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"เจ้ามาท�าอะไรที่นี่"

"เมี้ยว" ข้าบิดร่างเล็กน้อย พยายามจะดิ้นให้หลุดจากการบีบรัดข้อมือของเขาแล้วชี้แจง  

"ข้ามานอน"

"ไยไม่กลับไปห้องของตน! มาที่นี่ด้วยเหตุใด!"

ข้าบอกอย่างน่าสงสาร "เตียงของข้าไม่สบายเหมือนเตียงท่าน..."

สีหน้าของเทพปี้ชิงเปลี่ยนเป็นไม่ชวนมอง มือที่กุมข้อมือข้าไว้ก็ย่ิงรัดแน่น "ด้วยเหตุผลน้ี  

ถึงกับท�าให้เจ้าสวมใส่เสื้อผ้าเช่นนี้ปีนขึ้นเตียงบุรุษรึ!"

"เจ็บ! เจ็บ!" ข้อมือดูเหมือนจะเขียวช�้าแล้ว ข้าส่งเสียงร้องข้ึนมาหลายค�า ในท่ีสุดก็เข้าใจ

ปัญหาเสื้อผ้าเป็นเหตุอีกแล้ว แต่กลับไม่รูว่้าสาเหตุอยู่ตรงที่ใด ไดแ้ต่มองเขาด้วยความคับแค้นใจที่

ไม่ได้รบัความเป็นธรรม "ไม่ใช่ว่าขอเพียงยามกลายร่างเป็นมนุษย์สวมใส่เสือ้ผ้าก็พอแล้วมใิช่หรอื...

หรือไม่ข้าก็กลายร่างกลับไปเป็นแมว"

พูดยังไม่ขาดค�าดี ข้าก็หมุนตัวอย่างคล่องแคล่ว ควันบางเบาพวยพุ่งขึ้น มือของเทพปี้ชิง 

มีแต่ความว่างเปล่า ข้ากลับคืนสู่ร่างแมวตัวเล็กกระจุ๋มกระจิ๋ม หลังจากคลอเคลียกับร่างของเขา 

อย่างประจบแล้วก็มุดเข้าไปในโปงผ้าห่มต่อ

เสยีงลมหายใจของเทพป้ีชงิฟังดหูอบหนกั คล้ายเดอืดดาลสดุขดี ข้าไม่เข้าใจจรงิๆ เขามอีะไร

ต้องโกรธเคือง ก็แค่เสื้อผ้าชุดหนึ่ง คราวหน้าข้าไม่สวมก็หมดเรื่อง ช่างน่าร�าคาญเสียจริง!
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คำ�นำ�

ในทีส่ดุก็มผีลงานใหม่ของท่าน 'จว๋ีฮวาซัน่หลี'่ มาให้ท่านนักอ่านได้อ่านกนัอกีคร้ัง 

แล้วนะคะ หลงัจากทีเ่คยสร้างความประทบัใจไว้กับเร่ือง 'แม่ทพัอยูบ่นข้าอยูล่่าง' และ 

'นิยายรักอลเวง' มาก่อนหน้า

เมื่อพูดถึงแมว ท่านนักอ่านคงนึกถึงแมวน่ารักๆ ที่บางมุมก็แสนจะออดอ้อน 

บางมุมก็ช่างก่อเร่ืองกระโดดปีนป่ายไปทั่ว หรือบางมุมที่ไม่อยากจะสนโลกสนผู้ใด 

ขอแค่นอนเงียบๆ ดูนกชมไม้ไปเพียงตัวเดียว ในเร่ืองน้ีท่านนักอ่านจะได้หัวเราะ 

ไปกับ 'ความคิดแมวๆ' ของ 'ฮวาเหมียวเหมียว' แน่นอนค่ะ

ส�าหรับ 'เหมียว เหมียว เหมียว แมวน้อยอลเวง' เป็นเรื่องราวของแมวสามสี

แมวบ้านตวัน้อยทีโ่ชคชะตาพาให้ข้ามไปอยูใ่นร่างปีศาจแมวพนัปี ซ่ึงความใสซือ่และ

ความกล้าไม่กลวัตายของแมวน้อยไปถกูใจ 'ท่านเทพป้ีชิง' ผูป้ราบปรามเหล่าปีศาจเข้า  

จากปีศาจแมวแสนเกกมะเหรกเกเรจึงกลายเป็นศิษย์ท่านเทพมุ่งสู่แดนสวรรค์

สุดท้ายแมวน้อยฮวาเหมียวเหมียวจะปรับตัวกับโลกใบใหม่น้ีอย่างไร แล้วจะ

เผลอสร้างความอลหม่านให้กับใครเขาบ้าง เชิญพลิกหน้าต่อไปได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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แนะนำ�ตัวละคร

✱ ฮวาเหมียวเหมียว  แมวสามสอีายสุองปีทีท่ะลไุปอยูใ่นร่างปีศาจแมวพนัปี 

ท่าไม้ตายคือกรงเลบ็ทะลวงฟ้า ชอบกนิปลา นอนผึง่แดด  

รักขนยิ่งชีวิต

✱ เทพปี้ชิง  แม่ทัพอันดับหน่ึงของเหล่าทวยเทพ ข้ึนช่ือเร่ือง 

ปราบปรามปีศาจ มนิีสยัอ่อนโยน รับฮวาเหมยีวเหมยีว 

เป็นลูกศิษย์

✱ อิ๋นจื่อ  ปีศาจอีกาขาว ติดตามฮวาเหมียวเหมียวมานาน  

นับถือเป็นลูกพี่ ชอบสะสมเพชรพลอยเป็นที่สุด

✱ เอ๋าอวิ๋น  องค์ชายสามแห่งวังมงักร มเีส้นผมสแีดงเหมอืนเปลวไฟ  

นิสัยกะล่อนเจ้าชู้ 

✱ โม่หลิน  เซียนอิสระแห่งแดนสวรรค์ เช่ียวชาญเร่ืองการแพทย์ 

เป็นสหายของเทพปี้ชิง นับว่าเป็นทาสแมว

✱ จิ่นเหวิน  เซียนปลาหลี่ รูปโฉมงดงาม กลัวฮวาเหมียวเหมียว 

จับนางไปท�าอาหารกิน 
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✱ หวาวา  ปีศาจดอกบัวหิมะ นิสัยขี้กลัว ชอบเดินเตะโน่นเตะนี่ 

จับไม้สั้นได้เป็นบ่าวของฮวาเหมียวเหมียว

✱ เซี่ยวเทียน  ปีศาจสุนัข เป็นหูเป็นตาของเทพเอ้อร์หลาง รับหน้าที่

ตรวจตราแดนมนุษย์
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จวี๋ฮวาซั่นหล่ี

ภาคแดนสวรรค์

ไม่ต่างอะไรกับค�ากล่าวน�าของนิทานก่อนนอนทั่วไป... 

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว สิ่งที่เดินขวักไขว่วิ่งทะยานไปมาระหว่าง

ท้องฟ้า พื้นปฐพี และท้องทุ่งนาไม่ใช่รถยนต์ หากแต่เป็นปีศาจ และ 

สิ่งท่ีบินฉวัดเฉวียนผ่านหมู่เมฆก็ไม่ใช่เคร่ืองบิน หากแต่เป็นเทพเซียน  

สิ่งที่ท่องเที่ยวไปกลางน�้าก็ไม่ใช่เรือด�าน�้า หากแต่เป็นมังกรคะนองน�้า...

ในสมัยนั้นเซียน มนุษย์ มาร ปีศาจด�ารงชีวิตอยู่ร่วมกัน พวกเขา

ทะเลาะเบาะแว้งกัน มีความรักต่อกัน เมื่อเร่ืองเหล่านี้เล่าลือมาถึงปาก

ของนักเล่านทิาน หรอืมาถึงปลายปากกาของปรมาจารย์ด้านวรรณกรรม 

หลงัจากถูกดดัแปลงแก้ไข เสกสรรป้ันเรือ่ง ก็มกัจะน�ามาจดัเรยีงบอกเล่า

เป็นตอนๆ กลายเป็นเรื่องราวที่ซาบซึ้งตรึงใจหรือไม่ก็เศร้ารันทดใจ

ตัวอย่างที่เป็นแบบฉบับก็มี 'ไซอิ๋ว' 'ต�านานนางพญางูขาว'  

'โปเยโปโลเย' เป็นต้น...

แน่นอนเรือ่งเล่าของฉนัคงไม่โด่งดงัเท่าหนังสือหลายเล่มทีก่ล่าวมา

ข้างต้น ดังนัน้จงึได้แต่หานกัเขยีนท่ีไม่มชีือ่เสยีงเป็นท่ีรูจ้กัคนหนึง่มาเขยีน 

ถ้ารู้สึกว่าอ่านแล้วไม่สนุก เชิญตบตีหล่อนได้...ไม่ต้องเกรงใจ
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เหมียว เหมียว เหมียว แมวน้อยอลเวง 1

เรื่องเริ่มต้นขึ้นในช่วงบ่ายฤดูร้อนอันเงียบสงบวันหนึ่ง แสงอาทิตย์

สาดส่องจนอบอุน่ไปท่ัวร่าง ต้นหญ้าเขยีวขจท่ีีใต้ร่างอ่อนนุม่ประดจุเบาะ 

มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ของดินแผ่ก�าจาย ถ้ากล้ามเนื้อผิวหนังและกระดูก 

ไม่เจ็บปวดแสบร้อนไปทั่วร่างล่ะก็ ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นปกติยิ่ง

ฉันเป็นใคร...

ฉนัเป็นแมวตัวหน่ึง แมวสามสขีนยาวปานกลาง ปีนีอ้ายุได้สองขวบ 

เพศเมีย เจ้านายชอบเรียกฉันว่าฮวาเหมียวเหมียว

เพราะอะไรฉันจึงมาอยู่ที่นี่น่ะหรือ

ดูเหมือนฉันจะจับนกกระจอกอยู ่บนดาดฟ้าชั้นสิบ ไม่ระวัง 

จนพลัดตกลงมา ตอนนั้นมีเสียงพัดอู ้ผ ่านข้างหูของฉัน คล้ายว่า 

ฉันก�าลังบินอยู่ เจ้านายกระโจนมาที่ข้างลูกกรง สีหน้าตื่นตระหนกและ

สิ้นหวัง ฉันพยายามเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าเป็นคร้ังสุดท้าย มีฝูงนกกาง

1 

แมวทะลุมิติ
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จวี๋ฮวาซั่นหล่ี

ปีกบินผ่านไป...ไม่นานกลิ่นคาวเลือดเข้มข้นก็พวยพุ่งเข้ามาที่ประสาท

ดมกลิ่น จากนั้นในท่ีสุดฉันก็ประคองเปลือกตาต่อไปไม่ไหวค่อยๆ  

ปิดลงมา ในสมองมแีต่ความว่างเปล่า เข้าไปสูค่วามมดืมดิอนัไร้ขอบเขต 

และไม่รู้อะไรอีกเลย

ในเมื่อไม่รู้ เช่นนั้นก็ไม่ต้องคิด ความคิดของแมวเรียบง่ายมาก  

ไม่ต่างอะไรกับเส้นตรงเส้นหนึ่ง

เสพสุขจากแสงอาทิตย์ดีงามในยามน้ี ปล่อยวางความเจ็บปวด 

บนร่างกาย นอนอย่างเกียจคร้านให้สบายสกัตืน่จงึจะเป็นเรือ่งส�าคญัท่ีสดุ 

คิดไม่ถึงว่ากลับมีเสียงเรียกด้วยความร้อนรนดังขึ้นมาที่ข้างหูเป็นระยะๆ 

"ลกูพ่ี! ลกูพ่ี! ไม่เป็นไรใช่หรอืไม่ เหตุใดจงึถูกตีจนคืนร่างเป็นแมวแล้วเล่า!"

เสยีงนีน่้าร�าคาญเสยีจรงิ ฉนักระดกิหูไปสองสามคร้ัง เปล่ียนท่าใหม่ 

แล้วนอนต่อ

คิดไม่ถึงว่าเสียงหนวกหูนั่นกลับยิ่งใกล้เข้ามามากกว่าเดิม กระทั่ง

ดังติดข้างหูของฉัน "ลูกพี่! ลูกพี่! ท่านรีบตื่นเถิด!"

ฉันลืมตาด้วยความโมโห คิดจะตะปบเจ้าคนที่รบกวนแมวนอนผู้นี้

สกัหนึง่กรงเลบ็ แต่เหนือความคาดหมาย ฉนักลบัไม่ได้เหน็เงาร่างของคน  

ที่อยู่ตรงหน้ามีเพียงอีกาตัวหนึ่ง

อีกาสีขาว?

เขาเบิกนัยน์ตากลมด�าขลับ ก�าลังเอียงศีรษะมองฉัน ดูมีท่าทีดีใจ 

"ลูกพี่ ในที่สุดข้าก็หาท่านพบแล้ว"

ฉันก็ดีใจ เพราะท้องหิวแล้ว จู่ๆ มีอาหารมาส่งให้ถึงปากเช่นน้ี  

ไม่กินก็ออกจะผดิต่อตนเองเกินไป ภายใต้แรงผลกัดนัจากความหวิโหยและ 
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ความตื่นเต้นดีใจ ฉันไม่ได้ไปคิดว่าเพราะอะไรอีกาจึงพดูภาษามนุษย์ได้ 

เพียงกางกรงเล็บแหลมคมออกมาเงียบๆ

อีกาขาวยังคงพูดด้วยความดีใจ "ลูกพ่ี หลังจากท่านท�าศึกกับ 

ราชาอินทรีแล้วก็หายตัวไปตั้งหลายวัน เวลานี้จอมมารคชสารคุกคาม 

มาถึงประตูบ้านแล้ว จะให้ท่านรับปากแต่งงานกับเขา อาละวาด 

จนแทบจะพลิกฟ้าคว�่าแผ่นดิน ข้าตามหาท่านแทบเหนื่อยตายแล้ว"

ฉันขยับเข้าไปใกล้เขาอีกหลายก้าวอย่างระมัดระวัง

อีกาขาวดูเหมือนจะไม่ได้สังเกตเห็นจุดมุ่งหมายของฉัน เพียง 

ร้องเรียกแล้วพูดต่อไป "ลูกพี่ เหตุใดหางของท่านจึงชี้ตั้งขึ้น"

นั่นเพราะการล่าสัตว์ท�าให้ฉันตื่นเต้นอย่างไรเล่า

อีกาขาวยังคงร้องต่อไป "ลูกพี่ เหตุใดท่านจึงเลียริมฝีปาก"

นั่นเพราะฉันก�าลังจินตนาการถึงรสชาติอันยอดเย่ียมของเนื้ออีกา 

น่ะสิ

อีกาขาวเอียงคอถาม "ลูกพ่ี เหตุใดท่านจึงกางกรงเล็บออกมา  

ในละแวกนี้ไม่มีศัตรูนะ!"

นั่นเพราะฉันไม่อาจปล่อยให้แกหนีรอดไปได้

อีกาขาวถามอีกครั้งด้วยความไม่แน่ใจ "ลูกพี่ เพราะเหตุใดท่านจึง

ไม่พูดจา...ยังมีอีก แววตาของท่านประหลาดยิ่ง..."

เสยีงของเขายงัไม่ทันขาดหาย ฉนัก็กระโจนเข้าใส่ทนัที คดิไม่ถึงว่า

เจ้าอีกาตัวน้ีจะไม่ใช่นกธรรมดา เขากลิ้งหลบไปที่ด้านข้างอย่างรวดเร็ว 

ก่อนกางปีกบินขึ้นไปบนยอดไม้ ปากยังคงร้องตะโกน "ลูกพ่ี ต่อให ้

มาช่วยท่านช้าไป ก็ไม่เห็นต้องตีข้าเลย!"
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เพราะถูกฉันพุ ่งกระโจนใส่อย่างแรง พ้ืนดินถึงกับแยกออก 

เว้าลงไปเป็นหลุมใหญ่ลึกสามเมตร ฉันไม่ได้ครุ่นคิดว่าพลังท�าลายล้าง

อนัน่าต่ืนตะลงึน้ีมาจากทีใ่ด เพียงยืนอยู่ท่ีก้นหลุมเงยหน้าข้ึนมองอกีาขาว

ที่อยู่บนต้นไม้ ในใจรู ้สึกหงุดหงิด ครั้นแล้วก็กระโจนออกไปอีกคร้ัง 

อย่างรวดเรว็ ปีนขึน้ไปบนต้นไม้ คิดไม่ถึงว่าครัง้นีก้ลบัพุ่งเข้าใส่แรงเกินไป  

ต้นไม้ใหญ่ทั้งต้นจึงโค่นลงมาหักเป็นสองท่อน อีกาตกใจบินข้ึนอีกครั้ง 

แล้วร่อนลงสู่พื้นดิน

ฉันเลียกรงเล็บอย่างเสียดาย คิดจะกระโจนใส่อีกคร้ัง นึกไม่ถึงว่า

อีกาขาวพลนัหมนุร่าง มหีมอกควันสขีาวกลุม่หนึง่ปรากฏข้ึนมาในอากาศ

ปิดคลุมร่างเอาไว้ ตอนหมอกควันจางไป อีกาก็ได้หายไปแล้ว สิ่งที่มา

แทนที่คือเด็กหนุ่มในชุดสีขาวคนหนึ่ง

หากใช้สายตาในการตดัสนิความงามของมนษุย์มามอง เดก็หนุ่มผูน้ี ้

รปูร่างหน้าตาน่าจะงดงามมาก และดูสขุมุนุ่มนวล แทบจะแยกไม่ออกว่า 

เป็นเพศผู้หรือเพศเมีย รูปร่างของเขาผอมแห้ง เส้นผมด�าดุจม่านน�้าตก 

ดวงตารปูเมลด็ซิง่* เป่ียมเสน่ห์ ประกอบกับจมกูทีโ่ด่งเป็นสนัและใบหน้า

กระจุม๋กระจิม๋รปูเมด็แตง สวมเสือ้คลมุยาวสีขาวตัวหลวมกว้าง ตรงคอเสือ้ 

เห็นกระดูกไหปลาร้าได้วับๆ แวมๆ ดูมีเสน่ห์เย้ายวนใจอย่างบอกไม่ถูก 

ถ้าเอาไปวางไว้กลางฝูงชน เพียงเขาขยิบตาหวานหยาดเย้ิมทีเดียวก็ 

เพียงพอให้ชายหญิงลุ่มหลงเคลิบเคลิ้มร่างอ่อนระทวยไปเป็นแถบ

ข้างต้นเป็นข้อสรุปใหม่ในอีกหลายปีให้หลัง หลังจากฉันได้เรียนรู้

การขัดเกลาส�านวนค�าบรรยายและการตัดสินความงามของมนุษย์แล้ว 

* ซิ่ง คือแอปปริคอต
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ทว่ายามน้ีฉนัใช้การตัดสนิความงามของแมวในการมอง เขาก็แค่คนธรรมดา 

ที่มีดวงตาสองข้างหนึ่งจมูกหนึ่งปากคนหนึ่งเท่านั้น

เด็กหนุ่มจะมีรูปร่างหน้าตาเช่นไรไม่เก่ียวอะไรกับฉัน ปัญหา 

ส�าคัญที่สุดที่อยู่ตรงหน้าในเวลานี้ก็คืออาหารของฉันหายไปไหนแล้ว

ยังไม่ทันได้สติกลับคืนมา เด็กหนุ่มก็กระวีกระวาดพุ่งเข้ามาหาฉัน 

"ลูกพี่ ท่านท�าบ้าอะไรของท่าน"

ฉันรู ้สึกเดือดดาลขึ้นมา อดร้องด่าออกไปไม่ได้ "ฉันเป็นแมว!  

ไม่ใช่ลูกพี่!"

พูดจบฉันก็ใช้กรงเล็บลูบๆ คอ ไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรจู่ๆ ตนเอง 

จึงพูดได้ รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อย แต่เด็กหนุ่มชุดขาวที่อยู่ตรงหน้า 

กลับดูประหลาดใจย่ิงกว่าอย่างเห็นได้ชัด เขายกมือขึ้นช้าๆ ชี้มาที่ฉัน 

แล้วพูดติดอ่าง "ลูก...ลูกพี่...ท่าน...ท่าน..."

เหตุการณ์ที่อุบัติข้ึนมาอย่างสลับซับซ้อนเช่นนี้ท�าให้ฉันยืนตะลึง 

อยู่กับที่ ในสมองมีแต่ความสับสนยุ่งเหยิง เศษเสี้ยวความทรงจ�า

จ�านวนนับไม่ถ้วนทะลักออกมา ในนั้นมีสาวน้อยงดงามที่มีหูแมวอยู่บน

ศีรษะผู้หน่ึงก�าลังคลี่ย้ิมอ่อนหวาน ตอนตั้งสติได้ฉันจึงพบว่าโลกที่อยู ่

ตรงหน้าไม่ได้เป็นสีหม่นเหมือนที่ผ่านมา หากแต่เต็มไปด้วยสีสัน 

หลากหลาย แต่ก่อนฉันไม่เคยรู้ชื่อของสีเหล่านั้น และแยกสีเขียว สีแดง 

สีน�้าเงินที่เจ้านายเคยพูดถึงไม่ออก ไม่รู้ว่าเป็นหญ้าเขียวขจีหรือท้องฟ้า 

แต่เวลานี้ฉันถึงกับเข้าใจถึงเสน่ห์และชื่อของพวกมันแล้ว ความงดงาม

ทั้งหมดนี้ช่างท�าให้คนเคลิบเคลิ้มหลงใหล

ความทรงจ�าสับสนยุ่งเหยิงขึ้นทุกที และก็ย่ิงปวดศีรษะขึ้นทุกที  
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ทัง้หมดนีท้�าให้ฉันรู้สึกหวาดกลัว

ฉันอยากกลับบ้าน

กลับไปยังสถานที่ที่ไม่มีอันตราย ไม่มีใครท�าร้าย มีแต่ความอบอุ่น

แห่งนั้น

ครัน้แล้วฉนัก็ไม่ไปคดิอกีว่าอกีาหายไปไหน เพียงคดิจะค่อยๆ ย่อง

หลบไป

แต่เพ่ิงเดินไปได้ไม่ก่ีก้าว เด็กหนุ่มชุดขาวท่ีอยู่ข้างหลังก็กระโจน 

เข้ามาทันที กอดฉันไว้ในอ้อมแขนแน่น ปากก็ยังคงร้องเสียงดัง "ลูกพ่ี  

ท่านอย่าเพิ่งไป มีเรื่องอะไรค่อยพูดค่อยจากัน"

สองมือของเด็กหนุ่มมีแรงมาก รัดฉันจนแทบหายใจไม่ออก ฉัน 

พลันโกรธข้ึนมา ตวัดกรงเล็บไปท่ีใบหน้าเขาทีหนึ่ง เขาร้องเสียงหลง 

พลางเบี่ยงหน้าหลบ แต่ยังคงถูกปลายเล็บฉันข่วนแก้มข้างขวาจนมี 

เลือดไหลซิบ

ฉันฉวยจังหวะน้ีใช้สองเท้าถีบยันจนหลุดจากอ้อมแขนท่ีกักตัวไว ้

ออกมาได้ แล้วตวัดกรงเล็บออกไปอีกครั้ง ซัดเขากระเด็นไปไกล 

สิบกว่าเมตร

เด็กหนุ่มชุดขาวหลังจากลุกขึ้นมายืนมั่นก็เอามือกุมแผลที่อยู่บน

ใบหน้า มองฉันด้วยความตื่นตะลึง ไม่ได้เข้ามาใกล้อีก

ฉันรีบวิ่งหนีไป ไม่แม้แต่จะหันหน้ากลับไปมอง
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ลมพัดผ่านข้างหูฉันไปอย่างแรง ต้นไม้ที่อยู่รอบด้านถอยหลังไป

คล้ายสายฟ้าแลบ เท้าท้ังสี่ว่ิงห้อตะบึงไปราวกับเหยียบอยู่บนก้อนเมฆ 

กว่าจะหยุด ฉันก็ไม่รู้แล้วว่าตนเองอยู่ท่ีไหน...ส่วนเด็กหนุ่มชุดขาวผู้นั้น 

ก็ไม่เห็นเงาร่างไปนานแล้ว 

บ้านอยู่ทีไ่หนกันนะ ฉนัท่ีหลงทางได้แต่หน้าม่อยคอตก และออกจะ 

หิวโหย...

จมูกที่เฉียบไวสูดฟุดฟิดไปในอากาศ มีกลิ่นมนุษย์ลอยมาจาก 

ที่ไกลๆ ฉันรีบวิ่งไปข้างหน้า แล้วก็เห็นเมืองที่แปลกตาแห่งหนึ่ง

เป็นเมืองที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อน...

รีบๆ ร้อนๆ ว่ิงเข้าไป ฉันเห็นในเมืองมีคนมากมายเดินไปเดินมา  

ดไูม่ต่างอะไรกับถนนใหญ่ทีใ่ต้ตึกบ้านฉนั ทีน่่าแปลกคอืบ้านเรอืนของทีน่ี่ 

ดเูตีย้เป็นพิเศษ ถนนก็แคบมาก ไม่มรีถราว่ิงไปว่ิงมา เหมาะส�าหรบัให้แมว 

2 

ปลาอยู่ที่ใด
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อยู่อาศัยเป็นที่สุด

ทีแ่ปลกย่ิงกว่าน้ันก็คอืท่ีนีไ่ม่ว่าผูช้ายหรอืผูห้ญงิ พวกเขาส่วนใหญ่

ล้วนไว้ผมยาว ทั้งมัดผมเป็นรูปทรงประหลาด แล้วปักด้วยท่อนไม้หรือ

โลหะรูปทรงต่างๆ ทั้งยังสวมกระโปรง กระโปรงยาวจนลากพื้น

ฉนัจ�าได้ ดเูหมอืนเจ้านายเคยพูดว่าผูช้ายท่ีไว้ผมยาวสวมกระโปรง

เป็นกะเทย

ดังน้ันฉนัจงึชีช้ดัได้อย่างเด็ดขาด ทีน่ี่จะต้องเป็นเมอืงกะเทยแน่นอน 

ซึ่งจัดเป็นปีศาจชนิดหนึ่ง!

แต่...ปีศาจจะกินแมวหรอืไม่ ฉนัรูส้กึลงัเลข้ึนมา ไม่ค่อยกล้าเข้าไป

ในโลกที่ไม่คุ ้นเคยแห่งน้ี แต่กลิ่นหอมของอาหารท่ีโชยมาในอากาศ  

ท�าให้ฉันที่หิวจนท้องร้องโครกครากลืมหมดสิ้นทุกสิ่งอย่าง...

ฉนัก้มศรีษะ เดนิอยู่บนถนนอย่างระแวดระวัง ใช้หางตาช�าเลอืงมอง 

ผูห้ญิงและเหล่ากะเทยทีอ่ยู่ด้านข้าง ดูเหมอืนจะไม่มใีครสงัเกตเห็นตวัตน 

ของฉัน และไม่มีใครมากินฉัน ครั้นแล้วก็ระบายลมหายใจยาวเหยียด  

เชิดหน้ายืดอกก้าวอาดๆ ไปข้างหน้าเพื่อหาของกิน

เดินไปได้ไม่ก่ีก้าวฉันก็เห็นร้านขายไก่ย่างร้านหนึ่ง เน้ือไก่ท่ีอยู ่

ในร้านย่างจนมีสีเหลืองเนื้อดูนุ่ม ส่งกลิ่นหอมเย้ายวนใจ เถ้าแก่ที่ยืนอยู่

ในร้านไม่ได้สวมกระโปรง เพียงสวมเสือ้ตวัยาวกับกางเกงขายาว ดเูหมอืน

จะเป็นผู้ชายปกติ น่าจะอยู่ในขอบเขตที่พอสื่อสารกันได้

ฉันจึงวางท่าแบบแมวท่ีได้รับการอบรมสั่งสอนมาอย่างดี น่ัง

สงบเสงี่ยมอยู่หน้าประตูร้านไก่ย่าง เบิกนัยน์ตาใสแจ๋วมองเถ้าแก่ที่ 

ก�าลังเร่งมือท�างานพลางร้องเสียงใสกังวานออกมาค�าหนึ่ง "เมี้ยว..."
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เถ้าแก่เพียงกวาดตามองฉันแวบหน่ึง ไม่ได้ใส่ใจแววตาเว้าวอน 

ของฉัน

ฉนัจงึตดัสนิใจใช้วิธีประจบออดอ้อนท่ีไม่มใีครต้านทานได้ นอนลง

กับพ้ืนแล้วเกลือกกลิ้งไปมา เผยหนังท้องขาวนุ ่มออกมา ทางหน่ึง 

เกลือกกลิ้ง ทางหนึ่งก็ส่งเสียงร้องประจบไม่หยุด "เมี้ยว...เมี้ยว..."

เถ้าแก่ยังคงใจแข็งดุจเหล็ก ไม่สะทกสะท้านหวั่นไหวแต่อย่างใด 

เขาโบกมือด้วยความร�าคาญแล้วบ่นพึมพ�า "แมวสกปรกมาจากที่ใด"

สกปรกตรงไหน ฉันหันกลับมามองตนเอง ขนเลอะเทอะไปด้วย 

น�้าโคลนท้ังตัว เลียแล้วเลียอีก ท�าอย่างไรก็เลียไม่สะอาดเสียที ได้แต่ 

ท�าหูลู่ลงด้วยความเสียใจ เดินก้าวหนึ่งหันหลังสามครั้งไปที่ข้างร้าน 

เตรียมจะขโมยไก่กิน...

ทว่าเถ้าแก่ร้านผู้นั้นดูเหมือนจะอ่านความคิดของฉันออก เขาใช ้

มอืซ้ายหยิบไก่ย่างมาตวัหน่ึง วางไว้บนเขยีง มอืขวาตวัดมดีเป็นประกาย

งดงามในอากาศ จากนั้นก็สับลงไปอย่างแรง ไก่ย่างท่ีน่าสงสารหัวกับ 

ตัวแยกจากกันทันที เขาหันหน้ามามองฉัน เผยรอยยิ้มดุร้าย "แมวขโมย

สมควรตาย กล้าขโมยกิน ข้าจะตัดหางเจ้าให้ขาดกระเด็น!"

ฉนัมองมดีทีส่่งประกายวาววับในมอืของเขา ตกใจจนขวัญหนดีฝ่ีอ 

ขดหางหนีไปทันที

หลังจากว่ิงหนีไปหลายถนนโดยไม่กล้าหยุดพัก ฉันท่ีหิวจนเท้า 

ทั้งสี่ไร้เรี่ยวแรงก็หมอบน่ิงอยู่กับพ้ืนอีกคร้ัง ไม่อยากก้าวไปข้างหน้า 

แม้แต่ก้าวเดียว บนท้องฟ้ามีนกบินมากมาย แต่ฉันไม่รู้จะไปจับพวกมัน

ได้อย่างไร
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ถ้าอีกาขาวยังอยู่ก็คงดี ฉันนึกถึงปีกท่ีขาวสะอาดและจินตนาการ

ถึงรสชาติดีเยี่ยมของมันแล้วแอบทอดถอนใจ

ท่ามกลางความสิ้นหวัง ฉับพลันนั้นก็มีเสียงคนพูดดังมา "อวี๋เอ๋อร์* 

เจ้าช่างหอมยิ่งนัก..."

ปลา...ปลาอยู่ที่ไหน

หูของฉันกระดิก รีบกระโดดข้ึนมาพลางเดินตามเสียงไป แล้วก็ 

เห็นบ้านทีเ่ตม็ไปด้วยกลิน่หอมแสบจมกูหลงัหน่ึง ข้างในมหีญิงสาวคนหน่ึง 

ไม่ได้สวมเสือ้ผ้าน่ังอยู่บนตกัของชายหนุ่มทีไ่ม่ได้สวมเสือ้ผ้าเช่นเดยีวกัน 

หล่อนบิดขยับร่างไปมาพลางเอ่ยว่า "หอมก็ไม่ให้ท่านกิน..."

"อว๋ีเอ๋อร์ หรือเจ้าอยากให้ข้าร้อนรุ่มใจตาย" ผู้ชายจับ 'ส่ิงของ 

สองก้อน' ตรงอกผู้หญิงซึ่งไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วขย�าขย้ีไปมา ทางหนึ่ง 

ขย�าขยี้ ทางหนึ่งก็เอ่ยวิงวอน "ให้ข้าเถิด..."

ผู้หญิงหน้าแดงขึ้นมาทันที ตีมือเขาแล้วบอก "คนชั่วร้าย รีบร้อน

อะไร"

ฉันมองพวกเขาเริ่มกัดทึ้งกันและกันไปทั่วร่างของอีกฝ่ายตา 

ไม่กะพริบ ดูเหมือนพวกเขาจะทะเลาะวิวาทกันอยู่ สู ้กันไปสู้กันมา  

สู้ไปถึงบนเตียงที่อยู่ข้างๆ แล้วยังเอาม่านมุ้งลงด้วย

โอกาสดีแล้ว! ไปหาปลากิน!

รูด้ว่ีาไม่อาจปล่อยให้โอกาสนีผ่้านไป ฉนัรบีกระโดดจากขอบหน้าต่าง 

เข้าไปอย่างระมัดระวัง เดินวนข้างเตียงหลายรอบ ได้ยินเพียงเสียง 

ครวญครางของผู้หญิงและเสียงหอบหายใจหนักของผู้ชายดังข้ึนมา 

* อวี๋ แปลว่าปลา ในที่นี้เป็นชื่อคน
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ไม่หยุด

"อา...เร็วหน่อย...เร็วขึ้นอีก..."

"อวี๋เอ๋อร์...ยังจะเอาอีกหรือไม่ เอาอีกหรือไม่"

"เอา...ข้ายังจะเอาอีก...พี่ชายที่แสนดี รีบให้ข้า..."

"ข้าดีกว่าหรือสามีของเจ้าดีกว่า"

"ท่านย่อมดีกว่าแน่นอน...เร็วอีกหน่อย"

ปลาน่ัน...อร่อยถึงเพียงน้ันเชียวหรือ ถึงข้ันต้องทะเลาะตบตีเพ่ือ

แย่งชิง? เสียงของพวกเขาฟังดูแล้วมีความสุขและตื่นเต้นมาก ท�าให้ฉัน

อดน�้าลายไหลไม่ได้ เพียงแต่ไม่กล้าเข้าไปแย่งกิน ได้แต่เดินวนไปวนมา

อยู่ข้างเตียงด้วยความร้อนใจ

ไม่รู้ผ่านไปนานแค่ไหน ปลาอาจจะถูกกินหมดแล้ว การวิวาทของ 

พวกเขาก็ค่อยๆ หยุดพักลง จู่ๆ ผู้หญิงก็เปิดม่านมุ้งเดินออกมา ฉันรีบ 

มุดเข้าไปใต้เตียง มองการเคลื่อนไหวของหล่อนด้วยความตื่นเต้น

ดูเหมือนหล่อนจะไม่เห็นฉัน เพียงพูดกับผู้ชายที่อยู่บนเตียงว่า  

"ข้าไปครู่เดียวก็มาแล้ว" จากนั้นก็หยิบเสื้อผ้าหลายตัวที่อยู่บนพ้ืนข้ึนมา

คลุมร่าง บิดเอวเดินออกจากประตูห้องไป

ฉันเห็นผู้หญิงออกไปแล้วจึงเดินออกมามองมุ้งบนเตียง นึกถึง 

ปลาที่แสนเอร็ดอร่อย ในที่สุดก็อดใจไม่ไหวค่อยๆ เลิกมุ้งตรงปลายเตียง

ขึ้นเล็กน้อยแล้วมองเข้าไปข้างใน หวังจะได้เห็นน�้าแกงและเศษปลา 

ที่กินเหลือ

ผู้ชายก�าลังหลับตาพักผ่อนจึงไม่เห็นฉัน ฉันท�าใจกล้าค่อยๆ ปีน 

ขึ้นไปกวาดตามองรอบหน่ึง ไม่พบร่องรอยใดๆ ของปลา กลับพบ 
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ของเล่นประหลาดตรงหว่างขาทั้งสองข้างของเขา

นั่นคืออะไร แดงๆ เล็กๆ คล้ายหัวเต่า

ฉันเดินไปดูข้างๆ ด้วยความอยากรู้ ยื่นกรงเล็บไปแตะเบาๆ 

นึกไม่ถึงว่าเต่านั่นจะขยับตัว! ฉันตกใจผงะถอยไปก้าวหนึ่ง

มีชีวิต...เป็นสิ่งมีชีวิต…

ฉันรวบรวมความกล้า แตะเบาๆ ไปอีกครั้ง

เต่านั่นก็กระดุกกระดิกอีก! ผู้ชายส่งเสียงครางออกมา "อว๋ีเอ๋อร์...

สบายยิ่งนัก ท�าต่อไป..."

ของสิ่งนี้กับปลามีอะไรเกี่ยวข้องกัน หรือว่าต้องเอาชนะเขาจึงจะมี

ปลากิน ฉนัก้มหน้าลงมองของท่ีคล้ายหวัเต่าตรงหน้าด้วยความประหลาดใจ  

หลังจากลังเลอยู่ชั่วขณะก็ออกแรงเล็กน้อยตะปบกรงเล็บลงไป

ประสบความส�าเรจ็! เต่าถูกตบแบนไปแล้ว ทีน่่าเสยีดายก็คอืเตยีง

ทั้งหลังก็ถูกกรงเล็บของฉันตบจนหักเป็นสองท่อนไปด้วย

"อ๊ากกก!" ผู ้ชายร่วงตกลงไปที่พ้ืน กุมเต่าเอาไว้พลางส่งเสียง 

ร้องโหยหวนราวกับหมูถูกเชือด

ท่ามกลางเสียงร ้องโหยหวนของเขา ฉันรู ้สึกใจฝ่อเล็กน้อย  

จะอย่างไรก็ท�าเตียงของผู้อื่นพัง คงต้องโดนด่าแน่ จึงรีบเดินเข้าไป  

คิดจะประจบเอาใจด้วยการนอนเกลือกกลิ้งบนพ้ืนสักหลายรอบเป็น 

การขอโทษ

แต่คิดไม่ถึงว่าผูช้ายคนน้ันกลบัเกลอืกกลิง้ไปมาหนักกว่าฉนัเสียอกี 

เขาเกลอืกกลิง้ไปเนือ้ตัวก็แขง็เกรง็ อวยัวะท้ังห้าบนใบหน้ายับยู่เข้าหากัน 

น�้าตาและน�้ามูกไหลย้อย ท่าทางเหมือนเจ็บปวดอย่างมาก
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เตียงหลังนี้คงล�้าค่ามากแน่...

เพ่ือแสดงความรูส้กึเสยีใจอย่างนอบน้อมและจรงิใจ ฉนัจงึใช้อุง้เท้า

กดขาเขาไว้ จากน้ันก็เอาศรีษะถูไถคลอเคลยี ทางหน่ึงถูไถ ทางหน่ึงก็ร้อง 

"เมี้ยวๆ" กล่าวขอโทษ

ในท่ีสุดเขาก็ยอมรบัการขอโทษของฉนั นอนหลับไปด้วยความพอใจ 

ทั้งยังหลับจนน�้าลายฟูมปาก

ฉันฉวยโอกาสตอนท่ีเขานอนหลับ หาไปทั่วห้องรอบหนึ่ง ยังคง 

ไม่พบอาหาร ผู ้หญิงได้ยินเสียงโครมครามก็พุ่งเข้าประตูมา หล่อน

ประคองผู้ชายท่ีอยู่บนพ้ืนขึ้นมาแล้วร้องเสียงแหลม "ท่านเป็นอะไรไป  

รีบตื่นขึ้นมาสิ! มีโจรบุกเข้ามาหรือ รีบตื่นขึ้นมา!"

ฉันเห็นสถานการณ์ดูเหมือนจะไม่ค่อยดีนัก จึงไม่กล้าหาต่อไปอีก 

รีบฉวยโอกาสที่ก�าลังวุ่นวายกระโดดออกจากหน้าต่างไป

เดินไปได้ไม่ไกลก็มีหมาป่าสีด�าตัวใหญ่เข้ามาขวางหน้า เขาพูด

ภาษามนุษย์บอกกับฉัน "ปีศาจร้ายที่ท�าร้ายมนุษย์ ดูซิข้าจะจัดการเจ้า

อย่างไร!"

นี่มันเรื่องอะไรกัน...ใครคือปีศาจร้าย

ฉันตกใจจนงงงันไปหมดแล้ว
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สุนัขนับเป็นตัวอะไร!

ประมาณครึ่งปีก่อน ฉันตวัดกรงเล็บใส่ตาสุนัขปักก่ิงท่ีมาเป็น 

แขกที่บ้านจนเกือบตาบอด ต้ังแต่นั้นพอสุนัขตัวนั้นเห็นฉันก็จะเข้าไป 

มุดอยู่ใต้เตียงไม่กล้าออกมา!

สุนัขสีด�าตัวใหญ่ที่อยู ่ตรงหน้าตัวน้ีถึงกับกล้าด่าฉันว ่าเป็น 

ปีศาจร้าย คงเบื่อหน่ายชีวิตเต็มประดาแล้วกระมัง

ฉันโมโหแล้ว! ฉันโกรธแล้วนะ!

เมื่อแมวโกรธ ผลที่ตามมาย่อมหนักหนายิ่ง!

"เมี้ยว..." พร้อมเสียงร้องท่ีดังขึ้น ฉันก็กระโจนเข้าไปอย่างดุดัน  

กรงเล็บที่แหลมคมตะปบไปท่ีใบหน้าของสุนัข ตั้งใจจะควักลูกตาเขา 

ออกมา

สนัุขสดี�าตวัใหญ่คาดไม่ถึงว่าฉนัจะลงมอือย่างฉบัพลนั รบีหลบไป

3 

ไล่สุนัขชั่วร้ายไปด้วยความกล้าหาญ
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ที่ด้านข้าง รอดพ้นการจู่โจมอย่างรุนแรงไปได้ แต่กรงเล็บยังคงกรีด 

ผ่านผิวหนังที่หัวไหล่ของเขา เลือดสดๆ ไหลซึมออกมา กระแสลม 

อันหนักหน่วงทรงพลังถาโถมเข้าใส่ก�าแพงบ้านที่อยู่ด้านหลังพังทลาย

กลายเป็นเศษซากทั้งหมด

อิฐหินแตกกระจายเต็มพ้ืน มีคนหลายคนวิ่งออกมาจากในบ้าน 

มองลานบ้านที่เต็มไปด้วยเศษอิฐเกลื่อนกลาดด้วยดวงตาเบิกค้าง

ฉันรู้ ครั้งน้ีท�าข้าวของเสียหายต้องโดนด่าอีกแน่ จึงรีบสาวเท้า 

วิ่งหนี

"ปีศาจร้ายอย่าได้คิดหนี!" สุนัขตัวน้ันร้องตะโกนอยู่ข้างหลังแล้ว 

ไล่ตามฉันมาติดๆ ไม่ยอมปล่อย

พวกเราท้ังสองตัวย่ิงว่ิงก็ย่ิงไกล ไม่รู้วิ่งมานานเพียงใด ฉันก็ยัง 

ไม่อาจสลดัหลดุจากอกีฝ่ายได้ ไม่นานฉนัก็เบือ่การเล่นว่ิงไล่จบักันเช่นน้ี 

ทั้งเห็นไม่มีคนวิ่งไล่ตามมาด่าฉันที่ก่อเรื่อง ครั้นแล้วจึงหยุดฝีเท้า

สุนัขตัวนั้นเห็นฉันหยุดลงก็รีบถอยหลังไปหลายก้าว พูดอย่าง

เหนื่อยหอบ "เจ้า...เจ้าปีศาจร้าย เจ้าแน่มาก ร้ายกาจถึงเพียงนี้"

"แกพูดภาษามนุษย์ได้! แกต่างหากท่ีเป็นปีศาจร้าย ฉันเป็น 

แมว! เมี้ยว..." เพ่ือจะยืนยันว่าตนเป็นแมวของจริง ฉันจึงเกลือกกลิ้ง 

ไปกับพื้นหลายรอบ ให้เขาดูหนังท้องขาวนุ่มของฉันเสียเลย

"บังอาจ!" เขาตวาดด้วยความเดือดดาล "ข้าคือสุนัขเซี่ยวเทียนของ

เทพเอ้อร์หลางแห่งแดนสวรรค์! เป็นสุนัขเทพ!"

"แกเป็นสุนัข!" ฉันโต้แย้ง

"เป็นสุนัขเทพ!"
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"เป็นสุนัข!"

พวกเราโต้เถียงกันอยู่พักใหญ่ โดยโยนจุดประสงค์เดิมออกไป 

จากสมอง สุดท้ายยังคงตัดสินใจที่จะใช้ก�าลังแก้ไขปัญหา

สุนัขตัวนั้นพลันใช้สองขาหลังยืนขึ้นมา ควันสีด�ากลุ่มหนึ่งแผ่คลุม

เขาไว้ เมื่อควันสลายไปก็มีผู้ชายคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้น

ใช้การตัดสินความงามของมนุษย์มาบรรยาย ผู้ชายคนน้ีรูปร่าง

หน้าตาดูดีมาก เส้นผมสีด�าตัดสั้นทั้งศีรษะตั้งข้ึนทุกเส้น ดวงตาสีแดง 

มีประกายเจิดจ้าคมกริบ ผิวสีคล�้าเข้มสม�่าเสมอ รูปร่างสูงโปร่งห่อหุ้ม 

ด้วยชุดเกราะหนังรัดรูป ยามเคลื่อนไหวข้ึนมากล้ามเน้ือดูงดงาม 

ดุจสายน�้าไหล มุมปากยังมีเขี้ยวเล็กๆ สองซี่

นีก็่เป็นข้อสรปุท่ีเสรมิขึน้มาในภายหลงั หลังจากฉันได้เรียนรูห้ลักการ 

ตัดสินความงามของมนุษย์แล้ว ต่อไปเหตุการณ์ในท�านองเดียวกันน้ี 

ให้ยึดค�าอธิบายเดิมทั้งหมด ไม่อนุญาตให้มีข้อคิดเห็นแย้งใดๆ

ทว่าตอนน้ีในสายตาของฉนั เขายังคงเป็นผูช้ายธรรมดาท่ีมดีวงตา

สองข้างหนึ่งจมูกหนึ่งปาก ส่วน 'เหยื่อ' ของฉันหายไปอีกครั้งแล้ว

"แกเป็นใคร" ฉนัทีเ่คยมปีระสบการณ์มาแล้ว ครัง้น้ีจงึไม่หวาดกลัวอีก  

เพียงถามด้วยความแปลกใจ

ชายผู้นี้ไม่พูดไม่จา เพียงเผยกรงเล็บเหล็กในมือคู่หนึ่งออกมาแล้ว 

กระโจนเข้าใส่ฉันอย่างดุดัน ฉันตกใจกระโดดขึ้นไป ร่างพุ่งทะยานไปอยู่

ข้างหลังเขา

นึกไม่ถึงว่าเขาจะว่องไวมาก ใช้กรงเล็บจู่โจมเข้ามาอย่างดุดันอีก 

ฉนัหลบหลกีอย่างทลุกัทเุล เสยีดายทีก่รงเล็บของฉันไม่ยาวพอจงึตะปบเขา 
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ไม่ถึง

หลงัจากความคิดน้ีผดุขึน้มาในสมอง เศษเส้ียวความทรงจ�าของฉนั

ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาอย่างประหลาด ทั่วร่างคล้ายมีกระแสอะไร

บางอย่างโคจรอย่างไม่หยุดย้ัง ก่อกวนจนอวัยวะห้ากลั่นหกกรอง*  

ปั่นป่วนขึ้นมา

ควันบางเบาไม่รูส้อีะไรตลบฟุ้งออกมาทัว่ร่างกาย ห่อหุม้ร่างของฉนั

ไว้ทัง้หมด เมือ่หมอกควันสลายไป ฉนัพบว่าตนเองดเูหมอืนจะเปลีย่นเป็น

ตัวใหญ่ขึ้น สูงขึ้น มือเท้าทั้งสี่ก็เปลี่ยนเป็นยาวขึ้น

ไม่รอให้ฉันได้ทันตั้งสติ ผู้ชายที่ยืนอยู่ตรงหน้าพลันยืนตัวแข็งทื่อ

หยุดการเคลื่อนไหว ดวงตาสีแดงของเขาเบิกกว้างจนใหญ่กว่ากระดิ่ง

ทองแดง ยืนโง่งมอยู่ที่นั่น ไม่ขยับเขยื้อนอีก

ชั่วขณะน้ันฉันก็ฉวยโอกาสน้ีตวัดอุ้งเท้าออกไป ซัดเขาจนกระเด็น

ออกไปทางด้านข้างหลายเมตรกว่าจะตั้งหลักได้อย่างทุลักทุเล

"เกือบจะถูกความงามท�าให้เคลิบเคลิ้มเสียแล้ว" ชายผู้น้ันเช็ด 

คราบโลหิตที่มุมปาก เตรียมจะโจมตีอีกครั้ง

เท้าทั้งสี่ของฉันเกาะอยู่กับพ้ืน โก่งเอวข้ึนเตรียมพร้อมป้องกัน  

ฉบัพลนัน้ันจงึรูส้กึว่าร่างกายออกจะเทอะทะ มสีิง่ของทีท่�าให้ไม่สบายตวั 

อยู่บนร่าง

เป็นเสื้อผ้า เสื้อผ้ามากมาย ซ้ายชั้นหนึ่งขวาชั้นหน่ึงห่อหุ้มร่างฉัน

เอาไว้แน่น ยามเนื้อผ้าสัมผัสถูกผิวหนังท�าให้ฉันรู้สึกขนลุก
* อวัยวะห้ากลั่นหกกรอง หรือห้าตันหกกลวง เป็นค�าเรียกรวมอวัยวะภายในตามต�าราแพทย์แผนจีน ห้ากลั่น 
ได้แก่ ตับ หัวใจ ม้าม ปอด ไต ท�าหน้าที่ผลิตสร้าง กลั่นฟอก และหล่อเลี้ยง ส่วนหกกรอง ได้แก่ ถุงน�้าดี 
ล�าไส้เล็ก กระเพาะอาหาร ล�าไส้ใหญ่ กระเพาะปัสสาวะ และท่อล�าเลียง (ซานเจียว) ท�าหน้าที่ย่อย ดูดซึม 
และเก็บสะสม
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ฉันไม่ชอบสวมเสื้อผ้า แต่ก่อนพอถึงฤดูหนาวเจ้านายมักจะซื้อ

เสื้อผ้าตัวเล็กๆ กลับมาแล้วบังคับให้ฉันสวม ฉันก็จะหาวิธีต่างๆ นานา 

ในการถอดทิ้ง

เวลานี้ ร่างนี้ก็ไม่อาจยกเว้น!

"รอประเดี๋ยว!" ฉันร้องบอกชายผู้นั้นให้หยุดชั่วคราว จากน้ันก็ 

ใช้กรงเล็บฉีกทึ้งเสื้อผ้าตนเอง ดีที่เสื้อผ้านี้บางมาก เวลาฉีกแล้วจึง 

เหมือนกับฉีกกระดาษ แค่สองสามทีก็หลุดออกจนหมด

ชายท่ีอยู่ตรงหน้าใบหน้าเปลีย่นเป็นแดงฉานในทันท ีแดงจนเหมอืน

กุ้งท่ีต้มสุก เขาถอยหลังไปไม่หยุด ถอยพลางร้องไปพลาง "น่ี!...น่ี!... 

ไร้ยางอายเกินไปแล้ว...เจ้ารีบหยุดมือ! อย่าถอด! อย่า!"

ฉันหาได้สนใจว่าเขาจะร้องโวยวายอะไร ฉีกผ้าผืนเล็กชิ้นสุดท้าย 

ออกจากร่างแล้วก็รู้สึกกลัดกลุ้มเล็กน้อยเมื่อพบว่าที่อกของฉันดูเหมือน

จะมี 'ซาลาเปาไส้ถ่ัวสีขาว' สองลูกปรากฏอยู่ ลองคล�าดูสองสามที 

ยังรู้สึกว่าหนักและใหญ่มาก ช่างอึดอัดน่าร�าคาญยิ่ง

ชายผู้นั้นย่ิงร้องเสียงแหลมขึ้น เขาถึงกับหมุนตัวไป ไม่มองศัตรูที่

อยู่ตรงหน้าอีก

ฉันจะปล่อยโอกาสในการโจมตีท่ีดีเช่นนี้ไปได้อย่างไร ครั้นแล้ว 

ก็ฉวยจังหวะท่ีเขาก�าลังลนลานกระโจนเข้าไปอย่างดุดัน กอดเขาแล้ว 

ม้วนกลิ้งไปกับพื้นหลายรอบ

"อา! อย่า!!!" ชายคนน้ันร้องเสียงดังมาก ดังก้องไปทั่วฟ้าทีเดียว 

เลอืดสดๆ สองสายฉดีพุ่งออกมาจากจมกูของเขา ลกูตาหมนุกลอกไปทัว่ 

มองฟ้ามองดินมองก้อนเมฆ แต่กลับไม่กล้ามองมาที่ฉัน
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ฉนักอดเขาแน่นไม่ปล่อยมอื ใช้ฟันกัดเกราะหนงัตรงหน้าอกของเขา 

จนขาด เผยให้เห็นร่างกายท่อนบนที่ก�าย�าล�่าสัน

"ละเว้นข้าเถิด! น่ียังเป็นครั้งแรกของข้าด้วย!" ย่ิงชายหนุ่มเอ่ย

ปากขอร้อง เลือดที่จมูกของเขาก็ย่ิงไหลออกมามากข้ึน ไหลจนเลอะ 

ไปทั้งร่าง

ครัง้แรกอะไรกัน ท่าทางของเขาดนู่าสงสารมาก ท�าให้ฉนัรูส้กึใจอ่อน 

ขึน้มา คดิไม่ถึงว่าเขาจะฉวยโอกาสตอนท่ีฉนัใจอ่อน ใช้ 'ท่อนไม้ใหญ่ยาว

ท่อนหนึ่ง' ยันช่วงเอวของฉันเอาไว้

คิดจะลอบโจมตี?!

ฉันที่รู ้ถึงแผนการต�่าช้าของเขาก็โมโหขึ้นมาอีกครั้ง กัดลงไปท่ี 

หัวไหล่ของเขาเต็มแรง ฟันที่แหลมคมฝังเข้าไปในกล้ามเนื้อและผิวหนัง 

แทบจะดงึเอาเนือ้ทัง้ก้อนออกมา เจบ็จนเขาร้องคราง ในท่ีสดุมือทัง้สองข้าง 

ของเขาก็ออกแรงกระชากเกราะหนังด้านบนออกมาท้ังหมด และใช้โอกาสนี ้

สลัดตัวฉันให้หลุดออกไปด้วย

ชายคนน้ันหอบหายใจแรง ร่างที่เปลือยท่อนบนก้าวถอยหลังไป

หลายก้าว จากนัน้กเ็อามือข้างหนึง่กมุจมูกก่อน แลว้อีกขา้งกก็มุรา่งกาย

ท่อนล่างไว้ สหีน้าแดงดุจสเีลอืด เขายกมอืข้ึนโบกไปบนท้องฟ้า เรยีกเมฆ

มาก้อนหนึ่ง กระโดดขึ้นไปแล้วเหาะหนีไปทันที

ปากของฉนัคาบของท่ียึดจากศัตรมูาได้...เกราะหนังทีข่าดเป็นชิน้ๆ 

มองไปยังทิศทางท่ีเขาเหาะหนีไปอย่างงุนงง ไม่เข้าใจว่าที่แท้แล้วเกิด 

เรื่องอะไรขึ้น

อย่างไรเสีย...ก็ชนะแล้วกระมัง
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คิดมาถึงตรงนี้ฉันก็ดีใจขึ้นมา เอาของท่ียึดมาได้โยนลงกับพ้ืน  

ฉันยกเท้าคิดจะเกาหูตนเอง แต่กลับพบว่าขาของตนไม่เหมือนกับ 

แต่ก่อนแล้ว

ไม่มีขน?...บนขาไม่มีขน...หนังและขนที่น่ารักเล่า

ฉันตกใจจนลนลานแล้ว รีบตรวจดูไปท่ัวตัวทั้งบนล่าง แล้วก็ต้อง

เศร้าใจเมือ่พบว่านอกจากบนศีรษะและส่วนน้อยบนร่างกายไม่ก่ีแห่งแล้ว 

ทั้งตัวล้วนไม่มีขน อีกทั้งร่างกายก็เปลี่ยนจนดูแปลกประหลาดมาก

หนวดยาวๆ ของฉนัหายไปแล้ว แผ่นเนือ้เลก็สชีมพูอมแดงตรงอุง้เท้า 

ก็หายไป สิง่ทีม่าแทนทีค่อืเส้นผมยาวสนี�า้เงินอมม่วงและผิวหนังทีเ่กล้ียงลืน่ 

ดจุแพรต่วน นอกจากหแูมวและหางใหญ่มขีนปกุปยุท่ียังกวัดแกว่งไปมา

ได้เหมือนเดิมแล้ว ส่วนอื่นล้วนคล้ายมนุษย์

เห็นๆ กันอยู่ว่าฉันเป็นเพียงแมวตัวหนึ่ง

ท�าอย่างไรดี...ท�าอย่างไรดี ขณะตกตะลึงพรึงเพริดอยู่นั้นก็ม ี

เสียงเรียกด้วยความตื่นตระหนกดังมาจากที่ไกล

"ลูกพี่!"

"น้องสาวบุญธรรม!"

ฉนัทีก่�าลงัเศร้าโศกเสยีใจค่อยๆ เงยหน้าขึน้มา เป็นเดก็หนุม่ชดุขาว

คนนั้นกับผู้ชายตัวโตหน้าด�าที่ไม่รู้จักชื่อ พวกเขาก�าลังมองฉันอยู่ไม่ไกล

ด้วยอาการปากอ้าตาค้าง

สีหน้าของพวกเขาค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีแดง...แดงมาก...

ฉันส่งเสียงร้องออกมาด้วยความคับแค้นระคนเศร้ารันทดใจ

"เมี้ยว..."
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สถานการณ์ในตอนนี้มันคืออะไร

ทั่วบริเวณเต็มไปด้วยเศษชิ้นส่วนของเสื้อผ้า ยังมีคราบเลือด 

เล็กน้อยหยดอยู่บนหญ้าสีเขียว ฉันนั่งอยู่บนพ้ืนด้วยเน้ือตัวเปลือยเปล่า 

มองผู ้ชายสองคนท่ีปรากฏตัวขึ้นมาตรงหน้า พลันรู ้สึกถึงกลิ่นอาย 

ไม่ปลอดภัยที่เริ่มไหลเวียนอยู่ในอากาศ

นัน่เป็นกลิน่อายของความโกรธแค้นเจอืด้วยรงัสเีข่นฆ่า แผ่กระจาย

ออกมาปิดฟ้าคลุมแผ่นดิน ท�าให้ฉันรู้สึกหวาดกลัว

ขณะลอบระวังตัวอยู่นั้น ชายทั้งสองคนก็หมุนตัวขวับไปพร้อมกัน

ในทันที ผู้ชายตัวโตคนน้ันถอดเสื้อคลุมของตนออกแล้วโยนมาให้ฉัน 

ทั้งที่ยังหันหลัง จากนั้นก็เอ่ยด้วยน�้าเสียงแทบจะสั่นด้วยความโกรธแค้น 

"น้องสาวบุญธรรม เจ้ารีบเอาเสื้อคลุมมาคลุมร่างไว้ ประเดี๋ยวพวกเรา 

จะไปหาตัวเดียรัจฉานที่ท�าให้เจ้ามีมลทินออกมาสับเป็นหมื่นชิ้น!"

4 

หลัวช่าหญิงที่ดุร้าย
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ฉันคลานเข้าไปดมๆ เสื้อคลุมบนพ้ืน มีขนปุยๆ อยู่ที่ขอบข้าง  

ดูสวมใส่สบาย ย่ิงกระตุ้นความเจ็บปวดอาดูรท่ีฉันมีต่อหนังและขนที ่

สูญเสียไป ฉันจึงคลานข้ึนไปบนเสื้อคลุม ขดตัวเป็นก้อนกลมกอด 

หางใหญ่ขนปุกปุยที่เหลืออยู่ด้วยความเศร้าใจ

"ลูกพี่ เรียบร้อยหรือยัง" เด็กหนุ่มชุดขาวเอ่ยถาม

ฉันไม่เข้าใจท่ีเขาถามว่าคืออะไร จึงกลิ้งไปมาอยู่บนเสื้อคลุม  

ร้องเสียงออดอ้อน "เมี้ยว..."

ครั้นแล้วเด็กหนุ่มชุดขาวกับชายตัวโตหน้าด�าก็หมุนตัวกลับมา  

พริบตาที่เห็นฉันก็ร้องอุทานออกมาพร้อมกันแล้วหมุนตัวกลับไปทันที

ขณะที่ฉันก�าลังมองท่าทางแปลกประหลาดของพวกเขาด้วย 

ความอยากรู ้ ทันใดนั้นกลิ่นหอมอย่างหนึ่งก็โชยมาเข้าจมูกของฉัน  

นั่นเป็นกลิ่นไก่ย่าง หอมเย้ายวนจนพยาธิในท้องของฉันเริ่มเต้นเร่า  

ในสมองเต็มไปด้วยความอยากกิน

"เมี้ยว..." ส่งเสียงร้องประจบอีกครั้ง ฉันก็ค่อยๆ คลานไปยังทิศทาง

ที่กลิ่นหอมโชยมา ตามหาว่าอาหารอยู่ที่ใด

กลิน่หอมโชยมาจากร่างของชายตวัโตหน้าด�า รปูร่างของเขาสงูราว

สองเมตรกว่า กล้ามเนื้อแน่น สวมเกราะเหล็กประกายสีทองวิบวับ  

บนศีรษะมีเขาวัวแหลมๆ อยู่สองอัน ในมือถือกระบองเหล็กที่ไม่รู้ว่า 

หนักแค่ไหน ท่าทางเปี่ยมด้วยอานุภาพอันทรงพลัง

ในฐานะแมวท่ีได้รับการอบรมสั่งสอนมาอย่างดีตัวหนึ่ง ฉัน 

ไม่อยากแย่งชงิ จงึใช้ศรีษะถไูถขาของเขา ส่งเสยีงร้องขอ "เมีย้ว...เมีย้ว  

ฉนัจะกินไก่ เมี้ยว"
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ชายตัวโตถูกเสียงร้องอ่อนหวานของฉันดึงดูด ก้มหน้ามองลงมา 

พริบตาท่ีดวงตาสบประสานกัน มือของเขาพลันส่ันเทา กระบองเหล็ก 

ร่วงหลุดจากมือกระแทกถูกนิ้วเท้าตนเอง เสียงดังตึงท�าเอาฉันสะดุ้ง 

ตกใจ

ฉันคิด...ถูกกระบองเหล็กใหญ่ขนาดนั้นกระแทกถูกนิ้วเท้าคงจะ 

เจ็บมากกระมัง

ทว่าชายตัวโตที่อยู่ตรงหน้ากล้าหาญมาก หัวคิ้วของเขาขยับ 

เข้าหากันเล็กน้อย ไม่แม้แต่จะร้องออกมาสักค�า เพียงแต่ใบหน้าสีด�า 

เริม่แดงจนแทบจะร้อนลวก เขาเบอืนหน้าหนไีป พูดอย่างเคร่งขรึมจริงจงั 

"น้องสาวบญุธรรม เจ้า...เจ้าก�าลงัท�าอะไรของเจ้า รบีสวมเสือ้คลมุก่อน!"

"เมี้ยว...ฉันจะกินไก่" ฉันเริ่มใช้ขายืนข้ึนมา มุดเข้าไปตรงหน้าอก

ของเขา ทางหนึ่งมุด ทางหนึ่งก็ค้นหาไก่ย่าง

"ข้าให้เจ้า! ให้เจ้า!" เขาร้องออกมาด้วยความหวาดหว่ัน รบีผลกัฉนั

ออกแล้วเอาไก่ย่างออกมาจากอกเสื้อโยนลงบนพ้ืน จากนั้นก็ว่ิงหน้าต้ัง

ออกไปราวร้อยเมตร ตะโกนบอกเดก็หนุม่ชดุขาว "น่ากลวันางจะสะเทอืนใจ 

มากเกินไปจนเสียสติไปแล้ว เจ้าช่วยสวมเสื้อผ้าให้นางเถิด"

ฉันไม่ได้ใส่ใจว่าเขาพูดอะไร เพียงเป็นแมวหิวโหยกระโจนเข้าหา

อาหาร พุ่งตัวใส่ไก่ย่าง กัดแทะค�าโต เด็กหนุ่มชุดขาวเห็นท่าทางการกิน

ของฉันก็ส่ายหัว หยิบเสื้อคลุมจากพื้นเดินเข้ามา

แย่แล้ว! เขาจะแย่งของกิน ฉันรีบโก่งเอวข้ึนอย่างระแวดระวัง  

ส่งเสียงค�ารามฮื่อๆ เป็นการเตือน

เด็กหนุ่มชุดขาวดูเหมือนจะเข้าใจความคิดของฉัน เขากลอกตา 
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หนหนึ่งก่อนยอบตัวลงมา เอาเสื้อคลุมคลุมลงบนร่างของฉัน เอ่ยเสียง

อ่อนโยน "แมวทีว่่าง่าย ขอเพียงเจ้าสวมเส้ือคลุมไว้ ข้าก็จะไม่แย่งไก่เจ้ากิน  

ทั้งยังจะให้ปลาเจ้ามากมายด้วย"

แกเป็นคนดี! ฉันมองเด็กหนุ่มที่อยู่ตรงหน้าด้วยความซาบซึ้งใจ  

อดตื่นเต้นไม่ได้ ถ้ามีปลามากมายให้กิน แค่สวมเสื้อผ้าก็ไม่ใช่เร่ือง 

ใหญ่โตอะไร

เด็กหนุม่ย้ิมอ่อนโยนอกี เขาลบูศีรษะฉนัเบาๆ แสดงท่าทีปลอบขวัญ 

และช่วยฉันผูกสายรัดเสื้อคลุมทีละเส้นๆ จากน้ันก็กวักมือไปข้างหลัง 

ร้องบอก "จอมมารวัวกระทิง เข้ามาได้"

ชายตัวโตท่ีชื่อ 'จอมมารวัวกระทิง' คนน้ันถึงได้ขยับเข้ามาใกล้ 

อย่างระมัดระวงั เขาถอนหายใจ เช็ดเหงื่อที่หน้าผากแล้วบอก "ยงัคงเป็น

อ๋ินจื่อท่ีมีหนทาง หากให้ภรรยาข้าเห็นนางกอดข้าเช่นนี้ น่ากลัวพรุ่งน้ี 

ข้าคงต้องกลายเป็นโคมไฟหนังวัวแน่"

"ตอนนี้ควรท�าเช่นไรดี จอมมารคชสารยังรอค�าตอบขอแต่งงานอยู่ 

แต่ลูกพ่ีเสียสติไปแล้ว" อิ๋นจื่อถามด้วยความกลัดกลุ้ม "พวกเขาพ่ีน้อง

หลายคนรวมกันขึ้นมาก็มีก�าลังมาก ขาดกรงเล็บทะลวงฟ้าของลูกพ่ีไป

เกรงว่าจะต่อสู้ล�าบาก"

พวกเขาสองคนปรึกษาหารือกันอย่างดุเดือดข้ึนทุกที ฉันฟังภาษา

ของพวกเขาออก แต่ไม่เข้าใจความหมายของเร่ืองราว จึงก้มหน้าก้มตา

แทะไก่ของฉันต่อไป กระท่ังเหลือแต่กระดูกจึงเงยหน้าข้ึน ส่งเสียงร้อง 

ด้วยความซาบซึ้งออกมาค�าหนึ่ง

"น้องสาวบญุธรรม เจ้าจ�าข้าไม่ได้จรงิหรอื" สหีน้าท่าทางของจอมมาร 
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วัวกระทิงดูจะรันทดใจ ดวงตาท้ังสองคล้ายมีไอหมอกจับอยู่ "ที่แท้เป็น

สารเลวตัวใดที่ท�าร้ายเจ้าจนกลายเป็นเช่นนี้"

มองสีหน้าท่าทางของเขา ดมกลิ่นคุ้นเคยบนร่างของเขา ในใจฉัน

พลันรู้สึกสะเทือนใจขึ้นมา เศษเสี้ยวความทรงจ�าทะลักเข้ามาในสมอง 

อีกครั้ง ท�าให้ฉันโพล่งออกมาโดยไม่รู ้ตัว "พ่ีชาย...จอม...จอมมาร 

วัวกระทิง..."

"น้องสาวบุญธรรม!" จอมมารวัวกระทิงดีใจเป็นล้นพ้น "เจ้าจ�าข้า 

ได้แล้ว?!"

ฉันยืนขึ้นมา ลูบบ่าเขาที่นั่งอยู่ มองน�้าหยดหนึ่งที่ไหลออกมาจาก

ดวงตาของเขา อดที่จะเลียไปเบาๆ ทีหนึ่งไม่ได้ พยายามพลิกหาถ้อยค�า

ที่เหมาะสมในสมอง "พี่ชาย...อย่าร้องไห้..."

"ข้าไม่ได้ร้องไห้! เพียงแต่ลมแรงเกินไป เม็ดทรายเลยเข้าตา!"  

จอมมารวัวกระทิงรั้งตัวข้าเข้าไปกอดไว้ในอ้อมแขนด้วยความต้ืนตันใจ

พลางขยี้ตา

อิ๋นจื่อที่อยู่ด้านข้างจู่ๆ ก็มองไปที่ด้านหลังของพวกเรา ปากอ้า

ตาค้าง ใบหน้าเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกตกใจ

"อิ๋น...อิ๋นจื่อ..." ชื่อของเขาปรากฏขึ้นมาในความทรงจ�า ไม่รู้เพราะ

อะไรภาษาและความคิดเริ่มพลันเปลี่ยนเป็นไหลลื่นมากข้ึน แม้แต ่

ค�าเรียกแทนตัวต่างๆ ก็ไม่เหมือนเดิม ข้าเอ่ยถามด้วยความประหลาดใจ 

"เจ้าก�าลังท�าอะไร"

จอมมารวัวกระทิงก็สงัเกตเหน็ความผดิปกต ิ จึงเอยีงหน้าไปมองเขา  

"เป็นอะไรไป"
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"ข้าง...ข้างหลัง..." อ๋ินจื่อชี้มือไปทางข้างหลังพวกเรา เหงื่อเย็น 

ไหลผ่านหน้าผากเขาเป็นหยดๆ "พี่...พี่สะใภ้..." 

"ดี...ดีย่ิงนัก ชายมักมากกับแมวมั่วโลกีย์คู่นี้!" ทันใดนั้นก็มีเสียง 

กรีดร้องด้วยความโกรธแค้นดังมาจากด้านหลัง "ถึงกับกล้าปิดบังข้า 

มามั่วโลกีย์อยู่ด้วยกันเชียวรึ!"

ข้าไม่เข้าใจว่าค�าพูดน้ีหมายความว่าอย่างไร จอมมารวัวกระทิง

กลับตกใจรีบปล่อยมือที่กอดข้าทันที หันหน้าไปด้วยความร้อนรน

พร้อมกับท่ีเขาหันหน้าไป ข้าก็เห็นหญิงในวัยท่ีออกเรือนแล้ว 

ท่าทางดฮูกึเหมิองอาจห้าวหาญผูห้นึง่ สวมเสือ้เกราะรดัรปู มอืถือกระบีค่ม 

สาดประกายเย็นยะเยียบคู่หน่ึง เวลานีด้วงตารปูเมลด็ซิง่เบกิกว้าง คิว้งาม

ดุจก่ิงหลิวชี้ชัน มองข้ากับจอมมารวัวกระทิงอย่างขบเข้ียวเค้ียวฟัน  

เหมือนอยากจะฉีกพวกเราทั้งสองเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย

"เจ้าฟังข้าอธิบายก่อน ไม่ใช่อย่างท่ีเจ้าคิด!" จอมมารวัวกระทิง

กระโดดขึ้นมา โบกไม้โบกมือไม่หยุดด้วยความร้อนรน

หญิงผู้นั้นมองข้าวของท่ีเกลื่อนกลาดเต็มพ้ืน มองเสื้อคลุมท่ีข้า 

สวมอยู่บนร่าง ทันใดน้ันนางก็กวัดแกว่งกระบีฟ่าดฟันใส่จอมมารววักระทงิ 

อย่างดดัุน "ข้าจะฆ่าเจ้า ชายทรยศ! ชัว่ช้าสามานย์ย่ิงกว่าสตัว์เดยีรจัฉาน! 

แม้แต่น้องสาวตนเองก็ไม่ละเว้น!"

จอมมารวัวกระทงิรบียกกระบองขึน้มาต้านอานภุาพกระบีข่องนางไว้  

พยายามอธิบาย "เจ้าฟังข้าพูดก่อน! อย่าหุนหันบุ่มบ่ามเช่นนี้!"

"ข้าไม่ฟัง! ข้าจะจับเจ้าตอนแล้วถลกหนังไปท�าโคมไฟ!" สีหน้า 

ของนางน่าเกลียดน่ากลัวราวกับเป็นผีร้ายเป็นปีศาจ นางยังก่นด่า 
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ต่อไปอีก "จากนั้นก็จะจับแมวมั่วโลกีย์ไปจุดโคมบนเสา*"

"ห้ามด่าน้องสาวบุญธรรมของข้า!" จอมมารวัวกระทิงเพลิงโทสะ

พวยพุ่งสูงเทียมฟ้าในทันที

ทั้งสองต่อสู้กันอย่างดุเดือด รอบด้านภูเขาพังทลายพ้ืนดินแยก 

ต้นไม้โบราณร้อยปีถูกผลกระทบจากการต่อสู้โค่นล้มเป็นแถบๆ เศษหิน

ปลิวว่อน เปรียบกับสองสามีภรรยาท่ีอยู่บ้านติดกันกับข้าเมื่อก่อน  

คนคู่น้ีทะเลาะตบตีกันแล้วยังร้ายกาจกว่ามาก ข้าดูจนตาลายไปหมด 

แอบโห่ร ้องให้ก�าลังใจ จากน้ันก็ดึงอิ๋นจื่อที่อยู ่ด้านข้างมาซักถาม  

ท�าตัวเป็นเด็กน้อยขี้สงสัย "อะไรคือชายทรยศ อะไรคือแมวมั่วโลกีย์  

อะไรคือจุดโคมบนเสา"

อิ๋นจื่อถูกข้าเขย่าตัวจนวิงเวียนตาลาย เขาที่ดูอ่อนแอในที่สุด 

ก็ตวาดออกมาด้วยความเดือดดาลสุดขีด

"หยุดมือให้ข้าเดี๋ยวนี้!"

* จุดโคมบนเสา เป็นวิธีการลงโทษชนิดหนึ่ง โดยจะถอดเสื้อผ้านักโทษออกจนหมด เอาผ้าป่านพันไว้ทั้งร่าง 
จากนั้นน�าลงไปแช่ในอ่างน�้ามัน ตกค�่าก็เอาตัวข้ึนไปมัดไว้บนเสาสูงโดยเอาขาชี้ฟ้า จากนั้นก็จุดไฟจาก 
ปลายเท้า
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เสียงตวาดของอิ๋นจื่อดังมาก สั่นสะเทือนจนหูข้าลั่นอึงอล และ 

ท�าให้สองคนที่ต่อสู้กันชุลมุนหยุดมือได้ส�าเร็จ

หญิงผู้นั้นจ้องจอมมารวัวกระทิงอยู่เป็นนาน สุดท้ายนางก็โยน 

กระบ่ียาวในมอืทิง้ ก่อนท้ิงร่างลงกับพ้ืนร้องไห้โฮออกมา "สตัว์เดยีรจัฉาน

สมควรตาย วันๆ ข้าอยู่บ้านเลี้ยงลูกท�างานบ้าน เจ้าอยู่ข้างนอกได้ท�า 

เรื่องเหลวไหลผิดต่อข้าหรือไม่"

"ไม่ผิดต่อเจ้า" จอมมารวัวกระทิงสั่นศีรษะติดๆ กัน หญิงผู้นั้น 

สีหน้าเคร่งขรึมลงทันที เขารีบร้องขึ้น "ท่ีข้าบอกไม่ผิดต่อเจ้าไม่ได้

หมายความเช่นนั้น..."

"แล้วหมายความว่าอย่างไร" ข้าท่ีชมอยู่ด้านข้างก�าลังดูอย่าง

สนุกสนาน จึงถามด้วยความอยากรู้

สายตาของหญิงผูน้ัน้เบนมาทีข้่าทนัที แล้วหยิบพัดใบตองเล่มหนึง่

5 

ขี่ลมกลับไป
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ออกมา ข้าพลันรู้สึกถึงรังสีเข่นฆ่าที่จู่โจมเข้ามาเป็นระลอก เย็นเยียบ 

เสยีดแทงกระดูก จงึอดตัวสัน่สะท้านด้วยความหนาวเหน็บไม่ได้ ข้าขดตวั 

เข้าไปอยู่หลังอิ๋นจื่ออย่างระมัดระวัง ลู่ใบหูลง พยายามจะซุกซ่อนตัว

"พ่ีสะใภ้หลวัช่า! ไม่อาจใช้พัดใบตองเดด็ขาด!" อิน๋จือ่ร้องข้ึนอกีคร้ัง 

"ลูกพ่ีของข้าถูกคนใช้ก�าลังข่มเหงรังแก เวลาน้ีเสียสติไปแล้ว! ถึงได ้

มีพฤติกรรมผิดแปลก พ่ีใหญ่จอมมารวัวกระทิงเป็นบุรุษมีคุณธรรม  

ท่านอย่าได้เข้าใจผิดเป็นอันขาด!"

ได้ยินเช่นนี ้หญงิทีช่ือ่หลวัช่าผูน้ั้นก็กวาดตาไปทีจ่อมมารวัวกระทงิ

ทนัท ีจอมมารวัวกระทงิผงกศีรษะราวกับทบุกระเทยีม นางย้ิมออกมาทันที 

ความเยียบเย็นในดวงตาละลายไปหมด ประหน่ึงฤดูใบไม้ผลิกลับมาสู่

พื้นโลก บุปผานานาพรรณผลิบานสะพรั่ง นางเดินเข้ามาอย่างสนิทสนม 

ดงึข้าออกมาจากหลงัอ๋ินจือ่ ใบหน้าแดงระเรือ่ พูดอย่างขดัเขนิ "เป็นเพราะ

เจ้าคนชั่วสมควรตายผู้นั้นไม่อธิบายให้ชัดเจน ท�าให้ข้าเกือบเข้าใจผิด 

น้องสาวไปแล้ว ต้องขออภัยเจ้าด้วย เจ้าอย่าได้เก็บไปใส่ใจเลย"

ข้าเอยีงคอ สะบดัๆ หาง เบกิตาโตมองใบหน้างดงามท่ีจู่ๆ  ก็เปล่ียนไป  

ไม่เข้าใจว่าค�าพูดนั้นหมายความว่าอย่างไร

จากน้ันหลัวช่าก็ถามต่อ "น้องสาว ที่แท้เป็นใครกันที่ไม่มีตามา

ข่มเหงเจ้า"

"สุนัข!" ข้าโพล่งออกไปอย่างไม่ลังเล สุนัขตัวโตสีด�าพฤติกรรม 

ชัว่ร้ายต�า่ทรามเมือ่ครูตั่วน้ันทิง้ความทรงจ�าให้ข้าอย่างลกึซึง้ หากมโีอกาส 

ข้าจะต้องกัดเขาอีกครั้งแน่นอน

สีหน้าท่าทางของหลัวช่าย่ิงผ่อนคลายลง รอยย้ิมย่ิงดูสนิทสนม  
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จอมมารวัวกระทิงกับอิน๋จือ่ก็เข้ามาห้อมล้อม จอมมารวัวกระทงิถามด้วย

ท่าทางโมโหเป็นฟืนเป็นไฟ "เป็นสุนัขตัวใด ประเดี๋ยวข้าจะไปสังหารมัน

เป็นการแก้แค้น!"

ดี! ชั่วชีวิตของข้าชอบรังแกสุนัขที่สุดและชอบเห็นสนุัขถกูคนรังแก

ที่สุด พวกเจ้าล้วนเป็นคนดี! ข้าซาบซึ้งใจย่ิง ครั้นแล้วก็พยายามค้นหา 

ชื่อของสุนัขชั่วตัวนั้นในสมอง ชื่อของเขาดูเหมือนจะยาวมาก ยามนึก

กะทันหันเช่นนี้ท�าให้ข้าออกจะสับสน

หลังจากลังเลอยู่ชั่วขณะ ในท่ีสุดข้าก็นึกค�าที่อยู่ในความทรงจ�า 

ของตนออกมาได้ และบอกพวกเขาด้วยน�้าเสียงมั่นใจและเด็ดขาด  

"เขาบอกเขาชื่อเทพเอ้อร์หลาง!"

ค�าพูดน้ีพอเอ่ยออกมา ทั้งสามคนท่ีอยู่ตรงหน้าก็ตกอยู่ในสภาพ 

อึง้ตะลงึ เป็นนานก็ยังไม่ได้สติ ข้าจงึแทะกระดกูไก่ย่างทีท้ิ่งอยู่ข้างทางต่อ

"คงไม่...ไม่ใช่หยางเจี่ยน เทพเอ้อร์หลางแห่งแดนสวรรค์กระมัง" 

หลงัจากนิง่เงียบอยู่นาน ในท่ีสดุอ๋ินจือ่ก็ได้สติกลับคนืมาและตะกุกตะกัก

ถามขึ้น

ข้าคิดอยู่ครู่หน่ึง ดูเหมือนตัวอักษรไม่ก่ีค�าตรงหน้าล้วนถูกต้อง  

จึงพยักหน้ายืนยันอีกครั้ง

"จะเป็นไปได้อย่างไร!" จอมมารวัวกระทิงเอามือลูบศีรษะพลาง

กระโดดขึ้นมา "เทพเอ้อร์หลางหาใช่สุนัข!"

อิ๋นจื่อยับย้ังความบุ่มบ่ามหุนหันของเขาด้วยความสุขุมเยือกเย็น 

"อย่าลืมว่าคนผู้น้ีสามารถแปลงกายได้เจ็ดสิบสองร่าง ต่อให้แปลงกาย

เป็นสุนัขลงมาแดนมนุษย์ก็ไม่ใช่เรื่องแปลก คงไม่ใช่สุนัขตัวนั้นของเขา
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หรอกนะ เป็นไปไม่ได้ทีส่นัุขตวัน้ันจะเอาชนะลกูพ่ีและท�าเร่ืองไร้ยางอาย

เช่นนี้กับนางได้"

"ไม่ผิด...ก�าลังความสามารถของน้องสาวบุญธรรมนับว่าอยู่ใน 

อันดบัต้นๆ ของปีศาจ จะถูกสนุขัโง่งมตัวนัน้เอาชนะได้อย่างไร" จอมมาร

วัวกระทิงนั่งลงไปใหม่อย่างอับจนปัญญา "แต่...เทพเอ้อร์หลาง...ครั้งนี้

ออกจะจดัการล�าบากแล้ว เจ้าว่าเหตใุดเขาจงึมาถูกใจน้องสาวบญุธรรม

เข้าได้"

"เฮ้อ..." หลัวช่ามองประเมินข้าข้ึนๆ ลงๆ หลายครั้งก่อนเอ่ยว่า  

"จะโทษก็ต้องโทษน้องสาวทีร่ปูร่างหน้าตางดงามเพียงน้ี แม้แต่สตรด้ีวยกัน 

เห็นแล้วยังนึกรัก เทพเอ้อร์หลางจิตใจหวั่นไหวก็ใช่จะไม่มีเหตุผล"

พวกเขาสามคนจับกลุ่มปรึกษาหารือกันอยู่เป็นนาน เนื่องจาก 

เทพเอ้อร์หลางเป็นเทพเซียนท่ีทุกคนไม่อาจต่อกรด้วยได้ ในที่สุดก็ 

ตัดสินใจว่าเพ่ือรักษาชื่อเสียงอันบริสุทธ์ิผุดผ่องของข้าจึงจะเก็บเร่ืองน้ี 

ไว้เป็นความลับ เพียงบอกกับผู้คนภายนอกว่าข้าหกล้มสมองเลอะเลือน 

เรื่องแก้แค้นรอไว้วันหน้าค่อยว่ากัน

ค�าตอบข้างต้นอิ๋นจื่อสรุปแล้วน�ามาบอกข้า หลังจากเขาอธิบาย 

อยู่นานข้าจึงเข้าใจความหมายทั้งหมด นั่นก็คือข้าไม่อาจไปสั่งสอนสุนัข

ที่ข่มเหงรังแกข้าตัวนั้นได้...

ข้อสรุปนี้ท�าให้ข้าโกรธแค้นย่ิง จึงประท้วงด้วยการหมอบอยู่กับ 

พ้ืนไม่ยอมขยับตัวอยู่เป็นนาน กระท่ังหลัวช่ารับปากว่าจะท�าปลาหลี่*  

ตัวอ้วนๆ สวยๆ ให้ข้ากินตัวหนึ่ง ข้าจึงฝืนใจยอมเห็นด้วยท่ีจะปล่อย 

* ปลาหลี่ คือปลาจีนน�้าจืดชนิดหนึ่ง ตัวแบน หลังสีด�าอมเทา ท้องสีขาวอมเหลือง เนื้ออร่อย

Page ������ ������ ������ ������������ 1.indd   38 19/6/2563 BE   10:21



39

จวี๋ฮวาซั่นหล่ี

สุนัขชั่วช้าตัวนั้นไป

เร่ืองทีต้่องพิจารณาเป็นอันดับต่อมาก็คอืเรือ่งมงคลสมรสทีจ่อมมาร 

คชสารเสนอมา อิน๋จือ่บอกทางทีด่คีวรปฏิเสธอย่างนุ่มนวลไปก่อน พยายาม 

อย่าไปจุดชนวนสงครามขึ้นมา พวกเขาถกปัญหากันถึงช่วงท้ายสุดก็ 

เห็นพ้องต้องกันว่าเวลาน้ีสิง่ส�าคัญท่ีสดุยังคงต้องพาข้ากลบัไปภเูขาล่ัวองิ  

สวมเสื้อผ้าก่อนค่อยไปดูตัว

ข้าได้ยินค�าว่า 'เสือ้ผ้า' สองค�าก็คดัค้านอย่างหนักทนัที เกลอืกกลิง้

ไปมาอยู่กับพื้น ไม่เห็นด้วยที่จะสวม ไม่ว่าอิ๋นจื่อจะเกลี้ยกล่อมหลอกล่อ

จนปากแทบฉีกอย่างไรก็ไม่เป็นผล

สุดท้ายหลัวช่าก็ผลักเขาออกไป เข้ามายืนตรงหน้าข้า บอกอย่าง

เฉียบขาด "ถ้าเจ้าไม่สวมเสื้อผ้า ก็ให้ผีท่ีหิวโหยในนรกจับตัวไปเสียบไม้

ย่างไฟกินเสีย!"

เจ้านายเคยบอก มีคนวิปริตบางคนชอบกินเน้ือแมว ด้วยเหตุนี้ 

ภายใต้การบอกเล่าอย่างสมจริงสมจังของหลัวช่า...จึงท�าให้ข้าตกใจ 

จนหูลู่ลงมา ในใจนึกหวาดกลัวย่ิง เพ่ือจะไม่กลายเป็นแมวย่าง ข้ารีบ 

เห็นชอบว่าต่อไปจะยอมใส่เสื้อผ้าแต่โดยดี

จอมมารวัวกระทิงเห็นข้าพยักหน้า ก็อดเอ่ยชมหลัวช่าเบาๆ ไม่ได้ 

"เหนียงจื่อ* นับว่าเจ้ามีฝีมือ"

หลัวช่าหันไปย้ิมอ่อนหวานให้เขา ช่วยเขาจัดเสื้อผ้าท่ีเมื่อครู่ตีกัน

จนยับย่น "ปกติกล่อมหงไหเอ๋อร์นอน ข้าก็ท�าเช่นนี้"

ข้ายังคงจมอยู่ในโลกแห่งจนิตนาการของเน้ือแมวย่างทีน่่าสยดสยอง  

* เหนียงจื่อ หมายถึงภรรยา เป็นค�าเรียกภรรยาของชาวจีนในสมัยโบราณ
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เป็นนาน จิตใจและสติปัญญาก็ไม่ฟื้นคืนกลับมา

หลังจากตัดสินใจจะกลับไป ร่างของอิ๋นจื่อก็มีหมอกควันสีขาว 

พวยพุ่งขึ้นมาอีกครั้ง เมื่อหมอกควันจางไปก็มีอีกาสีขาวตัวหน่ึงปรากฏ

ขึ้นมาที่พื้น อาหารของข้ากลับมาแล้ว

ยังไม่ทันหายดีใจ จู่ๆ อีกาตัวนั้นก็เริ่มขยายใหญ่ขึ้น กระทั่งสุดท้าย

พอกางปีกออกมาก็คล้ายจะบดบังท้องฟ้าได้เลย

ข้าไม่เคยเห็นนกตัวใหญ่เท่านี้มาก่อน ชั่วขณะน้ันไม่รู้จะเริ่มพูด 

จากท่ีใดดี จอมมารวัวกระทิงกลับคว้าตัวข้าวางขึ้นไปบนหลังนกใน 

คราเดียว

หลงัจากทุกคนขึน้มากันหมดแล้ว อกีาก็บนิข้ึน เขากางปีกพุ่งขึน้ไป

บนนภากาศ ระผ่านท้องฟ้าอย่างงดงาม

ขนสีขาวท่ีอยู่ใต้ร่างอ่อนนุ่มสบายย่ิง ปุยเมฆสีขาวบนท้องฟ้า 

ราวกับเริงระบ�าอยู่ข้างกายข้า ทุกสิ่งทุกอย่างบนพ้ืนดินกลายเป็นด่ังมด 

สายลมรุนแรงท่ีพัดผ่านใบหน้าของข้าก็คล้ายกับทัศนียภาพที่ข้าเห็น 

ตอนตกลงมาจากชั้นสิบ ไม่สิ ยามนี้อาจจะงดงามยิ่งกว่า

เมื่อคิดได้เช่นนี้ ข้าก็ส่งเสียงร้องด้วยความเบิกบานใจท่ามกลาง

สายลม "เมี้ยว..."

อีกาคล้ายรับรู้ได้ถึงความตื่นเต้นดีใจของข้า เขาพาข้าบินขึ้นไปต่อ 

ยิ่งบินก็ยิ่งสูง ราวกับจะบินไปให้ถึงดวงอาทิตย์

ภายใต้แสงอาทิตย์ที่สว่างไสว ขนกับปีกสีขาวดุจหิมะคู่นั้นย่ิงดู

งดงาม มีเสน่ห์ดึงดูดใจคนยิ่ง

ข้าก็พลอยคึกคักฮึกเหิมตามไปด้วย เมื่อความตื่นเต้นฮึกเหิมบรรลุ
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ถึงขีดสุด ในท่ีสุดข้าก็ไม่อาจควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้  

และอดที่จะระบายอารมณ์ออกมาเล็กน้อยไม่ได้

"อ๊ากกก!" เสียงร้องโหยหวนของอีกาดังสะเทือนเลื่อนลั่นไปท่ัว 

แผ่นฟ้า

การบินท่ีราบเรียบมั่นคงเริ่มโคลงเคลง อีกาพลิกตัวไปมาอยู่บน

ท้องฟ้า

จอมมารวัวกระทิงกับหลัวช่าท่ีอยู่ด้านหลังรีบขยับมาข้างหน้า  

พวกเขาดึงแขนข้าคนละข้างก่อนจะร้องขึ้นพร้อมกัน

"น้องสาวบุญธรรม เจ้าอย่ากัดอิ๋นจื่อ! รีบปล่อย!"

"น้องสาว เจ้าอย่ากัดอิ๋นจื่อ! ปล่อยเร็ว!"
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บนภูเขาลั่วอิง ทุกหนแห่งเต็มไปด้วยต้นไม้โบราณสูงเสียดฟ้า 

ปกคลมุยอดเขาท้ังลกูจนมดืครึม้ กล่าวส�าหรับแมวซึง่เป็นสตัว์ทีอ่อกหากิน 

ตอนกลางคืน ที่แห่งนี้นับเป็นสถานท่ีที่เหมาะแก่การอยู่อาศัยอันหาได้

ยากยิ่ง

แต่...ที่นี่ไม่ใช่บ้านของข้า

กระโดดลงจากปีกอีกา ข้าก็หมอบอยู่บนพ้ืน ดมๆ ทางซ้าย ดมๆ 

ทางขวา ล้วนไม่มกีลิน่อายท่ีคุน้เคย อดทีจ่ะหนัไปมองทุกคนแล้วส่งเสยีง

ร้องออกมาหลายค�าด้วยความเศร้ารันทดไม่ได้

จอมมารวัวกระทิงกับหลัวช่าต่างมองหน้ากัน อีกาเปลี่ยนร่าง 

เป็นอิ๋นจื่ออีกครั้ง เขาเดินเข้ามายิ้มให้ข้าก่อนบอก "ลุกขึ้น พวกเรา 

กลับถึงบ้านแล้ว"

นี่ไม่ใช่บ้านของข้า!

6 

คชสารตัวโตขอหมั้นหมาย
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ข้านั่งอยู่บนพื้น โคลงศีรษะไปมาแสดงท่าทีไม่ยอมลุกขึ้น เขากลับ

ใช้ก�าลังคว้าแขนข้า คิดจะดึงขึ้นมา

"ไม่!" ข้าสะบัดแรงๆ อิ๋นจื่อที่ผอมบางจึงปลิวออกไป ร่างกระแทก

กับต้นไม้ต้นใหญ่ทีอ่ยู่ไม่ไกล แรงกระแทกท�าให้ต้นไม้ใหญ่ขนาดหนึง่คน

โอบไหวเอนไปมา

ใบไม้แห้งร่วงพรูราวกับฝนตก เขาเช็ดๆ คราบโลหิตท่ีมุมปาก 

ตะเกียกตะกายลุกข้ึนมายืนกลางฝนใบไม้ เดินมาตรงหน้าข้าอีกคร้ัง  

จับมือทั้งสองของข้าไว้แล้วยืนกราน "ลุกขึ้นมา!"

ข้าเงยหน้าขึ้นมองนัยน์ตาสีนิลคู่น้ันของอิ๋นจื่อ ในดวงตามีแวว

รนัทดใจท่ีอ่านไม่ออก ไม่รูเ้พราะเหตุใดความรันทดใจน้ีจงึเสียดแทงเข้าไป

ในความทรงจ�าที่อยู่ในสมอง เกิดลูกคล่ืนเป็นระลอกร้ิว ถึงกับท�าให้ข้า

ค่อยๆ ลุกขึ้นยืนตามการฉุดดึงของเขาโดยไม่รู้ตัว

"ดีๆ เช่นน้ีถูกต้องแล้ว" จอมมารวัวกระทิงจะเข้ามาช่วยประคอง 

แขนข้าอีกข้างหนึ่ง แต่กลับถูกหลัวช่าถลึงตาใส่ เขาจึงย้ิมเจื่อนพลาง 

หดมือกลับไป

ในที่สุดอิ๋นจื่อก็ยิ้ม เขาประคองข้าเดินขึ้นไปบนยอดเขาทีละก้าวๆ 

ข้าเดินตามจังหวะก้าวของเขา ลองเดินด้วยสองขา กลับพบว่าไม่ได้ 

ยากล�าบากอย่างที่คิด ทั้งยังเดินได้สะดวกสบายยิ่ง

ครู ่ เดียวข้าก็เริ่มออกวิ่ง ประเดี๋ยวก็กระโดดข้ึนไปบนต้นไม้  

กระโดดข้ามล�าธาร อ๋ินจื่ออยู่ข้างหลังก็กางปีก บินลอดก่ิงไม้ไล่ตาม

ความเร็วของข้า

ทนัใดนัน้กลิน่สตัว์ป่าท่ีฉนุเฉยีวก็หยุดย้ังฝีเท้าของข้าไว้ เสอืตวัหน่ึง
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หางตาชี้ชัน หน้าผากมีลายสีขาวก็กระโดดออกมาจากพุ่มไม้ หยุดยืน 

อยู่เบื้องหน้าข้า เขี้ยวที่น่ากลัวคล้ายมีน�้าลายไหลหยด นัยน์ตาเปี่ยม

อานุภาพน่าครั่นคร้ามเจือรังสีเข่นฆ่าไร้ที่สิ้นสุด

"เมี้ยว!" ข้าตกใจร้องเสียงดังออกมาค�าหนึ่ง รีบขดตัวหลบอยู่ 

ข้างหลังอิ๋นจื่อที่กลับมาเป็นร่างคน พูดเสียงส่ัน "มี...มีเสือ ตี...ตีเขา 

ให้ตาย!"

"ต้าหวงั* โปรดไว้ชวิีต!" เสอืตวันัน้กลบัย่อสองขาหน้าคกุเข่าลงกับพ้ืน 

ทนัที ปากเอ่ยภาษามนุษย์ "ข้าน้อยมาต้อนรบัช้า นับว่าบกพร่องต่อหน้าที่ 

ต้าหวังได้โปรดเมตตาไว้ชีวิตด้วย!"

ข้าไม่เข้าใจว่าเขาก�าลังพูดอะไร เอาแต่คว้าคอเส้ืออิ๋นจื่อไว้แน่น

แล้วบอก "เสือ! เสือ! รีบตีเขาให้ตาย!"

เสือคุกเข่าอยู่กับพ้ืน โขกศีรษะไม่หยุดพลางร้องว่า "ต้าหวัง 

ได้โปรดเมตตาไว้ชีวิตด้วย! ต้าหวังได้โปรดเมตตาไว้ชีวิตด้วย!"

ข้ากับเสือย่ิงร้องก็ย่ิงดังกังวาน ระหว่างนั้นยังมีเสียงโขกศีรษะ 

อิ๋นจื่อถูกรัดคอจนหน้าแดง แทบจะหายใจไม่ได้ จะพูดก็พูดไม่ออก

ยังดีที่ภายหลังจอมมารวัวกระทิงไล่ตามมาทัน เขาเห็นเหตุการณ ์

ก็ตวาดขึ้น "พวกเจ้าก�าลังท�าอะไร!"

ข้ารีบปล่อยอิ๋นจื่อ กระโจนเข้าไปท่ีข้างกายจอมมารวัวกระทิง 

พลางร้องบอก "มีเสือ! พี่ชายช่วยข้าด้วย!"

จอมมารวัวกระทิงยังไม่ทนัได้ตัง้สต ิหลวัช่าก็รบีเข้ามาผลกัข้าออก 

จากนัน้ก็กอดข้าไว้หลวมๆ พลางปลอบโยน "น้องสาวไม่ต้องกลวั เสอืตวันี ้

* ต้าหวงั แปลว่าราชาผู้ย่ิงใหญ่ ใช้เรยีกกษตัรย์ิหรอืเจ้าครองแคว้นในสมยัโบราณ ในท่ีนีใ้ช้เรยีกในเชงิยกย่อง
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เชือ่งย่ิงนกั เชือ่ฟังค�าสัง่มาก ไม่เชือ่เจ้าบอกให้เขากลิง้ไปมาสกัหลายรอบ

ให้ดูสิ"

ข้ามองสายตาจริงจังของหลัวช่า ก่ึงเชื่อก่ึงสงสัย แล้วรวบรวม 

ความกล้าเดินไปหยุดเบื้องหน้าเสือก่อนร้องสั่ง "นั่งลง!"

เสือนั่งลงทันที

ข้าย้อนนึกถึงค�าสั่งฝึกลูกสุนัขที่เคยเห็นเมื่อก่อน จึงพูดขึ้นติดๆ กัน 

"หมอบลง กลิ้งไป แกล้งตาย อยู่นิ่งๆ ห้ามขยับ!"

ปรากฏว่าเสอืตวันีก้ลบัเชือ่ฟังย่ิงกว่าสุนัขเสยีอกี รีบปฏิบตัติามค�าส่ัง 

ของข้าทุกอย่าง ยามนี้นอนอยู่กับพื้น ขาทั้งสี่ชี้ฟ้า

"สนุกยิ่งนัก! สนุกยิ่งนัก!" ข้าตบมือยังคิดจะสั่งอีก กลับถูกอิ๋นจื่อที่

หายใจได้แล้วลากเดินเข้าไปในถ�า้บนภูเขาทีซ่กุซ่อนอยู่ บอกอกีประเดีย๋ว

ค่อยให้ข้าเล่นต่อ

ข้าหันกลับไปมองเสืออย่างอาลัยอาวรณ์อีกคร้ัง เขามองข้าอย่าง

น่าสงสาร แต่ยังคงอยู่ในท่าเดิมโดยไม่กล้าขยับ

เข้ามาในถ�้า ข้ามองไปรอบๆ ข้างในปูขนสัตว์อ่อนนุ่มดูน่าสบาย

อย่างย่ิง ยังไม่ทันได้คลานขึ้นไปเกลือกกลิ้ง หลัวช่าก็พาข้าไปที่ห้อง 

ด้านข้าง เปลี่ยนมาสวมเสื้อผ้าท่ีตัดเย็บจากแพรต่วนชุดหนึ่ง เน้ือผ้านุ่ม

เบามาก ความรู ้สึกตอนสวมอยู่บนร่างกับไม่ได้สวมไม่ต่างกันมาก  

ท�าให้ข้าพอใจย่ิง ท่ีพอใจมากที่สุดคือเสื้อผ้าน้ีด้านหลังยังมีช่องให้ 

หางโผล่ออกไปได้ ท�าให้ข้ากอดหางเกลือกกลิ้งได้ตลอดเวลา

จากนั้นอิ๋นจื่อกับจอมมารวัวกระทิงก็จับตัวข้าไว้แล้วเริ่มอบรม 

ความคิดด้านศีลธรรมจริยธรรม ข้าฟังแล้วเอาแต่หาวหวอด พวกเขา 
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กลับไม่ยอมให้ข้านอน กระท่ังหลัวช่ายกปลาหล่ีท่ีปรุงเสร็จออกมาจึง

ท�าลายสภาพอันน่าอึดอัดนี้ไปได้

ที่น่าเสียใจก็คือตอนข้าหมอบร่างลงไปกัดเนื้อปลา พวกเขาก็เร่ิม

สอนข้าถึงมารยาทในการกินอาหารอีก...

น่าเบื่อยิ่งนัก...

การอบรมที่น่าสะอิดสะเอียนนี้ด�าเนินอยู่สามวันเต็มๆ ข้าซัดอิ๋นจื่อ

ปลิวกระเด็นไปหลายครั้ง ท�าให้จอมมารวัวกระทิงโมโหแทบคลุ้มคล่ัง 

ไม่รู้กี่หน และข้าต้องอดทนยืนหยัดฟังต่อไปภายใต้เนื้อปลาของหลัวช่า

ไม่รูก่ี้ครัง้ ทว่าเสอืตวันัน้เคราะห์ร้ายกว่าหน่อย เขานอนท่าเดมิไม่ขยับอยู่

นอกประตูมาสามวันแล้ว กว่าข้าจะนึกขึ้นมาได้ เขาก็แทบจะหิวตาย

สามวันมานีพ้วกอิน๋จือ่กลบัสอนให้ข้าพูดเพียงไม่ก่ีประโยค น่ันก็คอื

ให้พูดกับคชสารตัวโตว่า 'แม้จะชื่นชมท่านมาก แต่การแต่งงานในครั้งนี้

ออกจะไม่ค่อยเหมาะสม โปรดให้เวลาข้าได้ไตร่ตรองอีกสักระยะ'

เพ่ือค�าพูดที่สมควรตายประโยคนี้ ข้าต้องท่องอยู่นับพันครั้งจึง 

พอจะนับว่าจ�าได้แม่น พร้อมกันนั้นเรื่องการขอแต่งงานน้ีก็ได้ทิ้ง 

เงาด�าทะมึนไว้ในใจของข้าอย่างยากจะลืมเลือน 

น่ากลัวเกินไปแล้ว...

ในทีส่ดุก็ถึงวนัท่ีจะต้องเดนิทางไปเผชญิหน้ากับเรือ่งการขอแต่งงาน  

หลัวช่าจับข้าแต่งตัวอย่างพิถีพิถันอยู่ครึ่งวัน จากน้ันก็พาไปท่ีหุบเขา 

แห่งหนึ่งในภูเขาลั่วอิง

ก่อนออกเดินทางข้าเคยย้อนนึกถึงช้างที่เคยเห็นในโทรทัศน์  
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ดูเหมือนจะตัวโตกว่าแมวไม่เท่าไร ทันใดนั้นความคิดที่จะกัดเขาให้ตาย

เพื่อแก้แค้นที่มาขอแต่งงานก็อุบัติขึ้นมาในสมอง

แต่เมื่อข้าได้พบเขาเข้าจริง ก็พบว่าข้าคิดผิดไปแล้ว

ช้างสีขาวตัวโตตัวนี้สูงราวกับภูเขา บดบังแสงอาทิตย์ทั่วท้องฟ้า 

ยามเขาก้าวเดิน พ้ืนปฐพีทั้งผืนก็สั่นไหวไปหมด เสียงร้องของเขา 

ดังมากพอท่ีจะได้ยินไปถึงท้องนภากาศ ข้าต้องแหงนหน้าคอตั้งจึงจะ 

มองเห็นดวงตาของเขา

บนท้องฟ้ามีราชาอินทรีบินมาตัวหน่ึง หยุดลงที่ข ้างกายช้าง  

สัตว์สองตัวน้ีได้ยึดครองพ้ืนที่ในหุบเขาไว้เกือบทั้งหมด ข้างหลัง 

ดูเหมือนยังมีแรดนอเดียวที่เบียดเข้ามาไม่ได้อีกตัว

ส่วนข้ากับพวกจอมมารวัวกระทิงยืนอยู่ในมุมเล็กๆ มุมหนึ่ง  

แหงนหน้าขึ้นมองท่วงทีอันสง่างามของพวกเขา

กัดไม่สะดวก...ข้าลู่ใบหูลงด้วยความท้อแท้ใจ มองสัตว์ตัวใหญ่

มหึมาตรงหน้าอย่างคับแค้น คิดไม่ออกว่าจะกัดตรงที่ใดได้

จอมมารคชสารเริ่มเอ่ยปากข้ึนแล้ว เสียงของเขาฟังดูขวยเขิน 

แต่ก้องกังวานยิ่ง สะเทือนเลื่อนลั่นจนแก้วหูข้าสั่นไปหมด

เขาบอก "เหมียวเหมียว ข้ารักเจ้า"

สองค�าแรกข้าเข้าใจ แม้ในความทรงจ�าจะมใีครหลายคนท่ีเรียกข้า

ด้วยชื่อท่ีแตกต่างกัน มีต้าหวัง ลูกพ่ี น้องสาว น้องสาวบุญธรรม  

แมวสารเลว จอมมารแมว คนงามแมว เป็นต้น แต่เหมียวเหมียวกับ 

เมียวเมียวสองค�านี้มีจ�านวนครั้งที่ปรากฏสูงท่ีสุด ข้าเข้าใจดี นี่เป็น 

การเรียกข้า
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แต่อีกสามค�าข้างหลังนั่นหมายความว่าอย่างไร ข้ารีบหันไปมอง 

อิ๋นจื่อเพื่อขอความช่วยเหลือ

อิน๋จือ่พยายามขยิบตาให้ข้า เขาขยิบตาจนหน้าแทบจะเป็นตะครวิ

แล้ว ข้าจึงนึกขึ้นได้ว่านี่เป็นสัญญาณลับให้พูดค�าที่ท่องจ�าจนแม่นย�า

ประโยคนั้นออกมา

ทว่าข้ายังไม่ทนัได้พูดออกมา จอมมารคชสารก็พูดขึน้อกี "ใช้ร่างเดมิ 

มาพบแม่นางเหมียวเหมียวดูจะไม่เหมาะ ประเดี๋ยวข้าจะเปลี่ยนเป็นร่าง

มนุษย์"

พูดจบก็มีหมอกควันพวยพุ่งขึ้นมาจากร่างของเขา ที่ปรากฏขึ้นมา 

กลางหมอกควนัคือบุรุษผมสั้นสีขาวคนหนึง่ รา่งกายสูงใหญ่มาก กระทัง่

เปรียบกับจอมมารวัวกระทิงแล้วยังสูงกว่าหนึ่งช่วงศีรษะ ผิวของเขา 

ค่อนข้างซีดขาว ไม่มีสีเลือดสักเท่าไร องคาพยพทั้งห้าหล่อเหลางดงาม 

บนร่างสวมเสือ้เกราะทีท่�าด้วยเหลก็เป็นวงร้อยต่อกัน บนสายรดัเอวเหลก็

รูปศีรษะช้างมีค้อนทองค�าใหญ่คู่หนึ่งเหน็บอยู่ บนมงกุฎฝังเพชรยังม ี

ขนหางนกยาวๆ ปักอยู่อีกสองอัน คล้ายแม่ทัพผู้มีท่วงทีของปัญญาชน 

ที่เคยเห็นอยู่ในการแสดงงิ้ว

ราชาอินทรีท่ีอยู่ด้านข้างก็เกิดการเปลี่ยนแปลง ท่ีปรากฏข้ึนมา 

ตรงหน้าอีกครั้งคือบุรุษรูปร่างผอมแห้ง เห็นโหนกแก้มบนใบหน้าชัดเจน 

ริมฝีปากบาง จมูกนกอินทรี นัยน์ตาสีทองคู่น้ันคมกริบราวกับสามารถ 

มองทะลทุกุสิง่ ร่างสวมเสือ้ผ้าธรรมดาเรยีบง่าย เอวมตีะขอเหลก็ห้อยอยู่

คู่หนึ่ง ทั่วร่างเปี่ยมด้วยพลังอันฮึกเหิมอย่างไม่อาจปิดบังไว้ได้

ในท่ีสุดแรดนอเดียวที่อยู่ข้างหลังก็เบียดเข้ามาได้ เขาก็แปลงร่าง
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เป็นคน เป็นบุรุษรูปร่างแข็งแรงอ้วนท้วน ดวงตาเล็กย้ิมจนเป็นเส้นตรง  

ไม่ได้พกอาวธุอะไร ท่าทางสภุาพอ่อนโยน ท�าให้ข้าเกิดความรู้สกึทีด่ด้ีวย

จอมมารคชสารเดินเข้ามาหยุดอยู่เบื้องหน้าข้า เขาหยิบกระดาษ

แผ่นหน่ึงออกมาจากอกเสื้อด้วยท่าทีเขินอายแล้วเอ่ยข้ึน "แม่นาง 

เหมียวเหมียว ข้าเขียนจดหมายรักให้เจ้าฉบับหนึ่ง"

ข้าใช้สายตาขอความช่วยเหลือมองไปที่อิ๋นจื่ออีกครั้ง เขารีบ

ตอบแทนข้า "นางไม่รู้หนังสือ ท่านอ่านเองเถิด"

ครั้นแล้วใบหน้าของจอมมารคชสารก็แดงเรื่อขึ้นเล็กน้อย เขา 

คลี่กระดาษ อ่านออกมาทีละค�าอย่างจริงจัง "ตะพาบน่ึงทรงเคร่ือง  

เนื้อลานึ่งหมักสุราบุปผา กุ้งหมักน�้าปรุงรสต้ม น�้าแกงหัวปลาใส่เต้าหู้  

ปลาจะละเม็ดราดพริก ปลาหลี่น�้าแดง ตะพาบน�้านึ่ง กุ้งแช่สุรา..."

ข้าเบิกตากว้าง เขาท่องชื่ออาหารออกมาชนิดหนึ่ง น�้าลายข้า 

ก็ไหลออกมาส่วนหนึ่ง อยากกินจนแทบจะกระโจนเข้าไป...

คิดไม่ถึงว่าราชาอินทรีที่อยู่ข้างหลังผู้นั้นจะเดินเข้ามาดึงชายเสื้อ

จอมมารคชสารเบาๆ พลางกระซิบ "เจ้าหยิบกระดาษผิดแล้ว น่ีเป็น 

ต�าราอาหารที่ข้าคัดลอกให้พ่อครัว"

รอบด้านมเีสยีงหัวเราะ สหีน้าของจอมมารคชสารย่ิงดูต่ืนเต้นมากข้ึน  

เขารบีคล�าหากระดาษอกีแผ่นออกมา เริม่อ่านด้วยสหีน้าแดงระเรือ่อกีครัง้  

"ในป่ามีละมั่งตาย หญ้าคาขาวห่อคลุมร่างไว้ สาวน้อยนางหน่ึงเร่ิมรู้จัก

อารมณ์รักใคร่ หนุ่มน้อยมาเกี้ยวพานหยอกล้อ..."*

คราน้ีข้าไม่เข้าใจโดยสิ้นเชิงแล้ว...มองเขาโคลงศีรษะไปมา 
* บทกวีสมัยต้นราชวงศ์ฉิน ไม่ทราบชื่อผู้แต่ง เนื้อหากล่าวถึงความรักอันใสบริสุทธ์ิระหว่างชายหญิง  
ชายหนุ่มล่าละมั่งและน�ามาก�านัลให้หญิงสาว
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อย่างเหม่อลอย ดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าสาดแสงลงมา ข้ารู้สึกอบอุ่นไป 

ทั้งร่าง อยากจะฟุบลงไปนอนเสียเดี๋ยวนี้

ข้าอ้าปากกว้างหาวค�าโต สะบดัหางทีหนึง่ ข้าสงัเกตเหน็ขนหางนก

บนมงกุฎก�าลังแกว่งไกวไปตามศีรษะของจอมมารคชสาร ประเดี๋ยว 

แกว่งไปทางขวา ประเดี๋ยวแกว่งไปทางซ้าย คล้ายตอนเจ้านายเล่นไม ้

ล่อแมวกับข้าไม่มีผิด ท�าให้ดวงตาของข้าเริ่มส่ายไปตามขนหางนก 

สองอันนี้ด้วยความเคยชิน

ซ้าย...ขวา ซ้าย...ขวา ซ้าย...ขวา...ในใจข้าคันยุบยิบ ร่างกาย 

ไม่อยู่ในความควบคุม กรงเล็บค่อยๆ ยืดยาวออกมา จิตใจจดจ่อ 

รอพริบตาที่ขนหางจะหยุดนิ่ง

ทันทีที่บทกวีกล่อมนอนหยุดลง ข้าก็กระโจนเข้าใส่ขนหางนก 

ด้วยอานุภาพดุจอสนีบาตฟาดเปรี้ยง จอมมารคชสารตกใจจนล้มกลิ้ง 

ไปกับพื้น หลบกรงเล็บแหลมคมของข้า

ราชาอินทรีที่อยู่ด้านข้างโกรธแค้นข้ึนมา "หญิงชั่วร้าย! ต่อให้ 

ไม่รับปากการขอแต่งงาน ก็ไม่จ�าเป็นต้องท�าร้ายพ่ีน้องของข้ากระมัง! 

สังหารนางให้ข้าเดี๋ยวนี้!"

ไม่รูว่้าอิน๋จือ่กับจอมมารวัวกระทิงทีอ่ยู่ด้านหลงัถอนหายใจยาวเหยียด 

ด้วยเหตุใด

ข้ายังคงหมุนไปรอบๆ ไล่ตามขนหางนกของจอมมารคชสารอย่าง

สนุกสนาน
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เหตุใดต้องตีข้า!

ขณะก�าลงัเล่นอย่างสนุกสนานอยู่น้ัน จู่ๆ  ตะขอเหลก็ก็จูโ่จมเข้ามา

ตรงหน้า ข้ารีบพุ่งไปที่ด้านข้าง เบี่ยงตัวหลบพ้นจากการถูกแทงท้อง 

ไปได้หวุดหวิด

ราชาอนิทรไีม่ได้หยุดการโจมตเีพราะการหลบหลีกของข้า ตะขอเหลก็ 

ของเขาโค้งตวัดมุ่งมาที่ศีรษะของข้า ท่าทางคล้ายไม่ตายไม่ยอมเลิกรา

ข้าโมโหข้ึนมาแล้ว หางชี้ชันขึ้น จับจ้องราชาอินทรีท่ีเปี่ยมไปด้วย

จิตสังหารตรงหน้าอย่างดุดัน ค�ารามเสียงต�่าพร้อมจะต่อสู้ ความทรงจ�า

ผุดขึ้นมาอีกครั้ง มือเคลื่อนไหวไปตามความคิด กรงเล็บยาวและคมกริบ

ดุจใบมีดปรากฏขึ้น

"เหมียวเหมียว..." จอมมารคชสารพูดข้ึนมาด้วยความเสียใจ  

"เจ้าชิงชังข้ามากจริงหรือ"

7 

ลาก่อนเจ้านาย
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ข้ายังไม่ได้ตอบ ราชาอินทรีก็ชิงด่าออกมาก่อน "เจ้าช่างโง่งม!  

ยังไม่รีบตื่นขึ้นมาอีก หญิงผู้นี้ปั่นหัวเจ้าเล่น หลายปีมานี้มีบุรุษในแถบนี้

ไม่รู้เท่าไรถูกนางพูดจาย่ัวเย้าแค่ค�าสองค�าก็ลุ่มหลงจนจิตใจเคลิบเคล้ิม

มัวเมา นางเคยรับหมั้นใครจริงเสียเมื่อไร เห็นเจ้าเป็นคนโง่ชัดๆ!"

เพ่ิงจะสิน้เสยีง เขาก็ชตูะขอจูโ่จมมาท่ีข้า ข้าก็ไม่เกรงใจย่ืนกรงเลบ็

ซ้ายออกไปต้านรับ กรงเล็บอีกข้างก็ตะกุยไปท่ีหน้าอกตรงหัวใจของเขา 

ราชาแรดเห็นแล้วตื่นตระหนก รีบพุ่งเข้ามาใช้ก�าปั้นขวางไว้ "อย่าท�าร้าย

พี่น้องของข้า!"

ข้าไม่ได้ลดพลังในการจู่โจมลง ตะกุยก�าปั้นของเขาเป็นแผลสี่รอย 

กระน้ันก็ตัดเส้นเอ็นเห็นกระดูก โลหิตสดหยาดหยด เพียงพอท่ีจะท�าให้

เขากุมมือร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวด

"น้องสาม!" จอมมารคชสารร้องขึ้น เขามองบาดแผลของราชาแรด

แล้วก็มองข้า ดวงตาเริ่มแดงไปด้วยเส้นโลหิตฝอย แววตามีประกาย 

ไม่อยากจะเชื่อปรากฏอยู่ "เหตุใดเจ้าจึงเหี้ยมโหดถึงเพียงนี้!"

ข้าก�าลังเลียคราบโลหิตบนกรงเล็บในมือ ได้ยินค�าพูดของเขา 

มีแววต�าหนิก็รู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรม "ก็เขาตีข้า..."

"สังหารนางแล้วค่อยว่ากัน แก้แค้นให้น้องสาม!" ราชาอินทรีจู่โจม

เข้ามาอย่างดุดันอีกครั้ง จอมมารวัวกระทิงรีบพุ่งเข้ามาช่วยข้าโดย 

เอากระบองเหล็กต้านตะขอคู่ของอีกฝ่าย

หลวัช่ากับอิน๋จือ่ก็ชกักระบ่ีออกมา ทัง้สองรุมโจมตรีาชาแรดท่ีถูกท้ิง 

อยู่คนเดียว

จอมมารคชสารลังเลอยู่ครู่หนึ่ง ในที่สุดก็กระทืบเท้า ส่ันสะเทือน 
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จนพ้ืนดนิไหวภูเขาโยกคลอน เขาดึงค้อนทองค�าออกจากเอวแล้วทุบลงมา 

ทีข้่าอย่างแรง ข้ารบีหลบ กรงเลบ็ทัง้สองพุ่งแหวกอากาศออกไป เกิดเป็น 

กระแสลมคมกริบสี่สาย

จดุท่ีกระแสลมพาดผ่าน ต้นไม้นับร้อยต้นเอนล้มลงพร้อมเพรยีงกัน 

หินก้อนใหญ่ที่แข็งแกร่งแตกเป็นสองท่อน ยอดเขาทั้งยอดถูกตัดไป 

แถบหนึ่ง พังโครมลงมาอย่างไม่เต็มใจ ท�าให้ความสูงลดลง

"กรงเล็บทะลวงฟ้าที่ยอดเย่ียม!" จอมมารคชสารหลบไปได้อย่าง

หวุดหวิด ทว่าขนหางนกสองเส้นบนมงกุฎกลับถูกตัดขาด เขายก 

ค้อนทองค�าทุบลงไปที่พื้นดินติดๆ กันไม่หยุดด้วยความโกรธแค้น

พ้ืนดินเริ่มสั่นสะเทือนเลื่อนลั่น เทือกเขาท่ีอยู่ใต้ฝ่าเท้าถูกแรง 

สั่นสะเทือนจนแยกออกเป็นช่องและค่อยๆ ขยายกว้างข้ึน การทรงตัว 

ของทุกคนเริ่มไม่มั่นคง การเคลื่อนไหวถูกรบกวนอย่างหนัก

ราชาแรดเห็นจอมมารคชสารใช้กระบวนท่านีอ้อกมาก็รบีถอยหลงั

เพ่ือหลบอานุภาพการโจมต ีส่วนราชาอนิทรีกลับกางปีกบนิข้ึนไปบนท้องฟ้า  

แล้วจู่โจมเข้าใส่ข้าโดยไม่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวแต่อย่างใด

ข้าเหยียบก้อนหนิทีร่่วงหล่นลงมาแล้วกระโดดพุ่งขึน้ไปยังทีส่งูอย่าง

ปราดเปรียว พอกระโดดขึ้นไปถึงที่สูงก็โจนทะยานออกไปเกาะอยู่บน 

แผ่นหลังราชาอินทรี แล้วกัดปีกของเขาเต็มแรง

ราชาอินทรีได้รับความเจ็บปวด ร้องเสียงดังออกมาค�าหนึ่งแล้ว 

พลิกตัวไปมา "เจ้า! มารดามันเถอะ! ลงไปเดี๋ยวนี้!"

"เมี้ยว...เมี้ยว เจ้านกหน้าเหม็นกล้าตีข้า" ข้าส่งเสียงออกมาอย่าง 

ไม่ค่อยชดัเจนนกั เป็นตายก็ไม่ยอมปล่อย กลับย่ิงกัดแน่น กระท่ังโลหิตสด 

Page ������ ������ ������ ������������ 1.indd   53 19/6/2563 BE   10:21



54

เหมียว เหมียว เหมียว แมวน้อยอลเวง 1

เต็มปาก

"ข้าจะให้เจ้าตายไปพร้อมกับข้าเสยีเลย!" ราชาอนิทรีเดอืดดาลสุดขีด  

ใช้ตะขอคู่ฟาดลงมาท่ีแผ่นหลังตนเอง แรงที่ฟาดลงมาคล้ายจะให้ทะลุ

ตัวเขาออกไป

"น้องรอง! อย่า!" 

"พี่รอง! อย่า!"

จอมมารคชสารกับราชาแรดร้องตะโกนเป็นเสียงเดียว

"น้องสาวบุญธรรม! ระวัง!" 

"ลูกพี่! ระวัง!"

จอมมารวัวกระทิงกับอิ๋นจื่อตะโกนขึ้นมาพร้อมกัน

ในช่วงคับขันอันตราย ข้าพลันเกิดประกายความคิดข้ึน ถึงกับ 

นึกวิธีเปลี่ยนกลับเป็นร่างแมวออกอย่างรวดเร็ว ร่างเดิมท่ีเล็กบอบบาง 

อยู่แล้วใช้หลบกระบวนท่าไม้ตายที่จะเอาชีวิตได้พอดี

คิดไม่ถึงว่าเพิ่งจะกลายร่างเป็นแมว ตะขอคมกริบของราชาอินทรี

ก็ยังฟาดลงมาไม่ถึงตัวข้า ที่พื้นดินราบเรียบจู่ๆ ก็มีลมพายุพัดโหมขึ้นมา

ทัง้สีด้่าน หนิทรายปลวิว่อนไปหมด พัดม้วนเอาร่างของข้าและราชาอนิทรี 

รวมถึงก้อนหิน ต้นไม้จ�านวนมากขึ้นไปบนท้องฟ้า แล้วพัดพาไปยังที่ 

ห่างไกลอย่างรวดเร็ว...

"เมีย้ว!" ข้าถูกพัดจนหลดุจากร่างของราชาอนิทรี อดท่ีจะร้องออกมา 

ไม่ได้ ก้มหน้าลงก็เห็นหลัวช่าถือพัดใหญ่เล่มหน่ึงอธิบายกับจอมมาร 

วัวกระทิงอย่างใสซื่อ 

"ข้าเข้าใจว่านางก�าลังจะตาย...ขออภัยด้วย"
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ข้าถูกลมพัดหอบหมนุไปจนอยากอาเจยีน ภาพเบือ้งหน้าพลันด�ามืด  

หมดสติไปทันที

ตอนฟ้ืนขึน้มาเป็นช่วงโพล้เพล้แล้ว รอบด้านมแีต่ป่าอนัเปล่าเปลีย่ว 

ข้าตกลงมาจนกระดูกทัง้ตัวเจบ็ไปหมด กระท่ังเดนิก็ดเูหมอืนจะไร้เร่ียวแรง

พยายามตะเกียกตะกายเดนิไปทัง้ท่ีไม่มจีดุหมาย เดินไปสองสามก้าว 

ก็หยุดพัก เดินไปอีกสองสามก้าวก็หยุดพัก...

ข้าไม่รู้ว่าตนเองจะไปที่ใด...แต่ข้าอยากกลับบ้าน...

เมือ่ก่อนตอนกลางคนืข้าเทีย่วเล่นอยู่ข้างนอกไม่กลบับ้าน เจ้านาย

ก็จะร้อนใจถือไฟฉายเท่ียวตามหาไปท่ัว ไม่ว่าข้าจะซ่อนตัวอยู่ในท่อน�้า 

อยู่ในพุ่มหญ้า ช่องว่างตรงบันได หรือบนต้นไม้ เขาก็หาข้าพบจนได้  

จากนั้นก็อุ้มอย่างอ่อนโยนพากลับบ้าน เปิดอาหารกระป๋องที่อร่อยให้

แต่...ครั้งนี้เจ้านายไม่ได้มาตามหาข้า

เขาใช่ไม่ต้องการฮวาเหมียวเหมียวแล้วหรือไม่ จึงได้ทอดท้ิงข้า 

เหมอืนเจ้านายของมมีทีีท้ิ่งมมีใีห้นางไปเป็นแมวจร ปล่อยให้ถูกคนรงัแก

เช่นนั้น

ข้าไม่กล้าคดิต่อไปอกี และไม่ได้คดิอะไรต่อไป เพียงมองดวงอาทติย์ 

ยามสายัณห์อย่างเหม่อลอย ดวงอาทติย์ในยามสายัณห์แดงย่ิง คล้าย 

ไข่แดงเคม็โตๆ ลกูหนึง่ แผ่เสน่ห์ดงึดดูใจคนออกมา ย่ัวยวนจนท้องของข้า 

ร้องจ๊อกๆ

ข้าหมอบอยูบ่นพ้ืน เห็นมดก�าลงัขนย้ายอาหารทลีะน้อย ท้ังร่างแมว

ของข้าหิวจนวิงเวียนตาลาย ไม่มีเรี่ยวแรงแม้แต่น้อยนิด เพียงอยากจะ
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นอนหลับอยู่ตรงนี้ อาศัยความฝันอันงดงามมาลืมเลือนความทุกข์ที่ 

อยู่ในใจ

ทนัใดน้ันเองก็ได้ยินเสยีงฝีเท้าดังขึน้เบาๆ ท่ีข้างหู จงัหวะฝีเท้าเช่นนี้ 

ข้าคุ้นเคยดีไม่ต่างอะไรกับเสียงร้องของตน เสียงนี้น่าจะอยู่ทางตะวันตก

ห่างออกไปยี่สิบหลี่*

ข้ารีบเงยหน้าข้ึนมา ยกอุ้งเท้าขึ้นแล้วพุ่งตัวออกไปอย่างรวดเร็ว 

ตอนหยุดฝีเท้า ในดวงตาก็มีคนท่ีเฝ้าคิดถึงอยู่ทั้งวันท้ังคืนปรากฏข้ึนมา

จริงๆ...

ข้าไม่รู้จะบรรยายถึงรูปร่างหน้าตาของเขาเช่นไร เพราะไม่มีค�าใด

มาให้ข้าใช้ได้ แต่ถ้ามคีนนบัพันนบัหมืน่คนมาอยู่รวมกัน ข้าเชือ่ว่าตนเอง

ยังคงมองเห็นและหาตัวเขาท่ามกลางผู้คนทั้งหมดพบได้ในพริบตาเดียว 

และหลังจากนั้นก็จะมองไม่เห็นการมีอยู่ของคนอื่นๆ อีกเลย

ในชวิีตของข้ายังไม่เคยเห็นใครรปูงามย่ิงกว่าเขา และไม่เคยเหน็ใคร 

มีแรงดึงดูดใจยิ่งกว่าเขา เมื่อก่อนไม่มี ตอนนี้ไม่มี ในอนาคตก็ไม่มีทางมี

เพราะเขาคือเจ้านายของข้า...

ข้ากระโจนเข้าไปอย่างรวดเร็ว ปีนป่ายมุดเข้าไปในอ้อมแขนของ

เขา พยายามใช้ศีรษะน้อยๆ ถูไถหน้าอกของเจ้านาย ส่งเสยีงร้อง "เมีย้วๆ" 

ไม่หยุด แทบอยากจะเกาะติดเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่แยกจากกันอีก

ทว่า...เจ้านายกลับขยุ้มหนังที่หลังคอข้าขึ้นมาอย่างแรง แยกข้า

ออกจากตัวเขา ยกตัวข้าขึ้นมาห้อยต่องแต่งอยู่กลางอากาศ

"เมี้ยว" ข้าถามอย่างไม่เข้าใจ แต่ไม่กล้าเปิดปากพูด ข้ากลัว 

* หลี่ (ลี้) เป็นหน่วยวัดระยะทางของจีน เทียบระยะทางประมาณ 500 เมตร
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ถ้าเจ้านายรู้ว่าข้าพูดได้จะไม่ต้องการข้า

เจ้านายจ้องข้าเขมง็ เอ่ยปากข้ึนช้าๆ "ปีศาจแมวน้อยมาจากท่ีใดกัน"

ข้าไม่ได้สนใจค�าถามของเขา เพียงมองดวงตาทัง้สองของเขาอย่าง

งงงัน ข้าท่ีเมื่อก่อนแยกแยะสีสันไม่ออก ไม่เคยนึกเลยว่าดวงตาของ 

เจ้านายจะงามเช่นนี้  สีของดวงตาคล้ายหญ้าอ่อนบนพ้ืนดิน แต่ 

สะดุดตากว่า ชวนหลงใหลย่ิงกว่า กระทั่งยังงดงามย่ิงกว่าหยกท่ีอ๋ินจื่อ

ห้อยอยู่ที่เอวเสียอีก ท�าให้ข้าเคลิบเคลิ้มลุ่มหลงอย่างที่สุด

"พูด!" เจ้านายตวาดถาม

ข้ายังคงมองเขาอย่างงุนงง ประหลาดใจเมื่อพบว่าเส้นผมด�าขลับ

ดุจสีนิลของเขาเปลี่ยนเป็นยาวแล้ว และรวบไว้ข้างหลังอย่างเรียบง่าย 

เส้นผมปลิวไหวไปตามสายลมล้อไปกับขนสัตว์สีขาวที่กุ๊นอยู่ตรงขอบ 

เสื้อคลุมลม ร่างสูงโปร่งแต่ล�่าสันแข็งแรงห่อหุ้มด้วยเส้ือเกราะที่ท�าด้วย

เหล็กเป็นวงร้อยต่อกันส่งประกายสีเงินวิบวับ เอวสะพายกระบี่วิเศษที ่

เตม็ไปด้วยกลิน่คาวโลหิตเล่มหนึง่ ทัว่ร่างของเขามรีงัสเีข่นฆ่าแผ่กระจาย

ออกมาอย่างประหลาด

แต่ไม่ว่าจะเปลี่ยนไปเช่นใด เขายังคงเป็นเจ้านายที่ข้าชอบที่สุด

"ช่างเถิด เห็นแก่ทีเ่จ้ายังเป็นปีศาจน้อยตนหน่ึง วันน้ีข้าจะละเว้นเจ้า 

ชั่วคราว"

ไม่รู้เพราะอะไร วันนี้เจ้านายจึงดูดุและเฉยเมยมาก...เขาถึงกับ 

จบัตวัข้าไว้แล้วเริม่เขย่าไปมา คล้ายคิดจะสะบดัข้าออกไป ข้าโมโหข้ึนมา 

จึงกัดมือเขาอย่างแรง เขี้ยวที่แหลมคมแทงทะลุผิวหนัง โลหิตสด 

หลายหยดไหลเข้ามาในปาก
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โลหิตเย็น มีรสชาติเย็นเฉียบถึงกระดูก พอลงคอกลับเร่ิมร้อน 

แผดเผา ก่อกวนจนอวัยวะห้ากลั่นหกกรองเริ่มเจ็บปวด เจ็บจนข้าไม่อาจ

แผลงฤทธิ์ได้ แต่ยังคงมองเจ้านายไม่ยอมละสายตา

"แมวโง่งม ใครบ้างไม่รู้ โลหิตของเทพปี้ชิงมีพิษร้ายแรง" เจ้านาย

โยนข้าลงไป น�้าเสียงของเขาเมินเฉย ในดวงตากลับมีประกายกลัดกลุ้ม

ร�าคาญใจพาดผ่านจางๆ คล้ายก�าลังใคร่ครวญอะไรบางอย่าง

โดยธรรมชาติแมวเป็นสัตว์ที่มีความอดทนสูงมาก แต่ครั้งน้ีข้า 

ปวดท้องมากจนทนต่อไปไม่ไหวจริงๆ ที่ทนไม่ได้ย่ิงกว่าก็คือเจ้านาย 

หมุนตัวจะจากไป

เขาคิดจะทิ้งข้าไว้...

ข้าพยายามลุกขึ้นมา เท้าทั้งสี่สั่นเทาไม่หยุด แต่ก็ยังคงคลานไป 

ข้างหน้าทีละก้าวๆ คลานไปถึงข้างเท้าเขา ข้าทนต่อความเจ็บปวด 

พยายามส่งเสียงร้อง พยายามถูไถศีรษะกับเท้าของเขา กลิ้งไปบนพ้ืน 

แสร้งท�าน่ารัก เพียงเพราะอยากรั้งเขาไว้ อยากให้เขาพาข้ากลับบ้าน

เขากลับมองข้าอย่างไม่หวั่นไหว

ภาพเบื้องหน้าเริ่มมืดมิด โลหิตสดทะลักออกจากล�าคอ ในปาก 

เตม็ไปด้วยกลิน่คาวโลหิต สรรพสิง่ในโลกเปล่ียนเป็นภาพซ้อนทบั ใบหน้า

ของเจ้านายกเ็ปลีย่นเป็นสามคน ข้าส่งเสยีงร้องด้วยความเศร้ารันทดออกมา 

เป็นค�าสุดท้าย ล้มพับลงไปอย่างไม่ยินยอมพร้อมใจ

ก่อนจะหมดสติ ข้าได้ยินเจ้านายทอดถอนใจยาวแล้วเอ่ยว่า  

"ช่างเถิด..."

ข้าคิดว่าเขาคงยอมพาข้ากลับไปบ้านด้วยแล้ว...
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แต่เมื่อข้าตื่นขึ้นมาอีกครั้ง ท้องฟ้าสลัวใกล้เช้า ท้องก็ไม่ปวดอีก  

แต่เบื้องหน้ากลับไม่มีเงาร่างของเจ้านายอยู่แล้ว

บางทีเขาคงจากไปเพราะมีธุระกระมัง ข้าคิดในแง่ดี ครั้นแล้วก็ 

นั่งอยู่ที่เดิมรอเขากลับมา

แต่ข้ารอตั้งแต่เช้าตรู ่น�้าค้างเปียกชุ่มขน รอจนค�่ามืดดวงดาว 

ทอแสงระยิบระยับไปท่ัวพ้ืนปฐพี แล้วก็รอตั้งแต่มืดค�่าไปจนฟ้าสว่าง  

แล้วก็รอตั้งแต่ฟ้าสว่างจนมืดค�่า...

รอจนกลางวันกลางคนืหมนุเวียนเปล่ียนไปสามรอบ รอจนพวกอิน๋จือ่ 

กับจอมมารวัวกระทิงตามหาข้าจนพบ เจ้านายก็ยังคงไม่กลับมา

ในที่สุดข้าก็เข้าใจ 

ข้าถูกทอดทิ้งแล้ว...

เจ้านายไม่ต้องการข้าแล้ว...

เขาไม่ต้องการฮวาเหมียวเหมียวแล้ว...

อิ๋นจื่อฉุดลากข้า บอกให้ข้ากลับบ้าน ข้ากลับยืนอยู่ที่เดิมเป็น 

นานสองนานไม่ยอมจากไป

ในใจเจ็บปวดย่ิงนัก เปรียบกับตอนที่มีอะไรกล้ิงไปมาอยู่ในท้อง 

ยังเจ็บปวดยิ่งกว่า...

อยากร้องไห้ยิ่งนัก แต่ข้าก็ไม่ได้ร้อง

เพราะโดยธรรมชาติแมวไม่มีน�้าตา...

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://jamshop.jamsai.com/product/6435-

https://jamshop.jamsai.com/product/6435-

