


บทนำ�

ณ เรือนใหญ่ตระกูลคิทซึเนะ เด็กหนุ่มคนหนึ่งนั่งคุกเข่าอยู ่

หน้าบานประตยูกัษ์ตรงทางเข้าเรอืน เขานั่งก้มหน้าอยูอ่ย่างนี้มานานตั้งแต่เช้า

จนเวลาล่วงเลยมาเกอืบสองทุม่ แม้สายฝนจะโหมกระหน�่ามานานหลายชั่วโมง

แล้วกต็าม เหมอืนเขาก�าลงัรอคอยอะไรบางอย่าง สหีน้าเขาในยามนี้ชา่งเศรา้

หมอง เหมอืนกบัคนที่สูญเสยีบางสิ่งบางอย่างที่ส�าคญัที่สดุในชวีติไป

“คุณหนูวาครับ เชิญกลับไปเถอะครับ ท่านอดีตเจ้าส�านักท่านก็ได้

กล่าวไปแล้ว อีกอย่างมันก็เป็นธรรมเนียมของตระกูลเรา ขอให้คุณหนูโปรด

เข้าใจด้วยเถอะครบั” ชายผูห้นึ่งเอ่ย เขาเป็นหนึ่งในคนที่อยูร่บัใช้ตระกลูเก่าแก่ 

นี้มานานหลายชั่วอาย ุเขาอดสงสารสภาพของเดก็หนุ่มตรงหน้าไม่ได้

“...” อวาลอนยงัคงก้มหน้ามองพื้นดนิต่อไป ไม่แม้แต่จะเอ่ยอะไรตอบ

กลบัมา ท�าให้ชายคนที่ขอร้องได้แต่ถอนหายใจแล้วเดนิกลบัเข้าไปในเรอืนใหญ่ 

ผ่านประตูสทีองที่อวาลอนคกุเข่าอยู่เบื้องหน้า

เนื้อตวัอวาลอนเปียกปอนเพราะสายฝน เสื้อเชิ้ตสขีาวบรสิทุธิ์บดันี้ถูก
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ดนิโคลนย้อมเป็นสนี�้าตาลออกด�า

ตบุ

“โอยยย...” เสียงหนึ่งดังขึ้นพร้อมกับหญิงชราที่กวาดพื้นอยู่ไม่ไกล 

จากอวาลอนล้มลงไป เดก็หนุม่จงึลกุขึ้นเดนิเข้าไปหาหญงิชราที่ล้มอยูต่รงนั้น 

แล้วค่อยๆ พยงุเธอขึ้น

“คณุยายไม่เป็นอะไรใช่ไหมครบั” เขาถามด้วยความห่วงใย น�้าเสยีง

ของเขาฟังดูไร้เรี่ยวแรง

“ยายไม่เป็นไร ขอบใจมากนะจ๊ะคุณหนูวา” หญิงชราตอบพร้อมกับ

ส่งยิ้มให้ เดก็หนุม่เลกิคิ้วสงูด้วยความแปลกใจว่า ท�าไมหญงิชราถงึได้รูจ้กัเขา

ได้

“มาครบัคณุยาย ไปนั่งพกัก่อน” อวาลอนค่อยๆ พยงุหญงิชราไปนั่ง

ตรงม้านั่งหนิอ่อนใกล้ๆ

“ท�าไมคณุยายถงึได้รู้จกัผมล่ะครบั ผมจ�าได้ว่าผมไม่เคยเหน็คณุยาย

อยู่ที่นี่มาก่อนเลย” เขาถาม

“โฮะๆๆ ลกูของท่านหญงิมสิกึ ิมรียึายจะไม่รูจ้กั แล้วที่ว่าท�าไมคณุหนู

ถงึไม่เคยพบยายมาก่อนนั้น กเ็พราะว่ายายเพิ่งจะมาท�างานที่นี่เมื่ออาทติย์ที่

แล้วเอง กน็ะ เหน็เขาประกาศว่าต้องการคนกวาดพื้นเพิ่ม ยายกเ็ลยมาหางาน

ท�าเพิ่มหน่อยน่ะ อกีอย่างอยูบ้่านเฉยๆ น่ะน่าเบื่อจะตาย” หญงิชรากล่าว เมื่อ

อวาลอนได้ยินดังนั้นก็ยิ้มให้เธออย่างอ่อนโยน แม้รอยยิ้มของเขาจะดูฝืนอยู่

กต็าม

“แต่ว่าบางเรื่องเรากต็้องรู้จกัก�าลงัของตวัเองนะครบั บางอย่างถ้าเรา

ฝืนท�ามนัมากเกนิไป อาจส่งผลเสยีกบัตวัเราเอง...” สายตาของเขาตอนที่กล่าว

กบัหญงิชราเป็นสายตาของคนยอมแพ้...เป็นสายตาของคนสิ้นหวงั...

“หืม? ยายยังฟิตอยู่เลย ที่ยายล้มเมื่อกี้เป็นเพราะฝนตกแล้วพื้นลื่น 

ต่างหาก นี่ๆ  ดูซดิู” เธอกล่าวอย่างอารมณ์ด ีพร้อมกบัยกแขนอนับอบบางขึ้น

มาเบ่งกล้ามให้เดก็หนุ่มดู 

เมื่อเหน็แบบนั้น เดก็หนุ่มกเ็พยีงยิ้มให้เธอ ถ้าเป็นปกตลิะกเ็ขาคงจะ
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หวัเราะกบัท่าทางของหญงิชราตรงหน้าไปแล้ว แต่ว่าเขาในตอนนี้...

“ท�าไมคุณหนูถึงได้มาขอให้ท่านอดีตผู้น�าตระกูลสอนเก้าเพลงดาบ

คทิซเึนะให้ล่ะ คณุหนูกน็่าจะรู้นี่ว่าเพลงดาบประจ�าตระกูลคทิซเึนะถ่ายทอด

ให้ได้เพียงบุคคลที่จะมาเป็นผู้น�าตระกูลเท่านั้น...” หญิงชราเอ่ยขึ้นเมื่อเห็น 

อวาลอนไม่ตอบ เป็นความจรงิที่ว่า เพลงดาบประจ�าตระกูลคทิซเึนะนั้น คนที่

ฝึกได้มเีพยีงคนที่จะมาเป็นผูน้�าตระกลูนี้ ซึ่งปัจจบุนัผู้ที่ได้รบัเลอืก คอื คทิซเึนะ 

โยวโกะ พี่สาวเพยีงคนเดยีวของเขา เดก็สาวอจัฉรยิะที่ในห้าร้อยปีจะมสีกัคน 

แต่อวาลอนกห็าได้อจิฉารษิยาในตวัของโยวโกะไม่ ที่เขามาที่นี่เป็นเพราะว่า...

“ผมอยากเก่งขึ้น...” เขาตอบพร้อมกบัแหงนหน้ามองท้องฟ้ายามค�่าคนื 

แสงของพระจนัทร์และหมู่ดาวทั้งหลายที่ก�าลงัส่องประกายช่างงดงาม...

“เก่ง? คณุหนูจะเก่งไปเพื่อสิ่งใดกนั”

“เพื่อปกป้องคนที่ผมรกั ปกป้องคนส�าคญัของผม”

“ปกป้องคนที่คุณหนูรัก? ถ้ายายได้ยินมาไม่ผิดละก็ สี่เดือนก่อน 

คุณหนูช่วยองค์หญิงทรีนีตี้จากการคลุมถุงชนเอาไว้ แล้วเมื่อสองเดือนก่อน

คุณหนูก็ปกป้องเมล็ดพันธุ์อิกดราซิลและเจ้าหญิงอัลเวลเอาไว้ได้ด้วยนี่นา” 

หญิงชรากล่าว เขาไม่แปลกใจที่เธอจะรู้เรื่องของทรีนีตี้ เพราะว่านั่นเป็น 

ข่าวดงัไปทั่วโลกปีศาจ แตเ่รื่องของอลัเวลนี่ส ิมนัเปน็ความลบัไมใ่ชเ่หรอ แล้ว

ท�าไมหญิงชราคนนี้ถึงรู้ได้...หรือว่าพี่สาวของเขาบอกเรื่องนี้ให้คนในตระกูล 

รู้กนั

“ห ึมนักใ็ช่ครบัคณุยาย ถงึแม้ผมจะช่วยอลัเวลเอาไว้ได้ แต่ผมกเ็กอืบ

สูญเสยีเธอไปเหมอืนกนั...เป็นเพราะความอ่อนแอของผมเอง...”

“มนัคงเป็นสาเหตทุี่ท�าให้คณุหนูอยากจะเก่งขึ้นงั้นซนิะ”

“นั่นมันก็แค่ส่วนหนึ่งครับ แต่ว่าความจริงแล้ว...” ยังไม่ทันที่เขาจะ

กล่าวจบ จู่ๆ เขากเ็งยีบเสยีง ภาพเหตกุารณ์ต่างๆ ที่ผ่านมาพรั่งพรูเข้ามาใน

หวัเขาอย่างรวดเรว็

“...” อวาลอนได้แต่เงียบ เขาก้มหน้า หยดน�้าตาค่อยๆ ไหลหยด... 

อกีแล้ว เขาร้องไห้อกีแล้ว
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“ฮึก...บ้าเอ๊ย...” เขาสบถแล้วลุกขึ้นยืน แต่พอเขาจะก้าวเท้าไปเบื้อง

หน้า

โครมมม! เสยีงดงัขึ้นพร้อมกบัร่างของเขาล้มลงไปนอนราบกบัพื้นดนิ 

ขาทั้งสองข้างของเขาอ่อนแรง เป็นเพราะภาพเหตกุารณ์ที่เขาได้เหน็...ภาพของ

เหตกุารณ์เมื่อไม่กี่วนัก่อน

“คะ...คณุหนูวา!” หญงิชราตกใจแล้วรบีลกุไปพยงุตวัเขายนืขึ้น แต่ก็

ชะงกัเมื่อได้เหน็สหีน้าเดก็หนุ่มที่นอนฟบุอยู่ เพราะว่าใบหน้าเขาในตอนนี้...

“ฮอืออ...” อวาลอนสะอื้น แม้จะแผ่วเบามากกต็าม แต่เธอกย็งัได้ยนิ...

เขาก�าลงัร้องไห้

เขาไม่มีเรี่ยวแรงแม้แต่จะดันตัวลุกขึ้นมา สภาพของเขาในตอนนี้ช่าง

น่าเวทนา และน่าสงสาร...

แต่แล้วร่างกายของอวาลอนก็แปรเปลี่ยนไป เขากลายร่างเป็นสุนัข

จิ้งจอกขนทองที่มีหางถึงเจ็ดหาง จิ้งจอกค่อยๆ ลุกพร้อมกับแหงนหน้ามอง

ท้องฟ้าที่มพีระจนัทร์เตม็ดวง แล้วมนัก.็..

“โบร๋ววว” จิ้งจอกขนทองหอนพร้อมกบัหยดน�้าตาที่ไหลรนิ เสยีงของ

มันดังก้องไปทั่วทั้งเมือง พร้อมกันนั้นสุนัขตัวอื่นๆ ที่อยู่ในละแวกเดียวกันก็

หอนรับ ราวกับพวกมันรับรู้ถึงอารมณ์และความรู้สึกของจิ้งจอกขนทองตัวนี้ 

พวกมันทั้งหลายต่างสัมผัสได้ถึงความอาลัยอาวรณ์ ความเศร้าโศกเสียใจที่

แฝงอยู่ภายในเสยีงหอนนั้น

 

หลายวันก่อนหน้านั้น

“ปิดเทอม ปิดเท้อม ปิดเทอม โอ้วเย้ อาฮะ อาฮะ อาฮะๆ อาฮ้า” ผม

ร้องขณะเปิดเพลงแนวดิสโก้ แล้วเต้นโยกย้ายส่ายสะโพกโยกเอวอยู่ใน 

ห้องนอนที่บ้าน ไมอ่ยากบอกว่าภาพของผมตอนนี้เหมอืนคนบา้เมาเอม็รอ้ยที่

เต้นอยู่ในผบั

“ฮ้า ปิดเทอมแล้วโว้ยยยย เวลาสองเดอืนนี้ตูข้าจะท�าอะไรดนี้อ...”

ใช่แล้วครบัทกุท่าน ตอนนี้ผมปิดภาคเรยีนที่หนึ่งแล้ว หลงัจากสงคราม
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ที่เอเวอร์แลนด์คราวนั้น นี่ก็ผ่านมาสองเดือนแล้ว และวันนี้ก็เป็นวันแรกของ

ปิดเทอมอนัแสนจะสขุสนัต์ของผม!

“หึๆๆ ฮ่าๆๆ สองเดือนกับอีกสี่เซ็นต์ ในที่สุดตูก็แตะร้อยเจ็ดสิบสอง

แล้วซินะ ไม่สิๆ ตอนนี้ต้องร้อยเจ็ดสิบสองเซนติเมตรกับอีกสองมิลต่างหาก 

วะฮ้าๆๆๆ” ผมหวัเราะเหมอืนจอมมารผูช้ั่วร้ายในหนงัการ์ตนู ขณะมองตวัเอง

ในกระจก นี่ผมหล่อขึ้นรเึปล่าเนี่ย

“โยคะกบัครมีของเจ้ามเีทยีร์มนัช่วยได้จรงิๆ และอกีไม่นาน ยกู ิออนนะ 

ผู้น่าร.ั..ไม่ได้ส ิตอนนี้เธอมแีฟนแล้วนี่หว่า...” ผมกล่าวเสยีงเศร้าหลงัจากนกึ

ขึ้นได้

พอผมกลับจากเอเวอร์แลนด์ ที่โรงเรียนเซราฟิมก็มีเรื่องใหญ่เกิดขึ้น 

เมื่อ ยกู ิออนนะ นางฟ้าของผมได้ไปคบกนัเจ้าเดเมี่ยน นามสกลุอะไรสกัอย่าง

นี่แหละ ไอ้หมอนี่มนัย้ายเข้ามาใหม่ช่วงที่ผมท�าสงครามกอบกู้บ้านเมอืง

“ชชิะ แค่หล่อกว่า สูงกว่าฉนัเท่านั้นเอง...” ภาพไอ้หน้าหล่อผมด�าที่

สูงยาวเข่าดีและขี้เก๊กผุดขึ้นในหัวผม ไอ้หมอนี่ถูกจัดให้เป็นหนุ่มหล่ออันดับ

สองของโรงเรยีนเซราฟิมรองจากเจ้ามเีทยีร์ มหิน�าซ�้าเจ้าเดเมี่ยนนี่ยงัอยู่บ้าน

วนิเทอร์เหมอืนผมอกี ซวยขนานแท้...

ประวตัคิวามเป็นมาของมนันั้นไม่มใีครทราบ อยู่ๆ  มนักย้็ายเข้ามาดื้อๆ 

เสียอย่างนั้น ที่ส�าคัญมันขอยูกิจังที่ผมหมายปองเป็นแฟน ไม่อยากบอกว่า

ตอนนั้นผมเองก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วย แวบแรกที่ผมคิดหลังจากเห็นมันขอ 

ยูกจิงัเป็นแฟนกค็อื ไปแดกหญ้าเถอะเอง็ ไม่มทีางที่นางฟ้าของตูจะลดตวัลง

มาคบคนที่มดีแีค่ความหล่ออย่างเอง็หรอก...

‘ค่ะ’ ค�าตอบของเธอท�าผมทรดุ ผมกระอกัเลอืดออกมาพร้อมกบัพลงั

ชีวิตที่ติดลบแบบอินฟินิตี ท�าไม ท�าม้ายยย เหตุใดยูกิจังถึงท�ากับผมแบบนี้

หา? ท�าไมเธอถงึต้องท�าแบบนี้ด้วย ตอบตูมาซเิคลวนิ!!!

“...”

ถ้าเกดิผมได้ยนิเสยีงเคลวนิตอบกลบัมาจรงิๆ ผมกค็วรไปพบจติแพทย์

ได้แล้วสนิะ...
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“อกหกัครั้งที่สองซะแล้ว...” ผมกล่าวอย่างเลื่อนลอยพลางมองตวัเอง

ในกระจก

วาเอ๊ย ท�าไมตอนนี้หน้าแกมันถึงดูอนาถและทุเรศได้ขนาดนี้กัน ดูส ิ 

ไอ้ที่ก�าลงัโผล่มาออกมานี่ขนจมูกใช่ไหม...

ตอนนี้ลเิวียก�าลงัดูละครกับคุณแม่ที่ชั้นล่าง ไม่อยากพูด พอผมบอก

ว่าปิดเทอมนี้จะกลบัมาอยู่ที่บ้าน คณุแม่กด็ใีจใหญ่เลย แม่บอกว่าเยน็นี้เดี๋ยว

มเีลี้ยงฉลอง เอ้อ ตอนนี้ผมกลบัมาคนเดยีวนะครบั ส่วนอาเจ๊ยงัมงีานของทาง

โรงเรยีนที่ต้องสะสาง กว่าจะได้กลบัมากค็งอกีสองอาทติย์นู้นมั้ง

“...เศร้าไปกไ็ร้คา่ ของเยยีวยา มนัตอ้งเกม!!!” ผมกูร่อ้งก่อนจะเดนิไป

หยบิแผ่นเกมใหม่ที่เพิ่งซื้อ 

อ้า...เคลวิน ไม่มีที่ไหนสุขใจเท่าบ้านของเร...ขณะที่คิด อยู่ๆ เสียง

โทรศพัท์มอืถอืของผมกด็งัแทรกขึ้นมา

อะไรวะ ใครโทร. มาขดัจงัหวะความสขุแห่งชวีติตู...

“หมื?? เทรมุ?ิ?...!” ผมอทุาน

ผมแปลกใจกบัชื่อคนที่โทร. เข้ามา เทรมุ ิหมอนี่เป็นเพื่อนร่วมชั้นสมยั 

ม. ต้นที่โลกมนษุย์ ผมเองกไ็ม่ค่อยสนทิกบัมนัเท่าไรนกัหรอก เพราะมนัเองก็

หล่อ เรยีนด ีกฬีาเด่น แถมยงัสภุาพเรยีบร้อย เรยีกได้ว่าเป็นที่นยิมในหมูส่าวๆ 

เลยแหละ ผมเลยไม่อยากเข้าไปใกล้มันนัก เดี๋ยวผมจะยิ่งดูตกต�่าเพราะ 

ถูกรศัมคีวามเท่ของมนับดบงั 

อ่อ แน่นอนว่าเพื่อนร่วมชั้นของผมทกุคนตอน ม. ต้นเป็นมนษุย์นะครบั

“มนัโทร. มาท�าไมวะ” ผมพมึพ�า

“ฮลัโหล ใช่ คทิซเึนะคงุรเึปล่าครบั” เสยีงหล่อๆ ของมนัดงัขึ้นมาเมื่อ

ผมรบัสาย

“อ้าใช่แล้ว อยู่ๆ โทร. มาแบบนี้มอีะไรรเึปล่า เทรมุ”ิ

บกัเทรมุ ิบกับ้าห้าร้อย คนเขาก�าลงัจะฟินกบัเกมแต่ดนัมาขดัจงัหวะ

แบบนี้มนัน่านกั!!!

“ช่วงกน็ี้ปิดเทอมแล้ว ทางห้องของพวกเราตั้งใจว่าไปตั้งแคมป์กนัน่ะ
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ครบั ผมเลยโทร. มาชวน”

“แคมป์?” ผมทวนค�า

“อื้อ ใช่แล้ว สนใจไหมคิทซึเนะคุง ไปตั้งแคมป์ในป่าสักสองสามวัน 

เพื่อนๆ เราทกุคนกว็่าจะไปกนัหมดนะ”

“ทุกคนเลยงั้นเหรอ อืมมม...ขอโทษทีนะเทรุมิ พอดีช่วงนี้ฉันต้องอยู่

บ้านน่ะ” ผมปฏเิสธไป แหงละ ห้องเรยีนเก่าผมมคีนตั้งสามสบิกว่าคน ไปกนั

เยอะขนาดนั้นมแีต่วุ่นวายตายชกั และที่ส�าคญักค็อื...

ตจูะอยูเ่ล่นเกมโว้ยยย อย่าได้บงัอาจมาพรากความสขุของตไูปเดด็ขาด 

ไอ้บ้าห้าร้อย!!!

“งั้นเหรอครับ น่าเสียดายจัง เวนดี้คงผิดหวังแย่” ค�ากล่าวของมัน

ท�าเอาผมสะอกึ

เวนดี้...

“เวนดี้? เวนดี้กไ็ปเหรอ” ผมถามซ�้าด้วยน�้าเสยีงแผ่วเบา

“ใช่แล้วครบั เหน็เธอบอกว่าคณุลงุของเธอจะเป็นคนพาเที่ยวน่ะ อกี

อย่างรถบสัที่พวกเราจะนั่งกเ็ป็นรถของบรษิทัลงุเธอเอง”

“งั้นเหรอ”

“ครบัผม เวนดี้เองกบ็อกอยูว่่าอยากจะเหน็หน้าคทิซเึนะคงุนะ อตุส่าห์

ไม่ได้เจอกนัตั้งสี่เดอืน”

“ไปกนัเมื่อไหร่ล่ะ”

“พรุง่นี้ครบั ขึ้นรถแปดโมงเช้าที่หน้าโรงเรยีนเก่าพวกเรา ว่าไงคทิซเึนะ

คุง จะเปลี่ยนใจไปกันด้วยไหมครับ ตอนนี้ทั้งห้องเหลือแค่คุณคนเดียวที่ยัง 

ไม่ได้ตอบตกลงน้า”

“กไ็ด้ ฉนัไปด้วย”

“ฮะๆๆ ต้องอย่างนี้สคิรบั รบัรองต้องสนกุแน่ๆ แค่นี้ก่อนนะครบั แล้ว

เจอกนัพรุ่งนี้” เมื่อเทรมุกิล่าวจบผมกว็างสาย

“เวนดี้...” ผมพึมพ�าก่อนจะเดินไปเปิดตู้เก็บของแล้วหยิบบางสิ่งบาง

อย่าง ที่ผมได้เกบ็ซ่อนเอาไว้เป็นเวลาหลายเดอืนออกมา มนัเป็นกรอบรปูขนาด
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ใหญ่ ซึ่งเกบ็รปูเดก็สาวคนหนึ่งไว้ เธอมใีบหน้างดงามและมเีรอืนผมสแีดงเข้ม 

เดก็สาวคนนั้นก�าลงัส่งรอยยิ้มอนัแสนเจดิจ้ามาให้ผม

พวกคณุคงสงสยัใช่ไหมครบั ว่าท�าไมพอผมได้ยนิว่าเวนดี้ไปด้วย ผม

ถงึเปลี่ยนใจ แล้วอกีอย่างเพราะอะไรผมถงึได้ซ่อนรูปของเธอคนนี้ไว้ 

จ�าได้ไหมครบัที่ผมเคยบอกพวกคณุว่า ตอนนี้ผมอกหกัเป็นครั้งที่สอง

แล้ว ซึ่งครั้งล่าสดุกเ็ป็น ยูก ิออนนะ ส่วนครั้งแรกนั้นกค็อืเธอ เวนดี้ เดก็สาว

ในรูปที่ผมก�าลงัจ้องมอง

เธอเป็น...รกัแรกของผม



1
พบเจอ

“นี!่ นายผมทองตรงนัน้น่ะ!” เสยีงใสแจ๋วของเดก็สาวคนหนึง่ดงั

เบื้องหน้าผม ขณะที่ผมเหม่อมองออกไปนอกหน้าต่างห้องเรยีน 

“...” ผมค่อยๆ หนัมามองหน้าเดก็สาวที่เรยีกผมตรงหน้า แล้วหนัหลงั

กลบัไปพร้อมกบัหนัซ้ายหนัขวาเพื่อดูว่า เธอเรยีกผดิคนหรอืเปล่า

“มองไปที่ไหนกันยะ ในห้องนี้จะมีใครหัวทองนอกจากนายอีกฮะ!”  

ค�ากล่าวของเธอท�าให้ผมค่อยๆ เหลอืบมองเธอ

“หมื? เธอเรยีกฉนัเหรอ” ผมถามกลบั

เธอเป็นเด็กสาวที่สวยมากคนหนึ่ง ไม่สิ สวยสุดๆ เลยต่างหาก ใน

โรงเรยีนมธัยมต้นแห่งนี้ เธอถอืว่าเป็นผู้หญงิที่สวยที่สดุเลยกว็่าได้

“นาย คทิซเึนะ อวาลอน ใช่ไหม” เธอถามผม ฮะๆๆ ทั้งๆ ที่เธอเองก็

อยู่ห้องเดียวกับผมมาได้เกือบเทอมหนึ่งแล้วนะ นี่แสดงว่าผมไม่เคยอยู่ใน

สายตาเธอเลยใช่ไหม

“อ่า ใช่แล้ว”
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แต่กน็ะครบั ผมเองกเ็พิ่งจะคยุกบัเธอเป็นครั้งแรกเหมอืนกนั

“ท�าไม ทั้งห้องนี้มแีต่นายคนเดยีวที่ไม่ยอมมาคยุกบัฉนั ทั้งๆ ที่คนอื่นๆ 

เขาออกจะชอบฉันกันหมด” เธอกล่าว เป็นความจริงที่ว่ามีแต่คนรักคนชอบ

เธอ ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย ขนาดเธอเพิ่งจะย้ายมาอยู่โรงเรียนนี้ตอน  

ม. สองนะเนี่ย เวลาเพยีงแค่ไม่ถงึสี่เดอืนเธอกข็ึ้นเป็นดาวโรงเรยีนแล้ว

“ห ึฉนักไ็ม่ค่อยคยุกบัคนแทบทกุคนน่ะแหละ อย่าคดิเข้าข้างตวัเองซี่ 

คณุ...อ่า อะไรนะอะไรบี้ๆ  ดี้ๆ  สกัอย่าง...”

“นี่!!! นายว่าอะไรน...”

“ดูดี้! จ�าได้แล้ว!” ยังไม่ทันที่เธอจะวีนใส่ผม ผมก็ชิงพูดแทรกด้วย 

น�้าเสยีงตื่นเต้น แน่นอนครบัว่าผมแค่แกล้งหยอกเธอเล่น

“เวนดี้ต่างหาก!!!” ในที่สดุเธอกโ็วยเสยีงดงั 

ความจรงิทั้งชื่อทั้งใบหน้าของเธอ ผมจ�าได้ขึ้นใจตั้งแต่วนัแรกที่เธอเข้า

มาเรียนที่นี่แล้วละ เรือนผมสีแดงเข้มอันเป็นเอกลักษณ์ นัยน์ตาสีชมพูอ่อน 

ใบหน้าที่ขาวสะอาด รูปร่างอรชรน่าทะนถุนอม และน�้าเสยีงใสกิ๊งที่น่าฟังของ

เธอ

“อ่อ ใช่ๆ เวรนี่”

“เวนดี้ ย่ะ เวนดี้!!!” เธอกล่าวย�้าเสยีงแขง็พร้อมกบัยื่นหน้าเข้ามาหา

ผมใกล้ๆ เล่นเอาซะผมสะดุ้ง

ใกล้เกนิไปแล้ว...

“ขะ...เข้าใจแล้ว เวนดี้”

“เหอะ เหน็หน้ากนัจนจะจบเทอมอยู่แล้วเพิ่งจะมารู้ชื่อของฉนัเนี่ยนะ 

นี่ถ้าฉนัไม่ยอมเข้ามาคยุก่อน ชาตนิี้ทั้งชาตนิายคงไม่มทีางได้คยุกบัผูห้ญงิแสน

สวยอย่างฉนัหรอก” เธอเชดิใส่ผม ค�าพูดหลงตวัเองของเธอนั้นผมไม่เถยีง

เพราะว่าเธอสวยมากจรงิๆ

“จ�าเอาไว้ด้วยล่ะ เฮอะ”

“คร้าบๆ คณุเวนดี้ แล้วเจ้าหญงิผู้แสนงดงามอย่างเธอ ท�าไมถงึได้ลด

ตวัลงมาคยุกบัก้อนกรวดอย่างกระผมล่ะครบั”
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“อุ๊!...นายนี่ก็เข้าใจเปรียบเทียบนะ ก้อนกรวดงั้นเหรอ ฮะๆๆ พูดซะ

เหน็ภาพเลย” เธอหวัเราะ รอยยิ้มของเธอในยามนี้ช่างดเูจดิจ้า “เจ้าหญงิคนนี้ 

ก็แค่อยากจะรู้ความเป็นอยู่ ความทุกข์ยากของประชาชนน่ะ แน่นอนแม้แต่

ก้อนกรวดกเ็ช่นกนั”

เธอรบัมกุผมด้วย

“อ่า ครบัผม องค์หญงิ กอ็ย่างที่ท่านเหน็ครบั ผมสบายดีๆ ” ผมตอบ

ปัดๆ ไป ก่อนจะยกหนงัสอืเรยีนขึ้นมาอ่าน แม้ผมจะสงสยัว่า ท�าไมจู่ๆ ดาว

โรงเรยีนอย่างเธอถงึได้มาคยุกบัผม

หรอืว่าเธออยากจะรู้ความเป็นอยู่ของผมจรงิๆ

“อะไรกนัยะ คะแนนสอบทกุครั้งที่ผ่านมานายกไ็ด้ทอ็ปตลอด แค่นี้ยงั

ไม่พอใจอกีงั้นเหรอ” เธอกล่าวอย่างหงดุหงดิ และเลื่อนเก้าอี้ที่อยู่ตรงข้ามมา

นั่งตรงหน้าผม

“เปล่าหรอก ฉนัแค่ไม่มอีะไรท�าน่ะ” ผมตอบ 

ถ้าเป็นเด็กคนอื่นๆ ละก็ ตอนนี้คงก�าลังเล่นอยู่กับเพื่อนของพวกเขา 

แต่ส�าหรบัผมที่ไม่มเีพื่อนนั้น...

“อะไรกานนน นายก็หัดสานสัมพันธ์กับเพื่อนคนอื่นๆ บ้างสิ ไม่ใช่

เอาแต่เงยีบแล้วอ่านหนงัสอือยู่แบบนี้ คนอื่นๆ เขาเหน็หน้าดุๆ  ของนายบวก

กับบุคลิกที่ดูเหมือนคนแก่แบบนี้เข้า เขาก็ไม่กล้าคุยกับนายกันทั้งนั้นแหละ” 

เธอบอกผม

“เหอๆ” ผมหวัเราะแห้งๆ วางหนงัสอืลง แล้วจ้องเข้าไปที่นยัน์ตาสชีมพู

ของเธอ

“ไว้วนัหลงัฉนัจะลองท�าดูละกนั”

ค�ากล่าวของผมท�าเธอยิ้ม เล่นซะผมใจเต้น แต่กน็ะ...เธอกย็ิ้มแบบนี้

ให้ทกุๆ คนน่ะแหละ

“...” หลงัจากยิ้มแล้วเธอกเ็อามอืเท้าคางมองหน้าผม 

อะไร รวึ่าก�าลงัเธอสงสยัไอ้ไฝที่อยู่ตรงหางตาข้างซ้ายของผม

“นายยงัไม่ได้แนะน�าตวัเองเลย...” เธอกล่าว
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เฮ้ เมื่อกี้เธอยงัเรยีกฉนัว่า คทิซเึนะ อวาลอน อยู่เลยนะ หรอืว่าเธอลมื

ไปแล้ว...

“แต่เธอกร็ู้ชื่อฉนัไปแล้วนี่ แล้วท�าไ...”

“ฉันอยากให้นายพูดกับฉันด้วยตัวของนายเอง” ค�าพูดของเธอที่เอ่ย

ออกมานั้นฟังดูแปลกๆ ท�าไมผมรู้สกึว่าเธอก�าลงัให้ผมแนะน�าตวัอยู่ 

หรอืว่าเธอจะชอบผม

“กอ็ย่างที่ฉนับอก หดัสานสมัพนัธ์กบัคนอื่นซะบ้าง ถอืซะว่าเป็นการ

ฝึกไปในตวั” เธอยิ้มให้

อ่า นั่นซนิะ...หลงคดิเข้าข้างตวัเองอกีแล้วสิ

“เฮ้อ...” ผมถอนหายใจก่อนจะเอ่ยออกไปว่า “ฉนั คทิซเึนะ อวาลอน 

เรยีกฉนัว่า คทิซเึนะ กไ็ด้ ยนิดทีี่ได้รู้จกันะ เวน...”

“วา...” เธอกล่าวแทรกผมพร้อมกบัจ้องหน้าผม...

“ฉันจะเรียกนายว่า วา” น�้าเสียงเธอฟังดูบังคับกันยังไงไม่รู้ เหมือน

พวกคณุหนูจอมเอาแต่ใจเวลาต้องการอะไรสกัอย่างแล้วพวกเธอต้องได้

“อะ อา ได้ส.ิ..” พอผมบอกเธอไป เธอกล็กุขึ้นยนืพร้อมกบัหมนุตวัรอบ

หนึ่ง ผมสีแดงเข้มที่ถูกมัดเอาไว้เป็นหางม้าพลิ้วไหวตามแรงเช่นเดียวกับ

กระโปรง เธอเอามือไขว้หลังก่อนจะมองมาที่ใบหน้าของผม ขณะที่พวกเรา

ประสานสายตากนัอยู่นั้น เธอกเ็อ่ยค�าพูดและเผยรอยยิ้มอนัแสนงดงาม

“ยนิดทีี่ได้รู้จกัเช่นกนั วา”

นั่นเป็นการพูดคยุกนัครั้งแรกระหว่างผมกบัเธอ

ผม...กบัเวนดี้

“อ้า ไม่ได้เจอกนันานเลยนะโรงเรยีนเก่าทีร่กั” ผมกล่าวขณะเดนิ

เข้ามายงัโรงเรยีนมธัยมต้นเซย์รน โรงเรยีนเก่าของผม

“คนอื่นๆ ยังคงดูเหมือนเดิมเลยแฮะ” ผมพึมพ�าพลางมองไปที่หน้า

ประตโูรงเรยีน มรีถบสัคนัหนึ่งจอดอยู ่ทั่วบรเิวณนั้นเตม็ไปด้วยเหล่าเดก็วยัรุน่

ชายและหญงิหลายสบิคน พวกเขาเป็นเพื่อนเก่าของผมเอง
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“อ้าว คทิซเึนะคงุมาแล้ว!” เทรมุติะโกนขึ้นเมื่อเหน็ผมเดนิเข้ามา เสยีง

ของมนัท�าให้คนอื่นๆ พากนัหนัมามองที่ผม

“โอ้ว เจ้าหน้าเถื่อนนี่หว่า ไม่ส ิท�าไมมนัดูขาวขึ้นวะ”

“นี่เธอ คทิซเึนะคงุดูสูงขึ้นรเึปล่าเนี่ย”

“ฉนัว่าเขาเปลี่ยนไปเยอะเลยนะ...” 

เสยีงซบุซบิของเหล่าเพื่อนเก่าดงัขึ้นเมื่อเหน็ผม

เฮ้ ไอ้หน้าปลาทูตรงนั้นน่ะ ไม่อยากบอกว่าที่ตูขาวขึ้นเป็นเพราะครมี

จากโลกปีศาจเฟ้ยยย ส่วนคณุหญงิแว่น เอ่อ...โนรโิกะจงั ที่ผมสูงขึ้นเพราะว่า

ผมเล่นโยคะครบั ว่างๆ คณุลองไปเล่นดูบ้างกไ็ด้นะครบั เผื่อได้จะสูงขึ้นแบบ

ผม...

ไม่อยากบอกว่าสาวแว่นที่ผมกล่าวถึง คุณเธอสูงไม่ถึงร้อยห้าสิบ

เซนตเิมตร โนรโิกะจงั ฉนัเข้าใจความรู้สกึของเธอดี

โยคะ บนัไซซซ!!!

“ไงเทรมุ ิสวสัดทีกุคน” ผมส่งยิ้มให้เป็นเชงิทกัทาย อย่างน้อยๆ พวก

เขากย็งัไม่รู้เรื่องที่ผมเป็นลูกครึ่งปีศาจ...

“เอาเป้ไว้ในรถเลยครบั” เทรมุบิอกผม ผมกพ็ยกัหน้ารบัและเดนิเอา

กระเป๋าสะพายไปใส่ไว้ท้ายรถ คราวนี้ผมมาคนเดยีวนะครบั ไม่ได้พาลเิวยีมา

ด้วย เพราะผมบอกครอบครวัว่าจะมาเที่ยวกบัเพื่อนๆ มนษุย์ ขนืพาลเิวยีมา

ด้วยแล้วเกดิความแตกขึ้นมา มหีวงัสภาปีศาจคงปรบัเงนิผมอกีแน่นอน

“หอื!? คณุดลู�่าขึ้นนะเนี่ย” เทรมุทิกั เมื่อเหน็ผมยกกระเป๋าขนาดใหญ่

ใส่ไว้ด้านข้างของรถบสั

กไ็ม่แปลก สี่เดอืนมานี้ผมออกก�าลงักายทกุวนั ฝึกฝนกบัอาเจ๊ตลอด 

ที่ถ่วงน�้าหนักในตอนนี้ผมก็ใส่เอาไว้ด้วย ไม่อยากคุยว่าผมเพิ่มน�้าหนักเป็น 

ยี่สบิห้ากโิลกรมัแล้ว

หนกัฉบิ...

“อ่อ ฉนัเล่นฟิตเนสน่ะกเ็ลย...”

“หึ นายมันก็แค่ท�าให้ภายนอกของตัวเองดูแข็งแกร่งขึ้น เพื่อปิดบัง
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ความอ่อนแอที่แท้จรงิของนาย...” เดก็หนุ่มร่างยกัษ์คนหนึ่งพูดแทรกขึ้นมา

“แมก็ซ์...” ผมเอ่ยพร้อมกบัหนัหน้าไปมองมนั เจ้านี่สูงถงึร้อยแปดสบิ

กว่าเซน็ต์ ตวักห็นา หน้าตาเหมอืนกบั เอ่อ...ปลาบูช่นเขื่อน ตอนผมอยู ่ม. ต้น

ผมเคยมเีรื่องชกต่อยกบัเจ้าหมอนี่ด้วย ซึ่งแน่นอนครบัว่าผมแพ้ แหงละ ตวัผม 

ตอนนั้นสงูไม่ถงึร้อยหกสบิเซน็ต์ หุน่กย็งัขี้ก้างๆ แถมยงัเป็นแค่มนษุย์ต๊อกต๋อย 

อกีต่างหาก อกีอย่างผมกถ็ูกรมุ...

“ไอ้เถื่อนแต่หน้าอย่างนาย มาที่นี่ท�าไมวะ” 

“ใช่ นายควรจะกลับไปกวาดห้องเหมือนอย่างที่นายเคยท�านะ 

คทิซเึนะ” เสยีงของชายอกีสองคนดงัขึ้นมา แล้วด้านข้างของเจ้าแมก็ซ์กป็รากฏ

ร่างไอ้หนุ่มหมูตอนหน้าหื่น กบัเจ้าแว่นที่สูงเหมอืนเสาไฟฟ้า พวกมนัทั้งสอง

เป็นลิ่วล้อของเจ้าแมก็ซ์ ส่วนชื่อของพวกมนันั้นคอื...เอ่อ ขอโทษทผีมจ�าไม่ได้

แหงละเป็นแค่ตวัประกอบเฉยๆ จะไปจ�าให้รกสมองท�าไม

“นกึว่าใคร ที่แท้กเ็จ้าหมูสกปรกกบัเจ้าเสาไฟฟ้าสี่ตานี่เอง”

“แก!!! ไอ้ไก่อ่อน...”

“แกว่าใครวะ ไอ้เตี้ยม่อต้อนี่” ไอ้สองตัวที่มาใหม่กล่าวขึ้นพร้อมกัน 

แล้วมองผมด้วยสายตาขุ่นเคอืง

“ปากดขีึ้นเยอะนี่ คทิซเึนะ” เจ้าแมก็ซ์ก�าลงัจะเดนิเข้ามาหาผม

“เฮ้ๆๆ พวกคณุ นี่เราก�าลงัจะไปเที่ยวกนันะ อย่าท�าเสยีบรรยากาศส”ิ 

เทรมุพิูดพร้อมกบัเดนิเข้ามาแทรกระหว่างผมกบัพวกมนั

“ห ึระวงัตวัเอาไว้ คทิซเึนะ” แมก็ซ์ขู่ผม มนัหนัหลงัเดนิกลบัไป แต่ว่า

ผม...

“อะไรนะ? ระวังตูด? นี่นายกลายเป็นพวกชอบขุดทองไปแล้วเหรอ

แม็กซ์” ผมกล่าวด้วยน�้าเสียงยียวน เจ้าแม็กซ์เมื่อได้ยินดังนั้นก็ชะงัก ส่วน 

ไอ้เบ๊สองตวัเมื่อเหน็ผมพูดแบบนั้น พวกมนัก.็..

“นายว่าอะไรลกูพี่เราวะ...” เจ้าอ้วนตะโกนพรอ้มกบัเหวี่ยงแขนที่อดุม

ไปด้วยไขมนัใส่ผม ภาพที่ผมเหน็มนัช่างเชื่องช้าเสยีเหลอืเกนิ ผมเอี้ยวตวัหลบ

อย่างง่ายๆ ส่งผลให้มนัล้มกลิ้งเป็นโอ่งมงักรกลิ้งทนัท ี
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ส่วนเจ้าแว่นเองกก็�าลงัจะต่อยผมเช่นกนั แต่ว่า...

“หยดุ ซนึะ...” เสยีงของเจ้าแมก็ซ์ดงัขึ้นท�าให้ไอ้สี่ตาชะงกัหมดั ซนึะ? 

นั่นชื่อเอง็เหรอวะ ท�าไมไม่เปลี่ยนเป็นเสาไฟฟ้าคงุ? คอเป็ดคงุ? หรอืเป-รถคงุ 

อะไรพวกนี้แทนล่ะ ชื่อซนึะส�าหรบัแกมนัฟังดูดเีกนิไปไหม

“กล้ามากคทิซเึนะ...หึๆ ๆ” เจ้าแมก็ซ์หวัเราะแปลกๆ และหนัหลงัเดนิ

จากไปพร้อมกบัเจ้าแว่น ส่วนไอ้อ้วนด�าที่ล้มอยู่เมื่อลกุขึ้นมาแล้ว มนักว็ิ่งตาม

ทั้งสองไปทนัท ีแต่ว่า...

โครมม! เสยีงดงัขึ้นพร้อมกบัที่โอ่งไขมนักว่าร้อยกโิลกรมัล้มลงไปกลิ้ง

กบัพื้นดนิอกีครั้ง เมื่อครู่ตอนมนัวิ่งผ่านผมไป ผมกแ็ค่ยื่นเท้าออกไปขดัขามนั

เฉยๆ

“อุ๊บส์!? ขอโทษทวี่ะ ปีศาจหมูคงุ พอดเีท้ามนัไปเอง...” ผมพยายาม

ท�าน�้าเสยีงให้จรงิใจสดุๆ เจ้าอ้วนค่อยๆ ลกุขึ้น มนัมองหน้าผมปานจะกนิเลอืด

กนิเนื้อ แต่แล้วเจ้าแมก็ซ์กเ็รยีกเจ้าหมูสกปรกนี่กลบัก่อน มนัส่งเสยีงฟืดฟาด

อย่างไม่พอใจแล้วเดนิตามไป

“เหอะ...” ผมพ่นลมหายใจออกมาทหีนึ่ง ถ้ามเีรื่องกนัจรงิๆ ผมกลวัว่า

ผมจะยั้งมือไม่อยู่ จนเผลอท�าพวกมันเข้าโรงพยาบาล ก็แน่นอนแหละครับ 

ตอนนี้ผมเป็นปีศาจนี่นา ไม่ใช่หนูวาที่แสนอ่อนด้อยแบบเดมิอกีต่อไปแล้ว

“หรอืว่า จดัการมนั แล้วแกล้งท�าเป็นว่าเกดิอบุตัเิหตดุวีะ” ผมพมึพ�า

คนเดยีวขณะคดิแผนชั่วอยู ่ถ้าใหพ้วกมนัสามตวัไปแคมปด้์วยคงเซง็น่าด ูเอา

ไงดคีรบัทกุท่าน ฆ่าพวกมนัหมกท่อตอนนี้เลยดไีหม หรอืแปลงร่างเป็นปีศาจ

หมายกัษ์แล้วหลอกให้พวกมนัเป็นบ้าด ี

อมืมม หลงัคาแดงกเ็หมาะกบัพวกมนัดนีะ 

“เมื่อกี้คณุว่าอะไรนะครบั” เทรมุทิี่อยู่ข้างๆ ผมถาม

“อ๋อ ฉันแค่บอกว่า การไปเที่ยวครั้งนี้มันคงจะไม่มีอุบัติเหตุอะไรเกิด

ขึ้นหรอกนะ” ผมแถ ลองคดิๆ ดู ท�าไมอยู่ๆ ผมถงึได้เอ่ยอะไรที่มนัอปัมงคล

แบบนั้นออกไปกนันะ

“ฮะๆๆๆ ไม่มอีะไรเกดิขึ้นหรอกครบัเชื่อผมซ”ิ เทรมุหิวัเราะ
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“ฉนักว็่างั้นแหล...” ผมชะงกัเมื่อเหลอืบเหน็เดก็สาวที่อยู่ด้านหลงัเจ้า

เทรมุ ิเธอคนนั้นเดนิยิ้มเข้ามาหาผม

เรอืนผมสแีดงเข้มเหมอืนสตรอว์เบอรร นยัน์ตาสชีมพูอ่อนสดใสเปล่ง

ประกาย ใบหน้าที่ยิ้มแย้ม รอยยิ้มอนัซกุซนของเธอดูน่ารกัเหมอืนของปีศาจ

ตวัน้อย ท่าทางของเธอแสดงให้เหน็ลกัษณะนสิยัใจคอว่า เป็นผูห้ญงิแก่นแก้ว 

อารมณ์ด ีเธอสวมเสื้อสแีดงแขนสั้นลายสกอตเข้าคู่กบักระโปรงยนีมนิสิเกริ์ต 

ออร่าบางอย่างที่แผ่ออกมาจากตัวเธอดึงดูดสายตาของเพื่อนทุกคน 

ไม่ว่าจะเป็นหญงิหรอืชาย แน่นอนรวมทั้งผมด้วย

เธอยิ้มอย่างร่าเริงเมื่อมองมาที่ผม แล้วเอ่ยค�าพูดด้วยน�้าเสียงสดใส

แฝงความปีตยินิดวี่า 

“วา!!!” 



2
เดินทาง

“...” ผมได้แต่เงยีบกบัภาพทีเ่หน็ เธอดเูปลีย่นไปจากครัง้สดุท้าย

ที่เราเจอกนัมาก จะว่ายงัไงดลี่ะ เธอดู...

สวยขึ้นเยอะเลย

“อ้าว มาแล้วเหรอครบัคณุเวนดี้ แบบนี้กค็รบทกุคนแล้วสเินี่ย” เทรมุิ

ที่อยู่ข้างๆ ผมพูดกบัเธอ

ชื่อเตม็ของเธอ คอื เวนดี้ เบรสฟอร์ด 

ได้ยนิมาว่าเธอมเีชื้อรสัเซยีอยูห่น่อยๆ สงัเกตจากผมสแีดงเข้มที่เหมอืน 

กบัสตรอว์เบอรรอนัเป็นเอกลกัษณ์ของเธอ

“โอ๊ส โยชคิาว่าคงุ สวสัดจี้า” เวนดี้กล่าวด้วยน�้าเสยีงร่าเรงิพร้อมกบั

ส่งยิ้มให้

โยชิคาว่าเป็นนามสกุลของเทรุมิมันครับ ที่ประเทศญี่ปุ่นเราจะเรียก 

ชื่อจรงิของกนัและกนักบัคนในครอบครวั หรอืคนที่สนทิเท่านั้น ที่ผมเรยีกเจ้า

เทรมุดิ้วยชื่อจรงิเป็นเพราะมนับอกให้ผมเรยีก กรณขีองเวนดี้กเ็ช่นกนั เธอให้
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ทกุคนเรยีกเธอว่าเวนดี้

“อ่า งั้นผมขอไปบอกให้ทุกๆ คนขึ้นรถก่อนนะครับ” เทรุมิบอกแล้ว

ปลกีตวัออกไป ดูเหมอืนว่ามนัคงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนี้ดี

“ไง ไม่ได้เจอกนันานเลยนะ” เวนดี้กล่าวขึ้นมาในขณะที่ผมได้แต่ยนื

อึ้ง

“เห...นายดูสูงขึ้นปะเนี่ย ห้าเดอืนก่อนจ�าได้ว่านายกบัฉนัยงัสูงเท่ากนั

เลยนี่นา” เธอพูดพร้อมกับเขย่งเท้าแล้วเข้ามาประชิดตัวผมเพื่อดูความ 

แตกต่าง

“อ่อ กะ กก็นินม เลน่โยคะ ฟติเนส นอนแตห่วัค�่า ทกุวนัน่ะ” ผมอ�้าอึ้ง

เลก็น้อย

“งั้นเหรอ วนัหลงัฉนัคงต้องลองไปท�าตามดูบ้างแล้ว”

“อะ อ่า มาเถอะ เดี๋ยวฉนัยกไปเกบ็ให้” ผมบอกเธอพร้อมยกกระเป๋า

เป้ของเธอไปใส่ไว้ที่ช่องเกบ็สมัภาระทนัท ี

“ขอบใจนะ แหมๆ ยงัเป็นสภุาพบรุษุเหมอืนเดมิเลย”

“ฮะๆๆ งั้นเหร...” ยงัไม่ทนัที่ผมจะกล่าวจบ เธอกเ็อามอืทบุต้นแขนผม

เบาๆ ตอนที่ผมก�าลงัยกของอยู่

“ผลจากการเล่นฟิตเนสสนิะ แบบนี้ค่อยดูมเีนื้อมหีนงัหน่อย สงสยัอยู่

โรงเรยีนใหม่นายคงมสีาวๆ มาตดิตรมึเลยละส”ิ เธอถาม 

“ฮดัชิว้วว! อ่อย...ไม่ได้กลบัมาตัง้นานอากาศทีน่ีม่นัเยน็ลงรยึงัไง

นะ” เสยีงของเดก็สาวเรอืนผมสเีงนิดงัขึ้น ขณะเดนิชมสวนแห่งเอเดนบนสรวง

สวรรค์ เธอคอืธดิาเพยีงคนเดยีวขององค์ราฟาเอล 

ถูกต้องแล้ว ฐานะของเธอนั้นเป็นถงึเจ้าหญงิแห่งสรวงสวรรค์

รูปร่างอันงดงามราวกับประติมากรรมชิ้นเอก ใบหน้าที่นวลผ่อง ผิว

พรรณที่เปล่งประกายเมื่อกระทบกบัแสงอาทติย์ ท�าให้ภาพของเธอในตอนนี้ดู

ราวกบัเทพใีนเทพนยิาย
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“แคก็ๆๆ...เมือ่กีม้นัอะไรกนั นีเ่ราส�าลกัเลอืดงัน้เรอะ” องค์หญิง

แห่งเผ่าพันธุ์แวมไพร์กล่าว ขณะเช็ดริมฝีปากที่เปื้อนของเหลวสีแดง เมื่อครู่

ตอนที่เธอดื่มมนัจากแก้ว จู่ๆ เธอกส็�าลกัขึ้นมา

“หรอืว่ามใีครก�าลงันนิทาเราอยู่” เธอพมึพ�า

“องค์หญิงเป็นอะไรรึเปล่าขอรับ หรือว่าไม่สบาย” ราชองครักษ์

เมซอีสัถามอย่างเป็นกงัวล เมื่อเหน็องค์หญงิเอลฟ์อลัเวล ว่าที่ราชนิคีนต่อไป

แห่งดินแดนเอเวอร์แลนด์จามขณะกินอาหารอยู่ อัลเวลส่ายหน้าเป็นค�าตอบ

ว่าเธอยงัสบายดี

“บะ บ้าเหรอ อย่างฉันเนี่ยนะจะมีสาวๆ มาชอบ ฮะๆๆ” ผม

หวัเราะเสยีงดงั เวนดี้เลกิคิ้วแปลกใจหน่อยๆ ที่เหน็ผมกล่าวอย่างงั้น 

เฮ้ๆๆ กม็นัเรื่องจรงินี่นา หน้าเถื่อนๆ อย่างผมใครเขาจะแล ถงึแม้ช่วง

หลงัๆ มานี้พวกผู้หญงิที่โรงเรยีนเซราฟิมจะเริ่มเข้ามาคยุกบัผมแล้วกต็าม แต่

กเ็ป็นการคยุทั่วไปนั่นแหละนะ...ไม่ส.ิ..

‘นี่นาย รบกวนช่วยฝากจดหมายนี้ไปให้ท่านมเีทยีร์ด้วยนะ’

‘นี่ๆ  ถามหน่อยส ิท่านมเีทยีร์ตอนนี้ยงัไม่มแีฟนใช่ไหม หมื?’

‘เหน็นายสนทิกบัท่านมเีทยีร์ บอกหน่อยซวิ่าเขาชอบอะไรบ้าง’

‘เฮ้! นาย เอ่อ...รบกวนขอเบอร์คณุมเีทยีร์หน่อยได้ไหม’

อมืมม...คดิๆ ดูแล้ว สาวๆ แต่ละคนที่เข้ามาหาผมนี่ หวงัจะรู้จกักบั 

ไอ้หน้าหล่อมเีทยีร์กนัทั้งนั้นเลยนี่หว่า

“มเีทยีร์ ตูเกลยีดเอง็...” ผมพมึพ�าเมื่อนกึถงึใบหน้าอนัแสนหล่อเหลา

ของมนั

“หมื? เมื่อกี้นายว่าอะไรนะ” เวนดี้ที่จ้องหน้าผมอยู่ถามขึ้น

“อ๊ะ ฉนับอกว่าเธอเองกด็ูเปลี่ยนไปเยอะเลยนะ” 

“หมืมม งั้นเหรอ ดูสวยขึ้นใช่ม้า” เมื่อเธอได้ยนิผมกล่าวเช่นนั้น เธอก็

หมนุตวัให้ผมดูรอบหนึ่ง ค�าพูดที่ดูเหมอืนหลงตวัเองกบัท่าทางของเธอ ท�าให้
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ผมยิ้ม

“อื้อ เธอสวยขึ้นเยอะเลยนะเวนดี้” ผมบอกเธอและส่งยิ้มให้

“แหมๆๆ เดี๋ยวนี้หดัปากหวานนะ” เวนดี้ยิ้มตอบและกห็นัหลงัเดนิขึ้น

รถบสัไป พวกคนอื่นๆ กเ็ริ่มทยอยขึ้นไปกนัแล้ว

“หวัดดีจ้ะเวนดี้” ผู้หญิงในห้องทักทายเวนดี้ขณะที่เธอเดินขึ้นรถ ซึ่ง

เธอกท็กัทายตอบพร้อมกบัรอยยิ้มอนัสดใส

ไม่รู้ว่าท�าไมเวลาอยู่กับผม เธอจะดูเหมือนคุณหนูหลงตัวเองหน่อยๆ 

แต่พออยู่กบัคนอื่นๆ เธอกลบักลายเป็นดาวโรงเรยีนผู้เป็นที่รกัของทกุๆ คน

“ห.ึ..” ผมยิ้มขณะมองดูภาพนั้น

ณ ปราสาทของพระราชวงัองค์ลซูเิฟอร์ จกัรพรรดแิห่งโลกปีศาจ

“ลลิธิ มายฮนัน ีอกีสองเดอืนนี้ลูกจะไปจากแด๊ดดี้จรงิๆ เหรอ” องค์ 

ลูซิเฟอร์กล่าว จนถึงตอนนี้เขาก็ยังเฝ้าถามลูกสาวคนเล็กทุกวันว่าจะไปที่นั่น

จรงิๆ น่ะเหรอ 

ไปโรงเรยีนเซราฟิม

“ระดับฮันนีลูกรักแล้ว ไม่ต้องเรียนก็ได้นี่นา ท�าไมต้องไปจากแด๊ดดี้

ด้วย” ค�าพูดและท่าทางของเขาท�าให้ภาพพจน์ลูซิเฟอร์ผู ้น่าเกรงขามใน

เทพนยิายต้องพงัทลาย

“ท่านพ่ออะ ลูกกบ็อกไปแล้วนี่นา เซ้าซี้ถามอยู่ได้” สาวงามผมแดง

กล่าว เธอท�าแก้มป่อง แม้แต่เธอเองที่เป็นลูกสาวกย็งัไม่อยากเชื่อเหมอืนกนั

ว่า นี่น่ะเหรอ! ลูซเิฟอร์ในต�านาน

“ท�าไมลูกต้องไปด้วยอ้า หรอืว่าที่โรงเรยีนนั้นมนัมอีะไรที่ลูกต้องการ” 

จกัรพรรดสิูงสดุของโลกปีศาจกล่าว เขาค่อยๆ หรี่ตาลง

“ปะ เปล่า แค่ ด...ดะ ได้ยนิมาว่าลูกของท่านลงุไมเคลิเพื่อนเก่าท่าน

พ่อ ที่เหน็ในทวีตีอนนั้นกเ็รยีนอยู่ที่นั่นด้วย กเ็ลย...” สาวผมแดงตะกกุตะกกั

ขณะบดิตวัไปมาเหมอืนเดก็สาวที่ก�าลงัเขนิอาย

“หมื? หมายถงึอวาลอนลูกของไมค์กี้น่ะเหรอ” 
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“นะ นั่นแหละ!!! ลูกกแ็ค่อยากเหน็หน้าเขาเฉยๆ ไม่มอีะไรเป็นพเิศษ

หรอกนะ ไม่ได้อยากจะไปอยู่ใกล้เขา หรอืไปขอเขาแต่งงาน ไม่ใช่อะไรแบบ

นั้นหรอกนะ” เดก็สาวบอกกบัผูเ้ป็นบดิาอย่างร้อนตวั ตอนนี้แก้มของเธอก�าลงั

แดงเหมอืนสผีม

“หมืมม งั้นเหรอ อย่างนั้นเองหรอกเหรอ” จกัรพรรดลิูซเิฟอร์เมื่อเหน็

อาการบตุรคีนเลก็กพ็มึพ�าด้วยน�้าเสยีงเรยีบเฉย พร้อมกนันั้นเขากค็่อยๆ เดนิ

เข้ามาหาเดก็สาว แล้วจบับ่าทั้งสองของเธอเอาไว้

สายตาลซูเิฟอร์ตอนนี้ดจูรงิจงัจนน่ากลวั ลลิธิเริ่มรูส้กึได้ถงึบรรยากาศ

แปลกๆ ที่แผ่ออกมาจากร่างของผู้เป็นบดิา

“เฮอืก” เธอกลนืน�้าลาย ลลิธิไม่ได้เหน็ท่านพ่อเป็นแบบนี้นานแล้ว หรอื

เขาจะโกรธเรื่องที่เธอจะไปจากเขาจรงิๆ

ยงัไม่ทนัที่เธอจะได้คดิอะไรต่อ องค์ลูซเิฟอร์ที่อยู่เบื้องหน้าเธอกก็ล่าว

ประโยคที่เธอไม่คาดฝันว่าจะได้ยนิออกมา

“เอาเลยลูกรัก แด๊ดดี้สนับสนุนเต็มที่ อย่าไปยอมแพ้ลูกของเจ้าราฟ

มนัล่ะ”

องค์หญงิแห่งโลกปีศาจถงึกบัเงบิเมื่อเจอประโยคนี้เข้าไป

“สวัสดีครับคุณลุง” ผมกล่าวทักทายคุณลุงคนขับรถขณะที่เดิน

ขึ้นรถบสั ผมรู้จกักบัเขามาก่อน เขาเป็นลงุของเวนดี้

“อ้าว ไม่ได้เจอกนันานเลยนะคทิซเึนะคงุ ดหูล่อขึ้นนะเนี่ยเรา” คณุลงุ

เอ่ยชมผม

อ้า คณุลงุครบั คณุลงุเป็นคนแรกเลยนะครบัที่ชมผมแบบนี้ นี่ถ้าเกดิ

คณุลงุเป็นสาวสวยหุน่สะบึ้ม ผมกระโดดกอดพร้อมกบัหอมแก้มคณุลงุไปแล้ว 

“ฮะๆๆๆ คณุลงุเองกย็งัดูดเีหมอืนเดมินะครบั” ผมยิ้มบอกเขา

เอาน่า เมื่อเขาชมมาเรากต็้องชมเขากลบัสคิรบั มนัเป็นกฎ

“นั่งไหนดีฟะเนี่ย...” ผมพึมพ�าเมื่อมองหาที่นั่ง ก็นะ รถมินบัสมันจุ 

ได้น้อยกว่ารถบสัปกติ
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อมื ที่นั่งหลงัสดุกโ็ดนไอ้สามตวันั่นแย่งไปแล้ว เจ้าเทรมุกิม็สีาวๆ นั่ง

ด้วยเช่นเคย ที่ว่างที่ยงัเหลอืก.็..

“อะไรกนั ตรงนี้กว็่างอยู่ทนโท่ไม่เหน็หรอืไง นายมวัแต่มองไปไหนกนั

ยะ” เสยีงใสๆ ของเวนดี้ดงัขึ้น

อ่า จรงิสนิะ ที่ข้างๆ เธอยงัคงว่างอยู่ แต่จะให้ผมไปนั่งตรงนั้นมนัจะ

ดจีรงิๆ เหรอ...

“อ่าโทษทีๆ  เอ่อ ที่ตรงนี้ ไม่มใีครนั่งใช่ไหม” ผมถามเธอ

“คกิ นายนี่น้า เรว็ๆ รถจะออกแล้วนะ” เธอพูดก่อนจะส่งยิ้มให้ผม

สดุท้ายแล้วผมกต้็องมานั่งข้างๆ เธอ อ๋อ มอีกีที่หนึ่งที่ยงัว่างอยู ่แต่มนั

อยู่ข้างๆ คนขับ นี่ถ้าเวนดี้ไม่เอ่ยปากชวนผม ผมคงไปนั่งตรงนั้นแทนแล้ว 

นะเนี่ย

“เอ้า ชอบนั่งตดิกระจกไม่ใช่เหรอ” เวนดี้พดูพร้อมกบัหลบให้ผมเข้าไป

ห ึยงัคงใส่ใจคนอื่นเหมอืนเดมิเลยนะ

“ว้าว! ฉนัไม่ได้ไปเที่ยวแบบนี้มานานแล้วนะเนี่ย มนัต้องสนกุแน่ๆ เลย

ว่าไหม” เธอกล่าวอย่างตื่นเต้น พร้อมกบัหนัมาจ้องหน้าผมด้วยนยัน์ตาเปล่ง

ประกาย 

“อะ เอ่อ นั่นสนิะ ฉนักค็ดิงั้น...” น�้าเสยีงผมฟังดูตดิๆ ขดัๆ เมื่อได้

ประสานสายตากบัเธอ

เอาเถอะ ถอืซะว่าไปเที่ยวพกัผ่อนสกัหน่อยกแ็ล้วกนั

ผมคิดในใจแล้วมองไปยังกระจกที่อยู่ข้างๆ ขณะที่รถเคลื่อนตัวออก

จากโรงเรยีนมธัยมต้นเซย์รน

จะว่าไปตั้งแต่มพีลงัมานี่กเ็จอแต่เรื่องหนกัๆ ทั้งนั้นเลยแฮะ ขอไปเที่ยว

ผ่อนคลายสบายๆ ซะหน่อยเหอะ

 

ภายในป่าลึกแห่งหนึ่งของจังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น

“แฮกๆๆ พ่อครบั แม่ครบั อยู่ไหน” วยัรุ่นคนหนึ่งร้องขึ้นขณะวิ่งอยู่ใน

ป่า สหีน้าของเขาตื่นตระหนก ทั่วทั้งร่างมบีาดแผลหลายแห่ง
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เมื่อเช้าพอเขาตื่นขึ้นมากพ็บว่า พ่อแม่ได้หายตวัไปจากเตน็ท์ เขาเลย

ออกตามหาทั้งคูภ่ายในป่าลกึแห่งนี้ด้วยตวัคนเดยีว แต่แล้วสิ่งที่เขาพบนั้น ไม่สิ 

...แต่สิ่งที่ตามเขามานั้น ท�าให้เขาต้องวิ่ง วิ่งเท่านั้น วิ่งหนเีพื่อให้มชีวีติรอด

“พ่อครบั แม่ครบั ผมกลวั ช่วยผมด้ว...”

ผลักกก! เขาสะดุดกิ่งไม้แถวนั้นจนล้ม เบื้องหลังของเขาเริ่มปรากฏ 

เงาบางสิ่งซึ่งออกมาจากพุม่ไม้ สิ่งที่ออกมานั้นท�าให้เขาใจหาย เพราะมนัเปน็

ร่างของมนษุย์ มหิน�าซ�้ายงัมกีนัเกอืบสบิคนได้

“โอ๊ะโอ๋ หนุ่มน้อยผู้น่าสงสาร หลงทางอยู่เหรอจ๊ะ” หญงิสาวที่อยู่ใน

กลุ่มนั้นเอ่ยด้วยน�้าเสยีงเอน็ดู พลางเดนิเข้าไปหาเดก็หนุ่ม

“ยะ อย่าเข้ามานะ...” เด็กหนุ่มร้องลั่น พยายามตะเกียกตะกายหนี

อย่างสดุชวีติ

“อะไรกนั หนพีี่สาวท�าไม พี่สาวน่ากลวังั้นเหรอ” หญงิสาวกล่าวพร้อม

กบัก้มตวัลงจบัร่างเดก็หนุ่มไว้

“ผะ...ผมเหน็ พวกคณุไม่ใช่มนษุย์...”

“เห แล้วเธอคดิว่าพวกพี่เป็นอะไรกนัล่ะจ๊ะ” หญงิสาวถาม เธอหนักลบั

ไปมองคนอื่นๆ ที่อยู่ด้านหลงั 

“นี่ นายบอกว่าสามภีรรยาคู่นั้นใช้งานได้ แล้วเจ้าหนุ่มนี่ล่ะ” เธอพูด

กบัชายคนหนึ่งที่ดูเหมอืนจะเป็นหวัหน้าของคนกลุ่มนี้

“...” ชายหวัหน้ากลุ่มไม่กล่าวอะไร เขาเพยีงแค่หนัหลงักลบัแล้วเดนิ

จากไปเท่านั้น

หญงิสาวเมื่อเหน็ท่าทางของผู้เป็นหวัหน้ากลุ่มกเ็ผยยิ้มออกมา

“เห...แสดงว่าได้ซินะ” เธอกล่าวอย่างอารมณ์ดี ไม่ใช่เฉพาะแค่เธอ

เท่านั้น เหล่าชายหญงิคนอื่นๆ กส็่งเสยีงร้องดใีจเช่นกนั

“อ้า หลายอาทติย์ที่ผ่านมาได้กนิแต่เนื้อสตัว์”

“ใช่แล้ว มนัเป็นอะไรที่โคตรจะเบื่อเลยว่ะ”

“หึๆ ๆๆ ไม่ได้ลิ้มลองเนื้อมนษุย์มานานแค่ไหนแล้วนะ” 

หลากหลายเสยีงดงัขึ้น ขณะจบัจ้องไปที่ร่างของเดก็หนุ่มด้วยสายตา
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หวิกระหาย

“อย่างที่ได้ยนิแหละนะจ๊ะ หนุม่น้อย...” หญงิสาวบอกกบัเดก็หนุม่ด้วย

เสยีงอ่อนเสยีงหวาน ขณะค่อยๆ ลูบไล้ใบหน้าของเขา

“พะ...พวกคณุจะท�าอะไรกบัผมครบั...” เดก็หนุ่มถามอย่างหวาดกลวั 

นยัน์ตาของเขาสั่นระรกิ แต่หญงิสาวที่อยู่เบื้องหน้าไม่ตอบ เธอยิ้ม ทนัใดนั้น

ใบหน้าของเธอกค็่อยๆ เปลี่ยนไป เขี้ยวแหลมคมค่อยๆ ยื่นยาวออกมา 

“ยะ อย่...”

ขว้ากกก!!!

ยังไม่ทันที่เด็กหนุ่มจะส่งเสียงร้อง หญิงสาวที่เปลี่ยนสภาพก็กัดเข้าที่

คอหอยของเขา แล้วกระชากออกมาทนัทจีนศรีษะเขาขาดกระเดน็

ตบุๆๆ ศรีษะของเขาตกลงมากลิ้งกบัพื้นดนิ เลอืดสแีดงพุง่ออกจากร่าง

ไร้วญิญาณ ชโลมบรเิวณโดยรอบให้กลายเป็นสแีดงฉาน

ง�่าๆๆ กรุบๆๆๆ หญิงสาวที่กลายสภาพเป็นปีศาจร้ายลงมือกินร่าง 

ไร้วิญญาณนั่นอย่างหิวกระหาย เหล่าสมาชิกในกลุ่มคนอื่นๆ เองก็เช่นกัน  

พวกเขาต่างกรูกนัเข้ามาเพื่อลิ้มลองอาหารอนัแสนโอชะมื้อนี้

ช่างน่าเศร้าที่เด็กหนุ่มต้องมาพบกับเรื่องแบบนี้ เขาเพียงแค่ต้องการ

มาพักผ่อนกับครอบครัวเนื่องในวันเกิดของเขาเท่านั้น เขาเพียงแค่อยู่ผิดที่...

ผดิเวลา
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รักที่ไม่สมหวัง

ตอนนีผ้มมองววิข้างทางระหว่างไปจงัหวัดฮอกไกโด เหน็เจ้าเทรมุ ิ

บอกว่าพวกเราจะไปตั้งแคมป์ในป่าแถบนั้น ผมนั่งรถมาราวๆ ครึ่งชั่วโมงเหน็จะ

ได้แล้ว

“ฟี้...ฟี้...” เดก็สาวผมแดงที่นั่งอยู่ข้างๆ ผมกรนขึ้นมาเบาๆ เธอก�าลงั

หลับโดยเอาหัวพิงไหล่ผม ถ้าพวกคุณได้มาเห็นภาพของพวกเราในตอนนี้ 

ละก ็คงคดิว่าผมกบัเธอเป็นคู่รกักนั แต่ว่า...

“ห.ึ..” ผมหวัเราะออกมาทหีนึ่ง ขณะมองใบหน้าที่งดงามของเธอยาม

นทิรา

“นกึถงึตอนนั้นขึ้นมาเลยแฮะ” ผมพมึพ�า

อา มนัท�าให้ผมนกึถงึเรื่องราวระหว่างผมกบัเธอในสมยัก่อน ผมเคย

บอกพวกคณุไปแล้วใช่ไหมครบัว่า เวนดี้เป็นรกัแรกของผม
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ราวๆ สองปีก่อน

หลังจากวันนั้นที่ผมกับเวนดี้ได้พูดคุยกันเป็นครั้งแรก เธอก็แวะเวียน

เข้ามาคยุกบัผมเรื่อยๆ ความสมัพนัธ์ของพวกเราพฒันาจนเรยีกว่าเป็น ‘เพื่อน’ 

กค็งจะได้ละมั้ง กน็ะ ไอ้ผมมนัเป็นคนไม่ค่อยจะมเีพื่อนเท่าไรนี่นา 

“ตรงนี้ก็เอาสูตรแทนเข้าไปได้เลย โจทย์มันแค่ปรับเปลี่ยนรูปแบบ

ประโยคให้มนัดูแปลกเฉยๆ แต่ว่าความหมายของมนักย็งัคงเหมอืนเดมิ” ผม

บอกเธอ ขณะที่เราตวิหนงัสอือยู่ในห้องสมดุโรงเรยีนมธัยมต้นเซย์รน

“อ๋อ เข้าใจแล้ว ว่าแต่...” เธอพยกัหน้ารบัและช้อนตาขึ้นมามองผม

“ช่วยอธบิายให้ฟังใหม่ตั้งแต่แรกเลยได้ปะ...” เธอบอก

แล้วที่บอกว่าเข้าใจแล้วเมื่อกี้ มนัหมายความว่าไงฟะ

“อ่า...โอเค งั้นเรากลบัไปที่พื้นฐานกนัใหม่เลยดกีว่า” ผมเงบิไปครูห่นึ่ง 

ก่อนจะบอกเธอไปแบบนั้น

“อะไรเล่า ต้องฟังนายอกีเป็นชั่วโมงเหรอเนี่ย” เวนดี้ท�าปากเบ้

“ใช่แล้ว คราวนี้เธอต้องจดตามที่ฉนับอกด้วย สตูรไหนที่ส�าคญักเ็ขยีน

มนัซะ สามรอบไปเลย” ผมบอกเธอเสยีงด ุ ซึ่งพอเธอได้ยนิกบ็่นอบุอบิอย่าง

ไม่พอใจ

สมยัที่ผมเรยีนอยูช่ั้นมธัยมต้น คะแนนสอบของผมจดัอยูใ่นระดบัทอ็ป

ของโรงเรยีนมาโดยตลอด ถงึแม้ในเรื่องของกจิกรรมบางอย่างผมจะไม่ผ่านก็

เถอะ อย่างในชั่วโมงเรยีนพละ ซึ่งเดก็ผู้หญงิกบัเดก็ผู้ชายจะแยกเรยีนคนละ

ที่ พวกผูห้ญงิไปที่โรงยมิ ส่วนพวกผูช้ายเรยีนกลางสนาม เมื่อถงึเวลาจบัคูซ้่อม 

ผมกม็กัจะเป็นเศษ หรอืเวลาที่ต้องเล่นฟตุบอลกนัเป็นทมี กไ็ม่มทีมีไหนรบัผม

เข้า

อ๋อ เจ้าเทรมุเิคยชวนผมอยู่ แต่กน็ะครบั พอเอาเข้าจรงิๆ พวกคนใน

ทมีต่างไม่มใีครส่งบอลให้ผม

น่าเศร้าขนานแท้...

“สตูรนี้ต้องเขยีนสามรอบเลยงั้นเหรอ...” เวนดี้พมึพ�าขณะจดสตูร ภาพ

ของเธอในตอนนี้ท�าให้ผมยิ้มออกมาหน่อยๆ
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อ้า ไม่อยากเชื่อเลยแฮะ ว่าดาวโรงเรยีนอย่างเธอจะมาอยู่ต่อหน้าผม

แบบนี้ ไม่ส ิกต็อนนี้ผมกบัเธอเป็นเพื่อนกนัแล้วนี่นา แต่กอ็ย่างว่าแหละครบั 

เธอกใ็จดแีล้วกส็นทิกบัทกุๆ คนแบบนี้เสมอนั่นแหละ

“วา...วา!” เสยีงของเวนดี้ท�าให้ผมหลดุจากภวงัค์ 

“อ๊ะ ขอโทษที พอดีก�าลังคิดอะไรเพลินไปหน่อยน่ะ” ผมขอโทษเธอ 

ซึ่งเธอกบ็่นใส่ผมใหญ่ บอกว่าทเีธอเหม่อนดิๆ หน่อยๆ ผมยงัดเุธอ แล้วนี่ผม

กลบัเป็นฝ่ายเหม่อเองซะได้

เพื่อนงั้นเหรอ ถงึแม้ผมกบัเธอจะเป็นเพื่อนกนัจรงิๆ แต่ว่าผมไม่ได้คดิ

กบัเธอ...แค่เพื่อน

ความรูส้กึบางอย่างเริ่มก่อตวัขึ้นภายในจติใจของผม เพราะความใกล้ชดิ

ตอนขึ้น ม. สาม พวกเรากย็งัคงสนทิกนัเหมอืนเดมิ จนบางครั้งคนอื่นๆ 

หลงคดิว่าผมกบัเธอเป็นแฟนกนั สร้างความไม่พอใจให้กลุม่แฟนคลบัเธอเปน็

อย่างมาก โดยเฉพาะไอ้พวกตวัผูท้ั้งหลายแหล่ ไม่อยากโม้ว่าตอน ม. สาม ผม 

วิ่งเรว็เป็นพเิศษ ใช่แล้ว เพราะหนไีอ้พวกนี้บ่อยนั่นแหละครบั อ๋อ ผมเก่งเรื่อง

การพรางตวัและหลบซ่อนด้วยนะ ฮะๆๆๆ

เคยมีคนถามเธอว่าเธอชอบผมรึเปล่า แหงละครับ เธอเป็นถึงดาว

โรงเรยีนย่อมเป็นที่หมายปองของเหล่านกัเรยีนชายอยู่แล้ว อกีอย่างเธอเองก็

ยงัโสด

‘บ้าเหรอ พวกเราแค่เป็นเพื่อนกันเท่านั้นเอง’ เธอปฏิเสธ ถึงแม้ว่า 

ตอนนั้นผมจะหลงคดิเข้าข้างตวัเองว่าเธอแค่อาย เลยพูดออกไปแบบนั้น แต่

พอได้ยนิเธอพูดแบบนี้แล้ว ผมกร็ู้สกึแน่นที่หน้าอกแปลกๆ

พวกเราเคยเดตด้วยกนั...ในความคดิผมนะครบั ถงึแม้ความจรงิ

แล้วเธอกแ็ค่ชวนผมไปซื้อของเฉยๆ เอ้อ เธอเคยมาเที่ยวบ้านผมด้วยนะ ตอน

นั้นคนที่ตกใจที่สดุคงเป็นลเิวยีละมั้ง หลงัจากเวนดี้กลบัไป ลเิวยีพุง่อดัผมใหญ่

เลย เป็นเพราะอะไรกนันะ รวึ่าลเิวยีจะไม่ชอบที่ผมมเีพื่อน

คุณแม่ของผมท่านก็ไม่ได้ว่าอะไร เพียงแค่บอกว่าดีแล้วที่ผมมีเพื่อน 
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แต่คณุพ่อนี่ส ิคณุพ่อตบบ่าผมครั้งหนึ่ง ก่อนกล่าวประโยคที่จนถงึทกุวนันี้ผม

กย็งัไม่เข้าใจว่า

‘เอาเลยลูกวา พ่อสนบัสนนุฮาเรม็เตม็ที่’

ฮาเรม็? เอ่อ พ่อครบั พ่อรู้ไหมครบัว่านอกจากเวนดี้แล้ว พวกผู้หญงิที่

โรงเรียนแทบไม่เข้าใกล้ผมเลย อีกอย่างที่ว่าฮาเร็มนี่หมายความว่ายังไงกัน

เนี่ยยย!?

พอพ่อผมกล่าวจบ ลิเวียก็พุ่งอัดชายโครงซ้ายของพ่ออย่างแรง จน 

ตวัเขากระเดน็ตดิผนงัก�าแพง ด้วยเหตผุลอะไรผมเองกไ็ม่ทราบ

ความสนทิระหว่างผมกบัเวนดี้กย็งัคงพฒันาขึ้นเรื่อยๆ จนผมเริ่มมั่นใจ

แล้วว่าเธอชอบผม เพราะเทา่ที่สงัเกตด ูแม้ว่าเธอจะสนทิกบัคนอื่นๆ แต่ผูช้าย

ที่เธอคยุด้วยมากที่สดุกค็อืผม และสิ่งที่ยนืยนัความคดิของผมในตอนนั้นกค็อื 

ชอ็กโกแลตในวนัวาเลนไทน์จากเธอ

แม้ว่าเธอจะบอกว่า ที่เธอให้ผมเป็นแค่ชอ็กโกแลตตามมารยาทกเ็ถอะ 

แต่ชอ็กโกแลตที่ผมได้จากเธอมนักแ็ตกต่างกบัของคนอื่นๆ อยู่นะ มนัดูใหญ่

กว่าหน่อยๆ มั้งนะ...

ที่ประเทศญี่ปุ่นมวีนัที่เรยีกว่า วนัไวต์เดย์ คอื วนัที่ 14 มนีาคม เป็น

วนัที่ผู้ชายจะเป็นฝ่ายให้ของขวญัฝ่ายหญงิคนืบ้าง ส�าหรบัผม ผมจะให้ชอ็ก- 

โกแลต ซึ่งใช้เวลาฝึกเกือบๆ อาทิตย์ได้ ตอนแรกผมเกือบท�าเค้กไปให้เธอ 

ด้วยซ�้า แต่คดิๆ ดูมนัคงเว่อร์เกนิไป

แบบปกตนิี่แหละดสีดุแล้ว อย่างน้อยๆ ผมกม็ั่นใจเรื่องรสชาตนิะครบั

ตอนผมเอาไปให้เธอ แม้เธอจะได้รับจากคนอื่นๆ จนล้นหลามแล้ว

กต็าม แต่ยงัรบัของผมเอาไว้ เธอดูแปลกใจหน่อยๆ ที่ผมท�าด้วยตนเอง

“เห...รู้อยู่นะว่านายท�าอาหารเก่ง แต่ไม่นึกว่านายจะท�าขนม 

เป็นด้วยนะเนี่ย” เธอกล่าวขณะรบัชอ็กโกแลตจากผม

“กะ กน็ะ ชมรมท�าอาหารของฉนัเขากส็อนมาบ้าง” 

ครบั ผมอยูช่มรมท�าอาหาร ซึ่งมผีูช้ายอยูร่วมทั้งผมเจด็คนพอด ีที่เหลอื
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เป็นผู้หญงิมปีระมาณหกสบิคนได้ ส่วนไอ้ผู้ชายหกคนที่ว่านี่ สามคนเป็นเกย์ 

อกีสามคนเป็นคณุเทย

อมืมม เอาเถอะ อย่างน้อยพวกเขาหรอืพวกเธอกเ็ป็นคนดลีะนะ

พวกผู้ชายคนอื่นในห้องต่างลงชมรมกฬีากนัหมด ไอ้ผมกย็ิ่งเป็นคนที่

ไม่ชอบเล่นกฬีาเป็นทมีด้วยส ิอกีอย่างผมชอบท�าอาหาร อยู่ชมรมนี้กด็ ีแม้ว่า

หลงัจากที่คนอื่นๆ รูว่้าผมอยูช่มรมท�าอาหารแล้ว พวกมนัจะเริ่มมองผมแปลกๆ 

กต็าม

“ขอบใจนะวา” เวนดี้กล่าว เธอส่งรอยยิ้มอนัแสนสดใสให้ผม

อ้า...นี่สินะคือสิ่งที่เรียกว่าความรัก ผมรู้สึกเหมือนผมก�าลังจะบินได้

อย่างไรอย่างนั้น

ในที่สดุผมกต็ดัสนิใจว่าจะสารภาพรกักบัเธอ

หลงัจากจบพธิปัีจฉมินเิทศของทางโรงเรยีน ผมกน็ดัเจอกบัเวนดี้ บอก

เธอว่ามเีรื่องส�าคญัที่จะบอก ใช่แล้วครบั ผมคดิจะสารภาพรกักบัเธอ จากนั้น

เรากจ็ะไปกนิเลี้ยงฉลองในห้อง ตามที่เพื่อนๆ ชวน ผมวางแผนไว้แบบนั้น

 

“เห็นเธอบอกว่าจะไปเรียนต่อมัธยมปลายที่โตเกียวแฮะ เราไป

ด้วยดีไหมน้า ไม่สิ เราต้องไปด้วยให้ได้” ผมพูดกับตัวเองในกระจกภายใน

ห้องน�้า 

โรงเรียนมัธยมปลายที่เวนดี้จะไปเรียนต่อ ความจริงผมก็สอบเข้าได้

สบายๆ อยู่แล้ว ด้วยระดบัคะแนนสูงสดุของโรงเรยีนอย่างผม ไม่อยากขี้โม้ว่า

ตอนสอบวดัความรูผ้มตดิทอ็ปเทนของประเทศด้วยนะ ถ้าตอนนั้นผมไม่ท้องเสยี

เพราะน�้าส้มของคณุป้าหน้าโรงเรยีนละก ็คะแนนคงดกีว่านี้แน่นอน 

ในกระเป๋าใต้เสื้อกันหนาวของผมมีดอกกุหลาบสีแดงที่เธอชอบอยู่ 

สารภาพรกัแบบนี้มนัดูเชยไปไหมครบั...แต่ผมว่ามนักค็ลาสสกิดนีะ

ผมจ�าเวลาในตอนนั้นได้แม่นย�า สี่โมงเย็นพอดี พวกเรามีเลี้ยงฉลอง

กนัตอนห้าโมง ผมกะว่าผมจะไปพร้อมกนักบัเวนดี้เลย ถ้าผมกบัเธอ...พวกเรา

ได้เป็นแฟนกนัแล้วนะ
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พวกเรานดัเจอกนัใตต้น้ไม้หลงัโรงเรยีน มตี�านานเล่าว่าถ้าสารภาพรกั

กนัใต้ต้นไม้ต้นนี้แล้ว ทั้งคูจ่ะได้อยูด้่วยกนัตลอดไป เป็นรกันรินัดร์ที่แม้แต่ความ

ตายกม็อิาจพรากจาก 

ตอนนี้เดก็นกัเรยีนต่างกลบับ้านกนัไปหมดแล้ว และชั้นอื่นๆ กปิ็ดภาค

เรยีน ท�าให้ผมกบัเวนดี้อยูก่นัสองต่อสองใต้ต้นไม้ในต�านานต้นนั้น บรรยากาศ

กด็ูเป็นใจ ถงึแม้พยากรณ์อากาศจะบอกว่าวนันี้ฝนจะตกกเ็ถอะ...

“หืมมม แปลกนะเนี่ยที่นายบอกว่ามีเรื่องส�าคัญจะคุยกับฉัน” เวนดี้

ลากเสียงยาวพร้อมกับจ้องหน้าผม เธอยิ้มให้ผมด้วย “ว่าแต่ว่ามีเรื่องอะไร 

งั้นเหรอ คงไม่ใช่สารภาพรกัใช่ไหมเนี่ย ฮะๆ” ค�ากล่าวของเธอท�าผมสะอกึ

ใช่แล้ว ผมก�าลงัจะสารภาพรกักบัเธอจรงิๆ

“...” ผมไม่ตอบอะไร ท�าให้เธอที่ก�าลงัหวัเราะอยู่เงยีบลง 

ผมก�าลงัท�าใจอยู่...แล้วในที่สดุผมก.็..

“ฉันรักเธอเวนดี้ ได้โปรดเป็นแฟนกับฉันนะ” ผมกล่าวพร้อมกับมอง

เข้าไปที่นยัน์ตาของเธอ นยัน์ตาสชีมพูอ่อนอนังดงามคู่นั้น

ให้ตายส ินี่ผมลมืเอาดอกไม้ในกระเป๋าให้เธอด้วย

ผมด่าความสะเพร่าของตัวเองอยู่ในใจ แต่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ผม

ก�าลงัคดิกต้็องสลายหมด ทนัททีี่เดก็สาวตรงหน้าได้พดูบางสิ่งบางอย่างกบัผม

“ขอโทษนะ” เธอเอ่ยเบาๆ แล้วก้มหน้าลง

แค่ค�าพูดค�าเดยีว...แค่นั้นมนัก.็..

“...” ผมได้แต่เงยีบ ตอนนี้สมองของผมขาวโพลน นี่ผมถูกปฏเิสธรกั

แล้วใช่ไหม 

ผมควรจะท�ายงัไงด.ี..

“ฮะๆๆ อะไรกนั อะไรก๊านนน ฉนัแค่พูดเล่นเฉยๆ เหน็เมื่อกี้เธอแหย่

ฉนันี่ว่าจะมาสารภาพรกั ฉนักเ็ลยแกล้งคนืซะเลย” ผมกล่าวก่อนจะหวัเราะร่า 

ขณะที่ในใจของผมนั้นกลบั...เจบ็...ไม่ส ิความรู้สกึแบบนี้มนัคอือะไรกนั

“วา” เวนดี้กล่าวเสยีงค่อยขณะมองตาผมอยู ่ไม่ได้...ตอนนี้ผมจะสบตา

กบัเธอไม่ได้
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ไม่ได้เดด็ขาด

“เฮ้ๆ ฉนัลอ้เล่นน่ะ ที่ฉนัเรยีกเธอมากแ็คฉ่นัอยากจะบอกว่า ขอให้เธอ

โชคดีกับการสอบเข้าโรงเรียนที่เธอต้องการนะ” ผมพูดก่อนจะตบบ่าของเธอ

อย่างเป็นกนัเอง

ผมต้องไปแล้ว...ผมไม่สามารถอยู่ตรงนี้ได้แล้ว ผมรู้สกึว่าร่างกายของ

ผมมนัก�าลงัสั่นเทิ้ม...

“งั้นฉนัไปก่อนน...”

“นายไม่มาด้วยเหรอ” ยงัไม่ทนัที่ผมจะหนัหน้าหน ีเวนดี้กเ็อ่ยขึ้นมา

“หมื อ๋อ ฉนัว่าฉนัจะไปต่อ ม. ปลายแถวๆ นี้น่ะ ใกล้บ้านด ีอกีอย่าง

เธอกน็่าจะรู้นี่ ว่าฉนัไม่ค่อยถูกกบัพวกชมุชนในเมอืงเท่าไหร่” ที่ผมพูดแบบนี้

ออกไป...มนัถูกแล้วใช่ไหม 

“งะ งั้นเหรอ งั้นกโ็ชคดนีะ” เธอกล่าว เหมอืนกบัว่าเธอจะยิ้มให้ผม

ด้วย แต่ว่าผมไม่ได้มองมนั ผมจะมองมนัไม่ได้ ไม่งั้นผมคง...

“อ้า ฉนัคงต้องไปแล้ว คณุแม่โทร. มาพอดเีลย” ผมหยบิโทรศพัท์มอืถอื

ขึ้นมาดู แน่นอนครบัว่ามนัเป็นเพยีงข้ออ้างที่ผมสร้างขึ้น

ผมหนัหลงัพร้อมกบัรบีก้าวเท้าออกไปทนัท ี แต่ว่าเธอกเ็รยีกผมเอาไว้

อกีครั้ง

“เดี๋ยววา...” ผมชะงกั แตไ่ม่ไดห้นักลบัไปมอง ตอนนี้ผมรูส้กึว่าผมเริ่ม

ที่จะทนมนัไม่ได้แล้ว ความรู้สกึต่างๆ ภาพต่างๆ ที่ผมเคยวาดฝันเอาไว้ มนั

ก�าลงัพงัทลาย

“งานเลี้ยงตอนเยน็นี่...นายไปอยู่ใช่ไหม”

“อ่า...แน่นอน...ฉันไปอยู่แล้ว” ผมตอบ พร้อมกับหันหน้ามามองเธอ 

ตอนนี้ผมก�าลงัยิ้มให้เธอ แม้จะเป็นเพยีงรอยยิ้มจอมปลอมกต็าม

พอผมบอกเธอเสรจ็ ผมกร็บีเดนิหนอีอกมาทนัท ีผมรูส้กึว่าเธอจะเรยีก

ผมอกีครั้ง แต่ผมกไ็ม่ได้สนใจ ไม่ส.ิ..ผมต้องไม่สนใจ

ผมก้มหน้าเดนิไปเรื่อยๆ อย่างไร้จดุหมาย ในที่สดุฝนกต็กลงมาตาม 

พยากรณ์อากาศ เนื้อตวัผมเปียกปอนไปหมด ผมเหน็ผูค้นที่หลบฝนในร่มต่าง



40 อวาลอน กับจอมอสูรแห่งทาร์ทารัส เล่ม 3

มองดูผม 

หึ...ก็ไม่แปลก คงไม่มีคนปกติที่ไหนมาเดินตากสายฝนที่ก�าลังโหม

กระหน�่าแบบนี้หรอก 

สุดท้ายผมก็มาหยุดอยู่ที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่ง เมื่อมองดูนาฬิกา 

กพ็บว่าเกอืบหกโมงเยน็แล้ว เวลาผ่านไปเรว็จรงิๆ ฝนหยดุตกตอนไหนผมยงั

ไม่รู้เลย...

ผมเก็บโทรศัพท์มือถือเอาไว้ในกระเป๋าเป้ข้างหลัง เมื่อเอาออกมาดูก็

พบว่า มอียูส่บิกว่าสายที่ผมไม่ได้รบั และคนที่โทร. กเ็ป็นเธอ เวนดี้ เธอคงโทร. 

มาตามผมให้ไปงานเลี้ยง แต่ว่า...

“ขอโทษทนีะ...” ผมพมึพ�าพลางเงยหน้ามองท้องฟ้าสคีราม 

อ้า...นี่น่ะเหรอฟ้าหลังฝน...มันก็ไม่เห็นจะสวยงามเหมือนอย่างที่คิด

เท่าไรเลยแฮะ

“ฮะๆๆ แหงละ อย่างเราใครเขาจะมาชอบ...” ผมหวัเราะพร้อมกบัล้วง

มอืเข้าไปหยบิดอกกหุลาบสแีดงที่อยู่ข้างในเสื้อกนัหนาว อย่างน้อยๆ มนักย็งั

อยู่ดี

“รกัครั้งแรก...กผ็ดิหวงัซะแล้วแฮะ” ผมพมึพ�า

ผมค่อยๆ เดนิไปนั่งอยู่บนศาลาแถวนั้น ตอนนี้ในสวนสาธารณะมผีม

อยู่แค่คนเดยีว...กด็แีล้วละ

“น่าเสียดายนะ อุตส่าห์เลือกแกตั้งนาน” ผมกล่าวขณะที่มองดอก

กหุลาบสแีดงในมอื สขีองมนัท�าให้ผมนกึถงึเรอืนผมสแีดงของเธอ...เวนดี้

“หึ...” ผมแค่นเสียงออกมา ก่อนจะวางดอกกุหลาบสีแดงลงบนโต๊ะ

ช้าๆ

“ขอบใจที่เป็นเพื่อนกบัฉนันะ เวนดี้” ผมพดูด้วยน�้าเสยีงแผ่วเบา ค่อยๆ 

หลับตาลงจมดิ่งสู่สถานที่ที่ไม่มีใครนอกจากผมจะเข้าถึงได้ สถานที่ที่มีเพียง

ผมเท่านั้น สถานที่ที่มชีื่อว่า

ความมดืมดิ...

อา...ความมดืเอ๋ย อย่างน้อยๆ ฉนักย็งัคงมแีกอยู่ แกเท่านั้น...
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ที่อยู่ข้างกายฉนัเสมอมา...

หลงัจากวนันั้นเวนดี้กพ็ยายามโทร. ตดิต่อผมมาโดยตลอด แต่ผมปิด

โทรศพัท์มอืถอืเอาไว้ เธอเคยโทร. มาที่บ้านผมด้วยหลายครั้ง แต่ผมกข็อให้

คณุแม่บอกเธอไปว่า ในช่วงปิดเทอมนี้ผมไปอาศยัอยู่กบัญาตทิี่ต่างจงัหวดั

ผมกบัเวนดี้ไม่ได้พบกนัอกีเลยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา คณุแม่เล่าให้ฟังว่า 

วนัที่ไปส่งผมที่สนามบนิไปโรงเรยีนเซราฟิม พอพวกท่านกลบัมากพ็บเวนดี้ที่

ยนืรออยู่หน้าบ้าน

คณุแม่บอกเธอไปว่า ผมย้ายไปเรยีนที่อื่นแล้ว ท่านบอกว่าตอนนั้นเธอ

เพยีงแค่ยิ้มรบัทราบแล้วกก็ลบัไป เธอไม่ได้กล่าวอะไรต่ออกีเลย...



4
น่าหมั่นไส้

นั่นละครับ คือเร่ืองราวทั้งหมดของผมกับเวนดี้ หลังจากที่ผม

ย้อนความกนัให้ฟังแล้ว ตอนนี้พวกคณุเองกค็งจะเข้าใจความสมัพนัธ์ระหว่าง

ผมกบัเธอกนัอย่างคร่าวๆ แล้ว ใช่ไหมครบั

สรุปก็คือ เธอเป็นเพื่อนเก่าผม และก็เป็นรักแรกที่ไม่สมหวังของผม

นั่นเอง

“...”

ให้ตายสเิคลวนิ ไม่น่าเล่าให้พวกคณุฟังเลยแฮะ เกดิรูส้กึรนัทดชวีติขึ้น

มาตงดิๆ

“เอาเถอะ มนักเ็ป็นแค่อดตีแหละนะ” ผมกล่าว 

กลบัมาที่ปัจจบุนักนัดกีว่าครบั ช่างหวัอดตีมนัเทอะ!

“หมื เมื่อกี้นายพูดว่าอะไรเหรอ” เวนดี้ที่เมื่อกี้หลบัอยู่ข้างๆ ผมพูดขึ้น

มา

เมื่อเธอลืมตาก็พบว่าตัวเองก�าลังเอนศีรษะพิงไหล่ผมไว้ ผมเห็นเธอ
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แสดงสหีน้าตกใจแวบหนึ่ง ก่อนจะรบีผละตวัออกไปทนัท ีเหน็ท่าทางของเธอ

แล้วผมแทบจะกระอกัเลอืดออกมา

อะเหื้อออ!!! นี่ตูมนัน่ารงัเกยีจขนาดนั้นเลยร ึเคลวนิ 

“อ๊ะ! ขอโทษทนีะ พอดเีมื่อคนืฉนัดูทวีดีกึไปหน่อยน่ะ เช้านี้กเ็ลยง่วง 

แฮะๆๆ” เธอบอกผมก่อนจะหวัเราะแห้งๆ

“ไม่เป็นไร ก็ดีเหมือนกัน ฉันเองก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเธอเป็นคนนอนกรน 

แถมยงันอนน�้าลายยดืด้วย” 

แน่นอนครบัว่าผมล้อเธอเล่น แต่ว่าเธอคง...

“หา!!!” เสียงอุทานของเธอดังขึ้นมาทันที ท�าให้พวกคนอื่นเกือบ 

ทั้งหมดบนรถหนัมามองที่พวกเรากนั

“โทษทีๆ ” เมื่อเธอรูต้วั เธอกก็ล่าวขอโทษพร้อมกบัส่งยิ้มแสนอ่อนหวาน

ให้ทกุคน แล้วกระซบิบอกผมว่า “ฉะ ฉนัไม่ได้นอนกรนสกัหน่อย ละ แล้วก็ 

ไม่ได้น�้าลายยดืด้วย”

ไม่อยากบอกว่าท่าทางของเธอในตอนนี้ เหมือนกับเด็กน้อยเวลาพูด

แก้ตวัเลยครบั

เฮ้ๆ ผมกแ็ค่ล้อเธอเล่นเฉยๆ นะ ท�าไมเธอถงึร้อนตวัแบบนี้ด้วย หรอื

ว่าเธอนอนน�้าลายยดืจรงิๆ

“ไม่เป็นไรหรอก อย่างน้อยๆ เสียงกรนของเธอก็ยังดีกว่าเจ้าสามตัว

นั่น” ผมพูดพร้อมกับชะเง้อคอไปดูที่นั่งแถวหลังสุด ไอ้สามหน่อที่ผมพูดถึง 

ตอนนี้ยึดที่นั่งแถวหลังที่จุได้เกือบห้าคนเป็นที่นอน เจ้าแม็กซ์นั่งตรงกลาง 

ขนาบด้วยเบ๊ทั้งสอง ไม่อยากบอกว่าสภาพพวกมนัตอนนี้ดอูนาถมาก นอนกรน

อ้าปาก และนั่นอะไรวะน่ะ น�้าลายแน่เหรอ ท�าไมมนัถงึยดืยาวได้ขนาดนั้น

โคตรซกมก...

อกีอย่าง พวกมนัดนักรนพร้อมกนั เสยีงกรนอนัแสนทเุรศของพวกมนั

ดงัมาถงึผมที่นั่งอยู่แถวหน้าๆ เลย

น่าร�าคาญชะมัด ใช้พลังปีศาจดีดขี้มูกเข้าปากพวกมันเลยดีไหมครับ 

ผมแม่นนะขอบอก
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“ฉนับอกว่า ฉนัไม่ได้กรนไงเล่า!!!” เวนดี้พูดขึ้นมาอกีครั้ง เธอใช้แขน

เรยีวบางของเธอลอ็กหวัผมเอาไว้

“ออ็ก” ผมร้อง ไอ้เจบ็น่ะมนัไม่ค่อยเท่าไรหรอก แต่ว่า...

ไอ้บางสิ่งบางอย่างที่แสนจะนุ่มนิ่มที่ก�าลังดันหัวของผมอยู่นี่มันคือ

อะไร มนัคอืหน่มน้มใช่ไหม!? เวนดี้ นี่เธออึ๋มขนาดนี้เลยเหรอ!!! 

“...” ผมได้แต่เงยีบ ขณะที่เธอด่าผมด้วยความเรว็ราวกบัยงิปืนกล แล้ว

ออกแรงรดัคอผมมากยิ่งขึ้น แถมเธอยงักดหวัของผมมากกว่าเดมิอกี

ไม่ได้วาหื่น...นายจะกลบัมาตอนนี้ไม่ได้ ฉนัอตุส่าห์ผนกึนายเอาไว้เป็น

เดอืนได้แล้ว นายจะออกมาตอนนี้ไม่ได้เดด็ขาด!!!

“...”

โอ้ววว เคลวนิน!!! นี่ตูฝันไปใช่ไหม ถ้าใช่ละก ็ได้โปรดอย่าท�าให้ตูตื่น

ขึ้นมาเลย ความรู้สึกนี่มันอะไรกัน!! ความนิ่มที่แสนจะนุ่มนิ่มยิ่งกว่าสิ่งใดๆ 

ทั้งปวงที่ตูเคยพบพานนี่มนัคอือะไรกนั!!!...นี่มนั...

สวรรค์!!!

นี่สิที่เขาเรียกว่าหน่มน้มของจริง ไม่ใช่ลูกโป่งน�้าแบบเจ้าเอลฟ์เอเลน

ตูดหมกึนั่น!!!

ผมรูส้กึว่าหวัของผมก�าลงัถกูก้อนกลมๆ แห่งสรวงสวรรค์ทั้งสองก้อนนี้

ดูดกลนืเข้าไป

อ่า...พาราไดซ์...

กน็ะครบั ไม่หื่นจรงิไม่ใช่วาหรอก

“...”

เอ่อ...ผมไม่ได้ยอมรบันะ

“อกุกก” ท�าไมผมเริ่มรูส้กึหววิๆ แปลกๆ เนี่ย ภาพเบื้องหน้าเริ่มดบัมดื 

...ออกซเิจนอยู่ไหน

เวนดี้รัดผมแน่นเกินไปแล้ว ตอนนี้ผมเริ่มจะเห็นทุ่งดอกไม้ ผมควร 

เอาไงด ีควรจะสลดัเธอหลดุไปเลยดไีหม ไม่ส ิโอกาสดีๆ  แบบนี้หายากยิ่งนกั

“...”
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ไม่ๆๆๆ ผมต้องเป็นสภุาพบรุษุ อกีอย่างเธอเองกเ็ป็นเพื่อนของผม การ

ที่ผมมาท�าแบบนี้มนั...

“@#!$ ฉะนั้นฉันไม่ได้นอนกรน และไม่ได้นอนน�้าลายยืดด้วย

เข้าใจไหมตาบ๊องงง” เด็กสาวผมแดงกล่าวเสียงดัง เธอออกแรงรัดคอของ 

อวาลอนมากยิ่งขึ้น จนตวัเขาเริ่มอ่อนปวกเปียก และในที่สดุเขาก.็..

“หมื อา้ว...สลบเลยงั้นเหรอ” เธอกลา่วด้วยน�้าเสยีงแปลกใจ หลงัจาก

เอาแขนออกจากคอของเขา 

อวาลอนได้ตัดสินใจแล้วว่า เขายอมสลบดีกว่า ถ้ายังได้อยู่ภายใต้

สถานที่ที่เปรียบเสมือนสรวงสวรรค์แห่งนี้ (นั่นก็คือหน้าอกของเวนดี้) ไม่ส ิ

เผลอๆ เขาอาจจะยอมตายได้เลยด้วยซ�้า

เพราะว่าอย่างไรซะ การได้ตายคาอกหญงิงาม กเ็ป็นหนึ่งในความฝัน

สูงสดุของเขาอยู่แล้ว

 

สิบห้านาทีต่อมา

“แล้วท�าไมอยู่ๆ  ถงึคดิจะไปตั้งแคมป์กนัล่ะเนี่ย” ผมถามเวนดี้หลงัจาก

ที่ฟื้นคืนชีพอีกครั้ง ไม่อยากคุยว่าเมื่อกี้ผมรู้สึกเหมือนผมจะได้กลับบ้านเก่า

อย่างไรอย่างนั้น เหน็แขนเวนดี้เลก็ๆ แบบนี้แรงเยอะเอาเรื่องนะเนี่ย

นี่สนิะที่เขาเรยีกว่ายอมตายคาอกผู้หญงิ...

“...” 

เคลวนิ...ท�าไมตูข้ามนัถงึได้ลามกเยี่ยงนี้

“โยชคิาว่าคงุเป็นคนเสนอมาน่ะ อกีอย่างเพื่อนๆ ส่วนใหญ่เขากเ็หน็

ด้วยกนั” เวนดี้กล่าว

“แล้วนี่จะไปค้างป่ากันแบบนั้น พวกเราขออนุญาตเจ้าหน้าที่กันแล้ว

เหรอ”

“ทกุอย่างเรยีบร้อยหมดแล้วน่า”

“งั้นเหรอ...”
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หลงัจากที่เธอพดูจบ พวกเราทั้งคูต่่างกเ็งยีบ เพื่อนๆ ในรถยงัคงพดูคยุ

สนกุสนานเฮฮากนัต่อไป ไม่เหนื่อยกนับ้างเหรอไงฟะ คยุกนัมาตลอดทางเนี่ย

“ท�าไม...” จู่ๆ เวนดี้กเ็อ่ยขึ้นมา

“หมื...มอีะไรเหรอ”

“ท�าไมถงึไม่ตดิต่อมาบ้าง โทรศพัท์โทร. ไปกต็ดิต่อไม่ได้ตลอด” เธอ

ถามพร้อมกบัจ้องหน้าผม แววตาของเธอนั้นดูแปลกๆ ยงัไงกไ็ม่รู้ เหมอืนกบั

ว่าเธอก�าลงัน้อยใจ

ไม่ได้ๆ ผมจะไปคดิเข้าข้างตวัเองแบบครั้งนั้นอกีไม่ได้

“กน็ะ อยู่โรงเรยีนประจ�าเขาเข้มงวดน่ะ” ผมโกหกเธอไป

ความจรงิสาเหตทุี่เธอตดิต่อไม่ได้ กเ็พราะเธอไม่มซีมิโทรศพัท์ส�าหรบั

โทร. ไปที่โลกปีศาจ แล้วไอ้ซมิที่ว่านี่กม็ใีห้เฉพาะพวกปีศาจที่ได้รบัใบอนญุาต

ให้อาศยัอยู่ในโลกมนษุย์เท่านั้นด้วย

“งั้นเหรอ...” เธอตอบผมเสยีงค่อย ก่อนจะก้มหน้าลง 

ที่ผมโกหกเธอไปแบบนี้ ผมท�าถูกแล้วใช่ไหม

“เฮ้อ” ผมถอนหายใจ และตดัสนิใจเอ่ยสิ่งที่อยู่ในใจออกมา

“ฉนัคดิว่า...” ผมเว้นช่วงไปครูห่นึ่ง แล้วบอกเธอเสยีงค่อย “ฉนัไม่กล้า

สู้หน้าเธอ เธอกร็ู้นี่นาหลงัจากที่ฉนัสารภาพรกักบัเธอแล้วไปแล้ว...” 

แหงละ ถ้าพวกเพื่อนๆ ในรถได้ยนิละก ็มหีวงัได้เรื่องแน่

“...” เวนดี้ไม่กล่าวอะไร เธอเพยีงแค่มองหน้าผม สายตาของพวกเรา

ประสานกนั

“ตะ แต่ ตะ ตอนนี้ฉนัไม่เป็นไรแล้วนะ ฉนักม็คีนที่ ชะ ชะ ชอบแล้ว

อยู่เหมอืนกนั แม้ว่ามนัจะเป็นแค่รกัข้างเดยีวกเ็ถอะ” ผมอ�้าอึ้งบอกเวนดี้ไป

คนที่ผมหมายถงึกค็อื ยูก ิออนนะ นั่นแหละครบั แม้ว่ายูกจิงัเธอจะมี

แฟนแล้วกต็าม

อกหกัซ�้าซ้อนจรงิๆ เศร้าใจฉบิ...

“งั้นเหรอ” เวนดี้ยิ้มให้ผม 

ไม่รูว่้าผมคดิไปเองรเึปล่า แต่รอยยิ้มของเธอในตอนนี้ช่างดเูศร้าหมอง
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วา เราแค่คดิไปเอง คดิไปเอง...เหมอืนคราวนั้น...อย่าให้ประวตัศิาสตร์

ซ�้ารอยสิ

“วา...” เวนดี้เอ่ยขึ้นพร้อมกบัจ้องตาผม

ท�าไมกนันะ ผมรู้สกึว่านยัน์ตาของเธอก�าลงัสั่นไหวแปลกๆ

“ความจรงิแล้วฉนั...”

“เอาละทกุๆ คน พวกเราจะจอดป๊ัมน�้ามนักนั สบิห้านาทนีะ” ยงัไม่ทนั

ที่เธอจะกล่าวจบ เสยีงของเจ้าเทรมุกิด็งัขึ้นพร้อมกบัรถที่ค่อยๆ ชะลอลง

“โอ้ ก�าลงัอยากเข้าห้องน�้าอยู่พอดเีลย ว่าแต่ว่า เมื่อกี้เธอว่าอะไรนะ” 

ผมหนัไปถามเวนดี้

“เปล่าหรอก แค่จะบอกว่าทหีลงัโทร. มาหาหน่อยกด็นีะ” เธอบอกผม

พร้อมกบัลกุขึ้นและเดนิลงจากรถไป

“ถ้ามีโอกาสนะ เวนดี้” ผมพึมพ�ากับตัวเอง ขณะมองแผ่นหลังของ 

เวนดี้ที่ค่อยๆ ห่างออกไป

ใช่แล้ว ถ้ามโีอกาส

 

ณ พระราชวังของราชวงศ์แวมไพร์

“เฮ้อ...” องค์หญิงผมทองถอนหายใจ ตอนนี้เธอนั่งจ้องแก้วใบหรูใน

มอืที่บรรจขุองเหลวสแีดงเข้ม

“รสชาตแิย่ชะมดั...” เธอกล่าวด้วยน�้าเสยีงเซง็ๆ

เธอคอื ทรนีตีี้ องค์หญงิอนัดบัหนึ่งแห่งราชวงศ์แวมไพร์

“ท�าไมเลอืดของหมอนั่นถงึได้พเิศษกว่าคนอื่นๆ เขานะ...” สหีน้าของ

เธอเหมอืนกบัตกอยู่ในภวงัค์เมื่อนกึถงึใบหน้าของเขา

“ทั้งอุ่น ทั้งหอมหวาน ยิ่งกว่าทกุๆ คน อ่า...” เธอครางออกมา แล้ว

ค่อยๆ ยกนิ้วลูบรมิฝีปากตวัเองเบาๆ

“ตอนนี้นายก�าลงัท�าอะไรอยู่กนันะ...วา”
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“ลูกเป็นอะไรรึเปล่า ท�าไมดูจิตใจไม่อยู ่กับเนื้อกับตัวเลย”  

องค์เอรอีาราชนิแีห่งเอลฟ์เอ่ยขึ้น เมื่อพบว่าอลัเวลบตุรขีองเธอเผลอท�าช้อนใน

มอืตกขณะกนิอาหาร เมื่อครู่อลัเวลกท็�าแก้วน�้าตกแตกไปแล้วครั้งหนึ่ง

“ปะ เปล่าเพคะ ลกูแค่ก�าลงัคดิอะไรเพลนิๆ อยูก่เ็ท่านั้นเอง” องค์หญงิ

อลัเวลตอบ พร้อมกบัรบัช้อนคนัใหม่ที่ราชองครกัษ์เมซอีสัยื่นให้

“หมื คงไม่ใช่ว่าคดิถงึเจ้าหนุม่หวัทองนั่นอยูห่รอกนะ” องค์อาร์กานดา

ที่นั่งอยู่ข้างๆ พูดขึ้น แน่นอนว่าท่านเพยีงแค่พูดเล่น แต่ว่า...

“...” องค์หญงิเอลฟ์กลบัเงยีบแล้วก้มหน้าลง ตอนนี้ใบหูที่แหลมยาว

ของเธอเริ่มเป็นสแีดงหน่อยๆ อลัเวลค่อยๆ ขยบัปากพร้อมกบัเอ่ยด้วยน�้าเสยีง

แผ่วเบาว่า

“...ปะ เปล่าค่ะ” แม้ปากจะตอบไปแบบนั้น แต่ในใจกลบั...

ตอนนี้คณุวาจะเป็นยงัไงบ้างน้า...

“อกีตัง้สองเดอืนเชยีวเหรอ...” เดก็สาวผูม้เีรอืนผมสเีงนิบอกกบั

ตวัเอง ขณะนอนกลิ้งอยู่บนเตยีงขนาดคงิไซซ์ภายในห้องนอนของเธอ ตอนนี้

เธอสวมเสื้อแขนกดุสเีทาอ่อน กางเกงขาสั้นสขีาวที่สั้นเหนอืเข่าประมาณหนึ่ง

ฝ่ามอื เผยให้เหน็ต้นขาขาวนวลที่ไร้จดุต�าหนใิดๆ

เธอคอืองค์หญงิแห่งแดนสวรรค์ ซึ่งพวกเราทกุคนต่างรู้ว่าเธอคอืใคร

“หรอืจะไปหาเขาเลยดนีะ เหน็ท่านพ่อบอกว่าจะไปเยี่ยมท่านลงุไมเคลิ

เหมอืนกนันี่นา”

ตอนนี้เธอรู้สึกเบื่อหน่าย ตั้งแต่กลับมายังสรวงสวรรค์ เธอก็ไม่ได้พบ

หน้าเขาอกีเลย

“สองเดอืน นี่เพิ่งจะผ่านมาได้แค่สองวนัเองนะ” เธอเอ่ยพร้อมกบัดนั

ตวัลกุขึ้นจากเตยีงนอน

ห้องนอนของเธอนั้นกว้างราวๆ ร้อยตารางเมตรเหน็จะได้ สิ่งของต่างๆ 

ที่ประดบัอยูภ่ายในห้องล้วนเป็นของหายาก ที่ส�าคญัตรงฝาผนงัยงัเตม็ไปด้วย

รูปของเดก็หนุ่มผมทองคนหนึ่งในท่าอริยิาบถต่างๆ
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ใช่แล้ว เดก็หนุ่มคนที่เธอก�าลงัพูดถงึนั่นแหละ

เธอหยิบโทรศัพท์มือถือที่วางอยู่บนเตียงขึ้นมาดู...โทรศัพท์มือถือที่ 

เด็กหนุ่มคนนั้นซื้อให้เธอ เนื่องในโอกาสที่เธอพาเขาไปซื้อครีมบ�ารุงผิวเมื่อ

หลายเดอืนก่อน พร้อมกนันั้นเธอกไ็ด้เปิดดูรูปในเครื่อง 

รูปของอวาลอนตอนที่วิ่งออกก�าลงักาย สหีน้าของเขานั้นช่างดูมุ่งมั่น 

ในภาพเขาวิ่งพร้อมกับยกเสื้อขึ้นมาซับเหงื่อบนใบหน้า ท�าให้เห็นกล้ามท้อง 

(ซกิซ์แพก็) และแผ่นอกที่สวยได้รูปชดัเจน

ไม่อยากบอกความจรงิว่า รปูนี้เธอเป็นคนแอบถ่ายมา เธอไปแอบดเูขา

วิ่งทกุเช้า

“อ่า...ตอนนี้คณุก�าลงัท�าอะไรอยู่กนันะ คณุวา” เธอกล่าวด้วยใบหน้า

ที่ก�าลงัเปลี่ยนเป็นสแีดง เพราะภาพของเดก็หนุ่มเบื้องหน้า

ส่วนเดก็หนุ่มผู้โชคดทีี่องค์หญงิทั้งสามก�าลงัเฝ้าถวลิหาอยู่นั้น ตอนนี้

เขาก�าลงั... 

 

“ฮัด…เช้ยยย!!! โอ๊ย ใครที่ไหนมันมาแอบนินทาตอนตูก�าลัง 

นั่งส้วมวะ” ผมบ่น ขณะนั่งท�าภารกจิระดบัชาตอิยู่ 

ใช่ไหมครบัทกุท่าน ไอ้คนที่แอบนนิทาผมเนี่ยมนัช่างไม่รู้จกักาลเทศะ

เอาเสยีเลย ไร้มารยาทจรงิๆ

“เมื่อกี้อ่านถงึหน้าไหนแล้วนะ” ผมพมึพ�า ก่อนจะกลบัไปอ่านหนงัสอื

ชนดิของสมนุไพรบนโลกปีศาจ ในมอืต่อ 

ก็นะ ได้ยินว่าขึ้นเทอมสองผมก็ยังต้องเรียนวิชาสมุนไพรกับอาจารย์ 

ซาโอรอิยู่ ผมเลยแอบเอามาอ่านที่โลกมนษุย์ด้วย เพื่อเตรยีมความพร้อมเอา

ไว้ก่อน

คนเราต้องรูจ้กัใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์ส ิการนั่งส้วมไปอ่านหนงัสอื

เรยีนไปนี่แหละครบั คอื หนึ่งในเคลด็ลบัที่ท�าให้ผมเรยีนเก่งละ

“อกีสามนาทรีถจะออกแล้ว เรว็ๆ หน่อยนะทกุคน” เสยีงของเจ้าเทรมุิ

ดงัจากนอกห้องน�้า
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เฮ้ย!!! เดี๋ยวก่อน!!! ตูเพิ่งจะนั่งได้แค่สองนาทเีองนะเว้ยยย!!! 

ผมตะโกนในใจ พร้อมกบัละสายตาจากหนงัสอืตรงหน้า ตอนนี้ผมต้อง

เร่งสปีดท�าภารกจิที่ตดิค้างอยู่นี้ให้จบโดยเรว็ซะแล้วสิ

ให้ตายส ิเคลวนิ เวลามคีนมาเร่งตอนก�าลงัปลดทกุข์นี่ มนัน่าหงดุหงดิ

จรงิๆ



4.5
งานพิเศษ

สวสัดคีรบัทกุๆ คน ผมมนีามว่า มาซามเุนะ ไบรอนั ผมรูน้ะครบั

ว่าพวกคุณก�าลังสงสัยเกี่ยวกับชื่อของผมอยู่ ไม่เป็นไร ผมเองก็งงกับชื่อของ

ตวัเองเช่นกนั

มาซามเุนะกบัไบรอนั...มนัเข้ากนัไหมเนี่ย

ตัวผมเป็นคนญี่ปุ่นนะครับ ไม่มีสายเลือดชาวต่างชาติเลยแม้แต่น้อย 

แต่สาเหตทุี่ผมมชีื่อแบบนี้กเ็พราะว่า...

 

“ท่านแม่ครับ ผมอยากทราบมานานแล้ว ท�าไมท่านแม่ถึงตั้งชื่อ

ผมว่าไบรอนัล่ะครบั ท�าไมไม่เป็น อากริะ...ทาเคช.ิ..ฮซิมุ ิหรอืชื่อที่มนัเป็นชื่อ

ญี่ปุ่นแทนล่ะครบั” ผมถามท่านแม่ตอนที่เพิ่งอายไุด้สบิสองขวบ 

“หืม...นั่นสินะ ลูกยังไม่ทราบถึงความยิ่งใหญ่ของชื่อนี้ใช่ไหม” ท่าน

แม่ของผมกล่าว 

“ยิ่งใหญ่?” ผมทวนซ�้า 
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นี่ชื่อไบรอนัของผมมนัไปตรงกบัวรีบรุษุท่านใดเข้าให้งั้นเหรอ 

“ใช่แล้ว สมยัที่แม่ยงัสาวๆ น่ะนะ เขาคนนี้ถอืว่ามชีื่อเสยีงมากเลยละ”

“เขาเป็นใครเหรอครบั?” ผมถามด้วยแววตาเปล่งประกาย ผมอยาก

จะรู้ที่มาของชื่อชื่อนี้ใจแทบขาด 

“เขาเป็นหนึ่งในนกัแสดงหนงัตลกที่แม่ชื่นชอบน่ะ”

“...”

ตอนนั้นผมจ�าได้ว่าผมเงยีบไปราวๆ สบิวนิาทไีด้ 

“นกัแสดงหนงัตลก?”

ผมรบัไม่ได้เดด็ขาด ชื่อผมมาจากชื่อดาราหนงัตลกเนี่ยนะ!!!

เช่นนั้นแล้วผมจงึขอท่านแม่ให้เปลี่ยนชื่อใหม่ แต่สหีน้าและแววตาของ

ท่านตอนที่ได้ยนิผมพดูแบบนั้น มนั เอ่อ แบบว่าจะพดูยงัไงดล่ีะ คงจะอารมณ์

ประมาณ นี่ลกูของเราไม่ชอบชื่อที่เราตั้งให้งั้นเหรอ...นี่ลกูเกลยีดชื่อที่เราตั้งให้

งั้นเหรอ!!!

สุดท้ายผมก็ต้องท�าใจยอมรับชื่อนี้ไป เพราะไม่อยากให้ท่านแม่ต้อง

เสยีใจ

ครอบครัวของผมเป็นถึงตระกูลปีศาจเทนงูอันเก่าแก่ของญี่ปุ่น 

ใช่แล้วครับ พวกคุณฟังไม่ผิดหรอก ผมเป็นปีศาจและก็ไม่ใช่ปีศาจธรรมดา 

ซะด้วย

พวกคณุคงรูจ้กัเทนงกูนัใช่ไหมครบั ไอ้ตวัที่อยูใ่นหนงัหรอืการ์ตนูอนเิมะ

ที่มหีน้าตาเหมอืนคนแก่ๆ หน้าแดงๆ จมูกยาวๆ สวมชดุนกัพรตและมปีีก

คงพอจะนกึภาพออกใช่ไหมครบั...นั่นแหละคอืเผ่าพนัธุ์ผมละ

เทนงูอย่างพวกผมไม่ใช่ปีศาจธรรมดา ต้นตระกูลของผมนั้นสืบ 

สายเลอืดมาจากเทพเจ้าแห่งนกในสมยัโบราณ

เอาง่ายๆ ว่าตระกูลผมมนัเจ๋งกแ็ล้วกนั 

ผมจบจากโรงเรียนเซราฟิมเมื่อห้าปีที่แล้ว ด้วยคะแนนอันดับหนึ่งใน

ฐานะประธานนกัเรยีน ไม่อยากจะบอกว่าตวัผมนั้นโคตรจะเพอร์เฟกต์ ไม่ว่า
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จะเป็นหน้าตาที่หล่อเหลา หุ่นกส็ูงสมาร์ต ด้านกฬีาหรอืทกัษะการต่อสู้ต่างๆ 

กเ็ป็นเลศิ แถมยงัโคตรรวยอกีด้วย 

ปัจจุบัน ผมท�าธุรกิจส่วนตัวที่สืบทอดกันมาของวงศ์ตระกูล เป็นถึง 

ว่าที่ประธานบริษัทไบรอันกรุ๊ป เอ่อ ความจริงแล้วชื่อบริษัทไม่ได้ชื่อนี้หรอก

ครบั แต่ผมวางแผนไว้ว่า ถ้าผมได้เป็นประธานบรษิทัเมื่อไร ผมจะเปลี่ยนเป็น

ชื่อนี้ซะ 

เพื่อที่นามของไบรอันจะได้โด่งดังเป็นที่เล่าขาน ลบภาพพจน์ของ 

เจ้าตวัตลกไบรอนัในสมยัก่อนนั่น!!! 

ถ้าถามเรื่องคู่ครองของผมน่ะเหรอ ตอนนี้ผมยงัไม่มหีรอกครบั เพราะ

ตั้งแต่ผมเกดิมา ผมยงัไม่เจอผู้หญงิคนไหนที่ตรงสเปกผมเลยสกัคน 

ด้วยหน้าตาและฐานะ ท�าให้ผมไม่ต้องลงมอืท�าอะไรกม็แีต่ผู้หญงิเดนิ

เข้ามาหา...พวกผู้หญงิเหล่านั้นกม็ดีแีค่รูปร่างหน้าตาเท่านั้น หาได้มสีมองไม่ 

คนเหล่านั้นสนใจแต่เงนิของผม

ผมคิดเอาไว้แล้วว่า ทั้งชีวิตนี้ผมขออยู่เป็นโสดดีกว่า ใช่แล้ว นั่นคือ 

สิ่งที่ผมคดิเอาไว้ 

จนกระทั่ง...

“ขอบพระคุณที่มาใช้บริการค่า” สาวผมทองกล่าวพร้อมกับโค้ง

ให้ผู้ชายร่างท้วมที่ก�าลงัเดนิออกไปจากร้าน

ผมสทีองอร่ามที่ยาวถงึกลางหลงั รปูร่างสมส่วนไม่สงูไม่เตี้ยจนเกนิไป 

หน้าตาของเธอนั้นกจ็ดัว่าสวยมาก นยัน์ตาสแีดงฉานและแววตาที่ดดูดุนัท�าให้

เธอดูมเีสน่ห์อย่างน่าประหลาด ความสง่างามของเธอท�าให้เธอดูแตกต่างกบั

ผู้หญงิคนอื่นๆ ที่ผมรู้จกั รอบๆ ตวัของเธอมอีอร่าบางอย่างแผ่ออกมา

เธอมชีื่อว่า เคลวี่

หลังจากผมพักจากการท�างาน และออกมาหาของกินแถวตัวเมือง 

เซร่าทาวน์ สายตาของผมก็ไปสะดุดกับเธอเข้า ผมเห็นเธอยืนอยู่ข้างในร้าน

เมดคาเฟ่ ผมอยากบอกพวกคณุทกุคนว่า...
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ผมสนใจเธอตั้งแต่แวบแรกที่เหน็

ถึงแม้จะเคยมีผู้หญิงหน้าตาสวยงามเข้ามาหาผมหลายคน แต่ความ

งดงามของพวกเธอเหล่านั้นกเ็ทยีบไม่ได้กบัความงดงามของเคลวี่

ผมรู้สึกได้ถึงแรงดึงดูดบางอย่างที่มาจากตัวเธอ รู้ตัวอีกทีผมก็ยืนอยู่

หน้าร้านนี้ซะแล้ว

“ยนิดตี้อนรบัค่ะ นายท่าน” เธอกล่าวพร้อมกบัเปิดประตู แล้วส่งยิ้ม

มาให้ผม

อ้า...นี่มนันางฟ้า

นั่นคอืการพบกนัครั้งแรกของเรา

เคลวี่จะมาท�างานที่นี่ทกุวนัหยดุเสาร์-อาทติย์ พร้อมกบัเพื่อนของเธอ 

ตั้งแต่ครั้งนั้นผมกม็ากนิข้าวเที่ยงที่นี่ทกุเสาร์-อาทติย์ 

และวนันี้กเ็ช่นกนั

“ขอโทษนะคะนายท่าน!!!” เคลวี่กล่าวพร้อมกบับดิแขนของเจ้าหนุ่ม

หน้าโหลคนหนึ่ง หลงัจากมนัแอบจบัก้นเมดคนอื่นในร้าน

“จะออกไปจากร้านนี้โดยด ีหรอืว่าจะให้ฉนัโทร. แจ้งเจ้าหน้าที่ต�ารวจ

ว่า เพื่อนของฉนัถูกคณุลวนลามดคีะ” น�้าเสยีงและสหีน้าของเธอนั้นดูเยน็ชา

จนน่ากลวั แต่ว่า...

ดุๆ  โหดๆ แบบนี้แหละมนัใช่เลย...

พอเคลวี่ไล่ไอ้โรคจตินั่นไปเรยีบร้อย เธอกก็ลบัมาท�างานของเธอต่อ 

“อาหารที่นายท่านสั่งได้แล้วค่ะ ข้าวไข่เจยีวเลฟิๆ” เคลวี่ยิ้มก่อนจะท�า

มอืเป็นรูปหวัใจ หลงัจากส่งข้าวไข่เจยีวมาให้ผม

ด้วยหน้าตาและหุ่นที่แสนจะเพอร์เฟกต์ของผม อ้อ...ไม่อยากบอกว่า

ผมมีรถสปอร์ตราคาสามหมื่นเหรียญทองจอดเอาไว้อยู่หน้าร้านด้วย ถ้าเป็น 

ผู้หญงิธรรมดาทั่วไปแล้วละก ็คงจะพยายามเข้ามาหาผมทนัที

แต่ไม่ใช่กบัเธอคนนี้...

“ขอโทษนะจ๊ะเคลวี่จงั รบกวนมาช่วยเจ๊ยกของไปไว้ข้างนอกร้านหน่อย

ได้ไหมจ๊ะ” ชายร่างยกัษ์ที่เตม็ไปด้วยมดักล้ามกล่าว
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เขา...หมายถงึเธอเป็นผู้จดัการของร้านเมดคาเฟ่แห่งนี้

“ได้ค่ะคณุผูจ้ดัการ” เคลวี่ตอบรบัอย่างว่าง่าย ก่อนจะเดนิไปที่หลงัร้าน 

และกลบัออกมาอกีทพีร้อมกบัลงักระดาษขนาดใหญ่ในมอืของเธอ

พวกมนัดูหนกัเอาการ แต่สหีน้าและท่าทางของเธอนั้นแสดงให้เหน็ถงึ

ความแขง็แกร่งของตวัเธอได้เป็นอย่างดี

อย่างที่ผมบอกครบั เธอไม่เหมอืนกบัผู้หญงิคนไหนที่ผมเคยพบ แถม

เธอยงัดูเป็นมติรกบัทกุๆ คนอกี

ผมว่าผมหลงรกัเธอเข้าให้แล้ว...

“เอ่อ ขอโทษนะครบัคณุเคลวเิลยี คอืว่า ผมขอลาเต้แก้วนงึครบั” ผม

เอ่ยพลางยกมอืขึ้น

“ลาเต้? ได้ค่ะ รอซกัครู่นะคะนายท่าน” เธอยิ้มให้ผมเป็นเชงิรบัทราบ 

สวรรค์ ถงึแม้สายตาของเธอจะดโูหดๆ ไปหน่อย แต่ว่ารอยยิ้มของเธอ

นี่ละลายหวัใจของผมได้เลยทเีดยีว

ผมตดัสนิใจแล้ว...ผมจะจบีเธอ...

เธอมชีื่อจรงิว่า เคลวเิลยี เรยีกสั้นๆ ว่าเคลวี่ ตรงป้ายชื่อบนหน้าอก

ของเธอมนับอกน่ะ

“...”

ผมไม่ได้แอบมองหน้าอกเธอนะ!!!

ปกตเิธอจะเลกิงานตอนสี่โมงเยน็ ตอนนี้กใ็กล้จะบา่ยโมงแล้ว ผมต้อง

กลบัไปตรวจงานของบรษิทัอกี แต่ว่าก่อนที่ผมจะไปนั้น...

“คะ...คณุเคลวเิลยีครบั” ผมเอ่ยขึ้นหลงัจากเธอน�าลาเต้มาเสริ์ฟ

“หมื เรยีกเคลวี่กไ็ด้ค่ะ คกิๆ” เธอหวัเราะออกมาเบาๆ

“คะ...ครบั คณุเคลวี่ เอ่อคอืว่า...” น�้าเสยีงของผมเริ่มตดิๆ ขดัๆ ขณะ

สบตากบัเธอ

ให้ตายส ิผมกไ็ม่เคยจบีผูห้ญงิมาก่อนซะด้วย (มแีต่ผูห้ญงิมาจบี) แล้ว

ผมควรจะท�ายงัไงดเีนี่ย

“คะ? มอีะไรเหรอคะนายท่าน” 
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“ดะ ได้โปรด...”

“ได้โปรด?” 

“ได้โปรด รับค�าขอบคุณของผมเอาไว้ด้วยเถอะครับ” ผมบอกเธอ 

เสยีงดงั

อ้า ผมท�าไม่ได้ ตอนแรกผมกะจะพูดว่า ‘ได้โปรดมาคบกับผมเถอะ

ครบั’ แต่ว่าผมท�าไม่ได้...ผมมนั...ผมมนันน!!! 

ปอดแหก... 

“คะ? เอ่อ ขอบคุณนะคะส�าหรับค�าขอบคุณ” สีหน้าของเธอดูสงสัย

นดิหน่อย เมื่อเธอกล่าวจบกเ็ดนิกลบัไปท�าหน้าที่ของเธอต่อ 

“บ้าเอ๊ย! ท่าน มาซามุเนะ ไบรอัน ผู้แสนจะเพอร์เฟกต์คนนี้ป๊อด 

งั้นเหรอเนี่ย” ผมสบถเบาๆ ขณะมองแผ่นหลงัของเธอค่อยๆ ห่างออกไป

วันต่อมาผมมายังร้านนี้ตั้งแต่ตอนสายๆ ผมได้สละเวลางาน 

อนัแสนจะมคี่าของผมเพื่อมาพบเธอ ใช่แล้ว เธอเท่านั้น...

ช่วงเวลานี้ไม่ค่อยมลีูกค้าเท่าไรนกั เพราะว่าร้านเพิ่งจะเปิดได้ไม่นาน 

ถอืเป็นโอกาสอนัดขีองผมที่จะเริ่มท�าความรู้จกักบัเธอ หลงัจากได้แต่เฝ้ามอง

“สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับค่ะนายท่าน ไม่ทราบว่ารับอะไรดีคะ” เคลวี่

กล่าวพร้อมกบัรอยยิ้มอนัสดใส

“ขอลาเต้ แล้วกข็้าวไข่เจยีวครบั” ผมบอกเธอเสยีงหล่อ

เมื่อวานหลังจากกลับบ้าน ผมก็ไปฝึกซ้อมบทพูดมา จะได้ไม่ต้องมา

ประหม่าเวลาอยู่ต่อหน้าเธอ

“รบัทราบค่ะ โปรดรอสกัครูน่ะคะ” เธอตอบรบัและจะก้าวเท้าเดนิออก

ไป แต่แล้ว... 

“อ๊ะ!!!” เธออทุาน พร้อมกบัที่รองเท้าส้นสงูของเธอเกดิเสยีหลกั ท�าให้

เธอเสยีจงัหวะ ขณะที่เธอก�าลงัจะล้มนั้น...

ฟบุบบ!!! ผมคว้าตวัของเธอเอาไว้ได้ทนัท่วงท ี ตอนนี้ผมโอบเอวของ

เธอเอาไว้ ใบหน้าของพวกเราอยู่ห่างกันไม่ถึงหนึ่งฟุต มืออีกข้างของผมก ็
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ก�ามอืเธอเอาไว้ ตอนนี้ผมกบัเธอประสานสายตากนั

พระเจ้าครบั ท�าไมเธอถงึได้งดงามขนาดนี้ แววตาดูดดุนั รมิฝีปากบาง

เล็กได้รูป จมูกโด่งเป็นสัน แถมใบหน้ายังขาวเนียนไร้จุดด่างด�าใดๆ อยากรู้

จรงิๆ ว่าเธอใช้ครมียี่ห้ออะไรกนั

เธอไม่ได้ทาลปิสตกิ ไม่ได้ใช้เครื่องส�าอางใดๆ เลย เธอสวยธรรมชาติ

มอืของเธอไม่ไดอ่้อนนุม่เหมอืนผูห้ญงิปกต ิแสดงให้เหน็ว่าเธอเปน็คน

ท�างานหนกั เป็นคนสู้งาน ไม่ใช่ท�าอะไรไม่เป็นเลยเหมอืนผู้หญงิบางคน 

นี่แหละใช่เลย!!! คนที่จะมาเป็นแม่ของลูกผม!!!

“ขอบคณุมากนะคะ แต่ว่ามอื...” เธอกล่าว 

เมื่อผมได้ยนิดงันั้นกน็กึขึ้นได้ว่าผมก�าลงัสมัผสัเรอืนร่างของเธออยู่ 

“ขอโทษครบั ไม่เป็นอะไรมากใช่ไหมครบั” ผมปล่อยเธอ บอกเธอด้วย

น�้าเสยีงและรอยยิ้มที่สดุแสนจะหล่อเหลา

ถ้าเป็นผู้หญงิปกตลิะก ็ป่านนี้หลงเสน่ห์ผมไปแล้ว

“ไม่เป็นอะไรค่ะ ขออภยันายท่านด้วยนะคะที่ต้องล�าบากมาช่วยเหลอื

แบบนี้ พอดวี่าดฉินัไม่ค่อยถนดัใส่รองเท้าส้นสูงเท่าไรน่ะค่ะ” เธอบอกผม

ไม่ค่อยถนดั? แสดงว่าเธอไม่ชอบใส่รองเท้าส้นสูงสนิะ

“ไม่เป็นไรครับ เป็นเรื่องปกติที่สุภาพบุรุษต้องคอยช่วยเหลือสุภาพ-

สตร”ี ผมยิ้ม

เธอไม่กล่าวอะไรตอบ เพยีงแค่ส่งยิ้มกลบัมาให้ผมและโค้งให้เป็นการ

ขอบคณุ ก่อนจะเดนิกลบัไปยงัเคาน์เตอร์

สบินาทตี่อมา เคลวี่กก็ลบัมาพร้อมอาหารที่ผมสั่งไว้ พอเธอก�าลงัจะ

เดนิไปท�าหน้าที่ของเธอต่อ ผมก.็..

“คณุเคลวเิล.ี..คณุเคลวี่ครบั” ผมเรยีกเธอ ท�าให้เธอชะงกัและหนักลบั

มามองผมด้วยสหีน้าสงสยั

“จะรงัเกยีจอะไรไหมครบั ถ้าผมจะขอเลี้ยงเครื่องดื่มคณุซะหน่อย” ผม

กล่าว

เมื่อได้ยนิดงันั้น เธอกเ็ลกิคิ้วสงูเหมอืนแปลกใจ ก่อนจะมายนือยูข้่างๆ 
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ผม ตอนนี้ในร้านไม่มลีูกค้าคนอื่นๆ มแีค่พนกังานเมดสาวสองสามคน ส่วน 

ผู้จดัการอยู่หลงัร้าน

อย่างที่บอกครบั ร้านเพิ่งเปิดเมื่อกี้เอง ไม่แปลกที่ลูกค้าคนอื่นๆ จะยงั

ไม่มากนั

“นั่งซคิรบั” ผมบอกเธอแล้วผายมอืไปยงัเก้าอี้ว่างอกีตวัที่อยู่ตรงข้าม

ผม

“เอ่อ คอืว่าพนกังานนั้นจะนั่งได้เฉพาะเวลา...”

“ถือซะว่าผมขอละกันนะครับ ผู้จัดการเขาไม่ว่าหรอก” ผมพูดแทรก 

เธอท�าสหีน้ากงัวลครู่หนึ่ง ก่อนจะค่อยๆ นั่งลงเบื้องหน้าผม

“ผม มาซามเุนะ ไบรอนั เรยีกว่าไบรอนักไ็ด้ครบั” ผมแนะน�าตวั

“อะ อ๋อ ค่ะ คณุไบรอนั ยนิดทีี่ได้รู้จกันะคะ” 

“ไม่ทราบว่าคณุอยากทานอะไรครบั เดี๋ยวผมเลี้ยงเอง” ผมกล่าว ก่อน

จะยกมอืขึ้นเรยีกพนกังานสาวผมสั้นคนหนึ่ง ซึ่งกค็อืเพื่อนของเคลวี่นั่นเอง

“คอืว่า...”

“คณุเมดครบั ผมขอยมืตวัเพื่อนคณุซกัสบินาทนีะครบั” เคลวี่พยายาม

จะพูด แต่ผมกข็ดัขึ้นมาก่อน 

เพื่อนของเคลวี่ได้ยนิกร็บัทราบ

“ไม่ทราบว่าจะขอรบัอะไรเพิ่มไหมคะ” เมดสาวพดูขณะมองมาที่เคลวี่

“อ๊ะ เอ่อ...งั้นขอเป็นสตรอว์เบอร์รนมสดแก้วนงึนะ” เธอบอก

อ้า กนินมสตรอว์เบอร์ร อะไรจะน่ารกัปานนั้น...

เมดสาวพยักหน้าก่อนจะเดินออกไป ผมเห็นเธอไปคุยซุบซิบกับ

พนกังานอกีคนด้วย สงสยัคงเป็นเรื่องที่ผมชวนเคลวี่มานั่งคยุแบบนี้ละมั้ง

“คุณเคลวี่มาท�างานที่นี่นานรึยังครับ” ผมเริ่มชวนเธอคุย ผมต้อง

ท�าความรู้จกักบัเธอให้ได้

“กร็าวๆ สองเดอืนได้แล้วละค่ะ พอดเีพื่อนของฉนัที่โรงเรยีนเธอบอก

ว่าที่นี่เงินดี แถมเงื่อนไขของงานที่เขาก�าหนดมาก็ถูกใจฉันด้วย ฉันก็เลย 

ตดัสนิใจมาเป็นพนกังานร้านนี้น่ะค่ะ” เธอตอบ
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อ่า...ยิ่งมองดูใกล้ๆ กย็ิ่งโดนใจ

“ที่บอกว่าที่โรงเรยีนนี่ รว่ึาคณุเคลวี่จะเรยีนอยูท่ี่เซราฟิมครบั” ผมถาม

“ใช่ค่ะ ฉนัเรยีนอยู่ปีหนึ่งที่นั่น”

ปีหนึ่ง อมื...แสดงว่าเธอคงอายรุาวๆ สบิหกสบิเจด็ปี ยงัเดก็อยูเ่ลยแฮะ 

จะคกุไหมเนี่ย...ไม่เป็นไรๆ จองไว้ก่อนไม่เสยีหาย

“บงัเอญิจงัเลยนะครบั ผมเองกเ็ป็นศษิย์เก่าที่นั่น เคยได้ยนินกัเรยีนที่

ชื่อ มาซามเุนะ ไบรอนั ไหมครบั” ผมถามเธอ

ถ้าเธอเป็นนักเรียนที่นั่นจริงๆ ละก็ เธอต้องรู้จักประธานไบรอัน (ผม

เอง) ที่แสนจะโด่งดงัคนนี้แน่นอน

ทว่า...

“ไม่เคยนะคะ” เธอตอบกลบัมาอย่างรวดเรว็

เพล้งงง...หน้าของผมตอนนี้ก�าลงัร้าว ไม่ส ิมนัแตกละเอยีดจนไม่เหลอื

ชิ้นดีเลยต่างหาก คุณเคลวี่คร้าบบบ ผมเป็นถึงอดีตประธานนักเรียนที่นั่น 

เชยีวนะคร้าบ

“อ๊ะอ้า มนักผ่็านมาหลายปีแล้วนี่เนอะ ไม่แปลกๆ ฮะๆๆๆ” ผมหวัเราะ

แก้เขนิ

หลงัจากพนกังานเมดน�าเครื่องดื่มมาเสร์ิฟ ผมกช็วนเคลวี่คยุเรื่อยเป่ือย 

เธอเองกช็วนผมคยุด้วยเช่นกนั พวกเราคยุกนัอย่างถูกคอ เธอบอกว่าเธออยู่

ชมรมศิลปะป้องกันตัว และชมรมท�าอาหารที่เซราฟิม อีกทั้งยังบอกด้วยว่า 

เธอชอบเยบ็ปักถกัร้อย เธอเคยถกัเสื้อไหมพรมให้คนในครอบครวั เวลาอยู่ที่

บ้านเธอกค็อยช่วยคณุพ่อคณุแม่ท�างานบ้านตลอด เป็นกลุสตรจีรงิๆ...

อยูช่มรมศลิปะป้องกนัตวั ท�าอาหารเก่ง งานบ้านงานเรอืนกเ็พยีบพร้อม 

ต้องแบบนี้ส ิทั้งแขง็แกร่งและอ่อนโยนในคนคนเดยีว ขอย�้าอกีครั้งว่า นี่แหละ

แม่ของลูกผม!!!

ผมไม่ได้ถามว่าเธอเป็นปีศาจเผ่าพนัธุอ์ะไร นามสกลุของเธอผมกไ็ม่ได้

ถาม เพราะกลวัจะก้าวก่ายเรื่องส่วนตวัจนเกนิไป

การคยุกนัสบินาทขีองพวกเราผ่านไปอย่างรวดเรว็ จนเหมอืนกบัว่าเพิ่ง
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ผ่านมาได้แค่นาทเีดยีวเอง ตอนนี้ลูกค้าคนอื่นๆ กเ็ริ่มมากนัแล้ว ถงึเวลาที่เธอ

ต้องกลบัไปท�าหน้าที่ของเธอต่อ

“งั้นฉนัขอตวัก่อนนะคะ” เธอส่งยิ้มให้ผม และขณะที่เธอก�าลงัจะเดนิ

ไปนั้นเธอกไ็ด้...

“คณุไบรอนัคะ” เธอเรยีกผม

“ครบั? มอีะไรเหรอครบัคณุเคลวี่”

“ขอบคุณส�าหรับนมสตรอว์เบอร์รนะคะ คุณนี่ใจดีจัง” เธอยิ้มให้ผม 

อกีครั้งเป็นการขอบคณุ แล้วเดนิจากไป

คณุนี่ใจดจีงั คณุนี่ใจดจีงั คณุนี่ใจดจีงั

ค�าพูดของเธอดงัซ�้าไปซ�้ามาอยู่ในหวัผม

โอ้ว ไบรอนั (ตูข้า) เธอบอกว่าเราใจด ีเธอชมเรา เธอชมเรา!!! นี่แสดง

ว่าเธอเริ่มหลงรกัเราแล้วใช่ไหม

ผมพดูกบัตวัเองในใจ ผมมคีวามสขุจรงิๆ ที่ได้คยุกบัเธอ ได้เหน็เธอยิ้ม 

ได้ยนิน�้าเสยีงอนัไพเราะของเธอ

ผมจะต้อง...แต่งงานกบัเธอให้ได้!!!

แต่ก่อนจะขอเธอแต่งงาน ผมต้องไปเข้าห้องน�้าเสยีก่อน

“ได้ยนิว่าอกีไม่กี่วนัเซราฟมิกจ็ะปิดเทอมแลว้นี่นา แล้วคณุเคลวี่ยงัจะ

มาท�างานในช่วงปิดเทอมด้วยไหมนะ” ผมพมึพ�ากบัตนเอง ขณะยนืยงิกระต่าย

อยู่ตรงโถปัสสาวะ

“อืม...เดี๋ยวก่อนจะออกไปต้องถามเธอให้รู ้เรื่องซะแล้วแฮะ...หืม”  

น�้าเสียงของผมหายไป เมื่อพบว่ามีคนเดินเข้ามาในห้องน�้าแล้วมายืนอยู่ตรง

โถปัสสาวะข้างๆ ผม

คนคนนั้นได้ถลกสิ่งที่เรยีกว่ากระโปรงขึ้นมา เพื่อจะท�าธรุะของเขา และ

เมื่อผมได้เหน็ใบหน้าของคนข้างๆ พร้อมๆ กบัไอ้สิ่งที่เขาก�าลงัจบัเอาไว้ ผม

ก.็..

“...”
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ทีส่วนสาธารณะแห่งหนึง่ภายในเมอืงเซร่าทาวน์ ตรงม้านัง่ใกล้ๆ 

กับสนามเด็กเล่น มีร่างของบุรุษผู้หนึ่งนั่งทอดสายตาเหม่อมองออกไปอย่าง 

ไร้จดุหมาย

เขาคอืไบรอนั

“ผูห้ญงิ ผมทอง ยนืฉี่ ดุน้...เคลวี่มดีุน้” เขาพมึพ�าอะไรบางอย่างซ�้าไป

ซ�้ามาเหมอืนคนบ้าที่อยู่สถานบ�าบดั

สหีน้าของเขาในตอนนี้ช่างดูมดืมน ราวกบัว่าโลกใบนี้ไม่ได้ส�าคญักบั

ตวัเขาอกีต่อไปแล้ว ชวีติของเขาจบสิ้นแล้ว...

“ท�าไม...ท�าไม...ชวีติตูมนัถงึเป็นแบบนี้ไปได้” เขากล่าว น�้าเสยีงไร้ซึ่ง

เรี่ยวแรง พลงัชวีติเขาก�าลงัตดิลบหลงัจากโดนดาเมจจากภาพที่ได้เหน็ตอนอยู่

ในห้องน�้า

“ไบรอนั เป็นเพราะชื่อนี้ใช่ไหม...” เขากล่าวโทษชื่อตวัเองพร้อมกบัๆ 

น�้าตาที่ไหลพราก น�้าตาแห่งความรนัทดชวีติ...

อา ไบรอนัผู้น่าสงสาร มนัไม่ได้เป็นเพราะชื่อหรอก...มั้ง

รักแรกของเขาท�าไมมันถึงกลายเป็นแบบนี้ไปได้...ท�าไมผู้หญิงคนแรก

ที่เขาหลงรกันั้นถงึได้เป็น...

“ฮัดเช้ยยย” เสียงสาวผมทองจาม

“โอยย ใครมานินทาตูฟะ” เธอ (?) กล่าวก่อนจะดึงวิกผมสีทอง 

ออกจากศรีษะ เผยให้เหน็ผมสั้นสเีดยีวกนั

หลงัจากนั้นเธอ (?) กไ็ด้ล้วงเข้าไปข้างในเสื้อตวัเอง ก่อนจะน�าบางสิ่ง

บางอย่างออกมา

มนัคอืซลิโิคนขนาดใหญ่และยกทรง

“อดึอดัเป็นบ้าเลย ไอ้รองเท้าบ้านี่กเ็หมอืนกนั” เธอ (?) บ่น แล้วค่อยๆ 

ดงึถงุน่องขนาดยาวที่สวมอยูอ่อก เผยให้เหน็ขาขาว (?) ที่มขีนหน้าแข้ง จากนั้น

หยบิเสื้อผ้าที่แขวนอยู่ในตู้และกจ็ดัการเปลี่ยนชดุตวัเอง
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“ไง รอนานไหม” เสียงของเด็กหนุ่มดังขึ้น พร้อมกับที่ร่างของ

เขาได้เปิดประตูร้านเมดคาเฟ่ออกมา คนที่รอเขาอยู่คอืเดก็สาวผู้มผีมสั้นสดี�า 

เธอเองกเ็ป็นพนกังานเมดของร้านแห่งนี้เช่นกนั

“เห ไม่เบานะเรา มีผู้ชายมาเลี้ยงน�้าด้วย” เธอพูดกับเด็กหนุ่มด้วย 

น�้าเสยีงตดิตลก

เธอมนีามว่านูอิ

“เหอะๆ เขากแ็ค่ชวนคยุไปเรื่อยนั่นแหละ” เดก็หนุม่ผมทองตอบอย่าง

ไม่ใส่ใจ ก่อนจะก้มลงมองดูนาฬิกา

“บ่ายสาม วนันี้ผู้จดัการปล่อยเรว็เพราะว่าเป็นวนัสดุท้ายแล้ว เอาไง

ด ีไปดูหนงักนัไหม ไหนๆ กจ็ะปิดเทอมแล้ว” เขาชวนเดก็สาว

“หมื กไ็ด้ งั้นนายเลี้ยงนะ” เธอตอบอย่างไว้ฟอร์ม

“ฮะๆๆ แน่นอนๆ” เด็กหนุ่มหัวเราะเบาๆ เขาก้าวเท้าไปเบื้องหน้า 

พร้อมกบัที่ร่างของเดก็สาวได้เดนิเข้ามาเคยีงคู่

“นี่วา” เธอเรยีกเขา

“หมื อะไรเหรอ”

“ถ้านายเป็นผู้หญงินี่ นายจะโคตรสวยไปเลยรู้ไหม ขนาดแต่งหญงิยงั

สวยกว่าฉนัซะอกี” เธอกล่าวออกมาจากใจจรงิ

“พูดเป็นเล่น”

“เอ้าจรงิ ไม่เชื่อนายลองใส่ชดุเมดแล้วไปให้เพื่อนคนอื่นๆ ดูกไ็ด้”

“บ้าเรอะ มหีวงัโดนล้อตายชกั”

“ฮะๆๆ นั่นสนิะ”

เสียงหัวเราะพูดคุยของทั้งคู่ค่อยๆ เบาลงเรื่อยๆ พร้อมกับที่ร่างของ

พวกเขาห่างออกไปจากร้านเมดคาเฟ่แห่งนั้น ที่หน้าร้านเมดคาเฟ่มป้ีายขนาด

ใหญ่เขยีนไว้ว่า

‘ด่วน รบัสมคัรพนกังานเสริ์ฟ เพศใดกไ็ด้’



5
กำาเนิดเคลวินแมน

“นี่ๆ คิทซึเนะคุง ได้ข่าวว่าไปอยู่ที่โรงเรียนประจ�างั้นเหรอ”  

เดก็สาวที่นั่งอยูต่รงเก้าอี้ด้านหน้าผมชะโงกหน้ามาถาม เพื่อนของเธออกีคนที่

นั่งอยู่ข้างกนักร็อฟังค�าตอบของผมเช่นกนั

ถ้าจ�าไม่ผดิ รู้สกึว่าคนที่ถามผมชื่อ นไิคโด เรยีวโกะ ส่วนอกีคนก ็คโุด 

มซุมึิ

ผมอยู่ ม. ต้นกบัพวกเธอมาสามปี ผมแทบจะนบัค�าคยุกบัเธอได้ แล้ว

ท�าไมอยู่ๆ เธอถงึมาชวนผมคยุหว่า

“อะ อ่าใช่แล้วๆ” ผมตอบ

แปลกแฮะ...หรอืว่าพวกเธอจะมแีผนการอะไร

“แล้วอยู่โรงเรยีนอะไรล่ะ” นไิคโดถามผม

เอาไงดลี่ะ ถ้าผมบอกไปว่าอยู่เซราฟิม พวกเธอจะรู้จกัไหม

“ก.็..สกัที่ในแถบเกยีวโตนี่แหละ อ่า ขอโทษทนีะ พอดชีื่อโรงเรยีนมนั

ยาวน่ะ ฉันเองก็ยังจ�าไม่ค่อยได้เท่าไหร่ แฮะๆๆ” ผมตอบขณะยกมือเกาหัว 
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ตวัเองเบาๆ ก่อนจะส่งยิ้มแปลกๆ ให้พวกเธอ

เอ่อ...ขอให้เข้าใจว่าที่ผมเกาหัวนี่ไม่ใช่เพราะว่าผมเป็นขี้กลากนะครับ 

มนัคอืเทรนด์น่ะ เข้าใจไหม แบบ...เหน็พวกพระเอกในอนเิมะชอบท�ากนั ผม

เลยลองท�าดูบ้างน่ะ

“หืม แปลกจังน้าที่คนหัวดีอย่างนายจะจ�าไม่ได้เนี่ย ไม่ใช่ ไม่อยาก

บอกหรอกเหรอออ” เวนดี้ที่นั่งอยู่ข้างๆ ผมลากเสยีงยาว

“เปล่านะ กฉ็นัจ�าไม่ได้จร.ิ..”

“แล้วนี่คทิซเึนะคงุไปท�าอะไรมาเหรอ ท�าไมถงึได้ดูดขีึ้นแบบนี้” นไิคโด

กล่าวแทรก พลางจ้องหน้าผม

เฮ้ๆ เมื่อกี้ถ้าผมหูไม่ฝาดไป เธอบอกว่าผมดูดขีึ้นงั้นเหรอ

“หะ เอ่อ ที่เธอว่าดูดขีึ้นนี่หมายถงึ” ผมถาม

“กค็ทิซเึนะคงุดูขาวขึ้น สูงขึ้น ล�่าขึ้น แถมหน้ายงัดูคมขึ้นอกีต่างหาก 

จะว่ายงัไงดลี่ะ เรยีกว่าหล่อขึ้นได้ละมั้งนะ”

“...” ขณะนี้สมองของผมก�าลงัประมวลข้อมลูที่เพิ่งได้รบัมาเมื่อกี้อย่าง

รวดเรว็ 

ขาวขึ้น สูงขึ้น ล�่าขึ้น และกห็ล่อขึ้น...อมืมม... 

และเมื่อผมคดิออก...

โว้ววว!!! มผีูห้ญงิมาชมว่าตหูล่อด้วย! ชมว่าตูหล่อออ!? นี่มนัเรื่องจรงิ

ใช่ไหม ตั้งแต่ผมขึ้นมธัยมมา มแีต่คนว่าผมเถื่อนบ้างละ โรคจติบ้างละ หื่น

บ้างละ...แต่นี่ แต่นี่!!! มคีนชมว่าผมหล่อ ได้ยนิไหมมม!!!

แม้ภายในใจผมก�าลงัโห่ร้องเหมอืนคนบ้าที่อยู่ข้างถนน แต่ว่า...

“อ่า งั้นเหรอ ไม่ค่อยได้สังเกตเท่าไหร่แฮะ” ผมพูดด้วยน�้าเสียงและ

สหีน้าที่คดิว่า...

หล่อฉบิเป๋ง!

ใจเยน็ๆ วา ใจเยน็ๆ จงท�าหน้าหล่อเข้าไว้ อย่าเพิ่งให้ความเพี้ยนใน

ตวันายมนัโผล่ออกมา จงเกบ็อาการเอาไว้

มีเทียร์เอ๋ย นายนี่มันเป็นเพื่อนที่ดีจริงๆ เทพเจ้าที่สิงสถิตอยู่ในครีม 
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ทาหน้า เทพแห่งโยคะ และเหล่าทวยเทพทั้งหลาย ลูกขอขอบคณุที่ท�าให้ลูก

มวีนันี้...

ผมกล่าวขอบคณุเหล่าทวยเทพในใจ ด้วยความรูส้กึอนัแสนจะปีตยินิดี

อ่า...เคลวนิ ในที่สดุตูกร็ู้แล้วว่าตูมนั...

ไม่เตม็!

ที่บ้านของอวาลอน

“เฮ้อ...” เสยีงถอนหายใจดงัขึ้นพร้อมกบัประตูบ้านที่เปิดออก

“อ้าว กลบัมาแล้วเหรอคะคณุ”

คทิซเึนะ มสิกึ ิหรอืผู้ที่อวาลอนเรยีกว่า ‘แม่จ๋า’ กล่าวออกมาทนัททีี่

เหน็ร่างสงูโปร่งของสาม ีไมเคลิ หรอืกค็อือดตีอคัรเทวทตูสงูสดุแห่งสรวงสวรรค์ 

มคิาเอล

“อื้อ พอดีวันนี้ที่บริษัทเขามีงานเลี้ยงฉลองน่ะ ผมเลยขอตัวออกมา

ก่อน” ไมเคลิกล่าวพร้อมกบัเดนิเข้ามาหอมแก้มมสิกึ ิถงึแม้เธอจะโดนเขาหอม

แบบนี้ทกุวนัจนเป็นกจิวตัร แต่กอ็ดเขนิไม่ได้อยู่ดี

ช่างเป็นภาพครอบครวัแสนอบอุ่นที่ดูแล้วน่าอจิฉายิ่งนกั

“เงินเก็บของเราก็มีมากจนใช้ทั้งชีวิตไม่หมดอยู่แล้ว ความจริงคุณ 

ไม่เหน็จ�าเป็นต้องไปท�างานให้ล�าบากเลย” มสิกึบิอก ขณะยกแก้วน�้ามาให้เขา

“เอาน่า ผมชอบที่ผมมชีวีติความเป็นอยู่แบบมนษุย์อย่างนี้ อกีอย่าง

ผมกไ็ม่อยากเป็นภาระของภรรยาสาวสวยสดุที่รกันะ” เขายิ้มหวาน ค�าพดูของ

เขาส่งผลให้ผู้เป็นภรรยาต้องหนัหน้าหนดี้วยความเขนิอาย

บรรยากาศในบ้านคิทซึเนะตอนนี้เริ่มอบอวลด้วยกลิ่นอายโรแมนติก 

ซึ่งจะสมบูรณ์แบบมาก ถ้าไม่ตดิอยู่อย่างเดยีว

บึ้มมม!!!

“อ๊ากกก”

“อร๊ายยย หล่อเหมอืนกบัพระเอกซอมบี้ในหนงัสกัเรื่องเลย ทกุคนไม่

ต้องกลวั เขาไม่กนิพวกเราหรอก อกีเดี๋ยวเขากจ็ะหลงรกัฉ.ั..” ยงัไม่ทนัที่สตรี
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ผวิด�าผู้มรี่างกายใหญ่โตราวกบัโอ่งน�้าจะกล่าวจบ เธอกถ็ูกซอมบี้สดุหล่อที่ว่า

กระโดดสวบทนัท ี (กระโดดกดั) หวงัว่าซอมบี้ตนนั้นจะฟันแหลมพอที่จะผ่าน

ชั้นไขมนัหนาของเธอเข้าไปได้นะ

“อ๊ากกก ตโูดนมนักดัแลว้ ตกู�าลงัจะกลายเปน็พวกมนัแล้ว ฆ่าตทู!ี!!”

“ไอ้พวกซอมบี้วิปริต ท�าไมพวกแกไม่ลองกินกันเองดูบ้างฟะ รสชาติ

มนัอาจจะอร่อยกว่าไอ้ขี้โรคอย่างตูกไ็ด้นะว้อยยย”

“ทิ้งนวิเคลยีร์ใส่บ้านมนัเล้ยยย”

“ฮ่าๆๆๆ กนิตูเลยไอ้พวกผเีวร ตูเป็นเอดส์โว้ยยย จงตายไปพร้อมกบั

เชื้อไวรสั เอชไอว ีนี่ซะฮ่าๆๆๆ” ชายผู้น่าสงสาร (?) ที่ถูกฝูงซอมบี้รมุแทะตวั

อยู่หวัเราะลั่น เขาเองกอ็ยากรู้เหมอืนกนัว่าซอมบี้เป็นเอดส์ตายได้ไหม

เสียงของผู้คนเหล่านั้นดังออกมาจากของโทรทัศน์แอลซีดีขนาดใหญ่

กว่าหกสบินิ้ว ที่ตั้งอยู่ในห้องนั่งเล่น สิ่งที่ก�าลงัฉายอยู่ในตอนนี้คอื 

อภนิหิารซอมบี้ครองพภิพ

เป็นภาพยนตร์แนวบู๊แอกชนั เลอืดสาด และผู้ที่ก�าลงันั่งชมภาพยนตร์

สดุสยองเรื่องนี้อยู่กค็อื... 

“เอ่อ...ลเิวยี วนันี้เป็นอะไรรเึปล่า ปกตเิหน็ดแูต่แนวรกัโรแมนตกิ ท�าไม

อยู่ๆ  ถงึได้เปลี่ยนมาดแูนวนี้เนี่ย” ไมเคลิถามด้วยสงสยัพฤตกิรรมที่เปลี่ยนไป

ของไข่สดี�าเจ้าอารมณ์

“อ๋อ สงสยัคงก�าลงัโกรธเรื่องที่หนูวาไม่ยอมพาไปเที่ยวด้วยละมั้งคะ” 

ค�ากล่าวของมสิกึทิ�าให้ไมเคลิต้องยิ้มแห้งๆ

“งั้นเหรอ เหอๆ เอ้อ...แล้วลูกวาออกไปตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะ”

“ก.็..หลงัจากคณุไปท�างานได้ประมาณสบิห้านาทนี่ะค่ะ”

“อืม แล้วพวกเขาไปเที่ยวที่ไหนกันนะ พอดีตอนนั้นผมก็ก�าลังยุ่งอยู่

ด้วยส ิเลยได้ยนิไม่ชดั”

“ฮอกไกโดค่ะ เหน็ว่าจะไปกนัสามวนั” ทนัททีี่มสิกึกิล่าวจบ ไมเคลิก็

ชะงกั

“ฮอกไกโด?” ไมเคลิทวนพร้อมกบัมองหน้าผู้เป็นภรรยา 
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“ค่ะ ฮอกไกโด...มีอะไรรึเปล่าคะ หรือว่าจะให้หนูวาซื้อของมาฝาก”  

มสิกึถิามเมื่อเหน็สหีน้าของไมเคลิแปลกไป

“อ๊ะ! กด็เีหมอืนกนั ได้ยนิว่าขนมที่นั่นยิ่งอร่อยอยู่ ฮะๆๆ” ไมเคลิบอก

ก่อนจะหวัเราะเบาๆ พอได้ยนิดงันั้นมสิกึกิย็ิ้มรบั เธอหนัหลงัและเดนิไปหยบิ

โทรศพัท์มอืถอื

“ฮอกไกโดเหรอ ที่นั่นมนั...” ไมเคลิพมึพ�ากบัตวัเองและดูเหม่อลอย

ไม่มผีู้ใดล่วงรู้ว่าตอนนี้เขาคดิสิ่งใดอยู่...

กลับมาที่ทางด้านของอวาลอน

“จ้ะแม่จ๋า เดี๋ยวตอนขากลบัแล้วหนูจะแวะซื้อให้นะ จ้ารกัแม่เช่นกนั” 

เมื่อผมวางสาย ผมกจ็่ายเงนิให้พนกังานร้านสะดวกซื้อทนัที

ตอนนี้พวกเรามาถงึตวัจงัหวดัฮอกไกโดแล้ว และขอให้รถจอดในเมอืง

กนัก่อน เพราะมเีพื่อนๆ หลายคนขอไปท�าธรุะที่ธนาคาร เวนดี้กไ็ปฝากเงนิที่

ธนาคารเช่นกนั พวกเพื่อนๆ คนอื่นๆ กพ็ากนัไปเดนิซื้อของในเมอืงบ้าง เดนิ

เที่ยวบ้าง ส่วนผมกเ็ตรด็เตร่เดนิดบูรรดาข้าวของเครื่องใช้ที่เอาไว้ท�ากบัข้าวอยู่

บรเิวณรอบนอก

“อยากรู้จรงิๆ ว่าถงุน่องนี่มนัช่วยอะไรได้ ท�าไมพวกผู้หญงิถงึชอบใส่

กนัจงั” ผมกล่าวขณะดูสิ่งของในถงุพลาสตกิที่ผมถอือยู่

ก่อนหน้าที่พวกเราจะแยกย้ายกนัไปท�าธรุะ เวนดี้บอกผมว่าถ้าผมผ่าน

ร้านสะดวกซื้อแถวนั้น รบกวนฝากซื้อถงุน่องมาให้หน่อย

“หรอืว่าเอาไปใส่ตอนนอน เพื่อไม่ให้ยงุกดัวะ” ผมพูด

เทรมุบิอกพวกเราว่า มเีวลาเดนิเล่นกนัในเมอืงนี้หนึ่งชั่วโมง ตอนนี้ก็

เหลอือกีสามสบินาท ีผมจงึหาโอกาสเดนิเล่นต่ออกีสกัหน่อย ผมว่าจะไปเลอืก

ซื้อของในห้างสรรพสินค้าแถวนั้น เนื่องจากในร้านสะดวกซื้อไม่มีของที่ผม

ต้องการ

“ไม่แน่ใจว่าพวกนั้นจะเตรยีมวตัถดุบิท�าอาหารมาด้วยรเึปล่า ไหนๆ ก็

ไหนๆ แล้วเพื่อความชวัร์เราไปเลอืกซื้อก่อนเลยละกนั”
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เมื่อคดิได้เช่นนั้น ผมจงึเดนิไปยงัแผนกอาหารทนัท ี

ผมซื้อพวกเนื้อหมู แคร์รอต มนัฝรั่ง และผงแกงกะหรี่มา ใช่แล้วครบั 

ผมกะว่าถ้ามโีอกาส ผมจะท�าแกงกะหรี่ให้พวกนั้นกนิสกัหน่อย ไหนๆ ผมกอ็ยู่

ชมรมท�าอาหารนี่เนอะ อกีอย่างแกงกะหรี่กบัการมาตั้งแคมป์น่ะ ในประเทศ

ญี่ปุ่นเราถอืว่าเป็นของคู่กนัอยู่แล้ว

“ใกล้ได้เวลาแล้ว ไปรอพวกนั้นที่รถก่อนดกีว่า” เมื่อผมมองนาฬิกาก็

พบว่าบดันี้ใกล้ถงึเวลานดัแล้ว ผมจงึเดนิออกจากห้างสรรพสนิค้าเพื่อกลบัรถ

บสัทนัท ีขณะที่ผมเดนิอยู่นั้นเอง จู่ๆ เสยีงโทรศพัท์มอืถอืของผมกด็งัขึ้น เมื่อ

ผมหยบิมาดกูพ็บว่าเป็นเบอร์ของเวนดี้ แต่ยงัไม่ทนัที่ผมจะกดรบั เธอกต็ดัสาย

ไปซะก่อน

“อะไรเนี่ยยย จะให้โทร. กลบังั้นเหรอ หรอืว่า...”

“ขณะนี้เจ้าหน้าที่ต�ารวจได้วางก�าลังปิดล้อมธนาคารเอาไว้แล้วค่ะ” 

เสียงโทรทัศน์จากร้านขายของข้างๆ ดังแทรก ท�าให้ผมต้องหยุดแล้วเหลียว 

ไปดู

“นั่นมนั...” ผมพมึพ�าเมื่อเหน็ภาพนั้น

“คนร้ายประกอบด้วยชายต้องสงสัยสี่คน ตอนนี้พวกเขาได้จับประ- 

ชาชนที่อยู่ในธนาคารเป็นตัวประกันเอาไว้ค่ะ” เป็นภาพเหตุการณ์ที่บรรดา 

เจ้าหน้าที่ต�ารวจพยายามเจรจากบัชายชดุด�าที่สวมหมวกไอ้โม่งคลมุหวัเอาไว้ 

“ธนาคารนั่น? เวนดี้!” ผมร้องเสยีงดงัก่อนจะรบีกดโทร. กลบัไปที่เบอร์

ของเธอทนัท ีแต่ว่า...

“หมายเลขที่ท่านเรยีกไม่สามารถตดิต่อได้ในขณะนี้ กรณุาตดิต่อใหม่

อกีครั้งค่ะ...” เสยีงปลายสายที่ได้รบัมนัแสดงให้เหน็แล้วว่า...

“เธอยงัอยู่ข้างในงั้นเหรอ...”

สิ่งที่พสิจูน์ข้อสงสยัของผมกค็อื ภาพจากเหตกุารณ์ในโทรทศัน์ ตอนนี้ 

ตากล้องส่องกล้องไปที่บรรดาตัวประกันซึ่งติดอยู่ข้างใน และผมก็สังเกตเห็น

เธอ เดก็สาวผู้มเีรอืนผมสแีดงเข้มเหมอืนสตรอว์เบอร์ร เธอถูกคนร้ายเอาปืน

จ่อหน้าอยู่
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“บ้าเอ๊ยยย!” ผมสบถออกมาเมื่อเหน็ภาพนั้น

มนัอะไรกนัเนี่ย ทั้งๆ ที่ผมตั้งใจจะมาเที่ยวพกัผ่อนแท้ๆ ท�าไมต้องมา

เจอเรื่องแบบนี้ด้วย!

“โธ่เว้ยยย” ผมสบถอีกครั้งก่อนจะวิ่งไปยังธนาคารที่เกิดเหตุ ซึ่งอยู ่

ไม่ไกลจากบรเิวณที่ผมอยู่เท่าไรนกั 

เพราะมวัแต่ชอปปิงข้างในห้าง ผมเลยไม่ได้ยนิเสยีงของรถต�ารวจสนิะ 

“เอาไงดวีะ” ผมกล่าวอย่างร้อนรน

ตอนนี้ผมควรจะท�ายงัไงด ีจะรอให้ต�ารวจบกุเข้าไปช่วยตวัประกนัอย่าง

งั้นเหรอ แล้วถ้ามนัเกดิมอีะไรผดิพลาดขึ้นมา แล้วเวนดี้ได้รบับาดเจบ็ล่ะ

“จะแปลงร่างกไ็ม่ได้ มคีนอยูม่ากเกนิไป จะวิ่งเข้าไปทั้งอย่างนี้กค็งจะ

ถูกสงสยัเอาแน่นอน”

ใช่แล้วครบั หากผมแปลงร่างเป็นครึ่งจิ้งจอกแล้วบกุเข้าไปช่วยนี่ มหีวงั

ได้เป็นข่าวดังไปทั่วโลกมนุษย์แน่ แล้วความลับของโลกปีศาจที่เฝ้าปกปิดกัน

มานานแสนนานกจ็ะถูกเปิดเผยเพราะผม

“ว้อยยย!!!” ผมตะโกนเสยีงดงั

ถ้ามีหมวกไอ้โม่งแบบพวกมัน หรือมีชุดคลุมอะไรก็ได้ที่พอจะปกปิด

หน้าตาผมไว้ ก็จะดีไม่น้อยเลย แต่สิ่งที่อยู่ในถุงที่ผมถือตอนนี้มีแค่กระป๋อง 

น�้าอดัลม ขนม ลูกอม กระทะ และตะหลวิเหลก็ที่เพิ่งซื้อมา เพื่อจะเอาไปท�า

กบัข้าวที่นั่น วตัถดุบิท�าอาหาร...แล้วกเ็อ่อ ถงุน่องสามคู่ที่เวนดี้ฝากซื้อ

“เดี๋ยวนะ” ผมพมึพ�าเมื่อนกึอะไรขึ้นมาได้

ถงุน่องงั้นเหรอ...

ห้านาทีต่อมา

“ทุกท่านคะ ตอนนี้คนร้ายประกาศว่า หากไม่มีรถตู้มารับภายใน 

ห้านาทีนี้ จะเริ่มยิงตัวประกันสามคนค่ะ” ผู้สื่อข่าวสาวกล่าวถึงสิ่งที่เหล่า

คนร้ายเรยีกร้อง

“ได้ๆๆ พวกเราจะน�าสิ่งที่พวกคุณต้องการมาให้ ได้โปรดปล่อย 
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ตวัประกนัก่อน พวกเขาไม่เกี่ยว” ต�ารวจนายหนึ่งพยายามเกลี้ยกล่อม แต่ว่า

สิ่งที่เขาได้รบัคอื...

“หุบปาก! ถ้าพวกข้าปล่อยคนพวกนี้ไปแล้ว พวกข้ายังจะเหลืออะไร

ต่อรองกับพวกแกล่ะวะ” ชายที่สวมหมวกไอ้โม่งพูดผ่านทางวิทยุสื่อสารที่

ต�ารวจส่งมาให้ เขาถอืปืนขนาดเก้า มม.

สิ่งที่เขาเรยีกร้องจากต�ารวจ คอื รถตู้ และห้ามไม่ให้ใครไล่ตามพวก

เขาตอนหนอีกีด้วย ไม่อย่างนั้นเขาจะยงิตวัประกนัที่จบัเอาไว้ทนัที

“อย่างที่ทุกท่านเห็น ตอนนี้สถานการณ์เริ่มทวีความตึงเครียด เหล่า

เจ้าหน้าที่ก�าลังจะ...” ยังไม่ทันที่ผู้สื่อข่าวจะกล่าวจบ กล้องก็ฉายให้เห็น 

บางสิ่งที่วิ่งไปที่หน้าธนาคาร ผ่านรถต�ารวจและผูค้นที่รายล้อม สายตานบัพนัๆ 

คู่ ไม่ส ิเผลอๆ อาจจะเป็นล้านๆ คู่ก�าลงัมองภาพนั้นอย่างตกตะลงึ

“ท่านผู้ชมคะ ขณะนี้มชีายปรศินา ไม่สวมเสื้อ สวมแค่กางเกงบอ็ก-

เซอร์ และคลมุหวัด้วยถงุน่อง วิ่งเข้าไปในธนาคารค่ะ!!!” ผู้สื่อข่าวสาวกล่าว 

อย่างตื่นเต้นกบัภาพที่เหน็ ตั้งแต่เป็นนกัข่าวมาเกอืบสบิปี นี่เป็นครั้งแรกที่เธอ

ได้เหน็อะไรแปลกประหลาดแบบนี้ 

ใครจะไปคดิว่าจะได้เหน็คนสวมกางเกงขาสั้นตวัเดยีว คลมุศรีษะด้วย

ถงุน่อง และถอืกระทะเหลก็กบัตะหลวิ เขาก�าลงัวิ่งผ่านสายตาประชาชแีบบ

ไม่แคร์สื่อ

ว้อยยยย ครั้งนี้ตูได้กลายเป็นไอ้โรคจิตจริงๆ แน่!!! 

ผมกูร้่องในใจด้วยน�้าเสยีงเหมอืนคนจะร้องไห้ ให้ตายสคิรบั คณุจะให้

ผมท�ายงัไง ที่ผมถอดเสื้อแล้วใส่แค่กางเกงบอ็กเซอร์ตวัเดยีวแบบนี้ เพราะถ้า

ผมใส่ชดุตวัเดมิเข้าไปละก ็ตอนออกมาคนเขาอาจจะจ�าผมได้จากชดุ แม้แต่

รองเท้าผมยงัถอดออกเลยครบั...

ถูกต้องครบั ตอนนี้ผมวิ่งตนีเปล่าอยู่ ส่วนไอ้ถงุน่องนี่ เอ่อ...มนัเป็นสิ่ง

เดยีวที่ผมม ีซึ่งพอปกปิดหน้าตาผมเอาไว้ได้

ผมเพิ่งจะคดิได้หลงัจากวิ่งผ่านกล้องเมื่อครูว่่า ท�าไมตถูงึไม่รบีวิ่งไปซื้อ
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ชดุตวัใหม่ แล้วหาอะไรคลมุหวัให้มนัดูดกีว่านี้ฟะ!!!

“ช่วยไม่ได้ว้อยยย จะกลบัไปเปลี่ยนตอนนี้มนักไ็ม่ทนัแล้ว พวกเขาเหน็

ตูกนัหมดแล้วว” ผมร้องออกมาเหมอืนคนบ้า น�้าตาของผมก�าลงัไหลรนิ 

มใีครเข้าใจความรู้สกึของผมในตอนนี้บ้างไหมเนี่ยยย!!!

ไม่อยากบอกว่าสายตาของไอ้คนร้ายที่มองผมอยู่ตอนนี้ เหมอืนกบัว่า

มนัได้เหน็บางสิ่งบางอย่างที่สดุแสนจะมหศัจรรย์ ผมรู้ว่ามนัก�าลงัคดิอะไรอยู่ 

มนัคงก�าลงัคดิว่า

ตคูวรจะยงิมนัดไีหมวะ...หรอืมนัเป็นแค่คนบ้าที่หลดุออกมาจากสถาน

บ�าบดัสนิะ!!!

อวาลอนผูน่้าสงสาร ไม่อยากบอกว่าภาพของเขาในตอนนีก้�าลงั

ฉายไปทั่วโลก ไม่ใช่แค่โลกมนษุย์เท่านั้น แต่รวมถงึโลกปีศาจและบนสวรรค์

ด้วย

เรยีกได้ว่าเขาได้ดงัสมใจอยากแล้ว...


