
~ กงจื่อเปยชุย : เขียน, เฟินเถา : แปล ~

ตอนที่ 1

“ลุง ท�ำไมผิวถึงดีแบบนี้ เวลำลูบไล้สัมผัสมือ มันช่ำง...

จุ๊ๆ เนียนยิ่งกว่าผิวผู้หญิงซะอีก”

“ไอ้ระย�า! จะท�าอะไรก็เร็วหน่อย มัวพูดพล่ามอยู่ได้...อ๊า!”

หม่าเจายังพูดไม่จบ ก็ถูกท่อนล�าแข็งขึงท่ีฝังลึกในร่อง

บัน้ท้ายเร่งเครือ่งชนอย่างจงั ส่วนนนูทีไ่วต่อความรูสึ้กถกูกระแทก

กระทั้นอย่างรุนแรง ความรู้สึกชาวาบแล่นจากบั้นท้ายพุ่งถึงห้วง

สมอง หม่าเจาเปล่งเสียงครางจนแม้แต่ตนเองยังรู้สึกอับอาย

“ลุง พูดค�าหยาบไม่เพราะเลยนะ!” 

วังไห่ลูบคลึงแก้มก้นเนียนนุ่มเด้งกระชับของหม่าเจาไป

พลาง กระซิบเตือนข้างหูไปพลาง

“อา...ฉันอยากพูด...อา...อยากพูดอะไรกพ็ดูแบบนัน้...เกีย่ว

ห่าอะไรกับนาย...อุ๊บ!”

วังไห่ใช้จุมพิตอุดปากหม่าเจา บดเบียดเร่าร้อนจนหม่าเจา
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หอบกระชั้น อย่าว่าแต่พูดอะไรเลย กระทั่งหายใจยังล�าบาก  

ช่องทางอันแห้งผากผ่านการเสียดสีจนค่อยๆ แฉะชื้น ท่อนก�าย�า

ถูกผนงัร่องสวาทอบอุน่ลืน่ปลาบบบีเค้นกระตุน้ประสาทในสมอง

วงัไห่ไม่หยดุ เขาไม่อาจอดกลัน้ได้อกีต่อไป ยกสองขาของหม่าเจา

ขึ้นพาดบ่า สาวบั้นเอวรุนแรงไปที่ร่องหฤหรรษ์นั้น

“อูย...ช้าหน่อย...ไอ้ระย�า!...อาห์...”

“ช้าหน่อยจะท�าให้ร่างกายที่หื่นกระหายของคุณพอใจได ้

ยังไงล่ะ”

วงัไห่พดูจบกเ็สอืกแทงรนุแรงอกีครัง้ ต่อมลกูหมากอนัไวต่อ

ความรูส้กึถูกชนกระหน�า่จนหม่าเจาครางกระเส่าไม่หยดุ สตว้ิาวุน่ 

อารมณ์ลอยละล่อง สายตาพร่าเลือน สองขาส่ันเท้ิมไม่หยุด 

บัน้ท้ายให้ความร่วมมอืปัดป่ายซ้ายขวากระดอนขึน้ลงตามจงัหวะ

ชักเข้าชักออกของวังไห่โดยไม่รู้ตัว

“ลุง บั้นท้ายคุณยั่วยวนดีจริง ทั้งแฉะทั้งร้อน มีน�้าหล่อลื่น

เหมือนของผู้หญิงอีก ตอดผมจนเสียวจะตายอยู่แล้ว”

“อา...หุบปาก...นายจะ...นายจะเอาฉันให้ตายรึไง...ช้า

หน่อย...อูย...ทนไม่ไหวแล้ว อ๊า!”

ความเสียวซ่านถึงขีดสุดส่งผ่านจากต่อมลูกหมากจน 

หม่าเจาสะกดกลัน้จดุสขุสมของตนเองไม่อยูอ่กีต่อไป โอบกมุท่อน

ล่างที่ลุกชูชันสยิวสุดทานทน กระตุกรูดอย่างหยาบกร้านสองครั้ง 

ท้องน้อยหดเกรง็ บัน้ท้ายขมบิสัน่ พลนัของเหลวสขีาวพุง่ออกจาก

มือ 

“อ๊า!”

ช่องสวาทตอดรัดท่อนล�าขนาดเขื่องในร่างไว้แน่น วังไห่ถูก
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บีบกระชับโดยไม่ทันตั้งตัว ขาหนีบชาวูบวาบ ท�านบพังทลายลง 

ของเหลวข้นฉีดทะลกัในบัน้ท้ายของหม่าเจาจนสิน้ไม่เหลอืสกัหยด

คืนน้ีหลั่งเป็นครั้งที่สี่แล้ว หลังผ่อนคลายลง วังไห่ออกจะ

เหนื่อยล้าอยู่บ้าง จึงทาบทับบนร่างของหม่าเจา จูบไล้ไปตาม

ผิวหนังราบเรียบเนียนลื่น ละเลียดเลียเม็ดเหงื่อเล็กละเอียดที่ผุด

ซมึบนร่างของหม่าเจา หอมบนร่องสะดอืน่ารกัฟอดหนึง่ ยิม้พลาง

บอกเสียงกระเส่า

“คณุยอดเยีย่มจรงิๆ เหมอืนว่าผมจะยิง่ชอบคณุเข้าไปทกุที

แล้ว”

หม่าเจาจมอยูใ่นห้วงแห่งความสขุสมกระทัง่แรงขยบันิว้มอื

ยังไม่มี ได้ยินดังนั้นได้แต่เบิกตาโพลง เปล่งเสียงแหบแห้งเพราะ

ร้องครางมาทั้งคืนก่นด่า

“ไสหัวไป ฉันไม่สนนายสักนิด”

“หึๆ” วังไห่หัวเราะเบาๆ

ร่างของหม่าเจาแข็งขืนขึ้นฉับพลัน วินาทีต่อไปไม่แยแส

ความปวดเมือ่ยของร่างกายและความระบมของบัน้ท้าย กระเสอืก

กระสนลนลานลงจากเตียง อยู่มาเกือบสี่สิบปี ไม่เคยพบเคยเจอ

เสียงหัวเราะของใครน่าขนลุกขนพองแบบนี้ วังไห่เป็นคนแรก

น่าเสียดาย ขายังไม่ทันแตะพื้นก็ถูกลากกลับมาดื้อๆ

“ลุงจะหนีไปไหน”

“คืนนี้ท�าสี่ครั้งแล้ว” หม่าเจาเอามือบังก้นขณะจ้องคนที่ยิ้ม

หน้าตาอ่อนโยนตรงหน้าอย่างโกรธขึ้ง “นายยังหนุ่มยังแน่น 

เรีย่วแรงดไีม่มตีก แต่ฉนัเข้าวยักลางคนแล้ว เทยีบนายไม่ได้ ปล่อย

ฉันไปเถอะ พรุ่งนี้ฉันยังต้องท�างาน!”
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“เหนื่อยมากเหรอ”

วังไห่ถามพลางบีบนวดให้หม่าเจา ฝ่ามืออุ่นร้อนนวดด้วย

แรงก�าลังพอดีบนบั้นเอว

“พูดมาก”

ฝีมือนวดของวงัไห่มดีพีอตวั ถกูเขานวดไม่กีท่ ีทัง้เนือ้ทัง้ตวั

รู้สึกสบายไปหมด

“ขึ้นมาอีกนิด อืม สบายจัง อา...”

วงัไห่ขบเบาๆ ทีต่ิง่หสูชีมพูซึง่อยูใ่กล้เพยีงลดันิว้มือ กระซบิ

เสียงทุ้มข้างหูหม่าเจาว่า 

“อย่าครางยั่วแบบนี้สิ ผมกลัวว่าจะอดกลั้นไม่อยู่ อยากท�า

อีกครั้ง”

หม่าเจารบีหบุปาก ท�าอกีครัง้ เขาคงตายคาเตยีงหลงันีเ้ป็น

แน่

“ว่าง่ายดีมากเลย ถ้าปกติว่าง่ายแบบนี้ ผมคงยิ่งรักยิ่งหลง

คุณแน่”

วังไห่ยิ้มพลางจูบหม่าเจา จากนั้นก็ช้อนอุ้มตัวเขาขึ้น

“ไอ้บ้า ปล่อยฉันลงเลย เคารพผู้อาวุโสเมตตาเด็กเล็กน่ะ

รู้จักไหม นาย อ๊า!...”

“ลุง ถ้าไม่เชื่อฟัง ผมจะใช้ของที่คุณชอบที่สุดสั่งสอนนะ!”

วังไห่ดุนบั้นท้ายหม่าเจาด้วยช่วงล่างท่ีผงาดผึงขึ้นมาต้ังแต่

เมื่อไรก็ไม่รู้

หม่าเจาขมบิก้นแล้วรบีอุดปากแน่น สตัว์ป่าตัวนีพ้ดูได้ท�าได้

แน่

ทว่าคราวนี้วังไห่ถือว่ามีมนุษยธรรมอยู่บ้าง นอกจากแอบ
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หาเศษหาเลยลบูไล้ช่วงขาแก้มก้นตอนอาบน�า้แล้ว กไ็ม่มีเรือ่งเกนิ

เลยอื่นใดอีก

ออกมาหลงัอาบน�า้เสรจ็ วงัไห่กว็างเขาลงบนเตยีง ห่มผ้าห่ม

ให้อย่างดี จากน้ันไปห้องรับแขก รินน�้าอุ่นแก้วหนึ่งมาป้อนเขา 

แล้วเริ่มสวมเสื้อผ้า

“ลุง ราตรีสวัสดิ์ รีบพักผ่อน ผมยังมีธุระ อยู่เป็นเพื่อนคุณ

ไม่ได้ อย่าให้ผมรู้นะว่าคุณเที่ยววิ่งมั่วไปทั่ว ไม่งั้นผมจะท�าให้คุณ

วิ่งไม่ได้อีกเลย!”

การตอบสนองของหม่าเจาต่อค�าพูดนี้คือ ดึงผ้าห่มมา

คลุมโปงมิดหัว ตะแคงข้างหันหลังใส่วังไห่

วงัไห่หวัเราะอย่างจนใจ ท�าไมเขาถงึได้หลงรกัลงุเอาใจยาก

ขี้งอนแบบนี้ได้นะ

ได้ยินเสียงประตูถูกปิดลง หม่าเจาถึงได้ปล่อยผ้าห่มลง พอ

ลืมตา ตรงหน้ามืดมิดเป็นแผ่นผืน ภายในห้องยังอวลตลบด้วย 

กลิน่อายแห่งความอ่อนโยนละมนุละไม ความเจบ็แปลบด้านหลงั

และร่องรอยบนร่างกายพิสูจน์ถึงเรื่องพิศวาสอย่างบ้าคลั่งเมื่อครู่

แต่หลังจากอารมณ์พลุ่งพล่านผ่านพ้น เหลือเขาอยู่ภายใน

ห้องตามล�าพัง ความรูส้กึเหลือ่มล�า้ประเภทนีย้ิง่ท�าให้อ้างว้างเปล่า

เปลีย่ว บดันีใ้นทีส่ดุเขากร็ูซ้ึง้ถงึความรูส้กึของหญงิทีถ่กูเขาทอดทิง้

หลังร่วมอภิรมย์สมรักเพียงหนเดียวแล้ว

เตยีงกว้างขวางอ่อนนุม่อุน่สบายประดจุไม้กระดานแขง็ทือ่

ก็ไม่ปาน พลิกตัวไปมาอยู่บนนั้นเนิ่นนานกลับไม่อาจเข้าสู่นิทรา
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วันถัดมำ หม่ำเจำได้แต่ไปท�ำงำนทั้งขอบตำด�ำเป็นวง 

จิตใจหงอยเหงาเศร้าซึม

“หม่าเจา มาที่ห้องท�างานฉันหน่อย”

นัง่บนเก้าอีย้งัไม่ทนัก้นอุน่ กไ็ด้รบัสายจากเจ้านาย หม่าเจา

กินอาหารเช้าอย่างเอ้อระเหยเสร็จแล้วถึงไปห้องท�างานท่าน

ประธาน

“ฉินเหยียน เรียกหาฉันแต่เช้ามีธุระอะไรหรือ” เมื่อมาถึง

ห้องท�างานท่านประธาน หม่าเจาไม่รอให้เลขานุการหน้าห้อง

รายงานและไม่เคาะประตู เปิดประตูเข้าไปดื้อๆ

เม่ิงฉนิเหยยีน1 ผู้มคีวามรกัหล่อเลีย้งสหีน้าสดใสมเีลอืดฝาด 

ลมวสันต์ฉาบทั่วหน้า ราวกับหนุ่มขึ้นมาสิบปี ช่างน่าอิจฉานัก 

ท�าไมเขาไม่ยักเจอลูกเขยแบบน้ีบ้าง คนเหมือนกันแต่ต่างบุญ

วาสนาโดยแท้!

 “นั่งสิ” เมิ่งฉินเหยียนวางเอกสารลง เงยหน้ามองหม่าเจา

แวบหนึ่ง

ลากเก้าอี้ออกเพิ่งนั่งลง พลันนึกถึงแผลท่ีบั้นท้ายขึ้นมาได้ 

จึงโบกมือ

“ฉันยืนก็แล้วกัน นั่งนานเกินไปจะปวดหลังได้”

เมิ่งฉินเหยียนล้วงเอกสารชิ้นหนึ่งออกจากลิ้นชัก

“เม่ือคนืสงิเทยีนเกดิอบุตัเิหตรุถยนต์ โครงการบกุเบิกครัง้นี้

มอบให้นายจัดการ”

1 จากเรื่อง เยวี่ยฟู่โกวซั่งฉวง โดยผู้แต่งคนเดียวกัน เมิ่งฉินเหยียนเพิ่งได้
หลินโม่ลูกเขยก�ามะลอเป็นคู่รัก
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“อะไรนะ เกิดอุบัติเหตุรึ ตายไหม”

“ไม่ตาย”

“ฉันต้องเป็นตัวแทนบริษัทไปเยี่ยมปลอบขวัญหมอนั่น

หน่อยไหม”

“ถ้านายว่างขนาดนั้น ไม่สู้รีบกลับไปเก็บกระเป๋าล่ะ ต๋ัว

เครื่องบินจองให้นายแล้ว ตอนบ่ายสองโมง”

“กระชั้นขนาดนั้นเลย?”

“สิงเทียนเกิดอุบัติเหตุตอนเดินทางไปสนามบิน”

“แล้วนายยงัจะให้ฉนัไปอกี ผลประโยชน์น�าหน้าจรงิๆ ด้วย 

พี่น้องมีไว้เพื่อหักหลัง”

เมิง่ฉินเหยยีนเปิดเอกสารเมือ่สกัครู ่พลกิอ่านอย่างรวดเรว็ 

จากนั้นก็เซ็นชื่อด้วยลายมือมังกรเหินหงส์ร่ายที่มุมขวาล่างของ

หน้าสุดท้าย ประทับตราเสียงดังตุบ แล้วหยิบเอกสารอีกฉบับมา

เปิดอ่าน...

พอมีคู่ชู้ชื่นก็ลืมพี่ลืมน้อง ผู้ชายนี่นะ เห็นรักรัญจวนดีกว่า

สหายจริงดังคาด

หม่าเจาหมุนตัวจากมาอย่างหมดอาลัยตายอยาก ท�างาน

นอกสถานที่ก็ดีไปอย่าง จะได้ไม่ถูกวังไห่เด็กเหลือขอขนยังขึ้น 

ไม่หมดนั่นตามเกาะแกะ

เมิ่งฉินเหยียนมองตามเงาหลังของหม่าเจาก่อนส่ายหน้า  

โตขนาดนี้แล้วยังมีพฤติกรรมแบบน้ีอีก ทั้งวี่ทั้งวันแทบไม่มีอะไร

น่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างเลย

โครงการบุกเบิกครั้งนี้สิงเทียนรับผิดชอบมาตลอด จู ่ๆ  

หม่าเจามารับเรื่องต่อย่อมมีบางเรื่องไม่กระจ่างชัดแจ้ง ได้แต่พา
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เลขาฯของสงิเทยีนไปด้วย ทัง้คูเ่กบ็สมัภาระเรียบร้อยกน็ัง่เครือ่งบนิ

มุ่งตรงสู่เมือง N

รสนิยมของสิงเทียนนั้นย�่าแย่พอๆ กับรูปลักษณ์ภายนอก

ของเขา เลขานุการ...อาชีพที่ต้องพาออกไปพบปะลูกค้าบ่อยครั้ง 

ที่จะช่วยสร้างเสริมบรรยากาศย่อมต้องเป็นสาวสวยทรงโต ก้น

งอน หน้าตาจิ้มลิ้มงดงามราวบุปผาถึงจะถูก สิงเทียนดันเลือก

ผูช้ายทีแ่ผงอกแบนราบตรงหว่างขาโป่งนนู เยน็ชาเสยียิง่กว่าเกลด็

น�้าค้างแข็ง

ว่ากนัว่าตวัคนสมดัง่ชือ่เสยีงเรยีงนาม แต่คนแซ่เวนิ (อบอุน่) 

ท�าไมถึงได้เย็นชาขนาดนั้นเล่า

“ขอผ้าห่มให้ผมสักผืน หนาวนิดหน่อย”

“ได้ค่ะ กรุณารอสักครู่”

เด่นชัดว่าเป็นวันในเดือนพฤษภาคม ทว่าหม่าเจาสัมผัสได้

ถงึแรงกดอากาศต�า่ทีเ่วียนวนอยูบ่รเิวณโดยรอบ หนาวเหลอืเกนิ...

เขาไม่ใช่คนอยู่เงียบๆ คิดเอ่ยปากสนทนากับเวินเหวิน

หลายหน แต่พอเห็นใบหน้าด้านข้างที่เย็นชามึนตึงของเวินเหวิน

ก็ได้แต่หุบปากโดยดี อย่างนั้นนอนดีกว่า เมื่อคืนไม่ได้หลับทั้งคืน 

นอนชดเชยให้เพียงพอจะได้มีแรงเจรจาธุรกิจ

นอนหลบัไปหนึง่ตืน่ เครือ่งบนิกล็งจอดแล้ว หม่าเจารบีลาก

กระเป๋าสมัภาระลงจากเครือ่ง เวนิเหวนิตดิตามอยู่ด้านหลังห่างไป

ไม่ถึงสองก้าว

เคราะห์ดมีเีวนิเหวนิเป็นเครือ่งปรบัอากาศเคล่ือนท่ีอยู่ด้วย 

นอกสนามบินดวงอาทิตย์ร้อนแรงแผดกล้าส่องเหนือกระหม่อม 

หม่าเจากลับไม่รู้สึกร้อนสักนิด
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รออยู่สักพักใหญ่ รถถึงเคลื่อนเข้ามา ทั้งสองคนนั่งในรถ 

แล่นตรงสู่โรงแรม

“ฉันกลับห้องไปพักผ่อนก่อน อาหารเย็นไม่ต้องเรียกฉัน 

นายไปกินเองก็แล้วกัน” 

หม่าเจาพูดจบก็ปิดประตูดังปัง

เวินเหวินยืนนิ่ง จ้องมองประตูที่ปิดสนิทแน่นบานนั้น ผ่าน

ไปเป็นครู่ถึงใช้คีย์การ์ดเปิดประตู

หม่าเจาเปลอืยท่อนบน พันท่อนล่างด้วยผ้าเชด็ตัวออกจาก

ห้องอาบน�า้ พอเงยหน้ากเ็หน็เวินเหวินน่ังหลงัตรงแน่วอยูบ่นโซฟา 

ถือถ้วยชาเย็นชืดจิบอย่างใจเย็น อดสะดุ้งตกใจไม่ได้

“นายเข้ามาได้ไง”

“ที่นี่ก็เป็นห้องของผม” เวินเหวินวางถ้วยชาลง

“อะไรนะ บรษิทัเราจนขนาดห้องในโรงแรมกจ็องไม่ไหวแล้ว

หรือ” หม่าเจาแทบคลั่ง

“ห้องเต็มครับ” เวินเหวินตอบเสียงสุขุม

“เปลี่ยนไปโรงแรมอื่นไม่ได้หรือไง”

หม่าเจายกแขนก่ายหน้าผาก ให้เขาอยู่ห้องเดยีวกบัเวนิเหวนิ 

เขาจะถกูแช่แขง็จนกลายเป็นแท่งไอตมิตอนดกึดืน่เท่ียงคนืหรอืไม่

“ตาผมแล้ว”

เวินเหวินพูดจบก็ล้วงกางเกงในสะอาดตัวหน่ึงจากกระเป๋า

เดินทาง เดินผ่านหม่าเจาไปเข้าห้องน�้า

หม่าเจาประหลาดใจที่พบว่า แท้จริงแล้วบนโลกนี้ยังมีคน

ปากหนักเสียยิ่งกว่าเมิ่งฉินเหยียนอยู่อีก

ภายในห้องมสีองเตยีง หม่าเจาเผดจ็การครอบครองเตยีงที่



~ ท่านประธานชวนขึ้นเตียง ~

14

ชิดกระจกบานยาวเกือบถึงพื้น

พอแหงนหน้าก็มองเห็นท้องนภาประดับด้วยดวงจันทร ์

สุกสว่างและหมู่ดาวระยิบระยับราวกับอณูเม็ดทรายดารดาษ 

กลาดเกลื่อนบนแผ่นฟ้าที่ถูกย้อมด้วยหมึกสีนิล กะพริบวิบวับ 

ส่องประกายพร่างพราว

หม่าเจาชืน่ชอบท้องฟ้าเช่นนี ้งดงามจนท�าให้ผูค้นเคลบิเคลิม้ 

มัวเมา

เมื่อเวินเหวินเช็ดผมเดินออกมา หม่าเจาก็หลับไปแล้ว จึง

ปิดไฟ นั่งเล่นโทรศัพท์มือถือตรงข้างเตียง รอจนผมแห้งแล้วก็เข้า

นอน

กริ๊ง! กริ๊ง!

เสยีงกริง่นาฬิกาปลกุทีร้่อยวันพันปีไม่เคยเปลีย่นของหม่าเจา

ดังขึ้นตอนแปดโมงตรง ปลุกสองคนที่ยังหลับใหลให้ทยอยตื่นขึ้น

เมื่อคืนหลับผล็อยไป เอกสารอยู่ในกระเป๋าเดินทาง ไม่ได้

แตะต้องแม้แต่น้อย หม่าเจาได้แต่ใช้เวลาอย่างเต็มท่ีระหว่างเข้า

ห้องน�า้และรบัประทานอาหารเช้าอ่านเอกสารข้อมลูอย่างละเอยีด

หนึ่งเที่ยว กระทั่งเครื่องหมายวรรคตอนก็ไม่ตกหล่น

เคราะห์ดีทีเ่ขากอดขาพระพุทธเมือ่จวนตวั2 ผนวกกบัคารม

เป็นเลิศ พูดเป็นน�้าไหลไฟดับของเวินเหวิน การเจรจานัดแรกจึง

ผ่านไปอย่างราบรื่น

หม่าเจายิ้มระรื่นหน้าบานกลับโรงแรม ทันทีท่ีเดินเข้าโถง

2 ปกติไม่เคยเตรียมตัว พอเวลากระชั้นชิดถึงได้เริ่มตระเตรียม
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รบัรองก็ได้กลิน่อายอันคุน้เคย จงึตะโกนก้องในใจ หนัขวบัไปมอง 

สี่ทิศอย่างตื่นตัว เคราะห์ดีที่ไม่เห็นเงาร่างน่ารังเกียจนั่น

อยากกินข้าวกลางวันพร้อมเวินเหวิน แต่หาเจ้าตัวไม่พบ 

หม่าเจาคร้านจะวิ่งออกไปสักเที่ยว จึงโทรศัพท์เรียกบริการลูกค้า

ของโรงแรม

ติ๊งต่อง!

ไม่ถึงห้านาที กริ่งประตูก็ดังขึ้น จะเร็วเกินไปหน่อยกระมัง

“ท�าไมเป็นนายล่ะ”

พอเปิดประตูก็เห็นว่าไม่ใช่บริกร แต่เป็นวังไห่ที่ท�าให้เขา

หวาดกลัวจนหลบแทบไม่ทนั หม่าเจาสะดุง้โหยง ถอยกรดูต่อเนือ่ง 

กระทั่งประตูก็ลืมปิด

วังไห่เดินยิ้มเข้าประตูมา ยังไม่ลืมลงกลอนประตูเสียด้วย 

สาวเท้ายาวสองสามก้าวตามติดรวบหม่าเจาเข้าสู่อ้อมอก

หม่าเจาดิ้นรนสุดก�าลังในแผงอกวังไห่

“อย่าคิดว่านายแรงเยอะแล้วฉันจะกลัวนายนะ ปล่อยฉัน”

“ไม่เจอกันสองวัน คุณไม่เชื่อฟังแล้ว” วังไห่ยิ้มพลางตบลูบ

บั้นท้ายหม่าเจา

“ไอ้อุบาทว์! ใครให้สิทธิ์นายแตะต้องฉัน” หม่าเจาน�้าตา

ตกใน ท�าไมอายุมากกว่าวังไห่หนึ่งรอบ แต่พละก�าลังดันน้อยกว่า

หมอนี่ไม่ต�่ากว่าสองเท่า มักถูกกอดรัดเสียแน่นหนา ไม่มีแรง

ต้านทานสักนิด

“ผมแตะต้องคนของผมยังต้องขอคนอื่นให้สิทธิ์อีกหรือ”  

วังไห่ถามยิ้มๆ

“ใครเป็นคนของนายกัน”
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“เราเปลอืยกายเปลอืยใจต่อกนับนเตยีงตัง้หลายครัง้ คณุยงั

เหนียมอะไรกันอีก”

“เพราะนายบบีบงัคบัฉนั นี.่..ปล่อยฉนัลงนะ นายจะอุม้ฉนั

ไปไหน”

“ยืนแล้วคุยไม่สะดวก ผมชอบคุยกับคุณบนเตียงมากกว่า”

วงัไห่พดูแล้วโยนหม่าเจาลงบนเตยีง จากนัน้จบัขอบกางเกง

ตวัเองออกแรงดงึออก สองขาขาวโพลนตรงแน่วและแก้มก้นแน่น

กระชับที่ห่อหุ้มอยู่ใต้กางเกงในสีเทารัดรึง บัดนี้เปลือยเปล่าไร้

อาภรณ์ปกปิด

ไม่สนใจแล้วว่าช่วงล่างไม่ได้สวมกางเกง หม่าเจาถลนัลงจาก

เตียง ยังไม่ทันออกจากห้องก็ถูกรวบตัวกลับมา

วังไห่ปลดเน็กไทบนล�าคอออก น�ามามัดสองมือและหนีบ

ตัวหม่าเจาไว้ตรงหว่างขา ควบคุมร่างกายท่อนล่างของหม่าเจาไว้

อยู่หมัด มือหนึ่งกดทาบบนล�าตัวท�าให้เขาขยับเขยื้อนไม่ได้ อีก 

มอืหนึง่ลบูไล้อย่างเสน่หาบนต้นขาอนักระตุ้นอารมณ์ก�าหนัดของ

หม่าเจา รับรู้ถึงสัมผัสอันลื่นเรียบเนียนมือพลางทอดถอนใจ

“ไม่เจอคุณแค่วันเดียว ผมก็อยู่ไม่เป็นสุข งานการก็ท�าไม่

เสร็จ คุณว่าควรท�ายังไงดี”

“ฉันจะไปรู้ได้ไงล่ะ รีบปล่อยฉันเร็วๆ เข้า!” 

หม่าเจาดิน้รนอย่างคลุม้คลัง่ ปากกแ็ผดร้องไม่หยดุ ราวกบั

ปลาท่ีถูกพนัธนาการตรงึแน่น ดิน้รนจนเฮอืกสดุท้ายยามใกล้ตาย

วงัไห่ถอดกางเกงในของหม่าเจาออก เผยให้เหน็เนือ้บัน้ท้าย

ขาวโพลนสองข้าง หม่าเจาบิดตัวอยู่ตลอดเวลา ดิ้นขยุกขยิกไม่

หยุด วังไห่หายใจฮึดฮัด ฟาดเพียะใส่แก้มก้นเขาหนึ่งฝ่ามือ
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“นายถึงกับกล้าตีฉันเรอะ” จู่ๆ ก็ถูกฟาดก้น หม่าเจาตะลึง

งัน จากนั้นก็ดิ้นรนหนักข้อขึ้น

“คุณว่าไม่ฟังจึงต้องถูกตี ไม่ตีก็ไม่จ�า” เพิ่งสิ้นเสียง วังไห่ก็

เงื้อมือฟาดเพียะใส่แก้มก้นอมชมพูอีกหนึ่งฝ่ามือ

“เหยด ใครแม่งว่าไม่ฟังฮึ! อา...ไอ้ระย�า! นายลองตีฉันอีก

สิ”

ในฐานะชายอายุใกล้สี่สิบ การถูกไอ้หนุ่มวัยย่ีสิบกว่าฟาด

ก้น ท�าให้ศักดิ์ศรีของหม่าเจาถูกบั่นทอนอย่างสาหัส

เพียะ!

“เหยด นายแม่ง! ลองตีอีกครั้งสิ”

วังไห่ฟาดใส่อีกฝ่ามือ “พูดค�าหยาบไม่ดีเลย!”

“ดีกับพ่อนายสิ!”

เพียะ!

“ฉันจะเอากับพ่อนาย! วังไห่ ปล่อยฉันโว้ย!”

“เอาผมให้ได้ก่อน ค่อยคิดเอากับพ่อผม” 

วังไห่ไม่โกรธแต่กลับยิ้มในหน้า มือยังฟาดไม่หยุด เสียง 

เพียะๆ ที่เกิดเพราะฝ่ามือกระทบแก้มก้นช่างไพเราะจับใจนัก

เสยีงสะท้อนกงัวานใสดงัขึน้ในห้องไม่หยดุ เนือ้ก้นขาวผ่อง

อมชมพคู่อยๆ แปรเป็นสแีดงเข้ม รอยนิว้มือท่ีปรากฏสลับท้ังแนว

ขวางและแนวตั้ง เปี่ยมไปด้วยการสบประมาท ความรู้สึกท้ังเจ็บ

ท้ังชาส่งผ่านจากบั้นท้ายขึ้นสู่ห้วงสมอง จากที่หม่าเจาแหกปาก

บริภาษในตอนแรกกลายเป็นโอดโอยขอความเมตตา

“อย่าตีอีกเลย ก้นฉันเจ็บระบมเหลือเกินแล้ว!”

“ถ้าอย่างนั้นคุณส�านึกผิดหรือยัง”
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“อืมๆ”

หม่าเจารีบพยักหน้า ผู้รู้สถานการณ์คือผู้เจริญด้วยปัญญา 

รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี แม้หม่าเจาเองยังไม่รู้เลยว่าตนเองท�า

อะไรผดิกนัแน่ แต่ตอนนีเ้ขาอยากลงจากหลงัเสอื หากไม่พยกัหน้า 

แก้มก้นได้แตกลายยับเยินเป็นแน่

พบพานวังไห่เป็นเคราะห์ร้ายครั้งมโหฬารที่สุดในชีวิต 

เอาชนะวังไห่ไม่ได้เป็นความอัปยศมากที่สุดในชีวิต สู้วังไห่ไม่ได้

เป็นความเจ็บปวดสาหัสที่สุดในชีวิต สรุปแล้ว วังไห่เป็นหินขวาง

เท้าที่อัปลักษณ์ที่สุด แข็งกระด้างที่สุด ในหนทางแห่งชีวิตของเขา

เห็นขอบตาแดงก�า่ของหม่าเจา สองแก้มเปรอะคราบน�า้ตา 

รมิฝีปากบางท่ีถกูกดัจนแตก วงัไห่กร็ูส้กึปวดหนบึในใจ แต่คดิปราบ

พยศหม่าเจา จ�าเป็นต้องใช้วธิกีารแขง็กร้าวท�าให้เขาเขด็หลาบ คน

หลายใจเจ้าชู้อย่างเขา ไม่จับตาดูแค่สามนาที เป็นไปได้อย่างยิ่งที่

จะคลานขึ้นเตียงผู้หญิงใจง่ายมั่วไปทั่ว เขาไม่อาจยอมให้คนของ

เขาพัวพันกับคนอื่นมากเกินไป เพราะว่าเขาจะรู้สึกโกรธ

เม่ือได้ยินหม่าเจาสะอึกสะอื้น ภายในใจของวังไห่ก็อ่อน

ยวบ ค่อยๆ ลบูก้นทีเ่ขาตจีนบวมแดง ก้มหน้าลงจบูครัง้หนึง่ ก่อน

เอ่ยเสียงอ่อนว่า

“ตีบนตัวคุณ แต่เจ็บที่ใจผม”

“ฮึ!”

หม่าเจาเบือนหน้าอย่างหยิ่งทะนง ตบหัวแล้วลูบหลัง เขา

ไม่เห็นแปลกหรอก

“อย่าโกรธเลย ขอเพียงคุณเชื่อฟัง ผมก็จะไม่ตีคุณอีก”

อณุหภูมขิองแก้มก้นกลมกลงึทีถ่กูเขาฟาดอยูน่านครึง่ค่อน
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วันสูงกว่าส่วนอื่นอยู่บ้าง สั่นระริกจากการจูบไล้ของวังไห่ เจ้า

ลูกชายช่วงล่างแน่นตึง ความรู้สึกพึงพอใจท่วมท้นในใจ ต่ืนเต้น

เสียยิ่งกว่าได้เซ็นสัญญาสิบล้าน

“อือ...อา...”

มอืของวงัไห่ราวกบัมปีระจไุฟฟ้า บรเิวณทีล่บูไล้ทัง้ชาทัง้คนั

ยุบยิบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อช่องหฤหรรษ์ถูกปลายเล็บเขี่ย

กระตุน้แผ่วเบา ความปรารถนาทีพ่ยายามสะกดกลัน้วิง่พล่านออก

มาเป็นระยะ น้องชายใต้หว่างขาเริ่มตื่นตัว

“คณุอยากแล้วหรอื” วงัไห่สอดน้ิวชีเ้ข้าไปกดนวดส่วนลกึใน

ร่องก้นของหม่าเจา

พรุ่งนี้ยังต้องท�างานและวังไห่เป็นสัตว์ป่า คิดถึงสองจุดนี้ 

เพลงิก�าหนัดของหม่าเจากถ็กูราดรดจนดบัมอด ยอมทนต่อความ

อดสูในใจ เอ่ยเสียงอ่อนว่า

“พรุ่งนี้ฉันยังต้องท�างาน ท�าไม่ได้แล้วจริงๆ!”

โรมรันพันตูกับหม่าเจามานานถึงเพียงนั้น แค่หม่าเจายก

สะโพกขึ้น วังไห่ก็รู้ว่าบั้นท้ายหรือโพรงรักกันแน่ที่คัน

คลายมือออกจากหม่าเจาแล้วลุกขึ้นยืน ถอดกางเกงออก 

ให้ส่วนทีเ่หยยีดขงึชชูนัอยูต่รงใบหน้าหม่าเจา แล้วแอ่นบัน้เอวครัง้

หนึ่งอย่างหยาบโลน

“แต่ว่ามันแข็งนานขนาดนี้แล้ว คุณว่าจะท�ายังไงดี”

กลิน่กามรญัจวนเข้มข้นโชยแตะจมูก มองท่อนก�าย�าใหญ่โต

ทีใ่กล้เพยีงลัดน้ิวมอื หม่าเจากลนืน�า้ลายเอือ๊ก ความรูส้กึโหวงหววิ

พุ่งขึ้นในร่าง แม้ไม่อยากยอมรับ แต่ปฏิกิริยาตอบสนองทางกาย

บอกเขาอย่างสัตย์ซื่อว่าเขากระหายใคร่อยากให้มือใหญ่ข้อนิ้ว
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ชดัเจนลบูไล้สมัผสั ให้แท่งเนือ้หยาบแขง็ร้อนนาบเข้าไปในร่างกาย

ตน

“นายพิการรไึง ไม่มมีือเหรอ” หม่าเจาเอ่ยน�า้เสียงสัน่พลาง

เบือนหน้าหนี

“ผมรักและทะนุถนอมถึงได้ยอมปล่อยบั้นท้ายคุณไป คุณ

ควรใช้ของแบบเดียวกันมาชดเชยผมไหม” วังไห่จ้องริมฝีปากเล็ก

แดงระเรื่อของหม่าเจา

“อย่าเพ้อเจ้อน่า ไม่ได้เด็ดขาด”

หม่าเจาถกูสายตาโจ่งแจ้งโลมเลยีจนขนลกุขนพอง ถอยกรดู

ต่อเนื่อง ให้ใช้ปากหรือ ล้อเล่นอะไรกัน ปากของเขามีไว้กินข้าว 

ไม่ได้มีไว้กินอวัยวะเพศที่สกปรกของผู้ชายสักหน่อย

เหมอืนรู้ว่าหม่าเจาก�าลงัคดิอะไรอยู ่วงัไห่กไ็ม่บบีบงัคบัเขา 

มองมือที่กุมน้องชายแล้วเอ่ยว่า

“ผมให้สองทางเลือก ไม่ใช้ปากก็ใช้มือ”

“นายมันโรคจิต ตัวเองไม่มีมือรึไง”

หม่าเจาอายุปูนนี้แล้ว ยังไม่เคยใช้มือช่วยบ�าบัดความใคร่

ให้ใครมาก่อน กระทัง่ตวัเขาเองกท็�าน้อยนิด ปกตเิมือ่เกดิอารมณ์

ความต้องการก็ออกไปหาคู่ขาเสพสุขให้สมอุรากันสักครั้ง

ประหวดัถงึบรรดาสาวสวยทีเ่คยมคีวามสมัพนัธ์ทางกายกบั

เขาหลายต่อหลายครั้ง จิตใจก็อ่อนล้าจนถอนหายใจเฮือก นับ

ตัง้แต่ถูกวังไห่เกาะตดิแล้ว เขากไ็ม่มโีอกาสสอดใส่ช่องหลบือุน่ลืน่

ของผู้หญิงเหล่านั้นอีกเลย เจ้าลูกชายที่เคยผงาดในสนามรักมา

นานหลายปีก็ไม่มีโอกาสส�าแดงความเป็นชายอีกต่อไป

จมูกแสบร้อน น�้าตาแทบหยดเผาะอยู่รอมร่อ
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พอเห็นสีหน้าท่าทางจมในภวังค์ของหม่าเจา วังไห่ก็ยิ้ม

อย่างปลาบปลื้มยินดี ลุงช่างน่ารักเสียจริง โชคดีที่เขาตาแหลมใน

ตอนแรก จึงไม่คลาดจากกันไป

“นายยิ้มอะไร”

หม่าเจาเย็นวาบกลางสันหลัง แค่เพียงวังไห่ยิ้ม เขาต้อง

ประสบหายนะแน่ เบาหน่อยก็เสียสติ หนักหน่อยก็บั้นท้ายบาด

เจ็บฟกช�้า

“มีใครเคยบอกไหมว่าคุณน่ารัก” วังไห่ถาม

หม่าเจาค้อนปะหลับปะเหลือก เลือกที่จะท�าเป็นหูหนวก

ตาบอด ลอบดงึกางเกงขึน้มาสวมจนเรยีบร้อย “จะบอกให้นะ ทาง

ที่ดีนายออกไปให้เร็วที่สุด ห้องน้ีไม่ใช่ฉันพักคนเดียว สักพักเขา

กลับมาเจอพวกเราในสภาพน้ี ถึงตอนนั้นโดดแม่น�้าเหลืองก็ล้าง

ตัวไม่สะอาด”

“คุณหมายถึงคนที่ชื่อเวินเหวินน่ะหรือ” วังไห่ล้วงคีย์การ์ด

ใบหนึ่งออกจากกระเป๋าเสื้อ “เมื่อครู่ผมพบเขาท่ีโถงรับรอง เลย

ลองใช้คีย์การ์ดห้องชุดสุดหรูแลกกับคีย์การ์ดห้องเตียงคู่ธรรมดา

ห้องนี้”

“เฮอะ! เขาไม่มีทางตกลงกับนายแน่ นายคิดว่าคนท้ังโลก

เห็นเงินแล้วตาโตรึไง” หากเวินเหวินแลกคีย์การ์ดกับวังไห่ เมื่อครู่

วังไห่ก็คงไม่ต้องเคาะประตู เปิดเข้ามาเองก็ได้แล้ว

“เขาไม่พูดพร�่าท�าเพลงก็แลกกับผม”

“อะไรนะ เขาไม่รู้จักนายสักหน่อย แลกคีย์การ์ดกับนายได้

ยังไง”

“เพราะผมบอกเขาว่าผมท�าให้คุณโกรธ หลายวันมานี้คุณ
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เอาแต่หลีกเลี่ยง ไม่ยอมรับโทรศัพท์ ไม่ตอบข้อความ ผมร้อนใจ

เหมือนถูกไฟลน จงึต้องบนิมาเพ่ือขอโทษคณุ เขาซึง้ในความจรงิใจ

ของผม ก็เลยแลกคีย์การ์ดกับผม”

“อะไรนะ” หม่าเจากระเด้งขึ้นจากเตียง มองวังไห่จากที่สูง 

“นายถงึกบัเล่าเรือ่งของเราให้เวนิเหวนิฟังเหรอ แถมแต่งเสรมิเติม

เรื่องใส่น�้ามันเติมน�้าส้มอีก”

“ผมแค่พูดไปตามความจริง”

“พูดไปตามความจริงกับผีน่ะสิ ฉันไม่ได้เป็นอะไรกับนาย 

สักหน่อย นายรีบไปอธิบายกับเวินเหวินให้ชัดเจนเลยนะ นาย 

หน้าด้านหน้าไม่อาย แต่ฉันยังต้องรักษาหน้า”

“เขารับปากกับผมว่าจะเก็บเป็นความลับ”

“ผายลม! รับปากนี่กินได้ไหม ฉันสาบานแล้วยังบิดพลิ้วได้

เลย นายรบีไปอธบิายกบัเขาให้กระจ่างเลยนะว่าฉนักบันายอย่าง

มากก็เป็นแค่คู่นอนกัน ไม่ใช่คนรักกันเด็ดขาด”

วังไห่เลิกคิ้วจนหน้าผากย่นเป็นริ้ว “หรือคุณคิดว่า ค�าว่า  

‘คู่นอน’ น่าฟังกว่า ‘คนรัก’ ”

“คู ่นอนก็หมายความว่าเราแค่แสวงหาความสุขสมทาง

ร่างกาย แต่คนรักไม่เพียงแสวงหาความสุขทางกาย ยังต้องการ

ความสอดคล้องต้องกันทางจิตใจด้วย” 

หม่าเจามองวงัไห่ในสภาพเสือ้ผ้าไม่เรยีบร้อยอย่างรงัเกยีจ 

ว่ากันตามจรงิ วงัไห่มรีปูลกัษณ์ทีด่โูดดเด่นทเีดยีว รปูร่างตระหง่าน

สูงใหญ่ จมูกโด่งเป็นสัน โดยเฉพาะดวงตารียาวคู่นั้น เพียงขยิบ

ตาเบาๆ ก็กระชากจิตวิญญาณผู้คนได้

แรกเริ่มเดิมที ก็เพราะดวงตาคู่นี้ ท�าให้เขาประชิดใกล้อย่าง
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หน้ามืดตามัวราวกับภูตผีครอบง�าจิตใจ เขาซึ่งชื่นชอบผู้หญิงมา

ตลอด เมื่อฤทธิ์แอลกอฮอล์แล่นขึ้นสมองก็ถึงกับเกิดความสนใจ

ในตัวผู้ชายคนหน่ึง ไม่ว่าจะเป็นกระดูกไหปลาร้าอันเย้ายวนใจที่

โผล่พ้นคอเสื้อ หรือช่วงสะโพกกลมกลึงแน่นตึงและช่วงขายาวท่ี

ห่อหุ้มด้วยเนื้อผ้าบางเบารัดรึง ไม่มีที่ใดไม่ท�าให้หม่าเจาเลือดลม

สูบฉีดพลุ่งพล่าน หายใจกระช้ัน เขาเดินเข้าหาทักทายตีสนิทกับ

วงัไห่อย่างมนึงงเลอะเลอืน ไม่รูด้้วยเหตใุด คยุไปคยุมากม็าคยุถงึ

ในโรงแรมกันเสียแล้ว

ปิดประตูห้องแล้ว ทั้งคู่กอดกันกลม จูบกันอย่างดูดดื่ม  

ต่างคนต่างปลดเปลือ้งเสือ้ผ้าของอกีฝ่าย ตวดัลิน้ลิม้รสน�า้ลายใน

ปากของกันและกันอย่างหื่นกระหายคลุ้มคล่ัง แลกล้ินพลางเดิน

เข้าหาเตียง ท่อนล่างขยายตัวจนบวมแดงเหมือนท่อนเหล็กท่ีถูก

เผาอย่างไรอย่างน้ัน อยากสอดใส่เข้าสู่ช่องทางอันอบอุ่นบีบรัด 

อดใจรอไม่ไหวกดวังไห่ลง จับสองขาวังไห่ไว้มั่นหวังแยกออก

วินาทีถัดมา เขารู้สึกว่าฟ้าพลิกแผ่นดินหมุน ต�าแหน่งของ

ทั้งคู่สลับผลัดเปลี่ยนอย่างน่าอัศจรรย์ วังไห่ซึ่งเมื่อครู่ยังน่าเอ็นดู

พราวเสน่ห์ยั่วยวน ชั่วพริบตากลับยื่นกรงเล็บหมาป่าออกมาเสีย

แล้ว จ้องมองเขาพลางเลิกคิ้ว ยิ้มอย่างปีศาจชั่วร้าย

“ลุงต้องแยกแยะบนล่างให้กระจ่างหน่อยนะ!”

หลังจากนั้น ครั้งแรกของเขา--หมายถึงทางประตูหลังน่ัน

แหละ ก็ถูกเสือดาวล่าเหยื่อที่คลุมตัวด้วยหนังแกะปล้นชิงไป

คืนนั้น ร่วมรักกันถึงครั้งที่สาม ด้วยความเมามายผสมกับ

เหนือ่ยล้าแทบตาย เขากส็ลบไป จงึไม่แน่ใจว่าวงัไห่ได้เขาไปกีร่อบ 

เมื่อเขาฟื้นขึ้น วังไห่ยังคงจับต้นขาเขา ขะมักเขม้นชักเข้าชักออก 
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ยัดเยียดความเป็นชายเข้าไปในบั้นท้ายเขาอย่างต่อเน่ือง แม้เขา

จะชอบผู้หญิงและร่วมสังวาสกับวังไห่เป็นหนแรก แต่ท�ากับผู้ชาย

ก็ช่างสบายเสียจรงิ ระดบัความสบายไม่เป็นรองเหมอืนขณะทีท่�า

กับผู้หญิง

เขาถูกกระแทกกระทั้นจนครางเสียงพร่า สองขาสั่นสะท้าน

ไร้เรีย่วแรง บัน้ท้ายและแผงอกเหนอะหนดืไปด้วยคราบน�า้รกั หลงั

จากเขาและวังไห่พุ่งทะลักพร้อมกันแล้ว เขาก็สลบไปอีกครั้ง

ตืน่ขึน้มาเป็นช่วงเทีย่งของอีกวัน วังไห่ยงัคงหลบัอยู ่เขาจ�า

ได้อย่างรางเลือนว่าตนเองเป็นฝ่ายเกาะแกะวังไห่ก่อน ถูกคร่อม

ก็ได้แต่โทษตนเองว่าสมน�้าหน้า ใครใช้ให้เขาไม่มองให้ชัดแจ้งเสีย

ก่อนว่าอีกฝ่ายเป็นแกะหรือเป็นหมาป่า ช่างเถอะ ถือเสียว่าถูก

หมากัด อย่างไรเสียเมื่อคืนเขาก็ถึงอกถึงใจดี เก็บเสื้อผ้าที่กระจัด 

กระจายบนพื้นขึ้นมาสวมอย่างรวดเร็ว จากนั้นก็เดินกระย่อง 

กระแย่งจากมา

หม่าเจาคาดไม่ถึงโดยสิ้นเชิงว่าจะได้พบวังไห่อีกเป็นครั้งที่

สอง ท่ีลานจอดรถของคลบั วงัไห่ก�าลงัยือ้ยดุฉดุกระชากกบัผูห้ญิง

คนหนึง่ รถของเขาจอดอยูต่รงหน้าน่ันเอง คดิจากไปต้องเดนิผ่าน

พวกเขาเสียก่อน หม่าเจาเห็นทั้งคู่ทะเลาะกันรุนแรง น่าจะไม่ทัน

สงัเกตตนเองทีย่กกระเป๋าโน้ตบุก๊ขึน้บงัใบหน้าขณะสาวเท้ายาวๆ 

ก้าวไปเบื้องหน้า

เพ่ิงเฉียดไหล่กับวังไห่ ก�าลังจะเดินผ่านไปก็ถูกคว้าหมับ 

วินาทีถัดมาถูกโอบกอดเข้าสู่อ้อมอกแข็งแรง อีกวินาทีถัดมาอีก--

ท่ามกลางเสียงกรีดร้องของผู้หญิง ปากของหม่าเจาก็ถูกประกบ

แผ่วเบาด้วยริมฝีปากทั้งอุ่นทั้งเย็น
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เด่นชัดว่าออกแรงสักเล็กน้อยก็ผลักออกได้ แต่เห็นดวงตา

เรยีวราวกบัจนัทร์เสีย้วเปล่งกระแสไฟฟ้าหมืน่โวลต์ของวงัไห่คูน่ัน้

แล้ว มอืไม้ก็คล้ายถกูแช่แขง็ไม่อาจขยบัเขยือ้น จนได้สติกเ็ป็นเวลา

ห้านาทีให้หลังแล้ว เขาไม่พูดอะไรทั้งสิ้น ไม่ท�าอะไรทั้งนั้น ขมิบ

ก้นแน่นพลางตาลีตาเหลือกเผ่นแน่บ

กล่าวกันว่า สตรีเป็นบ่อเกิดแห่งหายนะ บุรุษก็ไม่ต่างกัน

เรียกหายนะก็ไม่เชิง เป็นภัยพิบัติโดยแท้ต่างหาก

จุมพติราวกบัแมลงปอแตะน�า้ในลานจอดรถครัง้นัน้ ก่อกวน

สมองเขาอยู่หลายวัน ด้วยความโมโห เขาจึงมั่วอยู่กับสาวงาม

หลายคนในคลับถึงสองวัน พอออกมาก็อ่อนล้า ไม่มีเรี่ยวมีแรง

หลงเหลือแม้แต่น้อย

เกอืบสีส่บิปีก่อนหน้ำผ่ำนพ้นมำได้อย่ำงรำบรืน่ นอกจำก

ไม่ได้แต่งเมียมีลูก ทุกอย่างก็สมบูรณ์แบบดี ใช่ว่าเขาหาภรรยาไม่

ได้ เป็นเพราะแต่ไหนแต่ไรมาเขาคงไว้เพียงท่าทเีล่นๆ เรือ่งรกั ชวีติ

มนุษย์นั้นสั้นนัก ไม่ควรเสียโอกาสแสวงหาความส�าราญ ผูกมัด

กักขังตนเองในสุสานแห่งการสมรสเสียเร็วขนาดนี้ สมองต้องมี

ปัญหาเป็นแน่

หม่าเจารู ้สึกมาตลอดว่าตนเองเป็นคนปกติธรรมดาที่มี

ทัศนคติถูกต้อง เรื่องผิดปกติประเภทนี้ ไม่ว่าอย่างไรเขาก็กระท�า

ออกมาไม่ได้ ดังนั้นฉายายอดหนุ่มโสดเน้ือทองคงอยู่คู่กับเขา

ตลอดเวลา สิบกว่าปีแล้ว เขายังคงไร้ห่วงไร้พะวงเป็นอิสรเสรี

แต่ความคดิเช่นน้ีพังทลายลงเมือ่เหน็วงัไห่นัง่ในห้องท�างาน

ท่านประธานของโรงแรมหวงเทียน 
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“เอากับแม่งสิ!”

“เอาอะไรนะ”

“เอากับเทวดาน่ะสิ ยังเอากับใครได้อีก”

“กระทัง่ผมยงัเอาไม่ได้ คดิจะเอากบัเทวดาร ึวนัไหนสองขา

ของคุณขึ้นคร่อมผมได้ก่อน แล้วค่อยคิดเถอะ”

“นายยุ่งอะไรด้วย ไอ้นั่นของฉันอยู่บนตัวฉัน ฉันอยากจะ

เอาใครก็เอาคนนัน้ นายเจ๋งมาจากไหน มสีทิธ์ิอะไรมาแส่เรือ่งของ

ฉัน”

วังไห่ส่ายหน้า “ลุง เมื่อไหร่จะหลาบจ�าว่าอย่าพูดเอาแต่

สะใจ”

“นายรู้ได้ไงว่าฉันอยู่ที่นี่”

“แม้อยู่ไกลพันลี้ แต่ผมยังสัมผัสได้ถึงหัวใจอันเร่าร้อนที่

อยากพบผม” 

วังไห ่ไม ่มี วันบอกหม่าเจาเด็ดขาดว ่าเม่ิงฉินเหยียน

แพร่งพรายข่าวนี้ให้

“นายคิดว่าฉันโง่หรือไง”

“ในใจผม คุณเป็นเจ้าทึ่มน้อยตลอดกาล”

หม่าเจากุมปากพุ่งเข้าห้องน�้า ก้มอาเจียนตรงชักโครกอยู่

ครึ่งค่อนวันกว่าจะออกมา สีหน้าระทมทุกข์ผนวกกลัดกลุ้ม

“ถือว่าฉันขอร้องละ ท่านประธานวังไห่ ผู ้จัดการวังไห่ 

คณุชายใหญ่วงัไห่ นายปล่อยฉนัไปเถอะ ฉนัสามสิบแปดแล้ว เกดิ

เร็วกว่านี้ไม่กี่ปีก็เป็นพ่อนายได้ ด้านนอกนั่นสาวสวยหนุ่มหล่อ

มากมี นายแค่กระดิกนิ้ว พวกนั้นก็รีบถอดเส้ือจนเกล้ียงปีนขึ้น

เตียงนาย ท�าไมนายถึงคิดไม่ตก ท�าไมต้องเอาฉันให้ได้แบบนี้ ฉัน
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น่ะทัง้แก่และอปัลกัษณ์ ทัง้เจ้าชูห้ลายใจ ทัง้ส�าส่อน จ�านวนผูห้ญิง

ทีเ่คยคบมนีบัไม่ถ้วน นายคนสะอาดแบบนีอ้ย่าเข้ามาคลกุคลเีลย 

ฉันจะท�าให้นายแปดเปื้อน”

วงัไห่จ้องหม่าเจาทีพ่ยายามใส่ร้ายป้ายสตีวัเองสดุฤทธิด้์วย

ความสุขุมตั้งใจ ยิ่งมองยิ่งรู้สึกว่าลุงตรงหน้านี้ช่างน่ารักเหลือเกิน

หม่าเจาไม่ทันสังเกตเลยว่าวังไห่มองเขาอย่างขบขัน ยังคิด

ว่าค�าพูดจากใจจริงท�าให้วังไห่ซาบซึ้ง รีบจู่โจมตอนได้เปรียบ เอ่ย

พลางน�้าหูน�้าตานองหน้าต่อไปว่า

“อีกไม่กี่ปี สมรรถภาพทางเพศของฉันก็จะลดลง เติมเต็ม

ความปรารถนาอย่างหมาป่าอย่างเสือของนายไม่ได้ นายต้อง

ส�านกึเสยีใจแทบไม่ทนั ฉนัไม่อยากท�าร้ายนาย อย่ามาตามต๊ืออีก

เลย ปล่อยฉันเถอะ ถอืว่าปล่อยตวันายเองด้วย ฟังค�าเกลีย้กล่อม

ของฉันสักครั้ง เหลือทางรอดให้ตัวเอง อย่าอุดอู้จนตายในตรอก 

ก้าวข้ามร่างกายแก่หง่อมเซ็กซ์เสื่อมของฉันไป นายจะพบว่าโลก

ภายนอกนีห้นอช่างหลากสสีนั สาวงามมมีากมายเหมอืนเมฆ นาย

อยากได้ฝ่ายในสามพันก็ไม่ใช่ปัญหาเด็ดขาด...”

“พูดจบแล้ว?”

“อืม”

สีหน้าของวงัไห่อมึครมึไม่กระจ่าง หม่าเจากลนืน�า้ลายเอือ๊ก 

และไม่รู้ว่าวังไห่หมายความว่าอย่างไร หม่าเจาใส่ร้ายตนเองแบบ

สาดเสียเทเสีย ท�าลายภาพลักษณ์อันสูงส่งเลิศล�้าของตนโดยไม่

อินังขังขอบ มากน้อยวังไห่ก็น่าจะซาบซึ้งบ้าง นี่เป็นค�าพูดจากใจ

จริงของเขาทีเดียว!
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“ฟังค�ำพูดของคุณแล้วผมตื้นตันมำก ได้ยินมำว่ำคุณ

บรรยายสรรพคุณตัวเองว่าหล่อเหลา งามสง่า กิริยางดงามและมี

เสน่ห์ท่ีสุด คิดไม่ถึงว่าเพ่ือผมแล้ว คุณถึงกับใส่ร้ายป้ายสีตัวเอง

อย่างกบัโคลนตมเน่าเหมน็บนพ้ืน น�้าจติน�า้ใจยากกระท�าได้ครัง้นี้ 

ผมรับไว้แล้ว” 

วังไห่กล่าวอย่างซาบซึ้ง

“ไม่ต้องเกรงใจ ฉันแค่เวทนาไม่อยากเห็นคนหนุ่มซึ่งดีมาก

อย่างนายเดินในทางที่ไม่อาจหันหลังกลับ” 

หม่าเจามองวังไห่พลางตีสีหน้าเหมือนวังไห่เป็น ‘เยาวชน

พอสั่งสอนได้’ 

“กแ็บบนีแ้หละ เรือ่งราวทีเ่กดิขึน้ในช่วงนีใ้ห้ถอืว่าเป็นหมอก

ควันบางเบาซ่านสลายไปพร้อมสายลม นายก็อย่าคิดมาก ตอน

แรกใครจะคิดว่าการพบกันอย่างผิดพลาดโดยบังเอิญเพียงครั้ง
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เดียวจะบ่มเพาะจนกลายเป็นผลลัพธ์ในตอนนี้วันนี้ นี่เป็นเพราะ

พระเจ้าลิขิตชะตากรรมผิดพลาด ในเมื่อพวกเราค้นพบแล้ว ก็

สมควรรีบแก้ไขให้ถูกต้องทันกาล นับจากนี้ไปนายเดินบนหนทาง

แห่งอนาคตอันรุง่โรจน์ของนาย ฉันเดนิบนสะพานไม้อนัโดดเดีย่ว

ของฉนั เราต่างคนต่างเดนิ เจอะเจอกนัทีอ่ืน่กถ็อืเสยีว่าไม่รูจ้กักนั”

“ได้ลุง ผมก็ไม่ฝืนใจคุณ ประตูอยู่ทางนั้น”

“อย่างงั้น พวกเราก็บอกลากันตรงนี้” หม่าเจาว่าพลาง

กระถดถอยหลังไปพลาง

วังไห่ยิ้มขณะโบกมือให้หม่าเจา

“มีวาสนาค่อยพบกันใหม่!” 

หม่าเจาพุง่ตวัออกจากห้องราวกบัถูกไฟลนก้น เข้ามาอยู่ใน

ลิฟต์ ลงมาจนถงึชัน้ล่าง พอประตลูฟิต์เปิดกพ็ุง่ตวัออกจากโรงแรม 

วิ่งหัวซุกหัวซุนอยู่ห้านาทีกว่า ถึงได้หยุดหอบแฮกๆ

แฮกๆๆ...เหน่ือยจะตายอยูแ่ล้ว พวกนกัวิง่มาราธอนวิง่กนั

เป็นชั่วโมงได้อย่างไรนะ

พักอยู่เนิ่นนานถึงได้หายใจทัน แต่ขายังสั่นอยู่เล็กน้อย  

ได้แต่พักอยู่ใต้ร่มไม้ต่อไป คนเราแก่แล้ว ไม่อยากยอมรับก็ไม่ได้

ตอนเขายงัหนุ่มยงัแน่น อย่าว่าแต่วิง่หนึง่พนัแปดร้อยเมตร

เลย แปดพันหนึ่งร้อยเมตรก็ไม่ใช่ปัญหา

“ท้องร้องแล้วนิดหน่อย มีร้านอาหารพอดี เข้าไปกินสเต๊ก 

ดืม่ไวน์แดง ฉลองทีห่ลดุพ้นจากทะเลระทมหลงัถกูตามตือ๊มาสอง

เดือนดีกว่า” 

หม่าเจาตบปัดกางเกง จดักระชบัเสือ้ผ้า เงยหน้ายดือกเดนิ

อย่างองอาจห้าวหาญเข้าไปในร้านอาหาร
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บรรยากาศภายในร้านดีมาก ประดับประดาตกแต่งอย่าง

หรูหราพิถีพิถัน บริเวณโดยรอบอวลด้วยกลิ่นหอมอ่อนๆ เคล้า

เสียงเพลงไพเราะแผ่วเบาขณะรับประทานอาหาร

ไม่เพียงเท่านี้ รสชาติอาหารก็ไม่เลว หม่าเจาท่ีไม่ได้หิว 

มากนักยังกินชุดอาหารคู่รักจนเกลี้ยง อิ่มจนเรอ

หลังอิ่มหมีพีมันแล้ว หม่าเจาก็นั่งอยู่สักครู่ ตากเครื่องปรับ

อากาศเย็นๆ ก่อนเรียกบริกรมาเช็กบิล

“คณุครบั เพราะวนันีค้ณุเป็นลกูค้าคนท่ีหน่ึงร้อยของเรา จงึ

ลดค่าอาหารให้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ ทั้งหมด 898 หยวนครับ”

“โอเค”

หม่าเจาควานหากระเป๋าสตางค์ในกระเป๋ากางเกงด้านหลัง

ว่างเปล่า?

ลูบๆ กระเป๋ากางเกงสองข้างด้านหน้า ก็ว่างเปล่าเหมือน

กัน!

“ถ้าไม่ได้พกเงินสด ร้านเรามีบริการรูดบัตรเครดิตด้วยนะ

ครับ”

“ฉันลืมพกกระเป๋าสตางค์มาด้วย บัตรกับเงินสดอยู่ในนั้น

หมด”

“จ่ายด้วยมือถือก็ได้ครับ จ่ายด้วยอาลีเพย์ก็สะดวกดีครับ”

จริงสิ มือถือ จ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือก็หมดเรื่อง ท�าไมเขา

จึงนึกไม่ถึง ร้านนี้ไม่เลวเลยจริงๆ พรักพร้อมทุกอย่าง

ห้าวินาทีหลังจากนั้น หม่าเจาก็ยิ้มแหย ถามว่า

“ขอยืมโทรศัพท์โทร.ออกสักครั้งได้ไหม”

เมื่อครู ่ออกมาอย่างรีบร้อนเกินไป กระเป๋าสตางค์เอย  
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มือถือเอย นาฬิกาข้อมือเอย ของมีค่าสักชิ้นไม่ได้ติดมือมาเลย 

ไม่มีสิ่งของใช้ค�้าประกันได้ ได้แต่โทรศัพท์ให้คนน�าเงินสดมาให้ 

จากนั้นค่อยรับตัวเขากลับไป

ยืนอยู่ตรงหน้าโทรศัพท์ หม่าเจาคิดอยู่ครึ่งค่อนวัน ไม่รู้ว่า

จะโทร.หาใครดี

เวินเหวิน?

เขาก็อยากโทร.หาอยู ่หรอก น่าเสียดายที่เขาไม่ได้จ�า

หมายเลขโทรศัพท์ของเวินเหวินไว้ หากรู้แต่เนิ่นๆ ว่าจะมีวันนี้ 

ตอนแรกเขาน่าจะท่องจ�าให้ขึ้นใจ

“คุณครับ คุณค่อยๆ คิด ไม่ต้องรีบร้อน ไม่ต้องรีบร้อน” 

บริกรยิ้มพลางจ้องเขาเขม็งอยู่ข้างๆ

หม่าเจาถกูจ้องจนอับอายเป็นทีส่ดุ มากนิข้าวในร้านอาหาร

แต่กลบัไม่มเีงนิจ่ายค่าอาหาร เรือ่งน่าอายขายขีห้น้าแบบนี ้โตจน

ป่านนี้เขาเพิ่งเคยพบเคยเจอเป็นหนแรก หากให้เมิ่งฉินเหยียน 

และต้วนเจ๋อรู้เข้า ไม่รู้จะหัวเราะขบขันเขาอย่างไรแล้ว

“บริกร ขอสั่งอาหาร”

ทันใดน้ัน เสียงทุ้มเซ็กซี่เปี่ยมแรงดึงดูดก็แว่วมาเข้าหูโดย

ไม่ทันตั้งตัว ทะลุทะลวงไปถึงหัวใจ

“ฉันรู้จักคนนั้น รอก่อน ฉันจะไปขอยืมเงินจากเขา” 

หม่าเจาวางหูโทรศัพท์ลง สาวเท้ายาวเร็วรี่ไปทางคนที่นั่ง

อยู่ตรงมุม

“วังไห่ พอดีเลย นายก็มากินข้าวที่นี่หรือ” 

หม่าเจาไม่ทกัไม่ทายสกัค�า น่ังแหมะลงตรงกนัข้ามกบัวงัไห่

“ขอชุด A หนึ่งชุด” 
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วงัไห่ส่ังอาหารแล้วเสรจ็ถงึได้มองมาทีห่ม่าเจา แววตาออก

จะแปลกชอบกล

“สวัสดีครับ ขอถามว่าคุณคือ?”

หม่าเจาตะลึงงัน ยกมือขวาขึ้นโบกตรงหน้าวังไห่สองครั้ง

“นายบ้าไปแล้วรึ”

“ช่วยเคารพกนัด้วย พวกเราไม่รูจ้กักนั” วงัไห่เอ่ยเตอืนด้วย

สีหน้าเย็นชา

“ไม่ใช่ว่าความจ�าเสื่อมจริงๆ หรอกนะ เมื่อกี้หกล้มในห้อง

หรือหัวไปกระแทกอะไรเข้า หรือว่านายดื่มน�้าแกงยายเมิ่ง3 ลืม

เรื่องในอดีตจนเกลี้ยงแล้ว” หม่าเจาถามแล้วหัวเราะ

“ผมไม่ให้ร่วมโต๊ะ เชิญคุณไปได้แล้ว” 

วงัไห่ยกแก้วน�า้ขึน้ จิบไปหน่ึงอึก มองหม่าเจาด้วยสหีน้าไม่

ทุกข์ร้อน

การปฏิเสธติดๆ กันของวังไห่ท�าให้รอยยิ้มบนใบหน้าของ

หม่าเจาแขวนไว้ไม่อยู่แล้ว หน่ึงช่ัวโมงก่อนยังตามตื๊อเอาเป็น

เอาตาย ท�าไมเพียงพริบตาถึงได้กลายเป็นคนละคนแบบนี้ 

แม่ง! นอนกบัเขามาหลายร้อยครัง้ กระทัง่ข้างล่างมขีนกีเ่ส้น

ยังรู้กระจ่างชัดแจ้ง ถึงกับกล้าบอกว่าไม่รู้จักกันหรือ

กไ็ด้ ไม่รูจั้กกไ็ม่รูจ้กั อย่างกบัว่าอยากให้ช่วยนกั ถ้าเขาไม่มี

เงินจ่ายค่าอาหาร ทั้งยังจ�าหมายเลขโทรศัพท์ของเวินเหวิน เม่ิง

ฉินเหยียน ต้วนเจ๋อ กระทั่งของพ่อแม่ตนเองไม่ได้ เขาคงสะบัด

3 ยายเมิ่งเป็นผู้ดูแลให้วิญญาณในนรกภูมิดื่มน�้าแกงลืมชาติลืมภพ ก่อนไป
เกิดใหม่
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หน้าจากไปแล้ว ต้องเจียมเนื้อเจียมตัวแบบนี้ด้วยหรือ

“โลกหล้ากว้างใหญ่ถึงเพียงนี้ ได้พบเจอกันโดยไม่คาดคิดก็

เป็นวาสนาอย่างหนึ่ง โบราณว่าไว้ดีเหลือเกิน ครั้งแรกแปลกหน้า 

ครั้งต่อมาคุ้นเคยไงล่ะ!”

“มีอะไรก็รีบพูด”

“ฉันอยากขอยืมเงินนาย 900 หยวน”

“ยืมเงิน?”

“อืม”

“ไม่ให้ยืม”

“แค่ไม่กี่ร้อยหยวนส�าหรับท่านประธานผู้ยิ่งใหญ่แบบนาย 

ขนหน้าแข้งไม่ร่วงหรอกมั้ง! อีกอย่าง...ใช่ว่าฉันยืมแล้วจะไม่คืน”

“ผมไม่เคยให้คนแปลกหน้ายืมเงิน”

“แม่ง! ดีร้ายพวกเราก็เคยถึงเนื้อถึงตัวกันมาก่อน ไม่ใช่ครั้ง

เดียวด้วย บอกว่าแปลกหน้าก็เกินไปหน่อย!”

มือขวาของวังไห่ยกขึ้นเท้าคาง มองใบหน้าหม่าเจาซึ่งเต็ม

ไปด้วยความอกไหม้ไส้ขมและไม่ได้รับความเป็นธรรม

“หนึ่งชั่วโมงก่อน จ�าได้ว่าใครบางคนบอกผมว่า นับจากน้ี

ไป เจอกันที่อื่นก็ถือเสียว่าไม่รู้จักกัน”

“แม่ง! ที่แท้นายปั่นหัวฉันอยู่ตลอดหรอกรึ” หม่าเจาชี้หน้า

วังไห่อย่างฉุนเฉียว

วงัไห่เอาแต่ยิม้ไม่พูดไม่จา เมือ่ครูต่อนหม่าเจาหนอีอกจาก

โรงแรม เขากเ็หน็กระเป๋าสตางค์และมอืถอืทีถ่กูลมืท้ิงไว้บนโต๊ะ ใน

เมืองต่างถิ่นแห่งนี้ ไม่มีเงินยากย่างก้าวแม้เพียงนิ้ว ด้วยกังวลว่า

หม่าเจาจะเกิดอุบัติเหตุ จึงขับรถตามคนที่วิ่งอย่างบ้าคลั่งบน 
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ท้องถนน

หม่าเจาเข้าร้านอาหาร เขาก็ลอบตามเข้ามา เพียงแต่นั่งใน

ท่ีลบัตา ทุกขัน้ทกุตอน หม่าเจาไม่ได้สงัเกตถงึการด�ารงอยูข่องเขา

เลย แต่เขากลับเก็บทุกอิริยาบถทุกวาจาของหม่าเจาเข้าสู่สายตา

“ผมกแ็ค่ท�าตามทีค่ณุขอร้อง” วงัไห่มองหม่าเจาอย่างยัว่เย้า

“ตัดเรื่องส่วนตัวไม่พูดถึง เห็นแก่สัญญาความร่วมมือของ

สองบริษัทเรา ให้ฉันยืม 900 หยวนก็ไม่เกินเลยไปนัก” หม่าเจา

เอ่ยอย่างมีน�้าโห

“วันนี้ผมพกบัตรออกมาแค่ใบเดียว” วังไห่ล้วงบัตรเครดิต 

สทีองออกมา โบกต่อหน้าหม่าเจา “บตัรใบน้ีมีเพยีงสองคนท่ีใช้ได้ 

หนึ่งคือผม อีกหนึ่งคือคนรักของผม”

วังไห่วางท่ายียวนกวนประสาทเสียจนน่าอัด หม่าเจา

กระฟัดกระเฟียด ขอยืม 900 หยวนต้องขายตัวให้เลยหรือ เขา

ราคาถูกขนาดนั้นเชียว? ล้อเล่นเว่อร์วังอะไรกัน

“นายไม่ต้องให้ยืมแล้ว ฉันหาทางเอง” ชายชาติอาชาไนย 

ยืดได้หดได้ เขาไม่เช่ือหรอกว่าวันน้ีจะจัดการเงินค่าอาหารมื้อนี้ 

ไม่ได้

หม่าเจาขอบริกรใช้โทรศัพท์ ถือปากกาและกระดาษไปนั่ง

อีกฟาก เขาไม่เชื่อหรอกว่าวันนี้จะโทรศัพท์ไม่ส�าเร็จสักสาย

วังไห่ดื่มด�่ากับกุ้งมังกรสดใหม่นุ่มลิ้นรสโอชา พลางมอง 

หม่าเจากัดปลายปากกาหน้าด�าคร�่าเคร่ง ครุ่นคิดอย่างหนักถึง

หมายเลขโทรศัพท์ของเพื่อนฝูงและคนในครอบครัว ขีดเขียน 

แก้ไปแก้มา หลังจากเขียนเสร็จก็ยกหูโทรศัพท์ไล่โทร.ไปทีละ

หมายเลข ทว่าไม่มีสายไหนคุยได้นานติดต่อกันถึงสามสิบวินาที
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ท่าเกาหัวเกาหูมืดแปดด้านของหม่าเจาช่างน่ารักอย่างยิ่ง 

เป็นลุงอายุเกือบสี่สิบแล้ว ยังคล้ายเด็กไม่รู้จักโต ความหนักแน่น

ทีค่นวยันีส้มควรมกีไ็ม่มสีกันดิ แต่เขาดนัถูกลุงท่ีเป็นแบบน้ีล่อลวง

วิญญาณเข้าให้

วังไห่ไม่มีวันลืมความรู้สึกที่ได้เห็นหม่าเจาเป็นครั้งแรก

วันนั้นเป็นวันเกิดเพื่อนของเขา สถานที่จัดปาร์ตี้อยู่ในบาร์

ชื่อ Catwalk ซึ่งมีชื่อเสียงที่สุดในเมือง C ที่นั่นเป็นแหล่งรวมของ

สาวสวยหนุ่มหล่อจากทั่วทุกสารทิศ ดีเจเลื่องชื่อ แด๊นเซอร์สาว

เซ็กซ่ีเร่าร้อน อกีทัง้สาวเอวบางร่างน้อยสวมบกินิีเ่ต้นบดิส่ายอย่าง

ยั่วยวนท่ามกลางผู้คนและเสียงดนตรีอิเล็กทรอนิกส์แด๊นซ์อึกทึก

คึกคักเขย่าอารมณ์

ไม่ต้องเอ่ยถงึบรรดาผูห้ญงิในสถานบนัเทิงเหล่าน้ี ท่ีมาร่วม

งานปาร์ตีแ้ต่ละคนกส็วยงามน่าดชูม รปูร่างกะทดัรดัทรงเสน่ห์อก

ตมูก้นงอน ท่อนขาเรยีวยาวทีป่รากฏนอกกระโปรงมินแิละกางเกง

ฮอตแพนท์ท�าเอาผู้ชายที่อยู่ในงานเหลียวหลัง

แต่เขาไม่สนใจเลยสกันดิเดยีว เผชญิหน้ากบับรรดาสาวสวย

ที่เข้ามาตีสนิท ก็ทักทายปราศรัยอย่างขอไปที น้อยนักที่พบ

ของแขง็แล้วยงัคงหน้าทนต่อไปได้ อย่างไรเสยีผูช้ายในงานนีไ้ม่ใช่

หล่อเหลากร็�า่รวย ชืน่ชอบคนหล่อกเ็ข้าหาคนหล่อ โปรดปรานเงนิ

ตราก็เข้าหาทายาทเศรษฐี เร่งท�าเวลาล่าเหยื่อ ดีกว่าเสียเวลากับ

ก้อนหินแข็งที่จมในหลุมส้วมมาสิบป ี4

4 ก้อนหินที่ตกหลุมส้วมมักเปรอะอาจมจนเหม็น เปรียบเหมือนผู้ที่มีท่าที
เลวร้ายและดื้อรั้น
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ไม่มีคนกวนใจ เขาเองก็ผ่อนคลายส�าราญอุราดี

ในตอนนี้เอง ผู้ชายร่างสูงโปร่ง บ่ากว้างเอวคอด ก็แล่นเข้า

มาอยู่ในสายตา

ภายใต้แสงไฟกะพริบระยิบระยับหลากสีสันในบาร์ ใบหน้า

หล่อเหลาของคนผู้น้ันเห็นได้ร�าไร ผิวพรรณขาวผ่อง เบ้าตาลึก  

สันจมูกโด่ง ริมฝีปากบางสีอ่อนราวกับดอกท้อเดือนสาม ชุ่มชื่น

เป็นประกาย ยามเม้มแก้วเหล้าเบาๆ ทิง้รอยคราบเลือนราง วงัไห่ 

กลืนน�้าลายเอื๊อกฉับพลัน อยากพุ่งปราดเข้าไปแล้วใช้ปากตนเอง

ทดแทนแก้วเหล้าใบนั้นนัก

เมือ่รูต้วัว่ามคีวามคดิเช่นน้ี เขากต็ะลงึงนั นัน่มนัผูช้าย สาว

สวยตั้งมากมายในงาน ท�าไมเขาไม่เกิดอารมณ์หุนหันพลันแล่น

อยากแนบชิดสนิทใกล้ มีเพียงเห็นผู้ชายคนนี้ ช่วงล่างก็คึกคัก

ไม่รอให้ครุ่นคิดกระจ่างว่าเป็นผู้ชายทั้งแท่งมาตลอดยี่สิบ

กว่าปี ไฉนจู่ๆ ถึงเบี่ยงเบน ก็เห็นผู้ชายคนนั้นเดินด้วยฝีเท้าไม่

มั่นคงมุ่งตรงมาทางเขา

เม่ือผู้ชายคนนั้นยิ่งเข้าใกล้ขึ้นเรื่อยๆ หัวใจของเขาก็เต้น 

ระส�่ารัวเร็วขึ้นทุกที บรรยากาศโดยรอบเงียบสงบในบัดดล 

ประหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างไม่เกี่ยวข้องกับเขา มีเพียงผู้ชายคนน้ี

เท่านั้น ผู้ชายที่มุ่งเข้าใกล้เขาทีละก้าว ภายในหูเป็นเสียงหายใจที่

ออกจะหอบกระชั้น ภายในจมูกเป็นกลิ่นแอลกอฮอล์เข้มข้นและ

กล่ินโคโลญอ่อนๆ ภายในแววตาเป็นห้าองคาพยพบนใบหน้าอนั

สมบูรณ์แบบของบุรุษเพศ...

ความรู้สึกระทึกเร้าใจไม่ได้บังเกิดขึ้นมาเนิ่นนานแล้ว

อวัยวะที่อ่อนหยุ่นเป็นฟองน�้าใต้ท้องน้อยไปสามนิ้วเป่ง
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พองขึน้ทนัท ีเรว็จนท�าให้เขาคาดไม่ถงึ ด้วยถอืคตว่ิาทรมานตนเอง

ก็ไม่อาจทรมานนอ้งชายตัวเองได้ เขาลองเสนอให้ไปคุยกันต่อใน

โรงแรม ผู้ชายคนนั้นอึ้งงันไป ก่อนพยักหน้าตกลง

ผู้ชายที่หื่นกระหายมาเน่ินนานสองคน เมื่อเข้าห้องใน

โรงแรมแล้วก็เหมือนท่อนฟืนแห้งพบเจอกับเปลวเพลิงร้อนแรง 

กระทั่งน�้าท่ายังไม่ทันอาบก็กอดจูบกันกลม เทคนิคการจูบของ

ผูช้ายคนนีด้มีาก เขาเองกไ็ม่ยอมน้อยหน้า ทุ่มสุดตัวเข้าโรมรนั ย่ิง

จูบยิ่งหนักหน่วง ยิ่งดูดขบนัวเนีย เมื่อเดินมาถึงข้างเตียง เสื้อผ้า

ของทั้งคู่ก็ปลดเปลื้องไปพอประมาณแล้ว

เม่ือผูช้ายคนน้ันกดเขาลงกบัเตยีง กระตุน้ยอดถนัและท่อน

สวาทของเขา เขายังนึกยินดีว่าผู้ชายคนนั้นเป็นฝ่ายเริ่มก่อน คิด

ไม่ถึงว่าผู้ชายคนน้ันสลับต�าแหน่งกลับตาลปัตร เห็นว่าใกล้ถูก

ช�าแรกแล้ว เขาจึงเกี่ยวคว้าบั้นเอวผู้ชายคนน้ัน อีกมือยันเตียง 

ออกแรงพลิกสลับต�าแหน่งกลับมา

จบัสองขายาวเย้ายวนทีเ่ขาโหยหามาตลอดทัง้คนืแยกออก 

มองเห็นปากทางยับย่นน่ารักที่ซุกตัวอยู่กลางแก้มก้นหนั่นแน่น 

ลมหายใจหยุดชะงัก ปากโพรงลับของผู้ชายดึงดูดเขาได้มากกว่า

กลบีผกาของผูห้ญงิ ท�าให้เขาเกดิอารมณ์พลุ่งพล่าน ประคองน้อง

ชายที่แน่นแข็งจนน�้าซึมจ่อเข้ากับปากโพรงที่ขมิบตัวแล้วออกแรง

ตอกอัดเข้าไป...

ช่วงล่างของผู้ชายคนน้ันทั้งร้อนทั้งรัดแน่น ท�าเอาเขาสุข

เสยีวจนไม่เป็นตวัของตวัเอง ทกุครัง้ทีส่าวกระแทกล้วนผสมผสาน

ไปด้วยเสยีงโหยครางยวนใจและเสยีงสะอกึสะอืน้ของผูช้ายคนนัน้ 

มองเหน็คราบน�า้ตาบนใบหน้า เขาไม่เพยีงไม่ถนอมอ่อนโยน กลบั
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ยิ่งส�าแดงความเป็นสัตว์ป่า ขย่มอย่างเมามันจนผู้ชายคนนั้นร้อง

หาพ่อหาแม่ สองขาสั่นสะท้าน ทั้งเนื้อทั้งตัวส่ันเท้ิม ร้องครวญ

ครางอย่างทั้งเจ็บทั้งถึงใจ

หลงัผ่านการโรมรนักนัหน่ึงคนื เหลอืทิง้ไว้เพยีงความระเกะ

ระกะและกลิน่อายของน�า้รกัผสมกลิน่เหงือ่อวลตลบไปท้ังห้อง ใน

ฐานะผู้ชายแท้ๆ ทั้งแท่งร่วมอภิรมย์กับผู้ชายท้ังคืนเดิมทีก็เป็น

เรื่องเหลวไหล หลังตื่นขึ้นมาแล้วไม่เห็นผู้ชายคนนั้น เขาได้แต่

เสียใจไปพักหนึ่ง อย่างนี้ก็ดี ไม่ต้องตะขิดตะขวงใจ

คาดไม่ถึงว่าพวกเขาจะได้พบกันอีก ถูกผู้หญิงคนหนึ่งตาม

ตือ๊อยูส่องเดือนกว่า ในที่สดุเขากท็นไม่ไหว นดัเธอออกมาพดูคุย

ให้กระจ่าง แต่เขาประเมินความไม่มีเหตุผลของผู้หญิงคนนี้ต�่าไป 

ในขณะที่เขาร�าคาญจนคิดใช้ไม้แข็ง เงาร่างที่คุ้นเคยก็ปรากฏตรง

หน้า

ความรู้สึกว่าสรรพสิ่งบนโลกมลายหายไป ในสายตาเหลือ

เพยีงผูช้ายในชดุสทูยนืหลงัตรงอยูเ่บือ้งหน้าบงัเกดิขึน้อกีครัง้ เขา

กลั้นหายใจรอให้ผู้ชายคนนั้นเข้าใกล้เขาทีละก้าว ในขณะที่ผู้ชาย

คนนั้นจะเฉียดไหล่ผ่านไป เขาก็คว้าตัวไว้ ประกบจูบบนริมฝีปาก

สีอ่อนที่เวียนวนอยู่ในฝันของเขามายาวนานคู่นั้น

รสชาติยังดีเลิศสมบูรณ์แบบเหมือนคืนนั้น!

หลังจุมพิตแล้วรู้สึกเคลิบเคลิ้ม ไม่ระวังปล่อยให้ผู้ชายคน

นั้นหนีไป วังไห่นึกเสียใจอย่างยิ่ง ได้แต่เอ่ยปลอบตนเองในใจว่า 

หากพวกเขามีวาสนาต่อกัน ย่อมได้พบเจอกันอีกแน่ หากได้พบ

เจอกันอีกหน เขาจะไม่ยอมปล่อยมือเด็ดขาด

หนึ่งสัปดาห์ สองสัปดาห์...
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ชั่วพริบตา หน่ึงเดือนผ่านพ้น วังไห่ไม่พบผู้ชายคนนั้นอีก

เลย ขณะที่เขาคิดยอมแพ้ ผู้ชายคนนั้นก็ปรากฏตัวขึ้น แม้ปรากฏ

ตัวในฐานะคู่สัญญาความร่วมมือ แต่ก็เป็นส่ิงพิสูจน์อย่างดีว่า

ระหว่างพวกเขามีวาสนาที่ตัดไม่ขาด หั่นไม่สะบั้น

วาสนาหรืออุจจาระลิง5 กันแน่!

หม่าเจาก�าลังหน้าด�าคร�่าเครียดนึกหมายเลขโทรศัพท์ของ

บรรพบรุษุสบิแปดชัว่โคตร พลนัรูส้กึถงึลมหนาววาบผ่านด้านหลัง 

ด้านนอกดวงอาทิตย์ร้อนแรงแผดกล้าเหนือหัว แต่เขากลับหนาว

ยะเยือกจนตัวสั่น

หลังถูกคนที่สามสิบเก้าด่าว่าประสาท หม่าเจาก็ห่อเหี่ยว

โดยสิน้เชงิ ตัง้แต่เมือ่ไหร่กนัทีเ่ขาต้องเค้นสมองขนาดน้ีเพือ่เงนิค่า

อาหารเพียงแค่ 900 หยวน ตั้งแต่เมื่อไหร่กันที่เขาต้องเสียงอ่อน

เจยีมตวัขอร้องให้คนช่วย ตัง้แต่เมือ่ไหร่กนัท่ีเขาต้องถกูคนจดจ้อง

ด้วยสายตาดหูมิน่ดแูคลนเขมง็แบบน้ี ต้องโทษเจ้าบ้าคนทรยศหกั

หลัง เห็นคนเดือดร้อนแล้วไม่ช่วย เสร็จกิจแล้วไร้น�้าใจ

หม่าเจาเงยหน้า สาดแววตาดรุ้ายใส่วงัไห่ท่ีก�าลงัเอรด็อร่อย

กับอาหารเลิศรสแวบหน่ึง ประจวบเหมาะกับวังไห่ก็เงยหน้าขึ้น 

มองเขาอย่างรู้กัน สองสายตาสบประสาน ประกายไฟแห่งความ

โกรธเคอืงและประกายไฟแห่งความยยีวนกวนประสาทแลบแปลบ

ปลาบใส่กันกลางอากาศ

‘เดก็น้อย คดิจะเล่นกบัผมร ึล้างก้นให้สะอาดรอผมบนเตยีง

จะดีกว่า’ วังไห่คิดในใจ

5 ค�าว่า ‘วาสนา’ และ ‘อุจจาระลิง’ ในภาษาจีนออกเสียงเหมือนกัน
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เฮ้อ! ตัง้แต่ชอบลงุขีเ้หนยีม ปากอย่างใจอย่าง ต่อหน้าอย่าง 

ลบัหลงัอย่าง ทัง้ชอบพดูค�าหยาบ เรือ่งทีเ่ขาต้องเป็นกงัวลกมี็มาก

ขึ้นไม่น้อย ลุงผู้น่ารักไม่เพียงดื้อรั้น ยังหยาบกระด้างเป็นพิเศษ  

ไม่ได้อยูใ่กล้เพยีงแค่วนัเดยีวกไ็ม่ได้ ทางทีด่ต้ีองตามตดิข้างตวัทกุ

วัน ไม่ให้ห่างกันแม้แต่ก้าวเดียวถึงจะวางใจ

‘นายยิ้มอะไรอยู่’ หม่าเจาใช้สายตาไต่สวนวังไห่

วังไห่ยิ้มระรื่นเจ้าชู้ยักษ์ ‘ยิ้มเพราะคุณน่าหลงใหล!’

ร่างของหม่าเจาสัน่สะท้าน ขนลกุซู่ชูชนั เกบ็สายตากลบัมา

ดังคาด

แม่ง! อย่ายิ้มจนน่าสะอิดสะเอียนแบบนี้ได้ไหม ใครกันนะ

บอกเขาว่าโรงแรมหวงเทียนมีท่านประธานที่เย็นชา แววตาหนาว

ยะเยือก โหดเหี้ยมมากเล่ห์เหลี่ยม ท�าไมที่เขาเห็นถึงได้แตกต่าง

โดยสิน้เชงิ เป็นสายตาเขาทีม่ปัีญหาหรอืวงัไห่วปิลาสไปแล้วกนัแน่ 

อย่าได้มีปฏิสัมพันธ์อะไรกับวังไห่ให้มากจะดีกว่า คนอ่ืนจะได้ไม่

คิดว่าเขาสองคนรู้จักกัน

“ประสาท นายโทร.มาครั้งที่สามแล้ว ขืนโทร.มาอีก ฉัน

จะแจ้งต�ารวจ!”

เสียงแหลมเล็กของผู้หญิงดังแว่วมาจากหูโทรศัพท์ แก้วหู

บอบบางของหม่าเจาถูกท�าร้ายสาหัส จึงเอามือลูบหู มองเลข

หมายสะเปะสะปะบนกระดาษอย่างน้อยเนือ้ต�า่ใจ เขาไม่ฉบัไวต่อ

สิ่งเหล่านี้จริงๆ เสียด้วย

ในตอนนีเ้อง บรกิรกเ็ปล่งเสยีงทีไ่ม่ใคร่น่าฟังออกมาราวกบั

เสียงสวรรค์

“คุณครับ มีคนช่วยจ่ายเงินให้คุณแล้ว”
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“อะไรนะ! จรงิหรอื ใครกนั” หม่าเจาเงยหน้าอย่างประหลาด

ใจ

“คุณผู้ชายที่เมื่อครู่นั่งตรงนั้น” บริกรตอบอย่างมีมารยาท

เมื่อครู่? หม่าเจาเงยหน้า กวาดตามองโดยรอบแวบหนึ่ง

ไม่ใช่หรอกกระมัง ทั้งร้านเหลือเพียงเขาเพียงคนเดียว

“เจ้าบ้า…เอ่อ ผู้ชายคนนั้นล่ะ”

“ออกไปเมื่อห้านาทีก่อนแล้ว”

หม่ำเจำอึดอัดคับข้องใจแทบกระอักโลหิต

ห้านาทีก่อนเพ่ิงออกไป ท�าไมไม่บอกเขาแต่เนิ่นๆ ให้เขา

ต้องต่อสู้ชี้ชะตากับบรรดาตัวเลขน่าปวดเศียรเวียนเกล้าเหล่านี้  

ทรมาทรกรรมจนบาดแผลเต็มตัว แรงกายแรงใจอ่อนล้า

วันฤดูร้อนอันอบอ้าว รู้สึกทุกข์ทรมานที่สุดไม่มีสิ่งใดเกิน 

วินาทีก่อนยังน่ังตากแอร์เย็นฉ�่าอยู่ในห้องปรับอากาศ วินาทีถัด

มาก็ถูกบีบให้ยืนใต้ดวงตะวันรับแสงแดดแผดเผาอย่างไร้ความ

ปรานี

ทัง้เน้ือทัง้ตวัจนกรอบกระทัง่เงินสกัแดงยงัเขย่าออกมาไม่ได้ 

หนทางต่อไป เขาควรจะไปทางไหนดี

เดี๋ยวก่อน เมื่อครู่ท�าไมเขาถึงต้องหนีออกมาด้วยเล่า ไม่ใช่

ว่าวังไห่ควรออกไปหรอกหรือ นั่นมันห้องของเขาต่างหาก!

ทอดตามองถนนขามา เบือ้งหน้าสายตาหม่าเจามดืมน เมือ่

ครู่เขาวิ่งมาได้อย่างไรกันนะ ไกลถึงขนาดนั้น มองไม่เห็นประตู 

สีทองอร่ามตาของโรงแรมเลยสักนิด

“ผู้จัดการหม่า?”
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ขณะที่หม่าเจาอับจนหนทางอยู่นั่นเอง เวินเหวินก็ปรากฏ

ตัว

หม่าเจาไม่เคยรูส้กึมาก่อนเลยว่า ใบหน้าราวกบัโลงศพของ

เวินเหวินจะน่ารกัน่าใคร่ถงึขนาดน้ี ความรูส้กึทีไ่ด้พบสหายในต่าง

ถิ่นช่างบีบคั้นหัวใจ มีความน้อยเนื้อต�่าใจนับไม่ถ้วนอยากระบาย

ให้ฟัง แต่ฉุกคิดได้ว่าตนเองต้องคงท่าทีน่าเกรงขามในฐานะ

หัวหน้าสายงาน ดังนั้นจึงสะกดกลั้นความคิดวู่วามอยากกระโจน

เข้าโอบกอดเวินเหวินแน่นๆ เอาไว้ กระแอมไอล้างลูกคอแรงๆ 

จากนั้นแสร้งท�าท่าเศร้าสร้อยปลดปลง

“สังคมนี้หนอ นับวันมีแต่เลวร้ายลง คิดไม่ถึงว่าในเมืองท่ี

เจริญรุ่งเรืองขนาดนี้ ยังมีโจรลักเล็กขโมยน้อย ถูไถเอาตัวรอดไป

วันๆ”

“คุณไม่เป็นอะไรมากใช่ไหม” เวินเหวินถามอย่างเอาใจใส่

แม้เป็นถ้อยค�าเอาใจใส่ แต่น�า้เสยีงราบเรยีบ คลืน่เสยีงไม่มี

สูงไม่มีต�่าเลยสักนิด ช่างไม่มีเทคนิคเอาเสียเลย หม่าเจาคิดอย่าง

ผิดหวัง

“แค่โจรกระจอก ท�าร้ายอะไรฉันไม่ได้หรอก ตอนนี้นาย

เตรียมจะไปไหน”

“กลับโรงแรม”

“พอดีเลย ฉันก็คิดจะกลับไป มีเงินติดตัวไหม”

“อืม” เวินเหวินพยักหน้า

หม่าเจารบีไปโบกเรยีกรถแทก็ซีร่มิทาง โชคของเขาค่อนข้าง

ด ีเพิง่ยืน่มอืออกไป รถแทก็ซ่ีคนัหน่ึงกจ็อดลง หม่าเจาผลบุเข้าไป

นั่งยังเบาะหลัง พอปิดประตูแล้วก็กวักมือเรียกเวินเหวิน



~ กงจื่อเปยชุย : เขียน, เฟินเถา : แปล ~

43

“ยังมัวยืนอยู่ท�าไม ขึ้นรถเร็วสิ!”

เวนิเหวนิยนือ้ึง ระยะทางแค่เดนิไม่กีน่าท ีถงึกบัต้องโดยสาร

รถหรือ เป็นสไตล์ของนายทุนโดยแท้ เขารู้สึกไม่สบายใจ แต่ก็

เข้าไปนั่งเบาะข้างคนขับ

ตากแอร์เย็นทะลุเข้าไปถึงขั้วดวงใจ หม่าเจาคิดอย่าง

กระหยิ่มยิ้มย่อง ประเดี๋ยวเอากระเป๋าสตางค์คืนได้แล้ว จะเอา

ธนบตัรมีรปูท่านประธานเหมาปึกใหญ่ๆ ฟาดหน้าวงัไห่เข้าให้ แล้ว

บอกหมอนั่นว่า

ลุงมีเงินถมเถ!

ฝันนั้นช่ำงหอมหวำน แต่ควำมเป็นจริงช่ำงลมๆ แล้งๆ 

อยู่บนรถหม่าเจาคิดอย่างอาจหาญน่าย�าเกรง แต่พอมายืนหน้า

ประตูกลับปอดแหกเสียแล้ว หรือจะไปขออาศัยนอนในห้องของ

เวินเหวินสักคืนดี ห้องชุดหรูหรา โซฟาก็น่าจะใหญ่มาก เขาเอง 

ไม่อยากได้เตียงใหญ่อ่อนนุ่มหลังนั้น ขอยืมโซฟาก็เพียงพอแล้ว

คลิก!

“ผู้จัดการหม่า ท�าไมถึงมาอยู่หน้าประตูห้องผมล่ะ”

วังไห่ถามยิ้มๆ ขณะยืนพิงขอบประตูด้วยมาดเท่ 

“นี่คือห้องของฉัน!” หม่าเจากัดฟันกรอดตอบไป

วงัไห่ท�าตวัเหมอืนเจ้าของห้อง ช่างน่าชกนกั นกเขายดึรงันก

สาลิกา ครองห้องคนอื่นโดยพลการ ไม่ต้องวางท่าเกินเลยขนาด

นั้นได้หรือไม่

“อ้อ...” วังไห่ลากยาวเสยีงท้าย ยิง่น่าซดัมากขึน้ไปอกี “คณุ

มีอะไรยืนยันไหม”
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“หลกัฐานเรอะ ฮ่าๆ ห้องน้ีใช้บตัรประชาชนฉนัเปิด นายว่า

ฉันมีหลักฐานยืนยันไหมล่ะ” 

หม่าเจามองวังไห่ด้วยท่าที ‘นายมันโง่จริงเสียด้วย’

สีหน้าวังไห่ไม่ผกผัน ยังคงสุขุมไม่สะทกสะท้าน

“คุณลองให้พนักงานเช็กดูก็ได้ ว่าห้องน้ีเปิดในนามใครกัน

แน่”

“นายหมายความว่ายังไง”

หม่าเจามีลางสังหรณ์ไม่ดี แต่ไม่น่าเป็นไปได้ ตั๋วเครื่องบิน

และโรงแรมเป็นทางบรษิทัจองให้ นอกจากเขาแล้วจะใช้ชือ่ใครจอง

ได้อีก

“หมายความว่าชื่อเป็นลายลักษณ์อักษร” วังไห่ยังคงตอบ

ด้วยท่าทีสุขุมนุ่มลึกต่อไป

“อย่างนั้นก็ให้ความจริงเป็นฝ่ายพูด รีบเก็บของเร็วๆ เลย 

ระวังเถอะ ประเดี๋ยวกระทั่งเผ่นก็ยังไม่ทัน” หม่าเจาตบบ่าวังไห่ 

แล้วพูดส�าทับด้วยเสียงหนักแน่นมั่นใจ “อย่าหาว่าลุงไม่เตือน”

วังไห่เอาแต่ยิ้มไม่พูดไม่จา ยืนอยู่หน้าประตูราวกับหินนาง

คอยมองส่งหม่าเจาเข้าลิฟต์

หม่าเจากระหืดกระหอบถ่อลงมาถึงหน้าเคาน์เตอร์ แจ้ง

หมายเลขบตัรประชาชนของตน ให้พนักงานต้อนรบัช่วยตรวจสอบ

ว่าเขาได้เปิดห้องที่นี่หรือไม่

ครึ่งนาทีต่อมา พนักงานต้อนรับบอกเขาอย่างเสียใจว่า 

หมายเลขบัตรประชาชนนี้ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน

การจู่โจมครั้งนี้หนักหน่วงเหลือเกิน หม่าเจาไม่อาจแบกรับ

ได้ในชั่วขณะ รีบโดยสารลิฟต์ขึ้นมายังช้ันบนสุด ห้องชุดเพรสซิ- 
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เด็นท์ของเวนิเหวนิอยูต่รงมมุด้านในสดุ นีส่นิะทีเ่รยีกว่าการปฏบิตัิ

ที่แตกต่าง ผืนพรม แชนเดอเลียร์ แจกันดอกไม้ ประตูหน้าต่างนี่

อีก ช่างหรูหราฟุ่มเฟือยโดยแท้!

ก๊อก! ก๊อก! ก๊อก!

เวินเหวินก�าลังเตรียมตัวอาบน�้า ได้ยินเสียงเคาะประตู จึง

หยิบชุดคลุมอาบน�้ามาสวมแล้วเดินไปเปิดประตู ไม่ผิดจากที่คาด 

ที่ยืนหน้าประตูเป็นหม่าเจา

“ผู้จัดการหม่า มีธุระอะไรหรือครับ”

“เอามือถือให้ฉัน” หม่าเจาพูดเสียงลอดไรฟัน

แม้เขาไม่อยากแยแสหม่าเจานัก แต่ไม่ว่าอย่างไรหม่าเจาก็

เป็นหัวหน้าสายงาน ไม่อาจเมินเฉย เวินเหวินเบี่ยงตัวให้หม่าเจา

เข้ามาในห้องก่อน จากนั้นก็ยื่นโทรศัพท์มือถือให้หม่าเจา

หม่าเจาถือโทรศัพท์โนเกีย 225 ของเวินเหวิน ครุ่นคิดอยู่

ครู่หนึ่งก่อนถาม

“นายรู้เบอร์ของเมิ่งฉินเหยียนไหม”

เวินเหวินมองหม่าเจาแวบหน่ึง ไม่ตอบอะไร รับโทรศัพท์ 

มอืถอืไปกดเลขหมายสบิเอ็ดหลกัเอง แล้วยดัโทรศพัท์มอืถอืกลบั

ใส่มือหม่าเจา

“ผมไปอาบน�้าก่อน เชิญคุณตามสบาย”

มองน่องขาที่โผล่ใต้ชายเสื้อคลุมอาบน�้า หม่าเจาเดาะลิ้น 

ขาวดีเหมือนกันนี่! ท�าเรื่องหลักก่อน หม่าเจาหรี่ตาเพ่งมองเลข

หมายสิบเอ็ดหลักบนหน้าจอที่เล็กจนไม่อาจเล็กไปกว่านี้ได้แล้ว

แม่ง! วันนี้เขาเกือบเรียงล�าดับถูกแล้วเชียว ผิดไปแค่สาม

หลัก!
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ด้วยความคุมแค้นเต็มอกและเสียดายอย่างลึกล�้า ไม่นาน

โทรศพัท์ทีห่ม่าเจาต่อสายถงึเพ่ือนสนิททีอ่ยูแ่ดนไกลกม็คีนรบัสาย

“ฮัลโหล”

“ฉินเหยียน นายท�าอะไรอยู่”

เสียงแหบพร่าและลมหายใจถี่หอบของเมิ่งฉินเหยียน อีก

ท้ังเสียงครางที่ลอดมาตามสาย ท�าเอาหม่าเจาราวกับถูกฟ้าผ่า

กระนั้น

สัตว์ป่าชัดๆ ถึงกับกล้าท�าประเจิดประเจ้อกลางวันแสกๆ!

“เดี๋ยวค่อยคุย”

พูดจบ เมิ่งฉินเหยียนก็วางสายแล้วโยนโทรศัพท์มือถือไป

อีกฟาก จากนั้นแสดงความรักต่อคู่รักที่อยู่ใต้ร่างเขาต่อไป

เหน็ความใคร่ดกีว่าเพือ่น หม่าเจาลอบดแูคลนเม่ิงฉนิเหยียน

ในใจหนึง่ยก แล้วโทร.ต่อไป ถ้าวนันีไ้ม่ท�าเรือ่งนีใ้ห้กระจ่าง เขาไม่

ยอมรามือเด็ดขาด

ตู๊ดๆๆ...ตู๊ดๆๆๆ...

จนกระทั่งเวินเหวินอาบน�้าแล้วเสร็จ ใช้ผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่

เชด็ผมออกจากห้องน�า้ หม่าเจากย็งัโทร.ตดิต่อเม่ิงฉนิเหยยีนไม่ได้

“ผมพักผ่อนก่อนนะครับ เชิญคุณตามสบาย”

“ได้ เดี๋ยวฉันช่วยปิดไฟให้”

ไม่รอให้หม่าเจาพูดจบ ก็ได้ยินเสียงปิดประตูดังปัง ช่างไม่

น่ารักเลยแม้แต่น้อย!

สวรรค์ไม่รังแกคนมีความตั้งใจ เมื่อโทรศัพท์มือถือเหลือ

แบตเตอรี่เพียงขีดสุดท้าย ในที่สุดก็โทร.ติด

“นายจะเอาไงแน่” เมิ่งฉินเหยียนถามเสียงเย็นชา
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แม้มีสายโทรศัพท์กางกั้น หม่าเจาก็ยังรู้สึกได้ถึงไอเย็นวาบ

ผ่านสันหลัง ผูช้ายทีย่งัไม่สขุสมในกามตณัหาห้ามแหย่จรงิเสยีด้วย 

ต่อหน้าคูร่กั ความเป็นเพ่ือนความเป็นพ่ีน้องยงัต้องยนืสงบเสงีย่ม

อยู่ข้างๆ

“ถ้าไม่พูดฉันจะวางสาย!”

ขณะก�าลังพัวพันกับหลินโม่ โทรศัพท์ก็ดังไม่หยุด เสียงกริ่ง

ดงักลบเสยีงครางกระเส่าเย้ายวนของหลนิโม่จนมิด เม่ิงฉนิเหยยีน

โมโหจนชกัเข้าชกัออกอย่างรวดเรว็หลายสบิครัง้ หลงัถงึจดุสดุยอด

ไปพร้อมๆ กบัหลนิโม่ถงึได้เกบ็โทรศพัท์บนพืน้ขึน้ คดิในใจว่าหาก

หม่าเจาไม่มีธุระส�าคัญ เขาจะไม่ปล่อยหม่าเจาไปง่ายๆ เด็ดขาด

“ท�าไมเอกสารทีใ่ช้จองห้องในโรงแรมไม่ใช่ของฉนั” หม่าเจา

ถาม “อีกอย่าง...ระยะนี้การเงินของบริษัทเราฝืดเคืองหรือ ท�าไม

ฉันถึงต้องอยู่ห้องเดียวกับเลขาฯ”

“เรื่องพวกน้ีนายต้องถามหลิงเซียว” รังสีเผด็จการของ 

เม่ิงฉินเหยียนแผ่ซ่านออกมาเตือนหม่าเจา “ไม่มีธุระอย่าโทร. 

มาหาฉัน”

จ้องหน้าจอที่มืดดับลง หม่าเจาสับสนว้าวุ่น หลิงเซียว? 

หมายเลขโทรศัพท์เลขาฯของท่านประธานเมิ่ง เขาจะไปหาที่ไหน

ได้ ถามเวนิเหวินหรอื พอนึกถงึใบหน้าเยน็ชาเฉยเมยของเวนิเหวนิ 

หม่าเจาก็ล้มเลิกความคิดนี้ไปอย่างรู้สถานการณ์

ตบๆ เบาะโซฟาใต้บั้นท้าย ลูบๆ ผืนพรมใต้เท้า คืนนี้ไม่ว่า

นอนบนโซฟาหรือนอนบนพื้นพรม ล้วนสบายกว่านอนห้องเดียว

กับวังไห่

หม่าเจาตัดสินใจแล้ว คืนนี้ขออาศัยนอนที่นี่สักคืน
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เวินเหวินนอนเก่งมาก นอนจนพระอาทิตย์ลับเหลี่ยมเขา 

ถงึได้ตืน่ขึน้ เหน็หม่าเจาน่ังดโูทรทศัน์พลางกนิขนมบนโซฟา ออก

จะจนใจ อยากไล่หม่าเจาออกไป แต่ติดที่ไม่รู้จะเอ่ยปากอย่างไร 

ช่างเถอะ ใครใช้ให้เขาท�าผิดต่อหม่าเจาก่อน ให้หม่าเจายืม 

สถานที่ซุกตัวสักครึ่งวันก็แล้วกัน

“กินอะไรครับ” เวินเหวินยกหูโทรศัพท์เตรียมสั่งอาหาร

“ฉันไม่เลือกกิน กินอะไรก็ได้” หม่าเจาโบกมือครั้งหนึ่ง

“บนเมนูไม่มีรายการอะไรก็ได้” เวินเหวินเตือนอย่างสุขุม

“อย่างนัน้กก็ุง้มงักรอบชีส ปลาไหลน�า้แดง ลกูชิน้กุง้ผดัเนย 

พิราบรมควัน เน้ือสเต๊กพริกไทยด�า เน้ือสะเต๊ะ ปลาเทร้าต์นึ่ง  

ปขูนนึง่ ไก่ซีอิว๊กหุลาบ เป๋าฮือ้ม้วน น�า้แกงเนือ้ท้องววั ย�าหน่อไม้ 

เป๋าฮือ้ผดับรอ็กโคลี”่ หม่าเจาสัง่ยาวเป็นพรวน “จรงิส ิขอแกงเนือ้

งูด้วย บ�ารุงร่างกายหน่อย”

เวินเหวินกดหมายเลขฝ่ายบริการของโรงแรมอย่างใจเย็น 

“ขอชุดอาหารปลาไหลสองชุด ส่งห้อง 1805”

“กุ้งมังกร เป๋าฮื้อปลาเทร้าต์ล่ะ” หม่าเจารู้สึกว่าตนเองถูก

ละเลย จึงออกจะไม่พอใจ

เวินเหวินวางสายลง ปรายตามองหม่าเจานิ่งๆ

หม่าเจารีบเงียบเสียง อยู่ใต้ชายคาคนอื่น มิบังอาจไม่ค้อม

หัว


