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 เดือนสิงห�คม ปี 2555

	 “ช่วยด้วย!	ใครก็ได้ช่วยที	หลวงพ่อไม่หายใจแล้ว”	

	 เสียงเด็กวัดวัยรุ่นดังขึ้นกลางดึกสงัด	 ทำาเอาพระสงฆ์ที่ทั้ง												

แก่พรรษาและเพิ่งบรรพชาใหม่แตกตื่นทั้งกุฏิ	

	 “หลวงพ่อพจน์ไม่หายใจครับหลวงตา	ผมเรียกเท่าไรก็ไม่ยอม

ต่ืน”	เดก็วัดคนเดมิรอ้งบอกพระผูใ้หญท่ีเ่ดนิมายงักฏุขิองหลวงพอ่พจน์

ด้วยท่าทางสงบนิ่ง

	 ภาพท่ีเห็นคือร่างท้วมของผู้ละสังขารนั่งขัดสมาธิ	 หลังพิง

กำาแพงอยู่ท่ีมุมห้องด้านหนึ่ง	 ใบหน้านั้นไร้ซึ่งความรู้สึกทุกข์ร้อน	

ดวงตาปดิสนทิ	อิม่เอมใจทีจ่ะลาจากโลกมนษุย์ไปสูอ่กีภพภมิูหนึง่ทีค่น

มีลมหายใจไม่อาจก้าวล่วง

	 “อย่าเพิ่งเคลื่อนย้ายสังขารพระพจน์	 รอจนฟ้าสางเสียก่อน			

แล้วแจ้งข่าวไปทางโยมลูกสาวของพระพจน์ด้วย”
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	 พระผู้ ใหญ่กล่าวเพียงแค่นั้นก็หันหลังเดินกลับไปยังกุฏิ																

ในโลกธรรม	 ความตายนั้นเป็นสิ่งไม่จีรังยั่งยืน	 มนุษย์ไม่อาจฝืนหรือ																	

เลี่ยงหนี…หากจะว่ากันตามจริงการละสังขารคือเรื่องน่ายินดี	 การเกิด

เสียอีกที่เป็นจุดเริ่มต้นของกรรมและความทุกข์ทั้งมวล

	 หนึ่งเดือนต่อมา…

	 เด็กวัดค่อยๆ	เปิดประตูกุฏิ	ยกถังน้ำาเข้ามาเพื่อเช็ดถูทำาความ

สะอาดกุฏิของหลวงพ่อพจน์	 ขณะเช็ดฝุ่นบนโต๊ะหมู่บูชา	 สายตาก็

เหลือบไปเห็นห่อผ้าสีแดงทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดประมาณหนังสือ

หนาๆ	เล่มหนึ่ง	ตัวห่อถูกพันด้วยเชือกสามสีคล้ายสายสิญจน์

	 เด็กหนุ่มหยิบมันขึ้นมา	 ไม่กล้าเปิดห่อผ้าออกเพราะมี																

ความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ฝังหัวแต่เล็กจนโต	 จึงตั้งใจจะนำาไปให้																																																																			

พระผู้ใหญ่ตรวจ	 เพียงแค่จับต้องแล้วนำาวัตถุดังกล่าวพ้นออกจากกุฏิ

หลวงพ่อพจน์	 สายลมกรรโชกก็พัดมาปะทะร่าง	 เสียงฟ้าร้องคำาราม											

ทั้งที่แสงแดดยังเปรี้ยงปร้าง

	 เขาทิ้งห่อผ้าในมือลงพื้นทันทีด้วยความตื่นตระหนก	 กว่าจะ

สำาเหนียกถึงคำาเตือนของหลวงพ่อสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ก็สายเกินไป

 “อยา่รหิยิบสิง่ของชิน้ใดออกไปพ้นจากกฏุขิา้ ปล่อยมนัไวท้ีเ่ดมิ 

เมื่อถึงวาระเวลาที่มันจะไป มันจะไปของมันเอง”

 เดือนตุลาคม ปี 2555

	 ‘ห้องอักษร	คลังหนังสือมือสอง’

	 กวีกำาลังง่วนกับการทำาบัญชีรายชื่อหนังสือภายในร้านอยู่หลัง

เคานเ์ตอรต์วัยาวทีท่ำาจากไมม้ะคา่	แสงแดดออ่นยามเยน็สอ่งผา่นผนงั

บางส่วนที่เป็นกระจกใสเข้ามากระทบผิวสีแทนของเขา	 เสียงกระดิ่งที่

ประตูทำาให้ชายหนุ่มละสายตาจากหน้าจอคอมพิวเตอร์	 ลุกขึ้นยืนเต็ม



10

ความสูงห้าฟุตเศษ	 ฉีกยิ้มอย่างเป็นมิตรพร้อมกล่าวทักทายเด็กสาว

สองคนที่เดินเข้ามาในร้าน	 ทั้งคู่อยู่ในเครื่องแบบนักเรียนมัธยมปลาย	

ปักอักษรย่อระบุชื่อสถาบันชัดเจน	

	 “ห้องอักษรยินดีต้อนรับ	มีอะไรถามได้นะครับ”

	 “หนูอยากได้หนังสือสักเล่มค่ะพี่	 จะเอาไปทำารายงานส่ง

อาจารย์”

	 “อยากได้แนวไหนล่ะ	 แล้วเป็นเรื่องสั้นหรือนิยาย”	 ชายหนุ่ม	

รูปร่างสันทัดผู้เป็นเจ้าของร้านเอ่ยถาม

	 “นิยายดีกว่าค่ะพี่	 อยากทำารายงานเล่มหนาๆ	 เผื่ออาจารย์ให้

คะแนนเพิ่ม	เป็นเรื่องแนวไหนก็ได้ค่ะ	แต่ขอแบบสนุกสุดๆ”

	 ชายหนุ่มพยักหน้า	 เดินออกจากหลังเคาน์เตอร์	 นำาหน้า														

เด็กสาวทั้งสองไปมุมด้านในสุดของร้าน	แล้วหันมาบอก

	 “เลอืกเอาเลยนอ้ง	ทัง้ชัน้นีเ่ปน็นยิายทีค่นอา่นการนัตมีาว่าสนกุ	

อ่านแล้วประทับใจ”

	 เขาผละออกมานั่งอยู่ท่ีหลังเคาน์เตอร์ตามเดิม	 ระหว่างนั้นมี

ลูกค้าอกีสามสีร่ายทยอยกนัเขา้มาเลอืกชมหนงัสอื	บา้งกถ็กูใจซือ้ตดิมอื

กลับไป	บ้างก็แค่แวะเวียนมาดู	ทว่าสำาหรับคนที่หลงใหลในหนังสือเก่า

อย่างเขา	แค่เห็นว่ามีคนให้ความสนใจกับกระดาษเหลืองกรอบเก่าเก็บ

พวกนี้ก็รู้สึกดีใจมากแล้ว

	 เวลาผ่านไปชั่วโมงเศษ	 เขาได้ยินเสียงเด็กนักเรียนสาวทั้ง												

สองคนเถียงกันเบาๆ	 จากมุมนั้น	 ฝ่ายหนึ่งอยากได้เล่มนี้	 แต่อีกฝ่าย

อยากได้เล่มนั้น	 ตกลงกันไม่ได้เสียที	 สุดท้ายสาวน้อยเลยมาเรียก

เจ้าของร้านหนุ่มไปเป็นกรรมการตัดสิน

	 “เล่มไหนดีคะพี่	มันดีทั้งสองเล่ม	แต่ต้องเลือกแค่เล่มเดียว”

	 “ทำาไมน้องไม่ซื้อไปสองเล่มเลยล่ะครับ	ไว้อ่านเล่นเพลินๆ”

	 “ปกติหนูอ่านแต่การ์ตูนญี่ปุ่นค่ะพี่	 นิยายแบบนี้ไม่ค่อยอ่าน	
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อีกอย่างหนเูจยีดคา่ขนมมาซือ้นะ่พี	่ไมอ่ยากเพิม่รายจา่ยใหพ้อ่	พีช่ว่ย

ตัดสินใจหน่อยสิ	เอาเล่มไหนดี	เอาที่เจ๋งๆ	นะ	อาจารย์บอกว่าถ้าเลือก

เรื่องที่น่าสนใจ	จะมีคะแนนพิเศษให้ด้วย”

	 ชายหนุ่มหลุบตาลงมองหนังสือทั้งสองเล่มที่อยู่ในมือสองสาว	

คิ้วหนาขมวดมุ่นเมื่อพบว่าหนึ่งในสองเล่ม	เป็นหนังสือที่ตัวเองไม่รู้สึก

คุ้นตาเลยสักนิด

	 “เรือ่งนีด้กีวา่แก	ขา้งในมกีลอนดว้ยนะเวย้	วชิาภาษาไทยกต็อ้ง

มีกลอนบ้าง	เผ่ือได้คะแนนเพ่ิม”	เด็กสาวคนหน่ึงพูดข้ึน	พลางเอาอีกเล่ม																																																																																									

ที่ไม่ได้ถูกเลือกเก็บเข้าชั้นตามเดิม

	 “บุหลันอาบเลือด…ชื่อโคตรโหดเลยนะแก	 แต่นามปากกา	

‘ราตรี’	นี่คุ้นๆ	นะ	เหมือนเคยเห็นที่ร้านหนังสือในห้างฯ”

	 กวมีองหนงัสอืเลม่นัน้	เขาเองกเ็คยอา่นงานเขยีนของราตรีมา

ไม่น้อย	แต่ไม่เคยรู้ว่ามีเรื่องนี้ด้วย		

	 การซือ้ขายเสร็จสิน้ลง	สองสาวได้หนงัสือเกา่กลับไปทำารายงาน

ส่งอาจารย์ในราคาแสนถูก	 ชายหนุ่มเจ้าของร้านอมยิ้ม	 มองทั้งคู่																																													

ก้าวพ้นประตูออกไปที่ริมฟุตปาธ	 จังหวะที่เด็กสาวก้าวเท้าลงสู่ถนน																																																																														

เพื่อข้ามฟาก	 รถสปอร์ตสองประตูสีเหลืองเจิดจ้าก็พุ่งเข้าเสยร่าง

บอบบางทั้งสองอย่างจัง	 ร่างหนึ่งลอยละลิ่วไปฟาดเข้ากับเสาไฟฟ้า	

ก่อนตกลงสู่พื้นแล้วแน่นิ่ง	 ขณะท่ีอีกร่างกระเด็นไปนอนจมกองเลือด

อยู่อีกทาง

	 เพียงเสี้ยววินาที	ท้องถนนนอกร้านกลายเป็นเหมือนตลาดสด	

ผูค้นมากมายแหก่นัมามงุดคูนเจบ็	รถยนตค์นัแล้วคนัเล่าชะลอดวู่าเกดิ

อะไรขึ้นก่อนจะค่อยๆ	 แล่นผ่านไป	 บ้างก็จอดแล้วลงมาดูว่ามีอะไรที่

ตนพอจะช่วยได้บ้าง	 ส่วนรถคันก่อเหตุบัดนี้จอดเกยขึ้นไปบนฟุตปาธ																																																																			

ภายในมีชายวัยรุ่นใบหน้าโชกเลือด	 นั่งคอพับสลบไสลไม่ได้สติอยู่																			
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ที่เบาะคนขับ	

	 กวีพยายามสั่งสองเท้าให้ก้าวเดินออกไป	 ทุกการเคลื่อนไหว

ของเขาดูคล้ายคนท่ีกำาลังจะหมดแรง	 หัวใจเต้นรัวจนเหมือนจะหลุด

ออกจากขั้ว	ลำาคอตื้อตัน	ดวงตาคมรื้นน้ำาอย่างไม่อาจห้าม	

	 เขามองไปยังร่างอาบเลือดที่นอนแน่นิ่งของเด็กสาว	 สองหู																								

อื้ออึงได้ยินเสียงคนตะโกนโหวกเหวกแต่ไม่อาจแยกแยะได้ว่า																																																																														

คนพวกนั้นพูดว่าอะไร	 มีเสียงไซเรนดังมาจากที่ไหนสักแห่ง…ไกล																

แสนไกล

	 ท่ามกลางฝูงชนแออัด	 ชายหนุ่มมองเห็นร่างของใครบางคน

ที่เด่นสะดุดตาเหลือเกิน…ผู้หญิงชุดสีแดงเข้ม	เกล้าผมมวยสูง	หล่อน

มองสบตาเขา	 จากนั้นจึงก้มลงไปที่พื้น	 หยิบหนังสือที่ตกอยู่ตรงนั้น																							

ข้ึนมา	 ริมฝีปากสีชมพูกลีบกุหลาบของหล่อนแย้มยิ้ม	 แม้ยืนห่างกัน

หลายเมตร	แต่เสียงหัวเราะแหบแห้งของหล่อนกลับดังขึ้นที่ข้างหูเขา

	 เพียงชั่วพริบตา	 ชายหนุ่มรับรู้ได้ว่าหล่อนไม่ใช่คนที่มีเลือด

เนื้อ	 เขาเห็นจากหางตาว่าร่างของหญิงผู้นั้นมายืนอยู่ข้างตนทั้งที่เมื่อ

เสี้ยวนาทีก่อนหล่อนยืนอยู่ห่างเป็นโยชน์	กวีค่อยๆ	หันไปมอง	ร่างสูง

แข็งเกร็งจนไม่อาจเขยื้อนเมื่อสบกับดวงตาแดงก่ำาดุดันคู่นั้น	ริมฝีปาก

ชมพูระเรื่อที่เห็นเมื่อครู่เปลี่ยนเป็นสีคล้ำาช้ำาเลือดช้ำาหนอง	ใบหน้านวล

แปรเปน็ซดีคล้ำาเหน็เสน้เลอืดสดีำากระจายปกคลมุยืน่เขา้มาใกล้จนปลาย

จมกูแทบจะสมัผัสกัน	เขาได้กลิน่สาบฉุนกกึ	ทวา่ไมร่นุแรงเทา่กล่ินของ

ความกลัว

	 “คุณครับ!	คุณ!”	

	 เสียงเรียกพร้อมแรงกระชากจากเจ้าหน้าที่ตำารวจปลุกเขา																	

ออกจากภวังค์	 เจ้าของร้านหนังสือสะดุ้งเฮือกเหมือนคนเพิ่งตื่นจาก		

ฝันร้าย	ผู้หญิงคนดังกล่าวหายวับไปกับอากาศธาตุ

	 “เป็นอะไรหรือเปล่าครับคุณ	 ยืนกลางถนนแบบนี้มันอันตราย
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นะครับ”

	 ชายหนุ่มกวาดสายตามองไปรอบๆ	 แล้วก็ต้องประหลาดใจ

อย่างที่สุดเมื่อพบว่าตนเองออกมายืนอยู่กลางถนน	 รถราแล่นผ่าน

ไปมาบีบแตรไล่ดังระงม	 ร่างของเด็กนักเรียนทั้งสองและคนเจ็บในรถ

สปอรต์ถกูนำาสง่โรงพยาบาลไปตัง้แตเ่มือ่ไรไมอ่าจรู้	บนพ้ืนถนนมีเพียง																						

กองเลอืดกระจายหลายจดุ	เจา้หนา้ทีส่ว่นหนึง่กำาลงัดแูลการยกรถยนต์

คันก่อเหตุออกไปเพื่อไม่ให้กีดขวางเส้นทางจราจร

	 “ถา้คณุไมเ่ปน็อะไร	ผมขอสอบปากคำาหนอ่ยนะครับ	คณุอยู่ใน

เหตุการณ์ใช่หรือเปล่า	?”

	 กวีพยายามรวบรวมสติ	กำาลังจะอ้าปากตอบ	แต่รู้สึกว่ามีวัตถุ

บางอยา่งอยู่ในมอืตวัเอง	เขายกมอืขึน้มาด	ูดวงตาคมเบกิกว้างเม่ือพบ

ว่าสิ่งที่ตนถืออยู่คือหนังสือเล่มที่เพิ่งขายให้เด็กสองคนนั้นไป	

	 ‘บุหลันอาบเลือด’	บทประพันธ์โดย	‘ราตรี’

	 ใจเขาอยากจะขว้างท้ิง	 แต่มือหนาเกร็งกลับจับมันไว้แน่น	

ความกลัวแล่นจับขั้วหัวใจ	 ลางสังหรณ์บางอย่างร้องเตือนให้ระวังไว้	

หนังสือเล่มนี้จะผลาญทำาลายทุกสิ่งอย่างจนชั่วกัลป์!

	 หลังให้ปากคำาและกลับเข้ามาภายในร้าน	 เขาโยน	 ‘บุหลัน												

อาบเลือด’	ทิ้งลงถังขยะทันทีราวกับเป็นสิ่งปฏิกูล	นี่คือครั้งแรกในชีวิต

ทีเ่ขาทำากริยิาแยแ่บบนีก้บัหนงัสอืทีต่นเองรกั…ภาพของผูห้ญงิปรศินา

ผู้มีใบหน้าสุดสะพรึงยังคงติดตา

	 ไม่ก่ีวันต่อมา	 ระหว่างจัดเรียงหนังสือบนชั้น	 กวีพบ	 ‘บุหลัน

อาบเลือด’	เล่มนั้นวางอยู่ตรงตำาแหน่งเดิมที่มันเคยอยู่!

 เดือนพฤศจิกายน ปี 2555

	 สตรีวัยสามสิบเศษในชุดเคร่ืองแบบข้าราชการครู	ผลักบานประตู																																																																																																				
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แล้วก้าวเข้าสู่ภายในร้านหนังสือมือสอง	หล่อนส่งยิ้มให้ชายหนุ่มผู้เป็น

เจ้าของร้าน	ทักทายอย่างเป็นกันเองตามประสาลูกค้าขาประจำา

	 “วนันีอ้ยากไดเ้ลม่ไหนครบัคร	ู?”	คนขายทีย่นือยูห่ลังเคานเ์ตอร์

เอ่ยถาม	มีแววนอบน้อมอยู่ในสีหน้าและน้ำาเสียง

	 “พ่ีอยากได้งานเก่าๆ	ของราตรี	อ่านงานใหม่ๆ	จนครบหมดแล้ว”

	 รอยยิ้มบนใบหน้าชายหนุ่มจางหายไปอย่างรวดเร็ว	พยายาม

กลืนน้ำาลายลงคอตีบตัน	ปากเอ่ยถามเสียงแผ่ว

	 “เรื่องไหนเหรอครับ	?”

	 “บหุลนัอาบเลอืดจ้ะ	เพือ่นพีแ่นะนำามา	เหน็วา่เปน็นยิายทีท่ำาให้

นามปากการาตรแีจง้เกดิเลยกว็า่ได	้ใจจรงิพีอ่ยากไดห้นงัสือมือหนึง่นะ	

อยากซ้ือมาสะสมไว้	แต่ลองสอบถามไปทางสำานกัพมิพแ์ล้ววา่มแีผนจะ

ซ้ือลิขสทิธิน์ยิายเรือ่งนีม้าพมิพซ์้ำาไหม	ทางสำานกัพมิพบ์อกวา่นกัเขยีน

ไม่ยอมขายลขิสทิธิ์ให	้พ่ีกเ็ลยต้องมาตามหาหนงัสอืมอืสอง	ทีร่า้นของ

วีมีเรื่องนี้ไหมจ๊ะ	?”

	 มี…ไม่มี…	 กวีไม่รู้ว่าควรจะตอบอย่างไรดี	 ภาพเหตุการณ์ที่

เกิดข้ึนกับเด็กนักเรียนสองคนเม่ือเดือนก่อนยังติดตรึงอยู่ในความทรงจำา

ของเขา	ไมม่อีะไรรบัประกนัได้เลยว่าถา้ขายนยิายเลม่นัน้ใหค้ณุครสูาว

แล้ว	หล่อนจะยังมีชีวิตรอดปลอดภัยอยู่หรือเปล่า

	 “มะ…ไม่มีครับ”

	 “ว้า…”	อีกฝ่ายทำาท่าเสียดายจริงจัง	“ถ้าร้านใหญ่อย่างห้องอักษร

ยังไม่มีขาย	พี่จะไปหาซื้อจากที่ไหนได้อีกล่ะเนี่ย”

	 ชายหนุ่มได้แต่ย้ิมแห้งแล้ง	 ไม่กล้าสบตาอีกฝ่ายจึงเสมอง																

ไปยังผนังกระจกของร้าน	 แสงตะวันท่ีส่องเข้ามาสะท้อนให้เห็นเงา														

เลือนรางของร่างในชุดแดง	ยืนอยู่ข้างเขา	กวีขนลุกซู่ไปทั้งตัว	เขารีบ	

เบือนหน้าหนีไปทางอื่น	 ยามนี้แม้แต่จะท่องพุทโธก็ยังนึกไม่ออกว่า										

จะท่องอย่างไร	 	
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	 “ลองเลอืกเลม่อืน่ไปแทนไหมครบั	มหีลายเรือ่งเลยทีส่นกุ	เดีย๋ว

ผมช่วยแนะนำาให้”

	 “พี่ขอเดินดูก่อนแล้วกัน”

	 กวีพยักหน้า	ผายมือเชิญให้ลูกค้า	เขามองตามร่างของคุณครู

สาวในชุดเครื่องแบบสีกากีด้วยความรู้สึกพะว้าพะวงอย่างบอกไม่ถูก

	 ครึ่งชั่วโมงต่อมา	คุณครูเดินกลับมาที่เคาน์เตอร์พร้อมตะกร้า

ใส่หนังสือหลายเล่ม	หล่อนฉีกยิ้มให้เจ้าของร้าน

	 “ดูเอาเถอะ	 ขนาดต้ังใจมาหาแค่นิยายของราตรีนะ	 แต่พอ

หลวมตวัเดนิรา้นนีท้ไีร	เปน็ตอ้งไดห้นงัสอืกลบับา้นถงุเบอ้เรอ่ทกุทเีลย”	

หล่อนบ่นอุบ	 ยกตะกร้าขึ้นวางบนเคาน์เตอร์เพื่อให้ชายหนุ่มคำานวณ														

ค่าสินค้า

	 กวีทยอยหยิบหนังสือออกจากตะกร้าแล้วเริ่มคิดเงินทีละเล่ม

อย่างใจเย็น	 กระทั่งมาถึงเล่มสุดท้าย	 มือหนาสั่นระริกอย่างไม่อาจ

ควบคุม	 ร่างของเขาเย็นเฉียบเมื่อเห็นหน้าปกหนังสือเล่มที่วางอยู่														

ก้นตะกร้า

	 ลูกค้าสาวหลุบตามอง	 พอเห็นหนังสือเล่มนั้นหล่อนก็ฉีกยิ้ม

กว้าง	ร้องด้วยความดีใจ

	 “นี่ไง!	 บุหลันอาบเลือด	 ไหนบอกว่าไม่มีไงจ๊ะ	 ท่าทางน้องวี																																																																											

จะจัดหนังสือเยอะจนเบลอ	 แล้วนี่ก็สงสัยพี่จะหยิบติดมากับเล่มอื่น	

แหม…โชคเข้าข้างแท้ๆ	เชียว	มาร้านนี้ทีไรไม่เคยผิดหวังเลยสักครั้ง”

	 เหน็ทา่ทางลงิโลดของอกีฝา่ยแลว้กวไีดแ้ตน่ิง่อึง้	ทำาอะไรไมถ่กู	

ลูกค้าจึงเป็นฝ่ายหยิบหนังสือเล่มสุดท้ายใส่ลงในถุง	

	 “มา…เดี๋ยวพี่ช่วยหยิบใส่ถุงให้”	 เสร็จแล้วหล่อนจึงยื่นธนบัตร

มูลค่าหนึ่งพันบาทให้เขา

	 “เอาไปเลยจ้ะ	 วันนี้ไม่ต้องทอนนะ	 เพราะพี่มั่นใจว่าถ้าไป

ซื้อหนังสือเก่าหายากหาเย็นแบบนี้ท่ีร้านอื่น	 พี่คงต้องจ่ายแพงกว่านี้
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แน่นอน”

	 ชายหนุม่มองคนทีห่ิว้ถงุหนงัสอืออกจากรา้นไปดว้ยความเรงิรา่	

เขาจ้องมองร่างนั้นตาไม่กะพริบ	 ความกลัวแล่นจับขั้วหัวใจ	 แต่ความ

อยากรู้ก็ท่วมท้นจนไม่อาจละสายตา

	 ชั่ววินาทีนั้นเองที่ชายเสียสติ	เนื้อตัวมอมแมม	ผมเผ้ากระเซิง	

เสื้อผ้าขาดกะรุ่งกะริ่ง	 วิ่งจู่โจมเข้ามายังร่างของครูสาว	ล็อกคอหล่อน

แล้วเงื้อมีดปลายแหลมขึ้นจ้วงแทงบนร่างนั้นไม่ย้ัง	 หล่อนดิ้นรนและ

กรีดร้องด้วยความเจ็บปวด	 กวีตั้งสติได้ก็รีบวิ่งออกไปจากร้านหมาย

ช่วยชีวิตเหยื่อ	 เขาเห็นเจ้าหน้าที่ตำารวจสองนายพร้อมอาวุธปืนในมือ

กำาลังวิ่งตรงเข้ามา

	 “ถอยออกมาครบัคุณ	อยา่เขา้ไป!	มนัเป็นคนเสียสต	ิไล่แทงคน

มาตั้งแต่ตรงนู้นแล้ว”	นายตำารวจหนึ่งในสองคนร้องบอกกวี	ชายหนุ่ม

ชะงกัเท้า	ดวงตาของเขาแดงก่ำาเมือ่มองเหน็สายตาวงิวอนขอความชว่ย

เหลือของครูสาว	

	 ไม่…เขาปล่อยให้หล่อนตายไม่ได้!

	 ชายหนุ่มหันซ้ายหันขวา	 สิ่งเดียวที่พอจะใช้เป็นอาวุธได้คือ

ไม้กวาดทางมะพร้าวด้ามยาว	 เขาคว้ามันขึ้นมา	 กลั้นใจพุ่งตัวเข้าหา

คนร้าย	แลว้กระหน่ำาฟาดดา้มไมแ้ขง็ๆ	ลงไปตรงกลางหลงัและทา้ยทอย

ของมนั	กระท่ังมนัยอมปลอ่ยรา่งของครสูาว	แตห่นัมาเงือ้มดีเตรยีมจะ

เล่นงานเขาแทน

	 เสยีงกระสนุดังสนัน่ติดต่อกนัหลายนดั	เจ้าหนา้ทีต่ำารวจตดัสนิ

ใจวสิามัญฆาตกรรมคนรา้ย	โดยฉวยจังหวะตอนทีม่อืมดีกำาลังปรีเ่ขา้ไป

ทำาร้ายกวี	 ร่างของชายเสียสติทรุดฮวบลงไปกองกับพื้น	 ของเหลว																						

สีแดงฉานไหลทะลักออกจากจมูกและปากอย่างรวดเร็วเนื่องจาก							

กระสุนทะลุเข้าที่ปอด	

	 กวียืนหายใจหอบ	 เหนื่อยอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน	 เขาค่อยๆ	
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เดินไปทรุดตัวลงข้างร่างของครูสาว	 หล่อนหายใจรวยรินสลับกับ																		

หายใจแรงและสำาลักเอาเลือดออกมาทางปากเป็นระยะ	ดวงตาหรี่ปรือ

แลเห็นเพียงเนื้อตาสีขาว	 เครื่องแบบสีกากีเต็มไปด้วยรอยเลือดและ	

รอยขาดจากมีด	 เสียงไซเรนดังระงมไปท่ัวบริเวณ	 ใครคนหนึ่งตะโกน

บอกว่ารถพยาบาลมาถึงแล้ว	 แต่กวีรู้ดีว่ามันสายเกินไป…ผู้หญิงคนนี้

กำาลังจะตาย

	 ดวงตาของเขาแดงก่ำา	เมือ่เหลอืบเหน็ถงุหนงัสอืทีต่กอยูไ่มห่า่ง																																																																					

จากร่างของหล่อน	 คราบเลือดกระเซ็นติดที่ถุงเต็มไปหมด	 หนังสือ															

เล่มหนึ่งไหลเลื่อนพ้นออกมา	 มันคือหนังสือเล่มสุดท้ายที่หล่อนหยิบ

ใส่ถุง

	 บุหลันอาบเลือด…

	 คืนนั้น	 เขาเผาบุหลันอาบเลือดในถังเหล็กใบย่อม	 ยืนมอง											

จนกระทั่งมันมอดไหม้กลายเป็นเถ้าถ่าน

	 เชา้วันรุง่ขึน้	กวเีปดิรา้นตามปกต	ิเขาเดนิไปทีช่ัน้หนงัสือ	มอง

ไปตรงจดุทีบ่หุลนัอาบเลอืดเคยอยู	่แลว้กพ็บวา่มนัยงัอยูต่รงนัน้เหมอืน

เช่นเคย	ไม่มีรอยไหม้แม้แต่น้อยนิด	

	 เกมคร่าชีวิตยังไม่จบ!	


