


บทนำ�

สองเดือนต่อมา ณ โลกมนุษย์

“อ่า” เราถอนหายใจขณะมองดปูระตบู้านหลงัหนึ่งซึ่งมป้ีายเขยีนบอก

ไว้ว่า ‘บ้านคทิซเึนะ’

“เหน็คณุแม่มสิกึบิอกว่าเขาจะกลบัมาวนันี้สนิะ” เราพดูกบัตวัเองก่อน

จะละสายตาไปมองออดข้างประตู

กดเลยดไีหมนะ แล้วถ้าเกดิวากลบัมาแล้วล่ะ

“เอายงัไงด.ี..” 

ตอนนี้ใจของเราก�าลังร้อนรน ไม่ได้เจอหน้าเขามาตั้งสองเดือน เห็น 

คณุแม่มสิกึบิอกว่าเขาไปฝึกวชิากบัเทพอนิารนิี่นา

“อ้า เอาละ!” เมื่อเราตัดสินใจได้ เราก็ยื่นมือที่สั่นระริกไปกดมัน  

แต่แล้วผู้หญงิคนหนึ่งกเ็ปิดประตูออกมาก่อนที่เราจะทนัได้กดออด

“หมื? อ้าว หนูเทยีร์มาท�าอะไรที่นี่จ๊ะเนี่ย พอดเีลยๆ รบกวนฝากหนู

เทยีร์เฝ้าบ้านแทนแม่สกัแป๊บนงึนะจ๊ะ แม่ขอไปท�าธรุะข้างนอกสกัครู่” ผู้หญงิ
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ที่พูดอยู่กบัเราคอื คทิซเึนะ มสิกึ ิแม่ของวา

“อ๊ะ คณุแม่ครบัคอืว่าผม...” เรายงัพดูไม่ทนัจบ คณุแม่มสิกึกิเ็ดนิผ่าน

หน้าเราไป แล้วโบกมอืเรยีกรถแทก็ซี่ที่แล่นผ่านมาพอดี

“แป๊บนงึนะจ๊ะ เดี๋ยวแม่จะรบีกลบัมา” เมื่อเธอกล่าวจบรถแทก็ซี่ที่เธอ

เพิ่งขึ้นไปนั่งกแ็ล่นออกไป ทิ้งเราให้อยู่หน้าบ้านคนเดยีว

“อะไรหว่า” 

เราเปิดประตูบ้านเข้าไป

อ้อ...ขอโทษด้วยนะ เราลืมแนะน�าตัวไป เราชื่อ เทียร์ เป็นธิดาของ 

องค์ราฟาเอลกบัองค์รเิวอร์น่า

ใช่แล้วธิดา พวกคุณฟังไม่ผิดหรอก แม้เราจะแต่งตัวเป็นผู้ชายและที่

โรงเรียนเซราฟิมเราจะปลอมตัวเป็นผู้ชาย แต่จริงๆ แล้วเราเป็นผู้หญิงนะ 

จะบอกให้

ส่วนท�าไมเราถงึต้องมาแต่งตวัเป็นผู้ชายแบบนี้ เราเองกม็เีหตสุ่วนตวั

ของเรา

‘หนูว่าเทยีร์ตอนแต่งตวัแบบนั้นดูดมีากเลย’ 

อา...ค�าพูดของวาที่ชมเราเมื่อสามปีก่อนยงัตราตรงึใจเราจนถงึตอนนี้

นี่เราโอเวอร์เกนิไปรเึปล่านะ

“เอ่อ รบกวนด้วยนะครบั” เรากล่าวก่อนจะถอดรองเท้าแล้วเดนิเข้าไป

ในบ้าน

“หมื? ไม่มใีครอยู่เลยงั้นเหรอ” พอกวาดสายตาดูรอบๆ กพ็บว่าไม่มี

ใครอยู่ในบ้านหลงันี้เลยแสดงว่าวายงัมาไม่ถงึงั้นเหรอ

คุณพ่อไมเคิลไปท�างานข้างนอก คุณแม่นั้นก็เพิ่งฝากเฝ้าบ้านก่อนจะ

ออกไปเมื่อกี้ งั้นพี่โยวโกะกบัคณุลเิวยีล่ะ

“เห็นคุณแม่มิสึกิบอกว่ามีเรื่องของคุณลิเวียจะเซอร์ไพรส์ แต่ว่าคุณ 

ลเิวยีหายไปไหนกนันะ” เราพมึพ�า

ในตอนนั้นเองเรากเ็กดิความคดิแปลกๆ เมื่อรูว่้าบดันี้เราอยูท่ี่บา้นของ

วาคนเดยีว



11THE APEX PREDATOR

ใช่แล้ว อยู่คนเดยีว ไม่มคีนอื่นอยู่ด้วย จะท�าอะไรกไ็ม่มใีครเขารู้...

“จะเป็นอะไรไหมน้า...” เราเดนิขึ้นไปบนชั้นสองของบ้าน แล้วมาหยดุ

อยู่ที่ประตูบานหนึ่ง หน้าประตูนั้นมปี้ายเขยีนเอาไว้ว่า

‘ห้องของหนูวา’

“เอาน่า แค่มาดูเฉยๆ คงไม่มใีครรู้หรอก” 

เช่นนั้นแล้วเราจึงคิดเปิดประตูเข้าไป ห้องนอนของวาเขาจะเป็นยังไง

กนันะ

หวัใจของเราเต้นตมูตามพร้อมๆ กบัที่มอืขวาของเราออกแรงบดิลกูบดิ

ประตู

“เทยีร์ขอโทษนะวา เทยีร์ขอเข้าไปดูหน่อยนะ” เราหลบัตาปี๋และเปิด

ประตูเข้าไป

อ้า! เรานี่ช่างเป็นผู้หญงิที่นสิยัไม่ดเีสยีจรงิๆ พระเจ้าโปรดให้อภยัลูก

ด้วยเถอะ อ๊ะ! ลมืไป ท่านไม่อยู่แล้วนี่นา... 

เราค่อยๆ ลืมตาขึ้นมา และเราก็พบว่าบัดนี้เราเข้ามาอยู่ในห้องนอน

ของวาเรยีบร้อยแล้ว

ตกึๆๆๆ 

หวัใจเราเต้นรวั นี่เป็นครั้งที่สองที่เราเข้าห้องผู้ชาย

“...” 

เอ๊ยยย อย่าเพิ่งเข้าใจเราผดินะเราไม่ใช่ผู้หญงิแบบนั้นนะ!

ครั้งแรกก็คือตอนสมัยอายุสิบสองขวบ ถ้าถามว่าเป็นห้องของใครน่ะ

เหรอ กห็้องเดยีวกบัที่เราอยู่ในตอนนี้นั่นแหละ

เราอายอุ่อนกว่าวาเขาปีหนึ่ง ความจรงิเราเรยีนข้ามชั้นมาหนึ่งปี เรา

ควรจะเรยีกวาเขาว่า พี่วา ด้วยซ�้า

คดิๆ แล้วอยากกลบัไปเรยีกเหมอืนเมื่อก่อนจงัเลย 

“หมื? กไ็ม่เหน็มอีะไรแปลกไปจากเดมิเท่าไหร่แฮะ มแีค่ตู้หนงัสอืตู้นี้

เท่านั้นที่เพิ่มเข้ามา” เรากล่าวกบัตวัเองก่อนจะปิดประตูและเดนิดูรอบๆ ห้อง

“อ๊ะ! นั่นรูปของพวกเรานี่นา” เราอทุานเมื่อพบรูปถ่ายคู่ของเรากบัวา
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สมยัที่เราเจอกนัครั้งแรก

เขาเอารูปของพวกเราวางไว้บนหวัเตยีง

“น่าเสียดายนะ ที่จ�าเรื่องระหว่างเราไม่ได้” เราถอนหายใจพร้อมกับ

หยบิรูปนั้นขึ้นมาดู 

“อมืมม ถ้าวากลบัมาแล้วเขาจะเปลี่ยนไปขนาดไหนกนันะ” เราพมึพ�า

เบาๆ และทิ้งตวัลงไปบนเตยีงนอนของเขา

“...” 

และในตอนนั้นเอง จู่ๆ ในหวัเรากเ็กดิความคดิที่ไม่ดขีึ้นมาอกีครั้ง 

นี่เราก�าลงันอนอยูบ่นเตยีงของวา นี่เราก�าลงันอนอยูบ่นเตยีงของวา!!! 

“...” 

เราลกุขึ้นมานั่งบนเตยีงก่อนจะช�าเลอืงมองซ้ายมองขวา 

“อ๊ะ!!! เราจะท�าแบบนั้นท�าไมเนี่ย ในเมื่อตอนนี้มเีราอยู่คนเดยีว” 

เช่นนั้นแล้วเราจงึหยบิหมอนข้างที่อยู่ใกล้ๆ มอืเราขึ้นมา แล้วเราก.็.. 

“อ้า~~~มคีวามสขุจงั!!!” เราร้องเสยีงดงัก่อนจะกอดหมอนข้างเอาไว้

และนอนกลิ้งบนเตยีงของเขาไปมา

นี่เป็นเตียงที่วาเขาใช้นอนสินะ แล้วหมอนที่เราก�าลังกอดอยู่นี้ก็เป็น

หมอนที่วาเขาเคยกอดมาก่อน

ฟินนน... 

“อ๊ะ!!! ไม่ได้ๆ ใจเยน็ๆ เทยีร์ใจเยน็ๆ ไว้” เราเรยีกสตติวัเองกลบัคนื

มา ก่อนจะค่อยๆ วางหมอนลง แล้วกล็กุขึ้นยนื

“อืมมม ดูๆ แล้วมีแต่หนังสือเกี่ยวกับการท�าอาหารทั้งนั้นเลยแฮะ” 

ตอนนี้เราเดนิมาหยดุอยู่หน้าตู้เกบ็หนงัสอืขนาดใหญ่ 

“หมื? แล้วนี่อะไรเนี่ย ชวีวทิยาส�าหรบันกัเรยีน ม. ปลาย ชดุหนึ่ง” เรา

เอ่ยเมื่อพบกบักล่องใส่หนงัสอืที่อยู่ด้านล่างสดุของตู้ 

“ว้าว...ยงัขยนัเหมอืนเดมิเลยนะ” เราหยบิหนงัสอืที่เขยีนว่า ชวีวทิยา

ขึ้นมาดู ในกล่องนั้นมหีนงัสอืเรยีงตดิกนัอยู่สี่เล่ม

“หมื? ส่วนนี่วชิาเคมงีั้นเหรอ” พอหยบิกล่องชวีวทิยาออกมาเรากพ็บ
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ว่าด้านในยงัมกีล่องอกีกล่องหนึ่งวางเอาไว้อยู่ ตรงปกเขยีนไว้ว่า เคมสี�าหรบั

นกัเรยีน ม. ปลาย

เช่นนั้นแลว้เราจงึหยบิออกมาดเูพื่อลองอา่น ในกล่องนั้นมหีนงัสอืเคมี

อยู่สี่เล่มเรยีงตดิกนัเช่นเดยีวกนั

เราเปิดเคมเีล่มหนึ่งแล้วลองอ่านดูครู่หนึ่ง

“สอนพื้นฐานสนิะ” 

เราหยบิเล่มสองแล้วเปิดอ่านดูอกีเล่ม...

“อา...ส่วนเล่มนี้เป็นรวมโจทย์” 

และเราก็หยิบเล่มสาม ที่เขียนเอาไว้ว่า รวมข้อสอบเคมีระดับปราบ

เซยีน

“เห ปราบเซยีน งั้นเหรอ จะยากแค่ไหนกะ...” น�้าเสยีงของเราเงยีบ

หายไป เมื่อเราพบกบัสิ่งที่อยู่ภายในนั้น

“อะ ไร เนี่ย!?” เราพูดทลีะค�า ขณะที่ก�าลงัตกตะลงึอยู่ 

มนัไม่ใช่หนงัสอืรวมข้อสอบดงัเช่นที่หน้าปกบอกเอาไว้ มนัคอื....

นิตยสารโป๊ที่เขียนเอาไว้ว่า  รวมชุดเด็ดของ  อูมามิ  ริกะ  และน้องๆ  

คนอื่นๆ อกีมากมาย

“!!??” เรารบีปิดมนัลงทนัท ีตอนนี้เราคดิว่าใบหน้าของเราก�าลงัเปลี่ยน

เป็นสแีดง 

อะไร...เมื่อกี้มนัคอืรูปโป๊ไม่ใช่เหรอ แล้วไหงหน้าปกมนัเขยีนว่า ‘รวม

ข้อสอบเคมรีะดบัปราบเซยีน’ล่ะ

หรอืว่าส�านกัพมิพ์ท�าผดิพลาด ใช่แล้วๆ ต้องเป็นเพราะส�านกัพมิพ์แน่ๆ 

“อมืมม” 

เอ แต่ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจรงิๆ ท�าไมวาเขาถงึไม่เอามนัไปเปลี่ยนล่ะ

“...” เราเงียบไปครู่หนึ่ง ตอนนี้สมองของเราก�าลังประมวลผลอย่าง

หนกั

และในที่สดุเรากไ็ด้ข้อสรปุแล้วว่า

“รู้แล้ว วายังไม่ได้อ่านเล่มนี้นี่เอง!!!” เราประกาศก้องก่อนจะทุบมือ
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ตวัเอง  

“พอวากลบัมาต้องบอกให้เขารูแ้ต่ว่าท�าไมผูห้ญงิแต่ละคนที่อยูใ่นนี้ถงึ

มแีต่คนหน้าอกใหญ่ๆ กนัทั้งนั้นเลยนะ” เราแอบเปิดสิ่งชั่วร้ายนั่นขึ้นมาดอูกีครั้ง

“หึ เราเองก็มีพอตัวเหมือนกันนะ แค่เราเอาผ้าพันเอาไว้เฉยๆ เพื่อ 

ไม่ให้มนันูนออกมา” เรากล่าวกบัตวัเอง

“...” 

เอ๊ะ นี่เราเผลอพูดอะไรออกไปเนี่ย

เรารีบสะบัดหน้าไล่ความคิดที่ไม่ดีก่อนจะน�าสิ่งชั่วร้ายนั่นเก็บคืนสู ่

ที่เดมิของมนั 

“เดี๋ยวพอวากลับมา เราต้องบอกให้วารู้ว่าเขาโดนส�านักพิมพ์หลอก 

อ๊ะ! แบบนั้นวาเขากร็ู้น่ะสวิ่าเราแอบเข้ามาในห้องของเขา!” เราอทุาน

แล้วเราควรจะท�ายงัไงดลี่ะเนี่ยยย

“หมื? เสยีงรถ รวึ่า...!!!” 

เรารบีลงมายงัชั้นล่างทนัทเีมื่อได้ยนิเสยีงรถยนต์แล่นมาจอดอยูท่ี่หน้า

บ้าน

เราได้ยนิเสยีงประตูเปิดขณะที่เราก�าลงัลงบนัได

แย่แล้ว ถ้าเกดิเขาเหน็ว่าเราก�าลงัลงมาละก ็เขาต้องสงสยัแน่ว่าเราขึ้น

ไปท�าอะไร!!!

และเมื่อประตูบ้านถูกเปิดออกกพ็บว่า...

“หมื? เทยีร์เองเหรอ แล้วคณุแม่ล่ะ” คนที่กล่าวนั้นคอืพี่โยวโกะ พี่สาว

ของวา เธอก�าลงัมองเราที่บดันี้ก�าลงัยิ้มแป้นอยู่หน้าประตูพอดี

อา เกอืบไม่ทนัแล้ว

“คณุแม่บอกว่าจะไปท�าธรุะแป๊บนงึน่ะครบั แล้วพี่โย...” 

“เทยีร์” เราชะงกัลงเมื่อเหน็เดก็ผูห้ญงิผมด�าตวัน้อยอายรุาวๆ เจด็ขวบ

ที่ยนือยู่ข้างๆ พี่โยวโกะชี้นิ้วมาทางเราพร้อมกบัเรยีกชื่อของเรา

“...” เราเงียบขณะจ้องมองไปที่ใบหน้าอันแสนจะน่ารักของเด็กหญิง

คนนั้น พร้อมกบัคดิในใจว่า... 
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เดก็คนนี้เป็นใครเนี่ย

 

ขณะเดียวกัน

ฟูม้มม!!! จู่ๆ ภายในซอยหนึ่งกป็รากฏละอองแสงสทีองขึ้นมา วูม้ๆๆๆ 

ละอองแสงเหล่านั้นรวมตวักนัเกดิเป็นรูปร่างของเดก็หนุ่ม

“อ้า!!! เคลวนิ!!! ตูข้ากลบัมาแล้ว!!!” เดก็หนุ่มที่เกดิจากละอองแสง

เหล่านี้ร้องออกมาเสยีงดงั ภายในมอืข้างซ้ายของเขามดีาบคาตานะเล่มหนึ่ง

เขาค่อยๆ ก้าวเดนิออกมาจากซอยนั้น เขาอยูใ่นชดุกางเกงขายาวและ

เสื้อกล้ามสีเทา ด้วยส่วนสูงประมาณหนึ่งร้อยแปดสิบเซนติเมตรและรูปร่าง 

ที่แม้แต่นายแบบยังอาย ท�าให้เมื่อเขาก้าวเดินออกมาจากซอยก็ตกเป็นจุด 

สนใจของผู้คนโดยรอบทนัที

และตอนนั้นเองเด็กหนุ่มก็สังเกตเห็นว่ามีเหล่าหญิงสาวนับสิบๆ คน

ก�าลงัวิ่งมาหาเขาพร้อมกบัส่งเสยีงกรดีร้อง

‘เฮ้ย!? เคลวนิ นี่มนัอะไรกนั มสีาวสวยหลายนางที่ตูไม่รู้จกัก�าลงัส่ง

เสยีงกรดีร้องและวิ่งเข้ามาหาตู...รู้แล้ววว พวกเธอคงรู้ว่าวนันี้ตูจะกลบัมาเลย

มารอต้อนรบั และนี่พวกเธอจะวิ่งเข้ามาโอบกอดตูด้วยความรกัใคร่ใช่ไหม ใช่

ไหมเคลวนิน!!!’ เขาโห่ร้องในใจด้วยความปีตยินิดเีหมอืนคนบ้าที่เพิ่งออกมา

จากสถานกกักนัวนัแรก

เคร้งงง! ดาบคาตานะที่อยู่ในมือของเขาร่วงลงพื้นเพราะว่าชายหนุ่ม

ทิ้งมนัลงไปก่อนจะอ้าแขนทั้งสองออกมา

“อา ไม่ต้องแย่งกันครับทุกคน อ้อมกอดของผมคนนี้มีพร้อมส�าหรับ

ทกุๆ คนอยู่แล้ว” เขาพูดด้วยน�้าเสยีงและใบหน้าที่โคตรฟิน 

และเมื่อหญิงสาวนับสิบวิ่งมาถึงเขา กลุ่มของพวกเธอก็แหวกออก 

มาเป็นสองกลุ่ม และวิ่งผ่านเขาไปแบบไม่แม้แต่จะเหลยีวกลบัมามอง 

“กรี๊ดดด! พี่ทาโร่” 

“ขอลายเซน็หน่อยค่ะ” 

“ฉนัด้วยๆ ขอถ่ายรูปคู่ด้วยนะคะ” 
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“งั้นฉนัขอเป็นแฟนได้ไหมคะ” 

บรรดาสาวสวยต่างโห่ร้องเมื่อพวกเธอได้พบกบันกัแสดงน�าชายที่ก�าลงั

โด่งดงัอยู่ ณ ขณะนี้...

เขาถูกรมุล้อมไปด้วยเหล่าหญงิสาว ใช่แล้ว เขาคนนั้นคอืคนที่ยนือยู่

ด้านหลงัของเดก็หนุ่มผมทองที่ก�าลงัอ้าแขนรบัอากาศเอาไว้อยู่

อายแทน...

“...” เดก็หนุม่ผมทองผูน่้าสงสารได้แต่เงยีบ เขาก้มตวัลงเกบ็เศษหน้าที่

แตกกระจดักระจายและดาบของตวัเองขึ้นมา

“นั่นอะไรน่ะ” 

“ไม่รู้ส ิคนบ้ามั้ง” 

“ฉนัเหน็เมื่อกี้ตอนที่เขากางแขนออกมาหนา้ของเขาดฟิูนมากเลยนะ” 

ผูค้นที่อยูโ่ดยรอบซบุซบิกนัพลางมองมายงัเดก็หนุม่ที่ก�าลงัจะก้าวเดนิ

ต่อไปข้างหน้า ใช่แล้วเด็กหนุ่มเอ๋ย...ชีวิตมันต้องก้าวเดินต่อไป อย่ามัวแต่

จมปลกัอยู่กบัอดตีที่แสนปวดร้าว

แต่แล้วเขากช็ะงกัเมื่อมเีสยีงหนึ่งเรยีกเขาเอาไว้

“เฮ้...เจ้าหนุ่ม” เป็นเสยีงของผู้ชาย 

เดก็หนุ่มรบีหนักลบัไปมองทนัท ีด้วยแววตาที่เปล่งเป็นประกาย...

ในใจของเขาตอนนี้ก�าลงัคดิว่า

‘เอาวะ อย่างน้อยๆ ก็ยังมีคนเรียกตู ถ้าชายคนนั้นต้องการกอดตู 

จรงิๆ ตูกพ็ร้อม!!!’ 

“ครบัผม เอ่อ...มอีะไรเหรอครบัคณุต�ารวจ” เขาถามผู้ชายคนนั้นอย่าง

สภุาพเมื่อเหน็ว่าคนที่เรยีกเขาเอาไว้เป็นต�ารวจท้องถิ่น

แน่นอนที่บอกว่าพร้อมจะกอดนั้นเขาล้อเล่น

“ดาบสวยดนีี่ เป็นของจรงิใช่ไหม” คณุต�ารวจถาม เมื่อเดก็หนุ่มได้ยนิ

เขาก.็..

“โอ้ววว ตาถงึมากครบัพี่ต�ารวจ ใช่แล้วครบัมนัเป็นของจรงิแท้แน่นอน 

นี่ๆ  ดูนี่” เดก็หนุ่มร้องก่อนจะดงึดาบคาตานะที่เกบ็เอาไว้ในฝักออกมา
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ชิ้งงง!ตวัดาบที่เป็นสเีงนิวาวระยบัท�าให้ดาบเล่มนี้ช่างดูงดงาม

“นี่เป็นดาบที่เทพอินาริมอบให้ผมเป็นรางวัลในฐานะที่ผมสามารถ...” 

เสยีงของเขาเงยีบลงเมื่อเหน็ต�ารวจคนนั้นก�าลงัจ้องหน้าเขาอยู ่เขาลมืไปอย่าง

หนึ่งว่า

ต�ารวจคนนี้เป็นมนษุย์

“เอาเป็นว่า มันสวยดีใช่ไหมครับ” เด็กหนุ่มกล่าวก่อนจะเก็บดาบ

เข้าไปในฝัก

“...” ต�ารวจที่อยู่ตรงหน้าเขาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะถามย�้ากับเขา 

“สรปุมนัเป็นของจรงิสนิะ” 

“ใช่ครบั ของแท้แน่นอน” เดก็หนุ่มตอบพร้อมกบัพยกัหน้าอย่างซื่อๆ 

“...อืมมม แล้วรู้ใช่ไหมว่าการพกดาบซามูไรมาเดินเล่นแบบนี้มันผิด

กฎหมาย” ค�ากล่าวของต�ารวจท�าให้เดก็หนุม่นิ่งไปครูห่นึ่งก่อนจะพยกัหน้าให้

เป็นเชงิรบัทราบ 

“อื้ม ดมีากไอ้หนุ่มถ้างั้นฉนัคงต้องขอน�าตวัเธอไปโรงพกัละนะ” นาย

ต�ารวจยิ้มแป้นก่อนจะหยบิกญุแจมอืออกมา

“...” เด็กหนุ่มเงียบ และทันใดนั้นเขาก็ชี้นิ้วไปทางด้านหลังของนาย

ต�ารวจพร้อมกบัตะโกนเสยีงดงั “อ๊ะ!!! นั่นเคลวนิแมนนี่นา เคลวนิแมนกลบั

มาแล้ววว!!!” 

นายต�ารวจรบีหนัหลงักลบัไปมองอย่างรวดเรว็เพราะเปน็ชื่อของผูเ้ปน็

ต�านานที่เคยสร้างวรีกรรมเอาไว้เมื่อสองเดอืนก่อน 

“ไม่เหน็มเีลยไอ้หนุ่...เฮ้ย! หายไปไหนแล้วเนี่ยนี่หลอกแล้วชิ่งเรอะ!!!” 

นายต�ารวจร้องเสยีงหลงเมื่อเขาพบว่า บดันี้เขาถูกเดก็หนุ่มผมทองคนนั้นต้ม

เอาซะแล้ว

เป็นลูกไม้ที่ไม่ว่าจะใช้กี่ครั้งกย็งัได้ผลเสมอ...

 

กลับมาที่บ้านคิทซึเนะ.... 

“ไม่จรงิน่า เดก็คนนี้เนี่ยนะ แล้วท�าไมจู่ๆ เธอถงึกลายเป็นแบบนี้ไปได้
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ล่ะครบั อกีอย่างเธอไม่ต้องกลายเป็นไข่อกีต่อไปแล้วเหรอครบั” เราร้องถาม

พี่โยวโกะพลางมองหน้าเดก็หญงิผมด�าตวัน้อยที่ก�าลงัเอยีงคอมองเราตาแป๋ว 

น่ารกั น่ารกัมาก อยากดงึเข้ามากอดจงัเลย...

พี่โยวโกะพยกัหน้าเป็นการบอกว่า สิ่งที่เราพูดมานั้นมนัถูกต้องแล้ว 

“มอีะไรเหรอเทยีร์” เดก็หญงิที่แสนน่ารกัร้องถามเราด้วยน�้าเสยีงสงสยั 

อิ๊ย้า น่ารกัเกนิไปแล้วววว~~~ 

“คะ...คอืว่า...” 

กริ๊งงง

เสยีงออดหน้าบ้านดงัขึ้น

“หรอืว่าหนูวาจะมาถงึแล้ว อ๊ะ!” พี่โยวโกะอทุานเมื่อเหน็เรารบีวิ่งไป

เปิดประตูหน้าบ้านและเมื่อเราเปิดประตู เรากพ็บกบั...

“คณุทรนีตีี้ คณุอลัเวล” เรากล่าวพลางมองหน้าองค์หญงิทั้งสอง

“พวกคณุมาท�าอะไรกนัที่นี่ครบั” เราถามพวกเธอ ซึ่งพวกเธอกถ็ามเรา

กลบัมาพร้อมกนัว่า

“แล้วนายล่ะ” 

“แล้วคณุมเีทยีร์ล่ะคะ” 

สรปุว่าตอนนีบ้นโซฟารบัแขกเราและองค์หญิงทัง้สองต่างนัง่อยู่

ฝ่ังเดยีวกนั ส่วนฝ่ังตรงข้ามมคีณุพี่โยวโกะกบัเดก็หญงิผมด�าที่นั่งอยูบ่นตกัของ

เธอ 

เดก็น้อยและพี่โยวโกะจ้องมองผู้มาใหม่ทั้งสองอย่างไม่วางตา

ไม่รู้ว่าเราคิดไปเองรึเปล่าแต่เรารู้สึกว่าจะได้ยินเสียงองค์หญิงทรีนีตี้

กลนืน�้าลายด้วย ส่วนองค์หญงิอลัเวลกลบันั่งตวัลบีๆ ยงัไงกไ็ม่รู้ 

“เฮ้อ! เซง็ฉบิเพิ่งกลบัมาแท้ๆ ยงัต้องมาวิ่งหนตี�ารวจอกี ชวีติตูนี่มนั 

จะอนาถไปถึงไหนกันนะ” เสียงหนึ่งดังขึ้นมาจากหน้าประตูบ้าน ซึ่งเมื่อเรา

ได้ยนิเสยีงนั้นเราก.็..

ฟุบบบ!!! ร่างขององค์หญิงทั้งสองรวมทั้งเราหายวับไปจากที่นั่งแล้ว
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โผล่ไปยงัหน้าประตทูนัท ีเราได้ยนิเสยีงเหมอืนอะไรสกัอย่างล้มลงกบัพื้น ตาม

มาด้วยเสยีงร้องไห้ของเดก็หญงิ 

“แง!!! โยวโกะ เค้าเจบ็อ่า!” 

“ไม่เจ็บนะไม่เจ็บ โอ๋ๆๆ หกล้มแค่นี้เอง ดูซิๆ ไม่เห็นมีแผลตรงไหน 

เลย” พี่โยวโกะกล่าว เราก�าลังจะหันกลับไปมองว่ามันเกิดอะไรขึ้น แต่แล้ว 

เรากไ็ด้ยนิเสยีงประตูหน้าบ้านเปิดออกเสยีก่อน...

“กลับมาแล้วคร้าบบบ” เด็กหนุ่มผมทองที่สูงราวๆ หนึ่งร้อยแปดสิบ

เซนตเิมตร และมหีุ่นเหมอืนนายแบบกล่าวขณะมองมาที่พวกเราด้วยสายตา

ฉงน ในมอืเขาถอืดาบคาตานะเอาไว้ด้วย ผมสทีองอร่ามและนยัน์ตาสแีดงเข้ม

ของเขาบวกกับใบหน้าที่ดูคมคายและผิวกายที่ขาวนวลยิ่งท�าให้เขาดู...เอ่อ...

เซก็ซี่

โดยเฉพาะสายตาที่เขามองเรา เรารู้สึกว่าตัวเราก�าลังจะละลายไป

เพราะสายตาคู่นั้น...

ทั้งองค์หญงิทรนีตีี้และองค์หญงิอลัเวลต่างมองเขาตาค้าง แน่นอนรวม

ทั้งเราด้วย

อา...นั่นใช่เขาจรงิๆ เหรอ ท�าไมเขาถงึได้...

“หมื? ท�าไมทกุคนถงึมาอยู่ที่บ้านฉนัได้ล่ะเนี่ย” 

ดูฮอตขนาดนี้กนันะ



1
การกลับมา

อ้า!!! ไม่ได้เจอกนันานนะครบัทกุคน ในทีส่ดุผม คทิซเึนะ อวาลอน 

ผู้นี้กไ็ด้กลบัมาสู่อ้อมกอดอนัแสนอบอุ่นของพวกคณุอกีครั้งแล้ว หึๆ ๆ ผมรู้ว่า

นะพวกคณุก�าลงัคดิอะไรกนัอยู่  

สิ่งที่พวกคณุก�าลงัคดิอยู่ในตอนนี้กค็อื...   

อ้า!!! วา นายกลบัมาแล้ว พวกเราคดิถงึนายมากเลยนะ ว่าแต่ว่า...

แล้วเคลวนิล่ะ

กอ็ยู่น่ะสคิรบั เฮ้อเคลวนิมนักย็งัอยู่ดคีรบั ไม่ส ิต้องเรยีกว่าโคตรจะดี

เลยต่างหาก วนัๆ มนัไม่ได้ท�าอะไรเลยนอกจากดูผมฝึกซ้อมอย่างเดยีวไม่ได้ 

ไปล�าบากล�าบนฝึกโน่นฝึกนี่แบบผม ผมถามอะไรมนัไปมนักไ็ม่เคยตอบ ชวน

มนัคยุมนักย็งัท�าหยิ่งเงยีบอกี

“...” 

อืม...นี่คงเป็นผลกระทบจากการฝึกสินะ นับวันผมเริ่มเข้าใกล้ค�าว่า 

‘บ้า’ ขึ้นทกุที
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สองเดอืนที่ผ่านมาไม่อยากจะบรรยายว่าสิ่งที่ผมได้ประสบพบเจอมานี้ 

ช่างสดุแสนจะทรมานเสยีจรงิ แทบจะไม่ได้พบหน้าใครเลย ท่านทวด ท่านป้า 

...ไม่สิ ท่านเทพอินาริก็เล่นทิ้งผมเอาไว้ให้ฝึกคนเดียวเฉยเลย อยู่คนเดียว 

โดดเดี่ยวแบบนั้นมนักเ็หงานะครบั ไหนจะโดนเคลวนิทอดทิ้งอกี

เอาเป็นว่า ช่างมนัเถอะครบั กลบัมาที่ปัจจบุนัของเรากนัดกีว่า...

“หืม? ท�าไมทุกคนถึงมาอยู่ที่บ้านฉันได้ล่ะเนี่ย” ผมถามอย่างสงสัย

ก่อนจะมองไปยงัสองสาวงามและหนึ่งหนุม่หล่อที่ยนือยูห่น้าประตบู้านของผม

อลัเวลสวมเสื้อไหมพรมสขีาวที่สวมทบัเสื้อลายลูกไม้เอาไว้ เธออยู่ใน

ร่างมายาเลยท�าให้ไม่เห็นใบหูยาวอันเป็นลักษณะพิเศษของเธอและนั่น... 

อื้อหอื อลั ไม่ได้เจอกนัแค่สองเดอืนท�าไมเธอถงึได้ดูโตขึ้นขนาดนี้กนันะ

“...” 

เฮ้ย! ไม่ใช่ละ   

ผมรีบสะบัดหน้าหนีจากบางสิ่งบางอย่างที่เมื่อกี้มันดึงดูดสายตาของ

ผมเอาไว้แล้วหนัไปมองหน้าทรนีตีี้แทน

กลบัมาถงึตูกแ็สดงความหื่นออกมาเลยแฮะ... 

สาวๆ เห็นใจผมหน่อยเถอะครับ พวกคุณรู้ไหมครับว่ามันทรมานแค่

ไหน ผมฝึกอยู่ที่โน่นไม่มผีู้หญงิที่ไหนให้มองเลยสกัคน จนผมต้องจนิตนาการ

ให้พวกต้นไม้แถวนั้นมนัเป็นผู้หญงิแทน (ไม่งั้นผมคงเฉาตาย) คดิดูสวิ่าผมมนั

น่าสงสารแค่ไหน!!!

“...” ผมเงยีบขณะมองหน้าทรนีตีี้

ทรนีตีี้ยงัคงเหมอืนเดมิ โดยเฉพาะสายตาและสหีน้าอนัแสนจะเยน็ชา

ของเธอ อ๊ะๆ ไม่ต้องห่วงครบัไม่ต้องห่วง คราวนี้ผมไม่ได้ไปแอบเหล่มองตรง

นั้นของเธอนะ ส่วนเจ้ามเีทยีร์นั้น เอ่อ...มนักย็งัคงดูหล่อเหลาไม่เปลี่ยนแปลง 

ให้ตายส ิผมอยากให้มนัหล่อน้อยกว่าเดมิชะมดั...

ไม่รู้ว่าผมคิดไปเองรึเปล่าแต่ผมรู้สึกได้ว่าทั้งสามคนก�าลังมองผมด้วย

สายตาแปลกๆ โดยเฉพาะไอ้คณุเทพบตุรผมเงนิ 

โอ้ สายตาแบบนี้แสดงว่านายคงอยากได้รับอ้อมกอดอันแสนอบอุ่น
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ของฉนัหลงัจากที่พวกเราเพื่อนรกัไม่ได้เหน็หน้ากนัมานานสนิะมเีทยีร์

“โย่ว ไม่ได้เจอกันนานนะมีเทียร์” ผมกล่าวพร้อมกับเดินเข้าไปหา 

พ่อหนุ่มผมเงินที่อยู่เบื้องหน้าแล้วสวมกอดมันด้วยความใคร่...หมายถึงความ

รกัใคร่

“...” 

ล้อเล่นน่ะครบักอดแบบเพื่อนต่างหาก...

“หมื? มอีะไรเหรอครบัคณุว วะอ๊ะอ๊า!!??” มเีทยีร์ร้องเสยีงหลงทนัททีี่

ผมสวมกอด ผมตบหลงัมนัเบาๆ สามทกี่อนปล่อยมนัและถอยหลงัออกมา

ถ้าพวกคณุถามว่า วา ท�าไมนายถงึไม่ไปกอดสองสาวที่ก�าลงัมองนาย

อยู่ตรงนั้นล่ะ หึๆ  ใครบอกว่าผมไม่อยากกอดล่ะครบั แต่ผมกลวัว่าพอไปกอด

แล้วผมจะโดนพวกคณุเธอถบีเอาน่ะส.ิ.. 

“ทะทะทะทะ ท�าอะไรของคณุน่ะครบัคณุวา!!!” มเีทยีร์ร้อง พร้อมกบั

ถอยออกไปอย่างรวดเรว็ ตอนนี้ใบหน้าของมนัก�าลงัเปลี่ยนเป็นสแีดงแจ๋

“ใช่แล้ว!!! ท�าอะไรของนายน่ะ” นี่เป็นเสยีงของทรนีตีี้ เสยีงเธอดูดมุาก

เลย...

“ท�าไมคุณวาไปกอดคุณมีเทียร์เขาแบบนั้นล่ะคะ!!!” และนี่เป็นเสียง

ของอลัเวล 

อลั...หรอืว่าเธอจะหลงเสน่ห์เจ้ามเีทยีร์เข้าให้แล้วถงึได้พดูแบบนี้ นี่เธอ

หงึใช่ไหม

“หมื? แปลกเหรอ ฉนัเหน็ในหนงัเวลาที่เพื่อนรกัไม่ได้เจอกนันาน พอ

พวกนั้นมาเจอกนัอกีทกีก็อดกนัแบบนี้ไม่ใช่เหรอ” ผมกล่าว

ใช่แล้วมนักไ็ม่เหน็แปลกตรงไหนนี่นา 

“เฮ้ๆ มเีทยีร์นายไม่ต้องหน้าแดงแบบนั้นกไ็ด้นะ เพื่อนกนันี่ เอ๊ะ? หรอื

ว่านายคิดอะไรกับฉันเอ่ย” ผมถามเจ้าหนุ่มผมเงินเมื่อเห็นท่าทีที่เหมือน 

เดก็สาวของมนั 

“คะ คดิอะไรที่ไหนล่ะครบัโธ่” มนัรบีตอบกลบัมาอย่างร้อนรน

ฮะๆๆ นานๆ ทไีดเ้หน็ทา่ทางเป่ินๆ ของนายแบบนี้กด็ตูลกดเีหมอืนกนั
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แฮะ แต่ว่านะมเีทยีร์ ตวันายนี่มนัหอมแถมยงันุม่นิ่มชะมดั ทหีลงัหดัเล่นกล้าม

ซะบ้างกด็นีะ

“...แล้วท�าไมไม่กอดฉนับ้างล่ะคะ”   

“หมื? เมื่อกี้เธอว่าอะไรนะอลั” เมื่อสกัครู่รู้สกึเหมอืนว่าอลัเวลเธอจะ

พมึพ�าอะไรสกัอย่างแต่ผมไม่ได้ยนิ 

“อ๊ะ! ฉันบอกว่า ไม่ได้เจอกันแค่สองเดือนคุณวาดูตัวโตขึ้นเยอะเลย

นะคะ”  

“โต??” ผมทวนซ�้าอกีครั้ง 

ใช่แล้วอลั เธอดูโตขึ้นมากเลยละ... 

“เอ่อ...หมายถงึคณุวาดตูวัสงูขึ้นน่ะค่ะ” เมื่อผมได้ยนิสิ่งที่เธอกล่าว ผม

กเ็งยีบลงทนัที

ผมดูสูงขึ้นงั้นเหรอ

ทนัใดนั้นสายตาของผมกจ็บัจ้องไปยงัร่างของเจ้าหน้าหล่อผมเงนิและ

องค์หญงิทั้งสองที่อยู่เบื้องหน้า สมองอนัชาญฉลาดของผมก�าลงัประมวลผล

ด้วยความเรว็ 64 kb ต่อวนิาที

และในที่สดุผมกค็ดิออก

ใช่แล้ว!!! ท�าผมถงึรู้สกึตวัช้าขนาดนี้กนันะ 

“อ๊า!!! ท�าไมพวกเธอถงึเตี้ยลงได้ล่ะเนี่ย!!” ผมอทุานเสยีงดงั

เป็นยงัไงบ้างครบั รู้ซึ้งถงึความสดุยอดของสมองผมรยึงั

“...” ทรนีตีี้เงยีบ

“...” อลัเวลกเ็งยีบ นี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้เหน็ใบหน้าเงบิๆ ของเธอ 

“...เอ่อ ผมว่า คณุวาสูงขึ้นมากกว่านะครบั” เป็นมเีทยีร์ที่บอกผม  

“สูงขึ้น??” ผมทวนอกีครั้งก่อนจะเดนิตรงเข้าไปหาร่างของมเีทยีร์ มนั

ถงึกบัผงะเมื่อโดนผมเข้าประชดิตวั

“คะคะ คณุวาจะท�าอะไรผมน่ะครบั คณุวาจะกอดผมอกีงั้นเหรอ กไ็ด้

อยูห่รอกครบั แตว่่า...!!” ยงัไม่ทนัที่มเีทยีร์มนัจะพดูจบผมกแ็ทรกมนัขึ้นมาว่า

“นายสูงเท่าไหร่นะมเีทยีร์” 
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“เอ๋? สูงเหรอครบั ตะ ตอนนี้ก ็ร้อยแปดสบิเอด็ สูงขึ้นกว่าแต่ก่อนหนึ่ง

เซน็น่ะครบั” มนัตอบ  

“ร้อยแปดสิบเอ็ด อืมมม แสดงว่าตอนนี้ฉันก็ประมาณร้อยแปดสิบ

สนิะ” ผมพดูด้วยน�้าเสยีงและสหีน้าที่เรยีบเฉย เมื่อพบว่าระดบัสายตาของผม

กบัมเีทยีร์อยู่เท่ากนัพอดี

“อะอ่า กค็งจะอย่างงั้นแหละครบั นี่คณุวาไปท�าอะไรมาครบัเนี่ย” 

“...ห.ึ..หหึ ึหึๆ ๆ” ผมหวัเราะอย่างชั่วร้ายเบาๆ 

ใช่แล้วครบัทกุท่าน ตอนนี้สิ่งที่ผมก�าลงัคดิอยู่ในใจกค็อื

ร้อยแปดสิบ? ตูสูงร้อยแปดสิบ!!?? ร้อยแปดซิบบ!!! วะฮะๆๆๆๆ  

วันนั้นของชีวิตมันมาถึงแล้วเคลวิน! วันที่ตูสูงถึงร้อยแปดสิบมันมาถึงแล้ว  

เฮื้อ ฮ่าๆๆๆ  

ผมหัวเราะในใจอย่างบ้าคลั่งหลังจากพบว่า สิ่งที่ผมเคยเฝ้าอธิษฐาน

ขอจากเจ้าเคลวนิมาตลอดหลายปีนั้นบดันี้มนัได้มาถงึแล้ว

นี่ผมสงูขึ้นถงึขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไรกนันะ มวัแต่ฝึกอยูเ่ลยไม่ได้สงัเกตถงึ

ความเปลี่ยนแปลงเลยแฮะ

“...” ผมเงยีบก่อนจะหนัไปมองยงัทรนีตีี้ และก้มลงมองหน้าเธอด้วย

สายตาดูแคลน เธอเองกท็�าหน้างงเหมอืนกนัเมื่อเหน็สายตาของผมแบบนั้น

อา นี่สินะความรู้สึกของคนสูงหนึ่งร้อยแปดสิบ มันช่างยิ่งใหญ่จริงๆ 

อะไรจะสดุยอดได้ขนาดนี้ หึๆ ๆ 

ขณะที่ผมก้มมองทรีนีตี้อยู่จู่ๆ ประตูบ้านก็เปิดออกมาพร้อมกับร่าง 

ของผู้มาใหม่

ร่างนั้นก้าวเท้าเดนิออกมาด้วยท่าทางมั่นใจ แต่บรเิวณดวงตาทั้งสอง

กลบัมคีราบน�้าตาอยู่เลก็น้อย

“หึ” ผู้มาใหม่แค่นเสียงทีหนึ่งก่อนจะกอดอกเงยหน้าขึ้นมาสบตากับ

ผม พร้อมกบัเอ่ยออกมาด้วยน�้าเสยีงที่ดงัฟังชดัว่า 

“เจ้ามาช้านะ วาจงั!!!” 

“...” 
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ไร้ซึ่งเสยีงตอบรบัจากหมายเลขที่ท่านเรยีก เพราะว่าตอนนี้ผมก�าลงัอึ้ง

อยู่ 

เคลวนิ ตูไม่ได้กลบับ้านมาสองเดอืน ตอนนี้สิ่งที่อยู่ตรงหน้าตูคอืเดก็ 

ผู้หญงิผมด�าตวัน้อยที่ไหนไม่รู้ก�าลงักอดอกท�าแก้มป่องเชดิหน้าใส่ตูอยู่ 

ท�าไมเธอถงึรู้จกัชื่อเรา ท�าไมเธอถงึมาอยู่ในบ้านเราได้ แล้ว...เธอเป็น

ใคร 

“อืมมม...รึว่าระหว่างสองเดือนที่เราไม่อยู่นี้พ่อกับแม่จะแอบไปมีน้อง

กนัแล้ว ไม่น่าใช่ ดยูงัไงๆ เธอกอ็ายไุม่ต�่ากว่าสบิขวบ” ผมบ่นพมึพ�ากบัตนเอง

ขณะก�าลงัครุ่นคดิ 

“นั่นเจ้าก�าลังพูดอะไรอยู่คนเดียวน่ะวาจัง” เด็กหญิงตัวน้อยกล่าว

พร้อมกับเอียงคอมองผม แต่ว่าผมก็ไม่ได้สนใจเธอเพราะว่าบัดนี้ผมก�าลังใช้

สมองอย่างหนกัเพื่อคดิหาค�าตอบ และในที่สดุผมก.็.. 

“ใช่แล้ว!!! ต้องใช่แน่ๆ เดก็คนนี้น่ะ...!” 

ยงัไม่ทนัที่ผมจะกล่าวจบ กม็เีสยีงของรถยนต์คนัหนึ่งดงัแทรกขึ้นมา  

บรื้นๆๆ เสยีงของมนัท�าให้ผู้คนที่ก�าลงัเดนิสญัจรอยู่ในละแวกนั้นต้อง

หนัไปมองตาม แลมบอร์กินีคนัสดี�าเข้มที่มีลวดลายสแีดงตกแต่งเป็นรูปเปลว

ไฟตรงมาหยุดอยู่ที่หน้าบ้านของผม ผมจ�ามันได้ดี เพราะว่าแลมบี้คันนี้น่ะ  

(แลมบี้ = ชื่อของไอ้รถอภมิหาแพงคนันี้ที่ผมตั้งขึ้นมา)

เสยีงของเครื่องยนต์ดบัลง พร้อมๆ กบัที่ประตูรถแลมบอร์กนิมีลูค่ากว่า

หลายร้อยล้านเยนเปิดออกอย่างช้าๆ 

ร่างสูงโปร่งของบุรุษผมทองก้าวลงมาจากรถ เขาปิดประตู ก่อนจะ

ค่อยๆ กวาดสายตามองพวกผมที่ยนือยู่ สหีน้าของเขาดูแปลกใจ ไม่กี่วนิาที

ต่อมาประตรูถอกีข้างกเ็ปิดออกพร้อมกบัร่างอนัสง่างามของผูห้ญงิที่สวยที่สดุ

ในโลก หญงิสาวคนนั้นเดนิมาหยดุอยู่ข้างๆ ร่างของบรุษุผมทอง 

“หมื? นั่นลูกวาเหรอและสาวสวยพวกนี้เป..” 

“นี่พ่อแอบไปมน้ีองกบัผูห้ญงิคนอื่นใช่ไหม!!!” ยงัไม่ทนัที่เขาจะพดูจบ

ผมกร็้องออกมาเสยีงดงั ท�าเอาเขาใบ้รบัประทาน 
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“...” คณุพ่อเงยีบ คงไม่คดิว่าผมจะรู้ความจรงิเข้าให้แล้ว 

ใช่แล้ว ต้องใช่แน่ๆ เด็กผู้หญิงผมด�าคนนี้น่ะ ต้องเป็นน้องสาวลับๆ 

ของเราอย่างแน่นอน!! 

คุณพ่อค่อยๆ หันไปมองหน้าหญิงสาวที่อยู่ข้างๆ (แม่ผมเอง) ด้วย 

ท่าทหีวั่นๆ คณุแม่เองกห็นัมามองหน้าคณุพ่อเช่นกนั

ผมรูส้กึได้ถงึจติสงัหารที่ก�าลงัแผ่ออกมาจากร่างของคณุแม่อย่างรนุแรง 

หลงัจากที่พวกท่านทั้งสองก�าลงัประสานสายตากนัอย่างหวานซึ้ง (?) ได้หนึ่ง-

จดุห้าวนิาทคีณุพอ่กร็บีหนัหนา้มามองที่ผมอย่างรวดเรว็พรอ้มกบัตะโกนบอก

ผมกลบัมาว่า

“นะ นี่ลูกพ่นอะไรออกมาเนี่ยยย!!!” 

“หา! เด็กคนนี้น่ะเหรอลิเวีย!” ผมอุทานขณะจ้องมองไปยัง 

เดก็หญงิตวัน้อยที่ก�าลงันั่งบนตกัของอาเจ๊ 

ตอนนี้พวกเราทกุคนอยู่ภายในห้องรบัแขกของบ้านผม คณุพ่อคณุแม่

นั้นนั่งอยู่ข้างๆ กนั ในขณะที่สองสาวกบัอกีหนึ่งหนุ่มนั่งอยู่บนโต๊ะรบัแขกตวั

หรูอกีตวั

ส่วนตวัผมนั้นยนืเอา เพราะว่าที่นั่งเตม็หมดแล้ว

“...” 

นี่สนิะที่เขาเรยีกว่าส่วนเกนิ... 

“กใ็ช่น่ะส ิ เฮ้ออ...ทหีลงัก่อนที่ลูกจะพูดอะไรออกมากห็ดัคดิให้มนัดีๆ  

ก่อนนะ พ่อเกอืบตายโดยที่ตวัเองไม่ผดิแล้วไหมล่ะ” คณุพ่อถอนหายใจก่อน

จะหนัไปยิ้มแห้งๆ ให้คณุแม่ที่นั่งอยู่ข้างๆ 

พ่อครบั ผมไม่ผดินะครบั สมองอนัชาญฉลาดของผมต่างหากที่มนัดนั

ทะลึ่งคดิอะไรแบบนั้นออกมา

“แหมๆ มีภรรยาที่แสนจะเพอร์เฟกต์แบบนี้แล้ว พ่อไม่คิดจะสนใจ 

ผู้หญงิคนอื่นหรอก” เมื่อได้ทพี่อผมกเ็ริ่มป้อนค�าหวานใส่แม่

“คณุนี่ก.็..ต่อหน้าเพื่อนๆ ของหนูวาเขานะคะ” แม่เองเมื่อได้ยนิดงันั้น
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กเ็ริ่มหน้าแดง

“เอ้า กม็นัเป็นเรื่องจรงินี่นา” 

“เหอๆๆ” ผมได้แต่หวัเราะแห้งๆ ขณะยนืมองดพูวกท่านก�าลงัเข้าสูโ่ลก

แห่งเราสองคนผมจงึหนักลบัไปจ้องหน้าเดก็หญงิผมด�า

“เธอ...เธอคือลิเวียงั้นเหรอ” ผมกล่าวด้วยน�้าเสียงอันแผ่วเบาขณะ

สบตากบัเธอ 

“ชะ ใช่แล้ว” เดก็ผู้หญงิตวัน้อยที่บอกว่าตวัเองคอืลเิวยีตอบ น�้าเสยีง

ของเธอฟังดไูม่ค่อยมั่นใจเท่าไร คงเป็นเพราะว่าสายตาของผมที่ก�าลงัมองเธอ

อยู่ในตอนนี้ 

“ลิเวีย ไข่สีด�าที่ชอบบินอัดฉัน ที่คอยอยู่เคียงข้างฉันตลอดเวลาแล้ว

ท�าไม ท�าไม...” น�้าเสยีงของผมเบาลงเรื่อยๆ พร้อมๆ กบัความรู้สกึบางอย่าง

ที่เริ่มก่อตวัขึ้นมา

“ลูกวา” 

“หนูวา” เมื่อคณุพ่อกบัคณุแม่สมัผสัได้ถงึน�้าเสยีงของผมที่ดูแปลกไป

กห็นักลบัมามองผมด้วยสหีน้าเป็นกงัวล

“ท�าไมกัน...ท�าไม...” ผมยังคงกล่าวย�้าค�าเดิม ตอนนี้สีหน้าของเด็ก 

ผู้หญงิที่อ้างว่าตวัเองคอืลเิวยีเริ่มปรากฏความวติกกงัวล

“วาจงั คอืว่าเค้า..” เธอพยายามจะบอกอะไรกบัผม แต่ว่ามนัสายไป

เสยีแล้ว เพราะว่าตอนนี้ผมน่ะ...

“ท�าไมถึงได้น่ารักขนาดนี้!!! อร๊ายยย!!!” ผมกู่ร้องเหมือนพวกคนที่

เป็นโลลคิอนระยะสดุทา้ย ผมวิ่งเขา้ไปหาอาเจ๊ที่ก�าลงันั่งอยูด้่วยความเรว็แสง

แล้วอุ้มเดก็ผู้หญงิผมด�าคนนี้ขึ้นมากอดทนัที

“ลเิวยี ลเิวยี ลเิวยี ลเิวยียย!!! อยิ้า!!! เธอจะน่ารกัน่ากนิเกนิไปแล้ว

เหมือนตุ๊กตาเลยยย!!!” ผมยังคงโห่ร้องอยู่อย่างนั้นในขณะที่เอาหน้าของ 

ตวัเองถูไปถูมากบัแก้มอนัแสนจะนุ่มนิ่มของเธอ
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“...แจ้งต�ารวจเลยดไีหม?” ทรนีตีีท้ีน่ัง่อยูข้่างๆ มเีทยีร์กล่าวขึน้มา 

เรียบๆ ขณะมองดูภาพอวาลอนที่ก�าลังกอดรัดฟัดเหวี่ยงลิเวียน้อยอยู่ “โยน

มนัเข้าคกุเลย...” 

“อะ เอ่อ ท�าแบบนั้นไม่ดีมั้งครับ” เทพบุตรผมเงินตอบกลับมาด้วย 

น�้าเสยีงแห้งๆ 

“ไม่นกึเลยว่าคณุวาจะมรีสนยิมแบบนี้” คราวนี้เป็นเสยีงของอลัเวล

“...” ส่วนทางด้านของครอบครวัคทิซเึนะนั้นได้แต่เงยีบ เมื่อเหน็ท่าทาง

อนัแสนจะดใีจของอวาลอน โดยเฉพาะโยวโกะผู้เป็นพี่สาว เธอได้แต่มองน้อง

ชายของเธอที่ก�าลงัแสดงอาการของโลลคิอนระยะสดุท้ายด้วยสหีน้าเออืมระอา 

“อ๊า! ไม่นกึเลยว่าพอเธอฟักออกมาแล้วจะกลายเป็นเดก็ผู้หญงิหน้าตา

น่ารกัจิ้มลิ้มแบบนี้~~~” 

“ปะ ปล่อยเค้าลงเดี๋ยวนี้นะ!!!” เดก็ผู้หญงิผมด�าที่ก�าลงัโดนเดก็หนุ่ม

กอดรดัอยู่ร้องออกมาเสยีงดงัพร้อมกบัใช้มอืเลก็ๆ ของเธอผลกัร่างของเขา

“หมื?” อวาลอนส่งเสยีงเมื่อรูส้กึได้ถงึความผดิปกตทิี่เกดิขึ้น และทนัที

ที่มอืทั้งสองข้างของเธอสมัผสักบัร่างของเขา...

ตูม! ร่างสูงโปร่งกระเดน็ออกไปก่อนจะพุ่งชนก�าแพงบ้านอย่างแรง 

“เยิ้ววว...” 

ใบหน้าที่แสนจะคมคายของเขาบัดนี้ประทับอยู่กับก�าแพงบ้านชนิดที่

เรยีกได้ว่าแนบตดิชดิใกล้ แขนและขาของเขากางออก 

เป็นภาพที่หากทกุคนได้มาเหน็เข้าแล้วคงจะพร้อมใจกนับอกว่า

งดงามยิ่ง... 

ร่างของเขาค่อยๆ ไหลลงสู่พื้นก่อนจะแน่นิ่งไปทั้งอย่างนั้น ไม่อยาก

บอกว่าเขาสลบเหมอืดไปตั้งแต่ส่งเสยีงร้อง ‘เยิ้ววว’ เมื่อกี้แล้ว

สามสิบนาทีต่อมา

หลงัจากที่อวาลอนฟื้นคนืชพีขึ้นมาอกีครั้ง เขากข็อตวัพาลเิวยีออกไป

เดินเล่นนอกบ้าน ท่าทางของเขาไม่ต้องบอกก็รู้ว่าก�าลังเห่อเธอแบบสุดๆ  
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ท�าให้ตอนนี้ภายในห้องรับแขกมีเพียงครอบครัวคิทซึเนะและแขกผู้มาใหม่ทั้ง

สามคนนี้เท่านั้น...

“เอาละ เริ่มจากแนะน�าตัวก่อนเลยดีกว่า ลุงมีชื่อว่าไมเคิล ส่วนนี่ก็ 

คณุน้ามสิกึ ิพวกเราเป็นพอ่แม่ของลกูวา” ไมเคลิกล่าวขณะนั่งอยูข้่างๆ ผูเ้ปน็

ภรรยา  

ตรงที่นั่งอีกตัวด้านข้างของแขกทั้งสามมี คิทซึเนะ โยวโกะ ประธาน

นกัเรยีนคนปัจจบุนัของโรงเรยีนเซราฟิมก�าลงันั่งมองอยู่เช่นกนั 

องค์หญิงทั้งสองบัดนี้ตกอยู่ในสภาวะประหม่าขึ้นสมองอย่างชัดเจน 

สังเกตได้จากเสียงกลืนน�้าลายหลายครั้งขององค์หญิงแวมไพร์ และท่าทีที่ 

ไม่กล้าสบตาใครขององค์หญิงเอลฟ์ มีเพียงแค่เทพบุตรผมเงินเท่านั้นที่ยังมี 

ท่าทีสบายๆ อยู่ไม่ได้มีอาการอึดอัดแต่อย่างใด เหมือนกับว่าเขานั้นรู้จักกับ

ครอบครวันี้เป็นอย่างดี

คุณพ่อคุณแม่ของอวาลอนหันไปมองหน้าองค์หญิงแวมไพร์ก่อนเป็น

คนแรก 

“อ๊ะ สะ สวสัดคี่ะ ข้า ฉะ ฉนั นะ หนู...” 

เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นองค์หญิงผู้แสนจะเย็นชาเช่นเธออยู่ในสภาพ 

ตื่นเต้นเช่นนี้ 

“คกิ ไม่ตอ้งตื่นเตน้กไ็ดจ้้า องคห์ญงิทรนีตีี้แห่งราชวงศ์แวมไพรใ์ชไ่หม

จ๊ะ” เมื่อมสิกึเิหน็ท่าทขีองทรนีตีี้กย็ิ้มอย่างเอน็ดู

“ค...ค่ะ” ทรนีตีี้พยกัหน้าตอบ ก่อนจะก้มหน้าลงเพราะความเขนิอาย

“เหน็หนูวาเคยเล่าเรื่องของหนูทรนีตีี้ให้ฟังอยู่บ่อยๆ ส่วนหนู...” คราว

นี้มสิกึไิด้หนัไปมองทางองค์หญงิเอลฟ์แทน

ทนัททีี่อลัเวลได้สบตากบัมสิกึ ิ เธอกห็ลบัตาลงพร้อมกบัสูดลมหายใจ

เข้าไปลกึๆ ก่อนจะลมืตาขึ้นมาอกีครั้งแล้วกล่าวว่า

“สวัสดีค่ะ ดิฉันมีนามว่า อัลเวล เอราล องค์หญิงอันดับหนึ่งแห่ง

อาณาจักรเอเวอร์แลนด์เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้พบกับท่านหญิงมิสึกิแห่ง 

ตระกลูคทิซเึนะและทา่นไมเคลิ” น�้าเสยีงของเธอเตม็เปี่ยมไปด้วยความมั่นใจ
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ท�าเอาทรนีตีี้ที่แสดงอาการหลดุไปก่อนหน้านี้ต้องหนัมามอง 

“สวสัดจี้า องค์หญงิอลัเวล อื้ม ตวัจรงินี่สวยกว่าในทวีเียอะเลย” 

“หะ!? มะ ไม่หรอกค่ะ สวยเสยอะไรกนัคะ” อลัเวลกล่าวด้วยน�้าเสยีง

ตะกกุตะกกัก่อนจะก้มหน้าลงไปอกีราย

ค�าว่า สวย ที่ออกมาจากปากของมสิกึนิั้นท�าเอามาดองค์หญงิผู้สูงส่ง

เมื่อสกัครู่ปลวิหายไปเลยทเีดยีว

‘ลูกวานี่มันสุดยอดจริงๆ’ เมื่อไมเคิลเห็นท่าทางขององค์หญิงทั้งสอง

ถึงกับแอบชมลูกชายของเขาในใจก่อนจะยื่นมือไปหยิบแก้วน�้าที่อยู่ตรงหน้า

ขึ้นมาดื่ม

“อื้ม แต่ว่ามอียูอ่ย่างหนึ่งที่คณุแม่สงสยั” มสิกึกิล่าวและค�าถามต่อมา

ของเธอนั้นท�าให้ไมเคิลที่ก�าลังดื่มน�้าอยู่ถึงกับส�าลัก “ในนี้หนูคนไหนเป็น 

แฟนตวัจรงิของหนูวากนัจ๊ะ” 

‘เล่นถามแบบนี้ นี่คุณคิดจะก่อสงครามระหว่างเผ่าพันธุ์งั้นเรอะ!!!’ 

ไมเคลิเกอืบจะอทุานออกมาแล้วถ้าไม่ตดิอยู่ที่ว่าเขาก�าลงัส�าลกัอยู่



2
เยี่ยมเยือน

ผมกบัลเิวยีพวกเรามาเดนิเล่นกนัอยูต่รงสวนสาธารณะแถวบ้าน

“ตรงนู้น” ลเิวยีที่บดันี้ขี่คอผมอยู่กล่าวขึ้นมาพร้อมกบัชี้นิ้วไปทางร้าน 

ขายเครปใกล้ๆ 

“หมื อะไรกนัลเิวยี อยากกนิเครปงั้นเหรอ” ผมถาม   

ลิเวียพยักหน้าให้เป็นค�าตอบ ผมคลี่ยิ้มบางๆ ก่อนจะเดินตรงไปยัง 

ร้านขายเครป

“เอาไส้อะไรดล่ีะ” ผมถามเธอขณะที่เธอเอาคางมาเกยไว้บนศรีษะของ

ผม

“อื้มมม” เธอครางเบาๆ เหมอืนกบัว่าก�าลงัใช้ความคดิอยู่

“อนันู้น อนันั้น และกอ็นันี้” เมื่อเธอคดิได้เธอกช็ี้นิ้วไปยงัพวกวตัถดุบิ

ต่างๆ ตรงหน้า พนกังานสาวเมื่อเหน็เช่นนั้นกย็ิ้มให้แก่ความน่ารกัของเธอ

ใช้เวลาไม่ถงึสามนาท ีเครปที่ลเิวยีต้องการกท็�าเสรจ็เรยีบร้อย

“น้องสาวน่ารกัจงัเลยนะคะ” พนกังานสาวกล่าวขณะยื่นเครปให้ผม
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น้องสาวงั้นเหรอ...

“อ๊ะ อ่าครับๆ แฮะๆ” ผมตอบรับก่อนจะยิ้มให้เธอแล้วก็เดินออกมา

รูส้กึเหมอืนกบัว่าพอเธอเหน็รอยยิ้มผมแล้วเธอจะหน้าแดงด้วย เอ๊ะ หรอืว่าเธอ

จะกลวัใบหน้าเถื่อนๆ นี่ของผมจนไข้ขึ้น!?

ผมว่าตอนนี้หน้าผมกไ็ม่ค่อยเถื่อนเท่าไรแล้วน้า

“ส่งมันมาให้เค้านะ!” ลิเวียที่ก�าลังขี่คอของผมอยู่โวยวายก่อนจะ

พยายามยื่นมอืน้อยๆ ของเธอมาแย่งเครปในมอืผม

“ฮะๆๆ ใจเยน็ซี่ใจเยน็” ผมหวัเราะพร้อมกบักดัเครปในมอืเข้าปากไป 

แล้วกก็ลนืลงท้องอย่างเอรด็อร่อย

“ถ้ามวัแต่ใจเยน็กถ็ูกวาจงัแย่งกนิหมดซี่!!!” ลเิวยีร้องเสยีงหลง

“ฮะๆๆ ไม่หมดหรอกลเิวยี เดี๋ยวฉนัเหลอืค�าสดุท้ายเอาไว้ให้” 

“ไม่ยอมหรอกน่า นี่แน่!!!” พอพูดจบเธอกใ็ช้มอืทั้งสองข้างดงึผมบน

หวัของผมอย่างแรง เจบ็อ้ะ!

ผมพาลเิวยีมานั่งลงตรงศาลาใกล้ๆ ตอนนี้เธอก�าลงักนิเครปในมอือย่าง

เอรด็อร่อย สหีน้าของเธอเวลาที่ก�าลงักนินั้นดูมคีวามสขุมากเลย 

การที่เธอมีร่างมายาแบบนี้แสดงว่าเธอเป็นสัตว์อสูรชั้นสูงจริงๆ ด้วย

สนิะ ว่าแต่ว่าเธอเป็นเผ่าพนัธุ์อะไรกนัหว่า 

“เหงาไหมลเิวยี ตอนที่ฉนัไม่อยู่” ผมถาม อา นี่ผมถามโง่ๆ แบบนั้น

ออกไปได้ไงเนี่ย เธอกต็้องเหงาอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมด... 

“ไม่เหงา” เธอตอบอย่างไม่ใส่ใจก่อนจะกนิเครปต่อไป

ค�าตอบของเธอท�าเอาผมแทบกระอกัเลอืด เอื้อออ!!! ลเิวยียย ท�าไม

เธอถงึได้พูดแบบเน้!!!

“...ห ึ งั้นเหรอๆ อานั่นสนิะ ตอนแรกฉนัว่าจะซื้อเครปอกีสกัชิ้นมาให้

เธอกนิซะหน่อย แต่ในเมื่อ...” 

“กะ กต้็องเหงาอยูแ่ล้วซี่!!!” ทนัททีี่ได้ยนิว่าผมจะซื้อเครปให้ เธอกร้็อง

ออกมาเสยีงดงั ประกายแสงแห่งความหวิกระหายที่อยู่ภายในดวงตาของเธอ

ก�าลงัเจดิจ้าเป็นประกาย
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เดก็หนอเดก็...

เมื่อผมซื้อเครปอีกอันเสร็จ ผมก็ยื่นมันให้ลิเวียเธอเองก็ยื่นมือออกมา

เตรยีมรบัพร้อมสหีน้ายิ้มแย้ม ทว่าก่อนที่มอือนับอบบางของเธอจะทนัได้สมัผสั

กบัเครป ผมกช็กัมอืของผมกลบั

“ทะ ท�าอะไรน่ะ!!!” เธอโวยใส่ผม

“อะแฮ่ม ลเิวยีจ๊ะลเิวยีน้อย ก่อนจะรบัของจากผูใ้หญ่รูไ้หมว่าพวกเดก็ๆ 

เขาต้องท�ายงัไงกนั” ผมบอกเหมอืนผู้ใหญ่เวลาสั่งสอนเดก็

“...ขะ ขอบคณุงั้นเหรอ” เธอกล่าวเสยีงค่อยขณะมองหน้าผม

“ใช่แล้ว ขอบคณุ เอาละลเิวยีไหนลองพูดซวิ่า ขอบคณุค่ะ พี่จ๋า”   

“พะ พี่จ๋างั้นเหรอ” เธอพูดกบัตวัเองเหมอืนไม่เข้าใจในสิ่งที่ผมบอก

“ใช่แล้วลเิวยี พี่จ๋า ไหนลองพดูซ ิแล้วเครปชิ้นนี้จะตกเป็นของเธอทนัท ี

ฉนัสญัญา” น�้าเสยีงและสหีน้าของผมนั้นช่างดูจรงิจงั

‘ท�าไม...ท่าทางของตูมันถึงได้ดูเหมือนกับไอ้โรคจิตที่ก�าลังจะล่อลวง

เดก็เลยฟะ’

ลิเวียเงียบไปครู่หนึ่ง ก่อนจะขยับริมฝีปากและกล่าวด้วยน�้าเสียงอัน

แสนจะน่ารกัน่าชงัว่า

“ขะ ขะ ขอบคณุค่ะ พี่จ๋า” 

โอ้ว

“หะ เธอพูดว่ายงัไงนะ ฉนัไม่ได้ยนิ” ผมท�าหูทวนลมก่อนจะยื่นหน้า

เข้าไปหาเธอใกล้ๆ 

“ขะ ขอบคณุค่ะ พี่จ๋า...” 

โอ้วว

“อกีสกัครั้งซ”ิ ใช่แล้วลเิวยี อกีสกัครั้ง ฉนัอยากได้ยนิมนัอกีครั้งหนึ่ง!!! 

“ขอบคณุค่ะพี่จ๋า!!!” เธอหลบัตาก่อนจะพูดเสยีงดงั ซึ่งมนัท�าให้ผม...

โอ้วววเคลวนิน!!! ค�านี้แหละที่ตูรอคอย ค�านี้แหละที่ตูอยากได้ยนิ!!! 

ตูอยากมนี้องสาวหน้าตาน่ารกัแบบนี้มานานแล้วว อยิ้า!!! 

“อา ได้จ้าได้ ในเมื่อหนูพูดแบบนั้นพี่จ๋าคนนี้กไ็ม่ขดัข้อง นี่จ้ะเครปที่
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หนูอยากได้” ผมกล่าวด้วยน�้าเสียงอันอ่อนโยนและใบหน้าที่ยิ้มแย้มขณะยื่น

เครปในมอืให้เธอ

แผนการล่อลวงเดก็น้อยด้วยของกนิ ลลุ่วง!!!

พอลิเวียกินเสร็จผมก็พาเธอกลับบ้าน

“ในนี้คนไหนเป็นแฟนตวัจรงิของหนูวากนัจ๊ะ”  

เมื่อผมเดินเข้ามาในบ้านผมก็ได้ยินเสียงคุณแม่พูดอะไรสักอย่างอยู่

ภายในห้องนั่งเล่น และตามมาด้วยเสยีงส�าลกัน�้าของคณุพ่อ

เช่นนั้นผมจงึจูงมอืลเิวยีเดนิเข้ามาข้างในห้องรบัแขก

หมื? พวกเขาพดูเรื่องอะไรกนัอยูเ่หรอ ท�าไมจู่ๆ  บรรยากาศภายในห้อง

มนัถงึได้ดูตงึเครยีดขึ้นมาแปลกๆ 

“คยุอะไรกนัอยู่เหรอครบั” ผมกล่าว

ทรนีตีี้ อลัเวล และมเีทยีร์ที่นั่งอยู่ถงึกบัสะดุ้งเมื่อได้ยนิเสยีงผม

“อ้าว หนูวามาก็ดีแล้ว คือว่าแม่ก�าลังสงสัยน่ะว่าคนไหนเป็นแฟน 

ตวัจรงิของหนูวากนัแน่เอ่ย” แม่ผมที่นั่งอยู่บอก

“แฟนตัวจริง? ฮะๆๆๆ เข้าใจผิดแล้วจ้ะแม่จ๋า พวกเขาเป็นเพื่อนหนู 

ต่างหาก ฟงแฟนอะไรก๊าน” ผมหวัเราะเบาๆ 

“เพื่อน...สนิะ...” ทรนีตีี้บ่นพมึพ�าขึ้นมาในขณะที่อลัเวลได้หนัมาจ้องผม

“อุตส่าห์พาไปพบท่านพ่อท่านแม่แล้วแท้ๆ” ทรีนีตี้ยังคงพึมพ�ากับ 

ตวัเองต่อไป 

“เป็นอะไรไปน่ะทรนีตีี้ หรอืว่าอยากเข้าห้องน�้า ถ้าห้องน�้าละกอ็ยูใ่กล้ๆ 

กบัห้องครวั ตรงด้านซ้ายมอืนู้น” ผมชี้นิ้ว

“...” เมื่อทรีนีตี้ได้ยินเธอก็เงยหน้ามองผมด้วยสายตาแปลกๆ เป็น

สายตาแบบเดยีวกนักบัที่ผมเคยบอกเธอว่าจะท�าไข่ลกูเขยให้พ่อแม่ของเธอกนิ

เลย 

“ว่าแต่ว่าทั้งสามคนมีธุระอะไรกับฉันรึเปล่า ถึงได้มาหาฉันถึงที่บ้าน

แบบนี้” ผมถาม 
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“ใช่ๆ มาท�าไมๆ” ลเิวยีที่ยนือยูข้่างๆ ผมกล่าวย�้า แต่น�้าเสยีงฟังดูห้วนๆ 

แปลกๆ 

ค�าถามของผมกบัลเิวยีท�าให้ทั้งสามคนเงยีบ 

“กะ กแ็บบว่า เอ่อ ได้ยนิว่าคณุวาจะกลบัมาในวนันี้ ผะ ผมกเ็ลยอยาก

มาเยี่ยมน่ะครบั แฮะๆ” เป็นมเีทยีร์ที่บอกผม

“หมื? งั้นหรอกเหรอ แล้วพวกเธอล่ะ” ผมหนัไปมององค์หญงิทั้งสอง

ที่ก�าลงัแสดงสหีน้ากระอกักระอ่วน

“เฮ้อ พ่อละเหน็ใจพวกหนูจรงิๆ” จู่ๆ คณุพ่อกพ็ูดขึ้นมาพร้อมกบัถอน

หายใจ

เหน็ใจแทนพวกเธอ? หมายความว่ายงัไงนี่ผมท�าอะไรผดิไปงั้นเหรอ  

“อา! จรงิด้วยๆ ไหนๆ พวกหนูกม็ากนัแล้วยงัไงกค็้างคนืกนัที่นี่เลยก็

แล้วกนันะ” คณุแม่ผมเอ่ยปากชวน

ผมรู้สกึเหมอืนกบัเหน็ประกายแสงบางอย่างก�าลงัสว่างไสวอยู่ภายใน

นยัน์ตาของทั้งสามคนตอนได้ยนิค�าพูดนี้

“นั่นสิ ถ้าไม่รังเกียจคืนนี้พักที่บ้านฉันก็ได้ มากันเยอะๆ แบบนี้ก ็

น่าสนกุด”ี ผมเสรมิ 

น่าเสยีดายแฮะที่นูอ ิแอฟโฟร่ แล้วกเ็จ้าเฟอร์บี้ไม่มาด้วย ไม่งั้นคงจะ

สนกุกว่านี้

พ่อกบัแม่ผมคงจะฮากนัน่าดูที่ได้เหน็เจ้าหวัฟูกบัเฟอร์บี้ ขนาดอาเจ๊ที่

ว่าเงยีบๆ แล้วยงัมหีลดุข�าเลยตอนที่ผมพาเจ้าเฟอร์บี้ไปแนะน�าให้รู้จกั...

อีกด้านหนึ่ง...ไม่ไกลจากบ้านคิทซึเนะเท่าไรนัก

“ฮะ ฮะ ฮดัเช้ยย!!!” เสยีงจามของเดก็หนุ่มร่างยกัษ์ดงัขึ้น

“โอย รูส้กึเหมอืนเมื่อกี้จะมคีนนนิทาแฮะ นี่นูอ ิ แน่ใจเหรอว่าอยูแ่ถวนี้ 

น่ะ” เดก็หนุ่มร่างยกัษ์หนัไปหาเดก็ผู้หญงิผมด�าที่เดนิอยู่ข้างๆ 

ใช่แล้ว เขาผู้นี้กค็อืเฟอร์บี้ แมก็กนิส์ หนึ่งในต�านานที่ยงัคงมชีวีติอยู่

ของโรงเรียนเซราฟิม ต�านานที่ไม่ว่าใครได้ยินต่างก็ต้องท้องแข็งด้วยความ
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ทรมาน ต�านานของทายาทชนเผ่าออร์คอนัแสนจะน่าเกรงขามผู้มนีามว่า  

เฟอร์บี้!!!

“แน่ใจส ิกใ็นแผนที่มนับอกเอาไว้ว่าอยู่แถวๆ นี้นี่นา” เดก็สาวผมสั้น

ที่อยู่ในชุดเสื้อยืดสีน�้าตาลอ่อนกางเกงขาสั้น ตอบขณะก้มหน้าลงมองดูแผ่น

กระดาษที่อยู่ในมอื

มันคือแผนที่บ้านของอวาลอน ซึ่งเขาเป็นคนเขียนเอาให้พวกเธอเอง

ก่อนที่จะปิดเทอม

“เหน็ท่านโยวโกะบอกว่า วามนัจะกลบัมาวนันี้ อยากรู้จรงิๆ แฮะว่า

มนัจะเปลี่ยนไปมากแค่ไหน” คราวนี้เป็นเสยีงของเดก็หนุม่ผู้มทีรงผมสกนิเฮด 

“ฉนัว่าคงไม่เปลี่ยนเท่านายหรอก แอฟ...แอบ็โบ้ว” เฟอร์บี้บอก 

คนที่มทีรงผมสกนิเฮดผู้นี้มนีามว่า แอบ็โบ้ว หรอืกค็อืผู้ที่อวาลอนเคย

เรยีกว่า แอฟโฟร่ไอ้หวัฝอย...ไม่ส ิตอนนี้ต้องเรยีกว่า อดตีแอฟโฟร่ต่างหาก

เพราะว่าเขาไม่ได้หวัฝอยอกีต่อไปแล้ว...

“หึ ไอ้ทรงผมฝอยขัดหม้อบรมเห่ยแบบนั้นมันหมดยุคไปแล้ว ตอนนี้

มนัได้ถงึยคุของทรงสกนิเฮดกนัแล้ว ต่อไปนี้ฉนัคอื แอบ็โบ้ว เดอะ โฮร์โมน” 

แอบ็โบ้วกล่าวด้วยน�้าเสยีงที่แสดงให้เหน็ถงึความมั่นใจ

ตอนปิดเทอมแอ็บโบ้วติดละครที่ก�าลังโด่งดังอยู่ในช่วงนั้น เนื่องจาก

ตัวละครที่เขาชื่นชอบตัดผมทรงสกินเฮด แอ็บโบ้วจึงคิดว่าถ้าเขาลองไปตัดดู

บ้างอาจจะท�าให้ตวัเองดูดขีึ้น และมนักด็ูดขีึ้นจรงิๆ ...ในสายตาของเขาน่ะนะ

ทว่าในสายตาคนอื่นๆ อย่างนูอแิละเฟอร์บี้นั้น...

นี่มนัทรงหลวงพ่อชดัๆ กลบัไปไว้หวัสาหร่ายแบบเดมิเถอะ!!!

ทั้งสองได้แต่กู่ร้องในใจขณะมองเพื่อนที่หัวเกือบโล้นคนนี้ด้วยสีหน้า

เวทนา

“อ๊า นี่เราเดินหามาเป็นชั่วโมงแล้วนะเนี่ย เจ้าวาก็ไม่ยอมเปิดมือถือ

อกี ตดิต่ออะไรไม่ได้เลย” เฟอร์บี้บ่น

กลุม่ของทั้งสามที่ก�าลงัเดนิอยูต่่างตกเป็นจดุสนใจของเหล่าผูค้นที่เดนิ

สัญจรไปมาในละแวกนั้นเนื่องด้วยหน้าตาอันแสนจะน่ารักของนูอิ ประกอบ
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กบัรูปร่างอนัใหญ่โตของเฟอร์บี้ แล้วไหนจะไอ้หนุ่มที่ไว้ผมทรงหลวงพ่อนี่อกี

กลายเป็นกลุ่มที่ดูแล้วมนัช่างไม่เข้ากนัเล้ยยย

“ฟ้าเริ่มครึ้ม ต้องรบีแล้วนะ” แอบ็โบ้วบอกนูอิ

“โอ๊ยลายมอืของวานี่ก ็เขยีนอะไรบ้างกไ็ม่รู ้ฉนัไม่ค่อยได้มาโลกมนษุย์

ซะด้วยส ิแล้วอย่างนี้จะไปรูไ้ด้ยงัไงเนี่ย ว่าบ้านคทิซเึนะมนัอยูต่รงไหน!!!” เธอ

ร้องออกมาเสยีงดงั

ค�าพูดของเธอท�าให้เจ้าสนุขัที่ก�าลงัเดนิอยู่ใกล้ๆ บรเิวณนั้นหนัมามอง

“โฮ่ง? (วา? บ้านคิทซึเนะ? แสดงว่าคนพวกนี้ก�าลังตามหาตัวลูกพี่

อยู่!!!)” 

เมื่อเจ้าหมาน้อยคดิได้เช่นนั้นกร็บีวิ่งไปยงับ้านของอวาลอนทนัที

ใช่แล้ว ลูกพี่ พวกคณุฟังไม่ผดิหรอก ไม่อยากบอกความจรงิว่า พวก

น้องหมาทั้งหลายในแถบนี้ล้วนขึ้นตรงต่ออวาลอนกนัหมด

แถบนี้ทั้งแถบเป็นถิ่นของเขา!!!

 

กลับมาที่บ้านคิทซึเนะ

“มีห้องว่างอยู่บนชั้นสองห้องหนึ่ง พวกเธอก็นอนห้องนั้นก็แล้วกันนะ

เตยีงมนัใหญ่พออยู่ เดี๋ยวฉนัจะไปจดัห้องให้ ส่วนมเีทยีร์ นายมานอนกบัฉนั” 

“อ๊ะ หา!!!” มเีทยีร์อทุาน ในขณะที่คนอื่นๆ ต่างกห็นัมามองหน้าผม

“อ้าว จะให้นายที่เป็นผู้ชายไปนอนกบัสาวๆ รไึงกนั” ผมถาม พร้อม

กบัหนัไปมองพวกเธอ

“เอ่อ ผะ ผมนอนโซฟาตรงชั้นล่างนี้ก็ได้ครับ รบกวนคุณวาเปล่าๆ” 

มนับอกด้วยน�้าเสยีงเกรงใจ

“อั๊ยยย เพื่อนกนัน่าไม่ต้องเกรงใจ” ผมตบบ่ามนัเบาๆ มเีทยีร์กห็นัไป

มองหน้าพ่อกบัแม่ของผมครู่หนึ่ง คณุพ่อผมส่งยิ้มกลบัมาให้มนั เป็นรอยยิ้ม

ที่ดูแห้งแล้งพกิลแฮะ

อะไรครบัพอ่นี่พอ่กลวัว่าผมจะท�ามดิมีร้ิายไอห้น้าหล่อนี่น่ะเหรอ นี่พ่อ

ไม่ไว้ใจลูกตัวเองขนาดนี้เลยเหรอ ไม่สิ นี่พ่อคิดว่าผมเป็นพวกรักป่ารึไงหา! 
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เจ้านี่มนักเ็ป็นผู้ชายเหมอืนกนันะ!!!

“อะ อ่า ครบัผม งั้นกร็บกวนคณุวาด้วยนะครบั” มเีทยีร์บอกผมด้วย

น�้าเสยีงอ่อนน้อม

ไม่ต้องห่วงมเีทยีร์ ฉนัไม่ปล�้านายหรอก ฉนัสญัญา เพราะฉนัมนัผู้ชาย

แท้ทั้งแท่ง!! 

“อา งั้นฉนัไปจดัห้องก่อนนะ” 

ผมยิ้มออกมาก่อนจะเดินขึ้นไปบนชั้นสองเพื่อจะจัดที่นอนเตรียมเอา

ไว้

ตอนนี้บ่ายโมง อกีอย่างฟ้ากเ็ริ่มครึ้ม สงสยัวนันี้พวกเราคงออกไปเล่น

กนัข้างนอกไม่ได้แล้วแฮะ

บ้านที่ผมอาศยัอยูน่ั้นเป็นบ้านพกัสองชั้นธรรมดา ไมไ่ด้ใหญ่โตหรหูรา

อะไรมากมาย แต่ว่ามีพื้นที่เป็นสนามหญ้ากว้างอยู่ ถึงแม้ตระกูลแม่ผมจะมี

เงนิเป็นหมื่นๆ แสนๆ ล้าน แต่กน็ะครบัครอบครวัเรามกีนัแค่นี้ จะไปสร้างบ้าน

ให้มนัใหญ่โตไปท�าไม

ภายในห้องนอนขนาดสามสิบตารางเมตรของผมนั้นข้าวของเครื่องใช้

ต่างๆ ยงัคงถูกจดัเอาไว้เป็นระเบยีบเรยีบร้อย 

ทกุอย่างยงัคงดูเหมอืนเดมิตั้งแต่วนัที่ผมไป จะมอียู่อย่างเดยีวที่มนั...

“อืม...ท�าไมหนังสือรวมข้อสอบปราบเซียนของตูมันถึงมันอยู่ตรงด้าน

นอกได้วะ” ผมพึมพ�ากับตัวเองขณะจ้องมองไปยังบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในตู้

เกบ็หนงัสอื 

มันคือสิ่งที่ผมรักและหวงแหนมากที่สุด เป็นหนึ่งในชุดคอลเลกชัน

สะสมที่ผมแอบหลบพ่อแม่และลเิวยีสร้างมนัขึ้นมาแล้วเกบ็ซ่อนเอาไว้อย่างดี

นติยสารของน้องอูมาม ิ รกิะและน้องๆ หนูๆ อกีมากมาย แล้วท�าไม

มนัถงึมาอยู่ตรงนี้ได้

“เอ...ถ้าจ�าไม่ผดิ ก่อนปิดเทอมตจู�าได้ว่าตเูอาพวกเธอเกบ็ไว้ด้านในสดุ

ของตู้นี่หว่า” 



3
ต่อไปนี้ฉันคือ แอ็บโบ้ว

หลังจากที่ผมเก็บห้องและจัดที่นอนเสร็จ ผมก็เดินไปเปิด

หน้าต่างเพื่อรบับรรยากาศภายนอก

“อา สองเดอืนที่ผ่านมา จะว่านานมนักน็านจะว่าสั้นมนักส็ั้นแฮะ” 

ผมสูดอากาศบริสุทธิ์เข้าไปเต็มปอดขณะที่ทอดสายตามองไปยัง

ทวิทศัน์ด้านนอก และเมื่อนั้นเองสายตาของผมกเ็หลอืบไปเหน็...

“หมื? ดุ๊ฟฟี่??” ผมเอ่ยอย่างสงสยัเมื่อพบกบัสนุขัพนัธุ์อากติะตวัหนึ่ง

ก�าลงัเดนิวนไปวนมาอยู่หน้าบ้านของผม 

ดุ๊ฟฟี่เป็นชื่อของมนัเองแหละครบั

“โย้วดุ๊ฟฟี่มาท�าอะไรแถวบ้านฉันเนี่ย หรือว่านายรู้ว่าฉันจะกลับมา 

วนันี้” ผมตะโกนถามเมื่อดุ๊ฟฟี่ได้ยนิเสยีงของผมกเ็งยหน้าขึ้นมามองทนัที

“โฮ่ง! (โอ้ ลูกพี่กลบัมาแล้วจรงิๆ ด้วย ยนิดตี้อนรบัครบั)” 

“อื้อขอบใจนะ ว่าแต่ว่ามอีะไรรเึปล่า” 

พอผมถามจบเจ้าตบูกท็�าสหีน้าครุน่คดิ เหมอืนก�าลงัพยายามนกึอะไร
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สกัอย่าง และเมื่อผ่านไปครู่หนึ่งมนักก็ล่าวขึ้นมาอกีครั้งว่า 

“โบรวๆๆ (จริงสิครับลูกพี่ ตรงแถวๆ บ้านของเจ้าคุโมะผมเห็นมีคน

ก�าลงัตามหาลูกพี่อยู่น่ะครบั)” ดุ๊ฟฟี่บอกผม

ส่วนคโุมะที่มนัว่านั้นกเ็ป็นสนุขัพนัธุอ์ากติะอกีตวัหนึ่งที่อยูใ่นละแวกนี้ 

“หืม? มีคนก�าลังตามหาฉันอยู่เหรอ” พอผมได้ยินเช่นนั้นจึงกวาด

สายตาไปทั่วบริเวณ เมื่อพบว่าไม่มีใครอยู่ผมจึงกระโดดพุ่งตัวออกมาจาก 

ชั้นสองของบ้านเพื่อจะได้ไปคยุกบัดุ๊ฟฟี่ง่ายๆ 

ฟุบ! ร่างอันสูงเพรียวของผมทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าอันเวิ้งว้าง แสงจาก

ดวงตะวันที่ก�าลังสาดส่องนั้นท�าให้ผมสีทองอร่ามของผมเปล่งเป็นประกาย 

(คดิว่านะ) ผมรู้สกึว่าตวัของผมในตอนนี้ช่างดูเจดิจ้ายิ่งนกั

อา ฉนักลบัมาแล้ว...

ด้วยความสงูเกอืบสี่เมตรท�าให้ตวัของผมลอยอยูก่ลางอากาศราวๆ ครึ่ง

วนิาท ีดุฟ๊ฟ่ีที่อยูเ่บื้องล่างแหงนหน้ามามองผมด้วยสหีน้าตกตะลงึ ดจูากสหีน้า

หมาๆ ของมนัแล้ว ตอนนี้มนัคงก�าลงัคดิว่า

ลูกพี่ของตูนี่โคตรเท่ฉบิเป๋ง!!!

และเมื่อเท้าของผมสมัผสักบัพื้นดนิผมก.็.

ปรดืดด!!!

“ยั้ย!!??” 

ตบุ! เกดิเสยีงดงัขึ้นมาพร้อมกบัร่างของผมที่บดันี้ก�าลงันอนกลิ้งอยูก่บั

พื้น

“อ๊าวซ์!! หวัตู!!! หวัตู๊!!! แตกไหมเนี่ยยย!?” ผมกรดีร้องขณะนอนกมุ

หวัตวัเองอยู่

เพราะว่าเมื่อกี้ตอนลงนั้น ผมดันเผลอไปเหยียบน�้าที่ผมมองไม่เห็น 

(แหงละ ดูจากมมุสูงแล้วสมีนักลมกลนืกบัพื้นถนนจะตาย) ผมเลยลื่นหกล้ม 

หวัฟาดพื้นและนอนดิ้นอยู่เช่นนี้

“หมื? พวกหนไูด้ยนิเสยีงอะไรไหมจ๊ะ” มสิกิึกล่าว เมือ่สกัครูเ่ธอ
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รู้สกึเหมอืนกบัว่าเธอจะได้ยนิเสยีงตวัอะไรสกัอย่างร้องมาจากข้างนอกบ้าน

“ไม่นะครบั ผมไม่เหน็ได้ยนิอะไรเลย” มเีทยีร์ตอบส่วนองค์หญงิทั้งสอง

กพ็ยกัหน้าให้เป็นเชงิว่าพวกตนเองไม่ได้ยนิเหมอืนกนั

 “สงสยัเป็นเสยีงของพวก ‘หมา’ ข้างนอกมั้งคณุ” ไมเคลิที่นั่งอยูข้่างๆ 

บอกผู้เป็นภรรยา

“...” เจ้าดุ๊ฟฟี่ได้แต่เงียบ ผมรู้มันคงก�าลังเงิบอยู่

“อะแฮ่ม” ผมลกุขึ้นยนืและกระแอมไออย่างไว้ฟอรม์ก่อนจะมองไปยงั

เจ้าดุ๊ฟฟี่ที่อยู่เบื้องหน้า

ตูเอ๊ย อายหมามนัไหมล่ะ

“นายบอกว่ามีคนก�าลังตามหาฉันอยู่งั้นเรอะ” ผมกล่าวด้วยน�้าเสียง

และสหีน้าเคร่งขรมึ 

“...โฮ่งงง (...เอ่อ ใช่แล้วครับเป็นผู้ชายสองคนและผู้หญิงหนึ่งคน)”  

ดุ๊ฟฟี่เงยีบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบ

“ชายสองหญิงหนึ่งงั้นเหรอ ลักษณะของพวกนั้นเป็นยังไงดุ๊ฟฟี่” ผม

ถาม

หรอืว่าคนพวกนั้นจะเป็นพวกนูอิ

“หงงิๆๆ (ผู้ชายสองคนมคีนหนึ่งที่รูปร่างใหญ่โตมาก อกีคนนั้นรูปร่าง

ธรรมดาค่อนไปทางเตี้ยหน่อยๆ ไว้ผมทรงหลวงพ่อ ส่วนผู้หญงิเป็นเดก็สาวผม

สั้นสดี�าหน้าตาน่ารกัมผีวิที่ขาวจั๊วะ)” 

 

ระหว่างทีอ่วาลอนก�าลงัพดูคยุกบัสนุขัพนัธุอ์ากติะอยูน่ัน้ คณุป้า

สองคนที่เพิ่งกลบัมาจากการไปซื้อของที่ตลาดกก็�าลงัยนืคยุซบุซบิกนัอยู่

“เธอๆ นั่นใช่ลูกชายของคุณมิสึกิรึเปล่า” คุณป้ารูปร่างท้วมคนหนึ่ง

เอ่ยขณะมองภาพของเดก็หนุ่มผมทองหน้าตาดกี�าลงัพูดคยุอยู่กบัสนุขั

“ผมสีทองแบบนั้น ฉันว่าใช่นะ ไม่ได้เจอกันแป๊บเดียวดูหล่อขึ้นเป็น 

กองเลย แต่วา่...” คณุป้าอกีคนที่อยู่ข้างๆ เว้นช่วงกอ่นพดูตอ่ “น่าเสยีดายนะ 
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ที่เขาดนักลายเป็นคนไม่เตม็แบบนี้ไปซะแล้ว” น�้าเสยีงของเธอช่างหดหู่

“นั่นสนิะ น่าสงสารคณุมสิกึจิงัเลย” คณุป้ารูปร่างท้วมเหน็ด้วย

ไม่แปลกที่พวกเธอจะคดิอย่างงั้น เพราะว่าในสายตาของคนปกตทิั่วไป

แล้ว ไอ้คนที่ก�าลังพูดคุยอยู่กับหมาแบบนี้น่ะ มันสมควรจะไปอยู่ในโรง

พยาบาลบ้ามากกว่า

และแล้ว อีกหนึ่งต�านานเล่าขานของอวาลอนผู้นี้ก็ได้ถือก�าเนิดขึ้น

เพราะคุณป้าทั้งสองน�าไปเผยแพร่อย่างรวดเร็วเหมือนกับเชื้อไวรัส เรื่องราว

ของเดก็หนุ่มผู้ที่สามารถพูดคยุกบั ‘หมา’ ได้

 

“อืม ดูจากลักษณะที่ดุ๊ฟฟี่พูดมานี่คงเป็นเจ้าเฟอร์บี้ แล้วก็นูอ ิ

สนิะ แต่ว่าไอ้หวัทรงหลวงพ่อนี่มนัเป็นใครกนัหว่า ไม่ใช่เจ้าแอฟโฟร่หรอกร”ึ 

ผมกล่าวกับตัวเองก่อนจะตัดสินใจให้ดุ๊ฟฟี่น�าทางไปหาทั้งสามคนนั่น “พา 

ฉนัไปที่นั่นโลดดุ๊ฟฟี่” 

“โฮ่ง!!! (รบัทราบครบัลูกพี่!!!)” 

ไม่ถงึห้านาทผีมกม็าถงึสถานที่ที่ดุฟ๊ฟ่ีมนัเล่าให้ฟัง ตอนนั้นเองสายตา

ของผมกเ็หลอืบไปเหน็กลุม่คนสามคนก�าลงัสอบถามอะไรบางอย่างกบัคนขาย

ไก่ย่างแถวนั้น แล้วคนขายกช็ี้มอืไปยงัทางไปบ้านของผม

ชดัเลย นั่นนูอกิบัเฟอร์บี้ แล้วเอ่อ...ไอ้คนหวัเกอืบโล้นนั่นมนัใครวะ

ผมเดนิเข้าไปหาทั้งสามคนพร้อมกบัส่งเสยีงเรยีกทนัท ีเมื่อทั้งสามคน

ได้ยินก็หันกลับมามองผมด้วยสายตาประหลาดใจ ผมเองก็ประหลาดใจเช่น

กนั เพราะว่าไอ้เจ้าของผมทรงหลวงพ่อนั่นมนัเรยีกชื่อผม

แต่ว่าตูไม่เคยเหน็เอง็มาก่อนนี่หว่า

“วา!!??” เสยีงของทั้งสามคนประสานพร้อมกนั

สหีน้าของพวกนั้นดแูปลกใจมาก พวกเขาท�าอย่างกบัว่าผมเปน็ปศีาจ

ยงัไงยงังั้น เอ่อ...จะว่าไปแล้วผมกเ็ป็นปีศาจนี่เนอะ...

“นาย...นายคอืวาเหรอ ท�าไมถงึได้ดูเปลี่ยนไปเยอะจงั” เป็นเสยีงของ

นูอ ิเธอดูไม่ค่อยมั่นใจเท่าไรนกั
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“โว้ว ไปท�าอะไรมาเนี่ย ท�าไมถงึได้สูงขึ้นขนาดนี้กนั อย่าบอกนะว่าไป

ต่อกระดูก” คราวนี้เป็นเจ้าเฟอร์บี้

เฮ้ๆๆ ต่อกระดงกระดูกอะไรกนั ตูเองกย็งัแปลกใจเหมอืนกนัที่จู่ๆ สูง

ขึ้นมาขนาดนี้

“โอ๊ะโอ๋ ไอ้ฉนักค็ดิว่าปิดเทอมที่ผ่านมาจะมแีค่ฉนัคนเดยีวที่เปลี่ยนไป 

นกึไม่ถงึว่านายเองกเ็ปลี่ยนไปเยอะเหมอืนกนั” ไอ้เจ้าคนหวัเกอืบโล้นพูดกบั

ผม “ช ิน่าอจิฉาชะมดั ท�าไมฉนัถงึไม่สูงขึ้นบ้างฟ...” 

ในขณะที่มนัก�าลงัพูดต่อไปนั้นผมกก็ล่าวออกมาเสยีงดงัว่า

“แล้วคณุเอง็เป็นใคร (วะ) ครบั!!??” 

“ม่ายช่าย แกมันไม่ใช่แอฟโฟร่ แอฟโฟร่ตัวจริงมันต้องผมทรง 

หยกิหยอ็งซี่” ผมร้อง ตอนนี้พวกเราสี่คนกบัอกีหนึ่งตวัมานั่งอยู่ที่ม้านั่ง

“คนเราย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ต่อไปนี้ฉนัคอืแอบ็โบ้ว เดอะ 

โฮร์โมน” เจ้าคนที่กล่าวอ้างว่าตวัเองคอืแอฟโฟร่บอกผม

แอ็บโบ้ว คือชื่อจริงของมัน แต่ตอนเจอกันครั้งแรกผมดันเรียกมันว่า

แอฟโฟร่จนตดิปาก

“อะไรคอืเดอะ โฮร์โมน เหรอ” ผมหนัไปถามนูอทิี่นั่งอยู่ข้างๆ 

“เป็นซรีสี์ดงัที่ฉายตอนปิดเทอมน่ะ แอบ็โบ้วตดิงอมเลยละ ถงึขนาด

ตดัผมทรงเดยีวกนักบัตวัละครในนั้น” นูอกิระซบิบอก

อ้อ มิน่า เจ้าแอ็บโบ้วมันคงคิดว่าพอตัวเองตัดแล้วจะดูดีแบบตัวเอก

นั่นสนิะ

ผมคดิในใจก่อนจะหนัไปมองหน้ามนัชดัๆ อกีครั้ง

แอบ็โบ้วเอ๊ย เอง็คดิผดิแล้วว่ะ...

“เฮ้อ เอาเถอะ ต่อไปนี้ฉนัจะเรยีกนายว่าแอบ็โบ้วกแ็ล้วกนั” ผมกล่าว

ทว่า...

“ไม่ ต้องเรยีกว่าแอบ็โบ้ว เดอะ โฮร์โมน ต้องมโีฮร์โมนด้วย” มนัย�้า

หมอนี่ท่าจะบ้า เผลอๆ อาจจะบ้ากว่าผม สงสยัมนัคงจะเป็นเอามากๆ 
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เลยนะเนี่ย

ผมไม่ตอบอะไรมนั เพยีงแค่ถอนหายใจทหีนึ่งก่อนจะลกุขึ้นยนื

“ยงัไงกเ็ถอะ ไปที่บ้านฉนัก่อนกแ็ล้วกนั อยู่ใกล้ๆ นี่เอง” ผมเอ่ยชวน

ทั้งสามคนก่อนจะเดนิน�าหน้าพวกนั้นไป เจ้าดุ๊ฟฟี่ที่นอนหมอบอยู่ใกล้ๆ เมื่อ

เหน็ดงันั้นกต็ามผมมา

“เอ้า ดุ๊ฟฟี่ ขอบใจมากที่มาบอกฉนั นี่รางวลั” ผมยื่นไก่ย่างที่เพิ่งซื้อ

มาเมื่อกี้ให้เจ้าดุ๊ฟฟี่ไป

“หงงิ (ขอบคณุมากครบัลูกพี่)” มนับอกผมด้วยสายตาอนัหวานซึ้ง (?)

“ห ึฝากสวสัดเีจ้านายของนายด้วย อย่าลมืล่ะ หมาอย่างพวกเราเวลา

ที่มคีนมาช่วยเหลอืมาท�าดกีบัพวกเรา เราตอ้งตอบแทนพวกเขาเพราะว่าพวก

เราคอืสนุขัผูซ้ื่อสตัย์” ผมบอกมนัด้วยน�้าเสยีงที่โคตรหล่อก่อนจะคกุเข่าลงแล้ว

วางมอืลงบนศรีษะของมนั

“โฮ่ง (ครบัลูกพี่ ผมไม่มวีนัลมืเดด็ขาด)” มนัตอบกลบัมาด้วยน�้าเสยีง

มุ่งมั่นแล้ววิ่งจากไป 

“ห ึนี่ส ิถงึจะเป็นลูกน้องฉนั” ผมพูดกบัตวัเองขณะมองแผ่นหลงัของ

เจ้าดุ๊ฟฟี่ที่ค่อยๆ ห่างไกลออกไป แล้วผมกห็นัมามองที่เพื่อนๆ ทั้งสามอกีครั้ง

“หมื? เป็นอะไรไป ท�าไมถงึได้มองหน้าฉนัแปลกๆ แบบนั้นล่ะ รบีไป

กนัเถอะ อกีไม่นานฝนกจ็ะตกแล้ว” ผมกล่าวพร้อมกบัก้าวเท้าไปเบื้องหน้า

หนุ่มสาวทั้งสามที่ได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดถึงกับใบ้รับประทาน 

พวกเขาไม่คดิว่า เพื่อนคนส�าคญัของพวกเขาจะกลายเป็นคนไม่เตม็แบบนี้ไป

ซะแล้ว

เฟอร์บี้และแอบ็โบ้วได้แต่มองแผ่นหลงัของเดก็หนุม่ผมทองด้วยสายตา

อนัว่างเปล่า (เพราะความเงบิ) ในขณะที่นูอ.ิ..

“วา นายฝึกหนกัมากเกนิไปจนกลายเป็นแบบนี้ไปแล้วเหรอ” น�้าเสยีง

และแววตาของเธอที่แสดงออกมามนัช่างดูเศร้าหมอง
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เมื่อพวกเรามาถึงบ้าน ผมก็พาทั้งสามคนไปแนะน�าให้คุณพ่อ 

กับคุณแม่รู้จัก พวกท่านยังคงนั่งคุยกับองค์หญิงทั้งสองและเจ้ามีเทียร์อยู่

ภายในห้องนั่งเล่น

และปฏกิริยิาของพวกท่านกเ็ป็นอย่างที่ผมคาดเอาไว้ ตอนที่ผมแนะน�า

เจ้าเฟอร์บี้

ผมจ�าสายตาของทั้งคู่ได้แม่นย�า โดยเฉพาะคณุพ่อ สหีน้าและแววตา

นั้นช่างคล้ายคลึงกันกับสีหน้าของผมในตอนที่ผมได้ยินชื่อเจ้าเฟอร์บี้เป็นครั้ง

แรก

สหีน้าอนัแสนจะเรยีบเฉยที่แท้จรงิแล้วต้องแบกรบัความทรมานอนัยิ่ง

ใหญ่เอาไว้ เพราะไม่สามารถหวัเราะได้ (มารยาทมนัค�้า)

แม่ของผมเองก็ดูอึ้งหน่อยๆ คงไม่คิดว่าเพื่อนเผ่าออร์คที่สูงเกือบสอง

เมตรจะมีชื่อที่น่ารักเยี่ยงนี้ แม่จ๋าคงก�าลังคิดว่า...นี่คงต้องเป็นเฟอร์บี้ที่น่ารัก

ที่สดุในโลกแน่ๆ (?)

ทั้งสามคนเองเมื่อเหน็ลเิวยีกส็งสยัอยูเ่หมอืนกนั ผมจงึบอกไปตามจรงิ

ว่า ลเิวยีนั้นเป็นไข่ของสตัว์อสูรชั้นสูงที่มาอยู่กบัครอบครวัของผม เธอเพิ่งจะ

ฟักออกมาในระหว่างที่ผมไปฝึก

เนื่องจากอีกไม่นานฝนจะตกแล้ว ผมจึงชวนเพื่อนๆ ให้ขึ้นไปเล่นกัน

บนห้องผม...เหมือนกับว่าผมจะได้ยินเสียงหัวเราะในล�าคอเบาๆ ของทรีนีตี้

ตอนที่ผมเอ่ยชวน

หึๆ  ไม่ต้องห่วงครบัไม่ต้องห่วง ถ้าพวกคณุคดิว่า วา นายแน่ใจแล้ว 

เหรอที่จะให้คนอื่นเข้ามาในห้องนาย อย่าลืมสิว่าคอลเลกชันข้อสอบปราบ

เซยีนของนายมนัอยู่ในนั้นนะ 

คราวนี้ผมย้ายมันมาไว้ตรงตู ้ชั้นล่างแล้วล็อกกุญแจเอาไว้เป็นที่

เรยีบร้อย กญุแจผมกเ็กบ็เอาไว้กบัตวัเองตลอดเวลา ดงันั้น ส.บ.ม. สบายมาก

ครบั

ห้องนอนของผมกถ็อืว่าไม่กว้างมากแต่พอมทีี่ว่างๆ ส�าหรบัต้อนรบัแขก

ได้อยู่
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“ว้าวๆๆ นี่น่ะเหรอรูปนายสมยัเดก็ ท�าไมถงึได้ดูน่ารกัขนาดนี้!!!” นูอิ

ร้องอย่างตื่นเต้น ขณะมองดูภาพอลับั้มครอบครวัผมในสมยัเดก็ 

“หึๆ ๆ ...หึๆ ๆ” ทรนีตีี้ที่ก�าลงันั่งดรูปู จู่ๆ  กห็วัเราะขึ้นมาคนเดยีว สหีน้า

ของเธอในตอนนี้ดูราวกบัว่าก�าลงัตกอยู่ในมนตร์สะกดยงัไงอย่างงั้น

“คกิ” อลัเวลที่นั่งอยู่หวัเราะเบาๆ ก่อนจะเงยหน้าขึ้นมามองผมทหีนึ่ง

แล้วกก็้มลงไปมองรูปต่อ

อลั...นั่นเธอก�าลงัดูอะไรอยู่น่ะ

“หึๆ ๆ ความจรงิแล้วเค้ายงัมรีูปของวาจงัที่พเิศษกว่านี้เกบ็ซ่อนเอาไว้

ด้วยนะเทยีร์” 

“หะ? จรงิเหรอครบัคณุลเิวยี” 

“ใช่แล้ว ถ้าเทยีร์อยากดูละก ็เดี๋ยวเค้าเอามาให้ดูกไ็ด้นะ” 

ลิเวียที่นั่งอยู่บนเตียงของผมกระซิบอะไรบางอย่างกับมีเทียร์ สีหน้า

ของทั้งคู่ดูมคีวามสขุมาก

ผมสงสยัจงัว่า สองคนนี้ไปสนทิกนัตั้งแต่เมื่อไร

“เฮ้อ” ผมถอนหายใจ ก่อนจะนั่งลงบนเก้าอี้ที่เอาไว้อ่านหนงัสอื

“ดูๆ ไปนายกม็สี่วนคล้ายพ่อของนายเหมอืนกนันะ ต่างกนัตรงที่หน้า

นายดูเถื่อนกว่าหน่อย” แอ็บโบ้วกับเฟอร์บี้ที่ก�าลังเล่นเกมส์ x-box 1080 กัน

อยู่กล่าว

“เหอะๆ ฉนัจะถอืว่านั่นเป็นค�าชมนะ” ผมตอบปัดๆ แต่แล้วขณะที่ผม

เซง็อยู่นั้น จู่ๆ นูอทิี่ดูรูปในวยัเดก็ของผมกเ็อ่ยขึ้นมาว่า

“นี่วา ฉนัสงสยัมานานแล้วเดก็ผมเงนิคนนี้เป็นใครเหรอ” เธอชี้ไปยงั

รูปของผมสมยัเดก็ที่วางไว้ตรงหวันอน

ใช่แล้ว รูปของผมที่ถ่ายคู่กนักบัเพื่อนคนแรกในชวีติ

“อ้อ นั่นเป็นเดก็ที่ฉนัเคยไปเล่นด้วยเมื่อตอนแปดขวบน่ะ เธอเป็นเพื่อน

คนแรกของฉนัเลยกว็่าได้” 

“หมื? งั้นเหรอ ใช่มเีทยีร์รเึปล่า ผมสเีงนิเหมอืนกนัด้วยนี่” นูอหินัไป

มองมเีทยีร์ที่นั่งอยู่บนเตยีงกบัลเิวยี
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ไม่ใช่แค่นูอเิท่านั้น ทกุสายตาต่างจบัจ้องไปยงัไอ้หน้าหล่อกนัหมด

“เห เพื่อนสมยัเดก็สนิะ...” ทรนีตีี้หรี่ตาลงเลก็น้อย 

ในขณะที่ภายในห้องเงยีบอยู่นั่นเอง ผมก็

“ฮะๆๆ จะบ้าเรอะ เดก็คนนั้นเป็นมนษุย์นะ อกีอย่าง เจ้ามเีทยีร์มนั

เป็นผู้ชาย แต่เดก็ในรูปเป็นผู้หญงิ ถงึแม้จะมผีมสเีดยีวกนัมตีาสเีดยีวกนั แต่

ว่าไม่มทีางเป็นคนคนนั้นไปได้หรอก ใช่ไหมมเีทยีร์” ผมหวัเราะก่อนจะหนัไป

ถามมเีทยีร์ ซึ่งมนัก.็.. 

“อ๊ะ อา ใช่แล้วครบั ผมเป็นผูช้ายนะครบั โธ่ กล่าวหาว่าผมเป็นผู้หญงิ

แบบนี้ผมก็เสียหายหมดสิครับคุณนูอิ แล้วผมกับคุณวาพวกเราก็เพิ่งจะเคย

พบกนัที่เซราฟิมเป็นครั้งแรกนี่เอง” มเีทยีร์พูด

“ใช่ไหม อกีอย่างคนผมสเีงนิแบบนี้กม็ใีห้เหน็ออกบ่อย” ผมเสรมิ

พอทุกคนได้ยินดังนั้นก็ไม่ได้ทักท้วงอะไรอีก พวกเขาต่างหันกลับไป 

ท�ากจิกรรมต่อ จะมเีพยีงแค่ทรนีตีี้เท่านั้นที่พมึพ�าอะไรบางอย่างออกมาเบาๆ 

“อมื...เป็นแบบนี้นี่เอง...ช”ิ  

รู้สกึว่าผมจะได้ยนิเธอท�าเสยีงจิ๊จ๊ะในล�าคอด้วย

“ไม่อยากนกึภาพนายในเวอร์ชนัผู้หญงิเลยแฮะมเีทยีร์ วะฮะๆๆๆ คง

ฮาน่าดู ผู้หญงิอะไรสูงตั้งร้อยแปดสบิ ฮะๆๆๆ” ผมหยอกล้อ

“อ่า ฮะๆๆ นะ นั่นสนิะครบั ผู้หญงิปกตทิี่ไหนเขาจะสูงแบบผมกนั”  

มเีทยีร์เอ่ย 

ไม่รู้ว่าผมคิดไปเองรึเปล่า แต่ในน�้าเสียงของมันนั้นฟังดูน้อยใจยังไง

ชอบกล 

ขณะที่ผมก�าลงัคดิอะไรอยู่นั้น จู่ๆ กม็เีสยีงหนึ่งดงัขึ้นมาแทรก...

“เอ่อ คณุวาคะ แล้วผู้หญงิคนนี้ล่ะคะ” เป็นเสยีงของอลัเวล เธอพูด

พร้อมกบัพลกิอลับั้มรูปถ่ายให้ผมดู

รอยยิ้มและเสียงหัวเราะของผมค่อยๆ หายไปพร้อมกับที่สายตาของ

ผมไปสบเข้ากบัหญงิสาวในรูป

เธอมีเรือนผมสีแดงเข้มเหมือนสตรอว์เบอร์รี ดวงตาสีชมพูอ่อนและ 
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รอยยิ้มอนัร่าเรงิของเธอท�าให้ผมไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้

ใบหน้าที่เปล่งประกาย สายตาอันอ่อนหวาน ผมจ�ามันได้ดี ผมไม่มี

ทางลมืมนัอยู่แล้วเพราะว่า...

“คณุวาคะ?” อลัเวลร้องเรยีกอกีครั้งเมื่อเหน็ผมเงยีบลง ทกุคนภายใน

ห้องเริ่มจับสัมผัสบางอย่างได้ พวกเขาหันมามองที่ผมเป็นตาเดียว ทว่าผม 

ไม่ได้สนใจพวกเขา เพราะว่าผู้หญงิที่ผมก�าลงัสบตากบัเธออยู่ในรูปนั้น...

“เวนดี้...” ผมพมึพ�าชื่อของเธอคนนั้นออกมาด้วยน�้าเสยีงแผ่วเบา

เธอเป็นคนที่ผม...ไม่สามารถปกป้องเอาไว้ได้...



4
ภายใต้ความมืดมิดอันเงียบสงบ

“คุณวาคะ?” อัลเวลเรียกผมซ�้า เมื่อผมได้ยินเช่นนั้นผมจึง 

ค่อยๆ หลบัตาลง ก่อนจะลมืตาขึ้นมาอกีครั้งและพูดด้วยน�้าเสยีงปกตวิ่า

“อ้อ เธอคนนั้นมชีื่อว่าเวนดี้น่ะ” 

“เวนดี้งั้นเหรอคะ เป็นคนที่น่ารักมากเลยนะคะ” อัลเวลถึงกับเอ่ย

ปากชมในความน่ารกัของเธอ

ใช่แล้วอลั เวนดี้น่ะ น่ารกัมากเลยนะ...

“โว้วๆๆ  อะไรกนัเนี่ยไรกนั แล้วท�าไมจู่ๆ นายถงึได้มรีูปสาวสดุน่ารกั

คนนี้ไดห้วา่ อยา่บอกนะวา่...” แอบ็โบ้วเว้นชว่ง “เธอคนนี้จะเป็นแฟนเกา่ของ

นาย” 

ค�าพูดของแอบ็โบ้วส่งผลให้ทกุคนต่างหนัมามองหน้าผม

แฟนเก่างั้นเหรอ ไม่ใช่หรอกแอบ็โบ้ว ไม่ใช่เลย

“เจ้าหวัเหม่งปากไม่ด ีวาจงัน่ะไม่เคยมแีฟนหรอกนะ!!!” ลเิวยีที่นั่งอยู่

โวยวาย แอบ็โบ้วพอถูกด่าว่าหวัเหม่งถงึกบัสะอกึ
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อ่า...จรงิด้วย วนันั้นลเิวยีไม่ได้อยู่ในเหตกุารณ์กบัเรานี่นา

“อ้าว แสดงว่าเป็นเพื่อนที่โรงเรียนเก่าของนายงั้นเหรอ” คราวนี้เป็น

เฟอร์บี้ที่ถาม 

“ใช่แล้ว เวนดี้เป็นเพื่อนเก่าของฉันเอง และก็ยังเป็น...รักแรกของฉัน

อกีด้วย” ผมกล่าวด้วยน�้าเสยีงและใบหน้าที่แสนจะปกต ิพวกสาวๆ และเจ้า

มเีทยีร์เมื่อได้ยนิค�าท้ายประโยคต่างกอ็ทุานเสยีงหลง

“ระ ระ รักแรกของคุณวาเหรอคะ” อัลเวลที่ก�าลังถือรูปถ่ายอยู่พูด 

กบัผมด้วยเสยีงสั่นๆ “นะ นั่นสนิะ กน่็ารกัซะขนาดนั้นนี่นา” เธอเอ่ยขณะกลบั

ไปมองรูปของเดก็สาวผมแดงผู้น่ารกัอกีครั้ง

“วา ท�าไมนายไม่เหน็จะเล่าเรื่องนี้ให้ฉนัฟังเลย” นอูถิามผม สหีน้าของ

เธอดูตกใจนดิๆ ส่วนเจ้ามเีทยีร์ได้แต่นิ่งอึ้ง

“ชิ ใครบอกล่ะ ผู้หญิงผมแดงคนนั้นน่ะเป็นแค่คนนิสัยไม่ดีที่ท�าให้ 

วาจงัต้องเสยีใจต่างหาก” ลเิวยีกล่าว แววตาของเธอดูไม่พอใจ 

จรงิส ิตอนที่ลเิวยียงัเป็นไข่อยู ่เวนดี้กเ็คยมาบ้านเราด้วยนี่นา ไม่แปลก

ที่ลเิวยีจะพูดแบบนั้น เพราะเธอรู้เรื่องที่เราโดนเวนดี้ปฏเิสธรกั แต่ว่านะลเิวยี 

เวนดี้น่ะไม่ได้เป็นคนนสิยัไม่ดอีย่างที่เธอบอกหรอก 

“ห ึหวงัว่าผูห้ญงิคนนี้จะยงัอยูด่นีะ เป็นนกัเรยีนโรงเรยีนเก่านายสนิะ” 

ทรนีตีี้กล่าวด้วยน�้าเสยีงและใบหน้าเรยีบเฉย ผมรู้สกึได้ถงึจติสงัหารอ่อนๆ ที่

แผ่ออกมาจากตวัเธอตั้งแต่ตอนที่ผมบอกไปว่า เวนดี้เป็นรกัแรกของผม...

“นั่นสนิะ ฉนักค็ดิว่าเธอคงจะมคีวามสขุอยู่บนนู้น” ผมยิ้มเลก็น้อย

เมื่อทรนีตีี้ได้ยนิค�าพูดของผมก.็..

“บนนู้น? หมายความว่ายงัไง หรอืว่าหล่อนเป็นเทวทูต” 

“อ้อ เปล่าหรอก คือว่า...” ผมเว้นจังหวะก่อนจะหันไปจ้องตาทรีนีตี้ 

“เธอตายแล้วน่ะ” 

ค�าตอบของผมส่งผลให้ทกุคนในห้องเงยีบลงทนัท ี

“ตาย เหรอคะ”  

ผมพยกัหน้าให้แทนค�าตอบ
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“ตายงั้นเหรอ ฮะๆๆ สมควรแล้วๆ คนที่ท�าให้วาจงัต้องเสยีใจน่ะสมควร

แล้ว” ลเิวยีหวัเราะ

อ่า ผมไม่โกรธในสิ่งที่เธอพูดหรอก เพราะว่าเธอไม่รู้เรื่องนั้น

เรื่องที่ผมปกป้องเวนดี้เอาไว้ไม่ได้...

“...” 

“...” 

ทรีนีตี้กับนูอิได้แต่เงียบ พวกเธอท�าได้แค่มองหน้าของผมเท่านั้น  

มเีทยีร์กบัเจ้าสองคนที่นั่งเล่นเกมอยู่กเ็ช่นกนั

“ฮะๆๆ ว่าแต่ว่าเธอตายได้ยงัไงเหรอวาจงั” ลเิวยีถามผม และทนัททีี่

เธอได้สบตากบัผม สหีน้าและแววตาของเธอกเ็ปลี่ยนไปทนัท ี ตอนนี้นยัน์ตา 

สเีขยีวมรกตคู่งามก�าลงัสั่นไหว “...วาจงั” 

“เธอตาย เพราะว่าฉนัมนัอ่อนแอ” ผมบอกพรอ้มกบัจอ้งมองเข้าไปยงั

ดวงตาคู่น้อยของเธอ 

เมื่อลเิวยีได้ยนิค�าพูดของผม ดวงตาน้อยๆ นั้นกเ็บกิกว้างขึ้นมา

“คะ คะ เค้าขอโทษ” น�้าเสียงของเธอสั่นเครือ ดวงตาของเธอเริ่มมี 

น�้าใสไหลออกมา เมื่อผมได้เหน็มนัผมก.็..

“ฮะๆๆ ไม่เป็นอะไรลเิวยี เธอไม่ผดิหรอก เธอแค่ไม่รูเ้ฉยๆ เพราะฉะนั้น

เลกิร้องไห้เถอะนะ” ผมหวัเราะเบาๆ ก่อนจะเดนิไปลูบหวัเธอ

“เอาละ สี่โมงเยน็แล้ว เดี๋ยวฉนัขอลงไปท�ากบัข้าวก่อนกแ็ล้วกนั” ผม

หนัไปบอกเพื่อนๆ พร้อมกบัอุ้มลเิวยีขึ้น

“อยู่ในไข่มานาน อยากกนิอาหารฝีมอืพี่ชายไหมลเิวยี” ผมชวนลเิวยี

คยุแต่ว่าลเิวยีกลบัไม่ตอบอะไรผม เธอเพยีงแค่พยกัหน้าให้ผมเท่านั้น สหีน้า

ของเธอยงัคงดูเศร้าหมอง...คงเป็นเพราะเธอรู้สกึผดิที่ไปต่อว่าเวนดี้แบบนั้น

“อยากกินอะไรเป็นพิเศษบอกพี่ชายได้เลยนะ พี่ชายท�าเป็นแทบ 

ทกุอย่างแหละฮะๆๆ” 
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เสียงหัวเราะของเด็กหนุ่มค่อยๆ เบาลงพร้อมกับที่ร่างของเขา

หายลงไปที่ชั้นล่าง ปล่อยให้เหล่าบรรดามติรสหายทั้งหลายที่นั่งอยูใ่นห้องต้อง

ตกอยู่ในความเงยีบสงดั

ทั้งพวกเขาและพวกเธอไม่รูว่้าจะกลา่วอะไรออกมาด ีโดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งบรรดาสาวๆ 

แปะๆๆ เมด็ฝนที่อยู่ด้านนอกเริ่มตกลงมา แสงอาทติย์ที่เคยสว่างไสว

บดันี้ค่อยๆ ถูกก้อนเมฆสดี�าเข้ามาบดบงั

 

หนึ่งชั่วโมงต่อมา

“โว้ววว สโุค่ย นี่มนัอะไรกนั นี่มนัอะไรก๊านวา! นายเป็นคนท�าอาหาร

พวกนี้ทั้งหมดจรงิๆ น่ะเหรอ” เฟอร์บี้ที่มนี่องไก่อยู่ในปากสี่ชิ้นพูดเสยีงดงั

มนัพูดได้ยงัไงวะ

“อร่อยอะ ก็รู้อยู่หรอกนะว่าในคาบวิชาเสริมนายอยู่ชมรมท�าอาหาร 

แต่ไม่นกึว่านายจะท�าอร่อยขนาดนี้” นูอชิมผมขณะตกัน�้าซปุเข้าปาก

“ฮะๆ กน็ะๆ คนสอนฉนันี่ขั้นเทพน่ะ” ผมหนัไปขยบิตาให้คณุแม่ ซึ่ง

ท่านกห็วัเราะเบาๆ 

ตอนนี้พวกเราก�าลังนั่งกินข้าวเย็นกันอยู่ เนื่องด้วยโต๊ะกินข้าวที่บ้าน

ผมเพียงพอส�าหรับคนเพียงหกคนเท่านั้น ผมจึงไปยกโต๊ะอีกตัวที่ตั้งอยู่นอก

บ้านเข้ามาเสรมิ

“หึๆ ๆ เป็นยงัไงสาวๆ สนใจให้ลูกวาไปเป็นลูกสะใภ้ไหม มเีทยีร์สนใจ 

รเึปล่าลูก ฮ่าๆๆๆ” พ่อของผมพูด

ซึ่งพอสาวๆ ได้ยนิต่างกก็้มหน้างดุไม่ตอบอะไร พวกเธออาจจะก�าลงั

รู้สกึขยะแขยงอยู่กไ็ด้มั้ง 

แหมพ่อ พูดซะน่ารกัเลยนะ ลูกสะใภ้งั้นเหรอ ไม่อยากนกึภาพตวัเอง

ในบทนั้นเลยแฮะ

“...ลูกสะใภ้ วาจะมาเป็นภรรยาเราอย่างงั้นเหรอ” เจ้ามีเทียร์พึมพ�า

อะไรบางอย่างเบาๆ ก่อนจะเงยหน้าขึ้นมามองผมด้วยสายตาแปลกๆ...
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เฮ้ๆๆ มเีทยีร์ ไม่ใช่ว่าตอนนี้นายก�าลงัจนิตนาการฉนัในชดุแม่บ้านอยู่

หรอกนะ...

 

“เหนื่อยไหมเทียร์ จะอาบน�้าก่อนไหม หรือว่าจะกินข้าวก่อนดี 

หรือว่าจะ...กินผม”  ชายหนุ่มผมทองพูดด้วยน�้าเสียงและสีหน้าสุดแสนจะ 

น่ารกัน่าชงั ซึ่งเมื่อชายหนุ่ม (?) ผมเงนิได้เหน็ท่าทางเอาอกเอาใจของภรรยา

สาว (?) เขาก.็..

“อา ท�าไมภรรยาของเทยีร์ถงึได้น่ารกัขนาดนี้กนันะ” มเีทยีร์ที่แต่งตวั

เป็นชายนานเกนิไปจนลมืไปแล้วว่าตวัเองเป็นผูห้ญงิเข้าไปประชดิร่างของชาย

หนุ่มผมทองในชดุแม่บ้านสาว

“เทียร์...ตรงนี้ไม่ได้นะ”  ชายหนุ่มผมทองกล่าวด้วยใบหน้าที่ก�าลัง

เปลี่ยนไปเป็นสแีดงแจ๋เพราะความเขนิอาย ท่าทางของเขาในตอนนี้ยิ่งดเูหมอืน

แม่บ้านสาวเวลาถูกสามหียอกล้อยิ่งนกั

“ท�าไมล่ะ ที่นี่บ้านของพวกเราเองนะ อกีอย่าง เทยีร์รอไม่ไหวแล้วนะ

วา” เขา (?) เอ่ยก่อนจะจบัชายหนุ่มผมทองกดลงกบัพื้น แล้วก.็.. 

“...” 

ขอละไว้ในฐานที่เข้าใจ 

“มีเทียร์ เฮ้ มีเทียร์” ผมเรียกเจ้ามีเทียร์ย�้าหลายครั้ง เมื่อเห็น 

ว่าจู่ๆ มนักน็ิ่งไป

“อ๊ะ ครบัผม” มเีทยีร์ตวัสะดุง้โหยง ท่าทางมนัจะได้สตกิลบัคนืมาแล้ว

“เป็นอะไรรเึปล่า ท�าไมจู่ๆ ถงึได้ท�าหน้าเคลิ้มแบบนั้น” ผมถามด้วย

ความเป็นห่วง 

“ผะ ผมไม่ได้ท�าหน้าเคลิ้มซะหน่อยน้า” มนัโวยวาย ก่อนจะก้มหน้างดุ

‘อะไรของมนัอกีล่ะนั่น เอาเถอะอย่าไปสนใจเลย’ ผมคดิในใจก่อนจะ

ยกกบัข้าวที่เพิ่งท�าเสรจ็เมื่อกี้มาวางไว้บนโต๊ะตรงหน้าทรนีตีี้

“ฮะฮ่า มาแล้วๆ ของโปรดของทรนีตีี้” 
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“หืม? อะไร...” ทรีนีตี้ถามอย่างไม่เข้าใจขณะมองสิ่งที่อยู่ในจานตรง

หน้า 

ใช่แล้ว...มนักค็อื...

ไข่ลูกเขย 

“อ้าว กเ็ธอชอบไม่ใช่เหรอ เหน็ตอนนั้นบอกจะให้ฉนัไปท�าให้พ่อกบัแม่

เธอกินด้วยนี่” ทันทีที่ผมกล่าวจบ ทรีนีตี้ก็แหงนหน้ามองผมด้วยสีหน้าแบบ

เดยีวกบัตอนที่ผมเคยบอกเธอว่าจะท�าไปไข่ลูกเขยให้ครอบครวัเธอกนิ

ให้ตายส ิเคลวนิ  ตูอยากรู้จรงิๆ ว่าวนันี้ทั้งวนั มคีนมาท�าหน้าเงบิใส่

ตูกี่ครั้งแล้ว

เพื่อไม่ให้เธอแสดงสหีน้าเงบิๆ แบบนั้นใส่ผมอกีผมจงึเปลี่ยนเรื่องคยุ 

“สร้อยคอสวยนี่องค์หญงิ ไอ้หนุม่ที่ไหนซื้อให้เนี่ย” ผมยิ้มให้เธอพร้อม

กบัก้มลงไปมองสร้อยอญัมณพีสิทุธิ์ที่อยู่บนอกของเธอ

“...” 

เอ่อ...ก็ได้ครับ ผมยอมรับว่าผมแอบมองหน้าอกเธอแป๊บหนึ่ง แม้จะ

แค่เสี้ยววนิาท ีแต่ผมกส็ามารถจดจ�าภาพและรายละเอยีดทั้งหมดได้

อมื...ไม่ใช่แค่อลัที่โตขึ้นคนเดยีวสนิะ ทรนีตีี้กโ็ตขึ้นเยอะเหมอืนกนั

ให้ตาย กลบัมาคราวนี้สงสยัผมจะหื่นขึ้นกว่าเดมิอกี...รูส้กึชั่วร้ายจรงิๆ 

“หึ ก็แค่เจ้าทึ่มคนหนึ่ง” ทรีนีตี้ตอบอย่างไม่ใส่ใจ ก่อนจะก้มลงตัก 

ไข่ลูกเขยใส่จานข้าวตวัเอง

เอ่อ...เจ้าทึ่มที่ว่านี่มันก็คือผมเองไม่ใช่เหรอ แล้วท�าไมเธอถึงต้องว่า 

ผมแบบนั้นด้วยล่ะ กร็ู้อยู่หรอกนะว่าตวัเองทึ่ม แต่เราไปท�าอะไรทึ่มๆ ให้เธอ

เหน็งั้นเหรอ...หมื เหมอืนกบัว่าเมื่อกี้ผมจะเหน็เธอยิ้มด้วย

“??” ผมรู้สกึเหมอืนมคีนก�าลงัดงึมอืผมอยู่ เมื่อผมหนักลบัไปกพ็บว่า

เป็นลเิวยีนั่นเอง บดันี้เธอก�าลงัเงยหน้ามองผมด้วยสายตาลูกหมาหวินม

อ๊ากกก! ท่าทางของหนูมันท�าให้พี่ชายคนนี้จะคลั่งตายอยู ่แล้ว 

ลเิวยียย!!!

“มอีะไรเหรอลเิวยี” ผมข่มความเป็นโลลคิอนกบัซสิคอนเอาไว้ก่อนจะ
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ก้มลงถามเธอ

“คะ เค้าอยากกนิเค้กอะ” ลเิวยีบอกผมด้วยน�้าเสยีงอนัน่ารกั 

“ได้จ้ะได้ เดี๋ยวพี่ชายคนนี้จดัให้ รอก่อนนะ รอก่อน” ผมยิ้มให้เธอ ก่อน

จะเดนิหายเข้าไปในครวัอกีครั้งทนัที

เจ้าขนมเค้กเอ๋ย...เอง็จงกลายเป็นเครื่องเซ่นให้ความโมเอะ (น่ารกัเว่อร์ๆ) 

ของน้องสาวฉนัซะเถอะ!!!

“ครอบครวัของคณุวานี่ อบอุ่นจงัเลยนะคะ” อลัที่ช่วยผมล้างจานอยู่

ข้างๆ พูดขึ้น หลงัจากที่ทกุคนรบัประทานอาหารกนัเสรจ็แล้ว ผมจงึเกบ็จาน

ชามเพื่อน�ามาล้าง ส่วนอัล เธอขออาสามาช่วยผมเอง โดยเธอให้เหตุผลว่า

อย่างน้อยๆ กข็อให้เธอได้ช่วยงานอะไรบ้าง 

อ้า เคลวนิ มอีงค์หญงิแสนสวยมาช่วยตูล้างจานแบบนี้ ชวีติตูมนัจะ

สขุไีปไหน

“นั่นส ิฉนักว็่างั้น เป็นครอบครวัที่อบอุ่นจรงิๆ นั่นแหละ” ผมยิ้มบางๆ 

ก่อนจะยื่นมือไปรับจานที่เธอเพิ่งเช็ดเสร็จเพื่อเก็บเข้าที่วาง ตอนนั้นเองที่มือ

ของผมและเธอสมัผสักนั

“อ๊ะ! ขอโทษ” 

“มะ...ไม่เป็นไรค่ะ” เธอบอกผม พร้อมๆ กบัก้มลงไปมองมอืของตวัเอง

ไอ้ท่าทางแบบนี้มนัหมายความว่ายงัไงกนั อ้อ ตเูข้าใจแล้ว หรอืว่าเธอ

จะรังเกียจมือตูอยู่ใช่แล้ว ต้องใช่แน่ๆ นี่ตูบังอาจเอามือที่เต็มไปด้วยเชื้อ

แบคทีเรียพวกนี้ไปสัมผัสกับมืออันแสนจะบริสุทธิ์บอบบางแถมยังนุ่มนิ่มของ

องค์หญงิแบบเธอได้ยงัไงเนี่ยยย!

‘อ๊าก! ยกโทษให้ฉนัด้วยนะอลั ฉนัไม่ได้ตั้งใจจรงิๆ!!’

ผมกู่ร้องในใจ

 

เวลาสี่ทุ่ม ตอนนี้ฝนยังคงตกหนักอยู่ พวกเราจึงพากันเข้านอน

โดยที่ผมกับเจ้ามีเทียร์นอนห้องเดียวกัน ผมอยู่ข้างบนส่วนเจ้ามีเทียร์อยู่ 

ข้างล่าง...
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“...” 

เอ่อ...หมายถงึผมนอนอยูบ่นเตยีง ส่วนเจ้ามเีทยีร์นอนบนฟกูที่ผมปเูอา

ไว้บนพื้นน่ะครบั อย่าจิ้นไปไกลส.ิ..

ตอนแรกลิเวียบ่นว่าจะมานอนด้วยแต่ไม่ได้ เพราะอาเจ๊บอกว่าคืนนี้ 

ลเิวยีต้องไปนอนกบัเธอ

ทางด้านองค์หญิงทั้งสองและนูอินั้นก็นอนด้วยกันในห้องพักอีกห้องที่

เอาไว้รับแขก ส่วนเจ้าเฟอร์บี้กับแอ็บโบ้ว พวกมันบอกว่าจะนอนกันชั้นล่าง  

ผมจงึไปหาฟูกมาปูให้

“อา เสื้อของวา นี่เราก�าลังใส่เสื้อของวาอยู่” มีเทียร์ที่ก�าลังนอนอยู่

พึมพ�าอะไรบางอย่างออกมาเบาๆ ผมได้ยินมันพูดว่าเสื้อ แน่นอนว่าที่มันใส่

อยู่นั้นเป็นเสื้อของผม ผมให้มีเทียร์ยืมใส่เพราะมันไม่ได้เตรียมชุดมาด้วย  

แตกต่างจากเฟอร์บี้และแอบ็โบ้วที่เตรยีมตวัมาค้างที่บ้านผมโดยเฉพาะ

“หมื เสื้อฉนัมนัตวัเลก็ไปเหรอมเีทยีร์ ขอโทษทนีะ นั่นตวัใหญ่สดุแล้ว 

วนัหลงัฉนัคงต้องไปหาซื้อเสื้อใหม่ๆ บ้างซะแล้วส”ิ ผมกล่าว

กน็ะ ก่อนไปฝึกกบัเทพอนิารผิมยงัสงูร้อยเจด็สบิต้นๆ อยูเ่ลยนี่นา กลบั

มาคราวนี้ดนัสูงถงึร้อยแปดสบิ...

“อ๊ะ ไม่หรอกครบั แขนมนักย็าวอยู่ ตวัผมกผ็อมๆ” มเีทยีร์ตอบด้วย

เสยีงแผ่วเบา

“งั้นเหรอ งั้นกด็แีล้วละ เอ้อ จรงิด้วยส ิ อกีห้าวนัพวกเรากเ็ปิดเทอม

แล้วใช่ไหม” ผมชวนคยุในขณะที่พวกเราก�าลงัจะนอน

ย�้าอกีทว่ีาผมกบัมนัไม่ได้นอนด้วยกนันะครบั! สาวๆ อย่าเพิ่งจิ้นไปไกล 

ไอ้ผมมนัไม่ใช่แนวนั้นอยู่แล้ว!!!

“ครับ พวกเราเปิดเรียนวันจันทร์พอดี คุณวาจะกลับเซราฟิมวันไหน 

เหรอครบั” 

“ก็คงอีกสักสามสี่วันนู่นละมั้ง” ผมตอบก่อนจะชวนมันคุยอีก “ปิด

เทอมที่ผ่านมาเป็นยงัไงบ้างล่ะ” 

“หืม? ก็น่าเบื่อหน่อยๆ เหมือนกันครับ ส่วนใหญ่ผมก็อยู่แต่กับบ้าน
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ช่วยงานท่านพ่อท่านแม่แล้วก.็..เอ่อ...อ่านนวนยิายอะไรพวกนี้” 

“เห งั้นเหรอ แล้วนยิายที่อ่านนี่แนวไหนล่ะ” 

“...ก.็..เอ่อ...แนวรกัๆ น่ะครบั” มนัตอบ เสยีงของมนัฟังดอูายๆ แปลกๆ 

แฮะ

“หมื? แนวรกังั้นเหรอ แสดงว่านายต้องจิ้นเก่งแน่นอน ฮะๆๆๆ” ผม

แซว

“มะ ไม่ใช่สกัหน่อยครบั โธ่” มเีทยีร์บ่นอบุอบิ ผมจงึนอนตะแคงข้าง

ไปทางมันเพื่อหวังจะพูดคุยง่ายๆ ทว่าตอนนั้นเองมันก็ก�าลังนอนตะแคงมอง

ผมเช่นกนั

พวกเราก�าลงัสบตากนัอยู ่ความเงยีบที่ไม่อาจอธบิายได้เข้ามาปกคลมุ

พวกเรา...

เคลวนิ บรรยากาศแบบนี้มนัอะไรกนัน่ะ สองหนุ่มผู้เป็นเพื่อนรกัก�าลงั

ประสานสายตากนัอย่างหวานซึ้ง (?) ภายในห้องนอนที่มเีพยีงพวกเขาเท่านั้น

“ชทิแล้วไง...” ผมสบถค�าหยาบภาษาฝรั่งออกมาเบาๆ ไม่ได้วา อย่า

ไปสบตามนั อย่าไปถูกสายตาอนัอ่อนหวานราวกบัผู้หญงินั่นมนัหลอกเอาได้ 

อย่าลมืสวิ่า...

เจ้ามเีทยีร์มนัเป็นผู้ชายนะว้อยยย!!!

เมื่อคดิได้เช่นนั้นผมจงึเปลี่ยนไปนอนตะแคงหนัหลงัให้เจ้ามเีทยีร์แทน

“...” 

คดิๆ ดูแล้ว การหนัหลงัให้มนัแบบนี้ไม่ค่อยจะเวริ์กเท่าไรแฮะ

เช่นนั้นผมจงึเปลี่ยนมานอนหงายหน้าแบบเดมิ

“ฉนันอนละนะ ฝันดมีเีทยีร์” ผมรบีตดับททนัท ีเมื่อเจ้ามเีทยีร์ได้ยนิก็

เงยีบไปครู่หนึ่ง

“ห.ึ..” มนัหวัเราะเบาๆ “เช่นกนัวา”  

กลางดึก ในขณะที่ทุกคนต่างหลับใหล

ตุบ...ตุบ...ตุบ...เสียงฝีเท้าดังขึ้นพร้อมกับร่างหนึ่งที่ก�าลังเดินลงบันได
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ช้าๆ เจ้าของเสยีงฝีเท้านี้คอืเดก็สาวผูด้�ารงต�าแหน่งประธานนกัเรยีนคนปัจจบุนั

ของเซราฟิม

คทิซเึนะ โยวโกะ

เธอก้าวผ่านความมืดมิดที่ก�าลังปกคลุมตัวบ้าน แสงของดวงจันทร ์

และหมู่ดาวบัดนี้ไม่อาจสาดส่องเข้ามาได้ เป็นเพราะเมฆฝนสีด�าที่ก�าลัง

ปกคลมุท้องฟ้าอยู่นั่นเอง

ซ่าๆๆ เสียงของสายฝนที่ตกอยู่นั้นไม่ได้รบกวนเวลานิทราของเหล่า

สมาชกิคนอื่นๆ ที่หลบัใหลอยู่เลยแม้แต่น้อย

โยวโกะไม่ได้เปิดไฟเพราะบัดนี้สายตาของเธอเริ่มจะชินกับความมืด

แล้ว ส่วนสาเหตทุี่ท�าให้เธอลงมายงัชั้นล่างนั้น...

จ๊อก...เสียงของบางสิ่งบางอย่างดังขึ้นท่ามกลางสายฝนที่ก�าลังตก 

มนัดงัมาจากท้องของเธอนั่นเอง

“เอ...จ�าได้ว่าเราเอาโยเกิร์ตไว้ตรงนี้นี่นา อ๊ะ เจอแล้ว” เธอกล่าว 

พร้อมกบัหยบิสิ่งที่เธอต้องการออกมาจากตูเ้ยน็ และเดนิตรงไปยงับรเิวณห้อง

นั่งเล่น  แต่แล้วกม็เีสยีงหนึ่งเรยีกเธอเอาไว้ก่อน

“ยงัไม่นอนเหรอครบั” 

เสยีงนั้นหยดุเธอไว้ เธอรบีหนักลบัไปมองยงัต้นเสยีงอย่างรวดเรว็ และ

เธอก็พบร่างหนึ่งนั่งอยู่ภายใต้เงามืดตรงเก้าอี้ริมหน้าต่าง ร่างนั้นก�าลังจับ 

จ้องไปยงัสายฝนที่ก�าลงัตก 

“หนูวา” เธอเรยีกชื่อน้องชายด้วยความแปลกใจ 

อะไรกนัเขามาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไร ท�าไมเธอถงึจบัสมัผสัเขาไม่ได้

“หิวน่ะ เลยลงมาหาของกินข้างล่าง” เธอตอบขณะที่สายตายังคง 

จบัจ้องน้องชายของเธอ

“งั้นเหรอครบั” เดก็หนุ่มที่อยู่ภายในเงามดืตอบกลบั หลงัจากนั้นเขา

กไ็ม่ได้กล่าวอะไรอกี มเีพยีงเสยีงของสายฝนที่ซดักระหน�่าเพยีงแค่นั้น

โยวโกะเริ่มไม่มั่นใจแล้วว่า คนที่อยู่ตรงหน้าเธอนี้ใช่น้องชายของเธอ

จรงิๆ หรอืเปล่า ถงึแม้เสยีงที่ตอบกลบัมานั้นจะใช่ ทว่าบรรยากาศรอบๆ ตวั
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ของเดก็หนุ่มกลบัแตกต่างจากก่อนหน้านี้โดยสิ้นเชงิ

“แล้วหนูวาล่ะ” โยวโกะตัดสินใจเอ่ยขึ้นมาเพื่อท�าลายความเงียบอัน

น่าอดึอดั 

เด็กหนุ่มที่อยู่ในเงามืดเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบกลับมา “นอนไม่

หลบัน่ะ พอด.ี..เวลาที่ได้มองสายฝนแบบนี้แล้วมนัท�าให้นกึถงึเรื่องราวเก่าๆ” 

เรื่องราวเก่าๆ มนัหมายความว่ายงัไง 

“...เก่งขึ้นแล้วสนิะ” เธอเอ่ย 

ระหว่างสองเดอืนที่ผ่านมา มนัเกดิอะไรขึ้นกบัเขากนัแน่

“กค็งนดิหน่อย” เดก็หนุม่ภายใต้เงามดืกล่าว ตอนนี้เขาก�าลงัท�าสหีน้า

อย่างไรอยู่นั้นเธอไม่อาจรู้ได้ เธอรู้เพียงว่าเขายังคงมองภาพของเม็ดฝนที่ 

ร่วงหล่นนั้นอยู่เช่นเดมิ

เธอตดัสนิใจจะเดนิเข้าไปหาเดก็หนุ่มเพื่อดูหน้าของเขา ทว่า...

“อย่างน้อยๆ” ค�าพูดของเด็กหนุ่มในเงามืดท�าให้เธอชะงัก “หนูก็ 

มั่นใจว่าหนูสามารถปกป้องเจ๊ได้” 

น�้าเสยีงของเขาดูทรงพลงัแต่มนัท�าให้เธอโล่งใจ ความรู้สกึแปลกๆ ที่

เธอมตี่อเขาเมื่อครู่นี้ได้หายไปหมดแล้ว

เพราะค�าพูดของเขา...

อา...นั่นสนิะ กว็นันั้นที่เอเวอร์แลนด์

“หึๆ ...ท�าเป็นพูดดไีป” โยวโกะหวัเราะ

เขาได้ให้สญัญากบัเธอแล้วนี่นา

“กนิมื้อดกึแบบนี้ ระวงัอ้วนนะครบั” คราวนี้เดก็หนุ่มเอ่ยกลบัมาด้วย

น�้าเสยีงตดิตลก 

ว่าต่อไปนี้

“ยุง่นา่ มนักเ็ขยีนบอกเอาไว้อยูว่่า ไม่มไีขมนั” เธอแย้ง เดก็หนุม่เพยีง

แค่หวัเราะเบาๆ เท่านั้น 

เขาจะเป็นฝ่ายปกป้องเธอเอง

“...ราตรสีวสัดิ์หนูวา” โยวโกะทิ้งท้ายก่อนจะเดนิขึ้นไปบนห้อง
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พอเดก็สาวกลบัขึ้นไปแล้ว ภายในบ้านกค็่อยๆ ถูกปกคลมุด้วยความ

เงยีบสงบ ร่างของเดก็หนุม่ภายใต้เงามดืยงัคงนั่งนิ่ง สายตาของเขาจบัจ้องไป

ยงัเหล่าเมด็ฝนเบื้องหน้า

เพราะความมืดท�าให้ไม่อาจทราบได้ว่าบัดนี้เขาก�าลังมีสีหน้าอย่างไร

แต่มอียู่สิ่งหนึ่งที่ค่อยๆ ปรากฏออกมาให้เหน็ มนัคอืดวงตาสแีดงฉานเหมอืน

กบัดวงตาของสตัว์ร้ายที่ก�าลงัส่องสว่างลกุวาวอยู่ภายใต้ความมดืมดินี้

ทว่าภายในดวงตาคู่นั้นกลับเต็มไปด้วยความว่างเปล่า มันดูนิ่งสงบ 

และเยอืกเยน็

เดก็หนุ่มค่อยๆ ขยบัรมิฝีปาก กล่าวด้วยน�้าเสยีงอนัเรยีบเฉยว่า...

“ราตรสีวสัดิ์ครบัพี่สาว...” 



5
เคลวินแมนรีเทิร์น

“จิ้งจอกเพลิงโลหิตง้ันเหรอ” ผมเอ่ยอย่างสงสัยขณะนั่งคุยอยู ่

กบัผองเพื่อนภายในห้องนั่งเล่นที่บ้านของผม 

หลังจากที่พวกเรารับประทานอาหารเช้า (ฝีมือเชฟวา) กันเสร็จแล้ว 

คุณพ่อคุณแม่กับอาเจ๊ก็ออกไปท�าธุระข้างนอก คุณแม่บอกว่าวันนี้ตระกูล

คิทซึเนะมีการประชุม ณ ต�าหนักใหญ่ประจ�าตระกูลที่อยู่ในโลกปีศาจ ซึ่ง

แน่นอนว่าคุณแม่แล้วก็อาเจ๊ที่เป็นถึงผู้น�าตระกูลต้องไปเข้าร่วมอยู่แล้ว ส่วน

พ่อผมน่ะเหรอ หลงัจากท�าหน้าที่เป็นโชเฟอร์ไปส่งทั้งคู่ที่สนามบนิเสรจ็แล้วก็

คงจะกลับไปท�างานที่บริษัทนั่นแหละนะ ก็วันนี้มันไม่ใช่วันหยุดเสาร์อาทิตย์ 

นี่นา

“ใช่แล้วๆ ฉนัไปไดย้นิมาว่าเมื่อเดอืนที่แล้วน่ะ เผ่าพนัธุก์ารก์อยล์ที่อยู่

ทางภาคตะวันตกของดินแดนดาร์กเวลถูกจิ้งจอกเพลิงโลหิตตัวนี้ฆ่าล้างทั้ง 

เผ่าพนัธุ์เลยละ” นูอทิี่นั่งอยู่บนโซฟาพูดด้วยน�้าเสยีงตื่นเต้น 

“ทั้งเผ่าพนัธุ์เลยเหรอ โหดร้ายไปรเึปล่า” 
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“ไม่หรอก ดซีะด้วยซ�้า ไอ้เผ่าพนัธุท์ี่แสนจะชั่วร้ายแบบนั้นน่ะ ถกูก�าจดั

ไปซะให้หมดได้กด็ ีสายข่าวของฉนัรายงานมาว่า สามวนัก่อนที่จะเกดิเรื่องขึ้น 

องค์ลซูเิฟอร์คดิจะยกทพัไปปราบพวกการ์กอยล์นั้นด้วยตวัเองเสยีด้วยซ�้า ต้อง

ขอบคณุเจ้าจิ้งจอกเพลงิโลหตินั่นนะ” คราวนี้เป็นเสยีงของแอบ็โบ้ว 

แอบ็โบ้ว เอง็มสีายข่าวกบัเขาด้วยเรอะ!!?? พูดซะหล่อเชยีว ไม่ส.ิ..จะ

ว่าไปผมเองกม็สีายข่าวเหมอืนกนันี่นา เหล่าลูกน้องหมาๆ ของผมไง!

“เห แต่ฉนัไม่คอ่ยชอบวธิกีารของเจ้าจิ้งจอกโลหติอะไรนั่นเท่าไหรแ่ฮะ 

ท�าไมต้องฆ่ากนัด้วย ที่ส�าคญัฆ่าล้างทั้งเผ่าพนัธุ์เลยงั้นเหรอ อ๊ะ! เปื้อนหมด

แล้วลิเวีย” ผมอุทานก่อนจะใช้กระดาษทิชชูเช็ดที่ริมฝีปากของลิเวียซึ่งก�าลัง

กนิเค้กอย่างเอรด็อร่อย

“อืม ไอ้เรื่องนี้ฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ ฉันก็บอกอยู่ว่าฉันไปได้ยิน

มา อาจจะมพีวกนั้นรอดอยูบ้่างกไ็ด้ นายกน่็าจะรูน้ี่นาว่าเมอืงดาร์กเวลนั้นเป็น

เมืองต้องห้าม พวกปีศาจอสูรที่อยู่ที่นั่นก็มีแต่พวกชั่วร้ายๆ ไม่ค่อยมีใครเขา

กล้าเข้าไปที่นั่นกนัหรอก” นูอบิอก 

“ที่ส�าคญั...” เธอเว้นช่วงไปพกัหนึ่งพร้อมกบัมองตาผม “เหน็เขาเล่า

ว่าเป็นจิ้งจอกเก้าหางด้วยละ จิ้งจอกเก้าหางที่มีขนสีแดงฉานเหมือนสีของ

เลอืด” 

ค�าพูดของเธอส่งผลให้ทกุคนต่างหนัมามองผม

จิ้งจอกเก้าหาง? เธอพูดว่าจิ้งจอกเก้าหางงั้นเหรอ 

“เห ไม่เหน็รูม้าก่อนเลยว่ามจีิ้งจอกเก้าหางสแีดงด้วย อ้าว? แล้วนี่ท�าไม

ถงึพากนัมองหน้าฉนัแบบนั้นล่ะ” ผมพูดเมื่อเหน็สายตาของแต่ละคนมองมา

ที่ผม มเีพยีงลเิวยีเท่านั้นที่ยงัคงกนิเค้กอยู่ต่อไปแบบไม่สนใจอะไร

“ก�าลงัคดิว่า จิ้งจอกตวันั้นอาจจะเป็นนายกไ็ด้ไง” ค�าพดูของนอูทิ�าเอา

ผมแทบส�าลกัน�้าลายตวัเอง

วอต!? ผมเนี่ยนะ!!?? บ้ารเึปล่า เดอืนที่แล้วผมยงัไปฝึกอยู่เลย

“บ้าเรอะ ตอนนั้นฉนัยงัฝึกอยู่เลย แล้วอกีอย่างท�าไมฉนัจะต้องไปท�า

เรื่องที่มนัโหดร้ายแบบนั้นด้วยเล่า” 
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“นั่นสิคะ คุณวาไม่มีทางเป็นคนชั่วร้ายแบบนั้นหรอกค่ะ” เป็นเสียง 

ของอลัเวลที่นั่งอยู่ข้างๆ นูอิ

“ฮะๆๆ ล้อเล่นน่าล้อเล่น จะเป็นนายไปได้ยงัไง ก.็..” 

“รายงานด่วนจากโลกปีศาจ  ขณะนี้ภาพที่ทุกท่านก�าลังเห็นอยู่คือ

สภาพของหมู่บ้านเยติทางตอนเหนือของหุบเขานอร์ทฟอเรส” เสียงของทีวีที่

ทรีนีตี้เปิดนั้นดังแทรกขึ้นมา พวกผมที่ก�าลังนั่งอยู่จึงหันไปมองหน้าจอทีวี 

เบื้องหน้า และภาพที่ปรากฏต่อสายตาพวกเรา...

“อะไรกนัเนี่ย” ผมพมึพ�า

สิ่งที่ผมก�าลงัมองดูอยู่ คอืภาพของบ้านเรอืนหลายสบิหลงัที่บดันี้ไหม้

เป็นเถ้าถ่าน ท่ามกลางหิมะที่ก�าลังตกอยู่เต็มไปด้วยร่องรอยแห่งการท�าลาย

ล้างและการฆ่าฟัน พื้นที่ปกคลมุไปด้วยหมิะสขีาวชโลมไปด้วยโลหติสแีดง

“และนี่คือคลิปวิดีโอที่เด็กหนุ่มเผ่าเยติคนหนึ่งถ่ายเอาได้ตอนเกิดเหตุ

เมื่อคนืนี้ค่ะ” เสยีงของนกัข่าวสาวดงัขึ้นมาก่อนที่ภาพในจอจะเปลี่ยนไป 

เมื่อคนืงั้นเหรอ หลงัจากที่ผมกลบัมางั้นสิ

“กรี๊ด!!! ช่วยดว้ยยย” เสยีงกรดีร้องของเหล่าเยตดิงัขึ้น พรอ้มกบัภาพ

ของเยตจิ�านวนหลายร้อยตวัวิ่งหนกีนัอย่างชลุมนุ ฉากหลงัคอืบ้านเรอืนหลาย

สบิหลงัก�าลงัลกุไหม้ไปด้วยเปลวเพลงิสแีดงฉาน ผมสงัเกตเหน็อะไรบางอย่าง

เคลื่อนไหวอยู่ภายใต้เปลวไฟที่ลกุโชน

“ปะ เป็นมนัจรงิๆ ดว้ย จิ้งจอกเพลงิโลหติ!” เดก็หนุม่ที่ก�าลงัถ่ายภาพ

ร้องออกมา เมื่อได้เหน็สิ่งที่เดนิออกมาจากเปลวไฟสแีดง

มันคือจิ้งจอกเก้าหางที่มีขนาดใหญ่มาก ตัวของมันนั้นใหญ่กว่าร่าง

แปลงของผมประมาณสองเท่าได้ และที่ส�าคญัสขีนที่ปกคลมุร่างกายของมนั

อยู่เป็นสแีดงฉาน สแีดงที่เหมอืนกบัสขีองเลอืด...

“ไม่จรงิน่า นอกจากท่านยาย คณุแม่ และอาเจ๊แล้ว ในตอนนี้มคีนที่

งอกหางได้ถงึเก้าหางอกีงั้นเหรอ ที่ส�าคญั ท�าไมฉนัถงึไมเ่คยได้ยนิมาก่อนเลย

ว่ามจีิ้งจอกโลหติแบบนี้อยู่ด้วย” ผมเอ่ย ขณะที่เจ้าจิ้งจอกโลหติในจอเริ่มท�า

บางสิ่งบางอย่าง
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หางทั้งเก้าของมันกลายเป็นละอองแสงสีแดงมารวมตัวกันจนเป็น 

รูปร่างคล้ายกบัลูกแก้วพลงั มอียู่ถงึเก้าลูก  

ฟู้มม! ลูกแก้วสีแดงทั้งเก้าพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าก่อนจะกลายเป็นล�าแสง 

สแีดงขนาดใหญ่ตกลงมายงัทั่วบรเิวณนี้

ตูมๆๆๆ เสียงระเบิดดังขึ้นหลายครั้งพร้อมๆ กับเหล่าบรรดาเยติผู้ 

โชคร้ายที่ต้องจบชวีติลง และภาพสดุท้ายที่พวกผมเหน็ก่อนที่คลปิวดิโีอจะดบั

ลงคอืภาพของเปลวเพลงิสแีดงฉานที่ก�าลงัลกุโชนอยู่ท่ามกลางหมิะสขีาว

“โหดร้ายจงั นั่นน่ะเหรอจิ้งจอกเพลงิโลหติ” มเีทยีร์ที่นั่งอยู่ข้างๆ ผม

พูดขณะมองภาพของนกัข่าวสาวที่อยู่ในจอทวีี

“จ�านวนเยตทิี่เสยีชวีติจากเหตกุารณ์นั้นมถีงึเก้าสบิแปดราย บาดเจบ็

อีกกว่าสี่ร้อยราย...ขณะนี้ทางสภาปีศาจก�าลังเร่งด�าเนินการจัดการกับ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้โดยเร็วที่สุด” แล้วภาพของนักข่าวสาวก็ตัดไปเป็นภาพ

ของชายผู้หนึ่งที่ก�าลงัให้สมัภาษณ์แก่สื่อมวลชน

“นั่นท่านอลาสแตร์ ผูด้�ารงต�าแหน่งรองประธานสภาปีศาจนี่นา” เฟอร์-

บี้ที่นั่งอยู่กบัแอบ็โบ้วเอ่ยขึ้นมาเมื่อเหน็ภาพของชายในทวี ี

“ตอนนี้ทางสภาได้ส่งเจ้าหน้าที่พิเศษฝีมือดีหลายนายมาจัดการเรื่อง

นี้โดยเฉพาะแล้ว ขอให้ทกุๆ ท่านไม่ต้องเป็นห่วงอะไร...พวกเราสภาปีศาจขอ

แสดงความเสียใจแก่ประชาชนชาวเยติที่ต้องมาพบกับเรื่องเลวร้ายเช่นนี้ด้วย 

ทางสภาจะรีบด�าเนินการฟื้นฟูหมู่บ้านดังกล่าวโดยเร็วที่สุด” ชายผู้มีนามว่า 

อลาสแตร์กล่าว

“ปีศาจจิ้งจอกสีแดงตัวนี้มันมาจากที่ไหนกันคะ  หรือว่าเป็นคนของ 

ตระกูลคิทซึเนะ” ค�าถามของนักข่าวสาวคนหนึ่งส่งผลให้บรรดาสื่อมวลชน 

ต่างพากนัส่งเสยีงดงัระงม 

ทันใดนั้นภาพของทีวีเบื้องหน้าก็ดับมืดลงเพราะทรีนีตี้ผู้ถือครองรีโมต

กดปิดเครื่อง

เธอคงไม่อยากให้ผมรูส้กึแย่กบัการที่มคีนมากล่าวถงึตระกลูตวัเองแบบ

นี้สนิะ
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ไม่แปลกที่จะมีคนคิดเช่นนั้น เพราะว่าจิ้งจอกเก้าหางมีแต่ผู้ที่มีสาย

เลือดของตระกูลคิทซึเนะเท่านั้นที่สามารถเป็นได้ แต่ว่านอกจากผู้น�าตระกูล

แต่ละรุน่แล้ว ผมไม่เหน็เคยได้ยนิมาก่อนเลยว่ามคีนอื่นๆ สามารถงอกหางทั้ง

เก้าได้อกี

เรื่องที่คุณแม่และอาเจ๊ไปประชุมกันที่ต�าหนักใหญ่คงจะไม่พ้นเรื่องนี้

สนิะ ท่าทางในระหว่างที่ผมไม่อยู่นี่จะมเีรื่องมากมายหลายอย่างเกดิขึ้นแฮะ

“การ์กอยล์ฉนักพ็อจะเข้าใจอยูน่ะเพราะว่าพวกนั้นชั่วร้าย แต่ว่าเยตนิี่

ส ิเป็นชนเผ่าที่ไม่เคยไปมเีรื่องกบัใคร อยูอ่ย่างสงบมาโดยตลอด ท�าไมจิ้งจอก

เพลงิโลหติตวันั้นถงึต้องมาท�าแบบนี้ด้วย” แอบ็โบ้วที่เคยเอ่ยปากชมเจ้าจิ้งจอก

ตวันั้นกล่าวออกมา

“อา...แต่กน็ะ เรื่องพวกนี้น่ะพวกเราไม่สามารถท�าอะไรได้หรอก กพ็วก

เรายงัเป็นแค่เดก็นกัเรยีนเองนี่นา ปล่อยให้พวกผูใ้หญ่เขาจดัการกนัเถอะ” นอูิ

เสรมิก่อนจะหนัมาทางผม“นายกค็ดิแบบนั้นใช่ไหมวา” 

“อืม” ผมตอบด้วยเสียงแผ่วเบาพลางจ้องมองลิเวียที่ยังคงกินเค้ก 

ในจานอย่างเอรด็อร่อย ท่าทางของเธอดรูาวกบัว่าไม่สนใจสิ่งรอบข้างใดๆ เลย

แม้แต่น้อย สิ่งเดยีวที่เธอสนใจอยูก่ค็อืเค้กชอ็กโกแลตที่ผมท�าเอาไว้ให้เมื่อวาน

“เฮ้อออ” ผมถอนหายใจ

เดก็หนอเดก็ ท�าไมตอนที่อยู่ในไข่กบัตอนฟักออกมา นสิยัถงึได้แตก-

ต่างกนัขนาดนี้นะ

หลังจากนั้นไม่นานผมก็พาพวกเพื่อนๆ ไปเที่ยวสถานที่ข้ึนชื่อ

ในเมืองของผม ไม่ว่าจะเป็นศาลเจ้าที่เขาว่ากันว่าถ้าอธิษฐานขออะไรก็ตาม

แล้วเขยีนใส่แผ่นป้าย จากนั้นกโ็ยนป้ายนั้นลงในสระน�้าตรงหน้าศาลเจ้าแล้ว

ละกจ็ะท�าให้ค�าอธษิฐานเป็นจรงิ

เมื่อเพื่อนๆ ของผมเขยีนเสรจ็กพ็ากนัโยนป้ายลงสระน�้ากนัหมด มเีพยีง

ผมกบัลเิวยีที่มานั่งเล่นกนัอยู่ตรงศาลาแถวนั้น ไม่ได้ไปอธษิฐานอะไรด้วย

ถ้าถามว่าท�าไมผมถงึไม่ไปอธษิฐานล่ะ นั่นกเ็พราะว่าผมมาอธษิฐาน
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ต่อศาลเจ้าแห่งนี้เป็นสบิๆ รอบแล้วเหน็จะได้ ผมขอว่าให้มสีาวๆ หนัมาเหลยีว

มองหนัมาสนใจมาชอบผมบ้าง แล้วผลเป็นยงัไง...

สุดท้ายผมก็ยังคงโดดเดี่ยวไร้คู่เช่นเดิม...ความรู้สึกแบบนี้ คนมีคู่ไม่รู้

หรอก

“ไม่เหน็จะขลงัตรงไหนเล้ย” ผมพมึพ�าเบาๆ ขณะมองภาพของเหล่า

สาวๆ ที่อยู่ตรงหน้า ซึ่งทั้งนูอ ิอลัเวล ทรนีตีี้ แล้วกเ็อ่อ...มเีทยีร์ ต่างกห็นัมา

ยิ้มให้ผมอย่างพร้อมเพรยีง

เฮ้อ...ก็พวกเธอเป็นเพื่อนของผมนี่เนอะ ไม่แปลกที่พวกเธอจะยิ้มให้ 

ส่วนนายมเีทยีร์ นายไม่ต้องยิ้มแบบนั้นให้ฉนักไ็ด้นะ มนัรู้สกึขนลกุยงัไงไม่รู้... 

เสรจ็จากตรงนี้พวกเรากไ็ปต่อกนัที่ตลาดนดัและห้างสรรพสนิค้าชื่อดงั

ของเมอืงนี้ พวกสาวๆ ต่างกพ็ากนัไปชอปปิงหมด ทางด้านของหนุ่มๆ อย่าง

พวกเราจงึพากนัไปเล่นที่เกมเซนเตอร์  

“นี่มเีทยีร์ ฉนัขอฝากดูลเิวยีหน่อยนะ ขอไปท�าธรุะแป๊บนงึ” ผมพูดกบั

เจ้าหนุ่มหล่อผมเงนิที่เพิ่งเล่นเกมต่อสู้ชนะผมเป็นรอบที่แปด

อา...ก็ไม่แปลกใจเท่าไรนักหรอกครับ ก็สองเดือนที่ผ่านมาน่ะ ผม 

ไม่ได้แตะเกมเลยนี่นา เป็นธรรมดาที่ผมจะแพ้ ฮะๆๆๆ 

นี่ผมไม่ได้ก�าลงัหลอกตวัเองนะครบั

ผมเดินออกมาจากเกมเซนเตอร์ก่อนจะมุ่งหน้าไปยังร้านขายของแห่ง

หนึ่ง ผมเดนิหาของที่ผมต้องการอยู่ราวๆ สบิวนิาที

“เจอแล้ว” ผมหยบิเจ้าสิ่งนั้นแล้วน�าไปคดิเงนิหน้าเคาน์เตอร์

คณุป้าที่เป็นคนคดิเงนิเหน็สิ่งที่ผมน�ามากถ็ามผมว่า “จะเอาไปท�าอะไร

เจ้าหนุ่ม ผู้ชายปกตทิี่ไหนเขาซื้อไอ้นี่กนั” 

“พี่สาวผมฝากซื้อน่ะครบั แหะๆ” ผมหวัเราะแห้งๆ ก่อนจะเดนิออกมา

พร้อมกบัเจ้าสิ่งนั้น ผมรบีน�ามนัยดัเข้าไปในกระเป๋ากางเกงเพื่อไม่ให้ใครเหน็

ใช่แล้วครบั ไอ้ของสิ่งนี้น่ะ มนัจ�าเป็นส�าหรบัการกลบัมาของเขาคนนั้น 

เพราะถ้าไม่มมีนัแล้วละก ็ผมคง...
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สีโ่มงเยน็ผมกบัคณุพ่อแล้วกล็เิวยีมาส่งเพือ่นๆ ทีส่นามบนิ ส่วน

อาเจ๊กบัคณุแม่นั้นยงัไม่เสรจ็จากธรุะที่โลกปีศาจ

“แล้วเจอกนัที่โรงเรยีนนะคะคณุวา” 

“แล้วเจอกนัที่โรงเรยีนนะครบัคณุวา” หลงัจากที่อลัเวลกบัมเีทยีร์บอก

ลาคณุพ่อผมเสรจ็กห็นัมาพูดกบัผมด้วยประโยคเดยีวกนั

“วันไหนว่างๆ ก็มาหาฉันที่บ้านบ้างนะพวก” คราวนี้เป็นเสียงของ 

เฟอร์บี้

นูอิกับแอ็บโบ้วนั้นก็บอกลาผมตามปกติ ในขณะที่ทรีนีตี้เธอพูดเพียง

แค่ว่า “แล้วเจอกนั” เท่านั้น

เยน็ชาจงัเลยนะ

“โอ๊ส แล้วเจอกันที่โรงเรียนทุกคน” ผมตอบกลับไปก่อนจะยิ้มให ้

อย่างเป็นกนัเอง คณุพ่อของผมกอ็วยพรให้พวกนั้นเดนิทางโดยสวสัดภิาพ 

ส่วนลเิวยี...

“ห”ึ ลเิวยีแค่นเสยีงออกมาก่อนจะกอดอกแล้วกส็ะบดัหน้าหนี

อะไรกนัล่ะนั่น ไอ้ท่าทางแบบนั้นน่ะ

“เอ้าลเิวยี บอกลาเพื่อนๆ ฉนัหน่อยส”ิ ผมหนัไปบอกเธอ แต่เธอกย็งั

ไม่ยอมพูดอยู่ด ีทหีลงัต้องจบัมาตกี้นอบรมสั่งสอนซะแล้วแฮะ

หลงัจากทีท่กุคนขึน้เครือ่งบนิไป พวกเราก็กลบับ้านกัน เหน็คณุ

พ่อบอกว่าคณุแม่กบัอาเจ๊จะกลบัมาในวนัพรุง่นี้ มื้อเยน็วนันี้กค็งต้องเป็นหน้าที่

ของผมเช่นเคย 

“วาจงัๆ เค้าอยากกนิซี่โครงหมอูบอะ” ลเิวยีที่นั่งอยูบ่นตกัของผมบอก

ระหว่างที่พวกเรานั่งรถแลมบอร์กนิคีนัหรูกลบับ้านกนั

“ไม่อะ หนูไม่ยอมบอกลาเพื่อนๆ ของพี่จ๋า ดังนั้นพี่จ๋าก็ไม่ยอมท�า

ซี่โครงหมูอบให้หนูด้วยเหมอืนกนั” ผมบอกเธอไปด้วยน�้าเสยีงแง่งอน ไม่ต้อง

ห่วงครับ ไอ้สรรพนามที่ผมใช้นั่นน่ะนอกจากพ่อของผมที่ก�าลังขับรถอยู่แล้ว

คนอื่นๆ เขาไม่รู้หรอก 
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และเมื่อลเิวยีได้ยนิที่ผมบอกดงันั้นก.็..

“ง้า!!!” เธอร้องก่อนจะบบีคอผมและเขย่าไปมา

“อ๊อก โอเคลเิวยี พี่จ๋ายอมแล้วๆ ปล่อยมอืเถอะ แคก็ๆๆ”  

เมื่อลเิวยีได้ยนิกย็ิ้มอย่างพอใจ

เกอืบตายแล้วไหมล่ะ แรงเยอะชะมดั นี่สงสยัถ้าผมไปตก้ีนเธอสั่งสอน

จรงิๆ มหีวงัผมโดนเธอกระทบืตายคาเท้าแน่ หรอืไม่กอ็าจจะโดนเธอจบัตกี้น

ซะแทน!!!

ไอ้อย่างหลงันี่มนั...น่ากลวัจรงิๆ 

กลางดึก ณ ธนาคารแห่งหนึ่ง

“เรว็ๆ สเิว้ย เดี๋ยวพวกต�ารวจกจ็ะตามมาแล้ว” ชายในหน้ากากโวยวาย

อย่างร้อนรน ในมอืขวาของเขามปีืนพกขนาด 9 มม. อยู่ด้วย

“วะฮะฮ่าๆๆ  รวยเละรวยเละ!!!” ชายอกีคนที่ยนืข้างๆ หวัเราะ สิ่งที่

เขาก�าลังถืออยู่นั้นคือกระเป๋าเป้ใบใหญ่ ซึ่งภายในบรรจุเงินมูลค่าหลายล้าน

เยนเอาไว้

ใช่แล้ว คนพวกนี้คอืโจรปล้นธนาคาร 

กรี๊ง!!! เสียงสัญญาณเตือนภัยของธนาคารดังขึ้น แสดงให้เห็นว่าถึง

เวลาที่พวกโจรเหล่านี้ต้องรบีเผ่นกนัแล้ว

“อย่าฟ้าวสูอย่าฟ้าว ข่อยลมืเกบิ (รองเท้า) ไว้แหม่” โจรรูปร่างท้วม 

อกีคนพูดขึ้น ฟังจากส�าเนยีงกร็ู้ว่าเจ้าคนนี้นั้นมาจากที่ที่แตกต่าง (?) ออกไป 

“โอ๊ยยย ไอ้บ้านนอกเอ๊ย! ช่างหวัไอ้เกบิอะไรนั่นเถอะ เดี๋ยวพอพวกเรา

รอดแล้วค่อยเอาเงนิพวกนี้ไปซื้อคู่ใหม่กไ็ด้” เจ้าโจรที่ถอืปืนบอกด้วยน�้าเสยีง

เหลอือด ทว่า...

“บ่ได้ดอกบ่ได้ เกบิคู่นั่นอแีม่ข่อยซื้อมาให่ ข่อยบ่อยาก...” 

“หยดุอยูต่รงนั้นแหละเจ้าพวกโจรกระจอก” ยงัไม่ทนัที่เจ้าโจรผูถ้กูเรยีก

ว่าไอ้บ้านนอกจะกล่าวจบกม็เีสยีงหนึ่งดงัแทรกขึ้นมา 

เมื่อโจรทั้งสามคน (รวมเจ้าบ้านนอก) หนัไปมอง พวกเขากพ็บกบั...
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“แก...แกมนั ไอ้ถงุน่องโรคจติที่เคยออกข่าวเมื่อสองเดอืนก่อนนี่หว่า” 

เจ้าคนถอืปืนร้องขึ้นมาขณะจ้องมองไปยงัร่างของบรุษุผูท้ี่สวมถงุน่องสดี�าคลมุ

หัวเอาไว้ เขานั้นยืนอยู่บนยอดเสาไฟฟ้าต้นหนึ่งท่ามกลางแสงสว่างจากดวง

จนัทร์และหมู่ดาว

ใช่แล้ว เขาคนนั้นได้กลบัมาแล้ว

เคลวนิแมน...

กลบัมาแล้ว!!!


