
สิบสาม
มังกรกับนกกระเต็น

“งื้อ... สงู...สงูจงัเลย!” ลกูท้อในอ้อมแขนเหยาลี่ส่งเสยีงไม่หยดุ

“ใจเย็นๆ อิงเถา” เหยาลี่ปรามเด็กชายเบาๆ ภาพเมืองเบื้องล่างที่

เคลื่อนไหวไปตามการเคลื่อนที่ของอี้หยางช่างแปลกตานัก ล้วนแต่เป็นภาพ

ทวิทศัน์ที่นางไม่เคยได้เหน็มาก่อน “ออื...” เหยาลี่ตวัสั่นขึ้นมาวูบหนึ่ง

“ท่านแม่หนาวหรอื” องิเถาที่รบัรู้ได้ถามเหยาลี่ด้วยความเป็นห่วง

“อือ... ฤดูนี้อากาศเย็นมากขึ้นแล้ว เจ้ากลายร่างเป็นลูกท้อก็ดีแล้ว 

ละนะ” นางพยกัหน้ายอมรบัและกระชบัวงแขนกอดองิเถาให้แน่นขึ้น ดเูหมอืน

ว่าองิเถากลบัคนืร่างลูกท้อครั้งนี้จะมพีลงัมากกว่าแต่ก่อน ถงึขั้นทนต่อความ

หนาวเยน็ได้มากทเีดยีว นั่งอยู่บนหลงัมงักรที่เหาะเหนิฝ่าอากาศในยามค�่าคนื

เช่นนี้ ใบหน้าของนางเยน็ไปหมดแล้ว

“ท่านแม่ดูส ิไม่มบี้านคนแล้ว” หากอยู่ในร่างคน องิเถาคงจะก�าลงัชี้นิ้ว

ไปที่พื้นเบื้องล่างเป็นแน่ เหยาลี่มองลูกท้อในอ้อมแขนด้วยความเอน็ดู

ถดัจากเมอืงกเ็ป็นหมู่บ้านเกษตรและทุ่งนา ถดัจากทุ่งนากเ็ป็นทุ่งหญ้า

โล่งเตียน ถัดจากทุ่งหญ้าโล่งเตียนก็เป็นชายป่าที่เริ่มมีต้นไม้มากขึ้น เป็น 

ป่ากว้างใหญ่ แล้วกเ็ป็นป่ารกทบึ
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อี้หยางมไิด้เดนิทางผ่านเส้นทางที่คนใช้ เขาบนิลดัผ่านพื้นดนิเบื้องล่าง

ตรงไปทางภูเขาที่อยู่ใจกลางป่าทบึ ก่อนจะช้าลงและลดระดบัลงเรื่อยๆ

“อี้หยาง ท่านเหนื่อยแล้วหรอื” เหยาลี่ที่ตาปรอืเตม็ทเีอ่ยถาม

“เจ้ามากกว่ากระมังที่เหนื่อยแล้ว” ฟังจากเสียง อี้หยางก็รู ้แล้วว่า 

นางนั้นง่วงนอนเต็มที คืนนี้เดินทางมากว่าครึ่งทางแล้ว สมควรจะหยุดพัก 

เพื่อไม่ให้เหยาลี่กบัองิเถาเหนื่อยจนเกนิไป

“ออื... นี่กด็กึมากแล้ว” เหยาลี่เอ่ยตอบ

เมื่อร่างของอี้หยางบินร่อนลงไปยังลานโล่งเตียนแห่งหนึ่งในป่าแล้ว 

เหยาลี่ก็ไถลตัวลงมายืนที่พื้น “จะพักกันที่นี่หรือ” นางไม่ได้มีปัญหากับการ

นอนกลางแจ้ง แต่นางไม่ได้เตรยีมอะไรมาเลย ไม่ว่าจะเป็นผ้าปูหรอืว่าผ้าห่ม

สักผืน เสื้อผ้าที่สวมก็ไม่ใช่ลักษณะที่สวมทับกันได้หลายชั้นเพื่อให้ร่างกาย

อบอุ่นเสยีด้วย

“มาทางนี้ส”ิ หลงัแสงสทีองสว่างวาบขึ้น อี้หยางในร่างมนุษย์กม็หี่อผ้า

ผูกเตม็ท่อนแขนข้างหนึ่ง เขายนืรออยู่กลางลานกว้าง เมื่อเหยาลี่ที่อุ้มลูกท้อ

และถอืห่อผ้าห่อเลก็เดนิไปหาเขาแล้ว จากนั้นเขากโ็บกมอือกีข้างขึ้นไปด้านบน 

เบื้องหน้าของคนทั้งสองปรากฏประตทูางเข้าคฤหาสน์ขนาดใหญ่ สองข้างประตู

จุดโคมไฟสว่างไสว เหนอืประตูมแีผ่นไม้ขดัเป็นมนัเงาแกะสลกัเป็นตวัอกัษร 

‘หลง’ ผู้เฝ้าประตูทั้งสองมองมายงัคนทั้งคู่อย่างพร้อมเพรยีงกนั

เหยาลี่เลิกคิ้วด้วยความประหลาดใจ ในตอนที่ก�าลังจะอ้าปากถาม  

อี้หยางก็เดินน�าหน้าไปจนจะก้าวข้ามธรณีประตูอยู่แล้ว นางจึงท�าได้เพียงอุ้ม

ลูกท้อเดินตามไปเท่านั้น ในตอนที่เหยาลี่เดินผ่านประตูนางรู้สึกได้ถึงสายตา

ของผู้เฝ้าประตูทั้งสองที่มองมา... เหตุใดจงึไม่สนใจอี้หยางสกันดิ แต่กลบัมา

สนใจนางกนันะ

“หยางเยี่ย! หยางเยี่ย!” เมื่อเดนิเข้ามาด้านใน อี้หยางกป้็องปากตะโกน

เรยีกเสยีงดงั “น้องสะใภ้! อูย... น้องหญงิหยกิข้าท�าไม”

“องิเถานอนหลบัอยู่” เหยาลี่ส่งเสยีงขู่



รักในเดือนสิบ 
7

“ออื...” ลูกท้อน้อยละเมอขานรบั ก่อนจะเงยีบสนทิไปเช่นเดมิ

“อี้หยาง... มาแต่ละครั้งกห็นวกหทูกุครั้งเชยีวนะ” หยางเยี่ยเดนิออกมา 

จากด้านในด้วยสีหน้าละเหี่ยใจ เมื่อเห็นของที่ผูกอยู่เต็มแขนของอี้หยางแล้ว

เขากข็มวดคิ้วแน่น ดูพะรุงพะรงัเสยีจรงิ

“แขกมาบ้านกห็ดัต้อนรบัเสยีหน่อยส ิเก้าอี้กบัน�้าชาอยู่ที่ไหนกนั”

“อา... เดี๋ยวข้าไปเอาน�้าชามาให้เอง” ชุ่ยเหนี่ยวที่เดินตามออกมาทัน

ได้ยนิค�าพูดของอี้หยางเสนอตวัช่วยดูแลแขก

“ชุ่ยเหนี่ยว เจ้าไม่ต้องท�าหรอก ให้คนอื่นท�ากไ็ด้” หยางเยี่ยรบีเอ่ยปาก

ห้าม หากนางแย่งท�างานทุกอย่างแล้วเขาจะมบี่าวไพร่ไว้ในคฤหาสน์ท�าไมกนั

“อา... ไม่เป็นไร ข้าท�าเองได้” นางปฏเิสธด้วยรอยยิ้ม ทั้งยงัไม่รู้สกันดิ

ว่าท�าไมอกีฝ่ายถงึห้าม “เอ่อ... ครั้งนี้ข้าจะระวงัให้มาก จะไม่ท�าน�้าร้อนลวกมอื

เป็นอนัขาด” นางยนืยนัและเฝ้ารอให้เขาเอ่ยตกลง “เอ่อ... และจะไม่ท�าใบชา

หก ไม่ลมืล้างใบชาก่อน ไม่ท�าถ้วยชาแตกด้วย” นางพยายามเสรมิสิ่งที่ตวัเอง

เคยท�าผดิพลาดไปว่าจะไม่ให้ผดิพลาดซ�้าอกี

“...ตามใจเจ้าก็แล้วกัน” เงียบอยู่พักหนึ่งหยางเยี่ยก็จ�าต้องตอบตกลง

โดยด ีแต่กย็งัไม่วายส่งสายตาบอกสาวใช้ที่อยูร่อบๆ ให้ตามไปดูแลนาง “เชญิ

เถ้าแก่เนี้ยทางนี้”

“ขอบคุณคุณชายหยางเยี่ย” เหยาลี่ฝืนความง่วงยิ้มตอบ

“เรียกข้าว่าน้องชายก็ได้ หึๆ” หยางเยี่ยล้อเลียนด้วยน�้าเสียงขบขัน  

ครั้งก่อนอี้หยางให้เขาเป็นคนน�าสมบตัส่ิวนหนึ่งของอกีฝ่ายไปส่งให้ที่คฤหาสน์

ครอบครวันาง ทั้งยงับอกว่าเป็นสนิสอดอกีด้วย ไม่รู้ว่าตกลงแล้วสองคนนี้มี

ความสมัพนัธ์อย่างไรกนัแน่

“ท่านกบัอี้หยางเป็นญาตทิี่ดหู่างกนัค่อนข้างมาก ข้าขอเรยีกเหมอืนเดมิ

ดีกว่า” ไม่คาดว่าเหยาลี่จะปฏิเสธกลับมาอย่างสุภาพ หยางเยี่ยถึงกับเลิกคิ้ว

ด้วยความแปลกใจ ก่อนมองไปทางอี้หยางเหมอืนอยากถามเรื่องราวให้แน่ชดั

‘นางยอมรบัข้าแล้ว’ อี้หยางขยบัปากพูดแบบไร้เสยีง
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‘เหลอืเชื่อจรงิๆ’ หยางเยี่ยขยบัปากตอบกลบั

“จะให้ข้าเหาะกลับไปถึงโรงเตี๊ยมในคืนเดียวเลยก็ไม่ยาก แต่ถ้าท�า 

แบบนั้นลี่เอ๋อร์กจ็ะเหนื่อยเกนิไป ข้าจ�าได้ว่าคฤหาสน์เจ้าอยู่แถวนี้กเ็ลยพานาง

มาแวะพักเสียหน่อย” อี้หยางอธิบายสาเหตุของการมาเยี่ยมเยียนอีกฝ่าย 

ในครั้งนี้

“พอมาตอนนี้ข้ากเ็ริ่มรูส้กึเสยีใจที่ยอมให้เจ้ารูจ้กัที่ตั้งคฤหาสน์เสยีแล้ว

สิ” หยางเยี่ยมองดูห่อข้าวของที่ถูกแกะวางกองเอาไว้ที่มุมหนึ่งของห้องด้วย 

คดิวา่ชา่งรกตานกั “พวกเจ้าเอาของเหล่านั้นไปเกบ็เสยี แลว้จดัห้องให้พวกเขา

ด้วย” เขาสั่งสาวใช้ที่รอรบัค�าสั่งอยู่โดยรอบ

“คฤหาสน์เจ้าหาง่ายจะตาย ไม่เหมอืนของบดิาข้า ภูเขาหมิะกว็่าแย่พอ

อยู่แล้ว ยงัจะมพีายุหมิะอยู่ตลอดอกี” ลานโล่งกลางป่าที่หนาทบึย่อมง่ายกว่า

ภูเขาหมิะที่ไม่รู้ทศิทางแน่ชดัเป็นไหนๆ

“เรื่องนี้ข้ากไ็ม่รู้จะท�าอย่างไร หากหายากเกนิไป ชุ่ยเหนี่ยวจะหาไม่เจอ

นี่ส”ิ เขาอยากให้คฤหาสน์หายากกว่านี้... แต่ถ้าเป็นเช่นนั้น ชุ่ยเหนี่ยวคงจะหา

ทางกลบัคฤหาสน์ไม่เจอแน่ๆ ดไีม่ดไีด้หลงป่าไม่ได้กนิไม่ได้นอนอกี

ตั่งยาวปูเบาะรองตัวนี้นั่งสบายยิ่ง เหยาลี่ไม่ได้สนใจในสิ่งที่ชายหนุ่ม 

ทั้งสองพูดคุยกนันกั นางวางองิเถาไว้บนเบาะผ้านุ่มด้านข้าง ในใจนกึอยากได้ 

ตั่งยาวแบบนี้ไว้ในโรงเตี๊ยมสกัตวั หากได้นั่งอ่านหนงัสอืบนตั่งตวันี้คงจะสบาย

ไม่น้อย... เหยาลี่เอนหลงัพงิพนกัผ่อนคลายความเหนื่อยล้า เมื่อครู่ตอนเดนิ

ทางเจออากาศหนาวจนมอืนางแขง็ไปหมดแล้ว การได้พกัในที่อุน่ๆ แบบนี้ค่อย

ยงัช่วยหน่อย

“เอ่อ... หยางเยี่ย ข้าหาใบชาไม่เจอเลย” ชุ่ยเหนี่ยวเดนิถอืกระป๋องไม้

ส�าหรบัใส่ใบชาเข้ามาในห้องรบัรองที่คนทั้งสามนั่งอยู ่ด้านหลงันางตามมาด้วย

สาวใช้ที่ยกถาดวางกาน�้าชาและของว่างด้วยสหีน้ากงัวล

“ไม่ใช่เมื่อเช้ายังมีอยู่มากหรอกหรือ” หยางเยี่ยถามกลับด้วยความ

แปลกใจ
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“เอ่อ... คอืเมื่อครู่ข้าจะตกันดิเดยีว แต่ว่ามอืไปปัดโดนกเ็ลยหกลงพื้น

ไปหมดแล้ว” ชุย่เหนี่ยวก้มหน้าส�านกึผดิ ทั้งที่นางกบ็อกไว้แล้วว่าจะไม่ท�าอะไร

ผดิพลาด แต่กผ็ดิพลาดอกีจนได้

“ช่างเถอะ เจ้ามานั่งแล้วให้พวกนางไปจดัการดกีว่า ชาห่อใหม่ไปเอามา

จากห้องเก็บชา ให้พ่อบ้านเอากุญแจไปไขให้” หยางเยี่ยโบกมือไล่ให้สาวใช้ 

ไปท�างานแทน ส่วนชุ่ยเหนี่ยวกเ็ดนิมานั่งด้านข้างตามค�าสั่ง

“อา... พี่เหยาลี่กบัองิเถานั่งหลบัท่าเดยีวกนัเลย” ชุ่ยเหนี่ยวมองไปทาง

เหยาลี่ที่นั่งนิ่งอยู่แล้วกห็วัเราะเบาๆ ด้วยความชอบใจ

“อ้าว หลบัไปแล้วหรอืนี่” อี้หยางมองเหยาลี่ที่นั่งนิ่งไม่เหมอืนก�าลงัหลบั

อยู่ เมื่อโบกมือไปตรงหน้านางที่ก้มอยู่เล็กน้อยก็เห็นว่าไม่มีปฏิกิริยาอะไร 

“หลบัไปแล้วจรงิๆ”

“เจ้ามองเห็นหรือว่าอิงเถานั่งหลับท่าไหนอยู่” หยางเยี่ยถามขึ้นด้วย 

น�้าเสยีงแปลกใจ

“เอ่อ... ไม่ใช่ว่าก�าลงันั่งหลบัอยู่หรอื” หญงิสาวเอยีงคออย่างไม่เข้าใจ

ว่าอกีฝ่ายก�าลงัพูดเรื่องอะไร

“ข้า... ก็เห็นเป็นแค่ลูกท้อลูกหนึ่ง หรือว่าเจ้าก็เห็นเขาในร่างมนุษย์  

อี้หยาง”

“ไม่ ข้าก็เห็นเขาเป็นลูกท้อเช่นกัน ท�าไมเจ้าถึงเห็นเขาเป็นคนได้เล่า”  

อี้หยางนึกสงสัย “ไม่ใช่ว่าเทพเจ้าหรือปีศาจที่ยังไม่โตเต็มวัยนั้นไม่มีใครดู 

ตวัตนออกหรอกหรอื”

“อา... ข้าก็ไม่รู้เหมือนกัน กับเจาจื่อที่อยู่ในโรงเตี๊ยม พวกท่านดูนาง

ออกหรอืไม่” ชุ่ยเหนี่ยวส่ายหน้าแล้วถามต่อ ชายหนุ่มทั้งสองส่ายหน้า เจาจื่อ

เองกด็ูเหมอืนจะยงัไม่โตเตม็วยัเช่นเดยีวกนั

“ข้าพานางไปพกัผ่อนก่อนดกีว่า” นี่กด็กึมากแล้ว เหยาลี่ถงึกบันั่งหลบั 

แสดงว่านางคงเหนื่อยมากแล้วจริงๆ ตอนเช้าก็เดินเล่นในเมืองไปทั่ว ตอน

กลางคนืยงัต้องนอนดกึอกี พรุ่งนี้กใ็ห้นางตื่นสายหน่อยดกีว่า
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“ข้าจะให้คนน�าทางให้” หยางเยี่ยมองอี้หยางที่ยกอิงเถามาวางบนตัก

เหยาลี่แล้วช้อนอุ้มนางขึ้นด้วยสายตาที่ยงัสงสยั ไม่น่าเชื่อว่าเหยาลี่จะยอมรบั

คนหน้าด้านอย่างอี้หยางได้ ไม่น่าเชื่อจรงิๆ...

“อือ...” ชุ่ยเหนี่ยวมองตามแผ่นหลังอี้หยางแล้วก็ส่งเสียงในล�าคอ

เหมอืนมเีรื่องอยากพูด

“มอีะไรหรอื” หยางเยี่ยรนิน�้าอุน่จากกาน�้าชาที่ไร้ใบชาแล้วยื่นให้อกีฝ่าย

จบิแก้กระหาย

“ออื... ข้าคดิว่าในวนันี้ทั้งสามคนดูเหมอืนเป็นครอบครวัเดยีวกนัเลย” 

ชุย่เหนี่ยวพดูแล้วกห็วัเราะออกมาอกีครั้ง “เอ่อ... แล้วกท่็าอุม้เช่นนั้น ดนู่าอาย

จริงๆ ไม่นึกเลยว่าพี่เหยาลี่จะยอมให้ท�าได้” หญิงสาวลูบใบหน้าตนที่อุ่นขึ้น

เพราะรู้สกึเขนิแทน

ที่ไม่ว่า ไม่ใช่เพราะนางหลบัไปแล้วหรอื หยางเยี่ยจบิน�้าอุ่นจากถ้วยชา

อกีใบ “ถ้าครั้งหน้าเจ้าแอบไปนอนที่ไหนอกี ข้าจะอุ้มเจ้ากลบัคฤหาสน์เช่นนั้น

บ้าง ดหีรอืไม่” ชายหนุ่มพูดยิ้มๆ

“อื้อ... ไม่เอานะหยางเยี่ย น่าอายจะตายไป” หญงิสาวส่ายหน้าไม่เอา

ด้วย ครั้งหน้าต่อให้นางเหาะจนเหนื่อยกต็้องกลบัมาถงึคฤหาสน์ให้ได้

อี้หยางอุม้เหยาลี่ก้าวข้ามธรณปีระตหู้องนอนขนาดใหญ่ที่ถกูจดัเอาไว้

ให้ ภายในห้องมีเตียงไม้สี่เสาหลังใหญ่อยู่ใจกลางห้อง ทั้งสี่ด้านของเตียงมี 

ผ้าโปร่งที่ถูกรวบเอาไว้กับเสาไม้แกะสลักทั้งสี่มุม พื้นเตียงเป็นฟูกเนื้อนุ่ม 

ผิวเรียบลื่น เขาวางนางลงอย่างเบามือและระวังไม่ให้อิงเถากลิ้งตกลงมาจาก

ตัวนาง “วนันี้เหนื่อยเจ้าจริงๆ” อี้หยางวางอิงเถาให้นอนอยู่กลางเตียงข้างตัว

เหยาลี่ เขารู้ว่านางชอบนอนตดิผนงัเตยีงด้านในมากกว่า แต่กบัเตยีงที่เปิดโล่ง

ทั้งสี่ด้านคงท�าอะไรไม่ได้มากนกั

เหยาลี่นอนหลบัตาพริ้มอย่างไม่รูส้กึตวัแม้แต่น้อย อี้หยางเหน็นางนอน

หลบัเช่นนี้กเ็ริ่มคดิไม่ดขีึ้นมา เขารรีออยู่พกัหนึ่งก่อนจะค่อยๆ ก้มหน้าลงไป
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ประทบัจมุพติบนรมิฝีปากที่ปิดสนทิของนาง ในตอนที่คดิว่าควรจะหยดุได้แล้ว

และก�าลงัถอยออก จู่ๆ เปลอืกตาของเหยาลี่กเ็ปิดขึ้นช้าๆ

“ลี่เอ๋อร์! ข้า...” อี้หยางตกใจจนหวัใจกระตกุวบู แต่แววตาที่ดูเลื่อนลอย

ของอกีฝ่ายท�าให้เขาไม่กล้าพูดต่อ ได้แต่นิ่งเงยีบ ไม่กล้าขยบัอยู่สกัพกั แล้ว

เหยาลี่กห็ลบัตาลง พลกิตวัหนไีปอกีทาง

นี่เขาท�าบ้าอะไรกนั! อี้หยางหายใจแรงและเริ่มกล่าวโทษตวัเอง ไม่น่า

เชื่อว่าเขาซึ่งมีความอดทนสูงมาโดยตลอดถึงกับ... ล่วงเกินนางในตอนที่ไม่

ได้สต ิชายหนุ่มส่ายหน้าหลายครั้ง ก่อนจะเดนิไปทางประตู คดิว่าโชคดแีล้ว

ที่นางแค่ละเมอลืมตาขึ้น เกิดนางตื่นขึ้นมาจริงๆ ความไว้ใจที่นางเคยให้ไว้ 

คงต้องกลบัไปเริ่มนบัหนึ่งใหม่เป็นแน่

ปึก!

เสยีงประตูค่อยๆ ปิดลง แสงภายในห้องกม็ดืลงเรื่อยๆ

“กลางคนือากาศเยน็ ห่มผ้าจะได้นอนอุ่นๆ” อี้หยางดงึผ้าห่มขึ้นมาห่ม

และสอดชายผ้าเก็บให้เหยาลี่ ชายผ้าอีกด้านก็พาดไปบนลูกท้อที่อยู่ด้านข้าง 

“อ้า... เอาละ ได้เวลานอนแล้ว” เขาถอนหายใจออกมาด้วยความสบายใจ 

ก่อนเดินไปที่อีกฟากของเตียงไม้ แสงตะเกียงที่อยู่รอบห้องมอดดับตามการ

เดนิผ่านของเขา อี้หยางเอนกายนอนลงบนเตยีงไม้เดยีวกบัเหยาลี่และองิเถา

“งื้อ... ไม่ได้สวมเสื้อผ้าอกีแล้ว” องิเถาตื่นขึ้นมาในตอนเช้ากร็ูต้วัทนัที

วา่ตนเองไม่ได้สวมเสื้อผ้าเข้านอนอกีแล้ว เสยีงโอดครวญของเขาปลกุสองคน

ที่นอนอยู่ข้างๆ ให้ตื่นขึ้น

“องิเถา ตื่นแล้วหรอื” เหยาลี่พลกิตวัไปพดูกบัเดก็ชายด้วยน�้าเสยีงงวัเงยี

ก่อนจะเหน็อี้หยางที่นอนอยู่อกีฟากของเตยีง “อี้หยาง...”

“ลี่เอ๋อร์ ตื่นแล้วหรอื” อี้หยางพลกิตวัใช้แขนเท้าศรีษะนอนตะแคงมอง

คนทั้งสองด้วยสหีน้าอมยิ้ม ชุดที่เขาสวมเป็นผ้าเนื้อลื่นและรุ่ยร่ายจนสาบเสื้อ

เปิดกว้างเห็นเสื้อขาวบางตัวใน ท่อนล่างของเขาอยู่ใต้ผ้าห่มผืนเดียวกับนาง
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และองิเถา

“องิเถา เดี๋ยวข้าพาไปสวมเสื้อผ้านะ” นิ่งงนัไปอยู่พกัหนึ่งเหยาลี่กเ็พยีง

ถอนหายใจ นอนเตียงเดียวกันแต่ไม่เกิดอะไรขึ้น... นางจะถือว่าไม่เป็นไร 

กแ็ล้วกนั

“ข้าพาไปเองดกีว่า” อี้หยางเสนอตวัด้วยความยนิด ีแต่ใครจะรู้ว่าในใจ

เขาก�าลงันกึกงัวลถงึเรื่องเมื่อคนืที่นางละเมอตื่นขึ้นมาในตอนที่เขาลกัจบูนาง... 

ไม่รู้ว่านางจะจ�าได้หรอืไม่

“ท่านพ่อ!” อิงเถาหันไปมองทางอี้หยางด้วยดวงตาเป็นประกาย  

“ท่านพ่อเป็นเทพเจ้ามงักรทองหรอื” เขารู้ว่าท่านพ่อเป็นเทพเจ้ามงักร แต่เขา

ไม่นกึเลยว่า... ท่านพ่อจะเป็นถงึเทพเจ้ามงักรทอง

“หึๆ  ถูกต้องแล้วองิเถา ดใีจหรอืไม่” ชายหนุ่มหวัเราะในล�าคอ

“ดใีจ!... ดใีจมากเลย!” เดก็ชายพยกัหน้าหลายครั้ง เขาก�าลงัตื่นเต้น

จนถงึขดีสุด แล้วจู่ๆ กเ็หมอืนมผี้ามาปิดหน้าไว้

“ฮา่ๆๆ กลบัเป็นลูกท้อเช่นนี้ถงึไม่สวมเสื้อผ้ากไ็ม่เป็นไรแลว้นี่” อี้หยาง

เลกิผ้าห่มขึ้นให้เหน็ลูกท้อกลมโต

“งื้อ... กลายเป็นลูกท้อแทนเลย แฮะๆ” องิเถาหวัเราะตาม ในใจเขา

ตอนนี้มีแต่ความสุข เต็มไปด้วยความยินดีที่มากยิ่งกว่าตอนเขารู้ว่าอี้หยาง 

เป็นเทพเจ้ามังกรเสียอีก แต่น้อยกว่าตอนที่ท่านแม่บอกว่าจะเป็นคนรักของ

ท่านพ่อเลก็น้อย

“ข้าจะไปเปลี่ยนชุดก่อน” เหยาลี่ยนัแขนเพื่อลุกขึ้นจากเตยีง “ห่อของ

ของข้าอยู่ที่ใดกัน” เมื่อคืนหลังจากเข้ามาในคฤหาสน์นางก็จ�าอะไรไม่ได้มาก

แล้ว รู้แต่ว่าเป็นอกีหนึ่งคนืที่นางนอนดกึมากทเีดยีว

“น่าจะวางอยู่บนโต๊ะข้างนอกนะ” อี้หยางตอบค�าถามนางพลางใช้นิ้วเขี่ย

ลูกท้อตรงหน้าเล่น

“คกิๆ อย่าสท่ิานพ่อ” ลกูท้อน้อยขยบัไปมาเท่าที่ร่างกายเอื้ออ�านวย แต่

กห็นไีม่พ้นอยู่ด ี“งื้อ...”
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“ลี่เอ๋อร์ ไม่นอนต่ออกีหน่อยหรอื” อี้หยางทกัเหยาลี่ที่ก�าลงัลุกขึ้นจาก

ที่นอน

“อิงเถาตื่นแล้ว พาเขาไปกินข้าวดีกว่า” นางตอบแล้วก็นั่งอ้าปากหาว 

ตรงขอบเตยีง

“แต่องิเถากลายเป็นลูกท้อเช่นนี้จะกนิข้าวอย่างไร”

“อา... องิเถา คนืร่างกลบัเป็นมนุษย์ได้ไหม”

“คุณชายหลง แม่นางอิง ข้าน้อยเข้าไปได้หรือไม่เจ้าคะ” เสียงสตร ี

ดงัแว่วมาจากนอกห้องนอน

“พวกนางมาท�าอะไรกันนะ” เหยาลี่หันไปตามเสียง ตอนนี้นางยังคิด

อะไรไม่ทนั นางต้องการเวลาเพื่อให้ตื่นตวัมากกว่านี้

“มาช่วยเจ้าแต่งตวัอย่างไรเล่า หึๆ ” อี้หยางตอบพลางหวัเราะในล�าคอ 

ไม่ใช่ว่าเมื่อก่อนนางกเ็คยเป็นคุณหนใูนห้องหอที่มคีนรอปรนนบิตัหิรอกหรอื... 

นางต้องอยู่คนเดยีวจนเคยตวัไปแล้วแน่ๆ “ข้าให้พวกนางเข้ามานะ”

“ออื” นางพยกัหน้าตกลง อี้หยางลุกจากเตยีงเพื่อเดนิไปเปิดประตหู้อง

“เข้ามาได้แล้ว” หลงัค�าสั่งชายหนุ่ม ประตูห้องด้านนอกที่อยู่อกีฟากก็

เลื่อนเปิดออก สาวใช้กลุ่มหนึ่งเดินเข้ามาพร้อมอ่างน�้าอุ่นหลายใบ แต่ละคน

ท�างานคล่องแคล่ว คนหนึ่งยกอ่างมาวางลงบนพื้นหน้าเหยาลี่ อีกคนวางไว้ 

บนโต๊ะสูงด้านข้าง

“ข้าน้อยเชด็หน้าให้นะเจ้าคะ”

“ข้าน้อยล้างเท้าให้นะเจ้าคะ”

“ข้าน้อยพาคุณชายน้อยไปล้างตวันะเจ้าคะ”

“ออื” เหยาลี่รบัค�าโดยง่าย ยอมให้บรรดาสาวใช้ที่นางไม่รูจ้กัแม้แต่น้อย

เข้ามาปรนนบิตัไิด้อย่างเตม็ที่

“แม่นางองิ ข้าน้อยช่วยเปลี่ยนชุดนะเจ้าคะ”

“เดี๋ยว... อี้หยางท่านออกไปก่อน” เหยาลี่สะกดิใจขึ้นมา ต่อให้นางง่วง

แค่ไหน แต่เรื่องนี้จะท�าเป็นไม่รบัรูไ้ม่ได้ นางหนัหน้ามองไปทางอี้หยางที่ยนืพงิ
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กรอบประตูอยู่

“เดี๋ยวข้าไปรอที่ห้องอาหารก็แล้วกัน” ไม่รู้ว่าชุดของอี้หยางนั้นเปลี่ยน

เป็นชุดปกติตั้งแต่เมื่อใด บรรดาสาวใช้ที่นี่ล้วนแต่ไม่ใช่คนธรรมดา อีกทั้ง 

เจ้านายของบ้านก็ได้สั่งการเอาไว้แล้ว พวกนางย่อมรู้อยู่แล้วว่าไม่จ�าเป็นต้อง

ไปยุ่งกบัคุณชายหลง

“อือ” เหยาลี่หันกลับไปทางเดิมและไม่สนใจอีก มีคนมาท�าให้เช่นนี้ 

กส็บายดเีหมอืนกนั

ซ่าๆๆ

“อา... กลับเป็นคนได้แล้ว” อิงเถาที่ถูกอุ้มไปล้างตัวในอ่างน�้าอุ่น จู่ๆ  

ก็กลายร่างกลับเป็นเด็กชาย ตัวเขาใหญ่กว่าตอนที่เป็นลูกท้อ เมื่อร่างขยาย  

น�้าในอ่างจงึล้นออกมาเจิ่งนองเตม็พื้นโต๊ะและไหลลงพื้นห้อง “อา... ขอโทษ... 

พี่สาว”

“ไม่เป็นไรเจ้าค่ะคุณชายน้อย” สาวใช้ที่ล้างตัวให้อิงเถาอยู่เลิกคิ้วด้วย

ความแปลกใจ ก่อนจะยิ้มแย้มแล้วตอบกลบัอย่างไม่คดิถอืสา เซยีนเดก็กเ็ป็น

เช่นนี้เอง การควบคุมพลังย่อมยังท�าได้ไม่ดีพอ “คุณชายน้อย สวมชุดไหน 

ดเีจ้าคะ”

“ชุดไหนกไ็ด้ แฮะๆ” ก้นองิเถาจมอยู่ในอ่างน�้า แขนขายื่นออกมานอก

อ่าง รอยยิ้มและท่าทางของเขาท�าให้บรรดาสาวใช้ที่ช่วยแต่งตวัให้ต่างรูส้กึเอน็ดู

“ท่านแม่ ที่นี่ที่ไหน” เมื่อคนืองิเถาหลบัไปก่อนที่อี้หยางจะพาเข้ามา

ในคฤหาสน์ เขาจึงไม่รู้อะไรเลย รู้แต่ว่าตื่นขึ้นมาก็อยู่บนเตียงหลังใหญ่ มี 

ท่านพ่อท่านแม่นอนอยู่ข้างๆ... แล้วกไ็ม่ได้สวมเสื้อผ้า

“เป็นคฤหาสน์ของคณุชายหยางเยี่ย” เหยาลี่จงูมอืองิเถาเดนิตามสาวใช้

ผู้หนึ่ง นางมองไปรอบคฤหาสน์ที่โอ่อ่ากว้างขวาง ด้านหลงันางกบัองิเถาตาม

มาด้วยขบวนสาวใช้อีกกลุ่มใหญ่ ด้วยจ�านวนคนที่อาศัยอยู่และพื้นที่ของ

คฤหาสน์นี้ ดูอย่างไรกช็่างฟุ่มเฟือยเสยีจรงิ
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“ของท่านอาหยางเยี่ยหรือ ท่านอาก็เป็นมังกรด้วยใช่ไหม” อิงเถา 

ตื่นเต้นตาโต

“อย่าตื่นเต้นไปองิเถา เดี๋ยวจะกลบัเป็นลูกท้ออกี” เหยาลี่เอ่ยเตอืน

“อือ... ไม่ตื่นเต้น...ข้าจะไม่ตื่นเต้น” แม้จะพูดเช่นนั้น แต่สีหน้าของ 

เด็กชายก็แทบจะอดใจไม่ไหวอยู่แล้ว ดวงตาเขาเป็นประกาย ใบหน้าแดง 

เลก็น้อย สหีน้าเตม็ไปด้วยความคาดหวงั “งื้อ... มเีทพเจ้ามงักรเตม็ไปหมดเลย”

“ถงึแล้วเจ้าค่ะ” สาวใช้ผู้น�าทางก้มศรีษะบอกด้วยความนอบน้อม

“ขอบคุณพวกเจ้ามาก” เหยาลี่พยกัหน้ารบัและเปิดประตูด้วยตนเอง

“เถ้าแก่เนี้ย” หยางเยี่ยในที่นั่งเป็นประธานบนโต๊ะอาหารเอ่ยทักทาย

เหยาลี่ที่เดนิเข้ามา

“คุณชายหยางเยี่ย” เหยาลี่ยิ้มแย้มตอบ “ขอบคุณส�าหรบัที่พกั”

“ไม่ต้องเกรงใจไป เชญิๆ” เจ้าบ้านยิ้มแย้มมอีธัยาศยั เขาเชญินางให้

นั่งลงบนเก้าอี้ที่ว่างอยู่ เหยาลี่อุ้มอิงเถาวางบนเก้าอี้ที่อยู่ติดกับอี้หยาง ส่วน 

ตวัเองนั่งลงยงัเก้าอี้ตวัถดัไป

“อา... พี่เหยาลี่ ไม่ได้เจอกนัตั้งนาน”

“น้องชุย่เหนี่ยวอาศยัอยูก่บัคณุชายหยางเยี่ยหรอื” เหยาลี่ถามกลบัยิ้มๆ 

นางชอบท่าทีที่หยางเยี่ยมีต่อชุ่ยเหนี่ยวมาตั้งแต่ครั้งก่อนแล้ว เมื่อเห็นว่า 

สองคนนี้ยงัอยู่ด้วยกนักร็ู้สกึดไีม่น้อย

“อือ... ท่านพ่อบอกให้ข้ามาอยู่ที่นี่ได้ บางครั้งข้าก็กลับบ้านนะ แต ่

พอหลบัไปแล้วตื่นขึ้นมา กก็ลบัมาอยู่ที่นี่ตลอดเลย” ชุ่ยเหนี่ยวท�าท่าครุ่นคดิ 

“เวลาที่กลบัไปถงึบ้าน ท่านพ่อกบัท่านแม่กม็กัถามถงึหยางเยี่ยตลอด พี่ชาย 

พี่สาวกม็กัจะออกจากบ้านกนัตอนที่ข้าไปถงึทุกทเีลย เอาแต่บอกว่าต้องรบีไป

ส่งข่าวอะไรกไ็ม่รู้ แต่เวลาที่หยางเยี่ยไปด้วย ทุกคนกอ็ยู่กนัครบนะ”

“ชุ่ยเหนี่ยวไม่ต้องพูดแล้ว” หยางเยี่ยกระดากอายขึ้นมาอย่างบอก 

ไม่ถูก เหตุที่จู่ๆ นางก็กลับมาอยู่ที่นี่นั้นเป็นเพราะเหตุใดมีแต่นางคนเดียว

เท่านั้นที่ไม่รู้ แต่เวลาผู้อื่นฟังค�าพูดของนาง ร้อยทั้งร้อยต่างก็รู้อยู่แล้วว่า 
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เกดิอะไรขึ้น

“ออื... เรื่องนี้เล่าไม่ได้ ข้าลมืไป”

“หึๆ  ชา่งเปน็สามทีี่เข้มงวดนกั จรงิไหมลี่เอ๋อร์” อี้หยางหวัเราะลอ้เลยีน

ญาตผิู้น้องอย่างตรงไปตรงมา

“ข้ารู้สกึแค่ว่า เทพเจ้ามงักรล้วนแต่เอาแต่ใจกนัเหลอืเกนิ” เหยาลี่พูด

ด้วยสหีน้าเรยีบเฉย ค�าพดูตรงไปตรงมาที่จู่ๆ  กอ็อกจากปากนางท�าเอาอี้หยาง

กบัหยางเยี่ยนิ่งงนัไปทนัที

“เดี๋ยววนันี้ค่อยเดนิทางกนัต่ออกีครั้งหลงัอาทติย์ตกดนิ ไปถงึที่หมาย

กค็งมดืพอด”ี อี้หยางบอกก�าหนดการเดนิทางคร่าวๆ แก่เหยาลี่กบัองิเถา

“วนันี้ท่านพ่อกจ็ะกลายร่างเป็นมงักรหรอื!” องิเถาส่งเสยีงดงัด้วยความ

ตื่นเต้น

“อ๊ะ!” ชุ่ยเหนี่ยวอุทานเมื่อจู่ๆ ร่างองิเถากห็ดลงไปในทนัใด ครั้งนี้นาง

เหน็เขาเป็นลูกท้อแล้วจรงิๆ “เอ่อ... เป็นลูกท้อจรงิๆ เสยีด้วย”

“ตื่นเต้นมากเกนิไป” เหยาลี่หวัเราะแล้วกส่็ายหน้าด้วยไม่รูจ้ะท�าอย่างไร 

นางอุ้มลูกท้อออกจากกองเสื้อผ้าแล้ววางลงบนโต๊ะแทน เพื่อให้เขามองเห็น 

คนรอบข้าง

“อ๊ะ!” จู่ๆ อิงเถาก็รู้สึกเหมือนร่างขยายใหญ่ขึ้นอีกครั้ง แล้วลูกท้อก็

กลายร่างเป็นเดก็ชาย “งื้อ...” องิเถาตวัแดงก�่าทนัท ีเขาไม่ได้สวมเสื้อผ้าอกีแล้ว

“โอ้ กลบัไปกลบัมาได้รวดเรว็เช่นนี้ แสดงว่าพลงัรุดหน้าขึ้นมาทเีดยีว 

นะเนี่ย” หยางเยี่ยพยกัหน้าชื่นชม การเจรญิเตบิโตของเขาช่างมหศัจรรย์นกั

“งื้อ... ท�าไมท่านแม่ไม่เอาเสื้อผ้าข้ามาด้วย” องิเถากวกัมอืเรยีกเหยาลี่

ให้อุ้มเขาลงจากโต๊ะ แบบนี้ทุกคนก็เห็นเขาเปลือยกายน่ะสิ น่าอายที่สุดเลย 

“ท่านแม่แกล้งข้า...”

“ข้าไม่รู้ว่าเจ้าจะกลับร่างไปมาเร็วเช่นนี้นี่” เหยาลี่รีบเอาเสื้อคลุมให ้

องิเถาสวมพอให้เขาปิดบงัร่างกาย
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“ท่านพ่อบอกว่าจะช่วยสอน” เดก็ชายช้อนตามองไปทางอี้หยาง

“เอาส ิอย่างไรวนันี้กว่็างอยู”่ อี้หยางพยกัหน้าโดยด ี“ไม่ต้องสวมเสื้อผ้า

ดไีหม จะได้ไม่ต้องคอยกงัวลเรื่องสวมผดิด้านด้วย” จากการสงัเกตองิเถา หาก

ส่วนใดส่วนหนึ่งของลกูท้ออยูใ่ต้เสื้อผ้า ตอนคนืร่างเดมิเขาจะขยายร่างออกมา

ได้พอด ีแต่ถ้าลกูท้อถกูจดัท่าทางใหม่ เสื้อผ้าที่คลมุอยู่กจ็ะสวมไม่พอด ีเหมอืน

ที่เขาเคยแกล้งให้อกีฝ่ายสวมชุดกลบัด้าน

“ไม่เอา... ไม่สวมเสื้อผ้ามนัน่าอาย ข้าอายุหกขวบแล้วนะ” องิเถายนื

สวมกางเกงบนเก้าอี้โดยการช่วยเหลอืของเหยาลี่

“อา... แล้วท�าไมไม่ไปฝึกในห้องอาบน�้าเล่า ถอดเสื้อผ้าที่นั่นกไ็ม่เป็นไร

ใช่ไหม” ชุ่ยเหนี่ยวฟังคนทั้งสองคุยกนัแล้วกเ็สนอความคดิเหน็

“จรงิด้วย ท่านอาสะใภ้พูดถูกขอรบั” องิเถาพยกัหน้าเหน็ด้วย ถ้าเป็น

ในห้องอาบน�้าละก ็เขาจะไม่สวมอะไรเลยกไ็ด้ “ท่านพ่อ ไปห้องอาบน�้ากนั”

“ใช่ๆ น้องสะใภ้พูดถูกแล้ว หึๆ ” อี้หยางหวัเราะชอบใจ ‘องิเถาเอ๊ย จู่ๆ 

เจ้ากไ็ปเรยีกชุ่ยเหนี่ยวเป็นท่านอาสะใภ้เสยีอย่างนั้น’ 

“หยางเยี่ย ข้ายมืห้องอาบน�้าหน่อยได้ไหม”

“ข้าจะให้คนพาไปก็แล้วกัน” หยางเยี่ยตอบกลับด้วยสีหน้าเรียบเฉย  

เจ้าลูกท้อนี่คงอยู่กบัอี้หยางมากไปแล้ว จงึนบัญาตกิบัผู้อื่นมั่วไปหมด

“อา... พี่เหยาลี่ ข้างหลงัคฤหาสน์มนี�้าตกกบัแม่น�้าที่สวยมาก พี่เหยาลี่

ไปดดู้วยกนัดไีหม” นานๆ ทจีะมคีนรูจ้กัมาหาถงึที่ นางจงึอยากพาเดนิชมรอบ

คฤหาสน์

“ได้ส”ิ เหยาลี่เหน็ด้วย เรื่องการฝึกพลงัขององิเถานั้นนางคงช่วยอะไร

ไม่ได้มากนกั ไม่สู้เดนิชมคฤหาสน์ของเทพเจ้ามงักรดูสกัครั้ง “จะว่าไปเสื้อผ้า

กบัของใชส่้วนตวัของเจ้ายงัอยูท่ี่ข้าอยูเ่ลย เมื่อครั้งที่เจา้มาเทศกาลชงิหมงิน่ะ”

“อ๋อ... อยู่กบัพี่เหยาลี่นี่เอง ที่จรงิข้ากไ็ม่ต้องใช้หรอก แต่ระหว่างทาง

เกดิอยากได้ขึ้นมา หยางเยี่ยกเ็ลยซื้อให้น่ะ” ชุย่เหนี่ยวหวัเราะแห้งๆ “ออื ตอน

กลบัมากห็าตั้งนานเพราะไม่รู้ว่าอยู่ที่ใด เอาไว้ข้าจะกลบัไปเอานะ”
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“ได้ ข้าเกบ็เอาไว้ให้แล้ว”

“น้องชุ่ยเหนี่ยว เหตใุดจงึมาอยู่กบัคณุชายหยางเยี่ยได้หรอื” เหยาลี่

ชวนอกีฝ่ายคุยระหว่างเดนิชมสวน

“อือ... ตอนนั้นข้าเหนื่อยก็เลยพักอยู่บนกิ่งไม้ข้างล�าธาร แล้วก็เห็น 

ปลาไหลในน�้า” ชุ่ยเหนี่ยวเริ่มเล่าด้วยท่าทางไม่แน่ใจนกั “อา... ไม่ใช่ปลาไหล 

แต่นกึว่าเป็นลูกปลาไหลที่อยู่ในน�้าน่ะนะ กเ็ลยพุ่งตวัลงไปคาบขึ้นมา”

“แล้วอย่างไรต่อหรอื” ผู้ฟังถามต่อเพื่อกระตุน้ให้อกีฝ่ายกล้าพดูมากขึ้น 

ไม่ว่าเมื่อไรชุ่ยเหนี่ยวกด็ูจะไม่ค่อยมั่นใจอยู่เรื่อยไป

“ออื... แล้ว...กพ็บว่าไม่ใช่ลูกปลาไหล แต่เป็นมงักรตวัเลก็ๆ ที่บงัเอญิ

ตกอยูใ่นน�้าพอด ีแฮะๆ” ชุย่เหนี่ยวหวัเราะแห้งๆ เมื่อคดิถงึการพบกนัครั้งแรก

ระหว่างตวัเองกบัหยางเยี่ย

“อ๊ะ!” เมื่อครู่นกกระเตน็ตวัน้อยโฉบลงไปในน�า้แล้วพุ่งตวัขึ้นพร้อม

เหยื่อที่จบัมาได้ร้องลั่น เพราะสิ่งที่ตวัเองคดิว่าเป็นลูกปลาไหล จู่ๆ กเ็ลื้อยพนั

รอบตัวนาง นกกระเต็นอ้าจะงอยปาก พยายามดิ้นหนี แต่ยิ่งดิ้น แรงบีบ 

รอบตวักย็ิ่งแน่น “อ๊าก!”

“เจ้าเป็นใครกัน” แท้จริงแล้วลูกปลาไหลก็คือมังกร เมื่อนกกระเต็น 

ไม่ได้คาบมนัแล้ว มงักรตวัเลก็กข็ยายร่างเพิ่มแรงพนัธนาการนกกระเตน็ที่ไม่ 

รูจ้กัที่สงูที่ต�่าตวันั้น หยางเยี่ยเทพเจ้ามงักรผูร้บัหน้าที่ดแูลสายน�้าแห่งนี้ไม่เคย

พบเจอเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อน เทพเจ้ามังกรผู้ยิ่งใหญ่อย่างเขาต้องมาถูก 

นกน้อยตวัหนึ่งคาบขึ้นจากน�้า

“ออื... ทา่นเทพมงักร ข้า...ข้านกึว่าท่านเป็นลูกปลาไหล ขออภยัเจา้ค่ะ” 

นกกระเต็นน้อยนี้มีนามว่าชุ่ยเหนี่ยว บิดามารดานางเป็นนกกระเต็นธรรมดา 

พี่ชายพี่สาวของนางกเ็ป็นนกกระเตน็ธรรมดาเช่นกนั

“นกน้อย เจ้ากระท�าการลบหลู่เทพเจ้ามังกรอย่างข้า รู้หรือไม่ต้องถูก
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ลงโทษเช่นไร” แสงสทีองเรอืงรองสว่างวาบ นกกระเตน็ตวัน้อยที่ถกูพนัธนาการ

ร่างกลบักลายมาอยู่ในก�ามอืบุรุษผู้หนึ่ง

หาว่าเขาเป็นลูกปลาไหลอย่างนั้นหรอื บบีให้ตายเลยดไีหม

“เอ่อ... ข้า...ข้าไม่รู้นี่ ท่านอยู่ในน�้า ข้ามองไม่ชดั ข้าไม่รู้จรงิๆ เจ้าค่ะ” 

ชุ่ยเหนี่ยวในร่างนกกระเตน็หมุนคอไปมา

“ไม่รู้รึ ไม่ใช่ว่าสัตว์อย่างเจ้าต้องย�าเกรงข้าอยู่แล้วหรอกหรือ” ยิ่งฟัง 

ค�าแก้ตวัของอกีฝ่ายกย็ิ่งรู้สกึแปลกใจขึ้นทุกท ีโดยธรรมชาต ิสตัว์เหล่านี้ควร

จะมสีญัชาตญาณบ้างสิ

“อือ...” ไม่ว่านกกระเต็นตัวน้อยจะพูดอย่างไร อีกฝ่ายก็เหมือนจะ 

ไม่ฟังเลยสกันดิ เหน็ทคีงมแีต่การขอขมาอย่างเตม็ขั้นเสยีแล้ว 

ชุ่ยเหนี่ยวกระพอืปีกดิ้น แล้วร่างนางกข็ยายใหญ่ขึ้นจนหยางเยี่ยก�าไว้

ไม่อยู ่ขณะที่นกน้อยหลดุจากมอืเขา กข็ยายร่างกลายมาเป็นเทพธดิาที่มใีบหน้า

แฝงความกงัวลองค์หนึ่ง

“เจ้า...” หยางเยี่ยเบกิตากว้างด้วยความตกใจ เขามองไม่ออกว่านางก็

เป็นเทพธิดาองค์หนึ่งเช่นกัน หญิงสาวยืนนิ่งช้อนตามองตอบ “เจ้าไม่ใช่นก

ธรรมดาหรอกหรอื”

“ท่านเทพเจ้ามงักรผู้ยิ่งใหญ่ ข้าขอโทษด้วยจรงิๆ เจ้าค่ะ” ชุ่ยเหนี่ยวไม่

รอช้ารบีประสานมอืแล้วคกุเข่าลง ก้มคารวะอกีฝ่ายด้วยท่าทางจ�านน บดิาของ

นางเคยสอนว่า หากท�าให้ใครไม่พอใจแล้ว อย่าถอืว่าตวัเองนั้นไม่ผดิ ให้รบี

ขอโทษแล้วยอมรบัผดิโดยไว เพราะร้อยทั้งร้อยนางมกัเป็นคนผดิอยู่แล้วอย่าง

แน่นอน

“เจ้ามาเป็นเทพธดิาได้อย่างไร เหตุใดข้าจงึไม่รู้ว่าเจ้าคอืใคร” ในตอนนี้

หยางเยี่ยนึกแปลกใจยิ่งกว่าเก่า เมื่อครู่เขาไม่เห็นรู้สึกถึงสถานะของนางเลย

สกันดิ

“เอ่อ... ข้า... ท่านปู่สละขนตัวเองให้เจ้าแม่ซีหวังหมู่เพื่อท�าเป็นเครื่อง

ประดบั กเ็ลยขอใหเ้จ้าแม่ซหีวงัหมู่ใหพ้รแก่ข้า” ชุ่ยเหนี่ยวก้มหน้าตอบค�าถาม
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อีกฝ่ายแต่โดยดี “อา... เพราะว่าข้าขี้ลืมและซุ่มซ่าม ท่านปู่ท่านย่า ท่านตา 

ท่านยาย ท่านพ่อท่านแม่ รวมถงึพี่ชายพี่สาวจงึต่างเป็นห่วง ท่านปู่เลยขอให้

เจ้าแม่ซหีวงัหมูช่ว่ยให้ข้าไม่ต้องพบเจออนัตราย เจ้าแม่ซหีวงัหมูก่เ็ลยท�าให้ข้า

กลายเป็นเทพธดิานกกระเตน็ แล้วกม็อบเครื่องรางชิ้นนี้...ให้เจ้าค่ะ” มอืนางสั่น

ไม่หยุด นางยื่นแผ่นหยกแกะสลกัที่พกตดิกายอยู่เสมอไปตรงหน้าหยางเยี่ย

“เจ้าลุกขึ้นเถอะ” สิ่งที่เห็นในมือนางคือแผ่นหยกขนาดเล็กที่แกะสลัก

เป็นยันต์แปดทิศ ความหมายของเครื่องรางนี้คือปกป้องคุ้มภัย ถึงตอนนี้ 

หยางเยี่ยกไ็ม่รู้จะพูดอย่างไรต่อ นางขี้ลมืและซุ่มซ่ามจนน่าเป็นห่วงงั้นหรอื... 

ดูท่าทางนางคงจะพูดความจรงิ “ไปได้แล้ว”

“เอ่อ... ไม่โกรธแล้วหรอืเจ้าคะ” ชุย่เหนี่ยวเงยหน้ามองอกีฝ่าย เมื่อเหน็

ว่าเขาไม่พูดอะไรต่อและกไ็ม่ชกัสหีน้าใส่ หญงิสาวกโ็ล่งอก นางรบีลุกขึ้นยนื

แล้วส่งยิ้มให้เขา “เอ่อ... เช่นนั้นข้าขอตวัก่อนนะเจ้าคะท่านเทพเจ้ามงักร”

“ออื...” เมื่อหญงิสาวหายตวัไปหยางเยี่ยกต็้องตกใจ นางลมืแผ่นหยก

คุ้มภยัเอาไว้! สมควรตาย! เกดิแม่เดก็นั่นถูกปีศาจที่ไหนพบเข้า เขาจะโดน

เจ้าแม่ซหีวงัหมู่ต�าหนหิรอืไม่

“ออื... แล้วหลงัจากนั้นหยางเยี่ยกเ็อาแผ่นหยกมาคนืข้า ตอนนั้นข้าก�าลงั 

หาแผ่นหยกคุ้มภัยอยู่พอดี ท่านปู่ท่านย่า ท่านตาท่านยาย ท่านพ่อท่านแม่ 

รวมถงึพี่ชายพี่สาวกช็่วยหากนัใหญ่ ทุกคนเอ่ยปากขอบคุณหยางเยี่ยไม่หยุด

เลย” ชุ่ยเหนี่ยวยิ้มกว้าง ตอนนั้นนางโดนทุกคนรุมว่าอยู่พอดี เกือบจะได้ 

ถูกส่งตัวไปอยู่ข้างกายเจ้าแม่ซีหวังหมู่อยู่แล้วเชียว แต่ว่าไปๆ มาๆ ก็เลย 

กลายเป็นมาอยู่กบัหยางเยี่ยแทน... ว่าแล้วตอนนี้แผ่นหยกของนางไปอยู่ที่ใด

กนันะ

“หาอะไรอยู่หรอื” เหยาลี่ถามขึ้นเมื่อเหน็ชุ่ยเหนี่ยวเหมอืนหาอะไรอยู่

“ออื... เหมอืนว่าเครื่องรางนั้นจะหายไปอกีแล้ว ไป...ไปอยู่ที่ใดกนันะ”

“เจ้ารู้อะไรอย่างนั้นหรือ” เหยาลี่หันไปถามสาวใช้ที่มีท่าทีหลุกหลิก
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เหมอืนอยากจะพูด

“รู้เจ้าค่ะ แต่ว่า...”

“อือ... ห้ามบอกนะ ข้า...ข้าจะนึกด้วยตัวเองก่อน” ชุ่ยเหนี่ยวรีบเอ่ย

ห้าม ถ้าไม่มีเครื่องรางนั่นนางจะออกไปเที่ยวเล่นที่นอกคฤหาสน์คนเดียว 

ไม่ได้ ส่วนที่เอ่ยห้ามสาวใช้ก็เพราะว่าหากนางไม่พยายามนึกด้วยตัวเองละก ็

อีกหน่อยนางจะกลายเป็นคนที่จ�าอะไรไม่ได้เลย เหมือนกับตอนที่ท่านปู ่

ท่านย่า ท่านตาท่านยาย ท่านพ่อท่านแม่ และพี่ชายพี่สาว เลี้ยงนางมาแบบ 

ช่วยนางท�าเกอืบทุกอย่าง “ออื... อยู่ไหนนะ”

“ลองกลบัไปหาที่ห้องอาหารก่อนดไีหม” ในเมื่อเจ้าตวัไม่ให้บอก บรรดา

สาวใช้กไ็ม่กล้าพูดต่อ เหยาลี่จงึเสนอความเหน็ช่วยอกีฝ่ายแทน

“ออื... แต่ข้าอยากพาพี่เหยาลี่ไปดูน�้าตกก่อน ไปดูน�้าตกกนัก่อนกแ็ล้ว

กัน” ชุ่ยเหนี่ยวตัดสินใจว่าค่อยไปหาเครื่องรางอีกครั้งตอนที่อยากออกไป 

เที่ยวเล่นดกีว่า

“ออื... น�าทางได้เลย” เหยาลี่ยอมรบัการตดัสนิใจของอกีฝ่าย หยางเยี่ย 

กับชุ่ยเหนี่ยวดูเหมือนจะมีชะตาต้องกันอย่างประหลาด ท�าให้ทั้งสองต้องมา

พบกนัแล้วได้อยู่ด้วยกนั... เหมอืนอี้หยางกบันาง

“หยางเยี่ย เจ้าไม่กลบัไปดฮูหูยนิหรอื” อี้หยางตนี�้าในสระน�า้อุน่ขนาด

ใหญ่ตรงหน้าให้เกดิวงน�้ากระเพื่อมไปทั่ว

“เลิกพูดจาเช่นนั้นเสียที” หยางเยี่ยเอ็ดกลับด้วยน�้าเสียงเหนื่อยหน่าย

เตม็ที

“ถ้าเจ้าไม่สนใจนาง แล้วเอานางมาไว้ใกล้ตวัท�าไม หึๆ  บอกข้ามาดกีว่าน่า 

มีอะไรจะได้ช่วยกัน” อี้หยางตบบ่าอีกฝ่ายเบาๆ “ข้าช่วยเป็นที่ปรึกษาให้เจ้า 

ได้นะ”

“งื้อ!” องิเถาอทุาน เมื่อจู่ๆ  ตวัเองกก็ลบัเป็นลกูท้ออกีครั้งแล้วลอยตาม

คลื่นน�้าห่างออกไปถงึกลางสระ
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“อ้าว... ไปไกลเสียแล้ว” อี้หยางหยุดมือแล้วก็เปลี่ยนมาใช้พลังท�าให้

คลื่นน�้าในสระไหลวนมาทางเขา พาเอาลูกท้อน้อยที่ลอยอยู่ตามมาด้วย

“คกิๆ เอาอกีๆ” องิเถาหวัเราะชอบใจ ตอนแรกกเ็ป็นการฝึกกลายร่าง

อยู่ดีๆ  โดยมเีขาที่ต้องพยายามอยู่คนเดยีว แต่ไม่รู้ท�าไมจู่ๆ กเ็ปลี่ยนเป็นการ

สอนเขาว่ายน�้าแทนเสยีได้ ตอนที่อยู่ในร่างมนุษย์ เขาจะว่ายน�้าโดยมที่านพ่อ

คอยตีน�้าให้เกิดคลื่นพัดตัวเขาออกจากขอบสระ แต่พอเขาเผลอตัวกลายร่าง

เป็นลูกท้อ ท่านพ่อก็จะใช้พลังท�าให้เกิดคลื่นน�้าพัดตัวเขาเข้าหาขอบสระที่ 

ตื้นกว่าแทน เขาสนุกมากเลยทเีดยีว

“กลับร่างเป็นมนุษย์ก่อนสิ เร็วเข้า” อี้หยางอุ้มลูกท้อขึ้นมาเขย่าเบาๆ 

แขนขาทั้งสี่ก็งอกออกมาอย่างรวดเร็ว ลูกท้อน้อยกลายเป็นเด็กชายผิวขาว

อารมณ์ดีคนหนึ่งในพริบตา “เก่งขึ้นแล้ว หึๆ” เขาวางเด็กชายลงในสระน�้า 

อกีครั้ง

“ข้าว่ายน�้าเก่งขึ้นแล้วด้วย” องิเถาโอ้อวด

“เก่งมาก ไปเล่นน�้าต่อเถอะ”

“ท่านพ่อ ข้าไปว่ายน�้ารอบสระนะ ได้ไหม”

“กลบัเป็นลกูท้อเมื่อใดกเ็รยีกข้าแล้วกนั จะได้ใช้พลงับงัคบัวารพีากลบั

มา”

“ได้ขอรบั” องิเถารบัค�าแล้วกย็่อตวัลงไปวกัน�้าและลอยตวัว่ายไปตาม

ขอบสระต่อ ครั้งหน้าหากพบหลวิเป้ยกบักวานอวี่เขาจะบอกทั้งสองคนว่า ‘ข้า

ว่ายน�้าได้แล้ว’

“อี้หยาง...” เหน็อกีฝ่ายจดัการธุระตรงหน้าเสรจ็ หยางเยี่ยกเ็อ่ยเรยีก

เพื่อคุยต่อ

“ว่าอย่างไรน้องชาย” อี้หยางหวัเราะในล�าคอ ตดัสนิใจได้แล้วใช่ไหม

“ชุ่ยเหนี่ยวไม่รู ้สักนิดว่าที่ข้าท�าไปทั้งหมดนั้นเพื่ออะไร” หยางเยี่ย 

ข่มกลั้นความอบัอายยอมขอค�าปรกึษาจากอกีฝ่ายในที่สุด

“แล้วท�าไมเจ้าไม่บอกนาง” อี้หยางถามกลบั



รักในเดือนสิบ 
23

“กข็้าไม่อยากบอก” หยางเยี่ยหน้าแดงขึ้นมาเลก็น้อย

“เจ้าท�าดีกับนางแต่นางไม่รู้ แล้วเจ้าก็ไม่คิดจะทวงความดีความชอบ 

เสยีด้วย จุ๊ๆ เจ้านี่ช่างเป็นสุภาพบุรุษเสยีจรงิ” อี้หยางจุ๊ปากพลางส่ายหน้า

“ใครจะหน้าด้านไร้ยางอายเหมอืนเจ้าเล่า” หยางเยี่ยส่งเสยีงดูถูก

“ไร้ยางอายแล้วอย่างไร เดก็นั่นเรยีกข้าเป็นบดิา” เขาชี้ไปยงัสระน�้าที่มี

ควนัฉุยซึ่งองิเถาว่ายน�้าเล่นอยู่ เขาว่ายน�้าหายเข้าไปในไอน�้าที่ลอยปกคลุมไป

ทั่ว ได้ยนิแต่เสยีงตนี�้าดงัจ๋อม “ส่วนลี่เอ๋อร์กย็อมรบัข้าเป็นสามตี่อครอบครวั

ของนาง บิดามารดาของนางก็ยอมรับข้าเป็นลูกเขย” อี้หยางท�าสีหน้าท้าทาย 

“เจ้าลองเทยีบกบัตวัเจ้าดู”

“เฮอะ! อย่างเจ้าเขาเรยีกฉวยโอกาส หากข้าไม่ยกขบวนสนิสอดไปให้ 

ใครที่ไหนจะยอมรับเจ้าเป็นลูกเขยกัน” หยางเยี่ยส่ายหน้าอย่างไม่ให้ค่าแก ่

ค�าพูดอีกฝ่าย “ครอบครัวชุ่ยเหนี่ยวแทบจะจับนางมัดแล้วโยนขึ้นเตียงข้า 

อยู่แล้ว ติดแค่ข้าอยากให้นางรู้ตัวก่อนเท่านั้น หลังจากนั้นจะได้ไม่มีปัญหา

ตามมา ไม่เหมอืนเจ้าที่ทุกเรื่องเตม็ไปด้วยค�าหลอกลวง”

“บ๊ะ! หลอกลวงแล้วอย่างไร ตอนนี้กใ็กล้จะเป็นจรงิอยู่แล้ว” อี้หยาง

เริ่มไม่พอใจ ค�ากไ็ร้ยางอาย ค�ากฉ็วยโอกาส อกีค�ายงัวา่หลอกลวงอกี เขาหรอื

อุตส่าห์จะช่วยให้สมหวงั “เรื่องอย่างนี้ลี่เอ๋อร์เก่งกว่าข้า ถ้าเจ้ายอมขอร้องดีๆ  

ข้าจะไปบอกลี่เอ๋อร์ให้ช่วยดหีรอืไม่”

“ฮ!ึ ท�าไมต้องขอร้องเจ้า ข้าไปขอร้องพี่สะใภ้เองไม่ดกีว่าหรอื”

“เจ้ากล้าขอร้องนางหรือ ไม่ใช่ว่ายืนยันต่อหน้านางไปแล้วว่าไม่มอีะไร

เกี่ยวข้องกบัน้องสะใภ้หรอกหรอื ว่าอย่างไร”

“ปรกึษาเจ้าไปกไ็ม่ได้ความ ข้าไม่พดูต่อแล้ว” หยางเยี่ยไม่สนใจอกีฝ่าย

อกี

“ท่านพ่อ ข้ากลายเป็นลูกท้อแล้ว” องิเถาเรยีกอี้หยางจากอกีฟากของ

สระน�้า

“ได้ๆ” อี้หยางตะโกนตอบแล้วเริ่มใช้พลงับงัคบัวาร ีแต่แทนที่จะได้เหน็
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ลูกท้อลอยเข้ามาใกล้ กลบัเป็นเดก็ชายที่ท�าหน้าทะเล้นอยู่แทน “ฮ่าๆ องิเถา... 

นี่คอืร่างลูกท้อของเจ้าหรอื” อี้หยางหวัเราะเสยีงดงัเมื่อรู้ว่าโดนหลอก

“ก็ข้าเหนื่อยแล้ว... แฮะๆ” อิงเถายิ้มตาหยีแล้วยื่นแขนรอในน�้าให้ 

อกีฝ่ายอุ้มขึ้นจากน�้า

“มาๆ ข้าจะพาเจ้าไปเชด็ตวัแล้วสวมเสื้อผ้าให้” ชายหนุ่มช้อนตวัองิเถา

ขึ้นจากน�้า “แล้วเรากไ็ปหาแม่กนัดไีหม”

“ด ีไปหาท่านแม่กนั” องิเถาพยกัหน้าเหน็ด้วย

“ออื แล้วกน็ะ ข้าคดิว่า...”

“ท่านแม่” อิงเถาวิ่งตึงตังเข้ามากอดเหยาลี่ที่ก�าลังนั่งคุยกับชุ่ยเหนี่ยว

จากด้านหลงั

“อิงเถา ฝึกกลายร่างเสร็จแล้วหรือ” เหยาลี่ดึงเด็กชายมานั่งบนตัก 

แล้วกอดหอมด้วยความมนัเขี้ยว 

ชุย่เหนี่ยวที่นั่งอยูด้่วยกนัยิ้มให้เขาด้วยความเอน็ด ูอี้หยางนั่งลงด้านข้าง 

เหยาลี่อย่างเป็นธรรมชาติ ทั้งยังท�าหน้าเหมือนเยาะเย้ยหยางเยี่ย หยางเยี่ย

ถลงึตาใส่และยนือยู่ด้านหลงัชุ่ยเหนี่ยวเช่นเดมิ

“สระน�้าของท่านอากว้างมากเลย” องิเถาท�าตาโตพลางกางแขนกว้าง

“ออื... องิเถานี่น่ารกัจรงิๆ” ชุ่ยเหนี่ยวหวัเราะชอบใจ

“ขอบคุณท่านอาสะใภ้ขอรบั คกิๆ” ยิ่งชมองิเถากย็ิ่งยิ้มกว้าง “ท่านแม่ 

ดูนี่นะ” องิเถาปีนลงจากตกัเหยาลี่แล้วไปยนืบนพื้นหนิหน้าคนทั้งสาม

“โอ้!” ชุ่ยเหนี่ยวอุทานเมื่อเหน็องิเถากลายเป็นลูกท้อ

“ท่านแม่ ข้าจะกลบัร่างเป็นคนแล้วนะ”

แปะๆๆ

เมื่ออิงเถากลับร่างเป็นคนอีกครั้งก็มีเสียงปรบมือจากชุ่ยเหนี่ยว การ

แปลงร่างกลบัไปกลบัมาในเดก็อายุเท่านี้ช่างเก่งกาจเหลอืเกนิ “อา... เมื่อก่อน

กว่าข้าจะฝึกจนคล่องยงัต้องใช้เวลาตั้งหลายปีแน่ะ ตอนนั้นท่านปู่ถงึกบัพาข้า
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ไปฝากไว้กบัเจ้าแม่ซหีวงัหมู่ตั้งนาน ข้านกึว่าจะไม่ได้กลบับ้านมาอยูก่บัคนอื่นๆ 

เสยีแล้ว”

“ท่านแม่ เป็นอย่างไรบ้าง ข้าเก่งไหม” อิงเถาจัดชุดให้เข้าที่เล็กน้อย 

แล้วกเ็ดนิเข้าไปถามเหยาลี่ด้วยสหีน้าคาดหวงั

“เก่งมากอิงเถา เจ้าเรียนรู้ไวจริงๆ” เหยาลี่พยักหน้าชื่นชม “น้อง 

ชุย่เหนี่ยว หากพยายามทกุวนั สกัวนักจ็ะท�าได้เอง” นางหนัไปพดูกบัหญงิสาว

ที่นั่งอยู่ข้างๆ อกีประโยค

“เจ้าค่ะพี่เหยาลี่” ชุ่ยเหนี่ยวพยกัหน้าเข้าใจแล้วส่งยิ้มให้ทั้งเหยาลี่และ

องิเถา “อ๊ะ!”

“มีอะไรหรือชุ่ยเหนี่ยว” เมื่อเจ้าตัวอุทาน หยางเยี่ยก็รีบถามขึ้นทันท ี

และปฏกิริยิาเขากท็�าเอาอี้หยางต้องปิดปากหวัเราะเบาๆ คนเดยีว

“ออื... พอดเีมื่อครู่ข้ายงัเหน็องิเถาเป็นลูกท้อเหมอืนเมื่อเช้า ข้ากเ็ลยคดิ

ว่าเป็นเพราะข้าท�าแผ่นหยกคุ้มภยัหายไปหรอืไม่ กเ็ลยมองไม่ออกว่าใครเป็น

ใคร เมื่อคนืยงัอยู ่แต่เมื่อเช้ามนัหายไปแล้ว แผ่นหยกคุม้ภยัจะต้องอยูใ่นห้อง

นอนแน่ๆ เลย” ชุ่ยเหนี่ยวอธิบายความคิดนางให้อีกฝ่ายฟัง ในที่สุดนางก็

นึกออกได้ด้วยตนเองเสียที น้อยครั้งที่นางจะรู้ว่าตัวเองท�าอะไรผิดพลาดไป 

“เอ่อ... ข้าไปเอาแผ่นหยกคุ้มภยัก่อนนะ”

“ไม่ต้อง แผ่นหยกคุ้มภัยอยู่นี่แล้ว” หยางเยี่ยหยิบแผ่นหยกรูปยันต์

แปดทศิออกจากแขนเสื้อตวัเอง เขากเ็พิ่งรู้ความลบันี้ตอนเหน็องิเถาเมื่อเช้า... 

แต่กไ็ม่เข้าใจว่าตอนที่เขากบันางพบกนัครั้งแรกนั้น นางไม่เหน็ว่าเขาเป็นมงักร

หรอื หรอืว่าความหวิของนางบงัตากนัแน่

“นี่เจ้าสองคนนอนห้องเดียวกันหรือ!” อี้หยางท�าตาโตขณะถามขึ้น 

อย่างไม่อยากเชื่อ เหตุใดนอนห้องเดยีวกนัแล้วยงัไม่รู้ว่า...

“เจ้าอย่าเพิ่งคิดมากไป ข้าสั่งพวกนาง” หยางเยี่ยชี้ไปยังกลุ่มสาวใช้ 

ด้วยสีหน้าเรียบเฉย “เวลาที่ชุ่ยเหนี่ยวลืมอะไรหรือท�าอะไรตกไว้ให้เอามาไว้

กบัข้า”
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“อ๋อ... แผ่นหยกนี้กเ็ลยมาอยู่กบัท่านนี่เอง” ชุ่ยเหนี่ยวพยกัหน้าเข้าใจ

แล้วกร็บัแผ่นหยกมาจากเขา

“ครั้งนี้เจ้านกึขึ้นได้เองว่าท�าหายไว้ที่ไหน เก่งมากนะ” หยางเยี่ยเอ่ยชม

แล้วยิ้มเลก็น้อย

“ออื ขอบคุณนะหยางเยี่ย” หญงิสาวยิ้มตอบเขาเช่นกนั

“พวกเราไปกันเถอะ” เหยาลี่อุ้มอิงเถาเข้าเอว อีกมือก็ดึงแขนอี้หยาง 

ให้ออกเดนิไปอกีทาง

“ท�าไมเล่า ไม่ดูสองคนนั้นอกีหน่อยหรอื” อี้หยางไม่เข้าใจ เขาก�าลงัจะ

เอ่ยล้อเลยีนอกีฝ่ายอยู่พอดเีชยีว

“ให้พวกเขาสองคนคุยกนัเองบ้างเถอะ”

“เขาสองคนก็อยู่ด้วยกันแทบจะตลอดเวลาอยู่แล้วนี่ และเหตุใดกลุ่ม

สาวใช้ตามพวกเรามาด้วยเล่า” อี้หยางหรี่ตามองสาวใช้กลุม่ใหญ่ที่ต้องคอยอยู่

รอบตวัชุ่ยเหนี่ยว

“พวกเจ้าแยกย้ายกนัไปเถอะ” เหยาลี่โบกมอืไม่ให้ใครอยู่ต่อ

“ท่านแม่ ข้าเหนื่อยมากเลย” อิงเถาท�าเสียงงัวเงีย อ้าปากหาวแล้ว

พยายามกอดคอพลางเอนหน้าลงซบไหล่นาง

“มา ข้าอุ้มเจ้าเอง” อี้หยางช้อนตวัองิเถามาอุ้มไว้แทน

“ง่วงนอน...”

“รู้แล้วๆ จะพาไปนอนนะ” อี้หยางลูบหลงัองิเถาเพื่อกล่อม เขาบอกให้

เหยาลี่ช่วยเปดิประตูตรงหน้า ห้องที่เขาพาองิเถาเข้าไปคอืห้องรบัรองที่เมื่อคนื

ใช้ต้อนรบัพวกเขานั่นเอง

“อี้หยาง ข้ามเีรื่องหนึ่งอยากถามท่าน” เมื่อปล่อยให้องิเถานอนอยู่บน

ตั่งยาว เหยาลี่กเ็ริ่มพูดคุยกบัอี้หยาง

“ถ้าเป็นเจ้าจะถามหลายเรื่องกไ็ด้” อี้หยางยิ้มกว้าง

“เมื่อคนืหลงัจากข้าหลบัไปแล้ว ท่านท�าอะไรข้า”

เมื่อได้ยนิค�าถาม อี้หยางกเ็บกิตากว้างด้วยความตกใจก่อนจะหนัหน้า
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หนไีปอกีทาง ที่แท้นางกร็อให้อยูก่นัสองต่อสองแล้วค่อยถามนี่เอง “ข้าขอโทษ... 

ข้าอดใจไม่ไหว” เขารบีชงิขอโทษก่อนที่อกีฝ่ายจะโมโหขึ้นมา

เหยาลี่มองอี้หยางด้วยสีหน้าเรียบเฉย เมื่อครู่นางได้พูดคุยกับชุ่ย-

เหนี่ยวหลายเรื่อง ตอนที่อีกฝ่ายเล่าว่าอี้หยางพานางไปนอนนั้นท�าเอาผู้พูด 

ถงึกบัหน้าแดงขึ้นมา นางกเ็ลยอยากรู้ว่าอี้หยางท�าอะไรไปบ้างกเ็ท่านั้น “อดใจ 

ไม่ไหว... แล้วท�าไมท่านไม่ปลุกข้าเล่า”

“กเ็จ้านอนหลบัอยู ่ข้ากอ็ยาก...อยากลองดสูกัครั้ง” เขาก้มหน้าพดูด้วย

ความรู้สกึผดิ ถ้านางบอกให้ปลุก ครั้งหน้าเขากจ็ะปลุกนางแล้วกนั แสดงว่า

เมื่อคนืนางแกล้งท�าเป็นไม่รู้เรื่องสนิะ... เขาโดนนางหลอกแล้ว

“ไม่ใช่ว่าท่านกเ็คยท�าแบบนั้นหรอกหรอื” ที่นางคาดเดาไว้กค็อือี้หยาง

จะต้องอุ้มนางเหมือนครั้งที่นางพลาดท่าถูกเปี่ยนฝูดูดพลังชีวิตจนเดินไม่ไหว

เป็นแน่ แต่ถ้าพูดเช่นนี้...

“ไม่เคยนะ ข้าไม่เคยแอบจบูเจ้าตอนเจ้านอนหลบัมาก่อนเลยจรงิๆ ตอน

อยู่ที่บ้านเจ้า ข้ากไ็ม่เคยท�าเช่นนั้นมาก่อนเลย” อี้หยางยนืยนัเสยีงแขง็ ด้วย

ไม่อยากให้เหยาลี่เข้าใจผดิไปมากกว่านี้

“จูบ... อย่างนั้นหรอื”

“ใช่ เดี๋ยวนะ เจ้าไม่ได้รู้ตวัตื่นตอนที่ข้าจูบหรอื”

“รู้ตัวตื่นอะไร เมื่อคืนท่านแอบจูบข้าตอนที่ข้าหลับอยู่หรือ” สีหน้า 

เหยาลี่เปลี่ยนเป็นไม่พอใจ นี่มันเรื่องอะไรกัน พอนางยอมให้เขานอนห้อง

เดียวกันก็มาเอาเปรียบนางแบบนี้หรือ “เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นมาให้หมดเดี๋ยวนี้ 

เลยนะ”

“เอ่อ... ข้า...ข้า เมื่อคืนหลังจากที่เจ้าหลับไป ข้าก็อุ้มเจ้ากับอิงเถาไป

นอนในห้อง อุ้ม...แบบตอนที่เจ้าถูกปีศาจค้างคาวดูดพลังชีวิตไปน่ะ แล้ว...

ตอนที่วางเจ้าลงบนเตยีง ข้ากจ็บูเจ้าไปครั้งหนึ่ง... แล้วเจ้ากล็มืตาตื่นขึ้นมาแต่

ไม่พูดอะไร จากนั้นกพ็ลกิตวัไปอกีทาง” อี้หยางสารภาพสิ่งที่เกดิขึ้นอย่างหมด

เปลือก “ข้าตกใจมากเลยห่มผ้าให้เจ้ากับอิงเถา แล้วก็ดับตะเกียงนอนทันท ี 
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ไม่ได้ท�าอะไรอกี”

“อี้หยาง ข้าไม่นกึเลยว่าท่านจะเอาเปรยีบข้าเช่นนี้” นางไม่พอใจ... แม้

นางจะเคยกอดจูบกับอี้หยางมาหลายต่อหลายครั้งแล้ว แต่การที่เขาท�าอะไร

ตอนที่นางหลบัอยู่ นางกร็ู้สกึไม่พอใจอยู่ดี

“เหยาลี่ ครั้งก่อนเจ้าเป็นคนพูดเองว่าถ้ากลบัถงึโรงเตี๊ยมเมื่อไร ข้ากบั

เจ้ากจ็ะ...จะท�าอะไรได้มากขึ้น ถ้าให้ตคีวามจากค�าพูดในตอนนั้นของเจ้ากค็อื

เราสองคนก�าลังจะเป็นสามีภรรยากันอยู่แล้วไม่ใช่หรือ” อี้หยางท�าสีหน้า 

น่าสงสาร เขาก�าลังขอความเห็นใจจากนาง “ถึงข้าจะแอบท�า แต่ข้าก็แอบท�า 

กบัเจ้าคนเดยีวนะ”

“ท่านไม่ต้องพูดเลย เรื่องกลับถึงโรงเตี๊ยมแล้วจะท�าหรือไม่ท�าอะไร 

ข้าจะคดิดูอกีท”ี

“โธ่... เหยาลี่ เจ้าไม่พอใจอะไรกนั อกีหน่อยพอเราอยู่ด้วยกนั นอน

เตยีงเดยีวกนั ใครจะรู้ว่าตอนที่เจ้าหลบัอยู่ ข้าจะท�าหรอืไม่ท�าอะไร” อี้หยาง

เปลี่ยนไปพูดด้วยน�้าเสยีงเหมอืนก�าลงัสั่งสอนนาง

“แล้วท่านจะท�าหรอืไม่ท�าอะไร”

“ข้า... เอ่อ... ข้ากจ็ะนอนกอดเจ้าไว้ หอมแก้มเจ้า พรมจูบไปทั่วหน้า

เจ้า แล้วกล็ูบคล�าตวัเจ้าอกีสกัหน่อย” เขาพูดแล้วกย็กมอืขึ้นมา ท�าท่าเหมอืน

ก�าลงัลูบคล�าสิ่งที่นูนอยู่ในอากาศ

“ท่านกล้าพูดเรื่องเช่นนี้ออกมาได้อย่างไรกัน” เหยาลี่ท�าหน้าไม่เชื่อว่า

อีกฝ่ายจะกล้าพูดออกมา แล้วเอามือปิดหน้าอกตัวเองไว้เพราะท่าทางของ 

อี้หยาง

“ไม่เอาน่าเหยาลี่ อย่าบอกข้านะว่าเจ้าไม่เคยได้ยินเรื่องพวกนี้มาก่อน 

หนังสือที่เจ้าอ่านไม่มีเรื่องความใกล้ชิดกันของบุรุษกับสตรีบ้างหรือ หือ...” 

ใบหน้าที่แดงก�่าของเหยาลี่กระตุ้นให้อี้หยางอยากพูดต่อ “อกีอย่าง... ตอนอยู่

ที่บ้านเจ้า ไม่ใช่ว่าพวกเรากก็อดจบูกนัไปตั้งมากแล้วหรอื แค่จบูเจ้าเบาๆ ตอน

หลับอยู่เท่านั้นเอง ไม่ใช่เรื่องใหญ่เสียหน่อย เมื่อครู่เจ้าบอกให้ข้าปลุกเจ้า  
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ครั้งหน้าข้ากจ็ะปลุกให้เจ้าได้ตื่นขึ้นมารบัจูบของข้าอย่างเตม็ที่กแ็ล้วกนั”

เผยีะ!

เสยีงตบดงัขึ้น แล้วทุกอย่างกเ็งยีบลง

“เจ็บมือไหม” เขาไม่ถูกนางตบหน้ามานานแล้ว รู้สึกคิดถึงฝ่ามือนาง

อย่างไรบอกไม่ถูก

“ไม่ต้องมาพูดกบัข้า ข้าไม่ให้ท่านจูบแล้ว” เหยาลี่หมุนตวัหนไีปอกีทาง

“โอ๋ๆ... กแ็ค่ล้อเล่นหน่อยเดยีวเอง อย่าเพิ่งโกรธเลยลี่เอ๋อร์” น�้าเสยีง

แง่งอนของนางท�าเอาอี้หยางถึงกับกลั้นหัวเราะ เขาเริ่มบีบนวดหัวไหล่เหยาลี่

เพื่อเอาใจ “ลี่เอ๋อร์ เจ้าจริงจังเช่นนี้ก็ถูกแล้ว ข้าคงดูเหมือนพวกท�าอะไรไม่

จรงิจงั วนัๆ เอาแต่เล่น ทั้งยงัหน้าด้านหน้าทน เจ้าด่าเจ้าไล่กไ็ม่ยอมไปเสยีท ี

ต้องให้เจ้าตบสั่งสอนกส็มควรแล้ว”

“อี้หยาง...” เหยาลี่เรยีกอกีฝ่ายอย่างอ่อนแรง

“หอื...”

“เรื่องนี้อย่าเอาไปเล่าให้ใครฟังเล่า ที่ท่านพูดออกมาทั้งหมดนั่นน่ะ” 

เหยาลี่ยอมแพ้ สิ่งที่อี้หยางพูดมาล้วนแต่ถูกต้อง เขากบันางทั้งกอดทั้งจูบกนั

ไปหลายครั้งหลายครา แค่เขาแอบจบูนางตอนหลบันั้นเป็นเรื่องเลก็น้อยจรงิๆ 

“แล้วถ้าแอบท�าอะไรกอ็ย่ามาบอกข้าอกี ข้าไม่อยากรู้”

“ฮูหยนิว่าอย่างไร สามกีว็่าตาม” อี้หยางรบัค�าแล้วพยกัหน้าเชื่อฟังนาง

ด้วยความจรงิจงัยิ่ง

ท่านพ่อกบัท่านแม่ท�าอะไรกนันะ... เมื่อครู่มเีสยีงเผยีะดงัขึ้น ใช่เสยีง

ท่านแม่ตบหน้าท่านพ่ออกีหรอืไม่นะ สองคนนั้นพูดอะไรกนั เขาไม่ได้ยนิเลย 

องิเถาที่ตื่นเพราะเสยีงตบเมื่อครู่ก�าลงัคดิหาทางแอบดูเหตุการณ์ จรงิส!ิ เมื่อ

กลายร่างเป็นลกูท้อกจ็ะไม่มใีครรู้ว่าเขาตื่นอยู ่ครั้นองิเถาบงัคบัตวัเองให้กลาย

ร่างเป็นลูกท้อได้แล้วกม็องไปรอบๆ “งื้อ...”

“องิเถา ตื่นแล้วหรอื” เหยาลี่รบีผลกัอี้หยางออกห่าง ไม่ใช่ว่าองิเถาก�าลงั

หลบัอยู่ในร่างลูกท้อหรอื
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“ละเมอหรอื?” อี้หยางมองตามพลางเลยีรมิฝีปากตวัเอง

“ลูกท้อดูเหมอืนจะแดงกว่าปกตนิะ” เหยาลี่ตั้งข้อสงัเกต

“ท่านแม่จูบกับท่านพ่ออีกแล้ว...” อิงเถากลับร่างกลายเป็นเด็กชาย 

เช่นเดมิ เขาเอาสองมอืปิดใบหน้าที่แดงก�่าด้วยเขนิอายแทนทั้งสอง ท�าไมสอง

คนนี้ชอบท�าแบบนี้ตอนเขาก�าลงันอนหลบัอยู่เรื่อยเลย

“หึๆ  องิเถานี่ขี้อายเหมอืนเจ้าไม่มผีดิ”

“ใครจะไปไร้ยางอายเหมอืนท่านเล่า” เหยาลี่ตตี้นแขนของเขาตอบโต้

“พี่สะใภ้ โชคด”ี หยางเยี่ยยิ้มกว้างขณะกล่าวลาคนทั้งสาม

“อือ... พี่เหยาลี่ เดินทางปลอดภัย” ชุ่ยเหนี่ยวที่มาส่งคนทั้งสามยัง 

ลานกว้างกลางป่าเอ่ยอวยพรตาม

“แล้วพบกนัใหม่ คุณชายหยางเยี่ย น้องชุย่เหนี่ยว” เหยาลี่ยิ้มแย้มตอบ

“ไปกนัเถอะ” อี้หยางพยกัหน้าเป็นสญัญาณ เขาวางห่อผ้าสมัภาระลง

บนพื้นก่อนจะกลายร่างเป็นมงักรตวัโตอกีครั้ง

“ท่านพ่อ” เมื่อกลายร่างแล้ว อิงเถาก็รีบวิ่งไปเอามือแตะข้างล�าตัวอีก

ฝ่าย ครั้งก่อนเขาเป็นลกูท้อจงึไม่ได้สมัผสัตวัอกีฝ่ายนกั ครั้งนี้เขาคงร่างมนษุย์

เอาไว้ได้จงึได้ท�าอย่างที่หวงั “ลื่นๆ เหมอืนปลาเลย... คกิๆ” เขาซอยเท้าอยู่กบั

ที่ด้วยความตื่นเต้น

“เอ้า! ขึ้นไปนั่งเลย” เมื่อเห็นเหยาลี่ถือห่อผ้าไปผูกไว้ที่ขาอี้หยาง  

หยางเยี่ยกเ็ข้ามาช่วยอุ้มองิเถาขึ้นไปนั่งบนล�าตวัอี้หยาง

“ขอบคุณขอรบัท่านอา”

“หอื... อี้หยาง หนวดเจ้าหายไปไหนเส้นหนึ่ง” หยางเยี่ยมองซ้ายขวา

ส�ารวจความเรยีบร้อย ก่อนจะพบสิ่งสะดุดตา

“อยู่ที่ข้า...” เหยาลี่ตอบเสยีงเบา “ใช้หมกัสุราขายน่ะ”

“สรุา? ที่ขายในโรงเตี๊ยมน่ะหรอื” หยางเยี่ยกุมคอ... ครั้งก่อนเขาดื่มไป

หลายขวด พอได้ยนิเช่นนี้แล้วกพ็ะอดืพะอมอย่างไรบอกไม่ถูก
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“หลี่เต๋อดื่มแล้วชมไม่หยุดปากเชียวละ หึๆ” อี้หยางพูดแล้วหัวเราะ 

ขึ้นจมูก

“เสร็จแล้ว ไปกันเถอะ” เมื่อเหยาลี่มัดห่อผ้าทั้งหมดไว้กับขาหน้าของ

อกีฝ่ายแล้วกป็ีนขึ้นไปบนตวัอี้หยาง “องิเถา จบัข้าไว้แน่นๆ เล่า” นางนั่งอยู่

ด้านหลงัองิเถา แล้วเอื้อมสองมอืไปด้านหน้าและกอดตวัเขาเอาไว้

“ได้เลยท่านแม่” องิเถาขยบัมอืไปด้านหลงัเพื่อเกาะเอวนาง

“พระอาทติย์ลบัขอบฟ้าแล้ว ข้าคงส่งได้เท่านี้ละ โชคดอีี้หยาง” หยางเยี่ย

ดูท้องฟ้าจงึคดิว่าสมควรออกเดนิทางได้แล้ว

“อย่าเข้มงวดกบัภรรยานกัเล่า” อี้หยางเอ่ยปากล้อเลยีนเป็นครั้งสดุท้าย 

ก่อนเหาะขึ้นท้องฟ้าแล้วหายไปในหมู่เมฆหนาทบึที่คล้ายมารออยู่ก่อนแล้ว

“ว้าว! สูงมากเลย” ท้องฟ้านั้นเป็นสีแดงอมส้มจากแสงสุดท้ายของ

พระอาทติย์ ขณะที่สายลมพดัเสื้อผ้าองิเถาจนเกดิเสยีงดงัพึ่บพั่บ ท�าเอาเสื้อ

เขาพองออก “ท่านแม่ดูส ิข้าตวัพองใหญ่แล้ว”

“ออื... อย่ากลายเป็นลูกท้อเล่า ไม่เช่นนั้นได้ปลวิตามลมไปแน่”

“เข้าใจแล้วท่านแม่” เขากอดเหยาลี่แน่นขึ้นอกี

“ถ้าเจ้าชอบ วันหลังข้าพาออกมาเที่ยวเล่นเช่นนี้อีกดีไหม” อี้หยางใน

ร่างมงักรเหาะเหนิไปตามทางที่พาพวกเขากลบับ้าน

“ถ้าท่านพาเขามาคนเดยีวแล้วท�าเขาหายไป ท่านต้องเป็นคนไปอธบิาย

กบัเจ้าแม่ซหีวงัหมู่เองนะ” เหยาลี่พูดกลบัยิ้มๆ

“เจ้าแม่ซีหวังหมู่คือใครหรือ” อิงเถาไม่เคยได้ยินหรือรู้จักคนชื่อนี้ 

มาก่อน

“เจ้าแม่ซหีวงัหมูก่ค็อืเจ้าแม่แห่งสวรรค์ เป็นมารดาแห่งบรรดาเทพเซยีน

บนสวรรค์ทั้งปวง” เหยาลี่อธบิาย

“คนที่ท�าให้จอืหนี่ว์กบัหนวิหลางแยกจากกนัน่ะหรอื” ถ้าเป็นเจ้าแม่แห่ง

สวรรค์เขากค็ุ้นเคยอยู่ เหมอืนท่านแม่เคยเล่าให้เขาฟังเมื่อครั้งเทศกาลซซีี



32
โรงเตี๊ยมร้อยลี้ เล่ม 2

“เจ้าแม่ซีหวังหมู่ท�าไปตามกฎสวรรค์เท่านั้น หลังจากนั้นนางก็ยอมให้

คนทั้งสองพบกนัไม่ใช่หรอื” เหยาลี่ไม่อยากให้องิเถารูส้กึไม่ดกีบัเจ้าแม่ซหีวงัหมู่ 

เพราะที่จริงแล้วเจ้าแม่ซีหวังหมู่ต่างหากที่เป็นมารดาแท้จริงของอิงเถา ทั้งยัง

ช่วยเหลอืเขาเอาไว้จากการถูกนางเดด็กนิอกีด้วย

“ท่านแม่กบัท่านพ่อกจ็ะถกูเจ้าแม่ซหีวงัหมูท่�าให้แยกจากกนัด้วยไหม... 

ข้าไม่ยอมนะ” องิเถาเงยหน้ามองเหยาลี่ ปานแดงของท่านแม่ดอูย่างไรกไ็ม่เคย

ท�าให้เขากลวัเลยสกันดิ กลบัท�าให้เขารู้สกึปลอดภยัมากๆ อกีต่างหาก

“ไม่หรอกองิเถา ข้าไม่ยอมแน่นอน” อี้หยางพดูเสยีงหวานและหนกัแน่น

ในตอนท้าย น�้าเสยีงเขาท�าเอาเหยาลี่ถงึกบัใจเต้นแรง

“ข้าได้ยนิเสยีงหวัใจท่านแม่ด้วย เต้นแรงมากเลย” องิเถาที่ซบตวัตดิกบั

เหยาลี่รู้สกึถงึเสยีงตกึตกัที่ข้างหู

“หวั่นไหวกบัค�าพูดเมื่อครู่ละส”ิ

“ท่านอย่าได้มั่นใจเกนิไปนกั” เหยาลี่โต้กลบั

“เดี๋ยวถงึโรงเตี๊ยมแล้วข้าจะรบีเข้านอน ท่านพ่อกบัท่านแม่จะได้ไปจูบ

กนัต่อ... ดไีหมท่านแม่” องิเถาพูดแล้วกห็น้าแดงแจ๋

“เป็นเด็กเป็นเล็กพูดจาอย่างนี้ได้อย่างไร” นางเอ็ดเด็กชายเสียงเบา 

ด้วยใบหน้าที่แดงไม่ต่างกนั

“คกิๆ”

เด็กชายหัวเราะคิกคักด้วยความชอบใจ ส่วนอี้หยางในใจคิดเพียงว่า

ต้องรบีพาองิเถาเข้านอนให้เรว็ที่สุด เขาจะได้คบืหน้าต่อกบัเหยาลี่เสยีที

“ดีนะที่เมืองนี้เป็นเมืองเล็กๆ” อี้หยางบินร่อนลงตรงลานกว้างที่

ปราศจากผู้คน ห่างออกไปไม่ไกลมีบ้านหลังเล็กๆ ที่มืดสนิทด้านใน “อย่าง

น้อยกเ็ดนิไม่ไกลนกั” หลงัคนืร่างเป็นมนษุย์ ไม่รูว่้าในมอือี้หยางมโีคมกระดาษ

ถอืเอาไว้ตั้งแต่เมื่อใด

“ตอนท่านไปหาข้าท่านไปอย่างไรนะ” เหยาลี่ช่วยแกะห่อผ้าออกจาก
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ท่อนแขนของอี้หยาง

“ข้าก็พาอิงเถาเดินออกทางประตูด้านนี้แล้วเดินย้อนกลับเข้าไปใหม่  

ไปตรงจุดที่เจ้ากบัข้านั่งรถม้าเข้ามาด้วยกนัเมื่อครั้งแรกที่ข้ามาที่นี่น่ะส”ิ อี้หยาง

รบัห่อผ้าที่เตม็ไปด้วยชุดองิเถาและห่อผ้าของฝากมาถอืเอาไว้

“ทางนั้นมนัไปอกีทางไม่ใช่หรอื” เหยาลี่น�าห่อผ้าตวัเองมาถอืเอาไว้ ส่วน

ห่อผ้าเลก็ที่เป็นขององิเถากใ็ห้เดก็ชายรบัผดิชอบถอืไป

“กข้็าไม่รูจ้กัที่อื่นนี่ ข้าเสนอเงนิให้คนที่พาไปเมอืงหลวงกบัทางตะวนัตก

ได้ กเ็ลยได้ไปหาเจ้าอย่างไรเล่า” เขาส่งโคมกระดาษให้เหยาลี่ก่อนย่อตวัลงไป

ผูกห่อผ้าคาดอกให้เดก็ชาย

“ขอบคุณท่านพ่อ” องิเถายนืนิ่งให้อกีฝ่ายช่วยเหลอื

“เข้าเมอืงกนัเถอะ พรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าเพื่อเปิดโรงเตี๊ยม”

“ไม่พกัสกัวนัหรอื”

“ปิดโรงเตี๊ยมมานานแล้ว... เดี๋ยวลูกค้าจะหายหมด”

มอืข้างหนึ่งขององิเถาจบัมอือี้หยาง อกีข้างจบัมอืเหยาลี่ ทั้งสามเดนิไป

ตามทางเดินที่เข้าสู่ตัวเมือง แสงสว่างที่ใช้น�าทางมีเพียงโคมกระดาษในมือ 

เหยาลี่เท่านั้น

“องิเถาหลบัแล้วหรอื...” เสยีงเบาๆ ดงัขึ้นในความมดื

เมื่อออกจากห้องนอนเดก็ชายมา เหยาลี่กต้็องสะดุง้สดุตวั “อี้หยาง ท่าน

มายนืท�าอะไรตรงนี้” นางนกึว่าเขาจะกลบัห้องนอนไปแล้วเสยีอกี

“กม็ารอเข้านอนพร้อมเจ้าอย่างไร” อี้หยางยิ้มแป้น เขารอวนันี้มานาน

แล้ว

“แต่ว่า...”

นางก�าลังจะปฏิเสธ เขาจึงรีบยกนิ้วขึ้นห้าม “ตอนนั้นเจ้าบอกว่ารอให้

ถงึโรงเตี๊ยมก่อน” เขารู้ว่านางจ�าได้... หลงัจากนั้นเขากบันางยงัองิแอบแนบชดิ

กนัอกีตั้งนานกว่าจะเข้านอน
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“อกึ...” ค�าพูดของเขาท�าเอาเหยาลี่สะอกึจนพูดไม่ออก ตอนนั้นนางก็

ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองไปถึงขั้นนั้นได้อย่างไร การท�าอะไรโดยไม่คิด พอได้

โอกาสมาทบทวนกไ็ม่ทนัเสยีแล้ว

“ข้าจะให้โอกาสเจ้ากลบัค�าอกีครั้งกไ็ด้นะถ้าเจ้ายงัไม่พร้อม แต่ถ้าต้อง

รอวนัที่เจ้าพร้อมจรงิๆ กอ็ย่าให้ข้ารอนานนกัเล่า”

“คนืนี้ละ ท่าน...ท่านไปรอที่ห้อง...ห้องข้าได้เลย” เหยาลี่หน้าแดงก�่า พดู

ตะกุกตะกกัด้วยความเขนิอาย

“แล้วเจ้าเล่า”

“ข้าจะไปต้มน�้า ข้าอยากอาบน�้าก่อน”

“อ้อ”

‘ให้ข้าช่วยอาบดไีหม... ไม่ด ีถามเช่นนี้ไม่ดแีน่’

“เช่นนั้นข้ากจ็ะไปรอก่อน”

“ออื... อย่ายุ่งกบัของในห้องข้าเล่า” เหยาลี่เตอืน

อี้หยางซึ่งหนัหลงัเดนิไปยงัห้องนอนของนางที่อยูด้่านในโบกมอืให้นาง

เพื่อบอกว่าเขารบัรู้แล้ว



สิบสี่
ดวงตาสีทอง

“อาบน�้าเสร็จแล้วหรือ” อี้หยางอยู่ในท่ากึ่งนอนกึ่งนั่งตรงขอบเตียง 

ในห้องนอนเหยาลี่ เขาก�าลงัอ่านหนงัสอืเล่มหนึ่งที่วางอยู่ในห้องตอนที่เขาเข้ามา

“ออื...” เหยาลี่ขานรบั รบีปิดประตหู้องแล้วดบัเทยีนที่จดุเอาไว้บางส่วน

“เจ้าเขนิหรอื” อี้หยางยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ เขาไม่คดิปิดบงัความยนิดขีอง

ตนเองสกันดิ

“อือ...” นางยังคงตอบค�าเดิม ดูท่าทางท�าอะไรไม่ถูก จะยืนตรงไหน  

จะนั่งตรงไหน และจะท�าอะไรต่อกต็ดัสนิใจไม่ได้

“มานั่งตรงนี้ก่อนสิ” เขาวางหนังสือลงแล้วขยับตัวเพื่อให้มีที่ให้นาง 

นั่งข้างๆ ทั้งสองนิ่งเงยีบไปอยู่พกัหนึ่ง เหยาลี่จงึพูดขึ้น

“อี้หยาง”

“มอีะไรหรอื”

“ข้าจะนอนข้างใน”

“เจ้าชอบนอนตรงไหนก็นอนได้เลย” อี้หยางยันตัวขึ้นจากเตียงไป

กระซบิขา้งหนูาง “ตอนนี้ต้องคุยกนัว่าใครจะนอนข้างบนหรอืข้างลา่งต่างหาก”

ใบหน้าเหยาลี่แดงก�่าขึ้นทันที ยังไม่ทันได้อ้าปากเถียงก็ถูกอี้หยาง 
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รวบตวัลงไปนอนทบัตวัเขาไว้ “อี้หยาง! ปล่อยข้านะ” นางตวาดแหว ขยบัตวั

ไปมาด้วยความไม่คุ้นเคย ในหวัวุ่นวายจนคดิอะไรไม่ออก

“ไม่ปล่อย หึๆ ” อี้หยางหวัเราะชอบใจแล้วยื่นหน้าขึ้นไปหอมแก้มนาง

ฟอดใหญ่

“อี้หยาง ท่าน...ท่านมนัมงักรราคะ” เหยาลี่ตไีหล่คนที่นอนอยู่ด้านล่าง

“ตีสามีได้อย่างไรกัน หือ” แม้ปากจะบ่นว่า แต่ดูเหมือนนางจะไม่ได้

ขดัขนื อี้หยางจงึพลกิตวัเปลี่ยนไปนอนทบัเหยาลี่ไว้แทน ตาประสานตา เขา

ก้มหน้าลงไปจูบนาง

“อือ...” เหยาลี่ยอมรับจูบของเขาแต่โดยดี จูบที่เต็มไปด้วยอารมณ์ 

รกัใคร่อย่างไม่ปิดบงั ร่างกายทั้งสองแนบชดิ รมิฝีปากทั้งคูแ่นบสนทิ “อี้หยาง...”

“มอีะไรหรอื” หลงัชายหนุ่มจูบจนพอใจกเ็ปลี่ยนเป็นไล้ปลายจมูกตาม

ล�าคอของนางแทน “ตวัเจ้าหอมดจีงั”

“ข้า... กงัวลใจ”

“กงัวลใจเรื่องใด”

“ท่าน...ท่านจะไม่ทิ้งข้าใช่ไหม” เหยาลี่หายใจลกึก่อนถามต่อ

“ข้าเคยพูดแล้วว่าจะไม่จากเจ้าไปไหน” อี้หยางกระซบิข้างหนูาง น�้าเสยีง

เขาทั้งอ่อนโยนและหนกัแน่น

“ท่านพ่อ...ท่านพ่อข้ามฮีูหยนิอื่น ข้า...” น�้าเสยีงนางฟังดูสบัสน ใจหนึ่ง

กอ็ยากถาม อกีใจหนึ่งกป็ฏเิสธ

“ข้าไม่ใช่บิดาเจ้า ข้าจะรักเจ้าเพียงคนเดียวเท่านั้น” อี้หยางพูดกล่อม

อย่างใจเย็น ตอนนี้เป็นด่านสุดท้ายในการพิชิตใจนางที่เขาต้องพบเจอแล้ว 

ใช่หรอืไม่

“ท่านเป็นเทพเจ้า...” เหยาลี่คล้องแขนไปกอดรอบคออีกฝ่ายไว้แน่น 

“ท่านท�าได้หรอื”

“ข้าท�าได้...ข้าท�าได้แน่นอน” อี้หยางกระชบัวงแขนกอดนางกลบั “แล้ว

เจ้าเล่า อยากอยู่กบัข้าไปชั่วชวีติหรอืไม่”
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“อยาก...” เสียงนางสั่นสะท้านและเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู ้สึก  

เหยาลี่คลายวงแขนออกเมื่ออี้หยางขยบัตวั “ออื...” รมิฝีปากทั้งคู่กลบัมาแนบ

สนทิกนัอกีครั้ง

“ลี่เอ๋อร์ ข้ารกัเจ้า” แน่นอนว่าหลงัจากได้ยนิค�าพูดของนางแล้วเขาย่อม

เดินหน้าต่อ เขาจูบนางอย่างล�้าลึกจนพอใจแล้วเริ่มลดมือลง หมายจะ

ปลดเปลื้องเสื้อผ้าคนที่นอนอยู่ด้านล่าง

“...ดับไฟก่อน” หัวใจเหยาลี่เต้นแรง ใบหน้าแดงก�่า ไม่ต้องคิดก็รู้ว่า

แม้แต่ตวัของนางตอนนี้กค็งจะแดงไปทั้งตวัแล้ว

“ได้” อี้หยางรบัค�าโดยง่าย เขาโบกมอืหนึ่งครั้ง แสงไฟจากเทยีนรอบ

ห้องกด็บัลง... แต่ดวงตาของเขากลบัเปล่งแสงสทีองสลวัออกมา

“ดวงตาของท่าน...” ดูแล้วน่ากลวัพลิกึ เหยาลี่ชะงกัตวัไปครู่หนึ่งเมื่อ

เหน็สิ่งที่มนุษย์ไม่มี

“มนัเป็นเช่นนี้อยู่แล้ว” อี้หยางไม่ใส่ใจจะตอบนกั เขาอยากผ่านค�าถาม

นี้ไปไวๆ จะได้ถอดชุดนางต่อ

เหยาลี่ท�าตัวไม่ถูก ได้แต่นอนนิ่งฟังเสียงหัวใจตัวเองเต้นอยู่กับที่ 

พยายามควบคมุลมหายใจให้สงบให้มากที่สดุเท่าที่จะท�าได้ แต่ทกุครั้งที่เสื้อผ้า

แต่ละชิ้นถูกถอดออก จติใจนางกจ็ะกลบัมาวุ่นวายอกีครั้ง

“หึๆ ”

“ท่านหวัเราะอะไร” ด้วยความที่รอบข้างมดืสนทิ เหยาลี่จงึไม่คดิปิดกั้น

การแสดงอารมณ์ทางใบหน้า อย่างไรอีกฝ่ายก็ไม่เห็นนางเหมือนที่นางไม่เห็น

เขาอยู่แล้ว

“ไม่ม ีหึๆ  ไม่มอีะไร” น�้าเสยีงอี้หยางเตม็ไปด้วยความขบขนั นางคงคดิ

ว่าเขามองไม่เห็นนางกระมัง หากมองไม่เห็นไหนเลยเขาจะถอดเสื้อผ้านางได้

แม่นย�าเช่นนี้ เกดิเป็นเทพเจ้ามงักรกใ็ช่ว่าไม่ด ี มพีลงัเช่นนี้แล้วดจีรงิๆ หาก

ไม่มพีลงัเช่นนี้ คงได้คล�าหาจนนางเอด็เอาได้อกี

“ท่าน... ยงัสวมเสื้อผ้าครบอยู่เลย” ในเมื่อคดิว่าอกีฝ่ายไม่เหน็ เหยาลี่
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กท็�าใจกล้าเอื้อมมอืไปด้านหน้าคล�าหาตวัอกีฝ่ายบ้าง เมื่อจบัถกูเสื้อผ้าเขาแลว้

นางก็รู้สึกว่าเสียเปรียบอย่างไรบอกไม่ถูก นางถูกเขาถอดเสื้อผ้าออกไปจน

เกือบจะหมดตัวอยู่แล้ว แต่เขายังสวมเสื้อผ้าครบอยู่เลย เหยาลี่สะบัดมือ 

แล้วแสดงความไม่พอใจออกมาทางใบหน้า

“จรงิหรอื”

“จรงิส ิกน็ี่...” เหยาลี่ยื่นมอืไปด้านหน้าอกีครั้งขณะพดู แต่ยงัพดูไม่ทนั

จบนางกลับสัมผัสไม่ถูกเนื้อผ้าเขาอีกแล้ว นางรีบกระตุกมือกลับด้วยความ

ตกใจทนัที

“เจ้าลองลูบคล�าให้มากกว่านี้อกีหน่อยส ิ หึๆ ” เหน็นางตกใจจนชกัมอื

หนแีทบไม่ทนัทั้งยงัท�าหน้าตื่นตระหนกเสยีเตม็ประดา เขารู้สกึชอบใจยิ่งนกั

“ท่าน... ท�าไมท่าน...”

“กข็้าถอดเสื้อผ้าเป็นเพื่อนเจ้าอย่างไร”

“ว้าย!”

“อะไร! เกดิอะไรขึ้น” อี้หยางท�าเสยีงตกใจตาม

“ท่านจบัหน้าอกข้าท�าไม” เหยาลี่เอาสองมอืปิดหน้าอกแล้วขยบัตวัหน ี

จู่ๆ เขามาจบัหน้าอกของนางได้อย่างไรกนั

“ข้าไม่รู้ ข้ามองไม่เหน็” เขาพูดปด “ข้าให้เจ้าจบัของข้าคนืนะ” อี้หยาง

คว้าข้อมอืของนางได้อย่างแม่นย�าแล้วน�ามาวางไว้บนอกตวัเอง

“อี้หยาง! ปล่อยมอืของข้านะ” อะไร ติ่งแขง็ๆ ที่อยู่กลางฝ่ามอืนางคอื

อะไรกนั!

“ตอนนี้ข้าสวมเสื้อผ้าน้อยกว่าเจ้าแล้ว ข้าถอดของเจ้าต่อนะ” อี้หยาง

ยอมปล่อยข้อมอือกีฝ่าย เขาพยายามอดกลั้นไม่ให้หวัเราะออกมาจนหน้าท้อง

แข็งไปหมด สีหน้านางที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเมื่อครู่ล้วนแต่อยู่ในสายตาเขา 

ทั้งสิ้น

“ท่านท�าไปเงยีบๆ ได้ไหม” ยิ่งฟังเขาพดูว่าจะท�าอะไร ใจนางกย็ิ่งวุน่วาย

“ได้ๆ” อี้หยางเริ่มลงมือต่อ ถัดจากเสื้อคลุมตัวนี้ก็เป็นเอี๊ยมของนาง
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แล้ว... ไหนดูซ ิวนันี้นางสวมเอี๊ยมสอีะไร เมื่อถอดเสื้อคลุมออกจนเหน็เพยีง

เอี๊ยมตวัหนึ่ง เหยาลี่กถ็งึกบัสูดหายใจเข้าเสยีงดงั “เจ้า... กลวัหรอืไม่”

“ไม่ ข้าไม่กลัว” เหยาลี่ตอบกลับด้วยน�้าเสียงสั่นจนอี้หยางคาดเดาว่า

นางน่าจะแกล้งท�าใจกล้าไปอย่างนั้นเอง “ข้าแค่ตื่นเต้น... เท่านั้น” นางยกตวั

ขึ้นอีกเล็กน้อยเพื่อให้เขาดึงเสื้อผ้าออกจากตัว ต้นขานางสัมผัสกับต้นขาเขา 

ที่คุกเข่าคร่อมไว้อยู่ ทั้งร่างมเีพยีงเอี๊ยมที่ปกปิดอยู่เท่านั้น

“ข้าจบัหน้าอกเจ้านะ”

“ข้าบอกให้ท่านท�าไปเงยีบๆ”

“กเ็ดี๋ยวเจ้าตกใจอกี”

“เงยีบ!”

เหยาลี่สะดุ้งเมื่อมอือี้หยางแตะลงไปบนหน้าอกของนาง

นิ่ม...นิ่มมือยิ่ง อี้หยางปลื้มปริ่มจนแทบจะร้องตะโกนออกมา เขา

ลูบคล�าได้ตามใจชอบ ทั้งนางยงัไม่ขดัใจอกี “หน้าอกเจ้านิ่มมอืดจีรงิๆ”

“ออื...” ความรู้สกึที่เกดิขึ้นนี้นางไม่เคยพบเจอมาก่อน “ออื...” เหยาลี่

ครางเสยีงเบาเมื่ออกีฝ่ายหยอกเย้ากลางหน้าอกทั้งสองข้าง

“ลี่เอ๋อร์... ตวัเจ้าหอมเหลอืเกนิ ผวิกน็ุ่มลื่น หน้าอกกน็ุ่มนิ่ม” อี้หยาง

หยอกล้อนางทั้งทางวาจาและการกระท�า ซุกไซ้หน้าลงไปที่ซอกคอนาง มือ 

ข้างหนึ่งบบีคลงึอกข้างหนึ่ง ส่วนอกีข้างกส็อดลงไปใต้ร่าง หวงัจะถอดเสื้อผ้า

ชิ้นสุดท้ายที่นางสวมอยู่

“...ราคะ”

“หอื...”

“มงักรราคะ...” เหยาลี่บ่นอุบอบิกบัการกระท�าอนัเชี่ยวชาญของเขา

“ใครกนัมงักรราคะ” อี้หยางพูดกลั้วหวัเราะ กระตุกมอืครั้งหนึ่งเหยาลี่

ก็ไม่เหลืออะไรปิดบังร่างกายอีกต่อไป เขายืดตัวตรงด้วยอยากมองนางให้

ชดัเจน ไล่สายตาไปตั้งแต่คิ้วเรยีว จมูก รมิฝีปาก ปลายคาง หน้าอกทั้งสอง

ข้าง หน้าท้องแบนราบ สะโพก ต้นขา... และตรงจุดนั้น
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“อี้หยาง...”

เมื่อเหยาลี่เอ่ยเรียก อี้หยางก็รีบดึงสายตากลับไปจ้องตาของนางแทน 

“มอีะไรหรอื”

“ท่าน...ท่านมองเห็นใช่ไหม” เหยาลี่ถามด้วยความไม่แน่ใจ เมื่อครู่นี้ 

เขาไล่สายตาเหมอืนก�าลงัมองร่างนางอยูเ่ลย แล้วพอนางเรยีก เขากห็นัหน้ามา

จ้องตานางได้พอด ีเมื่อปักใจเชื่อว่าอกีฝ่ายนั้นมองเหน็ตนจรงิๆ บึ้ม! เหมอืน

มเีสยีงอะไรบางอย่างระเบดิขึ้นในหวั เหยาลี่เอาสองมอืมาปิดหน้าอกแลว้หนบี

ต้นขาแน่น “เมื่อครู่ท่าน...ท่านแกล้งท�าเป็นมองไม่เหน็ใช่หรอืไม่!”

นางถามเขาเสียงดัง ใบหน้าแดงก�่า ทั้งโกรธทั้งอาย โกรธที่เขาหลอก

นาง และโกรธที่ตวัเองเสยีรู้เขาอกีครั้ง ดวงตานั่นไม่ปกตจิรงิๆ ด้วย

“ไม่เป็นไรหรอกลี่เอ๋อร์ เจ้ารูปร่างดขีนาดนี้ไม่ต้องอายไปหรอก ผวิพรรณ

กผ็ุดผ่องไม่มตี�าหน ิเจ้างามมาก... โอ๊ะ!” อี้หยางหลบฝ่ามอืที่ฟาดมาในความ

มดืได้ทนั

“ท่าน! อยู่นิ่งๆ ให้ข้าตเีดี๋ยวนี้นะ” เขามองเหน็จรงิๆ ด้วย ถงึกบัหลบ

ฝ่ามอืนางได้

“ไม่ได้ๆ แล้วครั้งนี้กห็้ามกระแทกขาใส่เอน็มงักรของข้าเชยีว” อี้หยาง

โน้มตัวไปด้านหน้าแล้วกดตัวเหยาลี่ลงกับเตียง สองร่างเปลือยเปล่าแนบชิด

กนัแนบแน่น

“อี้หยาง... ท่านหลอกข้าอยู่เรื่อยเลย” เหยาลี่ยังคงขัดขืนอยู่เล็กน้อย 

มอืกต็ลีงบนไหล่เขาอย่างอดไม่ได้

“ถ้าเจ้าคดิว่าข้าไม่เหน็กไ็ม่เป็นไรแล้วไม่ใช่หรอื หึๆ ” อี้หยางพูดพลาง

พรมจูบไปทั่วใบหน้า ล�าคอ และเลื่อนลงต�่า ทุกครั้งที่จูบเขาก็รู้สึกได้ว่านาง

ผ่อนคลายขึ้นเรื่อยๆ

“ออื...” เหยาลี่ส่งเสยีงครางเบาๆ เป็นระยะ ไม่ว่าอี้หยางจะท�าอะไรกบั

ร่างของนาง กล็้วนแต่ท�าให้นางรู้สกึดี

“ชอบแบบนี้หรอืไม่” อี้หยางถามตอนที่นวดเบาๆ ที่หน้าอกแล้วเขี่ยนิ้ว
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“ท�าไปเงยีบๆ” ภายในห้องยงัคงมดืสนทิ แสงสว่างเพยีงหนึ่งเดยีวที่มี

อยู่คือดวงตาสีทองของอี้หยางเท่านั้น สุดท้ายเหยาลี่ก็ได้แต่ท�าใจ ในเมื่อคิด

รบัคนแบบนี้เข้ามาในชวีติแล้ว นางกต็้องยอมรบันสิยัเสยีๆ ของเขาให้ได้

“เจ้าจ้องตาข้าเช่นนี้ ข้า...”

“ท่านจะท�าไม” เมื่อได้ยนิค�าพูดเช่นนี้นางกร็ู้สกึหมดแรงจะเอด็อกีฝ่าย 

ลองปล่อยให้เขาพูดเสยีหน่อย อยากรู้นกัว่าเขาจะพูดอะไรต่อ

“ข้าเขนิอายยิ่งนกั”

“ตอนนี้ข้าเขนิอายยิ่งกว่าท่านเสยีอกี”

“น้องหญงิพูดถูก เพราะข้าเหน็น้องหญงิตวัแดงไปหมดแล้ว”

“เงยีบเดี๋ยวนี้!”

“ตอนเราอยู่ด้วยกนักไ็ม่เคยเหน็เจ้าเงยีบนะ” ไม่ใช่ว่านางนั่งเงยีบๆ ได้

สกัพกักห็าเรื่องมาถามเขาอยู่ตลอดหรอกหรอื

“...ตอนนั้นข้าตั้งใจจะพูดคุยกบัท่าน แต่ตอนนี้ อ๊า!”

“ตอนนี้ต้องท�าแบบนี้ใช่ไหม” เขาถามค�าถามให้นางไขว้เขวแล้วกจ็ู่โจม

ตอนที่นางไม่ทันระวัง มือเขาสอดไปที่ต้นขาด้านในก่อนขยับลึกเข้าไปยังจุด

อ่อนไหวที่สุดของนาง

นิ้ว...นิ้วของเขา เหยาลี่นอนตวัแขง็ แม้แต่ใบหน้ากย็งัแขง็ค้างไปด้วย

“เป็นอย่างไร รู้สกึอย่างไรบ้าง” ดนูางท�าหน้าเข้าส ิตอนนี้นางรูส้กึอย่างไร

กนันะ

“รู้สกึแปลกๆ”

“แบบดหีรอืไม่ด”ี

“แบบ...แบบด”ี

“เดี๋ยวจะรู้สกึดกีว่านี้อกี หึๆ ” อี้หยางหวัเราะในล�าคอ เมื่อครู่ที่ลองท�า

ดกูเ็หน็ว่านางพร้อมหลายส่วนแล้ว “เจ้าไม่ต้องกงัวลใจไป ข้าจะท�าให้อ่อนโยน

ที่สุด”

“เงยีบ...”
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เงยีบอกีแล้ว แต่เขาอยากพูดคุยกบันางนี่นา อี้หยางลอบยิ้มกบัตนเอง

ในความมดื “ข้างในนี้ร้อนจงั ทั้งร้อนทั้งแฉะไปหมดแล้ว” พูดไปกพ็ลางใช้มอื

หยอกเย้านางไปพลาง

“อี้หยาง! หยุดพูดถงึเรอืนร่างข้าได้แล้ว...” เหยาลี่เอด็เขาเสยีงกระเส่า

“แต่ข้าดใีจนี่นา คนืนี้เจ้าสวยมาก ข้ากเ็ลยอยากพูดถงึบ่อยๆ” อี้หยาง

ตอบกลบั เสยีงลมหายใจเขาเปลี่ยนเป็นกระชั้นและถี่ขึ้นจนเหยาลี่รู้สกึได้

“อี้หยาง...” เหยาลี่หายใจแรง จ้องไปยังดวงตาสีทองที่ส่องประกาย 

ตรงหน้า

อี้หยางยกสะโพกแล้วโน้มตวัลงทาบทบันางอกีครั้ง ก่อนขยบัตวัไปด้าน

หน้าด้วยความรวดเรว็ น�าพาสิ่งที่ก�าลงัตื่นตวัเข้าไปยงัเส้นทางที่ควร

“อื้อ!” ความเจบ็ปวดที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่ทนัตั้งตวัท�าให้นางร้องอุทานและ

เกรง็ไปทั้งร่าง

“ลี่เอ๋อร์ อย่าเกรง็ ผ่อนคลายเข้าไว้” เขาพูดเสยีงหอบ แน่นเกนิไปแล้ว 

นาง... ยงับรสิุทธิ์อยู่จรงิๆ อี้หยางเองกพ็ยายามผ่อนคลายเช่นเดยีวกนั นาง

ไม่ได้ท�าตวัเหมอืนหญงิสาวในห้องหอ นางมคีวามคดิและมชีวีติเป็นของตวัเอง 

นางไม่แยแสสายตาต�าหนิของคนรอบข้าง แต่ตัวนางกลับประพฤติตัวอยู่ใน

กรอบประเพณ ีนางรกัษาความบรสิทุธิ์เอาไว้จนถงึคนืเข้าหอ กลบัเป็นเขาที่ข้าม

ขั้นตอนนั้นไปเสียได้ เขานี่มันใจร้อนเสียจริง... นางเป็นผู้หญิงที่ดีพร้อมใน

ทุกๆ ด้านจรงิๆ

“อย่าเพิ่ง... ขยับ” เหยาลี่พยายามผ่อนคลายร่างกายแต่ก็ท�าได้ยาก 

เหลอืเกนิ หวัใจของนางเต้นดงัจนอี้หยางที่ขยบัตวัลงมากอดนางรู้สกึได้

“เจ้า...”

“ไม่ต้องพูดด้วย” เหยาลี่หลบัตาสนทิแล้วสอดแขนขึ้นไปกอดอี้หยางไว้ 

“ข้าพร้อมแล้ว” นางกระซบิข้างหูเขา รู้สกึว่าใบหน้าร้อนผ่าว นางพร้อมแล้ว...

“ลี่เอ๋อร์ ข้ารกัเจ้า...รกัเจ้า”

“อี้หยาง...”
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ทั้งสองต่างผลัดกันเรียกหาอีกฝ่าย ยิ่งเรียกหามากเท่าใด หัวใจก็ยิ่ง 

ใกล้ชดิกนัมากขึ้นเท่านั้น...

“ลี่เอ๋อร์...”

“ไม่ต้องมาพูดกบัข้า ข้า...ข้าไม่ให้ท่านนอนด้วยแล้ว” เหยาลี่พลกิตวัหนี

พลางกดัฟันทนต่อความเจบ็ปวดที่แปล๊บขึ้นมา

“ลี่เอ๋อร์ วนันี้เจ้ากพ็กัผ่อนให้มากๆ แล้วกนั ข้าจะดแูลโรงเตี๊ยมกบัเดก็ๆ 

ให้เอง” อี้หยางพูดด้วยความรู้สกึผดิ ใครจะไปรู้ว่ามนุษย์นั้นมชี่วงเวลาในการ

ร่วมสมัพนัธ์สั้นถงึเพยีงนี้ ผ่านไปยงัไม่ถงึครึ่งชั่วยามนางกร้็องว่าไม่ไหวแล้ว... 

ยงัไม่ถงึสามเค่อ15 เลยกระมงั

แต่ต่อให้นางขอร้องเขากท็�าอะไรไม่ได้อยู่ด ี “เจบ็มากเลยหรอื... เจ้าก็

ข่วนหลงัข้าจนแสบไปหมดเหมอืนกนันะ”

“ท่านหนังหนา... ข่วนท่านข้ายังเจ็บเล็บเลย” เหยาลี่พูดกับก�าแพง 

ตรงหน้าด้วยน�้าเสยีงไม่พอใจ สวรรค์ไม่ยุตธิรรมเลย แรกๆ กร็ู้สกึดอียู่หรอก 

แต่ยิ่งนานกย็ิ่งเจบ็ นางเจบ็จนตรงนั้นแทบไม่รูส้กึอยูแ่ล้ว แต่เขากลบัพดูว่ายงั 

ไม่เสรจ็เสยีอย่างนั้น แค่คดิว่าจะต้องมคีรั้งถดัมาอกี นางกข็นลุกแล้ว

“ข้าขอโทษ...” อี้หยางก้มหน้าลงด้วยความรู้สกึผดิ

“ท่านออกไปได้แล้ว เดี๋ยวอิงเถาจะสงสัยว่าท�าไมไม่มีใครไปปลุกเขา 

สกัท”ี พออกีฝ่ายเงยีบไป เหยาลี่กห็นัมามอง เหน็ท่าทางส�านกึผดิของเขาแล้ว

นางก็ได้แต่ถอนใจ “ข้าประสบการณ์น้อย ไหนเลยจะรู้เรื่องนี้ได้ ท่านก็อย่า 

รู้สึกผิดไปเลย” พูดเสร็จนางก็หันหน้าไปมองก�าแพงตามเดิม “นอนพัก 

สกัหน่อยกค็งหายเจบ็แล้ว”

เห็นข้างแก้มของนางแดงระเรื่อ อี้หยางก็วาบหวามในใจอย่างบอก 

15 เค่อ เป็นหน่วยนบัเวลาของจนีโบราณ โดยที่ 1 เค่อ เท่ากบัเวลาประมาณ 15 นาท ี

ในปัจจบุนั
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ไม่ถูก “ได้ๆ เดี๋ยวข้าไปเปิดโรงเตี๊ยมให้เอง เจ้าพกัผ่อนเถอะ”

“ท่านพ่อ ท่านแม่อยูไ่หนหรอื” องิเถาโผล่เข้ามาพอดกีบัตอนที่อี้หยาง

เดนิออกมาจากห้องนอนเหยาลี่ เขายิ้มแป้น ด้วยคดิอยูแ่ล้วว่าสองคนนี้จะต้อง

นอนห้องเดยีวกนัแน่ๆ

“แม่เจ้าปวดตัว ลุกไม่ไหว” อี้หยางเดินเข้าไปในห้องเด็กชายเพื่อดูว่า 

เขาจดัการตวัเองเรยีบร้อยดหีรอืไม่ “วนันี้เปิดโรงเตี๊ยมกบัพ่อสองคนนะ”

“มพีี่เจาจื่อด้วย” องิเถายงัอยูใ่นชดุนอน รบีเดนิไปที่เตยีงเพื่อพบัผ้าห่ม 

“ท่านพ่อจบัด้านนั้นให้หน่อย” เขาชี้ไปยงัมุมด้านหนึ่งของผ้าห่ม

“ข้าช่วยพบัให้ดไีหม”

“ต้องช่วยกนัพบั เดี๋ยวท่านแม่ว่า” องิเถาส่ายหน้า “ท่านพ่อจบัไว้ เดี๋ยว

ข้าบอกวธิเีอง”

“มุมนี้หรือ” อี้หยางไม่รู้มาก่อนว่าทุกเช้าเหยาลี่จะมาช่วยอิงเถาพับ 

ผ้าห่ม เพราะตอนนี้เขาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนางแล้วจึงได้ท�าเช่นนี้ใช่หรือไม่ 

เขาดใีจเหลอืเกนิ... ดใีจจนแทบจะร้องไห้อยู่แล้ว

“จบัมอืตวัเองก่อน” องิเถาพูดเป็นท�านองแล้วกจ็บัมุมผ้าทั้งสองด้านที่

อยู่ฝั่งตวัเองมาแนบกนั “แล้วกจ็บัมอืกนัเอาไว้...” เขาเหน็อี้หยางท�าเสรจ็กถ็อื

มมุผา้ทั้งสองด้านที่พบัไว้แล้วยื่นไปด้านหน้าตดิกบัมมุผ้าของอี้หยาง “ท่านพ่อ 

ข้าจบัเอง ท่านพ่อเอาขึ้นมาให้หน่อย” เดก็ชายขยุ้มมุมผ้าที่ทบกนัเอาไว้แน่น

“แบบนี้หรอื” อี้หยางดงึมุมผ้าที่ถูกพบัครึ่งให้ตงึ ก่อนจะพบัครึ่งตามที่

องิเถาท�าอกีครั้ง

“ออื... จบัมอืตวัเองแล้วกจ็บัมอืกบัท่านแม่” องิเถายื่นมมุผ้าทั้งสองออก

ไปอีกครั้ง ก่อนจะชะงักตัวไป “กับท่านพ่อ แฮะๆ” เขารีบแก้ค�าเพราะเรียก 

อกีฝ่ายผดิ

“เอาละ ให้พ่อวางไว้ตรงไหน”

“วางไว้ข้างหมอนข้าเลย” องิเถาชี้นิ้วไปด้านในสุดของเตยีง ข้างหมอน
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ไม้ใบเลก็มตีราประทบัไม้อนัเลก็ๆ อยู่

“นี่คอืตราประทบัที่พ่อให้ท่านลงุโรงไม้ท�าให้นี่” อี้หยางเลกิคิ้วด้วยความ

แปลกใจ ที่แท้เอามาเกบ็ไว้ตรงนี้เอง

“อือ... ตอนนั้นข้าคิดถึงท่านพ่อเลยเอามาเก็บไว้ตรงนี้” วันนี้ท่านพ่อ

เรยีกแทนตวัเองว่าพ่อตลอดเลย เขาคนัยุบยบิในใจอย่างบอกไม่ถูก ชอบการ

เรยีกแทนตวัเองเช่นนี้จงั

“เด็กดี อีกหน่อยพ่อก็จะไม่ไปไหนโดยไม่บอกเจ้ากับแม่เจ้าอีกแล้ว”  

อี้หยางลูบศรีษะเดก็ชายด้วยความเอน็ดู “เอาละ ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าได้แล้ว”

“ขอรบัท่านพ่อ”

“อื้อ...” เหยาลี่โอดครวญพลางพลิกตัวนอนหงาย ช่วงล่างของนาง 

ปวดร้าว ตรงท้องกอ็ดึอดัและจุกเสยีดอยู่ตลอด

“เหยาลี่ กลับมาวันแรกก็ใช้งานสามีคุ้มเชียวนะ หึๆ” เจ้าของเสียง

หวัเราะที่ฟังดูยั่วยวนชวนสะกดิใจนั้นคอืจอืจู

“จอืจู! เจ้าเข้ามาได้อย่างไร”

“สามเีจ้าให้ข้ามาดูแลเจ้า”

“สามี?” เหยาลี่ทวนค�าแล้วก็หน้าแดงขึ้นมา “อย่าไปเรียกให้เขาได้ใจ 

นกัเลย แล้วนี่เขาไปไหน”

“มีลูกค้าเข้ามากินอาหารในโรงเตี๊ยมเจ้า เขาก็เลยอยู่ดูแล” จือจูตอบ

พลางมองไปรอบห้อง ห้องเหยาลี่ดูแล้วเหมือนห้องเก็บรูปมากกว่าห้องนอน

เสยีอกี “เจ้าสะสมรูปเยอะจรงิๆ”

“เป็นรูปสถานที่ที่ข้าเคยเหน็มาแล้ว” รอบห้องมรีปูแขวนอยู่เกอืบสบิรปู 

มีทั้งรูปทะเลสาบ ทะเลทราย ภูเขาหิมะ ต้นท้ออายุวัฒนะ มังกรเกล็ดทอง  

ป่าเขาที่มหีมอกปกคลุมอยู่ แม้แต่รูปของความครกึครื้นในเมอืงหลวงกย็งัมี

“เจ้าไปมามากเหลอืเกนิ”

“เจ้าเข้ามาหาข้ามีอะไรหรือ” เพื่อนสาวของนางคงไม่ได้มาเพียงเพื่อ
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ชื่นชมความงามของรูปวาดในห้องนอนนางหรอกกระมงั

“หึๆ เมื่อคืนนี้เจ้าคงไม่ถูกเทพเจ้ามังกรนั่นจับกินไปง่ายๆ กระมัง”  

จอืจูถามด้วยรอยยิ้มกว้างแล้วเฝ้ารอค�าตอบจากอกีฝ่าย

“เฮ้อ... จะว่าไปข้าก็เพิ่งรู้ว่าต้องล�าบากถึงเพียงนี้” เหยาลี่ถอนหายใจ

เฮอืกใหญ่ “เรื่องราวในหนงัสอืล้วนแต่เชื่อไม่ได้จรงิๆ พวกหนงัสอืรกัๆ ใคร่ๆ 

อะไรนั่น ดูท่าว่าจะเขยีนขึ้นมาจากพวกไม่เคยเจอของจรงิแล้ว” ไหนๆ กม็คีน

มารบัฟัง นางเลยระบายความคบัข้องใจต่อ

“เหตุใดเจ้าจงึคดิเช่นนั้นเล่า” จอืจูเลกิคิ้วด้วยความแปลกใจ บางครั้ง

เหยาลี่กเ็คยถามนางถงึเรื่องราวในหนงัสอืพวกนั้นว่าจรงิหรอืไม่ นางฟังดูแล้ว

กไ็ม่รู้สกึว่าผดิจากความเป็นจรงิสกัเท่าไร

“หนังสือพวกนั้นเอาแต่เขียนว่าคนทั้งสองได้รับความสุขสมอย่าง 

ล้นเหลือ... แต่ที่ข้ารู้สึกมีแต่ความเจ็บปวดทั้งนั้น” เมื่อเหยาลี่พูดจบก็ถอน

หายใจอกีครั้ง

“จริงหรือ” แม่ม่ายสาวไม่อยากเชื่อว่าอี้หยางจะเป็นอย่างที่เหยาลี่พูด 

สกัเท่าไร เป็นถงึคณุชายมงักร เรื่องแบบนี้กน่็าจะรูบ้้างมใิช่หรอื... หรอืว่าที่จรงิ

แล้วกเ็ป็นผู้ชายบรสิุทธิ์คนหนึ่ง

“แรกๆ กด็อียู่หรอก” เหยาลี่บ่นอุบอบิด้วยสหีน้าขวยเขนิ “แต่นานเข้า 

ที่รู้สกึดกีเ็ริ่มไม่ดแีล้ว... ท�าเอาเจบ็ระบมไปหมด”

“นานหรอื นานแค่ไหน”

“เกอืบๆ ชั่วยามได้กระมงั” เหยาลี่คดิถงึสิ่งที่เกดิขึ้นเมื่อคนื หากได้นอน

ตั้งแต่ครึ่งชั่วยามแรกกค็งจะนบัว่าดไีด้อยู่หรอก

“เกอืบๆ ชั่วยามเชยีวร”ึ เมื่อจอืจูได้ฟังกถ็งึกบัตาโต เพื่อนสาวของนาง

ต้องก�าลงัเข้าใจอะไรผดิไปเป็นแน่ “เจ้าบอกว่าสามเีจ้าใช้เวลากบัเจ้าเมื่อคนืไป

ถงึหนึ่งชั่วยามอย่างนั้นร”ึ

“ใช่ มนัผดิปกตใิช่หรอืไม่” ยิ่งจอืจูถามย�้า เหยาลี่กเ็ริ่มไม่แน่ใจขึ้นมา

“ฮ่าๆๆ เจ้านี่สมกบัเป็นหญงิสาวบรสิทุธิ์จรงิๆ ไหน ให้ข้าดผู้าปเูตยีงหน่อย  
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ยงัไม่ได้น�าไปซกัล้างใช่หรอืไม่” แม่ม่ายสาวหวัเราะร่วนทั้งยงัท�าท่าอยากเข้าไป

เลกิผ้าห่มของนางขึ้นเสยีอกี

“จอืจู! ข้าเจบ็อยู่ อย่าเข้ามานะ” มอืหนึ่งของเหยาลี่จบักระชบัผ้าห่มไว้

กบัตวั อกีมอืกป็ัดมอืจอืจูไม่ให้เข้ามาจบัผ้าห่ม

“หึๆ คุณชายหลงก็ไม่คิดจะอธิบายอะไรให้เจ้าฟังเลยสินะ” จือจู

พยายามกลั้นหวัเราะ “ท�าเอาเจ้าเข้าใจผดิไปเสยีได้ หึๆ ”

“ข้าเข้าใจผดิอะไร รบีบอกข้ามาเสยีท”ี ใบหน้าเหยาลี่แดงก�่า ตอนแรก

ที่นางกับจือจูมารู้จักกันได้ก็เพราะเด็กที่ทั้งสองมี ในฐานะที่เป็นแม่ลูกติด

เหมอืนกนัจงึย่อมมเีรื่องที่น�ามาพดูคยุกนัได้มาก ที่ต่างกนักแ็ค่ไป๋อี่กบัหงอี่นั้น

เป็นลูกแท้ๆ ของจือจู ส่วนอิงเถากับเจาจื่อนั้นไม่ใช่ ดังนั้นเรื่องของความ

สมัพนัธ์ชายหญงินั้นจงึเป็นจอืจูที่รู้มากกว่า

“ฮะแอ้ม... โดยทั่วไปมันก็ไม่ได้ยาวนานถึงขั้นเป็นชั่วยามอะไรหรอก 

แค่เค่อสองเค่อก็แทบไม่มีแรงแล้ว” จือจูท�าหน้านิ่งก่อนจะทนกลั้นหัวเราะ 

ไม่ไหว “หึๆ ๆ คุณชายหลงนี่สมกบัเป็นเทพเจ้ามงักรจรงิๆ แต่กอ็อกจะใจร้าย

กบัหญงิบรสิุทธิ์อย่างเจ้ามากเกนิไปหน่อยใช่หรอืไม่ ฮ่าๆๆ”

“ที่แท้ไม่ปกติที่ระยะเวลานี่เอง” เหยาลี่ท�าความเข้าใจอย่างรวดเร็ว 

เทพเจ้ากบัมนุษย์มเีรื่องที่ต่างกนัมากเหลอืเกนิ “แค่คดิว่าหลงัจากนี้กต็้องเป็น

เช่นนี้อีก ข้าก็รู้สึกปวดท้องขึ้นมาแล้ว” เหยาลี่มองเพดานเตียงด้วยสีหน้า

หมดอาลยัตายอยาก

“ไม่หรอกน่า ข้าเห็นเขาก็ดูจะรู้สึกผิดอยู่ เดี๋ยวก็คงหาทางออกได้เอง 

ละนะ หึๆ ”

“จรงิส ิ เจ้ารู้ไหมว่าดวงตาของเขามองเหน็ในที่มดืได้ด้วย ตอนแรกข้า

ไม่รู้จงึให้เขาดบัเทยีน กลายเป็นถูกเขามองไปทั่วตวัเสยีอย่างนั้น”

“อ้อ” จอืจูส่งเสยีงรบัรู้โดยไม่มที่าทปีระหลาดใจสกันดิ

“เจ้ากท็�าได้อย่างนั้นหรอื แล้วกบัสาม.ี.. อดตีสามเีจ้า เจ้ากท็�าเช่นนั้น

หรอื” เหยาลี่เหน็เพื่อนสาวดูไม่มปีฏกิริยิาอะไรจงึถามต่อด้วยความสงสยั



48
โรงเตี๊ยมร้อยลี้ เล่ม 2

“ไม่ใช่ ข้าชอบจุดเทยีนในห้องให้สว่างมากกว่า”

“ไร้ยางอายกนัทั้งนั้น... ทั้งเทพเจ้าและปีศาจ” เอาแต่ใจและไร้ยางอาย... 

เหยาลี่เพิ่มนสิยัประจ�าตวัอกีหนึ่งข้อส�าหรบับรรดาเทพเจ้าและปีศาจ

“ไม่ใช่เสยีหน่อย สามคีนก่อนของข้าเป็นมนุษย์ เขาบอกว่าเวลาอยู่ใน

ที่มืดกับข้าแล้วรู้สึกหวาดกลัวแปลกๆ ข้าไม่อยากให้เขารู้ความจริงและรู้สึก 

ไม่ดเีลยจุดเทยีนไว้ต่างหาก” แม่ม่ายสาวแก้ตวั “เจ้าไม่เป็นอะไรมากกด็แีล้ว  

คราวหน้าคราวหลงักพ็ูดคุยกบัสามใีห้ดกี่อนเล่า”

“ลี่เอ๋อร์ ข้าต้มยามาให้ดื่มแก้ปวด” อี้หยางเลื่อนประตูห้องแล้วเดิน 

เข้ามาพร้อมถาดไม้ที่วางกาน�้าชากบัถ้วยใบเลก็

“ยาอะไร” เหยาลี่ไม่ไว้ใจอี้หยางนกั เมื่อคนืนางกไ็ด้รบับทเรยีนมาหลาย

เรื่องแล้ว

“ยาแก้ปวด จอืจูเป็นคนแนะน�าข้ามา ข้าลองไปถามร้านยาแล้ว ใช้ได้

แน่”

“ใช้ได้ดจีรงิๆ นะ” จอืจูพยกัหน้ารบัรอง ก่อนเข้าไปช่วยพยุงเหยาลี่ให้

ขยบัมาเป็นนั่งพงิหวัเตยีง

“นี่มันสุรานี่” เมื่อรับถ้วยมาถือไว้ก็ได้กลิ่นสุราลอยขึ้นมาทันที... สุรา

ผสมสมุนไพร

“เป็นหวัแห้วหม ูใบบวับก และหญ้าเปลอืกหอย เอามาชงกบัสรุาน่ะ ใช้

ดื่มแก้ปวด” อี้หยางยิ้มกว้างอย่างจรงิใจ แต่ในสายตาเหยาลี่กย็งัไม่ไว้วางใจ

อยู่ดี “จือจู ให้ข้าดูแลนางเอง” เขาเอ่ยขอสลับหน้าที่กับจือจูที่อยู่ใกล้เหยาลี่

มากกว่า

“ใช้ดื่มแก้ปวดเพราะมกัมากในกามกจิ”

“แค็กๆๆ อี้หยาง! ท่านเอาอะไรมาให้ข้าดื่ม!” เมื่อได้ยินที่จือจูเปรย 

ออกมา เหยาลี่กถ็งึกบัส�าลกั พอไอแรงเข้าหน่อยกป็วดจุกจนต้องกุมท้อง

“แต่มนัช่วยแก้ปวดด้วยจรงิๆ นะ” อี้หยางลูบหลงัช่วยลดอาการส�าลกั

ของนาง
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“อา... พวกเจ้าสองคนสามภีรรยารกักนัดกีด็แีล้ว ข้าขอตวัไปดแูลเดก็ๆ 

ดกีว่า” 

ไม่รู ้เพราะเหตุใดเมื่อเห็นคุณชายหลงมีความสุขแล้วนางถึงได้รู ้สึก 

หมั่นไส้... อาจเพราะสองคนนี้ดีกันแล้วจะไม่มีอะไรสนุกให้ดูอีกเป็นแน่  

แม่ม่ายสาวคดิแล้วกห็วัเราะออกมาเบาๆ 

รอดมูาหลายเดอืน ในที่สุดเหยาลี่กเ็ป็นฝ่ังเป็นฝาเสยีท ีแต่ไม่ได้จดัพธิี

แต่งงานเช่นนี้ นางกไ็ม่ได้ขายผ้าน่ะส ิน่าเสยีดาย...น่าเสยีดาย

ในห้องนอนมีเทียนเล่มหนึ่งจุดให้แสงสว่าง “ลี่เอ๋อร์... เจ้าจะให้ข้า

นอนที่พื้นจริงๆ หรือ” อี้หยางยืนห่อไหล่ถือหมอนไม้อยู่กลางห้อง สองเท้า

เปลอืยเปล่า ก้มหน้าด้วยท่าทางน่าสงสาร “ข้าเป็นสามเีจ้าแล้วนะ”

“แล้วเมื่อครู่ข้าพูดว่าอะไร แล้วท่านท�าอะไร”

“เจ้าพูดว่าคนืนี้ห้ามท�าอะไรเจ้า... ส่วนเมื่อครูข้่ากแ็ค่อยากรูว่้าเจ้ายงัเจบ็

อยู่หรอืไม่เท่านั้นเอง”

“ข้ายงัเจบ็อยู่” เหยาลี่ตอบด้วยใบหน้าแดงก�่า เมื่อครู่นอนด้วยกนัอยู่

ดีๆ  จู่ๆ เขากม็าลูบคล�าจบัตรงนั้นของนางเสยีได้ “ห้ามท�าอกี!”

“ไม่ท�าแล้วๆ” นกึว่านางเป็นของเขาแล้วจะใจดกีบัเขามากกว่านี้เสยีอกี... 

นี่โดนไล่ลงจากเตยีงมายนืส�านกึผดิ ถงึได้รู้ว่าแท้จรงิแล้วนางยงัมกี�าแพงหนา

และด่านรกัอกีหลายด่านให้เขาต้องพชิติ “แต่จบัส่วนอื่นได้ใช่ไหม...”

“ขึ้นมานอนได้แล้ว” เหยาลี่ไม่ตอบ นางพลิกตัวแล้วหันหน้าเข้าผนัง 

ด้านในตามเดมิ

“ได้ๆ รบีเข้านอน พรุง่นี้จะได้เปิดโรงเตี๊ยมต่อ” ราวกบัอี้หยางได้รบัการ

อภยัโทษจากโทษตาย เขารบีวางหมอนลงบนเตยีง ปัดฝุ่นที่ฝ่าเท้าแล้วขึ้นไป

นอนลงด้วยความรวดเรว็ จากนั้นกโ็บกมอืเพื่อดบัไฟแล้วพลกิตวัไปนอนกอด

เหยาลี่เหมอืนเมื่อครู่

แต่ครั้งนี้ต้องระวงัไม่ให้ไปจบัในส่วนที่ไม่ควรจบัอกี ไม่เช่นนั้นนางคง
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ไม่ใจดกีบัเขาเป็นครั้งที่สองแน่

“คณุชายอี้หยาง ท่านแม่บอกให้ท่านเข้าไปช่วยที่ห้องหมกัสรุา” เจาจื่อ

เดนินวดต้นแขนออกมาจากห้องด้านหลงั

“ที่ห้องหมักสุราหรือ ได้เลย เจ้าดูแลร้านดีๆ เล่า” อี้หยางพยักหน้า 

ก่อนเดนิสวนทางกบัเดก็หญงิเข้าไปด้านใน

“องิเถา มานี่ซ”ิ

“มอีะไรหรอืพี่เจาจื่อ” องิเถาในชุดเสี่ยวเอ้อร์เดนิไปหาเจาจื่อตามที่นาง

เรยีก

“เจ้าเคยตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าทุกอย่างเปลี่ยนไปจนตามไม่ทนัหรอืไม่”

องิเถาฟังแล้วเอียงคอท�าหน้าไม่เข้าใจว่าอีกฝ่ายพูดอะไร “พี่เจาจื่อง่วง

นอนหรอื”

“ไม่ใช่” เจ้าเด็กนี่พูดเหมือนนางวันๆ เอาแต่นอนได้อย่างไร “ก็เมื่อ 

ไม่นานมานี้ ท่านแม่เพิ่งยอมรบัว่าชอบพอกบัคณุชาย... กบัท่านพ่อเอง” เจาจื่อ 

รบีเปลี่ยนค�าพูดเมื่อเหน็องิเถาขมวดคิ้ว “มาวนันี้กลบับอกว่าท่านพ่อมาอาศยั

ด้วยกนัแล้ว” ทั้งยงัแสดงท่าทางว่ายอมถอยให้คุณชายอี้หยางก้าวหนึ่งเสยีอกี 

ก่อนวนัที่ท่านแม่ออกไปท่องเที่ยวกบัหลงัจากวนัที่ท่านแม่กลบัมา ส�าหรบันาง

กเ็หมอืนหลบัไปหนึ่งตื่น มาวนันี้ทุกอย่างกเ็ปลี่ยนไปจนไม่เหมอืนเดมิแล้ว

“กเ็พราะท่านพ่อมาอาศยัอยู่กบัพวกเราแล้วอย่างไร” องิเถาเอยีงคอไป

อกีทาง วนันี้พี่เจาจื่อเป็นอะไรไป เมื่อก่อนท่านพ่อกน็อนที่ห้องพกับนชั้นสอง  

ตอนนี้ก็ย้ายไปนอนกับท่านแม่แล้ว ถือว่าไม่ใช่ลูกค้าอีกต่อไป ตอนนี้เป็น

ครอบครัวเดียวกันแล้ว “ท่านตากับท่านยายก็รู้แล้วด้วย” เขาเสริมไปอีก

ประโยค

“ข้าหมายความว่า ท�าไมทุกอย่างถึงกลายเป็นแบบนี้ได้เล่า มันไม่เร็ว

เกนิไปหรอื” แล้วท่านตาท่านยายคอืใครกนั ท�าไมจู่ๆ กม็เีรื่องที่นางไม่รู้เตม็

ไปหมด
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“ไม่รู้...” องิเถาไม่เขา้ใจในสิ่งที่เจาจื่อพดูแมแ้ต่น้อย เรว็เกนิไปคอือะไร 

เขากเ็หน็ท่านพ่ออยู่กบัท่านแม่มานานแล้วนะ ท่านพ่อดกีบัท่านแม่ และดกีบั

เขา เขายงัชอบท่านพ่อเลย แล้วท่านแม่จะไม่ชอบไดอ้ยา่งไร “พี่เจาจื่ออยากให้

ท่านพ่อช่วยอะไรกบ็อกท่านพ่อได้เลยนะ ท่านพ่อช่วยได้ทุกอย่างเลย”

“ข้าไม่ได้อยากให้เขาช่วย... เอาละ เจ้ากลบัไปท�างานเถอะ” เดก็หญงิ

นวดขมับพลางคิด หลังจากนี้คงต้องนอนให้น้อยลงเสียแล้ว ไม่เช่นนั้นรู้ตัว 

อกีทโีรงเตี๊ยมอาจขยายเป็นสามชั้นไปแล้วแน่

“ลี่เอ๋อร์ มีอะไรให้ข้าช่วยหรือ” เขาเดินมาถึงห้องหมักสุราก็เห็น 

เหยาลี่ก�าลงัปีนขึ้นไปบนบนัไดแล้วชะโงกหน้าอยู่เหนอืถงัหมกัสุราใบใหญ่

“อี้หยาง” เหยาลี่ยิ้มแย้มเมื่อเหน็เขา “เมื่อเดอืนที่แล้วข้ายงักงัวลอยู่เลย

ว่าท�าอย่างไรถึงจะเตรียมสุราห้าสิบไหได้ทัน วันนี้มีท่านมาช่วยแล้ว” นางรีบ

ปีนลงจากบนัไดลงิที่ท�าจากไม้ไผ่ล�าหนามายนืที่พื้น “อี้หยาง...” เมื่อเหน็อกีฝ่าย

ก�าลงัเหม่อลอย นางจงึเอานิ้วไปสะกดิเบาๆ

“อ๋อๆ ใช่ ข้าช่วยได้” เมื่อครู่ที่อี้หยางเหน็รอยยิ้มนางกถ็งึกบัเหม่อลอย

ไปพกัหนึ่ง

“เป็นอะไรไป” เหยาลี่พูดด้วยเสียงขบขัน “เดี๋ยววันนี้เราไปโรงปั้นกัน 

ข้าสั่งท�าไหสุราไว้สามสบิไห ตอนนี้ที่โรงปั้นแจ้งมาว่าท�าเสรจ็แล้ว”

“เจ้าจะเตรยีมสรุาตั้งมากมายไปท�าไมกนั” อี้หยางเดนิตามเหยาลี่ไปทาง

ประตูที่อยู่ด้านหลงัห้องหมกัสุรา เขาไม่รู้มาก่อนว่าห้องนี้มปีระตูที่เปิดออกไป

สู่ด้านนอกอยู่อีกบาน จะว่าไปด้านหลังโรงเตี๊ยมนี่เขาก็ไม่เคยได้ส�ารวจให้ทั่ว

เสยีท ีสกัวนัต้องให้นางพาเดนิดูหน่อยแล้ว

“อกีไม่ถงึสบิวนักจ็ะเป็นวนังานมงคลสมรสของพี่หลี่เต๋อกบัแม่นางเฉอ 

อย่างไรเล่า ตระกูลเฉอสั่งสุรากับข้าตั้งห้าสิบไหเชียวนะ” เหยาลี่เดินลัดเลาะ 

ไปตามทางเดนิแคบๆ ที่ด้านหนึ่งเป็นรั้วสูง อกีด้านเป็นผนงัโรงเตี๊ยม เมื่อเดนิ

เลาะไปจนสดุทางกพ็บประตไูม้ลงสลกัไว้อย่างแน่นหนาอกีบาน เมื่อเปิดประตู
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ออกกม็าโผล่ยงัถนนอกีสายที่อยู่ด้านหลงัโรงเตี๊ยม

“ข้าไม่ยักรู้ว่ามีทางเดินเชื่อมมาถึงถนนด้านหลังได้” อี้หยางมองซ้าย 

มองขวาด้วยความสนใจ ด้านหน้าโรงเตี๊ยมอยู่ตดิกบัถนนสายหนึ่ง ส่วนด้าน

หลังโรงเตี๊ยมก็อยู่ติดกับถนนอีกสาย แต่ดูเหมือนถนนสายนี้จะไม่มีคนเดิน

สญัจรเลยสกัคนเดยีว

“อือ... ถนนสายนี้ไม่มีคนเดินสัญจร ที่ดินก็เลยราคาถูก ตอนแรก

โรงเตี๊ยมกับห้องหมักสุราก็ไม่ได้เชื่อมติดกันหรอก แต่ข้าค่อยๆ เก็บเงินซื้อ

ที่ดนิจนสร้างให้ตดิกนัได้” เหยาลี่ลงสลกัที่ประตูไม้หลายชั้น “เคยโดนงดัแงะ

ไปครั้งหนึ่งเลยต้องระวงัให้ด”ี หลงัตรวจสอบจนมั่นใจว่าแน่นหนาดแีล้ว นาง

กเ็ดนิไปตามถนนเพื่อไปยงัโรงปั้นที่อยู่ไม่ไกล

“แล้วทิ้งเด็กๆ ไว้ที่โรงเตี๊ยมจะไม่เป็นอะไรหรือ” เมื่อก่อนนางยังต้อง

ให้เขาช่วยดูแลองิเถาเวลาที่นางออกไปข้างนอกอยู่เลยนี่

“ยงัเช้าอยู่ ไม่เป็นไรหรอก ก่อนท่านมาอยู่ด้วย ข้ากอ็อกไปซื้อของใน

ช่วงเวลาที่ไม่มลีูกค้าบ่อยไป โดยให้เจาจื่อดูแลองิเถาน่ะ”

“รบีไปรบัไหสรุาแล้วกร็บีกลบัเถอะ ข้ากงัวลใจแทนแล้ว” ไม่รูเ้พราะเหตุ

ใด ตอนนี้ไม่ว่าเรื่องไหนของนาง เขากถ็อืว่าเป็นเรื่องตวัเองไปเสยีหมด เรื่อง

เด็กๆ ก็เป็นอีกเรื่องที่เขากังวลใจ ยิ่งได้ฟังว่าโรงสุราของนางเคยโดนงัดแงะ 

มาแล้ว เขากย็ิ่งเป็นห่วงมากขึ้นอกี

“ข้ากค็ดิแบบนั้นละ” เหยาลี่พยกัหน้า ไหสรุาสามสบิไหหากยกคนเดยีว

นางคงท�าไม่ไหว มเีจาจื่อมาช่วยกใ็ช่ว่าจะช่วยได้นกั เมื่อครู่แค่ให้ยกไหสุราที่

กรอกแล้วไปเก็บไว้ในห้องเก็บสุราสิบไหก็ร้องโอดโอยแล้ว ใช้ได้ที่ไหนกัน... 

หวงัว่าอี้หยางจะช่วยนางท�างานได้นะ

“เจ้าท�างานหนกัเช่นนี้ทกุวนัเลยหรอื” ในที่สดุไหสรุาเปล่าทั้งสามสบิ

ไหก็ถูกยกเข้ามาวางเรียงในลานซักล้าง จากด้านหลังของโรงเตี๊ยมที่ต้องเดิน

ยกไหสุราผ่านทางเดนิแคบๆ ผ่านห้องหมกัสุรา ผ่านทางเดนิภายในโรงเตี๊ยม 
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จนมาถึงลานซักล้าง แค่รอบเดียวก็นับว่าต้องเดินไกลมากแล้ว เมื่อคิดว่า 

เหยาลี่เคยท�างานเช่นนี้คนเดยีวเขากน็บัถอืนางขึ้นอกีขั้น

“ไม่หรอก แค่ช่วงที่ต้องเตรยีมไหสุราใหม่เท่านั้น” ระหว่างที่อกีฝ่ายยก

ไหสุราจากทางเดนิด้านหลงัมายงัลานซกัล้าง เหยาลี่กค็่อยๆ สาวถงัน�้าขึ้นจาก

บ่อน�้ากลางลานซกัล้างใส่ลงในไหสุราทลีะไห

“เจ้าท�าอะไร”

“ล้างฝุ่นออกจากไหด้านใน” เดี๋ยวไหสุราเหล่านี้ต้องถูกน�าไปบรรจุสุรา

ต่อ ต่อให้สุรารสชาตดิแีค่ไหน แต่ถ้ามผีงฝุ่นและเศษดนิคงไม่มใีครอยากดื่ม

เป็นแน่ หลงัเทน�้าลงในไห เหยาลี่กน็ั่งบนเก้าอี้ตวัเลก็ ถลกแขนเสื้อแล้วเริ่ม 

ขดัถดู้านในไหสรุาด้วยที่ขดั ที่เหมอืนจะท�าจากถงุกระสอบเนื้อหนามดัเป็นก้อน

“หากข้าได้เห็นเจ้าท�างานเช่นนี้ตอนที่พูดถึงเจ้ากับท่านพ่อคงฟังดูน่า

สงสารยิ่งกว่าเดมิเสยีอกี”

“ท่านไปดแูลด้านในโรงเตี๊ยมเถอะ ไม่มผู้ีใหญ่อยูค่งรบัลกูค้าที่เข้ามาใน

โรงเตี๊ยมไม่ได้มากนกั เดก็ๆ คงเบื่อแย่แล้ว”

“จะให้ข้าไปบอกให้เจาจื่อช่วยเรยีกลูกค้าเข้าร้านใช่ไหม”

“หรอืท่านจะไม่ท�า” เหยาลี่เลกิคิ้วถาม ไม่ใช่เขาเคยพดูว่าจะอยู่ช่วยงาน

นางหรอื

“ไม่ได้บอกว่าจะไม่ท�า เจ้าคอยดูฝีมือข้า เมื่อวานข้าก็หาเงินได้มาก 

ทเีดยีวนะ” อี้หยางหวัเราะในล�าคอก่อนเดนิเข้าไปกระซบิข้างหูเหยาลี่ ทั้งยงัใช้

นิ้วสะกดิทอ่นแขนนางอกีด้วย “วนันี้ข้าช่วยเจ้าตั้งมาก... คนืนี้ต้องให้รางวลัข้า

ด้วยเล่า”

เหยาลี่ได้ฟังกห็น้าแดงขึ้นมา “ครั้งนี้ท่านต้อง... ต้องเหน็ใจข้ามากหน่อย

นะ” นางกระซบิตอบเสยีงเบา

“ครั้งแรกข้าไม่รู้ว่ามนุษย์กบัเทพเจ้านั้นต่างกนัมาก ครั้งนี้ข้าจะท�าให้ดี

กว่าเดิม จะอ่อนโยนกับเจ้าให้มาก แล้วก็จะพยายามท�าให้เร็วกว่าครั้งที่แล้ว  

ที่จรงิข้ากค็ดิเอาไว้แล้วว่าอาจต้องเริ่มก่อนเจ้าสกัหน่อย ค่อยให้เจ้าเข้ามาร่วม 
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ก่อนหน้านั้นข้ากเ็ลยจะ...”

“อี้หยาง...”

“หอื”

“ท่านไม่ต้องอธิบายให้ข้าฟังหรอกนะ ข้าไม่อยากรู้” เหยาลี่กลับไป 

ก้มหน้าก้มตาขดัถูไหสุราต่อด้วยใบหน้าแดงก�่า

“ข้าควรท�าอย่างไรจงึจะขนไหสรุาไปยงัคฤหาสน์ตระกลูเฉอทั้งหมดได้

ในวันเดียวกันนะ” หลังอาหารมื้อเย็นแทนที่จะเก็บโต๊ะ เหยาลี่กลับเริ่มบท

สนทนาขึ้น

“ให้ข้าไปว่าจ้างรถลากมาขนดไีหม มทีี่ข้ารู้จกัอยูบ้่างนะ” อี้หยางรบีเสนอ

ตวัช่วยเหลอื

“ที่จริงข้ายังล้างไหสุราไม่เสร็จเลย” พูดแล้วเหยาลี่ก็บิดคอไปมาด้วย

ความปวดเมื่อย “ไหที่ล้างเสรจ็แล้วต้องรอให้แห้งก่อนที่จะน�าไปใส่สรุา ข้ากลวั

ว่าจะท�าไม่ทนันี่ส”ิ

“เจ้าปวดไหล่หรอื คนืนี้ข้านวดให้ดไีหม”

คุยอะไรกนัน่ะ ท�าเหมอืนเป็นสามภีรรยากนัไปได้... เจาจื่อมองคนทั้ง

สองไปมา ภาพที่เห็นตรงหน้าช่างเหลือเชื่อจริงๆ แล้วนี่นางจะเก็บโต๊ะแล้ว

เตรยีมเข้านอนได้หรอืยงั

“ท่านพ่อ พรุ่งนี้สอนหนังสือข้าหน่อยสิ ข้าอยากอ่านหนังสือเก่งๆ”  

องิเถาเหน็ผู้ใหญ่สองคนคุยกนักอ็ยากมสี่วนร่วมบ้าง

“ไม่ได้ ช่วงนี้พ่อต้องช่วยแม่ท�างานก่อน ปิดโรงเตี๊ยมไปตั้งนาน มงีาน

ที่ต้องท�าเยอะมากทเีดยีว” อี้หยางปฏเิสธ

พ่อแม่อะไรกนั ใช้เรยีกค�าแทนตวัเองได้น่าขนลุกสิ้นด.ี..เจาจื่อรบีมอง

ไปทางเหยาลี่แล้วก็ยิ่งแปลกใจกว่าเดิม ท่านแม่จะไม่ขัดค�าเรียกของคุณชาย

หน้าด้านสกัหน่อยหรอื

“แต่ข้าอยากเรียนหนังสือต่อนี่ ครั้งก่อนพี่หลิวเป้ยบอกว่ากลับไปจะ
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เรียนหนังสือให้มากๆ ท่านตาจะได้ชมพี่หลิวเป้ยเยอะๆ ข้าไม่อยากแพ้...”  

องิเถาท�าปากยื่นด้วยความไม่พอใจ

“จริงด้วย เรื่องนี้เจ้าจะแพ้เสี่ยวเป้ยไม่ได้” อี้หยางท�าท่าทางเหมือน 

เพิ่งนกึได้ “ออื... เอาอย่างไรด ีสุรากต็้องเตรยีม โรงเตี๊ยมกต็้องเปิด แล้วยงั

ต้องสอนหนงัสอืองิเถาอกีด้วย”

“การอ่านหนังสือใช่ว่าจะสามารถท�าให้เก่งได้ในวันเดียว การมีใจจะ 

เรยีนนั้นเรยีกได้ว่าส�าคญัที่สุดแล้ว” เหยาลี่ยิ้มแย้มพลางลูบศรีษะองิเถาที่นั่ง

คั่นระหว่างตนเองกบัอี้หยาง “พรุ่งนี้เจ้าอ่านหนงัสอืทบทวนเองไปก่อน เอาไว้

ท�างานที่ค้างคาเสรจ็เมื่อใดกจ็ะได้เรยีนต่ออย่างไม่ขาดตอน”

“พูดได้ด.ี..พูดได้ด”ี อี้หยางเอ่ยปากชมไม่หยุด

“พอได้แล้ว! พวกท่านเป็นอะไรกนั ข้าขนลุกไปหมดแล้ว” เจาจื่อหมด

ความอดทนในที่สุด การได้เหน็อี้หยางกบัเหยาลี่ท�าตวัสนทิสนมกนัท�าให้นาง

แทบจะอาเจยีนเอาของที่กนิเข้าไปออกมาได้อยู่แล้ว

“หึๆ เจาจื่อ เอาไว้เจ้าแต่งงานกับเฉียงเหว่ยเมื่อไรก็จะรู้เองนั่นละ”  

อี้หยางหวัเราะเจ้าเล่ห์ “เจ้าอายุเท่าใดแล้วนะ”

“ไม่ต้องมายุ่งกบัข้าเลยคุณชายอี้หยาง” เจาจื่อยกนิ้วขึ้นห้าม

“พี่เจาจื่อต้องเรยีกว่าท่านพ่อส”ิ องิเถาโต้กลบั

“ท่านแม่ ท่านจะยอมให้เขารังแกข้าเช่นนี้หรือ” เด็กหญิงหันไปหา 

เหยาลี่เพื่อขอความช่วยเหลอื

“ข้ากย็งัไม่เหน็ว่าเจ้าจะถูกรงัแกตรงไหน”

“กเ็ขาจะให้ข้าแต่งกบัเฉยีงเหว่ย”

“ไม่ต้องห่วงหรอก ข้าไม่บงัคบัใจเจ้าแน่” เหยาลี่ยกถ้วยชาขึ้นจบิ “ถงึ

เวลาเจ้ากจ็ะรู้ใจตวัเองนั่นละ”

“หา...” เจาจื่อลากเสียงยาวอย่างไม่เชื่อหูตัวเอง เมื่อครู่นี้ท่านแม่พูด

อะไรนะ

“เอาละ รบีเข้านอนกนัดกีว่า ยงัมขีองต้องไปเกบ็กนัอกีใช่หรอืไม่ลี่เอ๋อร์” 
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อี้หยางยกัคิ้วหลิ่วตาให้นาง

เกบ็ของอะไรกนั... น่าอายที่สุด “ใช่ ท่านเกบ็ถ้วยชาม ข้าจะพาองิเถา

ไปนอนก่อน”

“ได้ๆ”

“คุณชายอี้หยาง ห้องพักของท่านอยู่ด้านบน” หลังช่วยอีกฝ่ายเก็บ 

จานชามที่ใช้แล้วมาไว้ในห้องครัว เจาจื่อก็เตือนอี้หยางที่ท�าท่าจะเดินเข้าไป 

ด้านใน

“อะไรกนั เจ้าไม่รู้หรอืว่าข้าย้ายลงมานอนกบัลี่เอ๋อร์แล้ว”

“หา!...”

“เจ้านี่นะ วันๆ เอาแต่นอน พรุ่งนี้เจ้าต้องไปช่วยลี่เอ๋อร์ล้างไหสุรา 

ให้เสร็จ ไม่เสร็จไม่ต้องกลับมานอน นางท�างานหนักเพื่อเลี้ยงดูเจ้า หัดช่วย

งานนางเสียบ้าง” อี้หยางเห็นท่าทางเหมือนไม่รู้อะไรเลยของเจาจื่อแล้วก็อด 

ไม่ได้ต้องเอ่ยสั่งสอนไปหลายประโยค “ถดัจากนี้เจ้าต้องท�าตวัให้เป็นประโยชน์

มากกว่าแค่เรยีกลูกค้าเข้าร้าน เข้าใจหรอืไม่”

“เมื่อก่อนท่านยงัเอาแต่นั่งดื่มสุราอยู่เลย”

“หลงัจากนี้จะไม่มเีรื่องแบบนั้นอกีแล้ว ตอนนี้ได้เวลานอนกไ็ปนอนให้

พอ พรุ่งนี้จะได้ตื่นมาท�างานแต่เช้า” พูดจบเขากไ็ม่รอให้นางตอบรบั หมุนตวั

เดนิเข้าไปด้านในต่อ

“อะไรกัน!” เจาจื่อยืนนิ่งอยู่นานกว่าจะเข้าใจเรื่องราวทั้งหมด หรือว่า

ท่านแม่กับคุณชายหน้าด้านนั้น... ไม่จริง ท่านแม่รับเอาคนแบบนั้นเข้ามาใน

ชวีติได้อย่างไร 

ท่านแม่... ท่านเลอืกทางผดิแล้ว

“ลี่เอ๋อร์ คนืนี้เกบ็ของกนัอกีดไีหม” ระหว่างที่ช่วยอกีฝ่ายล�าเลยีงไห

สุราที่พอจะใช้การได้มายงัห้องเกบ็สุรา อี้หยางกน็กึอยากหยอกล้อเหยาลี่เสยี
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หน่อย... และนางกห็น้าแดงขึ้นมาตามค�าพูดเขาเสยีด้วย

“ข้าคิดว่าเราเก็บของกันวันเว้นวันดีกว่า” เหยาลี่ตอบกลับด้วยใบหน้า

ขวยเขนิ ถงึเมื่อคนืจะดกีว่าวนัแรก แต่วนันี้นางกย็งัรูส้กึปวดเสยีดในช่องท้อง

อยู่ดี

“อา... ได้ พรุ่งนี้ข้าจะพยายามให้มากกว่านี้อีก” ฟังจากที่นางปฏิเสธ

แล้ว เมื่อคนืกค็งยงัไม่ดพีอ หรอืว่าเขาควรจะกลบับ้านไปปรกึษาเรื่องนี้กบับดิา

ดูสกัครั้ง “เจ้ายกไหสุราไหวไหม เจ้าใช้ข้าท�างานได้ทุกอย่างเลยนะ”

“งั้นวันนี้งานออกแรงให้ท่านท�าดีกว่า” ในเมื่ออีกฝ่ายพูดเช่นนี้แล้ว  

เหยาลี่กค็ดิได้ว่านางไม่ควรฝืนตวัเองจรงิๆ “เดี๋ยวต้องไปเอารางสรุาจากโรงไม้

ด้านหลงัมาด้วย”

“รางสุราคอือะไร” ค�าเรยีกนี้เขาไม่เคยได้ยนิมาก่อนในชวีติ

“ท่านเหน็ถงัหมกัสรุาใบนี้ไหม” เหยาลี่ตบที่ข้างถงัหมกัสรุาใบใหญ่ที่สดุ 

สงูกวา่ถงัหมกัสรุาขนาดปกตทิี่ตั้งอยูข้่างๆ กนัถงึเกอืบสามเท่า “ตอนนั้นข้านกึ

สนุกมากไปหน่อยก็เลยท�าถังหมักสุราใบใหญ่ดู หลังจากนั้นเวลาต้องเริ่ม 

หมักสุราใหม่ครั้งใดก็จะรู้สึกเสียใจทุกครั้งที่ท�าถังหมักสุราใบนี้ขึ้นมา” นาง 

ส่ายหน้าแล้วกถ็อนหายใจ

“อือๆ” อี้หยางพยักหน้ารับฟัง ขั้นตอนหมักสุราอะไรนั่นเขาก็ไม่รู้ว่า 

หนกัหนาเพยีงใด แต่การต้องเตมิสุราให้เตม็ถงัหมกัสุราใบนี้คงยากน่าดู

“ถังเหล่านั้นคือถังหมักสุราที่ข้าใช้ตอนเริ่มหมักสุรามังกรเหมันต์ และ

หมกัสุราชนดิอื่น ถงัใบนี้คอืถงัที่ข้าใช้หมกัสุราดอกท้อ ส่วนอกีใบคอืใช้หมกั

สรุาห้าต�าลงึ” เหยาลี่แนะน�าถงัหมกัสุราต่างๆ ในห้องหมกัสรุาด้วยสหีน้าท่าทาง

กระตอืรอืร้น ห้องหมกัสุรานี้นางไม่ให้องิเถาเข้ามา ส่วนเจาจื่อนานๆ ทจีะเข้า

มาช่วยขนสุราสกัท ีนางอยากจะเล่าเรื่องที่เกดิขึ้นในห้องนี้ให้คนอื่นฟังมานาน

แล้ว แต่ไม่มใีครสนใจฟังเสยีที

“สรุาดอกท้อหรอื” อี้หยางกลนืน�้าลาย สรุาดอกท้อกค็อืสรุาที่ได้จากการ

หมกักลบีดอกท้อของต้นท้อสวรรค์ที่นางบอกว่าปีหนึ่งๆ จะออกดอกท้อจ�ากดั
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ใช่หรอืไม่

“ท่านห้ามเข้ามาแอบดื่มนะ” เห็นท่าทางที่เหมือนอยากลิ้มลองของ 

อกีฝ่ายแล้วนางกเ็ริ่มกงัวลขึ้นมา หรอืนางไม่ควรบอกเรื่องเหล่านี้ให้เขารูก้นันะ

“ข้าจะไม่แอบดื่ม... ข้าแค่เคยได้ยนิชื่อมาก่อน กเ็ลยสนใจเท่านั้น” แม้

ใจจะอยากลิ้มลอง แต่กห็้ามพูดออกไปว่าอยาก

“สุราดอกท้อจะหมักได้ในช่วงปีใหม่ ท่านรอให้ถึงตอนนั้นก่อนก็แล้ว

กนันะ” เหยาลี่พยกัหน้าอย่างเข้าใจว่าเขาคงอยากดื่ม “ไปเอารางสุรากนัเถอะ 

ท่านช่วยยกนะ”

“ได้เลย”

“ที่แท้รางสรุากค็อืสิ่งนี้นี่เอง” อี้หยางมองแผ่นไม้หนายาวสองแผ่นที่ด้าน

ข้างติดกันเป็นทางยาวเหมือนรางน�้า ด้านหนึ่งถูกตีปิดและมีซีกไม้ยื่นออกมา

เป็นเหมอืนขอเอาไว้เกี่ยว ส่วนอกีด้านปล่อยโล่ง และด้านล่างของรางสุรานั้น

มแีท่งไม้หนายื่นออกมาสี่แท่งเหมอืนเอาไว้ตั้งวาง

“ตรงซีกไม้นี้ใช้เกี่ยวกับขอบถังหมัก ส่วนอีกด้านเวลาที่วางไว้ตรงพื้น

จะน�าไหสุรามารองเอาไว้ได้พอด ี เมื่อตกัสุราจากในถงัหมกัเทลงไปในรางสุรา 

สรุากจ็ะไหลลงไปในไหสรุาที่วางรออยูโ่ดยไม่ต้องถอืถงัใส่สรุาเดนิขึ้นลงบนัได

ให้ล�าบาก” เหยาลี่อธบิายส่วนต่างๆ ของสิ่งที่นางท�าขึ้น

“เจ้าท�าเองหรอืนี่ น่าทึ่งจรงิๆ” ยิ่งได้รู้จกันาง เขากย็ิ่งประหลาดใจ ยงั

มีเรื่องราวอีกมากแค่ไหนที่นางไม่เคยให้เขาได้รู้... เขาอยากรู้เรื่องของนางอีก 

“เจ้าฉลาดมาก...ฉลาดมากๆ ไม่เช่นนั้นคงต้องใช้เวลานานมากแน่ๆ กว่าจะตกั

สุราออกมาจากถงัหมกัใบนั้นได้ทั้งหมด”

“กล็องคดิลองท�าไปเรื่อยๆ น่ะ” เหยาลี่เขนิเลก็น้อยที่ถูกชม เมื่อก่อน

นางอยู่คนเดียว ท�าอะไรขึ้นมาก็ไม่มีใครร่วมชื่นชม กับอิงเถาและเจาจื่อนั้น

แสดงความรู้สึกเหมือนเด็กทั้งสองประหลาดใจมากกว่าชื่นชมในสิ่งที่นางท�า  

พอมาตอนนี้มอีี้หยาง เขาเอ่ยปากชมนาง... นางย่อมยนิดเีป็นที่สุด

“แต่ข้าคดิว่าเจ้าน่าจะเลกิใช้ถงัหมกัใบใหญ่จะดกีว่า”
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“อี้หยาง!” เขาจะชมให้นางรู้สกึดนีานกว่านี้หน่อยกไ็ม่ได้ “กท็�าไปแล้ว

นี่... เสยีดายเงนิกต็้องน�ามาใช้ ถูกไหมเล่า”

“ถกูแล้วๆ” เหน็นางมท่ีาทางไม่พอใจ เขาจงึรบีลดระยะห่างเข้าไปง้องอน

ทนัท ี“แล้วข้าแต่งเข้าบ้านเจ้าแบบนี้ เรื่องเงนิค่าห้องที่ค้างไว้จะท�าอย่างไรดนีะ 

ไหนจะค่าสุราอาหารอกี”

“นั่นส ิ นี่กข็ึ้นเดอืนใหม่แล้วด้วย” เหยาลี่ครุ่นคดิ นางควรจะเกบ็เงนิ

เขาอีกหรือไม่ แล้วจะเก็บเท่าไรดี ค่าที่พักเก็บเต็มจ�านวนคงไม่ได้เพราะเขา 

ไม่ได้อยู่ครบทั้งเดอืน อกีทั้งพอกลบัมากช็่วยนางท�างานทนัท.ี.. มปีากท้องที่

ต้องดแูลเพิ่มขึ้น และรายได้กล็ดลงตามไปด้วย การที่เขาเป็นลกูค้าชั้นดมีาโดย

ตลอด พอถูกเปลี่ยนต�าแหน่งมาเป็นสามแีล้วกลบัไม่ดเีลย

“เจ้าอย่าเพิ่งคิดมากไป เอาเป็นว่าเดือนนี้ข้าไม่รับค่าแรงก็แล้วกัน ดี

ไหม” อี้หยางได้โอกาสเอื้อมมอืไปโอบไหล่นาง ตอนนี้เดก็ๆ ไม่อยู่ จะท�าตวั

สนทิสนมกบันางเสยีหน่อยกค็งไม่เป็นไรกระมงั

“อี้หยาง...” เหยาลี่ส่งเสยีงขู่ จู่ๆ กม็าโอบไหล่นางได้อย่างไร

“เจ้าจะเรยีกข้าว่าท่านพี่กไ็ด้นะ” เขายิ้มแป้นราวกบัไม่รู้ว่านางไม่พอใจ

อะไร

“ยกรางสุราไปที่ลานซกัล้างได้แล้ว”

“เรยีกท่านพี่ก่อน... นะๆ”

“ท่านพี่... นี่!”

“ยกไปให้แล้ว หึๆ” เขาลักหอมแก้มนางหนึ่งครั้งแล้วออกแรงยกราง

สุราไป ปล่อยให้เหยาลี่ยนืหน้าแดงกุมแก้มอยู่ที่เดมิ

“เจาจื่อ วนันี้ท�างานดมีากนะ” หลงัมื้ออาหารเยน็ครั้งนี้ อี้หยางเป็น

คนเริ่มบทสนทนาของครอบครวัขึ้นบ้าง

“ข้าล้างไหสุราจนมือเปื่อยหมดแล้ว” เจาจื่อมองรอยย่นบนมือตัวเอง 

เมื่อก่อนแม้จะท�างานหนักบ้างแต่ก็ยังพอมีเวลาไปแอบนอนหลายครั้ง วันนี้
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ตั้งแต่ตื่นมาตอนเช้านางได้นอนแค่ตอนกลางวนัครั้งเดยีวเอง

“ถ้าพรุง่นี้รางสรุาแห้งดกีค็งได้เริ่มกรอกสรุาแล้ว หลงัจากนั้นค่อยน�าไป

ส่งที่ตระกูลเฉอ” แล้วก็รับเงินค่าสุราก้อนโต ความพยายามของนางก�าลังจะ

เหน็ผลแล้ว

“เจ้าดมอะไรของเจ้า” อี้หยางหรี่ตามองเจาจื่อที่สูดจมูกไปตามเสื้อผ้า

ของนาง

“ข้าก�าลังดมว่ามีกลิ่นเหงื่อหรือไม่” เด็กหญิงกดปลายจมูกลงบนแขน

เสื้อตัวเองเพื่อตรวจสอบกลิ่น ช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นแล้ว ถ้าไม่มีกลิ่นเหงื่อ 

จะได้ไม่ต้องอาบน�้า

“วันนี้เจ้าท�างานทั้งวัน อาบน�้าเถอะ” แค่เหยาลี่เห็นท่าทางก็รู้แล้วว่า 

เจาจื่อคดิอะไรอยู่ เดก็คนนี้ไม่คดิจะเปลี่ยนนสิยัเลยหรอืไร

“ไม่อาบได้ไหม”

“ไม่ได้ ข้าจะอาบให้เจ้าเอง” เหยาลี่เริ่มเกบ็จานชามบนโต๊ะ

“ไม่ต้องหรอกท่านแม่ ข้า...ข้าอาบเองได้” เจาจื่อส่ายหน้า นางไม่อยาก

อาบน�้า แต่ถ้าต้องอาบ นางกไ็ม่อยากให้เหยาลี่อาบให้

“ไม่ได้ เจ้าอาบน�้าไม่สะอาด ข้าไม่ไว้ใจ” นางยงัจ�าได้ถงึครั้งที่ปล่อยให้

เจาจื่ออยู่ในห้องอาบน�้าคนเดยีวได้ด ี พื้นห้องแห้งสนทิ น�้าในถงัไม้ใสจนเหน็

ก้นถงั ตามตวันางไม่มหียดน�้าเกาะแม้แต่หยดเดยีว

“ท่านแม่ ข้าอยากอาบน�้าด้วย” องิเถายกมอืขอร่วมด้วย

“ข้าด้วยๆ” อี้หยางยกมอืขึ้นบ้าง แต่กลบัถูกเหยาลี่และเจาจื่อมองด้วย

สหีน้าไม่ไว้วางใจ “ข้าอาบน�้ากบัองิเถาเอง”

“อ้อ เช่นนั้นพวกท่านไปอาบก่อนเถอะ” เหยาลี่พยกัหน้าเข้าใจ “ไปใช้

ห้องอาบน�้าด้านใน แล้วต้องเชด็ตวัองิเถาให้แห้งนะ”

“เข้าใจแล้ว” สิ่งส�าคัญสิ่งแรกคือต้องพาอิงเถาเข้านอน ดังนั้นอี้หยาง 

จงึขานรบัแต่โดยด ีก่อนไปยงัเกบ็จานชามที่ใช้กนิอาหารเมื่อครู่ไปด้วย

“ท่านแม่...”
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“มอีะไรหรอื” เหยาลี่ให้ความสนใจแก่เจาจื่อเตม็ที่ นานแล้วที่นางไม่ได้

คุยกบัเดก็หญงิตามล�าพงั

“ท่านคิดอย่างไรถึงได้...ถึงได้ยอมรับคุณชายอี้หยางแล้ว” ในบรรดา

คนในโรงเตี๊ยมทั้งหมด เจาจื่อคิดว่าเหยาลี่น่าจะมีค�าตอบที่ดีที่สุดให้นาง 

คุณชายอี้หยางชอบพูดจาไร้สาระ ส่วนองิเถากไ็ม่ค่อยจะรู้เรื่องของผู้ใหญ่

“เขาก.็.. ไม่ใช่คนไม่ดนีี่” เหยาลี่หน้าแดงขึ้นมาเลก็น้อย “ที่จรงิเขากท็�า

อะไรเพื่อข้ามามาก อยู่ด้วยกันมาก็นานแล้ว อือ... หลายๆ เรื่องที่เกิดขึ้นก็ 

น่าจะพสิูจน์อะไรได้หลายอย่าง ข้ากเ็ลยยอมรบัเขา”

“ท่านแม่ คณุชายอี้หยางกเ็หมอืนข้า เหมอืนองิเถา ชวีติอนัยาวนานของ

ท่านกเ็หมอืนฝันเพยีงหนึ่งตื่นของพวกข้า ท่านแม่ ท่านคดิดแีล้วหรอื หวัใจ

ท่านมอบให้เขาแล้ว สักวันเขาก็จะลืมเลือนท่านไปนะ” หากสุดท้ายแล้วต้อง

เป็นเช่นนี้ ไม่สู้ให้ท่านแม่แต่งกบัมนุษย์สกัคนยงัดกีว่า อย่างน้อยในความคดิ

นาง หากคนทั้งสองให้คุณค่าของเวลาต่างกนั สิ่งที่กระท�าออกมากจ็ะต่างกนั

ไปด้วย

“เพราะชีวิตมนุษย์สั้นมากเมื่อเทียบกับเทพเซียนอย่างพวกเจ้า ข้าจึง 

ไม่อยากลงัเลอกี”

“แต่ข้าเกรงว่าเมื่อเขาระลึกได้ว่าเวลาเพียงพริบตานั้นไม่มีค่าพอจะ

ใส่ใจ... ท่านจะท�าใจได้หรอื”

“หากวันนั้นมาถึง ข้าก็ยังมีเจ้ากับอิงเถาใช่หรือไม่” เหยาลี่ยิ้มกว้าง 

“เดี๋ยวนี้เจาจื่อเป็นห่วงข้าแล้วหรอื เดก็ด”ี

“อย่าลูบหัวข้า” เด็กหญิงเอาสองมือวางไว้บนศีรษะตัวเอง กันไม่ให้ 

เหยาลี่มาลูบ

“เจ้าไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอก หากสุดท้ายข้าต้องอยู่คนเดยีว กเ็ป็นข้าที่

แส่หาเรื่องเอง”

“หากไม่ใช่ท่านที่ต้องอยู่คนเดียว แต่เป็นเขาหาผู้หญิงคนอื่นมาอยู ่

ด้วยเล่า”
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“ใครจะไปยอมอยู่กันแบบนั้นได้ ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆ ข้าจะขับไล่เขา

ออกไปจากโรงเตี๊ยมเสียเลย” ถ้ามีคนเพิ่ม นางก็ต้องท�างานหนักเพิ่มขึ้นอีก 

น่ะส ิแล้วท�าไมนางต้องไปท�าแบบนั้นให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องกบัตวัเองด้วยเล่า

“ดแีล้ว ข้าอยากให้วนันั้นมาถงึเรว็ๆ” เจาจื่อเหน็ด้วย

“เจ้า... ไม่ชอบอี้หยางหรอื” เหยาลี่ถามกลบับ้าง

“เขาชอบว่าข้าอยู่เรื่อย” เด็กหญิงพยักหน้าแทบจะทันทีที่เหยาลี่ถาม 

“ชอบยกชื่อเฉยีงเหว่ยมาขูข้่าด้วย บอกจะให้ข้าไปแต่งกบัเจ้าบ้านั่น ข้าไม่อยาก

แต่งงานนี่ ท่านแม่จะไม่ให้ข้าแต่งกบัเฉยีงเหว่ยจรงิๆ ใช่ไหม”

“ไม่ต้องห่วงหรอก เจ้าชอบใครก็แต่งกับคนนั้นละ อีกไม่นานเจ้าแม ่

ซีหวังหมู่ก็จะมารับเจ้ากลับไปแล้วนี่ หลังจากนั้นก็ไม่ต้องพบเจอเฉียงเหว่ย 

อกีแล้วไม่ใช่หรอื”

“ใช่ แล้วกไ็ม่ต้องท�างานตามที่คุณชายอี้หยางสั่งด้วย เขาบอกจะให้ข้า

ท�างานทั้งวัน ห้ามแอบไปนอนอีก ท่านแม่คงไม่ท�ากับข้าแบบนั้นด้วยใช่ไหม 

ถ้าไม่ได้นอนพกั ข้าต้องเหนื่อยตายแน่เลย จรงิๆ นะ”

“ช่วงนี้มเีรื่องที่ต้องท�าเยอะมาก อย่างไรกต็้องช่วยงานข้าสกัหน่อยนะ” 

เหยาลี่พยายามหาทางออก นางไม่อยากรบัปากว่าให้เจาจื่อนอนได้ เพราะจรงิๆ 

แล้วนางอยากได้คนมาช่วยงานมากกว่า “ท�าไมเจ้าถงึไม่ชอบเฉยีงเหว่ยหรอื”

“เขาชอบเอาเปรยีบข้าอยูเ่รื่อย ข้าไม่ชอบคนที่เอาเปรยีบข้านี่ แล้วกช็อบ

แอบไปพูดคุยวางแผนกบัคุณชายอี้หยาง ครั้งก่อนกเ็อาถุงผ้าของข้าไป ป่านนี้

กย็งัไม่เอามาคนืเลย แล้วดสู ิก�าไลเชอืกถกัอนันี้จะแกะกแ็กะไม่ออก ครั้งก่อน

ข้าให้ป้าหั่วช่วยใช้มีดตัดให้ยังตัดไม่ขาดเลย ไม่รู้ว่าใช้อะไรท�าขึ้นมา” เจาจื่อ

ยื่นข้อมอืไปด้านหน้าให้เหยาลี่ดกู�าไลเชอืกถกัที่ด�าขะมกุขะมอมจนจ�าไม่ได้แล้ว

ว่าเมื่อก่อนเป็นสใีด

“เจ้าเป็นผู้หญงิ ควรจะรกัษาความสะอาดเสยีหน่อยนะ”

“ข้าให้ดูว่ามนัแกะไม่ออกต่างหาก” เดก็หญงิรบีหดข้อมอืกลบัตามเดมิ

“ว่าแต่เจ้าสวมชุดใหม่ที่ข้าตดัให้แล้วหรอืยงั”
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“ที่ข้าสวมอยู่คอืชุดใหม่”

“อย่างนั้นหรอื” ดูไม่เหมอืนเลย... เหตุใดชุดใหม่จงึดูเก่านกันะ

“ข้าท�างานหนกั ชุดกเ็ลยเก่าเรว็”

“ข้าว่าเป็นเพราะเจ้าไม่ชอบเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วสวมตวัเดมิซ�้าๆ มากกว่า” 

เหยาลี่ขมวดคิ้ว ส่วนเจาจื่อที่ถูกจบัได้กไ็ด้แต่ก้มหน้ายอมรบัโดยดี

“เมื่อไรท่านพ่อจะอาบน�้าให้องิเถาเสรจ็กไ็ม่รู้เนอะ”

“เจ้าไม่เรยีกเขาว่าคุณชายอี้หยางแล้วหรอื” เหยาลี่มรีอยยิ้มปรากฏขึ้น

บนใบหน้า

“ข้าอยู่กบัท่านแม่ ท่านแม่รบัใครเข้ามาในโรงเตี๊ยม ข้ากจ็ะยอมรบัคนนั้น

ด้วย” เจาจื่อพูดแล้วกไ็หวไหล่แสดงท่าทางว่าช่วยไม่ได้

“เดก็ด.ี.. อะไรที่เจ้าไม่ชอบกอ็ย่าได้เกรงใจ บอกเขาไปว่าไม่ชอบ มอีะไร

ให้เขาช่วยกบ็อกเขาได้เช่นกนั”

“ข้าเข้าใจแล้ว”

“ลี่เอ๋อร์” หลงัเปิดโรงเตี๊ยมอี้หยางกอ็อกไปข้างนอกแต่เช้า เขาไม่ได้

บอกใครว่าไปที่ใด เมื่อกลบัมาถงึโรงเตี๊ยมกลบัถอืดอกเบญจมาศเกสรเหลอืง 

กลบีดอกสขีาวอมชมพูกลบัมาด้วยดอกหนึ่ง

“มอีะไรหรอื” เหยาลี่เหน็ดอกไม้ในมอือกีฝ่ายแล้วกร็ูส้กึวบูวาบแปลกๆ 

เขาเอาดอกเบญจมาศมาให้นางหรอื

“พรุ่งนี้เป็นเทศกาลฉงหยาง ข้าเลยเกบ็ดอกเบญจมาศมาฝาก” อี้หยาง

ยิ้มกว้างแต่กลบัไม่ยื่นดอกไม้ให้นาง “ข้าเสยีบผมให้นะ”

“อือ...” เหยาลี่อือออด้วยความขวยเขิน ยอมให้เขาเสียบดอกไม้ไว้ที่

มวยผมแต่โดยดี

“โอย... เถ้าแก่องิ ท่านท�าเอาข้าอายจนแทบจะมุดดนิหนแีล้ว ฮ่าๆๆ” 

ลูกค้าที่คิดถึงอาหารของโรงเตี๊ยมจนต้องมากินแต่เช้าล้วนเห็นการหยอกเย้า

ครั้งนี้กันหมด เสียงหัวเราะชอบใจดังขึ้นไม่ขาดสาย แม้แต่คนต้นเรื่องอย่าง 
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อี้หยางยงัหวัเราะตามไปด้วย

“จะว่าไปเมืองเราที่สูงก็ไม่มี ทุ่งดอกเบญจมาศก็ไม่มี จะถึงเทศกาล 

ฉงหยางแล้วยงัไม่รู้ว่าจะไปหาที่ใดเลย” หนึ่งในกลุ่มคนทั้งหลายเริ่มพูดคุย

“พรุ่งนี้มงีานแต่งของตระกูลเฉอไม่ใช่หรอื”

“คุณชายเฉอจะแต่งงานแล้วหรอื”

“คุณหนูใหญ่ตระกูลเฉอออกเรอืนต่างหากเล่า”

“คุณหนูใหญ่คนที่... เคยมาที่นี่น่ะหรอื” ผู้ถามถามเสยีงเบาด้วยไม่รู้ว่า

ความสมัพนัธ์ของคุณหนูเฉอใหญ่ที่ว่ากบัเถ้าแก่องิเป็นอย่างไรกนัแน่ ไม่ใช่ว่า

เมื่อก่อนเคยมากนิอาหารที่โรงเตี๊ยมกบัอกีฝ่ายบ่อยๆ หรอกหรอื

“ออื เอาละๆ มงีานมงคลกจ็ะมสีุรา เมื่อวานข้าไปถามแล้วจงึรู้ว่าจะมี

การจัดเลี้ยงสุราหน้าประตูคฤหาสน์ด้วย ใครจะเข้าร่วมก็ได้” ผู้พูดเล่าข่าวที่ 

ตัวเองได้มา “ทั้งยังเป็นสุราของเถ้าแก่เนี้ยด้วยนะ” เขาพยักพเยิดไปทาง 

เหยาลี่ที่ก�าลงัเกบ็เงนิลูกค้าอกีโต๊ะ

“จรงิหรอื”

“เรยีกเถ้าแก่เนี้ยมาถามดูส”ิ

“เจ้าถามส”ิ

“เจ้าสถิาม”

นักดื่มทั้งหลายต่างเกี่ยงกันไปมา อยากรู้ก็อยากรู้ แต่ก็ไม่รู้จะถามดี

หรอืไม่

“เสี่ยวเอ้อร์น้อย”

“ขอรบัท่านลุง” องิเถารบีวิ่งจู๊ดเข้าไปยนืรอรบัรายการอาหาร

“เอาหมั่นโถวมาที่หนึ่ง”

“ได้เลยขอรบั” องิเถาพยกัหน้าและก�าลงัจะเดนิกลบัเข้าไปด้านใน

“เดี๋ยวๆ อย่าเพิ่งไป ข้ามเีรื่องจะถาม” ผู้สั่งหมั่นโถวยกมอืเรยีกองิเถา

ไว้

“มอีะไรจะถามหรอืขอรบั” จะให้เขาแนะน�ารายการอาหารหรอืไม่นะ เขา
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ไม่ได้ท�าแบบนั้นมาตั้งนานแล้วด้วย จะยงัพูดถูกไหมนะ เดก็ชายคดิในใจไป

ร้อยแปดและรอคอยด้วยสหีน้าตื่นเต้น

“พรุ่งนี้ที่จะมงีานมงคลตระกูลเฉอ ใช้สุราของที่นี่ใช่ไหม”

“งานมงคลหรือขอรับ?” อิงเถาเอียงคออย่างไม่รู้ว่าจะหาค�าตอบจาก 

ที่ใด “เดี๋ยวข้าถามท่านแม่ให้นะขอรบั” เขาตอบไม่ได้ แต่ท่านแม่ต้องตอบได้

แน่นอน

“ไม่...” จะห้ามก็ไม่ทันเสียแล้ว อิงเถานั้นตั้งใจรีบไปหาค�าตอบมาให้

ลูกค้าอย่างสุดความสามารถ

“โธ่เอ๊ย... เกดิไม่ใช่ขึ้นมาจะท�าอย่างไร”

“ครั้งหน้าเจ้ากห็าวธิเีอาเองแล้วกนั”

“ทุกท่าน” เหยาลี่รับฟังอิงเถาแล้วก็เดินมายังโต๊ะของคนทั้งกลุ่มด้วย

สหีน้ายิ้มแย้ม

“แฮะๆ เถ้าแก่เนี้ย พวกข้ากแ็ค่สงสยัเท่านั้นเอง”

“ตระกลูเฉอสั่งสรุาของเราไปห้าสบิไห เมื่อวานตอนข้าเอาสรุาไปส่ง ทาง

นั้นก็บอกว่าให้ข้ามาแจ้งทุกคนว่าให้ไปร่วมดื่มสุรามงคลด้วย เป็นข้าที่ลืมไป

เสยีสนทิ ฝากทุกท่านช่วยกระจายข่าวด้วยกแ็ล้วกนั”

“โอ้! ห้าสบิไหเชยีวหรอื... ข้าต้องไปร่วมงานแน่นอน”

“อย่างเจ้าสามถ้วยกเ็มาแล้ว หึๆ ” ผู้ร่วมโต๊ะเอ่ยล้อเลยีน

“เงยีบน่า” ผู้พดูท�าท่าเหมอืนจะตบปากสหายปากเสยีของตวัเอง “เดี๋ยว

ข้าจะเอาข่าวนี้ไปบอกพี่ๆ น้องๆ คนอื่นให้เอง” เขาหันมาพูดกับเหยาลี่ด้วย 

รอยยิ้ม

“ขอบคุณทุกท่าน ข้าขอตวัก่อนแล้ว” เถ้าแก่เนี้ยสาวพยกัหน้าครั้งหนึ่ง

ก่อนผละไปพูดคุยกบัโต๊ะอื่นต่อ

“เจ้าคิดว่าเถ้าแก่เนี้ยมีอะไรเปลี่ยนไปหรือไม่” หลังจบเรื่องของสุราก็ 

ต่อด้วยเรื่องของเหยาลี่ต่อ

“เปลี่ยนไปอย่างไร”
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“ไม่รู้ส ิดูอ่อนโยนมากขึ้น... กระมงั”

“หมั่นโถวได้แล้วขอรับ” อิงเถายกถาดไม้ที่มีจานหมั่นโถวก�าลังร้อนๆ 

มาให้ถงึโต๊ะ

“เสี่ยวเอ้อร์น้อย”

“ขอรบัท่านลุง” องิเถาหนัไปพูดคุยกบัลูกค้าอกีคน

“เอาหมั่นโถวมาที่หนึ่ง”

“ได้ขอรบั” องิเถาพยกัหน้ารบัค�าแต่ยงัไม่เดนิไปไหน “ท่านลงุมอีะไรจะ

ถามข้าหรอืไม่ขอรบั”

“อา...” เด็กมันรู้ทัน... “ที่เถ้าแก่เนี้ยปิดโรงเตี๊ยมไปตั้งหลายวันใช่หน ี

เอ่อ... กลับไปเยี่ยมบ้านเกิดหรือไม่” เขารีบเปลี่ยนค�าเมื่อถูกสหายร่วมโต๊ะ

สะกดิ

“ใช่แล้วขอรบั กลบัไปหาท่านตาท่านยายขอรบั” องิเถาพยกัหน้า “ท่าน

ลงุจะสั่งอย่างอื่นเพิ่มอกีไหมขอรบั ตอนนี้มรีายการอาหารใหม่เป็นเต้าหูผ้ดัเผด็ 

กินกับหมั่นโถวอร่อยมากเลยนะขอรับ ตอนนี้อากาศเย็น ท่านแม่บอกว่ากิน

ของเผด็ช่วยให้เลอืดลมไหลเวยีนด ีกนิตอนเช้าช่วยกระตุน้พลงั กนิตอนกลาง

วนัชว่ยใหก้ระปรี้กระเปร่า กนิตอนเยน็ช่วยให้ร่างกายอบอุน่ สนใจไหมขอรบั” 

เด็กชายท�าตาเป็นประกาย กับข้าวของท่านลุงทั้งหลายพร่องไปมากแล้ว แต่

กลบัสั่งหมั่นโถวมาเพิ่ม  สงสยัจะยงัไม่อิ่มแต่ไม่รู้จะกนิอะไร เป็นหน้าที่ของ

เสี่ยวเอ้อร์อย่างเขาแล้วที่จะแนะน�ารายการอาหารให้คนทั้งหลาย “เต้าหูผ้ดัเผด็

กนิแล้วไม่อิ่มท้องมาก ราคากไ็ม่แพง เพยีงแค่ยี่สบิอแีปะเท่านั้นนะขอรบั”

“เอาเต้าหู้ผดัเผด็มาอกีที่กแ็ล้วกนั” ผู้ฟังฟังแล้วกน็�้าลายสอ หมั่นโถว 

นี้ ที่จริงก็ไม่ได้คิดจะกินที่นี่ แต่พอได้ยินว่ากินกับเต้าหู้ผัดเผ็ดแล้วน่าจะดี 

กเ็ลยอยากกนิขึ้นมา

“ได้เลยขอรบั” องิเถายิ้มแป้นแล้วรบีวิ่งเข้าไปในครวัทนัท ีเขาขายอาหาร

เพิ่มได้อกีจานแล้ว ถ้าเอาไปเล่าให้ท่านพ่อฟัง ท่านพ่อจะต้องชมแน่นอน “คกิๆ”
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“องิเถาดจูะสนกุกบัการท�างานเป็นเสี่ยวเอ้อร์มาก” อี้หยางเหน็ท่าทาง

ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ของเขาแล้วกอ็ดยิ้มตามไม่ได้

“ก็เขาเห็นข้าท�างานมาตั้งแต่เด็ก อยากท�าตามมาตั้งนานแล้ว” เหยาลี่

วางขวดสรุากบัถ้วยลงบนโต๊ะของอี้หยาง หลงัส่งสุราไปที่ตระกลูเฉอแล้วกไ็ม่มี

อะไรให้ท�ามากนกั เจาจื่อกไ็ด้กลบัไปนอนใต้บนัไดเช่นเดมิ ส่วนนางกม็เีวลา

อ่านหนงัสอื แต่อี้หยาง... กลบัไม่สั่งสุรามาดื่ม

“ลี่เอ๋อร์ ข้าไม่ดื่มสุราแล้ว” ชายหนุ่มรบีปฏเิสธ

“จริงหรือ ท่านไม่ได้มีเป้าหมายที่จะดื่มสุราข้าให้หมดไปจากโรงเตี๊ยม

หรอกหรอื”

“ข้าดื่มเพราะอยากช่วยให้เจ้ามเีงนิมากๆ ต่างหาก แต่ตอนนี้ถ้าดื่มมาก 

เดี๋ยวเจ้าไม่มขีาย จงึไม่ดื่ม” เขาส่ายหน้ายนืยนัค�าพูดตวัเอง

“อย่างนั้นหรอื สุรานี้ข้าตั้งใจอุ่นมาให้ท่านเชยีวนะ อยากรู้ว่าสุราอุ่นๆ 

จะให้ความรูส้กึที่ดกีว่าหรอืไม่” เหยาลี่ท�าท่าทางครุน่คดิ “ถ้าท่านบอกว่าด ีครั้ง

หน้าข้าจะได้ถามลูกค้าว่าต้องการให้อุ่นสุราด้วยไหม” ยามวสันตฤดูอากาศด ี

ผู้คนนยิมออกมาเดนิเที่ยว กนิอาหารนอกบ้าน คมิหนัตฤดูอากาศร้อน ผู้คน

เจรญิอาหาร อยากหาที่พกัดื่มชาและขนม ส่วนสารทฤดูอากาศเริ่มเยน็ ผู้คน

จึงต้องการอาหารร้อนๆ เพื่อสร้างความอบอุ่น อาหารเผ็ดกับสุราอุ่นน่าจะ 

ช่วยได้

“เจ้าอุ่นสุราให้ข้าเองกบัมอื ข้าจะไม่ดื่มได้อย่างไร” เมื่ออี้หยางได้ยนิที่

นางพดูกร็บีกลบัล�า คว้าถ้วยกบัขวดสุรามารนิเองกบัมอื “ออื...” อี้หยางหลบัตา

เพื่อทุม่ความสนใจไปที่รสชาตขิองสรุา ครั้งก่อนดื่มสรุาห้าต�าลงึกบัน�้าแขง็ สรุา

รสแรงที่เจอืจางลงกลบัท�าให้รสชาตดิยีิ่งขึ้น ส่วนสุรามงักรเหมนัต์ที่เอามาอุ่น

นั้น... รสชาตเิหมอืนจะเขม้ข้นขึ้นและความหอมของสุรากเ็พิ่มมากขึ้นกวา่เดมิ 

อกีทั้งความอุน่ของสุรากท็�าให้ร่างกายอบอุน่เรว็ขึ้นกว่าเดมิ “หอมมาก... รสชาติ

กเ็ข้มข้นขึ้นมากทเีดยีว”

“ท่านคดิว่าเหมาะที่จะน�ามาขายในช่วงฤดูนี้หรอืไม่”



68
โรงเตี๊ยมร้อยลี้ เล่ม 2

“เหมาะสมมากทเีดยีว” อี้หยางเหน็ด้วย

“ข้าคดิว่าจะหารายการอาหารใหม่ๆ มาเปลี่ยนกบัรายการเดมิที่ขายอยู่ 

ท่านคดิว่าอย่างไร” เหยาลี่นั่งลงข้างอี้หยางด้วยท่าทางเป็นธรรมชาติ

“ดีทีเดียว อากาศที่เปลี่ยนไปย่อมมีผลต่อความอยากอาหาร ฤดูนี้

อากาศเยน็ควรได้กนิของอุ่นๆ” ...เช่นสุรานี่เป็นต้น

“ออื... ข้าจะขายอะไรดนีะ”

“ท่านแม่... ข้าไม่ชอบกนิของเผด็” เจาจื่อขมวดคิ้วเมื่อเหน็อาหารเยน็

ที่วางเรยีงรายอยู่ตรงหน้า มทีั้งเต้าหู้ผดัเผด็ ไก่ผดัพรกิ ปลานึ่งเต้าซี่โรยพรกิ 

หนงัหมผูดัเหด็หหูนแูละขงิ ที่กนิได้จงึมแีต่เนื้อววัตุน๋น�้าแกงสนี�้าตาลเข้มเท่านั้น

“ไม่เผ็ดเลยพี่เจาจื่อ” อิงเถาที่แอบกินปลานึ่งพริกกับเต้าซี่ไปส่วนหนึ่ง

เมื่อครู่รบียนืยนักบัอกีฝ่าย “ปลานึ่งจานนี้พรกิไม่เผด็เลย”

“ของจานเจ้าพรกิชิ้นบางอย่างกบัอะไรด”ี เจาจื่อโต้กลบั

“ของจานเจ้าก็ไม่ได้ชิ้นบางผิดจากจานอิงเถานักนี่ แค่โรยไว้ด้านบน

เท่านั้นจะไปเผด็อะไร” อี้หยางพูดแล้วกถ็อนหายใจ

“แต่ก็ไม่ชอบกินอยู่ดี ท่านกินพริกให้หน่อยสิ เดี๋ยวข้ากินที่เหลือเอง” 

เดก็หญงิเลื่อนจานแบ่งที่มเีนื้อปลานึ่งส่วนของตวัเองไปข้างๆ อี้หยาง

“ได้” อี้หยางใช้ตะเกียบคีบพริกเส้นที่ซอยจนบางยิ่งกว่าถั่วงอกมาไว ้

บนเนื้อปลาในจานตวัเอง

“อนันี้ด้วย” เจาจื่อเลื่อนจานแบ่งที่มไีก่ผดัพรกิไปให้ต่อ และอี้หยางก็

คบีออกมาใส่จานตวัเองอย่างว่าง่าย

“ขงิเจ้ากก็นิไม่เป็นหรอื” แม้กระทั่งขงิเส้นเลก็ๆ กจ็ะไม่กนิเลยหรอื... 

อี้หยางคบีขงิซอยมาใส่ในจานตวัเองอย่างลวกๆ

“เอาไปให้ครบสทิ่านพ่อ”

“กนิอาหารแบบนี้จะไปรูร้สได้อย่างไร” ถงึปากจะบ่นแต่มอืกย็งัคบีออก

ให้อยู่ดี
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“ก็ข้าไม่ชอบของเผ็ด” เจาจื่อเห็นพริกกับขิงถูกตักไปจากจานแบ่งของ

ตวัเองแล้วกอ็ารมณ์ดขีึ้นมาก แม้แต่เต้าหู้ผดัเผด็ในถ้วยแบ่งที่ไม่สามารถตกั

พรกิออกไปได้ นางกย็อมชมิแบบเลม็ๆ ไปเลก็น้อย เพื่อที่จะได้เป็นข้อมูลไป

แนะน�าให้ลูกค้าที่มากนิอาหารในโรงเตี๊ยม

“วันนี้อาหารเป็นอย่างไรบ้าง” หลังมื้ออาหาร เหยาลี่ก็ถามความรู้สึก 

ของทุกคน

“อร่อยดแีต่เผด็” เจาจื่อแสดงความคดิเหน็เพยีงประโยคเดยีว

“ข้าชอบปลานึ่งพริกกับเต้าซี่” อิงเถาชี้จานแบ่งที่ใส่ปลานึ่งของเขาที่

เกลี้ยงเกลา “เนื้อปลานุ่ม กินง่าย รสชาติที่เค็มมันของเต้าซี่ก็เข้ากันได้กับ 

เนื้อปลานึ่ง เต้าซี่ที่นึ่งแล้วอร่อยกว่าตอนกนิแห้งๆ อกี พรกิซอยที่โรยหน้าไว้

กไ็ม่เผด็เลย ท�าให้ดูสสีวยอกีด้วย”

“อือ... เช่นนั้นก็เพิ่มปลานึ่งเต้าซี่โรยพริกลงไปในรายการอาหารด้วย” 

เหยาลี่เหน็ด้วยกบัองิเถา

“ขา้ชอบเนื้อววัตุน๋ชามนี้ ดื่มง่าย เนื้อววัตุน๋รสนุม่มาก ตรงที่เป็นเอน็ววั

กไ็ม่แขง็แต่กไ็ม่นุ่มจนเกนิไป เคี้ยวแล้วกรุบๆ ในปาก เครื่องตุ๋นกห็อมมาก 

กินแล้วรู้สึกร่างกายอบอุ่น” อี้หยางรู้สึกชอบอาหารทุกรายการ ที่เขาเลือก 

เนื้อววัตุ๋นน�้าแกงกเ็พราะพอได้ดื่มน�้าแกงนี้ปิดท้ายมื้ออาหารแล้ว เขารู้สกึเตม็

อิ่มกบัอาหารมื้อนี้ขึ้น

“แล้วมทีี่ไม่ชอบกนับ้างไหม”

“ข้าไม่ชอบของเผด็” เจาจื่อยงัคงเน้นหนกัไปที่เรื่องรสเผด็

“ข้าไม่ค่อยชอบหนงัหมู มนัหยุ่นๆ กนิแล้วแปลกๆ ที่ลิ้น” องิเถาชี้ลิ้น

ตวัเอง “แต่ข้าชอบกนิขงินะ เหด็หูหนูผดัขงิกอ็ร่อยด”ี

“อือ... ข้าก็ไม่รู้จะใช้อะไรมาแทนหนังหมูเสียด้วยสิ” เหยาลี่พยายาม 

คดิว่าจะหาอะไรมาใช้แทนดี

“แต่ข้ากลับคิดว่าเป็นหนังหมูดีแล้ว ช่วงนี้อากาศเริ่มเย็น กินหนังหมู

ไม่ใช่ว่าช่วยให้ร่างกายอบอุ่นหรอกหรอื” อี้หยางแสดงความคดิเหน็บ้าง
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“ตอนแรกข้ากค็ดิจะใช้กระเพาะปลา แต่หายากเกนิไป จะใช้กระเพาะ

หมู บางคนกไ็ม่ชอบอกี จะใช้เนื้อไก่ กม็รีายการอาหารจากไก่เยอะแล้ว จงึ

เลอืกใช้หนงัหมูเพราะเหน็ว่าจะได้ตั้งราคาไม่แพงมากด้วย” เถ้าแก่เนี้ยสาวยงั

คงเลือกไม่ถูกว่าจะตัดรายการอาหารนี้ออกดีหรือไม่ “เอาเป็นว่าขายไปตาม

รายการเหล่านี้ทั้งหมดก่อนกแ็ล้วกนั เดอืนหน้าค่อยดูอกีท”ี

อี้หยางยิ้มรบั องิเถาพยกัหน้ารบั ส่วนเจาจื่อกส็่งเสยีงในล�าคอตอบรบั

“และก็มีอาหารบางรายการจะหยุดขายด้วย รายการที่จะเอาออกคือ 

ปลาทอดราดพริก ผัดผักแปดเซียน น�้าแกงหัวไช้เท้า น�้าแกงปลาทับทิม  

นกย่างและขากระต่ายย่าง ส่วนที่เพิ่มเข้ามาคอืเต้าหู้ผดัเผด็กบัไก่ผดัพรกิจาน

ละยี่สบิอแีปะ ส่วนหนงัหมูผดัเหด็หูหนูและขงิ เนื้อววัตุ๋นน�้าแกง และปลานึ่ง

เต้าซี่โรยพรกิรายการละสามสบิอแีปะ”

เมื่อเหยาลี่พูดจบอี้หยางก็เห็นเด็กๆ ตั้งใจท่องรายการอาหารท�าปาก

ขมุบขมิบไม่หยุด ดูแล้วน่ารักน่าเอ็นดูบอกไม่ถูก “แล้วสุราอุ่นเล่า” เขาเอ่ย

เตอืนความจ�านาง

“จริงสิ หากใครที่สั่งสุรา ให้พวกเจ้าถามเขาด้วยว่าต้องการให้อุ่นสุรา

หรอืไม่ ยงัมชีาขงิแก่ห้าอแีปะอกีด้วย”

“เข้าใจแล้วท่านแม่” 

เจาจื่อกับอิงเถาต่างพยักหน้ารับค�า การเพิ่มและลดรายการอาหารนั้น

ไม่ใช่ครั้งแรก พวกเขาจงึใช้เวลาไม่นานกท่็องจ�าได้ทนัท ีอกีทั้งความรูส้กึที่เพิ่ง

ได้รับจากอาหารที่กินเข้าไปเมื่อครู่ก็ยังติดอยู่ปลายลิ้น ท่านแม่ท�าอาหารเก่ง

จรงิๆ


