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สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น ซึ่งสิบตาเห็นก็อาจไม่เทียบเท่ากับหน่ึงการสัมผัส  

แต่จะมีสักก่ีคนท่ีกล้าเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงและสัมผัสกับเรื่องลี้ลับอันน่ามหัศจรรย์ 

อยู่ได้ตลอดเวลา โดยท่ียังไม่ช็อกจนหมดสติไปเสียก่อน หรือหากมี...คนคนน้ันจะ 

เป็นคนแบบไหนกันนะ

อาจเป็นคนแบบ 'ลู่ชิงจิ่ว' พนักงานบริษัทผู้ขยันขันแข็ง ที่จู่ๆ วันหนึ่งก็ตัดสินใจ

ลาออกจากงานในเมือง แล้วกลับไปอยู่ที่บ้านเกิดในแถบชนบท เพ่ือหวังจะปลูกพืช

เลี้ยงสัตว์ ใช้ชีวิตอย่างสงบสุข แต่เรื่องราวกลับไม่เป็นไปตามนั้น เพราะเพียงไม่นาน

หลังจากท่ีเขาเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านสุ่ยฝู่ก็เจอกับเรื่องราวแปลกประหลาดมากมาย  

ทั้งตุ๊กแกยักษ์ท่ีจ้องจะกินคน บ่อน�้าปริศนาซึ่งเป็นต้นตอของเสียงร้องอันน่าสะพรึง 

และชายแปลกหน้าคนหนึ่งที่มีชื่อว่า 'ไป๋เยวี่ยหู'

สดุท้ายลูช่งิจิว่จะรบัมอืกับความมหศัจรรย์ท่ีถาโถมเข้ามาได้หรอืไม่ แล้วไป๋เยว่ียหู  

ชายแปลกหน้าท่ีโผล่เข้ามาในชีวิตของเขาแท้จริงน้ันเป็นใคร ถ้าพร้อมท่ีจะสัมผัส

ประสบการณ์สดุแสนมหศัจรรย์น้ีกันแล้ว เอเวอร์วายขอเชญิชวนให้ทุกคนร่วมหาค�าตอบ 

ด้วยกันได้ในหน้าถัดไป

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์เอเวอร์วาย

คำ�นำ�



✱ ลู่ชิงจิ่ว  ชายหนุ่มที่ตัดสินใจลาออกจากการท�างานในเมือง 

แล้วกลับมาใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเกิดแถบชนบทแต่เพียง

ล�าพัง เป็นคนท่ีมคีวามกล้าหาญ จติใจเดด็เด่ียว ไม่เกรงกลวั 

ต่อภัยอันตราย รักในความถูกต้อง ชอบช่วยเหลือผู้อื่น 

ใจกว้าง และโอบอ้อมอารีเป็นท่ีสุด นอกจากนี้ยังเป็น 

ผู้ที่มีฝีมือการท�าอาหารในระดับดีเยี่ยมอีกด้วย

✱ ไป๋เยว่ียหู  ชายแปลกหน้าทีเ่คยช่วยชวิีตลูช่งิจิว่จากตุก๊แกยกัษ์เอาไว้  

ภายหลงัได้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านของเขา โดยท�าราวกับ

เป็นบ้านของตัวเอง ซึ่งแท้จริงแล้วไป๋เยวี่ยหูผู้น้ีเป็น

ปีศาจจิ้งจอกท่ีมีความสง่างามดุจเทพเซียน แต่กลับมี

ลักษณะท่าทางท่ีดูเกียจคร้าน แถมยังตัดสินทุกส่ิง 

ทุกอย่างรอบตัวเหมือนกับเป็นของกินไปเสียหมด

✱ อิ่นสวิน  เพ่ือนเล่นสมัยเด็กของลู่ชิงจิ่ว ปัจจุบันพอได้กลับมา 

เจอกันอีกครั้งก็กลายเป็นคนท่ีคอยอยู่เป็นเพ่ือน และ

ให้ค�าแนะน�าเก่ียวกับการเพาะปลกูเลีย้งสตัว์แก่อกีฝ่าย 

นอกจากน้ีด้วยความที่อยู่ในหมู่บ้านสุ่ยฝู่มาต้ังแต่เกิด 

จึงท�าให้เขารับรู ้เ ร่ืองราวความเป็นไปในท่ีแห่งน้ี 

เป็นอย่างดี

แนะนำ�ตัวละคร



✱ จูเหมี่ยวเหมี่ยว  เพ่ือนร่วมงานทีบ่รษิทัของลูช่งิจิว่ เป็นคนท่ีคอยช่วยเหลอื 

ดูแลเขาตั้งแต่ตอนที่เขาเข้าไปท�างานใหม่ๆ ทั้งยังเป็น

คนทีร่บัรูเ้รือ่งราวในบ้านของลูช่งิจิว่เป็นอย่างด ีเธอเป็น

หญิงสาวที่ดูดีแต่ชอบสวมหมวกแก๊ปไว้บนศีรษะ 

อยู่ตลอดเวลา เนือ่งจากขาดความมัน่ใจเก่ียวกับปัญหา

ผมร่วงของตัวเอง

✱ หลี่เสี่ยวอวี๋  ลูกชายเพื่อนบ้านของลู่ชิงจิ่ว ก�าลังเรียนอยู่ชั้นประถม

ศึกษา แต่เนื่องจากฐานะทางบ้านไม่สู ้ดี ท�าให้เขา 

ต้องคอยช่วยท่ีบ้านแบ่งเบาภาระด้วยการรบัจ้างเก็บหญ้า 

เลี้ยงหมูให้ลู่ชิงจิ่ว จึงค่อนข้างสนิทกับสองหมูป่าอย่าง

เสี่ยวฮวาเสี่ยวเฮยมากเป็นพิเศษ



นิยายเร่ืองนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียน

ไม่มีความเก่ียวข้องกับบุคคล สถานที่ หรือเหตุการณ์จริงใดๆ

เน้ือหามีประเด็นอ่อนไหวเกี่ยวกับความรุนแรง การท�าร้ายทางร่างกายและจิตใจ

การบังคับหรือโน้มน้าวให้ท�าบางอย่างโดยไม่เต็มใจ

มีการบรรยายเกี่ยวกับการตายของสัตว์

ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางจิตใจ

ส�าหรับผู ้อ่านที่มีอายุ 18 ปีข้ึนไป

โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
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เมื่อลู่ชิงจิ่วก้าวเท้าลงจากรถไฟ ท้องฟ้าก็มืดสนิทแล้ว เขายกกระเป๋า 

ใบหนกั ตัง้ใจว่าจะเรยีกรถแทก็ซี ่แต่ใครจะรูว่้าพอคนขับรถได้ยินสถานท่ีท่ีเขา

จะไปก็รีบปฏิเสธทันที

"สุ่ยฝู่ แถวนั้นไกลจะตาย ไม่ไปหรอก" คนขับรถมองลู่ชิงจิ่วขึ้นลงตั้งแต่

หัวจรดเท้า ด้วยสายตาที่เพิ่มความระแวดระวัง

ลู่ชิงจิ่วถูกประเมินด้วยสายตานั้นก็มึนงง เขาจึงเอ่ย "คุณลุง เพ่ิมเงินก็ 

ไม่ไปเหรอครับ"

คนขับลังเลชั่วครู่ "นายเพิ่งกลับมาจากเมืองอื่นสินะ" 

ลู่ชิงจิ่วพยักหน้ารับ "ใช่ครับ ผมกลับมาจากเมือง A" เขาพูดพลางชี้ไปที่

กระเป๋าเดินทางข้างกายตนเอง

พอมองเห็นกระเป๋าเดินทางของลู่ชิงจิ่ว คนขับรถก็กัดฟันเอ่ย "นายจะ

เพิ่มเงินเท่าไหร่ล่ะ"

ลู่ชิงจิ่วคิดค�านวณระยะทาง "สองร้อยได้มั้ยครับ"

คนขับรถดูผ่อนคลายลงหน่อย "ก็ได้ ขึ้นมา"

ลูช่งิจิว่โล่งอก รบียกกระเป๋าเดนิทางไปไว้ในกระโปรงท้ายรถ แล้วเข้าไปนัง่ 

ที่นั่งด้านข้างคนขับ

ตอนน้ีเป็นช่วงเวลาก่อนฟ้าสาง ท้องถนนว่างโล่ง มเีพียงรถแท็กซีขั่บผ่าน

อย่างเร่งรบีเป็นบางครัง้บางคราวเท่านัน้ อากาศช่วงท่ีเริม่เข้าสูฤ่ดใูบไม้ผลน้ัิน

บทที่ 1 
กลับบ้านไปขายมันหวาน
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ค่อนข้างเย็น ลู่ชิงจิ่วที่สวมเพียงเสื้อแขนสั้นจึงยกมือลูบแขนเย็นๆ ของตัวเอง

ท่ีน่ีไกลจากเมือง A มาก จัดว่าอยู่ในเขตชนบท เศรษฐกิจล้าหลัง 

ไม่พัฒนาเท่าเมือง A บริเวณโดยรอบส่วนมากจะเป็นตึกอาคารขนาดเล็ก  

ส่งกลิ่นอายของความโบราณล้าสมัย

คนขับรถขบัตรงไปข้างหน้าพลางถามสพัเพเหระกับเขา ตอบไปตอบมา 

ลู่ชิงจิ่วถึงได้รู้สาเหตุที่คนขับไม่อยากไปสุ่ยฝู่

สุ่ยฝูเ่ป็นหมู่บ้านเล็กๆ ซึ่งตั้งอยู่ค่อนข้างห่างไกล ห่างจากใจกลางเมือง

ของพวกเขาออกไปอกีระยะหนึง่ ก่อนหน้าน้ีมคีนขับรถแทก็ซีเ่สยีชวิีตไปสองคน  

แถมยังหาตัวฆาตกรไม่ได้ ต่อมามีข่าวลือว่าที่จริงแล้วคนขับรถสองคนน้ัน 

ไม่ได้โดนคนฆ่า แต่เป็นเพราะไปชนกับสิง่ท่ีไม่ดเีข้าต่างหาก ดงันัน้คนขบัแทก็ซี่

แถวน้ีจึงไม่อยากไปที่นั่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงเวลาท่ีท้องฟ้ามืดสนิท 

อย่างนี้...

ถ้าลูช่งิจิว่ไม่ได้เพ่ิมเงนิสองร้อยหยวนล่ะก็ วันนีเ้ขาคงต้องค้างท่ีตัวเมอืง

แน่ๆ

"กลับจากเมือง A มาท�าอะไรล่ะ" คนขับรถมองไปข้างหน้าพลางชวน 

ลู่ชิงจิ่วพูดคุย "บ้านเกิดอยู่ที่นี่เหรอ"

ลู่ชิงจิ่วตอบ "ครับ อยู่ท่ีอ่ืนมันไม่ราบร่ืนเท่าไหร่ ผมเลยลาออก คิดว่า 

ที่บ้านยังมีที่ดินเพาะปลูกอยู่บ้าง"

คนขับเอ่ยขึ้นว่า "ที่ทุรกันดารแบบนี้มันจะไปสนุกอะไร พ่อหนุ่ม ฉันว่า

นายอยู่ไม่ได้หรอก"

เมือ่ได้ยินแบบน้ันลูช่งิจิว่ก็แค่ย้ิม ไม่ได้ตอบกลบั การกลบัมาคราวนีเ้ขา

ได้ผ่านการครุ่นคิดไตร่ตรองมาดีแล้ว ไม่ใช่ความคิดเพียงชั่ววูบ

รถขับไปตามท้องถนนด้านหน้า ผ่านถนนเล็กแคบในชนบท ส่ิงต่างๆ  

ที่อยู่โดยรอบก็ย่ิงทิ้งห่างขึ้นเร่ือยๆ สุดท้ายก็มองไม่เห็นแม้แต่แสงไฟรอบข้าง 

เหลือเพียงความมืดไร้ที่สิ้นสุดของยามค�่าคืน

ลูช่งิจิว่นัง่รถไฟมาหน่ึงวนัเตม็ พอพูดคยุกับคนขบัมาได้สกัพักก็เริม่รูส้กึง่วง  

ขณะที่ตาปรือใกล้จะหลับเต็มแก่ คนขับก็กลับหยุดรถกะทันหัน
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ลู่ชิงจิ่วพลันตกใจตื่น เอ่ยถามอย่างงุนงง "มีอะไรเหรอครับ"

"นาย...นายมองเห็นสิ่งที่อยู่ข้างหน้านั่นมั้ย..." สีหน้าคนขับตอนนี้ย�่าแย่

ถึงขีดสุด ดวงตาเบิกกว้าง ตัวสั่นไปทั้งร่าง ท่าทางเหมือนจะเป็นลมได้ทุกเมื่อ

"อะไรน่ะ" ลู่ชิงจิ่วมึนงง หันไปมองทางด้านหน้า เมื่อเขามองเห็นสิ่งที่ 

อยู่ข้างหน้ารถได้อย่างเต็มตา ชายหนุ่มก็มีอาการเช่นเดียวกันกับคนขับ

มองไปเห็นแต่วัตถุสขีาวลอยไหวอยู่บนเนินถนนแคบๆ อาจเพราะระยะห่าง 

ค่อนข้างไกลจึงมองเห็นได้ไม่ชัด แต่ก็เห็นได้รางๆ ว่าสิ่งนั้นน่าจะเป็นคน...

"นีม่นัเรือ่งบ้าอะไรกัน" น�า้เสยีงของคนขบัแทบจะร้องไห้อยู่รอมร่อ ถ้าไม่ใช่ 

ที่นี่แคบเกินกว่าจะกลับรถได้ เขาคงรีบหันรถกลับหนีไปแล้ว

ลู่ชิงจิ่ว "..."

"อ๊ากกก ไอ้นัน่มนัลอยมาทางนีแ้ล้ว!" คนขับรถตกใจกลวั คว้าหมบัเข้าที ่

แขนของลู่ชิงจิ่ว

ลู่ชิงจิ่ว "คุณใจเย็นๆ ก่อนครับ โลกนี้ไม่มีผีซะหน่อย!" ทันทีที่เขาพูดจบ 

คนขับข้างกายก็กรดีร้องข้ึนมาอกีครัง้ "ไอ้นัน่มนัพุ่งเข้ามาใกล้พวกเราแล้วนะ!!!"

ลู ่ชิงจิ่วหันมองด้านหน้าก็พบว่าเงาคนสีขาวน้ันก�าลังมุ่งเข้ามาใกล ้

พวกเขาจริงๆ คนขับข้างเขากรีดร้องราวกับหมูถูกเชือด บรรยากาศตอนน้ี

เหมือนอยู่ในหนังสยองขวัญไม่มีผิด

"น่ันมันน่าจะเป็นคนนะครับ!" เงาสีขาวเข้ามาใกล้ ลู่ชิงจิ่วถึงเห็นได้

ชัดเจนว่าสิ่งนั้นแท้จริงแล้วคือมนุษย์ แม้จะยังเห็นรูปร่างหน้าตาไม่ชัด แต่ก็ 

ไม่น่าใช่สิ่งเหนือธรรมชาติอะไร

"คนครับ" ลู่ชิงจิ่วรู้สึกว่าแขนของตนถูกคนขับบีบจนแทบจะหักอยู่แล้ว 

เขาจึงเปล่งเสียงบอก "คุณลุง ไม่ต้องจับผมแล้วน่า นั่นมันคนจริงๆ"

"คน?" คนขับดูสงบลงนิดหน่อย

เงาคนค่อยๆ เดินเข้ามาข้างหน้าพวกเขาช้าๆ เพราะแสงไฟรถ ในที่สุด 

ลูช่งิจิว่ก็มองเหน็ลกัษณะรปูร่างของเงาสขีาวได้อย่างชดัเจน แท้จรงิแล้วมนัคอื

ชายหนุม่คนหนึง่ทีใ่ส่เสือ้ผ้าสขีาวทัง้ตวัต่างหาก เขามหีน้าตางดงามหล่อเหลา 

ใบหน้าไร้ความรู้สึก ฝีเท้าหยุดลงข้างรถฝั่งเบาะนั่งด้านข้างคนขับ
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"คุณครบั?" เมือ่แน่ใจว่านีค่อืคน ไม่ใช่สิง่แปลกประหลาดเหนือธรรมชาติ 

ใดๆ ลูช่งิจิว่จงึค่อยเบาใจลงได้บ้าง เขาลดกระจกรถลง ชะโงกหน้าออกไปครึง่หนึง่ 

แล้วเอ่ยถาม "ดกึดืน่ป่านนี ้มาอยู่ในทีท่ีไ่กลจากตวัเมอืง คณุมเีรือ่งอะไรหรอืเปล่า 

ครับ"

ผู้ชายคนนั้นเหลือบมองลู่ชิงจิ่ว ก่อนจะหันไปมองคนขับที่นั่งกลัวตัวสั่น

อยู่ข้างลูช่งิจิว่ เขาตอบย้ิมๆ "เปล่าหรอก กลางคนืผมนอนไม่หลบัน่ะ เลยออกมา 

หาอะไรกิน"

ลูช่งิจิว่แอบคดิในใจ ดกึขนาดนีแ้ถมอยู่ในทีท่รุกันดาร ยังจะหาอะไรกิน

ได้ด้วยเหรอ แต่เอาเถอะ ไม่ว่าที่ไหนล้วนมีคนแปลกๆ ท้ังน้ัน เขาไม่ควรจะ 

ไปยุ่งเรื่องงานอดิเรกของคนอ่ืน เขาจึงส่งย้ิมอย่างมีมารยาทกลับไป "อ้อครับ 

งั้นคุณระวังความปลอดภัยด้วยนะครับ"

ได้ยินดังนั้น ชายหนุ่มก็ยกมือขึ้นตบบนประตูรถแท็กซี่ก่อนจะหมุนตัว

จากไป เงาของเขาค่อยๆ หายลับเข้าไปในความมืดยามราตรี

กระท่ังเขาอันตรธานจากสายตา คนขับข้างกายลู่ชิงจิ่วจึงค่อยรู้สึกตัว 

อีกครั้ง และขับรถต่อไปยังจุดหมายปลายทาง เพราะถูกท�าให้หวาดกลัวเข้า 

ระยะทางครึ่งหลังเขาจึงแทบไม่พูดไม่จา

ลู่ชิงจิ่วไม่ได้เอาเรื่องน้ีมาใส่ใจ เขาเอ่ยขอบคุณคนขับหลังลงจากรถ  

ควักเงินสองร้อยหยวนจากกระเป๋าสตางค์ส่งให้คนขับ

คนขับรถรบัเงนิโดยไม่พูดอะไรสกัค�า รบีขับรถจากไปเหมอืนกับโดนผีไล่ตาม  

ดูท่าแล้วน่าจะไม่รับงานมาสุ่ยฝู่ไปอีกนาน

เห็นเขาหนีไปอย่างตื่นตระหนก ลู่ชิงจิ่วก็อดหัวเราะไม่ได้

ตอนน้ีเป็นช่วงเวลาท่ีท้องฟ้ามดืสนิทท่ีสดุของวัน อาคารโดยรอบซ่อนอยู่

ท่ามกลางความมดื ได้ยินแต่เสยีงร้องของแมลงแทรกมาในความเงยีบ ลูช่งิจิว่

ลากกระเป๋าเดินทาง อาศัยความทรงจ�าเดินไปที่ตั้งของบ้านเก่าตน เขาไม่ได้

กลับมาสามปีแล้ว คร้ังล่าสุดก็คือตอนท่ีมาร่วมงานศพคุณยาย จากนั้น 

บ้านเก่าก็ถูกปิดทิ้งไว้ ไม่รู้ว่าตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง

ตึกรามบ้านช่องโดยรอบดูเปลี่ยนไปเล็กน้อย แต่เส้นทางส่วนใหญ ่
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ยังเหมือนเดิมอยู่ เดินไปได้ยี่สิบนาที ในที่สุดลู่ชิงจิ่วก็เจอจุดหมายของตัวเอง

บ้านเก่าแห้งแล้งอย่างที่เขาคาดการณ์เอาไว้ บนประตูบานใหญ่สีแดง

มีตัวล็อกสนิมเขรอะแขวนอยู่ ลู่ชิงจิ่วหยิบกุญแจออกมา เสียบไขอยู่หลายที

กว่าจะเปิดได้ เขาย่ืนมอืไปผลกัประตใูห้เปิดออก ฝุน่จ�านวนมากร่วงกราวลงมา 

ท�าเอาชายหนุ่มจามอยู่สองสามทีอย่างห้ามไม่ได้

"ไม่ได้กลับมาซะนาน" พึมพ�าเสียงต�่า ลู่ชิงจิ่วเปิดประตูอาคารหลังเล็ก 

มองเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งภายในบ้าน

เพราะเขาได้บอกล่วงหน้าว่าจะกลับมา และได้วานเพ่ือนบ้านให้ช่วย

จ่ายค่าไฟไว้ก่อน ถึงได้มีไฟฟ้าใช้ ลู่ชิงจ่ิวเปิดไฟ ท�าให้มองเห็นเฟอร์นิเจอร์

ภายในได้อย่างชัดเจน

ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากนัก แทบไม่ต่างไปจากในความทรงจ�า  

มีเพียงแค่เครื่องเรือนท้ังหมดท่ีปกคลุมด้วยฝุ่นกองหนา ลู ่ชิงจิ่วจัดการ 

จดัเตยีงนอนอย่างง่ายๆ โดยคดิทีจ่ะนอนตรงน้ีไปก่อนสักคืน เขาแผ่กายลงบน

เตียงไม้แข็ง มองเพดานที่เต็มไปด้วยใยแมงมุม คิดว่าพรุ่งน้ีคงต้องใช้เวลา

ท�าความสะอาดห้องมากหน่อย...

กลิ่นอับเก่าลอยคลุ้งทั่วโพรงจมูก แล้วลู่ชิงจิ่วก็ผล็อยหลับไป

วันทีส่อง ลูช่งิจิว่นอนหลบัจนถึงเก้าโมงกว่าๆ จงึค่อยรูส้กึตวัตืน่ แสงอาทิตย์ 

สว่างทอดผ่านหน้าต่างลงบนกายของเขา ชายหนุ่มลมืตาขึน้อย่างงนุงง มองเหน็ 

ละอองฝุน่เลก็ๆ ลอยเตม็ไปหมดผ่านล�าแสง เขาลกุข้ึนนัง่ ขย้ีตา พยายามไล่อาการ 

สะลึมสะลือจากการนอน

ลู่ชิงจิ่วหาอะไรกินรองท้อง ก่อนจะเริ่มจัดการกับบ้านให้เป็นระเบียบ

ไม่ได้อยู่อาศยัมาหลายปี เหน็ทต้ีองท�าความสะอาดหมดท้ังหลัง แต่ก่อน

สุ่ยฝู่ไม่มีน�้าประปาใช้ด้วยซ�้า ชาวบ้านต้องพากันไปตักน�้าบนภูเขา ดีที่เมื่อ 

สองปีก่อน รฐับาลออกงบประมาณจัดหาน�า้ให้ท่ีนี ่ช่วยลดปัญหาไปได้มากทีเดยีว

ลูช่งิจิว่เจอไม้กวาดทีเ่ตม็ไปด้วยใยแมงมมุอยู่ตรงมมุห้อง ขณะท่ีพับแขนเสือ้ 

เพื่อลงมือท�าความสะอาด บนแขนกลับรู้สึกเจ็บแปลบขึ้นมา เขานึกสงสัย จึง
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พับแขนเสื้อข้างซ้ายของตนเองขึ้นดู เมื่อเห็นจุดที่รู้สึกเจ็บบนแขนชัดๆ แล้ว ก็

ถอนหายใจเย็นๆ ออกมาอย่างช่วยไม่ได้

เหน็บนแขนข้างซ้ายมรีอยแดงช�า้ห้ารอยปรากฏอยู่ มนัเด่นชดัจากผิวขาว 

สว่างดุจข้าวสาลีของเขา เมื่อเขาใช้มือค่อยๆ สัมผัสรอยแดงก็รู้สึกเจ็บและ 

ปวดแสบปวดร้อนขึ้นมา

"ไปได้มาจากไหนนะ" ลู่ชิงจิ่วพึมพ�า "โดนแมลงไต่?" เขาค่อนข้างสับสน 

พอครุ่นคิดอย่างถี่ถ้วน ก็ดันมีความคิดที่เหลือเชื่อออกมาจากสมอง

สิง่ท่ีสมัผสัแขนเขาเมือ่คนื...เหมอืนจะมแีค่คนขับรถคนนัน้ หรอืคนขบัรถ 

จะกลัวสุดขีดจนคว้าแขนของเขาแล้วท�าให้เกิดรอยแบบนี้

ลู่ชิงจิ่วยิ้มแห้ง รู้สึกว่าจินตนาการของตนโง่เง่าไปหน่อย

แต่ว่านอกจากความรูส้กึเจบ็ปวดแล้ว รอยเหล่านีก็้ไม่ได้ส่งผลอย่างอืน่อกี  

ลูช่งิจิว่มองอยู่ชัว่ครูก่่อนปล่อยแขนเสือ้ลง เริม่ต้นท�าความสะอาดห้องต่อ วนัน้ี 

เขายังมีอีกหลายอย่างที่ต้องท�า

"ก๊อก ก๊อก ก๊อก" เวลาประมาณสบิโมง ขณะทีลู่ช่งิจิว่ก�าลงัก้มหน้าก้มตา 

กวาดพ้ืนก็ได้ยินเสียงเคาะประตูดังข้ึน เขาเดินไปทางประตู เมื่อเปิดออกดูก็

พบกับใบหน้าอันคุ้นเคย

"เสี่ยวจิ่วเอ๋อร์ กลับมาแล้วเรอะ มาถึงเมื่อคืนใช่มั้ย" คนท่ีเอ่ยทักทาย 

ลูช่งิจิว่น้ันตวัเลก็และดเูดก็กว่าลูช่งิจิว่เสยีอกี เขาย้ิมเผยให้เห็นเขีย้วเลก็น่ารกั 

"ท�าไมไม่โทรหาฉันล่ะ"

ลูช่งิจิว่มองเห็นชายหนุ่มก็ยกยิม้ไปกับเขา "เสีย่วสวิน ไม่เจอกันนานเลยนะ"

คนตรงหน้าชื่อว่าอิ่นสวิน เป็นเพื่อนเล่นสมัยเด็กของลู่ชิงจิ่ว ทว่าตั้งแต่

ลู่ชิงจิ่วไปจากสุ่ยฝู่ พวกเขาสองคนก็นับว่าไม่ได้เจอกันนานแล้ว

"เมื่อคืนฉันมาถึงดึกมาก ก็เลยไม่ได้บอกนาย" ลู ่ชิงจิ่วชูไม้กวาด 

ในมือขึ้น

"อ้อ" อิ่นสวินพยักหน้า "นายท�าความสะอาดอยู่เหรอ มา ฉันช่วย!"

ลู่ชิงจิ่วถามขึ้น "บ้านนายท�าสวนเสร็จแล้วเหรอ"

อิ่นสวินตอบ "เกือบแล้วล่ะ เมื่อวานเพิ่งเอาเมล็ดลงดิน เดือนหน้าถึงจะ
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ออกผล"

ลู่ชิงจิ่วเอ่ยยิ้มๆ "ดีล่ะ เห็นทีต้องรบกวนนายแล้ว"

อิน่สวินพับแขนเสือ้ หยิบผ้าขีร้ิว้ผนืเก่าขึน้มาช่วยลู่ชงิจิว่ท�าความสะอาด

เครื่องเรือน ท�าไปพลางคุยกับลู่ชิงจิ่วไปพลาง

แม้เขาสองคนจะเป็นเพ่ือนสมยัเดก็กัน แต่ก็ไม่ได้เจอกันนานแล้ว ท�าให้

มีเรื่องพูดคุยกันไม่รู้จบ อ่ินสวินยังคงแปลกใจว่าท�าไมลู่ชิงจิ่วถึงลาออกจาก

เมืองใหญ่แล้วกลับมาที่นี่

ลู่ชิงจิ่วเอย่อย่างจริงใจ "หวัหน้าบอกฉันว่าถ้าไม่ขยนัท�างาน กก็ลับบ้าน

ไปขายมันหวานซะดีกว่า ฉันคิดดูแล้ว กลับบ้านมาขายมันหวานก็ดีอยู่นะ  

ก็เลยกลับมาน่ะ"

อิ่นสวิน "...จริงปะเนี่ย"

ลู่ชิงจิ่วจ้องมองดวงตาสองชั้นคู่โตของเขา "จริง"

อิ่นสวิน "..." เขาแกล้งท�าเป็นเชื่อ

ท้ังสองคนท�าความสะอาดกันทั้งช่วงเช้า บ้านถูกปัดกวาดจนสะอาด 

ไปได้ประมาณหน่ึงแล้ว อิน่สวนิเหน็ว่าเวลาก�าลงัพอเหมาะ จงึเอ่ยชวนลูช่งิจิว่

ไปกินข้าวเที่ยงด้วยกันที่ร้านเล็กๆ ในหมู่บ้าน ลู่ชิงจิ่วตอบรับด้วยความยินดี

สุ่ยฝู่เป็นหมู่บ้านเล็กๆ หากคนทะเลาะกันที่ต้นหมู่บ้าน คนท้ายหมู่บ้าน

ก็จะได้ยินเสยีง หมูบ้่านน้ีไม่มกิีจการธุรกิจ มแีค่ร้านข้าวเลก็ๆ สองร้าน ร้านหน่ึง 

ขายกับข้าว ส่วนอีกร้านขายข้าวสวยชนิดต่างๆ

"นายเพิ่งกลับมา อยากกินอะไร ฉันเลี้ยงเอง!" อิ่นสวินพูดเสียงดัง

"กินก๋วยเตีย๋วละกัน" ตอนเดก็ๆ ลูช่งิจิว่เคยกินก๋วยเตีย๋วของร้านนี ้รสชาติ

จัดว่าดีมาก นึกขึ้นมาตอนนี้ก็รู้สึกได้ถึงวันเวลาเก่าๆ

"ได้เลย ไปกัน" อิ่นสวินพาลู่ชิงจิ่วไปร้านขายก๋วยเตี๋ยว

เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเห็นอิ่นสวินก็เอ่ยร้องทักทาย พอเห็นลู่ชิงจิ่วท่ี 

ยืนอยู่ข้างกายเขาเข้า ก็กวาดตามองขึน้ลง ก่อนจะเอ่ยถามด้วยความไม่แน่ใจ 

"นี่ใช่หลานชายตระกูลลู่รึเปล่า โตขนาดนี้แล้วเรอะ!"

ลู่ชิงจิ่วยิ้มพลางพยักหน้ารับ
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"ลงุเซอ ขอก๋วยเตีย๋วเนือ้สองท่ี ใส่พรกิเยอะๆ นะครบั" อิน่สวินพูด "ของผม 

เพิ่มใบกุยช่าย ชิงจิ่ว นายเอาด้วยมั้ย"

"เอาสิ" ลู่ชิงจิ่วก็กินกุยช่าย

เจ้าของร้านส่งเสียงตอบรับ หมุนตัวเดินกลับเข้าไปในร้านเพ่ือไปท�า

ก๋วยเตี๋ยว

ลูช่งิจิว่มองส�ารวจร้านเลก็ๆ แห่งนี ้ขนาดร้านไม่ใหญ่ โต๊ะจดัเรยีงไว้บนพ้ืน 

ด้านนอก แม้เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งจะเก่าแต่ดูแลได้อย่างสะอาดเอี่ยม 

ดูแล้วไม่ท�าให้คนรู้สึกว่าสกปรกไม่เป็นระเบียบ เมื่อลู่ชิงจิ่วดึงสายตากลับมา 

ก็เหลือบไปเห็นอะไรบางอย่างผ่านใต้โต๊ะไปอย่างรวดเร็ว ส่ิงน้ันเคลื่อนไหว 

ด้วยความเรว็สงู ลูช่งิจ่ิวสงัเกตเหน็แค่ว่าตวัของมนัมสีแีดง คล้ายจะเป็นแมลง

อะไรสักอย่าง

"มองอะไรอยู่น่ะ" อิ่นสวินถาม

"เหมือนจะมีแมลงน่ะ" ลู่ชิงจิ่วตอบ

"แมลง?" อิ่นสวินพูด "จริงสิ ถึงฤดูใบไม้ผลิแล้วน่ีนา แมลงย่ิงมากข้ึน

เรื่อยๆ เดี๋ยวฉันกลับไปเอายาสมุนไพรมาให้ นายค่อยเอากลับไปต้มที่บ้าน...

เมื่อคืนนายนอนที่นั่น ไม่โดนแมลงกัดบ้างเหรอ"

ลู่ชิงจิ่วส่ายหน้า "ไม่มีนะ"

อิ่นสวินได้ยินดังนั้นก็กะพริบตาปริบๆ ก่อนจะพับขากางเกงตนเองข้ึน 

มองเห็นตุ่มแดงสี่ห้าตุ่มโดดเด่นสะดุดตาอยู่บนขา อ่ินสวินบอก "เฮ้อ เมื่อคืน

ฉันเดินอยู่ข้างนอกแป๊บเดียว โดนกัดเป็นรอยไปทั้งขาเลย"

ลู่ชิงจิ่วครุ่นคิด "ฉันอาจจะโชคดีล่ะมั้ง" 

อิ่นสวินเปิดปากหัวเราะ ท�าเอาเขี้ยวเสน่ห์ที่ริมฝีปากดูน่ารักเป็นพิเศษ 

"มั้ง"

ทั้งสองคนก�าลังคุยกันอยู่ เจ้าของร้านก็น�าก๋วยเตี๋ยวที่ปรุงเสร็จมาเสิร์ฟ 

กลิ่นหอมโชยกรุ่น

ลูช่งิจิว่คว้าตะเกียบข้ึน ชมิไปค�าหน่ึงก็อทุานว่า "น่ีมนัรสชาติสมยัเด็กชดัๆ"  

เส้นก๋วยเตี๋ยวไม่ได้ใส่เจลาติน กินแล้วเหนียวนุ่มท้ังยังซึมซาบไปด้วยรส 
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ซปุกระดกู เอรด็อร่อยเป็นทีส่ดุ ในชามปรงุด้วยส่วนผสมแสนเรยีบง่าย โรยหน้า

ด้วยพริกผัดกับใบกุยช่ายมันวาว พอใบกุยช่ายถูกน�้าซุปร้อนๆ ลวกแล้ว ก็ยิ่ง

ส่งกลิ่นหอมฉุย ช่วยลดความมันของน�้าซุปกระดูกได้อย่างพอดี

คนทัง้คูรู่ส้กึหิวเป็นทนุเดมิอยู่แล้ว พออาหารมาถึงต่างคนก็ต่างหยุดคยุกัน 

ทันที เหลือเพียงเสียงกินก๋วยเตี๋ยวเท่านั้น จนกระท่ังลู่ชิงจิ่วกินก๋วยเตี๋ยว 

หมดเกลีย้งชาม แถมยังซดน�า้ซปุไปอกีหลายอกึ จงึค่อยผ่อนลมหายใจออกมา

ด้วยความพึงพอใจ

"อิ่มชะมัด" อิ่นสวินเรอ ลูบหน้าท้องตัวเองอย่างส�าราญ

"อร่อยจรงิ" ลูช่งิจิว่ก็รูส้กึปริม่เปรม เขาเชด็ปากแล้วเอ่ยว่า "จรงิส ิเมือ่วาน 

ตอนมาถึงที่นี่ ฉันเรียกแท็กซี่คันหนึ่ง ได้ยินคนขับบอกว่าแถวนี้มีคนขับแท็กซี่

ตายไปสองคน?" 

"อ้อ เรื่องนี้น่ะเหรอ" อิ่นสวินพูด "อื้อ ไม่ใช่แค่คนสองคน แล้วก็ไม่ใช ่

คนขับนะ ผู้โดยสารต่างหาก"

ลู่ชิงจิ่ว "..."

อิ่นสวินสังเกตเห็นว่าสีหน้าลู่ชิงจิ่วแปลกไปนิดหน่อย จึงเล่าอย่างท่ีคน

ซุบซิบกันมา "แต่ไม่แน่ว่าตายหรอกนะ ยังหาศพไม่เจอเลย เจอแต่กระเป๋า 

เดินทางของพวกเขา"

"ไม่ใช่คนหมู่บ้านสุ่ยฝู่หรอกเหรอ" ลู่ชิงจิ่วถาม

"ไม่ใช่" อิ่นสวินบอก "เป็นคนหมู่บ้านอื่นน่ะ แค่เดินทางผ่านมาสุ่ยฝู่ 

เฉยๆ...ว่าแต่นายถามเรื่องนี้ท�าไม"

ลู่ชิงจิ่วเอ่ยตอบ "อ๋อ ฉันแค่ได้ยินคนอื่นเล่ามานิดหน่อย"

อิ่นสวินไม่ได้ใส่ใจมากนัก "ความปลอดภัยในหมู่บ้านสุ่ยฝู่ของพวกเรา

ยังดีมากอยู่นะ กระทั่งโจรยังไม่มีเลย ปลอดภัยกว่าที่อื่นๆ เยอะ"

คนทัง้คูพู่ดคยุพลางเดนิกลบับ้าน เพ่ิงท�าความสะอาดไปได้แค่ครึง่เดยีว 

ยังต้องจัดการต่อ

ช่วงเย็นของวัน ในท่ีสุดบ้านก็มีสภาพให้คนอยู่อาศัยได้ มีแค่บริเวณ 
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สวนที่คงต้องใช้เวลาดูแลจัดการอีกสักหน่อย

ท่ีจริงแล้วบ้านน้ีมีขนาดค่อนข้างใหญ่ ย่ิงรวมพ้ืนท่ีสวนทางด้านหลัง 

เข้าด้วยแล้วแทบจะเป็นคฤหาสน์ขนาดย่อมเลย แต่เพราะไม่ได้อยู่อาศัยมา

เป็นปี ห้องท่ีใช้อยู่อาศยัได้จงึค่อนข้างน้อย ยังมเีพดานและผนงัทีต้่องซ่อมบ�ารงุ

อีกหลายแห่ง

สวนท้ายบ้านมบ่ีอน�า้บ่อหนึง่ ลูช่งิจิว่ไปชะโงกดปูากบ่อเมือ่ช่วงพลบค�า่ 

ก็เหน็ว่าด้านในยงัมนี�า้ และดเูหมอืนน่าจะยังใช้ต่อได้ เพียงแต่เชอืกท่ีใช้ตักน�า้

ด้านบนเก่าแล้ว จึงต้องเปลี่ยนเส้นใหม่

"จ�าได้ว่าเมื่อตอนเด็กๆ ฉันเคยใช้น�้าจากบ่อนี้แช่แตงโม" อิ่นสวินน่ังลง

บนขอบปากบ่อ ชะโงกศีรษะลงไปดู "กลับมาคราวนี้นายตั้งใจจะท�าอะไรน่ะ 

ท�าไร่ท�าสวนรึเปล่า"

"เลีย้งสตัว์กับเพาะปลกูล่ะมัง้" ลูช่งิจิว่ตอบ "ฉนัพอมเีงนิเก็บอยู่บ้าง ไว้ค่อย 

ปรับปรุงคอกสัตว์ข้างๆ นี่..."

แทบทุกหลงัคาเรอืนในหมูบ้่านนีพ้ากันเลีย้งสตัว์ เลีย้งไก่ หรอือะไรสกัชนดิ  

หากมีฐานะดีหน่อยก็พากันเลี้ยงหมูหรือวัว

"จริงสิ" อิ่นสวินร้อง "พรุ่งนี้ฉันจะไปบอกช่างไม้ให้เขามาซ่อมคอกสัตว์ที่

บ้านนายก็แล้วกัน อยากจะซื้ออะไรมั้ย อีกสักสองสามวันจะไปตลาดในเมือง 

พวกเราไปเดินดูด้วยกันสิ" 

"เอาสิ ขอบใจมากนะ" ลู่ชิงจิ่วเอ่ยขอบคุณ 

"ไม่ต้องเกรงใจน่า" อ่ินสวินโบกไม้โบกมือ กล่าวด้วยท่าทางไม่ใส่ใจ 

"ความสัมพันธ์ของพวกเรายังต้องพูดขอบใจด้วยเรอะ นี่ก็มืดละ ฉันกลับบ้าน

ก่อนละกัน"

"อื้ม" ลู่ชิงจิ่วเอ่ย "ระวังตัวด้วยล่ะ"

อิน่สวนิหมนุกาย ก่อนเดินออกทางประตลูานบ้าน พอเห็นเขาเดินไปไกลแล้ว  

ลู่ชิงจิ่วจึงค่อยเดินกลับเข้าบ้านตนเองบ้าง

แม้ว่าในบ้านจะมโีทรทศัน์ แต่ยังไม่ได้เปิดสญัญาณ ลูช่งิจิว่จงึท�าได้แค่

คว้ามือถือออกมาก่อนจะปีนขึ้นเตียงแล้วเปิดแอพพลิเคชั่นดูข่าว
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ดไูปได้สกัพัก เขาก็นึกอะไรบางอย่างข้ึนมาได้กะทนัหนั ใช้มอืกดเปิดปุม่

ค้นหา พิมพ์ลงไปไม่ก่ีตัวอักษรว่า 'ผู้โดยสารรถแท็กซี่หายตัวในหมู่บ้านสุ่ยฝู่' 

รอครู่หนึ่ง ผลการค้นหาก็ปรากฏขึ้นมา ลู่ชิงจิ่วกวาดสายตาอ่านคร่าวๆ พบว่า

เนือ้ข่าวกบัเรือ่งราวทีอ่ิน่สวนิบอกเล่าไม่ต่างกันมากนัก เพียงแค่มรีายละเอยีด

มากกว่านิดหน่อย ข่าวบอกว่าคนเหล่านัน้หายตัวไปอย่างกะทนัหนั ครอบครวั

ผู้สูญหายแจ้งความแล้ว สุดท้ายก็พบเพียงกระเป๋าเดินทางท่ีหายไปของ 

พวกเขาอยู่บริเวณใกล้ๆ หมู่บ้านสุ่ยฝู่ ต่อมาผลการสืบสวนของต�ารวจก็พบว่า

คนเหล่านั้นล้วนโดยสารแท็กซี่คันหนึ่ง...

อ่านมาถึงตรงน้ี ลูช่งิจิว่ก็วางมอืถือลง พับแขนเสือ้ข้างซ้ายของตนเองขึน้  

พบว่าบนผิวกายที่ถูกแขนเสื้อปกคลุมนั้นยังคงเห็นตุ่มแดงช�้าทั้งห้าได้ชัดเจน

ลูช่งิจิว่ยกมอือกีข้างไปสมัผสั ชายหนุ่มสดูปากเบาๆ ตุ่มแดงน้ียังคงสร้าง

ความเจ็บปวดอยู่มาก ตอนน้ีเขาเพ่ิงนึกข้ึนได้ว่าเมื่อคืนคนขับแท็กซี่คนน้ัน 

มีบางอย่างไม่ชอบมาพากล โชคดีที่เขาลงจากรถแท็กซี่มาได้อย่างปลอดภัย 

ไม่มีอะไรไม่คาดฝันเกิดขึ้น

ลู่ชิงจิ่วครุ่นคิด ความง่วงเร่ิมคืบคลานเข้ามา ตอนกลางวันยุ่งมาท้ังวัน 

เขาจึงค่อนข้างเหนื่อยล้า พอปิดตาลงก็แทบจะหลับไปในทันที

การพักผ่อนอย่างมีคุณภาพเช่นนี้ ตอนที่เขาท�างานอยู่แม้แต่คิดยัง 

ไม่กล้าคิดเลย ที่จริงบริษัทของเขาต้องการให้พนักงานเปิดมือถือตลอดยี่สิบสี่

ชัว่โมง โดยเฉพาะพวกฝ่ายวางแผนอย่างเขา หากมปัีญหาเกิดขึน้ ก็จะถูกเรยีกตัว 

ไปบริษัทได้ทุกเมื่อ แม้ว่าเงินเดือนจะสูง แต่สภาพจิตใจแห้งเหี่ยวเกินทน

ลูช่งิจิว่นกึว่าตนเองจะหลบัจนถึงเวลาฟ้าสว่าง ทว่าเวลาประมาณเช้ามดื  

เขากลับได้ยินเสียงบางสิ่งเคลื่อนไหวอย่างแผ่วเบา

เสยีงนีเ้หมอืนมอีะไรค่อยๆ ดนัแผ่นกระเบือ้งด้านบนศีรษะของเขา ท�าให้

ข้างบนศีรษะของลู่ชิงจิ่วเกิดเสียงครืดคราด

ลูช่งิจิว่โดนปลกุให้ตืน่ด้วยเสยีงนัน้ ชายหนุม่เปิดเปลอืกตาสะลมึสะลอืขึน้ 

กเ็ห็นแสงอ่อนๆ ด้านบนศีรษะของตน แสงนี้ท�าลู่ชิงจิ่วหยุดชะงัก ยังไม่ทันได้

หันศีรษะไปมอง เพียงอึดใจเดียวเขาก็นึกอะไรขึ้นมาได้ ชายหนุ่มเบิกตาขึ้น
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ทันใด กระเบื้องบนหลังคาถูกอะไรบางอย่างร้ือออก แสงจันทร์สว่างส่องจาก

ข้างบน สาดลงบนผืนผ้าห่มราวกับรอยประทับอุ่นร้อน

"ครืด ครืด" เสียงข้างบนดังขึ้นอีกครั้ง ปฏิกิริยาแรกของลู่ชิงจิ่วคือคิดว่า

เป็นสิ่งมีชีวิตคล้ายแมวเร่ร่อนว่ิงปราดขึ้นบนเพดาน ทว่าขณะท่ีสมองของเขา

ก�าลังประมวลผลอยู่นั้น อะไรบางอย่างที่มีลักษณะกลมๆ ก็ปรากฏขึ้นบริเวณ

รอยโหว่ของเพดานบ้าน ลู่ชิงจิ่วมองเห็นลักษณะของส่ิงกลมๆ น้ันได้อย่าง

ชัดเจน มันคือดวงตาสีแดงคู่หนึ่ง รูม่านตาของมันมีขนาดใหญ่ หนังตาที่สาม* 

สีขาวเลื่อนผ่านลูกตา ทิ้งคราบชื้นไว้ด้านบน ลู่ชิงจิ่วจ�าได้ นี่มันคือดวงตาของ

สัตว์เลื้อยคลาน

* หนงัตาท่ีสาม (Third eyelid) หรอื Nictitating membrane เป็นชัน้เนือ้เย่ือแผ่นบางๆ ทีอ่ยู่ระหว่างชัน้เปลอืกตา

กับกระจกตา
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เมื่อเห็นดวงตาคู่นี้ ลมหายใจของลู่ชิงจิ่วถึงกับติดขัด นึกว่าตัวเองเห็น

ภาพหลอน ดูเหมือนดวงตาคู่นั้นจะมองเห็นลู่ชิงจิ่วท่ีอยู่ภายในบ้านผ่าน 

รอยแตก นัยน์ตาฉายแววตะกละกระหายอย่างแรงกล้า

ลู่ชิงจิ่วชะงักงัน "นี่ฉันก�าลังฝันร้ายอยู่ใช่มั้ย..."

ค�าถามของเขายังไม่ทันได้รับค�าตอบ ดวงตาน่ากลัวบนเพดานคู่น้ัน 

ก็หายไปอย่างไร้ร่องรอย ลู่ชิงจิ่วยังไม่ทันได้ดึงสติตัวเองกลับมา ก็เจอเข้ากับ

เรียวลิ้นบางยาวสีชมพูลอดผ่านรูเล็กนั่นเข้ามาในบ้าน

ลิ้นนั้นยาวมาก ด้านบนปกคลุมด้วยเมือกสีใส พุ่งตรงมายังต�าแหน่งท่ี 

ลู่ชิงจิ่วนอนอยู่ โชคดีท่ีลู่ชิงจิ่วมีปฏิกิริยารวดเร็ว จึงรีบมุดลงใต้เตียงหลบหนี

การโจมตีของลิ้นได้ทัน เขาเปิดประตูอย่างซวนเซก่อนจะว่ิงออกไปนอกบ้าน 

พอได้เห็นสิ่งที่อยู่บนหลังคาบ้านของตนเองชัดๆ ชายหนุ่มก็แข็งทื่อไปทั้งร่าง

เขาเห็นสัตว์เลื้อยคลานขนาดมหึมาตัวหนึ่งเกาะอยู่บนหลังคาบ้าน 

ผิวหนังของมันมีสีเทาด�า ดวงตาปูดโปน ขาทั้งสี่วางมั่นลงบนแผ่นกระเบื้อง

ลื่นๆ...ชัดแล้วว่ามันคือตุ๊กแกยักษ์!

ตุ๊กแกตัวน้ันสังเกตได้ถึงการเคลื่อนไหวของลู่ชิงจิ่วเช่นกัน มันค่อยๆ  

หนัหวัมองมาทางลูช่งิจิว่ ลูช่งิจิว่เหน็ท่าไม่ดจีงึหมนุตวัวิง่หน ีหากแต่ชัว่ขณะเดยีว 

กลบัได้ยินเสยีงพุ่งแหวกอากาศมาจากด้านหลงัของตน ราวกับมอีะไรบางอย่าง

พุ่งมาทางเขา!

บทที่ 2 
ดอกไม้ในปีนั้น
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ลู่ชิงจิ่วยังไม่ทันได้มีปฏิกิริยาตอบสนอง ก็รู้สึกว่าท่ีช่วงเอวถูกรัดแน่น 

การมองเห็นของเขาหมุนกลับ เขากรีดร้องเมื่อถูกตุ๊กแกยักษ์ใช้ลิ้นพันรัด

ร่างกายยกให้ลอยขึ้น

เวลาตุก๊แกต้องการกินอาหารมกัจะท�าเช่นน้ีเสมอ ใช้ลิน้พันรอบตวัเหย่ือ 

ก่อนจะตวดัตวัเหย่ือเข้ากลางปาก ลูช่งิจิว่มองระยะห่างระหว่างตนเองกับตุก๊แกยักษ์ 

ที่เข้าใกล้กันมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างอับจนหนทาง และในช่วงเวลาที่เขาก�าลังจะ

โดนสิ่งนั้นกลืนเข้าไปในปาก การเคลื่อนไหวของตุ๊กแกกลับหยุดชะงักอย่าง

กะทันหัน นัยน์ตาคู่ยักษ์สะท้อนความสะพรึง

ลู่ชิงจิ่วลอยหยุดอยู่กลางอากาศ เรื่องราวแปลกประหลาดทั้งหมดนี้มัน

เกินกว่าที่เขาจะสามารถเข้าใจได้ภายในช่วงเวลาสั้นๆ แต่สัญชาตญาณการ

อยากมีชีวิตรอดท�าให้ชายหนุ่มตัดสินใจท�าสิ่งที่ถูกต้อง ฉวยโอกาสในวินาทีที่

เจ้าตุ๊กแกมึนงงสู้กลับ เขาล้วงพวงกุญแจออกมาจากกระเป๋ากางเกง กรีดลง

บนลิ้นที่พันกายเขาอยู่อย่างแรง

ไม่รู้ว่าเป็นเพราะความเจ็บปวดหรือเพราะสาเหตุอื่น ตุ๊กแกน่ันถึงได้

ปล่อยลู่ชิงจิ่วลง เขาตกจากกลางอากาศลงสู่พื้นดิน เหลือบเห็นกลุ่มความมืด

ซึ่งไม่รู้ว่าเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ลอยปกคลุมอยู่เหนือศีรษะ

ราวกับมอีะไรบางอย่างซกุซ่อนอยู่ท่ามกลางความมดืมดิ เพียงแต่ลูช่งิจิว่ 

ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

ดูเหมือนตุ ๊กแกจะหวาดกลัวกลุ ่มความมืดนี่เหลือเกิน มันหมุนตัว

กระโดดลงจากหลังคา ตั้งท่าจะรีบหนี ทว่าความมืดมิดนั้นกลับแผ่ขยายออก

อย่างรวดเร็ว โอบล้อมปกคลุมตัวตุ๊กแกเอาไว้

จากน้ันลู่ชิงจิ่วก็ได้ยินเสียงคล้ายการเฉือนแล่เน้ือ ตุ๊กแกท่ีถูกปกคลุม

ด้วยความด�ามืดเหลือแต่ปลายหางโผล่ออกมาด้านนอก ลู่ชิงจิ่วมองหางท่ี

สะบัดสู้ไม่หยุดของมันอย่างท�าอะไรไม่ถูก การเคลื่อนไหวน้ันค่อยๆ ลดลง

เรื่อยๆ กระทั่งหยุดลงในที่สุด

เสยีงเฉอืนเนือ้ก็ค่อยๆ เบาลงเช่นกัน แทนท่ีด้วยเสยีงกระดกูท่ีถกูกัดดงักรวบ  

ลูช่งิจิว่ยันกายขึน้จากพ้ืนอย่างเชือ่งช้า ต้ังใจว่าจะฉวยจงัหวะการต่อสูน้ี้หลบหนี 
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ออกไปจากที่นี่ซะ แต่เพิ่งจะเดินหน้าไปได้สองก้าว ก็รู้สึกวิงเวียนศีรษะขึ้นมา 

ทั้งร่างทรุดลงบนพื้น และก่อนที่เขาจะหมดสติไป เหมือนเขาจะเหลือบไปเห็น

ดวงตากลมโตสีส้มเข้า...

วันต่อมา ลู่ชิงจิ่วถูกปลุกให้ตื่นอย่างสะลึมสะลือด้วยเสียงเคาะประตู  

เขาลุกจากเตียง ใช้เวลาครู่หนึ่งถึงค่อยเดินโซเซไปเปิดประตู

"เป็นอะไรน่ะ ดื่มสาเกรึไง สีหน้าดูไม่ได้เอาซะเลย!" อิ่นสวินตกใจเมื่อ

เห็นสีหน้าของลู่ชิงจิ่วที่มาเปิดประตู "เมื่อคืนนายไปจับผีมาเรอะ!"

แค่เอ่ยถึงค�าว่าผี สีหน้าของลู่ชิงจิ่วก็ยิ่งแย่ลงกว่าเดิม เขาตอบ "เมื่อคืน

เหมอืนฉนัจะฝันร้ายแบบน่าสยดสยองน่ะ" เขาพูดพลางเงยหน้าขึน้มองเพดาน 

แต่ข้างบนกลับไม่มีร่องรอยความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

"ฝันร้ายแบบน่าสยดสยอง?" อิ่นสวินเอ่ย "นายเหนื่อยเกินไปรึเปล่า..."

ลู่ชิงจิ่วดูเหม่อลอย "ก็...ก็เป็นไปได้มั้ง"

"ถ้าอย่างนั้น วันนี้นายจะยังไปตลาดในเมืองอยู่มั้ย" อิ่นสวินถาม "หรือ

จะอยู่บ้านพักผ่อนอีกสักวัน"

"ไปสิ" ลู่ชิงจิ่วสั่นศีรษะเรียกสติตัวเองเล็กน้อย "ฉันอยากจะซื้อพวก 

ข้าวของเครื่องใช้ประจ�าวันหน่อยน่ะ"

"โอเค งั้นพวกเราตรงไปที่นั่นเลยละกัน ไปกินข้าวเช้าในเมือง" อิ่นสวิน

เหลือบมองนาฬิกาข้อมือของตน "รถของพวกลุงเฉินก�าลังจะเข้าเมืองพอดี"

หมู่บ้านสุ่ยฝู่ค่อนข้างไกลจากตัวเมืองมาก ถ้าจะเดินคงต้องใช้เวลา 

ทั้งวัน ขนาดนั่งรถไปยังใช้เวลาร่วมสองชั่วโมง ในหมู่บ้านของพวกเขามีเพียง

รถกระบะคนัเลก็สองคนั โดยปกตหิากชาวบ้านต้องการจะเข้าไปในเมอืง ต้องรอ 

วันท่ีเจ้าของรถจะเข้าเมอืงไปซือ้ของแล้วค่อยขอตดิรถไปด้วย ให้ค่ารถนดิหน่อย 

ก็พอ คนทีอ่ิน่สวนิเรยีกว่าลงุเฉนิคอืหน่ึงในเจ้าของรถ บ้านของเขามท่ีีดนิเพาะปลกู 

ค่อนข้างมาก เข้าเมืองคราวนี้ก็ตั้งใจว่าจะไปซื้อปุ๋ย

ทัง้สองคนเดนิมาถึงทางเข้าหมูบ้่าน เอ่ยทกัทายลงุเฉนิก่อนจะเข้าไปนัง่

ในรถ
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หลงัจากลูช่งิจิว่จ่ายค่ารถเรยีบร้อย อิน่สวินก็ส่งบหุรีใ่ห้ลงุเฉนิพร้อมรอยย้ิม  

ลุงเฉินรับไปจุดสูบพลางพูดคุยถามไถ่ลู่ชิงจิ่วว่าเขาอยากจะซื้อของอะไร

"ผมอยากเลี้ยงลูกหมู" ลู่ชิงจิ่วเอ่ย "แล้วก็ว่าจะซื้อเมล็ดพันธุ์สักหน่อย"

ลุงเฉินพูดขึ้น "ได้สิ ในเมืองมีลูกหมูขาย ไว้ถึงตอนนั้นฉันจะช่วยนาย

เลือก อย่าให้ใครมาหลอกล่ะ"

ลู่ชิงจิ่วขอบคุณพร้อมรอยยิ้ม

ลงุเฉนิถามไถ่เรือ่งราวช่วงนีข้องลูช่งิจิว่ พอรูว่้าชายหนุ่มเตรยีมจะใช้ชวิีต

อยูท่ี่นีร่ะยะยาว เขาก็ย�า้จดุทีต้่องระมดัระวัง ยกตวัอย่างเช่น ต้องรบีไถดนิทันที

ถึงจะเพาะปลูกได้ดี การไถนาต้องใส่ใจฤดูกาล ถ้ามัวเสียเวลาก็จะผ่านช่วง 

ฤดูฝนไป แล้วต้องรอไปอีกสามเดือน

ลู่ชิงจิ่วรับฟังพลางพยักหน้าเป็นระยะ พ่ึงพิงญาติที่ห่างไกลไหนเลย 

จะสูพ่ึ้งพิงเพ่ือนบ้าน เดมิทีหมูบ้่านสุย่ฝูก็่เลก็อยู่แล้ว ใครมเีรือ่งอะไรก็ช่วยเหลอื

กันตลอด

รถกระบะขับขึ้นเขา สู่ถนนที่ทอดยาวไปยังตลาดในเมือง ช่วงกลางวัน

ช่างแตกต่างจากความเงียบยามค�่าคืน เมืองเล็กๆ แห่งน้ีครึกครื้นเป็นพิเศษ 

สองข้างทางล้วนมีแต่ร้านค้าขายของต่างๆ มีทั้งของกินของใช้ เมล็ดพันธุ์

มากมายหลายชนิด และพวกสัตว์เลี้ยง

ลุงเฉินบอกว่าตนจะไปซื้อสินค้าตุนไว้ก่อน ให้อิ่นสวินกับลู่ชิงจิ่วซื้อของ

ที่อยากได้กันไปเลย แล้วค่อยกลับมาเจอกันที่ร้านขายลูกหมู

ลู่ชิงจิ่วพยักหน้ารับ เดินเข้าตลาดกับอิ่นสวินไป

"นายอยากกินอะไร" อิ่นสวินถาม "เสี่ยวหลงเปาร้านนั้นอร่อยนะ"

ลู่ชิงจิ่วพูด "ลองกินได้มั้ย"

อิ่นสวินตอบ "อื้อ ไปกัน"

ลูช่งิจิว่เดนิตามอิน่สวินไปยังร้านเลก็ๆ ข้างตลาด สัง่เสีย่วหลงเปาร้อนๆ 

มาสองที่ พร้อมน�้าเต้าหู้สองถ้วยกับปาท่องโก๋สองตัว

ลู่ชิงจิ่วคีบเสี่ยวหลงเปาข้ึนมา กัดไปคร่ึงหน่ึงก็ร้องว่า "อร่อย" ออกมา 

เสี่ยวหลงเปานี้เป็นไส้เน้ือ แป้งบางไส้แน่น พอกัดลงไปก็ได้รสฉ�่าด้วยน�้าที่ 
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ซึมออกมาจากไส้ ด้านในมีรากบัวหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ช่วยลดความเลี่ยนของเนื้อ 

รสชาติไม่เลวเลยทีเดียว

"อร่อยใช่มั้ย!" อิ่นสวินเอ่ย "ทุกครั้งที่มาร้านนี้ฉันกินไปหลายเข่งเลยล่ะ 

นายลองน�้าจิ้มนี่มั้ย"

ลู่ชิงจิ่วฟังแล้วก็ลองจิ้มน�้าจิ้มนั้นดู น�้าจิ้มปรุงจากพริกและน�้าส้มสายชู

พร้อมโรยด้วยต้นหอม พอลองจิ้มแล้วกลับได้รสชาติท่ีแตกต่างไปจากเดิม 

โดยสิ้นเชิง รสเผ็ดกลมกล่อมกับรสที่เข้มข้นของเนื้อท�าเอาหยุดกินไม่ได้

ลู่ชิงจิ่วเหลือบมองก่อนหัวเราะชอบใจ "นายคนเดียวกินได้กี่เข่งน่ะ"

"ฉัน?" อิ่นสวินถาม "สามสี่เข่งไม่มีปัญหา...แต่ถ้ากินมากไปจะกิน 

ข้าวกลางวันไม่ลง"

ลูช่งิจิว่คบีเสีย่วหลงเปาอกีชิน้ ตัง้ท่าจะส่งเข้าปาก แต่กลบัรูส้กึถึงสายตา

คูห่นึง่ทีก่�าลงัจ้องมองแผ่นหลงัของตน เขาหนัมองอย่างไม่แน่ใจ ก่อนจะเจอกับ 

ผู้ชายใส่ชุดสีขาวคนหนึ่งยืนอยู่ข้างหลัง ก�าลังจ้องมองเขาด้วยประกายตาอัน

สดใส

ลู่ชิงจิ่วคุ้นเคยกับลักษณะท่าทางของชายหนุ่มคนนั้นมาก เขาคือผู้ชาย

ที่ลู่ชิงจิ่วเจอบนถนนขณะนั่งแท็กซี่วันนั้น

"สะ...สวัสดี" ถูกสายตาเช่นนี้จ้องมอง ลู่ชิงจิ่วจึงวางตะเกียบในมือลง

เบาๆ "นาย..." เขาอยากจะพูดอะไรสักอย่าง แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไง

ใครจะรู้ขณะที่เขาก�าลังลังเล ชายคนนั้นก็เดินมาถึงข้างกายเขาแล้ว

อิน่สวนิกระซบิถาม "น่ีใครเหรอ" ชายหนุม่คนนีห้น้าตาหล่อเหลา หางตา

เฉียงลงเล็กน้อย ดูท่าทางเนือยๆ ริมฝีปากบางเฉียบยกโค้งขึ้น เหมือนเท 

ความสนใจทั้งหมดไว้ที่ลู่ชิงจิ่ว...ไม่ ไม่ใช่ที่ลู่ชิงจิ่ว อิ่นสวินมองให้แน่ใจอีกท ี

ถึงรู้ว่าผู้ชายคนนี้ก�าลังจ้องเสี่ยวหลงเปาที่อยู่ตรงหน้าลู่ชิงจิ่วต่างหาก

ลูช่งิจิว่ "..." เขาเองก็เพ่ิงรูเ้ป้าหมายของชายหนุม่ ลงัเลอยู่ครูห่น่ึงจงึถาม

อย่างเกรงใจว่า "กินมั้ยครับ"

ชายหนุ่มเหลือบมองลู่ชิงจิ่วแล้วพยักหน้าอย่างหนักแน่น

ลูช่งิจิว่รบีสัง่เสีย่วหลงเปามาอกีสองท่ี ชายคนนีไ้ม่ใช้ตะเกียบ เขายืน่มอื
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หยิบเสีย่วหลงเปาลกูหนึง่ส่งเข้าปาก เดมิทีลูช่งิจิว่อยากเตอืนเขาว่าเสีย่วหลงเปา 

จะลวกปาก แต่ดทู่าทางแล้ว เหมอืนความร้อนจะไม่มผีลใดๆ ต่อเขาเลยสกันดิ 

ชิ้นแล้วชิ้นเล่า ชายหนุ่มก็ยังไม่หยุดการกระท�าแม้แต่ครู่เดียว

ลู่ชิงจิ่วเอ่ยถามเสียงเบาจากทางด้านข้าง "อร่อยมั้ย"

ชายหนุ่มหยุดเคลื่อนไหวไปชั่วขณะแล้วพยักหน้า

ลู่ชิงจิ่ว "เอาอีกมั้ยครับ"

ชายหนุ่มพยักหน้าอีกครั้ง

ลู่ชิงจิ่วสั่งเพิ่มอีกสองที่ แม้เขาจะไม่รู้ว่าจริงๆ แล้วชายหนุ่มเป็นใคร แต่

สัญชาตญาณของเขาบอกว่าคืนวันนั้นบุคคลตรงหน้าได้ช่วยชีวิตเขาไว้

หนึ่งชิ้น สองชิ้น สามชิ้น...เข่งใส่อาหารด้านหน้าตั้งสูงขึ้นเรื่อยๆ ดวงตา

ของอิ่นสวินที่จ้องมองก็เบิกกว้างขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน

"อะไรวะนัน่ เขากินเสีย่วหลงเปาไปย่ีสบิเข่งแล้ว" อิน่สวินเอ่ยอย่างขนลกุ

ขนพอง

ลู่ชิงจิ่วพยายามไม่ตื่นเต้น "ไม่เป็นไรน่า เขาคงไม่ตัวแตกหรอก"

อิ่นสวิน "นี่มันปัญหาเรื่องตัวแตกเหรอ..."

ลู่ชิงจิ่ว "ถ้างั้นมีปัญหาอะไรล่ะ"

อิ่นสวิน "นายพกเงินมาพอหรือเปล่า..."

ลู่ชิงจิ่ว "เอามาพอ...นะ?"

เสี่ยวหลงเปาหนึ่งเข่งมีแปดชิ้นราคาสิบสองหยวน ผู้ชายชุดขาวกินไป

เกือบย่ีสบิเข่ง ลูช่งิจิว่นกึสงสยัว่าหากสัง่มาเพ่ิมอกีย่ีสบิเข่งก็คงไม่เป็นปัญหาอะไร  

ดังนั้นเขาจึงท�าได้เพียงลูบกระเป๋าสตางค์พลางปลอบใจตัวเอง เสียเงินสี่ร้อย

กว่าหยวนแลกกับซื้อชีวิตก็นับว่าคุ้มค่ามากแล้ว

ผู้ชายคนน้ีกินเยอะมาก มากขนาดท่ีผู้คนรอบข้างยังพากันมองมาด้วย

สายตาท่ึงๆ ลูช่งิจิว่และอิน่สวินมองความสงูของเข่งเสีย่วหลงเปาตรงหน้าแล้ว

พูดไม่ออก สุดท้ายขณะที่ลู ่ชิงจิ่วสั่งเสี่ยวหลงเปาเพ่ิมอีกห้าเข่งกับเถ้าแก่  

ชายหนุ่มถึงได้โบกมือเป็นสัญญาณว่าไม่ต้องการเพิ่มแล้ว

"อิม่แล้วเหรอ" ลูช่งิจิว่ถาม "นายไม่ต้องห่วงหรอกนะ ข้าวมือ้น้ีฉนัเลีย้งได้  
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กินอิ่มแล้วค่อยไป"

"อิม่?" เมือ่ชายหนุม่ได้ยินค�านีก้ห็นัศรีษะมาจ้องมองลูช่งิจิว่อย่างแขง็ขนั

ทันที "ฉันไม่ได้กินอิ่มมานานมากแล้ว"

ลู่ชิงจิ่ว "..."

ชายหนุ่มถามต่อ "นายท�าให้ฉันกินอิ่มได้มั้ย"

"ฮ่าๆ ฉนัจะพยายามนะ" ไม่รูท้�าไม เมือ่ถูกดวงตาสดี�าของชายหนุม่จ้องมอง  

แผ่นหลงัของลูช่งิจิว่กลบัชืน้เหงือ่อย่างไม่คาดคิด ไม่กล้าบ่ายเบีย่งตรงๆ ได้แต่

แสดงความคิดของตนอย่างนุ่มนวล

"โอ้" ชายหนุ่มร้อง "งั้นดีเลย"

ลู่ชิงจิ่วโล่งอก แต่ยังไม่ทันได้ผ่อนคลาย ชายคนน้ีกลับพูดขึ้นมาอีกว่า 

"ฉนัชือ่ไป๋เยว่ียหู แล้วฉนัจะไปหานาย" เขาเอือ้มมอืหยิบถุงผ้าขนาดเลก็ออกมา 

โยนลงบนโต๊ะ "นี่คือมัดจ�า"

ลู่ชิงจิ่วชะงัก หากแต่ในช่วงเวลาที่เขานิ่งงันอยู่นั้น ชายหนุ่มก็ยันกาย 

ลุกขึ้นแล้วเดินลับหายไปท่ามกลางฝูงชน

"นี่มันอะไรน่ะ" อิ่นสวินสัมผัสถุงผ้าบนโต๊ะอย่างสงสัยใคร่รู้ "มันคืออะไร 

ไม่น่าใช่เงินหรอกมั้ง?"

ลู่ชิงจิ่วเปิดปากถุง แค่เห็นสิ่งของภายในนั้นก็มีอาการแข็งค้าง ไม่พูด

อะไรอยู่ครู่หนึ่ง

อิน่สวินเห็นลูช่งิจิว่มท่ีาทางประหลาด จงึชะโงกศรีษะไปดบู้าง เห็นสิง่ของ 

ที่ถูกใส่ไว้ในถุงผ้าสีด�าก็ถึงกับนิ่งงัน "มันคืออะไร หนอน?"

ลูช่งิจิว่ส่ายหน้า แต่ไม่ได้อธิบายเพ่ิมเตมิว่าแท้จรงิแล้วของท่ีอยู่ภายในถุง 

คอือะไร เขารดูปากถุงเข้าตามเดมิ บางทีคนอืน่อาจจะมองสิง่น้ีไม่ออก หากแต่ 

ลู่ชิงจิ่วรับรู้ได้ชัดเจน...มันคือหางตุ๊กแก ยังขยับเคลื่อนไหวน้อยๆ อยู่ด้วยซ�้า 

ราวกับเพ่ิงโดนตัดจากตัวของมันมาได้ไม่นาน ทุกอย่างท่ีเขาพบเจอเมื่อคืน

ไม่ใช่ความฝัน

อิน่สวนิบ่นพึมพ�าเสยีงแผ่วจากด้านข้าง "ผูช้ายคนน้ันบอกจะมาหานาย 

เขาพูดเล่นหรือเปล่า"
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ลู่ชิงจิ่วเหลือบมองอิ่นสวิน "ใช่...มั้ง"

พูดจบคนทัง้คู่ก็หันมองหน้ากัน ต่างคนต่างมองเห็นความกังวลในดวงตา

ของอีกฝ่าย พวกเขาทั้งสองรู้สึกถึงลางสังหรณ์ที่ไม่ค่อยสู้ดี...

หลงัจากชายหนุม่คนนัน้จากไปแล้ว ลูช่งิจิว่กค็ว้ากระเป๋าสตางค์ของตน

ไปจ่ายเงินด้วยท่าทีท่ีสงบ จากนั้นเขากับอิ่นสวินจึงตัดสินใจว่าจะไปเลือกซื้อ

เมล็ดพันธุ์ที่ต้องการน�าไปปลูกที่บ้าน

บ้านของลูช่งิจ่ิวมพ้ืีนทีทั่ง้หมดแปดหมู*่ ซึง่ได้ปล่อยให้คนอืน่เช่า แต่ปีนี้

มีพ้ืนที่สองหมู่ที่จะครบก�าหนดสัญญาเช่า ลู่ชิงจิ่วจึงเตรียมจะปลูกพืชผักไว้

ส�าหรับบริโภคเองก่อน

"งั้นนายจะปลูกอะไรล่ะ" อิ่นสวินถาม

"ปลูกทุกอย่างเลยแล้วกัน" ลู่ชิงจิ่วไม่มีประสบการณ์ด้านการท�าไร่นา 

คิดว่าปีนีจ้ะเอาพ้ืนท่ีสองหมูน้ั่นไว้ฝึกฝีมอื "ข้าวโพด มะเขอืเทศ แตงกวา เป็นอะไร 

ที่ปกติกินบ่อยอยู่แล้ว"

"เอาส"ิ อิน่สวินถามพลางเลอืกเมลด็พันธ์ุให้ลูช่งิจิว่ "นายเพ่ิงเริม่ต้น อะไร

ก็ยังไม่เข้าใจ ฝึกมือไปก่อนก็ดี พื้นที่สองหมู่ไม่นับว่าเยอะหรอก"

ลูช่งิจิว่พยักหน้า พวกเขาสองคนเลอืกเมลด็พันธ์ุแต่ละชนิดมาจ�านวนหน่ึง  

ส่งให้เจ้าของร้านบรรจุแล้วเก็บใส่กระเป๋าสะพายหลัง

หลังจากเลือกเมล็ดพันธุ์แล้ว ลู่ชิงจิ่วก็ไปซื้อข้าวของเครื่องใช้ในชีวิต

ประจ�าวัน อย่างเช่นหม้อในครวั เครือ่งปรงุต่างๆ อิน่สวินบอกให้เขาไปซือ้มุง้ลวด 

มาติดหน้าต่างไว้ กลางคืนที่นี่ยุงชุมมาก

ลู่ชิงจิ่วกลับบอกว่าตนเองไม่โดนยุงกัดแม้แต่นิดเดียว

อิน่สวินไม่เชือ่ ก่อนหน้านีม้นัอาจเป็นความบงัเอญิ แต่สองวันนีท่ี้ลูช่งิจิว่ 

ยังคงปกตดิอียู่ น่ันมนัผดิปกตชิดัๆ ใครจะรูว่้าระหว่างท่ีตรวจดูแขนของลู่ชงิจิว่ 

เขาดันไม่เห็นตุ่มยุงกัดเลยสักนิด จึงได้แต่ท�าท่าทางรังเกียจยุงพวกนี้ที่เป็น

หมูป่าไม่ยอมกินร�าข้าว** ผิวกระจ่างใสอย่างลู่ชิงจิ่วดันไม่กัด มากัดเขา...

* หมู ่คอืหน่วยวัดขนาดพ้ืนทีข่องจนี หน่ึงหมูเ่ท่ากับ 666.67 ตารางเมตร

** หมปู่าไม่ยอมกินร�าข้าว เป็นส�านวน หมายถึงการทีอ่ยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ดมีานาน เมือ่ต้องไปอยู่ในสถานท่ี

ดกีว่าก็ท�าให้รูส้กึไม่คุน้ชนิ
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ลู่ชิงจิ่วที่ยืนอยู่ข้างๆ กลับนึกถึงตุ๊กแกตัวมหึมาย่ิงกว่าอะไรตัวน้ันที่อยู่

บนหลังคาบ้านของตน อืม เหมือนว่าอาหารหลักของตุ๊กแกก็คือยุง

เมือ่เลอืกของท่ีต้องการเรยีบร้อย ก็ใกล้จะถึงเวลาทีต้่องกลบัไปหาลงุเฉนิ

ลูช่งิจิว่กับอิน่สวินถือข้าวของไปบรเิวณทีข่ายลกูหมขู้างๆ ตลาด ทีต่รงนี้

เป็นตลาดค้าขายสตัว์เลีย้งเลก็ๆ แค่ก้าวขาเข้าไปลูช่งิจิว่ก็มองเห็นร้านขายเนือ้

ลูกวัว

อิ่นสวินเอ่ย "มาทางนี้ นายตั้งใจจะซื้อกี่ตัว"

"สองตัว" ลู่ชิงจิ่วตอบ "ตัวเดียวเหงาแย่"

ได้ยินดังนั้นอิ่นสวินก็หยุดฝีเท้าลงกะทันหัน เขาหันมองลู่ชิงจิ่วแล้วเอ่ย

อย่างจริงจัง "ฉันมีเรื่องหนึ่งอยากเตือนนาย ซื้อหมูกลับไปแล้ว ห้ามนายตั้งชื่อ

ให้มันเด็ดขาด"

"ฉันรู้" ลู่ชิงจิ่วตอบ "ถ้าตั้งชื่อก็จะเกิดความผูกพัน ตอนนายเด็กๆ ไม่ได้

ตั้งชื่อหมูที่บ้านว่าเสี่ยวฮวาหรอกเหรอ"

"ก็ใช่" อิ่นสวินตกสู่ห้วงความทรงจ�า ความรู้สึกพรั่งพรูขณะพูด "ตอนนั้น

ฉันชอบเสี่ยวฮวา ฉันป้อนหญ้าที่นุ่มที่สุดให้มันกินทุกวัน"

ลูช่งิจิว่ "จรงิส ิสดุท้ายเสีย่วฮวาก็ถูกพ่อนายฆ่า นายเลยร้องไห้ตลอดท้ังบ่าย  

เออใช่ พวกเขาปลอบนายยังไงล่ะ"

อิ่นสวิน "ท�าหมูสามชั้นน�้าแดงให้กินจานนึง"

ลู่ชิงจิ่ว "..."

อิ่นสวิน "หอมมาก"

ลู่ชิงจิ่ว "..." แม่เขาใช้ได้เลยนะจุดนี้

ทั้งคู่พูดคุยกันจนถึงบริเวณท่ีขายหมู และเห็นลุงเฉินยืนคุยกับเจ้าของ

ร้านขายลกูหมอูยู่ก่อนแล้ว ลงุเฉนิเห็นพวกลูช่งิจิว่มาถึงก็โบกไม้โบกมอืร้องเรยีก  

"มาทางนี้! ฉันเลือกลูกหมูสองตัวไว้ให้นายแล้ว!"

ลู่ชิงจิ่วเดินไปหา พบว่าข้างกายของลุงเฉินมีหมูน้อยถูกล่ามไว้สองตัว 

หมนู้อยแรกเกิดน้ันดูสะอาดสะอ้าน ตวัสชีมพูอ่อนนอนครางฮมึฮมัเกลอืกกลิง้

อยู่บนพื้น มองดูน่ารักสุดๆ
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อิ่นสวินที่ยืนอยู่ข้างๆ มองลูกหมูแล้วพูดขึ้นว่า "นุ่มจริงๆ..."

ลู่ชิงจิ่ว "นายคิดถึงเสี่ยวฮวาเหรอ"

อิ่นสวิน "อย่าพูดถึงอดีตเศร้าๆ อีกเลยน่า"

ลู่ชิงจิ่วแอบคิดในใจ ตอนกินหมูสามชั้นน�้าแดงไม่เห็นพูดแบบนี้

"ลกูหมลูอ็ตน้ีคณุภาพไม่เลวเลยแหละ" ลงุเฉนิกล่าว "ทีบ้่านเลีย้งหมไูม่มาก  

ก็ไม่ต้องคอยใส่ใจอะไรขนาดนั้น นายจะเอาไว้กินเองหรือท�าเป็นเนื้อขาย"

"ไว้กินเอง" ลู่ชิงจิ่วตอบ 

"อ้อ ดีล่ะ" ลุงเฉินพยักหน้า

ตอนนี้ข้อบังคับในการเลี้ยงหมูค่อนข้างเข้มงวด หากเล้ียงจ�านวน

มากกว่าที่ก�าหนดต้องท�าใบรับรองการเลี้ยง แต่ส�าหรับคนที่อยู่ชนบทใน 

หมูบ้่านสุย่ฝูอ่ย่างพวกเขาไม่มกีฎเข้มงวดแบบน้ัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงกับลูช่งิจิว่  

ที่เลี้ยงหมูเอาไว้ท�าอาหารกินเอง

เขารูส้กึพอใจกับหมทูีล่งุเฉนิเลอืกให้มาก ขณะท่ีลูช่งิจิว่หยิบกระเป๋าสตางค์ 

ออกมาจ่ายเงินและเตรียมจากไป เขากลับได้ยินเสียงหมูร้องโหยหวนมาจาก

บริเวณด้านข้าง เสียงร้องนี้หวีดแหลมเข้ามาในหู ดึงความสนใจจากทุกคน 

ไปยังที่ตรงนั้น

"นั่นมันอะไรน่ะ" ลุงเฉินสงสัย "นี่เถ้าแก่เพาะพันธุ์หมูป่าด้วยเหรอ"

เถ้าแก่ขายหมูส่ายหน้า "ฉันจะไปเพาะพันธุ์ได้ท่ีไหนเล่า ฉันเก็บได ้

บนถนนโดยบังเอิญเมื่อสองวันก่อนต่างหาก เหมือนจะโดนรถชนจนสลบ  

ให้อาหารกินมันก็ไม่กิน ดูแล้วน่าจะมีชีวิตได้อีกไม่นาน อยากจะลากมาขาย

ให้จบๆ ไปซะ"

"หมปู่าเหรอ" ลูช่งิจิว่รูส้กึสนใจ เอ่ยต่อ "ขอดหูน่อยได้มัย้ครบั" เขายังไม่เคย 

เจอหมูป่ามาก่อนเลย

เถ้าแก่โบกมือเป็นสัญญาณให้ลู่ชิงจิ่วเดินไปดูเอง

พวกเขาเดินไปทางบริเวณที่หมูป่าร้องได้ไม่กี่ก้าวก็เห็นก้อนกลมๆ สีด�า

สองก้อนอยู่ท่ีมุมหน่ึงของร้ัว ก้อนเนื้อที่ใหญ่กว่าก�าลังส่งเสียงร้องโหยหวน 

สายตาของลู่ชิงจิ่วและหมูป่าสบประสานกัน ภายในดวงตาท่ีไม่ใหญ่นักคู่น้ัน
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ล้นเอ่อด้วยน�้าตาแห่งความเศร้า

"มันก�าลังร้องไห้?" ลู่ชิงจิ่วไม่เคยคิดว่าหมูจะมีจิตวิญญาณแบบมนุษย์

เช่นนี้

"ใช่" อิ่นสวินตอบ "ว่าแต่ไอ้นี่มันคือหมูป่าเหรอ ท�าไมมีเขี้ยวทั้งที่ยังเด็ก

อยู่เลย" โดยปกติแล้วเข้ียวหมูป่าจะค่อยๆ งอกออกมา ไม่มีทางท่ีจะมีเขี้ยว

ตั้งแต่แรกเกิดแน่ๆ

"ใช่สิ หมูตัวนี้มันดูแปลกๆ อาจจะกลายพันธุ์ล่ะมั้ง" เถ้าแก่ท่ีอยู่ข้างๆ  

ไม่ได้ให้ความส�าคัญกับเร่ืองนี้นัก "มันเป็นตัวผู้กับตัวเมีย ตัวเมียก็มีเขี้ยว 

เหมือนกัน"

เดิมทีเจ้าก้อนเนื้อสองก้อนขดตัวอยู่ในมุม แต่ตอนนี้เหมือนจะเข้าใจใน

บทสนทนาของพวกเขา จึงพากันช้อนตามองมาทางนี้ เสียงร้องในปากเบาลง

เล็กน้อย ไม่รู ้ว่าลู่ชิงจิ่วรู้สึกไปเองหรือเปล่า เหมือนเขาได้ยินเสียงประจบ

อ้อนวอน

"เถ้าแก่ตั้งใจจะจัดการกับหมูสองตัวนี้ยังไงครับ" ลู่ชิงจิ่วถาม

เถ้าแก่ตอบ "พวกมันไม่ยอมกินข้าว ถ้าขายไม่ออกก็คงต้องฆ่ากินเนื้อ

แล้วล่ะ"

ลู่ชิงจิ่วพูด "ตัวเล็กขนาดนี้จะมีเนื้อเท่าไหร่กันเชียว"

เถ้าแก่เอ่ย "อะไร นายอยากซื้อเรอะ" 

ลู่ชิงจิ่วพูดต่อ "สองตัวนี้ดูแล้วน่าสงสาร ผมอยากรู้ว่าถ้าผมเพ่ิมเงิน 

สักนิด เถ้าแก่จะขายหมูสองตัวนี้ให้ผมได้มั้ย"

เถ้าแก่ลังเล

ลุงเฉินที่ยืนอยู่ข้างๆ โต้ขึ้น "เหล่า* สวี เดิมทีหมูนี่ก็ไม่ค่อยมีเนื้ออยู่แล้ว 

แถมยังดูอ่อนแออมโรคอีก กินเข้าไปก็ไม่ค่อยน่าไว้ใจ สู้ขายถูกๆ คอยดูว่าจะ

เลี้ยงมันได้หรือเปล่าดีกว่า"

โดนลูกค้าประจ�าชักจูงแบบน้ี เถ้าแก่จึงถอนหายใจเฮือกก่อนจะตกลง

จบัลกูหมสูดี�าสองตวัขายให้แก่ลูช่งิจิว่ ลูช่งิจิว่จ่ายเงนิ อุม้ลกูหมสูดี�าออกจากเล้า  

* เหล่า (老) เมือ่น�ามาวางไว้หน้าแซ่จะเป็นการเรยีกในเชงิสนิทสนม
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เอาไปวางรวมกับลูกหมูอีกสองตัวในรถกระบะของลุงเฉิน

เจ้าก้อนกลมสองก้อนนั่นดูไม่ชอบใจลูกหมูอีกสองตัวเอามากๆ ไม่ยอม

เข้าใกล้สายพันธ์ุเดยีวกันกับมนัเลยสกันดิ ลูช่งิจิว่นัง่มองการกระท�าเลก็ๆ ของ

เจ้าสองตัวนี้อยู่ข้างๆ แล้วยื่นมือไปดึงหูเจ้าหมูตัวเล็กเบาๆ อย่างช่วยไม่ได้ 

พร้อมเอ่ย "พวกเดียวกันทั้งนั้น รังเกียจอะไร หืม?"

หมูตัวเล็กส่งเสียงร้องสองที น�้าตาไหลอย่างไม่คาดฝัน แสดงออกว่า 

สุดแสนจะเจ็บปวด

เจ้าหมตูวัใหญ่เหน็สถานการณ์เช่นนัน้ก็ค�ารามใส่ลูช่งิจิว่อย่างเกรีย้วกราด  

แต่ไม่ว่าจะดูดุร้ายยังไงก็น่ากลัวได้แค่นั้น ลู่ชิงจิ่วย่ืนมือไปดีดหน้าผากมัน

พร้อมบอก "ดุกับฉันเหรอ ฉันช่วยชีวิตพวกแกสองตัวออกมาจากท่ีน่ันนะ  

ฉันคือผู้ช่วยชีวิตของพวกแก พวกแกปฏิบัติกับผู้มีพระคุณแบบนี้เหรอ"

อิน่สวนิเห็นอย่างน้ันก็หวัเราะเสยีงดงั "จิว่เอ๋อร์ นายพูดจามเีหตุผลอะไร

กับหมูน่ะ พวกมันฟังออกรึไง"

ยังไม่ทันได้พูดจบ ก็เห็นเจ้าลูกหมูสีด�าตัวใหญ่โค้งตัวลงตรงด้านหน้า

เท้าของลู่ชิงจิ่วเพื่อค�านับ

อิ่นสวินหัวเราะค้าง "นี่มันบ้าอะไร หมูปีศาจ?"

ลู่ชิงจิ่ว "...เหมือนจะใช่"

อิ่นสวิน "งั้น...เจ้าหมูปีศาจนี่..."

ลู่ชิงจิ่ว "?"

อิ่นสวิน "จะอร่อยมั้ยนะ"

ลู่ชิงจิ่ว "..." พูดตามจริงแล้ว ปีนั้นเสี่ยวฮวาสมควรตายแล้วจริงๆ
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