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PART I 
俺たちが初めてあった日のこ

とを覚えているかい？

(Do You Remember The Day We First Met...)
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1
あの日、僕らがあの場所ですれ違っていた 

(ในวันน้ัน...พวกเราไดผานมาพบกัน ณ ท่ีแหงน้ัน)

ฤดูใบไมรวงปท่ีสิบหา... ณ ศาลเจาฟูชิมิอินาริ

เวลาไปท่ีศาลเจาหรือท่ีวัด...ทุกคนจะอธิษฐานขอพรอะไรกันนะ

เมื่อมาถึงศาลเจาท่ีเขาวากันวาศักดิ์สิทธ์ิมากๆ ขออะไรก็เปนจริงแนๆ 

คนอื่นเขาจะขออะไรกันนะ 

จะมีคนที่ไดแตยืนบื้อจองมองแผนไมจ้ิงจอกตรงหนาโดยไมรูวาจะ

เขียนขอพรอะไรลงไปบนแผนไมอยางฉันหรือเปลานะ...?

ขณะท่ีทุกคนรอบขางเดินมาถึง หยอดเหรียญหารอยเยนลงไปในกลอง 

จากน้ันก็หยิบแผนไมมาเขียน เขียนเสร็จอยางเร็วแลวก็จากไป เปนอยางนี้

ไมรูก่ีรอบแลว แตฉันก็ยังยืนถือปากกาคางอยูท่ีเดิม กับแผนไมที่โลงวางไมมี

อะไรเลยนอกจากชื่อของตัวเอง... 

ไมใชไมรูวาตองเขียนอะไรลงไปหรอกนะ เพียงแตไมรูวาจะ 'ขอ' อะไร

เทาน้ันเอง

แครง! 
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น่ันไง...มาอีกคนแลว 

ฉันเหลือบมองผูชายคนหนึ่งท่ีเพ่ิงจะหยอดเหรียญหารอยเยนลงไปใน

กลองกอนจะหยิบแผนไมจิ้งจอกสีขาวมาวางลงบนโตะขางๆ ...แลวก็ควา

ปากกาเมจิกสีดํามา จากน้ันจึงเริ่มตนเขียนคําอธิษฐานลงไป...

เขียนอยางเมามัน...

เขียนอยางยาวยืดจนแทบจะตกขอบ

ฉันท่ึงจนเผลอจองแบบลืมปดปาก ขณะที่เขายังคงเขียนตอไปยังช่ือ

นามสกุลและท่ีอยู... เอ ชื่ออะไรนะ... 

中村... (นากา...มุระ...?)

"...มีอะไรรึเปลาครับ?"

隼人 (ฮายาโตะ...?)

"คุณ?"

"ฮะ? เอะ? คะ!? OoO!?"

ฉันตกใจจนสะดุงเฮือกเมื่ออยูดีๆ ก็ไดยินเขาทัก -O-;; แลวเมื่อเงยหนา

ขึ้นมาจากแผนไม (ของคนอื่น) ก็พบวาหนุมเจาของคําอธิษฐานยาวเหยียด

กําลังมองหนาฉันดวยสายตาเหมือนหวาดระแวงหนอยๆ

"เห็นคุณจองมาต้ังแตเมื่อก้ีแลว มีอะไรรึเปลาครับ"

"เออ...อา..." ฉันอํ้าอึ้ง...ถึงกับลืมภาษาญี่ปุนไปกะทันหันเม่ือเห็นวา

ชายหนุมทีถู่กฉนัถ้ํามอง (คาํอธิษฐาน) นัน้เปนผูชายญ่ีปุนทีห่ลอเกินมาตรฐาน

ชายเอเชียไปไกลหลายสิบลี้ ท้ังใบหนาคมๆ ผิวไมขาวจัดกําลังดี เสนผมสีดํา

ยาวๆ ยุงๆ ฟูๆ เซอรๆ ดูแลวอยากจะย่ืนมือไปขยุมดูสักที...

และที่สําคัญยังมีนัยนตาเหยี่ยวพิฆาตเหย่ือเสียดวย...ฉันกลืนน้ําลาย

อึกใหญเพ่ือเรียกสติกลับมา -O-;; จากน้ันจึงตัดสินใจเปดการดไมตาย

"ฉัน...เพ่ิงมาคร้ังแรก เลยไมรูวาตองเขียนอะไรบาง ขอโทษนะคะ"

น่ันไง ฉลาดมั้ยละ ใครจะไปบอกความจริงวาแอบอานคําอธิษฐาน

ของเขาอยูกันละ >O<

"ออ..." เขาทาํหนาเขาใจกอนจะเปลีย่นสหีนาหวาดระแวงเปนรอยย้ิม...

และมันก็เปนรอยย้ิมที่มหัศจรรยย่ิงกวาปรากฏการณธรรมชาติของโลกเสีย
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อีก "ไมยากเลยครับ กอนอื่นก็เขียนคําอธิษฐานลงไปตรงน้ี แลวก็ชื่อนามสกุล

กับที่อยู..."

รอยย้ิมสดใส ออนโยน ใจดี ท้ังหมดรวมกันอยูบนใบหนาที่หลอใส

เดนเดงเหมือนพระเอกคาเมนไรเดอร แถมยังมีท้ังลักย้ิมและฟนเขี้ยวเกๆ 

อีกตางหาก 

ไมอยากจะเชื่อเลยวาฉันจะสามารถเก็บดีเทลปลีกยอยไดมากมาย

ขนาดนี้ท้ังท่ีเขาย้ิมใหแคไมก่ีวินาทีเทาน้ัน -O-;;; #ผิด

"อะ น่ีเขียนชื่อไวแลวน่ีครับ เออ... เมเปล?" 

"ชื่อเลนนะคะ"

"เขียนชื่อจริงลงไปดวยสิครับ"

"ไมเปนไรหรอกคะ"

"ถาไมเขียนชื่อจริงกับท่ีอยู เดี๋ยวทานเทพอินาริก็อวยพรใหไมถูกหรอก"

"แตฉันมาจากตางประเทศนะคะ พรของทานเทพจะไปถึงเหรอ"

"อยูท่ีไหนก็ไปถึงท้ังน้ันแหละ" 

ฉันหัวเราะกับคํายืนยันราวกับเปนสัตวเทพผูรับใชทานเทพอินาริของ

นากามุระ ฮายาโตะกอนจะเขียนท้ังชื่อจริงและท่ีอยูท่ีประเทศไทยของตัวเอง

ลงไป ขณะท่ีหนุมหลอขางๆ ฉันทําตาปริบๆ พลางพยายามจะอานชื่อและ

ที่อยูของฉันท่ีเขียนไวเปนภาษาอังกฤษอยางฉงนสนเทห 

"มา...มาริ..."

"ลําบากก็อยาอานเลย เรียกฉันวาเมเปลก็ได"

"เมเปล... เมปุรุ?"

"อือ้ๆ เหมอืนตนเมเปลไง" ฉนัพูดพรอมกับชีม้อืไปทางตนเมเปลท่ีใบเร่ิม

เปลี่ยนเปนสีเหลืองอมสมตามฤดูกาลแลว หนุมแปลกหนาท่ีหลอจนแปลกตา

หันมองตามมือฉันไป จากน้ันจึงระบายย้ิมสดใสสะเทือนใจอีกครั้ง

"คาเอเดะ!"

หือ? คาเอเดะ...? -O-?

ฉันขมวดคิ้วเพราะไมเขาใจ แลวเขาก็หัวเราะกอนจะชี้มือไปทางตน

เมเปลที่ฉันชี้เมื่อก้ี "ก็ตนเมเปลไง" 
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"ออ ภาษาญ่ีปุนของตนเมเปลคือคาเอเดะเหรอ" 

"ใช" เขาพยักหนากอนจะกมมองชื่อฉันอีกครั้ง "...คนไทย?" 

"อื้อ เคยไปรึเปลา"

"ไมอะ แตอาหารไทยอรอยนะ เผ็ดดี" นากามุระ ฮายาโตะย้ิมยิงฟน

อีกรอบจากน้ันจึงพยักพเยิดใหฉันเขียนตอ "เขียนคําอธิษฐานสิ แลวก็วาดรูป

จิ้งจอกดานหนาแบบน้ี" 

เขาโชวแผนไมของเขาท่ีวาดเปนหมาจ้ิงจอกสุดจริงจังอลังการใหฉันดู 

กอนจะยืนย้ิมเมื่อเห็นฉันถือปากกาคางไมยอมขยับ 

"เปนอะไรไป? หรือวาเขียนภาษาญ่ีปุนไมได? ภาษาอังกฤษหรือ

ภาษาไทยก็ไดนะ"

"ภาษาอะไรก็ไดงั้นเหรอ"

"ถูกตอง >O< เพราะมันอยูท่ีใจ ไมไดอยูที่ภาษา" 

"แตปญหาไมไดอยูที่เขียนภาษาญ่ีปุนไมไดหรอก" ฉันพลิกดานแผนไม

กลับเปนหนาจิ้งจอกกอนจะเริ่มวาดจิ้งจอกเวอรชั่นมุงมิ้งลงไป "เพราะฉันไมรู

จะอธิษฐานขออะไรตางหาก"

"หืม?" เขาเลกิค้ิวข้ึนขางหน่ึงกอนจะย้ิม "เธอไมมอีะไรทีอ่ยากไดเลยเหรอ"

"ก็ไมใชอยางน้ัน..." 

"แลว..."

"แคไมเชื่อวาขอแลวจะไดเทานั้นแหละ" ฉันตอบกอนจะรีบพูดตอ 

"แตอยาเขาใจผิดนะ ฉันไมไดจะลบหลูทานเทพเจาของนาย แตฉันแคโตมา

พรอมกับความเชือ่ทีว่าถาอยากไดอยากมอีะไรก็ตองพยายามใหไดดวยตวัเอง 

เทาน้ันแหละ"

"ไมเปนไรหรอก ก็เปนเรือ่งปกต ิยังไงซะมนัก็พิสจูนไมไดทางวิทยาศาสตร 

ใชมั้ยละ ไมมีอะไรยืนยันไดสักหนอยวาพรที่ขอไปจะเปนจริง" 

"..."

"แตบางทีมันก็มีผลทางจิตใจนะ"

"...?"

"ที่เธอพูดนะถูกแลว ถาอยากไดอะไรก็ตองพยายามใหไดดวยตัวเอง" 
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เขาวาพรอมกับย้ิม...รอยย้ิมออนโยนท่ีทาํใหฉนัรูสกึเหมอืนเปนใบเมเปลสแีดง

ทีห่ลดุจากตนกอนจะรวงหลนลงบนพ้ืนดวยความเรว็สงูแลวก็พุงขึน้ฟาอกีรอบ

ดวยความเร็วไมตางกัน "แตในเวลาท่ีเราทําอยางเต็มท่ีสุดๆ จนไมเหลืออะไร

ใหทําไดแลว หรือเวลาท่ีเรารูอยูแกใจวามันเปนไปไมได การไดสวดออนวอน

หรืออธิษฐานขอพรจากเทพเจามันก็มีคุณคาทางจิตใจนะ"

"..."

"ไมเชื่อก็ลองขออะไรสักอยางดูสิ"

อะไรสักอยางเหรอ... 

"ใหเวลาสองนาที คิดแลวก็เขียนลงไปซะ เด๋ียวฉันมา" 

เขาพูดทิ้งทายไวอยางน้ันกอนจะเดินหายไปอีกทาง ทิ้งใหฉันยืนจอง

จิ้งจอกมุงมิ้งจากปลายปากกาของตัวเองอยูลําพัง... 

ขอพรงั้นเหรอ ชางขัดตอคําสอนจากปากพอกับแมของฉันเสียจริง 

พอกับแมที่พูดใหฟงตั้งแตฉันเริ่มรูภาษาวาไมควรเอาความหวังไปฝากไวกับ

พระเจาหรือเทพเจาท่ีไหน แตใหพ่ึงตัวเองเขาไว เพราะสุดทายก็มีแตตัวเอง

เทาน้ันท่ีจะทาํใหตวัเองสมหวงัได ถาอยากรวยก็ตองทํางาน อยากฉลาดก็ตอง

เรียนหนังสือ อยากประสบความสําเร็จก็ตองพยายาม อยากมีสุขภาพแข็งแรง

ก็ตองรักษาสุขภาพ หรือถาอยากมีความสุขก็ตองทําใหตัวเองมีความสุข 

ถาอยางนั้นจะเหลืออะไรใหขอละ ฉันยังอยากไดอะไรอีกนะ มีอะไรที่

อยากไดแตไมสามารถไขวความาไดดวยตัวเองบาง...

"เอา! ยังไมไดเขียนอีกเหรอ?" ฮายาโตะกลับมาอีกครั้งพรอมกับมือที่

ตบลงบนบาฉนัดงับึก้จนแทบทรดุ -O-;;; "ฮาๆ ไมตองคดิเยอะขนาดนัน้ก็ไดนา 

แคคิดวาตอนน้ีอยากไดอะไรมากท่ีสุดก็พอ เชน...อืม...ขอใหไดกินอินาริซูชิที่

อรอยท่ีสุดในเกียวโตดวยนะคะ! อะไรอยางน้ี"

"เร่ืองแบบน้ันก็ตองมาขอพรดวยเหรอ -O-; เดินออกไปกินก็ไดแลว" 

"งั้นขอใหพรุงน้ีฝนไมตก"

"ก็ไมตกอยูแลวไมใชหรือไง ดูพยากรณสิ"

"เธอน่ีเปนเด็กไมนารักเลย =_=" ฮายาโตะบนกอนจะย่ืนบางอยางมา

ตรงหนาฉันท่ีเผลอรับมาอยางงงๆ -O-; 
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"อะไรอะ O_O"

"เปดดูสิ ^-^" 

พอเขาพูดอยางน้ันฉนัก็เลยเปดซองกระดาษซองเลก็ของเขาออก...และ

สิ่งที่อยูในน้ันก็คือ... 

"นารักจัง *O*" 

"ใชมั้ยละ! ฉันก็มีอยูหน่ึงอัน!" เขาพูดพรอมกับหันกระเปาเปที่สะพาย

อยูใหดู และก็มีจิ้งจอกสีขาวตัวเล็กหน่ึงตัวหอยอยูจริงๆ "นี่เปนเครื่องรางของ

ฟูชิมิอินารินะ พกติดตัวไวจะทําใหมีความสุข!"

"...คือแคพกติดตัวฉันก็จะมีความสุขเหรอ เปนไปไดไง"

"อยางนอยเมื่อก้ีมันก็ทําใหเธอย้ิมไดไมใชเหรอ ย้ิมกวางมากดวยนะ 

>O<" 

"...!" 

"ไมเชื่อก็ลองพกติดตัวไวสิ" เขาขยิบตาใหฉันกอนจะยกนาฬกาขอมือ

ขึ้นดูแลวก็ทําตาเหลือก "อาาา! ชิบแลว ปานน้ีแลวเหรอเน่ีย!? ฉันไปกอนนะ

คาเอเดะ!"

"อะ...เดี๋ยว..."

"じゃ、またね！ (แลวเจอกัน!)"

จบคําน้ันเขาก็โบกมือใหฉันแลวว่ิงหายไปตามเสนทางที่เรียงรายไป

ดวยเสาแดงนบัพันตน ฉนัมองตามเขาไปจนกระท่ังมองไมเหน็เขาแลว จากนัน้ 

จึงละสายตากลับมายังแผนไมแผนเดิมท่ียังอยูกับฉันไมไปไหน 

อยูดีๆ ก็โผลมา...แลวก็วิ่งหายไป เร็วอยางกับเหย่ียวตัวโต... 

จริงสิ...ตัวคันจิในชื่อของเขาก็แปลวาเหย่ียว* นี่นา

"またって、いつなの？(ท่ีวาแลวเจอกันใหมนะเมื่อไหรกัน)"

ฉันพึมพํากับเครื่องรางจิ้งจอกขาวในมือท่ีเขาใหมากอนจะแหงนหนา

มองศาลเจาตรงหนาที่เต็มไปดวยแผนไมที่ผู คนจากท่ัวทุกมุมโลกมาเขียน

คําอธิษฐานเอาไว...ในตอนน้ีก็ยังมีคนมาเขียนแลวก็เอาไปแขวนอยูเรื่อยๆ... 

* 隼 แปลวาเหยี่ยว
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'แตในเวลาท่ีเราทําอยางเต็มท่ีสุดๆ จนไมเหลืออะไรใหทําไดแลว หรือ

เวลาท่ีเรารูอยูแกใจวามันเปนไปไมได การไดสวดออนวอนหรืออธิษฐาน

ขอพรจากเทพเจามันก็มีคุณคาทางจิตใจนะ'

คําพูดของฮายาโตะเมื่อก้ีแวบเขามาในหัวฉัน...ไดยังไงก็ไมรู แตมันก็

ทาํใหฉนันึกออกในท่ีสดุวาจะอธิษฐานอะไรกับทานเทพอนิาริด ีแลวพอคดิไดปุบ 

ปากกาในมือก็ขยับทันที เขียนคําอธิษฐานที่ฉัน 'รูอยูแกใจวาเปนไปไมได' 

ลงไป

เพราะวาทําอะไรไมไดแลว ตอนน้ีก็เลยอยากลองขอพรดูสักครั้งตามที่

เขาบอก... 

เขาท่ีทําใหความเชื่อตลอดสิบหาปของฉันสั่นคลอนลงอยางงายดาย

ภายในเวลาแคไมก่ีนาที

...

...

...

「中村隼人とまた会えますようにお願いします」

(ขอใหไดเจอกับนากามุระ ฮายาโตะอีกครั้งดวยเถอะคะ!)

สามวันตอมา... กลางดึกในมหานครโอซากา 

"เงินทอนสามรอยย่ีสิบเยนคะ ขอบคุณท่ีมาใชบริการ แลวมาอีกนะคะ! 

^^"

ฉนัรบัเงนิทอนสามรอยย่ีสบิเยนมาจากเทนอนิซงั (พนักงาน) ท่ีรานกอน

จะรับถุงท่ีหนักหนวงเหมือนใสบานเอาไวท้ังหลังขึ้นรถไฟกลับบานดวย =_=;; 

ประมาทจริงๆ ท่ีคิดวาจะสามารถซื้อและแบกของทั้งหมดกลับหองในทีเดียว

ได T_T 

แตในเมื่อซื้อมาแลวก็ตองแบกมันกลับไปใหได! จําไดวาทางกลับ

หอพักนะไมไกลจากสถานีรถไฟสักเทาไหร... ออกจากทางออกมาเลี้ยวซายที่

ศาลเจาเล็กๆ แลวก็เลี้ยวซายอีกที จากนั้นก็เลี้ยวขวา เดินตรงไปก็ถึงแลว! 
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>O< 

ฉันหมายมั่นปนมือวาจะเดินดุมๆ รวดเดียวใหถึงหอง จากนั้นก็จะโยน

ของทุกอยางทิ้งแลวลงไปแชนํ้าอุนในอางอาบนํ้าใหญๆ คิดดังนั้นจึงแตะบัตร

อิโคกะ* ท่ีทางออกสถานีไดโคคุโจแลวเดินออกมาขางนอก

...เพ่ือจะพบกับทิวทัศนท่ีไมเคยเห็นมากอนในชีวิต... -O-;;;

น่ีมันอะไรกัน ทําไมเลี้ยวซายไปแลวตกถนนอะ -O-;; มันควรจะมี

ศาลเจาอยูขางหนาสิ แลวท่ีน่ีมันท่ีไหนอะ หรือวาพอตกกลางคืนแลวศาลเจา

จะหายไป TOT ไมนะ แบบนั้นมันหลอนเกินไปไมใชเหรอ ถางั้นแลวมัน

หายไปไหนละ!?!

ฉันยืนแพนิกอยูหนาสถานีรถไฟบนถนนที่คอนขางมืดดวยความรูสึก

เหมือนมีเหงื่อเย็นๆ ไหลไปตามไขสันหลังทั้งที่ตอนน้ีหนาวมาก TOT และของ

ท่ีหนักมากในมือก็ดูเหมือนจะหนักขึ้นกวาเดิมเสียอีก ราวกับบานที่แบกมาใน

ถุงไดกลายเปนคอนโดมิเนียมหรูย่ีสิบชั้นไปยังไงยังงั้น TTOTT

ยืนเควงอยูสกัพักก็ตัดสนิใจวาคนแถวน้ีนาจะชวยฉนัได และฉนัก็มัน่ใจ

ในภาษาญ่ีปุนของตัวเองดวย เน่ืองจากเรียนเปนภาษาท่ีสาม (หรือสี่ หรือไม

ก็หา จาํไมไดวาเร่ิมเรียนอันไหนกอนกันระหวางจนี ญ่ีปุน สเปน -O-;) มาตัง้แต

จําความได 

"ขอโทษนะคะ ไมทราบวาหอพักกรีนไปทางไหน..."

"^%$&%%$#%@$%!!"

"อะ...เออ...ขอโทษนะคะ รบกวนพูดชาๆ..."

"^%$%^%@%^$#%^%^^!!!"

ฉันใชเวลาทบทวนอยูประมาณสามวินาทีถึงจะสํานึกไดวาตาลุงน่ีเมา 

ก็เลยพูดจาภาษาคนเมา แถมยังเปนคันไซเบง** ฉบับโอจิจังอีกตางหาก -O-;; 

ถอยทัพดวน แงๆ 

หลังจากหอบของหนีมาอีกทางแลวฉันก็ตัดสินใจยอมแพ เน่ืองจาก

* บัตรเติมเงินของญ่ีปุนในภูมิภาคคันไซ สามารถใชโดยสารรถไฟและรถบัสไดเกือบท่ัวประเทศ รวมถึง

สามารถใชซื้อสินคาไดดวย คลายกับบัตรแรบบิทของประเทศไทย

** ภาษาถิ่นของภูมิภาคคันไซ
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มองไปทางไหนก็มีแตคนเมา เพ่ิงนึกไดวาเมื่อก้ีตอนจับรถไฟเที่ยวสุดทาย 

(ชอ็ปเพลนิไปหนอย U_U) กลบัมา ในตูโดยสารก็เตม็ไปดวยคนเมา แถมแถบนี้ 

ก็ยังมอีซิากายะ* ใหไปตออกีเพียบ -O-; (ลงุเมือ่ก้ีก็ผลบุหายเขาไปในอซิากายะ 

เรียบรอยแลว)

งั้นก็เหลือทางเดียว...ตนเปนท่ีพ่ึงแหงตน! ฉันทําทุกอยางดวยตัวเอง

ตามท่ีพอกับแมพร่ําสอนท้ังเชากลางวันเย็นตลอดสิบหาปท่ีผานมา! ดังน้ัน... 

"คุณครับ..."

วาแตไปทางไหนดีละ...สถานีเดียวกันแทๆ แคออกทางออกผิดเบอร

นี่ถึงกับหลุดมาอีกโลกนึงเลยเหรอเน่ีย =^=

"คุณๆ คุณครับ" 

"คะ!?"

ฉันหันไปเหวี่ยงเมื่อนายไหนสักนายเรียกฉันไมเลิก คนไมหันก็แปลวา

ไมอยากคุย เรียกอยูน่ัน =[]=^^

"ของทาทางจะหนักนะครับ ใหผมชวยถือมั้ย"

"ไมเปนไรคะ" ฉันโคงใหเขาอยางสุภาพกอนจะเดินตอ แตเขาก็ยัง

ไมวายเดินตามมา 

"ผมเห็นคุณเดินวนอยูสักพักแลว หลงทางรึเปลาครับ" 

อุ...จะวาไปหมอน่ีดูทาทางพูดจาภาษาคนไมเมาเหมือนกันนะ ถาถาม

พิกัดหอพักจะรูมั้ยนะ -O-

แตไมเอาดีกวา ดูทาทางไมนาไวใจยังไงก็ไมรู บอกปดไปดีมั้ยนะ หรือ

ตอบไปเปนภาษาอื่นดีจะไดไปๆ ซะ 

ฉันกําลังคิดหากลยุทธกําจัดคนแปลกหนาอยู และในตอนน้ันเองที่เขา

ย่ืนมือมาควาถุงไปจากมือฉัน O_O!?!

"ทําอะไรคะ!?"

"เดี๋ยวผมพาไปสงบานเองครับ บานอยูทางไหนครับ"

"ไมเปนไรคะ ขอถุงคืนดวย..."

* บารแบบญี่ปุน

Page.Nippon.indd   19 6/29/2559 BE   09:18



เจ�าหญิงผู�เลอโฉม

20

"ไดโจบุๆ อิโคๆ" 

เขาโบกไมโบกมือเหมือนจะบอกวาไมเปนไร จากนั้นจึงควาขอมือฉัน

แลวเริ่มออกเดิน -O-; เดี๋ยวกอนสิ มันไมควรจะเปนอยางน้ีมั้ย 

"ปลอย!!"

"แถวน้ีอันตรายนะครับ เดี๋ยวผมเดินไปสงดีกวา"

แกนะสิอันตราย! =[]=^^^ รูจักฉันนอยไปซะแลว! 

ฉันรวบรวมลมปราณเตรียมจะโบกเขาดวยถุงของอีกถุงในมือ...จะยอม

ตัดใจทิ้งของที่หมอนี่แยงไปถือแลว =[]=^ และตอนน้ันเองที่ใครคนหน่ึง

ตะโกนแหวกอากาศมา...

"เฮย!!!"

หรือวาจะเปน...!?! 

หัวใจฉันเตนรัวขึ้นมาราวกับกลองไทโกะ...ขณะเหลือบตามองไป

ดานหลังตามเสียงตะโกนของผูชายคนน้ัน... 

ไมจริงนา...หรือวาน่ีจะเปนการพบกันอีกครั้งท่ีทานเทพอินาริประทาน

มาใหตามคําขอของฉัน...

ถาหากวาหันไปแลวเปนเขา...ถาหากวาเขาคือ... 

"ยูตะ! มัวทําอะไรอยูวะ!? ทุกคนรออยูท่ีรานแลวนะโวย!"

...คือเพ่ือนของหมอน่ี =_____________=

"จะพาสาวนอยคนน้ีไปสงท่ีหองงะ -O-;"

"ไมตองแลวโวย! ไปไดแลว! ใหตาย...เมาแลวเลอะเลือนทุกที!"

"ก็เห็นเขาเดินวนไปวนมา..."

สองหนุมเถียงกันโหวกเหวกโวยวายกอนจะพากันหายเขาไปในอซิากายะ 

ท่ีเปดไฟสวางจาและมเีสยีงเฮฮาดงัออกมาเปนระลอกคลืน่...ทิง้ใหฉนัยืนวังเวง 

อยูคนเดียวกลางทางท่ีมืดหมนดุจขนมปงไหมเกรียม 

บาชะมดัเลยนะเมเปล...เขาจะโผลมาไดไง น่ีฉนัเชือ่คาํพูดของนากามรุะ 

ฮายาโตะมากไปหรือเปลา ท่ีวาแคเขียนขอพรลงไปในแผนไมแลวพรที่ขอจะ

เปนจริงนะ... 

อีกอยางท่ีน่ีคือโอซากานะ...ฉันเจอเขาที่เกียวโต แลวจะมาบังเอิญ
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เจอกันอีกทีกลางดึกกลางดื่นในโอซากามันจะเปนไปไดยังไงกัน -3- ตื่นๆๆ 

ไดแลว 

ฉันถอนหายใจยาวเหยียดกอนจะรวบรวมแรงใจแลวยกถุงของ (ที่ถูก

ทิ้งไวบนพ้ืน =[]=^) ขึ้นมา มองเห็นแสงไฟจากซูเปอรหมอลําซิ่ง (เรียกยังงี้

เพราะเขาเปดไฟสวางสดใสเหมือนเวทีหมอลําท้ังคืน) อยูลิบๆ แลว จําไดวา

หอพักอยูใกลๆ กับซูเปอรฯ น้ัน ถาเดินไปถึงตรงน้ันไดก็นาจะรอดแหละ -O-;

จะวาไปทําไมฉันถึงตองมาผจญวิบากกรรมขนาดนี้ดวยนะ เมื่ออาทิตย

กอนยังเปนคุณหนูในคฤหาสนอยูแหม็บๆ -3- 

ออ... ตั้งแตตอนที่ฉันสมัครมาเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนภาษา

ระยะสั้น (มาก) ที่โอซากาเปนเวลาสามอาทิตยละมั้ง -3-;;; จริงๆ ก็แคเบื่อเลย

อยากเปลี่ยนบรรยากาศ แถมถามานี่ก็ไมตองไปเรียนพิเศษอื่นๆ มากมายท่ี

ปกติตองเรียน (เชื่อเถอะวาฉันเรียนเยอะมากจริงๆ T_T) ก็เลยตัดสินใจมา...

มาตกระกําลําบากอยูตรงน้ี U_U 

โอย ทาํไมมนัหนักขนาดนีน้ะ! ฉนัไมนาหลวมตวัซือ้โปรโมชัน่แชมพูครมี

นวดขวดใหญมาเลย -3- จะโยนทิ้งก็เสียดาย...ลากไปซะดีมั้ยนะ -O-; มืดๆ 

อยางงี้คงไมมีใครคิดวาฉันลากศพคนไปท้ิงหรอกใชมั้ย 

ครืด... ครืด... 

เสียงหลอนมาก ฮือๆ TOT 

ครืด...ครืด... แควกก!!

กร๊ีดดดด TTOTT

ฉันอยากจะรองไหนํ้าตานอง เมื่อถุงพลาสติกขนาดยักษในมือขาดดัง

แควกจนทําใหของขางในทะลักออกมากองเต็มพ้ืนถนน TOT 

แงงงง เทแลว ไมเอาแลว ท้ิงไวนี่แหละ TOT ฮืออออออ ยากกกก!

ฉันทรุดตัวลงไปนั่งยองๆ กับของท่ีกระจายอยูบนพ้ืนพลางนึกดาตัวเอง

ที่ตัดสินใจมาโครงการน้ี U_U ไมไดคิดดวยนะวาจะทําอะไรตอไป เน่ืองจาก

สมองกําลังช็อกจนไมอยากคิดอะไรท้ังน้ัน T_T 

"...เออ...ใหชวยอะไรมั้ยครับ"

อะไร มาอีกแลวเหรอ U_U ทําไมวันน้ีคนเมาเยอะนักนะ อยามาระราน
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จะไดมั้ย!?

"คุณ...ไหวรึเปลาครับ"

ไหว! ไปไกลๆ เลยนะ!

"คือวา...ใหผมชวย..."

ฉันแยกเขี้ยวกอนหันไปเตรียมจะแวดใสเขาสักฉาด...และตอนนั้นเอง

ที่...

"...!?"

"...!?!?!"

'คุระซูชิเดลิเวอร่ี' 

ตวัคนัจเิรยีงกันบนเสือ้ของผูชายท่ียืนอยูตรงหนาทาํใหรูสกึตาพราอยาง

บอกไมถูก พราจนคิดวาตัวเองอาจจะเบลอไปแลวก็ได 

เพราะวา...

"อยาเขาใจผิดนะ ผมไมใชคนไมนาไวใจนะ คือวา...ผมกําลังจะไปสง

ซูชิ แลว..."

"...ฮายาโตะ"

"แลวก็เห็นคุณน่ังอยู..."

"..."

"...เมื่อก้ีวาไงนะครับ -O-;"

"นากามุระ ฮายาโตะ!"

"ครับ!?"

"ใชนายจริงๆ ดวย" 

"...?" 

ฉันเงยหนาขึ้นจากเงามืดแลวสบตากับเขา...จากนั้นนัยนตาเหยี่ยว

สีน้ําตาลคมเขมเปนประกายที่เขมขึ้นกวาเดิมเมื่ออยูในที่มืดก็เบิกกวางดวย

ความตกใจ 

"...คาเอเดะ?"

ไมวาจะเปนแคเหตุบังเอิญ...หรือโชคชะตา...หรือพรของทานเทพอินาริ 

แตน่ันก็คือการพบกันคร้ังท่ีสองของเรา 
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Nippon Honey รักหวานละไมหัวใจสีใบไม�แดง 
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และมันก็คือการพบกันท่ีไมนาเปนไปไดเสียดวย 

(ติดตามอานตอไดในฉบับเต็ม)
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