
มนุษย์หมาป่า แวมไพร์ เอลฟ์ ปีศาจ อสูร เทวทูต  หรือแม้

กระทั่งพวกสตัว์ในเทพนยิายต่างๆ...ปัจจบุนัคงไม่มใีครเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มี

ตัวตนอยู่จริง แต่พวกเขาก็มีอยู่จริง และพวกเขาเหล่านั้นก็เหมือนกับ

มนษุย์อย่างเราๆ ที่มทีั้งดทีั้งชั่วปะปนกนั พวกปีศาจไม่จ�าเป็นต้องชั่วร้าย 

เหล่าทวยเทพไม่ได้มคีณุธรรมเสมอไป

พวกเขามีสังคมของพวกเขา มีกฎระเบียบ มีเมืองที่อยู่อาศัย 

ไม่ต่างกบัมนษุย์อย่างเราๆ

อ่า...ผมขออภยัด้วยนะครบั  ผมยงัไม่ได้แนะน�าตวัเลย ผมมชีื่อว่า 

คิทซึเนะ อวาลอน ไม่ต้องสงสัยกับนามสกุลและชื่อของผมหรอกครับ  

ไอ้ผมมนัเป็นลูกครึ่ง พ่อผมเป็นฝรั่ง ส่วนแม่ผมนั้นเป็นคนญี่ปุ่นและเป็น

ถงึปีศาจจิ้งจอกเก้าหางในต�านาน

บทนำ�
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ใช่แล้วครับ นอกจากผมจะเป็นลูกครึ่งฝรั่งญี่ปุ่นแล้ว ผมยังเป็น

ครึ่งปีศาจอกีด้วย น่าภูมใิจไหมล้ามแีม่เป็นถงึจิ้งจอกเก้าหาง ขอบอกไว้

ก่อนว่า ในบรรดาปีศาจของญี่ปุ่นด้วยกนัเอง แม่ผมน่ะเจ๋งสดุแล้ว

ฟังผมบ่นมาเยอะคงเริ่มร�าคาญแล้วสนิะครบั เอาละ ถ้าอย่างนั้น

เรามาเข้าเรื่องกนัเลยดกีว่า

ผมจะเล่าให้พวกคุณฟัง...เรื่องราวของผม หรือจะเรียกว่าเป็น

ต�านานของผมกว็่าได้ มนัเริ่มจากวนัที่ 3 เดอืนสาม ค.ศ. 2013 ผมจ�าได้

แม่น เพราะว่ามนัลงท้ายด้วยเลขสาม...ไม่ใช่ละ  เพราะว่าวนันั้นเป็นวนั

พเิศษ เป็นวนัที่ทกุสิ่งทกุอย่างในชวีติผมได้เปลี่ยนไปตลอดกาล

“อ่า...เช้าแล้วเหรอเนี่ย...ฮึบ!!”

ผมตื่นขึ้นมาพร้อมกับบิดขี้เกียจเพื่อขจัดความง่วง วันนี้เป็นวันที่

ผมต้องไปสมคัรเรยีนต่อชั้น ม. ปลาย หลงัจากที่เรยีนจบ ม. ต้น มาเมื่อ

เดอืนที่แล้ว ผมเพิ่งอายไุด้สบิหกปีกบัอกีเอ่อ...สกัสี่เดอืนได้มั้ง

ถ้าถามถึงหน้าตาของผมเหรอ ขอบอกจากใจจริงเลยว่าอยู่ใน

ระดบัที่เรยีกว่าน่ากลวัทเีดยีว...ครบัฟังไม่ผดิหรอก ผมเป็นลูกครึ่ง สผีม

ของกระผมนั้นเป็นสีทองอร่าม ร่างกายก็จัดว่าธรรมดาไม่อ้วน ออกไป

ทางผอมหน่อยๆ ด้วยซ�้า ส่วนสงูของผมแค่ร้อยหกสบิแปดเซนตเิมตร เอา

น่า ผมเพิ่งสบิหกนะ โอกาสโตยงัมอีกีเยอะ...ผมคดิว่างั้น

ที่บอกว่าหน้าตาของผมน่ากลวัเพราะอะไรน่ะเหรอ อย่างแรกเลย

คอืมแีต่คนบอกว่าสายตาของผมนั้นเหมอืนคนโรคจติบ้างละ ฆาตกรบ้าง

ละ ไอ้หื่นกามบ้างละ เฮ้ๆๆ...ผมเองกไ็ม่ได้ตั้งใจจะท�าหน้าแบบนั้นนี่หว่า 

มนัเป็นของมนัเอง เนื่องจากผมได้โครงหน้าแม่มา แน่นอนว่าแม่ผมเป็น

ผู้หญิงที่สวย สวยมากด้วย ยิ่งบวกกับสายตาดุๆ ของท่านด้วยแล้วยิ่ง

ท�าให้ท่านดูมีเสน่ห์ดูลึกลับเข้าไปอีกหลายเท่าตัว แต่ผมดันเป็นผู้ชาย
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ท�าให้ดวงตาที่ผมได้จากแม่นั้นดูเถื่อนไปเลย ยิ่งสนียัน์ตาของผมดนัเป็น

สแีดงเข้มอกี เลยยิ่งท�าให้ผมเหมอืนพวกนกัเลงที่ใส่คอนแทกต์เลนส์เพิ่ม

ความน่าเกรงขามเข้าไปอกี...ทั้งๆ ที่ความจรงิแล้วนสิยัผมออกจะตรงข้าม

กบัรูปร่างหน้าตา

...เอ่อ  ผมเป็นคนดจีรงิๆ นะครบั ฮะๆๆ แต่กน็ะ คนอื่นๆ เขาเหน็

หน้าผม เขากไ็ม่ค่อยอยากมายุ่งกบัผมแล้ว เพราะอย่างนี้ผมเลยไม่ค่อย

มเีพื่อนเท่าไรนกั

“อ่า...ตื่นขึ้นมากเ็ริ่มหวิเลยแฮะ มอีะไรกนิบ้างหว่า” ผมพดูขึ้นแล้ว

ออกจากห้องนอนไปยงัชั้นล่างเพื่อหาของกนิ “แม่จ๋า หนูตื่นแล้ว มอีะไร

กนิบ้างไหมจ๊ะ หนูหวิสดุๆ เลยตอนนี้”

ครบั...อย่าหาว่าผมตุ้งติ้งนะครบั ที่ใช้ค�าแทนตวัว่า ‘หนู’ นี่ผมตดิ

เป็นนิสัยแล้ว ท�าไงได้ ตั้งแต่จ�าความได้ แม่ผมก็เรียกผมว่า ‘หนูวาๆ’  

มาตลอด ผมก็ติดปากตามไปด้วย เวลาคุยกับพ่อแม่ทีไรต้องพูดว่าหนู

ทุกที...เฮ้อออ ถ้าคนอื่นที่ไม่ใช่ครอบครัวผมได้ยินนี่คงข�าตายชัก...อ๋อ...

ผมชื่อว่า อวาลอน ส่วน คทิซเึนะ นั้นเป็นนามสกลุของผม เรยีกผมสั้นๆ 

ว่า ‘วา’ กไ็ด้นะครบั

“อ้าว หนูวาตื่นแล้วเหรอจ๊ะ แล้วหนูลเิวยีจงัล่ะ”

ลเิวยีที่ว่านี้แน่นอนเป็นชื่อ...แต่เป็นชื่อของอะไรนั้น ถ้าผมบอกพวก

คณุไป พวกคณุต้องชอ็กแน่นอน คอื...เป็นชื่อของไข่ครบั ฟังไม่ผดิหรอก 

‘ไข่’...ไข่ที่เราชอบกนิกนันั่นแหละครบั ไม่ใช่ไข่อกีแบบ...ผะ...ผมไม่ได้คดิ

อะไรลามกนะ! แค่กลัวว่าพวกคุณจะเข้าใจผิดเลยออกตัวไว้ก่อนแค่นั้น

เอง

แต่ไข่ที่ว่าไม่ใช่ไข่ธรรมดาซะด้วย ส่วนเป็นไข่อะไรน่ะเหรอ ผมก็

ไม่รู้เหมอืนกนั เพราะว่ามชี่วงหนึ่งเมื่อราวๆ สามปีก่อน เหมอืนกบัว่าผม

จะความจ�าเสื่อมไป ตื่นขึ้นมาอีกทีก็เห็นไข่ฟองนี้อยู่ข้างตัวผมซะแล้ว...
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คณุแม่บอกว่าผมประสบอบุตัเิหต ุท�าให้จ�าเรื่องราวต่างๆ ในช่วงปิดเทอม

ก่อนขึ้น ม. ต้น ไม่ได้ ผมจงึจ�าไม่ได้ว่า เจ้าไข่ฟองนี้มาอยู่ข้างผมได้ยงัไง 

อกีอย่างนะครบั ไข่ฟองที่ว่านี่มนัใหญ่มากเลยครบั เท่าลกูบาสได้

มั้ง แล้วที่พเิศษกค็อื มนับนิได้ด้วย แล้วเปลอืกของมนันั้นบอกได้เลยว่า

แขง็...แขง็โคตรๆ แขง็ยิ่งกว่าเหลก็ซะอกี

ผมเคยมคีวามคดิแผลงๆ ลองเอาค้อนปอนด์ไปทบุดูเผื่อว่ามนัจะ

แตก เพราะคิดว่าเปลือกมันแข็งเกินไปท�าให้ไอ้ตัวที่อยู่ข้างในออกมา 

ไม่ได้ เลยอยากช่วยสงเคราะห์ซะหน่อย

ปรากฏว่าพอทบุแล้ว...ค้อนแหลกครบั! ส่วนเจ้าไข่ดนัไม่เป็นอะไร

เลย หลงัจากนั้นเจ้าไข่...ผมหมายถงึ ลเิวยี กพ็ุ่งเข้ามาอดัใบหน้าที่แสน

เถื่อนของผม จนผมกระเดน็หมนุตวัอยู่กลางอากาศสามรอบ ก่อนจะดิ่ง

ลงสู่พื้นและสลบไป

แล้วผมยังรู ้สึกว่ามันฟังภาษาคนรู้เรื่องด้วยสิ ผมนินทาอะไร 

นดิหน่อยมนักจ็ะบนิไล่อดัผมเลย เวลาผมไปไหนมาไหนมนักจ็ะบนิตาม

ผมตลอด

ย�้าอีกที หากพวกคุณก�าลังคิดว่า ไข่บ้าอะไรวะ...ผมก็ขอบอกไป

อกีทเีลยว่า ไม่รู้เว้ยครบั!!!

“อ๋อ ขานั้นยงัซกุตวัอยู่ในผ้าห่มอยู่เลยครบั”

“งั้นเหรอ อมื...มื้อเช้านี้มแีต่ของที่หนูวาชอบทั้งนั้นเลย ซี่โครงหมู

อบเอย ซุปเห็ดเอย ข้าวหน้าปลาไหลเอย แล้วตอนนี้แม่ก�าลังท�าซูชิอยู่

ด้วย รอเดี๋ยวนะหนูวา หนูวาไปล้างหน้าล้างตาก่อนไป” คณุแม่บอกผม

‘แน่ใจนะว่านี่มื้อเช้า...จดัเตม็จรงิๆ เลยแม่เรา’ ผมคดิในใจ

ถงึแม้แม่ผมจะหน้าด ุแต่ท่านใจดสีดุๆ ไปเลยนะครบั ผมรกัแม่จ๋า

ของผมที่ซู้ดดด!

“คร้าบผม” ผมตอบรับพลางเดินไปเข้าห้องน�้า แต่แล้วสายตาก็
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เหลอืบไปเห็นซองจดหมายที่เขียนจ่าหน้าซองเอาไว้ว่า ‘ส่งถึง คิทซึเนะ  

อวาลอน’

เห ชื่อตูนี่หว่า

“อ๊ะแม่จ๋า...นั่นจดหมายถงึหนูนี่”

“อ๋อ ใช่แล้วจ้ะ เพิ่งมาเมื่อเช้านี้เอง แม่ว่าคงถงึเวลาแล้วละ”

‘เวลา?...เวลาอะไร...’ ผมคดิพร้อมกบัลงมอืเปิดซองจดหมาย

เมื่อผมได้อ่านเนื้อความข้างในแล้ว ตวัผมถงึกบัสั่นสะท้าน

“นะ...นะ...นี่มนั...” ผมกล่าวออกมาด้วยน�้าเสยีงตื่นเต้น

“ใช่แล้วจ้ะหนูวา ใบสมัครเข้าเรียนของโรงเรียนเซราฟิม ทาง

โรงเรยีนเขาส่งมาให้หนูเองเลยนะ”

โรงเรยีนเซราฟิม...โรงเรยีนในระดบัชั้นมธัยมปลายชื่อดงัที่ไม่มใีคร

ในโลกปีศาจไม่รู้จกั เป็นโรงเรยีนอนัดบัหนึ่งของโลกปีศาจเลยกว็่าได้

“แต่...แม่จ๋า คอืหน.ู..คอืแบบว่า...” เสยีงของผมเริ่มจะสั่นๆ พร้อม

กับขนที่ลุกชันไปทั้งตัว ไม่ใช่ว่าผมอยากเข้าส้วมนะครับ แล้วก็ไม่ใช่สั่น

เพราะความดีใจด้วย...ผมสั่นเพราะว่าผมก�าลังกลัวต่างหาก....ท�าไมน่ะ

เหรอ ผมจะดีใจสุดชีวิตที่ได้เข้าแห่งโรงเรียนนี้แน่นอน ถ้าผมได้รับพลัง

จิ้งจอกเก้าหางของแม่ผมมาบ้าง...สกันดิกย็งัด.ี..แต่ว่า...ไอ้ผมดนัไม่มพีลงั

อะไรเลยน่ะสิ

ใช่แล้วครบัทกุท่าน ผมเป็นลูกครึ่งของมนษุย์กบัปีศาจ แต่ผมดนั

ไร้ซึ่งพลังวิเศษใดๆ ผมคิดว่าผมคงเป็นแค่มนุษย์ธรรมดามากกว่า...ไม่ส ิ

เผลอๆ อาจจะต�่ากว่ามาตรฐานมนษุย์ธรรมดาเสยีด้วยซ�้า สงสยัผมคงจะ

ได้เชื้อคณุพ่อเข้ามาเตม็ๆ

“แม่จ๋า...หนขูอไปเรยีนโรงเรยีนของพวกมนษุย์ได้ไหมจ๊ะ” ผมถาม

ออกไปพร้อมกบัความหวงั

กะแล้วว่าวันนี้มันต้องมาถึง เพราะแม่ผมก็เป็นถึงปีศาจจิ้งจอก 
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เก้าหางที่มีชื่อเสียงโด่งดัง อีกอย่างแม่ผมก็เคยเป็นประธานนักเรียน 

ของโรงเรียนนี้มาก่อนด้วย สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนมามากมาย ทาง

โรงเรยีนกต้็องการให้ผมซึ่งเป็นลกูเข้ามาเรยีนด้วยอยูแ่ล้วเป็นเรื่องธรรมดา 

“ไม่ได้จ้ะหนูวา เพราะว่าแม่โทร. ไปยืนยันกับท่านราฟาเอล

เรยีบร้อยแล้วหลงัจากได้รบัจดหมาย” แม่ผมตอบพร้อมกบัรอยยิ้มที่ช่าง

ดูเจดิจ้า

“...”

ให้ตายสิ เคลวิน...อยู่โรงเรียนปีศาจจะมีตรีโกณที่ตูเรียนมาไหม

เนี่ย แล้วตจูะมชีวีติรอดที่โรงเรยีนนั้นได้ยงัไง ตจูะไม่ถกูปีศาจที่นั่นมนักนิ

ตบัเอาเหรอ

ไม่อาววว ไม่เอา ไม่ๆๆ ม่ายยย!!!

ผมกรดีร้องในใจพร้อมกบัทรดุตวัลงไป ใช่แล้วครบั ตอนนี้ผมก�าลงั

จะเป็นลม

“ตายแล้ว! หนูวาอย่าเพิ่งดใีจจนเป็นลมไปส ิไมเคลิคะ หนูวาแก

ดใีจจนเป็นลมไปแล้วค่ะ ไปเอายาดมมาให้ลูกท”ี

ตายแล้วเหรอ...ใช่แล้วครบัแม่ ผมอยากตายจรงิๆ

อ่า เคลวนิช่วยตูด้วย

ผมพร�่าเพ้อถึงเพื่อนในจินตนาการของผมก่อนที่ภาพทุกอย่างจะ

มดืดบัลง
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ลาก่อนคุณบ้านที่รัก

“โอ้ว! ไม่ได้เห็นมนุษย์ตัวเป็นๆ แบบนี้มานานแล้วนะเนี่ย”  

ปีศาจตวัหนึ่งกล่าวขณะจ้องหน้าผม ส่วนเป็นปีศาจอะไรนั้นผมไม่ทราบ 

เพราะผมก็เพิ่งจะเคยเห็นมันเป็นครั้งแรกเหมือนกัน รูปร่างหน้าตาของ

มนัดูคล้ายๆ ตวัทานกุยิกัษ์ยงัไงชอบกล

งั้นผมขอเรยีกเจ้าตวันี้ว่าปีศาจทานกุกิแ็ล้วกนั

“หึๆ จากกลิ่นตัวที่ฟุ้งกระจายออกมา ท่าทางรสชาติคงจะหอม

หวานน่าดู” ไอ้ปีศาจทานุกิอีกตัวที่อยู่ข้างๆ เอ่ยพร้อมกับแลบลิ้นเลีย 

รมิฝีปากตวัเอง

“กลิ่นตัว? ไอ้พวกปีศาจทานุกิเส็งเคร็ง ท่าทางจมูกพวกแกจะมี

ปัญหาแล้ว เมื่อกี้ฉันยังแอบตดอยู่เลย ไม่ได้กลิ่นเรอะ!” ผมตะโกนใส่

หน้ามนั ผมรู้ว่าตอนนี้พวกมนัคดิจะท�าอะไรผม “เพราะฉะนั้นปล่อยฉนั
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ไปเถอะ อย่ากนิตบัฉนัเลย...นะ”

ผมกล่าวท�าสายตาเหมอืนลูกหมาหวินม แต่ว่า...

“เสียใจด้วย มนุษย์อย่างแกมันเป็นได้แค่อาหารของปีศาจอย่าง

พวกข้าเท่านั้นแหละ” ไอ้ปีศาจทานกุกิล่าวพร้อมกบัที่ย่างสามขมุเข้ามา

หาผม

“ยะ...อย่า อย่าน้า เนื้อฉนัไม่อร่อยหรอก ดูสมิแีต่กระดูก กนิไป

เผลอๆ จะตดิคอพวกแกตายขึ้นมาท�ายงัไง ดงันะ...เฮ้ยๆๆ บอกว่าอย่าไง

เล่า!!” ผมร้องออกมาเมื่อเจ้าปีศาจทานุกิตัวแรกจับแขนของผมเอาไว้ 

ส่วนอกีตวันั้น...

“อ้า น่าอร่อยชะมดัยาด เริ่มจากส่วนไหนดนีะ” มนัมองมาที่ผม

ด้วยสายตาหวิกระหาย

“รู้ละ เริ่มจากตับก่อนเป็นไง” ในที่สุดค�าพูดที่ผมไม่อยากได้ยิน

ที่สดุกอ็อกมา มนัจะกนิตบัตูจรงิๆ ด้วย!

“ตับๆๆๆ โย่ว ตับๆๆๆ” ไอ้ตัวที่จับแขนผมร้องขึ้นมาเป็นจังหวะ

เพลงที่เคยฮติตดิชาร์ต

“ไม่นะ ม่ายยย ทานกุมินัไม่กนิเนื้อคนไม่ใช่เหรอออ!!!” ผมร้อง

โหยหวน

เจ้าสองทานกุติวดัสายตาจ้องหน้าผมปานจะกนิเลอืดกนิเนื้อ แล้ว

ตวาดด้วยน�้าเสียงที่แสดงความโกรธเคืองว่า “ทานุกิบ้านบิดาเอ็งส ิ 

ตายซะ ไอ้มนษุย์ปากเสยี!!”

แล้วผมกร็ู้สกึว่าร่างก�าลงัถูกฉกีออกเป็นชิ้นๆ

ช่วยตูด้วยเคลวนิ! ตูก�าลงัโดนมนักนิตบัแล้ว!!!

“เฮือก!!”

ผมสะดุ้งตื่นขึ้นมา เมื่อครู่นี้ผมฝันไปงั้นเหรอ เป็นฝันที่น่ากลัว 
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ชะมะ...

“อ้าว หนูวาตื่นแล้วเหรอลูก อีกสองวันหนูต้องไปรายงานตัวที่

โรงเรยีนเซราฟิมนะ เตรยีมตวัเอาไว้ให้ดลี่ะ แม่รู้น้าว่าหนูอดใจรอไม่ไหว

แล้ว” เสยีงของแม่จ๋าสดุที่รกัดงัขึ้นมาข้างๆ เตยีงนอนของผม

ม่ายยย! นี่มนัเป็นเรื่องจรงิเหรอเนี่ย นี่ตูต้องไปจรงิๆ ใช่ไหม และ

ที่ส�าคัญอีกสองวันเนี่ยนะ โรงเรียนบ้าอะไร ท�าไมเปิดเร็วจังฟะ ตูเพิ่ง 

ปิดเทอมไปได้เดอืนกว่าเองนะโว้ย!

ไม่เอาๆ ยงัไงกแ็ล้วแต่ ตูต้องพูดจาชกัแม่น�้าทั้งห้าให้แม่จ๋ายอมรบั

ให้ได้

ในขณะที่ผมก�าลงัคดิอยูน่ั้นเอง เจ้าไข่...หมายถงึลเิวยีกบ็นิเข้ามา

หาพร้อมกบัซกุลงบนตกัของผม

“อ๊ะ! จริงด้วยแม่จ๋า ถ้าหนูไปเรียนที่เซราฟิมแล้วใครจะอยู่เป็น

เพื่อนลิเวียล่ะจ๊ะ แม่ก็รู ้นี่ว่าลิเวียเอาใจยาก ถ้าหนูไม่อยู่ มีหวังเธอ

อาละวาดเป็นไข่ตกมนัแน่นอน”

สิ้นเสยีงผม ลเิวยีกพ็ุง่ขึ้นเสยปลายคางของผมทนัท ี ท�าเอาตวัผม

แทบลอย คณุลองคดิสภาพไข่ที่แขง็ยิ่งกว่าเหลก็พุง่ขึ้นมาเสยคางของคณุ

ดสูคิรบั ที่ส�าคญัมนักฟ็องโคตรใหญ่อกีต่างหาก  ถ้าผมเป็นปีศาจเหมอืน

แม่ผมจะไม่ว่าอะไรสกัค�า แต่นี่ผมเป็นแค่มนษุย์ธรรมดา ร่างกายกอ็อก

จะบอบบางน่าทะนถุนอม

“โอ๊ย! ท�าอะไรเนี่ยมนัเจบ็นะ” ผมพูดใส่ลเิวยีพร้อมกบัลบูคางของ

ตัวเอง “ถึงจะชินแล้วก็เถอะกับการกระท�าของเธอเนี่ย แต่ว่ายังไงมันก็

เจบ็อยู่ดนีะ”

คณุคงสงสยัวา่ท�าไมไขใ่บนี้ถงึชื่อวา่ ‘ลเิวยี’ ชื่อเหมอืนผู้หญงิเลย 

ขอตอบว่าผมกไ็ม่รู้ครบั เหน็คณุแม่กบัคณุพ่อเรยีกเธออย่างนั้น ผมเลย

เรยีกตาม ผมขอใช้สรรพนามแทนลเิวยีนี้ว่า ‘เธอ’ นะครบั
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“หุๆ สงสัยหนูลิเวียจังจะไม่ชอบที่หนูวาว่าเธอเป็นคนเอาใจยาก

นะจ๊ะ” แม่ผมพูดขึ้นพร้อมกบัหวัเราะเบาๆ

ตอนนั้นเอง ลเิวยีกล็อยเข้าไปอ้อนแม่ผมทนัท ีแหม...ทผีมนี่พุ่งใส่

อย่างกบัขปีนาวธุเชยีวนะ

“โอ๊ะโอ๋ หนูลิเวียจังไม่ต้องกังวลหรอกจ้ะ แม่รู้ว่าหนูคิดอะไรอยู่  

หนูอยากไปอยู่ที่โรงเรยีนกบัหนูวาใช่ไหม” แม่ผมพูดพร้อมกบัค่อยๆ ลูบ

เธออย่างอ่อนโยน “หนูวาจ๊ะ ก็ไม่ยากนี่ ให้หนูลิเวียจังไปกับหนูวาซะ 

กส็ิ้นเรื่อง”

“อาเร้! แต่แม่จ๋า คอืว่า...เอ่อ....มนัจะดเีหรอจ๊ะ ถ้า....มไีข่บนิได้ 

อารมณ์แปรปรวนไปอยู่ที่โรงเรยีนด้วย มนัจะไม่วุ่นวายเอาเหร...แอ๊ฟ!!” 

ผมถกูลเิวยีพุง่อดัเข้าที่ท้องอย่างแรงจนตวังอเป็นกุง้แหง้...ลเิวยี...ส�าหรบั

เธอแล้วฉนัคงเป็นได้แค่กระสอบทรายสนิะ

“หืม...หรือว่าหนูวาไม่อยากให้หนูลิเวียจังไปอยู่ด้วย” แม่ผมเอ่ย

ขึ้นมา

“มะ...มนักไ็ม่ใช่อย่างนั้นหรอก” ผมตอบเสยีงเบาหววิ

เป็นความจริงที่ว่า ลิเวียนั้นติดผม และถ้าผมไม่ได้อยู่กับลิเวียก็ 

ไม่ไหวเหมือนกัน ขนาดเวลานอนก็ยังนอนด้วยกันตลอด คุณเคยมี

หมอนข้างใบโปรดไหมครบั มนักค็งคล้ายๆ แบบนั้นนั่นแหละ ถ้าขาดเธอ

ไปชวีติผมกค็งเหมอืนขาดอะไรไปสกัอย่าง...อย่างวา่ละนะ เธออยูก่บัผม

มาตั้งสามปี

“อิๆ  เหน็ไหมว่าหนูวาเองกอ็ยากให้หนูลเิวยีจงัไปอยู่ด้วย”  

พอแม่ผมพูดเสรจ็ ลเิวยีที่เพิ่งบนิอดัผมไปหยกๆ กค็่อยๆ บนิวน

รอบๆ ตวัผมเหมอืนกบัจะถามว่า ‘จรงิเหรอ’

“...อ่า กค็งงั้นแหละ” ผมกล่าว

เท่านั้นแหละ ลเิวยีกบ็นิมาถูตวัผมไปมาเหมอืนกบัลูกสนุขัที่เวลา
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ดใีจแล้วมาคลอเคลยีเจ้านาย ผมตอบรบัด้วยการลูบเธอเบาๆ พร้อมกบั

ยิ้มบางๆ

ถึงแม้ลิเวียจะชอบอัดผมบ่อย แต่ผมก็ไม่ได้รังเกียจที่เธอท�าแบบ

นั้น

“เฮ้อ...แต่แม่จ๋า” ผมผ่อนลมหายใจก่อนจะพูดด้วยน�้าเสียงเจือ

ความกงัวล “แม่กร็ู้นี่ว่าหนูไม่เหมอืนแม่ หนูเป็นแค่มนษุย์ หนูไม่มพีลงั

พเิศษอะไรเลย หนมูนัอ่อนแอ แล้วถ้าหนไูปเรยีนที่นั่น หนจูะอยูไ่ด้เหรอ”  

“หนูวา พลังของหนูยังไม่ตื่นมากกว่า หนูอย่ากลัวไปเลย ชีวิต 

คนเรากต็้องมเีรื่องที่ไม่เป็นดั่งใจกนัทกุคนนั่นแหละ อกีอย่าง แม่รู้ว่าลูก

คนเก่งของแม่ไม่ใช่คนอ่อนแอ” แม่ปลอบผมพร้อมกบัค่อยๆ ลูบหวัของ

ผม “แม่เชื่อในตัวหนู เชื่อแม่สิ ถ้าหนูไปเรียนที่นั่น หนูจะได้รับ

ประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่เกนิกว่าที่หนูคาดคดิ” 

“แต่แม่จ๋า หนูกลัว” ผมพูดพร้อมกับท�าหน้าเศร้า มันช่างไม่เข้า

กนัเสยีเลยที่คนหน้าเถื่อนๆ อย่างผมมาแสดงความรูส้กึอ่อนแอแบบนี้ แต่

กอ็ย่างว่า นสิยักบัหน้าตาของผมมนัต่างกนัโดยสิ้นเชงิ 

“แม่เชื่อในตัวหนู เพราะอะไรรู้ไหมลูก เพราะว่าหนูเป็นลูกของ

แม่” แม่ผมพดูขึ้น คราวนี้น�้าเสยีงเริ่มจรงิจงั “หนยูงัไม่ได้ไปเรยีนที่นั่นเลย 

หนูจะมากลัวก่อนไม่ได้นะ อย่าเพิ่งคิดถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นสิลูก ถ้าเรา 

ไม่ลองดูแล้วจะรู้ได้ยงัไงว่าเราท�าได้หรอืไม่ได้”  

ผมจ้องมองเข้าไปในนัยน์ตาสีแดงเข้มของแม่ผม มันสะท้อนถึง

ความเชื่อมั่นในตัวผม นัยน์ตาคู่นั้นค่อยๆ ละลายความอ่อนแอที่อยู่

ภายในจิตใจของผม ผมไม่อยากท�าให้เจ้าของนัยน์ตาคู่นี้ต้องผิดหวัง 

ผมไม่อยากท�าให้แม่ต้องมาผดิหวงัในตวัผม

“จ้ะแม่จ๋า หนจูะเข้าเรยีนที่เซราฟิม” ผมตอบแม่ผมกลบัไป แม้ว่า

จะรู้ว่าในน�้าเสยีงของตวัเองนั้นมคีวามกงัวลปะปนอยู่กต็าม 
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“ต้องนี่สคินเก่งของแม่ แม่เชื่อว่าหนูต้องท�าได้ ถงึแม้ตอนนี้พลงั

ของหนูจะยงัไม่ตื่นขึ้นมา แต่เชื่อแม่เถอะว่า เมื่อถงึเวลาจ�าเป็น หนูจะมี

สิ่งนั้นเอง”

“เมื่อถึงเวลา? แล้วเวลานั้นอีกนานไหมจ๊ะแม่ หนูรอมาสิบหกปี

แล้วนะ” ผมถาม

“เชื่อแม่สลิูก แม่รู้ว่าหนูไม่ใช่คนธรรมดาแน่นอน” แม่ตอบผม ใน

น�้าเสยีงนั้นเตม็ไปด้วยความมั่นใจ ท�าไมแม่ถงึได้มั่นใจขนาดนั้นกนันะ

“จ้ะแม่ หนเูชื่อ” ผมรบัทั้งๆ ที่ความจรงิแล้วกย็งัไม่มั่นใจเทา่ไรนกั  

เพราะว่าญาติๆ  ของผมหรอืพี่สาวของผมต่างมพีลงัตดิตวักนัมาตั้งแต่เกดิ 

มีผมเพียงคนเดียวที่เป็นแกะด�า หมอของโลกปีศาจจะบอกว่า พลังของ

ผมยงัไม่ตื่นเพราะว่าเลอืดปีศาจในตวัผมมนี้อยเกนิไป

ถ้าคุณเห็นคนอื่นๆ มีพลังกันหมดแล้วตัวคุณนั้นไม่มีอะไรเลย  

แม้จะรอมาเป็นสบิๆ ปีกไ็ม่มอีะไรเปลี่ยนแปลง มนัย่อมท�าให้ก�าลงัใจของ

คณุลดลงไปเรื่อยๆ และท้อแท้ในที่สดุ

แต่ว่า...

“งั้นเดี๋ยวหนูลงไปจดัของก่อนนะจ๊ะ”

แม่เชื่อมั่นในตวัผม

“อ๊ะ! เดี๋ยวหนูวา หนูยงัไม่ได้กนิข้าวเช้าเลย ไปกนิก่อนไป เดี๋ยว

กเ็ป็นโรคกระเพาะเอาหรอก”

“ฮะๆๆ นั่นสจิ๊ะ ป่ะลเิวยี ลงไปกนัเถอะ กนิเสรจ็แล้วเดี๋ยวฉนัพา

ไปแช่น�้านมธญัพชืกแ็ล้วกนั เธอชอบไม่ใช่เหรอ”

ผมจะไม่ท�าให้แม่ของผมต้องผดิหวงัอย่างเดด็ขาด

ผมตอบแม่แล้วเรยีกให้ลเิวยีลงไปข้างล่างพร้อมกนั แต่ก่อนลงไป 

ผมหันกลับมายิ้มให้แม่พร้อมกับพูดว่า “แม่จ๋าขอบคุณมากนะจ๊ะที่เชื่อ

ในตวัหนู ที่ไม่หมดหวงักบัหนู หนูสญัญาว่าหนูจะไม่ท�าให้แม่ผดิหวงั”
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ใช่แล้ว ผมสญัญากบัตวัเองแล้วว่าจะไม่ท�าให้เจ้าของนยัน์ตาคูน่ั้น 

นยัน์ตาที่เชื่อมั่นในตวัผม นยัน์ตาที่ไม่เคยทอดทิ้งผม นยัน์ตาที่รกัผมเสมอ 

ต้องมาเสยีใจเพราะผมเดด็ขาด

ผมคดิแล้วกเ็ดนิออกจากห้องออกไปพร้อมกบัลเิวยีที่บนิตามมา

“แม่เชื่อว่าหนูท�าได้” แม่พูดขึ้นพร้อมกับจ้องมองไปที่รูปของ

ลูกชายซึ่งถ่ายไว้พร้อมกับครอบครัว “เพราะว่าหนูเป็นลูกของแม่กับ

ไมเคลิ”

สองวันต่อมา

‘ถงึเวลาที่ต้องไปแล้วเหรอเนี่ย’ ผมคดิในใจขณะหนัไปมองรูปถ่าย

ครอบครวัเป็นครั้งสดุท้าย แน่นอนในรูปถ่ายนั้นต้องมลีเิวยีอยู่ด้วย อ้อ...

มอีาเจ๊ของผมอกีคน

“เจ๊อยู ่ที่นั่นจะเป็นยังไงบ้างหว่า เห็นแม่เล่าให้ฟังว่าเป็นถึง

ประธานนกัเรยีนตั้งแต่อยู่ ม. ปลายปีสองเลยนี่” 

พี่สาวผมอายุมากกว่าผมหนึ่งปี เป็นคนที่แตกต่างจากผมโดย 

สิ้นเชิง ตั้งแต่เกิดมาคุณเธอก็มีพลังของสายเลือด หน้าตาก็เหมือน 

คุณแม่เด๊ะอย่างกับถอดแบบกันมาแน่ะ จะว่าก็ว่าเถอะ คุณแม่ตอน 

วยัรุ่นกบัตอนนี้กไ็ม่ค่อยต่างกนัเท่าไรหรอก เพราะแม่ผมเป็นปีศาจ อายุ

ก็ต้องยืนยาวเป็นธรรมดา ผมนี่สิจะมีอายุขัยเท่าไรยังไม่รู้เลย เผลอๆ  

อาจเหมอืนมนษุย์ธรรมดาได้   

“เฮ้อ...คดิแล้วเศร้า” ผมพูดพร้อมกบัถอนหายใจ

การมีพี่สาวที่แสนจะเพอร์เฟกต์อย่างนี้ คนเป็นน้องก็ต้องรู้สึก

กดดนัเป็นธรรมดา แถมปัจจบุนั พี่ผมสามารถงอกหางทั้งเก้าออกมาได้

แล้วและยังแปลงร่างเป็นร่างเทพจิ้งจอกอินาริได้อีกด้วย ซึ่งถือว่าถึงขีด

จ�ากดัของสายเลอืดตระกูลเรา ที่ส�าคญั คณุเธอสามารถท�าได้ตั้งแต่อายุ
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สบิหกปี เท่าผมในตอนนี้เลย

ตอนที่เธอเกดิ หางกง็อกออกมาแล้วสามหาง แต่ดูผมในตอนนี้ส ิ

ไม่มีหางสักหางด้วยซ�้า เรียกได้ว่าคุณเธอเป็นอัจฉริยะอย่างแท้จริงที่ใน

รอบพนัปีจะมสีกัคน

ระดบัหางเพิ่มขึ้น ระดบัพลงักเ็พิ่มขึ้นตามไปด้วย เก้าหางนี่กถ็อืว่า

สูงสุดในตระกูลผมแล้ว ไม่ใช่ว่าปีศาจจิ้งจอกทุกตัวจะท�าได้นะครับ 

เฉพาะตระกลูคทิซเึนะเท่านั้นที่มไีด้ถงึเก้าหาง ขณะที่ตระกลูปีศาจจิ้งจอก

อื่นๆ อาจมหีนึ่งหาง ห้าหาง เจด็หางกแ็ล้วแต่ขดีจ�ากดัของตระกูลนั้น

เป็นไงล่ะ ตระกูลผมสุดยอดเลยใช่ไหมครับ...แล้วดูผมเซ่ เป็น 

จดุด่างพร้อยของวงศ์ตระกูลชดัๆ

“ร่างเทพอินาริ...อย่างเราจะมีวันนั้นบ้างไหมน้า ถ้าเป็นไปได้คง

เจ๋งสดุๆ ไปเลย โฮะๆๆ” ผมเริ่มเพ้อไปถงึอนาคตที่ไม่มทีางเป็นจรงิ...เอ่อ 

คนเรามนักต็้องมคีวามหวงักนับ้างใช่ไหมครบั

“ได้ยนิแม่เล่าว่า กว่าหางแม่จะงอกครบเก้าหางและแปลงร่างได้

นี่กใ็ช้เวลาเกอืบห้าสบิปีเลยไม่ใช่เหรอ คนอื่นๆ กบ็อกว่าเรว็มากแล้ว  แต่

ว่าเจ๊เรา...เธอจะเก่งเกนิไปไหม เอาเถอะ สกัวนัเราต้องเป็นแบบอาเจ๊ให้

ได้ คอยดู”๊ ผมพดูกบัตวัเองพร้อมกบัหยบิกระเป๋าสมัภาระที่จดัเตรยีมไว้

แล้วลงไปข้างล่าง “อุ๊ฟ ท�าไมมนัหนกัจงัวะ” 

“กระเป๋าแค่นี้ยังยกแทบจะไม่ไหว อนาถชะมัด” ผมบ่นขณะเดิน

ลงบนัไดมาชั้นล่าง

“อ้าวลกูวา ท�าไมขนของไปเยอะขนาดนั้นล่ะ จะย้ายบ้านรไึง” พ่อ

ผมถามขึ้นหลงัจากเหน็ผมแบกกระเป๋าใบใหญ่เดนิลงมา

“เอ้าพ่อ ที่นั่นมันเป็นโรงเรียนประจ�านี่ หนูก็ต้องเตรียมเสื้อผ้า 

ข้าวของไปตุนไว้ด้วยสิ ไหนจะอาหารกระป๋องยามฉุกเฉิน น�้าดื่มฉุกเฉิน 

ไฟฉายส�ารองยามไฟดบั เทยีนไขเวลาไฟฉายถ่านหมด และกย็งัม.ี..”
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“อุ๊ ฮ่าๆๆๆ” พ่อผมหัวเราะ “นะ...นี่ลูกโชว์ตลกให้พ่อดูรึไงเนี่ย  

ฮ่าๆๆ ไปเรียนนะลูกไม่ใช่ไปรบ อีกอย่าง ที่โรงเรียนนั่นก็ออกจะดัง 

ออกจะหรูหรา ไม่อตัคดัอย่างที่ลูกคดิหรอกน่า”

ว่าแล้วพ่อก็เดินเข้ามาหยิบของที่ไม่จ�าเป็นในกระเป๋าผมออก  

“...อะไรเนี่ยกางเกงในลูกเอามากี่ตวั ท�าไมมนัดูเยอะจงั”

“ยี่สิบเอ็ดตัว หนูตุนเอาไว้เผื่อน�้าหมด ซักผ้าไม่ได้” ผมตอบไป

ตามความจรงิ

“โอ๊ยลูก อยู่ที่นั่นไม่เป็นแบบนั้นหรอก เชื่อพ่อสิ เอ้า...เอาไปแค่

เจ็ดตัวพอ รู้อะไรไหม สมัยพ่อฝึกทหารแล้วไปเข้าป่าพักแรมสิบสองวัน 

พ่อยงัเตรยีมไปแค่สามตวัเอง” 

“หะ!! จริงอ่ะ พ่อ แล้วพ่อท�าไง” ผมถามด้วยความอยากรู้แบบ

สดุๆ ท�ายงัไงวะถงึอยู่แบบนั้นได้ จะไม่เน่าตายชกัเหรอ

“ก็นี่ไง” พ่อผมหยิบกางเกงในของผมขึ้นมา พร้อมกับพลิกด้าน

หลงัให้ดู 

“นี่คอืวนัที่สอง” หลงัจากนั้นกส็ลบัเปลี่ยนด้าน เอาข้างในออกมา

ข้างนอก แล้วก็พลิกด้านให้ดูอีกรอบ “ส่วนนี่ก็วันที่สามและสี่ ตัวหนึ่ง

ใช้ได้สี่วนั สามตวักอ็ยู่ได้ตั้งสบิสองวนัเชยีวนา”

โอ้ว!!! เคลวนินน พ่อตูไม่ใช่มนษุย์ธรรมดาจรงิๆ ด้วย ใส่กางเกง

ในพลกิด้านเอาแบบนี้ คนธรรมดาที่ไหนเขาท�ากนั

“ขอแปดละกนัพ่อ”  ผมต่อรอง

“ท�าไมล่ะ”

“ยามฉกุ...”  ผมก�าลงัจะพูดต่อ แต่พ่อขดัขึ้นมาก่อน

“ฮะๆๆๆ เอ้า  แปดก็ได้” พ่อผมหัวเราะในขณะหยิบกางเกงใน 

อกีตวัใส่เข้าไปในกระเป๋าผม 

“แล้วก็นะ อาหารพวกนี้มันไม่จ�าเป็นหรอก” พ่อหยิบอาหาร
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กระป๋องและน�้าเปล่าที่ผมเผื่อเอาไว้ออกไป “นี่ลกูคงเผื่อไว้ว่าโรงเรยีนโดน

ระเบดิแล้วไม่มอีาหารขายรไึง เอาไปท�าไมเยอะแยะ...โอเค แค่นี้พอแล้ว 

ส่วนไฟฉายกบัเทยีนไข ถอืว่าอนโุลมให้ละกนั”

“เอ้าพ่อ เผื่อไฟดับเวลาจะเข้าห้องน�้าขึ้นมา มันจ�าเป็นนะ

ครับ” ผมบอกเหตุผลออกไป ใช่แล้วครับ ถ้าผมลื่นล้มหัวฟาดชักโครก

ตายเป็นผเีฝ้าห้องน�้าขึ้นมาท�ายงัไง

“โอเคๆ พ่อยอมแล้ว ป่ะ นี่กใ็กล้จะถงึเวลาที่เครื่องจะออกแล้ว”

พอพูดจบ พ่อก็พาผมออกไปนอกบ้าน ข้างนอกนั้น คุณแม่กับ 

ลเิวยีรอผมอยู่ก่อนแล้ว  

“พร้อมแล้วใช่ไหมจ๊ะ หนูวา” แม่เอ่ยเมื่อเหน็ผมเดนิออกมา

“จ้ะแม่จ๋า หนูพร้อมแล้ว”

“งั้นเรากไ็ปกนัได้แล้ว” พ่อกล่าวพลางเดนิไปขึ้นรถ

“เฮ้อ...ต้องไปแล้วเหรอเนี่ย ไม่อยากจากบ้านหลงันี้เลยแฮะ”

ความทรงจ�าสมยัก่อนของผมผดุขึ้นมามากมาย ตั้งแต่ที่ผมได้มา

อยู่บ้านหลังนี้พร้อมกับครอบครัว ผมเริ่มรู้สึกอาลัยอาวรณ์บ้านหลังนี้ 

ขึ้นมาซะแล้วส ิ

“หมื?”  ผมรู้สกึเหมอืนมอีะไรมาสมัผสัเข้าที่บรเิวณแขน เมื่อหนั

มามองก็พบลิเวียก�าลังถูแขนผมอยู่ เห็นดังนั้นแล้วผมจึงคลี่ยิ้มออกมา

บางๆ 

นั่นสนิะ...

“อะไรกนัลเิวยี เธอกค็ดิถงึบ้านเหมอืนกนัใช่ไหมล้า”

ผมไม่ได้จะไปจากบ้านหลังนี้ตลอดกาลนี่นา ช่วงปิดเทอมช่วง 

วันหยุดก็กลับมาได้ มันคงไม่ค่อยต่างกับการไปเข้าค่ายลูกเสือนัก

หรอก แค่ระยะเวลานานกว่านิดหน่อยเท่านั้น ยังไงผมต้องกลับมาที่นี่

แน่นอนอยู่แล้ว
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“เอ้า ไปกนัเถอะลเิวยี” 

ผมเดนิขึ้นรถไปพร้อมกบัลเิวยีและแม่ของผม รถค่อยๆ เคลื่อนออก

ไปอย่างช้าๆ  

“มนัต้องสนกุแน่นอน หนูวา เชื่อแม่ส”ิ แม่หนัมาพูดกบัผม

“จ้ะแม่” ผมตอบรบั แล้วกห็นักลบัไปมองบ้านที่ผมเกดิและเตบิโต

อกีครั้งหนึ่ง

‘แล้วเจอกนัใหม่นะ คณุบ้านที่รกั’ ผมคดิในใจ พร้อมกบัพูดออก

มาว่า

“เอ่อ...แม่จ๋าหนูไม่ไปแล้วได้ไหม”

สิ้นเสียงผม รถก็เบรกอย่างกะทันหัน ทั้งคุณพ่อและคุณแม่ต่าง 

หนัหน้ามามองผมด้วยสายตาประหลาดใจ

“ฮะๆๆๆ หนูล้อเล่นน่ะจ้ะแม่จ๋า” ผมหวัเราะตอบไป 

ใช่ส ิผมตดัสนิใจไปแล้วนี่ว่าจะไปเรยีนที่นั่น และที่ส�าคญั...

“โถ หนูวานี่ละก”็ แม่ถอนหายใจ พร้อมกบัที่รถค่อยๆ เคลื่อนออก

ไปต่อ

ผมได้ให้สญัญาไว้กบัตวัเองแล้วว่า ผมจะไม่ท�าให้แม่ของผมต้อง

ผดิหวงั



2

สาวงามบนเครื่องบิน

ณ สนามบิน

“อย่าลืมนะลิเวีย อยู่นิ่งๆ เอาไว้ ถ้าเธอเผลอบินด้วยพลังไอพ่น

ลกึลบัของเธอละก ็เป็นเรื่องแน่”  

ผมพดูกบัลเิวยีที่ตอนนี้อยูใ่นกระเป๋าเป้ของผม กอ็ย่างวา่ละ บ้าน

ผมอาศยัอยู่บนโลกมนษุย์ ถ้าเกดิมคีนเหน็ไข่สดี�าคล้ายๆ ลูกโบว์ลงิลอย

ไปลอยมาคงวุ่นวายน่าดู ปกติลิเวียก็อยู่แต่ในบ้านตลอด เวลาออกไป

เที่ยวข้างนอกกบัผม ผมกจ็ะเอาเธอใส่ใว้ในกระเป๋าเพื่อไม่ให้คนเหน็  

“เดินทางโดยปลอดภัยนะลูก หวังว่าเครื่องบินคงไม่ตกก่อนถึง

โรงเรยีนนะ” พ่อผมพูดขึ้น 

‘พ่อครับ ฉากนี้เขาควรจะพูดให้ก�าลังใจไม่ใช่เหรอครับ’ ผมคิด 

ในใจ
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“ฮะๆๆ ล้อเล่นน่ะลูก” พ่อกล่าวราวกับรู้ความคิดผม พร้อมกับ

วางมือไว้บนศีรษะผม แล้วเริ่มพูดด้วยน�้าเสียงจริงจังแตกต่างจากเมื่อกี้

โดยสิ้นเชิงว่า “ถึงแม้พ่อจะเป็นมนุษย์และไม่ค่อยเข้าใจเรื่องของพวก

ปีศาจ เทพ...อะไรพรรค์นั้นเท่าไหร่ แต่พ่อกเ็ชื่อว่าลูกพ่อสามารถปรบัตวั

ได้ เหมอืนกบัแย้เวลาปรบัตวัให้เข้ากบัสภาพแวดล้อม” 

โหพ่อ...ผมเกอืบจะซึ้งแล้วเชยีว

แต่กอ็ย่างที่พ่อผมว่าแหละครบั พ่อผมเป็นมนษุย์ ไม่เคยไปเมอืง

ปีศาจเลยสักครั้ง เนื่องจากมันมีกฎห้ามมนุษย์เข้า ปีศาจเองก็มีทั้งด ี

ทั้งเลวปะปนกนั อาจจะเป็นอนัตรายต่อชวีติมนษุย์ผู้นั้นเกนิไป

ส่วนพวกปีศาจที่มาอาศัยอยู่โลกมนุษย์ได้นั้นก็ต้องมีใบอนุญาต

รบัรอง แบบคณุแม่ของผม

ร่างปกติของแม่ผมจะมีหางทั้งเก้าและมีใบหูที่ยาวเหมือน

จิ้งจอก แต่ร่างที่เหน็ในตอนนี้เป็นร่างมายา ซึ่งกไ็ม่แตกต่างอะไรกบัมนษุย์

ธรรมดาคนหนึ่ง

“อ่า...ครบัพ่อ หนูจะพยายามท�าตวัให้เป็น...แย้...อย่างที่พ่อว่าไว้

ละกนั” ผมตอบกลบัไปด้วยน�้าเสยีงเซง็ๆ

“ฮะๆๆ ต้องงี้ส ิลูกพ่อ” พ่อผมหวัเราะ

หลงัจากนั้นผมกห็นัไปหาแม่ของผมเพื่อบอกลา “แม่จ๋าหนูจะไป

แล้วนะ”  

“จ้ะลกู ระวงัตวัด้วย อย่าลมืนะลกูว่าต้องไม่ท้อ ลกูคนเก่งของแม่

ท�าได้อยูแ่ล้ว สู้ๆ ” แม่ผมพูดให้ก�าลงัใจพร้อมกบัก�ามอืขึ้นเป็นสญัลกัษณ์

“จ้ะแม่” ผมหนัหลงัแล้วขนสมัภาระ ก�าลงัจะก้าวเดนิออกไป

“ลูกวา” ก่อนที่ผมจะออกเดนิ พ่อของผมส่งเสยีงเรยีกเสยีก่อน

ผมจงึค่อยๆ หนักลบัมา “มอีะไรครบัพ่อ”  

“ลกูคงไม่เสยีใจใช่ไหมที่ในตวัลกูมเีลอืดของพ่อมากเกนิไป ท�าให้
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ลูกไม่เหมอืนแม่เขา” พ่อผมพูดด้วยน�้าเสยีงเศร้าๆ

“พดูไรงั้นพ่อ พลงัของหนแูค่ตื่นช้ากว่าปกตเิฉยๆ พ่อไม่ต้องกงัวล

หรอก” ผมบอกทั้งๆ ที่ตวัเองกไ็ม่แน่ใจ “และถงึหนไูม่มพีลงัอะไรเลย แต่

หนูกไ็ม่เคยเสยีใจที่ได้เกดิมาเป็นลูกพ่อนะ”

ใช่แล้ว นี่เป็นความจรงิ ต่อให้ผมเป็นแค่มนษุย์ธรรมดากต็าม แต่

ผมไม่เสยีใจอย่างแน่นอนที่ได้เกดิมาในครอบครวัอนัแสนสขุนี้ ที่มทีั้งแม่

ที่แสนจะใจดแีละพ่อที่แสนเฮฮา...เกนิไป ผมมั่นใจว่าพวกท่านทั้งสองรกั

ผมมาก และผมกร็กัพวกท่านมากเช่นกนั

“ดูแลหนูวาด้วยนะ หนูลเิวยีจงั” แม่ผมพูดขึ้นมาอกีท ี

ผมรูส้กึว่าลเิวยีที่อยูใ่นกระเป๋าผมสั่นหน่อยๆ เหมอืนเป็นการรบัค�า

“ลเิวยีบอกว่า ไว้ใจได้เลยค่ะแม่” ผมกล่าว 

ไม่อยากบอกความจรงิอนัโหดร้ายว่า ลเิวยีนั้น ถงึแม้จะเป็นแค่ไข่ 

แต่อย่าได้ดูถูกเชียวนะครับ ถ้าสู้กับปีศาจ ผมเชื่อได้เลยว่า คุณเธอ

สามารถพุ่งใส่ปีศาจเตม็ที่จนท�ามนัตายได้เลย

ตอนอาเจ๊ผมอยู่ก็เคยเอาเธอมาฝึกซ้อมด้วยกันบ่อยๆ...ฝึกยังไง 

เหรอครับ ก็คงเหมือนในหนังสักเรื่องที่พยายามฝึกหลบกระสุนปืนนั่น

แหละครับ ขนาดอาเจ๊ผมอยู่ในร่างครึ่งจิ้งจอกยังแทบจะหลบคุณเธอ

ไม่ทนั...ไม่ส ิบางครั้งกโ็ดนอดัเข้าเสยีด้วยซ�้า

“เฮ้อ...ไม่อยากยอมรับเลยแฮะ แต่มันก็เป็นความจริง ต้องให้ไข่

มาคอยปกป้อง อนาถแท้ชีวิต” ผมพูดกับตัวเองเบาๆ แล้วผมก็รู้สึกว่า 

ลิเวียที่อยู่ในกระเป๋าผมเริ่มสั่นอีกครั้ง คราวนี้ผมมั่นใจได้เลยว่า คงสั่น

ด้วยเหตอุะไรกต็ามที่ไม่ดเีป็นแน่แท้

“อะแฮ่ม ลเิวยีจ๋า อย่าลมืนะจ๊ะว่านี่มนัโลกมนษุย์ ถ้าเธอเผลอท�า

อะไรบุ่มบ่ามละก็ มันจะไม่ดีเอาน้า” ผมบอกเธอไปด้วยน�้าเสียงที่ฟังดู

เย้ยหยันเล็กน้อย แล้วเธอก็สั่นอีกครั้งเหมือนกับจะบอกว่า ‘อย่าให้ถึง
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โรงเรยีนละกนั โดนแน่’

“เอาละ คงได้เวลาไปจริงๆ แล้วนะครับ” ผมพูด พ่อกับแม่ผมก็

ไม่กล่าวอะไร เพยีงแค่มองตาแล้วกย็ิ้มอย่างอ่อนโยนให้ผม มนัท�าให้ผม

รู้สึกตื้นตัน ผมเพียงยิ้มตอบพวกท่านทั้งสองเท่านั้น บางครั้งเราไม่ต้อง

พูด เพยีงแค่มองตาพวกท่าน เรากร็ู้แล้วว่าพวกท่านรู้สกึยงัไง

“ไปกนัเถอะลเิวยี” ผมเอ่ยเบาๆ แล้วกห็นัหลงัเดนิออกไป

ผมรู้สกึเหมอืนกบัว่าพวกท่านทั้งสองยงัคอยมองแผ่นหลงัของผม

อยู่ แต่ผมก็ไม่ได้หันกลับไป ถ้าหันไปอีกทีคราวนี้ผมอาจร้องไห้ก็เป็น

ได้ แล้วถ้าคนอื่นๆ เห็นชายหน้าเถื่อนๆ อย่างผมร้องไห้ฟูมฟายเพราะ 

ไม่อยากจากพ่อกบัแม่ไปแบบนี้ มนัคงจะดูอนาถไม่น้อย

“เอ...ล�าที่ 666 งั้นเหรอ...แล้วมันอยู่ตรงไหนกันเนี่ย” ผมพูดกับ 

ตวัเองหลงัจากที่เดนิมาได้สกัพกั ผมจงึตดัสนิใจถามยามแถวนั้น

“โทษครบัคณุลงุ...เอ่อ...คณุพี่” ผมรบีเปลี่ยนสรรพนามทนัทหีลงั

จากที่เหน็คณุยามท�าหน้าเครยีดใส่ แหม...หน้าออกจะแก่ ผมไม่เรยีกว่า 

‘ตา’ กด็ขีนาดไหนแล้ว

“มไีรเหรอ ไอ้หนุม่” คณุตา...คณุลงุ...ไม่ส ิคณุพี่ถามผมพร้อมกบั

รอยยิ้ม โอ้ววว เหมอืนอย่างที่เขาว่าเอาไว้เลย ค�าพูดค�าเดยีวกส็ามารถ

เปลี่ยนคนได้

“เครื่องบนิล�าที่ 666 นี่อยู่ตรงไหนเหรอครบั” ผมถามพี่ยามออก

ไป

“โอ้ว ดีแล้วไอ้หนุ่มที่มาถามพี่ ท่าทางจะไปเมืองโน้นสินะ นู่นๆ 

ล�าโน้นเลย” คุณพี่ยามพูดพร้อมกับชี้ไปที่เครื่องบินล�าหนึ่ง ก่อนส�าทับ

ด้วยน�้าเสยีงจรงิจงั “ไปตรวจของช่องนั้นนะ ย�้า ช่องนั้น”  

“ครบัผม” ผมตอบรบัแล้วกเ็ดนิไปหาช่องตรวจตามพี่ยามเขาบอก

“โทษทีนะลิเวีย เธอคงต้องไปอยู่ในที่เก็บสัมภาระผู้โดยสารของ
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เครื่องบนิแล้วละ” ผมเอ่ยเบาๆ ให้ลเิวยีได้ยนิหลงัจากรู้ว่า พวกกระเป๋า

เดนิทางที่ใหญ่ๆ ต้องเอาไปไว้ที่นั่น

บนเครื่องบิน

นี่เป็นครั้งที่สองที่ผมจะได้ไปเมอืงปีศาจ ครั้งแรกกค็อืตอนผมอายุ

หกขวบได้มั้ง ตอนนั้นผมกจ็�าไม่ค่อยได้ด้วยสวิ่าที่นั่นเป็นยงัไง เฮ้อ...ชกั

กงัวลนดิหน่อยแล้วแฮะ

“หมายเลขเจ็ดสิบสอง เจ็ดสิบสอ...โอ๊ะนี่ไง” ผมอุทานพร้อมกับ

เดินไปนั่งยังที่นั่งของตัวเอง แต่แล้วก็ต้องชะงักเมื่อเห็นคนที่นั่งอยู่ข้างๆ 

ที่นั่งของผม

เธอเป็นเดก็สาวอายรุาวๆ ผม ผมยาวจนถงึกลางหลงัและยงัเป็น

สีทองอร่าม นัยน์ตาสีเหลืองอมส้มหน่อยๆ อยู่ในชุดรัดรูปสีแดง ถุงมือ

ยาวสขีาว ใบหน้าของเธอนั้นดูนิ่งสงบ และเยอืกเยน็ เธอช่างงดงามจน

ผมตกตะลงึ

ที่ส�าคญั เธอขาวชะมดัเลย หน้าอกก.็..อื้อหอื...โตได้ที่....เอ๊ยไม่ใช่

แล้ว นี่ผมก�าลงัคดิบ้าอะไรอยู่เนี่ย!

ผมรบีส่ายหวัไล่ความคดิทะลึ่งๆ ออกไปทนัท ี

“ขะ...ขอโทษนะครับ ผมนั่งตรงนู้น” ผมพูดพร้อมกับชี้ไปยังที่นั่ง

ของผมซึ่งอยู่ถดัจากเธอเข้าไปด้านใน 

เธอไม่ได้ตอบอะไร เพียงแค่หันมามองหน้าผม แล้วก็เขยิบนิดๆ 

พอให้ผมมทีี่เดนิเข้าไปได้

“ขอบคุณมากครับ” ผมบอกก่อนจะเข้าไปนั่ง ตอนผมเดินผ่าน

หน้าเธอ ผมรู้สกึว่าตวัเธอสั่นแปลกๆ แฮะ แต่ผมกไ็ม่กล้าหนัไปมอง

เมื่อผมนั่งแล้ว บรรยากาศกดดันที่ไม่สามารถอธิบายได้ก็เริ่ม 

ก่อตวัขึ้น...มนัท�าให้ผมเริ่มรู้สกึเกรง็ๆ



31THE APEX PREDATOR

ไม่ได้ๆ เราต้องหาเรื่องชวนคยุบ้างแล้ว

“ดูจากอายุแล้ว คุณคงก�าลังจะไปที่โรงเรียนเซราฟิมเหมือนกัน 

ใช่ไหมครบั” ผมตดัสนิใจพูดออกไปเพื่อท�าลายความเงยีบ

“...” เธอไม่ตอบผม ยงัคงตหีน้านิ่งเหมอืนเดมิ

“แหม ดใีจจงัเลยที่จะมเีพื่อนไปเรยีนที่นั่นด้วย” ผมยงัไม่ละความ

พยายาม ผมรู้สกึได้ว่าเธอเหมอืนเหล่ตามามองตอนที่ได้ยนิค�าว่าเพื่อน

“...” เธอก็ยังคงไม่ตอบอยู่ดี เอาละอย่างน้อยเมื่อกี้เธอก็เหมือน

จะมองเราแวบๆ ครั้งนี้แหละ

“ผมชื่อ คทิซเึนะ อวาลอน ครบั ยนิดทีี่ได้รู้จกั” ผมพูดพร้อมกบั

ยื่นมอืเพื่อแสดงการทกัทาย

“...” เธอไม่ตอบ ไม่แม้แต่จะหนัมามองผมด้วย

ผมเลยชักมือกลับพร้อมกับเอ่ยกับตัวเองเบาๆ “เฮ้อ...หน้าแตก

หมอไม่รบัเยบ็เลยแฮะ”

คงเป็นเพราะไอ้หน้าตาเถื่อนๆ นี่ใช่ไหมเนี่ย เธอคงกลัวผม คง 

คดิว่าผมเป็นไอ้โรคจติอยู่ละส ิ

...อนาถจรงิ คดิว่าเริ่มต้นชวีติใหม่ครั้งนี้จะหาเพื่อนได้แล้วซะอกี...

ไม่ต้องถงึขนาดเป็นเพื่อนกไ็ด้ เอาแค่พอคยุกนัได้กพ็อ แต่นี่กลบั...เฮ้อ

เอาเถอะ ตั้งแต่เกดิมาผมพยายามชวนผู้หญงิคยุด้วยเป็นจ�านวน

สองร้อยแปดสิบเจ็ดคน แล้วก็ลงเอยคล้ายๆ แบบนี้สองร้อยสามสิบสี่

คน เยอะจนน่าสมเพชเลยละส ิเพิ่มไปอกีสกัคนจะเป็นไรไป

“ฮ้า...” ผมถอนหายใจออกมาเบาๆ ช่างมันเถอะ ฟังเพลงดีกว่า

เรา ผมล้วงเข้าไปหยบิเครื่องเล่นเอม็พสีี่ที่อยู่ในกระเป๋ากางเกงออกมา

“โอ๊ย! อะไรเนี่ย ซปิบาดงั้นเหรอ” ผมอทุานพร้อมกบัยกมอืขึ้นมา

ดู กพ็บว่ามเีลอืดไหลตรงปลายนิ้วชี้  

‘กางเกงวอร์มแบบมซีปินี่มนักอ็นัตรายเหมอืนกนัแฮะ’ ผมคดิในใจ
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ตอนนั้นเอง ผมกร็ู้สกึเหมอืนว่าผู้หญงิที่นั่งอยู่ข้างๆ ผมสั่นอกีแล้ว

เป็นอะไรอกีเนี่ย อ้อ...รูแ้ล้ว ที่เธอท�าเป็นวางฟอร์มกเ็พราะเหตผุลนี้ 

สนิะ เมื่อผมคดิได้ดงันั้นจงึเอ่ยปากพูดออกไปด้วยความหวงัดี

“เอ่อ... คณุครบั” พอผมพูดขึ้นมาปุบ๊ คณุเธอกห็นัมามองหน้าผม

ทันที “ห้องน�้าอยู่ด้านหลังก็มีนะครับ ผมเข้าใจ ไม่ต้องอั้นเอาไว้หรอก

ครบั คงอกีนานกว่าเราจะถงึ”

หึๆ  ผมเข้าใจความรูส้กึของเธอดนีะครบั เคยมหีลายครั้งหลายครา

ที่ผมขึ้นรถโดยสารแล้วดันโดนข้าศึกบุกกลางทาง ห้องน�้าในรถก็ไม่ม ี 

ผมต้องอั้นเอาไว้ตั้งนาน อารมณ์กค็งประมาณเธอนี้ละครบั หน้าเครยีดๆ 

ไม่อยากสงุสงิกบัใคร อยากอยู่เงยีบๆ มากกว่า

ขณะที่ผมก�าลงัคดิอยู่นั้น คณุเธอกม็อีาการสั่นอกีแล้ว!

รวึ่ากรงุใกล้แตกแล้ววะ 

และแล้วเธอก็พูดออกมาให้ผมได้ยินเป็นครั้งแรกว่า “ฉัน ไม่ได้ 

อยาก เข้า ห้องน�้า”

คณุเธอเล่นย�้าทลีะค�า อา...น�้าเสยีงนี่ไม่ค่อยแตกต่างจากรปูลกัษณ์ 

ภายนอกเลยแฮะ ดเูยน็ชาชะมดั แต่เดี๋ยวก่อน เธอบอกว่าไม่ได้อยากเข้า

ห้องน�้างั้นเหรอ แสดงว่าผมหน้าแตกอกีแล้วใช่ไหม  

“...ขอโทษครบั” เพื่อไม่ให้สถานการณ์เลวร้ายไปมากกว่านี้ ทาง

ที่ดผีมควรอยู่เงยีบๆ ดกีว่า 

ตกึๆ ตกึๆ ตกึๆ ผมได้ยนิเสยีงเหมอืนอะไรบางอย่าง...คล้ายเสยีง

หวัใจก�าลงัเต้นและดงัถี่ขึ้นเรื่อยๆ เสยีงนั้นดงัมาจากผู้หญงิที่นั่งอยู่ข้างๆ 

ผม

เสยีงอะไรวะ หวัใจเต้นเหรอ ดงัเกนิไปรเึปล่า 

ช่างเหอะอย่าไปสนใจเลย ฟังเพลงอยู่เงยีบๆ ของเราดกีว่า เดี๋ยว

เราไปท�าอะไรเปิ่นๆ เข้าอกีมนัจะแย่เอา
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เมื่อผมคิดได้ดังนั้นก็เปิดเพลง ใส่หูฟัง แล้วก็หลับตาลง ค่อยๆ 

ซมึซบัเสยีงเพลงที่ก�าลงับรรเลงอยูใ่นหขูองผม อา...ผมรูส้กึง่วงขึ้นมานดิๆ 

แล้วส ิขอหลบัเลยละกนั Zzz...

“เครือ่งหมายเลข 666 ขออนญุาตเข้าไปทีเ่มอืงเลกอิอส” เสียง

ของผู้ช่วยกปัตนับนเครื่องบนิดงัผ่านวทิยสุื่อสาร 

“ขอให้เปิดประตูกั้นเขตแดนหมายเลขที่ 72 ออกด้วย ย�้า ขอให้

เปิดประตูหมายเลข 72 ออกด้วย” เสยีงของเขายงัคงดงัต่อไป

“ทราบแล้วเครื่องหมายเลข 666 ทางเราจะเปิดให้เดี๋ยวนี้” เสยีง

อกีเสยีงตอบกลบัมาทางวทิยุ

เมื่อสิ้นบทสนทนา ไม่นาน มวลอากาศด้านหน้าเครื่องบินก็เกิด

การเปลี่ยนแปลง ก้อนเมฆค่อยๆ ถกูดูดกลนืเข้าไปด้วยพลงังานบางอย่าง 

และแล้วท้องฟ้าเบื้องหน้าเครื่องบินก็เริ่มบิดเบี้ยวจนปรากฏเป็นหลุมด�า

เหมอืนปากอโุมงค์ขนาดยกัษ์ภายในนั้นเหมอืนเป็นอโุมงค์ยาว รอบๆ มี

เพยีงสดี�าเหมอืนกบัสขีองท้องฟ้าในยามค�่าคนื

วู้มมม เครื่องบินบินผ่านเข้าไปภายในอุโมงค์นั้น ความเร็วของ

เครื่องค่อยๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไปประมาณสบิวนิาทกีพ็้นจาก

อโุมงค์ แล้วสิ่งที่ปรากฏแก่สายตาผู้โดยสารทกุคนคอื เมอืงขนาดใหญ่ที่

ไม่แตกต่างจากเมอืงในโลกมนษุย์เท่าใดนกั เตม็ไปด้วยตกึรามบ้านช่อง

ต่างๆ ภายนอกเมอืงกเ็ตม็ไปด้วยต้นไม้นานาชนดิ มมีากกว่าที่โลกมนษุย์

เสยีอกี  

“ไม่ได้มานานแล้วสนิะ”

“อ้า เราเพิ่งเคยมาที่นี่ครั้งแรกนะเนี่ย ตื่นเต้นชะมดั”

“นี่อย่าท�าเป็นบ้านนอกเข้ากรงุสยิะ”

และอีกหลากหลายเสียงของผู้โดยสารที่ดังขึ้นมา เมื่อเครื่องบิน 
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บนิผ่านบรเิวณนี้ไป 

ไม่ช้าเครื่องกค็่อยๆ ร่อนลงและจอดสนทิที่สนามบนิ

“นี่!!...เฮ้นี่!!”

‘หมื...เหมอืนได้ยนิเสยีงใครเรยีกเราเลยแฮะ’ ผมคดิในใจ

“ไอ้หนูถงึที่หมายแล้ว ตื่นซะท ีให้ตายส”ิ

ตาย...ใครตายหว่า เอ๋...เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ได้ยนิว่าถงึแล้ว

“ฉบิหายยย!!!” ผมอทุานพร้อมกบัสะดุ้งตื่น “นี่เราหลบัยาวเลย

เหรอเนี่ย โอ๊ยแย่จรงิๆ เลยเรา”  

“ไป ไอ้หนูลงไปได้แล้ว คนอื่นๆ เขาเพิ่งลงเมื่อตะกี้นี้เอง” ตาลงุ

สกัคนบอกผม

“ครบัๆ ขอบคณุมากครบัพี่ที่ปลกุ” ผมพูดออกไป...เรยีกว่าพี่ดกีว่า

แฮะ เดี๋ยวซวย

“พี่งั้นเหรอ นั่นสนิะ เรากห็น้ายงัหนุม่อยูน่ี่นา หึๆ  ไอ้หนนูี่ตาแหลม

นะเราน่ะ” คณุลงุเริ่มเข้าสู่สภาวะหลงตวัเองไปเสยีแล้ว

“โอ๊ย” จู่ๆ ผมกร็ู้สกึเจบ็แปลบที่ล�าคอ

“หมื? เป็นอะไรไปไอ้หนุ่ม” คณุลงุคนนั้นถาม

“ไม่รู้สคิรบั ผมรู้สกึเจบ็แปล๊บๆ ตรงคอเหมอืนมอีะไรมากดั” พอ

พูดเสรจ็ ผมกล็กุขึ้นมา

“หวาๆ” ผมเริ่มโซเซ ทรงตวัไม่อยู่ ขาทั้งสองข้างสั่น ก่อนจะอ่อน

ลงจนต้องนั่งอกีครั้งหนึ่ง

“เฮ้ ไอ้หนุ่มไหวรเึปล่าเนี่ย”  

“ไหวครบัไหว แค่รู้สกึเพลยีๆ หน้ามดืนดิหน่อยแค่นั้นเองครบั”  

อาการแบบนี้คุ้นๆ แฮะ...ใช่แล้ว เหมอืนกบัตอนนั้นเลย ตอนที่ผม

ถูกเจาะเลือดไปตรวจโรค ตอนนั้นหมอเป็นบ้าอะไรก็ไม่รู้ เอาเข็มฉีดยา
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ใหญ่บกัเอ้กมาสูบเลอืดผมไป ผมจ�าได้ด ีความรู้สกึมนัประมาณนี้แหละ

ผมจงึเอามอืลบูไปที่ต้นคอบรเิวณที่เจบ็ แต่กพ็บว่าไม่ได้มบีาดแผล

อะไร แล้วไหงมันเจ็บงี้วะ เอ๊ะ ท�าไมที่ปากของผมเหมือนกับว่ามีกลิ่น

เลอืดอยู่ด้วยล่ะ...

“พี่ครบั ขอโทษนะครบั สงสยัผมคงหลบัจนเพลยีไปหน่อย ขออกี

สกัสองนาท ีเดี๋ยวผมลงไปนะครบั” ผมบอกลงุแก

“อ่า...ได้ไอ้หนุ่ม” ลงุพูดขึ้นพร้อมกบัเดนิออกไป

“อ๋อย...นี่ตูเป็นอะไรวะเนี่ย มีตัวอะไรสูบเลือดไปหรือไง...ยุงเหรอ 

คงเป็นยงุที่ตวัเท่าควายได้มั้งเนี่ย”

หลังจากลงจากเครื่องไปเอาสัมภาระแล้ว ผมก็รีบเดินออกไป 

ข้างนอกสนามบนิทนัที

“โอ้ว ที่นี่กไ็ม่ค่อยต่างจากโลกมนษุย์เท่าไหร่แฮะ เป็นไงลเิวยี อยู่

ในช่องเก็บของเบื่อไหม” ผมถามลิเวียซึ่งอยู่ในกระเป๋าของผม แต่เธอก็

ไม่แสดงอาการอะไรตอบรบัเหมอืนอย่างเคย “หมื...เป็นอะไรไปลเิวยี

เธอเงยีบแปลกๆ แฮะ...

“แหมๆ เค้าขอโทษน้า นะตวัเอง คงโกรธละส ิสญัญาเลยว่า เดี๋ยว

ไปถงึโรงเรยีนแล้ว ถ้ามนี�้านมขายจะซื้อมาให้แช่เลย” ผมง้อเธอ เพราะ

ว่าลเิวยีชอบแช่น�้านมมาก ยิ่งเป็นพวกน�้าผลไม้หรอืธญัพชืนี่คณุเธอจะยิ่ง

ชอบเป็นพเิศษ

“เอาละ ได้เวลาของเราซักที ไปโลด!!!” ผมชูก�าปั้นไปข้างหน้า 

เล่นเอาคนอื่นที่อยู่บรเิวณนั้นหนัมามองกนัหมด

“...เอ เหน็แม่บอกว่าต้องไปต่อรถไฟอกีทนีี่นา ว่าแต่ว่าสถานรีถไฟ

มันไปทางไหนวะ” ผมพูดขึ้นมา เริ่มกังวลแล้วสิ ถ้าผมหลงทางจะท�า 

ยงัไงดเีนี่ย “อ๊ะ! ผมสทีองแบบนั้น สาวสวยที่นั่งข้างๆ เรานี่นา”

หลงัจากพยายามเหลยีวมองไปรอบๆ แล้วผมกพ็บเธอ เธอก�าลงั
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จะเดนิไปขึ้นรถแทก็ซี่ ลเิวยีดูเหมอืนจะตอบสนองกบัค�าว่า ‘สาวสวย’ ขึ้น

มา เธอเริ่มสั่นเลก็น้อย แต่ผมไม่ได้สนใจเพราะว่าผมไม่มเีวลาแล้วตอนนี้  

“รอด้วยครับ รอด้วย!” ผมตะโกนออกไปพร้อมกับวิ่งสุดก�าลัง

เพราะคณุเธอเข้าไปในรถแล้ว ขณะที่เธอก�าลงัจะปิดประต ูผมกต็ดัสนิใจ

ตะโกนออกไป “คณุสาวสวยผมทองบนเครื่องบนิ!!!”

ได้ผล! คุณเธอชะงักแล้วหันมามองผมด้วยสีหน้าเย็นชาเหมือน

เดมิ

“อ้า ทันซักที” เมื่อผมวิ่งมาถึงก็ถือวิสาสะเดินอ้อมไปเปิดประตู

อกีข้างพร้อมกบันั่งลงข้างๆ เธอ เธอมสีหีน้าประหลาดใจแวบหนึ่ง “คณุ

คงจะไปที่สถานรีถไฟเพื่อไปโรงเรยีนเซราฟิมใช่ไหมครบั”

“...” เธอไม่ตอบ ยงัคงตหีน้านิ่งต่อไป

“ผมถอืว่านั่นแปลว่า ใช่ แล้วกนันะครบั พอดเีลย ผมเพิ่งเคยมา

ที่นี่เป็นครั้งที่สอง ขอตามไปด้วยได้ไหมครบั” ผมถามเธอ

“....” เธอกย็งัไม่ตอบ เล่นเอาผมชกักงัวลนดิๆ แล้วส ิแต่ในที่สดุ

เธอกพ็ูดขึ้นมาด้วยน�้าเสยีงเยน็ชาเช่นเคย “ไปสถานรีถไฟเลกอิอส”  

“ครบั” คนขบัรถตอบรบั แล้วรถกค็่อยๆ เคลื่อนตวัออกไป

อา...อย่างน้อยเธอกไ็ปที่สถานรีถไฟเหมอืนกนัแฮะ

ผมรู้สึกเหมือนลิเวียที่อยู่ในกระเป๋าผมสั่นเล็กๆ อีกแล้ว แต่ผมก็ 

ไม่พูดอะไรออกไปเพราะกลวัจะมปีัญหา 

“เฮ้อ...” ผมถอนหายใจออกมา

เอาละ อย่างน้อยผมก็มีเพื่อนร่วมทาง คงไม่หลงทางหรอกมั้ง  

ชกัตื่นเต้นขึ้นมานดิๆ แล้วส.ิ..ผมคดิในใจพร้อมกบัคลี่ยิ้มบางๆ ออกมา
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ไม่มีเงิน!? แล้วมาถึงที่นี่ได้ยังไง

ขณะที่รถก�าลังแล่นอยู่

“โอย...เจบ็จรงิแฮะ ไอ้ยงุที่ดูดเลอืดเรานี่คงตวัเท่าควายได้มั้ง” ผม

บ่นกบัตวัเองพร้อมกบัลบูบรเิวณต้นคอ แล้วผมกเ็หน็คณุสาวผมทองที่นั่ง

ข้างๆ หนัมามองตาเขยีวเมื่อเธอได้ยนิค�าว่า ‘ควาย’

เฮ้...อย่ามองผมอย่างงั้นส ิผมว่าไอ้ยงุซงักะบ๊วยตวันั้นต่างหาก

“...” เธอไม่พูดอะไรแล้วกห็นัหน้ากลบัไปตหีน้านิ่งเหมอืนเดมิ

ทั้งผมและเธอต่างกไ็ม่พูดไม่จากนัเป็นเวลาร่วมยี่สบินาทไีด้ แหง

ละ ถ้าผมเผลอพูดอะไรออกไปอาจซวยอีกก็ได้ แถมลิเวียก็ดูเหมือนจะ

สงบเสงี่ยมเป็นเดก็ดเีกนิคาด ไม่ขยบัเลยแม้แต่น้อย

บรรยากาศในรถกลับเริ่มอึดอัด จนคนขับรถทนไม่ไหว ต้องเอ่ย

ปากชวนคยุแทน “โอ้ว พวกเธอเพิ่งมาจากโลกมนษุย์สนิะ เหน็ว่าจะไป
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สถานรีถไฟ คงจะไปโรงเรยีนเซราฟิมกนัละส”ิ 

“ถูกต้องแล้วครับลุง...หมายถึงคุณพี่” เมื่อได้ยินค�าว่าลุง คนขับ

รถก็หันมามองหน้าผม อีกแล้ว...ท�าไมกันนะพวกผู้ใหญ่ถึงไม่ถูกกับค�า 

ค�านี้ นี่ตูต้องเรยีกพี่แทบทกุคนเลยใช่ไหม

“...” ส่วนสาวงามยงัคงเงยีบ

“เอ่อ...แล้วพวกเธอเป็นปีศาจอะไรกนับ้างล่ะ” คนขบัถาม

“คอืผม...เป็นลูกครึ่งครบั”  

“หมื? ลูกครึ่งงั้นเหรอ ไอ้หนูเอ๊ย ดูหน้าเธอกร็ู้ว่า เป็นลูกครึ่งฝรั่ง 

ไม่ต้องมาพูดกวนหรอกน่า” 

“อ่า...ผมเป็นลูกครึ่งจรงิๆ ครบั แม่ผมเป็นจิ้งจอกเก้าหาง”  

“โอ้ว จิ้งจอกเก้าหางเลยงั้นเหรอ ถือว่าเป็นปีศาจที่มีชื่อเสียง 

โด่งดงัมากเลยนะเนี่ย ยอดไปเลยเจ้าหนุ่ม ดูท่าคงเจ๋งพอตวัสทิ่า” คณุพี่

คนขบัอทุานด้วยน�้าเสยีงตกใจ กแ็หงละครบั ในบรรดาปีศาจด้วยกนัเอง 

จิ้งจอกเก้าหางกถ็อืว่ามชีื่อเสยีงพอตวัอยู่เหมอืนกนันะ

ตอนผมบอกออกไปนั้น สาวผมทองกห็นัมามองหน้าผมด้วย

หน้าผมมอีะไรงั้นเหรอครบั หรอืว่าคณุสนใจไอ้ไฝที่อยู่หางตาข้าง

ซ้ายของผมกนั 

“อ้าว เป็นลูกครึ่ง...แล้วพ่อเธอล่ะ เป็นปีศาจอะไร” 

“คอืว่า...” ขณะที่ผมก�าลงัจะตอบออกไปนั้น สาวสวยผมทองที่นั่ง

ข้างๆ กพ็ูดแทรก

“ถงึแล้ว” เธอพูดแค่นั้นพร้อมกบัเปิดประตู หยบิของ แล้วเดนิลง

จากรถทนัทเีมื่อรถจอด

“โอ๊ะ ถงึแล้วเหรอเนี่ย ผมไปก่อนนะพี่ ขอบคณุมากนะครบัที่มา

ส่ง” พอพูดเสรจ็ ผมกห็ยบิกระเป๋าแล้วเดนิลงรถจากทนัที

แต่ขณะที่ผมก�าลงัจะปิดประตูนั้น คณุพี่คนขบักพ็ดูขึ้นมาเสยีก่อน
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ว่า “เดี๋ยวไอ้หนู ลมือะไรไปรเึปล่า”  

“อะไรครบัพี่ กระเป๋าผมกค็รบนี่นา” ผมตอบตามความจรงิ

“ไม่ใช่” คนขบับอกพร้อมกบัยื่นมอืแบตรงหน้าผม “ค่ารถ ทั้งหมด

แปดเหรยีญเงนิกบัอกีหกเหรยีญทองแดง”

“...”

“โอ๊ย  แม่สาวผมทองนัน่  เล่นชิง่หนใีห้เราจ่ายแบบนี ้ร้ายไม่

เบาเหมอืนกนันี่” ผมร้องออกมาอย่างเซง็ๆ หลงัจากจ่ายค่าแทก็ซี่ “หาร

สองกไ็ด้นี่นา เฮ้อ...”

ขณะที่ผมก�าลงัเดนิไปซื้อตั๋วรถไฟเพื่อไปที่เซราฟิม ผมกค็ดิค�านวณ

เงินทั้งหมดที่เหลือ “แม่ให้เงินมาเท่าไหร่หว่า...สิบเหรียญทอง สี่สิบ

เหรยีญเงนิ กบัอกีสามสบิเหรยีญทองแดง...กถ็อืว่าไม่น้อยเหมอืนกนัแฮะ 

โอ้...ลมืไปว่าแม่ให้บตัรกดตงัค์มาด้วย” 

ขออธบิายหน่อยนะครบั เงนิในโลกปีศาจนี้จะใช้ระบบเหรยีญหรอื

เครดติการ์ด โดยค่าของเงนิสบิเหรยีญทองแดงจะเท่ากบัหนึ่งเหรยีญเงนิ 

และสบิเหรยีญเงนิจะเท่ากบัหนึ่งเหรยีญทอง ไม่มสีกลุเงนิเหมอืนบนโลก

มนษุย์เรานะครบั ใช้เกณฑ์นี้ทั้งหมด

“เดี๋ยวลองเช็กบัญชีเราดูหน่อยดีกว่า ไม่เคยได้เช็กเลยแฮะ” ผม

เดนิไปที่ตูก้ดเงนิแถวนั้น...เอ่อกเ็หมอืนกบัเอทเีอม็บ้านเราแหละครบั เมื่อ

ผมกดรหัสดูแล้ว ก็ต้องตกตะลึงกับจ�านวนเงินที่เห็น “เฮ้ย! นี่มันอะไร 

วะเนี่ย เลขศูนย์ท�าไมตดิมาเป็นพวงๆ แบบนี้!!”

...หมื่น...แสน...ล้าน...หนึ่งล้านกว่าเหรียญทอง สามล้านกว่า

เหรยีญเงนิ กบัอกีสบิล้านกว่าเหรยีญทองแดง!

นี่มนั...ถ้าอยู่โลกปีศาจด้วยเงนิเท่านี้กส็บายไปทั้งชาตแิล้ว!

ก็รู้อยู่หรอกนะว่าแม่เราน่ะรวย แต่ไม่นึกว่าจะรวยขนาดนี้ นี่แค่
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บญัชขีองเราเองนะ

โอ้ว แบบนี้ตกูอ็ยูเ่ยี่ยงพระราชาได้เลยละส ิหุๆ ๆ...ผมเริ่มฝันหวาน

กบัการใช้ชวีติด้วยเงนิมหาศาลตรงหน้า

“ไม่ได้ๆ เงนินี้เราจะใช้ยามจ�าเป็นเท่านั้น แม่อตุส่าห์ล�าบากหามา

ให้เรา เราต้องใช้อย่างประหยัด” จิตใจด้านดีของผมยังคงข่มความคิด 

ชั่ววูบเอาไว้ได้ ผมดึงบัตรที่มีเงินมูลค่ามหาศาลนั้นออกแล้วเก็บไว้กับ 

ตวัเองให้มดิชดิ...ต้องรกัษาไว้ด้วยชวีติเลยบตัรใบนี้

ผมเดนิหาขบวนรถไฟที่เขยีนไว้ในตั๋วเรื่อยๆ ระหว่างทางกเ็หน็พวก

ปีศาจเผ่าต่างๆ ที่อยู่ในร่างที่แท้จริงของเผ่าตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นกัปปะ 

ปีศาจแมว หรอืแม้แต่กอ็บลนิ 

“ใครบอกกัปปะหัวล้านวะ ไม่เห็นล้านเลย แบบนี้มันกัปปะ

แอฟโฟรชดัๆ แน่ใจนะว่านั่นผม ไอ้ตูหลงคดิว่าฝอยขดัหม้อ” ผมพูดกบั

ตวัเองเบาๆ แล้วกร็ู้สกึว่าลเิวยีที่อยู่ในกระเป๋าสั่นอกีครั้ง

“ฮะๆๆ คงข�าละส ิลเิวยี...อ๊ะ! เจอแล้วขบวนนี้ไง” ผมร้องก่อนจะ

ก้าวขึ้นไปบนรถไฟ “เห รถไฟนี่หรชูะมดัแฮะ มห้ีองส่วนตวัด้วยเหรอเนี่ย”

ขณะที่ผมเดนิอยู่ข้างในรถไฟ กม็คีนวิ่งชนผมจากข้างหลงั

“ว้ายยย!!!” เสยีงของคู่กรณผีมดงัขึ้น ร่างของเธอกระเดน็ไปข้าง

หลงัแล้วล้มลง

“โอ๊ะ ขอโทษครบั เป็นอะไรมากไหมครบั” ผมกล่าวก่อนจะยื่นมอื

ไปหาอกีฝ่ายเพื่อช่วยดงึให้ลกุขึ้นมา แต่ว่า...ทนัททีี่ผมเหน็หนา้ของเธอ...

“เอ่อ...ขอโทษด้วยนะคะ พอดีฉันลืมของน่ะค่ะ เลยรีบไป

หน่อย” เธอตอบกลบัมา  

ผมเงียบ เพราะอะไรรู้ไหมครับ เพราะว่าผู้หญิงที่อยู่ข้างหน้าผม

ในตอนนี้เรยีกได้ว่า โคตรน่ารกั เธอมผีมสฟี้า นยัน์ตาสฟี้าอ่อน ใบหน้า

รปูไข่ ใส่เสื้อคลมุสขีาว ดจูากโครงหน้ากร็ูเ้ลยว่าเป็นชาวญี่ปุน่เหมอืนกนั
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กบัผม แบบนี้มนัสเปกเลย! 

เคลวนิ ตูเจอแล้ว ว่าที่แม่ของลูกตู!

“เอ่อ...คอืว่า ไม่เป็นไรครบั ผมเองต่างหากที่ไม่ด ีมายนืขวางทาง

คณุเสยีได้ ฮะๆๆ” ลิ้นผมแทบจะพนักนัตอนตอบคณุเธอ

ว้าวว เธอยิ้มให้ผม ใช่แล้ว! ตอนนี้เธอก�าลังยิ้มให้ผม ผมไม่ได้

ตาฝาดไปใช่ไหม มผีูห้ญงิที่น่ารกัสดุๆ ก�าลงัยิ้มใหผ้ม โอ้ว! มนัเยี่ยมมาก

เลยให้ตายสิ

“งั้น...ฉนัขอตวัก่อนนะคะ พอดลีมืของไว้น่ะค่ะ ต้องขอโทษจรงิๆ 

นะคะ” เธอก้มหวัเป็นเชงิขอโทษให้ผม

“มะ...ไม่เป็นไรครบั เรื่องขี้ผง” ผมตอบเธอไป เธอคงต้องไปแล้ว

สนิะ เฮ้อ...อย่างว่าแหละ เธอคงไม่อยากอยูใ่กล้กบัผูช้ายหน้าเถื่อนอย่าง

ผมเท่าไร...ผมเริ่มเข้าสู่โหมดมองโลกในแง่ร้ายอกีครั้ง

แล้วเธอกเ็ดนิจากไป แต่ขณะที่เธอก�าลงัเดนิไปนั้น เธอกห็นักลบั

มามองผมอกีครั้ง 

“ฉนัยูกคิ่ะ ยูก ิออนนะ” เธอบอกชื่อของเธอ เล่นเอาผมตกใจเลย

ทเีดยีว

“ผะ...ผมคิทซึเนะครับ คิทซึเนะ อวาลอน” ผมตอบแบบติดอ่าง

หน่อยๆ

“ฮิๆ ๆ” เธอหวัเราะเบาๆ

อ๊ากกก!!! น่ารกัโคตรเลย คนอะไรฟะ...ไม่ส ินี่มนันางฟ้าชดัๆ

“ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ คิทซึเนะคุง” เธอพูดพร้อมกับยิ้มให้ผม แล้ว 

จงึหนัหลงัเดนิจากไปจรงิๆ ทิ้งให้ผมยนืตวัแขง็ทื่ออยู่อย่างนั้น

“เยส! มีผู้หญิงที่โคตรน่ารักมาบอกว่ายินดีที่ได้รู้จักกับตูด้วย 

เว้ยเฮ้ย!” ผมพูดกบัตวัเอง

“คอืว่า...ขอโทษนะลงุ ขอทางหน่อยได้ไหม” มเีสยีงดงัขึ้นมาจาก
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ข้างหลังผม เมื่อผมหันกลับไป ก็พบกับเด็กชายตัวกะเปี๊ยก อายุน่าจะ

ประมาณสบิขวบยนืเงยหน้ามองผมอยู่

ลงุ...ลงุงั้นเหรอ! ไอ้เดก็ตวักะเปี๊ยกนี่เรยีกตูว่าลงุงั้นเหรอ ตูเพิ่งจะ

สบิหกเองนะเว้ย ถ้าตูอายยุี่สบิไม่เป็นตาไปแล้วเหรอ

ผมพยายามข่มอารมณ์โกรธไว้ วาเอ๋ย...ยังไงเขาก็เป็นแค่เด็ก 

ละน้า อา...นี่สนิะคอืความรู้สกึของตาแก่พวกนั้นเวลาที่มคีนเรยีกว่าลงุ 

“อ้อ โทษทีๆ ” ผมส่งรอยยิ้มให้เดก็คนนั้น

“ลงุ ไม่ต้องยิ้มหรอก มนัเหมอืนตาแก่โรคจติอ่ะ ท�าหน้าธรรมดา

กแ็ย่แล้ว ยิ่งยิ้มยิ่งแย่เข้าไปใหญ่” เดก็คนนั้นพูดเสรจ็กเ็ดนิจากไปทนัที

‘อะ...อะ...ไอ้เดก็...แก่แดดเอ๊ยยย!’ ผมตะโกนในใจอย่างสดุเสยีง  

“เฮ้อ...แย่จรงิๆ” ผมถอนหายใจ แล้วเดนิไปหาที่นั่งต่อ

“ยกูงิั้นเหรอ...แปลว่าหมิะสนิะ กเ็ข้ากบัเธอด”ี ผมเอ่ยเบาๆ พลาง

นกึถงึใบหน้าหญงิสาวคนเมื่อกี้

ขณะที่ผมก�าลงัท�าหน้าตาเคลิ้มอยู่นั้น ลเิวยีที่อยู่ในกระเป๋ากล็อย

ขึ้นท�ามมุหกสบิองศาแล้วพุ่งอดักลางหลงัผมอย่างแรง

“โอ๊ยย! เป็นอะไรของเธอเนี่ย”  

เธอไม่ได้ท�าอะไรอกี นอกจากอยู่นิ่งๆ เหมอืนเดมิ

“แปลกชะมดั” ผมบ่นพลางหาห้องต่อไป

“ห้องที่สามสบิสี่...ห้องที่สามสบิสี่ อ๊ะเจอแล้ว”

เมื่อผมเปิดประตูเข้าไป กเ็หน็ว่ามทีี่นั่งทั้งหมดสองแถว เป็นที่นั่ง

ยาว พอนั่งได้ที่ละสองคน ฝ่ังตรงข้ามผมมคีนนั่งอยูก่่อนแล้วคนหนึ่ง และ

ที่ส�าคญั...

“บงัเอญิไปม้างงง!” ผมเอ่ยออกมา

เธอคนนั้นเป็นผู้หญิงผมทองที่ขึ้นเครื่องบินมากับผมนั่นเอง เธอ

มองหน้าผมด้วยสหีน้าประหลาดใจ ผมจงึได้โอกาสยื่นมอืไปหาเธอแล้ว
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พดูว่า “ค่ารถแทก็ซี่เมื่อกี้ หารสองแล้วเป็นเงนิทั้งหมดสี่เหรยีญเงนิกบัอกี

สามเหรยีญทองแดงครบั”

เธอเงียบพร้อมกับมองหน้าผมครู่หนึ่ง จากนั้นก็ล้วงเข้าไปใน

กระเป๋าชดุคลมุสแีดงของเธอ

“!” ดวงตาของเธอเบกิโพลงแวบหนึ่ง เธอเอามอืออกจากกระเป๋า

พร้อมกบัมองหน้าผมด้วยสายตาเยน็ชาเช่นเดมิ ก่อนจะพดูว่า “ไม่มเีงนิ”

ผมเงยีบ

พระเจ้า! นี่เธอมาถงึที่นี่ได้ยงัไงโดยที่ไม่มเีงนิตดิตวั เธอหลอกเรา

เปล่าวะ แต่แค่สี่เหรยีญเงนิกว่าๆ เอง หรอืว่าเธอจะไม่มเีงนิจรงิๆ เนี่ย

“...คอืว่า ถ้าผมจ�าไม่ผดิ ค่าตั๋วรถไฟกบัค่าเครื่องบนิมนักแ็พงกว่า

ค่ารถแทก็ซี่นะครบั” ผมพูดออกไป

“ตั๋วทั้งสองใบนั้น ฉันจองไว้ก่อนนานแล้ว” เธอตอบหน้าตาย

เหมอืนเคย

“...แสดงว่าคณุไม่มเีงนิตดิตวัอยู่เลยงั้นซ”ิ

“ใช่”

“แล้วถ้าตอนนั้นผมไม่อยู่ด้วย ค่าแทก็ซี่คณุจะท�ายงัไง” ผมถาม

“ชิ่ง” เธอตอบค�าเดยีว เล่นเอาผมอึ้งไปเลย ไม่อยากเชื่อเลยแฮะ

ว่าสาวสวย...ไม่ใช่แค่สวยธรรมดาซะด้วย แต่สวยแบบดูดมีสีกลุ จะไม่มี

เงนิตดิตวัเลยสกัแดง

นี่เธอคงลืมเอาเงินมาใช่ไหม หรือว่าเธอจะหนีออกจากบ้าน! แต่

ว่าถ้าหนอีอกมาจรงิจะไปที่เซราฟิมเหรอ งั้นกค็ง...ผมจงึตดัสนิใจถามเธอ

ออกไป

“กระเป๋าตงัค์หายเหรอครบั หรอืว่าถูกขโมยไป”

“ลมืไว้บ้าน พอด ีรบีไปหน่อย”

“ฮ”ุ เสยีงผมหลดุข�าออกมา
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คณุเธอหนัมามองหน้าผมด้วยแววตาเยน็ชาและพดูว่า “ข�าอะไร”

“ฮะๆๆๆๆ ขอโทษทนีะขอโทษ ไม่นกึว่าสาวมั่นแบบเธอกจ็ะเป็น

แบบนี้ได้ ฮะๆๆ” ผมยงัคงข�าต่อไป เอ่อ...รู้สกึว่าตวัเองไร้มารยาทชะมดั

เลยแฮะ

“ฮึ” เธอแค่นเสียงอย่างไม่พอใจ ก่อนจะหันไปมองทางหน้าต่าง

รมิกระจกรถไฟ

“เอ้านี่” ผมยื่นเงนิให้เธอห้าเหรยีญทอง

เธอหนัมามองหน้าผมอย่างงงๆ แล้วกเ็อ่ยถามผมว่า “ท�าอะไร”

“เอ๋า กเ็หน็อยู่ว่าให้ไง”

“รู้ แต่ท�าไม” เธอมองตาของผม ผมก็จ้องนัยน์ตาสีส้มอ่อนของ

เธอเช่นกนั

“พ่อฉนัสอนมาว่า เวลาผู้หญงิล�าบาก หรอืแม้แต่ใครกต็ามก�าลงั

มีปัญหา ถ้าตอนนั้นเราสามารถช่วยพวกเขาได้ เราอย่าได้ละทิ้งพวก

เขา” ผมบอกออกไป ถงึแม้ว่าพ่อของผมบางท.ี..เอ่อ...จะว่าไงดล่ีะ ดเูฮฮา

เกนิไป? แต่บางเรื่องท่านกท็�าตวัได้น่าเคารพนบัถอืมากเลยทเีดยีว

“หึ ฉันไม่ต้องการความเห็นใจจากนาย” เธอตอบอย่างไร้เยื่อใย

พร้อมกลบัสะบดัหน้าหนี

“ถือว่าเป็นการตอบแทน” ผมกล่าว “วันนี้ที่ฉันมาอยู่ตรงนี้ได้ก็

เพราะเธอ ถ้าตอนนั้นฉนัไม่ได้ขึ้นแทก็ซี่คนัเดยีวกบัเธอ ฉนักค็งไม่ได้มา

อยู่บนรถไฟนี้หรอก ฉนัอาจจะหลงอยู่ในเมอืงกไ็ด้”

“ดงันั้น...” ผมถอืวสิาสะเอื้อมไปจบัมอืเธอ แล้วน�าเหรยีญทองทั้ง

ห้านั้นใส่ไว้ เธอท�าสีหน้าประหลาดใจนิดๆ “ขอบคุณมากนะ” ผมบอก

พร้อมรอยยิ้ม

เธอมองหน้าผมตาไม่กะพรบิ เราจ้องตากนัอยูป่ระมาณสามวนิาที

ได้



45THE APEX PREDATOR

“หึ” เธอก�าเงินแล้วสะบัดหน้าหนีกลับไปมองริมทางเหมือนเดิม 

“จ�าไว้ด้วยล่ะ”  

“คร้าบๆๆ” อ่า...นี่คงเป็นการคุยที่ยาวนานที่สุดตั้งแต่พวกเรา 

พบกนัเลยใช่ไหมเนี่ย

แล้วผมกร็ูส้กึเหมอืนมอีะไรกระแทกมาที่กลางหลงัอย่างแรงจนผม

ต้องอทุานออกมาด้วยความเจบ็ปวด “โอ๊ย!”

‘ลเิวยีท�าอะไรของเธออกีเนี่ย!’ ผมบ่นกบัตวัเองในใจ

สาวผมทองหนัหน้ามามองผมอกีครั้ง พร้อมกบัถามผมว่า “เป็น

อะไร”

อ๊ะ นี่เธอเป็นห่วงผมงั้นเหรอ

“อยู่ๆ กร็้องออกมาแบบนั้น เป็นบ้าหรอืไง”

“...” นั่นสนิะ จู่ๆ เรากร็้องออกมาอย่างไม่มเีหตผุล  เราคงเหมอืน

คนบ้าสนิะ ใช่ส ิหน้าเถื่อนๆ อย่างเรา ใครเล่าจะมาห่วงใย...โหมดมอง

โลกในแง่ร้ายของผมท�างานอกีครั้ง

“ไม่มอีะไรหรอก อย่าไปสนใจเลย ฉนัคงบ้าอย่างที่เธอบอกจรงิๆ 

แหละ” ผมกล่าวอย่างเซง็ๆ

“ห ึไม่ต้องบอกกร็ู้ว่าบ้า”

เฮ้! นี่ผมประชดนะ คณุเธอเล่นพูดออกมาตรงๆ เลยเรอะ!

“เฮ้อ...” ผมถอนหายใจพร้อมกบัทิ้งตวันั่งลงข้างๆ เธอ

“เบอร์ที่นั่งของผมอยู่ตรงนี้ครับ” ผมบอก เธอก็ไม่ได้หันมามอง

หรอืแม้แต่สนใจผมเลย

อ้า...อุตส่าห์ได้พูดคุยกันนานกว่าเดิมแล้วแท้ๆ ท�าไมต้องเป็น

อหีรอบนี้ด้วยเนี่ย...ผมบ่นในใจ

สักพัก ประตูห้องที่พวกผมอยู่ก็เปิดออก ก่อนจะปรากฏร่างของ

ชายหนุ่มผู้หนึ่ง ผวิออกเหลอืงเหมอืนพวกเอเชยี ร่างกายค่อนข้างผอม...
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คาดว่าน่าจะผอมกว่าผม สูงประมาณหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตร...ตูเตี้ย

กว่ามนัสนิะ ด้านหน้าตาออกไปทางคนญี่ปุน่ผสมอาหรบัหน่อยๆ แต่ว่า...

โครงหน้าโดยรวมจะเรียกว่าไงดีล่ะ เห่ยได้ละมั้ง และที่ส�าคัญ มีอยู ่

สิ่งหนึ่งที่สะดดุตาผมมาก นั่นกค็อืทรงผม เพราะว่าอะไรน่ะเหรอ...

“ฮะ! ไอ้กปัปะหวัฝอยขดัหม้อนี่หว่า...ไม่ส ิไอ้กปัปะแอฟโฟร!” ผม

ตะโกนออกไปด้วยความตกใจ ผมจ�าทรงผมนี้ได้ดเีลยละ เพราะเพิ่งเหน็

มันเมื่อตะกี้ก่อนเดินขึ้นรถมาเอง ถึงแม้หน้าตาจะดูดีขึ้นจนผมจ�าแทบ 

ไม่ได้...นี่คงเป็นร่างมายาสนิะ แต่ไอ้ทรงผมแบบนี้แหละที่ผมไม่วนัลมืโดย

เดด็ขาด

“เรยีกใครว่าหวัฝอยฟะ แล้วรูไ้ด้ไงเนี่ยว่าฉนัเป็นกปัปะ โธ่ อตุส่าห์

หนีไปเปลี่ยนร่างมาอย่างดีแล้ว มันดูออกได้ไงวะ” ไอ้กัปปะแอฟโฟร 

ตวันั้นโวย

เชื่อตูส.ิ..ถ้าไอ้เดก็แก่แดดนั่นเหน็เอง็กร็ู้ว่าเป็นคนคนเดยีวกนั 

ฟุบ่ เจ้ากปัปะแอฟโฟรนั่นนั่งลงตรงที่นั่งที่ยงัว่างตรงข้ามผม พร้อม

กบัมองมา “ไม่ต้องบอกกร็ู้ ไอ้หน้าเถื่อน”

อื้อหอื ค�าพูดค�าจา...

“นายคงเป็น...เอสเปอร์สนิะ”

เอสเปอร์...เอสเปอร์งั้นเหรอ ขออธบิายนะครบั พวกมนษุย์บางคน

สามารถอ่านใจผู้อื่นได้ คนพวกนี้จะถูกเรยีกว่า เอสเปอร์

เฮ้อ...ถ้าผมเป็นอย่างที่มนัพูดจรงิๆ กด็สี ิแต่ผมดนัเป็นแค่มนษุย์

ธรรมดา 

“ไม่ใช่ว่ะ”  ผมตอบไปพร้อมกบัท�าหน้ากวนๆ ใส่ “แต่รูไ้ด้ยงัไง มนั

เป็นความลบั ขอไม่บอกแล้วกนั” 

หมอนั่นเลกิคิ้วสูงพร้อมกบัพูดออกมาว่า “ไอ้หน้าเถื่อนๆ นี่ พอ

ท�าหน้ากวนๆ แล้วยิ่งดู เหมอืนจิ๊กโก๋เข้าไปใหญ่เลยว่ะ ถามจรงิ คมุถิ่น
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ไหนน่ะเรา”  

โอ๊ย! ตูไม่ได้เป็นนกัเลงเว้ย ตูเป็นแค่นกัเรยีนธรรมดา เป็นมนษุย์

ธรรมดาด้วย ท�าไมมแีต่คนทกัตูงี้วะ ไอ้เดก็แก่แดดนั่นกอ็กีคน ใช่ส ิเพราะ

หน้าอย่างงี้สนิะ ใช่ซี่!

“ว้อย! มันอะไรกัน ท�าไมมีแต่คนคิดว่าฉันเป็นนักเลงบ้าง เป็น 

ตาลงุแก่ๆ บ้าง เป็นคนโรคจติบ้าง ฉนัไม่ได้เป็นอย่างนั้นสกัหน่อย ฉนัก ็

ไม่ได้อยากเกดิมาหน้าเถื่อนแบบนี้นะ” ผมพูดออกมาเสยีงดงั “ฉนัไม่ได้

เป็นนกัเลงหรอือะไรทั้งนั้น คนเราใช่จะมองกนัที่หน้าตาสกัหน่อย”

เจ้าแอฟโฟรมองหน้าผม สหีน้ามนัดูตกใจหน่อยๆ คงไม่คดิว่าจู่ๆ 

ผมจะพูดออกมาแบบนี้ละมั้ง ส่วนคุณสาวสวยแค่เหลือบมามองผม 

แป๊บเดยีว แล้วกห็นักลบัไปมองนอกหน้าต่างเหมอืนเดมิ

“คอืว่า...ขอโทษททีี่พูดอะไรแปลกๆ ออกไป” ผมเอ่ย

“เอ้า ขอโทษท�าไมวะ ฉนัสทิี่ต้องพูด จรงิอย่างที่นายบอก คนเรา

ใช่จะดูกนัที่หน้าตา แต่ว่ามนักไ็ม่ถูกเสมอไปหรอกนะ ดูฉนัเป็นตวัอย่าง

ส ิหน้าตากด็ ีนสิยักด็อีกีต่างหาก” กปัปะแอฟโฟรพูดออกมาด้วยความ

มั่นใจเกนิร้อยยี่สบิเปอร์เซน็ต์

“...” ผมถึงกับพูดอะไรไม่ออกเพราะอึ้งในความหลงตัวเองของ

มนั...ถ้าค่าพลงัใจไม่เกนิร้อยคงไม่กล้าถงึเพยีงนี้

“...” แม้แต่สาวสวยผมทองยงัแอบมองด้วยสายตาเวทนา

“นี่ถามจริง เวลานายจะออกมาข้างนอกนี่ คือ...เคยส่องกระจก

บ้างไหม” ผมตดัสนิใจถามออกไป ผมโคตรอยากรู้เลย

“หมื? ถามโง่ๆ เหน็ฉนัเป็นคนยากจนถงึขนาดไม่มเีงนิซื้อกระจก

เลยรไึง กต็้องส่องทกุวนัอยู่แล้วส”ิ พูดเสรจ็ มนักห็ยบิกระจกพกพาจาก

กระเป๋ากางเกงออกมาส่อง “อ้า ช่างหล่อเหลาอะไรเยี่ยงนี้ พระเจ้า 

ได้โปรดอย่าพโิรธในความหล่อของข้าเลย”
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เมื่อกี้ผมเพิ่งได้ยนิอะไรมา หูผมไม่ได้ฝาดไปใช่ไหม

ไอ้กปัปะหวัฝอยมนันี่บ้าไปแล้ว! อ๊าก! พระเจ้า ผมขอให้ท่านทรง

พโิรธมนัด้วย!!

ฉกึฉกัๆๆ ขบวนรถไฟเริ่มค่อยๆ เคลื่อนขบวนตวัออกไป

“ไปแล้วสนิะ” ผมเอ่ยเบาๆ พยายามท�าเป็นไม่ได้ยนิเสยีงของเจ้า

กปัปะแอฟโฟรที่ก�าลงัเพ้อถงึความหล่อเหลาของมนัอยู่

ครดืดด จู่ๆ ประตูห้องกถ็ูกเปิดอกีครั้งพร้อมกบัร่างของผู้มาใหม่

“โอ๊ะ! สี่คนแล้วนี่ เท่านี้ห้องกเ็ตม็แล้วสนิะ” เจ้าของร่างนั้นกล่าว

ขณะก้าวเดนิเข้ามาข้างใน

เธอเอ่ยด้วยน�้าเสยีงที่แสดงให้เหน็ถงึความเป็นเดก็สาวว่า “สวสัดี

ทกุคน”



4

ภาพที่เห็น

ตอนนี้ในห้องส่วนตัวบนรถไฟที่ผมนั่งนั้นมีสมาชิกครบแล้ว   

คนแรกผม คนที่สองคุณสาวผมทองผู้ชอบกินชาเย็น ส่วนคนที่สามคือ 

ไอ้กปัปะหวัฟทูี่หลงตวัเองแบบสดุๆ...ผมสงสยัเหลอืเกนิวา่กปัปะทกุตวัมี

ทรงผมแบบนี้เหมอืนกนัหมดหรอืเปล่า หรอืว่ามแีค่ไอ้นี่ตวัเดยีว

ส่วนคนที่สี่นั้นเป็นผู้หญิงที่เพิ่งมาใหม่ ดูจากลักษณะการพูดคุย

แล้วแสดงให้เห็นว่าเธอเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงและเข้ากับ 

คนอื่นได้ง่าย ไม่ถอืตวั หน้าตานั้นเรยีกว่าน่ารกัมากเลยแหละ ถงึแม้จะ

ไม่เท่ากบัยูก ิออนนะ เมื่อครู่นี้กต็าม

ผมของเธอเป็นสีด�าสั้น ปากนิดจมูกหน่อย ผิวขาวนวล สวม 

เสื้อเชิ้ตสีขาวมีเสื้อคลุมสีด�าทับเอาไว้ เธอสวมกระโปรงสีด�าที่สูงเหนือ 

หวัเข่ามาประมาณห้าเซนตเิมตร เมื่อบวกกบันยัน์ตาสนี�้าตาลที่แสดงให้
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เหน็ถงึความมุ่งมั่น ท�าให้ภาพลกัษณ์ของเธอออกมาในแนว...จะเรยีกว่า

อะไรดลี่ะ สาวมั่นได้ละมั้ง

“ชั้น ฮโิตม ินูอ ิ เรยีกนูอกิไ็ด้ ยนิดทีี่ได้รู้จกัทกุคน” หลงัจากสาว 

ผู้มาใหม่เข้ามาในห้องนี้ได้ไม่นานกน็ั่งลงตรงที่ข้างๆ ไอ้หวัฝอยพร้อมกบั

กล่าวแนะน�าตวัเอง

“ฉนัชื่อ  คนิมิาร ุแอบ็โบ้ว ฉนัรู้นะว่าพวกนายคดิอะไรกนัอยู่ เป็น

ชื่อที่เท่สดุๆ เหมาะสมกบัหน้าตาของฉนัมากเลยใช่ไหมล่ะ ฮะๆๆๆ” ไอ้

เจ้ากัปปะมันเริ่มเข้าสู่สภาวะหลงตัวเองอีกแล้ว ส่วนพวกผู้หญิงทั้งสอง

กไ็ด้แต่ท�าหน้าเออืม

แอบ็โบ้ว...ช่างใกล้เคยีงกบัแอฟโฟรที่ตคูดิไว้มาก ท�าไมไม่เปลี่ยน

ชื่อตวัเองว่าแอฟโฟร่ไปเลยฟะ...

คิดแล้วผมจึงเอ่ยออกมา “แอฟโฟร่...เรียกง่ายแถมยังเข้ากับ 

ทรงผมสดุเท่ของนายอกีด้วย ฉนัขอเรยีกนายว่า แอฟโฟร่ กแ็ล้วกนั” 

พอมนัได้ยนิค�าว่า ‘ทรงผมสดุเท่’ ปุ๊บ มนักท็�าหน้าราวกบัว่า ตูข้า

นี้หล่อจรงิๆ สนิะ

“ฮะๆๆๆ เห็นไหมล่ะว่าทรงผมนี้มันโคตรเท่ เอาเถอะถ้านายว่า

งั้น ฉันก็จะให้พวกนายเรียกแบบนั้นแล้วกัน...เท่สินะ ทรงผมเรานี้มันเท่

จรงิๆ สนิะ ไม่เสยีแรงที่ไปอ่านนติยสารของพวกมนษุย์มา” มนัพมึพ�ากบั

ตวัเอง

เฮ้อ...ท่าทางเจ้าหมอนี่จะเป็นพวกบ้ายอ เอาเถอะ ถงึแม้จะดบู้าๆ 

แต่กไ็ม่น่าใช่คนเลวร้ายอะไร

แล้วผมกเ็หน็สาวที่เพิ่งมาใหม่...ผมหมายถงึนูอ ิมองมาทางผม

อ้าว ถงึควิตูละ

“ฉนัคทิซเึนะ อวาลอน เรยีก อวาลอน กไ็ด้” ผมแนะน�าตวัออก

ไป



51THE APEX PREDATOR

“คิทซึเนะ?...คิทซึเนะ” นูอิพึมพ�าหลังจากได้ยินชื่อผม “อ๊ะ! ฉัน

จ�าได้แล้ว นามสกุลเดียวกับประธานนักเรียนโรงเรียนเซราฟิมเลยนี่นา 

อย่าบอกนะว่านายรู้จักกับประธานคนนั้นด้วย!” เธอพูดด้วยน�้าเสียง 

ตื่นเต้นพร้อมกบัยื่นหน้าเข้ามาใกล้ผม

หวาๆ นูอมินัใกล้เกนิไปแล้ว!

“เออ จริงด้วยว่ะ นามสกุลเดียวกันเลย นายเป็นอะไรกับคน

ตระกูลนี้ ได้ยินว่าตระกูลนี้เป็นหนึ่งในตระกูลเก่าแก่ของญี่ปุ่นเลยไม่ใช ่

เหรอ ถ้าอย่างนั้นกต็้องเป็นชาวญี่ปุ่นส ิแต่ดูจากหวัทองๆ ของนายแล้ว

ไม่น่าจะใช่น้า” แอฟโฟร่พูดพร้อมกบัท�าหน้าสงสยั

กแ็หงส ิตูเป็นลูกครึ่งฝรั่งญี่ปุ่นนี่หว่า

“อ่า ใช่แล้ว ประธานนกัเรยีน คทิซเึนะ โยวโกะ เป็นพี่สาวฉนัเอง 

พี่สาวแท้ๆ น่ะ ฉนักเ็ป็นหนึ่งในสมาชกิของตระกูลคทิซเึนะเหมอืนกนั”

“แต่ว่า...” แอฟโฟร่ก�าลงัจะพูดต่อ

“พ่อฉนัเป็นชาวต่างชาตน่ิะ แต่ว่าโครงหนา้ฉนัได้แม่ สผีมของฉนั

ออกไปทางพ่อ ส่วนพี่สาวฉันได้แม่มาเด๊ะๆ” ผมบอกความจริงออกไป

บางส่วน โดยที่ไม่บอกไปว่าผมเป็นลูกครึ่งมนษุย์ด้วย

“นี่นายเป็นถงึลกูของท่านหญงิคทิซเึนะ มสิกึ ิงั้นเหรอเนี่ย!!” เจ้า

แอฟโฟร่มนัอทุานขึ้นมาเสยีงดงั

มิสึกิเป็นชื่อของคุณแม่ของผมเองครับ แม่ที่ชอบเรียกผมว่า 

หนวูานั่นแหละ ที่เจ้าแอฟโฟร่เรยีกว่าท่านหญงินั้นกไ็ม่ใช่เรื่องแปลกอะไร  

เพราะตระกูลแม่ผมเป็นตระกูลของปีศาจชั้นสูงในอดีตของญี่ปุ่น แถม 

ยังมีสายเลือดของโชกุนในสมัยนั้น และแม่ผมก็เป็นผู้สืบทอดตระกูล 

คนส�าคญัอกีด้วย

ญาติๆ  ของผม พวกคณุลงุคณุป้าที่เป็นจิ้งจอกเก้าหางเหมอืนกนั

ต่างก็ยังไม่สามารถงอกหางทั้งเก้าแบบแม่ผมได้ คุณยายท่านจึงมอบ
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ต�าแหน่งผู้น�าตระกูลคนต่อไปให้แม่ผม และแม่ผมกไ็ด้มาเจอกบัพ่อของ

ผม...ไมเคิล ทั้งสองแต่งงานกันจนมีอาเจ๊กับผมออกมา ซึ่งคาดว่าอีกไม่

นาน คนที่จะเป็นผู้น�าตระกูลคนต่อไปน่าจะเป็นอาเจ๊แน่นอน

“ใช่แล้ว...มนัน่าตกใจขนาดนั้นเลยเหรอ”

“กน็ดิหน่อย” มนัตอบ “งั้นกแ็สดงว่านายเองกเ็ก่งพอตวัเลยสทิ่า 

เป็นถงึลกูของท่านหญงิมสิกึ ิแถมประธานนกัเรยีนพี่สาวนายกย็งัสดุยอด

อกีต่างหาก” 

“กค็งงั้น” ผมตอบไปแบบส่งๆ ลกึๆ แล้วกร็ู้สกึอจิฉานดิๆ แฮะที่

พี่ของผมมแีต่คนชมแบบนี้

“แล้วนายล่ะ งอกหางได้กี่หางแล้ว” คราวนี้เป็นนูอทิี่ถาม

เฮ้ย...ฉันยังงอกไม่ได้สักหางเลย แถมยังเป็นแค่มนุษย์ต๊อกต๋อย

ธรรมดาอกีด้วย!

แต่ถ้าหากผมบอกไปแบบนี้คงจะหมดสิ้นแล้วซึ่งอนาคต  จงึบอก

เธอว่า “เรื่องนี้ขอเป็นความลบัแล้วกนันะ เมื่อถงึเวลา ฉนัจะแสดงให้ดู

เอง”

ผมกไ็ม่ได้โกหกอะไรเธอ เพราะว่าพลงัของผมมนัยงัคงเป็นปรศินา

อยู่ ไม่รู้ว่าจะตื่นขึ้นมาตอนไหน ไม่แน่ว่าอาจใช้เวลาทั้งชวีติเลยกเ็ป็นได้

“ว้า เอาเถอะ นายคงเก็บไว้เป็นเซอร์ไพรส์ละสิท่า ขอเดาเล่นๆ 

นะ พี่นายงอกเก้าหางเตม็ตวัตอนอายสุบิหกซึ่งเท่านายตอนนี้ ฉนัคดิว่า

นายกค็งเชื้อไม่ทิ้งแถว ขอเดาว่าหกหางละกนั” เธอพูด

อ๊าก! ได้โปรดอย่าประเมนิฉนัสูงขนาดนั้น!!! 

“อ่า...ฉันแนะน�าตัวเสร็จแล้ว ต่อไปก็เป็นทีของ...” ผมรีบเปลี่ยน

เรื่องคยุทนัท ีแล้วกห็นัไปหาสาวสวยผมทองที่นั่งอยู่ข้างๆ

“...” เธอไม่พูดอะไร ไม่แม้แต่จะหันมามอง ยังคงมองวิวนอก

หน้าต่างต่อไปราวกบัว่าไม่ได้สนใจสิ่งที่พวกผมพูดกนัเลยแม้แต่น้อย
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“โห่ แฟนนายนี่ไม่มมีนษุยสมัพนัธ์เลยแฮะ” ไอ้กปัปะบ่น...แต่เดี๋ยว

ก่อนนะ แฟนงั้นเหรอ กด็สี.ิ..เอ๊ย ไม่ใช่แล้ว แฟนเฟินอะไร พวกเรายงัแทบ

ไม่ได้คยุกนัเลย

“...” สาวผมทองหันมามองเจ้าแอฟโฟร่ด้วยสายตาเย็นชา เล่น

เอาเจ้ากปัปะกลนืน�้าลายลงคอ

“แฟนอะไร ฉันเพิ่งเคยเห็นหน้าเธอก็วันนี้เป ็นครั้งแรกนั่น

แหละ” พอผมพูดเสร็จ สาวผมทองก็หันหน้าไปมองวิวข้างทางต่อไป 

“พวกเราแค่บังเอิญนั่งเครื่องบินข้างกันเฉยๆ แล้วพอดีตอนมาที่สถานี

รถไฟกม็าด้วยกนั” 

“บังเอิญหรือพรหมลิขิตกันแน่หว่า...” นูอิพูดพร้อมกับยิ้มน้อย 

ยิ้มใหญ่

นั่นสนิะ ถ้าเป็นพรหมลขิติคงดนี่าดู แต่ว่าเสยีใจด้วย ดวงผมมกั

จะไม่ค่อยสมพงศ์กบัสาวงามเท่าไร

“เฮ้อ...” ผมถอนหายใจ

“ว่าแต่เธอเถอะ เป็นเผ่าอะไร ส่วนนาย แอฟโฟร่ ไม่ต้องบอก 

เพราะฉันรู้แล้วว่านายเป็นกัปปะ” ผมพูดดักคอเจ้าแอฟโฟร่เมื่อเห็นมัน

ท�าท่าจะพูด

“อะไรฟะ ฉนัเองกไ็ม่ใช่กปัปะธรรมดานะเฟ้ย” มนัตอบ...อ่า ดูก็

รูแ้ล้วว่าแกมนัไม่ปกต ิ“ถงึฉนัจะเป็นกปัปะ ฉนักภ็มูใิจในสิ่งที่ฉนัเป็น และ

ฉันก็เป็นถึงลูกชายผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านกัปปะทางภาคตะวันตกเชียว

นะเฟ้ย” 

โอ้ว มันไม่ใช่กัปปะธรรมดาแต่เป็นลูกชายผู้ใหญ่บ้านกัปปะงั้น

สนิะ

“โว้ว เรยีกได้ว่านายเป็นความหวงัของหมู่บ้านสนิะ”

“ใช่แล้ว ที่ฉนัพยายามจนสอบเข้ามาเรยีนที่โรงเรยีนเซราฟิมได้ก็
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เพื่อจะน�าความรูก้ลบัไปพฒันาหมูบ้่านของพวกเราต่อไป” แอฟโฟร่กล่าว

ด้วยแววตามุ่งมั่น

แอฟโฟร่...สิ่งที่นายพูดออกมานี้มนัช่างยิ่งใหญ่เหลอืเกนิ จะหล่อ

ไปไหนเนี่ย มาเรยีนเพื่อพฒันาหมู่บ้าน

“ว้าว! ฉนัเอาใจช่วยนายนะ แอฟโฟร่” ผมบอกมนัไป มนักพ็ยกั-

หน้ารบัค�า แล้วผมกห็นัไปที่นูอ ิ“เธอยงัไม่ได้บอกพวกเราเลยว่าเธอเป็น

เผ่าอะไร”

“นายบอกว่าแม่นายเป็นจิ้งจอกเก้าหางสนิะ งั้นนายคงรูจ้กัชื่อนี้”

“หมื? ชื่ออะไรเหรอ” ผมถามเธอไป

“นายเคยได้ยนิชื่อปีศาจนูเอะไหม”

นเูอะ...ชื่อนี้เหมอืนผมเคยได้ยนิจากที่ไหนมาก่อน  อา...จ�าได้แล้ว 

มคีรั้งหนึ่งผมเคยเปิดหนงัสอืเกี่ยวกบัปีศาจ พบว่านเูอะเป็นหนึ่งในปีศาจ

ที่มชีื่อของประเทศญี่ปุน่ หรอือกีชื่อหนึ่งคอื ไซโทร ิหมายถงึนกประหลาด

ว่ากนัว่ารปูร่างที่แท้จรงิของมนันั้นแทบจะไม่เคยมผีูใ้ดได้พบเหน็ จงึยงัคง

เป็นปรศินาต่อไป

“งั้นที่เหน็อยู่นี่กค็งเป็นร่างมายาเหมอืนกนัสนิะ” ผมพมึพ�าเบาๆ

“อะไรนะ” เธอถามผม

ร่างมายาของพวกเราชาวปีศาจหรอืแม้แต่พวกเทพกห็มายถงึร่าง

ที่ใช้ส�าหรบัอยูร่่วมกบัพวกมนษุย์ ทกุคนจ�าเป็นต้องมร่ีางนี้...ไม่ใช่จ�าเป็น

สิ ทุกคนต่างก็มีร่างนี้มาตั้งแต่เกิดอยู่แล้ว บางพวกอาจง่ายหน่อย เช่น 

ตระกูลผม เพยีงแค่เกบ็หางเกบ็หูซ่อนเขี้ยวเลบ็ แค่นี้กเ็หมอืนมนษุย์แล้ว

แต่ว่าผมไม่จ�าเป็นต้องซ่อนเขี้ยวเกบ็หางอะไรแบบนั้นหรอก เพราะ

ตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบัน ผมก็ยังอยู่ในร่างนี้มาโดยตลอด...จนผมเริ่ม

เบื่อละ

เมื่อไรตูจะมรี่างเท่ๆ แบบคณุแม่กบัอาเจ๊สกัทฟีะ
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“อ้อเปล่าหรอก นูเอะนี่ในประเทศญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นปีศาจที่ดัง

เอาการอยู่น้า” ผมบอกเธอ

“ใช่ม้า อิๆ” เธอยอมรับอย่างภาคภูมิใจ...เธอเองก็น่ารักเหมือน

กนัแฮะ

“ได้ยินว่าเป็นเผ่าที่เก่งในเรื่องของค�าสาป มนตร์ด�า การสร้าง

ภาพลวงตา และเอ่อ...การสะกดจติด้วยใช่ไหม” ผมถามต่อ

ถ้าพูดถงึเรื่องของเวทมนตร์ ค�าสาปอะไรพวกนั้น นูเอะจะเป็นสิ่ง

แรกๆ ที่ได้รับการกล่าวถึงแทบทุกครั้ง เรียกได้ว่าเป็นปีศาจที่โด่งดังใน

เรื่องพวกนี้เลยกว็่าได้

“ใช่แล้วละ เผ่าพันธุ์ของเราท�าได้แบบที่นายพูดมาทั้งหมดแต่

ว่า...” เธอเว้นช่วงไปพักหนึ่งแล้วจึงพูดต่อ “มันก็ต้องใช้เวลาฝึกกัน 

สักพัก ฉันในตอนนี้ท�าได้เพียงแค่สร้างภาพลวงตาแล้วก็การสะกดจิต 

เล็กน้อยเท่านั้นเอง...แต่ก็นะ ฉันจะต้องเก่งขึ้นแล้วท�าให้ตระกูลของฉัน 

ยิ่งใหญ่ให้ได้เลยคอยดู!” 

โว้ว แต่ละคนช่างมคีวามฝันที่ยิ่งใหญ่นกั ไอ้แอฟโฟร่กจ็ะพฒันา

หมู่บ้านกัปปะต่อจากพ่อของมันต่อไป นูอิก็มุ่งมั่นสร้างชื่อเสียงให้แก่

ครอบครวั

แล้วตูล่ะ มาเรียนที่นี่เพราะไม่อยากให้คุณแม่ต้องผิดหวังแค่นั้น 

ไม่ได้คดิถงึอนาคตเลย...ตอนนี้เอาแค่เรยีนอยู่ที่นั่นให้รอดก่อน แล้วค่อย

เริ่มคดิถงึเรื่องต่อไปจะดกีว่า

“แล้วเธอล่ะ” ผมหนัไปหาสาวสวยผมทองที่นั่งข้างๆ เธอกห็นัมา

มองหน้าผม เหมอืนรออยู่ว่าผมจะพูดอะไรต่อไป “เอ่อ...ถ้าไม่รบกวนจน

เกนิไป ขอทราบชื่อได้ไหม”

เธอจ้องหน้าผม จนผมเริ่มกงัวลซะแล้วสิ

“...” เธอเงยีบแล้วกห็นัไปมองววิต่อไป...นั่นคงเป็นค�าตอบสนิะ
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“เอ่อ...อย่างน้อยบอกเผ่าสกัหน่อยกไ็ด้” ผมยงัคงถามเธอต่อ

“...” เธอกย็งัคงให้ความเงยีบเป็นค�าตอบ

“เฮ้อ...” ผมถอนหายใจเป็นรอบที่ร้อยได้แล้วมั้งวนันี้

“นีๆ่  พวกนายอยากเหน็ฉนัใช้เวทลวงตาดูบ้างไหม” นอูกิล่าวเพื่อ

ท�าลายบรรยากาศแปลกๆ นี้

“โว้ว ตั้งแต่เกิดมา ฉันเองก็ยังไม่เคยเห็นเวทลวงตามาก่อน

เลย” เจ้าแอฟโฟร่พดูอย่างตื่นเต้น แหมท�าอย่างกบัเป็นบ้านนอกเข้ากรงุ

เลยนะแกนี่

จะว่าเขาก็ไม่ได้ ผมเองเป็นมนุษย์ ไม่เคยเห็นไอ้พวกเวทลวงตง

ลวงตาอะไรนั่นเหมือนกัน ที่เห็นส่วนใหญ่ก็คือ อาเจ๊กับคุณแม่เวลาฝึก

ซ้อมแล้วอยู่ในโหมดร่างจรงิเท่านั้น

“อื้อ ฉนัเองกอ็ยากเหน็เหมือนกนัๆ” ผมพูด ส่วนสาวผมทองยงั

คงชมววิอยู่เหมอืนเดมิ

“งั้นดูนี่นะ” นูอเิอ่ยด้วยน�้าเสยีงเยน็เฉยีบ

สกัพกั ผมกเ็หน็สิ่งที่น่าสยดสยองที่สดุที่ผมเคยเหน็...

ผมเชื่อว่าในโลกนี้ ไม่มีใครที่ไม่เคยเห็นพวกมันมาก่อน มันเป็น

แมลงชนดิหนึ่งที่อาศยัอยู่ตามบ้านเรอืน ตามห้องน�้า หรอืที่ไหนกต็ามที่

สกปรก

ใช่แล้วครบัมนัคอื แมลงสาบ!

ไอ้แมลงพันธุ ์นี้น่ะ ในความคิดของผมแล้ว มันเป็นศัตรูของ

มนษุยชาตเิลยทเีดยีว ยิ่งเวลามนัหงายท้องนะ...ยี้...ไม่อยากจะบรรยาย

ผมมีความทรงจ�าแย่ๆ เกี่ยวกับมัน ตอนผมเด็กๆ ผมยังไม่ค่อย

รู้จักสิ่งมีชีวิตชนิดนี้เท่าไร ผมเห็นมันเคลื่อนที่ได้ว่องไวมาก ด้วยความ 

คกึคะนองบวกกบัไม่มใีครอยู่บ้านนอกจากผม ผมวิ่งไล่จบัมนัจนได้แล้ว 

และเผลอก�ามอืแรงไปหน่อยจนมนัตายคามอื...
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สิ่งที่ผมได้รบัหลงัจากนั้นกค็อื กลิ่นที่เหมน็บรม มนัตดิมอืผมอยู่

เป็นวนั เล่นเอาผมร้องไห้!

ผมยงัจ�าความรู้สกึตอนนั้นได้ด ี เพราะฉะนั้นถ้าพวกคณุจะตะลงึ

กบัปฏกิริยิาของผมตอนนี้กไ็ม่ต้องแปลกใจนะครบั

“อ๊ะวะมะจ๊ากก!!!” ผมโวยร้องลั่นสุดเสียงพร้อมกับกระโดดเป็น

จงิโจ้เมื่อเหน็แมลงสาบฝูงหนึ่งอยู่บรเิวณเท้าผมยั้วเยี้ยเตม็ไปหมด

อ๊าก! ไอ้เคลวนิ ช่วยตูด้วย อย่าให้มนัมาแตะต้องตู ตูไม่อยากมี

กลิ่นแบบนั้นอกีแล้ว!!!

“ว้าก! ไม่เอาๆ ไปไกลๆ นะเฟ้ย ไอ้พวกแมลงโสโครก!!!” ผม

ตะโกน

สกัพกัพวกแมลงพวกบ้านี้กห็ายไปจนหมด เหลอืเพยีงเสยีงหวัเราะ

ของเดก็ผู้หญงิคนหนึ่ง

“ฮะๆๆๆ ขอโทษนะๆ เหน็นายแมนๆ แบบนั้น ไม่คดิว่านายจะกลวั

แมลงสาบนะเนี่ย กลวัซะเวอร์เชยีว” นูอพิูดหลงัจากหวัเราะเสรจ็

“ร้องตะโกนซะดงั ไม่คดิว่าลูกของท่านหญงิมสิกึจิะกลวัไอ้แมลง

ตวัจิ๋วพรรค์นี้” เป็นเจ้าแอฟโฟร่ที่พูดออกมาด้วยน�้าเสยีงสมเพช

ไม่ได้กลวัเฟ้ย แค่ไม่ชอบเฉยๆ แมลงตวัจิ๋วงั้นเหรอ มนับนิได้ด้วย

นะเว้ยเฮ้ย! ผมบ่นอบุอบิในใจ

แต่แล้วผมกต็้องตกใจ เมื่อรู้สกึถงึอะไรบางอย่างที่นิ่มๆ...แบบว่า

นิ่มมากๆ อยู่บริเวณสะโพกและสีข้างของผม แล้วยังมีกลิ่นหอมอ่อนๆ 

อา...กลิ่นอะไรเนี่ย หอมชะมดัเลย ผมจงึหนัไปมองแล้วกพ็บว่า...

“อ๊ะเด๊ะ...หวาๆๆ ขอโทษๆ”

ใช่แล้วครบั! ผมกระโดดขึ้นไปนั่งตกัแล้วกอดคอสาวผมทองข้างๆ 

อยู่ในลักษณะที่เรียกได้ว่าแนบชิด เมื่อกี้หน้าของผมกับเธอห่างกันไม่ถึง

สบิเซนตเิมตร ถ้าหนัไปไม่ระวงัเผลอๆ หน้าอาจชนกนัเอาได้
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“จะอยู่แบบนี้อีกนานไหม” เธอกล่าวด้วยน�้าเสียงเย็นยะเยือก 

ท�าให้ผมต้องรบีผละออกมาทนัท ีไม่อย่างนั้นไม่รูว่้าจะเกดิอะไรขึ้นกบัชวีติ

มนษุย์น้อยๆ ผู้แสนจะบอบบางคนนี้

“ห”ึ เธอแค่นเสยีงทหีนึ่ง ก่อนหนัไปชมววิต่อ

อา...เมื่อกี้นี้หอมชะมดัยาดเลย แถมนิ่มด้วย

เคลวนิ ตูนี่มนั...ลามกจรงิๆ

“นี่ เมื่อกี้พวกนายไม่เห็นงั้นเหรอ” ผมถามออกไปเพราะไม่เห็น

ปฏกิริยิาของคนอื่น เอ๊ะ หรอืว่าพวกเขาเหน็แต่ไม่กลวักนั

“ไม่หรอก เมื่อกี้เป็นภาพลวงตาที่ฉันสร้างขึ้นมาเพื่อให้นายเห็น

คนเดยีวน่ะ เป็นไง เหมอืนจรงิใช่ม้า” นูอเิฉลย

“เหมอืนจรงิสดุเลยแหละ เล่นเอาซะตกใจ แล้วเธอรูไ้ด้ยงัไงวา่ฉนั

ไม่ชอบแมลงสาบ” ผมถามในสิ่งที่สงสยั

“ฉนักไ็ม่รู้หรอก แค่ลองเดาซุ่มดูน่ะ แต่กไ็ม่นกึนะว่ามนัจะได้ผล 

ฮุๆ ” เธอยิ้มข�า เล่นเอาผมหน้าแดงไปเพราะความเขนิอาย

“อ้า ขี้โกงนี่นา ฉนัเองกอ็ยากเหน็บ้างนะ” เจ้าแอฟโฟร่โวยวายขึ้น

มาด้วยความไม่พอใจ

“เอาน่าต่อไปนี้แหละเป็นตาของนาย  แต่ระวงัหน่อยนะ” นอูเิตอืน

ด้วยน�้าเสยีงจรงิจงั ไม่น่าจะใช่การข่มขู่แต่อย่างใด “อย่างที่บอกไป ฉนั

ไม่รู้ว่านายกลัวอะไร เพราะฉะนั้นครั้งนี้ฉันจะใช้เวทที่เข้าไปดูความกลัว

ที่อยู่ในจติใจของนาย ถ้านายใจไม่แขง็พอ กร็ะวงัสตแิตกกแ็ล้วกนั” 

“สตแิตกเลยงั้นเหรอ ฉนัยงัไม่ได้เข้าเรยีนเลย จะมาเป็นบ้าไปก่อน

ไม่ได้ งั้นเอาแมลงสาบเหมอืนอวาลอนเมื่อกี้กแ็ล้วกนั” แอฟโฟร่บอก

หึ แอฟโฟร่เอ๋ย ไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นบ้าหรอก ตอนนี้นายก็ดูบ้า

หน่อยๆ แล้ว บ้าเพิ่มอกีสกันดิกไ็ม่เสยีหายอะไรหรอก...ผมคดิในใจขณะ

หนัไปมองหน้ามนั



59THE APEX PREDATOR

“เอาละ” นูอิพูดแล้วก็มองไปที่แอฟโฟร่ สักพักเจ้ากัปปะก็เกิด 

อาการแปลกๆ มนัมองไปที่บรเิวณเท้าและใบหน้าผม แล้วกห็วัเราะขึ้นมา

“ฮ่าๆๆๆ โอเค ฉนัเชื่อแล้ว เธอเจ๋งมาก” มนับอก

เฮ้ๆๆ เมื่อกี้มนัเหน็อะไรกนั แล้วมองหน้าตูแบบนั้นท�าไม หน้าตูมี

อะไรตดิงั้นเรอะ

“ฮะๆๆ ใช่ไหมล่า” นอูหินัมามองหน้าผมแล้วกห็วัเราะ...เฮ้ แบบนี้ 

ตูอยากรู้นะเฟ้ย

“มีอะไรงั้นเหรอ เมื่อกี้แอฟโฟร่มันเห็นอะไร” ผมถามด้วยความ

สงสยั

“อิๆ  ความลบัจ้ะ” นูอติอบพร้อมขยบิตาให้แอฟโฟร่

แบบนี้ไม่ยตุธิรรมเลยนะ

“เอาละ มอีะไรที่อยากดูอกีไหม” เธอถาม

ผมจึงยกมือขึ้นพร้อมกับบอกเธอไปว่า “เอ่อ...ขอโทษนะ ฉันขอ

แก้ตัวอีกสักครั้งได้ไหม ที่เธอบอกว่าสามารถเข้าไปดูความกลัวที่อยู่

ภายในจติใจผู้คนได้ ฉนัขอลองได้หรอืเปล่า”

ผมต้องล้างอายครั้งนี้ให้ได้ เมื่อกี้ท�าเอาซะผมเสยีเส้นไปหมดเลย

“ก็ได้อยู่หรอกนะ แต่ว่าท�าไมนายไม่เอาแมลงสาบเหมือนเก่า

ล่ะ” เธอถาม

“กเ็มื่อกี้มนัเป็นแค่แมลงสาบไม่กี่ตวั ครั้งนี้อาจจะมากนัเป็นฝงูเลย

กไ็ด้ น่านะ...ถอืซะว่าช่วยฉนัหน่อยแล้วกนั ฉนัจะได้เลกิกลวัไอ้พวกแมลง

บ้านี่สกัท”ี ผมเริ่มอ้อนเธอ

“กไ็ด้อยู่หรอก แต่ถ้าดูแล้วไม่ไหวจรงิๆ ฉนัจะหยดุนะ เพราะว่า

สิ่งที่นายจะเหน็ต่อไปนี้จะเป็นสิ่งที่นายกลวัมากที่สดุที่อยูล่กึภายในจติใจ

ของนาย ดงันั้นถ้านายจติไม่แขง็พอ นายจะแย่เอาได้” เธอบอกพร้อมกบั

เริ่มท�าท่าจรงิจงั แล้วจ้องมองตาผม
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ห ึแค่แมลงสาบแค่นี้จะท�าให้ตูกลายเป็นบ้าเลยเรอะ ฝันไปเถอะ

“ขอบใจมาก” ผมตอบแล้วก็มองเธอกลับ ตอนนั้นเอง ผมรู้สึก

เหมอืนกบัว่าลเิวยีที่อยูใ่นกระเป๋ามอีาการสั่นอกีครั้งหนึ่ง แต่ผมไม่ได้สนใจ

“เริ่มละนะ” เธอพูดขึ้น

สักพักสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวผมก็เริ่มเปลี่ยนไป กลายเป็นภาพ 

ทวิทศัน์แปลกๆ ทว่าเป็นสถานที่หนึ่งที่ผมรู้สกึคุ้นตาอย่างประหลาด มนั

ดูคล้ายกับสวนสาธารณะแต่กลับไร้ซึ่งผู้คน...และช่างเงียบสงบ มีเพียง

แสงจนัทร์อ่อนๆ และแสงจากหมู่ดาวเท่านั้นที่ก�าลงัส่องประกาย

แล้วสิ่งที่สะกดสายตาของเอาไว้ก็คือร่างหนึ่ง...เป็นร่างของหญิง

สาวอายุประมาณสิบเจ็ดสิบแปดปี เธอสวมเสื้อคลุมสีด�า ทั่วทั้งตัวเต็ม 

ไปด้วยบาดแผล ก�าลงันั่งพงิต้นไม้ใหญ่เบื้องหน้าผม

ภาพของเธอท�าเอาหัวใจผมแทบหยุดเต้น คงเป็นเพราะความ

งดงามของเธอ เธอเป็นคนที่สวยที่สดุที่ผมเคยเหน็ตั้งแต่เกดิมาเลย

ผมของเธอเป็นสดี�าขลบั ยาวสลวยมาจนถงึกลางหลงั ผวิกายขาว

ดั่งไข่มกุ ดวงตาสเีขยีวมรกต รูปร่างของเธอดูบอบบางน่าทะนถุนอม

สาวผมทองที่ผมว่าสวยมากแล้วกย็งัเทยีบไม่ได้ ยูก ิออนนะที่ว่า

น่ารัก ผมก็ยังรู้สึกว่าถ้าเอาเธอมาเทียบแล้วคงถูกผู้หญิงผมด�าผู้นี้กลบ

รศัมหีมดแน่

เธอทั้งน่ารักและงดงามในคราวเดียวกัน เธอก�าลังจ้องมองผม...

ใบหน้าของเธอดซูดีเซยีว แล้วเธอกค่็อยๆ ขยบัรมิฝีปากที่งดงามได้รูปนั้น

“มนุษย์เอ๋ย...ข้าก�าลังจะตายแล้ว” ค�าพูดของเธอท�าให้ผมรู้สึก

เหมอืนกบัว่าหวัใจของตวัเองก�าลงัจะแหลกสลาย

ตาย...ตายงั้นเหรอ

“ตะ...ตะ...ตาย...ท�าไมพี่สาวถงึจะตาย” เสยีงของผมที่ออกไปนั้น

กลบัเป็นเสยีงเมื่อสมยัเดก็ ผมรู้สกึว่าดวงตามนี�้าบางอย่างไหลออกมา
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นี่ผม...ก�าลงั...ร้องไห้?

“หนูจะไม่ยอมให้พี่สาวตาย หนูไม่ยอม!!!” ผมตะโกน

ใช่แล้ว ผมจะไม่ยอมให้เธอตาย...เธอต้องไม่ตาย

“พี่สาวต้องไม่ตายนะ...ฮอื”  ผมปล่อยโฮออกมา

นี่ผมก�าลงัเหน็อะไรอยู่ ภาพในอดตีงั้นเหรอ เธอเป็นใครกนั แล้ว

ท�าไมผมถงึจ�าเธอไม่ได้

“มอียู่สิ่งหนึ่งที่เจ้าพอจะช่วยข้าได้” หญงิสาวผู้งดงามกล่าวออก

มาอย่างแผ่วเบา

แต่ก่อนที่ผมในตอนนั้นจะได้กล่าวอะไรตอบ จู่ๆ ภาพทิวทัศน์

ทั้งหมดนั้นกค็่อยๆ สลายไป กลายเป็นภาพบนรถไฟเช่นเดมิ

“เฮ้ๆ อวาลอนๆ นายเป็นอะไรไป” นูอริ้องขึ้นอย่างร้อนรน ทกุๆ 

คนในห้องนั้นท�าสหีน้าเป็นห่วงกนัหมด ไม่เว้นแม้แต่สาวผมทองที่นั่งอยู่

ข้างๆ ผมเพิ่งเคยเหน็เธอท�าหน้าแบบนั้นเป็นครั้งแรก

“เอ๋ นี่ฉันฝันไปหรอกเหรอ” ผมพูดขึ้นมาอย่างงงๆ แล้วลูบไปที่

บรเิวณแก้มตวัเองกพ็บว่า “นี่ฉนั...ร้องไห้?”


