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ลมแรงมาก ซ้ำยังหมุนคว้างชวนให้เอนไหว

ชางเยี่ยมองวิวข้างใต้จากชั้นที่สามสิบเจ็ด

เมือ่มองจากความสงูระดบัทีแ่มแ้ตแ่มวยงัไมก่ลา้เขา้ใกล ้ เมอืงทัง้เมอืง 

กลายเป็นพร่ามัวแล้วหมุนย้อนกลับอย่างยุคโพสต์โมเดิร์น ผู้คนจำนวนมาก 

ท่ีเดิมตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่าจะปลิดชีวิตตนเอง ต่างย้ังฝีก้าวไว้เพราะความกลัว 

จนเกินไป ทำให้ได้ย้อนคิดทบทวนว่า แม้โชคชะตาจะเลวร้ายแค่ไหน ก็ไม่ 

อยากเผชิญกับการจำต้องเอาตัวรอดขณะร่างกายอยู่ในสภาวะไร้น้ำหนักยาม 

ดิ่งพสุธา

ชางเยี่ยตัวสั่น กระชับคอเสื้อแน่นขึ้น

เขาเหมือนกับทุกคน กลัวตายด้วยกันทั้งนั้น

ยืนอยู่มุมสูงของเมืองนี้ ใช้เวลาไปเปล่า ๆ แล้วหนึ่งชั่วโมงห้านาที

“ไม่ยุติธรรม นี่มันไม่ยุติธรรมเลยแม้แต่นิดเดียว...”

ชางเยี่ยย่อเข่าลงช้า ๆ ลดศูนย์ถ่วงลงต่ำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการ 

หน้ามืดแล้วพลัดตกลงไปจริง ๆ

เขาเคยอ่านจากคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์เปื้อนซอสมะเขือเทศบนโต๊ะ 

ร้านขายอาหารเช้า เป็นคำพูดของผู้เชี่ยวชาญที่ไม่รู้ไปเอาสถิติมาจากไหน  

บอกวา่ คนทีย่นืทบทวนเรือ่งฆา่ตวัตายอยูบ่นดาดฟา้เกนิเกา้สบินาท ี วนันัน้จะ 
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ไม่มีทางฆ่าตัวตาย คนที่จับมีดปอกผลไม้จ้องข้อมือตัวเองเกินหนึ่งร้อยนาที 

แล้วยังไม่กรีด วันน้ันจะไม่มีทางฆ่าตัวตาย คนท่ีถือขวดยานอนหลับหรือ 

ยาฆ่าหญ้า ใช้เวลาทบทวนหนึ่งร้อยสิบห้านาทีแล้วยังไม่ยอมกระดกกลืน  

วันนั้นจะไม่มีทางฆ่าตัวตาย

คนท่ีใช้เวลาจนเกินกำหนดแล้วยังตัดสินใจทำลายชีวิตตัวเองไม่ได้ วันน้ัน  

จะไม่ทบทวนตัวเลือกทำลายตัวเองอีก

น่ีเป็นระบบป้องกันตนเอง เพ่ือให้การกระทำอันง่ีเง่าได้หลีกห่างออกจาก 

อันตราย พระเจ้าติดตั้งระบบนี้ไว้กับตัวมนุษย์อย่างนั้นหรือ

หรือว่านี่เป็นงานวิจัยไร้สาระที่นักจิตวิทยาคนหนึ่งทำขึ้นเพื่อเย้ยเยาะ 

บรรดาผู้คนที่ปรารถนาในความตายไม่แข็งขันพอ

เลยจากกำหนดเวลาปลอดภัยจากการฆ่าตัวตาย ยังต้องทรมานต่อ 

อีกยี่สิบห้านาที

“ไม่มีเหตุผลเอาเสียเลย...ทำไมฉันต้องมายืนตากลมอยู่ตรงสถานที่ 

บ้าบออย่างนี้ด้วย”

ชางเยี่ยซุกใบหน้ากับหว่างเข่า

เขาไม่เคยโลภ และไม่มีความต้องการทางวัตถุที่ฟุ่มเฟือย ชั่วชีวิตนี้ 

ไม่เคยซื้อของราคาเกินสามพันหยวน สาเหตุที่ทำให้เขาต้องติดหนี้ก้อนโตที่ 

ชั่วชีวิตก็ใช้คืนไม่หมด เป็นเพราะความไร้เดียงสาของตนล้วน ๆ

เป็นเพราะความไว้เนื้อเชื่อใจต่อโค้ชผู้ฝึกสอนที่ปั้นเขามาตั้งแต่   

ม.ปลายจนถึงมหาวิทยาลัย เขาเซ็นชื่อเป็นผู้ค้ำประกันบนสัญญากู้ยืมอย่าง 

เต็มใจ ใครจะไปรู้ว่าไอ้ “บริษัทบริหารสินทรัพย์จงเจีย” ผู้ให้กู้ในหนังสือสัญญา 

ที่ใช้ชื่อดูดีเป็นทางการขนาดนี ้ ที่แท้จะเป็นพวกแก๊งเงินกู้นอกระบบอันฉาวโฉ่

โคช้นกักฬีาทมีชาต ิ วนัทีส่องหลงัจากเขาเซน็ชือ่แลว้ กห็ายสาบสญูไป 

ไม่เหลือเงา

ชางเยีย่ นกักรฑีาทมีชาตผิูเ้กง่ฉกาจ นบัจากนัน้มา เงนิรางวลัจากการ 

แข่งขันก็ไม่เคยตกเข้ากระเป๋าตัวเองอีกเลย

ไม่ว่าจะไปแข่งขันถึงท่ีไหน ก็จะเห็นเงาของคนทวงหน้ีอยู่บนท่ีน่ังคนดู
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กลับถึงบ้าน ส่ิงท่ีต้อนรับคือสีแดงป้ายเต็มฝาผนังน่าสะพรึง กระสุนปืน 

ที่ห่ออยู่ในซองจดหมาย

ญาติมิตรผู้มีช่ืออยู่ในรายช่ือโทรศัพท์มือถือ ล้วนถูกคนทวงหน้ีระเบิดใส่ 

ไปสามรอบ แม้แต่แฟนสาวที่คบกันมาสามปียังถูกก่อกวน บีบให้เล่นหนังโป๊ 

หาเงินจ่ายหนี้ให้แฟน

สุดท้ายย่อมมีแต่เลิกรากันไป

“คนที่เป็นหนี้ไม่ใช่ฉันสักหน่อย พวกคุณก็รู้อยู่แก่ใจดี! ทำไมต้อง 

ตามรังควานแต่ฉันด้วย!”

ชางเยี่ยเคยคำรามเช่นนี้

“พวกพี ่ๆ ปล่อยฉันไปเถิด! ถ้าพวกพี่ซ้อมฉันจนตายอยู่ตรงนี ้ ฉันจะ 

ใช้หนี้ได้ยังไงล่ะ!”

ชางเยี่ยเคยอ้อนวอนเช่นนี้

แก๊งทวงหนี้นอกระบบไม่เคยสนใจคุณ บนสัญญากู้ยืมมีชื่อของคุณ  

ยังไงก็กัดคุณไม่มีปล่อย

กฎหมายยามกลางวัน ใช้ปกครองโลกยามกลางคืนไม่ได้

คืนมืด มีกฎกติกาท่ีหยิบออกมาอวดใครไม่ได้ แต่ดำเนินไปอย่างราบร่ืน

ทรัพย์สินถูกขูดรีดจนเกลี้ยง สิ่งของมีค่าเพียงเล็กน้อยถูกฉกชิงไป 

จำนำทั้งหมด ซี่โครงถูกซ้อมหักสองครั้ง รูปเปลือยหลังจากที่โดนอัดจน 

จมูกช้ำหน้าบวมก็ถ่ายแล้ว ถึงขั้นเคยเสี่ยงตายเป็นคนขนยาจากประเทศไทย 

เข้ามาให้คนพวกนั้นถึงสองรอบ เจ็บก้นแทบตาย

ผลของการทำตัวเชื่อฟังน่ะหรือ

ตัวเลขหน้ีสินกลับขยายตัวด้วยสูตรคณิตศาสตร์อันพิลึกพิล่ัน เพ่ิมศูนย์ 

มาหนึ่งตัว!

“แจ้งความ” ทางเลือกขั้นพื้นฐานที่สุดนี้ก็ใช่จะไม่เคยทำ
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เพียงแต่แจ้งความไปก็จับใครไม่ได้ หรือควรบอกว่าไม่มีใครให้จับ

ตำรวจคนที่ลงบันทึกประจำวันให้ชางเยี่ย เชื่อว่าแม้แต่ความคิดจะทำ 

คดีนี้ก็ไม่เคยมี หรือไม่ก็แสร้งทำท่าลงบันทึกบนกระดาษเปล่าที่ไม่ใช่สมุดรับ 

แจ้งความเลยด้วยซ้ำ

“คุณครับ ถ้าช่วยได้พวกเราย่อมต้องช่วย กฎหมายมีไว้คุ้มครองชาวบ้าน 

ธรรมดาอยู่แล้ว เพียงแต่กฎหมายส่วนกฎหมาย พวกคนไร้การศึกษามันก็ 

ไม่สนใจอยู่ดี ในสายตาพวกเขามีแต่คำว่าติดหนี้ ผมว่าถ้าคุณอยากแก้ไข 

เรื่องนี้จริง ๆ ต้องอาศัยความจริงใจของคุณเท่านั้นแหละ”

“...” ชางเยี่ยปากอ้าตาเหลือก

ตำรวจที่รับแจ้งความควักนามบัตรใบหนึ่งจากกระเป๋าเสื้อยื่นให้ บน 

นามบัตรเป็นเบอร์โทรศัพท์ของบริษัทบริหารจัดการสินทรัพย์ และพูดว่า  

“บริษัทนี้ร่วมก่อตั้งโดยตำรวจที่เกษียณอายุราชการแล้ว เป็นธรรมกว่าพวก 

ขูดเลือดขูดเนื้อข้างนอกเยอะ คุณลองโทร.ไปถามดูไหม”

ชางเยี่ยยังรู้ดีว่าคำว่าโง่สะกดยังไง ก่อนหน้านี้เขาทำความผิดมหันต์ 

เพราะเชื่อใจผู้มีพระคุณมากเกินไปนั่นเอง

นามบัตรใบนั้น ชางเยี่ยฉีกทิ้งตั้งแต่ก้าวพ้นจากโรงพัก

หมดหนทางไปแล้ว

ทำอะไรไม่ได้ทั้งสิ้น

ไม่ว่าตนจะหนีจะซ่อนอย่างไร ก็หลบคนทวงนี้มากอิทธิฤทธิ์เหล่านั้น 

ไปไม่พ้น

นอกจากตาย

เหลือแต่ความตายเท่านั้น สิ่งเดียวที่ชางเยี่ยตัดสินใจแทนตัวเองได้

ไมช่า้กเ็รว็ ยงัไงกต็อ้งถกูฆา่ตาย ยิง่ตอ้งคอยหวาดผวา ไมรู่ว้า่วนัตาย 

ของตัวเองจะเป็นวันไหน สู้รีบ  ๆ  ตัดสินใจแทนตัวเองเสีย อย่างน้อยก็ยังมี 

ศักดิ์ศรีหลงเหลือบ้าง ไม่ต้องแสดงฉากคุกเข่าร้องขอชีวิตทั้งที่รู้ว่ายังไงก็ต้อง 

ตายอยู่ดี
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ลมแรงมาก

กระโดดลงจากตึกสูง ตายไม่ต้องสืบ ตายเละเทะ รวดเร็วและแน่นอน

ก้าวข้ามความอยากมีชีวิตอยู่ให้นานข้ึนอีกสักสองสามนาทีก็ยังดี ชางเย่ีย 

กล่อมตัวเอง ด้วยกลัวว่าระหว่างดิ่งพสุธาจะมีเวลาให้ใช้ขบคิดทบทวนน้อย 

เกนิไป ชางเยีย่รดีเอาเรีย่วแรงทีย่งัเหลอื ทบทวนชวีติยีส่บิหกปอีนัสัน้กดุของ 

ตัวเอง

ขโมยของครั้งแรก ทะเลาะวิวาทครั้งแรก เลี้ยงสุนัขครั้งแรก โกง 

ขอ้สอบครัง้แรก ลงสนามทดสอบครัง้แรกกช็นะเปน็นกักรฑีาทมีโรงเรยีน ได ้

แชมป์วิ่งร้อยเมตรชายระดับประเทศครั้งแรก กระโดดไกลครั้งแรกก็ทำลาย 

สถิติเขต แต่เสียดายที่ไม่มีพยานรู้เห็น เปลี่ยนมาฝึกซ้อมทศกรีฑาครั้งแรก 

ก็ได้ครองแชมป์ระดับวิทยาลัยวิชาชีพ เข้าแข่งขันทศกรีฑาชิงถ้วยยูโรป้า 

ครัง้แรกกไ็ดอ้นัดบัสี่ อนาคตสวยหร ู ไดจ้บัมอืครัง้แรก จบูครัง้แรก รว่มรกั 

ครั้งแรก หักอกครั้งแรก อกหักครั้งแรก พาผู้หญิงกลับบ้านค้างคืนครั้งแรก  

ไดร้บัการเสนอชือ่เปน็สบิเยาวชนดเีดน่แหง่เมอืงอีห๋ลานครัง้แรก เกดิความคิด 

ขอแตง่งานครัง้แรก เปน็ผูค้ำ้ประกนัครัง้แรก...เปน็ผูค้ำ้ประกนัครัง้แรก...เปน็ 

ผู้ค้ำประกันครั้งแรก...

“พอแล้ว”

ชางเยี่ยตัดสินใจหยุดความทรงจำไว้เพียงเท่านี้

ชีวิตต่อจากนั้น คือคราบสกปรกที่ทิ้งชักโครกกดน้ำก็ยังไม่หาย

ชางเยี่ยมองดูเวลาบนโทรศัพท์มือถือราคาถูกแวบหนึ่ง

“ก่อนจะกระโดดลงไป ฉันต้องพูดให้กระจ่าง...ฟังให้ดีนะ...”

ชางเยีย่หยบิปากกาลกูลืน่สนีำ้เงนิในกระเปา๋เสือ้ ทีส่กรนีเบอรโ์ทรศพัท ์

สำนักงานผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่ง ออกแรง 

ขูดขีดลงบนฝ่ามือ “ฉันใช้เวลาทบทวนหนึ่งร้อยนาที แต่ก็ยังกระโดด” เขา 

คัดง้างนักจิตวิทยาว่างจัดที่อยู่มุมใดมุมหนึ่งบนโลกใบนี้อย่างอ่อนแรง

จากนั้นปาปากกาทิ้งอย่างแรง วัตถุพุ่งตัวตามแรงโน้มถ่วง พ้นหาย 

จากสายตาอย่างรวดเร็ว

อีกไม่กี่วินาที ตัวเขาก็คงจะหายสาบสูญไปจากโลกนี้อย่างหมดจด 
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เหมือนกัน

ชางเยี่ยยืนอยู่บนขอบดาดฟ้าแสนอันตราย  กางแขนทั้งสองข้าง  

หลับตาพร้อมหายใจเข้าออกอย่างยากเย็น

รอกระแสลมแรงจากไกล ๆ พัดพาเขาไปพร้อมโชคชะตา

ชางเยี่ยอดน้ำตาไหลไม่ได้

...ความจริงแค่ก้าวขาออกไปก้าวเดียวก็จบสิ้นแล้ว เขาก็ยังไม่กล้า

ผลปรากฏว่ายังต้องรอกระแสลมซึ่งไร้ส่วนเกี่ยวข้องโดยสิ้นเชิงมาช่วย 

ปลิดชีวิตให้

ลมมาแล้ว

เส้นผมของชางเยี่ยปลิวไปข้างหลัง เขาสูดเอาลมเย็นเข้าไป สองตา 

ปิดแน่นกว่าเดิม

...แรงไม่พอ ลมแรงไม่พอ

ลมผ่านไปแล้ว ชางเยี่ยยังคงยืนอยู่ขอบกำแพงกั้นดาดฟ้า

“...” เขาถอนหายใจดว้ยโลง่ใจไปเปลาะหนึง่ แตย่งัคงกางแขนสองขา้ง 

แน่วแน่

ผ่านช่วงเวลาหายใจเข้าออกสิบเจ็ดครั้ง ลมมาอีกแล้ว

คราวนี้ลมม้วนตลบมาจากด้านหลัง ชางเยี่ยรู้สึกว่าเส้นขนทั่วตัวลู่ไป 

ข้างหน้า

ขณะทีร่า่งกายเอนไปดา้นหนา้เลก็นอ้ย เขาไดย้นิเสยีงหวัใจตวัเองเตน้ 

อย่างชัดเจน

ตุบ ตุบ ตุบ! ตุบ ตุบ ตุบ!

แต่

“ยังไม่แรงพอ” ปลายจมูกของชางเยี่ยซึมเหงื่อเย็น ฟันขบแน่นหลัง 

กระแสลมผ่านไป

ผ่านไปแล้วครึ่งชั่วโมง

ลมมา ๆ ไป ๆ ซ้าย ๆ ขวา ๆ แรงแล้วแรงขึ้นอีก

แต่นักทศกรีฑาดีกรีทีมชาติก็ยังไม่ถูกพัดตกจากตึก

ชางเยีย่ลมืสิน้แลว้ หรอืจงใจมองขา้มความจรงิขอ้นี ้ : กลา้มเนือ้สองขา 
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ทีผ่า่นการฝกึฝนอยา่งเขม้งวด เชือ่มตดิอยูก่บัขอบดาดฟา้อนัเสยีวไสไ้วป้ระดจุ 

เหล็กกล้า ผ่านทางจิตใต้สำนึกของความกลัวตาย

กระแสลมแรงบนตกึสงูระดบันี ้ ไมว่า่จะพดัเขา้ใสอ่ยา่งไร กอ็ยา่หมาย 

จะขยับสองขาของเขาได้

ขณะชางเยี่ยเตรียมสัมผัสกับกระแสลมแรงระลอกถัดไป กระเป๋าเสื้อ 

ก็พลันสั่น

ชางเยี่ยชักมือกลับมาล้วงหยิบโทรศัพท์มือถือด้วยสีหน้าไร้อารมณ์

ไม่แสดงหมายเลขเรียกเข้า...เป็นไอ้พวกวายร้ายผีดูดเลือดโทร.มาอีกแน่

หลายวันก่อนพอมือถือดังก็รีบกดทิ้ง คราวนี้เขากลับรับสายโดยไม่ 

แม้แต่จะคิด ชางเยี่ยรู้สึกว่าการรับโทรศัพท์สายนี้ช่วยเร่งเร้าความอยากตาย 

ให้เขาได้

“หึ ไอ้หน้าเหม็นไม่รู้จักตาย! ในท่ีสุดก็ยอมรับสายแล้วเรอะ” เป็นเสียง 

ของเสี่ยวเฉิน

“...” ชางเยี่ยกลืนน้ำลายอึกหนึ่ง

“ฟังให้ดีนะ ไม่ว่าแกจะหลบอยู่ที่ไหน ต่อให้หนีไปถึงจีน บริษัทก็จะ 

หาตัวแกเจออยู่ดี!”

“อืม” ชางเยี่ยอยากตะโกนด่าสวน แต่กลับบ้วนคายถ้อยคำขี้ขลาด 

ออกมาได้เพียงเท่านี้

“แต่แกก็อย่าคิดมากนักเลย ไหน ๆ วันนี้แกก็ดวงขึ้นแล้ว ฉันโทร.มา 

นี่น่ะก็เพื่อจะบอกวิธีหาเงินดี  ๆ ให้ฟัง พาสปอร์ตที่แกใช้เดินทางไปเมืองไทย 

คราวก่อนยังเก็บไว้ใช่ไหม” น้ำลายของเส่ียวเฉินคล้ายพ่นออกมาทางหูโทรศัพท์

“จะ...จะทำอะไร” ร่างกายชางเยี่ยเปิดระบบโต้ตอบอัตโนมัติ

“ทางบริษัทจะขอซ้ือพาสปอร์ตของแก ให้ราคาตลาด แปดหม่ืนหยวน”

“ซื้อแล้วเอาไปทำไม”

“ถามหาอะไรไม่ทราบ! เงินแปดหม่ืนใช้หักดอกเบ้ียของสัปดาห์น้ีได้ 

แล้วจะคิดอะไรอีก”

“...”

“อย่าเงียบสิ คนอุตส่าห์ชี้ทางง่าย  ๆ  สบาย  ๆ  ให้ขนาดนี้ทำเป็นไม่เห็น  
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อยากตายหรือไง!”

แปดหมื่นงั้นหรือ...ได้แค่ค่าดอกเบี้ยสัปดาห์เดียวงั้นหรือ

คนทั่วไปใช้เงินแปดหมื่นอยู่ได้ตั้งครึ่งปีไม่ใช่หรือ

อีกฟากของโทรศัพท์ เสี่ยวเฉินส่งเสียงข่มขู่เจือแสร้งเป็นพ่อพระ 

น่าขยะแขยงมาเรื่อย ๆ 

ชางเยี่ยรู้แก่ใจดี ต่อให้ยืดอายุออกไปอีกสัปดาห์ ชีวิตของเขาก็ไม่ 

เกิดอะไรเปลี่ยนแปลง

แต่ชางเยี่ยก็ยังรับฟังเวลาและสถานที่จากเสี่ยวเฉินอย่างตั้งใจ แล้ว 

ลืมตาขึ้น

ขณะล้มตัวลงกองบนพ้ืนดาดฟ้า มองดูท้องฟ้าท่ีเป็นสีเทาป้ืนใหญ่น้ัน...

“ฉัน แม้แต่ตายก็ยังไม่มีสิทธิ์งั้นหรือ”

ชางเยี่ยไม่ได้ร้องไห้

เพียงใช้มือทำเป็นรูปปืน ยิงใส่ขมับตัวเองอย่างเสแสร้งและขี้ขลาด
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วันนี้อากาศดีมาก
แสงแดดจัดจ้าปกคลุมเมืองแสนธรรมดาเมืองนี้อย่างอบอุ่น เหมือน 

ยาออกฤทธิ์ชนิดพิเศษ ทำให้ส่วนประกอบทางเคมีของความอึดอัดใต้ฝ่าเท้า 

ผู้คนที่เดินขวักไขว่ละลายหายไปอย่างเงียบเชียบผ่านการสังเคราะห์แสง

แม้แต่ชางเยี่ยผู้อยากฆ่าตัวตายเมื่อสามวันก่อน บัดนี้นั่งกินหมี่ผัด 

ข้างทางก็ยังรู้สึกอารมณ์ดี

เค้ียวเส้นบะหม่ีอย่างออกรส พลางอ่านหนังสือพิมพ์ แอ๊ปเป้ิลเดล่ี บนโต๊ะ

ขา่วสงัคมเกีย่วกบัโศกนาฏกรรมและเรือ่งชัว่รา้ย มคีนจงใจวาด “ภาพ 

จำลองเหตุการณ์”  แบบการ์ตูนปัญญาอ่อน น่าขันจริง  ๆ แค่นี้ผู้ถูกคุกคาม 

ทางเพศก็เศร้าใจมากพอแล้ว นักข่าวยังเขียนเล่าขั้นตอนการลวนลามทำร้าย 

ไว้ในเนื้อข่าวอย่างละเอียด ซ้ำยังวาดภาพการ์ตูนขัดตา เพื่อให้มวลชนทั่วไป 

ได้ข่มขืนเธอทางสายตาอีก จะให้รู้สึกอย่างไร

แต่เร่ืองราวมืดหม่นเศร้าหมองเหล่าน้ีกลับมอบกำลังใจประหลาดให้กับ 

ชางเยี่ย

มนุษย์เป็นสัตว์ที่รู้จักใช้ทุกวิถีทางปลอบประโลมตัวเอง

ทั้ง ๆ ที่บนโลก คนมีชีวิตสุขสบายกว่าตนมีอยู่เต็มท้องถนน แต่ก็ยัง 

นยิมพดูเรือ่งอดออมบญุบารมี บอกวา่เทยีบกบัขา้งบนไมไ่ด้ เทยีบกบัขา้งลา่ง 

ยังเหลือเฟือ
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ขณะกินอาหารราคาถูก มักระลึกถึงเด็ก  ๆพุงโลในประเทศแถบแอฟริกา 

ซึ่งไม่เคยรู้จักพบหน้า และไม่มีวันได้รู้จักพบหน้า เด็กขาดโปรตีน ขาด 

วิตามิน ขาดแคลนทุกอย่างยกเว้นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ หลังจากระลึกเสร็จ  

อาหารในปากก็ใช่ว่าจะอร่อยขึ้นกว่าเดิม

ถูกตามทวงหน้ี ข่มขู่คุกคามตลอดท้ังวัน ชางเย่ียอาศัยการเสพข่าวเศร้า 

ของผู้เคราะห์ร้ายบนหน้าหนังสือพิมพ์ปลอบใจตน มองคนมีชีวิตเลวร้าย 

ยิ่งกว่าเขา อย่างเช่นภรรยาสัญชาติเวียดนามที่ถูกสามีใช้ขวดเหล้ากรีดหน้า 

เสียโฉม ผู้หญิงขายตัวฟากตรงข้ามที่ถูกแก๊งค้ามนุษย์โยนทิ้งทะเล นักเรียน  

ม.ต้นที่ถูกเพื่อนมอมเหล้าแล้วเรียงคิวระหว่างเที่ยวฉลองเรียนจบ ถูกพ่อกับ 

ปู่ตัวเองร่วมกันข่มขืนแปดปีจนตั้งท้อง...ลูกในท้องเป็นของใครยังเป็นปริศนา

ผีนรกเอ๊ย ลึก ๆ ในดวงวิญญาณของชางเยี่ยคล้ายกับได้รับการปลอบ 

ประโลม

ทกุครัง้ทีช่างเยีย่ไดร้บักำลงัใจจากความทกุขท์รมานแสนสาหสัของผูอ้ืน่ 

ลักษณะนี้ เขาจะเกิดความรู้สึกผิดบาป

โดยเฉพาะเมื่อสำนึกได้ว่าตัวเองก็ไม่นับเป็นคนดีสมบูรณ์แบบเช่นกัน  

บางทีชางเยี่ยใช้เรื่องกฎแห่งกรรมปลอบตัวเอง...แม้เขาจะไม่โลภและไม่ใช้เงิน 

ฟุม่เฟอืย แตเ่ปน็เพราะตนไมใ่ชค่นดบีรสิทุธิ์ วนันีถ้กูพวกลกูหมามาเฟยีไลบ่ี้ 

จนหมดท่า ก็ใช่ว่าจะไม่สมควรเสียทีเดียว 

การปลอบตัวเองด้วยวิธีสำนึกผิดเช่นนี้ แน่นอนว่าเป็นเรื่องต้อยต่ำ 

เหลือเกิน

ขณะตักไข่พะโล้ลูกสุดท้ายเข้าปาก ชางเยี่ยรู้สึกว่าข้างหลังมีเงาเพิ่มมา 

สองเงา

ชางเยี่ยหันไปอย่างประหม่า เห็นไอ้นักเลงสองคนที่เคยซ้อมเขาจน 

ซี่โครงหักยืนอยู่ตรงนั้น

วิ่ง!

ก้นของชางเยี่ยเพิ่งจะพ้นจากเก้าอี้ หัวไหล่ก็ถูกกดลงทันที
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“หนีไปไหน” ไอ้นักเลงนั่นแค่นหัวเราะ

“นักทศกรีฑาแล้วไง เร็วกว่ากระสุนปืนงั้นรึ” นักเลงอีกคนซุกมือไว้ 

ในอก แสร้งทำเป็นว่าในนั้นมีปืนซ่อนอยู่

เมื่อครู่จะวิ่งยังวิ่งพ้น แรงที่กดลงบนหัวไหล่แม้จะหนักหน่วงแต่ไม่ถึง 

กับตรึงแน่น ด้ินทีเดียวก็หลุด โดยเฉพาะเม่ือชางเย่ียรู้ว่า กุ๊ยสองตัวน้ียังไม่ถึง 

ระดับมีสิทธิ์พกปืนติดตัว

แต่เขาก็ไร้ปัญญาขัดขืน

ชางเยี่ยสูญเสียความกล้าไปจากก้นบึ้ง

เจ้าของร้านก๋วยเต๋ียวท่ียืนอยู่ฝ่ังตรงข้ามแสร้งทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดข้ึน  

ก้มหน้าก้มตาถือตะกร้อลวกใบที่เปื่อยจนนิ่มเละไปนานแล้ว การแส่หาเรื่อง 

รงัแตจ่ะเจอเรือ่ง เจา้ของรา้นกว๋ยเตีย๋วหวงัเพยีงสามคนนีจ้งเอาเรือ่งไปสะสาง 

กันที่อื่น

“บริษัทประกาศตามหาตัวแกขนาดนี้ คิดว่าจะหนีสายตาที่มีอยู่ทุกที่ 

ของบริษัทพ้นรึ” กุ๊ยที่กดไหล่เขาไว้พูดเสียงดัง

ชางเยี่ยพลันนึกขึ้นได้ ที่จริงเขาไม่จำเป็นต้องรีบร้อนวิ่งหนีนี่นา!

“เดี๋ยว ดอกเบี้ยสัปดาห์นี้ฉันจ่ายแล้วนี่ ต่อให้จะตามตัวฉัน ก็ยัง 

ไม่ควรจะถึงเวลา...”

อย่างน้อย วันนี้ไม่ต้องจ่าย

“แกบอกว่าแกจ่ายดอกเบี้ยแล้ว จ่ายให้ใครล่ะ” กุ๊ยที่กดไหล่เขาพูด 

อย่างสงสัย

“จา่ยใหเ้สีย่วเฉนิไง ฉนัขายพาสปอรต์ใหบ้รษิทัไปแลว้ไมใ่ชห่รอื” ชาง- 

เยี่ยเร่งเสียงดังขึ้น

แม้สีหน้าของชางเยี่ยจะหวาดกลัว แต่เรื่องขายพาสปอร์ตขัดดอกเบี้ย  

ไม่เหมือนคำปดที่แต่งขึ้นสด ๆ

นักเลงสองคนมองตากันแวบหนึ่ง แต่ไม่เคยได้ยินเสี่ยวเฉินพูดถึง 

มาก่อนนะ

“เอาเป็นว่าสองสามวันนี้บริษัทตามหาตัวแกอยู่ แกก็ไปคุยกับบริษัท 

เอาเองละกัน!”
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นักเลงทั้งสองน้ำเสียงไม่แข็งกร้าวเหมือนอย่างเดิม  เพียงตบไหล่ 

ชางเยี่ยสองที แสร้งทำเป็นสนิทแล้วหิ้วปีกเขาไป

ชางเยี่ยไม่มีทางเลือก

เขาไม่มีทางเลือกมานานมาก นานมาก ๆ แล้ว
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มาเฟียก็เหมือน  เรา ๆ ทา่น ๆ ชอบเงนิมากกวา่ชอบอดัคน

การอัดคนเป็นเพียงหนึ่งในวิธีรีดไถเงิน หากได้เงินโดยไม่ต้องอัดใคร  

จะเป็นใครก็ไม่ชอบลงไม้ลงมือหรอก  — ถ้าคุณเชื่อคำพูดที่กล่าวมานี้ คุณก็โง่ 

จนคู่ควรกับคำว่าไร้เดียงสานั่นแหละ!

หาเงิน มี “วิธีการปกติ” ตั้งมากมาย

ไมเ่ลอืกสมัมาชพี แตเ่ลอืกหาเงนิดว้ยเสน้ทางคดงอบดิเบีย้ว แสดงวา่ 

คนคนนี้โครงสร้างทางจิตใจผิดเพี้ยนจากผู้คนปกติทั่วไป

คนท่ีเข้าแก๊งมาเฟีย ไม่เพราะทางน้ีเพียงหาเงินได้ ซ้ำยังสามารถใช้วิธีการ 

รุนแรงแบบดึกดำบรรพ์ข่มขู่ผู้คนที่เดินทางถูกบนสังคม อย่างหลังต่างหากที่ 

เป็นเรื่องหลัก โหมไฟให้จิตวิญญาณด้านมืดของนักเลงอันธพาลเดือดพล่าน  

ไม่อย่างนั้นไปขายไก่ทอดตามครรลองน่าจะได้เงินเยอะกว่าด้วยซ้ำ

ชางเยี่ยที่ถูกพาตัวไป  “บริษัท”  ได้เรียนรู้อย่างลึกซึ้งแล้วว่า อะไรคือ 

ความหน้าด้าน

คำว่า  “บริษัท” ไม่ว่าจะเป็น  “บริษัทบริหารสินทรัพย์”  หรือ  “บริษัทรับ 

ทวงหน้ี” ต่างก็เป็นกิจการรับเงินท่ีปลายสายของธุรกิจมาเฟีย อาศัยการ 

เก็บเงินตามระบบ ไม่เพียงหาเงินได้เท่านั้น ยังฝึกลูกน้องให้มีลูกบ้าในการ 

ข่มขู่ผู้คนในสังคม นับเป็นการอบรมทางอาชีพขั้นพื้นฐานก็ว่าได้

นายใหญ่ประจำสาขาบริษัทแห่งน้ีมีประวัติใหญ่โตใช่น้อย ช่ือว่าพ่ีฉายเกอ
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พี่ฉายเกอเหตุที่ได้ชื่อว่าฉาย (ทรัพย์สิน) ไม่ใช่ได้มาเปล่า  ๆ เขาควบ 

รวมบริษัทรับทวงหนี้ที่เล็กกว่าจำนวนไม่น้อยเป็นเวลาสองปีติด  ๆ กัน ขณะนี้ 

สายงานที่รับผิดชอบ ผลประกอบการติดสามอันดับแรกจากบริษัทรับทวงหนี ้

สามสิบกว่าแห่งในสังกัดเหลิ่งเมี่ยนฝอ (พ่อพระหน้าเย็น) หากให้กิจการของ 

พีฉ่ายเกอรุง่เรอืงอยา่งนีต้อ่ไป ไมน่านกจ็ะไดร้บัความสำคญัจากเหลิง่เมีย่นฝอ  

กลายเป็นว่าที่รองเจ้าพ่อใหญ่มาแรง

พีฉ่ายเกอนัง่หนา้ทวี ี แตไ่มไ่ดเ้งยหนา้ เอาแตศ่กึษาวนัทีบ่นปฏทินิจนี  

นับว่าควรเชิญพระพรหมสี่หน้าที่เช่าจากประเทศไทยเข้ามาตั้งบูชาในบริษัท 

เมื่อไรดี แน่นอนว่าไม่ได้ชำเลืองมองชางเยี่ยแม้แต่แวบเดียวเช่นกัน

เสี่ยวเฉินนั่งไขว่ห้างสูบบุหรี่ มองดูใบหน้าโกรธจัดจนบิดเบี้ยวของ 

ชางเยี่ยอย่างไม่ใส่ใจ

“พาสปอร์ตเหรอ ใช่ ฉันกำลังหาซื้อพาสปอร์ตให้พี่ฉายเกออยู่ แต่ 

แกเคยเอามาให้ฉันตั้งแต่เมื่อไหร่” เสี่ยวเฉินพ่นควันบุหรี่ สายตามองขึ้น  

“สิ่งเดียวที่แกทำตลอดหลายวันมานี้ ก็คือตัดสายฉันทิ้ง”

ปฏิเสธกันหน้าด้าน ๆ

“สามวันก่อน ฉันไปสถานีติ่งซีตามนัด ให้พาสปอร์ตกับมือคุณแท้ ๆ!  

คณุยงัใหเ้งนิกนิขา้วฉนัดว้ยสองพนั แลว้ยงับอกอกีวา่ คา่พาสปอรต์แปดหมืน่  

ใช้ขัดดอกเบี้ยสัปดาห์นี้!” ชางเยี่ยร้องสุดเสียง “พี่ฉายเกอ! พี่ต้องเชื่อฉัน!”

ฉายเกอทำหูทวนลม ตั้งหน้าตั้งตาศึกษาวันเชิญพระต่อ

เสี่ยวเฉินพ่นควันบุหรี่ใส่หน้าของชางเยี่ยช้า ๆ

“สมัยนี้นักโทษหนีคดีที่อยากเปลี่ยนชื่อแซ่ขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศ 

มีอยู่ถมถืด ใครบ้างไม่รู้ว่าราคาตลาดของพาสปอร์ตเล่มหนึ่งขึ้นถึงสองแสน 

แล้ว แกดันบอกว่าขายให้ฉันแค่แปดหมื่น ใครจะไปเชื่อ!”

เสี่ยวเฉินชำเลืองชางเยี่ยด้วยหางตา

ใครบ้างไม่รู้งั้นรึ

พาสปอร์ตเล่มหนึ่งขายได้เท่าไร คนปกติธรรมดาทั่วไปใครจะรู้!

“สองแสน...คุณบอกฉันว่าแปดหมื่น! คุณบอกกับฉันว่าแปดหมื่น!”  

ชางเยี่ยหน้ามืด



มือส ังหาร  ภาคอิสรภาพไร ้เท ียมทาน

16

“เครดติของเสีย่วเฉนิคนนีใ้ครบา้งไมรู่้ ถา้ของมนัมมีลูคา่สองแสน ฉนั 

กต็อ้งจา่ยเตม็ใหแ้กสองแสนสวิะ โอย๊! แปดหมืน่ ฟา้ดนิลงโทษหรอืไง! ถา้ 

แกเอาพาสปอร์ตมาขายฉันตอนนี้ ฉันไม่เพียงจะให้แกเลยสองแสน ยังจะ 

เพิ่มให้อีกแสนหนึ่งด้วย!”

“ฉันจะไปหาพาสปอร์ตที่ไหนมาขายคุณอีกล่ะ! คุณ...”

ไม่ว่าชางเยี่ยกับเสี่ยวเฉินจะทะเลาะกันเสียงดังแค่ไหน อย่าว่าแต่ 

พี่ฉายเกอ แม้แต่ลูกสมุนคนอื่น ๆ ในบริษัทยังไม่แม้แต่จะมองมาทางชางเยี่ย 

สักคร้ัง พวกเขาไม่มีใครพูดสอด ต่างดูข่าวทีวี แทะเม็ดแตงกันอย่างเกียจคร้าน

ครึ่งชั่วโมงผ่านไป สมองของชางเยี่ยสับสนไปหมดแล้ว

ต่อให้เปน็คนปัญญาอ่อน ยืนฟังสองคนนี้คุยกันไม่ถึงห้านาท ี ก็น่าจะ 

รูแ้ลว้วา่ใครเปน็ฝา่ยพดูโกหก หากไมใ่ชพ่วกอนัธพาลเชือ่คำพดูของเสีย่วเฉนิ 

เต็มอก ก็ไม่รู้สึกว่าเสี่ยวเฉินยักยอกเงินพาสปอร์ตเป็นเรื่องใหญ่ ไหน ๆ ขยะ 

ก็คือขยะวันยังค่ำ — ส่วนชางเยี่ยที่โต้แย้งเสียงแข็ง เป็นเพียงการแสดงที่นำมา 

ซึ่งความอับอายให้กับตนเองเท่านั้น

“พี่ฉายเกอ! พี่เชื่อฉันหรือเชื่อเขา!”  ชางเยี่ยดวงตาแดงก่ำด้วย 

เส้นเลือดฝอย

ฉายเกอขมวดค้ิว ในใจนึกว่า ทำไมช่วงน้ีไม่มีวันมงคลเอาเสียเลยนะ...

ชางเยี่ยเริ่มสำนึกแล้ว

“ได้! พ่ีฉายเกอ พ่ีเองก็ฟังให้ดี! คิดจะปรักปรำกัน ใครบ้างทำไม่เป็น!  

ฉันขอบอกว่าฉันใช้หนี้พวกพี่ครบหกล้านแล้ว! พวกพี่ใครจะเป็นคนออก 

ใบรบั!” ชางเยีย่ตะโกนสดุเสยีงอยา่งสตแิตก “นบัจากวนันี ้ ฉนัหมดหนีแ้ลว้!  

ถ้าใครมาทวงอีกฉันจะ —”

รับรองว่านี่เป็นการกระทำที่มีศักดิ์ศรีที่สุดของเขาในตลอดครึ่งปีมานี้

...แต่น่าเสียดาย เรื่องใด ๆ ก็ล้วนมีราคาของมัน

ไม่รู้ว่าใครเป็นคนใช้ดุ้นเหล็กท่อนโตฟาดใส่อย่างแรง จนหน้าแข้ง 

ของชางเยี่ยบวมปูด

จากนั้นทั้งหมัดทั้งตีนระดมเข้าใส่อย่างไม่มีปี่มีขลุ่ย

เสี่ยวเฉินมองไปทางฉายเกอ
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ฉายเกอเงยหน้าขึ้นเล็กน้อย ส่งสัญญาณกันทางสายตา

“ไอ้คนไม่รู้จักคิด ติดเงินแล้วยังจะแต่งเรื่องโกหก เห็นหน้าทุเรศ 

ของแกแล้วอยากถ่ายท้องว่ะ” เสี่ยวเฉินดับก้นบุหรี่ เดินตรงไปเข้าส้วม

ห้านาทีต่อมา ไม่ได้ยินเสียงกดชักโครก เสี่ยวเฉินเดินออกจากส้วม 

พร้อมคาดเข็มขัดไปด้วย

ห้านาทีนี้ ชางเยี่ยถูกซ้อมเป็นช่วง ๆ ตามตัวมีแต่รอยเท้า ต่อให้เขา 

เป็นถึงอดีตนักกรีฑาทีมชาติฝีมือดีที่สุด กระดูกแข็งแค่ไหนก็ทนมือทนเท้า 

ขนาดนี้ไม่ไหว

กลับถึงโซฟา เสี่ยวเฉินพ่นควันอมควันต่อ มองดูชางเยี่ยที่เจ็บปวด 

จนร้องไม่ออกถูกลากไปห้องน้ำ

ชางเยี่ยที่สลบไสลตื่นขึ้นอย่างรวดเร็ว

พวกลกูกระจอ๊กทีย่งัไมเ่ขา้ขัน้นกัเลงดว้ยซำ้ กดหนา้ของชางเยีย่ลงใน 

ชกัโครก แชอ่ยูใ่นอจุจาระเหมน็คลุง้ของเสีย่วเฉนิ กด ยก กด ยก กด ยก  

ชางเยี่ยสำลักจนในโพรงจมูก ช่องปาก เต็มไปด้วยสิ่งโสโครก

“อุก...อุก...อ่อก...ฮืด...อย่า...”

กระเพาะของชางเยี่ยยังไม่ทันจะได้ขยะแขยง ท่อทางเดินหายใจก็ 

ดิ้นรนขัดขืนอย่างรุนแรงแล้ว

พวกกุ๊ยท่ีบ้าความรุนแรงเหล่าน้ันรู้แก่ใจว่าคนท่ีพวกมันกำลังทรมานน้ี 

ไร้ความผิด...อย่างน้อยก็ไร้ความผิดในวันนี้ แต่เรื่องทรมานคน หากเริ่ม 

ลงมือก็หยุดไม่ได้ โดยเฉพาะเมื่อทำเรื่องชั่วพร้อมกันเป็นก๊วนใหญ่ ใคร 

มือไม้อ่อนก่อน คนคนนั้นก็จะขาดความน่าเชื่อถือในสายตาของทุกคนนับ 

จากนี้

นอกห้องน้ำ บทสนทนาเยียบเย็นยิ่งกว่ากำลังดำเนินอยู่

“เรื่องดวงตกเนี่ย...น่ากลัวที่สุด” ลูกสมุนที่ถือแท่งเหล็กงอ ๆ คนหนึ่ง 

หัวเราะคิกคักกับเสี่ยวเฉิน

“นั่นสิ คนเราอย่าได้ดวงตกเด็ดขาด” เสี่ยวเฉินหรี่ตา พูดยิ้ม  ๆ  ว่า  

“พอดวงตกนะ ทนีีล้ะไมจ่บไมส่ิน้ มนันะ่เกดิมากรุป๊เลอืดไมด่ ี ดวงตกคราวนี ้

ยังไม่ถึงขั้นสุดด้วย”
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บริษัทแห่งนี้ เมื่อไรที่ยืนยันสถานภาพกดขี่ข่มเหงลูกหนี้ตลอดกาล  

ก็จะพาลูกหนี้ไปเข้าคอร์สตรวจร่างกายอย่างละเอียดมูลค่าเป็นหมื่นหยวนกับ 

ทางโรงพยาบาล แต่ไม่ใช่สำหรับแสดงความห่วงใยต่อสุขภาพของลูกหนี้

มันคือการลงทุนของปีศาจร้าย

ฉายเกอหลับตาลง ในที่สุดก็ขยับคอ เอี้ยวบิด ส่งเสียงกระดูกลั่น 

กรอบแกรบของคนแก่

ขณะนี้ ชางเยี่ยที่บอบช้ำไปทั้งตัวลูกลากออกมา โยนกองอยู่กับพื้น 

เหมือนผ้าขี้ริ้ว

บนใบหน้าเต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูล หายใจหืดหอบรุนแรง อาเจียนลม 

อยู่กับพื้นไม่หยุด

...เกรงว่าน่ียังไม่ใช่ภาพไร้ศักด์ิศรีท่ีสุดของลูกหน้ีท่ีเคยเกิดข้ึนกลางบริษัท 

แห่งนี้

“ถ้าแกขืนอ้วกออกมา ก็จงกินสิ่งที่สำรอกกลับไปให้หมด” เสี่ยวเฉิน 

กล่าวเตือน

ลูกสมุนเจ็ดแปดคนยืนล้อมอยู่ข้างตัวชางเยี่ยด้วยสีหน้าเรียบเฉย  

เตรียมตัวว่าเมื่อไรได้รับสัญญาณก็จะรุมกระทืบต่อ

ฉายเกอชำเลืองมองเสี่ยวเฉินแวบหนึ่ง

เสี่ยวเฉินพูดเสียงใส “เอาผ้าขนหนูร้อนให้มันผืนหนึ่ง”

และแล้วชางเยี่ยก็ได้ผ้าขนหนูร้อนมาหนึ่งผืน

ขณะผืนผ้าปิดหน้า ค่อย  ๆ  เช็ดสิ่งสกปรกออก ชางเยี่ยออกแรงเช็ด 

น้ำตาที่เผลอไหลมาให้แห้งไปด้วย เขาไม่มีวันให้คนพวกนี้มีโอกาสเห็นน้ำตา 

ของเขา ไม่มีวัน ไม่มี

เขายงัแอบสาบานอกีดว้ยวา่ เมือ่ไรทีก่า้วออกไปจากทีน่ี่ เรือ่งแรกทีจ่ะ 

ทำคอืเดนิตรงเขา้ใสข่บวนรถกลางสีแ่ยกอยา่งไมล่งัเล ตอ่ใหส้รา้งความยุง่ยาก 

ให้กับคนแปลกหน้าที่ขับรถชนคนตายเป็นครั้งแรกก็ไม่แคร์

ฉายเกอวางปฏิทินจีนลง มองหน้าชางเยี่ย

ในที่สุด เขาก็เอ่ยปาก

“แกไมรู่ส้กึเหรอ วา่คนเรามไีตสองขา้งกเ็พือ่บอกใหค้นเราตอ้งใจกวา้ง 
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หน่อย”

ฉายเกอค่อย ๆ ม้วนปฏิทินจีนเป็นทรงกระบอก

ชางเยี่ยมองฉายเกอด้วยสายตางุนงง ยังไม่เข้าใจในทันที

“แลว้กต็บัอกีอยา่ง ตบัชิน้ใหญเ่บอ้เริม่ขนาดนี ้ ไมรู่ส้กึวา่มนัเปน็ภาระ 

เกินไปเหรอ” น้ำเสียงฉายเกอราบเรียบ

ทีนี้ ชางเยี่ยกระจ่างแจ้งแล้ว

ไอ้ผีดูดเลือดนายหน้าค้าอวัยวะในตลาดมืดพวกนี ้ สักวันต้องตกนรก 

หมกไหม้...

ฉายเกอพูดจบแล้ว ตั้งหน้าตั้งตาศึกษาปฏิทินจีนของเขาต่อไป

เสีย่วเฉนิรบัชว่งตอ่ พดูวา่ “ฟงัใหด้ไีอห้น้าเหม็น สองอยา่งนีใ้นตวัแก  

พอหกัลบหนีไ้ดห้นึง่ในสาม แตฉ่นัจะคดิใหแ้กมากหนอ่ย หกัไปเลยครึง่หนึง่  

เรือ่งโรงพยาบาลพวกฉนัเตรยีมไวพ้รอ้มแลว้ นบัจากนีเ้ปน็ตน้ไป แกมหีนา้ที ่

กินให้อิ่ม นอนให้หลับ ไปผ่าตัดอย่างคนสุขภาพดีก็พอ ผ่าตัดเสร็จเมื่อไหร่  

ชีวิตของแกก็เบาขึ้นครึ่งหนึ่งแล้วละ!”

มือที่กุมผ้าขนหนูร้อนของชางเยี่ยกำแน่นขึ้นโดยไม่รู้ตัว

เอาสิ

พวกแกกากมนุษย์คิดเตรียมไว้หมดแล้วสินะ

ถา้อยา่งนัน้กแ็สรง้ทำเปน็รบัปากไปกอ่น จากนัน้เมือ่ไปจากทีน่ี ่ พุง่ตวั 

ให้รถชนตายกลางถนน ยอมให้อวัยวะถูกรถบรรทุกบดเละ ไม่ขอให้มันได้ 

แลกเป็นเงินสดให้กากมนุษย์พวกนี้อย่างเด็ดขาด

“...ได้” เสียงของชางเยี่ยสั่นเครือ ไม่กล้าเงยหน้า

แต่น่าเสียดาย ชางเยี่ยโลกสวยไปหน่อย

“มันต้องอย่างน้ีสิ บนโลกน้ีจะมีเร่ืองอะไรคุ้มไปกว่าน้ีอีกล่ะ จริงไหม”  

เส่ียวเฉินใช้รองเท้าตบไหล่ของชางเย่ีย พูดว่า “เอ้า เอามันไปขังไว้ในห้องข้าง ๆ  

ห้องน้ำ หาถังพลาสติกสักใบให้มันใช้ขับถ่าย”

ชางเยี่ยสะดุ้งเฮือก

“อะไร...ทำไม” ชางเยี่ยตกใจ ตัวเย็นเยียบ

เส่ียวเฉินจุดบุหร่ีข้ึนอีกมวน พูดว่า “แกอย่าคิดมากไปเลยน่า เส่ียวเฉิน 
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คนนี้เป็นคนยังไงใครบ้างไม่รู้ ฉันน่ะไม่กลัวว่าแกกลับออกไปแล้วจะหายหัว 

จนหาตัวไม่เจอหรอก แต่กลัวแกออกไปแล้วจะไม่มีเงินกินข้าว ไม่มีผ้าห่ม 

หม่นอน อกีอยา่งตอนนีแ้กนว่มไปทัง้ตวั ถา้เกดิเดนิ  ๆอยูห่กลม้ขึน้มา ตบัไต 

บาดเจบ็ตรงไหนจะทำยงัไง เพราะฉะนัน้ สองสามวนันีจ้งอยูท่ีน่ีแ่หละ รอให ้

ลูกค้าจ่ายเงินเสร็จพร้อมผ่า ก็จะส่งแกตรงไปโรงพยาบาลเลย!”

ชางเยี่ยที่บาดเจ็บไปทั้งตัว มองตาถลนดูลูกสมุนพวกนั้นหิ้วตนขึ้นมา

มาเฟียไม่เพียงอยากหาเงินอย่างเดียว

คนพวกนี้ชื่นชอบการเห็นผู้อื่นต้องเจ็บปวดเพราะการมีตัวตนอยู่ของ 

พวกมัน

ก่อนกากมนุษย์พวกนี้จะตกนรก ต้องมีคนอีกมากมายนักตกนรก 

ไปก่อน...




