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จะให้เขาเริม่ต้นอย่างไร จะให้อธบิายจากจดุไหน หรอืเล่าออกมา

ด้วยท่าทางเช่นไร เพราะทุกอย่างมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว...รวดเร็วจน 

ไม่อาจเข้าใจได้ และไม่อาจยอมรับได้

สิง่ทีส่ามารถท�าได้ คอืการอุม้ร่างของ ‘เธอ’ ขึน้ด้วยมอืทีเ่ยน็เฉยีบ

จนแทบไร้ความรู้สึก ด้วยความทะนุถนอมเหมือนเป็นแก้วบางๆ ใบหนึ่ง 

แก้วบางๆ ที่แตกสลายไปแล้ว...แตกไปต่อหน้าต่อตา

ทัง้ทีอ่ยูเ่พยีงเอือ้มมอื ทัง้ทีม่นัน่าจะเป็นชยัชนะของเธอเช่นทกุครัง้ 

แต่เสี้ยววินาทีเดียวมันก็เกิดขึ้น 

เขาปล่อยให้มันเกิดขึ้น 

เจ้าปีศาจแห่งป่ากกัปีศาจค่อยๆ ประคองร่างอ่อนเปลีย้ของเดก็สาว

เรือนผมสีน�้าตาลเข้าหาตัว เขาแทบไม่รู้สึกถึงพื้นใต้ร่าง เหมือนร่างกาย

ก�าลงัล่องลอยยามกดศรีษะใต้กลุม่ผมสนี�า้ตาลมาแนบอก พลนัความหวงั

เสี้ยวสุดท้ายที่เหลือก็ทลายลงไม่ต่างจากปราสาททราย เพราะการท�า 

เช่นนั้นยิ่งซ�้าเติมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและความผิดพลาดร้ายแรง

เธอไม่มีเสียงลมหายใจ ไม่มีการเคลื่อนไหวของก้อนเนื้อใต้อก 
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สมัผสัไม่ได้แม้แต่การไหลเวยีนของกระแสเลอืด มเีพยีงอณุหภมูใินร่างที่

ลดต�่าลงเรื่อยๆ อย่างช้าๆ เป็นสัญญาณชัดเจนของความตาย

เด็กสาวในอ้อมกอดของเขาตายแล้ว 

โซเคนโย เลนยะตายแล้ว...

ก่อนหน้าน้ี 11 ช่ัวโมง 24 นาที
ปึ้ง!

ประตูเหล็กของตู้ล็อกเกอร์ถูกเด็กหนุ่มเรือนผมสีด�าสนิทผลักปิด 

ก่อนเขาจะหมุนกายเตรยีมเดนิออกไป ทว่ากห็นัไปปะทะสายตากบัเจ้าของ

ลอ็กเกอร์ตู้ข้างๆ ทีก่�าลงัยนืพงิตูล้อ็กเกอร์เกบ็รองเท้าจ้องมองเขาอยู ่และ

อาจจะมองอยู่นานแล้วด้วยซ�้า

“มีอะไร” ซานาดะจ�าใจถามเด็กสาวนัยน์ตาสีน�้าเงิน เมื่อแววตา

ของเธอที่จ้องเขาดูมีเลศนัยบางอย่างไม่น่าไว้ใจ

เลนยะทีย่นืพงิตูล้อ็กเกอร์ด้วยท่าทางสบายๆ รบีป้ันหน้าเหลอหลา

เหมอืนไม่รูเ้รือ่งอย่างจงใจ ราวกบัอยากให้อกีฝ่ายรูว่้าเธอแสร้งท�า ซ�า้ยงั

ท�าท่าว่าไม่เข้าใจค�าถามของคนตรงหน้า ทั้งที่ประกายนัยน์ตามันบ่งชัด

เลยว่าเธอรอให้เขาเอ่ยปากอยู่นานแล้ว

“โอ๊ะ! ฉันเหรอ” หมอผีสาวรีบยกนิ้วชี้หน้าตัวเอง ขมวดคิ้วน้อยๆ 

พลางหันซ้ายแลขวาหาคนอื่น ทั้งที่ซานาดะจ้องเขม็งมาที่ตนอยู่อย่างไม่

สบอารมณ์มากขึ้นเรื่อยๆ

หาเรื่องกวนแต่เช้าเลยนะ...

เดก็หนุม่กลอกตาขึน้อย่างสดุร�าคาญ ไม่รู้ว่าควรท�ายงัไงกบัเจ้าคน

กวนประสาทตรงหน้าดี ยิ่งไอ้นิสัยเอาแน่เอานอนไม่ได้ยิ่งน่าปวดหัว อัน

ไหนจริงอันไหนเล่น อันไหนโกหกอันไหนพูดจริง ปนกันมั่วไปหมด 

ผู้หญิงอะไร ปกติก็ไม่น่ารักอยู่แล้วยังท�าตัวไม่น่าคบเข้าไปอีก

“ถ้าไม่มอีะไรกด็”ี เขาตดับท แต่ขาทีอ่ยากก้าวหนต้ีองค้างไว้ทีเ่ดมิ

เพราะค�าพูดที่ลอยมา 
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“วันนี้ท่านหญิงของแกไม่มาด้วยรึไง” เลนยะเอียงคอถามพร้อม

หยันยิ้มที่มุมปาก และหันไปเปิดล็อกเกอร์เพื่อเก็บของของตัวเองบ้าง  

หลังจากยืนเก๊กท่าดูคนข้างๆ อยู่พักใหญ่ 

“อยู่กับผอ.โยโค ไปคุยเรื่องที่เธอยังเก็บเงียบหรือโกหกเราไว้” 

ซานาดะตอบห้วน แสดงให้เห็นว่าไม่อยากยุ่งกับเธอนัก

“ถงึผอ.โยโคจะเป็นนายจ้างฉนั กไ็ม่ได้รู้ความลบัฉนัทกุเรือ่งหรอก

นะ...แล้วเรื่องอะไรแกมาไม่ไว้ใจฉันขนาดต้องส่งสายไปสืบ” แม้ท้วงไป

แบบนั้น แต่หน้าตาเธอดูไม่มีความเดือดร้อนแม้แต่น้อย

“ยังมีหน้ามาพูด ไม่ใช่เพราะไม่ยอมบอกข้อมูลอะไรเลย เร่ือง 

เจ้าคนที่อยู่เบื้องหลังการตายหลายศพของนักเรียนโยโครึไง พวกฉันถึง

ต้องเริ่มสืบเอาเองแบบนี้”

“บอกคนที่ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ จะบอกไปท�าไม”

เดก็หนุม่สะบดัหน้ากลบัไปส่งสายตาเหีย้มให้เดก็สาวทนัใด พร้อม

ถามกลับเสียงกระด้าง “หมดเรื่องจะถามแล้วใช่ไหม”

“ไม่เชิง”

ซานาดะต้องสูดหายใจลึกอย่างอดทนเต็มทีกับค�าตอบสั้นๆ ของ

หมอผีตัวแสบ ดูเหมือนการกวนโมโหเขาจะเป็นเรื่องสนุกส่วนตัวของ 

เจ้าหล่อน และก่อนจะปล่อยให้เธอมีความสุขอยู่บนความทุกข์ของตน  

เด็กหนุ่มก็หมุนตัวเดินออกไปแทน

“แกเอาเบอร์ไอ้ขี้แยขึ้นเป็นเบอร์ฉุกเฉินงั้นเหรอ”

“อะไรนะ!” ซานาดะหันหน้ากลับไปหาเลนยะทันที

ซึ่งเลนยะก็ยังพูดขึ้นต่อด้วยสายตาปรามาสกึ่งล้อเลียน “คอย

รายงานการเคลื่อนไหวฉันกับไอ้ขี้แยตลอดสิท่า”

เขาก้าวพรวดกลบัไปหาเลนยะ ขณะหมอผสีาวยงัคงพดูต่อไม่หยดุ

“นี่แกคงไม่ได้โทร.ไปราตรีสวัสดิ์กับมันทุกคืนด้วยหรอกใช่ไหม 

เพราะว่านั่นมันโคตรเกย์...”

มือของเด็กหนุ่มตะครุบหมับที่คอเสื้อเด็กสาวตรงหน้า พร้อมถาม
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กร้าว “รู้เรื่องนี้ได้ยังไง”

นัยน์ตาสีน�้าเงินเพียงมองต�่ายังมือที่ก�าแน่นบนคอเสื้อตน ก่อน

เหลือบตาเฉยชาขึ้นมองใบหน้าเครียดเกร็งของอีกฝ่าย เธอเอ่ยเรียบๆ 

“แกท�าเสื้อฉันยับ”

“เธอรู้ได้ยังไง” เขาค�ารามย�้าค�าถามอย่างเอาเรื่องอีกครั้ง ไม่สน

การท้วงเรื่องเสื้อไร้สาระนั่น

“จะเดอืดร้อนท�าไมล่ะ” เธอย้อน แววตาเยน็ชาเหยยีดหยนั “ท�าให้

รู้สึกว่าน่าละอายที่ท�าตัวเหมือนลูกหมาผู้ซื่อสัตย์รึไง”

มอืทีก่�ารอบคอเสือ้เธออยูก่�าแน่นขึน้อกีจนสัน่น้อยๆ เป็นสญัญาณ

ว่าเธอจี้ใจด�าเขาได้ถูกจุด แต่เขาก็ยังคงถามซ�้า

“ฉันถามว่าเธอรู้ได้ยังไง”

“ก็เพราะเพิ่งไปมาไง”

หวัคิว้เรยีวเข้มของซานาดะยิง่ถกูชกัมาชนกนัแน่นขึน้ แต่มอืคลาย

ออกนิด “บ้านพวกโอกุเระ...ท�าไม”

เลนยะเอียงศีรษะนิดๆ ไม่ตอบทันที ราวกับจงใจประวิงเวลาให้ 

อีกฝ่ายต้องเฝ้ารอ ก่อนเอ่ยขึ้นใหม่เนิบช้า 

“อยากรู้มากนักไม่ใช่รึไงว่าใครอยู่เบื้องหลังการตายของนักเรียน

สามคนของโยโค” 

“ไปเกี่ยวอะไรกับพวกโอกุเระ”

“ถ้าพวกโอกุเระเป็นคนที่ช่วยเราออกมาเมื่อแปดปีก่อน ก็ถือว่า

เกี่ยวเต็มๆ เลย”

ซานาดะถงึกบัชะงกันิง่ ดวงตาสนีลิเบกิกว้าง เลอืดในกายเยน็เฉยีบ

เมื่อเข้าใจได้ทันทีว่าเลนยะหมายถึงอะไร และหมายถึงใคร 

ทว่าใจครึ่งหนึ่งก็ยังคงไม่เชื่อ...หรือเพียงไม่อยากเชื่อ...

“จะโกหกเพื่อตัดปัญหาอีกรึไง” เขากระชากเสียงถามกลับ

“โกหก?” เลนยะทวนกลัว้หวัเราะ แสดงความขบขนัต่อท่าทางของ

เขาอย่างร้ายกาจ “ถ้าไม่เชื่อฉัน ก็แค่ยกหูโทร.ไปหาไอ้ขี้แยเหมือนที่แก
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ท�าหน้าที่ลูกหมาน้อยให้มันอย่างทุกทีก็รู้เรื่องแล้ว”

ยังคงเป็นค�าตอบแดกดันที่น่าโมโห ทว่าครั้งนี้เขากลับไม่รู้สึก 

เช่นนัน้ เพราะสิง่ทีเ่ธอบอกนัน้เป็นหลกัฐานยนืยนัชดัเจนว่าสิง่ทีเ่ขาหวาด

กลัว อยากจะวิ่งหนีและอยากจะเจอที่สุดปรากฏตัวขึ้นแล้วจริงๆ และถ้า

หากเป็นแบบนั้น ก็ย่อมหมายถึงมันปรากฏมาต้ังแต่ก่อนเขาจะมาท่ีนี่ 

เพราะเรือ่งของทาคาโน่ ยกูนิัน้เกดิก่อนเขาย้ายมาเป็นเดอืน หรอือาจนาน

กว่านั้น

ซึ่งความน่ากลัวของเรื่องครั้งนี้ก็คือ...

“พวกเราถูกจับตามองมาตลอด...และเธอ...ก็เพิ่งมาบอกฉัน”  

ซานาดะว่าลอดไรฟันกบัความจรงิส�าคญันี ้พร้อมก�าคอเสือ้เลนยะแน่นขึน้

อีกครั้ง

ความกราดเกรี้ยวกับเรื่องของชายที่ฆ่าครอบครัวและตระกูลของ

ตนยังคงกรุ่นร้อนในตัวเขา และไม่เคยลดลง ขณะหวังจะจัดการเร่ืองนี้

ด้วยตนเองเสมอ ตลอดเวลา แต่คนตรงหน้ากลบัไม่เคยแม้แต่เอ่ยถงึ หรอื

บอกอะไรแม้แต่นิดเดียว

และความเดอืดดาลยิง่พุง่สงู เมือ่หมอผสีาวยงัคงตอบสหีน้าเฉยชา

ว่า 

“ก็อย่างที่ว่า บอกคนใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ มันก็ไม่ได้ช่วยอะไร

ให้ดีขึ้น”

“อย่ามาล้อเล่น เธอก็รู้ว่าเรื่องของ ‘มัน’ คือสาเหตุให้ฉันมาที่นี่!” 

ซานาดะเริ่มตวาดเสียงดังขึ้นจนคนรอบข้างต่างหยุดดู ทว่าคร้ังนี้เขา 

ไม่สนใจสายตาพวกนั้นแล้ว ยังตวาดอย่างเอาเรื่องมากขึ้น “เธอรู้มานาน

เท่าไรแล้วเลนยะ!”

“เพิ่งรู้แน่ๆ ก็ไม่กี่วันก่อน” เด็กสาวยังตอบง่ายดายแม้คอเสื้อจะ

ถูกรั้งแน่นขึ้น

“แต่ก่อนหน้านั้นก็ระแคะระคายมาบ้างแล้วใช่ไหม” เขากระซิบ

เหี้ยม
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เลนยะเอียงคอนิด เว้นช่องว่างในค�าตอบของตน ก่อนรับแค่ว่า 

“ใช่”

“และเลือกจะหุบปากเงียบ...ท�าไม!”

“เพราะเห็นหน้าโง่ๆ ของแก แล้วรู้ว่าแกจะท�าเรื่องโง่ๆ น่ะ...”

ปึก!

“ว้ายยย!”

เด็กนักเรียนหญิงในบริเวณนั้นร้องออกมาด้วยความตกอกตกใจ

ทันใด เมื่อเด็กหนุ่มผมด�าที่ดูเหมือนจะมีเรื่องกับญาติของตนเหวี่ยงหมัด

เข้าหาหน้าของเลนยะโดยไม่สนว่าเป็นผูห้ญิงรึเปล่า ท�าให้เธอกระเดน็ไป

กระแทกกับผนังด้านหลังทันที 

และทุกคนยิ่งตื่นตกใจขึ้นอีกเมื่อซานาดะตามไปกระชากคอเสื้อ

ของเด็กสาวเคราะห์ร้ายต่ออย่างไม่สนใจสายตารอบข้าง มาดเคร่งขรึม

ของเขาหลุดรุ่ยไม่มีชิ้นดี  

ทว่าเมื่อเห็นว่าเลนยะยังคงเอียงศีรษะไปด้านที่ถูกต่อยพร้อมก้ม

ต�า่เงยีบไป กท็�าให้สตขิองเขาเริม่กลบัมาทลีะน้อย ตามด้วยความรูส้กึผดิ

เมือ่เพิง่รูว่้าตนท�าเกนิกว่าเหต ุโดยเฉพาะด้วยอารมณ์โกรธทีเ่กดิจากการ

ยั่วยุของเธอ 

ถงึรูว่้าคนตรงหน้ามนัน่าอดัขนาดไหนกเ็ถอะ แต่นัน่ไม่ใช่เหตผุลที่

เขาจะลงมือกับ...

ปึก! 

ไม่ทันได้เอ่ยขอโทษ ความชาก็เข้าเล่นงานทั่วแก้มด้านซ้าย แรง

อดัซดัให้เขาเซถลาไปด้านหนึง่ และสิง่เดยีวทีห่างตาจบัได้คอืเงาของก�าป้ัน

ที่ถูกเหวี่ยงสวนกลับมาของหมอผีสาว ซ�้ายังเป็นหมัดเร็วชนิดไม่ให้เขาได้

ตั้งตัว

“อั้ก!” ซานาดะรีบยันขาทรงตัวก่อนล้มลงไปด้วยฤทธิ์หมัดหนักๆ 

ของเลนยะ ก่อนสะบดัใบหน้าทีท่ัง้โกรธทัง้ฉงนไปมองเลนยะทนัททีีต่ัง้สติ

ได้ และก็ถึงกับตะลึงงันเมื่อเห็นหน้าของเธอ 
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“เธอ?!” 

คนที่คิดว่าถูกตนชกจนหมดฤทธิ์ไปแล้วไม่มีแม้แต่รอยช�้าสักนิด 

ความสงสัยเกิดขึ้นเพียงไม่นานค�าเฉลยก็ปรากฏ เมื่อเลนยะยกกระเป๋า

นักเรียน พร้อมขมวดคิ้วมองมันและเอ่ยขึ้น 

“ถึงกระเป๋าฉันจะเจ็บไม่เป็น แต่ของข้างในมันพังได้นะ ชกไม่ดู 

ตาม้าตาเรือเลยแกเนี่ย” 

คนที่รู้สึกผิดตอนแรกเพราะเผลอท�าร้ายเธอกัดกรามแน่น แม้นั่น

จะท�าให้เจบ็ทีแ่ก้มซ้ายมากขึน้...จะบอกว่าเธอคดิไว้อยูแ่ล้วว่าจะถกูเขาชก

หรือโต้ตอบ ถึงได้ยกกระเป๋าขึ้นมากันได้ทันแบบนี้ แสดงว่าจงใจมากวน

อารมณ์เขาโดยเฉพาะตั้งแต่ต้นแล้วงั้นสิ!

“ทน้ีีรูร้ยึงัว่าท�าไมฉนัถงึไม่บอกอะไรแก” หมอผสีาวพดูขึน้ใหม่ด้วย

แววตาปรามาส “โมโหจนต่อยฉนัในทีส่าธารณะได้แบบนี ้มนับอกอยูแ่ล้ว

ว่าแกคุมสถานการณ์อะไรไม่ได้หรอก แล้วยังคิดว่าฉันจะบอกความจริง

อะไรแกได้อกีล่ะ เดีย๋วฉนัเผลอหลดุอะไรทีม่คีวามเกีย่วข้องกบัมนัออกไป 

แกกจ็ะวิง่โร่ไปหาเร่ืองให้ตวัเอง แล้วสดุท้ายกพ็าฉนัซวยไปด้วย ดงันัน้จง

ขอบคุณฉันซะที่ปกป้องแกจากความโง่ของตัวเองน่ะ”

ซานาดะเงียบไป พลางยกหลังมือเช็ดมุมปาก ขณะคิดตามอย่าง

เสยีไม่ได้ แม้จะถกูประเมนิไว้ต�า่เช่นนัน้ ทว่าเขากป็ฏเิสธไม่ได้ว่าตนมสีทิธิ์

ลงมือท�าอะไรสักอย่างหากสงสัยเพียงเล็กน้อยว่าชายท่ีฆ่าครอบครัวเขา

ปรากฏตัวขึ้น กระนั้นถึงจะเห็นด้วยกับเหตุผลของเลนยะไม่น้อย ทว่าเขา

กร็ูจ้กัหมอผสีาวมากพอจะรู้ว่าเหตผุลของเธอไม่ได้มแีค่นัน้ แต่มนัยงัรวม

ถึง...

“เธอไม่บอกฉัน เพราะคิดว่าถ้าฉันไม่รู้อะไรเลย เธอจะได้หาทาง

หลอกใช้ประโยชน์ได้ง่ายขึ้นมากกว่า”

หมอผสีาวนิง่ไปนดิกบัค�าโต้แย้งนัน้ และกลอกตาไปฝ่ังหนึง่ ปล่อย

ให้ระหว่างตนกับญาติหนุ่มเงียบไปอึดใจ ก่อนตอบ

“คิดมากไปมั้งไอ้ท่ามาก” 



14   Z O K E N Y O  อ สู ร ต น สุ ด ท้ า ย  เ ล่ ม 3

นยัน์ตาสดี�าหลงักรอบแว่นหร่ีลงทนัใดกบัค�าตอบนัน้ พลางคดิในใจ

แล้วไอ้ช่องว่างของค�าพูดเมื่อกี้มันอะไรไม่ทราบ กะใช้ประโยชน์

กันมาตั้งแต่ต้นแล้วสิท่า!

“ยังไงก็เถอะ ตอนนี้มันคนละเรื่องแล้ว” เลนยะตัดบท ไม่คิด 

สานต่อความสงสัยของซานาดะ แล้วกล่าวต่อ “ตอนนี้มันเปิดตัวออกมา

เตม็ที ่แสดงว่าพร้อมเล่นงานเราแล้ว ซึง่หมายถงึมนัจะพุง่ไปหาแกหรอืฉนั

เมื่อไรก็ได้ ดังนั้นฉันถึงมาบอกแกเพื่อเราจะได้ช่วยกันตั้งหลัก ร่วมมือ

กัน”

“ร่วมมือกัน” เด็กหนุ่มทวน แทบไม่เชื่อว่าค�าพูดนี้จะหลุดมาจาก

เลนยะ เขามองเธออย่างไม่ไว้ใจยิ่งกว่าเดิม

“แกบอกเองนี่ว่าพวกเราลงเรือล�าเดียวกันแล้ว” เธอรีบทวนความ

ทรงจ�าเขา

“ใช่ แต่นั่นฉันเป็นคนพูด ไม่ใช่เธอ”

“แล้วต่างกันตรงไหน”

“จุดประสงค์ไง” ซานาดะตอบชัด “และตอนแรกท่ีบอกแบบนั้น

เพราะฉันยังไม่รู้ว่าเจ้าคนที่ตามหาอยู่เป็น ‘มัน’ ”

“รู้ว่าเป็น ‘มัน’ แล้วจะยังไง” เลนยะเลิกคิ้วขึ้นข้างหนึ่ง ถามสวน

ทันใด “จะวิ่งโร่ไปแก้แค้นมันโง่ๆ เหมือนที่แกเคยมาท้าสู้ฉันแล้วแพ้หมด

สภาพน่ะนะ”

ไฟกรุน่ร้อนพลนัปรากฏในแววตาสดี�าหลงักรอบแว่นของซานาดะ 

“แล้วเธอไม่คิดแค้นเลยรึไง”

“ไม่” เลนยะตอบรวดเร็วชัดเจน “ฉันอยากเอาตัวเองให้รอดก่อน

มากกว่า และถ้าแกยังอยากหาทางแก้แค้นมันกลับให้ได้จริงๆ ก็ควรเอา

ตัวรอดจากมันให้ได้ก่อน ดังนั้น...” เลนยะหยุดค�าและยื่นมือมาเบื้องหน้า

เด็กหนุ่ม ก่อนเอ่ยขึ้นใหม่ด้วยรอยยิ้มการค้า “ฉันอยากรอด แต่ฉันแค่คน

เดียวคงเอาไม่อยู่ ส่วนแกอยากแก้แค้น แต่แกคนเดียวตอนนี้ก็คงไม่ไหว

เหมือนกัน ดังนั้นผูกมิตรกันดีๆ แล้วท�าตามวิธีฉัน แล้วเราจะได้สิ่งที่
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ต้องการกันทั้งสองฝ่าย”

ดวงตาสดี�าจ้องมอืทีย่ืน่มาตรงหน้าอย่างไม่ไว้วางใจ ก่อนกลอกขึน้

มองใบหน้าผู้เสนอเงื่อนไข และเขาพนันได้ว่าตาเธอไม่ย้ิมเหมือนปาก

แม้แต่น้อย

“หน้าอย่างเธอมหีรอือยากจะผกูมติรกบัใคร อย่างเธอกแ็ค่หวงัให้

ฉันเป็นตัวหมากบนกระดานของเธอเท่านั้น” คนถูกเชิญชวนยังปฏิเสธ 

ข้อเสนออย่างรูท้นั และกล่าวต่อ “ลงเรือล�าเดยีวกนั หวงัว่าเธอจะไม่ผลกั

ฉนัตกเรอืกลางทางหรอกนะ เพราะมนัน่ากลวัว่าฉนัจะกลายเป็นแค่เหยือ่

ที่เธอเอามาใช้แล้วทิ้ง มากกว่าพันธมิตรที่ช่วยเหลือกัน”  

ไม่มีค�าตอบจากอีกฝ่าย แต่กลับมีรอยยิ้มที่กว้างขึ้นบนดวงหน้า

ของเธอแทน 

“ถงึฉนัจะเป็นอย่างทีแ่กบอกจรงิ แต่แกไม่มทีางเลอืกอืน่หรอกนะ 

ถ้าเราไม่ร่วมมอืกนัเจ้านัน่กจ็ดัการเราได้ง่ายขึน้ แกรูอ้ยูแ่ก่ใจ” เลนยะยงั

พูดราบเรียบ แฝงการข่มขู่เล็กๆ โดยไม่สนค�ากล่าวโทษของซานาดะ  

“ยังไงก็ดีกว่าไปงัดกับเจ้านั่นตัวต่อตัว ฉันรู้น่าว่าแกอยากแก้แค้นให้

ครอบครวัใจจะขาด อยากท�าด้วยมอืตวัเองทกุขัน้ทกุตอน แต่เราทัง้คูต่่าง

รู้ดีว่าแกไม่มีปัญญาหรอก...จะเอายังไง จะให้ ‘มัน’ เดินมาจัดการอย่าง

ไม่ทนัได้สู ้หรอืยอมเป็นหมากให้ฉนัจบัเดนิ อย่างน้อยๆ กไ็ด้ลงสนามแข่ง 

ไม่ต้องนอนเป็นแค่เศษเนื้อเหมือนโซเคนโยคนอื่นๆ” 

เป็นข้อเสนอที่น่ารังเกียจที่สุดตั้งแต่เคยได้ยินมา...ซานาดะได้แต่

สบถอยู่ในใจ แต่กลับไม่มีข้อโต้แย้ง 

ถูกอย่างที่เจ้าคนมากเล่ห์ตรงหน้าพูด เขาไม่มีทางสู้คนเดียวได้  

ทั้งที่รู้อยู่เต็มอก...แต่ถ้าต้องยอมเป็นตัวหมากให้อีกฝ่าย ต้องยอมเป็น 

เบี้ยล่างให้หมอผีสาว...

ความเงยีบเริม่ก่อตวัอยูร่อบตวัเลนยะและซานาดะ เขาครุน่คดิจน

ลืมความเจ็บหนึบที่ข้างแก้ม 

ก็คิดอยู่หรอกนะ ถ้าเขาเป็นฝ่ายควบคุมเลนยะได้เสียเองก็คงดี  
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แต่ปัญหาคือเขาอ่านอะไรญาติสาวคนนี้ของตนไม่ออกสักอย่าง แทบดู 

ไม่ออกว่าเธอคดิอะไรอยู ่เดีย๋วพดูจริงเดีย๋วพดูโกหก บางทพีดูเรือ่งโกหก

เหมอืนเรือ่งจรงิ และพดูเร่ืองจรงิเหมอืนเร่ืองโกหก ผสมปนเปมัว่ไปหมด

จนเอาแน่เอานอนไม่ได้ ยิง่ไอ้นสิยัทีแ่ทบไม่แคร์อะไรสกัอย่างจงึท�าให้เธอ

แทบไม่มีจุดอ่อน...และสิ่งที่เขาคิดว่าอาจเป็นจุดอ่อนของเธอ ก็ไม่ใช่สิ่งที่

เอามาใช้ได้หรือควรใช้ต่อรองกับเธอด้วย

ฉะนั้นแม้ไม่อยากยอมรับ แต่หากเขาร่วมมือกับเลนยะก็มีแต่จะ

เป็นเบี้ยล่างเจ้าหล่อนเท่านั้น...และนั่นคือสิ่งที่เขาไม่อยากให้เกิดขึ้นเลย  

แต่สุดท้ายความเงียบแห่งการตัดสินใจก็ถูกท�าลายด้วยเสียงหนึ่ง

“ท�าอะไรกันน่ะ” เสียงเล็กๆ ของผีน้อยที่เพิ่งลอยมาถึงสถานที่ที่

เพิ่งเกิดการทะเลาะวิวาทดังถาม

ซึง่เขามาพร้อมกบัชายชราร่างอ้วนเตีย้หน้าใจด ีสวมเสือ้ผ้าสบายๆ 

และวญิญาณอกีดวงของแม่ทพัหญิงเจ้าของใบหน้างดงามแต่ดจูรงิจงัเป็น

เอกลักษณ์ 

ผอ.โยโคหันไปสั่งให้นักเรียนที่ก�าลังมุงดูการทะเลาะวิวาทของ 

เลนยะกบัซานาดะให้กลบัห้องเรียนไปเมือ่เหน็สถานการณ์แล้วว่า ระหว่าง

ทายาทโซเคนโยทั้งสองต้องเกิดเรื่องบางอย่างขึ้นอย่างแน่นอน

“เจ้าท�าอะไรท่านซานาดะ” วิญญาณท่านหญิงคนงามถามเลนยะ

เสียงเครียดทันที เมื่อเธอเห็นความผิดปกติของเด็กหนุ่ม และรอยเขียว

ช�้าข้างแก้มเขา

“ก็แค่เด็กทะเลาะกัน จะสนใจท�าไม” เจ้าหมอผีตัวแสบปั้นหน้านิ่ง

ตอบอย่างแนบเนียน

“ต้องสนส ิกเ็ป็นเดก็ทะเลาะกนัในโรงเรียนฉนันี”่ ชายชราเจ้าของ

โรงเรียนดักคอเลนยะแทนวิญญาณท่านหญิง 

ขณะอาเคเดะก็ถามอย่างเอาเรื่องต่อ “แล้วถ้าไม่มีเหตุอะไรให้

ทะเลาะ มันจะทะเลาะกันได้ยังไง” 

ดวงตาสงีาช้างหร่ีเลก็ เพ่งเลง็ใบหน้านิง่ไม่ทกุข์ร้อนของหมอผสีาว
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“คนมันไม่ชอบขี้หน้ากัน เรื่องนิดๆ หน่อยๆ ก็ทะเลาะกันได้” คน

ถกูสงสยัยงัเฉไฉไปเรือ่ย ไม่สนด้วยว่าค�าแก้ตวัของตนเองจะฟังขึน้รเึปล่า 

ชายชราที่ชักเห็นเค้าเมฆหมอกระหว่างวิญญาณกับหมอผีจ�าต้อง

รีบขัด 

“เอาเถอะถือว่าจบเรื่อง ว่าแต่โซเคนโยคุงไม่เป็นไรนะ” ผอ.โยโค

ถามและหันไปยังซานาดะ ระบุชัดว่าก�าลังห่วงโซเคนโยคนไหนอยู่

ซึง่ท�าให้โซเคนโยอกีคนท้วงขึน้เกอืบทนัทว่ีา “ควรถามฉนัมากกว่า

นะ เพราะฉันเป็นคนถูกต่อยก่อน” 

“แล้วแผลเธออยู่ไหน” ทาโร่ย่นหัวคิ้วจับผิดพลัน

“คนโง่ต่อยไม่โดนไง” เธอตอบรวดเร็ว

“ผมขอตัวครับ” ซานาดะก้มศีรษะขอตัวกับผอ.โยโคทันที ก่อนจะ

ได้พลั้งมือกับเจ้าหมอผีจอมหาเรื่องอีกรอบ

กระนั้นก่อนไปก็ยังทิ้งสายตาขุ่นเคืองให้เธอ และดูไม่ได้อยาก

กล่าวถึงเรื่องที่คุยกับเลนยะก่อนหน้านี้ ในขณะท่ีเด็กสาวกลับก้มมอง

กระเป๋าตัวเองด้วยท่าทางห่วงกังวลอย่างเสแสร้ง ก่อนหันไปเก็บของเข้า

ล็อกเกอร์ตามปกติราวกับไม่เคยพูดเรื่องส�าคัญอะไรก่อนเหล่าบุคคลที่

สามจะมาถึงเช่นกัน

“ไม่อยู่ด้วยแป๊บเดียวก็มีเรื่องกับพี่ชายซานาดะ...เพราะแบบนี ้

เลยไล่ให้ฉนัไปหาผอ.โยโคสนิะ” ทาโร่เหล่ตาไปยงัหมอผข้ีางตวัทีด่สูบาย

อารมณ์จนน่าหมั่นไส้ 

“แค่เสียงของไอ้ท่ามากเวลาเถียง มันก็น่าร�าคาญพอแล้ว ถ้ามี

เสียงแกมาผสมโรงด้วยอีกคนฉันคงบ้าตายก่อน” เธอปิดล็อกเกอร์ และ

ก้าวออกไปไม่สนสายตาคาดโทษและเหนื่อยหน่ายของทาโร่

ทาโร่ระบายลมหายใจมองตามหลังเด็กสาวนิสัยแย่ แต่ก็รู้ดีว่าคง

ท�าได้แค่ทนเธอต่อไป เพราะนสิยัแบบนีแ้หละทีท่�าให้เธอเอาตวัรอดไปได้

เรื่อยๆ โดยไม่มีใครจับได้ไล่ทัน

แต่ทัง้ทีเ่ขาคดิแบบนัน้ ทว่าผน้ีอยไม่รู้เลยว่าหมอผจีอมเจ้าเล่ห์เอา
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ตวัรอดเก่งคนนีจ้ะพบจดุจบอย่างรวดเร็ว รวดเร็วแบบทีน่บัเวลาถอยหลงั

ไปจากนี้ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้น...

เสียงออดดังขึ้นเป็นสัญญาณการสิ้นสุดวิชาเรียนสุดท้ายของวัน 

ซึ่งทั้งหมอผีสาวและซานาดะต่างก็เก็บหนังสือเรียนโดยไม่ได้คุยอะไรกัน

เพิ่มหลังจากช่วงเช้าที่ห้องล็อกเกอร์

ความจริงพวกเขาก็ไม่ค่อยได้พูดคุยเป็นเรื่องเป็นราวหรือสนทนา

อะไรกันมากมายนักหากไม่จ�าเป็น แต่ครั้งนี้ความมาคุเหมือนจะยิ่งเพิ่ม

ขึ้นอีกหลายเท่า ราวกับย้อนกลับไปครั้งแรกที่พวกเขาได้พบกัน ซานาดะ

ดูเครียดชัดเจน ซึ่งเดาได้ไม่ยากว่าสาเหตุมาจากเรื่องที่พี่ชายของเลนยะ

ปรากฏตัวขึ้น และคงซ�้าด้วยข้อเสนอของเลนยะที่มีให้เขา 

และเขาลุกออกไปก่อนเลนยะโดยไม่แม้แต่ปรายหางตามอง

“สะบัดตูดหนีเป็นสาวน้อยไปได้” เลนยะพึมพ�าไล่หลังญาติหนุ่ม 

ก่อนคว้ากระเป๋านักเรียนลุกออกไปเช่นเดียวกัน

ซึ่งระหว่างทางลงมายังชั้นสามของตัวตึก เธอก็ต้องหยุดเท้า เมื่อ

วิญญาณเด็กชายข้างตัวเอ่ยขึ้น

“นั่นอะไรน่ะ” 

เลนยะหันกลับไปยังทาโร่ที่เวลานี้ลอยนิ่งอยู่หน้าห้องเรียนวิทยา-

ศาสตร์ว่างเปล่า และจ้องนิ่งเข้าไปในนั้น ไม่ทันอธิบายอะไรเขาก็ลอย

เข้าไปในห้องราวกับถูกดึงดูด จนท�าให้เลนยะต้องขมวดคิ้ว ก้าวถอยหลัง

ไปมองตาม

ซึ่งก็เห็นเขาไปหยุดนิ่ง หันหลังให้ และจ้องมองบางอย่างที่อยู่บน

กระจกหน้าต่าง

และการทีพ่บว่าทาโร่หยดุนิง่อยูแ่บบนัน้จนเหมอืนถกูแช่แขง็กท็�าให้

เลนยะต้องก้าวตามเข้าไปในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ พร้อมเอียงคอเพื่อดู

สิ่งที่ท�าให้วิญญาณเด็กชายมีอาการเช่นนั้น

นัยน์ตาสีน�้าเงินหรี่ลงเพ่งพินิจ พยายามมองข้ามไหล่ของทาโร่ 
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ขณะก้าวช้าๆ ตรงไป และเพียงไม่นานก็พลันชะงักเท้า เปลี่ยนเป็นก้าว

พรวดตรงเข้าไปกระชากบางสิ่งออกจากหน้าต่างกระจก

และเพียงเลนยะกระชากสิ่งนั้นออกมา ทาโร่ที่หยุดค้างไปก็สะดุ้ง

ตัวเหมือนเพิ่งตื่นจากภวังค์ ก่อนเห็นว่าในมือของเลนยะมีแผ่นกระดาษ 

สีแดงสดแผ่นหนึ่ง เธอฉีกมันออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยต่อหน้าเขา พร้อม

ค�ารามอย่างกราดเกรี้ยวลอดไรฟันออกมาว่า

“อาคมเรียกวิญญาณงั้นเหรอ!”

ปั้ง!

ผน้ีอยสะดุง้ตวัอกีคร้ัง ขณะเลนยะหนัหน้ากลบัไปข้างหลงัตนทนัที

ตามเสียงประตูห้องที่ถูกกระชากปิดอย่างรวดเร็ว

เร็วเท่าความคิด เธอพุ่งตัวกลับไปยังประตู ตะปบมันเพื่อจะเปิด 

ทว่ากลับเปิดไม่ได้ เด็กสาวทิ้งกระเป๋านักเรียนและวิ่งไปที่ประตูด้านหลัง

อีกฝั่งต่อทันที และผลก็ออกมาเหมือนกัน 

“มันล็อกเหรอ!” ทาโร่ร้องถามหน้าตาตื่นตกใจเมื่อเห็นว่าเลนยะ

ไม่สามารถเลือ่นประตเูปิดออกได้สกับาน พร้อมมองตามร่างของเธอทีย่งั

ไม่ยอมแพ้ วิ่งไปที่หน้าต่างแทน 

แต่ก็ปรากฏว่าไม่มีหน้าต่างบานใดเปิดได้เลยเช่นกัน

เลนยะสบถอย่างหัวเสีย ขณะมองรอบห้อง และก้าวถอยออกมา 

สองสามก้าว ก่อนคว้าเก้าอี้ใกล้ตัวเหวี่ยงใส่กระจกหน้าต่างสุดแรง

“เดี๋ยว! เลนยะใจเย็น...!”

ตึง!

เก้าอีท่ี้ควรท�าหน้าต่างแตก และลอยทะลอุอกไป กลบัถกูดดีกระเดน็

กลับมาราวกับหน้าต่างกระจกนั่นเป็นก�าแพงหนาๆ ซ�้ายังไม่มีร่องรอย 

ขีดข่วนแม้แต่นิดเดียวบนผิวกระจก จนทาโร่ต้องอ้าปากค้างด้วยความอึ้ง

ตะลึงไปชั่ววินาที

“มันไม่ได้ล็อก นี่มันเกกไก!” เลนยะค�ารามตอบในที่สุด

“อาคมกัน้เขตแดนเหรอ!” ผน้ีอยเบกิตากว้างกว่าเดมิ และรบีลอย
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ไปยังประตูเพื่อทดสอบ และเขาต้องร้องออกมาทันทีท่ีมือแตะถูกประตู

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ที่ปิดสนิท “โอ๊ย! ร้อน!”

วิญญาณที่คิดว่าตนคงไม่มีทางรู้สึกเจ็บปวดร้อนหนาวทางกายได้

อกียิง่หน้าซดีเผอืดกว่าเดมิ เมือ่นิว้ของตนรบัรูไ้ด้ชดัถงึความร้อนทีเ่หมอืน

เหล็กเผาไฟจากบานประตูเลื่อนตรงหน้า

นี่พวกเขาถูกขังจริงๆ งั้นเหรอ ใครท�ากัน!

“เราน่าจะตะโกนบอกคนข้างนอกได้นะ ตอนนีเ้พิง่เลกิเรยีน น่าจะ

มีคนได้ยินแล้วมาช่วย” เขาหันมาเสนออย่างรวดเร็ว

“ถ้าถูกกั้นเขตแดนแล้วก็หมายถึงเสียงเราจะลอดออกไปไม่ได้” 

เลนยะแย้ง

“แล้วครูเวร หรือภารโรงที่ตรวจตึกล่ะ” วิญญาณเด็กชายยังไม่

ยอมแพ้ แม้เสียงจะเริ่มสั่นนิดๆ แล้วก็ตาม

“โรงเรียนนี้ไม่มีคนท�าหน้าที่แบบนั้น แกก็รู้”

“ตะ...แต่เราต้องออกจากที่นี่ก่อนหกโมงเย็น ไม่อย่างนั้นจะโดน

โรงเรียนยามค�่าคืนเล่นงาน”

“ก็นั่นแหละจุดประสงค์ของ ‘มัน’ ละ” เลนยะเน้นชัดจนเกือบเป็น

ตวาดกร้าวอย่างหัวเสีย

ซึง่นัน่ท�าให้ทาโร่ตวัแขง็ทือ่ไปอดึใจกบัสิง่ที่ได้ฟัง ขณะค่อยๆ คราง

ถามราวกับกลัวจะพูดออกมาว่า 

“พี่ชายเธอ...เขา...อยู่ที่นี่งั้นเหรอ” 

“แล้วคิดว่าจะเป็นฝีมือใครได้อีกล่ะที่ ใช้อาคมเรียกวิญญาณ 

ท�าให้แกเข้ามาในห้องนี้แบบมึนๆ และกั้นเขตอาคมขังเราทั้งคู่ไว้ได้น่ะ  

บ้าเอ๊ย!” 

ผน้ีอยลอบกลนืน�า้ลายลงคออย่างฝืดเฝ่ือน...นีม่นัทัง้กะทนัหนั และ

เลวร้ายกว่าที่เขาคาด อาจเพราะเขาไม่เคยเจอผู้ชายคนนั้น ซ�้ายังไม่เห็น

การเคลื่อนไหวใดที่ผิดปกติเลยหลังพวกเขากลับจากซัปโปโร จึงไม่กังวล

หรอืหวาดกลวัอะไรมากนกั แต่พอเวลานีท้ีถ่กูเล่นงานอย่างง่ายดาย ท�าให้
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เขาเพิ่งตระหนักว่าสถานการณ์ยามนี้มันเปราะบางขนาดไหน 

ซึ่งแบบนี้ไม่ต่างอะไรกับพวกเขาก�าลังดิ้นอยู่ในก�ามือพ่ีชายของ 

เลนยะเลยแม้แต่นิดเดียว

“กินเท็นชิกับโยชิฮาระอาจตามหาเราถ้าเราไม่กลับบ้านนะ” ทาโร่

ควานหาความหวังใหม่

“ใช่ แต่กค็งหลงัหกโมงกว่าพวกมนัจะเร่ิมสะกดิใจ” เลนยะว่าห้วนๆ 

และเดนิกลบัไปคว้ากระเป๋านกัเรียนทีท่ิง้ไว้ รือ้ของทีอ่ยูภ่ายในเพือ่หาของ

ที่ใช้ประโยชน์ได้ “มียันต์อยู่ไม่ถึงสิบแผ่น กับน�้ามนต์ขวดเล็กขวดเดียว 

มือถือก็โทร.ออกไปไม่ได้”

ค�าบ่นของเลนยะยิ่งท�าให้ทาโร่หวั่นวิตกมากขึ้น และท�าให้เขาเริ่ม

สร้างความคิดในเชิงบวกมากลบเกลื่อนความวิตกนี้แทน

“ตะ...แต่ถ้า...ถ้าเป็นพีช่ายเธอจริง ท�าไมเขาไม่ฆ่าเราซะเลยล่ะ ใช้

วิธีนี้ท�าไม ก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าเรารู้ว่าเป็นเขา”

“เพราะนัน่คอืไอ้เลนโยไง!” หมอผสีาวตอบเน้นชดัจนเกอืบค�าราม 

“มันท�าแบบนีเ้สมอนัน่แหละ เล่นเกมแมวหยอกหน ูหลอกล่อ ท�าให้สบัสน 

กวนประสาท เป็นแบบนี้มาตั้งแต่เด็กแล้ว แม้แต่เรื่องเมื่อแปดปีที่แล้วก็

เหมอืนกนั ยมืมอืคนอืน่ ส่วนตวัเองแค่นัง่ดแูละรอให้มนัเกดิขึน้ นัน่แหละ

วิธีที่มันชอบท�าละ ที่ส�าคัญแกก็เห็นนี่ว่าเด็กนักเรียนสามคนที่ตาย ไม่ได้

ถูกฆ่าด้วยมือมันตรงๆ สักคน เจ้านั่นแค่สร้างเมล็ดพันธุ์ไว้ จากนั้นก็

กระตุ้น ผลักดัน ให้เหยื่อก้าวเท้าตกลงไปเอง หรือถ้าพูดในทางปฏิบัติ 

มันไม่เคยมือเปื้อนเลือดเลยสักครั้ง ดังนั้นนี่แหละวิธีการของมันร้อย

เปอร์เซ็นต์เลย” 

“งั้นท�าลายเขตแดนได้ไหม” ทาโร่ถามต่อทันทีอย่างร้อนรน

“ถ้าท�าได้ก็ท�าไปแล้วสิ ยันต์มันไม่พอ” เลนยะถอนใจแรงหลังพูด

จบ แล้วทิ้งตัวนั่งลงบนเก้าอี้ใกล้ตัวราวกับเหนื่อยเกินกว่าจะท�าอะไร

มากกว่านี ้ก่อนเงยหน้าขึน้ไปมองประตหู้อง “หวงัว่าไอ้อาคมกัน้เขตแดน

นั้น นอกจากกันเราออกไปได้แล้ว จะกัน ‘อย่างอื่น’ ไม่ให้เข้ามาได้ด้วย” 
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วิญญาณเด็กชายตัวแข็งทื่อกว่าเดิมในค�าพูดนั่น เพราะหากอาคม

กั้นเขตแดนสร้างให้พวกเขาออกไม่ได้ แต่กลับให้ ‘บางอย่าง’ ที่เลนยะ

หมายถงึเข้ามาได้ พวกเขากไ็ม่ต่างอะไรกบัหนตูดิจ่ันที่ไร้ทางหนโีดยสิน้เชงิ

กริ๊ง...

เสียงเบาๆ จากกระดิ่งที่ต้นคอท�าให้มือเรียวแข็งแรงต้องย่ืนไป

สมัผสั ก่อนความรูส้กึกงัวลบางอย่างที่ไล่มาตามปลายนิว้จะดงึเขาให้มอง

ออกไปยังเส้นทางในซอยบ้าน ที่เวลานี้ควรเห็นร่างสูงของเด็กสาวเรือน

ผมสีน�้าตาลกับวิญญาณเด็กชายของเธอเดินกลับมาแล้ว

“ถ้าท่านทาโร่ไม่มาคนเดียวแบบคราวที่แล้ว ก็ไม่น่าจะมีปัญหา

อะไรหรอกมั้งขอรับ ท่านกินเท็นชิ”

กินเท็นชิยังคงจับที่กระดิ่งบนปลอกคอ ก่อนมองข้ามไหล่ไปยัง 

โยชิฮาระ 

“กระดิ่ง” เขาเปรยด้วยเสียงทุ้มลึก “ข้ารู้สึก...เหมือนถูกเตือน”

“ไม่ใช่ลมหรือขอรับ” โยชฮิาระขอความมัน่ใจ ขณะลอยเข้ามาใกล้

ขึ้น

สุนัขป่าหนุ่มไม่ตอบ ทว่ามองไปทางหนึ่งเพื่อใคร่ครวญ “ไม่...แต่

ก็ยังเบาเกินไป”

โยชิฮาระเงียบไปนิด ความจริงช่วงเวลานี้ โดยเฉพาะเมื่อทุกคน

ต่างรู้ดีว่ามีใครปรากฏตัวขึ้นมาแล้ว ความผิดปกติแม้เพียงเล็กน้อยก็ไม่

ควรมองข้ามไป แต่ขณะเดียวกันเลนยะเองก็มักไปที่อื่นหลังเลิกเรียนใน

บางครั้ง โดยเฉพาะเมื่อเธอมีงานแล้วต้องสืบเรื่องปัญหาของผู้ว่าจ้าง 

“รอเวลาอกีสกัหน่อยไหมขอรบั ถ้าหกโมงแล้วท่านเลนยะยงัไม่มา 

ค่อยออกไปตามหา เพราะถ้าท่านเลนยะกลบัมาตอนทีเ่ราออกไปคงคลาด

กัน และท่านเลนยะอาจโวยเรื่องนี้ได้”

เป็นความคดิทีเ่จ้าปีศาจต้องทบทวนตาม ขณะมอืยงัจบัอยูท่ีก่ระดิง่

เขาไม่อยากด่วนตดัสนิใจ และรูด้ว่ีาเลนยะไม่ใช่ประเภททีต้่องคอย
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ห่วงความปลอดภัย แต่สถานการณ์ตอนนี้ไม่ปกติ และไม่อาจคาดเดาได้

ว่าพี่ชายของเลนยะจะท�าอะไรบ้าง หรือลงมือเมื่อไร

ซึ่งถ้ารออีกสักหน่อยละก็...

เหมือนการนับถอยหลังถึงวันโลกแตกเมื่อเข็มยาวบนนาฬิกาที่

แขวนผนังเหนือกระดานไวต์บอร์ดก�าลังเคลื่อนไปถึงเลขสิบสอง เพื่อเข้า

สู่ช่วงเวลาหกโมงเย็น

ทาโร่เงยมองมนัราวกบัถกูดงึดดู ก่อนหนักลบัไปหาเลนยะ ซึง่เวลา

นี้เธอเองก็มีสีหน้าเคร่งเครียดกับอุปกรณ์ปราบผีที่มีอยู่น้อยนิดของตน 

ก่อนจะกลอกตาไปมองยังกระดานหน้าห้องพร้อมถามขึ้น 

“มีปากกาไวต์บอร์ดรึเปล่า”

“มะ...มี” ทาโร่ตอบตะกุกตะกัก

เลนยะก้าวยาวๆ ไปหน้าห้องทันที เธอคว้าปากกาส�าหรับเขียน

กระดานมาสองด้าม 

“จะท�าอะไร” วิญญาณเด็กชายลอยตามหลัง

“ยันต์มีน้อยเกินไป ฉันไม่อยากเสี่ยงเสียมันไปถ้าไม่จ�าเป็นจริงๆ 

ดังน้ัน...” เธอหยุดค�าและหักครึ่งปากกาไวต์บอร์ดสีด�าในมือท้ังสองด้าม

ด้วยแรงที่ทาโร่ยังตกใจ และเปิดฝาขวดน�้ามนต์ ก่อนหย่อนไส้ปากกาท่ี

ชุ่มน�้าหมึกลงในนั้น แล้วเอ่ยต่อ “ฉันจะใช้อย่างอื่นแทน”

ทาโร่เลิกคิ้วสูงต่อค�ากล่าวนั้น และต้องถอยออกมาเล็กน้อยเมื่อ

หมอผสีาวดนัทัง้โต๊ะเก้าอีร้อบตวัเธอเองออกไปจนชดิผนงัห้อง เหลอืเพยีง

พื้นที่โล่งตรงกลางไว้ ซึ่งเธอก็ลงไปคุกเข่า คว้าขวดน�้ามนต์ที่บัดนี้กลาย

เป็นสีด�าข้นขึ้นมา จุ่มมือลงไป และเริ่มก้มตัวเขียนตัวอักษรคันจิบนพื้น

ห้องอย่างรวดเร็ว

“พื้นเนี่ยนะ!” ทาโร่อุทาน

“ใช่ สร้างอาคม” เธอตอบห้วนโดยไม่เงยหน้าขึ้นมาแม้แต่น้อย

“จะได้ผลเหรอ”
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“ไม่ใช่กระดาษที่ได้จากศาลเจ้าก็จริง แต่เรายังมีน�้ามนต์ผสมกับ

หมึกอยู่ อาจไม่มีประสิทธิภาพเท่า แต่ก็น่าจะยื้อเวลาได้...แล้วก็ไฟ”

“ไฟ?”

เธอละมือที่เปรอะสีด�าจากพื้น และลุกขึ้นไปที่สวิตช์ไฟตรงประตู

ห้อง ก่อนเปิดมันทุกดวงจนสว่างโร่ สร้างความรู้สึกปลอดภัยให้ทาโร่ได้

เลก็น้อยทนัท ีเพราะเขาพอจะจ�าได้ว่าโรงเรียนยามค�า่คนืนัน้ไม่ถกูกบัแสง

สว่าง เลนยะกวาดตามองเหนือหัวเพื่อเช็กว่าเธอเปิดไฟครบแล้ว ก่อน

พึมพ�า

“พอช่วยได้อีกนิด น่าจะเข้ามาไม่ได้สักพักจนกว่าจะท�าไฟดับ...!”

ครืด...

เลนยะดดีตวัออกห่างประตหู้องเรยีนทนัใดเมือ่มบีางอย่างครดูผ่าน

ประตู พร้อมทาโร่ที่หันหน้ากลับไปมองตามต้นเสียงเช่นกัน

หมอผีสาวค่อยๆ ถอยเท้ามายืนอยู่กลางห้อง บนตัวอักษรคันจิท่ี

ตนวาดไว้ ทาโร่ลอยไปซ่อนด้านหลงัเธอเหมอืนทกุครัง้ทีรู่ส้กึไม่ปลอดภยั 

และไม่นานเสียงเสียงหนึ่งก็ลอดผ่านประตูห้องที่ปิดสนิทเข้ามา 

“เจ้า...หมอผี...หมอผี...”

ทาโร่ตัวแข็งทื่อ จ�าได้ดี...เสียงที่เหมือนพูดผ่านล�าโพงแตกๆ นั่น 

เขาครางแผ่วอย่างหวาดกลัว

“มัน...มาแล้ว...”

แกร๊ก แกร็ก แกร็ก

วญิญาณเดก็ชายยิง่สะท้านจนตวัสัน่กบัเสยีงตะกยุน่าขนลกุราวกบั

มีสัตว์ร้ายพยายามเข้ามาในห้องนี้ 

“โมโมฮาระ...เอาไปแล้ว...เอามาแลก...เอามาแลก” 

เลนยะกบัทาโร่มองตากนัวบูหนึง่ รบัรูไ้ด้ชดัเจนว่าเจ้าโรงเรยีนยาม

ค�่าคืนยังคงฝังแค้นกับความขัดแย้งเก่าเรื่องเด็กหนุ่มผู้นั้น ค�าพูดขาดห้วง

ไม่เป็นประโยคของมันดังต่อ 

“แกมี...วิญญาณบริสุทธิ์...เอามาแลก...เอามา”
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ครั้งนี้ประตูเริ่มสั่นกุกกัก พร้อมแสงไฟเหนือหัวที่เริ่มกะพริบติดๆ 

ดับๆ ท�าให้ทั้งเลนยะและทาโร่ต้องเงยมองด้วยความกังวลมากขึ้นเรื่อยๆ 

ซ�้าเสียงของมันก็ยิ่งดังขึ้นกว่าเก่า

“เอาวิญญาณมา...แกมี...เอามาแลก...แลก...”

“มะ...มันจะเอาวิญญาณบริสุทธิ์ไหน” ทาโร่ต้องถามในที่สุด เริ่ม

ใจคอไม่ดีที่โรงเรียนยามค�่าคืนเอาแต่ร้องหาวิญญาณบริสุทธิ์ ทั้งที่ที่นี่ก็

ไม่มีโมโมฮาระ เร็นจิอยู่อีกแล้ว

ซึ่งเลนยะก็ให้ค�าตอบว่า “ถ้ามันจะเอาวิญญาณบริสุทธิ์แบบที่ว่า

จริง ก็ไม่ใช่วิญญาณฉันแน่ๆ ละ”

ทาโร่ชะงักไปอึดใจ และหันหน้ามองเลนยะทันใด เพราะความ

หมายในค�าพูดของเธอมันชัดเจนในตัวโดยไม่ต้องแปลซ�้าอีก...ไม่มี

วญิญาณของเดก็หนุม่ผูร่้าเริง แสนด ีแต่ยงัมวีญิญาณเดก็ดวงเลก็ๆ อย่าง

เขาอยู่...

“ไม่เอานะ!” วญิญาณเดก็ชายร้องอย่างเสยีขวญั รบีถามอย่างตืน่

กลัว “เธอจะไม่ส่งฉันให้มันใช่ไหมเลนยะ”

นัยน์ตาสีน�้าเงินแค่ปรายมามองหน้าทาโร่ครู่หนึ่ง และกลับไปจ้อง

ที่ประตูห้องเช่นเดิมโดยไม่ตอบค�าถามใด

“อย่าเงียบสิ” ทาโร่ยิ่งใจเสีย ความกลัววิ่งมาเกาะทั่วร่างจนสติ

แทบแตกเป็นเสี่ยงๆ 

เขาไม่เคยเดาความคิดอะไรเลนยะออก ไม่เคยเลย และบอกได้

เลยว่าเธอไม่ใช่คนดนีกั และหลายคร้ังทีเ่ขาเคยเหน็เธอเอาตวัรอดด้วยวธิี

ที่ไม่น่าดูสักเท่าไร เพราะมักจะมีเหยื่อ มีคนรับเคราะห์ไม่มากก็น้อย  

แต่ว่ากไ็ม่ใช่ว่าเธอจะชัว่ร้ายขนาดปล่อยให้ใครตายต่อหน้าได้หน้าตาเฉย 

หรือให้ใครรับกรรมแทนตนเอง...รึเปล่า 

ความจริงเขาอยู่กับเลนยะมาไม่ถึงปีด้วยซ�้า ไม่รู้ว่าเธอผ่านอะไร

มาบ้างกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ ไม่เคยมีสักครั้งเลยงั้นเหรอที่เธอถูกต้อนจน

จนมุมเช่นนี้และต้องท�าเรื่องเลวร้ายบางอย่างเพื่อให้ตัวเองรอด
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เลนยะไม่สนใจวิธีการ เธอสนแค่ผลลัพธ์ ดังนั้นเธอจึงเคยใช้เด็ก

แปดขวบเป็นเหยื่อล่อปีศาจ เคยเกือบท�าบางอย่างที่เลวร้ายกับไอซาวะ 

นัตสึกิ หากผอ.โยโคไม่ห้ามไว้ เคยฆ่ายูกิในร่างยักษ์ได้โดยไม่สนใจว่า 

เคยเป็นมนุษย์มาก่อน และเธอเคยแม้แต่เกือบท�าให้กินเท็นชิหัวขาดด้วย

การยั่วโมโห ซ�้ายังเกือบฆ่าญาติหนุ่มของเธอตอนสู้กัน...ใช่ ฆ่า 

น่ันส ิเลนยะเคยฆ่าคนรึเปล่า...เธอบอกว่าเธอไม่ใช่คนทีม่วีญิญาณ

บรสิทุธิ ์แล้วไม่บรสิทุธิน์ีค่อืยงัไง มคีวามหมายไปในทางไหนได้บ้าง ปกติ

มนักต้็องมคีวามหมายว่าเคยท�าบาปทีร้่ายแรงมาใช่ไหม...แล้วเธอท�าอะไร

มาล่ะ...

แกร๊ก แกร็ก แกร็ก

ทาโร่สะดุ้งเฮือกใหญ่ หยุดความสงสัยในหัวเมื่อเกิดเสียงตะกุย

และแรงที่กระแทกประตูห้องวิทยาศาสตร์ให้สั่นไปทั้งบาน จนเหมือนจะ

หลุดออกต่อหน้าเดี๋ยวนี้ ตามด้วยแสงไฟในห้องที่ดับลงวูบหนึ่ง และติด

ขึ้นมาใหม่ให้หัวใจของเขาร่วงหล่นตามไปสองสามวินาที

ทว่าความผวาที่เกิดขึ้นก็ดูเหมือนจะไร้ความหมายไปทันที เมื่อ

เทียบกับค�าที่เลนยะตะโกนถามเจ้าโรงเรียนยามค�่าคืนว่า

“แกจะปล่อยฉันไป ถ้ายกวิญญาณนั่นให้แกใช่ไหม”

“เลนยะ!” เขาร้องลั่นอย่างแทบไม่เชื่อหูตัวเอง รู้สึกเหมือนตนถูก

ผลักตกจากขอบเหวในวินาทีนั้น 

ซึง่หลงัเลนยะถามออกไป ประตทูีห่น้าห้องกห็ยดุสัน่ เสยีงเงยีบลง

ไปครู่หนึ่ง แต่ไม่นานมันก็ค่อยๆ กล่าวขึ้นใหม่ 

“...ปอ...ปล่อย...ปล่อย...เอามา...เอามา...”

ข้อเสนอที่ได้รับการตอบรับท�าให้เลนยะหยันยิ้ม และประกาศชัด

“งั้นก็เข้ามาเอาเลย”



51
ความตาย

ครืด!

เสยีงประตเูลือ่นเปิดรวดเร็ว ไฟในห้องทีด่บัลงพร้อมกนั ความมดื

เข้าปกคลุม และทาโร่รู้สึกชาวาบไปทั้งกาย

หากเขายังมีลมหายใจอยู ่มันคงหยุดน่ิง ไม่กล้าแม้แต่จะสูด

ออกซิเจนรอบตัวเข้าไป เมื่อในความมืดหลังบานประตูก�าลังเคลื่อนไหว 

คืบคลานเข้ามา 

เลนยะถอยเท้าห่างออกมาเมื่อกลุ่มเส้นผมสีด�าที่หน้าประตูค่อยๆ 

พนัเกีย่วกบักรอบประต ูและเลือ้ยเข้ามาในตวัห้องวทิยาศาสตร์ช้าๆ ได้ยนิ

เสียงเหมือนมีบางอย่างเคลื่อนไหวในผนังห้องรอบตัว ก่อนเห็นว่าที่ผิว

คอนกรีตนั้นก�าลังกระเพื่อมราวกับคลื่นน�้า ทว่าเมื่อสังเกตดูดีๆ ระลอก

คลื่นที่ว่ากลับมีรูปร่างเหมือนมนุษย์ที่เกี่ยวพันกันไปมา แหวกว่ายอยู่ใต้

พื้นผิวไม่หยุดนิ่ง

เป็นภาพที่ดูน่าขนลุกและน่าขยะแขยงเกินบรรยาย

“ทะ...ท่องอาคมป้องกันสิเลนยะ” ทาโร่ครางบอกหมอผีสาวข้าง

ตัว ยามเห็นสิ่งที่ตรงมายังพวกเขา
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ทว่าเด็กสาวที่เป็นที่พึ่งสุดท้ายกลับยังคงยืนเงียบ ไม่แสดงท่าทาง

จะป้องกันหรือต่อสู้กับศัตรูตรงหน้า ความจริงเธอดูสงบจนเขาใจเสียเลย

ด้วยซ�้าไป

“เลน...ยะ” ผน้ีอยเงยหน้ามอง น�า้ตาเริม่คลอหน่วยขณะทีก่ลุม่ผม

สีด�าใกล้เข้ามาเรื่อยๆ “เธอจะไม่ส่งฉันให้มันจริงๆ...ใช่ไหม”

เป็นค�าถามทีส่ิน้หวงัพอๆ กบัน�า้เสยีงของเขา เมือ่เหน็เพยีงดวงตา

สีน�้าเงินนิ่งเย็น ไม่สื่ออารมณ์ใดปรายมองมาอย่างเฉยชา...และไร้ค�า

ปฏิเสธ 

“เอา...มา...เอามา...เอามา...”

ค�าสัง่จากเสยีงน่าขนลกุสะท้อนอยูร่อบตวั กลุม่ผมสดี�าขนาดยกัษ์

ทะลักพรวดเข้ามาจนครอบคลุมไปทั้งห้อง แทบท�าให้ทั้งผนังและเพดาน

ถูกกลืนหายไปด้วยสีด�าสนิท 

มนัเคลือ่นตวัเข้าใกล้อย่างรวดเร็วจนทาโร่ต้องถอยวบูไปด้านหลงั

เช่นกัน และเป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกว่าแผ่นหลังของเลนยะไม่ปลอดภัย

เหมือนที่ผ่านมาอีกแล้ว

และเมื่อมันมาถึงเบื้องหน้าหมอผีสาว กลุ่มผมก้อนใหญ่ท่ีท�าท่า

เหมือนว่ายน�้าในอากาศยิ่งสั่นกระเพื่อมราวกับข่มขู่เธอ ขณะย�้าประโยค

เดิม

“ส่งมา...วิญญาณบริสุทธิ์...บริสุทธิ์...”

เลนยะเงยหน้าขึน้มองสิง่ไร้รูปร่างทีค่รอบคลมุเหนอืหวัตนจนแทบ

จะกลืนกินเธอเข้าไป ก่อนว่า

“รู้ไหม แกชะงักไปนิดหนึ่งตอนตอบค�าถามฉัน” 

เจ้าโรงเรยีนยามค�า่คนืพลนัเงยีบไป แม้ไม่มรีปูร่างและหน้าตา ทว่า

ปฏิกิริยาของมันบ่งบอกชัดว่างงงันต่อสิ่งที่หมอผีตรงหน้าพูด ขณะที่เธอ

กล่าวขึ้นใหม่ด้วยเสียงกดต�่าเน้นหนักว่า

“และฉันเรียนรู ้มาตลอดว่าปฏิกิริยาแบบนั้น มันแปลว่า แก

ตอแหล” 
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สิ้นค�า ตะเกียงแอลกอฮอล์ที่แปะแผ่นยันต์ก็ปรากฏในมือของ 

เดก็สาว ซึง่ทาโร่ไม่รูว่้าเธอไปคว้ามนัมาตัง้แต่เมือ่ไร แต่มนักถ็กูปาเข้าไป

ในกลุ่มผมน่าขยะแขยงที่แผ่ขยายเหมือนผืนผ้าสีด�า พร้อมกับที่เลนยะ

ประสานมือคาถาเก้าอักขระและท่องอาคมรวดเร็วสุดเสียง

“ริน – เบียว – โต – ฉะ – ไค – จิน – เร็ทสึ – ไซ – เซ็น 

ระเบิด!”

เพล้ง!

ตูม!

แรงระเบดิจากอาคมผสมกบัของเหลวไวไฟสร้างแสงสว่างวาบและ

แรงอดัใจกลางกลุม่ก้อนผมสดี�าจนร่างมโหฬารไร้รปูทรงตวดับดิเบีย้วและ

หดรัดพันกัน เสียงกรี๊ดเป็นร้อยๆ เสียงหวีดแหลมทั่วห้อง เด็กสาวก้มตัว 

ยกแขนขึ้นเพื่อกันแสงกับแรงระเบิด และใช้โอกาสนั้นวิ่งสวนออกไปยัง

ประตูที่เปิดไว้แล้ว พร้อมสั่งสุดเสียงไปยังทาโร่

“มา!”

วิญญาณเด็กชายที่ลอยนิ่งแข็งไปสะดุ้งสุดตัวกับเสียงตะโกนของ

เลนยะ และรีบเรียกสติของตนลอยตามเธอไปฉับไว ทั้งที่ยังคงไม่เข้าใจ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

และทันทีที่เด็กสาวพุ ่งออกมาสุดตัวจนล้มลงพื้นท่ีนอกประตู

ห้องเรยีน หมอผสีาวกป็ระสานมอืขึน้ใหม่ พร้อมตะโกนท่องอาคมอกีครัง้

“ริน – เบียว – โต – ฉะ – ไค – จิน – เร็ทสึ – ไซ – เซ็น 

ตรึง!”

แสงสว่างจากตวัอกัษรทีว่าดไว้กลางห้องสว่างขึน้วบูหนึง่ และท�าให้

กลุม่ผมสดี�าทีก่�าลงัม้วนหดบดิไปมาอย่างทรมานเพราะแสงสว่างชะงกันิง่ 

เหมือนภาพบนแผ่นฟิล์มที่ถูกหยุดไว้

“นั่นไม่ใช่คาถาป้องกันเหรอ!” ทาโร่ร้องถาม

“กไ็ม่ใช่น่ะส”ิ เธอตอบกร้าว และหนักายวิง่ต่อทนัทพีร้อมเอ่ยอย่าง

ฉุนเฉียว “คิดว่าฉันจะใช้อาคมป้องกัน แล้วให้ตัวเองติดแหง็กอยู่แบบนั้น 
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ท�าได้แค่รอเวลาอาคมดับและให้มันฉีกเป็นชิ้นๆ รึไง”

ทาโร่ที่ลอยตามหลังนิ่งอึ้งไปอึดใจต่อค�าเฉลย ทั้งงงงัน ทั้งสับสน 

แต่ไม่นานความโล่งใจก็เข้ามาแทนที่เมื่อเข้าใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ 

ท�าไมตอนนี้เขายังได้ไล่ตามหลังหมอผีสาวอยู่ และนั่นท�าให้เขาต้องถาม

ออกไปแทบทั้งน�้าตา

“งั้นเธอก็แค่ใช้ฉัน...เป็นเหยื่อล่อใช่ไหม”

“ไม่งั้นมันจะเผลอให้ฉันยัดตะเกียงแอลกอฮอล์ใส่ตัว แล้วเข้าไป

อยู่กลางอาคมแบบนั้นได้ยังไงเล่า!” 

“กต็อนแรกฉนันกึว่าเธอจะยกฉนัให้มนัจริงๆ น่ะส!ิ” ทาโร่คาดโทษ

กลับไปทันใด

“ต่อให้ฉันส่งแกให้มันจริงๆ มันก็ไม่ปล่อยฉันอยู่ดี อีกอย่างถ้าจะ

ท�าจริงๆ ฉันไม่แสดงท่าทางให้แกรู้ตัวหรอก รับรองว่าถ้าฉันจะท�า แกจะ

ไม่มีทางรู้ตัวจนอยู่ในปากมันแล้ว” 

“เลนยะ!” ทาโร่ร้องประท้วงไล่หลงัอย่างอดไม่ได้ แต่ความโล่งอก

ที่เกิดขึ้นพลันหายไป เมื่อความรู้สึกเสียววูบไล่แผ่นหลังเขามาจนต้องหัน

หน้ากลับไปมอง

และถ้ามีหัวใจจริงๆ มันคงกระเด้งหลุดออกมาจากอกแล้ว เมื่อ

ภาพที่เห็นด้านหลัง บนผนังอาคารรอบด้านมีร่างมนุษย์ใต้ผิวคอนกรีต

มากมายจนนับไม่ถ้วนคลานตามพวกเขามาอย่างรวดเร็ว พร้อมกันนั้น ที่

ประตหู้องวทิยาศาสตร์กม็กีลุม่ผมสดี�าทีท่ะลกัพรวดออกมา และเลือ้ยพุง่

มาหาด้วยความเร็วที่ท�าให้เขาขนลุกซู่ไปทั่วกาย 

“บ้าชิบ กักได้แค่แป๊บเดียวจริงๆ ด้วย!” 

ดเูหมอืนไม่ใช่แค่วญิญาณเดก็ชายทีเ่หน็ แต่หมอผสีาวเองกค็งรูส้กึ

ได้ไม่ต่างกันจึงหันไปดู ก่อนเธอจะวิ่งหักเลี้ยว มุ่งตรงไปยังบันไดทางลง

ทว่าเลนยะก็ต้องเบรกจนแทบหน้าคะม�า เมื่อภาพที่เห็นเบื้องหน้า

คือบันไดที่ลึกลงไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เห็นเพียงหลุมมืดที่สุดทาง

“มันไม่เคยเล่นหนักขนาดนี้มาก่อนนี่” ทาโร่หันสีหน้าต่ืนกลัวไป
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มองเลนยะ

เลนยะค่อยๆ ถอยเท้า “ก็ฉันขโมยดวงวิญญาณบริสุทธิ์ของมันไป 

แถมเพิ่งท�ามันโกรธเมื่อกี้นี้เลยนี่”

เธอสะบดัหน้ากลบัไปเบือ้งหลงั และเหน็ชดัถงึหายนะทีท่ะยานตรง

มา จึงรีบก้มลงนับแผ่นยันต์ที่เหลือในมือ ก่อนดึงออกมาสี่แผ่น แปะมัน

ลงบนพื้น ผนังทั้งสองฝั่ง และปาขึ้นไปติดที่เพดานเหนือหัว พร้อมหันมา

สั่งทาโร่

“ถอยไป”

วิญญาณเด็กชายลอยถอยหลัง ก่อนเห็นว่าจุดที่พวกเขามาอยู่คือ

สุดทางของระเบียงทางเดิน เขาได้ยินเลนยะท่องอาคมป้องกัน และหัน

ไปเจอร่างสดี�าทีพุ่ง่ชนกบัก�าแพงอาคมเข้าพอด ีเกดิแรงสะเทอืนทีร่าวกบั

จะข่มขวัญพวกเขา

“ขี้โกง...โกง...เจ้าหมอผี...โกง...โกง...” เจ้าโรงเรียนยามค�่าคืนย�้า

อย่างแค้นเคือง ขณะพยายามท�าลายอาคมป้องกันที่กั้นกลางระหว่างมัน

กับเด็กสาว

“แกก็ตอแหลพอกันนั่นแหละ” เลนยะสวนลอดไรฟัน 

ซึ่งมันก็นิ่งไปครู่ทันใด ทว่าไม่นานก็ทุบก�าแพงอาคมตึงใหญ่ ก่อน

ประกาศ

“จะฆ่า...จะฉีก...เป็นชิ้นๆ...ฆ่า ฆ่า ฆ่า ฆ่า!”

ทาโร่ต้องลอบกลนืน�า้ลายเมือ่ได้ยนิสิง่ทีโ่รงเรยีนยามค�า่คนืร้องใส่

หน้าเลนยะ รู้สึกว่ามีบางสิ่งเคลื่อนผ่านไปที่หางตา จนเขาต้องมองตาม 

ก่อนเบิกตาโตอย่างตกใจ

“เดี๋ยวเลนยะ นี่มันชั้นสามนะ!”

“อาคมกนัมนัได้ไม่นาน แล้วตวัอาคารกไ็ม่ต่างกบักระเพาะของมนั 

ดังนั้นฉันไม่อยู่นานกว่านี้แน่” เลนยะก้าวไปเปิดหน้าต่าง ก่อนก้มไปมอง

ด้านล่างเพื่อหาทางลง “ชิ ไม่มีที่ให้ไต่ลงเลยรึไง”

ตึง!
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เสียงทุบดังสนั่นดึงสายตาเลนยะไปที่ศัตรูอีกครั้ง ก่อนสบถเสียง

ต�า่เมือ่เห็นว่าอาคมป้องกนัของตนเร่ิมมรีอยแตก เธอตดัสนิใจตวดัขาข้าม

กรอบหน้าต่างออกไปยังภายนอก ก่อนใช้ขอบปูนแคบๆ เป็นที่ยันเท้าแต่

ยังจับแน่นที่ขอบหน้าต่าง 

ทาโร่มองตามอย่างหวั่นเกรง กลัวแทนเจ้าหล่อน จนอดถามขึ้น

ด้วยเสียงกังวลไม่ได้

“มีพุ่มไม้ หรืออะไรรองรับบ้างไหม”

“ไม่มี มีแต่กฎฟิสิกส์ กับความโง่ของฉัน” หมอผีสาวตอบประชด 

แล้วมองข้ามไหล่มาก�าชับทาโร่ “อย่าเอาเรื่องโง่ๆ ของฉันไปเล่าให้ใคร

ฟังก็แล้วกัน”

สิ้นค�าเธอก็กลั้นใจ ปล่อยมือออกจากขอบหน้าต่าง และหวังเพียง

ว่าขาหรือแขนของเธอจะไม่แตกหักมากเกินกว่าจะพาตัวเองไปถึงประตู

รั้วโรงเรียนได้...

หมับ!

นัยน์ตาสีน�้าเงินเบิกกว้าง เมื่อเพียงเท้าสองข้างหลุดจากขอบปูน 

เอวของเธอก็ถูกรวบไว้ฉับพลัน และสิ่งที่คว้าตัวเธอไว้ก่อนทิ้งกายลงไปก็

เหมอืนจะรูจ้กัสญัชาตญาณตอบโต้ทีฉ่บัไวของเธอด ีจงึไม่เพยีงกอดรอบ

เอว แต่ดงึทัง้ตวัเธอมากอดแนบอกไว้แน่น ป้องกนัมอืหรอืแขนทีจ่ะโจมตี

กลับมาทันที

และนัน่ท�าให้เลนยะสมัผสัความอุน่ของร่างที่ใหญ่โตกว่าและกลิน่

จากตัวเขาได้ชัดเจน

เป็นกลิ่นหอมแบบที่เธอไม่เคยได้กลิ่นมาก่อน และไม่อาจบอกได้

ว่าคืออะไร ไม่ใช่ดอกไม้ ไม่ใช่เครื่องหอมใดๆ ทั้งสิ้น...แต่กลับละมุนและ

คุ้นเคยอย่างที่สุด 

ตุบ! 

เสยีงเท้าทีล่งสูพ่ืน้ได้ส�าเรจ็ดงึสายตาของหมอผสีาวให้เงยขึน้มอง

หน้าคนที่อุ้มตนอยู่ทันที และนัยน์ตาสีเทาที่มีรอยดุจนชินตานั่นก็สบกลับ



B  1 3  s . t   33

มาเช่นกันราวกับรอให้เธอเงยมาเจอเขาอยู่ก่อนแล้ว

“ไอ้...ลูกหมา...” เลนยะครางเบาหวิว แทบไม่เชื่อว่าจะเห็นเขา 

ตอนนี้ เวลานี้ 

และความประหลาดใจยิ่งท�าให้เธอจ้องเขามากยิ่งขึ้น และไม่รู้ว่า

เมื่อไรที่ได้เห็นใบหน้าคมและดวงตาสีเทาดุๆ นั่นแล้วเธอรู้สึกโล่งอกเท่า

นี้ หรือไม่รู้ว่าเมื่อไรที่เขามักปรากฏตัวในเวลาที่เธอคับขันได้เสมอ

ซึ่งเด็กสาวก็รับรู้ได้ว่าอ้อมแขนของเขากระชับแน่นขึ้น จนวินาที

หนึ่งคิดว่าตนจะถูกเขาดึงเข้าไปกอด ทว่าทุกอย่างก็หยุดแค่นั้นเมื่อเสียง

หนึ่งตะโกนมา

“ท่านเลนยะเป็นยังไงบ้างขอรับ!”

“เลนยะ กินเท็นชิ!”

เสียงร้องที่เกือบเป็นโวยวายของทั้งทาโร่และโยชิฮาระส่งผลให ้

เลนยะต้องผละใบหน้าออกจากการจับจ้องเจ้าลูกหมาของตน และยังคง

แปลกใจไม่น้อยที่เห็นวิญญาณซามูไรหนุ่มอยู่ที่นี่ ท้ังท่ีตามการคาดเดา

พวกเขาไม่น่ามาถึงโรงเรียนโยโคได้ไวขนาดนี้ 

ซึง่ร่างสงูสง่ากย็อมปล่อยตวัเลนยะในทีส่ดุ เมือ่เหล่าวญิญาณของ

เธอต่างลอยตรงมาเพื่อจะดูอาการเด็กสาวของพวกเขา

“พวกแกมาทันได้ยังไง” เลนยะที่กลับมายืนได้อย่างปกติอีกครั้ง

หันไปมองยังวิญญาณประจ�าตระกูลเมื่อเขาลอยมาถึงตัว 

“โชคดทีีท่่านกนิเทน็ชไิม่เชือ่ค�าพดูข้า แล้วออกมาตามหาท่านตัง้แต่

ช่วงสี่โมงกว่าๆ ขอรับ” โยชิฮาระตอบและยังยกมือขึ้นกุมหน้าอกตน 

ราวกับพยายามควบคุมอารมณ์ภายในที่ยังไม่ม่ันคง พร้อมอธิบายต่อ 

“กระดิง่ท่านกนิเทน็ชมิปีฏกิริิยา และเหมอืนจะมากขึน้ตอนมาถงึโรงเรยีน 

แต่ก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงกว่าจะหาท่านเจอ ถ้าไม่ได้ยินเสียงระเบิดจากชั้น

สาม เราคงไม่เจอท่านเลนยะกับท่านทาโร่แน่ๆ” 

เลนยะหันกลับไปมองกินเท็นชิเพื่อขอความแน่ใจ และแน่นอนว่า

เหน็ใบหน้าคมเรียบนิง่แทนค�าตอบกลบั ซ�า้ด้วยค�าถามจากเสยีงทุม้ลกึว่า
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“เกิดอะไรขึ้น”

“พี่ชายของเลนยะครับ” ทาโร่โพล่งขึ้นฉับไว ฟ้องแทนหมอผีสาว

โยชิฮาระถึงกับเบิกตากว้าง “ฝีมือท่านเลนโยหรือขอรับ ท่าน 

เลนโยลอบโจมตีท่านเลนยะหรือขอรับ แล้วตอนนี้เขายังอยู่ที่นี่ไหม หรือ

ว่าหนีไปแล้ว หรือ...”

“ไม่” เลนยะแทรกค�าของโยชิฮาระด้วยความฉุนเฉียว “มันไม่ได้

โจมตีฉัน มันวางกับดักฉัน”

โยชิฮาระยิ่งเบิกตากว้าง แล้วฟังเรื่องเล่าทั้งหมดของเลนยะต่อ

“มนัใช้อาคมเรยีกวญิญาณ ดงึเจ้านัน่ไปทีห้่องวทิย์” เธอหนัไปชีท้ี่

ทาโร่เป็นการบอก และคาดโทษวิญญาณเด็กชายที่เป็นสาเหตุให้เธอติด

กับดักนั่นไปพร้อมกัน “แล้วจากนั้นก็จับเราขังในนั้น กางเขตอาคมไม่ให้

หนีได้ หรอืไม่ให้คนเข้ามา แล้วแค่รอให้โรงเรยีนยามค�า่คนืมาเล่นงานฉนั

แทนตัวเอง”

สิง่ที่ได้ฟังส่งผลให้วญิญาณซามไูรหนุม่อึง้ตะลงึ ความกงัวลแสดง

ชดัในแววตายามมองเดก็สาวของเขา และคล้ายจะมากขึน้เรือ่ยๆ ยามคดิ

ตาม จนต้องครางแผ่ว

“ทั้งที่ท�าแค่นั้น...ก็ท�าให้เกือบตาย...แล้ว...”

“อย่าเยอะ ไม่ถงึขัน้ตายหรอก แค่แขนไม่กข็าสกัข้างหกั” เลนยะ 

แย้งก่อนวิญญาณประจ�าตัวจะแสดงอาการจิตตกให้เธอร�าคาญใจกว่านี้

แต่ถ้อยค�าเรียบเย็นของใครบางคนกลับเอ่ยต่อค�าพูดของหมอผี

สาวทันทีว่า

“ตกมาสูงแบบนั้น มันคงไม่ใช่แค่หัก และคงไม่ใช่แค่ข้างสองข้าง

ด้วย”

“ฉันเป็นโซเคนโยไอ้ลูกหมา ร่างกายอยู่ในระดับที่สูงกว่ามนุษย์

ทัว่ไป ใช้พลงัวญิญาณช่วยเสรมิกป้็องกนัได้อกี” เธอหนัไปว่า พร้อมยกมอื

วัดระดับเหนือหัวตนส�าทับ แล้วตัดบท “ทีนี้ไปกันได้รึยัง”

ว่าจบก็เตรียมก้าวออกไป แต่ก็ต้องหยุดชะงักเมื่อเจ้าลูกหมาของ
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เธอจับหมับที่แขนเธอไว้ก่อน 

เลนยะหันหน้าไปมองใบหน้ารูปสลักที่ตอนนี้ก�าลังจ้องเธอด้วย

สายตาคมกริบ มีทั้งรอยดุและต�าหนิ ก่อนกล่าวด้วยน�้าเสียงเย็นชาทุ้มต�่า

ว่า

“ถ้ายังไม่รู้จักระวังตัวกว่านี้ ก็ไม่ต้องออกจากบ้านแล้ว” 

“หา!?” เลนยะอุทานด้วยความงุนงงปนอึ้งเล็กน้อยเมื่อโดนค�าสั่ง

จากเจ้าลกูหมา โดยเฉพาะค�าสัง่แบบนัน้ แล้วต้องรบีเถยีงกลบัไป “ฉนัไม่

ปล่อยให้มันท�ากับฉันแบบนี้อีกหรอกน่า” 

“จะรู้ได้ยังไง ในเมื่อเจ้าติดกับพี่ชายตนเองได้ง่ายขนาดนี้” เสียง

เฉียบดุยังกดดัน

“งั้นก็แค่รอเก็บศพฉันแล้วกัน” เลนยะสวนประชดเพื่อตัดบทจบ

เรื่อง และดึงแขนออกจากมือของเขา แต่อีกฝ่ายกลับเร็วกว่า เปลี่ยนมา

คว้าร่างของเธอแทน และดงึให้หนัมาเผชญิหน้ากบัตนชนดิทีค่นถกูบงัคบั

ไม่ทันตั้งตัว และเกือบล้มเอาหน้าไปกระแทกอกกว้างของอีกฝ่าย

มือใหญ่จับต้นแขนสองข้างของคนตัวเล็กกว่าไว้แน่นจนเลนยะนิ่ว

หน้า

“เออ แค่ไม่ตายก็พอใช่ไหม” หมอผีสาวรีบรับค�าเพื่อตัดปัญหา

ทันที พลางดิ้นขลุกขลักน้อยๆ เพราะใบหน้าของเธอยามนี้เกือบแนบชิด

อกของอีกฝ่าย ถึงขนาดได้รับไออุ่นร้อนๆ จากเจ้าของร่างตรงหน้า

อีกอย่างตอนนี้เธอก�าลังอยากหนีไปให้ไกลจากท่ีนี่ก่อนโจทก์เก่า

จะตามทัน

แต่ร่างสูงสง่าก็ยังกักตัวเธอไว้แน่น จนเธอต้องร้องขึ้นใหม่

“เออ บอกว่ารู้...”

“ไม่ใช่” ค�าปฏเิสธเฉยีบขาดใกล้หเูลนยะขดัค�าโวยของเธอได้ชะงดั

เลนยะขมวดคิ้วยุ่งด้วยความไม่เข้าใจ และมองหน้าของคนที่ยังรั้ง

ร่างเธอไว้ ท�าให้เธอเห็นนัยน์ตาสีเทาคู่คมใกล้ใบหน้าตน และไม่ได้มอง

ด้วยความดุหรือเย็นชาอย่างในตอนแรกแล้ว หากแต่เจ้าของดวงหน้า 
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รูปสลักคมเข้มกลับก�าลังส่งสายตาที่สื่อความแปลกใจและสงสัยมาให ้

เธอแทน

“มีอะไร” หมอผีสาวรับรู้ได้รวดเร็วถึงสิ่งผิดปกติจากสุนัขป่าหนุ่ม 

กินเท็นชิไม่ตอบ เขายังขมวดคิ้วเรียวเข้มอย่างไม่แน่ใจ ก่อนโน้ม

หน้าลงมาแถวไหล่และต้นคอของหมอผีสาวพลางสูดหายใจลึก ดมกลิ่น

หาบางอย่าง เล่นเอาเลนยะเบีย่งหน้าไปอกีทางเกอืบไม่ทนั พยายามซ่อน

ใบหน้าที่ขึ้นสีจางๆ ของตนเมื่อโดนประชิดตัวใกล้กว่าปกติ ซ�้าด้วยการ 

กระท�าที่ติดจะล่อแหลมชวนขัดเขินแปลกๆ แต่ถึงกระนั้นก็เข้าใจว่าอีก

ฝ่ายก�าลังท�าอะไร 

“ตกลงมีอะไร ถ้ากลิ่นเหงื่อละก็ไม่แปลก” เด็กสาวถามย�้า และ 

ไม่วายกวนอารมณ์

กินเท็นชิเงยหน้าขึ้นมาอีกครั้งก่อนเปรยขึ้นด้วยสีหน้าท่ียังไม่

เปลี่ยน

“กลิ่นพลังวิญญาณของเจ้า...ไม่เหมือนเดิม...”

เลนยะชักหัวคิ้วชนกันอีกกับสิ่งที่ได้ฟัง แต่ก็ไม่แสดงความคิดเห็น

อะไรกลับไป

ขณะเดียวกันกินเท็นชิก็เริ่มคิดหาค�าตอบ...บางสิ่งที่เขาสัมผัสได้

จากตัวเธอเปลี่ยนไปอย่างที่เขาก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร และ

เมื่อไร ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดี...ที่พลังวิญญาณของเลนยะเพิ่ม

มากขึ้น

ที่น่าสงสัยก็เพราะรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นปุ๊บปั๊บ และบางอย่างในพลัง

วิญญาณที่เขาสัมผัสได้จากเธอ นอกจากรู้สึกว่าแข็งแกร่งขึ้น มันยังผสม

ด้วยกลิ่นบางอย่างที่เขาไม่เคยเจอหรือไม่คุ้นเคยแทรกอยู่ ราวกับไม่ได้มี

แค่พลงัวญิญาณของตวัเธอเองอย่างเดยีว แต่มขีองคนอืน่ปะปนมาด้วย...

ซึ่งเขาไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไร หรือจะเกิดผลแบบไหน เด็กสาว

ตรงหน้ารู้ผลที่ตามมารึเปล่า หรือเป็นเพียงความคิดวิตกไร้สาระของเขา

เอง



B  1 3  s . t   37

กินเท็นชิระบายลมหายใจราบเรียบ สลัดความคิดในหัว ความจริง

อาจไม่ต้องวติกกงัวลให้มากนกักไ็ด้ แค่พลงัวญิญาณทีเ่พิม่ขึน้ มนษุย์เมือ่

แข็งแกร่งขึ้นหรือเติบโตขึ้น ความสามารถย่อมสูงขึ้นเป็นเรื่องธรรมดา 

โดยเฉพาะผู้ใช้นามโซเคนโยยิ่งไม่น่าเป็นเรื่องแปลก 

ทุกสิ่งทุกอย่างมีการพัฒนา...

ตึง!

กินเท็นชิต้องหยุดความสงสัยลงฉับพลัน เมื่อเสียงดังสนั่นจาก 

เบื้องหลังดึงความสนใจของพวกเขาไปจนหมด ก่อนพบว่าร่างที่ประกอบ

จากก้อนผมสีด�าขนาดใหญ่เพิ่งทิ้งตัวออกมาจากบานหน้าต่างชั้นสามท่ี 

เลนยะกระโดดออกมา และลงมากองรวมกันบนพื้นเบื้องล่าง

ซึ่งมันไม่พูดพร�่าท�าเพลงอะไรทั้งสิ้น พุ่งตัวมาหาเลนยะต่ออย่าง

รวดเร็ว เล็งเป้าหมายเดียวโดยไม่สนวิญญาณบริสุทธิ์อย่างทาโร่อีก 

ราวกับเห็นเพียงเธอเท่านั้นในสายตา

ทว่าเจ้าปีศาจกลบัหมนุกายกลบัไป ชกัดาบข้างเอว และวาดมนัตดั

เส้นผมกลุ่มใหญ่นั้นอย่างฉับไว แต่มันก็แบ่งผมอีกกลุ่มมาด้านข้าง หัก

เลี้ยวหาตัวเลนยะอีกครั้งอย่างไม่ให้เสียเวลา แต่ก็เป็นเช่นทุกครั้งที่

ความเร็วของสุนัขป่าหนุ่มมีชัยเหนือมัน

เขาเพียงบิดข้อเท้า พาร่างตนหันกลับไป แล้วคว้าเอวเลนยะออก

มาก็หลบได้ง่ายดายโดยไม่มีการเคลื่อนไหวเสียเปล่าแม้แต่น้อย แต่เมื่อ

หลบการโจมตีของเจ้าโรงเรยีนยามค�า่คนืมาได้ กนิเทน็ชกิลบัต้องรบีหมอบ

ลงพร้อมคนในวงแขน เพราะเป็นอีกครั้งที่ศัตรูส่งส่วนหนึ่งของร่างกาย

ตรงมาโจมตี

การจู่โจมอย่างไม่ลดละถึงสามครั้งติดท�าให้กินเท็นชิต้องปรายตา

ต�่าไปยังเด็กสาวข้างตัว พลางเปรย

“มันดูโกรธมาก”

“แกไม่อยากรู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นบนนั้นบ้าง ฉันถึงหนีมาได้น่ะ” 

เด็กสาวที่รู้สึกได้ว่าถูกเจ้าลูกหมาของตนต�าหนิอยู่ต้องรีบบอก ก่อนเธอ
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จะหยั่งเชิงบ้าง “หวังว่าแกคงเอาของที่ฉันใช้ประโยชน์ได้ติดตัวมาด้วย 

นะ” 

เจ้าปีศาจเข้าใจค�าว่า ‘ของใช้ประโยชน์ได้’ ของเธอทันที แต่ว่า

เพราะเมื่อตอนเย็นเขาคิดแต่เรื่องตามหาเด็กสาวในวงแขน เนื่องจากยัง

คงฝังใจกับการหายตัวไปของเธอครั้งที่แล้วอยู่ เลยไม่ได้คว้ากระเป๋าเป้ที่

ใส่อุปกรณ์ปราบผีของเจ้าหล่อนมาด้วย 

และใช้เวลาพักใหญ่กว่าเขาจะตัดสินใจตอบว่า “...ไม่”

“เออ งัน้แกกส็ะเพร่าไม่ต่างกบัฉนั...ไม่ต้องออกจากบ้านนะ ถ้าไม่

รอบคอบแบบนี้” หมอผีสาวย้อนประชดด้วยค�าพูดเขาเองเมื่อไม่ได้ดั่งใจ 

แล้วโคลงหัวอย่างเบื่อหน่าย “ก็ถือว่าเจ๊ากันไปแล้วกัน เอาเป็นว่าเราจะ

ใช้วิธีหนีหน้าตั้งแทน...”

“ฆ่า...เจ้าหมอผี...ฆ่า...ฆ่า...ฆ่า!”

ไม่ทันสิ้นค�าตัดสินใจของคนเป็นหมอผี เสียงประกาศจากเจ้า

โรงเรียนยามค�่าคืนก็ดังอย่างกราดเกรี้ยวใส่พวกเขา 

“คงหนีหน้าตั้งอย่างเดียวไม่ได้แล้วละมั้ง” เลนยะออกความเห็น

อย่างเสียไม่ได้ยามได้ยินความมุ่งหมายนั่น และก้มดูยันต์ในมือท่ีเหลือ

เพียงสามแผ่นเพื่อหาทางรอดเพิ่ม ก่อนสูดหายใจลึกอย่างไม่สบอารมณ์

ทว่ากินเท็นชิกลับเอ่ยว่า “มันตามความเร็วข้าไม่ทัน”

“โอเค งั้นแกก็อุ้ม...!”

ไม่ทนัเสนอความคดิ กนิเทน็ชกิผ็ลกัตวัเดก็สาวออกห่างตนฉบัพลนั 

และวินาทีต่อมาเลนยะจึงเห็นว่ากลุ่มผมสีด�าพุ่งผ่านผ่ากลางระหว่างตัว

เธอกบัเจ้าลกูหมา เฉยีดหน้าไปเพยีงเส้นยาแดงผ่าแปด ก่อนเธอจะหงาย

หลังลงพื้นจนต้องร้องโอ๊ย!

ดูเหมือนเขาจะผลักเพื่อให้เธอพ้นรัศมีการจู่โจมกะทันหันนั่น

แต่เลนยะนั่งกุมสะโพกตัวเองได้ไม่นานก็ต้องสบถ เพราะกลุ่มผม

ทีย่ดืยาวมาเพือ่โจมตเีมือ่ครูต่โีค้งกลบัมาหาเธอใหม่ จนต้องรบีสะบดัยนัต์

สามแผ่นสุดท้ายที่มี พร้อมตะโกนคาถาอย่างไร้ความลังเล
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“ริน – เบียว – โต – ฉะ – ไค – จิน – เร็ทสึ – ไซ – เซ็น 

ปักษานภา!”

นกเพลิงที่เกิดจากยันต์สามแผ่นบินชนกับกลุ่มผมท่ีโจมตีเข้ามา

อย่างจังเพราะระยะที่ใกล้จนน่าใจหาย และท�าให้เกิดระเบิดเพลิงขนาด

ย่อม เปลวไฟลามไปตามเส้นผมเหล่านั้นอย่างรวดเร็ว เปิดโอกาสให้ 

เลนยะกลิ้งตัวสวนออกมา และลุกพรวดขึ้นพร้อมสั่งสุดเสียง

“วิ่งเลย!”

ทั้งเลนยะและกินเท็นชิวิ่งสุดฝีเท้าทันทีเพื่อไปให้ถึงประตูร้ัว

โรงเรียน ขณะที่โยชิฮาระและทาโร่ก็ใช้วิธีหายตัวไปยังจุดต่างๆ เพ่ือไล่

ตามทัง้สองเท่าทีส่ามารถท�าได้ในเขตมติบิดิเบีย้วของโรงเรยีนโยโคตอนนี้

และแน่นอนว่าไม่นานหลังพวกเขาวิ่งหนี เจ้าโรงเรียนยามค�่าคืนก็

ไล่ตาม ทุกบานหน้าต่างของอาคารเริ่มสั่นอย่างรุนแรงราวกับมีคน

กระหน�่าทุบไล่ตามหลังพวกเขา รับรู้ได้ชัดถึงการเคลื่อนไหวน่าขนลุกที่

ใกล้เข้ามา เป็นไปได้สูงว่าเจ้าโรงเรียนยามค�่าคืนก�าลังเคลื่อนย้ายตัวเอง

ไล่ตามหลังมาด้วยอาคารเรียนรอบด้านอย่างไม่ลดละ

กระนั้นก็ช้าไป เลนยะกับกินเท็นชิหนีห่างจากตัวอาคารท่ีเป็น

เหมือนร่างกายของมันไปเรื่อยๆ ยิ่งเมื่อมาถึงบริเวณหน้าโรงเรียน วิธีไล่

ตามพวกเขาผ่านตัวอาคารเริ่มไม่ได้ผล มันจึงปล่อยกลุ่มผมสีด�าขนาด

มโหฬารตามมาแทน

ซึ่งแม้จะโถมสุดตัว มันก็ยังเอื้อมไม่ถึงตัวเป้าหมาย เพราะยิ่งใกล้

รั้วโรงเรียน พลังของมันก็ยิ่งอ่อนลง 

ทว่าวินาทีที่สุนัขป่าหนุ่มจะถึงประตูรั้วตรงหน้า และแน่ใจว่าพวก

เขารอดแน่นอนแล้ว พลงักดดนัวญิญาณมหาศาลกลบักระทบเข้าร่างของ

เขาจนรู้สึกผวาขึ้นเฮือกหนึ่งพร้อมชะงักเท้าไป ซึ่งมันรุนแรงราวกับเป็น

คลื่นไฟฟ้าที่รั่วไหลออกมาจนช็อตสิ่งที่สัมผัสได้

และเสี้ยววินาทีที่กินเท็นชิสะบัดหน้ากลับไปมองหมอผีสาวเพื่อให้

แน่ใจว่าพลังวิญญาณมหาศาลที่เขาเพิ่งได้สัมผัสเป็นของเธอรึเปล่า 
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ดวงตาสีเทากลับต้องเบิกกว้าง

“โยชฮิาระ!” ทาโร่ทีอ่ยูน่อกร้ัวแล้วเรยีกวญิญาณข้างตวัด้วยความ

ตื่นตระหนก  

“ท่านเลนยะระวัง!” โยชิฮาระร้องลั่นเมื่อหันไปเห็นชัดว่าร่างของ

เด็กสาวเรือนผมสีน�้าตาลที่ควรข้ามรั้วโรงเรียนมาแล้วทรุดฮวบลงไป

คุกเข่ากับพื้นตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้ 

และแม้แต่ตวัเธอเองกย็งัเบกิตาค้าง อึง้ตะลงึต่อสิง่ทีเ่กดิขึน้กบัตน 

เพราะวนิาททีีเ่ธอจะถบีตวักระโดดข้ามรัว้ ร่างกายกลบัรูส้กึหนกัอึง้ราวกบั

มลีกูเหลก็เป็นพนัตนัถ่วงอยูภ่ายใน กระชากให้ต้องทรดุลงไปกบัพืน้ และ

น�า้หนกัมหาศาลทัง้หมดกถ็าโถมลงมาบนตวัจนไม่อาจขยบัได้ ตามมาด้วย

ความแสบร้อนจากหลงัมอืขวาภายใต้ผ้าพนัแผลสขีาว สตทิัง้มวลถกูกลนื

หายไปพร้อมกัน ทิ้งไว้เพียงดวงตาสีน�้าเงินเปิดค้างว่างเปล่า 

และน่ันคือหายนะอย่างแท้จริง เมื่อกลุ่มผมท่ีไล่มาจากเบื้องหลัง 

ยดืยาวตรงมาและสะบดัฟาดสดุแรงใส่ร่างของเดก็สาวทีน่ัง่คกุเข่าแขง็นิง่

จนกระเด็นไปอีกด้านอย่างไม่รีรอ 

เร็วเท่าความคิด กินเท็นชิพุ่งกลับไปหาเลนยะ ยื่นมือคว้าตัวเธอที่

หมนุคว้างกลางอากาศราวกบัตุก๊ตาผ้า และยงัต้องพลกิกายทัง้ทีล่อยเหนอื

พืน้เพือ่หลบการโจมตต่ีอเนือ่งของศตัรทูี่ไม่คดิยอมแพ้ในการเอาชวีติเดก็

สาวในอ้อมแขนเขา

กระน้ันเจ้าปีศาจกส็ามารถลงพืน้อย่างไร้รอยขดีข่วนพร้อมร่างของ

หมอผีสาว ก่อนใช้โอกาสที่โรงเรียนยามค�่าคืนยังตามความเร็วเขาไม่ทัน 

กระโจนออกไปนอกรั้วโรงเรียนโยโคพร้อมวิญญาณทั้งสองดวง

ซึ่งภายนอกโรงเรียนราวกับกลายเป็นคนละโลก อากาศที่เหมือน

เป็นพิษกลับปลอดโปร่ง และบรรยากาศน่าขนลุกหนักอึ้งก็เบาบางผ่อน

คลาย ทว่าเจ้าปีศาจไม่มีเวลามาสนใจเรื่องพวกนั้น เขารีบวางร่างของ 

เลนยะที่อ่อนยวบลงพื้นเพื่อดูอาการ และที่ท�าให้หัวใจร่วงวูบคือคอท่ีพับ

ไปมาของเธอราวกับมันไม่ได้ยึดติดกับข้อต่ออีกต่อไปแล้ว
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บัดนี้ใบหน้ารูปสลักงดงามที่เคยนิ่งสงบเย็นชาราวกับหินผากลับ 

ตื่นตระหนก นัยน์ตาสีเทากลอกไปมาอย่างหวั่นวิตกและหวาดหวั่น 

ไหนว่าร่างกายของโซเคนโยแข็งแกร่งกว่ามนุษย์ท่ัวไปไง เจ้า 

เด็กบ้า!...เจ้าปีศาจคาดโทษเด็กสาวในใจ ค�าถามมากมายเกิดขึ้นในหัว

เกิดอะไรขึ้น ท�าไมหลังจากเขาสัมผัสถึงพลังกดดันวิญญาณ

มหาศาลนั่นแล้ว เธอถึงได้ทรุดลงไปนั่งนิ่งอย่างนั้น 

มันเกิดขึ้นได้ยังไง!

“ท่านเลนยะเป็นอะไรมากไหมขอรับ!” วิญญาณซามูไรถามท้ังๆ 

ที่ใจครึ่งหนึ่งของเขาเหมือนจะให้ค�าตอบไว้แล้วว่า เธอไม่มีทางไม่เป็น

อะไรมาก 

เจ้าปีศาจไม่มคี�าตอบ เขายงัคงส�ารวจรอยช�า้บนใบหน้าหรอือาการ

บาดเจ็บส่วนอื่น และพลังวิญญาณมหาศาลที่เขาสัมผัสได้ก่อนหน้านี้ ซึ่ง

มันหายไปแล้ว พลังวิญญาณของเลนยะกลับมาเป็นปกติ

หัวใจของสุนัขป่าหนุ่มเต้นไม่เป็นจังหวะ มันถี่รัวเหมือนจะระเบิด

ออกมาจากอก มือที่พยายามยื่นไปสัมผัสใบหน้าของเลนยะก็สั่นจนเขา

ต้องสะบัดมันก่อนก�าหมัดแน่นเพื่อควบคุมความหวั่นไหวของตน เพราะ

บนใบหน้าของเด็กสาวตอนนี้มีแต่เลือดที่อาบจนเลอะไปถึงเสื้อ และรอย

แดงก�่าบนเสี้ยวหน้าด้านหนึ่งจากการถูกกระแทกอย่างรุนแรง 

ที่แย่กว่านั้น คือเมื่อเอียงใบหูเรียวแหลมของเขาฟังเสียงการเต้น

ของหวัใจและลมหายใจของเธอ กลบัพบว่ามนัแผ่วเบา...แผ่วเบาจนเหมอืน

เงียบสนิท

หรือความจริงมันเงียบสนิทจริงๆ แต่เขาก�าลังโกหกตัวเองอยู่? 

“เลนยะเป็นไงบ้างครับ เธอล้มลงไปก่อนที่จะ...” ผีน้อยเอ่ยด้วย

ความตื่นกลัวได้เพียงเท่านั้น เมื่อเห็นใบหน้ารูปสลักงดงามของคนที่เขา

ตั้งค�าถาม 

ซึง่ยามนีค้นทีเ่คยมกัมสีหีน้าเดยีว เรียบนิง่ เยน็ชาก�าลงัแสดงความ

ช็อกออกมา พร้อมเม็ดเหงื่อที่เกาะพราวข้างขมับ นัยน์ตาสีเทาคู่คมสวย
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ก้มมองเพียงใบหน้าบอบช�้าของเลนยะ 

กินเท็นชิรู้สึกว่าทุกอย่างรอบกายด�ามืด แม้แต่ลมหายใจของเขาก็

เหมือนจะติดขัดและหายเข้าไปในล�าคอ 

เขาควรท�าอย่างไร เป็นครั้งแรกที่เจ้าปีศาจไม่รู้ว่าควรท�าอย่างไร 

เมื่อเด็กสาวตัวแสบแน่นิ่งจนน่ากลัว 

ปกติเขาควรรักษาเธอ หรือท�าให้ความเจ็บปวดลดน้อยลง และ

บอกได้เลยว่าเขาพยายามแล้ว แม้แต่ตอนนีท้ีป่ระคองร่างเธอไว้กพ็ยายาม

ถ่ายเทพลงัทีว่่าอยู ่ทว่ามนัเหมอืนร่างกายของเลนยะไม่รบัการรกัษาอะไร

จากเขาเลย

“ตืน่เลนยะ...ตืน่ขึน้มา” สนุขัป่าหนุม่สัง่ลอดไรฟันราวกบัคนสิน้หวงั 

เพราะไม่รู ้ว่าควรท�าอะไรแล้วนอกจากการสั่งเธอ และต้องพยายาม

รวบรวมความกล้าอย่างที่ไม่คิดว่าตนต้องท�า เพื่อยื่นมือไปแตะแก้มเด็ก

สาวที่เริ่มบวม และหวังว่าสัมผัสของเขาจะสื่อไปถึงเธอได้ ให้มีปฏิกิริยา

ตอบสนองบางอย่าง อะไรก็ได้ แค่เล็กน้อย ไม่ต้องลืมตาตื่น แต่แค่บอก

ให้เขารู้ทีว่าเธอยังมีชีวิตอยู่

แต่เธอกไ็ม่มกีารตอบสนองใดๆ กลบัมา นอกจากอณุหภมูร่ิางกาย

ที่เริ่มลดต�่าช้าๆ และศีรษะที่พับไปด้านหลังอย่างน่ากลัว...

ไม่ ไม่ ไม่...มันไม่มีทางเป็นแบบนี้ เจ้าเด็กนิสัยเสียคนนี้ไม่มีทาง

ตายแบบนี้ หรือในเวลานี้ เขาไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นแน่นอน!

แต่จะท�าอย่างไร ใช้วิธีไหน เขาไม่รู้เลย ทุกอย่างมืดแปดด้าน 

เจ้าปีศาจแห่งป่ากกัปีศาจช้อนแผ่นหลงัของเลนยะขึน้มาช้าๆ แทบ

เป็นการท�าไปตามสญัชาตญาณเมือ่เวลานี้ในสมองเขาขาวโพลน และดนั

หวัเธอมาพงิกบัอกของตนเอง กระชบัร่างของเธอเข้ามากอดด้วยแขนทัง้

สองข้าง พร้อมกระซิบบอกด้วยความรู้สึกเลื่อนลอย 

“เจ้ายังต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เจ้าท�าไว้กับข้า...ลืมตาขึ้นมาสักที 

เลนยะ” เจ้าปีศาจพยายามเรียกเด็กสาวในอ้อมแขนแม้รู้ว่าไร้ผล 

 ความสบัสน หวัน่ไหว และทีม่ากทีส่ดุคอืความเจบ็ปวดถาโถมเข้า
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มาเหมอืนคลืน่ทีซ่ดัสาด รุนแรงและบบีอดัจนแทบส�าลกัเมือ่รบัรูว่้าเขาเพิง่

สูญเสียเด็กสาวตัวดีไป

ความตายเป็นสิ่งที่ไม่อาจฝืนได้ ต่อให้เป็นเทพเจ้า และเขาเห็น

ความตายมาเยอะ เยอะมากๆ เยอะจนคิดว่าชินชาแล้ว

แต่พอเป็นความตายของทายาทโซเคนโยคนนี้ เขากลับไม่รู้สึกว่า

รูจ้กัสิง่ทีเ่รยีกว่าความตายเลยแม้แต่นดิเดยีว...ไม่คุน้ชนิอย่างทีค่ดิมาเสมอ 

คิดไม่ออกด้วยซ�้าว่าหากปล่อยร่างนี้ไปจะเป็นอย่างไร เขาจะเป็นอย่างไร 

เขามองไม่เห็นภาพของตัวเองหลังจากนี้ด้วยซ�้า

เขาไม่น่าปล่อยเธอให้หลดุมอื...ทัง้ทีอ่ยูแ่ค่เอือ้ม...แค่ยืน่มอืไปกด็งึ

ตัวเธอได้แล้ว แต่เขาก็พลาด พลาดอย่างไม่สมควรให้อภัย

เขาเคยคิดว่าเรื่องเมื่อห้าร้อยปีก่อนที่ท�าให้ตนถูกผนึกในถ�้าคือสิ่ง

ทีผ่ดิพลาด และทรมานทีส่ดุแล้ว แต่เวลานี ้กบัสิง่ทีเ่กดิขึน้อยูต่อนนี ้ความ

เจ็บปวดในอดีตนั้นเทียบไม่ได้เลยแม้แต่เศษเส้ียว ความทรมานตลอด 

ห้าร้อยปีแทบไร้ค่า เพราะยามนี้เขารู้สึกว่าตนเจ็บมาก เจ็บจริงๆ เจ็บจน

ร่างกายชาดิก เจ็บจนเกินขอบเขตที่จะอธิบายว่ามันคืออะไร 

และแม้ว่าเขาจะพยายามระงบัความรู้สกึถงึทีส่ดุ แต่สิง่ทีซ่่อนอยูก่็

มอิาจกกัเกบ็ไว้ได้ ท�าได้เพยีงรัง้ร่างของเลนยะเข้าแนบอกและซบใบหน้า

ของตนกับหน้าผากของเธอ 

และนั่นกลับยิ่งเป็นหลักฐานยืนยันการจากไปของเด็กสาว เพราะ

มันชัดเจนกับสัมผัสที่ได้รับ...ซึ่งนั่นคือการไม่ได้รับสัมผัสอะไรเลย 

ไม่มีลมหายใจ ไม่มีการเต้นของหัวใจ ไม่มีแม้แต่ความรู้สึกของ

กระแสเลือดที่ไหลเวียนในร่างกาย ทุกอย่างหยุดนิ่ง 

แต่อย่างน้อยที่สุดขอช่วงเวลาสุดท้าย...

“ท่านเลนยะ” เสียงที่ยากจะผ่านคอได้ของโยชิฮาระลอดออกมา

แผ่วเบาเหมือนกับจะขาดหาย     

เด็กสาวคนส�าคัญของเขาตายไปแล้วจริงๆ งั้นหรือ...มันเป็นไปได้

ยังไง แค่เสี้ยววินาทีเนี่ยนะ มันเกิดขึ้นได้จริงๆ หรือ ความตายที่มา
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กะทันหันเช่นนี้ 

เธอยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องสะสาง มีเรื่องอีกมากที่ต้องท�า เป็น

คนพิเศษมาเสมอ เขารู้ดีว่าเลนยะน่ะพิเศษกว่าโซเคนโยทุกคน จะด้วย

ความผูกพันที่มากกว่าหรือเพราะเธอแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด เขาถึง 

รู้สึกว่าเธอพิเศษกว่าทุกคนก็ตามแต่ ทว่าทุกอย่างล้วนท�าให้เธอส�าคัญ

ที่สุด...แต่ท�าไมมันถึงจบง่ายดายเช่นนี้ 

เขาเชื่อไม่ลง!

และบรรยากาศทีเ่งยีบจนเหมอืนเสยีงทกุอย่างในโลกถกูกลนืหาย

ไปก็ท�าให้ผีน้อยต้องกลืนน�้าลายลงคอฝืดเคือง ก่อนพยายามฝืนยิ้ม พูด

เสียงตะกุกตะกัก 

“เธอยังหายใจ...ใช่ไหม...”

รู้ดีแก่ใจว่ามันฟังดูโง่ยิ่งกว่าโง่ ทั้งที่เห็นอยู่ต�าตาว่าเกิดอะไรขึ้น 

หมอผีสาวแน่นิ่งแค่ไหน และเจ้าปีศาจที่กอดเธออยู่แสดงท่าทางเช่นไร

“...ท่านทาโร่” 

วญิญาณเดก็ชายสะดุง้เฮอืกแค่เพยีงเสยีงเรียกแผ่วเบาจากโยชฮิาระ 

และตามด้วยความรู้สกึทีเ่หมอืนถกูแช่แขง็กบัประโยคชดัเจนจากวญิญาณ

ซามูไรหนุ่ม

“ท่านเลนยะตายแล้วขอรับ” 

“ถะ...ถงึจะตายไปแล้วจริงๆ ตะ...แต่กไ็ม่ใช่หมายความว่า...จะหาย

ไปไม่ใช่เหรอครับ ก็...ก็...พวกเรายัง...ยังเป็นดวงวิญญาณอยู่นี่ไง เลนยะ

ก็...น่าจะ...เหมือนกัน...” 

ความหวงัลมๆ แล้งๆ ของทาโร่ท�าให้วญิญาณซามไูรหนุม่ส่ายหน้า

ช้าๆ และยิ่งก�ามือสองข้างแน่นขึ้น ขณะพยายามสุดก�าลังเพื่อข่มน�้าเสียง

ตอบ 

“ท่านทาโร่ การเป็นดวงจิตล่องลอยอยู่นี่คือทางเลือกสุดท้ายของ

สิ่งมีชีวิตทุกชีวิต ที่ส�าคัญ ที่ข้ากับท่านยังเป็นวิญญาณอยู่ในโลกแบบนี้ 

นั่นก็เพราะเงื่อนไขที่พิเศษ ไม่ใช่เพราะอยากจะอยู่ก็อยู่ได้ และถ้าอยู่ต่อ
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ด้วยแรงยึดติด วิญญาณก็จะเริ่มเน่าเปื่อย และสุดท้ายจะเป็นแค่พลัง 

ด้านลบ กระทัง่กลายเป็นส่วนหนึง่ หรือแม้แต่เป็นแบบโรงเรยีนยามค�า่คนื

นี่”

“แต่...ท่านหญิงอาเคเดะ...”

“กบัท่านหญิงอาเคเดะ แม้จะอ้างว่าอยูด้่วยตนเอง แต่ข้ากไ็ม่มัน่ใจ

ว่าเป็นแบบน้ันจรงิหรอกขอรับ เพราะไม่เช่นนัน้ข้าคงเหน็โซเคนโยคนอืน่ๆ 

ท�าเช่นกนั...ถงึข้าจะไม่รู้ว่าท่านหญงิอยูต่่อได้ด้วยเงือ่นไขใด แต่กค็งไม่ใช่

สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับท่านเลนยะแน่ๆ” 

ค�ากล่าวตัดความหวังท�าให้วิญญาณเด็กชายต้องหุบยิ้ม และก้ม

หน้าตะลึงงันมองต�่า 

เขาพอจะรู้ว่าทีโ่ยชฮิาระพดูเร่ืองความตายได้ ไม่ใช่เพราะยอมรบั

หรอืเข้าใจได้ง่ายๆ แต่เพราะการพดูทกุอย่างออกมานัน้เป็นวธิเีดยีวทีเ่ขา

จะใช้รับมือกับความจริงนี้ได้

แต่ส�าหรับวิญญาณเด็กชาย ต่อให้ฟังความจริงนี้ซ�้าเป็นร้อยรอบ 

ก็ไม่สามารถยอมรับได้ 

ใช่...ใครหน้าไหนจะยอมรับได้ว่า โซเคนโย เลนยะตายแล้ว...
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“อั๊ก!”

ความเงียบและความเศร้าโศกราวกับถูกหยุดไว้กลางอากาศ เมื่อ

ใบหน้ารูปสลักงดงามที่แนบอยู่กับหน้าผากของเด็กสาวรับรู้ถึงความอุ่น

วาบอาบเตม็ข้างแก้มและล�าคอ เมือ่อยู่ๆ  เดก็สาวทีค่ดิว่าตายแน่นอนแล้ว 

กลับส�าลักเลือดออกมาใส่หน้าเขาพรวดใหญ่ 

ซึ่งนั่นท�าให้ทั้งทาโร่และโยชิฮาระต้องสะดุ้งตามไปด้วย

“เฮือก!” 

เลนยะสูดหายใจลึกเต็มปอด พร้อมดวงตาเปิดโพลงราวกับเพิ่ง

สะดุง้ตืน่จากฝันร้าย ก่อนเธอจะไออย่างหนกัเพือ่เอาเลอืดทีย่งัอดุแน่นใน

โพรงจมูกและล�าคอออกมา และใช้เวลาครู่ใหญ่กว่าจะควบคมุอาการของ

ตนให้สงบลงบ้าง แต่ก็ยังคงนอนหอบหนักบนท่อนแขนของกินเท็นชิ 

ดวงตาสะลึมสะลือเปิดเพียงครึ่งเดียว 

ซึ่งไม่นานนัยน์ตาสีน�้าเงินที่แทบปิดก็ค่อยๆ เลื่อนไปมองใบหน้า

ของสนุขัป่าหนุม่ทีก้่มมองมาด้วยความสบัสน งนุงง หวาดหวัน่ และห่วงใย

อย่างเด่นชัด ก่อนเธอจะพึมพ�าด้วยเสียงอ่อนแรงว่า
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“หน้าแก...ดู...โคตรแย่...”

เจ้าปีศาจต้องปล่อยลมหายใจทีก่ลัน้ไว้ออกมาอย่างโล่งอกถงึทีส่ดุ 

ก่อนดึงร่างเด็กสาวมากอดแน่น ลืมสิ้นถึงคนรอบข้างท่ีก�าลังมองอยู่ 

เพราะค�าพดูน้ันแปลว่าเธอกลบัมาแล้วจริงๆ เป็นตวัเธอจรงิๆ อย่างแน่นอน 

เธอยังไม่ตาย ยังไม่ตาย...ทั้งที่เห็นชัดว่าน่าจะไม่รอดแน่ แต่ไม่รู้

ปาฏิหาริย์หรืออะไรสักอย่างถึงท�าให้หมอผีสาวยังหายใจได้อยู่แบบนี้

แต่ไม่ว่าจะด้วยปาฏหิาริย์อะไรทีช่่วยไว้ มนักไ็ม่ส�าคญัอกีแล้ว ตอน

นี้เขาได้เธอคืนแล้ว ได้กลับมาแล้ว นั่นต่างหากที่ส�าคัญที่สุด!

ขณะทาโร่กับโยชิฮาระแทบทรุดลงไปนั่งอย่างหมดเรี่ยวแรงแล้ว 

หากพวกเขามีร่างกายให้ท�าแบบนั้นได้

แต่แม้จะถูกดึงไปกอด เลนยะที่เพิ่งตื่นจากความตายกลับเหมือน

ไม่มีสติมากพอจะรับรู้อ้อมกอดนั้น ซ�้ายังค่อยๆ เลื่อนตาไปมองยังเบื้อง

บน พลางพึมพ�าอย่างเลื่อนลอยว่า 

“นั่น...ท้องฟ้า...ของจริง...ใช่ไหม”

“ขอรับ ท้องฟ้าของจริง เราอยู่นอกโรงเรียนโยโคแล้วขอรับ”

ค�าตอบกระตือรือร้นจากวิญญาณซามูไรเรียกนัยน์ตาสีน�้าเงินที่

แทบปิดให้ปรายไปมองยงัเขา ขณะกนิเทน็ชค่ิอยๆ คลายอ้อมกอด ให้เธอ

กลับมานอนพิงบนแขนตน เพื่อให้คนที่ห่วงใยเธอไม่น้อยไปกว่าเขาได้พูด

คุยอย่างสะดวก

แต่ก็เกิดความเงียบขึ้นพักหนึ่งราวกับเธอใช้เวลาเพื่อทบทวนบาง

สิ่งยามได้เห็นวิญญาณประจ�าตระกูลอีกครั้ง ก่อนจะเอ่ยเรียกเสียงอ่อน

แรงไม่เปลี่ยน

“โยชิ...ฮาระ...”

แม้มือที่วางอยู่บนพื้นจะไม่มีเรี่ยวแรงยกขึ้นกวักเรียกเจ้าของชื่อ 

แต่เขาก็ลอยเข้ามาหาเธอด้วยความยินดีพร้อมสีหน้าผ่อนคลายท่ียังแฝง

ความห่วงใยในแววตา ก่อนก้มมาใกล้เพื่อฟังสิ่งที่เธอจะบอกให้ชัดเจน 

แล้วขานรับ
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“ขอรับ”

เด็กสาวยังมองเขาด้วยความเงียบอยู่อีกครู่ แล้วว่าเนิบนาบ 

“...ฉันว่า...ฉันฝัน...ถึงพ่อ”

“ขอรับ?” วิญญาณซามูไรหนุ่มย่นหัวคิ้วพลัน

“...ยัง...สู้อยู่” เธอพึมพ�าต่อราวกับก�าลังละเมอ และนั่นท�าให้ 

โยชิฮาระต้องถามหยั่งเชิง

“ฝันเรื่องเมื่อแปดปีที่แล้วหรือขอรับ”

เลนยะส่ายหน้าเบาๆ เท่าที่มีแรงท�า “เปล่า...ไม่...เป็น...คน...ละที่”

“อธบิายให้ชดักว่านัน้ได้ไหมขอรับ” วญิญาณซามไูรหนุม่เริม่สงสยั

อย่างจริงจังขึ้น

“แดน...มิคสัญ...ญี”

ชายหนุม่ทัง้สามเงยมองหน้ากนัวบูหนึง่ต่อค�าตอบของเดก็สาว ซึง่

เธอก็เอ่ยขึ้นใหม่เหมือนสิ่งที่บอกไปเมื่อครู่ไม่ใช่สาระส�าคัญอะไร 

“พ่อ...บอก...แบบนั้น...และ...คนอื่น...”

“คนอื่นหรือขอรับ” ความแปลกใจ ความสงสัยยิ่งทบทวีเมื่อความ

ฝันของเลนยะชักมีบางสิ่งผิดปกติอย่างชัดเจน

และเลนยะก็พยักหน้านิด “โซเคนโย...คนอื่น...”

ยิ่งเป็นค�าตอบที่ท�าให้ทุกร่างรอบตัวเด็กสาวฉงนสนเท่ห์ และชวน

พิศวงยิ่งกว่าเดิม พร้อมกันนั้นลางสังหรณ์แปลกๆ ก็ผลักดันให้โยชิฮาระ

รีบถามต่อ

“มีโซเคนโยคนอื่นด้วยงั้นหรือขอรับ”

“...คนที.่..ตาย...” เลนยะเว้นค�าไป คล้ายหยดุพกัเหนือ่ยไปสองสาม

วินาที ก่อนกล่าวต่อด้วยเสียงที่ขาดหายกว่าเดิม “พ่อบอก...เราต้อง...ไป

ที่นั่น...ทุกคน...และ...สู้...ต่อ...ไป...”

เลนยะหยุดค�าพูดอีกครั้ง และปรายตาเหนื่อยล้าไปมองโยชิฮาระ

“ฉัน...หลับไป...นานเท่า...ไร...เดือนหนึ่ง...รึเปล่า”

“เอ่อ...แค่สาม ไม่กห้็านาทขีอรับ” และเป็นการตายด้วย ไม่ใช่การ
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หลับ...เขาได้แต่ต่อค�าตอบนั้นในใจ เพราะยังไม่กล้าพอจะบอกเวลานี้  

โดยเฉพาะในสภาพที่เธอแทบไม่เหลือสติด้วยแล้ว 

“...อา” เลนยะพึมพ�ารับค�า แต่เหมือนไม่ได้รับรู้อะไรมากนัก ก่อน

ดวงตาที่ปรืออยู่จะค่อยๆ ปิดลง พร้อมค�ากระซิบแผ่วแทบขาดหายว่า  

“ขอพัก...หน่อย...เหนื่อย...สู้...อยู่ใน...นั้น...มา...เป็น...เดือน...”

ไม่ทันจบค�าดีเลนยะก็เงียบลง ศีรษะทิ้งพิงไปด้านหนึ่งอย่างหมด

สิน้เรีย่วแรง ดงึให้เจ้าปีศาจทีต่ะลงึงนัไปชัว่ขณะก้มไปฟังเสยีงหายใจและ

เสียงหัวใจเต้นของเธออย่างรวดเร็ว จับทั้งข้อมือหาชีพจร ส�ารวจรอบคอ 

และตรวจร่างกายของเธอเท่าทีเ่ขาจะคดิออกด้วยหวัใจทีก่ลบัมาเต้นถีเ่รว็ 

“ปะ...เป็นยังไงบ้างครับ ไม่ใช่ตายอีกนะ” วิญญาณเด็กชายลอย

เข้ามาถามด้วยความหวาดกลัวเมื่อเห็นว่าหมอผีสาวนิ่งไปอีก

“ไม่...ยังมีชีวิตอยู่” กินเท็นชิครางตอบด้วยความรู้สึกโล่งอก เขา

รวบรวมความเป็นตัวเองอีกครั้ง สูดหายใจลึก ตั้งสติ และยกหลังมือเช็ด

เลือดของแม่ตัวดีจากหน้าตนเอง ก่อนจะช้อนอุ้มร่างท่ียังนอนหลับสนิท

ขึ้นมา 

ความหนักอึ้งสลายไปสิ้นเมื่อรู้ว่าเธอไม่ได้เป็นอะไร แม้อาจยัง

วางใจไม่ได้เมือ่เธอยงัไม่ตืน่ และยงัต้องแก้ปริศนาว่าอะไรท�าให้เธอยงัคง

มีชีวิตอยู่ได้แบบนี้ ทั้งที่ตอนช้อนศีรษะเธอขึ้นมาครั้งแรก เขารู้ได้ชัดเจน

ว่าเกดิอะไรขึน้...คอของเธอหกั น่าจะหกัทนัททีีถ่กูเจ้าโรงเรยีนยามค�า่คนื

ฟาด...ซึ่งนั่นแปลว่า เธอตายไปแล้วอย่างแน่นอน 

โครม!

ตึง!

“อะ...โอ๊ย! โธ่เว้ย!”

เสียงร่างของใครบางคนล้มชนชั้นเตี้ยๆ ข้างหัวเตียงดังขึ้น มือท่ี

ควานหาทีจ่บักก็วาดของบนชัน้หล่นเกลือ่นพืน้ ก่อนเธอจะลกุขึน้มานัง่กมุ

ศีรษะที่ปวดตุบๆ เหมือนจะระเบิดของตนเองพลางครางออกมาเบาๆ
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เลนยะสะบัดหัวแรงๆ ไล่อาการปวดในสมองตั้งแต่ลืมตาตื่น แต่

ยิ่งท�ากลับยิ่งท�าให้มึนงงหนักกว่าเก่า

“ถ้าจะท�าแบบนั้น กลับไปนอนที่เดิมน่าจะดีกว่า” เสียงทุ้มต�่าคุ้นหู

แว่วมาพร้อมฝ่ามือร้อนๆ ที่รวบต้นแขนของเธอให้ลุกขึ้น

หมอผีสาวแง้มเปลือกตาขึ้นข้างหนึ่งมองเจ้าของมือร้อนๆ ที่แขน 

“...อือ ไอ้...ลูกหมา...” เธอเรียกอีกฝ่ายเสียงงัวเงียก่อนขยับร่าง

ตามมือใหญ่ของกินเท็นชิ ที่พยุงให้เธอขึ้นมานั่งบนเตียง ก่อนเขาจะถอย

มายืนนิ่งอยู่ข้างๆ

เลนยะดูสะโหลสะเหล มือข้างหนึ่งยังกุมศีรษะ ก่อนเธอจะนึกถึง

เรื่องเมื่อคืนได้ แม้น้อยนิดแต่ก็มากพอให้โมโห 

“เมื่อคืน...ฉันพลาดใช่ไหม” เธอขบฟันถามร่างสูงใหญ่ข้างตัว

ใบหน้ารูปสลักเบือนไปทางอื่น ก่อนเดินห่างออกไปสองสามก้าว 

“เจ้าไม่ได้พลาด” เขาตอบ “แต่แย่ยิ่งกว่าพลาด” 

“อะไรคือแย่ยิ่งกว่าพลาด” เลนยะหรี่ตาแคบ “แกคงไม่ได้

หมายความว่าที่ฉันเฉียดตาย มันเลยแย่ยิ่งกว่าการพลาดหรอกนะ”

ดวงตาสีเทาคู่คมปรายมองเด็กสาวนักจับผิด แล้วได้แต่คิดว่าถึง

อาการของเธอจะไม่ดีขึ้นมาก แต่คงไม่มีผลกระทบทางสมองนัก เพราะ

รู้สึกสมองของเจ้าหล่อนยังแล่นเร็วเหมือนเดิม 

“ข้าก็หมายความว่าอย่างนั้น” เจ้าของใบหน้าไร้อารมณ์ตอบเรียบ

เฉย 

เลนยะข่มความปวดในสมองจ้องนยัน์ตาสเีทาคมกรบิกลบั ราวกบั

รอให้กินเท็นชิเอ่ยอะไรที่เธอคิดว่าน่าฟังมากกว่านี้มาอีก 

แต่เจ้าปีศาจกลับเงียบสนิท และยังสบนัยน์ตาสีน�้าเงินของเธอนิ่ง

เฉยอย่างไม่สะท้านเช่นกัน

สุดท้ายหมอผีสาวจึงเป็นฝ่ายกลอกตาขึ้นอย่างเบื่อหน่าย 

เธอปวดหัวเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ยังต้องมาทนหน้าไร้อารมณ์กับ 

ค�าโกหกของเขาอีก แต่ช่างปะไร เธอยังมีทางหาค�าตอบได้อยู่ แค่ไม่ใช่
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ตอนอยู่สภาพไม่พร้อมแบบนี้ 

“กไ็ด้” เลนยะจ�าใจยอม ทว่ากไ็ม่วายหยัง่เชงิ “แน่ใจว่าแกไม่อยาก

เล่าอะไรที่ฉันควรรู้” 

เจ้าปีศาจยังปั้นหน้าไม่สื่ออารมณ์ ริมฝีปากบางเฉียบแนบกันสนิท 

ถ่ายทอดค�าตอบเป็นความนิ่งเฉยอย่างที่ตนถนัด 

ในเมื่อยังไม่รู้ว่าการที่พลังวิญญาณของคนตรงหน้าที่เพิ่มขึ้นมา

พรวดพราดจะส่งผลดหีรือผลเสยี และการบอกว่าเธอตายไปแล้วครัง้หนึง่ 

ไม่ใช่เฉียดแต่ตายแล้วจริงๆ ดูจะไม่ใช่เร่ืองน่าฟังนัก เขาจึงเปรยเบี่ยง

ประเด็นแทนว่า 

“รู้สึกยังไงบ้าง”

เลนยะชักสีหน้าใส่คนที่พยายามเลี่ยงค�าตอบ แต่อย่างน้อยตอนนี้

เธอก็รู ้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มแล้วว่ามีเรื่องไม่ดีนักเกิดขึ้นแน่นอนเขาถึง

ปิดปากเงียบขนาดนี้ 

“ก็ดี ถ้าเป็นแต่ก่อนฉันคงนอนแอ้งแม้งอยู่ตรงนั้น” ประโยคท้ิง

ท้ายของเด็กสาวท�าให้เจ้าปีศาจต้องเลิกคิ้วขึ้นข้าง ก่อนลอบถอนใจแผ่ว

ดูท่าเจ้าหมอผีสาวจะไม่ยอมขอบคุณเขาตรงๆ เลยสินะ

“โธ่เว้ย!” 

เสียงสบถของเลนยะท�าให้กินเท็นชิรู้ว่าอาการของเธอคงไม่ดี เขา

จึงเอ่ยค�าสั่งเฉียบดุทันที

“ไปนอนพักซะ” 

เลนยะที่ก�าลังใช้มือถูใบหน้าคลายความปวดระบมในหัวเงยหน้า

แปลกใจนิดๆ ขึ้นมามองสุนัขป่าหนุ่ม ซึ่งเขาก็ย�้าค�าสั่งอีกครั้งด้วยสายตา

ดุๆ

แต่เลนยะกลบัส่ายหนา้ปฏิเสธ แม้จะรู้สกึปวดหัวตุบๆ จนไมแ่น่ใจ

ว่าถ้าลุกยืนจะทรงตัวไหวรึเปล่า 

“ยังมีเรื่องต้องคุยกับเจ้าโยชิฮาระ” ในเมื่อเอาค�าตอบที่ต้องการ

จากเจ้าลูกหมาไม่ได้ เธอก็จะไปเอาจากวิญญาณที่คุ้นเคยแทนแล้วกัน
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แต่คนโดนขดัค�าสัง่กลบัก้าวเข้ามาใกล้ตวัเลนยะ ดกัทางคนทีท่�าท่า

จะลุกทันที

“กลับไปนอน” กินเท็นชิย�้าเสียงเข้มขึ้น พลางก้มมองเด็กสาวด้วย

สายตาแกมบังคับ 

หมอผสีาวต้องชะงกัและหย่อนตวัลงบนเตยีงอกีครัง้ ก่อนท�าท่าจะ

อ้าปากเถียง แต่เสียงอื่นของเธอกลับออกมาแทน 

“เฮ้ย!”

เลนยะร้องลัน่ อาการปวดหวัแทบจะหายไปพร้อมกบัความตกใจที่

เกิดขึ้น เพราะอยู่ๆ ฝ่ามือร้อนๆ ของบุรุษตรงหน้าก็จับหมับที่หน้าผาก

ของเธอพร้อมกบักดศรีษะรัน้ๆ ลงกบัหมอนนุม่ ส่วนมอืทีว่่างอกีข้างกค็ว้า

ผ้าห่มผืนหนาขึ้นมาห่มตัวเด็กสาวทันที

“นอน” เสียงทุ้มลึกทรงอ�านาจสั่งเฉียบอีกครั้ง พร้อมส่งสายตา

คมกริบย�้าค�าสั่งของตน 

เลนยะกะพริบตาถี่ๆ สองสามทีอย่างประหลาดใจ ก่อนขมวดคิ้ว

อย่างหงุดหงิดแทน เมื่อรู้ว่าครั้งนี้เธอคงขัดค�าสั่งอย่างเคยไม่ได้ สภาพ

ร่างกายไม่พร้อมขนาดนั้น 

“งั้น...แกก็เอามือออกจากหัวฉันสักทีสิ” เลนยะแหว

กนิเทน็ชเิริม่คลายใบหน้าดลุงเลก็น้อย และยกมอืของตนออกจาก

หน้าผากของร่างที่ยอมนอนนิ่งบนเตียง ก่อนเขาจะลากเก้าอี้จากโต๊ะ

หนังสือมาวางข้างๆ เตียง และนั่งเฝ้าอยู่ตรงนั้น

นี่ฉันเป็นลูกของมันรึไง!...

เลนยะสบถในหัว เมื่อเจ้าปีศาจท�าราวกับเป็นคุณพ่อท่ีต้องบังคับ

ลูกเล็กๆ เข้านอน

เจ้าลูกหมาของเธอชักจะท�าเกินหน้าที่ไปหน่อยแล้วละมั้ง

“ฉนัจะนอนหลบัได้ยงัไง ถ้ามคีนมานัง่จ้องหน้าอย่างนี”้ หมอผสีาว

ส่งสายตาขุ่นมัวให้ใบหน้ารูปสลักที่จ้องหน้าเธอเขม็งเช่นกัน

“ข้าคิดว่าปกติข้าต้องมาที่ห้องนี้ทุกเช้า...ในเวลาที่เจ้ายังนอนหลับ
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อยู่” กินเท็นชิสวนเรียบๆ ไม่สนค�าบ่น

หมอผีสาวชักหัวคิ้วชนกันกับเหตุผลนั้น ขณะพยายามซ่อนอาการ

ปวดหัวเพื่อสู้กับความเคร่งขรึมเด็ดขาดของเจ้าปีศาจ แต่ไม่ถึงห้านาที

ความเพลียก็ท�าให้ทิฐิของเธอพ่ายแพ้ และหลับผล็อยไปในที่สุด

เสยีงหายใจเบาๆ สม�า่เสมอท�าให้สนุขัป่าหนุม่รูว่้าอกีฝ่ายหลบัสนทิ

ไปแน่นอนแล้ว เขาจึงค่อยๆ เลื่อนตัวเข้าใกล้เด็กสาวเจ้าปัญหา มอง

ใบหน้าหลับสนิทที่นอนตะแคงหันมาทางเขา ยังมีรอยเขียวช�้าหราอยู่บน

แก้มข้างหนึ่ง

...ถ้าเมื่อคืนนี้ไม่มีเรื่องน่าเหลือเชื่อแบบนั้นเกิดขึ้น...

นยัน์ตาสเีทาคมเฉยีบดดุนัทีค่อยกดดนัให้เดก็สาวเข้านอนเริม่ผ่อน

คลายลง จนกลายเป็นความอ่อนใจและอ่อนโยนยามมองหน้าคนท่ีหลับ

สนิทบนเตียง มอืใหญ่เลือ่นขึน้มา ลงัเลชัว่อดึใจหนึง่ก่อนตดัสนิใจไล่ปลาย

น้ิวเกลีย่เส้นผมสนี�า้ตาลของเลนยะออกจากแก้มอย่างแผ่วเบา ระมดัระวงั

ไม่ให้เจ้าตัวรู้สึก แม้รู้ว่าเธออ่อนเพลียเกินกว่าจะตื่นขึ้นมาก็ตาม

กระนั้นช่วงเวลาละมุนกลับต้องสะดุดไปเล็กน้อย เมื่อเขาเลื่อน

สายตาไปเจอมือขวาที่มีผ้าพันแผลของเลนยะ

‘พลังวิญญาณท่านเลนยะล้นทะลักออกมา ก่อนถูกโรงเรียนยาม

ค�่าคืนโจมตีหรือขอรับ’

ค�าพดูของโยชฮิาระแทรกขึน้ในความทรงจ�า เมือ่วานหลงัจากพวก

เขากลับมาถึงบ้านหลังคาสีอิฐและพาเด็กสาวเข้าที่นอน โดยให้ทาโร่เป็น

คนเฝ้าดูอาการ เรื่องต่อไปที่ต้องจัดการคือการหาค�าตอบให้ค�าถาม

มากมายของเรื่องที่เกิดขึ้น

‘คิดว่าใช่ กลิน่พลงัวญิญาณเดก็นัน่เปลีย่นไปชดัเจน’ กนิเทน็ชบิอก 

‘และท่านคาดว่านัน่อาจเป็นสาเหตใุห้ท่านเลนยะรอดมาได้’ โยช-ิ 

ฮาระหยั่งเชิง

สุนัขป่าหนุ่มเงียบไปครู่หนึ่งและลอบผ่อนลมหายใจ ไม่ได้ตอบ

ค�าถาม...ในความจริงเขาไม่สนแล้วว่าจะเพราะอะไรเด็กสาวทายาท 
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โซเคนโยถงึฟ้ืนขึน้มาจากความตายได้ แค่เธอกลบัมา แค่ได้เธอคนื กไ็ม่มี

อะไรส�าคัญอีกแล้ว แต่เมื่อคิดทวนให้ดี บางอย่างที่ผิดปกติเหล่านี้อาจ

ไม่ใช่สัญญาณที่ดีนัก 

เพราะเลนยะอาจรอดมาด้วยพลังที่เกิดขึ้นอย่างผิดปกติ แต่ใน

อนาคตเขาไม่อาจรู้ว่าพลังนั่นจะน�าไปสู่อะไร เลวร้ายแค่ไหน หรือเป็น

อย่างที่เขาคิดไหมว่า...

‘มันเป็นพลังจากอสูรใช่ไหม’

โยชฮิาระนิง่งนัไปนดิกบัค�าถามย้อนคนืของเจ้าปีศาจ ก่อนหลบุตา

ต�่า แล้วจึงค่อยๆ เกริ่นขึ้น 

‘ปกติเวลาที่ท่านเลนยะมีภยั แล้วเสี่ยงขนาดว่าอาจไมร่อด ‘มัน’ ก็

จะมีปฏิกิริยาออกมาเสมอน่ะขอรับ’ 

‘แต่นี่ดูเหมือนจะเกินค�าว่ามีปฏิกิริยาไปมาก’ เสียงทุ้มลึกแสดง

ความคิดเห็นแย้ง ก่อนกล่าวขึ้นใหม่อย่างเคร่งเครียดกว่าเดิมว่า ‘เด็กนั่น

ตาย ข้าอุ้มตัวนางอยู่รู้ดีว่านางตายแล้ว คอของนางหัก หัวใจหยุดเต้น 

ชีพจรไม่เต้น ร่างกายเริ่มเย็นลง นี่ไม่ใช่อาการของร่างกายที่หยุดท�างาน

เพราะหัวใจวาย และไม่ใช่แค่ความตายชั่วคราว แต่โซเคนโย เลนยะ 

ตายแล้วอย่างแน่นอน ก่อนจะมีอะไรบางอย่างรักษาคอที่หักนั่น และ 

ดึงนางกลับมาอีกครั้ง ซึ่งข้าคิดไม่ออกว่าจะมีอะไรท�าได้ นอกจากความ

ผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเด็กนั่นในคืนนี้ และข้าต้องการรู้ว่าสิ่งผิดปกตินั่น

สามารถเป็นอะไรได้บ้าง’

ทุกค�ายืนยันที่จริงจังจนกดดันของเจ้าปีศาจท�าให้วิญญาณซามูไร

หนุ่มต้องเงียบไปครู่หนึ่ง เพราะสิ่งที่เจ้าปีศาจต้องการให้เขายืนยันนั้น

ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลย ความจริงมันเป็นเรื่องใหญ่มาก ใหญ่โตมากๆ หาก

เป็นจริงและเขายอมรับออกไป

ทว่า ถ้าเขายังปล่อยให้เรื่องนี้เงียบหาย ปิดหูปิดตาต่อสิ่งท่ีเกิด  

ทกุอย่างคงยิง่เลวร้ายกว่าเดมิ ทีส่�าคญัตอนนีค้งไม่มีใครทีเ่ขาจะไว้ใจฝาก

เรื่องของเด็กสาวคนส�าคัญไว้ในมือได้เท่าร่างสูงสง่าตรงหน้าอีกแล้ว
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สิ้นความคิดนั้นวิญญาณซามูไรหนุ่มจึงสูดหายใจลึกอย่างจ�ายอม 

และเอ่ยขึ้นใหม่อีกครั้ง 

‘เมื่อแปดปีก่อนเหล่าองเมียวจิโอกุเระช่วยผนึกดวงตาทวารบาล

ของท่านเลนยะไปแล้ว แต่ท่านก็เห็นว่าทุกครั้งที่ท่านเลนยะถูกกระตุ้นให้

โกรธถึงขีดสุด ท่านเลนยะจะควบคุมตนเองไม่ได้และปล่อยให้พลังอสูร

รั่วออกมา’ 

‘แล้ว’

‘...นั่นแสดงว่าแม่กุญแจของเหล่าโอกุเระนั่นไม่อาจทดแทน

แม่กุญแจเดิมที่หลุดออกไปแล้วได้...ประตูยังมีรอยแง้มอยู่...และใช่ขอรับ 

มีโอกาสสูงมากที่พลังมหาศาลซึ่งท�าให้ท่านเลนยะทรุดลงไปนั่งเช่นนั้น 

และฟื้นขึ้นมาราวกับปาฏิหาริย์ คือพลังของอสูร’

และนั่นคือประโยคคาดการณ์ของโยชิฮาระ ก่อนเสียงโครมคราม

ในห้องของเลนยะจะลอยมาบอกว่าเธอตืน่ขึน้แล้ว จนเขาต้องหยดุเรือ่งที่

คยุกบัวญิญาณซามไูรหนุม่เพือ่เข้าไปดอูาการเธอ ก่อนได้บงัคบันอนแบบนี้

และความทรงจ�าทัง้หมดเกีย่วกบัเรือ่งทีเ่ขาคยุกบัโยชฮิาระกท็�าให้

เจ้าปีศาจต้องเบือนหน้าไปอีกทางอย่างคิดหนัก แต่ยังปรายหางตามอง

เลนยะที่หลับอยู่บนเตียงเป็นระยะ โดยเฉพาะช่วงล�าคอของเธอ

ซึ่งไม่นานสุนัขป่าหนุ่มก็อดใจเอื้อมมือไปแตะด้านหลังคอของ 

เลนยะไม่ได้ ก่อนเขาจะลอบถอนใจแผ่วๆ เมือ่แน่ชดัว่าคอของเธอยงัอยูด่ี 

ไม่มีร่องรอยของการหัก หรือเคยหักมาก่อน

‘มัน’ รักษาเธอได้จริงๆ หรืออาจเพราะร่างกายของเด็กสาวไม่ได้

เสยีหายหนกัเกนิไป จงึสามารถท�าได้ ถ้าศรีษะถกูตดัขาดหรอืร่างกายถกู

ฉีกเป็นชิ้นๆ คงไม่มีทางกลับมาเช่นนี้

กินเท็นชิไม่รู้จริงๆ ว่าควรขอบคุณอสูรในตัวเลนยะดี หรือควร

กังวลกับพลังที่ล้นทะลักจนท�าเรื่องแบบนี้ได้ดี เพราะแม้มันจะช่วยชีวิต

เธอ แต่ก็เพราะมันอาศัยอยู่ในร่างเธอ ซึ่งถ้าเจ้าของร่างตายมันคงต้อง

ตายด้วย และทีส่�าคญั การทีพ่ลงัของมนัทะลกัออกมาได้ขนาดนีแ้ล้ว ย่อม
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หมายถึงแม่กุญแจที่ล็อกดวงตาทวารบาลไว้ใกล้จะหลุดเต็มที ซึ่งนั่นเป็น

หายนะแน่นอน

“เป็นอย่างไรบ้างขอรับ”

เรื่องน่ากังวลมากมายในหัวพลันหยุดชะงัก พร้อมกับการละมือ

แข็งแรงออกจากเด็กสาวบนเตียงราวกับต้องของร้อน เมื่อเสียงท่ีรู้ดีว่า

ใครเอ่ยขึ้นไม่ห่างตัวเขานัก

และปฏิกิริยาของเจ้าปีศาจก็ท�าให้โยชิฮาระที่จะเข้ามาดูอาการ 

เด็กสาวคนส�าคัญของตนต้องขยับยิ้มเอ็นดูวูบหนึ่ง แล้วกลับมาท�าสีหน้า

ปกติเพื่อไม่ให้คู่สนทนาล�าบากใจเมื่อหันมาตอบ 

“เถียงได้เหมือนเดิมแล้ว”

“อา...” โยชิฮาระอุทานรับอย่างเข้าใจดี ก่อนก้มไปมองคนที่อยู่ใน

ห้วงนิทราด้วยสายตาอ่อนโยนเช่นที่ท�ามาเสมอ พลางกล่าวขึ้นใหม่ “งั้น

ก็ไม่ได้เพ้อเรื่องความฝันเหมือนก่อนหน้านี้แล้วสินะขอรับ”

ครัง้น้ีกนิเทน็ชไิม่ได้ตอบทนัท ีเขานิง่ไปราวกบัใคร่ครวญบางอย่าง 

ก่อนเอ่ยขึ้นช้าๆ 

“...นั่นอาจจะไม่ใช่ความฝันก็ได้”

“ขอรับ?” โยชิฮาระหันไปเลิกคิ้วขึ้นสูงทันใด

“เรื่องที่เด็กนี่พูดหลังจากฟื้นมาครั้งแรก” เสียงทุ้มลึกยังเอ่ยเรียบ 

ก่อนส�าทับ “มันอาจไม่ใช่แค่ความฝัน”

“ทั้งเรื่องท่านชิมิสึ โซเคนโยคนอื่นที่ตายไปแล้ว หรือดินแดน

มิคสัญญีนั่นหรือขอรับ” วิญญาณซามูไรทวนเพื่อความแน่ใจ

ซึ่งใบหน้าคมเพียงพยักรับอย่างจริงจังทีหนึ่ง

“ไม่มีอะไรเป็นข้อพิสูจน์แน่ชัดได้ แต่เท่าที่รู้ และเจ้าเองก็รู้...คือ

ก่อนทีเ่ดก็นีจ่ะฟ้ืนขึน้มา นางตายไปแล้ว” นยัน์ตาสเีทาสบนยัน์ตาสอี�าพนั

ของวิญญาณตรงหน้าด้วยความเคร่งเครียด ก่อนต่อประโยคว่า “และ

แน่นอนว่าคนตายไม่ฝัน โยชิฮาระ”

ร่างวิญญาณที่ได้ฟังประโยคนั้นพลันเงียบงันไป เพราะหากสิ่งท่ี
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เลนยะเพ้อขึ้นมาหลังจากตื่นครั้งแรกคือเรื่องที่เกิดขึ้นจริง ก็หมายความ

ว่าหลังเธอตาย วิญญาณถูกดึงไปยังสถานที่หนึ่ง ที่มีทั้งพ่อของเธอและ

โซเคนโยคนอื่นที่ตายไปแล้วอยู่...สถานที่ที่เรียกว่าแดนมิคสัญญี 

และมันเร่ิมท�าให้ใจคอเขาไม่ดี เมื่อสิ่งท่ีเลนยะเล่านั้นบอกชัดว่า 

‘ทุกคนยังสู้อยู่’ 

แต่สูก้บัอะไรล่ะ สูท้�าไม และสูก้นัมาเนิน่นานเท่าไรแล้วในดนิแดน

น้ัน ทีส่�าคญัค�าบอกเล่าทีเ่ลนยะบอกว่าตนสูอ้ยู่ในนัน้มาเป็นเดอืนทัง้ทีเ่พิง่

ตายไปเพยีงไม่ถงึห้านาท ีมนัคอืสถานทีแ่บบไหน นรกงัน้เหรอ แล้วท�าไม

เทพเจ้าอย่างสุนัขป่าหนุ่มเองก็ไม่รู้จัก 

แดนมคิสญัญคีอือะไรกนัแน่...หรอืหลงัความตายของโซเคนโยนัน้ 

มีบางอย่างที่น่ากลัวยิ่งกว่าความตายรออยู่

แล้วเขาจะไปหาข้อพิสูจน์เรื่องนี้ได้ยังไง เพราะมันฟังช่างเป็น 

สถานที่ที่เลื่อนลอยยิ่งกว่านรกหรือสวรรค์...เว้นเพียงแต่จะมีโซเคนโยที่

ตายไปแล้วมาช่วยเล่าความจริงทัง้หมดว่าจะมอีะไรเกดิขึน้หลงัความตาย

ของเหล่าทายาทอสูร!

ความคิดนัน้ดงึให้โยชฮิาระต้องเงยหน้าขึน้ พร้อมดวงตาทีเ่บกิกว้าง

เมื่ออยู่ๆ ชื่อใครคนหนึ่งก็แทรกขึ้นในหัวของเขา

“ท่านหญิง...อาเคเดะ...”

ห้าร้อยปีท่ีแล้ว ยุคมุโระมะจิ
กลีบดอกซากุระเริ่มร่วงโรยช้าๆ จากต้น เป็นสัญญาณว่าใกล้ถึง

ฤดูร้อนเข้าไปทุกที ทว่าก่อนหน้านั้นกลีบดอกซากุระก็คงละเลงพ้ืนดิน 

ให้กลายเป็นสชีมพไูปอกีพกัใหญ่ และนัน่ท�าให้คฤหาสน์หลงัมโหฬารของ

ตระกูลเก่าแก่ดูสวยงามตระการตาด้วยสีสันที่ยังหลงเหลือจากฤดูใบไม้

ผลิที่ก�าลังหมดไปในไม่ช้า

แต่ความสวยงามที่มีช่วงเวลาแสนสั้นในดินแดนทางเหนือท่ีหนาว

เยน็เกอืบตลอดปีกด็งึความสนใจของชายหนุม่ทีห่มกตวัอยู่ในห้องส่วนตวั
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ที่ปิดประตูและหน้าต่างจนมิดชิดไม่ได้

และเขามักหมกตัวอยู่ในห้องเช่นนี้ โดยอ่านแต่ต�าราเกี่ยวกับ

ศาสตร์การท�านายในทุกแขนง และทุกชาติทุกศาสนาที่เขาจะหามาได้

ซึ่งที่เขาหมกมุ่นกับมันจนถูกมองเหมือนคนบ้าทั้งที่ความจริงเขาก็

เหมือน ‘โซเคนโย’ คนอื่น คือถนัดด้านการต่อสู้ คาถาอาคมในการปราบ

และก�าจดัเป็นหลกั ไม่ใช่การท�านายทายทกั แต่เพราะเหตกุารณ์บางอย่าง

ที่เขาไม่อาจบอกใครได้ บังคับให้เขาต้องศึกษาศาสตร์ด้านนี้อย่างจริงจัง 

เพราะมนัคือหนทางเดยีวทีจ่ะเชือ่มต่อวธิแีก้ไขความผดิพลาดในอดตีให้ผู้

ที่อยู่ในอนาคตรับมือต่อไป

ถ้าเขาพอจะคาดการณ์เร่ืองที่จะเกิดในอนาคตได้ เขาก็จะได้รู้ว่า

ควรเตรียมการอะไรไว้บ้าง...ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษามันนั้น ท�าให้เขา 

ค้นพบว่าตนมีพรสวรรค์มากกว่าที่คิดไว้มากจนน่าแปลกใจ

และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เขา ‘ฝึก’ ท�านายจากการค�านวณวันเดือน

ปีเกิดของตน และผลที่ได้นั้นคือ...

“เหตุร้าย” 

น�้าค�าเอื่อยถูกพึมพ�ากับตน นัยน์ตาสีนิลหลุบต�่าจ้องต�าราบนโต๊ะ

ไม้ ค�านวณให้แน่ใจว่าเหตุร้ายที่จะเกิดกับตนในเวลาอันใกล้นี้คืออะไร 

และเพียงไม่นานเขาก็ต้องชะงักไป ก่อนร�าพึงเสียงแผ่วขึ้นใหม่ว่า

“...ท่านพี่” 

“ท่านยาสึฮิโระ ท่านผู้น�าสั่งให้ไปพบที่เรือนใหญ่ และบอกว่าต้อง

ไปเดี๋ยวนี้ด้วยเจ้าค่ะ” 

เสยีงผูห้ญงิลอดผ่านประตเูลือ่นทีปิ่ดสนทิ ท�าให้ชายหนุม่หลดุจาก

ห้วงคิด ก่อนเอ่ยข้ามไหล่ไปว่า

“เข้าใจแล้ว ช่วยไปบอกท่านพี่ด้วยว่าอีกสักครู่ข้าจะไปหานาง” 

“เจ้าค่ะ” สาวใช้ตอบรับก่อนค่อยๆ คลานเข่าถอยห่างประตูด้วย

กริยิาทีฝึ่กมาอย่างด ีและลกุออกไป ปล่อยให้เจ้าของห้องถอนใจแผ่วด้วย

ท่าทางที่แสดงความกังวลและเหน็ดเหนื่อยชัดเจน
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หญิงสาวท่าทางงามสง่า ใบหน้างดงามหมดจดจนเป็นที่เลื่องลือ

ไปทั่วแดนเหนือและเมืองหลวงเกียวโต นั่งรอการมาเยือนของผู้ที่ตนสั่ง

ให้สาวใช้ไปเรยีกตวัมาอยูบ่นเบาะนัง่ตวัส�าคญัทีเ่ป็นต�าแหน่งของผูน้�าแห่ง

ตระกูลโซเคนโย 

นอกจากต�าแหน่งผู้น�าที่เธอด�ารงอยู่ เครื่องแบบทหารยศสูงสุดท่ี

เธอสวมใส่ด้วยกริยิาทีด่ผู่าเผยไม่ยิง่หย่อนไปกว่าบรุษุเพศคนใด กบ่็งบอก

ชดัว่าเธอมีหน้าทีส่�าคญั ซึง่สงูศกัดิแ์ละมเีกยีรตไิม่น้อยไปกว่าการเป็นผูน้�า

แห่งโซเคนโยอีกหนึ่งอย่างด้วย 

และทัง้ทีเ่ป็นหญงิงามหาได้ยากยิง่ แต่ความงามนัน้กถ็กูความแขง็

กระด้าง ดุดัน และเด็ดขาดกลบไปเสียหมด ทว่านั่นก็คือสิ่งท่ีท�าให้เธอ

เป็นเธอ...เป็นท่านหญิงโซเคนโย อาเคเดะคนนี้

“ยาสึฮิโระมารึยัง” น�้าค�าเฉียบเช่นเดียวกับนัยน์ตาสีงาช้างของ 

ท่านหญิงคนงามถามสาวใช้ที่รับหน้าที่ไปตามตัวน้องชายทันที เมื่อร่าง

เล็กๆ นั้นก้าวเท้าเข้ามาเพื่อรายงาน 

สาวใช้รบีก้มหน้างดุหลบสายตาดขุองท่านหญงิอาเคเดะด้วยความ

เกรง เพราะใครๆ ต่างรูว่้าเจ้าหล่อนเป็นคนเฉยีบขาดและรกัษากฎทกุข้อ

โดยไม่ขาดตกบกพร่อง ถ้าเพียงใครแตกแถวออกไป หรือหย่อนยานแม้

เพียงนิด จะต้องได้รับบทลงโทษที่เด็ดขาดของเธอ 

และเพราะท่านหญงิผูเ้ก่งกาจอยูท่ีเ่กยีวโตเป็นหลกั นานๆ ครัง้ถงึ

จะกลับมาทางเหนือที่เป็นบ้านเกิดเสียที จึงท�าให้เด็กสาวท่ีเพ่ิงเข้ามาท�า

หน้าที่เป็นสาวใช้ตระกูลโซเคนโยไม่คุ้นชินนัก

“จะ...เจ้าค่ะ ท่านยาสึฮิโระบอกว่าอีกสักครู่จะตามมาเจ้าค่ะ”  

เด็กสาวรีบก้มศีรษะตอบ ท�าให้คนสูงศักดิ์ตรงหน้าต้องหงุดหงิดใจ

ใบหน้าเรียบเฉยของแม่ทพัหญิงมรีอยเหยยีดผดุขึน้มาเมือ่ได้ฟังค�า

รายงาน 

“เจ้านั่นคิดว่าข้ามีเวลามานั่งรอนานขนาดนั้นรึไงกัน และเจ้าไป

ตามมายังไงกันยาสึฮิโระถึงได้เอ้อระเหยแบบนี้” อาเคเดะกล่าวด้วย 
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น�้าเสียงดุกับสาวใช้ตรงหน้าอย่างเอาเรื่อง 

“ขะ...ขออภัยเจ้าคะ่ ถ้าเช่นนั้นข้าจะไปตามให้อีกทีนะเจ้าคะ” รา่ง

เล็กๆ รีบเอ่ยตะกุกตะกัก เข้าหน้าผู้น�าแห่งโซเคนโยคนนี้ไม่ติดมากขึ้น

เรื่อยๆ 

ซึ่งความจริงด้วยความตึงจนแทบไม่มีการยืดหยุ่นนี้ ก็ท�าให้แทบ

ไม่มีใครเข้าหน้าเธอติด แม้แต่น้องชายแท้ๆ เองก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น

“ไม่ต้อง ข้ามาแล้ว...ขออภยัด้วยทีข้่ามาช้าขอรบั” ชายหนุม่ทีก่�าลงั

เป็นประเดน็ก้าวเข้ามา ช่วยสาวใช้ผูต้กทีน่ัง่ล�าบากได้ทนัพอด ีเขาพยกัหน้า

ให้เธอทีหนึ่ง เป็นสัญญาณว่าให้ออกไปได้ ซึ่งเธอก็รีบท�าตามแต่โดยดี

ดวงตาสนีลิทีด่เูฉือ่ยชาของยาสฮึโิระกวาดมองทัว่ห้องถงึจะเจนตา

แล้วก็ตาม ที่นี่ยังคงเต็มไปด้วยอาวุธต่างๆ ที่ถูกจัดเรียงบนแท่นวางและ

ฝาผนังอย่างสมเกยีรตใินฐานะทีท่�าหน้าทีรั่บใช้ผูน้�าทกุรุน่มาอย่างซือ่สตัย์

และภักดี และสุดท้ายเขาก็ต้องหยุดมองที่ใจกลาง บนยกพื้นซึ่งเป็น

ต�าแหน่งที่นั่งของผู้น�า ซึ่งยามนี้มีท่านผู้น�าคนปัจจุบันนั่งรอเขาอยู่ และ

จ้องกลับมาอย่างต�าหนิ

“เมื่อไรจะรู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ซะทียาสึฮิโระ ถึงเจ้าจะไม่มี

บทบาทในตระกูลนักแต่เจ้าก็ขึ้นชื่อว่าเป็นน้องชายของข้า อย่าท�าอะไรที่

เสื่อมเสียต่อชื่อตระกูลโซเคนโยให้มากนัก” ประโยคแรกเป็นค�าติเตียน

อย่างที่คาดและคุ้นเคย ขณะนัยน์ตาสีงาช้างดูไร้ความรักและเยื่อใยยาม

มองผู้ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นน้องชายของตน 

ทิฐิที่เธอมีต่อเขาไม่เคยเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่เยาว์วัย และใช่ว่า

ยาสึฮิโระจะไม่รับรู้

ชายหนุ่มก้มศีรษะอย่างนอบน้อมเป็นการเคารพและขอโทษต่อ

หญิงสาว 

“ขออภัยด้วยขอรับท่านพี่ ครั้งหน้าข้าจะตรงต่อเวลามากกว่านี้” 

อาเคเดะถอนใจอย่างเบือ่หน่าย เธอไม่ชอบท่าทางยอมรบัผดิทกุสิง่

ทุกอย่างของยาสึฮิโระ มันเหมือนเธอโง่เขลาที่ด่าเขาอยู่ฝ่ายเดียวและ 
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ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล ซึ่งคนอย่างเธอไม่ควรกระท�า แม้เธอจะไม่ 

ชอบหน้าคนตรงหน้าขนาดไหนและไม่เคยพูดกับเขาได้เกินสองประโยค

ก่อนจะกลายเป็นค�าต�าหน ิแต่ผูน้�าทีด่สีมควรใช้เหตผุลเป็นทีต่ัง้ ไม่เช่นนัน้

คงไม่สามารถบังคับบัญชาผู้ใดได้ เพราะอารมณ์คือต้นเหตุของความ 

หวั่นไหวและอ่อนแอทั้งหมด

“เอาเถอะ ครั้งนี้ข้าจะไม่ถือสา ข้าเดินทางมาไกลและยังไม่อยาก

มีเรื่องกับเจ้าตอนนี้”

“ทีเ่กยีวโตคงวุน่วายมาก ท่านถงึไม่กลบัมาทีน่ีเ่ลย” ยาสฮึโิระกล่าว

อย่างนอบน้อมและก้าวมานั่งบนเบาะรองนั่งเบื้องหน้าอาเคเดะ

ซึ่งอาเคเดะสวนกลับไปเกือบทันทีว่า “ฟังเหมือนกล่าวหาว่าข้า 

หลบหน้าเจ้ามากกว่าเลยนะ”

ยาสึฮิโระไม่โต้แย้ง เพียงก้มศีรษะนิดคล้ายทั้งขอโทษและยอมรับ 

กระนั้นหญิงสาวก็ท�าเป็นไม่เห็น และกล่าวขึ้นใหม่

“แต่มันก็วุ่นวายจริง โดยเฉพาะช่วงนี้ และเพราะแบบนั้นข้าถึงมา

ที่...”

“เรื่องอะไรหรือขอรับ” ยาสึฮิโระรีบถามอย่างรวดเร็วผิดวิสัย จน

หญิงสาวเลิกคิ้วมอง

“ทุกทีเจ้าไม่เคยถามเร่ืองภารกิจข้า อีกอย่างเจ้าก็น่าจะพอรู้ข่าว

มาบ้าง” เธอจงใจเว้นช่วงชัว่ขณะเพือ่จับพรุิธอกีฝ่าย แต่เขากเ็พยีงก้มหน้า 

ท�าให้เธอต้องค่อยๆ กล่าวเข้าเรื่องที่เกริ่นไว้ตอนแรกอย่างเสียไม่ได้  

“ตอนนี้ที่เกียวโตก�าลังมีปัญหาใหญ่กับซามูไรไร้สังกัดคนหนึ่ง มันเร่ิม

ลงมอืลอบสงัหารพวกขนุนางตัง้แต่เมือ่สองปีก่อน ตอนแรกกแ็ค่คนเดยีว 

และเป็นพวกขนุนางทีเ่กีย่วข้องกบัการตายของครอบครวัมนั ซึง่ความจรงิ

ไม่จ�าเป็นต้องเป็นหน้าที่ข้า เพราะมีการตั้งค่าหัวมันมานานแล้ว แต่ช่วง

หลังๆ มันเริ่มลงมือหนักขึ้น ถี่ขึ้น จากแค่พวกขุนนางเลวๆ ตอนนี้ลามไป

ถึงพวกมียศศักดิ์คนอื่นๆ และแม้แต่เหล่าลูกหลาน คนรับใช้ หรือคนแบก

เกีย้วกถ็กูท�าร้ายหรือฆ่า ซ�า้คร้ังล่าสดุทีม่คีนพบ มนัแขง็แกร่งและเก่งกาจ
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ราวกับไม่ใช่คน ล้มทหารได้ทั้งกองทัพ ซ�้าทั้งเส้นผมและสีนัยน์ตาก็เร่ิม

เปลี่ยนเป็นสีประหลาดจนถูกตั้งฉายาว่า กบฏนัยน์ตาเหยี่ยว...พูดให้ถูกก็

คือเจ้ากบฏคนนี้คงถูกยักษ์กัดกินไปแล้ว ทั้งรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนไปและ

จติใจทีบิ่ดเบ้ียว เพราะฉะนัน้องค์จักรพรรดจึิงออกค�าสัง่โดยตรงให้แม่ทพั

สายเลือดโซเคนโยอย่างข้าจัดการเรื่องนี้ให้ส�าเร็จ”

“และท่านคิดจะไป?” ยาสึฮิโระเงยหน้าสบนัยน์ตาสีอ่อนอย่างไม่

เห็นด้วยทันที

“คิดว่าข้าขัดค�าสั่งองค์จักรพรรดิได้รึยังไง ที่ส�าคัญนี่ไม่ใช่ภาระ 

แต่เป็นหน้าที่และเกียรติยศของข้า...ถ้าเจ้าหัดรู้จักรับผิดชอบสักนิดหนึ่ง 

ก็คงจะเข้าใจบ้าง” 

ชายหนุ่มนิ่งเงียบไปหลังน�้าเสียงกร้าวของพ่ีสาว ไม่ใช่เพราะเขา

ไม่มคี�าเถยีง แต่เพราะไม่มเีหตผุลทีม่นี�า้หนกัมากพอจะยกมาแย้งได้ และ

ความจริง แค่เป็นตัวเขา ต่อให้เหตุผลดีแค่ไหนพี่สาวก็คงไม่รับฟัง

กระนั้นเขาก็ยังถามอีกครั้ง

“เมื่อไรหรือขอรับ...ที่จะไป” 

“หลังจากได้ของท�าพิธีในการแยกยักษ์ออกจากร่างมัน เพราะมี 

ค�าสั่งให้ข้าจับเป็น เพื่อน�ามันไปฮาราคีรีต่อหน้าองค์จักรพรรดิ...ข้ามาที่นี่

เพื่อเอาคัมภีร์ส�าหรับท�าพิธีที่ว่าซึ่งเก็บไว้ในบ้านนี้ แล้วค่อยเดินทางต่อ”

จะได้เป็นการแสดงให้เหน็ว่าบารมขีององค์จักรพรรดสิามารถสยบ

ได้แม้กบฏที่เป็นปีศาจร้ายสินะ...

ยาสึฮิโระลอบผ่อนลมหายใจแผ่ว และไม่วายต้ังค�าถามกับท่าน

หญิงอาเคเดะด้วยน�้าเสียงแสนราบเรียบอีก

“เร็วขนาดนั้นเลยหรือขอรับ” 

ความเงียบในห้องกว้างแผ่ไปทุกอณูเนื้อไม้ ดวงตาสีงาช้างหรี่ 

มองท่าทางของน้องชาย เพราะยาสฮึโิระไม่เคยตัง้ค�าถามมากมายกบัเธอ

แบบนี้มาก่อน เว้นเสียแต่ว่าเจ้าคนตรงหน้าจะมีอะไรในใจสักอย่าง

และต่อให้เธอพยายามเค้นคอก็คงไม่มีทางได้ค�าตอบ 
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เพราะแม้เขาจะดนูอบน้อมเชือ่ฟังเธอ ไม่เคยโต้เถยีง แต่ความจรงิ

กลับดื้อดึงถึงที่สุด เพราะถึงเธอจะด่าทอเขาจนปากแทบฉีกถึงหู เขาก็

เพยีงน่ิงเงยีบไม่โต้แย้ง แต่นยัน์ตาสดี�านัน้กลบัสงบจนน่าโมโห สงบเหมอืน

อยู่เหนือเธอเสมอ ท�าให้เธอตระหนักเกือบตลอดเวลาว่าจริงๆ แล้วเธอ 

ไม่เคยมีอะไรสู้น้องชายคนนี้ได้เลยสักอย่าง

ซึ่งแน่นอนว่าอาเคเดะรู้มาตั้งแต่เยาว์วัย เพราะฉะนั้นถึงได้ด่าทอ

คนตรงหน้าเป็นการระบายสิ่งที่อัดอั้นมาตลอดแทน 

แต่มันกลับไม่ได้ช่วยลดทอนความเกลียดชังหรืออคติได้เลย โดย

เฉพาะยามจ้องมองใบหน้านิง่สงบราวกบัเข้าใจและน้อมรบัทกุสิง่ทกุอย่าง

ที่เธอท�ากับเขา...ราวกับเข้าใจว่าเธอต้องพยายามแค่ไหนกว่าจะมาถึงจุด

นี้ได้ ทั้งที่เขาไม่เคยต้องพยายามอะไรเลย

เพราะแบบนัน้เมือ่มโีอกาส เธอจึงเลอืกจะเดนิหนน้ีองชายของตน 

ไปให้ห่างจากบ้านนีเ้พราะไม่อยากมองใบหน้าทีเ่หมอืนเข้าใจเธอทกุอย่าง 

แม้ว่าเวลานี้เธอคือผู้น�าของโซเคนโย แต่สิ่งที่เป็นจริงย่อมเป็นจริงอย่าง

ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้  

ยาสึฮิโระคือโซเคนโยที่เก่งกาจที่สุดอย่างไม่มีผู้ใดเทียบได้ 

“ค�าสัง่ขององค์จักรพรรดเิจาะจงข้า ดงันัน้ยิง่ลงมอืไวเท่าไรยิง่ด”ี 

อาเคเดะตัดสินใจตอบในที่สุด แม้ยังเคลือบแคลงต่อท่าทางของน้องชาย 

ยาสึฮิโระใช้ดวงตาสีด�ามองใบหน้านวลของอาเคเดะและเลื่อนลง

มามองพื้นกระดานอีกครั้ง 

“...เข้าใจแล้วขอรับ” 

การตอบรับที่ดูเงียบเหงาจนสัมผัสได้ท�าให้อาเคเดะชะงักไปนิด 

และชัว่วนิาทน้ัีนเธอรู้สกึเหมอืนเขาเป็นเดก็เลก็ๆ ภาพหนึง่ในความทรงจ�า

ที่เธอคิดว่าลืมไปนานแล้วกลับฉายขึ้นในหัว 

มนัเป็นภาพวนัแรกทีเ่ธอได้อุม้ร่างเลก็ๆ ของน้องชายเป็นครัง้แรก 

ซึง่เธอจ�าได้ดว่ีาดีใจมากแค่ไหนทีม่เีขา เขาคอืความรบัผดิชอบและภารกจิ

แรกในชีวิต...น้องชายตัวเล็กๆ ของเธอ
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และไม่รู้ว่าเมื่อไรที่ลืมไปว่าเคยมีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้น กระทั่งเมื่อ

ครู่นี้...อาจเพราะนั่นเป็นครั้งแรกที่เธอได้เห็นความอ่อนแอในบรรยากาศ

รอบตัวน้องชายในรอบหลายปี ซึ่งมันส่งผลให้ท่านหญิงใช้เวลาทบทวน

พร้อมตัดสินใจบางสิ่ง ก่อนไม่นานจะเอ่ยขึ้นใหม่

“แล้วก็อีกเรื่อง ยาสึฮิโระ”

น�า้เสยีงของหญงิสาวฟังอ่อนลงจนยาสฮึโิระต้องเงยหน้ามองเกอืบ

ทันที ขณะเธอก็กล่าวต่อ

“เจ้าอาจไม่มคีวามรับผดิชอบในระดบัทีข้่าต้องการ แต่เจ้ากย็งัเป็น

น้องชายข้า ซึ่งนั่นหมายถึงระหว่างที่ข้าไม่อยู่ท�าหน้าที่ผู้น�า ทุกสิ่งเจ้าจะ

ต้องเป็นคนจัดการแทน ดังนั้นถึงจะไม่อยาก เจ้าก็ต้องรับผิดชอบทุกชีวิต

ในโซเคนโยแทนข้า ตระหนกัเสมอว่าจะเอ้อระเหยแบบทีผ่่านมาไม่ได้แล้ว 

และตอนนีเ้จ้ากอ็ายยุีส่บิแล้ว หมดเวลาหมกตวัอยูแ่ต่ในห้อง แล้วออกมา

ท�าหน้าที่ของโซเคนโยให้เต็มที่...เพราะใช่ว่าข้าจะได้อยู่ตลอดไป” 

“ท่านพี่” ยาสึฮิโระครางแผ่วกับค�าสั่งที่ได้รับ นึกถึงสิ่งที่ตนเพิ่ง

ท�านายได้ก่อนมาหาพี่สาว ซึ่งนั่นท�าให้เขาต้องกลืนความอดทนสุดท้าย

ลงคอ แล้วตัดสินใจเอ่ยว่า “ถ้าท่าน...จะไม่รับภารกิจครั้งนี้...”

“เหลวไหล” น�้าเสียงของแม่ทัพหญิงห้วน ความแข็งกระด้างกลับ

มาทันที “คิดว่าค�าสั่งขององค์จักรพรรดิเป็นเร่ืองเล่นๆ รึไง ข้าเพ่ิงพูด

เรื่องความรับผิดชอบกับเจ้าไม่ทันถึงนาที เจ้าก็ขอให้ข้าท�าเรื่องไร้ความ

รับผิดชอบอย่างที่สุดแล้วงั้นเหรอ” 

สิน้ค�าน้ันอาเคเดะกล็กุพรวดขึน้ทนัใด บรรยากาศทีอ่่อนลงเมือ่ครู่

กลับมาขุ่นมัวอีกครั้ง กระนั้นก่อนเธอจะเดินออกไป ก็หันมาก�าชับว่า

“รับผิดชอบยาสึฮิโระ จ�าไว้ รับผิดชอบ”

นัน่คอืค�าสัง่สดุท้ายทีช่ายหนุม่ท�าได้แค่ก้มศรีษะตอบรบั หวงัเพยีง

ว่า เขาจะไม่ได้เก่งศาสตร์แห่งการท�านายอย่างที่ตนคิดเท่าไรนัก
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เขาจ�าไม่ได้แล้วว่าตนได้ ‘กิน’ ครั้งสุดท้ายเมื่อไร รู้เพียงว่าความ

กระหายที่ท่วมท้นนี้ไม่มีอาหารชั้นดีชนิดใดจะเติมเต็มได้ 

มีเพียงรสชาติเดียวที่พอจะลดทอนความหิวเหล่านี้ นั่นคือรสชาติ

ของช่วงเวลาที่ได้แทงดาบลงไปในเนื้อหนังของใครสักคน

ใช่...ใครสักคน แต่ก่อนนั้นเขายังจ�าเพาะเจาะจง เลือกเพียงศัตรู

ที่ท�าลายครอบครัวของตน ก่อนจะเริ่มรู้สึกว่ามันไม่พอ การถอนราก 

ถอนโคนเน่าๆ ของพวกขุนนางชั่วจึงเป็นภารกิจต่อไป แต่หลังจากจบ

ภารกิจนั้น ความกระหายที่น่ากลัวกลับเริ่มขึ้น 

ช่วงแรกๆ เขายังพยายามยับยั้ง แต่เลือดบนดาบนั้นมากเกินไป 

กลิ่นคาวคละคลุ้งรุนแรงยิ่งท�าให้ ‘หิว’ มากขึ้น จนกระทั่งมาถึงขีดสุด จน

จติส�านกึไร้ความหมาย ทกุสิง่ทีเ่คลือ่นไหวได้จึงเป็นเหมอืนอาหารอนัโอชะ

ทีช่่วยดบัความกระหายด้วยความตายจากน�า้มอืเขา...เหมอืนกบัทหารหนึง่

กองร้อยที่เพิ่งถูกส่งมาปราบเขา ที่กลายเป็นกองศพเกลื่อนกลาดยามนี้

ชายหนุ่มในเสื้อผ้าสกปรกมอมแมมซึ่งเลอะไปด้วยหยดโลหิต

กวาดตามองผลงานของตน รู้สึกว่าตัวเองช่างแข็งแกร่ง และเหมือนว่า

พละก�าลังของตนไม่มีวันเหือดหาย ซามูไรหนุ่มผมสีหญ้าแห้งนัยน์ตาสี

อ�าพนัรูส้กึว่าตนช่างยิง่ใหญ่...ไม่มีใครสูเ้ขาได้ ไม่มีใครโค่นเขาได้ เขาคอื

ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุด! 

กุบกับ

เสียงฝีเท้าม้าที่ย่างเหยียบช้าๆ เข้ามาใกล้ ท�าให้ผู้มีฉายากบฏ

นัยน์ตาเหยี่ยวเอี้ยวตัวกลับไปมองทันใด

เขาพบอาชาศึกสีหมอกซึ่งมีนักรบในชุดเกราะเต็มยศ บ่งต�าแหน่ง

สูงศักดิ์ชัดเจนก้าวเข้ามาช้าๆ และสิ่งที่ท�าให้นักรบบนหลังม้านั้นโดดเด่น

นอกจากเครื่องแบบเต็มยศแล้ว คือดาบง้าวที่ดูเรียบง่ายแต่สง่างามด้วย

ด้ามจบัทีเ่ป็นสดี�าสนทิ และรูปทรงทีล่งตวัตัง้แต่คมดาบไปจนถงึพูท่ีป่ลาย

ด้ามจับ 

“บุรุษที่ไหนคิดจะลองของกับข้าอีก” ซามูไรหนุ่มเอ่ยค�าถามกลั้ว
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หัวเราะ ดูถูกแม่ทัพแปลกหน้าด้วยน�้าเสียงหยัน 

แต่กไ็ม่มคี�าตอบจากอกีฝ่าย มเีพยีงฝีเท้าม้าทีย่่างเข้ามาใกล้ตวัเขา

มากขึ้น 

ความน่ิงของนกัรบแปลกหน้าท�าให้ซามไูรหนุม่สะบดัคมดาบเตรยีม

สู้ทันใด 

อยากรู้นักว่าองค์จักรพรรดิไร้อ�านาจในยุคศักดินาอย่างนี้จะมี

ปัญญาส่งขุนพลดีๆ มาเก็บเขาได้จริงรึเปล่า 

“ข้าถามว่าเจ้าเป็นใคร เป็นท่านชายทีอ่ยากลองของ หรอืบรุษุโง่ๆ 

ทีค่ดิหวงัเลือ่นต�าแหน่งใหญ่ด้วยหวัของข้า” น�า้ค�าเริม่กร้าวแขง็เมือ่แม่ทพั

ตรงหน้ายงัเงยีบไม่มคี�าพดูใด ซ�า้ยงับงัคบัม้าให้ก้าวผ่านร่างไร้ชวีติทีน่อน

อยู่บนพื้นอย่างไม่ไยดี

และความคดิทีก่�าลงัประเมนิฝีมอืของนกัรบตรงหน้าของเขากห็ยดุ

ลง เม่ือร่างนัน้ตวดัขาลงจากหลงัม้า ก่อนค่อยๆ ถอดหมวกเกราะทีป่ระดบั

ด้วยเขากวางและตราประจ�าตระกูลซึ่งเป็นรูปคล้ายดวงตาออก

“เจ้า!?” 

เขาอุทาน ทั้งตกใจและประหลาดใจพร้อมกัน ขณะนักรบปริศนา

ปล่อยเส้นผมยาวสีชาอ่อนปลิวสยายตามแรงลม และเชิดใบหน้าท่ีควร

กระด้างอย่างบุรุษแต่กลับนวลเนียนงดงามขึ้น พร้อมส่งนัยน์ตาสีงาช้าง

สงบนิ่งมาสบนัยน์ตาสีอ�าพัน ก่อนเอ่ยตอบเพียงสั้นๆ ชัดเจนว่า 

“ข้าไม่ใช่บุรุษ”


