
บทนำ�

ท่ามกลางความมดืมดิอนัเงยีบสงบ เดก็หนุม่ผมทองยงัคงก้าวไป

ข้างหน้าอย่างไร้จดุหมาย แล้วเสยีงหนึ่งกด็งัขึ้น

“...น่าสมเพช” เสียงนั้นส่งผลให้ร่างของเขาชะงัก มันพูดกับเขาว่า 

“นายมนัช่างไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลย” 

“ใครน่ะ?” เดก็หนุ่มผมทองส่งเสยีงถาม เขากวาดตามองไปรอบๆ ซึ่ง

มเีพยีงความมดืมดิ

“ยงัคงใช้ชวีติต่อไปเรื่อยๆ ใช้ชวีติอนัแสนเน่าหนอนนี้อย่างไร้จดุหมาย” 

เจ้าของเสยีงปรศินาไม่ยอมตอบค�าถามของเขา

“ฉนัถามว่าใคร!” เดก็หนุ่มผมทองตวาด

“ถูกลบความทรงจ�าครั้งแล้วครั้งเล่าโดยเทพจอมหลอกลวงพวกนั้น” 

เสยีงปรศินาค่อยๆ ดงัเข้ามาใกล้ “ปากกบ็อกว่าท�าไปเพื่อปกป้องเรา ทั้งๆ ที่

พวกมนัต่างพากนัหวาดกลวัเราใจจะขาด”

“นะ...นาย...” เด็กหนุ่มผมทองเอ่ยด้วยน�้าเสียงสั่นเครือ เมื่อเห็นร่าง
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ของชายผู้หนึ่งค่อยๆ เดนิออกมาจากเงามดื

“ฉันทนกับพวกเขามามากเกินพอแล้ว ราฟาเอล ลูซิเฟอร์...ท่านพ่อ 

พวกเขาท�าราวกบัเราเป็นเพยีงสิ่งของที่ไม่มหีวัใจ...ได้ ถ้าพวกเขาต้องการอย่าง

นั้น” ชายปรศินาหยดุพูดชั่วครู่ แล้วพูดต่อว่า

“ถ้าพวกเขาอยากจะได้สิ่งของที่ไร้หัวใจจริงๆ ละก็ ฉันก็จะท�าให้ 

พวกเขาได้พบกบัสิ่งที่ต้องการเอง!”

สิ้นค�า ร่างปรศินากพ็ุง่ประชดิตวัเดก็หนุม่ผมทอง และใชฝ่้ามอืทะลวง

กลางอกซ้ายของเป้าหมายทนัที

“อกึ!” เดก็หนุ่มผมทองกระอกัเลอืด ดวงตาของเขาเบกิกว้างเมื่อเหน็

ใบหน้าของบคุคลปรศินา

นั่นคอืเขา...หมอนั่นคอืตวัของเขาเอง!

“การคงอยูข่องนายมแีต่จะท�าให้ฉนัอ่อนแอลง ดงันั้นจงหายไปซะเถอะ 

ตวัตนที่อ่อนแอของฉนัเอ๋ย”

เดก็หนุ่มผมทองที่โดนฝ่ามอืแทงทะลหุน้าอกอยู่นั้นค่อยๆ หลบัตา สติ

ของเขาก�าลงัจะดบัวูบ

“อ่า นั่นสนิะ ฉนัมนั...” เขาขยบัรมิฝีปากช้าๆ และเอ่ยประโยคต่อมา 

“อ่อนแอจรงิๆ นั่นแหละ” 

พดูจบ ร่างของเขากส็ลายเป็นละอองแสงสทีอง แล้วหายเข้าไปด้านใน

ตวัของเขาอกีคนที่ยนือยู่เบื้องหน้า

ตวัเขาที่เป็นอกีตวัตนหนึ่ง

ตวัตนที่อาศยัอยู่ในก้นบึ้งจติใจอนัมดืมดิมาโดยตลอด

ตวัตนที่เกบ็ง�าความทรงจ�าทกุๆ อย่างเอาไว้

“เจ้าหนู เฮ้! เจ้าหนู!” เสียงตะโกนของหญิงสาวคนหนึ่งดังข้ึน 

เมื่อเดก็หนุ่มค่อยๆ ลมืตากพ็บกบัร่างอรชรของสาวงาม เธอสวมกโิมโนสขีาว

และยนืจ้องเขาอยู่

เธอคอืเทพอนิาริ
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“เป็นอะไรรเึปล่า ได้เหน็อกีด้านของเจ้ารยึงั” อนิารถิามเดก็หนุ่มด้วย

แววตาสงสยั

“...” เด็กหนุ่มเงียบไปสักพัก เสี้ยววินาทีนั้นแววตาเลื่อนลอยของเขา

กลบัเปลี่ยนเป็นแววตาชั่วร้าย

น่าเสยีดายที่หญงิสาวไม่อาจเหน็มนั

“ยังเลยครับท่านอินาริ แน่ใจเหรอครับว่าผมจะได้เจอกับด้านมืดของ

ผมจรงิๆ...นี่กผ็่านมาตั้งสามวนัแล้วนะครบั” เดก็หนุ่มกล่าวด้วยน�้าเสยีงปกติ

“งั้นเหรอ แปลกแฮะ ปกตมินัควรจะเจอได้แล้วนี่นา” หญงิสาวพมึพ�า 

เด็กหนุ ่มที่นั่งแช่อยู ่ในบ่อน�้าสีแดงฉานจ้องใบหน้าของหญิงสาว 

ตาไม่กะพรบิ

บ่อน�้าสแีดงแห่งนี้คอืบ่อโลหติ

“งั้นถ้าเจ้ารู้สกึแปลกๆ เมื่อไหร่ให้ตะโกนเรยีกข้าทนัทนีะ ข้าจะรออยู่

ข้างนอก” เธอหนัมาพูด ซึ่งเดก็หนุ่มผมทองกพ็ยกัหน้ารบั

เมื่อหญิงสาวเห็นดังนั้นก็ไม่กล่าวอะไรต่อ เธอเดินออกไปจากห้อง 

ปล่อยให้เดก็หนุ่มนั่งชบุตวัในบ่อโลหติต่อไป

แอ๊ด...ปึง! เสียงประตูหินขนาดใหญ่ค่อยๆ ปิดลง บัดนี้ภายในห้อง

ปิดตายอันกว้างใหญ่มีเพียงเด็กหนุ่มผมทองนั่งอยู่ เขาก้มหน้า มองใบหน้า

ของตวัเองซึ่งสะท้อนอยู่บนเลอืดสแีดงฉาน

“สามวันงั้นเหรอ เจ้านี่มันอ่อนแอกว่าที่คิดเอาไว้แฮะ” เขาพูดกับ 

ตวัเองด้วยน�้าเสยีงแผ่วเบา

“รอก่อน รอให้ครบเจด็วนัก่อน และหลงัจากนั้น...” ดวงตาสแีดงเข้ม

เหมอืนทบัทมิค่อยๆ วาวโรจน์

“ไอ้พวกที่บังอาจมายุ่งกับความทรงจ�าของฉัน ฉันจะฆ่าล้างพวกมัน

ให้หมด...เริ่มจากหล่อนก่อนเลย หึๆ ๆ” เดก็หนุม่ผมทองหวัเราะเบาๆ พร้อมกบั

เผยรอยยิ้มแสนชั่วร้าย



1
เป็นแค่นูป อย่าริอ่านเป็นคนชั่ว

“อ่า~ พอได้ปลดปล่อยตัวเองแบบนี้แล้วรู้สึกดีชะมัด” ผมกล่าว

พร้อมกบัค่อยๆ เผยรอยยิ้มชั่วร้าย

หลงัจากผมส่งเจ้าคนอ่อนหดันั่นไปขงัอยูใ่นส่วนลกึของจติใจ ผมกเ็ป็น

ฝ่ายควบคมุร่างกายนี้โดยสมบูรณ์

ผมเบื่อแล้ว เบื่อที่จะเหน็ความอ่อนหดัของมนัซ�้าแล้วซ�้าเล่า เบื่อที่จะ

โดนพวกเทวทูตกลบักลอกพวกนั้นกระท�าอยู่แต่ฝ่ายเดยีว ใช่แล้ว...

ผมคืออีกตัวตนที่อยู่ในร่างนี้ ตัวตนที่เก็บง�าความทรงจ�าเหล่านั้น 

เอาไว้...ทกุสิ่งทกุอย่างที่อกีตวัตนของผมลมืเลอืนมนัไป

จะพูดว่าอีกตัวตนก็คงไม่ถูกนัก เพราะว่ายังไงซะพวกเราทั้งสองต่าง

เป็นคนคนเดยีวกนั มคีวามทรงจ�าร่วมกนั ผมรบัรูท้กุสิ่งทกุอย่างผ่านทางดวงตา

และความนกึคดิของเจ้าอ่อนหดัปัญญานิ่มนั่น หมื อ๋อใช่ๆ จรงิด้วยสนิะ ผม

ยงัไม่ได้แนะน�าตวัเลย

ผมมชีื่อว่า คทิซเึนะ อวาลอน
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“...”

ลมืไป...มนษุย์ต๊อกต๋อยอย่างพวกคณุคงจะรู้จกักนัดอียู่แล้ว

ให้ตายสิ อย่าบอกนะว่านิสัยบ้าๆ ของเจ้านั่นมันแพร่มาหาผมด้วย  

ไม่มทีางๆ ผมกบัเจ้าปัญญาอ่อนนั่นไม่มอีะไรเหมอืนกนัเลยสกักะติ๊ด!

เอาละ พวกมนุษย์ต๊อกต๋อยทั้งหลายเอ๋ย ต่อไปนี้พวกคุณจงเรียกผม

ว่า แบดวา ‘แบด’ ที่แปลว่าชั่วร้ายนั่นแหละ และขอให้พวกคณุจงลมืไอ้เสื่อม

วาปัญญาอ่อนคนนั้นไปซะ ไม่สิ ดีลีตภาพของมันออกไปจากสมองของ 

พวกคณุเลยกย็ิ่งด ีเพราะต่อไปนี้มเีพยีงแค่ผม แบดวา มเีพยีงผมเท่านั้น!!!

และกไ็ม่มเีคลวนิด้วย!!

แต่เห็นแก่พวกคุณ ผมจะตอบในสิ่งที่พวกคุณก�าลังสงสัยก็แล้วกัน  

สิ่งที่พวกคณุก�าลงัจะถามผมในตอนนี้คงไม่พ้นว่า

อ่า ท่านแบดวาผู้เก่งกาจเทยีมฟ้า ท่านกบัดาร์กวาที่ได้สู้กบัอาเจ๊ และ

สู้กบัไดมอสเมื่อไม่กี่อาทติย์ก่อน เป็นคนคนเดยีวกนัหรอืไม่

ค�าตอบคอืใช่แล้วครบั ทั้งผมและเจ้าวาเสื่อมต่างกเ็ป็นหมอนั่น พวก

เราต่างเป็นดาร์กวา ผมเองกส็ามารถกลายเป็นดาร์กวาได้เช่นกนั หากต้องการ

จรงิๆ เพยีงแค่ผมปิดกั้นตวัเองจากทกุสิ่งทกุอย่าง ละทิ้งตวัตนและความหมาย

ของการมชีวีติอยู่ไป สิ่งที่เธอคนนั้น สิ่งที่เซเลไนต์เคยบอกผมเอาไว้...

แค่ปิดมันไปซะ ปิดความรู้สึกส่วนนั้นไป ผมก็จะไม่รู้สึกเจ็บปวดอีก 

ต่อไป

เพยีงแต่...

ผมไม่ชอบท�าอย่างนั้น เพราะความรู้สกึของผมและเจ้าวาเสื่อมยามที่

กลายเป็นแบบนั้น (เป็นดาร์กวา) มนัช่างดู...

ว่างเปล่า

พวกคณุกค็งจะคดิแบบเดยีวกนัใช่ไหมครบั การที่ในหวัมนัโล่งๆ ไม่มี

อะไรเลย มนัคงจะน่าเบื่อน่าด ูเอ๊ะ? หรอืว่าพวกคณุจะชอบกนั การที่ไม่มอีะไร

อยู่ในหวัเลยน่ะ

พอเถอะๆ หมดการอารมัภบทเพยีงเท่านี้ดกีว่า
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“ตามที่ท่านอินาริบอก ฉันต้องแช่บ่อโลหิตนี้ให้ครบเจ็ดวันสินะ เอา

เถอะ เหลอือกีแค่สี่วนัเท่านั้น ขนาดเจ้าวาเสื่อมมนัยงันั่งอยูเ่ฉยๆ มาได้ตั้งสาม

วัน แล้วแบดวาอย่างฉันท�าไมจะท�าไม่ได้” ผมค่อยๆ หลับตาลงเพื่อนึกฉาก

จดัการกบัอนิาร ิจะฆ่าเธอยงัไงดนี้า ฆ่าเสรจ็แล้วกนิตบัเธอเลยดไีหม

“...”

เอ่อ...ตบัที่ผมว่าคอืตบัจรงิๆ นะครบั ไม่ใช่ตบัแบบนั้น

“...”

หมายถึงตับที่เป็นเครื่องในที่พบได้ทั่วไปในอาหารน่ะ ไม่ใช่ตับแบบที่

พวกคณุก�าลงัคดิกนัอยู่

“...”

โอเคๆ ไม่กนิตบัแลว้กไ็ด ้เอาเป็นกระชากหวัใจของเธอออกมา แล้วให้

เธอมองมนัดกีว่า ผมอยากเหน็สหีน้าของเธอเหลอืเกนิตอนที่ได้เหน็หวัใจของ

ตวัเองก�าลงัเต้นตบุๆ อยู่ตรงหน้า  

ฮะๆๆ เชญิสบถสาปแช่งผมได้ตามสบายเลยพวกมนษุย์เอ๋ย ผมหาได้

แคร์ไม่ อย่าลมืสวิ่าตอนนี้ผมน่ะ...

คอืแบดวา

หลงัจากนั้นผมกค็ดิแผนการอนัชั่วร้ายต่างๆ นานาเพื่อฆ่าเวลา ผมคดิ

เอาไว้แล้วว่า หลงัจากนี้ผมจะท�าอะไรบ้าง ผมคอืแบดวา ผมจะท�าอะไรกไ็ด้

ตามที่ใจผมต้องการ ท�าในสิ่งที่เจ้าเสื่อมวานั่นไม่กล้าและไม่คดิที่จะท�า หึๆ ๆ

คิดไปได้สักพักผมก็ผล็อยหลับก่อนจะตื่นขึ้นมาอีกครั้ง ตอนนี้น่าจะ

ผ่านไปได้ราวๆ ครึ่งวนัแล้ว เฮ้อ...น่าเบื่อชะมดั

เนื่องจากไม่มีอะไรท�า ผมจึงตีกรรเชียงว่ายน�้า (โลหิต) เล่นอยู่ในบ่อ 

กลิ่นมนัเหมน็คาวน่าคลื่นไส้ชะมดั กไ็ม่แปลก มนัคอืเลอืดนี่เนอะ เอาเถอะ คดิ

ซะว่ามนัคอืน�้าแดงใส่สแีละมกีลิ่นเหมน็คาวกแ็ล้วกนั

ผมกวาดตาดูรอบๆ ห้องสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่แห่งนี้ ผนงัทั้งสี่ด้านเป็น

หินเก่าแก่ที่สลักอักขระและลวดลายเวทมนตร์เอาไว้ ตรงใจกลางของห้องคือ 

บ่อโลหิตรูปวงกลมมีรัศมีราวห้าเมตร มีทางออกทางเดียวคือประตูหินยักษ์ที่
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ลงอาคมเอาไว้ให้เปิดได้จากด้านนอกเท่านั้น ซึ่งอนิารกิค็งจะเฝ้าอยูน่ั่นเอง ผม

เองกส็งสยัเหมอืนกนัว่า ท�าไมถงึต้องเปิดจากภายนอกเท่านั้นด้วย เจ้าวาเสื่อม

กเ็อาแต่นั่งจติตก ไม่ยอมถามอะไรอนิารสิกัค�า เฮอะ ไร้ประโยชน์จรงิๆ

สองชั่วโมงผ่านไป

“อมืมม ต้องทนอกีราวๆ เจด็สบิชั่วโมงสนิะ”

สามชั่วโมงผ่านไป

“อกีหกสบิเก้าชั่วโมง ชกัหวิแล้วแฮะ เจ้าเสื่อมวามนัทนนั่งอยู่อย่างนี้

มาสามวนั โดยไม่กนิอะไรเลยได้ยงัไงเนี่ย”

สี่ชั่วโมงผ่านไป

“โว้ยยย ตชูกัจะทนไม่ไหวแล้วนะโว้ยยย อะไรกนั ตูคอืแบดวาผู้ชั่วร้าย

เชยีวนะ! นี่ตูจะต้องมาทนนั่งอยู่เฉยๆ อย่างนี้อกีหกสบิแปดชั่วโมง โดยไม่ได้

ท�าอะไรเลยงั้นเรอะ มนัจะน่าเบื่อเกนิไปแล้วนะ ข้าวกย็งัไม่ได้กนิ รู้ไหมว่ามนั

หวิแค่ไหน! มองไปที่ไหนกเ็จอแต่เลอืดเหมน็คาวเน่าเฟะ ตูไม่ใช่แวมไพร์แบบ 

ทรนีตีี้นะโว้ยยย!!!” ผมโวยวายด้วยความเหลอือด ผมก�าลงัจะกลายเป็นบ้า

แล้ว!!!

ให้ตายสิ ผมอุตส่าห์กลายเป็นแบดวาผู้ชั่วช้าทั้งที แต่กลับต้องมานั่ง

อยู่เฉยๆ รอให้ครบก�าหนดเจด็วนัแบบนี้เนี่ยนะ!!

ไม่ได้ๆๆ ต้องหาอะไรท�า ไม่งั้นมหีวงัเฉาตายคาบ่อเลอืดนี้แน่นอน

แล้วผมกค็ดิอะไรบางอย่างได้ อะไรบางอย่างที่จะช่วยท�าให้ผมหายเบื่อ

จากความเงยีบเหงาอนัแสนจะเคว้งคว้างนี้

“ท่านอนิารคิร้าบบบ” ผมตะโกนเสยีงใส 

เหน็อนิารบิอกว่า หากมอีะไรละก ็ให้เรยีกเธอได้อย่างนั้นสนิะ

แต่ไม่มเีสยีงตอบรบัใดๆ กลบัมา ประตหูนิขนาดใหญ่ยงัคงถกูปดิตาย

อยู่อย่างนั้น

“ท่านอนิารี้!” ผมตะโกนเรยีกหาเธออกีครั้ง แต่กเ็ช่นเดมิ ไม่มสีญัญาณ

ตอบรบัจากเลขหมายที่ผมเรยีก

อะไรกนั หรอืว่าเธอจะทิ้งผมไปแล้ว ใช่ ต้องใช่แน่ๆ เธอคงจะทิ้งผมเอา
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ไว้ที่นี่แล้วไปเที่ยวหาความสนุกสนานเฮฮาคนเดียวอย่างนั้นสินะ เธอกะจะ

ปล่อยให้ผมต้องเฉาตายภายในห้องบ้าๆ นี่อย่างนั้นสนิะ นี่คงเป็นแผนการของ

เธอสนิะ สนิะ!?

“อย่ามาพดูเป็นเล่นนะ ฉนัแบดวาคนนี้จะต้องมาเฉาตายอยูใ่นนี้จรงิๆ 

งั้นเหรอ เฮอะ ฝันไปเถอะ” ผมลกุขึ้นยนืก่อนจะเดนิตรงไปยงัขอบสระ ขณะที่

ผมก�าลงัจะขึ้นจากบ่อโลหตินั่นเอง จู่ๆ ประตูหนิยกัษ์กค็่อยๆ เปิดออก แสง

สว่างจากภายนอกสาดส่องเข้ามาพร้อมกบัร่างอรชรของหญงิสาวนางหนึ่ง

“อ่าๆ โทษทีๆ  บงัเอญิว่าข้าเผลอหลบัไปหน่อยน่ะ เลยไม่ทนัได้ยนิ...

นั่นเจ้าจะท�าอะไรน่ะ ข้าบอกแล้วไงว่าห้ามขึ้นจากสระก่อนครบก�าหนดเจ็ด

วนั!!!” ค�าพูดและน�้าเสยีงของเธอที่เปลี่ยนไป ส่งผลให้ผมสะดุ้งโหยง ผมรบี

กลบัไปนั่งตรงใจกลางของบ่อโลหติทนัที

อะไรกนั ท�าไมต้องขึ้นเสยีงใส่กนัด้วย ขึ้นจากสระก่อนก�าหนดแล้วมนั

เป็นอะไรหรอืไง!? ผมจะตายงั้นเรอะ

ถงึจะหงดุหงดิ แต่ผมกต็้องแสร้งเป็นคนดเีอาไว้ก่อน มเิช่นนั้นเธออาจ

จบัได้ว่า ตอนนี้ผมคอืแบดวา

“ขะ...ขอโทษครบัทา่นอนิาร ิผมเหน็ทา่นไม่ตอบกลบัมา คดิว่าท่านจะ

เป็นอะไรไป กเ็ลยเป็นห่วงน่ะครบั” ผมกล่าวด้วยน�้าเสยีงและสหีน้าอนัแสนจะ

รู้สกึผดิ ในขณะที่ใจจรงินั้น...

‘เฮอะ ยัยทวดแก่เอ๊ยยย! บังอาจมาท�าเสียงดุใส่ฉันงั้นเหรอ รอก่อน

เถอะ เดี๋ยวฉนัจบัตกี้นลงโทษซะให้สาสมเลย คอยดู!’

“เป็นห่วง? ฮะๆๆ เจ้านี่คดิอะไรไม่เข้าเรื่องจรงิๆ อย่าลมืสวิ่าข้าเป็นถงึ

เทพอนิารผิู้ยิ่งใหญ่เชยีวนะ” อนิารกิล่าว

แก่แล้วยงัขี้โม้อกี ช่างไม่เจยีมสงัขาร

เธอมองมาที่ผมก่อนจะเดนิเข้ามาหา แล้วนั่งตรงขอบสระใกล้ๆ

เธอสวมชดุกโิมโนสขีาวบรสิทุธิ์ ผมสนี�้าตาลแดงของเธอมดัเอาไว้เป็น

หางม้า คิ้วของเธอโค้งสวยได้รูป ปากนดิจมูกหน่อย ผวิขาวใสผดุผ่องราวกบั

ไข่มุก รูปร่างอรชรอ้อนแอ้นเหมือนกระบอกนาฬิกาทราย นัยน์ตาสีแดงฉาน
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ของเธอนั้นช่างดูมเีสน่ห์เย้ายวนแปลกๆ

“...”

โอเค ผมผิดเองที่เรียกเธอว่ายัยแก่ ดูจากภายนอกแล้วเธอเหมือน 

สาวสวยวยัยี่สบิต้นๆ ทว่า...

เฮอะ! อย่าคิดว่าสวยแล้วผมจะยอมใจอ่อนให้นะ ไม่มีทางซะหรอก 

อย่าลมืสวิ่า ตอนนี้ผมคอืแบดวาผู้ชั่วช้า!!!

“เรยีกข้ามอีะไรรเึปล่า” เธอถาม

“เอ่อ...ขออภยัที่ต้องเรยีกท่านนะครบั ท่านอนิาร ิแต่ผมขอรบกวนท่าน

สกัสองสามเรื่องได้ไหมครบั” 

ตูข้าช่างตอแหลจรงิๆ แบดวา แบบนี้เธอจบัไต๋ไม่ได้แน่นอน หึๆ ๆ

“รบกวน? ไหนลองว่ามาซ”ิ

“คอืว่าผมขอ...”

ดวงตาของเธอค่อยๆ เบิกกว้างขึ้น พร้อมๆ กับคิ้วที่ขมวดเข้าหากัน 

เมื่อได้ยนิค�าขอของผม หึๆ ๆ กไ็ม่แปลกใจเท่าไร เธอคงไม่คดิว่าผมจะกล้าขอ

เธอท�าเรื่องอย่างนั้นในตอนนี้สนิะ อ่า...ช่วยไม่ได้ละนะ กม็นัน่าเบื่อจรงิๆ นี่นา

ราวๆ สองชั่วโมงต่อมา

“ฮ้า~ ค่อยยงัชั่วหนอ่ย” ผมถอนหายใจ ก่อนจะวางบะหมี่กึ่งส�าเรจ็รปู

ที่เพิ่งกนิเสรจ็ลงตรงขอบสระใกล้ๆ

“เอาละๆ เมื่อกี้อ่านถงึไหนแล้วนะ” ผมเปิดหนงัสอืนยิายขึ้นมาอ่านต่อ

ทันที อินาริที่นั่งอยู่ใกล้ๆ ผมหันมองถ้วยบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูปสลับกับหนังสือ

นยิายกองโตที่วางบนขอบสระ

ใช่แล้ว ผมขอให้เธอไปซื้อหนังสือนิยายและน�าอาหารจากโลกมนุษย์

มาให้กนิ อย่างน้อยๆ อ่านหนงัสอืแบบนี้กฆ็่าเวลาได้ดพีอสมควรเชยีวละ หมื 

อย่าบอกนะว่าพวกคณุก�าลงัคดิลกึเรื่องที่ผมขอเธอ ‘ท�าอะไรสกัอย่าง’ ให้ผม

อยู่ เฮอะ ไอ้พวกมนษุย์ลามกเอ๊ย!

“คกิๆๆ” ผมเผลอหลดุหวัเราะเบาๆ ขณะอ่านนยิาย ผมรู้ๆ  ตอนนี้พวก

คณุคงจะสงสยัอยูว่่า ท�าไมผมถงึไม่เลอืกใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์ โดยอ่าน
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หนังสือเรียนวิชาการแทนล่ะ แหมๆ อย่าลืมสิว่าตอนนี้ผมคือแบดวานะครับ 

จะให้ท�าตวัเป็นเดก็ดแีบบเจ้าวาเสื่อมได้ยงัไง

“เจ้านี่... ‘ท�าใจ’ ได้เรว็ดเีนอะ เมื่อวนัก่อนยงัเหน็นั่งซมึอยู่เลย” ค�าพูด

ของอินาริส่งผลให้ผมละสายตาจากหนังสือไปมองเธอ แววตาของเธอนั้นดู

สงสยั แต่กอ็่อนโยนด้วยเช่นกนั 

เธอเป็นห่วงผมเหรอ

“อ่อ...เพราะอย่างนั้นผมเลยต้องหาอะไรท�าเพื่อผ่อนคลายไงครับ ไม่

งั้นมหีวงัได้เฉาตายกนัพอด”ี ผมบอก ถงึแม้ว่าปากจะพูดอย่างนั้น แต่ในใจ

ของผมคอื...

ผู้หญิงผมแดงที่ตายไปก็เป็นแค่ ‘คนรู้จัก’ ของผมเฉยๆ ท�าไมผมจะ

ต้องเสยีเวลาเศร้าโศก เสยีใจ จติตก แบบเจ้าเสื่อมวาด้วยล่ะ ผมไม่ได้อ่อนแอ

เหมอืนมนัสกัหน่อย

“งั้นเหรอ” อนิารพิมึพ�า สกัพกัเธอกพ็ูดว่า “เฮ้อออ ดแีล้วๆ ทแีรกข้าก็

กงัวลอยู่ว่าเจ้าจะเป็นอะไรรึเปล่า แต่เหน็อย่างนี้แล้วคงไม่น่าจะต้องเป็นห่วง

อะไร”

“ครบั ตอนนี้ผมกลบัมาเป็นปกตดิแีล้ว ท่านอนิารไิม่ต้องกงัวลเรื่องของ

ผมหรอกครับ” ผมพูดอย่างไม่ใส่ใจ แต่แล้วผมก็สงสัยบางอย่างจึงถามว่า  

“ท่านอนิารคิรบั คอืผมมเีรื่องสงสยัน่ะครบั ไอ้หนิใสๆ ที่ท่านใช้ตอนไปซื้อของ

มาให้ผมนี่ มนัคอือะไรเหรอครบั”

“หมื เจ้านี่น่ะเหรอ” อนิารหิยบิก้อนหนิที่ว่าออกมาจากกระเป๋า

มนัมลีกัษณะเหลี่ยมคล้ายกบัผลกึ ขนาดไม่ถอืว่าใหญ่มากนกั เพราะ

เลก็กว่าก�าปั้นอยู่พอสมควร แถมยงัใสจนมองทะลไุด้ 

“มนัเรยีกว่า หนิเทเลพอร์ต เป็นของวเิศษที่ท�าให้ผู้ใช้นั้นย้ายตวัเองไป

ยงัสถานที่อกีที่หนึ่งได้ โดยสถานที่นั้นต้องมแีม่หนิเทเลพอร์ตอยู่ด้วย” อนิาริ

อธบิาย

อมื หนิเทเลพอร์ตงั้นเหรอ สะดวกดเีหมอืนกนัแฮะ ไว้พอฆ่าเธอเสรจ็

แล้วเอามาใช้บ้างดกีว่า



19THE APEX PREDATOR

“ถอืว่าเป็นของหายากอยูพ่อสมควรเลยละ” เธอเกบ็เจ้าหนิเทเลพอร์ต

นั่นกลบัเข้าไปในกระเป๋า แล้วหนัมาพดูกบัผม “ว่าแต่เจ้ายงัไม่เจอมนัอกีเหรอ” 

มนั? มนัอะไร หมายถงึหวัมนัที่ผม (ตอนเป็นวาเสื่อม) เคยไปแอบขดุ

มากนิตอนเรยีนวชิาสมนุไพรของอาจารย์ซาโอรหิรอืเปล่า

“เอ่อ มนัที่ว่านี่หมายถงึ?”

“กด็้านมดืของเจ้าไง ปกตเิวลานี้เจ้าควรจะเจอได้แล้วนะ” เธอกล่าว 

ก่อนจะมองผมอย่างพนิจิพเิคราะห์

ฉบิเป๋งแล้ว! หรอืเธอจะรู้แล้วว่าผมคอืแบดวา แบบนี้คงต้องชงิฆ่าเธอ

ก่อนสนิะ เอายงัไงดหีว่า หรอืว่าจะ...

“เอาเหอะ...คงจะใกล้ถงึแล้วละมั้ง งั้นข้าจะรออยู่กบัเจ้าตรงนี้ดกีว่า” 

เธอบอก

“อ่อ ครบัๆ”

เฮอะ ตามใจเถอะ อย่าเผลอกแ็ล้วกนั หึๆ ๆ ผมหวัเราะในใจแล้วกลบั

ไปอ่านนยิายต่อ แต่แล้ว...

“นี่...” เสยีงของเธอท�าให้ผมชะงกัอกีครั้ง

แล้วเมื่อไรผมจะได้อ่านต่อสกัทวีะ!

“ครับ?” ผมต้องตีหน้าซื่อ ทั้งๆ ที่ในใจเริ่มหงุดหงิด เดี๋ยวก็ฆ่าซะ 

ตอนนี้เลยหรอก!

“รู้รึเปล่าว่า ท�าไมประตูห้องนี้ถึงต้องเปิดจากด้านนอกเท่านั้น” เธอ

ถาม สงสยัว่าเธอคงอยากจะชวนผมคยุ

อ่า...เรื่องนี้ผมเองกอ็ยากรู้อยู่เหมอืนกนัแหละ

“เอาไว้ขงับางสิ่งบางอย่างที่อยู่ด้านในนี้อย่างนั้นเหรอครบั”

ดูจากการออกแบบแล้ว มนัเหมอืนจะเป็นห้องขงัจรงิๆ ไอ้พวกอกัขระ

โบราณนั่นคงเป็นอกัษรเวทมนตร์ ประตหูนิแห่งเดยีวนั่นกเ็ปิดได้จากด้านนอก 

ที่อนิารเิข้ามาในนี้ โดยเธอไม่กงัวลเรื่องออกไป เป็นเพราะเธอมหีนิเทเลพอร์ต

อยู่กบัตวั

“ถกูต้องแล้ว ขงัสิ่งที่อยูข้่างในนี้เพื่อป้องกนัไม่ให้มนัออกไปท�าร้ายใคร
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ข้างนอกได้...บางสิ่งที่แสนชั่วช้า”

“งั้นเหรอครับ ชักอยากรู้แล้วละสิว่า ไอ้บางสิ่งที่แสนชั่วช้านั่นมันคือ

อะไร” ผมพูด

ใช่ อยากรู้จรงิๆ ว่าในนี้จะมใีครชั่วช้าเกนิกว่าผมอกีไหม

“หึๆ ๆ อกีไม่นานหรอก” เธอหวัเราะในล�าคอเบาๆ และยงัคงมองมา

ทางผมอย่างไม่ลดละ

อนิารกิ�าลงัสงสยัผมจรงิๆ ด้วย

เธอบอกว่า มนัควรจะถงึเวลาได้แล้วสนิะ ช.ิ..เหน็ทคีงต้องแสดงละคร

สกัหน่อยละ

“อ๊ากกก!!!” ผมส่งเสียงร้อง ก่อนจะเอามือทั้งสองข้างกุมศีรษะของ 

ตวัเองไว้ ออกแรงพุ่งตวัไปยงัใจกลางบ่อโลหติทนัท ีอนิารดิูจะตกใจมากที่จู่ๆ 

เหน็ผมเป็นแบบนั้น

ต้องเสแสร้งว่าตวัเองก�าลงัสู้กบัอกีด้าน

“อะเหื้อออ!!! คดิหรอืว่าไอ้ด้านมดืสารเลวอย่างนายจะท�าอะไรฉนัได้!” 

ผมพดูคนเดยีว ก่อนจะมดุลงไปดิ้นใตน้�้าโลหติ สกัพกักพ็ุง่ขึ้นแล้วพ่นน�้าโลหติ

ที่ลงไปอมเมื่อสกัครู่

ฟู่...สายน�้าสีแดงเข้มพวยพุ่งออกจากปากของผมเป็นทางยาว อยาก

จะบอกพวกคณุจรงิๆ ว่ารสชาตขิองมนัช่างบดัซบยิ่ง!!!

“แฮกๆๆ...” ผมหอบอย่างหนกั ค่อยๆ หนักลบัไปมองอนิารทิี่ได้แต่ท�า

สหีน้าเงบิใส่ผม

“ส�าเรจ็แล้วครบัท่านอนิาร ิผมปราบเจ้าวาร่างสารเลวนั่นได้แล้ว” ผม

กล่าวอย่างอ่อนแรง

ห ึเมื่อคดิจะเลวแล้วกต็้องยอมรบัว่าตวัเองเลวส ิมนัถงึจะได้ชื่อว่าเลว

อย่างแท้จรงิ!

“เอ่อ ได้สู้กับด้านมืดของเจ้าแล้วงั้นเหรอ” อินาริถาม สายตาเธอดู 

ไม่เชื่อ

อะไรกั๊น! นี่ผมอตุสา่หล์งทนุแสดงละครเหมอืนคนบา้ขนาดนั้นแล้วนะ 
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ยงัไม่เชื่อกนัอกีเหรอ

“ครบั แต่ว่าเจ้าร่างมดืนั่นกลบัอ่อนด๋อยกว่าที่ผมคดิซะอกี นกึไม่ถงึว่า

แป๊บๆ กย็อมแพ้ผมแล้ว”

ขอให้รู้ว่าอ่อนด๋อยที่พูดเมื่อกี้เป็นเพียงค�าพูดเสแสร้งของผมเท่านั้น 

เรื่องชั่วน่ะผมยอมรบั แต่เรื่องอ่อนนี่ผมไม่ยอมรบัเดด็ขาด

“เหรอ เรว็กว่าที่คดิแฮะ ตอนแรกนี่ข้านกึว่าเจ้าลมบ้าหมขูึ้นซะอกี อยู่ๆ  

กต็าเหลอืกลงไปชกัดิ้นชกังอในน�้าแบบนั้น แถมยงัน�้าลายฟมูปากด้วย” อนิาร ิ

บอก

รู้สกึ...สมเพชตวัเองยงัไงๆ กไ็ม่รู้แฮะ

กล้ามากนะอินาริ รอก่อนเถอะ เดี๋ยวผมจะฆ่าคุณอย่างทรมานที่สุด 

ผมจะท�าให้คณุส�านกึผดิที่บงัอาจมาพูดกบัผม แบดวา เยี่ยงนี้!!!

“นี่เจ้าไม่ได้โกหกอะไรข้าใช่ไหม” อนิารถิาม

“เรื่องแบบนี้ผมจะโกหกท่านท�าไมล่ะ จะว่าไป ท่านกก็ะเวลาได้แม่น

จริงๆ ด้วยครับ พูดยังไม่ทันขาดค�ามันก็มาเลย ฮ้า...” ผมท�าทีเป็นเหนื่อย 

อกีครั้ง

“...” อนิารไิม่พูดอะไร เธอแค่มองมาที่ผม สกัพกัเธอกพ็ูดว่า “ไหนเจ้า

ลองแปลงร่างให้ข้าดูซ”ิ

“แปลงร่างเหรอครบั”

“อื้อ ใช่แล้ว ข้าจะทดสอบดูหน่อยน่ะว่า สามวนัที่ผ่านมานี้ระดบัพลงั

ของเจ้ามนัเพิ่มขึ้นบ้างรเึปล่า”

อย่างงั้นเองเหรอ

“อ่อ ได้สคิรบั” 

เช่นนั้นแล้วผมจึงแปลงร่างเป็นครึ่งจิ้งจอก หางสีทองทั้งเจ็ดของผม

สยายอย่างงดงาม แต่แป๊บเดยีวมนักโ็ดนโลหติที่อยู่ในบ่อท�าเปรอะเปื้อน

“อมืมม...แสดงว่าสู้ชนะร่างมดืนั่นจรงิๆ สนิะ แต่ท�าไมระดบัไม่เหน็จะ

เพิ่มขึ้นมาเลยหว่า” อนิารพิมึพ�า สหีน้าของเธอดูครุ่นคดิ

“มอีะไรรเึปล่าครบั” พอผมถาม เธอจงึได้สติ
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“อ่อ เปล่าหรอก ข้าแค่จะลองทดสอบดูเฉยๆ น่ะว่าเจ้าได้ถูกด้านมดื

เข้าครอบง�าและเสแสร้งท�าตวัเป็นคนเดมิรเึปล่า แต่ผลที่ออกมากแ็สดงว่าเจ้า

ผ่านมนัมาได้แล้ว” ค�าพูดของเธอท�าให้ผมหรี่ตา

ทดสอบ? เสแสร้ง?

“หมายความว่ายงัไงครบั”

“เจ้าเหน็สขีองหางเจ้าไหม” 

ผมพยกัหน้า

“นั่นแหละ ถ้าเจ้าถูกด้านมืดเข้าครอบง�า สีหางของเจ้าจะเปลี่ยนไป

เป็นสแีดงฉาน แต่นี่มนัยงัคงเป็นสทีองอยู่ นั่นแปลว่าเจ้ายงัคงเป็นคนด”ี 

ผมได้แต่งนุงงกบัค�าพดูของเธอ หมายความว่าผมถกูเธอหลอกให้แปลง

ร่างโชว์สนิะ แต่ที่เธอบอกว่าผมยงัคงเป็นคนดนีี่หมายความว่ายงัไง

บ้าไปแล้ว ผมคอืคนชั่วต่างหาก ผมนี่แหละคอืตวัตนอนัแสนจะมดืมดิ

และเลวทรามที่สดุที่ซ่อนอยู่ในจติใจของเจ้านี่!!!

มนัต้องมอีะไรผดิพลาดแน่ๆ มนัต้องมอีะไรผดิพลาดแน่ๆ แบดวาอย่าง

ผมเนี่ยนะจะไม่ชั่ว!?

“เอ่อ แล้วมันมีไหมครับที่ได้กลายเป็นคนชั่วแล้ว แต่หางยังคงเป็น 

สทีอง” ผมลองถามดูเล่นๆ (แต่ในใจนั้นจรงิจงั)

ใช่ เป็นคนชั่วแต่โดนกล่าวหาว่าไม่ชั่วแบบนี้ มนัยอมรบัไม่ได้เดด็ขาด!!!

“หืม? นั่นก็คงหมายความว่าด้านชั่วของเจ้าคงจะเป็นอะไรที่อ่อนหัด

สุดๆ ไปเลยน่ะสิ สีหางจึงไม่เปลี่ยน...ก็คงอารมณ์ประมาณไอ้นูป (อ่อนหัด) 

สกัคนที่อยากจะสะเออะเป็นคนชั่วละมั้งนะ ว่าแต่ท�าไมเจ้าถงึถามแบบนั้นล่ะ”

นูปที่อยากสะเออะเป็นคนชั่ว

“...”

อื้อฮอื พูดซะอนาถ...เธอก�าลงัจะบอกว่า ผมนั้นมนัอ่อนหดัเกนิกว่าจะ

เป็นคนชั่วสนิะ

“...”

นอกจากเรื่องของไอ้เคลวินปัญญาอ่อนและตอนสวมถุงน่องคลุมหัว
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แล้ว ชวีติผมยงัจะมอีะไรที่มนัอปัยศเท่านี้อกีไหม

เป็นแค่นูป...แต่อยากจะสะเออะมาเป็นคนชั่ว!



2
นี่น่ะหรือคือแบดวา

“ก็...เปล่าหรอกครับ ผมแค่ถามเฉยๆ น่ะ” หลังจากผมติดสตั๊น

ไปได้ราวสบิวนิาท ีกพ็ูดกบัหญงิสาวตรงหน้าอกีครั้ง

“งั้นเหรอ อืม...ในเมื่อผ่านตรงนั้นมาได้แล้ว ก็คงจะไม่มีอะไรน่าเป็น

ห่วงแล้วละ เอาเป็นว่าเจ้ากแ็ช่ในบ่อนี้ให้ครบก�าหนดแล้วกนั เดี๋ยวอกีสกั 5 - 6 

ชั่วโมงข้าจะแวะมาหาอกีครั้ง”

“ครบัผม ถ้าเกดิอะไรขึ้นละก ็เดี๋ยวผมจะเรยีกท่านเองครบัท่านอนิาร”ิ

อนิารพิยกัหนา้ใหผ้มแทนค�าตอบ ก่อนจะใช้หนิเทเลพอรต์ในมอืท�าให้

ตวัเองเป็นละอองแสงแล้วหายไป ส่งผลให้ตอนนี้เหลอืผมอยู่คนเดยีว

“หึ นูปที่อยากสะเออะเป็นคนชั่วงั้นเหรอ เดี๋ยวเราได้รู้กันอินาริ ว่า 

ไอ้นูปที่คณุบอกนั้นมนัเป็นยงัไง หึๆ ๆ” ผมหวัเราะอย่างชั่วร้าย ก่อนจะหยบิ

หนงัสอืนยิายขึ้นมาอ่านต่อ

อ่า...ได้อ่านสกัที
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เพราะหนังสือนิยายที่กองเป็นภูเขาข้างๆ ระยะเวลาสามวันจึง

ผ่านไปอย่างรวดเรว็ราวกบัโกหก ระหว่างนั้นอนิารกิเ็ข้ามาเสวนากบัผมเรื่อยๆ 

ส่วนใหญ่เธอชวนคยุแต่เรื่องไร้สาระทั้งนั้น เมื่ออยู่ต่อหน้าเธอ ผมกต็้องแกล้ง

ท�าตวัเป็นวาที่แสนดอียู่เสมอ

ความสมัพนัธ์ของพวกเราดูเหมอืนจะขยบัเข้าใกล้กนัอกีนดิ ทว่า... 

เสยีใจด้วยนะอนิาร ิถงึแม้ว่าคณุจะสวยและเป็นคนที่คยุด้วยสนกุ แต่

ตอนนี้มนัครบก�าหนดเจด็วนันั่นแล้ว

“เอาละ ไหนเจ้าลองแปลงร่างให้ข้าดูอีกสักครั้งซิ”

พอครบก�าหนดวันที่เจ็ด อินาริก็เข้ามาหาผมอีกครั้ง เธอบอกให้ผม

แปลงร่าง ผมกท็�าตามที่เธอบอก ซึ่งผลที่ได้กเ็ป็นเช่นเดมิ หางทั้งเจด็ของผม

ยงัคงเป็นสทีองอร่าม

นี่แปลว่าผมไม่ได้ชั่วขึ้นเลยอย่างนั้นเหรอ

“อมืมม” อนิารลิากเสยีงยาว ก่อนจะมองผมอย่างส�ารวจ

“ขึ้นมาได้แล้ว” เธอกล่าว ผมค่อยๆ เดินขึ้นจากสระโลหิต ตอนนี้ 

ผมเปลอืยท่อนบนและสวมกางเกงขายาวเอาไว้

ผมเดนิไปยนืประจนัหน้ากบัเธอ ถงึแม้สายตาที่ผมใช้มองเธอจะดูเป็น

มติร แต่ในใจนั้นไม่ใช่ ผมคดิจะลงมอืฆ่าเธอตอนนี้เลยต่างหากล่ะ

ขณะที่ผมคดิอยู่นั้น...

“น่าแปลกแฮะ หางของเจ้าไม่ได้เพิ่มขึ้นมาเลยสกัหาง ระดบัพลงักย็งั

เท่าเดิม ท�าไมมันถึงเป็นอย่างนั้นหว่า” ค�าพูดของเธอท�าให้ความคิดของผม

หยดุชะงกั

“หา!?” ผมอทุานเสยีงดงั 

“มะ...หมายความว่าไงครับ นี่แปลว่าพลังของผมมันไม่ได้เพิ่มขึ้นเลย

งั้นเหรอครบั ไหนท่านบอกว่าถ้าผมปราบตวัตนอนัชั่วร้ายของผมได้ และแช่ใน

บ่อโลหตินี้ครบเจด็วนั แล้วผมจะเก่งขึ้นไงครบั”

นี่แปลว่าตลอดเจ็ดวันที่ผ่านมา นอกจากผมได้กลายเป็นแบดวาแล้ว 
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อย่างอื่นผมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยงั้นเหรอ อย่ามาพูดเป็นเล่นนะ แล้วที่

ผมอตุส่าห์อดทนนั่งจมปลกัอยู่ภายในห้องบ้าๆ นี่มนัคอือะไร อกีอย่าง...

เอาเวลาเจด็วนัอนัมคี่าของตูคนืมานะโว้ยยย!

“นั่นส ิปกตแิล้วมนัควรจะเป็นอย่างนั้นนะ แต่ท�าไมของเจ้ากลบั...หรอื

ว่ามนัมอีะไรผดิพลาด” อนิารกิ้มหน้า สหีน้าดูครุ่นคดิ สกัพกัเธอกพ็ูดว่า

“นี่เจ้าได้เอาชนะตวัตนด้านมดืนั่นจรงิๆ ใช่ไหม” เธอถามผมอกีครั้ง

แสดงว่าที่มนัไม่ส�าเรจ็ เป็นเพราะผมชนะเจ้าวาเสื่อมอย่างนั้นเหรอ

ช.ิ..บ้าเอ๊ย!

“ครบั ผมเอาชนะร่างมดืนั้นมาได้แล้ว” ผมตอบ พยายามข่มอารมณ์

หงุดหงิดเอาไว้และตีหน้าให้เป็นปกติที่สุด แต่ดูเหมือนว่าอินาริจะสังเกตเห็น

ว่าผมไม่พอใจ

“เฮ้อออ เอาเถอะน่าๆ ยังมีทางอื่นอีกเยอะแยะที่จะท�าให้เจ้าเก่งขึ้น 

เรื่องชุบตัวในบ่อโลหิตนี้ข้าขอกลับไปไตร่ตรองดูหน่อยก็แล้วกัน ว่าแต่ว่า...” 

อนิารเิดนิเข้ามาหาผม ทนัใดนั้นเธอก.็..

“เจ้านี่...หุ่นดใีช้ได้เหมอืนกนันะ” สิ้นค�า เธอกเ็อามอืบาง (และนุ่มนิ่ม) 

ลูบไล้กล้ามอกของผมทนัที

“!?” ผมถงึกบัผงะถอยหลงัไปหลายก้าว พร้อมกบัเบกิตากว้าง 

อะไรกนั เมื่อกี้ผมถูกผู้หญงิจบันมใช่ไหม เมื่อกี้อนิารเิธอลวนลามผม

ใช่ไหม ใช่ไหม!

“ทะ...ทะ...ทะ...ท�าอะไรของท่านครบัเนี่ย!” ผมโวยวาย ก่อนจะยกมอื

ทั้งสองข้างปิดหน้าอกที่เพิ่งถกูลวนลาม รูส้กึได้ว่าตอนนี้ใบหน้าของผมร้อนผ่าว

“อ้าว ขอโทษท ีเผอญิเผลอตวัไปหน่อยน่ะ แฮะๆๆ กน็ะ เหน็แล้วมนั

อดใจไม่ได้” อนิารกิล่าว ก่อนจะหวัเราะเบาๆ สายตาและค�าพดูของเธอท�าเอา

ผมขนลกุซู่

รูแ้ล้วว่าเจ้าวาเสื่อมมนัได้นสิยัหื่นๆ แบบนี้มาจากใคร กรรมพนัธุน์ี่ช่าง

น่ากลวัจรงิๆ!!!

ไม่ได้การๆ เหน็ทตี้องรบีฆ่าเธอโดยเรว็ซะแล้ว ไม่เช่นนั้นละก.็..
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“อ่า น่าเสยีดายที่เจ้าดนัเตี้ยไปหน่อยแฮะ” อนิารพิดูแล้วหนัหลงัให้ผม 

ประโยคเมื่อสกัครู่ของเธอยงัดงัก้องในหวัผม 

เจ้าดนัเตี้ยไปหน่อย เจ้าดนัเตี้ยไปหน่อย เจ้าดนัเตี้ยไปหน่อย เจ้าดนั

เตี้ยไปหน่อย...

กรอดดด ผู้หญงิปากเสยีเอ๊ยยย! เตี้ยแล้วมนัผดิตรงไหนฟะ อกีอย่าง

ผมสงูขึ้นจากแต่ก่อนตั้งสี่เซน็ต์แล้วนะ ตอนนี้ก ็172 เซนตเิมตรแล้ว ในประเทศ

ญี่ปุ่น ส่วนสูงผมจดัอยู่ในเกณฑ์ไม่ได้เตี้ยเลยนะ (โว้ยยย!)

ผมโวยวายในใจ ตอนนี้เธอหนัหลงัให้ผมอยู่ ถอืเป็นโอกาสที่ผมจะใช้

จงัหวะนี้เข้าข้างหลงัเธอ และก.็..

“...”

เข้าข้างหลังนี่ ความหมายตรงตัวนะ อย่าได้คิดไปไกลเชียวล่ะ พวก

มนษุย์หื่นกาม

ผมจะใช้โอกาสในการเข้าข้างหลงันี้สงัหารเธอซะ!!!

เลบ็ที่มอืซ้ายของผมค่อยๆ งอกแหลมยาวขึ้นมา เป้าหมายของผมคอื

ไอ้ก้อนเนื้อที่เต้นตบุๆ อยู่ที่อกข้างซ้ายของเธอ

หวัใจ

แล้วคุณจะต้องเสียใจอินาริ ที่บังอาจมาบอกว่าผมเตี้ย รู้หรือเปล่า 

ส�าหรบัผม ค�าว่าเตี้ยถอืเป็นค�าต้องห้าม! ลาขาดละอนิาร ิ จงตายด้วยน�้ามอื

ของไอ้นูป (กาก) ที่สะเออะอยากเป็นคนชั่วอย่างที่คณุเคยพูดไว้ซะเถอะ!!!

ผมพุ่งกรงเลบ็ไปที่ด้านหลงัของอนิารทินัท ีในเสี้ยววนิาทนีั้นเอง...

“เจ้าอยากสูงขึ้นไหมล่ะ” ค�าพูดของเธอท�าให้ผมชะงักการโจมตีโดย

อตัโนมตัิ

สูงขึ้น...งั้นเหรอ

กรงเลบ็ของผมหดกลบัเป็นปกต ิพร้อมกบัที่อนิารหินักลบัมามอง

“ข้ามวีธิที�าให้เจ้าเก่งขึ้นแล้วกส็ูงขึ้นได้อยู่นะ” เธอบอกผม

ไอ้เก่งขึ้นน่ะผมไม่ค่อยสนเท่าไรหรอก แต่ว่าไอ้สูงขึ้นนี่ส.ิ..

“หมายถงึ ท่านมวีธิที�าให้ผมสงูขึ้นกว่านี้อกีงั้นเหรอครบั” ผมถาม รูส้กึ
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ว่านยัน์ตาของผมต้องเปล่งประกายอยู่แน่ๆ

“อื้อ อย่างต�่าๆ ก ็5 - 6 เซน็ต์ละนะ”

ห้าถงึหกเซน็ต์!!! โอ้ววว เคลว.ิ..ไม่ๆๆๆ ตอนนี้ผมกบัเจ้านั่นได้ตดัขาด

กนัแล้ว

“จรงิเหรอครบั ท่านไม่ได้โกหกผมใช่ไหมครบั” ผมรบีถามเธออกีครั้ง 

เรื่องแบบนี้ห้ามหลอกกันนะเฟ้ยยย!!! รู้ไหมไอ้ห้าถึงหกเซ็นต์ที่พูดนี่มันเป็น

ความฝันสูงสดุของผมเลยนะ!!!

“จรงิส ิถอืซะว่าเป็นของปลอบใจที่ข้ามอบให้เจ้า เนื่องในโอกาสที่เจ้า

ชบุตวัในบ่อโลหตินี้ไม่ส�าเรจ็กแ็ล้วกนั” อนิารบิอก

โอ้...เป็นของปลอบใจที่ถกูใจผมโคตรๆ ช่างหวัเรื่องความเก่งกาจนั่นไป

เถอะ เพราะว่ายงัไงๆ ความสูงกต็้องมาก่อนเสมอ

ไอ้พวกมนุษย์ต๊อกต๋อยที่สูงๆ อย่างพวกคุณน่ะ คงจะไม่เข้าใจหัวอก

คน (เตี้ย) อย่างผมหรอก (โว้ยยย!!!)

“ว่ายงัไงล่ะ สนใจไหม”

ผมพยกัหน้าจนคอแทบหลดุ

“ถ้าอย่างงั้นละก ็พวกเราคงต้องย้ายสถานที่กนัแล้วละ” อนิารยิื่นมอื

มาให้ผม

“หมื?” ผมท�าเสยีงไม่เข้าใจ 

เธอต้องการจะเชก็แฮนด์กบัผมเป็นการตกลงงั้นเหรอ 

หึๆ  กไ็ด้ๆ อนิาร ิเหน็แก่ที่คณุจะท�าให้ผมสูงขึ้น ผมจะยงัไม่ฆ่าคณุใน

ตอนนี้กแ็ล้วกนั

ผมยื่นมอืไปจบัมอืบางของเธอและเขย่าสองสามท ี อมืมม มอืผู้หญงิ 

นี่มนันุ่มสดุๆ เลยแฮะ

“ท�าอะไรของเจ้าน่ะ” เธอถาม

“อ้าว กท็่านไม่ได้ต้องการให้ผมเชก็แฮนด์หรอกเหรอครบั”

“บ้าเหรอ ข้าต้องการให้เจ้าจบัมอืของข้าเอาไว้เพื่อใช้หนิเทเลพอร์ตย้าย

พวกเราไปยงัสถานที่อื่นต่างหาก”
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“...”

นี่เธอตั้งใจจะกวนผมหรือเพราะผมไม่เข้าใจเองกันแน่ บังอาจมาก 

อินาริ ที่มาท�าให้ผมหน้าแตกเหมือนเป็นไอ้โง่แบบนี้ ถ้าไม่เห็นแก่ความสูง 

ละก ็ป่านนี้ผมฆ่าคณุหมกท่อไปแล้ว!!!

“เอาละ จบัแน่นๆ ล่ะ” พออนิารกิล่าวจบ รอบๆ ตวัพวกเรากค็่อยๆ 

เกดิละอองแสงสขีาว เสี้ยววนิาทนีั้นเอง ฟู้ม!!!

ภาพเบื้องหน้าที่เคยเป็นห้องสี่เหลี่ยมหนิสลกัถกูแทนที่ด้วยสวนดอกไม้

งดงามและสิ่งก่อสร้างใหญ่โตราวกบัพระราชวงั ดวงอาทติย์และหมูเ่มฆที่ลอย

เด่นอยู่บนท้องฟ้าสีครามนั้นบ่งบอกว่านี่คือเวลาเช้า ไม่สิ น่าจะใกล้ๆ เที่ยง

แล้ว

“...” ผมได้แต่อึ้งกบัภาพที่เหน็ ผมค่อยๆ คลายมอืที่ก�ามอือนิารอิอก 

ที่นี่มนัคอืที่ไหนกนัน่ะ

“ตามข้ามา” เมื่อเธอเดนิน�าไป ผมจงึรบีเดนิตามเธอทนัท ี

“คกิๆๆ” เสยีงหวัเราะที่ดงัขึ้นส่งผลให้ผมหนักลบัไปมอง และได้พบกบั

หญงิสาวหน้าตาสะสวยหลายคนซึ่งมองมาทางนี้ พวกเธอล้วนสวมเสื้อสขีาว

บริสุทธิ์ บนหัวมีหูจิ้งจอก ตรงข้างหลังก็มีหางจิ้งจอกเหมือนกับหางของผม  

แต่จ�านวนหางและสีของเธอแตกต่างกัน บ้างเป็นสีขาวราวกับหิมะ บ้างเป็น 

สีด�า บ้างเป็นสีฟ้า มีหางสีทองแบบผมเหมือนกัน ที่ส�าคัญนอกจากผมแล้ว  

ในแถบนี้ไม่มพีวกตวัผู้อยู่เลยสกัตวัเดยีว!

“ฮ.ิ..” จิ้งจอกสาวสขีาวที่อยูใ่กล้ๆ  ผมหนัมายิ้มหวาน ก่อนจะเดนิผ่าน

ผมไป ผมมองตามร่างแบบบางน่าทะนถุนอมนั้นจนคอแทบเคลด็ 

เมื่อกี้เธอยิ้มให้ผมงั้นเหรอ ยิ้มให้ผมคนนี้เนี่ยนะ!

“เป็นอะไรไป ท�าไมท�าหนา้เหมอืนกบั...อ่อ ใช่ๆ  ลมืไปๆ เจา้เพิ่งจะเคย

มาดนิแดนจิ้งจอกนารแีห่งนี้เป็นครั้งแรกสนิะ” เสยีงของอนิารทิี่เดนิน�าหน้าอยู่

ดงัขึ้น ผมจงึละสายตาจากจิ้งจอกขาวผู้งดงามไปมองเธอแทน

จิ้งจอกนารี? อื้อฮือ ชื่ออย่างกับดินแดนฮาเร็มจิ้งจอกสาวในต�านาน

อย่างไรอย่างนั้นแหละ 
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อนิารคิ่อยๆ หนักลบัมามองผม เหล่าสตรจีิ้งจอกตนอื่นๆ ที่อยู่บรเิวณ

โดยรอบนั้นพากนัค้อมศรีษะท�าความเคารพเธอ 

อนิารคิ่อยๆ ขยบัรมิฝีปากเรยีวงามและกล่าวว่า

“ยนิดตี้อนรบัสู่ดนิแดนจิ้งจอกนาร ี แดนสวรรค์ของเหล่าเทพจิ้งจอกผู้

ยิ่งใหญ่ที่ข้าเป็นผู้ปกครอง อ่อ...อกีอย่างนะ อย่าถอืสาพวกนางเลย เผอญิว่า

เจ้าดนัเป็นผู้ชายคนแรกที่ได้ขึ้นมาบนนี้น่ะ พวกนางกเ็ลยแสดงกริยิาแบบนั้น

กนั” 

พออินาริกล่าวจบ เหล่าจิ้งจอกสาวทั้งหลายก็เงยหน้ามองและส่งยิ้ม

หวานให้ผมอกีครั้ง แถมพวกเธอยงัหวัเราะคกิกนัใหญ่ ผมเผลอพมึพ�าว่า

“โอ้ ให้ตาย”



3
เฝ้ามอง

“นีม่นั...อะไรกนั (วะ) ครบัเนีย่!” ผมอทุานเสยีงดงัขณะมองภาพ

ตวัเองในกระจก ซึ่งสวมเสื้อแขนสั้นสขีาวและกางเกงขายาวตามปกต ิแต่ว่า...

“ท�าไมผมถงึต้องมาแต่งตวัแบบนี้ด้วยเนี่ย”

ไอ้ผ้ากนัเปื้อนลายหมาน้อยที่ผมสวมอยู่นี่มนัอะไร้!

“อ้าว กต็อนนี้วาได้ฝากตวัเป็นลูกศษิย์ของข้าแล้วไม่ใช่เหรอ ลูกศษิย์

กต็้องท�าตามที่อาจารย์สั่งทกุอย่างส ิอกีอย่างวาควรจะภูมใิจนะ เพราะวาถอื

เป็นผู้ชายคนแรกที่ข้าอุตส่าห์รับมาเป็นลูกศิษย์ แล้วสอนตัวต่อตัวแบบนี้”  

ตวัต้นเหตทุี่ท�าให้ผมต้องอยู่ในสภาพน่าอนาถเช่นนี้กล่าวขึ้น

อินารินอนอยู่บนโซฟาหรูขนาดใหญ่ในห้องโถงอันกว้างขวาง เหล่า

จิ้งจอกสาวที่ก�าลงัปรนนบิตัเิธอนั้นท�าให้ตอนนี้เธอดูราวกบัราชนิี

“คิกๆๆ” จิ้งจอกพวกนั้นหัวเราะ ท�าให้ใบหน้าของผมร้อนฉ่าเพราะ

ความเขนิอาย

ท�าไมผมถงึต้องมาอยู่ในสภาพแบบนี้ด้วยเนี่ย
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หลงัจากอนิารแินะน�าดนิแดนแห่งนี้และเหล่าจิ้งจอกสาวให้ผมรูจ้กัเป็น

ที่เรยีบร้อย เธอกบ็อกให้ผมมาเป็นศษิย์ของเธอ 

เหอะ! ซึ่งผมกไ็ม่อยากเป็นนกัหรอก เพราะว่าผมคอืแบดวาผู้หยิ่งทะนง 

แต่...ไหนๆ เธอก็จะท�าให้ผมสูงขึ้นอยู่แล้วนี่เนอะ อีกอย่างเธอก็บอกจะยอม

สอนวชิาและกระบวนท่าที่เหลอืให้ผมด้วย คดิๆ ดแูล้วมนัมแีต่ได้กบัได้ ผมเลย

ตอบตกลง มกีารท�าพธิรีบัผมเป็นศษิย์อย่างกบัหนงัจนีโบราณแน่ะ

พอผมกลายเป็นศษิย์ของอนิารเิรยีบร้อยแล้ว เธอก.็..

‘ต่อไปนีข้้าจะเรยีกเจ้าว่าวากแ็ล้วกนันะ เอาละวา มานวดหลงัให้

ข้าหน่อยซ.ิ..หมื ท�าไมท�าหน้าอย่างนั้นล่ะ คดิจะขดัค�าสั่งของอาจารย์งั้นเหรอ’

‘วา ไปเอาน�้ามาให้ข้ากนิหน่อย’

‘วา ช่วยหยบิหนงัสอืตรงนั้นให้ท’ี

‘วา ตดัเลบ็ให้ข้าหน่อยส’ิ

‘วา ไปท�ากบัข้าวให้กนิท ีเหน็แม่เจ้าเคยเล่าให้ฟังว่า เจ้าท�ากบัข้าวเก่ง

นี่นา’

นี่มนัไม่ใช่ลูกศษิย์แล้ว นี่มนั... ‘เบ๊’ ชดัๆ

ที่ส�าคญัเรื่องที่ผมรบัไม่ได้ที่สดุกค็อื...

‘วา ไหนๆ ก็จะท�ากับข้าวแล้ว เจ้าช่วยเอานี่ไปสวมด้วยสิ...อร้ายย~ 

น่ารกัจงัเลย เหมาะกบัวาสดุๆ เลยนะเนี่ย’

ท�าไมผมจะต้องสวมไอ้ผ้ากนัเปื้อนลายลูกหมาบ้าๆ นี่ด้วยวะ! ผมคอื

แบดวานะโว้ย!

จะโวยวายกไ็ม่ได้ สดุท้ายแล้วผมจงึจ�าใจสวมมนั รอก่อนเถอะอนิาร ิ

เมื่อไรที่คณุหมดประโยชน์นะ หึๆ ๆ จะเอาคนืให้สาสมเลยคอยดู๊ววว!!!

“เฮ้อออ...เป็นเทพนี่จ�าเป็นต้องกินข้าวด้วยเหรอครับ” ผมกล่าวด้วย 

น�้าเสยีงที่พยายามท�าให้เป็นปกตทิี่สดุ

“หมื อ่อ ความจรงิแล้วข้าไม่จ�าเป็นต้องกนิกไ็ด้ เพราะว่าข้าอิ่มทพิย์ได้ 
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แต่กน็ะ การได้ลิ้มลองรสชาตอิาหารน่ะ ยงัไงกร็ู้สกึดกีว่าอยู่ดนีั่นแหละ” เธอ

บอก

“งั้นท�าไมไม่ใช้พวกพี่สาวเขาท�าล่ะครบั” ผมหนัไปมองยงัเหล่าจิ้งจอก

สาว ซึ่งพวกเธอกย็ิ้มให้ผมอกีครั้ง

โอ้ว...ให้ตาย พอโดนสาวสวยพร้อมใจส่งยิ้มให้แบบนี้ รู้สึกแปลกๆ  

ยงัไงกไ็ม่รู้

“กข็้าเบื่อฝีมอืพวกนางแล้วนี่นา อกีอย่าง ได้ยนิแม่เจ้าบอกว่าเจ้าท�า

อาหารได้อร่อยสดุๆ เลยไม่ใช่เหรอ” ค�าพูดของเธอท�าให้ผมเงยีบไปสกัพกั

“ก.็..ไม่ถงึขนาดนั้นหรอกครบั” ผมตอบด้วยน�้าเสยีงเบาหววิ

นี่แม่จ๋าโปรโมตผมถงึขนาดนี้เลยเหรอ

“รบีๆ ไปท�าส ิข้าเริ่มจะหวิแล้วนะ พรุง่นี้พวกเราจะได้เริ่มฝึกกนัแต่เช้า”

หวิ? ไหงเมื่อกี้บอกว่ามอีิ่มทพิย์ได้ไง ช ิช่วยไม่ได้ละนะ

“กไ็ด้ครบัๆ” ผมยอมอย่างจนใจ

ไม่ใช่เพราะผมอยากให้เธอได้ลิ้มรสอาหารที่ผมสดุแสนจะภูมใิจหรอก

นะ ผมแค่ว่างจนไม่รู้จะไปท�าอะไรเฉยๆ กเ็ท่านั้นเอง

“...”

ผมพูดจรงิๆ นะ! เลกิหาว่าผมซนึ (ปากไม่ตรงกบัใจ) ได้แล้ว ผมไม่ใช่

เจ้าวาเสื่อมสกัหน่อย และพวกเรากไ็ม่มอีะไรเหมอืนกนัเลยสกักะติ๊ด!

“แล้ว...ครวัไปทางไหนล่ะครบั” ผมถาม 

อนิารหินัหน้าไปมองจิ้งจอกสาวสขีาวที่ยนือยู่ข้างๆ

“ชโิระ เจา้ช่วยพาวาไปยงัหอ้งครวัทสี ิแลว้ชว่ยเปน็ลกูมอืให้เขาหน่อย

ละกนั” 

พออนิารกิล่าวจบ จิ้งจอกขาวที่ชื่อ ชโิระ กพ็ยกัหน้ารบัทราบ ก่อนจะ

หนัมาส่งยิ้มหวานให้ผม

ใช่แล้ว...เธอคือคนที่ท�าให้ผมหันไปมองจนคอแทบเคล็ดตอนมาถึง 

นั่นแหละ แล้วเธอกเ็ดนิน�าผมออกไปจากห้องโถง 

พระราชวงัจิ้งจอกนารแีห่งนี้สร้างโดยอนิาร ิว่ากนัว่ามอีายพุอๆ กบัเธอ
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เลย ก็น่าจะหลายพันปีแล้วละนะ ภายในของมันได้รับการตกแต่งอย่างสวย

หร ูแม้เครื่องเรอืนจะดเูก่าไปหน่อย และมหีลายอย่างที่ดูไม่น่าจะเข้ากบัวงัเลย 

อย่าง...ไอ้โทรทศัน์จอแอลซดีขีนาดหน้าสบินิ้วที่ตดิไว้ตรงห้องโถงเมื่อครู่

อย่าบอกนะว่าตวัอนิารเิองกช็อบดูละครหลงัข่าวเหมอืนกนั?

ว่าไปก็ขอแนะน�าดินแดนจิ้งจอกนารีอีกหน่อยแล้วกัน ก็สมชื่อละนะ 

ประชากรที่นี่ทั้งสี่ร้อยแปดสบิเจด็ตนล้วนเป็นผูห้ญงิและเป็นเผ่าจิ้งจอก กถ็อืว่า

เป็นดนิแดนที่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมาก 

“ชื่อ อวาลอน ใช่ไหมคะ” จู่ๆ ชโิระที่เดนิน�าอยู่กเ็อ่ยขึ้น ส่งผลให้ผม

ชะงกัไปครู่หนึ่ง

เธอชวนผมคยุงั้นเหรอ

“ครบั” ผมตอบด้วยน�้าเสยีงปกติ

“เป็นลูกชายคนเลก็ของท่านหญงิมสิกึ ิกบัท่านมคิา...ท่านไมเคลิสนิะ

คะ” เธอกล่าว เมื่อสกัครู่นี้เธอเกอืบจะหลดุเอ่ยชื่อที่แท้จรงิของพ่อผมออกมา

แล้ว

“ครบั ใช่แล้ว” ผมตอบสั้นๆ พยายามไม่คยุกบัเธอมากนกั เพราะยิ่ง

ยุ่งกบัคนพวกนี้มากเท่าไร ยิ่งเป็นผลเสยีต่อตวัผมมากเท่านั้น

“ได้ข่าวว่า คนส�าคญัของคณุเพิ่งจากไป...เสยีใจด้วยนะคะ” ประโยค

ถดัมาของเธอท�าให้ผมหยดุฝีเท้ากะทนัหนั

เธอรูไ้ด้ยงัไง อนิารเิป็นคนบอกงั้นเหรอ ผมคดิแล้วจ้องนยัน์ตาสเีหลอืง

อ่อนของเธอไม่วางตา

“โดนแวร์วูล์ฟฆ่าตาย...สนิะคะ” เธอยงัคงกล่าวต่อไป มคีวามสงสาร

ในน�้าเสยีงนั้นชดัเจน

ในขณะที่ผมจะกล่าวบางอย่าง จู่ๆ ผมกร็ู้สกึแปลกๆ เป็นความรู้สกึที่

ไม่สามารถอธบิายได้ ผมรู้แค่ว่าผมไม่ชอบมนั ผมเกลยีดมนั...

เกลยีดความรู้สกึแบบนี้

“เธอคนนั้นก็เป็นแค่คนรู้จักของผมน่ะครับ ไม่ได้สลักส�าคัญอะไร

มากมาย คุณไม่จ�าเป็นต้องมาเป็นห่วงผมหรอก” ผมตอบอย่างไม่ใส่ใจ ดู
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เหมอืนชโิระจะอึ้งเลก็น้อยเมื่อได้ยนิค�าตอบแบบนั้น สกัพกัเธอกก็ล่าวขออภยั

ผมและเดนิน�าผมต่อไป

ดเูหมอืนว่าอาหารทีผ่มท�านัน้จะถกูอกถูกใจอนิารเิป็นอย่างมาก 

เธอชมผมใหญ่เลย ไม่เพียงแค่อินาริ เหล่าจิ้งจอกตนอื่นๆ ก็ชมฝีมือการท�า

อาหารของผม

ห ึเป็นยงัไงล่ะ พวกไร้รสนยิมเอ๊ย รู้ซึ้งหรอืยงัว่า ความอร่อยที่แท้จรงิ

น่ะมนัเป็นยงัไง ฮ่าๆๆๆ

ผมหัวเราะในใจอย่างบ้าคลั่ง ในขณะที่ภายนอกนั้นต้องท�าตัวเป็นวา

ที่แสนด ี ถ่อมตนอย่างนู้นอย่างนี้ บอกว่าที่ท�าอร่อยได้แบบนี้ เพราะมลีูกมอื

อย่างคณุชโิระและวตัถดุบิของที่นี่ต่างหาก

เฮ้อ เบื่อชะมดัเลยแฮะที่ต้องแสดงละครตบตา

หลังจากพวกเรากินกันเสร็จ ผมจึงถามหาทางไปห้องอาบน�้า ก็นะ  

ไม่ได้อาบน�้ามาเป็นอาทติย์แล้วนี่นา ไม่ใช่ตอนนี้ผมเป็นโรคกลากเกลื้อนแล้ว

เรอะ

“หืม ห้องอาบน�้าชายงั้นเหรอ ที่นี่ไม่มีหรอก อย่าลืมสิว่านี่คือแดน

จิ้งจอกนารนีะ” ค�ากล่าวของอนิารทิ�าให้ผมต้องร้อง ‘หา’ 

“แล้วอย่างนี้ผมจะอาบน�้ายงัไงล่ะครบั”

ใช่แล้ว อย่าบอกนะว่า จะให้ผมต้องทนอยู่ในสภาพเน่าเฟะแบบนี้

ตลอดช่วงการฝึก ผมคดิ แต่แล้วประโยคต่อมาของเธอ ท�าให้ผมร้องในใจอย่าง

บ้าคลั่ง

“ก็ไม่เห็นจะยากอะไรเลยนี่นา ไปอาบรวมกับข้าและพวกสาวๆ ซะก็

สิ้นเรื่อง พวกข้าไม่ถือหรอก จริงไหมทุกคน” จิ้งจอกสาวตนอื่นๆ ยิ้มและ 

พยกัหน้าให้แทนค�าตอบ

โอ้ววว~ มนับ้าไปแล้ววว!!!

“จะ...จะ...บ้าเหรอครบั!!! ถงึพวกทา่นจะไมถ่อืแต่ผมถอืนะครบั โธ่...” 

ผมตอบอย่างลนลาน รู้สกึใบหูของผมเริ่มเปลี่ยนไปเป็นสแีดง 
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นี่ถ้าเป็นเจ้าวาเสื่อมละก ็ป่านนี้มนัคงตอบตกลงไปแล้ว พวกคณุควร

จะดใีจนะที่ผมไม่ได้หื่นกามเหมอืนมนั!!! ไม่เช่นนั้นละก.็..

“อกุ!” จู่ๆ  เลอืดก�าเดาของผมกไ็หลออกมาเพราะดนัเผลอคดิภาพอะไร

บางอย่าง...อะไรบางอย่างที่เป็นห้องอาบน�้ากว้างใหญ่และรายล้อมด้วยจิ้งจอก

สาวสวยมากมายที่ก�าลงัเปลอืยกาย

‘อ่า...ให้พี่สาวถูหลังให้ไหมจ๊ะ’ อ่า จินตนาการผมจะท�างานดีเกินไป

แล้ว!

“หืม เป็นอะไรรึเปล่าวา ท�าไมเลือดไหลอย่างนั้นล่ะ” อินาริถามผม 

ภาพในจนิตนาการเมื่อครู่สลายไปทนัทพีร้อมๆ กบัที่ผมรบีเอามอืปิดจมูกไว้

“อากาศร้อนน่ะครับ” ผมหันหลังให้พวกเธอและพยายามท�าเสียงให้

เป็นปกตทิี่สดุ 

คดิๆ ดูแล้ว จะว่าไปมนักด็เีหมอืนกนัแฮะ

“...”

หรอืว่าผมควรจะตอบตกลงดหีว่า

สุดท้ายแล้ว ผมก็รอให้พวกสาวๆ อาบเสร็จก่อน แล้วค่อยไป

อาบต่อทหีลงัคนเดยีว...ส่วนห้องนอน ทแีรก อนิารจิะให้ผมนอนกบัเธอ บอก

ว่าศิษย์กับอาจารย์ควรจะอยู่ด้วยกันสิ ซึ่งผมก็โวยวายปฏิเสธอย่างเอาเป็น

เอาตาย

บ้าเรอะ รู้ไหมว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ดี หญิงชายไม่ควรจะนอนห้อง

เดยีวกนันะ แม้ว่าเธอจะเป็นต้นตระกูลของผมกเ็ถอะ แต่มนักไ็ม่เหมาะสมอยู่

ด.ี..ถ้าตอนนี้ผมเป็นเจ้าวาเสื่อมกว่็าไปอย่าง แต่เสยีใจด้วยที่ผมดนัเป็นแบดวา

ผู้หยิ่งทะนง

ถงึผมจะเลว แต่ผมกไ็ม่คดิจะท�าเรื่องอะไรแบบนั้นแล้วกนั!

ผมจึงไปนอนคนเดียวที่ห้องของสาวใช้นางหนึ่ง โดยให้สาวใช้คนนั้น

ย้ายไปนอนกบัเพื่อนของเธอแทน

วนัรุ่งขึ้นผมตื่นนอนแต่เช้าและไปท�ากบัข้าวให้อนิาร ิเผื่อว่าเธอจะดใีจ
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แล้วช่วยท�าให้ผมสูงขึ้นในวนันี้เลย ซึ่งเธอกด็ใีจจรงิๆ นั่นแหละ

ช่วงสายๆ อินาริบอกผมว่า พวกเราจะไปฝึกกันก่อน ผมก็เลยกลับ

เข้าไปเปลี่ยนชดุที่ห้องพกั

“ฝึกงั้นเหรอ” ผมพมึพ�ากบัตวัเอง บดันี้ผมอยูใ่นชดุเสื้อกล้ามสดี�ารดัรปู

และกางเกงวอร์มขายาว

“เอาเถอะ อย่างน้อยๆ เธอกน่็าจะสอนไอ้สองท่าสดุท้ายนั่นให้เรา” ผม

กล่าว ใช่แล้ว...อย่างน้อยๆ ตอนนี้เธอกย็งัพอมปีระโยชน์ต่อผมอยู่

ผมเดนิออกจากห้องพกั ทว่าในเสี้ยววนิาทนีั้นเอง เท้าทั้งสองของผมก็

ชะงกักกึ ผมรู้สกึเหมอืนได้ยนิเสยีงใครบางคนเรยีกผมอยู่ เสยีงของใครสกัคน

ที่ผมคุ้นเคย

เช่นนั้นแล้วผมจงึหนักลบัไปมองตรงต้นเสยีง แต่พบเพยีงความว่างเปล่า 

ไม่มอีะไรอยู่ตรงนั้น ไม่มเีลย ผมจ้องมนัอยู่สกัพกั โดยไม่รู้ว่าท�าไมตวัเองต้อง

ท�าแบบนี้ด้วย ก่อนจะตดัสนิใจหนัหลงักลบัและเดนิจากไป

ในความมืดมิดที่ไร้แสงสว่างใดๆ มีเด็กหนุ่มผมทองคนหนึ่ง 

ยนืนิ่งอยู่ ดวงตาของเขาดูว่างเปล่าราวกบัหลมุด�าอนัไร้จดุสิ้นสดุ แขนทั้งสอง

ข้างพันไว้ด้วยโซ่ตรวนสีด�าที่ไม่รู้โผล่มาจากไหน และมันพันธนาการร่างของ

เขาเอาไว้ทั้งหมด 

เขาไม่อาจขยบัเขยื้อน แต่แม้ท�าได้ เขาในตอนนี้กค็งไม่คดิจะท�ามนั

เขาคอืตวัตนอกีด้านของอวาลอน ตวัตนที่ถูกด้านมดืของตวัเองส่งมา

ขงัในจดุที่ลกึที่สดุของจติใจ ส่วนที่ไม่มแีสงสว่างของความหวงัใดๆ จะสาดส่อง

มาถงึ

อวาลอนมองเบื้องหน้าที่เตม็ไปด้วยความมดืมดิ เพราะจติใจส่วนนี้ของ

เขาแหลกสลายไปแล้ว นี่เป็นสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้เขาพ่ายแพ้ตัวตนอีกด้าน  

อวาลอนยังคงจ้องความมืดมิดนั้น หารู้ไม่ว่า มีมืออันอบอุ่นของเด็กสาวคน

หนึ่งลบูไล้ใบหน้าซดีเซยีวของเขาอยู ่เธอคอ่ยๆ ลบูแก้มของเขาอย่างออ่นโยน 

อวาลอนไม่รู้สึกตัวแม้แต่น้อย เขาจมปลักอยู่ในความทรงจ�าในวัน 
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ฝนตก...วนัที่เธอกบัเขาได้คยุกนัเป็นครั้งสดุท้าย วนันั้นเขาได้บอกเธอว่า

‘ฉนัรกัเธอ เวนดี้ ได้โปรดเป็นแฟนกบัฉนันะ’

เธอคอยอยูเ่คยีงข้างเขาเสมอมา อยูข่า้งกายมาโดยตลอดเหมอืนกบัที่

เธอได้บอกเขาไว้

‘นอนซะนะ...ไม่ตอ้งกลวัอะไรอกีต่อไปแล้ว ฉนัอยู่นี่ ฉนัจะไมม่วีนัจาก

นายไปไหน...ฉนัจะเป็นคนปกป้องนายเอง...ปกป้องนายตลอดไป...’ 

เดก็สาวมองร่างของเขาด้วยแววตาเจบ็ปวดรวดร้าว ร่างของเธอค่อยๆ

สลายเป็นละอองแสง ก่อนจะไปปรากฏตัวที่ห้องหนึ่ง เด็กหนุ่มผมทองคน 

เมื่อกี้แต่งตวัอยู่ในห้องนั้น ก่อนจะเปิดประตูห้องและก้าวไปข้างหน้า เขาเดนิ

ทะลุร่างของเธอไปราวกับเธอเป็นอากาศธาตุ เธอมองแผ่นหลังของเขาที่ไกล

ออกไปเรื่อยๆ และตอนนั้นเอง...

“วา...” เธอเรยีกเขา

กึก...เท้าทั้งสองข้างของเขาชะงัก เขาค่อยๆ หันกลับมามองจุดที่เธอ

อยู่ สายตาของเขาและเธอประสานกนั แววตาของเขาดูสบัสน

‘เธอคนนั้นก็เป็นแค่คนรู้จักของผมน่ะครับ ไม่ได้สลักส�าคัญอะไร

มากมาย คณุไม่จ�าเป็นต้องมาเป็นห่วงผมหรอก’

ตอนนั้นที่เขาพูดกบัชโิระ แม้จะแค่เสี้ยววนิาท ีแต่เธอกเ็หน็แววตาสั่น

ไหวของเขา เธอรู้ เธอรู้อยู่แล้วว่าท�าไมเขาถงึต้องพูดและท�าแบบนั้น 

ค�าพดูและการกระท�าทกุอย่างเป็นเพยีงก�าแพงที่ตวัตนด้านมดืของเขา

สร้างขึ้นมา เพื่อป้องกนัไม่ให้ความมดืมดิที่แท้จรงิเข้าไปท�าลายความรูส้กึของ

เขาที่มตี่อเธอ หากก�าแพงนั้นพงัทลาย และความมดืมดิที่แท้จรงินั้นเข้ามาได้ 

เขาจะไม่เหลอือะไรไว้ยดึเหนี่ยวแสงสว่างเพยีงหนึ่งนี้อกีต่อไป

เด็กสาวมองใบหน้าของเขา สายตาของเธอเต็มไปด้วยความห่วงใย 

เธออยากให้เขารู ้อยากให้เขารูว่้าเธออยูต่รงนี้ ตรงหน้าเขา น่าเสยีดายที่ความ

หวงันั้นไม่อาจเป็นจรงิ เพราะเธอเป็นเพยีงเศษเสี้ยวดวงวญิญาณ ที่แม้แต่เทพ

หรอืปีศาจกม็อิาจมองเหน็ เธอได้แต่อยูอ่ย่างนี้คนเดยีว โดดเดี่ยว สิ่งที่เธอท�าได้

มเีพยีงแค่นั้น



39THE APEX PREDATOR

เพยีงแค่เฝ้ามองเขา

เดก็หนุม่ค่อยๆ หนัหลงั เธอพยายามเรยีกเขาอกีครั้ง แต่ไม่เป็นผล เท้า

ทั้งสองข้างของเขาค่อยๆ ก้าวไปไกลขึ้นเรื่อยๆ ทิ้งเธออยู่ตรงนั้น...เพยีงล�าพงั



4
ท่ายาก

“เอาละ ระหว่างฝึกกระบวนท่ากบัยดืความสงู เจ้าจะเลอืกอย่าง

ไหนก่อนดี” อินาริถาม บัดนี้เธอเปลี่ยนชุดเป็นเสื้อแขนสั้นสีขาวและกางเกง

วอร์มขายาวสดี�า

แววตาของเธอดูขี้เล่นแต่แฝงความจริงจัง ผมสีน�้าตาลแดงที่รวบเป็น

หางม้าขบัใบหน้าขาวนวลและดูไม่เกะกะ แขนของเธอเรยีวขาวและบอบบาง 

ดูราวกบัหากจบัแรงๆ จะแตกได้ อ่า สวยจรงิๆ นั่นแหละ แต่ผมอยากถามเธอ

เหลอืเกนิว่า ใครเป็นคนเลอืกชดุนี้มาให้ จิ้งจอกสาวพวกนั้นเหรอ หรอืว่าเลอืก

เอง ท�าไมเทพจิ้งจอกที่มีอายุยืนยาวหลายพันปีเช่นเธอ ถึงมีรสนิยมการ 

แต่งตวัราวกบัเดก็สาวแรกรุ่นเช่นนี้ มนัดูไม่เข้ากบัเธอเลยจรงิๆ 

ถ้าผมบอกอนิารไิปแบบนั้น เธอจะต่อยหน้าผมไหมนะ 

อมื...แต่จะว่าไปมนักข็าวดจีรงิๆ 

“...”

อะไรกนั เมื่อกี้ผมเผลอคดิอะไรไปเนี่ย ไม่ได้ๆๆ ผมคอืแบดวานะ จะ
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มาคดิอะไรพรรค์นั้นแบบเจ้าวาเสื่อมได้ยงัไง

ผมรบีสะบดัหน้าไล่ความคดิแปลกๆ นั่นทิ้งทนัที

“นี่ เป็นอะไรของเจ้าน่ะ ไม่ได้ยนิที่ข้าถามเหรอ” เสยีงของเธอที่ดงัขึ้น

อกีครั้งท�าให้ผมได้สติ

“อ๊ะ! ขอโทษนะครับ พอดีผมเผลอคิดอะไรเพลินไปหน่อยน่ะ เมื่อกี้

ท่านพูดว่าอะไรนะครบั” 

อินาริถอนหายใจ ก่อนจะถามผมอีกครั้ง “ข้าถามว่า ระหว่างฝึก

กระบวนท่ากบัยดืความสูง เจ้าจะเลอืกอย่างไหนก่อน”

“ความสูงครบั!” ผมตอบโดยไม่เสยีเวลาคดิ 

หึ ถามอะไรโง่ๆ ก็ต้องความสูงก่อนน่ะสิ ไอ้กระบวนท่งกระบวนท่า

อะไรนั่นน่ะ แค่คณุแสดงให้ดูครั้งเดยีว ผมกท็�าได้แล้วละ

“งั้นกต็ามนั้น...สาวๆ ช่วยไปน�าสิ่งนั้นมาให้ข้าทซี”ิ อนิารหินัไปกล่าว

กบัเหล่าจิ้งจอกสาวที่อยู่ใกล้ๆ พวกเธอพยกัหน้า ก่อนจะเดนิกลบัเข้าไปในวงั

บัดนี้พวกเราอยู่ตรงลานกว้างขนาดใหญ่ใกล้ๆ กับพระราชวังจิ้งจอก-

นาร ีคงจะเป็นที่ที่เอาไว้สอนวชิาให้ผมละมั้ง

“เฮ้อ...ยงัไงกเ็ตรยีมใจเอาไว้หน่อยละกนันะ เพราะว่าข้าจะจบัเจ้าฝึก

ท่ายาก”

ตบุ! เสยีงขวดน�้าในมอืผมหล่นลงพื้น 

เพราะว่าข้าจะจบัเจ้าฝึกท่ายาก เพราะว่าข้าจะจบัเจ้าฝึกท่ายาก เพราะ

ว่าข้าจะจบัเจ้าฝึกท่ายาก เพราะว่าข้าจะจบัเจ้าฝึกท่ายา...

เมื่อราวๆ 0.87 วนิาททีี่แล้ว รู้สกึเหมอืนผมจะได้ยนิอนิารบิอกว่า เธอ

อยากจะฝึกท่ายากกบัผม

“อะไรกนั ท�าไมถงึได้หน้าซดีแบบนั้น หรอืว่าจะกลวัท่ายากที่ข้าบอก”

โอ...

ท่ายาก...จรงิๆ ด้วย...สนิะ...

“เอ่อ...ท่านอนิารคิรบั ไอ้ท่ายากที่ท่านบอกนี่ ใช่ท่ายากแบบเดยีวกนั

กบัที่ผมคดิอยู่รเึปล่าครบั” ผมถามด้วยน�้าเสยีงไม่แน่ใจ สองวนิาทใีห้หลงัผม
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กเ็พิ่งจะคดิได้ว่า

เมื่อกี้ตูเผลอพูดบ้าอะไรออกไปวะ!

“หมื แน่นอนส ิมนัมผีลต่อส่วนสูงของเจ้าเป็นอย่างมากเลยนะ” เธอ

กล่าวด้วยใบหน้าที่ดูเป็นปกตมิาก

ไอ้เรื่องแบบนั้นมนัมผีลต่อส่วนสูงด้วยงั้นเรอะ ผมเพิ่งจะรู้นะเนี่ย ไม่ส ิ

เดี๋ยวก่อนๆๆ

ผมยงัไม่เคยมปีระสบการณ์กบัเรื่องแบบนี้เลยนะ แล้วนี่จู่ๆ จะให้พฒันา

ข้ามขั้นไปเล่นท่ายากก่อนเลยงั้นเหรอ

ขณะที่ผมคดิอะไรบ้าๆ อยู่นั้นเอง...

“อ้าว! นั่นไงมาพอดเีลย” อนิารพิูด ผมจงึหนักลบัไปมอง และพบว่า

เหล่าจิ้งจอกสาวก�าลงัเดนิตรงมาทางนี้ ในมอืของพวกเธอคอืโซ่สเีงนิขนาดไม่

ใหญ่มากนัก ตรงปลายโซ่นั้นมีตัวล็อกเหมือนกับโซ่ตรวนเอาไว้ใช้ล่ามพวก

นกัโทษในหนงั

ท่ายากยงัไม่พอ นี่ถงึขนาดเล่นใช้อปุกรณ์ช่วยเลยงั้นเรอะ!

เหงื่อผมแตกพลั่กๆ ขาทั้งสองข้างถงึกลบัสั่นเทิ้ม ใช่แล้ว ผมก�าลงักลวั 

กลวัโคตรๆ เลยด้วย

“เอาละวา นอกจากข้าแล้ว เดี๋ยวสาวๆ พวกนี้จะช่วยจบัเจ้าฝึกท่ายาก

ด้วยนะ”

“ฮะ!?”

สาวๆ พวกนี้กจ็ะฝึกท่ายากกบัผมด้วยงั้นเรอะ จะบ้ากนัไปใหญ่แล้ววว

“เอาละวา นอนลงซะ” อนิารกิล่าวด้วยน�้าเสยีงและสายตาจรงิจงั

นะ...นะ...นอนลง!? ชดัเจนนน ไอ้เรื่องแบบนี้มนั...

“ดะ...ดะ...เดี๋ยวก่อนสคิรบัท่านอนิาร ิ ผมยงัไม่เคยมปีระสบการณ์กบั

เรื่องแบบนี้เลยนะ อีกอย่างครั้งแรกของผม ผมกะจะเก็บมันเอาไว้ให้คนที่

ผมร.ั..”

“เฮ้อออ จะไปกลัวอะไรกันนักกันหนา แป๊บเดียวก็เสร็จแล้ว” ผมยัง

ไม่ทนัพูดจบ อนิารกิเ็ข้ามาประชดิตวัผมและจบัผมกดกบัพื้นดนิทนัที
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อนิารี้!!!

“ไม่ต้องกลวัวา ข้าสญัญาว่า ข้าจะท�ามนัให้นุม่นวลที่สดุ” น�้าเสยีงของ

เธอนั้นท�าเอาผมขนลุก ผมพยายามออกแรงขัดขืน แต่พละก�าลังของเทพ

จิ้งจอกผู้มอีายยุนืยาวมาหลายพนัปีมมีากจนเกนิไป

นี่ผมก�าลงัจะโดนผูห้ญงิขนืใจงั้นเหรอ แถมยงัจะโดนขนืใจเป็นหมูค่ณะ

อกีด้วย ไม่เอานะ ไม่เอานะ ผมยงัไม่พร้อม ผมยงัไม่พร้อมตอนนี้ อกีอย่าง...

ผมกลั๊ว!!! 

เคร้ง! เสียงโลหะกระทบกันดังขึ้นพร้อมๆ กับที่มือทั้งสองข้างของผม

ถกูโซ่ตรวนพนัธนาการไว้ ขาทั้งสองขา้งกด็ว้ย นางจิ้งจอกทั้งสี่หนัมายิ้มหวาน

ให้ผม ขณะที่อนิารนิั่งคร่อมร่างผมอยู่

ม่ายยย~

“จะเริ่มแล้วนะวา อดทนหน่อยนะ...” อินาริกระซิบที่ข้างหู เธอลุก 

ออกจากร่างของผมและประโยคต่อมาที่ผมได้ยนินั้น...

“เอาละ ทกุคน ออกแรงดงึได้”

“เอ๋?”

ดงึ!?

วินาทีถัดมาเหล่าจิ้งจอกสาวที่ประจ�าอยู่ตรงโซ่แต่ละเส้นก็ออกแรง

ปลายของมนั ตวัของผมลอยเหนอืพื้นดนิในสภาพที่แขนและขาก�าลงัถกูดงึไป

คนละทาง 

อย่าบอกนะว่า อย่าบอกนะว่า...

นี่คอืท่ายากของพวกเธอ!

“อ๊ากกก!!!” ผมร้องด้วยความเจบ็ปวด รู้สกึเหมอืนกบักระดูกแขนขา

ก�าลงัจะแยกจากกนั  

“เป็นยงัไงล่ะวา นี่แหละท่ายากที่ข้าบอก อดทนหน่อยนะ”

ใช่จรงิด้วย!!!

“ว้ากกก ผมจะไม่ไหวแล้วนะครบัท่านอนิาร ินี่พวกท่านก�าลงัเล่นอะไร

กนัอยู่ครบัเนี่...จ๊ากกก”
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“ยดืกระดูกเจ้าไง ไม่ต้องห่วง อกีห้านาทมีนักเ็สรจ็แล้ว”

ห้านาท!ี? เป็นบ้าไปแล้วเรอะ ผมจะได้ตายก่อนนะเซ่!!! 

ผมรู้สึกว่าร่างกายก�าลังจะแตกเป็นเสี่ยงๆ ผมได้ยินเสียงเหมือนอะไร

ฉกีขาด คงเป็นเส้นเอน็ และไอ้เสยีงกรอ็บๆ ที่ได้ยนิไปเมื่อครึ่งวนิาททีี่แล้ว...ก็

คงจะเป็นกระดูกหวัไหล่ของผมแน่ๆ

“ทะ...ท�าไมท่านถึงไม่บอกผมก่อนว่า ท่ายากที่พูดมันคือแบบเน้!!!” 

ผมตะโกนพร้อมๆ กบัน�้าตาที่ไหลซกิๆ ซึ่งอนิารกิต็อบว่า 

“อ้าว ท่ายากมนัมแีบบอื่นด้วยเหรอ”

น�้าเสยีงและสหีน้าของเธอนั้นช่างดูไร้เดยีงสาจรงิๆ

“โอ๊ยยย เจ็บไปหมดทั้งตัวเลย” ผมโอดครวญ ขณะนอนซมอยู่

บนเตยีงภายในห้องพกั 

“อดทนหน่อยสิ วาจะต้องโดนท่ายากแบบนี้ทุกๆ วันติดต่อกันสอง

อาทติย์นะรู้รเึปล่า” อนิารทิี่นั่งอยู่ข้างๆ เตยีงผมกล่าว

สองอาทิตย์!? นี่ผมจะต้องโดนไอ้ท่ายากสับปะรังเคบ้าๆ นั่นท�าร้าย

ตดิต่อกนัอกีสองอาทติย์เชยีวเรอะ

“ไม่ไหวแล้วครบัท่านอนิาร ิผมขยบัร่างกายไม่ได้เลย แบบนี้ผมจะยงั

ไปเล่นท่ายาก ที่ท่านบอกได้อยู่อกีเหรอ”

พอพูดถึงท่ายากนี่แล้ว ผมรู้สึกเหมือนเป็นไอ้งั่งบวกไอ้หื่นยังไงก็ไม่รู้ 

ให้ตายส ิอยากร้องไห้ชะมดั

“ไม่ต้องห่วง เจ้าแค่ข้อต่อกระดูกหลดุ เส้นเอน็และกล้ามเนื้อฉกีขาด

น่ะ กนิยาสมานภายในนี่หน่อย อกีเจด็ชั่วโมง ร่างกายเจ้ากก็ลบัมาเป็นปกติ

แล้ว”

กระดูกหลุด เส้นเอ็นกล้ามเนื้อฉีก ผมจะต้องโดนแบบนี้อีกสอง

อาทติย์...

ผมชกั...ไม่อยากจะสูงซะแล้วสิ

ผมพยายามสูดน�้ามูกที่จะไหลออกมาเพราะรนัทดชวีติ ตอนนั้นเอง...
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“เอาละ ไหนดหูน่อยซ”ิ อนิารเิขยบิเข้ามาหาผม และค่อยๆ ช้อนศรีษะ

ของผมอย่างอ่อนโยน

ใช่ เพราะเธอนั่นแหละที่ท�าให้ผมต้องตกอยู่ในสภาพแสนน่าอนาถ 

เช่นนี้ จงดแูลผมซะ!!! แลว้เวลาที่ผมอ้อนขออะไรละก ็เธอกต้็องท�าให้ผมด้วย

รู้ไหม!!

“ค่อยๆ ดื่มน่ะ ค่อยๆ” อนิารปิ้อนน�้ายาดงักล่าวให้ผม ซึ่งรสชาตโิคตร

บรมห่วย ผมเกอืบจะพ่นมนัใส่หน้าของเธอแล้ว ถ้าไม่ตดิว่า ตอนนี้ใบหน้าของ

เธอกบัผมนั้นอยู่ห่างกนัเพยีงไม่กี่เซนตเิมตร

เพราะแบบนั้นผมเลยเผลอกลนืมนั

“ตอนนี้สบิโมงเช้า...อกีสกัประมาณสองถงึสามชั่วโมง เจ้ากค็งจะเริ่ม

ขยบัตวัได้แล้ว พอห้าโมงเยน็ให้เจ้ามารอข้าที่ลานฝึกนะ พวกเราจะได้เริ่มฝึก

กนัต่อ” เธอบอก ผมพยกัหน้าให้ อนิารค่ิอยๆ วางศรีษะผมลงเหมอืนเดมิ ก่อน

จะลกุเดนิออกไปจากห้อง

“เฮ้อออ” ผมถอนหายใจอย่างเซง็ๆ สิ่งที่ผมท�าได้ในตอนนี้มเีพยีงนอน

อยูเ่ฉยๆ เพราะขยบัไม่ได้ เช่นนั้นแล้วผมจงึหลบัตาช้าๆ พกัผ่อนร่างกายพร้อม

ส�าหรบัการฝึกในรอบเยน็ต่อไป

“ชกัรู้สกึ...เหมอืนจะเริ่มปวดฉี่แล้วแฮะ...”

บ้าเอ๊ยยย...นี่ผมจะตอ้งทนนอนอั้นฉี่อยูอ่ย่างนี้อกีสามชั่วโมงเหรอเนี่ย

ขณะทีอ่วาลอนอยูใ่นห้วงนทิรานัน่เอง บรเิวณกลางห้องพกัของ

เขากค็่อยๆ มลีะอองแสงผดุขึ้นมา ก่อนจะรวมตวักนัเป็นร่างของเดก็สาวที่มี

เรอืนผมสแีดงเข้ม 

เธอเดนิไปนั่งตรงขอบเตยีงข้างๆ ตวัเขา มอืบางของเธอลบูไล้แก้มของ

เขาอย่างอ่อนโยน แต่สกัพกัเธอกด็ดีกลางหน้าผากของเขาแทน 

น่าเสยีดายที่เขาไม่อาจรู้สกึถงึมนัได้

“นี่แน่ะ” เธอร้อง

“สมน�้าหน้า อยากไปอยู่ใกล้พวกสาวๆ เขาดีนัก” เธอกล่าวด้วย 
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น�้าเสียงและสีหน้าแง่งอนราวกับเด็กตัวเล็กๆ ก่อนจะเผยรอยยิ้มอันงดงาม

ราวกบัเทพธดิา

หลังจากนั้นเธอก็ไม่ได้กล่าวอะไรอีก แค่นั่งอยู่ตรงนั้นเฉยๆ และจ้อง

ใบหน้าของเขายามนทิรา

เวลาห้าโมงเย็น 

ผมมารออนิารอิยูต่รงลานกว้างตามที่เธอบอก ร่างกายของผมกลบัเป็น

เหมอืนเดมิอกีครั้ง เคลื่อนไหวได้ตามปกตแิล้ว ไม่รู้คดิไปเองหรอืเปล่า แต่ผม

รู้สกึว่าตอนนี้ส่วนสูงของผมจะเพิ่มขึ้นมา 0.07 เซนตเิมตรแล้ว

“...”

อมืมม สงสยัผมคงจะคดิไปเองจรงิๆ นั่นแหละ

“รอนานไหม” เสยีงของอนิารเิรยีกให้ผมหนัไปมอง คราวนี้ไม่มเีหล่า

จิ้งจอกสาวคอยตามดั่งเช่นทกุครั้ง

“ไม่ครบั ผมเองกเ็พิ่งจะมาถงึเหมอืนกนั พอดไีปท�าข้าวเยน็ให้พวกท่าน

เผื่อเอาไว้ก่อนน่ะ” ผมกล่าว อินาริเดินตรงมาหาผม ชุดที่เธอสวมยังคงเป็น

เสื้อแขนสั้นและกางเกงวอร์มตวัเดมิกบัเมื่อตอนเช้า

“ว้าววว เป็นเดก็ดจีงัเลยนะวาเนี่ย แบบนี้รกัตายเลย” เธอยิ้มหวานให้

ผม

ไม่! ผมไม่ใช่คนด ี ผมคอืแบดวาผู้ชั่วช้า ที่ยอมท�ากบัข้าวให้น่ะ เป็น

เพราะว่าผมแค่เบื่อเฉยๆ หรอก! 

“เอาละ พวกเราย้ายสถานที่กันก่อนดีกว่า ตรงนี้ดูจะไม่ค่อยเหมาะ 

เท่าไหร่นกั” ทนัททีี่กล่าวจบ เธอกจ็บัมอืของผมเอาไว้

ฟู้มมม! พวกเรามาโผล่ตรงพื้นที่โล่งและกว้างยิ่งกว่าลานฝึกเมื่อเข้า 

มนัอยู่ตรงปากทางเข้าถ�้าโลหติ ถ�้าที่ผมเข้าไปชบุตวัเจด็วนันั่นเอง 

“หมื ท�าไมพวกเราถงึกลบัมาที่นี่ล่ะครบั”

“อ่อ ข้ากลวัว่าถ้าพวกเราฝึกตรงนั้น เดี๋ยวเขตพระราชวงัจะพลอยโดน

ลูกหลงไปด้วยน่ะ”
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ลูกหลง? นี่พวกเราก�าลงัจะท�าอะไรกนังั้นเหรอ

แสงอาทิตย์ยังคงสว่างเจิดจ้า แม้จะเป็นยามเย็น อินาริจ้องผม จู่ๆ  

แววตาของเธอกด็ูจรงิจงัจนน่าประหลาด

“พวกเราจะ...” ผมยงัไม่ทนัพูดจบ ที่มอืของเธอกป็รากฏดาบเล่มหนึ่ง 

ซึ่งมรีูปร่างคล้ายกบัดาบของอศัวนิตะวนัตกสมยัโบราณ เป็นดาบสองคม คม

ดาบเป็นสเีงนิวาววบั ส่วนตรงด้ามจบันั้นเป็นสดี�า

“รบัไป” เธอโยนมนัให้ผม ซึ่งผมกร็บัมนัไว้อย่างงงๆ

เกอืบหน้าแตกไปจบัตรงคมดาบแทนแล้วไหมล่ะ

“ให้ผมท�าไมเหรอครบั” ผมถาม แตเ่ธอเงยีบ ตอนนั้นเองที่มอืขวาของ

เธอมลีะอองแสงสทีองรวมตวักนั จนเกดิเป็นดาบอกีเล่ม

เป็นดาบคาตานะของชาวญี่ปุน่ที่งดงามกว่าดาบคาตานะเล่มไหนที่ผม

เคยพบ

“เอาละวา สั้นๆ ง่ายๆ เลยนะ...” เธอกล่าว นยัน์ตาสแีดงฉานของเธอ

จบัจ้องมาที่ผมอย่างไม่วางตา แรงกดดนัมหาศาลจากร่างแบบบางนั้นค่อยๆ 

ปกคลมุทั่วบรเิวณ

“จงสู้กบัข้าซะ”



5
เพลิงเทวะ

“จงสู้กับข้าซะ” อินาริที่อยู่ตรงหน้าผมประกาศก้อง แรงกดดัน

มหาศาลที่แผ่ออกมาจากตวัเธอนั้นท�าให้ผมหายใจตดิขดั

สู้งั้นเหรอ ท�าไมล่ะ

“หมายความว่ายงัไงครบั” ผมถาม สายตาของผมยงัคงจบัจ้องเธอ

หรอืเธอจะรู้แล้วว่าผมคอืแบดวา

ถงึแม้แรงกดดนัของเธอจะท�าให้ผมอดึอดั แต่ผมกห็าได้กลวัไม่ เหน็ที

ผมคงต้อง...

“ข้ากแ็ค่อยากจะทดสอบฝีมอืของวาดกู่อนน่ะ” ค�าพดูของอนิารทิ�าให้

ความคดิของผมหยดุชะงกั 

“ทดสอบ?” ผมทวนค�า

“ใช่แล้ว ทดสอบ...กตกิาง่ายๆ สูก้นัจนกว่าจะมฝ่ีายใดฝ่ายหนึ่งขอยอม

แพ้ โดยแสดงให้อกีฝ่ายเหน็ว่า ฝีมอืของเรานั้นเหนอืกว่าจรงิๆ หรอืใครใช้ร่าง

เพลงิอมตะก่อน คนคนนั้นกจ็ะเป็นฝ่ายแพ้” เธออธบิาย
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อมืมม...เธอต้องการจะทดสอบฝีมอืของผมก่อนสอนงั้นสนิะ ไอ้กตกิา

ข้อแรกผมกพ็อจะเข้าใจอยู่หรอก แต่ไอ้ข้อหลงันี่ส.ิ..

ร่างเพลงิอมตะ...มนัคอือะไร!

“เอ่อ ขอโทษนะครบัท่านอนิาร.ิ..ไอ้ร่างเพลงิอมตะที่ท่านว่านี่...”

“หมื กไ็อ้ร่างไฟนั่นไง” เธอพูดแทรก 

ร่างไฟ? หมายถงึไอ้ร่างจกัรพรรดเิพลงิเคลวนินั่นน่ะเหรอ

“...”

โอ้ ให้ตาย ผมเผลอหลดุเรยีกชื่อนั้นออกมาซะแล้ว

“นั่น...เขาเรยีกว่า ร่างเพลงิอมตะหรอกเหรอครบั”  ผมนิ่งไปครู่หนึ่ง 

ก่อนจะถามอกีครั้ง

“อื้อ ใช่แล้วละ ร่างเพลงิอมตะ ร่างที่สามารถเปลี่ยนให้ร่างกายของเรา

กลายเป็นเปลวไฟ”

ร่างเพลงิอมตะ...สนิะ...

‘จกัรพรรดเิพลงิเคลวนิออกโรงงง!!!’

“...”

ไอ้เสื่อมวาปัญญาอ่อนเอ๊ยยย!

“ถามแบบนี้ แสดงว่าวาเรยีกมนัด้วยชื่ออื่นอย่างนั้นเหรอ อมืๆ นั่นสนิะ 

กน็อกจากข้าแล้ว วาเป็นคนแรกนี่นาที่แปลงเป็นร่างนี้ได้ ว่าแต่ว่าวาเรยีกมนั

ว่ายงัไงเหรอ” ค�าถามของเธอท�าเอาผมรู้สกึหน้ามดืคล้ายจะเป็นลม แล้วพอ

นกึภาพตอนที่ผมบอกเธอ...

‘ผมเรยีกมนัว่าร่างจกัรพรรดเิพลงิเคลวนิครบั!’

‘จกัรพรรดเิพลงิเคลวนิ...โอ้โห เป็นชื่อที่ปัญญาอ่อนมากเลย  แสดงว่า

วาเป็นคนคนเดยีวกนักบัไอ้ถงุน่องโรคจติที่ปรากฏในข่าวนั่นสนิะ’

‘ใช่แล้วครบั นั่นละผมเอง! อกีอย่างผมไม่ได้ปัญญาอ่อนนะครบั!’

“...”

แค่คดิกอ็นาถ

“เอ่อ อ่า...คอืแบบ แบบว่า...เอาเป็นว่าผมเข้าใจกฎกตกิาแล้วครบั พวก
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เราจะเริ่มกันเลยรึเปล่า” ผมรีบตัดบท อินาริเลิกคิ้วสูงเมื่อเห็นว่าผมไม่ยอม

ตอบค�าถามของเธอ

ให้ดิ้นตายยงัไง ผมกไ็ม่มทีางบอกชื่อนั้นเดด็ขาด!

อินาริไม่ได้ซักไซ้อะไรต่อ เธอค่อยๆ จับดาบคาตานะด้วยมือทั้งสอง 

แล้วเธอก.็..

ฟุบ! จู่ๆ เธอก็มาปรากฏตัวเบื้องหน้าผมด้วยความเร็วที่เหนือทุกสิ่ง  

คมดาบคาตานะในมอืของเธอฟาดมาหาผมเป็นเส้นตรง

ซะบะละเฮ้ยยย! ผมยงัไม่พร้อมเลยนะ!

ผมรบียกดาบอศัวนิขึ้นมากนัได้ทนัท่วงท ีเคร้ง! เสยีงดาบของพวกเรา

ปะทะกนั นยัน์ตาของเธอมองมาที่นยัน์ตาของผม และเธอก.็..

ฟู้มมม!!! ดาบคาตานะในมือเธอลุกโชนด้วยเปลวเพลิงสีทองพร้อมๆ 

กบัที่หางจิ้งจอกทั้งเก้างอกออกมา แรงกดดาบของเธอท�าให้ตวัผมที่ยกดาบขึ้น

กนัถงึกบัทรดุ 

“กรอดดด”

ผมแปลงร่างเป็นครึ่งจิ้งจอก ก่อนจะรวบรวมก�าลงัทั้งหมดผลกัเธอออก

ไป ตวัอนิารลิอยคว้าง พลนัหางทั้งเก้าของเธอที่พลิ้วไหวกม็ลีกูไฟขนาดเท่าลกู

ฟตุบอลเก้าลูก เธอใช้หางทั้งเก้าที่มลีูกบอลเพลงิโจมตผีมอย่างต่อเนื่อง

“ยั้ยยย!!!” ผมรบีกระโดดหลบไปทางด้านหลงั

ตูม้! ระเบดิไฟขนาดใหญ่สว่างวาบตรงที่ผมเคยยนื ควนัและฝุน่ละออง

ฟุง้กระจายไปทั่วบรเิวณ เสี้ยววนิาทอีนิารกิพ็ุง่ออกจากควนัมาทางผม ดาบใน

มอืของเธอลกุโชนด้วยเพลงิสทีองอร่าม

“อคัคกีมัปนาท” อนิารพิมึพ�า พร้อมๆ กบัฟันดาบลงมา ในจงัหวะที่

คมดาบของเธอห่างจากศรีษะของผมแค่หนึ่งฝ่ามอื ผมฉกีตวัหลบไปทางด้าน

ซ้าย ก่อนจะกระโดดหมนุตวัเตะใบหน้าของเธอ ทว่า...

ฟุบ สิ่งที่เท้าของผมสัมผัสได้มีเพียงความว่างเปล่า เมื่อเธอก้มหลบ 

ลูกเตะ ดวงตาของผมเบิกกว้างพร้อมๆ กับที่ฝ่ามือของเธอพุ่งกระแทกล�าตัว

ผมอย่างแรง
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ตูม!!!

“อกุ!” ตวัผมกระเดน็ขึ้นฟ้า เมื่ออนิารซิึ่งอยูบ่นพื้นดนิเงยหน้ามอง หาง

ทั้งเก้าของเธอกส็่องแสงสว่างเรอืงรอง แล้วลูกบอลเพลงิแบบเดมิกป็รากฏขึ้น 

เธอเล็งพวกมันมาทางตัวผมที่ลอยคว้างอยู่กลางอากาศ ก่อนจะกระหน�่ายิง 

ผมตวดัดาบขึ้นเหนอืศรีษะ ขณะลูกบอลเพลงิทั้งหมดพุ่งเข้าใส่ 

“สยบทศทศิ!!!”

ฟู้ม!!! เปลวเพลิงสีทองขนาดใหญ่ปกคลุมร่างของผมเอาไว้ ท�าให้

ลูกบอลเพลงิเหล่านั้นไม่อาจเข้ามาหาผมได้ เมื่อเปลวเพลงิที่คลมุร่างของผม

สลายไป ผมกก็้มหน้ามองจดุที่อนิารเิคยยนือยู่ แต่ว่า...

เธอไม่ได้อยู่ตรงนั้นอกีแล้ว

“ระวงัหลงั...” เสยีงจากด้านหลงัท�าให้ผมรบีหมนุตวัไปมอง และตอน

นั้นเอง...

“หนึ่งดาบพฆิาตเทวา”

คมดาบคาตานะที่อาบด้วยจิตสังหารเข้มข้นฟันใส่กลางล�าตัวของผม 

แต่ปฏกิริยิาตอบสนองของผมกร็วดเรว็พอจะรบัคมดาบนั่น

เคร้งง! ตู้ม! ร่างของผมพุ่งดิ่งลงมากระแทกพื้นดนิอย่างแรง จนแนบ

ติดกับพื้นที่กลายเป็นหลุมใหญ่ มีเศษหินเศษดินฟุ ้งกระจายและบดบัง

ทศันวสิยั แต่ว่า...ผมกย็งัเหน็อนิารลิอยอยู่ในอากาศรางๆ 

“เหอะ คดิว่าท�าเป็นอยู่ฝ่ายเดยีวรไึง!” ผมกล่าว ก่อนจะรวบรวมพลงั

อคัคไีปที่หางทั้งเจด็ แล้วเปลวเพลงิสทีองกห็มนุวนรวมกนัเกดิเป็นลูกไฟขนาด

เท่าลูกฟุตบอล ผมเล็งหางทั้งเจ็ดไปทางที่อินาริ ฉวยโอกาสตอนฝุ่นบดบัง

ทศันวสิยัยงิลูกไฟทั้งหมดออกไปทนัท ี

ลกูบอลเพลงิทั้งเจด็พุง่ฝ่าหมูค่วนัออกไปอย่างรวดเรว็ วนิาทต่ีอมาเสยีง

ระเบดิขนาดใหญ่กด็งัขึ้น

ผมรบีสปรงิตวัขึ้น เมื่อเศษฝุ่นละอองค่อยๆ จางลงกป็รากฏร่างอนิาริ

ที่อยู่ในสภาพไร้รอยขดีข่วน

“ไม่เลวๆ อาศยัจงัหวะที่ข้ามองไม่เหน็ยงิมนัขึ้นมา ถ้าเมื่อกี้ข้าไม่ไหว
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ตัวทันละก็ ป่านนี้คงเสร็จไปแล้ว” อินาริกล่าว หางทั้งเก้าของเธอชี้มาที่ผม 

ลูกบอลเพลงิถูกสร้างใหม่อกีครั้ง

“ครั้งนี้แน่จรงิกห็ลบให้ได้ส”ิ กล่าวจบ เธอกย็งิบอลเพลงิทั้งเก้าลูกใส่

ผมเหมอืนเช่นเคย แต่ครั้งนี้มนัไม่จบในระลอกเดยีว หางทั้งเก้าของอนิารริะดม

ยงิอย่างต่อเนื่อง 

นะ...นะ...นี่มนัเอม็สบิหกนี่หว่า!!!

“ย้ากกกซ์” ผมกรดีร้อง...หมายถงึส่งเสยีงร้อง ก่อนจะหนัหลงัและสบั

เท้าหนเีหล่าลูกบอลเพลงินั่นอย่างไม่คดิชวีติ

อย่าหนักลบัไปมอง อย่าหนัหลงัไปมองเดด็ขาด เยอะขนาดนี้ต้องโกย

เท่านั้น ต้องโก๊ยยย!!

เกิดเสียงระเบิดดังขึ้นถี่ยิบ แต่ผมก็ยังวิ่งหูดับตับไหม้ไปข้างหน้าอยู่

เหมอืนเดมิ

“ฮ่ะๆๆ วิ่งอย่างนั้นแหละ วิ่งอย่างนั้น ฮ่ะๆๆๆ” เสยีงหวัเราะของอนิาริ 

ท�าให้ผมหงดุหงดิ

หนอ็ยแน่

เอี๊ยดดด!!! ผมเบรกกะทันหัน แล้วรีบหันกลับไปมองลูกบอลเพลิง 

พวกนั้น

“ไม่หนแีล้วกไ็ด้ (โว้ยยย) !!!” ผมตะโกนลั่น ก่อนจะชี้หางทั้งเจด็ไปข้าง

หน้า แล้วระดมยงิลูกบอลเพลงิไปปะทะกบัพลงัของอนิาริ

“นี่แน่ะ!!!” 

เสียงระเบิดที่เกิดจากการปะทะกันของพลังดังสนั่นหวั่นไหวเป็นสิบๆ 

ครั้ง และเหมอืนเป็นผมที่เหนอืกว่า ลูกบอลเพลงิของอนิารคิ่อยๆ ลดลง จน

เธอไม่ได้ยงิพวกมนัออกมาอกี แต่ผมยงัคงระดมยงิเรื่อยๆ 

แปลก นี่มนัแปลกเกนิไปแล้ว ท�าไมเธอถงึไม่ตอบโต้ พลงัของเราที่มี

อยู่เจด็หางเหนอืกว่าเธอที่มถีงึเก้าหางอย่างงั้นเหรอ ไม่น่าใช่นะ...หรอืว่า!!!

ผมเอะใจและชะงกักกึ แล้วรบีเงยหน้ามองบนท้องฟ้าทนัท ีจู่ๆ อนิาริ

กป็รากฏตวับนนั้น
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“รู้ตวัแล้วงั้นเรอะ” เธอพูด ก่อนจะยงิลูกบอลเพลงิใส่ผมอกีครั้ง

“เฮอะ อย่าคิดว่าผมจะยอมแพ้นะ!” ผมค�าราม แล้วถ่ายพลังเพลิง

จิ้งจอกอัคคีไปที่เท้าและมือทั้งสอง เปลวเพลิงสีทองอร่ามห่อหุ้มมือและเท้า

ของผมเอาไว้ ทนัททีี่ลูกบอลเพลงิของอนิารพิุ่งเข้ามา ผมก.็..

“เอาคนืไป๊!!!”

ผมหมนุตวัและใช้เท้าเพลงิเตะลูกบอลเพลงินั่นให้เด้งไป ลูกอื่นๆ ผม

ก็ท�าแบบเดียวกัน แต่ใช้ทั้งมือทั้งเท้าทั้งดาบซึ่งห่อหุ้มด้วยเปลวเพลิงจิ้งจอก

อคัค ีบอลเพลงิของเธอจงึส่งผลกระทบต่อร่างกายของผมแค่เลก็น้อยเท่านั้น

อนิารเิดาะลิ้นขดัใจ ก่อนจะกระหน�่าฟันเพื่อปัดป้องลูกพลงัได้จนหมด 

เมื่อพวกมนัโจมตไีม่โดนเธอ กพ็ากนัระเบดิเป็นลกูไฟกลางอากาศดงัตู้มหลาย

ครั้ง

ฟิ้ว! ตบุ! ร่างของอนิารคิ่อยๆ ร่อนสู่พื้น ปลายเท้าของเธอสมัผสัพื้น

อย่างสง่างาม เธอยงัคงจ้องผมไม่วางตา 

“ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยมจรงิๆ ปฏกิริยิาตอบสนองสดุยอดมาก แบบนี้สิ

ถงึจะเป็นวาของข้า” ค�าพูดสดุท้ายของเธอท�าให้ใบหน้าของผมร้อนผ่าว

อย่าพูดอะไรที่ท�าให้คดิลกึได้ม้ายยย!!!

“ขอดูฝีมอืดาบหน่อยซ ิ ว่าจะเจ๋งแค่ไหน!” พูดจบ เธอกพ็ุ่งเข้ามาหา

ผมทนัที

“เจ๋งพอตวัละกนัครชั!!!” 

ส�าเนยีงแปลกๆ ที่เจ้าวาเสื่อมเคยพูดได้ซมึซบัเข้ามาหาผมซะแล้ว

เคร้ง! เสยีงดาบของพวกเราปะทะกนัอกีครั้ง แล้วพวกเรากผ็ลดักนัรกุ

ผลดักนัรบัอย่างดเุดด็เผด็มนั (ส์)

ผลดักนัรกุผลดักนัรบั...

“...”

บ้าเอ๊ยยย...เวลาแบบนี้ผมยังเผลอไปคิดเรื่องพรรค์นั้นได้อยู่อีกเหรอ

เนี่ย นี่หมายความว่านิสัยหื่นของเจ้าวาเสื่อมก�าลังกลืนกินผมแล้วอย่างนั้น

สนิะ!
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“อุ๊บ!” ผมร้องพร้อมๆ กับที่คมดาบของอินาริแฉลบแก้มผม เลือดสี

แดงเข้มค่อยๆ ไหลเป็นทางยาว

เกอืบแพ้เพราะความหื่นซะแล้ว

“อะไรกนัๆ มวัเหม่ออะไรอยู่เหรอจ๊ะ” อนิารถิบีผมกระเดน็

“ออ็กกก” ผมส�าลกั

“ลมืบอกไปอย่าง” เธอตรงเข้ามาอกีครั้ง

“คนแพ้มบีทลงโทษนะ” สิ้นค�า ดาบคาตานะในมอืของเธอกต็วดัลงมา

เป็นเส้นตรง วู้ม! เปลวเพลงิในรูปจิ้งจอกตวัใหญ่พุ่งออกมาจากคมดาบนั้น

ระบ�าเพลงิจิ้งจอกเทวา!

เป้าหมายของมนัคอืตวัผมที่อยู่เบื้องหน้า

ไม่ไหว ใกล้ขนาดนี้หลบไม่ทนัแน่ 

“ช”ิ ผมกดัฟันรอรบัแรงปะทะ ก่อนจะรวบรวมก�าลงัและยกดาบขึ้นกนั 

ตู้ม! เปลวเพลงิสทีองในรปูจิ้งจอกได้กลนืกนิร่างของผม จนผมรูส้กึร้อนราวกบั

อยู่ในพายเุพลงิขนาดใหญ่ 

เมื่อจิ้งจอกเพลิงสลายไป ผมก็ค่อยๆ ทรุดตัวลงกับพื้น ถึงแม้ว่า

ภายนอกเปลวเพลงิของเธอจะไม่ได้สร้างบาดแผลอะไรให้ผมมากนกั แต่ภายใน

นี่ส.ิ..

“ไม่ใช่ว่า ตบัไตไส้พงุไหม้เกรยีมหมดแล้วเหรอเนี่ย” ผมบ่นลอยๆ ก่อน

จะลุกขึ้นยืนไปประจันหน้ากับอินาริ ผมรู้  เมื่อกี้เธอออมแรงให้ผมเยอะอยู่  

ไม่เช่นนั้นละกร็่างของผมอาจจะสลายไปแล้ว

ยงัไงซะนี่มนักเ็ป็นแค่การทดสอบนี่เนอะ แต่ว่า...

“ชกัสนกุขึ้นมาซะแล้วส”ิ ผมค่อยๆ เปลี่ยนมาจบัดาบด้วยมอืซ้ายแทน 

กอ็ย่างที่พวกคณุรู้กนั ว่าความจรงินั้น...

ผมถนดัซ้าย!

“ฮ้า!!!” ผมค�าราม พร้อมกบัพุ่งเข้าหาอนิารทินัที

“โอ้! เครื่องตดิแล้วเรอะ” อนิารยิิ้มอย่างพอใจ เธอฟันดาบใส่ผม คราว

นี้รวดเรว็กว่าเดมิมากนกั ผมเกอืบจะหยดุมนัเอาไว้ไม่ทนั
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เรว็กว่านี้

“อะไรกันๆ อย่ามัวแต่ป้องกันอย่างนั้นซี่ มันน่าเบื่อนะ” เธอยั่วยุผม

พร้อมๆ กบักระหน�่าฟัน คมดาบของเธอยงัคงรวดเรว็ขึ้นเรื่อยๆ

เรว็กว่านี้อกี

“หึๆ ” จู่ๆ ผมกห็วัเราะ เมื่อรู้สกึได้ถงึบางอย่างที่ก�าลงัจะปะทอุอกมา

จากร่าง

มากกว่านี้

ฟุบ เปรี้ยง! ร่างของอินาริกระเด็นออกไป เพราะถูกคมดาบของผม

โจมต ีผมรู้สกึได้ถงึความเรว็ของผมที่เพิ่มขึ้น ทกุสิ่งทกุอย่างเริ่มดูช้าลงไป

ต้องมากยิ่งกว่านี้!!!

เคร้งงง ตู้มมม! ร่างของเธอล้มกลิ้งกบัพื้นดนิหลายตลบ ในจงัหวะที่

เธอก�าลงัจะพลกิตวัขึ้นมานั้น...

ผมจะต้องเรว็กว่านี้!

ดาบในมอืผมตอบสนองกบัความคดิอย่างรวดเรว็ มนัพุ่งใส่ล�าคอของ 

อนิารทิี่อยู่ตรงหน้า ระยะห่างระหว่างคมดาบกบัล�าคอขาวนวลของเธอนั้นสั้น

ลงเรื่อยๆ ดาบในมอืของเธอเองกก็�าลงัจะขยบัเช่นกนั แต่น่าเสยีดายที่มนัสาย

เกนิไป ดาบของผมนั้นเรว็กว่า 

ผมเป็นฝ่ายชนะแล้ว

ในวนิาททีี่ผมจะหยดุคมดาบ เพราะนี่เป็นเพยีงแค่การทดสอบ ใบหน้า

งดงามของอินาริก็ไม่แสดงความวิตกสักนิด เธอจ้องผม มือทั้งสองข้างยังก�า

ดาบแน่น แต่เธอกลบัไม่ได้ใช้มนัโจมตผีม...

นัยน์ตาสีแดงฉานของอินาริลุกวาวราวกับสัตว์ร้าย เธอขยับริมฝีปาก

อิ่ม แล้วพูดเสยีงเยน็เยอืกว่า 

“เพลงิเทวะ”

อลัไลอี๊กกก!?



6
อามาเทราสึ

“!?” ตัวผมกระโดดถอยห่างจากอินาริโดยอัตโนมัติ ทั้งๆ ที่อีก

แค่นิดเดียวผมก็จะเป็นฝ่ายชนะแล้วแท้ๆ แต่บางอย่างในตัวผมร้องเตือนว่า 

ถ้าเมื่อกี้ผมไม่รบีถอยออกมาละก ็ผมต่างหาก...ที่จะเป็นฝ่ายแพ้

“หมื ท�าไมถงึได้ถอยหนแีบบนั้นล่ะวา” อนิารลิกุขึ้นมาแล้ว น�้าเสยีง

ของเธอเจ้าเล่ห์ สหีน้าและแววตาของเธอดรูาวกบัคนละคน โดยเฉพาะนยัน์ตา

สแีดงฉานที่ลกุวาวเยี่ยงสตัว์ร้าย

“ห ึผมกแ็ค่..อ๊ะ!”

“เพลงิเทวะ!” ผมยงัไม่ทนัพูดจบ ใต้เท้าของอนิารกิม็เีปลวเพลงิพุ่งขึ้น

มา และพลิ้วราวกบัคลื่นในท้องทะเล พวกมนัตรงมาหาผมอย่างรวดเรว็

ท่านั่นใช้พื้นดินเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่อย่างนั้นเรอะ แต่ว่า...ถ้า

ไม่โดนสกัอย่าง จะไปกลวัท�าไม อะโด่!

ผมคิดในใจพร้อมกับเตรียมตัวกระโดดหลบ แม้คลื่นเพลิงจะเร็วมาก 

แต่ตอนนี้ผมเหน็มนัทนั แล้วจู่ๆ  คลื่นเพลงินั้นกลบัหายไปต่อหน้าต่อตาผม โดย
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มนัยงัไม่ทนัจะสมัผสัร่างของผมด้วยซ�้า

“หายไปไหน” ผมพมึพ�าและวนิาทตี่อมา...

ฟู้ม! ร่างของผมถูกปกคลมุด้วยเปลวเพลงิสทีองอร่าม มนัเผาผลาญ

ร่างของผมรนุแรงยิ่งกว่าคราวของท่าระบ�าเพลงิจิ้งจอกเทวาเสยีอกี

“อ๊ากกก!” ผมแผดเสยีงร้อง

เมื่อกี้ผมโดนอะไร

วูม้! เปลวเพลงิสทีองที่กลนืกนิตวัผมได้สลายไป อนิารทิี่ยนือยูต่รงหน้า

ส่งยิ้มให้ผม

“ตกใจละส”ิ เธอพูด นยัน์ตาสแีดงของเธอยงัลงลกุวาว ทนัใดนั้นคลื่น

เพลงิแบบเดมิกพ็ุ่งออกมาจากใต้เท้าของเธอ แล้วกเ็ป็นเหมอืนเช่นเคย มนัใช้

พื้นดนิเป็นตวักลางในการเคลื่อนที่

เมื่อกี้ผมโดนอะไรกนัแน่ ต้องสงัเกตให้ดีๆ  ต้องสงัเกต!

ผมเพ่งมองคลื่นเพลิงที่เคลื่อนที่เข้ามาอย่างรวดเร็ว เสี้ยววินาทีคลื่น

เพลงินั่นกห็ายไปจากสายตาของผมอกีครั้ง

มนัพุ่งลงไปใต้ดนิ!

อย่างนี้นี่เอง เมื่อกี้ก่อนคลื่นเพลิงนั่นจะโดนผม มันก็มุดลงไปใต้ดิน 

แล้วขึ้นมาโจมตอีกีครั้งสนิะ ไม่นานสิ่งที่ยนืยนัความคดิผมกเ็กดิขึ้น

ใช่จรงิๆ ด้วย!!!

ผมรบีกระโดดหลบจากจดุที่ยนือยูเ่มื่อรูส้กึถงึแรงสั่นสะเทอืนและความ

ร้อนใต้เท้า วินาทีต่อมาเปลวเพลิงสีทองอร่ามขนาดใหญ่ก็พุ่งขึ้นจากพื้นดิน

ตรงจดุที่ผมเคยยนื

“เห รูต้วัแล้วงั้นเหรอ เรว็กว่าที่คดิเอาไว้เยอะเลยแฮะ วานี่สดุยอดจรงิๆ

ด้วย” ค�าชมของอนิารทิ�าให้ผมฉกียิ้มกว้าง

กค็นมนัเมพ!!!

“...”

เอาแล้ว...ผมเริ่มจะกลายเป็นไอ้ขี้โม้แบบเจ้าวาเสื่อมซะแล้ว

“ฮะฮ่า! ลูกไม้ของท่านท�าอะไรผมไม่ได้หรอกครบั” ผมกล่าวเสยีงดงั 
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ทว่าอนิารไิม่พูดอะไร เธอจ้องผมและ...

“เพลงิเทวะ”

คราวนี้คลื่นเพลิงสีทองพุ่งมาจากใต้เท้าของอินาริเป็นสิบๆ ลูกอย่าง 

ต่อเนื่อง ผมจงึรบีกระโดดขึ้นฟ้าเพื่อหลบพวกมนัทนัที

เมื่อก้มมอง ผมเห็นคลื่นเพลิงจ�านวนมากที่ก�าลังเคลื่อนตัววกวน  

พวกมนัทั้งหมดกพ็ุ่งหายลงดนิอย่างพร้อมเพรยีง ทนัใดนั้นเอง...

ฟู้มมม!!!

“!!!”

เปลวเพลงิสทีองระลอกแรกพุง่ขึ้นจากพื้นดนิในรปูของเสาเพลงิ ผมฉกี

ตวัหลบเสาเพลงินั้นได้อย่างฉวิเฉยีด ไอความร้อนที่พุง่ผ่านเมื่อกี้ท�าให้ร่างของ

ผมถงึกบัสั่นสะท้าน

ถ้าผมจ�าไม่ผดิ อนิารใิช้ไอ้คลื่นเพลงิเมื่อกี้เป็นสบิๆ ลูกเลยไม่ใช่เหร...

นั่นไง!!!

ไวเท่าความคิด เสาเพลิงต้นที่สองก็พุ่งขึ้นมา ครั้งนี้ผมก็หลบได้...แต่

ระลอกถดัไปกพ็ุ่งขึ้น

ฟู้ม! ลูกที่สาม ฟู้ม! ลูกที่สี่ ฟู้ม! ลูกที่ห้า...

ในที่สดุเสาเพลงิกพ็ุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องราวกบัปืนกล! นี่มนั...

“จะเยอะไปแล้วม้างงง...เอื้ออ!!!” 

ผมไม่สามารถหลบพวกมนัได้ทกุลูก ลูกที่สบิเอด็พุ่งขึ้นมากลนืกนิร่าง

ผม ท�าให้ตัวผมที่ลอยคว้างดิ่งพสุธา แล้วพื้นดินจุดที่ผมจะกระแทกก็สั่น 

สะเทอืนพร้อมๆ กบัเสาเพลงิสทีองที่ผดุขึ้นมากลนืกนิร่างของผมอกีครั้ง

วู้มมม!!!

“อ๊ากกก!!!”

ตบุ! ผมนอนนิ่ง รู้สกึได้ว่าร่างกายก�าลงัจะแตกเป็นเสี่ยงๆ ความร้อน

ของเปลวเพลงิเมื่อครู่ท�าให้สตขิองผมเลอืนราง แต่ผมกย็งักดัฟันฝืนทนความ

เจบ็ปวดไว้

“เป็นยังไงล่ะวา ยอมแพ้รึยังเอ่ย” อินาริพูดพร้อมกับเดินเข้ามามอง
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สภาพศพ (?) ของผม

ผมค่อยๆ ลุกขึ้นยืน แล้วมองนัยน์ตาสีแดงฉานของเธออย่างจริงจัง  

อินาริดูจะตกใจมากที่อยู่ๆ ผมก็ท�าสายตาแบบนี้ ก่อนเธอจะได้ขยับปากพูด 

ผมก.็..

“ขี้โกง” ผมกล่าวเสยีงเข้ม พออนิารไิด้ยนิ เธอกร็้องว่า 

“หา!?”

“ขี้โกงสดุๆ” ผมเสรมิแล้วโวยวายต่อ “ไอ้ท่าแบบนั้น ผมท�าไม่เป็นนี่นา 

อีกอย่างท่านห้ามไม่ให้ผมใช้ร่างเพลิงอมตะ แล้วแบบนี้ผมจะไปหลบมันพ้น

ได้ยงัไง แน่จรงิท่านกส็อนให้ผมใช้ท่าแบบเมื่อกี้ให้ได้เซ่! ท่านจะได้เข้าใจความ

รู้สกึของผม!!!” 

ขี้โก๊ง!!

ถ้าไม่ใช้ร่างเพลงิอมตะ ให้ตาย! ยงัไงผมกไ็ม่มทีางหลบพวกมนัได้พ้น

หรอก อกีอย่างดูกร็ู้ว่าไอ้คลื่นเพลงิเมื่อกี้นี้ อนิารพิยายามออมแรงเอาไว้มาก 

ถ้าเธอคิดจะใช้มันเต็มก�าลังละก็ ต่อให้ผมยิงต้านด้วยบอลเพลิงเต็มสตรีมก็

ไม่มทีางสู้ได้หรอก

“อ.ุ..ฮ่ะๆๆ กไ็ด้ๆ ข้าไม่ใช้เพลงิเทวะแล้วกไ็ด้ ฮ่ะๆๆ อย่าท�าหน้างอน

แบบนั้นซี่” เธอเดนิเข้ามาหาผม

ใช่! อย่างนั้นแหละ จงมาง้อผมซะ แล้วจงสอนไอ้ท่าเมื่อกี้ให้ผมด้วย 

ไม่อย่างนั้นผมกจ็ะงอนอยู่อย่างนี้แหละ!!!

“ท่านต้องสอนให้ผมเลยครบั ไม่อย่างนั้นละก.็..” ผมพูดไม่ทนัจบ เธอ

กส็วนว่า

“แต่ว่าเสยีใจดว้ยนะวา ผูท้ี่ใช้เพลงิเทวะได้น่ะ ต้องเปน็จิ้งจอกเก้าหาง

เลอืดบรสิทุธิ์เท่านั้น” ค�าพูดของอนิารทิ�าให้ผมเลกิคิ้วสูง

พลังของจิ้งจอกเก้าหางที่จ�ากัดเฉพาะพวกเลือดบริสุทธิ์ก็มีด้วยเหรอ 

ผมนกึว่ามแีต่แวมไพร์ซะอกี...

“หมายความว่ายังไงครับ ท่านก�าลังจะบอกว่า ยังไงผมก็ไม่มีทางใช้ 

ไอ้ท่าคลื่นเพลงินั่นได้งั้นเหรอ” 
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อนิารพิยกัหน้าให้ผมแทนค�าตอบ

“ในกรณีของวาที่มีพ่อเป็นเทว...เป็นมนุษย์น่ะ คงไม่สามารถใช้ได้

หรอก...เอ้อ แต่ว่าแม่ของวากอ็าจจะใช้ได้นะ เป็นท่าที่ร้ายกาจมาก รู้รเึปล่า

เมื่อกี้ข้าเพิ่งจะใช้พลงัไปเพยีงแค่สามส่วนเองนะ” อนิารอิธบิายพร้อมกบัยกยอ

ตนเองหน่อยๆ

หมายความว่าผมหมดสทิธิ์ที่จะใช้ไอ้ท่าเท่ๆ แบบเมื่อกี้เลยงั้นสนิะ

“...”

บ้าเอ๊ยยย!!!

“แล้วท่านจะใช้มันโชว์ผมท�าไมครับ” น�้าเสียงของผมฟังดูไม่พอใจ 

เลก็น้อยถงึปานกลาง

“หืม? เปล่าหรอก แค่เห็นว่าเดี๋ยววาจะได้ใจเกินไปน่ะ ก็เลยต้องหา

อะไรมาแกล้งสกัหน่อย” เธอยิ้มแฉ่ง

น่าหมั่นไส้ชะมดั นี่แปลว่าเธอจงใจแกล้งผมอย่างงั้นเหรอ!

“แล้วจะเอายงัไงต่อ สูต่้อหรอืว่าจะยอมแพ้ ข้าแนะน�าให้วายอมแพ้จะ

ดกีว่านะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ฝึกต่อไม่ไหวเอา แต่ถ้าวาจะสู้ต่อกไ็ด้ ข้าสญัญาว่าจะไม่

ใช้ท่าเพลงิเทวะนั่นแล้ว” ค�าพูดยยีวนของอนิารทิ�าให้ผมของขึ้น

มเีรอะแบดวาผู้ชั่วช้าคนนี้จะยอมแพ้ ฝันไปเถอะ!!!

“เฮอะ! อย่าคดิว่า บาดแผลกิ๊กก๊อกแค่นี้จะท�าให้ผมยอมแพ้นะครบั!” 

ผมกระโดดถอยไปตั้งหลกั

ถ้าเธอไม่ใช้ท่าเพลิงเทวะนั่นซะอย่าง ผมกไ็ม่มีอะไรต้องกังวลอกีแล้ว 

วะฮ่าๆ ผมหวัเราะในใจอย่างบ้าคลั่ง

“...”

ตัวผมในตอนนี้ชักจะเริ่มคล้ายกับพวกตัวร้ายกากๆ ในละครหลังข่าว

ขึ้นทกุท.ี..

“ฮ้า!” ผมวิ่งเข้าไปหาอินาริพร้อมกับง้างดาบเตรียมฟันใส่ ทันใดนั้น

อนิารกิข็ยบัรมิฝีปากอกีครั้ง 

“กไ็ม่ได้ใช้เพลงิเทวะตามที่บอกแล้วนะ...อญัเชญิอามาเทราส”ึ
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เอ๋!? เมื่อกี้เธอพูดอะไรสึๆ  คึๆ  นะ?

ผมได้แต่สงสัย เสี้ยววินาทีต่อมากระแสลมวูบใหญ่ก็พุ่งผ่านอินาริมา

ชนผมจนกระเดน็นบัสบิๆ เมตร ผมรบีสปรงิตวัลกุอย่างรวดเรว็ และกไ็ด้พบ

กบั...

“วอต!? นี่ยงัไม่หมดมกุอกีเหรอเนี่ยยย!!!” ผมอทุานเมื่อเหน็ว่าสิ่งที่อยู่

ตรงหน้า เป็นสตรผีู้งดงามซึ่งมอืขวาถอืดาบ ส่วนอกีมอืถอืโล่ขนาดใหญ่ และ

กค็งจะเหมอืนกบัสตรทีั่วๆ ไป ถ้าไม่...

“ยะ...ใหญ่บกัเอ้ก!?”

รปูร่างของเธอนั้นใหญ่โตยิ่งกว่าตกึเจด็ชั้น ทั่วทั้งร่างปกคลมุด้วยเปลว

เพลงิสทีองอร่าม เธอจ้องมองผม ขณะอนิารทิี่ยนืข้างๆ ยิ้ม

“นี่ท่านเลน่อะไรของทา่นอกีครบัเนี่ยทา่นอนิาร ิแล้วนางยกัษ์ตนนี้โผล่

มาจาก...” ผมยงัไม่ทนักล่าวจบกส็มัผสัจติสงัหารเข้มข้นจากสตรรี่างยกัษ์ได้ 

“อุ๊ฟ...ตายละ วาดนัไปเผลอพูดค�านั้นซะได้” อนิารพิมึพ�าด้วยสหีน้า

เจื่อนๆ ตอนนั้นเองเปลวไฟในดวงตาของสตรรี่างยกัษ์กล็กุโชนขึ้น

“เอ๋?”

อะไรเหรอ นี่ผมเผลอพูดอะไรไปงั้นเหรอ ท�าไมนางยักษ์ตนนั้นถึงได้

มองผมราวกบัจะกนิเลอืดกนิเนื้อกนัล่ะ 

“เฮ้อ...อะไรจะเกดิมนักต็้องเกดิละนะ” ทนัททีี่อนิารกิล่าวจบ สตรรี่าง

ยกัษ์ที่สูงกว่ายี่สบิเมตรกพ็ุ่งเข้ามาหาผมอย่างรวดเรว็

“เฮ้ยยย!!!” ผมร้องเสยีงหลงก่อนจะกระโดดหลบขึ้นไปบนท้องฟ้า แล้ว

กไ็ด้ยนิอนิารพิมึพ�าว่า

“เธอยิ่งไม่ชอบให้ใครมาเรยีกว่ายกัษ์อยู่”

บร๊ะเจ้า นี่ผมเผลอพูดอะไรออกไป๊!!!

ผมกู่ร้องในใจขณะลอยอยู่เหนือพื้นราวสิบเมตร สตรีร่างยักษ์ยังจ้อง

ผม ดาบไฟในมอืเธอเปลี่ยนรูปร่างไปเป็นบางสิ่งบางอย่าง...บางสิ่งบางอย่าง

ที่ด้ามจบัเป็นเส้นตรงและตรงส่วนหวักค็ล้ายๆ กบัตาข่ายสี่เหลี่ยม อ่อ...ผมรู้

แล้วว่ามนัคอือะไร มนักค็อื...
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ไม้ตแีมลงวนั!!!

เป็นไม้ตแีมลงวนัที่โคตรอภมิหาใหญ่ยกั...เอิ้วววว!!! 

เสี้ยววินาทีสตรีแห่งไฟก็ใช้ไม้ตีแมลงวันยักษ์นั้นฟาดใส่ผม นี่มัน...ท่า

ตบแมลงวนัในต�านาน!!!

เผียะ!!! ตัวผมหมุนควงสว่านกลางอากาศอย่างสวยงาม ก่อนจะพุ่ง

ดิ่งไปจูบพื้นดนิเบื้องล่างอย่างแรง 

ตู้มมม!!!

“เอื้อะ!”

ตรงบริเวณที่ผมนอนหมอบก้นชี้ฟ้ากลายเป็นหลุมขนาดใหญ่ที่มีพื้น

แตกร้าว แสดงให้เหน็ถงึพละก�าลงัมหาศาลของสตรแีห่งไฟได้เป็นอย่างดี

นี่ผม แบดวาผู้นี้จะต้องมาแพ้...

เพราะไม้ตแีมลงวนัเนี่ยนะ

“อ็อก...” ผมค่อยๆ ฝืนตัวคลานออกจากหลุม ทันทีที่ผมโผล่ขึ้นมา 

เบื้องหน้ากป็รากฏเงาด�าทะมนึที่ปกคลมุทั่วบรเิวณ เช่นนั้นแล้วผมจงึเงยหน้า

ขึ้นไปมอง แล้วเบกิตากว้างเมื่อเหน็ว่า สตรรี่างยกัษ์ได้มาอยู่ตรงหน้าผมแล้ว 

ไอ้ไม้ตแีมลงวนัเมื่อสกัครูน่ี้ได้เปลี่ยนเป็นดาบเพลงิขนาดใหญ่ มเีปลวไฟสทีอง

อร่ามหมนุวนรอบๆ มนั ขณะที่ใบดาบขยายขนาดขึ้นเรื่อยๆ

“โอ” ผมส่งเสยีงครางกบัภาพที่เหน็ แค่ตวัใบดาบกม็ใีหญ่กว่าเจด็เมตร

แล้ว นี่ยิ่งไม่ต้องพูดถงึไอ้เปลวเพลงิสทีองที่หมนุวนอยู่ตรงนั้น

มนัเป็นแค่เพยีงการทดสอบใช่ไหม เธอคงไม่คดิจะฆ่าผมจรงิๆ ใช่ไหม 

ใช่ไหม! กะอแีค่ค�าว่ายกัษ์ ท�าไมถงึท�าหน้าโกรธเกรี้ยวขนาดนั้นล่...เฮ้ยยย!?

ความคิดทุกอย่างของผมพลันสลายไป เมื่อสตรีร่างยักษ์ได้ฟันดาบ

เพลงิมหาวนิาศนั่นลงมา ผมไดแ้ตก่ะพรบิตาปรบิๆ พลางมองเบื้องหน้าพรอ้ม

กบัคดิ...

ชติ (Shit) แล้วไง!


