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บนโลกใบนี้ล้วนมีความเชื่อมากมายหลายอย่างท่ีแตกต่างกันออกไป เช่น  

ห้ามเคาะจานเวลาทานข้าว ห้ามร้องเพลงในครัว ห้ามตัดผมวันพุธ ห้ามใช้หวีท่ีหัก  

ห้ามขานรบัเสยีงท่ีร้องทกัในเวลากลางคืน ฯลฯ ซึง่ความเชือ่เหล่านีข้ึน้อยู่กับวจิารณญาณ 

ของแต่ละบุคคล และยังเป็นเร่ืองราวที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นเรื่องจริง นิทาน  

ค�าสอน หรอืแม้กระท่ังกุศโลบายเพ่ือวัตถุประสงค์บางอย่าง มนัอยู่ท่ีว่าใครจะเลอืกเชือ่ 

แบบไหนมากกว่า

คงเป็นเหมือนกันกับที่ 'ศรัณย์' ตัวละครเอกของเรื่องเลือกจะเชื่อค�าบอกเล่า 

ในต�านานที่ว่า 'อย่าออกจากบ้านในวันแรกของฤดูฝน หากไม่อยากเจอเขาและ 

ไม่อยากโชคร้าย' เพราะเป็นสิ่งที่แม่ของเขาพูดกรอกหูมาต้ังแต่เด็ก แต่สุดท้ายเขาก็ 

ไม่สามารถหลีกเลี่ยงโชคชะตาน้ีได้ เพราะว่าปัญหาเรื่องปากท้องน้ันย่อมส�าคัญ 

เหนือสิ่งอื่นใด และนั่นก็ท�าให้เขาได้พบกับ 'รามิล' คนต้องห้ามของฤดูฝนที่จะเข้ามา

เปลี่ยนเรื่องราวในชีวิตของเขาไปตลอดกาล

มาร่วมเป็นก�าลงัใจให้กับเรือ่งราวระหว่างหนึง่คนกับอกีหนึง่สิง่ท่ีคล้ายวิญญาณ 

กันดีกว่าค่ะ ว่าพวกเขาจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคและข้อจ�ากัดต่างๆ ในชีวิต และ 

ได้รับในสิ่งที่พวกเขาปรารถนาหรือไม่ เชื่อเป็นอย่างย่ิงว่าหลังจากได้อ่านนิยายเรื่อง  

'ฤดฝูนเมือ่กาลครัง้หนึง่' เล่มนีจ้บแล้ว ทกุท่านจะเกิดความรูส้กึซาบซึง้ตรงึใจในเนือ้หา 

และตกหลุมรักทุกตัวละครไปพร้อมๆ กันอย่างแน่นอนค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์เอเวอร์วาย

คำ�นำ�



นิยายเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียน

ไม่มีความเก่ียวข้องกับบุคคล สถานที่ หรือเหตุการณ์จริงใดๆ

เน้ือหามีประเด็นอ่อนไหวเกี่ยวกับความรุนแรง ปัญหาในครอบครัว

มีการใช้ถ้อยค�าแง่ลบและกล่าวถึงการฆ่าตัวตาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางจิตใจ

ส�าหรับผู ้อ่านที่มีอายุ 18 ปีข้ึนไป

โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
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เขาผู้ปรากฏตัวในวันแรกของฤดูฝน

ดวงตาคมกวาดผ่านตวัหนงัสอืบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ขนาดย่ีสบิเจด็น้ิว 

อย่างเคร่งเครียด เว็บไซต์ข่าวดังเสนอบทความเก่ียวกับเขาผู้สวมรองเท้าบูต

และถือร่มกันฝนสแีดง ดัง่เรือ่งเล่าหลอกเดก็คล้ายนทิานปรมัปราจะมสีกัก่ีคน

ที่เชื่อค�าเล่าขานจากบรรพบุรุษ ทว่ามักชวนให้พิศวงด้วยถ้อยค�าว่าไม่เชื่อ 

อย่าลบหลู่

นิว้เรยีวยาวคลกิเม้าส์เข้าหน้าบทความเพ่ืออ่านรายละเอยีด พอเจอเรือ่ง

คุ้นตามักท�าให้ต่อมความอยากรู้กระตุกทุกที แต่มันไม่มีอะไรบอกมากไปกว่า

ลักษณะของเขาผู้นั้น พร้อมจบท้ายด้วยประโยคท่ีว่า 'อย่าออกจากบ้าน 

ในวันแรกของฤดูฝน หากไม่อยากเจอเขาและไม่อยากโชคร้าย'

ศรณัย์ถอนหายใจเฮอืกใหญ่เมือ่อ่านแล้วไม่ได้อะไรเพ่ิมเตมิ ไม่มใีครรูว่้า 

เขาผูน้ั้นเป็นใคร มอียูจ่รงิไหมบนโลกแห่งนี ้เพราะมนัเป็นเพียงค�าบอกเล่าของ

คนเฒ่าคนแก่ อาจจะเป็นภูตผี วิญญาณเร่ร่อน หรือเป็นแค่เรื่องหลอกเด็ก 

เพ่ือป้องกันอนัตราย แต่หากถามว่าตวัเขาเชือ่ไหม แน่นอนว่าเชือ่ร้อยเปอร์เซน็ต์ 

เพราะได้ยินมาตั้งแต่ตอนจ�าความได้ มารดามักพูดกรอกหูอยู่เสมอ

วันแรกของฤดฝูนถูกก�าหนดไว้อย่างแน่ชดั มนัเริม่ต้นในวันท่ีหนึง่เดอืนหก 

และยาวนานไปจนถึงปลายปี ฤดูฝนยาวนานกว่าฤดูอื่น เป็นเช่นน้ีมาตลอด 

ไม่เคยเปลี่ยนแปลง

บทน�า
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และใช่...วันนี้เป็นวันแรกของฤดูฝนเขาจึงหมกตัวอยู่ในบ้านตั้งแต่เช้า

เจ้าของร่างสูงลุกจากโต๊ะท�างานแล้วเดินตรงไปยังห้องครัว เขาเป็น

พนักงานฟรีแลนซ์เพ่ิงจะอายุย่ีสิบหกปีเมื่อเร็วๆ น้ี แม้จะไม่มีงานประจ�าแต่ 

รายได้ของเขากเ็พียงพอต่อการประทังชวิีต ศรณัย์ไม่ชอบมปีฏสิมัพันธ์กับใคร 

ถึงจะมบีรษิทัตดิต่อให้ไปร่วมงานมากมายแต่เขาก็ปฏิเสธและเลอืกท่ีจะใช้ชวีติ 

อยู่ในบ้านของตนเอง

บ้านของเขาพอมีฐานะจึงไม่ค่อยเดือดร้อนสักเท่าไหร่ หากจะรับงาน 

ต่อเดอืนน้อย ทว่าเขาดนัท�างานราวกับตวัเองเป็นหนีก้้อนโต หน่ึงในความต้ังใจ

คืออยากเก็บเงนิเอาไว้ซือ้คอนโดฯ ให้น้องสาวท่ีจะเข้าเรยีนมหาวิทยาลยัในปีหน้า  

แต่ตอนนี้เขาเก็บมันได้เพียงครึ่งเดียวเท่านั้น

เอาน่า เพื่อน้องสาวเขาท�าได้อยู่แล้ว

ชายหนุ่มส่ายศรีษะเมือ่เปิดตูเ้ย็นแล้วพบกับความว่างเปล่า ไม่มแีม้กระทัง่ 

ไข่สักฟอง ปกติเขามีชีวิตอยู่ได้ด้วยอาหารแช่แข็งหรือบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป เวลา

ออกไปซูเปอร์มาร์เก็ตมักซ้ือติดตู้เย็นเอาไว้ให้เพียงพอภายในหน่ึงสัปดาห์  

แต่ไม่รู้ว่าตัวเองหน้ามืดตาลายกินเกินก�าหนดไปตั้งแต่เมื่อไหร่

เขาเหลอืบตามองนาฬิกาแขวนผนงัท่ีบอกว่าอกีสบินาทีจะหน่ึงทุ่ม วันน้ี 

เขาเกาะอยู่หน้าคอมพิวเตอร์แทบไม่ได้กระดิกตัวเพราะมีงานต้องเคลียร์  

แถมยังได้รับค�าสั่งจากมารดามาอีกว่าห้ามออกไปไหนเด็ดขาด แต่เห็นที 

คงต้องขัดค�าสั่งสักหน่อยเพราะเขาหิวเกินกว่าจะอดทนรอให้ถึงวันพรุ่งนี้

ศรัณย์เดินไปหยิบร่มกันฝนสีเหลืองสดใสมาถือ ยืนลังเลอยู่หน้าประตู

พักหน่ึงเพ่ือตัดสินใจ ลึกๆ ยังแอบกังวลเก่ียวกับค�าเตือนเพราะน่ียังไม่ทัน 

ข้ามวันแรก ทว่าสองเท้ากลับท�าหน้าท่ีไวกว่าความคิด เขาหมุนลูกบิดและ 

ก้าวพ้นประตูมาแล้ว ค�าปลอบใจตัวเองคือคงไม่โชคร้ายขนาดนั้น

สายฝนโปรยปรายมาตั้งแต่เริ่มต้นวัน ยังไม่ทันเห็นแสงอาทิตย์ขึ้น

ท้องฟ้าก็มืดครึ้มและมีหยดน�้าฝนร่วงมาเป็นระยะ มีบางช่วงที่มันหยุดลง แต่

ก็ตกลงมาใหม่สลับกันอยู่อย่างน้ัน กระทั่งตอนน้ีมันก�าลังหนักขึ้นเรื่อยๆ  

จนคดิว่าผดิแปลก เสยีงฝนดงักระทบหลงัคาบ้านจนคนฟังรูส้กึใจหาย กระน้ัน
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ความหิวยังได้รับความสนใจมากกว่าความกลัว

ชายหนุม่ลอ็กประตดู้านในก่อนก้าวเท้าออกมา มอืหน่ึงก�าลังไขแม่กุญแจ 

เพ่ือเปิดประตรูัว้ แต่แค่เงยหน้าข้ึนมองตรงไปข้างหน้า เขาก็ต้องหยุดปลายเท้าไว้  

ร่มกันฝนสีเหลืองแสบตาหลุดจากมือและร่วงลงสู่พื้นอย่างง่ายดาย

เป็นเพราะศรัณย์เจอแล้ว

เจอเขาผู้อยู่ในค�าบอกเล่าของบรรพบุรุษ

"อาทิตย์นี้ท�างานหนักไปใช่ไหม...อ่า มันต้องใช่แน่ๆ" ฝ่ามือใหญ่ยกขึ้น

ลูบใบหน้า ก้อนเน้ือในอกเต้นถ่ีรัวย่ิงกว่าการนั่งฟังเรื่องผีตอนตีสอง ศรัณย ์

พรูลมหายใจออกก่อนหลับตาลงแล้วลืมขึ้นอีกครั้ง ตอนน้ีร่างกายเปียกปอน

จากน�า้ฝนแต่หาได้สนใจไม่ ดวงตาคมเพ่งมองไปตรงหน้าทว่ายังพบคนคนเดิม 

ยืนอยู่อีกฟากฝั่ง "ควรรอให้ฝนหยุดตกก่อนสินะ"

เขาเม้มปากพลางหมุนตัวเพ่ือจะเดินกลับเข้าบ้าน มือไม้สั่นเทาเพราะ

ตระหนกและตื่นกลัว โชคดีที่สองเท้ายังคงท�างานได้ปกติ ก้าวออกทีละนิด 

ดีกว่าโดนแช่แข็ง แต่ในขณะที่ก�าลังไขประตูบ้าน ความรู้สึกเย็นเยียบเสมือน 

ลมหนาวพัดผ่านด้านหลังอย่างจงใจท�าเอาขนลุกซู่ ก่อนน�้าเสียงเรียบนิ่ง 

จะดังแว่วเข้ามา

"ถ้าคุณเห็นผม ไม่ควรจะหันหลังกลับโดยไม่ทักทาย"

"สรุปแล้วจะกินอะไรดีวะ" ศรัณย์พึมพ�ากับตัวเองแสร้งท�าเป็นไม่ได้ยิน 

ทั้งท่ีมันก้องอยู่ในหูจนแทบอยากร้องไห้ สัมผัสได้ว่าแผ่นหลังของเขาก�าลัง 

ชุ่มไปด้วยหยาดน�้าฝนเย็นเฉียบจนเสื้อแนบชิดไปกับผิว "บะหมี่เกี๊ยวเปิดใหม่

หน้าซอยมันก็น่าจะ..."

"คุณปฏิเสธความรู้สึกไม่ได้หรอก" เขากลืนน�้าลายลงคอทว่ามันรู้สึกฝืด

ไปหมด หนาวขนาดน้ีแต่อุณหภูมิร่างกายกลับร้อน ทุกถ้อยค�าของบุคคล 

ต้องห้ามผู้นี้เบาหวิวดั่งสายลมพัดแต่มันชัดเจนเสียเหลือเกินในระบบการรับรู้ 

ฝ่าเท้าก�าลังจะก้าวเข้าบ้านเมื่อไขกุญแจเสร็จเรียบร้อย "ผมรู้ว่าคุณเชื่อ"

"..." อากาศชื้นฝนถูกสูดเข้าร่างกาย ปฏิเสธไม่ได้เลยเพราะเขาเชื่อ 

สุดหัวใจ โชคชะตาก�าลังเล่นอะไรกับคนเพ่ิงพ้นเบญจเพส ตอนอายุยี่สิบห้า 
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ก็ไม่เคยเกิดเรื่องเลวร้าย จะมาเกิดเอาตอนนี้มันก็แย่ไปหน่อยไหม ขอใช้ชีวิต

แบบปกตสิขุไม่ได้เหรอ! หวัใจดวงใหญ่เต้นหนักหน่วง ฝ่ามอืก�าลกูบดิประตแูน่น 

จนเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าความชื้นที่สัมผัสได้มาจากหยาดเหงื่อหรือน�้าฝนกันแน่

เขาหลับตาลงและลืมข้ึนอย่างรวดเร็ว เปิดประตูบ้านอย่างไม่เกรง  

ยังไม่ทันได้ก้าวขาเข้าไป เจ้าของร่างสูงก็กระเด็นออกมาจากหน้าประตูด้วย 

แรงปะทะดั่งสายลม แถมเสียงฝนก็แผ่วลงมากจนท�าให้ได้ยินน�้าเสียงน่ิงเย็น 

ของใครบางคนกระซิบใกล้หู

"ศรัณย์ ปภาเตชสิทธิ์"

"..." ฉิบหายแล้ว ฉิบหายแน่ๆ รู้ชื่อกันด้วยเหรอวะเน่ีย แล้วท�าไมต้อง 

ท�ารุนแรงด้วย

"คุณเชื่อว่าผมมีอยู่จริง" ศรัณย์ยังท�าใจดีสู้เสือ เดินดุ่มๆ เข้าบ้าน แต่ 

ดันโดนขดัด้วยสายลมแรงจนปลวิออกห่างจากประตอูกีครัง้ ชายหนุ่มพยายาม

ตั้งรับใหม่ ก้าวขายาวๆ แล้ววิ่ง ต้องได้เข้าบ้านโว้ย!

"เชี่ย!" สองขาหยุดชะงัก เสียงดังโหวกเหวกก่อนล้มลงเพราะต่ืนกลัว  

เมื่อคนในชุดเสื้อโค้ตตัวยาว ถือร่มกันฝนสีแดงมายืนอยู่กลางประตู บ้านก็ 

บ้านเขานะเว้ย!

กระนัน้พอพินิจแล้วก็อยากจะคลกิเข้าไปในบทความท่ีเพ่ิงอ่านมาเมือ่ครู่  

เพ่ิมรายละเอียดเก่ียวกับคนต้องห้ามในค�าบอกเล่า ไม่ได้มีเพียงแค่ร่มกันฝน 

รองเท้าบูต และสวมเสื้อโค้ตเสียหน่อย ยังสวมหมวกบักเก็ตทับด้วยผ้าพันคอ 

ปิดบังใบหน้ามิดชิดย่ิงกว่าพวกมิจฉาชีพ เซ้นส์สัมผัสที่หกเจ็ดแปดเก้าอะไร 

ก็ไม่มี ท�าไมมีผีโผล่มาให้เห็นวะเนี่ย

"คุณก�าลังคิดว่าผมเป็นผีอยู่หรือเปล่า" อยากร้องตะโกนออกไปว่า 

เหี้ยอะไรกัน อ่านใจได้ด้วยเหรอ มันจะมากเกินไปแล้ว เป็นผีไม่พอต้องมา 

หลอกซ�า้หลอกซ้อนแถมละเมดิความเป็นส่วนตวักนัอกี ไม่ยุตธิรรมเลยว่ะ "เฮ้"

ศรัณย์ลุกขึ้นยืนเบือนหน้าหนีไปทางอ่ืน ภายในใจยกบทสวดท่ีเคย

ร�า่เรยีนตอนไปบวชเป็นพระขึน้มาหมด จ�าได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็ท่องๆ ไปเถอะ 

ตัดสนิใจแล้วว่าจะไม่ยอมแพ้และจะไม่หนัไปมองเดด็ขาด เขารูส้กึผดิฉบิหายแล้ว 
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ที่ไม่เชื่อค�าพูดของมารดา

พอยืนสวดมนต์อยู่สกัพัก ไม่มเีสยีงพูดคยุกับเขาอกีจงึวางใจ เอาล่ะเฮ้ย 

อย่างน้อยบทสวดมนต์ก็ไล่ได้ เขาค่อยๆ หันหน้ากลับมามองทว่าดวงตาคม

กลับต้องหลุบลงต�่าเพราะเจ้าของรองเท้าบูตแดงยังยืนกอดอกมองอยู่ แม ้

อีกฝ่ายจะปิดบังใบหน้าไว้แต่ความรู้สึกมันบอกได้ว่าก�าลังโดนจ้อง

แม่งเอ๊ย! ถ้ายังไม่หลกีไปไหนมหีวงัพรุง่นีไ้ด้มข่ีาวฟรแีลนซ์วัยย่ีสบิหกปี

หัวใจวายตายอยู่หน้าประตูบ้านแน่ๆ

"...ไปท่ีชอบๆ นะครบั เดีย๋วผมจะท�าบญุไปให้" สุดท้ายแล้วไม่มทีางเลอืกอืน่ 

นอกจากขยับรมิฝีปากพูดเบาๆ ตามบทละครโทรทศัน์เวลาเจอผี "อย่ามาหลอก

มาหลอนกันเลยนะครับ...ชิ่ว"

"โอเค"

"..." ในใจเขายิ้มกว้างที่อย่างน้อยก็เชื่อฟัง

"ผมจะถือว่าคุณเห็นผมแล้วนะ"

"ไม่เห็นๆๆ ไม่เห็นอะไรท้ังน้ัน" ศรัณย์โวยวายโบกมือปัดป่าย ตื๊ออะไร

นักหนา หากยังกลัวคงไม่ได้เข้าบ้านแน่ๆ จึงท�าไม่รู้ไม่ชี้เหมือนเรื่องเมื่อครู่ 

ไม่เคยเกิดขึ้น "หิวว่ะ ไปซื้อบะหมี่กินค่อยเข้าบ้านดีกว่า"

"ถ้าคณุยงัคดิปฏเิสธผม คณุจะไมไ่ด้ก้าวขาออกไปไหน" น�า้เสยีงนิง่เยน็

เอ่ยขณะศรณัย์หมนุตวักลบัออกไปทางหน้าประตรูัว้ หยาดฝนท่ีเริม่ซาลงเมือ่ครู่  

ตอนนีร้นุแรงกว่าเก่าจนตกกระทบผวิแล้วรูส้กึเจบ็ ชายหนุ่มไม่ฟังเสยีง ก้าวขา

ขยับทีละนิด "ถ้าคุณมั่นใจว่าฝ่าฝนออกไปได้"

"..."

"จะลองดูผมก็ไม่ห้าม"

ศรณัย์หยุดยืนนิง่ เขาตากฝนมานานแล้ว ถ้าไม่เป็นไข้คงเป็นยอดมนุษย์ 

ความรู้สึกตอนนี้เหมือนจะล้มพับไปกับพ้ืนได้ทุกเวลา ฝนเม็ดใหญ่ตกกระทบ

หลงัคาจนเสยีงดงัแถมแรงกว่าเดมิ ขนืตะบีต้ะบนัเดนิฝ่าออกไปได้เจบ็กว่านีแ้น่

"เจ็บนะเน่ีย!" ถึงกระน้ันเขาก็ไม่ได้กลัวเจ็บตัว เพราะไม่มีทางยอมอยู่

ตรงน้ีแน่ๆ เขาฝืนว่ิงออกมาจนข้ามพ้นรั้วบ้านหมายจะหาแหล่งหลบฝนใหม่
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เพราะเขาไม่สามารถเดินกลับเข้าบ้านได้

"คุณก็หยุดแล้วฟังผมสักที"

"ไม่โว้ย!" ศรัณย์สติแตกไปแล้วเพราะเขาโต้ตอบกับผีสาง เจ็บตัวไม่สน

แต่ขอให้ได้วิ่งออกจากบ้าน อย่างน้อยไปหลบอยู่ป้อมยามก็ยังดี

"เฮ้อ ถ้างั้นผมจะบอกคุณเอาไว้อีกอย่าง" น�้าเสียงนั้นกระซิบข้างใบหู

ราวกับเหนือ่ยใจเป็นอย่างมาก แต่นัน่น่ะมนัควรจะเป็นเขาไม่ใช่หรอืไง "ต่อให้

คุณวิ่งหนีไปสุดขอบโลก คุณก็ยังจะเจอผมอยู่ดี"

"..."

"เพราะผมมาหาคุณที่นี่"

"..."

"ด้วยหน้าที่ที่ไม่อาจปฏิเสธเช่นกัน"
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ศรัณย์วิ่งฝ่าฝนจนเนื้อตัวเจ็บไปหมดแล้วหยุดพักอยู่ป้อมยามเกือบ 

สิบนาที คุณลุงยามที่สนิทกันงงเป็นไก่ตาแตก ถามว่าท�าไมถึงวิ่งตากฝนจน 

ตวัเปียกเป็นลกูหมาตกน�า้ เขาจงึสร้างเรือ่งโกหกว่าอกหกัเลยอยากลองท�าอะไร

บ้าบิ่นดูสักครั้ง

หลังพักจนพอใจจึงเดินออกไปซื้อบะหมี่ท้ังตัวเปียกๆ มั่นใจว่าเจ้าของ

รองเท้าบูตแดงคงไม่ตามมาแล้ว ต่อให้ค�าพูดสุดท้ายจะขู่อยู่กลายๆ ก็เถอะ

ชายหนุ่มเดินกลับบ้านท้ังที่ฝนยังตกหนัก พอนึกภาพแล้วยังขนลุกอยู่ 

ไม่น้อย เจ้าของร่มกันฝนสีแดง ใบหน้าถูกบดบังจนแทบมองไม่เห็นอะไร  

หรือเพราะหน้าเละเลยต้องปิดไว้ แต่ไม่ว่าจะยังไงก็น่ากลัวฉิบหาย!

ศรัณย์เดินท่องนะโมตัสสะมาตลอดทาง ห้ิวถุงบะหมี่เดินตากฝนขยับ

ปากมบุมบิ เลกิสนใจแล้วด้วยว่าคนอืน่จะคิดอย่างไร แต่เขาไม่ใช่พวกเล่นของ

หรือท�าคุณไสยในวันฝนตกหรอกนะ แม่งเอ๊ย เพราะเจ้าร่มแดงนั่นคนเดียว!

เมือ่หยุดอยู่หน้ารัว้บ้านแล้วกลบัรูส้กึโล่งใจอย่างประหลาด ไม่มร่ีองรอย

ของผสีางมารบกวนใจ หรอืเขาหวิมากไปจนตาลายสร้างเรือ่งราวบ้าบอขึน้มาเอง  

ชายหนุ่มมุ่งตรงไปในครัววางถุงบะหมี่ลงบนโต๊ะแล้วรีบไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเพ่ือ

คลายความหนาว

บะหมีร้่อนถูกเทลงในชามอย่างใจเย็น ศรณัย์เดนิไปเปิดตูเ้ย็นหยิบขวดน�า้ 

ออกมาเทลงแก้ว ก่อนจะทิ้งตัวลงนั่งเตรียมพร้อมกินอาหารมื้อค�่า เขามักจะ

บทที่หนึ่ง
คนต้องห้ามและสารจากยมทูต
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ด่ืมน�า้หนึง่แก้วก่อนเสมอ ทว่าช่วงก�าลงักระดกน�า้เข้าปาก ไฟในบ้านดนัดบัสนทิ  

อกีทัง้ฟ้ายังแลบและส่งเสยีงค�าราม แสงจากสายฟ้าเลด็ลอดผ่านหน้าต่างครวั

เข้ามา

ท�าไมมันเหมือนบทในหนังผีเลยวะ ไอ้ฉิบหาย!

ศรัณย์วางแก้วน�้าลงบนโต๊ะ ลุกขึ้นจากเก้าอี้แล้วหมุนตัวไปด้านหลัง 

เพ่ือจะหยิบไฟฉายในตู้เก็บของ จังหวะน้ันเขาได้ยินเสียงกึกๆ ดังแว่วเข้ามา  

มันเหมือนเสียงรองเท้าหนังกระทบพื้น ยิ่งใกล้เข้ามาเรื่อยๆ จนหัวใจชายหนุ่ม 

สั่นระรัว พยายามนึกว่ามันไม่ใช่อย่างที่คิด ชีวิตจริงไม่ใช่หนังสักหน่อย คงไม่

พอเหมาะพอเจาะกันขนาดนัน้ เขาตดัสนิใจเปิดไฟฉายแล้วหันกลบัไปทางเดมิ

แต่แล้ว...หัวใจศรัณย์ก็แทบวาย ร่างกายชาวาบขึ้นมาทันที

เพราะเจ้าของรองเท้าบูตแดงปรากฏอยู่ตรงหน้า

"ไอ้เหีย้!" ศรณัย์ตะโกนลัน่ ถอยกรดูจนชดิเคาน์เตอร์ครวั เจ้าของเสือ้โค้ต 

นัน่โยกศรีษะหลบกระบอกไฟฉายทีเ่ขาปาไป ตอนนีม้นัเลยกลายเป็นมแีสงส่อง 

อยู่ด้านหลังแทน โอ้โห จะร้องไห้แล้ว "...ยังไม่ไปไหนอีกเหรอ ไปเกิดเถอะนะ 

หรืออยากได้อะไรจะท�าบุญไปให้"

"จะพูดอีกครั้งว่าผมไม่ใช่ผี"

"ไม่ใช่ผีแล้วจะเป็นอะไร เห็นว็อบแว็บไปมาได้ขนาดนี้" เขากล้าๆ กลัวๆ 

เมื่อเจ้าของร่มแดงย่างเท้าเข้ามาใกล้ ศรัณย์กลืนน�า้ลายก่อนหยดน�้าตาจะ 

ร่วงเผาะ "ยะ...อย่าเข้ามานะเว้ย!"

ตอนน้ีรู้แล้วว่าค�าพูดสุดท้ายก่อนจะได้ไปซื้อบะหมี่อย่างสบายใจไม่ใช่

ค�าขู่ ศรัณย์เริ่มควบคุมตัวเองไม่ได้ เกิดมาทั้งชีวิตเพิ่งเคยเจอผีเป็นครั้งแรก

"ใจเย็นก่อน"

"ออกไป ชิว่!" ชายหนุ่มกะพรบิตาถ่ี หยดน�า้ตาร่วงแหมะๆ "มพีระนะโว้ย!"

"มานั่งกินบะหมี่ก่อนไหม เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟัง"

"ไม่กลัวพระเหรอวะ!"

"ก็ไม่นะ" น�้าเสียงเย็นยะเยือกส่งผลให้ศรัณย์ขนลุกวาบ "ตกลงจะยืน 

ตรงนั้นใช่ไหม"
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เปรี้ยง!

"ไอ้เห้ียๆๆ! อยู่ไม่ได้แล้ว" แม้จะพูดอย่างน้ันแต่ชายหนุ่มดันเข่าอ่อน 

ทรดุตวัลงกับพ้ืน สองขาไม่มแีรงจะก้าวไปข้างหน้า ฟ้าผ่าทีหน่ึงแสงก็สว่างวาบ

ทีหนึ่ง เขาไม่ต้องการให้บ้านตัวเองเป็นสถานที่ถ่ายท�าหนังผีของแท้หรอกนะ

"อยู่ไม่ได้ก็ลกุไปส"ิ แม้เสยีงจะตดินิง่เย็นแต่รบัรูไ้ด้ว่ามนัออกแนวประชด

ประชันอยู่หน่อยๆ

"..."

"ไปซะสิ" ศรัณย์กลืนน�้าลาย ยกเข่าขึ้นกอดแน่น น�้าตายังไหลไม่หยุด 

แต่ไม่มีเสียงสะอื้นหลุดออกมาให้ได้ยินสักแอะ "ไม่ไปเหรอ"

"ย่อ...ย่อมาท�าไมเน่ีย!" ยอมรบัเลยว่าภาพทีอ่ยู่ในโสตประสาทการมองเหน็ 

ของเขาตอนนี้มันน่ากลัวฉิบหาย คนตรงหน้าค่อยๆ นั่งยองโดยใช้ร่มเป็นหลัก

ยึดเหนี่ยว เขาพนมมือแล้วท่องบทสวดอีกครั้ง

"จะท่องกี่บทก็ท�าอะไรผมไม่ได้หรอก"

"..."

"ผมบอกคุณแล้ว"

"..."

"ผมไม่ใช่ผี"

ศรัณย์ยกมือปิดหูตัวสั่นงันงกแล้วก้มหน้างุด เสียงฝนดังเปาะแปะกับ

หวัใจสัน่ระรวั สาบานเลยว่าเพ่ิงเคยหัวใจเต้นแรงเหมอืนจะหลดุออกมาข้างนอก 

ก็คราวนี้

"นะโม..." หนนี้เขาพูดออกเสียง ทว่ายังไม่ทันท่องจบถ้อยค�าเย็นเยือก 

ก็เอ่ยแทรกขึ้นมา

"ตัสสะ ภะคะวะโต"

โอ้โห ไม่ใช่แค่ไม่กลวัแต่ท่องต่อได้ด้วย ไม่เป็นไร บทน้ีมนัอาจจะธรรมดา

เกินไปคงต้องเป็นชนิบญัชร เขาท่องแบบเตม็ได้ด้วย รบัรองเผ่นแน่บ! ขอนกึถึง

หลวงพ่อก่อนเลย

"ปุตตะกาโมละเภปุตตัง"
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"อ้อ"

"..." ศรัณย์เงียบไปช่ัวครู่เมื่อเจ้าร่มแดงเอ่ยออกมา พอนึกได้ว่าไม่ควร

หยุดจึงท่องต่อ "ธะนะ..."

"ธะนะกาโมละเภธะนัง"

ชายหนุม่พยายามไม่ฟังเสยีงท่องท่ีดงัข้ึนมาพร้อมกัน หลงัสวดบทอธิษฐาน 

จนจบเขาจึงเริ่มท่องบทคาถาชินบัญชร

"ชะยาสะนากะตา พุทธา เชตวา..."

"เชตวา มารัง สะวาหะนัง จะตุสัจจาสะภัง ระสัง เย ปิวิงสุ นะราสะภา" 

สิ้นเสียงท่องบทแรก ปลายร่มสีแดงก็กระทบพื้นเป็นจังหวะ "ผมท่องได้ทั้งบท 

จะสวดพร้อมกันเลยไหมล่ะ"

"มาหลอกกันท�าไม!" มันคงไม่มีทางเลือกอื่น ไหนๆ เขาก็คุยด้วยได้แล้ว 

เอาเลย คุยให้มันรู้เรื่อง "ไปที่ชอบๆ ดิ!"

"ไม่มีที่ชอบ ที่นี่ก็ไม่ชอบ"

"แล้วมาท�าไม"

"จ�าเป็นต้องมา" ฝ่ายนัน้ว่าก่อนลกุขึน้ยืน เขาสงัเกตหลายครัง้แล้วมัน่ใจ

แน่นอนว่าเป็นผี เพราะไม่ว่าแสงจะตกกระทบกี่ครั้งก็ไม่เห็นเงาเลย "ตกลงจะ

ฟังกันได้หรือยัง"

"ใครจะไปฟังผีพูด!" ศรัณย์เบะปากท้ังที่ยังห่อตัวอยู่ชิดเคาน์เตอร์ครัว 

คนต้องห้ามในต�านานเป็นผจีะให้เขาท�ายังไงวะ "ยะ...อย่ามาหลอกมาหลอนกัน 

เลยนะ อยากได้...อยากได้อะไรจะท�าบุญไปให้"

"เคยเห็นผี เคยเห็นวิญญาณเหรอถึงได้รู ้ว่าเป็นแบบไหน" ภายใต้ 

หมวกก�าบัง เรียวคิ้วก�าลังขมวดเข้าหากันมุ่น "ผมไม่ใช่ผี"

"แต่คุณไม่มีเงา ผีไม่มีเงา"

"เฮ้อ พูดยากพูดเย็นเหลือเกิน"

"ใครจะไปเชือ่ล่ะวะ...ตอนนีผ้มก�าลงัพูดกับผ"ี ศรณัย์ยกมอืตบหน้าตวัเอง 

ซ�้าหลายหนจนรู้สึกชาและเจ็บไปหมด กะพริบตาเป็นสิบครั้งก็ยังเห็นเจ้าของ

รองเท้าบูตแดงอยู่ท่ีเดิม กระทั่งเสียงท้องร้องโครกครากดังข้ึนจึงพอนึกได้ว่า 
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เขาหิว "หิวว่ะ"

"มากินสิ"

"..."

"บอกว่าไม่ใช่ผีไง"

"ไม่เชื่อ!"

"แล้วแต่ อยากจะอดก็ตามใจ" เจ้าของรองเท้าบูตแดงว่าเสียงเหนื่อย  

ก่อนขยับตัวไปนั่งบนเก้าอี้อย่างมีมารยาท ถึงไฟดับแต่ความสามารถของเขา

ท�าให้มองเห็นรอบด้านได้ชัดเจน อีกท้ังยังรับรู้ได้ว่าเจ้าของบ้านอย่างศรัณย์

ก�าลังหวาดกลัวเพียงใด "ผมจะนั่งตรงนี้"

"น่ังก็น่ังไปดิ แต่ผมไม่อยู่แล้วโว้ยยย!" ศรัณย์ฮึดใจ ลุกขึ้นยืนแล้วรีบ 

ว่ิงข้ึนไปบนชัน้สอง เขาผลกัประตหู้องนอนเพ่ือหาท่ีหลบภัย ทว่าพอเปิดเข้าไป

แล้วดันเจอร่มสีแดงวางอยู่ข้างเตียง ราวกับฉากหนังสยองขวัญ เสียงรองเท้า

กระทบพ้ืนดังขึ้นมาอีกแล้ว ถือว่าดีแค่ไหนที่ยังพอตั้งสติอยู่ได้ไม่เป็นลมไป 

เสียก่อน "เชี่ย"

"คุณศรัณย์เลิกโวยวายก่อนได้ไหม" น�้าเสียงเย็นยะเยือกดังซ�้าอีกครั้ง

ใกล้ใบหู ชายหนุ่มถอยเข้าประตูห้องนอนอย่างหวาดเกรง ฝ่ามือล้วงโทรศัพท์

ออกมาจากกระเป๋าก่อนกดโทรออกหาผูเ้ป็นมารดา ทว่าระบบตอบรบัอตัโนมตัิ

กลับพูดขึ้นมาว่าเขาเงินหมด อะไรจะซวยขนาดนี้วะ

หรือว่ามันคือ...

"ผมไม่อยากโชคร้าย!" ตอนแรกว่าจะไม่สติแตกแต่มนัย้ังเอาไว้ไม่อยู่แล้ว  

ชายหนุ่มวิ่งตึงๆ ลงไปชั้นล่าง มุ่งตรงเข้าห้องครัวอีกหนหมายจะไปเอาไฟฉาย

กลับคืน เขาไม่สามารถเดินในบ้านมืดๆ ได้ กลัววิ่งแล้วนิ้วก้อยเท้าชนขอบโต๊ะ

นี่สิ เจ็บปวด!

"หาอะไร ไฟฉายเหรอ" เสยีงนัน้เอ่ยถามขณะชกูระบอกไฟฉายข้ึนแล้วยัง 

แกว่งไปมา "มาเอา"

"ผีที่ไหนจับของได้วะ" ศรัณย์พึมพ�า แทบไม่เชื่อลูกตาตัวเอง ผีจับ

กระบอกไฟฉายได้ด้วยเหรอ ไม่เห็นเหมือนท่ีเคยได้ยินมาเลย เขาหมุนตัวไป
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หยิบตะหลิวกับหม้อมาถือเอาไว้เป็นเกราะก�าบัง "เป็นมิจฉาชีพเหรอ...ไม่ดิ  

ต้องเป็นผีแหละเพราะไม่มีเงา"

"ไม่ใช่มิจฉาชีพ ไม่ใช่คน แต่ก็ไม่ใช่ผี"

"..."

"ผมเป็นอะไรท่ีพิเศษกว่านัน้" น�า้เสยีงเรยีบนิง่เอ่ยอกีหนแต่ฟังแล้วเหมอืน 

มีพลังอย่างบอกไม่ถูก "ผมบอกแล้วว่ามาหาคุณด้วยหน้าท่ี คุณเลิกโวยวาย

แล้วฟังผมสักที"

"...ถอยออกไปไกลๆ ดิ"

"กลัวอะไร"

"คนต้องห้ามใครจะไม่กลัว"

"คนต้องห้าม?" เขาถามเสยีงฉงน มองหน้าเจ้าของบ้านอย่างเหน่ือยหน่าย  

ริมฝีปากภายใต้ผ้าพันคอหยักยิ้มขึ้นเพียงเล็กน้อย "อะไรคือคนต้องห้าม แล้ว

ตกลงจะให้ผมเป็นคนหรือผี"

"ไม่รู้ แต่เขาบอกกันมาแบบนี้"

"เขา? เขาไหนล่ะ"

"ช่างเหอะ เอาเป็นว่าคุณเป็นคนต้องห้าม" ศรณัย์ไม่รูว่้าท�าไมตวัเองต้องมา 

น่ังต่อความยาวสาวความยืดอย่างนี้ด้วย "แต่คนต้องห้ามที่เป็นผีเข้าบ้านผม

ได้ด้วยเหรอวะ บ้านผมมีเจ้าที่นะเว้ย!"

"ขออนุญาตแล้ว"

"เชี่ย...ท�างานร่วมกันแบบนี้เลยเหรอ" ชายหนุ่มเหงื่อกาฬแตก ยกมือ 

ลูบหน้า เขาควรจะโทรบอกมารดาใช่ไหมว่าเจ้าที่ในบ้านไว้ใจไม่ได้

"ไหนพูดมาหน่อยว่าต้องห้ามยังไง"

"คุณสวมรองเท้าบูตสีแดง"

"อ่าฮะ"

"สวมโค้ตกันฝนสีน�้าตาล"

"อืม" เขาขานรับ ยอมฟังเรื่องเล่าจากฝ่ายตรงข้ามดูบ้าง เคาะร่มลง 

บนพื้นราวกับว่ามันเป็นเรื่องสนุก "เล่าต่อ"
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"ถือร่มกันฝนสีแดงอีก"

"เลกิยุ่งกับการแต่งตวัของผมสกัท ี ก็เหน็ๆ กันอยู่" ความเป็นจรงิมเีพียงแค่ 

ร่มกันฝนสีแดงเท่านั้นที่เป็นอุปกรณ์เฉพาะของผู้ท�าหน้าที่นี้

"เรื่องเล่าบอกว่าถ้าเจอคุณในวันแรกของฤดูฝนจะโชคร้ายไปตลอดปี  

ดสูภาพการแต่งตวั โทนสแีบบนีม้นัต้องเป็นอะไรทีเ่ก่ียวกับความโชคร้ายแน่ๆ"  

ศรัณย์ยังไม่คลายความลนลาน ถึงจะคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวก็ตาม "วันนี้เป็น 

วันแรกของฤดูฝน ผมเจอคุณแปลว่าผมจะโชคร้าย...แล้วน่ีผมโชคร้ายติดกัน

ซ�้าสองแล้ว!"

"ยังไง"

"แค่จะนั่งกินข้าวไฟก็ดับพึ่บ"

"โทษการไฟฟ้าสิ ฝนตกแค่นี้ไฟดับ มาโทษผมท�าไม"

"มันก็เพราะคุณมาไม่ใช่เหรอ!"

"ผมไม่ใช่ตวัท�าลายไฟฟ้าสกัหน่อย อกีอย่างเลกิตะโกนได้แล้วคณุศรณัย์ 

เกรงใจบ้านอื่นเขาบ้าง"

"ผมจะโทรศัพท์แล้วเงินก็หมด เห็นไหมนี่มันโชคร้ายชัดๆ"

"ไม่คดิจะโทษตวัเองเลยหรอืไง ใช้โทรศพัท์อยู่คนเดียว หัดเชก็เงนิบ้างส"ิ

"เรื่องที่เกิดขึ้นกับผมมันเพราะคุณเป็น..."

"เป็นอะไรท่ีพิเศษกว่าผี" จ�าต้องเน้นย�้าไม่อย่างน้ันตลอดเจ็ดเดือนน้ีคง

โดนเข้าใจว่าเป็นผีและมันไม่ดีแน่ เขาถอยหลังไปสองก้าวก่อนโค้งค�านับให้

เจ้าของบ้านหนึ่งครั้ง "ก่อนอื่นผมชื่อรามิล"

"ไม่ได้อยากรู้"

"แต่คุณจ�าเป็นต้องรู้" เมื่อกล่าวจบก็ถือไฟฉายไปตั้งไว้กลางโต๊ะ บะหมี่

เย็นชืดหมดแล้ว "คุณเคยเจอหรือไง"

"หมายถึงอะไร"

"คนต้องห้ามในต�านาน"

"ก็คุณไง"

"เรื่องแต่งกายล่ะก็ใช่ ผมอาจจะเป็นคนต้องห้ามในต�านาน แต่สีโทนน้ี
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มันเป็นความชอบส่วนตัวต่างหาก"

"มันมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอวะ"

"อ้อ สีแดงเป็นสีประจ�าต�าแหน่งด้วย อีกอย่างเรื่องเจอผมแล้วโชคร้าย

ตลอดปีนี่ไม่จริงสักหน่อย" รามิลเหนื่อยใจเป็นอย่างมาก เรื่องราวของเขามัน

อธิบายยาก ไม่คดิว่ามนษุย์จะนิยามว่าเป็นคนต้องห้ามของฤดฝูน ใครเป็นคน

เผยแพร่ความเชื่อผิดๆ เหล่านี้กัน "ผมมาหาคุณเพราะหน้าที่"

"หน้าที่อะไร" ศรัณย์ขมวดคิ้วยุ่ง ได้ยินค�านี้มาแล้วประมาณสามสี่รอบ 

"ท�าไมต้องมา ผมไม่อยากโชคร้าย"

"ถ้าคุณไม่เจอผม คุณนั่นแหละจะโชคร้าย"

"หมายถึงอะไร ไม่เห็นจะเข้าใจ"

"คณุศรณัย์ ปภาเตชสทิธ์ิ เพ่ิงจะอายุย่ีสบิหกปี คณุเกิดวันศุกร์ท่ีสบิสาม 

เวลาหกโมงเย็น เดือนธันวาคม ปี..."

"เดี๋ยวก่อน ไปแอบอ่านทะเบียนราษฎร์มาเหรอ รู้เยอะขนาดนี้"

"เปล่า แต่เป็นข้อมูลที่ผมได้มา"

"ใครขายให้"

"คุณคิดว่าตัวเองเป็นใครถึงจะมีคนขายข้อมูลให้กับผม คนดังก็ไม่ใช่" 

มันเป็นถ้อยค�าติดประชดท�าให้ศรัณย์เบะปาก "แต่ถ้าคุณอยากรู้ผมบอกให ้

ก็ได้นะ"

"ใคร"

"ยมทูต" รามิลก�าลังพึงพอใจ เขากระตุกย้ิมเมื่อเห็นสีหน้าซีดเผือดของ

อีกฝ่าย "ผมได้รับสารมาจากยมทูต"

"..."

"ถ้าวนันีค้ณุไม่เจอผม พนนัได้เลยว่าภายในอายุย่ีสบิหกยมทูตจะเป็นฝ่าย 

มาพาตัวคุณไปแทน"

"..."

"เพราะปีนี้คุณมีเคราะห์หนัก"

"หนักแค่ไหน"
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"ถึงชวีติ" เพียงเอ่ยจบตะหลวิและหม้อก็ถูกปล่อยให้ร่วงจากมอื เสีย้วนาท ี

มนัควรจะตกลงสูพ้ื่นแต่แค่รามลิดดีนิว้ดงัเป๊าะมนักลบัหยุดชะงกั "ระวังหน่อย"

"...บ้าไปแล้ว" ศรัณย์เอ่ยเสียงแผ่วเมื่อเหตุการณ์มันย่ิงกว่าความฝัน  

จะมีใครมาหยุดของที่ก�าลังจะตกลงพ้ืนให้ค้างบนอากาศได้ น่ีมันเรื่องบ้าบอ 

อะไรกันวะเนี่ย เขาก�าลังจะยกมือขึ้นตบหน้าตัวเองแต่โดนห้ามเอาไว้ก่อน

"ต่อให้คุณตบจนหน้าช�้า คุณก็ไม่ได้ตื่นขึ้นมาหรอก"

"..."

"คุณไม่ได้ก�าลังฝัน"

"..."

"มันเป็นเรื่องจริง"

แสงแดดส่องผ่านผ้าม่านโปร่งเข้ามาภายในห้องนอน เจ้าของร่างสูง 

ปรือตา กะพริบถี่ๆ แล้วพลิกตัวควานหาโทรศัพท์ เมื่อเจอแล้วจึงกดปลดล็อก 

ก่อนพบว่ามันเป็นเวลาสิบโมงครึ่ง ศรัณย์ยกมือลูบใบหน้า หยัดกายขึ้นนั่งพิง 

พนักเตียง

เขาตืน่มาพร้อมสภาพร่างกายทีป่วดหนึบ เล่นฝันว่าเจอคนต้องห้ามแล้ว

ว่ิงหนีหัวซกุหัวซนุ ช่างเป็นความฝันทีโ่คตรจะประหลาดแถมเหนือ่ยอกีต่างหาก

ไม่มีอีกแล้ววันแรกของฤดูฝนอะไรน่ัน เพราะปฏิทินบอกไว้ว่าน่ีคือ 

วันที่สองเดือนหก!

เขาท�างานหนักเกินแถมยังคดิมากจนเก็บเอาไปฝัน หากเป็นแบบนีบ่้อย

ต้องไม่ดีแน่ ว่าแต่...เขาหลับไปตอนไหนนะ ชายหนุ่มสะบัดหัวไล่ความคิด  

ลุกขึ้นไปอาบน�้าแต่งตัวเตรียมพร้อมส�าหรับวันใหม่ แม้เหตุการณ์ในความฝัน

จะเหมือนจริงเสียจนน่าใจหาย แต่ขอโทษเถอะ บอกแล้วว่าเขาเพ่ิงพ้น

เบญจเพสมาจะให้เจอเรื่องโชคร้ายได้อย่างไร

หลังอาบน�้าเสร็จเขาเดินลงไปชั้นล่าง หัวคิ้วขมวดเข้าหากันยุ่งเมื่อบน

โต๊ะกินข้าวมีกระบอกไฟฉายตั้งอยู่ รวมถึงชามบะหมี่ท่ีบูดแล้ว ศรัณย์ยกมือ

บีบจมูกแล้วปรี่ไปหยิบ เทเศษของเน่าลงในถุงขยะแล้วมัดถุงปิดไปเสียเลย 
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ตกลงว่าเมือ่คนืไม่ได้กินเหรอ เขานึกเอะใจก่อนล้วงโทรศัพท์ในกระเป๋ากางเกง

ออกมาเพื่อจะโทรหามารดา แต่มันขึ้นว่าเงินหมด

เอ๊ะ...ไอ้ฉิบหาย อย่าเล่นแบบนี้น่า

เขาเริม่ใจไม่สูด้ ีกดเข้าแอพฯ ธนาคารแล้วเตมิเงนิโทรศพัท์ หลงัมเีงนิเข้า 

เรียบร้อยจึงกดโทรออกหามารดา รออยู่พักหนึ่งปลายทางก็กดรับสาย

[เพิ่งตื่นสิท่า]

"โห แม่ รู้ดีอย่างกับมีญาณทิพย์" ชายหนุ่มหัวเราะขณะหนีบโทรศัพท์ 

ไว้กับต้นคอ เขาเอื้อมมือเปิดตู้เพื่อหามาม่าสักซอง

[รู้ดีอะไรล่ะ แกเคยนอนตื่นเช้าอย่างชาวบ้านเขาด้วยหรือไง]

"ผมนอนดึก มันก็ต้องชดเชยเป็นธรรมดา" ศรัณย์หัวเราะ "เมื่อคืน 

ผมฝันแปลกมาก"

[เล่ามาซิ ฉันจะได้เอาไปตีหวย]

"โธ่ เลิกเล่นทีเถอะแม่ แทงไปก็ไม่ถูก"

[เอ๊ะ ปากแกนี่ เดี๋ยวตีด้วยตะหลิว] เสียงหัวเราะบ้าคลั่งดังขึ้นครั้งหนึ่ง 

มารดามักชอบพูดแบบนี้เวลาถือสิ่งของอยู่ในมือ [ตกลงจะเล่าไหม ฮึ ฉันมี 

ท�าข้าวอีกสิบกล่องนะ]

"เล่าๆ ผมฝันเห็นคนต้องห้าม โคตรน่ากลัวอะ ผมถามไปด้วยนะว่า 

เข้าบ้านได้ยังไง เขาบอกว่าขอเจ้าที่แล้ว แม่ดูดิ เจ้าที่บ้านไว้ใจไม่ได้อีก"

[แกคิดมากจนเก็บไปฝันน่ะสิ] ปลายสายว่าเสียงเบา [หัดต่ืนเช้ามา

ท�าบุญบ้าง]

"ในหมู่บ้านไม่มีพระมาเดิน"

[โอ๊ย ไอ้ลูกคนนี้ รถราก็มี ขับออกไปก็เจอพระแล้ว] เธอกล่าวติดระอา 

[แล้วแกได้ออกไปไหนไหมล่ะเมื่อวาน]

"อ๋อ...ไม่ได้ไปๆๆ" ศรัณย์จ�าต้องโกหกเพราะไม่อยากให้มารดาเป็นห่วง 

หัวใจดวงใหญ่เต้นระรัวขึ้นมาอีกหน เมื่อวานเขาออกไปซื้อบะหมี่ หรือว่า 

มันคือความจริงและเขาหลอกตัวเองอยู่..."แม่ เดี๋ยวผมไปกินข้าวก่อน เย็นๆ  

จะโทรไปใหม่"
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[ย่ะ ว่างๆ ก็แวะกลับมาบ้านมั่งนะ ป้าอิ่มเขาก็เวียนมาถามบ่อยๆ ว่า 

พ่อหนุ่มเมืองกรุงท�าไมไม่กลับมาหาเลย]

"เดี๋ยวเคลียร์งานชุดนี้เสร็จจะรีบกลับไปเลย"

[จ้า งั้นแค่น้ีนะ เดี๋ยวจะถ่ายรูปกับข้าวไปอวด] ศรัณย์กดวางสายหลัง

ตอบรบัค�าเรยีบร้อย เขาเก็บโทรศพัท์ลงกระเป๋า ก่อนฉกีซองโจ๊กหมทูีเ่หลอืรอด

อยู่ในหลืบตู้แทนมาม่า เกือบหมดอายุแล้วด้วย สารอาหารไม่ครบไม่เป็นไร  

ขออิ่มท้องแบบไม่ต้องก้าวขาออกจากบ้านตอนนี้พอ เขามีนัดกับลูกค้าตอน

บ่ายโมง จะให้ออกนอกบ้านเลยก็ไม่ใช่เรื่อง

ความกังวลจางหายไปทีละนิด ศรัณย์ต้มโจ๊กหมูอย่างสุขใจแล้วยกลง

จากเตา เขาจะกินมันในหม้อน่ีแหละเพราะข้ีเกียจล้างจานเยอะแยะ ก่อนจะ

เปิดตู้เย็นรินน�้าเปล่าลงแก้วอย่างท่ีท�าเป็นประจ�า ชายหนุ่มพรูลมหายใจ 

กระดกน�า้เข้าปาก แค่ชัว่พรบิตาเจ้าของรองเท้าบตูแดงกลบัมายืนอยูต่รงหน้า

พรูด!

"สกปรก!" น�้าเสียงน่ิงเย็นเอ่ยเมื่อเจ้าของบ้านพ่นน�้าออกจากปากด้วย

ความตกใจ ยังดีที่สามารถกางร่มมาตั้งรับเอาไว้ได้ทัน "สกปรกมากๆ"

"ชะ...เชี่ย" ศรัณย์เอ่ยเสียงแผ่ว แทบกลิ้งตกเก้าอี้ กลืนน�้าลายลงคอ

พร้อมยกมือตบหน้าตัวเองซ�้าหลายๆ หน สาบานได้ว่าเขาแก้มแดงได้โดย 

ไม่ต้องเข้าคลินิก

"อรณุสวัสดิ"์ ศรณัย์หายใจแรงและเช้าวันนีภ้าพมนัชดัเจนเสยีเหลือเกนิ 

"ยังไม่เลิกคิดว่าเป็นความฝันอีกเหรอ"

"เอาจริงดิ...เรื่องจริงๆ เลยเหรอ"

"จริงน่ะสิ" รามิลสาวเท้าเข้าไปหา ทว่าศรัณย์กลับถอยกรูดไปด้านหลัง 

"โอเค ผมจะยืนตรงนี้ ส่วนคุณเลิกถอยหลังสักที"

"..." ล�าคอของเขาแห้งผากแม้จะกลืนน�้าลายไปแล้วหลายอึก เสียง

รองเท้าบูตตอนเดินเข้ามาหาเวียนอยู่ในโสตประสาทการรับรู้อย่างชัดเจน  

มันดังก้องราวกับลูกแก้วตกกระทบพื้น "ผมก�าลังจะตายเหรอ"

"หือ?"
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"ก็ผมเจอผี..."

"ผมไม่ได้มาเอาชีวิตคุณสักหน่อย"

"ยอมรบัแล้วใช่ไหมว่าเป็นผ!ี" ศรณัย์เบกิตาหนัไปหยิบมดีท�าครวัขึน้มาถอื 

แล้วชี้ไปทางคนต้องห้าม

"เฮ้ ไม่มีใครเคยบอกคุณหรือไงว่าห้ามถือของมีคมตอนไม่มีสติ" ท�าไม

เขาถึงต้องมาคอยพูดจาเหล่านี้ด้วย "จ�าชื่อผมได้หรือเปล่า"

"..." ชายหนุ่มเม้มปาก ชื่อของคนตรงหน้าผุดขึ้นมาในหัวทันที

"ไม่ได้งั้นเหรอ"

"ลา..." รามิลก�าลังมีความหวังว่ามนุษย์ผู้นี้จะจ�าชื่อเขาได้ แต่เปล่าเลย 

นายศรัณย์ยังสติแตกไม่หาย เพราะตะโกนลั่น ทิ้งมีดลงพ้ืนแล้วรีบว่ิงออกไป

นอกบ้าน "ลาก่อน!"

เจ้าของรองเท้าบูตแดงรีบดักหน้าเอาไว้ ศรัณย์จึงชะงักปลายเท้าไว้ 

หน้าประตู ถอยเท้าระรัวแล้วท�าหน้าเหมือนคนจะร้องไห้

"คุณศรัณย์"

"เรียกท�าไม!"

"คุณนี่ท�าให้ผมหมดค�าจะพูดจริงๆ"

คนถูกต่อว่าหน้าซีด เกิดมาท้ังชีวิตเพ่ิงเคยโดนอะไรก็ไม่รู ้ท�าท่าที 

เหนื่อยหน่ายใส่ขนาดนี้ ทว่าที่เป็นแบบนี้มันก็เพราะเจ้าร่มแดงไม่ใช่หรือไง!

"ชื่อรามิลใช่ไหม"

"อืม ยังดีที่มีสติหลงเหลือพอจะจ�าชื่อผมได้"

"ถามจรงิๆ เหอะ หน้าท่ีของคณุคืออะไร" หากว่าไม่ได้ฝันแปลว่าเรือ่งราว

ท่ีจดจ�าได้ภายในหวัคอืความจรงิ เช่นนัน้จงึรูว่้าอกีฝ่ายมหีน้าท่ี แต่มนัคอือะไรล่ะ  

ทกุค�าพูดของเมือ่วานย้อนกลบัมาในหวัเสมอืนมใีครเตมิข้อมลูให้ "ผมมเีคราะห์

หนักถึงชีวิตแล้วถ้าไม่เจอคุณคือตัวผมจะโชคร้าย หมายความว่า..."

"ผมมหีน้าทีด่แูลคณุให้พ้นเคราะห์ ก�าหนดโดยรวมคือเมือ่พ้นวันท่ีสบิสาม 

ธันวา"

"หา?!...เกือบเจ็ดเดือนเลยเนี่ยนะ!"
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"พูดอีกก็ถูกอีก ผมได้รับค�าสั่งมาแบบน้ี เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้  

นอกเสียจากว่า..."

"ว่า?" ไม่รู ้ว่าท�าไมพอได้ยินเสียงของอีกฝ่ายในจังหวะนี้แล้วรู ้สึก 

ไม่ปลอดภัยเอาเสียมากๆ "ว่าอะไร"

"เคราะห์ของคุณหนักเกินกว่าท่ีผมจะช่วยได้ พูดอย่างง่ายๆ ผมจะ 

เสร็จสิ้นหน้าที่เมื่อคุณปลอดภัย"

"..."

"หรือคุณตายก่อนอายุยี่สิบเจ็ด"

ศรัณย์กลืนน�้าลายดังเอื๊อก แถมยังขนลุกซู่จนต้องยกมือลูบแขนไปมา 

เสี้ยวนาทีดันได้ยินเสียงฟ้าค�ารามจนต้องว่ิงไปทางหน้าต่าง พบว่าฝนท�าท่า 

จะตกอีกแล้ว

"...เชี่ย คุณท�าให้ฝนตกเหรอ ผมต้องออกไปธุระนะโว้ยยย"

"เปล่า ฝนตกมันเป็นกฎธรรมชาติ"

"..."

"ผมท�าได้แค่ควบคุมความแรงของสายฝนเท่านั้น" ชายหนุ ่มแทบ 

ไม่เข้าใจเลยว่ามันเกิดเร่ืองอะไรขึ้นกับตัวเขา ตบจนหน้าช�้าแล้วก็ไม่มีอะไร

เปลี่ยนแปลง ยังเห็นเจ้าร่มแดงวนเวียนอยู่ภายในบ้าน ตอนน้ีมั่นใจว่ามัน 

เป็นเรื่องจริง กระนั้นเขาก็ยังไม่สามารถท�าใจยอมรับ

"ผมไม่อยากตาย"

"ถ้าอย่างนั้นคุณก็เลิกสติแตกแล้วฟัง"

"..."

"ผมจะพูดอีกครั้ง ผมไม่ใช่ผีและผมมาหาคุณเพราะสารจากยมทูต  

ได้รับค�าสั่งให้มาดูแลจนกว่าคุณจะพ้นอายุย่ีสิบหก ถ้าพูดให้ง่ายเข้าไปอีก  

เมือ่ขึน้วันทีส่บิสีธั่นวา ชวิีตคณุจะกลบัมาเป็นปกต ิไม่มผีมตามตดิให้ร�าคาญใจ"

"ท�าแบบน้ีไม่เท่ากับเป็นการฝืนดวงชะตาเหรอ" เมือ่น�า้เสยีงจรงิจงัชวนให้ 

คล้อยตามท�าเอาเขาคดิทบทวนไปด้วย "ถ้ามนัถึงเวลาตายแล้วผมโดนช่วยให้

ไม่ตายเนี่ย"
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"เพราะมันไม่ถึงเวลาตายของคุณน่ะสิ"

"แล้วท�าไมผมถึงต้อง..."

"ผมเข้าใจว่าคุณอยากรู้ แต่บางเรื่องมันเป็นความลับ"

"..."

"แม้กระท่ังวธีิการตายของคุณ" รามลิเอ่ยเสยีงเย็นจนศรณัย์ขนลกุวาบ

"ถ้าผมไม่อยากอยู่กับคุณอะ มีทางอื่นไหม" เขาถามเสียงตื่น คิดเองว่า

อาจจะมทีางเลอืกอืน่ รอยย้ิมเผยขึน้เลก็น้อยเมือ่เจ้าของหมวกบกัเก็ตพยักหน้า  

"ทางไหน!"

"ผมจะเรียกยมทูตมาเฝ้าคุณแทน"

"..."

"เพราะเมือ่คณุตาย ยมทตูมหีน้าท่ีพาดวงวิญญาณไปส่งในทีท่ี่ไม่สามารถ 

หันหลังกลับมาได้อีก"

"..."

"ผมมีเวลาให้คุณหน่ึงนาที คิดเอาว่าจะเลือกทางไหน" รามิลเอ่ยเสียง

เรียบนิ่งก่อนสอดมือเข้าเสื้อโค้ต แล้วหยิบยาเม็ดกลมสีด�าขึ้นมาหน่ึงเม็ด  

เขายื่นมันไปตรงหน้าเจ้าของบ้าน ส่วนอีกมือหนึ่งล้วงเข้าไปหยิบนาฬิกาตลับ 

แบบโบราณขึ้นมาเปิดให้ดูหน้าปัด "ถ้าคุณตัดสินใจได้แล้วและเลือกผม  

ก็เอายานี่ไปกินซะ"

"กินเพื่ออะไร"

"ผมบอกคุณได้หลังคุณรับข้อตกลงแล้วเท่าน้ัน" สิ้นเสียงเย็นยะเยือก 

ปลายนิ้วขาวซีดก็กดนาฬิกาจนเข็มวินาทีเคลื่อนไปข้างหน้าช้าๆ เสียงของมัน 

ดังกริ๊กๆ ตลอดเวลา นัยน์ตาคมเข้มก�าลังจ้องมองราวกับโดนสะกดจิต แต่ 

ศรัณย์มีสติครบถ้วน

สมองก�าลังรวบรวมข้อมูลและปะติดปะต่อ แม้มันจะน่าเหลือเชื่อ 

แต่ตอนน้ีเขาปักใจเชื่อไปบ้างแล้ว เพราะรามิลรู้ข้อมูลของเขามากพอควร 

ขนาดเพ่ือนแท้ๆ ยังไม่มีใครรู ้เลยว่าเขาเกิดเวลาใด อย่างไรก็ตามถ้ารับ 

ข้อตกลงแล้วเขาจะบอกเรื่องนี้ให้ใครรู้ไม่ได้เด็ดขาด
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ครึ่งหนึ่งยอมเชื่อแล้วว่าหากไม่มีรามิลเขาน่าจะตายก่อนย่ีสิบเจ็ด แต่

อีกครึ่งหน่ึงกลับคิดว่าเขาจะอายุสั้นจริงๆ เหรอ ไปท�าเวรท�ากรรมอะไรมา  

ยังใช้ชีวิตไม่คุ ้มเลย สุดท้ายชายหนุ่มยอมเอ้ือมมือไปรับ เพียงแตะเฉียด 

เล็กน้อยกลับสะดุ้งเฮือกเพราะอีกฝ่ายตัวเย็นยิ่งกว่าน�้าแข็งเสียอีก

"เป็นแบบสโนว์ไวท์ไม่เอานะ กนิปุบ๊ล้มป๊ับแล้วตายน่ีผมตามล้างผลาญ

ถึงชาติอื่นเลยนะ" เขาแสร้งพูดขณะมองเม็ดยาในมือขนาดเล็กเท่าเม็ด 

พริกไทยด�า "ต้องกินน�้าตามไหม"

"ไม่ต้อง"

ศรัณย์ลังเลแต่เข็มนาฬิกาก�าลังกดดัน ถือเป็นเรื่องราวบ้าๆ ท่ีเกิดข้ึน  

จ�าต้องยอมรับมันแบบไม่เต็มใจ เขาไม่อยากตายกลายเป็นผีให้ยมทูตมา 

พาตัวไป ชายหนุ่มหลับตาลงแล้วเดาะยาเข้าปาก ดวงตาหลับแน่นเมื่อสัมผัส 

ท่ีออกฤทธ์ิภายในปากมันขมปร่า เห็นภาพสีขาวและด�าสะท้อนวาบข้ึนมา

ราวกับมันไปกระตุ้นบางสิ่งบางอย่างภายใต้จิตส�านึก

ครู่เดียวผลข้างเคียงก็ปรากฏขึ้นมาก ชายหนุ่มยกมือขึ้นกุมตรงหน้าอก 

ระดบัการสัน่ไหวของก้อนเน้ือรนุแรงขึน้ทกุวินาท ีเขารูส้กึหายใจไม่ทัว่ท้องและ 

มันมากข้ึนเรื่อยๆ จนเหมือนจะขาดอากาศหายใจ ศรัณย์ทรุดตัวลงกับพ้ืน  

เม้มรมิฝีปากหอบหายใจหนกัหน่วง แสบร้อนทัว่ร่างกายคล้ายจะระเบดิเป็นเสีย่ง

"อึก"

"หายใจเข้าไว้คุณศรัณย์" น�้าเสียงนั่นย�้าเตือนเข้ามาในโสตประสาท 

การได้ยิน ศรัณย์อ้าปากกว้างรับอากาศตามค�าบอก "แบบนั้น ดีแล้ว"

กระทั่งค่อยๆ รู้สึกดีข้ึนและหายใจสะดวก นัยน์ตาจ้องมองเจ้าของ

รองเท้าบูตแดงอย่างเอาเรื่องก่อนเสียงทุ้มจะถามออกไป

"เอายาอะไรมาให้กินเนี่ย ผมเกือบตายเลยนะ!"

"แล้วตายไหมล่ะ"

"..."

"ก็เห็นยืนด่าผมได้ปาวๆ" ศรัณย์เม้มปากแล้วก้มมองมือไม้ตัวเองเพ่ือ

หาความผิดปกติ "ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายภายนอกหรอก จะมีก็แต่จิตใจ"
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"คอือะไร" จบค�าถามรามลิก็ชรู่มสแีดงขึน้มาแล้วกางออก ตามซีโ่ครงร่ม

มีเชือกห้อยลงมาพร้อมกับกระดาษที่มีตัวอักษรเขียนเอาไว้เต็มไปหมด ถัดไป

เป็นรปูของเขาเหมอืนถ่ายบตัรประชาชน ถัดไปอกีเป็นตวัเลขท่ีนบัเวลาถอยหลงั 

ซึง่เขาไม่รูค้วามหมาย และอนัสดุท้ายเป็นเชอืกสแีดงครึง่หน่ึง ส่วนอกีครึง่หน่ึง

เป็นสีด�าและมันเชื่อมยาวมาจนถึงข้อมือข้างขวาของเขา รามิลโยนกระดาษ

แผ่นหนึ่งให้เขา ด้านล่างสุดมีบรรทัดเอาไว้ให้เซ็นชื่อ "อะไรวะเนี่ย"

"สญัญาผกูจติ" รามลิเอ่ยเสยีงเรยีบแล้วต้องรบีอธิบายเมือ่เห็นท่าทีของ

ศรณัย์ ท�าหน้าเหมอืนเขาเป็นผูร้้าย "มนัไม่ได้ท�าให้ผมรบัรูถึ้งความคดิคุณหรอก 

ไม่ต้องกังวล ด้ายสัญญามีไว้เพ่ือเตือนผมและคุณตอนท่ีห่างกันเกินรัศมีท่ี

ก�าหนด เซ็นชื่อตัวเองซะคุณศรัณย์"

"ฮะ? มันต้องขนาดนั้นเลยหรือไงวะ"

"ใช่สิ" ชายหนุ่มลอบเลียริมฝีปาก คิดจะเดินไปหาปากกาแต่ต้องชะงัก

เพราะเสียงยะเยือกท้วงไว้ก่อน ไอ้สัญญาน่ีไม่มีอะไรให้เขาอ่านเลยสักข้อ  

เห็นก็แต่ข้อความท่ีเขียนเอาไว้ว่าสัญญาผูกจิตและสารจากยมทูตเท่านั้น 

เท่ากับว่าไม่รู้เนื้อความเลย แม่งเอ๊ย เขาท�าอะไรลงไป!

"แตะนิ้วลงไปพอ" มันเป็นค�าสั่งท่ีท�าให้คนตรงหน้ายอมท�าตามง่ายๆ 

หลังศรัณย์เซ็นชื่อเรียบร้อย เขาจึงเรียกกลับคืนมาพร้อมตรวจเช็กว่าถูกต้อง

หรือไม่ "ตั้งแต่นี้ไปคุณห้ามอยู่ห่างจากผมและขอให้คุณฟังทุกอย่างที่ผมพูด"

ศรณัย์กลนืน�า้ลายขณะทีร่ามลิขย�ากระดาษสญัญาเมือ่ครูเ่ป็นก้อนกลม 

เสี้ยวนาทีมันถูกเผาไหม้ด้วยเปลวไฟแหลกสลายกลายเป็นผงละเอียด

"หมายความว่าถ้าผมไปข้างนอกก็ต้องออกไปด้วยกัน ท้ังทีส่ภาพแบบน้ี 

เหรอ คนอืน่ได้หาว่าผม..." ยังเอ่ยไม่ทันจบประโยค คนตรงหน้าก็พูดแทรกขึน้มา

"ไม่ต้องห่วง ถ้าผมไม่อนุญาตให้เห็นก็จะไม่มีใครเห็นผมนอกจากคุณ"

"มันจะพิเศษเกินไปไหม เป็นผีคนมีเซ้นส์ยังเห็นได้เลย"

"ก็ผมไม่ใช่ผี เมื่อไหร่คุณจะเข้าใจสักที" เขาก�าลังแสดงสีหน้าไร้อารมณ์ 

นึกว่าจะพูดกันรู้เรื่องแล้วเสียอีก "ที่คุณบอกจะออกไปท�าธุระข้างนอก วันนี้ 

ผมก็ต้องไปด้วย"
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"ไม่ได้"

"ผมจะนั่งรอ คุณจะไปกินข้าวก็กิน"

"เฮ้ย ได้ฟังทีพู่ดไหมเนีย่" ศรณัย์ท้วงเสยีงตดิไม่พอใจ ทว่ารามลิถามกลับ

เสียงเยือกเย็นจนอีกฝ่ายตัวแข็งทื่อ

"คุณจะกินข้าวไหม"

"กะ...กินดิ"

"จะกินก็ไป"

ต่อให้รามิลมีหน้าท่ีดูแล แต่เขาจะให้อีกฝ่ายออกไปข้างนอกด้วยกัน 

ไม่ได้เด็ดขาด ไม่ว่าจะต้องท�าวิธีไหนก็ตาม ศรัณย์กินข้าวเสร็จก็เตรียมของ 

ส�าหรับออกไปพบลูกค้าเพ่ือนัดดูงาน ความเป็นจริงส่งไฟล์ออนไลน์ได้แต ่

ทางฝ่ายน้ันอยากจะขอปรบัแก้แบบตวัต่อตวัและขอเพ่ิมรายละเอยีดบางส่วน

เขาเดนิไปเปิดประตรูัว้เอาของวางในรถอย่างรวดเรว็เพราะไม่เห็นรามลิ 

อยู่ในบ้าน ไม่รู้หรอกว่าไปหลบอยู่มุมไหนแต่เขามั่นใจว่าฝีเท้าย่องเบาต้องใช้ 

ได้ผล ชายหนุ่มกระโดดขึ้นรถ ผิวปากอารมณ์ดีมั่นใจว่าสลัดรามิลได้หลุด  

ทว่าจังหวะก�าลังจะเคลื่อนตัวรถกลับต้องชะงักเพราะเสียงทุ้มนุ่มที่ได้ยิน

"เข็มขัดนิรภัยไม่คาดเหรอ ประมาทไปหรือเปล่า"

"เฮ้ย ไอ้เห้ีย!" ศรัณย์เอ่ยเสียงตระหนกเมื่อเห็นรามิลน่ังอยู่ข้างกัน  

เขาเบิกตาโพลง ขยับตัวชิดบานประตูรถ "มาตั้งแต่ตอนไหน!"

"จะอยากรู้ไปท�าไม ตกลงแล้วเข็มขัดนี่จะคาดไหม"

"คุณไปกับผมไม่ได้นะเว้ย เดี๋ยวคนอื่นเห็นก็เป็นเรื่องพอดี เรื่องของคุณ

ไม่ได้มีแค่ผมที่รู้นะ"

"ผมดังในโลกมนุษย์ขนาดนั้นเชียว" มันเป็นน�้าเสียงติดประชดประชัน 

อยู่หน่อยๆ บอกได้แน่ชัดว่ารามิลไม่ได้ดีใจเลยสักนิด "น่าตื่นเต้นจริงๆ"

"ขอร้อง"

"ไม่ได้ ผมบอกคุณแล้วว่าถ้าไม่อนุญาตจะไม่มีใครเห็นผมทั้งนั้น"

"ท�าไมต้อง..." ก�าลังจะอ้าปากเถียงต่อแต่โทรศัพท์ดันส่ันข้ึนมา เขากด

รบัสายทัง้ท่ีจอดรถคาอยู่หน้าบ้าน ก่อนลดการปะทะเพราะลกูค้าโทรมาบอกว่า 
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ใกล้ถึงจุดนัดหมายแล้ว ศรัณย์จิปากแล้วยอมเคลื่อนตัวรถแต่โดยดี "ถ้าจะ 

ไปด้วยก็ย้ายไปนั่งไกลๆ ได้ไหม กระโปรงรถได้ยิ่งดี"

"อ๋า ได้ส"ิ รมิฝีปากภายใต้ผ้าพันคอยกย้ิมข้ึนอกีครัง้ ก่อนเจ้าของร่มแดง

จะหายวับไปอยู่กระโปรงด้านหน้าของรถ ยอมรับว่าเขาเกือบจะกรี๊ดออกมา

เพราะภาพทีเ่หน็มนัน่ากลวัฉบิหายอกีแล้ว! รามลิกางร่มอยู่ด้านหน้ากระโปรงรถ 

ทั้งที่ฝนเริ่มลงเม็ดเปาะแปะ

"ไม่ใช่ด้านหน้าสิโว้ย!"

"เรื่องมาก" น�้าเสียงนิ่งเอ่ยอีกครั้งก่อนสลับมานั่งอยู่ทางด้านหลังคนขับ 

ศรณัย์มองผ่านกระจกเงาแล้วกะพรบิตาปรบิ หวัใจเต้นไม่ถูกจงัหวะเพราะมนั

ไม่คุ้นชินเลยแม้แต่นิด จะท�าอย่างไรน่ีมันก็ผีชัดๆ แถมยังไม่เห็นเจ้าร่มแดง 

ในกระจกอีกต่างหาก โว้ย แม่เจ้า! "ห้ามให้ใครเห็นเด็ดขาด ห้ามท�าอะไร 

ผิดสังเกต"

"ไม่ได้จะไปยุ่งอะไรสักหน่อย ผมมีหน้าที่สังเกตการณ์"

"คุณต้องตัวติดผมขนาดนี้เลย?"

"ใช่ มีอะไรที่เหนือความคาดหมายเต็มไปหมดบนโลกใบน้ี" รามิลเอ่ย

ขณะปรายตามองคนขับรถ "ผมท�าตามหน้าที่ ชีวิตของคุณเป็นสิ่งส�าคัญ"

"อย่าพูดอะไรให้มันน่ากลัวได้ไหม" ชายหนุ่มถอนหายใจก่อนตีไฟเลี้ยว

เข้าร้านกาแฟแบบไดรฟ์ทรู ไม่วายใจดีถามผีเสียด้วย "จะกินอะไรไหม"

"ผมไม่กินอาหารมนุษย์"

"ไม่กินหรือกินไม่ได้" ศรัณย์ถามพลางลดระดับกระจกลงเพ่ือสั่งเมนู 

ที่ต้องการ เขาวนรถไปรอรับของ จังหวะนั้นก็ยังไม่ได้ปิดกระจก "ต้องจุดธูป 

หรือเปล่าอะ"

"ผมจะบอกอีกทีว่าไม่ใช่ผี แล้วอีกอย่างถ้าไม่อยากให้ใครมองว่าคุณ 

คุยกับอากาศก็อย่าพูดอะไรกับผมตอนเปิดกระจกค้างไว้แบบนี"้ รามลิเข้าใจดว่ีา 

อีกฝ่ายกลัวใครจะมองว่าตนเองแปลก แต่นั่นเพราะเขาเสียท่ีไหนกัน ต้ังแต่ 

ขับรถออกมาก็มีแต่ศรัณย์ที่อ้าปากพูดกับเขา

"ขอหลอดอกีหลอดได้ไหมครบั" เมือ่ได้รบัแก้วมาก็เอ่ยปากขอหลอดจาก 
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พนักงานเพ่ิมอีกหน่ึง เขาไม่เชื่อ

หรอกว ่าอีกฝ ่ายจะกินอาหาร

มนุษย์ไม่ได้ ขนาดแตะสิ่งของยัง

ท�าได้เลย "ลองดู"

"กินไม่ได้"

"ท�าไม"

"กินไม่ได้ก็คอืกินไม่ได้ส"ิ หน

นีร้ามลิเริม่หงุดหงดิใจ "เป็นคนช่าง

ตื๊ อ 

หรือยังไง"

"แค่สงสัย เห็นจับสิ่งของได้

คิดว่าน่าจะกินได้ด้วย"

"มันไม่เก่ียว ถึงผมจะท�า

อะไรได้หลายอย่างแต่ก็มข้ีอจ�ากัด"

"มีอะไรท่ีคุณท�าได้แล้วผม

ยังไม่รู้อีกไหม"

"มี"

"งั้น..."

"ผมบอกคณุได้เท่าท่ีจ�าเป็น"

"..."

"ถ้าคุณรู้อะไรมากไป มันจะ

ไม่ดีต่อตัวผม รวมถึงตัวคุณด้วย"

"..."

"ผมมาช ่วยให ้ คุณพ ้น

เคราะห์ ไม่ใช่หาเคราะห์มาให้

คุณ"
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