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อากาศแสนปลอดโปร่ง  อบอวลลอยสูงเต็มม่านฟ้า 

ใสกระจ่างของฤดูใบไม้ร่วง 

มองเห็นพระราชวังอันเป็นที่ประทับของพระราชาตั้งอยู่เหนือเนินเขา 

ค่อนสูงเฉียดชั้นฟ้ากว้างไกลสีคราม บางครั้งบางคราวยามแสงอาทิตย์ 

ตกกระทบลงบนกำแพงของปราสาท  จะเกิดเป็นแสงสะท้อนแวววาว 

เรืองรอง เจิดจ้าเสียจนอดไม่ได้ต้องเผลอหรี่ตา

“แม่ ปราสาทวิบวับมากเลย”

“นั่นสิ ระยิบระยับเลยเนอะ”

บีกำลังอุ้มเร็นซึ่งเป็นลูกคนสุดท้องเอาไว้ในอ้อมแขน เด็กน้อยคงจะ 

ตาพร่าเพราะแสงสว่างนั่น จึงได้ยกมือเล็ก  ๆ  ขึ้นขยี้ตา บีรีบส่งสายตา 

ดุ  ๆ  ห้ามปราม เพราะกลัวว่าเปลือกตาบอบบางจะโดนเจ้าตัวถูแรงเกินไป  

ตอนนั้นเอง มืออีกข้างที่ยังว่างอยู่พลันถูกกระตุกลงด้านล่าง

“นี่ แม่ มันฝรั่งที่ร้านตรงโน้นสิบลูกราคาสองเหรียญทองแดงละ  

ส่วนที่ร้านตรงนั้นสิบเจ็ดลูกสามเหรียญทองแดง” 

“ร้านทางนั้นได้เยอะกว่าตั้งสองลูกแน่ะ...ครอก”

รุยลูกชายคนที่สี่พูดจาเจื้อยแจ้วพลางพยายามจะดึงมือของบีไป 

ด้วย ส่วนรุกะลูกชายคนที่ห้า หลังพูดจบก็ทำท่าสัปหงกดื้อ  ๆ  ง่าย  ๆ  เสีย 

อย่างนั้น ถนนหลักสายนี้มีพื้นที่ปูขึ้นจากแผ่นอิฐ ใจกลางของเส้นทางมีไว้ 
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สำหรับให้รถราต่าง  ๆ อาทิ รถม้า ขับเคลื่อนผ่าน สองฝั่งเปิดเป็นร้านค้า 

แผงลอย ขายทั้งผลไม้และพืชผักสดใหม่อันเป็นผลผลิตที่เก็บเกี่ยวมาจาก 

เรือกสวนไร่นานอกเมือง

บีรับฟังข้อมูลจากเด็กสองคนเพื่อตัดสินใจว่าจะเลือกซื้อมันฝรั่งของ 

ร้านไหน พอรุยกระตุกมือเร่ง แสดงท่าทีว่าอยากจะพาไปยังร้านที่ขาย 

มันฝรั่งสิบเจ็ดลูก บีก็อดไม่ได้ต้องผุดรอยยิ้มขม  ๆ น่าดีใจอยู่หรอกที่ 

ฝาแฝดนำวิธีคำนวณที่เขาเพิ่งสอนไปเมื่อวันก่อนมาใช้ แต่มันก็ไม่ใช่อะไร 

ที่จะง่ายดายปานนั้น 

จังหวะที่บีครุ่นคิดอย่างหนักอกหนักใจว่าจะสอนอย่างไรดี ริกกะ 

ลูกคนที่สองและริกคุลูกคนที่สามก็วิ่งเข้ามาหารุยกับรุกะที่กำลังฉุดกระชาก 

ลากถูบี

“...รุย รุกะ เดี๋ยวก่อน มันฝรั่งร้านนั้นน่ะ ลูกใหญ่แค่ไหน”

“ใช่! ที่ต้องดูไม่ได้มีแค่จำนวนหรอกนะ!”

บีร้องโอ๊ะและยกยิ้ม รุยกับรุกะเอียงคองุนงงทวนคำ “ใหญ่แค่ไหน 

เหรอ”

อย่างไรก็ดี คนร่าเริงเรี่ยวแรงเหลือเฟืออย่างริกกะไม่มีหรอกที่จะ 

ยอมอยู่นิ่งรอคำตอบ เด็กน้อยหัวเราะพลางพูดว่า “ฮ่า  ๆ! ลองไปดูเล้ย!”  

ก่อนจะวิ่งจากไป ทิ้งให้ริกคุทำหน้าบอกบุญไม่รับ มองตามไล่หลังพร้อม 

บ่นว่า “ให้มันได้งี้ซี่” สุดท้ายเป็นไรก้าพี่ชายคนโตที่เดินเข้ามาสมทบช้าสุด 

ใช้โทนเสียงอ่อนโยนช่วยพูด

“ริกกะกับริกคุกำลังจะบอกว่าให้ลองไปเปรียบเทียบขนาดของ 

มันฝรั่งของแต่ละร้านดู...ก็แค่อาจจะนะ แต่ของร้านที่ขายสิบเจ็ดลูก 

สามเหรียญทองแดงน่าจะลูกเล็กกว่าหรือเปล่า”

รุยกับรุกะหันมองหน้ากัน พร้อมใจกันปล่อยมือบีออก จากนั้น 

ก็เดินตรงไปยังหน้าร้านซึ่งเมื่อครู่เพิ่งไปดูมา ท่าทีเช่นนี้แปลว่าพวกเขา 

ยอมรับฟังความคิดเห็นของทั้งบีและพี่ที่โตกว่าอย่างไรก้าแต่โดยดี หลังไป 

หยุดยืนมองในตำแหน่งที่ทิ้งระยะห่างออกมาเล็กน้อย  สองคนพลัน 

เห็นด้วยกับเรื่องที่พวกพี่ ๆ ตักเตือน จึงอ้อมแอ้มโอดครวญว่า “เล็กจัง...”  
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ก่อนจะหันหลังเดินกลับมาอย่างหงอย ๆ 

“ไม่เห็นต้องเศร้าเลย วันนี้ลองพยายามคำนวณได้ดีมากเลยนะ” 

ระหว่างลูบศีรษะของสองคนที่กำลังคอตกสลับไปมา บีก็ส่งสอง 

เหรียญทองแดงไปให้พร้อมรุนหลัง รอจนกระทั่งเด็กทั้งคู่หอบหิ้วถุงใส่ 

มันฝรั่งย้อนกลับมา บีค่อยพาทุกคนออกเดิน

“ริกกะ ช่วยถือของด้วยซี่”

“อะไร ก็ถืออยู่นี่ไง ไม่เห็นเหรอ!”

“หนักคนละเรื่องเลยเถอะ เจ้าถือแต่อะไรเบา ๆ!”

พอริกคุเปิดประเด็นเรื่องการแบ่งน้ำหนัก  ริกกะก็ตอบกลับแบบ 

กวนประสาท ทั้งที่รุยกับรุกะร่วมแรงร่วมใจช่วยกันถือถุงหนึ่งใบ  แต่ 

ฝาแฝดคู่พี่กลับไม่ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่น้องเอาเสียเลย ไรก้าพี่ใหญ่ 

สุดส่งสายตามาถามบีในเชิงว่า จะให้เขาปรามดีหรือไม่ แต่บีกลับยกยิ้ม 

และส่ายหน้า  ทะเลาะกันแค่นี้ ไม่ผิดอะไรกับการหยอกเย้าเล่นสนุก  

ตราบใดที่ไม่ลงไม้ลงมือจนเจ็บตัวก็เป็นอันใช้ได้

บีทอดสายตามองท้องฟ้าแจ่มใส ความคิดว่าอยากจะซักผ้าเมื่อกลับ 

ถึงบ้านแวบขึ้นมา ตอนนั้นเอง เขาพลันสังเกตได้ถึงอะไรบางอย่าง

“นี่...ได้ยินเสียงอะไรไหม” 

ท่ามกลางเสียงโต้เถียงของฝาแฝด บีที่จู่  ๆ  ก็ได้ยินเสียงแปลก  ๆ  

ไม่คุ้นหู รีบหันขวับกวาดสายตาดูโดยรอบ 

สัมผัสได้ถึงเสียงเบา  ๆ  ดัง  ‘ เมี้ยว’  ราวกับมีใครกำลังหวาดกลัว 

ร้องขอความช่วยเหลือ บีพยายามมองหา เมื่อเงยหน้าขึ้นก็ถึงกับต้องกลั้น 

หายใจ 

“แม่! ตรงโน้น!”

ไรก้าเองก็สังเกตเห็นพร้อมกัน บนผนังของบ้านพักสูงสามชั้นที่ 

ปลายนิ้วชี้ไป ลูกแมวตัวหนึ่งที่คล้ายจะแปะติดอยู่กับกำแพงกำลังส่งเสียง 

ร้องครางลั่น

ใบหูทรงสามเหลี่ยมคู่นั้นสั่นระริก เห็นได้ชัดว่าขาแข็งไปแล้ว เหนือ 

หัวลูกแมวคือบานหน้าต่างที่เปิดอ้ากว้าง มันน่าจะออกมาจากตรงนั้นนั่นละ  
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แต่ดันกลับเข้าไปไม่ได้ 

‘...ต้องรีบช่วย!’

ต่อให้ตัวเบามากแค่ไหน แต่นี่ไม่ใช่สถานการณ์ที่ลำพังแค่ลูกแมว 

จะจัดการด้วยตัวเองได้ บีไม่มัวพะวักพะวนให้มากความ วางเร็นลงแล้ว 

ขยับเข้าใกล้กำแพง ยกเท้าขึ้นเหยียบ

“แม่!”

บีออกคำสั่งกับพวกเด็ก ๆ ที่ทำท่าจะกรูตามมาอย่างรวดเร็ว

“ไรก้า ถ้าแม่ขึ้นไปไม่ทันแล้วเด็กคนนั้นตกลงมา ช่วยรับด้วยนะ!  

ริกกะไปหาผ้าผืนใหญ่  ๆ  มาเดี๋ยวนี้! ริกคุขึ้นไปชั้นสามบอกเจ้าของบ้าน!  

รุยกับรุกะรีบไปตามคนมาช่วย!”

เด็กทั้งหมดพุ่งตัวออกไปอย่างรวดเร็ว เร็นซึ่งเป็นคนเดียวที่ไม่ได้ 

รับคำสั่งการใด ๆ ลนลานอ้าแขนออกกว้าง 

“แม่! ข้าด้วย!”

“เร็นคอยให้กำลังใจแม่นะ!”

เหลือบสายตามองลูกของตัวเองที่ขานรับแข็งขันว่า  ‘อื้อ!’  เพียง 

แวบเดียว บีก็เงยหน้าขึ้นมองกำแพง เขายกมือแตะผนัง เค้นเรี่ยวแรงลง 

สู่ท้องน้อย รวบรวมเลือดที่เดือดล้นพลุ่งพล่าน มันคือเลือดของอสูร บี 

กำลังรีดเค้นสิ่งนั้นให้หมุนวนไปทั่วร่าง 

เพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้น  ร่างกายของบีได้แปรเปลี่ยนไปอยู่ใน 

รูปลักษณ์ของอสูรเสือดาวหิมะโดยสมบูรณ์ 

จุดสีดำโดดเด่นบนเส้นขนสีขาวสะอาด หางอวบใหญ่เมื่อเทียบกับ 

แมวทั่วไป มีอุ้งเท้าและเล็บที่สะดวกต่อการปีนป่าย บีใส่แรงลงไปแค่ที่ 

ปลายเล็บซึ่งกดแนบกับกำแพงอยู่ก่อนแล้ว จากนั้นก็ถีบตัวกระโจนขึ้นไป  

ผนังก่อจากอิฐมีที่ให้เล็บจิกเพื่อจะปีนป่ายได้ไม่ยาก แต่เพราะมันค่อนข้าง 

เปราะ การจะเกาะเอาไว้นาน ๆ ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย

บีดูออกว่าเจ้าตัวมีขนที่เป็นเป้าหมายของเขากำลังเนื้อตัวสั่นระริก  

มันร้องเมี้ยว ๆ ทันทีที่เห็นว่าเขาพยายามจะเข้าไปช่วย 

จากนั้น ตรงหน้าต่างก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้รับแจ้งข่าวจากริกคุ 
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โผล่หน้าออกมาตะโกนว่า

“วิลโก้! วิลโก้! มาหาแม่เร็วเข้า!” 

ชื่อที่หญิงคนนั้นกรีดร้องโวยวายคือชื่อของลูกแมวนั่นเอง บีคิดจะ 

ฝากความหวังให้นางหาวิธีช่วยมันจากทางหน้าต่าง แต่น่าเสียดายที่มือของ 

เจ้าหล่อนเอื้อมอย่างไรก็ไม่ถึงตัวลูกแมว

‘ข้าคงต้องเป็นคนไปช่วยแล้วละ’

บีที่อยู่ในร่างเสือดาวหิมะถีบตัวไต่ขึ้นไปตามผนังอย่างคล่องแคล่ว  

ตามประสาคนที่ถนัดการปีนป่ายหน้าผาสูงชันมาแต่ไหนแต่ไร

‘กำแพงเปราะอะไรขนาดนี้ น่ากลัวชะมัด!’  

กระโดดอีกราว ๆ สองครั้ง ในที่สุดสองเท้าคู่หน้าของบีก็ถึงตัวลูกแมว 

จนได้ เขาหมอบลง ขยับจมูกไปใกล้  ๆ  หน้าของลูกแมว มันคือวิธีการ 

ทักทายในหมู่เฟลิเด1 หลังเจ้าขนฟูทักตอบด้วยวิธีเดียวกันก็เกี่ยวเท้าบี 

กอดรัดแน่น แสดงออกถึงการตั้งตารอคอย ตอนที่มันมาห้อยแปะอยู่กับ 

ผนัง เพราะบีสังเกตเห็นรวดเร็ว มันจึงไม่ได้รับบาดเจ็บใด ๆ  

พอยนืยนัจนแนใ่จวา่ลกูแมวไมเ่ปน็อะไร บกีไ็มร่อชา้ เขาคาบหลงัคอ 

เล็ก  ๆ  นั่นไว้ในปาก จากนั้นก็ส่งแมวเหมียวตัวน้อยที่อ่อนเปลี้ยหมดแรง 

กลับขึ้นไปให้แม่ของมันที่ยืนร้องห่มร้องไห้อยู่ริมหน้าต่าง 

“ขอบคุณมาก!”

มารดาผู้นั้นคว้ามือกะจะตะปบเท้าของลูกแมว บีนึกในใจขึ้นมาว่า 

แย่แล้ว ไม่ทันไรแผ่นเล็บบาง ๆ ก็ถากโดนมุมปากของเขาไป

‘อ๊ะ’

บีตั้งใจจะหันหน้าหนีไปอีกทาง การกระทำนั้นส่งผลให้ผนังร่วน 

เปราะที่ถูกเล็บจิกลงไปรับน้ำหนักไม่ไหวถล่มพังครืน ลูกแมวกลับคืนสู่ 

อ้อมอกของแม่โดยปลอดภัยแบบเส้นยาแดงผ่าแปด แต่บีกลับหาที่ยึดเกาะ 

ใหม่ไม่เจอ

1 Felidae วงศ์เสือและแมว เป็นวงศ์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประเภทเสือ สิงโต ลิงซ์  

และแมว
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‘...ซวยละ!’

ตัวของบีเอียงทิ้งดิ่งลงตามแรงโน้มถ่วง ความจริงเขาคิดจะไต่กำแพง 

ลงมา แต่เล็บกลับหลุดออกจากผนังโดยสิ้นเชิง 

“แม่!”

พวกเด็ก  ๆ  ตะโกนหวีดร้องอยู่ด้านล่าง  บีก้มมองลงไปทางนั้น  

ระหว่างที่ร่วงลงมาตัวของเขาก็พลิกกลับไปอีกด้าน แก้มและใบหูราวกับ 

ถูกคมอากาศบาด ชั่วพริบตาก็ใกล้จะถึงพื้นรอมร่อ

“...แม่!”

เสียงอากาศถูกตัดผ่านดังฟู่ สะท้อนก้องไปทั่วบริเวณ ทั้งแขนและ 

ขาของบีกระเทือนจนชาดิก แต่ในเวลาเดียวกัน บีก็หลุดไอโขลก  ๆ  เพราะ 

เผลอสูดฝุ่นเข้าไปเต็มปอด

นึกว่าจะตกกระแทกพื้นจนเอาชีวิตไม่รอดเสียแล้ว ร่างกายไม่รู้สึก 

เจ็บปวดที่ตรงไหน พวกคนที่รุยกับรุกะไปตามมาช่วยกันขึงผ้าปูที่นอนที่ 

ริกกะหามาได้ทันท่วงที เขาจึงลงสู่พื้นโดยสวัสดิภาพ เมื่อเปลี่ยนจากร่าง 

เสือดาวกลับคืนสู่ร่างคน ชาวเมืองก็รีบเข้ามาช่วยประคองบีให้ลุกขึ้น

“ไม่เป็นไรใช่ไหมบี พวกเด็ก ๆ เปลี่ยนร่างวิ่งมาเรียก เลยคิดว่าน่าจะ 

เกิดเรื่อง ปลอดภัยแล้วก็โล่งอกไปที”

คนที่ส่งเสียงพูดอยู่นี้ เป็นเพื่อนร่วมงานของบี ระหว่างพยายาม 

หยัดตัวผุดลุก บีก็ไอค็อกแค็กไปด้วย

มารดาคนนั้นซึ่งน่าจะเป็นเจ้าของบ้านกระวีกระวาดวิ่งลงมาจาก 

ชั้นสาม  พอมองเห็นบีท่ามกลางฝูงชนห้อมล้อม นางก็ถลาเข้าหา  ใน 

อ้อมแขนยังคงกอดลูกแมวตัวน้อยเอาไว้แน่น  น่าจะคลายจากอาการ 

ตื่นตระหนกขีดสุดแล้วกระมัง เจ้าหล่อนจึงสะอื้นไปพลางเอ่ยคำขอบคุณ 

หลังกระแอมฝุ่นเสร็จ บีก็ส่งยิ้มให้มารดาผู้นั้น เขาไม่ได้ต้องการ 

ให้นางเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นปมในใจ เพราะทางนี้เองก็ทำลงไปในส่วนที่ตนพอ 

จะทำได้ มั่นใจเลยว่าหากมีผู้ใหญ่คนอื่นนอกเหนือจากบีอยู่ ณ ที่นี้ ก็ย่อม 

จะตัดสินใจทำสิ่งเดียวกันนี้แน่นอน 

จังหวะที่บีละสายตาจากคนเป็นแม่ที่กำลังดีอกดีใจ หันไปมองเจ้า 
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ลูกแมวน้อยที่เขาช่วยชีวิตเอาไว้ ฝ่ายนั้นก็จ้องมองใบหน้าของบีกลับและ 

ร้องครางเมี้ยว  ๆ คงอยากแสดงความขอบคุณนั่นละ บีลูบขนนิ่มฟูของ 

อีกฝ่ายไปมาอย่างอ่อนโยน รู้สึกผ่อนคลายจากก้นบึ้งที่มันปลอดภัย

“เด็กคนนี้น่ะ วันนี้เพิ่งจะได้ร่างอสูรมาเป็นครั้งแรก...”

มารดาหันไปมองลูกแมวก่อนจะเอ่ยประโยคนั้น บีอุ้มลูกแมวขึ้นมา  

หลังจากเจ้าตัวน้อยส่งเสียงคำรามในลำคอ ร่างกายพลันสั่นสะท้านครั้ง 

หนึ่ง พริบตาเดียวก็เปลี่ยนกลับไปอยู่ในคราบเด็กน้อยดังเดิม ทั้งบีและ 

คนเป็นแม่ที่หันมาสบสายตากัน ต่างจ้องมองการเติบโตขึ้นไปอีกขั้นของ 

ลูกแมวด้วยความอิ่มเอมยินดี 

“วิลโก้ ยินดีด้วยนะกับร่างอสูร มาที่บ้านข้าเมื่อไร จะจัดงานฉลอง 

ใหญ่ให้เลย”

อาณาจักรที่พวกบีอาศัยอยู่เป็นแคว้นของอสูรวงศ์เฟลิเด 

ความเป็นมาที่เก่าแก่นี้ทำให้พวกเด็ก  ๆ  ที่ถือกำเนิดในรูปลักษณ์ของ 

มนุษย์จะตอบสนองต่อสายเลือดและได้ร่างอสูรมาครอบครองเมื่ออายุ 

ราวสิบขวบ พออายุสักสิบห้าปีก็จะสามารถควบคุมการเปลี่ยนร่างได้อย่าง 

อิสระ

เพราะมีกรณีไม่น้อยที่ภาวะตื่นตระหนกจะส่งผลให้เกิดการกลายร่าง  

ช่วงอายุของการเปลี่ยนร่างจึงกว้างมาก กระทั่งเด็กสามขวบที่เปลี่ยนร่าง 

ได้เร็วมากก็เคยมีให้เห็น คนเป็นพ่อเป็นแม่จึงเรียกสิ่งนั้นว่า  ‘ได้ร่างอสูร’  

และเชื่อว่าเป็นหลักฐานยืนยันการเติบโตอันน่าปลาบปลื้มใจ

ประเทศแห่งนี้ เพิ่งสิ้นสุดภาวะสงครามซึ่งยืดเยื้อยาวนานมาได้ 

หมาด ๆ พวกผู้ใหญ่จึงเฝ้ามองการเปลี่ยนร่างของเหล่าเด็กน้อยที่ทยอยเกิด 

ในยุคนี้ด้วยรอยยิ้มกว้าง

‘ก็นะ ต่อให้วันนี้จะเกิดเรื่อง แต่ในเมื่อทุกคนปลอดภัย ก็เรียกได้ 

ว่าไร้ปัญหา’

บีพาเด็ก ๆ ทั้งหกคนเดินไปบนเส้นทางที่ใช้กลับบ้าน เพราะบ้านของ 

โอลิออนเพื่อนร่วมงานของบีอยู่ทางเดียวกัน พวกเขาจึงเดินกลับพร้อมกัน  
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ตอนนี้อีกฝ่ายกำลังทำสีหน้าบูดบึ้งเล็กน้อย พูดใส่บีว่า

“นี่เจ้า! เมื่อครู่ช่วยสำเร็จก็ดีไป แต่ระวังตัวให้มันมากกว่านี้หน่อย 

จะได้ไหม เกิดเจ้าเป็นอะไรขึ้นมา ไอ้หนูพวกนี้ก็ขาดที่พึ่งแล้ว”

“อา อื้ม...”

คำพูดแทงใจดำเข้าอย่างจังจนบีอดห่อไหล่ไม่ได้ พวกเด็ก  ๆ  ที่เดิน 

ตามต้อย  ๆ  เองก็คงจะคิดไม่แตกต่าง  จึงพร้อมใจพยักหน้ารับหงึก  ๆ   

พูดว่า  “แม่ต้องคิดเยอะ  ๆ  หน่อยนะ”  บีเพิ่งช่วยชีวิตคนมาแท้  ๆ  ผล 

ตอบแทนกลับกลายเป็นการถูกปฏิบัติอย่างเลวร้ายไปเสียได้ ทั้งนี้ ตัวเขา 

ที่ร่วงลงมาต่อหน้าต่อตาพวกเด็ก  ๆ  ก็มีความผิดโทษฐานทำคนอื่นเป็นห่วง 

ให้ต้องสำนึกด้วยเช่นกัน 

“ใจมัวแต่คิดน่ะว่าจะต้องไปช่วย”

“ข้ารู้ มันก็เป็นเรื่องที่น่ายกย่อง แต่แค่อยากจะบอกว่า ถ้ารู้แก่ใจว่า 

จะต้องเจ็บตัว ก็แล้วทำไมถึงยังจะไปช่วยอีก”

บีตั้งใจจะรับฟังความคิดเห็นและคำแนะนำของโอลิออน แต่เขา 

ยอมรับว่าเข้าใจคำพูดเมื่อครู่นี้ไม่ได้จริง  ๆ คนที่ถามหาเหตุผลนั่นต่างหาก 

ที่ประหลาด

“ทำไมน่ะเหรอ...เพราะไม่ว่าจะเป็นเด็กคนไหน ก็ต้องปกป้องและ 

ดูแลให้เติบใหญ่ การช่วยเหลือในสิ่งเหล่านี้คือธุระของผู้ใหญ่ยังไงล่ะ”

โอลิออนอ้อมแอ้มตอบรับคำพูดของบีด้วยการกล่าวว่า “มันก็ใช่ 

อยู่หรอก” พลางหันหน้าหนี ตอนนี้ในมือของเขาช่วยบีหอบของอยู่ถุงหนึ่ง 

“ว่าก็ว่าเถอะ การฟื้นฟูภายหลังสงครามไม่ว่ายังไงก็ต้องใช้เงิน เด็ก 

คนเมื่อครู่ถ้าแจ้งเรื่องไป ก็ต้องจ่ายเงินตั้งหนึ่งเหรียญทอง” 

พออีกฝ่ายว่าแบบนี้บีก็ได้แต่ยกยิ้มเจื่อน 

“ปรับเพิ่มขึ้นแล้วต่างหากเมื่อเดือนก่อน การขอเอกสารยืนยันร่าง 

อสูรต้องใช้หนึ่งเหรียญทองกับอีกสองเหรียญเงิน”

“หา!?” 

โอลิออนชะงักงันพูดไม่ออก คนโสดเช่นเขาไม่รู้ย่อมไม่แปลก อย่าง 

เด็กในวันนี้ที่ได้ร่างอสูรมาแล้ว ผู้ปกครองจำเป็นต้องเดินทางไปยังที่ว่าการ 
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เขต หนึ่งคนก็จ่ายหนึ่งเหรียญ ยิ่งหลายคนก็ยิ่งจ่ายหลายเหรียญ เรื่องที่ 

หลีกเลี่ยงไม่ได้นี้เล่นงานจนโอลิออนหน้าซีดเผือด 

“ถ้าอย่างนั้น บ้านบีก็...”

“อืม...นอกจากเร็นที่เป็นลูกคนสุดท้อง ที่เหลือทุกคนยื่นเรื่องหมด 

เรียบร้อย ลองบวกดูแล้วก็เป็นจำนวนเงินที่ไม่น้อยเลยละ แต่ยังไงมันก็จะ 

ถูกใช้เป็นค่าการศึกษา”

“...นั่นสิ...ชดเชยอะไรก็ไม่ได้ด้วย เฮ้อ การแต่งงานนี่มันน่ากลัว 

จริง  ๆ ถึงเวลานั้นคงต้องหางานใหม่...เห็นว่าทำงานในวังเงินเดือนดีไม่ใช่ 

เล่น แต่ข้าไม่อยากทำงานหรอก อยากเป็นพระราชามากกว่า” 

โอลิออนดูราวกับเหน็ดเหนื่อยสาหัส จึงได้บ่นพึมพำเนื้อหาสุดแสน 

พิลึกพิลั่นพรรค์นั้นออกมา บีขยับเปลี่ยนท่าอุ้มเร็นใหม่หลายต่อหลายครั้ง  

เพราะเจ้าตัวไถลลื่นทำท่าจะร่วงมิร่วงแหล่ ถ้าหากได้เป็นพระราชาที่อาศัย 

อยู่ในพระราชวังอันงดงามงั้นหรือ ต่อให้มันจะเป็นความเพ้อฝันแบบเด็ก ๆ  

แต่ใช่ว่าบีจะไม่เข้าใจความรู้สึกที่โอลิออนอยากจะบอก

“เจ้าอยากเป็นพระราชาจริง ๆ รึ”

ถึงแม้ชีวิตจะยากลำบากพอสมควร แต่พอถูกถามแบบนั้น โอลิออน 

พลันส่ายหน้าดิกคล้ายเพิ่งสะดุ้งคืนสติ 

“ล้อเล่น ๆ ข้าไม่อยากจะกลายเป็นปีศาจสงครามจอมกระหายเลือด 

หรอกนะ มีอีกกี่หัวกี่ชีวิตก็ยังไม่พอ” 

“ก็นั่นน่ะสิ”

เล่าลือกันมาถึงหูประชาชนทั่วไปว่า พระราชาหนุ่มพระองค์ปัจจุบัน 

ผู้ยุติสงครามที่ยืดเยื้อยาวนานเป็นปีศาจจอมกระหายเลือด บีทอดสายตา 

จดจ้องไปยังพระราชวังที่ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขาพลางพูดปลอบขวัญ 

เพื่อนร่วมงานที่ไหล่ลู่หูตก 

“หือ? เสียงอะไรน่ะ”

ตอนที่กำลังมองออกไปไกล  ๆ  หูก็แว่วได้ยินเสียงจากที่ใดไม่ทราบ  

แต่ฟังได้ว่าเหมือนจะมีของหนัก  ๆ  ชิ้นหนึ่งไปกระแทกถูกของหนัก  ๆ  อีก 

ชิ้นหนึ่ง ทั้งบีและพวกเด็ก  ๆ  ต่างพากันตกอกตกใจ อย่างไรก็ดี เพื่อน 
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ร่วมงานของบีดูเหมือนจะรู้อะไร  ๆ  อยู่ก่อนแล้ว  จึงโพล่งขึ้นด้วยความ 

เดือดดาลว่า

“การเล่นสนุกของไอ้พวกชนชั้นสูงยังไงล่ะ ใช้รถม้าฝืนแล่นฝ่าไป 

กลางฝูงชน” 

คงจะสนุกกับการได้เห็นผู้คนวิ่งหนีตายอย่างสับสนอลหม่าน เรื่องนี้ 

ทำบีขุ่นเคืองไม่พอใจ เพื่อนร่วมงานเองก็ถอนหายใจทิ้งพรวด

“วัน  ๆ  งานการก็ไม่ต้องทำ เล่นสนุกอย่างร้ายกาจได้เต็มที่โดยที่ 

ประชาชนไม่มีสิทธิ์โกรธเคือง...ตระกูลสิงโตนี่นะ สูงส่งจริง ๆ” 

“นั่นสิ รู้สึกเลยละว่าเกิดมาต่างชั้นคนละเรื่องกับแมวตัวเล็ก  ๆ จิ๋ว ๆ  

อย่างพวกเรา”

ระหว่างเดินพูดคุย เพียงหันตัวเลี้ยวตรงหัวมุมถนนเส้นถัดจากถนน 

สายหลักแสนคึกคักอันเป็นที่ตั้งของตลาด ก็จะเข้าสู่แหล่งชุมชนบ้านเรือน 

ที่สงบเงียบเชียบ 

ยิ่งเดินตรงไปตามทาง ตึกรามยิ่งบางตาหร็อมแหร็ม ด้านหลัง 

กฤษณาต้นใหญ่ยักษ์คือสถานที่ตั้งบ้านของบี  บิดาผู้ เป็นนักเดินทาง 

ภายหลังจากลงหลักปักฐานกับมารดา ได้ตัดสินใจสร้างบ้านขึ้นที่ต้นไม้ต้นนี้  

แม้ทั้งสองคนจะเสียชีวิตไปแล้ว แต่พวกบีก็ยังคงอยู่ดูแลรักษาต่อไป

จวนได้เวลามื้อเที่ยงเต็มที เพราะทุกครัวเรือนต่างง่วนอยู่กับการ 

หุงหาอาหาร จึงได้กลิ่นหอมลอยอบอวลตลอดเส้นถนนที่ตัดทับกันเป็น 

เครื่องหมายบวก

“เอาละ จัดการกับของที่ซื้อมากันดีกว่า เที่ยงนี้เราจะกินแซนด์วิช 

แฮมชีสกัน!” 

“เย่!” 

ทันทีที่กลับถึงบ้านและบีพูดประโยคนั้นขึ้น พวกเด็ก  ๆ  ก็วิ่งพล่าน 

ไชโยโห่ร้องด้วยความดีใจ หลังยืนดูจนแน่ใจว่าเร็นที่ลงจากอ้อมแขนของเขา 

เดินเข้าไปถึงชานพักหน้าบ้านได้โดยปลอดภัย บีค่อยหันไปรับข้าวของที่ 

โอลิออนช่วยถือมาให้

“...บี เรื่องที่มีคนอยากได้ลูกคนโตของเจ้าไปเป็นลูกบุญธรรมน่ะ  
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เจ้าปฏิเสธไปใช่ไหม”

“อืม ฟังจากใครมาล่ะ”

พอรับของมา บีก็เซถลาไปด้านหลังวูบหนึ่ง แสดงให้เห็นว่าของที่ 

โอลิออนถือมาให้มีน้ำหนักมากกว่าที่เจ้าตัวคิดไว้ ไม่ได้ถอยหลังไปเพราะ 

ตกใจต่อเรื่องที่โอลิออนพูดถึง

คำถามเมื่อครู่ของบีส่งผลให้โอลิออนพ่นลมหายใจระบายออกพรวด

“ฟังมาจากมาดามโบลาลิสน่ะสิ นางเป็นห่วงเจ้านะ” 

“อ๋อ มาดามถึงกับเอ่ยปากเองเลยหรือนี่...แต่ก็นะ ข้าก็เลี้ยงของข้า 

ได้แท้ ๆ ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไปยกให้”

“...ตอนนี้หนุ่มโสดแบบเจ้าต้องมาเลี้ยงเด็กหกคนที่ไม่มีความเกี่ยวพัน 

ทางสายเลือด ตรงไหนกันที่เรียกว่าไม่ลำบาก”

คำตอบบนความขุ่นเคืองของโอลิออนทำบีเผลอยกมือขึ้นเกาศีรษะ 

แกรกกราก อีกฝ่ายเป็นห่วงเป็นใยด้วยใจจริง บีไม่อาจตัดรอนปฏิเสธ จึง 

เฟ้นหาถ้อยคำมาประโยคหนึ่ง พึมพำออกไปช้า ๆ ว่า

“...ลูก ๆ ของพี่ข้า ก็ต้องนับว่าเกี่ยวพันทางสายเลือดกับข้าสิ”

“เจ้ารู้อยู่แก่ใจก็อย่ามาหลอกต้มข้าเสียให้ยาก ปัญหามันไม่ได้อยู่ 

ตรงนั้น...ขืนปล่อยไว้แบบนี้ เจ้าก็จะแต่งงานไม่ได้ สร้างครอบครัวก็ไม่ได้”

คำทักท้วงไม่เต็มปากของบีย่อมพ่ายแพ้ไม่เป็นท่าไปตามระเบียบ  

คำว่า  ‘แต่งงาน’  ทำให้บีหวนนึกถึงเรื่องในอดีต โอลิออนคนที่อยู่ตรงหน้านี้  

คอยเป็นตัวตั้งตัวตีทำหน้าที่พ่อสื่อพ่อชักให้กับบีและสาว  ๆ  ตั้งไม่รู้กี่คนต่อ 

กี่คน หญิงสาวที่อีกฝ่ายแนะนำให้บีรู้จักมีแต่คนที่ยอดเยี่ยม และในนั้นก็มี 

หลายคนที่คิดว่าบีเองก็เป็นคนไม่เลว

แต่พอเห็นว่าบีมีเด็กถึงหกคน ใคร  ๆ  ต่างก็พากันถอยกรูดเปิดหนี 

ไม่เห็นฝุ่น 

จะว่าไปถ้าบีกลับสถานภาพกับคนเหล่านั้น  ตนเองก็คงจะทำ 

แบบเดียวกัน ดังนั้นบีจึงไม่นึกโกรธเคืองฝ่ายตรงข้ามแม้แต่น้อย ไปบอก 

ใครว่าถ้าแต่งงานปุ๊บจะได้ลูกมาหกคนปั๊บ ใครมันจะทำใจยอมรับได้ไหว บ ี

คดิมาโดยตลอดวา่ทกุอยา่งมนักต็อ้งเปน็ไปตามนี้ อยา่งไรกด็ ี การทีเ่รือ่งราว 
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ลงเอยในรูปแบบนี้แล้ว กลับต้องมาถูกบอกว่าให้ปล่อยมือจากพวกเด็ก  ๆ  

เรื่องนี้ต่างหากที่บีไม่เข้าใจ 

“ต่อให้ไม่ใช่ลูกแท้  ๆ แต่ก็ยังเป็นครอบครัวเดียวกันได้ ดูอย่าง 

พ่อแม่ของข้าก็เป็นคนเก็บข้ากับพี่ชายที่เป็นกำพร้าเพราะสงครามมาเลี้ยง” 

พอบีพูดออกไปแบบนั้น หัวคิ้วของโอลิออนถึงกับขมวดมุ่นจนเกิด 

เป็นรอยย่นลึก การที่ชายหนุ่มที่คบหากับบีมาอย่างยาวนานต้องกระอึก- 

กระอักน้ำท่วมปาก ก็มีสาเหตุมาจากความที่เขารู้จักอดีตของบีเป็นอย่างดี 

นั่นเอง หลังโอลิออนนิ่งเงียบไปอึดใจใหญ่ ก็เอ่ยประโยคหนึ่งที่มีน้ำหนัก 

กดทับลงบนแผ่นอกของบีว่า

“...เจ้าน่ะ ก่อนหน้านี้ไปทำงานพิเศษกับคุณแคสซิโอเปียมาใช่ไหม”

“ฮึก”

“กับคุณเพอร์ซิอุสด้วย”

“...อืม”

หลังถอนหายใจออกยืดยาว โอลิออนก็พูดแทงใจดำใส่บีที่กำลัง 

อึดอัดใจโดยไร้สิ้นเมตตา 

“แล้วเจ้าก็ยังซื้อของขวัญวันเกิดให้ลูกชายคนโตมาแล้วด้วย แอบ 

ออกไปตอนกลางคืนสินะ”

“...เรื่องนั้น เพราะหนังสือมันค่อนข้างแพง...”

บีตัวสั่นสะท้านเพราะไม่คาดคิดว่าอีกฝ่ายจะล่วงรู้เรื่องงานพิเศษ  

หายากมากทีเดียวที่โอลิออนที่มีตัวตนไม่ผิดกับพี่ชายคนหนึ่งจะเอ่ยปาก 

พูดถึงขั้นนี้ ตั้งแต่เมื่อครู่บีก็ได้แต่เจ็บใจที่ความสามารถในการประเมิน 

คาดการณ์ของตนต่ำเกินไป โอลิออนยังคงยึดครองบทสนทนาต่อเนื่อง  

พูดปาว ๆ บนความขัดเคืองขุ่นใจว่า

“ทุกคนมองเห็นในความพยายามของบี แต่ทำงานพิเศษจนเบียดบัง 

เวลานอนแบบนี้ก็ไม่ไหวหรอกไหม”

การตักเตือนสั่งสอนนี้ทำบีหมดถ้อยคำจะโต้ตอบ

“หลังจากนี้เด็ก  ๆ  ก็ยิ่งต้องใช้เงินเพิ่มขึ้น ลูก  ๆ  ของพี่ชายที่ยังไม่ได้ 

ตายจากกันไปสักหน่อยของเจ้า ก็สมควรจะให้พี่ชายเจ้าเป็นคนเลี้ยง คิดว่า 
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เด็ก  ๆ  จะเรียกเจ้าว่า  ‘แม่’  ไปได้จนถึงเมื่อไร เพราะพวกเขามีพ่ออยู่แล้ว  

ตัวเองก็เลยต้องเป็นแม่ เรื่องน่าเศร้าพรรค์นี้มันอะไรกัน!” 

คำพูดของโอลิออนยังคงทิ่มแทงไม่รู้จบ ถึงตรงนี้แม้แต่เสียงคราง 

เบา ๆ บีก็ยังเปล่งไม่ออก

“ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จะปกป้องเด็ก ๆ ไว้ด้วยตัวคนเดียวงั้นเหรอ” 

ประโยคซักถามของโอลิออนดึงให้บีเงยหน้า

“ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้าก็จะพาเด็ก  ๆ  ทั้งหกคนหนีไปพร้อมกัน ข้า 

จะปกป้องพวกเขาให้ได้” 

ความเงียบงันครอบคลุมนานหลายวินาทีทีเดียว กว่าที่โอลิออนจะ 

ตบหน้าผากตนเองป้าบหนึ่ง คล้ายจะทำเพื่อเรียกสติ 

“...ข้าพูดเกินไป...ขอโทษนะ”

สามปีแล้วที่พี่ชายของบีออกเดินทางจากไปโดยไร้ข่าวคราว ก็คงจะ 

ตระหนักได้แล้วมั้งว่า การเลี้ยงดูลูกเป็นเรื่องยากลำบาก 

โอลิออนตบไหล่บีเบา ๆ พูดว่า “เจอกันพรุ่งนี้” ก่อนจะย้อนกลับไป 

ตามเส้นทางเดิม

บทสนทนาเมื่อครู่กินเวลาพอสมควร บีตั้งสติกลับมา หอบข้าวของ 

เดินเข้าสู่ตัวบ้าน เขาบิดกลอนประตูที่เชื่อมต่อไปยังห้องกินข้าว เด็ก  ๆ  

คงจะหิวท้องกิ่วกันแล้วแน่  ๆ เพราะรู้ตัวว่ากำลังแสดงสีหน้าอมทุกข์ บีจึง 

พยายามปั้นสีหน้าใหม่ให้สดใส จากนั้นก็ผลักประตูเข้าไป 

“ขอโทษนะที่...ช้า...?”

หากทุกอย่างเป็นไปตามที่บีคาดการณ์ ที่ตรงนั้นก็ไม่สมควรจะมีอะไร

เขาคิดว่าจะพบพวกเด็ก  ๆ นั่งอยู่รอบโต๊ะอาหารที่ว่างเปล่า แต่สภาพ 

การณ์ตอนนี้กลับกลายเป็นว่า จานใบใหญ่ถูกหยิบออกมาตั้งอยู่กลางโต๊ะ  

ด้านบนนั้นมีแซนด์วชิหน้าตาบูด ๆ เบี้ยว ๆ อย่างคนไมเ่คยทำวางไว้พรั่งพร้อม  

แม้รูปร่างของมันจะน่าเกลียดดูไม่จืด แต่แฮม ผัก และชีสที่ผ่านการหั่น 

มาแล้วก็แทรกอยู่ในชั้นขนมปังอย่างครบถ้วน เป็นจานแซนด์วิชที่อู้ฟู่หรูหรา 

มากทีเดียว

“นี่มัน? เกิดอะไรขึ้น”
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เห็นบีตื่นตะลึงตกใจ ไรก้าลูกชายคนโตและริกคุลูกชายคนที่สาม 

พลันหันมามองหน้ากันพลางหัวเราะร่วน

“พวกเราลองทำเลียนแบบแม่ดูไงล่ะ!”

รุยลูกชายคนที่สี่กระโดดดึ๋ง  ๆ มาถึงตัวบีที่ยังคงยืนงุนงงเบิกตากลม 

โต จากนั้นก็กระโดดไปรอบ  ๆ  พร้อมพูดว่า “ทำเองเลยนะ!” รุกะลูกคน 

ที่ห้าดูเหมือนจะใช้เรี่ยวแรงจนหมดเกลี้ยงไปแล้ว ตอนนี้เลยนั่งสัปหงก 

กรนครอก ๆ บนเก้าอี้โดยที่มือยังเปื้อนเศษผัก ริกกะลูกชายคนรองและเร็น 

ลูกชายคนสุดท้องสองคนช่วยกันยกเหยือกใส่นมและแก้วเดินถือมาให้ 

พอคิดว่าระหว่างที่เขายังไม่กลับเข้าบ้าน พวกเด็ก ๆ ก็ร่วมแรงร่วมใจ 

ทำสิ่งเหล่านี้ขึ้นมา บีอดจะหวั่นไหวต่อการเติบโตที่อยู่นอกเหนือคาดการณ์นี้ 

ไม่ได้ พวกเด็ก  ๆ  น่ารักมากจริง  ๆ บียิ้มกว้างไม่หุบ เดินไปนั่งยอง  ๆ ดึง 

พวกเขาเข้ามากอดอย่างอดใจไม่อยู่

‘...น่ารักอะไรแบบนี้ ไม่ไหวแล้ว!’ 

การจะรวบหกคนมากอดพร้อมกันแน่นอนว่าทำได้ยาก แต่เพราะ 

ลูกคนที่หนึ่งถึงสามพยายามหดตัวลีบเล็ก ที่สุดแล้วก็เข้ามาอยู่ในอ้อมแขน 

ของบีได้สำเร็จ รุยกับรุกะที่ยังไม่รู้เรื่องรู้ราวโดนบีรวบเข้ามาหอมแก้ม ส่วน 

เร็นที่ตั้งท่าเตรียมพร้อมคล้ายรู้ว่าตนเองจะเป็นคนสุดท้าย ก็หันหน้าเข้าหา 

บี อ้าแขนออกกว้างสุดด้วยความมั่นใจ แสดงออกชัดเจนว่าจะขอกอด

‘ฮื้อ เด็ก ๆ ของข้าน่ารักที่สุด!’ 

ระหว่างกอดรัดเร็นแนบแน่น บีก็เอ่ยชมไม่หยุดว่า “เก่งมาก! ยอด 

เยี่ยม!”

ตอนที่ต้องแบ่งแซนด์วิช เพราะมันน้อยไปหน่อยกับการจะแบ่ง 

ออกเป็นเจ็ดส่วน บีจึงแบ่งส่วนของตนเองให้ลดลง พวกเด็ก  ๆ  กำลัง 

เพลิดเพลินกับแซนด์วิชที่อยู่บนจาน อย่างไรก็คงไม่ทันสังเกตเห็น

เร็นที่นั่งอยู่ข้างกายบีระยะนี้เริ่มท้าทายกับการกินอาหารด้วยตัวเอง  

ไม่มีความจำเป็นที่บีจะต้องยื่นมือเข้าช่วยเหลือ ต่อให้รอบด้านจะกระจัด- 

กระจายเลอะเทอะ แต่มันก็ทุ่นแรงให้บีมีเวลาเติมท้องของตนเองให้อิ่ม 

เพิ่มมากขึ้น 
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จู่  ๆ  ก็มีเม็ดทรายร่วงลงมาจากเสื้อผ้าของรุกะที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้าม 

เยื้องไปหนึ่งเก้าอี้ บียื่นมือไปช่วยปัดและเอียงคอเชิงถามไถ่โดยไร้สุ้มเสียง  

ดูทรงแล้วน่าจะถูกรุยปาใส่อีกตามเคย 

‘...รุยเอ็นดูน้องมากแท้  ๆ แต่แกล้งเอาทรายไปปาใส่รุกะนี่คือตั้งใจ 

จะทำอะไร...’

มองจากความสดใสร่าเริงของรุยแล้ว บีคิดว่าเขาไม่น่าจะสนใจคน 

เฉื่อยชาราบเรียบอย่างรุกะ แต่พอเอาเข้าจริงกลับไม่ใช่

บีเคยเอ่ยปากห้ามปรามตั้งไม่รู้กี่ครั้ง แต่รุยก็ยังทำไม่เลิก ตัวรุกะ 

เองก็ยอมให้ถูกแกล้ง สีหน้าเรียบเฉยไม่ได้ไม่พอใจที่ตรงไหน ตอนนี้บี 

ได้แต่สังเกตการณ์ไปเงียบ ๆ แม้จะคิดว่าเป็นเรื่องน่าแปลกชวนฉงนสนเท่ห ์ 

แต่เหตุผลของสิ่งที่พวกเด็ก  ๆ  ด้วยกันตัดสินใจทำ มีไม่น้อยที่ผู้ใหญ่ไม่ 

สามารถเข้าใจ 

‘ถ้ามากกว่านี้สงสัยต้องเรียกมาคุยเรียงตัว’

“เออใช่ แม่ มีจดหมายมาหย่อนที่กล่องรับจดหมายละ”

จู่  ๆ  ไรก้าก็พูดขึ้น บีเอื้อมมือรับซองจดหมายที่อีกฝ่ายยื่นส่งมาให้  

บนนั้นไม่มีชื่อผู้ส่ง แต่ที่อยู่ถูกต้องไม่ได้ส่งผิดบ้าน ทั้งนี้ การที่ไม่มีชื่อ 

ผู้รับก็ออกจะประหลาดเกินไปหน่อย

‘อะไรน่ะ หรือว่าจะส่งมาจากพี่’

พี่ชายของบีที่เป็นพ่อของพวกเด็ก  ๆ  ปกติแล้วไม่เคยติดต่อกลับมา  

แต่นอกจากพี่ชาย ตอนนี้บีก็นึกไม่ออกแล้วว่ามีใครอีกที่จะส่งจดหมาย 

มาหาเขาโดยไม่ยอมใส่ชื่อ 

‘พี่ หวังว่าจะไม่บาดเจ็บหรือล้มป่วยไปหรอกนะ...’

พอรูต้วัวา่คดิเตลดิไปใหญโ่ต บกีร็บีปรบัอารมณเ์สยีใหม่ จบมือ้เทีย่ง 

ก็ยังมีเรื่องซักผ้ารออยู่ งานของพรุ่งนี้ก็ต้องเตรียมตัวล่วงหน้า หลังตัดใจ 

ได้ว่าเสร็จงานทั้งหมดเมื่อไรค่อยอ่าน บีจึงยัดจดหมายเก็บลงในกระเป๋า 

กางเกง และส่งแซนด์วิชที่เหลือเข้าปาก 
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ดวงอาทิตย์ของวันหยุดไม่นานก็คล้อยต่ำลาลับ หลังจากที่บีและพวกเด็ก ๆ 

ช่วยกันพับผ้าที่ เก็บรวมมาจนเรียบร้อย  จบจากกินข้าวเย็น  อาบน้ำ  

แปรงฟัน บีก็ต้อนลูก  ๆ  ให้ขึ้นเตียง อ่านนิทานภาพให้ฟัง เขาแทบจะ 

ประมาณไม่ถูกเลยว่า เวลาผ่านไปเท่าไรแล้ว เสียงกรนเบา  ๆ  ดังขึ้นหนึ่ง 

เสียง สองเสียง สามเสียง...

บีผุดลุกยืนเมื่อยืนยันจนแน่ใจว่าทุกคนผ่อนลมหายใจนอนหลับ 

สนิท บีหยิบหนังสือของขวัญวันเกิดของไรก้าที่ซ่อนไว้ออกมาจากชั้นหนังสือ  

นำไปวางไว้ข้างหมอน เพื่อให้อีกฝ่ายมองเห็นทันทีหลังตื่นนอน

‘เออใช่ จดหมาย...’

พอนึกถึงกระดาษที่ตนยัดใส่ลงกระเป๋ากางเกงตั้งแต่ก่อนหน้านี้ 

ขึ้นมาได้ บีก็เดินไปยังห้องนั่งเล่นตามลำพัง เพราะระหว่างสองห้องไม่มี 

ประตูกั้น  บีจึงต้องตั้งใจเพ่งสายตาเปิดจดหมายออกอ่านภายใต้แสง 

ตะเกียงหรี่สลัวที่จะไม่ไปรบกวนการนอนหลับของพวกเด็ก ๆ

‘นี่มันอะไร...สัญญากู้ยืม? สามร้อยเหรียญทอง...นี่พี่ไปยืมเงินมา 

งั้นเหรอ...!’

บีกะพริบตาอยู่หลายครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าตนไม่ได้อ่านผิด สามร้อย 

เหรียญทองเป็นจำนวนเงินที่ถ้าตอนนี้ไม่ใช่กลางคืน บีคงตะโกนดังลั่นบ้าน 

ไปแล้ว ชื่อผู้กู้ยืมในใบสัญญาอย่างไรก็เป็นชื่อพี่ชายของเขา การที่จดหมาย 

ฉบับนี้ถูกส่งมาถึงบ้าน ย่อมแปลว่าผู้ให้ยืมเองก็จนปัญญาจะล่วงรู้ที่อยู่ของ 

พี่เช่นกัน 

‘...นี่พี่ตั้งใจจะทำอะไรกันแน่...’

ก่อนหน้าที่บีกับพี่ซึ่งเป็นกำพร้าจากภัยสงครามจะได้พ่อแม่ที่เสียไป 

แล้วเก็บมาเลี้ยง ทั้งคู่ใช้ชีวิตอยู่กันตามลำพังสองคน สำหรับบีที่จนกระทั่ง 

สามขวบได้พี่ชายเป็นคนเลี้ยงดู ต่อให้อีกฝ่ายจะทำเรื่องร้ายแรงเหนือความ 

คาดหมายมากแค่ไหน แต่ไม่ว่าอย่างไรเขาก็เป็นตัวตนที่บีไม่อาจปฏิเสธ 

หรือคัดค้านได้เลย

‘เพราะอย่างนั้น...เรื่องของพวกเด็ก ๆ เองก็ด้วย’

เนือ่งจากไดร้บัอทิธพิลจากบดิาเลีย้งทีเ่ปน็นกัเดนิทาง เผลอแวบเดยีว 
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พอมาสังเกตเห็นอีกที พี่ชายก็ออกไปตะลอน  ๆ ท่องเที่ยวนอกบ้านอยู่เรื่อย  

และเมื่อสิบปีก่อน จู่ ๆ เขาก็พาเด็กทารกคนหนึ่งกลับมา

หลังบอกบีว่าจะขอฝากเด็กไว้สักสองสามวัน  อีกฝ่ายก็หายเข้า 

กลีบเมฆไปทันที ตอนนั้นบีเพิ่งอายุสิบห้า มีประสบการณ์การเลี้ยงเด็ก 

เท่ากับศูนย์  เขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากพึ่งพาความช่วยเหลือของ 

เพื่อนบ้าน และตั้งตาเฝ้ารอคอยการกลับมาของพี่ชาย ทารกน้อยตัวนุ่มนิ่ม 

ไม่มีแม้กระทั่งชื่อ แบเบาะมากเสียจนเปลือกตายังไม่ลืมเลยด้วยซ้ำ บีจำ 

ได้ดีว่าแค่จะกอด ตนเองก็ยังกลัวแทบตาย 

จากหลายวันที่พี่ชายรับปาก และแล้วก็ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์...หนึ่ง 

เดือน...จนเมื่อบีคุ้นเคยกับการดูแลทารกน้อยที่ลืมตาเต็มที่และยิ้มแย้ม 

อย่างน่ารักน่าชังนั่นละ

ที่สุดแล้วพี่ชายก็กลับมา เขาเริ่มต้นด้วยการพูดว่า จะพาเด็กออก 

เดินทางไปพร้อมกัน พอบีถามถึงแม่เด็ก อีกฝ่ายก็ตอบว่าถูกผู้หญิงทิ้ง

ความหลักลอยไร้แก่นสารของพี่ชายทำให้ทุกคนรีบทัดทาน และ 

ตกลงว่าให้ฝากเด็กไว้ที่บี เรื่องเลยจบลงที่ว่า ถ้าเด็กเป็นคนตัดสินใจได้เอง 

เมื่อไรว่าต้องการจะติดตามออกเดินทางไปด้วย ก็จะยอมปล่อยให้ไป

แม้จะอ่อนเพลียเหน็ดเหนื่อยสายตัวแทบขาด แต่หน้าตาของบีที่เป็น 

คนเลี้ยงดูทารกน้อยมาเป็นเดือน ๆ คงถูกจดจำในฐานะพ่อแม่ไปแล้วกระมัง  

มือเล็ก ๆ นั่นจึงจับนิ้วของบีไว้ด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้ม 

ฉับพลันความรู้สึกราวกับส่วนลึกข้างในใจหดตัวบีบรัดแน่นปานถูก 

ลูกธนูปัก นอกจากบีแล้วเด็กน้อยแสนน่ารักคนนี้ยังจะเหลือใครให้พอฝาก 

ทั้งหมดของชีวิตไว้ได้อีกงั้นหรือ

‘ข้าจะเลี้ยงเขาเอง’

บีตั้งชื่อให้ทารกน้อยว่าไรก้า และทะนุถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดู 

อย่างดีที่สุดเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้

อย่างไรก็ดี มันไม่หยุดแค่คนเดียว ผ่านไปสองปี ตรงชานพักหน้า 

บ้านก็มีฝาแฝดคู่พี่และจดหมายถูกวางทิ้งไว้ ในนั้นเขียนเอาไว้ว่า ‘โทษที  

ฝากเลี้ยงเด็กพวกนี้ให้หน่อยนะ’ ถัดจากนั้นสามปีก็เป็นคราวของฝาแฝด 
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คู่น้อง และถัดไปอีกหนึ่งปีก็ตามมาอีกคน ทยอยเพิ่มมาทีละนิดทีละหน่อย 

จนนับไปนับมาบีก็กลายเป็นพ่อแม่ของเด็กรวมหกคน

บีเคยคิดว่าตัวเองจะตายเสียให้ได้ตอนที่ต้องอุ้มไรก้าเอาไว้พลาง 

เลี้ยงริกกะกับริกคุไปด้วย แต่พอเคยชินแล้ว เรื่องน่าหวาดวิตกอย่างการ 

เจอเร็นลูกคนสุดท้องถูกวางทิ้งไว้หน้าบ้านเมื่อสามปีก่อน  เขากลับรู้สึก 

สบาย  ๆ คิดขึ้นมาแค่ว่า ‘อีกแล้วสินะ’ เท่านั้นเอง เรียกได้ว่าต่อให้ไม่มี 

จดหมายไหว้วาน บีก็ยังตีเจตนารมณ์ของพี่ชายถูกต้องตรงเผง 

บีลำบากมากตอนที่เพิ่มจากหนึ่งคนเป็นสองคน แต่จากห้าคนเป็น 

หกคน เขากลับไม่รู้สึกว่าแตกต่างที่ตรงไหน ตัวเขาที่คิดเช่นนี้ ก็ท่าจะจริง 

ว่าคงแปลกประหลาดอยู่นิดหน่อย โอลิออนเองหลังได้ฟังเรื่องราวทั้งหมด  

ยังถึงกับหลุดปากเลยว่า นี่มันประหลาดเกินไปแล้ว

บีค่อย ๆ เก็บจดหมายที่จ่าหน้าถึงพี่ชายสอดเข้าไปในชั้นวางด้านบน 

ไม่ต้องรอให้โอลิออนมาเป็นห่วงเป็นใย บีก็รู้แก่ใจดี ด้วยกำลังของ 

บีในตอนนี้ การจะเลี้ยงเด็กหกคนนับว่าเป็นภาระที่หนักหนาสาหัส

แต่ไม่ว่าอย่างไร บีก็ไม่มีความคิดจะส่งเด็ก  ๆ ให้ไปเป็นลูกบุญธรรม 

ตามคำพูดของมาดามโบลาลิส 

บีเดินเงียบ  ๆ  กลับไปที่ห้องนอน ตั้งใจฟังเสียงลมหายใจยามหลับ 

ของพวกเด็ก ๆ 

‘หนึ่งคน สองคน สามคน...’

ลูก ๆ ทั้งหกคนต่างนอนหลับสบายกอดก่ายกันไปมาอยู่บนเตียงนอน 

หนึ่งหลัง บีค่อย ๆ เอื้อมมือไปจับตัวทีละคน นับจำนวนจนแน่ใจว่าไม่มีใคร 

เผลอกลิ้งตกเตียง เขาจึงค่อยเอนตัวลงนอนบ้าง เพราะวันนี้เกิดเรื่อง 

มากมาย ครู่เดียวความง่วงงุนก็พลันจู่โจม 

ต่อให้ใกล้จะผล็อยหลับ แต่การที่บียังคงไม่ยอมหยุดกังวลเกี่ยวกับ 

อนาคตของพวกเด็ก  ๆ  ก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้โดยสัตย์จริง รายได้ของเขา 

มีไม่มาก อาศัยว่าหมั่นเก็บออมสม่ำเสมอ อย่างไรเสียบีก็ไม่ต้องการให้ 

พวกเด็ก ๆ ลำบาก

‘ไม่หางานที่ทำเงินให้ได้มากกว่านี้คงจะไม่ได้แล้วละ...’



ชิโอะยามะ ออโรร่า

19

งานที่ทำอยู่ทุกวันนี้ เดือนหนึ่งสร้างรายได้ยี่สิบเอ็ดเหรียญทอง  

ของขวัญที่ซื้อให้ไรก้าราคาห้าเหรียญเงิน  สิบเหรียญเงินเท่ากับหนึ่ง 

เหรียญทอง จึงนับว่าเป็นของขวัญที่ราคาสูงมาก แต่ดูจากเรื่องแซนด์วิช 

ในวันนี้บีก็รับรู้ได้ดีว่า เริ่มตั้งแต่ไรก้าเรื่อยลงมาจนถึงลูก  ๆ  คนอื่น  ๆ พูด 

โดยไม่ได้เข้าข้างคือทั้งหมดเป็นเด็กฉลาดหัวดี ในฐานะพ่อแม่บีจึงอยาก 

จะลงทุนให้กับอนาคตของพวกเขา

เพื่อการนั้นแล้ว ไม่ว่าอะไรเขาก็จะทำ 

ระหว่างง่วงงุนขบคิดเรื่อยเปื่อย รู้สึกตัวอีกทีบีก็เข้าสู่ห้วงนิทราไป 

เรียบร้อย 

เช้าวันรุ่งขึ้น บีที่ไปถึงที่ทำงานมีอันต้องตกตะลึง เมื่อตรงหน้าไม่มีสิ่งที่ 

ควรจะต้องม ี

รอบตัวมีคนอื่น ๆ อีกจำนวนมากที่ตื่นตระหนกงุนงงไม่แพ้กัน 

“บะ...บี! นี่มันอะไร...เกิดอะไรขึ้น!? ที่ทำงานของพวกเรามันหายไป 

ไม่ใช่เหรอ!”

เพราะได้โอลิออนที่พุ่งตัวเข้ามาจากทางด้านหลังพูดประโยคเหล่านั้น 

ขึ้น บีจึงเข้าใจได้เสียทีว่า สิ่งที่ตนเองมองเห็นไม่ใช่ภาพลวงตา 

บริเวณที่ไม่ว่าอย่างไรก็ต้องมีสถานที่ทำงานของบีตั้งอยู่ ตอนนี้ 

ได้กลายไปเป็นซากปรักหักพัง ต่อให้ยังเหลือชิ้นส่วนไม้และกองอิฐให้รู้ว่า 

มันเคยเป็นสิ่งก่อสร้าง แต่หลังจากที่ถูกไฟเผา ไม่ว่าตรงไหนก็เปลี่ยนเป็น 

ตอตะโก

“...เมื่อวานถูกรถม้าที่แล่นมาเร็วมากพุ่งเข้าชน ตัวตึกเลยเกิด 

ไฟไหม้...”

ท่ามกลางเสียงเอะอะของเหล่าเพื่อนร่วมงานที่เดินทางมาทำงาน  

มีหลายคนทีเดียวที่อธิบายเหตุการณ์ที่ได้ยินมาจากเจ้าของร้าน บอกกล่าว 

ให้ฟังบนสีหน้าเผือดขาว ส่วนทางฝั่งคนฟังอย่างพวกบีเองก็พลอยหน้าซีด 

ตามไปด้วย

เสียงรถม้าเมื่อวานนี้บีเองก็ได้ยินจากไกล ๆ มันเป็นรถม้าที่แล่นมา 
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อย่างบ้าระห่ำของพวกชนชั้นสูง เสียงในตอนนั้นย่อมจะเป็นเสียงที่ร้านของ 

พวกเขาถูกชน ระหว่างครุ่นคิดหัวหมุน บีก็ตระหนักได้แล้วว่าชีวิตของตน 

นับจากนี้กำลังสั่นคลอน 

“ละ...แล้วนี่จะ...ซ่อมแซมเสร็จเมื่อไร”

บีเข้าใจดีว่ามันไม่ใช่เร็ว  ๆ  นี้แน่ แต่อย่างไรเขาก็ต้องทำงาน เด็ก  ๆ  

ที่บ้านยังต้องกินต้องใช้ และทุกคนตรงนี้เองก็คงคิดไม่ต่างกัน เบื้องหน้า 

เหล่าคนทำงานที่กำลังกลืนน้ำลายเฝ้ารอ กลุ่มผู้รับผิดชอบที่ออกมาอธิบาย 

เรื่องราวให้ฟังกลับพร้อมใจกันส่ายหน้าปฏิเสธบนสีหน้าร่ำไห้

เสียงโห่ร้องกราดเกรี้ยวด้วยความสิ้นหวังดังก้องไปทั่ว แต่จะไปดุด่า 

คนมาบอกข่าวก็คงจะไม่ใช่ บีพยายามประคองหัวสมองที่มึนงงสับสนเอาไว้ 

สุดกำลัง

‘...ทะ...ทำยังไงดี’

บีมีเงินเก็บพอสมควร ไม่ถึงขนาดจะเดือดร้อนเสียเดี๋ยวนี้ตอนนี้  

แต่เมื่อคิดว่าต้องว่างงานไปจนถึงเมื่อไรไม่รู้ ก็อดสั่นสะท้านไม่ได้ คนอื่น 

ในที่นี้เองเห็นชัดว่าหวาดหวั่นไม่แพ้กัน พวกเขาเริ่มพูดคุยปรึกษาหารือ 

แผนการที่จะทำให้ทุกอย่างดีขึ้น 

“...ลงว่าเป็นแบบนี้ ไปถามเอาจากพระราชวังไม่ดีกว่าหรือยังไงน่ะ!”

ประโยคนี้ของใครคนหนึ่งเรียกเสียงฮือฮาดังขึ้นรอบด้าน ก่อนหน้านี ้

ที่อื่นเองก็เคยเกิดเหตุว่า คนของราชวงศ์ไปก่อปัญหาสร้างความเสียหาย  

จึงได้เดินทางไปเรียกร้องค่าชดเชย เพราะมีกฎหมายรองรับ สุดท้ายแล้ว 

ดูเหมือนว่าจะได้รับความช่วยเหลือ

“กฎหมายแค่นี้ พระราชาของพวกเราจะยอมทำตามงั้นหรือ...”

“ยังไงรีบไปกันก่อนเถอะ ทางนี้เองก็ยังต้องกินต้องใช้นะ!”

เพราะมองเห็นแสงสว่าง บีและเพื่อนร่วมงานจึงพากันถอนหายใจ 

โล่งอก พวกเขาเร่งรุดเดินไปตามเส้นทางที่มุ่งหน้าสู่พระราชวัง

พระราชวังที่ยามปกติเคยได้แต่มองจากที่ห่างไกลมีประตูบานใหญ่ยักษ์  

การก่อสร้างเองก็วิจิตรงดงาม อีกทั้งได้รับการดูแลรักษาอย่างดีเยี่ยม  
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จิตใจของบีรู้ซึ้งเลยว่า นี่คือโลกที่แตกต่างจากสถานที่เกิดของตนโดยสิ้นเชิง

ถัดจากประตูที่คนทั่วไปใช้สัญจรผ่าน  เมื่อก้มลงมองพื้นถนนที่ 

มุ่งหน้าสู่พระราชวัง จะเห็นได้ว่าสร้างขึ้นอย่างประณีตบรรจง ถนนสายนี้ 

ปราศจากฝุ่นดินลอยฟุ้ง เดินเหินได้สะดวก ดอกไม้สวยสดผลิบานเต็ม 

สองข้างทาง

หากมีเงินชีวิตก็จะหรูหราเช่นนี้เอง บีเผลออธิษฐานไปชั่วแวบหนึ่งว่า  

อยากจะเกิดมาในรั้ววังอย่างเขาบ้าง

“บี เร็วเข้า รีบมาทางนี้” 

เสียงเรียกของโอลิออนดึงให้บีรู้สึกตัวว่าตนเป็นคนเดียวที่ชักช้า 

รัง้ทา้ย เพือ่นรว่มงานตา่งไปยนืออรวมกนัดา้นหนา้จดุรบัคำรอ้งเรยีน เขาเอง 

ก็สมควรรีบตามไปสมทบ

จังหวะที่คิดแบบนั้นและเงยหน้าขึ้น โสตประสาทพลันได้ยินเสียง 

บางอย่าง เป็นเสียงของใครสักคนกำลังคร่ำครวญ

“...แถวนี้มีคนอยู่ด้วยเหรอ”

บีกวาดสายตาไปรอบด้านเพื่อมองหาต้นเสียง อาจจะมีเด็กน้อย 

สักคนหวุดหวิดจะร่วงลงมาจากที่ใดที่หนึ่งเหมือนเมื่อวานก็เป็นได้ 

“...อ๊าก”

เพราะมัวแต่เงยหน้ามองด้านบน เท้าของบีจึงเผลอเหยียบลงไปบน 

สิ่งที่นิ่ม  ๆ  อุ่น  ๆ  จนเกิดเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดกรีดดังโหยหวน เมื่อ 

มองลงด้านล่าง จึงเห็นว่าเป็นคนคนหนึ่ง อีกฝ่ายหมอบพังพาบอยู่กับพื้น 

ในลักษณะคว่ำหน้า 

“เอ่อ...คือ ไม่เป็นไรใช่ไหม”

แม้ว่าบีจะนั่งยอง ๆ  ลงพลางละล้าละลังเอ่ยถาม ทว่าฝ่ายที่นอนคว่ำ 

หน้ากลับเอาแต่ส่งเสียงครางแผ่วเบา 

“บี! ทำอะไรน่ะ รีบมาเร็วเข้า!”

“ตรงนี้มีคนนอนล้มพับอยู่!” 

หลังบีตอบออกไป ปกติแล้วคนจิตใจงดงามอย่างโอลิออนย่อมจะวิ่ง 

เข้ามาช่วยเหลือทันที หากคราวนี้อีกฝ่ายกลับหงุดหงิดโมโห เอ่ยว่า “ทางนี้ 
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เร่งด่วนกว่าอีก!”

ไหล่ของบีตกลู่ ช่วยไม่ได้จริง  ๆ  นั่นละ เหตุผลนั้นของโอลิออน 

ต้อนบีจนมุม เขาอยู่ในสถานภาพเดียวกับโอลิออน คือทั้งต้องรีบไปยื่น 

คำร้องและยังมีเรื่องต้องรีบจัดการมากมายกองเป็นภูเขา 

‘แต่ก็ไม่ใช่จะปล่อยคนนอนล้มพับทิ้งไว้เฉย ๆ แบบนี้...!’

บีเพิกเฉยต่อเสียงตบตีในใจ ขยับเข้าไปช่วยชายที่นอนคว่ำหน้า  

อย่างไรก็ดี อีกฝ่ายรูปร่างสูงใหญ่กว่าบีมาก บีคนเดียวช่วยไม่ไหวแน่นอน  

การเรียกคนอื่นมาย่อมจะถูกต้องที่สุด จังหวะที่ผุดลุกขึ้นเพื่อจะไปตาม 

พวกโอลิออนมาช่วย ข้อเท้าพลันถูกคว้าหมับ

“...ฮื้อ อ๊ะ!”

การกระทำเหนือคาดหมายนี้ทำบีหวีดร้อง ตนเองถูกฝ่ามือใหญ่นั้น 

หยุดเอาไว้ บุรุษที่สมควรจะต้องนอนล้มพับอยู่ ระหว่างที่ขยับตัวเข้ามา 

ใกล้บี เขาก็ลุกขึ้นยืนด้วยขาของตัวเอง

“...พี่ชายช่วยข้าเอาไว้ เป็นคนดี...ต้องเป็นคนดีแน่ ๆ” 

“อะอะอะอะไรนะ!”

ตอนที่ได้ยินเสียงกระซิบกระซาบนั่น บีตื่นตระหนกเสียจนตอบรับ 

ไม่เป็นคำ คนที่ยืนขึ้นมาด้วยเรี่ยวแรงกำลังของตนเองผู้นี้ มีใบหน้าซีดขาว 

ปราศจากสีเลือดดูราวกับไร้ชีวิต บอกว่าเป็นคนที่มีลมหายใจก็ยังยากจะเชื่อ 

“...นี่...อยากทำงานไหม”

แม้บีจะหวาดกลัวว่าคนตรงหน้านี้ใช่ศพหรือไม่ แต่ตนเองก็ติดใจ 

คำถามนั้นของอีกฝ่ายไปแล้วเรียบร้อย

“...งาน งั้นเหรอ” 

ตอนนี้ที่บีมาพระราชวังก็เพราะตกงานไม่ใช่หรอกหรือ มีความเป็น 

ไปได้ที่ชายผู้นี้จะเป็นคนดูแล อย่างไรก็ดี ก่อนที่บีจะทันได้อ้าปาก ชาย 

หน้าซีดเซียวก็พูดต่อว่า  

“เนื้อหางานคือเป็นผู้ช่วยของคนคนหนึ่ง เป็นงานง่าย ๆ มีข้าวให้กิน 

ครบสามมื้อ”

“คนคนหนึ่งนี่คือใคร” 
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ทีแรกชายคนนี้ดูลังเลเพราะไม่รู้ว่าบีมีงานทำอยู่แล้วหรือไม่  แต่ 

ปฏิกิริยาตอบสนองของบีก็ทำให้เขาแน่ใจว่าตนยังไม่หมดหวัง จึงวาดแขน 

คล้องไหล่บีเอาไว้ พูดว่า “ไปคุยรายละเอียดกันทางโน้นเถอะ” 

เสียงของเพื่อนร่วมงานห่างไกลออกไป ไม่ทันไรบีก็เห็นบานประตู 

ที่สร้างขึ้นท่ามกลางบรรยากาศแสนเงียบเชียบ 

‘...จะ...จะใช่งานในพระราชวังจริง ๆ ใช่ไหม’

ขณะที่บีเริ่มวิตกกังวล ในที่สุดชายคนนั้นก็หยุดเดิน 

“สถานที่ทำงานคือที่นี่”

เขาพดูขึน้ จากนัน้กแ็ตะบานประตู บกีวาดตาจอ้งเขมง็จากลา่งขึน้บน  

ก่อนจะคาดเดาความหมายนั้นออกในฉับพลัน 

สิงโตขนสีเงินร้องคำรามใจกลางดาบสองเล่มที่ขัดไขว้

มันคือตราสัญลักษณ์ของประเทศนี้ สมัยเกิดสงครามบีเคยจ้องมอง 

ด้วยความเกลียดชัง ใครเล่าจะอยู่เบื้องหลังบานประตูที่สลักตราสัญลักษณ ์

เช่นนี้เอาไว้ได้ ย่อมมีเพียงผู้เดียว

“พะ...พระราชา...!?”

“รู้จนได้สินะ...”

ชายผู้นี้เอ่ยเสียงเบาเท่ากระซิบ บีรู้สึกได้ว่าเลือดทั่วกายพลุ่งพล่าน  

แต่ความเป็นจริงแล้วกลับเป็นเหงื่อเย็น ๆ  ต่างหากที่หลั่งออกมา ระหว่างที่ 

ความชิงชังเอ่อล้นชุ่มโชก บีก็ส่ายหน้าดิกและพูดว่า “ไม่มีทาง”

“กะกะกะก็พระราชาน่ะ ตัดหัวของศัตรูสิบคนที่กำลังหลบหนีขาด 

หมดในดาบเดียว เลือดของศัตรูผสมกับน้ำใต้ดินไหลออกไปถึงบ่อน้ำด้าน 

นอก...พระราชามีอีกชื่อว่าจอมกระหายเลือดเชียวนะ...” 

ตามคำเล่าลือที่ได้ยินมา ตลอดเวลาที่ผ่านมาพระราชาขนสีเงินผู้นี้ 

มีชื่อเสียงฉาวโฉ่ละเลงไปด้วยเลือด 

แม้ว่าจะมีความดีความชอบมากมายในฐานะวีรบุรุษผู้เก่งกาจ หาก 

หลักใหญ่ใจความก็ไม่ใช่เรื่องราวที่สมควรบอกเล่าให้เด็ก ๆ ฟัง พระราชาผู้นี ้

ควบม้าลุยเดี่ยวเข้าสู่ดงศัตรูภายใต้สถานการณ์เสียเปรียบ เข่นฆ่าทำลาย 

ทหารอารักขาของศัตรูที่มีเป็นร้อย  ๆ ส่วนพระองค์เองก็กลับออกมาได้โดยมี 



ราชาสิงโตขาวและภรรยาที่มีลูกติด

24

บาดแผลบนใบหน้าเหลือทิ้งไว้เพียงหนึ่งรอย

แต่ไม่ว่าอย่างไร ร่างกายนั้นก็ท่วมเลือดของศัตรูไปแล้ว ไม่รู้หรอก 

ว่าใครเป็นคนเริ่มเรียกขาน แต่พระราชาก็ถูกกล่าวขวัญเช่นนั้นเรื่อยมา 

ตั้งแต่ตอนนั้น 

“...บาดแผลของผู้กระหายเลือดสินะ ลือกันไปใหญ่แล้ว ทำอย่าง 

กับเขาเป็นคนโหดเหี้ยมทารุณไปได้” 

เอ่ยถึงตรงนี้ ชายหนุ่มก็โงนเงนผลักประตูเปิดเข้าไป 

“ไม่ได้เป็นคนที่น่ากลัวขนาดนั้นหรอก เป็นคนที่จริงจังแล้วก็มีความ 

รับผิดชอบสูงมาก...แค่บางครั้งที่ออกจะรับมือยากอยู่บ้าง”

“แต่ว่า!” 

“เงินเดือนน่ะ สูงมากเลยนะ เดือนละสามร้อยเหรียญทองพร้อม 

อาหารสามมื้อ” 

“เอ๊ะ”

ร่างกายของบีที่ตั้งท่าจะหลบหนีพลันหยุดชะงักกึก สามร้อยเหรียญ 

ทองงั้นหรือ เงินจำนวนนี้ไม่รู้เลยว่าบีต้องทำงานกี่เดือนกี่ปีถึงจะหาได้ แต่ 

ถ้าทำงานที่นี่เดือนเดียวก็ได้มาแล้ว ส่วนที่ทำงานเก่าจะฟื้นฟูซ่อมแซมเสร็จ 

เมื่อไร ก็เป็นอะไรที่ได้แต่ตั้งตารอคอยอย่างใจเย็น

‘...เอายังไงดี’

ชายหนุ่มทึกทักเอาว่าการลังเลของบีคือคำตอบรับ  เขารุนหลังบี  

คะยั้นคะยอพาเดินทะลุเข้าสู่ห้องห้องหนึ่งพร้อมกัน

“เหวอ!”

คงไม่ใช่ว่าจะใช้งานกันเยี่ยงทาสหรอกใช่ไหม เพราะถูกดันอย่างแรง  

บีจึงถลาหน้าคว่ำลงพื้น เขายันมือลงไปบนพื้นที่สร้างจากวัสดุแสนหรูหรา  

ก่อนจะเงยหน้าขึ้น 

“...ใคร”

บีอยากจะชมเชยตนเองเหลือเกินที่กลั้นใจไม่หลุดเสียงหวีดร้องออก 

ไปได้ ภายในห้องมืดสลัวทั้งที่เป็นเวลากลางวัน สุมทุมด้วยเอกสารท่วมสูง 

เป็นภูเขา สัตว์กินเนื้อดวงตาคมกริบผู้หนึ่งนั่งอยู่ใต้กองภูเขานั้น กลาง 
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ใบหน้าได้รูปมีรอยแผลถูกฟันในแนวนอนพาดผ่านสันจมูก น้ำเสียงที่ไม่ผิด 

กับการขู่คำรามพูดใส่บีว่า

“...ข้ายุ่งมาก บอกธุระของเจ้าให้สั้นที่สุด ไม่อย่างนั้น”

สุ้มเสียงนั้นหายไปโดยไร้สัญญาณเตือนล่วงหน้า ฉับพลันเบื้องหน้า 

สายตาของบีที่นั่งอยู่บนพื้นก็มีเสียงคำรามทุ้มต่ำดังขึ้นว่า

“ไม่อย่างนั้น ข้าจะกินเจ้าให้ตาย” 

สงครามกินระยะเวลายาวนานกว่ายี่สิบปี ตั้งแต่บีจำความได้ประเทศก็อยู่ 

ในภาวะสงครามมาโดยตลอด เมื่อการเจรจากับแคว้นของสัตว์อสูรวงศ์ 

คานิเด2 ที่อาณาเขตคั่นกันด้วยแม่น้ำหนึ่งสายไร้ข้อสรุป สองประเทศจึง 

เริ่มส่งกองทัพเข้าห้ำหั่น นำไปสู่ความขุ่นข้องขั้นเลวร้ายจนยากจะถอนตัว  

สมัยบีเป็นเด็กไฟสงครามลุกไหม้ไม่เคยมอดดับ 

อย่างไรก็ดี การออกสู่แนวหน้าของพระราชาองค์ปัจจุบันเมื่อสามปี 

ก่อน ทำให้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป สิงโตหนุ่มขนสีเงินที่ในตอนนั้น 

เพิ่งจะมีอายุได้ยี่สิบปีออกเดินหน้าเข้าสู่สนามรบ เขาแข็งแกร่งชนิดไม่มี 

ใครคาดคิด สังหารพระราชาฝ่ายตรงข้ามทิ้งอย่างเหี้ยมโหด  ประเทศ 

ของศัตรูที่อ่อนล้าจากสงครามยืดเยื้อ ที่สุดแล้วก็หมดสิ้นเรี่ยวแรง ร้องขอ 

การยุติสงครามลงอย่างรวดเร็ว

สิงโตขนเงินถูกกล่าวขานว่าเป็นพระราชาในตำนานที่ยังคงมีชีวิตอยู่  

หลังสงครามเขาเก็บตัวอยู่ภายในพระราชวังส่วนลึกสุด แม้จะได้ยินว่าไม่มี 

ใครได้พบเห็นเขาอีก แต่อีกฝ่ายก็มาอยู่ตรงหน้าบีแล้วในตอนนี้ อีกทั้ง 

ไม่เก็บซ่อนความหงุดหงิดโมโหเอาไว้เลยด้วย 

“ข้าถามว่าเจ้าเข้ามาในห้องนี้ด้วยธุระอะไร มีปากรึเปล่า หรือแค่ 

ไม่คิดจะพูด อย่างไหนกันแน่” 

“...เอ่อ คือ”

“พูดไม่ได้ใช่ไหม ถ้าอย่างนั้นก็ทิ้งเรื่องรับใช้ข้ากองไว้ตรงนี้ หันขวา 

2 Canidae วงศ์สุนัข
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แล้วเดินออกไปจากที่นี่ซะ ส่วนทางกลับเจ้าก็ใช้ปากของเจ้าถามเอาจากใคร 

สักคนก็แล้วกัน” 

หลังสิงโตขนเงินพูดจากระโชกโฮกฮากจบ เขาก็เดินกระแทกพื้น 

ตึงตังย้อนกลับไปที่โต๊ะ  ฉวยเอกสารจากกองสุมทุมขึ้นมาหลายแผ่น  

ปั้นหน้านิ่งเริ่มต้นอ่านต่อ 

ในที่สุดบีก็นึกถึงคำพูดของชายหน้าซีดเซียวออก อีกฝ่ายบอกให้ 

เขามาช่วยงานคนคนหนึ่ง เมื่อเข้าใจสถานการณ์ดีแล้ว บีจึงปรับท่าทาง 

ของตนเสียใหม่

“ข้า ไม่สิ...กระหม่อมได้รับคำชักชวนให้มาทำหน้าที่ผู้ช่วย...” 

บีพูดออกไปได้เท่านี้ ดวงตาสีฟ้าของพระราชาพลันเปล่งประกาย 

วาวโรจน์ เขาหยุดมือที่กำลังจะหยิบเอกสาร ส่งเสียงคำรามพูดว่า

“เชย์ เจ้ามันยุ่งไม่เข้าเรื่อง ข้าไม่ต้องการคน ก่อนหน้านี้เข้ามาไม่กี่ 

วันก็ลาออกกันไปหมด แล้วข้าก็ไม่มีงานให้เด็กอ่อนปวกเปียกอย่างเจ้าทำ”

คำประกาศกร้าวนั้นฉุดให้บีเริ่มมีน้ำโหขึ้นทีละนิด อีกฝ่ายรู้เรื่องอะไร 

เกี่ยวกับตัวเขาหรือก็เปล่า บีตอกกลับการตราหน้าอย่างไร้เหตุผลนั้นว่า 

“กระหม่อมไม่ใช่เด็ก ปีน้ีอายุย่ีสิบห้า และยังมีลูกของตัวเองแล้วด้วย”

พระราชาชะงักมือเพียงชั่วแวบเดียว จากนั้นก็ใช้ดวงตาสีฟ้าคู่นั้น 

กวาดตามองประเมินทั่วตัวของบีขึ้น ๆ ลง ๆ 

“...ถ้าคิดจะโกหกก็ช่วยทำให้มันแนบเนียนกว่านี้หน่อย ผอมแห้ง 

แรงน้อยแบบนี้น่ะหรือจะแก่กว่าข้าสองปีไปได้” 

หลังบอกกล่าวว่าไม่เชื่อถือ พระราชาไม่พิรี้พิไรคำรามต่อเนื่องขึ้นว่า

“ได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับข้าแล้วนี่ ถ้ายังรั้นพูดจาไม่สมเหตุสมผล 

เหล่านั้นต่ออีก ข้าโกรธขึ้นมาอาจจะจับเจ้ากินก็ได้” 

บีเงยหน้าจ้องไปยังคนที่พูดจาข่มขู่ ความหงุดหงิดจากเมื่อครู่เพิ่ม 

ขึ้นอีก ความโกรธเคืองพลุ่งพล่านเสียจนไม่เกรงหน้าอินทร์หน้าพรหม 

“พระราชาจะฆ่าประชาชนงั้นเหรอ”

“...ในประวัติศาสตร์ก็มีให้เห็นบ่อยไป แต่เด็กที่ไม่อ่านหนังสือก็คง 

จะไม่รู้”


