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เจ้าชายกับการเนรเทศ
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“พวกเจ้าได้ข่าวกันหรือไม่”
“ข่าวอะไร”
“ก็เรื่องที่เจ้าชายลูเซียโน่ก�าลังจะโดนเนรเทศอย่างไรเล่า!”
“พวกโง่ ไม่ใช่ ‘จะ’ แต่เจ้าชายโดนเนรเทศแล้ว!”
เสียงตะโกนของคนวิ่งผ่านทางที่ไม่ได้ถือว่าเบานักท�าให้ร้าน 

น�้าชาที่เคยเงียบสงบตกอยู่ในความโกลาหลแทบจะทันที บรรดา 
ชาวบ้านที่ก�าลังน่ังกินอาหารอยู่พากันทิ้งทุกอย่างแล้วรีบว่ิงออกจาก
ตรอก ตรงไปยงัถนนกลางเมอืง พร้อมกนันัน้เสยีงระฆงับอกเวลากด็งั
ขึ้นจากหอระฆังสูงตระหง่าน

อาณาจักรไฮเดรนเป็นอาณาจักรแห่งความอุดมสมบูรณ์และมี
อากาศอบอุ่นตลอดทั้งปี แม้ยามที่มีฝนตกท้องฟ้าก็ยังสดใส ปวง
ประชาล้วนแล้วแต่มคีณุภาพชวีติทีด่ ีพวกเขาเชือ่กนัว่าการทีอ่าณาจกัร
ร่มเยน็เป็นสขุมาจนถงึปัจจบุนัเป็นเพราะเจ้าชายล�าดบัทีส่ี่คอืบตุรแห่ง
แสงสว่าง ทว่า...

“ปล่อยเจ้าชายนะ!”
“นี่พวกเจ้าจะพาเจ้าชายไปไหน!”
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ท่ามกลางเสยีงตะโกนด้วยความตืน่ตระหนกของชาวบ้านตลอด
สองข้างทาง ชายหนุ่มผู้หนึ่งนั่งขัดสมาธิอยู่บนเกวียนผุพัง ห้อมล้อม
ด้วยกลุ่มทหารและองครักษ์ในชุดเครื่องแบบ เครื่องแต่งกายเยี่ยง
วรรณะกษตัรย์ิทีค่วรสวมใส่ถกูเปลีย่นเป็นชดุคลุมสีขาวสะอาดธรรมดา 
ถึงกระนั้นก็ไม่อาจปกปิดความงดงามสูงส่งที่แผ่ออกมารอบกายได้ 

‘ลเูซียโน่ เดอ มาเกรซ’ เจ้าชายล�าดบัทีส่ีแ่ห่งอาณาจกัรไฮเดรน
เปิดเปลอืกตาขึน้ช้าๆ ดวงตาสหีมอกทีเ่ข้ากนักบัเรอืนผมสีขาวสะอาด
ตา ท�าให้เขาดูคล้ายสิ่งมีชีวิตแสนสูงส่งที่ไม่ควรแปดเปื้อนความโสมม
ใดๆ ทั้งสิ้น ถึงกระนั้นเวลานี้เจ้าชายผู้สูงศักดิ์ก็ก�าลังนั่งอยู่บนเกวียน
ขนฟางธรรมดาๆ นอกจากรอบข้างจะเต็มไปด้วยทหารและองครักษ์
มากมาย ยงัมรีถม้าเก่าๆ ขนาดค่อนข้างใหญ่ถกูลากตามมาด้านหลงัด้วย

ทัง้ทีม่ฐีานะเป็นเจ้าชาย แต่กลบัได้รบัพาหนะเป็นเกวยีนกบัรถ
ม้าเก่าๆ อย่างละคัน ไม่ว่ามองอย่างไรก็ไม่เหมาะสมเลยสักนิด ถ้า
ไม่ใช่ว่าราชวังต้องการลดงบประมาณ ก็ต้องจงใจให้ประชาชนได้เห็น
เจ้าชายผู้เป็นที่รักของตนตกต�่า ยังไม่นับเรื่องที่การเนรเทศครั้งนี้ถูก
ประกาศโดยไร้ซึ่งเหตุผลรองรับอีก 

น่าเสยีดายเหลอืเกนิทีเ่หล่าชาวบ้านเป็นเพยีงคนธรรมดา ไม่มี
พลงัวิเศษใดๆ จะใช้ช่วยเหลอืเจ้าชายได้ อกีทัง้ขบวนรถยงัเตม็ไปด้วย
ทหารกับองครักษ์ที่ล้วนแล้วแต่มีพลัง ต่อให้คิดว่าไม่ยุติธรรมอย่างไร 
พวกเขาก็ไม่กล้าเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยง

“ดูนั่น!”
หญิงสาวผู้หน่ึงในฝูงชนช้ีน้ิวข้ึนฟ้า ร้องเรียกให้เหล่าผู้คนที่มา

รวมตัวกันหันไปสนใจ และภาพที่ปรากฏก็ท�าให้ฝูงชนแตกตื่นแทบจะ
ทันที เมื่อท้องฟ้าที่เคยสวยงามบัดนี้ถูกปกคลุมด้วยเมฆด�ามืด บดบัง
แสงสว่างจนแทบมองไม่เหน็ และยงัมเีสยีงฟ้าร้องชวนให้ใจส่ันสะท้าน
ดังข้ึนในช่วงเวลาเดียวกัน ในไม่นานหลังจากนั้น หยาดฝนก็เทลงมา
จากฟากฟ้าโดยไม่มีทีท่าว่าจะหยุด



9

~ Chesshire ~

“ต้องเป็นเพราะเจ้าชายถูกขับไล่แบบไม่ยุติธรรมเป็นแน่!”
“ไฮเดรนของเราจะล่มสลายหรือไม่”
“ปล่อยเจ้าชายเดี๋ยวนี้นะ!”
“พวกเจ้ากล้าดีอย่างไรจึงเนรเทศบุตรแห่งแสงสว่าง!”
การชุมนุมที่เคยเงียบสงบเริ่มจะหนักหนาขึ้นเมื่อหนึ่งในชาว

บ้านเร่ิมหวาดกลัวว่าธรรมชาติจะลงโทษอาณาจักรแห่งนี้ ต่อให้การ
คุม้กนัแน่นหนา มทีัง้เหล่าทหารและองครกัษ์มากมายเพยีงใด แต่เมือ่
เจอกับคลื่นความโกรธของชาวบ้าน พวกเขาก็ต้องล่าถอยอย่างช่วย 
ไม่ได้ เพราะการใช้พลังท�าร้ายคนธรรมดาเป็นเรื่องที่ผิดอย่างยิ่ง

แต่กเ็พยีงแค่ชัว่คราวเท่านัน้...อกีไม่นานกฎหมายทีเ่ขยีนขึน้โดย
กษัตริย์องค์ก่อนก็คงถูกแก้ไข

เจ้าชายลเูซยีโน่เกดิมาพร้อมรปูลกัษณ์ทีเ่ปรยีบเสมือนบตุรแห่ง
แสงสว่าง เพียงแค่ปรากฏตัวต่อหน้าประชาชนไม่กี่ครั้งก็กลายเป็นที่ 
รักใคร่ ถึงขั้นถูกมองว่าเป็นผู้ที่ท�าให้ไฮเดรนเจริญรุ่งเรือง มีเพียงคน 
ในราชวังเท่านั้นที่รู ้ว่าแท้จริงแล้วเจ้าชายองค์นี้เป็นพวกไร้น�้ายา 
นอกจากจะไร้ซึ่งพลังวิเศษแล้ว ยังใช้ชีวิตอยู่ไปวันๆ เท่านั้น

หลังจากเจ้าชายอัลเบิร์ต เจ้าชายล�าดับที่สองขึ้นครองบัลลังก์
เมื่อไม่กี่วันก่อน ก็มีค�าสั่งให้เนรเทศเจ้าชายลูเซียโน่อย่างไร้เหตุผล 
แม้ว่าทหารและองครกัษ์จะสงสยัแต่กไ็ม่อาจท�าอะไรได้ เจ้าชาย...ไม่สิ 
กษตัรย์ิอลัเบร์ิตเป็นมนษุย์ทีแ่สนโหดเหีย้ม มหีรอืจะปล่อยให้น้องชาย
ทีช่าวบ้านรกันกัหนาเชดิหน้าอยูต่่อในไฮเดรน เจ้าชายรชัทายาทกพ็ลี
ชีพในสนามรบไปตั้งแต่สองปีก่อนแล้ว คนที่ขวางหูขวางตาจึงเหลือ
เพียงเจ้าชายล�าดับที่สี่เท่านั้น

“ปล่อยเจ้าชาย!”
“ถอยไปเดี๋ยวนี้!”
“พอเถอะ”
เพียงค�าพูดสั้นๆ ง่ายๆ ทั้งยังไม่ได้ดังมากมายที่หลุดออกจาก
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ริมฝีปากได้รูป การเคลื่อนไหวทุกอย่างก็ดูจะหยุดชะงักอย่างพร้อม
เพรยีง เจ้าชายลเูซยีโน่กวาดสายตามองรอบกายด้วยดวงตาอ่อนแสง 
ก่อนจะส่ายหน้าน้อยๆ เพื่อให้ชาวบ้านหยุดมือ ภาพบุตรแห่งแสง
สว่างตัวเปียกปอนมีสีหน้าเศร้าสร้อยท�าให้คนมองใจสลายได้ไม่ยาก 
กว่าจะรู้ตัวทางออกจากเมืองก็ถูกเปิดโล่งเป็นแนวยาวเสียแล้ว

เสียงร�่าไห้และถ้อยค�าด่าทอกษัตริย์องค์ใหม่แห่งไฮเดรนดัง
ปะปนไปกับเสยีงสายฝนทีย่งัเทลงมาอย่างไม่มทีท่ีาว่าจะหยุด จวบจน
ขบวนส่งตัวนกัโทษทีถ่กูเนรเทศขนาดใหญ่หายไปจากสายตาแล้ว ความ
รู้สึกคล้ายถูกแสงสว่างทอดทิ้งก็ตกลงกลางใจของผู้เฝ้ามองทั้งหมด

“เจ้าชาย...”
“เราไม่ใช่เจ้าชายแล้ว ท่านเรียกให้ถูกเถอะ”
แม่ทัพใหญ่แห่งไฮเดรนที่ได้รับค�าสั่งให้มาส่งตัวนักโทษถอน

หายใจ ยิ่งนึกถึงสิ่งที่ต้องท�าต่อจากนี้ก็ยิ่งรู้สึกผิดต่อเจ้าชายที่ไม่ได้ท�า
อะไรผิดเลยสักนิดผู้นี้

“ท่านคงรู้ดีว่าฝ่าบาทไม่ได้ต้องการเนรเทศท่านจริงๆ”
“ไม่ได้ต้องการเนรเทศ แต่ต้องการให้เราตายโดยทีม่อืตวัเองไม่

เป้ือนเลอืด เพราะอย่างนัน้จงึคดิจะส่งเราไปยงัสถานทีท่ีแ่สนอันตราย
สนิะ” ลเูซยีโน่ยกยิม้บาง ดวงตาทีม่องแม่ทพัใหญ่ไร้ซึง่ความเกลยีดชงั
ใดๆ “ชีวิตของเราไม่ได้สลักส�าคัญอะไรนัก แต่เด็กๆ ที่อยู่ในรถม้า 
ไม่ได้มีความผิด”

“ถึงเวลานี้แล้วท่านยังเป็นห่วงสัตว์พวกนั้นอีกหรือ!”
แม้จริงๆ ฝ่าบาทจะออกค�าสั่งให้เจ้าชายนั่งบนเกวียนเพื่อให้

ประชาชนเห็นภาพอันน่าอดสู ทว่าตัวเขาซึ่งเป็นแม่ทัพใหญ่กลับทนดู
ไม่ไหว จงึบอกให้เจ้าชายไปนัง่บนรถม้าคนันัน้ ใครจะไปคดิว่าเจ้าชาย
จะไม่ยอม บอกเพียงว่าไม่ต้องการให้ลูกสัตว์ท่ีเล้ียงไว้ต้องทนลมทน
แดดจากด้านนอก ถึงขั้นสละรถให้อยู่รวมกับข้าวของต่างๆ ที่ฝ่าบาท
อนุญาตให้เอามาด้วยได้ แล้วย้ายตัวเองมานั่งอยู่บนเกวียนเพื่อไม่ให้
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พวกมันอึดอัดแทน
ช่างเป็นเจ้าชายที่ไม่เหมือนเจ้าชายเลยจริงๆ...
ขณะที่แม่ทัพหนุ่มร้อนใจ ลูเซียโน่กลับคิดเพียงว่าแค่ฝ่าบาท

ยอมให้เอาลูกสัตว์พวกนั้นมาด้วยก็น่าดีใจมากแล้ว โชคดีที่ฝ่าบาทไม่
เคยเห็นพวกมัน และคิดว่าเขาเลี้ยงลูกสัตว์ธรรมดาๆ มิเช่นนั้นแม้แต่
เด็กพวกนั้นก็คงไม่อาจเอามาได้

“เราเลี้ยงพวกเขาย่อมต้องเป็นห่วงพวกเขา นั่นจึงเป็นเรื่องที ่
ถูกต้องแล้ว”

“ท่าน...”
หลังเอ่ยจนจบประโยคลูเซียโน่ก็หลับตาลง ไม่คิดพูดคุยอะไร

กับใครอีก แม้ทหารน�าอาหารมาให้ก็ยังนิ่งเงียบ ไม่หือไม่อือ จวบจน
การเดินทางด�าเนินมาถึงจุดหมายปลายทาง ซึ่งก็คือบริเวณชายป่า 
ด�ามดืซึง่เต็มไปด้วยหมอก ขบวนเดนิทางจงึหยุดเท้าแล้วปล่อยให้อดตี
เจ้าชายเดินลงมาช้าๆ

ลเูซียโน่จ้องมองป่าทบึทมึซึง่ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกจนมองไม่
เหน็ทศิทางเงยีบๆ ในดวงตาไร้ซึง่ความหวาดกลัวใดๆ เนือ่งจากความ
เป็นห่วงที่มีทั้งหมดถูกเทไปให้แก่เหล่าเด็กน้อยบนรถม้าที่เขาร้องขอ
จนเอาพวกมันมาด้วยได้ส�าเร็จ

ถึงกระนั้นก็อดถามค�าถามหนึ่งไม่ได้...
“ก่อนราชินีองค์ก่อนจะสิ้นใจ ฝ่าบาทที่เป็นบุตรชายเคยให้

สัญญาเอาไว้ว่าจะไม่ท�าร้ายเราซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมของนางเด็ดขาด 
เพราะอย่างน้ันจึงออกค�าสั่งให้เจ้าฆ่าเราไม่ได้ หากอยากให้เราตาย 
ก็มีแต่ต้องปล่อยให้ตายไปเอง นั่นเป็นเหตุผลที่ท�าให้ฝ่าบาทเลือกที่นี่
ใช่หรือไม่”

แม่ทัพใหญ่ไม่ตอบค�าถาม แต่กลับหันไปไล่คนขับรถม้าให้ถอย
ไปยืนด้านหลัง แล้วผายมือไปทางรถม้าซึ่งมีสรรพชีวิตที่อดีตเจ้าชาย
หวงแหนอยู่ด้านใน 
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“รถม้าคนัน้ีถอืว่าเป็นของท่าน กรณุาจ�าให้มัน่ว่าท่านถกูเนรเทศ
แล้ว หลังจากนี้ไปห้ามกลับมาเหยียบไฮเดรนอีก ขอให้เดินทางโดย
สวัสดิภาพ” ...และมีชีวิตรอดต่อไป

ค�าอวยพรนั้นดูจะเป็นไปได้ยากเหลือเกิน เรื่องนี้แม้แต่ตัวผู้ถูก
เนรเทศที่ควบม้าเข้าไปในเขตป่าและหายไปจากสายตาของทหาร 
คนอื่นๆ อย่างรวดเร็วก็ยังรู้ดี

ป่าสายหมอกเป็นป่าที่เต็มไปด้วยสรรพชีวิต มีอาณาเขต
กว้างขวางกินพ้ืนที่เทียบเท่าอาณาจักรใหญ่ๆ ของมนุษย์สองแห่ง  
ทัง้ยงัเตม็ไปด้วยปรศินามากมายทีย่งัไม่ได้รบัการพสิจูน์ เพราะมนษุย์
ทกุผูท้ีเ่หยยีบย่างเข้าไปในนัน้ล้วนแล้วแต่ไม่เคยมชีวีติรอดออกมา ด้วย
เหตุผลนั้นเองป่าสายหมอกจึงถือเป็นสถานที่อันตรายและเป็นเขต 
หวงห้ามของเผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งหมด ไม่ว่าจะมีพลังหรือไม่มีก็ตาม

ลูเซียโน่ลดความเร็วของม้าลงเมื่อเข้ามาในป่าได้สักพักแล้ว ใน
เวลานีเ้ขาท�าได้เพียงบงัคับม้าไปอย่างไร้ทศิทาง ด้วยรูด้ว่ีาอย่างไรกไ็ม่
อาจออกไปได้โดยง่าย อีกทั้งตอนนี้ก็ไม่ได้มีเป้าหมายอะไร สิ่งเดียวที่
ควรค�านึงถึงจึงมีเพียงเรื่องที่ว่าจะท�าอย่างไรให้มีชีวิตต่อไปได้เท่านั้น

ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะหาสถานที่สงบสุขสักแห่ง ใช้ชีวิตอยู่กับ
เดก็น้อยของตนโดยไม่ต้องสนใจอะไร หากออกจากป่าไม่ได้ เขากท็�าได้
แค่หวังว่าจะค้นพบสถานที่แบบที่ว่าสักแห่งในนี้ แม้ว่าตอนนี้ทั้งสอง
ข้างทางจะเต็มไปด้วยหมอกหนาแน่นจนแทบจะมองไม่เห็นอะไรเลย
ก็ตาม

“แง้ววว”
เสยีงร้องทีด่งัแว่วมาจากด้านหลงัท�าให้อดตีเจ้าชายผูส้งูศกัดิเ์ริม่

เป็นกังวล รถม้าคันนี้เป็นรถม้าเก่าๆ จึงไม่มีช่องแสงให้มองจากที่นั่ง
คนขบัเข้าไปด้านใน การทีเ่ด็กน้อยแสนว่าง่ายของเขาส่งเสยีงร้องออก
มาเช่นนี้แสดงว่าต้องหิวมากแล้วเป็นแน่ 
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หากว่าจ�าไมผ่ิดน่าจะเป็นเสียงของลูกสัตวเ์กิดใหม่ที่ยังควบคุม
ตัวเองได้ไม่ดเีท่าลกูสตัว์ตวัอืน่ ปกตเิดก็ๆ เชือ่ฟังเขามาก บอกให้เงยีบ
ก็เงียบมาโดยตลอด ไม่ว่าจะหิวหรืออะไรก็ตาม นี่ย่อมแปลว่าอีกฝ่าย
คงทนไม่ไหวแล้วจริงๆ 

ถึงอย่างนั้นก็ยังหยุดพักตรงนี้ไม่ได้...
แม้จะไม่มีพลังแบบใครๆ แต่ลูเซียโน่เชื่อมั่นในสัญชาตญาณ

ของตัวเอง ที่แห่งนี้อันตราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมองไม่เห็นอะไร
เลยสักอย่าง มีหลายครั้งที่เขารู้สึกเหมือนกับถูกจ้องมองด้วยแววตา
หวิกระหาย ทว่าเจ้าของสายตาเหล่านัน้กลบัท�าราวกบัก�าลงักลวัอะไร
บางอย่างจึงไม่กล้าเข้ามาใกล้ 

ยิง่เข้าไปในป่าลกึมากเท่าไร เขากย่ิ็งมัน่ใจในความคดิของตวัเอง
มากขึน้เท่านัน้ เสยีงขูค่�ารามแหบต�า่ทีด่งัมาตามสายลมบอกให้รูว่้าตน
ถูกมองเป็นเหยื่อ แต่ผู้ล่าที่น่าจะเป็นอสูรเหล่านั้นกลับไม่กล้าเข้ามา
ใกล้ ไม่แม้แต่จะเข้ามาให้เห็นในระยะประชิด ลูเซียโน่รับรู้ได้ถึงความ
ผิดปกติ แต่ส�าหรับเขาความสงสัยไม่ได้ส�าคัญเท่าเด็กๆ ที่อยู่ในรถม้า

โชคดีที่ชายหนุ่มได้รับความรักจากธรรมชาติและสรรพสัตว์
เสมอไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม หลังผ่านพ้นการเดินทางที่ไม่รู้วันคืนมา
พักใหญ่ ในที่สุดเขาก็เดินทางมาถึงพื้นที่ที่ไร้ซึ่งหมอกควัน 

แสงอาทติย์ สายลม ความชืน้ของผืนดนิ หรอืแม้แต่ต้นไม้สเีขยีว
ขจีแสนงดงาม ภาพเหล่าน้ีท�าให้ลูเซียโน่ตื่นตกใจประหนึ่งได้เดินทาง
ทะลุมิติเข้ามาในดินแดนอีกแห่งที่ไม่ใช่ป่าสายหมอก

เสียงนกร้อง เสียงน�้า... 
ในใจของเจ้าชายผู้ถูกเนรเทศเต็มไปด้วยความตื่นเต้น นึก

ขอบคุณอะไรก็ตามที่ท�าให้เขามาได้ถูกทาง หลังจากบังคับม้าไล่ตาม
เสียงน�้าไปไม่นาน ในที่สุดก็เจอกระท่อมหลังหนึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่
แมกไม้ พืน้ท่ีรอบกระท่อมเป็นลานโล่งกว้าง เหมาะส�าหรบัใช้เป็นทีพ่กั
อาศัยเป็นอย่างยิ่ง หากไม่มีคนอยู่น่ะนะ
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ลูเซียโน่ลงจากรถม้าแล้วเดินตรงไปหน้าประตูเก่าๆ เคาะอยู่
สองสามทีก็ยังไม่ได้ยินเสียงตอบรับใดๆ กระทั่งบานประตูร่วงลงมา
ทั้งบาน ชายหนุ่มที่รับไว้ได้ทันจึงตาโต หลังจัดที่ทางให้มันเรียบร้อย
แล้วเดินเข้าไปด้านใน มองส�ารวจพื้นที่รอบๆ ช้าๆ จึงได้ข้อสรุปว่า
กระท่อมหลงันีน่้าจะไม่มเีจ้าของ เพราะนอกจากเตยีงนอนเก่าๆ ทีท่�า
จากไม้ ถังน�้ากับเก้าอี้อีกตัว ในนั้นก็ไม่มีอะไรอีกเลยแม้แต่ฟูก อีกทั้ง
ยงัมหียากไย่เกาะอยูบ่างมมุ ประเมนิดแูล้วคงถกูทิง้มานานพอสมควร

ขอบคุณที่ให้ที่อยู่แก่เรา...
เมื่อมีที่อยู่แล้วก็ต้องรีบท�าความสะอาด ไม่ว่าอย่างไรเขาก็ไม่

อาจปล่อยให้เด็กๆ นอนในสถานที่ที่เต็มไปด้วยฝุ่นเช่นนี้ได้ แม้ตั้งแต่
เกิดมาจะไม่เคยท�าด้วยตัวเองมาก่อน แต่ลูเซียโน่ไม่ใช่คนโง่ เขาแกะ
ห่อสัมภาระเล็กๆ ของตัวเองออก หยิบผ้าผืนหนึ่งขึ้นมาพร้อมกับ 
ถังน�้าที่ถูกทิ้งไว้ แล้วตรงไปยังแม่น�้าที่อยู่ไม่ไกล มองเห็นได้แม้ไม่ต้อง
เดินส�ารวจ 

ส่วนเหตุผลที่ยังเปิดประตูให้เด็กๆ ลงมาจากรถม้าไม่ได้เป็น
เพราะหากเห็นหน้าเขาเข้า เด็กๆ ที่หวาดกลัวและกังวลมาโดยตลอด
จะต้องร้องหาแน่นอน ลูเซียโน่จึงท�าได้เพียงอดกลั้นทิ้งรถม้าไว้ใกล้ๆ 
กระท่อมตักน�้าใส่ถังแล้วเข้าไปท�าความสะอาดด้านในด้วยตัวเอง แม้
จะรีบมากเพียงใดก็กินเวลาพอสมควร ตอนนี้ดวงอาทิตย์ใกล้ลาลับ
ขอบฟ้าเต็มทน 

ชายหนุม่รบีล้างมอืล้างไม้ให้สะอาด จากนัน้ตรงไปทีร่ถม้า เปิด
ประตอูอกฉบัพลนัจนได้ยนิเสยีงความเคลือ่นไหวด้วยความตกใจจาก
สิ่งมีชีวิตที่อยู่ด้านในได้อย่างชัดเจน 

“เราเอง” ทว่าเพียงแค่ส่งเสียงที่แสนอ่อนโยนออกไปเพื่อบอก
ตัวตน เหล่าเด็กน้อยที่อยู่ในนั้นก็หยุดการเคลื่อนไหวในทันที

สิง่มชีีวติทีม่ลีกัษณะคล้ายก้อนขนสดี�าสนิทขนาดเท่าสองฝ่ามือ
กระโจนเข้ามาหาเป็นตัวแรก ลูเซียโน่ยกมือขึ้นรับตามความเคยชิน 
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กระทั่งเห็นใบหน้าเล็กของจิ้งจอกทมิฬตัวน้อยมองมาอย่างออดอ้อน 
เขาจึงเผยรอยยิ้มออกมาแล้วลูบหัวมันเบาๆ

หลังจากนั้นไม่นานสิ่งมีชีวิตตัวอื่นๆ ก็พากันกระโจนเข้าหาจน
ชายหนุ่มล้มลงไปนอนอยู่กับพ้ืน ‘สัตว์อสูร’ ทุกตนต่างก็เข้ามา
คลอเคลียร้องขออ้อมกอดอบอุ่น ท่าทางของลูกสัตว์น้อยที่ล้วนแล้ว
แต่เป็นสัตว์อสูรน่ารักน่าชังมากจนลูเซียโน่ใจละลาย

“พวกเจ้าเข้าไปรอในกระท่อมก่อนได้หรือไม่ เราจะเอาของลง
จากรถม้า”

ลูกเสือหิมะที่เพิ่งเกิดใหม่และเป็นเจ้าของเสียงร้องในคราแรก
ส่งเสียงตอบรับเบาๆ จากนั้นจึงหันหลังเดินตามสัตว์อสูรตนอื่นไป

เมื่อทางสะดวกลูเซียโน่ก็จูงม้าทั้งสองตัวไปผูกไว้ข้างกระท่อม 
หยบิอาหารและถงัน�า้ของมนัทีม่ตีดิรถมาเตรยีมไว้ให้ แล้วถงึปีนขึน้ไป
ด้านบน มองกองผ้าหนานุม่และอาหารต่างๆ ทีส่าวใช้คนสนทิของเขา
จัดเตรียมไว้ให้พร้อมพึมพ�าขอบคุณเสียงแผ่ว คิดในใจว่าอย่างน้อย 
ก็ยังมีคนที่ดีต่อเขาเหลืออยู่บ้าง

ข้าวของที่มีมองดูแล้วก็ไม่ได้เยอะอะไร แต่แค่เด็กๆ มีที่นอนก็
ถือว่าดีมากแล้ว

ลูเซียโน่ผู้ไม่เคยต้องออกแรงใช้เวลาเดินเข้าเดินออกระหว่าง
กระท่อมกับรถม้าอยูส่องรอบถงึขนของเข้ามาหมด กระทัง่จดัทีจ่ดัทาง 
วางเบาะนุม่ให้สตัว์อสรูตวัน้อยทัง้สีต่นแล้ว เขาจงึนัง่ขดัสมาธ ิอ้าแขน
รับพวกมันเข้ามากอดไว้แน่นอย่างอ่อนโยนเหมือนเช่นที่เคยท�ามา 
โดยตลอด

“เจ้าตัวน้อย แข็งแรงดีแล้วหรือ” 
ลกูเสอืทีเ่พิง่หายไข้ส่งเสยีงตอบรบัเบาๆ ก่อนจะกระโจนมานัง่

บนตักลูเซียโน่ แล้วใช้ลิ้นเล็กๆ เลียแก้มเขาอย่างออดอ้อน ชายหนุ่ม
ทีเ่คยชนิกับพฤตกิรรมของฝูงสตัว์อสรูเพราะเลีย้งพวกมนัมาตัง้แต่เกดิ
หวัเราะอารมณ์ดี ค่อยๆ หยิบอาหารทีส่าวใช้เตรยีมไว้ออกมา มอืขวา
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ป้อนนมลูกเสือน้อย มือซ้ายป้อนเน้ือช้ินเล็กให้ลูกงู สลับกับป้อน
อาหารให้เด็กๆ ตนอื่นที่ไม่ยอมกินเองไปด้วย

สตัว์อสรูคือชือ่เรยีกของสิง่มชีวีติทีม่สีตปัิญญาไม่แพ้มนษุย์ ถอื
เป็นการเรียกเหล่าสรรพสัตว์ที่มีพลังโดยรวม คล้ายเป็นชื่อเรียกของ
เผ่าพนัธุอ์ย่างหนึง่ แม้จะแยกย่อยออกเป็นหลายระดบัสงูต�า่มากมาย 
แต่สตัว์อสรูทีอ่่อนแอทีส่ดุกย็งัถอืได้ว่าแขง็แกร่งกว่ามนษุย์ทีไ่ร้พลงัอยู่
ขั้นหนึ่ง

ลูเซียโน่เกิดมาไร้พลัง ความสามารถพิเศษเพียงอย่างเดียวที่มี
คอืการเป็นทีร่กัของสตัว์อสรูเหล่านี ้ไม่ว่าจะเป็นจิง้จอกทมิฬ เสือหิมะ 
งูเผือก หรือแม้แต่กระต่ายแสงจันทร์ ก็ล้วนแล้วแต่เป็นสัตว์อสูรที่อยู่
ในระดับสูงกว่าคนธรรมดาเช่นเขา ยังไม่นับเรื่องที่เจ้าพวกนี้ไม่ใช่แค่
เพยีงอสรูชัน้ต�า่อกี เทยีบกนัดแูล้วบางทพีวกมนัอาจจะมค่ีายิง่กว่าตวั
เขาที่เป็นเจ้าชายด้วยซ�้า

คิดๆ ดูแล้วก็น่าแปลก...
ตลอดชวีติยีส่บิปีทีผ่่านมาของลเูซยีโน่ เขาคดิว่าตวัเองโชคร้าย

มาโดยตลอด การโตขึ้นมาเป็นเจ้าชายล�าดับที่สี่ที่มีบริวารห้อมล้อม 
ไม่ได้ท�าให้รู้สกึอบอุน่อะไร โดยเฉพาะอย่างยิง่เมือ่มารดาแท้ๆ ตายไป
ตั้งแต่เกิด บิดาเองก็ไร้ซึ่งความสนใจ คนที่ดีต่อเขาก็มีแค่ราชินีเซร่า 
ซึ่งเป็นมารดาบุญธรรมกับสาวใช้คนสนิทเท่านั้น 

โชคดีครั้งแรกในชีวิตของเจ้าชายอย่างเขาคงเป็นการที่จู่ๆ เมื่อ
หลายเดอืนก่อนกเ็กบ็ไข่สตัว์อสรูได้ใบหนึง่ เขาเลีย้งดมูนัอย่างด ีมอบ
ให้ทั้งความรักและเวลา จวบจนเจ้าตัวน้อยฟักออกมาจากเปลือก 
กลายเป็นลูกงูเผือกที่มีนัยน์ตาสีแดงอ่อนแสนขี้อ้อนตนหนึ่ง ลูเซียโน่
จึงรู้ได้ในเวลานั้นว่านี่คือสิ่งที่ท�าให้ชีวิตของเขามีความหมาย

ไม่รู้ว่าจู่ๆ โชคก็หล่นทับหรืออย่างไร หลังลูกงูเผือกฟักได้ไม่
เท่าไร ลกูสตัว์เพิง่เกดิกท็ยอยกนัปรากฏตวัขึน้ในสวนระหว่างทีเ่ขาเดนิ
เล่นทีละตนๆ จนสุดท้ายก็กลายเป็นเด็กๆ เหล่านี้ที่วิ่งไปวิ่งมายั้วเยี้ย
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เต็มห้องไปหมด แถมยังมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด แม้จะพูดไม่ได้แต่
กลับเข้าใจและเชื่อฟังค�าพูดของเขาทุกอย่าง

ช่างเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจจริงๆ...
“แง้ว” ลูกเสือน้อยสีขาวปลอด ผู้เป็นน้องเล็กของครอบครัว 

ส่งเสียงร้องอย่างสบายใจ ขณะนอนหงายให้ลูเซียโน่เขี่ยพุงอย่าง
เพลิดเพลิน 

พอเห็นท่าทางของเด็กๆ แสนน่ารักที่ว่าง่ายยิ่งกว่าสัตว์เลี้ยง
ทั่วไป ลูเซียโน่ก็ย่ิงคิดว่ามันช่างแปลกประหลาดเหลือเกิน ตัวเขาใช้
ชวีติอยูแ่ต่ในห้อง นอกเหนือไปจากการเดนิเล่นและอ่านหนงัสือกแ็ทบ
ไม่ได้ท�าอะไร ไม่แปลกทีจ่ะได้อ่านต�ารามาแล้วมากมาย และเรือ่งของ
สัตว์อสูรก็เป็นเรื่องที่เขาให้ความสนใจเป็นพิเศษ

ปกติแล้วสัตว์อสูรไม่ได้มีรูปร่างหน้าตาน่ารักเสมอไป พวกที่ดู
น่าเกรงขามและน่าหวาดกลัวมีเยอะกว่าเป็นไหนๆ แต่เขากลับได้พบ
เจอแต่พวกสตัว์อสรูตวัน้อยน่ารกัขนปกุปยุ นอกจากมเิกลซึง่เป็นงทูีดู่
น่าเกรงขามหน่อย ที่เหลือล้วนเหมือนตุ๊กตานุ่มนิ่ม แบบนี้ไม่เรียกว่า
โชคดีเกินไปหน่อยหรือ ลูเซียโน่ไม่ใช่คนโง่ เขารู้ดีว่าเรื่องนี้มีเบื้องลึก
เบื้องหลัง แต่เพราะไม่มีหลักฐานใดๆ ให้สืบ อีกทั้งเจ้าพวกตัวน้อยก็
น่ารักเสยีเหลอืเกนิ สดุท้ายจงึได้แต่ปล่อยให้เรือ่งราวเป็นไปโดยไม่คดิ
อะไรให้มากความ ถึงเวลาเดี๋ยวก็รู้เอง

“เด็กดี ให้เราดูหน้าก่อนเร็วเข้า” 
ลเูซยีโน่อุม้กระต่ายแสงจนัทร์ขนทองตวันุม่ขึน้มามองในระดบั

สายตา เทียบกับงูเผือกแล้วเขาเจอเด็กตนนี้ทีหลัง แต่เพราะเจอตอน
เป็นตัว อีกฝ่ายเลยถือได้ว่าอายุมากกว่า และนับเป็นพี่ใหญ่ของกลุ่ม 
แม้การเจริญเติบโตจะช้าหากเทียบกับน้องๆ ก็ตาม

กระต่ายน้อยเอาจมกูดนุปลายนิว้ของลเูซยีโน่เบาๆ จากนัน้จงึ
ซุกตัวเข้าหาอ้อมกอด แย่งที่ที่เด็กๆ ชื่นชอบมากที่สุดอย่างหาได้ยาก 
เพราะปกติเจ้าตัวน้อยมักจะท�าตัวเป็นพี่ใหญ่ เสียสละให้น้องเสมอ
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นี่ไม่ใช่เรื่องปกติ...
“เจ้าเป็นอะไรไป” เมือ่เหน็ดวงตากลมโตสีทองเช่นเดยีวกับสีขน

กะพริบปริบๆ และจ้องมองมาคล้ายจะบอกอะไรบางอย่าง ลูเซียโน่ก็
มองตอบอย่างเป็นกังวล น่าเสียดายที่ลูกสัตว์อสูรตนนี้ยังพูดคุยไม่ได้ 
เขาจึงท�าได้เพียงโอบกอดมันไว้เพื่อปลอบประโลม

เทียบกับสัตว์อสูรตนอื่นๆ ที่มีพลังคล้ายมนุษย์หรือมีพลังใน
การท�าลายล้าง กระต่ายแสงจันทร์คือสัตว์อสูรในต�านานที่มีพลังใน
การมองเหน็อดตีและอนาคต ถอืเป็นสตัว์อสรูระดบัต�านานทีถ่กูบนัทกึ
ว่าสูญพันธุ์ไปหลายพันปีแล้ว ทว่า...

ลูเซียโน่เก็บลูกของมันได้โดยบังเอิญ
“แง้ววว” 
เขาหยุดคิดเรื่องความบังเอิญมากมายที่เกิดขึ้นในชีวิต แล้วหัน

ไปสนใจลูกเสือหิมะที่ไม่ควรจะมาโผล่ในแถบพื้นที่ของไฮเดรนซึ่งเป็น
อาณาจักรที่มีอากาศอบอุ่นตลอดปี คราวน้ีเจ้าเสือน้อยไม่ได้ตรงเข้า
มาอ้อนขอนอนในอ้อมกอด แต่มันมองกระต่ายขนทองในอ้อมกอด
เขาเงียบๆ แล้วทรุดตัวลงนอนด้านข้าง ดวงตากลมโตกะพริบปริบๆ 
เหมือนร้องขอให้เขาลูบตัว และลูเซียโน่ก็ท�าให้ด้วยความเต็มใจ

“หลับกันเถอะเด็กๆ พรุ่งนี้ค่อยคิดว่าจะเอายังไงต่อ”
สุดท้ายก็จบลงด้วยการที่เขาต้องนอนอยู่บนเบาะและกองผ้า

นุ่มนิ่มร่วมกับเหล่าสัตว์อสูร ในอ้อมกอดคือกระต่ายแสงจันทร์ ใกล้
มือเป็นลูกเสือหิมะ ส่วนงูเผือกนอนขดอยู่ข้างศีรษะ ใกล้ๆ กันนั้นคือ
จิง้จอกทมฬิทีม่หีางเป็นพวงสวย แม้อากาศจะหนาวเหนบ็เพยีงใด แต่
ใจของอดีตเจ้าชายที่เพิ่งถูกเนรเทศกลับรู้สึกอบอุ่น 

ลูเซียโน่หลับตาลงช้าๆ แม้จะไม่แน่ใจว่าท�าไม แต่เขากลับรู้สึก
ได้ว่าหากอยูท่ีน่ี่จะต้องปลอดภยัแน่นอน มนัเป็นความรูส้กึลกึๆ ในใจ
ที่จู่ๆ ก็ผุดขึ้นมาอย่างไร้เหตุผล แต่ก็ท�าให้คืนแรกกลางป่าที่ได้ชื่อว่า
อันตรายที่สุดผ่านไปได้ด้วยดี
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.
ตื่นสิ...
ตื่นเร็วเข้า
ตื่น...
‘ตืน่เถอะ ท่านจะพลาดโอกาสนีไ้ม่ได้นะ’ เสยีงกระซบิด้วยความ

หวาดระแวงปนตื่นตระหนกของเด็กชายผู้หนึ่งดังขึ้นข้างหู ปลุกให้ 
ลูเซียโน่ลืมตาตื่นจากความฝันอันมืดมิดขึ้นมาเพียงล�าพัง 

“ใครน่ะ” ชายหนุ่มผุดลุกขึ้นนั่ง กวาดสายตาสอดส่องซ้ายขวา
มองหาต้นเสียง แต่นอกจากความว่างเปล่าก็ไม่พบอะไรอีกเลย

ใช่...
ทุกอย่างว่างเปล่าไปหมด แม้แต่ข้างกายและในอ้อมกอดของ

เขา
เด็กๆ ไปไหนกันหมด!
‘เร็วเข้า’ เสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้ง คราวนี้ลูเซียโน่จับทิศทาง

ของมนัได้อย่างรวดเรว็ เขาหนัไปมองทางประตทูีเ่ปิดออกตัง้แต่เมือ่ไร
ไม่รู ้ก่อนจะมองสบดวงตากลมโตสทีองของกระต่ายแสงจนัทร์ตวัน้อย
นิ่งงัน 

“รูน?” 
แม้จะไม่เคยได้ยินเสียงกระต่ายน้อยมาก่อน แต่ลูเซียโน่มั่นใจ

ว่าเจ้าของเสียงเล็กๆ นั่นต้องมาจากกระต่ายของเขาแน่นอน
‘เร็วเข้า ต้องรีบแล้ว’
“รูน! เดี๋ยวสิรูน!”
เมือ่เหน็เด็กน้อยของตวัเองวิง่ออกไปด้านนอกในเวลากลางค�า่

กลางคนืทีแ่ม้แต่ตนยงัมองอะไรไม่เหน็ ลเูซยีโน่กท็�าได้เพยีงวิง่ตามหลงั
ไปด้วยความเป็นห่วง กระทัง่ผ่านมาระยะหนึง่เขาจงึเริม่รบัรูไ้ด้ถงึความ



20

~ Prince Luciano and His Demon ~

แปลกประหลาดของสถานที่แห่งนี้
ทั้งที่มองอะไรไม่เห็น แต่ร่างสีทองของรูนที่อยู่ด้านหน้ากลับดู

ชดัเจนมากเป็นพเิศษ อกีทัง้ร่างกายทีไ่ม่เคยได้ออกก�าลงัของเขายงัไร้
ซึ่งความเหนื่อยล้าแม้จะวิ่งมาสักระยะแล้ว

‘ใกล้หมดเวลาแล้ว’
“เวลา...เวลาอะไร” 
ลูเซียโน่ว่ิงตามไปสุดฝีเท้า ทว่าพยายามเท่าไรก็ไม่อาจไล่ตาม

หลังกระต่ายน้อยทัน เสียงเล็กๆ น่ารักที่ดูราวกับก�าลังพูดกับเขาอยู่
ในความคดิเคร่งเครยีดขึน้เรือ่ยๆ จากทีต่อนแรกยงัหนักลบัมามองบ้าง
ว่าเขาตามทันหรือไม่ กลายเป็นเร่งความเร็วจนแทบตามไม่ทัน

แต่สุดท้ายเจ้าตัวน้อยก็ชะลอฝีเท้าลงจนเขาว่ิงเข้าไปอุ้มข้ึนมา 
กอดได้ส�าเร็จ

“เราไม่ได้อยู่ในโลกความจริงใช่ไหม รูน”
เจ้าตวัน้อยในอ้อมแขนเงยหน้ามองลเูซยีโน่แล้วผงกหัวเป็นการ

ตอบรับ ทว่ายังไม่ทันได้พูดอะไรต่อ อีกฝ่ายก็เบนสายตาไปทางด้าน
หน้า ท�าให้ชายหนุม่รูส้กึตวัว่าการทีร่นูหยดุเท้าไม่ใช่เพราะต้องการให้
เขาอุ้ม แต่เป็นเพราะมันน�าทางมาถึงจุดหมายเรียบร้อยแล้ว

ไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไรที่ภาพบรรยากาศรอบกายเริ่มแปรเปล่ียนไป 
จากที่มองเห็นเพียงความมืดกลับกลายเป็นมายืนอยู่กลางป่าทึบโดย
มีแสงจันทร์ช่วยให้มองเห็นสภาพรอบกายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เบื้องหน้า
ห่างออกไปไม่ไกลนักคือเชิงผาซึ่งมีปราสาทเก่าแก่ด�ามืดแห่งหนึ่งตั้ง
อยู่ แต่สิ่งที่ดึงดูดความสนใจของลูเซียโน่ไม่ใช่ปราสาท

ทว่าเป็นคนผู้หนึ่ง...
อ้อมแขนทีก่อดกระชบักระต่ายแสงจนัทร์เผลอออกแรงมากขึน้

โดยไม่รู้ตัว ดวงตาจับจ้องเพียงชายผู้ซึ่งยืนนิ่งอยู่ริมผา ลูเซียโน่ยกมือ
กุมหน้าอก เมื่อพบว่าหัวใจที่เต้นอย่างสงบมาโดยตลอดเริ่มทวีความ
รนุแรง แม้แต่ลมหายใจกด็คูล้ายจะตดิขดั ทัง้ทีไ่ม่ว่าจะพยายามเท่าไร
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ก็ไม่อาจมองเห็นใบหน้าของคนผู้นั้นได้ ราวกับมีหมอกควันกลุ่มหนึ่ง
บดบังดวงตาของเขาเอาไว้ จนเห็นแค่เพียงร่างกายสูงใหญ่ในชุดคลุม
สีด�า

ท่าน...
เขาอยากส่งเสยีงเรยีก อยากบอกให้หนัหน้ามามองคนทีย่นือยู่

ตรงนี้ตามที่หัวใจร้องบอก ทั้งที่ไม่รู้ว่าเหตุใดจึงคิดเช่นนั้น ทว่ากลับ
ไม่มีเสียงใดๆ เล็ดลอดออกมา แม้จะพยายามมากเพียงใดก็ตาม

ได้โปรด...
ได้โปรดหันมาหาเรา
จติวญิญาณในร่างกายกูร้่องดงักกึก้องอย่างทีไ่ม่เคยเป็นมาก่อน 

ลูเซียโน่นึกอยากก้าวเท้าเข้าไปหาคนผู้นั้น ทั้งที่คิดว่าช่องว่างระหว่าง
เขากับคนผู้นั้นจะต้องลดลงแท้ๆ แต่มันกลับเพิ่มมากขึ้นทุกที มากจน
หัวใจของเขาร�่าร้องด้วยความเจ็บปวด

‘หมดเวลาแล้ว...’ 
ลเูซยีโน่อยากถามกระต่ายในอ้อมกอดว่าหมดเวลาอะไร แต่ยงั

ไม่ทนัได้เอ่ยปาก ภาพของชายผูน้ัน้หรอืแม้แต่ปราสาทด้านหลงักจ็าง
ลงเรื่อยๆ ราวกับพร้อมสลายหายไปได้ทุกเมื่อ

ไม่...
ไม่ อย่าเพิ่งไป!
อย่า...
“อย่าไป!” เสยีงตะโกนสดุท้ายทีเ่ค้นออกมาจากจติวญิญาณฟัง

ดูเจ็บปวดมากเสียจนแม้แต่เขายังไม่เข้าใจ แต่ในที่สุดก็ส่งไปถึง...
ท่ามกลางหมอกควนัทีด่เูลอืนราง ชายผูน้ัน้ดคูล้ายกบัก�าลงัหนั

หน้ามาหา ต่อให้ไม่เห็นสีหน้า แต่ลูเซียโน่ก็ยังมั่นใจว่าดวงตาของคน
ผูน้ัน้เป็นดวงตาสเีลอืด... สเีลอืดทีแ่สนงดงาม งดงามจนบบีหวัใจของ
เขาเสียจนรวดร้าวไปหมด

‘...อย่าได้พบเจอกันอีกเลย’
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เสยีงเรียบเยน็อนัแสนคุน้เคยทีเ่ขามัน่ใจว่าไม่เคยได้ยนิมาก่อน
ดังมาจากที่ไกลแสนไกล ไกลชนิดที่ลูเซียโน่ยังไม่คิดว่าเขาจะจดจ�าได้ 
น่าเสียดายเหลือเกินที่มันสลักลึกลงในจิตวิญญาณ ทรมานจนหัวใจ
ของเขาแทบจะแหลกเหลว ทรมานมากเสียจนหยาดน�้าใสๆ ไหลริน
ออกมาจากดวงตาทั้งสองข้าง

และสุดท้าย...ก็ท�าได้เพียงมองคนผู้นั้นจางหายไปเงียบๆ

ลเูซยีโน่ผดุลกุขึน้นัง่แล้วก้มหน้าลงร้องไห้สะอกึสะอืน้ สอง
มือผอมพยายามปกปิดใบหน้าไม่ให้เด็กๆ ที่ลืมตาตื่นตามตกใจมาก
เกินไป แม้มันจะไม่ได้ผลนัก เพราะสัตว์อสูรทุกตนต่างล้อมวงเข้ามา
มองแล้วใช้หัวคลอเคลยีเพือ่ปลอบประโลมจนวุ่นวายไปหมด แต่อย่าง
น้อยเขาก็ไม่อยากร้องไห้ให้กระต่ายน้อยที่เป็นต้นเหตุของเรื่องราว
ทั้งหมดเห็น เขาไม่อยากให้เด็กน้อยที่หวังดีต้องรู้สึกผิด

กว่าน�้าตาที่ไหลออกมาโดยไม่อาจห้ามจะหยุดลง เสือน้อยที่
เด็กที่สุดในกลุ่มก็ผล็อยหลับไปอีกรอบ ลูเซียโน่ใช้แขนเส้ือซับดวงตา
แดงก�า่ของตนเบาๆ ก่อนจะส่งยิม้อ่อนโยนให้เดก็น้อยทัง้หมดเพือ่ให้
พวกมันสบายใจ 

“ไปนอนต่อเถอะ เราไม่เป็นไร”
แม้จะไม่เชื่อค�าพูดนั้นเท่าไร แต่เด็กๆ ที่ไม่เคยขัดค�าสั่งของผู้ที่

เปรียบเสมือนมารดาก็ยังยอมเดินหงอยๆ กลับไปนอนหมอบแต่โดย
ดี เผลอแวบเดียวก็หลับไปด้วยความง่วงงุน เหลือเพียงพ่ีใหญ่อย่าง
กระต่ายแสงจันทร์เท่าน้ันที่ยังคงหมอบอยู่ด้านข้าง ใช้ดวงตากลมโต
จ้องมองแม่จ๋าอย่างรู้สึกผิด

“อย่ากังวลเลย” ลูเซียโน่ลูบหัวเล็กๆ ของรูนอย่างทะนุถนอม 
“แม้จะไม่รู้ว่าเขาคือใคร แม้จะไม่รู้ว่าเหตุใดเราจึงร้องไห้ แต่เราดีใจ
จริงๆ...เราดีใจที่ได้เจอเขา”

ไม่รูว่้าเนิน่นานเพยีงใดทีท่�าได้เพยีงร�า่ร้องหาบางสิง่ทีข่าดหาย 
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บางสิ่งบางอย่างบอกให้รู้ว่าตัวเขามองหาสิ่งที่ว่านั้นมานานมากแล้ว 
นานมากจนแทบไม่รู้ว่าการรอคอยเริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อไร 

แต่ครั้งนี้เราจะตามหาให้เจอ
ชาตินี้...ต้องเป็นชาตินี้เท่านั้น
ไม่ขอรอคอยอีกต่อไปแล้ว



~ Prince Luciano and His Demon ~

เจ้าชายกับสัตว์อสูร
- 2 -

“รนูเดก็ด ีเจ้าจงใจท�าให้เราได้เจอกบัชายผูน้ั้นในฝันใช่หรอื
ไม่”

ลูเซียโน่เขี่ยปลายจมูกน้อยๆ ของกระต่ายในอ้อมกอดเบาๆ 
เมือ่เหน็ดวงตากลมโตหลบุลงอย่างรูส้กึผิด เขาจงึยกยิม้บาง ไม่คดิถาม
อะไรอีก เพราะผลจากการถามค�าถามเพียงสองสามข้อก็ท�าให้เข้าใจ
เรื่องราวได้มากพอควรแล้ว

ดูเหมอืนพลงัของรนูจะยงัมไีม่มากพอทีจ่ะคงภาพความฝันเอา
ไว้ได้อย่างยาวนาน เด็กน้อยจึงเอ่ยเร่งเขาอยู่ตลอดให้ตามไปไวๆ 
เพราะเพียงเสี้ยววินาทีที่ช้าอาจท�าให้การพบเจอกับชายผู้นั้นคลาด
เคลื่อนได้ ไม่รู้เพราะเหตุใดกระต่ายแสงจันทร์ตนนี้จึงรับรู้ได้ว่าจิต
วิญญาณลึกๆ ที่ก�าลังเรียกร้องหาบางสิ่งของเขาต้องการอะไร

แม้สมองจะจดจ�าไม่ได้ ทว่าลูเซียโน่แน่ใจว่าชายผู้นั้นมีความ
ส�าคัญต่อตนเป็นอย่างย่ิง ต่อให้ไม่เข้าใจว่าเหตุใดจึงหลงลืมไป ทั้งที่
หัวใจเรยีกหาอย่างปวดร้าวถงึขนาดนัน้ เขากย็งัมัน่ใจว่าจะต้องหาเจอ 
อย่างไรก็ต้องได้เจอกัน จะไม่มีการรั้งรออะไรอีกเด็ดขาด 

แต่จะตามหาอย่างไรดี...
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“รูน รู้หรือไม่ว่าปราสาทในฝันของเราอยู่ที่ใด” ลูเซียโน่ลูบขน
ลูกจิ้งจอกนามอัลเลนที่เข้ามาออดอ้อนเรียกร้องความสนใจจากเขา
ตามความเคยชิน ขณะที่สองตาจับจ้องไปยังพี่ใหญ่ของเด็กๆ อย่าง
คาดหวัง

“แง้ว” เจ้าเสอืน้อยร้องเก่งขยับเข้ามาเบยีดลูกจิง้จอกพลางเอยีง
คอมองอย่างงนุงงตามประสาฟินน์น้อยขีส้งสัย ส่วนจิง้จอกขนด�าทีอ่ยู่
ด้านข้างก็ไม่ได้สขุมุอะไรนกั ผงกหวัขึน้มาขูฟ่่ออย่างร�าคาญใจแล้วกใ็ช้
หางเป็นพวงตีหน้าน้องเล็กไปหน่ึงที เทียบเด็กๆ สองตนนี้กับมิเกล  
งูเผือกแสนสงบเงียบแล้ว เรียกได้ว่าแตกต่างกันราวฟ้ากับเหว

“อ้อนแบบนี้อยากได้อะไร หือ เจ้าตัวเล็ก” 
“แง้ววว แง้ว” ฟินน์ใช้สองขาตะกุยตะกายชุดผ้าเนื้อบางของ 

ผู้ที่มันมองว่าเป็นมารดาไปมา โชคดีที่อย่างน้อยมันก็รู้ว่าห้ามกาง 
กรงเล็บเด็ดขาด เสื้อผ้าที่มีอยู่เพียงไม่กี่ชุดของลูเซียโน่จึงยังอยู่ดี

“เหมือนเมื่อครู่เราจะเห็นประกายแสงสีเงินชัดเจนกว่าเดิม มา
ให้เราดูลายที่ตัวเจ้าเร็วเข้า” 

ค�ากล่าวของลูเซียโน่ท�าให้ดวงตาสีฟ้าสดใสของฟินน์เป็น
ประกาย มันรีบเหลียวกลับไปมองลวดลายบนตัวอย่างรวดเร็ว แล้วก็
พบว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆ ลายพาดกลอนสีเงินของมันเห็นได้ชัดเจนขึ้น
แล้ว!

“แง้วๆๆ แง้ววว” เจ้าตัวเล็กพูดจ้ออย่างดีใจไปด้วยเลียหน้า
มารดาไปด้วย ท�าเอาอดตีเจ้าชายผู้สะอาดสะอ้านเป้ือนน�า้ลายไปหมด
ท้ังตัว อยากจะบอกให้ใจเย็นก็พูดไม่ออก จึงท�าได้เพียงหัวเราะออก
มาอย่างอารมณ์ดีแล้วปล่อยเจ้าตัวเล็กลงพื้น มองฝ่ายนั้นวิ่งวุ่นไปมา
ด้วยแววตาอ่อนโยน

กล่าวกันว่าลูกเสือหิมะเมื่อเติบโตลวดลายบนตัวจะชัดเจนขึ้น
เรื่อยๆ ทั้งยังเป็นการบอกถึงพลังภายในร่างกายได้เป็นอย่างดี การที่
ฟินน์ซึ่งมีอายุยังไม่ถึงขวบดีมีลวดลายบนร่างที่เห็นได้ชัดเจนเช่นนี้  
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หากว่าอยู่ในกลุ่มเสือหิมะคงได้กลายเป็นผู้น�ารุ่นต่อไปอย่างไม่ต้อง
สงสัย

“รูน เรายังไม่ลืมค�าถามที่ถามเจ้านะ” 
กระต่ายน้อยที่ตอนน้ีแอบย่องไปซุกตัวอยู่ใต้เตียง โผล่ให้เห็น

เพียงหางปุกปุยกลมป้อมสะดุ้งเฮือกอย่างน่ารักน่าชัง ใจอยากจะท�า
เนียนไม่ได้ยิน แต่เพราะไม่อยากท�านิสัยไม่ดีกับแม่จ๋า จึงได้แต่เบน
สายตาเหลียวมามองด้วยดวงตากลมโตน่าสงสารหนึ่งครั้ง 

พูดไม่ได้ รูนพูดไม่ได้สักหน่อย
“เรารู้ว่าเจ้าพูดได้แล้ว” ลูเซียโน่มองกระต่ายที่ท�าตัวแข็งทื่อ

อย่างอ่อนใจ เขาไม่ใช่คนโง่ กระต่ายน้อยถึงขั้นใช้พลังได้แล้ว อีกทั้ง
ในฝันก็พูดชัดถ้อยชดัค�า มหีรอืจะยงัพดูไม่ได้ในชวิีตจรงิ “เช่นนัน้กช่็วย
ไม่ได้...มิเกล”

ไม่เอามิเกลนะ!
เจ้าของชื่อที่หลับตามาโดยตลอดเปิดเปลือกตาขึ้นช้าๆ ก่อน

จะเลื้อยเข้าไปหากระต่ายน้อยที่มองกลับมาแบบหวาดๆ ท่าทาง
ภายนอกของมิเกลน้ันดูคล้ายกับก�าลังจ้องจะตะครุบเหยื่อ ท�าเอา
สัญชาตญาณของเผ่าพันธุ์อ่อนแออย่างกระต่ายแสงจันทร์ถูกกระตุ้น
จนสั่นสะท้านไปทั้งตัว 

“รูน…” เสียงเรียกหวานจ๋อยของแม่จ๋าที่รู้ดีว่ามันหวาดกลัว 
งูเผือกตนนี้มากเพียงใดท�าเจ้าของชื่อน�้าตาคลอ หลังขยับขาสั้นป้อม
ไปด้านหลังจนติดตัวแม่จ๋าแล้วก็ขึ้นไปบนตักอีกฝ่ายอย่างคล่องแคล่ว 
หลงัจากนัน้แสงสทีองเรอืงรองกส่็องสว่างไปทัว่ห้อง พร้อมๆ กับทีร่่าง
กระต่ายในอ้อมแขนของลเูซยีโน่แปรเปลีย่นเป็นร่างมนษุย์ของเดก็ชาย
วัยสี่ถึงห้าขวบแทน

“รูนบอกไม่ได้” ดวงตากลมโตสีทองมองแม่จ๋าอย่างออดอ้อน 
ก่อนจะยกนิ้วม้วนเส้นผมหยักศกสีทองที่ยาวระต้นคอของตนไปมา
อย่างเป็นกังวล “มะ...ไม่ใช่ไม่อยากบอกนะ แต่รูนบอกไม่ได้จริงๆ”
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พอเหน็เดก็น้อยทีเ่ลีย้งมาโตจนแปลงร่างเป็นมนษุย์ได้แล้ว แถม
ยงัมหียูาวๆ กับหางฟูๆ เพ่ิมความน่าเอ็นดูให้ตวัเอง ลเูซยีโน่กใ็จอ่อน
ยวบ หลังจากลูบหัวขอบคุณมิเกลที่เลื้อยกลับมาขดตัวนอนอยู่ข้างๆ 
เขาจงึหนัไปหยิบผ้าห่มมาคลมุตวัเด็กน้อยบนตกัอย่างทะนถุนอมแล้ว
ค่อยถามต่อ

“ท�าไมจึงบอกไม่ได้ เรื่องนี้เราถามได้หรือไม่”
“ท่าน...ท่านผู้นั้นไม่ให้บอก”
ไม่อยากเจอเราขนาดนั้นเลยหรือ...
ลูเซียโน่กัดริมฝีปาก พยายามควบคุมสีหน้าไม่ให้แสดงออกว่า

เจ็บปวด ทว่าเมื่อก้มลงมองสัตว์อสูรทั้งสี่ก็รู้สึกราวกับหัวใจได้รับการ
ปลอบประโลม มาถึงตอนนี้เขาเริ่มมั่นใจแล้วว่าเจ้าตัวน้อยพวกนี้มา
จากไหน และถูกส่งมาโดย ‘ใคร’

หากท่านไม่สนใจคงไม่ส่งพวกเขามาให้เรา...
สัตว์อสูรเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสัตว์อสูรหายากที่มีรูปลักษณ์

คล้ายสัตว์ธรรมดาทั่วไป หากลูเซียโน่ไม่ได้ศึกษาหนังสือหรือบันทึก
เก่าๆ มามากคงไม่รู้จักพวกมัน บางทีอาจคิดว่าเป็นสัตว์ธรรมดาไป
แล้วก็ได้ แต่เพราะศึกษามา จึงรู้ว่าสัตว์พวกนี้ไม่ธรรมดาเป็นอย่างยิ่ง 
แต่ละตนล้วนมีพลังอันแสนวิเศษ นอกจากกระต่ายแสงจันทร์ที่มี 
พลังหยั่งรู้อดีตและอนาคต รวมถึงมีความสามารถในด้านการรักษา 
สัตว์อสูรตนอื่นๆ ล้วนแล้วแต่แข็งแกร่ง ลูเซียโน่ไม่มีทางเป็นอะไรไป
ง่ายๆ แน่นอน

ในเมื่อตั้งใจปกป้องเราย่อมหมายความว่าท่านมองดูเราอยู่
ตลอด แล้วเหตุใดจึงปฏิเสธเรา เหตุใดจึงไม่ให้ไปเจอกันเล่า 

“รูนใช้พลังดูอดีต...หมายถึงชาติที่แล้วของเราได้หรือไม่”
“ไม่ได้ รูนดูได้เพียงอดีตในชาตินี้เท่านั้น”
“เช่นนั้นรูนก็ดูอดีตของชายผู้นั้นได้...” 
“ไม่ได้เด็ดขาด!” กระต่ายแสงจันทร์เบิกตากว้างอย่างตื่น
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ตระหนก เนื้อตัวสั่นสะท้านด้วยความหวาดกลัวจนเกือบกลับร่างเดิม 
“รูนไม่ควรแตะต้องเรื่องของท่านผู้นั้น ที่ได้มาอยู่ที่นี่ก็เพราะพลัง
รักษา...ห้ามใช้พลังอื่น”

“เขาส่งรูนมาจริงๆ สินะ” ลูเซียโน่ยกยิ้มเมื่อเห็นกระต่ายน้อย
ท�าตาโตยกมือปิดปาก

“คะ...แค่เรื่องเมื่อคืนก็ท�าให้ท่านผู้นั้นโกรธมากแล้ว แม่จ๋าอย่า
บังคับรูนเลยนะ” กระต่ายน้อยในร่างเด็กผู้ชายเบะปาก น�้าตาหยด
แหมะ มันรู้ดีว่าแม่จ๋าฉลาดยิ่งกว่าอะไร และตัวมันเองก็ยังเด็กและ 
โง่มาก ถ้าถูกคาดคั้นมากกว่านี้คงหลุดพูดทุกอย่างที่รู้ออกไปหมดแน่ 
ทั้งที่มันสัญญาว่าจะไม่ท�าอะไรนอกเหนือหน้าที่แท้ๆ

ส่วนเรื่องเมื่อคืน...ทั้งหมดเป็นเพราะมันสงสารแม่จ๋า ตั้งแต่ถูก
รบัมาดแูลมนัเหน็แม่จ๋าฝันร้ายแล้วก็ร้องไห้ออกมาตอนหลับตลอด แต่
พอตืน่เช้ามากลับท�าเหมอืนจ�าไม่ได้ด้วยซ�า้ว่าตวัเองฝันร้าย เนือ่งจาก
เป็นกระต่ายแสงจันทร์ที่แสนวิเศษ มันจึงไม่เหมือนพี่น้องตนอื่นๆ ที่
ไร้ซ่ึงความทรงจ�า มันมีสติและจ�าความได้นับแต่ลืมตาดูโลก ใบหน้า
ของท่านผู้นั้นคือสิ่งแรกที่เห็น และค�าสั่งที่ได้รับมาก็ฝังลึกอยู่ในจิต
วิญญาณ หากไม่ใช่เพราะสงสารแม่จ๋าจนทนไม่ไหว มันคงไม่กล้าขัด
ค�าสั่งของท่านผู้นั้น

เพราะคดิเอาเองว่าเหน็แวบๆ แค่สกัครัง้คงไม่เป็นไร ท่านผูน้ัน้
คงไม่รู้ตัวหรอก มันจึงท�าไปโดยไม่ยั้งคิด ใครจะไปรู้ว่าท่านผู้นั้นจะมี
พลังมากมายมหาศาล ไม่ใช่เพียงรู้ แต่ยังส่งค�าเตือนแฝงมา บอกให้
รู้ตัวว่าหน้าที่ของมันคืออะไร

กระต่ายแสงจนัทร์มคีวามสามารถในการหยัง่รูอ้ดตีและอนาคต
มาตั้งแต่ก�าเนิด แต่เพราะมีร่างกายอ่อนแอ ไม่อาจฝึกทักษะการต่อสู้
ได้ จงึได้รบัพลงัอีกอย่างเป็นความสามารถในการรกัษาและฟ้ืนฟ ูแล้ว
ก็เพราะเหตุผลที่มีพลังในการรักษานี่เองที่ท�าให้มันได้มาอยู่ข้างกาย
แม่จ๋า และถูกสั่งห้ามไม่ให้ใช้พลังในการหยั่งรู้เด็ดขาด 
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โชคดีจริงๆ ที่รอดตายมาได้ ท่านผู้นั้นน่ากลัวเป็นบ้า...
ขณะทีก่ระต่ายน้อยก�าลงัคดิเรือ่งของท่านผูน้ัน้อย่างหวาดหว่ัน 

ลูเซียโน่ที่สังเกตมันมาโดยตลอดก็ถอนหายใจ หลังย่ืนมือไปลูบกลุ่ม
ผมนุ่มกับหูที่มีขนปุกปุยอย่างอ่อนโยนถึงได้เอ่ยออกมาอีกประโยค
หนึ่ง

“ขอโทษนะ รูนคงล�าบากมากเลยใช่ไหม” 
“แม่จ๋า...” รูนส่งเสียงเรียกอย่างซึ้งใจ ดวงตากลมโตยังคงมี

หยาดน�า้ใสเอ่อคลออย่างน่าสงสาร ท�าเอาลเูซยีโน่ใจอ่อนยวบซ�า้แล้ว
ซ�้าเล่า ตัดสินใจไม่ขัดเรื่องค�าเรียกขานที่ท�าให้เขารู้สึกแปลกๆ แล้ว
เปลี่ยนไปโอบร่างของเด็กน้อยเข้ามากอดแทน

“ไม่ร้องนะเด็กดี”
“ฮึก…” 
ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ ต่อให้รู้มากกว่าคนอื่นแล้วอย่างไร รูนก็ยัง

เป็นเพยีงกระต่ายแสงจนัทร์อายุไม่ถึงขวบอยูด่ ีพอมีอะไรกระทบจติใจ
มากเข้าก็จะกอดแม่จ๋าแล้วร้องไห้งอแงไม่ยอมหยุด ท�าเอาสัตว์อสูรตน
อื่นที่สังเกตการณ์อยู่ตลอดเอียงคอมองอย่างงุนงง มีแค่มิเกลเท่านั้น
ที่หลับตานิ่ง ไม่สนใจพี่ชายตัวน้อยเลยสักนิด

กว่าลเูซยีโน่จะปลอบรนูจนหยดุร้องไห้ได้กก็นิเวลานานพอควร 
ดวงอาทิตย์แทบจะลอยขึ้นเหนือศีรษะแล้ว เขาค่อยๆ วางร่างของ
กระต่ายน้อยที่ก�าลังหลับลงบนกองผ้า หยิบอาหารจากตะกร้ามาวาง
ให้ข้างๆ เผือ่ตืน่มาอกีฝ่ายจะหวิ จากนัน้จงึแบ่งอาหารอย่างอืน่ให้ลกู
สัตว์อสูรที่เหลือ ส่วนตัวเองกินเพียงขนมปังแข็งๆ ก้อนเดียว

“พวกเจ้าดูแลรูนอยู่ที่นี่นะ เราจะออกไปส�ารวจด้านนอกเสีย
หน่อย” 

เมื่อได้ยินค�ากล่าวของลูเซียโน่ ลูกสัตว์อสูรทั้งสามก็หยุดกิน
อาหารและเงยหน้ามองเขาอย่างพร้อมเพรียง ไม่รอให้ชายหนุ่มพูด
อะไรต่อ ทั้งสามก็หันไปจ้องหน้ากันเอง และก็เป็นมิเกลที่เลื้อยมาหา
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แล้วเงยหน้ามองมารดาตาแป๋ว 
ลูเซียโน่จ้องมองลูกงูเผือกตัวน้อยอย่างพูดไม่ออกบอกไม่ถูก 

สดุท้ายจงึท�าได้เพยีงยืน่มอืให้มนัเลือ้ยขึน้มาพนัรอบคอ โชคดทีีม่เิกล
ในวยัไม่ถงึขวบมลี�าตวัเรยีวยาวและพนัรอบคอเขาแบบหลวมๆ ได้หนึง่
รอบพอดีจึงไม่รู้สึกหนักอะไรมากนัก

หากเทียบกับสัตว์อสูรตนอื่น มิเกลถือเป็นสัตว์อสูรที่เขารู้จัก
น้อยทีส่ดุ ลเูซยีโน่มัน่ใจว่ามนัไม่ใช่งเูผอืกธรรมดา และแม้จะหาข้อมลู
ใดๆ ไม่เจอ แต่การที่สัตว์อสูรตนอื่นหวาดกลัว ทั้งยังให้ความเคารพ
เสมอืนเป็นพ่ีใหญ่กพ็อจะท�าให้เขามัน่ใจได้แล้วว่ามเิกลต้องพเิศษมาก
แน่ๆ

“เจ้าเองก็พูดได้แล้วแต่ไม่ยอมพูดกับเราหรือเปล่านะ” ลูเซียโน่
ใช้นิว้ลบูใต้คางของมเิกลเป็นเชงิหยอกเย้าระหว่างทีเ่ขาก�าลงัเดนิออก
ไปด้านนอก 

เจ้างนู้อยทีร่กัการนอนหลบัเป็นชวีติจติใจยอมเสียสละเวลา ย่ืน
คอมาจ้องหน้าเขาตาแป๋วคล้ายจะบอกว่าเปล่านะ

‘ข้ายังแปลงร่างไม่ได้จึงพูดไม่ได้’
เสียงทุ้มต�่าของเด็กชายผู้หนึ่งที่ดังขึ้นในหัวท�าให้ลูเซียโน่ตาโต

ด้วยความตกใจ 
“มิเกล!?” 
‘ข้าเอง ท่านแม่’
“นีเ่จ้าสือ่สารกบัเราผ่านทางจติหรอื” เขาโยนความคดิเหน็เรือ่ง

ค�าเรียกขานแทนตัวเองทิ้งไปและให้ความสนใจต่อเรื่องที่ส�าคัญ
มากกว่าแทน เพราะถึงอย่างไรรูนก็เรียกเขาแบบนั้นอยู่แล้ว 

‘ใช่ แต่เพราะยังเด็ก ข้าจึงใช้พลังได้แค่ยามสัมผัสร่างกายของ 
ผู้ที่ต้องการสื่อสารด้วย’

“แค่นีก้เ็ก่งมากแล้วเด็กดี” ลเูซยีโน่ย้ิมบาง หลงัจากลบูหวังนู้อย
ทีห่ลบัตาพริม้อย่างน่ารกัน่าชังแล้วจงึก้าวเท้าเดนิออกไปตามทาง โดย
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เริ่มจากด้านซ้ายของตัวกระท่อมซึ่งเป็นทิศทางที่ดูโล่งที่สุดก่อน 
‘ท่านแม่อย่าเดินไปลึกมาก’
“เข้าใจแล้ว ถ้าเจอจุดที่มีหมอกเมื่อไหร่เราจะเล่ียงนะ” ถึงแม้

เขาจะจ�าได้ว่าตอนขับรถม้าทะลุผ่านหมอกหนามา ตัวเองเข้ามาลึก
พอควร ไม่น่าเดินย้อนกลบัไปเจอได้ แต่เพ่ือให้มเิกลสบายใจย่อมต้อง
รับปากไว้ก่อน เพราะหากไม่ท�าเช่นนั้นคงถูกกีดกันไม่ให้ไปไหนแน่

‘ท่านแม่อยากตามหาอะไรในป่าหรือ’
“หากเราตัง้ใจจะอยูท่ีน่ีก่ต้็องส�ารวจทีท่างให้ด ีทีส่�าคญัเลยกค็อื

เรื่องของอาหารการกิน เพราะของที่เอามาด้วยคงพอประทังไปได้อีก
แค่สองสามวัน” 

ค�ากล่าวเหล่านั้นไม่ใช่เรื่องโกหก ทว่าอีกเหตุผลที่ส�าคัญไม่แพ้
กันส�าหรับเขาก็คือเรื่องของชายผู้นั้น

ลเูซยีโน่มัน่ใจว่าปราสาททีเ่หน็ต้องอยูใ่นป่า เพราะระหว่างทาง
ทีรู่นว่ิงน�าไป เขาสงัเกตรอบกายอยูต่ลอด ต่อให้มืดจนแทบมองไม่เห็น 
แต่ความรู้สึกของเขาบอกเช่นนั้น และยิ่งช่วงเวลาที่ได้เจอกัน...

ปราสาท เชิงผา ดวงจันทร์ ต้นไม้ 
หากโชคดี บางทีสถานที่แห่งนั้นอาจจะอยู่ในป่าแห่งนี้ก็ได้ ถ้า

เทียบดูแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงทีเดียว เพราะพลังของรูนยังไม่ได้มี
มากมายอะไร การที่พาเขาไปเจอชายผู้นั้นได้ นั่นย่อมหมายความว่า
เป้าหมายอยู่ห่างไปไม่ไกลมากนัก แล้วยังมีเรื่องที่ตอนเข้ามาในป่า 
สายหมอก เขารับรู้ได้ถึงดวงตาน่าหวาดกลัวของผู้ล่าที่จ้องมองมา 
แต่ไม่กล้าเข้าใกล้นั่นอีก

กล่าวกนัว่าผู้ทีเ่ข้ามาในป่าสายหมอกไม่เคยมใีครรอดกลบัออก
ไปได้ แล้วเหตใุดลเูซยีโน่กบัเดก็ๆ ของเขาจงึเข้ามาได้โดยปลอดภัย ซ�า้
ยังไม่เจอเรื่องร้ายๆ เลยแม้แต่น้อย 

ส่วนลกึในจติใจของเขาบอกว่าเป็นฝีมอืของชายผูน้ัน้...ชายผูท้ี่
กล่าวว่าไม่อยากเจอแต่กลบัส่งสตัว์อสรูตวัน้อยทีม่พีลงัมหาศาลเหล่านี้
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มาให้เขา ลูเซียโน่นึกขอบคุณในใจที่รูนมีความสามารถอื่นนอกเหนือ
จากการรักษา เพราะหากรูนไม่พาไปเจอ บางทีชาตินี้เขาอาจนึกอะไร
เกี่ยวกับชายผู้นั้นไม่ออกเลยก็ได้ 

เมื่อนึกไม่ออกก็จะไม่รู้ว่าต้องตามหา จากนั้นก็ท�าได้เพียงแค่
รอคอยต่อไปอย่างไร้จุดหมาย ไม่รู้ว่าอีกกี่ปีหรือกี่ชาติจึงจะจดจ�าได้ 
จติวญิญาณของเขาย�า้เตอืนว่าทีผ่่านมากน็านเกนิพอแล้ว มนับอกว่า
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาลืมเลือนคนที่ส�าคัญขนาดนั้นไป

‘ท่านแม่ ท่านเป็นอะไรหรือเปล่า’
“ไม่เป็นไร” ลูเซียโน่กักเก็บความรู้สึกปวดร้าวเอาไว้ไม่ให้เผลอ

แสดงออกมาจนเด็กน้อยต้องเป็นห่วงไปอีกคน ล�าพังแค่เห็นรูนรู้สึก
ผิด เขาก็สงสารจะแย่แล้ว “ช่วยเรามองหาของกินเถอะ”

เมื่อตัดสินใจได้ว่าจะส�ารวจพื้นที่ป่าแถวนี้จนทั่วก่อน แล้วค่อย
คิดว่าจะท�าอย่างไรต่อไปหากหาสถานที่แห่งนั้นไม่พบ ลูเซียโน่จึงพับ
เก็บเร่ืองท่ีคิดไว้ในใจ ท�าเหมือนมองหาอาหารเพียงอย่างเดียว ทั้งที่
จริงๆ แล้วก�าลงัส�ารวจดจูดุทีคุ่น้เคยจากในความฝันแทบจะตลอดเวลา

‘บนนั้นมีลูกกลมๆ’
ลูเซียโน่เงยหน้ามองตามสายตาของมิเกล ก่อนจะพบว่าบน

ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึง่มผีลไม้ไม่ทราบชนดิ ลกัษณะเป็นพวงสแีดงสดห้อย
อยู่หลายสิบพวง ใกล้ๆ กันนั้นยังมีต้นไม้แบบเดียวกันอยู่เต็มไปหมด 
หากเป็นสิ่งที่กินได้จริงๆ ย่อมมีประโยชน์ต่อพวกเขาเป็นอย่างมาก

“คงต้องปีนขึน้ไปเอา” อดตีเจ้าชายผู้อ่อนโยนขมวดคิว้เลก็น้อย
อย่างล�าบากใจ ต้นไม้ต้นนี้ค่อนข้างสูงใหญ่พอควร เขาไม่มั่นใจเลยว่า
จะปีนขึ้นลงได้โดยปลอดภัยหรือเปล่า

‘ท่านแม่รอตรงนี้’
มเิกลเลือ้ยลงจากร่างมนุษย์อย่างคล่องแคล่ว ใช้เวลาไม่กีอ่ดึใจ 

มนัก็ไปปรากฏตวับนกิง่ไม้ซึง่มผีลไม้ประหลาดห้อยอยู ่ใช้แรงจากปาก
กับตัวเพียงเล็กน้อย ผลไม้ทั้งพวงก็หล่นลงไปด้านล่างอย่างง่ายดาย
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“เอาอีกพวงเดียวก็พอแล้ว” 
งนู้อยผงกหวัหงกึๆ รบัค�า หลงัท�างานเสรจ็เรยีบร้อยกร็บีเลือ้ย

ลงจากต้นไม้ ไต่ขึน้ไปพาดตวับนบ่าของท่านแม่อย่างออดอ้อนเหมือน
เดิม และก็ได้รับรางวัลเป็นการลูบหัวอย่างอบอุ่นเหมือนเช่นทุกครั้ง
เวลาท่านแม่ต้องการชมว่ามันเป็นเด็กดี

‘เมื่อครู่ข้าลองกินดูแล้ว ท่านแม่กินได้ ไม่มีพิษ’
“เจ้าลองแล้วหรือ”
‘ท่านแม่ไม่ต้องเป็นห่วง ร่างกายข้าต้านทานพิษได้ทุกชนิด’
ลูเซียโน่รับฟังค�าพูดของมิเกลอย่างประหลาดใจ เริ่มสงสัยมาก

ข้ึนเร่ือยๆ ว่าเดก็น้อยของเขาคอืสตัว์อสรูเผ่าพนัธุใ์ดกนัแน่ แต่พอลอง
ถามแล้วกลบัพบว่างนู้อยกไ็ม่รูเ้หมอืนกนั เขาจงึท�าได้เพยีงเกบ็เรือ่งนี้
เอาไว้ก่อน

“เมื่อครู่ตอนอยู่บนต้นไม้ เจ้ามองเห็นอะไรบ้างหรือไม่”
‘ต้นไม้สงูใหญ่บดบงัสายตาของข้าจนหมด แต่ว่า...ตอนอยูด้่าน

บนข้ารู้สึกราวกับได้กลิ่นไหม้ของบางสิ่ง มันน่าจะอยู่ห่างออกไปไกล
พอควรจึงบอกไม่ได้ว่าเป็นอะไร’

“ไม่เป็นไร แค่น้ีก็เก่งมากแล้ว” ลูเซียโน่ส่งยิ้มให้ลูกงูน้อยที่หัน
หน้ามาหา หากไม่ใช่ว่าสองมือของเขาไม่ว่างเนื่องจากถือผลไม้อยู่คง
ยกขึ้นลูบหัวมิเกลไปแล้ว

กว ่าทั้ งสองจะเดินทางกลับไปถึงกระท ่อมหลังเล็ก 
พระอาทิตย์ก็เกือบลาลับขอบฟ้าพอดี ลูเซียโน่เปิดประตูเข้าไปใน 
กระท่อมเงียบๆ เพราะไม่แน่ใจว่ามีใครงีบหลับอยู่หรือเปล่า กระทั่ง
เห็นเจ้าตัวน้อยทั้งสามน่ังเรียบร้อยอยู่หน้าประตูราวกับก�าลังรอคอย
อะไรบางอย่างอยู่ เขาจึงหลุดหัวเราะออกมาเบาๆ ขณะคุกเข่าลงกับ
พื้นแล้วอ้าแขนรับลูกสัตว์อสูรตัวปุกปุยเข้ามาในอ้อมกอด

“ขอโทษที่กลับมาช้านะเด็กๆ”
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“พวกเรารอแม่จ๋าตั้งนาน” 
รูนที่อยู่ในร่างกระต่ายตัวน้อยเอ่ยทั้งน�้าตาคลอเบ้า หน้าตา 

น่าสงสารจับใจ แต่มนุษย์เพียงคนเดียวในที่นั้นกลับหัวเราะ เพราะ 
ต่อให้อยากอ้อนขนาดไหน เด็กน้อยที่หวาดกลัวงูเผือกเป็นที่สุดก็ยัง
ไม่กล้าเข้ามาใกล้เขาซึ่งมีมิเกลขดตัวพันรอบคออยู่อยู่ดี

“เราออกไปส�ารวจด้านนอกมา ทางทีไ่ปไม่พบเจอสิง่มชีวีติอย่าง
อื่นเลย แต่มีผลไม้พวกนี้อยู่” 

เมือ่เหน็ผลไม้พวงโตวางอยู่เบือ้งหน้า กระต่ายน้อยน่าสงสารก็
เปลีย่นท่าทกีะทนัหนั รบีพุ่งเข้าไปตะครบุผลไม้กลมดกิลกูหนึง่ ใช้ปาก
เล็กๆ งับแล้วดึงอยู่หลายทีจนมันหลุดออกจากพวงจึงรีบกอดเอาไว้
แน่น

ลูเซียโน่จ้องมองภาพนั้นพร้อมรอยยิ้ม รูนกินผลไม้ได้ไม่มี
ปัญหาอยู่แล้ว ส่วนอัลเลนซึ่งเป็นจิ้งจอกกินได้ทั้งผลไม้และเนื้อสัตว์ 
ไม่น่ามปัีญหาเช่นกนั ทีน่่าเป็นห่วงน่าจะเป็นฟินน์ตวัน้อยทียั่งเดก็และ
กินเพียงนมมาโดยตลอด กับมิเกลที่กินเพียงเนื้อสัตว์มากกว่า

“เด๋ียวเราจะไปอาบน�้าแล้วดูว่าที่แม่น�้ามีปลาบ้างหรือไม่ ถ้ามี
จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องอาหารการกินของมิเกล แล้วอัลเลนก็จะได้
กินเนื้อสัตว์ที่ชอบมากกว่าด้วย ส่วนเจ้าตัวเล็ก...” 

เมื่อเห็นแม่จ๋าจ้องมองมา ฟินน์ที่ก�าลังยกเท้าเกาหัวก็หยุดการ
เคลื่อนไหว จากนั้นยิ้มยิงฟันใส่คล้ายกับอยากจะอวด ท�าเอาคนมอง
เบิกตาโตอย่างตกใจ 

‘เสือนั่นฟันขึ้นสักพักแล้ว ที่ยังกินนมไม่เลิกก็เพราะชอบตอน
ท่านแม่ป้อนนม’

พอมเิกลเฉลยความจรงิให้ฟัง ลเูซยีโน่กร้็องอ๋อในใจ ก่อนจะย่ืน
มือไปขยี้หัวนุ่มนิ่มของเจ้าเสือโตไวด้วยความมันเขี้ยว 

“ตัวแสบ”
“แง้ว” พอไม่ต้องปิดบงั ฟินน์กแ็ยกเขีย้วร้องเงีย้วง้าวดงักว่าเดมิ
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อย่างอวดโอ่ ท่าทางน่ารกัน่าชงัจนคนมองใจละลาย แต่ยงัไม่ทนัได้จบั
มาฟัดพุง จิ้งจอกทมิฬก็ปัดหางเป็นพวงสวยใส่หน้าน้องเล็กอย่าง
ร�าคาญใจ เหมือนต่อว่าที่มันคิดจะยึดมารดาไว้คนเดียว

พอเจ้าตวัแสบทัง้สองหนัไปฟัดกันเอง ลเูซยีโน่กย็กมเิกลไปวาง
ลงบนพื้นข้างรูนที่ตัวสั่นเทา ไม่กล้าขยับเคล่ือนไหว หลังจากจัดการ
เตรียมอาหารให้เด็กๆ รวมถึงตัวเองเรียบร้อยแล้ว เขาจึงฝากฝังให้ 
มิเกลช่วยดูแลน้องๆ ส่วนตัวเองลุกขึ้นยืน แล้วเดินออกไปยังแม่น�้าที่
อยู่ไม่ไกลนักเพียงล�าพัง

เนื่องจากรู้ดีว่าเจ้าตัวน้อยทั้งหลายต้องเป็นห่วง เขาจึงเปิด
หน้าต่างของกระท่อมตรงจุดที่มองเห็นแม่น�้าเอาไว้ พวกเด็กๆ จะได้
มองเห็นเขาตลอดเวลา และมั่นใจได้ว่าเขาแค่มาอาบน�้าจริงๆ ไม่ได้
คิดจะหนีไปส�ารวจที่ไหนเพียงล�าพัง 

บางครัง้ลเูซยีโน่กอ็ดคิดไม่ได้ว่าเจ้าพวกนัน้เป็นห่วงเขามากเกนิ
ไป ท�าเหมอืนเขาเป็นเดก็ตวัเลก็ๆ ทีต้่องได้รบัการปกป้องอย่างไรอย่าง
นัน้ แต่พอนกึได้ว่าแม้แต่สตัว์อสรูอายุไม่ถึงขวบตวัเองยงัสู้ไม่ได้ด้วยซ�า้ 
และหากถึงช่วงเวลาอันตรายขึ้นมา ท่าทางคงได้แต่ยืนหลบอยู่ด้าน
หลังจริงๆ อดีตเจ้าชายที่มีดีแค่เป็นที่รักของสัตว์อสูรก็เลิกคิดให้มาก
ความ ท�าใจยอมรับมันตั้งแต่ตอนนี้น่าจะดีกว่า

ลูเซียโน่เงยหน้ามองท้องฟ้าที่เริ่มเปล่ียนสี จู่ๆ ก็รู้สึกกังวลใจ
แบบแปลกๆ จงึรบีถอดเสือ้ผ้าลงไปอาบน�า้ช�าระร่างกายอย่างรวดเรว็ 
ใช้เวลาเพียงไม่นานเขาก็เก็บข้าวของเดินไวๆ กลับไปที่กระท่อมโดย
ไม่ได้เสยีเวลาส�ารวจทีท่างและแหล่งอาหารแถวนัน้อย่างละเอยีดตาม
ที่คิด

“แม่จ๋า เป็นอะไรหรือเปล่า” รูนตัวน้อยกระโดดไวๆ เข้าไปถาม
คนทีเ่พ่ิงเปิดประตเูข้ามา เมือ่สมัผสัได้ถงึความกงัวลใจของแม่จ๋าทีม่นั
รับรู้ได้ตั้งแต่เห็นอีกฝ่ายเดินไวๆ กลับมาจากแม่น�้า

“จู่ๆ เราก็รู้สึกไม่ปลอดภัย...ไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือไม่”
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‘ไม่ได้คิดไปเอง’ มิเกลเลื้อยขึ้นไปขดตัวบนศีรษะของลูเซียโน่  
‘มมีนษุย์กลุม่หนึง่ก�าลงัมุง่ตรงมาทางนี ้กลิน่ทีข้่าบอกท่านแม่ตอนออก
ไปหาอาหารเป็นกลิ่นของพวกมัน’

ลูเซียโน่ท�าหน้าเคร่งเครียดทันทีที่ฟังจบ ความรู้สึกลึกๆ บอก
เขาว่าคนพวกนั้นไม่น่ามาดี แล้วยิ่งมากันเป็นกลุ่มด้วยยิ่งไม่ปลอดภัย 
แต่จะให้เกบ็ของพาเด็กๆ หนีไปก็กลวัว่าจะหาทางกลบัไม่เจอ เผลอๆ 
อาจไปพบกันกลางทางจนสถานการณ์ย�่าแย่กว่าเก่า จะให้หนีตอนนี้
คงไม่ทันแล้ว แถมนอกกระท่อมยังมีม้าสองตัวกับตัวรถม้าที่ถูกแยก
ออก ไม่ว่าอย่างไรผู้ทีผ่่านมาก็ต้องรูแ้น่ว่ามคีนอยูท่ีน่ี ่บางทอีาจถงึขัน้
ตามล่ากันด้วยซ�้า

“มิเกล คนพวกนั้นอยู่ไกลหรือไม่”
‘ไม่ไกลแล้วท่านแม่ พวกเขาก�าลังจะถึงแม่น�้า’ 
“เด็กๆ รีบหาที่หลบก่อน!” ลูเซียโน่ออกค�าสั่งกับสัตว์อสูรที่นั่ง

นิ่งรอฟังค�าสั่งอย่างเชื่อฟัง จะอย่างไรเขาก็ไม่ไว้ใจคนนอก ไม่รู้ว่าใน
กลุม่คนทีม่านัน้มคีนรูเ้รือ่งสตัว์อสรูหรอืไม่ เดก็ๆ เหล่านีโ้ตไวมาก และ
ก็เร่ิมแสดงลกัษณะพเิศษของเผ่าพนัธุอ์อกมาเรือ่ยๆ คงไม่มใีครเชือ่ว่า
เป็นเพียงสัตว์เดรัจฉานธรรมดาแน่

การคาดเดาของลเูซยีโน่ไม่ได้ผดิไปจากนัน้เท่าไร เพราะหลงัจาก
เขาแง้มหน้าต่างออกดเูหตกุารณ์ด้านนอกได้ไม่นานเท่าไร เงาร่างของ
คนกลุ่มหนึ่งซึ่งมีกันสี่คนก็เดินมาจากทางแม่น�้า ดูจากการแต่งกายที่
ค่อนข้างสกปรกและการที่คนเหล่านั้นมีบาดแผลเต็มตัว ไม่ต้องคาด
เดาก็รู้ว่าคงอยู่ในป่านี้มาหลายวันแล้ว

ลูเซียโน่เห็นดวงตาของคนเหล่าน้ันเป็นประกาย เมื่อพวกเขา
หันมาเห็นม้าสองตัวกับรถม้าที่ถูกทิ้งเอาไว้และกระท่อมที่อยู่ทางนี ้
ได้อย่างชดัเจน แต่อะไรก็ไม่ท�าให้อดีตเจ้าชายผู้รักสงบสนใจได้มากเท่า
ประกายแสงสีเงินของดาบยาวที่หน่ึงในคนกลุ่มนั้นถืออยู่ในมือ ไหน
จะคันธนูที่ชายอีกคนสะพายหลังไว้อีก
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หากถกูจบัโยนเข้าป่ามาโดยไม่เตม็ใจเหมอืนเขา มหีรอือาวธุจะ
พร้อมขนาดนัน้ เหน็ทคีนทัง้สีน่่าจะตัง้ใจเข้ามาท้าทายป่าและต้องการ
ล่าสัตว์อสูรมากกว่า ลูเซียโน่เคยได้ยินเกี่ยวกับอาชีพนักล่าสัตว์อสูร
มาก่อน คนเหล่าน้ันมักจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มเล็กๆ แล้วล่าสัตว์อสูร
เพื่อแลกกับรางวัล หากให้เดาเขาคิดว่าคนพวกนี้เข้าเค้ามากทีเดียว 

เมื่อเห็นว่ากลุ่มคนพวกนั้นเข้ามาใกล้ที่พักมากขึ้นเรื่อยๆ ชาย
หนุ่มก็ตัดสินใจปิดหน้าต่างแล้วนั่งลงบนเตียงไม้ที่มีผ้าปูรองเพียงชั้น
เดียว พยายามท�าตัวเป็นปกติที่สุด ส่วนเหล่าเด็กน้อยของเขาซุกตัว
อยูใ่นกองผ้าทีว่างซ้อนๆ กนัอย่างไม่โดดเด่น มีแค่มิเกลเท่านัน้ทีเ่ล้ือย
มาพันแขนของเขาซึ่งถูกซ่อนอยู่ใต้แขนเสื้ออีกที

‘พวกมันไม่ได้มาดี’
“เราจะลองขอแลกเปลี่ยนดู อย่ากังวลเลย เราจะปกป้องพวก

เจ้าเอง” 
‘…ข้าก็จะปกป้องท่านแม่เช่นกัน’
ลูเซียโน่คลี่ย้ิมบางโดยไม่ได้พูดอะไรอีก เพราะเสียงพูดคุย

โหวกเหวกจากด้านนอกดงัใกล้เข้ามาเรือ่ยๆ จนกระทัง่ประตเูก่าทีห่ลุด
ออกจากตัวกระท่อม และถูกเขาวางพิงไว้เฉยๆ เพื่อกันแดดกันฝนถูก
ถีบจนเกิดเสียงดังปัง เงาร่างของคนทั้งสี่ก็ปรากฏชัดตรงหน้า

“ว้าวๆ ข้าเจออะไรกันเนี่ย”
“พี่ใหญ่ มีใครอยู่ในนั้นจริงๆ หรือ”
ขณะทีล่เูซยีโน่น่ังน่ิงเป็นหนิไม่หอืไม่ออื ใบหน้าไม่แสดงอารมณ์

ใดๆ ออกมาทัง้สิน้ กลุม่คนทีก่�าลงัจะกลายเป็นโจรเตม็ตวักพ็ากนัเดนิ
เข้ามาด้านในและจ้องหน้าเขาอย่างพิจารณา

“ไอ้หนู แกเป็นใคร เข้ามาในป่านี้ได้ยังไง” ชายคนที่ดูอายุเยอะ
ทีส่ดุเอ่ยถามพลางกระชบัดาบในมอืเป็นเชงิขู ่ท�าเอาคนมองเกอืบหลดุ
ถอนหายใจ อยากจะบอกว่าไม่ต้องใช้อาวุธก็ได้ แค่สะบัดมือใส่หน้า
เขาสกัครัง้ก็อาจจะคอหกัตายแล้ว ทว่าในความเป็นจรงิกลบัท�าได้เพยีง
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กะพริบตาช้าๆ แล้วตอบด้วยน�้าเสียงราบเรียบ
“เราเป็นชาวไฮเดรน พลัดหลงเข้ามาในป่าแห่งนี้เมื่อสองสาม

วันก่อนแล้วหาทางออกไม่ได้ จึงตั้งใจจะตั้งรกรากอยู่ที่นี่ชั่วคราว”
“งั้นเรอะ” ชายอีกคนที่สะพายคันธนูแสยะยิ้มเหี้ยม “แต่โทษท ี

ว่ะ ต่อจากนี้รถม้ากับที่นี่เป็นของพวกข้า รีบไสหัวไปซะ”
ดจีรงิๆ ทีโ่จรพวกนีไ้ม่ฉลาดพอเลยไม่สงสยัเรือ่งทีเ่ขาเข้ามาถงึ 

ที่นี่ได้โดยไม่มีบาดแผลเลยแม้แต่นิดเดียว
“ได้” การตอบรบัอย่างว่าง่ายราวกับต้องการอยูแ่ล้วท�าเอาส่ีโจร

เกือบอ้าปากค้าง “แต่เราขอเอาผ้าห่มกองนั้นไปด้วยได้หรือไม่ พอดี
เรามีโรคประจ�าตัว โดนอากาศหนาวไม่ได้”

“อะ...เออ พวกข้าไม่ใช้ของพวกนั้นอยู่แล้ว”
อดีตเจ้าชายผู้สูงศักดิ์ที่โกหกได้หน้าตาเฉยคลี่ยิ้มสุภาพ หลัง

โน้มตัวลงโอบอุ้มกองผ้าห่มขึ้นมาไว้ในอ้อมแขน ยังอุตส่าห์หันไปผงก
ศีรษะให้โจรทั้งสี่ที่นั่งมองมาตาค้าง แล้วถึงเดินออกไปจากตัวบ้าน
อย่างสบายใจ 

‘ท่านแม่ พวกมันจะปล่อยเราไปง่ายๆ เช่นนี้จริงหรือ’
“มโีอกาสครึง่หน่ึงทีพ่วกมนัจะตามมา” ลเูซยีโน่ตอบค�าถามของ

มิเกล ก่อนจะเร่งฝีเท้าให้ไวขึ้นเล็กน้อยแล้วเลือกเดินเข้าป่าในทิศทาง
ทีม่ต้ีนไม้ขึน้หนาแน่น ระหว่างนัน้กเ็ปิดกองผ้าให้เดก็ๆ อกีสามตนยืน่
หัวออกมาหายใจได้ไปด้วย 

“แม่จ๋า พวกนั้นจะมาจับเราเหรอ” รูนเอ่ยปากถามอย่างหวาด
กลัว ล�าตัวเล็กๆ สั่นเทาอย่างน่าสงสารจนเขาต้องกระชับอ้อมกอด
แน่นขึ้นอีกเล็กน้อย

“ไม่มีใครเอาพวกเจ้าไปจากเราได้ทั้งนั้น” 
แม้ปากจะพูดด้วยความมัน่ใจ ทว่าในความเป็นจรงิลูเซยีโน่กลับ

รู้สึกเคร่งเครียดไม่น้อย หากคนพวกนั้นตามมาทันเขาต้องแย่แน่ๆ 
เรื่องนี้ไม่ต้องเทียบกับผู้มีพลังเลย เอาแค่คนมีอาวุธก็สู้ไม่ไหวแล้ว
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ขออย่าให้ตามมา...
‘ท่านแม่ พวกมันตามเรามา’
แย่แล้ว!



~ Prince Luciano and His Demon ~

เจ้าชายกับการพบเจอ
- 3 -

ต�านานเล่าขานว่าผู้สร้างได้มอบความสามารถให้เหล่า 
สรรพชีวิตแตกต่างกันไป นอกจากเผ่าพันธุ์ในต�านานซึ่งมักมีความ
สามารถประหลาด มนุษย์คือเผ่าพันธุ์อันแสนโชคดีที่ได้รับพลังเป็น
ความสามารถในการใช้เวทมนตร์ แม้จะไม่ใช่ทุกคนที่ได้รับพลังนี้ แต่
ส่วนใหญ่ในวงศ์วานของชนช้ันสูง เมื่อมีพ่อแม่เป็นผู้มีพลัง ลูกที่เกิด
มาก็มักจะมีพลังเช่นเดียวกัน 

น่าเสยีดายทีล่เูซยีโน่เป็นข้อยกเว้น...ไม่ว่าจะเป็นเวทมนตร์หรอื
ความสามารถในการใช้ดาบต่อสู้ใดๆ เขาล้วนอยู่ในจุดต�่าสุด ไร้ซึ่ง
ความสามารถในการต่อสู้โดยสิ้นเชิง ที่พอไปวัดไปวาได้ก็มีแค่ศาสตร์
ที่เก่ียวข้องกับสัตว์หรือสัตว์อสูรเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่นการขี่ม้าหรือ
ม้าบิน

ดังนั้นหากให้สรุปสถานการณ์ที่ก�าลังถูกไล่ล่าโดยกลุ่มคนทั้งสี่ 
ที่สองในสี่มีอาวุธ ส่วนอีกสองคนใช้เวทมนตร์ได้ คงต้องใช้ค�าว่า
ทุลักทุเลมาบรรยายจึงจะเห็นภาพชัดเจนที่สุด

“หยุดเดี๋ยวนี้นะไอ้หนู!” 
ลูเซียโน่คิดว่าคนที่วิ่งตามมาด้านหลังคงจะรู้แล้วว่าในห่อผ้าที่
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เขาหอบมามีของส�าคัญอยู่ จึงพากันตามออกมา แล้วสั่งให้เอาของที่
ว่าออกมาเดี๋ยวน้ี โชคดีที่ทางที่เขาเลือกเป็นทางคับแคบรกชัฏ ไม่มี
ทางขี่ม้าเข้ามาได้ มิเช่นนั้นคงถูกจับตัวไปนานแล้ว

‘ท่านแม่ ท่านไหวหรือไม่’
“เราไหว” ปากว่าไปแบบนั้นแต่กลับหอบหายใจออกมาอย่าง

เหนือ่ยล้า ต้องหนกีลุม่คนทีค่อยตามไม่เลกิไม่พอ ยังต้องทนกบัสภาพ
อากาศหนาวยะเยือกยามกลางคืนอีก กองผ้าเขาก็ทิ้งไปแล้วเพราะ
ท�าให้หนีล�าบาก หากไม่ใช่ว่าในอ้อมแขนมีก้อนขนสองก้อน และบน
ไหล่มอีลัเลนช่วยเอาพวงหางกบัล�าตวันุ่มน่ิมพนัคอไว้ให้ บางทเีขาอาจ
จะอาการแย่กว่านี้ด้วยซ�้า

‘ท่านแม่ระวัง!’
ลูกไฟดวงเล็กๆ ลูกหนึ่งพุ่งผ่านหน้าลูเซียโน่ไปปะทะกับต้นไม้

ด้านข้างจนกลายเป็นโพรงไหม้เกรียม อดีตเจ้าชายหนุ่มกัดฟันอดทน
ต่อความเหนื่อยล้า สองแขนเรียวโอบกระชับร่างน้อยที่ตัวสั่นอยู่ใน
อ้อมแขน ขณะพยายามเค้นเรี่ยวแรงวิ่งตัดผ่านป่าไปอีกทางอย่างไร ้
จดุหมาย แต่เสยีงพดูคยุทีด่งัไล่หลงัมาเรือ่ยๆ กย็งัไม่มทีท่ีาว่าจะหยดุ
เลยสักนิด

“ข้าเห็นกระต่ายสีทองในอ้อมแขนมัน นอกจากนั้นยังเหมือน
จะมีสัตว์ตัวอื่นๆ ด้วย”

“ต้องเป็นสัตว์หายากแน่ๆ”
เสียงพูดคุยที่ดังมาเข้าหูท�าให้ลูเซียโน่ยิ่งเป็นกังวล คิดในใจว่า

ยังไงก็ห้ามโดนจับได้เด็ดขาด ย่ิงก้มลงมองรูนที่ตัวส่ันเทา น�้าตาไหล
เป็นสาย เขายิ่งปวดใจจนมีแรงฮึดมากขึ้นโดยไม่รู้ตัว

ลูเซียโน่ไม่ได้รู้เลยว่าจริงๆ แล้วกระต่ายแสงจันทร์ไม่ได้ร้องไห้
เพราะหวาดกลัวว่าตัวเองจะถูกจับตัวไป แต่เป็นเพราะมันก�าลังรู้สึก 
ไม่ดีอยู่ต่างหาก...

แม่จ๋าวิง่หนแีบบไม่รูท้ศิทางจงึหลบไม่พ้นเสยีท ีทว่าตวัมนัทีรู่ด้ี
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ว่าควรไปทางใดจึงจะปลอดภัยกลับมัวแต่ลังเลจนแม่จ๋าต้องเจ็บตัว
รูนเบนสายตาไปมองเนื้อตัวขาวสะอาดของแม่จ๋าที่เริ่มมีรอย

แผลจากการถกูก่ิงไม้เก่ียวเป็นจดุๆ และโดนโจมตเีฉียดไปเฉียดมาจาก
พวกมนษุย์โสโครก ก่อนจะเงยหน้ามองใบหน้าซดีเซยีวทีย่งัคงดสูภุาพ
อ่อนโยนเหมือนเช่นทุกครั้งเงียบๆ รู้ดีว่าแม่จ๋าแทบเดินต่อไปไม่ไหว
แล้ว แต่ที่ยังท�าเหมือนไม่เป็นไรก็เพราะเป็นห่วงมันกับน้องๆ 

ไม่ไหว...ทนเหน็แม่จ๋าเจบ็ต่อไปไม่ไหวแล้ว หากครัง้นีท่้านผูน้ัน้
จะฆ่ามันก็ช่างเถอะ

“แม่จ๋าไปทางขวา” 
ลูเซียโน่ก้มลงมองกระต่ายน้อยอย่างประหลาดใจ แต่ก็ยังท�า

ตามค�าพูดนัน้โดยไร้ซึง่ความลงัเล เชือ่ว่าตอนนีใ้ครบอกให้ท�าอะไรเขา
ก็คงท�าทั้งนั้น เพราะอ่อนล้าทั้งกายและใจจนแทบหายใจไม่ออกแล้ว 

“ไอ้หนู ถ้าเอ็งไม่หยุดเท้า ข้าจะไม่ใจดีแล้วนะ!” 
จะหยุดหรือไม่หยุดก็กะจะฆ่ากันให้ตายอยู่ดีไม่ใช่หรือไง
ในช่วงจังหวะที่ก�าลังตอบโต้เสียงตะโกนของกลุ่มคนด้านหลัง

อยูใ่นใจพร้อมกบัสาวเท้าไปตามทศิทางทีร่นูบอก เขาแทบไม่ได้สงัเกต
ลกัษณะของป่ารอบด้านเลยสกันดิ และกเ็พราะไม่ได้สังเกตนัน่เอง คน
ทีป่กตช่ิางสงัเกตจงึไม่ทนัเหน็ว่าพืน้ทีร่อบกายดคูุน้ตาอย่างบอกไม่ถกู 
หลังๆ มาแทบไม่ต้องฟังค�าบอกของรูนก็ก้าวไปได้ถูกทาง เหมือนกับ
ในใจก�าลังบอกว่าหากไปทางนี้จะต้องปลอดภัยแน่นอน

ลูเซียโน่จับจ้องพระจันทร์ดวงโตบนฟ้า ขณะที่เรี่ยวแรงในกาย
เร่ิมถดถอยจนจังหวะก้าวเท้าเชือ่งช้าลงอย่างเหน็ได้ชดั กระทัง่วิง่ออก
มาพ้นเขตป่า และพบกับพื้นที่โล่งกว้าง ทั้งยังได้ยินเสียงคลื่นกระทบ
ฝั่ง เขาจึงทรุดกายลงกับพื้น หอบหายใจอย่างรุนแรงจนปวดหน้าอก 
แต่ก็ไม่อาจเทยีบได้เลยกบัความดใีจบางประการทีผ่ดุขึน้มาเม่ือได้เห็น
ภาพตรงหน้า

ปราสาทเก่าแก่น่าหวาดกลวัทีต่ัง้อยูร่มิผา แม้จะไม่เคยยืน่หน้า
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ไปมอง แต่เขาก็มั่นใจว่าด้านล่างของหน้าผาต้องเป็นมหาสมุทรอย่าง
ไม่ต้องสงสัย

“ท่านแม่ รีบไปที่นั่นเถอะ” รูนเอ่ยเตือนแม่จ๋าอย่างลุกลี้ลุกลน 
มันได้ยินเสียงคนกลุ่มนั้นใกล้เข้ามาเรื่อยๆ ถ้าไม่เข้าไปในปราสาท 
พวกมันคงไม่ยอมปล่อยไปง่ายๆ แน่

“เรา…” ลเูซยีโน่ดงึสตกิลบัมาแล้วพยายามลกุขึน้ยนื แต่กลบัไม่
อาจขยับขาได้ แม้จะใช้สองมือช่วยพยุงแล้วก็ตาม เมื่อมั่นใจว่าหมด
เรี่ยวแรงจริงๆ และคงไม่อาจขยับไปไหนได้ในเร็วๆ นี้ เขาจึงอุ้มมิเกล
กับอัลเลนลงจากตัว ปล่อยเด็กๆ ทั้งสี่ให้ยืนเรียงกันอยู่ตรงหน้า

“ท่านแม่”
“พวกเจ้ารีบไปหลบก่อน ไม่ว่ายังไงก็ห้ามโดนจับไปเด็ดขาด”
“แล้วท่านแม่...!?”
“เราไม่เป็น...” ยังพูดไม่ทันจบประโยค ฝูงสัตว์ตัวจ้อยก็พากัน

กระโดดเข้ามาอยู่ในอ้อมกอดของเขาโดยไม่ฟังค�าทัดทานใดๆ อีก 
ท่าทางแสดงออกชัดเจนว่ายังไงก็ไม่มีทางทิ้งคนที่พวกมันมองว่าเป็น
มารดาไปโดยเด็ดขาด

“หากท่านแม่ไม่ไป พวกเราก็ไม่ไป”
“รนู…” เมือ่เหน็เด็กๆ พากันซกุหน้ากบัตวัเขาแน่นไม่ยอมขยบั 

ลูเซียโน่ก็ได้แต่ถอนหายใจแล้วเริ่มตั้งสติ มองหาหนทางใหม่อีกครั้ง 
“ลุกขึ้นก่อน เราจะไปซ่อนหลังต้นไม้นั่น” 

เมื่อไม่ถูกไล่ให้เอาตัวรอดฝ่ายเดียวแล้ว เด็กๆ ที่ว่าง่ายมา
ตลอดก็ปฏิบัติตามค�าสั่งของมารดาอย่างเคร่งครัด พวกมันยืนบนพื้น
และมองคนพดูค่อยๆ ใช้สองแขนพยุงกึง่ลากร่างกายไปทางต้นไม้ใหญ่
ซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่ไกลนักด้วยความเป็นห่วง 

ถือว่าเป็นโชคดีของลูเซียโน่ที่เข้าไปหลบอยู่หลังต้นไม้ได้ทัน
เวลา ก่อนทีค่นทัง้สีจ่ะโผล่ออกมาจากป่าแบบพอดบิพอด ีเขาพยายาม
อยู่นิ่งๆ แล้วกอดเด็กๆ เอาไว้แน่น อาศัยช่วงเวลานี้พักเอาแรง เมื่อ
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คนพวกนั้นเผลอจะได้วิ่งไปที่ปราสาทได้ทันเวลา
“ไอ้หนู โผล่หัวออกมาเสียดีๆ ก่อนที่ข้าจะทนไม่ไหว”
“ออกมาเถอะน่า ขอเพียงเจ้าส่งสัตว์พวกนั้นมา พวกข้าจะ

ปล่อยเจ้าไป ดีหรือไม่” 
ลเูซยีโน่กลัน้หายใจเมือ่รูส้กึได้ว่าเสยีงเหล่านัน้ใกล้เข้ามาเรือ่ยๆ 

คิดได้อย่างเดียวว่าคนพวกนั้นไม่คิดปล่อยเขาไปเป็นแน่ อดีตเจ้าชาย
สดูหายใจเข้าจนสดุ ในใจหวนนกึถงึภาพในความฝัน นกึถงึชายผูน้ัน้ที่
เขาอุตส่าห์ตามหาที่อยู่จนเจอ ในตอนนั้นเองที่มีเรี่ยวแรงสายหนึ่งผุด
ขึ้นจากก้นบึ้งของหัวใจ

เราอยากเจอเขา...
“เด็กๆ เกาะเราไว้แน่นๆ” เขาก้มลงกระซิบบอกลูกสัตว์อสูรใน

อ้อมกอด จากนัน้ฝืนพยงุตวัลกุขึน้แล้วโผล่หน้าไปมอง เมือ่สบโอกาส
ที่คนพวกนั้นเดินไปอีกทางก็รีบพุ่งตัววิ่งไปทางปราสาทเก่าอย่าง
รวดเร็ว ในใจภาวนาเป็นร้อยๆ รอบ ร้องขอให้ชายผู้นั้นช่วยเหลือ

“มันอยู่นั่น!”
“มันวิ่งไปทางนั้นท�าไม จะโดดลงหน้าผาหรือไง”
“ไม่ต้องสนใจ ฆ่ามัน!”
ลูเซียโน่กัดริมฝีปากเพ่ืออดทนต่อความเจ็บปวดที่แผ่นหลังอัน

เกิดจากการถูกโจมตีด้วยเวทธาตุไฟ ความอ่อนล้าในคราแรกเทียบไม่
ได้เลยกบัความแสบร้อนทีแ่ล่นปราดไปทัว่ร่าง มนัเจบ็ปวดมากเสยีจน
เขาอยากจะทรุดกายลงกับพื้น แต่ก็รู้ดีว่าท�าเช่นนั้นไม่ได้จึงได้แต่ฝืน
ทนต่อไป ไม่ได้ยินทั้งเสียงร้องของเด็กๆ และเสียงตะโกนโหวกเหวก
ของผู้ที่ไล่ตามอยู่ด้านหลัง

นิดเดียว...อีกเพียงนิดเดียวก็จะถึงแล้ว
ยิง่เข้าไปใกล้ปราสาทมากขึน้เท่าไร ดวงตาของลเูซยีโน่กย็ิง่พร่า

มวัมากขึน้เท่านัน้ เขาไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะใกล้หมดสตหิรอืเพราะจู่ๆ  
หยาดน�้าอุ่นร้อนก็เอ่อล้นขอบตาโดยไร้สาเหตุกันแน่ ทว่าเมื่อปลาย
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นิ้วได้สัมผัสกับบานประตูเย็นเฉียบซึ่งปิดสนิท ความรู้สึกปลอดภัยก็
โอบล้อมหัวใจที่เต้นระรัวไว้แทบจะทันที

“ปราสาทนั่นโผล่มาจากไหนวะ!” 
“ข้าไม่รู้ จู่ๆ มันก็โผล่ขึ้นมาเอง”
ลูเซียโน่ไม่ได้หันกลับไปมองกลุ่มโจรที่หยุดเท้าอยู่ห่างจากเขา

ไปเกือบสิบก้าว ทั้งยังไม่สนใจฟังประโยคสนทนาของพวกมันที่ท�า
ราวกับตอนแรกไม่เห็นปราสาทแห่งนี้ เขาเพียงทาบมือบนบานประตู
แล้วจับจ้องมันด้วยความคาดหวัง

“ได้โปรด...”
‘ท่านแม่!’
“แม่จ๋า!”
“แง้ววว”
เหล่าสัตว์อสูรต่างพากันร้องเสียงดังระงมเมื่อเห็นมารดาทรุด

ลงกะทันหันอย่างหมดเรี่ยวแรง อีกทั้งดวงตายังดูเล่ือนลอยราวกับ
พร้อมจะหมดสติได้ทุกเมื่อ ทว่าในวินาทีที่ร่างโปร่งก�าลังจะล้มลงไป
ทั้งตัวนั้นเอง...

อ้อมแขนเยน็เฉยีบของชายผู้หนึง่ซึง่ปรากฏตวัขึน้เบือ้งหลงับาน
ประตรูบัร่างของลเูซยีโน่เอาไว้ ก่อนจะรัง้ร่างบอบช�า้ของเขาเข้าไปกอด
แนบอก อดตีเจ้าชายทีใ่กล้หมดสตเิตม็ทพียายามเปิดเปลอืกตาขึน้มอง
เจ้าของอ้อมแขนทีท่�าให้ใจเต้นแรงแม้ไม่เหน็หน้า น่าเสยีดายทีส่ตขิอง
เขาเหลือน้อยเกินไป นอกจากเสียงกรีดร้องของกลุ่มโจรที่ดังขึ้นเบื้อง
หลังแล้วก็ไม่ได้ยินและไม่เห็นอะไรอีกเลย

ถึงอย่างนั้นลูเซียโน่ก็มั่นใจ...
เจ้าของอ้อมแขนนี้คือชายผู้นั้น...ชายผู้เป็นเจ้าของนัยน์ตาสี

เลือดที่ดูว่างเปล่าราวกับตุ๊กตาไร้ชีวิต
และเป็นชายที่หัวใจของเขาร�่าร้องให้ออกตามหามาโดยตลอด
ใช่...มาโดยตลอด ไม่ว่าจะรู้หรือไม่รู้ตัวก็ตาม
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ลูเซียโน่ลืมตาตื่นขึ้นมาอีกครั้งบนเตียงหนานุ่มขนาดใหญ่
กลางห้องนอนหรหูราห้องหนึง่ ข้างกายมสีตัว์อสรูทัง้สีน่อนหมอบหลบั
สนิทอยู่ไม่ห่าง เขาลองขยับแขนช้าๆ พยายามดันตัวลุกขึ้นอย่าง
เงียบเชียบเพราะไม่อยากให้เด็กๆ ตื่น และก็พบว่าร่างกายไม่ได้เจ็บ
ปวดมากเท่าทีคิ่ด นอกจากอาการปวดเมือ่ยนิดหน่อยกไ็ม่มปัีญหาตรง
ไหนอีก แม้แต่บาดแผลที่ควรจะมีที่แผ่นหลังก็ไม่รู้สึกถึงมันเลยสักนิด 

ถึงจะแปลกใจนดิหน่อยเพราะไม่คิดว่ารนูซึง่ยงัเป็นเพยีงเดก็จะ
ใช้พลงัรกัษาจนหายสนิทแบบน้ีได้ แต่เขาก็ไม่ได้เกบ็มาคดิให้มากความ 
ตอนนี้มีเรื่องที่ส�าคัญยิ่งกว่า

เรื่องของชายผู้นั้น...
เมือ่หวัใจท�างานหนักกว่าสมอง กระทัง่คนสุภาพเรยีบร้อยอย่าง

ลูเซียโน่ก็ยังหลุดมาดได้เหมือนกัน อดีตเจ้าชายผู้แสนดีเดินย่องออก
จากห้องนอนราวกับเป็นโจรผู้ร้าย สายตาที่สอดส่องไปตามทางเดิน
ว่างเปล่าเต็มไปด้วยความตื่นเต้น ใจนึกอยากไปหาชายผู้นั้นไวๆ แต่
เพราะเขาไม่รู้ทศิทางในปราสาท จงึท�าได้เพยีงเดนิไปเรือ่ยๆ แบบไม่รู ้
จุดหมายปลายทาง

ทางเดินทอดยาวที่ถูกปูด้วยพรมตลอดทางไม่ว่าจะเดินไปที่ใด
ก็ตามท�าให้ด้านในปราสาทแห่งน้ีดูหรูหราขึ้นหลายเท่า แตกต่างจาก
ภาพลักษณ์ภายนอกที่ดูราวกับเป็นปราสาทเก่าแก่น่าหวาดกลัวโดย
สิน้เชงิ ลเูซยีโน่ไม่ได้ใจกล้ามากพอจะเปิดประตหู้องทกุห้องออกด ูเขา
จึงหวังเพียงจะได้เจอใครสักคนระหว่างทาง เพ่ือถามว่าชายผู้นั้นอยู่
ที่ไหน แต่จนแล้วจนรอดก็ยังไม่เจอใครสักที

“เจ้าชายควรพักผ่อน”
อดีตเจ้าชายจากแดนมนุษย์ไม่ได้แสดงอาการตกใจเมื่อได้ยิน

เสยีงทีด่งัขึน้จากทางด้านหลงั เขาเพียงแค่หนักลับไปหาแล้วคล่ียิม้บาง 
เตรียมตัวอธิบายเหตุผลที่เดินออกมาโดยไม่ขออนุญาต แต่ภาพของ
เด็กหนุ่มตัวเล็กตรงหน้ากลับท�าให้ชะงักไปครู่หนึ่ง เพราะอีกฝ่ายมี
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เส้นผมและดวงตาสทีอง ทัง้ยงัมใีบหยูาวคล้ายกระต่ายอยูบ่นกลุม่ผม
ยุ่งเหยิง มองดูแล้วเหมือนรูนในรูปแบบโตแล้วไม่มีผิด

“เราตืน่ขึน้มากลางคนัแล้วนกึถงึผูท้ีช่่วยเหลือเราไว้ บอกได้หรอื
ไม่ว่าเขาอยู่ที่ใด”

“ริเวอร์บอกไม่ได้” กระต่ายแสงจนัทร์นามรเิวอร์ส่ายหน้าจนผม
กระจาย “หากนายท่านอยากพบเจ้าชาย นายท่านจะมาพบเอง”

เช่นนั้นคงไม่ได้เจอกัน เพราะเขาไม่อยากพบเรา
ลูเซียโน่เก็บสิ่งที่คิดไว้ในใจ ก่อนคลี่ยิ้มให้เด็กหนุ่มผู้มีเผ่าพันธุ์

เดียวกันกับรูนอย่างอ่อนโยน ท�าเอาเจ้าตัวแก้มแดงอย่างน่ารัก ดูๆ 
ไปแล้วเหมือนเด็กคนหนึ่งไม่มีผิด

“เจ้าเป็นผู้รักษาบาดแผลให้เราใช่หรือไม่ ขอบใจมากนะ”
“มะ...ไม่เป็นไร เป็นหน้าที่ของริเวอร์อยู่แล้ว” เด็กหนุ่มบิดกาย

ไปมาอย่างขัดเขิน ดูเหมือนไม่ค่อยได้พูดจากับใครเท่าไรเลยตื่นเต้น  
ลูเซียโน่คิดว่าหากเจ้าตัวหันหลัง เขาจะต้องได้เห็นหางกลมปุกปุย
กระดุกกระดิกไปมาอย่างน่ารักน่าชังเป็นแน่

“เจ้าเป็นกระต่ายแสงจันทร์หรือ เด็กน้อยที่มากับเราก็เป็น
กระต่ายแสงจันทร์เช่นกัน”

“อื้อ ริเวอร์รู้แล้ว รูนเป็นลูกพี่ลูกน้อง เป็นทายาทสายเลือด
บริสุทธิ์คนสุดท้ายของเผ่าเรา” 

“เจ้าพูดราวกับรู้จักรูนมาก่อน”
“ใช่แล้ว ตอนเกิดรูนก็เกิดที่นี่...อ๊ะ!” เด็กหนุ่มที่เพิ่งรู้ตัวว่าหลุด

พดูอะไรออกมาเบกิตากว้าง ยกสองมอืปิดปากจิม้ล้ิมอย่างตกอกตกใจ 
ท�าเอาคนมองทั้งข�าทั้งสงสาร จึงโกหกไปประโยคหนึ่ง

“เมื่อครู่เจ้าพูดอะไรนะ เราไม่ได้ยิน”
“ไม่มีอะไร!” ริเวอร์ปฏิเสธได้เป็นธรรมชาติมากจนน่าข�า แต่

เพราะยังหวังจะหลอกถามอะไรอีกมากมาย ลูเซียโน่จึงพยักหน้า
เงียบๆ แล้วท�าเป็นมองไม่เห็น “เจ้าชายกลับห้องกับริเวอร์นะ ริเวอร์
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ยกอาหารไปให้แล้ว”
“ได้ ไปสิ”
ระหว่างทางที่เดินกลับห้อง ลูเซียโน่ถือโอกาสให้ริเวอร์อธิบาย

ทศิทางภายในปราสาทให้ฟัง ซึง่เดก็หนุม่ทีไ่ม่ได้รูอ้ะไรเลยกช็ีช้วนให้ดู
ตรงนัน้ตรงนีแ้ล้วพดูจ้ออย่างมคีวามสขุว่าห้องไหนคอือะไรบ้าง ท่าทาง
ดดูใีจมากทีใ่นทีส่ดุก็มคีนอ่ืนให้พูดคุยด้วย และแน่นอนว่าเรือ่งทีท่�าให้
เขาสนใจมากที่สุดย่อมต้องเป็นเรื่องของนายท่านเจ้าของปราสาท

“ประชากรในป่าสายหมอกส่วนใหญ่เป็นสัตว์อสูร ถึงนายท่าน
จะไม่เคยปรากฏตัวและไม่ได้ยอมรับ แต่พวกเราล้วนนับถือนายท่าน
เป็นผู้ปกครอง ริเวอร์อยู่ที่น่ีมาตั้งแต่เด็กเพราะหลงฝูงมาแล้วหาทาง
กลับไม่เจอ นายท่านจึงยอมให้อาศัยบารมีอยู่ที่ปราสาทแห่งนี้ ริเวอร์
ไม่ได้เจอใครมานานมากๆ แล้ว”

“หมายความว่าที่นี่ไม่มีคนอื่นอยู่เลยหรือ”
“ใช่แล้ว ริเวอร์เป็นคนดูแลปราสาทให้นายท่านเอง!” เด็กหนุ่ม

ฉกียิม้อย่างภาคภมูใิจ ก่อนจะหยดุเท้าแล้วหนักลับไปมองคนด้านหลัง
ด้วยดวงตาเป็นประกายวิบวับ “เจ้าชายเป็นมนุษย์คนแรกที่นายท่าน
ยอมให้เข้ามาภายในปราสาท ริเวอร์เองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าท�าไม
เจ้าชายจงึมองเห็นทีน่ี่ ปกติมนุษย์มองไม่เหน็ทีน่ีห่รอกนะ ถ้านายท่าน
ไม่ยอมให้เห็น”

มิน่าโจรพวกนั้นถึงท�าเหมือนมองไม่เห็นปราสาท แต่จะว่าไป
แล้ว...

“แล้วนี่โจรพวกนั้นไปไหนแล้วหรือ”
“ไม่เคยมีคนนอกเข้ามาในเขตป่าสายหมอกแล้วรอดชีวิตออก

ไปได้ ป่านนี้คงถูกอสูรกัดกินไปหมดแล้ว” ริเวอร์ไม่ได้พูดต่อว่าก่อน
คนพวกนัน้จะถกูอสรูกดักนิ นายท่านเป็นผูต้ดัแขนตดัขาแล้วสัง่ให้เขา
โยนพวกมันเข้าไปในป่า เพราะไม่อยากให้มนุษย์ที่ดูอ่อนโยนคนนี้
หวาดกลัว ซึ่งดูเหมือนอีกฝ่ายก็เข้าใจดี จึงพยักหน้าย้ิมๆ โดยไม่ได้
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ถามอะไรต่อ
ตอนที่ลูเซียโน่กลับไปถึงห้องนอนพร้อมริเวอร์ เด็กๆ ที่ควรจะ

นอนหลับกันอยู่ก็ตื่นขึ้นแล้วและก�าลังลุกลี้ลุกลนเนื่องจากเป็นห่วง
มารดาพอดี เมื่อเปิดประตูเข้าไปจึงถูกร่างปุกปุยทั้งสามกระโดดเข้า
มากอดทันควัน มีแค่มิเกลเท่านั้นที่รักษาความสงบไว้ได้ รอจนผู้อื่น
สงบลงแล้วจึงเลื้อยขึ้นมาขดตัวอยู่บนหัวของเขาเงียบๆ 

“เด็กๆ กินข้าวเช้ากันก่อนเถอะ” ลูเซียโน่เอ่ยอย่างอ่อนอก
อ่อนใจ โชคยงัดทีีต่อนนีร้นูหนัไปสนใจรเิวอร์ ในอ้อมกอดของเขาจงึมี
เพียงอัลเลนกับฟินน์เท่านั้นที่ซุกตัวเข้าหาแล้วทะเลาะกันเองไม่ยอม
หยุด

‘ข้ากินไปก่อนแล้ว ขอหลับต่อได้หรือไม่ท่านแม่’
“หลับเถอะมิเกล” เขายกมือขึ้นลูบเกล็ดเรียบลื่นของเด็กน้อย

บนหัวตัวเองเบาๆ ปกติมิเกลก็แทบจะนอนตลอดเวลาอยู่แล้ว ที่เป็น
อยู่นี่จึงไม่ถือว่าแปลกอะไร ยกเว้นแค่เรื่องที่เจ้าตัวดูจะติดเขามากขึ้น
น่ะนะ ถึงขั้นขึ้นมานอนบนหัวแบบนี้ เห็นทีคงกลัวเขาหายไปจาก
สายตาอีก 

น่ารักจริงๆ...
“ริเวอร์ช่วยป้อนนะ เจ้าชายจะได้กินอาหารได้” เด็กหนุ่มที่อุ้ม

กระต่ายขนทองไว้ในอ้อมแขนเอ่ยด้วยน�า้เสยีงสดใส จากนัน้จงึเดนิน�า
ไปที่โต๊ะริมหน้าต่างซึ่งมีถาดอาหารวางอยู่ นอกจากชุดที่น่าจะเป็น
อาหารของเขาแล้วยังมีอาหารของเด็กๆ แต่ละตนพร้อมสรรพ เรียก
ได้ว่าใส่ใจมากพอควรเลยทีเดียว

“เรียกเราว่าลูเซียโน่เถอะ เราไม่ใช่เจ้าชายแล้ว”
ริเวอร์ท�าตาโตพลางเอียงคอมองคนพูดอย่างงุนงง
“ริเวอร์เรียกว่าเจ้าชายถูกต้องแล้ว นายท่านบอกริเวอร์ว่าห้าม

ล่วงเกนิเจ้าชาย เพราะเจ้าชายเป็นเจ้าชาย ความเป็นเจ้าชายจะอยู่กับ
เจ้าชายไปตลอดชีวิต ไม่ว่าเจ้าชายจะไปอยู่ที่ใดก็ตาม”
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ได้ยินค�าพูดน่าสับสนของเด็กหนุ่ม แทนที่ลูเซียโน่จะไม่เข้าใจ
หรือหัวเราะอย่างไม่ใส่ใจ เขากลับน่ิงไปพักหนึ่งอย่างครุ่นคิด ไม่รู้ว่า
เป็นเพราะได้ยินค�าเรียกแทนตัวของชายผู้น้ันในประโยค หรือเป็น 
เพราะลึกๆ แล้วเขาเข้าใจค�าพูดที่ริเวอร์ต้องการจะสื่อกันแน่

ครั้งหนึ่งอดีตราชินีเองก็เคยกล่าวเช่นนี้...
‘ลูกคือเจ้าชายแห่งไฮเดรน ศักดิ์ฐานะนี้ไม่มีวันจางหาย แม้ลูก

จะอยู่ห่างไกลจากไฮเดรนมากเพียงใดก็ตาม’
นั่นรวมถึงการถูกเนรเทศออกมาอย่างไม่เป็นธรรมด้วยหรือไม่

นะ 
ลเูซียโน่คลีย้ิ่มบาง ไม่คิดให้ความสนใจแก่ค�าเรยีกแทนตวัเขาอกี 

เพราะไม่ว่าจะเป็นเจ้าชายหรือไม่ใช่เจ้าชาย ตัวเขาในเวลานี้ก็ไม่มีวัน
กลับไปเหยียบไฮเดรนอีกอยู่ดี แต่หากชายผู้นั้นบอกว่าเขายังคงเป็น
เจ้าชาย เขาก็จะเชื่อตามนั้นโดยไม่คิดหาเหตุผลใดๆ ทั้งสิ้น

“แล้วนี่ริเวอร์กินอาหารหรือยัง”
“ริเวอร์จัดการตัวเองเรียบร้อยแล้ว เจ้าชายไม่ต้องเป็นห่วง”  

ริเวอร์ฉีกยิ้มกว้าง ขณะป้อนผลไม้ให้ญาติผู้น้องในอ้อมแขน ท่าทาง
ผ่อนคลายมาก เหมาะส�าหรับการหลอกถามเป็นอย่างยิ่ง

“แล้วนายท่านของริเวอร์ล่ะ”
“นายท่านไม่ต้องกินอะไรเลย ขนาดน�้าริเวอร์ยังเคยเห็นนาย-

ท่านดื่มแค่ครั้งเดียวเอง ปกติก็อยู่แต่ในห้องใหญ่บนยอดปราสาท ไม่
ค่อยไปไหนอยู่แล้วด้วย ริเวอร์เองก็ได้เจอนายท่านแค่นานๆ ครั้ง
เหมือนกัน”

เด็กหนุ่มแสนน่ารักที่คายความลับออกมาโดยไม่ต้องให้บีบ
บังคับยังคงไม่รู้ตัวว่าพูดอะไรออกมา คงต้องยกความดีความชอบให้
รูนตัวน้อยที่ชวนอีกฝ่ายเล่นไม่เลิก เผลอพูดอะไรออกมาก็ลืมเองได้
ง่ายๆ แบบไม่ต้องเสียเวลาเปลี่ยนเรื่องให้ยุ่งยากเลยสักนิด

ห้องบนยอดปราสาท...
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หากให้เดาคงเป็นห้องทีเ่ชือ่มต่อกบับนัไดวนทีเ่ขาเดนิผ่านแล้ว
ริเวอร์บอกว่าเป็นพื้นที่หวงห้าม จ�าได้ว่าบันไดวนเดินขึ้นด้านบนนั่น
ไม่มีคบเพลิงเรียงรายเหมือนจุดอื่นๆ 

ต้องเป็นที่นั่นแน่ๆ
“ริเวอร์รู้เหตุผลที่เขายอมช่วยเราหรือไม่”
“ริเวอร์ไม่รู้”
“ไม่รู้เหตุผล แต่รู้ว่าเขาช่วยเรามานานมากจนริเวอร์เลิกสงสัย

ไปแล้วสนิะ” ลเูซยีโน่เหลอืบมองบรรดาสตัว์อสูรทีมี่พลังความสามารถ 
และต้องโตขึ้นมาเป็นที่พึ่งอันแสนส�าคัญของเขาได้อย่างไม่ต้องสงสัย 
พลางนกึไปถงึช่วงเวลาทีพ่วกมนัเริม่ปรากฏตวัให้เขาพบเจอเมือ่ไม่นาน
มานี้

“…” 
“แล้วนายท่านของริเวอร์...เขายอมให้เราพักอยู่ที่นี่ด้วยหรือ” 
“เจ้าชายไม่ต้องเป็นห่วง” เดก็หนุม่ผมทองฉีกย้ิมกว้างอย่างรูสึ้ก

ผิดที่ไม่อาจตอบค�าถามก่อนหน้าได้ “นายท่านอนุญาตให้เจ้าชายพัก
อยูท่ีน่ีไ่ด้จนกว่าจะหายด ีหลงัจากนัน้รเิวอร์จะพาเจ้าชายออกจากป่า
สายหมอกไปส่งในเมืองเอง”

“หมายความว่าถ้าเราไม่หายด ีเรากไ็ม่ต้องไปจากทีน่ีใ่ช่หรอืไม่”
“จะ...เจ้าชาย”
“อย่าห่วงเลย เราไม่ท�าให้รเิวอร์ล�าบากใจหรอก” เพราะหากจะ

ร้องขอ เขาคงไปร้องขอกับเจ้าของปราสาทโดยตรงมากกว่า ครั้งนี้ไม่
ว่าอย่างไรก็ต้องไปเจอให้ได้ และมั่นใจได้เลยว่าลูเซียโน่จะไม่มีทาง
ยอมไปท้ังที่ยังไม่ได้ค�าตอบเกี่ยวกับความสงสัยมากมายในใจโดย 
เด็ดขาด

แม้แต่คนใจเยน็อย่างลเูซยีโน่กม็ด้ีานดือ้ดงึเช่นกนั อกีทัง้เขายงั
เป็นประเภทที่หากสงสัยและต้องการค�าตอบจะดื้อดึงมากเป็นพิเศษ
เสียด้วย
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หลังจากผ่านพ้นช่วงเวลารับประทานอาหารเช้าไปแล้ว  
ริเวอร์ก็ขอตัวออกไปท�าหน้าที่ของตัวเอง ลูเซียโน่ปล่อยให้เด็กๆ พัก
ผ่อนและตามออกไปช่วยด้วย แค่ให้เหตุผลว่าไม่อยากมารบกวนเฉยๆ 
กระต่ายแสงจันทร์แสนใจดีก็ยอมรับค�าอย่างง่ายดาย แม้เขาจะกวาด
ถูได้แบบเก้ๆ กังๆ ก็ช่วยสอนให้โดยไร้ท่าทีร�าคาญใจ กลายเป็นดีใจ
เสียอีกที่ตัวเองได้มีเพื่อนให้พูดคุย

ช่วงเยน็หลงัจากยนืมองรเิวอร์ท�าอาหารโดยไม่อาจช่วยอะไรได้
จนเสร็จ ลูเซียโน่ก็พาเด็กๆ ไปรับประทานอาหารที่ห้องอาหารซึ่งมี
โต๊ะตวัยาวตัง้อยู่อย่างหงอยเหงา และมรีเิวอร์ใช้งานอยูเ่พยีงล�าพงัมา
นานหลายปี พ่อบ้านตัวน้อยดีใจมากเป็นพิเศษที่วันนี้มีเพื่อนอยู่ด้วย
มากมาย ใช้เวลาไม่นานก็สนิทกับเด็กๆ ทุกตนได้อย่างรวดเร็ว ถึงขั้น
ร้องบอกว่าจะพาไปเที่ยวที่ห้องตัวเองและย�้าอย่างอวดๆ ว่าทุกคน
ต้องชอบแน่นอน

ลูเซียโน่เองก็เดินตามหลังเจ้ากระต่ายน้อยที่อุ้มฟินน์กับรูนอยู่
ในอ้อมแขนไปด้วย กระทั่งเดินไปถึงห้องพักของริเวอร์ แม้แต่มิเกลที่
หลับมาตลอดทางยังชูคอขึ้นมองด้วยความสนอกสนใจ เพราะสภาพ
แวดล้อมภายในห้องนอนของกระต่ายแสงจันทร์ควรใช้ค�าว่าสวนมา
บรรยายมากกว่าจะเป็นห้องนอนที่เคยเห็นทั่วไป

เพราะอยู่บนยอดปราสาทเล็ก พื้นที่ในห้องที่เปิดหน้าต่างรับ
ลมตลอดเวลาจึงมีแสงจันทร์ส่องเข้ามาให้ความสว่างจนแม้แต่มนุษย์
ธรรมดายงัพอจะเหน็สภาพแวดล้อมได้บ้าง ไม่ว่าจะด้านซ้ายขวาหน้า
หลงัล้วนเตม็ไปด้วยต้นไม้ดอกไม้ จดุเดยีวทีพ่อจะเป็นเตยีงนอนได้คอื
โพรงไม้ขนาดใหญ่ทีพ่อจะจคุนได้สองสามคน ในนัน้มเีบาะนุม่นิม่วาง
เอาไว้ มองๆ ไปแล้วเหมือนพวกเขาทะลุเข้ามาอยู่กลางป่าไม่มีผิด

“ถ้าพวกเจ้าชอบ จะขอนอนกับริเวอร์ก็ได้นะ” 
จบค�าพูดของลูเซียโน่ ดวงตาเป็นประกายวิบวับทั้งสี่คู่ของเด็ก

น้อยและเดก็หนุม่กห็นัมาจ้องมองเขาอย่างพร้อมเพรยีงคล้ายจะถาม
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ว่าได้จริงเหรอ มีแค่มิเกลเท่าน้ันที่จ้องหน้าท่านแม่ของตนนิ่งๆ โดย
ไม่ได้แสดงอาการใดๆ

“ริเวอร์จะดูแลเด็กๆ ให้เอง!”
“เช่นนั้นฝากเด็กๆ ด้วยนะ เราจะแวะไปห้องหนังสือสักหน่อย

แล้วค่อยกลับไปนอน”
“อื้อ ได้เลย”
เมื่อร�่าลากับเด็กๆ รวมถึงลูบหัวปลอบโยนมิเกลที่ยอมอยู่ที่นี่

ต่อเพราะมั่นใจว่าเขาอยากมีเวลาส่วนตัวเพื่อท�าอะไรบางอย่างเสร็จ 
ลูเซียโน่ก็หมุนกายเดินย้อนกลับไปในทิศทางเก่า จวบจนมาถึงห้อง
หนังสือใหญ่ที่ริเวอร์พาเข้าไปแล้วรอบหนึ่ง เขาจึงหยุดเท้าหน้าประตู 
และยกมือขึ้นลูบอกตัวเองเบาๆ ราวกับจะปลอบโยนหัวใจที่เต้น
กระหน�่าขึ้นมาอย่างไร้เหตุผล

ไม่สิ...ไม่ได้ไร้เหตุผลเสียทีเดียว
ลูเซียโน่เปิดประตูแล้วเดินเข้าไปในห้องหนังสือขนาดใหญ่โดย

ไม่สนใจบรรยากาศเย็นยะเยือกผิดปกติที่กระทบผิวกาย เขาไล้มือไป
ตามสนัหนงัสือเก่าแก่ซึง่ดูมคีณุค่ามากมายบนชัน้ ขณะทีส่องเท้าก้าว
เดินเข้าไปด้านในลึกขึ้นเรื่อยๆ และไม่ได้หยุดยืนดูรายชื่อเพ่ือหา
หนังสือที่ต้องการอ่านแบบที่ควรเป็น

หนังสือทุกเล่มล้วนแต่วางเรียงกันอย่างเป็นระเบียบ ทว่ามีจุด
หนึ่งที่แตกต่างจากจุดอื่น เป็นจุดที่เขามองเห็นตั้งแต่ตอนริเวอร์พา 
เข้ามา 

ปลายน้ิวเรียวยาวหยุดชะงักเมื่อมือสัมผัสได้ถึงความว่างเปล่า
แทนที่จะเป็นสันหนังสือ ลูเซียโน่อาศัยแสงไฟสลัวเลือนรางจากคบ
เพลิงซึ่งไม่มีวันดับบริเวณมุมห้องจ้องมองชั้นหนังสือที่มีช่องว่าง 
กระทั่งเห็นชื่อหนังสือสองเล่มที่อยู่ระหว่างช่องว่างนั้น เขาจึงเผย 
รอยยิ้มออกมาในที่สุด

“ท่านเป็นเช่นนี้แล้วจะให้เรายอมแพ้ได้อย่างไร”
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ลเูซียโน่ไล่สายตามองหนงัสอืในบรเิวณนัน้จนทัว่ รอยย้ิมบางๆ 
อย่างสุภาพชนยังคงปรากฏบนใบหน้า แม้ว่าความรู้สึกภายในและ
หัวใจจะไม่ได้สงบนิ่งตามที่แสดงออกเลยแม้แต่น้อยก็ตาม

“หากความรู้สึกเป็นเรื่องที่ควบคุมได้ง่ายถึงเพียงนั้น เราคงไม่
ยืนอยู่ตรงนี้ทั้งที่ไม่รู้ด้วยซ�้าว่าท่านหน้าตาเป็นอย่างไร” เขาเอ่ยขึ้น
ลอยๆ คล้ายก�าลังพูดคุยกับอากาศ ขณะเดียวกันก็กวาดสายตามอง
ไปรอบด้าน และยกสองแขนขึ้นโอบกอดร่างกายที่เริ่มหนาวสั่นของ 
ตัวเองเอาไว้ ไม่มีความคิดที่จะเดินออกไปจากที่แห่งนี้แต่อย่างใด  
แม้อากาศหนาวเย็นจะไม่ใช่สิ่งที่คุ้นเคยก็ตาม

เมื่อแน่ใจว่ารอคอยต่อไป ‘คนผู้นั้น’ ก็คงไม่พูดคุยด้วยง่ายๆ  
ลเูซยีโน่จงึถอนหายใจเงยีบๆ แล้วค่อยๆ หลบัตาลง สองแขนทีโ่อบกอด
ตัวเองออกแรงกระชับแน่นขึ้นเล็กน้อย 

“ถ้าเราไม่มอง ท่านจะออกมาเจอเราได้หรือไม่”
ค�าถามแสนสภุาพน้ันเป็นค�าถามทีไ่ม่อนญุาตให้ปฏเิสธ บ่งบอก

ชดัเจนว่าหากไม่ท�าตาม ผู้พดูกจ็ะยนืนิง่อยูต่รงนีไ้ม่ไปไหน ไม่รูว่้าท�าไม 
แต่ลเูซียโน่มัน่ใจว่าชายผูน้ัน้ทีอ่ยูใ่นห้องนีม้าตัง้แต่แรกต้องเข้าใจความ
หมายของเขาแน่นอน

เวลาผ่านไปเนิ่นนานในความรู้สึกของคนรอ ลูเซียโน่สูดหายใจ
เข้าอย่างยากล�าบาก สองแขนที่กอดกระชับร่างกายตัวเองไว้แทบจะ
กลายเป็นน�้าแข็งไปแล้ว แต่ความคิดกลับยังหยุดอยู่ที่เดิม ไม่มีวี่แวว
ว่าจะเปลีย่นไปแต่อย่างใด กระทัง่เมือ่ต้นก�าเนดิของความเยน็สายนัน้
ขยบัเข้ามาใกล้จากทางด้านหลงั ดวงตาทีปิ่ดสนทิกร็บัรูไ้ด้ถงึความร้อน
ผ่าวสายหนึ่งซึ่งกลั้นเอาไว้ไม่อยู่ดั่งเช่นทุกครั้ง

สมัผสัของเนือ้ผ้าหนานุม่ทีถ่กูใครบางคนบรรจงคลมุลงบนไหล่
ไม่ได้ท�าให้ลูเซียโน่สนใจได้มากเท่าการที่อีกฝ่ายยอมปรากฏตัวตามที่
เขาบอก ต่อให้เพียงแค่แวบเดียวแบบที่หากเผลอคงหายไปไวยิ่งกว่า
เงาก็ไม่เป็นไร...
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เพราะทุกอย่างอยู่ในการคาดเดาตั้งแต่แรกแล้ว
ลเูซยีโน่ใช้มอืข้างหน่ึงกระชบัเสือ้คลมุตวัใหญ่ ก่อนจะลมืตาขึน้

พร้อมกับหมุนตัวกลับไปคว้าแขนเสื้อของผู้ที่ยืนอยู่เบื้องหลังเอาไว้
แน่น คิดในใจว่าต่อให้ตายก็จะไม่ยอมปล่อยเด็ดขาด

ดวงตาสีหมอกคู่งามส่องประกายแวววาวอย่างคนที่ได้พบเจอ
กับสิ่งที่ตามหามานาน ความรู้สึกมากมายทั้งสุขและเศร้าปะปนกัน 
จนหัวใจดวงน้อยเจ็บหน่วงอย่างทรมาน สุดท้ายจึงกลั่นออกมาเป็น
ประโยคสั้นๆ ประโยคหนึ่งซึ่งใช้ระบายความคิดและความรวดร้าวที่
สั่งสมออกมา หวังให้ใครอีกคนได้รับรู้

ในที่สุด...
“เราเจอท่านแล้ว”


