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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

(ในวันนั้น...พวกเราไดผานมาพบกัน ณ ที่แหงนั้น)
ฤดูใบไมรวงปที่สิบหา... ณ ศาลเจาฟูชิมิอินาริ
เวลาไปที่ศาลเจาหรือที่วัด...ทุกคนจะอธิษฐานขอพรอะไรกันนะ
เมื่อมาถึงศาลเจาที่เขาวากันวาศักดิ์สิทธิ์มากๆ ขออะไรก็เปนจริงแนๆ
คนอื่นเขาจะขออะไรกันนะ
จะมีคนที่ไดแตยืนบื้อจองมองแผนไมจิ้งจอกตรงหนาโดยไมรูวาจะ
เขียนขอพรอะไรลงไปบนแผนไมอยางฉันหรือเปลานะ...?
ขณะที่ทุกคนรอบขางเดินมาถึง หยอดเหรียญหารอยเยนลงไปในกลอง
จากนั้นก็หยิบแผนไมมาเขียน เขียนเสร็จอยางเร็วแลวก็จากไป เปนอยางนี้
ไมรูกี่รอบแลว แตฉันก็ยังยืนถือปากกาคางอยูที่เดิม กับแผนไมที่โลงวางไมมี
อะไรเลยนอกจากชื่อของตัวเอง...
ไมใชไมรูวาตองเขียนอะไรลงไปหรอกนะ เพียงแตไมรูวาจะ 'ขอ' อะไร
เทานั้นเอง
แครง!
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นั่นไง...มาอีกคนแลว
ฉันเหลือบมองผูชายคนหนึ่งที่เพิ่งจะหยอดเหรียญหารอยเยนลงไปใน
กลองกอนจะหยิบแผนไมจิ้งจอกสีขาวมาวางลงบนโตะขางๆ ...แลวก็ควา
ปากกาเมจิกสีดํามา จากนั้นจึงเริ่มตนเขียนคําอธิษฐานลงไป...
เขียนอยางเมามัน...
เขียนอยางยาวยืดจนแทบจะตกขอบ
ฉันทึ่งจนเผลอจองแบบลืมปดปาก ขณะที่เขายังคงเขียนตอไปยังชื่อ
นามสกุลและที่อยู... เอ ชื่ออะไรนะ...
中村... (นากา...มุระ...?)
"...มีอะไรรึเปลาครับ?"
隼人 (ฮายาโตะ...?)
"คุณ?"
"ฮะ? เอะ? คะ!? OoO!?"
ฉันตกใจจนสะดุงเฮือกเมื่ออยูดีๆ ก็ไดยินเขาทัก -O-;; แลวเมื่อเงยหนา
ขึ้นมาจากแผนไม (ของคนอื่น) ก็พบวาหนุมเจาของคําอธิษฐานยาวเหยียด
กําลังมองหนาฉันดวยสายตาเหมือนหวาดระแวงหนอยๆ
"เห็นคุณจองมาตั้งแตเมื่อกี้แลว มีอะไรรึเปลาครับ"
"เออ...อา..." ฉันอํ้าอึ้ง...ถึงกับลืมภาษาญี่ปุนไปกะทันหันเมื่อเห็นวา
ชายหนุม ทีถ่ กู ฉันถํา้ มอง (คําอธิษฐาน) นัน้ เปนผูช ายญีป่ นุ ทีห่ ลอเกินมาตรฐาน
ชายเอเชียไปไกลหลายสิบลี้ ทั้งใบหนาคมๆ ผิวไมขาวจัดกําลังดี เสนผมสีดํา
ยาวๆ ยุงๆ ฟูๆ เซอรๆ ดูแลวอยากจะยื่นมือไปขยุมดูสักที...
และที่สําคัญยังมีนัยนตาเหยี่ยวพิฆาตเหยื่อเสียดวย...ฉันกลืนนํ้าลาย
อึกใหญเพื่อเรียกสติกลับมา -O-;; จากนั้นจึงตัดสินใจเปดการดไมตาย
"ฉัน...เพิ่งมาครั้งแรก เลยไมรูวาตองเขียนอะไรบาง ขอโทษนะคะ"
นั่นไง ฉลาดมั้ยละ ใครจะไปบอกความจริงวาแอบอานคําอธิษฐาน
ของเขาอยูกันละ >O<
"ออ..." เขาทําหนาเขาใจกอนจะเปลีย่ นสีหนาหวาดระแวงเปนรอยยิม้ ...
และมันก็เปนรอยยิ้มที่มหัศจรรยยิ่งกวาปรากฏการณธรรมชาติของโลกเสีย
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อีก "ไมยากเลยครับ กอนอื่นก็เขียนคําอธิษฐานลงไปตรงนี้ แลวก็ชื่อนามสกุล
กับที่อยู..."
รอยยิ้มสดใส ออนโยน ใจดี ทั้งหมดรวมกันอยูบนใบหนาที่หลอใส
เดนเดงเหมือนพระเอกคาเมนไรเดอร แถมยังมีทั้งลักยิ้มและฟนเขี้ยวเกๆ
อีกตางหาก
ไมอยากจะเชื่อเลยวาฉันจะสามารถเก็บดีเทลปลีกยอยไดมากมาย
ขนาดนี้ทั้งที่เขายิ้มใหแคไมกี่วินาทีเทานั้น -O-;;; #ผิด
"อะ นี่เขียนชื่อไวแลวนี่ครับ เออ... เมเปล?"
"ชื่อเลนนะคะ"
"เขียนชื่อจริงลงไปดวยสิครับ"
"ไมเปนไรหรอกคะ"
"ถาไมเขียนชื่อจริงกับที่อยู เดี๋ยวทานเทพอินาริก็อวยพรใหไมถูกหรอก"
"แตฉันมาจากตางประเทศนะคะ พรของทานเทพจะไปถึงเหรอ"
"อยูที่ไหนก็ไปถึงทั้งนั้นแหละ"
ฉันหัวเราะกับคํายืนยันราวกับเปนสัตวเทพผูรับใชทานเทพอินาริของ
นากามุระ ฮายาโตะกอนจะเขียนทั้งชื่อจริงและที่อยูที่ประเทศไทยของตัวเอง
ลงไป ขณะที่หนุมหลอขางๆ ฉันทําตาปริบๆ พลางพยายามจะอานชื่อและ
ที่อยูของฉันที่เขียนไวเปนภาษาอังกฤษอยางฉงนสนเทห
"มา...มาริ..."
"ลําบากก็อยาอานเลย เรียกฉันวาเมเปลก็ได"
"เมเปล... เมปุรุ?"
"อือ้ ๆ เหมือนตนเมเปล ไง" ฉันพูดพรอมกับชีม้ อื ไปทางตนเมเปล ทีใ่ บเริม่
เปลี่ยนเปนสีเหลืองอมสมตามฤดูกาลแลว หนุมแปลกหนาที่หลอจนแปลกตา
หันมองตามมือฉันไป จากนั้นจึงระบายยิ้มสดใสสะเทือนใจอีกครั้ง
"คาเอเดะ!"
หือ? คาเอเดะ...? -O-?
ฉันขมวดคิ้วเพราะไมเขาใจ แลวเขาก็หัวเราะกอนจะชี้มือไปทางตน
เมเปลที่ฉันชี้เมื่อกี้ "ก็ตนเมเปลไง"
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"ออ ภาษาญี่ปุนของตนเมเปลคือคาเอเดะเหรอ"
"ใช" เขาพยักหนากอนจะกมมองชื่อฉันอีกครั้ง "...คนไทย?"
"อื้อ เคยไปรึเปลา"
"ไมอะ แตอาหารไทยอรอยนะ เผ็ดดี" นากามุระ ฮายาโตะยิ้มยิงฟน
อีกรอบจากนั้นจึงพยักพเยิดใหฉันเขียนตอ "เขียนคําอธิษฐานสิ แลวก็วาดรูป
จิ้งจอกดานหนาแบบนี้"
เขาโชวแผนไมของเขาที่วาดเปนหมาจิ้งจอกสุดจริงจังอลังการใหฉันดู
กอนจะยืนยิ้มเมื่อเห็นฉันถือปากกาคางไมยอมขยับ
"เป น อะไรไป? หรื อ ว า เขี ย นภาษาญี่ ปนุ ไม ไ ด ? ภาษาอั ง กฤษหรื อ
ภาษาไทยก็ไดนะ"
"ภาษาอะไรก็ไดงั้นเหรอ"
"ถูกตอง >O< เพราะมันอยูที่ใจ ไมไดอยูที่ภาษา"
"แตปญหาไมไดอยูที่เขียนภาษาญี่ปุนไมไดหรอก" ฉันพลิกดานแผนไม
กลับเปนหนาจิ้งจอกกอนจะเริ่มวาดจิ้งจอกเวอรชั่นมุงมิ้งลงไป "เพราะฉันไมรู
จะอธิษฐานขออะไรตางหาก"
"หืม?" เขาเลิกคิว้ ขึน้ ขางหนึง่ กอนจะยิม้ "เธอไมมอี ะไรทีอ่ ยากไดเลยเหรอ"
"ก็ไมใชอยางนั้น..."
"แลว..."
"แคไมเชื่อวาขอแลวจะไดเทานั้นแหละ" ฉันตอบกอนจะรีบพูดตอ
"แตอยาเขาใจผิดนะ ฉันไมไดจะลบหลูทานเทพเจาของนาย แตฉันแคโตมา
พรอมกับความเชือ่ ทีว่ า ถาอยากไดอยากมีอะไรก็ตอ งพยายามใหไดดว ยตัวเอง
เทานั้นแหละ"
"ไมเปนไรหรอก ก็เปนเรือ่ งปกติ ยังไงซะมันก็พสิ จู นไมไดทางวิทยาศาสตร
ใชมั้ยละ ไมมีอะไรยืนยันไดสักหนอยวาพรที่ขอไปจะเปนจริง"
"..."
"แตบางทีมันก็มีผลทางจิตใจนะ"
"...?"
"ที่เธอพูดนะถูกแลว ถาอยากไดอะไรก็ตองพยายามใหไดดวยตัวเอง"
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เขาวาพรอมกับยิม้ ...รอยยิม้ ออนโยนทีท่ าํ ใหฉนั รูส กึ เหมือนเปนใบเมเปล สีแดง
ทีห่ ลุดจากตนกอนจะรวงหลนลงบนพืน้ ดวยความเร็วสูงแลวก็พงุ ขึน้ ฟาอีกรอบ
ดวยความเร็วไมตางกัน "แตในเวลาที่เราทําอยางเต็มที่สุดๆ จนไมเหลืออะไร
ใหทําไดแลว หรือเวลาที่เรารูอยูแกใจวามันเปนไปไมได การไดสวดออนวอน
หรืออธิษฐานขอพรจากเทพเจามันก็มีคุณคาทางจิตใจนะ"
"..."
"ไมเชื่อก็ลองขออะไรสักอยางดูสิ"
อะไรสักอยางเหรอ...
"ใหเวลาสองนาที คิดแลวก็เขียนลงไปซะ เดี๋ยวฉันมา"
เขาพูดทิ้งทายไวอยางนั้นกอนจะเดินหายไปอีกทาง ทิ้งใหฉันยืนจอง
จิ้งจอกมุงมิ้งจากปลายปากกาของตัวเองอยูลําพัง...
ขอพรงั้นเหรอ ชางขัดตอคําสอนจากปากพอกับแมของฉันเสียจริง
พอกับแมที่พูดใหฟงตั้งแตฉันเริ่มรูภาษาวาไมควรเอาความหวังไปฝากไวกับ
พระเจาหรือเทพเจาที่ไหน แตใหพึ่งตัวเองเขาไว เพราะสุดทายก็มีแตตัวเอง
เทานัน้ ทีจ่ ะทําใหตวั เองสมหวังได ถาอยากรวยก็ตอ งทํางาน อยากฉลาดก็ตอ ง
เรียนหนังสือ อยากประสบความสําเร็จก็ตองพยายาม อยากมีสุขภาพแข็งแรง
ก็ตองรักษาสุขภาพ หรือถาอยากมีความสุขก็ตองทําใหตัวเองมีความสุข
ถาอยางนั้นจะเหลืออะไรใหขอละ ฉันยังอยากไดอะไรอีกนะ มีอะไรที่
อยากไดแตไมสามารถไขวความาไดดวยตัวเองบาง...
"เอา! ยังไมไดเขียนอีกเหรอ?" ฮายาโตะกลับมาอีกครั้งพรอมกับมือที่
ตบลงบนบาฉันดังบึก้ จนแทบทรุด -O-;;; "ฮาๆ ไมตอ งคิดเยอะขนาดนัน้ ก็ไดนา
แคคิดวาตอนนี้อยากไดอะไรมากที่สุดก็พอ เชน...อืม...ขอใหไดกินอินาริซูชิที่
อรอยที่สุดในเกียวโตดวยนะคะ! อะไรอยางนี้"
"เรื่องแบบนั้นก็ตองมาขอพรดวยเหรอ -O-; เดินออกไปกินก็ไดแลว"
"งั้นขอใหพรุงนี้ฝนไมตก"
"ก็ไมตกอยูแลวไมใชหรือไง ดูพยากรณสิ"
"เธอนี่เปนเด็กไมนารักเลย =_=" ฮายาโตะบนกอนจะยื่นบางอยางมา
ตรงหนาฉันที่เผลอรับมาอยางงงๆ -O-;
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"อะไรอะ O_O"
"เปดดูสิ ^-^"
พอเขาพูดอยางนัน้ ฉันก็เลยเปดซองกระดาษซองเล็กของเขาออก...และ
สิ่งที่อยูในนั้นก็คือ...
"นารักจัง *O*"
"ใชมั้ยละ! ฉันก็มีอยูหนึ่งอัน!" เขาพูดพรอมกับหันกระเปาเปที่สะพาย
อยูใหดู และก็มีจิ้งจอกสีขาวตัวเล็กหนึ่งตัวหอยอยูจริงๆ "นี่เปนเครื่องรางของ
ฟูชิมิอินารินะ พกติดตัวไวจะทําใหมีความสุข!"
"...คือแคพกติดตัวฉันก็จะมีความสุขเหรอ เปนไปไดไง"
"อยางนอยเมื่อกี้มันก็ทําใหเธอยิ้มไดไมใชเหรอ ยิ้มกวางมากดวยนะ
>O<"
"...!"
"ไมเชื่อก็ลองพกติดตัวไวสิ" เขาขยิบตาใหฉันกอนจะยกนาฬกาขอมือ
ขึ้นดูแลวก็ทําตาเหลือก "อาาา! ชิบแลว ปานนี้แลวเหรอเนี่ย!? ฉันไปกอนนะ
คาเอเดะ!"
"อะ...เดี๋ยว..."
"じゃ、またね！ (แลวเจอกัน!)"
จบคํานั้นเขาก็โบกมือใหฉันแลววิ่งหายไปตามเสนทางที่เรียงรายไป
ดวยเสาแดงนับพันตน ฉันมองตามเขาไปจนกระทัง่ มองไมเห็นเขาแลว จากนัน้
จึงละสายตากลับมายังแผนไมแผนเดิมที่ยังอยูกับฉันไมไปไหน
อยูดีๆ ก็โผลมา...แลวก็วิ่งหายไป เร็วอยางกับเหยี่ยวตัวโต...
จริงสิ...ตัวคันจิในชื่อของเขาก็แปลวาเหยี่ยว* นี่นา
"またって、いつなの？(ที่วาแลวเจอกันใหมนะเมื่อไหรกัน)"
ฉันพึมพํากับเครื่องรางจิ้งจอกขาวในมือที่เขาใหมากอนจะแหงนหนา
มองศาลเจาตรงหนาที่เต็มไปดวยแผนไมที่ผูคนจากทั่วทุกมุมโลกมาเขียน
คําอธิษฐานเอาไว...ในตอนนี้ก็ยังมีคนมาเขียนแลวก็เอาไปแขวนอยูเรื่อยๆ...
* 隼 แปลวาเหยี่ยว
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'แตในเวลาที่เราทําอยางเต็มที่สุดๆ จนไมเหลืออะไรใหทําไดแลว หรือ
เวลาที่เรารูอยูแกใจวามันเปนไปไมได การไดสวดออนวอนหรืออธิษฐาน
ขอพรจากเทพเจามันก็มีคุณคาทางจิตใจนะ'
คําพูดของฮายาโตะเมื่อกี้แวบเขามาในหัวฉัน...ไดยังไงก็ไมรู แตมันก็
ทําใหฉนั นึกออกในทีส่ ดุ วาจะอธิษฐานอะไรกับทานเทพอินาริดี แลวพอคิดไดปบุ
ปากกาในมือก็ขยับทันที เขียนคําอธิษฐานที่ฉัน 'รูอยูแกใจวาเปนไปไมได'
ลงไป
เพราะวาทําอะไรไมไดแลว ตอนนี้ก็เลยอยากลองขอพรดูสักครั้งตามที่
เขาบอก...
เขาที่ทําใหความเชื่อตลอดสิบหาปของฉันสั่นคลอนลงอยางงายดาย
ภายในเวลาแคไมกี่นาที
...
...
...
「中村隼人とまた会えますようにお願いします」

(ขอใหไดเจอกับนากามุระ ฮายาโตะอีกครั้งดวยเถอะคะ!)

^^"

สามวันตอมา... กลางดึกในมหานครโอซากา
"เงินทอนสามรอยยี่สิบเยนคะ ขอบคุณที่มาใชบริการ แลวมาอีกนะคะ!

ฉันรับเงินทอนสามรอยยีส่ บิ เยนมาจากเทนอินซัง (พนักงาน) ทีร่ า นกอน
จะรับถุงที่หนักหนวงเหมือนใสบานเอาไวทั้งหลังขึ้นรถไฟกลับบานดวย =_=;;
ประมาทจริงๆ ที่คิดวาจะสามารถซื้อและแบกของทั้งหมดกลับหองในทีเดียว
ได T_T
แตในเมื่อซื้อมาแลวก็ตองแบกมันกลับไปใหได! จําไดวาทางกลับ
หอพักนะไมไกลจากสถานีรถไฟสักเทาไหร... ออกจากทางออกมาเลี้ยวซายที่
ศาลเจาเล็กๆ แลวก็เลี้ยวซายอีกที จากนั้นก็เลี้ยวขวา เดินตรงไปก็ถึงแลว!

Page.Nippon.indd 17

17

6/29/2559 BE 09:18

เจาหญิงผูเลอโฉม
>O<

18

ฉันหมายมั่นปนมือวาจะเดินดุมๆ รวดเดียวใหถึงหอง จากนั้นก็จะโยน
ของทุกอยางทิ้งแลวลงไปแชนํ้าอุนในอางอาบนํ้าใหญๆ คิดดังนั้นจึงแตะบัตร
อิโคกะ* ที่ทางออกสถานีไดโคคุโจแลวเดินออกมาขางนอก
...เพื่อจะพบกับทิวทัศนที่ไมเคยเห็นมากอนในชีวิต... -O-;;;
นี่มันอะไรกัน ทําไมเลี้ยวซายไปแลวตกถนนอะ -O-;; มันควรจะมี
ศาลเจาอยูขางหนาสิ แลวที่นี่มันที่ไหนอะ หรือวาพอตกกลางคืนแลวศาลเจา
จะหายไป TOT ไมนะ แบบนั้นมันหลอนเกินไปไมใชเหรอ ถางั้นแลวมัน
หายไปไหนละ!?!
ฉันยืนแพนิกอยูหนาสถานีรถไฟบนถนนที่คอนขางมืดดวยความรูสึก
เหมือนมีเหงื่อเย็นๆ ไหลไปตามไขสันหลังทั้งที่ตอนนี้หนาวมาก TOT และของ
ที่หนักมากในมือก็ดูเหมือนจะหนักขึ้นกวาเดิมเสียอีก ราวกับบานที่แบกมาใน
ถุงไดกลายเปนคอนโดมิเนียมหรูยี่สิบชั้นไปยังไงยังงั้น TTOTT
ยืนเควงอยูส กั พักก็ตดั สินใจวาคนแถวนีน้ า จะชวยฉันได และฉันก็มนั่ ใจ
ในภาษาญี่ปุนของตัวเองดวย เนื่องจากเรียนเปนภาษาที่สาม (หรือสี่ หรือไม
ก็หา จําไมไดวา เริม่ เรียนอันไหนกอนกันระหวางจีน ญีป่ นุ สเปน -O-;) มาตัง้ แต
จําความได
"ขอโทษนะคะ ไมทราบวาหอพักกรีนไปทางไหน..."
"^%$&%%$#%@$%!!"
"อะ...เออ...ขอโทษนะคะ รบกวนพูดชาๆ..."
"^%$%^%@%^$#%^%^^!!!"
ฉันใชเวลาทบทวนอยูประมาณสามวินาทีถึงจะสํานึกไดวาตาลุงนี่เมา
ก็เลยพูดจาภาษาคนเมา แถมยังเปนคันไซเบง** ฉบับโอจิจังอีกตางหาก -O-;;
ถอยทัพดวน แงๆ
หลังจากหอบของหนีมาอีกทางแลวฉันก็ตัดสินใจยอมแพ เนื่องจาก
* บัตรเติมเงินของญี่ปุนในภูมิภาคคันไซ สามารถใชโดยสารรถไฟและรถบัสไดเกือบทั่วประเทศ รวมถึง
สามารถใชซื้อสินคาไดดวย คลายกับบัตรแรบบิทของประเทศไทย
** ภาษาถิ่นของภูมิภาคคันไซ
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มองไปทางไหนก็มีแตคนเมา เพิ่งนึกไดวาเมื่อกี้ตอนจับรถไฟเที่ยวสุดทาย
(ช็อปเพลินไปหนอย U_U) กลับมา ในตูโ ดยสารก็เต็มไปดวยคนเมา แถมแถบนี้
ก็ยงั มีอซิ ากายะ* ใหไปตออีกเพียบ -O-; (ลุงเมือ่ กีก้ ผ็ ลุบหายเขาไปในอิซากายะ
เรียบรอยแลว)
งั้นก็เหลือทางเดียว...ตนเปนที่พึ่งแหงตน! ฉันทําทุกอยางดวยตัวเอง
ตามที่พอกับแมพรํ่าสอนทั้งเชากลางวันเย็นตลอดสิบหาปที่ผานมา! ดังนั้น...
"คุณครับ..."
วาแตไปทางไหนดีละ...สถานีเดียวกันแทๆ แคออกทางออกผิดเบอร
นี่ถึงกับหลุดมาอีกโลกนึงเลยเหรอเนี่ย =^=
"คุณๆ คุณครับ"
"คะ!?"
ฉันหันไปเหวี่ยงเมื่อนายไหนสักนายเรียกฉันไมเลิก คนไมหันก็แปลวา
ไมอยากคุย เรียกอยูนั่น =[]=^^
"ของทาทางจะหนักนะครับ ใหผมชวยถือมั้ย"
"ไมเปนไรคะ" ฉันโคงใหเขาอยางสุภาพกอนจะเดินตอ แตเขาก็ยัง
ไมวายเดินตามมา
"ผมเห็นคุณเดินวนอยูสักพักแลว หลงทางรึเปลาครับ"
อุ...จะวาไปหมอนี่ดูทาทางพูดจาภาษาคนไมเมาเหมือนกันนะ ถาถาม
พิกัดหอพักจะรูมั้ยนะ -Oแตไมเอาดีกวา ดูทาทางไมนาไวใจยังไงก็ไมรู บอกปดไปดีมั้ยนะ หรือ
ตอบไปเปนภาษาอื่นดีจะไดไปๆ ซะ
ฉันกําลังคิดหากลยุทธกําจัดคนแปลกหนาอยู และในตอนนั้นเองที่เขา
ยื่นมือมาควาถุงไปจากมือฉัน O_O!?!
"ทําอะไรคะ!?"
"เดี๋ยวผมพาไปสงบานเองครับ บานอยูทางไหนครับ"
"ไมเปนไรคะ ขอถุงคืนดวย..."
* บารแบบญี่ปุน
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"ไดโจบุๆ อิโคๆ"
เขาโบกไมโบกมือเหมือนจะบอกวาไมเปนไร จากนั้นจึงควาขอมือฉัน
แลวเริ่มออกเดิน -O-; เดี๋ยวกอนสิ มันไมควรจะเปนอยางนี้มั้ย
"ปลอย!!"
"แถวนี้อันตรายนะครับ เดี๋ยวผมเดินไปสงดีกวา"
แกนะสิอันตราย! =[]=^^^ รูจักฉันนอยไปซะแลว!
ฉันรวบรวมลมปราณเตรียมจะโบกเขาดวยถุงของอีกถุงในมือ...จะยอม
ตัดใจทิ้งของที่หมอนี่แยงไปถือแลว =[]=^ และตอนนั้นเองที่ใครคนหนึ่ง
ตะโกนแหวกอากาศมา...
"เฮย!!!"
หรือวาจะเปน...!?!
หั ว ใจฉั น เต น รั ว ขึ้ น มาราวกั บ กลองไทโกะ...ขณะเหลื อ บตามองไป
ดานหลังตามเสียงตะโกนของผูชายคนนั้น...
ไมจริงนา...หรือวานี่จะเปนการพบกันอีกครั้งที่ทานเทพอินาริประทาน
มาใหตามคําขอของฉัน...
ถาหากวาหันไปแลวเปนเขา...ถาหากวาเขาคือ...
"ยูตะ! มัวทําอะไรอยูวะ!? ทุกคนรออยูที่รานแลวนะโวย!"
...คือเพื่อนของหมอนี่ =_____________=
"จะพาสาวนอยคนนี้ไปสงที่หองงะ -O-;"
"ไมตองแลวโวย! ไปไดแลว! ใหตาย...เมาแลวเลอะเลือนทุกที!"
"ก็เห็นเขาเดินวนไปวนมา..."
สองหนุม เถียงกันโหวกเหวกโวยวายกอนจะพากันหายเขาไปในอิซากายะ
ทีเ่ ปดไฟสวางจาและมีเสียงเฮฮาดังออกมาเปนระลอกคลืน่ ...ทิง้ ใหฉนั ยืนวังเวง
อยูคนเดียวกลางทางที่มืดหมนดุจขนมปงไหมเกรียม
บาชะมัดเลยนะเมเปล ...เขาจะโผลมาไดไง นีฉ่ นั เชือ่ คําพูดของนากามุระ
ฮายาโตะมากไปหรือเปลา ที่วาแคเขียนขอพรลงไปในแผนไมแลวพรที่ขอจะ
เปนจริงนะ...
อีกอยางที่นี่คือโอซากานะ...ฉันเจอเขาที่เกียวโต แลวจะมาบังเอิญ
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เจอกันอีกทีกลางดึกกลางดื่นในโอซากามันจะเปนไปไดยังไงกัน -3- ตื่นๆๆ
ไดแลว
ฉันถอนหายใจยาวเหยียดกอนจะรวบรวมแรงใจแลวยกถุงของ (ที่ถูก
ทิ้งไวบนพื้น =[]=^) ขึ้นมา มองเห็นแสงไฟจากซูเปอรหมอลําซิ่ง (เรียกยังงี้
เพราะเขาเปดไฟสวางสดใสเหมือนเวทีหมอลําทั้งคืน) อยูลิบๆ แลว จําไดวา
หอพักอยูใกลๆ กับซูเปอรฯ นั้น ถาเดินไปถึงตรงนั้นไดก็นาจะรอดแหละ -O-;
จะวาไปทําไมฉันถึงตองมาผจญวิบากกรรมขนาดนี้ดวยนะ เมื่ออาทิตย
กอนยังเปนคุณหนูในคฤหาสนอยูแหม็บๆ -3อ อ ... ตั้ ง แต ต อนที่ ฉั น สมั ค รมาเข า ร ว มโครงการแลกเปลี่ ย นภาษา
ระยะสั้น (มาก) ที่โอซากาเปนเวลาสามอาทิตยละมั้ง -3-;;; จริงๆ ก็แคเบื่อเลย
อยากเปลี่ยนบรรยากาศ แถมถามานี่ก็ไมตองไปเรียนพิเศษอื่นๆ มากมายที่
ปกติตองเรียน (เชื่อเถอะวาฉันเรียนเยอะมากจริงๆ T_T) ก็เลยตัดสินใจมา...
มาตกระกําลําบากอยูตรงนี้ U_U
โอย ทําไมมันหนักขนาดนีน้ ะ! ฉันไมนา หลวมตัวซือ้ โปรโมชัน่ แชมพูครีม
นวดขวดใหญมาเลย -3- จะโยนทิ้งก็เสียดาย...ลากไปซะดีมั้ยนะ -O-; มืดๆ
อยางงี้คงไมมีใครคิดวาฉันลากศพคนไปทิ้งหรอกใชมั้ย
ครืด... ครืด...
เสียงหลอนมาก ฮือๆ TOT
ครืด...ครืด... แควกก!!
กรี๊ดดดด TTOTT
ฉันอยากจะรองไหน้ําตานอง เมื่อถุงพลาสติกขนาดยักษในมือขาดดัง
แควกจนทําใหของขางในทะลักออกมากองเต็มพื้นถนน TOT
แงงงง เทแลว ไมเอาแลว ทิ้งไวนี่แหละ TOT ฮืออออออ ยากกกก!
ฉันทรุดตัวลงไปนั่งยองๆ กับของที่กระจายอยูบนพื้นพลางนึกดาตัวเอง
ที่ตัดสินใจมาโครงการนี้ U_U ไมไดคิดดวยนะวาจะทําอะไรตอไป เนื่องจาก
สมองกําลังช็อกจนไมอยากคิดอะไรทั้งนั้น T_T
"...เออ...ใหชวยอะไรมั้ยครับ"
อะไร มาอีกแลวเหรอ U_U ทําไมวันนี้คนเมาเยอะนักนะ อยามาระราน
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จะไดมั้ย!?
"คุณ...ไหวรึเปลาครับ"
ไหว! ไปไกลๆ เลยนะ!
"คือวา...ใหผมชวย..."
ฉันแยกเขี้ยวกอนหันไปเตรียมจะแวดใสเขาสักฉาด...และตอนนั้นเอง
ที่...
"...!?"
"...!?!?!"
'คุระซูชิเดลิเวอรี่'
ตัวคันจิเรียงกันบนเสือ้ ของผูช ายทีย่ นื อยูต รงหนาทําใหรสู กึ ตาพราอยาง
บอกไมถูก พราจนคิดวาตัวเองอาจจะเบลอไปแลวก็ได
เพราะวา...
"อยาเขาใจผิดนะ ผมไมใชคนไมนาไวใจนะ คือวา...ผมกําลังจะไปสง
ซูชิ แลว..."
"...ฮายาโตะ"
"แลวก็เห็นคุณนั่งอยู..."
"..."
"...เมื่อกี้วาไงนะครับ -O-;"
"นากามุระ ฮายาโตะ!"
"ครับ!?"
"ใชนายจริงๆ ดวย"
"...?"
ฉันเงยหนาขึ้นจากเงามืดแลวสบตากับเขา...จากนั้นนัยนตาเหยี่ยว
สีนํ้าตาลคมเขมเปนประกายที่เขมขึ้นกวาเดิมเมื่ออยูในที่มืดก็เบิกกวางดวย
ความตกใจ
"...คาเอเดะ?"
ไมวาจะเปนแคเหตุบังเอิญ...หรือโชคชะตา...หรือพรของทานเทพอินาริ
แตนั่นก็คือการพบกันครั้งที่สองของเรา
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และมันก็คือการพบกันที่ไมนาเปนไปไดเสียดวย
(ติดตามอานตอไดในฉบับเต็ม)
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