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คำ�นำ�

ปั่กๆๆๆ!

อู๊ยยย...ใครมาสับหมูแถวน้ีคะเนี่ย เสียงง้ีดังสนั่น ฟังจากน�้าหนักเสียงแล้ว 

ดูท่าจะโกรธใครมาแหง็มๆ

หรือว่าจะเป็นเสียงบอกใบ้ถึงอะไรหรือเปล่าน้า...

คราวน้ี everY จะพานักอ่านทุกท่านไปพบกับนิยายสายมูเตลูท่ีเล่าเรื่อง

ไสยศาสตร์ มนตร์ด�า อาคม และ ผะๆๆๆ...ผี! ซึ่งมีท้ังผีท่ีมาหลอกแบบกุ๊กๆ กู๋ และ 

ผผ้ีาห่ม (ผอีย่างหลงันีน่่าสนใจใช่ไหมคะ) เอาเป็นว่าใครท่ีรูจ้กัมกัคุน้กับ 'BlackBunny' 

คงไม่ต้องบรรยายฝีไม้ลายมือกันเนอะ ส่วนใครท่ีหยิบเล่มน้ีมาจากเชลฟ์เพราะ 

สนใจว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็ขอบอกเลยค่ะว่าทั้งคอมมิดี้ ทั้งซาบซึ้งกินใจ  

มีครบทุกรสจริงๆ

เอาเป็นว่าสวดมนต์ ระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในใจ แล้วเปิดหน้าต่อไปลุยเลยค่ะ!

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์เอเวอร์วาย
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ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยาย everY ได้ที่

www.facebook.com/everyyyyy

ส�ำหรับผู ้อ่ำนที่มีอำยุ 18 ปีข้ึนไป

โปรดใช้วิจำรณญำณในกำรอ่ำน
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5BlackBunny

ปั่ก! ปั่ก! ปั่ก! ปั่ก! ปั่ก!

"ผักสดๆ ใหม่ๆ ก�ำละสิบบำทจ้ำ สิบบำทๆ"

ปั่ก! ปั่ก! ปั่ก! ปั่ก! ปั่ก!

"ปลำสลิด ปลำสวำย ปลำทับทิมตัวอ้วนใหญ่จ้ำ"

ปั่ก! ปั่ก! ปั่ก! ปั่ก! ปั่ก!

"โอ๊ย! หมมูนัเละจนแทบจะไม่เหลอืซำกแล้วมัง้น่ัน ทุบอะไรขนำดนัน้ล่ะ

พ่อคู้ณณณ" เสียงตะโกนจำกป้ำแหววแม่ค้ำขำยปลำดังลั่น เรียกรอยยิ้มจำก

เหล่ำแม่ค้ำแผงข้ำงๆ และบรรดำแม่บ้ำนทีถื่อตะกร้ำพะรงุพะรงัในมอื เช้ำๆ แบบน้ี

จะมีที่ไหนวุ่นวำยไปมำกกว่ำตลำดสดอีก

"โมโหอะไรมำล่ะมึงเอ๊ย! ทุบเสียเขียงแทบแหก แล้วนี่ไม่ไปร�่ำไปเรียน 

มหำ'ลัยเขำไล่ออกแล้วรึไงฮึ" ป้ำแหววตะโกนต่อพลำงยกมือข้ำงหน่ึง 

จับคอเสื้อผ้ำฝ้ำยลำยดอกสีบำนเย็นกระพือให้ลมเข้ำ คนที่ก้มหน้ำก้มตำ 

สับมีดเมื่อครู่เงยหน้ำขึ้นมำสบตำ ใบหน้ำน้ันเรียบเฉย มือข้ำงหน่ึงยกมีดข้ึน

แล้วกระแทกฉับลงบนก้อนเนื้อสีแดงสดอีกครั้ง เลือดสีสดกระเด็นติดผิวแก้ม

ก่อนหยดลงมำถึงปลำยคำง

"ว้ำย!" ป้ำแหววร้องเสียงดังพร้อมเอำมือทำบอก "ดูมันท�ำสิเจ๊นง!"

"โธ่ป้ำ ถ้ำมหำ'ลยัไล่ออก ผมมหีวังโดนคณุนำยแจ่มฟ้ำแพ่นกบำลแยก" 

คนพูดย้ิมกว้ำงจนปำกแทบถึงใบหู มันคงจะดูน่ำรักน่ำเอ็นดูถ้ำอยู่บนใบหน้ำ 

Chapter 1
/Day 0/ สุขสันต์วันเกิด
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90 วัน รัก ไสย ไสย6

เด็กอำยุสิบขวบ แต่พอเป็นรอยย้ิมของ 'ไอ้ปัง' ท่ีป้ำแหววร้ำนขำยปลำเรียก 

'น้องปัง' ทีเ่จ๊นงร้ำนผกัสดเรยีก หรอื 'คณุปัง' ท่ีมะลลิกูจ้ำงต่ำงด้ำวร้ำนขำยหมู

เรียก รอยยิ้มนั้นกลับดูชวนกระทืบอย่ำงไม่มีเหตุผล

ใครๆ แถวน้ีต่ำงก็รู้จักลูกชำยคนรองวัยย่ีสิบปีของคุณนำยแจ่มฟ้ำ

เจ้ำของตลำดท่ีพ่วงกิจกำรร้ำนขำยหมหูน้ำตกึแถวเป็นอย่ำงด ี ไม่ใช่เพรำะหล่อ

หรอืมีดอีะไร แต่เป็นเพรำะตอน ม.ปลำย เคยโดนนกัเลงรมุกระทืบอยู่ท้ำยตลำด 

จนเป็นข่ำวให้บรรดำแม่ค้ำมีเรื่องเม้ำท์ไปทั้งเดือน

"แล้วตำเขียงไปไหน ไหงวันน้ีเรำถึงมำเฝ้ำแผงล่ะฮึ" ป้ำแหววหรี่ตำ  

อนัท่ีจรงิไอ้ปังมนัก็หน้ำตำใช้ได้หรอกนะ ผวิพรรณก็ดีเหมอืนคุณนำย หน้ำตำ 

คมเข้มหมดจด เสยีแต่ผมเผ้ำกระเซอะกระเซงิกับพูดจำกวนประสำทไปหน่อย

"ก็คิดถึงแต่พี่เขียงมันนะป้ำ ปลำน่ะยังขำยอยู่ไหม ลูกค้ำรอ"

"อุ๊ยต๊ำย! โทษทีจ้ะแม่คุณ ฉันล่ะไม่ทันเห็น อย่ำหำว่ำบ้ำผู้ชำยเลย  

ตำเขียงน่ะหล่อจริงๆ มำแล้วจะชี้ให้ดู" ป้ำแหววหันไปจีบปำกจีบคอกับลูกค้ำ

วัยใกล้เคียงกัน ป้ำลูกค้ำก็ท�ำท่ำสนอกสนใจไปด้วยอีกคน ปังตอส่ำยหน้ำ  

ทั้งระอำทั้งข�ำ

ใช่ครบั...ผมชือ่ปังตอ แม่ตัง้ให้ตัง้แต่ลมืตำดโูลกโดยไม่ถำมควำมสมคัรใจ 

ผลคือโดนเพ่ือนตั้งแต่อนุบำลยันมัธยมล้อชื่อน้ีจนชิน ตอนเข้ำมหำวิทยำลัย 

เลยเก็บพยำงค์หลงัซ่อนเอำไว้ ชือ่ปังเฉยๆ ยังพอรบัได้

"แม่บอกให้รีบอำบน�้ำไปเรียนได้แล้ว เดี๋ยวสำย" พ่ีเขียงเดินลงมำจำก

บันไดด้ำนหลัง มือขยับเนกไทสีน�้ำเงินเข้มให้เข้ำท่ี ทันทีท่ีเห็นพ่ีชำยของผม  

ป้ำแหววก็ตะโกนทักทำยเสียงหวำนท�ำเอำผมหลุดหัวเรำะออกมำ อันท่ีจริง 

ผมกับป้ำแหววสนิทกันมำกกว่ำท่ีป้ำแกสนิทกับพ่ีเขียงด้วยซ�้ำ แต่ก็อย่ำงว่ำ 

คนมนัหน้ำตำด ี เป็นพ่ีน้องกันแท้ๆ แต่พ่ีเขียงดนัผมตรง ตดัสัน้ปำดข้ำงเซต็หล่อ 

ท�ำงำนธนำคำรใหญ่โต ใส่เสื้อเชิ้ตกำงเกงรัดเปรี๊ยะท�ำป้ำๆ ใจสั่นทุกวัน

ผมถอดผ้ำกันเปื้อนที่บัดนี้เลอะเทอะไปด้วยครำบเลือดและเศษเน้ือ  

ยืนท�ำท่ำบิดข้ีเกียจอยู่หน้ำเขียงหมูที่ต้ังอยู่หน้ำตึกแถวสี่ชั้นสำมคูหำซึ่งเป็น

บ้ำนของตวัเอง อนัท่ีจรงิตลำดแจ่มฟ้ำนีก็่ถือเป็นบ้ำนของผมทัง้หมดนัน่แหละ 
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7BlackBunny

"ขี้เกียจเรียนว่ะ" ได้ยินผมถอนหำยใจเฮือกพี่เขียงก็ขมวดคิ้ว

"ให้ไว เดี๋ยวจะโดนเตะ"

"แม่จะเตะ?"

"พี่นี่แหละ ไม่ต้องถึงตีนคุณนำย เร็วเลยจะเจ็ดโมงแล้ว"

"ฉบิหำย!" ผมแทบจะเขวีย้งผ้ำกันเป้ือนทิง้แล้วกระโดดจ�ำ้ขึน้บนัไดบ้ำน 

สำยอกีแล้วกู ท้ังท่ีวนัน้ีตัง้ใจเซต็ผมหล่อๆ เพรำะมเีรยีนรวมกับสำขำอืน่ สดุท้ำย 

ก็ต้องวิง่ผ่ำนน�ำ้แบบลวกๆ โบกพ่ีวินขำประจ�ำไปเบยีดเสยีดกับผูค้นบนรถไฟฟ้ำ 

ต่อรถเมล์แล้วรีบว่ิงเข้ำคณะ กำรเดินทำงน่ีเป็นอุปสรรคทำงกำรศึกษำมำก  

เมื่อผ่ำนบำนกระจกหน้ำบันไดข้ึนตึกถึงได้เห็นสภำพตัวเอง ผมข้ำงหน้ำ 

มันชักจะยำวไปหน่อยแล้ว เป็นคนผมหยักศกจะเซ็ตจะจับทรงไหนก็ล�ำบำก 

ตื่นมำแม่งยุ่งทุกวัน

"ไลน์ไม่ตอบ กูนึกว่ำวันนี้มึงจะโดด" หันไปตำมเสียงก็เจอใครบำงคน

ชะโงกหน้ำมำจำกบันไดชั้นบน คนตัวสูงตัดผมสกินเฮดเบอร์สองเกรียนแทบ 

ติดหนังหัว

"ท�ำอย่ำงกับมึงมำก่อนกูนำนมำก" ผมสำวเท้ำตำมมันข้ึนไป เพรำะ 

ไม่ใช่คนมเีพ่ือนเยอะ ไอ้หมงเลยเป็นเพ่ือนคนเดยีวทีส่นทิกันมำตัง้แต่ตอนมธัยม

"ไหนมึงบอกวันนี้จะแต่งหล่อจีบพี่แป้ง"

"อำบน�้ำทันก็บุญแล้ว กูเฝ้ำแผงเพลินลืมดูนำฬิกำ"

ไอ้หมงหัวเรำะไม่ถำมอะไรอกี เหมอืนมนัจะชนิแล้วกับค�ำตอบนี ้บำงวัน

ผมต้องตืน่ตัง้แต่ตสีีม่ำช่วยคณุนำยแจ่มฟ้ำเฝ้ำแผงหม ูตอนเด็กๆ อยำกต่ืนมำ

ช่วยแม่ สนกุด ีแต่พอโตมำชกัข้ีเกียจ เคยเกเรไม่ยอมช่วยงำนท่ีบ้ำนอยู่เกือบปี 

สุดท้ำยทะเลำะกับพ่ีเขียงบ้ำนแทบแตก เป็นวันที่คุณนำยแจ่มฟ้ำร้องไห ้

จนกลำยเป็นภำพติดตำ หลังจำกน้ันผมก็ไม่เคยอิดออดอีกเลย ถึงตอนน้ี 

จะไม่ต้องตืน่มำขำยหมทุูกวันเพรำะมพ่ีีมะลคินงำนทีบ้่ำนกับพ่ีโหน่งลกูจ้ำงประจ�ำ 

แต่ผมกับพี่เขียงก็ยังผลัดกันไปเฝ้ำเป็นบำงวันอยู่ดี

เพรำะผมมแีค่แม่กับพ่ี แถมไม่ใช่คนดอีะไร ก็คนดีๆ  ทีไ่หนจะโดนลำกไป

กระทืบบ่อยๆ ตอนมธัยมกลบับ้ำนพร้อมรอยฟกช�ำ้ด�ำเขยีวแทบทุกวนั เสือ้ผ้ำ
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มอมเป็นหมำ หนักสดุโดนแอดมติเข้ำโรงพยำบำล ฝีมอืไอ้พวกนักเลงท้ำยตลำด 

ตอนน้ันคือเละจรงิ

โชคดีท่ีหลังจำกเข้ำมหำวิทยำลัย พวกท่ีเคยเขม่นกันหนักๆ ก็แยกยำ้ย

กันไป ผมเลยมีชีวิตที่สงบสุขขึ้นเป็นกอง

สรุปว่ำผมกับไอ้หมงเข้ำเช็กชื่อทันแบบเฉียดฉิว แม้จะโดนอำจำรย์ 

เขม่นตำมองพร้อมกับเสยีงหวัเรำะของเพ่ือนนกัศกึษำร่วมชัน้ ใครจะข�ำกข็�ำไป

เพรำะสำยตำผมจ้องอยู่แค่คนคนเดยีว เธอน่ังถัดออกไปสำมแถว เอำมอืป้องปำก

หัวเรำะกับเพื่อน ผมยำวสีน�้ำตำลอ่อนดัดเป็นลอนม้วนตรงปลำย

"เช็ดน�้ำลำยหน่อยมึง เดี๋ยวพ่ีเขำติดเชื้อ" ผมรีบยกมือปำดปำก ถุย!  

มึงสิจะติดเชื้อ พี่แป้งนั่งถัดไปอย่ำงไกลคงได้สัมผัสเชื้อโรครักจำกกูหรอก

ผมน่ังมองพ่ีแป้งจำกด้ำนหลังตลอดท้ังคำบเรียน มันน่ำแปลก 

ที่ถึงเวลำปกติผมจะพูดมำกคุยเล่นกวนประสำทกับใครก็ได้ แต่พอเป็นเธอ 

ทุกอย่ำงกลับดูผิดที่ผิดทำงไปหมด แขนขำแทบไม่รู ้จะเอำไว้ตรงไหน  

ถึงก่อนหน้ำนี้จะรู้จักกันเพรำะเป็นรุ่นพ่ีรุ ่นน้องในคณะ แต่พอไอ้หมงรู้ว่ำ 

ผมชอบพี่แป้งมันก็ช่วยหำเรื่องให้ผมได้อยู่ใกล้เธออยู่ร�่ำไป

จนตอนนี้...ไม่รู้ว่ำเรียกว่ำเรำคุยกันอยู่ได้หรือเปล่ำ

หรือจะมีแค่ผมที่คิดว่ำตัวเองคุยกับเธอเป็นพิเศษอยู่แค่คนเดียว

~ครืด~

ผมหยิบโทรศพัท์ท่ีสัน่ในกระเป๋ำกำงเกงข้ึนมำดูแล้วก็ต้องอมย้ิมเมือ่เหน็

ชื่อไลน์ที่เด้งขึ้นมำ

NNPowder

มีคนมาช้าโดนดุ

NNPowder

(สติ๊กเกอร์กระต่ายหัวเราะ)
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Porawat

อยากถูกปลอบใจ 

Porawat

(สติ๊กเกอร์หมาร้องไห้)

NNPowder

เอาชีทที่ยืมไปมาคืนเปล่า :))

Porawat

เดี๋ยวคืนให้ที่ร้านเค้กนะครับ เจอกันตอนเย็น

Porawat

(สติ๊กเกอร์หมาลูบพุง)

พ่ีแป้งอ่ำนไลน์แล้วไม่ได้ส่งข้อควำมอะไรตอบ แต่กลบัยกแขนขึน้ท�ำมอื

เป็นสัญลักษณ์ OK ผมที่นั่งอยู่ด้ำนหลังเห็นแล้วก็อดยิ้มออกมำไม่ได้

คนอะไรท�ำไมน่ำรักขนำดนี้วะ!

"มึงยิ้มจนหมดโควตำของชำตินี้แล้วมั้ง"

"ส่วนมึงถ้ำยังกวนกูอีกจะหมดโควตำหำยใจ" ไอ้หมงได้ยินก็ท�ำท่ำ 

อกสั่นขวัญผวำรับมุก

"อันธพำลจังวะ"

ผมหัวเรำะแล้วเปลี่ยนเรื่อง "เออ วันพรุ่งน้ีทิวมันจัดงำนอะไรที่บ้ำนวะ 

เห็นเพ่ือนชวนกันอยู่" ผมถำมถึงเพ่ือนร่วมรุ ่นอีกคนที่เมื่อก้ีบังเอิญได้ยิน 

พวกผู้หญิงคุยกันว่ำจะไปงำนอะไรสักอย่ำงที่บ้ำนทิว

"งำนวันเกิด"

"หืม?" ผมขมวดคิ้ว "นี่มันเกิดยุคไหน จัดงำนวันเกิดท่ีบ้ำนเน่ียนะ  

ไม่ไปร้ำนเหล้ำวะ" 

"เออ ไม่รู้มัน แบบคนรวยมั้ง มันบอกชวนทั้งคลำสเนี่ย"
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"แค่เหน็หน้ำมนัมำเรยีนก็แปลกใจละ นกึว่ำแม่งลำออกไปแล้วด้วยซ�ำ้" 

บอกตำมตรงไอ้ทิวน่ีพักหลังๆ แทบไม่เจอที่มหำ'ลัย ถึงผมจะไม่ได้สนิทอะไร 

กับมันยังรู้สึกได้ว่ำหำยหัวจริงๆ

"แล้วมึงจะไปเปล่ำล่ะ"

"ไม่ล่ะ"

"เหล้ำฟรีนะ"

"งั้นถ้ำไม่ไปเพื่อนเสียน�้ำใจแย่ เดี๋ยววันนี้บอกคุณนำยก่อน"

ไอ้หมงประเคนมะเหงกใส่หัวผมทันที หลังจำกน้ันผมก็ต้ังใจลอกงำน 

ทียั่งท�ำไม่เสรจ็จนหมดคำบเรยีน ระหว่ำงทีท่กุคนทยอยออกจำกห้องเรยีนรวม 

ไอ้หมงก็ลกุออกไปคยุโทรศพัท์ข้ำงนอกเพรำะเสยีงในห้องตอนเลกิเรยีนมนัเบำ

เสียที่ไหน

สักพักใหญ่บรรยำกำศจึงกลับสู่ควำมเงียบอีกครั้ง เงียบจนได้ยินเสียง

เข็มนำฬิกำที่แขวนอยู่บนผนัง เหลือเพียงผมท่ีเพ่ิงลอกงำนเสร็จก�ำลัง 

เก็บของทุกอย่ำงลงกระเป๋ำสะพำยระหว่ำงรอไอ้หมงกลับมำ

ผมหันไปเห็นทิวยืนอยู่มุมระเบียงนอกห้องเรียนรวมพอดี 

ตั้งใจจะเดินเข้ำไปทักว่ำจะไปงำนวันเกิดมันด้วย แต่สำยตำกลับเห็น 

ใครบำงคนยืนอยู่กับทิวเสียก่อน

พี่ขุน...

ผมชะงกัฝีเท้ำเพรำะเห็นทวิมนัท่ำทำงแปลกๆ ขนำดอยู่ไกลๆ ยังเหน็ว่ำ 

มนัคยุแบบใส่อำรมณ์มำก มอืสองข้ำงสัน่ไปหมด จนพ่ีขนุเอำมอืวำงบนไหล่มนั 

ผมจึงเพิ่งเห็นว่ำทิวร้องไห้

จะว่ำไปถึงพ่ีขุน รุ่นพ่ีปีสี่ท่ีสำวๆ ชอบพูดถึง แต่เคยได้ยินพวกผู้หญิง 

บอกว่ำพี่แกไม่คบกับใครจริงจัง

"ปัง! เก็บของเสร็จยัง" ไอ้หมงตะโกนดังลั่นพร้อมกับเดินตึงตังเข้ำมำ

กะทันหัน มันมองตำมสำยตำของผมแล้วตะโกนทักคนที่อยู่ด้ำนนอกทันที

"เฮ้ยทิว!"

ไอ้สสั! มงึหัดดสูถำนกำรณ์บ้ำง ทนัทีท่ีทักไปแบบน้ันไอ้หมงถึงเพ่ิงรูต้วั 
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มันหน้ำเจ่ือนนิดหน่อยพอพ่ีขุนหันมำ แต่ทิวกลับไม่ยอมหันมำตำมเสียงทัก  

ผมที่ยืนหลบอยู่เลยโดนไอ้หมงดึงออกมำจำกข้ำงผนังด้วย

"เอ่อ พวกกูกลับก่อนนะ เจอกันพรุ่งน้ีมึง" ทิวพยักหน้ำแล้วโบกมือให ้

ทั้งที่ยังหันหลัง ส่วนพี่ขุนผมไม่ขอเดำอำรมณ์เขำก็แล้วกัน

หลังกินข้ำวเสร็จผมก็แทบจะลืมเรื่องทิวกับพ่ีขุนไปเลย ไอ้หมงเอง 

ก็ไม่ได้พูดอะไร จนกระท่ังตอนเย็นทีผ่มนัดกบัพ่ีแป้งท่ีร้ำนเค้กเลยนึกขึน้มำได้ว่ำ 

พี่แป้งก็รุ่นเดียวกับพี่ขุนเหมือนกัน

"ตำสวย จมูกโด่ง ปำกน่ำจูบ หล่อแต่เก็บตัวไปหน่อย" พ่ีแป้ง 

ใช้หลอดคนโกโก้ปั่นวนไปวนมำพร้อมอมย้ิมก่อนจะหัวเรำะออกมำ "ท�ำไม 

ถำมถึงขุนสมุทรล่ะ มีอะไรรึเปล่ำ"

"พ่ีแป้งเล่นตอบเสยีผมไม่อยำกพูดอะไรเลย" ได้ยินแบบนัน้พ่ีแป้งย่ิงข�ำ 

คนอะไรย่ิงย้ิมย่ิงน่ำรัก เอำใจไอ้ปังไปใส่เพ่ิมในโกโก้ไหมครับ มันละลำย 

จะแย่แล้ว "แล้วผมจะเอำอะไรไปสู้เนี่ย พี่แป้งพูดขนำดนี้"

"แหม ก็ถึงบอกว่ำเก็บตวัเกินไป คงเพรำะเข้ำมำเรยีนตอนกลำงปีสองล่ะมัง้

เลยอำจไม่ค่อยสนิทกับคนอื่นเท่ำไหร่" พ่ีแป้งอธิบำยพร้อมกับหรี่ตำ "หรือปัง 

คิดว่ำพี่ชอบขุน"

"เหน็ใครๆ ก็ชอบพ่ีขนุกันท้ังนัน้" ผมเองก็เพ่ิงรูว่้ำพ่ีขุนไม่ได้สอบเข้ำมำเรยีน

ตัง้แต่แรกเหมอืนคนอืน่

"แล้วปังคิดว่ำไง ผู้ชำยแบบขุน"

ผมเงียบ พี่แป้งก็เงียบ ท่ำทำงจะอยำกรู้จริงๆ

"ก็เหมอืนจะอธัยำศยัด ีแต่ไม่เห็นสนทิกับใคร พวกผูห้ญิงรุน่ผมก็พูดถงึ

บ่อยอยู่"

"อิจฉำป่ำวเนี่ย"

"เปล่ำเสยีหน่อย แต่ถ้ำพ่ีแป้งพูดถึงบ่อยๆ ผมก็ชกัจะอจิฉำแล้ว" พ่ีแป้ง

หวัเรำะก่อนทีเ่รำจะคยุกันเรือ่งอืน่ ผมเลยรูว่้ำพรุง่น้ีพ่ีแป้งก็จะไปงำนวันเกิดทิว

ด้วย คดิไปคดิมำถึงพ่ีขุนกับไอ้ทวิจะคบกันหรือยังไงมนัก็ไม่เก่ียวกับผมเลยน่ีหว่ำ 
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เอำเป็นว่ำเลิกคิด อย่ำงน้อยพรุ่งนี้ผมก็จะมีเหล้ำกินฟรีแถมยังได้ไปปำร์ต้ีกับ

พี่แป้งอีกด้วย

พอถึงเย็นวันศุกร์เพ่ือนในชั้นเรียนก็เอำแต่พูดถึงงำนเลี้ยงบ้ำนไอ้ทิว 

ตอนเย็น ไอ้หมงเดินมำเท้ำแขนบนโต๊ะเลกเชอร์ผมท่ีก�ำลังเก็บหนังสือเรียน 

ใส่กระเป๋ำ

"กูว่ำทิวมันแปลกๆ ว่ะ วันนี้คนอวยพรเยอะแยะ เสือกไม่พูดไม่จำ 

ท�ำเหมอืนมหีมำตำยอยู่ในปำก" หมำมนัตำยในปำกมงึน่ะส ิผมส่ำยหน้ำแล้ว

ตำมมันไปที่ลำนจอดรถ วันนี้ผมบอกคุณนำยแจ่มฟ้ำว่ำจะนอนค้ำงบ้ำนหมง

เพรำะคงกลับดึก ไม่นำนเวสป้ำลำยจุดรุ่นเก่ำท่ีไอ้หมงยึดของป๊ำมำก็พำผม 

มำถึงบ้ำนมนัโดยสวัสดภิำพ ผมแวะทกัป๊ำกับม้ำแล้วก็พำกันขึน้ไปเล่นเกมอยู่ 

บนห้อง รูต้วัอกีทก็ีใกล้ถึงเวลำงำนเลยรบีอำบน�ำ้เปลีย่นเสือ้ผ้ำแล้วโบกแท็กซี่ 

ไปบ้ำนไอ้ทวิ

"ไอ้สัสหมง ไหนบอกกูว่ำชุดธรรมดำก็พอ แล้วแจ็กเก็ตหนังท่ีมึงใส่อยู ่

คืออะไรวะ" ผมเบะปำก ไอ้เวร ท�ำห่ำนคู่สีขำวกูหมองไปเลย 

เดินทำงชั่วโมงกว่ำพวกผมก็มำถึงบ้ำนของทิวซึ่งอยู่เกือบออกนนทบุรี

"นึกว่ำจะไม่มำแล้ว" ทิวทักพร้อมรอยย้ิมจำงๆ ผมอวยพรมันแบบข�ำๆ 

ก่อนจะใช้สำยตำเรดำร์มองจับสัญญำณหำพ่ีแป้งท่ีเมื่อกี้เพ่ิงไลน์มำถำมว่ำ 

ผมถึงไหนแล้ว

"พ่ีแป้งอยู่ในสวนมั้ง เมื่อก้ีเห็นอยู่" นอกจำกรูปงำมแล้วยังมีน�้ำใจ  

ผมขอบใจทิว มึงช่ำงเป็นเพ่ือนท่ีดีแตกต่ำงจำกไอ้หมงจริงๆ แบบนี้คนขี้เก๊ก

อย่ำงพี่ขุนจะแพ้ทำงกูก็พอเข้ำใจ

"ไง" ผมสะดุง้โหยง อย่ำว่ำขวัญอ่อนเลยครบั แต่อยู่ๆ ก็โดนจบัไหล่แบบนี้

เป็นใครก็ตกใจ และไม่คิดว่ำจะเห็นคนที่ผมเพิ่งนินทำในใจ

"หวัดดีพี่ มำด้วยเหรอ" นึกว่ำทะเลำะกันหรือไม่ก็เลิกกันแล้วเสียอีก

พี่ขุนพยักหน้ำ "แล้วปังมำกับใคร"

"ไอ้หมง คนท่ีตวัใหญ่ๆ แต่ดดัฟันไม่เข้ำกับหน้ำ" ผมกับพ่ีขนุไม่เคยรูจ้กักัน

เป็นกำรส่วนตัว ถึงจะเดินสวนกันอยู่หลำยครั้งแต่ก็เหมือนดำวเครำะห์ 
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คนละวงโคจร คิดแล้วยังงงๆ ท่ีพ่ีขุนรู้จักชื่อผม หรือเป็นเพรำะผมไปเห็นเขำ 

อยู่กับทิว

"แล้ว...พ่ีมีอะไรรึเปล่ำ" ผมถำม แต่กลับได้ค�ำตอบเป็นสำยตำที่มอง

อย่ำงสังเกต

"เปล่ำหรอก ไว้เจอกัน" พูดจบเจ้ำตวัก็ผละไป นึกจะมำก็มำนึกจะไปก็ไป 

ผมเดินตำมคนอื่นเข้ำไปในบริเวณสวน พอเล้ียวผ่ำนต้นไม้ใหญ่ก็ต้องร้องโห  

ไอ้ทิวมนัจดังำนจรงิจงัมำกครบั ต้นไม้ในสวนถูกประดบัด้วยไฟเส้นสเีหลอืงนวล 

ผมขมวดคิว้เมือ่สงัเกตเหน็ว่ำนอกจำกสำยไฟแล้วต้นไม้แต่ละต้นยังถูกยึดโยงกัน

ด้วยเชือกสีขำว

สำยสิญจน์? สงสัยตอนเช้ำจะจัดงำนบุญด้วยล่ะมั้ง 

ตรงกลำงสนำมหญ้ำเป็นโต๊ะบุฟเฟ่ต์อำหำรคำวหวำนกับพวกเครื่องด่ืม

แบบจดัหนกัจดัเตม็ เก้ำอีใ้ห้นัง่มไีม่เยอะเท่ำไหร่ ถดัออกไปไม่ไกลคอืบนัไดหิน

เตี้ยๆ ติดกับโซนสระว่ำยน�้ำท่ียกพ้ืนหินขึ้นสูงกว่ำตัวสวน บ้ำนแม่งอย่ำงกับ 

ในละครหลังข่ำว

"มำช้ำนะเรำ จะสี่ทุ่มอยู่แล้ว" ผมย้ิมทันทีท่ีเห็นพ่ีแป้งในชุดเส้ือคร็อป

สำยเดี่ยวกับกำงเกงขำยำวสีขำวล้วน "เมื่อกี้แอบเห็นนะว่ำเรำคุยกับขุน  

อย่ำบอกนะว่ำที่แอบมำถำมเมื่อวันก่อนนี่คือสนใจเอง" พ่ีแป้งยักคิ้วหลิ่วตำ 

เฮ้ยเดี๋ยว คิดอะไรเนี่ย 

"ใช่ก็บ้ำแล้ว พ่ีก็รู.้..ว่ำผมชอบใครอยู่" พูดเองก็เขินเอง ผมเบนสำยตำไป

อีกทำงเมื่อรู้สึกร้อนไปท้ังหน้ำ หยิบกระป๋องเบียร์จำกโต๊ะวำงเครื่องด่ืมข้ำงๆ 

เปิดดื่ม พี่แป้งก้มหน้ำลงยิ้มเหมือนรู้ว่ำนี่คืออำกำรมือไม้เกะกะแบบที่ผมเป็น

ทุกครั้งเวลำอยู่ใกล้เธอ

หรือนี่จะเป็นโอกำสให้สำรภำพรัก...

คิดแล้วก็ย่ิงเขินหนัก ผมตัดสินใจยกเบียร์กระดกแทบหมดกระป๋อง 

เพื่อเพิ่มควำมกล้ำ

"อยู่นี่เอง กูหำตั้งนำน" ไอ้หมงโถมตัวเข้ำมำกอดไหล่ผมจำกด้ำนหลัง 

เตม็แรงจนส�ำลกัพรวด เบยีร์หกไหลอำบตัง้แต่คำงยันเสือ้สีขำว พ่ีแป้งร้องว้ำย
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ด้วยควำมตกใจก่อนที่ทั้งพี่แป้งและไอ้หมงจะระเบิดหัวเรำะออกมำ

ไอ้สัสหมง! ไอ้เพื่อนเวร!

"โอ๊ย กขูอโทษ ไม่รูว่้ำแดกเบยีร์อยู่" ค�ำพูดกับอำกำรหัวเรำะจนแทบท้องแขง็

สวนทำงกันคนละเรือ่ง

"ห้องน�้ำไปทำงไหนวะเน่ีย" อำรมณ์โรแมนติกเปล่ียนเป็นหงุดหงิด  

ผมดึงคอเส้ือที่เปียกออกห่ำงจำกตัว ทีน้ีกูก็ตัวเหม็นเบียร์เหมือนคนเมำ 

ตั้งแต่เริ่มงำน

อยำกจะเลิกคบกับแม่งก็มีเพื่อนอยู่แค่คนเดียว!

"ค่อยไปดวิะ เดีย๋วมงึก็เมำเหมอืนหมำอยู่ด ีอกีแป๊บจะมแีสดงอะไรไม่รู้ 

คนมำรวมกันหมดแล้ว" วินำทีน้ีกำรแสดงอะไรก็ไม่ท�ำให้หำยเซง็เพรำะพ่ีแป้ง

เดนิกลบัเข้ำไปหำแก๊งเพ่ือนๆ ของเธอ หมำยควำมว่ำผมเสยีโอกำสสำรภำพรกั

เมื่อครู่ไปซะแล้ว

"ห่ำ ใครจะไปมีอำรมณ์ดู เดี๋ยวกูมำ" ผมเดินสวนกับทุกคนที่ก�ำลัง 

เดนิเข้ำมำรวมตวักัน เมือ่เลีย้วออกมำจำกกลำงสวนถึงได้สงัเกตว่ำบรรยำกำศ

รอบบ้ำนเงียบกรบิต่ำงจำกบรเิวณในสวนขนำดนี ้ผมมองตวับ้ำนทีต้ั่งตระหง่ำน

ตรงหน้ำ พระจันทร์เต็มดวงลอยสว่ำงอยู่บนฟ้ำเป็นฉำกหลัง

เมื่อลองเปิดประตูบ้ำนกลับพบว่ำมันล็อก

แล้วให้ไปใช้ห้องน�้ำที่ไหนวะเนี่ย

ระหว่ำงท่ีตั้งใจว่ำจะเดินกลับเข้ำไปที่งำนเพ่ือถำมทิวหรือใครสักคน 

กลับแว่วได้ยินเสียงท�ำนองอะไรบำงอย่ำงจำกชั้นบน เมื่อเงยหน้ำขึ้นก็เห็น 

เงำคนยืนอยู่อีกฝั่งของหน้ำต่ำงกระจกบำนใหญ่ มีคนอยู่ข้ำงในนี่นำ

แกร๊ก...

ลูกบิดประตูปลดล็อกจำกด้ำนใน

'เข้ำมำ...' เสยีงเรยีกเบำจนแทบเป็นเสยีงกระซบิ ใครบำงคนคงเห็นผม 

อยู่ด้ำนนอกจึงเปิดประตูให้ แต่เมื่อเดินเข้ำมำด้ำนในผมก็ผงะ บนเพดำน 

ห้อยสำยสิญจน์ระโยงระยำงเต็มไปหมด แม้แต่ผนังก็ถูกแปะกระดำษ 

ที่ดูเหมือนยันต์เอำไว้หลำยจุด น่ีบ้ำนไอ้ทิวท�ำบุญวันเกิดย่ิงใหญ่ขนำดน้ี 

Page 90 ��� ��� ��� ���.indd   14 3/2/2563 BE   15:35



15BlackBunny

เลยเหรอวะ ถึงจะพยำยำมมองหำแม่บ้ำนหรือใครท่ีเปิดประตูให้แต่ผมกลับ 

ไม่เห็นใครสักคน

'ข้ำงบน...'

'ข้ำงบน...'

เสียงกระซิบเรียกดังขึ้นอีก 

"สวัสดคีรบั?" ทนัทท่ีีขำนรบัไปแบบน้ันในอกก็รูส้กึจกุแน่นอย่ำงประหลำด 

เสียงแว่วที่ได้ยินเป็นท�ำนองจำกเมื่อตอนยืนอยู่นอกบ้ำนเริ่มได้ยินชัดเจนว่ำ 

เป็นเสยีงคล้ำยบทสวดมนต์ ควำมรูส้กึบำงอย่ำงบอกให้ผมรบีกลบัออกไป แต่ 

ขำทั้งสองข้ำงกลับไม่ฟังค�ำสั่ง

ผมก้ำวขึ้นบันไดรำวกับว่ำได้ตอบรับค�ำเชิญชวนนั้นแล้ว

เสยีงบทสวดท่ีได้ยินดงัขึน้เรือ่ยๆ ผมเหงือ่แตกพลัก่ รบัรูถึ้งจงัหวะหวัใจ

ที่เต้นแรงขึ้น

และเมือ่ก้ำวพ้นบนัไดขัน้สดุท้ำย สิง่ท่ีผมเจอกลบัเป็นมำกกว่ำใครสกัคน

ภำพทีเ่ห็นคือกลำงห้องโถงชัน้บนมแีท่นบชูำต้ังอยู่ ทิวยืนอยู่กลำงวงกลม 

ที่ถูกจุดเทียนล้อม บนพ้ืนวงกลมถูกวำดเป็นรอยแปลกๆ ทิวตำโตเมื่อเห็นผม 

เดินขึ้นมำ และอีกคนที่ผมหันไปเจอคือเจ้ำของเสียงบทสวดที่ผมได้ยิน

พี่ขุน...

เชี่ยไรวะเนี่ย!

"ปัง! ท�ำไมมำอยู่ทีน่ี!่" ทิวทีอ่ยู่ในวงพิธีหน้ำตำแตกตืน่ก่อนจะหนัไปมอง

คนที่ยังสวดมนต์พึมพ�ำ

"อำคมมนัรูต้วัเลยพยำยำมหำร่ำงใหม่ ท้ังท่ีใช้ยันต์ป้องกันไว้รอบบ้ำนแล้ว

แท้ๆ" พ่ีขนุสบถอะไรบำงอย่ำงออกมำ "ปังคงไปตอบรบัมนัเข้ำ ตอนนีพ้วกเรำ 

อยู่เฉยๆ ซะ" ทั้งที่ได้ยินทุกอย่ำงแต่ผมไม่เข้ำใจอะไรเลยแม้แต่อย่ำงเดียว  

ไม่สำมำรถแม้แต่จะควบคุมร่ำงกำยตัวเองด้วยซ�้ำ

เทยีนท่ีจดุล้อมรอบตวัทวิวูบไหวเหมอืนมลีมพัดผ่ำนท้ังท่ีอำกำศสงบน่ิง 

พ่ีขนุขยับปำกพึมพ�ำ เสยีงบทสวดชวนขนลกุยังดังต่อเน่ือง ใบหน้ำท่ีเคยดูอ่อนโยน

แบบที่สำวๆ ชอบนักกลับดูจริงจังจนน่ำกลัว
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"อึก..." อยู่ๆ ทิวก็งอตัวทรุดลง ใบหน้ำซีดเซียว ท้ังท่ีอยำกเข้ำไปช่วย  

แต่ร่ำงกำยกลับไม่สำมำรถขยับได้ ผมมองเห็นดวงไฟสีแดงคล�้ำหลุดลอย 

ออกมำจำกปำกไอ้ทิว บ้ำไปแล้ว! นี่มันบ้ำสัสๆ! บ้ำที่สุดที่ผมเคยเจอ!

พ่ีขุนหันมำมองผมด้วยอำรมณ์แบบไหนตอนนี้สมองก็ประมวลผล 

ไม่ได้แล้ว เพรำะไอ้ดวงไฟท่ีเพ่ิงออกจำกปำกทวิมนัก�ำลงัลอยอ้อยอิง่มำทำงผม

"หลับตำแล้วอย่ำขยับ!" พ่ีขุนร้องสั่งเสียงเข้ม ดวงตำของผมยังจ้อง 

แสงท่ีลอยเข้ำมำใกล้ มนัเคลือ่นท่ีเข้ำมำช้ำๆ ในหแูว่วได้ยินเสยีงบทสวดแทรก

ด้วยเสียงกระซิบอะไรบำงอย่ำงที่ผมแน่ใจว่ำได้ยินจริงๆ ไม่ได้คิดไปเอง

ในหัวผมกลับเริ่มอื้ออึงด้วยเสียงกระซิบนั่นอีกครั้ง

'จับสิ...'

และเมื่อไม่สำมำรถควบคุมร่ำงกำยของตัวเองได้ มือก็ยื่นออกไป 

โดยอัตโนมัติ

"ปัง!" เร็วเท่ำเสียง พ่ีขุนพุ่งตัวเข้ำมำคว้ำมือของผมท่ีก�ำลังจะเอื้อมจับ

แสงน่ันเอำไว้ แต่ดวงแสงกลับลอยเข้ำมำในอุ้งมือผมในจังหวะเดียวกับ 

ที่มือพ่ีขุนประสำนเข้ำมำ ฉับพลันทั้งตัวก็ร้อนวำบ หัวใจกระตุกแรงจนเจ็บ 

ในช่องอก แล้วเรี่ยวแรงที่มีก็หำยวับไปทันที

ผมรู้สึกถึงควำมเจ็บที่แผ่นหลังกระแทกกับพื้นไม้

แล้วสัมปชัญญะสุดท้ำยก็หำยไป

(ติดตำมอ่ำนต่อได้ในฉบับเต็ม)
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