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เธอยังจำรานกาแฟตรงจัตุรัสอารมาสไดไหม? รานที่ดานหนากรุ
กระจกรุนโบราณเนื้อเนียนใส แตก็เห็นไดชัดถึงความเกาที่ผานกาลเวลามาเนิ่น

นาน เรายังเคยคิดกันเลน ๆ วา หากกระจกพวกนั้นเปนเหมือนดวงตาของตึกทรง

นีโอคลาสสิกหลังนั้น บางทีมันอาจจะบันทึกภาพเรื่องราวที่ผานสายตาเขามาเอาไว

อยางมากมาย และเธอดูทาจะเชื่อเรื่องนี้มากกวาใครทั้งหมด ถึงกับเคยยืนจอง

กระจกอยูเปนนาน จนเจาบอยตวัสงูโยงทีเ่ราแอบตัง้ฉายาวา ”เสาไฟฟา„ ตองออก 

มาไล 

 ดานนอกของรานลอมดวยรั้วเหล็กเตี้ย ๆ ทาสีเขียวเขม หัวเสากลม ๆ ซึ่งทำ

ดวยทองเหลืองถูกขัดจนมันปลาบ ลานเล็ก  ๆ  ระหวางรั้วกับตัวรานเปนแปลง

ดอกไมคลุมดินที่ในหนารอนจะออกดอกเล็ก ๆ สีสดสวย เหมือนระบายดวยสีน้ำ 

หนาประตูทางเขามีตนปาลมแคระซึ่งคงมีอายุรวมรอยปยืนกระหนาบขางเหมือน

ทหารยาม 

 รานที่หรูเลิศเสียเหลือเกินสำหรับความรูสึกของเด็กตัวเล็ก ๆ อยางเรา โดย

เฉพาะในวันที่มีรถยนตคันใหญมาจอดหนารานและมีคนทาทางภูมิฐานแตงกาย

ดวยเสือ้ผาทีส่วยงามเดนิเขาไปขางในรานใหเราเมยีงมองและคาดเดาวาคนเหลานัน้ 
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เปนใครกันบาง แตที่สรางความตื่นเตนไดมากที่สุด ก็เมื่อเห็นเปโดร โรดิเกซ 

กาวลงจากรถแทก็ซี ่ตอนนัน้คดิวาเขาคงจะเพิง่สามสบิเศษ ผอม สงู แตหนกัแนน

และมั่นคงเหมือนเสาธงชาติ -- ฉันนึกไมออกวาใครเปนคนสรรหาคำเปรียบเทียบนี้ 

แตก็คงจะไมสามารถหาคำเปรียบเทียบอื่นใดไดเหมาะไปกวานั้นอีกแลว โดย

เฉพาะเมื่อเห็นภาพเสาธงหนาโรงเรียน ซึ่งตั้งเดนเปนสงาอยูหนาตึกใหญ และที่

ทำใหเขาดูเหมือนเสาธงขึ้นไปอีกคือเสนผมสีดำยาวสยายซึ่งปลิวไสวเชนเดียวกับ

ธงชาตเิมื่อตองลม 

 ฉนัจำไมไดแลววาใครเปนคนออกแบบธงชาตขิองเรา แมวาครสูอนประวตั-ิ 

ศาสตรจะเคยออกขอสอบขอนี้ตอนที่เรียนชั้นประถม แตชางเถอะ ไมวาใครจะ

เปนคนออกแบบ ก็ถือไดวาเขาไดสรางผลงานศิลปที่ยิ่งใหญกวาปคัสโซ หรือดาลิ 

เพราะไมวาเราจะเดียดฉันทสีแดงกับสีเหลืองพื้น ๆ ซึ่งแบงเนื้อที่ตามยาวกันคนละ

ครึง่ผนื และดาวหกแฉกสขีาวดวงใหญตรงกลางเปะ อนัเปนการออกแบบทีท่ึม่ทือ่ 

ไรสุนทรียภาพหรือความคิดสรางสรรคเพียงไร แตมันก็ยืนยงอยูบนยอดเสาโดย

ไมมีใครที่จะกลาปลดมันลงมาหรือวิพากษวิจารณอะไร หนำซ้ำยังตองแสดงความ

เคารพนบนอบเสียอีกดวย  

 เปโดร โรดิเกซ ในอายุสามสิบเศษ มีรูปลักษณเหมือนเสาธง แตเครื่อง

แตงกายของเขากลับไมตางจากธงของโจรสลัดที่ผานคาบสมุทรมาอยางโชกโชน 

ทั้งมอมแมมและขาดวิ่น เธอกระซิบอยางสะใจวาเห็นเจาโยง ”เสาไฟฟา„ ยืน

ตะลึงไปชั่วขณะ กอนจะเปดประตูตอนรับโรดิเกซ กระนั้นก็ยังวางทาไมถูกวาควร

จะกมศีรษะใหเขาหรือไม...จริง  ๆ แลว เปนใครก็คงจะทำอะไรไมถูกเหมือนกัน 

หากเห็นธงสีดำรูปหัวกะโหลกกระดูกไขวชักอยูเหนือเสาธงที่ยอดโดมทำเนียบ

ประธานาธิบดี 

 แมจะเห็นเขาเพียงชั่วแวบเดียว แตเปโดร โรดิเกซก็เปนเหมือนคบเพลิงที่

ลุกโชติชวง และจุดประกายไฟบางอยางในจิตใจของพวกเรา เจาอวนฆอรเค ซึ่ง

ตอนนั้นไมเคยสนใจอะไรมากไปกวาฟุตบอล ถึงกับใหสัญญาวา สักวันมันจะ 

แตงตัวแบบโรดิเกซเขาไปกินกาแฟในรานนั้นบาง เอนรี่ หลุยสก็เริ่มมีความคิดที่

จะไวผมยาวตั้งแตตอนนั้น แตสำหรับเธอคงเปนอะไรที่ยิ่งกวานั้น เพียงแตฉันไม
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เคยออกปากถาม และเธอเองก็ไมเคยเอยมันออกมา 

 นอกจากโรดิเกซแลว รานกาแฟที่จัตุรัสอารมาสนาจะไดตอนรับคนที่มี 

ชื่อเสียงอีกหลายตอหลายคนมากอนหนานั้น มีคนเคยบอกฉันวากาเบรียลา 

มิสทรัล กวีหญิงคนแรกของลาตินอเมริกาที่ไดรับรางวัลโนเบล ชอบแวะมาที่นี่

เสมอเวลาที่เธอหลบลมหนาวจากบานเกิดมาพักรอนที่ประเทศของเรา และเชื่อวา 

คารลอส การเดลก็คงจะเคยมานั่งจิบกาแฟบอย ๆ เพียงแตเมืองหลวงของเราไม

เปนที่ประทับใจเขามากพอ จึงไมมีเพลง ”Par la Catalina„ อยาง ”Mi Buenos 

Aires Querido„ หรือ ”Rubias de New York„ แมจะไมมีใครยืนยันเรื่อง

เหลานี้ได แตก็กลายเปนเสนหที่ลึกล้ำของรานกาแฟแหงนี้ ถึงกับมีการอุปโลกน

โตะและเกาอีต้วันัน้ตวันีว้าเปนทีท่ีค่นโนนคนนีเ้คยนัง่ แตทีน่าแปลกกค็อื ไมมใีคร 

สักคนพูดถึงเปโดร โรดิเกซ แมวาเราจะเห็นเขาเขาไปในรานกับตาของเราเอง... 

 ตรงขามกับรานกาแฟ วิหารนักบุญเปาโลซึ่งกอดวยหินสีชมพูในรูปทรง

ของสถาปตยกรรมแบบโกธิคตั้งอยูอยางโดดเดน แมเมื่อสี่รอยกวาปกอนจะเปน

เพียงโบสถไมหลังเล็ก  ๆ  ของนักบุกเบิกและชาวอาณานิคม ซึ่งมีจำนวนเพียง 

สองรอยครอบครวั แตในชวงเวลาสองรอยปหลงั เมือ่ชาวเมอืงทวจีำนวนขึน้เรือ่ย ๆ  

และดวยกำลังศรัทธาอันแรงกลาก็ทำใหโบสถกลายเปนวิหารประจำเมือง ซึ่งมี

ความสงางามมากแหงหนึง่ในดนิแดนแหงโลกใหม เธอมาจากครอบครวัแคธอลกิ 

ที่เครงศาสนา ดังนั้น เวลาที่ผานวิหาร เธอมักจะชวนพวกเราแวะเขาไปนมัสการ

รูปพระไครสตที่สลักจากหินออนสีขาวอมชมพูซึ่งตรึงอยูบนกางเขนไมที่นำมาจาก

เกาะปาสคัวในมหาสมุทรแปซิฟก เหนือขึ้นไปเปนชองกระจกทรงกระบอก 

ตรงปลายสอบเขาหากัน ลำแสงจากภายนอกทอดเขามาตองสีทองของลวดลาย

ปูนปนของซุมที่ตบแตงดวยสีทอง แสงและเงายังจับกลามเนื้อที่บิดเกร็ง เสนเอ็น 

ที่ระริก และเสนเลือดที่ปูดโปนของภาพสลัก จนแทบจะรูสึกถึงความเจ็บปวดและ

ทุกขทรมานที่พระองคทรงไดรับ ฉันยังจำที่เธอเลาดวยน้ำเสียงที่เลื่อมใสศรัทธา

ถึงกางเขนอันใหญวา เกาะปาสคัวในปจจุบันนอกจากรูปศิลาจำนวนมากที่ตั้งเรียง

รายอยูชายฝงและพืชลมลุกบางชนิดแลว บนเกาะแหงนี้ก็ไมมีสัตวปา สัตวทะเล 
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หรือแมแตนก และไมมีไมยืนตนหลงเหลือแมแตตนเดียว โดยไมมีใครรูวาเกิด

อะไรขึ้นกับปาที่เคยมีไมเนื้อแกรงแหงนั้น แตเธอก็เชื่อวาไมที่ทำกางเขนอันนั้น 

คือไมตนสุดทายของเกาะที่อยูหางแผนดินใหญถึงสองพันกวากิโล แตสิ่งที่สราง

ความฉงนและศรัทธาใหฉันมากกวาก็คือวันที่เรามองเห็นของเหลวสีแดงเหมือน

เลือดซึมออกมาจากเนื้อหินออนตรงรอยตะปูที่ปกตรึง ฉันคิดจะบอกเรื่องนี้กับ

หลวงพอผูดูแลวิหาร แตเธอหามไว โดยบอกวานี่อาจเปนนิมิตที่พระเจาประสงค

จะแสดงแกเธอ เชนเดียวกับที่เคยทรงแสดงแกโจนออฟอารค 

 นาแปลกที่ในวันนั้นมีเราเพียงสองคนที่เห็นนิมิตนี้ แตทำไมฉันถึงยอมให

เธอสมอางวาพระเจาทรงแสดงนิมิตแกเธอเพียงคนเดียว ทั้ง ๆ ที่บางทีผูที่พระองค

ประสงคอาจจะเปนฉันก็ได? 

 บางวนั เธอจะหยดุเคารพหนาประตวูหิารโดยไมสนใจเพือ่น ๆ ทีเ่ดนิลวงหนา 

ไปแลว เหลือเพียงแตฉันซึ่งยืนรอเธออยูหาง ๆ  ฉันไมรูวาเธออธิษฐานขออะไร

ตอพระไครสตหรือนักบุญเปาโล บางทีอาจจะขอใหพอของเธอกลับมีขาที่แข็งแรง

และเดนิเหนิไดอกีครัง้ หลงัจากถกูหนิกอนใหญทบัตัง้แตสะโพกลงไปในเหตกุารณ 

เหมืองทองแดงถลมเมื่อหลายปกอน หรืออาจจะขอใหมีคนมาจางแมเย็บเสื้อผา

เยอะ ๆ ...เมื่อพูดถึงแมของเธอ สิ่งที่ฉันจำไดติดตาก็คือนิ้วหัวแมมือที่ปานโปและ

พรุนดวยรอยดำ ๆ จากปลายเข็ม จนเหมือนกับเปนหมอนปกเข็มใบหนึ่ง ฉันเพิ่ง

มารูในตอนหลังวารูเหลานั้นเกิดจากการที่สายตาของแมเธอเสื่อมลงจนมองอะไร

ไมชัด และที่หนักไปกวานั้นก็คือนิ้วขางนั้นก็ชาจนไมรูสึกรูสมกับความเจ็บปวด 

 แตบางที เธออาจจะอธิษฐานบางสิ่งบางอยางซึ่งไมใชสิ่งที่ฉันคิด อยางไร

ก็ตาม ฉันก็ไมมีโอกาสรูเลยวา คำอธิษฐานของเธอสัมฤทธิผลหรือไม?  

 ลานกวางหนาวิหาร เปนที่ที่เราชอบเตร็ดเตรกันหลังโรงเรียนเลิก เพราะ

นอกจากจะมีพวกจิตรกรไมมีชื่อเสียงที่มารับจางเขียนภาพเหมือนที่ดูยังไงก็

เหมือน และขายภาพทิวทัศนหยาบ  ๆ  แข็ง  ๆ  แลว ก็ยังมีพวกอินเดียนจากเปรู 

โบลิเวีย หรือเอกวาดอรมาขายเครื่องประดับ สมุนไพร และเสื้อผาที่ถักทอจาก 

ขนญามา หมอดูยิปซีที่หนาตานากลัว ตัวตลกทาหนาดวยสีขาว ติดจมูกปลอม 
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อันใหญสีแดงสด สวมชุดติดกันลายทางสีน้ำเงินสลับขาว กับรองเทาคูเบอเริ่ม ซึ่ง

ชอบทำทาทะลึ่งกับผูหญิงแลว บางวันจะมีนักดนตรีมาตั้งวงเลนดนตรีพื้นเมือง 

เสียงปที่หวานแหลมและเสียงกลองที่หนักแนน มีมนตรสะกดใหพวกเราหยุดยืน

ฟงชนิดที่ลืมเวล่ำเวลา 

 เอนรี่ หลุยสดูจะชอบเพลงพวกนี้มากกวาเพื่อน และมักจะฉุดรั้งเราใหฟง

เพลงตอ จนพี่ชาย - เอนริเกตองเอ็ดตะโรหรือเขกหัวแรง ๆ จนน้ำตาเล็ด แตก็ไม

ทำใหมันเข็ดหลาบ เมื่อไหรก็ตามที่มีดนตรีพื้นเมืองมาเลนอีก เอนรี่ หลุยสจะปรี่

ไปยืนอยูขางหนาและเฝาฟงอยางหลงใหล 

 ที่ที่เธอชอบมากอีกแหงหนึ่งคืออนุสาวรีย ”เอล ลิเบอรตาดอร„ ซึ่งมีรูป 

ซิโมน โบลิวารนั่งบนหลังมา ชี้มือไปขางหนา รูปนั้นมีความสูงประมาณสองเทา

ของขนาดจริง หลอดวยบรอนซอยางงดงาม ตั้งมั่นอยูกลางจัตุรัส...เธอชื่นชม

โบลิวารอยางมาก และชอบเลาเรื่องของ ”เอล ลิเบอรตาดอร„ ใหฉันฟงเสมอ ๆ 

โดยเฉพาะในชวงที่โบลิวารทำสงครามปลดปลอยเวเนซูเอลลา โคลัมเบีย 

เอกวาดอร เปรู ปานามา จากสเปน รวมทั้งกอตั้งประเทศโบลิเวียขึ้น และเปนคน

เดียวในโลกที่ไดรับการเลือกตั้งเปนประธานาธิบดีของเวเนซูเอลลา โคลัมเบีย 

และเปร ู-- เธอยงับอกวาความฝนอนัยิง่ใหญของโบลวิาร คอืการรวมประเทศตาง ๆ 

ในลาตินอเมริกาเขาเปนสหสาธารณรัฐ เชนเดียวกับอเมริกา 

 หลายปตอมา ฉนัถงึรูวาคนทีป่ลกูฝงความคดิเธอเรือ่ง ”เอล ลเิบอรตาดอร„ 

คือลุงคนหนึ่งของเธอ ซึ่งเปนครูสอนประวัติศาสตรลาตินอเมริกาในโรงเรียน

มัธยมเทเรซา และเมื่อฉันเขาเรียนตอชั้นมัธยมปลายในโรงเรียนแหงนั้น เรื่องราว

ของซิโมน โบลิวารที่ฉันเคยไดยินไดฟงจากเธอเมื่อตอนเด็ก ๆ ก็ถูกถายทอดผาน

ลุงของเธออีกครั้งในชั่วโมงเรียน ดังนั้น จึงไมนาประหลาดใจที่ฉันจะทำคะแนนใน

วิชานี้ไดดีเปนพิเศษ จนครูประวัติศาสตรฯ  ประทับใจ และสนับสนุนใหฉันเขา

เรียนตอที่มหาวิทยาลัยอันเดรส เบโย...บางที อาจจะเพราะวาเบโยเคยเปนครูสอน

ประวัติศาสตรโบลิวาร ลุงของเธอเลยคิดวาจะสามารถเพาะพันธุนักปฏิวัติใหฉัน

ไดเหมือนกับโบลิวารกระมัง 
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 ถึงแมวาเราจะเปนเพื่อนกันมาตั้งแตเล็ก เดินไปโรงเรียนและเดินกลับ

จากโรงเรียนดวยกัน เรียนหองเดียวกัน นั่งโตะติดกัน กินเลนดวยกัน แตฉันก็

เชื่อวามีหลายสิ่งหลายอยางเกี่ยวกับเธอที่ฉันไมเคยรู และมีหลายสิ่งหลายอยาง

เกี่ยวกับฉันที่เธอก็ไมรูเหมือนกัน แตมันไมใชเรื่องแปลกอะไรไมใชหรือในการที่

เราจะเปนเพื่อนกัน โดยรับรูแคสิ่งที่เรารู ไมจำเปนตองดิ้นรนขวนขวายหาสิ่งที่เรา

ยังไมรู...ไมใชวาฉันเปนคนที่เครงครัดกับสิทธิสวนบุคคลนักหนาหรอกนะ เธอก็

คงเคยเห็นวาฉันแอบเปดกระเปานักเรียนของเอนรี่ หลุยส เพื่อขโมยอานหนังสือ

การตูนของมันบอย  ๆ หรือเคยขโมยรูปลูกพี่ลูกนองคนสวยของฆอรเคไปเติม

หนวด เพียงแตฉันคิดวา การคบเพื่อนตางกับการซื้อรถจักรยานเด็กเลนสักคัน 

หรือกีตารสักตัว ซึ่งตองตรวจโนนตรวจนี่จนพอใจ ทดสอบ และถามหาใบ 

รับประกัน แตกับเพื่อนไมจำเปนตองมีหลักประกันอะไรเลยทั้งสิ้น กระนั้นเราก็

สามารถที่จะคบหาเพื่อนไดสะดวกดายกวาการซื้อจักรยานหรือกีตารเปนไหน ๆ  

 ฉันไมรูวาในชวงเวลาที่ผานมาเธอจะมีเพื่อนใหมมากนอยเพียงไร และมี

เพื่อนเกาสักกี่คนหลงเหลืออยูในความทรงจำ ตั้งแตเล็ก ๆ มาแลว ที่เธอมักจะ

พูดถึงอนาคตและวันขางหนา ฉันจำไดวาเธอชางเต็มไปดวยความฝนตาง  ๆ 

มากมาย แตวันหนึ่งเมื่อเราพบกันโดยบังเอิญที่ผับเล็ก ๆ ในมอนเตวิเดโอ เมือง

หลวงของอุรุกวัย และลาจากกันเมื่อใกลจะสองยาม ฉันถามถึงวันพรุงนี้วาเราจะมี

โอกาสพบกันอีกไหม?  

 แตเธอกลับตอบฉันวา -- ไมมีหรอกวันพรุงนี้ จะมีก็แตเมื่อวานนี้ที่กำลังจะ

ผานพนไป และวันนี้ที่ยังมาไมถึงเทานั้น 
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วัยเด็กเปนชวงที่เราชางมีเรื่องราวตาง ๆ ผานเขามาไมหยุดหยอน 
แตเราก็ไมเคยเปนกังวลกับอะไร นอกจากโลดเตนไปอยางสนุกสนาน และปลอย

ใหเรื่องเหลานั้นไหลลองไปเรื่อยเปอย ที่สำคัญก็คือไมมีใครสักคนผูกตัวเองไวกับ

เข็มนาฬกา เราไมรูจักคำวาเสียเวลา ไมมีเวลา หรือหาเวลาไมได เพราะสำหรับ

เรา เวล่ำเวลาเปนสิ่งที่มีอยางมากมายกายกอง ไมตางอะไรกับทรายตามชายหาด 

ที่เราจะเอาพลั่วพลาสติกตักมันใสถังสักกี่สิบกี่รอยใบ หรือกอปราสาททรายสัก 

กี่พันกี่หมื่นหลัง เม็ดทรายก็ไมเคยรอยหรอลงไปเลย 

 แมเมื่อตอนเล็ก  ๆ  เราจะมีเวลามากมายเหมือนเม็ดทรายที่ชายหาด แต

ที่สุดแลว เราก็ไมอาจเก็บอะไรที่เปนชิ้นเปนอันไดมากนัก และมักจะวนเวียนกลับ

ไปกลับมาอยูกับเรื่องเพียงไมกี่เรื่อง...เหมือนทรายนอยนิดในกระเปาะแกวเล็ก ๆ 

ของนาฬกาทราย 

 ฉันไมเคยลืมคราวที่พวกเราเขาขบวนแหรูปปนแมพระจากคอนแวนตเกา

ขึ้นไปบนยอดเขาในวันที่ฝนหลงฤดูโปรยปรายพรายพราง นอกจากเธอซึ่งคอน

ขางจะคร่ำเครงจริงจังแลว พวกเราแตละคนดูจะสนุกสนานกับการกระเซาเยา

แหยกัน แตยิ่งขึ้นเดินไปสูงขึ้นเทาไหร เสียงหัวเราะและพูดคุยก็คอย ๆ จางหายไป
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เรื่อย  ๆ และกลายเปนเสียงบนของเจาอวนฆอรเค เสียงโอดครวญดวยความ 

ปวดเมื่อยและหนาวเย็นของเอนรี่ หลุยส รวมทั้งเสียงพึมพำเลยเถิดไปถึงครูใหญ

และพวกแมชีที่พาเรามาลำบากลำบนของเอนริเก มีแตเธอเพียงคนเดียวที่ 

กมหนากมตาเดินเหมือนไมรูสึกรูสมกับหนทางและดินฟาอากาศ แมเสื้อผาจะ

เปยกปอน และผมเปยที่ยาวถึงกลางหลังจะชุมไปดวยน้ำ แตที่ทำใหฉันทึ่งไปกวา

นั้นก็คือ เมื่อเรานั่งพักกันบนยอดเขา เธอถอดรองเทาที่สวมอยูเพื่อเทกรวดสอง

สามเม็ดที่อยูในนั้นออก ตอนแรกฉันคิดวามันคงจะกระเด็นเขามาอยูในรองเทา

เธอตอนที่เราเดินขึ้นเขามา แตเธอสั่นหัว และบอกวาเธอเปนคนเก็บมันใสใน

รองเทาเอง ฉันไมเขาใจวาเธอทำอยางนั้นเพื่ออะไร และเชื่อวาเธอคงตองเจ็บปวด

ทุกฝเทาที่กาวเดิน แตเธอกลับยิ้มและพูดวา เธอทำเพื่อใหเขาใจความรูสึกเจ็บ

ปวดของคนอื่น เพราะมีคนอีกเปนจำนวนมากในโลกนี้ที่ยังทนทุกขทรมาน

อยู...เอนรี่ หลุยสหาวาเธอบา และเปนพวกคลั่งศาสนาที่ชอบทรมานตัวเอง แต

เธอกลับเงียบโดยไมไดโตเถียงหรือดาตอบ และนิ่งเงียบไปกวานั้น เมื่อฉันกมลง

นวดเทาใหเธอ ทุกวันนี้ฉันยังจำจ้ำสีแดงคล้ำบนฝาเทาเล็ก  ๆ  ซีด  ๆ  ไดดี และ

นึกถึงมันเสมอเวลาที่เจอะเจอคนที่ทุกขยากลำเค็ญ 

 -- เธอพูดถูกที่วามีคนเหลานั้นอยูมากมายใหเราพบเห็นโดยทั่วไป แตจะมี

ใครสักกี่คนที่จะเอากรวดใสในรองเทาตัวเองอยางที่เธอทำ? 

 เธอคงไมลืมสวนน้ำพุที่ซานโต โดมิงโกใชไหม? น้ำพุที่มีน้ำกะปริด 

กะปรอยกลางวงเวียนเล็ก  ๆ  ที่หอมลอมดวยกุหลาบขาวกลีบบาง ในสวนซึ่งมี

ศาลาแปดเหลี่ยมหลังเล็ก ๆ ที่ตอนนั้นถาไมมีนักเรียนดนตรีที่ผมเผาเปนกระเซิง

และสวมแวนตาหนาเตอะมาเลนฮารป หรือเด็กผูหญิงสามสี่คนมารองเพลง

ประสานเสียงในตอนเย็น ๆ แลว ก็จะเปนที่ที่คนแกมาตั้งวงหมากรุกกัน...บางวันที่

อากาศดี ๆ จะมีพวกสาวใชตามบานแถบนั้นเข็นรถพาเด็ก ๆ ออกมารับแสงแดด 

จนเหมือนกับเปนโรงเลี้ยงเด็กกลาย ๆ  สาวใชพวกนี้จะเปนคนเปรูตัวเล็ก ๆ ผิว

คล้ำ หนาตาเหมือน ๆ กัน และแตงตัวก็คลาย ๆ กัน โดยสวมกระโปรงติดกันผาตา

ตารางสีน้ำเงิน หรือผาพ้ืนสีน้ำเงินปกคอบัวสีขาว ราวกับตุกตาที่วางเรียงรายบน
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แผงแบกะดินหนาตลาด 

 สิ่งที่เราชอบกันมากเมื่อไปที่สวนน้ำพุก็คือรถเข็นของตาแกขายใยสวรรค 

ที่แตงตัวดวยชุดอีฟนิ่งโคดเกา  ๆ ขางรถมีตัวหนังสือภาษาเยอรมันซึ่งเราอาน 

ไมออกและจนบัดนี้ก็ไมรูวามันแปลวาอะไร บนบาของแกมีนกแกวขนเขียว 

ตัวใหญเกาะอยู นกแสนรูตัวนั้นจะเอียงคอผงกหัวขึ้นลงตามเสียงเพลงกรุงกริ๊ง 

ที่ดังจากเครื่องลาน สลับกับการสงเสียงเล็กแหลมรองเรียกความสนใจ...สำหรับ

เรา ทุกอยางชางเหมือนภาพในความฝน ทั้งรถเข็น นกแกว เครื่องลาน น้ำตาล 

ที่ปนเปนใยสีชมพูฟูฟอง รวมทั้งตัวตาแกเอง 

 และเธอคงไมลืม ถนนที่ขึ้นไปสูสวนซึ่งปลูกตนจาคารานดาสองขางทาง 

อายุของมันคงจะเกาพอ ๆ กับสวนน้ำพุแหงนั้น ในชวงเดือนตุลาคม ถนนทั้งสาย

จะเปนสีมวงครามเมื่อมันทิ้งใบหลนรวงเหลือเพียงดอกที่สะพรั่งพรู และเมื่อ 

ขึ้นปใหมพื้นถนนก็จะโรยรายดวยกลีบบาง ๆ ราวปูดวยพรมผืนงาม 

 เธอเคยบอกฉันวา เราไมจำเปนตองโหยหาหนทางที่โรยดวยดอกกุหลาบ

หรอก เมื่อเรามีถนนสายยาวที่ปูดวยดอกจาคารานดาสีมวงครามใหกาวเดิน 

 แตจริง ๆ แลว เราคงไมมีใครสามารถเลือกทางเดินของตัวเองได ไมวาโรย

ดวยดอกกุหลาบ จาคารานดา หรือกอนกรวดและปลักตม 

 สิ่งหนึ่งซึ่งเราไมเคยรูหรือเตรียมใจไวกอน ก็คือความเปลี่ยนแปลง  -- 

ตอนนั้น ฉันยังคิดวาชีวิตของพวกเราคงจะเปนอยางที่เคยเปนตอไปเรื่อย ๆ ทั้ง

การเดินไปและกลับจากโรงเรียนดวยกัน การเรียน การเลน รวมทั้งชีวิตที่เรียบ ๆ  

แถบจัตุรัสอารมาส หรือสวนน้ำพุ จนลืมไปวาเราไมมีทางที่จะอยูดวยกันเชนนั้น

ตลอดไป และสักวันหนึ่ง ไมวาจะดวยเหตุใดก็ตาม เราก็จะตองพรากจากกัน  

 เอนริเกเปนคนแรกที่จากไป เมื่อพอกับแมของมันแยกทางกันและตกลง

แบงลูกกันคนละคน ฉันคิดวาไมมีอะไรจะปวดราวและขมขื่นเทากับการที่คน

สองคนที่เคยรักกัน อยูดวยกัน และรวมชีวิตมาดวยกัน จนเหมือนแกวที่หลอ

หลอมเปนเนื้อเดียว ตองมาแตกราวและแยกออกจากกันอยางไมมีวันที่จะคืน

กลับมาเปนดั่งเดิมได แตที่ปวดราวและขมขื่นมากกวานั้น ก็คือการที่ลูก ๆ ที่ไมรู
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อีโหนอีเหนดวย ตองถูกจับใหแยกพี่แยกนองไปคนละทิศละทาง -- จริงอยูแมวา

เอนริเกกับเอนรี่ หลุยส จะไมสูลงรอยกันนัก และเอนริเกซึ่งถือวาตัวเปนพี่จะลง

ไมลงมือกับนองชายอยูบอย ๆ แตก็เปนเรื่องปกติในระหวางพี่นอง และฉันก็เชื่อ

วาทั้งสองคนไมถึงขั้นจะตัดเปนตัดตายกันได -- การที่พอแมแยกทางกัน สำหรับ

ลูกแลว ไมวาจะอยูกับพอหรือแมก็คงจะไมตางจากการที่มีชีวิตเหลืออยูเพียง 

ครึง่เดยีว แตกบัการถกูแยกระหวางพีก่บันอง ฉนัคดิวานาจะเหมอืนกบัทัง้เอนรเิก 

และเอนรี่ หลุยสถูกฝานหัวใจออกไปคนละครึ่งดวง 

 ที่รายไปกวานั้นก็คือ เอนริเกถูกหามไมใหติดตอกับทางบานอีก นับตั้งแต 

วันที่แมพามันขึ้นรถไฟไป -- เธอคงจำไดวา วันนั้นเอนรี่ หลุยสรองไหสะอึกสะอื้น 

แตก็ไมทำใหแมใจออนหรือแมแตเหลียวกลับมามองมันไดเลย ขณะที่เอนริเกนั่ง

เกาะขอบหนาตางมองดูพวกเราดวยน้ำตาอาบแกม...เสียงหวูดรถไฟที่เคลื่อนจาก

สถานีดังผสมกับเสียงตะโกนเรียกแมและพี่ชายของเอนรี่ หลุยสที่วิ่งตามรถไฟ

ขบวนนั้นจนลับตา เปนเสียงที่กองอยูในหูของฉันอยูนานทีเดียว 

 หลายปตอมาเราถึงไดขาววา เอนริเกไปอยูที่เมืองเล็ก  ๆ  ทางภาคใต ซึ่ง

แมแตเอนรี่ หลุยสเองก็ไมแนใจวาชื่อเมืองอะไร มันเงียบหายเหมือนไมเคยมี 

ตัวตนมากอน หรือเหมือนกับมุมหนังสือที่ยื่นเกินออกมา ซึ่งเมื่อตัดออกไปแลว 

ก็ไมทำใหหนังสือเสียหายหรือมีใครสังเกตเห็น  

 แตเอนริเกไมใชแคเศษกระดาษมุมหนังสือ ดังนั้น แมจะไมเห็น แตเราก็

ยังรูวาครั้งหนึ่งเคยมีมันอยูตรงนั้น และสวนที่ถูกตัดก็คือรอยแผลเปนของ

หนังสือเลมโปรด ซึ่งไมมีใครจะลืมเลือนรองรอยนั้นไดอยางแนนอน  

 พอของเอนรี ่หลยุสแตงงานใหมกบัคนรกัเดมิทีม่เีสยีงซบุซบิวาทัง้คูไมเคย 

รางลากันแมในตอนที่อยูกินกับเมียเกา ฉันไมรูวาเปนโชคดีหรือโชครายของเอนรี่ 

หลุยส เพราะแมเลี้ยงของมันคือครูคาราที่สอนวิชาดนตรี และชอบดึงหูนักเรียน

ขึ้น ๆ ลง ๆ เวลาที่เลนเครื่องดนตรีผิดคีย และในหมูคนที่ถูกครูคาราดึงหูมากที่สุด

ก็คือเอนรี่ หลุยส ซึ่งเธอแอบกระซิบวา ที่เปนเชนนั้นเพราะใบหูของเอนรี่ หลุยส 

มีสวนเหมือนกับใบหูแมของมันมาก  -- อาจจะมีคนที่สังเกตจมูก ดวงตา หรือ 
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ริมฝปากของคนอื่น แตฉันไมเคยไดยินใครตั้งขอสังเกตเรื่องใบหูมากอน และฉัน

ก็นึกไมออกวาใบหูของแมเอนรี่ หลุยสมีลักษณะอยางไร  

 พอของเอนรี่ หลุยสมีรานขนมปงเล็ก ๆ เปนรานที่ไมมีชื่อเสียง และไมมี

ชื่อรานเสียดวยซ้ำ นอกจากปายที่เขียนดวยหนังสือโยเยวา Pannaderia หรือ

รานขายขนมปง แตเปนที่เรียกขานกันทั่วไปวา รานขนมปงนายอวน เพื่อใหตาง

จากรานคูแขงที่อยูอีกฟากถนนซึ่งมีชื่อที่รูกันวา รานขนมปงนายผอม ตอนนั้น 

ในแคทาลีนายังไมมีซูเปอรมารเกตที่เปดเปนดอกเห็ดเชนทุกวันนี้ ตามถนนตอน

เชามืดยังมีรถมาบรรทุกนมสดตระเวนสงตามบาน มีชาวไรชาวสวนขนพืชผักมา

เปดตลาดนัดหมุนเวียนไปตามที่ตาง ๆ และมีคนเขาคิวรอซื้อขนมปงจากรานนาย

อวน-นายผอมทั้งเชาและเย็น 

 ฉันคิดวาเธอคงจะจำรสชาติขนมปงของรานพอเอนรี่ หลุยสไมไดหรอก 

แตนั่นไมสำคัญเทากับการที่เรามีขนมปงกินกันอยางเหลือเฟอในตอนกลางวัน ซึ่ง

อาจจะเก็บกลับไปกินตอที่บานในตอนเย็นไดอีก และมันก็ทำใหเรามีเงินเหลือ 

เล็ก  ๆ  นอย  ๆ เมื่อถึงวันศุกรเราก็จะเอาเงินมารวมกัน ซื้อไอศครีมจากรานที่มี 

รูปวาดสโนวแมนตัวใหญตั้งอยูหนาราน ฉันจำไมไดวาราคามันสักเทาไหร แตเรา

ก็ซื้อไอศครีมหลาย  ๆ  รส แลวมาแบงกันกินอยางสนุกสนาน ถึงแมวาเราจะกิน 

ไมคอยทันไออวนฆอรเคก็ตาม 

 ฤดูใบไมรวงเปนสิ่งที่อยูในความทรงจำของฉันเสมอ โดยเฉพาะในวัยเด็ก

ที่เราเดินไปโรงเรียนและเดินกลับบานดวยกัน -- เมื่อฤดูใบไมรวงมาถึง ใบไมก็จะ

เริ่มเปลี่ยนสี จากเขียวสดเปนเหลืองเขม และแดงแสด เหมือนแตมดวยสีตาง ๆ  

หลังจากนั้นไมนาน มันก็เริ่มปลิดใบจากขั้วและโปรยปลิวเกลื่อนกลาด  

 เอนรี่ หลุยสบอกวามีเพลงอเมริกันเพลงหนึ่งเกี่ยวกับฤดูใบไมรวงที่ครู 

คาราชอบเปดแผนเสียงฟงบอย  ๆ เนื้อเพลงคอนขางเศรา กลาวถึงชายหนุมผู 

รอคอยคนรักซึ่งสัญญาวาจะกลับมากอนใบไมใบสุดทายหลุดลอย แตเธอกลับวา 

สำหรับเธอแลว ใบไมรวงใบแรกตางหากที่ทำใหเธอรูสึกเศรามากกวา เพราะเมื่อ

ใบแรกรวงแลว ใบอื่น ๆ ก็จะรวงตามมาเรื่อย ๆ ทีละใบ ๆ จนกระทั่งหมดตน 
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 อาจจะจริงอยางที่เธอวาก็ได เพราะหลังจากเอนริเกเปนใบไมใบแรกที่รวง

แลว ไมนานคนอื่น ๆ ก็คอย ๆ จากไปทีละคน เหมือนฤดูใบไมรวง 

 แตสำหรับฉัน ยังรูสึกวาเธอเปนใบไมใบสุดทายเสมอ แมวาเธอจะไมเคย

สัญญาจะกลับมาหาฉันเหมือนในบทเพลงบทนั้นก็ตาม 

 เอนรี่ หลุยสเปนคนที่สองในกลุมที่จากไป แตการไปของมันแตกตางกับ

เอนริเกเพราะมีทั้งญาติ ๆ และเพื่อน ๆ ยกขบวนไปสงที่สนามบินกันคับคั่ง -- ฉัน

ไมรูวาเปนเพราะความสมัครใจของมันเอง หรือแรงผลักดันจากครูคารา จึงทำให

เอนรี่ หลุยสเดินทางไปเขาโรงเรียนดนตรีที่สเปน ทั้ง ๆ ที่มันเคยถูกครูคาราดึงหู

มากกวาเพื่อน 

 ฆอรเคพูดทีเลนทีจริงวา ถาตอนที่พอกับแมของเอนรี่ หลุยสแยกทางกัน 

แลวแมเอาเอนรี่ หลุยสไปอยูดวย เอนริเกคงไมไดไปเรียนดนตรีที่สเปน แตนาจะ

ถูกสงไปบราซิลเพื่อหัดเตนแซมบามากกวา 

 ใครสักคนบอกฉันวา ครูคาราเคยมีความฝนที่จะไปเรียนดนตรีใน 

ตางประเทศตั้งแตสาว ๆ แตความฝนนั้นก็หยุดอยูแครานขนมปงนายอวน และถึง

แมวาเอนรี่ หลุยสจะมีใบหูเหมือนแมของมันอยางที่เธอวา แตครูคาราก็อาจจะ 

คิดวาเสียงดนตรีในชั่วโมงดนตรีที่โรงเรียน และเสียงเพลงจากเครื่องเลน 

แผนเสียงที่บาน ซึ่งกรอกหูเอนรี่ หลุยสอยูทุกเมื่อเชื่อวัน คงจะสามารถทำใหมัน

เปนตัวแทนในความฝนอันเกากรอนของแกได 

 แตเธอก็เคยพูดใชไหม? วาไมมีใครที่จะฝนแทนใครไดหรอก 



º··Õè

ฉันหวังวาเธอคงจะจำวันที่เราสามคน  -- เธอ ฉัน และฆอรเคไป
เที่ยวไรองุนของลุงฆอรเคได  -- ไรที่กวางใหญริมลำธารที่สายน้ำเย็นเฉียบแม 

ในวันที่แดดอุน ไรที่ติดกับเชิงภูเขาสูงทะมึน ซึ่งเธอบอกวาหากขามภูเขาลูกนี้ไป 

เราอาจพบดินแดนใหมที่ไมเคยมีนักสำรวจคนไหนเคยไปถึงมากอน เจาอวน 

ฆอรเคดูจะเชื่อเรื่องนี้อยางเปนตุเปนตะ ถึงกับกะวาเมื่อไปถึงที่นั่นแลว มันจะ

ประกาศตัวเปนผูคนพบดินแดนแหงนั้น เชนเดียวกับเมื่อตอนที่เปโดร เด บัล-

ดิเบียเดินทางไปถึงซันติอาโกและเพอเจอเลยเถิดไปถึงขั้นที่จะตั้งอาณาจักรเล็ก ๆ 

ที่มีสนามเด็กเลนและสนามฟุตบอลอยูทุกหัวถนน ในขณะที่ฉันพลอยฝนถึงราน

เอมปานาดาและขนมอรอย ๆ ที่แจกจายใหเด็ก ๆ ทุกคนไดกินกันฟรี ๆ เหมือนที่

เอนรี่ หลุยสเคยเอาขนมปงจากรานของพอมันมาใหพวกเรา แตเธอกลับบอกวา

สิ่งที่เด็ก ๆ ในทุกแหงหนตองการไมใชแคสนามฟุตบอลหรือขนมอรอย หากแต

เปนความรักและความเมตตา  

 ฉนัไมไดถกเถยีงเธอเหมอืนทีฆ่อรเคทำ เพยีงแตเคลอืบแคลงวาจะมเีดก็ ๆ 

เลือกสิ่งไหนมากกวากัน ระหวางความรักความเมตตา กับการอิ่มทองและความ

สนุกสนาน 
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 แดเนียลาเปนคนที่ทำใหการโตแยงยุติลง ดวยการชวนเราเดินขึ้นไปบน

ภูเขา และเพียงไมนานเทาไหร พวกเราตางพากันลมเลิกความคิดที่จะไปสำรวจ

ดินแดนแหงใหม เพราะความสูงชันและการเดินทางที่ทุลักทุเล ผสมกับทองที่เริ่ม

รองอุทธรณ  -- อาหารกลางวัน ในตอนเกือบสี่โมงเย็นมื้อนั้น เปนที่เอร็ดอรอย

อยางบรรยายไมถูก เธอยอมรับวิธีการแกปญหาของแดเนียลา สวนฉันเริ่มรูสึก

ผิดที่เคยขโมยรูปของหลอนจากกระเปานักเรียนของฆอรเคไปเติมหนวด  

 ระหวางทางทีก่ลบัจากไร พวกเราสงเสยีงรองเพลง ”Casablanca„ ดงัขรม 

บนรถกุดังเกา ๆ ที่นั่งเบียดกันอยู โดยมีลุงของฆอรเคทำหนาที่คนขับ และแกกับ

แดเนียลาคลอตามในบางชวง -- มันเปนเพียงเพลงพื้นเมืองเกา ๆ ที่พูดถึงความสุข

ในบานสีขาวหลังเล็ก  ๆ  ในไรองุนแดง แมวสีดำ และทองฟาสีฟา ในวันที่ขี่มา 

สนีำ้ตาลออกไปในทุงหญาสเีขยีวทีโ่รยดวยแดดสทีอง แมเราตางกเ็คยรองเพลงนี ้

มานบัครัง้ไมถวน เพยีงแตไมเคยมคีรัง้ไหนทีจ่ะรูสกึถงึความไพเราะของมนัเทากบั 

ครั้งนี้ 

 บางคราวที่รถกระดอนขึ้นลงตามหนทางที่ขรุขระ ทำใหศีรษะของเธอซบ

กบัไหลของฉนัโดยไมตัง้ใจ แตกท็ำใหฉนัรูสกึอบอุนและมคีวามสขุอยางประหลาด 

จนนึกอยากใหระยะทางนั้นยาวไกลออกไปไมมีที่สิ้นสุด  

 หลังจากฤดูรอนอันแสนงาม ก็ถึงฤดูใบไมรวงอันแสนเศรา และแมเธอ

จะไมใชใบรวงใบแรก แตสำหรับฉัน เธอก็เปนเสมือนใบสุดทายที่ปลิดปลิวจากขั้ว

และลองลอยไปในสายลม 

 ฉันไมเคยลืมวันที่เราเดินไปสวนน้ำพุดวยกัน บนถนนที่เรียงรายดวยตน

จาคารานดา และพื้นที่เริ่มโรยรายดวยกลีบสีมวงคราม ฉันอดประหลาดใจ 

ไมไดใจที่เห็นเธอเดินดวยปลายเทา และประหลาดใจยิ่งขึ้นเมื่อเธอบอกวาเธอ 

ไมอยากเหยียบย่ำบนดอกจาคารานดา ซึ่งเธออาจจะไมมีโอกาสไดเห็นมันอีกแลว 

ฉันใจหายเมื่อเธอบอกตอไปวาเธอกำลังจะไปจากแคทาลีนา เพราะขาของพอเธอ

หมดหวังที่จะคืนดีดังเดิม ขณะที่สายตาของแมก็แยลงจนแทบจะมองอะไรไมเห็น 

 ฉันแทบไมมีกะจิตกะใจจะฟงอะไรตอ จำไดราง ๆ วาครอบครัวของเธอจะ
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ยายไปอยูที่ออริโก เมืองเล็ก ๆ ทางชายแดน ซึ่งพอของเธอมีญาติอยูที่นั่น เธอ

สัญญาวาจะสงขาวถึงฉันบอย ๆ และขอใหฉันเขียนจดหมายถึงเธอบาง 

 ฉนัยงัจำคำพดูประโยคสดุทายทีเ่ธอลอฉนัวา เสยีงฉนัเริม่เหมอืนไกตวัผู -- 

คำพูดที่ทำใหฉันนึกถึงเธอทุกครั้งที่เห็นไกตัวผูเกาะรั้วไมขางบานและโกงคอขันรับ

แสงอรุณ 

 มีคนเคยพูดวา ชีวิตมักจะเริ่มตนใหมทุกเชา นั่นหมายความถึงการ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในวันใหมโดยเราไมมีโอกาสรูตัวลวงหนา และไมมี

ทางที่จะหลีกเลี่ยงไมวามันจะดีขึ้นหรือเลวลงกวาวันวาน 

 ฉนัไมเคยบอกเธอใชไหมวา ทำไมฉนัถงึไมไปเรยีนตอกบัฆอรเคทีโ่รงเรยีน 

ซาน ฟลเิปทีม่ชีือ่เสยีง แตกลบัเลอืกทีจ่ะสอบเขาเรยีนตอชัน้มธัยมปลายทีโ่รงเรยีน 

เล็ก ๆ อยางเทเรซาเพราะอะไร? เหตุผลประการเดียวของฉันก็คือเพราะเทเรซา

อยูใกลบานเกาของเธอ และไมไกลจากสวนน้ำพุ...ทุกเชาและเย็นฉันจะเดินผาน

บานหลังนั้น -- บานหลังเล็ก  ๆ ที่กอดวยอิฐอยางหยาบ  ๆ ฉาบทาดวยสีเทาซีด  ๆ 

ประตูสีฟาสด หนาตางแตละบานเห็นไดชัดวามาจากคนละแหง หลังคามุงดวย

กระเบื้องดินเผาที่คร่ำคราและเคลือบคลุมดวยคราบตะไคร ริมรั้วรกเรื้อดวยไม

เลื้อย...บอยครั้งที่ฉันหยุดยืนอยูหนาบาน และผิดหวังเมื่อคนที่เปดประตูออกมา

ไมใชเธอ  

 บานหลังนั้นเปลี่ยนเจาของหลายตอหลายครั้ง แตฉันก็ไมเคยเปลี่ยนเสน

ทางเดิน แมในวันที่เหน็บหนาว หรือฝนตกหนัก 

 อยางทีบ่อกแลว วาฉนัเขาเรยีนตอทีม่หาวทิยาลยัอนัเดรส เบโย ดวยความ 

สนับสนุนของอาจารยสอนวิชาประวัติศาสตรซึ่งเปนลุงของเธอ -- เธอก็รูวาอันเดรส 

เบโยเปนมหาวิทยาลัยเกาแกที่ไดชื่อวาเปนแหลงบมเพาะนักกฎหมายและนัก

ปกครองของประเทศ ทีผ่นงัในหองประชมุใหญเรยีงรายดวยภาพถายของศษิยเกา 

ผูมีชื่อเสียง ทั้งอดีตประธานาธิบดี รัฐมนตรี ผูพิพากษาศาลสูง เอกอัครราชทูตฯ 

ซึ่งปลูกฝงความใฝฝนในจิตใจนักศึกษาทุกคนตั้งแตวันแรกที่เหยียบยางเขามา 
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ในรั้วมหาวิทยาลัย วาสักวันหนึ่งจะตองมีรูปถายของตนประดับอยูในหองประชุม

ใหญบาง  

 แนนอนวา นักศึกษาสวนใหญของอันเดรส เบโยจะตองเปนลูกหลานของ 

ผูที่มีสถานะทางสังคมไมทางใดก็ทางหนึ่ง และมีเพียงสวนนอยเทานั้นที่มาจาก

ครอบครัวคนธรรมดาสามัญ และระหวางนักศึกษาทั้งสองสวนก็มีการแบงกลุม

กันอยางชัดเจน แมมหาวิทยาลัยจะมีคณะตาง ๆ มากมาย แตก็มีคำคอนแคะวา 

จริง ๆ แลวมหาวิทยาลัยแหงนี้มีอยูสองคณะเทานั้น คือคณะลูกทานหลานเธอ กับ

คณะลูกไมมีพอ 

 แมวาคำวาลูกไมมีพอ ออกจะรุนแรงไปสักหนอยแตก็ฟงดูสะใจและใกล

เคียงกับสภาพภายในมหาวิทยาลัย ที่สำคัญก็คือมันกลายเปนกองไฟที่หลอมรวม

นักศึกษาสวนนอยในรุนนั้นใหผนึกกันเปนปกแผนแนนหนา และนำไปสูความ

เปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของประเทศในเวลาตอมา 

 เธอคงคิดไมถึงวาแดเนียลาก็มาเรียนที่อันเดรส เบโยเหมือนกัน แตหลัง

ฉันหนึ่งป -- หลอนกลายเปนจุดสนใจตั้งแตวันที่พอของหลอนขับรถกุดังคันเดิม

มาสงลูกสาวที่มหาวิทยาลัย พวกคณะลูกทานหลานเธอพากันขบขันรถซึ่งเหมือน

ซากที่ผุพัง และคณะลูกไมมีพอของเราก็ทึ่งในทาทางที่ไมยี่หระตอสายตาใครของ

เธอ...ฉันจำไดแมนวา วันนั้นหลอนสวมเสื้อตาสกอตสีแดงเกา ๆ กับกางเกงยีนส

ขาด ๆ และไวผมหนามา ซึ่งดูยังไงก็ไมพนกลิ่นอายของสาวชาวไร 

 หลอนจำฉันไมไดในตอนแรก แตเมื่อฉันพูดถึงวันที่เราไปเที่ยวไรองุน 

และหลอนพาเราเดินขึ้นเขา หลอนก็นึกออก และยังถามถึงเธอดวย ซึ่งฉันเองก็

ไมสามารถจะตอบคำถามของแดเนียลาได เพราะตั้งแตวันที่จากไป เธอก็ไมเคย

สงขาวถึงฉันเหมือนที่ใหสัญญาไว 

 แดเนียลาสรุปวาเธอคงจะมีสิ่งที่ตองทำมากมายที่ออริโก สักวันเธอก็คงจะ

สงขาวมาเอง...หลอนมักจะยุติปญหาดวยวิธีงาย ๆ แบบนี้เสมอ -- แมวาฉันจะไมรู

วาเธอมีอะไรที่ตองทำมากมายอยางที่แดเนียลาพูดหรือไม แตฉันก็ยังหวังอยู

เสมอวา สักวันฉันจะไดรับขาวคราวจากเธอ แมจะเปนเพียงจดหมายไมกี่บรรทัด
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หรือเศษกระดาษบันทึกขอความสั้น ๆ เพื่อที่ฉันจะไดรวมรับรูทุกขสุขของเธอ 

 แตดูเหมือนวา ความหวังของฉันไมมีวันที่จะเปนจริงขึ้นมาไดเลย 

 ชีวิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในชวงสองปแรก ไมมีอะไรที่นาตื่นเตนหรือ

ประทับใจเปนพิเศษ เราวนเวียนอยูกับการเรียน กีฬา และกิจกรรมตาง ๆ หอที่

ฉันพักก็มีสภาพไมตางอะไรจากแฟลตคนจนในยานชานเมือง ทั้งเกาและทรุด

โทรม หองนอนแคบ  ๆ  ที่อัดแอกันอยูถึงสามคน หองน้ำที่นาน  ๆ  จะมีน้ำรอน 

สักครั้งหนึ่งแมในฤดูหนาว หองสวมที่สกปรกและตองเอากระดาษมวนหรือ

กระดาษหนังสือพิมพติดไปเอง แถมยังมักจะตันหรือชักโครกเสียอยูเปนประจำ 

หองอาหารที่ไมตางอะไรจากหองอาหารในโรงเรียนมัธยม โตะและเกาอี้ถาไมขาเก

ก็เกรอะกรังดวยสนิม สมกับอาหารที่ไมเปนรส และถาลงมาชา ก็จะไดกินแต 

ซุปใส ๆ กับขนมปงแข็งเปก มีแตกาแฟขมปเทานั้นที่มีใหเติมอยางไมอั้น สวนใน

หองนั่งเลนก็มีเพียงโซฟารขาด ๆ ตัวหนึ่ง กับโทรทัศนขาวดำรุนโบราณ ที่ภาพมัก

จะลมหรือเปนเสน  ๆ จนเราครานที่จะปรับมัน แลววันดีคืนดีก็มีมือมืดจับ

โทรทศันเครือ่งนัน้โยนออกไปทางหนาตาง แตหลงัจากนัน้ หอพกัเรากไ็มมโีทรทศัน 

ดูกันอีกเลย 

 ทั้งหมดนี้เปรียบเทียบกันไมไดเลยกับหอพักของพวกลูกทานหลานเธอที่

เปนตึกสรางใหมสวยงามทันสมัย หองนอนที่กวางขวาง หองน้ำที่สะอาดสะอาน 

หองอาหารที่โอโถง และบริกรที่ยิ้มแยมแจมใส หองนั่งเลนที่มีทั้งเครื่องเสียงและ

โทรทัศนสีใหมเอี่ยม 

 ฉันจำไดวา เราเคยเขาชื่อรองเรียนเรื่องความเปนอยูไปยังมหาวิทยาลัย 

แตคำตอบที่ไดรับก็คือถาเราอยากมีหอพักอยางพวกลูกทานหลานเธอก็สามารถที่

จะขอซอมแซมตัวตึกและหองหับรวมทั้งซื้อสิ่งตาง ๆ ที่ตองการดวยเงินของตัวเอง 

 คำตอบซึ่งไมไดชวยใหอะไรดีขึ้น นอกจากความรูสึกที่แยลง กับตอกลิ่ม

แหงความแปลกแยกแตกตางระหวางนักศึกษาทั้งสองกลุม 

 อยางไรก็ตาม สิ่งที่ทำใหชีวิตในมหาวิทยาลัยของฉันสดชื่นขึ้นมาบางก็คือ

แดเนียลา -- เราพบกันเสมอในหองสมุด ซึ่งเปนสถานที่ที่ดีที่สุดและเสมอภาคทีส่ดุ
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ของมหาวิทยาลัย ซึ่งไมวานักศึกษาคนไหนก็สามารถใชบริการไดโดยเทาเทียม 

กัน...ฉันชอบสภาพที่โปรงโลง บรรยากาศที่เงียบสงบ ผูคนที่คร่ำเครงกับการ

คนควา และหนังสือหลายหมื่นเลมซึ่งเหมือนโลกใหมที่รอคอยใหเราคนพบความ

ลี้ลับอันนาทึ่ง   

 แดเนียลาจะมาที่หองสมุดเสมอหลังเลิกเรียน อาจจะเพราะหลอนมีเพื่อน

ไมมากนัก หรือไมมีที่อื่นจะไป เรามักจะนั่งอานหนังสือดวยกันเงียบ ๆ ครั้งละ

นาน ๆ หลังจากนั้นก็จะเดินกลับหอพักดวยกัน หอของหลอนอยูกอนถึงหอของ

ฉัน สองฟากทางมีตนเมเปลเปนทิว แสงโคมมัวซัว และนกแกวตัวเล็ก  ๆ  ที่ 

สงเสียงจอกแจก ระหวางทางเรามักจะคุยกันถึงเรื่องราวในหนังสือที่เพิ่งอานมา 

ไรองุนของพอหลอน และอื่น ๆ จิปาถะ 

 แดเนียลาเลาใหฉันฟงวา แมตายตั้งแตหลอนยังเล็ก ดังนั้นจึงมีเพียงพอ 

ที่เลี้ยงดูหลอนมาเพียงลำพัง โดยไมเคยคิดที่จะแตงงานใหม ซึ่งนั่นทำใหหลอน

รักและบูชาพอมาก แมจะไมเคยนึกชอบการทำไรองุนเลยก็ตาม...และถึงจะเลือก

เรียนกฎหมายตามความตองการของพอ แตหลอนกลับไมมุงหวังที่จะทำงานใน

ศาลหรือเปนทนายความ หากแตอยากเปนครูในโรงเรียนอนุบาลเล็ก  ๆ  ที่ไหน 

สักแหง ที่ซึ่งเธอสามารถจุดเปลวไฟแหงความฝนอันเรืองรองในหัวใจดวงนอย ๆ  

และดื่มด่ำกับความฝนอันบริสุทธิ์สดใสจากเหลาลูกศิษย  

 แมความคิดของฉันกับหลอนจะตางกันคนละขั้ว แตก็ไมเปนอุปสรรคใน

การที่เราจะคบหากัน... 

 จำไดไหม? ที่เธอเคยบอกฉันในวันที่เราไปไรองุนของลุงฆอรเควา สายน้ำ

ถึงจะไหลมาจากที่ตางกัน แตที่สุดแลวก็รวมเปนลำธารสายเดียว 
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แมวาเราจะมีเรื่องพูดคุยกันมากมายสมัยที่ยังเปนเด็ก แต 
นาแปลกที่เรากลับไมเคยพูดกันถึงความฝนที่อยูในใจในวันหนึ่งเมื่อเราเติบโตขึ้น 

โดยเฉพาะในเรื่องที่เราอยากจะเปนอะไร -- ฉันและเธอตางรูวาฆอรเคอยากเปนนัก

ฟุตบอล เอนรี่ หลุยสอยากเปนนักรองเพลงพื้นเมือง หรือเพื่อนคนนั้นคนนี้

ตองการที่จะเปนทหาร ตำรวจ พยาบาล หรือครู แตฉันไมเคยรูวาเธอตั้งความ

หวังในอนาคตไวอยางไร และเธอเองก็คงไมรูวาฉันวาดหวังไวเชนไร 

 ฉันเริ่มมีความคิดถึงสิ่งที่อยากจะเปนเมื่อโตขึ้นตั้งแตตอนที่เรียนอยู

ประถมสอง เมื่อวันที่พอรื้อหีบโบราณที่ถูกทิ้งลืมอยูใตเตียงมานมนานออกมาหา

ซากหนูตายที่สงกลิ่นคลุง -- ในหีบใบใหญที่ทำดวยไมโอคคาดดวยแถบเหล็กแบบ

กำปนใสของของนักเดินทางทางเรือสมัยกอน นอกจากเสื้อผากับขาวของ 

เกา ๆ แลว สิ่งที่ทำใหฉันตื่นเตนอยางมากคือภาพของทวดซึ่งฉันเพิ่งมีโอกาสเห็น

เปนครั้งแรก  

 ฉันเคยไดยินชื่อและถอยคำที่พูดถึงทวดมาบาง แตก็ไมเปนเรื่องเปนราว

เทาไหรนัก เชนคำพูดคอนขอดพวกญาติ ๆ เวลาที่ใครแตงตัวหรูหราวา ”โกยังกับ

ดอนฟรานซิสโก„ หรืองานเลี้ยงที่จัดใหญโตวา ”เหมือนงานเลี้ยงของดอนฟราน-
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ซิสโก„ แตก็ไมคิดที่จะใสใจจริงจัง จนกระทั่งพอรื้อหีบโบราณใบนั้น และนำภาพ

ของทวดออกมาทำความสะอาดดวยทาทางที่นอบนอม -- ภาพนั้นเปนภาพลายเสน

ที่ชางเขียนคงจะรางขึ้นกอนลงมือเขียนภาพดวยสีน้ำมัน หรือไมเชนนั้นก็คงจะมี

ใครสักคนสเกตจากภาพของจริงอีกทีหนึ่ง แตความชื้นและเกาเก็บทำใหกระดาษ

วาดเขียนสีขาวกลายเปนสีเหลืองขุนมัว สวนลายเสนก็จางพราเลือนไปตามกาล

เวลา แตกระนั้นก็ยังคงเห็นเคาหนาที่เขมคม ศีรษะเถิก หนวดเคราดกครึ้ม 

ทวงทาสงางามสมกับเครื่องแบบเต็มยศของขุนนางสมัยอาณานิคม ปกและอกเสื้อ

ปกดวยดิ้นทอง ประดับดวยเหรียญตราเต็มหนาอก 

 พอเลาดวยน้ำเสียงเหมือนกระซิบราวกับกลัวรูปทวดจะหันมาเอ็ด แตก็

แฝงดวยความภาคภูมิใจวา ทวดของฉันหรือฟรานซิสโก ปอรติโญ เดินทางจาก

บานเกิดในบาเซโลนามาอเมริกาใตตั้งแตอายุสิบแปดปโดยเริ่มทำงานเปนเสมียน

ในสำนักงานผูสำเร็จราชการของสเปนที่เปรู และกาวหนามาโดยลำดับ จนในที่สุด

ไดรับตำแหนงเปนหัวหนาดูแลเขตปศุสัตวในดินแดนตอนเหนือของเปรูซึ่งเปน

ประเทศโบลิเวียในปจจุบัน อันนำไปสูฐานะที่มั่งคั่ง และอำนาจราชศักดิ์ เรื่องราว

ตอจากนั้นคอนขางจะผสมผสานระหวางความเปนจริง กับเรื่องราวที่เหนือจริง 

ความเหลือเชื่อ ปาฏิหาริย และตำนานตาง ๆ ตามคตินิยมของชนพื้นเมือง อยาง

เชนการที่ทวดกำราบวัวเขาเดียวที่ตัวโตเทาภูเขา หรือใชไมเทาปกลงบนหินทำให

เกิดบอวิเศษที่มีน้ำไมรูจักหมด รวมทั้งการเรียกลมพายุมาขับไลนกกาที่ลงมากิน

ขาวโพดในไรของชาวบาน ซึ่งฉันเองก็เชื่อครึ่งไมเช่ือครึ่งในเรื่องเหลานั้น อยางไร

ก็ตาม เรื่องนาเชื่อซึ่งร่ำลือกันมาถึงทุกวันนี้ก็คือความร่ำรวยของทวด ที่เวลาจัด

งานเลีย้งแตละครัง้ใหญโตราวกบังานมารดกิราส มแีขกเหรือ่มารวมมากมายราวกบั 

เทศกาลคารนิวัล วากันวาบานของทวดที่กอสรางและตบแตงตามศิลปแบบมัวร

นั้นมีขนาดมหึมาจนคนที่มาเยี่ยมเยียนเดินหลงอยูบอย  ๆ แตทั้งบาน ไรนา 

ฝูงปศุสัตว รวมทั้งเงินทองและอำนาจทั้งหลายของทวดสูญสลายไปในตอนที่ 

โฆเซ ฟรานซิสโก เด ซาน มารตินกอการปฏิวัติเพื่อปลดปลอยอารเจนตินาจาก 

สเปน -- พอเลาวาจริง ๆ แลวทวดเห็นดวยกับซาน มารตินและกองทัพปฏิวัติ แต

ในฐานะที่เปนขาราชการของกษัตริยสเปน ทวดก็จำตองตอสูตามคำสั่งของผูสำเร็จ
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ราชการ...การไมสามารถตัดสินใจเลือกขางหนึ่งขางใดใหเด็ดขาด ทำใหทวดพาย

แพในการรบกบัฝายปฏวิตั ิและถกูทางการปลดจากตำแหนง ครัน้เมือ่ซาน มารตนิ 

มีชัยชนะ ทวดก็ถูกจับเปนเชลย โดนยึดบานชองและทรัพยสินจนหมดสิ้น 

ครอบครัวแตกกระสานซานเซ็นไปคนละทางสองทาง ปูซึ่งเปนลูกคนโตหนีไปอยูที่

ปารากวัยหลายป และสมบัติชิ้นเดียวที่หอบหิ้วมาไดก็คือหีบโบราณใบนี้ ซึ่งเปน

มรดกตกทอดมาถึงพอ 

 แมวาพอจะไมพบซากหนูตายใตเตียง แตรูปของทวดก็ทำใหฉันคนพบสิ่ง

ที่ตัวเองตองการ นั่นคือการอยากเปนเชนเดียวกับทวด ตอนแรกอาจเปนเพราะ

ชื่นชมในเครื่องแบบอันสงางามและเรื่องราวพิสดารพันลึกตาง ๆ แตเมื่อโตขึ้นฉัน

กลับอยากเปนแคนายอำเภอในชนบทที่หางไกล หรือขาหลวงในจังหวัดเล็ก  ๆ 

ชายแดนอันทุรกันดาร ไมไดคิดที่จะมีฐานะหรืออำนาจวาสนาถึงขั้นทวด แตก็

แอบหวังวาวันหนึ่งขางหนาคงจะมีคนจดจำชื่อฉันไดเหมือนกับชื่อดอนฟรานซิสโก 

และอาจมคีำพดูบางคำทีต่ดิปากคนทัว่ไป อยาง ”ตรงยงักบัเบอรมวิเดซ ปอรตโิญ„ 

หรือ ”สะอาดยังกับมอืของเบอรมิวเดซ ปอรติโญ„ 

 แลวเธอละ ในวารวันเหลานั้นเธอฝนที่จะเปนอะไร? 

 ใครสักคนเคยพูดวา ชวงเวลาที่ดีที่สุดของคนเราคือชวงที่เปนนักศึกษา 
ในมหาวิทยาลัย เพราะตอนนั้นไมตางอะไรจากการเดินขามสะพานสายรุงที่ทอด

ขามจากวัยรุนสูวัยหนุมสาว จากความขลาดเขลาสูความอาจหาญและการเรียนรู 

จากโลกที่ฟูฟองดวยฟองฝนสูดินแดนแหงความเปนจริง จากมุมสวนตัวที่ 

คับแคบสูอาณาจักรอันกวางใหญไพศาลของสังคมภายนอก และที่สำคัญก็คือ 

เรายังอยูกึ่งกลางระหวางสองฟากฝงนั้น ไมไดกาวพนจากความฝน ความหวัง 

และความงดงามแหงวัยเยาว ไปสูเงื่อนปมของกาลเวลาและเงื่อนไขตาง ๆ ที่ผูกมัด

เราอยางแนนหนา หรือความเท็จ แท แน ลวง ของชีวิตที่เติบโต 

 สำหรับคนที่ไมเคยจากบานไปไหนอยางฉัน ชวงแรก  ๆ ของการอยูลำพัง 

ในหอพักของมหาวิทยาลัย การดูแลรับผิดชอบตัวเองทั้งในเรื่องการเรียน ความ

เปนอยู กิจกรรม และการอยูรวมกับเพื่อนใหมในบรรยากาศที่แปลกเปลี่ยน 
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สรางความสับสนและยุงยากใจใหฉันไมนอย กวาจะพบวาแทจริงแลวนักศึกษา

คนอื่น  ๆ ก็ไมไดมีความรูสึกที่แตกตางไปจากฉัน -- ฉันยังจำคำพูดประโยคหนึ่ง

ของเอดัวราโด กองซาโลไดขึ้นใจ เขาบอกฉันในวันแรกที่เราจับสลากไดพักอยู

หองเดียวกันวา พวกเราทุกคนเหมือนคนเรือแตกที่พลัดขึ้นมาอยูบนเกาะเดียวกัน 

ตางคนตางก็ไมมีอะไรติดตัวมา และก็ไมรูวาจะตองพบเจอกับอะไรบาง สิ่งเดียว 

ที่เราทำไดก็คือตองจับมือกันไวใหมั่น 

 เอดัวราโดมาจากครอบครัวใหญที่มีพี่นองรวมสิบคน แมวาพอจะเปน

เจาของโรงพิมพ แตก็ไมมีเงินพอที่จะใหลูกอยูในคณะลูกทานหลานเธอได แตก็ดู

เหมือนวาเอดัวราโดจะพอใจกับการเปนสมาชิกของคณะลูกไมมีพอเสียดวยซ้ำ 

และอยางหนึ่งที่สมกับการเปนลูกชายเจาของโรงพิมพก็คือการเปนนักอานตัวยง 

แทบจะไมมีเวลาไหนที่เขาไมมีหนังสืออยูในมือ แมแตบนเตียงนอนหรือตอนเขา

หองน้ำ และฉันไมประหลาดใจเลยกับการเปนนักเขียนและนักวิจารณของเขา 

เปนแตไมคาดคิดวาเรื่องราวของเขาจะจบลงอยางนาสะเทือนใจเหมือนหนังสือดี ๆ  

ที่ถูกฉีกทิ้ง โดยคนที่มีจิตใจหยาบกระดางซึ่งไมรูถึงคุณคา และเจ็บปวดหนวงลึก

ทุกครั้งเมื่อมีคนพูดถึงเขาหรือไดอานขอเขียนเกา ๆ ของเขา 

 แมจะเปนที่รูกันในหมูเพื่อน  ๆ  ถึงความเปนนักอานของเอดัวราโด แต 

คนแรกที่รูถึงความเปนนักเขียนของเขากลับเปนแดเนียลา ในวันที่หลอนแวะ 

มาที่หองพักฉันเพื่อขอยืมตำราบางเลม และเห็นเศษกระดาษที่เอดัวราโดเขียน 

บทกวีสั้น  ๆ  ทิ้งไวบนโตะเขียนหนังสือซึ่งเราใชรวมกัน  -- ดวงตาโตของหลอน

เหมือนจะโตขึ้นไปอีก และเปลงประกายวาววามราวโคมแกวเมื่อตองแสงไฟ 

แดเนียลาทองบทกวีเหลานั้นดัง ๆ ดวยน้ำเสียงที่ชื่นชม ตอนแรกหลอนนึกวาฉัน

เปนคนเขียน แตเมื่อรูวาเปนเอดัวราโด หลอนก็กระตือรือรนที่จะรูจักเขา เปน 

แตวันนั้นกวีของหลอนกลับไปคางที่บาน แมจะไมไดพบเอดัวราโด แตหลอน 

ก็คัดลอกบทกวีของเขาหลายบทลงในสมุดเรียนของหลอน...อีกสองสามสัปดาห

ตอมา บทกวีของเอดัวราโดก็ลงพิมพในจุลสารของมหาวิทยาลัยที่มีแดเนียลาเปน

หนึ่งในคณะบรรณากร  



34 ¶¹¹ ÊÒÂ ãºäÁŒ Ã‹Ç§ 

 เอดัวราโดโกรธหัวฟดหัวเหวี่ยงเมื่อเห็นจุลสารเลมนั้น ฉันคิดวาถา 

แดเนียลาเปนผูชาย ก็คงจะโดนชกกลิ้งไปแลว แตกระนั้นหลอนก็ถูกเจาของ 

บทกวีระเบิดอารมณใสอยางไมไวหนา จนฉันตองเปนคนชวยไกลเกลี่ย ฉัน 

นึกวาแดเนียลาจะเหลืออดกับอาการเกรี้ยวกราดของเอดัวราโด แตหลอนกลับ

บอกอยางใจเย็นวา ถาเขาเขียนกวีบทใหมเมื่อไหรหลอนก็ยินดีจะนำลงในจุลสาร

ใหอีก 

 เอดัวราโดไมพูดถึงเรื่องนี้อีกเลย ฉันเขาใจวาเขาคงจะไมดูดำดูดีแดเนียลา 

แตวันดีคืนดีเขาก็ยัดกระดาษชิ้นหนึ่งใสมือฉันเพื่อฝากไปใหแดเนียลา ฉันไมรูวา

ควรจะดใีจหรอืเสยีใจทีท่ำหนาทีเ่ปนคนสงสารใหเพือ่น เพราะบทกวขีองเอดวัราโด 

บทนั้น กลายเปนสิ่งที่มีคนจดจำและกลาวขวัญถึงเสมอ... 

 แตฉันเองกลับเปนคนที่ถูกแดเนียลาลืมเลือน 

 แดเนยีลาหายหนาไปจากหองสมดุ ถาไมไปรวมวงกบัเพือ่น ๆ ทีท่ำจลุสาร 

ฉันก็รูหลอนจะไปขลุกอยูที่ไหน และนั่นทำใหฉันตองใชเวลาอยูในหองสมุดให

ยาวนานขึ้น บอยครั้งที่ฉันจะอยูเปนคนสุดทาย และบางครั้งบรรณารักษตองเปน

ฝายลุกขึ้นมาเตือนใหกลับไปเสียที กระนั้นฉันก็ยังทอดเวลาในการเดินตามเสน

ทางที่เคยมีแดเนียลาเคียงขางอีกพักใหญ เพ่ือใหแนใจวาตอนที่ฉันไปถึงหอพัก

นั้น นอกจากเอดัวราโด กับไคเมที่ชอบหลบไปกินเหลาขางนอกและมักจะเมา 

หลับใหลไมไดสติแลว ในหองของฉันจะไมมีใครอื่นอยูอีก 

 ฉันไมรูวาเอดัวราโดจะรูสึกถึงความเปลี่ยนแปลงของฉันหรือไม ทั้งการพูด

คุยแบบถามคำตอบคำ และการเลี่ยงที่จะพบปะกันซึ่งหนาเหมือนแตกอน  -- 

บางทีเขาอาจจะไมเหลือความสนใจใหกับใครหรือสิ่งใดอีกแลวก็ได หลังจากเวลา

สวนใหญในชีวิตและจิตใจถูกครอบครองดวยแดเนียลา แตอยางไรก็ตาม ฉันยัง

คงถือวาทั้งสองคนเปนเพื่อนที่ดีเสมอ และพยายามที่จะแยกความรูสึกสวนตัว

ออกจากมิตรภาพ ทั้ง ๆ ที่รูดีวามันไมตางอะไรกับการที่จะแบงแยกซีเมนตออก

จากทรายและน้ำที่เคยกอตึกหลังงาม 

 ฉันเคยไดยินวาบทกวีดี ๆ สามารถทำใหคนเกิดอารมณออนไหวไดงายดาย 
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แตฉันไมเคยรูมากอนวากวีเอง ก็คอนขางจะออนไหวไมแพบทกวีที่เขาเขียน 

 เธอจำตนกระบองเพชรเกาแกในสวนน้ำพุที่ซานโต โดมิงโกไดไหม? ตนที่

อยูหนาประตูทางเขา และแผลำตนที่ใหญโตราวกับจะประกาศอาณาเขตไมใหใคร

มาของแวะ ไมรวมหนามแหลมที่นากลัวซึ่งตั้งทาคอยทิ่มตำทั้งคนและสัตวที่ 

เผลอไผลเขาไปใกล แตก็ไมพนการลองดีของเราไปได...เธอเปนคนแอบเอา 

มีดพับของพอเธอมา และฉันเปนคนเฉือนปลายกิ่งที่เหมือนรูปหัวใจของมันออก 

เราตางภูมิใจเหมือนอัศวินที่พิชิตมังกรราย ฉันยื่น ”หัวใจของมังกร„ ใหกับเธอ 

กระนั้นหนามเล็ก  ๆ  ก็ยังไมวายตำมือเธอจนเลือดซึม แตเธอยิ้มและเอยถามวา

เลือดหยดเล็ก ๆ ไมกี่หยด แลกกับหัวใจมังกรทั้งดวง ไมใชสิ่งที่คุมคาหรอกหรือ? 

 ฉนัไมไดตอบคำถามประโยคนัน้ของเธอ แตกลบัเฝาคดิวา กิง่กระบองเพชร 

ที่ถูกตัดปลายออกไปจะเปนยังไง มันจะงอกเงยขึ้นมาใหม หรือเหี่ยวเฉาเหมือน

คนที่ไมมีหัวใจ  -- หลายปผานไปฉันยังคงแวะเวียนไปที่สวนน้ำพุ เพื่อพบวา

กระบองเพชรกิ่งนั้นยังคงแหวงวิ่น รอยแผลที่เกิดจากฝมือฉันยังคงจารึกอยู 

ที่เดิมโดยไมเลือนหายไปไหน และฉันเชื่อวามันคงจะติดตราอยูเชนนั้นตลอดไป 

 ถึงวันนี้ ทุกครั้งที่ฉันมองดูแดเนียลา ฉันก็รูสึกวาตัวเองมีสภาพที่ไมตาง

อะไรจากกระบองเพชรตนนั้นแมแตนอย 




