
ยี่สิบห้า
เที่ยวชมวสันต์

“เจาจื่อ ข้าอยากได้นำ้าชากับหมั่นโถว” เด็กหนุ่มใบหน้าเกลี้ยงเกลา 

สั่งอาหารด้วยสหีน้ายิ้มแย้ม น�้าเสยีงเขายงัแฝงความรกัใคร่เอาไว้ประมาณหนึ่ง

“ได้” รรีออยู่พกัใหญ่ ในที่สุดเจาจื่อกจ็�าต้องรบัปาก หาไม่แล้วสายตา

เหยาลี่คงทิ่มแทงนางจนพรุนแน่

“ถ้าข้าเรียกเจ้าว่าจื่อเอ๋อร์ เจ้าจะตอบรับข้าเร็วขึ้นหรือไม่” เฉียงเหว่ย 

ส่งสายตาหวานซึ้งไปให้นาง

“อึ๋ย!” เจาจื่อขนลุกไปทั้งตวั ‘จื่อเอ๋อร์อย่างนั้นหรอื... ให้ท่านแม่จ้องข้า

จนตายเสยียงัดกีว่า’ นางเดนิกลบัเข้าไปด้านในด้วยความเร่งรบี ราวกบัก�าลงั

หนอีะไรกไ็ม่ปาน

“ท่านแม่” องิเถาเดนิเข้ามาในโรงเตี๊ยมพร้อมกบัอี้หยาง

“แค่นี้พอไหมลี่เอ๋อร์” อี้หยางยื่นตะกร้าที่เต็มไปด้วยผักชิงหมิงสีเขียว

สดที่เขากบัองิเถาออกไปซื้อมาให้

“เพยีงพอ” นางยื่นหน้าไปมองแล้วพยกัหน้าด้วยความพอใจ

“หมั่นโถวกับน�้าชา” เจาจื่อวางถาดกระแทกลงบนโต๊ะ เหลือบตา 

มองตะกร้าผกัที่อี้หยางวางไว้ “ฮ้า ผกันี่อกีแล้ว!” นางเงยหน้ามองเหยาลี่ด้วย
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สหีน้าตื่นตระหนก “ท่านแม่ท้องโตขนาดนี้แล้ว อย่า...อย่าต้องเหนื่อยท�าขนม

แป้งอบไปขายในเทศกาลชงิหมงิเลยนะ”

‘เดี๋ยวนี้เอาเรื่องท้องของข้ามาอ้างแล้วหรอื’ 

“เจ้าไปล้างมอื แล้วเข้าไปช่วยข้าท�าอาหาร”

“ท่านแม่ ตอนนี้โรงเตี๊ยมกใ็หญ่ขึ้นแล้ว ท่านพ่อกบัองิเถาท�างานกนัสอง

คนไม่ทนัหรอก” เจาจื่อยงัคงส่ายหน้า เรื่องท�างานหนกัน่ะไม่เท่าไร แต่เวลาที่

ต้องสวมชุดพลิ้วๆ แล้วโล้ชงิช้าให้ท่านแม่ดูนี่ส.ิ..

“พรุ่งนี้เป็นเทศกาลกนิเยน็ วนันี้ลูกค้าน้อย เจ้าต้องไปช่วยข้า” เหยาลี่

ไม่รอให้เจาจื่อหาข้ออ้างใหม่ เอามอืเท้าโต๊ะแล้วดนัตวัขึ้นจากเก้าอี้

“ท่านแม่ ข้าอยากช่วยด้วย ช่วยกนัท�าให้เสรจ็เรว็ๆ ท่านแม่จะได้ออก

มาพกัไวๆ” องิเถายกมอือาสา

“เจ้าอยู่กบัพ่อเถอะ แม่ไม่ไว้ใจให้พ่ออยู่คนเดยีว” นางพูดเสยีงเบา

“ข้าได้ยินนะ” อี้หยางแสร้งพูดด้วยน�้าเสียงไม่พอใจแต่กลับมีรอยยิ้ม

เตม็หน้า “องิเถา ยกเก้าอี้ไปวางในครวัให้แม่เจ้านั่ง”

“ได้เลยท่านพ่อ” อิงเถารับค�าแล้วยกเก้าอี้มีพนักที่สูงกว่าตัวเขาเข้าไป

ด้านใน

“เฮ้อ... เถ้าแก่องิ ข้าอยากเข้าไปช่วยในครวัด้วยจงั” เฉยีงเหว่ยจบิชา

ด้วยสีหน้าเบื่อหน่าย เมื่อเช้าเขาเห็นเจาจื่อเฝ้าโรงเตี๊ยมกับเหยาลี่สองคนเลย

เดนิเข้ามานั่ง ไม่คดิว่านั่งได้ไม่นาน อี้หยางกเ็ดนิออกมา แล้วนางกต็้องกลบั

เข้าไป “เฮ้อ...”

“ไม่ได้ๆ ให้เจ้าเข้าไปไม่ได้หรอก” อี้หยางเลือกหนงัสอืที่อยู่บนชั้นด้าน

ข้าง ก่อนจะหยบิมานั่งอ่านที่หลงัโต๊ะเกบ็เงนิ... เลยีนแบบท่าทางเหยาลี่ที่เคย

เหน็ในทุกๆ วนั

เฮอะ! ต้องท�าท่าให้เหมือนกันด้วยหรือ เฉียงเหว่ยกลอกตา ...น่า 

หมั่นไส้
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“ท่านแม่ทำาอะไรอยูห่รอื” เจาจื่อเหน็เหยาลี่คลกุข้าวสกุกบัเต้าหูย้ี้สแีดง

กน็กึสงสยั ด้านข้างนางยงัมหีม้อที่ก�าลงัเดอืดปุดๆ มขีาหมูอยู่ในหม้อนั้นด้วย

“หมูแดงย่าง” เหยาลี่ตอบพลางเอามอืกวาดกระเทยีมกบัรากผกัชทีี่หั่น

ละเอยีดใส่ในชามผสมใบโต หลงัจากนั้นกเ็ทน�้าผึ้งกบัเครื่องปรุงรสต่างๆ ลง

ไป ใช้มอืคลุกเคล้า

“ปีนี้มหีมแูดงย่างด้วยหรอื แล้ว... นั่นกเ็ป็นขาหมเูยน็ใช่หรอืไม่” เจาจื่อ 

ชี้หม้อต้มขาหมูด้านข้าง

“ถูกแล้ว” เหยาลี่ยิ้มกว้าง “แต่ปีนี้ข้าไม่ค่อยแขง็แรง เจ้าต้องช่วยข้ามาก

หน่อยนะ”

“ได้เลยท่านแม่” ให้ช่วยมากเท่าไรกไ็ด้ทั้งนั้น เจาจื่อตาเป็นประกาย

“อย่าหยดุมอื” เหยาลี่น�าเนื้อหมใูส่ลงในชามที่คลกุเคล้าทกุอย่างจนเป็น

เนื้อเดยีวกนั ก่อนจะหาอะไรมาปิดไว้ ทิ้งไว้สกัพกัแล้วนางกน็�าขาหมูต้มลงแช่

ในถงัน�้าเยน็ด้านข้างต่อ วนันี้มอีะไรให้ท�าอกีมากทเีดยีว

“เถ้าแก่เนี้ยๆ” ชายแปลกหน้าแบกกล่องไม้ยาวเข้ามาด้านใน ก่อนยื่น

หน้าเข้ามาในครวั

“มีอะไรหรือนายช่าง” เหยาลี่ถามกลับ อีกฝ่ายคือคนที่นางจ้างให้มา

ปรบัปรุงห้องของเจาจื่อนั่นเอง

“พรุ่งนี้เป็นเทศกาลกนิเยน็ ข้าว่าจะขอหยุดงานน่ะ”

“อ๋อ ได้ส”ิ นางพยกัหน้ารบั “เยน็นี้ก่อนกลบักอ็ย่าลมืเตอืนข้าให้เตรยีม

ขนมแป้งอบให้เล่า”

“ไม่ต้องๆ เดี๋ยวพรุ่งนี้ข้าจะไปซื้อเอง” นายชา่งโบกมอืปฏเิสธ “ข้าเข้าไป

ท�างานก่อนแล้ว”

“เจาจื่อ”

“มอีะไรหรอืท่านแม่”

“ข้าต้องการสุราหนึ่งชาม” เหยาลี่ยื่นชามเปล่าให้เจาจื่อ นางจะท�าน�้าแกง

เครื่องปรุงขาหมูแล้ว
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“ได้ๆ” เจาจื่อรบัค�าก่อนเดนิถอืชามออกไปหน้าโรงเตี๊ยม

“มอีะไรหรอืจื่อเอ๋อร์”

“อึ๋ย...” เจาจื่อท�าท่าขนลุก

“ฮ่าๆๆ” อี้หยางหวัเราะชอบใจกบัค�าเรยีกของเฉยีงเหว่ย

“ข้าออกมาเอาสุรา” เจาจื่อสูดลมหายใจเข้าสองสามครั้ง ก่อนจะบอก

จุดประสงค์ นางยื่นชามเปล่าไปหาคนทั้งสาม อี้หยางกะพริบตามองนางจาก

หลงัโต๊ะเกบ็เงนิ เฉยีงเหว่ยนั่งอยูต่รงโต๊ะที่เคยเป็นที่นั่งประจ�าของอี้หยาง ส่วน

องิเถาหนัหน้ามองเจาจื่อจากปลายบนัไดที่เขานั่งเล่นอยู่

“เดี๋ยวนี้ข้าไม่ได้ดื่มสุราแล้ว” อี้หยางตอบด้วยสหีน้าเรยีบเฉย

“ส่วนข้าคออ่อน ดื่มได้แต่ชา” เฉยีงเหว่ยพูดแล้วกย็กถ้วยชาขึ้นจบิ

“ท�าไมพี่เจาจื่อไม่ไปเอาจากห้องเกบ็สุราล่ะ” องิเถาถามกลบั

เจาจื่อชะงกั ปีที่แล้วนางคดิจะมาเอาสุราจากคุณชายอี้หยาง ครั้งนี้นาง

กค็ดิจะท�าเช่นเดมิอกี แต่กลบัไม่มสีุราเสยีแล้ว “งั้นข้าจะเข้าไปเอาจากข้างใน”

“ไม่ต้องๆ ข้าเข้าไปเอาให้เอง” ลมพดัมาวูบหนึ่ง ชามในมอืนางกอ็ยู่ใน

มอือี้หยาง “เจ้าอยู่ดูแลลูกค้า” เขายกมอืห้ามไม่ให้นางเข้าไปด้วย

“ลูกค้าคนไหน” เจาจื่อถามกลบั

“คนนั้น” อี้หยางชี้ไปด้านนอก ก่อนจะเดนิหายเข้าไปด้านใน เมื่อเจาจื่อ 

มองตามไป เฉยีงเหว่ยกส็่งยิ้มมาพอด ีใบหน้านางแขง็ค้างไปแล้ว

หลังนำาสุรามาจากห้องเก็บสุราไหหนึ่ง อี้หยางก็รีบถือมาให้เหยาลี่ถึง

ในห้องครัว เขายื่นหน้าเข้าไปกระซิบข้างหูนางเบาๆ “ลี่เอ๋อร์จะเอาสุราไปท�า

อาหารหรอื”

“หอื” เหยาลี่หนัหน้าไปตามเสยีง ท�าให้พวงแก้มนางปัดผ่านรมิฝีปาก 

อี้หยางเข้าอย่างจงั “ท่านนี่ชอบท�าแบบนี้จรงินะ” สิ่งที่เกดิขึ้นเมื่อกี้เหมอืนกบั 

ปีที่แล้วไม่มผีดิ
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“เจ้า... จงใจยั่วยวนข้าหรอื” อี้หยางเลกิคิ้ว นางพูดเหมอืนรู้ว่าเขาจะท�า

เลย เมื่อครู่นางต้องจงใจให้รมิฝีปากเขาโดนแก้มนางแน่

“ใครยั่วยวนท่าน เอาสรุามา แล้วกใ็ห้เจาจื่อเข้ามาช่วยข้าได้แล้ว” เหยา-

ลี่ส่ายหน้าและดนัไหล่เขาให้เดนิออกไปจากห้องครวั

“เจ้าต้องพกับ้างนะรู้ไหม” เขาเอ่ยปากเตอืน

“เจาจื่อเข้ามาข้ากไ็ด้พกัแล้ว”

“ให้ข้าช่วยไม่ได้หรือ ข้าช่วยเจ้าได้ทุกอย่างเลยนะ” อี้หยางยังคงขอ

โอกาสจากนาง

“นายหญงิเจ้าคะ ขนมแป้งอบ อบเสรจ็แล้วเจ้าค่ะ” หวัหั่วไม่ได้อยาก

เข้ามาขดัจงัหวะการหยอกล้อของคนทั้งสอง แต่ถ้าปล่อยไว้นาน ขนมแป้งอบ

จะเยน็เสยีก่อน กนิอาหารตอนร้อนๆ อย่างไรกย็่อมมรีสชาตดิกีว่า

“อ้อ อี้หยาง แบ่งไปให้เดก็ๆ กบันายน้อยเฉอกนิก่อนส”ิ เหยาลี่อาย

เล็กน้อย นางแบ่งขนมแป้งอบสี่ชิ้นใส่จานแล้วยื่นให้เขา ก่อนจะยิ้มเล็กน้อย

เมื่อได้ยนิเสยีงร้องดใีจดงัเข้ามาเบาๆ “หวัหั่ว อย่าลมืแบ่งไว้ให้น้องสาวเจ้าด้วย

นะ”

“เจ้าค่ะนายหญงิ” หวัหั่วยิ้มกว้าง บรรยากาศในปีนี้ดกีว่าปีที่แล้วมาก

จรงิๆ

“ท่านแม่ ข้ามาช่วยแล้ว มอีะไรให้ท�าบ้าง” เจาจื่อเดนิเข้ามาในห้องครวั 

ในมอืถอืขนมแป้งอบครึ่งชิ้นเอาไว้

“กนิให้เสรจ็ก่อนเถอะ ค่อยมาช่วยข้าขูดขาหมู”

“ออืๆ ป้าหั่ว ขอชาหน่อย”

“ได้เจ้าค่ะคุณหนูใหญ่”

“เจาจื่อ ถงุกระสอบอยูท่ี่ใด” ขาหมเูยน็กน็ำาไปเกบ็ไว้ในห้องใต้ดนิแล้ว 

หมแูดงกย่็างจนแห้งแล้ว ขนมแป้งอบกอ็บครบแล้ว แต่นางกลบัหาถุงกระสอบ

ที่จะใช้วางรองแผ่นไม้ส�าหรบัรถเขน็ไม่พบ
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“ขา้...ขา้ไม่ให้ท่านแม่หรอก” นางยงัจ�าได้ด ีถงุกระสอบแสนรกัของนาง

ถูกท่านแม่เอาไปวางรองแผ่นไม้ ปีนี้นางจะไม่ให้อกี

“เจาจื่อ...” เหยาลี่ยนืเท้าเอวส่งเสยีงขู่อยู่ข้างบนัได

“ลี่เอ๋อร์อย่ามัวยืนอยู่ตรงนี้เลย ไปนั่งก่อนเถอะนะ” อี้หยางจับไหล่ 

ทั้งสองของนางแน่น เขาพูดเป็นเชงิขอร้อง แต่กลบัดนันางให้ไปนั่งเก้าอี้ข้างๆ

“แต่ข้ายังไม่ได้เรียงขนมแป้งอบบนรถเข็นเลย พรุ่งนี้ต้องเข็นไปขาย 

รมิแม่น�้าแล้วนะ”

“ขา้รู้ๆ  ไม่ต้องห่วงนะ” อี้หยางจบัตวันางอย่างเบามอื ดนันางไปยงัเก้าอี้

มพีนกัแล้วกดตวันางให้นั่งลง “เจ้าอ่านหนงัสอืเป็นเพื่อนองิเถาไปก่อน”

“ท่านแม่ ท่านพ่อบอกว่าหนังสือเล่มนี้ข้าอ่านได้” อิงเถาเลื่อนหนังสือ

เล่มหนึ่งมาตรงหน้าเหยาลี่

“ออื อ่านได้” เป็นหนงัสอืที่บรรยายเกี่ยวกบัป่าลกึและน�้าตก

“ไม่! อย่าเอาถงุกระสอบข้าไป” เจาจื่อร้องเสยีงหลงระหวา่งฉดุกระชาก

ถุงกระสอบกบัอี้หยาง

“เฮ้อ... น่าอายจริงๆ” เหยาลี่ยกมือขึ้นแตะขมับพลางส่ายหน้า “หือ 

ดูเหมอืนน้องจะดิ้นอกีแล้ว”

“ดิ้นอีกแล้วหรือ” อิงเถาถามด้วยสีหน้าตื่นเต้น เงยหน้ามองนางด้วย

ดวงตาเป็นประกาย “ขอจบัได้ไหมท่านแม่”

“หึๆ  จบัส”ิ นางยิ้มกว้าง “เยน็นี้องิเถาอยากกนิอะไร” พรุง่นี้เป็นเทศกาล

กินเย็น ต้องมีการดับไฟในเตา ซึ่งนางก็ได้ท�าขนมแป้งอบ ขาหมูเย็น และ

หมูแดงเอาไว้เรยีบร้อยแล้ว ไม่น่าเชื่อว่าปีหนึ่งจะผ่านไปเรว็ถงึเพยีงนี้

ด้านนอกโรงเตี๊ยม กลุ่มคนกำาลังช่วยกันจัดของใส่รถเข็น นอกจาก

ขนมแป้งอบที่วางอยู่บนรถเข็นแล้ว ของที่เหยาลี่เตรียมไว้ขายยังมีสุราหลาย

ไหที่อี้หยางก�าลงัขนมาเรยีงไว้ด้านในรถเขน็

“แล้วกช็ามตั้งนี้ด้วย ยงัพอมทีี่หรอืไม่” ในมอืเหยาลี่มชีามตั้งหนึ่ง นาง
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ก้มดูในรถเขน็ที่อี้หยางก�าลงัจดัเรยีงของอยู่

“มีๆ  เจ้าอย่าก้มมากส”ิ อี้หยางรบัตั้งชามจากเหยาลี่แล้วเอด็นาง

“ไม่เป็นไรหรอกน่า” ไม่รูว่้าเหยาลี่ควรดใีจหรอืเสยีใจด ีนางไม่ได้เจบ็ป่วย

อะไร เขากลบัเอาแต่ห้ามนั่นห้ามนี่อยู่ได้ แต่นางกเ็ข้าใจดวี่าเขาพูดด้วยความ

เป็นห่วง

“เถ้าแก่เนี้ย”

เมื่อหนัไปตามเสยีงกพ็บเดก็หนุ่มในชุดสฟี้าขาว ที่เอวห้อยถุงหอมปัก

ลายเหยี่ยวเอาไว้ “นายน้อยเฉอ” เหยาลี่แปลกใจที่เหน็อกีฝ่ายตั้งแต่เช้าตรู่

“ข้ามารอดูเจาจื่อ” เฉยีงเหว่ยยิ้มกว้าง ปรายตามองประตูโรงเตี๊ยมซึ่ง

เปิดไว้บานหนึ่ง เฝ้ารอคนที่ท�าให้เขามาอยูต่รงนี้ เพยีงครูก่เ็ริ่มได้ยนิเสยีงความ

เคลื่อนไหวด้านใน

“องิเถา เจ้าจะบ้าหรอื” น�้าเสยีงเจาจื่อฟังดูเหนื่อยหอบ นางออกมาใน

ชุดกระโปรงสองชั้น ชั้นนอกเป็นผ้าโปร่งสีเรียบ ชั้นในปักลายดอกไม้เล็กๆ 

รอบชายกระโปรง ยามที่นางก้าวเดนิจงึดเูหมอืนมดีอกไม้โปรยปรายท่ามกลาง

ม่านหมอกรอบตัว นางลากรถลากไม้ที่ท�าจากลังไม้ติดล้อของอิงเถาออกมา

ด้วย

“เจาจื่อ เจ้าเอารถลากออกมาท�าไมกนั” เหยาลี่ถามด้วยความสงสยั นั่น

มนัรถลากไม้ขององิเถาไม่ใช่หรอื

“ก็อิงเถาบอกว่าจะใช้น่ะสิ” เด็กสาวบ่นกระปอดกระแปดก่อนสะดุ้ง 

สุดตวั “เฉยีงเหว่ย! เจ้ามาท�าอะไรที่นี่” นางตะโกนเสยีงดงั

“แน่นอนว่าต้องมาดูเจ้า” เดก็หนุ่มส่งสายตาเอน็ดูไปให้นาง

“อึ๋ย...” เจาจื่อขนลุกไปทั้งตวั

“มอีะไรหรอืพี่เจาจื่อ” เนื่องจากประตโูรงเตี๊ยมเปิดไว้เพยีงบานเดยีว จงึ

พอให้เดนิผ่านได้คนเดยีว พอคนข้างหน้าหยุดเดนิ องิเถาที่อยู่ข้างหลงัจงึท�า

อะไรไม่ได้ ทั้งยงัมองไม่เหน็ข้างหน้าอกีด้วย

“ไม่มอีะไร” นางดงึรถลากไม้ไปไว้ด้านข้างเพื่อเปิดทางให้องิเถา
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“ท่านพ่อ ข้าว่าเราควรเอาเก้าอี้ไปด้วยนะ เผื่อท่านแม่จะนั่ง” องิเถายก

เก้าอี้ไม้กลมที่ไม่มพีนกัพงิออกมาจากด้านในแล้ววางบนรถลาก

“ไม่ต้องกระมงัองิเถา” เหยาลี่ไม่เหน็ด้วยเท่าไรนกั ท�าแบบนี้จะไม่ตลก

ไปหน่อยหรอื

“แต่ข้าอยากท�าให้ท่านแม่นี่นา” องิเถาลงัเลใจ เขาช้อนตามองนางแล้ว

กะพรบิตาปรบิๆ “ข้าจะลากไปให้เองด้วยนะ”

“ไม่เป็นไรน่าเหยาลี่ เขาอยากท�ากใ็ห้เขาท�าเถอะ” อี้หยางหวัเราะเบาๆ 

“ใครๆ ต่างกไ็ม่อยากเหน็เจ้าเหนด็เหนื่อย”

“พวกท่านเป็นห่วงข้ามากเกนิไปแล้ว ข้าไม่ได้อ่อนแอปานนั้น” เหยาลี่

อ่อนใจ “เอาไปกไ็ด้องิเถา ขากลบัค่อยวางไว้บนรถเขน็แล้วกนั”

“ขากลบัข้ากจ็ะลากกลบัเอง” องิเถายดืหลงัเชดิหน้าพดูด้วยความมั่นใจ 

แต่ในใจทุกคนที่ฟังต่างยังจ�าภาพที่อิงเถาเดินสะลึมสะลือกลับโรงเตี๊ยม 

ครั้งก่อนได้ดี

“เจาจื่อ วนันี้เจ้าแต่งตวัได้น่ารกัมาก” ระหว่างที่คนในครอบครวัก�าลงั

แสดงความรกัต่อกนัอยู ่เฉยีงเหว่ยไม่ลมืที่จะเอ่ยชมเป้าหมายของตวัเองเบาๆ 

เนื่องจากเขายงัไม่รูว่้านางชอบการเกี้ยวพาแบบไหน จงึได้แต่ลองเกี้ยวไปเรื่อยๆ 

วนันี้เขาคดิจะใช้วธิทีี่อ่อนโยนกว่าเคย

“อึ๋ย...” เจาจื่อท�าปากเบี้ยว พยายามจะไม่อาเจยีนอาหารเช้าออกมา

“เจ้าคิดว่าชุดข้าเป็นอย่างไร” เฉียงเหว่ยไม่เข้าใกล้นางมากเกินไปนัก 

วธินีี้จะท�าให้นางตอบสนองไม่รุนแรงเหมอืนที่ผ่านมา

“ก.็..กด็”ี เจาจื่อปรายตามองครั้งหนึ่งแล้วดงึสายตากลบัก่อนจะหนัไป

จ้องเอวอกีฝ่ายเขมง็ “นั่นมนัถุงหอมของข้านะ”

“หอื เหมาะกบัข้าใช่ไหม” เขายงัคงใช้สายตาหยอกเย้ามองนาง

“ข้าขอร้องละเฉยีงเหว่ย” เจาจื่อประกบมอืขอร้องอกีฝ่าย “ข้าขยะแขยง”

เฉียงเหว่ยเผยอปากจะพูดอะไร แต่กลับได้ยินเสียงเรียกของเหยาลี่

พอด ีจงึปิดปากลงเช่นเดมิพลางคดิว่าท่าทางของเขาน่าขยะแขยงตรงไหน
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เหยาลี่ลงสลกัประตหูน้าโรงเตี๊ยม คดิไปถงึวนัที่ถกูงดัแงะ วนันี้ไม่มคีน

อยู่ที่โรงเตี๊ยมแบบเดียวกับเมื่อวันเทศกาลโคมไฟหยวนเซียว... แต่เป็นตอน

กลางวนัคงไม่มอีะไรกระมงั “ไปกนัได้แล้ว”

“ฮบึ!” อี้หยางออกแรงเขน็รถเขน็ไปรมิน�้า

“ฮบึ!” องิเถากอ็อกแรงลากรถลากที่มเีก้าอี้วางอยู่ตามอี้หยางไป “ท่าน

แม่ขึ้นมานั่งบนเก้าอี้เลยไหม”

“ไม่ดกีว่าจ้ะ” เหยาลี่ปฏเิสธ ให้นางขึ้นไปนั่งบนเก้าอี้ที่อยูบ่นรถลากแบบ

นั้น จะเป็นจุดรวมสายตาเกนิไปหน่อยแล้ว... อนัที่จรงิแค่นี้นางกเ็ป็นจุดรวม

สายตามากพอแล้ว

บริเวณถนนที่ติดกับลานดินใกล้แม่นำ้าปรากฏร่างคนสี่คน เป็นชาย

ร่างสูงใหญ่หนึ่ง สตรโีฉมสะคราญหนึ่ง และเดก็ฝาแฝดชายหญงิคู่หนึ่ง 

“เหยาลี่ ข้าก�าลงัรออยู่พอดเีชยีว” จอืจูโบกมอืทกัทาย

“ต้องให้เจ้าช่วยอย่างนี้ทุกครั้งเลย” เหยาลี่ยิ้มแย้มตอบ

“ข้ากร็อซื้อสุรากบัขนมของเจ้านั่นละ จงึมารอตรงนี้”

“รอข้าตั้งร้านสักครู่ก็แล้วกัน” เหยาลี่ช่วยอี้หยางหยุดรถเข็น เปิดผ้า

คลุมขนมแป้งอบออก อี้หยางยกชามใส่สุราและสุราหนึ่งไหจากตวัรถ 

ระหว่างรออี้หยางกบัเหยาลี่ตั้งร้าน องิเถากห็ยุดรถลากแล้วยกเก้าอี้มา

วางลงข้างรถเขน็

“อิงเถาเอารถลากมาด้วยหรือ” หงอี่เอ่ยถามระหว่างรอมารดาซื้อขนม

และสุรา

“อื้อ ข้าเอาเก้าอี้มาให้ท่านแม่ ใส่รถลากมาสบายกว่า” องิเถาตอบ “รอ

ข้าขายของเสรจ็ก่อนนะ แล้วจะไปเล่นด้วย”

“อื้อ” หงอี่พยกัหน้า

“เดี๋ยวนี้บุตรชายเราเอาใหญ่แล้วนะ ไปรับปากว่าจะเที่ยวเล่นกับเด็ก 

ผู้หญงิแบบนั้นใช้ได้ที่ไหนกนั” อี้หยางพูดพอให้ได้ยนิแค่เหยาลี่กบัจอืจู
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“หลังขายของเสร็จ เด็กๆ ก็ไปเล่นด้วยกันอยู่แล้ว” เหยาลี่ตอบกลับ

ยิ้มๆ

“ว่าแต่คุณชายอี้หยางนี่ยังไงนะ เมื่อก่อนก็เห็นสวมชุดที่ดูดีอยู่หรอก 

เหตุใดเดี๋ยวนี้จึงสวมชุดเหมือน... คนใช้แรงงานอะไรอย่างนั้น” จือจูรับขนม

แป้งอบสี่ชิ้นก่อนยื่นให้คนข้างกาย แล้วรอรบัสุราอกีสองชาม

“ลี่เอ๋อร์ชอบให้ข้าสวมชุดแบบนี้” อี้หยางพูดด้วยน�้าเสยีงภูมใิจ

“ข้าไม่เคยพูดนะ” เหยาลี่รบีปฏเิสธ

“หึๆ ” จอืจูหวัเราะชอบใจ “อย่าบอกเขาว่าข้าจ่ายเป็นเงนิต�าลงึนะ” นาง

ส่งเงนิให้เหยาลี่พลางกระซบิเสยีงเบา

“ได้ส”ิ เถ้าแก่เนี้ยสาวพยกัหน้า “เจาจื่อ ไปเรยีกลูกค้าได้แล้ว”

“เข้าใจแล้ว” เด็กสาวรับค�าแต่โดยดี เมื่อนางเดินออกไปเรียกลูกค้า 

เฉียงเหว่ยก็ท�าเพียงมองตามเท่านั้น “ขนมแป้งอบ ขนมแป้งอบชิ้นละสิบห้า

อแีปะ สุราชามละแปดอแีปะ” เสยีงเรยีกลูกค้าของนางดงึดูดความสนใจจาก

คนบรเิวณนั้นทนัที

“ท่านแม่ ข้าช่วยขายของนะ ถ้าเหนื่อยกน็ั่งพกันะ” องิเถาหยบิเก้าอี้ไม้

เตี้ยๆ ส�าหรับรองขาออกจากใต้รถเข็นแล้วปีนขึ้นไปยืนบนเก้าอี้นั้นเพื่อช่วย

ขายของ

“ขายขนมได้มากกว่าครึ่งแล้ว องิเถา เจ้าไปเล่นกบัไป๋อี่ หงอี่เถอะ” 

เมื่อเห็นว่าขายขนมแป้งอบจนจ�านวนขนมลดลงมากแล้ว เหยาลี่จึงไม่คิดรั้ง 

องิเถาไว้อกี

“งั้นข้าไปเล่นกบัไป๋อี่ หงอี่ก่อนนะท่านแม่” องิเถายิ้มกว้าง ลงจากเก้าอี้

ไม้แล้ววิ่งไปรวมกลุ่มกับเด็กอีกสองคน เด็กก็คือเด็กวันยังค�่า... เหยาลี่มอง

ตามองิเถาไปครู่หนึ่ง ก่อนหนัมามองอี้หยาง “อี้หยาง ท่านกไ็ปเล่นลอยจอก

สุรากบัคนอื่นได้นะ” ถ้าจ�าไม่ผดิ ปีที่แล้วนางเหน็เขาร่วมวงเล่นลอยจอกสุรา

จากจุดที่นางยนืขายของอยู่
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“เผื่อเจ้าจะจ�าไม่ได้ ข้าไม่ได้ดื่มสุรามาตั้งนานแล้ว” อี้หยางเชดิหน้าขึ้น

เลก็น้อย เหตุใดทุกคนถงึชอบคดิว่าเขารกัการดื่มสุรานะ

เหยาลี่พยายามกลั้นยิ้ม “เจาจื่อ เจ้ากไ็ปพกัได้แล้ว”

“เจาจื่อ ไปดกูายกรรมตรงถนนด้านนั้นกนัเถอะ” เฉยีงเหว่ยที่ยนืรออยู่

ด้านข้างมาตั้งแต่เช้ารีบเอ่ยชวนนาง ใบหน้าเขามีรอยยิ้ม แต่ในแววตากลับ

กงัวลใจ

เจาจื่อไม่สนใจและเดนิไปทางไม้ต้นใหญ่ที่อยู่ใกล้แม่น�้า

“เจาจื่อ ไปดูด้วยกันเถอะนะ...” เฉียงเหว่ยเดินตามนางพลางพูด

อ้อนวอนไปด้วย

“ถนนด้านนั้นมกีารแสดงกายกรรมด้วยหรอื ลี่เอ๋อร์ เราน่าจะไปดูด้วย

กนันะ” อี้หยางเอ่ยถามเหยาลี่

“ไปได้ที่ไหนเล่า” นางส่ายหน้า

“ให้เจาจื่อกลับมาเรียกลูกค้า พอเราขายของหมดก็เอารถเข็นไปเก็บ

แล้วไปดูกายกรรมกนัอย่างไร” อี้หยางเสนอความเหน็

“ท�าอย่างนั้นได้ที่ไหนเล่า” เหยาลี่ยังคงไม่เห็นด้วย “ท่านอยากดู

กายกรรมหรอื”

“ไม่อยาก” เขาปฏเิสธ

“ไม่อยากแล้วชวนข้าไปท�าไม”

อี้หยางเกาหูเกาคางด้วยท่าทางเก้กัง “ข้าคิดว่าเจ้าจะอยากดูก็เลยลอง

ชวน อยู่เฉยๆ ตรงนี้เจ้าไม่เบื่อหรอื”

“อี้หยาง”

“หอื”

“ท่านรงัเกยีจหรอืไม่ หากต้องนั่งต�่ากว่าข้า” เหยาลี่ชี้เก้าอี้ตวัที่องิเถาใช้

ยนืเมื่อครู่

“ไม่เลย”

“ท่านไปนั่งตรงนั้นส ิแล้วกม็องไปรอบๆ” นางเอ่ยชวนให้เขามานั่งด้าน
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ข้างรถเขน็ “ดูส ิตรงนั้นมคีนตกไปในน�้าเพราะแย่งจอกสุรากนั”

“เจ้านั่นยงัอยู่อกีหรอืนี่” อี้หยางทนัเหน็ว่ามคีนถูกจบัโยนลงน�้า

“ตรงนั้นมเีดก็หนุ่มหลายคนก�าลงัเล่นเตะลูกหนงักนัอยู่ ท่านเหน็หรอื

ไม่ว่าพวกเขาไม่ได้มฐีานะที่เท่าเทยีมกนั แต่กลบัเล่นด้วยกนั”

“เจ้าเด็กคนที่สวมเสื้อเก่าๆ นั่นเตะเก่งกว่าคุณชายชุดแดงเสียอีก”  

อี้หยางพยกัหน้าแล้วมองไปรอบๆ ตามนาง

“ส่วนทางนั้นกม็เีดก็สาวจบักลุ่มกนัท�ามงกุฎกิ่งหลวิ” เหยาลี่มองไปอกี

ทาง

“อื้อ...” เขามองตามนาง

“ข้าคิดว่าการเที่ยวชมวสันต์ก็คืออย่างนี้นี่เอง” เหยาลี่ลุกจากเก้าอี้เมื่อ

มคีนเดนิเข้ามาใกล้

“อ๊ะ ข้าขายให้เอง” อี้หยางรีบลุกจากเก้าอี้ “ขนมแป้งอบชิ้นละสิบห้า

อแีปะ สุราชามละแปดอแีปะ จะรบักี่ชิ้นด”ี เมื่อขายขนมและสุราเสรจ็ เขาจงึ

มเีวลาตรกึตรองค�าพูดของนาง การได้นั่งอยู่ตรงนี้แล้วมองบรรยากาศรอบตวั

กด็ูเหมอืนจะเป็นความสนุกแบบหนึ่งของนาง

“สุราชามหนึ่ง ขนมสองชิ้น”

“ได้เลยๆ” อี้หยางก้มลงไปยกสรุาไหใหม่ขึ้นมาแกะผนกึ ก่อนจะเหน็ว่า

ลูกค้าเป็นใคร “อ้าว! หยางเยี่ย เจ้ากม็าด้วยหรอื”

“กลายเป็นเถ้าแก่เตม็ตวัแล้วสนิะ” หยางเยี่ยพูดยิ้มๆ “หรอืว่าเป็นแค่

ลูกจ้างในโรงเตี๊ยม” เขาเลกิคิ้วถาม

“ย่อมต้องเป็นเถ้าแก่อยู่แล้ว”

“แต่ดูการแต่งตวัไม่ค่อยเหมอืนเท่าไรนะ” ผู้พูดกวาดตาขึ้นลง

“อา... พี่เหยาลี่” ชุ่ยเหนี่ยวทกัทายเหยาลี่บ้าง

“น้องชุ่ยเหนี่ยว” เหยาลี่ยนืขึ้นทกัทาย และนั่นกท็�าให้ผู้มาใหม่ทั้งสอง

เหน็ส่วนท้องที่นูนออกมาของนางอย่างชดัเจน

“อา พี่เหยาลี่ เหตุใดจงึได้...” ชุ่ยเหนี่ยวเบกิตากว้างอ้าปากค้าง ไม่รู้จะ
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พูดอะไรต่อ

“โอ้! พี่สะใภ้ ยนิดดี้วย” หยางเยี่ยเลกิคิ้วด้วยความแปลกใจ ก่อนจะ

เอ่ยแสดงความยนิดี

“ขอบคุณน้องหยางเยี่ย น้องชุ่ยเหนี่ยว” เหยาลี่ยิ้มกว้างจนตาหย ีเรยีก

ทั้งสองว่าน้องโดยไม่ตะขดิตะขวงใจสกันดิ

“อา... กี่เดอืนแล้วหรอืพี่เหยาลี่” ชุ่ยเหนี่ยวดูตื่นเต้นมาก “แล้วจะออก

มาเป็นตวัหรอืเป็นไข่เจ้าคะ” สิ้นค�าถามของชุ่ยเหนี่ยว คนทั้งสามต่างมองหน้า

กนัไปมา

“น่าจะออกมาเป็นทารกคนหนึ่งนะ” เหยาลี่แก้ค�าพูดของอกีฝ่าย ‘เป็น

ตวัหรอืเป็นไข่อย่างนั้นหรอื น้องชุ่ยเหนี่ยวเป็นนกกระเตน็นี่นะ...’ ด้วยเหตุนี้

เหยาลี่จงึไม่ถอืสาค�าพูดของอกีฝ่าย

“อา... พี่เหยาลี่เป็นมนุษย์นี่นา ข้าลมืไป แฮะๆ” ท่าทางซื่อๆ ของชุ่ย-

เหนี่ยวท�าเอาใครๆ ต่างกโ็กรธไม่ลง

“ขนมสองชิ้น สรุาหนึ่งชาม รวมเป็นสามสบิแปดอแีปะ” อี้หยางห่อขนม

ด้วยกระดาษแล้วยื่นชามสุราให้คนทั้งสอง

“จรงิสพิี่สะใภ้ วนันี้ที่โรงเตี๊ยมยงัมห้ีองว่างอยูห่รอืไม่” หยางเยี่ยวางเงนิ

ต�าลงึก้อนหนึ่งบนรถเขน็แล้วรบัชามสุรามาถอื ส่งขนมชิ้นหนึ่งให้ชุ่ยเหนี่ยว

“มอียู่ ปีนี้มขีาหมูเยน็กบัหมูแดงด้วยนะ” เหยาลี่พยกัหน้า นางคดิอยู่

แล้วว่าอย่างไรกต็้องมคีนมาช่วยกนิแน่

“ดเีลย ข้าจองห้องหนึ่งกแ็ล้วกนั” หยางเยี่ยพูดด้วยสหีน้าและน�้าเสยีง

ปกติ

เหยาลี่เหมอืนจบับางอย่างในน�้าเสยีงของอกีฝ่ายได้ “ห้องเดยีวพอหรอื” 

นางถามกลบัยิ้มๆ

“อ้อ...” อี้หยางพยกัหน้าหลายครั้งเมื่อตามบทสนทนาทนั

“น้องชุ่ยเหนี่ยว”

“ออื... มอีะไรหรอืพี่เหยาลี่” ชุย่เหนี่ยวเงยหน้าขึ้นจากการระวงัขนมแป้ง
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อบไม่ให้หลุดมอืหล่นพื้น

“เจ้ากเ็ข้าพกัที่โรงเตี๊ยมข้าด้วยใช่ไหม” เหยาลี่ถาม

“อื้อ... ใช่แล้วพี่เหยาลี่ หยางเยี่ย ท่านบอกพี่เหยาลี่หรอืยงั” นางรบีหนั

ไปถามคนข้างๆ เขาคงไม่ลมืเรื่องนี้ใช่หรอืไม่

“ข้าบอกพี่สะใภ้แล้วว่าต้องการห้องหนึ่ง” หยางเยี่ยพยายามกลั้นยิ้ม 

เดี๋ยวนางต้องถามค�าถามนั้นออกมาแน่

“ออื... หอื ห้องเดยีวหรอื แล้ว...แล้วข้าจะไปนอนที่ไหนล่ะ” ชุ่ยเหนี่ยว

ถามกลบัด้วยสหีน้ากงัวล

หยางเยี่ยยิ้มกว้าง “พูดเหมอืนเจ้าไม่เคยนอนห้องเดยีวกบัข้าอย่างนั้น

ละ”

ชุย่เหนี่ยวท�าความเข้าใจค�าพดูของอกีฝ่ายอยูพ่กัหนึ่ง ก่อนจะหน้าแดง

ขึ้น...แดงขึ้น... และแดงเสยียิ่งกว่าแดง

“ฮ่าๆๆ” หยางเยี่ยหวัเราะเสยีงดงั

“พวกเจ้าสองคนนี่นะ เรื่องนี้แค่พดูนดิเดยีวข้ากเ็ข้าใจแล้ว ไม่ต้องบอก

กนัตรงๆ แบบนั้นกไ็ด้ หึๆ ” อี้หยางล้อเลยีนคนทั้งสอง “แบบนี้กเ็รยีกว่าน้อง

สะใภ้ได้เตม็ปากเตม็ค�าแล้วสนิะ”

ชุย่เหนี่ยวอยากจะขดุหลมุ กลายร่างเป็นนกกระเตน็ แล้วไปนอนในก้น

หลุมให้คนฝังกลบนางเสยีเหลอืเกนิ “อา... พี่เหยาลี่ ข้า...ข้าอบัอายเหลอืเกนิ” 

หากนางไม่ถามเขา เขากค็งไม่พูดโต้งๆ แบบนั้น แล้วนางกไ็ม่ต้องร้อนวูบวาบ

ไปทั่วใบหน้าแบบนี้ แค่ยอมรับเงียบๆ หรือขอห้องใหม่อีกห้องของตัวเอง 

กพ็อแล้วแท้ๆ น่าอบัอายเหลอืเกนิ

“เอาละๆ พวกท่านสองคนเลกิล้อเลยีนนางได้แล้ว” เหยาลี่ออกตวัช่วย

ชุ่ยเหนี่ยว

“ออื... ขอบคณุพี่เหยาลี่” ชุย่เหนี่ยวก้มหน้าพดูเสยีงเบา นางตามไม่ทนั

จงึถูกล้อเลยีน แถมคนที่ตั้งใจจะล้อเลยีนนางกเ็ป็นหยางเยี่ยเสยีอกี นางอบัอาย

เหลอืเกนิ
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“หยางเยี่ย ได้ยนิว่าตรงถนนด้านนั้นมกีารแสดงกายกรรมด้วยนะ เจ้า

ไม่พาน้องสะใภ้ไปดูหน่อยหรอื” อี้หยางชี้ไปทางกลุ่มคนที่อยู่สุดถนนอกีด้าน

“กายกรรมหรอื” หยางเยี่ยดูจะไม่สนใจนกั “อยากไปดูหรอืไม่”

“อา... แล้วแต่ท่าน” ใบหน้าชุ่ยเหนี่ยวยงัแดงระเรื่อ

“เช่นนั้นกไ็ปดูกนัเถอะ อี้หยาง เอาขนมแป้งอบมาอกีชิ้น ไม่ส ิสองชิ้น

เลยดกีว่า” ชิ้นหนึ่งให้ชุ่ยเหนี่ยวถอืไว้ ส่วนอกีชิ้นกซ็ื้อมาส�ารองไว้ เผื่อนางท�า

ตกอกี

‘อ๊ะ! ขนมในมอืข้าหายไปไหนแล้ว’ ได้ยนิหยางเยี่ยสั่งขนม ชุ่ยเหนี่ยว

จงึรู้สกึตวั คงจะตกพื้นตอนที่นางก�าลงัเขนิอายเป็นแน่

“สองคนนั้นกลายเป็นแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไรกนันี่” เมื่อหยางเยี่ยกบัชุ่ย-

เหนี่ยวเดนิไปไกล อี้หยางกน็ั่งลงบนเก้าอี้เตี้ยตวัเดมิแล้วชวนเหยาลี่คุย

“คงหลงัจากเรื่องพวกเราไม่นานกระมงั”

“เจ้า... รู้เรื่องนี้อยู่ก่อนแล้วหรอื” เขาถามนางเมื่อเหน็ว่านางดูสงบนิ่ง

“หึๆ  ข้ากบัน้องชุ่ยเหนี่ยวเคยคุยถงึเรื่องนี้ครั้งหนึ่งแล้ว นางไม่กล้าพอ 

ทั้งยงักลวัหยางเยี่ยจะปฏเิสธ” เหยาลี่อมยิ้ม “ข้ากเ็ลยให้ก�าลงัใจนาง”

“เมื่อตอนที่ไปพกัคฤหาสน์ของหยางเยี่ยน่ะหรอื”

“ที่จริงสองคนนั้นดูเหมือนจะมีความรู้สึกดีๆ ให้กันอยู่แล้ว ดีไม่ดี 

หยางเยี่ยคงรูแ้ล้วว่าชุย่เหนี่ยวรูส้กึอย่างไร แต่เขาคงอยากให้นางเป็นผู้เอ่ยปาก 

มากกว่า”

“มีแต่เจ้าที่ยอดเยี่ยม มองอะไรทะลุปรุโปร่ง” อี้หยางมีท่าทีเลื่อมใส 

“ไม่มเีรื่องใดที่เจ้าไม่รู้ มแีต่เรื่องที่เจ้าไม่พูดเท่านั้น”

“ข้าไม่คดิว่านั่นเป็นค�าชมนะ” เหยาลี่หรี่ตามองด้วยสหีน้าไม่พอใจ นั่น

มนัค�าชมประเภทไหนกนั

“ฮ่าๆๆ เจ้าดูนั่นส ิเฉยีงเหว่ยเดนิตามเจาจื่อไม่หยุดเลย เจ้าคดิว่าเดก็

สองคนนั้นพอมคีวามหวงัหรอืไม่” เขาชี้ไปยงัเดก็หนุ่มกบัเดก็สาวที่เดนิตามกนั
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อยู่รมิน�้า

“นางยงัไม่มใีจ... นายน้อยเฉอคงต้องพยายามอกีมากทเีดยีว” เหยาลี่

พูดยิ้มๆ

“เจ้าคดิว่านางไม่มใีจจรงิหรอื”

“อาจจะมกีไ็ด้นะ ตอนนั้นนางยงัตกใจจนแทบนอนไม่หลบัอยูเ่ลย หึๆ ” 

เมื่อมีคนเดินเข้ามาใกล้ เหยาลี่ก็ตั้งท่าจะลุกไปขายของ แต่กลับนั่งลงที่เดิม 

นางรู้อยู่แล้วว่าอี้หยางต้องลุกขึ้นมาขายแทน

“น้องหญงิจอมเจ้าเล่ห์” อี้หยางค้อนนางครั้งหนึ่ง ก่อนจะลกุไปขายของ 

เมื่อขายเสรจ็กก็ลบัมานั่งชมบรรยากาศรอบข้างกบันางเช่นเดมิ

“เจาจื่อ รอข้าด้วยส”ิ

“เฉยีงเหว่ย! อย่าเข้ามาใกล้ข้านะ” เจาจื่อปัดมอืไม่ยอมให้อกีฝ่ายเข้า

ใกล้

“อย่าเสียงดังสิเจาจื่อ คนมองกันใหญ่แล้วนะ” เฉียงเหว่ยพูดพลาง

ช�าเลืองไปด้านข้าง บนพื้นหญ้าริมแม่น�้า กลุ่มคนทั้งชายหญิงต่างจับกลุ่มนั่ง

คุยกนั คนทั้งสองที่ฝ่ายหนึ่งเอาแต่เดนิปึงปังจงึกลายเป็นจุดเด่นได้ง่าย

“นี่!” เจาจื่อเผลอมองไปรอบข้างตาม จู่ๆ มอืนางกถ็ูกกุมเอาไว้

“คนอื่นมองอยู่นะ กลบักนัก่อน แล้วข้าจะให้เจ้าว่าเตม็ที่เลย” เฉยีง- 

เหว่ยชงิความได้เปรยีบด้วยความหนาของใบหน้าเขา

“เจาจื่อ เป็นเจ้าใช่หรือไม่” เด็กสาวผู้หนึ่งทักทายคนทั้งสองจากด้าน

หลงั

“สฉีวน” เจาจื่อเหน็ทางรอด “อา... เฉยีงเหว่ย ปล่อยมอืข้า” นางสะบดั

มอื “ปล่อยส”ิ

โอกาสเดยีวในรอบพนัปีของเฉยีงเหว่ย จะปล่อยให้หลุดลอยไปง่ายๆ 

ไม่ได้หรอก เขาขยับตัวไปยืนอีกข้างของเจาจื่อโดยไม่ยอมปล่อยมือ ถ้านาง

อยากทกัทายสหายกใ็ห้นางทกัทายไป แต่เขาจะไม่ยอมปล่อยมอืนางเดด็ขาด
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“เจาจื่อ ชุดของเจ้าวนันี้สวยมากเลย” สฉีวนกลั้นยิ้ม “ข้า... มาเที่ยวกบั

เหล่าสหายที่โรงงิ้วอยู่ทางนั้น เผื่อเจ้าอยากมาร่วมวงด้วย” นางมองไปยังมือ

ทั้งสองที่กุมกนัอยู่

“ข้าเป็นเทพเจ้างู เจ้าเป็นตวัอะไร” เฉยีงเหว่ยถามเสยีงเบาพลางใช้พลงั 

ดวงตาเขากลายเป็นสดี�าสนทิ ทั่วร่างปล่อยแรงกดดนัออกมา ก่อนจะหายวบั

ไปเมื่อเขากะพรบิตาอกีครั้ง

“ข้า...ข้าเป็นปีศาจจิ้งหรดี” สฉีวนเงยหน้าขึ้นกะทนัหนั เมื่อต้องเผชญิ

กบัผู้ที่มพีลงัสูงกว่านางกถ็งึกบักลนืน�้าลายเอื๊อกใหญ่ “เอ่อ... ข้าเอ่ยชวนตาม

มารยาทเท่านั้น ข้า...ข้าไม่รบกวนแล้วดกีว่า” เดก็สาวพูดตะกุกตะกกัก่อนจะ

รบีเดนิกลบัไปรวมกลุ่มกบักลุ่มคนที่มาด้วยกนั แล้วไม่หนัมาอกีเลย

‘ทางรอดของข้า อย่าล้มเลกิความตั้งใจง่ายๆ เช่นนั้นส’ิ 

“เดี๋ยวก่อนสฉีวน” เจาจื่อเรยีกสฉีวนอกีครั้ง ‘ข้าอยากไปร่วมวงกบักลุม่

เจ้า’ แต่นางไม่ทนัได้เอ่ย

“เอาละเจาจื่อ เราไปเดนิเล่นทางนั้นกนั แล้วค่อยกลบัไปหาเถ้าแก่เนี้ย

ดีกว่า” เฉียงเหว่ยยิ้มกว้าง หวังว่าคงไม่มีใครมารบกวนเวลาของเขากับนาง 

อกีนะ

‘ท่านแม่... ช่วยข้าด้วย’ เจาจื่อร�่าร้องในใจ เหตุใดมอืเขาถงึได้เหนยีว

เช่นนี้นะ

“อา... หยางเยี่ย ท่านเล่าให้พี่เหยาลี่ฟังส”ิ ชุ่ยเหนี่ยวเดนิกลบัมาหา

เหยาลี่กบัอี้หยางที่รถเขน็อกีครั้ง นางดูกงัวลใจมาก

“มีอะไรหรือน้องหยางเยี่ย น้องชุ่ยเหนี่ยว” ในตอนนี้เหยาลี่ปล่อยให้ 

อี้หยางนั่งหลบอยูห่ลงัรถเขน็และลบูท้องนาง การกระท�าเช่นนี้ดูจะไม่เหมาะให้

ใครมาเหน็เท่าไรนกั แต่กจ็นใจที่เขาดื้อและอยากจะลูบท้องนางให้ได้ ยิ่งรู้ว่า

ลูกดิ้นกย็ิ่งห้ามไม่อยู่

“เมื่อครู่นี้พวกข้าเดนิผ่านโรงเตี๊ยม เหน็ใครบางคนก�าลงัด้อมๆ มองๆ 
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อยู่แถวๆ นั้นน่ะส”ิ หยางเยี่ยพูดกบันาง “ตอนแรกข้ากไ็ม่ได้สนใจอะไร แต่

ชุ่ยเหนี่ยวบอกว่าเขาท�าอย่างนั้นมาตั้งนานแล้ว พวกข้ารู้สกึกงัวลจงึรบีกลบัมา 

บอกท่านนี่ละ”

“หรอืจะเป็นพวกย่องเบา” นางแตะมอือี้หยาง

“เช่นนั้นกร็บีกลบักนัเถอะ เจ้าเกบ็ของ เดี๋ยวข้าไปเรยีกเดก็ๆ” อี้หยาง

ลุกขึ้นจากเก้าอี้ไม้ทนัท ี ‘เจ้าสารเลวนั่นยงักลบัมาขโมยของอกีอย่างนั้นร!ึ ท�า

เช่นนี้สบประมาทกนัชดัๆ’

“อา... พี่เหยาลี่ ข้าช่วยเอง” ชุ่ยเหนี่ยวเข้าไปช่วยเหยาลี่เกบ็ของวางใน

รถเขน็

“พวกท่านเคยถูกงัดแงะหรือ” หยางเยี่ยถามด้วยความประหลาดใจ 

“เหตใุดไม่เปลี่ยนโรงเตี๊ยมให้เป็นอาณาเขตลบัแทนเล่า” แค่มอีาณาเขตลบั ใคร

จะเข้าออกกไ็ม่ง่ายแล้ว

“นั่นเป็นโรงเตี๊ยมของข้านะ ไม่ใช่ของอี้หยางเสียหน่อย” เหยาลี่รู้สึก

เสยีดายที่ขายขนมแป้งอบยงัไม่ทนัหมดกต็้องกลบัแล้ว นางเรยีงขนมที่เหลอื

ให้กองรวมกนั ก่อนใช้ผ้าขาวคลุมเอาไว้

“อ้อ...” โรงเตี๊ยมเป็นสนิเจ้าสาวนี่เอง ไม่ถอืว่าเป็นของอี้หยางนี่นะ

“เกบ็ของเสรจ็แล้ว เดี๋ยวเดก็ๆ มากร็บีกลบัไปโรงเตี๊ยมกนัเลย” เหยา-

ลี่บอกหยางเยี่ยกบัชุ่ยเหนี่ยว ทั้งสองพยกัหน้ารบั

“เกดิอะไรขึ้นหรอืเหยาลี่” จอืจตูามกลบัมาพร้อมอี้หยางด้วย เดก็ทั้ง

สามต่างเดนิตามมาพร้อมกนั

“เดี๋ยวข้าไปตามเจาจื่อกับเฉียงเหว่ยก่อน ไม่รู้สองคนนั้นเดินไปไหน

แล้ว” อี้หยางบอกเหยาลี่ ก่อนจะแยกตวัไปตามอกีครั้ง

องิเถารบีเดนิไปหาคนทั้งสอง ประสานมอืแลว้กม้ศรีษะท�าความเคารพ

ด้วยความนอบน้อม “คารวะท่านอาหยางเยี่ย ท่านอาสะใภ้”

“เป็นอย่างไรบ้างองิเถา จะมนี้องแล้ว ดใีจหรอืไม่” หยางเยี่ยลูบศรีษะ
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เดก็ชายด้วยความเอน็ดู พลางมองไปยงัสตรผีู้มาใหม่และเดก็ฝาแฝดทั้งสอง

“พอดวี่าน้องหยางเยี่ย อา... จอืจู ผู้นี้คอืหยางเยี่ยกบัชุ่ยเหนี่ยว หยาง-

เยี่ยเป็นญาตผิูน้้องของอี้หยาง ส่วนชุย่เหนี่ยวกเ็ป็น เอ่อ... คนรูจ้กัของหยางเยี่ย 

อีกที” เหยาลี่ไม่แน่ใจกับสถานะที่หยางเยี่ยมีให้ชุ่ยเหนี่ยวว่าต้องการให้คน 

นอกรู้หรอืไม่ จงึเลี่ยงที่จะพูด หากเขาอยากพูดกใ็ห้เขาพูดเอง “น้องหยางเยี่ย 

น้องชุ่ยเหนี่ยว ผู้นี้คอืจอืจู เป็นสหายสนทิของข้าเอง ส่วนเดก็แฝดสองคนนั้น

กค็อืไป๋อี่กบัหงอี่ เป็นลูกของจอืจู” นางแนะน�าคนทั้งสองกลุ่มให้รู้จกักนั

“ยนิดทีี่ได้รู้จกัแม่นางฉง” หยางเยี่ยทกัทายกลบัอย่างถูกต้อง

“ยนิดทีี่ได้รู้จกัคุณชายหลง น้องชุ่ยเหนี่ยว” จอืจูทกัหยางเยี่ยกลบัได้

ถกูต้อง แต่กบัชุย่เหนี่ยว นางเรยีกอกีฝ่ายตามที่เหยาลี่เรยีก “เดก็ๆ มาทกัทาย

คุณชายหลงกบัท่านน้าชุ่ยเหนี่ยวเรว็เข้า”

“คารวะคณุชายหลง คารวะท่านน้าชุย่เหนี่ยวขอรบั / เจ้าค่ะ” เดก็ทั้งสอง

ท�าตามค�าสั่งมารดา

“ดใีจจงัขอรบั” องิเถายิ้มแป้นมองหยางเยี่ยสลบักบัชุ่ยเหนี่ยวไปมา

“เมื่อครู่นี้น้องหยางเยี่ยบอกว่ามคีนน่าสงสยัมาด้อมๆ มองๆ อยู่หน้า

โรงเตี๊ยมข้า” เหยาลี่บอกเพื่อนสาว “ข้าสงสยัว่าจะเป็นโจรย่องเบาเมื่อครั้งก่อน”

“อนัตรายจรงิๆ เช่นนั้นเจ้ากร็บีกลบัไปดเูถอะ” จอืจมูสีหีน้าตื่นตระหนก

ตาม หลงัได้ยนิว่ามคีนเข้าไปขโมยภาพแขวนผนงัของเพื่อนสาวถงึในห้อง นาง

ก็รู้สึกเสียดายแทน แม้จะเคยเห็นเพียงครั้งเดียวแต่นางก็พอรู้ว่าเหยาลี่ชอบ

ภาพเหล่านั้นมาก

“ต้องรอเจาจื่อก่อน อกีอย่าง ข้าเขน็รถเขน็ไม่ไหว”

“ตายจรงิ ข้ากใ็ห้เขากลบัไปแล้วด้วย” จอืจูหมายถงึบุรุษของตน

“ไม่เป็นไรหรอก เดี๋ยวอี้หยางกค็งมาแล้ว” เหยาลี่ชะเง้อมองอยู่พกัหนึ่ง

กเ็หน็อี้หยางกบัเจาจื่อเดนิกลบัมาพร้อมกนั

“ไปเถอะ กลบักนัได้แล้ว” อี้หยางไม่รอช้า รบีเข้าประจ�าที่หลงัรถเขน็

แล้วออกแรงดัน รถเข็นเริ่มเคลื่อนไป โดยมีอิงเถาลากรถลากตามมาอีกคัน 
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ส่วนเก้าอี้กลมที่ตอนแรกใส่มานั้น ถูกน�าไปวางไว้บนรถเข็นข้างกองขนมแป้ง

อบที่ขายไม่หมด

ตอนนี้ท่าทางของอี้หยางช่างเหมาะกบัชดุที่สวมอยู่จรงิๆ ...หยางเยี่ยคดิ

คนเดยีวเงยีบๆ

“องิเถา ข้าช่วยลากนะ” ไป๋อี่เอ่ยบอกองิเถา เพราะเหน็ว่าสิ่งที่สหาย

ของตนเองท�าช่างน่าสนุก

“อื้อ... ช่วยกนัลาก” องิเถาพยกัหน้ารบั

“องิเถา ครั้งก่อนโดนขโมยอะไรไปหรอื” หงอี่เอ่ยถามระหว่างที่เดนิอยู่

อกีด้านของเขา

“ข้าไม่โดนขโมยอะไรหรอก แต่เสื้อผ้าถูกรื้อออกมาหมดเลย” อิงเถา

ส่ายหน้าขณะพูด

“ท่านแม่ ครั้งนี้ข้าวของข้าย้ายไปอยู่ในห้องเก็บของแล้ว คงไม่เป็นไร

กระมงั” เจาจื่อเอ่ยปากพดูกบัเหยาลี่บ้าง ตอนที่อี้หยางไปตามนางกลบัมา บอก

เลยว่านางดใีจมาก ถงึขั้นแทบจะคุกเข่าขอบคุณอี้หยางและสาบานว่าจะเรยีก

เขาว่าท่านพ่อด้วยความเตม็ใจตั้งแต่นี้และตลอดไปด้วยซ�้า ตอนที่ถกูตามกลบั

มานางยังถือโอกาสให้อี้หยางไล่เจ้าคนสารเลวเฉียงเหว่ยกลับไปได้อีกด้วย  

นางแสนจะดีใจเป็นล้นพ้น แต่พอได้ยินว่าที่นางต้องกลับมาเพราะอาจมีโจร

ย่องเบามาด้อมๆ มองๆ อยู่หน้าโรงเตี๊ยม นางกก็งัวลใจแทน

“ข้ายังไม่รู้เลยว่าจะเป็นเช่นไร ตอนนี้กลางวัน อีกทั้งพวกเรายังรู้ตัว

เรว็... คงไม่เป็นอะไรกระมงั” เหยาลี่ลูบท้องด้วยความว้าวุ่นใจ จะท�าอย่างไร

ด ีหากครานี้ถูกงดัแงะอกี นางคงต้องจ้างคนมายนืเฝ้าโรงเตี๊ยมแล้ว

“ถ้าเจ้ากงัวล ข้าล่วงหน้าไปดูก่อนดไีหม” อี้หยางเหน็เหยาลี่กงัวลแล้ว

ปวดใจนกั เขาเป็นหวัหน้าครอบครวัย่อมต้องดูแลครอบครวัให้มากกว่านี้ ควร

จะท�าให้นาง เจาจื่อ และองิเถารู้สกึปลอดภยั ไม่ต้องมากงัวลกบัเรื่องเหล่านี้

เลยสกันดิ
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“แต่ข้าเขน็รถเขน็คนเดยีวไม่ไหว” เหยาลี่มสีหีน้าจนใจ หากนางปกตดิี

จะอาสาไปจบัโจรย่องเบานั้นเองด้วยซ�้า อยากเหน็นกัว่าเป็นใครกนัแน่

“หยางเยี่ย”

“เอาละ ข้ารู้แล้ว เดี๋ยวข้าจะล่วงหน้าไปดูให้กแ็ล้วกนั” หยางเยี่ยเหน็ว่า

เป็นการดทีี่อกีฝ่ายให้เขาช่วย

“ใครบอกให้เจ้าไป ข้าให้เจ้ามาเข็นรถเข็นต่างหาก” อี้หยางพูดด้วย 

น�้าเสียงไม่พอใจนัก ‘เจ้าเข้าใจอะไรของเจ้ากัน หน้าที่จับโจรน่ะเป็นของข้า 

ต่างหากเล่า’

“เจ้าว่าอะไรนะ” หยางเยี่ยขมวดคิ้วเลก็น้อยแล้วเอ่ยถามอกีครั้ง เขน็รถ

เขน็อะไรกนั แค่เขาลดตวัลงมาอาสาไปจบักมุคนผูน้ั้นกเ็ป็นการลดเกยีรตขิอง

เทพเจ้ามงักรอย่างเขามากแล้วนะ

“มาเขน็รถเขน็เสยี ข้าจะไปจบัโจร” อี้หยางทวนค�าสั่งอกีครั้ง อะไร แค่นี้

กฟ็ังไม่เข้าใจหรอื

“อา... หยางเยี่ย ช่วยพี่เหยาลี่หน่อยเถอะนะ” ชุ่ยเหนี่ยวเอ่ยขอร้องขึ้น

บ้าง

‘โถ... แม่นางน้อยของข้า แทนที่เจ้าจะบอกให้อี้หยางเขน็รถเขน็ต่อ กลบั

บอกให้ข้าไปเข็นรถแทนเนี่ยนะ’ หยางเยี่ยนึกอยากหันไปสั่งสอนคนข้างกาย 

แต่พยายามข่มกลั้นเอาไว้ “เข้าใจแล้ว” เขาเข้าไปแทนที่อี้หยางและปล่อยให้

ญาตผิู้พี่สมควรตายเป็นผู้ล่วงหน้าไปก่อน

“หึๆ คุณชายตระกูลหลงนี่ ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นสุภาพบุรุษกันทุกคน

จรงิๆ” จอืจหูวัเราะเบาๆ แต่แรกนางกค็ดิไม่ถงึว่าคณุชายหลงหลี่เต๋อจะมาตาม

เกี้ยวพาเหยาลี่ที่เป็นเพยีงมนุษย์ต�่าต้อยคนหนึ่งได้ ถัดมาก็เป็นคุณชายหลง- 

อี้หยางที่ยอมท�างานแทบทุกอย่างเพื่อเอาใจเหยาลี่ วนันี้นางยงัได้เหน็คุณชาย

หลงหยางเยี่ยที่ดูไม่พอใจ แต่กท็�าตามแม่นกกระเตน็น้อยโดยด ีบุรุษตระกูล

หลงเหน็ทจีะเป็นบุรุษผู้ทุ่มเทให้ความรกัแน่แล้ว

“ขอบคุณแม่นางฉงที่ชมเชย” หยางเยี่ยรบัค�าด้วยสหีน้าเรยีบเฉย ‘ชุ่ย-
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เหนี่ยวนะชุ่ยเหนี่ยว คืนนี้ข้าจะท�าให้เจ้าไม่ได้นอนทั้งคืนเลย’ หยางเยี่ยแอบ

วางแผนไว้ในใจเงยีบๆ

เมื่อทั้งหลายเดนิทางมาถงึโรงเตี๊ยมกพ็บบรุษุสองคนยนืรออยู ่คนหนึ่ง

คอือี้หยาง อกีคนกค็อื... ไฮ้หู่อิ่ง

“คุณชายไฮ้หู่” เหยาลี่แปลกใจ รบีมองไปทางอี้หยางเพื่อขอค�าอธบิาย

“คนที่ย่องเบาครั้งก่อนกค็อืไฮ้หู่อิ่ง” อี้หยางพูดรวดเดยีวจบ

“ข้าบอกว่าข้าไม่ได้ท�า” ไฮ้หู่อิ่งขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน ‘เจ้าคุณชายหลง

ปัญญาอ่อนนี่ พูดไม่รู้เรื่องหรอืไรนะ!’

“อา... คนที่ข้าพูดถึงก็คือเขานี่แหละ” ชุ่ยเหนี่ยวกระซิบข้างหูเหยาลี่  

แม้จะไม่เหน็หน้าแต่นางกจ็�าชดุได้ ตอนนี้ทั้งอี้หยางและเหยาลี่ดเูหมอืนจะรูจ้กั

อกีฝ่าย นางรู้สกึว่าตนคงเข้าใจผดิไปตั้งแต่แรกเสยีแล้ว “อา... ข้า...ข้าคงจะ

เข้าใจผดิไป” ชุ่ยเหนี่ยวก้มหน้าและเอ่ยเสยีงอ่อย

“ไม่ ไม่เลย น้องชุ่ยเหนี่ยวไม่ต้องกงัวลไปหรอก กนัไว้ย่อมดกีว่าแก้” 

เหยาลี่รีบปลอบใจ ไม่อยากให้ชุ่ยเหนี่ยวรู้สึกผิด “คุณชายไฮ้หู่มาที่นี่มีอะไร

หรอื”

“แฮะๆ คอืว่าอวี่อวี่น่ะส”ิ ไฮ้หูอ่ิ่งหวัเราะแห้งๆ พลางพดูด้วยท่าทางลงัเล

ปนหนักใจ “ดูเหมือนนางจะได้กลิ่นอาหารจึงมุดเข้าไปในโรงเตี๊ยมของท่าน 

น่ะ ข้าเข้าไปไม่ได้ ตะโกนเรยีกกไ็ม่มใีครตอบ เลยได้แต่รออยู่ตรงนี้” บตุรสาว

เขาจมูกดเีกนิไป ทั้งยงัเดก็ จงึไม่รู้จกัห้ามใจ

“นางเข้าไปนานหรอืยงั!” เหยาลี่ตกใจ วนันี้เป็นวนักนิเยน็ ไม่มกีารก่อ

ไฟท�าอาหาร นอกจากขนมแป้งอบที่นางเตรยีมไว้ กย็งัมขีาหมูเยน็กบัหมูแดง

ที่ย่างจนแห้ง นางกลวัว่าหมูแดงจะถูกเดก็หญงิตวัน้อยกนิไปจนเกลี้ยงก่อนที่

ใครจะได้กนิ “ข้าจะไขสลกัประตูให้”

“รบกวนเถ้าแก่เนี้ยแล้ว” ไฮ้หู่อิ่งพูดจาด้วยความนอบน้อม

“ลี่เอ๋อร์ ข้าท�าให้เอง” อี้หยางรบีเข้ามารบักญุแจทองเหลอืงก่อนน�าไปไข
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สลกัที่คล้องประตูโรงเตี๊ยม

“เหยาลี่ เจ้ายงัมหี้องว่างหรอืไม่ ข้าต้องการหนึ่งห้อง” ในระหว่างที่รอ 

จอืจูกเ็อ่ยปากขึ้น

“จอืจ ูเจ้ากม็บ้ีานอยูไ่ม่ไกลนี่ จะถามหาห้องพกัไปท�าไม” เหยาลี่ไม่เข้าใจ

“คนืนี้ข้าอยากพาเดก็ๆ มาพกัในโรงเตี๊ยมเพื่อเล่นกบัองิเถาน่ะส”ิ จอืจู

หวัเราะเบาๆ เหน็ไฮ้หู่อิ่งอยู่ นางไม่ไว้ใจ ไม่อยากให้สิ่งที่เตรยีมเอาไว้ให้หงอี่

ถูกคนอื่นท�าให้ผดิพลาด นางมาอยู่เฝ้าเลยดกีว่า

“เล่นให้พอใจแล้ว...แล้วพากลับไป พรุ่งนี้ค่อยมาเล่นต่อก็ได้กระมัง” 

เหยาลี่เอ่ย ประตูโรงเตี๊ยมเปิดแล้ว ไฮ้หู่อิ่งรบีกระโจนเข้าไปทนัท ีเหยาลี่เดนิ

ตามอกีฝ่ายเข้าไปอย่างไม่รบีร้อน “น้องหยางเยี่ย น้องชุ่ยเหนี่ยว พวกท่านไป

รอด้านบนก่อนกแ็ล้วกนั”

“อื้อ... ได้พี่เหยาลี่” ชุ่ยเหนี่ยวตอบรบัเสยีงใส ส่วนหยางเยี่ยท�าเพยีง

พยักหน้าเบาๆ ก่อนปรายตามองไปทางอี้หยางที่ก�าลังดึงรถเข็นเข้ามาใน

โรงเตี๊ยมด้วยความรู้สึกประหลาด เห็นแล้วเขารู้สึกผิดต่อเชื้อสายตระกูล

เทพเจ้ามงักรอนัสูงส่งแทนอี้หยางเสยีจรงิ

“องิเถา เจ้าไปชงชาและยกสุราขึ้นไปด้วย”

“ขอรบัท่านแม่” องิเถารบัค�าก่อนกึ่งเดนิกึ่งวิ่งไปทางห้องครวั

“ท่านแม่ ข้าอยากกลับบ้านไปเอาของเล่น” หงอี่เอ่ยกับจือจู “ได้ไหม 

เจ้าคะท่านแม่ ข้าอยากเอามาเล่นกบัน้องอวี่” นางขอร้องเสยีงหวาน

“กไ็ด้จ้ะ” จอืจยูอมให้บตุรสาว “ไป๋อี่ เจ้าจะกลบัไปเอาของเล่นด้วยหรอื

ไม่”

“ไม่ ข้าจะรอที่นี่” ไป๋อี่ส่ายหน้า เขามลีกูหนิพกตดิตวัมาอยูแ่ล้ว “ท่านน้า

เหยาลี่ ข้าตามเข้าไปช่วยองิเถาได้หรอืไม่ขอรบั”

“ได้สิ” เหยาลี่เอ่ยอนุญาต “อี้หยาง ท่านรอจือจูกลับมาก่อนค่อยปิด

โรงเตี๊ยมนะ ข้าจะเข้าไปดคูณุชายไฮ้หูก่่อน” นางคดิว่าหากเดก็เสอืด�านั่นมคีวาม

สามารถจรงิ จะต้องรูท้ี่ที่นางใช้เกบ็หมแูดงย่างเป็นแน่ นางควรรบีไปดกู่อนจะ
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ไม่เหลอือะไรให้กนิ

“ได้เลย” อี้หยางรบัค�าและเริ่มเกบ็ของเท่าที่เกบ็ได้ แยกไหสุราที่หมด

แล้วและที่ยังไม่หมด เก็บชามที่ใช้แล้ววางซ้อนเอาไว้ ดึงถุงกระสอบคืนให ้

เจาจื่อที่มองด้วยสายตาเว้าวอน

“ขอบคุณท่านพ่อ” เจาจื่อซาบซึ้งจนน�้าตาแทบไหล

อี้หยางรอจนจอืจกูลบัมาพร้อมสมัภาระห่อเลก็ซึ่งเป็นเสื้อผ้าเดก็ๆ และ

หงอี่ที่เดนิกอดตุก๊ตาผ้ามาเตม็สองแขน เขาจงึลงสลกัปิดประตเูพื่อปิดโรงเตี๊ยม 

คนืนี้ดูเหมอืนโรงเตี๊ยมจะต้องคกึคกัมากเป็นแน่

“น้องอวี่” เมื่อเห็นลูกเสือดำาตัวหนึ่งถูกหิ้วหลังคอขึ้นมาที่ระเบียงชั้น

สอง หงอี่กร็บีเข้าไปรบัเอาไว้ “ขอบคุณท่านลุงเจ้าค่ะ”

“ฝากนางไว้ครู่หนึ่งนะ ข้าจะออกไปหาเสื้อผ้าของนางก่อน ไม่รู้ไปถอด

ไว้ที่ไหน” ไฮ้หู่อิ่งหวัเราะแห้งๆ หากไม่ตดิที่องิเถาตั้งใจท�างานอยู่ เขาคงไม่น�า

ตวับุตรสาวมาฝากไว้กบัคู่แข่งหวัใจของนางในอนาคตหรอก

“ได้เจ้าค่ะท่านลุง” หงอี่ยิ้มกว้าง ครั้งก่อนนางเห็นเด็กคนนี้อยู่ในร่าง

เสอืด�าแค่ตอนซกุตวัในกระเป๋าเสื้อขององิเถาเท่านั้น แต่ตอนนี้นางได้อุ้มเอาไว้

ด้วยตวัเองเชยีวนะ “น้องอวี่ ไปเล่นตรงนั้นกนัดกีว่า ข้าเอาตุก๊ตาผ้ามาตั้งหลาย

ตวั”

“ออื... เดก็ๆ เล่นกนัน่ารกัจงั” ชุ่ยเหนี่ยวเหน็หงอี่อุ้มลูกเสอืด�าไปเล่น

ที่มุมหนึ่งของระเบยีงกถ็อนหายใจด้วยความเอน็ดู

“น้องชุย่เหนี่ยวกล็องมสีกัคนส ิพวกท่านสองคนเป็นคูร่กักนั... หรอืไม่” 

จอืจูพูดด้วยน�้าเสยีงยั่วยวนพลางมองหยางเยี่ยสลบักบัชุ่ยเหนี่ยว

“ฮ่าๆๆ พวกข้ายงัมเีวลาอกีนาน ไม่รบี” หยางเยี่ยหวัเราะชอบใจ สหาย

ของเถ้าแก่เนี้ยนี่มีแต่แปลกๆ ทั้งนั้น ไหนจะเสือด�าตัวนั้นที่วุ่นวายมาตั้งแต ่

เมื่อครู่แล้วอกี “พวกท่านรู้จกักนัหมดเลยหรอื”

“ใช่ รู้จกักนัหมด ท่านยงัไม่รู้จกัคุณชายไฮ้หู่สนิะ” จอืจูพยกัหน้า “เป็น
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คุณชายที่วุ่นวายอยู่ตลอดทเีดยีว”

“ท่านแม่ๆ ข้าเดินไปทางนั้นกับน้องอวี่ได้ไหม” หงอี่ชี้ไปยังทางเดิน 

ทอดยาวที่เชื่อมไปยงัห้องพกัห้องอื่นๆ ของโรงเตี๊ยม

“ได้ แต่อย่าท�าเสยีงดงัหรอืไปเปิดประตูห้องอื่นเล่นนะ” จอืจูพยกัหน้า

อนุญาตและเอ่ยเตอืน เผื่อมคีนอื่นพกัอยู่ในโรงเตี๊ยมด้วย

“เข้าใจแล้วท่านแม่” หงอี่ดใีจ นางเดนิน�าหน้าโดยมลีูกเสอืด�าเดนิย่อง

ตามไปด้วย

“อา... น่ารกัจรงิๆ” ชุ่ยเหนี่ยวใจละลาย

“กับคุณชายหลงคงจะมีบุตรสาวยากหน่อย แต่ก็พยายามเข้านะน้อง 

ชุ่ยเหนี่ยว หึๆ ” จอืจูหวัเราะในล�าคอ ไม่ว่าอย่างไร มบีุตรสาวที่น่ารกักถ็อืว่า

เป็นของขวญัจากสวรรค์จรงิๆ

“ผู้นี้คอืคุณชายไฮ้หู่อิ่ง เดก็คนนั้นคอืไฮ้หู่อวี่” เหยาลี่แนะน�าครอบครวั

ไฮ้หู่ให้รู้จกักบัหยางเยี่ยและชุ่ยเหนี่ยว

“คุณชายหลง สนใจเครื่องประดับงาช้างสักชิ้นเพื่อมอบให้แม่นางไหม

ขอรบั” ไฮ้หูอ่ิ่งยิ้มกว้างพลางถมูอื ถ้าคาดเดาไม่ผดิละก.็.. วนันี้คงจะมเีงนิต�าลงึ

ทองสกัหลายก้อนไหลเข้ามาในถุงเงนิเขาแน่

“หอื เครื่องประดบังาช้างอย่างนั้นหรอื” หยางเยี่ยฟังแล้วสนใจ

“ออื...” เหยาลี่ลูบท้อง เมื่อครู่ลูกดิ้นแรงมากทเีดยีว

“ท่านพ่อ ข้าไปเล่นนะ” ไฮ้หู่อวี่พูดจบกไ็ม่รอบดิาขานรบั เดนิลิ่วไปทาง

โต๊ะรมิระเบยีงที่หงอี่นั่งรออยู่ “พี่หงอี่” เดก็น้อยเรยีกอกีฝ่ายเสยีงใส เมื่อหงอี่

ยื่นตุ๊กตาผ้ามาให้ นางกร็บีรบัมากอดทนัท ี สหีน้าเดก็น้อยบอกได้ว่านางดใีจ

มากทเีดยีว

“พวกท่านนั่งคุยกันก่อน เดี๋ยวข้าจะให้อี้หยางน�าสุราขึ้นมาต้อนรับ” 

เหยาลี่ยิ้มกว้างต้อนรบัคนทั้งหลาย มอืยงัจบัอยูท่ี่หน้าท้องตวัเอง “เชญิทกุท่าน

ตามสบาย”

“คุณชายหลงลองดูสินค้าของข้าก่อนสิขอรับ” ไฮ้หู่อิ่งรีบไถลตัวเข้าไป
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นั่งด้านในสุดของตั่งยาว ดึงถุงหนังใบใหญ่ออกจากอกเสื้อ เมื่อเทออกมา 

นอกจากก�าไลงาช้างและปิ่นงาช้างแล้ว ยงัมทีี่ห้อยเอว แหวน และเครื่องราง

อกีจ�านวนหนึ่ง รอบนี้เขาเตรยีมตวัมาดจีงึน�าของทั้งหมดที่พอดูได้มาด้วย

“ชุย่เหนี่ยว มทีี่เจ้าชอบหรอืไม่” งาช้างเป็นของหายาก และลายแกะสลกั

ของเครื่องประดบัตรงหน้ากด็ูดมีากทเีดยีว

“เถ้าแก่เนี้ยยงัซื้อไว้ใช้เลยนะขอรบั” ไฮ้หูอ่ิ่งบุย้ใบ้ให้คนทั้งหลายมองไป

ทางเหยาลี่ที่ก�าลังเดินลงไปด้านล่าง สิ่งที่ปักมวยผมของนางอยู่คือปิ่นลาย

เรยีบๆ อนัหนึ่ง ด้วยระยะที่เหน็ไกลเช่นนั้นย่อมไม่มใีครดูออกว่าท�าจากอะไร 

แต่ในที่นี้มใีครที่ไม่ธรรมดาบ้าง...

“สั่งท�ากไ็ด้ใช่ไหม” หยางเยี่ยสอบถาม

“ได้ขอรบั แต่ต้องมคี่ามดัจ�าด้วย” ไฮ้หู่อิ่งยิ้มกว้าง

“แหม... ถ้าข้ามเีงนิมากๆ บ้างกค็งจะด”ี จอืจูมองของบนโต๊ะแล้วกไ็ม่

สนใจอกี นางต้องเกบ็เงนิเอาไว้เลี้ยงดูลูกทั้งสองคน

“เจ้าเอาก�าไลงาช้างวงนั้นมาขายคนืข้ากไ็ด้นะ” ไฮ้หู่อิ่งเสนอความเหน็

“หึๆ  มุกท่านนี่ตลกดจีรงิๆ” แม่ม่ายสาวหวัเราะคกิคกั จะให้นางขาย

ก�าไลงาช้างที่เป็นของหมั้นของอิงเถากับหงอี่อย่างนั้นหรือ นางยังไม่ได้ขัดสน

ถงึเพยีงนั้นหรอกนะ

“สุรามาแล้ว” อี้หยางเดินขึ้นมาด้านบนพร้อมสุราสองขวดและน�้าชา 

สามกา “สุรานี้ส�าหรบัหยางเยี่ยกบัจอืจู ส่วนน�้าชาส�าหรบัน้องสะใภ้กบัเจ้า”

“ข้ากอ็ยากดื่มสุราด้วย” ไฮ้หู่อิ่งไม่พอใจ

“เจ้าดื่มไม่ได้หรอก ข้าเตอืนด้วยความหวงัดนีะ” อี้หยางพดูด้วยน�้าเสยีง

จรงิจงั “ฝากทุกท่านช่วยดูอย่าให้เขาแตะสุราเล่า”

“ไม่ต้องห่วงไปคุณชายอี้หยาง หึๆ ” จอืจูหวัเราะร่วนด้วยความชอบใจ 

นางเทสุราแล้วดื่มต่อหน้าอกีฝ่ายด้วยท่าทางดื่มด�่า “สุราด.ี..”

“ขอบใจๆ หึๆ ” อี้หยางยกกาน�้าชาอกีใบไปทางเดก็ทั้งสองที่นั่งเล่นอยู่

ตรงมุมหนึ่งของระเบยีง กาน�้าชาและถ้วยสองใบ พร้อมขนมหนึ่งจานส�าหรบั
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เดก็ๆ เป็นสิ่งที่เหยาลี่คดิอ่านไว้อย่างรอบคอบ

“ขอบคุณเจ้าค่ะท่านอาจารย์” หงอี่เอ่ยเสยีงใส

“ขอบคุณ” ไฮ้หู่อวี่เอ่ยตาม เดก็หญงิกอดตุ๊กตาผ้าเอาไว้แน่น นางไม่

เคยเล่นของเล่นแบบนี้มาก่อน ของในมือนางทั้งนุ่มนิ่มทั้งสวยงาม ตุ๊กตาผ้า 

ตัวนี้ผมสั้นเหมือนนาง สวมชุดกระโปรงเหมือนนาง นางชอบมาก “พี่หงอี่  

ชุดสวย”

“อย่างนั้นหรอื ลองเปลี่ยนชุดกนัดหีรอืไม่” หงอี่เสนอความเหน็ เดก็

หญงิทั้งสองผลดักนัถอดชุดจากตุ๊กตาอกีตวัมาสวมให้ตุ๊กตาตวัเอง “ที่บ้านข้า

ยงัมชีดุตุก๊ตาอกีหลายชดุเลยนะ หากรูว่้าเจ้าชอบ ครั้งหน้าข้าจะเอามาเพิ่มอกี”

“อื้อ”

“ตายจรงิ มโีต๊ะตวัเลก็แบบนี้ด้วยหรอืนี่” จอืจูมองโต๊ะกลมตวัเตี้ยแล้ว

กห็วัเราะออกมา

“อือ... พอดีเห็นมีเด็กๆ อยู่เยอะ ก็เลยไปเอาโต๊ะอิงเถาออกมาน่ะ”  

เหยาลี่มองแล้วหวัเราะตาม “แต่ดูแล้ว อกีไม่กี่ปีกค็งไม่ได้ใช้”

“อิงเถาโตไวจริงๆ” เมื่อมองดีๆ ถึงเห็นว่าเขาใช้เก้าอี้ตัวเล็กที่สุด แต่

ขนาดตวัเขากย็งัดูสูงกว่าคนอื่น สูงกว่าไป๋อี่บุตรชายนางเสยีอกี “เกบ็เอาไว้ใช้

กบัคนนี้กไ็ด้นี่” แม่ม่ายสาวชี้ที่ท้องนูนๆ ของอกีฝ่าย

“ฮะๆ นั่นส ิพกันี้ดิ้นเก่งน่าดู” ตั้งแต่ตอนบ่ายกด็ิ้นแรงเสยีจนนางรู้สกึ

ทเีดยีว “คงจะรู้ว่ามเีทพเจ้ามารวมกนัอยู่กระมงั”

“อา... เดก็ๆ มโีต๊ะตวัเลก็ น่ารกัจงั” ชุ่ยเหนี่ยวมองเดก็ทั้งสี่แล้วกห็นั

ไปพูดคุยกบัหยางเยี่ยที่นั่งอยู่ข้างๆ

“นั่นส”ิ หยางเยี่ยชะเง้อมองครั้งหนึ่งแล้วกก็ลบัมานั่งนิ่งตามเดมิ โต๊ะ

เตี้ยกเ็หมาะกบัเดก็ๆ ด ีแต่เก้าอี้นี่สเิหมอืนจะมทีี่เข้าชดุอยูต่วัเดยีวเท่านั้น เก้าอี้

ของอกีสามคนที่โตกว่ากเ็ป็นลงัไม้บ้าง เก้าอี้ต่อขาบ้าง

“อา... ท่านสนใจจรงิๆ ใช่หรอืไม่” นางมองหยางเยี่ยตาโต เมื่อครู่เขา

มองพวกเดก็ๆ แค่แวบเดยีวเองนะ
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“ข้ากฟั็งเจ้าอยูไ่ม่ใช่หรอื” หยางเยี่ยหวัเราะเบาๆ และยื่นมอืไปลบูศรีษะ

อกีฝ่าย ‘แม่นางน้อยของข้า... เจ้าช่างน่าเอน็ดูกว่าเดก็พวกนั้นตั้งมาก’

“เถ้าแก่เนี้ย ดนีะที่ท่านเกบ็หมแูดงย่างชิ้นนั้นไว้อย่างด”ี ไฮ้หูอ่ิ่งที่นั่งตดิ

กบัหยางเยี่ยหนัไปคุยกบัเหยาลี่ที่นั่งบนเก้าอี้เว้นช่วงห่างไปอกีสองตวั ตวัหนึ่ง

เป็นของอี้หยาง อกีตวัเป็นของเจาจื่อ

“นั่นส ิไฮ้หู่อวี่เป็นเช่นนี้เสมอเลยหรอื” เหยาลี่ถามอกีฝ่ายกลบั

“ไม่หรอก” พ่อลูกหนึ่งส่ายหน้า “ดูเหมอืนนางจะห้ามใจไม่อยู่ ถ้าเป็น

อาหารฝีมอืท่านน่ะ”

“ไม่ว่าใครได้กนิกต้็องชอบทั้งนั้นละ” อี้หยางเดนิเข้ามาพร้อมกบัชามใส่

ขาหมูเยน็ที่เขาเพิ่งลงไปน�ามาจากห้องใต้ดนิ นอกจากถ�้าใต้ดนิที่เป็นที่อยู่ของ

อู้กุ้ยแล้ว ยงัมหี้องใต้ดนิที่มบี่อน�้าใต้ดนิอยู่ ภายในห้องนั้นอากาศเยน็ตลอด

เวลา ขาหมูเยน็ของนางจงึจบัตวัเป็นก้อนได้

“เดี๋ยวข้าไปหั่นหมแูดงย่างกบัขนมแป้งอบก่อน” เหยาลี่ลกุขึ้นเดนิเข้าไป

ในครวัโดยมอีี้หยางตามไปด้วย “เจาจื่อ ตกัแบ่งให้ทุกคนด้วยนะ”

“เข้าใจแล้วท่านแม่” เจาจื่อคว้าชามมาตักแบ่งขาหมูเย็นให้ทุกคน 

เท่าเทยีมกนั ไม่นานอาหารอกีส่วนกถ็กูยกออกมา มทีั้งขนมแป้งอบ หมแูดงย่าง

ที่หั่นแบง่เปน็ส่วนๆ ผกัดองอกีจ�านวนหนึ่ง และไข่ที่มสีดี�าทั้งฟอง ผวิไข่มลีาย

ริ้วสีทองกระจายไปทั่ว เมื่ออาหารถูกยกมาวางลงบนโต๊ะ เด็กๆ แต่ละคนก็

มองไปยงัไขส่ดี�าสี่ฟองด้วยสหีน้างงงวย พวกเขาไม่เคยเหน็ไข่ที่ทั้งด�าทั้งมลีาย

แบบนี้มาก่อนเลย

“ท่านแม่ นี่ไข่อะไร” องิเถาถามด้วยความสงสยั

“ไข่พันปีลายดอก” เหยาลี่ตอบยิ้มๆ ก่อนจะหัวเราะเสียงดังเมื่อเห็น

ใบหน้านิ่งงันของอิงเถา “ฮ่าๆๆ ถึงจะเรียกว่าไข่พันปี แต่ก็ไม่ได้ใช้เวลาเป็น

พนัปีในการท�าหรอกนะ”

“แล้วท�าไมถงึเรยีกว่าไข่พนัปีหรอืเจ้าคะ” หงอี่ถามบ้าง

“เพราะสามารถเกบ็ได้ถงึพนัปีน่ะส”ิ เหยาลี่ยิ้มพราย “กนิข้าวให้เสรจ็
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ก่อนค่อยคุยกนัเถอะนะ”

“ได้ท่านแม่ / ได้เจ้าค่ะ / ได้ขอรบั / ได้” เดก็ทั้งสี่ต่างตอบรบัเป็นเสยีง

เดยีว

“เจ้าท�าสิ่งนี้ได้อย่างไรกันนะ” จือจูเอาตะเกียบจิ้มลายสีทองที่ลอยอยู่

ตรงผวิไข่ ดูน่าพศิวงและแปลกตาจนนางกนิไม่ลง

“ข้าใส่ใบสนลงไปตอนที่ท�าด้วย ลายใบสนจึงไปอยู่บนผิวไข่น่ะ กินส ิ

อร่อยนะ”

“เจ้าไม่ต้องคะยั้นคะยอข้ากไ็ม่พลาดหรอก หึๆ ” แม่ม่ายสาวใช้ตะเกยีบ

ตดัไข่เป็นชิ้นๆ แล้วคบีเข้าปาก “อาหารฝีมอืเจ้านี่ยอดเยี่ยมจรงิๆ”

“ออื... อาหารที่พี่เหยาลี่ท�าอร่อยมากจรงิๆ” ชุย่เหนี่ยวเหน็ด้วย นางกนิ

หมูแดงย่างไม่มากนกั แต่กลบัหยุดกนิไข่พนัปีกบัขาหมูเยน็ไม่ได้เลย อาหาร

ที่ลื่นๆ หยุ่นๆ นางชอบมากจรงิๆ

“เจ้ากนิส่วนของข้าด้วยกไ็ด้นะ” หยางเยี่ยเลื่อนชามขาหมูเยน็ส่วนของ

ตวัเองไปให้นาง

“อื้อ... ขอบคุณนะหยางเยี่ย” ชุ่ยเหนี่ยวยิ้มกว้างแล้วเลื่อนจานหมูแดง

ย่างของตนให้เขาแทน

“คกิๆ องิเถา พดูอะไรของเจ้ากนั” หงอี่ปิดปากหวัเราะไม่หยดุ

“คกิๆๆ” ไฮ้หู่อวี่หวัเราะตาม

“แฮะๆ” องิเถาลูบแก้มลูบคางด้วยความเคอะเขนิ ไม่นกึเลยว่าเรื่องที่

เขาเล่าจะท�าให้ทั้งสองคนชอบใจมากขนาดนี้

“เรื่องที่เจ้าเล่าไม่เหน็จะสนุกตรงไหนเลย” ไป๋อี่ท�าหน้ามุ่ย

“หึๆ ”

“ท่านอาจารย์หัวเราะอะไรหรือขอรับ” ไป๋อี่ถามคนที่เอนกายนอนเฝ้า

พวกเขาอยู่บนเตยีงในห้องเสอื

“ไม่มอีะไรหรอก ข้ากแ็ค่รูส้กึสนุกกบัเนื้อหาในหนงัสอืเล่มนี้เท่านั้น” อี้-
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หยางอ่านหนงัสอืในมอืต่อ ไป๋อี่เอ๊ยไป๋อี่... บางทเีดก็ผู้หญงิกไ็ม่ได้ต้องการคน

ที่เล่าเรื่องสนุกหรอก พวกนางแค่ต้องการคนที่ยอมยกหมูแดงย่างกบัไข่พนัปี

ให้พวกนางกนิกเ็ท่านั้น

“หึๆ  เจ้ากเ็ลยลองทำาตามที่เหยาลี่พดูอย่างนั้นส”ิ จอืจหูวัเราะร่วน นาง 

เหยาลี่ และชุ่ยเหนี่ยวจบัจองโต๊ะที่ดทีี่สุดบนระเบยีงชั้นสองเพื่อนั่งคุยเล่นกนั

“อือ... ตอนข้าพูดออกไปแล้วก็รู้สึกหน้าชาไปหมดเลยทีเดียว” ชุ่ย-

เหนี่ยวเล่าด้วยใบหน้าแดงก�่า

“เจ้าท�าดแีล้วน้องชุ่ยเหนี่ยว” เหยาลี่พยกัหน้าเลก็น้อย “อูย... วนันี้เดก็

คนนี้กวนใจทั้งวนัเลย” นางลูบท้องเพื่อบรรเทาอาการปวด

“วนันี้ข้าเหน็เจ้าจบัท้องทั้งวนัเลย ดิ้นแรงมากเลยหรอื” จอืจูถามด้วย

ความสงสยั “เจ้าคงรู้ใช่ไหมว่าข้าน่ะออกลกูเป็นไข่ ตอนลกูออกมาจะมลีกัษณะ

รยีาว แล้วกน็ุ่มๆ หยุ่นๆ น่ะ” นางอธบิายสภาพไข่ของลูกตวัเอง

“เจ้าอยากลองจบัดูหรอืไม่” เหยาลี่ยดืหลงัและแอ่นท้องไปด้านหน้า

“อยากส ิข้าอยากลองจบัท้องเจ้ามานานแล้ว” จอืจูพยกัหน้าหลายครั้ง 

โน้มตัวข้ามโต๊ะแล้วยื่นมือไปสัมผัสหน้าท้องของอีกฝ่ายตามค�าชวน ราวกับรู้

ว่ามคีนต้องการทกัทาย หน้าท้องเหยาลี่ถงึกบัปูดขึ้นจนเหน็ได้ชดั 

“อื้อ... ใจเยน็หน่อย” เหยาลี่ลูบที่ท้องด้านข้าง

“ฮ้า ชา่งเปน็ความรูส้กึที่ประหลาดนกั” จอืจเูลกิคิ้วแลว้กม็องมอืตวัเอง 

“เมื่อครู่นี้เขาโดนมอืข้าแรงมากทเีดยีว จะต้องแขง็แรงมากแน่ๆ”

“อา... พี่เหยาลี่ ข้ากอ็ยาก... สมัผสับ้าง” ชุ่ยเหนี่ยวมองเหยาลี่ตาปรบิๆ 

ก่อนจะพูดต่อ “อา... ข้ายังไม่เคยมีลูก แต่เคยได้ยินว่าข้าเกิดมาจากไข่ใบ 

หนึ่ง” นางประคองมอืเหมอืนก�าลงัถอืไข่ใบใหญ่อยู่ในอุ้งมอืทั้งสอง

“หึๆ  เจ้าไม่จ�าเป็นต้องบอกว่าไม่เคยมลีูกและเจ้าเกดิมาอย่างไรหรอก” 

เหยาลี่หวัเราะเบาๆ “จบัได้เลย”

“อา... ดิ้น...ดิ้นอยู่จรงิๆ ด้วย” เมื่อวางมอืบนท้องคนตรงหน้ากพ็บแรง
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กระเพื่อมกระแทกมาโดนมอืนางพอด ีชุย่เหนี่ยวเงยหน้ามองเหยาลี่ด้วยความ

ตื่นเต้น

“ดิ้นแรงมากทเีดยีวละ” เหยาลี่ตอบด้วยน�้าเสยีงอ่อนใจ ไม่รูว่้าคนืนี้นาง

จะได้นอนสงบหรอืไม่

“มนุษย์นี่ช่างแปลกจริง ถึงกับวางไข่ไว้ในร่างกายได้” จือจูมีสีหน้า

เหมอืนก�าลงัพูดเรื่องแปลกประหลาด

“อือ... นั่นสิพี่จือจู” ชุ่ยเหนี่ยวเห็นด้วย นางดึงมือกลับแล้วนั่งลง

เรยีบร้อยเช่นเดมิ

‘ใครว่าข้าวางไข่ในร่างกายตัวเองกัน’ เหยาลี่รู้สึกแปลกกับค�าพูดของ 

จอืจูเลก็น้อย แต่นางกไ็ม่ได้แย้งอะไร

“เฮ้อ... ดเูหมอืนสตรจีะมเีรื่องพดูคยุกนัไม่รูจ้บจรงิๆ” หยางเยี่ยนั่งจบิ

สุราอยู่ตรงชุดโต๊ะตั่งอกีตวักบัไฮ้หู่อิ่ง

“คุณชายหลง มาดวลสุรากนัดหีรอืไม่” ไฮ้หู่อิ่งเสนอความเหน็

“เข้าท่าดีนี่” หยางเยี่ยมองซ้ายมองขวาว่าจะหาสุราจากที่ใด “ท่านรอ 

สกัครู่” เขาเดนิไปยงัห้องพกัที่เดก็ๆ รวมตวักนัอยู่ โดยมอีี้หยางคอยดูแล

“ท่านอาหยางเยี่ย มอีะไรหรอืขอรบั” องิเถาเป็นคนแรกที่เหน็เขายื่นหน้า

เข้ามา 

“องิเถา ข้าอยากได้สุราสกัหน่อย” หยางเยี่ยเอ่ยบอกองิเถา แต่สายตา

กลับมองไปทางอี้หยางที่ไม่มีวี่แววจะลุกขึ้นมาท�างานเลยสักนิด ก่อนเอ่ยกับ

องิเถาต่อ “ท�าไมเจ้าไม่อยู่เล่นกบัสหายแล้วให้อี้หยางลงไปน�าสุรามาแทนเล่า”

“ออื... ข้าควรจะท�าอย่างไรดขีอรบั” องิเถารูส้กึเหมอืนอยูท่่ามกลางการ

คดัง้างระหว่างสองคน

“เจ้าไปเล่นเถอะ ข้ากแ็ค่ไปรบกวนเวลาคุยเล่นของเถ้าแก่เนี้ยเท่านั้น”

“องิเถามานี่มา” อี้หยางวางหนงัสอืในมอืลง “เดี๋ยวพ่อไปเอาสุรามาให้

เอง” สุดท้ายอกีฝ่ายกย็กเอาเหยาลี่มาอ้าง... อี้หยางนกึว่าจะได้พกัมากหน่อย
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เสยีอกี

“เข้าใจแล้วท่านพ่อ” องิเถาถอนหายใจด้วยความโล่งอก ก่อนเดนิกลบั

ไปปีนขึ้นเตยีง นั่งเล่นกบัสหายสามคนต่อ

“เหตใุดเจ้าต้องอยากดื่มสรุาตอนนี้ด้วยเล่า” อี้หยางท�าเสยีงจิ๊จ๊ะไม่พอใจ

หยางเยี่ยอมยิ้มแล้วยกัไหล่ ใครใช้ให้เจ้าผนัตวัมาเป็นเถ้าแก่โรงเตี๊ยม

เล่า ทั้งยงัไปไข่ทิ้งไว้ในท้องเถ้าแก่เนี้ยจนนางไม่อาจท�างานหนกัได้อกี กส็มควร

แล้วมใิช่หรอื

“เอาละ ได้สรุามาแล้ว” หยางเยี่ยวางไหสรุาที่ยงัปิดผนกึไว้ลงบนโต๊ะ 

จากนั้นกแ็กะผนกึออกแล้วรนิใส่ชาม “ข้าดื่มมาตั้งแต่บ่ายแล้ว ต้องต่อให้ข้า

หน่อยนะ” เขายื่นชามสุราไปด้านหน้า

“แน่นอนๆ” ไฮ้หู่อิ่งหวัเราะในล�าคอ “ไหเดยีวจะพอหรอื”

“ไม่พอค่อยให้เถ้าแก่ลงไปเอามาให้อกี หึๆ ” หยางเยี่ยหวัเราะตาม ขณะ

ก�าลงัรนิสุราในส่วนตวัเอง เขากไ็ด้ยนิเสยีงชามตกลงพื้น หนัไปอกีทคีนที่ท้า

ดื่มสุรากล็งไปนอนกองอยู่บนตั่งยาวในสภาพที่กลายร่างเดมิ 

“เฮ้! เจ้าเป็นอะไรไป” หยางเยี่ยตามเหตุการณ์ไม่ทนั เขาเพิ่งละสายตา

มาครู่เดยีว จู่ๆ อกีฝ่ายกล็้มลงไปนอนเสยีอย่างนั้น

“กรร...” ไฮ้หู่อิ่งในร่างเสอืด�าส่งเสยีงขู่เมื่อได้ยนิเสยีงหยางเยี่ย

“อะไรกนัเนี่ย เจ้าดื่มไปอกึเดยีวเองไม่ใช่ร ึฮะๆๆ ฮ่าๆ มนิ่า” ...มนิ่า 

อี้หยางถงึได้บอกว่าต้องระวงัไม่ให้อกีฝ่ายแตะสรุา เทพเจา้เสอืด�าตวันี้คออ่อน

เกนิไปแล้ว “เฮ้อ...” หยางเยี่ยถอนหายใจยาวและเริ่มดื่มสุราในชาม

“หึๆ  เจ้านี่ไม่ไหวจรงิๆ” อี้หยางหยบิชามสุราที่กลิ้งอยู่บนพื้นขึ้นมาแล้ว

เชด็ขอบชามด้วยเสื้อผ้าที่กองอยู่บนตั่งข้างๆ “ข้าดื่มด้วยคน” เขานั่งลงบนตั่ง

ยาวตวัเดยีวกบัหยางเยี่ย

“แล้วเดก็ๆ เล่า”

“หลบักนัหมดแล้ว” อี้หยางไหวไหล่ “เดี๋ยวคงต้องจดัที่นอนเสยีหน่อย 
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ไม่เช่นนั้นเจ้านั่นจะไม่มทีี่นอน”

“หึๆ  อย่างนั้นหรอื”

“ดเูหมอืนเมื่อสตรมีารวมตวักนัทไีร มเีรื่องให้พดูคุยกนัไม่รูจ้บทเีดยีว” 

อี้หยางมองไปทางโต๊ะเหยาลี่แล้วส่ายหน้า

“อี้หยาง เจ้าคิดจะมีชีวิตเยี่ยงมนุษย์เช่นนี้ไปเรื่อยๆ หรือ” หยางเยี่ย 

จบิสุราพลางมองไปด้านนอก

“ที่ข้าคดิเอาไว้คอื สกัวนัเมื่อเหยาลี่ได้เป็นเซยีน ข้ากบันางกจ็ะออกไป

ท่องเที่ยวด้วยกนั... อย่างน้อยปีละครั้ง แล้วมาเปิดโรงเตี๊ยมตามใจนาง พอ

ถงึเทศกาลชงิหมงิกท็�าขนมแป้งอบไปช่วยกนัขาย” อี้หยางพดูเนบิๆ ถงึสิ่งเรยีบ

ง่ายที่คดิเอาไว้ “เมื่อองิเถาโตพอ ข้าจะให้เขาแต่งฮูหยนิดีๆ  สกัสามคนให้ผลดั

กันดูแลเขาแทนนาง หรือไม่ก็ยกโรงเตี๊ยมนี้ให้เขาดูแลแทนนางไปเลยก็คง 

เข้าท่าด ีข้ากบันางจะได้ไปท่องเที่ยวอย่างสบายใจ ข้าจะพานางไปที่มหาสมุทร

ตะวนัออก ไปเยี่ยมหลี่เต๋อเสยีหน่อย หึๆ  คงจะสนุกน่าดู”

“เหตุใดองิเถาจงึต้องแต่งฮูหยนิถงึสามคน” หยางเยี่ยถามกลบั นี่ยงัไม่

รวมค�าถามเกี่ยวกับหลี่เต๋ออีกว่าท�าไมพูดถึงเขาแล้วต้องหัวเราะเช่นนั้น เรื่อง

ที่อกีฝ่ายเล่ากเ็หมอืนเป็นการเล่าเรื่องที่จู่ๆ กน็กึขึ้นได้เสยีมากกว่า

“ก็ตอนนี้เขามีคู่หมั้นสามคนแล้ว” อี้หยางยกชามสุราดื่มอีกหนึ่งอึก 

“แถมแต่ละคนกม็ผีูป้กครองที่ไม่ธรรมดาทั้งนั้น คนแรกปีศาจมดน้อยหงอี่ คน

ที่สองเทพธดิาเสอืด�า แม่เดก็อวี่อวี่ คนที่สามเป็นเทพธดิาเมด็บวั เหลยีงซ ีแล้ว

แม่ของนางกเ็ป็นถงึเจ้าแม่ซหีวงัหมู่เชยีวนะ”

“โอ้ เจ้าเดก็นี่วาสนาดจีรงิๆ”

“ดมีากเกนิไป” ผู้พดูส่ายหน้าอย่างจนใจ “ที่จรงิข้ากบัเหยาลี่มคีวามคดิ

หนึ่งคอืต้องการให้องิเถาเลอืกคนที่พอใจเอง วนันี้จงึตั้งใจสงัเกตว่าเขาชอบใคร

มากกว่ากนั ระหว่างหงอี่กบัอวี่อวี่”

“แล้วเป็นอย่างไร” หยางเยี่ยเลกิคิ้วถาม

“ข้ากเ็พิ่งจะรู้ว่า... เจ้าเดก็นั่นเจ้าชู้คนหนึ่งทเีดยีว ซ้ายกเ็อาใจหงอี่ ขวา
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กเ็อาใจแม่เดก็อวี่อวี่ คนหนึ่งได้ไข่พนัปีครึ่งฟอง อกีคนกไ็ด้หมูแดงย่างหนึ่ง

ส่วน เท่าเทยีมกนัทั้งคู่ทเีดยีว”

“ก็ดูดีนี่ อย่างน้อยเจ้าก็มั่นใจได้ว่าเขาจะดีกับฮูหยินทั้งสามอย่าง 

เท่าเทยีมกนั”

“ถ้าเหลยีงซมีาด้วย เขาคงไม่เหลอือะไรให้กนิแล้ว” อี้หยางหวัเราะเบาๆ 

ก่อนหนัไปอกีทางเมื่อหยางเยี่ยท�าท่าทางบอกให้เขาหนัไป “คยุกนัพอแล้วหรอื”

“หึๆ  ยงัไม่พอหรอก แต่มคีนบางคนนอนดกึไม่ได้” จอืจูลากเสยีงยาว

พลางชายตาไปทางเหยาลี่ที่ยนือยู่ข้างหลงั

“ที่จรงิ ห้องไฮ้หู่อิ่งมปีัญหานดิหน่อยน่ะ เดก็ๆ นอนเรยีงกนัจนไม่มทีี่

ให้เสือด�าตัวนั้นนอนแล้ว” อี้หยางขยับศีรษะให้ทุกคนมองไฮ้หู่อิ่งที่นอนอยู่ 

บนตั่งอกีตวั

“ออื... เอาแม่เดก็อวี่อวี่ไปนอนที่ห้องข้ากแ็ล้วกนั” จอืจูเสนอความคดิ 

ตวับดิาเป็นแบบนี้ เหน็ทคีงให้บุตรสาวไปนอนด้วยไม่ได้หรอก

“แบบนี้ห้องเจ้ากม็เีดก็ตั้งสามคนน่ะส”ิ ดเูหมอืนเหยาลี่พร้อมจะหลบัได้

ทุกเมื่อ “เอาไป๋อี่ไปนอนที่ห้ององิเถากแ็ล้วกนั”

“ความคดิด ีเดี๋ยวข้าอุ้มเขาเอง” อี้หยางเสนอตวั

“ต้องเป็นท่านที่อุ้มเขาอยู่แล้ว” เหยาลี่ยิ้มกว้าง

จือจูอุ้มหงอี่ ส่วนชุ่ยเหนี่ยวช่วยอุ้มลูกเสือดำาไปยังห้องกระต่ายซึ่ง 

ถูกจดัให้เป็นห้องพกัของจอืจู “หึๆ  เมื่อก่อนตอนนอน ข้ากเ็ผลอกลายร่างอยู่

บ่อยนะ เป็นอยู่นานทเีดยีว”

“เดี๋ยวนี้ไม่เป็นแล้วหรือ” จือจูถามกลับเสียงเบา ก่อนวางหงอี่ลงบน

เตยีงด้านหนึ่งอย่างเบามอื

“ก็ยังเป็นอยู่บางครั้งน่ะ” หยางเยี่ยยืนพิงประตู หลังอุ้มเด็กทั้งหลาย

ออกจากเตยีงแล้วเขากล็ากไฮ้หูอ่ิ่งไปวางบนเตยีงเอง ตอนนี้เขาก�าลงัรอให้ชุย่-

เหนี่ยวกลบัห้องไปพร้อมกนั
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“หึๆ ” บดิามาตามแล้วนะน้องชุ่ยเหนี่ยว... “เจ้าไปเถอะ เดี๋ยวข้าจดัการ

กบัเดก็ๆ เอง” จอืจรูบัลกูเสอืด�าจากมอืชุย่เหนี่ยวมาวางลงบนเตยีงแล้วเดนิไป

ส่งนางหน้าประตู

“ราตรีสวัสดิ์” ชุ่ยเหนี่ยวบอกลาและเดินตามหยางเยี่ยกลับห้องมังกร 

ที่อยู่ข้างๆ

“ออื...”

“อื้อ!” อี้หยางร้องออกมาเบาๆ เมื่อไป๋อี่ที่เขาอุม้อยูด้่านหนึ่ง เหวี่ยงแขน

มาตหีลงัศรีษะเขา

“ฮ ึนอนดิ้นจรงิๆ” เหยาลี่เดนิตามลงมาช้าๆ ด้านหนึ่งองิเถานอนนิ่งมาก 

ส่วนอกีด้านไป๋อี่กลบันอนดิ้นปัดมอือยู่ตลอดจนไปโดนศรีษะอี้หยาง

“ออื... เดก็คนนี้กน็อนดิ้นน่าดู” นางลูบท้องตวัเองอกีครั้ง

“ที่จรงิเราน่าจะท�าห้องส�าหรบัเขาด้วยนะ ที่ผนงักว็าดภาพเทพเจ้ามงักร

ให้เยอะๆ เลย”

“หากเป็นเช่นนั้น ข้าว่าอิงเถาคงจะอิจฉามาก” นางช่วยเปิดประตูห้อง

องิเถาเพื่อให้อี้หยางเดนิอุ้มเดก็ๆ เข้าไปวางบนเตยีง

“เรื่องนั้นค่อยคดิกแ็ล้วกนั” อี้หยางโอบเอวนางเดนิเข้าไปด้านใน พวก

เขาควรเข้านอนได้แล้ว

 




