้สึกว่ามนัเป็นนกัสู้ 
ไม่มีวนัใดที่นกเอี้ยงขาเดียวหุบปีกซุกซ่อนในรอนรัง 

ขาขา้งเดียวหยัง่ทะยานปีกสู่ทอ้งฟ้า 

มีความสุขในความไม่สมบูรณ ์
หรือแทจ้ริงแลว้ไม่มีความสมบูรณ์แบบในสรรพชีวิต 

หากปลาในทอ้งน ้าไม่ถนดัว่ายในทอ้งฟ้า 

และนกในทอ้งฟ้าไมถ่นดับินในทอ้งน ้า 
มนุษยม์ีความทุกขสุ์ขเป็นสัจธรรม 

บางเรือนร่างสมบูรณ์แบบ 
แต่ไร้ความสุข 

บางความสุข 

แต่ไร้ความสมบูรณ์แบบ 
ไม่มอีะไรถ่องแทแ้น่นอน 

บนผืนโลกที่ขอบฟ้าจรดมหาสมุทร 
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หากโลกน้ีไร้สตรี 

 
รัตติกาลแห่งดาวลอ้มเดือน 

คลอเคลา้พะเนา้พะนอกลางราตรีสีเงิน 

กลุ่มดาวคนคู่แยกเคลื่อนออกห่างกนั 
ชัว่พริบตาโลกแปรปรวนวิปลาส 

หญิงทั้งโลกหายไปอยา่งไร้ร่องรอย 
อาจเดินทางสู่ดินแดนอิสตรีที่อิสระเหนืออ านาจ 

   

โลกทั้งโลกคงเงียบเหงามิใช่นอ้ย 

ชายทั้งโลกจะหายใจไดอ้ยูอ่ีกหรือ 
หากขาดกระดูกซ่ีโครงคู่ที่สิบสอง 

การเสพสมดัง่เวทมนตร์ที่ถูกสะกด 
เผ่าพนัธ์ุมนุษยค์งเสพสมในเพศเดียว 

ชายทั้งโลกคงงุนงง  

กลดักลุม้รุมร้อนใจอยูเ่นือง ๆ  
   

หากชายตอ้งตั้งครรภ์จวบเกา้เดือน 

ให้ก าเนิดทารกนอ้ยลืมตาดูโลก 
ความเป็นแม่จะซึมซาบ 

กลัน่น ้านมจากทรวงให้ทารกด่ืมหรือเปล่า 

สองมือไกวเปลร้องโอล้ะเห่ดว้ยหรือไม่ 
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หากเป็นเช่นนั้น 

ชายทั้งโลกจะรู้สึกอยา่งไร? 
เหน็ดเหน่ือยเมื่อยลา้ 

อ่อนโรยเร่ียวแรง 

เช่นเดียวกบัสตรีหรือไม ่
 

แมดิ้นแดนอิสตรีจะอยูใ่นความฝัน 

หญิงไม่มีวนัหายไปจากโลก 
ความเป็นแม่ยงัถือก าเนิดในความเป็นหญิง 

ความเคลื่อนไหวของโลก 
อาจอยูใ่นสองมืออนับอบบาง 

ที่ถูกมองขา้มจากสายตาผูก้ลา้แกร่ง 
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สายรุ้งทอฝัน 
 
ถกัทอสายรุ้งตรงขอบฟ้า 

ม่วง คราม น ้าเงิน 

เขียว เหลือง แสด แดง 
เป็นสะพานโคง้จากโลกตะวนัออกสู่โลกตะวนัตก 

จากขั้วโลกเหนือจรดขั้วโลกใต ้
เรียงร้อยเป็นสีสัน 

ประกายฝันผ่านแววตาเด็กนอ้ย 

แจกตะกร้าความฝันคนละลูก 
ให้เด็ก ๆ ว่ิงไล่เล่นเก็บความฝัน 
  

อาจว่ิงจบัแมลงเต่าทองกลางสนาม 
ไล่จบัแมลงปอกลางทุ่งนา 

หรือป่ันจกัรยานไล่ตามตะวนักลางหุบเขา 

ไดโ้ปรดอยา่ขโมยตะกร้าความฝันของเด็ก ๆ ไปเลย 
ให้เด็ก ๆ ไดเ้ป็นตวัเองเถิด 
 

จงแตม้สีที่เด็ก ๆ ชอบแก่ผา้ที่คลุมพวกเขา 
และโปรดอยา่กกัขงัเขาไวใ้นห้องส่ีเหลี่ยมแขบ ๆ  

ที่มีหนงัสือเรียนหลายร้อยหนา้ 

ปล่อยให้เขาไดอ้อกไปเห็นสายรุ้งตรงขอบฟ้า 
ทาบสายรุ้งทอฝันของเด็ก ๆ  

ดว้ยอิสระ... 
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แด่เด็ก ๆ ในอาณาจักรโลก 
 

ยอดไมส้ลอนเหนือจนัทร์เพญ็เส้ียว 

ส่องแสงก าจายพราวแสงฟ้า 

เจา้ดาราประกายระยิบระยบัเริงเล่นกบัจนัทร์เจา้ 
ลมพดัรุ่ยรุ่ยปะทะแกม้ซ้ายขวา 

กระซิบปุยเมฆกลางรัตติกาลแห่งน้ี 

ให้มวลเมฆมว้นตวัอวบอิ่ม 
และตกเป็นก าลงัใจที่เว้ิงฟ้าแห่งนั้น 

 

ที่พม่า... 
ขอสายฝนปรายโปรยดบัเปลวเพลิง 

ไหลลงสู่แม่น ้าอิรวดีดว้ยน ้าใสมิใช่สายเลือด 

เด็ก ๆ กลุ่มชาติพนัธ์ุจะไดม้าไล่จบัแมงเม่า...หลงัฝนพร า 
มิตอ้งหวาดกลวัห่ากระสุนใด ๆ  

ดอกประดู่เดือนร้อนจะเเบ่งบานเติบตน้ 
มิกลายเป็นดอกไมเ้พลิง 

ทะยานเช่นห่ิงห้อยสู่ฟ้าเหมือนวนัวาน 
  

ทีซีเรีย... 
ขอสายฝนดบัไฟสงครามกลางเมอืง 

ที่ลุกไหมล้ามเลียล่าชีวิต 
อยา่ให้สุเหร่ากลายเป็นซากปรักหักพงั 

ให้เด็ก ๆมีอวยัวะครบสามสิบสองในการหัดละหมาด 

และไดเ้ฉลิมฉลองในวนัอิฎิล้ฟิตรี 
อยา่ให้เพลงสวดศพดงักึกกอ้งขึ้นอีกเลย 
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ที่อิสราเอล-ปาเลสไตน์... 
ขอหยาดฝนหลอมรวมสร้างเม็ดฝันแก่เด็ก ๆ 

อยา่ส่งมอบของขวญัเป็นขีปนาวุธ 

พรากครอบครัวและดอกไมใ้นแววตาของเด็ก ๆ  
อยา่สร้างบาดแผลดว้ยซากศพเกลื่อนกลาด 

และให้เด็ก ๆ เดินลุยเลือดใจกลางเยรูซาเล็มเลย 

ดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิควรเเบ่งบานดว้ยความรักและสันติ 
  

ที่ไทย... 

ขอสายฝนลบลา้งความอยตุิธรรม 
อยา่ปล่อยความเหลื่อมล ้ากดัแทะความเป็นคน 

จนชีวิตหาเชา้กินค ่าเหลือแต่เศษกระดูก 

ให้เด็ก ๆ บนภูเขาไดเ้ขียน ก ข ค 
ให้เด็ก ๆ ในสลมัไดม้ีหนงัสืออ่าน 

และหากเด็ก ๆ เรียกร้องความยตุิธรรม 
ขอให้ฟังเสียงของพวกเขาเถิด 

อยา่ปล่อยให้เสียงเล็ก ๆ ไร้ตวัตน 

และเงียบหายกลางสายลม 
เช่นวนัวานอีกเลย… 
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โปรดมองเราเป็นมนุษย์คนหน่ึง 
 
เธอ เขา เรา ฉัน 

มีส่ิงใดหรือที่ต่างกนั 

เพศ ศาสนา ชาติพนัธ์ุ 
แนวคิดหรือความเห็นต่าง 

ไม่แปลกที่เราอยูค่นละดา้วแดน 
ไม่แปลกที่เราจะพูดคนละภาษา 

 

แต่ทว่า 

ความเป็นคนของเรานั้นมไิดผิ้ดแผก 
เรามีเลือดเน้ือ  

ชีวิต ลมหายใจ 
และความรู้สึกเหมือนกนั 

 

โปรดมองเราเป็นมนุษยค์นหน่ึง 

 เป็นเพื่อนบา้นร่วมโลก 
 เป็นชีวิตหน่ึงที่ควรมีสิทธิไดห้ายใจอยา่งเต็มปอด 

 เป็นคนที่มิใช่เหย่ือของคน 
   

ให้พี่นอ้งชาวไทใหญ่มีสิทธิหายใจบนแผ่นดินเกิด 

ไดร้้องเพลงวนัชาติที่บรรพบุรุษพลีเลือดเน้ือ 

 ไดส้วมชุดประจ าชาติที่ไร้รอยเลือด 
 และมีเสรีภาพที่ไม่ตอ้งแลกดว้ยหยาดน ้าตา 
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ให้พี่นอ้งชาวอินเดียนแดงมีสิทธิที่จะอยูใ่นบา้นของตวัเอง 
เส้นเมริเดียนที่เกา้สิบห้าแบ่งอาณาเขต 

ของคนผิวขาวและคนผิวด า 

โปรดลบมนัออกจากอาณาเขตความเป็นคนเถิด 
และอยา่กวาดตอ้นพวกเขาให้ออกจากผืนป่า 

เช่นการตอ้นฆ่าววัไบซนัให้สูญพนัธ์ุ 

เพียงค ากล่าวสุนทรพจน์ 
ของหัวหนา้ซีแอตเต้ิล 

เป็นถอ้ยค าจากความรู้สึก...ถึงเพื่อนร่วมโลก 
“เราเป็นส่วนหน่ึงของแผ่นดิน แผ่นดินเป็นส่วนหน่ึงของเรา” 
  

ให้พี่นอ้งชาวโรอิงญามีสิทธิมีชีวิต 

 ที่ไร้ซ่ึงการข่มเหงจากเพื่อนมนุษย ์
 อยา่ตดัสินเขาให้เป็นชนกลุ่มนอ้ยในสายตาชาวโลก 

 โปรดเห็นใจเพื่อนมนุษยร์อนแรมกลางทะเลหลายหมื่นลี้  
 สงสารเด็กนอ้ยที่ดูดนมจากแม่หนงัหุ้มกระดูก 

 โปรดอยา่มองเขาเป็นคนแปลกหนา้เลย 
   

  ให้พี่นอ้งชาวฮุยกูมีสิทธิพูดภาษาฮุยกู 
ถือศีลอดในเดือนรอมฎอน 

อ่านอลักุรอานดว้ยความศรัทธา 
และอยา่ใส่กุญแจมือพาพวกเขา 

สู่ค่ายกกักนักลางทะเลทรายอีกเลย 
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โปรดเห็นเขาเป็นเพื่อนมนุษยค์นหน่ึง 

เป็นเพื่อนบา้นร่วมโลก 
เป็นชีวิตหน่ึงที่ควรมีสิทธิไดห้ายใจอยา่งเต็มปอด 

โปรดเห็นคนมิใช่เหย่ือของคน... 
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การเดินทางของกวี 
 
ตน้ไมโ้บกก่ิงทกัทาย 

สายลมพดัดอกหญา้พลิ้วไหว 

สายน ้าทุกหยาดที่ไหลริน 
น าพาบทกวีร้อยความรู้สึกสู่ใจฉัน 

  
ทุกห้วงอารมณ์แห่งความรู้สึก 

น ้าตาไหลผ่านความเศร้า 

ความทรงจ าผุดขึ้นจากเร่ืองราวชีวิต 
เคลื่อนความรู้สึกสู่ปลายปากกา 

เป็นอกัษรจารจดบนผืนกระดาษ 

  
ลมหายใจและชีวิต 

เลือดที่ไหลเวียน 
แววตาแห่งการสัมผสั 

โสตประสาทแว่วเสียง 

บทกวีแทรกซึมในทุกอนู 
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หากฉันไร้เร่ียวแรง 

บทกวีเติมแตม้พลงัในใจฉัน 
ค ่าคืนแสนวา้เหว่ 

บทกวีจะอา้แขนโอบกอด 

ช่วงกาลร าพึงถึงห้วงเหงา 
บทกวีเป็นเสียงเพลงขบักล่อม 

และหากฉันกา้วขาซ้าย 

บทกวีจะกา้วขาขวา 
เดินทางไปพร้อมกบัฉัน….ในกาลนิรันดร์ 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
ภาคสาม : หากพรุ่งนีล้มหายใจปลดิปลวิเช่นใบไมพ้รู 
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เด็กหญิงชุดแดง 
 
ตวัโน๊ตไวโอลินปลิวว่อนมุดผ่านสายลม 

รถไฟเคลื่อนทบัรางลอ้ ฉึกฉัก ฉึกฉัก 

หวีดรถจกัรค ารามร้อง 
ประหน่ึงบอกการกวาดลา้งชาติพนัธ์ุยิว 

ชีวิตหมุนเคลื่อนตามรางลอ้สู่สลมั 
แม่น ้าวิสตูลาเงียบเหงาอา้งวา้ง 

บา้นมิใช่บา้นอีกตอ่ไป 

เพื่อนมนุษยก์ลายเป็นทาสใชแ้รงงาน 
เสรีภาพมุดสายลมเลื่อนหายไปกลางอากาศ 

อิสรภาพล่ามโซ่สักเลกตอกย ้าความเป็นทาส 
 

เพียงความคิดที่ไร้ความเหมือน 

ศรัทธาต่อศาสนาที่คลา้ยความต่าง 

สู่การท าลายลา้งที่ไร้ขีดจ ากดั 
อดอาหารเขา้สู่ห้วงแห่งความตาย 

บงัคบัถอดเส้ือผา้เปล่าเปลือยกาย 
สู่ค่ายกกักนัเอาสวิตส์ 

อาบน ้าช าระความเป็นคน 

ไซยาไนดแ์ผ่เป็นหมอกจาง ๆ  
เชือดเฉือนความตายลงทีละชีวิต 

เตาเผาศพคือขบวนสุดทา้ย 

ภาพขาวด าชดัเจนขึ้นในความรู้สึก 
บีบน ้าตาหลัง่รดหัวใจนบัคร้ังไม่ถว้น 
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เด็กหญิงชุดแดงคือฉากที่ลน้ดว้ยความหวงั 

เธอเดินบนถนนเกลื่อนกลาดร่างศพ 
และหลบซ่อนทีไ่หนสักแห่ง 

ภายใตซ้ากปรักหักพงั 

ที่หลุดพน้จากสายตาของผูใ้หญ่ที่มีเคร่ืองหมายสวสัดิกะ 
 

แต่ไร้ความปราณีในมวลศตัรู 
เด็กหญิงชุดแดงหายไปเช่นคนอื่น ๆ  

เธอคงทรมานไม่มากนกั 

อาจกลบัไปอยูใ่นออ้มกอดของแม ่
และการโอบอุม้ของพ่อ 

เหมือนวนัวานที่บา้นยงัเป็นบา้น 

หรือกลบัสู้ฟากฟ้า 
ที่ไม่มีสงครามในความตาย... 

 

ตวัโน๊ตไวโอลินจุกตรงกลางอก 
และค่อย ๆ จางหายดงัลมหายใจ 

แม่น ้าวิสตูลาคงแอบร้องไห้เจ็บปวด 

ดอกลลิลี่หนา้หลุมศพ 
จะน าพาจิตวิญญาณไร้มลทิน 

สู่โลกหนา้แห่งสันติภาพที่อา้แขนโอบกอด 
 

 

 
 

***ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากการดูภาพยนตร์ Schindler s List ชะตากรรมที่โลกไม่ลืม 
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เสห่น์ฉินห้วย 

เว้ิงฟ้าฟุ้งกลิ่นคาวเลือด 
ลานดินระเนนระนาดเกลื่อนซากศพ 

ทุกหยอ่มหญา้ไฟโลมเลียลกุโชน 

ระเบิดโครมครามคุกรุ่นเขมาดินปืน 
หมอกพร่ามวัทะเลศพสยดสยอง 

ใบไมร่้วงปลิดปลิวหล่นร่วงเหมือนไวอ้าลยัแด่ซากศพ 
 

เด็กนอ้ยนัง่ใกล ้ๆ ศพแม่อเนจอนาถ 

ภรรยาร ่าไห้กอบโกยไส้ทะลกัของสาม ี

การสังหารหมู่โหดเห้ียมอยา่งมิใช่ฝีมือมนุษย ์
หญิงกลายเป็นเคร่ืองมือระบายอารมณ์ชัว่คราว 

คุกคามขม่ขืนไร้สามญัส านึก 
 

นกัเรียน โสเภณี  

ว่ิงหนีห่ากระสุนจา้ละหวัน่ 

โบสถเ์ป็นเขตลี้ภยัสุดทา้ยที่หวงัพ่ึงพิง 
ผูค้วบคุมสงครามมิเคยปราณีศตัรูไร้เดียงสา 

เพลงสรรเสริญสลดเศร้าบรรเลงกล่อมศพที่ตายเพียงเส้ียววินาที 
 

การร้องเพลงเฉลิมฉลองในวนัประกาศชยัชนะ 

นกัเรียนตอ้งร่วมแสดงความยินดีกบัการสูญเสีย 
อะไร ? จะเกิดขึ้นกบัการร้องเพลงคร้ังน้ี 

คนพวกนั้นจะฉีกเส้ือผา้ของเราหรือเปล่า ?  
เขาจะฉุดลากหัวไปบนพ้ืนแลว้ถลกชุดฉีกขาเราหรือเปล่า ?  

แลว้เขาจะฆ่าเราทิ้งเหมือนที่ฆ่าเพ่ือน ๆของเราดว้ยไหม ? 
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จะไม่มีเคก้ ช็อกโกแลต และการเตน้ร าในงานเลี้ยงใช่ไหม ?  
 

พวกเขาจะพาเราไปท าอะไรกนัแน่ ?  
เป็นค าถามที่ตั้งขึ้นอยา่งไมม่ีค าตอบ 

คุณพ่อบาทหลวงอมยิม้พลางน ้าตาคลอเบา้ 

อยา่งกบัจะบอกว่าพ่อช่วยอะไรลูกมไิดเ้ลย 
เพียงกระซิบกระซาบขอพรให้พระเจา้เห็นใจ 

 

พระเจา้ให้โอกาสนกัเรียนมีชีวิตรอด 
เป็นการเดิมพนัดว้ยชีวิตของหญิงแห่งแม่น ้าฉินห้วย 

ชะตากรรมตาลปัตร 
นกัเรียนสลบัตวักบัโสเภณี 

ชุดนกัเรียนสวมใส่ภายใตเ้รือนร่างผ่านชายนบัไม่ถว้น 

ผมยืดตรงเฉือนอายหุ้าหกปี 
 

หากยอ้นเวลาไปได ้

พวกเธอคงไม่อยากพลกีายขายร่าง 
การสละชีวิตแทนเด็กอายสิุบสอง  

อาจเป็นการลา้งตราบาปที่กวีเขียนด่าโสเภณี 
 

เพลงเสห่น์ฉินห้วยบรรเลงผ่านเสียงพิณเป็นคร้ังสุดทา้ย 
ก่อนที่พวกเธอถูกผูค้วบคุมสงครามจบัเธอขึ้นรถ 

เด็กนกัเรียนหญิงถูกล าเลียงไปในเขตลี้ภยั 
หลงัจากนั้นไมม่ีใครรู้ชะตากรรมของหญิงแห่งแม่น ้าฉินห้วย 
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กลิ่นน ้าหอมติดตรึงอยูใ่นจมูก 

ริมฝีปากอวบอิ่มน่าหลงใหล 
ก่ีเพา้ลายดอกโบตัน๋หลากสีสัน 

เพลงเสน่ห์ฉินห้วยยงัอยูใ่นความทรงจ าส่วนกน้บึ้ง 

มิอาจลืมเลอืน... 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

***ไดรั้บแรงบนัดาจใจจากการดูภาพยนตร์สงครามนานกิง ส้ินแผ่นดินไม่ส้ินเธอ 
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ดินแดนไร้จิตวิญญาณ 

 
ในโลกที่ความเท่าเทียมเมินหนา้หนี 

ฟากฟ้าเต็มไปดว้ยกลิ่นอายแห่งการไร้ตวัตน 

เด็กสาวหายใจในร่างที่จิตวิญญาณล่องลอย 
แผลช ้ากดทบับาดแผลให้ลุกลามกระหน ่าทรวง 

ปีศาจในร่างคนย ่ายีข่มเหง 
รุมโทรมเย่ียงสัตวเ์ดรัจฉาน 

ความตายทั้งเป็นยา่งกรายหลอกหลอน 
 

ชีวิตจมด่ิงหุบเหวความเศร้า 
ความสุขหล่นหายระหว่างการเดินทาง 

โลกก าลงักลัน่แกลง้เด็กสาว 
แต่ก าลงัมอบช่อดอกไมแ้ก่ชายกลุม่นั้น 

 

ดงัความยตุิธรรมหล่นหายจากแรงศรัทธา 

กงจกัรกลายเป็นดอกบวั 
ทะเลทรายเยือกเยน็เหนือธรรมชาติ 

ดอกไมเ้เบ่งบานหนามสะพร่ัง 
หยาดน ้าคา้งร้อนผ่าวดงัเปลวไฟ 

ทะเลคลัง่แดงเป็นสายเลือด 

แดนดินกลบัไร้จิตวิญญาณเช่นเด็กสาว 
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หากเจา้ความยตุิธรรม 

กลบัสู่แดนดินไร้จิตวิญญาณ 
นกคงประสานเสียงโอเปร่าโดยที่ไม่มีใครช้ีน้ิวส่ัง 

ตัก๊แตนเตน้ร าคู่ดอกหญา้ตามจงัหวะขบัขาน 

ผีเส้ือบินมาไต่แกม้  
จัก๊จ้ีให้เด็กสาวแยม้ยิม้หัวเราะ 

ดาวลา้นดวงพร้อมใจระยิบระยบัในนยัน์ตาของเด็กสาว 
ให้จิตวิญญาณ 

คืนสู่ร่างเด็กสาว...อีกคร้ัง 
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ชุดราตรีสีเลือดนก 
 
ราตรีใตแ้สงจนัทร์ 

แสงไฟหลากสี 

หญิงชายมากหนา้หลายตารวมตวั 
ชูมือโยกยา้ยสะบดัเอว 

คลงัเหลา้ยกหยิบมาทีละขวด 
น ้าเมาไหลผ่านล าคอแกว้แลว้แกว้เล่า 

สมองขาดความหยัง่รู้ 
 

จินตนาการชัว่ร้ายวาดขึ้นจากจิตใตส้ านึก 
ผี !  ผีชุดแดง ! มนัจะเขา้มาหักคอ 

เขาจบัมีดกระหน ่าแทงผี 
ผีลม้อนาถแน่น่ิง 

รุ่งรางฤทธ์ิสาง 

เขาตื่นจากฝันร้าย 
เส้ือเกรอะกรังคราบเลือด 

หญิงสาวในชุดราตรีสีเลือดนกนอนจมกองเลือดอยูใ่กล ้ๆ  
 

 

 

 
 

 
 

 



44 
 

สมองรับรู้ว่าคือเธอ...ที่รัก 

เขาเกลือกกลิ้งโอบกอดเธอในร่างไร้วิญญาณ 
สติหลุดไหลไปกบักองเลือดที่เหือดแห้ง 

ฝันร้ายตามหลอกหลอนทกุคืนวนั 

โลกมายาแบ่งมิติใหม่ 
ให้เขาอยูใ่นโลกแห่งความหวาดหวัน่ 

ชุดราตรีสีเลือดนกที่เติมแตม้สีเลือดคน 
ยงัเวียนวนอยูใ่นความทรงจ า 

จากวนัเป็นเดือน 

จากเดือนเป็นปี 
มิเคยเลือนหาย... 
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ฤดูเปล่ียนสี 

 
ดอกน ้าคา้งพราวพร่างบนยอดหญา้ 

เช่นแสงดาวระยิบระยบักลางทอ้งทุ่ง 

ยอดหญา้เขียวอ่อน 

ตอ้งสีแดดแอบอบอุ่น 
ลมพดัหวิวหวีด หร่ิงหร่ิง หวีดหวิว 

ดัง่แอบเลียนเสียงเจา้จกัจัน่ 

โหยหวนยอกเยา้คิดถึงเมื่อคร้ังยงัเด็ก 
ว่ิง ว่ิง ว่ิง เท่าไรก็มิเคยเหน่ือย 

หนา้แดงคล ้าผมเปียสองขา้ง 
มงกุฎดอกพุดตานของยายผุดขึ้นในนยัน์ตา 

เเบ่งบานเปลี่ยนสีในใจของฉัน 
 

ขา้วหอยเลียงที่เราขุดหลุมเป็นหมอ้ 
เม็ดทรายน ามาหุงเป็นขา้วสาร 

ดินและหญา้เป็นกบัขา้วที่แสนเอร็ดอร่อย 
ปลาตะเพียนสานของยายถูกน ามาเสียบเป็นปลาป้ิง 

เขียนราคาตวัละห้าบาท 

บนเกา้อี้ไมเ้ก่า ๆ  
  ที่ยายชอบถามขายอะไรจ๊ะแม่คา้ 
   

และค ่าคืนพระจนัทร์สุกใส 
 เพลงโยกเยกของยายท าให้ฉันร้องไห้ทุกคร้ัง 

 ตั้งแต่ท่อนที่ยายร้องน ้าท่วมเมฆ กระต่ายลอยคอ 

 และตีสะโพกกลอ่มจนต่ืนตอนไก่โห่ 
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ลมพดัพรูใบไมป้ลิดปลิว 

 พดัให้ยายอยูค่นละโลกกบัฉัน 
 แมวลายหินอ่อนที่ตาชอบบน่ 

 ก็หนีหายอยา่งไร้ร่องรอย 

   
เมื่อดอกฝนโปรยปรายลงมา 

 ไม่มีแสงแดดให้แอบอบอุ่น  
 มีแต่สายน ้าช่ืนฉ ่า 

 ลมยงัคงพดัไผ่ลู่ลมเช่นฤดูกาลกอ่น 

 พดัผ่านม่านลายลกูไมปั้กฉลุ 
 จนตอ้งแอบซุกใตผ้า้ห่ม 

 และครุ่นคิดถึงฤดูเปลี่ยนสี 

 ที่ฉันเติบโตผ่านฤดูกาลมากมาย 
 แต่สายลมกลบัพดัคนที่ฉันรักปลิวไปทีละคน 

 กาลเวลามิเคยสงสารเด็กตาด า ๆ 
 หมุนเคลื่อนเลื่อนวนัเวลานั้นกลบัมา 

 สู่ออ้มใจของฉันอีก... 
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ภาพจันทร์เคียงดาวเหนือยอดไม้ 
 
จนัทร์เคียงดาวเหนือยอดไม ้

ชัง่เป็นภาพสวยงาม 

แต่เศษเส้ียวของภาพแหว่งว่ิน 
อาจเกิดจากแรงระเบิด 

ท าให้จ๊ิกซอวข์องภาพหายไป 
ดอกดาหลาขา้งมสัยิดผลิกลีบชมพูแดงระเร่ือ 

เสียงอาซานใกลต้ะวนัตกดินกึกกอ้ง 

ประสานเสียงสวดจากวดัใกล้ๆ  
เจา้นกแสกบินผ่านไปมาราวบอกข่าวให้รู้ล่วงหน้า 

 

คืนเดือนมืดที่มองไม่เห็นจนัทร์เคียงดาวเหนือยอดไม ้
อากาศหนาวยะเยือกทะลุผิวหนงั 

แผ่ซ่านไปทุกส่วนของเคร่ืองใน 

เสียงห่าปืนกลและระเบิด 
ความหนาวเหน็บผ่านอกทะลุแผ่นหลงั 

เช่นเดียวกบัห่ากระสุน 
ที่หล่นผ่านร่างคนจนสูญสลาย 

เด็กนอ้ยอาจก าพร้าพ่อหรือแม่ 

หญิงสาวอาจตอ้งอยูค่นละโลกกบัสามี 
หรือแม่อาจสูญเสียลูกขณะนอนซุกใตผ้า้ห่ม 
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มิมีใครรู้ว่าเมื่อฟ้าสาง 

คนจะกลายเป็นศพไร้วิญญาณก่ีศพ 
เราเพียงภาวนาให้มิใช่คนที่เรารัก 

แต่ถึงกระนั้นเราก็ไมอ่ยากไดยิ้นเสียงดุอาอ ์

และเสียงสวดบทกุสลาให้กบัศพ 
 

หากเสียงอาซานกบัเสียงสวดดงัขึ้นอีกคร้ัง 

เราจะภาวนาให้ห่ากระสุนไม่ทะลุผ่านร่างใครอีก 
รุ่งรางเราจะพบกบัข่าวดีที่ไม่มีใครถูกสังหาร 

ยอดไมจ้ะโนม้ก่ิงโอบกอดจนัทร์เคียงดาว 

ภาพบนผา้ใบคงเติมเต็ม...ไม่แหว่งว่ินอีกเหมือนเคย 
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เพ่ือนนกที่หายไป 
   

ทอ้งฟ้าจ๋า 

 เห็นเพื่อนนกของขา้บา้งหรือไม่ ? 

 ปีกละอ่อนบินผ่านน่านฟ้าแห่งน้ีหรือเปล่า 
เราเดินทางสุดลา้ฟ้าเขียว 

ผ่านน่านน ้า มา่นหมอก มุดกอ้นเมฆ 
ตามหาเพ่ือนที่ฝากค าสัญญาไวก้บัแผ่นดินที่รักของเรา 
  

สายธารจ๋า 

เห็นเงาเพ่ือนขา้บินควา้งมาทางน้ีบา้งหรือเปล่า ? 
เขาทิ้งดา้วแดนบา้นเกิด 

มาทวงรอนรังที่อบอุ่น 
ซ่ึงกลายเป็นบา้นพกัต่างอากาศของพวกคนเมอืง             

 ที่บอกให้เราลืมแดนดินน้ีเสียเถิด 
   

  เราจะทิ้งบา้นไปไดอ้ยา่งไร ? 
 เมื่อผืนป่าคือพอ่ที่ให้ชีวิต 

 สายน ้าคือแม่ที่หล่อเลี้ยงเราดว้ยสายเลือด 
 ทุ่งดอกไมเ้ปรียบพี่สาวที่หยอกเยา้เล่นกนัเสมอ 

 แมลงตวันอ้ยคือพี่นอ้งพอ้งเพื่อน 

 เราจะทิ้งแผ่นดินของเราไปไดอ้ยา่งไรเล่า 
 เมื่อแผ่นดินคือลมหายใจและชีวิต 

 มิใช่แผ่นดินที่ซ้ือขายในตลาดมืด 
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  ผืนดินจ๋า 

 เพื่อนของขา้ถกูฝังอยูท่ี่น่ีหรือเปล่า ? 
 อาจมีกระสุนหลงทิศทะลุร่างเพื่อนขา้ 

 และใครสักคนกลบฝังร่างไร้วิญญาณ 

 อยูใ่ตผื้นดินแห่งน้ี 
 บอกขา้เถิด 

 ขา้จะเก็บเถา้กระดูก 
 กลบัสู่แดนบา้นเกิดของเรา 
   

  ดอกไมจ๋้า 

 ขา้จะเก็บเจา้มาร้อยเรียงอยา่งบรรจง 
 เป็นมาลยัไมด้อกนานาพรรณ 

 เพื่อไวอ้าลยัแด่วิญญาณของเพื่อนขา้ 
 อาจเป็นส่ิงสุดทา้ยที่ขา้จะท าแด่เพื่อน 

 หรือท าก่อนที่จะหายลบั 

 เช่นเพื่อนของเรา 
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ค าสารภาพบาป 
 

ถึง...ใครสักคนที่อาจเข้าใจผม 

ปัง ปัง ปัง 

เหน่ียวไกปืนในจุดตดัเส้นเลือดใหญ่ 
หยิบย่ืนความตายแด่เธอ...สุดที่รัก 

สะสมความเคียดแคน้ในใจ 
ระบมทุกขเ์ก็บซ่อนเงียบงนั 

ปะทุออกมาเป็นลกูกระสุน 

ทะลุผ่านขั้วหัวใจ 
ฝังลึกในอกดา้นซ้าย 

 

ปัง ปัง ปัง 
ช าแหละช้ินเน้ือเป็นส่วน ๆ 

อ าพลางใส่ถุงด าหลายสิบชั้น 

เป็นขยะในร่างศพ 
การกระท าผิดมนุษยม์นา 

ความอ ามหิตด่ิงลึกในใจ 

แรงโหดเห้ียมสังหารคลุม้คลัง่ 
ตกตะกอนในใจตั้งแต่ตอนไหน...มิอาจรู้ 

อาจเป็นภาพฝังใจในนยัน์ตาแต่อดีต 
ผละผุดขึ้นมาเป็นภาพซ ้าในสมอง 

   

ในวนัที่ผมอายสิุบขวบ 

เป็นคืนที่ม่านเมฆกลืนดวงดาวลบัหาย 
ชายหนุ่มฝากรอยช ้าที่แกม้ของแม ่
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เลือดไหลกระซิบริมมุมปาก 

ผมเก็บความรู้สึกไวใ้นออ้มกอดของแม่ 
 

บนโต๊ะอาหารคืนนั้น 

เสียง ปัง ปัง ปัง กึกกอ้ง 

เขาท าให้ออ้มกอดของแม่หายไปจากผม 
ไม่มีนิทานกล่อมนอนนบัแต่คืนนั้น 

ผมกลายเป็นเด็กก าพร้าโดยไม่รู้ตวั 
ความเยน็ชาถาโถมให้ไร้ความรู้สึก 

การเก็บง าความลบัในใจทรมานกว่าการตาย 
 

ผมจึงส่งมอบความตายแด่ชายคนนั้น 

ไม่มีความเจ็บปวดและทรมาน 

เพียงเส้ียววินาทีลมหายใจถดถ่อย 
และเขา้สู่สภาวะว่างเปล่าในนาทีต่อมา 

การร าพนัถึงการเปิดเผยความลบั 

และจารึกค าสารภาพบาป 
เป็นส่ิงสุดทา้ยก่อนที่ผมจะไดโ้อบกอดแม่อกีคร้ัง 

อาจมีออ้มกอดของชายคนนั้นมาประสานกอด 
และหากโลกหนา้มีจริง 

ขอเกิดมาในโลกแห่งความรัก 

ที่ความรักสะพร่ังบานภายใตห้ลงัคาบา้น 
อาจเป็นส่ิงสุดทา้ยที่ผมภาวนา 

ก่อนหยิบย่ืนความตายแก่ตวัเอง 

ปัง ปัง ปัง........ 
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โลกใหม่ของเธอและโลกเก่าของฉัน 

 
เธอเคยเห็นทอ้งฟ้าสีพาสเทลนั้นไหม ? 

เราเคยจบัพู่กนัตวดัสีวาดภาพนั้น 

บดัน้ีความสดใสร้างแรมไกลเสียแลว้ 
หมอกเทา ๆ แผ่ปกคลุมทัว่ผืนฟ้า 

ฝุ่นแทรกซึมทุกอนูของอากาศ 
ปอดนกเป็นสีเทาเช่นเดียวกบัรูจมูกคน 

เหลือไวแ้ค่ภาพสีน ้าของวนัวาน 
  

เธอเคยเห็นยอดเขาเขียวชอุ่มนั้นไหม ? 
เราชอบมองคร้ังตะวนัลอยล่องในทะเลหมอก 

บดัน้ีกลายเป็นเขาหัวโลน้ 
ไม่เหลือแนวป่าให้สายตาช่ืนฉ ่า 

มีแต่ตะกอนดินแดงแทนที่ความชอุ่ม 

ฝุ่นลูกรังลอยแผ่ว ๆ แตะจมูก 
ผสมกลิ่นคาวอ านาจจาง ๆ  
  

เธอจ าผืนป่าและหุบเขาไดไ้หม ? 
ความเยน็แผ่ซ่านกายหนาวส่ัน 

เราโอบกอดกนัดว้ยผา้พนัคอลายสก็อต 

และปล่อยลมหายใจเป็นไอหนาว 
บดัน้ีมีแต่ความร้อนผ่าว 

เปลวเพลิงแผดเผา 
ความชุ่มฉ ่าดิบช้ืนกลายเป็นป่ากรอบทะเลทราย 

ยางไมห้ลัง่ไหลเช่นน ้าตาของสรรพสัตว ์
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เพียงเส้ียววินาทีลมหายใจดบัสลายแหลกลาญ 

และมอดไหมเ้ป็นเถา้ธุล ี
 

เธอจ าทะเลเขียวครามไดไ้หม ? 

ที่เราเห็นปูลมพรุบหายใตเ้ม็ดทราย 

ตน้มะพร้าวเรียวรีสะบดัแกว่งตามลม 
เราก่อกองทรายเป็นรูปบา้น 

แลว้เอาลูกสนเรียงรายเป็นร้ัว 
บดัน้ีคลื่นกลบเกลี่ยภาพเก่า ๆ ห่างหาย 

วาฬเกยต้ืนขึ้นอืดริมชายหาด 

เต่าตะนุกินพลาสติกแทนสาหร่าย 
และขวดก าลงัเกลือ่นกลาดใตท้อ้งทะเล 
  

เธอจ าคลองหลงับา้นของเราไดไ้หม ? 
พ่อชอบท าโพงพางดกัปลา 

เรากระโดดโลดเตน้สะบดัน ้าใส่หนา้กนั 

บดัน้ีกลายเป็นกองขยะมหึมา 
ซองขนม ขวดน ้า แพมเพิสเด็ก 

หรือแมก้ระทัง่ขวดเหลา้และซองบุหร่ี 
ทบัถมหมกัหมมกลิน่เหม็นฟุ้ง 

นกกระยางแวะเวียนมาจิกหนอนและเศษอาหาร 

มนัเป็นภาพที่หดหู่...เธอว่าไหม ? 
  

และเธอ...ฉันจ าเธอได ้

แววตาคมกริบกบัขนตายาวงอน 
รอยยิม้และผมหยกัศก 

คือเสน่ห์อนัน่าหลงใหล 
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เราส่งยิม้และโบกมือให้กนั 

ก่อนรถไฟจะพาเธอไปสุดลูกหูลูกตา 
แลว้บดัน้ีเป็นอยา่งไรเล่า 

รถไฟพาเธอหายลบั 

เธอกลบัมาเพียงถุงผา้ขาวและผงเถา้ 
ที่ไร้จิตวิญญาณใด ๆ 

ฉันมิอาจไถ่ถามถึงเส้นทางที่มีจุดจบคือการลาจาก 
ฉันมีแต่ค าอวยพรแด่โลกใหม่ของเธอ 

ขอให้โลกใหม่มีทอ้งฟ้าสดใส 

ผืนป่าเขียวชอุ่ม 
ทะเลเขียวคราม 

และสายธารช่ืนฉ ่า 

ดัง่เช่นที่เธอชอบ 
และฉันรู้...เธอจะกลบัมาหาฉัน 

พาฉันไปเที่ยวชมโลกใหม่ของเธอในสักวนั 
เพื่อนรกั... 
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ชีวิตในอุโมงค์ 
 
บนถนนที่แสงสว่างไม่เคยส่องถึง 

สะพานลอยเสมือนราวแขวนชีวิต 

เสียงร้องมิเคยลอดผ่านช่องอุโมงคม์ืดมิด 
อาจมีก าแพงก าบงัเสียงโหยหวน 

หรือใคร ? บางคนมิเคยกม้มองชีวิตในอุโมงค ์
แสงสว่างมิเคยสาดส่องในดวงตา 

เสียงเพลงมิเคยทะลุผ่านแกว้หู 

ขาแขนคือช้ินส่วนที่หล่นหายไปจากชีวิต 
ท่าทางบา้ใบเ้จ็บปวด 

กลายเป็นเสียงหัวเราะเยย้หยนั 
ของมนุษยน์อกอุโมงค ์

 

ที่น่ีไม่มีเตียงนุ่ม ๆ ในบา้นหลงัโอ่อ่า 

มีแต่กระสอบป่านที่เหม็นสาบกลิ่นขี้หนู 
ที่น่ีไม่มอีาหารหรูหราจากภตัตาคาร 

มีแต่ขา้วกน้หมอ้กบัมาม่าทุกมื้อ 
ที่น่ีไม่มีเส้ือผา้ย่ีห้อราคาแพง 

มีเพียงเส้ือผา้เกรอะกรังเหม็นสาบเหงือ่ไคล 

และหยาดน ้าตาของชีวิตที่ไร้ใครเหลียวมอง 
 

ใคร? มิเคยเหลียวมองชีวิตในอุโมงค์ 
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รจนาถึงความเคล่ือนไหว 
 
หนา้จอทีวีทุกเชา้ค ่า 

แว่วเสียงว่ามีผูเ้สียชีวิต 

ดว้ยโรคระบาดในศตวรรษที่ย่ีสิบเอ็ด 
ผูติ้ดเช้ือเพ่ิมขึ้นทุกนาที 

ความตายคืบคลานทลีะนิด 
กดักินปอดจนหายใจไม่ออก 

 น ้าตาก าลงัท่วมโลก 

ความรู้สึกกระโดดลงหุบเหวความเศร้า 
ทุกตารางน้ิวเป็นพ้ืนที่เส่ียง 

บา้นฉันเป็นพ้ืนที่สีแดง 
แชทออนไลน์บอกคิดถึงแม ่

และอยากกอดพ่อ 

อยากกลบัทอ้งทุ่งบา้นเรา 
ที่มีทุ่งดอกไม ้ทุ่งหญา้ และผืนป่า 

และสูดดมอากาศที่บริสุทธ์ิ 

ที่น่ี 
 มีเพียงช่องว่างระหว่างหลงัคาบา้น 

 ที่เมฆก าลงัคลอ้ยผ่าน 
 ตน้ไมใ้บสีน ้าตาล 

 ห้องส่ีเหลี่ยมมีหนา้ต่างหน่ึงบาน 

 และหนา้จอโทรศพัทเ์ล็ก ๆ คลายเหงา 
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ในหมู่บา้น 

 โรงเรียนให้เด็ก ๆ เรียนออนไลน์ 
 เจอหนา้กนัผ่านมีตต้ิง (Meeting) 

 เด็ก ๆ จะเรียนไดอ้ยา่งไร 

 เมื่อที่บา้นไม่มีโทรศพัท ์
 อินเทอร์เน็ต ไวไฟ ไร้สัญญาณ 

 ตากบัยายไร้เงินซ้ือให้หลาน 
   

สนามหญา้ที่เด็ก ๆ เคยเล่น 

 กลายเป็นโรงพยาบาลสนาม 

 มีคนนอนเรียงราย 
 ใส่เคร่ืองช่วยหายใจ 

 รอวนัไดค้ืนสู่บา้น 
   

รจนาถึงความเคลื่อนไหว 

 ร่วมส่งก าลงัใจ 

 โพสตผ่์านโซเชียลมีเดีย 
 ฝากคอมเมนตเ์ป็นก าลงัใจ 

 แด่เพ่ือนบา้นทัว่โลก 
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หากพรุ่งน้ีลมหายใจปลิดปลิวเช่นใบไม้พรู 
 
กระสุนสีบลอนดน์ดันั้น 

เปลือกตาจึงไมล่ืมขึ้นเมือ่แสงทองกระทบ 

ใบหนา้ซีดขาวไร้เลือดหล่อเลี้ยง 
ผา้ขาวบริสุทธ์ิห่อหุ้มร่างไร้วิญญาณ 

และถูกน าไปบา้นใหม่ขนาดห้าตารางวา 
  

กระสุนสีบลอนดน์ดันั้น 

ท าให้หญิงทอ้งแก่ 

นอนจมกองเลือดใตซ้ากปรักหักพงั 
ดอกไมเ้พลิงลามลุกทัว่ร่าง 

ทารกนอ้ยขดในถุงน ้าคร ่าไร้ลมหายใจ 
ค่อย ๆ แหลกลาญขณะดอกไมแ้ตกเม็ดไฟพุ่งสู่ทอ้งฟ้า 
  

กระสุนสีบลอนดน์ดันั้น 

ที่ท าให้เสียงอาซานของโต๊ะอิหม่ามเงียบงนั 
แต่เสียงดุอาอแ์ก่ศพกอ้งกงัวานทัว่กุโบร์ 

ดอกลลีาวดีเเบ่งบานพร้อม ๆ กบัหยาดน ้าตาที่หล่นร่วง 
  

กระสุนสีบลอนดน์ดันั้น 

ท าให้ฮิญาบเป้ือนเลือด 
ชุดลายพลางและรองเทา้หนงัเดินย ่ารอบโรงเรียน 

รถยีเอ็มซีและปืนลูกซองวนเวียนในหมู่บา้น 

มนัอาจลัน่ไกขึ้นและหลงทิศ 
เด็กหญิงคลุมฮิญาบเป็นเหย่ือรับกระสุนนั้น 
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กระสุนสีบลอนดน์ดันั้น 

และระเบิดแผ่อ านาจท าลายลา้ง 
ท าให้ช้ินส่วนมนุษยก์ระจดักระจายบนลานถนน 

รถกลายเป็นซากโครงเหล็กธรรมดา 

บนถนนมีหลมุเพ่ิมขึ้นอีกหลุม 
 

กระสุนสีบลอนดน์ดันั้น 

ท าให้ลมหายใจปลิดปลิวเช่นใบไมพ้รู 
ท าให้สุสานมิเคยเงียบเหงา 

มีญาติมาส่งพร้อมไวอ้าลยัเป็นคร้ังสุดทา้ย 

ก่อนที่เขากลบดินใส่หนา้และทอดทิ้งให้โดดเด่ียว 
 

กลางคืนค ่า 

สายลมหวิวหวิว กลิ่นก ายาน และเสียงนก 
รากไมช้อนไชทะลุร่างกาย 

ดัง่ปลุกจิตวิญญาณให้ต่ืน 

อาจไดยิ้นเสียงกระซิบกระซาบถึงสันติภาพ 
สันติภาพที่มิเคยหายจากจิตวิญญาณ... 

 
 

 

 
 

 

 
 



61 
 

โลกหน้า 
 

  แสงฟ้าครามหลงัฝนพร า 

 ใบหนา้เธอแช่มชดัในเมฆรูปขนแกะ 

แววตาสุกใสประกายฉายซ ้าในห้วงความคิด 
 ลกัยิม้แกม้บุ๋มที่เธอเผยเมื่อมีความสุข 

 เสียงหัวเราะชอบใจที่ฉันแอบเบป้าก 
 ฉันเก็บมนัไวใ้นหัวใจห้องความทรงจ า 

 ให้เลือดหล่อเลี้ยงมิเคยจืดจาง 
   

  ฉันยงัคงฝันถึงเธอ...นอ้งรัก 
 ในคืนที่กรอบหนา้ต่างอบอุน่ 

 เราแหงนมองดาวพนัลา้นดวง 
 กลางราตรีปรากฏรูปในจินตนาการ 

 จนเวลาหมุนเคลื่อนรุ่งราง 

 ใบหนา้เธอหายไปพร้อมกบัดวงดาว 
 รอบกายฉันถาโถมดว้ยความว่างเปล่า 

 ความอา้งวา้งโดดเด่ียวโอบรัดจนอึดอดั 
 น ้าใส ๆ ไหลจากดวงตาจนอกกระอึกกระอกั 
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  ฉันหวนคิดถึงวนัที่เราทุกคนพบันกกระเรียนพนัตวั 

 อธิษฐานให้เธอลืมตาและแยม้ยิม้ 
 อีกสักคร้ัง... 

 แต่แรงอธิษฐานมิอาจทดัทานความเจ็บปวด 

 เคร่ืองช่วยหายใจร้องดงัต๊ีดเสียงยาว 
 นกกระเรียนพนัตวับินลบัหายจากขอบฟ้า 

 อาจน าพาจิตวิญญาณของเธอสู่ฟากฟ้า 
 ความทรมานแห่งความพลดัพรากชัง่แสนสาหัส 

 และยาวนานในกาลเวลา 

 กว่าจะพบพานและหวนเจอกนัอีกคร้ัง 
   

  หากโลกหนา้มีจริง 

 ถา้เธอเกิดเป็นดอกไม ้
 ฉันจะรดน ้าพรวนดินให้ช่อไมด้อกสวยงาม 

 ถา้เธอเกิดเป็นนก 

 ฉันจะฟูมฟักและสอนบนิสู่ฟากฟ้าแห่งอิสระ 
 ถา้เราไดเ้กิดเป็นพี่นอ้ง 

 ฉันจะโอบกอดและร้อยมาลยัดวงดาว 

 คลอ้งระยิบระยบักลางใจ 
 และเราจะนบัดาวภายใตก้รอบหนา้ต่างในนิจนิรันดร์ 

  
 


