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เอเวอร์วายขอพานักอ่านท่ีน่ารักทุกท่านมาพบกับผลงานจากปลายปากกา 
ของคุณมู่กวาหวง โดยเร่ืองนี้บอกเล่าเรื่องราวของนักร้องน�าวงร็อกใต้ดินท่ีดูท่าว่า
อนาคตในเส้นทางดนตรีก�าลังจะไปได้ดี แต่ดันมีอุปสรรควงแตกกะทันหันเพราะ 
มือกีตาร์กับมือเบสมาขอลาออกเพื่อกลับไปดูแลทางบ้าน 

เมื่องานร้องเพลงไม่มี เงินก็ไม่มา แล้วจะท�าอะไรได้นอกจากต้องด้ินรนหาเงิน
มายังชีพต่อไป แต่งานท่ีหาได้ก็ดันไปเก่ียวข้องกับใครบางคนซึ่งเคยมีอดีต (ท่ีเพ่ิงจะ
ผ่านไปได้ไม่นาน) ร่วมกันมาก่อน ย่ิงไปกว่านั้นหลังฝนตกหนักครั้งใหญ่ผ่านพ้น  
ใครจะไปรู้ว่าเพื่อนบ้านห้องตรงข้ามคนใหม่ของ 'ลู่เหยียน' จะเป็นคนที่เคยมีอดีต  
(ซึ่งไม่ค่อยดีเท่าไร) ร่วมกันคนเดิม...

'เซียวหัง' คุณชายใหญ่ตระกูลเซียวผู้เย็นชาและปากร้ายไม่มีใครเกิน แต่แล้ว
ความเย็นชาก็ค่อยๆ ถูกหลอมละลายด้วยพลังงาน (พร้อม) บวก และตัวตนของ 
นักร้องน�าวงร็อกใต้ดินซึ่งเล่นกีตาร์ได้ห่วยแตกสิ้นดีคนน้ี มิตรภาพระหว่างเพ่ือนบ้าน
ห้องตรงข้ามท�าให้ทั้งสองได้เรียนรู้นิสัยใจคอรวมถึงอดีตท่ีไม่อาจเล่าของกันและกัน 
จนก่อเกิดเป็นความเข้าใจและสนิทสนมกันมากขึ้นเรื่อยๆ กระทั่งเกิดความรู้สึกพิเศษ
บางอย่างขึ้นมาโดยที่ทั้งสองคนต่างก็รู้ตัว เพียงแต่ยังไม่รู้ว่าจะเผยความรู้สึกที่ตนมีนี้
ออกไปอย่างไร 

...
มันจะดีแค่ไหนถ้าเราได้พบกับใครสักคนท่ีราวกับเป็นแสงสว่างน�าทางให้ชีวิต 

ทีเ่คยมดืมน มนัจะดแีค่ไหนถ้าเราได้เจอกับคนทีค่อยสนบัสนุนความฝันและความชอบ 
ของเราโดยไม่มเีงือ่นไขอย่างท่ีไม่มใีครเคยท�ามาก่อน นอกจากจะถามใจคณุดเูองแล้ว 
คงต้องไปช่วยท้ังลู่เหยียนและเซียวหังให้ถามใจพวกเขาดูว่ามันดีแค่ไหนท่ีพวกเขา 
ได้มาเจอกันใน 'ผมเก็บคุณชายตกอับได้หนึ่งคนครับ'

ด้วยไมตรีจิต
ส�านักพิมพ์เอเวอร์วาย

คำ�นำ�



✱ ลู่เหยียน  นักร้องน�าวง VENT วงร็อกใต้ดินในเขตซย่าเฉิง มีดีทั้งหน้าตาและ 

ความสามารถ เตม็เป่ียมไปด้วยความมานะและพรสวรรค์ ร้องเพลงดี 

แต่งเพลงได้ แต่ฝีมือการเล่นกีตาร์กลับไม่เอาไหน เมื่อจู่ๆ วงแตก

กะทันหันแบบไม่ทันตั้งตัว ความยากจนจึงท�าให้ต้องดิ้นรนสู้ชีวิต  

เมือ่ต้องยุตบิทบาทการเป็นนกัร้องน�าชัว่คราว เขาจงึต้องหางานท�าเพ่ือ

เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง จนเป็นเหตุให้ได้พบกับคุณชายใหญ่ (นิสัยไม่ดี)  

ที่ภายหลังได้กลายมาเป็นเพื่อนบ้านห้องตรงข้ามคนนั้น

✱	 เซียวหัง  คุณชายใหญ่ตระกูลเศรษฐีเก่าแก่ รูปหล่อ พ่อรวย เย่อหย่ิง เย็นชา  

มีออร่าของความแพงต้ังแต่หัวจรดเท้า แถมยังเก่งกาจเฉลียวฉลาด 

ในทางคอมพิวเตอร์ ถึงภายนอกจะดูเพียบพร้อม แต่ชีวิตของเขา 

กลับว่างเปล่าไม่มีคุณค่า เป็นคนที่ไม่ได้เรื่องได้ราวในสายตาของ 

คนทีบ้่าน กระท่ังทนไม่ไหว เขาจงึตดัสนิใจสละความสขุสบาย รวมถึง 

ของมีค่านอกกายทุกอย่าง แล้วผันตัวมาใช้ชีวิตแบบชนชั้นล่าง และ

ได้กลายมาเป็นเพื่อนบ้านคนใหม่อยู่ห้องตรงข้ามกับลู่เหยียน

✱	 หลี่เจิ้น  มอืกลองวง VENT สมาชกิอกีหนึง่คนทียั่งคงอยู่กับลูเ่หยียน ระหว่างท่ี

วงแตกเขาคอยช่วยมองหาสมาชิกใหม่เพ่ือมาเติมเต็มให้วงกลับมา

เป็นวงดนตรทีีส่มบรูณ์อกีครัง้ นอกจากจะเป็นมอืกลองฝีมอืฉกาจแล้ว 

เขายังเป็นครูสอนดนตรีที่ร้านขายเครื่องดนตรีด้วย

✱	 ต้าเพ่า  เด็กหนุ่มผมสีเหลืองบาดตา ผู้ที่เดินทางมายังเมืองซย่าจิงเพื่อตามหา

พ่ีชายมือกีตาร์ขั้นเทพ เขามีความสามารถในการเล่นกีตาร์ที่โดดเด่น

จนเป็นท่ีต้องการของวงดนตรีหลายๆ วง แต่เขาก็ยังคงมั่นคงและ 

มุ่งมั่นที่จะตามหาพี่ชายคนนั้นที่ได้เคยเอ่ยปากสัญญากันไว้



✱	 สวี่เย่ีย  นักศึกษาหัวกะทิคณะคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย C ที่มีฝีมือเบส

ไม่ธรรมดา ไปต้องตาลูเ่หยียนจนอยากจะได้มาเป็นสมาชกิใหม่ของวง  

แต่ดันเกิดเรื่องเข้าใจผิดจนเกือบบานปลายใหญ่โตกันขึ้นเสียก่อน

✱	 โจวหมิงเว่ย  หรอืพ่ีเว่ย หนุ่มใหญ่เพ่ือนบ้านผูส้นทิสนมรูใ้จกับลูเ่หยยีน ใจถึง พ่ึงได้ 

รูปร่างสูงใหญ่ก�าย�า ยึดมั่นในคุณธรรม ปัจจุบันประกอบอาชีพตาม

ทวงหนี้ให้กับบริษัทเงินกู้ถูกกฎหมาย

✱	 จางเสี่ยวฮุย  เดก็หนุม่เพ่ือนบ้านแก๊งเดยีวกับพ่ีเว่ยและลูเ่หยียน มคีวามมุง่มัน่และ

เต็มเปี่ยมไปด้วยไฟแห่งฝันที่อยากจะเป็นนักแสดง ปัจจุบันได้เริ่มท�า

ตามฝันคือประกอบอาชีพนักแสดงอิสระ (ตัวประกอบ)

✱	 คังหรู  หญิงสาวห้อง 601 ที่มาที่ไปเป็นปริศนา ไม่ค่อยมีใครได้พบหน้า เธอ

คอืหญิงสาวท่ีเซยีวหังมาตามหาจนท�าให้เกิดเรือ่งเข้าใจผดิกับลูเ่หยียน

✱	 ตี๋จ้วงจื้อ  ลูกน้องร่วมแก๊งของเซียวหัง ฐานะทางบ้านร�่ารวย แต่ไม่ค่อยเอาถ่าน 

ใช้ชีวิตลอยชายไปวันๆ ไม่เอาจริงเอาจังอะไร แต่เขาเลื่อมใสศรัทธา

ในตัวลูกพ่ีอย่างเซียวหังเป็นอย่างมาก คอยถามไถ่และให้ความ 

ช่วยเหลือเซียวหังเสมอในตอนที่เซียวหังตัดสินใจออกจากบ้าน

✱	 ชิวเซ่าเฟิง  ลูกน้องร่วมแก๊งอีกคนของเซียวหัง คอยช่วยจัดการเรื่องต่างๆ ตาม 

ค�าสั่งของลูกพ่ีเซียวหัง รวมถึงเรื่องที่ไม่ได้สั่งเขาก็จัดการให้ด้วยใจ 

ที่หวังดีต่อผู้เป็นลูกพี่ของเขา 



นิยายเร่ืองนี้เป็นเรื่องที่แต่งข้ึนจากจินตนาการของผู้เขียน

ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคล สถานที่ หรือเหตุการณ์จริงใดๆ

ส�าหรับผู้อ่านที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
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ลู่เหยียนเหยียบเนินท่ีก่อตัวข้ึนมาจากก้อนหินระเกะระกะตรงปากซอย

แล้วย่อตัวลง มองแผ่นกระดาษกับใบปลิวที่ติดเต็มประตูร้านอยู่ห่างๆ 

ด้านบนติดค�าว่า 'ลายสัก' แบบส่งๆ ตัวอักษรโย้เย้ ตรงค�าว่าลายสักนี้

ยังมคี�าโฆษณาสัน้กระชบัอกีสองสามประโยคว่า 'ลดราคา หัวละ 40% สองหัว

ลด 50%'

ไม่มีบริการพิเศษ

บรรทัดที่มีตัวอักษรขนาดใหญ่สุดเขียนว่า 'ยินดีต้อนรับขาไพ่มาเรียนรู้

ทักษะการเล่นไพ่กัน'

เขาไม่สนใจว่าทีน่ีจ่รงิๆ แล้วจะเป็นบ่อนไพ่หรอืร้านตดัผม แต่สรปุได้ว่า

ราคาสระไดร์ของท่ีนี่ลดสี่สิบเปอร์เซ็นต์อย่างที่หลี่เจิ้นบอก แต่มีข้อแม้ว่า 

ราคาลดนี้ห้ามท�าเกินสามคน

พอหาร้านตดัผมเจอ หลีเ่จิน้ก็ส่งข้อความมาให้เขาไม่ต�า่กว่าสิบข้อความ

[หลี่เจิ้น] คุณพี่เหยียนครับ หาร้านเจอหรือยัง

[หลีเ่จ้ิน] ฉนัแชร์โลเกชัน่ของร้านไว้ในกรุป๊แล้วนะ ถ้าหาไม่เจอก็ไปดไูด้

[หลี่เจ้ิน] อย่าไปเชื่อเซ้นส์เรื่องทิศทางพิสดารของนาย รวมไปถึง 

สัมผัสที่หกล่ะ

[หลี่เจิ้น] ถึงหรือยัง

บทที่ 1
   



ผมเก็บคุณชายตกอับได้หนึ่งคนครับ 18

[หลี่เจิ้น] ถึงยัง

ลู่เหยียนดีดเถ้าบุหรี่แล้วตอบกลับหนึ่งบรรทัด

[ลู่เหยียน] ถึงแล้ว เพี้ยนเอาเรื่อง

ไม่ใช่แค่เพ้ียนอย่างเดยีว แต่แผนการนีม้นัชวนให้รูส้กึไม่มัน่ใจเอามากๆ 

และก้อนหนิไม่รูท้ีม่าซึง่เขาก�าลงัเหยียบอยู่ตอนน้ีกองน้ีอาจจะเป็นขยะท่ีเหลอื 

จากงานก่อสร้างที่ไหนสักแห่ง

มองจากไกลๆ เหมือนละแวกนี้จะมีปล่องไฟโรงงานท่ีก�าลังพ่นควัน 

ออกมาหลายสาย

ควันพิษลอยออกมาไม่หยุด ท�าเอาท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีเทาทะมึนไป 

ครึ่งผืน

ลูเ่หยียนเอาบหุรีท่ีเ่หลอือยูค่รึง่ตัวมาคาบไว้ในปากแล้วอดัควันหนึง่ครัง้ 

ในสมองมีค�าพูดของเจ้าของผับดังวนเวียนอยู่ 'ฉันมีค�าขอกับข้อเสนอแนะ 

เล็กๆ น้อยๆ ส�าหรับการแสดงของพวกนายครั้งนี้...'

ค�าขอเล็กๆ

ข้อเสนอแนะ

เขามีความรู้สึกว่าพอตัวเองมาน่ังยองๆ อยู่ที่น่ีแล้ว มันท�าเอาแทบลุก 

ไม่ขึ้นจริงๆ

ลูเ่หยียนนัง่ยองอยู่ครูห่นึง่ก่อนทิง้บหุรีล่งพ้ืน ใช้ปลายเท้าขย้ีดบัก้นบหุรี่ 

แล้วเดินลงจากกองหินไป 

ร้านตดัผมเบือ้งหน้ามขีนาดเลก็อย่างน่าเหลอืเชือ่ โดยมเีน้ือท่ีแค่ครึง่เดียว 

ของหน้าร้าน ส่วนอีกครึ่งฝืนใช้ไม้กระดานก้ันไว้ โต๊ะที่ใช้เล่นไพ่ยังกว้างกว่า

พื้นที่ส�าหรับตัดผมเสียอีก

ตอนลู่เหยียนก้มหน้าเดินเข้าไป คนท่ีโต๊ะข้างในก�าลังพูดเกทับกัน  

"สองรอบ"
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"สามเอาหนึ่ง"

"แม่มันสิ จ๊าก!"

ทันใดนั้นก็มีเสียงหนึ่งแทรกเข้ามาด้านใน "ช่างครับ ท�าผม"

ดูท่าคนกลุ่มนี้จะเคยเจอเรื่องที่ท�าให้ต้องแยกวงอย่างกะทันหันกันมา 

ไม่น้อยแล้ว เพียงไม่ถึงสามนาทีก็เผ่นหนีกันชนิดไม่เห็นเงา

เหลอืแค่พ่ีชายเจ้าของร้านท่ีย้อมผมทอง บนลอนยุ่งๆ ยังมโีรลพลาสตกิ

สองอันม้วนติดอยู่

"คุณมาได้จังหวะพอดีเลย ขืนเล่นต่อได้แพ้แน่" เจ้าของร้านเก็บไพ่ขึ้น 

แล้วยืนพิงผนัง พูดภาษาถิ่นเสียงเข้มว่า "ช่วงนี้มือตกฉิบหาย..."

เจ้าของร้านพูดพลางแอบมองไปทางประตแูวบหน่ึงเพ่ือพิจารณารปูลกัษณ์ 

ของอีกฝ่ายตามความเคยชินของอาชีพ

ภาพลักษณ์แรกคือความร้าย

บอกไม่ถูกว่าร้ายตรงไหน แต่ท่ัวทัง้ตวัมกีลิน่อายความร้ายกระจายออกมา

คนท่ีเข้ามาทางประตูสวมเสื้อยืดสกรีนลายภาษาอังกฤษ ตรงหางค้ิวท่ี

ตวดัเฉยีงขึน้มหีมดุคิว้สองตวั ลกัษณะไม่เหมอืนคนทัว่ไป ถึงบนหูจะไม่มอีะไร 

แต่ก็เห็นรูเจาะเป็นแถวถี่ยิบ ซึ่งอยู่ตามแนวกระดูกหูถึงเจ็ดแปดรู

ขายาวตรง ผมยาวมาก

เน่ืองจากเขายืนย้อนแสงจึงท�าให้มองเห็นหน้าไม่ค่อยชัด ข้างหลัง

สะพายกระเป๋ากีตาร์ทรงยาวสีด�า

ลู่เหยียนวางกระเป๋ากีตาร์ลง ประโยคแรกที่พูดดูไม่เข้ากับรูปลักษณ์

ภายนอกของเขาอย่างยิ่ง ชายหนุ่มต่อราคาเอาดื้อๆ ว่า "ไม่เป็นไร แค่คิดราคา

ให้ผมถูกหน่อยก็พอ"

เจ้าของร้านเป็นคนร่าเริงดีเหมือนกัน "ได้สิ อยากท�าทรงอะไร"

"เดี๋ยวนะ ขอผมหารูปก่อน" ลู่เหยียนก้มหน้าสไลด์หาข้อความในแชต 

ปัดขึ้นไปหลายอัน "ทรงตามนี้"

"นี่ผมไม่ได้โม้นะ แต่ไม่มีทางหาช่างฝีมือดีในละแวกนี้ได้อีกแล้ว ไม่ว่า

จะทรงอะไรผมก็ท�าให้คุณได้แบบเป๊ะๆ เลย"
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เจ้าของร้านยอตวัเองจนติดลมมากขึน้เรือ่ยๆ "ขอผมดหูน่อย รบัประกันว่า 

ตัดออกมาเหมือนเด๊ะ..."

พอเขาพูดมาถึงตรงนี้ ลู่เหยียนก็ค้นรูปออกมาได้พอดี

เสียงของเจ้าของร้านหายไปทันควัน

ผมทรงนั้นกระแทกสายตาอย่างรุนแรง

ทั้งแดง ทั้งม่วง ไล่เลเยอร์หลายช้ัน มีหน้าม้าปิดตา ท้ังที่ผมครึ่งหัวยัง 

ตั้งเด่อย่างบ้าคลั่งเหมือนเปลวไฟท่ีลุกโชนอยู่บนหัว เส้นผมที่ดูพิลึกกึกกือ 

ทุกเส้นล้วนแสดงให้เห็นถึงออร่าของนายแบบในรูป...แนวพั้งก์ร็อก

ผมทรงนี้ของลู่เหยียนใช้เวลาท�ากว่าสี่ชั่วโมง กว่าจะเดินออกจากร้าน 

ฟ้าก็มืดแล้ว

หมดสเปรย์จดัแต่งทรงผมไปสองกระป๋อง แถมยังต้องไดร์ผมจนปวดหวัอกี

ตอนนี้ในหัวเขามีเพลงหนึ่งดังวนไม่ยอมหยุด พั้งก์ พั้งก์ สระตัด สระตัด 

เป่าวู้ๆ

ลู่เหยียนได้กลิ่นแสบจมูกของน�้ายาย้อมผม เขาเปิดกล้องหน้ามือถือ 

อาศัยแสงจากบาร์เบอร์โพลสามสีกวาดตามองเร็วๆ แล้วอดสบถด่าค�าหยาบ 

เบาๆ หนึ่งประโยคไม่ได้

เมื่อภาพตัวอย่างกลายมาเป็นความจริง ผลงานท่ีอยู่บนหัวของเขา 

น่าตกใจกว่าที่จินตนาการเอาไว้เยอะ

นี่มันอะไร 

นี่เขาก�าลังท�าบ้าอะไร

การเดนิบนถนนมนัต้องเปลีย่นตวัเองให้เป็นคนบ้าท่ีโดดเด่นท่ีสดุบนถนน 

งั้นเหรอ

ลูเ่หยียนจ้องมองตวัเองในกล้อง ก่อนจะกดปุม่ลอ็กหน้าจอเพ่ือปิดหน้าจอ

บาร์เบอร์โพลสามสีหมุนติ้ว

ข้างๆ นั้นมีล�าโพงขนาดใหญ่ มีเสียงดังออกมาจากชิ้นส่วนเก่าๆ เป็น

เสียงซ่าๆ ซึ่งเพลงที่เปิดนั้นเป็นเพลงเก่า "ขอโทษท่ีฉันไม่ยอมเชื่อฟัง มีเสรี  
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เป็นอิสระ"* ล�าโพงขนาดใหญ่ร้องไปได้ครึ่งเพลง จอมือถือท่ีเพ่ิงจะดับลงไป 

ก็พลันสว่างขึ้นมาอีกครั้ง

[หลี่เจิ้น] ท�าผมเสร็จแล้วหรือยัง

[หลี่เจิ้น] ท�าจริงอะ?

[หลี่เจิ้น] ไหนตอนอยู่ต่อหน้าพี่เฉียนบอกว่าต่อให้ตีให้ตายก็ไม่ยอมท�า 

ใครจะไปหาวงใหม่ก็เอาเลย ไม่ว่ายังไงเหล่าจือ** ก็ไม่ยอมท�าไม่ใช่เหรอ

[หลี่เจิ้น] นายนี่มันยืดได้หดได้จริงๆ

[หล่ีเจ้ิน] ตอนน้ีนายอยู่ท่ีไหน คนืน้ีทีผ่บัไม่มงีาน พ่ีเฉยีนให้ฉนับอกนาย

ว่าให้เลื่อนการแสดงไปเป็นคืนพรุ่งนี้ นายก็เก็บทรงผมตอนนี้ไว้ให้ดีๆ ล่ะ

[หลี่เจิ้น] หรือไม่นายหามุมดีๆ เซลฟี่มาให้พวกพี่ๆ ดูสักรูปได้ปะ

ลูเ่หยียนขีเ้กียจพิมพ์เลยส่งข้อความเสยีงไปหน่ึงข้อความ รูส้กึโกรธจนข�า 

"ฉันยังต้องเก็บทรงผมไว้?"

พอพูดจบ เขาก็ปล่อยมือ

หลังคิดทบทวนแล้วลู่เหยียนก็กดปุ่มข้อความเสียงอีกครั้ง

"ถ่ายบ้าอะไร" ลู่เหยียนบอก "ตอนนี้เหล่าจืออารมณ์ไม่ดีเบอร์สุด"

หลายปีมานีเ้ขาตัง้วงดนตรขีึน้มาหน่ึงวง งานหลกัคอืการเล่นประจ�าท่ีผบั

วันนัน้ตอนทีอ่ยู่หลงัเคาน์เตอร์ในผบั เขาบอกปัดซนุเฉยีนไปอย่างส้ินเย่ือ

ขาดใยจริงๆ

เรื่องแบบนี้ใครท�าคนนั้นบ้า

แต่บางครั้งคนเราก็จ�าเป็นต้องยอมก้มศีรษะเพื่อความอยู่รอด

ลูเ่หยียนยัดมอืถือใส่กระเป๋า เดนิออกไปสองก้าว ล�าโพงก็ส่งเสียงมาอกีว่า  

[วิ่งไล่ตามท่ามกลางสายลม...ท่ามกลางสายหมอก มองไม่เห็นเงา...]

* เพลง 海阔天空 (ไห่โควเถียนคง) ศิลปิน Beyond
** เหล่าจือ แปลว่าพ่อ ใช้เป็นค�าเรียกแทนตัวเองอย่างโอ้อวดถือตัวว่าเก่ง
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ลูเ่หยียนฟังเพลงแล้วนึกย้อนไปถึงสายตาของเจ้าของร้านท�าผมตอนท่ีเขา 

เดินออกจากร้าน สายตานั้นบอกชัดว่า 'หน้าตาก็ดี ท�าไมถึงมีรสนิยมแปลกๆ'

พ้ืนทีบ่รเิวณนีอ้ยู่ใกล้กับท่ีอยู่ของเขามาก ใช้เวลาเดนิแค่สบิกว่านาทก็ีถึง

เพราะอยู่ใกล้กัน สภาพแวดล้อมจึงไม่ต่างกันมากนักคือมีดัชนีชี้วัด 

ความเจริญในระดับต�่าเตี้ยเหมือนกัน ท้ังแบบก่อสร้างท่ีดูงงๆ รวมไปถึงการ

รักษาความปลอดภัยที่ไม่เอาอ่าว

ร้านที่เปิดอยู่ตามข้างทางก็เหมือนเปิดกันเล่นๆ

ร้านอาหารหลายร้านแทบจะเขียนว่าไม่ได้จดทะเบียนการค้า อาหาร 

ไม่ถูกสุขอนามัย ถ้าไม่กลัวเจอน�้ามันด้อยคุณภาพก็มาได้เลย

ส่วนร้านอินเตอร์เน็ตย่ิงแล้วใหญ่ เหลือแค่ยังไม่ได้แขวนป้ายบอกว่า 

ตัวเองเป็นร้านอินเตอร์เน็ตเถื่อนก็เท่านั้น

แน่นอนว่าท่ีนี่พอมีชื่อเสียงอยู่บ้าง เน่ืองจากปีท่ีแล้วมันเพ่ิงได้รับเลือก

ให้เป็นพ้ืนที่หลักในการพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบซึ่งมีการถ่ายโอนและซื้อขาย

ประจ�าปี 2018...กฎข้อแรกของการมีชีวิตรอดอยู่ในเมืองซย่าจิงคือถ้าเจอคน

จากเขตซย่าเฉงิให้เดนิอ้อมคนท่ีมาจากเขตน้ีไปได้เลย เนือ่งจากแปดในสบิน้ัน

ย่อมไม่ใช่คนดีอย่างแน่นอน

คิดอะไรย่อมได้แบบนั้น

ลู่เหยียนเพ่ิงจะเดินผ่านถนนสายอาหารมาถึงละแวกปากทางเข้าตึก  

ก็เห็นว่าใต้แสงไฟริมทางห่างออกไปห้าเมตรมีคนสองคนนั่งอยู่

ท้องฟ้ามืดสนิท แสงไฟริมทางเลยท�าให้เงาของทั้งคู่ดูยืดยาว

หนึ่งในนั้นตบไหล่อีกคน

"น้องชาย ฉันรู้ว่าการเลี้ยงลูกคนเดียวมันไม่ง่าย ฉันก็เลิกกับเมียและ 

เอาลกูมาเลีย้งเหมอืนกัน มนัเหน่ือยหน่อยแหละ แต่พวกเราเป็นผู้ชาย มหีน้าท่ี 

ต้องรับผิดชอบ ทุกครั้งที่กลับถึงบ้านไปเห็นท่าทางตอนนอนของลูก ฉันก็รู้สึก

ได้ถึงค�าค�าหนึ่งก็คือคุ้มค่า! ไอ้ความเหนื่อยยากทั้งหลายนี่มันคุ้มค่าแล้ว..."
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ชายอีกคนพูดด้วยน�้าเสียงหดหู่ "พี่ครับ นั่นมันสองค�านะ"

"ช่างหัวมันเถอะว่าจะหน่ึงหรือสองค�า สรุปคือฉันเข้าใจนาย ฉันรู้ดีว่า

ตอนนี้นายรู้สึกยังไง ฉันเองก็เคยรู้สึกแย่อย่างนายเหมือนกัน"

คนพูดใส่ชุดคนงานก่อสร้างสีเทา ไม่รู ้ว่าน่ีเป็นสีเดิมของชุดอยู่แล้ว  

หรือใส่นานจนกลายเป็นแบบนี้ เขามีรูปร่างหน้าตาธรรมดา บนหน้ามีรอยมีด

ลากยาวจากหางตาไปถึงหลังหู

ลู่เหยียนชะงักฝีเท้า

จากน้ันเขาก็เดินก้าวออกไปข้างหน้าอีกสองสามก้าว แล้วไปนั่งยองๆ 

อยู่หลังชายทั้งสองคนอย่างเงียบๆ

ราวกับวิญญาณเกาะหลัง

ทั้งสองก�าลังคุยกันแบบอินจัดจนไม่ได้สังเกตเห็นถึงความผิดปกติใดๆ 

คอยจนคนหน้าบากพูดจบ คนจิตตกก็พยักหน้าสุดชีวิตเหมือนได้เจอ 

คนที่รู้ใจ เขาพูดเสียงส�าเนียงต่างถ่ินว่า "ใช่ครับ มันแย่มากจริงๆ เขาบอก 

จะไปก็ไปเลย ไม่ได้สนใจความรู้สึกของผมเลยสักนิด ลูกเป็นของผมคนเดียว

หรือไง!"

รอจนอีกฝ่ายตัดพ้อจบ คนหน้าบากก็หรี่ตาพลางเปลี่ยนเรื่องคุย "แต่

ตอนนีพ่ี้ลกุขึน้ยืนหยัดได้แล้ว พ่ีจะเปิดใจพูดกับนายเลยแล้วกัน สิง่ส�าคญัท่ีสดุ

ของผู้ชายคือการประสบความส�าเร็จในหน้าท่ีการงาน ตอนน้ีในมือพ่ีมีธุรกิจ

หนึ่งอยู่ นายแค่ต้องลงเงิน..."

นิว้ท้ังห้าของคนหน้าบากเพ่ิงจะย่ืนออกไป พลนัข้างหลงัก็มแีรงท่ีไม่รูว่้า

มาจากที่ไหนดัดนิ้วทั้งห้าของเขาไปด้านหลังอย่างแรง!

"ใครวะ! ไอ้หมาตัวไหนวอนหาเรื่องตาย!" คนหน้าบากโวยวาย หันหลัง

ไปมอง

นอกจากทรงผมท่ีเว่อร์วังแบบสุดข้ัวแล้ว ใบหน้าท่ีอยู่ใต้เส้นผมไม่เป็น

ทรงซึ่งมีหลากหลายสีนั้นเขาคุ้นเสียยิ่งกว่าคุ้น...ดวงตาของชายหนุ่มเรียวยาว 

เปลือกตาเป็นร่องลึกหนึ่งเส้น หางตาเฉียงขึ้น ท่าทางดุดันเอาเรื่อง และให ้
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ความรูส้กึเหมอืนตวัร้ายแบบท่ีไม่รูว่้ามาจากท่ีไหน สหีน้าตอนไม่พูดให้ความรูส้กึ 

แบบ 'เหล่าจือจะอัดแก'

"ลู่เหยียน?!"

"ผมเอง" ลูเ่หยียนย้ิมทกัเขา แต่มอืกลบัไม่ได้ผ่อนแรงลงเลยสกันดิ "พ่ีเตา  

ไม่เจอกันตั้งหลายเดือน แผลหายแล้วเหรอ ดูมีเรี่ยวมีแรงดีนะเนี่ย คราวก่อน 

หลอกคนซือ้ลกูกลอนมงักรพยัคฆ์ คราวนีเ้ป็นเรือ่งอะไรอกีล่ะ บอกผมหน่อยสิ  

ขอผมรวยด้วยคน"

พอบอกออกไปแบบน้ี ไหนเลยทีค่นส�าเนียงต่างถ่ินจะไม่รูว่้าตวัเองเกือบ

ตกหลุมพราง

ลู่เหยียนมองเขา "คุณไม่ใช่คนที่นี่ มาใหม่เหรอ"

"ผม...คือบ้านผมอยู่เมืองชิง ผมมาท�างานที่นี่..."

"เมืองชิงเป็นเมืองที่ดีนะ" ลู่เหยียนพูดแล้วนึกอยากสูบบุหรี่ข้ึนมา เขา 

ก้มหน้าควานหาในกระเป๋า พอช้อนสายตาขึ้นมาก็เห็นว่าคนคนน้ันยังยืนน่ิง 

อยู่ตรงหน้า "จะอึ้งท�าอะไร หนีสิ"

คนคนนั้นถึงได้สติ ใช้ทั้งมือและขาลุกพรวด วิ่งหนีไปตามถนน

คนหน้าบากตาแดง "เฮ้ย! น้องชาย กลับมา...ไอ้ลู่เหยียน ปล่อยสิโว้ย!"

รอจนอีกคนหนีไปไกลแล้ว ลู่เหยียนถึงค่อยผ่อนแรงลง

คนหน้าบากถกูดดัน้ิวอย่างแรงจนขยบัตวัไม่ได้ไปชัว่ขณะหน่ึง ลู่เหยียน

ตีมือเขาเหมือนไม่เคยมีเรื่องเกิดข้ึน ตีดังเพียะแล้วยัดบุหรี่ท่ีเพ่ิงค้นออกมาได้

ใส่มือคนหน้าบาก "พี่เตา บุหรี่สักตัวไหม"

คนหน้าบากด่าค�าว่าแม่นายสิอย่างโขมงโฉงเฉงอยู่ในใจ

อยู่ดีๆ ก็มาดัดนิ้วชาวบ้าน

แถมดัดแล้วยังตีมือเขาก่อนสูบบุหร่ีอีก นี่มันใช่เรื่องที่คนเขาท�ากัน 

งั้นเหรอ หน้ายังมียางอายอยู่หรือเปล่า

"ขวางเส้นทางท�ามาหากินของคนอื่นเท่ากับฆ่าพ่อฆ่าแม่เขานะ ท�าไม

ถึงไม่ไปร้องเพลงของตัวเองล่ะ ชอบมาระรานฉันอยู่นั่น ฉันบอกนายแล้วไงว่า

เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับนาย"
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คนหน้าบากโมโหจนเสียงเริ่มสั่น แต่เขายังคงรับบุหรี่มาคาบไว้ในปาก 

ก่อนจะลุกขึ้นจากบันไดข้างทางพลางนวดนิ้วขณะพูดพร้อมหมุนตัว ผลก็คือ

เห็นคนท่ีบนหน้าเขียนค�าว่า 'เหล่าจือจะอัดแก' ท่ีขวางเส้นทางท�ามาหากิน 

ของเขาเดินหนีไปไกลสามสิบเมตรแล้ว

เมื่อเห็นแบบนั้น เสียงของคนหน้าบากเลยสั่นหนักขึ้น บุหรี่ที่คาบอยู่ใน

ปากสั่นจนร่วง "หนีเหรอ! เก่งจริงก็อย่าหนีสิวะ!"

ลูเ่หยียนแบกกระเป๋ากีตาร์ แสงจากไฟรมิทางส่องศรีษะของเขา ดรูาวกับ

เปลวไฟสแีดงม่วงท่ีตัง้เป็นก้อนสงูร่วมย่ีสบิเซนตเิมตรท่ามกลางแสงจ้า เส้นผม

ทุกเส้นถูกส่องจนเป็นมันวับ

ชายหนุ่มชูมือขึ้น โบกมือหย็อยๆ กลางอากาศ มีเสียงลอยกลับมาว่า  

"ไปแล้วนะครับ พ่ีเตา วันนี้ผมมีธุระ ไว้คราวหน้าผมค่อยมาเคลียร์บัญชีเก่า 

กับพี่"

คนหน้าบากด่ากราด โยนบุหรี่ลงพื้นแล้วเหยียบซ�้าพร้อมทั้งไล่ตามไป

ทว่าขาทัง้สองข้างของเขาน้ันก้าวไปสองก้าวก็ไม่แน่ว่าจะได้ระยะเท่ากบั

ก้าวเดียวของคนคนนั้น เน่ืองจากสมรรถภาพของทั้งสองคนแตกต่างกันมาก 

คนหน้าบากตามไปได้แค่ครึ่งทางก็ตามต่อไม่ไหว พอมาคิดๆ ดูแล้ว ถ้าท�าให้

เรื่องน้ีกลายเป็นเรื่องใหญ่ย่อมไม่เป็นผลดีต่อตัวเขา คนหน้าบากเลยหยุด  

เท้าเอว แล้วพูดเสียงหอบ "เคลียร์บัญชีเก่าบ้าอะไร รีบไสหัวไปเลย!"

ลูเ่หยียนถึงค่อยผ่อนฝีเท้าให้ช้าลง เมือ่ไปถงึสีแ่ยกก็เลีย้วเข้าไปทางขวา

ข้างหน้าน้ันห่างออกไปไม่ไกลคือย่านพักอาศัยหมายเลขเจ็ด หรือที ่

เรียกสั้นๆ ว่าโซนเจ็ด

ชื่อน้ีตั้งกันแบบตามใจชอบ ชื่อของย่านพักอาศัยมักต้องตั้งตามล�าดับ

ก่อนหลงั แต่ตอนนีม้นัเป็นย่านทีต้่องฝืนทนจ�าใจอยู่กนั...เน่ืองจากเมอืงซย่าจงิ 

พัฒนาเป็นเมอืงใหม่เกรดเอแล้ว เขตซย่าเฉงิท่ีดเูป็นประชากรระดับล่างจงึเป็น 

อุปสรรคต่อการสร้างภาพลักษณ์ ท�าให้เมื่อสองสามปีก่อนมีการออกนโยบาย

สนับสนุนให้ธุรกิจเอกชนกว้านซื้อที่ดินไปพัฒนา

โซนเจ็ดเลยถูกรื้อถอนออกไปพอสมควร รอบๆ มีแต่เศษซากปรักหักพัง 
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หนองน�้าและเหล็กเส้นทับซ้อนจนกลายเป็น 'เนินดินบนหลุมศพ'

พ้ืนทีเ่ละเทะ รกร้างจนแทบราบเป็นหน้ากลองแบบน้ีมอีาคารหน่ึงหลัง...

ไม่สิ อาคารครึ่งหลังตั้งอยู่ 

ข้างตึกเขียนว่า 'อาคารหมายเลขหก ยูนิตที่สาม'
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ลู่เหยียนเดินขึ้นตึกไปได้ไม่นานก็มีคนมาเคาะประตูดังปึงๆ

"พี่เหยียน พี่เหยียนอยู่หรือเปล่า!"

"พี่!"

"พี่ สนใจผมหน่อย!"

ลูเ่หยียนก�าลงัเปลีย่นเสือ้ผ้า มอือยู่บนเขม็ขดัหนงั ซปิกางเกงยีนรดูลงไป 

ครึ่งหนึ่งแล้ว เขาจ�าต้องรูดกลับขึ้นมาอีกครั้ง "จางเสี่ยวฮุย มีธุระอะไร"

เดก็หนุ่มทีเ่อาแต่เคาะประตอูยู่ข้างนอกเมือ่เห็นประตเูปิดก็รบีดงึมอืกลบั

แทบไม่ทัน

เขายังเด็กมาก อายุประมาณสิบหกสิบเจ็ดปี สวมรองเท้าแตะแบบคีบ

พังๆ คู่หนึ่ง ถึงกาวจะหลุด แต่เด็กหนุ่มยังใส่ได้สบายมาก เขาเกาศีรษะ  

ยื่นของในมือที่ซ้อนทับกันเป็นก้อนเต้าหู้ออกไป "คืองี้ครับ วันนี้ในตึกมีประชุม 

ป้าจางวานให้คนเอานี่กลับมาจากโรงพยาบาล เป็นน�้าใจเล็กๆ น้อยๆ จากป้า 

แต่ตอนประชุมพ่ีไม่อยู่ พรุ่งน้ีคนของบริษัทรื้อถอนจะมาอีกรอบ...แม่เจ้า  

ผมของพี่!"

เขาพูดพลางชูนิ้วโป้ง "สุดปัง!"

จางเสี่ยวฮุยพูดไม่ผิด ถึงผมทรงนี้จะดูไม่เหมือนมนุษย์มนา และการที่

ใครเอาไม้กวาดมาวางบนศีรษะแบบชี้ฟ้าคนคนน้ันต้องดูอุบาทว์แน่นอน แต่

ลู่เหยียนกลับต่างออกไป

บทที่ 2
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จางเสี่ยวฮุยยังจ�าตอนท่ีตนเพ่ิงย้ายเข้ามาในตึกน้ีเมื่อสองปีก่อนได้  

ตอนนั้นใกล้วันไหว้พระจันทร์ เด็กหนุ่มเลยเตรียมเอาขนมไหว้พระจันทร ์

หลายกล่องไปให้เพ่ือนบ้าน ตัง้แต่ชัน้หนึง่จนถึงชัน้บนสดุ ตอนเคาะประตหู้อง

หกศูนย์สอง จางเสี่ยวฮุยได้พบลู่เหยียนคร้ังแรก เขาถึงกับมึนงงไปเล็กน้อย  

ผมยาว เจาะคิ้ว ต่างหูเรียงแถว บนตัวมีกลิ่นอายบางอย่างท่ีท�าให้รู้สึกถึง 

ความเป็นหัวขบถอีกด้วย

ชายผมยาวหรี่ตามองจางเสี่ยวฮุยแล้วพ่นควันออกจากปากหนึ่งที  

'มาใหม่เหรอ'

ควันนั้นท�าให้จางเสี่ยวฮุยลืมไปเลยว่าตัวเองมาท�าอะไร

เวลาน้ีผมยาวของชายคนนั้นเปลี่ยนเป็นไม้กวาดชี้ฟ้าหลากสีสวยงาม

ไปแล้ว

จางเสี่ยวฮุย "พี่เหยียนครับ พี่เล่นแอพฯ Kuaishou* เหรอครับ"

ขมับของลู่เหยียนเด้งตัวตูมทันที

จางเสี่ยวฮุยรู้ดีว่าทุกคนต้องออกไปท�างานด้วยความยากล�าบากเลย 

พูดให้ก�าลังใจ "ช่วงน้ีกลุ่มจั้งอ้าย** ก�าลังดัง พ่ีมีทั้งฝีมือแถมหน้าตายังเด่น 

กว่าใคร ต้องดังใน Kuaishou แน่นอนครับ"

"เสี่ยวฮุย" ลู่เหยียนมองเขาอยู่พักหน่ึง แล้วกระดิกน้ิวเรียกเด็กหนุ่ม  

"มานี่หน่อยซิ"

จางเสีย่วฮยุเริม่สมัผสัได้ถึงอนัตราย "ผม...เอิม่...อยู่ดีๆ ก็นกึได้ว่าตัวเอง 

มีธุระ"

"นายมีสมองหรือเปล่า" ลู่เหยียนงอน้ิวดีดหน้าผากจางเส่ียวฮุยโดย 

ไม่ออมแรง "อย่างฉันเนี่ยนะจะเล่น Kuaishou?"

จางเสี่ยวฮุยกุมหัว "ไม่ครับ ไม่ๆๆ ผมผิดไปแล้วครับพี่เหยียน"

ลู่เหยียนท�าท่าจะดีดอีก แต่พอเห็นจางเสี่ยวฮุยหลับตา เขาก็คลายมือ

แล้ววางบนไหล่ของเด็กหนุ่มเบาๆ "เอาล่ะ ขอบใจที่ว่ิงมา พรุ่งนี้ฉันน่าจะอยู่  

* Kuaishou เป็นแอพพลิเคชั่นของจีน ส�าหรับลงคลิปวิดีโอสั้นๆ คล้าย TikTok
** กลุ่มจั้งอ้าย เป็นชื่อที่ใช้เรียกกลุ่มคนที่ชอบแต่งตัวแนวพั้งก์ร็อก
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ถ้าพวกเขากล้ามา..."

จางเสี่ยวฮุยเดาได้ว่าลู่เหยียนก�าลังจะพูดอะไร ในสมองมีแปดประโยค

ผ่านเข้ามา แต่ผลคือเขาเดาไม่ถูก

ลู่เหยียน "...ฉันจะอัดพวกเขาเอง"

ความสมัพันธ์ภายในตกึน้ีแปลกประหลาด ทุกคนต่างเป็นผูเ้ช่าทีจ่่ายเงนิ 

ค่าเช่าล่วงหน้าหนึ่งปี แต่อยู่ดีๆ ย่านพักอาศัยน้ีกลับถูกบริษัทใหญ่แห่งหน่ึง 

ซือ้ไปเพ่ือพัฒนาทีด่นิโดยท่ีเจ้าของไม่บอกสกัค�า แถมยังหอบเอาเงนิค่าเช่ากับ

ค่าชดเชยหนีไปด้วย

เดมิทีมปัีญหาแค่เรือ่งการเช่า แต่การแสดงออกของคนท่ีทางบรษิทัใหญ่

ส่งมาเจรจาน้ันแย่มาก ท�าให้คุยกันได้ไม่ถึงสองประโยคก็มีการลงไม้ลงมือ  

ฝ่ายนั้นผลักป้าจางที่อยู่ชั้นหนึ่งล้มจนต้องเข้าโรงพยาบาล

ความเกลียดชังจึงเริ่มขึ้นด้วยสาเหตุนี้ 

ถ้าอยากรูน้กัว่าใครประมอืด้วยยากกว่ากัน กเ็ป็นคนท่ีเช่าห้องพักราคาถูก 

ซึ่งอยู่มานานกลุ่มนี้ที่ไม่เคยสู้แล้วแพ้ 

การแสดงทีถู่กก�าหนดไว้ในคนืน้ีถูกเลือ่นออกไปเป็นพรุง่นีท้�าให้แผนกลบั 

ไปเก็บกระเป๋ากีตาร์เพื่อออกไปที่ผับของลู่เหยียนล่ม เขานอนบนเตียง หวังจะ

หลับสักงีบ แต่เพ่ือไม่ให้โดนผม เขาจึงต้องรักษาระยะห่างจากพ้ืนเตียงด้วย

การนอนขดตัวในลักษณะนี้ไปทั้งคืน

เช้าตรู่วันต่อมา

ท่ีนี่ไม่เหมือนที่อื่น หลังโซนเจ็ดถูกร้ือถอน ในละแวกใกล้เคียงจึงไม่ม ี

ร้านอาหาร ต่อให้เป็นตอนเช้า แผงขายอาหารเช้าก็ไม่มาเปิดร้านท่ีนี่ ท�าให ้

ทั้งโซนเจ็ดดูเหมือนโซนร้าง

ลู่เหยียนนอนเร็วท�าให้ตื่นเช้า ยังไม่ถึงหกโมงเขาก็ลุกขึ้นมาต้มบะหมี่ 

เขาเติมน�้าใส่กา และในระหว่างท่ีรอให้น�้าเดือด ชายหนุ่มก็น่ังเอาหลังพิงเตา 

ตรงเคาน์เตอร์ ก่อนจะฉกุคดิท่วงท�านองหน่ึงขึน้มาได้เลยเคาะน้ิวกับกระเบือ้ง

เป็นพักๆ 
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ส่วนมืออีกข้างผลักเปิดหน้าต่างซึ่งอยู่ด้านข้าง

แม้สภาพแวดล้อมทีน่ี่จะไม่ดี โดยเฉพาะโซนของพวกเขา แต่ถ้ามองจาก

ต�าแหน่งของลูเ่หยียนในเวลาน้ีจะเหน็พระอาทติย์ลอยขึน้มาจากเส้นขอบฟ้าได้  

แสงสว่างอาบย้อมท้องฟ้าครึ่งหนึ่งให้เป็นสีแดงสว่างไสว

ลู่เหยียนมองมันอยู่พักหน่ึงแล้วจึงดึงสายตากลับมา ท่ีน่ียังคงเป็นเขต 

ซย่าเฉิง และเศษซากยังคงเป็นเศษซาก...ทว่าสายตาของเขากลับไปเห็น 

รถคันหนึ่งเข้า

หน้าซุม้ประตโูซนเจด็ทีถู่กรือ้จนเละเทะมรีถสปอร์ตสเีทาเงนิคนัหน่ึงจอดอยู่  

ซึ่งส่วนท้ายรถถูกปรับแต่งให้ชวนตกตะลึง ดูแล้วราวกับจะเหาะขึ้นฟ้าได้

มันเป็นรถท่ีไม่น่าจะมาโผล่อยู่ท่ีนี่ รถที่ว่ิงกันอยู่บนถนนแถวนี้ถ้าไม่ใช่

จักรยานไฟฟ้าก็เป็นรถมือสอง ทว่าตั้งแต่ไฟหน้ายันท้ายรถคันน้ีล้วนมีค�าว่า 

'ผิดแผกแปลกแยก' สี่ค�าฉายชัด

เมื่อวานจางเสี่ยวฮุยบอกว่าใครจะมานะ

...'พรุ่งนี้คนของบริษัทรื้อถอนจะมาอีกรอบ'

มาซะเช้าเชียว ลู่เหยียนคิดในใจ

คนตึกนี้ออกไปแต่เช้าตรู ่กลับมาก็ดึกดื่น ต่างคนต่างท�างาน มีกัน 

ทุกสายอาชีพ

แต่โดยรวมแล้วคนตึกนี้ท�างานไม่ต่างกันมากนัก

ลู ่เหยียนมองรอบสุดท้าย เมื่อแน่ใจว่ามีรถมาจอดท่ีน่ีแค่คันเดียว  

ข้างหลงัไม่มรีถขดุขนาดใหญ่ตามมาอกี และดไูม่ใช่การข่มขวัญ เขาก็ฮมัเพลง 

แล้วเลือ่นสายตาไปมองไอร้อนท่ีลอยออกจากหม้อ ขณะใช้ข้อน้ิวเคาะกระเบือ้ง

เย็นเฉียบ

ลู่เหยียนงอนิ้วเคาะกระเบื้องอย่างได้อารมณ์ พอเริ่มคันมือนิดๆ ก็หยิบ

กีตาร์ที่แขวนอยู่บนผนังลงมา

ห้องที่เขาอยู่เป็นห้องเดี่ยวขนาดเล็ก พ้ืนที่ประมาณย่ีสิบตารางเมตร 

เครื่องเรือนมีอยู่ไม่กี่ชิ้นซึ่งต่างมาอยู่รวมกันได้อย่างน่าอัศจรรย์
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ส่วนใหญ่พ้ืนทีภ่ายในห้องขนาดไม่ถึงย่ีสบิตารางเมตรนีใ้ช้วางเครือ่งดนตรี  

มีกีตาร์สองสามตัว กีตาร์ไฟฟ้าท่ีไม่รู้ว่าไปควานหามาจากตลาดของมือสอง

ที่ไหน กับแผ่นซีดีหลากหลายแบบ

ลู่เหยียนนักร้องน�าท่ีก�าลังต้มน�้าร้อนกอดกีตาร์ เสียบไฟ ไล่สายจาก 

บนลงล่าง

แล้วเขาก็ไล่สายตามท�านองที่ฮัมเป็นรอบที่สอง

ลูเ่หยียนไม่ได้สงัเกตเห็นว่ารถคันท่ีดเูหมอืนจะเหาะได้คันน้ันดับเครือ่งยนต์ 

แล้ว และอีกครึ่งนาทีต่อมา ประตูหลังก็เปิดออก

ชายคนหนึ่งก้าวลงจากรถ

บนข้อมือของเขาสวมนาฬิกาที่หน้าปัดเป็นแบบฝังเพชร เส้ือผ้าท่ีสวม

คือเสื้อเชิ้ตสีด�าท่ีตัดเย็บอย่างประณีต แขนเสื้อเชิ้ตถูกพับขึ้นสองสามส่วน 

แบบตามใจฉันเอามากๆ เผยให้เห็นข้อมือคร่ึงหนึ่ง บนแขนเสื้อท่ีพับขึ้นมา

ปรากฏรอยเปื้อนจางๆ ท่ีเห็นได้ไม่ชัด เป็นรอยด่างสีเบจหน่ึงรอย แต่ถูกสีด�า

ขับเน้นให้ชัดขึ้นมาก

"ลูกพี่ จะเข้าไปจริงๆ เหรอ" หน้าต่างรถลดลง ศีรษะหนึ่งมุดออกมาทาง

ด้านคนขับ เจ้าของศีรษะย้อมผมทั้งหัวเป็นสีแดง คนผมแดงมองซ้ายมองขวา

แล้วถอนหายใจ "ผมเพ่ิงเคยมาโซนน้ีครั้งแรก น่ีมันท่ีคนอยู่เหรอ น่ีมันตึก 

อันตรายชัดๆ ดูใกล้พังแล้ว"

ข้างหน้าเป็นซุ้มประตูครึ่งอันซึ่งพังแล้ว

ป้อมยามหน้าประตูถูกรื้อ

ถนนที่เดินมีพื้นราบอยู่ไม่กี่ก้าว

สรุปคือยับเยินทุกที่

คนทีล่งจากรถเพียงมองสภาพแวดล้อมโดยรอบแวบหน่ึง เขาไม่ได้ท�าตวั

โอเวอร์แบบคนผมแดง แต่กลับถึงขั้นไร้อารมณ์ความรู้สึก

เขาดทู่าจะอารมณ์ไม่ดเีอามากๆ ชายหนุม่ควานหาบหุรีอ่อกมาหนึง่ซอง  

ก้มหน้า ใช้ปากกัดเอาบหุรีห่นึง่ตวัออกมา แต่เห็นได้ชดัมากว่าความร�าคาญใจ 
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ที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้เกี่ยวกับซากตึกตรงหน้า

"ไฟ" เซียวหังคาบบุหรี่ไว้พลางเอ่ย

คนผมแดงเข้าใจทันที รีบล้วงเอาไฟแช็กออกมาจุดพ่ึบ ใช้สองมือ

ประคองออกไปทางหน้าต่างรถ "ตรงนี้!"

เซียวหังก้มตัวไปจุดบุหรี่ 

ควันลอยคลุ้งอยู่เบื้องหน้าคนผมแดง

พอคนผมแดงจดุบหุรีใ่ห้เซยีวหงัเสรจ็ก็โยนไฟแชก็ไปไว้บนเบาะข้างคนขบั  

มือท้ังสองข้างวางบนพวงมาลัย ลูบไล้มันไปมาเหมือนก�าลังลูบคล�าผู้หญิง 

คนหนึ่ง "รถคันน้ีของพ่ีเจ๋งมาก เป็นความฝันสูงสุดของผู้ชาย ขับมันส์ชะมัด! 

ลูกพี่ ผมขอเอาไปขับแถวนี้อีกสักสองรอบได้ไหม"

"ตี๋จ้วงจื้อ" 

คนผมแดงที่ได้ยินชื่อของตัวเองอย่างไม่ทันได้ตั้งตัวเอ่ย "ครับ?"

เซียวหัง "ไสหัวไป"

ตี๋จ้วงจื้อ "..."

"ไสหวัไปดซูว่ิาแถวน้ีมซูีเปอร์ฯ ไหม" เซยีวหงัสบูบหุรีพ่ลางเดนิห่างออกไป 

สองก้าว แล้วพูดเสริมว่า "แล้วซื้อนมผงสูตรส�าหรับเด็กแพ้นมวัวกลับมาด้วย"

"ลูกพี่ อย่าพูดอะไรแบบครึ่งๆ กลางๆ สิ" ตี๋จ้วงจื้อบอก

เซียวหังเดินไปท่ีใต้ตึกหลังน้ัน ไม่รู้ว่าอาคารหลังน้ีสร้างข้ึนเมื่อไหร่ แต่

เหมอืนเคยมคีนมาตกัีนทีป่ระต ูท�าให้ประตทูางเข้าออกโย้ แค่ผลกัทีเดยีวก็พัง

ชายหนุ่มแบมือ ในมือมีกระดาษหนึ่งแผ่น บนกระดาษเขียนว่า 'ย่าน 

พักอาศัยร่วม อาคารหมายเลขหก ยูนิตที่สาม ห้องหกศูนย์หนึ่ง'

[ลูกพี่ เมื่อกี้บอกว่านมผงอะไรนะ] ตี๋จ้วงจื้อขับรถออกไปไกลได้ห้าร้อย

เมตรแล้วถึงค่อยโทรหาเซียวหัง [ทอมมี่? แบรนด์เมืองนอกเหรอ]

"นมผงสูตรส�าหรับเด็กแพ้นมวัว แพ้นมน่ะ" เซียวหังขย้ีดับบุหรี่ท่ีเหลือ

เกินครึ่งตัว

[ผมก�าลงัไปแล้ว] ตีจ้๋วงจือ้เหยียบคนัเร่ง [เจ้าหนูกินนมสตูรปกตแิล้วแพ้
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ได้ด้วย? ผมจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าแค่นมผงจะเรื่องมากขนาดน้ี พ่ีเพ่ิงจะเล้ียงเด็ก

ได้ไม่กี่วันยังรู้เยอะ...]

เซียวหังวางสาย

ถึงแม้เสียงพูดจ้อของตี๋จ้วงจื้อจะหายไปจากข้างหูแล้ว แต่โลกก็ไม่ได้

สงบข้ึนด้วยสาเหตุน้ี เพราะในเวลาเดียวกันน้ีมีเสียงกีตาร์ดังมาจากบนตึก

ระลอกหน่ึง เสียงแว่วๆ น้ันกระตุ้นอารมณ์อย่างมาก ท้ังยังส่งพลังมาอย่าง

รุนแรงราวกับผ่าอากาศออกเป็นสองส่วน

กีตาร์ไฟฟ้า

เพียงแต่ทกัษะการเล่นกับอปุกรณ์ไม่เข้ากันอย่างสิน้เชงิ ดดีแบบตดิๆ ขัดๆ  

จนเรียกได้ว่าเป็นเสียงปีศาจ ในระหว่างน้ันมีเสียงหอนกับเสียงผิดคีย์เพราะ 

กดน้ิวไม่แน่นดังออกมาด้วย...ถ้ามีการแบ่งระดับการเล่นกีตาร์ คนที่เล่นอยู่

ตอนนี้อาจไม่มีคุณสมบัติเข้าแข่งขัน

เพราะเขาดีดได้ระย�าต�าบอน

ในโถงทางเดินแคบๆ มีใบปลิวติดอยู่เต็มไปหมด และมีภาพกราฟิต้ี 

ที่ใช้สีแดงพ่นแบบมั่วซั่ว ความเสื่อมโทรมแบบเฉพาะตัวของเขตซย่าเฉิงได้

แสดงออกมาผ่านรอยแยกบนผนังแบบไม่จ�าเป็นต้องอธิบาย

สิ่งที่แสดงตัวออกมาพร้อมกันคือเสียงกีตาร์ท่ีมีพลังสังหารรุนแรงมาก

ขึ้นเรื่อยๆ

เมื่อเซียวหังเดินข้ึนไปถึงชั้นหก เสียงกีตาร์ท�าลายโลกก็อยู่ใกล้เขามาก 

ห่างเพียงแค่ผนังที่ดูไร้ประสิทธิภาพกั้นเท่านั้น

จากเสยีงกีตาร์เปลีย่นเป็นการกดเพ่ือไล่เสยีง คาดว่าคงอยากโชว์ทักษะ

แต่ไม่มีอะไรให้โชว์

"..." 

เสียงกีตาร์หยุดไปสองอึดใจ ก่อนเซียวหังจะได้ยินเสียงฮัมเพลงแว่วๆ 

ดังอยู่ในอากาศที่ลอยตัวออกไป

เสียงผู้ชาย

เนื้อเสียงไม่เลว ร้องได้ตรงจังหวะ ดีกว่าดีดกีตาร์เยอะ
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ลู ่เหยียนเล่นโน้ตสุดท้ายเสร็จก็หลับตาอย่างดื่มด�่า อารมณ์ยังคง 

พลุ่งพล่านอยู่ ต้องใช้เวลาสามวินาทีเต็มๆ กว่าที่เขาจะลืมตา

ชายหนุ่มสะบดัข้อมอืซ้ายเบาๆ โน้ตทีก่�าลงัเขียนอยู่ถูกปรบัแก้สองสามตวั  

เขาเอากีตาร์ไปแขวนไว้ที่เดิม เทน�้าร้อนใส่ถ้วยบะหมี่แล้วเอาชามปิดเป็นฝา

ลู่เหยียนอ่านโน้ตที่แก้จนหน้ากระดาษเป็นลายพร้อยอยู่ชั่วอึดใจหน่ึง 

วางแผนว่าจะต้ังชือ่ เขาเลยหยิบปากกาเขยีนอกัษรสองตวัท่ีต�าแหน่งบนสดุว่า 

'โบยบิน'

แต่รู้สึกว่ามันยังไม่ใช่

ก็ขีดทิ้ง

เขาเขียนอีก 'เหินกันวัยรุ่น'

...?

ไม่ได้เรื่องเลยแฮะ จะเล่นมุกหรือไง

'ร่อน'

ขีดไปขีดมาสี่ห้าครั้ง สุดท้ายจึงเหลือแค่อักษรตัวโตที่เขียนแบบสบายๆ 

บนหัวกระดาษว่า 'ยังคิดไม่ออก'

ลู่เหยียนตบกระดาษลงบนโต๊ะ จากนั้นก็ส่งข้อความไปหาหลี่เจิ้น

เพื่อไม่ให้หลี่เจิ้นเมินตั้งแต่แรกเห็น ลู่เหยียนจึงหาอีโมติคอนสิบกว่าอัน

จากในคลังอีโมติคอนมาส่งไปให้ชุดหนึ่งก่อน เขาท�าเรื่องป่วนท�านองน้ีได ้

คล่องมือมาก

[ลู่เหยียน ปู่นายสิ!] หลี่เจิ้นโทรมาอย่างไว

ลู ่เหยียน "อย่าเอาแต่ถามถึงปู่ฉันสิ ปู่ฉันสบายดี สุขภาพแข็งแรง  

กินอิ่มนอนหลับ"

[...] หลี่เจิ้นอดรนทนไม่ไหวแล้ว [นี่เพิ่งจะกี่โมง ฉันก�าลังนอน แต่นาย

ดันมาปลุกฉันให้ตื่น!]

"เห็นเพลงใหม่แล้วหรือยัง"

หลี่เจิ้นรู้สึกสติกระเจิดกระเจิงพร้อมทั้งรู้สึกแปลกใจในเวลาเดียวกัน 

[คอยเดี๋ยวนะ ฉันจะดูเดี๋ยวนี้]
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ยังไม่ดูยังพอว่า พอดูแล้วยิ่งย่อยยับ

[นีม่นัเรือ่งบ้าอะไร นายเขยีนอะไรมาฮะ...ฉนับอกนายก่ีครัง้แล้วว่าเขียน

หนงัสอืบ้าบอแบบนีไ้ม่มใีครเขาอ่านออก เขยีนให้มนัดีๆ  หน่อยได้ไหม แม่โว้ย 

ขอฉันดูหน่อยซิ ฉันอ่านได้แค่ชื่อเอง!] ย่ิงพูดเสียงของหลี่เจิ้นย่ิงดังขึ้นเรื่อยๆ 

ถ้าเขาพยายามอีกหน่อยน่าจะไปร้องโซปราโนได้เลย [ชื่อ...ยังคิดไม่ออก!]

ลู่เหยียนลูบคอ "อ่านไม่รู้เรื่อง งั้นให้ฉันเล่นให้ฟังดีไหม"

หลี่เจิ้นเงียบกริบเหมือนคนตาย

อันท่ีจริงมาตรฐานการเขียนเพลงของลู่เหยียนน้ันถือว่าดีมาก ระหว่าง

ความมานะพยายามกับพรสวรรค์ เขาคือแบบท่ีสาม คือคนท่ีมีพร้อมท้ัง 

ความมานะพยายามและพรสวรรค์ ในฐานะนักร้องน�าเขาร้องเพลงได้ดีเย่ียม 

การท่ีวงของเขามอีทิธิพลอยู่ในย่านน้ีและเป็นทีรู่จ้กัในชือ่ 'วงจอมปีศาจ' ไม่ใช่

ว่าจะไม่มีเหตุผล เพียงแต่ลู่เหยียนจะส่งฉบับร่างที่ไม่มีใครอ่านเข้าใจมา 

ทุกครั้ง ล�าพังแค่ฉบับร่างยังพอรับได้ ถ้าไม่ฟังท่ีเขาเล่นก็จะไม่เข้าใจเลย... 

แต่เขาดีดกีตาร์ได้ห่วยมากจริงๆ

หลี่เจิ้นตื่นเต็มตา ไม่เหลือความง่วงอีกต่อไป

[ฉันยังไม่ตื่นดี] หลี่เจิ้นอธิบาย [เหยียนเอ๋อร์ ฉันมีความรู้สึกว่าถึง 

โน้ตอันน้ีของนายจะดูสับสน แต่ความจริงแล้วไม่ได้เป็นแบบน้ัน เมื่อก้ีฉัน 

ไม่ได้ใช้ความรู้สึกไปจับเอง]

ลู่เหยียน "งั้นลองใช้ความรู้สึกอีกทีนะ"

หลี่เจิ้น [ได้ ฉันจะใช้ความรู้สึกไปจับก็แล้วกัน]

หลังวางสาย ลู่เหยียนพับกระดาษไปแปะที่ตู้เย็น ตอนจะเปิดฝาบะหมี่ 

เขาพลันฉุกคิดได้ว่าชามท่ีใช้เป็นฝาถ้วยบะหมี่ใบน้ีเป็นของท่ียืมมาจาก 

ห้องตรงข้ามเมื่อหลายวันก่อน

คนที่อยู่ห้องตรงข้ามเป็นสาวโสด ผมยาว เพิ่งย้ายมาได้ไม่ถึงครึ่งปี  

ลู่เหยียนไม่รู้แม้แต่ชื่อของเธอ โดยปกติหญิงสาวมักไม่ค่อยพูด ตอนกลางคืน

ไม่รูว่้าไปไหน และตอนกลางวันเธอจะกลบัมาประมาณเทีย่งๆ แต่ก็ไม่ค่อยได้

เจอหน้ากัน
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ลูเ่หยียนกะจะเอาชามไปคนืให้เธอก่อนทีเ่ขาจะลมื และก่อนออกจากห้อง  

เขายังเลือกส้มสองสามลูกจากถาดผลไม้ใส่ชามแล้วเปิดประตู...

ภายในอาคารผุพังของพวกเขา

บนระเบียงทางเดินแคบๆ ของชั้นหก

ณ ที่แห่งนี้ เวลานี้ มีคนที่ดูน่าสงสัยอย่างยิ่งยืนอยู่คนหนึ่ง เป็นผู้ชาย
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นอกจากจะน่าสงสัยแล้ว ค�าขยายความอีกหนึ่งอย่างท่ีเด้งขึ้นมาจาก

สมองของลู่เหยียนในแวบแรกท่ีเห็นเขาคือ 'แพง' ต้ังแต่ศีรษะจรดปลายเท้า 

ผู ้ชายคนท่ีอยู่ตรงหน้าเขาคนนี้ดูประณีตมาก เวลาท่ีหลุบตามองผู้อื่นให้ 

ความรูส้กึเย็นชาห่างเหินอย่างบอกไม่ถูก เหมอืนไม่มอีะไรอยู่ในสายตาของเขา  

ดูหยิ่งผยองและเอาเรื่องอย่างที่สุด

ส�าหรับค�าว่า 'แพง' นี้จะใช้ค�าบรรยายเพ่ือขยายความแบบไหนน้ัน  

น่าจะใช้ค�าทีห่ลีเ่จิน้พูดเป็นประจ�าว่า 'ออร่าแบบใส่ของแผงลอยราคาสบิหยวน

ออกมาได้ดูเป็นหนึ่งแสนหยวน'

ลู่เหยียนจับคู่ชายหนุ่มกับรถแต่งสีเทาเงินคันที่อยู่หน้าตึกเมื่อกี้

รถคันนั้นเป็นของเขางั้นเหรอ

คุณชายใหญ่จากบ้านไหนล่ะ

ใช่ลูกชายเจ้าของบริษัทรื้อถอนหรือเปล่า

คราวนี้มากันกี่คน คิดจะหาเรื่องด้วยใช่ไหม

สมองของลู่เหยียนท�างานเร็วจี๋

...เพียงแต่ถ้าดูจากสองคนนี้ ลู ่เหยียนกลับดูเหมือนคนท่ีน่าสงสัย

มากกว่า

เพราะได้รับการปกป้องดูแลเป็นอย่างดีท�าให้ผมทรงพ้ังก์ร็อกหลากสี 

ดดูบิเถ่ือนของลูเ่หยียนยังคงเหมอืนตอนทีท่�าเสรจ็ใหม่ๆ สเปรย์จดัแต่งทรงผม

บทที่ 3
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ที่ฉีดไว้เมื่อวานยังติดทนดีจนถึงวันนี้ ผมทรงไม้กวาดที่หน้าตาเหมือนเปลวไฟ

ยังคงตั้งสูง

ผมทรงนี้ของเขาสร้างแรงโจมตียิ่งกว่าเสียงกีตาร์เมื่อกี้เสียอีก

ลู่เหยียนท่ีดูเถ่ือนมากยืนอยู่ตรงประตู เขาชิงท�าลายความเงียบก่อน 

 "คุณเป็นใคร"

ชายคนนั้นตอบ "ผมมาหาคน"

สมองของลู่เหยียนคิดถึงคนที่อยู่ชั้นนี้รอบหนึ่ง และยังคงมีท่าทีสงสัย 

ในค�าบอกเล่าที่ว่าจะมาหาคน

คนท่ีอยู่ตึกนี้ห่างไกลกับค�าว่า 'อภิมหาเศรษฐี' สามค�าน้ี นอกจาก 

ลูกก�าพร้ากับแม่ม่าย ท่ีเหลือล้วนเป็นพวกยากจนข้นแค้น เมื่อหลายวันก่อน 

ผู้หญิงที่อยู่ชั้นล่างถูกแม่ซึ่งเดินทางมาเป็นพันลี้ตบสองฉาด เน่ืองจากเธอ 

ไม่ยอมให้เงินน้องชายไปซื้อบ้าน

"หาใคร หกศูนย์อะไร" ลู่เหยียนถาม

"หกศูนย์หนึ่ง" ถึงจะไม่ได้แสดงออกทางสีหน้า แต่เห็นได้ชัดว่าคนคนนี้

เริ่มรู้สึกร�าคาญแล้ว

"คณุมาหาพ่ีหงท�าไม" ลูเ่หยียนคดิชือ่มัว่ๆ ข้ึนมาหน่ึงชือ่ เขาลงัเลระหว่าง

ชุ่ยฮวากับเสี่ยวหงอยู่สองวินาที

"..." ชายหนุ่มบอก "คุณยุ่งอะไรด้วย"

"เธอออกไปข้างนอก" ผิดคาดท่ีลู ่เหยียนไม่ได้ถามต่อ เขาเบี่ยงตัว  

"อีกเดี๋ยวคงกลับ คุณชื่ออะไร"

"ผมแซ่เซียว"

ลู่เหยียนพยักหน้า ล้วงมือถือออกมาเงียบๆ แล้วกดเปิดวีแชตเพ่ือ 

หาหน้าสนทนาของจางเสี่ยวฮุย "ได้ ผมจะโทรบอกเธอให้ คุณจะเข้าไปนั่ง 

ในบ้านผมก่อนไหม"

"ขอบคุณ" น�้าเสียงของเซียวหังอ่อนลง "ผมยืนรอตรงนี้..." ได้

เพียงแต่เขายังพูดไม่ทันจบก็ถูกลู่เหยียนจับบิดแขน กดติดผนัง!

ลู่เหยียนใช้มือข้างหนึ่งตรึงข้อมืออีกฝ่ายไว้ จับเซียวหังหันหลังอย่าง 
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บบีบงัคบั ท�าให้หน้าของเซยีวหังแนบตดิกับภาพกราฟิตีส้แีดงบนผนังทางเดนิ

ภาพกราฟิตีส้แีดงเป็นสตัว์ประหลาดท่ีมเีข้ียวและปีก พอเซยีวหงัช้อนตา 

ขึ้นมองก็เจอกับดวงตาของเจ้าสัตว์ประหลาดพอดี สองตาจึงเบิกโพลง

ลู่เหยียนปล่อยของท่ีถือไว้ในมืออีกข้างหน่ึง พลันเกิดเสียงดังแกร๊ง  

เมื่อชามกับส้มหล่นลงพื้น

เขาไม่ให้โอกาสอีกฝ่ายได้ตั้งตัว ใช้ข้อศอกกดคอเซียวหังไว้ แขนของ 

ลู่เหยียนไม่ค่อยมีเนื้ออยู่แล้วจึงแข็งมาก พอกระดูกข้อต่อที่โผล่ออกมากดอยู่

บนคอคนเลยท�าให้เจ็บ

ท้ังสองคนตัวสูงไล่ๆ กัน มองจากมุมของลู่เหยียนจะเห็นหลังคอท่ี 

ซ่อนตัวอยู่ใต้เสื้อเชิ้ตของชายหนุ่ม เขาย่ืนหน้าเข้าไปบอกว่า "พ่ีหงอะไร  

ฉนัยังไม่รูเ้ลยว่าผูห้ญิงห้องตรงข้ามชือ่อะไร แค่สุม่ชือ่มาหลอกนายให้เปิดช่อง

ให้ฉันก็เท่านั้น ท่าทางแบบนายท�าไมถึงมาท�างานแบบนี้"

เซยีวหังไม่เคยด่าค�าหยาบมาแปดร้อยปีแล้ว แต่หนนีลู้เ่หยียนบบีให้เขา

พูดมันออกมา เซียวหังหันหน้าไปบอก "นายเป็นบ้าเหรอ"

พูดจบเขาก็สูดลมหายใจลึกๆ เข้าปอด "ฉันไม่รู้ว่าเธอชื่ออะไร แต่ฉัน 

มีธุระกับเธอจริงๆ"

ทั้งคู่อยู่ใกล้กันมาก

ใกล้จนได้ยินเสียงลมหายใจของกันและกันอย่างชัดเจน

ตอนอยู่ตรงทางเดินเมื่อก้ีเซียวหังไม่ได้มองคนคนน้ีให้เต็มตา ตอนน้ี 

เมื่อมาดูดีๆ แล้ว นอกจากทรงผมเว่อร์วังนั่น ใบหน้านี้ก็ดูดีอย่างน่าเหลือเชื่อ

ที่มาส�าคัญที่บอกว่าดีนั่นคือถึงแม้จะท�าผมทรงพั้งก์ร็อก แต่เขายังคงดู

ห่างไกลกับค�าว่าอัปลักษณ์โดยสิ้นเชิง

สุดท้ายนายพั้งก์ก็ถามขึ้นว่า "มีธุระ? คิดจะตัดไฟหรือตัดน�้าล่ะ"

นายพั้งก์ถามอีกว่า "คราวนี้นายพาพวกมาด้วยกี่คน"

"ปล่อย"

"ฉันไม่ปล่อย"

"นี่ นายพั้งก์" เซียวหังโกรธจนข�า "ฉันจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายนะ ปล่อย"
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"...พั้งก์อะไร" ลู่เหยียนโกรธจนข�าเหมือนกัน "นายพูดอีกทีซิ"

เซียวหังทอดเสียงพูดซ�้าอีกครั้ง "นาย-พั้งก์"

"โอย" ลู่เหยียนลากเสียงยาว พูดเสียงชิลๆ "เชื่อฟังดีจริง"

ลูเ่หยียนคดิแต่จะคมุตวัคนคนน้ีไว้เพ่ือไม่ให้เขาหนไีปก่อนผูอ้าศยัคนอืน่

จะกลับมา คราวก่อนหลังบริษัทรื้อถอนมา ทุกคนต้องรวมเงินกันเป็นค่ารักษา

พยาบาลให้ป้าจาง โดยที่ทางนั้นไม่มีค�าอธิบายอะไรเลย

เขาไม่อยากใช้ก�าลังแก้ปัญหา

มนุษย์เป็นสัตว์สังคม หลังตะเกียกตะกายอยู่ในสังคมแบบน้ี ผ่าน

ประสบการณ์มากมาย ลูเ่หยียนย่อมไม่ลงไม้ลงมอืง่ายๆ เขาจงึใช้เพียงแค่ปาก

อย่างเดียว

ตอนแรกลู่เหยียนไม่ได้เห็นคนมาดคุณชายใหญ่คนน้ีอยู่ในสายตา 

เพราะการมองคณุชายคนน้ีท�าให้เขามคีวามรูส้กึว่าตอนท่ีเหล่าจอืระหกระเหิน

อยู่ในยุทธภพ นายอาจจะยังกินนมอยู่บ้านอยู่เลย

จะท�าให้มือนายข้างหนึ่งสร้างคลื่นลมอะไรไม่ได้

และในจังหวะน้ีเอง คนที่ถูกเขาตรึงตัวเอาไว้แน่นก็ออกแรง ท�าให้

สถานการณ์พลกิกลบัในชัว่พรบิตา คนท่ีถูกกดตดิกับภาพกราฟิต้ีสีแดงบนผนัง

จนตาเหลือกกลายมาเป็นลู่เหยียนแทน

...บ้าเอ๊ย

ลู่เหยียนเหวอ

หมอนี่บู๊เป็นด้วยงั้นเหรอ

เซียวหังมีความรู้สึกว่าเส้นประสาทส่วนท่ีเรียกว่า 'สติ' ในสมองของ 

ตวัเองมาถงึจุดทีใ่กลจ้ะขาดเตม็ทแีล้ว เขากดเจา้ตวัวุ่นวายไว้ พยายามคยุกบั 

นายพั้งก์นี่อีกครั้ง "ฟังนะ นายอาจเข้าใจผิด..."

พูดยังไม่ทันจบ ข้างล่างก็มีเสียงดังตึง

ไม่รู้ว่าประตูทางเข้าที่ไม่จ�าเป็นต้องมีกลอนขัดถูกใครผลักเปิด แต่คนที่

ผลักนั้นแรงเยอะมาก ท�าเอาเสียงประตูกระแทกดังก้องทางเดินภายในตึก

ต่อมาคือค�าหยาบคายที่ดังสนั่นกว่าเดิม
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ชายเสยีงแหบพูดคล้ายกับมเีสมหะอยู่ในปาก "เอ้าเฮ้ย รือ้เลย! รือ้คตัเอาต์!  

ตัดสายไฟ!"

"ในตึกไม่มีคนเหรอ" 

อีกคนตอบ "ไม่มีหรอก เราส่งคนมาดูแล้ว ออกไปท�างานกันหมด"

"งั้นก็ดี" คนคนนั้นหัวเราะ "ฉันไม่เชื่อหรอกว่าเท่ียวน้ีจะจัดการพวกเขา

ไม่ได้"

"..." เป็นครั้งแรกที่ลู่เหยียนได้รู้ว่าอะไรคือกระโดดลงแม่น�้าหวงเหอ 

เพื่อล้างตัวยังไงก็ล้างไม่สะอาด*

ก่อนลู่เหยียนจะเปิดฉากต่อสู้กับบุคคลน่าสงสัย เขาส่งข้อความไปหา

จางเสี่ยวฮุยแค่สามค�าว่า 'งานเข้าแล้ว' เขาไม่รู้ว่าในอาคารยูนิตที่สามจะมี 

คนที่ได้รับข้อความแล้วรีบกลับมากี่คน

ปัญหาเกิดขึ้นเร็ว และมีคนจ�านวนมาก

คนที่เดินเข้าตึกมาเป็นคนแรกคือชายที่ใส่สร้อยทองเส้นโต หน้าร้อน

อากาศร้อนระอ ุเขาจงึใส่แค่กางเกงบอ็กเซอร์ลายดอกหน่ึงตวั ซึง่มาด้วยความเรว็ 

ปานสายลม ทั้งยังออกแรงมากกว่าคนของบริษัทรื้อถอนเสียอีก 

นายสร้อยทอง "ฉันจะดูว่าใครกล้าแตะคัตเอาต์! ฉันจะเอาชีวิตหมาๆ 

ของมัน!" 

ความเร็วของประชากรผู้พักอาศัยในยูนิตที่สามพูดได้ว่าปานลมม้วน 

เมฆปลิว แม้แต่จางเสี่ยวฮุยท่ีไม่มีแรงจะฆ่าไก่ยังสามารถล้มไปได้หนึ่งคน  

สิบนาทีต่อมาคนท่ีตั้งใจมาร้ือคัตเอาต์ก็ถูกโยนไปกองไว้นอกตึกเหมือน 

กองผักกาดขาว คนอื่นๆ ก็ถูกพวกเขาจัดการ ปากตะโกนว่า "สามัคคีคือพลัง 

ร่วมกันต้านคนนอก"

"เลือดของเรามันเดือดพล่าน! ปณิธานของเราเร่าร้อน!"

"ตะโกนตามฉัน ต่อต้านการรื้อถอน!"

"ต่อต้านการรื้อถอน!"

* กระโดดลงแม่น�้าหวงเหอเพ่ือล้างตัวยังไงก็ล้างไม่สะอาด เป็นค�าเปรียบเปรย หมายถึงแก้ตัวอย่างไร 
ก็ฟังไม่ขึ้น
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"..."

"อาคารหมายเลขหก ยูนิตที่สาม! หน้าไม่อาย!"

"หน้าไม่อาย!"

คนผมด�าร่วมย่ีสบิคนล้อมวงกันชหูมดั ตะโกนทหีน่ึงก็ชหูมดัข้ึนฟ้าทีหน่ึง 

ถ้าใครไม่รู้อาจเข้าใจว่านี่เป็นการชุมนุมของลัทธิไสยศาสตร์อะไรสักอย่าง

ลู่เหยียนยืนอยู่หน้าสุด เป็นหงส์ในฝูงกา

เขาเป็นคนที่ดูร้ายที่สุดในกลุ่ม

นายสร้อยทองอยู่ข้างลู่เหยียน ในมือถือก่ิงไม้ท่ีหยิบติดมือมาจากพ้ืน 

"ทุกคนคุกเข่า!"

นายสร้อยทอง "พวกแก อ๊า ช่างไม่รูส้�านึกเลยจรงิๆ...มนุษย์แรกเริม่เดมิที

ล้วนดีงาม สิ่งส�าคัญท่ีสุดในการเป็นมนุษย์คือความดี อะไรท�าให้พวกแก 

เดินทางผิด นี่ฉันว่าแกอยู่นะ เงยหน้าขึ้น"

จางเสี่ยวฮุยยืนอยู่หลังเขาเป็นสุนัขจิ้งจอกแอบอิงบารมีเสือ* พูดเสียง

ตะกุกตะกัก "ว่า...ว่าๆๆ แกนั่นแหละ!"

ลู่เหยียนไม่พูดอะไร เขาลองล้วงกระเป๋าตัวเอง กลับเจอแต่ไฟแช็ก  

ไม่มีบุหรี่ จากน้ันเขาเลยล้วงกระเป๋ากางเกงบ็อกเซอร์ลายดอกบนตัวนาย

สร้อยทองอย่างเป็นธรรมชาติมาก แล้วก็ได้บุหรี่ต้าเฉียนเหมินหนึ่งซองจาก

กระเป๋ากางเกงของเขา

ลู่เหยียนหยิบบุหรี่ในซองออกมาหนึ่งตัว 

"แก" ลู่เหยียนคาบบุหรี่ ย่อตัวลงมองคนท่ีดูเด่นสุดในกองผักกาดขาว 

เขาส่งเสียงชิ "จะยอมแพ้แล้วหรือยัง"

คุณชายใหญ่หมดแรงแล้ว พูดใส่หน้าเขาด้วยใบหน้าด�าปี๋ว่า "ไสหัวไป"

"พูดแบบนี้ได้ไง" ลู่เหยียนบอก "ยังมีความดีอยู่หรือเปล่า"

รอบนี้คุณชายใหญ่ไม่พูดเลยสักค�า

จงัหวะนีเ้อง อกีคนทีอ่ยู่ในกองผกักาดขาวพยายามจะพูดขึน้ "คนนัน้..."

ลู่เหยียน "หุบปาก ไม่ใช่เรื่องของนาย"

* สุนัขจิ้งจอกแอบอิงบารมีเสือ เป็นส�านวน หมายถึงการแอบอ้างบารมีของผู้อื่นเพื่อข่มเหงผู้อื่น
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คนคนนั้นยังพยายามจะพูด "ไม่ใช่..."

ลู่เหยียนเคาะเถ้าบุหร่ีทิ้ง "ฉันบอกให้นายหุบปากไง หุบปาก ไม่เข้าใจ

หรือไง"

จางเสีย่วฮยุเลยีนแบบ แต่ท�าได้แค่พูด ไม่มคีวามน่าเกรงขามเลยสักนิด 

"หุบๆๆ ปาก ไม่เข้าใจหรือไง"

"ไม่ใช่" คนคนนัน้ยืนกรานด้วยน�า้เสยีงแปลกใจ เขาหดคอ ชีไ้ปท่ีคนข้างๆ

มาดไฮโซ

สีหน้าเย็นชา

ยังมีนาฬิกาที่ดูออกว่าราคาแพงระยับ

บริษัทรื้อถอนเวยเจิ้นเทียนของพวกเขาไม่เคยมีคนแบบนี้!!!

เขาระเบิดค�าถามออกมาด้วยน�้าเสียงฉงน "คนนี้เป็นใคร!"

ลู่เหยียนส�าลักควันบุหรี่ในปาก



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
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