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คํานําสํานักพิมพ์

การต่อสู้และฟันฝ่าเรื่องราวสุดระทึกในยุควันสิ้นโลกนั้นไม่ใช่ 

เรื่องง่ายเลยจริง  ๆ หลังทีมโอตาคุเอาชีวิตรอดกลับมาฐานที่มั่นได้อย่าง 

ปลอดภัย พวกเขายังต้องเผชิญอุปสรรคและเรื่องราวชวนปวดหัวภายใน 

กำแพงโลหะนี้อีกครั้ง ทว่าในเรื่องร้าย  ๆ  ก็มักจะมีเรื่องราวดี  ๆ  ซ่อนอยู่ 

เสมอ  โอตาคุวันสิ้นโลก  เล่ม  2 จะพาเหล่าทีมโอตาคุและท่านผู้อ่าน 

ไปพบกับเรื่องราวของมิตรภาพและความรักที่ค่อย  ๆ  ถักทอจนแน่นแฟ้น  

ท่ามกลางความโหดร้ายของมนุษย์ในช่วงกลียุค และการค้นหาความหมาย 

ของชีวิตในยุควันสิ้นโลก 

มาช่วยกันเป็นกำลังใจให้หลัวซวินและเหยียนเฟยกับความสัมพันธ์ 

ที่พัฒนาขึ้นเรื่อย  ๆ ทว่ากลับคลุมเครือนี้ รวมถึงมิตรภาพ การช่วยเหลือ 

ซึ่งกันและกันของเหล่าทีมโอตาคุชั้นสิบหก พวกเขาจะสามารถประคับ- 

ประคองและร่วมมือกันต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคในยุควันสิ้นโลกได้อย่างไร  

มาอ่านเรื่องราวของพวกเขากันต่อเลยค่ะ
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ริมถนน  มีแผงขายเครื่องครัวสเตนเลสอยู่บ้าง แต่ของพวกนี้ซื้อใบเดียว 

ก็เสียเปรียบ ซื้อรวมกับของอื่น ๆ ก็ไม่คุ้ม แถมของมีน้อยเกินไป หลัวซวิน 

มองดูอยู่สองสามร้านแล้วจึงเดินต่อไปข้างหน้า

ฝ่ายเหยียนเฟยไม่ได้อยากเดินดูของเลยสักนิด  เขารู้อยู่แล้วว่า 

บ้านหลัวซวินมีครบหมดทุกอย่าง ตอนนี้พวกเขาต้องการแค่โลหะเท่านั้น  

ยิ่งไม่ต้องพูดถึงตลาดถนนคนเดินที่สภาพเหมือนตลาดนัดของมือสองอย่าง 

ในตอนนี้ที่ทำให้เหยียนเฟยผู้คุ้นชินกับความเป็นระเบียบสะอาดสะอ้าน 

เกิดความรู้สึกไม่รู้จะวางมือวางไม้ไว้ตรงไหนดี

อย่างรถขายกางเกงชั้นในกับเสื้อซับในเมื่อกี้ ถึงเขาจะต้องการซื้อ  

แต่เมื่อเห็นคนอื่นยืนมุงรุมเลือกกันเต็มไปหมด เขาก็ไม่อยากเบียดเข้าไป 

แย่งซื้อกับคนพวกนั้น  ไม่รู้ว่าของเหล่านั้นถูกใครจับใครเลือกมาบ้าง  

เจอสิ่งสกปรกมาแล้วมากน้อยแค่ไหน

ขนาดกางเกงชั้นในกล่องใหญ่ที่เจอในซูเปอร์มาร์เก็ตพร้อมกับพวก 

หลี่เถี่ยก่อนหน้านี้ เหยียนเฟยยังรู้สึกว่าสะอาดกว่าของพวกนี้เป็นไหน ๆ 

จู่ ๆ ก็มีเสียงร้องไห้ดังแว่วมาจากทางด้านหน้า ทั้งสองจึงเงยขึ้นมอง 

ด้วยความสนใจใคร่รู้ พวกเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังตีลูกตัวเอง ปาก 
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ก็ต่อว่า “บอกแล้วใช่ไหมว่าให้กินแค่ครึ่งเดียวพอ ถ้างั้นก็กินไปเลยไป!  

กินให้หมดเลยนะ!”

อีกด้านหนึ่งก็มีลูกค้ากำลังทะเลาะกับคนขาย “ของแค่นี้มันคุ้มกับ 

บิสกิตครึ่งถุงเหรอ หิวจนเป็นบ้าไปแล้วหรือยังไง”

หลัวซวินถอนหายใจแล้วเปรยขึ้นประโยคหนึ่ง “ตอนนี้ก่อสร้าง 

กำแพงรอบนอกอยู่ไม่ใช่เหรอ ทำไมผู้คนถึงมาอยู่ที่ตลาดกันเยอะนัก”

“น่าจะเป็นพวกคนที่เพิ่งย้ายมาใหม่ในช่วงวันสองวันนี้” เหยียนเฟย 

กวาดตามองรอบ ๆ เห็นหลายคนมีท่าทีแข็งกร้าวห้าวหาญและแฝงกลิ่นอาย 

ของความกระหายเลือด แตกต่างจากคนที่อาศัยในฐานที่มั่นตั้งแต่ช่วงแรก 

ไม่น้อย

“เลี้ยวไปดูของตรงแยกข้างหน้านี้กันดีกว่า ถนนตรงนั้นกว้างกว่า  

ไม่แน่อาจเจอของดีก็ได้”

ถนนด้านหน้ากว้างกว่าทางที่พวกหลัวซวินเดินผ่านมาจริง แต่ 

ตลอดสองข้างทางกลับมีรถหลากหลายประเภทจอดเต็มไปหมด ส่วนมาก 

เจ้าของรถพวกนี้คือคนที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรที่พัก ทว่าพวกเขาก็ยัง 

โชคดีกว่าคนที่เดินเท้ามาหรือคนที่มากับรถช่วยเหลือของทางการหลายเท่า  

อย่างน้อยพวกเขาก็ยังมีรถไว้อาศัยนอนได้

แผงลอยตรงนี้ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนทางเท้า เว้นที่ว่างกลางถนนไว้ให้ 

รถแล่นสัญจรได้

เมื่ อมี รถมากก็หมายความว่ ามี โอกาสแลกเปลี่ยนข้ าวของที่  

สมน้ำสมเนื้อมากขึ้นเช่นกัน ความสนใจของหลัวซวินจึงกลับมาอีกครั้ง  

ขณะย่างเท้าเตรียมแทรกตัวเข้าไป ก็พบว่าแขนของเขาถูกรั้งไว้

เหยียนเฟยเอ่ยด้วยสีหน้านิ่ง ๆ “อย่าเดินเร็วนักสิ เดี๋ยวก็โดนเบียด 

จนพลัดกันหรอก” พูดพลางคว้าข้อมือของอีกฝ่ายไปจูงไว้แบบเนียน ๆ 

แม้ไม่ได้สัมผัสถูกมือ  แต่อุณหภูมิที่ส่งผ่านแขนเสื้อกลับทำให้ 

หลัวซวินซวนเซเล็กน้อยก่อนจะตั้งหลักยืนได้อย่างมั่นคง เหยียนเฟย 

ยังคงคาดหน้ากากผ้าเวลาที่ต้องออกจากบ้านเหมือนทุกครั้ง จึงเผยให้เห็น 

เพียงดวงตาเฉียบคมที่ดูทรงพลังและเปี่ยมเสน่ห์กว่าคนทั่วไปคู่นั้น ทำให้ 



หน่วนเหอ

3

หลัวซวินมองไม่ออกว่าตอนนี้เขามีสีหน้าอย่างไร

หลัวซวินไม่เคยมีประสบการณ์เดินจับมือถือแขนพากันเลือกซื้อของ 

กับใครมาก่อนเลยในชีวิต แขนขาของเขาพานไม่สัมพันธ์กันขึ้นมา ท่าเดิน 

ก็เก้กังประหลาด  ๆ ราวกับซอมบี้ที่เดินเร่ร่อนอยู่นอกฐานที่มั่น เล่นเอา 

ผู้คนที่เดินผ่านมาเห็นพอดีคิดว่าเขาเป็นสัตว์ประหลาดที่ติดเชื้อไวรัสมา 

และไม่แน่ใจว่าจะกลายพันธุ์ขึ้นมาเมื่อไร  ถึงกับตกใจรีบขยับถอยห่าง  

บ้างก็แทบอยากหันไปคว้าอะไรมาฟาดหัวของเขาสักทีสองที

โชคดีที่บนถนนมีคนค่อนข้างเยอะ คนอื่นที่ไม่ทันสังเกตเห็นท่าทาง 

ผิดปกติของเขาจึงมีมากกว่า ส่วนคนที่เห็นแล้วตระหนกตกใจก็แค่หลบหลีก 

ไปไกล  ๆ ไม่ได้เข้ามาหาเรื่องอะไร ไม่อย่างนั้นคงมีคนได้ขายหน้าจนแทบ 

แทรกแผ่นดินหนีไปแล้ว

“ท่อเหล็กนี่” ทันใดนั้นหลัวซวินเห็นรถบรรทุกคันหนึ่งที่อยู่ไม่ไกล 

ขนของที่ดูคล้ายกับท่อเหล็กมาเต็มคัน เขาสลัดความรู้สึกเคอะเขินเรื่อง 

ที่จับมือถือแขนกันทิ้งไปโดยพลัน แล้วรีบชี้ไปยังรถคันนั้น

เหยียนเฟยเร่งเดินตามไปด้วยดวงตาเป็นประกายไม่แพ้กัน

ด้านหน้ารถที่ขายท่อเหล็กมีคนยืนมุงอยู่ไม่น้อย หลัวซวินพยายาม 

แทรกตัวอยู่ครู่หนึ่งก็เบียดเข้าไปไม่ได้ ครั้นแล้วก็ได้ยินคนขายตะโกนขึ้น 

เสียงดัง “บะหมี่แพ็คห้าซอง หนึ่งแพ็คแลกท่อเหล็กหนึ่งเมตร อยากซื้อ 

ให้รีบซื้อ ขายวันนี้วันเดียวเท่านั้น!”

“บะหมี่ห้าซองกับท่อเหล็กหนึ่งเมตรเหรอ” หลัวซวินมุมปากกระตุก  

พวกเขาต้องการเหล็กจำนวนมาก  แต่พ่อค้ารายนี้หน้าเลือดไม่เบา  ต่อ 

ให้เขาขนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาหมดบ้าน เกรงว่าคงแลกได้แค่ท่อระบบ 

ทำความร้อนใต้พื้นเพียงห้องเดียว

เมื่อได้ยินข้อเสนอนี้ คนจำนวนไม่น้อยต่างก็ก้าวถอยอย่างหมดหวัง 

เพราะค้าขายด้วยไม่ลง ปัจจุบันฐานที่มั่นไม่ได้แจกอาหารฟรีแล้ว ถ้าอยาก 

กินข้าวต้องทำงานใช้กำลังแลกมา ไม่ทำงานก็ไม่มีข้าวกิน หากไม่เสี่ยง 

ดิ้นรนออกไปหาเสบียงนอกฐานที่มั่น ก็ต้องไปลงชื่อทำงานสร้างกำแพง  

สร้างที่พักอาศัยตามจุดที่ทางการกำหนดไว้ ซึ่งปัจจุบันมีอีกหลายจุดที่ยัง 
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ไม่แล้วเสร็จ จำเป็นต้องใช้แรงงานจำนวนมาก เพราะเหตุเช่นนี้เองถึง 

เพียงพอให้ทุกคนอิ่มท้องได้

คนส่วนใหญ่เต็มใจที่จะกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปวันละซองกับหมั่นโถว 

ลูกใหญ่ของฐานที่มั่น ฉะนั้นการใช้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปห้าซองแลกท่อเหล็ก 

หนึ่งเมตรแบบนี้ ไม่ว่าใครต่างก็รู้สึกว่าไม่คุ้มเอาเสียเลย

ครั้นดูเหมือนไม่มีใครยอมซื้อขายด้วย  คนขายท่อเหล็กก็ชูโบก 

ท่อเหล็กในมือแล้วตะโกนขึ้นอีก  “บะหมี่ห้าซองแลกท่อหนึ่งเมตรคุ้ม 

จะตาย  ออกไปฟาดซอมบี้ด้วยท่อเหล็กทีเดียวจอดไม่ต้องเปลืองแรง  

อาวุธเจ๋ง  ๆ  แบบนี้จะไปหาได้จากที่ไหน  พลาดโอกาสทองครั้งนี้แล้วจะ 

เสียใจนะ!”

หลัวซวินยังไม่ได้แทรกเข้าไปด้านใน เพียงฟังคำป่าวร้องอยู่ไกล  ๆ  

ก็หันไปบอกเหยียนเฟยที่ยืนอยู่ข้างกัน “ไม่คุ้มเลย ไปกันเถอะ”

จริงอยู่ที่อาวุธเป็นของสำคัญ แต่อานุภาพในการสังหารของท่อเหล็ก 

หรือจะเทียบเท่ามีดผ่าแตงโม ยิ่งไปกว่านั้นเวลานี้อาหารกลายเป็นสินค้า 

ขาดแคลน อีกทั้งท่อเหล็กเจ้านี้ก็บางมาก เอาไปฟาดซอมบี้ไม่กี่ทีก็บิดงอ 

หมดแล้ว ความทนทานสู้ก้อนอิฐไม่ได้ด้วยซ้ำ

เหยียนเฟยเดินตามหลังหลัวซวินไปโดยไม่โต้แย้ง  สิ่งที่พวกเขา 

ต้องการคือวัสดุ ขอแค่ทำจากโลหะ ทนทานต่อการใช้งาน และมีขนาดใหญ ่

หรือมวลเยอะเป็นพอ  ดังนั้นทั้งสองจึงไม่สนใจสินค้าที่ใช้ประโยชน์ได้ 

อย่างเดียว ทว่ากลับตั้งราคาสูงลิ่วเช่นนี้

จู่  ๆ  หลัวซวินกลับเป็นฝ่ายพลิกมือมากุมหลังมือเหยียนเฟย หัวใจ 

ของเหยียนเฟยพลันเต้นเร็วขึ้นเล็กน้อย การหาเศษหาเลยแบบนี้จะมี 

ก็แต่ฉวยโอกาสตอนที่คนเยอะ  ๆ  แล้วกลัวว่าจะถูกเบียดจนพลัดหลงกัน 

แบบนี้แหละ

ถนนสายนี้ยาวจากเหนือจรดใต้ ในยุคก่อนวันสิ้นโลก หากมุ่งหน้า 

ขึ้นเหนือไปเรื่อย  ๆ  สามารถไปถึงย่านใจกลางเมืองได้เลย  ส่วนตอนนี้ 

ก็เป็นทางสายหลักไปสู่ประตูฐานที่มั่นเช่นกัน ตลอดทางทั้งคู่เห็นแผงขาย 

สินค้าประเภทโลหะอยู่หลายร้าน ส่วนมากเป็นกะละมังและชามสเตนเลส  
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แต่ราคาภาชนะที่ใช้ได้จริงประเภทนี้ไม่ถูกเลย

ทุกคนไม่ได้โง่ ในช่วงกลียุคแบบนี้ ใครจะรู้ว่าจะเกิดอันตรายขึ้นมา 

วันไหน ใช้ถ้วยโถโอชามน่ะเหรอ เหอะ ๆ แบบนั้นคงมีเงินเหลือเฟือจนไม่รู ้

จะใช้ทำอะไรแล้วนั่นละ

กระทั่งทั้งคู่เดินเลี้ยวมายังถนนเล็ก  ๆ  อีกสายที่มีแผงลอยและรถรา 

จอดขายของกันแน่นขนัด คิดไม่ถึงว่าจะบังเอิญเจอรถบรรทุกคันหนึ่งจอด 

อยู่ข้างทาง บนรถนั้นบรรทุกแผ่นเหล็กกล้ามาเกือบครึ่งคัน ทั้งสองเห็น 

แล้วถึงกับตาลุกวาว ในที่สุดพวกเขาก็หาเจอจนได้

“ของพวกนี้ขายยังไงครับ” หลัวซวินตบรถ หลังจากเหลียวซ้าย 

แลขวาไม่เห็นคนขายจึงต้องตะโกนถาม

“มาแล้ว  ๆ!” ชายคนหนึ่งปากคาบบุหรี่กระวีกระวาดวิ่งออกมาจาก 

กลุ่มคนที่อยู่หน้าประตูเขตชุมชน โดยที่ยังถือไพ่ใบหนึ่งอยู่ในมือ ดูท่า 

คงกำลังเล่นไพ่กันอยู่ “พวกคุณต้องการเท่าไรล่ะ” 

ทุกวันนี้มีคนหาซื้อของประเภทนี้ไม่มากนัก  ของพวกนี้ เขาเก็บ 

ได้จากข้างทางตอนที่ออกไปนอกฐานที่มั่น...มาพร้อมกับรถบรรทุกคันใหญ่ 

ที่ใช้ขนแผ่นเหล็กเหล่านี้มาเกือบเต็มคัน แต่จอดทิ้งไว้ริมถนนนั่นละ ทว่า 

นอกจากตอนที่เพิ่งเข้ามาในฐานที่มั่นที่พอจะมีคนต้องการใช้มันสร้างเป็น 

เพิงพักชั่วคราวแล้ว ตอนนี้ไม่มีใครเอ่ยถามถึงเลยด้วยซ้ำ

ดังนั้นในช่วงสองสามวันมานี้ แทนที่จะรอให้คนมาซื้อของอยู่ตรงนี้  

สู้เขาไปจับกลุ่มเล่นไพ่พนันเอาเสบียงอาหารยังจะได้เร็วกว่า

“แผ่นใหญ่แบบนี้ราคาเท่าไร” หลัวซวินตบ  ๆ  เคาะ  ๆ  แผ่นเหล็กยาว 

แผ่นหนึ่งพลางเอ่ยถาม

“รับแลกแต่ของกิน หนึ่งแผ่นใหญ่แลกกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปสิบซอง”  

ชายคนนั้นเรียกราคาสูง

หลัวซวินกลอกตามองบนแล้วจูงมือเหยียนเฟยหันหลังเตรียมเดิน 

ออกมา “พวกเราออกไปหากันเองนอกฐานที่มั่นก็ได้ ว่าแต่ท่อเหล็กร้าน 

เมื่อกี้ขายเท่าไรนะ อย่างน้อยแบบนั้นยังเอาไว้ฟาดหัวซอมบี้ได้ด้วย”

คนขายรีบพูดเสริมขึ้นอีก “แผ่นเหล็กของฉันขนาดใหญ่เบ้อเริ่ม 
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เลยนะ ดูน้ำหนักกับความหนาของมันสิ แลกกับบะหมี่สิบซองไม่แพง 

หรอก ไม่งั้นเอาแปดซองก็ได้”

หลัวซวินหยุดเท้าก่อนเอ่ยขึ้นว่า  “แผ่นเหล็กของคุณใหญ่และ 

หนามากก็จริง แต่พวกเราซื้อกลับไปก็ต้องแปรรูปเองอีก เปลืองแรงจะตาย  

บะหมี่สามซองแลกหนึ่งแผ่นแล้วกัน  ถ้าคุณตกลง พวกเราก็จะซื้ออีก 

หลายแผ่น”

“โอ๊ย ไม่ได้หรอก อย่างน้อยต้องหกซอง”

“สี่ซอง ถ้ามากกว่านี้ไม่ไหวจริง ๆ”

“ห้าซองละกัน นี่ถือว่าฉันขายขาดทุนเลยนะ”

ตรงนี้อยู่ห่างจากเขตชุมชนหงจิ่งไม่ไกล เมื่อตกลงราคากันได้แล้ว  

หลัวซวินจึงตัดสินใจกลับบ้านไปขับรถมาขนแผ่นเหล็ก

ทีแรกเขาไม่คิดว่าจะเจอแผงขายโลหะล็อตใหญ่ได้เร็วทันใจขนาดนี้ 

จึงไม่ได้ขับรถมา อีกอย่าง ในกระเป๋าเป้ของพวกเขาสองคนก็พกบะหมี่ 

มาไม่พอ เลยต้องกลับบ้านไปเอามาเพิ่ม

แผ่นเหล็กในรถมีอยู่ประมาณห้าสิบถึงหกสิบแผ่น  หลังจากพวก 

หลัวซวินกลับไปบ้านก็ขนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปสิบกว่าลังลงมาใส่รถบรรทุก 

ตู้คอนเทนเนอร์ขนาดเล็ก เสร็จแล้วก็ขับกลับไปตรงจุดซื้อขายอีกครั้ง

ตอนคนขายเห็นว่าหลัวซวินกลับไปนำรถมาขนของก็ไม่ได้ใส่ใจนัก  

อย่างไรเสียเขาก็ไม่ยอมไปส่งของให้ถึงหน้าประตูแน่  เหตุผลข้อแรก  

เป็นเพราะไม่มั่นใจว่าสองคนนี้จะมีกำลังซื้อสินค้าเกินกว่าครึ่งคันรถได้จริง 

หรือไม่ ข้อที่สองคือ เขากลัวถูกหลอก ถ้าไปส่งของให้แล้วถูกปล้นในที่ 

เปลี่ยวลับตาคนขึ้นมาจะทำอย่างไร  ส่วนข้อที่สาม  แน่นอนว่าเขากลัว 

เปลืองน้ำมัน เพราะปัจจุบันราคาน้ำมันในฐานที่มั่นสูงลิ่วติดเพดาน ผู้คน 

ต่างรู้ว่าทุกวันนี้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นของดีที่ยิ่งใช้ก็มีแต่จะยิ่งลดน้อยลง 

เรื่อย  ๆ จึงไม่อยากใช้มันอย่างฟุ่มเฟือย พวกเขายอมขายของไม่ออก แต่ 

ไม่ยอมเปลืองน้ำมันไปเปล่า ๆ แม้แต่หยดเดียว

ผ่านไปไม่นานหลัวซวินกับเหยียนเฟยก็ขับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ 

เข้ามา แถมยังขนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทีละลัง  ๆ  ลงมาจากรถตามจำนวน 
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ที่ตกลงกันไว้ได้จริง  ๆ พาให้กลุ่มคนที่กำลังเล่นไพ่กันอยู่ต่างมองมาด้วย 

ความอิจฉา

พวกหลัวซวินตรวจนับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ขนมาวางไว้ด้านหนึ่งเสร็จ  

สองคนก็เริ่มลงมือขนย้ายแผ่นเหล็กอย่างขะมักเขม้น

คนขายแผ่นเหล็กขนลังบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใส่รถตัวเองด้วยสีหน้า 

ระรื่น ทว่าจู่  ๆ  กลับหันมามองพวกหลัวซวินและรถคันที่จอดอยู่ด้านหลัง 

พวกเขาด้วยแววตาละโมบ...สองคนนี้ขนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปออกมาแลก 

ของได้ทีเป็นสิบ  ๆ  ลัง แสดงว่าพวกเขาต้องมีเสบียงอยู่ในมือเยอะกว่านี้ 

มากแน่นอน

ตอนนี้พวกเขามีกันแค่สองคน แต่ถ้ารอพวกเขากลับไปแล้ว ไม่รู้ว่า 

จะมีพรรคพวกอีกหรือเปล่า...

เมื่อคิดได้เช่นนี้เขาก็หันไปมองทางกลุ่มคนที่ปกติเล่นไพ่ด้วยกัน 

ทุกวัน ในแววตาของคนพวกนั้นก็ฉายแววโลภไม่ต่างจากเขา เมื่อสองฝ่าย 

สบตากัน ก็อ่านความคิดในแววตาของกันและกันออกทันที

จับตัวสองคนนี้ไว้ แล้วเค้นถามว่าที่บ้านพวกเขายังมีเสบียงอย่างอื่น 

เก็บไว้อีกไหม

กลุ่มคนค่อย  ๆ ตีวงล้อมเข้ามา ดูเหมือนชายหนุ่มทั้งสองจะไม่รู้เนื้อ 

รู้ตัวเลยสักนิด ทั้งคู่ยังคงช่วยกันแบกแผ่นเหล็กไปใส่รถตัวเองทีละแผ่น ๆ 

“ฉันว่า พวกเรามาตกลงกันใหม่ดีกว่า”

หลัวซวินมองไปตามเสียงของชายคนนั้น ใบหน้าเผยอาการคล้าย 

จะยิ้มแต่ก็ไม่ยิ้ม “จะตกลงอะไรอีก”

“นั่นน่ะ พวกเราคิดว่าราคามันไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไร” ความ 

สงบนิ่งของหลัวซวินทำให้คนขายแผ่นเหล็กรู้สึกเอะใจอยู่นิดหน่อย  แต่ 

ความโลภบังตาจนกลบความคิดนั้นไป

“อ้อ นั่นสิ ผมเองก็รู้สึกว่าคุณขายของแพงเกินไป” หลัวซวินแค่น 

เสียงหัวเราะเย็นชา แล้วเกิดเสียงดัง ‘แกรก’ ขึ้นที่แขนซ้าย หน้าไม้ที่ผูกติด 

กับแขนซ้ายดีดผึงกางออก 

นี่เป็นหน้าไม้ที่หลัวซวินคิดค้นแล้วให้เหยียนเฟยดัดแปลงขึ้นใหม่  
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ยามปกติจะผูกแนบไว้กับแขนไม่ให้เกะกะ เวลาต้องการใช้งานก็ค่อยกาง 

มันออก

ชายคนนั้นตะลึงไปชั่วขณะ ฝีเท้าหยุดชะงัก ทว่ากลับมีคนหนึ่ง 

ในกลุ่มตะโกนขึ้นเสียงดังลั่น  “ทำไม  พวกนายจะขู่ซื้อของอีกหรือไง  

พวกเราไม่ขายแล้วมีอะไรไหม?!”

เหยียนเฟยตวัดมองไปทางประตูฝั่งข้างคนขับของรถขายเหล็กที่ 

กำลังถูกแอบเปิดด้วยสายตาเย็นชา เขาแสยะยิ้มพร้อมกับยกมือข้างหนึ่ง  

เหล็กหลายแผ่นบนรถบรรทุกพลันลอยขึ้น

ทุกคนที่ได้เห็นเหตุการณ์นี้ต่างมองด้วยสายตาตื่นตะลึงอ้าปากค้าง  

ทันใดนั้นแผ่นเหล็กที่ลอยอยู่กลางอากาศก็แยกตัวออกจากกันแล้วเปลี่ยน 

รูปทรงกลายเป็นเข็มเหล็ก ก่อนจะลอยมาล้อมรอบหลัวซวินและเหยียนเฟย 

เอาไว้ โดยที่ปลายเข็มแหลมชี้ออกไปด้านนอกรอบทิศทาง

จังหวะที่คนเหล่านั้นยังไม่ทันได้ตั้งสติ  ก็ได้ยินเสียง  ‘ฉึก  ๆ  ๆ’  

ดังขึ้นอย่างต่อเนื่อง เข็มเหล็กปักเรียงแถวอย่างเป็นระเบียบห่างจาก 

ปลายเท้าของคนด้านหน้าสุดเพียงหนึ่งเซนติเมตร แม่นยำไม่มีพลาด 

แม้แต่เล่มเดียว ที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือยังมีเข็มลอยว่อนอยู่กลางอากาศ  

ราวกับว่าถ้าชายที่คาดหน้ากากผ้าโบกมืออีกครั้ง ของน่ากลัวพวกนี้ก็พร้อม 

จะปักลงบนตัวทุกคนได้ตลอดเวลา

“ผมแนะนำว่าพวกคุณถอยออกไปจะดีกว่า ไม่อย่างนั้นผมไม่รับ 

ประกันว่ามือผมจะนิ่งแบบนี้ไปได้ตลอด” น้ำเสียงเย็นเยียบลอยเข้าหู 

ทุกคน เสียงโครมครามดังขึ้นต่อเนื่อง คนที่อยู่ด้านหน้าสุดรวมถึงคนขาย 

แผ่นเหล็กถอยกรูดจนเสียหลักหงายหลังล้มก้นจ้ำเบ้านั่งหน้าเขียวคล้ำ 

อยู่กับพื้นกันเป็นแถว 

จู่  ๆ  หลัวซวินก็ชี้ไปที่หน้ารถบรรทุกพร้อมพูดขึ้น “คนคนนั้นกำลัง 

ขนบะหมี่ของคุณอยู่ ใช่คนในครอบครัวมาช่วยคุณขนกลับบ้านหรือเปล่า”

พ่อค้าแผ่นเหล็กผงะไปก่อนจะรีบหันขวับไปมอง  จึงได้เห็นใคร 

คนหนึ่งกำลังหอบลังบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปวางลงบนตะแกรงท้ายจักรยานที่ 

ไม่รู้ว่าแอบมาจอดเทียบข้างรถเขาตั้งแต่เมื่อไร  ในตะกร้าหน้ารถและ 
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ตะแกรงท้ายรถจักรยานคันนั้นมีลังบะหมี่วางอยู่แล้วหลายลังด้วย

“เฮ้ย บะหมี่ฉัน!” คนขายแผ่นเหล็กตะโกนลั่น รีบกระโจนเข้าหา 

คนคนนั้น ฝ่ายตรงข้ามจึงรีบกระโดดคร่อมอานจักรยานด้วยความลนลาน

แต่ลังบะหมี่ที่วางบนตะแกรงท้ายยังไม่ได้มัด ทันทีที่เริ่มถีบออกไป  

ลังบะหมี่ก็ร่วงตุ้บลง คนที่มุงดูจึงแห่เข้าไปแย่งกันในทันใด

หลัวซวินและเหยียนเฟยไม่มีเวลามาสนใจคนกลุ่มนี ้ เมื่อเหยียนเฟย 

ยกมือขึ้น แผ่นเหล็กพวกนั้นก็ลอยตามการควบคุมของเขาเข้าไปในตู้ 

คอนเทนเนอร์ของรถบรรทุกอย่างว่าง่าย  รวมถึงเข็มเหล็กทั้งหมดด้วย  

ทีแรกพวกเขาไม่คิดจะเปิดเผยพลังของเหยียนเฟย  แต่ เมื่อหน้าไม้  

ของหลัวซวินขู่คนพวกนั้นไม่ได้ แถมมีคนฉวยโอกาสแฝงตัวอยู่ในกลุ่ม 

เพื่อยุยงก่อปัญหา เมื่อครู่เหยียนเฟยจึงต้องออกโรงข่มขวัญคนพวกนี้

ปัจจุบันคนในฐานที่มั่นยังไม่เกรงกลัวและไม่เข้าใจเรื่องของผู้มี 

พลังพิเศษลึกซึ้งมากนัก แต่กลับเคยมีข่าวลือว่า ผู้มีพลังพิเศษอารมณ์ร้าย 

คนหนึ่งฝีมือร้ายกาจมาก ถึงขั้นสู้กับคนทั้งโขยงได้ แม้ในคำเล่าลือพวกนั้น 

จะมีความจริงอยู่แค่บางส่วน ทว่าก็มากพอที่จะทำให้ผู้มีพลังพิเศษถูก 

คนในฐานที่มั่นมองว่าอยู่ในระดับสูงและไม่กล้าหือกับพวกเขา

ในที่สุดคนขายแผ่นเหล็กก็เดินกะโผลกกะเผลกหอบบะหมี่หนึ่งลัง 

กว่า  ๆ  กลับมา ส่วนที่เหลือไม่รู้ว่าถูกมือดีคนไหนฉกไป ครั้นกลับมายัง 

ข้างรถแล้วเปิดประตูก็ต้องโกรธจนควันออกหู เมื่อพบว่านอกจากบะหมี่ 

บนรถจะไม่เหลือแล้ว แม้แต่บุหรี่สองซองที่ซ่อนเอาไว้ก็หายไปด้วย

อีกด้านหนึ่ง พวกหลัวซวินเก็บของใส่รถเรียบร้อยก็ขึ้นนั่งประจำที่  

แล้วจึงไขกุญแจสตาร์ตรถขับออกไป คนขายแผ่นเหล็กกลับไม่กล้าเข้ามา 

ขวางเรียกร้องค่าเสียหายเหมือนอย่างตอนแรก ได้แต่มองพวกเขาขับรถ 

จากไปตาปริบ ๆ 

ถ้าทั้งสองไม่เปิดเผยตัวว่าเป็นผู้มีพลังพิเศษ คนขายแผ่นเหล็ก 

คงดักหน้าขวางพวกเขาไว้ แล้วขู่บังคับให้ทั้งคู่เอาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาให้ 

ตัวเองเพิ่มเป็นแน่

ก็คงมีแต่สวรรค์ที่รู้ว่ามือฉกเหล่านั้นใช่พวกที่สองคนนี้หามาหรือเปล่า  
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โอตาคุวันสิ้นโลก เล่ม 2

บางทีที่เขาต้องสูญเสียข้าวของไปอาจเป็นแผนการของสองคนนี้ก็ได้

แต่ตอนนี้ . . .เมื่อมองรูที่ถูกเข็มเหล็กเจาะบนพื้นถนนข้างตัวรถ 

จนพรุนเป็นแถวนั้น  คนขายแผ่นเหล็กก็ได้แต่กัดฟันกรอดด้วยความ 

เจ็บใจ เก็บบะหมี่ที่เหลือหนึ่งลังกว่า  ๆ  ซ่อนไว้ใต้เบาะที่นั่ง จากนั้นจึงติด 

เครื่องยนต์ขับกลับไปยังที่พักของตัวเอง ระหว่างนั้นก็คิดว่า รถคันนี้น่าจะ 

ขายได้ราคาดีอยู่นะ อย่างไรเสียแผ่นเหล็กพวกนั้นก็ไม่คุ้มค่าเท่ารถยนต์ 

คันนี้หรอก

“ของทีไ่ดม้าพวกนีพ้อใชร้เึปลา่” หลวัซวนิอารมณด์มีาก คดิไมถ่งึวา่ออกมา 

รอบนี้จะได้ของที่ตัวเองต้องการแบบนี้ ราบรื่นสมใจจริง ๆ 

“พอสิ  พอให้ห้อง  1601  เลยด้วยซ้ำ”  เหยียนเฟยพยักหน้า  

“การวางท่อไม่จำเป็นต้องเต็มพื้นที่ทั้งหมด ส่วนความหนาของท่อก็ไม่ต้อง 

หนาเกินไป เพราะงั้นแค่วัสดุพวกนี้ก็พอแล้วละ” ตอนนี้ในบ้านเองก็ยังมี 

ของประเภทนี้อยู่อีกเพียบ

“งั้นก็ดีเลย” หลัวซวินพยักหน้าอย่างพอใจ ต้องจัดการวางระบบ 

ทำความร้อนห้อง  1603 ให้เสร็จก่อน  แล้วรอให้ผ่านไปสักหนึ่งปีหรือ 

ครึ่งปี หากแน่ใจว่าห้องที่เขาพักอยู่ไม่มีใครมาทวงคืน ค่อยจัดการวาง 

ระบบใหม่ยกห้อง

เมื่อมีระบบทำความร้อนใต้พื้นก็เท่ากับมีห้องทำความร้อนแบบ 

เรือนกระจกที่ควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ได้ หลัวซวินคาดหวังรอคอยสิ่งนี้ 

แทบไม่ไหวแล้ว

พวกเขาขับรถกลับไปถึงจุดนัดหมาย แต่พวกหลี่เถี่ยยังไม่กลับมา  

เดาว่าพวกนั้นคงยังเดินเล่นอยู่ที่ไหนสักแห่ง

ทั้งสองไม่ได้รีบร้อนอะไร เพียงเลื่อนรถไปจอดตรงที่ว่างใกล้ ๆ  นั้น  

นั่งรอนักศึกษาทั้งห้าคนอยู่ในรถ  ขณะเดียวกันก็มองดูผู้คนที่ออกมา 

จับจ่ายซื้อของบริเวณนั้นไปพลาง

มีรถจอดอยู่ริมถนนหลายคัน รถของหลัวซวินจึงดูไม่สะดุดตาเลย 

แม้แต่น้อย อีกอย่าง เมื่อเทียบกับรถบรรทุกขนาดใหญ่คันอื่น  ๆ  แล้ว  
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รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ขนาดเล็กของพวกเขาก็ไม่ได้กินที่มากมาย 

ขนาดนั้น

ไม่นานนักพวกหลี่เถี่ยถึงได้เบียดเสียดฝูงชนเดินตรงมายังจุดนี้ 

ตอนใกล้เวลาอาหารกลางวันพอดี 

หลัวซวินโบกมือให้พวกเขาห้าคน พวกหลี่เถี่ยเห็นแล้วรีบเข้ามา 

ทักด้วยเสียงกลั้วหัวเราะ  “ทำไมถึงขับรถมากันล่ะครับ  ไปได้อะไรมา 

ใช่ไหม”

หลัวซวินพยักหน้าตอบ “ซื้อของที่ต้องการมาได้น่ะ”

“วิเศษเลย เมื่อกี้พวกเราเห็นมีร้านหนึ่งขายท่อเหล็ก แต่ต้องใช้ 

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปสี่ซองแน่ะถึงจะแลกได้หนึ่งเมตร ไม่คุ้มเลยจริง ๆ”

บนรถมีที่ไม่พอให้พวกเขานั่ง หลัวซวินจึงชะลอรถค่อย  ๆ  ขับกลับ 

เข้าเขตที่พักไปพร้อมกับขบวนเดินเท้าของพวกหลี่เถี่ย  หูก็ฟังพวกเขา 

พูดคุยกันเสียงจ้อกแจ้กถึงเรื่องที่พบเจอมาระหว่างเดินดูของ ตัวเขาเอง 

ก็ร่วมวงสนทนาด้วยเป็นระยะ

ขณะกำลังเดินไปยังส่วนลึกของเขตชุมชน จู่  ๆ  ก็ได้ยินคนตะโกน 

ทักเสียงดังลั่น  เมื่อเงยหน้ามองก็เห็นคนคนหนึ่งสวมชุดทหารกำลัง 

วิ่งปรี่มาทางพวกเขา นั่นคือหนึ่งในเจ้าหน้าที่กองทัพที่เคยขึ้นไปตรวจห้อง 

พวกเขาก่อนหน้านี้

“พวกเราเพิ่งขึ้นไปที่ชั้นของพวกคุณมาเมื่อกี้ ทำไมลิฟต์กับประตู 

ทางขึ้นถึงถูกปิดไว้แบบนั้นล่ะ” หลังจากทหารนายนั้นวิ่งมาถึงก็เอ่ยปากบ่น 

ทันที

พวกเขาหันมาสบตากันแล้วหัวเราะแหะ  ๆ  ก่อนตอบว่า  “พอดี 

เมื่อไม่กี่วันก่อนพวกเราออกไปรวบรวมทรัพยากรนอกฐานที่มั่นมาครับ  

ขนของกลับมาเยอะไปหน่อย มีคนจ้องจะขโมยของของพวกเรา ก็เลย 

ปิดประตูทางเข้าออกไว้ก่อน มีอะไรเหรอครับ เกิดเรื่องอะไรขึ้นรึเปล่า”



12

บทที่

ไม่ควรแตะต้องตัวกัน1

ตกลงเขารู้หรือเปล่าว่าชายชายไม่ควรแตะต้องตัวกัน!

45

1 มาจากหลกัปฏบิตัขิองลทัธขิง่จือ่ (ขงจือ๊) ซึง่เดมิใชว้า่ “ชายหญงิมอบรบัของไมต่อ้งตวั”  

สื่อถึงระหว่างชายหญิงควรรักษาระยะห่าง ไม่ควรใกล้ชิดสนิทสนมกันจนเกินไป

หลัวซวิน  นึกหวั่นใจ  ตอนพวกเขาลงมาข้างล่างแค่เหลือบมองหลัง 

แผ่นเหล็กที่ปิดลิฟต์ตัวหนึ่งไว้เท่านั้น  ครั้นเห็นว่าไม่มีประกาศอะไร 

ปิดไว้ก็ลงมายังชั้นล่างอย่างวางใจ ลืมไปว่าในตึกมีลิฟต์สองตัวและทาง 

เข้าบันไดหนึ่งทาง!

เจ้าหน้าที่ทหารคนนั้นส่ายหน้าอย่างเอือมระอา “ชั้นที่พวกคุณอยู่ 

ยังมีห้องว่างอีกห้องไม่ใช่เหรอ ช่วงสองสามวันมานี้มีคนเข้ามาในฐานที่มั่น 

เพิ่มขึ้นเยอะมาก  ทางการจึงเตรียมจัดสรรที่อยู่ให้พวกเขา  ปรากฏว่า 

พอขึ้นไปบนชั้นนั้นกลับเข้าไปไม่ได้ เราเลยต้องจัดคนไปอยู่ที่อื่นแทน”

พวกหลี่เถี่ยรู้สึกโล่งอก รีบยิ้มปะเหลาะเจ้าหน้าที่คนนั้น “พอดี 

ตรงทางเดินมีของกองอยู่ เยอะครับ  กลัวว่าจะไม่ปลอดภัยก็เลยปิด 

ทางเข้าออกไว้ก่อน คราวหน้าถ้าคุณจะจัดคนมาอยู่ก็เคาะประตูเรียก 

ได้เลยครับ หลังจากนี้พวกผมอยู่ห้องทุกวันแน่นอน”

หวังตั๋วพูดพลางยิ้มประจบ  “ว่าแต่ช่วยจัดสาว  ๆ  เข้ามาอยู่ได้ 
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ไหมครับ”

เจา้หนา้ทีค่นนัน้ถลงึตามองเขาอยา่งไมส่บอารมณ์ “คนทีจ่ะยา้ยเขา้ไป 

อยู่วันนี้เป็นผู้หญิงหมดเลย แถมสวยมากด้วย ทีแรกว่าจะจัดให้อยู่ใกล้ 

กับพวกคุณ เห็นเป็นวัยรุ่นด้วยกันน่าจะคุยกันรู้เรื่อง แต่ตอนนี้สายไปแล้ว  

รอคราวหน้าก็เหลือแต่ผู้ชายแล้วละ”

หวังตั๋วหน้าคว่ำทันตา หันไปมองสองคนในรถด้วยสายตากล่าวโทษ  

เหยียนเฟยหน้านิ่งไร้อารมณ์ ไม่มีทีท่าว่าจะสงสารเห็นใจเขาสักนิด ส่วน 

หลัวซวินไม่แม้แต่จะชายตามองเขา...อยากได้สาว ๆ เหรอ ก็ออกไปจีบเอาสิ  

จะมามองเกย์อย่างเขาทำไม

หลี่เถี่ยไม่สนว่าคนที่จะมาอยู่ใหม่เป็นหญิงหรือชาย พูดเพียงแค่ว่า  

“ถ้ามากันแค่ไม่กี่คนและไม่สร้างปัญหาวุ่นวายก็โอเคแล้วครับ”

“เอาละ  ๆ ไม่ต้องเลือกมาก ยังไงเบื้องบนก็เป็นคนจัดการให้อยู่ดี”  

เจ้าหน้าที่คนนั้นพูดขึ้น “คิดว่าพรุ่งนี้ประมาณแปดเก้าโมงเช้าพวกเรา 

จะเข้าไปอีกรอบ อ้อ จริงสิ ช่วงนี้พวกคุณอย่าออกไปเดินเตร่ข้างนอกล่ะ  

ในฐานที่มั่นไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไร อีกอย่าง งานของพวกคุณใกล้มีคำสั่ง 

ออกมาแล้ว คงสักสามถึงห้าวันพวกคุณก็ต้องไปรายงานตัว”

“รับทราบครับผม พวกผมจะปฏิบัติตามคำสั่งของเบื้องบนอย่าง 

แข็งขันครับ” พอได้ยินว่ามีงานที่ได้คูปองสะสมมาให้ทำแล้ว พวกหลี่เถี่ย 

ก็พลันสองตาลุกวาว ยกมือตะเบ๊ะเลียนแบบทหารทันที 

หลังขอตัวลาเจ้าหน้าที่คนนั้น พวกเขาก็ค่อย ๆ เดินทอดน่องกลับไป 

ยังตึกที่พักของตัวเอง

“เฮ้อ สาว ๆ จ๋า หลุดมือไปซะแล้ว”

“พอเลย เลิกสนใจเรื่องผู้หญิงได้แล้ว” หานลี่ตบกะโหลกเพื่อน 

ไปหนึ่งที

อู๋ซินโพล่งออกมา “พวกเขาบอกว่าจะมีคนมาพรุ่งนี้เช้า งั้นทางที่ดี 

พวกเราไปเก็บของตรงโถงทางเดินกันก่อนดีไหม”

ในตอนนี้หลัวซวินจอดรถเรียบร้อยแล้ว เตรียมจะไปเปิดประตูท้าย  

พอได้ยินคำถามนี้จึงเอ่ยตอบ “นั่นสิ พวกเราควรไปเคลียร์ของสักหน่อย  
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ขนพวกของเล็ก  ๆ  น้ำหนักเบาไปไว้ในห้องก่อน ส่วนของชิ้นใหญ่ที่ย้าย 

ไม่ไหวจริง ๆ ก็วางไว้ตรงโถงทางเดินไปก่อน”

ส่วนผู้มาใหม่จะเป็นยังไง คงต้องดูสถานการณ์วันพรุ่งนี้แล้วค่อย 

ว่ากันอีกที เพราะคนที่ถูกจัดให้มาอยู่ที่นี่ในช่วงนี้คงเป็นคนที่เพิ่งเข้ามา 

ในฐานที่มั่นได้ไม่กี่วัน นิสัยใจคอจะเป็นยังไงนั้นก็ขึ้นอยู่กับดวงแล้ว

อีกด้านหนึ่ง เจ้าหน้าที่ที่เพิ่งคุยกับพวกหลัวซวินนายนั้นกลับมารายงาน 

หัวหน้าเรื่องที่เจอหลี่เถี่ยและเพื่อน ๆ เมื่อครู่นี้

“แสดงว่าในกลุ่มพวกเขาต้องมีผู้มีพลังพิเศษอยู่ด้วยอย่างน้อย 

หนึ่งคน” เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ยินว่าพวกหลี่เถี่ยเป็นคนปิดทางเข้าออกเอง 

ก็ไม่ได้ใส่ใจนัก ถึงแม้ว่าตอนลงทะเบียนพวกเขาจะไม่ได้แจ้งว่าตัวเอง 

เป็นผู้มีพลังพิเศษ นั่นอาจเป็นเพราะกลัวว่าถ้าเปิดเผยตัวแล้วจะตกอยู่ใน 

อันตราย หรือไม่ก็อาจเพราะตอนนั้นพวกเขายังไม่รู้ตัว

เรื่องแบบนี้ถือว่าปกติมาก เพราะในช่วงแรกผู้มีพลังพิเศษหลายคน 

ยังไม่รู้ว่าตัวเองได้ครอบครองพลังพิเศษ และก็มีคนจำนวนมากที่กลัวว่า 

พลังพิเศษพวกนั้นจะนำภัยร้ายมาสู่ตน จึงไม่กล้าแจ้งให้ทางกองทัพรู้

“มีความเป็นไปได้สูงมากครับ ผมบอกพวกเขาแล้วว่า พรุ่งนี้จะ 

จัดคนไปอยู่ที่ห้อง 1602”

“อืม เอาแบบนี้แล้วกัน ในเมื่อหนึ่งในพวกเขามีผู้มีพลังพิเศษอยู่  

อย่างนั้นก็จัดคนที่มีพลังพิเศษไปอยู่ใกล้  ๆ  กันซะเลย”  ผู้ เป็นหัวหน้า 

ครุ่นคิดสักพัก ก่อนพูดขึ้นด้วยดวงตาเป็นประกาย

“ท่านหมายถึง...”

“ใช่ หมอคนนั้นนั่นแหละ ส่งให้เขาไปอยู่ที่นั่น”

นายทหารแอบเหงื่อตก ก่อนรีบพยักหน้ารับรัว  ๆ “อาการบาดเจ็บ 

ของเขาใกล้หายแล้ว สมควรจัดสรรที่อยู่ให้เขาครับ” ทั้งที่ เป็นแพทย์ 

คนหนึ่งแท้  ๆ  แต่กลับไม่มีความอ่อนโยนอย่างเทพบุตรชุดกาวน์เลย 

สักนิด  ลำพังช่วงพักรักษาตัวก็ทำคนบาดเจ็บไปสามราย  นี่ถ้าไม่ใช่ 

เพราะรีบจัดให้เขาพักอยู่ห้องเดี่ยว พร้อมทั้งส่งแพทย์และพยาบาลที่ 



หน่วนเหอ

15

ใจเย็นที่สุดไปดูแลอย่างระมัดระวังละก็  คงมีแต่พระเจ้าที่รู้ว่าจะเกิด 

เหตุการณ์นองเลือดในโรงพยาบาลอีกหรือไม่

ส่วนพรุ่งนี้จะให้ใครพาเขาไปส่งนั้น...เหอะ ๆ ใครสะดวกตายก็เชิญ 

ก่อนเลย ตัวเขาไม่พร้อมจริง  ๆ ให้เพื่อนผู้กล้าไปก็แล้วกันนะ  ใครใช้ 

ให้เขางานยุ่งกันล่ะ ฝ่ายเจ้าหวังตั๋วที่อยากได้สาว  ๆ  ไปอยู่ด้วยใจจะขาด 

น่ะเหรอ สมน้ำหน้านัก ใครใช้ให้พวกนายไม่อยู่บ้านวันนี้เล่า ไม่อย่างนั้น 

คงได้เพื่อนบ้านเป็นสาว ๆ เอ๊าะ ๆ ไปแล้ว

ด้านล่างของตึกเจ็ด

เหยียนเฟยเปิดประตูตู้คอนเทนเนอร์  นำแผ่นเหล็กทั้ งหมด 

หลอมรวมเป็นชิ้นเดียว จากนั้นแค่เพียงเงยหน้าขึ้น เหล็กขนาดมหึมา 

ก็ถูกยกออกมา

ถึงจะรู้ดีว่าเหยียนเฟย  ‘ยก’  เหล็กชิ้นใหญ่นี้ขึ้นตึกคนเดียวได้ แต่ 

เมื่อหลัวซวินปิดล็อกรถเสร็จแล้วก็เดินไปช่วยยกปลายเหล็กอีกด้านเข้าตึก 

โดยอัตโนมัติอยู่ดี

พอมาถึงทางเลี้ยว เห็นชัดเจนว่าความยาวของเหล็กเกินกว่าจะ 

ตีวงเลี้ยวได้ ทันใดนั้นแผ่นเหล็กพลันเปลี่ยนเป็นเส้น  ๆ  ในชั่วพริบตา  

พร้อมทั้งบิดงอเป็นเส้นโค้ง  พวกหลี่เถี่ยที่เดินตามมาด้านหลังเห็นแล้ว 

ถึงกับมุมปากกระตุก “โหย ขี้โกงชะมัด”

“ฉันไม่โกงก็ได้  แต่ขอแรงพวกนายช่วยฉันยกหน่อยแล้วกัน”  

เหยียนเฟยหันไปยิ้มบาง  ๆ นักศึกษาทั้งห้าคนรีบส่ายหน้ารัวจนเห็นภาพ 

ข้างหน้าเป็นภาพซ้อน

พวกเขาเดินขึ้นบันไดไปทีละชั้น ๆ ใครใช้ให้กลับมาไม่ถูกเวลากันล่ะ  

ตอนนี้เป็นช่วงที่ลิฟต์หยุดให้บริการ ถ้าของที่ขนมาไม่ใช่โลหะที่เหยียนเฟย 

สามารถควบคุมให้ลอยกลางอากาศได้ราวกับเป็นดินน้ำมันละก็ พวกเขา 

คงไม่มีทางขึ้นมาบนชั้นสิบหกได้ง่าย ๆ แบบนี้แน่

คนทั้งเจ็ดซึ่งฉาบโป๊ผนังปูนมาตลอดสามวันเต็มสามารถเดินขึ้นมา 

ถึงชั้นสิบหกได้แบบรวดเดียว พวกเขาแอบรู้สึกว่าร่างกายของตัวเอง 
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แข็งแรงกว่าเมื่อก่อนหน่อยหนึ่งแล้ว  เพราะนอกจากเหอเฉียนคุนที่ยัง 

เหนื่อยหอบเหมือนจะตายเวลาปีนขึ้นตึก คนอื่น  ๆ  ต่างรู้สึกว่าตัวเองยังคง 

มีแรงเหลือเฟือ 

บนแผ่นเหล็กตรงประตูบันไดไม่ได้ติดประกาศอะไรไว้ ดูท่ากองทัพ 

อาจจะขาดแคลนกระดาษ หรือไม่บางทีพวกเขาอาจจะเอาประกาศไปติดไว้ 

บนแผ่นเหล็กด้านในประตูลิฟต์สองตัวนั้นก็ได้

ขณะที่มือข้างหนึ่งของเหยียนเฟยยังคง  ‘ยก’  แผ่นเหล็กชิ้นใหญ่ 

นั้นไว้ มืออีกข้างหนึ่งก็ยกขึ้น  ‘เปิด’  แผ่นเหล็กที่ปิดประตูบันไดทางเข้าบ้าน 

ส่วนหนึ่งในชั่วพริบตา ช่องที่เปิดออกนั้นเพียงพอให้ทุกคนผ่านเข้าไปได้ 

พร้อมกับแผ่นเหล็กที่ถืออยู่

หลังจากเหยียนเฟยวางแผ่นเหล็กลงและปิดผนึกแผ่นเหล็กตรง 

ทางเข้าออกให้กลับคืนสภาพเดิม  หลัวซวินถึงเพิ่งเห็นเหยียนเฟยแอบ 

ยกมือเช็ดเหงื่อบนหน้าผากแบบไม่ให้ใครสังเกตเห็น...เล่นใช้พลังยกเจ้า 

แผ่นเหล็กนี้  ‘ลอย’ ขึ้นตึกมาตั้งนาน ก็ต้องอ่อนเพลียเป็นธรรมดา

“พวกเรากินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วพักกันสักเดี๋ยว  ค่อยไปเก็บของ 

ตรงโถงทางเดินกัน” 

ครั้นหลัวซวินเสนอขึ้น พวกหลี่เถี่ยก็เฮลั่น เมื่อเช้าหลังกินข้าวเสร็จ 

พวกเขาก็เดินหาซื้อของกันมาครึ่งวัน ตอนนี้จึงรู้สึกเหนื่อยล้าอ่อนเพลีย 

จนอยากจะพักสักหน่อยอยู่เหมือนกัน

หลัวซวินกับเหยียนเฟยเข้าไปในห้อง  1603 ที่ว่างเปล่า แล้วเดิน 

ผ่านช่องประตูเหล็กที่ไม่ได้ปิดเข้าไปยังห้อง 1604...เหยียนเฟยหย่อนก้น 

นั่งลงบนโซฟา ทิ้งน้ำหนักตัวทั้งหมดลงไปเพื่อผ่อนคลาย

“จะอาบน้ำก่อนไหม” หลัวซวินถามขึ้นขณะล้างมือเพื่อเตรียมทำ 

อาหารกลางวัน

“ไม่ละ เดี๋ยวตอนบ่ายก็ต้องขนของอีก  ค่อยอาบตอนกลางคืน 

ไปเลยทีเดียว” เจ้าตัวเล็กเห็นเหยียนเฟยเอนตัวนอนบนโซฟาก็ปรี่เข้าหา  

เหลียวซ้ายแลขวาก่อนตะกายหน้าแข้งของเขาปีนไต่ขึ้นไปบนต้นขา  แล้ว 

ฟุบหมอบลงบนท้องของเขา
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คนกับหมาหันหน้าหากัน ดวงตากลมโตคู่หนึ่งสบประสานกับดวงตา 

อีกคู่ที่แม้ไม่โตมาก แต่เปี่ยมพลังและมีชีวิตชีวา

หลัวซวินหยิบถ้วยเดินออกมาจากห้องครัว เห็นภาพนี้เข้าก็กลั้นขำไว ้

ไม่อยู่ หัวเราะพรืดออกมา จนหนึ่งคนหนึ่งหมาหันขวับมามองเขาอย่าง 

พร้อมเพรียง

“นายยอมให้มันขึ้นไปนอนบนท้องด้วยเหรอ”  ใครกันที่บ่นว่า 

เจ้าตัวเล็กไม่มีวินัยต้องสั่งสอน  พอบ่นแล้วตัวเองก็ไม่เคยสั่งสอนมัน 

จริงจังสักครั้ง ดูสภาพทั้งคู่ตอนนี้สิ เจ้าตัวเล็กไม่เคยปีนขึ้นมานอนอยู่ 

บนตัวหลัวซวินแบบนี้ด้วยซ้ำ

เหยียนเฟยเพียงปรายตามองเขา แล้วยกมือจิ้มหัวเจ้าตัวเล็กอย่าง 

เกียจคร้าน มันก็เอียงคอหลบไปมาพลางอ้าปากแกล้งงับนิ้วอีกฝ่าย “ตอนนี ้

ฉันไม่มีแรง ไว้เดี๋ยวค่อยจับมันลงก็ได้”

หลัวซวินไม่เคยเห็นเหยียนเฟยสลัดเจ้าตัวเล็กออกไปจริง  ๆ  สักที  

เขาจึงส่ายศีรษะยิ้ม  ๆ พลางวางถ้วยกับตะเกียบลงแล้วเดินกลับเข้าไปหยิบ 

ของที่เหลือในครัวต่อ

เมื่อกลับมาที่ห้องรับแขกอีกครั้งก็ยังเห็นเหยียนเฟยใช้นิ้วจิ้มหัว 

เจ้าตัวเล็กไม่เลิก  ส่วนมันก็ใช้อุ้งเท้าตะปบกลับ  พลางเบี่ยงหัวหลบ 

ซ้ายทีขวาที ทว่าเวลานี้มันไม่ได้อยู่บนพื้นเหมือนทุกครั้ง  แต่อยู่บนพุง 

เหยียนเฟย ร่างกายมนุษย์มีส่วนเว้าโค้งยืดหยุ่น อีกทั้งมันออกท่าออกทาง 

แรงเกินไป เลยพลาดท่ากลิ้งขลุก  ๆ  ตกจากพุงของเหยียนเฟยไปนอน 

หงายหลังแอ้งแม้งอยู่ที่พื้นข้างโซฟา  ขาทั้งสี่ชี้ โด่เด่ดิ้นตะกุยไปมาอยู่ 

ครู่หนึ่งราวกับลูกเต่าที่นอนหงายท้องขาชี้ฟ้า

เหยียนเฟยเม้มปากกลั้นหัวเราะจนตัวสั่น เขาไม่เคยเห็นสุนัขโง่ 

ขนาดนี้มาก่อน ทั้งที่เป็นสุนัขพันธุ์ฉลาดแสนรู้อย่างเยอรมันเชพเพิร์ด 

แท้ ๆ แต่ทำไมถึงทำตัวติงต๊องกว่าไซบีเรียนฮัสกี้เสียได้

หลัวซวินเองก็อดหัวเราะไม่ได้  มิน่าล่ะ  ทั้งที่ในบ้านมีรองเท้า 

สลิปเปอร์ของสองคน แต่เจ้าตัวเล็กกลับชอบคาบอาหารไปกินบนรองเท้า 

ของเหยียนเฟย และลับเขี้ยวกับรองเท้าของเขามากกว่า ต่อให้เจ้าตัวเล็ก 
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จะคาบรองเท้าหลัวซวินออกมาเล่น แต่มันก็ไม่เคยทำรองเท้าหลัวซวิน 

สกปรกมาก่อนเลย  ไม่รู้ว่าตอนที่ตนไปทำงานสร้างกำแพงในช่วงแรก  

เหยียนเฟยอยู่บ้านได้แกล้งอะไรเจ้าตัวเล็กบ้าง

หลังจากกินอิ่ม เหยียนเฟยยังคงเอนหลังพิงโซฟาเพื่อฟื้นฟูพลังพิเศษ  

หลัวซวินเก็บถ้วยชามเสร็จแล้ว เห็นท่าทางของอีกฝ่ายก็อดถอนหายใจ 

ไม่ได้ “ปกติกว่าจะฟื้นฟูพลังได้ต้องใช้เวลานานมากเลยใช่ไหม ถ้าตอนนี้ 

มีคริสตัลก็คงดี”

ทันใดนั้นเหยียนเฟยก็ลืมตาขึ้นมองมาทางเขา พลางกะพริบตาปริบ ๆ  

“นายคดิวา่เจา้สิง่นัน้ในหวัซอมบี้ นอกจากชว่ยฟืน้ฟพูลงัแลว้ ยงัใชป้ระโยชน ์

อะไรอย่างอื่นได้อีกบ้าง”

หลัวซวินตอบออกไปตามสัญชาตญาณโดยไม่ต้องคิดเลยสักนิด  

“ช่วยเพิ่มระดับพลังพิเศษเศษมั้ง”

ในยุควันสิ้นโลกของชาติที่แล้ว ทุกคนต่างรู้ดีว่าคริสตัลช่วยเพิ่ม 

ขั้นพลังได้ อีกทั้งเมื่อคริสตัลระดับต้นมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย  ๆ แม้ 

มันจะใช้ไม่ได้ผลกับผู้มีพลังพิเศษระดับสูงมากนัก แต่มันกลับค่อย  ๆ  

แพร่หลายในฐานที่มั่น  จนในที่สุดก็ถึงขั้นมีแนวโน้มที่จะใช้แทนเงินไว้ 

แลกเปลี่ยนในฐานที่มั่นได้

สาเหตุที่บอกว่าเป็นแนวโน้ม เพราะที่ผ่านมาฐานที่มั่นไม่ส่งเสริม 

ให้ใช้คริสตัลในการแลกเปลี่ยนสินค้าอุปโภคบริโภค ยังคงปล่อยให้คูปอง 

สะสมหมุนเวียนเป็นระบบเหมือนเงินตราเช่นเดิม ส่วนคริสตัลก็มีสถานะ 

เหมือนสกุลเงินที่มีเสถียรภาพสูงเช่นเดียวกับทองคำในยุคก่อนวันสิ้นโลก 

นั่นเอง แตกต่างจากคูปองสะสมเหล่านั้นที่เมื่อมาถึงฐานที่มั่นแห่งไหน 

ก็ต้องไปแลกใหม่ยังจุดแลกคูปองของฐานนั้น  ทว่าคริสตัลไม่ว่าไปอยู่ 

ในฐานที่มั่นใดล้วนใช้แลกเปลี่ยนสินค้าได้โดยตรง ทั้งยังได้รับการต้อนรับ 

อย่างดีจากผู้คน

ต่อให้เป็นคนธรรมดาซึ่งคริสตัลไม่ได้มีประโยชน์ใช้สอยอะไรสำหรับ 

ตัวพวกเขา แต่ก็นำไปแลกซื้ออาหาร เสื้อผ้า และข้าวของอื่น ๆ ได้ แถมมี 
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มูลค่าสูงกว่าคูปองสะสม และไม่ถูกลดมูลค่าอีกด้วย

เหยียนเฟยพยักหน้าเล็กน้อยแล้วหรี่ตาลง ไม่รู้ว่ากำลังคิดอะไรอยู่  

ผ่านไปครู่หนึ่งจึงพูดขึ้นว่า “ซอมบี้ที่มีคริสตัลยังมีค่อนข้างน้อย ถ้าพวกเรา 

ไม่ออกไปนอกฐานที่มั่นก็ไม่มีทางได้มันมาในเร็ว ๆ นี้”

หลัวซวินยักไหล่ “ไว้คราวหน้าเราตั้งใจไปดูกันว่ามีใครเอาคริสตัล 

มาขายในฐานที่มั่นบ้างหรือเปล่า ถ้ามี เราค่อยเอาของอย่างอื่นไปแลกก็ได้”

เหยียนเฟยลุกขึ้นยืนบิดขี้เกียจ เสื้อไหมพรมเข้ารูปสีดำเผยให้เห็น 

รูปร่างของเขาได้อย่างชัดเจน ทำเอาหลัวซวินถึงกับต้องเบนสายตามองไป 

ทางอื่น ไม่กล้ามองอีกฝ่ายตรง ๆ 

“ไปกันเถอะ ฉันว่าพวกเขาคงกินข้าวกันเสร็จแล้ว พวกเราไปขน 

ของตรงทางเดินเข้ามากันดีกว่า” เหยียนเฟยเดินไปยืนข้างหลัวซวินแล้ว 

ฉวยโอกาสยกมือขึ้นยีหัวเขาเบา  ๆ ทำเอาหลัวซวินนิ่งค้างตัวแข็งทื่ออยู่กับที่  

นานสองนานก็เรียกสติกลับมาไม่ได้

กระทั่งได้ยินเสียงเหยียนเฟยเรียกมาจากห้องข้าง  ๆ หลัวซวินถึง 

เพิ่งได้สติกลับมา พยายามสะกดอาการหน้าแดงเพราะขุ่นเคืองเอาไว้

ช่วงนี้หมอนี่ชอบทำตัวรุ่มร่ามมากขึ้นทุกที  เดี๋ยวตบบ่า  เดี๋ยว 

จูงแขน เดี๋ยวโอบเอว จนจะกลายเป็นความเคยชินไปแล้ว ตอนนี้ถึงขั้น 

กล้าเล่นหัวอีก ตกลงเขารู้หรือเปล่าว่าชายชายไม่ควรแตะต้องตัวกัน!

หลัวซวินสำนึกได้อีกครั้งแล้วว่าตนตัดสินใจพลาดอย่างยิ่งที่ไม่ได้ 

บอกเรื่องรสนิยมทางเพศของตัวเขาให้อีกฝ่ายรู้ตั้งแต่แรก  หลัวซวิน 

ใคร่ครวญอย่างหนักมานับครั้งไม่ถ้วน หรือจะหาโอกาสพูดให้รู้ดำรู้แดง 

กันไปเลยดี วันหน้าอีกฝ่ายจะได้ไม่กล้าลวนลามเขาอีก แต่ความคิดนี้ 

เพิ่งจะผุดขึ้นมาในหัว เขาก็พบว่าเหยียนเฟยออกจากห้องไปยังโถงทางเดิน  

และกำลังคุยเล่นอยู่กับพวกนักศึกษาทั้งห้าคนแล้ว

วัสดุสำหรับตกแต่งบ้านเหล่านี้ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน ตอนนี้ต่างฝ่าย 

ต่างขนของชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่ตนจำเป็นต้องใช้ไปเก็บในห้องก่อน จากนั้น 

ค่อยขนของที่ไม่ค่อยเกะกะรกห้องจนเกินไปนักกลับไปเก็บด้วย ก็เป็น 
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อันเสร็จ อย่างน้อยต้องเคลียร์พื้นที่ทางเดินให้โล่งขึ้น เพื่อให้คนที่จะย้าย 

เข้ามาอยู่ใหม่ในวันพรุ่งนี้มีที่เดิน

การขนย้ายข้าวของบนชั้นสิบหกส่งเสียงดังตึงตังโครมคราม  

โคร้งเคร้งปึงปัง  โชคดีที่คนส่วนใหญ่ในชั้นสิบห้าล้วนเป็นพวกที่ย้าย 

เข้ามาอยู่ตั้งแต่ช่วงแรกของวันสิ้นโลก ตอนนี้พวกเขาถูกเบื้องบนเกณฑ์ 

ให้ไปช่วยงานก่อสร้างเพื่อแลกกับคูปองสะสมและเสบียง ฉะนั้นตอน 

กลางวันจึงไม่มีใครอยู่บ้าน ไม่อย่างนั้นพวกหลัวซวินทำเสียงดังหนวกหู 

ขนาดนี้ คงมีชาวบ้านร้องเรียนไปนานแล้ว

สำหรับเหยียนเฟย การย้ายของเปลืองแรงน้อยกว่าการใช้พลังพิเศษ 

เป็นไหน ๆ 

เทียบกับงานยกแผ่นเหล็กที่หลอมติดกันเป็นชิ้นใหญ่ยักษ์อย่างที่เขา 

เพิ่งทำในวันนี้แล้ว ไม่ว่างานไหนก็ล้วนไม่เกินแรง 

กลับเป็นพวกนักศึกษาห้าคนนั้นที่เหนื่อยจนแทบขาดใจ วันหยุด 

พักผ่อนกลับกลายเป็นวันแบกหามใช้แรงงานหนักเสียได้ เหนื่อยจนเกิน 

จะบรรยายจริง ๆ 

หลังจากขนของเสร็จ ทุกคนก็ไม่มีแรงจะมาโอภาปราศรัยอะไรแล้ว  

ต่างโบกมือแยกย้ายกลับไปพักผ่อนบ้านใครบ้านมัน

หลัวซวินอาบน้ำจนสบายเนื้อสบายตัวแล้ว ก็มาตรวจดูปริมาณน้ำ 

ในแท็งก์น้ำบนหลังคาทั้งสองใบ ช่วงนี้พวกเขาทำงานใช้แรงทุกวันจึงใช้ 

น้ำหมดค่อนข้างเร็ว และจากที่ตั้งใจว่าหลังเทศกาลตรุษจีน เมื่อเข้าสู่ 

ช่วงฤดูใบไม้ผลิ จะเตรียมปลูกพืชผลขนานใหญ่ หลัวซวินจึงตัดสินใจ 

ว่าจะลงมือสร้างเครื่องผลิตน้ำสะอาดเพิ่มอีกชุดเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้งาน

ช่วยไม่ได้  ใครให้เขามีห้องที่ต้องดูแลเพิ่มขึ้นมาอีกห้องกันล่ะ  

ห้องที่อยู่ติดกันนั่น รอให้จัดเก็บข้าวของเข้าที่เข้าทางแล้วก็จะมีที่ว่างไว้ 

ปลูกผักได้ไม่น้อย เมื่อถึงตอนนั้นเขาก็ต้องผลิตน้ำปริมาณมากเพื่อให้ 

มีใช้รดผักได้ทุกวัน

เหยียนเฟยเดินออกมาจากห้องน้ำ เห็นหลัวซวินกำลังง่วนอยู่กับ 

การรื้อตู้รื้อลัง เขาเช็ดผมพลางเอ่ยถาม “หาอะไรอยู่เหรอ”
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“เครื่องกลั่นน้ำน่ะ...อ๊ะ เจอแล้ว” เครื่องสำรองนี้เขาทำไว้ตั้งแต่ 

ก่อนวันสิ้นโลก หลัวซวินหอบข้าวของพะรุงพะรังขึ้นไปที่ห้องน้ำชั้นลอย  

เพราะในห้องครัวชั้นล่างมีอยู่แล้วหนึ่งชุด ดังนั้นเขาจึงนำชุดนี้มาติดตั้งไว้ 

ในห้องน้ำชั้นลอยดีกว่า

เหยียนเฟยเห็นหลัวซวินติดตั้งเครื่องกลั่นน้ำเสร็จก็รื้อของอย่างอื่น 

ต่อ เขายังไม่ทันได้เอ่ยปากถาม ก็เห็นหลัวซวินหยิบหลอดไฟและสายไฟ 

มาสองชุด “เอานี่มาทำอะไรอีก”

“ดัดแปลงรังนกกระทา” หลัวซวินชี้ไปที่ตู้กระจกขนาดใหญ่ตรง 

ระเบียง ครุ่นคิดสักพักก็บอกกับเหยียนเฟยว่า  “ช่วยฉันย้ายตู้กระจก 

หน่อยสิ ไม่ควรตั้งไว้ที่ระเบียงแล้ว”

“ทำไมล่ะ” เหยียนเฟยวางผ้าขนหนูชื้น ๆ ลง แล้วยืนขึ้น

“ถ้าอยากให้นกกระทาออกไข่ ต้องปรับอุณหภูมิในตู้ให้สูงกว่า 

ตอนนี้อีกนิด  แล้วก็ต้องเพิ่มเวลารับแสงให้นานขึ้นด้วย  ไม่อย่างนั้น 

ช่วงอากาศหนาว ๆ พวกมันจะไม่ออกไข่” หลัวซวินพูดพลางชี้ไปยังตำแหน่ง 

ที่เขาต้องการวางตู้กระจก ตรงนี้ทำให้รังนกกระทารับแสงได้ตลอดช่วง 

กลางวัน  “ถ้าพรุ่งนี้พลังนายกลับมาแล้ว  ช่วยทำแผ่นเหล็กปิดตรงนี้ 

สักสองสามแผ่นให้หน่อยสิ จะได้บังแสงในตอนกลางคืน”

ตอนนี้ฐานที่มั่นจ่ายไฟฟ้าให้ตามช่วงเวลา  แต่ในหมู่พลเรือน 

ยังไม่ได้ใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์แพร่หลายนัก ดังนั้นเมื่อเลย 

ช่วงสี่ทุ่ม พวกหลัวซวินจะปิดไฟชั้นล่างทั้งหมดเพื่อป้องกันคนอื่นสงสัย

แต่นกกระทาจำเป็นต้องเพิ่มช่วงเวลารับแสงให้นานขึ้นทุกวัน  

จึงทำได้แค่หาแผ่นเหล็กมาบังไว้ไม่ให้แสงลอดออกไปข้างนอก

“ทำตอนนี้ เลยก็ได้  คืนนี้ ได้หลับตื่นนึง  พลังก็ฟื้นกลับคืนมา 

เองแหละ” 

เหยียนเฟยทำที่ครอบทรงสามเหลี่ยมแบบเคลื่อนย้ายได้ตามที่  

หลัวซวินบอก จากนั้นหลัวซวินยังหาผ้าสีดำผืนหนึ่งมาคลุมทับเพื่อกัน 

แสงจากภายในลอดออกไป แบบนี้คนข้างนอกก็จะไม่เห็นแสงจากระเบียง 

บ้านของเขาแล้ว
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“นายรู้ เรื่องพวกนี้ เยอะดีจัง”  เหยียนเฟยเปรยขึ้นลอย  ๆ  อย่าง 

ไม่ใส่ใจ “ทั้งปลูกผัก เลี้ยงนกกระทา ดัดแปลงข้าวของในบ้านสารพัด”  

เรื่องเหล่านี้ เป็นสิ่งที่ ไม่ได้ใช้และไม่มีประโยชน์มากนักสำหรับสังคม 

สมัยใหม่ในช่วงก่อนวันสิ้นโลก

หลัวซวินกำลังเดินสายต่อหลอดไฟสองดวง เมื่อได้ยินคำพูดนี้ 

ของอีกฝ่ายก็ถึงกับชะงักมือ ก่อนพูดกลั้วหัวเราะ “เมื่อก่อนฉันอยาก 

ปลูกผักไว้กินเองในบ้าน  นายก็รู้  อาหารข้างนอกไม่ปลอดภัย  มีแต่ 

สวรรค์เท่านั้นแหละที่รู้ว่าผักสดและผลไม้ที่ซื้อกลับมาฉีดยาฆ่าแมลง 

ไปเท่าไร ถูกคนขายใจโฉดแอบเอาสารอะไรใส่ลงไปในนั้นบ้าง”

เหยียนเฟยหรี่ตา พยักหน้าเบา  ๆ พลางขาน  “อืม”  ในลำคอทีหนึ่ง  

ไม่รู้ว่าเขาเชื่อคำพูดหลัวซวินหรือไม่

หลัวซวินต่อระบบไฟแล้วก็ตั้งเวลาปิดเปิดไฟไว้ หลังจากตรวจสอบ 

หลอดไฟแล้วว่าไม่มีปัญหา ดูข้างนอกก็ไม่เห็นแสงลอดออกมา เขาจึง 

ลุกขึ้นยืนถอนหายใจ

ไข่ไก่ในบ้านหมดเกลี้ยงไปเมื่อไม่กี่วันก่อน หากโชคดีพวกนกกระทา 

เริ่มวางไข่และออกไข่ได้วันละฟองทุกตัว รังนี้ก็จะมีไข่ไว้เก็บกินได้วันละ 

หกฟอง...ถ้าพวกมันไม่แก่ตายไปเสียก่อนนะ

และหากตอนนั้นมีไข่ที่ผสมพันธุ์แล้วฟักออกมาเป็นตัวได้ หลังจาก 

ขยายพันธุ์จนมีนกกระทาเพิ่มมากขึ้นแล้ว ไข่ที่เหลือจากที่ผู้ชายสองคน 

กินได้ทุกวันก็นำออกไปขายได้ แถมยังมีเนื้อนกกระทาให้พวกเขาสองคน 

กับสุนัขอีกหนึ่งตัวไว้กินอีกด้วย อนาคตไม่ต้องออกไปล่าสัตว์หรือซื้อเนื้อ  

พวกเขาก็มีอาหารบำรุงร่างกายเพียงพอ

หลัวซวินยืดตัวตรงมองไปยังรังนกกระทาที่ดัดแปลงเสร็จสมบูรณ์  

และพวกนกกระทาตัวน้อยที่อยู่รวมกันภายในตู้กระจกภายใต้ที่ครอบโลหะ 

นั้นด้วยความพอใจ พลันรู้สึกถึงความสุขเอ่อล้นขึ้นมาในใจ ชีวิตที่เขา 

คาดหวังและเฝ้ารอมานานในยุควันสิ้นโลกเมื่อชาติที่แล้ว ในที่สุดก็มาอยู่ 

ในกำมือเพราะการได้กลับชาติมาเกิดใหม่อีกครั้ง

เมื่อห้องข้าง  ๆ  ตกแต่งดัดแปลงเสร็จเรียบร้อย ถ้าหลังจากนี้ไม่มี 
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ใครมาทวงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของห้องนี้คืน เช่นนั้นก็จะใช้ห้องข้าง  ๆ  นั้น 

ไว้ปลูกผักโดยเฉพาะได้อย่างเต็มที่ ส่วนห้องนี้ก็เอาไว้อยู่อาศัย กับปลูก 

ผลไม้บางอย่างตรงระเบียงไปก็พอ
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บทที่

เดี๋ยวนะ เรื่องนี้ใครควรเป็นฝ่ายรับผิดชอบใครกันแน่

รับผิดชอบ?

46

เหยียนเฟย  ยืนอยู่ข้างหลัวซวิน เขาเห็นในแววตาของหลัวซวินเต็ม 

ไปด้วยความสุขและความพึงพอใจขณะมองดูรังนกกระทาที่ถูกคลุมด้วย 

ที่ครอบโลหะและผ้าสีดำ  ของเล็กน้อยแค่นี้ก็ทำให้พอใจได้แล้วหรือ  

ต่อให้ชีวิตไม่ได้สงบสุขเหมือนกับตอนก่อนวันสิ้นโลกและไม่ได้มีพลังพิเศษ  

แต่หลัวซวินก็รู้สึกพึงพอใจกับชีวิตที่ง่วนอยู่กับงานซึ่งต้องลงมือทำเอง 

ทุกอย่างแบบนี้น่ะหรือ

แม้เหยียนเฟยจะรู้สึกว่าเป้าหมายชีวิตของหลัวซวินช่างน้อยนิด 

เสียเหลือเกิน แต่เขาก็รู้สึกได้ชัดเจนว่ามุมปากของตัวเองในเวลานี้กำลัง 

ยกยิ้มอย่างห้ามไม่อยู่

ขนาดตัวเขาเองยังต้องยอมรับเลยว่า ไม่จำเป็นต้องมีคฤหาสน์ 

หรูหราใหญ่โต  ไม่จำเป็นต้องมีคู่ชีวิตที่สวยหยาดเยิ้ม  ไม่จำเป็นต้อง 

มีเงินฝากในธนาคารถึงขนาดที่ว่าใช้ทั้งชาติก็ไม่หมด ไม่จำเป็นต้องใช้ 

ของแบรนด์เนมไฮเอนด์ชื่อดังระดับโลก แค่มีบ้านหลังหนึ่งที่อบอุ่นและ 

เลี้ยงดูตัวเองได้ สามารถจัดการดูแลทุกอย่างตามที่ใจตัวเองปรารถนา  

มีคนที่อยู่ด้วยแล้วผ่อนคลาย อบอุ่นใจ หวานชื่น คอยแบ่งปันความสุข 

และความสบายใจให้กันได้สักคน เวลาที่คนทั้งสองได้คบหาและใช้ชีวิต 
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อยู่ด้วยกันแบบนั้นก็คือสิ่งที่มีความสุขที่สุดแล้ว

เหยียนเฟยยกแขนโอบไหล่หลัวซวิน  “เรียบร้อยแล้วใช่ไหม  

ขึ้นห้องไปพักได้แล้วนะ พรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าอีก”

หลัวซวินตัวแข็งทื่อเล็กน้อย ก่อนจะพยักหน้าแล้วเดินขึ้นไปยัง 

ชั้นลอยพร้อมกับเขา

แขนที่วางบนบ่าทำให้หลัวซวินเกิดความประหม่าจนไม่เป็นตัวของ 

ตัวเอง เขาตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่าเมื่อขึ้นไปบนห้องนอนจะเปิดอกพูด 

กับอีกฝ่าย ไม่อย่างนั้นมัวแต่ประวิงเวลาไปเรื่อย  ๆ แบบนี้เขารับไม่ไหวแล้ว  

เพราะถ้าคืนนี้ฝันเพ้อเจ้ออีก พรุ่งนี้เช้าเขาต้องตื่นสายอีกแน่

“เอ่อ คือ...” หลัวซวินเดินมาถึงข้างเตียงฝั่งด้านใน เขาตื่นเต้น 

มากเกินไปจนไม่กล้านั่งลงบนเตียง แต่กลับจ้องเขม็งไปที่โต๊ะหัวเตียง 

ฝั่งตัวเอง

“มีอะไรเหรอ” เหยียนเฟยเหลือบมองเขาทีหนึ่งขณะเปลี่ยนเสื้อผ้า 

มาใส่ชุดนอน การกระทำของเหยียนเฟยดูเป็นธรรมชาติเหลือเกิน

“ฉัน. . .มี เรื่องที่ ไม่ เคยได้บอกนาย.. .”  ตอนพูดหลัวซวินรู้สึก 

ในคอแห้งผาก ว่ากันตามตรง นี่เป็นครั้งแรกที่เขายอมรับเรื่องรสนิยม 

ทางเพศของตัวเองต่อหน้าคนอื่น 

ช่วงยุควันสิ้นโลกเมื่อชาติก่อนไม่จำเป็นต้องสารภาพอะไรกับใคร  

เพราะหลังจากเกิดวันสิ้นโลกได้สามปี  ก็ไม่เคยเห็นหญิงสาวชาวบ้าน 

คนไหนกล้าออกจากบ้านเพียงลำพังเลย ดังนั้นคนที่ต้องการปลดเปลื้อง 

อารมณ์ความใคร่  แม้จะจ่ายเงินซื้อแล้วก็ยังหาได้แต่ เพศเดียวกัน  

เลยไม่มีใครต้องพูดอะไรถึงเรื่องนี้  ถึงจะมีคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่ได้ 

เป็นเกย์  แต่เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ เลือกไม่ได้  การมีอะไรกับผู้ชาย 

ด้วยกันจึงเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่มีให้เห็นอยู่เป็นประจำ ทุกคนก็ได้แต่ 

พูดว่า อยากได้ผู้หญิงสักคนมาเป็นเมียเพียงเท่านั้น

หลัวซวินคิดมาตลอดว่าขืนเป็นแบบนี้ต่อไป ไม่นานมนุษย์เราก็จะ 

สูญสลาย เพราะอัตราส่วนระหว่างชายหญิงต่างกันสุดขีด อีกทั้งไม่มี 

ทายาทมาสืบสกุล ไม่ช้าก็เร็วมนุษย์ก็จะสูญพันธุ์
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แต่ตอนนี้ยังไม่ใช่ โดยเฉพาะตอนที่ต้องเผชิญหน้ากับเจ้าคน... 

ถ้าพูดออกไปแล้วเหยียนเฟยเกิดคิดว่าการที่เขาช่วยเหยียนเฟยไว้เป็นเพราะ 

มีเจตนาแอบแฝงล่ะ?!

หลัวซวินเหลือบมองไปยังของที่เป็นโลหะทุกชิ้นในห้องนี้โดยไม่รู้ตัว  

แล้วพลันตระหนักได้ว่า หากเขาพูดออกไป พรุ่งนี้จะไม่มีโอกาสได้เห็น 

แสงตะวันอีกแล้วหรือเปล่านะ

“เรื่องอะไรเหรอ มานอนคุยกันเถอะ” เหยียนเฟยเลิกผ้าห่มฝั่ง 

ตัวเองแล้วลงไปนั่งพิงหัวเตียงด้วยท่าทางปกติ

หลัวซวินมองท่าทางเอนพิงหัวเตียงสบาย  ๆ  ของเหยียนเฟยแล้ว 

ก็แทบกระอักเลือดอยู่ในอก  ทั้งที่การกระทำของอีกฝ่ายแสนจะเป็น 

ธรรมชาติ  แต่กลับดูยั่วยวนเหลือเกิน  หรือว่า...อย่าเพิ่งพูดออกไปดี  

อย่างไรช่วงนี้ก็กำลังตกแต่งบ้านอยู่ อีกไม่นานพวกเขาก็จะแยกกันอยู่แล้ว

แต่เดี๋ยวนะ...ห้องนอนสองห้องของห้องนั้น เหมือนว่าตนเตรียม 

จะใช้ เป็นห้องนอนสำรองหนึ่ งห้อง  ส่วนอีกห้องตัดสินใจจะทำเป็น 

ห้องอเนกประสงค์นี่นา ถ้าเจ้าของห้องที่เขาอยู่กลับมา แล้วเขาต้องย้าย 

ออกไป เมื่อถึงตอนนั้นเขาก็ต้องไปนอนห้องรับแขกน่ะสิ

ไม่ . . .ไม่ . . .ไม่ได้  นอนห้องรับแขกก็ดีมากแล้ว  ถึงเวลานั้นแค่ 

เหยียนเฟยยอมให้เขาเข้าห้องก็นับว่าเมตตามากแล้ว แต่ถ้าอีกฝ่ายคิดว่า 

ที่ผ่านมาหลัวซวินแสร้งทำเป็นคนธรรมดาเพื่อล่อลวงและเอาเปรียบเขา 

ขึ้นมา...ไม่รู้ว่าเมื่อถึงตอนนั้นพวกหลี่เถี่ยจะยอมแบ่งที่ให้ตนนอนหรือเปล่า

“ตกลงนายเป็นอะไรกันแน่”

ทันใดนั้นเสียงของเหยียนเฟยก็ดังขึ้น หลัวซวินสะดุ้งตกใจพลัน 

ได้สติ ก็เห็นใบหน้าหล่อเหลาอยู่ด้านหน้าในระยะประชิด เขาเผลอจ้อง 

ไฝรองน้ำตาใต้ตาซ้ายของฝ่ายตรงข้ามอย่างห้ามไม่ได้ แล้วหลุดปากพูด 

ออกไปโดยไม่รู้ตัว “เอ่อ...ฉัน...ที่จริงฉันชอบผู้ชาย เอ่อ...แต่สบายใจได้  

ฉันจะไม่เอาเปรียบนายหรอก  ปกติก็มีมองบ้างนิด  ๆ  หน่อย  ๆ...ฉะนั้น 

อย่า...แตะนั่นจับนี่...”

เสียงของหลัวซวินยิ่งพูดก็ยิ่งเบาลง  จนสุดท้ายก็ไม่กล้าแม้แต่ 
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จะเงยหน้า ที่จริงหากไม่พูดอะไรออกไปก็คงไม่เกิดอะไรขึ้น และคงไม่ 

ส่งผลกระทบอะไรไม่ดีกับชีวิตเขาด้วย ไม่เหมือนตอนนี้ที่พูดออกไปแล้ว

จิตใจของเขาคิดไปในแง่ร้ายอย่างห้ามไม่อยู่ เขากลัวว่าการสัมผัส 

แนบชิดกันของคนสองคน หากว่ามากเกินไปจะทำให้ตนเกิดความเคยชิน 

กระทั่งแอบคาดหวังอะไรจนทำให้เรื่องราวอาจจบไม่สวย  ดังนั้นเขาเลย 

อยากเคลียร์ปัญหานี้กับอีกฝ่ายให้กระจ่าง  แต่พอคิดว่าถ้าตนเปิดเผย 

ความจริงไปแล้วอาจนำพามาซึ่งผลกระทบในทางลบ  จากที่ร่วมงานกัน 

อย่างราบรื่นมีความสุขดี จะกลับกลายเป็นปัญหายุ่งยากน่าปวดหัวอย่าง 

ไม่รู้จบ พอคิดแบบนี้แล้ว ดูเหมือนว่าไม่พูดออกไปจะดีกว่า

ทว่าหากวันใดวันหนึ่งในอนาคตตนไม่อยากใช้ชีวิตโสดอยู่คนเดียว 

แล้วจริง  ๆ  และหาคนที่เหมาะสมจะใช้ชีวิตร่วมกันเจอ เมื่อถึงตอนนั้น 

เหยียนเฟยก็ต้องรู้อยู่ดีไม่ใช่หรือ  หลังจากที่อีกฝ่ายรู้ความจริงแล้วจะ 

หวนนึกถึงช่วงเวลาที่เคยใช้ชีวิตอยู่กับเขาตอนนี้ว่าอย่างไร

เหยียนเฟยมองหลัวซวินด้วยความประหลาดใจ  คิดไม่ถึงว่า 

หลัวซวินจะกล้ายอมรับออกมาตรง ๆ แบบนี้

แม้เหยียนเฟยจะพอมองออกจากปฏิกิริยาท่าทางต่าง  ๆ  อยู่บ้าง  

แต่ก่อนหน้านี้อีกฝ่ายไม่ได้ยืนยันกับเขา มันจึงเป็นแค่ความสงสัยเท่านั้น  

ส่วนสถานการณ์ตอนนี้...ดูเหมือนจะมีต้นเหตุมาจากการที่เขาคอยหยอด 

อีกฝ่ายในช่วงหลายวันมานี้สินะ

เหยียนเฟยมองข้ามต้นเหตุที่ว่านี้ไปแบบไร้จิตสำนึก กลับโพล่ง 

ถามทันควัน “แตะนั่นจับนี่งั้นเหรอ”

หลัวซวินผงะไป ไม่คิดเลยว่าสมองของเหยียนเฟยจะข้ามประเด็น 

ต่าง ๆ ไปมากมาย แต่กลับมาติดใจเอาคำพูดสุดท้าย 

“ก็แตะเนื้อต้องตัวกันไงเล่า” เขาเป็นเกย์นะ เข้าใจไหม ผู้ชาย 

กับผู้ชายไม่ควรแตะเนื้อต้องตัวกัน การที่เหยียนเฟยทำตัวรุ่มร่ามใส่เขา 

มากเกินไป มันทำให้เขาอาจคิดเข้าข้างตัวเองยังไงเล่า

“ทำไมนายชอบผู้ชายแล้วฉันจะแตะเนื้อต้องตัวนายไม่ได้ล่ะ”  

เหยียนเฟยเลิกคิ้ว เอ่ยถามราวกับข้องใจเสียเต็มประดา
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หลัวซวินฮึดฮัด  “ผู้ชายกับผู้ชายไม่ควรแตะต้องตัวกันอยู่แล้ว  

นายมาถูกตัวฉันบ่อย  ๆ ถ้าเกิดฉันทึกทักว่านายมีใจให้ฉันขึ้นมาจะทำ 

ยังไง?!” ทันทีที่คำพูดนี้หลุดปากออกไป หลัวซวินก็แทบอยากแทรก 

แผ่นดินหนี  แบบนี้ไม่เท่ากับเป็นการบอกว่าตนคิดเกินเลยกับอีกฝ่าย 

ไปแล้วหรอกหรือ อ๊ากกก ซื่อบื้อชะมัด

จู่  ๆ  เหยียนเฟยก็ระบายยิ้มลึกซึ้งมีเลศนัย  ในขณะที่หลัวซวิน 

ไม่ทันได้ตั้งตัวเพราะมัวแต่ตำหนิตัวเองที่พลั้งปากพูดประโยคนั้นออกไป  

เหยียนเฟยก็เอื้อมมือไปคว้าตัวหลัวซวินลงมานอนบนเตียง

หลัวซวินตะลึงงัน เขารู้สึกเหมือนบ้านพลิกหมุนก่อนจะล้มลงบน 

เตียง ครั้นแล้วเหยียนเฟยที่อยู่ข้าง  ๆ  ก็พลิกตัวขึ้นคร่อมตัวเขา พร้อม 

ประชิดใบหน้าเข้ามาใกล้ขึ้น ใกล้ขึ้นเรื่อย  ๆ จนกระทั่งริมฝีปากสัมผัส 

กับความอุ่นร้อน ร่างกายหลัวซวินถูกเขารวบกอดไว้แนบแน่น ตามด้วย 

ลิ้นนุ่มค่อย ๆ แทรกล่วงล้ำเข้ามาสำรวจไปทั่วโพรงปาก

เสียงระเบิดดังขึ้นในหัว หลัวซวินรู้สึกเพียงสมองว่างเปล่าขาวโพลน 

พาให้เขาหลับตาลงโดยไม่รู้ตัว อีกฝ่ายกอดกระชับเขาไว้ ฝ่ามืออบอุ่น 

ที่นำพาความรู้สึกสบายใจคู่นั้นค่อย  ๆ  ลูบไล้แผ่นหลังและลาดไหล่ของเขา  

ความรู้สึกของการถูกกอดแบบนี้มันช่างวิเศษและสุขใจเหลือเกิน...

ดูเหมือนการพูดความจริงออกไปจะเป็นเรื่องที่ดีมากจริง ๆ 

ทว่าหลัวซวินต้องรีบดึงมือเหยียนเฟยออกจากใต้เสื้อตัวเองเป็น 

พัลวันด้วยความรู้สึกเหวอ เรื่องที่ถูกนายคนนี้จู่โจมขโมยจูบยังไม่ทันได้ 

พูดถึง  หลังจากที่ เขาเรียกสติซึ่งล่องลอยไปไกลกลับมาแล้ว  ก็พบว่า 

เหยียนเฟยสอดมือเข้ามาใต้เสื้อเขาตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้

ถึงแม้บรรยากาศเมื่อครู่นี้...จะดีมากก็จริง แต่ความสัมพันธ์ของ 

พวกเขาตอนนี้ถือว่าเป็นอะไรกัน อีกอย่าง ต่อให้เป็นคนรักกันก็ไม่ควร 

ไวไฟถึงขั้นจูบฟัดแล้วขึ้นเตียงกันตั้งแต่วันแรกมั้ง  แถมเขาเองก็ไม่ใช่ 

พวกที่ใช้ชีวิตที่เหลือไปหมกมุ่นกับเรื่องอะไรแบบนี้ด้วย

ยังเคลียร์กันไม่จบก็คิดจะกินฉันแล้วเรอะ?!

หลัวซวินพบว่าตัวเองดึงอยู่นานก็ยังดึงมือปลาหมึกของเหยียนเฟย 
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ไม่ออก จึงตระหนักได้ว่าตนสู้แรงอีกฝ่ายไม่ได้เลย เขารีบตะปบมือที่กำลัง 

เลื่อนขึ้นมาลูบไล้หน้าอกจากนอกเสื้อ พลางถลึงตาใส่เหยียนเฟย

เหยียนเฟยเลิกคิ้วมองเขาด้วยใบหน้าเหมือนจะยิ้มแต่ก็ไม่ยิ้ม  

“ชอบให้ฉันลูบตรงนี้ของนายสินะ” เอ่ยถามพลางขยับมือเคล้นคลึงเบา ๆ 

หลัวซวินหน้าแดงแปร๊ดขึ้นมาทันตา จังหวะนี้เองเขาถึงรู้สึกตัวว่า 

ตำแหน่งที่ตนห้ามไม่ให้อีกฝ่ายสัมผัสดูจะไม่ค่อยถูกต้องนัก เขาไม่ใช่ 

ผู้หญิงสักหน่อย ถูกจับหน้าอกแล้วจะเป็นไรไป

“นะ...นายมาคุยกันให้รู้เรื่องก่อนสิแล้วค่อยป่วน”

“อ้อ” เหยียนเฟยพยักหน้า แบบนี้ถ้าคุยกันเสร็จแล้วก็จับกินได้เลย 

สินะ

หลัวซวินไม่รู้ตัวเลยว่าพูดอะไรพลาดไป เขายังคงถลึงตาใส่อีกฝ่าย  

แถมไม่รู้ตัวเลยสักนิดว่าตอนนี้ริมฝีปากตัวเองแดงเจ่อ  สองตาวาว 

คลอน้ำตาจากจุมพิตเร่าร้อนแทบขาดอากาศหายใจเมื่อครู่ เหยียนเฟยเห็น 

ตั้งแต่แรกก็คิดไม่ซื่อทันที ส่วนนั้นจึงพลันตื่นตัว ตั้งท่าพร้อมเชือดได้ 

ทุกเมื่อ

คนที่ดูจากรูปลักษณ์ภายนอกก็ควรเป็นฝ่ายรับอย่างหลัวซวิน 

ถึงกับต้องกระแอมกลบเกลื่อน พลางเบนสายตาไปทางอื่นเล็กน้อย 

“เอ่อ...คือ...ฉัน...นาย...” หลังจากเปิดปากพูดออกไปแล้ว จู่  ๆ  

ก็นึกขึ้นได้ว่า  เดิมทีตนต้องการขีดเส้นแบ่งความสัมพันธ์ให้ต่างฝ่าย 

ต่างรักษาระยะห่าง อย่าแนบชิดกันมากเกินไป แต่...เมื่อครู่ดูเหมือน 

เหยียนเฟยเป็นฝ่ายเข้ามาจูบเขาเองไม่ใช่เหรอ ถ้าตอนนี้เขาเอ่ยปากว่า 

จะรับผิดชอบในสิ่งที่ปิดบังเหยียนเฟยอะไรทำนองนี้ ดูท่าสถานการณ์ 

จะแปลกประหลาดไปสักหน่อย

ดวงตาของเหยียนเฟยโค้งขึ้น เขาค่อย  ๆ  เลื่อนเข้าแนบชิดใบหน้า 

หลัวซวินช้า  ๆ มือที่วางอยู่บนหน้าอกในตอนแรกเลื่อนออกมาโผล่ทาง 

คอเสื้อ แล้วเชยคางอีกฝ่ายให้หันหน้ามา จากนั้นจึงก้มลงประทับจูบ  

“อยู่กับฉันนะ”

หลัวซวินตะลึงงันอยู่นาน  รู้สึกเพียงใบหน้าตัวเองเห่อร้อนจน 
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แทบไหม้ ทว่าในใจกลับยังคลางแคลง “นาย...ไม่ได้เป็นเกย์ไม่ใช่เหรอ” 

หลัวซวินรู้สึกว่าไม่เหมือน แม้จะบอกไม่ถูกว่าเพราะอะไร แต่จาก 

ที่เขาได้สัมผัสอีกฝ่าย ก็รู้สึกว่าเหยียนเฟยไม่ได้เป็นเหมือนตนแน่  ๆ เขา 

น่าจะชอบผู้หญิงมากกว่า

มันเป็นเซ้นส์อย่างหนึ่ง เขาเองก็บอกได้ไม่ชัดเจน ทั้งยังไม่รู้ว่า 

นี่จะเป็นเซ้นส์ที่มองพวกเดียวกันออกแบบ ‘ผีเห็นผี’ จริง ๆ หรือเปล่า เพราะ 

ช่วงก่อนยุควันสิ้นโลกก็มีเกย์หลายคนที่มองออกว่าใครเป็นพวกเดียวกัน  

หรือใครที่ไม่ใช่

“ไม่ได้เป็น” เหยียนเฟยพยักหน้ายืนยัน จนถึงตอนนี้ ถ้าให้เขา 

นึกภาพว่าตัวเองกำลังจับมือ  กอดจูบลูบคลำใครสักคนในห้อง  1601  

เขาคงรู้สึกอยากอาละวาดฆ่าคนมากกว่า

“แล้ว...” ทำไมชายแท้หน้าตาดีคนหนึ่งถึงมาจูบตนแบบนี้ เพราะ 

ด้วยรูปร่างหน้าตาและพลังพิเศษที่เหยียนเฟยมี ยังต้องกลัวว่าจะหาผู้หญิง 

ไม่ได้ด้วยเหรอ

จู่  ๆ  เหยียนเฟยก็ขยับเอว ส่วนนั้นที่ผงาดตื่นตัวดุนดันต้นขาของ 

หลัวซวิน ทำเอาหลัวซวินใบหน้าแดงซ่านจนแทบกลายเป็นสีม่วง  “แต่ 

ฉันมีอารมณ์กับนาย เพราะงั้นนายต้องรับผิดชอบ”

“...” หลัวซวินพลันหมดคำจะโต้ตอบเหยียนเฟย เขาเบือนหน้าไป 

อีกด้านอย่างเงียบ ๆ คร้านที่จะสนใจอีกฝ่าย

ก่อนหน้านี้หลัวซวินยังคิดจะบอกเหยียนเฟยอยู่ เลยว่า  ถ้าไม่ 

รังเกียจ ตนจะรับผิดชอบทุกอย่างเอง แต่ตอนนี้พอคำพูดนั้นออกจากปาก 

ของเหยียนเฟยแล้ว  ทำไมถึงรู้สึกเหมือนอันธพาลชั่วช้ากำลังขู่ขวัญ 

สาวบริสุทธิ์ขึ้นมาเสียได้  ถึงตนจะไม่ใช่ผู้หญิงก็ เถอะ  แต่ว่าเรื่องนี้  

ใครควรเป็นฝ่ายรับผิดชอบใครกันแน่

มือใหญ่อยู่ไม่สุขไต่เลื้อยใต้เสื้อหลัวซวินต่อ ทำเอาหลัวซวินต้อง 

รีบตะครุบไว้อีกครั้ง “มะ...ไม่ได้ แบบนี้ไม่ได้...ยังไม่ทันคบหารักกัน 

ก็จะขึ้นเตียงแบบนี้ นายไม่รู้สึกว่าเป็นการบังคับขืนใจเหรอ?!”

เหยียนเฟยเลิกคิ้วด้วยความประหลาดใจ  “ฉันนึกว่าก่อนหน้านี้ 
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พวกเรารักกันแล้วซะอีก”

หลัวซวินชะงักงันไปชั่วขณะ ก่อนกัดฟันถามตาเขียวปั้ด “เมื่อเช้า 

ตอนอยู่ข้างนอก นายตั้งใจจูงแขนฉันใช่ไหม”

เหยียนเฟยพยักหน้า

“แล้วที่ช่วงนี้ทุกเช้าตอนตื่นขึ้นมา...พวกเรา...นอนกอดกัน...นั่น 

นายก็จงใจใช่หรือเปล่า”

เหยียนเฟยเลิกคิ้วเล็กน้อย อมยิ้มแต่ไม่ตอบ ถือเป็นการยอมรับ 

กลาย ๆ 

“ก่อนหน้านี้ตอนอยู่บ้านนายชอบเอามือมาพาดบ่า  แตะหลังฉัน  

แถมบางครั้งยังจงใจเข้ามาพูดใกล้ ๆ  อยู่ด้านหลังฉัน ทั้งหมดนี่นายก็ตั้งใจ 

ด้วยใช่ไหม”

เหยียนเฟยยิ้มกว้างขึ้น ดวงตาฉายแววลึกล้ำ

“คนเจ้าเล่ห์!” ถ้าพวกเขาเป็นเกย์ด้วยกันทั้งคู่ ทุกอย่างที่อีกฝ่าย 

ทำกับตนก่อนหน้านี้ล้วนเรียกว่าเป็นการคุกคามทางเพศได้เลย เพียงแต่ 

เพราะตอนแรกตนมองว่าเหยียนเฟยเป็นชายแท้ จึงวางตัวอย่างชายแท้ 

สองคนอยู่ด้วยกันตามปกติ เลยไม่ทันได้ฉุกคิด แต่นี่...“นายไม่พูดอะไร 

เลยสักคำ แต่มาทำตัวรุ่มร่าม แล้วจะมาพูดว่าเรารักกันเนี่ยนะ?!” นี่มัน 

เป็นวิธีการของคนเจ้าเล่ห์เหลี่ยมจัดชัด ๆ 

เหยียนเฟยเลิกคิ้วขึ้นน้อย  ๆ ทำหน้าเหมือนยิ้มแต่ไม่ยิ้ม “นาย 

รู้ไหม คนที่เจ้าเล่ห์ที่สุดเป็นแบบไหน”

หลัวซวินเงียบพลางส่ายหน้า

“คนเจ้าเล่ห์ที่ทำเป็นวางตัวดีไงล่ะ”

หลัวซวินยกแขนกระทุ้งท้องเหยียนเฟยแรง  ๆ  ไปทีหนึ่ง แล้วฉวย 

จังหวะที่อีกฝ่ายเบี่ยงตัวหลบกลิ้งขลุก  ๆ  กลับไปนอนยังที่ของตัวเอง  

ดึงผ้าห่มที่หลายวันมานี้ไม่ค่อยได้ห่มดี  ๆ  ขึ้นมาห่อตัวแน่นอย่างกับดักแด้  

ทำไมรู้สึกว่าหลังจากเขาสารภาพออกไปแล้ว รูปแบบการอยู่ร่วมกันของ 

ทั้งสองถึงได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง

เหยียนเฟยไม่ได้เซ้าซี้ต่อ เพียงขยับลุกขึ้นปิดไฟหัวเตียง จากนั้น 
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ทิ้งตัวนอนกอดก้อนดักแด้ยักษ์ ซุกหน้าเข้าหาท้ายทอยหลัวซวิน สูดกลิ่น 

หอมอ่อน ๆ ของแชมพูอย่างเต็มปอด

ทั้งสองเงียบอยู่นาน แต่พวกเขาก็รู้ว่าอีกฝ่ายยังไม่หลับ

จู่  ๆ  หลัวซวินก็เอ่ยถามท่ามกลางความมืด “แล้วนายคิดจะเอายังไง 

ต่อไป”

ในเมื่อเหยียนเฟยจงใจหาเศษหาเลยกับเขาอย่างโจ่งแจ้งมานาน  

ดูเหมือนคิดอะไรกับเขา  แต่เขาไม่รู้ว่าเหยียนเฟยแค่อยากลองคบหา 

กับผู้ชายหรือว่าก็มีใจให้เขาจริง ๆ กันแน่

เหยียนเฟยขำเบา  ๆ  ทีหนึ่งก่อนพ่นลมใส่ท้ายทอยหลัวซวินให้  

จั๊กจี้เล่น “พวกเรามาคบกันเถอะ”

หลัวซวินเงียบไปครู่หนึ่ง “ฉันชอบผู้ชาย และจากนี้ไปก็ไม่คิดเรื่อง 

แต่งงานหรือมีลูก แต่นายไม่เหมือนกัน...ฉันไม่อยากทำให้ใครเสียเวลา 

ในชีวิต”

เหยียนเฟยแตกต่างจากเขามาก ทั้งหน้าตาดีขนาดนี้ มีพลังพิเศษ 

สุดร้ายกาจ แถมดูจากบุคลิกท่าทาง เห็นได้ชัดว่าได้รับการอบรมสั่งสอน 

มาอย่างดี คงเป็นคนจากครอบครัวฐานะร่ำรวยมากแน่  ๆ ถึงได้เลี้ยงดูลูก 

ออกมาแบบนี้ได้ อีกอย่าง เหยียนเฟยเคยไปเรียนต่างประเทศ ถ้าเป็น 

ครอบครัวธรรมดาสามัญไม่มีทางส่งลูกไปแบบนั้นได้ ลำพังคุณสมบัติ 

เหล่านี้ พวกผู้หญิงข้างนอกต่างก็อยากเข้าหาเขากันแล้ว กระทั่งคนที่ 

ยอมเป็นหมายเลขสอง หมายเลขสามของเขาก็คงมีนับไม่ถ้วน

เหยียนเฟยหัวเราะอีกครั้ง “ตอนนี้โลกภายนอกเป็นแบบนี้ จะ 

แต่งงานหรือไม่แต่งต่างกันตรงไหน” เขาพูดพลางโอบกระชับก้อนดักแด้ 

ในวงแขนแน่นขึ้น “ฉันแค่อยากอยู่กับนาย  พวกเราจะใช้ชีวิตปลูกผัก  

เลี้ยงหมา เลี้ยงนกกระทาอย่างสงบสุข”

หัวใจหลัวซวินพลันหวั่นไหว อดไม่ได้ที่จะพลิกตัวกลับมา ในความ 

มืดเขามองเห็นเครื่องหน้าอีกฝ่ายได้ไม่ชัด  แต่กลับรู้สึกได้ถึงดวงตา 

กระจ่างใสเป็นประกายของเหยียนเฟยว่ากำลังจ้องเขาอยู่เช่นกัน “เพราะ 

อะไร”
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“...ความรู้สึกน่ะ ฉันอยู่กับนายมานานขนาดนี้ เลยรู้สึกว่านาย 

คือ  ‘บ้าน’  ที่แท้จริง” เหยียนเฟยเงียบเสียงไปชั่วครู่ ก่อนพูดสิ่งที่อยู่ใน 

ก้นบึ้งของจิตใจออกมา “อยู่กับนายแล้วฉันสบายใจ”

หลัวซวินเลียริมฝีปากอย่างไม่ตั้งใจ  ก่อนพูดขึ้นอย่างประหม่า 

เล็กน้อย 

“ฉัน...เอ่อ ถึงจะไม่เหมือนกับสามีภรรยาทั่วไป แต่ถ้าฉันอยากหา 

ใครสักคนมาใช้ชีวิตร่วมกัน ก็อยากเป็นอย่างสามีภรรยาทั่วไปที่อยู่ดูแล 

กันไปตลอดชีวิต ต่อให้มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้ง มีเรื่องไม่พอใจกันบ้าง  

แต่ก็จะไม่เลิกรากันเพราะใช้อารมณ์...จะไม่เป็นคู่รักที่นิด  ๆ  หน่อย  ๆ  

ก็บอกเลิกกันเหมือนเด็กเล่นขายของ  ฉะนั้นนายเก็บไปคิดให้ดีก่อน 

แล้วค่อยมาคุยกันเถอะ” 

การมีหนุ่มหล่อเพียบพร้อมอย่างเหยียนเฟยมาบอกว่ารู้สึกดีกับตน  

หลัวซวินย่อมรู้สึกว่าการกลับชาติมาเกิดใหม่ครั้งนี้ไม่สูญเปล่า เรียกว่า 

ได้กำไรก้อนโตเลยด้วยซ้ำ แต่ความรู้สึกนี้กลับทำให้เขากังวลใจ ไม่กล้า 

ที่จะเชื่อตั้งแต่ทีแรก

เหยียนเฟยหัวเราะเบา  ๆ ก่อนโน้มหน้าเข้าไปประทับจูบแผ่วเบา 

ลงบนริมฝีปากอีกฝ่าย ปลายจมูกแนบปลายจมูก “ฉันรู้ ฉันก็ไม่คิด 

จะมีความสัมพันธ์แบบชั่วข้ามคืนเหมือนกัน ฉันบอกไปแล้วไม่ใช่เหรอว่า  

เวลาอยู่กับนาย ให้ความรู้สึกถึงคำว่าบ้าน  ฉันอยากปกป้องรักษาบ้าน 

หลังนี้ร่วมกับนายจนกว่าเราจะแก่หรือตายจากกัน”

ความคิดนี้อยู่ในใจของเหยียนเฟยมานานมากแล้ว ก็เหมือนอย่าง 

ที่มีคนเคยกล่าวไว้ว่า  บางคนเหมาะที่จะเป็นได้แค่คู่รัก  แต่บางคน  

แม้ไม่ได้มีรูปลักษณ์ภายนอกโดดเด่น ไม่ได้มีรูปร่างเซ็กซี่เย้ายวน แต่ 

พอได้อยู่ด้วยกลับสัมผัสได้ถึงความสุขที่แท้จริงของชีวิต  นี่ต่างหากคือ 

คนที่เหมาะจะเป็นคู่ชีวิตตัวจริง

ทีแรกเหยียนเฟยก็ไม่เข้าใจ จนเกิดเหตุการณ์วันสิ้นโลกและได้พบ 

กับหลัวซวิน  เขาก็พลันเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่ เขาตามหามาทั้งชีวิตคืออะไร  

สิ่งที่เขาต้องการก็คือบ้านที่แท้จริง
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คำรักท่ามกลางบรรยากาศในยามค่ำคืนฟังแล้วชวนเคลิบเคลิ้ม  

ทำให้หลัวซวินมองข้ามเรื่องใบหน้าเปี่ยมเสน่ห์ดวงนี้ที่อาจนำพาความยุ่งยาก 

มาสู่ตนได้ เมื่อเหยียนเฟยดึงผ้าห่มเบา  ๆ เขาก็ปล่อยให้อีกฝ่ายเข้ามา 

อยู่ในผืนผ้าห่มเดียวกัน

ทั้งสองกอดกันแน่น แต่ไม่ได้ทำอะไรเกินเลยมากไปกว่านั้น แค่ 

กอดก่ายแบ่งปันไออุ่นแก่กันและกัน หลัวซวินไม่รู้ว่าตัวเองหลับไปตั้งแต่ 

เมื่อไร ตื่นมาอีกทีก็เห็นแสงอาทิตย์ฉายฉานอยู่ตรงขอบฟ้า

หน้าหนาวสว่างช้า ตอนเขาตื่นขึ้นมาก็เจ็ดโมงกว่าเกือบแปดโมงแล้ว

หลัวซวินเงยหน้าสบตากับเหยียนเฟยที่เพิ่งตื่นเช่นเดียวกัน ก่อน 

จะหลบสายตาอย่างทำอะไรไม่ถูก ผิดกับเหยียนเฟยผู้หล่อเหลากระชากใจ  

เขาโน้มหน้ามอบจูบทักทายยามเช้าลงบนริมฝีปากหลัวซวินหนึ่งทีพลางเอ่ย  

“ตื่นแล้วเหรอ นอนต่ออีกหน่อยไหม”

หลัวซวินรีบส่ายหน้าหวือ “ต้องตื่นแล้ว ยังไม่รู้เลยว่าพวกเขาจะ 

ขึ้นมาบนตึกกันกี่โมง”

วันนี้ทางกองทัพจะส่งผู้รอดชีวิตมาอยู่ที่ชั้นนี้ ทั้งสองต้องไปเอา 

แผ่นเหล็กออกก่อน ไม่เช่นนั้นผู้มาเยือนจะเข้ามาไม่ได้




