
หนึ่ง
เปิดโรงเตี๊ยม

“ห่างจากเมอืงหลวงไปหนึ่งร้อยลี้ ทศิทางไม่ทราบแน่ชดั มโีรงเตี๊ยม

ตั้งอยู่ บางครั้งม ีบางครั้งไม่ม ี ไม่ชดัแจ้ง โรงเตี๊ยมมชีื่อว่า ‘โรงเตี๊ยมร้อยลี้’ 

เจ้าของโรงเตี๊ยมเป็นสาวงามเพยีงครึ่ง... ทั้งงดงามทั้งน่าขนลุก ใบหน้าซกีซ้าย

งดงามดั่งเทพธิดา ใบหน้าซีกขวามีปานแดงขนาดใหญ่เท่าฝ่ามือบุรุษ อาหาร

อร่อย ห้องพกัสะอาด สุรารสเลศิ ราคาย่อมเยา ขอเชญิทุกท่านให้มาเยอืน”

จากปากค�าของนกัเดนิทาง ต่างกพ็ดูเป็นเสยีงเดยีวกนัว่า ‘โรงเตี๊ยมร้อย

ลี้’ มอีาหารอร่อย ห้องพกัสะอาดสมค�าเล่าลอื แต่กต็ามมาด้วยข้อตติงิเลก็ๆ 

น้อยๆ เช่น มชีายขี้เมาอยู่ในโรงเตี๊ยมตลอดเวลา มชีายรูปร่างสูงใหญ่หนวด

เครารุงรังอย่างกับโจรป่า มีเสี่ยวเอ้อร์เป็นเด็กตัวเล็กอายุเพียงหกขวบเท่านั้น 

และที่ขาดไม่ได้คือเถ้าแก่เนี้ยที่มีปานแดงขนาดใหญ่เท่าฝ่ามืออยู่บนใบหน้า  

ถ้าหันด้านซ้ายแล้วหาอะไรมาปิดบังด้านขวาไว้ก็ดูงดงามอยู่หรอก แต่เจ้าตัว

กลบัท�าเหมอืนไม่รู้ว่าตวัเองอปัลกัษณ์ เปิดหน้าให้คนดูไปทั่ว

ยิ่งดกูย็ิ่งเปรยีบเทยีบให้เหน็ถงึความแตกต่างมากขึ้นไปอกี อาหารอร่อย

กอ็ร่อยอยูห่รอก ห้องพกัสะอาดกส็ะอาดอยูห่รอก สรุารสเลศิกส็มค�ากล่าวอ้าง 

เพยีงแต่ถ้าต้องตกใจทกุครั้งที่เรยีกเกบ็เงนิกน่็าหนกัใจอยู ่แถมเวลาที่สั่งอาหาร
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ก็ไม่กล้าสั่งเยอะเพราะกลัวเสี่ยวเอ้อร์ตัวน้อย ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของ 

เถ้าแก่เนี้ยจะยกอาหารมาไม่ไหวอกี น่าหนกัใจ... น่าหนกัใจจรงิๆ

“องิเถา ปีกไก่ทอดหนึ่งจาน น�้าแกงปลาทบัทมิ ผดัผกัแปดเซยีน แล้ว

กข็้าวหนึ่งถ้วย” หญงิสาววยัยี่สบิแปดสั่งรายการอาหารยาวเหยยีดกบัเดก็ชาย

ที่ดูอย่างไรกเ็ดก็เกนิกว่าจะให้มาท�างานในโรงเตี๊ยม

“ขอรบัท่านแม่” องิเถายิ้มรบัอย่างน่าเอน็ดูชนดิที่ว่าไม่ว่าใครๆ กต็้อง

หลงรกั

“ลูกชายของเถ้าแก่เนี้ยน่ารกัจรงิๆ” หนึ่งในลูกค้าชายที่ตอนแรกหมาย

จะเกี้ยวพาเจ้าของโรงเตี๊ยมทกัขึ้น ในตอนแรกเขาเหน็ใบหน้าซกีซ้ายของนางดู

งดงามกห็มายมั่นป้ันมอือยากจะลองเป็นเถ้าแก่โรงเตี๊ยมสกัครั้ง แต่พอได้เหน็

ดวงหน้าเตม็ตา โฉมตรูกลบัมใีบหน้าซกีขวาอปัลกัษณ์เสยีได้ ยิ่งมารู้ว่านางมี

ลกูแล้วกย็ิ่งหมดอารมณ์ สดุท้ายเขากข็อเป็นเพยีงลูกคา้ขาประจ�าแทนแล้วกนั

“เขาไม่ใช่ลูกชายข้า เป็นแค่เสี่ยวเอ้อร์เท่านั้น” เถ้าแก่เนี้ยของโรงเตี๊ยม

ร้อยลี้มีชื่อว่าอิงเหยาลี่ นางปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับเด็กชายในทันทีที่ถูก 

กล่าวถึง “กรุณารออาหารสักครู่” แม้ค�าพูดจะฟังดูหวานหูแต่ก็แฝงความ 

ห่างเหนิอย่างบอกไม่ถูก

“ลี่เอ๋อร์คนงาม เอาสุรามาให้ข้าเพิ่มด้วย” ชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาซึ่ง

รอบกายรายล้อมไปด้วยสาวงามอีกสามคนเอ่ยขึ้น เขาชูนิ้วบ่งบอกจ�านวน 

ไหสุราที่ต้องการ

เถ้าแก่เนี้ยเหยาลี่หันมาสบตากับคนสั่งครู่หนึ่งก่อนหันหน้ากลับไปท�า

อย่างอื่นต่อ

“คกิๆ พี่เหยาลี่ อย่าแกล้งท�าเป็นเมนิคุณชายนกัเลย คุณชายไม่ได้คดิ

ล้อเลียนท่านเสียหน่อย” หนึ่งในสามสาวงามกล่าวขึ้นก่อนอีกสองคนจะร่วม

หวัเราะคกิคกัตาม เหยาลี่คลี่ยิ้มเลก็น้อย ที่ยิ่งท�าให้ใบหน้าของนางทั้งดูงดงาม

และอปัลกัษณ์ขึ้น

“เถ้าแก่เนี้ย ข้าขอขาหมทูอดกบัหมั่นโถวเพิ่ม เอาสรุามาไหหนึ่งด้วย” ชาย 
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ร่างสูงใหญ่หนวดเครารุงรังสั่งอาหารแทรกขึ้นในระหว่างที่เหยาลี่ก�าลังคิดจะ 

กล่าวอะไรบางอย่าง และเมื่อมลีกูค้าสั่งอาหารแล้วนางจงึรบีหนัไปบรกิารทนัที

“กรุณารออาหารสักครู่” น�้าเสียงหวานหูแต่ครั้งนี้ไม่มีความห่างเหิน 

แฝงอยู่ บ่งบอกได้ว่าชายเคราครึ้มผู้นี้มคี่าแค่ไหนในใจของนาง

“ท่านแม่ ปีกไก่ทอด น�้าแกงปลาทบัทมิ ผดัผกัแปดเซยีน แล้วกข็้าว

หนึ่งถ้วยเสร็จแล้ว” เสี่ยวเอ้อร์ตัวน้อยยกถาดอาหารที่ดูแล้วทั้งใหญ่ทั้งหนัก

ออกมาจากห้องครัวด้านใน บนถาดไม้มีอาหารวางอยู่สามอย่างและข้าวอีก 

หนึ่งถ้วย

“ขาหมูทอด หมั่นโถว แล้วกส็ุราหนึ่งไห” ยงัไม่ทนัที่เขาจะได้ยกไปวาง

บนโต๊ะของลูกค้าที่สั่งอาหาร เหยาลี่ก็สั่งรายการอาหารที่เพิ่งรับมาให้เขาต่อ 

โดยไม่สนใจจะช่วยแม้แต่น้อย

“ขอรบัท่านแม่” องิเถารบัค�าในขณะที่ถอืประคองถาดอาหารไปส่งที่โต๊ะ

ของลูกค้า “กนิให้อร่อยนะขอรบั” เขาก้มศรีษะให้ลูกค้าที่โต๊ะ ในใจของผู้รบั

บรกิารรู้สกึสงสารเดก็น้อยยิ่งนกั อายเุพยีงเท่านี้กต้็องมาท�างานเป็นเสี่ยวเอ้อร์

เสยีแล้ว แถมเถ้าแก่เนี้ยยงัดูไม่เหน็ใจสกันดิ

“องิเถา เจ้าเอาสุรามาให้ข้าด้วยส”ิ คุณชายขี้เมาเรยีกหาสุราอกีครั้ง

“ได้ขอรบัคุณชายอี้หยาง” องิเถาตอบรบัด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม เขารบีวิ่ง

เข้าไปหลงัโรงเตี๊ยมเพื่อจดัหาขาหมูทอด หมั่นโถว และกส็ุราอกีสองไหมาให้ 

ผู้ที่รออยู่

“เจาจื่อ! ตื่น!” เหยาลี่เดินหายไปด้านหลังบันไดส�าหรับใช้ขึ้นไปยัง 

ชั้นสอง ก่อนดึงหูเด็กหญิงอีกคนออกมา กลุ่มลูกค้าขาจรต่างก็จ้องมองนาง

อย่างไม่เชื่อสายตา เดก็ชายคนเมื่อครู่อายุน่าจะราวๆ หกขวบ ส่วนเดก็หญงิ

คนนี้น่าจะราวๆ สบิสี่ เหตใุดเถ้าแก่เนี้ยคนนี้ถงึได้จา้งแต่เดก็อายนุ้อยที่แม้แต่

ดูแลตวัเองยงัไม่น่าจะท�าได้มาเป็นลูกจ้างเล่า แม้จะนกึเป็นห่วงเดก็ทั้งสองอยู่

ในใจแต่กไ็ม่มใีครคดิจะสอดปาก อกีอย่าง... เดก็ชายกด็เูหมอืนจะยนิดที�างาน

อยู่แล้ว หากเอ่ยปากไปจะไม่เป็นการท�าลายความตั้งใจของเขาหรอกหรอื เรื่อง
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ของผู้อื่นอย่ายุ่งด้วยจะดกีว่า

“รู้แล้วๆ แค่ออกไปเรยีกลูกค้ากพ็อใช่หรอืไม่” เดก็หญงินามว่าเจาจื่อ

ตอบกลบัอย่างเสยีมไิด้ นางก�าลงัหลบัฝันดอียู ่แต่จู่ๆ  กม็อีกีาบนิมาจกิหอูย่าง

แรงจนนางสะดุ้งตื่น ที่แท้อกีาในฝันตวัที่ว่ากค็อืเถ้าแก่เนี้ยนี่เอง

“เจาจื่อ เจ้ามารินสุราให้ข้าดีกว่า” ไม่ว่าใครที่เดินผ่านโต๊ะอี้หยางล้วน

แต่ถูกอีกฝ่ายเรียกทั้งนั้น สามดรุณีที่นั่งรายล้อมต่างก็ป้อนขนมบ้าง รินสุรา

บ้าง เอาอกเอาใจคุณชายขี้เมาไม่หยุดมือ ช่างเป็นวิสัยของหนุ่มเจ้าส�าราญ 

โดยแท้

สายตาของเหยาลี่และเจาจื่อที่มองไปยงัเขาไร้อารมณ์โดยสิ้นเชงิ

“ท่านแม่ เดี๋ยวข้าออกไปเรยีกลูกค้าให้” เดก็หญงิพูดโดยไม่สนใจเขา 

นางดึงผ้าเช็ดมือที่คาดเอวมาพาดไว้ที่คอก่อนเดินออกไปด้วยท่าทางขึงขัง 

“โรงเตี๊ยมร้อยลี้ อาหารอร่อย ห้องพกัสะอาด สุรารสเลศิ ราคาย่อมเยา เชญิ

ทุกท่าน” เมื่อไปถงึหน้าโรงเตี๊ยมนางกอ็อกปากเรยีกลูกค้าตามหน้าที่ “พี่ชาย

ท่านนั้นไม่แวะเข้ามาก่อนหรือ พี่สาวคนสวยเข้ามานั่งพักดื่มชาสักนิด ขนม

หวานหน้าตาสวยงามเราก็รับท�าตามสั่งนะ ท่านลุงท่านป้ามาแวะพักเหนื่อย 

สกัคนืก่อนดหีรอืไม่ ถามราคาดูห้องก่อนกย็งัได้”

ใช้เวลาไม่นานนัก โรงเตี๊ยมขนาดสองห้องก็เต็มไปด้วยคนที่เข้ามา

ตามค�าเชญิชวนของเจาจื่อ อกีทั้งห้องพกักถ็กูจองไปมากกว่าครึ่ง นางท�าหน้าที่

ได้ดสีมกบัที่เป็นเดก็เรยีกลูกค้าประจ�าโรงเตี๊ยม

“ท่านแม่ ข้าท�างานเสรจ็แล้ว ไปพกัได้หรอืยงั” เมื่อเดก็หญงิเดนิเข้ามา

ในโรงเตี๊ยมก็รีบถามเหยาลี่ทันที เถ้าแก่เนี้ยปรายตามองไปรอบๆ แล้วก็นึก

พอใจยิ่งนกั

“เรียกลูกค้าเสร็จแล้วก็ไปท�างานที่ชั้นสองต่อสิ ยังมีห้องพักที่ไม่ได้ 

เกบ็กวาดอกีไม่ใช่หรอื” เหยาลี่มหีรอืจะปล่อยให้ลูกจ้างในโรงเตี๊ยมพกัอยูเ่ฉยๆ

“โธ่ เรื่องนั้นให้องิเถาท�ากไ็ด้นี่” เจาจื่อโอดครวญ ค�าพูดของนางท�าเอา



รักในเดือนสิบ 
11

ลกูค้าในโรงเตี๊ยมถงึกบัตะลงึไปตามๆ กนั ไม่ใช่แค่แม่ใจโหด ยงัมพีี่สาวใจร้าย

อกีคนหรอืนี่ เดก็คนนั้นดูอย่างไรกอ็ายุเพยีงแค่หกขวบเองนะ

“ลูกค้าเตม็โรงเตี๊ยมแบบนี้ เขาจะว่างไปท�าตอนไหน” เหยาลี่กล่าวด้วย 

น�้าเสียงราบเรียบ ส่งสายตาบอกให้เด็กหญิงเลิกเถียงแล้วไปท�างานตามที่ 

นางสั่ง

เมื่อดูแล้วว่าอย่างไรกห็นไีม่พ้น เจาจื่อได้แต่ท�าใจเดนิไปหยบิอุปกรณ์

ท�าความสะอาดออกมาจากใต้บนัได ก่อนเดนิอาดๆ ขึ้นชั้นสอง

“เถ้าแก่เนี้ย คดิเงนิด้วย” ชายหนวดครึ้มกวกัมอืเรยีกเหยาลี่

“น�้าแกงหัวไช้เท้าสิบอีแปะ ไก่อบหม้อดินห้าสิบอีแปะ นกย่างสิบห้า

อแีปะ หมูสามชั้นทอดสองพวงยี่สบิอแีปะ ขาหมูทอดห้าสบิอแีปะ หมั่นโถวห้า

อแีปะ สุราสองไหร้อยหกสบิอแีปะ ทั้งหมดสามต�าลงึยี่สบิสองอแีปะ” เหยาลี่

ไล่รายการอาหารที่อีกฝ่ายสั่งพร้อมราคาในแต่ละอย่างเพื่อแสดงถึงความ

โปร่งใส เมื่อลูกค้าโต๊ะข้างเคยีงได้ยนิกค็ดิไปต่างๆ นานา กนิเข้าไปได้อย่างไร

เยอะขนาดนี้ หรือไม่ก็ราคาย่อมเยาจริงๆ หรือไม่ก็น่าจะลองสั่งนกย่างมา 

ลองดูสกัหน่อย

เสียงก้อนเงินสามก้อนและเหรียญทองแดงอีกยี่สิบสองเหรียญที่ถูก 

วางลงบนโต๊ะกระทบกันดังกรุ๊งกริ๊ง เหยาลี่ยิ้มกว้างในระหว่างที่รอเงินจาก 

อกีฝ่าย พ่อเคราครึ้มคนนี้เป็นลูกค้าขาประจ�าที่นางชอบมากที่สุด “องิเถา ไป

เอาหมั่นโถวมาให้พี่ชายท่านนี้หน่อย”

อิงเถารีบวิ่งเข้าไปหยิบหมั่นโถวที่เตรียมพร้อมเอาไว้อยู่แล้วออกมา 

ด้วยความรวดเรว็

“เถ้าแก่เนี้ยไม่ต้องล�าบาก” ชายหนุ่มร่างสูงใหญ่กล่าวด้วยน�้าเสียง

เกรงใจ

“ไม่เป็นไร เอาไว้กนิคู่กบัหมูสามชั้นทอดที่ท่านซื้อกลบั” เหยาลี่ยิ้มแย้ม

ตอบ ก่อนยดัหมั่นโถวใส่มอือกีฝ่ายทนัทโีดยไม่ให้โอกาสปฏเิสธ มอืหนึ่งเขา

กุมไหสุรา อกีมอืถอืห่อหมั่นโถวและหมูสามชั้นทอดอกีสองพวง เหยาลี่ยนืรอ
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ส่งพ่อเคราครึ้มด้วยรอยยิ้มกว้างจนตาหย ี“โอกาสหน้าพบกนัใหม่” พออกีฝ่าย

ลบัสายตา ใบหน้านางกก็ลบัมาอมยิ้มเลก็น้อยเช่นเดมิ เหยาลี่หยบิถาดไม้ขนาด

เท่าฝ่ามือที่เจาะรูห้อยไว้ที่เอวมาทาบไว้ที่ขอบโต๊ะ ก่อนกวาดเอาก้อนเงินและ

เหรยีญอแีปะลงไปในถาด เดนิถอืไปที่หลงัโต๊ะเกบ็เงนิ ก่อนปาดเหรยีญอแีปะ

ไปด้านหนึ่งและก้อนเงนิไปอกีด้านหนึ่งของลิ้นชกัไม้กเ็ป็นอนัเสรจ็

นางมองออกไปยังแสงสีส้มที่สาดส่องอยู่นอกโรงเตี๊ยม นี่ก็ใกล้เวลา 

ค�่าแล้ว อีกไม่นานลูกค้าที่มานั่งกินอาหารก็คงจะเริ่มซาลง พอคนออกจาก

โรงเตี๊ยมไปหมด นางกจ็ะปิดส่วนที่เป็นพื้นที่นั่งกนิอาหารชั้นล่าง แล้วไปเปิด

ส่วนที่เป็นระเบยีงนั่งเล่นที่ชั้นสองแทน

เมื่อฟ้ามดื คนในโรงเตี๊ยมกอ็อกไปจนเกอืบหมด เหลอืเพยีงโต๊ะเดยีว

เท่านั้นที่ยงัคงนั่งดื่มสุราอย่างไม่ทุกข์ร้อน

“คณุชาย พวกเราไปก่อนนะ” หนึ่งในสามสาวงามที่นั่งรายล้อมคณุชาย

ขี้เมาพดูด้วยน�้าเสยีงอาลยัอาวรณ์ สาวงามอกีสองคนต่างกท็�าหน้าเศร้าราวกบั

ว่าจะต้องจากกนัไปชั่วชวีติ

“อือ” หลงอี้หยางตอบรับอย่างขอไปทีก่อนยกจอกสุราขึ้นจดปากแล้ว

ดื่มรวดเดียวหมด “ลี่เอ๋อร์คนงาม เอาสุรามาให้ข้าเพิ่มด้วย” เขาหันหน้ามา 

จ้องตานางที่นั่งอ่านหนงัสอือยู่หลงัโต๊ะเกบ็เงนิ

“ข้าจะยกไปให้ข้างบน” เหยาลี่ปิดหนังสือแล้ววางลงที่ชั้นวางด้านข้าง 

นางลุกขึ้นยืนและเดินไปด้านหลังโรงเตี๊ยม แต่แล้วสายตาก็ไปสะดุดกับถุง

กระสอบที่วางอยู่ใต้บนัได “เจาจื่อ!” เมื่อเหยาลี่เปิดกระสอบดูกเ็หน็เดก็หญงิ

ที่ก�าลงัหลบัสนทิ นางบดิหูอกีฝ่ายเตม็แรง

“รู้แล้วๆ ข้าจะรีบไปเก็บโต๊ะเดี๋ยวนี้แหละ” เด็กหญิงร้องโอดครวญ 

เสียงดัง พอเป็นอิสระนางก็รีบวิ่งไปยกเก้าอี้ขึ้นวางคว�่าบนโต๊ะอย่างรวดเร็ว 

ประตูโรงเตี๊ยมที่เปิดออกกว้างกถ็ูกดงึปิดทั้งสองบาน

“หึๆ  ฮ่าๆๆ” อี้หยางซึ่งยนืดูเหตุการณ์ทั้งหมดอยู่ที่กลางบนัไดหวัเราะ
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อย่างอดมไิด้

“คุณชายอี้หยาง ท่านรีบขึ้นไปจับจองที่ก่อนจะไม่มีที่นั่งเถอะ” เจาจื่อ

ถลงึตาใส่

“ไม่มทีี่นั่งเพราะเจ้ายกเก้าอี้เกบ็หมดน่ะหรอื” เขาล้อเลยีนนางกลบั

“ท่านแม่ ข้าเกบ็เสรจ็แล้ว” เดก็หญงิไม่สนใจอี้หยาง อี้หยางกไ็ม่สนใจ

เดก็หญงิ เขาเดนิฮมัเพลงขึ้นบนัไดไปอย่างอารมณ์ดี

“ยกสุราไปให้เขาด้วย” เหยาลี่สั่งเดก็หญงิต่อ

“โธ่เอ๊ย! คุณชายท่านนั้นดื่มสุราเท่าไหร่ก็ไม่เมา เสียของเปล่าๆ” แม ้

เจาจื่อจะบ่นไม่หยุด แต่นางก็เร่งฝีเท้าเดินไปทางด้านหลังของโรงเตี๊ยมก่อน

เดนิยกไหสุราออกมาอกีสองไห

“ข้าจะไปกล่อมองิเถานอน” เหยาลี่พูดกบันางเบาๆ

“รู้แล้วๆ” เจาจื่อเดนิผ่านนางก่อนยกไหสุราขึ้นไปด้านบน “เดี๋ยวข้าไป

บอกคุณชายขี้เมาให้”

เหยาลี่ถอนหายใจออกมาเบาๆ ก่อนเดินหายไปทางหลังโรงเตี๊ยม ใน

ที่สุดงานวนันี้กห็มดลงเสยีที

เมื่อเหยาลี่มาถงึห้องขององิเถา กพ็บว่าเขานอนรอนางอยูบ่นเตยีงแล้ว 

“ท่านแม่...” เขาเรยีกนางด้วยน�้าเสยีงออดอ้อนออเซาะ

“หลับเสียอิงเถา ที่นี่ย่อมปลอดภัยส�าหรับเจ้า” เหยาลี่เอนตัวนอนลง

ข้างๆ เขา ใช้มือลูบศีรษะเด็กชายอย่างแผ่วเบา เขานอนหลับตาพริ้ม วันนี้

อากาศดีอีกทั้งเขาท�างานมาทั้งวันจึงรู้สึกเหนื่อยไม่น้อย ใช้เวลาไม่นานเขาก็

หลบัไปอย่างไม่รู้ตวั เหยาลี่เหน็เดก็ชายนอนหลบัสนทินางกค็่อยๆ ยนัตวัเอง

ขึ้นจากที่นอน นางปลดม่านข้างเตยีง ดบัไฟในห้องก่อนเดนิออกนอกห้องไป

โดยไม่ลืมที่จะปิดประตูอย่างเงียบเชียบ คืนที่เขาสามารถนอนหลับได้สนิท 

อย่างนี้มไีม่บ่อยครั้ง นางจะไม่ให้อะไรมารบกวนเขาอย่างเดด็ขาด

เหยาลี่เดินกลับมาทางด้านหน้าก่อนจะเห็นถุงกระสอบใบเดิมกลับมา
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วางอยู่ตรงจุดเดมิ ที่ส�าคญัคอื... ท่ามกลางความเงยีบเช่นนี้นางยงัได้ยนิเสยีง

กรนเบาๆ ออกมาอกีด้วย เหยาลี่ส่ายหน้าด้วยความขบขนัก่อนเดนิขึ้นบนัได

ไปด้านบน

ด้านบนของโรงเตี๊ยมมีชุดโต๊ะตั่งติดระเบียงอยู่ไม่กี่ตัว ตั่งไม้ตัวยาว

เหมาะส�าหรับนั่งเอนหลังจิบสุราชมจันทร์ ส่วนโต๊ะนั้นมีขนาดเตี้ยความยาว

พอๆ กบัตั่งไม้ ท�าให้ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง สุดระเบยีงด้านหนึ่งเป็นที่นั่ง

มุมดีที่สุดซึ่งตอนนี้ถูกจับจองโดยอี้หยาง เขาเอนตัวพิงพนักตั่ง เท้าแขนกับ

ระเบยีงไม้อย่างสบายอารมณ์ สายตามองออกไปด้านนอกโรงเตี๊ยม

เหยาลี่เดนิผ่านโต๊ะตวัอื่นที่ถกูจบัจองโดยแขกที่มาพกัในโรงเตี๊ยมก่อน

ที่จะไปนั่งบนตั่งไม้ยาวอกีตวัที่ตั้งวางอย่างโดดเดี่ยวตรงสดุระเบยีงอกีฝ่ัง ที่นั่ง

ตรงนั้นเป็นจุดที่แย่ที่สุดในการนั่งชมบรรยากาศ เป็นมุมอับสายตาที่มีแผ่น

กระดานปิดแทนที่จะเป็นระแนงไม้เหมือนจุดอื่น ไม่เคยมีแขกคนใดมานั่ง 

ที่จุดนี้ เมื่อเหยาลี่เดินไปนั่งเอนตัว นางก็หยิบเอาหนังสือที่วางอยู่บนชั้นไม้ 

แถวนั้นขึ้นมาอ่านต่อโดยไม่คดิสนใจสิ่งอื่นอกีเลย

ครดืๆ

ประตไูม้ถกูเลื่อนเปิดออกไปด้านข้าง หญงิสาวที่มใีบหน้าซกีซ้ายงดงาม

ซกีขวาอปัลกัษณ์เดนิออกมารบัลมยามเช้า

“ออื... ตอนเยน็ท่าทางฝนจะตกนะ” องิเหยาลี่โฉมสะคราญเพยีงครึ่ง 

เถ้าแก่เนี้ยเจ้าของโรงเตี๊ยมร้อยลี้สดูหายใจเอาอากาศยามเช้าที่มคีวามชื้นนดิๆ 

เข้าปอด

“อือ... เป็นวันที่เหมาะแก่การดื่มสุราจริงๆ” หลงอี้หยางชายหนุ่มเจ้า

ส�าราญยืนบิดขี้เกียจอยู่ข้างๆ เขาอ้าปากหาวหวอดใหญ่ก่อนเดินกลับเข้าไป 

นั่งที่โต๊ะตวัเดยีวกบัเมื่อวาน เขาเลอืกนั่งตรงโต๊ะที่อยูใ่กล้ทางเข้าครวัมากที่สดุ

เพราะเมื่อสั่งสุราแล้วจะได้ไม่รอนานเกนิจนขาดช่วง “องิเถา สุราหนึ่งไห” เมื่อ

นั่งแล้วเขากเ็ริ่มต้นมื้อเช้าด้วยสุรารสเลศิประจ�าโรงเตี๊ยมทนัที
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“ได้ขอรับคุณชายอี้หยาง” อิงเถารับค�าด้วยความแช่มชื่น เขารีบวิ่งไป 

ที่ห้องด้านหลงัก่อนจะอุ้มสุราไหหนึ่งออกมาด้วย เมื่อเขาวางไหสุราบนโต๊ะ ก ็

ล้วงเอาชามขนาดเท่าฝ่ามือสตรีออกมาอีกใบจากกระเป๋าเสื้อด้านหน้าที่ถูก 

เยบ็ขึ้นมาเพื่อให้สามารถใส่ของได้มากขึ้นโดยเฉพาะ

“เจ้านี่มนัน่ารกัจรงิจริ๊ง” หลงอี้หยางดงึแก้มทั้งสองของเดก็ชายเล่น

“อย่าหยกิหยอยบั ยุนยายยี้หยาง” องิเถาพยายามยั้งมอือกีฝ่าย ถงึเขา

จะชอบงานบรกิารแต่กไ็ม่ชอบคนเมาเลยจรงิๆ คุณชายอี้หยางที่วนัๆ เอาแต่

ดื่มสุรา เช้ากเ็มามาย สายกม็นึเมา เที่ยงกย็งัไม่สร่าง เยน็กเ็อาแต่ดื่ม ดกึๆ 

ดื่นๆ กย็งัคงร�่าสุรา พี่เจาจื่อยงัเคยเล่าให้เขาฟังว่าในห้องของคุณชายผู้นี้มไีห

สุราให้ยกออกมาเก็บได้แทบจะทุกวัน เขาแทบไม่เคยเห็นคนผู้นี้ควบคุมสติ 

ให้ดูสมกบัหน้าตาได้เลยสกัครั้ง

“อิงเถา รับลูกค้า” เหยาลี่เรียกเด็กชายให้กลับมาประจ�าต�าแหน่งเมื่อ

ลูกค้าคนแรกมาถงึ เป็นพ่อเคราครึ้มคนเดยีวกบัเมื่อวานนั่นเอง

“พี่ชาย เชญิสั่งอาหารมาได้เลยขอรบั” ใบหน้าเปื้อนยิ้มอกีทั้งสองแก้ม

ยงัแดงระเรื่อเพราะเพิ่งจะโดนแกล้งดงึเล่นล้วนแต่ท�าให้คนนกึเอน็ดูเขายิ่งนกั

“ขากระต่ายย่าง หมูป่าผัดเผ็ด น�้าแกงกระดูกหมู แล้วก็ข้าวสี่ถ้วย”  

ชายร่างสูงใหญ่สั่งอาหารตามรายการที่เขยีนแปะไว้ตรงผนงัพร้อมราคา

“กรุณารออาหารสักครู่นะขอรับ” อิงเถาผงกศีรษะรับรายการอาหาร 

ก่อนรบีวิ่งไปที่ห้องด้านหลงัเพื่อไปจดัเตรยีมอาหารทนัที

“เหยาลี่” เสยีงอนัยั่วยวนของหญงิสาวเรยีกความสนใจจากเถ้าแก่เนี้ย

“จอืจู” เหยาลี่เรยีกชื่อหญงิงามที่ก�าลงัเดนิเข้ามาในโรงเตี๊ยมกลบั

“คารวะท่านน้าเหยาลี่ขอรบั / คารวะท่านน้าเหยาลี่เจ้าค่ะ” ฝาแฝดชาย

หญิงที่ตามมากับหญิงสาว คนหนึ่งค�านับอีกคนหนึ่งย่อตัวท�าความเคารพ  

เดก็ทั้งคู่อยู่ในวยัไล่เลี่ยกบัองิเถา

“เอาสุรามาขวดหนึ่ง แล้วก็ถั่วทอดสักจานนะ” จือจูหาที่นั่งก่อนสั่ง

รายการอาหารที่ต้องการ บุตรชายหญิงฝาแฝดของนางต่างก็นั่งลงข้างมารดา 
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จอืจเูป็นหญงิม่ายวยัสามสบิห้า รปูร่างของนางสะโอดสะอง อกเป็นอกเอวเป็น

เอว ทั้งยงัมสีะโพกที่สมบูรณ์ได้สดัส่วน ในวนัที่อากาศชื้นเลก็น้อยเช่นนี้นางก็

มักจะมาปรากฏตัวที่โรงเตี๊ยม เป็นการยืนยันได้อีกอย่างหนึ่งว่าวันนี้มีโอกาส

สูงที่ฝนจะตกอย่างแน่นอน ส่วนเดก็ฝาแฝดคู่นี้ เดก็ผู้ชายคอืไป๋อี่ เดก็ผู้หญงิ

คอืหงอี่ ในเวลาที่ผูเ้ป็นมารดาแวะมาที่โรงเตี๊ยม เดก็ทั้งสองกจ็ะตามตดิมาด้วย

เสมอ

“ขากระต่ายย่าง หมปู่าผดัเผด็ น�้าแกงกระดกูหมู และข้าวสี่ถ้วยได้แล้ว

ขอรบั” องิเถายกถาดขนาดใหญ่ออกมาจากห้องด้านใน เขาตั้งสมาธใินการเดนิ

ประคองถาดไปวางบนโต๊ะของพี่ชายหนวดเฟิ้ม “กินให้อร่อยนะขอรับ” เขา 

ฉีกยิ้มจนเห็นฟันเรียงสวย อิงเถามองไปรอบๆ ก่อนจะเห็นว่ามีลูกค้าอยู่อีก 

โต๊ะหนึ่ง

“ท่านป้าจือจู!” เมื่อเขาหันมาเห็นว่าลูกค้าที่นั่งอยู่โต๊ะข้างๆ เป็นใครก็

อุทานออกมาด้วยความยินดี “ท่านป้าจะรับสุราหนึ่งขวดกับถั่วทอดหนึ่งจาน

เหมือนเดิมใช่หรือไม่ขอรับ” เมื่อจือจูพยักหน้าตอบ เด็กชายก็รีบวิ่งเข้าไปที่

หลงัโรงเตี๊ยมด้วยความรวดเรว็ ไม่นานถั่วทอดร้อนๆ หนึ่งจานกบัขวดสรุาและ

ถ้วยใบเลก็สองใบที่เข้าคู่กนักถ็ูกยกออกมา

“องิเถา ไปเล่นกนัเถอะ” ไป๋อี่เอ่ยปากชกัชวนองิเถา เดก็ชายทั้งสองมอง

ใบหน้าเหยาลี่ด้วยแววตาอ้อนวอนที่สามารถตอีอกมาเป็นค�าพดูได้ว่า ‘ขอพวก

เขาไปเล่นด้วยกนัเถอะนะ...’ เหน็แล้วช่างคนัในหวัใจยิ่งนกั

“ไปเถอะ เช้านี้คงไม่มลีูกค้าเพิ่มแล้ว” เหยาลี่อมยิ้มก่อนนั่งลงบนเก้าอี้

ด้านตรงข้ามกบัจอืจู เมื่อได้รบัอนุญาต เดก็ทั้งสามต่างกพ็ากนัวิ่งออกไปเล่น

ด้านข้างโรงเตี๊ยมส่งเสียงเจี๊ยวจ๊าว ด้านข้างของโรงเตี๊ยมเป็นตรอกตันตรอก

หนึ่งซึ่งเหยาลี่ตั้งใจจะซื้ออยู่หลายครั้ง แต่ติดตรงที่เจ้าของไม่ยอมขายเสียท ี

ตรอกตันที่ตอนนี้ไม่มีใครซื้อและไม่มีใครใช้อะไร จึงกลายเป็นพื้นที่เล่นของ

เดก็ๆ ไป

“วันนี้แม่สามสาวนั่นไม่มาหรือ” จือจูยกถ้วยสุราทักทายคุณชายขี้เมา 
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อี้หยาง อกีฝ่ายกย็กชามสุราในมอืขึ้นเป็นการทกัทายนางกลบัเช่นกนั

“อากาศคงเยน็เกนิไป” เหยาลี่ตอบและยกถ้วยสุราขึ้นจบิ

“ข้ากร็ู้สกึครั่นเนื้อครั่นตวันกั สงสยัว่าเยน็นี้ฝนคงจะตกห่าใหญ่” จอืจู

ถูมอืกบัแขนทั้งสองข้าง ท่วงท่าของนางไม่ว่าจะยกถ้วย จบิสุรา กรดีนิ้ว หรอื

เพยีงแค่กะพรบิตา กล็้วนแต่ดูยั่วยวนทั้งสิ้น หากมาในวนัปกตทิี่มคีนจ�านวน

มาก เหน็ทคีงมคีนมองเหม่อจนถ้วยสุราหลุดมอืเป็นแน่

“เถ้าแก่เนี้ย คิดเงินด้วย” ไม่นานชายหนวดเฟิ้มก็จัดการอาหารบน 

โต๊ะเสรจ็

“ข้าเอง” จือจูกรีดมือห้ามเหยาลี่ ก่อนที่นางจะเดินนวยนาดไปที่โต๊ะ 

เป้าหมาย

“ขากระต่ายย่างยี่สบิอแีปะ หมูป่าผดัเผด็สามสบิอแีปะ น�้าแกงกระดูก

หมูสามสบิอแีปะ ข้าวสี่ถ้วยสบิสองอแีปะ รวมแล้วเท่ากบั ออื... เก้าสบิสอง

อแีปะ” จอืจูไล่รายการอาหารและราคาตามแบบที่เหยาลี่ท�าไม่มผีดิเพี้ยน แต่

ก็ยังต้องใช้เวลาสักพักก่อนที่จะคิดค�านวณค่าอาหารออกมาได้ นางส่งยิ้มให้

ชายร่างสูงใหญ่ตรงหน้า เมื่อเขาหยิบเศษเหรียญจ่ายค่าอาหารและก�าลังจะ 

ลุกขึ้นเพื่อเดินออกนอกโรงเตี๊ยม จือจูก็บอกลาด้วยเสียงหวานที่ฟังแล้วต้อง

ขนลุกด้วยความรญัจวน “หวงัว่าเราจะได้พบกนัอกี...”

“ไม่เกบ็เงนิมาด้วยเล่า” เหยาลี่ขมวดคิ้วเมื่อเหน็วา่จอืจเูดนิกลบัมาทั้งๆ 

ที่เงนิยงัวางอยู่บนโต๊ะ

“ข้าแค่อยากคยุกบัเขา ไม่ได้อยากจะเกบ็เงนิเขาเสยีหน่อย” แม่ม่ายสาว

นั่งลงบนเก้าอี้ตวัเดมิก่อนยกถ้วยสรุาขึ้นจบิ เหยาลี่ลกุขึ้นเดนิถอืถาดไม้ที่ห้อย

ไว้ที่เอวเข้าไปทาบข้างโต๊ะก่อนโกยเหรยีญอแีปะทั้งหมดลงถาด แล้วเดนิกลบั

ไปเทใส่ลิ้นชกัที่โต๊ะเกบ็เงนิตามปกติ

“ไม่ดื่มต่อแล้วหรอื” จอืจูถามหญงิสาวที่ก�าลงัจะนั่งลงหลงัโต๊ะเกบ็เงนิ

เหยาลี่ไม่ตอบ นางจ้องตาผู้ถามอยู่ชั่วครู่ ก่อนจะหยบิเอาหนงัสอืที่วาง

อยู่บนชั้นด้านข้างมาแล้วก้มหน้าอ่านโดยไม่สนใจอะไรอกี
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“ท่านแม่ ดูซิว่าข้าไปเจอใครมา” อิงเถาวิ่งเข้ามาในโรงเตี๊ยมด้วย

ใบหน้าเจอืสแีดงเลก็น้อย

“เถ้าแก่เนี้ย” เดก็หนุ่มวยัสบิหกปีที่เดนิตามองิเถาเข้ามายิ้มแย้มทกัทาย 

เหยาลี่จ้องมองเขาอยู่พักหนึ่งก่อนจะอ่านหนังสือต่อ ฝ่ายเด็กหนุ่มเห็นแล้วก็

ไม่ได้คดิอะไร ใบหน้าของเขายงัคงประดบัไว้ด้วยรอยยิ้ม เขาก้มศรีษะทกัทาย

อี้หยางและยิ้มทักทายจือจู หลังจากนั้นก็เดินเข้าไปยังทางที่ใช้เดินเข้าไปด้าน

หลังโรงเตี๊ยมราวกับเป็นเรื่องปกติ เพียงแต่เป้าหมายของเขาไม่ได้อยู่ที่ห้อง 

ด้านหลงั แต่เป็นใต้บนัไดต่างหาก

“เฉยีงเหว่ย! เจ้า! ถอยออกไปเดี๋ยวนี้นะ” เสยีงกรดีร้องของเจาจื่อดงั

ออกมาแทบจะทนัททีี่เดก็หนุ่มคนดงักล่าวเดนิเข้าไปใต้บนัได หลงัจากนั้นกม็ี

เสยีงโครมครามดงัขึ้น ก่อนที่เจาจื่อจะวิ่งออกมาหน้าตาตื่น

“เจาจื่อ เจ้าช่างน่ารกัเสยีจรงิ” เฉยีงเหว่ยเอ่ยกลั้วหวัเราะแล้วเดนิตาม

เดก็หญงิออกมา

“ท่านแม่ ท่านให้เขาเข้าไปข้างในได้ยังไง ห้องด้านหลังเป็นความลับ

ทางการค้าไม่ใช่ร”ึ เจาจื่อวิ่งไปแอบด้านหลงัเหยาลี่ เฉยีงเหว่ยยนือมยิ้มรอฟัง

ค�าตอบอยู่หน้าโต๊ะเกบ็เงนิ

“ข้าไม่ได้ให้เขาเข้าไป อีกอย่าง... เขาไม่ได้เข้าไปข้างใน” เหยาลี่ตอบ 

โดยไม่เงยหน้าขึ้นมามอง ในสมองก�าลงัด�าดิ่งสู่เรื่องราวอนัน่าพศิวงของเหล่า 

เทพเซยีนบนหน้าหนงัสอื

“ข้า...ข้าจะไปเรยีกคนเข้าโรงเตี๊ยม” เจาจื่อรบีวิ่งหลบอกีฝ่ายออกไปนอก

โรงเตี๊ยมทนัท ีเฉยีงเหว่ยได้แต่เลกิคิ้ว ก่อนเดนิไปนั่งที่โต๊ะซึ่งอยูต่ดิกบัอี้หยาง

“คุณชายหลง” เดก็หนุ่มยิ้มแย้มทกัทาย

“คุณชายเฉอ” อี้หยางทกัทายกลบัอย่างเนอืยๆ

เฉียงเหว่ยเงยหน้าเพื่อสั่งอาหารกับอิงเถาที่มายืนรอรับรายการอาหาร

ตามหน้าที่ ดวงหน้ากลมๆ ของอิงเถาท�าให้เฉียงเหว่ยนึกออกว่าจะกินอะไร 

“ขอน�้าชาหนึ่งกากบัซาลาเปาไส้หมูเข่งหนึ่งกแ็ล้วกนั” เมื่อได้รบัรายการอาหาร
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แล้ว เสี่ยวเอ้อร์ตวัน้อยกร็บีวิ่งไปด้านหลงัเพื่อยกอาหารออกมาทนัที

“ซาลาเปาไส้หมูกับน�้าชาได้แล้วขอรับ” อิงเถายกกาน�้าชาและซาลาเปา

หนึ่งเข่งมาวางบนโต๊ะ ซาลาเปาที่เพิ่งยกออกจากลังถึงส่งกลิ่นหอมกรุ่นไปทั่ว

โรงเตี๊ยม เฉยีงเหว่ยบซิาลาเปาออกเป็นส่วนๆ ก่อนจะส่งเข้าปาก แป้งซาลาเปา

ทั้งหวานทั้งนุ่ม เพยีงสมัผสักบัปลายลิ้นกเ็หมอืนละลายไป ไส้หมูที่อยู่ภายใน

ชุ่มฉ�่าส่งกลิ่นหอมของผักชีและมีรสเผ็ดร้อนของพริกไทยเล็กน้อย นอกจาก

เนื้อหมูสับที่นุ่มหยุ่นแล้วยังมีเห็ดหอมที่สุกจนนิ่ม เพียงแค่กัดลงไป รสชาติ

ของเห็ดหอมก็ฟุ้งกระจายออกมาพร้อมกับน�้าที่ชุ่มอยู่ด้านใน เม็ดแปะก๊วยที่

ผสมอยู่ในนั้นก็เต็มเม็ดสวย นอกจากนั้นยังมีรสเค็มของไข่เค็มที่สุกจนร่วน

แทรกซมึไปรอบๆ ส่วนของไส้ที่อยูต่ดิกนัท�าให้เกดิรสชาตคิวามอร่อยที่ทบัซ้อน

กนัหลายชั้น ยิ่งเคี้ยวกย็ิ่งอร่อย

“ออื...” เดก็หนุม่ส่งเสยีงด้วยความพงึพอใจ ในขณะที่ก�าลงัเอื้อมมอืไป

หยบิซาลาเปาลกูที่สองกลบัพบเพยีงเข่งที่ว่างเปล่า “คณุชายหลง หากท่านอยาก

กนิกส็ั่งเอาเองส”ิ เดก็หนุ่มหนัไปกล่าวกบัคนข้างๆ อี้หยางไม่ตอบ เขายกชาม

สุราขึ้นดื่มอกึใหญ่เพื่อล้างปาก

“เถ้าแก่เนี้ย ข้าขอซาลาเปาหมูสองเข่ง เอาสุรามาขวดหนึ่งด้วย” ลูกค้า

คนใหม่ต่างกท็ยอยเข้าโรงเตี๊ยมมาเรื่อยๆ

“ข้าขอหนึ่งเข่งกบัน�้าชา”

“สามเข่งกบัน�้าชา”

“หนึ่งเข่งกบัสุราหนึ่งขวด”

อิงเถาตัวน้อยวิ่งวุ่นอยู่กับการล�าเลียงกาน�้าชาและซาลาเปาออกมาจาก

ทางห้องด้านหลัง กระทั่งไป๋อี่กับหงอี่ก็ยังต้องมาช่วยด้วย แม้แต่เหยาลี่ก็ยัง

ต้องน�าสุราออกมาให้ด้วยตวัเอง

“ท่านแม่ ข้าท�างานเสรจ็แล้ว... เหตใุดถงึมแีต่คนกนิซาลาเปาเล่า” เจาจื่อ 

ที่เพิ่งจะกลบัเข้ามาจากการออกไปเรยีกลูกค้าด้านนอกมองไปรอบๆ โรงเตี๊ยม

แล้วกน็กึแปลกใจ เหตุใดตามโต๊ะถงึมแีต่เข่งซาลาเปาจ�านวนมากไปได้ คนสั่ง
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เยอะมนักด็อียู่หรอก แต่ขายซาลาเปาน่ะก�าไรน้อยจะตายไป

“เจาจื่อ เจ้าไปช่วยองิเถาซะ” เหยาลี่วางสุราหนึ่งไหบนโต๊ะอี้หยาง นาง

รบีสั่งเดก็หญงิให้มาท�างานแทนทนัที

“เถ้าแก่เนี้ย คิดเงิน” เมื่อเหยาลี่ฝากฝังงานเสร็จก็คิดจะเดินกลับไป 

นั่งอ่านหนงัสอื ทว่ากไ็ม่อาจท�าได้ “ซาลาเปาสบิสองอแีปะ สุราขวดละสบิห้า

อแีปะ ทั้งหมดยี่สบิเจด็อแีปะ” เมื่อลกูค้าจ่ายเงนิ เหยาลี่กก็วาดเหรยีญลงถาด

ก่อนเดินไปคิดราคาโต๊ะอื่นต่อ เมื่อเหรียญเต็มถาดก็เดินไปเทออก ลูกค้า 

ชุดเก่าไปลูกค้าชุดใหม่กเ็ข้ามา ขายซาลาเปาแม้ก�าไรจะน้อยแต่กข็ายได้ไวและ

ขายได้มาก เพยีงแต่คนบรกิารต้องท�างานหนกักว่าเดิมกเ็ท่านั้น

“เหยาลี่ ข้าคงต้องขอตวัแล้ว” จอืจูยนัตวัเองขึ้นจากโต๊ะ หยบิเอาก้อน

เงนิสะท้อนแสงแวววาวมาวางไว้บนโต๊ะอย่างไม่รบีร้อน “ไม่ต้องทอน” น�้าเสยีง

ยั่วยวนท�าเอาลูกค้าในโรงเตี๊ยมเหม่อมองจนซาลาเปาแทบจะติดคอกันเกือบ

ทกุคน จอืจูเดนินวยนาดออกจากโรงเตี๊ยมโดยมไีป๋อี่และหงอี่ตามกลบัไปด้วย 

เดก็ทั้งสองหนัมาค�านบัลาเหยาลี่อกีครั้งก่อนเดนิออกไป เหยาลี่เดนิไปหยบิเอา

ก้อนเงินไปเก็บที่ลิ้นชักโต๊ะเก็บเงิน ก่อนเดินไปเก็บเหรียญอีแปะที่ถูกทิ้งไว้ 

เป็นค่าอาหารตามโต๊ะอื่นๆ ต่อไป

“เจาจื่อ เอาซาลาเปามาให้ข้าอกีสกัเข่งได้หรอืไม่” เฉยีงเหว่ยกล่าวกบั

เดก็หญงิด้วยน�้าเสยีงอ่อนโยน แต่กลบัท�าให้เจาจื่อรู้สกึขนลุกไปทั้งตวั

“ได้” ในเมื่อเหยาลี่มองอยู่ นางกไ็ด้แต่รบัค�าโดยด ี‘เหตุใดทตีวัเองยงั

สามารถปฏิเสธงานแถมเอางานมาให้คนอื่นท�าได้ แต่นางกลับท�าไม่ได้เล่า’  

เจาจื่อได้แต่แอบบ่นอยู่ในใจ

ซ่าๆๆ

จากที่ท้องฟ้ามดืครึ้มอยู่นาน ในที่สุดฝนกต็กลงมาห่าใหญ่

“อา... ฝนตกเสยีแล้ว” เหยาลี่อุทานด้วยความเสยีดาย ฝนตกแบบนี้

คงไม่มลีูกค้ากลุ่มใหม่เข้ามาอกีแล้ว

“เถ้าแก่เนี้ย ขอห้องพักห้องหนึ่ง เอาซาลาเปาไปส่งที่ห้องด้วย” เมื่อ 
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เฉียงเหว่ยเห็นฝนตกก็หน้าบึ้งตึง เขาเกลียดเวลาฝนตกมากที่สุด ตามปกติ

แล้วเขามกัจะไม่ออกจากบ้านในวนัแบบนี้ เพยีงแต่เขาไม่ได้เหน็หน้าเจาจื่อมา

ตั้งหลายเดือนแล้ว เมื่อได้โอกาสก็อยากจะมาเห็นหน้าให้ชื่นใจแม้ว่าจะเป็น 

วนัที่ฝนตกจนอากาศชื้นและเยน็กต็ามที

“ได้” เหยาลี่พยกัหน้ารบัรู ้นางเดนิไปหลงัโต๊ะและยื่นกุญแจทองเหลอืง

ที่มชีื่อห้องระบุไว้ให้อกีฝ่าย

“เถ้าแก่เนี้ยคิดเงินด้วย” เมื่อลูกค้าโต๊ะสุดท้ายเดินออกจากโรงเตี๊ยม 

โรงเตี๊ยมกก็ลบัคนืสู่ความเงยีบเหงาอกีครั้ง

“ซาลาเปามาแล้ว” เจาจื่อเดินยกเข่งซาลาเปาออกมาจากด้านใน “อ้าว 

ทนไม่ไหวกลบัไปแล้วหรอื” เดก็หญงิแอบลอบยิ้มในใจ นางแกล้งใช้เวลานาน

กว่าปกตเิพื่อจะรอให้เขาจากไปก่อนที่นางจะออกมา อากาศเยน็เช่นนี้นางรูด้ว่ีา

เจ้านั่นทนไม่ไหวแน่ๆ

“ห้องง”ู เหยาลี่ดบัฝันของเจาจื่อและส่งสายตามคีวามหมายให้เดก็หญงิ

ยกซาลาเปาไปส่งถงึห้อง

“โธ่...” แม้จะโอดครวญแต่สองขาก็เดินขึ้นบันไดไปแต่โดยดี รีบๆ  

ส่งให้เสรจ็ๆ นางจะได้รบีกลบัมานอนต่อ อากาศแบบนี้น่านอนจะตายไป

หลังจากที่ลูกค้าคนสุดท้ายเดินฝ่าสายฝนออกไปก็ไม่มีลูกค้าคนใหม่

เข้ามาอีก อิงเหยาลี่นั่งเหม่อมองออกไปนอกโรงเตี๊ยมเงียบๆ อิงเถานั่งเล่น

ลกูหนิที่เมื่อเช้าไป๋อี่และหงอี่น�ามาให้เขาอยูข้่างๆ นาง เจาจื่อนอนห่มถงุกระสอบ

อยู่ใต้บนัไดด้วยความสุขใจ

“ลี่เออ๋ร์คนงาม ไปนั่งจบิสรุาที่ชั้นสองกนัดหีรอืไม่” คณุชายหลงอี้หยาง

ส่งรอยยิ้มยั่วยวนมาให้นาง เขายกชามสุราในมอืขึ้น

“ได้” เหยาลี่ถอนหายใจยาวก่อนตอบตกลง “องิเถา ปิดโรงเตี๊ยม”

“ขอรบัท่านแม่” องิเถาเกบ็ลูกหนิใส่กระเป๋ากางเกงก่อนวิ่งออกไปเลื่อน

ประตไูม้ให้ปิด เมื่อประตปิูดสนทิเขากเ็อาแม่กญุแจทองเหลอืงมาคล้องไว้อย่าง
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หลวมๆ เผื่อว่าจะได้กลบัมาเปิดโรงเตี๊ยมอกีครั้ง

เมื่ออี้หยางได้ยินที่เหยาลี่สั่งการเด็กน้อยแล้วเขาก็ลุกขึ้นยืนบิดขี้เกียจ

ก่อนอุม้ไหสรุาที่ยงัเหลอือยูเ่ดนิน�าขึ้นไปบนชั้นสอง เมื่อเสยีงปิดประตเูงยีบไป

ไม่นานก็ปรากฏร่างสาวงามที่มีปานอัปลักษณ์เดินถือถาดไม้ขึ้นบันไดมากับ 

เด็กชายตัวน้อย บนถาดไม้มีสุราขวดเล็กสองใบและจอกสุราใบเล็กๆ อีก 

หนึ่งใบ

“อิงเถา เป็นเด็กดีไปเล่นตรงนั้นนะ” อี้หยางชี้ไปที่อีกมุมของระเบียง 

ซึ่งอยู่ห่างออกไปสุดทาง อิงเถามองหน้าเหยาลี่แวบหนึ่งก่อนจะเดินไปตาม

ทิศทางที่ชายหนุ่มชี้ “บุตรชายเราช่างว่าง่ายดีเหลือเกิน” เขาพูดด้วยสีหน้า 

ภาคภูมใิจ

“เขาไม่ใช่ลกูข้า แล้วท่านกไ็ม่ใช่พ่อเขา” เหยาลี่ขมวดคิ้วตอบก่อนนั่งลง

ตรงข้ามกบัชายหนุ่ม

“ข้าเป็นสามีเจ้างั้นสิ” อี้หยางเล่นลิ้น ในสามความสัมพันธ์ที่เอ่ยขึ้น 

จากค�าพูดเมื่อครู่ มเีพยีงสิ่งนี้ที่นางไม่ปฏเิสธ

“นั่นกไ็ม่ใช่ด้วย” นางพูดด้วยน�้าเสยีงไม่พอใจ

“ความสมัพนัธ์ไม่ได้ขึ้นอยูก่บัชื่อเรยีก แต่ขึ้นอยูก่บัการปฏบิตัติวัต่างหาก” 

อี้หยางรินสุราจากขวดใส่จอกสุราของนาง ส่วนเขาคว้าเอาชามสุราของตัวเอง

ขึ้นกระดกรวดเดยีวหมด เหยาลี่ยกจอกขึ้นมาจบิ นางไม่ได้พูดอะไรต่อ

“ข้าเกลยีดวนัฝนตก” เสยีงเฉยีงเหว่ยเรยีกสายตาจากเหยาลี่และอี้หยาง 

เด็กหนุ่มเดินมานั่งลงบนตั่งตัวเดียวกับหญิงสาว เขาคว้าเอาจอกสุราของนาง

ขึ้นมาดื่มรวดเดียวหมด เมื่อดื่มหมดก็เทเพิ่มอีกแล้วก็กระดกดื่มรวดเดียว

หมดอกีครั้ง “อา... สุราด”ี เขาถอนหายใจอย่างมคีวามสุข

“ส่วนข้าเกลยีดเจ้า เจ้าเดก็เจ้าเล่ห์” อี้หยางขู่ฟ่อราวกบัแมวพองขน

“ข้าก็ไม่ได้ชอบท่านนักหรอก” เฉียงเหว่ยโต้กลับ เขารินสุราเพิ่มก่อน

ดื่มหมดจอกอกีครั้ง

“ข้าจะไปอ่านหนังสือ” เหยาลี่กล่าวกับคนทั้งสอง นางส่งสายตาให ้
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เฉยีงเหว่ยขยบัตวัหลบ

“ไม่เอาน่าเถ้าแก่เนี้ย อยู่ดื่มเป็นเพื่อนข้าก่อนสิ” เฉียงเหว่ยเอื้อมมือ

หมายจะไปโอบไหล่นาง

“หยดุ! หยุดเลยเจ้าเดก็ขี้เมานี่” อี้หยางลกุขึ้นยนืเท้ามอืข้างหนึ่งกบัโต๊ะ 

ก่อนใช้มืออีกข้างที่ว่างอยู่คว้าคอเสื้อของเฉียงเหว่ยลากออกจากตั่งจนก้น

กระแทกพื้นเสยีงดงั

“โอ๊ย! ตาแก่ขี้เมานี่” เดก็หนุ่มโอดโอยพลางลูบก้นตวัเอง

“เป็นอะไรมากหรือไม่” เหยาลี่ถามเด็กหนุ่มด้วยความเป็นห่วงแต่ยัง 

ไม่ยอมลดระยะห่าง

“ข้าจดัการเอง” อี้หยางกระเถบิตวัออกจากตั่งก่อนเข้ามาลากตวัเดก็หนุม่ 

ไปไวด้้านในของตั่งด้านที่เขานั่ง “ตรงนี้เป็นที่นั่งมุมดทีี่สดุเลยรูห้รอืไม่ ข้ายอม

ยกให้เจ้าเลยนะเนี่ย”

“กไ็ม่เท่าไร” เมื่อเฉยีงเหว่ยได้นั่งแล้วกเ็กยคางไปบนขอบระเบยีง จ้อง

มองไปด้านนอกด้วยสหีน้าเบื่อหน่าย

“เฮอะ!” อี้หยางส่งเสยีงไม่พอใจ แต่แทนที่เขาจะกลบัมานั่งที่เดมิ กลบั

สลบัที่นั่งกบัเฉยีงเหว่ยแทนเสยีได้

“คุณชายอี้หยาง หลกีทางด้วย” เหยาลี่พูดด้วยน�้าเสยีงราบเรยีบ

“ลี่เอ๋อร์คนงาม อย่าตัดรอนกันนักเลย” อี้หยางกล่าวติดตลก เขา 

ยื่นหน้าเข้าไปใกล้รอยปานของนาง

เผยีะ!

ทันทีที่ฝ่ามือของเหยาลี่กระทบถูกใบหน้าอี้หยาง เฉียงเหว่ยก็ระเบิด

หวัเราะออกมาเสยีงดงั “ฮ่าๆๆ ตาแก่ลามกเอ๊ย ฮ่าๆๆ”

“คุณชายอี้หยาง โปรดหลกีทางด้วย” เหยาลี่พูดด้วยน�้าเสยีงเช่นเดมิ

“ล้อเล่นหน่อยกไ็ม่ได้” อี้หยางลูบใบหน้าด้านซ้ายของตนเอง เขายอม

ลุกให้นางเดินออกไปแต่โดยดี เมื่อเหยาลี่เดินไปยังจุดที่นางมักจะใช้นั่งอ่าน

หนงัสอือยู่เป็นประจ�า เขากก็ลบัไปนั่งบนตั่งตวัเดมิ
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“ตาแก่ จะเบียดเข้ามาท�าไม ไปนั่งที่เดิมสิ” เฉียงเหว่ยขมวดคิ้วด้วย

ความไม่พอใจ

“ทกุสิ่งล้วนผดิที่เจ้า” ชายหนุม่ชี้หน้าเดก็หนุม่ เขายกชามสรุาขึ้นดื่มต่อ 

สายตาจบัจ้องไปที่เหยาลี่ซึ่งนั่งอ่านหนงัสอือยู่อกีมุมของระเบยีง

“โง่งม” เดก็หนุ่มยกัไหล่อย่างไม่สนใจ เขายกจอกสุราขึ้นดื่มต่อเช่นกนั 

แต่สายตากลบัเหม่อมองออกไปนอกโรงเตี๊ยม เฝ้ารอเวลาที่ฝนจะหยุดตก

“เจาจื่อ ข้ารักเจ้า เหตุใดเจ้าถึงไม่มองข้าบ้างเล่า” เสียงอู้อี้ของ 

เฉยีงเหว่ยดงัขึ้นสลบักบัเสยีงหงุดหงดิของอี้หยาง

“เลิกมาเกาะแกะข้าได้แล้ว คออ่อนก็อย่าดื่มให้มากนักเจ้าเด็กขี้เมา”  

อี้หยางใช้มอืดนัใบหน้าของเดก็หนุ่มออกก่อนยกชามสรุาในมอืตวัเองขึ้นดื่มต่อ

“ไม่เมา ข้าไม่เมา” เดก็หนุ่มตอบอย่างมนึงง สายตาจบัจ้องไปที่ไหสุรา

ที่ตั้งอยู่ตรงหน้า

“เจ้าพูดกับผีที่ไหนกัน” ชายหนุ่มหัวเราะในล�าคอ “ลี่เอ๋อร์ เจ้าดูนี่ส ิ 

เจ้าเดก็นี่เวลาเมาแล้วคุยกบัไหสุราได้ด้วย” เขาโบกมอืให้เหยาลี่หนัมาสนใจ

“ตาแก่หลีกไป ข้าจะไปหาเจาจื่อ” เฉียงเหว่ยปัดแขนของคนตรงข้าม

พลางตหีวัไหล่ของอี้หยางอย่างต่อเนื่อง

“รู้แล้วๆ เจ้าเดก็นี่ เมาแล้ววุ่นวายเสยีจรงิ” สุดท้ายอี้หยางกต็้องขยบั

ตวัออกเพื่อให้เฉยีงเหว่ยเดนิออกไป

“ตาแก่ ข้าไม่ได้เมา” เดก็หนุ่มโต้กลบั

“เดินลงบันไดดีๆ ล่ะ” อี้หยางพูดแสดงความเป็นห่วง แต่ในใจนึก 

อยากให้เจ้าเดก็นั่นตกบนัไดดูสกัที

ไม่นานเมื่อเสยีงเดนิลงบนัไดของเฉยีงเหว่ยเงยีบลง กม็เีสยีงเดก็หญงิ

ร้องขึ้นดงัลั่น

“เฉียงเหว่ย! เจ้า! ถอยออกไปเดี๋ยวนี้นะ” เจาจื่อร้องเสียงดังมาถึง 

ชั้นสอง ตามมาด้วยเสยีงวิ่งตงึตงั เมื่อเดก็หญงิขึ้นมาถงึชั้นสองนางกม็องหา
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คนที่ต้องการ “ท่านแม่ เหตใุดท่านถงึปิดโรงเตี๊ยมมดืแบบนั้นเล่า นี่มนัยงัเที่ยง

อยู่เลยมใิช่หรอื”

“ฝนตกแบบนี้จะมลีูกค้าที่ไหนกนั เจ้าได้นอนมากๆ กด็แีล้วไม่ใช่หรอื” 

อี้หยางตะโกนมาจากอกีฟากของระเบยีง ตามมาด้วยเสยีงหวัเราะยยีวน

“คณุชายอี้หยางคงมคีวามสขุมากที่ท่านแม่ไม่มลีกูค้า” เจาจื่อโยนปัญหา

กลบัไปให้เขา

“บุตรสาวเราช่างขี้โวยวายเหลอืเกนิ” อี้หยางกุมหน้าผากพลางส่ายหน้า

อย่างระอา

“บุตรสาวบดิาท่านเถอะ” เดก็หญงิตะโกนกลบัไป

“เจาจื่อ ลงไปเกบ็โต๊ะ” เหยาลี่ขมวดคิ้ว ด้วยเพราะคนสองคนเอาแต่ 

โต้เถียงกัน ท�าให้นางไม่เข้าใจบทพูดของตัวละครหลักในหนังสือที่อ่านเสียท ี

นางจงึต้องไล่คนหนึ่งไปให้พ้นๆ

“ท่านแม่คงไม่คดิจะปิดโรงเตี๊ยมทั้งวนัจรงิๆ ใช่หรอืไม่” เจาจื่อแปลก

ใจกบัการตดัสนิใจของเหยาลี่ ในขณะที่เดก็หญงิก�าลงัจะลงไปด้านล่างกพ็ลนั

นกึขึ้นได้ว่าตวัเองขึ้นมาชั้นสองเพราะอะไร “ท่านแม่ ท่านจะให้ข้าลงไปเกบ็โต๊ะ

จรงิๆ หรอื ข้างล่างมขีี้เมาอยู่คนหนึ่งนะ”

เจาจื่อรออยูน่านกไ็ม่มเีสยีงตอบรบัจากคนที่พดูด้วย “เฮ้อๆๆ” นางถอน

หายใจยาว ขอเพียงแค่ได้อ่านหนังสือ ท่านแม่ก็ไม่สนใจอะไรอีกแล้ว นาง 

ไม่เหน็จะเข้าใจสกันดิว่าเรื่องของพวกเทพเซยีนบนสวรรค์จะดนู่าสนใจตรงไหน 

เดก็หญงิเดนิลงบนัไดไปด้วยความเหนื่อยหน่าย

“เฉยีงเหว่ย... ลุกขึ้น ช่วยข้ายกเก้าอี้ไปวางคว�่าบนโต๊ะ เรว็เข้า” เมื่อ 

เจาจื่อลงมาชั้นล่างก็พบเด็กหนุ่มนั่งพิงโต๊ะเก็บเงินอยู่บนพื้น สีหน้าของเขา

เหมอืนก�าลงัพยายามท�าความเข้าใจว่าท�าไมตวัเองถงึมาอยู่ที่นี่

“ถ้าข้าช่วยแล้วเจ้าจะให้อะไรข้า” เฉียงเหว่ยจับศีรษะด้วยมือข้างหนึ่ง 

อกีมอืจบัโต๊ะยนัตวัขึ้นมายนื แม้จะยงัมนึอยู่ แต่เขากไ็ม่ลมืเรยีกร้องข้อแลก

เปลี่ยนกบันาง
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“ไม่มอีะไรให้ทั้งนั้นละ” เดก็หญงิตอบด้วยความหงดุหงดิ เจาจื่อค่อยๆ 

ยกเก้าอี้ขึ้นมาวางคว�่าบนโต๊ะจนหมด เมื่อยกเก้าอี้ตัวสุดท้ายเสร็จ เด็กหญิง 

กม็องไปรอบๆ เพื่อส�ารวจความเรยีบร้อยอกีครั้งก่อนจะพบว่า...

“เฉยีงเหว่ย! เจ้า! เจ้ายกเก้าอี้ที่ข้ายกขึ้นไปเกบ็แล้วลงมาท�าไม” เมื่อ 

เจาจื่อหนักลบัไป แทนที่จะเหน็เก้าอี้วางคว�่าอยูบ่นโต๊ะ กลบัพบว่าบนโต๊ะสบิกว่า 

ตวัในโรงเตี๊ยมล้วนว่างเปล่า เก้าอี้ที่ถกูยกขึ้นล้วนถกูยกลงมาวางบนพื้นดงัเดมิ

“ข้าไม่ได้ท�า” เดก็หนุ่มพูดพลางนั่งลงบนเก้าอี้ตวัที่อยู่ใกล้ที่สุด

“เจ้าท�า! เจ้าขี้เมา โอ๊ย! ข้าจะบ้าตาย” เดก็หญงิกุมศรีษะตวัเองด้วย

ความหงุดหงดิ

“ถ้าข้าช่วยแล้วเจ้าจะให้อะไรข้า” เฉียงเหว่ยถามขึ้นมาอีกครั้ง ความ

หมายคอืหากนางยงัไม่รบัปากที่จะมอบอะไรให้เขาสกัอย่าง เขากจ็ะท�าแบบนี้

เช่นเดมิ

“เจ้าอยากได้อะไร” เจาจื่อถามกลบั

“จูบข้า แล้วข้าจะยอมเจ้าทุกสิ่ง” เดก็หนุ่มยื่นข้อเสนอ ดวงตาของเขา

เป็นประกาย

“ไม่มทีาง เจ้าขี้เมา เจ้าคนลามก เจ้าอสรพษิ” เดก็หญงิเถยีงกลบั ใบหน้า

ของนางแดงซ่าน เหตุใดชายคนนี้ถึงไม่ยอมวางมือจากนางเสียที ไม่ใช่ว่า 

นางกแ็สดงออกอย่างชดัเจนแล้วหรอืว่านางไม่ไยดเีขาแม้แต่น้อย

“อย่างนั้นหรอื” เฉยีงเหว่ยดวงตาวาวโรจน์ สายตาคมกรบิและรอยยิ้ม

คล้ายยิ้มแต่ไม่ยิ้มของเขาท�าให้เจาจื่อรู้สกึใจคอไม่ดี

“ช่างเถอะ” เขาเอ่ยตดับท ก่อนจะลุกจากที่นั่งแล้วเดนิขึ้นชั้นสองไปโดย

ไม่สนใจนางอีก เด็กหญิงทรุดตัวลงนั่งกับพื้นด้วยความตระหนกและขนลุก 

ไปทั้งตวั เมื่อครู่เหมอืนนางตดิอยู่ในวงล้อมของอสรพษิกไ็ม่ปาน

“พอแค่นี้จะดหีรอื” อี้หยางถามเดก็หนุม่ที่เดนิขึ้นมาจากชั้นล่าง ชายหนุม่

หมุนจอกใบเลก็ในมอืเล่น

“น�้าหยดลงหนิทุกวนั หนิย่อมสกึกร่อน” เฉยีงเหว่ยตอบกลบั
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“เกรงว่าหินมันจะกลิ้งหนีไปก่อนน่ะสิ” อี้หยางวางจอกลงบนโต๊ะและ

ยกชามสุราขึ้นดื่มอกึใหญ่

เดก็หนุ่มไม่ตอบ เขาเดนิกลบัไปทางห้องพกัของตวัเอง

“อากาศดีจริงๆ” เช้าวันถัดมาเฉียงเหว่ยเดินมายืดเส้นยืดสายที่หน้า

ระเบยีง เขาเหน็สาวงามสามคนเดนิมาตามถนนที่อยู่ไม่ไกลจากโรงเตี๊ยม เดก็

หนุ่มหาวอกีครั้งก่อนเดนิลงไปชั้นล่างเพื่อหาอะไรกนิ

“คุณชายหลง ข้าคิดถึงท่านเหลือเกิน” หนึ่งในสามสาวงามเดินเข้ามา 

นั่งข้างๆ อี้หยางพลางออดอ้อนออเซาะ

“คุณชายหลง ข้ากค็ดิถงึท่านเช่นเดยีวกนั” สาวงามคนที่สองกล่าวขึ้น

บ้าง นางจบัจองที่นั่งอกีข้างที่ว่างอยู่

“คุณชายหลง ข้ากค็ดิถงึท่านเหมอืนกนั” สาวงามคนสุดท้ายกล่าวก่อน

เดินไปนั่งถัดจากสาวงามคนแรก นางนั่งจ้องอี้หยางด้วยแววตาที่เต็มไปด้วย

ความหลงใหล

“พี่สาวใหญ่ฉูหม่าง พี่สาวรองหม่างเฉอ พี่สาวสามเหยงจิ้ง พวกท่าน

สามคนช่างไร้ยางอายเข้าไปทกุทแีล้วนะ” เฉยีงเหว่ยกล่าวยิ้มๆ สาวงามทั้งสาม

คนนี้กค็อืพี่สาวต่างมารดาของเขานั่นเอง

“เฉียงเหว่ย เจ้าก็มานั่งกับพวกเราสิ” ดรุณีที่อายุน้อยที่สุดในกลุ่ม

ชกัชวนเขา

“ไม่ละ” เขาปฏเิสธก่อนจะนั่งลงที่โต๊ะตวัข้างๆ ซึ่งอยู่ถดัมา “องิเถา ขอ

ขากระต่ายย่าง ผัดผักแปดเซียนกับน�้าแกงปลา ข้าวหนึ่งชาม เอาน�้าชามา 

กาหนึ่งด้วย”

“ได้ขอรบัพี่เฉยีงเหว่ย” องิเถารบัค�าด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม

เมื่ออาหารมาถงึโต๊ะเดก็หนุ่มกใ็ช้ตะเกยีบคบีอาหารตรงหน้าเข้าปากช้าๆ 

ด้วยท่าทีสงบนิ่ง อาหารของโรงเตี๊ยมแห่งนี้ท�าให้เขารู้สึกพอใจได้เสมอ ผัก 

ทั้งสดทั้งกรบุกรอบ แม้จะผ่านการปรงุรสกไ็ม่ท�าให้รสชาตทิี่แท้จรงิของวตัถดุบิ
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ที่น�ามาใช้หายไปแม้แต่น้อย ขากระต่ายย่างก็มีผิวนอกกรอบเกรียมก�าลังด ี

ส่วนเนื้อด้านในก็ชุ่มน�้าไม่แห้งจนเกินไป ส่วนน�้าแกงปลาสีน�้านมก็...ก็ถูกยก

เอาไปเสยีแล้ว เมื่อเฉยีงเหว่ยมองไปยงัโต๊ะขา้งเคยีง กพ็บว่าหนึ่งในพี่สาวของ

ตวัเองก�าลงัยกช้อนกระเบื้องป้อนน�้าแกงให้ชายที่นั่งอยู่ในวงล้อมของสามสาว

“พี่สาวใหญ่ น�้าแกงถ้วยนั้นข้าเป็นคนสั่งนะ” เฉียงเหว่ยระอากับการ 

กระท�าของบรรดาพี่สาวตวัเองเสยีเหลอืเกนิ

“เจ้าอย่ากนิเยอะนกัเลย ถ้ารปูร่างไม่ดแีล้วสาวๆ จะไม่สนใจนะ” หม่าง- 

เฉอหวัเราะเขากลบั

“ผู้หญงิสามคนช่วยกนัยงัปันใจผู้ชายคนเดยีวไม่ได้ แล้วค�าแนะน�านั่น

ข้าควรจะเกบ็เอามาใส่ใจหรอื” เฉยีงเหว่ยโต้กลบั

“แล้วเมื่อใดพวกข้าจะได้เรยีกเจาจื่อว่าน้องสะใภ้เสยีทเีล่า” เมื่อฉหูม่าง

เหน็ว่าน้องสาวเถยีงไม่ชนะน้องชาย นางกร็บีออกตวัช่วยทนัที

“อีกไม่นานหรอก” เด็กหนุ่มหันกลับมาสนใจอาหารบนโต๊ะของตัวเอง

ต่อ เขาเหล่มองไปที่ใต้บันไดซึ่งเด็กหญิงในดวงใจใช้เป็นที่นอนประจ�า เมื่อ 

เหน็ว่าน้องชายไม่สามารถโต้กลบัได้ หญงิสาวทั้งสามต่างกห็วัเราะคกิคกัด้วย

ความชอบใจ

“ลี่เอ๋อร์คนงาม เอาสุรามาให้ข้าเพิ่มด้วย” สั่งสุรากบัใครไม่สั่ง จ�าเป็น

ต้องเจาะจงเรยีกชื่อเหยาลี่1 เพยีงคนเดยีว และกไ็ม่เรยีกเถ้าแก่เนี้ย เจาะจง

ต้องเรยีกว่าคนงามๆ ตลอดเวลา

“องิเถา” เหยาลี่เรยีกเดก็ชาย

“มีอะไรหรือขอรับท่านแม่” ท่านแม่จะใช้ให้เขายกสุรามาให้คุณชาย 

อี้หยางหรอืไม่นะ เขาตื่นเต้นจงัเลย... เดก็ชายเฝ้ารอค�าสั่งอย่างใจจดใจจ่อ

“ข้าจะออกไปข้างนอกเสยีหน่อย” เหยาลี่กล่าว ค�าพูดของนางยิ่งท�าให้

เดก็ชายรู้สกึตื่นเต้นเข้าไปใหญ่

1 ลี่ แปลว่า สวยงาม
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“ท่านแม่จะไปนานหรอืไม่ขอรบั” องิเถาถามด้วยความดใีจ

“หนึ่งถึงสองชั่วยาม” เหยาลี่ปลดถาดไม้ที่เอวส่งให้เด็กชายที่ยื่นมือ 

มารอรบัถาดด้วยความยนิดี

“เดนิทางปลอดภยันะขอรบัท่านแม่” องิเถาโบกมอืลา

“คุณชายหลงดื่มน�้าแกงอกีหน่อยสเิจ้าคะ” ฉูหม่างออดอ้อน

“คุณชายหลงดื่มสุราอกีสเิจ้าคะ” หม่างเฉอออเซาะ

“คุณชายให้ข้าน้อยบบีนวดให้นะเจ้าคะ” เหยงจิ้งคลอเคลยี

“เฮ้อ พอเถอะ วนันี้ข้ารูส้กึเหนื่อยแล้ว อยากจะขึ้นไปพกัผ่อนเสยีหน่อย” 

อี้หยางพูดโดยไม่สนใจท่าทางสดุแสนเสยีดายของสามสาวแม้แต่น้อย พดูเสรจ็

กล็ุกแล้วเดนิขึ้นบนัไดไป

“โธ่ น่าเสยีดายจงั” เหยงจิ้งร�าพนัด้วยความเสยีดาย

“เฮ้อ น่าผดิหวงัเสยีจรงิ” หม่างเฉอพูดด้วยน�้าเสยีงเสยีใจ

“องิเถา เอาสุรามาสองขวด ถั่วทอดหนึ่งจาน” ฉูหม่างสั่งด้วยน�้าเสยีง

แฝงความเศร้าสร้อยเช่นกนั

“ได้ขอรับแม่นางเฉอใหญ่” เสี่ยวเอ้อร์ตัวน้อยรีบวิ่งไปจัดเตรียมของ 

ที่หลงัครวัทนัที

เมื่อยกจานถั่วและสุราออกมากไ็ม่มอีะไรให้เขาท�าอกี แบบนี้จะไม่เป็น 

การผดิต่อท่านแม่ที่ฝากโรงเตี๊ยมไว้ให้เขาดแูลหรอกหรอื ไม่ได้! เขายอมไม่ได้ 

“พี่เฉยีงเหว่ยขอรบั ท่านช่วยปลุกพี่เจาจื่อให้หน่อยได้หรอืไม่ขอรบั” เดก็ชาย

เม้มปากส่งสายตาวงิวอน

“หึๆ ได้สิ” เขาวางถ้วยชาที่เพิ่งยกขึ้นดื่มลงบนโต๊ะก่อนจะลุกเดินไป 

ใต้บันได เป็นที่แน่นอนว่าหลังจากนั้นจะต้องตามมาด้วยเสียงเด็กหญิงร้อง

ตะโกนโวยวาย

“เฉียงเหว่ย! เจ้า! ถอยออกไปเดี๋ยวนี้นะ” เจาจื่อร้องเสียงดังก่อน 

วิ่งออกมาหมายจะถามไถ่ แต่กลบัไม่เจอคนที่ต้องการจะพดูด้วย “องิเถา ท่าน

แม่ไปไหน”
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“ท่านแม่ไปข้างนอก ข้าเป็นคนปลุกพี่เอง” องิเถาตอบ

“ท่านแม่ไปข้างนอกแล้วปลกุข้าท�าไมเล่า” เดก็หญงิขมวดคิ้ว นางฝันว่า

ก�าลังนอนเล่นบนเรือล�าน้อยอยู่บนผืนน�้า จู่ๆ ก็มีงูพิษตัวใหญ่ยักษ์ว่ายมา 

ด้านหน้า ท้องฟ้ากม็ดืครึ้มลงราวกบัก�าลงัจะเกดิพายุ งูยกัษ์แสยะยิ้มอ้าปาก

จะกินนางอย่างน่ากลัวจนนางสะดุ้งตื่น พอลืมตาขึ้นมาก็เห็นหน้าของเฉียง- 

เหว่ยอยู่ใกล้ๆ นางจงึตะโกนออกมาด้วยความตกใจ

“แต่วนันี้ไม่มลีูกค้าเลยนะ ท่านแม่กลบัมาต้องเสยีใจแน่ๆ” องิเถาตอบ

ด้วยน�้าเสยีงไม่ค่อยจะพอใจ แต่ยิ่งฟังกย็ิ่งรู้สกึเอน็ดู

“เจ้าเลยจะให้ข้าไปเรียกลูกค้าให้งั้นสิ” เจาจื่อชี้นิ้วมาที่ตัวเอง อิงเถา 

พยกัหน้า “ไม่ท�า!” นางกอดอกและยดืตวัปฏเิสธ

“พี่เฉยีงเหว่ย...” เดก็ชายส่งเสยีงเว้าวอนอกีครั้ง เจาจื่อรูส้กึไม่ดจีนต้อง

หนักลบัไปมอง

“เจ้าก็ท�าเพื่อเขาเสียหน่อยจะเป็นไรไป เถ้าแก่เนี้ยถึงกับฝากถาดไม้ไว้

กับเขาเชียวนะ” เด็กหนุ่มเอนตัวลงนั่งบนขอบโต๊ะเก็บเงิน พูดด้วยท่าทาง

สบายๆ

“แค่สองโต๊ะเท่านั้นนะ ไม่งั้นเจ้าดูแลไม่ทนัแน่” เจาจื่อชูสองนิ้ว องิเถา

พยกัหน้ารวัๆ สหีน้าเตม็ไปด้วยความตื่นเต้นดใีจ นางเดนิออกไปหน้าโรงเตี๊ยม

พักเดียวก็มีลูกค้าเข้ามาจับจองโต๊ะถึงสามโต๊ะ สร้างความดีใจแก่อิงเถาเป็น 

อนัมาก เขารบีกุลกีุจอเข้าไปบรกิารทนัท ีทั้งผ้าเยน็ทั้งน�้าชาไม่ให้พร่อง อาหาร

กย็กมาส่งให้อย่างรวดเรว็ไม่ลมืแม้แต่รายการเดยีว หลงัลูกค้ากนิอาหารเสรจ็

กถ็งึเวลาที่เขาชื่นชอบที่สุดเสยีที

“ทั้งหมดหนึ่งต�าลึงยี่สิบห้าอีแปะขอรับ” อิงเถายิ้มแย้มก่อนบอกค่า

อาหาร ตัวของเขาสูงกว่าโต๊ะเพียงแค่ช่วงหน้าอกเท่านั้น แต่ก็เพียงพอให้เขา

สามารถโกยเหรียญอีแปะลงมาไว้ในถาดได้ เมื่อได้เหรียญเต็มถาดแล้วเขาก็

เดินประคองถาดด้วยความระมัดระวัง ดึงลิ้นชักของโต๊ะเก็บเงินออกมาก่อน

เทเหรยีญในถาดลงไปจนหมด
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“อ๊ะ! แย่แล้วพี่เจาจื่อ ข้า...ข้าจะท�าอย่างไรด”ี เมื่อองิเถาปิดลิ้นชกัไม้

แล้วกน็กึได้ว่าปกตเิหยาลี่ไม่ได้ท�าเช่นนี้

“หึๆ  เจ้าเทเหรยีญปนกนั โดนท่านแม่ว่าแน่” แทนที่เจาจื่อจะช่วยกลบั

เลือกทับถม ที่จริงเด็กหญิงเห็นมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าเด็กชายก�าลังท�าผิด แต่ก็

ไม่ตกัเตอืนสกันดิ

“ฮือๆ... ข้าจะท�าอย่างไรดี” หยดน�้าตาร่วงผล็อยลงอาบสองข้างแก้ม

ขององิเถา “แง!” เขาร้องไห้เสยีงดงัจนคนในโรงเตี๊ยมหนัมามองเป็นตาเดยีว 

เขาเคยช่วยเกบ็เงนิกจ็รงิ แต่กเ็ป็นแค่ลกูค้ารายเลก็ๆ ไม่เคยมเีงนิก้อนเงนิต�าลงึ

มาก่อน เวลาเทเหรยีญลงในลิ้นชกักจ็ะเทที่ด้านของเหรยีญอแีปะอย่างเดยีว... 

ครั้งนี้เขากท็�าแบบนั้นเช่นกนั

“เจ้าหนู คดิเงนิด้วย” หนึ่งในลูกค้าที่เหลอือยู่โบกมอืเรยีกไปคดิเงนิ

“องิเถา เจ้าหยดุร้องแล้วไปท�างานก่อนเรว็เข้า” เหน็องิเถาไม่ขยบั เจาจื่อ

เริ่มรู้สกึร้อนรนขึ้นบ้างแล้ว

“หนึ่งต�าลงึสี่สบิสองอแีปะ ฮอืๆ” เดก็ชายบอกจ�านวนเงนิที่ต้องเกบ็แต่

ไม่ยอมเดนิไปที่โต๊ะ เขาเอาแต่ยนืก้มหน้าก้มตาปิดหน้าร้องไห้ไม่หยดุ สดุท้าย

เจาจื่อกต็้องเป็นคนถอืถาดไปรบัเงนิมาเอง

“แม่นางคดิเงนิด้วย” ลูกค้าโต๊ะสุดท้ายเรยีกให้เจาจื่อไปคดิเงนิที่โต๊ะ

“ได้ๆ สกัครูน่ะ” นางตอบรบัและเดนิกลบัมาที่โต๊ะเกบ็เงนิ เปิดลิ้นชกัไม้ 

แล้วกเ็ทเงนิลงไปทนัท ี“ตายละ! ข้ากเ็ผลอเทเหรยีญปนกนัไปเสยีได้” เจาจื่อ

เอามอืตบหน้าผากตวัเอง “ช่างเถอะ องิเถา อกีโต๊ะเท่าไร” เจาจื่อไม่สนใจข้อ

ผดิพลาดของตวัเองนานนกั นางยงัมลีูกค้าที่จะต้องไปเกบ็เงนิอยู่อกี

“ฮกึๆ ห้าสบิเจด็อแีปะ ฮกึๆ แงๆ” แม้ว่าองิเถาจะร้องไห้แต่ยงัคดิราคา

อาหารและสุราได้อย่างแม่นย�า เจาจื่อเดินไปเก็บเงินกลับมาตามปกติและ 

เทเหรยีญทั้งหลายลงไปในลิ้นชกัไม้โดยไม่สนใจอะไรอกี นางไม่สนอกีแล้วว่า

หลังจากท่านแม่กลับมาจะโดนว่าอะไร ตอนนี้สิ่งที่ต้องท�าคือปลอบให้อิงเถา

หยุดร้องไห้ให้เรว็ที่สุด
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“องิเถา เจ้าหยุดร้องไห้ได้แล้ว ข้าท�าผดิเป็นเพื่อนเจ้าแล้วเหน็หรอืไม่” 

เจาจื่อพยายามปลอบเดก็ชาย

“ฮกึๆ ท�าผดิ ฮกึๆ ท่านแม่จะว่า ฮอืๆ” องิเถาได้ยนิกย็ิ่งร้องไห้หนกัขึ้น

ไปอกี

“เฉยีงเหว่ย เจ้าช่วยอะไรข้าบ้างส”ิ เจาจื่อหนัไปถามคนเจ้าแผนการข้างๆ 

เผื่อว่าเขาอาจจะพอช่วยนางได้

“ถ้าข้าช่วยแล้วเจ้าจะให้อะไรข้า” เฉยีงเหว่ยถามกลบัด้วยค�าถามเดมิ

“โธ่เอ๊ย! ท�าอะไรโดยไม่เรียกร้องสิ่งตอบแทนบ้างจะได้หรือไม่” นาง 

หรี่ตาถามอกีฝ่ายกลบัด้วยความหงุดหงดิ

เขายกัไหล่แสดงเป็นนยัว่า ‘ไม่มขีองตอบแทนข้ากไ็ม่ช่วย’

“แม่นางทั้งสาม ช่วยปลอบองิเถาหน่อยได้หรอืไม่เจ้าคะ” เจาจื่อพยายาม

หาคนช่วยเหลอือื่นๆ

“โธ่ องิเถา... เจ้าอย่าร้องไห้ไปเลย พี่เหยาลี่ไม่ว่าอะไรเจ้าหรอก เจ้าออก

จะน่ารกัเชื่อฟังนางถงึเพยีงนี้” ฉูหม่างกล่าวยิ้มๆ และยกจอกสุราขึ้นจบิ

“ฮอืๆ ท่านแม่ ฮอืๆ ท่านแม่ต้องว่าแน่ๆ เลย แงๆ” องิเถาไม่ฟังใคร 

ทั้งสิ้น เขายืนขยุ้มชายเสื้อตัวเองร้องไห้จนตาแดงและน�้าตานองหน้า ท่าทาง 

น่าสงสารเป็นที่สุด

“อือ... เสียงดังไปถึงชั้นสองเลยนะ” อี้หยางเดินเอานิ้วก้อยแคะหูลง

บันไดมาด้วยท่าทางเบื่อหน่าย เมื่อถึงด้านล่างเขาก็เดินเข้าไปอุ้มอิงเถาขึ้นมา 

กอดไว้ “องิเถาเงยีบได้แล้ว ลูกผู้ชายต้องไม่ร้องไห้นะ” เขาเขย่าตวัองิเถาเบาๆ 

พลางตบหลงัปลอบ

“ฮอืๆ คุณชายอี้หยาง” องิเถากอดคอเขาแน่น ซุกหน้าลงไปที่ซอกคอ

เขา

“เงียบซะนะ เงียบซะ” อี้หยางเดินไปทางบันไดโดยอุ้มอิงเถาไปด้วย  

ชายหนุม่อุม้เดก็ชายเดนิไปพลางปลอบโยนไปพลาง เมื่อคนทั้งคูห่ายขึ้นไปบน

ชั้นสอง เสยีงร้องขององิเถากเ็บาลงจนเงยีบหายไป
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เมื่อองิเหยาลี่กลบัมาถงึโรงเตี๊ยมกพ็บเพยีงความว่างเปล่า ทั้งโรงเตี๊ยม

มเีพยีงเจาจื่อที่นั่งร่วมโต๊ะดื่มชากบัเฉยีงเหว่ยเท่านั้น “เหตใุดโรงเตี๊ยมถงึเงยีบ

เช่นนี้” เหยาลี่ถามคนทั้งสอง อย่างน้อยอิงเถาก็น่าจะขอให้เจาจื่อช่วยเรียก

ลูกค้าสกัรายสองรายให้เข้ามาไม่ใช่หรอื “แล้วสี่คนนั้นเล่า”

“เพราะคุณชายขี้เมาไม่อยู่ข้างล่าง สามสาวนั่นเลยกลับกันไปแล้ว”  

เจาจื่อตอบด้วยสหีน้าเบื่อหน่าย นางง่วงจะแย่แต่กไ็ม่กล้านอนเพราะเฉยีงเหว่ย 

ไม่ยอมกลบัไปกบับรรดาพี่สาวของเขา อกีอย่างคอืจะไม่มใีครคอยเฝ้าโรงเตี๊ยม

ด้วย

“แล้วอิงเถาเล่า” เหยาลี่ถามถึงเสี่ยวเอ้อร์ตัวน้อยที่นางมอบถาดไม้

ส�าหรบัเกบ็เงนิให้ไป

“เขาเผลอเทเงินต�าลึงกับเหรียญอีแปะลงไปโดยไม่ได้แยกฝั่งก็เลย

ร้องไห้เสยีงดงัจนคณุชายหลงต้องอุม้เขาขึ้นไปปลอบบนชั้นสอง” เจาจื่อรายงาน 

ท่านแม่กลบัมาแล้วนางจะได้ไปนอนเสยีท ีนางง่วงจะแย่อยู่แล้ว

“เจ้าเฝ้าโรงเตี๊ยม ข้าจะขึ้นไปดูเขา” เหยาลี่วางหนังสือสี่เล่มที่นางเดิน

ถือมาตลอดทางไว้บนโต๊ะ ก่อนที่จะเดินขึ้นบันไดไปชั้นสองโดยไม่รอฟังค�า

ทกัท้วงจากเดก็หญงิ

“โธ่ แล้วข้าล่ะ” เจาจื่อร้องโอดครวญ ส่วนเฉียงเหว่ยนั่งฮัมเพลงอยู่

ข้างๆ ยกชาขึ้นจบิอย่างอารมณ์ดี

“อี้หยาง” เมื่อเหยาลี่เดินขึ้นมาบนชั้นสอง นางก็เดินไปหาชายหนุ่ม 

ที่ก�าลงัอุ้มเดก็น้อยอยู่ที่รมิระเบยีง

“เจ้าไม่น่าทิ้งเขาไว้เลย” หลงอี้หยางพูดด้วยน�้าเสียงไม่พอใจราวกับว่า

ตวัเองเป็นบดิาของเดก็น้อยกไ็ม่ปาน

“ท่านเป็นห่วงเขาเกนิไปแล้ว” เหยาลี่ยิ้มน้อยๆ “องิเถา” นางเรยีกชื่อเขา

เบาๆ เดก็ชายที่ยงัซกุตวัอยูใ่นอ้อมแขนชายหนุม่ไม่มท่ีาทว่ีาจะยอมหนักลบัมา 

แต่เขากข็ยบัตวัเป็นการรบัรู้ว่านางเรยีกเขา
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“เกลยีดข้าแล้วหรอื” เหยาลี่พดูด้วยน�้าเสยีงเศร้าสร้อย ทกุค�าพดูราวกบั

สลกัลงไปในใจผู้ฟัง แม้แต่อี้หยางที่แต่ไหนแต่ไรไม่ใช่คนที่มอีารมณ์อ่อนไหว

ยงัรู้สกึเหมอืนมลีมตขีึ้นมาทางจมูกจนอยากจะร้องไห้เสยีให้ได้

“ไม่เกลยีด” องิเถาตอบด้วยน�้าเสยีงอู้อี้

“แล้วจะไม่หันกลับมาพูดกับข้าหน่อยหรือ” นางถามกลับด้วยน�้าเสียง

อ่อนโยน

“ท่านแม่โกรธข้าหรอืไม่” เดก็ชายถามกลบั ยงัคงไม่กล้าหนัมามอง

“แล้วเจ้าคิดว่าข้าสมควรท�าเช่นไรดี” เหยาลี่ถามกลับ นางเดินเข้าไป

หมายจะอุ้มองิเถาออกมา แม้อี้หยางจะไม่ชอบใจเสยีเท่าไร แต่การยนือุ้มเดก็

ตลอดเกอืบสองชั่วยามกท็�าให้เขาเมื่อยตวัจะแย่แล้ว จะวางลงกบัพื้น องิเถาก็

กลบัมาร้องไห้ต่อ หรอืหากเขาจะนั่งอุ้มองิเถาไว้ผลกไ็ม่ต่างกนัสกันดิ สุดท้าย

กไ็ด้แต่ยนืกล่อมเขารอเหยาลี่กลบัมาเท่านั้น

“ท่านแม่ ฮือๆ” พออิงเถาถูกเปลี่ยนคนอุ้มก็เริ่มร้องไห้อีกครั้ง “ข้า

ขอโทษ...” ค�าเอ่ยขอโทษแผ่วเบานั้นเต็มไปด้วยความส�านึกผิด เขายังสะอึก

สะอื้นไม่หยุด

“องิเถา เจ้าไม่อยากรู้หรอืว่าข้าซื้ออะไรมาให้เจ้า” เหย่าลี่เขย่าตวัเดก็ชาย

เบาๆ พลางส่งสายตาให้อี้หยางลงไปชั้นล่าง เขาเลิกคิ้วก่อนเดินลงบันไดไป 

แต่โดยดี

ไม่นานองิเถากเ็ดนิยิ้มแย้มลงมาจากชั้นสอง ในมอืของเขายงัถอืถาดไม้

รูปร่างเหมอืนจานกลมใบเลก็ๆ เท่าฝ่ามอืของตวัเองลงมาด้วย และที่เดนิตาม

มาคอืเหยาลี่ที่อมยิ้มอยู่เลก็น้อย

“เอาละๆ ท่านกลับมาก็ดีแล้ว ข้าจะได้กลับไปนอนต่อเสียที” เจาจื่อ 

เอามอืยนัโต๊ะดนัตวัเองขึ้นจากเก้าอี้

“พี่เจาจื่อ ออกไปเรียกลูกค้าเร็วเข้า” อิงเถารีบโบกถาดกลมในมือ 

พลางสั่งการ

เจาจื่อก�าลังจะอ้าปากเถียงก็บังเอิญเหลือบไปเห็นสายตาของเหยาลี่ 
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เสยีก่อน เป็นสายตาที่บอกว่า ‘ข้ารู้หรอกนะว่าตวัการที่ท�าให้องิเถาร้องไห้กค็อื

เจ้า และนี่มนัคอืหน้าที่ของเจ้าไม่ใช่หรอื’ เจาจื่อจงึได้แต่กลนืค�าพูดที่นกึอยาก

พูดลงไปจนหมด

“หึๆ ฮ่าๆๆ” อี้หยางที่มองภาพเหตุการณ์ทั้งหมดอดหัวเราะออกมา 

ไม่ได้

เจาจื่อเม้มปากแน่น นางได้แต่หนักลบัมาถลงึตาใส่คนต้นเสยีงเท่านั้น 

ก่อนที่จะรบีเดนิออกไปเรยีกลูกค้าทนัที

“อือ ข้าก็คงต้องไปเสียที” เฉียงเหว่ยลุกขึ้นยืนก่อนควานหาเงินใน 

อกเสื้อ เขาวางก้อนเงนิสเีงนิวาววบัลงบนโต๊ะทลีะก้อน... หนึ่งก้อน สองก้อน 

สามก้อน สี่ก้อน ห้าก้อน แล้วกต็ามด้วยเหรยีญอแีปะอกีจ�านวนหนึ่ง ดวงตา

ขององิเถาเป็นประกายในขณะที่เขานบัจ�านวนก้อนเงนิตามการวางของเดก็หนุม่

ตรงหน้า “หวงัว่าเงนิจ�านวนนี้คงเพยีงพอ” เดก็หนุ่มมององิเถาแล้วกล่าวยิ้มๆ 

ก่อนสบตากับเหยาลี่ที่ผงกศีรษะให้หนึ่งครั้ง เฉียงเหว่ยกล่าวลาอีกครั้งก่อน

เดนิออกจากโรงเตี๊ยมไป

“ท่านแม่ ข้าเกบ็เงนิให้นะขอรบั” องิเถาขอร้องเหยาลี่

“เอาส”ิ เมื่อนางอนุญาต องิเถากเ็ดนิถอืถาดในมอืไปปาดเงนิบนโต๊ะลง

ในถาดไม้ก่อนถือประคองไปทางโต๊ะเก็บเงิน ครั้งนี้เขาดูให้มั่นใจว่าจะต้อง 

เก็บเงินไว้ที่ส่วนไหน เมื่อท�าส�าเร็จแล้วเขาก็เงยหน้าขึ้นมายิ้มแป้นด้วยความ

ภาคภูมใิจ

“คณุชายอี้หยาง ดูส ิอนันี้ท่านแม่ให้ข้าเชยีวนะขอรบั” เขาชถูาดไม้กลม

ในมอือวดกบัคนเพยีงคนเดยีวที่เหลอือยู่ในโรงเตี๊ยมและไม่ใช่มารดา

“อือ... ค่อยคุ้มกับที่เจ้าเสียใจร้องไห้เสียนาน” อี้หยางยิ้มให้เด็กชาย

พลางยกชามสุราขึ้นดื่ม

“ท่านแม่” องิเถายนืบดิมอืเรยีกเหยาลี่เสยีงออดอ้อน

“อือ” เหยาลี่ขานรับ นางก�าลังจัดหนังสือที่เพิ่งซื้อมาใหม่ลงบนชั้นไม้

ข้างๆ โต๊ะเกบ็เงนิ
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“ท่านผู้เฒ่าจะไม่ว่าอะไรจริงหรือขอรับ” อิงเถาถามขึ้นด้วยความเป็น

ห่วง

“ตาแก่นั่นว่างจะแย่ หากไม่หาอะไรให้ท�าบ้างกค็งเฉาตาย” เหยาลี่ตอบ

อย่างไม่ใส่ใจ

“จะไม่เป็นอะไรจริงๆ หรือขอรับ” อิงเถายังคงกังวล สาเหตุที่อิงเถา

ร้องไห้เสยีใจที่ลมืแยกเหรยีญกค็อื ด้วยกลไกของโต๊ะเกบ็เงนินั้นเมื่อดนัลิ้นชกั

ไม้เขา้ไปจนสดุ เหรยีญทั้งหมดกจ็ะไหลลงไปตามทางที่แยกไวเ้ป็นช่องส�าหรบั

เหรียญอีแปะและก้อนเงินต�าลึง ท�าให้ไม่สามารถดึงลิ้นชักออกมาเพื่อย้าย

เหรียญได้อีก และเขาก็คุ้นเคยว่าท่านแม่เคยเล่าให้ฟังเรื่องที่ว่า ใต้โรงเตี๊ยม

เป็นที่อยู่ของท่านผู้เฒ่าเฝ้าสมบัติที่จะคอยดูแลทรัพย์สมบัติให้ท่านแม่ และ

ท่านผู้เฒ่าคนนี้ก็เป็นโรคย�้าคิดย�้าท�า ที่เมื่อเห็นของไม่เข้าพวกกันแล้วจะต้อง

พุ่งเข้าไปจัดการ ทั้งยังไม่จัดการเปล่าๆ ต้องตรวจดูให้แน่ใจว่าทุกสิ่งนั้นอยู่ 

ถูกที่แล้วจริงๆ เขาท�าเหรียญปนกันเช่นนี้ ไม่เท่ากับว่าท่านผู้เฒ่าต้องนั่งไล่ดู

เงนิต�าลงึทลีะก้อน เหรยีญอแีปะทลีะเหรยีญหรอกหรอื ท�าแบบนั้นต้องน่าเบื่อ

มากแน่ๆ

“ไม่เป็นไรหรอก เมื่อก่อนข้ากท็�าบ่อยไป” เหยาลี่ยกัไหล่อย่างไม่ใส่ใจ 

นางเดินออกไปต้อนรับลูกค้ากลุ่มแรกที่เข้าโรงเตี๊ยมมาตามการชักชวนของ 

เจาจื่อ

“ลี่เอ๋อร์คนงาม เมื่อตอนบ่ายข้าได้ยินอิงเถาพูดเรื่องตาแก่อะไรนั่น 

เขาคือใครหรือ” เมื่อถึงเวลาปิดโรงเตี๊ยม อี้หยางก็มานั่งดื่มสุราข้างระเบียง 

เหยาลี่ที่เดนิยกไหสุรามาด้วยตวัเอง เมื่อมาถงึโต๊ะกถ็ูกอกีฝ่ายรั้งตวัชวนคุย

“ก็แค่เรื่องที่ข้าเคยเล่าเพื่อกล่อมให้เขานอนเท่านั้น” เหยาลี่ยิ้มอย่าง 

มเีลศนยั นางนั่งลงตรงข้ามกบัเขา

“เจ้านั่งลงแบบนี้กแ็สดงว่าจะเล่าให้ข้าฟังเช่นเดยีวกนัใช่หรอืไม่” อี้หยาง

ถามด้วยน�้าเสยีงยั่วยวน แท้จรงิแล้วอี้หยางกเ็ป็นหนุ่มรูปงามผู้หนึ่ง รอยยิ้ม
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ของเขามเีสน่ห์ล้นเหลอื... เพยีงแต่ว่ากลบัใช้กบัเหยาลี่ไม่ได้ผล

นางหมนุถ้วยสุราในมอืสองสามครั้งก่อนเปิดปากเล่าเรื่อง “มนัเป็นเรื่อง

ที่เกดิขึ้นเมื่อหกปีที่แล้ว”

ด้านข้างก�าแพงเมืองมีธารน�้าตื้นๆ สายหนึ่งไหลเลียบไปตามก�าแพง  

ชายแก่คนหนึ่งก�าลงันั่งล้างหนิอยู่ที่รมิน�้า คนรอบข้างที่เดนิผ่านไปผ่านมาต่าง

ก็ไม่มีใครสนใจเขา คนในเมืองและบริเวณข้างเคียงต่างก็รู้ดีว่าเขาเป็นเพียง 

ตาเฒ่าเสยีสตทิี่วนัๆ เอาแต่นั่งล้างหนิอยูท่ี่รมิธารน�้า วนัหนึ่งมหีญงิสาวต่างถิ่น

คนหนึ่งเดนิทางไปท�าธรุะแถวนั้น นกึสงสยัในพฤตกิรรมของชายแก่จงึเอ่ยถาม

“ท่านผู้เฒ่า ท่านก�าลงัท�าอะไรอยู่” นางสะกดิที่หวัไหล่ของชายแก่

“อ๊ะ! เจ้าจับไหล่ข้า เมื่อครู่เจ้าจับไหล่ข้าใช่หรือไม่” ชายแก่ตระหนก

ตกใจ

“ไม่ใช่” นางพูดปดกลบเกลื่อน

“งั้นหรอื แต่ข้าว่าเจ้าต้องจบัไหล่ข้าแน่ๆ เจ้าไม่ได้จบัจรงิหรอื” ชายแก่

ท�าท่าทางสงสยัในค�าพูดของนาง

‘เพียงแค่สะกิดตัวก็ตกใจเสียขนาดนี้ ใครมันจะไปยอมรับกันเล่า’  

หญงิสาวคดิในใจ “ท่านก�าลงัท�าอะไรอยู่” นางถามอกีครั้ง

“ข้ารูส้กึว่าก้อนหนิทั้งสองด้านมสีไีม่เท่ากนั จงึน�ามาล้างน�้าเพื่อให้ทั้งสอง

ด้านเหมือนกัน” ค�าตอบของชายแก่สร้างความงงงวยแก่นางเป็นอันมาก  

ก้อนหนิกค็อืก้อนหนิ จะไปเปลี่ยนสดี้วยตวัเองได้อย่างไร

“แต่เท่าที่ข้าดูแล้ว ก้อนหินก้อนนี้ก็มีสีกลมกลืนกันแล้วนะ” นางตั้ง 

ข้อสงัเกต

“งั้นหรอื” ชายแก่พลกิก้อนหนิในมอืดู

“ย่อมเป็นเช่นนั้น” นางยนืยนัหนกัแน่น

“เช่นนั้นข้าจะได้เอาไปคนืยายแก่เสยีท”ี ชายแก่พูดด้วยท่าทโีล่งอก

“ยงัมที่านผู้เฒ่าอกีคนหรอื” นางถามต่อ คงไม่ใช่ว่าเป็นยายแก่ล้างหนิ
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อกีคนหรอกนะ

“นางลงหลุมไปนานแล้ว” น�้าเสียงของชายแก่ดูอาลัยอาวรณ์อยู่หลาย

ส่วน

“อ้อ...” สงสยัจะเสยีคนรกัจนเสยีสต ิหญงิสาวคดิในใจ

“แม่นางน้อย เจ้ามาท�าอะไรแถวนี้” ชายแก่ถามหญิงสาวที่ยืนมอง 

ตวัเองกลบั

“พอดข้ีาจะเปิดโรงเตี๊ยมเลยจะมาหาใบชาดีๆ  เสยีหน่อย” นางตอบกลบั

พลางนกึในใจว่าหากฝ่ายตรงข้ามพอจะรู้จกัใบชาดีๆ  กค็งด ีแต่กบัคนเสยีสติ

เช่นนี้คงไม่โชคดอีย่างนั้น

“โรงเตี๊ยมหรือ ดีๆ ข้ามีของจะแนะน�าอยู่เหมือนกัน” ชายแก่หัวเราะ

เสยีงดงั

“จริงหรือ” หญิงสาวถามกลับด้วยความตื่นตะลึง ไม่นึกเลยว่าตาแก ่

เสยีสตนิี่จะรู้จกัใบชาดีๆ  ด้วย

“ตามข้ามา” ชายแก่กระดกินิ้วเรยีกให้นางเดนิตามไป เพยีงแต่ว่าเส้นทาง

ที่เดนิไปตรงข้ามกบัทางเข้าเมอืงโดยสิ้นเชงิ

เดนิไปสกัพกักถ็งึกระท่อมไม้หลงัเก่า ด้านหลงัมต้ีนท้อสงูใหญ่ออกดอก 

ส่งกลิ่นหอมยั่วยวนอยู่ตลอดเวลา

“ไหนเล่าใบชาที่ท่านว่า” หญงิสาวขมวดคิ้ว คงไม่ใช่ว่าตาแก่นี่หลอกนาง

ให้เดินเล่นหรอกนะ ถ้าใช่นางจะปาก้อนหินสองสีนั้นให้หายไปในหุบเหว 

เสยีเลย

“ข้าไม่ได้หมายถงึใบชา ข้าหมายถงึดอกท้อนี่ต่างหาก” ชายแก่ท�าเสยีง

จึ๊กจั๊ก พูดด้วยน�้าเสยีงราวกบัว่านางไม่รู้อะไรเลย

“แล้วอย่างไร” หญงิสาวถามต่อ นางไม่ได้คดิจะท�าชาดอกท้อเสยีหน่อย

“โรงเตี๊ยมก็ต้องมีสุราสิ สุราดอกท้อที่ท�าจากต้นท้อหลังบ้านข้ารสชาติ 

ดทีี่สุดในละแวกนี้แล้ว” ชายแก่ตอบพลางเลยีรมิฝีปาก

หญงิสาวได้แต่ยนืนิ่งงนั สงสยัตาแก่นี่จะดื่มมากจนสรุาไปท�าลายสมอง
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เสยีแล้ว

“ช่างเถอะๆ พูดไปเจ้าก็คงไม่เชื่อ รออยู่ที่นี่ก่อนก็แล้วกัน” ว่าแล้ว 

ชายแก่ก็เดินโขยกเขยกเข้าไปในกระท่อมหลังเก่า ก่อนที่จะยกไหดองอะไร 

บางอย่างออกมาพร้อมชามเก่าๆ ขอบบิ่นอกีสองใบ

“นี่คอื...” นางถาม

“สรุาดอกท้อที่ข้าท�าเอง” ชายแก่ตอบ เขายื่นชามให้นางก่อนเปิดไหและ

เทสุราใสแจ๋วออกมาใส่ชามที่นางถอือยู่

ตาแก่สมควรตาย ชามนี้ล้างหรอืยงักไ็ม่รู้ แล้วสุรานี่หมกัอย่างไรกไ็ม่รู้ 

นางไม่ควรจะเอาตวัเองเข้าไปเสี่ยง นางควรจะปฏเิสธ หญงิสาวบอกตวัเอง...

เพยีงแต่ว่ากลิ่นของสุราในชามช่างยั่วน�้าลายเสยีเหลอืเกนิ หญงิสาวกลนืน�้าลาย

อึกใหญ่ก่อนตัดสินใจ ‘เป็นไงเป็นกัน อย่างไรก็คงแค่ถ่ายท้องเล็กน้อย’  

หญงิสาวยกชามจดปากก่อนจะดื่มสุราดอกท้อลงไปทนัที

ทนัททีี่สรุาดอกท้อผ่านล�าคอ รสร้อนแรงกแ็ผดเผาไปทั่ว เมื่อผ่านความ

ทรมานไปครู่ใหญ่ก็ปรากฏกลิ่นหอมของดอกท้อลอยขึ้นจมูกและฟุ้งไปทั่ว 

ช่องปาก ดวงตาของหญงิสาวเบกิกว้างด้วยความตกตะลงึ

“เอ้าว่าไง รู้สึกอย่างไรก็พูดออกมา” ชายแก่ถามนางด้วยน�้าเสียงแฝง

ความท้าทาย

“สุราด”ี นางตอบ “ดมีาก” นางเสรมิ “ไม่ธรรมดาเลยทเีดยีว” นางกล่าว

ต่อพลางมองตรงไปที่ต้นท้อสูงใหญ่

“ใช่หรอืไม่เล่า สุรานี้ยดือายุข้าไปเป็นสบิๆ ปีเชยีวนะ” ค�าโอ้อวดของ

ชายแก่ไม่เข้าหูนางสกันดิ

“นี่ไม่ใช่ต้นท้อธรรมดา” สิ่งที่หญิงสาวตกตะลึงไม่ใช่เพียงรสชาติของ

สุรา แต่รวมถงึต้นท้อสูงใหญ่ที่อยู่ด้านหลงักระท่อมไม้อกีด้วย

“หอื? เจ้าว่าอะไรนะ” ชายแก่ที่กระหยิ่มยิ้มย่องในรสชาตขิองสรุาตวัเอง

อยู่นั้นไม่ได้สนใจฟังที่นางพูดแม้แต่น้อย

“ท่านไปได้ต้นท้อนี้มาจากที่ใด แล้วผลท้อของมนัเล่า” นางหนัมาถาม
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ชายแก่

“ข้าเอาดอกมันมาท�าสุราทุกปี จะไปมีผลของมันได้อย่างไร” ชายแก่ 

ยกัไหล่ราวกบัว่าสิ่งที่หญงิสาวพูดอยู่เป็นเรื่องเหลวไหล

“ท่านไปได้ต้นท้อนี้มาจากที่ใด” นางถามซ�้าอกีครั้ง

“ถ้าจ�าไม่ผดิ เมื่อหลายสบิปีก่อนยายแก่ไปเกบ็ผลท้อเน่าๆ ได้มาจาก

บนเขาละมั้ง” ชายแก่ครุ่นคิด เหมือนเมื่อครั้งนั้นเขากับนางทะเลาะกันเรื่อง 

จะปลูกผลท้อเน่าแทบเป็นแทบตาย สุดท้ายเขากต็้องเป็นคนยอมนางจนได้

“เขาลูกใด” หญงิสาวถาม

“ลูกโน้น” เขาท�าเสียงยานชี้ไปที่ภูเขาลูกถัดไป “นั่นเจ้าจะไปไหนกัน” 

ชายแก่ถามเมื่อเห็นหญิงสาวยัดชามสุราคืนใส่มือก่อนเดินไปข้างหน้าโดยไม่

สนใจตนเองอกี จงึรบีฉุดแขนนางไว้ “เจ้าไม่สนใจสุราข้าแล้วหรอื”

“สนใจ แต่เดี๋ยวข้ามา” นางตอบและพยายามแกะมอืชายแก่ออก นาง

อยากจะไปให้เห็นกับตาว่าต้นท้อที่เป็นต้นทางของท้อต้นนี้เป็นอย่างไร และ 

ยงัอยู่ดหีรอืไม่ รวมถงึผลของมนัด้วย

“ถ้าสนเจ้ากต็้องจ่ายให้ข้าก่อนส ิ เป็นการจองไง ไม่งั้นข้าจะเอาไปขาย

โรงเตี๊ยมในเมอืงให้หมดเลย” ชายแก่เสยีสตจิู่ๆ กพ็ูดจาเป็นเหตุเป็นผลขึ้นมา

ทนัท ีหญงิสาวจ�าใจต้องหมุนตวักลบัมาเผชญิหน้ากบัเขา

“เท่าไร” นางถาม

“หอื? ไหละห้าสบิอแีปะ ข้ามเีจด็ไห” ชายแก่ชูนิ้วประกอบ

“สามต�าลึงห้าสิบอีแปะสินะ” หญิงสาวหยิบถุงเงินออกมาด้วยความ 

เร่งรีบจนท�าให้ถุงเงินหลุดมือหล่นกระแทกพื้น ทั้งเหรียญอีแปะและก้อนเงิน

ต�าลึงต่างก็กระเด็นออกมาอยู่นอกถุง “อ๊ะ แย่จริง” หญิงสาวขมวดคิ้วก่อน 

ก้มลงเกบ็เงนิใส่ถุง

“เดี๋ยวๆๆ เจ้าท�าอะไรของเจ้า!” ชายแก่อุทานเสยีงดงัด้วยความตกใจ 

“ท�าไมเจ้าเก็บเงินรวมกับแบบนั้นเล่า” ค�าพูดของเขาสร้างความงงงวยแก่นาง 

ใครๆ กเ็กบ็เงนิแบบนี้กนัทั้งนั้นไม่ใช่หรอื
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“มปีัญหาอนัใดหรอื” นางถามชายแก่ด้วยความสงสยั

“มนัใช้ยาก” เขาตอบเสยีงยานพลางโคลงศรีษะ

ประสาท... หญิงสาวสุดจะหาค�ามาอธิบายวิธีการคิดของคนตรงหน้า 

“ข้ากเ็กบ็เงนิแบบนี้มาตลอด จะกบัตวัหรอืที่โรงเตี๊ยมกท็�าแบบนี้ทั้งนั้น” นาง

กล่าว ค�าพูดของนางสร้างความตื่นตระหนกให้อกีฝ่ายเป็นอนัมาก

“ว่ายงัไงนะ! ไม่ได้การแล้ว ไม่ได้การ การท�าสิ่งยุ่งเหยงิจะท�าให้ชวีติ

ยุ่งเหยงินะ” ชายแก่ตะโกนเสยีงดงั เสยีงของเขาสะท้อนไปทั้งหุบเขา

‘การท�าสิ่งเสียสติก็ท�าให้ชีวิตเจ้าเสียสติเหมือนกันนั่นแหละ’ นางเองก็

อยากจะตะโกนออกมาเช่นกนั “อย่างนั้นท่านจะให้ข้าท�าอย่างไร” นางถามเขา

“ข้า...ข้า...ข้าจะไปแยกเหรยีญให้เจ้าเอง” ชายแก่คดิอยูพ่กัหนึ่งก่อนพดู

ออกมาด้วยความมั่นใจ

“ว่าอย่างไรนะ แต่ข้าไม่มีเงินจ้างท่านหรอกนะ” หญิงสาวกล่าว ‘เสีย

สต.ิ.. ตาแก่คนนี้เสยีสตไิปแล้ว’ นางเพิ่งจะเปิดโรงเตี๊ยม คงจะรบัเอาชายแก่

เสยีสตมิาท�างานด้วยไม่ไหวหรอก

“ไม่ต้องจ่ายๆ ข้าแค่ชอบสุราดอกท้อเท่านั้น เจ้าให้ข้าดื่มสุราดอกท้อ 

กพ็อ” ชายแก่พูดประจบเอาใจนาง

“ท่านกม็สีุราดอกท้อแล้วนี่” นางขมวดคิ้ว เริ่มคดิตามไม่ทนั

“ไม่มแีล้ว กข็้าขายให้เจ้าหมดแล้วไง” ชายแก่ไขความกระจ่างให้นาง

“อ้อ” นางเข้าใจโดยพลัน ตาแก่คนนี้เสียสติไปแล้วจริงๆ ด้วย “ได้ 

เดี๋ยวข้าจะกลบัมาพาท่านกลบัไปโรงเตี๊ยมที่ข้าเป็นเจ้าของด้วยกแ็ล้วกนั” เอา

เถอะ อย่างน้อยการสงเคราะห์คนเสียสติก็เป็นการท�าบุญ อีกอย่าง... ด้วย

ความลบัของท้อต้นนี้ แม้นางต้องจ่ายเป็นพนัต�าลงึทองนางกย็งัยนิดี

“ได้ๆ นายหญงิ งั้นข้าจะรอท่านที่นี่นะ” ชายแก่พดูด้วยสหีน้านอบน้อม 

ยอมรบันางเป็นเจ้านายเตม็ตวั

“ได้” หญงิสาวพยกัหน้า นางเริ่มเดนิไปทางภูเขาเป้าหมายในคราแรก

“นายหญงิ ข้าดื่มสรุาดอกท้อได้หรอืไม่” ชายแก่ถามด้วยความคาดหวงั
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“ได้” นางตอบโดยไม่สนใจเขาอกี จะท�าอะไรกท็�าเถอะ

“แล้วทีนี้ขากลับ ข้าก็พาเขากลับโรงเตี๊ยมมาด้วย แล้วให้ห้องใต้ดิน 

ด้านล่างซึ่งใช้เป็นที่เกบ็เงนิให้เขาอยู่แทนกระท่อมเดมิ” เหยาลี่สรุป

“เจ้าเล่าขาดไปนี่” อี้หยางส่งสายตาหวานเยิ้มให้นาง ขาดไปเยอะเลย 

ทเีดยีว ไหนจะต้นท้อ ไหนจะผลท้อ ไหนจะดอกท้ออกี แล้วสุราที่เขาดื่มเป็น

ประจ�านี่กไ็ม่ใช่สุราดอกท้อเสยีหน่อย

“เรื่องนั้นเอาไว้ฟังคราวหน้ากแ็ล้วกนั ข้าจะไปนอนแล้ว” สาเหตุที่นาง

หยดุเล่ากเ็พราะถงึเวลานอนของนางแล้วนั่นเอง พดูจบเหยาลี่กล็กุขึ้นแล้วเดนิ

ลงไปด้านล่างเพื่อเข้าห้องนอนตัวเองที่อยู่ส่วนหลังของโรงเตี๊ยม ปล่อยให้ 

อี้หยางดื่มสุราชมจนัทร์ต่อตามปกติ

“นายหญงิ ยุ่งเหยงิ ชวีติของท่านยุ่งเหยงิไปหมดแล้ว” เสยีงโวยวาย

ของตาแก่ดังมาจากด้านหลังโรงเตี๊ยม เมื่ออิงเถาได้ยินเสียงชายแก่เขาก็รีบ 

หลบด้านหลงัคนที่อยู่ใกล้สุดทนัท ีในที่นี้กค็อืคุณชายหลงอี้หยาง เขารบีหลบ 

ทั้งๆ ที่ยงัไม่ได้วางไหสุราที่อกีฝ่ายสั่งลงบนโต๊ะเลยด้วยซ�้า ฝ่ายชายชราไม่เหน็ 

เหยาลี่กเ็งยีบเสยีงลงและเดนิไปนั่งบนเก้าอี้ที่ว่างอยู่ตวัหนึ่ง

“คุณชายอี้หยาง ข้าจะท�าอย่างไรดีขอรับ เวลานี้ท่านแม่ก็ออกไปข้าง

นอกด้วยขอรบั” เดก็ชายพูดเสยีงเบา ดูหวาดกลวัเป็นอนัมาก

“เมื่อวานลี่เอ๋อร์กบ็อกเจ้าแล้วนี่ว่าไม่ต้องกังวลใจไป” อี้หยางพูดอย่าง

ไร้กังวล เขาเอี้ยวตัวไปดึงไหสุราออกจากมืออิงเถาแล้วก็ล้วงมือเข้าไปในอก

เสื้อเพื่อหยิบชามสุรา เมื่อของพร้อม เขาก็เริ่มแกะผนึกไหสุราก่อนริน 

ใส่ชามตวัเองอย่างระมดัระวงั

“อา...” เมื่ออี้หยางดื่มสุราอึกแรกเขาก็ส่งเสียงดังแสดงความชื่นใจ 

ออกมา จนตาแก่ที่นั่งอยู่โต๊ะตรงข้ามหนัมามอง

“คุณชายขอถามหน่อยเถอะ นี่คือสุราอะไร” ชายแก่สูดจมูกแล้วก ็
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เอ่ยถาม

“สุรามังกรเหมันต์ อิงเถา เจ้าไปเอาชามออกมาอีกใบซิ” อี้หยาง 

สั่งเด็กชายที่ไม่กล้าสบตากับชายแก่ ถึงขั้นที่ต้องดันตัวอิงเถาให้ก้าวเดิน 

ออกไป

“ได้...ได้ขอรับคุณชายอี้หยาง” อิงเถาพูดตะกุกตะกัก ท่านผู้เฒ่าจะ 

รู ้หรือไม่นะว่าเขาเป็นคนท�าก้อนเงินกับเหรียญปนกัน เขากังวลใจมาก 

ทเีดยีว

เมื่อชามสรุาใบที่สองมาถงึ บรรยากาศน่ากงัวลกห็ายไป พอสรุาเข้าปาก 

จากตาแก่น่ากลวักก็ลายเป็นตาแก่เสยีสตไิปแล้วจรงิๆ

“เจ้าหนุ่ม เจ้ารู้หรอืไม่ นายหญงิน่ะเมื่อก่อนเคยตดิเงนิค่าสุราดอกท้อ

ของข้าด้วย” ชายแก่เริ่มเอ่ยปากเล่าเรื่องเมื่อครั้งก่อน “ครั้งนั้นข้าขายสุรา 

ดอกท้อให้นางได้เงินทั้งหมดสามต�าลึงห้าสิบอีแปะ แต่นางไม่ได้จ่าย กลับ

หายตวัไปเสยีเฉยๆ พอนางกลบัมากบ็อกว่าจะพาข้ากลบัมาด้วย ตอนแรกข้า

กไ็ม่ได้อยากจะมาหรอก แต่นางกลบัพูดว่าข้าดื่มสุราของนางไปหมดแล้ว จะ

ไม่มาด้วยไม่ได้ ข้าก็เลยต้องจ�าใจมา ข้าไม่น่าไปดื่มสุราของนางเลยจริงๆ”  

ชายแก่ยิ่งพูดกย็ิ่งสบัสน เริ่มเรื่องเป็นเรื่องหนึ่งและจบเรื่องกเ็ป็นอกีเรื่องหนึ่ง 

เขากุมศรีษะร้องโอดโอยราวกบัว่าตวัเองท�าผดิพลาดในชวีติครั้งใหญ่ อี้หยาง

ฟังไปก็ยิ้มไป เขานึกข�าความเสียสติของตาแก่คนนี้ แรกๆ อิงเถาก็ตั้งใจฟัง 

หลงัๆ เขากล็้วงลูกหนิออกมากลิ้งเล่นแทน

“นั่นๆๆ เจ้าหนู นั่นคืออะไร” ชายแก่ได้ยินเสียงลูกหินกระทบกัน 

ดงัป๊อก กช็ี้ไปที่ลูกหนิขององิเถาและถามเดก็ชาย

“ลูกๆๆ...ลูกหนิขอรบั” องิเถาตกใจจนพูดตดิอ่างตาม

“ขอๆๆ...ขอข้าดูใกล้ๆ หน่อย” ชายแก่แบมอืผอมๆ ของตวัเองไปข้าง

หน้า

“ขอๆๆ...ขอรับ” อิงเถารับค�าพลางส่งลูกหินในมือให้ตาแก่ไปโดยด ี

โอย... เขากลวัไปหมดแล้ว
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อี้หยางหวัเราะในล�าคอด้วยความขบขนั

“ออื... เจ้าว่ามนักลมใช่หรอืไม่” ชายแก่ขมวดคิ้วพลางยกขึ้นส่อง

“กลมขอรบัท่านผู้เฒ่า” องิเถาตอบด้วยใบหน้าตื่นเต้นอยูป่ระมาณหนึ่ง 

ลูกหนิมนักต็้องกลมอยู่แล้วไม่ใช่หรอื

“ข้าขอได้หรอืไม่” ชายแก่พดูขึ้นมาง่ายๆ พลางยกลกูหนิขึ้นส่อง ลกูหนิ

นี้แท้จริงแล้วท�ามาจากหยกขาวมันแพะล�้าค่า เมื่อส่องกับแสงแล้วก็จะเห็น 

เป็นประกายสขีาวนวล

“ถ้ายกให้แล้วจะ...จะไม่ว่าท่านแม่ได้หรอืไม่ขอรบั” องิเถากลนืน�้าลาย

ก่อนยื่นข้อเสนอขึ้นมาแลกเปลี่ยน อี้หยางเลกิคิ้วด้วยความแปลกใจ ‘ไม่ใช่ว่า

องิเถาเป็นเดก็ที่มจีติใจใสซื่อหรอกหรอื นบัว่าเหยาลี่สอนลูกชายของเรา เอ๊ย 

ของนาง ไม่ส.ิ.. แค่เสี่ยวเอ้อร์เท่านั้น ได้ดเีลยทเีดยีวนะเนี่ย’

“แม่เจ้าเป็นใคร” ชายแก่ยงัคงส่องดูลูกหนิด้วยความพศิวง

“ท่านแม่ก.็..กค็อืนายหญงิขอรบั” องิเถาตอบ

“นางมีลูกตัวเท่านี้ตั้งแต่เมื่อไรกัน!” เมื่อได้ยินอีกฝ่ายตอบ ชายแก่ก ็

เลิกสนใจลูกหินในมือพลางหันมาพิจารณาอิงเถาแทน ชายแก่มองอิงเถาไล ่

จากศรีษะจดเท้า ไล่จากเท้าขึ้นมาบนศรีษะ

“คือว่า...คือว่า...” อิงเถาพยายามจะอธิบายว่าเขาเรียกนางว่าท่านแม่

เฉยๆ ไม่ได้มอีะไรเกี่ยวข้องกนัทางสายเลอืด แต่กพ็ูดตามอกีฝ่ายไม่ทนั

“งั้นเจ้ากเ็ป็นบดิาเขาส”ิ ชายแก่หนัมามองทางอี้หยางบ้าง

“ใช่แล้วๆ ฮ่าๆๆ” อี้หยางยอมรบัอย่างหน้าชื่นตาบาน เขาหวัเราะเสยีง

ดงั องิเถาที่เหน็อกีฝ่ายตามน�้า เดก็ชายจงึเลอืกที่จะเงยีบตามน�้าบ้าง

ขณะเดยีวกนันั้นเอง องิเหยาลี่กก็ลบัมาถงึโรงเตี๊ยมพอด ี“อู้กุ้ย มาท�า

อะไรที่นี่” เหยาลี่ถามอกีฝ่ายด้วยใบหน้าเรยีบเฉย

“นายหญงิ ท่านมสีามกีบับุตรชายแล้วท�าไมไม่บอกข้าสกัค�า สุรามงคล

สักจอกก็ไม่ยอมเรียกข้ามาดื่ม” ชายแก่อู้กุ้ยเมื่อเห็นหน้านางก็รีบโวยวาย 

ทนัที
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“สามอีะไร บุตรชายอะไร” เหยาลี่ขมวดคิ้ว ‘ตาแก่นี่เกดิสตแิตกอะไร

ขึ้นมาอกีเล่า’

“กส็ามเีจ้าที่นั่งดื่มสุราอยู่นี่ แล้วกบ็ุตรชายที่นั่งเล่นลูกหนิอยู่นี่อย่างไร

เล่า เอ้อ... เจ้าหนูเอานี่ไป” เมื่อพูดถงึลูกหนิแล้วอู้กุ้ยกย็ื่นลูกหนิคนืองิเถาไป 

ก่อนที่จะพูดประโยคที่ท�าให้ทั้งอิงเถาและอี้หยางมั่นใจในความเสียสติของ 

ชายแก่มากขึ้น

“ข้าจะไม่ว่าท่านแม่ของเจ้าอกี เจ้ารบัสิ่งนี้ไปแทนค�าขอโทษของข้าเถอะ

นะเจ้าหนู” อู้กุ้ยพูดอย่างนอบน้อมด้วยความรู้สึกผิด “ว่าแต่ข้าขอสุรามังกร

อะไรนั่นได้หรอืไม่ ข้าไม่เคยดื่มอะไรแบบนี้มาก่อนเลย เป็นยอดสุราโดยแท้” 

ชายแก่ชี้ไปที่ไหสุราตรงหน้าอี้หยาง

“ได้ๆ” ชายหนุ่มยื่นไหสุราให้อู้กุ้ยด้วยความขบขนั ตาแก่ขี้เหล้าเสยีสติ

เอ๊ย

“ดีๆ  งั้นข้าไปก่อนแล้ว เออ... นายหญงิ หน้าท่านเปื้อนอะไรอยู่ อย่า

ลมืเชด็ออกนะ” อูกุ้ย้ชี้หน้าตวัเองตรงจดุที่เหยาลี่มรีอยปานแดงอยู ่ก่อนจะยก 

ไหสุราถือเดินกลับไปทางด้านหลัง เมื่อเสียงของเขาหายไป ทุกอย่างก็กลับสู่

ความเงยีบสงบ

“ลี่เอ๋อร์คนงาม ข้าเสียสุราให้ตาแก่เสียสติของเจ้าไปแล้ว” อี้หยางท�า 

น�้าเสยีงเว้าวอนเจอืความขบขนั

“เขาจะเอาไปท�าไมในเมื่อเขาก็ดื่มสุรานี่อยู่ทุกวัน” เหยาลี่ส่ายหน้า 

ระหว่างที่นางไม่อยู่โรงเตี๊ยมเกดิอะไรขึ้นกนั

“ไม่ใช่สุราดอกท้อหรอกหรอื” อี้หยางถามกลบั

“สุราท้อสวรรค์ปีหนึ่งมจี�ากดั ข้ามใีห้เขาแค่ปีละไม่กี่ไหเท่านั้น” เหยาลี่

ตอบ ตาแก่นี่กบัอี้หยาง นางตดัสนิใจไม่ถูกเลยว่าใครที่ผลาญสุราของนางได้

มากกว่ากนั

“องิเถา เจ้าไปเอาสุรามาให้ข้าอกีไหเถอะ” อี้หยางพยกัหน้าสั่งสุราจาก

เดก็ชาย
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“ได้ขอรับคุณชายอี้หยาง” อิงเถารับค�าแกนๆ เขายังรู้สึกงงงวยกับ

เหตุการณ์ตรงหน้าไม่หาย ตกลงว่าเรื่องมนัเป็นมาอย่างไรกนัแน่นะ

“รับค�าแล้วก็รีบไปสิเจ้าหนู” อี้หยางดีดนิ้วเรียกสติเด็กชายแล้วเอ่ย 

เลยีนเสยีงอู้กุ้ย

“ขอรบัๆ” องิเถารบัค�าก่อนเกบ็ลูกหนิใส่กระเป๋ากางเกง เขารบีวิ่งไปที่

ห้องเกบ็สุราด้านหลงัก่อนยกสุราหนึ่งไหออกมาให้อี้หยางในทนัที

“ลี่เอ๋อร์คนงาม” อี้หยางเรยีกหญงิสาว

“อะไร” เหยาลี่ถามกลบัโดยไม่มอง

“ท�าไมตาแก่นั้นทกัเจ้าว่า ‘หน้าเจ้าเปื้อนอะไรอยู่’ กนัล่ะ” ชายหนุ่มถาม

ด้วยวาจายั่วเย้า

“ก็ข้ามีปานนี้อยู่ที่ใบหน้าอย่างไรล่ะ” นางตอบกลับน�้าเสียงแฝงความ

ฉุนเฉยีวเลก็น้อย ถงึแม้นางจะท�าเหมอืนไม่ใส่ใจ แต่กไ็ม่ได้ชอบให้คนมาทกั

เรื่องปานแดงนี้หรอกนะ

“ก่อนหรอืหลงัที่เจ้าจะรู้จกัตาแก่นั่นกนัล่ะ” อี้หยางถามกลบั

“หลัง” หญิงสาวตอบด้วยน�้าเสียงราบเรียบ หันมาสบตากับคนถาม 

ชั่วขณะหนึ่ง “แต่ก็ไม่นานนัก” นางมองออกไปหน้าโรงเตี๊ยม วันนี้ก็ยังคง

เงยีบเหงาเหมอืนเคย เหน็ทคีงต้องให้เจาจื่อออกไปเรยีกลูกค้าเสยีแล้ว

“ไว้ว่างๆ เจ้าค่อยเล่าให้ข้าฟังก็ได้” อี้หยางพูดอย่างไม่ใส่ใจ เขาแกะ

ผนกึไหสุรา ยกเทลงชามแล้วกระดกดื่มจนหมดชามตามปกติ

“ข้ากอ็ยากฟังเหมอืนกนัขอรบัท่านแม่” องิเถายนืส่งสายตาเป็นประกาย

มาที่เหยาลี่ เขาชอบฟังเรื่องที่ท่านแม่เล่าที่สุดเลย

“เอาไวข้า้จะเล่าให้เจ้าฟังคนืนี้กแ็ล้วกนั” นางตอบเดก็ชายกลบัอย่างอด

ไม่ได้ ชกัจะทนสายตาเว้าวอนของเขาได้ยากขึ้นทุกที

“ท่านแม่ ข้ารกัท่านแม่ที่สุดเลยขอรบั” องิเถาเข้ามากอดขาเหยาลี่ เขา

ซุกไซ้ใบหน้ากบัช่วงขาของหญงิสาว

อี้หยางได้แต่มองตาละห้อย เขากอ็ยากจะลูบคล�าใต้ร่มผ้าของนางบ้าง
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เหมือนกัน... อี้หยางยกชามสุราขึ้นดื่มอย่างเป็นธรรมชาติ ใบหน้ามีรอยยิ้ม

ประดบัอยู่ เขาเกบ็ซ่อนความคดิของตวัเองไว้อย่างมดิชดิ

“ข้าจะไปปลุกเจาจื่อ” เหยาลี่ลูบศรีษะเดก็ชายด้วยความเอน็ดู

“ท�างานๆ” องิเถาร้องออกมาด้วยความร่าเรงิ เขาผกูถาดไม้กลมไว้ที่เอว

ข้างเดยีวกบัที่เหยาลี่ผูก เขาพร้อมที่จะท�างานแล้ว เขาชอบท�างานที่สุดเลย


