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คณุครคูะ หนรููส้กึวา่ตวัเองเริม่จะเพีย้น  ๆยงัไงไมรู่ ้ ขอไมเ่รยีนพละ 

วันนี้ได้มั้ยคะ

การที่เด็กประถมคนหนึ่งลุกขึ้น ยกมือเล็ก  ๆ  เพื่อขออนุญาต 

อย่างมีมารยาท แต่กลับโดนสั่งให้ไปที่ห้องพักครูหลังเลิกเรียน แล้ว 

ยงัตอ้งวิง่รอบสนามในวชิาพละอกีนัน้ เปน็สิง่ทีฉ่นั โคยานาง ิ นาโนกะ  

ไม่อาจยอมรับได้

แม้จะรู้ว่าการโดนเรียกไปที่ห้องพักครูหลังจากคนอื่น  ๆ  กลับ 

ไปแล้ว แปลว่าฉันจะต้องถูกตักเตือนเรื่องอะไรสักอย่าง แต่ภายใน 

ใจฉันที่ยืนอยู่ต่อหน้าคุณครูตอนนี้กลับไม่หวั่นวิตกแต่อย่างใด

“คืองี้ คุณครูคงคิดว่าหนูพูดจาไร้สาระ แต่หนูมีแผนของหนู  

ถ้าให้พูดตรง ๆ คือ หนูมั่นใจในความคิดตัวเอง”

คุณครูฮิโตมินั่งลงบนเก้าอี้เพื่อให้อยู่ในระดับสายตาเดียวกับ 

ฉัน เธอกอดอกพลางพูดด้วยสีหน้าอ่อนโยน “ที่หนูว่ามั่นใจนั่นน่ะ  

หมายถึงอะไรหรือจ๊ะ”

ฉันกอดอกด้วยแขนสั้น ๆ บ้างอย่างไม่ยอมแพ้ ก่อนตอบว่า

๑
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“รายการทีวีที่หนูดูเมื่อวานนี้ มีคนออกมาพูดถึงเหตุการณ์ 

ที่เกิดที่ไหนสักที่ เนี่ยแหละ  แล้วก็มีคนท่าทางหยิ่ง  ๆ  คนหนึ่งให้ 

สัมภาษณ์ว่า ที่ญี่ปุ่นคนที่จะหนีจากอะไรที่ตัวเองไม่ชอบได้มีแต่พวก 

คนเพี้ยนเท่านั้น ทีนี้พอหนูถามคุณแม่ว่าคนที่ท่าทางหยิ่ง  ๆ  คนนั้น 

เป็นใคร คุณแม่ก็บอกว่าเขาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย ถ้าอาจารย์ 

มหาวิทยาลัยพูดแบบนั้น ก็แปลว่าสิ่งที่เขาพูดเป็นทฤษฎีที่ใช้ได้ 

แม้แต่ในโรงเรียนประถมใช่มั้ยคะ เพราะมหาวิทยาลัยน่ะอยู่สูงกว่า 

โรงเรียนมัธยมปลาย ส่วนโรงเรียนมัธยมปลายก็อยู่สูงกว่าโรงเรียน 

มัธยมต้น และโรงเรียนมัธยมต้นก็อยู่สูงกว่าโรงเรียนประถม”

ฉันยืดอกหลังเผยความคิดให้คุณครูฟังเพราะคิดว่าจะได้รับ 

คำชม ทว่าคุณครูกลับทำหน้าลำบากใจไม่เหมือนที่คิดไว้ แถมยัง 

ถอนหายใจยาวกว่าปกติด้วย

“เป็นอะไรเหรอ คุณครู”

“เอ่อ...คือว่านะจ๊ะ คุณโคยานางิ การที่หนูคิดเรื่องพวกนั้น 

ได้ด้วยตัวเอง แถมยังอธิบายออกมาได้อย่างละเอียดแบบนั้นน่ะ  

หมายความวา่หนเูปน็เดก็ฉลาด แลว้ครกูค็ดิวา่นัน่เปน็เรือ่งทีย่อดเยีย่ม 

มากด้วย”

“หนูก็คิดแบบนั้นเหมือนกัน”

“การมีความมั่นใจเป็นเรื่องที่ดีจ้ะ แต่เพื่อต่อยอดความฉลาด 

ของหนู ครูมีเรื่องจะแนะนำสองสามข้อ ฟังให้ดีนะ”

“อื้อ ว่ามาสิ”

คุณครูยิ้มพลางชูนิ้วชี้ขึ้นมา

“จ้ะ เริ่มจากข้อแรกนะ การที่เราลองทำทันทีที่คิดอะไรขึ้นมา 

ได้เป็นเรื่องสำคัญก็จริง แต่การรอและใช้เวลาคิดก็สำคัญเหมือนกัน 

พอเข้าใจหรือเปล่าจ๊ะ”
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ฉันพยักหน้า แล้วคุณครูก็ยกนิ้วกลางขึ้นมาต่อ

“ข้อสอง การหนีจากสิ่งที่เราไม่ชอบไม่ใช่เรื่องดีเสมอไปหรอก 

นะ จริงอยู่ว่าบางครั้งก็ไม่ผิดที่เราจะหนี แต่การเรียนพละน่ะดีต่อ 

สขุภาพของหนเูอง เดีย๋วนีเ้วลาวิง่แขง่ หนกูว็ิง่เรว็ขึน้กวา่แตก่อ่นแลว้ 

ใช่มั้ยล่ะ”

ที่คุณครูพูดมาก็ถูก เทียบกับเมื่อก่อน วันนี้ฉันก็วิ่งเร็วขึ้น 

นิดหน่อยจริง ๆ

แต่ก็เมื่อยขาไปหมด แบบนี้คือดีต่อสุขภาพแล้วจริง ๆ เหรอ

คุณครูยกนิ้วนางขึ้นมาต่อ

“แล้วก็ข้อสาม ครูไม่คิดว่าสิ่งที่อาจารย์มหาวิทยาลัยคนนั้นพูด 

จะถูกหรอกนะ สิ่งที่คนในทีวีหรือพวกคนที่ดูน่าเชื่อถือพูดกันก็ 

ใช่ว่าจะถูกต้องเสมอไป คนที่ควรจะมาวิเคราะห์ว่าถูกหรือไม่ก็คือ 

ตัวหนูเอง”

“ถ้าเป็นงั้นละก็ คุณครูคะ”

“จ๊ะ”

“หนูก็ไม่รู้น่ะสิว่าที่คุณครููฮิโตมิพูดมาน่ะถูกหรือไม่ถูก”

คุณครูมองฉันด้วยรอยยิ้มนุ่มนวล แล้วตอบ “ก็ใช่น่ะสิจ๊ะ”

“อย่างที่ครูบอกไปนั่นแหละ ว่าหนูต้องคิดด้วยตัวเอง แต่ 

ครูอยากให้หนูเชื่ออย่างหนึ่งนะ ว่าครูอยากให้หนูมีความสุขจริง  ๆ  

แล้วก็อยากให้หนูสนิทกับทุกคนด้วย เข้าใจหรือเปล่า”

คุณครูทำหน้าจริงจังเหมือนเช่นเคย ฉันชอบสีหน้าแบบนี้ของ 

คุณครูฮิโตมิมาก เพราะสัมผัสได้ถึงความจริงใจมากกว่าเมื่อเทียบกับ 

สีหน้าของคุณครูคนอื่น ๆ 

ฉนัลองใครค่รวญถงึเรือ่งทีค่ณุครบูอก แนน่อนวา่ตอ้งตัง้ใจคดิ 

ด้วยว่าควรพยักหน้าหรือส่ายหน้าดี สุดท้ายฉันก็เลือกจะพยักหน้า 
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อย่างจริงจัง

“เขา้ใจละ กห็นเูชือ่ใจคณุครฮูโิตมมิากกวา่อาจารยม์หาวทิยาลยั 

นี่นะ”

“จะ้ ถา้งัน้ ตอ่ไปเวลาอยากลองทำอะไรในหอ้งเรยีน กอ็ยา่ลมื 

มาปรึกษาครูก่อนนะจ๊ะ”

“ถ้าหนูคิดว่าควรทำ หนูจะมาปรึกษาครูละกัน”

“จ้ะ เอาตามนั้นก็ได้”

คุณครูยิ้มยินดีพลางตบหัวฉันอย่างเบามือ พอมองไปที่ใบหน้า 

นั้นก็รู้ได้ทันทีว่าคุณครูอยากให้ฉันมีความสุขจริง  ๆ และตอนนั้นเอง 

ที่ในหัวฉันเกิดความสงสัยขึ้นมาอย่างหนึ่ง

“ความสุขที่คุณครูฮิโตมิพูดถึงมันเป็นยังไงเหรอ”

“นั่นสินะ มันก็มีหลายแบบ...จริงด้วย ครูจะแอบบอกคุณ 

โคยานางิไว้ก่อนก็แล้วกันว่า ในคาบภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่พรุ่งนี้ไป เรา 

จะมาคิดกันว่าความสุขคืออะไร”

“โห ท่าจะยากน่าดู”

“จ้ะ ก็ยากมากจริง ๆ  นั่นแหละ แต่ทั้งครูแล้วก็เพื่อน  ๆ  จะมา 

คิดถึงความสุขในแบบของตัวเองกัน เพราะฉะนั้นคุณโคยานางิก็ลอง 

ไปนึกถึงความสุขในแบบของตัวเองมาด้วยนะ”

“เข้าใจละ หนูจะไปลองคิดดูค่ะ”

“จ้ะ เรื่องนี้เป็นความลับนะ อย่าเพิ่งไปบอกทุกคนในห้องล่ะ”

คุณครูฮิโตมิยกนิ้วชี้ขึ้นแตะริมฝีปาก และขยิบตาให้อย่าง 

ไม่ค่อยถนัดนัก เธอเอื้อมมือไปหยิบช็อกโกแลตบนโต๊ะของคุณครู 

ชินทาโร่ที่นั่งอยู่ข้าง ๆ มาโดยไม่ได้ขอ ก่อนจะพูดว่า

“ความสุขของครูน่ะ อย่างแรกก็คือของหวานจ้ะ”

“นั่นก็น่าจะเป็นความสุขของหนูเหมือนกัน”
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พอฉันมองไปที่คุณครูชินทาโร่ เขาก็ส่งยิ้มให้ “อย่าไปบอก 

ใครละ่” พดูจบกข็ยบิตาใหฉ้นัอยา่งเก ้  ๆกงั  ๆแลว้ยืน่ชอ็กโกแลตมาให้

“งั้นหนูกลับก่อนนะคะคุณครู”

ฉันยืนโบกมือลาคุณครูจากประตูทางเข้า

“กลับบ้านดี  ๆ  นะจ๊ะ แล้วนี่ปกติหนูกลับบ้านกับใครเหรอ”

“ถงึหนจูะเปน็เดก็ แตแ่คเ่ดนิกลบับา้น หนกูลบัคนเดยีวไดน้า่”

“งั้นเหรอ  วันนี้หนูต้องอยู่ต่อเพราะครูเรียกไว้ก็จริง  แต่ 

กลับบ้านพร้อมกันกับเพื่อน  ๆ  ก็สนุกดีนะ หลังจากพรุ่งนี้ก็ลอง 

กลับบ้านพร้อมทุกคนดูสิ”

“จะเก็บไปคิดแล้วกันค่ะ แต่ว่านะคุณครู”

ฉันโยนช็อกโกแลตที่ได้รับมาเข้าปาก ก่อนบอกเรื่องหนึ่งกับ 

คุณครู

“ชีวิตคนเราก็เหมือนกับหนังยอดเยี่ยมเรื่องหนึ่งนั่นแหละ”

คุณครูเอียงคอเล็กน้อยอย่างสนอกสนใจ ฉันมักจะพูดอะไร 

ทำนองนี้กับคุณครูฮิโตมิบ่อย ๆ แล้วคุณครูก็จะตั้งใจคิดตามทุกครั้ง

แต่ก็มักจะหลุดประเด็นไปไกลเสมอ

“เอ...หมายถึงว่ามีหนูเป็นตัวเอกอย่างนั้นเหรอ”

“ไม่ใช่สักหน่อย”

“เอ๋...ยอมแพ้แล้วจ้ะ หมายความว่ายังไงเหรอ”

“หมายถึงว่า ถ้ามีขนม ต่อให้อยู่คนเดียวก็ยังสนุกได้ยังไงล่ะ”

ฉันหันหลังให้คุณครูที่ทำหน้าลำบากใจเหมือนเช่นเคย จากนั้น 

ก็ออกจากโรงเรียนประถมอันแสนน่าเบื่อแล้วตรงกลับบ้านทันที

ถึงจะกลับบ้านไปก็ไม่มีใครอยู ่ ฉันจึงเข้าห้องไปเก็บกระเป๋านักเรียน 

แล้วออกจากบ้าน เมื่อล็อกประตูเรียบร้อย ฉันก็ลงลิฟต์จากชั้น 
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สิบเอ็ดมาชั้นหนึ่ง เดินผ่านประตูอัตโนมัติตรงทางเข้าเพื่อออกไป 

ข้างนอก

จังหวะที่ข้ามพ้นประตูกระจก เพื่อนฉันก็เดินเข้ามาหาพอดี  

เธอมักจะกะเวลาที่ฉันเลิกเรียนแล้วมาวนเวียนรออยู่แถว  ๆ  บ้านฉัน 

เสมอ แมนชั่นที่ฉันอาศัยอยู่สูงกว่าตึกรามบ้านช่องในละแวกนั้นมาก  

ต่อให้เป็นเธอก็คงจะหาบ้านฉันเจอได้ไม่ยากนัก

ฉันทักทาย

“สวัสดีจ้ะ”

ก็รู้แต่แรกแล้วว่าฉันอยู่ตรงนั้น แต่เธอกลับทำหน้าเหมือน 

เพิ่งจะเห็นฉัน แล้วร้อง “เหมียว” 

“เล่นละครไม่เนียนเลย เดี๋ยวก็เป็นนักแสดงไม่ได้หรอก”

“เมี้ยว”

เธอส่ายหางที่ขาดไปมาเหมือนอย่างเคย พลางออกเดินไปยัง 

ทิศที่ฉันตั้งใจจะไป แม้ช่วงก้าวของฉันจะเล็ก แต่เมื่อเทียบกับเธอ 

แล้วก็ยังใหญ่กว่ามาก ฉันจึงไล่ตามเธอทันในไม่ช้า พอลองหัวเราะ  

“หุ  ๆ”  ใส่ เธอก็งอนตุ๊บป่องแล้วหันหน้าหนี ช่างเป็นเด็กที่ไม่น่ารัก 

เอาซะเลย

ระหว่างที่เราทั้งคู่มุ่งหน้าไปสู่จุดหมายปลายทางเดียวกัน ฉัน 

ก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้ให้เพื่อนตัวเล็กของฉันฟัง

“เรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละ” 

“เมี้ยว”

“คนเรานี่บางทีก็คิดไม่ตรงกันเนอะ แล้วในโลกของแมวจะมี 

อะไรแบบนี้เหมือนกันหรือเปล่านะ”

“เมี้ยว”

“นั่นสินะ สิ่งมีชีวิตคนละแบบ จะให้ทำความเข้าใจกันก็คง 
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ยากเนอะ”

เธอร้อง  “เหมียว”  ขึ้นมาอีกครั้งอย่างไม่ใส่ใจ เธอมักไม่ค่อย 

สนใจเรื่องเล่าของฉันแบบนี้เสมอ

จะบอกว่าเรื่องหนักใจของฉันมันไม่เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน 

ของแมวก็ได้อยู่ แต่แบบนี้ไม่ใจร้ายไปหน่อยหรือไง

ช่วยไม่ได้ละนะ ฉันเปลี่ยนมาร้องเพลงที่เธอน่าจะสนุกไป 

ด้วยกันได้แทน สิ่งที่พอจะเรียกความสนใจจากคนหยิ่งอย่างเธอได้  

ก็คงมีแค่นมกับเพลงที่ฉันร้องนั่นแหละ ช่างเป็นเจ้าแมวที่ทำตัวสูงส่ง 

เสียจริง

ฉันเปิดปากร้องเพลงที่ตัวเองชอบที่สุดออกมา

“ความสุขนั้น ~ ไม่เดินมาหาเราหรอก ~”

“เมี้ยว ~ เมี้ยว ~”

“เพราะฉะนั้น ~ เราต้องเดินไปหาเอง ~”

ทั้งที่ตัวเองแกล้งทำเป็นไม่สนใจแท้ ๆ แต่เธอกลับร้องเสียงสูง 

เสียงต่ำมีอารมณ์ร่วมยิ่งกว่าทุกครั้ง เธอเป็นแมวที่ร้องเพลงเพราะ 

มาก เพราะงั้นถึงเจ้าตัวจะไม่ยอมบอกให้รู้ แต่ฉันเชื่อว่าพวกแมว 

ตัวผู้คงไม่มองข้ามเธอที่ร้องเพลงได้เพราะขนาดนี้แน่ ๆ

เราเดินประสานเสียงร้องเพลงไปบนทางเดินอันเงียบสงบ  

กระทั่งมาถึงเขื่อนกั้นแม่น้ำขนาดใหญ่ที่บริเวณรอบ  ๆ  ไม่มีตึกสูง 

ตั้งอยู่เลย พอขึ้นบันไดไปบนเขื่อน ลมแรงก็พัดมาไล้เส้นผมชวนให้ 

รู้สึกดี กลิ่นที่โชยมาจากเมืองข้าง  ๆ  ซึ่งตั้งอยู่บนอีกฝั่งของแม่น้ำนั้น  

แตกต่างจากกลิ่นจากเมืองของเราเล็กน้อย

ตอนนีพ้ืน้ทีร่มิฝัง่แมน่ำ้ตรงนีไ้ดก้ลายมาเปน็ทีเ่ลน่ของพวกเดก็ ๆ  

ไปแล้ว แต่ฉันไม่ได้มีธุระที่นี่

ยายหางขาดดูจะสนใจลูกบอลที่กลิ้งอยู่แถวนั้นไม่น้อย แต่ก็ 
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ใช่ว่าจะเทใจให้ลูกบอลมากกว่านมแต่อย่างใด

พวกเราเดนิรอ้งเพลงเลยีบแมน่ำ้ไปตามทางเดนิรมิเขือ่น ทกัทาย 

คนที่เดินสวนกันกลางทางหรือคุณลุงที่นั่งอยู่บนลังกระดาษบ้าง  

รับลูกอมจากคุณยายที่มักเจอกันบ่อย  ๆ  ตรงตลาดทางใต้ของเมือง 

บ้าง ไม่นานก็มองเห็นที่ที่เป็นจุดหมายปลายทางของเรา นั่นคือ 

อพาร์ตเมนต์สองชั้นทาสีครีม 

ฉันลงบันไดเขื่อนแล้วเดินเข้าไปใกล้อพาร์ตเมนต์ทรงสี่เหลี่ยม 

ที่เหมือนกับเค้กบัตเตอร์ครีมหลังนั้น

พอเตือนเจ้าแมวหางขาดไม่ให้เสียงดังแล้ว ฉันกับเธอก็เดิน 

ขึ้นบันไดอพาร์ตเมนต์ที่ส่งเสียงเอี๊ยดอ๊าดไปพร้อมกัน

เธอเดินนำฉันไปก้าวหนึ่ง รีบวิ่งเข้าไปร้อง  “เหมียว  ๆ”  หน้า 

ประตูห้องสุดทางเดินชั้นสอง เพิ่งบอกอยู่หยก  ๆ  ว่าให้เงียบ  ๆ แต่ 

เธอมักจะลืมเรื่องที่ฉันพูดไปในทันทีเสมอ  คงเพราะไม่ได้หัวดี 

เหมือนฉันละมั้ง

ฉันเดินขึ้นบันไดไปอย่างสงบเสงี่ยม กดกริ่งแทนเธอที่ตัวเล็ก 

เกินกว่าจะเอื้อมถึง

หลังเสียงปิ๊งป่องดังขึ้นภายในห้องเพียงไม่กี่วินาท ี ประตูก็เปิด 

อ้าออก โดยที่ฉันยังไม่ทันสังเกตว่ามีมดตัวหนึ่งเดินอยู่ใกล้  ๆ  เท้า 

ด้วยซ้ำ

พี่สาวแสนสวยคนหนึ่งโผล่หน้าออกมาจากในห้อง เธอใส่ 

เสื้อยืดกับกางเกงขายาวเหมือนอย่างเคย ผมเผ้ายุ่งเหยิง หน้าตา 

ดูง่วงงุนกว่าทุกวัน

“สวัสดีค่ะ!”

“จ้า สวัสดีจ้ะสาวน้อย วันนี้สบายดีนะ”

“อื้อ สบายดี แล้วคุณดอกล่ะ วันนี้ไม่สบายเหรอ”
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“เปล่าจ้ะ สบายดีนั่นแหละ แค่เพิ่งตื่นน่ะ”

“นี่มันเลยบ่ายสามแล้วไม่ใช่เหรอ”

“คนที่เห็นว่าตอนนี้เป็นตอนเช้าก็มีเหมือนกันนะ ฉันคือหนึ่ง 

ในนั้นไง”

“มีคนอื่นด้วยเหรอ”

“ก็อย่าง...คนอเมริกางี้”

ฉันหัวเราะคิกคักกับคำตอบแบบขอไปทีที่ฟังดูประหลาดของ 

คุณดอก คุณดอกเองไม่รู้ว่าเพราะเห็นฉันหัวเราะหรือยังไงถึงได้ 

เกาคอพลางหัวเราะตาม “เข้ามาสิ น้องแมวเองก็หิวใช่มั้ยล่ะ”  

เธอบอกกับฉัน ฉันจึงถอดรองเท้าแล้วเข้าไปในห้องของเธอ ส่วน 

ยายหางขาดนั่งคอยอยู่ด้านนอก เฉพาะเวลาแบบนี้เท่านั้นแหละ 

ที่เกิดจะมารยาทงามขึ้นมา ให้ตายสิ ช่างเป็นผู้หญิงที่ร้ายจริง ๆ 

คุณดอกเทนมใส่จานใบเก่า แล้วนำไปวางให้ยายหางขาดที่รอ 

อยู่ด้านนอกก่อนจะปิดประตู เธอยื่นยาคูลท์ให้ฉันขวดหนึ่ง ฉันจึง 

รับมาดื่มพลางมองเธอจัดการผมเผ้าที่ยุ่งเหยิงหลังตื่นนอน

ฉันมักจะมาเล่นที่นี่ทุกวันหลังโรงเรียนเลิก แต่หลายครั้งเธอ 

ก็ไม่อยู่ เพราะคุณดอกเองก็เป็นผู้ใหญ่ที่มีธุระเยอะแยะ วันไหนที่ 

เธออยู่ห้อง ฉันจะเข้ามานั่งดื่มยาคูลท์ หรือนาน  ๆ  ทีก็กินไอศกรีม  

ส่วนคนที่กำลังนั่งดื่มนมอยู่ข้างนอกเองก็รู้ เหมือนกันว่าคุณดอก 

เป็นคนใจดี ถึงได้ตามมาด้วยทุกครั้งเพราะหวังจะดื่มนม

คุณดอกเปิดหน้าต่าง หยิบแซนด์วิชจากตู้เย็น แล้วนั่งลง 

บนเตียงยับย่น ขณะที่ฉันนั่งลิ้มรสยาคูลท์อยู่ที่โต๊ะกลมกลางห้อง 

สี่เหลี่ยม

“ที่โรงเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะ สาวน้อย”

คุณดอกกำลังเคี้ยวแซนด์วิชไส้ไข่อย่างเอร็ดอร่อย ผมยาว 
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ของเธอสะท้อนแสงที่ส่องเข้ามาทางหน้าต่างเป็นประกายระยับ 

จนดูคล้ายกับเทพธิดา  ฉันเล่าเรื่องที่ เกิดขึ้นวันนี้ให้คุณดอกฟัง 

เหมือนอย่างที่เล่าให้เจ้าเหมียวหางขาดฟัง พอบอกว่า “นึกว่าเป็น 

ไอเดียที่ใช้ได้แล้วแท้  ๆ สงสัยจะยังไม่เนียนพอ” คุณดอกที่ได้แค่ 

พยักหน้าจนถึงเมื่อกี้ก็หลุดหัวเราะเสียงดังลั่น

“ไม่มีใครเขาคิดว่าเธอเพี้ยนกันหรอกมั้ง”

“ทำไมล่ะ”

“ก็เพราะว่าสาวน้อยเป็นคนฉลาดน่ะสิ แล้วก็เพราะว่าหัวดี 

เนี่ยแหละ ถึงจะทำอะไรแปลก  ๆ  ไปบ้าง แต่คนอื่นก็จะคิดว่าเป็น 

เพราะความคิดบางอย่างทำให้เธอโดนเรียกไปที่ห้องพักครูไม่ใช่เหรอ”

“นั่นสินะ งั้นเดี๋ยวคราวหน้าจะทำหน้าตาให้เหมือนคนเพี้ยน 

ยิ่งกว่านี้อีก”

ฉันทำตาเหล่แล้วแลบลิ้น พอเห็นอย่างนั้นคุณดอกก็หัวเราะ 

ลั่นอีกหน

“คุณครูคนนั้นเป็นคุณครูที่ดีจังเลยนะ”

“ใช่แล้ว เป็นคุณครูที่ดีมาก  ๆ  เลยละ ถึงบางครั้งจะชอบหลง 

ประเด็นก็เถอะ”

“ผู้ใหญ่ทุกคนก็ชอบหลงประเด็นกันทั้งนั้นแหละ”

คุณดอกพูดพลางลุกขึ้นยืน หยิบกระป๋องจากตู้เย็นออกมา 

เปิดเสียงดังฟู่

“นั่นน่ะ หวานมั้ย”

“หวาน แต่ก็ขมด้วยนะ”

“ทำไมต้องอุตส่าห์ดื่มของขม  ๆ  ด้วยล่ะ คุณดอกดื่มกาแฟ 

ด้วยใช่มั้ย นั่นน่ะมันขมมากเลยนี่นา กลั้นใจดื่มงั้นเหรอ”

“เปล่าหรอก ที่ดื่มนี่เพราะชอบน่ะ ทั้งเหล้าทั้งกาแฟเลย ตอน 
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เด็ก  ๆ  ฉันก็ดื่มกาแฟไม่ได้เหมือนกัน มาซาบซึ้งกับรสขมเอาก็ตอน 

เป็นผู้ใหญ่แล้วนี่แหละ”

“อย่างนี้นี่เอง ถ้างั้นสักวันหนึ่งหนูก็จะคิดว่าของขม  ๆ  อร่อย 

เหมือนกันสินะ”

“ก็เป็นไปได้นะ แต่ก็ไม่จำเป็นต้องฝืนใจดื่มหรอก ฉันว่าการที่ 

เรารู้สึกว่ามีแค่ของหวานเท่านั้นที่อร่อยน่ะดีจะตายไป”

คุณดอกพูดด้วยใบหน้ายิ้มแย้มเปล่งประกายสดใส คำพูดและ 

รอยยิ้มของเธอชวนให้นึกถึงกลิ่นที่ต่างไปจากกลิ่นน้ำหอม ต่างไป 

จากกลิ่นของผู้ใหญ่คนอื่น  ๆ ครั้งหนึ่งฉันเคยบอกเรื่องนี้กับคุณดอก  

เธอเลยหัวเราะแล้วตอบว่า “นั่นเพราะว่าฉันไม่ใช่ผู้ใหญ่ที่เลิศเลอ 

อะไรน่ะสิ” ซึ่งถ้าเป็นอย่างที่เธอพูดจริง ๆ ฉันก็ไม่อยากจะโตไปเป็น 

ผู้ใหญ่ที่เลิศเลออะไรนั่นหรอก

“ชีวิตคนเราก็เหมือนกับพุดดิ้งสินะ”

“หมายความว่ายังไงจ๊ะ”

“ทั้ง  ๆ  ที่มีแค่ส่วนที่หวานเท่านั้นที่อร่อย แต่ก็มีคนที่ซาบซึ้ง 

กับส่วนที่ขมอยู่ด้วย”

“ฮะ ๆ ตามนั้นเลย”

คุณดอกหัวเราะแล้วดื่มเหล้าเข้าไปอึกหนึ่ง “สาวน้อยเนี่ยหัวดี 

อย่างที่คิดจริง ๆ ด้วย” พอถูกชม ฉันก็ตัวลอย

“ที่ทำงานคุณดอกมีเรื่องอะไรน่าสนุกบ้างหรือเปล่า”

“ที่ทำงานน่ะไม่มีเรื่องน่าสนุกหรอกนะ”

“จริงเหรอ แต่คุณพ่อกับคุณแม่หนูดูจะชอบทำงานมากเลยนะ 

เพราะไม่เคยอยู่บ้านเลย”

“การที่เขาทำงานตลอดเวลาไม่ได้แปลว่าเขาจะสนุกกับงาน 

เสมอไปหรอก แต่ถ้าทำงานอย่างสนุกสนานได้ก็คงจะมีความสุข 
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มาก ๆ เลยละ”

“ต้องสนุกอยู่แล้วสิ สนุกกว่าการมาเล่นกับหนูหลายเท่าแน่ ๆ”

“ถ้าเหงาก็พูดออกมาตรง ๆ ดีกว่านะว่าเหงา”

“ทำแบบนั้นก็ไม่ฉลาดสิ”

ฉันส่ายหน้า ก่อนจะถามคุณดอกถึงสิ่งที่ค้างคาใจตั้งแต่ที่ 

คุยกันเมื่อกี้

“ที่เมื่อกี้บอกว่างานไม่น่าสนุก หมายความว่าคุณดอกไม่มี 

ความสุขเหรอ”

คุณดอกไม่ยอมตอบคำถามของฉัน เธอยิ้มบาง  ๆ แล้วพูด 

ออกมาว่า “สิ่งที่ทำให้ฉันมีความสุขที่สุดในวันนี้ ก็น่าจะเป็นการที่ 

เธอมาหาฉันนี่แหละ” ซึ่งทำให้ฉันดีใจมาก เพราะรู้ว่าสิ่งที่เธอพูด 

ออกมาไม่ใช่คำโกหกเพื่อกลบเกลื่อนแบบที่พวกผู้ใหญ่ชอบใช้กัน

“ความสุขนั้น  ~  ไม่เดินมาหาเราหรอก  ~  เพราะฉะนั้น  ~  

เราต้องเดินไปหาเอง ~”

“ฉันก็ชอบเพลงนั้นนะ หนึ่งวันก็หนึ่งก้าว สามวันก็สามก้าว”

“สามก้าวไปข้างหน้า  ~  สองก้าวถอยลงมา” พวกเราร้อง 

ประสานเสียงกันสองคน

“เดี๋ยวหนูต้องคิดให้ออกแล้วละว่าความสุขคืออะไร เพราะ 

ต้องเอาไปพูดในห้องแล้ว”

“หืม สมัยเด็ก  ๆ  ฉันก็มีแบบนั้นเหมือนกันแฮะ คิดถึงจัง  

ว่าแต่สาวน้อยคิดว่าความสุขของตัวเองคืออะไรเหรอ”

“ยังไม่รู้เลย เพิ่งจะเริ่มคิดเนี่ยแหละ”

“ยากใช่มั้ยล่ะ งั้นกินไอศกรีมเป็นคำใบ้สักหน่อยมั้ย”

“กินสิ!”

ฉันกับคุณดอกกินไอศกรีมโซดากันคนละแท่งพลางเล่น 
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โอเทลโล่๑  ด้วยกันเหมือนทุกครั้ง ดูเหมือนคุณดอกจะมีกระดาน 

โอเทลโล่นี้มาตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นเด็กแล้ว

ก่อนหน้านี้คุณพ่อก็ซื้อกระดานโอเทลโล่ให้ฉันเหมือนกัน แต่ 

ที่บ้านไม่มีใครมาเล่นกับฉันเลย

ถึงอย่างนั้นฉันก็โล่งใจที่มีเก็บเอาไว้  เผื่อวันไหนคุณดอก 

แวะมาหาที่บ้านเราจะได้เล่นโอเทลโล่กัน ส่วนใครจะเก่งกว่าใคร  

เอาเป็นว่าสักวันหนึ่งฉันจะเก่งกว่าคุณดอกให้ได้ก็แล้วกัน

หลังปล่อยให้คุณดอกชนะไปสองครั้ง ฉันก็คว้าเอาชัยชนะ 

มาได้ในที่สุด “อ๊ะ สี่โมงแล้วละ” คุณดอกหันไปมองนาฬิกาบน 

ผนังห้อง ฉันเก็บกวาดกระดานโอเทลโล่ ในใจคิดว่าเวลาช่างผ่านไป 

เร็วเหลือเกิน

“คุณดอก ขอบคุณมากนะสำหรับยาคูลท์กับไอศกรีม”

“ไม่เป็นไรจ้ะ ฝากคุณยายด้วยนะ”

ปกติฉันจะออกจากบ้านคุณดอกตอนราว  ๆ  สี่โมง ที่จริงฉันก็ 

อยากอยู่คุยแล้วก็เล่นโอเทลโล่กับคุณดอกต่อ แต่ฉันมีที่อื่นที่ต้องไป

ฉันสวมรองเท้าสีชมพูคู่เล็กพอดีเท้า ขอบคุณคุณดอกอีกหน  

แล้วจึงเปิดประตู เธอที่ดื่มนมจนเกลี้ยงจานนั่งคอยเสียเรียบร้อยอยู่ 

ด้านนอก คุณดอกผู้ใจดีเก็บจานใส่นมจานนั้นขึ้นมา

“เดี๋ยวมาเล่นด้วยอีกนะ”

“อื้ม จะมาอีกเมื่อไหร่ก็มาได้เลยจ้ะ”

“หลังจากนี้คุณดอกกะว่าจะทำอะไรเหรอ”

“ฉันคงไปนอนต่ออีกสักหน่อยแล้วค่อยเตรียมตัวไปทำงานน่ะ”

“ทำงานสู้ ๆ นะ แล้วก็รักษาสุขภาพด้วย”

๑  เป็นหมากกระดานชนิดหนึ่ง ซึ่งมีรูปแบบและกติกาที่เรียบง่าย ตัวหมากมีสีขาว 

และสีดำ คล้ายกับหมากล้อม
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“จ้า สาวน้อยก็พยายามตามหาความสุขให้เจอนะ ถ้าเดินไป 

เจอมันตกอยู่แถวไหนก็อย่าลืมมาบอกฉันด้วยล่ะ”

“อื้อ งั้นก็ราตรีสวัสดิ์นะ”

ฉันโบกมือให้คุณดอกแล้วปิดประตู งานของคุณดอกเป็น 

งานที่แปลกดี เธอมักจะเริ่มงานหลังฉันเข้านอน และเลิกงานก่อนที่ 

ฉันจะตื่น ฉันรู้สึกนับถือคุณดอกมาก เพราะตัวเองคงตื่นมาทำงาน 

ตอนฟ้ามืดแล้วเข้านอนตอนฟ้าสว่างอย่างเธอไม่ไหว

ฉันลงบันไดมาเงียบ  ๆ  พร้อมกับเพื่อนหางขาดพลางนึกถึงงาน 

ของคุณดอก ครั้งหนึ่งตอนที่ฉันถามว่ามันเป็นงานแบบไหน เธอยิ้ม 

ก่อนจะตอบว่า “ขายฤดูกาล๒ น่ะจ้ะ”

ได้ยินดังนั้น ฉันก็คิดว่าต้องเป็นงานที่แสนวิเศษอย่างแน่นอน

วันนั้นเป็นวันที่สายฝนเย็นเยียบโปรยลงมา ฉันใส่รองเท้าบู๊ต  

สชีมพหูวานแหวว กางรม่สแีดงสดสวย เสือ้กนัฝนสเีหลอืงทีส่วมอยู่ 

กระพือไปมาตามแรงลมขณะฉันไล่ตามกบตัวจิ๋วบนทางเดินริมเขื่อน  

เจ้ากบน้อยสีเขียวสดกระโดดไปตามเส้นทางอย่างสนุกสนาน มัน 

จึงอยู่ในสายตาฉันไปตลอดทาง

พอฉันไล่ตามเจ้ากบสีเขียวไปสักพัก ตัวเองก็พลอยกระโดดดึ๋ง 

ตามไปดว้ย อยา่งกบัวา่เรากำลงัฝกึพเิศษกนัอยูส่องคนอยา่งนัน้แหละ  

ฉันคิดแล้วหัวเราะอยู่คนเดียว ระหว่างนั้นเจ้ากบก็ยังตั้งหน้าตั้งตา 

ฝึกฝนอย่างเอาเป็นเอาตาย เด็กคนนี้จะต้องเป็นคนขี้อายแน่  ๆ  

เขาคงจะออกมาฝึกพิเศษเฉพาะวันฝนตกที่ปลอดคนอย่างวันนี้  

ฉันส่งเสียงเชียร์เจ้ากบน้อยที่ยังคงพยายามฝึกฝนอย่างห้าวหาญ

๒ มาจากคำว่า  (ไบชุน) ที่หมายถึงอาชีพค้าบริการทางเพศ ตัว  (ไบ) แปลว่า 

การขาย ส่วนตัว  (ชุน) คือฤดูใบไม้ผลิ
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ไม่รู้เพราะเสียงเชียร์ของฉันส่งไปไม่ถึงหรือไม่ได้ตั้งใจจะมาฝึก 

พิเศษแต่แรกแล้ว เจ้ากบถึงได้กระโดดหายเข้าไปในพงหญ้าทั้ง  ๆ  

อย่างนั้น ฉันเข้าไปตามหาเจ้ากบในพงหญ้าเพราะเสียใจที่ต้องจากกัน  

แต่ไม่ว่ารองเท้าบู๊ตจะเปื้อนโคลนสักเท่าไร ฉันก็หาเจ้ากบไม่พบเลย

น่าเสียดาย แต่ก็ช่วยไม่ได้ละนะ ฉันตัดสินใจกลับขึ้นไปบน 

เขื่อนตามเดิมหลังจากเถลไถลลงมาไกลถึงริมแม่น้ำ แถมยังแหวก 

เข้าไปในดงหญ้าอีก แต่ยังไงก็ตัดใจจากความหวังที่อาจจะได้เจอ 

เจ้ากบอีกไม่ได้ เลยย้อนกลับขึ้นไปโดยใช้เส้นทางคนละเส้นกับ 

ตอนขาลง

ณ ปลายทางนั้น ร่างหนึ่งกำลังรอฉันอยู่

เธอนอนขดตัวกลมอยู่ในกอหญ้า ทันทีที่สังเกตเห็นเธอ ฉัน 

ก็รีบวิ่งจากแอ่งน้ำเข้าไปหา ร่างของเธอเปรอะโคลนไปทั่ว ตามตัว 

มีจุดสีแดงไหลซึมเป็นแห่ง  ๆ แต่ที่เลวร้ายไปกว่านั้น คือหางของเธอ 

ขาดไปครึ่งหนึ่ง

แย่แล้ว ฉันคิดแค่เพียงเท่านั้น ไม่ได้สนใจว่าเธอเป็นใคร  

ไม่ได้สงสัยว่าทำไมเธอถึงมาอยู่ในสภาพนี้

ฉันหุบร่ม ช้อนร่างน้อยขึ้นมาอย่างเบามือ ปีนขึ้นบันไดเขื่อน 

ช้า  ๆ  เพื่อไม่ให้เธอตกใจ ลมหายใจรวยรินส่งผ่านร่างที่กำลังพองเข้า 

พองออกน้อย ๆ ของเธอ

ทแีรกฉนัตัง้ใจวา่จะพาเธอไปทีบ่า้น แตก่โ็ยนความคดินัน้ทิง้ไป 

ทันทีเมื่อนึกขึ้นได้ว่าถึงจะกลับไปก็คงไม่มีใครอยู่ ฉันคงรักษาแผล 

ให้เธอด้วยตัวเองไม่ได้ 

หยาดฝนตกกระทบใบหนา้ฉนัจนเยน็เฉยีบ เธอเองกค็งจะหนาว 

อยู่แน่  ๆ ฉันพยายามคิดจนได้คำตอบว่าควรไปขอความช่วยเหลือ 

จากใครสักคน จึงลงจากเขื่อนไปทางอีกฝั่งของแม่น้ำ วิ่งตรงไปยัง 
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อพาร์ตเมนต์สีครีมที่อยู่ใกล้  ๆ แม้ฉันจะวิ่งไปอย่างทุลักทุเล แต่ 

ร่างน้อยในอ้อมแขนกลับแน่นิ่งไม่ขยับเลยสักนิด

ฉันกดกริ่งห้องพักที่อยู่ชั้นหนึ่งของอพาร์ตเมนต์ ไล่ไปจากห้อง 

ริมสุด ห้องที่หนึ่ง ไม่มีใครออกมา ห้องที่สอง ห้องที่สาม และ 

ห้องที่สี่ก็ยังไม่มีสัญญาณตอบรับ พอมาถึงห้องที่ห้า ในที่สุดก็มี 

ผู้หญิงคนหนึ่งเปิดประตู แต่เธอก็ปิดประตูทันทีที่เห็นฉัน ฉันยังคง 

กดกริ่งห้องต่อ ๆ ไปอย่างไม่ลดละ แต่ส่วนใหญ่ดูเหมือนเจ้าของห้อง 

จะยังไม่กลับมาจากข้างนอก มีบ้างบางห้องที่เปิดประตูออกมาดู  

แต่ก็ไม่มีใครคิดจะฟังฉันเลยสักคน  ร่างเล็กในอ้อมอกของฉัน 

สั่นระริก

ฉันไม่รู้เลยว่าตัวเองใจเต้นแรงแค่ไหนตอนที่กดกริ่งของห้อง 

รมิสดุบนชัน้สอง ซึง่เปน็หอ้งสดุทา้ยของอพารต์เมนตท์ีม่เีพยีงสองชัน้ 

หลังนี้ ฉันหายใจหอบระรัว กลัวว่าใครบางคนที่อยู่ในอ้อมแขนจะ 

เลือนหายไป

เสียงกริ่งดังขึ้นภายในห้อง ตามมาด้วยเสียงกุกกัก ทำให้ 

โล่งใจไปได้เปลาะหนึ่งว่าอย่างน้อยก็ยังมีคนอยู่ในห้อง  เพราะ 

หลายห้องที่ผ่านมาไม่มีใครอยู่เลย แม้จะเปิดไฟทิ้งไว้ก็ตาม

เสียงฝีเท้าดังเข้ามาใกล้ประตูหน้ามากขึ้นเรื่อย ๆ ตามมาด้วย 

เสียงปลดล็อกกุญแจแล้วบิดลูกบิด พอประตูห้องเปิดอ้าออก ฉัน 

ก็ตะโกนทันที

“ช่วยเด็กคนนี้ด้วย!”

ใบหน้างดงามของพี่สาวที่เปิดประตูออกมาชะงักไปหลายวินาท ี

ด้วยความตกใจ เธอมองฉันสลับกับร่างเล็กในอ้อมแขนโดยที่ยัง 

ทำหน้าตกใจอยู่อย่างนั้น ฉันจ้องเข้าไปในดวงตาของเธอตามที่คุณครู 

ฮิโตมิสอนไว้ เราต้องมองตาอีกฝ่ายเวลาพูด
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พอทำอย่างนั้นฉันก็ได้รู้ว่าสายตาของพี่สาวคนนั้นหยุดอยู่ที่ 

ร่างน้อย  ๆ  ที่กำลังสั่น แล้วต่อมาเธอก็ทำสิ่งที่ไม่มีใครทำเลยในห้อง 

ที่ผ่าน ๆ มา

คือการมองเข้ามาในตาของฉันตรง ๆ 

“รอเดี๋ยวนะ”

เธอหายเข้าไปในห้องแล้วกลับออกมาพร้อมกับผ้าเช็ดตัว เธอ 

รับเอาชีวิตน้อย  ๆ  ไปจากมือฉัน ห่อด้วยผ้าเช็ดตัวผืนนั้น ก่อนจะ 

หายเข้าไปด้านในอีกหน

“สาวน้อยก็ถอดชุดกันฝนกับรองเท้าแล้วเข้ามาข้างในด้วยสิ”

น้ำเสียงของเธอเต็มเปี่ยมไปด้วยความใจดีจนทำให้ฉันโล่งอก 

และง่วงมากจนแทบจะเผลอหลับไปตรงนั้น แต่ก่อนหน้านั้นฉัน 

ต้องขอบคุณเธอก่อน พี่สาวใจดีคนนี้ชื่ออะไรกันนะ พอคิดแบบนั้น  

ฉันก็หันไปเห็นป้ายชื่อที่อยู่ข้าง ๆ ประตู

ฉันอ่านออกเสียงลายเส้นยุ่งเหยิงที่ขีดเขียนด้วยปากกาเมจิก 

สีดำ

“คุณ...ดอกงั้นเหรอ”

เป็นชื่อที่แปลกหูดี อย่างกับชื่อของชาวต่างชาติแน่ะ หรือว่า 

เธอจะเป็นชาวต่างชาติจริง  ๆ แต่ก็ดูไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่ ฉัน 

เอียงคออย่างนึกสงสัย

“นี่ รีบเข้ามาข้างในสิ ไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกน่า”

ฉันเข้าไปตามเสียงเรียกของพี่สาวคนนั้น แต่ยังไม่ทันจะได้เอ่ย 

คำขอบคุณ ก็ถูกดันเข้าห้องน้ำเสียก่อน รู้ตัวอีกทีฉันก็อาบน้ำเสร็จ 

เรียบร้อยแล้ว พอออกมาจากห้องอาบน้ำ ก็เจอชุดนอนของผู้ใหญ่ 

วางอยู่แทนเสื้อผ้าที่เปียกฝนจนชุ่ม ฉันจึงเปลี่ยนไปใส่ชุดนอนนุ่มนิ่ม 

พวกนั้นแทน
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พีส่าวคนนัน้กำลงัพนัผา้พนัแผลใหเ้ธอ ฉนันัง่จอ้งมอืของพีส่าว 

เงียบ ๆ ระวังไม่ให้ไปรบกวน

พอเธอทำแผลเสร็จเรียบร้อย ก็ได้โอกาสพูดขอบคุณเสียที

“ขอบคุณมากเลยนะ”

“ไม่ต้องขอบคุณหรอก ส่วนเสื้อผ้าของสาวน้อยตอนนี้กำลัง 

อบแห้งอยู่นะ อยู่รอที่นี่จนกว่าเสื้อผ้าจะแห้งก็แล้วกัน”

“อื้อ เอ่อ...คุณ...ดอกใช่มั้ย”

พอฉันเรียกชื่อ พี่สาวก็ชะงักไป คงจะตกใจว่าทำไมฉันถึงรู้ 

ชื่อเธอละมั้ง

“มีเขียนอยู่ที่ป้ายชื่อด้านหน้าน่ะ ให้เรียกว่าคุณดอกได้ใช่ 

หรือเปล่า”

“ชื่อของฉันเหรอ”

“ใช่”

พอฉันพยักหน้า คุณดอกก็หัวเราะฮ่า  ๆ  เสียงดังออกมาทันที 

แม้จะไม่รู้เหตุผลของเสียงหัวเราะนั้น แต่การที่เธอดูสนุกสนานก็เป็น 

เรื่องดี ฉันจึงพลอยหัวเราะไปกับเธอด้วย

“ฮ่า  ๆ อื้ม เอาสิ จะเรียกแบบนั้นก็ได้ นั่นคือชื่อของฉัน 

เองละ”

“คุณเป็นคนต่างชาติเหรอ”

“ไม่ใช่สักหน่อย ฉันเป็นคนญี่ปุ่นต่างหาก”

“โห เป็นชื่อที่ไม่เหมือนใครดีนะ”

คุณดอกหลุดขำออกมาอีกหนกับท่าทางชื่นชมของฉัน

“จริงด้วย คุณดอก เพื่อเป็นการขอบคุณที่ช่วยเด็กคนนี้เอาไว้ 

หนูจะเขียนป้ายชื่อให้ใหม่นะ อาจจะเสียมารยาทไปหน่อย แต่ 

ตัวหนังสือที่เขียนอยู่ตรงนั้นไม่เรียกว่าสวยหรอก หนูน่ะเขียนหนังสือ 
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สวยมากเลยนะจะบอกให้”

คุณดอกส่ายหน้าน้อย  ๆ  อย่างอ่อนโยนกับข้อเสนอนั้นของฉัน

“อืม...ขอบใจนะจ๊ะที่อุตส่าห์จะเขียนให้ แต่มันไม่ใช่ของที่ 

ถึงกับต้องให้เธอเขียนให้หรอก แล้วที่จริงฉันก็ไม่ได้เป็นคนเขียน 

ป้ายนั่นเองด้วย”

“เอ๊ะ งั้นใครเป็นคนเขียนล่ะ”

คุณดอกหัวเราะแห้ง ๆ ก่อนจะพูดว่า

“ไม่รู้ส ิ ฉันจำไม่ได้แล้วละว่าใครเป็นคนเขียน”

ด้วยเหตุนี้ ฉัน คุณดอก แล้วก็เด็กหางแหว่งคนนั้นจึงได้มา 

สนิทกัน 

คุณครูฮิโตมิคงคิดว่าฉันไม่มีเพื่อน แต่ที่จริงแล้วฉันมีเพื่อน 

ที่แสนวิเศษของฉันอยู่

ทั้งเพื่อนเล่นโอเทลโล่ ทั้งเพื่อนเดินเล่น

เพื่อนคุยเรื่องหนังสือฉันก็มีแล้วเหมือนกัน

เพราะงั้นต่อให้ไม่มีเพื่อนที่โรงเรียน หรือต่อให้คุณพ่อคุณแม่ 

จะยุ่งจนไม่มีเวลามาเล่นด้วย ฉันก็ไม่รู้สึกเหงาเลยสักนิดเดียว

การพบกันของฉนักบัคณุยายไมไ่ดม้อีะไรใหจ้ดจำเปน็พเิศษเหมอืน 

ตอนที่เจอคุณดอกหรือเจ้าหางขาด ที่บอกว่าไม่มีอะไรให้จดจำ  

ก็เพราะว่าตอนที่เจอกัน ฉันไม่ได้กำลังเศร้าหรือกำลังตกที่นั่งลำบาก 

อะไร

บนเนินเขาใกล้บ้านฉัน หากเดินผ่านดงต้นไม้ขึ้นไปก็จะพบ 

ลานกว้างที่มีบ้านไม้หลังใหญ่หลังหนึ่งตั้งอยู่

วันหนึ่ง ตอนที่มาเจอบ้านหลังนี้ ฉันยืนมองอยู่นานสองนาน  

รู้สึกว่าบ้านไม้ที่หาแทบไม่ได้แล้วในละแวกนี้ดูสวยงามเหลือเกิน  
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ยืนมองอยู่พักหนึ่งก็รู้สึกว่าบ้านเงียบจัง ด้วยความสงสัยว่าจะมีใคร 

อยู่หรือเปล่า ฉันเลยลองเคาะประตูดู แล้วคนที่โผล่หน้าออกมา 

ก็คือคุณยายผู้มีรอยยิ้มชวนมองคนนี้

จากวันนั้น ฉันกับคุณยายก็กลายเป็นเพื่อนกัน

วันนี้บ้านไม้หลังใหญ่ก็ยังคงงดงามเช่นเคย

“ทำไมคุณยายถึงทำขนมได้อร่อยขนาดนี้ทุกครั้งเลยล่ะ”

“ก็แค่ใช้เวลาทั้งชีวิตเรียนรู้วิธีการทำให้อร่อยเท่านั้นเองจ้ะ”

คุณยายดื่มชาแล้วพูดออกมาเหมือนไม่ใช่เรื่องสลักสำคัญ 

อะไร ฉันกินขนมมาเดอลีน๓  ของคุณยายพลางพยายามไขปริศนา 

ความอร่อยนั้น  ส่วนเจ้าหางขาดก็นอนอาบแดดอยู่บนระเบียง 

ทางเดินที่ปูด้วยไม้กระดานข้าง ๆ ห้องนั่งเล่น

ฉันนั่งหม่ำขนมมาเดอลีนอย่างเอร็ดอร่อยอยู่ที่โต๊ะเตี้ยในห้อง 

ปูเสื่อทาทามิ ปากก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้ให้คุณยายฟังไปพลาง ๆ

“ที่ห้องสมุดโรงเรียนมีหนังสือเรื่อง  เจ้าชายน้อย  ที่คุณยาย 

เคยพูดถึงด้วย หนูก็เลยลองอ่านดูแล้วละ”

“สนุกมั้ยล่ะจ๊ะ”

“อืม...ภาษาที่ใช้ในเรื่องก็เพราะดีอยู่หรอก  แต่มันยากไป 

สำหรับหนูน่ะสิ”

“งั้นหรือ นัตจังนี่หัวดีอย่างที่คิดเลยนะ”

“หนูก็เคยคิดแบบนั้นอยู่หรอก แต่จริง ๆ แล้วไม่ใช่เลย เพราะ 

หนูไม่เข้าใจเรื่องที่อ่านเลยแม้แต่นิดเดียว”

“การที่รู้ว่าตัวเองยังไม่เข้าใจน่ะเป็นเรื่องสำคัญนะจ๊ะ การที่ 

ไม่เข้าใจอะไรเลยแต่กลับคิดว่าเข้าใจต่างหากที่แย่ที่สุด”

๓ ขนมหวานของฝรั่งเศส หน้าตาคล้ายขนมไข่ของไทย แต่หอมกลิ่นเนยกว่า
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“อย่างนั้นเองเหรอ”

“ถึงจะไม่ค่อยเข้าใจ แต่พอจะมีอะไรที่ติดอยู่ในใจบ้างมั้ย”

“นั่นสินะ หนูว่า หนูน่าจะเข้ากันได้ดีกับแมวที่คอยมาเดินเล่น 

เป็นเพื่อน มากกว่าเจ้าแกะเงียบสุดเรียบร้อยที่อยู่ในกล่องนะ”

คุณยายหัวเราะอย่างอ่อนโยน มองไปยังเด็กคนนั้นที่กำลัง 

นอนอยู่บนพื้น

“นัตจังอุตส่าห์ชมแท ้ๆ แต่เจ้าตัวดันหลับปุ๋ยไปซะแล้ว”

“ดีแล้วละ ไม่งั้นจะยิ่งได้ใจไปใหญ่”

เธอแกว่งหางที่ขาดครึ่งไปมาพลางหาวหวอด ฉันเองก็พลอย 

อ้าปากกว้างหาวตามไปด้วย จังหวะที่หาวอยู่นั้นฉันก็นึกขึ้นมาได้  

เลยเล่าเรื่องที่โรงเรียนให้คุณยายฟังเหมือนกับที่เล่าให้คุณดอกฟัง

หลังจากเล่าตั้งแต่ต้นจนจบอย่างละเอียด คุณยายก็หัวเราะ 

เสียงดังเหมือนกับคุณดอกเป๊ะ

“อย่างนั้นหรือ โดนให้วิ่งรอบสนาม แล้วยังโดนเรียกให้อยู่ 

หลังเลิกเรียนอีก ลำบากแย่เลยนะ”

“ไม่ลำบากสักหน่อย ไม่สิ วิชาพละก็แย่จริง  ๆ  นั่นแหละ แต่ 

หนูไม่รู้สึกลำบากอะไรที่โดนเรียกให้อยู่หรอกนะ ก็หนูชอบคุณครู 

ฮิโตมินี่นา”

“เป็นคุณครูที่ดีมากเลยสินะจ๊ะ”

“ใช่แล้วละ ดีมาก  ๆ  เลย ถึงจะชอบหลงประเด็นไปหน่อย 

ก็เถอะ ห ุๆ นี่มันเหมือนกับตอนเล่าให้คุณดอกฟังเลยนะเนี่ย”

“วันนี้เล่นโอเทลโล่ชนะมั้ย”

“ชนะแค่ครั้งเดียวเอง แถมครั้งเดียวแบบฉิวเฉียดด้วย จะมี 

วันที่หนูเล่นโอเทลโล่เก่งขึ้นกว่านี้มั้ยนะ”

“มีสิจ๊ะ เพราะนัตจังน่ะมีพลังล่วงรู้อนาคต เป็นพลังที่ขาด 
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ไม่ได้ในการเล่นเกมเชียวละ”

เพราะรู้ว่าคุณยายไม่พูดโกหก ฉันเลยดีใจตัวแทบลอย คำพูด 

และรอยยิ้มของคุณยายมีกลิ่นหอมที่ไม่เหมือนกับกลิ่นกำยาน  

เป็นกลิ่นที่แตกต่างไปจากผู้ใหญ่คนอื่น  ๆ ตอนที่ฉันบอกคุณยาย 

ไปแบบนั้น คุณยายก็หัวเราะพลางพูดว่า “เพราะว่าพ้นวัยผู้ใหญ่ 

ไปแล้วหรือเปล่านะ”

“ถ้างั้นคุณดอกเองก็มีพลังล่วงรู้อนาคตเหมือนกันสิ”

“จะมหีรอืเปลา่นา้ ผูใ้หญน่ะ่มกัจะมองไปยงัอดตี ไมเ่หมอืนกบั 

เด็ก ๆ หรอก”

“แต่คุณดอกเขาเล่นเก่งกว่าหนูนะ”

“เพราะเธอใช้ชีวิตมานานกว่า ก็เลยรู้มากกว่านัตจังเยอะ ว่า 

ต้องเล่นยังไงถึงจะชนะ” 

คุณยายมักจะพูดถึงช่วงเวลาที่ตัวเองใช้ชีวิตมาบ่อย ๆ ก็จริง 

อย่างที่คุณยายบอกนั่นแหละว่าคุณยายใช้ชีวิตมานานกว่าฉันตั้ง 

เจ็ดเท่า ฉันเอง ถ้าอายุเท่าคุณยายก็อาจจะอบขนมมาเดอลีนได้ 

อร่อยเหมือนกัน

พอกินขนมมาเดอลีนชิ้นแรกเสร็จ ฉันก็เอื้อมมือจะหยิบชิ้น 

ที่สองจากจาน แต่ก็ชักมือกลับโดยไม่ได้หยิบอะไรขึ้นมา วันนี้ฉัน 

ทั้งดื่มยาคูลท์ ทั้งกินไอศกรีม ถ้าขืนยังกินขนมมาเดอลีนเข้าไปถึง 

สองชิ้นอีก เย็นนี้คงกินมื้อค่ำฝีมือคุณแม่ไม่ไหวแน่ ๆ 

เพราะอยากสลัดขนมมาเดอลีนออกไปจากความคิด ฉันเลย 

หันไปใช้สมองคิดเรื่องอื่นแทน 

“คุณยาย ที่โรงเรียนคราวนี้มีวิชาหนึ่งให้คิดเรื่องความสุข 

ด้วยนะ”

“เป็นวิชาที่น่าสนุกจังจ้ะ”
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“ใชแ่ลว้ละ แตก่ย็ากมากเลย ถา้ใหพ้ดูเทา่ไหร่กไ็ดก้ว็า่ไปอยา่ง  

แต่นี่คาบหนึ่งมีเวลาจำกัด แถมในห้องก็ไม่ได้มีแค่หนูคนเดียวด้วย”

“นั่นสินะ ต้องสรุปใจความสำคัญให้เรียบร้อยก่อนตอบนะ”

“หนูอยากหาเรื่องที่ทำให้คุณครูฮิโตมิประหลาดใจ แล้วก็ทำให้ 

ทุกคนในห้องยอมเห็นด้วยจัง”

ฉันลองจินตนาการภาพตัวเองตอนได้รับคำชมจากคุณครูฮิโตมิ  

แล้วก็รู้สึกภูมิใจขึ้นมา มือฉันยื่นไปทางขนมมาเดอลีนอีกครั้งอย่าง 

คนที่กำลังได้ใจ แต่ก็หักห้ามตัวเองไว้ได้อย่างทันท่วงที คุณยาย 

มองกิริยานั้นของฉันแล้วหัวเราะ

“แล้วความสุขของคุณยายคืออะไรเหรอ”

“ความสุขของยายเหรอจ๊ะ มีเยอะแยะเชียวละ เช่นการดื่มชา 

ในวันที่อากาศแจ่มใสแบบนี้ หรือการที่นัตจังคอยมาเยี่ยมยายที่อยู่ 

ตัวคนเดียวเหงา  ๆ แต่ถ้าให้ตอบได้ข้อเดียวคงจะเลือกยากน่าดู ขอ 

ยายไปลองนึกดูก่อนแล้วกันนะ”

“อื้ม อย่าลืมไปคิดมานะ อ๊ะ...จะว่าไป คุณยายน่ะ ตอนนี้มี 

ความสุขหรือเปล่า”

คุณยายจิบชาอึกหนึ่ง ก่อนตอบด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้ม

“จ้ะ มีความสุขสิจ๊ะ”

คุณยายดูมีความสุขจริง  ๆ  จนฉันรู้สึกได้ และพลอยได้รับ 

ความสุขนั้นมาด้วย พอมองไปยังทางเดิน ก็เห็นเด็กคนนั้นนอน 

หลับตาพริ้ม ชวนให้นึกไปว่าบ้านทั้งหลังกำลังได้รับการเติมเต็ม 

ด้วยความสุขจนเปี่ยมล้น

“จริงด้วยคุณยาย แนะนำหนังสือให้หนูอีกได้มั้ย”

“หนูอ่านเรื่อง การผจญภัยของทอม ซอว์เยอร์ ไปแล้วใช่มั้ย”

“อ่านแล้ว สนุกมากเลยละ”
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“งั้นอ่านเรื่องที่เพื่อนสนิทของทอมเป็นตัวเอกหรือยังจ๊ะ”

“คุณยายหมายถึงฮักเด็กไร้บ้านใช่มั้ย เขามีเรื่องแยกของ 

ตัวเองด้วยเหรอ”

“อ้าว แบบนี้ก็แปลว่าหนูไม่รู้จักเรื่อง  การผจญภัยของฮักเกิล- 

เบอร์รี่ ฟินน์ น่ะสิ เรื่องนี้ก็สนุกนะ ถ้าไม่มีที่ห้องสมุดก็ลองไปถาม 

คุณครูฮิโตมิดูก็ได้”

ได้เรื่องดี  ๆ  มาแล้ว ฉันคิดพลางบันทึกชื่อ  การผจญภัยของ 

ฮักเกิลเบอร์รี่ ฟินน์ ลงไปในสมองส่วนที่ใช้เก็บความทรงจำสำคัญ ๆ 

ฉันกับคุณยายชอบมากที่ได้มานั่งคุยกันเรื่องหนังสือ เวลา 

จึงผ่านเลยไปโดยที่เราไม่ทันรู้ตัวเสมอ

ตอนที่ชอบที่สุดในเรื่อง  เจ้าชายน้อย  คือตอนไหนหรือจ๊ะ  

หนูชอบตอนของเจ้าชายกับดอกกุหลาบที่สุดเลย เป็นตอนที่รู้สึกว่า 

น่ารักมาก  ๆ แล้วคุณยายล่ะ ของยายคงเป็นตอนภาพวาดงูเหลือม 

กลืนช้างละมั้ง

เราคุยเรื่องพวกนั้นกันจนท้องฟ้าด้านนอกกลายเป็นสีส้ม เมื่อ 

มองไปยังนาฬิกาบนกำแพง ก็เห็นว่าเวลาล่วงเลยมาจนห้าโมงครึ่ง 

แล้วโดยที่เราไม่รู้ตัว ฉันต้องกลับถึงบ้านก่อนหกโมงเพราะสัญญากับ 

คุณแม่เอาไว้

ฉันปลุกเพื่อนที่นอนกระดิกหางให้ตื่นขึ้น แล้วบอกลาคุณยาย

“ไว้เจอกันใหม่นะ คุณยาย”

“กลับบ้านดี ๆ นะจ๊ะ”

“อื้อ แล้วจะกลับไปหาหนังสือของฮักเล่มนั้นมาอ่านนะ”

ฉันโบกมือให้คุณยายที่ออกมาส่งถึงประตูบ้าน ส่วนอีกคน 

ก็โบกหาง แล้วพวกเราก็ลงจากเนินมาตามเส้นทางเดินเล่น ถนน 

ทั้งสายถูกย้อมเป็นสีส้มงดงาม ฉันไม่เคยรู้สึกเหงาเลยสักครั้งเวลา 
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ที่ต้องบอกลากัน เพราะรู้ว่ายังไงก็ยังมีวันพรุ่งนี้และวันมะรืนนี้อยู่ 

เสมอ

“ความสุขนั้น  ~ ไม่เดินมาหาเราหรอก  ~ เพราะฉะนั้น  ~  เรา 

ต้องเดินไปหาเอง ~”

“เหมียว ~ เหมียว ~”

ฉันแยกกับเพื่อนหางขาดระหว่างทาง แล้วกลับมาทำการบ้าน 

ที่บ้าน พอหกโมงครึ่งคุณแม่ก็กลับมา แม้แต่เสาร์อาทิตย์คุณแม่ 

กแ็ทบจะไมอ่ยูบ่า้น แตไ่มว่า่ยงัไงคณุแมก่จ็ะกลบัมาทันเวลาอาหารคำ่ 

เสมอ ฉันเลยอยากให้ทุกวันเป็นมื้อค่ำแบบนี้ไปตลอด แต่ถ้าเป็น 

แบบนั้นจริง ก็คงต้องยอมตัดใจจากโยเกิร์ตที่เป็นมื้อเช้า

มื้อค่ำวันนี้เป็นข้าวแกงกะหรี่ ถึงจะดื่มยาคูลท์ กินไอศกรีม 

และขนมมาเดอลีนเข้าไป แต่ฉันก็ยังอดขอเติมข้าวไม่ได้

“ต้องไดเอทแล้วใช่มั้ยเนี่ย”

“ไม่เห็นต้องไดเอทเลย” คุณแม่หัวเราะ แล้วยื่นคุกกี้ที่ได้มา 

จากบริษัทให้ ฉันลังเลอยู่พักหนึ่ง สุดท้ายก็โปะไอศกรีมวานิลลา 

บนคุกกี้ชิ้นนั้นแล้วส่งเข้าปาก

“ความสุขเนี่ย อาจจะเป็นการที่ได้โปะไอศกรีมที่ชอบลงบน 

คุกกี้ก็ได้นะ”

“ส่วนของแม่เป็นกาแฟจ้ะ” คุณแม่ที่นั่งอยู่ตรงข้ามฉันว่าพลาง 

จุ่มคุกกี้ลงในกาแฟร้อนก่อนกิน

เมื่อกินเสร็จฉันก็ไปอาบน้ำอย่างที่ทำเป็นประจำ พอถึงสี่ทุ่ม 

ก็ง่วง จึงเข้านอนไปโดยไม่เคยได้บอกเรื่องของพวกคุณดอกให้ 

คุณแม่หรือคุณพ่อที่เพิ่งจะกลับถึงบ้านฟังเลย
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ขณะเปลี่ยนไปใส่รองเท้า สำหรับใส่ในอาคารเรียนที่ชั้นวางรองเท้า 

ก็เจอพวกน่ารำคาญแต่เช้า ถ้าให้เปรียบ ความรู้สึกฉันตอนนี้คงจะ 

เป็นสีเทา ปกติเวลาแบบนี้ควรจะพูดว่าอารมณ์ขุ่นมัวเหมือนฟ้าหม่น 

มากกว่า แต่ฉันชอบสีฟ้าก็เลยไม่อยากใช้คำนั้น

“โอ๊ะ! ยายคนเพี้ยนโผล่มาแล้ว”

ฉันถอนหายใจกับเสียงอวดดีไร้สมองที่ดังมาจากอาคารเรียน  

ก่อนโต้กลับ

“งั้นพวกเธอที่สอบได้คะแนนน้อยกว่าคนเพี้ยนอย่างฉันก็ 

หัวทึบมากเลยน่ะสิ เพิ่งรู้เลยนะเนี่ย”

พอทำให้พวกเพื่อนร่วมชั้นงี่เง่าโกรธเป็นฟืนเป็นไฟจนสมใจ 

แล้ว ฉันก็ไม่ได้โต้ตอบอะไรอีก เจ้าพวกนั้นพอโดนฉันเมินมาก ๆ เข้า  

ก็บอกว่า  “กลัวอะเด้”  บ้าง หานู่นหานี่มาพูดบ้าง พูดจนชักอยากจะ 

ชมที่พูดภาษาญี่ปุ่นกันเก่งขนาดนี้ สุดท้ายพวกนั้นก็สลายตัวไป  

ฉันเลยได้เปลี่ยนรองเท้าแล้วเดินขึ้นอาคารเรียนสักที

ตอนนั้นเอง

๒
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“อรุณสวัสดิ์ คุณโคยานางิ”

เสยีงหนึง่ดงัจากดา้นหลงั หยดุฝเีทา้ฉนัทีอ่ารมณย์งัคงเปน็สเีทา  

พอหันไปเห็นเพื่อนร่วมชั้นคนนั้น สีหน้าฉันก็เปลี่ยนทันที

“อ้าว อรุณสวัสดิ์ โองิวาระคุง”

“เมื่อวานฉันอ่านนั่นจบแล้วนะ เรื่อง  การผจญภัยของทอม  

ซอว์เยอร์ น่ะ สนุกมากเลย”

“งั้นเหรอ ดีแล้ว ชอบตอนไหนที่สุดล่ะ”

“ตอนทาสีละมั้ง แล้วฉันก็คิดว่าทอมเท่มาก ๆ เลย”

“ทอมเป็นคนมีเสน่ห์จริง ๆ นั่นแหละ แถมยังฉลาดด้วย”

“ฮักฉันก็ชอบนะ”

“ฮักเด็กไร้บ้านสินะ อ๊ะ ฉันต้องไปละ”

ฉันจบบทสนทนาแต่เพียงเท่านั้น ที่ทำแบบนั้นไม่ใช่เพราะ 

หวงอยากเก็บเรื่องที่คุณยายเล่าให้ฟังไว้เพียงคนเดียว แต่เพราะ 

มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งวิ่งมาชนโองิวาระคุงจากด้านหลังเบา ๆ 

ฉันหันหลังให้โองิวาระคุงที่กำลังตกใจ ส่วนโองิวาระคุงก็คง 

ไม่ได้กำลังมองฉันที่หันหลังให้ เพราะเด็กผู้ชายที่วิ่งมาชนคนนั้นคือ 

เพื่อนร่วมชั้นที่สนิทที่สุดของเขา การที่วิ่งมาชนโองิวาระคุงก็เป็นการ 

แสดงความสนิทสนมในแบบของพวกเด็กผู้ชาย ไม่ใช่การกลั่นแกล้ง 

กันแต่อย่างใด โองิวาระคุงไม่ใช่ทั้งพวกที่ถูกแกล้งและพวกที่แกล้ง 

คนอื่น เขาเป็นคนมีเพื่อนเยอะ

คนที่ไม่มีเพื่อนในห้องเลยอย่างฉันจึงเลือกหันหลังเดินจากไป  

ไม่ใช่ว่าฉันถูกกลั่นแกล้งหรืออะไร แค่ดูเหมือนว่าพวกเพื่อนร่วมชั้น 

คนอื่นนอกจากโองิวาระคุงจะไม่ค่อยถูกชะตากับฉัน ไม่ก็ไม่ชอบฉัน 

ด้วยเหตุผลอะไรสักอย่าง ทั้ง  ๆ  ที่ฉันไม่เคยพูดจาไม่ดีใส่ทุกคนเลย 

แม้แต่ครั้งเดียว
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ดังนั้น พอเห็นเพื่อนของโองิวาระคุง ฉันเลยเลือกเดินออกไป 

ก่อน เพราะมติรภาพระหวา่งเดก็ผูช้ายไมใ่ชอ่ะไรทีเ่ดก็ผูห้ญงิจะเขา้ไป 

แทรกได้

ฉันมีที่หนึ่ งที่ต้องแวะก่อนเข้าห้องเรียน  ก็คือห้องสมุด  

ห้องสมุดของโรงเรียนประถมที่ฉันเรียนอยู่เปิดให้เข้าได้ตั้งแต่เช้า  

ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีมาก เวลาที่ห้องเรียนเสียงดังหนวกหูเพราะ 

คุณครูฮิโตมิยังไม่มา ฉันก็จะมาฆ่าเวลาที่ห้องสมุดอันเงียบสงบแห่งนี้

พอก้าวเข้าห้องสมุด ฉันก็ได้รับการต้อนรับด้วยกลิ่นอันเป็น 

เอกลักษณ์ของบรรดาหนังสือและคุณครูบรรณารักษ์ผู้ใจดี พอ 

ถามหาเรื่อง  การผจญภัยของฮักเกิลเบอร์รี่ ฟินน์  ที่คุณยายบอก 

เมื่อวาน คุณครูก็พาฉันไปที่หน้าชั้นหนังสือ จากนั้นฉันจึงลงมือหา 

หนังสือด้วยตัวเอง “ถ้าชอบหนังสือ ก็คงอยากจะสนุกกับการได้ 

ใจเต้นตุ๊ม  ๆ  ต่อม  ๆ  ตอนหาหนังสือใช่มั้ยล่ะจ๊ะ” คุณครูบรรณารักษ์ 

เคยบอกไว้อย่างนั้น และฉันก็เห็นด้วย

ฉันเจอ  การผจญภัยของฮักเกิลเบอร์รี่ ฟินน์ ทันที ก่อนใช้ 

ปลายนิ้วที่เหมือนจะชาด้วยความตื่นเต้นดึงหนังสือออกมา  วาง 

กระเป๋านักเรียนลงแล้วนั่งที่โต๊ะใกล้ ๆ

ความรู้สึกที่ไม่อาจเทียบกับอะไรได้ยามพลิกเปิดหน้าแรก คง 

เป็นความรู้สึกที่มีเพียงฉันกับโองิวาระคุงเท่านั้นที่เข้าใจ ช่างเป็นเรื่อง 

น่าเสียดายจริง ๆ 

ฉันก้าวเข้าไปในเรื่องราวของฮักเด็กไร้บ้านแต่เพียงลำพัง

ห้องสมุดเป็นที่ที่ดีมาก เพราะทั้งเงียบสงบ มีกลิ่นหอม และ 

มีคุณครูบรรณารักษ์ผู้ใจดี แต่ก็มีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่ง คือจะทำให้ 

เราจดจ่อกับหนังสือมากเกินไป

ฉันลืมไปเสียสนิทว่าตัวเองยังอยู่ในโรงเรียน จนกระทั่งคุณครู 
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บรรณารักษ์ส่งเสียงเรียก วันนี้ก็ต้องให้คุณครูเรียกชื่อก่อนออด 

ตอนเช้าจะดังอีกแล้วสิ ฉันที่เพิ่งจะหวนคืนสู่โลกความจริงขอยืม  

การผจญภัยของฮักเกิลเบอร์รี่ ฟินน์ แล้วเก็บลงกระเป๋า จากนั้น 

จึงบอกลาคุณครูบรรณารักษ์กับบรรดาหนังสือชั่วคราว

ฉันเดินไปตามทางเดินที่ครึกครื้นขึ้นเมื่อเทียบกับตอนที่มาถึง  

ก้าวขึ้นบันไดไปทีละก้าว ตรงไปยังห้องเรียนที่อยู่บนชั้นสาม

พอถึงหน้าห้องก็เจอพวกเด็กผู้ชายกำลังวิ่งกันอยู่ตรงทางเดิน  

ต่างฝ่ายจึงต่างเมินใส่กันก่อนจะก้าวเข้าห้อง ไม่มีใครสนใจที่ฉัน 

เข้ามาในห้อง  ส่วนฉันก็ตรงดิ่งไปที่โต๊ะแถวหลังสุดของตัวเอง 

เหมือนเคย ก่อนจะวางกระเป๋านักเรียน แล้วนั่งลงบนเก้าอี้

คิริวคุงที่นั่งข้าง ๆ ลนลานปิดสมุดโน้ตบนตักทันทีที่เห็นฉัน

“อรุณสวัสดิ์ คิริวคุง”

“อะ อรุณ...อรุณสวัสดิ ์ คุณโคยานางิ”

เขาพูดรัวเร็วเหมือนเด็กที่โดนโกรธเวลาเล่นซน ก่อนจะเก็บ 

สมุดโน้ตเล่มที่เพิ่งปิดเข้าใต้โต๊ะ

“วาดอะไรอยู่เหรอ”

“ไม่...ไม่มีอะไรหรอก”

โกหก ฉันรู้ดีว่าคิริวคุงที่นั่งข้าง  ๆ  กำลังโกหกว่าไม่ได้วาดรูป  

เขาน่ะแม้แต่ตอนเรียนก็ชอบวาดรูปเล่นลงในสมุด เจ้าตัวอาจจะ 

คิดว่าปิดมิดแล้ว แต่ก็ซ่อนไม่พ้นสายตาของคนที่นั่งข้าง  ๆ  อย่างฉัน 

หรอก

เขามีพรสวรรค์ในการวาดรูปสวย  ๆ ถ้าโชว์ให้คนรอบข้างดู 

มากกว่านี้ก็คงจะดี แต่เขาไม่ทำแบบนั้น เพราะเคยโดนพวกเด็ก 

ผู้ชายงี่เง่ากลั่นแกล้งซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากการที่เขานั่งวาดรูปเงียบ  ๆ  

คนเดียว
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“คิริวคุง ชีวิตคนเราน่ะก็เหมือนกับแมงกินฟันนั่นแหละ”

“มะ...หมายความว่ายังไงเหรอ”

“ถ้าไม่ชอบอะไรก็ต้องกำจัดไปซะตั้งแต่เนิ่น  ๆ  นะ คราวนี้ 

ถ้าโดนแกล้งเพราะวาดรูปอีก ก็ถุยน้ำลายใส่หน้าเจ้าพวกนั้นไปเลย”

ฉันพูดหลังจากเก็บกระเป๋านักเรียนใส่ชั้นวางด้านหลัง แล้ว 

กลับมานั่งที่เก้าอี้อีกรอบ คิริวคุงตอบเสียงเบาโดยไม่ยอมมองมา 

ทางฉันว่า “ไม่...ไม่ไหวหรอก”

เสียงออดดังขึ้นตอนที่ฉันให้คำแนะนำกับคิริวคุงไปว่า “จะทำ 

ทา่ทางออ่นแอแบบนัน้ไมไ่ดน้ะ” แลว้คณุครฮิูโตมกิเ็ขา้มาในหอ้งเรยีน  

ทกุคนในหอ้งชอบคณุครฮิูโตมมิาก ขอแคม่คีณุครอูยูใ่นหอ้ง บรรยา- 

กาศก็จะสดใสขึ้นทันตา

“อรุณสวัสดิ์ครับ!”

“อา-รุณ-ซา-หวัด-ค่า/คร้าบ!”

หลังจากโองิวาระคุงที่เป็นกรรมการห้องให้สัญญาณทำความ 

เคารพ หนึ่งวันอันแสนน่าเบื่อในโรงเรียนก็เริ่มขึ้นอีกครั้ง

ชั่วโมงแรกเป็นวิชาคณิตศาสตร์ ชั่วโมงที่สองเป็นวิชาสังคม แล้ว

พอชั่วโมงที่สามเราก็ได้เรียนเกี่ยวกับความสุขที่คุณครูแอบบอกฉัน 

เมือ่วานนี ้ ฉันนึกอยากอวดวา่ “จรงิ ๆ ฉนัรูม้าตัง้แตเ่มือ่วานแลว้ละ” 

อยูห่รอก แตเ่พราะคณุครบูอกใหเ้กบ็เปน็ความลบั ฉนัจงึไมป่รปิาก 

บอกใครทั้งเรื่องที่จะเรียนแล้วก็เรื่องช็อกโกแลต

แค่อ่านเรื่องในหนังสือกับตีความความรู้สึกของตัวเอก เวลา 

ห้าสิบนาทีก็หมดไปอย่างรวดเร็วโดยที่ยังไม่ทันได้คิดถึงเรื่องความสุข 

กันเลยด้วยซ้ำ แต่แล้วคุณครูฮิโตมิก็บอกว่าวันนี้เราจะเรียนเนื้อหา 

ของชั่วโมงที่สามต่อในชั่วโมงที่สี่เลย ฉันเห็นด้วยกับไอเดียของ 
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คุณครูฮิโตมิมาก เพราะคิดอยู่แล้วว่าแค่ห้าสิบนาทีมันจะไปพออะไร

พอเข้าชั่วโมงที่สี่ คุณครูฮิโตมิก็ให้แต่ละคนคิดถึงความสุขของ 

ตัวเอง แล้วจับคู่กันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าตัวเองมีความสุข 

กับอะไรได้บ้าง

คู่ของฉันคือคิริวคุงที่นั่งข้าง  ๆ คิริวคุงไม่ค่อยเป็นฝ่ายพูดก่อน 

ฉันจึงรับหน้าที่เป็นคนนำบทสนทนา

“เมื่อวานตอนฉันเอาไอศกรีมโปะคุกกี้แล้วกินเข้าไป รู้สึกได้ถึง 

ความสุขขึ้นมาเลย”

“โห”

“คิริวคุงล่ะ มีเรื่องอะไรบ้างมั้ย”

“ผม เอ่อ...โอฮาง ิ๑ ที่คุณยายทำให้กินอร่อยมากเลย”

“พวกขนมที่คุณยายเป็นคนทำนี่อร่อยจริง ๆ เนอะ”

“อืม ผมก็ชอบขนมที่คุณแม่ทำให้กินนะ แต่มันเป็นขนม 

คนละอย่างกับที่คุณยายทำให้”

“คุณแม่ทำขนมให้กินด้วยเหรอ ดีจังเลย คุณแม่ฉันกว่าจะ 

กลับมาบ้านก็ตอนดึก ๆ โน่นแน่ะ”

เราสองคนคุยกันพลางจดเรื่องที่คุยลงสมุด ทุกอย่างเป็นไป 

อย่างราบรื่น คุณครูฮิโตมิที่แวะมาดูระหว่างที่เรากำลังคุยกันก็ยังชม  

แต่ฉันรู้สึกติดใจอยู่เรื่องหนึ่ง คือไม่ว่าเราจะพูดเรื่องความสุขกัน 

สักเท่าไหร่ หรือแม้ฉันจะเล่าเรื่องหนังสือให้ฟังสักเท่าไหร่ แต่คิริวคุง 

กไ็มย่อมพดูถงึเรือ่งวาดรปูเลย ฉนัรูส้กึวา่มนัแปลก ๆ เลยลองถามดู

“ตอนวาดรูป คิริวคุงไม่มีความสุขเหรอ”

“เอ๊ะ...มะ...ไม่รู้สิ แต่ก็ชอบ...อยู่หรอก”

๑ ขนมญี่ปุ่นชนิดหนึ่ง รูปร่างคล้ายโมจ ิ โรยด้วยผงถั่ว รสชาติออกหวาน
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“ถ้างั้นนั่นก็เป็นความสุขข้อหนึ่งนะ”

“แต่...แต่ว่า ถ้าวาดก็จะ...โดนล้อ”

“นั่นมันไม่เกี่ยวไม่ใช่หรือไง!”

ฉันเผลอพูดเสียงดังออกไปโดยไม่ได้ตั้งใจ ไม่ใช่แค่คิริวคุง 

เท่านั้น แต่ทั้งห้องดูตกใจเสียงของฉันกันหมด แม้กระทั่งฉันก็ยัง 

ตกใจตัวเอง จึงมองไปที่คุณครููฮิโตมิแล้วขอโทษ “ขอโทษค่ะ หนู 

ตื่นเต้นเกินไปหน่อย”

“พยายามอย่าทำให้เพื่อน  ๆ  ตกใจนะจ๊ะ” คุณครูฮิโตมิตอบ 

อย่างใจดี แล้วทั้งห้องก็กลับมาเสียงดังวุ่นวายอีกครั้ง ฉันเรียบเรียง 

คำพดูใหมแ่ลว้บอกคริวิคงุ “เรือ่งนัน้ มนัไมเ่กีย่วกนัเลยนะ” จากนัน้ 

จึงจดเรื่องการวาดรูปสวย  ๆ  ใส่สมุด ส่วนคิริวคุงก็เอาแต่ก้มหน้า 

ไม่ยอมพูดอะไร

หลังหมดชั่วโมงที่สี่กับมื้อกลางวัน ฉันก็มาใช้เวลาในช่วง 

พักเที่ยงที่ห้องสมุด ห้องสมุดช่วงพักเที่ยงเสียงดังกว่าตอนเช้า 

อยู่บ้าง แต่ยังน่าอยู่กว่าเมื่อเทียบกับห้องเรียน และฉันก็สามารถ 

จดจ่อกับการผจญภัยของฮักเด็กไร้บ้านที่นี่ได้

เมื่อกริ่งหมดเวลาพักเที่ยงดังขึ้น ก็ได้เวลาทำความสะอาด๒  

ฉนักลบัมาทีห่อ้งแลว้หยบิไมก้วาดมาถอื คริวิคงุเองกอ็ยูก่ลุม่เดยีวกนั  

เขาเริ่มทำความสะอาดตั้งแต่ก่อนฉันมาแล้ว

ตอนที่เรากำลังทำความสะอาดกันอย่างแข็งขัน เจ้าพวกงี่เง่าก็ 

กลับมาจากสนาม แล้วพูดแบบคนไร้สมองจนเกินทนว่า “ไอ้พวกที่ 

วาดรูปบ้างอ่านหนังสือบ้างอย่างพวกแกนี่น่าขนลุกชะมัด” ฉันเลย 

ย้อนกลับไปว่า “ที่น่าขนลุกน่ะมันหน้าเธอต่างหาก รู้ตัวหรือเปล่า”  

๒  โรงเรียนประถมบางโรงเรียนจะให้นักเรียนทำความสะอาดหลังกินมื้อเที่ยงในห้อง  

เพื่อเตรียมห้องเรียนให้พร้อมสำหรับคาบเรียนบ่าย
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ฉันส่งสายตาให้คิริวคุงพูดอะไรกลับไปบ้าง  แต่เขาไม่ยอมพูด 

อะไรเลยตามคาด

หลังจบชั่วโมงที่ห้าและหกก็ได้เวลาของชั่วโมงโฮมรูมก่อน 

กลบับา้น ฉนัทีร่อคอยเวลานีม้าตลอดถอนหายใจดงั “ฟู ่~” เหลอืแค ่

บอกลาคุณครูก็จบวันแล้ว แต่ขณะที่คิดแบบนั้น คุณครูก็ประกาศ 

เรื่องสำคัญมากกับทุกคน

“อีกสองอาทิตย์ข้างหน้า เราจะมีการเยี่ยมชมการเรียนการสอน 

กันจ้ะ ครูแจ้งคุณพ่อคุณแม่ของทุกคนแล้ว แต่วันนั้นเป็นวันสำคัญ 

ที่คุณพ่อคุณแม่ของทุกคนจะได้มาดูว่าปกติพวกเราเป็นยังไงกันบ้าง 

เวลาอยู่ที่โรงเรียน เพราะฉะนั้นทุกคนต้องนำเอกสารที่ครูกำลังจะ 

แจกไปยื่นให้คุณพ่อคุณแม่ให้เรียบร้อยนะจ๊ะ สัญญากับครูได้มั้ย”

“ค่า/คร้าบ” สิ้นเสียงรับปากของทุกคน เอกสารก็ถูกส่งต่อมา 

เรื่อย  ๆ  จากแถวหน้าสุด ฉันอ่านเนื้อหาในเอกสารอย่างตื่นเต้นดีใจ 

แล้วเก็บลงกระเป๋า  ฉันชอบการเยี่ยมชมการเรียนการสอนมาก  

เพราะคุณพ่อคุณแม่จะได้มาเห็นว่าฉันเป็นเด็กหัวดีแค่ไหน

แล้วเวลาเลิกเรียนจริง  ๆ  ก็มาถึง วันนี้คุณครูฮิโตมิไม่ได้เรียก 

ให้ไปหา ฉันจึงกลับบ้านคนเดียวตามปกติ ฉันเอากระเป๋านักเรียน 

ไปเก็บในห้องแล้วตั้งท่าจะออกจากบ้าน แต่นึกเรื่องสำคัญขึ้นมาได้ 

เสียก่อน เลยกลับเข้าห้องไปหยิบเอกสารเยี่ยมชมการเรียนการสอน 

ออกจากกระเป๋ามาวางไว้บนโต๊ะในห้องนั่งเล่น จากนั้นจึงค่อยออก 

จากบ้านอีกรอบหนึ่ง

ที่ด้านนอกแมนชั่น เพื่อนหางขาดมารอฉันเหมือนเคย ฉัน 

ทักทายเพื่อนที่ร้อง “เมี้ยว” แล้วมุ่งหน้าไปทางแม่น้ำสายใหญ่ด้วยกัน

พอขึ้นมาที่เขื่อน ลมเย็นสบายก็พัดมาไล้ผมฉันและหางสั้น  ๆ 

ของเธอ เราทั้งคู่รู้สึกผ่อนคลายจึงร้องเพลงออกมา
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พอมาถึงอพาร์ตเมนต์สีครีมเราก็ร้องเพลงจบพอดี ฉันเดินมา 

หยุดอยู่หน้าประตูบานเดิมแล้วกดกริ่ง กดครั้งที่หนึ่ง เงียบสนิท  

กดครั้งที่สอง ไม่มีใครมาเปิดประตู พอกดครั้งที่สาม เธอที่ยืนอยู่ 

ข้างเท้าก็ร้องเหมียวขึ้นพร้อมเสียงกริ่ง แต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับมา

“เหมือนวันนี้คุณดอกจะไม่อยู่นะ”

“เหมียว”

คุณดอกเป็นคนที่มีธุระมากมาย เธอจึงไม่อยู่เป็นบางครั้ง  

พวกเราปล่อยให้ความรู้สึกเสียใจลอยไปกับสายลม ยอมแพ้ แล้ว 

ตรงกลับบ้านไปทางถนนคนละสายกับขามา แต่แน่นอนว่าฉันไม่ได้ 

จะกลับไปบ้านตัวเอง จุดหมายถัดไปจากบ้านคุณดอกถูกกำหนดไว้ 

ตั้งแต่ต้นแล้ว

พวกเราเดินร้องเพลงไปท่ามกลางบ้านหลังน้อยใหญ่อีกครั้ง  

ไม่นานก็ผ่านหน้าแมนชั่นสูงใหญ่ที่ฉันอาศัยอยู่ ฉันเดินไปตามทาง 

ที่คุ้นเคยสู่เนินด้านหลัง ระหว่างทางก็ทักทายเพื่อนบ้านที่บังเอิญ 

เจอกัน แต่เธอผู้ไร้มนุษยสัมพันธ์กลับเอาแต่แกว่งหางสั้น ๆ ทำหน้า 

ไม่รู้ไม่ชี้

“นี่ ถ้าอีกฝ่ายเป็นมนุษย์ก็แล้วไป แต่ขืนไปทำตัวแบบนั้น 

ในโลกของแมว เดี๋ยวก็โดนเกลียดเอาหรอก”

เธอทำเหมือนไม่ได้ยินที่ฉันพูดแล้วเดินนำหน้าขึ้นเนินผ่าน 

ต้นไม้ต้นแล้วต้นเล่าไปเรื่อย ๆ 

ในทีส่ดุเรากม็าถงึบา้นไมห้ลงัใหญบ่นลานกวา้งหลงันัน้ พวกเรา 

ตรงเข้าไปเคาะประตูทันที

เคาะครั้งที่หนึ่ง ไม่มีเสียงตอบ

หลังจากนั้นฉันก็เคาะประตูอีกหลายครั้ง หมุนลูกบิดบ้าง  

วนดูรอบ ๆ บ้านบ้าง แต่ดูเหมือนว่าคุณยายจะไม่อยู่บ้านจริง ๆ 
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ฉนันัง่ลงบนขอบลงัเปลา่ ยกแขนสัน้ ๆ ของตวัเองขึน้มากอดอก

“แปลกจัง ทั้งคุณดอกทั้งคุณยายไม่มีใครอยู่บ้านเลย”

“เหมียว เหมียว”

ดูเหมือนเธอก็กำลังเสียใจที่วันนี้ไม่มีของกิน

“จะมามวัเสยีใจไมไ่ดห้รอก ชวีติคนเรานะ่ กเ็หมอืนมือ้กลางวนั 

ที่โรงเรียนนั่นแหละ”

“เหมียว”

“วันที่ไม่มีของที่ชอบ ก็ต้องกินอย่างเอร็ดอร่อยให้ได้ ใช่มั้ย 

ล่ะ”

เพราะเหตุนี้  แม้เธอจะดูไม่ค่อยเห็นด้วยสักเท่าไหร่  แต่ 

พวกเราก็ตัดสินใจเดินลงเนิน ฉันแอบหวังว่าเราอาจจะเดินสวน 

กับคุณยายระหว่างทางก็ได้ แต่สุดท้ายเราก็ลงมาถึงสวนสาธารณะ 

ด้านล่างโดยไม่เจอใคร  ในสวนสาธารณะ  พวกเด็ก  ๆ  ที่ตัวเล็ก 

ยิ่งกว่าฉันกำลังวิ่งแข่งกันโดยมีคุณแม่คอยดูแลอยู่ห่าง ๆ 

เอาละ จะทำยังไงกันต่อล่ะทีนี้ ฉันนึกโดยมียายหางขาดนอน 

กลิ้งหลุน  ๆ  อยู่ที่ปลายเท้า ไม่รู้ว่าเป็นเพราะกำลังเสียใจที่ถูกทำให้ 

ผิดหวังอยู่หรือเปล่า

ฉันใช้มันสมองที่มีมากกว่าเธอพยายามคิด จนปิ๊งไอเดียขึ้นมา 

อย่างหนึ่ง

“ระหว่างทางไปบ้านคุณยาย มีทางแยกออกไปสายหนึ่งใช่มั้ย”

“เหมียว”

“จะวา่ไปแลว้ เรายงัไมเ่คยไปทางนัน้เลยนะ ลองไปดกูนัเถอะ”

ฉันใช้ปลายเท้าแตะหลังเธอที่ยังเอาแต่นอนแผ่หราอยู่บนพื้น 

เบา  ๆ เธอจึงลุกขึ้นมาอย่างไม่ค่อยเต็มใจ อ้าปากหาวหวอดใหญ่ 

แล้วเดินกลับขึ้นเนิน
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ฉันเดินตามหลังเธอไป เม็ดเหงื่อค่อย  ๆ  ผุดขึ้นบนหน้าผาก 

ขณะปีนขึ้นเนิน มีทางแยกอย่างที่ฉันว่าไว้ ปกติเราไปกันแต่ทางขวา  

วันนี้เป็นครั้งแรกที่เราจะลองไปทางซ้าย มองดูดี  ๆ  จะเห็นว่าทาง 

ดา้นซา้ยเปน็ขัน้บนัไดทีไ่มช่นัมากนกั ดเูหมอืนเธอจะไดอ้อกกำลงักาย 

จนอารมณ์ดีแล้ว จึงกระโดดดึ๋งนำหน้าฉันไป พวกแมวก็ใช้ชีวิตกัน 

ง่าย ๆ สบาย ๆ แบบนี้แหละ

กลิ่นไม้แรงขึ้นเรื่อย  ๆ  ตามทางที่พวกเราเดินขึ้นเนิน น่าจะ 

ราว  ๆ  ห้านาที เราก็มาเจอประตูเหล็กพัง  ๆ  บานหนึ่ง ประตูบานนั้น 

ที่ปรากฏขึ้นราวกับเสกด้วยเวทมนตร์เปิดแง้มอยู่เพียงไม่กี่เซนติเมตร

พอเอื้อมไปผลัก  บานประตูที่ ให้สัมผัสสากมือก็ส่งเสียง 

เอียดอาดขณะค่อย  ๆ  ขยับ  ฉันลังเลอยู่ครู่หนึ่ ง  หันไปสบตา 

ยายหางขาด คิดว่าไหน  ๆ  ก็อุตส่าห์มาถึงนี่แล้ว ลองเข้าไปดูดีกว่า  

ถ้าโดนโกรธก็ค่อยแกล้งทำตาเหล่แล้วแลบลิ้น เขาจะได้ยกโทษให้  

ว่าแล้วก็ฝึกทำเลยละกัน

เมื่อเข้าไปด้านใน ก็เจอบันไดหินเป็นระเบียบเรียบร้อยผิดกับ 

ที่ผ่าน ๆ มา

ฉันก้าวขึ้นบันไดอย่างแข็งขัน ไม่นานนักขั้นบันไดก็หายไป  

กลายเป็นลานกว้างปูด้วยก้อนกรวดแทน

ฉันตกใจกับภาพที่เห็นข้างหน้าจนสูดหายใจเอาอากาศแถวนั้น 

เข้าไปเฮือกใหญ่ ไม่รู้ว่าเธอที่ยืนอยู่ตรงเท้าจะตกใจบ้างหรือเปล่า  

เธอร้อง “เหมียว” ขึ้นมาตามปกติ

“มีของแบบนี้อยู่ในที่แบบนี้ด้วยแฮะ”

ท่ีปลายทางของทางเดินฝ่ังตรงข้ามบ้านคุณยาย มีส่ิงท่ีตรงกันข้าม 

กับบ้านของคุณยายอย่างสิ้นเชิงตั้งอยู่ สิ่งนั้นคืออาคารที่มีรูปร่าง 

เหมือนกล่องหินทรงสี่เหลี่ยม พอมองช่องเปิดบนกำแพงที่เหมือนกับ 
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หน้าต่างก็เห็นเหมือนมีสองชั้น แต่ไม่มีทางรู้เลยว่าสิ่งนั้นเคยเป็น 

อะไรมาก่อน อาคารที่ไม่มีทั้งลวดลายและตัวหนังสือหลังนั้น ดูแล้ว 

เหมือนเป็นแค่กล่องทำจากหินจริง  ๆ  ที่ไร้ซึ่งความอบอุ่นแบบบ้านไม้ 

ของคุณยาย

ฉันเข้าไปใกล้ตัวอาคาร แต่ก็ไม่เห็นตรงไหนที่พอจะเป็น 

ทางเข้าได้ เลยลังเลอยู่ครู่หนึ่ง แล้วก็ลอดตัวผ่านรูกว้างบนกำแพง 

เข้าไปอย่างกล้า  ๆ  กลัว  ๆ ส่วนเพื่อนหางขาดของฉันนั้นเหมือนจะ 

กลืนความกลัวลงท้องไปแล้ว จึงเดินเอื่อย  ๆ  เข้าไปด้านในอาคาร 

โดยไม่สนใจอะไร สารภาพตามตรงว่าฉันรู้สึกกลัวนิดหน่อยก็เลย 

เดินตามหลังเพื่อนตัวน้อยไปติด  ๆ แต่เรื่องนี้ขอให้เก็บเป็นความลับ 

นะ

อย่างแรกที่เราทำคือเดินสำรวจชั้นหนึ่ง ปรากฏว่าชั้นหนึ่งไม่มี 

อะไรที่ เรียกว่าห้องได้เลย พื้นทั้งหมดเชื่อมถึงกันเป็นที่ว่างโล่ง  

บรรยากาศไม่ชวนให้รู้สึกเลยสักนิดว่ามีคนอยู่ที่นี่ เว้นแต่เพียงบันได 

ตรงกลางเท่านั้นที่ทำให้รู้ว่าที่นี่เป็นอาคาร บันไดนั่นดูราวกับจะบอก 

พวกเราว่าไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนอกจากขึ้นไปชั้นบน ฉันกับเธอจึง 

รวบรวมความกล้า ค่อย ๆ ก้าวขึ้นบันไดไป วันนี้ต้องเดินขึ้นนี่ขึ้นนั่น 

เยอะจัง

ชั้นสองก็โล่งโจ้งเหมือนชั้นหนึ่ง  ช่องสี่เหลี่ยมที่เหมือนกับ 

หนา้ตา่งกด็เูหมอืนจะเปน็หนา้ตา่งจรงิ ๆ มเีศษกระจกตดิอยูห่ลายแหง่  

แต่เพราะมันอันตรายฉันเลยไม่เข้าไปแตะต้อง

พอมองไปรอบชั้นสองก็คิดขึ้นมาว่า อา...ตึกนี้คงไม่มีอะไร 

แล้วละ แต่ที่จริงแล้วฉันกำลังกลัว ก็เลยอยากปล่อยทุกอย่างไว้ 

แบบนั้นแล้วรีบออกไปจากที่นี่เร็ว ๆ 

แต่ฉันก็ออกจากอาคารนี้ทันทีไม่ได้ เพราะดันไปเจอบันได 
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ขึ้นไปยังอีกชั้นเข้า พอเงยหน้ามองขึ้นไปด้านบนเห็นท้องฟ้า เลยรู้ว่า 

บนนัน้คงจะเปน็ดาดฟา้ ฉนัหนัไปสบตาเธอทีย่นือยูท่ีป่ลายเทา้อกีครัง้  

แล้วตัดสินใจขึ้นไป

พวกเราเดนิขึน้ไปทลีะขัน้ ๆ ทิง้รอยเทา้ไวบ้นพืน้บนัไดเปือ้นฝุน่  

ตอนที่โผล่หน้าขึ้นไปเหนือพื้นดาดฟ้า แสงอาทิตย์ก็ส่องกระทบ 

ใบหน้า ตามด้วยสายลมที่พัดมาราวกับจะปลอบโยน

แล้วสายตาของฉันก็ประสานเข้ากับสายตาของผู้หญิงคนหนึ่ง 

ที่กำลังนั่งกอดเข่า กดมีดคัตเตอร์ลงบนข้อมือของตัวเอง

วันนั้นเป็นวันที่ฉันได้รู้ว่าเมื่อเราตกใจจนถึงขีดสุด เวลาของเรา 

ก็จะหยุดเดิน

แล้วในอีกเสี้ยววินาทีต่อมา  เวลาก็จะวิ่งไปข้างหน้าอย่าง 

รวดเร็ว

“เหวอ!”

“เหวอ!”

“เหมียว”

และนี่คือการพบกันระหว่างฉันกับคุณมินามิ


