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วันที ่ ๓ กรกฎาคม (พุธ) เวลา ๑๙.๔๐ น. – วันที ่ ๕ กรกฎาคม (ศุกร์) เวลา ๑๑.๐๐ น.

เวลา ๑๙.๔๐ น.
ทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ไปได้

เบือ้งหนา้คอืเดก็สาวคนหนึง่ คนทีต่ัง้ชือ่ใหเ้ดก็สาววา่อายากะกค็อืเอน็โด  

มายุมิ

เด็กสาวแผดเสียงดังลั่น คว้าทุกสิ่งซึ่งอยู่บนโต๊ะปาใส่พื้นไม่หยุด ไม่สิ  

อายากะหลีกเลี่ยงไม่หยิบของรักอย่างโทรศัพท์มือถือ สมุดติดรูปถ่ายสติ๊กเกอร์  

แต่หนังสือเรียน พจนานุกรม สมุดจด...กล่องดินสอเพิ่งซื้อให้เมื่อเดือนก่อน 

แท ้ๆ อายากะเบื่อมันแล้วอย่างนั้นหรือ

ทว่าพรมพื้นขาวลายหัวใจสีชมพูช่วยดูดซับทั้งเสียงและแรงกระแทกไว้  

มันค่อนข้างแพง แต่ก็คุ้มแล้วที่อุตส่าห์กัดฟันซื้อมา

เมื่อก่อนเสียงกระแทกแบบครึ่ง ๆ กลาง ๆ คงกวนประสาท ทำให้อายากะ 

ยิ่งโกรธและหันไปปาข้าวของใส่ผนังแทน ทว่าตั้งแต่มีโปสเตอร์นักร้องไอดอล 

ที่ชอบแปะผนังเมื่อสองเดือนก่อน ทิศทางการปาของก็ไม่เปลี่ยนไปอีกเลย

หลังจากปรายตามองโปสเตอร์ เด็กสาวก็เค้นพลังทั้งหมดที่หลงเหลือ 

ตะโกนว่า “ไปให้พ้น อีแก่!” จากนั้นการทำลายล้างก็สิ้นสุดลง จะมีอารมณ์ 

โกรธกับคำว่า ‘อีแก่’ ไม่ได้เด็ดขาด เพราะการอดทนเป็นทางออกที่ดีกว่าปล่อยให ้

อีกฝ่ายสติแตกต่อไปอย่างไม่รู้จุดจบ
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ทำไมต้องทนรับคำพูดเช่นนี้จากปากของลูกซึ่งเลี้ยงดูจนเติบใหญ่อย่าง 

รักใคร่ทะนุถนอมด้วยหนอ

ตอนแรกมายุมิเจ็บปวดมากเหลือเกิน แต่เมื่อหันมาคิดว่า...อายากะ 

ไม่ได้คิดแบบนั้นจากใจจริง ลูกแค่ไม่รู้จะเอามือซึ่งเงื้อขึ้นสูงลงมาอย่างไรและ 

อยากเลิกทำแบบนี้เสียที มันคือเสียงตะโกนเปี่ยมความทรมานของอายากะ 

ต่างหาก...เมื่อคิดเช่นนี้มายุมิก็ทำใจกว้างจนยอมรับได้

จะลองตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายใน 

ครอบครัวดีไหมว่า ‘การติดโปสเตอร์บนผนังได้ผล ยิ่งเป็นโปสเตอร์หายากยิ่ง 

เห็นผลดีเยี่ยม’ หลัง ๆ มานี้มายุมิถึงกับมีกะจิตกะใจคิดเรื่องพวกนั้น

อายากะคิดจะหยุดเรียนหน้าตาเฉยโดยบอกว่า “เวลาสิ้นสุดการประมูล 

โปสเตอรค์อืเทีย่งวนันี”้ มายมุจิงึพยายามเกลีย้กลอ่มและรบัปากวา่จะรบัผดิชอบ 

จนกว่าจะประมูลมันมาได้

เศษกระดาษแผน่เดยีวราคาหนึง่หมืน่เยน สมยัวยัรุน่มายมุกิเ็คยมนีกัรอ้ง 

ไอดอลที่ชื่นชอบ แต่เธอไม่เคยจ่ายเงินขนาดนี้เพื่อโปสเตอร์

ไร้สาระสิ้นดี แต่ถ้ามายุมิประมูลมาไม่ได้ละก็...

เมื่อกลับจากโรงเรียน อายากะมีท่าทางยินดีที่ประมูลโปสเตอร์ได้ แต่ 

เมื่อรู้ราคาก็สบถออกมาว่า 

“โง่หรือเปล่า จะแพงแค่ไหนก็ไม่ควรเกินห้าพันเยน นี่ไม่รู้ราคาตลาด  

เลยได้แต่เพิ่มราคาประมูลละสิ แม่นี่ชอบอวดชอบเอาชนะจริง  ๆ ความซวย 

ทั้งหมดมันมาลงที่หนู หัดใช้สมองคิดซะบ้างสิ”

ความซวยคืออะไรกัน สุดท้ายมายุมิก็ไม่ได้รับคำขอบคุณ และต้อง 

เป็นคนจ่ายค่าโปสเตอร์ จำนวนเงินนั้นเท่ากับค่าแรงทำงานพาร์ตไทม์สองวัน  

ค่าผ่อนบ้านยังเหลืออีกตั้ง  ๓๓  ปี นอกจากนี้ยังมีค่าเล่าเรียนของอายากะ 

ซึ่งบอกว่าอาจจะสอบเข้าโรงเรียนมัธยมปลายของเอกชนอีก

กระนั้นโปสเตอร์ราคาหนึ่งหมื่นเยนก็ไม่เสียเปล่า เพราะอายากะซึ่งเงื้อ 

พจนานกุรมเตรยีมขวา้งใสผ่นงัอยา่งสตแิตกลดมอืลง เรยีกวา่มนัราคาถกูกว็า่ได้

นับจากวันนั้นมายุมิก็หันมาชอบและเป็นแฟนทาคางิ ชุนสุเกะ เด็กหนุ่ม 

ผูม้รีอยยิม้สดใสบนโปสเตอร ์ เธอดทูกุรายการโทรทศันท์ีเ่ขาออก ทัง้ยงัสะสมซดี ี
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และหนังสือรวมภาพถ่ายของเขา มายุมิสนุกกับการติดตามให้กำลังใจชุนสุเกะ 

ซึง่ยงัรอ้งเพลงและแสดงไมค่อ่ยเกง่ แตก่ลบัพฒันาฝมีอืขึน้มากภายในเวลาไมน่าน  

สิ่งสำคัญที่สุดคือเธอดีใจที่มีหัวข้อสนทนากับอายากะ

ใกล้สอบแล้วไม่ใช่หรือ โรงเรียนเป็นอย่างไรบ้าง รีบอาบน้ำสิ	

ที่ผ่านมามีแค่คำบ่นว่าเช่นนี้ออกจากปากของมายุมิ ขืนเป็นแบบนี้ต่อไป 

ก็เท่ากับเธอกดปุ่มให้อายากะสติแตกเท่านั้น

“ได้ยินว่าชุนสุเกะคุงจะแสดงละคร แถมยังได้ร้องเพลงประกอบละคร 

ด้วย เก่งเนอะ จริงด้วย ปิดเทอมฤดูร้อนนี้เราไปดูคอนเสิร์ตของเขากันไหม”

“หา! ใครจะไปดูคอนเสิร์ตกับป้าแบบนี้ รู้ถึงไหนอายถึงนั่น เอาเถอะ  

ถ้าอยากให้ไปด้วยขนาดนั้นก็โอเค แต่ต้องซื้อชุดใหม่ให้ด้วยนะ”

ถ้าใช้ชุนสุเกะเป็นตัวกลาง เธอจะสนทนากับอายากะได้อย่างมีความสุข 

หากมีโอกาส มายุมิถึงกับอยากเขียนจดหมายส่งไปขอบคุณเขาทีเดียว และ 

ยิ่งกว่านั้นคือเธอตั้งหน้าตั้งตารอให้ถึงเปิดเทอมฤดูร้อนเร็ว ๆ 

ทว่าต้นเหตุของอาการสติแตกในคืนนี้กลับเป็นชุนสุเกะ

ชุนสุเกะไปร่วมรายการเกมโชว์ชื่อดังซึ่งออกอากาศทุกวันพุธเวลาหนึ่งทุ่ม 

เพื่อโฆษณาผลงานใหม่ของเขา ชุนสุเกะตอบคำถามยาก  ๆ  ได้อย่างง่ายดาย  

มายุมิถึงได้รู้วันนั้นเองว่าความจริงแล้วเขาเรียนในโรงเรียนเอกชนชื่อดัง มายุมิ 

แค่ชมเขาเท่านั้น

“ชุนสุเกะคุงสุดยอดเลยเนอะ หัวดีซะด้วย มิน่าล่ะถึงแสดงละครเก่ง  

เขาคงจำบทพูดได้เร็ว เนื้อหาเรื่องราวต่าง  ๆ  คงอยู่ในสมองทั้งหมด เต้นก็เก่ง 

ร้องเพลงก็เพราะ เด็กฉลาดทำอะไรก็ดีไปหมดจริง ๆ”

“ใช่ส ิ หนูสอบตกนี่!”

ไม่รู้ว่าคำไหนทำให้ระคายหู อายากะจึงตะเบ็งเสียงแล้ววิ่งขึ้นชั้นสองไป  

แล้วเสียงซึ่งไม่รู้ว่าเป็นเสียงร้องไห้หรือเสียงแผดตะโกนก็ดังสนั่นไปทั่วบ้าน  

ความจรงิมายมุอิยากทำเปน็ไมส่นใจ แตข่นืทำแบบนัน้กร็งัแตจ่ะทำใหส้ถานการณ์ 

แย่ลง เพราะอายากะเคยลงมายังชั้นหนึ่งแล้วเริ่มต้นเขวี้ยงจานชามในห้องครัว

มายุมิลากขาก้าวขึ้นบันไดไปยังชั้นสอง จากนั้นก็เปิดประตูห้องของ 

อายากะ หนังสืออ้างอิงจำนวนหนึ่งกระจายอยู่บนพื้นเรียบร้อยแล้ว
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“พอเถอะ อายากะ แม่ขอโทษ ถึงลูกจะเรียนไม่เก่งแม่ก็ไม่มีปัญหา 

อะไรเลยนะ”

“อย่ามาดูถูกหนู!”

อายากะปาสมุดและหนังสือเรียนใส่พื้นไม่หยุดจนบนโต๊ะเหลือเพียง 

โทรศัพท์มือถือกับสมุดสะสมรูปสติ๊กเกอร์ ดีมาก  วันนี้จบแค่นี้ . ..มายุมิ 

ถอนหายใจอย่างโล่งอก แต่ตอนนั้นเองมือของอายากะก็ยื่นไปทางผนัง

“อย่า!”

รอยยิ้มของเด็กหนุ่มถูกฉีกเป็นสองเสี่ยง วินาทีนั้นมายุมิรู้สึกเหมือนมี 

แผ่นฟิล์มใสห่อหุ้มร่างกาย คล้ายมีกาวเทใส่ทั่วร่างกาย มันค่อย ๆ แข็งตัวทีละ 

น้อย...ความรู้สึกเช่นนี้คืออะไรกัน

สิ่งที่อยู่เบื้องหลังฟิล์มใสคือโลกที่มายุมิไม่รู้จัก

สัตว์ประหลาดซึ่งเธอไม่เคยพบเห็นมาก่อนกำลังอาละวาด ลิง...แมว... 

หน้าตาคงเหมือนกระรอก มันแผ่กรงเล็บอาละวาดไม่หยุด โปสเตอร์ถูกฉีก 

จนไมอ่าจซอ่มแซมใหค้นืสภาพเดมิได้ กระนัน้สตัวป์ระหลาดกไ็มห่ยดุมอื ยงัคง 

ฝากรอยเล็บจำนวนนับไม่ถ้วนไว้บนผนัง

...อยา่ หยดุสกัท ี ฉนัจะไมอ่ภยัใหค้นทีท่ำรา้ยสิง่สำคญัของฉนัเดด็ขาด...

ปิ๊งป่อง...เสียงแหลมสูงดังขึ้น

กริ่งหน้าบ้านนั่นเอง ดึกป่านนี้แล้วใครกันหนอ แผ่นฟิล์มใสซึ่งห่อหุ้ม 

ตัวมายุมิค่อย ๆ ละลายหายไป

เธอลงไปยงัชัน้หนึง่แลว้ตรวจสอบจอมอนเิตอรซ์ึง่ฉายภาพประตหูนา้บา้น  

หญงิใบหนา้กลมยิม้หวานคนหนึง่ยนือยู ่ พอเหน็วา่เปน็โคจมิะ ซาโตโกะ ผูอ้าศยั 

อยู่บ้านข้างเคียงยื่นหน้าเข้ามาใกล้จนเกินความจำเป็น มายุมิจึงเปิดประตู

หล่อนสวมเสื้อกับกางเกงวอร์มเข้าชุด สะพายกระเป๋าพาดไหล่หนึ่งใบ  

ขณะมายุมิจับจ้องกระเป๋าผ้าซาตินสีดำปักเลื่อมสีทองขนาดเท่าเหรียญหนึ่งเยน  

ซาโตโกะก็แทรกตัวเข้ามาด้านใน

“พอดีได้ช็อกโกแลตมาน่ะ บ้านฉันมีแค่คนแก่สองคนคงกินไม่หมด 

เลยเอามาแบ่ง ช่วยรับไว้ได้ไหม”

หล่อนยื่นถุงกระดาษขนาดเล็กมาให้ เป็นช็อกโกแลตยี่ห้อดังซึ่งมายุมิ 
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เคยกัดฟันซื้อในวันวาเลนไทน์ก่อนแต่งงานเพียงครั้งเดียว เธอกล่าวขอบคุณ 

อย่างนอบน้อมแล้วรับถุงกระดาษไว้ ทว่าซาโตโกะกลับไม่มีทีท่าว่าจะกลับไป  

ทั้งยังมองส่องด้านในบ้านเบื้องหลังมายุมิ

ช็อกโกแลตเป็นแค่ข้ออ้างนั่นเอง

“เอ่อ...คือ...ถ้าเราส่งเสียงดังก็ต้องขอโทษด้วยนะคะ พอดีมีแมลงสาบ 

เข้าห้องลูกสาวเลยโวยวายกันนิดหน่อย...บางครั้งจะเป็นแบบนี้ละค่ะ ทั้งฉันและ 

ลูกสาวเป็นพวกส่งเสียงดังเกินจริง ต้องขอโทษจริง ๆ นะคะ”

มายมุพิดูเรว็  ๆรวดเดยีวจบ ไดย้นิอยา่งนีซ้าโตโกะกลบัยกมอืโบกหยอ็ย ๆ   

ตรงหน้า

“ตายจริง พูดเรื่องอะไรกันจ๊ะ ไม่เห็นได้ยินเสียงอะไรเลย ฉันผิดเอง 

ที่มาหาดึกดื่นป่านนี้ ต้องขอโทษด้วยนะ งั้นขอตัวก่อนละจ้ะ”

ซาโตโกะยิ้มพลางหันหลังเดินออกไป มายุมิปิดประตูแล้วถอนหายใจ

...น่าอายจัง

เสียงโวยวายของอายากะกับเสียงตะโกนของมายุมิคงดังกระหึ่มไปทั่ว  

ต้องไม่ใช่แค่วันนี้แน่นอน ซาโตโกะคงติดใจสงสัยเรื่องนี้มานาน หล่อนดูเป็น 

คนดี อาจเป็นห่วงพวกเธอแม่ลูกจริง  ๆ ไม่ใช่แค่อยากรู้อยากเห็น หล่อนคง 

บังเอิญได้ช็อกโกแลตมาเป็นข้ออ้างเพื่อมาหาในวันนี้

ไม่สิ ถึงจะอยู่บ้านติดกันแต่หล่อนได้ยินเสียงจากข้างบ้านจริงหรือ หาก 

เป็นเสียงคนผ่านไปมาหน้าบ้านบางคร้ังมายุมิจะได้ยินบ้าง แต่เธอไม่เคยได้ยินเสียง 

จากบา้นโคจมิะเลยสกัครัง้เดยีว คงเปน็เพราะสามภีรรยาคูน่ัน้อายมุากแลว้กระมงั  

อกีอยา่งมายมุกิไ็มเ่คยไดย้นิเสยีงจากบา้นทาคาฮาชทิีอ่ยูต่รงขา้มเลย ทัง้ทีบ่า้นนัน้ 

มีลูกวัยรุ่นเช่นกัน ถึงจะเป็นเด็กดีเลิศประเสริฐศรีอย่างไร แต่ถ้าดูจากวัยแล้ว 

ก็น่าจะฟังเพลงหรือดูโทรทัศน์บ้าง มาคิดดูแล้ว บ้านโคจิมะเองก็คงไม่ได้สร้าง 

จากวัสดุราคาถูกจนทำให้เสียงจากข้างบ้านรบกวนให้ระคายหูได้หรอก

ซาโตโกะคงแค่อยากนำช็อกโกแลตมาให้จริง ๆ 

มายุมิคิดว่าไม่น่าโกหกเรื่องน่าอายอย่างแมลงสาบเลย

ถ้าเป็นอพาร์ตเมนต์เก่าโทรมที่เคยอาศัยก็ว่าไปอย่าง บ้านใหม่เอี่ยมอายุ 

แค่สามปีหลังนี้ไม่มีทางมีแมลงสาบอยู่แล้ว หากเป็นแบบนั้นจริงคงต้องโทร.ไป 
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ต่อว่าผู้รับผิดชอบของบริษัทรับเหมาก่อสร้างทันที

ซาโตโกะจะเอาเรื่องนี้ไปบอกใครไหมนะ

‘รู้ไหม บ้านคุณเอ็นโดมีแมลงสาบด้วยนะ แย่จัง’

...ถ้าเป็นแบบนั้นก็แย่จริง ๆ...

มายมุหิมดอารมณข์ึน้ไปชัน้สองจงึกลบัไปยงัหอ้งนัง่เลน่ เครือ่งปรบัอากาศ 

กับโทรทัศน์ยังเปิดทิ้งไว้ เธอหยิบสมุดบัญชีรายรับรายจ่ายกับเครื่องคิดเลข 

ในลิ้นชักออกมาวางบนโต๊ะ

ซาโตโกะกลับไปแล้วหรือยังนะ

มายมุแิงม้หนา้ตา่งทีห่นัไปทางถนนประมาณสบิเซนตเิมตร สายลมอุน่ชืน้ 

พัดเข้ามาทำให้ม่านผ้าฝ้ายเนื้อบางขยับเล็กน้อย เธอเปิดหน้าต่างออกทั้งหมด 

โดยยงัปดิผา้มา่น พอปดิเครือ่งปรบัอากาศแลว้กก็ลบัไปทีโ่ตะ๊ เริม่ตน้จดรายการ 

ลงในสมุดบัญชีรายรับรายจ่ายโดยถือเครื่องคิดเลขไว้ในมือข้างหนึ่ง

วันนี้สบายหน่อยเพราะมีลม

เวลา ๒๒.๑๐ น.

เสียงผู้หญิงร้องตะโกนดังแว่วมา

“อย่า!”

มายมุเิลือ่นสายตามองโทรทศัน ์ ขณะนีเ้ปน็รายการแนวสารคดซีึง่เริม่ฉาย 

ตั้งแต่สี่ทุ่ม นักแสดงชายมือฉมังกำลังพูดถึงความสำคัญของชีวิตหลังจากต่อสู้ 

กบัโรครา้ยมาเนิน่นานจนหายดใีนทีส่ดุ ผูค้นในรายการตา่งนิง่เงยีบราวกบัเสแสรง้

“ช่วยด้วย!”

เธอแหงนหน้ามองเพดาน อายากะกำลังดูละครอยู่หรือ เสียงออกจะดัง 

ไปสักหน่อย ทว่ามายุมิไม่มีกะจิตกะใจจะขึ้นไปเตือนที่ชั้นสอง

“ใครก็ได้!”

ไม่ใช่ นี่ไม่ใช่เสียงจากโทรทัศน์ มายุมิลองลดเสียงโทรทัศน์ รู้สึกคล้าย 

เสียงตะโกนกับเสียงข้าวของดังมาจากนอกหน้าต่าง

มายุมิค่อย  ๆ  เลื่อนกายลงจากเก้าอี้ ค้อมตัวก้าวเดินไปยังหน้าต่างอย่าง 

ไร้สุ้มเสียง เธอใช้นิ้วชี้แง้มผ้าม่านออกเล็กน้อยเพื่อลอบมองสภาพภายนอก
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ไมม่ใีครอยูต่รงถนนทีส่วา่งไสวดว้ยแสงไฟเบือ้งหลงัรัว้ทีม่คีา่เสมอืนเปน็แค่ 

ของประดับบ้าน

“หยุดเถอะ ขอร้องละ!”

ราวกับเสียงนี้ดังมาจากบ้านสักหลัง มายุมิละปลายนิ้วออกจากผ้าม่าน

อาจเป็นขโมย เธอควรแจ้งตำรวจหรือไม่ แต่ถ้าด่วนตัดสินใจแล้วเกิด 

ผิดพลาดจะลำบากทีหลัง

ขณะมายุมิลังเลก็เกิดเสียงทึบ ๆ ดังตึงตัง

นอกจากเธอแล้วจะมีคนสังเกตเห็นอีกไหม เวลานี้คนส่วนใหญ่น่าจะ 

กลับบ้านแล้ว ไม่แน่อาจมีใครแจ้งตำรวจแล้วก็เป็นได้

“ยกโทษให้ด้วยเถอะ!”

มายุมิยกมือปิดหู แล้วย่อตัวผละออกจากหน้าต่างแบบไร้สุ้มเสียง รีบ 

ซอยเท้าออกจากห้องนั่งเล่นวิ่งขึ้นบันไดไป

เมื่อเปิดประตูห้องในสุด อากาศหนาวเย็นราวกับตู้แช่แข็งก็หลั่งไหล 

ออกมา

“อย่าเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตเซ่! ยังมีธุระอะไรอีก”

อายากะนอนดูโทรทัศน์อยู่บนพรมซึ่งยังสกปรกรกรุงรัง เด็กสาวหันมา 

ด้วยท่าทางไม่สบอารมณ์ บนจอฉายภาพนักแสดงตลก เสียงจากโทรทัศน์ไม่ดัง 

มากนัก

“เกิดเรื่องแล้วน่ะสิ”

มายุมิบอกเสียงเบาหลังจากปิดประตู

“อะไร” เสียงเย็นชาตอบกลับมา

จะวา่ไปแลว้หอ้งนีไ้มค่อ่ยไดย้นิเสยีงจากภายนอกเทา่ไรนกั ไมส่ ิ ถา้ตัง้ใจ 

เงี่ยหูฟังก็พอจะได้ยินบ้าง

มายุมิหยิบรีโมตคอนโทรลบนพรมแล้วลดเสียงโทรทัศน์ จากนั้นเดิน 

ค้อมตัวไปยังหน้าต่างช้า  ๆ แง้มผ้าม่านเล็กน้อยก่อนปลดล็อกหน้าต่างอย่าง 

ระมัดระวังไม่ให้เกิดเสียง

เธอเปิดหน้าต่างออกประมาณสิบเซนติเมตร

“เดี๋ยว ทำอะไรน่ะ...”
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อายากะลุกขึ้นนั่งและกำลังจะแผดเสียง ทว่าก็ต้องเลื่อนสายตาไปทาง 

หน้าต่าง

เสยีงคลา้ยเสยีงตะโกนดงั “วา้ก” ของผูช้ายดงัลัน่ ตามดว้ยเสยีงผูห้ญงิวา่  

“ช่วยด้วย!”

เสียงนี้ดังและชัดเจนกว่าตอนได้ยินที่ชั้นหนึ่ง

“ได้ยินไหม เกิดเรื่องแล้วจริง ๆ”

ทั้งสองมองออกไปด้านนอก...ทันใดนั้นอายากะลุกขึ้นยืนแล้วปิดหน้าต่าง  

ลงกลอน ดึงม่านปิดกันสนิทจนไม่เหลือช่องว่าง จากนั้นก็เพิ่มเสียงโทรทัศน์

“ทำท่างี่เง่าอะไรของแม่ ปล่อยไปเถอะ เสียงบ้านตรงข้ามเราใช่ไหมล่ะ”

มายุมิเพิ่งรู้สึกตัวเมื่อได้ยินเช่นนั้น เสียงตะโกนเป็นของจุงโกะ ภรรยา 

ซึ่งเป็นแม่บ้านของบ้านทาคาฮาชิฝั่งตรงข้าม

ทำไมเธอถึงไม่รู้ตัวให้เร็วกว่านี้ แต่ก็ไม่แปลกเพราะไม่เคยได้ยินเสียง 

แบบนี้มาก่อน  ไม่อยากเชื่อว่าจุงโกะผู้เรียบร้อยอ่อนโยนจะส่งเสียงเช่นนี้   

นี่หมายความว่ามันไม่ใช่เหตุการณ์ธรรมดา ๆ แล้วหรือ

“แต่...ถ้าเป็นขโมยล่ะ ถ้าเขาร้องให้ช่วย แต่บ้านใกล้เรือนเคียงไม่ยอม 

ช่วยเหลือเลยสักคน...”

“ไม่ต้องห่วง คนที่ตะโกนว้าก  ๆ  อยู่คือทาคาบงไม่ใช่เหรอ แค่แม่ลูก 

ทะเลาะกันน่ะ”

เมือ่พจิารณาด ีๆ จงึรูว้า่เสยีงผูช้ายคอืเสยีงของชนิจ ิ ลกูชายบ้านทาคาฮาช ิ

จริง ๆ แต่กระนั้นเขาก็ไม่ใช่เด็กที่จะแผดเสียงแบบนี้

“ถึงยังไงมันก็แปลกนะ”

“อย่าไปยุ่งเลย อย่าทำเรื่องไร้สาระอย่างสอดเรื่องทะเลาะเบาะแว้งของ 

ชาวบ้านน่า เดี๋ยวลาเมโปก็ไปจัดการ มนุษย์ป้านี่ชอบยุ่งไม่เข้าเรื่องจริง ๆ”

“อย่าใช้คำพูดแบบนี้สิ คุณโคจิมะใจดีกับพวกเราจะตาย”

“จริงเร้อ ป้าคนนั้นยิ้มแย้มแจ่มใสนะ แต่ตานี่ไม่ยิ้มด้วยเลย ท่าทาง 

พยายามสอดรู้เรื่องชาวบ้านตลอดเวลา เหมือนเมื่อกี้แหละ ให้ตายเถอะ ไม่รู้ 

จะเกิดข่าวลืออะไรบ้าง”

อายากะหัวเราะขึ้นจมูก ก่อนหันหลังให้มายุมิแล้วล้มตัวลงนอน
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...ข่าวลือ...

ข้างหน้าต่างคือเศษซากของโปสเตอร์ซึ่งตกห้อยและผนังเปล่าเปลือย

วอลล์เปเปอร์ลายตารางสีชมพูอ่อนนี้ค่อนข้างแพง แต่ก็ตัดสินใจซื้อมา 

เพราะอายากะชอบ และได้สัญญากันเป็นมั่นเป็นเหมาะแล้วว่าจะไม่ทำให้มัน 

เปื้อนหรือฉีกขาด

ทว่าบนนั้นกลับมีร่องรอยข่วนกระชากมากมาย...

มายมุติดัสนิใจเลกิคดิเรือ่งเกีย่วกบับา้นฝัง่ตรงขา้ม สิง่ทีเ่ธอคดิวา่ถกูตอ้ง 

และใช้ความกล้าทำลงไปอาจเป็นการลบหลู่ศักดิ์ศรีของอีกฝ่ายก็ได้ และหาก 

ทางนั้นพูดว่า ‘บ้านคุณเองก็ใช่ย่อยนี่นา’ ฝ่ายมายุมิเองที่จะต้องอับอาย

“รีบอาบน้ำซะส ิ ไม่อยากอาบต่อจากแม่ใช่ไหมล่ะ”

มายุมิออกจากห้องของอายากะแล้วลงไปชั้นล่าง กลับไปยังโต๊ะกินข้าว 

ที่วางสมุดบัญชีรายรับรายจ่ายทิ้งไว้

“ขอร้องละ! หยุดเถอะ!”

มายุมิยังคงได้ยินเสียง เธอต่างหากที่อยากขอร้องให้หยุดเสียที มายุมิ 

กุมศีรษะไว้ราวกับต้องการปิดหูทั้งสองข้าง

คนอื่นก็ได้ยินเสียงจากบ้านเธอเช่นนี้หรือ

วันหลังปิดหน้าต่างไว้ดีกว่า...มายุมิเพิ่งคิดได้

“ยกโทษให้ด้วย ยกโทษให้ด้วยเถอะ!”

เสียงกรีดร้องกลายเป็นเสียงเจือน้ำตา ทำเป็นไม่ได้ยินดีกว่า ถึงพบหน้า 

จุงโกะก็ห้ามถามเด็ดขาดว่า ‘เป็นอะไรหรือเปล่าคะ’ แม้อีกฝ่ายจะพูดว่า  

‘ขอโทษนะที่เสียงดัง’ มายุมิก็ต้องตีหน้าซื่อตอบว่า ‘พูดเรื่องอะไรหรือคะ’  

นี่คือมารยาทในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขที่นี่

ถ้าไม่ใช่ขโมย มายุมิก็ไม่จำเป็นต้องหลบ  ๆ  ซ่อน  ๆ เธอเดินตรงไปยัง 

หน้าต่างแล้วเปิดม่านด้านหนึ่งออก คราวนี้เธอมองสังเกตการณ์บ้านตรงข้าม  

ทวา่บา้นทาคาฮาชมิกีำแพงสงูลอ้มรอบ อยา่งมากกเ็หน็แคว่า่หอ้งบนชัน้สองเปดิไฟ 

หรือไม่เท่านั้น

ห้องด้านในสุดของชั้นสองเปิดไฟอยู่ แต่ก็เป็นเรื่องปกติ ตอนมายุมิ 

ลุกมาเข้าห้องน้ำประมาณตีสองจะเห็นไฟเปิดอยู่เป็นบางครั้ง คงเป็นห้องอ่าน 
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หนังสือของฮินาโกะหรือชินจิกระมัง แต่มายุมิได้ยินว่าฝ่ายพี่สาวเรียนโรงเรียน 

มัธยมปลายหญิงล้วนซึ่งศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยได้โดยไม่ต้องสอบเข้า  

ดังนั้นห้องนั้นอาจเป็นของฝ่ายน้องชายก็ได้

จะว่าไป...ดีแล้วที่มายุมิไม่วู่วาม เพราะในโรงรถของบ้านทาคาฮาชิมีรถ 

จอดอยู่ เป็นรถนำเข้าสุดหรูสีกรมท่าขัดเงาจนส่องประกายซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า 

รถของบา้นเธอถงึประมาณ ๑.๕ เทา่ จงุโกะบอกวา่ไมม่ใีบขบัขีร่ถยนต์ ไดย้นิวา่ 

คนใช้รถคันนี้คือฮิโรยุกิ สามีของเธอซึ่งเป็นแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย  

ตอนกลางวันโรงรถจึงว่างเปล่า

ถึงแม่ลูกจะทะเลาะกันรุนแรงแค่ไหน ถ้าพ่ออยู่ด้วยคงไม่เป็นไร...กระมัง

มายุมิต้องไม่เปรียบเทียบกับเคสุเกะ ผู้ชายบ้านเธอพึ่งพาไม่ได้ก็จริง  

แต่ครอบครัวทาคาฮาชิคงไม่ต้องห่วง แม้จะไม่ค่อยได้สนทนากันเท่าไรนัก แต่ 

เท่าที่ดูฮิโรยุกิดูน่าเกรงขาม ลูกไม่น่าจะต่อต้าน อีกอย่างฮินาโกะกับชินจิก็น่าจะ 

เชื่อฟังพ่อแม่มากกว่าอายากะหลายเท่า คงไม่เคยสติแตกใส่พ่อแม่ด้วยซ้ำ

สมัยย้ายมาใหม่  ๆ  มายุมิกล่าวชมลูก  ๆ  บ้านทาคาฮาชิทุกครั้งที่พบหน้า 

จุงโกะ

โรงเรียนที่เด็ก ๆ เรียนอยู่ชื่อดังมากเลยนะคะ...เด็ก  ๆ เรียบร้อยมีมารยาท 

จังเลยค่ะ...ตัวสูงเชียว น่าอิจฉาจัง...

และจุงโกะจะให้คำตอบแบบเดิมทุกครั้งว่า

“แหม ดีใจจัง”

มายุมิลองรอว่าอีกฝ่ายจะพูดอะไรต่อ แต่บทสนทนาก็จบลงเท่านี้ การ 

ชมตอบไม่ใช่มารยาทหรอกหรือ การชมลูกของอีกฝ่ายไม่ต่างจากการกล่าวคำ 

ทักทาย หากถูกทักก็ต้องทักตอบ ทว่าสิ่งที่มายุมิได้รับกลับคืนมีเพียงรอยยิ้ม 

ไร้ความถ่อมตน

หล่อนคงหลงลูกมาก ไม่สิ เพราะอายากะไม่มีจุดให้ชื่นชมเลยต่างหาก

จุงโกะเชื่อมั่นมากว่าลูกของตัวเองเหนือกว่าลูกของทุกคน

ลูกผู้เป็นที่ภูมิใจ ครอบครัวเปี่ยมสุข

หากมายุมิเข้าไปห้ามปรามเรื่องทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัวคนอื่น เธอ 

ต้องกลายเป็นตัวตลกแน่นอน
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มายุมิปิดหน้าต่างเบา  ๆ  แล้วกดสวิตช์เปิดเครื่องปรับอากาศ เสียงจาก 

ภายนอกจึงเลือนหายไป

มาตรการจัดการปัญหาจากภายนอกนั้นง่ายนิดเดียว แค่ไม่เปิดหน้าต่าง 

ก็พอแล้ว

เวลา ๒๓.๓๐ น.

มายุมิปิดสมุดบัญชีรายรับรายจ่าย รายการข่าวรอบดึกเวลาห้าทุ่มซึ่งเธอ 

เปิดดูทุกคืนหยิบยกเรื่องเกี่ยวกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่มีต่อเศรษฐกิจ 

ในครอบครัวมาพูดคุย

ทุกบ้านต่างมีสถานะทางการเงินไม่สู้ดี ที่มายุมิบอกกับตัวเองว่า คืนนี้ 

สบายหน่อยเพราะมีลมแล้วปิดเครื่องปรับอากาศกับเปิดหน้าต่างก็เพื่อประหยัด 

ค่าไฟ

อดทนแค่หนึ่งชั่วโมงไม่ทำให้เห็นผลมากมายนัก ถึงมายุมิจะอดทนไป  

ห้องขนาดสี่เสื่อครึ่งบนชั้นสองก็คงเย็นเฉียบแม้เจ้าของห้องไม่อยู่เพราะลงมา 

กนิขา้ว หากเคสเุกะกลบัมากค็งแคท่กัทายแบบขอไปทแีลว้เปดิสวติช ์ แตเ่มือ่หยบิ 

สมุดบัญชีรายรับรายจ่ายออกมาวาง มายุมิก็ทนไม่ได้ต้องปิดเครื่องปรับอากาศ 

ทุกครั้งไป

แม้รู้ว่าเคสุเกะจะพึมพำเหน็บแนมก็ตาม

“ร้อนชะมัด น่าอิจฉาเธอจัง ได้ทำงานอยู่ในห้องแอร์ทั้งวัน”

ความจริงมายุมิไม่อยากทำงานพาร์ตไทม์ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเลย แต่สมัย 

ทีค่ดิวา่นัน่เปน็คา่ตอบแทนเพือ่ใหฝ้นัเปน็จรงิ เธอกย็งัทำงานแบบฮมัเพลงอยา่งมี 

ความสุขไปด้วยได้ ไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหน หัวใจของเธอก็มีความสุขทุกครั้ง 

ที่มองเห็นบ้านชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ ขณะขึ้นเนินที่มุ่งไปยังฮิบาริงะโอกะ

ฮิบาริงะโอกะคือย่านที่อยู่อาศัยราคาแพงที่สุดของเมือง และเธอได้ 

ปลูกบ้านในฮิบาริงะโอกะแห่งนี้

ความฝันของมายุมิคือการอาศัยอยู่ในบ้านเดี่ยว

เธอไม่ได้เกิดมาในครอบครัวยากจนข้นแค้น ทว่าพ่อของเธอถูกส่งไป 

ทำงานยงัสถานทีห่ลายแหง่ และแมม่แีนวคดิวา่ ‘ครอบครวัตอ้งอาศยัอยูด่ว้ยกนั’  
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พวกเธอจึงต้องย้ายบ้านบ่อยและอาศัยอยู่ตามอพาร์ตเมนต์หรือคอนโดมิเนียม  

ไม่เคยได้อยู่ในบ้านเดี่ยวเป็นหลักแหล่งเลยสักครั้ง

บ้านไม่ต้องกว้างขวางมากก็ได้ มายุมิแค่อยากสร้างครอบครัวในบ้านที่มี 

สวนเล็ก ๆ 

เพื่อให้เข้าใกล้ความฝันได้มากที่สุด หลังศึกษาจบระดับอนุปริญญา  

มายมุกิเ็ขา้ทำงานในบรษิทัรบัเหมากอ่สรา้งขนาดกลางแหง่หนึง่ การแนะนำลกูคา้ 

ในส่วนจัดแสดงคืองานของเธอ ความรักที่เธอมีต่อบ้านนั้นมากกว่าคนอื่น  ๆ   

ทำให้ช่วงหนึ่งมายุมิสร้างผลงานได้ดีกว่าผู้ชายแผนกการตลาดเสียอีก

มายุมิคงมั่นใจว่าตัวเองทำงานได้ดีกว่าจึงรู้สึกว่าผู้ชายแผนกการตลาด 

พึ่งพาไม่ค่อยได้ เธอถึงกับสงสัยว่าทำไมพวกเขาไม่แสดงความสุขในการมีบ้าน 

ของตวัเองออกมาใหม้ากกวา่นี ้ ทำไมถงึแสดงความสขุซึง่บา้นมอบใหเ้รามากกวา่นี ้

ไม่เป็น

ตอนนั้นเองลูกค้าซึ่งเข้ามาชมในส่วนจัดแสดงทำผนังเป็นรอย บริษัท 

รับเหมาในเครือจึงมาซ่อมแซม และผู้ที่มาก็คือ เอ็นโด เคสุเกะ นั่นเอง

“ปล่อยเด็กวิ่งเล่นไม่ยอมดูแลในส่วนจัดแสดงได้ยังไง ไร้สามัญสำนึก 

ที่สุดเลย”

มายุมิโกรธ ทว่าเคสุเกะกลับตอบด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน

“เราก็ซ่อมมันสิครับ ไม่มีบ้านหลังไหนสวยสะอาดตลอดไปหรอก”

เคสเุกะยังกลา่วว่า ตอนนีเ้ขายงัโสดกจ็รงิ แตฝ่นัไวว้า่สกัวนัจะสรา้งบา้น 

ของตัวเอง

การสร้างบ้านก็เหมือนกับการมีลูก แม้สร้างเสร็จก็ใช่ว่าจะถึงเส้นชัย เรา 

ต้องมอบความรักให้มัน ซ่อมแซมเมื่อจำเป็น และอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นอย่าง 

ให้ความสำคัญกับมัน เมื่อทำแบบนั้นมันจึงจะกลายเป็นบ้านของตนอย่างแท้จริง

มายุมิเห็นด้วยกับทุกคำพูดของเคสุเกะ และคิดว่ามีแค่ชายคนนี้เท่านั้น

เธอแต่งงานกับเขาและมีอายากะ จากนั้นก็ปลูกบ้าน...ชีวิตของเธอตรง 

ตามที่วาดฝันยิ่งกว่าที่เคยจินตนาการไว้เสียอีก...ไม่รู้ว่าระยะเวลาที่มายุมิคิด 

แบบนั้นยาวนานถึงหนึ่งปีหรือไม่

มายุมิใช้ปลายนิ้วเช็ดฝุ่นซึ่งเกาะอยู่บนใบของไม้ประดับตรงกลางโต๊ะ
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ไม้ประดับ วอลล์เปเปอร์ ไฟ ชุดโต๊ะเก้าอี้ เธอได้ของที่ชอบตรงตาม 

อุดมคติทั้งหมดและไม่ต้องการอะไรมากกว่านี้ แล้วทำไม...

ทำไมเธอจึงไม่อาจอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยหัวใจเปี่ยมสุข การมีบ้าน 

กับความสุขของครอบครัวเป็นคนละอย่างกันหรือ...เป็นไปไม่ได้

แต่แค่นี้ก็ดีแล้ว มายุมิดูข่าวและพบว่าโลกนี้ยังมีคนอีกมากมายที่ลำบาก  

เธอยังดีกว่าถ้าเทียบกับพวกเขา

ถึงลูกจะสติแตกหรือเธอต้องถูกก่นด่า แค่คนข้างบ้านไม่ต่อว่าและวันนี้ 

จบลงอย่างสงบสุขก็พอแล้วไม่ใช่หรือ

ข่าวเปลี่ยนเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเบสบอลพร้อมเสียงเพลงสดใส

เคสุเกะกลับบ้านช้าเหลือเกิน ทั้งที่ปกติเขาจะกลับมาก่อนช่วงข่าวกีฬา

“ไปซื้อผ้าอนามัยมาให้หน่อยสิ”

เสียงดังขึ้นด้านหลัง อายากะกำลังใช้ผ้าขนหนูเช็ดผมซึ่งเปียกหลังจาก 

อาบน้ำ

“อ้าว ใช้ของแม่ไม่ได้เหรอ”

“ไม่เอาหรอก ของลดแลกแจกแถมพรรค์นั้น พรุ่งนี้หนูเรียนพละด้วย  

ไม่ได้เด็ดขาด”

อีกนิดเดียวก็จะเที่ยงคืนแล้ว ทำไมมายุมิต้องออกไปซื้อผ้าอนามัยให้ 

ลูกสาวในเวลาแบบนี้ด้วย

“เดือนก่อนก็บอกแล้วนี่ว่ามันจะหมดแล้ว ไปซูเปอร์มาร์เก็ตทุกวันแท้ ๆ   

ทำไมไม่ซื้อมาตุนไว้”

อายากะแผดเสียง เด็กสาวพูดแบบนั้นจริงหรือ ไม่แน่อาจจะพูด ไม่ใช่ 

แค่ผ้าอนามัยเท่านั้น ตอนออกจากบ้านยามเช้ามายุมิจะคิดเสมอว่า ต้องซื้อนั่น  

ต้องซื้อนี่ แต่เมื่องานเลิกในตอนเย็นเธอก็หมดแรงและลืมสิ่งที่คิดไว้ตอนเช้า 

จนหมดสิ้น

“เอาแบบเดิมใช่ไหม”

มายุมิตรวจสอบยี่ห้อพร้อมลุกขึ้นยืน เถียงไปก็เปล่าประโยชน์ แค่เธอ 

ออกไปซื้อมันมาก็พอ

“ซื้อไอศกรีมมาด้วยล่ะ เอาฮาเก้นดาซส์รสสตรอว์เบอร์รี่นะ”
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เดก็สาวสัง่หนา้ตาเฉย นีอ่าจเปน็เปา้หมายทีแ่ทจ้รงิ กระนัน้มายมุกิไ็มค่ดิ 

ซักไซ้ไต่ถาม เพราะถามไปก็ไม่เกิดประโยชน์ โชคดีที่เธอยังไม่ได้อาบน้ำ

มายุมิหยิบกระเป๋าถือใบโปรด สวมรองเท้าแตะ แล้วเปิดประตู

ทันใดนั้นเธอก็มองเห็นเงาคน

เธอสะดุ้ง ทว่าคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าคือเคสุเกะนั่นเอง

“โธ ่ คุณนี่เอง กลับมาแล้วเหรอ วันนี้ช้าจัง”

“อ๋อ พอดีมีธุระด่วนน่ะ ว่าแต่จะไปไหนเนี่ย ดึกป่านนี้แล้ว”

“รา้นสะดวกซือ้นะ่ ขอโทษนะ มือ้เยน็อยูใ่นไมโครเวฟ อุน่กนิไดเ้ลยนะ”

“...อยากได้อะไรเหรอ ฉันไปซื้อให้เอาไหม”

นับว่าเคสุเกะพูดจาน่าฟังผิดวิสัย แต่เธอคงให้เขาไปซื้อผ้าอนามัยแทน 

ไม่ได้

“ไม่ต้องหรอก ฉันอยากซื้อขนมปังสำหรับมื้อเช้าวันพรุ่งนี้พอดี”

มายมุกิา้วลงบนัไดตรงประตหูนา้บา้น เดนิลงเนนิทีเ่ชือ่มตอ่กบัถนนใหญ่

ทันใดนั้นเธอเหลียวหลังกลับ

บ้านทาคาฮาชิเงียบกริบ ไฟบนชั้นสองยังติดอยู่ โชคดีเหลือเกิน ความ 

วุ่นวายจบลงแล้ว มันเป็นแค่เรื่องประเดี๋ยวประด๋าวเท่านั้น ไม่แน่ซาโตโกะ 

อาจไปดูพวกเขาอยู่ก็ได้

มายมุยิกัไหลเ่ตรยีมออกตวัเดนิ ทวา่ตอนนัน้เองสายตาของเธอกป็ระสาน 

กับเคสุเกะท่ามกลางความมืด ไม่รู้เขาพูดว่าอะไร แต่เขาก็รีบร้อนปิดประตู  

เคสเุกะยงัไมเ่ขา้ไปในบา้นหรอกหรอื หรอืวา่เขาจะเปน็หว่งทีเ่ธอตอ้งเดนิบนถนน 

มืด ๆ คนเดียวแม้เธอจะเป็นสาวแก่อายุเกือบสี่สิบแล้วก็ตาม

มายุมิดีใจอย่างบอกไม่ถูก ก้าวเดินลงเนินกลางดึกไปด้วยฝีเท้าแผ่วพลิ้ว 

พลางคิดว่า เดี๋ยวซื้อของกินแกล้มเบียร์มาให้สามีดีกว่า

เวลา ๐.๒๐ น.

สมายล์มาร์ต สาขาฮิบาริงะโอกะ...ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านที่สุดตั้งอยู่ตรง 

หัวมุมที่เนินกับถนนใหญ่บรรจบกัน

จำเป็นต้องมีร้านขายของยี่สิบสี่ชั่วโมงตั้งอยู่ ณ ซอกมุมหนึ่งของย่าน 
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ทีอ่ยูอ่าศยัของเมอืงใหญแ่ถบบา้นนอกดว้ยหรอื มนัจะไมก่ลายเปน็แหลง่ซอ่งสมุ 

ของพวกอันธพาลหรือ ตอนร้านสะดวกซื้อแห่งนี้เปิดใหม่  ๆ  เมื่อปีก่อนมายุมิ 

สงสัยแบบนั้น แต่เมื่อมีร้านตั้งอยู่เธอก็ใช้บริการ ทั้งยังไม่เคยเห็นว่ามีอันธพาล 

แบบที่จินตนาการไว้สักคน

ที่นี่มีสภาพแวดล้อมดีจริง ๆ 

มายุมิเข้าไปในร้านแล้วหยิบตะกร้า ตอนนั้นเองเธอเห็นเด็กหนุ่มที่รู้จัก 

หน้าค่าตาคนหนึ่งยืนอยู่ตรงแผงนิตยสาร

ทาคาฮาช ิ ชินจ ิ นั่นเอง เด็กที่เพิ่งส่งเสียงดังลั่นเมื่อประมาณหนึ่งถึงสอง 

ชั่วโมงก่อน

เขากำลังอ่านนิตยสารการ์ตูน

เด็กคนนี้ก็อ่านการ์ตูนด้วยหรือ จะว่าไปก็ไม่แปลกเพราะเขายังอยู่ 

มัธยมต้น

ชนิจคิงสงัเกตเหน็มายมุจิงึเงยหนา้ เขาทำหนา้เหมอืนสงสยัวา่เธอเปน็ใคร 

กอ่นจะรอ้งออ๋แลว้คอ้มศรีษะพดูดว้ยรอยยิม้วา่ “สวสัดคีรบั” มายมุเิองกท็กัทาย 

ตอบว่า “สวัสดีจ้ะ” ด้วยอาการเก้อเขิน

เด็กหนุ่มคงไม่รู้ว่าเสียงดังออกไปถึงภายนอก

มายุมิตัดสินใจว่า ถ้าได้พบจุงโกะจะแสร้งทำเป็นไม่ได้ยิน แต่เธอไม่ได้ 

เตรยีมรบัมอืชนิจิ เธอทำหนา้ตาประหลาด ๆ ออกไปหรอืเปลา่นะ มายมุพิยายาม 

กลบเกลื่อนด้วยการถามเสียงสดใส

“ออกมาเปลี่ยนบรรยากาศเหรอจ๊ะ น้าเองก็มาซื้อของกินเล่นมื้อดึกของ 

อายากะเหมือนกัน ปีหน้าก็จะสอบเข้ามัธยมปลายแล้ว สู้ไปด้วยกันนะจ๊ะ”

คำว่า  ‘ด้วยกัน’  จะดีไหมนะ ระดับของเด็กทั้งสองเรียกว่าคนละชั้น แต่ 

ชินจิเรียนประถมศึกษาคนละโรงเรียนกันคงไม่รู้ว่าอายากะสอบมัธยมต้นไม่ติด  

แม้อายากะจะเรียนโรงเรียนรัฐบาลเขาก็คงไม่ดูถูก...

เสียงไซเรนดังก้อง

รถพยาบาลคันหนึ่งแล่นมาบนถนนใหญ ่ ก่อนจะผ่านหน้าร้านสะดวกซื้อ 

และเลี้ยวขึ้นเนินไป เกิดอะไรขึ้นที่ฮิบาริงะโอกะอย่างนั้นหรือ มายุมิเผลอ 

เหลือบมองชินจิ เด็กหนุ่มเองเลื่อนสายตามองตามรถพยาบาลไปเช่นกัน แต่ก็ดู 
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ไม่สนใจใคร่รู้นัก ตอนนั้นเองเขาหันมาหามายุมิ

“ขอบคุณครับ ฝากบอกคุณอายากะด้วยนะครับว่า มาสู้เรื่องสอบเข้าไป 

ด้วยกัน งั้นผมขอตัวก่อน ข้างนอกมันมืด ขากลับเดินระวัง ๆ ด้วยนะครับ”

ชินจิกล่าวด้วยรอยยิ้ม จากนั้นวางนิตยสารคืนชั้นแล้วหยิบตะกร้าใส่ 

ขนมขบเคีย้วกบันำ้ดืม่เกลอืแรท่ีว่างอยูต่รงเทา้เดนิไปยงัแคชเชยีร ์ แตเ่ขาทำทา่ทาง 

แปลก  ๆ เด็กหนุ่มควานหาของในกระเป๋ากางเกง พูดบางอย่างกับพนักงาน 

แล้วเดินกลับมาหามายุมิ

“ท่าทางผมจะลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ที่บ้าน ต้องขอโทษจริง ๆ นะครับ ผม 

ขอยืมเงินสักหนึ่งพันเยนได้ไหม กลับถึงบ้านเมื่อไหร่จะรีบเอาไปคืนให้ทันทีเลย”

วิธีพูดของชินจิฉะฉาน แต่ความจริงคงเขิน แก้มจึงเป็นสีแดงระเรื่อ  

ท่าทางนี้ทำให้มายุมิชอบเขามากยิ่งขึ้น

“ได้สิจ๊ะ น้าเองก็ชอบเผลอลืมบ่อย ๆ เหมือนกัน”

มายุมิหยิบกระเป๋าสตางค์ออกจากกระเป๋าถือแล้วเปิดดู  มีธนบัตร 

หนึ่งหมื่นเยนสามใบ แต่ไม่มีธนบัตรหนึ่งพันเยนเลย เธอควรจ่ายเงินก่อนเพื่อ 

แตกแบงกด์ไีหม ความจรงิแลว้แคข่นมกบัเครือ่งดืม่เธอจา่ยใหพ้รอ้มกนัเลยกไ็ด ้ 

แต่มายุมิไม่ค่อยอยากซื้อผ้าอนามัยต่อหน้าเด็กผู้ชายวัยมัธยมต้นเท่าไรนัก

เธอหยิบธนบัตรหนึ่งหมื่นเยนออกมา

“น้าไม่มีแบงก์ย่อยเลย ใช้นี่ก่อนก็แล้วกันนะ วันนี้ดึกแล้ว ไว้ค่อยคืน 

พรุ่งนี้ก็ได้”

ชินจิค้อมศีรษะแล้วรับธนบัตรหนึ่งหมื่นเยน

“ขอบคุณครับ พรุ่งนี้เช้าผมจะเอาเงินไปคืนให้แน่ ๆ”

พูดจบเขาก็จัดการจ่ายเงินที่แคชเชียร์แล้วออกจากร้าน เด็กหนุ่มหันมา 

ค้อมศีรษะให้ตรงหน้าประต ู มายุมิเองก็ค้อมศีรษะตอบด้วยรอยยิ้ม

พรุ่งนี้เช้าชินจิซึ่งสวมเครื่องแบบนักเรียนจะแวะมาหาเธอ มายุมิตั้งตารอ 

เล็กน้อยที่จะได้พบเขา

เวลา ๐.๔๐ น.

มายุมิก้าวเดินขึ้นเนินโดยในมือถือกระเป๋ากับถุงใส่ผ้าอนามัย ไอศกรีม  
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ขนมปังแถว และชีสแบบเส้น ปกติเธอจะไม่พอใจที่ถูกอายากะจิกหัวใช้งานและ 

จะเดินก้มหน้าก้มตา ทว่าคืนนี้มายุมิกลับเดินด้วยหัวใจเบาสบาย มีกะจิตกะใจ 

กระทั่งแหงนหน้ามองฟ้าพร่างดาว

ไม่นานจะถึงวันทานาบาตะแล้ว เหลืออีกหนึ่งเดือนก็จะถึงคอนเสิร์ต

อายากะเองก็นับวันรอ ไม่แน่ว่าอาจกำลังเสียใจที่ฉีกโปสเตอร์ทิ้ง ถ้า 

ลูกสาวอ้อนขอ มายุมิก็ตั้งใจว่าจะซื้อโปสเตอร์แผ่นใหม่ให้ที่คอนเสิร์ต

เธอฮมัทอ่นฮกุเพลงใหมข่องชนุสเุกะ แตใ่บหนา้ทีผ่ดุขึน้ในสมองกลบัเปน็ 

หน้าของชินจิ

มายมุถิกูชะตาชนิจมิานานแลว้ ไมใ่ชเ่พราะเขาเปน็เดก็ดแีละเฉลยีวฉลาด 

ที่เรียนมัธยมต้นของโรงเรียนเอกชน แต่เพราะรอยยิ้มของเขาคล้ายกับชุนสุเกะ 

เล็กน้อย เธอเคยพูดเรื่องนี้กับอายากะระหว่างดูโทรทัศน์ด้วย

“ชุนสุเกะกับทาคาบงเนี่ยนะเหมือนกัน หา? ไปซื้อแว่นใส่ไป๊”

ลูกสาวตอบอย่างไม่รักษาน้ำใจ อายากะเรียกชินจิว่า  ‘ทาคาบง’ ซึ่ง 

หมายถึงคุณชายบ้านทาคาฮาชิ แต่สำหรับฮินาโกะกลับเรียกว่า  ‘คุณฮินาโกะ’  

ตามปกติ

แม้จะต่างเพศกัน แต่อายากะคงไม่สนุกนักที่มีเด็กเรียนโรงเรียนเอกชน 

ชื่อดังรุ่นราวคราวเดียวกันอาศัยอยู่บ้านฝั่งตรงข้าม

รถพยาบาลแลน่ลงเนนิมาแลว้ รถพยาบาลทีเ่หน็ตอนอยูใ่นรา้นสะดวกซือ้ 

ไปจอดที่บ้านไหนกัน หัวใจของเธอเต้นระส่ำเมื่อได้ยินเสียงไซเรนแม้จะไม่ 

เกี่ยวข้องกับตัวเองเลยก็ตาม

แสงไฟสีแดงประชิดเข้ามาจากด้านหลัง

รถตำรวจคันหนึ่งขับแซงมายุมิขึ้นเนินไป

เกดิอะไรขึน้กนัแน ่ เสยีงจุงโกะดงักอ้งในสมอง จติใจรอ้นรนขึน้ทกุขณะ 

จนมายุมิไม่อาจทานทน จึงรีบกึ่งเดินกึ่งวิ่งขึ้นเนินไป

รถตำรวจจอดหน้าบ้านของเธอ ไม่ใช่ หน้าบ้านทาคาฮาชิต่างหาก

รถพยาบาลกม็าทีบ่า้นทาคาฮาชเิชน่กนัหรอื แสงไฟจากบ้านใกลเ้รือนเคยีง 

สว่างไสวกว่าตอนมายุมิออกมา  ทุกคนคงตื่นเพราะเสียงไซเรนและกำลัง 

สังเกตการณ์กันอยู่
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ทว่าไม่มีใครก้าวออกมานอกบ้าน...ไม่มีพวกชอบมุงในฮิบาริงะโอกะ 

แห่งนี ้ ไม่ใช่ มีสามคน มายุมิมองเห็นแสงสะท้อนของเลื่อม

โคจิมะ ซาโตโกะ นั่นเอง หล่อนคลุมเสื้อคาร์ดิแกนเนื้อบางทับชุดนอน  

สะพายกระเป๋าใบเล็กพาดไหล่ ยืนแอบดูอยู่หลังประตูขนาดยักษ์ ส่วนอีก 

สองคนก็คือ...

เคสุเกะกับอายากะยืนอยู่หน้าประตูกำลังมองบ้านตรงข้าม

อายากะสังเกตเห็นมายุมิแล้วกวักมือเรียก ใบหน้าเด็กสาวเปี่ยมด้วย 

ความอยากรู้อยากเห็น หลังจากนั้นเคสุเกะก็สังเกตเห็นเธอและกวักมือเรียก 

เช่นกัน ทว่าสีหน้าของเขากลับดูเคร่งเครียด

เกิดอะไรขึ้นที่บ้านทาคาฮาชิกันแน่ ไฟสว่างไปทั้งบ้าน ประตูบ้านเปิดอ้า  

มายุมิอยากหยุดเดินแล้วลอบมองด้านใน แต่ก็เลือกเดินไปตามมือที่กวักเรียก  

จากนั้นเธอก็โดนดันหลังให้เข้าบ้านก่อนประตูจะถูกลงกลอน

ทั้งสองคนอาจไม่ได้อยู่ข้างนอกเพราะอยากมุงด ู แต่เพราะเป็นห่วงมายุม ิ 

และอาจกำลังปรึกษากันว่าควรออกไปรับเธอหรือไม่

แต่หลังจากคิดเช่นนี้ได้แป๊บเดียว อายากะก็ส่งเสียงซึ่งดูตื่นเต้นยินดี 

ผิดปกติ

“ได้ยินว่าคุณลุงบ้านตรงข้ามโดนฟาดหัวถูกหามส่งโรงพยาบาลละ”

“รู้ได้ยังไงน่ะ”

“กค็นของรถพยาบาลพดูใสว่อ.ประมาณนีน้ีน่า แถมยงัมรีถตำรวจมาดว้ย  

สงสัยเกิดเรื่องตอนโวยวายกันเมื่อกี้แน่  ๆ  เลย คนทำต้องเป็นทาคาบงแหง  ๆ   

นึกว่าทะเลาะกับแม่ซะอีก ที่ไหนได้ ทะเลาะกับพ่อหรอกเหรอ”

“อย่าพูดจามั่วซั่วสิ เขาอาจจะบาดเจ็บเพราะเรื่องอื่นก็ได้ อีกอย่าง...”

ถ้าเป็นแบบนั้นจริงชินจิไม่มีทางทำเป็นทองไม่รู้ร้อนอยู่ในร้านสะดวกซื้อ 

ได้หรอก

“อะไรเล่า คนที่ได้ยินเสียงโวยวายคนแรก แถมบุกเข้ามาในห้องหนู 

เพราะทำอะไรไม่ถูกคือแม่ไม่ใช่เหรอ”

“ก็...แม่กลัวนี่นา”

“เลยหวังจะมาพึ่งลูก? ปกติคนเป็นแม่เขาต้องคิดว่า จะทำยังไงก็ได้ 
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เพื่อไม่ให้ลูกซวยไปด้วยไม่ใช่เหรอ”

“ก็...”

“หนูไม่ได้ยินอะไรสักอย่าง คนที่เข้ามาในห้องโดยพลการคือแม่ เพราะ 

แม่นั่นแหละ หนูถึงถูกดึงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ถ้าคุณลุงบ้านตรงข้ามตายไปอาจ 

เกิดแผลในใจหนู อยากให้เรียนโรงเรียนเอกชนใช่ไหมล่ะ ถ้าสอบตกคราวนี้ 

ก็ถือเป็นความผิดแม่เหมือนกันนะ จะรับผิดชอบชีวิตหนูยังไง”

เสียงอายากะดังขึ้นเรื่อย  ๆ ทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ไปได้ ไม่เข้าใจเลย  

มายุมิมองเคสุเกะเพื่อขอความช่วยเหลือ ทว่าผู้เป็นสามีเพียงยืนนิ่งมองทั้งสอง

“พ่อไม่รู้นะว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ถ้าส่งเสียงดังตำรวจอาจบุกมาบ้านเรา 

ก็ได้”

เขาหันหน้าไปทางอายากะแต่ไม่สบตาด้วย

ทำไมเคสุเกะถึงเป็นแบบนี้ทุกที เขาจะไม่พูดให้ลึกถึงประเด็นสำคัญ  

เอาแต่นำเรื่องสถานที่บ้าง ความดังของเสียงบ้าง มาขู่ว่าเดี๋ยวก็มีคนมาได้ยิน 

หรอก

เดี๋ยวถูกแม่ดุหรอก เดี๋ยวถูกครูดุหรอก เดี๋ยวพนักงานร้านก็ดุเอาหรอก  

เดี๋ยวลุงหน้าตาน่ากลัวที่นั่งตรงโน้นก็ดุเอาหรอก เดี๋ยวตำรวจก็มาจับหรอก

อยากดุก็ดุเองส ิ เพราะเขาชอบยัดเยียดความรับผิดชอบแบบนี ้ อายากะ 

ถึงโตมาแบบเชื่อว่าการโยนความผิดให้คนอื่นเป็นเรื่องที่ถูกต้อง ไม่คิดบ้างหรือ 

วา่คนทีต่อ้งซวยคอืใคร ตอนนีก้ค็งกำลงัเลง็เวลาละสวิา่ ถา้ตวัเองไมต่อ้งขอ้งเกีย่ว 

ด้วย เขาก็จะเข้าไปอาบน้ำก่อนที่อายากะจะสติแตก

“พ่อไม่รู้อะไรสักอย่าง อย่าพูดมาก พ่ออยู่ตรงนี้ไปก็ไร้ประโยชน์ รีบ ๆ   

ไปอาบน้ำซะสิ”

ขนาดอายากะยังรู้เรื่องนี้ แต่เคสุเกะกลับหัวเราะแหะ ๆ พลางเกาศีรษะ 

ถามว่า “ก็จริงนะ อายากะอาบแล้วเหรอ” ทั้งที่ลูกพูดจาแย่ ๆ กับตัวเอง

“ดูไม่รู้หรือไง” อายากะตอบแบบไม่ไยดี

มายุมิถอนหายใจ คิดอย่างเดียวว่าอยากให้วันนี้จบลงด้วยความสงบ 

เรียบร้อยสักที

“เอาเป็นว่าวันนี้ดึกมากแล้ว แยกย้ายไปพักผ่อนเถอะ พรุ่งนี้คงรู้เองว่า 
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เกิดอะไรขึ้นที่บ้านฝั่งตรงข้าม คงไม่ใช่เรื่องใหญ่โตหรอก”

เธอมองนาฬกิาและพบวา่จวนจะตสีองแลว้ อายากะเองกค็งงว่งเกนิกวา่จะ 

สติแตกเลยขึ้นไปบนชั้นสอง ส่วนเคสุเกะมุ่งหน้าไปยังห้องอาบน้ำ...ทุกอย่าง 

จบลงด้วยดี

มายุมิแสร้งทำเป็นตรวจสอบว่าปิดประตูหน้าต่างเรียบร้อยหรือยัง แล้ว 

แง้มผ้าม่านตรงหน้าต่างซึ่งหันสู่บ้านตรงข้าม รถตำรวจที่เคยมีแค่คันเดียวเพิ่ม 

เป็นสองคัน เธอไม่รู้ตัวเรื่องนี้เลย จิตใจเริ่มว้าวุ่นอีกครั้ง แต่เนื่องจากรู้สึกว่า 

ถ้าตำรวจเห็นว่าเธอแอบมองอยู่จะถูกตำหนิ มายุมิจึงปิดผ้าม่านอย่างร้อนรน

ถ้ายังปิดหน้าต่าง เสียงจากภายนอกก็จะไม่เข้ามา

นั่นก็จะไม่เกี่ยวกับครอบครัวของเธอ

เวลา ๗.๐๐ น.

ตำรวจมายังบ้านเอ็นโด

มายุมิสะกดหัวใจซึ่งเต้นโครมครามเดินออกไปยังประตูบ้าน โดยทิ้ง 

อายากะกับเคสุเกะที่กำลังกินมื้อเช้าไว้ในครัว ชายสองคนบอกว่าเป็นตำรวจ 

สายสืบของกองบังคับการตำรวจภูธร พวกเขาสวมชุดสูทไม่ใช่เครื่องแบบตำรวจ  

คนอายุมากกว่าชื่อโยโกยามะ ส่วนคนหนุ่มกว่าชื่อฟุจิคาวะ

“พวกเรามีเรื่องอยากสอบถามนิดหน่อยครับ”

ฟุจิคาวะพูดกับเธอด้วยน้ำเสียงสดใส

นี่ไม่ใช่เรื่องปัจจุบันทันด่วน มายุมินอนไม่หลับจนถึงเช้า ใจก็คิด 

จินตนาการว่าอาจมีโอกาสโดนตำรวจสอบปากคำ

หากตอบว่า ‘ที่บ้านปิดประตูหน้าต่างจนหมด ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยค่ะ’  

ก็อาจเป็นการบอกกลาย  ๆ  ว่าได้ยินเสียงบางอย่าง เพื่อให้ตำรวจเชื่อว่ามายุมิ 

ไม่ได้ยินหรือรู้อะไรเลย เธอจึงตัดสินใจว่าจะแสดงอาการตกใจราวกับเพิ่งได้ยิน 

เป็นครั้งแรกแม้ว่าจะถูกถามอะไรก็ตามว่า ‘ตายแล้ว จริงหรือคะ’

...เอาแบบนี้ดีกว่า...

“เมื่อคืนประมาณหลังเที่ยงคืนเล็กน้อยคุณออกไปร้านสะดวกซื้อชื่อ  

‘สมายล์มาร์ต สาขาฮิบาริงะโอกะ’ ใช่ไหมครับ”
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เธอตอบว่า ‘ตายแล้ว จริงหรือคะ’ ไม่ได้กับคำถามนี้ ตำรวจไม่ได้จะถาม 

เธอว่า ‘ได้ยินเสียงตะโกนไหม’ หรือ ‘พวกเขามีท่าทางแปลกไปไหม’ หรอกหรือ

“ใชค่ะ่ พอดมีขีองทีต่อ้งใชด้ว่น เออ่...นอกจากนัน้กซ็ือ้ไอศกรมี ขนมปงั  

แล้วก็กับแกล้มเบียร์น่ะค่ะ”

เธอควรบอกตรง  ๆ  หรือไม่ว่าเป็นผ้าอนามัย เมื่อลองถามว่า “ฉันเอา 

ใบเสร็จให้ดูไหมคะ” ก็ได้รับคำตอบว่า “ไม่เป็นไรครับ” ดูท่าทางเหล่าตำรวจ 

จะไม่สนใจว่ามายุมิซื้ออะไร

“ตอนนั้นคุณได้พบกับทาคาฮาชิ ชินจิ ที่อาศัยอยู่บ้านตรงข้ามหรือเปล่า 

ครับ”

คำถามนี้ใช้คำตอบว่า ‘ตายแล้ว จริงหรือคะ’ ไม่ได้อีกเช่นกัน

ทำไมตำรวจถามแบบนี้ ชินจิทำอะไรลงไปจริง ๆ อย่างนั้นหรือ เธอควร 

ตอบว่าไม่รู้หรือเปล่า แต่ในเมื่อตำรวจรู้กระทั่งเวลาที่เธอไปร้านสะดวกซื้อ 

กอ็าจหมายความวา่ พวกเขาไดข้อ้มลูจากพนกังานรา้นสะดวกซือ้แลว้วา่เหน็มายมุ ิ

กับชินจิคุยกันจึงมาหาเธอที่บ้าน แต่ทำไมถึงรู้ว่าเป็นเธอล่ะ กล้องวงจรปิดหรือ  

ไม่ใช่ บัตรสะสมแต้มต่างหาก พนักงานแนะนำให้เธอทำบัตรตอนจองตั๋ว 

คอนเสิร์ต รู้อย่างนี้ไม่ทำบัตรเสียก็ดี

“พบค่ะ”

เพียงตอบแค่นี้ก็ทำให้มายุมิลังเลอย่างมาก มันดูราวกับเธอยอมรับว่า 

ทำผิดอะไรสักอย่าง

“ช่วยเล่าให้ฟังอย่างละเอียดได้ไหมครับ ว่าตอนนั้นเขาเป็นยังไงบ้าง”

ทำไมตำรวจตอ้งถามเธอแบบนี ้ แตม่ายมุกิเ็ลา่เหตกุารณเ์มือ่คนืใหอ้กีฝา่ย 

ฟังโดยยังไม่ได้รับคำอธิบายใด ๆ 

มายุมิไปร้านสะดวกซื้อเพื่อซื้อของให้ลูกสาวและพบชินจิยืนอ่านการ์ตูน 

อยู่ที่นั่น ชินจิกล่าวทักทายเธออย่างนอบน้อม เขายกตะกร้าซึ่งมีขนมกับน้ำดื่ม 

เกลือแร่ไปยังแคชเชียร์ ก่อนจะรู้สึกตัวตอนนั้นว่าไม่ได้นำกระเป๋าสตางค์ติดตัว 

มาด้วยจึงขอยืมเงินจากมายุมิหนึ่งพันเยน แต่โชคร้ายที่ เธอไม่มีธนบัตร 

หนึง่พนัเยนจงึใหธ้นบตัรหนึง่หมืน่เยนกบัเขาไป ชนิจกิลา่วคำขอบคณุและบอกวา่ 

พรุ่งนี้จะนำเงินมาคืนให้ จากนั้นเขาก็จ่ายค่าสินค้าแล้วออกจากร้านไป
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เธอเล่าด้วยความตื่นเต้น แต่เมื่อพูดจบก็รู้สึกว่าเนื้อหาข้อความไม่มี 

จุดใดผิดปกติเลย

“คุณให้เงินเขาหนึ่งหมื่นเยนหรือครับ”

โยโกยามะถาม

“มนัเปน็เงนิคอ่นขา้งมากเกนิไปในการใหเ้ดก็ยมื ทำไมถงึไมร่อรับเงนิทอน 

ตรงนั้นล่ะครับ”

ฟุจิคาวะกล่าวเสริม

“เขาอาศัยอยู่บ้านตรงข้าม แถมยังเป็นเด็กดี ฉันเลยไม่ได้ทำแบบนั้นค่ะ  

อีกอย่าง...ตอนแรกฉันตั้งใจว่าจะจ่ายให้รวมกับของของฉัน แต่พอดีว่าฉันซื้อ 

ผ้าอนามัยด้วยก็เลยคิดว่าไม่ค่อยเหมาะน่ะค่ะ”

นอกจากนี้ตำรวจยังถามคำถามอีกสองสามข้อ

“ชินจิคุงแต่งตัวแบบไหนครับ”

“เสื้อยืดสีดำกับกางเกงสีเขียวเข้มยาวเลยเข่าไปนิดหน่อยค่ะ ส่วนตรง 

เท้าฉันไม่ได้สังเกต ถ้าจำไม่ผิดจะใส่รองเท้ากีฬา พวกรอยเปื้อนอะไรคิดว่าไม่ม ี

นะคะ”

“ชินจิคุงมีท่าทางยังไงบ้างครับ”

“ฉันไม่ได้สนิทสนมกับเขามากนักหรอกค่ะ แต่เจอกันเมื่อไหร่เขาจะพูด 

สวัสดีทุกครั้ง เลยรู้สึกว่าเขาเป็นเด็กดีคนหนึ่งเลย เมื่อวานเขาก็ทักทายฉัน  

แถมยังบอกด้วยรอยยิ้มว่าขากลับให้เดินระวัง ๆ เพราะดึกแล้วด้วยค่ะ”

“หลังออกจากร้านชินจิคุงเดินไปทางไหนครับ”

“ฉันไม่ได้มองตามถึงขั้นนั้นหรอกค่ะ คงกลับบ้านมั้งคะ”

“ชินจิคุงออกมาเดินเล่นหรือครับ”

“บอกแล้วไงคะว่าฉันไม่ได้ตามดูเขาขนาดนั้น แต่คิดว่าเขาเดินมานะคะ  

เพราะบ้านฉันก็ใช้วิธีเดินไป ถ้าใช้จักรยาน ขาไปเป็นทางลงเนินอาจจะสะดวกสบาย  

แต่ขากลับต้องเดินเข็นรถกลับขึ้นมา”

“คำถามสุดท้ายครับ ชินจิคุงนำเงินมาคืนคุณหรือยัง”

“ยังค่ะ เมื่อวานดูจะเกิดเรื่องบางอย่างขึ้น...แต่ถึงไม่มีเหตุการณ์นั้น  

ตอนนี้ยังเช้ามาก เขาอาจเกรงใจเพราะเห็นว่าจะเป็นการเสียมารยาทละมั้งคะ  
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เอ่อ ขอโทษค่ะ ฉันไม่ได้หมายถึงพวกคุณนะคะ”

ตำรวจทั้งสองนายขอโทษที่มารบกวนมายุมิแต่เช้าตรู่  จากนั้นกล่าว 

ขอบคุณ ในที่สุดก็จบลงเสียที มายุมิถอนหายใจเบา ๆ 

“จริงด้วย เมื่อคืนมีอะไรผิดสังเกตบ้างหรือเปล่าครับ”

ฟุจิคาวะถาม

เปน็คำถามซึง่มายมุคิาดการณไ์วล้ว่งหนา้ ทวา่กไ็มอ่าจใชค้ำตอบ ‘ตายแลว้  

จริงหรือคะ’  ได้ ในเมื่อเล่าไปเสียเยอะขนาดนั้นแล้วจะมัวอมพะนำอะไรอยู่อีก  

เธออยากได้รับการปลดปล่อยจะแย่อยู่แล้ว

“ไม่เลยค่ะ”

มายุมิพึมพำเสียงอ่อนแรง ก่อนยืนส่งตำรวจทั้งสองกลับไป

เมื่อกลับเข้าไปในห้องครัวก็พบกับอายากะซึ่งทำสีหน้าอยากรู้อยากเห็น

“สุดยอด! เขามาเพราะเรื่องบ้านตรงข้ามใช่ไหม ได้ยินชื่อทาคาบงแว่ว ๆ   

หมอนั่นก่อเรื่องอะไรเหรอ”

“เปล่า แม่แค่ถูกถามว่าเมื่อคืนพบชินจิคุงที่ร้านสะดวกซื้อหรือเปล่า”

“หา? แม่เจอทาคาบงเหรอ ทำไมเมื่อวานไม่บอกล่ะ อ๋อ ท่าทางเขา 

แปลก ๆ ละสิ คนอย่างแม่คงคิดว่า ‘ทำเป็นไม่เห็นดีกว่า’ ใช่ไหม”

“เปล่านะ เขาเหมือนปกติเลยต่างหาก ยังพูดด้วยว่า ‘ฝากบอกคุณ 

อายากะด้วยนะครับว่า มาสู้เรื่องสอบเข้าไปด้วยกัน’ ”

“อะไร นี่แอบจิกกัดงั้นเหรอ”

“เอาเถอะน่า ยังไม่เปลี่ยนชุดอีกเหรอ เดี๋ยวก็ไปสายหรอก”

อายากะทำแกม้ปอ่งแบบงอน  ๆตอบว่า “คา่” แลว้ไปยงัอา่งลา้งหนา้ ปกต ิ

อาการสติแตกแทบไม่เคยกำเริบในช่วงเช้า แต่จะว่าไปวันนี้อายากะดูอารมณ์ดี 

ผิดปกติ

เคสุเกะลุกยืนขึ้นอ่านหนังสือพิมพ์ไปพลางเหลือบมองสังเกตการณ์  

สองแม่ลูกเป็นระยะ ๆ 

ไม่นานนักอายากะก็เตรียมตัวพร้อมแล้วมุ่งหน้าไปยังประตูบ้าน มายุมิ 

จะไม่เดินไปส่งจนถึงประตู เธอเก็บจานชามพลางพูดว่า “เดินทางปลอดภัย 

นะ” ได้ยินเสียงเปิดและปิดประตู แต่หลังจากนั้นประตูเปิดออกแทบจะทันที  
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ก่อนได้ยินเสียงวิ่งตุบตับมาทางเธอ

“เป็นเรื่องแล้ว บ้านตรงข้ามโดนเทปสีเหลืองพันไว้รอบเลย แถมยังมีรถ 

ตำรวจจอดอยู่ด้วย ท่าทางไม่ใช่เรื่องธรรมดา ๆ แล้วนะเนี่ย”

มายุมิถูกลูกสาวดึงแขนลากออกไปข้างนอก จึงเห็นว่ามีเทปสีเหลือง 

เขียนว่า  ‘ห้ามเข้า’  พันไว้มากมายเกินกว่าที่จินตนาการไว้เสียอีก ทั้งยังมีตำรวจ 

เดินเข้าออกกันขวักไขว่

“ส่งให้เพื่อนดูดีกว่า”

อายากะหยบิโทรศพัทม์อืถอืออกจากกระเปา๋ชดุนกัเรียน เธอคดิจะถา่ยรูป 

หรือ

“หยุดนะ เดี๋ยวตำรวจก็ดุเอาหรอก”

มายุมิตักเตือนเสียงเบา เด็กสาวเดาะลิ้นเบา  ๆ  ด้วยความรำคาญแล้ว 

หย่อนโทรศัพท์มือถือคืนลงกระเป๋าอย่างเสียดาย

“ถ้ารู้อะไรเพิ่มรีบส่งเมลมาเลยนะ”

มายุมิอยากถอนหายใจอย่างเหนื่อยหน่ายกับนิสัยสอดรู้สอดเห็นของ 

ลูกสาว แต่หากปฏิเสธอายากะอาจขู่ว่าจะไม่ไปโรงเรียน

“ก็ได้” มายุมิตอบแล้วยืนส่งลูกสาว

เวลา ๙.๐๐ น.

หลังจากส่งเคสุเกะออกไปทำงาน มายุมิขับรถไปยังซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งเป็น 

สถานที่ทำงานพาร์ตไทม์ ค่าน้ำมันรถเบิกไม่ได้ แต่เธอก็ยอมจ่ายเพื่อไม่ต้อง 

ทำงานในซูเปอร์มาร์เก็ตที่ผู้อยู่อาศัยของฮิบาริงะโอกะมาจับจ่ายซื้อของ

วันนี้คนในร้านมีจำนวนน้อยต่างจากปกติเนื่องจากเป็นวันธรรมดาทั้งยัง 

เปน็วนัถดัจากเทศกาลลดราคา ขณะมายมุยินืตรงแคชเชยีรก์ค็รุน่คดิถงึเหตกุารณ ์

เมื่อคืน

ประมาณสี่ทุ่มเธอได้ยินเสียงตะโกนจากบ้านทาคาฮาชิซึ่งคาดว่าน่าจะเป็น 

เสียงของจุงโกะ และเสียงร้องของคนซึ่งน่าจะเป็นชินจิ

ประมาณเที่ยงคืนยี่สิบเธอพบกับชินจิที่ร้านสะดวกซื้อ ได้ยินเสียง 

รถพยาบาลแลน่ผา่นหนา้รา้นไป จากนัน้เธอกแ็ยกกบัเดก็หนุม่ จา่ยคา่สนิคา้แลว้ 
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มุ่งหน้ากลับบ้าน ประมาณเที่ยงคืนสี่สิบนาทีมายุมิสวนกับรถพยาบาล ก่อนที่ 

รถตำรวจจะแซงเธอไป

อายากะบอกว่าผู้ถูกหามขึ้นรถพยาบาลคือฮิโรยุกิ สามีของบ้านทาคาฮาชิ  

ทั้งยังบอกว่าเขาถูกตีที่ศีรษะ

ฝีมือของโจร? หรือจะเป็นจุงโกะ ฮินาโกะ หรือว่า...ชินจิ เขาน่าจะโดน 

ตีศีรษะตอนนั้น แต่มายุมิสัมผัสความร้อนรนแบบเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแล้วจากชินจ ิ

ซึ่งเธอพบในร้านสะดวกซื้อไม่ได้เลย หมายความว่าฮิโรยุกิบาดเจ็บขณะเขาไม่อยู่ 

บ้านหรือ

บาดเจ็บ? ว่าแต่การที่ตำรวจอยู่จนถึงเช้าแสดงว่าฮิโรยุกิอาจเจ็บหนัก  

เขายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า...มายุมิเลิกคิดเพราะดูไม่เป็นมงคลเลย

เวลา ๑๗.๐๐ น.

มายุมิทำงานอย่างไม่มีสมาธิ ขณะกลับบ้านก็ถูกตำรวจเรียกให้จอดรถ 

ก่อนจะถึงฮิบาริงะโอกะ ดูท่าทางจะมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษหากต้องผ่านจุดนี้  

มายุมิยื่นใบขับขี่ให้ดู เมื่ออีกฝ่ายตรวจสอบว่าเธออาศัยอยู่ที่ฮิบาริงะโอกะจริง 

จึงยอมปล่อยให้ผ่านไปและกลับบ้านได้ในที่สุด กระนั้นบริเวณหน้าบ้านของเธอ 

ก็มีรถจอดยาวเหยียด

รถของนกัขา่วนัน่เอง มายมุเิปดิกระจกบอกวา่ “ขอเอารถเขา้ไปหนอ่ยคะ่”  

พลางนำรถเข้าไปจอดในโรงรถ เมื่อออกไปด้านนอกชายคนหนึ่งซึ่งดูท่าทาง 

จะเป็นนักข่าวก็วิ่งเข้ามาถามว่า “ขอถามอะไรนิดหน่อยได้ไหมครับ”

คนอยากรู้เรื่องคือเธอต่างหาก ไม่สิ เธอไม่อยากให้พวกเขาถามอะไร 

ทั้งนั้น เพราะเธอไม่เกี่ยวข้องด้วย

มายุมิไม่ตอบอีกฝ่าย ก้าวขึ้นบันไดหน้าบ้านแล้วหนีเข้าไปภายใน เธอ 

ได้ยินเสียงโทรทัศน์จากห้องนั่งเล่น เมื่อก้าวเข้าไปก็เห็นอายากะชี้จอโทรทัศน์ 

ด้วยรอยยิ้มสดใส

“ดูสิ ยอดไปเลย คดีฆาตกรรมแน่ะ”

มายุมิเลื่อนสายตามองและเห็นภาพบ้านคุ้นตาฉายอยู่ในนั้น

บ้านหลังโตซึ่งหน้าตาคล้ายอาคารทรงตะวันตกแนวย้อนยุค
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เธอได้รู้เกี่ยวกับคดีที่เกิดขึ้นในบ้านตรงข้ามซึ่งมีถนนเส้นเล็ก  ๆ กั้นกลาง 

ผ่านทางโทรทัศน์

เมือ่เวลาประมาณ ๐.๒๐ น. ของวนัที ่ ๔ มผีูแ้จง้เขา้ไปยงัสถานดีบัเพลงิ 

และกูภ้ยัทอ้งถิน่วา่ ‘สามไีดร้บับาดเจบ็’ หนว่ยกูภ้ยัจงึรบีรดุไปยงัสถานทีเ่กดิเหตุ  

และพบว่านายทาคาฮาชิ ฮิโรยุกิ นอนอยู่ในสภาพเลือดไหลออกจากท้ายทอย  

หน่วยกู้ภัยเห็นว่าไม่น่าเป็นอุบัติเหตุจึงแจ้งต่อไปยังสถานีตำรวจภูธร นาย 

ทาคาฮาชิถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล ทว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมา

จากการสอบปากคำของตำรวจ ภรรยาของผู้ตายที่ชื่อจุงโกะให้การว่า  

‘ตนใช้ของตั้งประดับในห้องตีศีรษะของสามี’ ขณะเกิดเหตุลูกสาวคนโตกับ 

ลกูชายคนรองซึง่อาศยัอยูด่ว้ยไมอ่ยูท่ีบ่า้น ทางตำรวจคาดวา่สามภีรรยาทาคาฮาช ิ

อาจมีปัญหาบางอย่าง และจะสืบสวนต่อไป

บ้านซึ่งปรากฏบนจอโทรทัศน์คือบ้านทาคาฮาชิจริง ๆ แต่มายุมิกลับรู้สึก 

เหมือนเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองอันแสนไกลซึ่งเธอไม่รู้จัก อายากะกิน 

ไอศกรีมจ้องโทรทัศน์ไม่วางตา เมื่อเข้าโฆษณาจึงหันมาทางมายุมิ

“เขาบอกว่าคนในครอบครัวไม่อยู่ตอนเกิดเหตุ แต่เมื่อวานทาคาบง 

อยู่บ้านนี่นา เสียงเมื่อวานต้องใช่เสียงทาคาบงแน่  ๆ แม่เองก็เจอเขาที่ร้าน 

สะดวกซื้อใช่ไหมล่ะ ออกไปบอกตำรวจเรื่องนี้ดีกว่า”

“อย่านะ คุณพ่อของบ้านนั้นเสียชีวิตนะ อีกอย่างขืนบอกว่าได้ยินเสียง 

ก็เท่ากับพวกเราเพิกเฉย ปล่อยให้เขาถูกฆ่าตายน่ะสิ”

“จริงด้วย เดี๋ยวจะซวยเอา บอกว่าไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นดีที่สุดเนอะ  

คนละแวกนี้คงตอบเหมือนกันหมดละมั้ง ไม่ได้ทำอะไรผิดแท้  ๆ แต่กลับต้อง 

โกหกนี่แย่จัง”

พดูจบอายากะกข็ึน้ชัน้สองไป สว่นมายมุลิา้งถว้ยไอศกรมีกอ่นจะทิง้ มนั 

คือไอศกรีมซึ่งเธอซื้อจากร้านสะดวกซื้อที่เจอชินจิเมื่อคืน

เธอรู้สึกผิดอยู่บ้าง

หลังจากนี้หากถูกถามเกี่ยวกับครอบครัวทาคาฮาชิ หากเป็นไปได้มายุมิ 
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ก็อยากหลีกเลี่ยงที่จะตอบ แต่คงตอบแบบผิวเผินให้จบ ๆ ไป

‘สามีภรรยาคู่นี้ดูรักกันดีค่ะ ฝ่ายสามีมีหน้าที่การงานใหญ่โต ส่วนฝ่าย 

ภรรยากเ็ปน็คนจิตใจด ี ลกู  ๆของพวกเขามสีมัมาคารวะและสดใสรา่เรงิ ไมอ่ยาก 

เชื่อเลยค่ะว่าจะเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้น ถ้าเกิดกับครอบครัวของฉันยังจะน่าเชื่อ 

มากกว่า’

มายุมิมองปลายนิ้วเหนียว  ๆ  แล้วนึกถึงตนเองเมื่อคืนซึ่งรู้สึกราวกับมี 

แผ่นฟิล์มใสห่อหุ้ม ถ้าตอนนั้นเสียงกริ่งไม่ดังเธออาจลงมือบางอย่างกับอายากะ 

ไปแล้ว อายากะเป็นลูกสาวซึ่งมีความสำคัญต่อเธอ แต่วินาทีนั้นลูกกลับกลาย 

ไปเป็นคนที่มายุมิไม่รู้จัก ไม่ใช่ เหมือนสัตว์ประหลาดที่น่ารังเกียจต่างหาก

คดีฆาตกรรมอาจเกิดขึ้นในบ้านเราแทนก็ได้

ใชแ่ลว้ บรรดาเพือ่นบา้นขา้งเคยีงคงฟงัเสยีงนัน่พลางคดิวา่ ตอ้งเกดิเรือ่ง 

บางอย่างในบ้านเอ็นโดแน่นอน และคงตกใจที่กลับกลายเป็นบ้านทาคาฮาชิ

เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในบ้านเปี่ยมสุขหลังนั้นกันแน่

เวลา ๑๐.๐๐ น.

บรเิวณหนา้บา้นเริม่สงบลง คงเพราะจงุโกะรบัสารภาพ บวกกบับา้นใกล ้

เรือนเคียงต่างพูดแต่เรื่องดี ๆ ของครอบครัวทาคาฮาชิ บรรดานักข่าวจึงล่าถอย 

กลับไปเพราะคิดว่าคงไม่ได้ข้อมูลน่าสนใจใด ๆ อีกแล้ว

วนันีม้ายมุไิมต่อ้งไปทำงานพารต์ไทม์ ไมม่เีพือ่นรว่มงานทีซ่เูปอรม์ารเ์กต็ 

คนไหนรู้ว่าเธออาศัยอยู่ที่ฮิบาริงะโอกะ แต่คดีฆาตกรรมเกิดขึ้นในเมืองเดียวกัน  

ดังนั้นวันนี้เรื่องของครอบครัวทาคาฮาชิต้องถูกหยิบยกมาเป็นหัวข้อสนทนา 

อย่างแน่นอน มายุมิไม่อยากเข้าร่วมวงซุบซิบแบบนั้นด้วยเลย

โชคดีเหลือเกินที่วันนี้เป็นวันหยุด

หลังจากส่งอายากะกับเคสุเกะออกจากบ้าน มายุมิได้พักหายใจเล็กน้อย 

กอ่นกริง่หนา้บา้นจะดงัขึน้ เธอตัง้ใจวา่ถา้ใบหนา้ทีป่รากฏบนจอมอนเิตอรเ์ปน็คน 

ไม่รู้จักจะแสร้งทำเป็นไม่อยู่บ้าน แต่หน้าซึ่งปรากฏขึ้นกลับเป็นซาโตโกะ มายุมิ 

แงม้ประตเูลก็นอ้ยพลางสงัเกตการณภ์ายนอก พรอ้มกนันัน้เองซาโตโกะเบยีดยดั 

ร่างท้วมเข้ามาภายใน เล่ือมบนกระเป๋าเก่ียวกับขอบประตูจนมายุมิรีบเปิดประตู 
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ออกเต็มที่

เด็กสมัยนี้อาจไม่รู้จักเลื่อม

กระเป๋าสะพายใบเล็ก (โปแช็ต) ระยิบระยับ (ลาเม)...ด้วยเหตุนี้อายากะ 

จึงเรียกซาโตโกะว่า ‘ลาเมโป’

ซาโตโกะจะพกกระเป๋าใบนี้ติดตัวตลอดเวลา ไม่รู้ว่าในนั้นใส่อะไรไว้บ้าง

“ตายจรงิ ขอโทษนะทีม่ารบกวน ฉนัไดน้ีม่า ถา้ไมรั่งเกยีจชว่ยรับไวที้นะ”

ซาโตโกะยื่นเมลอนที่อุ้มไว้ให้มายุมิหนึ่งลูก แต่ดูท่าว่าหล่อนจะไม่ได้มา 

เพราะแค่ธุระเรื่องนี้

“มีเวลาสักหน่อยไหม” ซาโตโกะกระซิบ

มายุมิลังเลที่จะคุยกันตรงประตูจึงเชื้อเชิญอีกฝ่ายไปยังห้องนั่งเล่น

“เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแล้วเนอะ ฉันกลัวจนนอนไม่หลับเลย”

ผู้มาเยือนกล่าวเช่นนั้นขณะมายุมิเตรียมชาฝรั่ง เธอเห็นด้วยกับคำว่า  

‘เกิดเรื่องใหญ่ขึ้น’ แต่ไม่เข้าใจว่าอะไรที่น่ากลัว

“ตำรวจมาหาที่บ้านแล้วถามว่า ‘เห็นชินจิคุงบ้างหรือเปล่า’ ใช่ไหมล่ะ”

หล่อนลดเสียงจนเบาเกินจำเป็นพลางระแวดระวังรอบด้าน

“ค่ะ...”

ความจริงตำรวจไม่ได้ถามเรื่องผิวเผินแบบนั้น ทว่าก็ไม่จำเป็นจะต้องเล่า 

รายละเอียดให้ซาโตโกะรู้

“เห็นว่าชินจิคุงหายตัวไปน่ะ”

ท่าทางซาโตโกะขุดข้อมูลมาจากนักข่าวที่มาสัมภาษณ์

คืนวันเกิดเหตุฮินาโกะไม่อยู่เพราะไปค้างบ้านเพื่อน และอยู่ที่บ้านญาติ 

ตั้งแต่เมื่อวาน ส่วนชินจิอยู่บ้านตลอด ยกเว้นช่วงเวลาลงมือสังหารเท่านั้นที่เขา 

ไปยงัรา้นสะดวกซือ้ของฮบิารงิะโอกะ ทวา่หลงัจากนัน้กไ็มม่ใีครพบเหน็เดก็หนุม่ 

อีกเลย

นอกจากนี้ยังรู้อีกว่าเขาทิ้งโทรศัพท์มือถือกับกระเป๋าสตางค์ไว้ที่บ้าน

“คุณจุงโกะรับสารภาพแล้วก็จริง แต่ฉันคิดว่าทางตำรวจน่าจะสงสัย 

ชนิจคิงุมากกวา่ ชนิจคิงุตหีวัพอ่เลยกลวัแลว้รบีหนอีอกไปจากบา้นโดยไมไ่ดห้ยบิ 

อะไรตดิมอืไปเลย แบบนีเ้ปน็เหตเุปน็ผลกวา่จรงิไหม เขาไมม่เีงนิตดิตวัใชไ่หมละ่  
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ไม่แน่อาจซ่อนตัวอยู่แถวนี้ก็ได้ พอคิดได้แบบนี้ฉันก็กลัวจนทำอะไรไม่ถูก 

เขาอาจจะซ่อนอยู่ในบ้านฉัน คุณเองก็ต้องล็อกประตูหน้าต่างให้ดีนะ ฉัน 

อุตส่าห์ต่อเติมบ้านให้อยู่ได้สองครอบครัวแท้  ๆ เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น ครอบครัว 

ลูกชายอาจไม่ยอมมาอยู่ด้วยตอนกลับจากทำงานต่างประเทศก็ได้...”

ซาโตโกะบ่นกระปอดกระแปดแล้วกลับไป

มายุมินึกถึงคำพูดของหล่อน

ไม่มีใครเห็นชินจิอีกเลยหลังจากเขาออกจากร้านสะดวกซื้อ

ชินจิไม่หยิบทั้งกระเป๋าสตางค์และโทรศัพท์มือถือติดตัวออกจากบ้าน  

เขาตศีรีษะฮโิรยกุ ิ แลว้กลวักบัสิง่ทีต่วัเองกอ่ขึน้จนหนอีอกจากบา้นแบบไมค่ดิหนา้ 

คดิหลงัอยา่งทีท่กุคนสงสยัจรงิหรอื แตช่นิจทิีม่ายมุเิจอทีร่า้นสะดวกซือ้ไมม่อีาการ 

แบบนั้นเลย มองอย่างไรก็ดูเหมือนแค่ออกมาเปลี่ยนบรรยากาศระหว่างทบทวน 

บทเรียน

ขณะลูกชายไม่อยู่ จุงโกะใช้ของแต่งบ้านตีศีรษะสามีจนเสียชีวิต

มันจะเกิดขึ้นได้ในเวลาสั้น ๆ เช่นนั้นหรือ หรือว่าชินจิจะใช้ร้านสะดวกซื้อ 

ในการสร้างหลักฐานที่อยู่ของตัวเอง แต่ไม่ว่าอย่างไร ชินจิก็น่าจะตั้งใจว่า 

จะกลับบ้าน สำหรับเด็กวัยนี้ กระเป๋าสตางค์กับโทรศัพท์มือถือมีค่ารองจาก 

ชีวิตตัวเองเลยทีเดียว

แต่ความคิดของเขาก็เปลี่ยนไปหลังจากได้เงิน

ชินจิบังเอิญเจอผู้หญิงบ้านตรงข้ามจึงขอยืมเงินหนึ่งพันเยน แต่กลับได้ 

มาถึงหนึ่งหมื่นเยนก็เลยเลือกที่จะหนี...

ที่ชินจิหายตัวไปอาจมีสาเหตุมาจากมายุมิ

เธอเผลอบอกตำรวจไปเสียแล้วว่าให้ชินจิยืมเงินหนึ่งหมื่นเยนโดยไม่ได ้

คิดถึงเรื่องนั้นเลย ทางตำรวจต้องคิดว่า ‘ยายนี่เองเหรอที่ให้เงิน’ แน่นอน

มายุมิจะโดนเอาผิดหรือไม่ ไม่สิ ไม่ใช่แค่นั้น หากชินจิก่อความผิด 

ในสถานที่ไกล ๆ หรือฆ่าตัวตายก็อาจจะยัดเยียดให้เป็นความผิดของเธอด้วย

มายุมิหยิบรีโมตคอนโทรลแล้วกดเปิดโทรทัศน์ เธอเปลี่ยนช่อง เปลี่ยน  

เปลี่ยน  และเปลี่ยน  ขนมหวาน  ภาพยนตร์  สัตว์เลี้ยง  ไม่ว่าช่องไหน 

รายการใดก็พูดคุยแต่หัวข้อสบาย  ๆ เธอจะรู้ข้อมูลของชินจิจากที่ไหนได้บ้าง  
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มายุมิวางรีโมตคอนโทรลแล้วประสานมือทั้งสองข้างเข้าด้วยกัน

เธออยากให้พบตัวชินจิโดยเร็วในสภาพปลอดภัย

คนสงัหารฮโิรยกุคิอืจงุโกะจรงิ ๆ สว่นชนิจแิคก่ลวัเลยหนไีปอยูบ่า้นเพือ่น 

หรือญาต ิ มายุมิอยากให้เป็นเช่นนั้นเหลือเกิน

การพรำ่ภาวนาจะชว่ยอะไรไดบ้า้ง มายมุเิลือ่นสายตาไปทางหนา้ตา่ง เธอ 

ลงกลอนแล้วทั้งยังปิดม่านสนิท ทำไมคืนนั้นเธอไม่ทำแบบนี้ เพราะซาโตโกะ 

มาที่บ้านนั่นเอง ถ้าอายากะไม่เกิดสติแตกขึ้นมา...ซาโตโกะก็อาจถือช็อกโกแลต 

ไปยังบ้านทาคาฮาชิ

มายุมิยังไม่รู้ว่าสิ่งที่พุ่งตัวเข้ามาจากหน้าต่างซึ่งเปิดกว้างคืออะไร


