Prologue

17 ชั่วโมง...
ผมทบทวนเวลาทีต่ วั เองนัง่ ทำงานอยูใ่ นห้องนี้ แน่นอนว่าแม้เกินเวลา
มาหลายชัว่ โมงแต่กเ็ ป็นไปตามทีต่ งั้ ใจ อีกฝัง่ หนึง่ ของกระจกคือทิวทัศน์ยาม
ค่ำคืนของโตเกียว เมื่อมองจากชั้นที่ 32 ลงไปก็เห็นแสงไฟระยิบระยับอยู่
ตามถนนและตึกสูงจึงต้องพลิกนาฬิกาข้อมือเพื่อดูเวลา พบว่าเลยเวลา
เทีย่ งคืนมาแล้วโดยทีไ่ ม่รตู้ วั ตอนนัน้ เองโทรศัพท์มอื ถือได้ดงั ขึน้ ผมมองชือ่
ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอ
“ว่ายังไง คุซามะ” ผมกดรับสาย
“จัดการฮิซากิได้แล้วครับ”
“อ้อ งัน้ เหรอ ดี พรุง่ นีพ้ ามาพบฉันด้วย” ผมเลิกคิว้ “อย่าซ้อมจนพูด
ไม่ได้ล่ะ ฉันมีหลายเรื่องที่อยากคุยกับเขาหน่อย”
“รับทราบครับบอส จะให้ส่งรถไปรับที่บริษัทเลยมั้ยครับ”
“คืนนี้ฉันจะค้างที่นี่”
“รับทราบครับ”
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เมื่อการสนทนาจบลง ห้องก็กลับมาเงียบสงบอีกครั้ง ผมลุกขึ้นยืน
พลางปัดเสือ้ เชิต้ สีออ่ นทีเ่ ริม่ ยับ ก่อนจะเดินไปยังชัน้ เก็บไวน์เล็กๆ หยิบแก้ว
หนึ่งใบพร้อมกับไวน์ที่ดีที่สุดออกมา แล้วกลับไปทิ้งตัวลงนั่งบนโซฟา มอง
ไวน์ทถี่ กู รินลงในแก้วโดยไม่รสู้ กึ อะไร เอือ้ มมือไปหยิบรีโมตมากดเปิดเพลง
จากเครื่องเล่นชั้นดี ปล่อยให้ร่างจมลงไปพร้อมกับเสียงดนตรี
I was a quick wet boy, diving too deep for coins
All of your street light eyes wide on my plastic toys1
ในไม่ช้าผมก็ดำดิ่งลงสู่อีกด้านหนึ่งของตัวเอง ทบทวนทุกสิ่งที่ผ่าน
มาเตือนให้รู้ว่าได้เรียนรู้บางสิ่งมาตลอดชีวิต
การก้าวสูจ่ ดุ สูงสุดในตำแหน่งทีอ่ ยูเ่ หนือทุกคน ปรายตามองการกดขี่
ผู้อ่อนแออย่างไม่แยแส บดขยี้อิทธิพลทุกหนแห่งด้วยฝ่าเท้า และอำพราง
ตัวเองอยู่เบื้องหลังงานที่ภายนอกใสสะอาดทว่าแท้จริงกลับสกปรก
ผมคือผู้สืบทอดตระกูล ซากุระซากะ และในตอนนี้บริษัทก็ตกเป็น
ของผมแต่เพียงผู้เดียว
ผมเป็นยากูซ่า
และกฎของยากูซ่าที่ผมจำขึ้นใจมาจนถึงตอนนี้คือ...
ยากูซ่า ต้องไม่กลัวที่จะหลั่งเลือด
ยากูซ่า ต้องไม่กล้าที่จะหลั่งน้ำตา
ยากูซา่ ต้องไม่ปริปากร้องขอสิง่ ทีต่ นปรารถนา หากปรีเ่ ข้าไปคว้าไว้
1 เพลง Flightless Bird, American Mouth โดย Iron & Wine
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Zenith...แต่ง

ไม่ว่าจะด้วยวิธีสกปรกใดๆ ก็ตาม
Then when the cops closed the fair, I cut my long baby hair
Stole me a dog-eared map and called for you everywhere
ทว่าในขณะที่เพลงยังคงบรรเลงคลอไปพร้อมกับลมหายใจแผ่วเบา
เสียงอีกเสียงหนึ่งในใจกลับกู่ร้องขึ้นทั้งที่ไม่มีใครได้ยิน
Have I found you
Flightless bird, jealous, weeping or lost you, american mouth
Big pill looming
ผมกำลังคิดถึงใครบางคน...ที่เปิดเพลงนี้ให้ฟังเป็นครั้งแรก
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Chapter 1 :
First

เวลาเช้าตรู่ รถฟอร์ดคลาสสิกสีฟ้าอมเขียวเคลื่อนมาจอดข้างรั้ว
โรงเรียนอย่างเงียบๆ ‘ชิโนได’ เป็นโรงเรียนที่มีช่ือเสียงแห่งหนึ่งในโตเกียว
เปิดสอนตัง้ แต่ชนั้ อนุบาลจนถึงชัน้ มัธยมปลาย จึงเป็นธรรมดาทีจ่ ะมีเด็กมาก
มายเดินเข้ารั้วโรงเรียนอย่างต่อเนื่องในตอนเช้า
ตอนนี้เองมีชายหนุ่มคนหนึ่งก้าวลงจากรถ แล้วเดินไปเปิดประตูให้
ผู้ที่นั่งอยู่เบาะหลัง หล่อนเป็นหญิงสาวหน้าตาสะสวยเจ้าของรอยยิ้มใจดี
และคำขอบใจอ่อนหวาน ผมยาวสีดำขลับรวบไปด้านหลังอย่างสุภาพเข้า
กับชุดทำงานที่บ่งบอกว่าเป็นคุณครูของที่นี่
“ขอบคุณมากนะคะฟูมะ ไม่น่าต้องลำบากเลย”
“เป็นหน้าที่ครับคุณหนู”
‘ฟูมะ’ ตอบรับด้วยรอยยิ้มเช่นกัน เขาเป็นชายหนุ่มวัย 25 ปีที่มี
รูปร่างสูงใหญ่กว่าคนทั่วไป ด้วยเชื้อสายยุโรปที่ติดตัวมาไม่มากก็น้อย ผม
ยาวเคลียไหล่สีน้ำตาลอ่อนหยักศกตามธรรมชาติ รับกับใบหน้าคมสันซึ่ง
สวมแว่นกันแดดไว้ ดูดเี สียจนนักเรียนหญิงมัธยมปลายหลายคนพากันเหลียว
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มอง

“ไม่เปลีย่ นเลยนะคะ เป็นจุดสนใจเสมอเลย” หญิงสาวหัวเราะเบาๆ
เมือ่ เห็นเข้า “คราวหน้าถ้าเอารถธรรมดามาส่งจะดีมาก ฉันไม่อยากให้นกั เรียน
แตกตื่นน่ะค่ะ”
“เย็นนีผ้ มจะไปเปลีย่ นมาให้ครับ มิยาคาวะซังไม่ได้บอกเรือ่ งรถก็เลย
คิดว่าคันนี้น่าจะเหมาะที่สุด ต้องขอโทษจริงๆ ครับคุณหนู”
“ไม่เป็นไรค่ะ ถ้าอย่างนั้น...”
ก่อนที่จะได้บอกลา สายตาของหญิงสาวบังเอิญเหลือบไปเห็นคน
กลุม่ หนึง่ เดินสวนเข้าไปในโรงเรียน ชายหนุม่ มองตามไปเช่นกัน พลันก็ตอ้ ง
ขมวดคิ้วมุ่น
พวกซากุระซากะ
ชายร่างสูงใหญ่สองคนไม่ตอ้ งบอกก็รวู้ า่ เป็น ‘บอดีก้ าร์ด’ ในชุดนอก
เครือ่ งแบบ เดินขนาบข้างเด็กน้อยอายุไม่เกินชัน้ อนุบาล ทัง้ คูม่ องเขม็งตรง
มาราวกับรับรู้ได้ด้วยสัญชาตญาณว่าเขากับหญิงสาวข้างๆ เป็นใคร
ในตอนนั้นเอง เป็นครั้งแรกที่เขาเลื่อนสายตาลงมองร่างเล็กที่สูงไม่
ถึงเอวคนจูง ใบหน้างอง้ำแดงก่ำเหมือนเพิ่งหยุดร้องไห้และเริ่มเบะปากจะ
ร้องอีกครั้งเมื่อถึงหน้าประตูโรงเรียน เขาเกือบหลุดยิ้มเมื่อชายร่างใหญ่คน
หนึ่งถึงกับย่อตัวลงนั่งเพื่อปลอบเด็กน้อยน่ารักคนนั้น
“ไม่เอานะครับนายน้อย อีกนิดเดียวก็ถงึ แล้ว ตอนบ่ายผมกับอิโต้จะ
รีบมารับนะครับ”
“จะ...จะกลับบ้าน ฮือ...” เด็กคนนั้นเริ่มร้องไห้ทำให้สีหน้าของชาย
ทั้งสองคนปรากฏแววตื่นตระหนก
เห็นดังนัน้ ฟูมะ ฮายาโตะ จึงไม่อาจกลัน้ ยิม้ ได้อกี ต่อไป ก่อนจะพบ
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ว่า ‘คุณหนู’ ของเขาเริ่มเดินตรงเข้าไปหาคนทั้งสาม เขาไม่ได้ห้ามหล่อน
แต่คอยเฝ้ามองอยู่ห่างๆ โทงาวะ จิอากิ ก้มตัวลงลูบศีรษะเด็กน้อยด้วย
ใบหน้ายิ้มแย้ม ก่อนจะเหลือบมองชายสองคนที่มีสีหน้าตกตะลึง
“ฉันจัดการเองค่ะ” หล่อนเอ่ยยิ้มๆ แล้วก้มลงมองเด็กน้อย “ไหนดูซิ
วันนี้ยูกิยะคุงร้องไห้อีกแล้วเหรอ สัญญากับครูแล้วไงว่าจะไม่ร้องไห้อีก”
“ฮะ...ฮือ...ฮือ...”
“วันนี้ครูได้ข่าวว่ายูมิซังจะเอาขนมมาแจกก่อนเข้าแถว ยูกิยะคุงไม่
อยากกินหรอกเหรอ”
“...ฮึก...” เด็กน้อยเริ่มเงยหน้ามองคุณครูสาวที่ยังคงยิ้มให้อย่าง
อ่อนโยน อาการสะอึกสะอื้นค่อยๆ หายไปจนกระทั่งมือน้อยเอื้อมมากอด
คอคุณครูสาว หล่อนอุ้มเขาแล้วยืนขึ้น ก่อนจะมองบอดี้การ์ดทั้งสองคน
ด้วยสายตาทีเ่ ปลีย่ นไปเล็กน้อย สายตาทีฟ่ มู ะรูจ้ กั ดี แต่ไม่ได้พดู อะไรขณะ
เดินมายืนข้างกายเจ้านาย
“ส่งเขาแค่นี้ก็พอ ฉันจะรับช่วงต่อเองค่ะ” หญิงสาวกล่าว รอยยิ้มที่
เคยอ่อนโยนจางลง
“ถ้าคุณคิดจะทำอะไรนายน้อย!” บอดีก้ าร์ดคนหนึง่ คำรามลอดไรฟัน
“ทำไมฉันถึงจะทำอย่างนัน้ ล่ะคะ” ตอนนีแ้ ววตาเย็นชาปรากฏชัดเจน
และแข็งกร้าวขึ้นเรื่อยๆ “โปรดเข้าใจด้วยว่าที่นี่เป็นโรงเรียน ฉันมีหน้าที่อื่น
นอกจากสิ่งที่สมควรทำให้กับ ‘ทางบ้าน’ ฉะนั้นตราบใดที่ยูกิยะคุงยังเป็น
นักเรียนของที่นี่ ก็ขอให้วางใจได้”
ทั้งสองคนพูดไม่ออก ได้แต่เฝ้ามองร่างบางอุ้มเด็กน้อยน่ารักเข้า
ประตูโรงเรียนไปโดยไม่อาจทำอะไรได้ จนตอนนี้เหลือเพียงชายอีกคนที่ยัง
คงยืนล้วงกระเป๋าในท่าสบายๆ ราวกับจะยั่วโทสะ
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“ยังไม่เข้าใจอีกเหรอ คุซามะ อิโต้” ฟูมะมองทั้งสองคนด้วยแววตา
ดูแคลน “เลิกพะวักพะวนกับเด็กแค่คนเดียว แล้วกลับไปหาอะไรมีสาระกว่า
นี้ทำไม่ดีกว่ารึ”
“หน็อย!”
“อย่าไปฟังมัน คุซามะ” อิโต้ ชายผมดำทีม่ รี า่ งสูงกว่าเอ่ยด้วยแววตา
เกลียดชัง “ถ้าเกิดเรื่องจะยุ่งเข้าไปใหญ่ รีบไปกันได้แล้ว”
คุซามะมีท่าทางฉุนเฉียวแต่ก็ยอมทำตามที่คู่หูบอก ทั้งสองคนหมุน
ตัวเดินกลับไปทีร่ ถซึง่ จอดอยูไ่ กลออกไป แล้วขับหายลับไปจากสายตา ฟูมะ
ถอนหายใจอย่างเงียบๆ พลางหยิบซองบุหรี่กับไฟแช็กออกมา
ผู้สืบทอดของซากุระซากะ...ซากุระซากะ ยูกิยะ?
เป็นครัง้ แรกทีเ่ ขาได้พบกับเด็กชายทีค่ ณ
ุ หนูจอิ ากิเล่าให้ฟงั อยูบ่ อ่ ยๆ
และคงไม่มโี อกาสได้พบหากบอดีก้ าร์ดของคุณหนูไม่บงั เอิญติดธุระในวันนี้
อดรู้สึกประหลาดใจไม่ได้ที่ทายาทคนสำคัญของแก๊งคู่แข่งอยู่ใกล้แค่เอื้อม
โทงาวะ กับ ซากุระซากะ คือสองตระกูลทีแ่ ข่งขันกันเพือ่ ไต่เต้าขึน้
เป็นมือขวาของหัวหน้าแก๊งยากูซ่าที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นอย่าง ยามากุจิ จน
กระทัง่ บัดนีย้ งั ไม่รผู้ ลแพ้ชนะ บ่อยครัง้ ทีส่ มาชิกของทัง้ สองฝ่ายมีปากเสียง
กันระหว่างการประชุม และมีไม่นอ้ ยทีใ่ ช้กำลังกันลับหลังหัวหน้าใหญ่ ดังนัน้
จึงแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบความสัมพันธ์ให้ดีกว่าที่
เป็นอยู่ เพราะตั้งแต่เกิดความขัดแย้งเวลาก็ล่วงเลยมาหลายสิบปีแล้ว ซึ่ง
เป็นธรรมดาที่ความบาดหมางนี้จะถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น
ฟูมะพ่นควันบุหรี่ออกมา ขณะเอนตัวพิงรถอย่างใจลอย
...แล้วต่อจากนีไ้ ป เรือ่ งนีจ้ ะจบลงยังไงกันนะ ซากุระซากะ ยูกยิ ะคุง?
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‘ยูกิยะจะไม่รู้เรื่องของพวกโทงาวะ ฉันมั่นใจว่าทางนั้นคงไม่อยาก
เปิดเผยตัวเหมือนกัน ตราบใดที่ยังต้องการทดสอบผู้สืบทอดของเรา’
‘เข้าใจแล้วครับ แต่คุณพ่อแน่ใจได้ยังไงว่าพวกนั้นจะไม่ทำอันตราย
เขา?’
‘ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับยูกิยะ ยามากุจิจะต้องรู้แน่ว่าเป็นฝีมือของพวก
โทงาวะ อีกอย่าง คนอย่างโทงาวะ จิอากิ ไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดา หล่อนรู้วิธี
รักษาความสัมพันธ์นี้ดี และการทดสอบยูกิยะก็เช่นกัน’
สิบสามปีต่อมา
เขามาที่นี่อีกแล้ว
ผมพึมพำกับตัวเอง ขณะมองผ่านกระจกหน้าต่างลงไปยังสนามหญ้า
ข้างตึกเรียน เฝ้าดูใครคนหนึง่ พยายามถ่ายรูปเจ้าแมวสีเทาทีห่ ลบขึน้ ไปอยู่
บนต้นไม้ ซึง่ อาจไม่ใช่เรือ่ งแปลกหากเจ้าตัวเป็นนักเรียนหรือบุคลากรทีเ่ ข้า
ออกโรงเรียนได้ทุกเมื่อ
แต่เพื่อนในห้องกลับพูดกันว่า ‘เขา’ เป็นแค่ ‘คนขับรถ’ ของคุณครู
โทงาวะ
ฟูมะ ฮายาโตะ
เขาเริ่มมาที่นี่ตั้งแต่ผมจำความได้ ไม่ใช่การมาเยือนเป็นประจำแต่
นานๆ จะมาสักครั้ง ทุกครั้งเขาจะมาพร้อมกับกล้องถ่ายรูปเพื่อเก็บทัศนียภาพต่างๆ ในโรงเรียนรวมถึงผู้คน จนแทบกลายเป็นคนคุ้นเคยโดยเฉพาะ
กับพวกนักเรียนหญิงที่พากันปลาบปลื้มเขา บางคนบอกว่าเขาทำอาชีพ
เสริมเป็นช่างภาพอิสระ แต่ถงึ อย่างนัน้ การมาของเขากลับไม่ได้รบั การคัดค้าน
จากทางโรงเรียนจนน่าประหลาดใจ ทั้งที่เป็นคนนอกแท้ๆ
12
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ผมเริ่มขมวดคิ้วเมื่อเป้าสายตาค่อยๆ หมดหวังจากเจ้าแมวตัวเดิม
ชายคนนั้นยกมือขึ้นลูบท้ายทอย ทำท่าเหมือนหัวเราะออกมาแล้วกลับไป
นั่งรออยู่ข้างตึกฝั่งตรงข้ามเหมือนยังไม่ถอดใจ นั่นทำให้ผมยิ้มเยาะบางๆ
ก่อนจะหันกลับมาขีดเขียนรูปที่ตัวเองวาดเล่นค้างไว้ในสมุดบันทึก
“ท่าทางฟูมะซังจะไม่มโี ชคอีกแล้วนะ” เด็กสาวทีน่ ง่ั ข้างหน้าหัวเราะ
คิกคักกับเพื่อนของหล่อน
พอได้ยนิ แบบนัน้ ผมเลิกคิว้ แล้วย่นจมูก หมอนัน่ มักเป็นสาเหตุให้พวก
ผู้หญิงแสดงท่าทางแบบนี้ออกมาเสมอ ผมตวัดสายตาไปมองเขาอีกครั้ง
ด้วยคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบว่าทำไม
...ลูกครึ่งยุโรป ส่วนสูงเกินมาตรฐาน ผมหยักศกสีน้ำตาลอ่อน ผิว
ขาวจัด เคราบางๆ ที่คาง และรอยยิ้มอ่อนโยน...
ผมพ่นลมออกมาทางจมูกอย่างขัดใจเมื่อนั่นคือความจริงอันไร้ข้อ
กังขา ว่าแล้วก็ปิดสมุดบันทึกดังฉับจนสาวๆ ด้านหน้ารวมถึงเพื่อนร่วมชั้น
อีกสองสามคนสะดุ้งโหยง หลายคนส่งสายตาเกรงๆ มองมา ผมไม่ใส่ใจ
แล้วเคลื่อนตัวออกจากเก้าอี้
“...จะไปไหนน่ะ ซากุระซากะคุง” เสียงแหบแห้งแฝงความลังเลดังมา
จากครูผู้สอนหน้าชั้นเรียน ผมมองดูเขา และก็พบกับท่าทางประหม่าน่า
สมเพช
คนพวกนี้เป็นเหมือนกันหมด
พวกเขากลัวผม
ผมเดินออกจากห้องไปโดยไม่ตอบอะไร พร้อมกับได้ยนิ คำพูดไล่หลัง
ที่พวกเพื่อนร่วมชั้นพากันกระซิบกระซาบ
“...ยากูซ่า”
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มารู้ตัวอีกทีก็พบว่าดาดฟ้าในเช้าวันนี้ไม่มีแดด ผมเท้าแขนกับขอบ
กำแพงคอนกรีตเตี้ยๆ มือจัดการจุดบุหรี่แล้วสูบอย่างเคยนิสัย เงยหน้าขึ้น
มองท้องฟ้าที่มีก้อนเมฆสีขาวลอยเอื่อยๆ ผมไม่ชอบผู้คน และชินกับการ
อยู่ตัวคนเดียว หรือทำอะไรตามใจ
ผมมาจากครอบครัวยากูซ่า
ไม่รวู้ า่ ข่าวเรือ่ งนีร้ วั่ ไหลออกไปตัง้ แต่เมือ่ ไหร่ พอขึน้ ชัน้ มัธยมต้น พวก
เพื่อนร่วมชั้นและคุณครูต่างพากันตีตัวออกห่าง ผมใช้ชีวิตตัวคนเดียวมา
หลายปีโดยไม่มเี พือ่ นสนิทสักคน จนบางครัง้ ก็นกึ แปลกใจว่าโตมาในทีแ่ บบ
นีไ้ ด้ยังไงจนกระทั่งขึ้นชั้นมัธยมปลาย และปีนี้ก็เป็นปีสุดท้ายที่จะได้อยู่ที่นี่
“เป็นเด็กเป็นเล็ก สูบบุหรี่มันจะดีเหรอ”
ผมสะดุ้งตกใจ หันไปมองต้นเสียงที่โผล่ออกมาโดยไม่ทันตั้งตัว
“ว่าไง จะดีเหรอ?” เจ้าของเสียงถามซ้ำ ร่างสูงสวมเสือ้ แจ็กเก็ตหนัง
พร้อมสะพายกระเป๋ากล้อง ผมสีน้ำตาลอ่อนรวบไว้หลวมๆ เข้ากับใบหน้า
คมคายทีไ่ ม่ได้สวมแว่นกันแดด เผยให้เห็นดวงตาคมสวยอย่างชาวต่างชาติ
ที่เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรก
“ไม่ใช่เรือ่ งของคุณ” ผมตอบปัดแล้วหมุนตัวมาเผชิญหน้ากับอีกฝ่าย
โดยที่มือยังคงคีบบุหรี่
“แต่ว่าถ้าครูขึ้นมาเห็น...”
“แล้วก็ไม่ใช่เรื่องของครูด้วย” ผมเชิดหน้าขึ้น “คนนอกที่ถือวิสาสะ
ขึ้นมาถึงดาดฟ้าตึกเรียน ก็ไม่มีสิทธิ์พูดแบบนั้นเหมือนกัน”
เขาคนนัน้ นิง่ งันไปสองสามอึดใจก่อนจะหัวเราะออกมาอย่างอารมณ์
ดี ถึงนี่จะไม่ใช่ครั้งแรกที่ได้เห็นรอยยิ้มมีเสน่ห์นั่น แต่มันกลับทำให้ผมรู้สึก
ขัดใจ
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“มีอะไรน่าขำ”
“เธอเนี่ย มองโลกในแง่ดีจริงๆ เลยให้ตายสิ” เสียงห้าวพูดขึ้นอย่าง
อ่อนโยนแล้วเดินเข้ามาใกล้ เอือ้ มมือมาแย่งบุหรีใ่ นมือผมไปสูบก่อนจะเอน
หลังพิงกำแพง
“เอาคืนมา” ผมฉวยคอเสื้อของเขาแล้วกระชากอย่างแรง! ทว่าร่าง
นัน้ กลับไม่สะทกสะท้าน แถมยังเป็นฝ่ายยืน่ หน้าเข้ามาใกล้จนกลิน่ บุหรีโ่ ชย
มาเตะจมูก
“ใจเย็นน่า ยูกิยะคุง ฉันไม่แย่งไปเฉยๆ หรอก” เขายิ้มกว้างขึ้น
เอ๊ะ...
“รู้ชื่อผมได้ยังไง”
“ก็แค่รู้ ไม่สำคัญอะไรนี่”
“งัน้ คงรูด้ ว้ ยสินะว่าผมเป็นใคร” ผมยิม้ เยาะ “ทำเป็นยิม้ สู้ ใจจริงคุณ
ก็กลัวจนหัวหดเหมือนกับคนอื่นๆ คนอย่างคุณมันน่าสมเพช!”
“แล้วถ้าฉันบอกว่าไม่กลัวล่ะ?” น้ำเสียงอ่อนโยนกว่าเดิมเรียกให้บาง
อย่างในอกออกแรงเต้นรัวจนเจ็บ ดวงตาของผมเบิกกว้าง จ้องค้างอยูอ่ ย่าง
นั้นจนตาแห้งและในไม่ช้าก็ต้องกะพริบถี่รัว
“โกหก”
“อย่าพูดจาใจร้ายนักสิ” เขาเลิกคิว้ ขึน้ สูง ก่อนจะมองผมตัง้ แต่ศรี ษะ
จรดเท้า “แล้วจะให้ฉันกลัวเด็ก ม. ปลายตาแป๋วอย่างกับแมวแบบเธอเนี่ย
ไม่ไหวละมั้ง”
ผมขบฟันแน่นให้กับคำยั่วยุนั้น
“นี่ ยูกิยะคุง” เขาเอียงคอเหมือนจะพูดอะไรต่อก่อนส่งบุหรี่คืนให้
ผมรีบรับมาแล้วปล่อยคอเสื้อเขา แต่ไม่ทันถอยไปไหนร่างสูงก็ก้าวเข้ามา
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ใกล้เรือ่ ยๆ จนผมต้องก้าวถอยหลังและไม่นานแผ่นหลังก็ชนกับกำแพง ทว่า
อีกฝ่ายไม่มีทีท่าว่าจะหยุด
“จะทำอะไรน่ะ...”
ตอนนั้นเอง มือใหญ่เอื้อมมายันกำแพงที่ด้านข้างผมไว้ก่อนจะโน้ม
ตัวลงมา ดวงตาสีนำ้ ตาลอ่อนนัน่ มีพลังบางอย่างสะกดไม่ให้ผมขยับไปไหน
กลิ่นบุหรี่จางๆ โชยมาปะทะจมูกพร้อมกับลมหายใจอุ่นๆ ที่ไม่คุ้นเคย
“ฉันชื่อฟูมะ ฮายาโตะ ยินดีที่ได้รู้จัก ซากุระซากะ ยูกิยะคุง”
และนั่นเป็นครั้งแรก ตั้งแต่ที่ทุกคนรู้ว่าผมเป็นยากูซ่า...
...ที่ผมได้ยินคำว่า ‘ยินดีที่ได้รู้จัก’
“ดูนั่นสิ คนนั้นไง!”
“ไม่จริงน่า นั่นมันคนที่เคนตะคุงบอกว่าเป็นพวกยากูซ่านี่”
เช้าวันนี้ไม่ว่าจะเดินไปที่ไหน ผมก็ได้ยินแต่เรื่องของตัวเอง
“อ๊ะ ซากุระซากะคุง...”
ตอนนั้นเอง มีนักเรียนหญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาหาผม เราไม่เคยคุย
กันมาก่อน ผมรู้แค่ว่าหล่อนเป็นเชียร์ลีดเดอร์ที่มีผู้ชายแอบชอบมากที่สุด
ในชั้นปี ผมเลิกคิ้วขณะทอดมองใบหน้าน่ารักอมชมพูที่ดูไม่ออกว่าเป็น
ธรรมชาติหรือเพราะเครื่องสำอาง หล่อนยื่นสมุดโน้ตสีฟ้าอ่อนในมือมาให้
“ได้ยินว่าตอนนี้มีอีเมลแล้ว ช่วยจดให้หน่อยได้มั้ยจ๊ะ”
และนี่คือสาเหตุที่เกิดเรื่องในวันนี้
ผมไม่มีอีเมล...อย่างน้อยก็อีเมลที่สามารถเปิดเผยได้
“เข้าใจผิดแล้ว” ผมตอบเสียงเรียบด้วยสีหน้าเย็นชา กำลังจะเดิน
จากไปถ้าไม่ติดว่าเสียงเล็กๆ รั้งเอาไว้เหมือนพยายามตื๊อ
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“...นะจ๊ะ อายาโนะจังบอกว่าเธอแอ๊ดเพื่อนในห้องไปตั้งหลายคน”
“งั้นก็ไปถามจากพวกนั้นเอาสิ”
ผมเดินออกมาอย่างหงุดหงิด ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหล่อนทำหน้ายังไงแต่
ผมไม่สนใจ เพราะตอนนี้ใบหน้าของใครบางคนที่แทบมั่นใจได้ว่าเป็นตัว
ต้นเรื่องลอยเข้ามาในสมอง ทำให้นึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวันก่อน
‘ฉันชื่อฟูมะ ฮายาโตะ ยินดีที่ได้รู้จัก ซากุระซากะ ยูกิยะคุง’
ผมนิ่งไปครู่ใหญ่เมื่อรู้ตัวว่าพูดไม่ออก แต่แล้ว...
‘ผมรู้อยู่แล้วว่าคุณเป็นใคร’ ผมพยายามตั้งสติ ใจที่เต้นรัวเมื่อครู่
ค่อยๆ ช้าลงจนกระทั่งกลับเป็นปกติ แต่ก็เต้นเร็วขึ้นอีกครั้งเมื่ออีกฝ่ายทำ
หน้าแปลกใจสุดๆ จนเริ่มกลายเป็นสีหน้าฉงนสนเท่ห์แบบเด็กๆ
‘เอ๊? หมายความว่าไง’
ไม่อยากจะเชื่อ หมอนี่พิลึกสุดๆ
‘ไม่รู้เหรอว่าพวกผู้หญิงเกือบทั้งโรงเรียนพูดถึงแต่เรื่องคุณทุกครั้งที่
คุณมา’
‘เหรอ...’ เขาลากเสียงยาวก่อนจะยิ้มเจ้าเล่ห์ ‘แบบนี้แสดงว่ายูกิยะ
คุงก็แอบสนใจฉันอยู่เหมือนกันล่ะสิใช่มั้ย’
อาการพูดไม่ออกทำให้ผมลืมบุหรีใ่ นมือจนมันหล่นลงบนพืน้ ดวงตาสี
น้ำตาลคู่นั้นจ้องตรงมาอย่างไม่วางตาจนผมเริ่มไม่ไว้ใจ ออกแรงผลักแผ่น
อกหนาอย่างแรงให้อีกฝ่ายถอยไป แต่เขากลับหัวเราะชอบใจเสียอย่างนั้น
‘ฮ่าๆ ๆ ๆ ล้อเล่นน่า คนแก่อย่างฉันคงไม่เหมาะกับเธอหรอก’
‘อย่ามาพูดจาไร้สาระ!’
แต่ดูเหมือนเขาจะไม่สนใจอาการฉุนเฉียวของผมเลย ตอนนั้นเอง
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ที่ฟูมะ ฮายาโตะ ก้มลงหยิบกล้องออกมาจากกระเป๋า เป็นกล้องยี่ห้อดังที่
ผมพอจะรู้ว่าราคาแพงไม่น้อย เขากดปุ่มบางอย่างสองสามที และทั้งๆ ที่
ไม่ได้ทำท่าทางเหมือนเล็งอะไรไว้เป็นพิเศษ เสียง ‘แชะ’ เบาๆ กลับดังขึ้น
เมื่อกล้องอยู่ในระดับสายตาของผม
‘ทำอะไรน่ะ...’
เขายิ้มกริ่ม
‘เธอเล่นเฟซบุ๊ครึเปล่า ยูกิยะคุง?’
ถึงคำตอบจะเป็น ‘ไม่’ แต่ในไม่ชา้ ผมก็พบว่าตัวเองมีทง้ั อีเมลและเฟซบุ๊คเสียแล้ว
คืนเดียวกันนั้นผมนั่งขมวดคิ้วอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เกือบสิบนาที
เมื่ออยู่ๆ โปรแกรม MSN Messenger ก็ปรากฏขึ้นมาทั้งที่ผมไม่เคยโหลด
เก็บเอาไว้ พร้อมอีเมลแอดเดรสชื่อว่า sakurayukiya409 กับพาสเวิร์ดที่
เซฟอยู่ก่อนแล้ว โดยที่ทั้งหมดไม่อาจหาที่มาได้
ถูกแฮ็ก?
ผมลังเลที่จะเข้าระบบแต่สุดท้ายก็ยอมทำตามและมั่นใจว่านี่เป็น
แอดเดรสแอบอ้างเพราะผมไม่เคยมีอเี มล แต่แล้วก็พบว่ามันเป็นการแอบอ้าง
ทีแ่ นบเนียนทีส่ ดุ เมือ่ เพือ่ นในรายชือ่ ทุกคนเป็นคนทีผ่ มรูจ้ กั โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเพื่อนห้องเดียวกัน ตอนนั้นหน้าต่างสองสามบานเด้งขึ้นมาพร้อมกับคำ
ทักทาย หลายคนเดาเอาเองจากชือ่ อีเมลว่าเป็นผม คำทักส่วนใหญ่จงึ กลาย
เป็น...
‘นั่นซากุระซากะคุงเหรอ?’
ไม่เพียงแค่นน้ั กล่องขาเข้ายังเต็มไปด้วยข้อความจากเฟซบุค๊ ความ
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Zenith...แต่ง

รู้สึกในตอนนั้นคืองุนงงจนพูดไม่ออก นอกจากข้อความ welcome และ
friend accepted จากใครก็ไม่รู้มากมาย อีเมลฉบับอื่นๆ ก็กลายเป็นการ
แจ้งอัพโหลดรูปภาพจาก Fuma Hayato
ฟูมะ ฮายาโตะ...
ทุกอย่างชัดเจนแล้วว่าเป็นฝีมอื ของหมอนี่ ผมตัดสินใจเปิดอีเมลฉบับ
หนึ่งแล้วตามลิงก์ไปยังอัลบั้มของเขา แต่พอเห็นเข้าก็ถึงกับอึ้ง...
ทั้งหมด มีแต่รูปของ ‘ผม’
ทัง้ รูปทีแ่ กล้งถ่ายตอนเจอกันบนดาดฟ้า รูปอืน่ ๆ ทีแ่ อบถ่ายตอนผม
ไม่รู้ตัว ตั้งแต่ยังไม่เคยคุยกันจากระยะใกล้และไกล เยอะเกือบแปดสิบรูป
จนแทบทำให้ผมเห็นกิจวัตรของตัวเองผ่านรูปพวกนี้
นี่เขา...ทำแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วนะ
ผมไล่ดมู นั อยูเ่ กือบครึง่ ชัว่ โมง ถามตัวเองในใจว่านีน่ ะ่ เหรอวิธที ที่ ำให้
เขารูจ้ กั ผม เฝ้ามองจากทีไ่ กลๆ เก็บรูปถ่ายแทนความทรงจำ อาจฟังดูเหมือน
พวกจิตไม่ปกติ แต่นกึ ไม่ออกเลยว่าตาลุงหน้าตาใจดีจะคิดอะไรทำนองนัน้
ได้
...วินาทีหนึ่งผมรู้สึกว่าหัวใจเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุที่พอนึกได้คือ
นี่เป็นครั้งแรกที่เห็นรูปถ่ายของตัวเองหากไม่นับภาพทางการที่ถ่ายกับทาง
โรงเรียน ผมจ้องรูปตัวเองที่กำลังทำหน้าบูดบึ้งมองตรงมาที่กล้อง รูปนั้น
เป็นรูปแรกทีเ่ ขาถ่ายหน้าผมตรงๆ เมือ่ เช้านีก้ อ่ นจะชิง่ หนีไป โดยไม่รตู้ วั ผม
เผลอเลื่อนมือไปสัมผัสหน้าจอที่สะท้อนใบหน้ายุ่งๆ ของตัวเอง
...นี่คือรูปภาพของผมเอง
“นายน้อยครับ อาหารพร้อมแล้ว”
ผมสะดุ้งตกใจเมื่อเสียงพ่อบ้านดังมาจากอีกฟากของประตู รีบชัก
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มือกลับแล้วปิดหน้าจอโดยเร็ว ลุกจากเก้าอีโ้ ดยไม่ขานรับ แต่กอ่ นออกจาก
ห้อง...บางอย่างเรียกให้ผมเหลียวกลับมา
ทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรกัน...ฟูมะ ฮายาโตะ
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Chapter 2 :

Unpredictable

ตลอดทัง้ วันมีความเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ ไม่นอ้ ย เพือ่ นในห้องเริม่ กล้า
ทีจ่ ะพูดคุยกับผมด้วยสาเหตุทพี่ อรูว้ า่ ทำไม แต่ผมกลับแสร้งทำเป็นไม่ใส่ใจ
และหันมาใช้เวลานอกห้องเรียนเป็นส่วนใหญ่เหมือนอย่างเคย โดยการออก
มาเดินเล่นบนระเบียงทางเดินพร้อมกับเสียบหูฟังเพื่อกลบเสียงฟ้าคะนอง
ด้านนอก ฝนทีย่ งั ตกอยูไ่ ม่มที ที า่ ว่าจะหยุด ผมเกลียดหน้าฝนเป็นทีส่ ดุ เพราะ
มันทำให้ผมเสียบริเวณสูบบุหรีไ่ ป พอเดินมาเรือ่ ยๆ จนถึงหน้าห้องพักครูใน
ชั้นเดียวกัน...
“นาโอกิ...”
ผมอุทานออกมาเมือ่ สายตาพบกับร่างแสนคุน้ บนวีลแชร์ออกมาจาก
ประตูที่ห่างออกไปไม่กี่ก้าว โดยมีชายอีกคนทำหน้าที่เข็นอยู่ด้านหลัง เขา
สวมสูทราคาแพงที่เหมาะกับผมยาวประบ่าสีดำขลับและใบหน้าละมุนตา
หากแฝงความเยือกเย็น เมือ่ ดวงตาคูน่ น้ั เลือ่ นมาพบผม ความเย็นชาทัง้ หลาย
ก็กลับกลายเป็นความอ่อนโยนโดยพลัน
“ยูกิยะ?”
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ผมรีบเดินเข้าไปหาเขาแล้วปลดหูฟังออก “พี่มาทำอะไรที่นี่?”
ใช่แล้ว ซากุระซากะ นาโอกิ คือพี่ชายเพียงคนเดียวของผม
“บังเอิญแวะมาแถวนี้ เลยอยากเข้ามาคุยกับคุณครูโทงาวะสักหน่อย
เรือ่ งความประพฤติของนายนัน่ ล่ะ รูส้ กึ ช่วงนีจ้ ะขาดเรียนบ่อยไปหน่อยนะ”
เสียงนุ่มนวลตอบกลับมาด้วยใบหน้ายิ้มๆ ตอนนั้นเองหญิงสาวคนหนึ่งก็
ก้าวออกมาจากห้อง หล่อนมองผมด้วยสายตาประหลาดใจ
“เอ๊ะ! ตอนนี้เรียนฟิสิกส์ไม่ใช่เหรอ ยูกิยะคุงออกมาทำอะไรแถวนี้
จ๊ะ”
ผมอ้ำอึง้ ปกติถา้ เป็นคนอืน่ ผมคงเดินจากไปโดยไม่ใส่ใจ แต่เมือ่ ไหร่
ที่เป็นคุณครูโทงาวะ...
“...ผมจะไปห้องน้ำ”
“งั้นเหรอจ๊ะ” เสียงหวานไม่ได้แฝงแววใดๆ แต่ใบหน้าสวยกลับบอก
ชัดเจนว่าไม่เชื่อในสิ่งที่ผมพูด ถึงอย่างนั้นหล่อนก็เลือกที่จะยิ้มให้โดยไม่
ว่าอะไร นั่นเป็นสิ่งที่ทำให้ความคิดบางอย่างผุดขึ้นมาในหัวผม
ผู้หญิงคนนี้แตกต่างจากคนอื่น
โทงาวะ จิอากิ
ตั้งแต่จำความได้ หล่อนแทบจะเป็นครูเพียงคนเดียวในโรงเรียนที่
ใส่ใจกับนักเรียนอย่างเต็มที่ ทัง้ ทุม่ เทและจริงใจ จากการเฝ้าดูมานานตัง้ แต่
เรียนชั้นประถมทำให้ยอมรับว่าชอบหล่อนมาก บางครั้งอดคิดไม่ได้ว่าอีก
ฝ่ายอาจใจดีด้วยเพียงเพราะเรื่องของครอบครัว แต่พอได้เห็นรอยยิ้มแบบ
นั้นทีไรความคิดนั่นก็หายไปเสียเฉยๆ
“ไม่ใช่ว่าตั้งใจโดดเรียนหรอกเหรอ ยูกิยะ” นาโอกิเปรยเหมือนรู้ทัน
ผมเลีย่ งทีจ่ ะสบตาเขา เพราะนาโอกิมกั รูค้ วามจริงทุกอย่างเกีย่ วกับ
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ผมเสมอโดยไม่จำเป็นต้องพูดออกมา ในฐานะพีช่ าย ผมคิดว่าเขาเป็นพีช่ าย
ทีย่ อดเยีย่ ม และคงได้เป็นผูส้ บื ทอดทีถ่ กู ต้องถ้าไม่ประสบอุบตั เิ หตุทางรถยนต์
เมื่อหลายปีก่อน นั่นคือสาเหตุที่นาโอกิต้องนั่งรถเข็นมาจนถึงทุกวันนี้
“นาโอกิซัง จะกลับเลยมั้ยครับ?” เสียงทุ้มของชายที่อยู่ด้านหลังรถ
เข็นถามขึ้น เขาเป็นผู้คุ้มกันของนาโอกิที่อายุมากกว่าผมเพียงไม่กี่ปี แต่มี
ร่างกายสูงใหญ่แข็งแรง หน้าตาและผิวคมเข้มอย่างชาวโอกินาว่า แต่เฉยชา
จนดูไร้อารมณ์ ชื่อของเขาคือ โยเนดะ ชิน
“ก็ดีเหมือนกัน” นาโอกิพยักหน้าเล็กน้อย หันกลับมายิ้มให้ผมและ
ครูโทงาวะ “กลับก่อนนะยูกยิ ะ แล้วผมจะแวะมารบกวนใหม่ครับคุณครู วัน
นีข้ อตัวก่อน”
“เดินทางปลอดภัยค่ะ ซากุระซากะซัง”
หลังจากครูโทงาวะบอกลา ผมเฝ้ามองทั้งสองจากไปจนลับสายตา
พลางคิดในใจ...หากใครรูว้ า่ มี ‘ยากูซา่ ’ ก้าวเข้ามาในโรงเรียนแบบนี้ ผมจะ
ถูกมองด้วยสายตาแบบไหนกันนะ ทั้งพวกเพื่อนๆ ที่เริ่มเข้ามาคุยด้วย ทั้ง
อีเมลที่เต็มไปด้วยคำทักทาย ทุกอย่างอาจหายไปหมด
แต่มันจะสำคัญอะไร
“ห้องเรียนไม่น่าอยู่ขนาดนั้นเลยเหรอ” เสียงหวานถามขึ้นทำให้ผม
รู้สึกตัว ผมไม่ตอบ เลื่อนสายตาไปมองทางอื่นกระทั่งได้ยินเสียงหัวเราะ
เบาๆ ตามด้วยมือนุ่มที่เอื้อมมาลูบศีรษะผมอย่างเอ็นดูถึงแม้ตอนนี้หล่อน
จะตัวเล็กกว่าก็ตาม ชัว่ ขณะหนึง่ ผมหวนนึกถึงช่วงเวลาทีต่ วั เองยังสูงไม่ถงึ
หัวไหล่ของหล่อน
“ก็นิดหน่อย” ผมตอบตามตรง
“ไม่แปลกใจเท่าไหร่” หล่อนเอียงคอมองดูผมอย่างพิจารณา แวบ
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หนึง่ สายตาคูน่ นั้ บอกว่าเพิง่ นึกอะไรได้ “จริงสิ เมือ่ เช้ามีใครบางคนฝากบอก
ว่าอาจจะมาส่งครูไม่ได้สักวันสองวัน เผื่อว่ายูกิยะคุงจะรออยู่”
ผมเบิกตากว้าง ก่อนจะพูดออกไปอย่างเย็นชา “ถ้าครูหมายถึงผูช้ าย
คนนั้นละก็ ผมไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเขา”
“ฟูมะเขาก็แค่คิดว่ายูกิยะคุงคงมีอะไรอยากคุยด้วยเท่านั้นเอง” ครู
โทงาวะยิ้มกว้างขึ้น “ครูไม่รู้หรอกนะว่าไปรู้จักกันตอนไหน แต่ฟูมะน่ะเขา
เป็นคนใจดี และถ้าคิดจะทำอะไรไม่มีทางล้มเลิกง่ายๆ แน่”
“ไม่เกี่ยวกับผม”
“ถึงจะพูดแบบนั้นก็เถอะ จริงๆ เขาไม่ให้ครูบอกเธอหรอกนะ แต่ว่า
...” ครูโทงาวะหัวเราะเบาๆ “เขาน่ะชอบเอารูปยูกยิ ะคุงมาอวด บอกว่าเด็ก
อะไรหน้าตาน่ารักอย่างกับลูกแมวแน่ะ”
ผมถึงกับอ้าปากค้าง พยายามหาคำต่อว่าแต่สมองกลับคิดไม่ออก
ตอนนี้ครูโทงาวะเดินกลับไปที่ประตูห้องทำงาน แต่มีบางสิ่งสั่งให้ผมรั้ง
หล่อนเอาไว้
“เดี๋ยวก่อนฮะ”
“ว่าไงจ๊ะ”
“บอกเขา...ว่าเลิกยุ่งกับผมสักที! มันน่ารำคาญ!”
ผมไม่รอฟังคำตอบ หมุนตัวจากมาให้เร็วทีส่ ดุ โดยไม่มองหน้าครูโทงาวะอีก ผมเกลียดตัวเองที่เป็นแบบนี้ทุกครั้งที่มีใครเอ่ยถึงคนคนนั้น ทั้งที่
เป็นคนแปลกหน้า แต่เพียงแค่คำพูดไม่กี่คำและการกระทำที่ชัดเจนว่าไร้
เหตุผลกลับทำให้ผมพบความรูส้ กึ แปลกใหม่ทไี่ ม่รจู้ ะเรียกว่าอะไร หากในใจ
ลึกๆ รู้แต่เพียงว่า...
มันไม่สมควรเกิดขึ้นกับผมเลย
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ผมส่ายศีรษะแรงๆ ในทีส่ ดุ ก็หยุดยืนอยูท่ ร่ี มิ กระจกหน้าต่างหลังจาก
สาวเท้าห่างออกมาพอสมควร พิงตัวกับกระจกทีอ่ กี ฟากเต็มไปด้วยเม็ดฝน
สาดกระทบ ผมค่อยๆ ทรุดตัวลงนั่งด้วยอาการครุ่นคิดจึงทำให้ดวงตาดู
เหม่อลอยโดยไม่รู้ตัว
ตี๊ดด...ตี๊ดดด...
แต่แล้วอยู่ๆ โทรศัพท์มือถือก็ดังขึ้น พอหยิบออกมาจากกระเป๋า
กางเกงก็พบกับเบอร์ที่ไม่รู้จัก
“ฮัลโหล?”
“ยูกิยะคุง”
ผมชะงักงัน
เสียงนี้...

ครับ’

‘นายน้อย กลับเข้ามาเถอะครับ! บอสไม่ได้ตง้ั ใจจะพูดแบบนัน้ หรอก

วันนั้นฝนตก
ผมยืนอยู่หน้าประตูบ้าน ซึมซาบเม็ดฝนที่สาดลงมาตรงๆ จนรู้สึก
เจ็บไปทั้งหน้า หลับตาลง รู้สึกว่าหัวสมองว่างเปล่าแทนที่จะเต็มไปด้วยคำ
สบประมาทจากคนเป็นพ่อที่ตอกย้ำมาเมื่อครู่นี้ ลูกน้องคนอื่นๆ พยายาม
พาผมกลับเข้าไป
ทั้งๆ ที่มีพวกเขาอยู่ตรงนั้น แต่ผมกลับรู้สึกว่าไม่มีใคร
วันนี้ฝนตก
...ทั้งที่ไม่มีใครอยู่ข้างๆ แต่ผมกลับไม่รู้สึกว่าอยู่ตัวคนเดียว
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“นั่นใคร”
“ว้า จำฉันไม่ได้แล้วเหรอ น่าน้อยใจจริงๆ” ท่ามกลางเสียงซ่าๆ ของ
สายฝนจากอีกฝัง่ ของกระจก เสียงนัน้ ฟังดูนา่ หมัน่ ไส้เป็นทีส่ ดุ ถึงจะนุม่ นวล
อ่อนโยนเหมือนอย่างที่เคยได้ยิน แต่เดาว่าเขาคงรู้ว่าผมจำเสียงเขาได้ ผม
จึงเงียบ รอจนเขาเป็นฝ่ายพูดต่อ
“ที่โรงเรียนฝนตกเหมือนกันสินะ ท่าจะหนักเอาเรื่อง”
“เอาเบอร์ผมมาจากไหน”
“เป็น-ความ-ลับ” เขาหัวเราะ
ผมขมวดคิ้ว “มีอะไรน่าขำ”
“ก็เธอดูหัวเสียอีกแล้วนี่นา เรามาคุยกันดีๆ ไม่ได้เหรอ”
“คุณต้องการอะไร” ผมยิงคำถามอย่างจริงจัง “เรื่องรูปพวกนั้น มี
จุดประสงค์อะไรกันแน่”
“ก็อยากรู้จัก”
ตอนนัน้ ผมรูส้ กึ เหมือนช่องอกถูกคว้านลึกจนเจ็บ เมือ่ น้ำเสียงอ่อนโยน
วนเวียนอยูใ่ นหัว ขาทีเ่ คยเหยียดออกค่อยๆ ชันขึน้ มากอดไว้ แล้วแนบมือถือ
ไว้ระหว่างแก้มกับไหล่ ในที่สุดผมก็ยิ้มเยาะให้ตัวเองรวมทั้งคำพูดที่คิดเอา
เองว่าเขาโกหก
ไม่มีใครอยากรู้จักผมขนาดนั้นหรอก
“คุณเป็นอะไร ตาลุงโฮโมรึไง” ผมถาม อีกฝ่ายเงียบไปสักพัก แต่แล้ว
ก็ระเบิดเสียงหัวเราะออกมาเหมือนไม่ได้หัวเราะมานาน
“ฮ่าๆ ๆ ๆ! ฮ่าๆ ๆ ๆ!! เธอนี่น่ารักชะมัด ฮ่าๆ ๆ!”
“ขำอะไร” ผมขบฟันแน่น “ถ้าโทร. มาด้วยเรื่องแค่นี้...”
“เดีย๋ วก่อนอย่าเพิง่ วาง” เขารีบตัดบท “เพิง่ เคยมีคนหาว่าฉันเป็นโฮโม
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ก็คราวนี้ล่ะ ฮ่าๆ ๆ ๆ!!”
“แล้วผู้ชายปกติที่ไหนเที่ยวตามตื๊อเด็กผู้ชายที่แทบไม่รู้จักกันแบบ
นี้”
“ใครว่าฉันแทบไม่รจู้ กั เธอ” เสียงของเขาฟังดูอารมณ์ดี “ฉันน่ะรูเ้ รือ่ ง
เธอมากกว่าที่เธอคิดนะ”
“หมายความว่ายังไง”
“ไม่บอก”
“นี่คุณ...”
แต่แล้วเสียงกริ่งหมดคาบเรียนก็ดังขึ้นจนผมสะดุ้ง ทว่าสิ่งที่ได้ยิน
จากปลายสายบอกให้รวู้ า่ นอกจากเสียงฝนสาดแล้วยังมีเสียงกริง่ แบบเดียว
กันดังมาด้วย
“คุณอยู่ที่ไหนน่ะ”
“ความลับ” เขาตอบกลับมา “ได้เวลาต้องไปแล้ว ไว้คุยกันใหม่นะ
ยูกิยะคุง”
“ดะ...เดี๋ยว!”
ตื๊ด...ตื๊ด...ตื๊ด...
ผมสบถในใจเมื่ออีกฝ่ายวางสายไปดื้อๆ ได้แต่มองโทรศัพท์มือถือ
ในมืออย่างขัดใจ ก่อนทีส่ ญ
ั ชาตญาณจะสัง่ ให้ลกุ พรวดแล้วมองออกไปนอก
กระจกหน้าต่างทีเ่ ต็มไปด้วยเม็ดฝน สิง่ ทีเ่ ห็นทำให้ผมกัดฟันกรอด และแนบ
หน้าผากกับกระจก
...ใครคนหนึ่งที่อยู่ใต้ร่มสีดำกำลังเดินจากไป
ฝนยังคงกระหน่ำลงมาจนกระทัง่ ตอนเย็น ผมกลับมาบ้านพร้อมกับ
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คุซามะ พบว่าคุณพ่อยังไม่กลับจากธุระ จึงสั่งให้บอดี้การ์ดกลับไปทำงาน
ของตัวเอง แต่กว่าจะยอมทิ้งผมเอาไว้ก็เสียเวลาไปเกือบครึ่งชั่วโมงเพราะ
อ้างว่าเป็นห่วงโน่นนี่นั่น บางครั้งผมรู้สึกหงุดหงิดนิดหน่อยที่เขาทำเหมือน
ผมเป็นเด็กหกขวบ แต่ในที่สุดเขาก็ยอมไป
มารู้ตัวอีกที บ้านผมก็เงียบเหลือเกิน
เรือนแบบญีป่ นุ่ ร่วมสมัยหลังใหญ่โต มีบอ่ น้ำเล็กๆ สวนหิน และชิงช้า
บ้านที่ทุกคนใฝ่ฝันจะมีแต่กลับกลัวที่จะเหยียบย่างเข้ามาเมื่อรู้ว่าเป็นบ้าน
ของยากูซ่า
เนื่องจากคุณแม่เสียไปเมื่อหลายปีก่อน ทำให้คุณพ่อมักใช้เวลาอยู่
ทำงานที่บริษัทจนดึกและแทบจะใช้ชีวิตที่นั่นถาวรราวกับจะกันผมออก
จากวงการยากูซ่าอย่างจงใจ นาโอกิที่เพิ่งเรียนจบมหาวิทยาลัยก็เริ่มก้าว
เข้าสูธ่ รุ กิจของครอบครัวอย่างเต็มตัวเมือ่ สามปีทแี่ ล้ว แม้วา่ จะไม่ใช่ในฐานะ
ผูส้ บื ทอด ส่วนตัวผมทีย่ งั เรียนอยูอ่ ดไม่ได้ทจ่ี ะรูส้ กึ ว่าตัวเองช่างไร้ประโยชน์
ต่อคนที่นี่เหลือเกิน
ผมเดินขึ้นมาชั้นบนพร้อมกระเป๋าหนังสือ ตั้งใจจะทำการบ้านวันนี้
ให้เสร็จแล้วรีบเข้านอนเพราะไม่รู้สึกอยากอาหาร แต่ระหว่างที่ถอนหายใจ
ออกมาอย่างเหนือ่ ยๆ ก็ได้ยนิ เสียงบางอย่างดังออกมาจากห้องข้างๆ ทีเ่ ป็น
ของนาโอกิ
พี่กลับมาแล้ว?
พอเดินเข้าไปใกล้ก็พบว่าประตูห้องแง้มออกนิดหน่อย ผมตัดสินใจ
เอือ้ มมือไปผลักเบาๆ จนเห็นเงาคนสองคนในห้องทีเ่ ปิดเพียงโคมไฟตรงหัว
นอน
“ขอบใจนะ” เสียงนาโอกิพมึ พำกับคนทีพ่ าขึน้ มาส่ง ผมมองเห็นวีล28
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แชร์วา่ งเปล่าทีบ่ ดั นีต้ งั้ อยูข่ า้ งร่างสูงใหญ่ของบอดีก้ าร์ด ชินค่อยๆ ย่อตัวลง
ตรงหน้าร่างที่นั่งอยู่บนขอบเตียง
“นอนพักเถอะครับ วันนี้เหนื่อยมาทั้งวัน พรุ่งนี้จะต้องไป...”
“ยังก่อน” นาโอกิตัดบททั้งรอยยิ้ม “มาบอกตอนนี้ฉันคงอดคิดไม่ได้
อยู่ดีว่าพรุ่งนี้ต้องทำอะไรกับมันบ้าง เพราะงั้น...อยากพักผ่อนให้เต็มที่”
“เข้าใจแล้วครับ”
ชินค่อยๆ ย้ายเรียวขาของอีกฝ่ายขึ้นไปบนเตียง ส่วนตัวเขาขยับขึ้น
มานั่งข้างๆ อึดใจต่อมาระยะห่างระหว่างเขากับนาโอกิก็บรรจบกัน เมื่อ
ชายหนุ่มก้มลงจูบบนริมฝีปากของเจ้านาย อ่อนโยนอย่างที่ไม่เคยเห็นมา
ก่อน จนผมที่แอบดูอยู่ห่างๆ ตัวแข็งทื่อด้วยความตกตะลึง
พวกเขา...?
ผมนิ่งมองสีหน้าผ่อนคลายของชินสลับกับเสี้ยวหน้าละมุนตาของ
พี่ชาย สิ่งที่ไม่น่าเชื่อรองจากความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็คือการที่ผู้ชายเย็นชา
ที่สุดเท่าที่เคยเจออย่างโยเนดะ ชิน จะสามารถทะนุถนอมใครสักคนได้ถึง
ขนาดนี้ ในทีส่ ดุ นาโอกิกเ็ อนกายลงบนเตียง ชินเลือ่ นริมฝีปากขึน้ มาประทับ
บนหน้าผากของเขา เรียกให้คนเป็นเจ้านายกุมใบหน้าหล่อเหลาอย่างอ้อยอิง่
ชินจับมือข้างนัน้ แนบกับแก้ม พวกเขาไม่ได้พดู อะไรกันอีกเลยจนทัง้ ห้องตก
อยู่ในความเงียบ
ส่วนผมก็พลิกตัวพิงผนัง เสียงหัวใจที่เต้นอยู่ภายใต้ทรวงอกดังก้อง
กว่าสิ่งอื่นใด
...นาโอกิเคยเล่าว่า พบกับชินครั้งแรกในวันฝนตก...
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Chapter 3 :
Proposa

“วันนี้พอแค่นี้ อย่าลืมส่งการบ้านก่อนแปดโมงด้วยนะทุกคน”
เสียงครูที่ดังขึ้นพร้อมกับกริ่งหมดชั่วโมงเรียนเรียกให้ผมได้สติ ไม่กี่
อึดใจต่อมาก็ต้องยอมรับกับตัวเองว่าตลอดคาบเรียนที่ผ่านมา ผมไม่ได้
สนใจสิ่งที่ครูสอนเลย เพราะในหัวสมองตอนนี้เต็มไปด้วยภาพที่เห็นเมื่อ
วันก่อน ผมจำแทบไม่ได้ว่าครั้งสุดท้ายที่กล้ามองหน้านาโอกิตรงๆ คือเมื่อ
ไหร่ ความลับที่บังเอิญรู้เข้าทำให้สับสนและทำตัวไม่ถูก กับชินยิ่งแย่กว่า
ผมแทบวิง่ สวนกับเขาจนบางครัง้ เหมือนกำลังหนีอะไรบางอย่าง ยอมรับว่า
ไม่เคยประหม่าแบบนั้นมาก่อน...
และวันนี้ก็เป็นอีกวันอันแสนน่าเบื่อ ห้องเรียนน่าเบื่อ เพื่อนน่าเบื่อ
ครูน่าเบื่อ แต่ก็เริ่มมีตัวตนขึ้นมาในสายตาคนอื่น นับตั้งแต่...
...ไม่ ลืมหมอนั่นซะ
ผมเตือนตัวเองก่อนจะลุกจากเก้าอี้ ตอนนีเ้ ป็นเวลาพักคาบเช้า โดย
ปกติผมจะขึ้นไปปักหลักอยู่บนดาดฟ้าเพื่อสูบบุหรี่โดยไม่ลงมาเรียนต่อ
จนถึงคาบบ่าย และแผนการของวันนี้ก็ไม่มีสาเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงไป
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จากทุกวัน เว้นก็แต่...
“เฮ้! ยูกิยะ” เสียงห้าวของใครบางคนเรียกผมไว้ พอหันไปยังที่นั่ง
ข้างๆ ก็พบกับเด็กหนุ่มร่างสูงหุ่นนักกีฬาเจ้าของผมสีทอง ใบหน้าที่จัดว่า
ดูดีฉายยิ้มเป็นมิตรอย่างทุกครั้ง เขาชื่อ ทาคาฮาชิ ฮารุมะ เพื่อนในห้อง
เพียงคนเดียวที่คุยกันวันละมากกว่าหนึ่งประโยคเพราะเรานั่งข้างกัน
“ฝากซื้อยางลบก้อนสิ จะลงไปข้างล่างใช่มั้ย” เขาว่า
ผมกำลังจะตอบปัด แต่มือใหญ่เลื่อนแบงก์ใบหนึ่งมาให้ แถมยังยิ้ม
ซะกว้าง
“นะ! แล้วก็คาบต่อไปห้ามโดด เมือ่ เช้าครูทตั สึกบิ อกว่ามีเรือ่ งสำคัญ
จะคุย รีบมาล่ะ”
ผมมองหมอนัน่ อย่างไม่อยากเชือ่ แต่ถงึ อย่างนัน้ ก็พอรูว้ า่ ฮารุมะเป็น
คนนิสยั ดี สถานะของพวกเราไม่อาจเรียกได้วา่ เป็นเพือ่ นสนิทแต่กไ็ ม่ตงึ เครียด
เพราะความเข้ากับคนง่ายของฮารุมะ แถมหมอนัน่ ยังป็อปในหมูส่ าวๆ เพราะ
เป็นกัปตันทีมบาสเกตบอล ทว่าบางครั้งก็ชอบแสดงนิสัยห่ามๆ แบบเด็ก
ผู้ชายที่น่ารำคาญออกมา ตอนนี้ฮารุมะเริ่มหันไปคุยกับคาโต้ที่นั่งอยู่อีก
ข้างหนึ่งของเขา หลังจากยิ้มให้เป็นครั้งสุดท้าย
บ้าจริง
ผมบ่นในใจแล้วเดินออกไปทันที พร้อมกับคำถามที่ผุดขึ้นเองโดย
ไม่ทันตั้งตัว คำถามที่ว่าทำไมตัวเองถึงยอมง่ายขนาดนี้ในเมื่อแบงก์ใบนั้น
ควรถูกทิ้งไว้บนโต๊ะเจ้าของอย่างไม่ไยดี
ตั้งแต่แรกผมไม่ได้ตั้งใจลงมาข้างล่างเลยสักนิด แต่ก็เดินเข้าร้าน
ขายเครือ่ งเขียนแล้วซือ้ ยางลบเสร็จเรียบร้อยภายในเวลาอันรวดเร็ว ตอนนี้
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เหลือเวลาอีกราวสิบนาที ผมยังไม่อยากกลับขึน้ ไปจึงเดินเรือ่ ยเปือ่ ยไปตาม
สนามหญ้าข้างตึกเรียน มีเพื่อนชั้นเดียวกันกับรุ่นน้องจำนวนหนึ่งลงมาซื้อ
ขนมขบเคี้ยวที่โรงอาหารแล้วออกมานั่งกินด้วยกันเป็นกลุ่มเหมือนกำลัง
ปิกนิก ผมมองพวกเขาด้วยสายตาประหลาดใจราวกับไม่เคยเห็นกิจกรรม
แบบนี้มาก่อน
แต่แล้ว สายตาของผมก็ถูกดึงดูดด้วยใครบางคนที่ไม่ควรจะมาอยู่
ที่นี่เหมือนอย่างเคย
ปกติเวลาเห็น ‘เขา’ จากบนตึกเรียน ผมมักมองตามด้วยสายตารำคาญ
ทว่าคราวนี้หลังจากบางอย่างเกิดขึ้นผมกลับรู้สึกว่าช่องท้องปั่นป่วนอย่าง
ประหลาด โดยเฉพาะเมือ่ ร่างนัน้ กำลังนอนอยูบ่ นพืน้ หญ้าใต้ตน้ ไม้หา่ งออก
ไปโดยไม่มีใครรบกวน สองแขนชูลูกแมวสีเทาที่พยายามเงื้ออุ้งมือน้อยๆ
เหมือนอยากเล่นด้วย
ทำอะไรเหมือนเด็ก
ผมขมวดคิ้วมุ่น แต่ทั้งๆ ที่ทำอย่างนั้นขากลับก้าวเข้าไปใกล้ ผ่าน
กลุ่มนักเรียนหญิงที่พากันยิ้มกรุ้มกริ่มแล้วส่งเสียงหัวเราะคิกคักจนผม
หน้าร้อนผ่าว ในทีส่ ดุ พอถึงตัวเป้าหมายก็ฉวยลูกแมวตัวนุม่ มาอุม้ ไว้เองโดย
ยืนค้ำศีรษะผู้บุกรุก เขาดูตกใจนิดหน่อยแต่ก็พลิกตัวขึ้นนั่งแล้วยิ้มให้
“อะไรกัน วันนี้มิโฮะจังเป็นของฉันนะ” ฟูมะร้องท้วง
มิโฮะ...ชื่อประหลาด
“เกิดหล่นลงไปจะว่ายังไง” ผมต่อว่า
“จะไปหล่นได้ยังไง ฉันน่ะรักมิโฮะจังจะตาย ไม่ปล่อยหลุดมือง่ายๆ
หรอก” คำพูดและรอยยิ้มเจ้าเล่ห์นั่นทำให้ผมหงุดหงิด แต่หมอนี่ก็ยังไม่รู้
สำนึก เอามือตบที่ว่างข้างตัวเหมือนอยากให้ลงไปนั่งด้วยกัน
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“จะไปเรียนแล้ว” ผมตอบปัด
“งั้นที่อุตส่าห์เดินมาหา อย่าบอกนะว่าแค่จะมาแย่งลูกแมว ไม่จริง
หรอกมัง้ ” เขายกมือลูบคาง ก่อนเอนหลังพิงต้นไม้ใหญ่แล้วหยิบกล้องถ่ายรูป
ออกมาจากกระเป๋า
“จะทำอะไรน่ะ” ผมระแวงขึ้นมาทันที
“ไม่ได้จะถ่ายสักหน่อย มีอะไรอยากให้เธอดูแน่ะ”
ผมขมวดคิ้วอีกครั้ง คราวนี้ด้วยความสงสัยแต่ก็รอจนกระทั่งเขายื่น
หน้าจอกล้องมาให้ดู พบว่าเป็นภาพเด็กผู้ชายตัวเล็กคนหนึ่งที่อายุไม่เกิน
ชั้นอนุบาล ผมสีดำ หน้าม้าตรง กำลังถือขวดนมและตุ๊กตาหมี สวมชุด
นักเรียนของโรงเรียนนี้ ใบหน้าของเด็กคนนั้นแดงก่ำเหมือนเพิ่งผ่านการ
ร้องไห้มา มองดูแสนจะคุ้นตา...
เอ๊ะ...
“น่ารักใช่มั้ยล่ะ” ฟูมะยิ้มกริ่ม เก็บกล้องกลับไป “ฉันให้เธอทาย หนู
น้อยคนนี้คือใครเอ่ย”
อย่าบอกนะว่า...
“บิงโก!” อีกฝ่ายตัดบทเหมือนรูท้ นั “ยูกยิ ะคุงตอนอยูช่ นั้ อนุบาลสอง
รูปนี้เก็บไว้เป็นสิบปีเชียวนะ!”
วินาทีนนั้ ผมนึกคำพูดไม่ออก ปากเหมือนอยากจะพรัง่ พรูอะไรต่างๆ
ออกมาแต่กลับทำไม่ได้ บางอย่างเต้นตุบๆ อยู่ในหัวบอกกับผมว่าผู้ชาย
คนนี้ช่างน่าโมโหที่สุด
“เย็นไว้! ดูสิโกรธอีกแล้ว” ฟูมะเก็บกล้องเข้ากระเป๋าแล้วมองดูผมที่
โกรธจนตัวสั่น “วันนี้ดีจริงๆ ที่เธอลงมาได้จังหวะ ฉันมีเรื่องอยากคุยด้วย
อยู่พอดี นั่งลงก่อนดีมั้ย”
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“ไม่!” ผมแผดเสียงออกมาอย่างทีไ่ ม่เคยทำมาก่อน “คุณจะเอายังไง
กับผมกันแน่ ต้องการอะไร ทำแบบนีไ้ ปเพือ่ อะไร! เรือ่ งรูปบ้าบอกับอินเทอร์เน็ตอะไรนั่น ผมรำคาญเต็มทนแล้ว!”
“ถึงจะพูดแบบนัน้ ก็เถอะ แต่บอกไปแล้วไงว่าฉันอยากรูจ้ กั ยูกยิ ะคุง”
ฟูมะเท้าคางด้วยสีหน้าสบายๆ แต่กวนอารมณ์
“น่าขำ! คนอย่างคุณน่ะเหรอจะอยากรูจ้ กั ผม ถ้าหวังจะเข้ามาแทรก
แซงเรื่องในครอบครัวละก็คุณจบไม่สวยแน่!” ผมพูดพลางหายใจหอบ จำ
แทบไม่ได้ว่าตะเบ็งเสียงด้วยความโกรธแบบนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่
แต่ดูเหมือนคนตรงหน้าจะไม่สะทกสะท้าน ตอนนี้เขายืนขึ้นและ
เตือนให้รู้ว่าความสูงเกินมาตรฐานนี้ทำให้ผมถึงกับต้องเงยหน้ามองตอบ
ด้วยโทสะ
“เรื่องครอบครัวของเธอน่ะ ฉันจะสนไปทำไม ใครอยากเอาชีวิตตัว
เองไปเสีย่ ง” เสียงทุม้ ต่ำเอ่ยอย่างนุม่ นวลเช่นเดียวกับสีหน้าและแววตา “แต่
ที่ฉันสนใจน่ะ คือเธอ เข้าใจรึยังยูกิยะคุง”
“ทำไม” ผมถามเสียงห้วน
“ก็เพราะว่า...” ใบหน้าหล่อเหลายื่นเข้ามาใกล้ ผมจ้องเขม็งโดยไม่
ถอยห่างจนกระทั่งสังเกตเห็นว่าดวงตาสีน้ำตาลอ่อนคู่นั้นสวยขนาดไหน
“เธอน่ะ เป็นลูกแมวขี้เหงาที่อยากให้มีคนสนใจยังไงล่ะ”
ใจผมเต้นโครมครามไม่หยุด บางอย่างกดลึกลงไปในทรวงอกจนเจ็บ
บางอย่างที่อาจเป็นความหมายแสนจริงใจที่ส่งมาจากดวงตาใจดีคู่นั้น
ความรู้สึกนี้เกิดขึ้นบ่อยเกินไปแล้ว แวบหนึ่งผมจำต้องหลุบตาลงอย่างอด
ไม่ได้ แสร้งทำสีหน้าดูถูกพร้อมกับพูดออกไปอย่างเย็นชา
“เหตุผลแบบนั้นน่ะมันไม่มีมาตั้งแต่แรกแล้ว!”
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“เธอไม่มีสิทธิ์มาตัดสินความรู้สึกของคนอื่นนะ เจ้าลูกแมว”
“คุณก็ไม่มสี ทิ ธิเ์ อารูปผมไปทำนูน่ นีน่ นั่ เหมือนกัน!” ผมเถียงหัวชนฝา
แต่คราวนี้เขากลับยิ้มกว้างขึ้น
“เรื่องนั้นมันช่วยไม่ได้ เอาอย่างนี้มั้ย เรามาตกลงกัน”
“เรื่องอะไร”
“รูปพวกนัน้ จะไม่รบกวนเธออีก ถ้าหาก...เธอยอมทำทุกอย่างที่
ฉันบอก”
สิง่ ทีน่ า่ โมโหทีส่ ดุ สำหรับบางคนคือการถูกแบล็กเมล์ ข้อนีผ้ มไม่สงสัย
อีกต่อไป หลังจากผละมาความคิดก็วนเวียนอยูใ่ นหัวพร้อมกับสีหน้าอารมณ์
ดีของผู้ชายคนนั้น ชัดเจนแล้วว่าผมไม่มีทางเลือก ทั้งที่อาจฟังดูเป็นเรื่อง
เล็กน้อยแต่สำหรับคนอย่างผมความอับอายเป็นสิ่งน่าขยะแขยง จนตอนนี้
ผมสาวเท้ารัวเร็วตรงกลับไปยังห้องเรียน เสียงย่ำเท้าดังกว่าทุกครั้งด้วย
อารมณ์ขุ่นมัว วินาทีสุดท้ายผมเอื้อมมือไปเลื่อนประตูออก
ครืด!!
แทนทีจ่ ะพบกับบรรยากาศวุน่ วายระหว่างเวลาพัก ตรงหน้าผมกลับ
กลายเป็นห้องเรียนที่เงียบสงบ เพื่อนร่วมห้องนั่งเต็มทุกที่นั่ง ทุกคนเลื่อน
สายตาจากคุณครูและใครอีกคนทีห่ น้าห้องมามองผม ผมมองเด็กหนุม่ ร่าง
สูงที่ไม่รู้จักอย่างพิจารณา พบว่าเขามีผมสีเทาหม่นตัดสั้นรับกับใบหน้า
คมสันทีด่ เู รียบเฉย เขาชายตามามองตอบและค้างอยูท่ ผ่ี มสักพักจนกระทัง่
ครูประจำชั้นทำลายความเงียบลง
“เข้ามาสิจะ๊ ” ครูทตั สึกเิ อ่ยเรียกยิม้ ๆ ผมเดินเข้าไปในห้องโดยไม่มอง
หน้าใคร เมื่อนั่งลงหล่อนก็กล่าวกับคนในชั้นเรียนอีกครั้ง
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“อย่างที่บอกไปเมื่อครู่นี้ นี่คือ คุโจ ริวยะคุง เขาเพิ่งย้ายมาจาก
โอซาก้า ตั้งแต่นี้ไปเขาจะมาเป็นเพื่อนร่วมห้องของพวกเธอ คุโจคุงช่วย
แนะนำตัวกับทุกคนหน่อยสิจ๊ะ”
เด็กหนุม่ คนนัน้ ยังคงยืนอยูท่ เี่ ดิม เขาเลือ่ นสายตาจากอะไรบางอย่าง
ไปสู่อีกอย่างที่ไม่มีใครรู้ สีหน้าเฉยชาไร้อารมณ์ทำให้ใบหน้าหล่อเหลานิ่ง
สนิทราวกับรูปปั้น และแล้วในที่สุด เสียงทุ้มก็เอ่ยออกมาสั้นๆ
“ฝากตัวด้วย”
“ยินดีต้อนรับ!” ทุกคนพูดพร้อมกัน ส่วนผมที่นั่งเฉยๆ ก็แอบเห็นว่า
พวกสาวๆ พากันหัวเราะคิกคัก
“มีที่นั่งว่างตรงมุมหลังห้อง เข้าไปนั่งได้เลยจ้ะ”
คุโจพยักหน้ารับแล้วถือกระเป๋านักเรียนเดินไปทีโ่ ต๊ะ ครูทตั สึกจิ งึ พูด
เตือนเรือ่ งงานประชุมผูป้ กครอง ผมเหลือบมองร่างทีส่ งู เหมือนนักกีฬาพลาง
เอนหลังพิงพนักเก้าอี้ แต่แล้วอยู่ๆ มือใหญ่ของฮารุมะก็คว้าหมับเข้าที่แขน
“นี่ยูกิยะ นายคิดว่าไง”
“เรื่องอะไร” ผมขมวดคิ้ว
“ก็เจ้านั่น” ฮารุมะกระซิบพลางบุ้ยใบ้ไปยังคนที่นั่งห่างออกไปสาม
แถวแต่อยู่หลังสุดเหมือนกัน “ย้ายมาเข้า ม. ปลายปีสามตอนใกล้จะกลาง
เทอม ใครที่ไหนเขาทำกัน ฉันว่าเรื่องนี้มันมีกลิ่นตุๆ”
ผมเหลือบมองเสี้ยวหน้าไร้อารมณ์ที่ห่างออกไปพอสมควรก่อนเลิก
คิ้วให้คนตรงหน้า
“แล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉัน”
“โธ่! นายละก็ ไม่เอาน่า” ฮารุมะหัวเราะออกมา “เย็นชาเกินไปแล้ว
หมู่นี้ได้ยินว่าป็อปในหมู่สาวๆ นี่ พอได้ทีแล้วจะทำมาเชิดใส่ฉันแบบนี้มัน
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ใช้ไม่ได้นะเฟ้ย”
ผมชะงัก และใบหน้าของคนต้นเรือ่ งก็ลอยเข้ามาในหัวแทบจะทันที
น่าโมโหนัก!
“เรื่องนั้นน่ะ...”
“เอาเหอะ! ไม่ต้องห่วง เรื่องถูกนายเมินใส่น่ะฉันชินแล้ว” ฮารุมะ
ยิ้มแป้น “ว่าแต่ว่า ตกลงนายว่าไง เรื่องหมอนั่น”
“มันก็...”
“ฉันได้ยนิ มาล่ะ” ตอนนัน้ เอง นากาชิมา่ ฮินาโกะ เด็กสาวทีน่ งั่ ข้าง
หน้าแอบหันกลับมาพูดด้วยเสียงกระซิบ “เพือ่ นฉันทีโ่ อซาก้ารูข้ า่ วว่าคุโจคุง
จะมาที่นี่เลยอีเมลมาบอก เขาน่ะไม่เคยทำอะไรผิดแล้วก็ไม่ได้ถูกไล่ออก
จากโรงเรียนด้วย แต่อยู่ๆ ทางบ้านก็สั่งให้ลาออก พวกเธอว่าแปลกมั้ย”
“แปลก” ฮารุมะยื่นหน้าเข้ามา “อย่างนั้นก็ดีเลย ฮินาโกะ เธอให้
เพื่อนทางนั้นสืบข่าวต่อไป ฉันว่าเรื่องนี้ต้องไม่ธรรมดา”
ผมที่นั่งอยู่ระหว่างคนทั้งคู่มองพวกเขาสลับกันไปมาโดยไม่ออก
ความเห็น น่าแปลกที่หัวข้อสนทนาดูจะไม่มีความหมายเมื่อจำได้ว่าครั้ง
สุดท้ายที่คุยกับฮินาโกะคือเมื่อเช้าก่อนเรียนคาบแรกซึ่งนับว่าถี่กว่าปกติ
อยู่มาก เมื่อก่อนเรามักคุยกันทุกสองวันทั้งที่นั่งอยู่ใกล้กัน แต่หมู่นี้ดูเธอจะ
ยิม้ แย้มกับผมมากขึน้ ส่วนฮารุมะก็ไม่ใช่กรณีพเิ ศษเพราะเขาปฏิบตั กิ บั ผม
ดีกว่าคนอื่นอยู่แล้ว
...ไม่อยากจะคิดเลยว่ารู้สึกดีอยู่นิดๆ
...ไม่อยากจะคิดเลยว่าเป็นเพราะหมอนั่น
...ไม่อยากจะคิดเลยว่าพอรู้แล้วว่าเขาทำแบบนั้นไปเพื่ออะไร
การสื่อสารทาง Social Network เป็นอะไรมากกว่าที่ผมคิดเอาไว้
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มาก ถึงบางครั้งจะตอบกลับไปด้วยข้อความสั้นๆ ทาง Facebook แต่ดู
เหมือนทำให้โลกรู้ว่าผมไม่ใช่คนอย่างที่พวกเขาเคยมองเห็นมาตลอด รวม
ทั้งรูปที่ ‘หมอนั่น’ ถ่าย ที่บางรูปมองดูน่าขันเสียจนน่าโมโหก็น่าจะมีส่วน
สัก 70 เปอร์เซ็นต์ได้
ไม่รู้ว่าคิดไปเองรึเปล่า แต่ว่า...
“ยูกยิ ะ! เหม่ออะไร” สิน้ เสียงฮารุมะ ผมสะดุง้ ตกใจ “ครูมจิ ริ เุ ข้าแล้ว
หยิบหนังสือเร็ว”
ผมทำตามที่เขาบอกและทิ้งความตั้งใจที่จะออกจากห้องไปสูบบุหรี่
โดยไม่รตู้ วั แต่อยูๆ่ ก็นกึ อะไรขึน้ มาได้ ก่อนหยิบบางอย่างออกมาจากกระเป๋า
เสื้อ
“ฮารุมะ”
“หือ?”
“ยางลบ”
ผมยื่นมันให้เขาที่รับไปด้วยสีหน้าเหมือนเพิ่งนึกขึ้นได้เช่นกัน สิ่งที่
ได้รับเป็นค่าตอบแทนคือรอยยิ้มน่ามองที่กว้างกว่าครั้งก่อนโดยปราศจาก
คำพูด แล้วเราสองคนก็หันไปสนใจกระดานดำกับคุณครูที่หน้าห้อง เหลือ
ไว้เพียงความรู้สึกที่ผมไม่เคยรู้จักมาก่อน
พักกลางวัน หัวข้อสนทนาเรื่องนักเรียนใหม่จากโอซาก้าคนนั้นเริ่ม
ขึ้นในแต่ละมุมของห้องเรียนหลังจากที่เจ้าตัวเดินออกไปโดยไม่คุยกับใคร
พวกสาวๆ ออกอาการปลาบปลืม้ อย่างชัดเจนด้วยเหตุผลทีไ่ ม่ตอ้ งเดา ส่วน
พวกผู้ชายกลับมีปฏิกิริยาตรงกันข้ามแต่ไม่ถึงกับเลวร้าย
ผมปิดสมุดจดแล้วลุกออกจากทีน่ งั่ ชัว่ ขณะหนึง่ ก็รสู้ กึ โล่งใจทีต่ วั เอง
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Zenith...แต่ง

ไม่ได้ตกเป็นหัวข้อสนทนาไปด้วย อย่างน้อยก็ในเร็วๆ นี้ ผมเดินผ่านที่นั่ง
มากมายและเร็วเกินกว่าที่ฮารุมะจะเรียกไว้ทัน เขาทำท่าเหมือนจะชวนไป
กินมื้อกลางวันหรืออะไรสักอย่าง แต่คงชินชากับการแสร้งไม่ใส่ใจของผม
ไปเสียแล้ว
ที่ด้านนอก ระเบียงทางเดินผู้คนจอแจกว่าปกติยิ่งบีบให้รีบเร่ง แต่
ดูเหมือนการปรากฏตัวอย่างกะทันหันของใครบางคนทำให้ฝีเท้าของผม
ต้องหยุดลง
“ซากุระซากะ ยูกิยะ”
นักเรียนใหม่
เสียงทีท่ มุ้ ต่ำและเบาเรียกชือ่ ของผม ไม่รวู้ า่ เพราะอะไรหรือรูไ้ ด้อย่างไร
สิ่งที่เห็นได้ในระยะสายตาคือส่วนสูงที่มากกว่าพอสมควรรวมทั้งผิวขาว
จัดกับใบหน้าไร้อารมณ์ ผมมองเขาโดยไม่เอ่ยตอบ ความเงียบทำให้ความ
ท้าทายก่อตัวขึ้นโดยไม่รู้ตัว ผมรอคอยราวกับว่าไม่มีธุระอื่นใดนอกจาก
สาเหตุที่เขาหยุดผมเอาไว้
ในที่สุด อีกฝ่ายก็ก้าวเข้ามาใกล้ ย่นระยะห่างระหว่างเราอีกเพียง
เล็กน้อย
“จะช่วยคบกับฉันได้มั้ย”
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