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บทสรุปของเรื่องราวท่ีแสนยาวนานใกล้จะจบลง แต่ระหว่างทางนั้นไม่อาจ 

คาดเดาได้เลยว่าสิ่งที่ต้องเผชิญจะเป็นดอกไม้งามบนถนนท่ีแสนสบายตา หรือเป็น 

ดอกไม้ที่งอกงามบนซากศพชวนให้สยดสยอง แต่สุดท้ายทุกชีวิตก็จ�าต้องก้าวต่อไป

เรือ่งราวในเล่มน้ีด�าเนินมาใกล้ถึงบทสรปุ 'ลูช่งิจิว่' ก�าลงัจะได้รูเ้รือ่งราวการตาย

ของพ่อแม่ตัวเองจาก 'เอ๋ารุ่น' ผู้เป็นตา ขณะเดียวกัน 'ไป๋เยวี่ยหู' ก็มีภารกิจส�าคัญที่

ต้องจดัการกับมงักรจูห้ลงซึง่เลด็ลอดเข้ามายังโลกมนุษย์พร้อมกับสร้างความโกลาหล

ครัง้ใหญ่ไว้ การเดินทางในครัง้นีก้�าลงัมุง่สูท่างแยกส�าคญัทีพ่วกเขาล้วนต้องตดัสนิใจ

หากพร้อมร่วมลุ้นไปกับการตัดสินใจคร้ังส�าคัญของลู่ชิงจิ่ว และเอาใจช่วยให้

ครอบครวัแสนมหัศจรรย์ของพวกเขาได้พบกับความสขุสงบทีแ่ท้จรงิกันแล้ว เอเวอร์วาย 

ขอเชิญชวนให้ทุกคนร่วมหาค�าตอบด้วยกันได้ในหน้าถัดไป

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์เอเวอร์วาย

คำ�นำ�





✱ รู่โซว  เทพแห่งฤดูใบไม้ร่วงผู ้มีใบหน้ากลมดิก ท�าหน้าท่ี 

ดูแลตลาดนัดอมนุษย์ ท�างานอยู่ที่เต็นท์ท้ายตลาดนัด 

หากใครจะเข้าไปขายของท่ีน่ันก็จะต้องจ่ายส่วยท่ี 

เต็นท์นั้นก่อนจึงจะสามารถเข้าไปได้

✱ อู๋เสี่ยวหัง  มนุษย์เงนิเดอืนคนหนึง่ทีท่�างานแบบหาเช้ากินค�า่ ฐานะ

ปานกลางค่อนไปทางต�่า แต่มีจิตใจดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 

ทนเห็นคนอื่นถูกรังแกไม่ได้ ดังนั้นเมื่อเห็นว่าอู๋หรูหั่ว 

ก�าลังจะโดนท�าร้าย จึงเข้าไปช่วยและอาสาพาอู๋หรูหั่ว 

กลับมาอยู่ที่บ้านของตัวเอง

✱ อู๋หรูหั่ว  เด็กหนุ่มวัยรุ่นผู้มีผิวพรรณขาวเนียนคนหนึ่ง ภายนอก

ดูเป็นคนนุ่มนิ่ม อ่อนแอ ขี้กลัว วันหน่ึงเขาโดนโจรดัก

รีดไถเงิน เมื่อเห็นรูปลักษณ์หน้าตาของเขาชัดๆ โจรก็

เกิดเปลี่ยนใจ คิดอยากได้อย่างอื่นแทน แต่โชคดีที ่

อูเ๋สีย่วหังเข้ามาช่วยไว้ได้ทนัและยอมรบัเขาไปอยู่ด้วย

✱ เสวียนหมิง  เทพแห่งฤดูหนาวท่ีหายสาบสญูไปตัง้แต่ร้อยปีก่อนหน้า 

เมือ่เทยีบกับเทพฤดอูืน่ๆ แล้ว เทพแห่งฤดหูนาวมกัไม่ค่อย 

เป็นที่ชื่นชอบของพวกมนุษย์นัก เพราะฤดูหนาวมา

พร้อมกับความตาย ความหิวโหย และความหนาวเหนบ็

แนะนำ�ตัวละคร



นิยายเร่ืองนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียน

ไม่มีความเก่ียวข้องกับบุคคล สถานที่ หรือเหตุการณ์จริงใดๆ

เน้ือหามีประเด็นอ่อนไหวเกี่ยวกับความรุนแรง 

การท�าร้ายทางร่างกายและจิตใจ

การบังคับหรือโน้มน้าวให้ท�าบางอย่างโดยไม่เต็มใจ

มีการบรรยายเกี่ยวกับการตายของสัตว์

มีการกล่าวถึงสถานการณ์อันน่าขยะแขยง

และการกระท�าที่สยดสยองต่ออวัยวะภายในของมนุษย์

ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางจิตใจ

ส�าหรับผู ้อ่านที่มีอายุ 18 ปีข้ึนไป

โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
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ลู่ชิงจิ่วรู้สึกอึดอัดใจเป็นอย่างมาก แต่ก็ไม่รู้ว่าจะระบายมันออกมา 

ได้ยังไง ในใจเขาน้ันอยากจะปรบัทกุข์กับคณุตาของตวัเอง แต่ด้วยสถานการณ์

ที่เป็นอยู่ตอนน้ี ดูท่าคุณตาจะสถานการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นัก อีกทั้งครั้งน้ี 

จูห้รงก็ได้ตัง้ใจเอ่ยถึงเรือ่งของกรงเลบ็มงักร ซ่ึงเขาก็ไม่รูว่้าท�าแบบน้ันไปเพราะ

อะไร

จูเหมี่ยวเหมี่ยวซึ่งอยู่ที่สวนกับไป๋เยว่ียหูวันน้ีกลับมาก่อนเวลา เมื่อ 

กลบัมาถึงเธอได้ฝากค�าพูดจากไป๋เยวีย่หใูห้ลูช่งิจิว่ว่าเขามธุีระบางอย่างทีต้่อง

ไปสะสาง ไม่สามารถกลับมากินข้าวกลางวันด้วยได้

"เขาออกไปกับคนผมแดงนั่นเหรอ" ลู่ชิงจิ่วถาม

"อืม ใช่ ท�าไมเหรอ" จูเหมี่ยวเหมี่ยวพยักหน้าแล้วย้อนถาม

ลู่ชิงจิ่วตอบกลับไปว่า "ไม่มีอะไรหรอก เดี๋ยวอีกสักพักฉันจะไปเตรียม

ข้าวกลางวันละ" ถึงอย่างไรจูเหมีย่วเหมีย่วก็เป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึง่ พูดเรือ่งนี้ 

ไปคงไม่มีประโยชน์อะไร

"อ้อ อย่างนี้นี่เอง" จูเหมี่ยวเหมี่ยวพยักหน้าอย่างสงสัย

ลู่ชิงจิ่วยกยิ้ม เขาถกแขนเสื้อขึ้นและเดินปลีกตัวไปท�าอาหาร มื้อเช้าที่ 

กินไปมแีต่ข้าวเหนยีวทีค่่อนข้างอยู่ท้องเป็นพิเศษ แม้ว่าอกีสกัพักจะถึงมือ้กลางวัน 

แล้วก็ตาม แต่เขากลับยังไม่มีความอยากอาหารในตอนนี้ ทว่าในบ้านยังมีอีก

หลายท้องทีต่ัง้ตารออาหารของเขา ท้ายสดุเขาก็ต้องรวบรวมพลงั ก้มหน้าก้มตา 

บทที่ 89
เรื่องในวันวาน
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เตรียมมื้อเที่ยงสุดอลังการเช่นเคย

ผลไม้ท่ีจูเหมี่ยวเหมี่ยวไปเก็บมาถูกน�ามารังสรรค์เป็นมื้อเท่ียง ลู่ชิงจิ่ว 

ใช้ข้าวเหนียวท�าข้าวอบสบัปะรด ตามมาด้วยเมนกุู้งผดั หมสูามชัน้ท่ีเหลอืจาก

การเชือดหมูครั้งก่อนก็ถูกน�ามาอุ่นร้อนและน�ามาท�าหมูผัดเกลือและต่อด้วย 

ไก่ตุ๋นอีกครึ่งตัว

กลิ่นหอมกรุ่นของอาหารแตะจมูกของจูเหมี่ยวเหมี่ยวจนน�้าลายสอ  

ถึงขนาดว่ามอืข้างหนึง่คบีตะเกียบไว้ไม่ยอมปล่อย จเูหมีย่วเหมีย่วเคยลิม้ลอง

อาหารดีๆ มาไม่น้อย แต่กลับไม่มีอาหารท่ีไหนเลยท่ีจะอร่อยได้เท่าที่แห่งนี้  

ยังไม่ต้องเอ่ยถึงชื่อเมนูอาหารอื่น แม้แต่ข้าวเปล่าในถ้วยก็หอมเสียจนเกิน 

ค�าบรรยาย แต่ละเม็ดช่างขาวใส หวานหอมละมุน เพียงแค่ข้าวเปล่าถ้วยน้ี  

จูเหมี่ยวเหมี่ยวแทบจะไม่ต้องคีบอาหารอื่นเลยก็สามารถกินได้จนหมด

ลูช่งิจิว่มคีวามกระวนกระวายใจจงึไม่ค่อยเจรญิอาหารมากนัก แต่เมือ่เห็น 

จูเหมี่ยวเหมี่ยวสวาปามอาหารอย่างเอร็ดอร่อยขนาดนี้ ลู่ชิงจิ่วเองก็รู้สึกดีใจ

ไม่น้อย

พอเห็นจูเหมี่ยวเหมี่ยวกับอ่ินสวินกินใกล้จะหมด ลู่ชิงจิ่วถึงได้ขอตัวไป

นอนกลางวัน

เขาปลีกตัวออกไปจากโต๊ะอาหาร

"ลู่ชิงจิ่วเขาเป็นอะไรรึเปล่า" จูเหมี่ยวเหมี่ยวสะกิดถามอิ่นสวิน

"ดูเหมือนเมื่อเช้าน่าจะมีเรื่องอะไรสักอย่างน่ะ" อิ่นสวินตอบกลับ

จูเหมี่ยวเหมี่ยวเล่าเรื่องที่วันนี้ไป๋เยวี่ยหูออกไปกับคนคนหนึ่งให้ฟัง

"งั้นก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาต้องมีอะไรบางอย่างกับไป๋เยวี่ยหูแน่  

ช่างก่อนเถอะ รอเย็นน้ีท่ีไป๋เยวีย่หูกลบัมาเขาก็น่าจะดข้ึีนแหละ ฉนัไปล้างจาน

ก่อนแล้วกัน เธอเองก็พักผ่อนด้วยล่ะ" อิ่นสวินกล่าว

ลู่ชิงจิ่วกลับไปที่ห้องตัวเอง หยิบกล่องไม้ที่คุณยายท้ิงไว้ให้ออกมา  

กล่องใบน้ีมีสภาพท่ีกลับมาถูกปิดผนึกอีกคร้ัง ดูเหมือนว่าจะมีแค่วันเกิดของ 

ลู ่ชิงจิ่วเท่านั้นท่ีจะสามารถเปิดกล่องใบนี้ออกมาได้ โชคดีท่ีก่อนหน้าน้ี 

ของข้างในกล่องถูกลู่ชิงจิ่วน�าออกมาหมดแล้ว ทั้งสมุดบันทึกของคุณยาย 
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เล่มนั้นและเกล็ดมังกรที่เต็มไปด้วยรอยขีดข่วน

เมื่อได้เห็นเกล็ดนั่น ลู ่ชิงจิ่วพลันนึกถึงอะไรบางอย่างในตอนที่เขา 

อาบน�า้ให้ไป๋เยว่ียหู ซึง่อกีฝ่ายเคยพูดไว้ว่าเกลด็มงักรแต่ละชิน้ล้วนเป็นตวัแทน

ของความรู้สึก เมื่อวันใดที่เกล็ดมังกรร่วงโรยไป จะมีแค่กรณีท่ีเจ้าของเกล็ด

ยินยอมเท่านั้นถึงจะสามารถด�ารงอยู่ต่อไปได้

เกล็ดมังกรนี้คือสิ่งที่คุณตาได้มอบไว้ให้คุณยายของลู่ชิงจิ่วเป็นท่ีระลึก 

และนั่นก็คือเครื่องพันธนาการชิ้นสุดท้ายของทั้งสองคน

ลูช่งิจิว่อดไม่ได้ทีจ่ะหยิบเกลด็มงักรน้ันขึน้มาด ู เขาใช้มอืสมัผัสรอยขีดข่วน 

เบาๆ ซึง่นัน่ก็ท�าให้เขารูส้กึหดหู่ใจไม่น้อย ย่ิงเมือ่เขานกึถงึตอนท่ีจูห้รงหิว้กรงเลบ็ 

มงักรซึง่เตม็ไปด้วยเลอืดมา และคดิไปถึงว่าคณุตาเป็นญาตเิพียงคนเดยีวของเขา 

ที่เหลืออยู่ ลู่ชิงจิ่วก็ได้แต่ถอนหายใจยาวๆ ด้วยความเศร้าใจ

เวลานี้ก็ประมาณบ่ายสองโมงแล้ว แสงอาทิตย์อันสว่างจ้าสาดส่อง 

ให้ลานหน้าบ้านสุกสว่าง อิ่นสวินและจูเหมี่ยวเหมี่ยวก�าลังนอนกลางวัน 

บรรยากาศของบ้านหลงัเก่าในเวลานีจึ้งท้ิงไว้แต่ความเงยีบงนัและเปล่าเปลีย่ว

ลู่ชิงจิ่วเองก็ต้ังใจว่าจะไปนอนพักสักครู่ แต่ระหว่างน้ันกลับสังเกตเห็น

ผเีสือ้ตวัหนึง่ท่ีนอกหน้าต่างห้อง ถ้าเป็นผเีสือ้ธรรมดาก็คงจะไม่มอีะไรน่าสนใจ 

แต่ว่าผีเสื้อตัวนี้กลับดึงดูดให้ลู่ชิงจิ่วจดจ้องจนไม่อาจละสายตาได้ สาเหตุ 

ไม่ใช่อื่นใด แต่เป็นเพียงเพราะผีเสื้อตัวนี้สวยกว่าตัวไหนๆ ท่ีเขาเคยพบเห็น  

ปีกของมันเป็นสีน�้าเงินเข้มแซมด้วยลายสีด�าประดับประดาอยู่ด้านบน ดูแล้ว

คล้ายกับมังกรสีด�าที่บินฉวัดเฉวียนไปมา มันค่อยๆ ขยับปีกบินเข้ามาและ 

จ่ออยู่ตรงหน้าของลู่ชิงจิ่ว ก่อนจะไปเกาะอยู่บนเกล็ดมังกรชิ้นนั้น

ลู ่ชิงจิ่วเห็นอย่างนั้นก็อดไม่ได้ท่ีจะย่ืนน้ิวออกไปสัมผัส เพียงชั่วครู ่

ผเีสือ้ตวันัน้ก็บนิมาเกาะท่ีนิว้ของเขาและค่อยๆ ขยับปีกอย่างแผ่วเบาราวกับว่า 

จะสื่อสารอะไรบางอย่าง

"เธออยากจะบอกอะไรกับฉันงั้นเหรอ" ลู่ชิงจิ่วถาม

ผเีสือ้ตวันีร้าวกบัฟังภาษาของลูช่งิจิว่รูเ้รือ่ง มนับนิกลบัไปอยู่กลางอากาศ  

ก่อนจะบินออกนอกหน้าต่างห้องไป เข้าๆ ออกๆ อยู่อย่างนี้เหมือนต้องการ 
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สื่อให้ลู่ชิงจิ่วตามมันออกไปด้านนอก

ลู่ชิงจิ่วนึกถึงก่อนหน้าที่คลับคล้ายคลับคลาว่าคุณตาเองก็เคยใช้วิธีน้ี 

ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจรีบตามออกไป

ลูช่งิจิว่ว่ิงตามเจ้าผเีสือ้มาตดิๆ ตลอดเส้นทางมเีพียงแค่เขาและเจ้าผเีสือ้

ตัวนี้ จนกระทั่งวิ่งออกมาจากหมู่บ้านสุ่ยฝู่และมุ่งหน้าเข้าสู่ป่าแห่งหนึ่ง

ก่อนหน้าน้ันลูช่งิจิว่ส่งข้อความสัน้ๆ ไปบอกไป๋เยว่ียห ูโดยบอกเล่าเรือ่งราว 

เหล่านี้เอาไว้ ทั้งยังบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วง ผีเสื้อตัวน้ันเริ่มค่อยๆ บินช้าลง 

ราวกับกลัวว่าลู่ชิงจิ่วจะตามมาไม่ทัน ซึ่งลู่ชิงจิ่วเองก็สังเกตเห็นแล้วว่าตอนนี้

เขาก�าลังอยู่ในป่าลึกท่ีโดยรอบมีแต่ภาพอันไม่คุ้นตา เขาได้หลุดเข้ามาสู่อีก

โลกหนึ่งแล้ว ถ้าเดาไม่ผิด นี่คงจะเป็นโลกที่คุณตาของเขาอาศัยอยู่แน่นอน

รอบๆ ตัวเขาที่แต่เดิมเต็มไปด้วยต้นไม้ใบหญ้าอันอุดมสมบูรณ์กลับ

กลายสภาพเป็นเศษซากอนัแห้งเฉาทีไ่ม่หลงเหลอืร่องรอยของความเขยีวขจไีว้ 

แต่อย่างใด ย่ิงไม่ต้องพูดถึงพวกสัตว์หรือแมลงอื่นๆ เพราะท่ีแห่งน้ีราวกับ 

เป็นโลกที่ไร้สิ่งมีชีวิต ทั้งผืนป่านี้คงไว้แต่เพียงบรรยากาศอันเงียบสงัด

ท่ามกลางผืนป่าที่แห้งเฉา สุดท้ายลู่ชิงจิ่วก็ได้เจอกับคนท่ีเขาต้องการ

ตามหา เขาหยุดฝีเท้า เปล่งเสียงเรียกในสิ่งที่เขาอัดอั้นไว้อยู่นาน "คุณตา"

ผู้ชายคนหน่ึงที่นั่งอยู่ตรงกลางต้นไม้โบราณค่อยๆ หันหน้ากลับมา  

เขาสวมเสื้อผ้าสีด�าทั้งตัว ดวงตาปิดสนิทพร้อมกับใบหน้าที่มีรอยแผลซึ่ง 

ยังไม่สมาน เมื่อชายคนนั้นได้ยินเสียงของลู่ชิงจิ่ว เขาก็ยิ้มออกมาและดูอยาก

จะพูดอะไรบางอย่าง ทว่าสภาพของเขา ณ เวลานี้ไม่สามารถท่ีจะพูดได้  

ดังนั้นจึงท�าได้เพียงกวักมือเรียกลู่ชิงจิ่ว

"คุณตาไม่เป็นอะไรใช่มั้ยครับ" ลู่ชิงจิ่วรีบวิ่งเข้าไปถาม

เอ๋ารุ่นฉีกยิ้มออกมา เขาอยากจะกุมมือของลู่ชิงจิ่วเหมือนแต่ก่อน ทว่า

ตอนนี้แขนขวาของเขาไม่มีแล้ว เอ๋ารุ่นครุ่นคิดอยู่ชั่วครู่ ก่อนจะเปลี่ยนมาใช้

มือซ้ายกุมเข้าที่มือของลู่ชิงจิ่วแทน

เมือ่ลูช่งิจิว่ได้เห็นแขนขวาของคุณตาทีข่าดหายไป ความรูสึ้กก็เหมอืนกับ 

มีอะไรมาจุกแน่นที่ล�าคอ เขาแทบพูดไม่ออกกับสิ่งที่ได้เห็น
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"คงเจ็บไม่น้อย จู้หรงบอกว่าถ้าหากคุณตาไม่กลับไปจะต้องตายแน่ๆ 

ผมเป็นห่วงมากครับ" ลู่ชิงจิ่วพูด

เอ๋ารุน่ได้แต่ย้ิมออกมา เขาเขยีนท่ีฝ่ามอืของลูช่งิจิว่ว่า 'ฉนัจะไม่กลบัไป

อีกแล้ว'

"ท�าไมล่ะครับ" ลู่ชิงจิ่วถามต่อ

เอ๋ารุ่นใช้ปลายน้ิวเขียนอธิบายลงบนฝ่ามือของลู่ชิงจิ่วอย่างแผ่วเบา 

นุม่นวล เขาค่อยๆ อธิบายให้ฟังว่า 'ก่อนหน้านีท้ีฉ่นัอยู่ท่ีน่ัน ก็เพียงเพ่ือต้องการ

ไถ่บาป แต่ตอนนีฉ้นัจ�าเป็นต้องออกมาจากท่ีนัน่แล้ว ลูช่งิจิว่หลานรกั ฉนัหวังว่า 

วันหนึ่งเธอจะออกมาจากหมู่บ้านแห่งนั้น'

"เพราะอะไรครับ" ลู่ชิงจิ่วถามด้วยความสงสัย

เอ๋ารุ่นเขียนอธิบายต่อไปว่า 'เพราะเม่ือถูกท�าให้แปดเปื้อนแล้วถึงจะ

เข้าใจว่าการแปดเปื้อนนั้นคืออะไร' เอ๋ารุ่นหัวเราะอย่างขมขื่นและเขียนต่อว่า 

'การแปดเปื้อนน้ัน...ก็แค่การอธิบายที่เกินจริง พูดอีกอย่างก็คือมันสามารถ

ท�าให้คนเราระเบิดทุกความต้องการต่อทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างน่าสะพรึงกลัว'

ลู่ชิงจิ่วนึกถึงคุณตาร่างผมแดงพร้อมถามด้วยเสียงส่ันเครือว่า "ความ

ต้องการของพวกมังกรก็คือการกินคนที่เรารักที่สุดงั้นเหรอครับ"

เอ๋ารุ่นพยักหน้าอธิบายต่อไปว่า 'แต่ไหนแต่ไรก็เป็นเช่นนี้ แท้จริงแล้ว

พวกมนุษย์เองก็เช่นกัน ทว่าพวกเขามีความสามารถท่ีจ�ากัด การท�าลายล้าง

ของพวกเขาจึงถูกจ�ากัดไปด้วย ดังนั้นแล้วเมื่อมีผู ้ท่ีถูกท�าให้แปดเปื้อน  

ผลที่เกิดจึงไม่ร้ายแรงมากนัก แต่ส�าหรับพวกเราเผ่ามังกร...เดิมทีเผ่ามังกร 

ก็คือเทพเจ้า เมื่อเทพเจ้าแปดเปื้อน ขีดจ�ากัดการท�าลายล้างก็คงแทบจะ 

ไม่ต้องกล่าวถึง'

ลูช่งิจิว่ได้แต่รบัฟังอยู่เงยีบๆ แม้จะมหีลายอย่างท่ีเขาไม่เข้าใจในค�าพูด

ของเอ๋ารุ่น แต่ก็ท�าได้แค่เพียงติดเครื่องหมายค�าถามไว้ในใจเท่านั้น

'ฉันจะบอกให้ว่าปลายปีนั้นเกิดอะไรข้ึน เรื่องมันค่อนข้างโหดร้าย เธอ

ต้องการจะฟังหรือไม่' เอ๋ารุ่นเขียนที่มือของลู่ชิงจิ่ว

ลู่ชิงจิ่วรีบพยักหน้าตอบ ทว่าขณะเดียวกันน้ีเขาก็สัมผัสได้ถึงกลิ่นอาย
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ที่ชั่วร้ายบางอย่างซึ่งก�าลังเกิดขึ้น

'ฉนักับคณุยายของนายตอนทีร่กักันใหม่ๆ พวกเราใช้ชวิีตกันอย่างชืน่มืน่

ในช่วงเวลาหน่ึง จากน้ันเธอก็ตั้งครรภ์ แต่ก่อนท่ีฉันจะได้รู้เรื่องน้ีก็ถูกกับดัก 

เล่นงานเข้าแล้ว และโชคไม่ดี...เลยถูกท�าให้แปดเปื้อน' เอ๋ารุ่นเขียนอธิบาย

ลู่ชิงจิ่วน่ังลงข้างๆ เพ่ือให้เอ๋ารุ่นเขียนได้สะดวกมากข้ึน ในครั้งแรก 

เขารู้สึกถึงความอ่อนล้าของเอ๋ารุ่น เพราะในตัวอีกฝ่ายไม่หลงเหลือกลิ่นอาย 

ความน่าเกรงขามของมังกรอีกเลย แต่กลับเป็นเหมือนหมอกกลางหุบเขา 

ในยามเช้าที่ใกล้จะเลือนหายไป

ตอนนีลู้ช่งิจิว่เข้าใจเรือ่งท่ีเกิดข้ึนในเวลาต่อมาแล้ว ในขณะทีเ่อ๋ารุน่ค่อยๆ  

อธิบายให้ฟัง

เผ่ามงักรทีถู่กท�าให้แปดเป้ือนแล้วจะไม่ถูกลงโทษใดๆ เพราะอย่างไรเสยี 

พวกเขาก็ถือว่าเป็นเทพเจ้าโบราณ มังกรที่ถูกท�าให้แปดเปื้อนมีข้อจ�ากัด 

เพียงอย่างเดียวคือจะไม่สามารถกลับไปสู่โลกมนุษย์ได้ อีกท้ังมังกรพวกน้ี 

หลงัจากถูกท�าให้แปดเป้ือนนสิยัก่อนหน้าเป็นอย่างไรไม่ส�าคญั แต่เมือ่แปดเป้ือน 

แล้วนสิยัจะเปลีย่นไปแบบคนละขัว้ โกรธง่ายไม่ยอมใคร แม้แต่เอ๋ารุน่ท่ีมนิีสัย

นุ่มนวลสุภาพก็ยังไม่สามารถต้านทานต่อความเปลี่ยนแปลงนี้ได้ แม้ว่าในใจ

จะมหีลายอย่างท่ีไม่ยินยอม แต่ก็กลวัว่าจะไปท�าร้ายคนรกัของตวัเอง สดุท้าย

จึงเลือกท่ีจะออกห่างและจากไป ซึ่ง ณ เวลาน้ีเผ่ามังกรก็ได้ส่งคนใหม่มา 

ท�าหน้าที่แทนแล้ว ซึ่งเขาคนนั้นก็คือไป๋เยวี่ยหู

เอ๋ารุน่ท่ีกลบัไปยังโลกต่างแดนของตนแล้วก็มาทราบข่าวทหีลงัว่าคนรกั

ของตนตัง้ท้อง วินาทีนัน้เขาดใีจอย่างบ้าคลัง่ สิง่ทีอ่ยากจะท�าทีส่ดุก็คอืการได้

เห็นลูกของตัวเองออกมาลืมตาดูโลก แต่เขาเองก็ยังมีสติย้ังคิดได้ว่าหากตน

กลับไปที่โลกมนุษย์ เป็นไปได้สูงว่าจะท�าอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถเรียกคืน

กลบัมาได้ ดงันัน้เอ๋ารุน่จงึได้แต่เก็บง�าความต้องการของตนและตัง้หน้าตัง้ตา

หาวิธียับยั้งการแปดเปื้อน

ตามค�าอธิบายของเอ๋ารุน่ การแปดเป้ือนคอืการทีกิ่เลสและความยับย้ัง

ชั่งใจภายใต้จิตส�านึกสลับกันไปมาอย่างสิ้นเชิง โดยทั่วไปแล้วการยับยั้งชั่งใจ
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จะกดทบักิเลสไว้ แต่เมือ่ถูกท�าให้แปดเป้ือนไปแล้วความสามารถในการยับย้ัง

ชั่งใจจะไม่สามารถท�าได้อย่างปกติ โดยปกติแล้วพวกมังกรปรารถนาที่จะกิน

สิ่งที่ตนเองรักมากที่สุด ดังนั้นยิ่งกับมังกรที่ถูกท�าให้แปดเปื้อนด้วยแล้ว ยิ่งจะ

ไม่สามารถควบคุมจิตไม่ให้กินบุคคลอันเป็นที่รักของตนได้เลย

ตัวของเอ๋ารุ ่นเองก็เคยมีความคิดเช่นน้ี จนกระท่ังวันท่ีเขาเกือบจะ 

ไม่สามารถคุมจิตของตัวเองได้แล้ว ในท่ีสุดเขาก็ได้ค้นพบวิธีลดทอนภาวะ 

การแปดเปื้อน นั่นคือการแบ่งวิญญาณตัวเองออกเป็นสองส่วน โดยเอา 

ส่วนที่แปดเปื้อนไปไว้อีกคร่ึงหนึ่ง และส่วนน้ันก็คือสิ่งที่ลู่ชิงจิ่วเคยได้พบเห็น

จากคุณตาตัวเองในร่างของเอ๋ารุ่นที่มีผมสีแดง

การแบ่งวญิญาณออกเป็นสองร่างไม่ใช่เรือ่งทีท่�าได้ง่ายๆ ส�าหรบัเผ่ามงักร  

หรือแม้แต่ตัวเอ๋ารุ่นเองที่ก็สูญเสียอ�านาจในการควบคุมร่างกายของตนไป  

แต่โชคยังดท่ีีตอนเขาได้สตสิามารถแอบหนอีอกมาท่ีโลกมนษุย์ได้ อย่างน้อยๆ 

ก็ยังได้เห็นคนที่ตัวเองรักและไม่ต้องกังวลใจว่าจะไปท�าร้ายเธอผู้นั้น

เอ๋ารุ่นเฝ้ามองลูกสาวของตนออกมาลืมตาดูโลกและค่อยๆ เติบโตข้ึน 

จากนั้นคุณยายของลู่ชิงจิ่วก็ได้ร้องขอให้ลูกสาวออกจากหมู่บ้านไป แม้ในใจ

ของเอ๋ารุน่จะเจบ็ปวดมากเพียงใด แต่ก็ได้แค่ท�าความเข้าใจว่าการเป็นผูพิ้ทักษ์

ไม่ปลอดภัยเท่ากับการเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหน่ึง คณุยายของลูช่งิจิว่ไม่อยาก

ให้เกิดประวัติศาสตร์ซ�้ารอยกับลูกสาวของตนอีก จึงไม่เคยปริปากบอกถึง 

การมีตัวตนของไป๋เยว่ียหู เธอพยายามปิดบังทุกอย่างจนกระท่ังวันสุดท้าย 

ของชีวิต

เอ๋ารุ่นเขียนอธิบายมาถึงตรงน้ี มือของเขาก็หยุดชะงักลงครู่หนึ่ง ซึ่ง 

ลู่ชิงจิ่วเองก็ไม่ได้เร่งเร้าให้คุณตาเขียนต่อแต่อย่างใด เขาได้แต่น่ังรอเงียบๆ  

ลู่ชิงจิ่วเหลือบมองสังเกตใบหน้าของเอ๋ารุ่นอย่างละเอียด ท้ังตาและค้ิวช่าง

ละม้ายคล้ายคลึงกับแม่ของตนมาก โดยเฉพาะตาคู่น้ันท่ีแต่เดิมสวยใส 

มีเสน่ห์ตอนน้ีกลับกลายเป็นรูโพรงที่ว่างเปล่า ลู่ชิงจิ่วใช้เวลาน้ีสังเกตสิ่งอื่น 

รอบตัวอีกครั้ง แล้วเขาก็พบกับผีเสื้อตัวหนึ่งที่เกาะอยู่บนไหล่ด้านหลังของ 

เอ๋ารุ่น ซึ่งมันก็คือตัวเดียวกันกับที่น�าทางลู่ชิงจิ่วมาที่นี่นั่นเอง



Fantasy Farm ฟาร์มมหัศจรรย์พรรค์นี้ก็มีด้วย? 414

"คณุตาเหน่ือยมัย้ครบั ถ้าเหนือ่ยแล้วเราสองคนค่อยคุยกันครัง้หน้าก็ได้" 

ลู่ชิงจิ่วถามด้วยเสียงที่แผ่วเบา

เอ๋ารุ่นส่ายหน้าไปมาเพื่อบอกกับลู่ชิงจิ่วว่าตนเองนั้นไม่เหนื่อย

ลูช่งิจิว่ตอบกลบั "เป็นห่วงคณุตามากนะครบั..." เขาได้กลิน่คาวเลอืดบนตวั 

ของเอ๋ารุ่นในเวลาต่อมา

เอ๋ารุ่นถอนหายใจอ่อนๆ ใช้มือข้างซ้ายท่ีเหลืออยู่เอื้อมไปสัมผัสท่ีหัว 

ของลู่ชิงจิ่วแผ่วเบา จากนั้นจึงเขียนเล่าต่อไปอีกว่าเขาใช้ชีวิตแบบนี้มาตลอด 

จนกระทั่งวันหนึ่งในฤดูร้อน ตอนนั้นลู่ชิงจิ่วเติบโตมากแล้ว แม้เขาจะเคยเห็น

ลู่ชิงจิ่วมาตั้งแต่เล็ก แต่ก็ไม่เคยโอบกอดเลยสักครั้ง

ลูช่งิจิว่รูส้กึสะเทือนใจข้ึนมา เขาย่ืนมอืไปโอบกอดเอ๋ารุน่อย่างแนบแน่น

เหมือนกับครั้งท่ีเขากอดคุณยาย ตอนน้ีลู่ชิงจิ่วไม่เหลือใครแล้วท้ังพ่อแม่และ

คุณยาย เอ๋ารุ่นจึงเป็นเพียงผู้ใหญ่คนเดียวที่ยังหลงเหลืออยู่

'วนัน้ันเป็นฤดรู้อนท่ีอากาศร้อนมาก ฉนัได้ยินมาว่าแม่ของเธอจะกลับไป 

ที่หมู่บ้าน ฉันเลยอยากแวะกลับไปหาสักหน่อย' เอ๋ารุ่นค่อยๆ บรรจงเขียน 

ต่อไปว่า 'ทว่าเป็นตัวฉันเองที่คาดไม่ถึงว่าวันน้ันจะเกิดเหตุไม่คาดฝันข้ึน... 

ฉันคุมตัวเองไม่ได้'

สถานะของแม่ของลูช่งิจิว่ค่อนข้างพิเศษคอืเธอไม่ใช่ทัง้มนุษย์และไม่ใช่

ทั้งมังกร โดยทั่วไปแล้วถ้ามนุษย์ถูกท�าให้แปดเปื้อนเข้าดวงวิญญาณจะถูก 

สะกดไว้ที่หมู่บ้าน เช่นนี้คนเหล่านั้นจะไม่สามารถออกไปจากที่นี่ได้ ป้ายบูชา

วิญญาณท่ีบ้านอิ่นสวินก็มีท่ีมาจากสาเหตุน้ี แต่ส�าหรับแม่ของลู่ชิงจิ่วเธอ 

มีสายเลือดของมังกรอยู่ครึ่งหน่ึง และวันที่แม่ของเขากลับไปท่ีหมู่บ้าน เธอก็

ดันถูกท�าให้แปดเปื้อนเข้าโดยไม่ทันตั้งตัว

เอ๋ารุน่ไม่ได้เล่ารายละเอยีดว่าท�าไมแม่ของลูช่งิจิว่จงึถูกท�าให้แปดเป้ือน 

ซึง่ตวัเขาเองก็ไม่ได้ซกัไซ้ไล่เลยีงถาม เพราะดจูากสหีน้าของเอ๋ารุน่แล้ว เขาเอง

ก็พอจะสัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดอย่างยิ่งของอีกฝ่าย

'ทั้งหมดของเรื่องนี้มันมีคนอยู่เบื้องหลัง รวมถึงเรื่องฉันและแม่ของเธอ

ด้วยเช่นกัน' เอ๋ารุ่นเขียนเล่าต่อ
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ลู่ชิงจิ่วได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกตงิดใจขึ้นมาในทันใด

'แม่ของเธอโชคร้ายไม่สามารถรอดพ้นได้ถึงได้ถูกท�าให้แปดเปื้อน  

แต่เพราะเขามีสายเลือดมังกรอยู่คร่ึงหนึ่งเลยท�าให้ไม่ถูกจองจ�าอยู่ท่ีหมู่บ้าน' 

เอ๋ารุ่นเขียนต่อไปว่า 'คุณยายของเธอไม่อยากให้ประวัติศาสตร์ซ�้ารอยจึง 

เก็บง�าเรื่องนี้ไว้ไม่บอกใครในเผ่ามังกรเว้นแต่ไป๋เยวี่ยหู มังกรตัวอื่นๆ ไม่มีใคร

ทราบถึงเรื่องนี้เลย...'

ไป๋เยว่ียหูรู ้เรื่องแม่ของลู่ชิงจิ่วมาตั้งแต่แรก แต่ก็อาจจะเป็นเพราะ 

ค�ามั่นสัญญาที่ให้ไว้กับคุณยายของลู่ชิงจิ่ว ดังนั้นจึงไม่น�าเรื่องนี้ไปบอกต่อ

'ต่อมาก็ถึงฤดูร้อนของวันน้ัน...' มือของเอ๋ารุ่นเริ่มสั่นเบาๆ แม้สีหน้า 

จะไม่มอีะไรเปลีย่นไปมาก แต่ก็สมัผสัได้ถึงความทกุข์ระทมขมข่ืนทีแ่ผ่ออกมา

จากตวัของเอ๋ารุน่ 'แม่ของเธอกลบัมาในวันน้ัน ฉนัอยากจะเจอหน้าเขา เพราะ

ไม่ได้เจอกันมานานมากแล้ว'

ลู่ชิงจิ่วฟังถึงตอนนี้ก็ตาแดงข้ึนมา เขายกมือข้ึนไปซับน�้าตา พยายาม

ระงับอารมณ์ที่ก�าลังพรั่งพรูอยู่ในใจ ส่วนอีกมือหน่ึงก็กุมที่หลังมือของเอ๋ารุ่น

เพื่อปลอบใจ "คุณตา..."

เอ๋ารุ่นไม่ได้ตอบกลับใดๆ เพียงแต่ตบเบาๆ ที่มือของลู่ชิงจิ่ว และเขียน

ต่อไปว่า 'แต่ว่าครั้งนั้นก็มีเรื่องไม่คาดคิดบางอย่างเกิดขึ้น'

แม่ของลู่ชิงจิ่ว ณ เวลานั้นระเบิดส่วนที่เป็นสายเลือดของมังกรออกมา

แล้วกินคนรักของตัวเองลงไป ซึ่งนั่นก็คือพ่อของลู่ชิงจิ่ว

ลูช่งิจิว่ท่ีรบัรูม้าถึงจดุนีรู้ส้กึเย็นวาบทัง้ตวัตัง้แต่ปลายเท้าขึน้มาถึงศรีษะ 

เขาเคยคาดเดาความเป็นไปได้ไว้ต่างๆ นานา แต่ก็ไม่เคยเดาถึงความจรงิข้อน้ีเลย  

เมื่อคิดดูอย่างละเอียดแล้ว ที่จริงก่อนจะเกิดเรื่องพรรค์น้ีข้ึน แม่ของเขาก็

อารมณ์เปลี่ยนไปมาก กลายเป็นคนโมโหร้ายรุนแรง ตอนน้ันเป็นเขาเองท่ี 

คิดน้อย คิดว่าเรื่องท่ีเกิดมันมาจากความสัมพันธ์ท่ีห่างเหินของพ่อและแม่ 

จนถึงตอนนี้เขาเพิ่งจะเข้าใจว่าอารมณ์รุนแรงแบบนั้นแท้จริงแล้วมันคืออะไร

มนษุย์ไม่มพีฤตกิรรมกินคนทีต่วัเองรกั อกีทัง้จะไม่ท�าร้ายคนรกัถึงขนาดน้ี  

อย่างมากก็แค่หัวเสียใส่กัน แต่มังกรนั้นตรงข้ามกับมนุษย์ พวกเขามีนิสัย
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ละโมบโดยก�าเนิด อยากจะเก็บทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนรักลงไปในท้องเพ่ือไม่ให้

ใครก็ตามได้ครอบครองสิ่งนั้นอีกต่อไป ดังนั้นน่ีคือลักษณะการถูกท�าให ้

แปดเปื้อนอย่างแน่นอน

แม่ของลูช่งิจิว่ทีม่สีายเลอืดของเผ่ามงักรจงึสามารถกินคนรกัของตวัเอง

ลงไปได้อย่างไม่ลังเลใจ และเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ก็ถูกเห็นมาตลอดโดยเอ๋ารุ่น 

ซึ่งกลับมาเยี่ยมลูกสาวของตนที่โลกมนุษย์

ลู ่ชิงจิ่วถึงกับพูดไม่ออก เขาได้แต่ฝังตัวเองอยู่ในความทุกข์ระทม 

อันย่ิงยวด เขาไม่อยากจะนึกภาพเหตุการณ์ในวันนั้น และย่ิงนึกไม่ออกว่า 

เอ๋ารุ่นคนที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดจะรู้สึกทุกข์ใจมากแค่ไหน

'หลงัจากนัน้เธอกม็องไปทีบ้่านหลงัเก่าหลงันัน้' เอ๋ารุน่เขยีนเล่าต่อไปว่า 

'ฉันรู้ว่าแม่ของเธอคิดจะท�าอะไรต่อ เธอต้องการจะกินแม่ตัวเอง ซึ่งนั่นก็คือ 

คนรักของฉัน' เมื่อเขียนมาถึงตรงนี้ ใบหน้าของเอ๋ารุ ่นก็พลันเศร้าขึ้นมา  

ก่อนจะย้ิมด้วยใบหน้าที่มีเมตตา 'ฉันไม่ยอมให้เร่ืองน้ีเกิดข้ึนหรอก คนรัก 

ของฉัน ฉันจะกินเองคนเดียวเท่านั้น'

"เพราะงั้น...คุณตาเลยกินคุณแม่ลงไปง้ันเหรอครับ" ลู่ชิงจิ่วถามด้วย

เสียงที่สั่นเครือ

เอ๋ารุ่นพยักหน้า เขาเหมือนกังวลว่าลู่ชิงจิ่วจะรังเกียจตัวเขา จึงกุมมือ 

ลู่ชิงจิ่วไว้แน่นแม้มือนั้นจะสั่นจากความระส�่าระสายในจิตใจก็ตาม เอ๋ารุ่น 

เขียนต่อไปว่า 'ตอนแรกฉันคิดจะขัดขวางเธอ แต่ตอนท่ีก�าลังจะเริ่มใช้พลัง 

วิญญาณส่วนทีถู่กท�าให้แปดเป้ือนกลบัคบืคลานเข้ามาควบคุมร่างกายของฉัน  

เมือ่ฉนัได้สตกิลบัมา เธอก็หายไปแล้ว...' ท้ิงไว้แต่เพียงรอยเลอืดทีบ่าดใจและ

เศษซากเกล็ดมังกรที่หลุดร่วงอีกนับไม่ถ้วน

เรือ่งต่อจากนีด้เูหมอืนว่าลูช่งิจิว่จะเข้าใจแล้วว่าเกิดอะไรข้ึนในเวลาต่อมา

การที่เอ๋ารุ่นกินลูกสาวตัวเองลงไปนั้นจะต้องถูกลงโทษสถานหนักตาม

กฎของเผ่ามังกร ซึ่งตัวเขาเองก็ไม่สามารถแก้ต่างได้แต่อย่างใด เพียงแค่ยัง 

ติดค้างทีไ่ม่ได้บอกเล่าต้นสายปลายเหต ุทว่าเมือ่คดิดแูล้วก็คงจะไม่มปีระโยชน์ 

อะไร เพราะหากคณุยายของลูช่งิจิว่รูเ้รือ่งทีล่กูสาวตวัเองกินคนรกัเข้าไปก็คงจะ
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รู้สึกกระทบกระเทือนจิตใจไม่น้อย

และตอนนี้เองลู่ชิงจิ่วจึงเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วว่าการรับรู้เรื่องราว 

บางอย่างนั้นสู้ไม่รู้อะไรเลยจะดีกว่า ตัวเขาเองได้รับรู้สาเหตุการตายของ 

พ่อและแม่ตัวเองแล้ว แต่ยังไม่ทันได้รับค�าปลอบประโลมใจแต่อย่างใด  

เขาที่เห็นสภาพทุกขเวทนาของเอ๋ารุ่นก็อดไม่ได้ท่ีจะกุมมือของคุณตาเอาไว้  

มือของเอ๋ารุ่นเย็นยะเยือกราวกับร่างกายไม่มีอุณหภูมิความร้อนหลงเหลือ 

อยู่เลย

"คุณตา เรากลับไปกันเถอะครับ คุยกับพวกเขาให้เข้าใจ" ลู่ชิงจิ่วยังคง

มองดูสภาพของเอ๋ารุ่นต่อไป เขาทนไม่ได้ท่ีคนท่ีตัวเองเคารพรักต้องอยู่ใน

สภาพทุกข์ทรมานเช่นนี้

"พอกับการอยู่ในสภาพแบบนี้เสียทีนะครับ ผมเป็นหลานของตา  

ผมจะช่วยแก้ต่างให้เอง"

เอ๋ารุ่นย้ิมพลางส่ายหัว และเขียนว่า 'ครั้งนี้ท่ีฉันออกมามีจุดประสงค์ 

บางอย่าง แต่ยังไปไม่ถึงจุดประสงค์นั้น ฉันยังกลับไปไม่ได้'

"จุดประสงค์อะไรกันครับ" ลู่ชิงจิ่วถามอย่างร้อนรน

'อย่างที่ได้บอกไป ฉันถูกท�าให้แปดเปื้อนเพราะพลาดท่าให้แก่กับดัก 

ส่วนภายหลงัทีแ่ม่ของเธอแปดเป้ือนนัน้เกิดจากเหตสุดุวสัิย' เอ๋ารุน่เขียนอธิบาย

"แปลว่าคณุตาต้องการจะหาคนทีอ่ยู่เบือ้งหลงัเหตกุารณ์นัน้ใช่มัย้ครบั" 

ลู่ชิงจิ่วถามกลับทันทีที่เข้าใจเรื่องราว

เอ๋ารุ่นพยักหน้าตอบรับ

"คนพวกนัน้มนัเป็นใครกันแน่ ท�าไมต้องท�าร้ายกันขนาดน้ี" ลูช่งิจิว่นึกถึง 

หนงัสอืเล่มหนึง่ทีไ่ป๋เยว่ียหเูคยมอบให้และพูดกลบัไปอกีทว่ีา "หรอืเรือ่งมนัจะ

เกี่ยวกับพวกมังกรจู้หลง"

ลู่ชิงจิ่วพูดไปได้สักพัก เอ๋ารุ่นก็เร่ิมกระแอมขึ้นเบาๆ เอ๋ารุ ่นใช้แรง 

ค่อนข้างมากในการกระแอมแต่ละครั้ง จนกระทั่งเขาส�าลักอากาศออกมา 

สภาพของเขาราวกับจะอาเจียนจนเครื่องในหลุดออกมาด้วย

ลู่ชิงจิ่วช่วยลูบหลังให้คุณตา อย่างน้อยก็เพ่ือท่ีจะท�าให้เอ๋ารุ ่นรู ้สึก 
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สบายตัวขึ้นบ้าง ทว่าย่ิงเขาลูบหลังให้ก็ย่ิงรู้สึกว่ามีบางอย่างท่ีไม่ปกติเกิดข้ึน 

ลูช่งิจิว่สงัเกตเหน็ผเีสือ้ตวัสนี�า้เงนิทีเ่กาะอยู่ตรงหลงัของเอ๋ารุน่ค่อยๆ มจี�านวน

เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ลู่ชิงจิ่วเข้าใจมาตลอดว่าผีเสื้อเหล่านี้คือบริวารรับใช้ของเอ๋ารุ่น 

ทว่าเมื่อสังเกตอย่างละเอียดจึงพบว่าผีเสื้อเหล่านี้ก�าลังดูดเลือดสดๆ บน 

เสื้อผ้าของเอ๋ารุ่นอยู่ ไม่ว่าจะไล่อย่างไรผีเสื้อพวกนี้ก็ไม่ยอมบินหนี ซ�้ายัง 

เพิ่มจ�านวนขึ้นเรื่อยๆ

"คณุตา...คณุตา เป็นอะไรหรอืเปล่าครบั ท�าไมผเีสือ้พวกนีม้นัเพ่ิมจ�านวน 

ไม่หยุดเลย" สีหน้าของลู่ชิงจิ่วเริ่มไม่สู้ดี

เมือ่เอ๋ารุน่ท่ีก�าลงัส�าลกัอากาศออกมาอย่างหนกัได้ยินส่ิงท่ีลู่ชงิจิว่ถามถึง  

สีหน้าของเขาก็แสดงความฉงนใจขึ้นมาราวกับก�าลังจะบอกอะไรบางอย่าง 

ทว่ากลับถูกอาการส�าลักที่ทวีความรุนแรงขึ้นขัดขวางไว้ไม่ให้พูดออกมาได้

ลู่ชิงจิ่วที่น่ังอยู่ข้างๆ ได้แต่ตาเหลือกมองเอ๋ารุ่นท่ีก�าลังอาเจียนไม่หยุด 

สีผมของอีกฝ่ายค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีแดง กลิ่นอายความอ่อนโยนบนตัวถูก

แทนท่ีด้วยมวลของอารมณ์ทีเ่กรีย้วกราด...วญิญาณอกีส่วนท่ีแปดเป้ือนก�าลัง

จะปรากฏตัวออกมาแล้ว

ลู่ชิงจิ่วรู้ดีว่าสถานการณ์ตอนน้ีเริ่มไม่ปลอดภัย แต่เขาเองก็ท�าใจท้ิง 

คุณตาไปไม่ได้ ทันทีที่เอ๋ารุ่นหยุดอาการส�าลัก อีกฝ่ายก็ค่อยๆ เงยหน้าขึ้นมา 

ใบหน้าของอีกฝ่าย ณ เวลานี้เต็มไปด้วยรอยย้ิมท่ีสุดแสนอ�ามหิต เอ๋ารุ ่น 

แสยะปากและเอ่ยกับลู่ชิงจิ่วด้วยน�้าเสียงที่แหบกร้านว่า "ไม่เจอกันนานนะ 

หลานรักของตา"

"คุณคือ..." ลู่ชิงจิ่วขมวดคิ้วมองหน้าเอ๋ารุ่น

"ฉันก็คือคุณตาของแกไง ท�าไมล่ะ เราไม่ได้รู ้จักกันอยู่แล้วหรือไง"  

เอ๋ารุ่นตอบกลับพร้อมเหยียดตัวขึ้นตรง

ลู่ชิงจิ่วอยากจะยืนข้ึน ทว่ากลับถูกเอ๋ารุ่นใช้มือกดไหล่ไว้ตลอดแล้ว 

พูดต่อไปว่า "เขาคงบอกทุกอย่างให้แกได้รับรู้หมดแล้วสินะ"

"ทุกอย่างที่ว่าคืออะไร" ลู่ชิงจิ่วถามกลับ

"แล้วแกอยากรู้อะไรล่ะ" เอ๋ารุ่นตวาดเสียงแทรกข้ึนทันที เหมือนว่า 
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เขาก�าลังไม่พอใจเป็นอย่างมาก เอ๋ารุ่นสะบัดชายแขนเส้ือของตัวเองและ 

พูดต่อไปอีกว่า "ไปบอกเขาด้วย เลิกดันทุรังฝืนสังขารใช้ร่างกายน้ีได้แล้ว  

ถ้าขืนยังดื้อรั้นอยู่อีกจะได้ตายจริงๆ แน่ ที่ส�าคัญชาติน้ีอย่าหวังจะได้รู้เรื่องท่ี

เขาตามหา"

"แกรูใ้ช่มัย้ว่าคนทีอ่ยู่เบือ้งหลงัเป็นใคร" ลูช่งิจิว่ถามกลบัอย่างกล้าๆ กลวัๆ

เอ๋ารุน่หวัเราะดงัลัน่และย่ืนมอืออกมา ก่อนผเีสือ้ตวัสนี�า้เงนิจะบนิมาอยู่

ตรงหน้าของลูช่งิจ่ิว "ฉนัต้องรูแ้น่ ถ้าไม่มมีนัก็ไม่มฉีนั มนัเป็นคนสร้างฉนัข้ึนมา"

เอ๋ารุ่นสะบัดมือหนึ่งครั้ง ผีเสื้อก็บินกลับมาท่ีอุ้งมือของเขาและสลาย

กลายเป็นกลุ่มควันเย็นๆ ล่องลอยไปในอากาศ

ลู่ชิงจิ่วยังมีค�าถามค้างคาอีกมากมาย ทว่าเอ๋ารุ่นกลับเอามือมากุมท่ี

ศีรษะของเขา ลู่ชิงจิ่วสัมผัสได้ถึงความเย็นยะเยือกท่ีแผ่ซ่านเข้าไปถึงกระดูก 

ท้องฟ้าแปรปรวนวิปริต ภาพทุกอย่างที่เห็นมืดลงต่อหน้า แล้วเขาก็สลบไป 

ทั้งอย่างนั้น
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ลู่ชิงจิ่วก�าลังฝันถึงเหตุการณ์หน่ึง ในฝันเขาอยู่กลางภูเขาท่ีถูกปกคลุม

ไปด้วยหิมะ เมื่อกวาดสายตามองออกไป ทั่วท้ังผืนฟ้าและผืนดินมีเพียง 

สขีาวโพลนของหมิะทีก่ว้างใหญ่สดุลกูหูลกูตา ลูช่งิจิว่เดนิไปอย่างไร้จดุหมาย

ท่ามกลางหิมะที่ปกคลุม จนเมื่อเดินไปถึงตีนเขา ฝูงผีเสื้อสีน�้าแข็งก็โผบิน 

ออกมา พวกมนัทะยานขึน้สูก่ลางอากาศ รวมตวักนับดบงัท้องฟ้าและแสงจาก

ดวงอาทิตย์ ไม่นานพวกมันก็แผ่ปกคลุมทั่วภูเขาหิมะได้ส�าเร็จ ระหว่างนั้น 

มีผีเสื้อตัวหนึ่งมาเกาะที่ไหล่ของลู่ชิงจิ่ว แต่เมื่อมันเกาะที่ไหล่ของเขาก็กลับ

สลายกลายเป็นหิมะไปในทันที

ลู่ชิงจิ่วรู้สึกหนาวเหน็บไปทั่วท้ังร่างกาย สติสัมปชัญญะของเขาค่อยๆ  

เลอืนรางลง ราวกับว่าก�าลงัจะหลดุออกจากความฝันประหลาดๆ นี ้ ในห้วงเวลา 

ก่อนทีเ่ขาจะตืน่ขึน้มา เขาเหน็ภาพในภวังค์ทีม่ผีเีสือ้จ�านวนนับไม่ถ้วนบนิไปมา 

ท่ามกลางเงาของคนคนหนึ่ง เงานั้นเหมือนเด็กสวมเส้ือสีน�้าแข็งท่ัวท้ังตัว  

แม้จะเห็นหน้าไม่ชัด แต่ก็เห็นได้ว่ามีผมสีน�้าเงินที่งดงาม เด็กคนน้ันมองดู 

ลู่ชิงจิ่วจากไกลๆ นัยน์ตาของอีกฝ่ายราวกับสามารถมองทะลุตัวของลู่ชิงจิ่ว 

ได้อย่างไรอย่างนั้น

ลู่ชิงจิ่วก�าลังจะเพ่งสังเกตอีกครั้ง แต่ไม่ทันไรก็ตื่นขึ้นเสียก่อน เสียงที่

เลือนรางของไป๋เยว่ียหูลอยเข้ามาท่ีข้างหูของเขา อีกฝ่ายเรียกชื่อของลู่ชิงจิ่ว 

อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ตื่นจากภวังค์

บทที่ 90
สีน�้าแข็ง
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"ลู่ชิงจิ่ว...ลู่ชิงจิ่ว ตื่นเร็ว รีบตื่นขึ้นมาสิ"

ลู่ชิงจิ่วค่อยๆ ลืมตาขึ้น เห็นสีหน้ากังวลใจของไป๋เยวี่ยหูและสังเกตเห็น

ว่าเส้นผมของไป๋เยวี่ยหูยาวขึ้น ซึ่งนั่นแปลว่าเมื่อครู่เขาเพิ่งใช้พลังไป

"ฉัน...ฉันอยู่ไหน" ลู่ชิงจิ่วตอบด้วยอาการมึนงง

"ทีภ่เูขานัน่...มนัเป็นคนพานายไปงัน้เหรอ" ไป๋เยว่ียหูแสดงความไม่พอใจ  

เห็นได้ชัดว่าเขาไม่พอใจในตัวเอ๋ารุ่นเป็นอย่างมาก

"ไม่ใช่ ฉันอยากไปเองต่างหาก" ลู่ชิงจิ่วตอบกลับ

ลูช่งิจิว่ค่อยๆ ลกุขึน้นัง่ มองดโูดยรอบแล้วจงึพบว่าตวัเองอยู่บนผนืหญ้า

แห่งหนึง่ เวลาน้ีท้องฟ้ามดืสนทิ ไม่มแีล้วความหนาวเหน็บเช่นเดียวกันกับในฝัน 

เมื่อครู่ เพราะตอนน้ีคือช่วงลมของเดือนหก ซึ่งมันได้พัดพากระแสความร้อน 

เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

"มันท�าอะไรนายหรือเปล่า" ไป๋เยวี่ยหูถามอย่างเป็นห่วง

ลู่ชิงจิ่วนิ่งไปชั่วครู่ "เขาเล่าเรื่องเกี่ยวกับแม่ของฉันให้ฟัง"

ไป๋เยวี่ยหูตกตะลึง

"เขาเป็นคนกินแม่ของฉันเข้าไป เพราะแม่ของฉันก็ถูกท�าให้แปดเปื้อน

เหมือนกัน หลังจากที่แม่กินร่างของพ่อไป แม่ก็อยากจะมากินคุณยายต่อ"  

เดิมลู่ชิงจิ่วคิดว่าการจะพูดเรื่องน้ีออกมาน้ันคงยาก แต่ไม่นึกเลยว่าเมื่ออยู่ 

ต่อหน้าไป๋เยวี่ยหูแล้วกลับไม่ได้รู้สึกล�าบากใจอย่างที่คิดไว้

ไป๋เยว่ียหูไม่พูดอะไร เขาได้แต่ขยับไปสวมกอดลู่ชิงจิ่วอย่างแนบแน่น 

และนั่นก็ท�าให้ลู่ชิงจิ่วอดใจไม่ได้ที่จะไปสวมกอดเขาตอบเช่นกัน

"ฉะน้ันแล้วคุณตาเลยต้องท�าแบบน้ี ท่ีเขากินแม่ของฉันไปคือเรื่องจริง 

ที่ไม่อาจปฏิเสธได้" ลู่ชิงจิ่วพูดต่อ

ไป๋เยวี่ยหูเงียบไม่พูดอะไร

"พวกเราเดินไปคุยไปกันเถอะ มื้อเท่ียงนายยังไม่ได้กินอะไรเลย คงจะ

หิวแย่แล้วล่ะ" ลู่ชิงจิ่วพูด

เขายันตัวขึ้นจากบนพ้ืน ใช้มือไปปัดๆ เศษหญ้าท่ีติดตามก้น สภาพ 

ของเขาตอนนี้ราวกับว่าไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น
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"ได้" ไป๋เยวี่ยหูเดินตามหลังลู่ชิงจิ่วไป

ระหว่างท่ีเดนิลูช่งิจิว่เล่าเรือ่งท่ีได้เจอเอ๋ารุน่ให้ไป๋เยว่ียหูฟังจนหมด และ 

แน่นอนว่าในเน้ือหาน้ันก็คงเลี่ยงไม่ได้ท่ีจะเอ่ยถึงคนท่ีอยู่เบื้องหลัง ลู่ชิงจิ่ว 

คิดว่าไป๋เยว่ียหจูะหลดุพูดอะไรบางอย่างกับเขา ทว่าอกีฝ่ายกลบัฟังอย่างเงยีบๆ  

ไม่พูดอะไร มีแค่เพียงสายตาคู่นั้นที่ยังคงเต็มไปด้วยความกังวลอยู่ตลอดทาง

ลูช่งิจิว่เล่ามาถึงตอนท่ีเอ๋ารุน่ในร่างผมสแีดงน�ามอืมาแตะทีศ่รีษะของตน  

ไป๋เยว่ียหเูริม่แสดงสหีน้าวติกกังวล เขาขมวดคิว้ขึน้แล้วเอ่ยปากซกัถามลูช่งิจิว่ 

เกี่ยวกับลักษณะของผีเสื้อตัวนั้น

"ท�าไมเหรอ ผีเสื้อตัวนั้นมันมีอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่า" ลู่ชิงจิ่วถามด้วย

ความแปลกใจ

"ใช่ มันมีลักษณะพิเศษอยู่" ไป๋เยวี่ยหูตอบกลับ

"เป็นยังไงเหรอ" ลู่ชิงจิ่วตอบ

ไป๋เยว่ียหูครุ ่นคิดอยู่ชั่วครู ่ "ตอนน้ียังไม่ขออธิบายให้ฟังแล้วกันนะ  

ฉันก็แค่มีข้อสันนิษฐานเล็กๆ น้อยๆ ยังไม่กล้าฟันธงอะไรมากนัก"

"แต่ถึงอย่างนั้นก็ควรจะบอกอะไรให้รู้สักหน่อยนะ" ลู่ชิงจิ่วพูด

"ผีเสื้อน่ันอาจจะมีความเก่ียวข้องบางอย่างระหว่างคนท่ีท�าให้ตานาย

แปดเปื้อนกับคนที่ท�าให้แม่นายแปดเปื้อน" ไป๋เยวี่ยหูตอบ

เมื่อคุยมาถึงตรงน้ี จู่ๆ ลู่ชิงจิ่วก็นึกถึงความฝันประหลาดกับเงาของ 

เด็กน้อยในดงผีเสื้อที่ภูเขาน�้าแข็งนั่น ความฝันน้ีมันส่ือถึงอะไรกันแน่นะ  

หรอืว่าเดก็คนน้ันคือคนทีอ่ยู่เบือ้งหลงังัน้หรอื ทว่าเมือ่ลูช่งิจิว่พยายามบรรยาย

สิ่งท่ีได้พบในฝันให้ไป๋เยว่ียหูฟัง เขากลับมีแต่สีหน้าที่เต็มไปด้วยความสงสัย 

เหมือนจะไม่เข้าใจความนัยของฝันนั้นเลยแม้แต่น้อย

ลู่ชิงจิ่วถอนหายใจ "ง้ันรีบไปหาอะไรกินลงท้องเถอะ พอท้องหิวเลือด 

เลยไปเลี้ยงสมองไม่พอ จะคิดอะไรก็ยากที่จะคิดออก"

ทัง้สองเดนิลงมาจากภูเขานัน้เพ่ือกลบับ้าน จูเหมีย่วเหมีย่วและอิน่สวนิ

ทีก่�าลงันัง่รอทีล่านบ้านเมือ่เหน็พวกเขากลบัมาก็ต่างโล่งใจไม่น้อย โดยเฉพาะ 

อิ่นสวินที่คิดว่าเกิดอะไรไม่ดีขึ้นกับลู่ชิงจิ่วแล้ว



23ซีจื่อซวี่

"พวกเธอกินข้าวเย็นกันหรือยัง" ลู่ชิงจิ่วถาม

"ยังเลย พวกเรารอนายกลับมากินด้วยกัน" จูเหมี่ยวเหมี่ยวตอบ

"งัน้เดีย๋วฉนัท�าอะไรง่ายๆ ให้กินแล้วกันนะ" ลูช่งิจิว่พูด

ตอนนีใ้กล้จะสีทุ่่มแล้ว ไม่มเีวลาท่ีจะท�าอาหารอะไรพิสดารเลศิรสมากนกั  

เพ่ือให้สะดวกและประหยัดเวลา ลูช่งิจิว่จึงลงมอืท�าบะหมีแ่บบง่ายๆ แล้วทกุคน 

ในบ้านก็ได้กินอาหารมื้อนี้กันไปแบบนั้น

พอกินกันเสร็จแล้ว ลู่ชิงจิ่วก็เริ่มเล่าเร่ืองของตัวเองให้ฟัง แต่ครั้งน้ี 

ไม่ได้เล่าถึงเรื่องของเอ๋ารุ่น เพียงแต่บอกว่ามีธุระด่วนนิดหน่อยเลยต้องรีบ 

ขึ้นภูเขาไป ตัวเขาเองน้ันปลอดภัยดี เพ่ือให้ทั้งจูเหมี่ยวเหมี่ยวและอิ่นสวิน 

ไม่ต้องเป็นห่วงเขา ตอนแรกอิ่นสวินอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่ก็เงียบไป 

ส่วนจูเหมี่ยวเหมี่ยวเองก็สังเกตว่าบรรยากาศวันนี้ดูมีลับลมคมใน แม้จะรู้สึก

ได้ถึงความไม่ปกติ แต่ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่

สุดท้ายจึงจบมื้อดึกนี้โดยที่ทุกคนต่างแยกย้ายกันไปเข้านอน

ลู่ชิงจิ่วรู้สึกอ่อนล้า เขารีบอาบน�้าแล้วเข้านอน ส่วนไป๋เยวี่ยหูก็นอนอยู่

ด้านข้างลูช่งิจิว่ตามปกต ิก่อนนอนวนันีพ้วกเขาปิดแอร์ไว้ ทว่าจู่ๆ  หางขนาดใหญ่ 

ที่เต็มไปด้วยขนนุ่มอุ่นก็ปรากฏออกมาจากร่างกายของไป๋เยวี่ยหู

"นายย่ืนหางออกมาท�าไมกันเนี่ย" ลู่ชิงจ่ิวถามอย่างตกตะลึง อุณหภูมิ

ตอนนีจ้ะปาไปสามสบิองศาแล้วนะ เอาหางมาโอบไว้แบบน้ีเขาคงได้ร้อนตายแน่

"มันจ�าเป็นน่ะ" ไป๋เยวี่ยหูตอบ

ลู่ชิงจิ่วเห็นไป๋เยว่ียหูดูตอบอย่างมั่นใจขนาดน้ี เขาเองก็ขี้เกียจจะซักไซ้

อะไรต่อ จนกระทัง่เขาเพ่ิงจะหลบัได้ลง ถึงเข้าใจสิง่ท่ีไป๋เยว่ียหบูอกว่ามนัจ�าเป็น 

ในฤดูร้อนที่อบอ้าวเช่นน้ีอาการหนาวขึ้นมาอย่างกะทันหันกลับเกิดข้ึนได ้ 

มันมาจากความเย็นที่ฝังอยู่ในหัวและสุดท้ายก็ท�าให้ร่างกายหนาวสั่น ฉะนั้น

มีเพียงแค่วิธีการโอบกอดหางอุ่นๆ ขนนุ่มๆ น้ีที่จะสามารถท�าให้เขารู ้สึก 

สบายตัวขึ้น ทว่าค�่าคืนนี้ลู่ชิงจิ่วก็ต้องมากังวลใจ เมื่อกลับไปฝันถึงเหตุการณ์

บนภูเขาน�้าแข็งและเห็นผีเสื้อสีน�้าเงินที่บินว่อนไปมานับไม่ถ้วนอีกครั้ง ทว่า 

ฝันในครั้งนี้ภาพอะไรหลายๆ อย่างค่อนข้างชัดเจนขึ้น ถึงขนาดว่าได้ยิน 
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แม้กระทั่งเสียงน�้าแข็งท่ีปริแตกออกจากกัน ทีแรกเขาคิดว่าแผ่นน�้าแข็งท่ียืน

อยู่น้ันก�าลังแยกตัวออก แต่เมื่อฟังไปเร่ือยๆ บวกกับเสียงท่ีค่อยๆ ชัดเจน 

มากขึ้น เขาจึงได้รู้ว่าเสียงเหล่านี้มันมาจากบนหัวของเขานั่นเอง

ลู่ชิงจิ่วที่ก�าลังอยู่ในความฝันเงยหน้าข้ึน เขาเห็นท้องฟ้าสีครามซึ่ง

เหมือนกระจกมหึมาบานหน่ึงค่อยๆ แตกออกเป็นเสี่ยงๆ จากรอยแตกน้ัน 

มีของสีด�าบางอย่างร่วงโรยลงมา ในเวลาเดียวกันพวกผีเสื้อสีน�้าเงินก็บินว่อน

ไปมาอย่างลุกลี้ลุกลนราวกับว่าฟ้าก�าลังจะถล่ม

ลู่ชิงจิ่วรู้สึกสะพรึงกลัวกับภาพที่ปรากฏข้ึนต่อหน้า เขาเห็นเหมือนว่า

แผ่นฟ้าทั้งผืนก�าลังจะถล่มลงมาอย่างไรอย่างนั้น ในช่วงเวลาท่ีโลกท้ังใบ 

ก�าลงัจะมดืมดิลง ลูช่งิจิว่ถูกเขย่าตวัอย่างแรง ใบหน้าท่ีเตม็ไปด้วยหยาดเหงือ่ 

จากความหวาดกลวัลมืตาข้ึนมา และได้พบกับไป๋เยวีย่หูทีก่�าลงัจดจ้องมองเขา 

อย่างกังวลไม่น้อย

"เมื่อกี้...เมื่อกี้ฉันฝันร้าย" ลู่ชิงจิ่วพูดด้วยเสียงสั่นเครือ

ไป๋เยวีย่หยูืน่มอืเข้าไปโผกอด ค่อยๆ บรรจงลบูหวัของลูช่ิงจิ่วแลว้พดูว่า 

"เขาคนนั้นก�าลังจะมาแล้ว นายทนอีกนิดนะ"

ลูช่งิจิว่เพ่ิงตืน่ขึน้มา สตสิมัปชญัญะทียั่งคงเลอืนรางท�าให้เขาไม่ได้ถาม

ไป๋เยว่ียหูไปอย่างละเอียดเก่ียวกับใครคนน้ัน ตัวของลู่ชิงจิ่วเองยังคงรู้สึก

ระส�่าระสาย ไม่อาจดึงตัวเองออกจากห้วงอารมณ์ในความฝันนั้นได้

ฟ้าค่อยๆ สว่างข้ึน แสงอาทิตย์สาดส่องเข้ามาท่ีหน้าต่าง เสียงฝีเท้า 

คนเดินมาหยุดที่หน้าประตูก่อนที่จะเคาะเรียก

"เข้ามา" ไป๋เยวี่ยหูตอบ

คนคนนั้นผลักประตูเข้ามา ลู่ชิงจิ่วทอดสายตามองไปตามเสียงเท้าท่ี 

ก้าวเข้ามาโดยไม่คาดคิดว่าคนคนน้ันจะเป็นคนคนเดียวกับท่ีมาหาไป๋เยว่ียหู

เมื่อวานนี้ ซึ่งเขาผู้นั้นก็คือจู้หรงนั่นเอง

"เป็นยังไงบ้าง" จู้หรงเอ่ยถาม

"ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ ไอเย็นวิ่งเข้ากระดูกน่ะ" ไป๋เยวี่ยหูตอบ
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จู้หรงเดินมาที่ข้างตัวของลู่ชิงจ่ิวแล้วน่ังลง เขาเริ่มส�ารวจร่างกายของ 

ลู่ชิงจิ่วและสีหน้าก็พลันเปลี่ยนเป็นเคร่งเครียดอย่างช้าๆ ซึ่งนั่นก็ท�าให้ลู่ชิงจิ่ว

พลอยกังวลใจไปด้วย ราวกับว่าก�าลังตรวจเจอโรคร้ายอะไรสักอย่าง

"ฉนั...ฉนัไม่เป็นอะไรใช่มัย้" การท่ีจูห้รงแสดงออกมาเช่นน้ีท�าเอาลูช่งิจิว่

ทีอ่ยากจะนอนต่อไม่สามารถข่มตาให้หลบัลงได้ ลูช่งิจิว่ย่ืนมอืออกมาให้จูห้รง

จับชีพจร

"อืม..." จู้หรงหน้านิ่วคิ้วขมวด

ลู่ชิงจิ่วกลั้นลมหายใจ ในใจเขาลุ้นเหมือนกับก�าลังรอการพิพากษา 

คดีร้ายแรงอะไรสักอย่าง

"น่าเป็นห่วง" จู้หรงเอ่ยปากตอบเบาๆ สั้นๆ

ลู่ชิงจิ่วและไป๋เยว่ียหูที่ได้ยินแบบนั้นถึงกับหน้าเปลี่ยนสี ในหัวของ 

ลู่ชิงจิ่วครุ่นคิดถึงแต่ชื่อโรคร้ายสารพัด ไป๋เยว่ียหูท่ียังคงหนักแน่นกว่าลู่ชิงจิ่ว 

เข้ากุมมือของลู่ชิงจิ่วก่อนถามกลับไปว่า "ช่วยพูดให้ละเอียดหน่อย"

"เวลานี้ก็ใกล้จะเข้าฤดูร้อนเต็มตัวแล้ว เกรงว่าร่างกายของลู่ชิงจิ่วจะ..." 

จู้หรงตอบ

ลู่ชิงจิ่วกลืนน�้าลาย ใจจดใจจ่อเฝ้ารอค�าตอบของจู ้หรง ไป๋เยว่ียหู 

ขมวดคิ้วขึ้นมาราวกับว่าต้องการจะพูดอะไรบางอย่างแต่ก็อดทนไว้ไม่พูด 

เพื่อรอให้จู้หรงพูดให้เสร็จก่อน

"เกรงว่าฤดูร้อนนี้จะกินของเย็นๆ ไม่ได้นะ" จู้หรงพูด

ลู่ชิงจิ่ว "..."

ไป๋เยวี่ยหู "..."

ทั้งลู่ชิงจิ่วและไป๋เยว่ียหูน่ิงค้างอยู่ชั่วครู่ ก่อนลู่ชิงจิ่วจะพูดต่อว่า "แค่น้ี

เองเหรอ"

จู้หรงเลยรีบแก้ต่างไปว่า "ก็ห้ามกินของเย็นๆ ไม่ใช่เรื่องร้ายแรงเหรอ"  

จู้หรงสะบัดมือไปมา แล้วจากนั้นท่ีปลายน้ิวก็เกิดเปลวเพลิงขึ้น เปลวเพลิงท่ี

ราวกับมีชีวิตนั้นแล่นไปแทรกซึมเข้าสู ่ผิวหนังของลู่ชิงจิ่ว ลู ่ชิงจิ่วท่ีรู ้สึก 

หนาวเหน็บมาตลอดเพียงแค่ไฟน้ีว่ิงเข้าไปในตัวเขาก็รู้สึกอุ่นข้ึนมาในทันที  
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ไม่ต้องรู้สึกหนาวอีกต่อไป

ไอเย็นออกไปจากร่างกายของลู่ชิงจิ่ว ตอนนี้เขารู้สึกดีขึ้นมาก "ปกติ 

ฉันก็ไม่ค่อยชอบกินของเย็นเท่าไหร่หรอก กินไม่กินก็คงไม่ได้กระทบอะไร 

มากน่ะ"

จู้หรงได้ยินแบบน้ันแล้วก็หน้าถอดสีและพูดว่า "มนุษย์อย่างพวกนาย

มันช่างน่ากลัวจริงๆ"

ลู่ชิงจิ่ว "..."

จูห้รงค่อนข้างอดึอดัใจ เพราะเขาจรงิจงักับเรือ่งนีม้าก ในฤดรู้อนแบบนี้

การที่อยากหาอะไรเย็นๆ กินสักหน่อยถือว่าเป็นเรื่องปกติ ย่ิงร่างกายท่ีร้อน

เหมือนไฟแบบนี้ด้วยแล้ว ก็อยากจะดื่มน�้าบ๊วยเย็นๆ สักแก้ว หรือกินไอศกรีม

รสนม มนัคงจะท�าให้เขารูส้กึมคีวามสขุไม่น้อย ฉะนัน้แล้วถ้าหากว่าคนคนหน่ึง

แม้แต่ในฤดูร้อนยังไม่สามารถจะหาอะไรเย็นๆ กินได้...จู้หรงคิดถึงจุดน้ีแล้ว 

ก็ท�าให้เขาแสดงสีหน้าออกมาเช่นนั้น

"แล้วยังมีอาการอื่นที่น่าเป็นห่วงอีกมั้ย" ลู่ชิงจิ่วถามต่อ

จู้หรงส่ายหน้า

เปลวไฟเมื่อครู่ที่ช่วยขับไอเย็นให้ลู่ชิงจิ่วแทรกซึมออกมาเป็นรูปร่าง 

ของผีเสื้อ ลู่ชิงจิ่วจ้องมองอย่างใจจดใจจ่อ และเขาก็ต้องตกตะลึงว่าผีเส้ือ 

ที่ออกมาจากร่างเขามีลักษณะคล้ายกับผีเสื้อสีน�้าเงินตัวน้ันมาก มีเพียงแค่ 

อย่างเดียวที่ไม่เหมือนกัน นั่นคือสีระหว่างทั้งสองตัว

ลู่ชิงจิ่วมองไปท่ีหน้าของไป๋เยวี่ยหู ไป๋เยวี่ยหูส่งสายตาให้เขาเพ่ือจะ 

บอกว่าอย่าเพิ่งพูดอะไรตอนนี้

"เรียบร้อย ฉันช่วยขับไอเย็นออกให้แล้วนะ จากน้ีไปก็พยายามรักษา

ความอบอุ่นของร่างกายแล้วก็อย่าไปสถานที่หนาวจัด ฉันขอตัวก่อนนะ"  

จู้หรงกล่าว

จู้หรงที่ถูกไป๋เยวี่ยหูเรียกให้มาช่วยปลีกตัวกลับไปเมื่อเสร็จสิ้นธุระ

จนเมือ่จูห้รงกลบัไปแล้ว ลูช่งิจิว่จงึหันหน้าไปพูดกับไป๋เยวีย่หูว่า "ท�าไม

เมื่อกี้ถึงไม่ให้ฉันพูดล่ะ"
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"ถ้านายพูดออกไปแล้วล่ะก็ จู้หรงคงรู้เรื่องท่ีนายเจอกับคุณตาแน่"  

ไป๋เยวี่ยหูกล่าว

ลู่ชิงจิ่วเข้าใจได้ในทันทีว่าที่แท้จู ้หรงก็คือคนส�าเร็จโทษผู้กระท�าผิด 

หน้าที่ของเขาคือการตามล่าตัวของเอ๋ารุ่น ขอเพียงแค่เอ๋ารุ่นไม่กลับมาที่นี่อีก 

จู้หรงก็จะไม่สามารถท�าอะไรเขาได้ กรงเล็บมังกรท่ีลู่ชิงจิ่วเคยเห็นก่อนหน้า 

คือเครื่องยืนยันเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี

"ก็จริงอยู่ แต่ว่าท�าไมผีเสื้อตัวที่ฉันเคยเห็นถึงมีรูปร่างไม่ต่างกับท่ีอยู ่

บนตัวของจู้หรงล่ะ หรือว่าสองคนนี้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกันหรือเปล่า" ลู่ชิงจิ่วพูด

"ฉันเองก็ก�าลังคิดเรื่องน้ีอยู่" ไป๋เยว่ียหูตอบ แต่ตอนน้ีเขายังหาค�าตอบ 

ที่ชัดเจนไม่ได้

ลู่ชิงจิ่วและไป๋เยวี่ยหูแสดงสีหน้าวิตกเหมือนกัน

เท่าที่เห็นตอนนี้ ร่างกายของลู่ชิงจิ่วคงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้ว  

ถ้าท�าตามท่ีจู้หรงบอกไว้ ขอแค่ฤดูร้อนนี้ไม่กินของเย็น ไม่ไปสถานท่ีเย็นจัด 

ก็คงไม่มอีะไรน่ากังวล ทว่าเรือ่งปัญหาทางใจของเขากลบัมไีม่น้อยเลยทเีดยีว 

เช่นเรื่องที่ว่าเจ้าของผีเสื้อนั้นคือใคร แล้วเอ๋ารุ่นในร่างผมแดงท�าไมต้องเอา

ผีเสื้อนั่นมาฝังไว้ที่ศีรษะของเขาด้วย...

ถ้าเอ๋ารุ่นต้องการจะฆ่าเขาขึ้นมาจริงๆ ก็แค่ออกแรงนิดหน่อยเท่าน้ัน 

เพราะอย่างไรเสียตัวเขาก็มีสายเลือดมังกรอยู่เพียงแค่หน่ึงส่วนสี่ แทบจะ 

ไม่ต่างอะไรกับมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่ง ในหัวของเขาครุ ่นคิดไปมาเช่นน้ี  

สุดท้ายก็ลุกขึ้นไปเตรียมอาหารเช้าตามเดิม

จูเหมี่ยวเหมี่ยวเห็นลู่ชิงจิ่วสีหน้าไม่สู้ดีนักก็พลันคิดว่าเกิดเรื่องอะไรข้ึน

แน่นอน จึงเอ่ยปากเสนอตัวช่วยเตรียมอาหาร ลู่ชิงจิ่วปฏิเสธความหวังดีของ 

จเูหมีย่วเหมีย่ว ซ�า้ยังเหลอืบไปเห็นสหีน้ากังวลของอิน่สวิน น่ันย่ิงท�าให้เขารูสึ้ก

ไม่สบายใจและคิดว่าตัวเองจริงจังเกินไปหรือเปล่า แม้ว่าจะมีปัญหาทางใจ 

แต่ก็ใช่ว่าจะแก้ไขได้ภายในวันสองวัน สู้ปล่อยให้มันเป็นไปตามทางของมัน 

ดกีว่า ใช้ชวิีตตอนนีใ้ห้มคีวามสขุก่อน ย่ิงไปกว่านัน้จเูหมีย่วเหมีย่วก็ลาพักผ่อน

มาได้แค่สามวัน เขาไม่ควรเอาปัญหาตัวเองไปวางไว้บนบ่าคนอื่น
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ลู่ชิงจิ่วจัดการกับอารมณ์ของตัวเอง จากนั้นเขาจึงส่งยิ้มออกมา แสดง

อารมณ์ที่อ่อนโยนเหมือนทุกครั้งอย่างที่เคยเป็น

"ฉันไม่เป็นอะไรหรอกน่า มัวแต่มานั่งกังวลเรื่องของฉันสู ้เอาเวลา 

ไปคิดว่ามื้อเที่ยงนี้จะกินอะไรดีกว่ามั้ย" ลู่ชิงจิ่วพูด

"กินอะไรงั้นเหรอ นายท�าอะไรฉันก็กินอันนั้นแหละ อร่อยทุกอย่างเลย" 

จูเหมี่ยวเหมี่ยวผู้ซึ่งไม่เคยปฏิเสธอะไรเอ่ยตอบ

"ง้ันก็ให้ไป๋เยวี่ยหูล่ากระต่ายมาสักตัวดีมั้ย พวกเรามาท�าหม้อไฟ 

เนือ้กระต่ายกันดกีว่า ส่วนอิน่สวินนายออกไปเกบ็ผกัมานะ เอามาทกุชนดิเลย" 

ลู่ชิงจิ่วคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูด

อิ่นสวินดีใจจนส่งเสียงออกมา เขารีบคว้าตะกร้าแล้ววิ่งออกไป

จเูหมีย่วเหมีย่วช่วยลูช่งิจิว่เตรยีมอาหารอยู่ในครวั ระหว่างน้ันก็ชวนคยุ

เรื่องสถานการณ์ทั่วไปของที่ท�างาน เธอเล่าถึงหัวหน้าอู๋ท่ีเคยมีเรื่องทะเลาะ 

กับเขา ซึ่งตอนนี้ถูกเสนอให้เลื่อนต�าแหน่งแล้ว แต่ก็ไม่เข้าใจว่าท�าไมอีกฝ่าย

ถึงปฏิเสธการเลื่อนข้ันแล้วเลือกท่ีจะอยู่แผนกนี้ตามเดิม นิสัยเขาเด๋ียวน้ีดีข้ึน

กว่าเก่าเยอะ พนักงานในบรษิทักล้าหยอกล้อกับเขามากขึน้ หรอืนีเ่ป็นเพราะว่า 

หัวหน้าอู๋ท�าใจไม่ได้ที่จะต้องแยกจากพนักงานของตัวเองกันแน่นะ

ลูช่งิจิว่ทีไ่ด้ยินเรือ่งของหวัหน้าอูถึ๋งกับอึง้ไปชัว่ขณะ ทันใดน้ันเขาก็นึกถึง

เรื่องของต้นไม้โบราณอย่างเหล่าซู่ ซึ่งเม่ือปีที่แล้วด้วยบุญกรรมวาสนาอะไร

ไม่รู้ท�าให้อู๋เซียวได้ไปแต่งงานกับเหล่าซู่ ตอนแรกเขาเองก็เป็นห่วงไม่น้อย  

แต่หลังจากนั้นกไ็ม่ได้ยินข่าวคราวอะไรอีกเลย ดูท่าสองคนนี้คงจะเข้ากันได้ดี 

เดือนแปดที่ก�าลังจะมาถึงนี้ ลู่ชิงจิ่วจะกลับไปเซ่นไหว้พ่อแม่ตัวเอง คิดว่า

ระหว่างทางจะแวะไปเยี่ยมเหล่าซู่เสียหน่อย อย่างน้อยก็ถือว่ายังได้เจอกัน

จูเหมี่ยวเหมี่ยวไม่รู้เร่ืองน้ี ยังคงเล่าเร่ืองของอู๋เซียวต่อไป เธอบอกว่า 

หัวหน้าอู๋รู ้จักดูแลตัวเอง เดี๋ยวน้ีดูหนุ่มกว่าแต่ก่อนเยอะ ทุกคนต่างพากัน 

คิดว่าเขาก�าลังมีความรัก แต่ไม่เคยมีใครเห็นแฟนของเขาเลย รู้เพียงว่าทุกวัน

หลังเลิกงานอู๋เซียวจะไปน่ังเล่นที่สวนสาธารณะอยู่นานหลายชั่วโมง ซ�้ายังมี

พนักงานบางคนเคยเหน็อูเ๋ซยีวพูดคนเดยีวด้วย แต่ว่าเรือ่งนีก้ลบัไม่ค่อยมคีนรู ้
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มากนัก เพราะอย่างไรด้วยนิสัยที่จริงจังและดูซีเรียสก็เหมือนจะกลายเป็น 

ภาพฝังหัวของใครหลายคนไปแล้ว

"จะว่าไป...หรือหัวหน้าอู๋คนนี้อาจจะโดนปีศาจเข้าสิง? คิดว่าเป็นไปได้

มั้ยนะ" จูเหมี่ยวเหมี่ยวพูดในขณะที่ก้มหน้าปอกกระเทียม

"อืม...ก็เป็นไปได้นะ" จะว่าไปแล้วเหล่าซู่เองก็เป็นปีศาจจ�าพวกต้นไม้

ประเภทหนึ่ง

"ปีศาจที่ท�าให้อู ๋เซียวหลงเสน่ห์ได้ขนาดน้ีคงจะสวยน่าดูเลย ก็คง 

เหมือนกับไป๋เยวี่ยหูล่ะเนอะ" จูเหมี่ยวเหมี่ยวพูด

ลู่ชิงจิ่วที่นึกถึงใบหน้าอันงดงามของไป๋เยว่ียหูและร่างเดิมของเขาท่ีถูก

เด็กน้อยเมินเฉยก็อดที่จะอมยิ้มไม่ได้

จเูหมีย่วเหมีย่วได้เห็นลูช่งิจิว่อารมณ์ดข้ึีนมาบ้างแล้วจงึค่อยรูส้กึโล่งใจ 

อย่างไรเขาเองก็เป็นคนคนหนึ่ง จิตใจย่อมคิดเล็กคิดน้อยเป็นธรรมดา พอเห็น

แบบน้ีก็รู้ได้เลยว่าต้องมีเร่ืองอะไรไม่สบายใจแน่นอน ไม่อย่างนั้นลู่ชิงจิ่ว 

คงไม่แสดงสีหน้าแบบนั้นหรอก แต่ว่าในเมื่อตัวลู่ชิงจิ่วไม่สะดวกใจที่จะพูด 

เธอเองก็ไม่อยากคะยั้นคะยอเพราะคงเป็นเรื่องส่วนตัว

อิ่นสวินเก็บผักสดๆ กลับมา ส่วนไป๋เยว่ียหูก็เดินตามมาติดๆ ในมือ 

ของเขาหิ้วนกสวยตัวใหญ่มาหนึ่งตัว ล�าตัวของมันมีขนสีแดงสวยสดไปทั้งตัว 

ปากสีคราม มีต�าหนิเพียงแค่ที่เดียวคือคอของมันที่ถูกไป๋เยวี่ยหูหักจนเอียงเท

ไปข้างหนึ่ง

จูเหมี่ยวเหมี่ยวท่ีเห็นขนอันสวยงามของมันเอ่ยปากถาม "น่ีมันคือ 

นกอะไรเนี่ย คงจะไม่ใช่สัตว์คุ้มครองใช่มั้ย"

"ไม่ใช่หรอกน่า"

ลู่ชิงจิ่วรู้ดีว่าถ้าไป๋เยว่ียหูออกไปล่าสัตว์เมื่อไหร่ นั่นแปลว่าอีกฝ่ายจะ 

ไม่ล่าสัตว์ของมนุษย์ แม้ว่าเขาจะยังนึกไม่ออกว่านี่คือนกอะไร แต่อย่างเดียว 

ที่เขากล้าพูดก็คือรสชาติของมันต้องไม่ธรรมดาแน่ๆ

"มันคือนกหลิงเยา อร่อยนะ" ไป๋เยวี่ยหูพูด

ลู่ชิงจิ่วเคยได้ยินที่มาของนกประเภทนี้ ที่แท้มันคือนกหลิงเยาที่มาจาก
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ต�านานปักษาในคัมภีร์ซานไห่จิงนี่เอง ท้ังตัวของมันจะมีสีแดงสด มีเพียงแค่

ส่วนของปากเท่านั้นที่เป็นสีคราม ใครก็ตามท่ีได้กินเน้ือของมันจะไม่ฝันร้าย  

อีกทั้งมันยังสามารถช่วยขับไล่สิ่งอัปมงคลได้ด้วย ลู่ชิงจิ่วส่งสายตาไปยัง 

ไป๋เยว่ียห ูท้ังสองคนมองหน้าอย่างเข้าใจความหมายของกันและกัน เห็นได้ชดั

ว่าไป๋เยวี่ยหูท�าแบบนี้เพราะเห็นสภาพที่ทุกข์ทรมานจากฝันร้ายของลู่ชิงจิ่ว  

เขาเลยตั้งใจออกไปล่านกประเภทนี้มาโดยเฉพาะ

ลูช่งิจิว่ใจเต้นเบาๆ ย้ิมแล้วพูดออกไปว่า "งัน้ฝากนายไปจดัการเอาขนมนั 

ออกให้หน่อย เดี๋ยวจะได้เอามาปรุงพร้อมกับเนื้อกระต่ายวันนี้"

ไป๋เยวี่ยหูพยักหน้าตอบรับ

"ขนของมนัเก็บไว้ให้ฉนัเถอะ สวยขนาดนีจ้ะท้ิงก็น่าเสยีดาย ว่าจะเอาไป 

ท�างานฝีมือสักหน่อยน่ะ" จูเหมี่ยวเหมี่ยวรีบพูดขึ้นมา

ไป๋เยวี่ยหูส่งเสียงอืม เขาท�าตามที่จูเหมี่ยวเหมี่ยวขอมา

ในอีกโลกหนึ่งมันคือการมีชีวิตอยู่แบบปลาใหญ่กินปลาเล็ก ซึ่งต่างกับ

โลกท่ีมนุษย์อาศัยอยู่ โลกของอมนุษย์มีกฎฟ้าดินเป็นข้อบังคับใหญ่สุด ทว่า

กฎฟ้าดินกลับไม่ได้มีไว้เพ่ือคุ้มครองผู้ที่อ่อนแอกว่า แต่มันท�าหน้าที่เพียงแค่

ควบคุมการใช้พลัง ไป๋เยวี่ยหูมีสายเลือดของมังกร เขาคือนักล่าแถวบน และ

ถือเป็นชั้นบนสุดของห่วงโซ่อาหารก็ว่าได้

ลูช่งิจิว่ต้มซปุเสรจ็แล้ว เขาแล่เนือ้กระต่ายออกเป็นชิน้ๆ ส่วนจเูหมีย่วเหมีย่ว 

ก็จัดการกับขนของนกตวัน้ัน เธอคดิทีจ่ะน�าไปเป็นของขวัญให้กับเพ่ือนร่วมงาน

ของเธอด้วย

เมื่ออิ่นสวินจัดแจงพวกเมนูผักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ไปตระเตรียมพวก

ภาชนะถ้วยชามและนั่งเฝ้ารออาหารที่เหลืออย่างเงียบๆ

พอลู่ชิงจิ่วประกอบเตาไฟฟ้าเสร็จ เขาก็ยกหม้อน�้าซุปสีแดงฉูดฉาดข้ึน

มาวางบนเตาพร้อมเปิดไฟ จากน้ันจงึน�าเนือ้กระต่ายและนกหลงิเยาใส่ลงไปต้ม  

เนื้อขาวๆ นุ่มๆ ที่ถูกใส่ลงไปในน�้าซุปแกว่งไปมา ดูแล้วชวนให้น�้าลายสอ  

กลิน่หอมฟุ้งไปทัว่ทัง้ห้อง ทัง้จเูหมีย่วเหมีย่วและอิน่สวินเห็นเช่นน้ันก็ต่างพากัน 

อดใจไม่อยู่
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ลู่ชิงจิ่วเตรียมเครื่องปรุงเสร็จ เห็นว่าเนื้อที่ต้มไปน้ันใกล้จะสุกได้ท่ีแล้ว 

จึงบอกให้ทุกคนเตรียมตะเกียบไว้ให้พร้อม

เมื่อเป็นอย่างนั้นทุกคนก็ต่างไม่เกรงใจ คว้าตะเกียบไปคีบเน้ือส่วนท่ี 

อวบอ้วนท่ีสุดข้ึนมา ลู่ชิงจิ่วชิมเนื้อของนกหลิงเยา พบว่ารสชาติไม่เลวเลย 

ทีเดียว คล้ายๆ กับเน้ือไก่แต่กลับละมุนกว่ามาก การท่ีเขาได้ล้ิมรสอาหารท่ี 

ไขมันมากแต่ไม่เลี่ยน กระดูกไม่เยอะมาก ทั้งยังถูกน�ามาต้มในน�้าซุปเดือดๆ 

เช่นนี้มันช่างนุ่มละมุนปากเสียจริง ทั้งหอมและเผ็ดอยู่ในทีเดียวกัน

"อร่อยมาก เนื้อนี่รสชาติสุดยอด รีบๆ มาชิมกันเร็ว" ลู่ชิงจิ่วเอ่ยปากชม

ทุกคนได้ลิ้มรสและต่างพากันเอ่ยปากชมไม่ขาดสาย ลู่ชิงจิ่วหยิบชาม

ออกมาใบหนึ่ง เตรียมแบ่งเน้ือบางส่วนไปให้ซูซี เส่ียวเฮย และเส่ียวฮวา 

แน่นอนว่าไม่ลืมที่จะเอาไปฝากสนมเทพสายฝนด้วย

เมื่อเนื้อทั้งหม้อถูกจัดการจนหมดในพริบตา ลู่ชิงจิ่วก็เตรียมหม้อที่สอง

ต่อทันท ีโดยไม่ลมืท่ีจะใส่ผกัลงไปในหม้อด้วย มท้ัีงเห็ดเข็มทอง ผักโหยวม่าย* 

ฟักทอง รวมทั้งวุ้นเส้นด้วย จูเหมี่ยวเหมี่ยวกับอิ่นสวินเฝ้ารออย่างใจจดใจจ่อ 

ส่วนไป๋เยว่ียหูที่แม้จะดูสุขุมนิ่งๆ แต่แท้จริงแล้วเขาเองก็เตรียมซุ่มเข้าไปกิน 

ไม่ต่างกัน แม้แต่ตะเกียบในมือยังสั่นอยู่เรื่อยๆ

"เสร็จหรือยังเนี่ย" อิ่นสวินอดใจรอไม่ไหว หันหน้าไปถามลู่ชิงจิ่ว

"เอ่อ แป๊บนะ ขอดูก่อน" ลู่ชิงจิ่วคีบเนื้อขึ้นมาแล้วชิมไปค�าหนึ่ง จากนั้น

เขาจึงพยักหน้าแล้วตอบว่า "โอเค ได้ที่แล้ว กินได้เลย"

ทันทีที่สิ้นเสียงของลู่ชิงจิ่ว ทั้งสามคนท่ีเหลือต่างกระโจนเข้าไปคีบเน้ือ

ในหม้อออกมาราวกับฉากสงคราม มเีพียงผูท่ี้แขง็แกร่งเท่านัน้ทีจ่ะได้ครอบครอง 

เนื้อมากที่สุด

ลู่ชิงจิ่วเห็นสภาพของทั้งสามคนท่ีตะเกียบในมือบินว่อนฉวัดเฉวียน  

ทีแรกไป๋เยวี่ยหูพยายามเก็บอาการอยากนั้นไว้ แต่ตอนหลังเก็บไม่อยู่ เขากิน 

แม้กระทัง่กระดกูโดยไม่คาย จเูหมีย่วเหมีย่วเหน็ว่าไป๋เยวีย่หขูีโ้กง เธอเลยถึงกับ 

ส่งเสียงออกมาว่า "โอ้โห ไป๋เยว่ียหู นายกินแม้กระทั่งกระดูกเชียวเหรอเน่ีย  

* ผักโหยวม่าย เป็นผักใบเขียวที่คนจีนนิยมน�ามาใส่ในหม้อไฟ
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เกินไปๆ"

"ถ้าเธอท�าได้แบบนี้ก็ท�าสิ" ไป๋เยวี่ยหูรีบตอบอย่างไร้เยื่อใย

จูเหมี่ยวเหมี่ยวไม่พูดอะไรต่อ แต่หลังจากที่เห็นไป๋เยว่ียหูข้ีโกง เธอก็

เหลือบไปเห็นความผิดปกติบางอย่างของอิ่นสวิน เนื้อท่ีออกจะร้อนขนาดน้ี 

อิ่นสวินกลับคีบออกมาแล้วรีบยัดเข้าปากเลย เป่าให้เย็นสักหน่อยก็ไม่ท�า 

เหมือนไม่กลัวลวกปากเลยแม้แต่น้อย

"อิ่นสวิน นายไม่กลัวมันลวกปากหรือไงฮะ" จูเหมี่ยวเหมี่ยวถามอย่าง

ตกใจ

"ไม่ ฉันไม่กลัวหรอกน่า" อิ่นสวิน

"..." จูเหมี่ยวเหมี่ยว เธอถอดใจแล้ว

คนหนึ่งไม่คายกระดูก อีกคนไม่กลัวลวกปาก เผ่าพันธุ์มนุษย์เพียง 

คนเดียวอย่างเธอคงต้องขอยอมแพ้ตั้งแต่เริ่มวิ่ง

ลูช่งิจิว่ท่ีค่อยๆ บรรจงกินผกัอย่างไม่กลวัใครมาแย่งเห็นจเูหมีย่วเหมีย่ว

น�้าตาตกจึงเอื้อมมือไปลูบศีรษะเพ่ือปลอบใจและบอกกับเธอให้เก็บท้องไว้ 

เดี๋ยวบ่ายนี้จะท�าขนมหวานให้กิน จูเหมี่ยวเหมี่ยวถึงค่อยรู้สึกสบายใจขึ้นมา



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3CqMZsI

https://bit.ly/3CqMZsI

