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จากใจสํานักพิมพ์

	 การคว้าแชมป์ไม่ใช่สิ่งที่ยากที่สุดในวงการอีสปอร์ต แต่เป็นการ 

รักษาแชมป์ต่างหาก อวี๋หยางผู้เข้ามารับสืบทอดตำแหน่งกัปตันแทนฉีจุ้ย 

อย่างฉุกละหุก ถึงจะมีฝีมือเหนือกว่าคนทั่วไป แต่เขายังขาดทักษะผู้นำ 

อีกมาก ในช่วงที่ใคร  ๆ  ต่างก็เอ่ยว่า HOG เข้าสู่ช่วงขาลง อวี๋หยางต้อง 

พบเจออุปสรรคมากมายจนทีมแม่อย่างมาดามเป็นท้อ  แต่ถึงอย่างนั้น 

น้องอวี๋หยางก็ยังใจสู้ พี่ฉีเลยยิ่งปลาบปลื้มและหลงน้องตามไปด้วย

	 ในเล่มนี้แม้จะดูเหมือนพี่ฉีลอยตัวเหนือปัญหาไปแล้ว แต่จริง  ๆ  

กลับไม่ใช่อย่างนั้น พี่ฉีคนดิบเถื่อนมีหรือจะยอมมองน้องและทีมที่รัก 

ต้องตกต่ำลงไปต่อหน้าต่อตา  แต่วิถีคนหล่อคนเท่แบบพี่ฉีจะออกโรง 

ช่วยปกป้องแบบธรรมดา  ๆ  ก็ไม่ได้ แล้วพี่ฉีจะช่วยน้องแก้ไขปัญหาเหล่านี้ 

อย่างไร มาลุ้นและเอาใจช่วยไปพร้อม ๆ กันนะคะ
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จากใจนักเขียน

ถึงเทวดานางฟ้าน้อย ๆ ชาวไทย

ขอบคุณที่ชื่นชอบ AWM ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะ!

ม่านม่านเหอฉีตัว 
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ตอนเตรียมตัว  ไปให้ปากคำ อวี๋หยางเพิ่งตระหนักความจริงที่ว่า  

เขาเกือบฆ่าสวี่ต้าเหว่ยไปแล้ว

	 “ไม่เป็นไร เขายังสบายดีอยู่ ไม่มีปัญหาอะไรเลยแม้แต่นิดเดียว”  

ฉีจุ้ยกระซิบอยู่ข้างหูอวี๋หยาง “อะไรที่จำได้ไม่ชัดเจนก็ไม่ต้องพูด เข้าใจ 

ไหม”

	 อวี๋หยางพยักหน้าอย่างอึ้ง ๆ

	 ฉีจุ้ยกับเฮ่อเสี่ยวซวี่คอยอยู่กับอวี๋หยางตลอดเวลา

	 ฉีจุ้ยอยู่ในที่ เกิดเหตุ  ส่วนเฮ่อเสี่ยวซวี่แอบอ้างว่าตนรู้ เห็นด้วย  

ดันตัวเองให้เข้ามามีเอี่ยวจนได้

	 “เราจบเรื่องนี้ เงียบ  ๆ  ได้ เชื่อฉัน” เฮ่อเสี่ยวซวี่ไม่ใช้เสียงงุ้งงิ้ง 

แบบที่เคยใช้ยามปกติ สีหน้าเขาขึงขังขณะพูดเบา  ๆ ว่า “พวกเราทำไปโดย 

มีเหตุผล ไม่เป็นไรแน่นอน ถ้ามีปัญหาอะไรพยายามโยนมาให้ฉัน ฉันจะ 

เป็นคนคุยกับพวกเขาเอง พวกนายสองคนอย่าเข้ามายุ่งเกี่ยวเกินจำเป็น  

ชีวิตที่เหลือฉันต้องพึ่งพวกนายหาเงิน อย่าสร้างปัญหา อย่าทำให้ตัวเอง 

เสียชื่อเสียง โดยเฉพาะนาย Youth ชื่อเสียงของนายมีมูลค่ามากเกินกว่า 

จะมาเสียกับเรื่องนี้ เข้าใจไหม”

	 อวี๋หยางสูดลมหายใจลึก ๆ ไม่ปริปากตอบ

	 นอกจากตอนที่อวี๋หยางขาดสติจนพลั้งมือบีบคอสวี่ต้าเหว่ยเมื่อครู่  
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เขาก็ไม่ได้ทำอะไรที่อาจสร้างปัญหาให้ตัวเองอีก

	 สวรรค์เท่านั้นที่รู้ว่าตลอดหลายวันที่ผ่านมาเขาต้องอดทนแค่ไหน

	 อวี๋หยางอยากเรียกสวี่ต้าเหว่ยออกมาหลายต่อหลายครั้ง แล้วขับรถ 

ชนมัน ทุบมัน หรือบีบคอมันให้ตายคามือ...

	 กระทั่งตอนนี้สติของอวี๋หยางก็ยังคงเลื่อนลอยอยู่เล็กน้อย ภาพ 

จินตนาการมากมายปรากฏต่อเนื่องอยู่เบื้องหน้า ราวกับเขาได้ฆ่าสวี่ต้าเหว่ย 

ไปแล้วจริง ๆ 

	 หากจกัรวาลคูข่นานมอียูจ่รงิ หากอวีห๋ยางไมไ่ดพ้บกบัฉจีุย้ เหตกุารณ ์

ที่เกิดขึ้นคงดำเนินไปตามภาพในจินตนาการนั้น

	 คนทีข่ม่เหงเหยยีบยำ่อวีห๋ยางมาตัง้แตเ่ดก็กลบัมาปรากฏตวั นอกจาก 

ไม่สำนึกผิด ยังข่มขู่อวี๋หยางเพื่อรีดไถเงินอีก

	 เขากล้าโผล่หน้ามา เท่ากับรนหาที่ตาย

	 อวี๋หยางพร้อมจะฆ่าสวี่ต้าเหว่ยและรับบทลงโทษตามกฎหมาย

	 อวี๋หยางซึ่งเติบโตมาในร้านอินเทอร์เน็ตเถื่อนคงตัดสินใจแบบนั้น

	 แต่ในจักรวาลนี ้ ตั้งแต่อวี๋หยางโอนเงินก้อนแรกไปให้ในตอนแรกเริ่ม  

เขาก็ได้ทิ้งโอกาสที่จะสังหารเดนมนุษย์ผู้นี้ด้วยมือตัวเองแล้ว

	 เขากล้ำกลืนความเคียดแค้นและรับมือกับสวี่ต้าเหว่ยอย่างชาญฉลาด

	 อวี๋หยางต้องการเก็บหลักฐานเพิ่ม จึงฝืนเก็บความขยะแขยงไว้  

และพยายามติดต่อกับสวี่ต้าเหว่ยให้มากที่สุด

	 เพราะคิดว่าตัวเองรู้รายละเอียดของกฎหมายอาญาไม่ดีพอ กลัวว่า 

ครั้งนี้จะจับสวี่ต้าเหว่ยให้ติดคุกตลอดชีวิตไม่สำเร็จ เขาจึงถึงขั้นยอมยืมเงิน 

จากฉีจุ้ย

	 แม้กระทั่งเฮ่อเสี่ยวซวี่ยังนึกประหลาดใจอยู่เงียบ  ๆ คิดว่าเป็นเรื่อง 

เหลือเชื่ออย่างที่สุด ไม่อยากเชื่อว่าอวี๋หยางจะอดทนได้ขนาดนี้

	 อวี๋หยางเงยหน้ามองฉีจุ้ยซึ่งกำลังโทร.ติดต่อคนที่มีเส้นสายอยู่ 

ด้านนอกหน้าต่างกระจก

	 ฉีจุ้ยรู้สึกถึงสายตาของเขาจึงหันมามอง

	 ฉีจุ้ยใช้มือปิดตัวรับเสียงของโทรศัพท์มือถือ แล้วหันมาพูดกับ 
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อวี๋หยางสั้น ๆ

	 มีกำแพงคั่นกลางระหว่างคนทั้งคู่  อวี๋หยางไม่ได้ยินเสียงแม้แต่ 

นิดเดียว แต่เมื่ออ่านปากฉีจุ้ย อวี๋หยางก็รู้ว่าเขาพูดอะไร

	 สิ่งที่ฉีจุ้ยพูดคือ ‘นายไม่ต้องกังวล’

	 อวี๋หยางหลุบตาต่ำ จู่ ๆ น้ำตาก็เริ่มไหล

	 หากมิเคยพบแสงสว่าง คงทนรับความมืดมิดไว้ได้1

	 หลังจากได้เจอฉีจุ้ย ได้เจอ  HOG...ถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้น  ๆ  

เพียงไม่กี่เดือน แต่อวี๋หยางได้เปลี่ยนไปแล้ว

	 เขาไม่อาจทิ้งชีวิตโดยไม่เสียดายได้อีก

	 อวี๋หยางซุกหน้ากับแขน พยายามกลั้นเสียงสะอื้น

	 เขาจะยอมปล่อยวาง

	 ช่วงเวลาอันยาวนานต่อจากนี้  เขาจะไม่มีวันเสียใจที่ไม่ได้ลงมือ 

สังหารไอ้เดนมนุษย์นั่นด้วยตัวเอง

	 หากความทุกข์ยากทั้งหลายเกิดขึ้นด้วยเหตุผลบางอย่าง วันเวลา 

ที่เขาต้องระหกระเหินและถูกเหยียบย่ำตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้ คงเป็นการ 

สะสมโชคลาภจนเพียงพอจะทำให้เขาได้พบแสงสว่างแล้ว

	 “ไม่มีปัญหาใช่ไหม” เฮ่อเสี่ยวซวี่หารือกับฉีจุ้ย “ผู้ชายคนนั้น... 

ไม่ได้บาดเจ็บอะไรใช่ไหม บอกว่าฉันเป็นคนบีบคอเขาละกัน ไม่มีใครรู้จัก 

ฉันอยู่แล้ว ถึงจะเป็นข่าวก็ปล่อยไป ถือว่าได้ดังชั่วข้ามคืนกับเขาสักรอบ”

	 “ไม่ต้อง” ฉีจุ้ยส่ายหน้า “อีกอย่างไม่มีทางเป็นข่าวแน่นอน ฉันคุย 

ให้เรียบร้อยแล้ว ข่าวนี้จะไม่ลงหนังสือพิมพ์ และจะไม่มีสื่อเจ้าไหนรู้ด้วย  

อีกอย่าง...เขาไม่ได้บาดเจ็บสาหัส ต่อให้ชันสูตรบาดแผลก็ไม่มีอะไร 

ต้องกลัว”

	 เฮ่อเสี่ยวซวี่รู้สึกถึงไฟมารที่ลุกโชนอยู่ในใจ เขาพูดอย่างเหี้ยมเกรียม 

วา่ “ถา้มนัเกง่นกักใ็หม้นัไปขอตรวจ ไมไ่ดถ้กูทำรา้ยจนเปน็อะไรไปสกัหนอ่ย  

1 นำมาจากส่วนหนึ่งของบทกวีที่ชื่อว่า  Had I not seen the Sun ประพันธ์โดยเอมิลี  

ดิกคินสัน กวีหญิงชาวอเมริกันในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19
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ต่อให้มีแผลจากตอนถูกบีบคอ ฉันก็จะทำให้ตรวจไม่เจออะไรเลย”

	 “อย่าทำให้เรื่องบานปลายเลย” ฉีจุ้ยมองแผ่นหลังอวี๋หยางพลางเอ่ย 

อย่างสุขุม “อย่าทำให้ความตั้งใจของเขาเสียเปล่า...พวกเราจัดการเรื่องนี้ 

ให้ถูกต้องได้”

	 เฮ่อเสี่ยวซวี่ยิ้มเย็น “ได้แน่นอนอยู่แล้ว คิดดู มันไถเงินไปเกือบ 

สามล้าน ตำรวจยังตกใจเลยที่คดีใหญ่ขนาดนี้...อวี๋หยางฉลาดมาก รู้ว่า 

ต้องจุดชนวนให้เป็นเรื่องใหญ่ เมื่อกี้ฉันไปหาข้อมูลมา ตาแก่นั่นใช้เงินไป 

หลายแสนแล้วด้วย คอยดู ฉันจะฟ้องให้มันติดคุกจนวันตาย...”

	 ฉีจุ้ยเงียบไปครู่หนึ่ง “เขาอายุห้าสิบสี่แล้ว...”

	 “ฉันจะเลือกคุก  ‘อย่างดี’ ให้เลย” เฮ่อเสี่ยวซวี่พูดเสียงเย็น “รับรอง  

ไปอยู่แล้วได้กลับบ้านเก่าแน่ วางใจเถอะ เดี๋ยวจัดส่งโลงศพดี ๆ ให้มันด้วย  

รับรองจะ ‘จัดการ’ ให้เรียบร้อยเลยทีเดียวเชียว”

	 ฉีจุ้ยไม่พูดอะไรอีก

	 คราวนี้สวี่ต้าเหว่ยติดคุกหัวโตแน่นอน หลักฐานและพยานในที่ 

เกิดเหตุพร้อมมูล มีทั้งข้อความแชตที่บันทึกไว้และข้อมูลการโอนเงิน วันนี้ 

ขณะเข้าจับกุมก็มีหลักฐานเป็นเงินสด พวกเขาไม่ต้องลงมือทำอะไรแล้ว 

ด้วยซ้ำ เพราะอวี๋หยางเตรียมการทุกอย่างไว้พร้อมแล้ว

	 ยิ่งไปกว่านั้น ผลการตรวจสอบประวัติและแรงจูงใจในการก่อคดี 

ล้วนมีครบถ้วน ตำรวจหาข้อมูลแค่นิดหน่อยก็รู้อดีตของอวี๋หยางแล้ว

	 ระหว่างขั้นตอนการสอบสวนสวี่ต้าเหว่ย ชีวิตวัยเด็กที่อวี๋หยางปิด 

เป็นความลับมายาวนานถูกเปิดเผยต่อหน้าคนในทีมทีละน้อย

	 อวี๋หยางไม่ต้องการให้สวี่ต้าเหว่ยมีโอกาสแก้ต่างใด  ๆ  ทั้งสิ้น จึงเล่า 

ทุกอย่างโดยไม่ปิดบัง

	 บาดแผลที่เขาปกปิดแน่นหนา ถูกนำมาตีแผ่ วิเคราะห์ และตัดสิน  

ทีละแผล ทีละแผล

	 คนอื่น  ๆ  ใน HOG ก็ตามมาด้วยเช่นกัน ปู่น่าน่าขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน 

จนเสียงดังกรอด ๆ เสียใจที่ตัวเองหลับเป็นตาย ทำไมถึงออกไปช้า ทำไม 

ถึงไม่ได้ต่อยหน้าไอ้เดนมนุษย์นั่นสักสองสามหมัดก่อนตำรวจมาถึงกันนะ

ตัว
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	 ล่ายหัวสีหน้าถมึงทึง เขาติดต่อเส้นสายที่ตัวเองมีอยู่ เพื่อเตรียม  

‘จัดการ’ สวี่ต้าเหว่ย

	 เหลา่ขา่ยนบัวา่ใจเยน็กวา่ใครเพือ่น เขาพยายามปรามทกุคน “อยา่เพิง่ 

วู่วาม แล้วก็อย่าเพิ่งแสดงความเลือดร้อนจะผดุงความยุติธรรมด้วย... 

Youth ไม่อยากให้พวกเรารู้เรื่องนี้นะ”

	 ปู่น่าน่าโมโหจนอกแทบระเบิด “ไอ้เดนมนุษย์นั่นยังมีความเป็นคน 

อยู่ไหม ไม่ได้  ๆ...ฉันโมโหจนจะบ้าแล้ว เมื่อวานตอนอวี๋หยางมายืมเงิน  

ฉันยังแหย่เขาอยู่เลย นึกว่าเขาเตรียมเซอร์ไพรส์ให้กัปตัน เขา...ทำไมเขา 

ถึงไม่มาปรึกษาพวกเราก่อน!”

	 ล่ายหัวย้อนถามเสียงเย็น  “นายจะให้เขาปรึกษายังไง  ให้บอก 

พวกนายว่าสมัยก่อนชีวิตเขาน่าสงสารแค่ไหนงั้นเหรอ หรือจะให้เขามา 

วิงวอนขอร้อง ขอให้ทุกคนช่วยกำจัดอดีตพ่อเลี้ยงของตัวเอง นี่เป็นเรื่อง 

ส่วนตัวของเขา เขาเป็นผู้ใหญ่แล้ว ทั้งยังเป็นผู้ชายด้วย”

	 ล่ายหัวสูดจมูกแล้วพูดเบา  ๆ ว่า “เขาต้องจัดการด้วยตัวเอง จัดการ 

ไอ้สัตว์นรกนั่นด้วยตัวเอง”

	 ซินปาซึ่งเติบโตมาในครอบครัวที่สมบูรณ์และอบอุ่น เวลานี้ตาแดงก่ำ  

ไม่อาจจินตนาการได้เลยว่าบนโลกจะมีคนแบบนี้อยู่ด้วย

	 “ทุกคนใจเย็นก่อน เส้นทางในอนาคตของ Youth ยังอีกยาวไกล  

เรื่องนี้จบแล้วก็ต้องปล่อยให้จบไป” สิ่งที่เหล่าข่ายกังวลที่สุดคืออวี๋หยาง 

จะได้รับผลกระทบไปด้วย “ยังดีที่ไอ้เฒ่านั่นไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราว ไม่ได้ไป 

ปั่นกระแสสร้างเรื่องอะไรในเน็ต ตอนนี้ไม่มีใครรู้เรื่องที่เกิดขึ้น ตำรวจเอง 

ก็ไม่รู้ว่าพวกเราทำงานอะไร ถือว่าปิดเรื่องจากสองฝั่งนี้ได้แล้ว กัปตันฉี 

บอกพวกเราแล้วว่าเรื่องนี้ต้องเก็บเงียบไว้ ทุกคนใจเย็นสักหน่อย ช่วง 

สองสามวันนี้อย่าหลุดปากพูดอะไรระหว่างไลฟ์สตรีมล่ะ”

	 ปู่น่าน่าโมโหจนหน้าม่วงคล้ำ ต้องพยายามระงับโทสะขณะพยักหน้า  

“ได้เลย”

	 สิ่งที่ฉีจุ้ยแตกต่างจากสมาชิกทีมคนอื่นคือ  ตั้งแต่เกิดเรื่องจนถึง 

ตอนนี้เขาสุขุมเยือกเย็นมาก

ตัว
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	 ฉีจุ้ยเหมือนกำลังทรมานตัวเอง เขานั่งฟังอวี๋หยางเล่าย้อนเหตุการณ ์

ที่ถูกทำร้ายในวัยเด็ก ไม่ปล่อยให้ตกหล่นแม้แต่พยางค์เดียว ประหนึ่งว่า 

ต้องการสลักไว้ให้ขึ้นใจ

	 ฉีจุ้ยย้อนนึกถึงเหตุการณ์เมื่อหนึ่งปีก่อน ตอนเขาผลักอวี๋หยางแล้ว 

เดินจากไปโดยไม่แม้แต่หันกลับไปมอง

	 ตอนนั้นอวี๋หยางกำลังคิดอะไรอยู่กันนะ

	 ฉีจุ้ยพึมพำกับตัวเองราวตกอยู่ในภวังค์ “นายทนได้ยังไงกัน”

 

คดดีำเนนิไปอยา่งราบรืน่ ไมม่ขีอ้กงัขาใด ๆ หลงัจากอธบิายทกุอยา่งชดัเจน 

แล้ว อวี๋หยางก็ถูกส่งตัวออกมาอย่างรวดเร็ว

	 ยอดเงินที่เกี่ยวพันกับคดีนี้มหาศาลมาก เงินที่ถูกสวี่ต้าเหว่ยรีดไถ 

ไปไม่อาจขอคืนได้ทันที โชคดีที่ทุกคนไม่เดือดร้อนเรื่องนี้ เฮ่อเสี่ยวซวี่ 

อา้งตวัวา่เปน็เจา้นายและญาตหิา่ง ๆ ของอวีห๋ยาง เพือ่จะไดอ้ยูส่ะสางเรือ่งอืน่ 

ที่เหลือแทนเจ้าตัวจนเรียบร้อย

	 เฮ่อเสี่ยวซวี่ใจดำอำมหิตมากเวลารับมือกับคนนอก ทุกคนจึงวางใจ 

รับอวี๋หยางเดินทางกลับบ้านแคมป์ไป

	 ระหว่างทางกลับ ไม่มีใครกล้าพูดอะไรกับอวี๋หยาง

	 จนกระทั่งทุกคนลงจากรถ  เข้าประตูบ้านแคมป์  และเดินมาถึง 

เชิงบันได อวี๋หยางถึงตระหนักได้อย่างเลือนรางว่า เขารอดมาได้แล้ว

	 “ขะ...ขอโทษนะครับ” ลูกกระเดือกของอวี๋หยางเคลื่อนขยับเล็กน้อย  

“ผม...”

	 “ให้นายหยุดพักสามวัน” ล่ายหัวชิงพูดตัดหน้าอวี๋หยาง “พักผ่อน 

ให้เต็มที่ อย่าฟุ้งซ่าน เรื่องคดีมีเฮ่อเสี่ยวซวี่คอยดูแลอยู่ ตอนไหนที่นาย 

จำเป็นต้องไป พวกเราจะไปส่ง เรื่องอื่น ๆ ก็มีคนช่วยจัดการให้แล้ว”

	 เหล่าข่ายพยักหน้า “ไม่มีอะไรต้องขอโทษเลย พวกเรา...พวกเราเอง 

ก็มีส่วนผิดด้วยที่ไม่สังเกตอะไรเลย เหมือนคนโง่ไม่มีผิด”

	 ปู่น่าน่าขอบตาแดงก่ำ “ทั้งที่นายเป็นน้องเล็กของทีม พวกเรากลับ 

ไม่ดูแลนายให้ดี...”

ตัว
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	 ซินปาก้มหน้าปาดน้ำตา ไม่อาจห้ามตัวเองไม่ให้ร้องไห้

	 “คนอื่นมีอะไรต้องทำก็ไปทำ” ฉีจุ้ยจับแขนอวี๋หยางไว้อย่างอ่อนโยน  

“เดี๋ยวฉันไปส่งนายที่ห้อง”

พออวีห๋ยางหยอ่นตวันัง่บนโซฟาในหอ้งของตวัเอง เขาถงึรูส้กึตวัวา่ทกุอยา่ง 

สิ้นสุดแล้วจริง ๆ 

	 ฉจีุย้หยบิไมเ้บสบอลทีอ่วีห๋ยางวางทิง้ไวบ้นโตะ๊ขึน้มา แอบถอนหายใจ 

โล่งอก

	 ชายหนุ่มโยนไม้เบสบอลไปไว้อีกด้าน หย่อนตัวนั่งตรงหน้าอวี๋หยาง  

เงียบอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยว่า “เป็นความผิดของฉัน...”

	 “ไม่ใช่นะครับ”

	 อวี๋หยางช้อนตามอง พยายามฝืนกลั้นไม่ให้น้ำตารินไหล

	 “ถ้าไม่ใช่เพราะคุณ วันนี้ผมคงไม่ได้กลับมาที่นี่” อวี๋หยางมองฉีจุ้ย 

พลางเอ่ยเสียงแหบห้าว “ผมไม่อยากแยกจากคุณ...”

	 ขอบตาของฉีจุ้ยแดงก่ำในทันใด

	 “เป็นความผิดของฉันเอง” ฉีจุ้ยสูดลมหายใจเข้าลึก ๆ ตอนแรกเขา 

ไม่อยากพูดอะไรแบบนี้ในสถานการณ์เช่นนี้ แต่เขากังวลเหลือเกิน จึงไม่มี 

ทางเลือกอื่นนอกจากพูดว่า “แต่ครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้าย”

	 ฉีจุ้ยมองลึกเข้าไปในดวงตาของอวี๋หยาง “ที่รัก การที่ฉันจะชอบ 

ใครสักคนไม่ใช่เรื่องง่าย อย่าทรมานฉันอีกเลยนะ”

	 อวี๋หยางรู้ดีว่าเมื่อเช้าตอนรู้ข่าวของเขา ฉีจุ้ยเป็นกังวลแค่ไหน เขา 

มองคนตรงหน้าอย่างรู้สึกผิด เหมือนมีอะไรบางอย่างจุกแน่นในลำคอ  

ไม่อาจพูดอะไรแม้แต่คำเดียว

	 “หลังจากนี้ถ้ามีเรื่องอะไร ปรึกษาฉันก่อน” ฉีจุ้ยยกมือขึ้นเชยคาง 

อวี๋หยาง รอยยิ้มปรากฏบนใบหน้า “พวกเราคืนดีกันแล้วนะ”

	 อวี๋หยางพยายามกลั้นเสียงสะอื้น พยักหน้าด้วยกำลังทั้งหมดที่มี

	 “อีกเรื่องหนึ่ง...”  ฉีจุ้ยพ่นลมหายใจ  “ครั้งนี้นายก่อเรื่องใหญ่ 

พอสมควร ทุกคนตื่นตกใจกันหมด และถือเป็นการละเมิดกฎอย่างรุนแรง 

ตัว
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ด้วย อย่าโกรธฉันนะ แต่รอบนี้ยังไงฉันก็ต้องลงโทษนาย”

	 อวี๋หยางพยักหน้ารับเช่นเคย

	 ตราบใดที่เขาได้อยู่ที่นี่ต่อไป ไม่ว่าเรื่องอะไรอวี๋หยางก็ไม่มีข้อโต้แย้ง

	 “ก่อนหน้านี้ฉันเคยเตือนนายแล้วว่า อย่าเอาเงินตัวเองมาใช้ตาม 

ใจชอบ ดูเหมือนนายจะไม่เห็นเป็นเรื่องจริงจัง” ฉีจุ้ยมองหน้าอวี๋หยางแล้ว 

พูดต่อด้วยน้ำเสียงราบเรียบ “นับจากวันนี้เป็นต้นไป เงินเดือน เงินโบนัส  

รายได้จากการเป็นพรีเซนเตอร์...รายได้ทั้งหมดของนาย ฉันจะเป็นคน 

ดูแลเอง”

	 อวี๋หยางเอาแต่พยักหน้า น้ำตาคลอหน่วย ไม่ว่าฉีจุ้ยพูดอะไรเขา 

ก็ยอมตามทั้งนั้น จะลงโทษอย่างไรเขาก็ยินดี

	 “ส่วนที่ว่าจะดูแลแทนไปถึงเมื่อไหร่...ต้องดูความประพฤติของนาย  

ฉันจะให้เงินค่าขนมนายเป็นรายเดือนตามความเหมาะสม สำหรับตอนนี้ 

ขอกำหนดไว้คร่าว ๆ ที่เดือนละหนึ่งหมื่นหยวน ถ้ามีค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่นาย 

ค่อยมาคุยกับฉัน ตราบใดที่ไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมาย ฉันจะให้เงินตามที่ขอ... 

ไม่ว่าขอเท่าไหร่ก็ได้ตามนั้น แล้วฉันจะเอาเงินของนายไปบริหารจัดการ 

ให้ได้ผลกำไรสูงสุดตามสถานการณ์ตลาด เมื่อไหร่ที่นายต้องการเงิน ฉัน 

จะคืนให้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยเต็มจำนวน อีกอย่าง...”

	 ฉีจุ้ยกุมมืออวี๋หยางอย่างทะนุถนอม เอ่ยเสียงอ่อนโยนว่า “ในเมื่อ 

ฉันเป็นคนดูแลเงินทั้งหมดแล้ว เงินที่นายต้องให้แม่และน้องชายในแต่ละ 

เดือน...ฉันก็จะเป็นคนจ่ายให้ด้วยเหมือนกัน”

	 อวี๋หยางเงยหน้าในทันใด

	 เขาเข้าใจแล้ว ฉีจุ้ยไม่ได้ลงโทษเขา สิ่งที่อีกฝ่ายจะทำคือ...

	 “เดือนละไม่กี่พัน ไม่มากหรือน้อยกว่านั้น ถ้ามีเหตุสุดวิสัยอะไร  

ฉันจะเป็นคนจัดการเอง” ฉีจุ้ยมองอวี๋หยางด้วยสายตาอ่อนโยน “หลังจากนี ้

นายไม่ต้องติดต่อพวกเขาแล้ว ฉันจะรับผิดชอบเอง”

	 วนิาทนีัน้ นำ้ตาทีอ่วีห๋ยางพยายามเกบ็กลัน้มาเนิน่นานพลนัไหลทะลกั 

ดุจทำนบพังทลาย

	 โซ่ตรวนที่บีบรัดหัวใจอวี๋หยางอยู่ทุกขณะจิตตลอดหลายปีที่ผ่านมา 

ตัว
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ถกูปลดทิง้ในพรบิตา เดก็หนุม่ทรดุลงกองกบัพืน้อยา่งไรเ้รีย่วแรง ซกุใบหนา้ 

กับฝ่ามือของฉีจุ้ย ร้องไห้โฮเสียงลั่น

	 “ลืมซะนะ หลังจากนี้คนพวกนั้นไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับนายอีกแล้ว”  

ฉีจุ้ยลูบเส้นผมอวี๋หยางอย่างอ่อนโยน “ยังมีฉันอยู่ทั้งคนนะ”

ตัว
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กระบวนการต่างๆ ในคดีที่อวี๋หยางไม่จำเป็นต้องออกหน้าเอง  

เฮ่อเสี่ยวซวี่กับทนายความช่วยจัดการแทนทั้งหมด ในช่วงหลายวันนั้น 

ทุกคนใน HOG ไม่ไลฟ์สตรีม ไม่อัปเดตเวยปั๋ว ไม่ก่อเรื่องใด  ๆ  ทั้งสิ้น  

บรรยากาศเงียบสงัดจนน่ากลัว

	 โชคดีที่เหล่าแฟนคลับตีความสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างสมเหตุสมผลว่า  

ฉีจุ้ยวางมือ สมาชิกทีม HOG จึงโศกเศร้าหนัก ทุกคนไม่มีแก่ใจทำเรื่อง 

จุกจิกและเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างเดียว

	 แน่นอนว่าคนที่ทุกคนในทีมเป็นห่วงมากที่สุดก็คืออวี๋หยาง ไม่มีใคร 

คาดคิดว่าหลังจากเด็กหนุ่มร้องไห้หนักหน่วงเพียงรอบเดียว จะฟื้นตัว 

กลับเป็นปกติอย่างรวดเร็ว

	 เรื่องที่น่าเหลือเชื่อยิ่งกว่านั้นคือ คืนนั้นหลังจากเกิดเรื่อง ระหว่างที่ 

ทุกคนกำลังเกาะกลุ่มคุยกันเบา ๆ เพราะไม่มีกะจิตกะใจซ้อม อวี๋หยางกลับ 

เดินเข้ามาในห้องซ้อมชั้นสามตรงตามเวลาซ้อมพอดิบพอดี

	 แมเ้หน็ไดช้ดัวา่ฟอรม์การเลน่ของเขาไมด่เีทา่ไรนกั เลน่พลาดหลายครัง้  

แต่ตารางการซ้อมใด  ๆ  ที่กำหนดไว้ เขาทำตามจนครบ ไม่ตกหล่นแม้แต่ 

ชั่วโมงเดียว

	 ปู่น่าน่ายกมือทาบอกอย่างสะเทือนใจ  กระซิบคุยกับคนอื่นว่า  

“พวกนายไร้มนุษยธรรมเกินไปหน่อยมั้ง เวลาแบบนี้...ให้เขาหยุดพักสัก 

ตัว
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สองสามวันไม่ได้รึไง”

	 เฮ่อเสี่ยวซวี่เคาะศีรษะปู่น่าน่าหนึ่งหน “ฉันบอกเขาแล้วว่าสองวันนี้ 

ไม่ต้องมาซ้อม! เขาเป็นคนพูดเองว่าจะซ้อม แล้วฉันจะทำอะไรได้”

	 เหล่าข่ายถอนหายใจ “ต้องจิตแข็งแค่ไหนกันนะ...เขากับกัปตันฉีนี่ 

เหมือนกันเลย เป็นหุ่นยนต์กันรึไง”

	 ล่ายหัวพื้นฐานครอบครัวแย่ที่สุดในกลุ่มคุณชายพวกนี้ สมัยก่อน 

เขาเคยใช้ชีวิตยากลำบากอยู่สองปี จึงเข้าใจอวี๋หยางมากกว่าใครเพื่อน เขา 

พูดเสียงเย็นว่า “ไม่งั้นจะให้ทำยังไง ขังตัวเองอยู่ในห้องเหรอ หรือมุด 

เข้าใต้ผ้าห่มแล้วร้องไห้  ขอโทษด้วยนะ  แต่เด็กบ้านจนอย่างพวกเรา 

ไม่บอบบางเหมือนพวกนาย ชีวิตของพวกเรามันไร้ค่า ไม่ทำงานแค่วันเดียว 

ก็เท่ากับรอความตาย ไม่มีเวลามานั่งอมทุกข์หรอก”

	 ซินปาอดพูดไม่ได้ว่า “แต่โค้ชครับ ตอนนี้โค้ชไม่จนแล้ว ปีก่อน 

ก็เพิ่งซื้อห้องในเขตจิ้งอัน1 ไม่ใช่เหรอครับ...”

	 ปู่น่าน่าแกล้งหยอกเบา ๆ ว่า “อีกอย่างโค้ชก็ไม่ใช่เด็กแล้วนะ”

	 ล่ายหัวมองทั้งสองคนตาขวาง ซินปากับปู่น่าน่ารีบปิดปากทันควัน

	 ฉีจุ้ยนั่งเอนหลังอยู่อีกด้าน นิ่งเงียบไม่พูดอะไร เขาเองก็เหมือนกับ 

คนอื่น ถูกอวี๋หยางทำให้ประหลาดใจอยู่บ่อยครั้ง

	 ดูเหมือนอวี๋หยางไม่เคยสนว่าคนอื่นจะเหยียบย่ำซ้ำเติมเขาอย่างไร  

เขาพร้อมสู้สุดกำลังเพื่อดันตัวเองให้หลุดจากซอกหลืบทุกครั้ง พันผ้ารักษา 

แผลอย่างรวดเร็ว แล้วรีบก้าวเดินต่อไปข้างหน้าโดยไม่รั้งรอแม้แต่น้อย

	 เขาเกิดมาโชคร้าย จึงยิ่งไม่มีเวลานั่งจมจ่อมกับความทุกข์

	 เขาลำบากมามากเหลือเกิน หากมัวนั่งเยียวยาทีละแผล ชีวิตนี้คง 

ไม่มีอะไรสำเร็จเป็นชิ้นเป็นอัน

	 “มีอะไรต้องทำก็ไปทำเถอะ” ฉีจุ้ยเอ่ยเสียงเรียบ “คนที่มีพรสวรรค์ 

กว่าพวกนายยังไม่ยอมอู้เลยสักนิด พวกนายล่ะ มัวทำอะไรอยู่”

1 เขตจิ้งอันอยู่ในเมืองเซี่ยงไฮ้ เป็นย่านใจกลางเมือง รายล้อมด้วยห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร  

สวนสาธารณะ และพื้นที่วัฒนธรรมสร้างสรรค์หลากหลาย สภาพแวดล้อมสวยงามน่าอยู่อาศัย การ 

คมนาคมสะดวกสบาย

ตัว
อย
่าง



Drunk on You(th) เพราะนายคือ AWM ของฉัน 2

12

	 เหลา่ขา่ยซึง่พรสวรรคอ์อ่นดอ้ยกวา่ทกุคนในกลุม่รูส้กึแสบรอ้นใบหนา้ 

นิด ๆ จึงรีบลุกไปฝึกด้วยความละอายใจ

	 ฉีจุ้ยยืนพิงประตูห้องซ้อม มองอวี๋หยางอยู่ไกล ๆ 

	 ไม่ใช่ฉีจุ้ยไม่เคยคิดว่าแต่ก่อนอวี๋หยางเคยเจออะไรมาบ้าง แค่เขา 

ไม่เคยคิดว่าจะเลวร้ายถึงเพียงนี้

	 ตอนเริม่รูอ้ดตีของอวีห๋ยางบางสว่น ฉจีุย้กค็ดิวา่เขาตอ้งดกีบัอวีห๋ยาง 

ให้มาก เพื่อจะชดเชยความทุกข์ยากที่เด็กหนุ่มเคยแบกรับในอดีต

	 ตอนนี้เองฉีจุ้ยถึงตระหนักว่า ตัวเขาอวดดีเกินไป

	 อวี๋หยางไม่ต้องการอภิสิทธิ์ใด ๆ จากความลำบากในอดีตของตน

	 อวี๋หยางจิตใจเข้มแข็งพอ จึงไม่ต้องการให้ใครมาประคบประหงม 

บาดแผล และไม่ต้องการให้ใครมาดูแลเขาเป็นพิเศษเพราะสาเหตุนี้ด้วย

	 เขาไม่ต้องการใช้ความทุกข์ยากในอดีตมาเป็นเครื่องมือเรียกร้อง 

ความเห็นใจ

	 เขาไมต่อ้งการใหใ้ครมาดแูล การมาซอ้มโดยไมห่ยดุพกัแมแ้ตว่นัเดยีว 

เป็นความรับผิดชอบพื้นฐานทั้งต่อทีมและต่อตัวเอง

	 ผู้แข็งแกร่งอย่างอวี๋หยาง ไม่ต้องการให้ใครมาสงสาร

การจัดการคดีผ่านไปอย่างราบรื่น มีเฮ่อเสี่ยวซวี่คอยดูแล ฉีจุ้ยจึงวางใจ

	 และแล้วสะเก็ดไฟที่เกือบลุกไหม้เป็นเพลิงกาฬก็ถูกสกัดดับอย่าง 

ไร้สุ้มเสียงภายใน HOG นี่เอง

	 เฮ่อเสี่ยวซวี่ช่วยอวี๋หยางจดัการเรื่องคด ี จึงมีโอกาสเจอสวี่ต้าเหว่ยอกี 

ครั้งหนึ่ง และได้ถ่ายทอดข้อความหนึ่งประโยคที่อวี๋หยางฝากถึงสวี่ต้าเหว่ย

	 ฉีจุ้ยขมวดคิ้ว “อวี๋หยางฝากไปพูดว่าอะไรเหรอ”

 “Youth พูดว่า...” มุมปากของเฮ่อเสี่ยวซวี่โค้งขึ้น “เสียใจไหมล่ะ  

ที่ไม่ได้ตีฉันให้ตายตั้งแต่ตอนนั้น”

	 ฉีจุ้ยอึ้งไปชั่วขณะ จากนั้นก็รู้สึกโล่งอกอย่างที่สุด

	 เขายิ้มบาง “อีกหน่อยถ้าเขาพูดแขวะแบบนี้เวลาอัดคลิปคำพูดขยะ 

ก่อนแข่งจะทำยังไง”

ตัว
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	 “อดีตกัปตันทีมเป็นนักแขวะมือวางอันดับหนึ่งอยู่แล้ว กัปตันทีม 

คนใหม่แค่ครูพักลักจำเลียนแบบดูบ้าง” เฮ่อเสี่ยวซวี่ยิ้มเย็น “ไอ้เดนมนุษย์ 

นั่นโมโหจนแทบอกแตกตาย สมน้ำหน้า...อ้อใช่ สองวันนี้ Youth เป็นยังไง 

บ้าง วันพรุ่งนี้ทีมหนึ่งต้องไปตรวจร่างกายนะ แล้ววันเสาร์เขายังต้องไป 

ร่วมกิจกรรมในฐานะกัปตันทีม คงไม่เป็นอะไรใช่ไหม”

	 ฉจีุย้ไมม่ัน่ใจนกั “ตรวจรา่งกายไมม่ปีญัหาหรอก สว่นเรือ่งกจิกรรม... 

ขอฉันดูสคริปต์รายการหน่อยแล้วกัน สีหน้าท่าทางของเขาดูโอเคดี แต่ถ้า 

เนื้อหารายการไม่ค่อยเหมาะ ฉันจะไปแทนเอง หรือให้ฉันไปเป็นเพื่อนเขา 

ก็ได้”

	 “ไม่ได้” เฮ่อเสี่ยวซวี่ดีดลูกคิดกึกกักในสมองอย่างรวดเร็ว “ค่าตัว 

ออกงานของนายแพงจะตาย จะให้เจ้าของงานได้กำไรง่าย ๆ แบบนี้ไม่ได้”

	 ฉีจุ้ยไม่สนใจคำปรามของอีกฝ่ายแม้แต่น้อย “ฉันไม่สนหรอก กว่า 

อาการเขาจะดีขึ้นแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย เราจะเสี่ยงไม่ได้”

	 เฮ่อเสี่ยวซวี่รู้ว่าเขาคุมฉีจุ้ยไม่อยู่ จึงยักไหล่อย่างเสียไม่ได้แล้วไม่คุย 

เรื่องนี้อีก

	 เฮ่อเสี่ยวซวี่พับปิดแฟ้มเอกสาร หลังจากตึงเครียดมาหลายวัน  

ในที่สุดก็ได้เห็นฟ้าใสหลังฝน ทำให้เริ่มมีแก่ใจอยากใส่ใจเรื่องชาวบ้านขึ้นมา  

“แล้วตอนนี้นายสองคนเป็นยังไงบ้าง”

	 ฉีจุ้ยยิ้มแต่ไม่ตอบ

	 “เล่าหน่อยน่า ๆ” เฮ่อเสี่ยวซวี่บ่นอุบ “ล่ายหัวยุ่งเรื่องดูแลทีมรุ่นเยาว ์

จนไม่ได้พักเลย ยุ่งจนฉันหาตัวเขาไม่เจอด้วยซ้ำ อยากหาใครสักคนคุย 

ด้วยก็ไม่มี ยังไงตอนนี้นายก็ว่างอยู่...”

	 ฉีจุ้ยว่างอยู่แต่คร้านจะคุยเจ๊าะแจ๊ะกับเฮ่อเสี่ยวซวี่ จึงถามว่า “ทีม 

รุ่นเยาว์รุ่นนี้เป็นยังไงบ้าง มีกี่คน”

	 “แปดคน คัดตัวเรียบร้อยแล้ว เหลือแค่เซ็นสัญญา” เฮ่อเสี่ยวซวี่ 

ถอนหายใจ “รุ่นนี้ก็ใช้เวลาสองเดือนเหมือนรุ่นก่อน...ไม่รู้ว่าจะมีใครได้อยู่ 

ต่อหรือเปล่า”

	 ฉีจุ้ยคิดว่าเรื่องนี้เป็นไปได้ยาก รุ่นที่แล้วได้อวี๋หยางมาก็นับว่าโชคด ี

ตัว
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มากพอแล้ว จะหานักแข่งระดับอัจฉริยะมากมายขนาดนั้นจากที่ไหนมา 

ให้เลือก

	 “ซินปายังต้องพัฒนาฝีมืออีกมาก ทีมสองไม่มีใครที่เราจะดึงมาใช้ 

ได้เลย เหล่าล่ายเริ่มเครียดแล้ว” เฮ่อเสี่ยวซวี่ทอดถอนใจ “เขียวเหลือง 

ไม่ประสานจริง ๆ...”

	 ฉีจุ้ยหยุดคิดครู่หนึ่งก่อนจะพูดว่า “ไม่งั้นก็ให้เขาทุ่มเทเวลากับทีม 

รุ่นเยาว์ให้เต็มที่ ฉันจะดูแลทีมหนึ่งให้เป็นการชั่วคราว”

	 “ไม่ได้” เฮ่อเสี่ยวซวี่ปฏิเสธโดยไม่หยุดคิดแม้แต่น้อย “ปัญหาไม่ใช่ 

เรื่องเทคนิค สำคัญคือโค้ชล่ายคุมคนอยู่ ทุกคนในทีมกลัวเขา แต่นายน่ะ  

นายใจแข็งพอจะด่า Youth ไหม”

	 ฉีจุ้ยยิ้มยียวน “เขาทำตัวดีอยู่แล้ว ทำไมต้องด่า”

	 “แล้วเวลาเล่นพลาดระหว่างซ้อมแข่งล่ะ ฉันเห็นโค้ชล่ายตำหนิเขา 

ตลอด” หากเป็นเรื่องนี้ เฮ่อเสี่ยวซวี่ไม่มีทางรอมชอมโดยง่าย “ถ้านาย 

ยินดีสอนเขาเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษก็ไม่มีใครห้ามนายหรอก ฉันสนับสนุน 

เต็มที่ แต่นายจะมาเป็นโค้ชประจำทีมแทนล่ายหัวไม่ได้ ไม่เป็นผลดีต่อ 

การบริหารจัดการทีม หลังจาก Youth ฟื้นตัวเป็นปกติแล้วก็ต้องมาดูแล 

ทีมรุ่นเยาว์อย่างใกล้ชิดด้วยเหมือนกัน ตอนนี้เขาเป็นกัปตันทีมแล้ว ต้อง 

ช่วยเรื่องคัดคน”

	 เรื่องบริหารจัดการทีมไม่ว่าอย่างไรก็ต้องฟังเฮ่อเสี่ยวซวี่  ฉีจุ้ย 

พยักหน้ารับคำ “งั้นฉันขึ้นไปก่อนนะ”

	 “หยุด! ในที่สุดก็คุยเรื่องจริงจังจบสักที! เล่าเรื่องพวกนายสองคน 

มา!”

	 ฉีจุ้ยอารมณ์ไม่ดีนักเพราะไม่ได้รับงานโค้ชดูแลอวี๋หยาง จึงคร้าน 

จะสนใจผู้จัดการหนุ่ม เขากลับหลังหันแล้วเดินขึ้นชั้นบนไปทันที

 

วันรุ่งข้ึนต้องตรวจร่างกายประจำฤดูกาลตามระเบียบของสโมสร เฮ่อเส่ียวซว่ี 

กลัวผลตรวจการทำงานตับของทุกคนออกมาไม่ดี คืนก่อนจึงให้พวกเขา 

รีบซ้อมจนจบตั้งแต่หัวค่ำ และไม่อนุญาตให้ใครซ้อมล่วงเวลา แล้วไล่กลับ 
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ห้องไปพักผ่อน

	 วันรุ่งขึ้น นอกจากฉีจุ้ยซึ่งมีแพทย์ส่วนตัวแล้ว คนอื่นต้องตื่นแต่เช้า 

และอดอาหาร พวกเขาหาวหวอด ๆ อย่างง่วงงุนขณะถูกลากไปตรวจร่างกาย

	 บนรถตู้ ปู่น่าน่าง่วงจนแทบลืมตาไม่ขึ้น ปากพูดงึมงำว่า “ไม่ตรวจ 

สุขภาพไม่ได้เหรอ ปีที่แล้วก็เพิ่งตรวจไป ฉันแข็งแรงจะตาย...”

	 เฮ่อเสี่ยวซวี่เหลือกตาใส่ปู่น่าน่าอย่างเหลืออด “ไขมันในเลือดนาย 

ไม่มีปัญหาอะไรเลยเหรอ”

	 “ไม่มีโว้ย!” ปู่น่าน่าคำรามตอบในลำคออย่างไม่ชอบใจ  “ตรวจ 

ร่างกายทุกรอบก็ย้ำเรื่องน้ำหนักตัวฉันทุกรอบ ไม่เบื่อบ้างรึไง!”

	 อวี๋หยางหันไปมองปู่น่าน่า “ทุกรอบเลยเหรอครับ”

	 “ตรวจฤดูกาลละหนึ่งรอบ...ไม่มีทีมไหนขยันตรวจเท่าทีมเราหรอก 

นะ” เหล่าข่ายส่ายหน้าพลางถอนหายใจ “ผู้จัดการเฮ่อกับกัปตันฉีเป็นคน 

ตั้งกฎนี้น่ะ ทุกคนต้องตรวจ ใครที่เข้าใจก็จะรู้ว่าทางทีมกลัวพวกเราทำงาน 

หนักจนร่างกายมีปัญหา ส่วนคนที่ไม่เข้าใจ...”

	 ปู่น่าน่าพูดติดตลก “คงนึกว่าพวกเราเป็นผู้ชายขายน้ำ เอะอะก็ลาก 

ไปตรวจร่างกายอยู่นั่น ฉันคิดอยู่ว่าอาเสี่ยที่อยู่ทาวน์โฮมติดกับเราน่ะชอบ 

มองฉันด้วยสายตามีเลศนัยตลอดเลย! จริง  ๆ  นะ บ้านใกล้เรือนเคียงมา 

หลายปี เขาเข้าใจผิดมาตลอดรึเปล่าว่า Banana เป็นชื่อในวงการ เกย์ 

นามกระฉ่อน บาน่าน่าจังแห่งนครเซี่ยงไฮ้ยามค่ำคืน!”

	 อวี๋หยางซึ่งกำลังเหม่อได้ยินแล้วถึงกับสำลักไอค็อกแค็ก เขาตั้งท่า 

จะหยิบขวดน้ำแร่โดยไม่ทันคิด แต่ซินปาห้ามไว้ทัน

	 ซินปาพูดยิ้ม ๆ “ห้ามดื่มน้ำนะ”

	 เมื่ออวี๋หยางได้ยินถึงตั้งสติได้ เขาลืมเรื่องนี้ไปเสียสนิท

	 ปูน่า่นา่เหน็รอยยิม้บาง ๆ บนใบหนา้ของอวีห๋ยางกเ็ขยา่พงุจนกระเพือ่ม 

น้อย ๆ อย่างพึงพอใจ

	 “ถ้าไม่บังคับ พวกนายจะยอมมาตรวจดี  ๆ  ไหม” เฮ่อเสี่ยวซวี่บ่น 

กระปอดกระแปด “ขนาดผลไม้ที่กินทุกวันยังต้องล้างหั่นปอกให้เรียบร้อย 

แล้วประเคนถึงปาก ไม่งั้นพวกนายก็ไม่กินหรอก กิจวัตรกลางวันกลางคืน 
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สลับกันไปหมด ร่ำร่ำก็ร้องจะกินบาร์บีคิวกุ้งก้ามแดงตลอด ถ้าไม่ตรวจ 

เป็นประจำ ใครจะไปรู้ว่าร่างกายพวกนายขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง! รอบ 

ที่แล้วตอนตรวจก็เจอว่าเหล่าข่ายขาดแคลเซียมไม่ใช่หรือไง อายุยังน้อย 

ไม่รู้จักรักษาสุขภาพ พอแก่แล้วกระดูกพรุนจะทำยังไง! ฉันจะสู้หน้า...”

	 ตอนแรกเฮ่อเสี่ยวซวี่จะพูดว่า  ‘สู้หน้าพ่อแม่ของพวกนายได้อย่างไร’  

แต่ฉุกคิดได้ว่ามีอวี๋หยางอยู่ด้วย จึงรีบกลับลำ “ฉันจะรับผิดชอบชีวิตของ 

พวกนายได้ยังไง อุตส่าห์ลากออกมาเดินเล่นข้างนอกยังไม่ชอบใจกันอีก... 

ช่างเถอะ ให้พวกนายหยุดครึ่งวันแล้วกัน อีกเดี๋ยวพอตรวจเสร็จ อยาก 

ทำอะไรก็ไปทำซะ ขอแค่กลับถึงแคมป์ก่อนสามทุ่มเป็นพอ”

	 ทุกคนโห่ร้องยินดี

	 อวี๋หยางหลุบตาต่ำ ใบหน้าระบายด้วยรอยยิ้มบาง

 HOG ดีมากจริง ๆ 

 

เหล่าสมาชิกเดินทางมาถึงโรงพยาบาลเอกชนที่พวกเขาคุ้นเคย หลังจาก 

ตรวจร่างกายอย่างละเอียดเสร็จเรียบร้อย ก็ได้รับผลตรวจในเวลาไม่นาน

	 ผลตรวจของทุกคนนับว่าดีทีเดียว  มีแค่ล่ายหัวซึ่งมีโรคเดิมคือ 

ความดันโลหิตสูงนิดหน่อย ไม่ถึงขั้นต้องกินยา แต่ต้องระมัดระวังเรื่อง 

อาหารการกินและการพักผ่อน เฮ่อเสี่ยวซวี่ไปฟังคุณหมอเทศนาเป็นเพื่อน 

ล่ายหัว ส่วนคนที่เหลือแยกย้ายไปทำธุระตามอัธยาศัย

	 อวี๋หยางปฏิเสธคำชวนของคนอื่น ๆ อย่างสุภาพ แล้วขอติดรถของทีม 

เดินทางกลับแคมป์ไปเพียงลำพัง

	 ฉีจุ้ยไม่ได้มาด้วย อีกทั้งเขายังไม่อยากไปเที่ยวเล่นที่ไหน จึงรีบ 

กลับบ้านแคมป์ไปฝึกซ้อม

	 ระหวา่งทางกลบั อวีห๋ยางขอใหค้นขบัรถแวะจอด แลว้ลงรถไปตอ่แถว 

ซื้อขนมชิงถวน2 ด้วยตัวเองคนเดียวนานถึงครึ่งชั่วโมงกว่ามาหลายกล่อง

2 ขนมชนิดหนึ่งของจีน ทำจากแป้งข้าวเหนียวย้อมสีเขียวด้วยพืช มักใส่ไส้ถั่วแดงหรือถั่วดำ  

ปัจจุบันมีไส้หลากหลายขึ้น เช่น ไส้หมูหย็อง ไส้ไข่เค็ม ปั้นเป็นก้อนกลมขนาดประมาณซาลาเปา 

ลูกเล็ก นิยมรับประทานในช่วงเทศกาลชิงหมิง (เชงเม้ง)

ตัว
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	 เมื่อวานระหว่างซ้อม  เขาได้ยินฉีจุ้ยกับปู่น่าน่าคุยกันเรื่องร้านนี้ 

ซึ่งเป็นร้านดังในอินเทอร์เน็ต เท่าที่ฟังจากคำพูดของฉีจุ้ย เดาว่าเขาน่าจะ 

ชอบกิน แต่ขี้เกียจไปต่อแถวซื้อ

	 ประจวบเหมาะที่ตอนนี้อวี๋หยางมีเวลาว่าง

	 พอกลับถึงบ้านแคมป์อวี๋หยางก็ขึ้นไปชั้นบน เมื่อเห็นห้องอันว่างเปล่า 

ถึงตระหนักได้ว่า...วันนี้เหลือแค่เขากับฉีจุ้ยอยู่ที่บ้านแคมป์

	 วันนี้เป็นวันหยุดของพนักงานทุกคนในทีม

	 เพิ่งบ่ายสอง อวี๋หยางไม่แน่ใจว่าฉีจุ้ยตื่นหรือยัง จึงย่องขึ้นไปชั้นบน 

อย่างเบาที่สุด จนได้ยินเสียงเคาะคีย์บอร์ดแว่วมาจากห้องซ้อม

	 ฉีจุ้ยกำลังใช้ไอดีรองเล่นเกมเดี่ยว

	 “กลับมาแล้วเหรอ” ฉีจุ้ยกดออกจากเกม “คนอื่นล่ะ”

	 อวี๋หยางยังลังเลขณะวางกล่องขนมชิงถวนบนโต๊ะของฉีจุ้ย “ผู้จัดการ 

เฮ่อให้ทุกคนหยุดพักครับ พวกเขาไปเที่ยวกันแล้ว”

	 ฉีจุ้ยมองขนมชิงถวนบนโต๊ะ มุมปากโค้งขึ้นโดยไม่รู้ตัว “แล้วทำไม 

นายไม่ไปล่ะ”

	 ฉีจุ้ยกลัวอวี๋หยางกังวลเรื่องเงินจึงพูดว่า “ในบัตรนายมีเงินอยู่ ฉัน 

โอนไปให้นายสามหมื่นนะ”

	 “ผมไม่อยากเที่ยวครับ” อวี๋หยางตอบเสียงอ่อน “คุณ...คุณชอบกิน 

ขนมนี่หรือเปล่าครับ”

	 ฉีจุ้ยพลันรู้สึกอบอุ่นหัวใจ

	 “ชอบส ิ พอดเีลย ฉนัยงัไมไ่ดก้นิขา้วกลางวนัเปน็เรือ่งเปน็ราว” ฉจีุย้ 

หยิบชิงถวนขึ้นมาหนึ่งชิ้น แกะห่อแล้วยื่นให้อวี๋หยาง “ต่อแถวนานไหม”

	 “ไม่กี่นาทีเองครับ” อวี๋หยางยืนตัวตรงแหน็วเรียบร้อย รับชิงถวน 

มาก้มกัดหนึ่งคำแล้วพูดเสียงอู้อี้ว่า “อะ...อร่อยดีนะครับ”

	 จะต่อแถวแค่ไม่กี่นาทีได้อย่างไร

	 ฉีจุ้ยสูดลมหายใจเข้าลึก  ๆ ขณะมองริมฝีปากอวี๋หยางที่ซีดเผือด 

เล็กน้อยเพราะน้ำตาลในเลือดต่ำ

	 สวรรค์เป็นใจ สถานที่อำนวย ผู้คนพร้อมสรรพ ฉีจุ้ยไม่อยากเป็น 

ตัว
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คนดีอีกต่อไปแล้ว

	 “นั่งลงสิ ฉันเทน้ำให้” ฉีจุ้ยลุกขึ้นยืน “ผลตรวจร่างกายเป็นยังไง 

บ้าง”

	 อวี๋หยางเกร็งเล็กน้อยเมื่อต้องนั่งบนเก้าอี้เกมมิ่งของฉีจุ้ย เขาตอบ 

เสียงเบาว่า “ดีนะครับ”

	 ฉีจุ้ยยื่นน้ำอุ่นให้อวี๋หยาง “ดีงั้นเหรอ ตรวจอะไรมาบ้าง”

	 เขาแกล้งถามไปอย่างนั้นเอง ฉีจุ้ยเป็นคนกำหนดรายการตรวจ 

สุขภาพของสมาชิกทีมเองกับมือ มีหรือที่เขาจะไม่รู้

	 “ผมลมืไปแลว้นะ่ครบั นา่จะตรวจเลอืดทัว่ไปอะไรแบบนัน้” อวีห๋ยาง 

พยายามทบทวนความจำสุดความสามารถ “เจาะเลือด...วัดความดัน แล้ว 

ก็อะไรอีกนะ เหมือนจะมีตรวจระดับแร่ธาตุอะไรพวกนั้นด้วย...จำไม่ค่อยได ้

แล้วน่ะครับ”

	 ฉีจุ้ยอาศัยจังหวะนั้นกุมมือซ้ายอวี๋หยางไว้ ถามด้วยเสียงที่เบาลงว่า  

“เจาะเลือดที่แขนซ้ายเหรอ”

	 อวี๋หยางพยักหน้า

	 ฉีจุ้ยทำทีสบาย  ๆ  เหมือนไม่จงใจ ฉวยโอกาสม้วนแขนเสื้อฮู้ดของ 

อวี๋หยางขึ้นอย่างแนบเนียน

	 ชายหนุ่มมองรอยเข็มบนแขนอวี๋หยาง “เจ็บไหม”

	 ไม่ใช่เด็กแล้ว มีหรือจะกลัวเจ็บแค่นี้ แต่เหตุที่ฉีจุ้ยต้องถามเรื่องนี้ 

ให้ได้ ก็หนีไม่พ้น...

	 ใบหูอวี๋หยางแดงขึ้นทีละนิด

	 มุมปากฉีจุ้ยโค้งขึ้นเล็กน้อย เขายังไม่ปล่อยมือจากอวี๋หยาง ทั้งยัง 

ถามย้ำอีกครั้งว่า “ฉันถามนายอยู่นะ เจ็บไหม”

	 อวี๋หยางส่ายหน้าอย่างกระอักกระอ่วน “ไม่เจ็บครับ...”

	 “ทนเก่งขนาดนี้เชียว” ฉีจุ้ยยิ้มบาง “ฉันเกลียดการเจาะเลือดมาก 

เลย เพราะมันเจ็บ...แล้วยังตรวจอะไรอีก”

	 เสียงของอวี๋หยางแผ่วลงเรื่อย ๆ “ตรวจปัสสาวะครับ...”

	 ฉีจุ้ยยิ้ม “ตรวจแยกกับคนอื่นหรือเปล่า”

ตัว
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	 สองแก้มอวี๋หยางแดงเรื่อ “หะ...ห้องน้ำในโรงพยาบาลเป็นห้องแยก 

ครับ แยกกันหมดเลยครับ...”

	 ฉีจุ้ยยิ้มละไม “แล้วตรวจอะไรอีก”

	 เวลานี้สมองของอวี๋หยางปั่นป่วนยุ่งเหยิงจนคิดอะไรไม่ออกแล้ว  

จึงตอบมั่วซั่วไปหมด “ตรวจโปรตีนในปัสสาวะมั้งครับ ผมไม่ค่อยรู้เรื่อง 

เหมือนกัน แต่หมอบอกว่าผมแข็งแรงดีครับ...”

	 “ตรวจแค่นี้ก็กล้าสรุปว่าแข็งแรงดีแล้วเหรอ” ฉีจุ้ยไม่อยากเป็นคนดี 

อีกต่อไป เขาผิวปากหวีดหวิวเสียงแผ่วแล้วพูดต่อว่า “ใช้นิ้วคลำตรวจ 

หรือยัง ตรวจต่อมลูกหมากน่ะ”

	 อวี๋หยางตะลึงงัน ใบหน้าแดงจัด

	 เวลานี้ใบหูฉีจุ้ยก็แดงเรื่อด้วยเช่นกัน เขาอมยิ้มขณะมองร่างบนเก้าอี้ 

แล้วกระซิบถามว่า “ถ้ายังไม่ตรวจละก็ ฉันช่วยตรวจให้แทนดีไหม”

ตัว
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นี่เป็นครั้งแรก  ที่ฉีจุ้ยพูดทะลึ่งกับอวี๋หยางโดยไม่อ้อมค้อม

 อวี๋หยางซึ่งชินกับการปฏิบัติอย่างสุภาพบุรุษของฉีจุ้ย จู่  ๆ  ถูกแหย่ 

ด้วยคำพูดลามกแบบนี้ หัวใจพลันเต้นเร็วกว่าปกติเล็กน้อย

	 อวี๋หยางสูดลมหายใจลึก ๆ ใบหน้าร้อนวาบเหมือนจะลุกเป็นไฟ

	 ทั้งคู่เป็นผู้ใหญ่แล้ว อวี๋หยางไม่อยากแกล้งทำเป็นใสซื่อต่อหน้าฉีจุ้ย  

ไม่อยากแสร้งทำเป็นไม่เข้าใจว่าอีกฝ่ายหมายถึงอะไร

 Rush ก็เคยซื้อมาแล้ว มีหรือจะไม่เข้าใจความนัยในคำพูดของฉีจุ้ย

	 “เล่น...” ลูกกระเดือกอวี๋หยางขยับเล็กน้อย พยายามข่มน้ำเสียง 

ให้สงบนิ่งเท่าที่ทำได้ “เล่นอีสปอร์ต...ต้องตรวจอันนี้ด้วยเหรอครับ”

	 ฉีจุ้ยส่ายหน้า ตอบอย่างรวดเร็วว่า “เล่นอีสปอร์ตไม่ต้องตรวจ  

เพราะงั้นคนอื่นถึงไม่ได้ตรวจ แต่นายต้อง”

	 อวี๋หยางช้อนตาขึ้นมอง

	 “เพราะเป็นคำขอส่วนตัวจากอดีตกัปตันทีม” ฉีจุ้ยโน้มเข้าไปใกล้ 

ทีละนิด มุมปากยังระบายด้วยรอยยิ้ม “ฉันเองที่อยากรู้ตำแหน่งต่อม 

ลูกหมากของนายให้แน่ชัด ได้ไหม”

	 สมองอันทรงพลังและเยือกเย็นของอวี๋หยางหยุดทำงานในฉับพลัน

	 ฉีจุ้ยพูดเสียงแผ่ว “การรู้ตำแหน่งตรงนั้น สำคัญสำหรับฉันมากนะ

	 “กัปตันอวี๋” ฉีจุ้ยปล่อยมืออวี๋หยาง พยายามกลั้นยิ้มขณะพูดขึงขัง  
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“ขอฉันลองหาดูหน่อยได้ไหม”

	 อวี๋หยางไม่อาจข่มสติต่อไปได้ ตกประหม่าจนต้องฟุบหน้าลงกับโต๊ะ 

ของฉีจุ้ย

	 อวี๋หยางกำหมัดแน่น จากนั้นพักหนึ่งถึงได้ยินเสียงอู้อี้ลอดมาว่า  

“ไม่ได้ครับ...”

	 ฉีจุ้ยกลั้นไม่อยู่ หลุดหัวเราะเสียงลั่น

	 อวี๋หยางนอนฟุบหน้าอยู่ตรงโต๊ะฉีจุ้ยนานทีเดียวกว่าจะสงบลงบ้าง  

ก่อนลุกขึ้นนั่งให้เข้าที่อย่างเก้  ๆ  กัง  ๆ ตาช้อนมองฉีจุ้ยซึ่งหย่อนตัวลงนั่ง 

ตรงโต๊ะของเขา

	 ฉีจุ้ยพยายามกลั้นหัวเราะ “ไม่เป็นไรแล้วใช่ไหม”

	 อวี๋หยางหน้าแดง ผ่านไปอีกอึดใจจึงตอบเสียงแผ่วเบาว่า “ตอนนี้... 

ยังไม่ได้ครับ”

	 ฉีจุ้ยยิ้ม

	 อวี๋หยางนึกเสียใจที่พูดเสริมเกินความจำเป็นไปอีกประโยค จึงเบือน 

หน้าไปอีกทาง หยิบบุหรี่ขึ้นมาคาบ แต่ยังไม่จุดไฟ

	 เมื่อเช้าอวี๋หยางซ้อมยิงปืนในเซิร์ฟเวอร์เฉพาะอยู่ครึ่งชั่วโมง ยังไม่ได ้

ปิดเครื่อง เมื่อครู่ฉีจุ้ยบังเอิญแตะโดนเมาส์ หน้าจอจึงปลดล็อกในทันที

	 ฉีจุ้ยกดแป้นคีย์บอร์ดเบา  ๆ แล้วถามอย่างขัดใจว่า “นายไม่ได้ตั้ง 

รหัสผ่านเครื่องเหรอเนี่ย”

	 อวี๋หยางไม่ปฏิเสธ ปากคาบบุหรี่ขณะตอบงึมงำว่า “มันยุ่งยากน่ะ 

ครับ...”

	 “แต่อันนี้มันก็อัตโนมัติเกินไปหน่อยนะ” ฉีจุ้ยหลุดหัวเราะ “ฉันแค่ 

แตะนิดเดียวก็ล็อกอินเข้าบัญชีทุกอย่างของนายโดยอัตโนมัติเลย”

	 อวี๋หยางพยักหน้า “ผมตั้งค่าให้เชื่อมต่ออัตโนมัติตอนเปิดเครื่อง 

ทั้งหมดครับ จะได้ประหยัดเวลา”

	 “แต่ว่า...” ฉีจุ้ยถอนหายใจ “เมื่อเช้านายจัดเวลาสตรีมไปหนึ่งชั่วโมง 

ใช่ไหม บัญชีไลฟ์สตรีมของนายเชื่อมต่ออัตโนมัติไปแล้ว”

	 ฉับพลันนั้น สมองของอวี๋หยางก็ว่างเปล่าไปหมด
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	 “วางใจเถอะ สตรีมเพิ่งเริ่มตอนฉันนั่งลงตรงนี้” ฉีจุ้ยกดขยายภาพ 

ให้เต็มจอ มองเข้าไปในกล้องอย่างไม่กริ่งเกรง พยายามกลั้นหัวเราะขณะ 

พูดว่า “เทพหยางของทุกคนไม่ได้เปิดสตรีมหรอกนะครับ ผมนั่งตรงโต๊ะ 

เขาแล้วมือบังเอิญไปโดนเครื่องเข้า”

	 ฉีจุ้ยเปิดโปรแกรมตัวช่วยไลฟ์สตรีม ตาปวดแปลบเพราะคอมเมนต์ 

ที่กระหน่ำเต็มหน้าจอ

	 [อ๊ายยยย เทพฉีของฉัน!!! ในที่สุดเทพฉีก็มาสตรีมซะที อ๊าาาา!!!]

	 [แม่เจ้า ฉันว่าแล้ว ถ้าคอยจ้องห้องสตรีมของอวี๋หยางไว้ต้องได้เห็น 

ฉากหวาน ๆ แน่ ปรากฏว่า Drunk โผล่มาจริง ๆ หวีดแรงมาก...]

	 [งื้ออออ เทพฉี!!! รักคุณที่สุดในโลก ฮืออออ...]

	 [นี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาเข้าจอด้วยกันหลังจากเปิดตัวใช่ไหม อ๊าาาา  

เป็นลมแป๊บ]

	 [ยังไม่ได้เปิดตัวสักหน่อย ผู้จัดการทีมบอกไม่ใช่เหรอว่าเขาสองคน 

เป็นแค่เพื่อนกัน]

	 [อืม แค่เพื่อนแหละ เพื่อนสนิทที่สักไอดีของอีกฝ่ายไว้ที่ตัว แล้วก็ 

สลับกันใช้ช่องไลฟ์สตรีมสตรีม ฮ่า ๆ ๆ ๆ]

	 [เหน็เวยปั๋วของ Banana บอกว่าวันนี้เป็นวันตรวจสุขภาพกับวันหยุด 

ของ HOG นี่นา ทำไมพวกคุณสองคนถึงอยู่บ้านได้ล่ะ]

	 [yoooo...]

	 [เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้น ทำไมเทพหยางถึงพูดว่าตอนนี้ยังไม่ได้]

	 [สงสัยด้วย +1 อะไรยังไม่ได้ตอนนี้เหรอ]

 [+2 อะไรยังไม่ได้ตอนนี้อะ]

	 [+3]

	 อวี๋หยางทนจนไม่อาจทนต่อไปได้ ต้องเดินเข้าไปกดปิดสตรีมด้วย 

ตัวเอง

	 ฉีจุ้ยมองอวี๋หยางด้วยแววตาใสซื่อ “รอบนี้ฉันไม่ได้ตั้งใจจริง  ๆ  นะ  

คอมพิวเตอร์ของนายเปิดใช้งานง่ายเกินไปจริง ๆ”

	 แน่นอนว่าอวี๋หยางไม่คิดโทษฉีจุ้ยอยู่แล้ว เขาอ้าปากเหมือนจะพูด 
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อะไรบางอย่าง แต่ไม่มีคำพูดเล็ดลอดออกมา ใบหน้าแดงจัดขณะเดินหลบ 

ออกไปสูบบุหรี่ด้านนอก

	 ฉีจุ้ยกลั้นหัวเราะจนปวดท้องไปหมด

	 เขากลับไปที่หน้าคอมพิวเตอร์ของตัวเอง กดเปิดสตรีมซึ่งปกติเขา 

แทบไม่ได้แตะ

	 เมื่อครู่อวี๋หยางไม่หลบตอนฉีจุ้ยแตะแขน โดนพูดหยอกขนาดนั้น 

ก็ไม่ได้แสดงอาการต่อต้านรุนแรงจนเกินเหตุ

	 อวี๋หยางค่อย ๆ เปิดรับฉีจุ้ยมากขึ้นทีละนิดแล้ว

	 ฉีจุ้ยอารมณ์ดีมากเหลือเกินจริง ๆ 

	 เขาอยากเล่าเรื่องนี้ให้ใครสักคนฟัง

	 ตอนแรกฉีจุ้ยอยากคุยกับฮวาลั่ว แต่ส่งข้อความไปสองครั้งแล้ว 

ฮวาลั่วก็ยังไม่ตอบ จนส่งข้อความไปเป็นครั้งที่สาม ฮวาลั่วถึงส่งข้อความ 

เสียงกลับมาอย่างเดือดดาลว่า ถ้าไม่มีธุระอะไรอย่าริทำเรื่องไม่เป็นเรื่องที่ 

จะรบกวนตารางซ้อมของทีมอื่น

	 ฉีจุ้ยพิมพ์ข้อความกลับไป [ทีมขาลงมีอะไรให้ซ้อม ดูทีมพวกเราสิ  

หยุดงานยกทีม ทุกคนหนีไปเที่ยวกันหมด]

	 ฮวาลั่ว : [...]

	 ฮวาลั่ว  :  [ขาลงพ่อแกสิ ทีมฉันกำลังจะหวนคืนสู่ความยิ่งใหญ่  

อดใจรออีกไม่นานหรอก]

	 ฉีจุ้ย : [เลิกซ้อมได้แล้ว ไป  ๆ เรียกทุกคนในทีมนายมา รวมทั้ง 

ทีมงานเบื้องหลังด้วยนะ เรียกมารวมตัวกันให้หมดเลย]

	 ฮวาลั่ว : [เรียกมาทำไม]

	 ฉีจุ้ย : [ฉันจะเล่าเรื่องฉันกับอวี๋หยางให้พวกนายทุกคนฟัง]

	 ฮวาลั่ว : [ไอ้บ้าฉีจุ้ยโว้ยยยย!!!]

	 หลังจากนั้นไม่ว่าฉีจุ้ยจะพยายามกวนประสาทหรือท้าทายอย่างไร  

ฮวาลั่วก็ไม่ตอบข้อความเขาอีก

	 ในวงการนักแข่งอาชีพ มีแค่ฮวาลั่วที่เขาชวนคุยซุบซิบได้ คนอื่น 

ไม่มีใครมาคุยเล่นเรื่อยเปื่อยกับฉีจุ้ย
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	 เย่หั่วกับไห่เซี่ยวยังเด็กเกินไป คุยกับพวกเขาไม่ค่อยถูกคอ จะให้ 

คุยกับโจวเฟิง...คงไม่ต่างจากคุยกับโพรงไม้ เพราะปกติโจวเฟิงก็ไม่แสดง 

ปฏิกิริยาตอบรับใด ๆ อยู่แล้ว

	 โดดเดี่ยวเปลี่ยวเหงา

	 โดดเดี่ยวเปลี่ยวเหงาเหลือเกิน

	 ฉีจุ้ยผู้โดดเดี่ยวเปลี่ยวเหงาจึงเปิดไลฟ์สตรีม

	 เขาไม่เชื่อหรอกว่าหลังจากสร้างเรื่องใหญ่โตในช่องไลฟ์สตรีมของ 

อวี๋หยางเมื่อครู่ จะไม่มีคนมาซุ่มรอดูช่องไลฟ์สตรีมของเขา

	 ปรากฏวา่เปน็จรงิดงัคาด หลงัจากเริม่สตรมีไมถ่งึนาท ี เหลา่แฟนคลบั 

ที่ยังร้องกระจองอแงอยู่ในช่องไลฟ์สตรีมของอวี๋หยางก็กรูกันเข้ามาที่ช่อง 

ของเขาอย่างพร้อมหน้า

	 ฉีจุ้ยได้สิ่งที่เขาเสาะหาแล้ว

บนดาดฟ้า อวี๋หยางนั่งยองพลางก้มหน้าสูบบุหรี่อยู่ข้างกระถางดอกไม้

	 วันนี้ลมแรงนิดหน่อย  ผมหน้าม้าสีบลอนด์ของอวี๋หยางถูกพัด 

กระจุยกระจาย จึงเห็นสีหน้าเขาไม่ชัดเจน

	 แต่หากขยับเข้าไปใกล้พอ จะเห็นว่ามุมปากของอวี๋หยางโค้งขึ้นน้อย ๆ 

	 เขาแอบดีใจอยู่เงียบ ๆ 

	 เมื่อครู่ฉีจุ้ยขยับเข้ามาใกล้มาก แต่เขาไม่รู้สึกอึดอัดเท่าไรนัก

	 ฉีจุ้ยม้วนแขนเสื้อเขา แตะแขนเขา

	 ขยับขึ้นมาอีกหนึ่งขั้นจากการจับมือก่อนหน้านี้

	 อันที่จริงตอนอวี๋หยางคุมตัวเองไม่อยู่ ทั้งสองได้สัมผัสกันใกล้ชิด 

ยิ่งกว่านี้เสียอีก

	 ฉีจุ้ยเคยกอดเขา

	 ถึงแม้จะเป็นการกอดเพื่อรั้งตัวเขาไว้ไม่ให้เขาทำเรื่องโง่  ๆ แต่ก็นับ 

เป็นการกอดแน่นอน

	 ตอนนัน้โรควติกกงัวลของอวีห๋ยางกำเรบิ ความทรงจำชว่งไมก่ีน่าทนีัน้ 

จึงไม่ชัดเจนเท่าไรนัก เขาถึงกับรู้สึกราง ๆ ว่าตอนนั้นฉีจุ้ยจูบเขาด้วยซ้ำ
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	 ไมก่ีว่นักอ่นหนา้นีอ้วีห๋ยางอารมณไ์มค่อ่ยด ี จงึไมไ่ดค้ดิทบทวนเรือ่งนี ้

อย่างละเอียด แต่ตอนนี้จิตใจได้รับการปลอบประโลมจนความรู้สึกเลวร้าย 

หายเป็นปลิดทิ้ง อวี๋หยางจึงถึงขั้นเริ่มสงสัยว่าตอนนั้นตัวเองเห็นภาพหลอน 

หรือเปล่า

	 ตอนนั้นฉีจุ้ยกอดเขาไว้จากด้านหลัง แต่ได้จูบเขาจริงหรือไม่

	 เมื่อครู่อวี๋หยางอยากถามฉีจุ้ย แต่อายเกินกว่าจะเอ่ยปาก

	 หากเป็นเรื่องจริง การลืมเรื่องสำคัญขนาดนี้ก็ออกจะเฮงซวยไป 

สักหน่อย

	 หากไม่ใช่เรื่องจริง คำถามแบบนี้ไม่เท่ากับเป็นการเรียกร้องจูบจาก 

อีกฝ่ายหรอกหรือ

	 ประเด็นสำคัญคือตอนนี้อวี๋หยางยังไม่อาจรับสัมผัสใกล้ชิดขนาดนั้น 

ได้ หากสุดท้ายจูบไม่สำเร็จ จะกลายเป็นความคับข้องใจของทั้งสองฝ่าย

	 อวี๋หยางอัดควันเข้าปอด เขายังคงรู้สึกว่า...ตอนนั้นได้จูบแล้วจริง ๆ

	 อวี๋หยางไม่อาจกลั้นยิ้มไว้ได้ เขาก่นด่าตัวเองเบา  ๆ  หนึ่งประโยค  

ดับก้นบุหรี่ในขวดน้ำแร่ แล้วโยนทิ้งลงถังขยะ

	 สถานการณ์วันนี้ประดักประเดิดเกินไปจริง  ๆ ไม่เหมาะจะพูดหยอด 

อะไรอีก รอวันไหนบรรยากาศดี ๆ ค่อยถามฉีจุ้ยอีกครั้ง จะได้แน่ใจ

	 อวี๋หยางทำใจให้สงบแล้วเตรียมจะกลับเข้าห้องซ้อม

	 จุดสำคัญของการซ้อมยิงปืนคือฝึกความจำกล้ามเนื้อมือ  จะ 

ปล่อยปละละเลยไปตามสบายไม่ได้แม้แต่วันเดียว  ได้อิ่มเอมกับความ 

ใกล้ชิดมาครึ่งวันก็ควรรู้จักพอได้แล้ว ห้ามโลภมาก อวี๋หยางเตรียมจดจ่อ 

กับการซ้อมนานสี่หรือห้าชั่วโมง รอตอนเย็นทุกคนกลับมาค่อยกินมื้อดึก 

พร้อมกัน

	 ระยะนี้มีงานแข่งเล็ก ๆ อยู่บ้าง อีกไม่กี่เดือนจะเป็นการแข่งลีกระดับ 

โลก อวีห๋ยางแบกศกัดิศ์รขีองทกุคนในทมีไวบ้นบา่ ไมก่ลา้เออ้ระเหยลอยชาย 

แม้แต่วินาทีเดียว

	 กัปตันทีมอวี๋ซึ่งปรับสภาพจิตใจจนพร้อมฝึกเต็มที่ผลักเปิดประตู 

ห้องซ้อม แล้วสีหน้าของเขาก็ค่อย ๆ แข็งค้างไปทีละน้อย

ตัว
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	 “ใช่ครับ อันนี้เขาซื้อให้ผม”

	 “ทุกคนอยากกินเหรอครับ ต้องซื้อเอาเองนะ เพราะไม่มีใครไป 

เข้าคิวซื้อให้”

	 “ผมไม่ได้ขอให้เขาไปนะครับ เขายืนกรานจะซื้อให้ผมให้ได้เลย”

	 “รอยสักเหรอครับ เคยโพสต์รูปไปแล้วนี่ครับ”

	 “ทำไมต้องสักตรงท้องน้อยเหรอครับ...ลองถาม Youth ดูนะครับ  

เขาชอบตำแหน่งนั้นน่ะครับ”

	 “ใช่ครับ วันนี้ที่แคมป์ไม่มีใครเลย ทุกคนออกไปเที่ยว ทำไมเขา 

ไม่ไปเหรอครับ เพราะผมอยู่ที่แคมป์ไงครับ”

	 “อ้อ วันเสาร์นี้มีอีเวนต์ ผมน่าจะไปกับเขาละครับ...เขายังไม่ค่อย 

คุ้นเคยกับกัปตันคนอื่น ๆ”

	 “ใช่เลยครับ สำคัญที่สุดคือกลัวเขาไปเองแล้วจะมีเรือผีที่ไหนโผล่ 

มาอีก”

	 “ทำไมเขาถึงกลับมาแคมป์เหรอครับ คุณ...คุณเพิ่งเข้ามาในสตรีมสิ 

นะครบั ไมเ่ปน็ไร เดีย๋วผมตอบอกีรอบ ทกุคนดขูนมชงิถวนอนันีน้ะครบั...”

	 กัปตันทีมรุ่นปัจจุบัน  Youth กำลังจะขาดอากาศหายใจ “กัปตัน 

ครับ...”

	 ฉีจุ้ยหันไปมองเจ้าของเสียง กระแอมเล็กน้อย ก่อนจะวางขนม 

ชิงถวนลงบนโต๊ะแล้วพูดอุบอิบว่า “อืม เรื่องนั้นไว้ก่อนแล้วกันนะครับ  

ให้คนอื่น ๆ ที่อยู่ในสตรีมก่อนหน้านี้เล่าแทนแล้วกันนะ...”

	 อวี๋หยางก้มหน้านวดหว่างคิ้ว อาศัยพลังความเป็นมืออาชีพขั้นสุด  

พาร่างของตัวเองกลับไปนั่งประจำที่อย่างทุลักทุเล

	 ตอนหย่อนตัวลงนั่ง ยังเหมือนจะสะดุดอยู่เล็กน้อย

	 อวีห๋ยางลอ็กอนิเขา้เกม พยายามตัง้สมาธกิบัการเลน่เดีย่วในเซริฟ์เวอร ์

เกาหลีใต้เต็มที่

	 หูซ้ายได้ยินเสียงห่ากระสุนอันดุเดือดในเกมสุดเข้มข้น ส่วนหูขวาคือ 

เสียงฉีจุ้ยกำลังสตรีมเล่าสิ่งละอันพันละน้อยในชีวิตประจำวันของพวกเขา

	 อวี๋หยางพยายามอดทนอดกลั้นอย่างถึงที่สุด แม้มีหลายครั้งที่เขา 

ตัว
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อยากถอดหูฟังแล้วพุ่งเข้าไปแก้คำพูดของฉีจุ้ยซึ่งกำลังโม้เกินจริงไปมาก 

ก็ตาม

	 อวี๋หยางฝืนเล่นไต่แรงก์อยู่สองชั่วโมง ทว่าคะแนนกลับดิ่งลงเป็น 

กราฟเส้นตรง อันดับในเซิร์ฟเวอร์หลุดจากท็อปเท็นอย่างรวดเร็ว

 

ณ คลบัสดุหรอูกีฟากฝัง่ของแมน่ำ้หวงผู ่ ปูน่า่นา่จอ้งหนา้จอโทรศพัทม์อืถอื 

ด้วยดวงตาที่พร่ามัวเพราะความเมา ปากพึมพำว่า “เอ๋...เหมือนว่ากัปตัน 

กำลังสตรีมอยู่นะ”

	 ซินปาเงยหน้า “กัปตันคนไหนครับ”

	 “กัปตันฉี” ปู่น่าน่าเรอเสียงดัง “คนดูเยอะมากเลย...เขาทำอะไร 

อีกเนี่ย แล้วที่ตกลงกันว่าสัปดาห์นี้ทุกคนในทีมจะอยู่เงียบ  ๆ ไม่ป่วน  

ไม่สร้างเรื่องล่ะ”

	 เฮ่อเสี่ยวซวี่เพิ่งร้องเพลงจบไปหนึ่งเพลง เขาวางไมโครโฟนลงอย่าง 

สง่างามแล้วหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมา

	 ไม่กี่นาทีหลังจากนั้น เฮ่อเสี่ยวซวี่ก็แผดเสียงลั่นใส่ไมโครโฟนอย่าง 

สิ้นหวัง “ฉีจุ้ย ไอ้บ้าเอ๊ย!!! อ๊ากกกก ทำไมฉันถึงทิ้งเขาไว้ที่แคมป์นะ!!!  

เขาอยู่เงียบ ๆ เป็นผู้เป็นคนเหมือนชาวบ้านสักวันไม่ได้รึไง โว้ยยยย!!!”ตัว
อย
่าง
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เฮ่อเสี่ยวซวี่  อยากจัดประชุมอีกรอบ
 เขาอยากเรียกทุกคนมารวมตัวกันเพื่อหารือว่า ควรให้ฉีจุ้ยซึ่งเป็น 

สมาชิกกิตติมศักดิ์ผู้ว่างงานแห่ง HOG รับตำแหน่งอะไรไปทำดี

	 “ เขาจะได้ ไม่ว่ างจัดจนหาเรื่ องใส่ตัว เหมือนที่ทำอยู่ตอนนี้ ! ”  

เฮ่อเสี่ยวซวี่แว้ดลั่นอย่างสติแตก “ทั้งเว็บบอร์ดทั้งเวยปั๋วมีแต่เรื่องเขา!  

เขาเปน็บา้ไปแลว้รไึง!!! เมือ่กีผู้จ้ดัการทมี Knight กโ็ทร.มารอ้งเรยีนกบัฉนั!  

บอกว่า! เขา! ฉีจุ้ย! สั่งให้ทีม Knight หยุดซ้อม! มารวมตัวกัน! ฟังเขา 

เล่าเรื่อง Youth! เขาเสียสติไปแล้วใช่ไหม!”

	 “ใจเย็น ๆ ก่อนครับ ผมเพิ่งสอบได้ใบขับขี่เมื่อไม่นานนี้เอง ผู้จัดการ 

ขึ้นเสียงแบบนี้มือผมสั่นไปหมดเลยครับ” ซินปาซึ่งเป็นคนเดียวที่ไม่ได้ 

ดื่มเหล้ายกมือปาดเหงื่ออย่างตื่นกลัว มืออีกข้างจับพวงมาลัยไว้ “กัปตันฉี 

คงยุ่งจนชินน่ะครับ จู่ ๆ ได้หยุดพัก เลยยังปรับตัวไม่ค่อยได้”

	 “เขากำลังแก้แค้นฉันใช่ไหม” เฮ่อเสี่ยวซวี่ทุบหน้าขาปู่น่าน่าเต็มแรง 

ด้วยความโมโห “เพราะฉันไม่ยอมให้เขาเป็นโค้ชทีมหนึ่ง เขาเลยแก้แค้น 

ฉนัสนิะ เชญิเขาไปถามใหท้ัว่เขตหงโขว่เลย นกึวา่คนอยา่งเฮอ่เหนยีงเหนยีง1  

จะปล่อยให้ใครมารังแกง่าย ๆ งั้นเรอะ!”

	 “ไม่หรอก  ๆ  ใครจะกล้ารังแก  ใจเย็น  ๆ  ก่อน...”  ปู่น่าน่าถูก 

เฮ่อเสี่ยวซวี่ทุบจนขาชาไปหมด แต่จำต้องกัดฟันอดกลั้นเอาไว้ “เขาอยาก 

ตัว
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เป็นโค้ชของทีมหนึ่งเหรอ”

	 “ก็ใช่น่ะสิ  แต่พูดกันตามตรง  เขาน่ะอยากเป็นโค้ชส่วนตัวให้   

Youth ต่างหาก!” เฮ่อเสี่ยวซวี่กลอกตาอย่างเหลืออด “คิดว่าฉันไม่รู้เหรอ  

ตอนนี้เขายังไม่ได้แขวนตำแหน่งอย่างเป็นทางการ เวลาสอนอวี๋หยางก็เป็น 

แค่การชี้แนะแนวทางให้รุ่นน้อง ไม่เหมือนกับการเป็นโค้ชหรอกนะ”

	 ปู่น่าน่าดึงขาอ้วน  ๆ  ของตัวเองกลับมาอยู่ในที่ปลอดภัยด้วยความ 

ยากลำบาก มือบีบนวดเนื้อขาอย่างทุกข์ระทม แต่ปากยังตอบรับเป็นลูกคู่  

“ตะ...ตั้งใจฟังอยู่ครับ เชิญอธิบายเลยครับ”

	 เฮ่อเสี่ยวซวี่ยิ้มเย็น “ที่ผ่านมาเขาไม่เห็นด้วยเรื่องที่  Youth ซ้อม 

นานหลายชั่วโมงทุกวัน  และพยายามขอร้องให้เหล่าล่ายยกเลิกตาราง 

ซ้อมพิเศษของ  Youth มาตลอด แต่เหล่าล่ายกับ  Youth ไม่เห็นด้วย  

คำขอนั้นเลยถูกระงับไว้ก่อน ถ้าเขาได้เป็นโค้ช คงรีบจัดการเรื่องนี้แบบ 

ฉับพลันทันทีเลยจริงไหม”

	 เหล่าข่ายได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกผิด “Youth กำลังเสียอันดับจากการ 

ไต่แรงก์เกมเดี่ยวในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีใต้อันโหดร้ายทารุณ แต่ผมกลับไป 

ดื่มเหล้าร้องเพลงอยู่ในคลับอันรื่นรมย์สดใส...”

	 “เงียบนะ!” เฮ่อเสี่ยวซวี่ยังพูดไม่จบ  “เรื่องนี้ยังไม่เท่าไหร่  แต่ 

ปัญหาเรื่องการลงโทษของเขาล่ะจะทำยังไง ตอนนี้ถ้า Youth พลาดตอน 

ซ้อมแข่ง เขาจะถูกเหล่าล่ายตะคอก แต่ถ้าฉีจุ้ยเป็นโค้ชล่ะ! ห้องซ้อม 

ชั้นสามไม่กลายเป็นห้องลงทัณฑ์รักสุดเร่าร้อนไปทันทีเลยเหรอ  เวลา 

ซ้อมแข่ง ฉีจุ้ยคงยืนจ้องจดจุดบกพร่องของ Youth อยู่ข้าง ๆ ส่วนสิ่งที่จะ 

เกิดขึ้นตอนวิเคราะห์ผลการซ้อมน่ะ ฉันคิดแทนเขาหมดแล้วว่าจะเป็นยังไง!  

คุมแรงดีดปืนไม่อยู่ต้องจุ๊บ เลือกจุดโดดร่มพลาดต้องจูบแบบดูดดื่ม ถ้า 

แพ้ในการยิงสู้ระยะประชิดต้องลูบไล้กล้ามอก...”

1 ในภาษาจีน คำว่า  ‘เหนียงเหนียง’  ใช้เรียกผู้เป็นมารดาในยุคราชวงศ์ถัง  ต่อมาในสมัย 

ราชวงศ์ซ่งนิยมใช้เรียกพระชนนีและเหล่ามเหสีในวัง (ความหมายคล้ายคำว่า  ‘พระนาง’) ในยุคปัจจุบัน 

คนจีนชอบนำมาใช้เรียกแทนตัวเป็นเชิงติดตลก แสดงถึงความเป็นคนน่าเกรงขาม เหนือชั้น ความหมาย 

คล้ายกับศัพท์สแลงคำว่า ‘ตัวแม่’ หรือ ‘เจ๊ใหญ่’ ในภาษาไทย

ตัว
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	 ปู่น่าน่าอายจนต้องกุมหน้า มือผลักเฮ่อเสี่ยวซวี่เบา ๆ เกือบทำอีกฝ่าย 

ร่วงจากรถ

	 เฮ่อเสี่ยวซวี่ยิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกว่าฉีจุ้ยกำลังแก้แค้นเขา ประกอบกับ 

ดื่มเหล้าไปนิดหน่อย ทำให้ยิ่งหม่นหมองตรอมตรม เขาพูดอย่างสลดหดหู ่

ว่า “ทำไมชีวิตฉันถึงยากลำบากอย่างนี้ มีบ่อทองอย่าง Youth อยู่แท้  ๆ  

ยังไม่ทันสร้างทัพแฟนคลับทีมเมีย  ก็ถูกฉีจุ้ยทำลายป่นปี้ ไปซะก่อน  

ตอนแรกฉันนึกว่าครึ่งชีวิตแรกจะเกาะฉีจุ้ย  ครึ่งชีวิตหลังเกาะอวี๋หยาง  

ร่ำรวยสุขสบายมีเงินใช้ไม่ขาดมือ ไม่ต้องกังวลเรื่องเลี้ยงปากท้องไปทั้งชีวิต  

ที่ไหนได้...”

 ตลอดทางกลับ เฮ่อเสี่ยวซวี่รำพึงรำพันว่าชีวิตช่างทุกข์โศกยากเข็ญ 

ไม่เป็นใจ ไม่จีรังไม่ยั่งยืนไม่เที่ยงแท้ดุจคลื่นลมผันแปร กว่าจะกลับถึง 

บ้านแคมป์ก็ลืมตาไม่ขึ้นแล้ว ต้องให้ล่ายหัวอุ้มกลับห้อง

	 ก่อนเข้าห้อง ยังบังเอิญเจอตัวการอย่างฉีจุ้ย

	 ฉีจุ้ยผิวปาก “นายสองคนจะเปิดตัวเหมือนกันเหรอ”

	 “ไปให้พ้นเลยนะ!” ล่ายหัวซึ่งเป็นชายแท้ทั้งแท่งโกรธจนหน้าดำ 

หน้าแดง “เขาด่านายไม่หยุดตลอดทางถึงเหนื่อยจนหลับไปเนี่ย!”

	 ฉีจุ้ยรู้ตัวว่าผิดจึงกลั้นหัวเราะไว ้ “เราสองคนไม่ได้อยู่ว่าง ๆ หรอกนะ  

เมื่อกี้ตอนกินมื้อเย็นก็เอาข้อมูลของทีมรุ่นเยาว์มาจัดระเบียบจนเรียบร้อย  

พร้อมให้ความเห็นเรื่องแนวทางการฝึกฝนสำหรับสมาชิกแต่ละคนด้วย”

	 ล่ายหัวตอบรับด้วยน้ำเสียงชิงชัง “นับว่ารู้จักผิดชอบชั่วดีอยู่บ้าง”

	 “พวกพีไ่ปดืม่กนัมา พรุง่นีต้ืน่ไมไ่หวแน ่ หยดุพกักนัอกีครึง่วนัไปเลย 

ดีกว่า” วันนี้ฉีจุ้ยทำตัวดีผิดปกติ “กิจกรรมพรุ่งนี้ไม่ต้องให้เฮ่อเสี่ยวซวี่ 

ไปหรอก เดี๋ยวผมไปเอง”

	 ล่ายหัวตามไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมแพรวพราวของอีกฝ่าย คิดว่าจัดแจง 

แบบนี้ก็เหมาะสมดีทีเดียว จึงพยักหน้าตอบไปว่า “ได้ งั้นพรุ่งนี้ฉันไม่ปลุก 

เฮ่อเสี่ยวซวี่นะ ปล่อยเขานอนไป นายไปเป็นเพื่อน Youth แล้วกัน”

	 ฉีจุ้ยยิ้มพึงพอใจ
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วันรุ่งขึ้นเวลาแปดโมงเช้า พอได้ยินเสียงนาฬิกาปลุก อวี๋หยางก็รีบดีดตัว 

จากเตียงอย่างรวดเร็ว เขาอาบน้ำแปรงฟันแล้วเป่าผมให้แห้ง รวบผมเป็น 

หางม้า เปลี่ยนไปสวมยูนิฟอร์มทีมตัวใหม่ หยิบเป้ใส่ของจำเป็นติดตัว 

ไปด้วย แล้วเดินออกจากประตูบ้านไปขึ้นรถ

	 คนขับมารออยู่แต่เช้าแล้ว พอเห็นอวี๋หยางก็หันมาทักทาย

	 อวี๋หยางเหลียวซ้ายแลขวา “ผู้จัดการเฮ่อล่ะครับ”

	 “ไม่รู้ เหมือนกันครับ” คนขับเองก็แปลกใจไม่แพ้กัน “วันก่อน 

ยังบอกผมอยู่เลยว่าวันนี้ต้องเตรียมรถให้เรียบร้อยก่อนแปดโมง มารับ 

พวกคุณสองคนไปร่วมกิจกรรม นี่จะแปดโมงครึ่งแล้วยังไม่เห็นเขาเลย  

ปกติเขาไม่เคยสายเลยนะครับ”

	 อวี๋หยางกำลังจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทร.หาเฮ่อเสี่ยวซวี่ แต่ประตู 

บ้านแคมป์เปิดออกเสียก่อน

	 อวี๋หยางตะลึงงัน

	 ฉีจุ้ยสวมสูทเฟนดิ2 คอลเล็กชันใหม่ของฤดูกาลนี้ คู่กับรองเท้าหนัง 

คอลเล็กชันใหม่เช่นเดียวกัน ชายหนุ่มเดินเข้ามาพลางกลัดกระดุมข้อมือ 

ไปด้วย

	 ฉีจุ้ยก้าวขึ้นมาบนรถ “ไปกันเถอะ”

	 อวี๋หยางกลืนน้ำลาย “แต่ผู้จัดการเฮ่อ...”

	 “อ้อ เมื่อวานเขาดื่มหนักไปหน่อย เลยวานให้ฉันมาทำงานแทน”  

ฉีจุ้ยตอบอย่างสุขุมเยือกเย็น “ฉันรับหน้าที่ผู้จัดการชั่วคราวหนึ่งวัน พา 

นายไปร่วมกิจกรรม...ทำไม ไม่ได้เหรอ”

	 “ไม่ใช่อย่างนั้นครับ!” อวี๋หยางส่ายหน้าเป็นระวิง “ดีมากเลยครับ”

	 น้อยครั้งนักที่ฉีจุ้ยจะแต่งตัวสง่างามภูมิฐานแบบนี้ อวี๋หยางแอบ 

เหลือบมองเขาเป็นระยะ อดคิดไม่ได้ว่า ไม่แปลกเลยที่ฉีจุ้ยจะมีแฟนคลับ 

ทีมเมียจำนวนมากมายมหาศาลกว่าคนอื่น

	 คนคนนี้...ทำไมถึงหล่อได้ขนาดนี้นะ

2 Fendi แบรนด์แฟชั่นหรูจากอิตาลี
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	 อวี๋หยางไม่อยากทำตัวเป็นพวกคลั่งรัก จึงกระแอมคอให้โล่งแล้ว 

พยายามหาเรื่องชวนคุย “สคริปต์ที่คุณให้ผมก่อนหน้านี้ไม่ค่อยละเอียด 

เท่าไหร่ แค่ระบุเวลากับสถานที่ ไม่มีข้อมูลอย่างอื่น วันนี้...เป็นกิจกรรม 

อะไรเหรอครับ”

	 ฉีจุ้ยอึ้งไปชั่วขณะ เขาเองก็ไม่รู้เหมือนกัน

	 ฉีจุ้ยยิ้มบาง “เป็นความลับ เซอร์ไพรส์น่ะ”

เมื่อไปถึงสถานที่จัดงาน ก็เจอกับทีมงานช่างแต่งหน้าเหมือนกิจกรรมอื่น  

ทั้งอวี๋หยางและฉีจุ้ยปฏิเสธช่างแต่งหน้าอย่างสุภาพ ก่อนจะเดินไปนั่งรอ 

อีกฝั่ง

	 ทีมอีสปอร์ตทีมอื่นทยอยกันเดินเข้ามา TGC, Knight, Wolves,  

FIRE และ Lioness

	 ล้วนเป็นทีมที่ร่วมแข่งรอบทีมเชิญภูมิภาคเอเชียก่อนหน้านี้

	 พอทุกคนเห็นฉีจุ้ยก็ประหลาดใจมาก พากันเข้ามาทักทาย ยกเว้น 

ฮวาลั่วที่ไม่ยอมสนทนาปราศรัยกับฉีจุ้ย

	 เย่หั่วส่งยิ้มให้อวี๋หยาง “โย่ว กัปตันทีมน้อย...ก่อนหน้าที่นายจะ 

เข้ามา ฉันเป็นกัปตันที่อายุน้อยที่สุดในกลุ่มนี้นะ ทุกยุคทุกสมัยมีคนเก่ง 

ไม่ขาดสายจริง ๆ อายุสิบเก้าเอง...น่ากลัวจัง”

	 อวี๋หยางกำหมัดชนกับเย่หั่ว ตอบเสียงราบเรียบ “ไม่ขนาดนั้นหรอก 

ครับ”

	 ผู้จัดการของเย่หั่วลากเขาไปแต่งหน้า หลังจากนั้นคนอื่น  ๆ  ก็ทยอย 

กันถูกเรียกตัวไป พอทุกคนไปกันหมดแล้ว โจวเฟิงจึงเดินเข้ามาหาพวกเขา 

เพียงลำพัง

	 “ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะ” ฉีจุ้ยยิ้มให้โจวเฟิง “นี่กัปตันทีมคนใหม่ 

ของพวกเรา Youth”

	 ใบ้โจวพยักหน้าแทนคำทักทาย

	 โจวเฟิงมองฉีจุ้ย รีรออยู่เล็กน้อย จากนั้นก็หันไปมองอวี๋หยาง 

เหมือนมีบางอย่างจะพูดแต่ยั้งไว้
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	 ฉีจุ้ยยิ้ม “มีอะไรก็ว่ามาเถอะ”

	 “ถ้าฉันจำไม่ผิด...” โจวเฟิงเอ่ยด้วยเสียงทุ้มต่ำ “อะพอลโลเป็นหนึ่ง 

ในสปอนเซอร์ของพวกนายใช่ไหม”

	 ฉีจุ้ยพยักหน้า

	 อะพอลโลคือแบรนด์อุปกรณ์เกมมิ่งชั้นนำของจีน เป็นสปอนเซอร์ 

ของ HOG อย่างต่อเนื่องมาสามปีแล้ว ถือได้ว่าเป็นผู้สนับสนุนหลักของ 

สโมสร

	 น้ำเสียงของโจวเฟิงราบเรียบ “ในเมื่อเป็นสปอนเซอร์ของพวกนาย  

และยังอยู่ในระยะสัญญา ทำไมจู่ ๆ ถึงมาติดต่อทีมของพวกเราได้”

	 รูม่านตาของอวี๋หยางหดเล็กลงทันควัน เขาหันขวับไปมองโจวเฟิง 

อย่างรวดเร็ว

	 ฉีจุ้ยนิ่งไปชั่วขณะ ก่อนจะยิ้มแล้วพูดว่า “ปกติแหละ นายควรจะ 

ดีใจนะที่สปอนเซอร์คิดว่า TGC มีศักยภาพมากกว่า”

	 “ฉันไม่ได้พูดเล่นกับนายนะ เรื่องสปอนเซอร์อะไรพวกนี้ฉันไม่เคย 

เข้าไปยุ่ง และไม่สนใจด้วย” โจวเฟิงเอ่ยเสียงเรียบ “แค่อยากเตือนให้นาย 

รู้ตัวก่อน ฉันไปละ”

	 ฉีจุ้ยตบบ่าโจวเฟิงเบา ๆ พลางยิ้มบาง “ไว้วันไหนไปดื่มกันนะ”

	 พอโจวเฟิงเดินออกไปไกลแล้ว รอยยิ้มบนใบหน้าฉีจุ้ยก็เจื่อนจางไป 

ทีละน้อย

	 อวี๋หยางเงียบอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดว่า “สปอนเซอร์คิดว่าฝีมือผมยัง 

ห่างชั้นจากคุณมากใช่ไหมครับ”

	 “พดูไรส้าระอะไรแบบนัน้” ฉจีุย้ยิม้ “ดาวดวงใหมแ่หง่วงการอสีปอรต์  

ทำลายสถิติด้วยอายุแค่สิบเก้าปี ขนาดนี้แล้วยังคิดว่าตัวเองไม่เก่งอีกเหรอ”

	 อวี๋หยางส่ายหน้า “ในการแข่งทีมเชิญภูมิภาคเอเชีย คุณได้อันดับ 

หนึ่งในการแข่งเดี่ยว โจวเฟิงอันดับสาม ส่วนผมอันดับสี่”

	 ฉีจุ้ยหัวเราะลั่น “นั่นแค่การแข่งครั้งเดียว ตราบใดที่เป็นการแข่งขัน  

ย่อมมีเรื่องจังหวะและโชคเข้ามาเกี่ยวข้อง จะเป็นตัวชี้วัดอะไรได้”

	 “แต่เราก็ต้องอาศัยการแข่งเพื่อแสดงความสามารถที่แท้จริงของ 
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ตัวเอง” อวี๋หยางหลุบตาต่ำ “ฝีมือของผมยังห่างชั้นจากคุณมาก...และ 

เทียบกับโจวเฟิงจาก TGC ไม่ได้ด้วย”

	 ฉจีุย้ไมท่นัเอย่ปลอบ อวีห๋ยางกถ็ามแทรกกอ่นวา่ “ทมีเรามสีปอนเซอร ์

กี่ราย เงินทุนของอะพอลโลคิดเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ครับ”

	 ฉีจุ้ยตะลึงงัน เขาเงียบไปพักหนึ่งจึงเอ่ยตอบว่า “ห้าสิบเปอร์เซ็นต์”

	 อวี๋หยางเอียงศีรษะมองตราสัญลักษณ์อะพอลโลที่ปักอยู่บนไหล่ซ้าย 

เสื้อยูนิฟอร์ม พูดอะไรไม่ออกไปครู่หนึ่ง

	 เงินสปอนเซอร์ครึ่งหนึ่งกำลังจะหายไป

	 คนนอกจำนวนไม่น้อยเรียก HOG ว่าทีมคุณชาย ไม่ใช่เพียงเพราะ 

ฉีจุ้ยกับปู่น่าน่าร่ำรวยและใช้เงินแบบใจถึง และไม่ใช่เพราะเฮ่อเสี่ยวซวี่ 

เกิดมาเพื่อแจกเงิน

	 เหตทุีส่วสัดกิารทมีดขีนาดนี้ เพราะหตัถข์วาแหง่พระเจา้รุน่แลว้รุน่เลา่ 

ต่อสู้ฝ่าฟันจนสร้างผลงานได้โดดเด่น และเพราะเหล่าสปอนเซอร์กรูกัน 

เข้ามาโปรยเงินสนับสนุนทีมเต็มที่

	 เวลานี้ยูนิฟอร์มทีม HOG ปักโลโก้สปอนเซอร์ทั้งหมดหกเจ้า แต่ 

อีกไม่นานจะมีโลโก้หนึ่งถูกถอดออกไป

	 ส่วนเจ้าอื่นที่เหลือ...อวี๋หยางยังไม่เห็นโอกาสรอดเท่าไรนัก

	 ฉีจุ้ยวางมือแล้ว นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น

	 ในสายตาคนนอก HOG ที่ไม่มี Drunk ดูไม่มีศักยภาพอีกต่อไป

	 อวี๋หยางสูดหายใจเข้าลึก  ๆ ก่อนหน้านี้เขาเองก็เคยได้ยินพวกฉีจุ้ย 

พูดคุยเล่นหัวกับทีม Knight เรื่องนี้ และตอนนี้คนในทีม HOG มักพูด 

ล้อเล่นอยู่บ่อยครั้งว่า พวกเราคงต้องจับมือทีม Knight จมดิ่งสู่เส้นทาง 

ตกต่ำไปพร้อมกัน คำล้อเล่นก็เป็นแค่คำล้อเล่น ตัวอวี๋หยางไม่รู้สึกอะไร  

แต่ตอนนี้สปอนเซอร์หลักที่มีอยู่กำลังจะเปลี่ยนไปสนับสนุนทีมอื่น ความ 

ตกต่ำที่พูดถึงกำลังจะเกิดขึ้นจริงตรงหน้าพวกเขา

 HOG ซึ่งเคยเป็นอันดับหนึ่งในทุกด้าน กำลังจะถูกแทนที่ด้วย TGC

	 “เรือ่งพวกนีเ้ปน็ปญัหาของฉนักบัเฮอ่เสีย่วซวีแ่ละพวกผูบ้รหิารระดบัสงู 

คนอื่น ไม่เกี่ยวกับนายหรอก นายแค่ตั้งใจซ้อมให้ดีก็พอแล้ว” ฉีจุ้ยยกมือ 
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ขึ้นแตะใบหน้าอวี๋หยางเป็นเชิงหยอกเย้า ใบหน้าระบายด้วยรอยยิ้ม “คุณ 

กัปตันทีม หน้าที่ของคุณคือนำทีมให้ดี ทำคะแนนให้ดี อย่าสร้างความ 

กดดันให้ตัวเองโดยไม่จำเป็นสิครับ”

	 อวี๋หยางเป็นคนคิดมาก ก่อนหน้านี้เกิดเรื่องใหญ่โตระหว่างเขากับ 

สวี่ต้าเหว่ย เขายังปิดบังไว้ได้มิดชิดไร้ช่องโหว่ ฉีจุ้ยอดเป็นห่วงไม่ได้จึงพูด 

ต่อไปว่า “การเปลี่ยนสปอนเซอร์เป็นเรื่องปกติ อย่าได้ดูถูกเฮ่อเสี่ยวซวี่ 

เชียว เขาน่ะดิ้นรนได้ไม่มีที่สิ้นสุด ต่อให้ไม่มีอะพอลโลก็ยังมีเจ้าอื่น”

	 “ตอนโค้ชล่ายวางมือ...” อวี๋หยางเงยหน้ามองฉีจุ้ย “มีสปอนเซอร์ 

ถอนทุนเหมือนตอนนี้ไหมครับ”

	 ฉีจุ้ยเงียบไป

	 เขาไม่อาจโกหก ฉีจุ้ยเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะส่ายหน้า “ไม่มีหรอก  

ตอนนั้นฉันเป็นนักแข่งอาชีพชื่อดังแล้ว มูลค่าเชิงพาณิชย์มากพอที่จะหนุน 

การดำเนินกิจการของทั้งทีมได้”

	 อวี๋หยางเข้าใจแล้ว ฉีจุ้ยในสมัยนั้นทำได้ แต่เขาในตอนนี้ไม่อาจ 

ทำได้

	 ฉีจุ้ยพยายามทำเสียงให้นิ่มนวลที่สุด “แต่ตอนนั้นฉันอายุเยอะกว่า 

นาย และเริ่มเล่นอีสปอร์ตมาก่อนนายด้วย ฉัน...”

	 “ผมจะพยายามเต็มที่ครับ”

	 ฉีจุ้ยตะลึง

	 “ถา้อะพอลโลไมส่นบัสนนุพวกเราแลว้กไ็มเ่ปน็ไร สว่นเจา้อืน่ทีเ่หลอื...”  

อวี๋หยางมองโลโก้บนเสื้อของเขาเอง แล้วพูดด้วยน้ำเสียงขึงขังว่า “ถ้า 

พวกเขาจะไปก็ไม่เป็นไร ถ้าเราจะไม่มีโลโก้สปอนเซอร์บนยูนิฟอร์มแล้ว  

ก็ไม่เป็นไร ถึงสวัสดิการในทีมย่ำแย่ก็ไม่เป็นไร ผมทนความลำบากเก่ง 

อยู่แล้ว ผมจะพยายามเต็มที่...ผมจะเป็นผู้นำให้ปู่น่าน่า เหล่าข่าย ซินปา  

และจะคอยดูแลทีมรุ่นเยาว์ด้วย”

	 อวี๋หยางพยายามปลอบโยนฉีจุ้ยอย่างเก้  ๆ กัง  ๆ “ผมจะไม่ปล่อยให้  

HOG ตกต่ำไปจริง ๆ ตอนนั้นคุณพาทีมรอดมายังไง ผมก็จะสู้จนผ่านไป 

ให้ได้เหมือนกัน”
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	 ฉีจุ้ยมองอวี๋หยางอย่างไม่อยากเชื่อสายตา

	 นี่อวี๋หยาง...กลับกลายเป็นฝ่ายปลอบใจเขาแทนอย่างนั้นหรือ

	 “ต่อให้วันข้างหน้าเวลาลงแข่ง ยูนิฟอร์มของพวกเราจะไม่เหลือโลโก้ 

อะไรเลยก็ไม่เป็นไร ขอแค่ยังมีตราสัญลักษณ์ทีมและธงชาติของพวกเราอยู ่ 

ผมก็จะยังสู้ต่อไปครับ”

ตัว
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50

ฉีจุ้ย  มองอวี๋หยางด้วยแววตาซับซ้อน ชั่วขณะนั้นเขาพูดอะไรไม่ออก

	 หรือเพราะสวรรค์มีตา เห็นใจเขาผู้บากบั่นทำงานหามรุ่งหามค่ำโดย 

ไม่ได้พักมาตลอดแปดปี สุดท้ายจึงตอบแทนด้วยการส่งอวี๋หยางมาให้

	 เขาวางมือเนื่องจากอาการบาดเจ็บทั้งที่ยังไม่มีผู้สืบทอดตำแหน่ง  

ส่งมอบทีมในภาวะขาลงและกำลังจะถูกถอนทุนให้กับอวี๋หยาง  อวี๋หยาง 

ไม่ถือโทษโกรธเคืองแม้แต่นิดเดียว กลับเป็นฝ่ายพูดปลอบใจเขาเสียด้วยซ้ำ

	 “ผม...” อวี๋หยางไม่สันทัดการพูดอะไรแบบนี้ เขาเงียบไปอึดใจก่อน 

จะพูดเสียงเบาว่า “เหตุผลที่ผมเข้าร่วมทีม HOG ไม่ใช่เพราะทีมนี้แข็งแกร่ง 

ที่สุดหรือสวัสดิการดีที่สุด”

	 เฮ่อเสี่ยวซวี่ เคยรื้อแบบสอบถามที่อวี๋หยางกรอกไว้ตอนเข้าทีม 

รุ่นเยาว์มาให้ฉีจุ้ยดู

	 คำถามสุดท้ายในแบบสอบถามนั้นคือ ทำไมคุณถึงอยากร่วมทีม  

HOG

	 สิ่งที่อวี๋หยางเขียนคือ Drunk

	 อวี๋หยางเข้าร่วมทีม HOG เพราะ Drunk แม้ว่าเทพฉีของเขาจะ 

วางมือแล้วก็ตาม

	 หากไม่ใช่เพราะรอบด้านมีกล้องคอยจับภาพอยู่เต็มไปหมด  หาก 

ไม่ใช่เพราะกังวลเรื่องโรควิตกกังวลของอวี๋หยาง ฉีจุ้ยคงไม่อาจห้ามตัวเอง 
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และเข้าไปจูบอวี๋หยางเสียตอนนี้

	 ทำไมเด็กน้อยคนนี้ถึงเข้มแข็งนักนะ

	 อวี๋หยางถูกฉีจุ้ยจ้องจนเริ่มประหม่า เขาเอามือถู  ๆ  หน้า จากนั้น 

ทีมงานก็มาเรียกเขาไปถ่ายรูป

	 ฉีจุ้ยยืนอยู่กับผู้จัดการและผู้นำทีมคนอื่น ๆ ที่ด้านล่างเวที มองเหล่า 

กัปตันเรียงแถวกันเข้ามาถ่ายภาพโปรโมตกิจกรรม

	 กัปตันอวี๋ในวัยสิบเก้าปียืนอยู่ตรงกลาง ทั้งที่เขาตัวสูงพอสมควร  

แต่พอยืนรวมกับกัปตันทีมคนอื่น ๆ กลับเห็นได้ชัดว่าเขาเด็กที่สุดในกลุ่ม

	 กัปตันอวี๋ผู้ซึ่งอายุน้อยดูอ่อนประสบการณ์อยู่บ้าง ทว่าสีหน้ากลับ 

เรียบเฉยเย็นชา

	 “นั่น Youth เหรอ น่าเสียดายนะ”

	 “เสียดายอะไร ได้เป็นกัปตันทีมตั้งแต่อายุแค่นี้ สวัสดิการ HOG  

ออกจะยอดเยี่ยมปานนั้น รายได้ปีละสิบล้านอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม”

	 “อย่าเพิ่งด่วนสรุป ถึงแม้ HOG จะได้แชมป์จากการแข่งรอบล่าสุด 

ที่ปูซาน แต่ปีนี้ TGC มาแรงกว่าอย่างเห็นได้ชัด หลังกลับถึงจีนพวกเขา 

เปลี่ยนตัวสไนเปอร์ พอผนึกกำลังกับโจวเฟิงและไห่เซี่ยวแล้ว ก็ครบทีม 

สี่เทพสงคราม ส่วน  HOG น่ะเหรอ หลังจากอวี๋เฉี่ยนซีออกไป ฉีจุ้ยก็ 

วางมือ แถมกัปตันคนใหม่อายุน้อยขนาดนี้ หลังจากนี้...ฉันว่าพูดยาก”

 “HOG ยังมีสมาชิกทีมรุ่นเยาว์ที่รับเข้ามาเพิ่มด้วย ไม่แน่...”

	 “พูดเป็นเรื่องตลกไปได้ ทีม Knight ก็รับเด็กรุ่นใหม่เข้ามาตลอด 

เหมือนกันไม่ใช่รึไง แล้วผลลัพธ์เป็นยังไงล่ะ รอบที่แล้วไปปูซานเหมือนไป 

ช็อปปิ้งของพรีออร์เดอร ์ ไม่ได้รางวัลอะไรติดมือกลับมาสักอย่าง แฟนคลับ 

ของฮวาลั่วหลับหูหลับตายกยอเขาโดยไม่ได้ดูความเป็นจริงเลย เห็นแล้ว 

รับไม่ได้...”

	 ทีมงานสองคนแอบซุบซิบกันอยู่ไกล  ๆ แต่คำพูดเหล่านั้นลอยมา 

เข้าหูฉีจุ้ยผู้มีโสตประสาทเฉียบคมเหนือใครแบบไม่ตกหล่นแม้แต่พยางค์ 

เดียว

 soso จากทีม Knight ก็ยืนอยู่ข้างฉีจุ้ย ปัจจุบัน soso เป็นโค้ชให้ 
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ทีม Knight วันนี้เขาติดตามฮวาลั่วมาร่วมกิจกรรม

	 หากฉีจุ้ยได้ยิน แน่นอนว่า soso ก็ต้องได้ยินด้วยเช่นกัน

	 แต่ soso หน้าไม่เปลี่ยนสีแม้สักนิด ราวกับสองคนนั้นไม่ได้กำลัง 

นินทาทีมของเขา

	 “ได้ยินคำไม่รื่นหูไม่กี่ประโยคก็โมโหแล้วเหรอ” soso ล้วงมือใน 

กระเป๋ากางเกงอย่างไม่ยี่หระ พลางพูดเสียงเฉยชาว่า “แย่กว่านี้ฉันก็เจอ 

มาแล้ว ได้ยินตลอดจนชินละ”

 soso หันไปมองฉีจุ้ยพลางยิ้มหยันสาแก่ใจ “รีบทำตัวให้ชินแต่เนิ่น ๆ  

ดีไหม”

	 ฉีจุ้ยไม่ตอบ

	 “น้องเอ๋ย จะว่าไปเราสองคนก็ดวงสมพงศ์กันอยู่นะ” soso หวนนึก 

ถึงตอนที่ตัวเองวางมือใหม่  ๆ ในใจพลันผุดความรู้สึกที่ไม่น่าอภิรมย์นัก  

เขาหัวเราะขื่นแล้วพูดต่อว่า “พวกเราวางมือเพราะอาการบาดเจ็บเหมือนกัน  

ต้องทนดูทีมดิ่งสู่ความตกต่ำไปต่อหน้าต่อตาเหมือนกัน แม่งเอ๊ย...ทีมนาย 

ขโมยพล็อตเรื่องของทีมพวกเราไปใช่ไหม จุดจบของทีมพวกเราเหมือนกัน 

เป๊ะ”

	 “อย่าพยายามโยงเรื่องเพื่อหาซีนให้ตัวเองหน่อยเลย” ฉีจุ้ยมอง 

อวี๋หยางซึ่งยืนอยู่ไกลออกไป พลางพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบ “พวกเราน่ะ 

ซรีสีไ์อดอลปลกุไฟฝนัสรา้งกำลงัใจ สว่นพวกนายเปน็ดรามา่คนกดักอ้นเกลอื 

สร้างเนื้อสร้างตัว มันจะเหมือนกันได้ยังไง”

 soso “...”

	 “นาย...” soso โมโหจนปวดแปลบในอก “ช่วยมีความสลดหดหู่ 

ให้มันเหมือนทีมที่กำลังจะตกต่ำหน่อยได้ไหม!”

	 ฉจีุย้ยิม้เหน็ใจ “สลดไมไ่ดห้รอก กปัตนัทมีคนใหมเ่พิง่อายสุบิเกา้เอง  

เส้นทางอนาคตยังอีกยาวไกล”

	 ฉีจุ้ยหันไปมอง soso แล้วถามว่า “ปีนี้ฮวาลั่วอายุเท่าไหร่แล้วล่ะ”

	 แล้ว soso ก็โมโหจนไม่พูดอะไรอีก
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จากตอนนัน้จนจบกจิกรรม ทมี Knight กบัทมี HOG ขดีเสน้แบง่อาณาเขต 

กันอย่างชัดเจน ไม่ทักทาย ไม่พูดคุย ไม่ร่วมเฟรม ไม่สนทนาปราศรัย 

ใด ๆ ทั้งสิ้น

	 “เป็นทีมกำลังตกต่ำด้วยกันทั้งคู่  ทำไมต้องรังเกียจกันเองด้วย”  

ระหว่างนั่งรถกลับบ้านแคมป์ ฉีจุ้ยถอนหายใจพลางบ่น “ทำไมกัน เรื่อง 

แบบนี้ต้องแบ่งลำดับอาวุโสด้วยเหรอ”

	 คนขับรถอยากหัวเราะแต่ไม่กล้า จำต้องกลั้นไว้จนปวดท้องไปหมด  

ฉีจุ้ยมองอวี๋หยาง เด็กหนุ่มสวมหูฟังเอนตัวหลับตาพิงเบาะ ไม่รู้หลับไป 

ตั้งแต่เมื่อไร

	 อวี๋หยางพยายามหาเวลางีบเติมแรงทุกเมื่อที่ทำได้ ฉีจุ้ยจนปัญญา 

จะรับมือ วันนี้พอกลับไปอวี๋หยางคงซ้อมเพิ่มจนเลยเวลาอีกเหมือนเคย

	 แต่พูดล้อเล่นก็อยู่ส่วนล้อเล่น  เรื่องสปอนเซอร์ถอนทุน มีหรือ 

ที่ทั้งสองจะไม่สะทกสะท้านอะไรเลย

	 ฉีจุ้ยไม่รบกวนอวี๋หยางซึ่งกำลังหลับพักผ่อน เขาถอดเสื้อสูทตัวนอก 

ของตัวเอง ห่มคลุมเหนือร่างของอีกฝ่าย

	 ฉีจุ้ยนั่งเงียบตลอดทาง ครุ่นคิดหาทางรับมือ

	 สำหรับฉีจุ้ย การที่สปอนเซอร์ยกเลิกสัญญา อันที่จริงไม่ใช่เรื่อง 

เลวร้าย

	 คุณแม่ฉีเคยบอกเป็นนัยตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วว่า เจ้าของสโมสรอาจ 

คิดถอนทุน

	 หากสถานการณ์ของ HOG แย่ลง ทำเงินได้น้อยลงเรื่อย  ๆ  ยิ่งเพิ่ม 

โอกาสที่เจ้าของสโมสรคนปัจจุบันจะเทขาย

	 หากอะพอลโลยุติการเป็นสปอนเซอร์ตอนนี้ เท่ากับเป็นแรงหนุน 

ที่มองไม่เห็น

	 แต่สำหรับภาพรวมของทีม นี่ไม่ใช่เรื่องดีเลย

	 ฉีจุ้ยซื้อสโมสรได้ แต่ซื้อสปอนเซอร์ไม่ได้

	 การดึงดูดสปอนเซอร์ไม่ใช่แค่เรื่องของเส้นสาย สุดท้ายแล้วอย่างไร 

ก็ต้องแข่งกันด้วยผลงานของทีม

ตัว
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	 หากสปอนเซอร์หนีหาย เฮ่อเสี่ยวซวี่ต้องแบกรับความผิดทั้งหมด 

อย่างไม่ต้องสงสัย แต่การไล่บี้หาคนรับผิดชอบเป็นเรื่องเล็ก ปัญหาใหญ่ 

คอืเงนิทนุของสโมสรมจีำกดั พวกเขาจะจา่ยคา่เซน็สญัญาของสมาชกิทัง้หมด  

และจะแบกรับค่าใช้จ่ายในแต่ละวันของทีมต่อไปได้หรือไม่

	 สโมสรจะสามารถจัดหาทุกอย่างตามความต้องการของทีมได้เหมือน 

แต่ก่อนหรือเปล่า

	 เหตุที่ปีก่อนฉีจุ้ยเป็นตายอย่างไรก็ไม่ยอมวางมือ เพราะเขากังวล 

เรื่องนี้

	 แตเ่วลาครึง่ป ี พรบิตาเดยีวกผ็า่นไปแลว้ ยากจะบอกไดว้า่สถานการณ ์

เรื่องเงินสปอนเซอร์และอื่น ๆ ในช่วงครึ่งปีหลังจะเป็นอย่างไร

	 พอเงินทุนหดหาย สวัสดิการในทีมย่อมไม่มีทางเหมือนแต่ก่อน

	 สถานการณ์ของทีม Knight เป็นตัวอย่างชัดเจนอยู่ตรงหน้า เมื่อ 

สองปีก่อน พวกฮวาลั่วถึงกับต้องย้ายบ้านแคมป์

	 เหตุผลไม่ใช่อะไรอื่น เพราะสโมสรไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านหลังใหญ่ 

ริมแม่น้ำที่พวกเขาเคยอยู่อีกต่อไป

	 สภาพบ้านแคมป์ถดถอย ทีมงานเบื้องหลังถูกปลดระวาง โบนัส 

สมาชิกทีมลดลงไปครึ่งหนึ่ง แล้วปัจจัยเหล่านี้ก็วกกลับมาส่งผลกระทบ 

ต่อความกระตือรือร้นในการฝึกซ้อมของเหล่าสมาชิก ทำให้ผลงานการแข่ง 

เลวร้ายลงเรื่อย ๆ กลายเป็นวัฏจักรแห่งความเลวร้ายที่วนเวียนอยู่อย่างนั้น

 HOG เคยชินกับการครองสปอตไลต์ในสนามแข่ง จู่ ๆ ร่วงหล่นจาก 

แท่นบูชาอันสูงส่ง...ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง

หนึง่ชัว่โมงกวา่หลงัจากนัน้กก็ลบัถงึบา้นแคมป ์ ทัง้สองลงจากรถ เฮอ่เสีย่วซวี ่

ซึ่งเพิ่งสร่างเมาปรี่ตรงเข้ามาอย่างเกรี้ยวกราด ฉีจุ้ยพูดกับเขาว่า “อวี๋หยาง 

ไปพัก นายมากับฉัน...มีเรื่องจะคุยด้วย”

	 เฮอ่เสีย่วซวีเ่หน็สหีนา้เครง่เครยีดของทัง้สองกง็นุงง “กะ...เกดิอะไรขึน้”

	 อวี๋หยางส่ายหน้า “ผมขอไปด้วยครับ”

	 ฉีจุ้ยชะงักไปชั่วครู่ ก่อนจะยิ้มตอบว่า “ก็ได้นะ”
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	 ฉีจุ้ยจงใจหลบพวกปู่น่าน่า เรียกล่ายหัวเข้ามา แล้วทั้งสี่ก็เข้าไป 

ประชุมกันในห้องนั่งเล่น

	 ฉีจุ้ยบอกเรื่องอะพอลโลให้เฮ่อเสี่ยวซวี่รับทราบ แล้วพูดว่า “อย่าไป 

เค้นถามเขาตรง ๆ อย่าให้ฝั่งนั้นรู้ว่าโจวเฟิงบอกเรา”

	 เฮ่อเสี่ยวซวี่โมโหจนมือสั่น แต่ยังฝืนเก็บอาการให้นิ่งไว้ แสร้งยิ้ม 

เหมือนไม่ยี่หระขณะพูดว่า “ฉันรู้ เรื่องแบบนี้ต้องย้ำกับฉันด้วยเหรอ  

โจวเฟิงเป็นคนดีจริง  ๆ  ถึงมาเตือนให้เรารู้ตัวก่อนแบบนี้ ...ฉันจะลอง 

เลียบ  ๆ  เคียง  ๆ  ถามดูแล้วกัน ยังไงเดือนหน้าก็ต้องคุยเรื่องสัญญาช่วง 

ครึ่งปีหลังอยู่แล้ว ฉันจะไม่พูดเรื่องโจวเฟิง จะถามแค่ว่าพวกเราขอต่อ 

สัญญาเร็วขึ้นหน่อยได้ไหม แบบนี้น่าจะโอเคนะ”

	 ฉีจุ้ยพยักหน้า เฮ่อเสี่ยวซวี่หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมา กดเปิดลำโพง  

และต่อสายถึงผู้เกี่ยวข้อง

	 เฮ่อเสี่ยวซวี่ทักทายถามสารทุกข์สุกดิบคนปลายสายพอเป็นพิธี  

ดูเหมือนวันนี้ผู้บริหารฝั่งสปอนเซอร์ที่เคยอบอุ่นเป็นกันเองจะพูดจาเย็นชา 

กว่าแต่ก่อนอย่างเห็นได้ชัด

	 เฮอ่เสีย่วซวีถ่ามยิม้  ๆวา่ “สญัญาใกลห้มดอายแุลว้นะครบั เดอืนหนา้ 

ผมอาจจะต้องเดินทางเกือบครึ่งเดือน จังหวะเวลาไม่ดีเท่าไร ผมคิดว่าเรา 

นัดคุยเรื่องสัญญาเร็วขึ้นหน่อยดีไหมครับ”

	 อีกฝ่ายหัวเราะฮ่า ๆ “ไม่ต้องรีบร้อนหรอกครับ ไม่ต้องรีบร้อน”

	 เฮ่อเสี่ยวซวี่ยิ้ม “ไม่รีบหรอกครับ แค่กลัวว่าช่วงที่ผมเดินทางจะ 

ทำให้งานล่าช้า”

	 อีกฝ่ายเผลอหัวเราะออกมา “แบบนี้ก็คือรีบอยู่ดีนี่ครับ ทำไมกัน  

ฮ่า ๆ ๆ เงินขาดมือเหรอครับ”

	 เฮ่อเสี่ยวซวี่สีหน้าถมึงทึงขึ้นมาทันที เขาขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน พยายาม 

ฉีกยิ้มสุดความสามารถ “ใช่ที่ไหนกันครับ”

	 อีกฝ่ายตอบว่า “ฮ่า ๆ ๆ ล้อเล่นน่ะครับ ถ้าไม่ขาดเงินก็รออีกหน่อย 

แล้วกัน คุณคงรู้ว่าปีนี้...มีหลายอย่างไม่เหมือนเดิม เกิดความเปลี่ยนแปลง 

เยอะมาก ตอนนี้ยังฟันธงไม่ได้หรอกครับ เอาแบบนี้แล้วกัน เดือนหน้า 
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พวกเราพอมีเวลา ถึงตอนนั้นคุณพาคนของคุณมาที่นี่ ผมจะลองดูว่าเรา 

ตกลงกันยังไงได้บ้าง...”

	 ล่ายหัวโกรธจนหน้าเป็นสีม่วงคล้ำ มือกำหมัดแน่น คันปากยิบ  ๆ  

อยากตวาดสวนไปว่า  ก่อนหน้านี้ตอนคุยเรื่องสปอนเซอร์  อะพอลโล 

เป็นฝ่ายพาทนายความของตัวเองมาพบทีมเราถึงที่นี่! ระริกระรี้ออดอ้อน 

อย่างกับหมาปั๊ก ครั้งที่แล้วตอนเซ็นสัญญา ก็ผู้บริหารคนนี้นี่ละที่พา 

ลูกชายของตัวเองมา หน้าด้านหน้าทนตื๊อจะถ่ายรูปคู่กับฉีจุ้ยให้ได้ เพิ่ง 

ผ่านมาแค่ครึ่งปี คนพวกนี้ก็...

	 เฮ่อเสี่ยวซวี่ขมวดคิ้วพลางหันไปส่ายหน้าให้ล่ายหัว จากนั้นยิ้มแล้ว 

พูดว่า “โอเคครับ ๆ งั้นนัดวันไหนดีครับ”

	 อีกฝ่ายพูดน้ำท่วมทุ่งไปเรื่อยเปื่อย แล้วตอบสั้น  ๆ  อย่างขอไปทีว่า  

“เร่งอะไรนักหนาเล่า ยังกำหนดวันไม่ได้หรอกครับ ดู  ๆ  ไปก่อนเถอะ  

พวกคุณรอฟังข่าวแล้วกันนะ ผมจะพยายามรีบติดต่อไป โอเคไหม”

	 เฮ่อเสี่ยวซวี่หัวเราะแห้ง “โอเคครับ ผมจะรอคำตอบจากทางคุณ 

แล้วกันนะครับ”

	 เฮ่อเสี่ยวซวี่กดวางสาย แล้วเขวี้ยงโทรศัพท์ลงกับโต๊ะดังปัง

	 เขาโกรธจนหนา้ซดีเผอืด แขนทัง้สองขา้งสัน่ระรกิอยา่งไมอ่าจควบคมุ  

“เวรตะไล!  กล้าพูดกับฉันแบบนี้ เหรอ...พวกมันต้องตกลงกับ  TGC  

เรียบร้อยแล้วแน่ ๆ แต่ยังกั๊กพวกเราไว้...”

	 “วันนี้ฉันได้ยินคำพูดแย่ยิ่งกว่านี้อีกนะ อยากให้ฉันทวนให้ฟังไหม”  

ฉีจุ้ยรีบกดดูในโทรศัพท์มือถือว่าเงินที่เขาดึงมาหมุนได้ในตอนนี้เหลืออีก 

เท่าไร “มีอะพอลโลเปิดทางแบบนี ้ เดี๋ยวเจ้าอื่น ๆ ก็ตามไป ถึงพูดแบบนี้จะ 

ระคายหู แต่ก็เป็นเรื่องจริง และถ้าวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งในภาพรวม  

พวกเราก็เทียบ TGC ไม่ได้จริง ๆ”

	 เฮ่อเสี่ยวซวี่พยายามสงบสติอารมณ์สุดความสามารถ แต่พอได้ยิน 

ฉีจุ้ยพูดแบบนั้นก็หันขวับไปมองอวี๋หยาง เสียงอ่อนลงกว่าเดิม “พะ...พูด 

เหลวไหลอะไรของนาย!”

	 “กัปตันพูดถูกแล้วครับ” อวี๋หยางเอ่ยอย่างสุขุม “ผมยอมรับว่า 
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ทักษะทุกด้านของผมยังห่างชั้นจากกัปตันอยู่มาก และผมยังสู้โจวเฟิงไม่ได้ 

จริง ๆ”

	 “ไม่มีเรื่องแบบนั้นสักหน่อย” ล่ายหัวทนฟังต่อไปไม่ได้ เขาพยายาม 

ระงับเพลิงพิโรธในใจขณะพูดต่อ “ทุกคนต้องมีจุดเริ่มต้นด้วยกันทั้งนั้น!  

สมัยก่อนก็มีขึ้นมีลงไม่ต่างกัน ใช่ว่าเราไม่เคยผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน  

รอฝึกทีมรุ่นเยาว์รุ่นนี้ให้จบ ไม่แน่...”

	 อวี๋หยางส่ายหน้า “จะฝึกคนจากทีมรุ่นเยาว์ให้ทันใช้ตอนนี้...ในความ 

เป็นจริงทำไม่ได้หรอกครับ”

	 เฮ่อเสี่ยวซวี่หัวเราะขื่น ขาอ่อนแรงจนต้องทรุดลงนั่ง หลุดปาก 

ยกยอปอปั้นอวี๋หยางอย่างไร้สติ ราวกับคนจมน้ำที่พยายามคว้าทุกอย่าง 

แม้แต่เส้นฟาง “เรื่องนั้นมันแน่อยู่แล้ว เราจะหาคนแบบนายอีกคนมาจาก 

ไหน พรสวรรค์โดดเด่น มีประสบการณ์ติดตัวมาบ้าง สภาพจิตใจเข้มแข็ง 

มาก ฉันพูดกับเหล่าล่ายอยู่บ่อย  ๆ  ว่าพวกเราโชคดีมากจริง  ๆ คงเป็น 

อานิสงส์จากการจุดธูปไหว้พระพรหมสี่หน้าตอนไปประเทศไทยเมื่อปีก่อน...”

	 อวี๋หยางมุ่นคิ้ว ตอบอย่างอึดอัดใจว่า “อย่าพูดแบบนี้กับผมเลย 

ครับ”

	 ล่ายหัวย่นคิ้วมองอวี๋หยาง เฮ่อเสี่ยวซวี่นิ่งงันไปครู่หนึ่งก่อนจะพูด 

ตะกุกตะกักว่า “ฉะ...ฉันไม่ได้โกหกนะ ตอนแรก...”

	 “ยังมีหลายเรื่องที่ผมไม่เข้าใจ แต่ผมยืนกรานขอมาร่วมประชุมด้วย 

เพราะต้องการแสดงจุดยืนของผม” อวี๋หยางลุกขึ้นยืน “ตราบใดที่ทีม 

ยังอยู่ ผมจะอยู่กับทีมเสมอ ไม่ว่าจะมีสปอนเซอร์หรือไม่ ไม่ว่าสวัสดิการ 

จะเป็นอย่างไร ตราบใดที่มีการแข่ง ผมจะไปแข่ง วันไหนที่ไม่มีบ้านแคมป ์

แล้ว จะให้ผมไปนอนร้านเน็ตกินบะหมี่สำเร็จรูปก็ไม่เป็นไร ที่ผ่านมาผม 

ก็ใช้ชีวิตแบบนั้น”

	 อวี๋หยางจ้องตรงไปที่เฮ่อเสี่ยวซวี่ “ถ้าทำผิด เล่นพลาด ฟอร์มไม่ดี  

ควรดุด่าผมอย่างไรก็ดุด่าอย่างนั้น ผมไม่มีวันไปไหน เพราะงั้นไม่ต้องพูด 

แบบนั้นกับผมหรอกครับ”

	 เฮ่อเสี่ยวซวี่ตะลึงงันมองอวี๋หยาง ขอบตาแดงก่ำขึ้นมาทันที
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	 “เสียเวลามาทั้งเช้าแล้ว ผมขอตัวไปซ้อมก่อนนะครับ”

	 อวี๋หยางหิ้วแจ็กเก็ตยูนิฟอร์มทีมเดินออกไปทางห้องซ้อม

	 “คิดในแง่ดี อย่างน้อยพวกเราก็ไม่ต้องกังวลว่าจะสูญเสียผู้เล่น 

ตัวสำคัญ” ฉีจุ้ยเคาะโต๊ะพลางพูดยิ้ม  ๆ “หัตถ์ขวาแห่งพระเจ้าคนใหม่ของ 

พวกเราพร้อมยืนหยัดเป็นทัพหน้า”

	 เฮ่อเสี่ยวซวี่พยายามอดกลั้นที่สุด แต่สุดท้ายน้ำตาก็ร่วงเผาะอย่าง 

ไม่อาจควบคุม

	 ล่ายหัวเก็บกลั้นเสียงสะอื้นในลำคอ “ฉันเองก็รับประกันได้ว่าน่าน่า  

เหล่าข่าย กับซินปาไม่มีทางไปไหนแน่ ถ้าสวัสดิการไม่เหลือแล้ว ฉันยินดี 

ไม่รับเงินเดือน และจะไม่ทิ้งทีมไปไหน”

	 เฮ่อเสี่ยวซวี่ปาดน้ำตาอย่างแรงแล้วหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมา

	 ผู้จัดการหนุ่มโทร.กลับไปอีกครั้ง  รอสายไม่นานผู้บริหารของ 

อะพอลโลก็กดรับ น้ำเสียงของอีกฝ่ายฉายแววหงุดหงิดเล็กน้อย “ก็บอก 

ไปแล้วไม่ใช่เหรอ รอพวกเราเตรียมการให้เรียบร้อยก่อน เดี๋ยว...”

	 เฮ่อเสี่ยวซวี่สูดลมหายใจลึก  ๆ รวบรวมพลังปราณทั้งหมดไปที่ 

จุดตันเถียน1 “เตรียมการงานศพพ่อมึงนั่นละ!!!”

บนชั้นสาม อวี๋หยางซึ่งเพิ่งหย่อนตัวลงนั่งรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนที่มือ เขา 

ถอดหูฟัง เงยหน้ามองไปรอบ ๆ อย่างงงงวย

	 ปู่น่าน่าซึ่งเพิ่งตื่นสวมชุดนอนชะโงกหน้าออกมามอง ตาหรี่ปรือมอง 

ทางเดินอย่างง่วงงุน เจอเหล่าข่ายกับซินปาซึ่งกำลังทำหน้าฉงนงุนงงไม่แพ้ 

กันเข้าพอดี

	 ทุกคนไม่ทันรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น เสียงแว้ดระลอกสองของเฮ่อเสี่ยวซวี่ 

ก็ดังสนั่นทั่วบ้านแคมป์

1 ในศาสตร์แพทย์จีน จุดตันเถียนเป็นศูนย์กลางพลังของร่างกาย มีอยู่ 3 แห่งด้วยกัน คือ 

ที่ตรงกลางระหว่างคิ้ว (ตันเถียนบน) ตรงกลางหัวใจ (ตันเถียนกลาง) และตรงท้องน้อย (ตันเถียนล่าง)  

ไม่ว่าจะฝึกร้องเพลง เต้นรำ หรือชี่กง ล้วนต้องรวบรวมปราณไปที่จุดตันเถียน

ตัว
อย
่าง



Drunk on You(th) เพราะนายคือ AWM ของฉัน 2

46

	 “เมื่อกี้คงเกรงใจมากไปใช่ไหม ถึงกล้าดีพูดกับเตี่ยแก2 แบบนี้!!!”

	 เฮ่อเสี่ยวซวี่โกรธจัด “ตอนนี้มันถึงเวลาที่แกควรแบกหน้าเหี่ยว  ๆ  

ด้าน  ๆ  ของแกมาคุยเรื่องต่อสัญญากับฉันแล้วไม่ใช่รึไง ยังมีหน้ามาพูดว่า 

ฉันไม่มีเงินงั้นเหรอ ลองไปถามดูได้เลยว่าฉันได้เงินปีละเท่าไหร่ กระจอก 

อย่างแกหาเงินทั้งปียังสู้เงินเดือนของฉันหนึ่งเดือนไม่ได้เลย ยังกล้าแดกดัน 

ว่าทีมพวกเราไม่มีเงินอีกเรอะ!  บอกให้ฉันรอ รอ รอ รอข่าวงานศพ 

วงศ์ตระกูลแกรึไง!”

	 เฮ่อเสี่ยวซวี่ม้วนแขนเสื้อด่ากราดไม่ยั้ง  “ก่อนหน้านี้ยังมีหน้าพา 

ลูกชายมารบเร้าขอถ่ายรูป แถมยังไปฟุ้งฝอยในโมเมนต์วีแชตว่าฉีจุ้ยชม 

ลูกชายแกมีพรสวรรค์ อนาคตจะให้ลูกมาเข้าทีม HOG ด้วยเหมือนกัน  

ฉันอยากจะหัวเราะให้ฟันร่วง บอกฉันทีว่าฉีจุ้ยเคยพูดแบบนั้นตั้งแต่ 

เมื่อไหร่ หรือหูแกเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเลยได้ยินเสียงแว่ว!!!”

	 อีกฝ่ายตะลึงจนทำอะไรไม่ถูก แม้จะโมโหจนควันออกหูก็คิดคำเถียง 

ไม่ทัน เพราะถูกเฮ่อเสี่ยวซวี่ซึ่งพูดรัวเร็วจนน่าตกใจถ่มน้ำลายใส่หน้าผ่าน 

โครงข่ายโทรศัพท์มือถือ “ป่วยก็ไปหาหมอซะนะ! ฉันจะขอบคุณมากถ้า 

มะเร็งเอาชนะแกได้ในเร็ววัน! คิดจะกั๊กทีมเราไว้เหรอ แถมยังกล้าแดกดัน 

กันซึ่งหน้าอีก บอกว่าตอนนี้พวกเราไม่เหมือนสมัยก่อนแล้ว ไม่เหมือนยังไง 

ไมท่ราบ โตแลว้เลยลมืเหรอวา่ใครกนัแนท่ีพ่น่นำ้เชือ้ใหแ้กเกดิเปน็ตวัเปน็ตน 

ขึ้นมา ทำไม พูดไม่ออกเลยเหรอ ฮ่า  ๆ  ๆ  ๆ คิดจะขู่ฉันงั้นเหรอ ฉัน 

เฮ่อเหนียงเหนียงแห่งหงโข่วโว้ย แน่จริงก็มา!!! แกไม่ใช่สปอนเซอร์แล้ว  

คิดว่าฉันจะกลัวแกเหรอ! เข้ามาเลย!!! ฉันจะทำให้แกได้เห็นเป็นบุญตาว่า 

อูฐผอมโซให้ตายก็แกร่งกว่าม้า3! ส่วนแกน่ะไปตายซะ!!!”

2 เวลาดุด่า คนจีนนิยมยกตัวเองเป็นพ่อของอีกฝ่าย เพื่อเป็นการเน้นย้ำว่าตนเองอาวุโสกว่า 

จนอีกฝ่ายต้องยอมนับถือ
3 เป็นสำนวนเปรียบเปรยว่าตระกูลแข็งแกร่งร่ำรวยมาแต่เก่าก่อน แม้ประสบเหตุให้ลำบาก 

ยากจนลง อย่างไรก็เหนือกว่าผู้มาทีหลัง เหมือนอูฐที่มีร่างกายแข็งแกร่งเป็นทุนเดิม แม้หิวโซเหลือแต่ 

กระดูกก็ยังตัวโตกว่าม้า

ตัว
อย
่าง
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