
ก่อนถงึยามอู่ซึ่งจะมลีกูค้าหนาแน่น หงอี่ปรากฏตวัขึ้นที่โรงเตี๊ยม

“อิงเถา ข้าเอาของกินเล่นมาให้ลองชิม” หลังผ่านการฝึกฝนอย่าง

ยาวนาน สุดท้ายหงอี่กค็วบคุมไฟได้ดั่งใจ เมื่อเหน็ว่าไป๋อี่เริ่มที่จะไม่บ่นเรื่อง

อาหารที่ตัวเองท�าแล้ว นางจึงกล้าที่จะเอามาให้อิงเถากินบ้าง นางต้องการจะ

ฝึกท�าอาหารให้เก่งก่อนจะต้องออกเรอืน เพราะนางไม่อยากให้องิเถาต้องทน

กนิเพื่อนางเหมอืนเมื่อครั้งก่อน ที่แม้จะท�าให้รู้สกึด ีแต่เมื่อมาคดิย้อนดูแล้ว

นางก็รู้สึกอับอายเหลือเกิน ฝีมือของนางหากได้ถึงสักครึ่งของท่านน้าเหยาลี่ 

กค็งจะดี

“อะออื วนันี้เป็นอะไรหรอื” หวัใจองิเถาเต้นเรว็กว่าปกต ิ อาการนี้เขา

เริ่มเป็นมาระยะหนึ่งแล้ว และกด็ูเหมอืนจะไม่หายไปง่ายๆ

“แผ่นแป้งห่อไส้ทอดกรอบ” หงอี่ส่งตะกร้าสานที่ด้านในมีห่อกระดาษ

ซึ่งมนี�้ามนัซมึเปื้อนเป็นดวงๆ จากการห่อของทอดให้เขา

“น่ากนิจงั มเียอะด้วย” องิเถามองแผ่นแป้งห่อไส้จ�านวนมากเกนิกว่า

เขาจะกนิหมด “ข้าเอาไปแบ่งคนอื่นๆ ได้หรอืไม่”

“ได้สิ เจ้าเอาไปทั้งหมดเลย ข้าจะต้องรีบกลับไปเรียนปักผ้าต่อแล้ว” 

สามสิบเจ็ด
พบหน้าท่านตาท่านยาย
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เมื่อหงอี่มอบของให้แล้วกไ็ม่คดิจะอยู่ต่อ แค่นี้หวัใจนางกเ็ต้นไม่เป็นส�่าแล้ว

“หงอี่” อิงเถาเอ่ยเรียกนาง “อีกไม่กี่วันข้าก็จะไปเยี่ยมท่านตาที่เมือง

หลวงแล้ว เจ้าอยากได้ของฝากอะไรไหม”

“ของฝากหรือ... เจ้าซื้ออะไรให้ข้าก็ชอบทั้งนั้น” หงอี่รู้สึกใบหน้าร้อน

ผ่าว นางคิดว่าตอนนี้ใบหน้านางคงจะแดงก�่าแล้ว แต่ก็ไม่อาจหลบเลี่ยงได้  

องิเถาจ้องหน้านางเช่นนี้เขาจะต้องสงัเกตเหน็แน่

“หงอี่...” องิเถาเรยีกนางอกีครั้งด้วยความกงัวลใจ “หน้าเจ้าแดงจงั ไม่

สบายหรอืไม่”

“ข้า... สบาย... ด”ี หงอี่ตอบเสยีงเบา “ถ้าไม่มอีะไรแล้ว ข้าขอตวัก่อน

นะ” นางพูดเสยีงเบาจนเกอืบเท่าเสยีงยุงบนิ

“ได้ พกัผ่อนให้มากๆ นะ” องิเถายิ้มกว้างก่อนโบกมอืส่งนาง ใบหน้า

เขาเองกร็ู้สกึร้อนวูบวาบขึ้นมาเหมอืนกนั เขาคงไม่ได้ป่วยด้วยใช่หรอืไม่ แต่

เมื่อครู่นางบอกว่าไม่ได้ป่วย เขายงัพูดออกไปว่าให้พกัผ่อนมากๆ อกี เขาพูด

ผดิไปเสยีแล้วสิ

“เสี่ยวเอ้อร์น้อยโตเป็นหนุ่มแล้วหรอืนี่” ลูกค้าผู้หนึ่งที่สวนทางกบัหงอี่

เหน็เดก็หญงิหน้าแดงก�่ากน็กึแปลกใจ เมื่อเข้ามาเหน็องิเถายนืสง่นางอยูก่เ็อ่ย

หยอกล้อทนัที

“ข้ายงัไม่เป็นหนุ่มหรอกขอรบั เชญิท่านอาเลอืกที่นั่งได้เลยขอรบั” องิ-

เถายิ้มแป้น ในหวัใจลงิโลดขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูก

“ข้ากลวัไม่มทีี่นั่งเลยรบีมา เอาน�้าชามาก่อนกแ็ล้วกนั”

“ได้เลยขอรบั”

“ม่ามา เขียว ไป ม่ามา” เสียงร้องของสือหลิวดังก้องทั่วทางเดิน

โรงเตี๊ยม “เขยีว”

“เถ้าแก่เนี้ย บุตรชายเป็นอะไรหรอืไม่” ร้องหาของสเีขยีวอยู่หรอื

“ไม่มอีะไรหรอก เขาคงหาของเล่นไม่เจอ” เหยาลี่วางกาน�้าชาลงบนโตะ๊
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ลูกค้าคนหนึ่ง “ข้าขอตวัสกัครู่ อู้กุ้ยดูแลลูกค้าด้วยนะ”

“ขอรบันายหญงิ” อู้กุ้ยรบีรบัค�าและจดจ�าว่าต้องดูแลลูกค้าในส่วนไหน

เพิ่มอกี

“ม่ามา เขยีว...เขยีว” สอืหลวิยนืเกาะแผ่นไม้ที่สงูประมาณหน้าผาก

ของเขา เงยหน้ามองเหยาลี่ด้วยสหีน้าเหมอืนจะร้องไห้ ของเล่นสเีขยีวของเขา

ลอยข้ามกระดานไม้ไปและไม่เหน็อกีเลย ของเล่นสเีขยีวของเขาหายไป “เขยีว... 

อื้อ...”

“สอืหลวิ ไม่ต้องร้องนะ หาอนันี้อยูห่รอืไม่” เหยาลี่ย่อตวัลงหยบิของเล่น

ผ้าที่ตกอยู่ด้านนอกขึ้นมาชูให้เขาเหน็

“เขียว!” สือหลิวร้องเสียงดัง รู้สึกดีใจและแปลกใจที่ได้เห็นของเล่น 

ชิ้นนั้นอกีครั้ง “เขยีว! ม่ามา เขยีว!”

“ของเล่นสเีขยีวหล่นออกมาข้างนอก” เหยาลี่เหน็รอยเป้ือนบนของเล่นผ้า

จงึยงัไม่อยากส่งไปให้สอืหลวิเล่นนกั “แม่จะเอาของเล่นไปล้างน�้าก่อน เจ้าไป

กบัแม่กแ็ล้วกนันะ”

“ออืๆ เขยีว” สอืหลวิเอื้อมมอืขึ้นหมายจะหยบิของเล่นแต่กห็ยบิไม่ถงึ 

เมื่อมารดาพูดจบ เขากลบัถูกอุ้มขึ้นมาแทน

“ไปกันเถอะ” เหยาลี่อุ้มสือหลิวไว้ด้วยมือข้างหนึ่ง อกีข้างถอืของเล่น

ของเขาเอาไว้ อาจเพราะได้อยู่แบบตัวติดกับมารดา เขาจึงไม่ร้องหาของเล่น 

สีเขียวอีก สือหลิวกอดไหล่นางพลางส่งเสียงอ้อแอ้เหมือนต้องการพูดเรื่องที่

เกดิขึ้นในช่วงนี้ให้ฟัง ซึ่งเหยาลี่กร็บัมอืโดยให้ความสนใจเขาเป็นอย่างดี

“ท่านแม่ ข้าเอาตะกร้าไปคนืหงอี่ได้ไหม” หลงัผ่านช่วงเวลาอนัวุน่วาย 

ยามอู่องิเถากเ็ข้ามาขออนุญาตเหยาลี่ที่ก�าลงัเล่นอยู่กบัสอืหลวิ

“ได้ส ิฝากบอกนางด้วยว่าของว่างอร่อยมาก” เหยาลี่ไม่คดิจะขดัขวาง

ช่วงเวลาที่เดก็ๆ จะได้สนทิสนมคุ้นเคยกนัอยู่แล้ว “จรงิสอิงิเถา”
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“มอีะไรหรอืท่านแม่”

“แม่ฝากถามจอืจใูห้หน่อยสว่ิาตอนนี้ยงัสั่งผ้าทอเพิ่มได้หรอืไม่” พกัหลงั

เหยาลี่ไม่ได้สั่งผ้าทอจากจอืจมูากเท่าเมื่อก่อน เนื่องจากในตอนนี้ทั้งเจาจื่อและ

องิเถาต่างกไ็ม่จ�าเป็นต้องใช้เสื้อผ้าที่นางตดัเยบ็มากเท่าไรแล้ว มเีพยีงชดุท�างาน

ใหม่สักสองสามชุดก็นับว่าเพียงพอ แต่เมื่อมีสีฉวนมาอยู่ในคฤหาสน์ นางก็

เหน็ได้ถงึความแตกต่างระหว่างเทพเจ้ากบัปีศาจ ดูเหมอืนเรื่องการใช้ชวีติของ

เทพเจ้าจะดูดกีว่ามากทเีดยีว สฉีวนนอกจากจะใช้พลงัได้เลก็ๆ น้อยๆ แล้ว 

ส่วนอื่นล้วนแต่เหมือนมนุษย์ นางอยากจัดหาสิ่งต่างๆ เพิ่มให้อีกฝ่าย “แม่

อยากสั่งผ้าสเีพิ่มสกัสามสี่พบั และผ้าขาวอกีสกัพบั ไม่รูว่้าจะเยอะเกนิไปไหม”

“เดี๋ยวข้าจะถามให้นะท่านแม่” องิเถาพยกัหน้ารบัค�าและขอตวัออกไป

“ม่ามา” สอืหลวิเกาะตวัเหยาลี่เพื่อใช้เป็นหลกัในการยนื “ฮ้าว...” แต่

เมื่อยนืได้เขากลบัอ้าปากกว้าง ดวงตาเขาหรี่ลงและชื้นด้วยน�้าตา

“สอืหลวิ หึๆ  ถ้าง่วงแล้วต้องนอนลงนะ” เหยาลี่จบัตวับุตรชายนอนลง

กบัพื้น “นอนแล้วกลายเป็นลูกท้อน้อยๆ” นางหยบิเอาผ้าห่มผนืหนึ่งที่อยู่ไม่

ไกลนักมาพับและสอดไว้ใต้ศีรษะเขา และอีกผืนเพื่อห่มตัวเขา ในห้องนี้ดู

เหมอืนจะเตม็ไปด้วยผ้าเนื้อนิ่มและของเล่นผ้าจ�านวนมาก ไหนจะพรมผนืหนา

ที่ปูอยู่ทั่วทั้งห้องอกี ฤดูหนาวปีนี้เหน็ทจีะผ่านไปได้อย่างราบรื่นแน่นอน

“นอน... ฮ้าว...” สือหลิวอ้าปากหาวอีกครั้งหนึ่งก็หลับไปด้วยความ

รวดเรว็

“ข้ากลับมาแล้ว” อิงเถามองซ้ายมองขวาหาคนที่ต้องการพูดคุยด้วย 

“ท่านแม่ ท่านป้าจือจูบอกว่าถ้าเป็นผ้าขาวหนึ่งพับกับผ้าสีอ่อนสองพับก็พอมี

อยู่ ท่านป้าจะเกบ็ไว้ให้ก่อน หากท่านแม่ต้องการกใ็ห้ส่งคนไปบอกท่านป้า”

“ออื” เหยาลี่พยกัหน้ารบัฟัง ก่อนสายตาจะไปหยุดอยู่ที่ถุงหอมใบหนึ่ง

ที่ผูกอยู่ที่เอวองิเถา ก่อนเขาออกไปดูเหมอืนจะยงัไม่มถีุงหอมนี้นี่

“อนันี้หงอี่ให้มา...” องิเถาบดิตวัเลก็น้อยเมื่อเหน็ว่ามารดาก�าลงัจ้องอะไร
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อยู่ “เป็นถุงหอมที่ด้านในมใีบชาแห้ง ข้าชอบมากเลย” เขาหยบิถุงหอมขึ้นมา

พลกิดูแล้วกย็ิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่คนเดยีว

“ออื” นางพยกัหน้าเข้าใจ “เจา้ท�าท่าทางเช่นนี้ดมีากทเีดยีว นางตั้งใจจะ

ให้ถุงหอมนี้แก่เจ้า เจ้ากเ็หน็ค่าของความพยายามของนางและไม่โอ้อวดจนเกนิ

เลย องิเถาของแม่กลายเป็นหนุ่มน้อยแล้ว” แม้จะอายุน้อย แต่ความคดิของ

องิเถากลบัก้าวหน้าเป็นอย่างยิ่ง

“แฮ่...” องิเถายิ้มจนไม่อาจหุบได้

“ท่านแม่ไม่ต้องดูสอืหลวิแล้วหรอื” เขาชวนนางคุยเล่นต่อ

“น้องหลบัไปแล้ว ตอนนี้หลบัสนทิ กลายเป็นลูกท้อลูกเลก็ๆ”

“ท่านแม่ ข้าอยากเอาถุงหอมไปเกบ็ที่คฤหาสน์ก่อน”

“ไปเถอะ”

“ม่ามา ป้าปา” เมื่อถงึเวลาที่สมควรตื่น สอืหลวิกต็ื่นขึ้นมาเอง เขาลกุ

ขึ้นนั่งก่อนจะยืนด้วยตัวเองแล้วเดินไปเกาะแผ่นกระดานส่งเสียงเจื้อยแจ้ว 

เรยีกหาบดิามารดา “ม่ามา ป้าปา”

“เถ้าแก่เนี้ย บุตรชายเรยีกอกีแล้ว”

“นั่นสิ” เหยาลี่หัวเราะเบาๆ ด้วยความอ่อนใจ เหตุใดสือหลิวจึงชอบ

เรยีกนางตอนก�าลงัยุ่งอยู่เรื่อยเลย “ข้าต้องขอตวัก่อนแล้ว อู้กุ้ย”

“ข้าน้อยดูแลลูกค้าให้เองขอรบั” อู้กุ้ยรบีรบัค�า

“ฝากด้วยนะ”

“นี่ขนาดมีลูกอ่อนคนเดียวนะ ถ้ามีอีกคนคงไม่ได้เห็นหน้าเถ้าแก่เนี้ย

แล้ว” ลูกค้าผู้หนึ่งเอ่ยขึ้น

“เถ้าแก่เนี้ยกเ็ก่งนะ ทั้งเลี้ยงลูกทั้งท�างาน ตอนลูกข้ายงัเลก็ ขนาดข้า

ยงัต้องไปช่วยฮูหยนิเลี้ยงเลย” อกีคนแสดงความเหน็

“ยิ่งตอนกลางคนืนะ ข้าแทบไม่อยากกลบัไปนอนที่บ้านเลย บุตรชาย

ข้าร้องไห้ทั้งคนืจนท�าเอาไม่ได้นอน”
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“เป็นความจรงิ” คนหนึ่งพูด อกีคนกเ็หน็ด้วย

อี้หยางได้ฟังในบางค�าก็รู้สึกแปลกใจ ไม่ใช่เขาไม่รู้ว่าการเลี้ยงเด็กคน

หนึ่งเป็นเรื่องยากล�าบาก เพยีงแค่รู้สกึแปลกใจที่เหยาลี่กลบัไม่เคยแสดงท่าทาง

ล�าบากใจให้เขาเห็นเลย ตอนกลางคืนต่อให้ต้องตื่นบ่อยครั้ง แต่ด้วยความ 

ที่เขาเป็นเทพเจ้าตนหนึ่งจึงไม่รู้สึกอะไร อีกอย่าง... เขาไม่ยักเห็นว่าสือหลิว

ร้องไห้งอแงอะไรในเวลาที่มเีหยาลี่อยู่ด้วยเลย อาจมวีนัที่สอืหลวิร้องไห้ แต่ก็

หยดุร้องได้แทบจะทนัทเีมื่อเหยาลี่มา เขาใช้โอกาสตอนเข้าไปส่งรายการอาหาร 

แวะไปหาเหยาลี่เพื่อพูดคุยสอบถามเรื่องที่นกึสงสยั

“ป้าปา!” สอืหลวิยนืเกาะไหล่เหยาลี่และตะโกนเรยีกบดิาเสยีงดงั

“เดนิไปหาป้าปากนันะ” เหยาลี่ลุกขึ้นจบัมอืของสอืหลวิและพาเขาเดนิ

ไปทางประตูที่มแีผ่นไม้กั้นไว้

“เป็นอย่างไรบ้างสอืหลวิ” อี้หยางขยี้ศรีษะบตุรชาย “น้องหญงิ ข้ามเีรื่อง

อยากจะถาม”

“ถามอะไรหรอื”

“ที่จรงิแล้วสอืหลวิเลี้ยงง่ายมากๆ ใช่ไหม” เขาเกดิความสงสยัขึ้น

“ไม่ง่ายเท่าองิเถา แต่กย็งันบัว่าง่ายอยู่” แค่กนิง่ายนอนง่ายนางกพ็อใจ

แล้ว “ข้ายงัไม่เคยเลี้ยงเดก็คนอื่นเสยีด้วยส”ิ

อี้หยางฟังค�าพูดนางแล้วกฉ็กียิ้มกว้าง “เช่นนั้นมอีกีสกัคนดไีหม”

“ท่านกลับไปท�างานได้แล้วสามี หรือไม่ก็เปลี่ยนมาเลี้ยงสือหลิวแทน” 

เหยาลี่ค้อนใส่เขาครั้งหนึ่ง อี้หยางจึงกลับไปท�างานตามที่นางบอก เริ่มคิดว่า

จะมลีูกกบันางอกีสกัคนได้เมื่อไร

“อ๊าย!”

“สอืหลวิ กลบัมานะ” เหยาลี่ไล่ตามสอืหลวิออกมาจากห้องอาบน�้า ชาย

กระโปรงของนางมนี�้าซมึอยู่ และแขนเสื้อที่พบัไว้กเ็ปียกชื้นเช่นกนั

“เจ้าเด็กซนจะไปไหนหือ” อี้หยางเดินสวนเข้ามาพอดีจึงจับตัวสือหลิว
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เอาไว้ได้ทัน บุตรชายตัวขาวเกลี้ยงที่หากละสายตาก็จะวิ่งหนีทันที เด็กคนนี้

ซนเกนิไปแล้ว

“ป้าปา เอิ๊กๆ” สอืหลวิหวัเราะชอบใจที่ถูกจบัได้

“ขอบคุณสามี ตั้งแต่เด็กคนนี้เดินได้คล่องก็เอาแต่หนีอยู่เรื่อยเลย” 

เหยาลี่รับบุตรชายกลับมา “เด็กซน” นางเอ็ดบุตรชายค�าหนึ่งและพากลับเข้า 

ไปในห้องอาบน�้า ไม่คดิเลยว่าพออายคุรบขวบแล้ว จากที่เดนิได้เตาะแตะ อยูด่ีๆ  

กอ็อกวิ่งทนัท ี ท�าเอานางหวัหมุนไปหมด แม้จะวิ่งเป็นระยะสั้นๆ ก่อนจะนั่ง

จุมปุ๊ก กย็งัสร้างความวุ่นวายมากอยู่ดี

“ม่ามา”

“ยงัดทีี่พวกเราตดิแผ่นกระดานกั้นตามทางเดนิหมดแลว้นะ ไม่เช่นนั้น

เกิดเขาตกลงไปคงเจ็บน่าดู” อี้หยางเดินตามฮูหยินกับบุตรชายไปส่งถึงหน้า

ห้องอาบน�้า “ข้าช่วยอาบน�้าให้เขาดไีหม”

“ออืๆ” สอืหลวิพยกัหน้า

“ไม่ต้องหรอก เรื่องนี้ให้เป็นหน้าที่ของข้าเถอะ”

“เช่นนั้นข้าจะไปดูว่าหวัหั่วท�าอาหารเยน็เสรจ็หรอืยงักแ็ล้วกนันะ”

“เรื่องของฝากที่จะน�าไปให้ท่านพ่อกบัท่านแม่” เมื่อถงึเดอืนแปดซึ่งเป็น

เทศกาลจงชวินางกค็ดิจะกลบัไปเยี่ยมบดิามารดา จะได้พาสอืหลวิที่ตอนนี้เริ่ม

พูดเป็นค�าได้บ้างแล้วไปท�าความรู้จกักบัท่านตาท่านยาย ท่านน้าและน้าสะใภ้

ทั้งหลาย รวมถงึญาตผิูพ้ี่ทั้งสองคนอกีด้วย วนัพรุง่นี้พวกนางกจ็ะออกเดนิทาง

แล้ว

“เตรียมเอาไว้เรียบร้อย รถม้าก็ว่าจ้างไว้แล้ว” อี้หยางพยักหน้าตอบ 

“เจ้าพาลูกไปอาบน�้าเถอะ ก่อนนอนค่อยคุยกนักไ็ด้”

“ออืๆ” สอืหลวิเหน็ด้วยอกีครั้ง

“พยกัหน้าแบบนี้เจ้าเข้าใจหรอืไรว่าแม่กบัพ่อคุยอะไรกนั ไปอาบน�้ากนั

ดีกว่า แล้วครั้งนี้อย่าหนีแม่ออกมาอีกนะ” เหยาลี่อุ้มลูกกลับเข้าไปในห้อง 

อาบน�้า
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“ออืๆ ม่ามา เอิ๊กๆ”

ประตูห้องปิดลง และครั้งนี้เหยาลี่ไม่ลืมที่จะเอาแท่งไม้มาขัดประตูไว้

อกีด้วย บุตรชายของนางซนเหลอืเกนิ

“ม่ามา อูอ้้า อื้อ” สอืหลวิแตะมอืไปที่ม้าลากรถม้าแล้วกท็ำาเสยีงชอบใจ

“ม้า เรยีกว่าม้า” ในวนันี้เหยาลี่มหีน้าที่อุม้สอืหลวิไม่ให้เท้าเขาได้สมัผสั

พื้น นางอุ้มสือหลิวเข้าไปแตะม้าที่ใช้ลากรถม้าในระหว่างที่รอให้คนทั้งหลาย

ขนของขึ้นรถม้า

“ม่ามา อื้อๆ อ้า” เขาพยายามอธบิายความรู้สกึของตวัเองหลงัจากได้

จบัผวิสมัผสัที่แขง็และหยาบ มขีนสั้นๆ ให้จั๊กจี้ “ออือาๆ ออื แอ้ๆ อา” เขา

เปลี่ยนไปใช้ภาษาออือาอธบิายในสิ่งที่ต้องการเพราะคดิว่าอธบิายได้มากกว่า

“อย่างนั้นหรอื” เหยาลี่เริ่มไม่เข้าใจว่าบตุรชายต้องการพดูอะไร แต่นาง

คดิว่าเขาจะต้องตื่นเต้นมากเป็นแน่

“สอืหลวิ วนันี้พวกเราจะนั่งรถม้าไปหาท่านตาท่านยายกนันะ”

“ไป” สอืหลวิพูดตามค�าที่รู้จกั

“ไปหาท่านตา... ท่านยาย...” เหยาลี่พูดช้าชดัทลีะค�า

“ออืๆ” สอืหลวิยงัไม่อยากฝึกพูดในตอนนี้ เขามองตามองิเถาที่ปีนขึ้น

รถม้าแล้วกอ็ยากจะเข้าไปบ้าง “ม่ามา ไป” เขาแสดงท่าทางอยากจะขึ้นรถม้า

บ้าง

“อกีครู่นะสอืหลวิ รอพี่องิเถาปูพรมในรถม้าให้เสรจ็ก่อน”

“ออืๆ รอ” สอืหลวิพยกัหน้าเข้าใจ

“บตุรชายเถ้าแก่เนี้ยฉลาดจรงิๆ” ผูบ้งัคบัรถม้าเอ่ยด้วยความชื่นชม เดก็

อายุเท่านี้รู้จกัค�าว่ารอ ทั้งยงัเข้าใจความหมายเป็นอย่างด ีนบัว่าฉลาดเกนิวยั

แล้วจรงิๆ

“บุตรชายข้าย่อมต้องฉลาดเหมือนฮูหยินข้าอยู่แล้ว” อี้หยางรับค�าชม

หน้าชื่นมื่น และเปลี่ยนเป็นค�ายกยอเหยาลี่อกีทอด เรยีกว่าใช้ค�าไม่เสยีเปล่า
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สกันดิ จากนั้นกส็่งพบัผ้าให้องิเถาที่อยู่บนรถม้าน�าไปใช้

“ป้าปา” 

“สือหลิวรออีกครู่นะ จะเสร็จแล้ว” อี้หยางลูบศีรษะบุตรชายจอมซน

ครั้งหนึ่งก่อนจะกลบัเข้าไปในคฤหาสน์อกีครั้ง

“ม่ามา ไป อ้าๆ” เขาอยากไปลูบตวัม้าอกีครั้ง

“ม้า เรยีกว่าม้า” เหยาลี่ตามใจสอืหลวิ หลงัจดัของเสรจ็กไ็ด้เวลาออก

เดนิทางแล้ว

“ม่ามา อื้อ...” สอืหลวิยนือยูบ่นพื้นรถม้าได้พกัหนึ่งกข็าอ่อนนั่งจมุปุก๊ 

ลงไปบนพรมเนื้อหนา “เอิ๊กๆๆ” เขาหัวเราะชอบใจและเอื้อมมือไปจับแขน 

เหยาลี่หมายจะใช้ดึงให้ตัวเองยืนได้อีกครั้ง แต่ยืนโงนเงนได้อีกพักหนึ่งก็

ขาอ่อนลงไปนั่งอกีครั้ง “เอิ๊กๆๆ”

“อารมณ์ดไีด้ตลอดเชยีว” อี้หยางนั่งอยู่ใกล้กบัจุดขึ้นลงรถม้าเพื่อคอย

ระวงัไม่ให้สอืหลวิตกลงไป มองบุตรชายที่เล่นสนุกโดยอาศยัความโคลงเคลง

ของรถม้าด้วยอารมณ์ที่บอกไม่ถกู เจ้าเดก็ซนคนนี้คอืบตุรชายของเขากบันาง... 

หอื “องิเถา ถุงหอมที่เอวเจ้านั่นมนัอะไรกนั”

“อุ้ย” อิงเถาที่นั่งมองด้านนอกอยู่สะดุ้งเบาๆ “แฮะๆ หงอี่ท�าให้ข้า 

เอง” องิเถาพยายามควบคุมรอยยิ้มไม่ให้ดลูงิโลดมากไป... แต่กท็�าได้ยากเหลอื

เกนิ

“อิงเถา เจ้าอายุแค่แปดขวบก็มีเด็กหญิงมาเย็บถุงหอมให้เสียแล้ว  

น่าอจิฉานกั” อี้หยางท�าเสยีงฮดึฮดั

“งื้อ... ท่านพ่อกใ็ห้ท่านแม่ท�าให้ส”ิ องิเถาเขนิอายจนหน้าแดง เหล่มอง

ไปทางเหยาลี่เพื่อขอให้อกีฝ่ายช่วยเหลอื

“หึๆ  ท่านอยากได้ถุงหอมหรอื” นางจบัสอืหลวิให้ยนืขึ้นอกีครั้ง

“อยากได้มากๆ เลยน้องหญงิ” อี้หยางพยกัหน้าหลายครั้ง

“ไปถงึคฤหาสน์ท่านพ่อข้าคงจะพอมเีวลาว่างมากขึ้น ถงึตอนนั้นข้าจะ
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ท�าให้ท่านอนัหนึ่งกแ็ล้วกนั”

“ดีๆ” อี้หยางพยักหน้าชอบใจ “ข้าอยากได้ลายมังกรปักด้วยด้าย 

สเีหลอืงทองนะ”

“อื้อ... อยู่ที่เมอืงหลวงหากปักผ้าลายมงักรเกรงว่าจะมคีนตกใจได้ เอา

ไว้กลบัมาค่อยท�าให้กแ็ล้วกนั”

“โธ่...” อี้หยางที่ก�าลงัเชดิหน้าคอตกทนัควนั

“หึๆ ” องิเถาหวัเราะชอบใจ

“ม่ามาๆ ไป ออืๆ อุ้ม ไป อาๆ ออืออูา” หลงัการเดนิทางอนัยาวนาน 

รถม้าที่พวกเขานั่งก็มาถึงเมืองหลวง สือหลิวมองรอบข้างด้วยความตื่นเต้น  

แต่เดมิเขากไ็ม่ค่อยได้ออกไปไหนอยูแ่ล้ว ตลอดทางที่ใช้เวลาอยูแ่ต่ในรถม้าจงึ

ไม่ได้งอแงอะไร และเมื่อเข้าถงึตวัเมอืงที่มคีวามคกึคกัตลอดเวลาเขากถ็ูกสิ่ง

รอบกายดึงดูดอย่างรวดเร็ว เสียงอ้อแอ้ที่ดังลอดออกไปนอกหน้าต่างรถม้า 

ไม่ว่าใครที่ได้เหน็หรอืได้ยนิต่างกร็ู้สกึเอน็ดู

“สอืหลวิ เอาไว้ถงึบ้านท่านตาก่อนนะ เดี๋ยวแม่พาออกมาเดนิเล่นนะจ๊ะ” 

เหยาลี่ลูบตวัลูบหลงัเขาเพื่อให้ลดความตื่นเต้นลง

“ไป ม่ามา อื้อๆ” สอืหลวิพยกัหน้าตกลง นั่งลงบนที่นั่งที่ตดิกบัหน้าต่าง 

มองออกไปด้านนอก ไม่ยอมละสายตาแม้สกันดิ

“ข้านกึว่าเขาจะเหนื่อยจากการเดนิทางจนไม่สนใจอะไรเสยีอกี” เหยาลี่

จบัตวัสอืหลวิเอาไว้ไม่ให้เขาพลดัตกจากที่นั่ง

“เดก็ๆ กแ็บบนี้ละนะ” อี้หยางบดิตวัเพื่อยดืเส้นยดืสาย นั่งแต่ในรถม้า

ท�าเอาเขาเหนื่อยยิ่งกว่าการวิ่งวุ่นท�างานทั้งวนัเสยีอกี

“วันนี้ที่โรงเตี๊ยมจะเป็นอย่างไรนะ” ที่จริงเหยาลี่คิดปิดโรงเตี๊ยมให้ 

ทกุคนได้พกัผ่อน แต่ตดิที่อูกุ้ย้ไม่เหน็ด้วย เขากลวัว่าตวัเองจะว่างงานจนไม่รูจ้ะ

ท�าอะไร สดุท้ายด้วยการต่อรองกบันาง นางจงึเปิดโรงเตี๊ยมให้ห้องหนึ่งเพื่อให้

เขาสามารถขายอาหารได้ อย่างไรหัวหั่วก็อยู่ที่คฤหาสน์และโรงเตี๊ยมอยู่แล้ว 
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ส่วนห้องพกักแ็ล้วแต่เขาจะจดัการให้ลูกค้าเข้าพกั

“ไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกน่า เจ้าต้องรู้จกัไว้ใจคนอื่นบ้างรู้หรอืไม่” อี้-

หยางรวบม่านที่ปิดทางขึ้นลงรถม้าขึ้นและมองออกไปด้านนอกบ้าง เขามองไป

ตามท้องถนนก่อนจะไปสบสายตากบัสตรสีองคนที่อยู่แถวนั้น ท�าเอาพวกนาง

หน้าแดงขึ้นมา

“สาม.ี..” เหยาลี่หรี่ตามอง เหตกุารณ์เมื่อครูน่างเหน็ชดัแจม่แจง้ทเีดยีว

“ข้าไม่ได้ท�าอะไรเสยีหน่อย” เขารบีปล่อยผ้าม่านลงเกอืบไม่ทนั

“ถงึแล้วขอรบันายท่าน” ชายหนุม่ผูข้บัรถม้าบงัคบัให้รถม้าหยดุอยูห่น้า

คฤหาสน์ตระกูลองิ เมื่อรถม้าหยุดลง บ่าวไพร่ในคฤหาสน์กร็บีออกมาขนของ

ราวกบันดัเอาไว้ แต่ละคนต่างกเ็รยีกขานคุณหนูกบัท่านเขยไม่หยุดปาก

“ม่ามา อื้ออ้า อือๆ” สือหลิวมองคนนั้นทีคนนี้ทีด้วยความสนใจ  

“ม่ามา” เขากอดเหยาลี่ไว้ด้วยรูส้กึไม่มั่นคงนกั คนจ�านวนมากท�าให้เขาตื่นเต้น 

และถ้าเข้ามาใกล้เกนิไปกท็�าให้เขากงัวลใจด้วย

“เหยาลี่” นายท่านองิออกมารบับุตรสาวด้วยตนเอง

“ท่านพ่อ” เหยาลี่รบีดนัตวัองิเถาและพาสอืหลวิมายนืหน้าบดิา

“คารวะท่านตาขอรบั” องิเถาประสานมอืโค้งค�านบั เมื่อยดืตวัตรงเขาก็

เหน็คนสองคนที่อยู่ด้านใน “ท่านตา ท่านแม่ ข้าเข้าไปเล่นข้างในนะ”

“เขา้ไปได้เลย ข้างในมคีนเตรยีมน�้าชากบัขนมให้แลว้นะ หึๆ ” นายท่าน

องิหวัเราะชอบใจ “ว่าอย่างไรสอืหลวิ” เขามองเดก็ชายที่อยู่ในอ้อมแขนเหยาลี่

ด้วยสายตาเอน็ดู

“ม่ามา...” สอืหลวิหนัหน้าหน ีเรยีกหามารดาเบาๆ

“สอืหลวิ ท่านตาอย่างไร ท่านตา” เหยาลี่ปลอบใจบุตรชายยิ้มๆ “ท่าน

ตา”

สอืหลวิมองนายท่านองิอกีครั้งก่อนพยกัหน้าหงกึๆ “ออืๆ”

“ใช่แล้ว ท่านตาอย่างไร” นายท่านองิยิ้มกว้างด้วยความพอใจ “เข้าไป

ข้างในกนัก่อนเถอะ ส่วนรถม้ากใ็ห้วนไปด้านหลงัได้เลยนะ ไปๆ เข้าไปข้างใน
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กนัก่อน”

เมื่อขนของลงจากรถม้าจนหมด คนทั้งหลายต่างกพ็ากนัเข้าไปด้านใน

“ม่ามา อ้า...” สอืหลวิกำาฟักทองต้มหั่นชิ้นมาจ่อถงึปากเหยาลี่

“สอืหลวิ แม่กนิอิ่มแล้ว เจ้ากนิเถอะ” เหยาลี่ส่ายหน้าช้าๆ ให้เขาเหน็ว่า

นางก�าลงัปฏเิสธอยู่

สือหลิวจึงส่งฟักทองต้มเข้าปากตัวเองและเคี้ยวกินไปเรื่อยๆ ท่าทาง 

กินง่ายไม่เรื่องมากของเขาท�าเอาอิงฮูหยินที่แต่แรกก็เห็นหลานชายคนเล็ก 

เป็นแก้วตาดวงใจอยู่แล้วยิ่งหลงเขาเข้าไปใหญ่

“เขาช่างน่ารกัจรงิๆ” องิฮูหยนิวางมอืบนอกและถอนหายใจด้วยความ

รกัอย่างสดุหวัใจ “เมื่อครู่นี้ตอนที่คนมารายงานแม่นะ แม่แปลกใจมากทเีดยีว 

ไม่นกึว่าเจ้าจะมาเยี่ยม”

“ช่วงไหว้พระจนัทร์ อย่างไรข้ากอ็ยากมาหาเจ้าค่ะ” เมื่อเข้าเดอืนแปด

นางกบ็อกกบัอี้หยางแต่เนิ่นๆ แล้วว่าจะกลบัมาเยี่ยมบ้าน

“ช่วงชุนเจี๋ยพวกเจ้าก็เพิ่งจะมาเองไม่ใช่หรือ เดินทางไปมาเช่นนี้

โรงเตี๊ยมกต็้องปิดบ่อยๆ น่ะส”ิ

“ตอนนี้ข้ามหีลงจูม๊าดูแลโรงเตี๊ยมแล้ว ตอนนี้กย็งัเปิดอยูท่่านแม่” เหยา-

ลี่ไม่ลมืที่จะเล่าเรื่องโรงเตี๊ยมให้มารดาฟัง

“ม่ามา...” สอืหลวิกนิอิ่มแล้ว จงึวางฟักทองต้มชิ้นที่เหลอืในมอืลงบน

โต๊ะ แล้วออกแรงกดจนบี้เปื้อนไปทั้งโต๊ะและมอืของเขา “เอิ๊กๆๆ ม่ามา”

“ยงัจะมาท�าหน้าไร้เดยีงสาให้แม่อกี เดก็ซน” เหยาลี่เอด็บุตรชายยิ้มๆ 

ก่อนรบัผ้าสะอาดจากสาวใช้ด้านข้างมาเชด็หน้าและมอืของเขา

“ม่ามา อูอาๆ ม่ามา ไป”

“ได้ยินว่าอีกเดี๋ยวเจ้ากับลูกเขยจะไปเดินเล่นในเมืองหรือ” เนื่องจาก

ตอนที่ลูกเขยและบุตรสาวมาเป็นเวลาช่วงยามอู่พอดี นอกจากเหยาลี่กับนาง 

ที่แยกออกมานั่งป้อนอาหารให้สอืหลวิแล้ว ตอนนี้ทกุคนต่างกน็ั่งกนิอาหารอยู่
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ที่ห้องอาหารของคฤหาสน์

“เจ้าค่ะ ข้าเหน็ว่าสอืหลวิเหมอืนจะตื่นเต้นเมื่อได้เหน็คนเยอะๆ จงึอยาก

พาเขาไปเที่ยวเล่นเสยีหน่อย” เหยาลี่อุม้สอืหลวิมานั่งตกัเพื่อให้เชด็ตวัท�าความ

สะอาดได้ง่ายขึ้น

“ม่ามา” สือหลิวยกมือข้างหนึ่งให้นางเช็ด แล้วก็ยกมืออีกข้างหนึ่งให้

นางเชด็ ท�าสลบักนัจนถูกเหยาลี่จั๊กจี้ที่หน้าท้อง “เอิ๊กๆๆ”

“ตวัแค่นี้รู้จกัล้อเล่นกบัผู้ใหญ่เสยีด้วย น่ารกัเหลอืเกนิ” เหน็ได้ชดัว่า

หวัใจขององิฮูหยนิถูกสอืหลวิล่อลวงไปเรยีบร้อยแล้ว

“ดนูั่นส”ิ

“หอื? ใบหน้าเช่นนั้นยงักล้า...”

“ชู่... เสยีงดงัเกนิไปแล้ว”

เสียงซุบซิบเกิดขึ้นตลอดเวลาที่เหยาลี่ก�าลังเลือกเครื่องประดับอยู่ใน

ร้านเครื่องประดบั เนื่องจากองิฮหูยนิและบรรดาลกูสะใภ้ทั้งหลายที่ถกูสอืหลวิ

ล่อลวงต่างกอ็ยากออกมาเดนิเที่ยวพร้อมกบัเขาทั้งนั้น เหยาลี่จงึท�าอะไรไม่ได้

นอกจากออกมาเดนิเที่ยวพร้อมคนทั้งหลาย เมื่อถงึร้านเครื่องประดบัที่นานๆ 

ครั้งจะได้เดินผ่าน ทุกคนจึงต่างแวะเข้ามาเพื่อดูว่าพอจะมีอะไรที่เหมาะกับ 

ตวัเองหรอืไม่ ปล่อยให้น้องสะใภ้และมารดาเลอืกปิ่นปักผมอยู่อกีที่หนึ่ง ส่วน

เหยาลี่แยกตัวมาเลือกดูก�าไลข้อมือที่ท�าจากหยกและงาช้างแทน ผิดกับสตรี

ในเมืองหลวงที่ชอบของเป็นประกายระยิบระยับ นางกลับชอบเครื่องประดับ

เรยีบๆ มากกว่า แต่ของบางอย่างที่ดูเรยีบง่ายกม็รีาคาไม่น้อยเลย บางทนีาง

น่าจะเลือกเครื่องประดับที่ท�าจากทองค�าสักสองสามชิ้นกลับไปฝากเจาจื่อกับ 

จอืจูเสยีหน่อย ก�าไลหยกให้หงอี่ แล้วกป็ิ่นหยกสกัอนัส�าหรบัสฉีวน

“แม่นาง... ไม่ทราบว่าแม่นางสนใจเครื่องประดับชิ้นไหนหรือขอรับ” 

หลงจูป๊ระจ�าร้านเหน็สตรทีั้งหลายได้แต่ยนือยูห่่างจากเหยาลี่เขากร็ูส้กึกงัวลใจ 

หากเครื่องประดับที่วางเอาไว้ไม่มีคนชมแล้วจะมีคนซื้อได้อย่างไร เห็นได้ชัด
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ว่าสตรีผู้มีปานคนนี้ท�าให้ลูกค้าสตรีอื่นไม่กล้าเข้ามาเลือกเครื่องประดับที่อยู่

บรเิวณนี้

“ข้าอยากได้ก�าไลทองสกัสองสามวง เอาที่มอีญัมณปีระดบัเยอะหน่อย

วงหนึ่ง และวงที่น้อยหน่อยวงหนึ่ง ส่วนอีกวงยังเลือกไม่ถูก” เหยาลี่ตอบ 

กลบัด้วยสหีน้ายิ้มแย้ม

“อา... แม่นางอยากได้วงที่ราคาประมาณไหนหรอืขอรบั หากเป็นก�าไล

ประดบัหนิสกีจ็ะถูกกว่าก�าไลที่ประดบัด้วยอญัมณนีะขอรบั”

“ข้าอยากได้ที่ประดบัด้วยอญัมณมีากกว่า ยิ่งได้สสีดเท่าไรกย็ิ่งด”ี นาง

คิดว่าจือจูจะต้องชอบเครื่องประดับชิ้นนี้อย่างแน่นอน “แล้วก็อยากได้ก�าไล

หยกวงไม่ต้องใหญ่มาก กบัป่ินหยกอกีอนัหนึ่ง เจ้าไม่ต้องกงัวลเรื่องเงนิหรอก

นะ ข้ามเีพยีงพอแน่นอน” เหยาลี่สงัเกตเหน็ว่า แม้หลงจูผู๊น้ี้จะรกัษาท่าทางได้ด ี

แต่ที่ถามนางกลับฟังดูแล้วเหมือนถามว่านางมีเงินหรือไม่ ชุดของนางที่สวม

นางกเ็ยบ็เอง จงึไม่เหมอืนกบัที่สตรใีนเมอืงสวมกนัในตอนนี้ ตอนนี้นางคงจะ

เป็นสตรบ้ีานนอกอปัลกัษณ์ที่ดูไม่เหมาะจะมายนือยูต่รงนี้สนิะ แต่นางยงัอยาก

เลอืกเครื่องประดบัอยู่เลย... หรอืว่านางควรจะรบีเลอืกแล้วรบีออกไปดี

“น้องหญงิ ยงัเลอืกไม่ได้อกีหรอื” การปรากฏตวัของอี้หยางเรยีกสายตา

จากสตรทีุกคนที่อยู่ในร้าน แม้จะมสีอืหลวิอยู่ในอ้อมแขนของเขา แต่กไ็ม่ได้

ท�าให้ผู้อื่นเกบ็สายตาเลยแม้แต่น้อย

“สาม ีขา้ยงัเลอืกไม่ได้เลย” เหยาลี่ไม่พลาดที่จะแสดงความเป็นเจา้ข้าว

เจ้าของเพื่อท�าร้ายจติใจใครกต็ามที่มองมาทางเขากบันาง

“ม่ามา” สอืหลวิรออยู่ด้านนอกกบัอี้หยางมาตั้งแต่เมื่อครู่แล้ว แม้ฤดูนี้

อากาศจะไม่ร้อน แต่การถูกบดิาอุ้มอยู่เฉยๆ กลบัท�าให้เขาไม่ชอบใจนกั เขา

ชอบร่างนุ่มนิ่มของมารดามากกว่า ถ้าต้องถูกอุ้มทั้งวัน ให้ม่ามาเป็นคนอุ้ม 

ดกีว่า “ม่ามา อุ้ม”

“อยู่กับพ่อน่ะดีแล้ว ให้แม่เขาพักบ้าง” ราวกับไม่เห็นสายตาแปลกใจ

จากคนรอบข้าง อี้หยางตอกย�้าถึงฐานะสามีภรรยาระหว่างเขากับเหยาลี่ด้วย
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ความจรงิจงัยิ่ง

“สาม ีท่านไปรอด้านนอกก่อนเถอะ ข้าจะเลอืกอกีเพยีงครูเ่ดยีวเท่านั้น” 

ลกูค้าร้านขายเครื่องประดบัส่วนใหญ่มแีต่สตร ีการมบีรุษุอย่างเขามาอยูใ่นร้าน

จงึดูไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไรนกั

“อกีครู่เดยีวเท่านั้นนะ” อี้หยางหรี่ตามองนางแล้วอุ้มสอืหลวิกลบัออก

ไป

“ลี่เอ๋อร์ เลือกได้บ้างหรือไม่” อิงฮูหยินกลับมาพร้อมลูกสะใภ้ทั้งสอง

คน ด้านหลงัของนางตามมาด้วยหลงจู๊อกีคนหนึ่ง

“ข้ายงัไม่เจอที่ถกูใจเลย มหีลงจูค๊นหนึ่งมาถามข้าแล้วกห็ายไปไหนแล้ว

ไม่รู”้ เหยาลี่มองไปรอบๆ เพื่อหาตวัหลงจูท๊ี่เข้ามาถามตวัเองเมื่อครู ่แต่แทนที่

จะเหน็หลงจู๊ นางกลบัเหน็สตรอีื่นหลบสายตานางแทน นี่นางถูกมองมานาน

แค่ไหนแล้วนะ

“อย่างนั้นหรอื ให้หลงจู๊คนนี้ช่วยส ิเจ้าช่วยน�าเครื่องประดบัมาให้บุตร

สาวข้าเลอืกอกีหน่อยได้หรอืไม่” นายท่านองิเป็นอาจารย์ที่พอมชีื่อเสยีงในเมอืง 

องิฮหูยนิจงึพอจะเป็นที่รูจ้กัอยูบ้่าง แน่นอนว่าต้องมหีลงจูส๊กัคนอยากรบัลกูค้า

เช่นนาง

“ได้ขอรบั” หลงจู๊ผู้ดูแลกลุ่มขององิฮูหยนิมาตั้งแต่ต้นรบีรบัค�าทนัที

“หึๆ  ลกูเขยรู้หรอืไม่ เมื่อครู่นี้นางทำาเอาหลงจู๊คนนั้นถงึกบัตกใจจน

ตาโตเชยีวนะ” องิฮูหยนิหวัเราะชอบใจ

“นางท�าอะไรหรอื” อี้หยางอุม้สอืหลวิไปด้วย พดูคุยกบัองิฮูหยนิไปด้วย

“นางซื้อก�าไลทองสามวง ก�าไลหยกสองวง ปิ่นหยกสองอนั ต่างหูมุก 

คู่หนึ่ง แล้วกม็แีหวนบุรุษอกีสองวงด้วย”

“ยงัมป่ิีนทองประดบัมกุอกีสองอนัด้วยเจ้าค่ะ” สะใภ้รองตระกลูองิเสรมิ

“ใช่ๆ นางคนเดยีวซื้อของมากกว่าพวกข้าสามคนซื้อรวมกนัเสยีอกี” องิ

ฮูหยนิจบัแขนอี้หยางที่ยื่นมาเพื่อให้นางจบัพยุงตวัเดนิได้อย่างพอดบิพอดี
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“มแีหวนของบรุุษด้วยหรอื เจ้าซื้อให้ใครกนั” อี้หยางสะดดุใจกบัแหวน

ของบุรุษ

“ให้พ่อบ้านซานกบัอู้กุ้ยคนละวง เป็นแหวนทองเรยีบๆ ที่ประดบัหนิสี

เท่านั้น” เหยาลี่อธบิาย

“แหวนทองเรยีบๆ อะไรกนั ขนาดแหวนทองเรยีบๆ นางยงัเลอืกแล้ว

เลือกอีก หินประดับเม็ดนี้ลายยังไม่ละเอียดพอบ้างละ ส่วนที่หุ้มอยู่ทั้งสอง

ด้านมีขนาดหนาบางไม่เท่ากันบ้างละ ไม่ก็เนื้อหยกนี้เหมือนสีจะไม่เท่ากันนัก 

ท�าเอาหลงจู๊ผู้นั้นถงึกบัเหงื่อตกทเีดยีวละ หึๆ ” 

“ม่ามา” สอืหลวิโค้งตวัไปเกาะไหล่เหยาลี่ ก�าชุดนางเอาไว้แน่น “อุ้ม!” 

เขาพูดด้วยน�้าเสยีงที่จรงิจงัยิ่ง

“ได้เลยสอืหลวิ” เหยาลี่อุม้บตุรชายไว้กบัตวั เขารบีเอนกายซบนางแล้ว

กอ็้าปากหาวครั้งหนึ่ง เหยาลี่เบกิตากว้างแล้วกม็องไปทางอี้หยาง หลงัอี้หยาง

ได้ยนิสอืหลวิหาว เขาเองกม็องมาทางนาง สอืหลวิก�าลงัจะกลายร่างเป็นลกูท้อ!

“ท่านแม่ ดูเหมือนสือหลิวจะง่วงแล้ว ข้าขอพาเขากลับคฤหาสน์ก่อน 

กแ็ล้วกนั”

“ตายจรงิ เมื่อครูก่เ็ลอืกเครื่องประดบัเสยีนาน ที่จรงิข้างหน้านี้มร้ีานผ้า

อกีร้านด้วยนะนี่” องิฮูหยนิรู้สกึยงัเดนิเที่ยวไม่พอ

“ข้ากลบัไปคฤหาสน์คนเดยีวกพ็อ ท่านแม่ไปเดนิเที่ยวต่อได้เลย” เหยา-

ลี่ลูบศรีษะลูบหลงัสอืหลวิเพื่อให้เขาตื่น ในใจพะว้าพะวงั กลวัว่าเขาจะกลาย

ร่างเป็นลูกท้อกลางตลาด “สาม ีฝากท่านด้วยนะ”

“เข้าใจแล้ว เจ้ารบีกลบัไปเถอะ” อี้หยางไม่คดิจะรั้งนางไว้อยู่แล้ว “ร้าน

ผ้าข้างหน้าหากท่านแม่และน้องสะใภ้ทั้งสองต้องการอะไรก็เลือกซื้อได้ตามใจ

ชอบเลย ข้าจะออกเงนิให้เอง”

“อา... เจ้ากลบัไปส่งนางก่อนดไีหม” องิฮหูยนิยงัคงเป็นห่วง แต่เมื่อหนั

ไปมองเหยาลี่อกีครั้งกเ็หน็เพยีงแผ่นหลงัของบุตรสาวที่เดนิออกไปไกลแล้ว

“ไม่ต้องห่วงนางหรอก ระยะทางแค่นี้คงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้น” อี้หยาง 
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ดึงความสนใจจากทุกคนให้หันเหจากเหยาลี่ จากนั้นคนทั้งหลายก็เดินเที่ยว 

ในเมอืงกนัต่อ

“ลกูเขย” เดนิมาสกัระยะ องิฮหูยนิกค็ยุกบัอี้หยางต่อ

“มอีะไรหรอืท่านแม่” อี้หยางรบัค�าทนัท ีเขายงัคงให้อกีฝ่ายจบัแขนเพื่อ

พยุงตวั

“เมื่อครู่นี้ตอนที่อยู่ในร้านเครื่องประดบัน่ะนะ” หญงิสูงวยัถอนหายใจ

ยาว “มแีตเ่สยีงซุบซบิเรื่องใบหน้าของลี่เอ๋อร์” นางสงสารบตุรสาวที่ต้องทนกบั

เรื่องนี้เหลอืเกนิ

“ท่านแม่ไม่ต้องกังวลหรอก นางไม่ได้น�าเรื่องเหล่านั้นมาใส่ใจแม้แต่

น้อย” เขาเองกค็ดิว่าน่าจะมคีนไม่ชอบใจใบหน้าของนางอยู ่“สิ่งส�าคญัคอืตวัตน

ของนางต่างหาก”

“พูดได้ดีๆ” อิงฮูหยินเม้มปากเล็กน้อยและพยักหน้าด้วยความพอใจ 

“เจ้าแต่งกบันางมานาน ได้พานางกลบัไปหาบดิามารดาของเจ้าบ้างหรอืไม่”

“พากลบัไปบ้าง ที่จรงิช่วงเทศกาลล่าปาปีนี้กว่็าจะกลบัไปอกีครั้งเหมอืน

กัน” อี้หยางพยักหน้า ถ้าจ�าไม่ผิดตอนนั้นเขากับนางโกหกเอาไว้ว่าเขาไม่ถูก 

กบัครอบครวัของเขาใช่หรอืไม่... “แม้จะไม่ถูกกนันกั แต่กค็งขาดการตดิต่อ

ไปเลยไม่ได้ ข้าหวงัว่าสกัวนัทุกคนจะมานั่งกนิอาหารด้วยกนัสกัมื้อ”

“เป็นบดิามารดาย่อมไม่อาจตดัขาดบุตรตวัเองได้อยู่แล้ว” ยิ่งองิฮูหยนิ

ได้ฟังกย็ิ่งพอใจ เดนิไม่นานกม็าถงึร้านขายผ้า สตรทีั้งสามเข้าไปเลอืกผ้า สว่น

อี้หยางกไ็ด้แต่เตรด็เตร่อยูแ่ถวนั้นให้บรรดาสาวน้อยสาวใหญ่ในเมอืงหลวงได้

แอบมอง

หลังนอนหลับไปหนึ่งตื่น สือหลิวที่หายง่วงแล้วก็มองไปทางนั้นที 

ทางนี้ทดี้วยความสนใจบนพรมเนื้อหนาที่ไม่เคยห่างตวั พี่ชายทั้งหลายต่างนั่ง

ล้อมอยู่รอบตวัเขา
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“เสี่ยวหลิว พี่คือหลิวเป้ยนะ” หลิวเป้ยนั่งมองเด็กน้อยที่เขาจ�าได้ว่า 

เมื่อตอนมาครั้งเทศกาลจงชวิยงัตวัเลก็กว่านี้มาก

“เสี่ยวหลวิ พี่ชื่อกวานอวี่นะ” กวานอวี่ยิ้มให้ญาตผิู้น้องด้วยอกีคน

“อา... ออืๆ อาอูอา ออืๆ” สอืหลวิออือาตอบกลบั

“องิเถา เขาพดูว่าอะไร” หลวิเป้ยหนัมาถามญาตผิูน้้องที่ก�าลงัรื้อของอยู่

ไม่ไกล

“ข้าจะไปรู้ได้อย่างไรเล่า” องิเถาตอบกลบัโดยที่ไม่มอง เขาค้นหาของที่

น�ามาด้วยทลีะห่อเพื่อหาของส�าคญัอย่างหนึ่ง ในที่สุดกห็าเจอ

“เขียว!” สือหลิวร้องออกมาเสียงดังเมื่อเห็นของที่อยู่ในมือของอิงเถา 

จากที่นั่งอยู่จึงโล้ตัวมาด้านหน้าเล็กน้อย ก่อนจะลุกยืนได้อย่างง่ายดาย เขา

เดนิตดัระหว่างญาตผิู้พี่ทั้งสองไปทิ้งตวัลงนอนทบัพี่ชายตวัเอง “เขยีว...” เขา

เอื้อมมอืไปหยบิของเล่นชิ้นโปรดที่อยู่ในมอืพี่ชาย

“สอืหลวิ อื้อ... ตวัหนกัจงั” องิเถาพลกิตวัและจบัสอืหลวิให้นั่งตวัตรง 

แทนที่จะเอนตวัทบัเขา

“เขยีว” เขาส่งของเล่นให้องิเถาแล้วกส็่งสายตาไร้เดยีงสาให้ด้วย

“ของเล่นสเีขยีว” องิเถาส่งของเล่นกลบัไปให้สอืหลวิ

“เอิ๊กๆๆ เขยีว...” สอืหลวิลากเสยีงยาวและส่งของเล่นให้องิเถาอกีครั้ง 

เขายิ้มกว้างและเฝ้ารอให้ของเล่นชิ้นนั้นกลบัมาอยู่ในมอืตวัเอง “เขยีว ออืๆ”

“พวกเจ้าเล่นอะไรกนั ไม่เหน็น่าสนุกเลย” หลวิเป้ยคลานมานั่งด้านข้าง

สอืหลวิ

“กส็อืหลวิชอบเล่นแบบนี้นี่นา” องิเถาส่งของเล่นในมอืกลบัไปให้เขา

“เขยีว” ครั้งนี้สอืหลวิส่งของเล่นในมอืไปให้ญาตผิูพ้ี่คนโตที่คลานมานั่ง

ด้านข้างแทน เขามองอกีฝ่ายด้วยดวงตากลมโต

“ออื...” หลวิเป้ยบบีของเล่นผ้าในมอืสองสามครั้งก่อนจะส่งกลบัไปให้

สอืหลวิ แล้วพูดค�าเดยีวกบัองิเถาแต่ฟังดูจรงิจงักว่ามาก “ของเล่นสเีขยีว”

“เขยีว” สอืหลวิรบัของเล่นมา ก่อนสะบดัด้วยความชอบใจ



รักในเดือนสิบ 
25

“คกิๆ” กวานอวี่ปิดปากหวัเราะเมื่อเหน็ว่าถงึพี่ชายจะบ่น แต่สุดท้ายก็

เล่นกบัน้องชายเหมอืนที่พี่ชายอกีคนเล่นอยู่ดี

“อื้อ... ผ้ากลมๆ อยูท่ี่ไหนกนันะ” เหน็สอืหลวิมคีนเลน่ด้วยแลว้ องิเถา

กเ็ริ่มหาของเล่นชิ้นต่อไปต่อ เหตุใดของเล่นของสอืหลวิถงึได้กระจดักระจาย

นกันะ

“ของเล่นสเีขยีว” หลวิเป้ยส่งของเล่นผ้าในมอืคนืให้สอืหลวิ แต่สายตา

ของเดก็น้อยกลบัก�าลงัมองสิ่งอื่นอยู่

“แอ้!” สือหลิวร้องเสียงดังอีกครั้งและลุกขึ้นเดินไปนอนทับอิงเถาเพื่อ

เอาของเล่นของตวัเองที่ถกูค้นออกมา “อาๆ ออือาออูา” เขาทิ้งตวันอนทบัพี่ชาย

และกอดผ้าที่เยบ็เป็นลูกกลมๆ เนื้อแน่น

“สือหลิว เหตุใดเจ้าต้องเดินมาล้มทับพี่อยู่เรื่อยเลย” อิงเถาอยากจะ

หวัเราะออกมา เพื่อของเล่นแล้วนบัได้ว่าน้องชายของเขาทุ่มสุดตวัเลยทเีดยีว 

“มา เล่นกบัพี่นะ” องิเถาเลื่อนผ้ากลมๆ ให้กลิ้งไปทางกวานอวี่ สอืหลวิรบีคลาน

ตามไปด้วยความตื่นเต้น

“อาๆ แอ้ๆ”

“อ๊ะ! พี่หลวิเป้ย” กวานอวี่ท�าอะไรไม่ถูกเลก็น้อย ก่อนจะกลิ้งผ้ากลม

ไปทางญาตผิู้พี่ ผ้ากลมนี้หากจ�าไม่ผดิเหมอืนเขาเองกม็ลีูกหนึ่ง เขาไม่ได้เอา

ไว้เล่นอะไรแล้ว เดี๋ยวให้ท่านแม่เอามาเยบ็ให้แน่นแล้วให้สอืหลวิเล่นดกีว่า

“แอ้ เอิ๊กๆๆ” สอืหลวิหวัเราะชอบใจที่ผ้ากลมกลิ้งไปมา ก่อนคลานตาม

ไปรอบๆ

เมื่อเล่นเช่นนั้นตลอดช่วงบ่ายจึงท�าให้สือหลิวหิวและเหนื่อยมากกว่า

ปกต ิถงึมื้อเยน็ไม่ต้องรอให้เหยาลี่ป้อนอาหาร เขากฉ็วยเอาช้อนที่อยูใ่นชามมา

ตกัข้าวเข้าปากเอง และนั่นกท็�าให้เหยาลี่ดใีจมาก ในที่สุดสอืหลวิกต็กัข้าวกนิ

เองได้เสยีที
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“คนืนี้สอืหลวิเข้านอนเรว็มากทเีดยีวนะ” อี้หยางตั้งข้อสงัเกตในตอนที่

เหน็บุตรชายกลายเป็นลูกท้อกลมเกลี้ยงตั้งแต่หวัค�่า

“วันนี้ตอนเย็นเห็นเด็กสามคนอยู่เล่นกับเขาตลอด เขาจึงได้ออกแรง

เยอะ วนันี้คงจะเหนื่อยมาก”

อี้หยางฟังที่เหยาลี่ตอบแล้วก็เข้าใจได้ “วันนี้มาถึงก็ออกไปเดินเที่ยว 

กลบัมาได้นอนไม่เท่าไรกต็ื่นมาเล่นต่อ ไม่แปลกที่เขาจะหลบัสนทิถงึเพยีงนี้”

“เข้านอนกนัเถอะ มะรนืนี้เป็นวนัจงชวิแล้ว พรุ่งนี้ข้าคดิว่าจะเตรยีมท�า

ขนมไหว้พระจันทร์ให้ท่านพ่อท่านแม่ได้กินเสียหน่อย หากท�าล่วงหน้าสักวัน 

วนัถดัไปจะมรีสชาตแิละผวิสมัผสัก�าลงัดเีชยีวละ” เหยาลี่กวกัมอืเรยีกให้สามี

ขึ้นเตยีง

“น้องหญงิ ในเมื่อวนันี้สอืหลวินอนเรว็ เรากค็งจะฝึกพลงัเสรจ็เรว็ เวลา

ที่เหลอืหลงัจากนั้นจะเอาไปท�าอะไรดนีะ...” เขาถามยิ้มๆ

เหยาลี่เม้มปากก้มหน้าลงเล็กน้อย ก่อนจะช้อนตาขึ้นมามองเขาแล้ว 

ส่งยิ้มเขินอายไปให้ “ท่านอยากจะท�าอะไรก็ท�าเถอะ ข้าคิดอะไรไม่ออกแล้ว” 

เหยาลี่ใช้น�้าเสยีงที่ฟังดูยั่วยวนมากกว่าปกติ

“เช่นนั้นก็...” อี้หยางยกมือขึ้นและเตรียมจะดับไฟในห้อง แต่กลับมี

เสยีงเคาะประตูห้องดงัขึ้นเสยีก่อน

ก๊อกๆ

“ลี่เอ๋อร์ ลูกเขย... หลับกันหรือยัง” คนที่มาเคาะประตูก็คืออิงฮูหยิน 

กบัสาวใช้ที่ตามมาด้วยกนั

อี้หยางกับเหยาลี่สบตากันครั้งหนึ่งก่อนที่เหยาลี่จะลงจากเตียง “ท่าน

เอาผ้าคลุมสอืหลวิไปก่อน ย้ายเขาไปที่มุมห้องกไ็ด้” นางเอ่ยบอกอี้หยางเสยีง

เบา “ดบัไฟบางส่วนด้วย”

“ได้ เจ้าออกไปหาท่านแม่ก่อนเถอะ” อี้หยางรีบจัดสถานที่ตามที่นาง

บอกทนัที
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“ท่านแม่” เหยาลี่ยิ้มกว้างและเชื้อเชิญให้อิงฮูหยินเข้ามานั่งในห้อง

ส่วนนอกของเรอืนพกั “ท่านแม่มอีะไรหรอืเจ้าคะ”

“ลี่เอ๋อร์ วันนี้เป็นอย่างไรบ้าง” ตั้งแต่บุตรสาวมาถึงคฤหาสน์แล้ว 

นอกจากตอนป้อนอาหารให้สอืหลวิ ทั้งสองคนกไ็ม่ได้พูดคุยอะไรกนันกั หลงั

นางกลับมาถึงคฤหาสน์แล้วได้ยินว่าเหยาลี่จัดของอยู่ในห้องกับอิงเถา นางก็

ไม่อยากไปรบกวน ไปๆ มาๆ ในวนันี้นางกบับุตรสาวยงัไม่ได้พูดคุยอะไรกนั

เป็นเรื่องเป็นราวเลย

“ไม่มปัีญหาอะไรเลยท่านแม่” เหยาลี่ยงัคงรอยยิ้มไว้บนใบหน้า แต่นาง

คดิว่าในตอนนี้อี้หยางคงน�้าตาตกในน่าดู “ท่านแม่มอีะไรหรอื”

“ก็ไม่มีอะไรหรอก แม่แค่อยากฟังเจ้าเล่าเรื่องโรงเตี๊ยมของเจ้าต่อ 

เท่านั้นละ” องิฮูหยนิไม่กล้าถามนางเรื่องที่เกดิขึ้นเมื่อตอนอยู่ที่ร้านขายเครื่อง

ประดบั

“อ๋อ เมื่อตอนช่วงชงิหมงิข้าว่าจ้างหลงจู๊มาคนหนึ่ง แม้จะอายุเยอะไป

หน่อยแต่เขาก็ท�างานดีมาก แล้วข้าก็ได้ตัวสาวใช้มาคนหนึ่ง นางมีอายุพอๆ 

กบัเจาจื่อ ทั้งยงัเรยีบร้อยว่าง่าย ข้าจงึให้นางอยู่ดูแลเจาจื่อเป็นหลกั เผื่อจะ

ช่วยให้เจาจื่อเรยีบร้อยขึ้นบ้าง หึๆ ” เหยาลี่หวัเราะเบาๆ แล้วส่งยิ้มให้อี้หยาง

ที่เดนิออกมานอกห้องนอน

“ท่านแม่ต้องการอะไรหรือไม่ น�้าชาหรือว่าของกินเล่นสักหน่อย?” 

อี้หยางถามอย่างมมีารยาท

“ไม่ต้องหรอกไม่ต้อง ลูกเขย เจ้ามานั่งเถอะ” องิฮหูยนิเอามอืตบลงตรง

ที่นั่งข้างตวัก่อนพูดคุยกบัเหยาลี่ต่อ “ที่จรงิแม่กค็ดิว่าเจาจื่อออกจะเรยีบร้อย

ดอียู่แล้วนะ เดก็สาวอย่างไรกต็้องรู้จกัช่วยตวัเองบ้าง จรงิหรอืไม่” องิฮูหยนิ

จบัมอืเหยาลี่ไปกุมเอาไว้ “เหมอืนเจ้าอย่างไร หึๆ ” คนทั้งสามต่างกน็ั่งพูดคุย

กนัจนกระทั่งมเีสยีงประตูเลื่อนดงัขึ้นมาจากอกีทาง

“ท่านยาย...” อิงเถาเลื่อนประตูไม้เปิดและชะโงกหน้าออกมาจากห้อง

ตวัเอง “ยงัไม่นอนหรอืขอรบั”
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“แล้วองิเถาเล่า ยงัไม่นอนหรอื ไหนมาให้ยายดใูกล้ๆ หน่อยซ”ิ องิฮหูยนิ

กวักมือเรียกหลานชาย “อือ... ดีๆ” นางรู้สึกพอใจมากที่เห็นว่าอิงเถาโตวัน 

โตคนืเช่นนี้ “ดจีรงิๆ”

“ท่านยายร้องไห้ท�าไมขอรบั” องิเถาตกใจที่อยู่ดีๆ  คนตรงหน้ากน็�้าตา

ไหลออกมา เขาหยบิผ้าเชด็หน้าออกมาจากด้านในชุดตวัเอง

“อิงเถา นี่เจ้าพกผ้าเช็ดหน้าเข้านอนด้วยหรือนี่” อี้หยางรู้สึกแปลกใจ

มากทเีดยีว

“ออื... ดูให้ดผี้าเชด็หน้านี้ปักลายลูกท้อเอาไว้ด้วย” องิฮูหยนิซบัน�้าตา

แล้วก็สังเกตเห็นลายปักเล็กๆ ที่ดูไม่สวยงามนัก แต่ก็พอดูออกว่าคืออะไร  

“หงอี่... หรอืไม่นะ เดก็ผู้หญงิคนนั้น”

“อื้อ... เปน็ผ้าเชด็หน้าที่หงอี่ปักให้ข้านั่นละขอรบั” องิเถารบัค�าเสยีงเบา 

ท่านยายรู้ได้อย่างไรกนันะ เขามองเหน็สายตาล้อเลยีนของบดิาแลว้กค็ดิไดว่้า

หากรู้จะโดนถามเช่นนี้ เขาไม่เอาผ้าเชด็หน้าออกมาดกีว่า แต่ว่าท่านยายน�้าตา

ไหลนี่นา... “ท่านยายไม่เป็นอะไรนะขอรบั”

“ยายไม่ได้เป็นอะไรหรอก แค่ดใีจที่ได้เหน็พวกเจ้ามคีวามสขุดเีทา่นั้น” 

องิฮูหยนิซบัน�้าตาด้วยผ้าเชด็หน้าผนืน้อยขององิเถา

“แต่งกบัอี้หยางข้ามคีวามสุขด ีมคีวามสุขทุกวนัที่ได้อยู่กบัเขา” เหยาลี่

จบัหวัไหล่มารดาเพื่อปลอบใจอกีฝ่าย

“ได้แต่งกบัลี่เอ๋อร์ ข้ากม็คีวามสุขมากเช่นกนั” อี้หยางพูดตาม “มคีวาม

สุขที่สุดในชวีติ” เขาย�้า

“ได้อยู่กบัท่านพ่อท่านแม่ ข้ากม็คีวามสุขที่สุดเหมอืนกนัขอรบั” องิเถา

นกึสนุกพูดตามด้วยอกีคน

“หึๆ  พวกเจ้าจะท�าให้ข้าจมค�าพูดตายหรอือย่างไรกนั” องิฮูหยนิกลั้น

หวัเราะไม่อยู่ “เฮ้อ... นี่กด็กึแล้ว พวกเจ้าเดนิทางมาตั้งแต่เช้าคงจะเหนื่อยแย่ 

แม่กล็มืคดิเรื่องนี้ มวัแต่อยากจะพูดคุยกบัเจ้าเสยีได้”

“ไม่เป็นไรหรอกท่านแม่” เหยาลี่ยิ้มกว้างไม่ถอืสามารดาแม้แต่น้อย
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“ไว้พรุ่งนี้ค่อยมาพูดคุยกับพวกเจ้าต่อ” อิงฮูหยินยิ้มกว้างและขอตัว

กลบัไปพกัผ่อน

“องิเถา เจ้าพกผ้าเชด็หน้าที่หงอี่ให้เข้านอนด้วยหรอืนี่ หึๆ ” อี้หยางอด

ล้อเลยีนไม่ได้จรงิๆ

“ท่านพ่อ...” อิงเถาก้มหน้าก้มตาและท�าปากยื่นไม่พอใจ “ไม่พูดด้วย

แล้ว” เขาเกบ็ผ้าเชด็หน้าและรบีวิ่งกลบัเข้าห้องไปด้วยความรวดเรว็

“อี้หยาง...” เหยาลี่หรี่ตามองเขาด้วยความไม่พอใจ นางเคยบอกเขา 

แล้วนะว่าไม่ให้ล้อเลยีนองิเถา

“โถ... ที่องิเถาท�ากน็่ารกัดอีอก ข้าชอบหรอกนะถงึได้พูดหยอกเขาน่ะ” 

อี้หยางไหวไหล่ “ตอนนี้ยังพอมีเวลาอยู่ และพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องเปิดโรงเตี๊ยม 

แต่เช้า... เช่นนั้นก.็..” เขาส่งสายตาให้นาง

“ท่านนี่นะ” เหยาลี่เอด็เขาค�าหนึ่งก่อนจะลุกจากที่นั่ง “มา เข้าห้องได้

แล้ว”

“ตามเจ้าไปแล้ว หึๆ ”

“อ๊าย! เอิ๊กๆๆ”

“สาม!ี อย่าท�าเช่นนั้นอกีนะ” เหยาลี่หนัมาเหน็อี้หยางก�าลงัอุ้มสอืหลวิ

อยูเ่หนอืน�้านางกร็บีเอด็เขาเสยีงดงั ในวนันี้ทกุคนในครอบครวัต่างกย็กขบวน

กนัมาเที่ยวเล่นรมิทะเลสาบที่เมื่อสองปีที่แล้วเคยมาเที่ยวเล่นด้วยกนั ในครั้ง

นี้ศาลารมิน�้าที่เก่าผพุงัได้รบัการซ่อมแซมจนใช้งานได้อย่างปลอดภยั ตวัศาลา

ริมน�้าถูกตีระเบียงปิดเกือบทุกด้าน และมีด้านหนึ่งที่ยื่นออกไปริมน�้าเพื่อใช ้

ท�ากจิกรรมอื่นๆ

ในขณะที่ทุกคนนั่งในศาลา จิบชากินขนมพูดคุยกันอย่างสนุกสนาน 

เหยาลี่ที่ได้ยนิเสยีงหวัเราะของสอืหลวิจงึหนัไปมองตามปกต ิพอเหน็ว่าอี้หยาง

ก�าลังเล่นพิเรนทร์อุ้มสือหลิวไปไว้เหนือน�้า ก่อนจุ่มเท้าเขาลงไปในน�้าแล้วยก

ขึ้นด้วยความรวดเร็ว นางก็รีบเอ็ดเขาโดยไม่ทันคิดอะไรทั้งสิ้น คนทั้งหลาย
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ต่างมองนางเป็นตาเดยีว

“เกดิลูกตกลงไปจะท�าอย่างไรเล่า...” ใบหน้านางแดงก�่า จากนั้นกพ็ูด

ต่อเสยีงเบา เมื่อครู่นี้นางท�าเรื่องเสยีมารยาทออกไปแล้วใช่หรอืไม่

“ป้าปา ไป อุ้ม ไป” สอืหลวิไม่ได้รบัรู้ถงึความเงยีบที่เกดิขึ้นฉบัพลนั 

เตะขาไปมาในอากาศ อยากให้บดิาท�าแบบเมื่อครู่อกี

“ไปอะไรอกีเล่า โดนแม่เอด็แล้วไม่ได้ยนิหรอื” อี้หยางหวัเราะแห้งๆ เขา

เห็นสือหลิวดูเหมือนจะสนใจระยะห่างระหว่างความสูงของท่าน�้ากับผิวน�้า  

จึงอุ ้มสือหลิวยื่นออกไปให้เขาได้ลองเอาเท้าแตะน�้าดู น�้าที่เย็นกว่าปกต ิ

คงท�าให้สือหลวิชอบใจ... แต่ท่าทางการเล่นแบบนั้นคงท�าให้เหยาลี่ไม่ชอบใจ

เข้าแล้ว

“ม่ามา ป้าปา อุ้ม ไป” สอืหลวิหนัไปบอกเหยาลี่ให้เข้าใจ “ป้าปา อาๆ 

อูมอา อุ้ม มาอา อูอาๆ”

“เมื่อสองปีก่อนอิงเถากับท่านพ่อตกลงไป... อย่างไรก็ต้องระวังให้

มากๆ” เหยาลี่กึ่งตกัเตอืนกึ่งแก้ตวั

“อาๆ ป้าปา ไป อื้อ...” สอืหลวิถูกอุ้มกลบัมาในศาลากด็ิ้นไปมา เขายงั

อยากเล่นแบบเมื่อครู่อยู่เลย

“สือหลิว ของเล่นของเจ้าอยู่ที่ไหนกันนะ” อี้หยางเดินอ้อมไปหยิบ 

ของเล่นของเขามาโบกไปมาเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ

“ม่ามา ป้าปา ไป อา...” สอืหลวิไม่อยากเล่นของเล่น เขาอยากเล่นแบบ

เมื่อครู่มากกว่า

“สอืหลวิ เล่นแบบนั้นถงึจะสนกุแต่อนัตรายมาก แม่กลวัว่าเจ้าจะตกลง

ไป” เหยาลี่รบับุตรชายมาอุ้มปลอบใจ นอกจากกลวัว่าเขาจะตกลงไป ยงักลวั

ว่าเขาจะกลายเป็นลูกท้อเหมอืนเมื่อครั้งที่องิเถาตกลงไปด้วย

“ออืๆ อาๆ ม่ามาออือา” สอืหลวิยื่นมอืไปด้านหน้าหมายจะเอาของเล่น

ในมอืของอี้หยาง “ป้าปา เขยีว” เมื่อเรยีกชื่อของเล่นถูกย่อมได้เล่นของเล่น

“เมื่อครูข้่าตกใจหมดเลย อยูด่ีๆ  พี่หญงิใหญ่กเ็รยีกสามเีสยีงดงั ฮ่าๆๆ” 
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คุณชายรองตระกูลองิเอ่ยท�าลายความกระอกักระอ่วนที่เกดิขึ้น

“นั่นสพิี่รอง ข้ากต็กใจเหมอืนกนั นกึว่าแม่เสอืบ้านไหน” คุณชายสาม

ไม่พลาดโอกาสที่จะล้อเลยีนพี่สาวตวัเอง

เมื่ออี้หยางนั่งลงข้างเหยาลี่ นายท่านองิกเ็อ่ยช่วยบตุรสาวขึ้นมา “ลกูเขย 

เจ้ารอง เจ้าสาม เล่นอะไรแม้จะระวงัแล้ว แต่กอ็าจจะเกดิความผดิพลาดได้ 

พวกเจ้าทั้งหลายเป็นบรุษุไม่รูจ้กัรอบคอบแบบนาง ยงัมาล้อเลยีนนางอกีหรอื”

“ท่านพ่อช่วยพูดแทนพี่หญงิใหญ่อกีแล้ว” คณุชายรองรูส้กึเหมอืนได้รบั

ความไม่ยุตธิรรม

“พี่หญิงใหญ่ดีที่สุดในสายตาท่านพ่อตลอดเลย” คุณชายสามเองก็ไม่

พอใจนกั “พี่หญงิใหญ่ถงึได้ตะโกนใส่พี่เขยใหญ่แบบนั้น...”

“ไม่ๆ ท่านพ่อกบันางพูดถูกแล้ว ข้าไม่รอบคอบเองนั่นละ” อี้หยางรบี

ปฏเิสธความหวงัดขีองบรรดาน้องชายทั้งหลาย

“หึๆ” อิงฮูหยินปิดปากกลั้นหัวเราะ “เอาละๆ พวกเจ้าสองคนสู้อะไร 

พี่ใหญ่เจ้าไม่ได้หรอก นางมีทั้งบิดาทั้งสามีคอยช่วยแบบนี้ พวกเจ้าสองคน

เถยีงอย่างไรกส็ู้ไม่ได้หรอก”

“นั่นสเิจ้าคะ” ฮูหยนิของคุณชายรองเหน็ด้วย “กระทั่งสอืหลวิยงัเข้าใจ

เลยว่าต้องเชื่อฟังมารดา”

“เมื่อครู่คุยอะไรกันค้างอยู่นะ” ฮูหยินรองมารดาของคุณชายรองชวน

ทุกคนพูดคุยต่อ

“ม่ามา... ออืๆ”

สอืหลวิเอนตวัพงิเหยาลี่และเล่นของเล่นในมอือย่างสบายใจ เหยาลี่ลบู

ศรีษะสอืหลวิด้วยความอ่อนใจ นางส่งสายตารูส้กึผดิไปทางอี้หยาง ฝ่ายอี้หยาง

กไ็ม่ได้คดิอะไร บุรุษอย่างเขายดืได้หดได้ นางว่าอะไรเขากว็่าอย่างนั้นอยู่แล้ว

“อี้หยาง...” เหยาลี่ที่นอนซบอกอี้หยางเอ่ยเรยีกเขาเสยีงหอบ “เมื่อช่วง

เช้าข้าขอโทษด้วยจรงิๆ” นางเงยีบไปพกัหนึ่ง “ไม่ได้ตั้งใจจะเอด็ท่านจรงิๆ นะ”



32
โรงเตี๊ยมร้อยลี้ เล่ม 4

“ข้ารู้” อี้หยางลูบแผ่นหลังอันเปลือยเปล่าของนางเพื่อปลอบใจ “เจ้า

คงจะกงัวลเหมอืนเมื่อรอบที่ท่านพ่อกบัองิเถาตกน�้าไปใช่หรอืไม่ ข้าถงึได้บอก

ว่าข้าไม่รอบคอบเองอย่างไรเล่า”

“อื้อ... น้องรองกบัน้องสามบอกว่าข้าเป็นแม่เสอืบ้านไหนไม่รูด้้วย” เหยาลี่ 

รู้สกึอบัอายเหลอืเกนิ

“หึๆ ก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ ท่านแม่ของข้าก็เป็นแม่เสือเหมือนกัน ไม่เห็น

ท่านพ่อจะมปีัญหาอะไร” อี้หยางหวัเราะในล�าคอ

“ไม่เหน็จะเหมอืนกนัเสยีหน่อย” เหยาลี่ถอนหายใจเฮอืกใหญ่ “พูดจา

ไร้สาระ ท่านแม่ของท่านเป็นเทพธดิาเสอืขาวต่างหากเล่า... ไม่ได้ดุเหมอืนเสอื

เสยีหน่อย”

“หากเจ้าไม่พอใจ พรุ่งนี้ข้าจะบอกให้ท่านพ่อจดัการพวกเขาดไีหม”

“ไม่ต้องหรอก... เดี๋ยวน้องสามกห็าว่าข้าใช้อ�านาจบาตรใหญ่อกี” เหยาลี่

บ่นงมึง�าพลางลากนิ้วไปทั่วแผงอกของอี้หยาง

“ลี่เอ๋อร์ อย่ามอืซน” อี้หยางจบัมอืนางแน่น ลมหายใจเขาสะดุดไปช่วง

หนึ่ง

“ไม่ซนเท่ามอือกีข้างของท่านหรอก จบัอะไรอยู่ ปล่อย เดี๋ยว... อื้อ...”

“จะให้ปล่อยจรงิหรอื” เขาพูดด้วยน�้าเสยีงออกจะเสยีดายอยู่บ้าง แต่ก็

ไม่ยอมปล่อยมอือยู่ด ี“นี่... ว่าอย่างไร หอื...”

‘รู้แล้วยงัจะถามอกี...’ เหยาลี่เม้มปากไม่ตอบอะไร ใบหน้านางแดงก�่า

ไปหมด

“ข้าเหน็หน้าเจ้าแดงมากทเีดยีว” อี้หยางเอ่ยด้วยน�้าเสยีงขบขนั “เจ้าป่วย

หรอื”

“เงยีบ...”

เงยีบอกีแล้ว “หึๆ  อ้า... เปลี่ยนท่าหน่อยนะ”

“ออื...”

เสียงสวบสาบดังขึ้นในความมืด ส่วนที่ว่าเกิดอะไรขึ้นนั้น มีเพียงผู้ที่
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มดีวงตาสทีองเท่านั้นที่มองเหน็

“เหยาลี่ วันนี้สือหลิวเป็นอย่างไรบ้าง” หลังเฝ้ารอให้บรรดาฮูหยิน 

ทั้งหลายได้ใช้เวลาร่วมกับหลานชายมานานแล้ว นายท่านอิงก็โผล่หน้ามาที่

เรอืนพกัของเหยาลี่บ้าง

“ท่านพ่อ เข้ามาก่อนสเิจ้าคะ”

“แอ๊ะแอ๊” สือหลิวที่อยู่ในอ้อมแขนเหยาลี่ส่งเสียงทักทายด้วยอีกคน 

ก่อนมองไปรอบใบหน้านายท่านอิงแล้วเอียงคอเล็กน้อย ท�าสีหน้าไร้เดียงสา 

กะพริบตาปริบ ดวงตาที่แวววาวรวมกับตาด�ากลมโตใสกระจ่าง ท�าให้ใจผู้ที่

มองแทบจะละลาย

“พ่อ... แวะมาเล่นกับสือหลิวน่ะนะ” นายท่านอิงถูกสือหลิวล่อลวง 

จติใจอย่างรวดเรว็ เรว็เสยียิ่งกว่าทุกครั้งที่เหยาลี่เหน็คนอื่นถูกล่อลวงเสยีอกี 

นางเรยีงล�าดบัในใจใหม่ว่าใครกนัที่ถูกล่อลวงได้ง่ายที่สุด

“เขา้มาเลยท่านพ่อ ตอนนี้ถงึเวลาเล่นของสอืหลวิพอด”ี เหยาลี่เชื้อเชญิ

ให้บิดาเข้ามาในห้อง กลางห้องมีพรมผืนหนาและของเล่นผ้ากองอยู่มากมาย 

รอให้สอืหลวิไปเล่น

“อะอือ” นายท่านอิงเข้ามาในห้องแล้วก็เลือกไม่ได้ว่าจะไปนั่งที่ใดด ี

ระหว่างตั่งไม้หรอืบนพรม

“ม่ามา เขยีว” สอืหลวิผลกัไหล่เหยาลี่เบาๆ เพื่อบอกว่าอยากจะลงไป

เล่นของเล่นแล้ว เขาเดินเตาะแตะไปเกาะขานายท่านอิงเพื่อพยุงตัว ก่อนจะ

ปล่อยมอื แล้วเดนิไปนั่งจุมปุ๊กอยู่กลางของเล่นผ้ามากมาย หยบิของเล่นขึ้น

มาแล้วกโ็ยนไปทางอื่นเพื่อหาของเล่นชิ้นที่ตวัเองอยากเล่นจรงิๆ

“สอืหลวิหาอะไรอยู่หรอื ให้ตาเล่นด้วยนะ” นายท่านองิตดัสนิใจได้ใน

ที่สดุวา่จะนั่งเล่นกบัสอืหลวิ เขาเอ่ยถามเดก็ชายดว้ยสหีน้าที่เหยาลี่เหน็วา่บดิา

คงปลื้มใจมากทเีดยีว

“เขยีว” สอืหลวิตอบกลบัอย่างรู้ความ
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“เขยีวหรอื ของเล่นสเีขยีวสนิะ” นายท่านองิถามกลบั

“ออืๆ” เดก็ชายพยกัหน้าและกวาดมอืหาของเล่นต่อ

“อนันี้หรอืไม่สอืหลวิ” นายท่านองิหยบิของเล่นสเีขยีวขึ้นมาให้หลานชาย

ดูทลีะชิ้น

“เขยีว!” เมื่อเจอของเล่นที่หาอยูส่อืหลวิกต็ะโกนเสยีงดงัด้วยความดใีจ 

รบัของเล่นมาถอืไว้แล้วแกว่งไปมา เดี๋ยวกเ็อามากอดไว้ “เขยีว” เขาส่งของเล่น

ให้นายท่านองิแล้วเฝ้ารอ

“อา... ยงัไงล่ะนี่” นายท่านองิไม่รู้จะท�าอย่างไรต่อ “เหยาลี่ พ่อต้องท�า

อะไรหรอื”

“ท่านพ่อกส่็งของเล่นคนืให้เขาแล้วบอกว่าของเล่นสเีขยีว” เหยาลี่นั่งลง

ข้างกายบดิาแล้วดนัมอืเขาไปข้างหน้า

“เขยีว” สอืหลวิออกเสยีงอย่างชดัเจน

“อ้อ ของเล่นสเีขยีวสนิะ” นายท่านองิยิ้มแป้น

สือหลิวมองหน้าอีกฝ่ายอยู่พักหนึ่งก่อนจะวางของเล่นลง โล้ตัวไป 

ด้านหน้าเพื่อลกุขึ้นยนื เขาเดนิไปเกาะไหล่นายท่านองิและเริ่มทรมานใจอกีฝ่าย

โดยยื่นมอืไปบบีและดงึใบหน้าที่ย่นเป็นชั้น ก่อนจะหวัเราะออกมาด้วยความ

ชอบใจ “เอิ๊กๆๆ”

“สือหลิว อย่าท�าแบบนี้” เหยาลี่ดึงมือบุตรชายออกและจับเขานั่งลงที่

เดมิ

“อาๆ” เขาจ้องมองใบหน้าของอกีฝ่ายด้วยสหีน้าเสยีดายเลก็น้อย

“ไม่เป็นไรหรอกเหยาลี่ ถ้าเขาชอบกใ็ห้เขาเล่นจบัหน้าพ่อแบบนี้ละ พ่อ

ไม่เจ็บเลย” นายท่านอิงไม่ถือสาแม้แต่น้อย เขายังยื่นหน้าไปใกล้หลานชาย 

เพื่อให้รู้ว่าสอืหลวิสามารถท�าอะไรกบัหน้าเขากไ็ด้ตามใจชอบ

“ท่านพ่อจะเอาแต่ตามใจเขาไม่ได้นะ” เหยาลี่ตอบกลบัยิ้มๆ

“พดูเหมอืนแม่เจ้าเลย ตอนนั้นพ่อกต็ามใจเจ้าจนแม่เจ้าไม่พอใจเหมอืน

กนั แต่พอเจ้าโตขึ้นกไ็ม่ได้ถกูตามใจจนเสยีคนนะ” นายท่านองิไม่คดิว่าตวัเอง
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ท�าผดิตรงไหน

“ท่านพ่อพูดแบบนี้ข้าก็เถียงไม่ออกแล้ว” เอาเรื่องของนางมาตอกนาง

กลบัแบบนี้แล้วนางจะท�าอะไรได้อกีเล่า

“สอืหลวิจบัหน้าของตาเยอะๆ เลยนะ” นายท่านองิจบัมอืของสอืหลวิ

มาแตะใบหน้าตวัเอง

“เอิ๊กๆๆๆ”

ทกุวนัสอืหลวิจะถกูห้อมล้อมโดยญาติๆ  มากมาย วนันี้กเ็ป็นอกีวนัหนึ่ง

ที่เขาได้เล่นสนุกตั้งแต่เช้า

“สอืหลวิ มาเล่นกบัยายทางนี้สจ๊ิะ” องิฮหูยนิถอืของเล่นผ้าชิ้นหนึ่งที่เยบ็

ด้วยผ้าแพรสีเขียวมันเงา ของเล่นชิ้นนี้เป็นของเล่นชิ้นใหม่จากหลายๆ ชิ้นที่

ท�าขึ้นมาระหว่างที่สอืหลวิอยู่ที่คฤหาสน์นี้

“แอ๊ะแอ๊!” สอืหลวิโล้ตวัไปด้านหน้าและลกุขึ้นจากพื้น เดนิเตาะแตะไป

เอาของเล่นชิ้นใหม่ “อาๆ อูมอา” เขาเอนตวัไปทางองิฮูหยนิ แทบจะกลายเป็น

นอนทบั เมื่อหยบิของเล่นมาได้กร็บีคลานกลบัแล้ววางกองไว้ตรงกลางที่เตม็

ไปด้วยของเล่นผ้ามากมาย

“สอืหลวิ มาเอาของยายรองด้วยส”ิ ฮูหยนิรองหยบิของเล่นผ้าชิ้นหนึ่ง

ที่ท�าจากผ้าหลากสเียบ็ตดิกนัขึ้นมาล่อตาล่อใจเดก็ชาย

“แอ้ๆ” มมีากย่อมดกีว่ามนี้อย ของเล่นผ้าชิ้นใหม่มหีรอืสอืหลวิจะไม่

สนใจ เขาโล้ตัวไปด้านหน้าและลุกขึ้นเดินไป หมายจะล้มทับอีกฝ่าย พอได ้

ของเล่นแลกกบัโดนหอมแก้มครั้งหนึ่งเขากค็ลานกลบัมาที่เดมิ ทั้งยงัมองรอบๆ 

เพื่อดูว่าจะมใีครให้อะไรเขาอกีหรอืไม่

“แบบนี้น่ารกัเกนิไปแล้ว” องิฮหูยนิใจละลาย นางแทบอยากออกไปเอา

เขม็กบัด้ายมาเยบ็ของเล่นเพิ่มให้เขาเสยีเดี๋ยวนั้น

“นั่นสพิี่หญงิ” ฮูหยนิรองเหน็ด้วย

“เขยีว”
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“ดูเหมือนอย่างไรก็เทียบไม่ได้กับของเล่นชิ้นโปรดของเขานะ” ฮูหยิน

สามหวัเราะเบาๆ เมื่อเหน็ว่าสุดท้ายสอืหลวิกเ็ลอืกเอาของเล่นผ้าชิ้นเก่าขึ้นมา

เล่น

“ของเล่นชิ้นนั้นก็เป็นอันที่ข้าท�าให้เขาครั้งก่อนนะ” อิงฮูหยินโอ้อวด 

ด้วยความปลาบปลื้ม

“ม่ามา” เหน็ประตูห้องเปิดออก สอืหลวิกม็องตาม พอรู้ว่าคนที่เข้ามา

เป็นใครกร็บีโล้ตวัลุกขึ้นเดนิไปหาทนัท ี ของเล่นสเีขยีวชิ้นที่ชอบจงึถูกทิ้งกอง

รวมกบัของเล่นชิ้นอื่นๆ

“สอืหลวิ” เหยาลี่เข้ามาในห้องพร้อมพบัผ้าอ้อมในมอืที่เพิ่งแห้งด ีนาง

ยนืนิ่งให้สอืหลวิใช้เป็นหลกัในการทรงตวั

“ม่ามา อุ้ม”

“ไม่เล่นของเล่นแล้วหรอื หึๆ ” เหน็กลางห้องมขีองเล่นผ้าเพิ่มจากที่น�ามา

อกีเกอืบเท่าตวั เหยาลี่กห็วัเราะไม่ได้ร้องไห้ไม่ออก เดก็คนนี้มขีองเล่นเยอะ

เกนิไปแล้ว นางย่อตวัลงและใช้มอืข้างหนึ่งโอบบุตรชายเข้าเอว

“อาๆ อูมอา ม่ามามูอามา” สอืหลวิให้ความร่วมมอือย่างดยีิ่ง สองขา

หนบีเอว สองแขนเกาะไหล่ราวกบัเป็นลูกลงิตวัหนึ่ง

“อื้อ... ตวัหนกัขึ้นทุกวนัเชยีวนะ”

“ลี่เอ๋อร์ แม่เก็บผ้าอ้อมให้ก็แล้วกัน” เห็นบุตรสาวดูจะทรงตัวล�าบาก 

องิฮูหยนิกย็ื่นมอืเข้าช่วย “เมื่อครู่ยงัสนใจแต่ของเล่นแท้ๆ พอเจ้ามากท็ิ้งเสยี

อย่างนั้น”

“บุตรชายตดิแม่ บุตรสาวตดิพ่อ คงจะเป็นแบบนี้กระมงั” ฮูหยนิรอง

ปิดปากหวัเราะชอบใจ

“พูดได้ดีๆ ” องิฮูหยนิเหน็ด้วย

“ได้ยินว่าพรุ่งนี้ เอ่อ... คุณหนูใหญ่จะกลับแล้วหรือ” ฮูหยินสาม

สอบถาม

“ใช่แล้วท่านแม่สาม” เหยาลี่เขย่าตวัสอืหลวิให้หวัเราะชอบใจแล้วกว็าง
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เขาลง สอืหลวิที่กอดมารดาจนพอใจเดนิเตาะแตะกลบัไปเล่นของเล่นผ้ากอง

ใหญ่ต่อ

“ครั้งนี้อยู่ไม่นานเลย” ฮูหยนิสามพูดต่อ

“ข้ากเ็สยีดายอยู่เหมอืนกนั แต่โรงเตี๊ยมต้องมคีนกลบัไปดูแล” เหยาลี่

เกบ็ของที่อยู่รอบห้องไปด้วยสนทนาไปด้วย “ถงึจะมคีนดแูลอยู ่แต่กม็ไีม่มาก

นกั”

“แล้วชว่งชนุเจี๋ยจะมาอกีหรอืไม่” ฮหูยนิรองเอ่ยถามขึ้นบ้าง ตอนนี้นาง

ก็ก�าลังชั่งใจอยู่ว่าจะบอกให้บุตรชายพาหลานชายกลับมาเยี่ยมบ้านเมื่อถึง

เทศกาลชุนเจี๋ยดหีรอืไม่ บุตรชายแยกตวัไปมคีรอบครวัแล้ว นางไม่อยากให้

เขาต้องล�าบากไปๆ มาๆ บ่อยครั้ง

“หลงัช่วงล่าปาอี้หยางจะพาข้ากลบับ้านเกดิเขา ดงันั้นช่วงชุนเจี๋ยคงจะ

ไม่สะดวกมา แต่จะมาอีกครั้งช่วงจงชิวปีหน้าเลย” เหยาลี่ตอบ “ถึงตอนนั้น 

สอืหลวิกส็องขวบแล้ว คงได้วุ่นวายกว่านี้อกี หึๆ ”

“ม่ามา อาๆ อูมอา” สอืหลวิโต้ตอบเมื่อได้ยนิคนเรยีกชื่อตวัเอง เงย

หน้ามองเหยาลี่แล้วกห็วัเราะเสยีงดงั “เอิ๊กๆๆ”

“เฮ้อ...” ฮูหยนิสูงวยัทั้งสามต่างถอนหายใจด้วยความเอน็ดู

หลังอิงฮูหยินทั้งสามแยกตัวไปใช้เวลาส่วนตัว เหยาลี่ก็พาสือหลิวไป

นอนกลางวนั เกบ็สมัภาระไปได้ครึ่งหนึ่งองิเถากก็ลบัมาคฤหาสน์

“ท่านแม่ ข้ากลบัมาแล้ว” องิเถาเข้ามาในห้องพร้อมของเตม็อ้อมแขน

“องิเถา เจ้าซื้อของกลบัมาเยอะมาก” เหยาลี่ตั้งข้อสงัเกต ก่อนวางงานปัก

ในมอืลงแล้วเข้าไปช่วยเขาถอืของ

“ออื ท่านพ่อบอกว่าให้ซื้อของฝากเยอะหน่อย จะได้ให้ทุกคนเท่าเทยีม

กนั” องิเถาถอนหายใจเมื่อวางของทั้งหมดลงบนโต๊ะ “ด้ายสทีั้งหมดนี้เป็นของ

ฝากให้หงอี่” เขาเปิดกล่องไม้ที่มด้ีายสทีี่ถกูมดัเป็นช่อเรยีงกนัอย่างเป็นระเบยีบ

“ออื หงอี่ต้องชอบอย่างแน่นอน” นางเลกิคิ้วด้วยความแปลกใจ “เลอืก
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ได้ดมีาก”

“ส่วนอนันี้เป็นพบัผ้าต่วนสชีมพูให้น้องอวี่อวี่” องิเถาพูดต่อยิ้มๆ รู้สกึ

ดใีจที่เหยาลี่เอ่ยชมเรื่องของฝาก เมื่อครู่ตอนอยู่ที่ร้านผ้า เขาคดิตั้งนานว่าจะ

เลอืกอะไร

“ด ีเหมาะมากทเีดยีว” นางไม่รู้หรอกว่าเทพธดิาเสอืด�าที่อยู่กลางป่าจะ

ชอบผ้าต่วนหรอืไม่ แต่เดก็ผูห้ญงิอย่างไรกน่็าจะชอบของสวยๆ งามๆ อยูแ่ล้ว

“แต่กับน้องเหลียงซียังไม่รู้จะซื้ออะไรไปฝากดี พรุ่งนี้ท่านพ่อบอกว่า 

คงต้องให้ท่านแม่พาข้าไปที่ร้านเครื่องประดบัแทน” เขาลบูจมกูแล้วกท็�าท่าทาง

คดิอะไรไม่ออก

“เหลยีงซยีงัเดก็มาก อกีอย่าง นางอยูก่บัเจ้าแม่ซหีวงัหมู ่คงไม่ขาดอะไร

แล้ว เลอืกยากจรงิๆ นั่นละ”

“อันนี้เป็นของฝากให้ไป๋อี่” อิงเถาชี้ห่อกระดาษที่มัดอย่างเรียบร้อย 

ในห่อกระดาษเป็นเสื้อผ้าที่เยบ็อย่างประณตีชดุหนึ่ง ตอนที่เขาถามไป๋อี่ว่าอยาก

ได้อะไร ค�าตอบคอืชุดคุณชายสูงศกัดิ์สกัชุด ช่างเป็นค�าขอที่แปลกประหลาด

จรงิๆ แค่เสื้อผ้า ขอให้ท่านป้าจอืจูเยบ็ให้กห็มดเรื่องแล้วแท้ๆ แต่เจ้านั่นกลบั

บอกว่าชดุแบบนี้ท่านป้าจอืจไูม่ยอมเยบ็ให้ เนื่องจากเขาชอบลงไปกลิ้งคลกุฝุน่ 

‘กอ็ย่าไปกลิ้งคลุกฝุ่นสเิจ้าบ้า!’

“เฮ้อ...”

“ถอนหายใจอะไรกนัองิเถา หอื...” เหยาลี่ดงึตวัองิเถาเข้ามากอดหอม 

อิงเถาโตมากขึ้นทุกวัน อีกทั้งยังมีสือหลิวเพิ่มเข้ามาท�าให้เขาห่างเหินกับนาง 

นางคดิถงึความใกล้ชดิกบัเขาเหลอืเกนิ “แล้วนี่ใครเป็นคนออกค่าของฝากให้

เจ้าออกเองหมดเลยหรอื”

“ของหงอี่ข้าออกเอง ส่วนของคนอื่นท่านพ่อช่วยออกครึ่งหนึ่ง” องิเถา

กระซบิเสยีงเบา “แต่ของน้องเหลยีงซไีม่รู้ว่าท่านพ่อจะยงัช่วยออกให้หรอืไม่”

“หึๆ  แม่รูแ้ล้วว่าจะซื้ออะไรให้ด ีไม่ต้องไปร้านเครื่องประดบัหรอก เดี๋ยว

เราไปร้านขายโคมไฟกระดาษแล้วสั่งให้เขาท�าโคมไฟดอกบวัสชีมพสูกัใบดกีว่า 
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ท�าแบบไม่ต้องมทีี่วางเทยีนด้านใน” เหยาลี่ได้ความคดินี้เมื่อคดิถงึดอกบวัที่ไม่

เหี่ยวเฉาซึ่งองิเถาได้มาจากเหลยีงซ ี โคมไฟกระดาษแม้จะไม่มเีทยีน แต่นาง

เชื่อว่าบรรดาเทพเจ้าจะต้องมวีธิที�าให้มนัส่องสว่างได้อย่างแน่นอน ตอนนี้เพิ่ง

ผ่านเทศกาลจงชิวไปไม่นาน นางเชื่อว่าจะต้องมีบางร้านที่ยังรับท�าโคมไฟ

กระดาษรปูแบบต่างๆ อยูแ่น่นอน แล้วนางกจ็ะไปแวะร้านเครื่องประดบัอกีครั้ง

เพื่อซื้อก�าไลหยกให้ไฮ้หู่อวี่กบัเหลยีงซดี้วย ไม่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร นางก็

ควรจะมคีวามเท่าเทยีมให้คูห่มั้นทั้งสามขององิเถา หากเขาไม่พดูถงึเดก็ทั้งสอง

นางกค็งจะลมืไปแล้ว

“ดเีลยท่านแม่” องิเถาเหน็ด้วย

“น้องหญิง อิงเถา ข้าเอาของกินเล่นกับน�้าชามาให้” อี้หยางปล่อยให ้

องิเถาเอาของไปเกบ็ ส่วนเขากไ็ปห้องครวั หาน�้าชามาให้ “เกบ็ของไปได้มาก

แล้วนะนี่” อี้หยางมองไปรอบๆ กเ็หน็ของที่เดมิวางกระจายอยู่รอบๆ ถูกเกบ็

รวมไว้เป็นกอง

“เหลือแต่พรมปูพื้นของสือหลิวนี่ละที่ต้องรอพรุ่งนี้เช้าค่อยเก็บไป 

ทเีดยีว” เหยาลี่มองไปรอบๆ เพื่อดูว่ามอีะไรที่ยงัต้องท�าอกีหรอืไม่ “เดี๋ยวข้ากบั

องิเถาจะออกไปข้างนอกเสยีหน่อย ท่านดูแลสอืหลวิได้ไหม”

“ได้ส ิเขากนิและขบัถ่ายเรยีบร้อยแล้วใช่หรอืไม่” ที่อี้หยางกงัวลใจคอื

ตอนสือหลิวถ่ายหนัก นอกเหนือจากนั้น การเลี้ยงเด็กที่กินง่ายอยู่ง่ายแต ่

ตดิซนนั้นง่ายมากทเีดยีว

“กนิเรยีบร้อยแล้ว... แต่ยงัไม่ยอมถ่ายเลย คดิว่าน่าจะเป็นหลงัตื่นนอน

นี่ละ” เหยาลี่ยิ้มและหวัเราะเบาๆ “ถ้าเขาปวดท้องกล็องนวดท้องเขาดู จะได้

ถ่ายออก หรอืไม่กใ็ห้ท่านแม่มาช่วยกไ็ด้”

“แฮะๆ ไม่ต้องห่วงหรอก ข้ากถ็ามไปอย่างนั้นละ” เขาหวัเราะตามนาง 

“กินอะไรสักหน่อยก่อนเถอะ อิงเถาก็เพิ่งกลับมา พักครู่หนึ่งค่อยออกไป 

อกีรอบดกีว่านะ”

“ข้าจะเอาของกลับไปเก็บที่ห้องก่อน ยังไม่ได้เก็บของเลย” อิงเถา
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รวบรวมของฝากทั้งหลายมาถอืไว้แล้วเดนิกลบัเข้าห้องไป

“อ๊าย! ม่ามา อ้าๆ เอิ๊กๆ” สอืหลวิหวัเราะชอบใจเมื่อได้สมัผสักบัม้า

ตวัใหญ่อกีครั้ง “อาอูมอาบาอ้า ออือาอูอา” เขาถงึกบัพูดอธบิายความตื่นเต้น

ออกมาไม่หยุด

“อื้อ... แม่ไม่อยากปล่อยเจ้ากลับบ้านไปเลยจริงๆ” อิงฮูหยินแทบไม่

อยากให้หลานชายคนนี้กลบัไปเลยจรงิๆ

“ไม่เอาน่า นางออกเรอืนไปแล้วกต็้องไปใช้ชวีติของนางส”ิ นายท่านองิ

พดูอย่างแตส่ายตากลบัแสดงออกอกีอย่าง อารมณ์ที่แฝงอยูเ่ตม็ไปด้วยความ

อาลยัเป็นอย่างยิ่ง

“เสี่ยวเถา ปีหน้าเจ้าจะมาอกีใช่ไหม” เดก็ทั้งสามเกาะกลุม่กนัเพื่อพดูคยุ

เป็นครั้งสุดท้าย

“อื้อ ข้าจะมาอกี ไว้มาเล่นด้วยกนัอกีนะ” องิเถาพยกัหน้ารบั

“พี่องิเถา โชคดนีะ” กวานอวี่เอ่ยลา

“เจ้าก็โชคดีนะเสี่ยวอวี่” อิงเถาอวยพรอีกฝ่ายกลับ “พวกเจ้าสองคน 

เรื่องการสอบอะไรนั่นกพ็ยายามเข้านะ”

“แน่นอนๆ” หลวิเป้ยพยกัหน้ารบัค�าอวยพรเตม็ที่

“น่าเสยีดาย พี่องิเถาน่าจะมาลองสอบด้วยกนั”

“ไม่ละ ข้าต้องกลบัไปดูแลโรงเตี๊ยม” องิเถาส่ายหน้าไม่เอาด้วย เรื่อง

สอบเพื่อเข้าเรียนหรือหาประสบการณ์เตรียมตัวสอบขุนนางอะไรนั่นเขาไม่

สนใจสกันดิ ตอนนี้องิเถาเข้าใจถงึสถานะของตวัเองบ้างแล้ว สกัวนัเขาจะเป็น

หนึ่งในบรรดาเทพเซียนบนสวรรค์ ชื่อเสียงและความก้าวหน้าบนโลกมนุษย์ 

มแีต่จะสร้างความยุ่งยากให้เขา เขากลบับ้านไปดูแลโรงเตี๊ยมดกีว่า

“ม่ามา ไป”

“ออื เดี๋ยวจะขึ้นรถม้าแล้วกก็ลบัไปบ้าน” เหยาลี่อธบิายให้สอืหลวิฟัง

“เหยาลี่ พ่อมขีองจะให้สอืหลวิด้วย” นายท่านองิรบัของชิ้นหนึ่งมาจาก
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บ่าวรับใช้ที่อยู่ข้างๆ เป็นตุ๊กตาสิงโตสีเขียวตัวใหญ่ ขนาดเกือบเท่าผลแตง 

สองลูกวางคู่กนั “ให้เขาเอาไว้เล่นนะ”

“อ๊ะ! ม่ามา ไป ออืๆ” สอืหลวิตบมอืชอบใจ แตะไหล่เหยาลี่หลายครั้ง

เพื่อบอกให้นางพาเขาเข้าไปใกล้ “อาๆ ออือา อูอาอ้า แอ๊ะแอ๊”

“ท่านพ่อ... สงิโตผ้าตวันี้ไม่ตวัใหญ่ไปหรอื” เหยาลี่เดนิเข้าไปใกล้ นาง

ไม่รู้จะถอืของชิ้นนั้นอย่างไรโดยไม่ท�าสอืหลวิหลุดมอื

“ข้าถอืให้เอง” อี้หยางเข้ามารบัสงิโตจากมอืนายท่านองิ

“แอ๊ะแอ้” สอืหลวิจ้องของเล่นใหม่ไม่วางตา

“เอาละ พวกเจ้าไปกนัได้แล้ว จะได้เดนิทางได้มากหน่อย” นายท่านองิ

ยิ้มกว้าง “โชคด”ี

“ปีหน้าข้าจะมาอกี ท่านพ่อท่านแม่รกัษาตวัด้วยนะเจ้าคะ” เหยาลี่บอก

ลา อี้หยางพยกัหน้าให้ทุกคน

“คารวะท่านตาท่านยายขอรบั”

อิงเถาประสานมือก้มศีรษะให้คนทั้งหลาย เมื่อการเอ่ยร�่าลาเสร็จสิ้น 

รถม้ากเ็คลื่อนตวัออกไป

 




