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คำ�นำ�
ปั่กๆๆๆ!
อู๊ยยย...ใครมาสับหมูแถวนี้คะเนี่ย เสียงงี้ดังสนั่น ฟังจากน�้ำหนักเสียงแล้ว
ดูท่าจะโกรธใครมาแหง็มๆ
หรือว่าจะเป็นเสียงบอกใบ้ถึงอะไรหรือเปล่าน้า...
คราวนี้ everY จะพานั ก อ่ า นทุ ก ท่ า นไปพบกั บ นิ ย ายสายมู เ ตลู ที่ เ ล่ า เรื่ อ ง
ไสยศาสตร์ มนตร์ด�ำ อาคม และ ผะๆๆๆ...ผี! ซึ่งมีทั้งผีที่มาหลอกแบบกุ๊กๆ กู๋ และ
ผีผา้ ห่ม (ผีอย่างหลังนีน่ า่ สนใจใช่ไหมคะ) เอาเป็นว่าใครทีร่ จู้ กั มักคุน้ กับ 'BlackBunny'
คงไม่ต้องบรรยายฝีไม้ลายมือกันเนอะ ส่วนใครที่หยิบเล่มนี้มาจากเชลฟ์เพราะ
สนใจว่ า เรื่ อ งราวจะเป็ น อย่ า งไรก็ ข อบอกเลยค่ ะ ว่ า ทั้ ง คอมมิ ดี้ ทั้ ง ซาบซึ้ ง กิ น ใจ
มีครบทุกรสจริงๆ
เอาเป็นว่าสวดมนต์ ระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในใจ แล้วเปิดหน้าต่อไปลุยเลยค่ะ!
ด้วยไมตรีจิต
สำ�นักพิมพ์เอเวอร์วาย
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ส�ำหรับผู้อ่านที่มีอายุ 18 ปี ขึ้น ไป
โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่ า น

ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยาย everY ได้ที่
www.facebook.com/everyyyyy
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Chapter 1
/Day 0/ สุขสันต์วันเกิด
ปั่ก! ปั่ก! ปั่ก! ปั่ก! ปั่ก!
"ผักสดๆ ใหม่ๆ ก�ำละสิบบาทจ้า สิบบาทๆ"
ปั่ก! ปั่ก! ปั่ก! ปั่ก! ปั่ก!
"ปลาสลิด ปลาสวาย ปลาทับทิมตัวอ้วนใหญ่จ้า"
ปั่ก! ปั่ก! ปั่ก! ปั่ก! ปั่ก!
"โอ๊ย! หมูมนั เละจนแทบจะไม่เหลือซากแล้วมัง้ นัน่ ทุบอะไรขนาดนัน้ ล่ะ
พ่อคู้ณณณ" เสียงตะโกนจากป้าแหววแม่ค้าขายปลาดังลั่น เรียกรอยยิ้มจาก
เหล่าแม่คา้ แผงข้างๆ และบรรดาแม่บา้ นทีถ่ อื ตะกร้าพะรุงพะรังในมือ เช้าๆ แบบนี้
จะมีที่ไหนวุ่นวายไปมากกว่าตลาดสดอีก
"โมโหอะไรมาล่ะมึงเอ๊ย! ทุบเสียเขียงแทบแหก แล้วนี่ไม่ไปร�่ำไปเรียน
มหา'ลั ย เขาไล่ อ อกแล้ ว รึ ไ งฮึ " ป้ า แหววตะโกนต่ อ พลางยกมื อ ข้ า งหนึ่ ง
จับคอเสื้อผ้าฝ้ายลายดอกสีบานเย็นกระพือให้ลมเข้า คนที่ก้มหน้าก้มตา
สับมีดเมื่อครู่เงยหน้าขึ้นมาสบตา ใบหน้านั้นเรียบเฉย มือข้างหนึ่งยกมีดขึ้น
แล้วกระแทกฉับลงบนก้อนเนื้อสีแดงสดอีกครั้ง เลือดสีสดกระเด็นติดผิวแก้ม
ก่อนหยดลงมาถึงปลายคาง
"ว้าย!" ป้าแหววร้องเสียงดังพร้อมเอามือทาบอก "ดูมันท�ำสิเจ๊นง!"
"โธ่ปา้ ถ้ามหา'ลัยไล่ออก ผมมีหวังโดนคุณนายแจ่มฟ้าแพ่นกบาลแยก"
คนพูดยิ้มกว้างจนปากแทบถึงใบหู มันคงจะดูน่ารักน่าเอ็นดูถ้าอยู่บนใบหน้า
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เด็กอายุสิบขวบ แต่พอเป็นรอยยิ้มของ 'ไอ้ปัง' ที่ป้าแหววร้านขายปลาเรียก
'น้องปัง' ทีเ่ จ๊นงร้านผักสดเรียก หรือ 'คุณปัง' ทีม่ ะลิลกู จ้างต่างด้าวร้านขายหมู
เรียก รอยยิ้มนั้นกลับดูชวนกระทืบอย่างไม่มีเหตุผล
ใครๆ แถวนี้ต่างก็รู้จักลูกชายคนรองวัยยี่สิบปีของคุณนายแจ่มฟ้า
เจ้าของตลาดทีพ่ ว่ งกิจการร้านขายหมูหน้าตึกแถวเป็นอย่างดี ไม่ใช่เพราะหล่อ
หรือมีดอี ะไร แต่เป็นเพราะตอน ม.ปลาย เคยโดนนักเลงรุมกระทืบอยูท่ า้ ยตลาด
จนเป็นข่าวให้บรรดาแม่ค้ามีเรื่องเม้าท์ไปทั้งเดือน
"แล้วตาเขียงไปไหน ไหงวันนี้เราถึงมาเฝ้าแผงล่ะฮึ" ป้าแหววหรี่ตา
อันทีจ่ ริงไอ้ปงั มันก็หน้าตาใช้ได้หรอกนะ ผิวพรรณก็ดเี หมือนคุณนาย หน้าตา
คมเข้มหมดจด เสียแต่ผมเผ้ากระเซอะกระเซิงกับพูดจากวนประสาทไปหน่อย
"ก็คิดถึงแต่พี่เขียงมันนะป้า ปลาน่ะยังขายอยู่ไหม ลูกค้ารอ"
"อุ๊ยต๊าย! โทษทีจ้ะแม่คุณ ฉันล่ะไม่ทันเห็น อย่าหาว่าบ้าผู้ชายเลย
ตาเขียงน่ะหล่อจริงๆ มาแล้วจะชี้ให้ดู" ป้าแหววหันไปจีบปากจีบคอกับลูกค้า
วัยใกล้เคียงกัน ป้าลูกค้าก็ท�ำท่าสนอกสนใจไปด้วยอีกคน ปังตอส่ายหน้า
ทั้งระอาทั้งข�ำ
ใช่ครับ...ผมชือ่ ปังตอ แม่ตงั้ ให้ตงั้ แต่ลมื ตาดูโลกโดยไม่ถามความสมัครใจ
ผลคือโดนเพื่อนตั้งแต่อนุบาลยันมัธยมล้อชื่อนี้จนชิน ตอนเข้ามหาวิทยาลัย
เลยเก็บพยางค์หลังซ่อนเอาไว้ ชือ่ ปังเฉยๆ ยังพอรับได้
"แม่บอกให้รีบอาบน�้ำไปเรียนได้แล้ว เดี๋ยวสาย" พี่เขียงเดินลงมาจาก
บันไดด้านหลัง มือขยับเนกไทสีน�้ำเงินเข้มให้เข้าที่ ทันทีที่เห็นพี่ชายของผม
ป้าแหววก็ตะโกนทักทายเสียงหวานท�ำเอาผมหลุดหัวเราะออกมา อันที่จริง
ผมกับป้าแหววสนิทกันมากกว่าที่ป้าแกสนิทกับพี่เขียงด้วยซ�้ำ แต่ก็อย่างว่า
คนมันหน้าตาดี เป็นพีน่ อ้ งกันแท้ๆ แต่พเี่ ขียงดันผมตรง ตัดสัน้ ปาดข้างเซ็ตหล่อ
ท�ำงานธนาคารใหญ่โต ใส่เสื้อเชิ้ตกางเกงรัดเปรี๊ยะท�ำป้าๆ ใจสั่นทุกวัน
ผมถอดผ้ากันเปื้อนที่บัดนี้เลอะเทอะไปด้วยคราบเลือดและเศษเนื้อ
ยืนท�ำท่าบิดขี้เกียจอยู่หน้าเขียงหมูท่ีตั้งอยู่หน้าตึกแถวสี่ช้ันสามคูหาซึ่งเป็น
บ้านของตัวเอง อันทีจ่ ริงตลาดแจ่มฟ้านีก่ ถ็ อื เป็นบ้านของผมทัง้ หมดนัน่ แหละ

Page 90 ��� ��� ��� ���.indd 6

3/2/2563 BE 15:35

BlackBunny 7

"ขี้เกียจเรียนว่ะ" ได้ยินผมถอนหายใจเฮือกพี่เขียงก็ขมวดคิ้ว
"ให้ไว เดี๋ยวจะโดนเตะ"
"แม่จะเตะ?"
"พี่นี่แหละ ไม่ต้องถึงตีนคุณนาย เร็วเลยจะเจ็ดโมงแล้ว"
"ฉิบหาย!" ผมแทบจะเขวีย้ งผ้ากันเปือ้ นทิง้ แล้วกระโดดจ�ำ้ ขึน้ บันไดบ้าน
สายอีกแล้วกู ทัง้ ทีว่ นั นีต้ งั้ ใจเซ็ตผมหล่อๆ เพราะมีเรียนรวมกับสาขาอืน่ สุดท้าย
ก็ตอ้ งวิง่ ผ่านน�ำ้ แบบลวกๆ โบกพีว่ นิ ขาประจ�ำไปเบียดเสียดกับผูค้ นบนรถไฟฟ้า
ต่อรถเมล์แล้วรีบวิ่งเข้าคณะ การเดินทางนี่เป็นอุปสรรคทางการศึกษามาก
เมื่อผ่านบานกระจกหน้าบันไดขึ้นตึกถึงได้เห็นสภาพตัวเอง ผมข้างหน้า
มันชักจะยาวไปหน่อยแล้ว เป็นคนผมหยักศกจะเซ็ตจะจับทรงไหนก็ล�ำบาก
ตื่นมาแม่งยุ่งทุกวัน
"ไลน์ไม่ตอบ กูนึกว่าวันนี้มึงจะโดด" หันไปตามเสียงก็เจอใครบางคน
ชะโงกหน้ามาจากบันไดชั้นบน คนตัวสูงตัดผมสกินเฮดเบอร์สองเกรียนแทบ
ติดหนังหัว
"ท�ำอย่างกับมึงมาก่อนกูนานมาก" ผมสาวเท้าตามมันขึ้นไป เพราะ
ไม่ใช่คนมีเพือ่ นเยอะ ไอ้หมงเลยเป็นเพือ่ นคนเดียวทีส่ นิทกันมาตัง้ แต่ตอนมัธยม
"ไหนมึงบอกวันนี้จะแต่งหล่อจีบพี่แป้ง"
"อาบน�้ำทันก็บุญแล้ว กูเฝ้าแผงเพลินลืมดูนาฬิกา"
ไอ้หมงหัวเราะไม่ถามอะไรอีก เหมือนมันจะชินแล้วกับค�ำตอบนี้ บางวัน
ผมต้องตืน่ ตัง้ แต่ตสี มี่ าช่วยคุณนายแจ่มฟ้าเฝ้าแผงหมู ตอนเด็กๆ อยากตืน่ มา
ช่วยแม่ สนุกดี แต่พอโตมาชักขีเ้ กียจ เคยเกเรไม่ยอมช่วยงานทีบ่ า้ นอยูเ่ กือบปี
สุดท้ายทะเลาะกับพี่เขียงบ้านแทบแตก เป็นวันที่คุณนายแจ่มฟ้าร้องไห้
จนกลายเป็นภาพติดตา หลังจากนั้นผมก็ไม่เคยอิดออดอีกเลย ถึงตอนนี้
จะไม่ตอ้ งตืน่ มาขายหมูทกุ วันเพราะมีพมี่ ะลิคนงานทีบ่ า้ นกับพีโ่ หน่งลูกจ้างประจ�ำ
แต่ผมกับพี่เขียงก็ยังผลัดกันไปเฝ้าเป็นบางวันอยู่ดี
เพราะผมมีแค่แม่กบั พี่ แถมไม่ใช่คนดีอะไร ก็คนดีๆ ทีไ่ หนจะโดนลากไป
กระทืบบ่อยๆ ตอนมัธยมกลับบ้านพร้อมรอยฟกช�ำ้ ด�ำเขียวแทบทุกวัน เสือ้ ผ้า
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มอมเป็นหมา หนักสุดโดนแอดมิตเข้าโรงพยาบาล ฝีมอื ไอ้พวกนักเลงท้ายตลาด
ตอนนัน้ คือเละจริง
โชคดีที่หลังจากเข้ามหาวิทยาลัย พวกที่เคยเขม่นกันหนักๆ ก็แยกย้าย
กันไป ผมเลยมีชีวิตที่สงบสุขขึ้นเป็นกอง
สรุปว่าผมกับไอ้หมงเข้าเช็กชื่อทันแบบเฉียดฉิว แม้จะโดนอาจารย์
เขม่นตามองพร้อมกับเสียงหัวเราะของเพือ่ นนักศึกษาร่วมชัน้ ใครจะข�ำก็ขำ� ไป
เพราะสายตาผมจ้องอยูแ่ ค่คนคนเดียว เธอนัง่ ถัดออกไปสามแถว เอามือป้องปาก
หัวเราะกับเพื่อน ผมยาวสีน�้ำตาลอ่อนดัดเป็นลอนม้วนตรงปลาย
"เช็ดน�้ำลายหน่อยมึง เดี๋ยวพี่เขาติดเชื้อ" ผมรีบยกมือปาดปาก ถุย!
มึงสิจะติดเชื้อ พี่แป้งนั่งถัดไปอย่างไกลคงได้สัมผัสเชื้อโรครักจากกูหรอก
ผมนั่ ง มองพี่ แ ป้ ง จากด้ า นหลั ง ตลอดทั้ ง คาบเรี ย น มั น น่ า แปลก
ที่ถึงเวลาปกติผมจะพูดมากคุยเล่นกวนประสาทกับใครก็ได้ แต่พอเป็นเธอ
ทุ ก อย่ า งกลั บ ดู ผิ ด ที่ ผิ ด ทางไปหมด แขนขาแทบไม่ รู ้ จ ะเอาไว้ ต รงไหน
ถึงก่อนหน้านี้จะรู้จักกันเพราะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องในคณะ แต่พอไอ้หมงรู้ว่า
ผมชอบพี่แป้งมันก็ช่วยหาเรื่องให้ผมได้อยู่ใกล้เธออยู่ร�่ำไป
จนตอนนี้...ไม่รู้ว่าเรียกว่าเราคุยกันอยู่ได้หรือเปล่า
หรือจะมีแค่ผมที่คิดว่าตัวเองคุยกับเธอเป็นพิเศษอยู่แค่คนเดียว
~ครืด~
ผมหยิบโทรศัพท์ทสี่ นั่ ในกระเป๋ากางเกงขึน้ มาดูแล้วก็ตอ้ งอมยิม้ เมือ่ เห็น
ชื่อไลน์ที่เด้งขึ้นมา
NNPowder
มีคนมาช้าโดนดุ
NNPowder
(สติ๊กเกอร์กระต่ายหัวเราะ)
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Porawat
อยากถูกปลอบใจ
Porawat
(สติ๊กเกอร์หมาร้องไห้)
NNPowder
เอาชีทที่ยืมไปมาคืนเปล่า :))
Porawat
เดี๋ยวคืนให้ที่ร้านเค้กนะครับ เจอกันตอนเย็น
Porawat
(สติ๊กเกอร์หมาลูบพุง)
พีแ่ ป้งอ่านไลน์แล้วไม่ได้สง่ ข้อความอะไรตอบ แต่กลับยกแขนขึน้ ท�ำมือ
เป็นสัญลักษณ์ OK ผมที่นั่งอยู่ด้านหลังเห็นแล้วก็อดยิ้มออกมาไม่ได้
คนอะไรท�ำไมน่ารักขนาดนี้วะ!
"มึงยิ้มจนหมดโควตาของชาตินี้แล้วมั้ง"
"ส่วนมึงถ้ายังกวนกูอีกจะหมดโควตาหายใจ" ไอ้หมงได้ยินก็ท�ำท่า
อกสั่นขวัญผวารับมุก
"อันธพาลจังวะ"
ผมหัวเราะแล้วเปลี่ยนเรื่อง "เออ วันพรุ่งนี้ทิวมันจัดงานอะไรที่บ้านวะ
เห็นเพื่อนชวนกันอยู่" ผมถามถึงเพื่อนร่วมรุ่นอีกคนที่เมื่อกี้บังเอิญได้ยิน
พวกผู้หญิงคุยกันว่าจะไปงานอะไรสักอย่างที่บ้านทิว
"งานวันเกิด"
"หืม?" ผมขมวดคิ้ว "นี่มันเกิดยุคไหน จัดงานวันเกิดที่บ้านเนี่ยนะ
ไม่ไปร้านเหล้าวะ"
"เออ ไม่รู้มัน แบบคนรวยมั้ง มันบอกชวนทั้งคลาสเนี่ย"
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"แค่เห็นหน้ามันมาเรียนก็แปลกใจละ นึกว่าแม่งลาออกไปแล้วด้วยซ�ำ้ "
บอกตามตรงไอ้ทิวนี่พักหลังๆ แทบไม่เจอที่มหา'ลัย ถึงผมจะไม่ได้สนิทอะไร
กับมันยังรู้สึกได้ว่าหายหัวจริงๆ
"แล้วมึงจะไปเปล่าล่ะ"
"ไม่ล่ะ"
"เหล้าฟรีนะ"
"งั้นถ้าไม่ไปเพื่อนเสียน�้ำใจแย่ เดี๋ยววันนี้บอกคุณนายก่อน"
ไอ้หมงประเคนมะเหงกใส่หัวผมทันที หลังจากนั้นผมก็ตั้งใจลอกงาน
ทีย่ งั ท�ำไม่เสร็จจนหมดคาบเรียน ระหว่างทีท่ กุ คนทยอยออกจากห้องเรียนรวม
ไอ้หมงก็ลกุ ออกไปคุยโทรศัพท์ขา้ งนอกเพราะเสียงในห้องตอนเลิกเรียนมันเบา
เสียที่ไหน
สักพักใหญ่บรรยากาศจึงกลับสู่ความเงียบอีกครั้ง เงียบจนได้ยินเสียง
เข็ ม นาฬิ ก าที่ แ ขวนอยู ่ บ นผนั ง เหลื อ เพี ย งผมที่ เ พิ่ ง ลอกงานเสร็ จ ก� ำ ลั ง
เก็บของทุกอย่างลงกระเป๋าสะพายระหว่างรอไอ้หมงกลับมา
ผมหันไปเห็นทิวยืนอยู่มุมระเบียงนอกห้องเรียนรวมพอดี
ตั้งใจจะเดินเข้าไปทักว่าจะไปงานวันเกิดมันด้วย แต่สายตากลับเห็น
ใครบางคนยืนอยู่กับทิวเสียก่อน
พี่ขุน...
ผมชะงักฝีเท้าเพราะเห็นทิวมันท่าทางแปลกๆ ขนาดอยูไ่ กลๆ ยังเห็นว่า
มันคุยแบบใส่อารมณ์มาก มือสองข้างสัน่ ไปหมด จนพีข่ นุ เอามือวางบนไหล่มนั
ผมจึงเพิ่งเห็นว่าทิวร้องไห้
จะว่าไปถึงพี่ขุน รุ่นพี่ปีสี่ที่สาวๆ ชอบพูดถึง แต่เคยได้ยินพวกผู้หญิง
บอกว่าพี่แกไม่คบกับใครจริงจัง
"ปัง! เก็บของเสร็จยัง" ไอ้หมงตะโกนดังลั่นพร้อมกับเดินตึงตังเข้ามา
กะทันหัน มันมองตามสายตาของผมแล้วตะโกนทักคนที่อยู่ด้านนอกทันที
"เฮ้ยทิว!"
ไอ้สสั ! มึงหัดดูสถานการณ์บา้ ง ทันทีทที่ กั ไปแบบนัน้ ไอ้หมงถึงเพิง่ รูต้ วั
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มันหน้าเจื่อนนิดหน่อยพอพี่ขุนหันมา แต่ทิวกลับไม่ยอมหันมาตามเสียงทัก
ผมที่ยืนหลบอยู่เลยโดนไอ้หมงดึงออกมาจากข้างผนังด้วย
"เอ่อ พวกกูกลับก่อนนะ เจอกันพรุ่งนี้มึง" ทิวพยักหน้าแล้วโบกมือให้
ทั้งที่ยังหันหลัง ส่วนพี่ขุนผมไม่ขอเดาอารมณ์เขาก็แล้วกัน
หลังกินข้าวเสร็จผมก็แทบจะลืมเรื่องทิวกับพี่ขุนไปเลย ไอ้หมงเอง
ก็ไม่ได้พดู อะไร จนกระทัง่ ตอนเย็นทีผ่ มนัดกับพีแ่ ป้งทีร่ า้ นเค้กเลยนึกขึน้ มาได้วา่
พี่แป้งก็รุ่นเดียวกับพี่ขุนเหมือนกัน
"ตาสวย จมู ก โด่ ง ปากน่ า จู บ หล่ อ แต่ เ ก็ บ ตั ว ไปหน่ อ ย" พี่ แ ป้ ง
ใช้หลอดคนโกโก้ปั่นวนไปวนมาพร้อมอมยิ้มก่อนจะหัวเราะออกมา "ท�ำไม
ถามถึงขุนสมุทรล่ะ มีอะไรรึเปล่า"
"พีแ่ ป้งเล่นตอบเสียผมไม่อยากพูดอะไรเลย" ได้ยนิ แบบนัน้ พีแ่ ป้งยิง่ ข�ำ
คนอะไรยิ่งยิ้มยิ่งน่ารัก เอาใจไอ้ปังไปใส่เพิ่มในโกโก้ไหมครับ มันละลาย
จะแย่แล้ว "แล้วผมจะเอาอะไรไปสู้เนี่ย พี่แป้งพูดขนาดนี้"
"แหม ก็ถงึ บอกว่าเก็บตัวเกินไป คงเพราะเข้ามาเรียนตอนกลางปีสองล่ะมัง้
เลยอาจไม่ค่อยสนิทกับคนอื่นเท่าไหร่" พี่แป้งอธิบายพร้อมกับหรี่ตา "หรือปัง
คิดว่าพี่ชอบขุน"
"เห็นใครๆ ก็ชอบพีข่ นุ กันทัง้ นัน้ " ผมเองก็เพิง่ รูว้ า่ พีข่ นุ ไม่ได้สอบเข้ามาเรียน
ตัง้ แต่แรกเหมือนคนอืน่
"แล้วปังคิดว่าไง ผู้ชายแบบขุน"
ผมเงียบ พี่แป้งก็เงียบ ท่าทางจะอยากรู้จริงๆ
"ก็เหมือนจะอัธยาศัยดี แต่ไม่เห็นสนิทกับใคร พวกผูห้ ญิงรุน่ ผมก็พดู ถึง
บ่อยอยู่"
"อิจฉาป่าวเนี่ย"
"เปล่าเสียหน่อย แต่ถา้ พีแ่ ป้งพูดถึงบ่อยๆ ผมก็ชกั จะอิจฉาแล้ว" พีแ่ ป้ง
หัวเราะก่อนทีเ่ ราจะคุยกันเรือ่ งอืน่ ผมเลยรูว้ า่ พรุง่ นีพ้ แี่ ป้งก็จะไปงานวันเกิดทิว
ด้วย คิดไปคิดมาถึงพีข่ นุ กับไอ้ทวิ จะคบกันหรือยังไงมันก็ไม่เกีย่ วกับผมเลยนีห่ ว่า
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เอาเป็นว่าเลิกคิด อย่างน้อยพรุ่งนี้ผมก็จะมีเหล้ากินฟรีแถมยังได้ไปปาร์ตี้กับ
พี่แป้งอีกด้วย
พอถึงเย็นวันศุกร์เพื่อนในชั้นเรียนก็เอาแต่พูดถึงงานเลี้ยงบ้านไอ้ทิว
ตอนเย็น ไอ้หมงเดินมาเท้าแขนบนโต๊ะเลกเชอร์ผมที่ก�ำลังเก็บหนังสือเรียน
ใส่กระเป๋า
"กูว่าทิวมันแปลกๆ ว่ะ วันนี้คนอวยพรเยอะแยะ เสือกไม่พูดไม่จา
ท�ำเหมือนมีหมาตายอยูใ่ นปาก" หมามันตายในปากมึงน่ะสิ ผมส่ายหน้าแล้ว
ตามมันไปที่ลานจอดรถ วันนี้ผมบอกคุณนายแจ่มฟ้าว่าจะนอนค้างบ้านหมง
เพราะคงกลับดึก ไม่นานเวสป้าลายจุดรุ่นเก่าที่ไอ้หมงยึดของป๊ามาก็พาผม
มาถึงบ้านมันโดยสวัสดิภาพ ผมแวะทักป๊ากับม้าแล้วก็พากันขึน้ ไปเล่นเกมอยู่
บนห้อง รูต้ วั อีกทีกใ็ กล้ถงึ เวลางานเลยรีบอาบน�ำ้ เปลีย่ นเสือ้ ผ้าแล้วโบกแท็กซี่
ไปบ้านไอ้ทวิ
"ไอ้สัสหมง ไหนบอกกูว่าชุดธรรมดาก็พอ แล้วแจ็กเก็ตหนังที่มึงใส่อยู่
คืออะไรวะ" ผมเบะปาก ไอ้เวร ท�ำห่านคู่สีขาวกูหมองไปเลย
เดินทางชั่วโมงกว่าพวกผมก็มาถึงบ้านของทิวซึ่งอยู่เกือบออกนนทบุรี
"นึกว่าจะไม่มาแล้ว" ทิวทักพร้อมรอยยิ้มจางๆ ผมอวยพรมันแบบข�ำๆ
ก่อนจะใช้สายตาเรดาร์มองจับสัญญาณหาพี่แป้งที่เมื่อกี้เพิ่งไลน์มาถามว่า
ผมถึงไหนแล้ว
"พี่แป้งอยู่ในสวนมั้ง เมื่อกี้เห็นอยู่" นอกจากรูปงามแล้วยังมีน�้ำใจ
ผมขอบใจทิว มึงช่างเป็นเพื่อนที่ดีแตกต่างจากไอ้หมงจริงๆ แบบนี้คนขี้เก๊ก
อย่างพี่ขุนจะแพ้ทางกูก็พอเข้าใจ
"ไง" ผมสะดุง้ โหยง อย่าว่าขวัญอ่อนเลยครับ แต่อยูๆ่ ก็โดนจับไหล่แบบนี้
เป็นใครก็ตกใจ และไม่คิดว่าจะเห็นคนที่ผมเพิ่งนินทาในใจ
"หวัดดีพี่ มาด้วยเหรอ" นึกว่าทะเลาะกันหรือไม่ก็เลิกกันแล้วเสียอีก
พี่ขุนพยักหน้า "แล้วปังมากับใคร"
"ไอ้หมง คนทีต่ วั ใหญ่ๆ แต่ดดั ฟันไม่เข้ากับหน้า" ผมกับพีข่ นุ ไม่เคยรูจ้ กั กัน
เป็ น การส่ ว นตั ว ถึ ง จะเดิ น สวนกั น อยู ่ ห ลายครั้ ง แต่ ก็ เ หมื อ นดาวเคราะห์

Page 90 ��� ��� ��� ���.indd 12

3/2/2563 BE 15:35

BlackBunny 13

คนละวงโคจร คิดแล้วยังงงๆ ที่พี่ขุนรู้จักชื่อผม หรือเป็นเพราะผมไปเห็นเขา
อยู่กับทิว
"แล้ว...พี่มีอะไรรึเปล่า" ผมถาม แต่กลับได้ค�ำตอบเป็นสายตาที่มอง
อย่างสังเกต
"เปล่าหรอก ไว้เจอกัน" พูดจบเจ้าตัวก็ผละไป นึกจะมาก็มานึกจะไปก็ไป
ผมเดินตามคนอื่นเข้าไปในบริเวณสวน พอเลี้ยวผ่านต้นไม้ใหญ่ก็ต้องร้องโห
ไอ้ทวิ มันจัดงานจริงจังมากครับ ต้นไม้ในสวนถูกประดับด้วยไฟเส้นสีเหลืองนวล
ผมขมวดคิว้ เมือ่ สังเกตเห็นว่านอกจากสายไฟแล้วต้นไม้แต่ละต้นยังถูกยึดโยงกัน
ด้วยเชือกสีขาว
สายสิญจน์? สงสัยตอนเช้าจะจัดงานบุญด้วยล่ะมั้ง
ตรงกลางสนามหญ้าเป็นโต๊ะบุฟเฟ่ตอ์ าหารคาวหวานกับพวกเครื่องดื่ม
แบบจัดหนักจัดเต็ม เก้าอีใ้ ห้นงั่ มีไม่เยอะเท่าไหร่ ถัดออกไปไม่ไกลคือบันไดหิน
เตี้ยๆ ติดกับโซนสระว่ายน�้ำที่ยกพื้นหินขึ้นสูงกว่าตัวสวน บ้านแม่งอย่างกับ
ในละครหลังข่าว
"มาช้านะเรา จะสี่ทุ่มอยู่แล้ว" ผมยิ้มทันทีที่เห็นพี่แป้งในชุดเสื้อคร็อป
สายเดี่ยวกับกางเกงขายาวสีขาวล้วน "เมื่อกี้แอบเห็นนะว่าเราคุยกับขุน
อย่าบอกนะว่าที่แอบมาถามเมื่อวันก่อนนี่คือสนใจเอง" พี่แป้งยักคิ้วหลิ่วตา
เฮ้ยเดี๋ยว คิดอะไรเนี่ย
"ใช่กบ็ า้ แล้ว พีก่ ร็ .ู้ ..ว่าผมชอบใครอยู"่ พูดเองก็เขินเอง ผมเบนสายตาไป
อีกทางเมื่อรู้สึกร้อนไปทั้งหน้า หยิบกระป๋องเบียร์จากโต๊ะวางเครื่องดื่มข้างๆ
เปิดดื่ม พี่แป้งก้มหน้าลงยิ้มเหมือนรู้ว่านี่คืออาการมือไม้เกะกะแบบที่ผมเป็น
ทุกครั้งเวลาอยู่ใกล้เธอ
หรือนี่จะเป็นโอกาสให้สารภาพรัก...
คิดแล้วก็ยิ่งเขินหนัก ผมตัดสินใจยกเบียร์กระดกแทบหมดกระป๋อง
เพื่อเพิ่มความกล้า
"อยู่นี่เอง กูหาตั้งนาน" ไอ้หมงโถมตัวเข้ามากอดไหล่ผมจากด้านหลัง
เต็มแรงจนส�ำลักพรวด เบียร์หกไหลอาบตัง้ แต่คางยันเสือ้ สีขาว พีแ่ ป้งร้องว้าย

Page 90 ��� ��� ��� ���.indd 13

3/2/2563 BE 15:35

14 90 วัน รัก ไสย ไสย

ด้วยความตกใจก่อนที่ทั้งพี่แป้งและไอ้หมงจะระเบิดหัวเราะออกมา
ไอ้สัสหมง! ไอ้เพื่อนเวร!
"โอ๊ย กูขอโทษ ไม่รวู้ า่ แดกเบียร์อยู"่ ค�ำพูดกับอาการหัวเราะจนแทบท้องแข็ง
สวนทางกันคนละเรือ่ ง
"ห้องน�้ำไปทางไหนวะเนี่ย" อารมณ์โรแมนติกเปลี่ยนเป็นหงุดหงิด
ผมดึ ง คอเสื้ อ ที่ เปียกออกห่ า งจากตั ว ที นี้ กู ก็ ตั ว เหม็ น เบี ย ร์ เ หมื อ นคนเมา
ตั้งแต่เริ่มงาน
อยากจะเลิกคบกับแม่งก็มีเพื่อนอยู่แค่คนเดียว!
"ค่อยไปดิวะ เดีย๋ วมึงก็เมาเหมือนหมาอยูด่ ี อีกแป๊บจะมีแสดงอะไรไม่รู้
คนมารวมกันหมดแล้ว" วินาทีนกี้ ารแสดงอะไรก็ไม่ทำ� ให้หายเซ็งเพราะพีแ่ ป้ง
เดินกลับเข้าไปหาแก๊งเพือ่ นๆ ของเธอ หมายความว่าผมเสียโอกาสสารภาพรัก
เมื่อครู่ไปซะแล้ว
"ห่า ใครจะไปมีอารมณ์ดู เดี๋ยวกูมา" ผมเดินสวนกับทุกคนที่ก�ำลัง
เดินเข้ามารวมตัวกัน เมือ่ เลีย้ วออกมาจากกลางสวนถึงได้สงั เกตว่าบรรยากาศ
รอบบ้านเงียบกริบต่างจากบริเวณในสวนขนาดนี้ ผมมองตัวบ้านทีต่ งั้ ตระหง่าน
ตรงหน้า พระจันทร์เต็มดวงลอยสว่างอยู่บนฟ้าเป็นฉากหลัง
เมื่อลองเปิดประตูบ้านกลับพบว่ามันล็อก
แล้วให้ไปใช้ห้องน�้ำที่ไหนวะเนี่ย
ระหว่างที่ตั้งใจว่าจะเดินกลับเข้าไปที่งานเพื่อถามทิวหรือใครสักคน
กลับแว่วได้ยินเสียงท�ำนองอะไรบางอย่างจากชั้นบน เมื่อเงยหน้าขึ้นก็เห็น
เงาคนยืนอยู่อีกฝั่งของหน้าต่างกระจกบานใหญ่ มีคนอยู่ข้างในนี่นา
แกร๊ก...
ลูกบิดประตูปลดล็อกจากด้านใน
'เข้ามา...' เสียงเรียกเบาจนแทบเป็นเสียงกระซิบ ใครบางคนคงเห็นผม
อยู่ด้านนอกจึงเปิดประตูให้ แต่เมื่อเดินเข้ามาด้านในผมก็ผงะ บนเพดาน
ห้ อ ยสายสิ ญ จน์ ร ะโยงระยางเต็ ม ไปหมด แม้ แ ต่ ผ นั ง ก็ ถู ก แปะกระดาษ
ที่ดูเหมือนยันต์เอาไว้หลายจุด นี่บ้านไอ้ทิวท�ำบุญวันเกิดยิ่งใหญ่ขนาดนี้
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เลยเหรอวะ ถึงจะพยายามมองหาแม่บ้านหรือใครที่เปิดประตูให้แต่ผมกลับ
ไม่เห็นใครสักคน
'ข้างบน...'
'ข้างบน...'
เสียงกระซิบเรียกดังขึ้นอีก
"สวัสดีครับ?" ทันทีทขี่ านรับไปแบบนัน้ ในอกก็รสู้ กึ จุกแน่นอย่างประหลาด
เสียงแว่วที่ได้ยินเป็นท�ำนองจากเมื่อตอนยืนอยู่นอกบ้านเริ่มได้ยินชัดเจนว่า
เป็นเสียงคล้ายบทสวดมนต์ ความรูส้ กึ บางอย่างบอกให้ผมรีบกลับออกไป แต่
ขาทั้งสองข้างกลับไม่ฟังค�ำสั่ง
ผมก้าวขึ้นบันไดราวกับว่าได้ตอบรับค�ำเชิญชวนนั้นแล้ว
เสียงบทสวดทีไ่ ด้ยนิ ดังขึน้ เรือ่ ยๆ ผมเหงือ่ แตกพลัก่ รับรูถ้ งึ จังหวะหัวใจ
ที่เต้นแรงขึ้น
และเมือ่ ก้าวพ้นบันไดขัน้ สุดท้าย สิง่ ทีผ่ มเจอกลับเป็นมากกว่าใครสักคน
ภาพทีเ่ ห็นคือกลางห้องโถงชัน้ บนมีแท่นบูชาตัง้ อยู่ ทิวยืนอยูก่ ลางวงกลม
ที่ถูกจุดเทียนล้อม บนพื้นวงกลมถูกวาดเป็นรอยแปลกๆ ทิวตาโตเมื่อเห็นผม
เดินขึ้นมา และอีกคนที่ผมหันไปเจอคือเจ้าของเสียงบทสวดที่ผมได้ยิน
พี่ขุน...
เชี่ยไรวะเนี่ย!
"ปัง! ท�ำไมมาอยูท่ นี่ !ี่ " ทิวทีอ่ ยูใ่ นวงพิธหี น้าตาแตกตืน่ ก่อนจะหันไปมอง
คนที่ยังสวดมนต์พึมพ�ำ
"อาคมมันรูต้ วั เลยพยายามหาร่างใหม่ ทัง้ ทีใ่ ช้ยนั ต์ปอ้ งกันไว้รอบบ้านแล้ว
แท้ๆ" พีข่ นุ สบถอะไรบางอย่างออกมา "ปังคงไปตอบรับมันเข้า ตอนนีพ้ วกเรา
อยู่เฉยๆ ซะ" ทั้งที่ได้ยินทุกอย่างแต่ผมไม่เข้าใจอะไรเลยแม้แต่อย่างเดียว
ไม่สามารถแม้แต่จะควบคุมร่างกายตัวเองด้วยซ�้ำ
เทียนทีจ่ ดุ ล้อมรอบตัวทิววูบไหวเหมือนมีลมพัดผ่านทัง้ ทีอ่ ากาศสงบนิง่
พีข่ นุ ขยับปากพึมพ�ำ เสียงบทสวดชวนขนลุกยังดังต่อเนือ่ ง ใบหน้าทีเ่ คยดูออ่ นโยน
แบบที่สาวๆ ชอบนักกลับดูจริงจังจนน่ากลัว
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"อึก..." อยู่ๆ ทิวก็งอตัวทรุดลง ใบหน้าซีดเซียว ทั้งที่อยากเข้าไปช่วย
แต่ร่างกายกลับไม่สามารถขยับได้ ผมมองเห็นดวงไฟสีแดงคล�้ำหลุดลอย
ออกมาจากปากไอ้ทิว บ้าไปแล้ว! นี่มันบ้าสัสๆ! บ้าที่สุดที่ผมเคยเจอ!
พี่ขุนหันมามองผมด้วยอารมณ์แบบไหนตอนนี้สมองก็ประมวลผล
ไม่ได้แล้ว เพราะไอ้ดวงไฟทีเ่ พิง่ ออกจากปากทิวมันก�ำลังลอยอ้อยอิง่ มาทางผม
"หลับตาแล้วอย่าขยับ!" พี่ขุนร้องสั่งเสียงเข้ม ดวงตาของผมยังจ้อง
แสงทีล่ อยเข้ามาใกล้ มันเคลือ่ นทีเ่ ข้ามาช้าๆ ในหูแว่วได้ยนิ เสียงบทสวดแทรก
ด้วยเสียงกระซิบอะไรบางอย่างที่ผมแน่ใจว่าได้ยินจริงๆ ไม่ได้คิดไปเอง
ในหัวผมกลับเริ่มอื้ออึงด้วยเสียงกระซิบนั่นอีกครั้ง
'จับสิ...'
และเมื่ อ ไม่ ส ามารถควบคุ ม ร่ า งกายของตั ว เองได้ มื อ ก็ ยื่ น ออกไป
โดยอัตโนมัติ
"ปัง!" เร็วเท่าเสียง พี่ขุนพุ่งตัวเข้ามาคว้ามือของผมที่ก�ำลังจะเอื้อมจับ
แสงนั่นเอาไว้ แต่ดวงแสงกลับลอยเข้ามาในอุ้งมือผมในจังหวะเดียวกับ
ที่มือพี่ขุนประสานเข้ามา ฉับพลันทั้งตัวก็ร้อนวาบ หัวใจกระตุกแรงจนเจ็บ
ในช่องอก แล้วเรี่ยวแรงที่มีก็หายวับไปทันที
ผมรู้สึกถึงความเจ็บที่แผ่นหลังกระแทกกับพื้นไม้
แล้วสัมปชัญญะสุดท้ายก็หายไป
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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