Meu metamorfo

A FUGA

em uma noite escura e chuvosa um garoto com
belos cabelos castanhos avermelhados um olho
azul da cor do Oceano e o outro preto na cor da
escuridão correndo sem rumo a bem longe
-acho que eu consegui fugir
-parado aí!!!
-parece que terei de fazer isso
-paralizacão temporal
-eu acho que terei que dormir aqui
-hmm já está de dia?
-parece que tem uma aldeia aqui perto
-tenho que ser silencioso manter minha calma e

-aaah
Poooft:queda de uma árvore
-hmmmm
-qm e você!!
???: meu nome é natsu
Prazer hiaku
Natsu:bom você estava indo para a vila?
Hiaku:sim moço
Natsu: não precisa ser formal vem levanta
Hiaku:ei eu tenho pernas senhor não precisa me
puxar

Povo hiaku on
Esse e a primeira vez que alguém não me trata como
um príncipe hmm até que e legal talvez eu gostei

Hiaku:Ei eu... Puxa essa vila e tão grande
Natsu:gostou?
Hiaku:claro eu adorei ela e tão grande
Natsu:bom na sua visão ela e assim mais você nem
sabe do começo
Hiaku:hum como assim?
Natsu:essa vila pode ser tão pequena mais já possui
um rei
Hiaku:oque?!? E eu achando que a rainha do meu
reino era a única

Natsu:hiaku de qual reino você vem?
Hiaku:bom eu vim do reino temporal
Natsu:espera o reino temporal esse e o maior reino do
arquipélago
Hiaku: é verdade mais não e nada de mais no reino
temporal
Natsu:Mais lá não e o reino dos metamorfos?
Hiaku:bom sim mais ﬁca calmo eu não sou um
metamorfo
Pov Hiaku on
Porque será que todos odeiam os metamorfos?nós
nem machucamos ninguém
Natsu:ei hiaku
Hiaku:sim senhor natsu?

Natsu: você e de que espécie?
Hiaku:acho que sou um humano nunca tive um poder
Natsu:a que triste hiaku mais você pode ser um ótimo
homem um homem muito forte
Pov natsu on:
Ele me parece um pouco mais que um humano mais
não me importo pode ser um homem fraco mais será
um lindo homem e um ótimo esposo será que teria
chances de ser seu marido?
Você o marido você acabou de conhecê-lo
Oque qm está falando
Seu alfa interior bobo qm mais ?
Sou um alfa?
Sim caramba

Mais porque está aqui?
Não se faça de tolo nós dois sabemos que você já está
aﬁm dele
Hiaku:natsu?
Hiaku:NATSU!!
Natsu:an oque você estava falando?
Hiaku: ﬁnalmente acordou parece que está
hipnotizado
Natsu:oque você quer?
Hiaku:bom eu gostaria que me ajudasse a encontrar
um hotel para eu dormir
Natsu: você pode ﬁcar com o meu quarto
Hiaku: não obrigado eu não quero preﬁro ter um
quarto onde não te incomode

Pov natsu on
Poxa mano eu aqui achando uma desculpa para eu e
ele dormirmos juntos
Vacilou perdeu perdeu play boy
Pov Hiaku on
Não tem pessoa mais burra que ele?
A porque está falando dele assim?ele e tão foﬁnho
Dare to anata to sore ga watashi no atama ni haitta
toki kimyōna ikimono(o'que quem e você e quando
entrou na minha cabeça criatura estranha)
Watashi wa anata no baka omegadesu(sou seu omega
idiota )
U ̄ n, nihonjin mo shitteru(hmmm também sabe
japonês?)

Hai watashi no ai watashi wa anata no hara ni sunde
iru koto o shitte imasu(sim meu amor eu sei eu moro
na sua barriga)
Hen'na(estranho

O problema adorável
-hiaku você ouviu isso
-hmm
-vai dormir natsu já são 3:00 da manhã
-hiaku algo explodiu aqui?
-natsu não foi nada
-hiaku oque aconteceu no seu quarto
-natsu..
-vai dormir
-hiaku Tem algo cheirando aqui
Natsu mal terminou a frase e eu fechei a porta em
sua cara com fominha força
-natsu vai dormir caralh#!!!! Gritei do meu quarto

-ta bom
Sussurrou natsu
Pov natsu on
Algo aconteceu ali dentro me cheira a fumaça oque
você está fazendo hiaku? Oque está escondendo?
-essa foi por pouco
Sussurei com medo
-Chotto omega kono tokini watashi ni kotaete mo
daijōbudesuka?(ei omega esta tudo bem me responder
nesta hora?)
-Anata no taikutsuna koto o iu(diga seu chato)
-Kono ichi-ji-tekina jumon no risuto de watashi o
tasukete kuremasen ka?(poderia me ajudar nesta
lista de feitiço temporais?)

-Mochiron motto atode, nemurimashou(claro mais
depois vamos dormir)
-Shikashi, watashi wa watashi no superu risuto o
shūryō suru hitsuyō ga arimasu(mais eu preciso
terminar a minha lista de feitiços)
-Dakara daijōbu watashi wa anata o
tasukemasen(então ta bom não te ajudo)
-Wakarimashita, nemasu(ta bom eu vou dormir)
-Ei onde eu errei no feitiço?
-Mantenha a postura reta não ﬁque se mexendo
-entedi muito obrigado
Disse isso com felicidade
-perai ômega
-oque?

-porque eu não me transformo?eu sou um metamorfo
então porque não posso me transformar?
-voce deve ser um um humano
-mais eu não posso ser um humano isso seria uma
desonra para minha família
-bom tem um jeito
-qual?
-bom tem uma lenda sobre uma montanha com um
núcleo Mágico que aqueles anciões contaram que o
núcleo foi criado pelo deus que Criou todos os
metamorfos uns dizem que é só um mito
-eu acho que é um mito mais se for assim oque custa
tentar?
-ei hiaku tá tudo bem?
-ahh

-você é horrível em mentir
O Ômega Falou na cabeça de hiaku
Pov natsu on
-Ei Natsu você sabe que ele tá mentindo não é?
-não imagina
-é claro as vezes você pergunta coisas idiotas
-nossa seu grosso
-você não viu nada
-porque e tão grosso comigo e com os outros não
retirando o hiaku
-ué porque retirando o hiaku?
-meu irmão tu e burro eu estou dentro da sua barriga
e você ainda se faz de idiota

-não entendi
-meu irmão tu quer que eu meta uma panela na sua
cabeça!!
-meu Irmão eu sei que tu tá aﬁm do cara
-oque longe de mim eu não me apaixono por alguém
que eu acabei de conhecer
Pov Hiaku on
Hipnotizado com sucesso agora e só continuar meu
plano
-Sore wa chotto machigatte imasen ka?(isso não e
meio errado?)
-depende os metamorfos não fazem isso o tempo
todo?
-Wasureru(esquece)

-Keikaku no ōku no bubun ga aru no wa warukatta(foi
mal mais e parte do plano)
-oque?
-Shinpurude karada o kontorōru shimasu(e simples
eu assumo o controle do corpo)
-esper-hiaku!!
Disse natsu assustado
-ﬁca calmo e só uma dor de cabeça
-hiaku Tem algo de errado?
-não estEu mal comecei a frase e desmaiei nós braços de
natsu

-oque aconteceu?
Disse isso com uma cara de desgosto
-hiaku !!
Gritou natsu com um grande sorriso no seu rosto
-natsu onde estou e porque minha cabeça dói?
Perguntei a ele
-você não se lembra? está no hospital você desmaiou
há 2 dias

-a não eu perdi meu barco justamente quando ia para
o monte Kodwuikue
Disse isso com uma cara de tristeza lentamente
baixei minha cabeça

-ei hiaku está tudo bem?
-...
-hiaku
Disse natsu me abraçando
-hiaku se acalme e descanse bem
Sussurrou natsu em meu ouvido
ﬁquei em silêncio por momento
-natsu eu estou bem
-não hiaku você não está
Olhei com cara de ódio fazendo contato visual com
natsu segurei seus ombros e falei calmamente
-eu estou bem natsu

-hiaku mais
-sem mais natsu eu estou bem e tenho que ir ao
monte Kodwuikue entendeu
Olhei para ele com um olhar de puro ódio
-e-entedi
-Como pensei
-natsu eu..
Disse com um sorriso na cara
-oque hiaku??
-agora sou eu o seu problema
Falei com uma cara de tédio
-hiaku eu não tenho nada a ver com seu desmaio

-foi você que me acordou as 3:00 e depois eu não
consegui dormir mais
-você também não dormiu?
-...
Pov Hiaku on
Nossa e eu culpando o cara mano que nem dormiu
triste só que não tudo parte do meu plano eu já pensei
em tudo
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