
73
จับใส่กรงขงั

ร่างสูงของเด็กสาวเรือนผมสีน�้าตาลกลับมานั่งอยู่บนโต๊ะเรียน 

หลังห้องข้างหน้าต่างตัวเดิมอีกครั้ง หลังจากหยุดเรียนติดต่อกันถึง 

หนึง่อาทติย์เต็มๆ ด้วยสภาพร่างกายที่เต็มไปด้วยบาดแผลจนไม่อ�านวย

ให้คนอื่นเห็นแล้วไม่ตกใจ ท�าให้หมอผีสาวจ�าต้องลาหยุดให้ห่างสายตา

เพื่อนนักเรียนคนอื่นไปสักระยะ 

แต่ตอนนีแ้ผลต่างๆ บนร่างกายค่อยยงัชัว่ขึน้มากจนเกอืบหายสนทิ 

เป็นปาฏหิารย์ิเลก็ๆ จากเจ้าอสรูในตวัเธอ จะมเีหลอืกแ็ค่ปลาสเตอร์แปะ

เหนือคิ้วกับรอยฟกช�้านิดหน่อย

ทว่าเด็กหนุ่มเรือนผมสีด�าที่ควรนั่งอยู่ข้างๆ เธอกลับไม่ปรากฏ

วี่แววว่าจะมาโรงเรียน เมื่ออาการบาดเจ็บภายในของเขายังไม่หายดี 

จดหมายลายาวจึงถูกส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาประจ�าชั้นต้ังแต่คาบโฮมรูม 

อาทิตย์ที่แล้ว

และวันนี้วิญญาณที่อยู่ข้างตัวเธอนอกจากทาโร่ยังมีโยชิฮาระ 

มาด้วย ความห่วงกังวลของวิญญาณซามูไรหนุ่มเกี่ยวกับปัญหาท่ีรุมเร้า

เข้ามาพร้อมกันท�าให้เขาไม่อยากคลาดสายตาจากเด็กสาว
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เสยีงออดบอกหมดคาบเรยีนแรกผ่านไป อาจารย์ประจ�าวชิาภาษา

องักฤษก้าวออกไป และเลนยะก้มหยบิหนงัสอืเรยีนวชิาประวตัศิาสตร์ซึง่

เป็นวชิาทีส่องของวนัขึน้มาเตรียมไว้ ทว่าก่อนทีอ่าจารย์ประจ�าวชิาคนใหม่

จะเข้าห้อง เสียงประกาศจากเครื่องขยายเสียงของโรงเรียนก็ดังขึ้น

“ขอให้โซเคนโย เลนยะมาพบผอ.โยโคที่ห้องพักผอ.ในขณะนี้ด้วย

ค่ะ”

“ขอให้โซเคนโย เลนยะมาพบผอ.โยโคที่ห้องพักผอ.ในขณะนี้ด้วย

ค่ะ”

เด็กสาวผู้ถูกเรียกตัวถึงกับขมวดคิ้วน้อยๆ กับเสียงประกาศจาก

เครื่องกระจายเสียงของโรงเรียน เธอไม่เคยถูกนายจ้างเรียกด้วยวิธี

เอิกเกริกแบบนี้มาก่อน ซึ่งความจริงเขาแทบไม่เคยเรียกเธอไปคุยงาน

ระหว่างคาบเรียนด้วยซ�้า ถ้าไม่ก่อนเข้าเรียนช่วงเช้า ก็จะเป็นตอนพัก

กลางวันที่เธอไม่ติดธุระอะไร

ไอ้การประกาศเรยีกกนัโต้งๆ กลางวชิาเรียนเหมอืนเร่งรบีนีม่นัคอื

อะไรกัน

“อะไรอกีล่ะเนีย่” เลนยะบ่นกบัตวัเองด้วยความหงดุหงดิปนสงสยั 

และไม่ทันได้ขยับตัว เสียงประกาศก็ดังมาอีก

“ขอให้โซเคนโย เลนยะมาพบผอ.โยโคที่ห้องพักผอ.ในขณะนี้ด้วย

ค่ะ”

“ขอให้โซเคนโย เลนยะมาพบผอ.โยโคที่ห้องพักผอ.ในขณะนี้ด้วย

ค่ะ”

เลนยะถอนใจแล้วจ�าใจลกุพรวดออกไปจากทีน่ัง่ทนัท ีก่อนตกเป็น

เป้าสายตาเพื่อนนักเรียนทั้งชั้นมากกว่านี้

ไม่อยากบอกเลยว่านี่เป็นครั้งแรกที่เธอคิดถึงเจ้ารุ่นพี่อิเคดะ  

มาโคโตะขึ้นมาจับใจ
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เลนยะเดินอย่างไม่เร่งร้อนมาตามทางเดินและก�าลังครุ ่นคิด 

บางอย่างตัง้แต่ออกจากห้องเรยีน ใบหน้าหลงักรอบแว่นยุง่เหยงิด้วยความ

คิดหนัก ก่อนมาหยุดอยู่หน้าประตูไม้บานสูงของห้องพักชายชราเจ้าของ

โรงเรียน

แต่ก่อนทีเ่ธอจะยืน่มอืไปผลกัประตเูปิดโดยไม่เคาะตามนสิยั ประตู

ตรงหน้าก็ถูกดึงให้เปิดโดยร่างอ้วนๆ ที่ก้าวออกมา

“อ้าว! โซเคนโยคุงมาตั้งแต่เมื่อไร ฉันก�าลังจะไปตามตัวเธออยู่

พอดี” เจ้าของร่างอ้วนและใบหน้าใจดีเอ่ยทักอย่างแปลกใจเล็กน้อยเมื่อ

เพิ่งเห็นเลนยะอยู่หน้าห้องพักของตนพอดี

“มีอะไร ไหนบอกว่าไม่มีงานไม่ใช่รึไง” เลนยะตั้งข้อสงสัยอย่าง

ไม่ไว้วางใจไปก่อนทันที

ใบหน้าแต้มยิ้มใจดีนั้นมีรอยหนักใจเล็กน้อยจนสังเกตได้ 

“มีคนมาขอพบน่ะ...รออยู่ในห้อง ตามเข้ามาสิ” ชายชราว่าและ

หมุนตัวเดินกลับเข้าไปในห้องอีกครั้ง

คนมาขอพบ?...

“ใคร”

ไม่จ�าเป็นต้องมคี�าตอบ เมือ่หมอผสีาวก้าวเข้ามาในห้องคุน้ตาของ

ผอ.โยโค แล้วพบกับใครบางคนที่เธอรู้จักนั่งรออยู่ภายในห้องก่อนแล้ว

ซึ่ง ‘เขา’ นั่งกอดอกนิ่งรอเธออยู่บนโซฟาสีเทาตัวยาวกลางห้อง 

พร้อมด้วยคนอีกคนที่เป็นชายสูงวัยยืนอยู่ข้างโซฟาด้วยท่าทางสงบนิ่ง 

ดูเป็นการเป็นงาน จนท�าให้บรรยากาศภายในห้องตึงเครียดขึ้นไปอีก

“...ท่านยโูตะ” วญิญาณซามไูรหนุม่ครางเรยีกชือ่ผูท้ีน่ัง่รออยูก่่อน

ด้วยความแปลกใจระคนสังหรณ์ใจไม่ค่อยดีนัก

“ไง สวัสดีเลนยะ โยชิฮาระ” ชายหนุ่มเจ้าของชื่อหันมาทักทาย

กลบัเสยีงเรยีบเฉยจนเหมอืนเฉยชา เมือ่อาคนัตกุะทีก่�าลงัรอปรากฏตวัขึน้

วิ่งโร่มาจากฮอกไกโดเลยรึไง

เลนยะที่ยืนนิ่งคิดในใจ นัยน์ตาสีน�้าเงินหรี่ลงเล็กน้อยจับจ้องชาย



10   Z O K E N Y O  อ สู ร ต น สุ ด ท้ า ย  เ ล่ ม 4 (จบ)

หนุม่เรอืนผมสนี�า้ตาลอ่อนอย่างไม่สบอารมณ์นกั บางอย่างก�าลงัร้องเตอืน

เธอว่าคนตรงหน้าไม่ได้มาด้วยจุดประสงค์ที่เธออยากพบเขาแน่นอน

“นั่งก่อนก็ได้โซเคนโยคุง” ผอ.โยโคเป็นฝ่ายเชิญหมอผีสาว เมื่อดู

ท่าว่าเธอคงไม่อยากกระดกิตวัจากตรงนัน้มาคยุกบัคนรูจ้กัคนนีส้กัเท่าไร

เลนยะเคลื่อนตัวช้าๆ มานั่งอยู่บนโซฟาตัวตรงกันข้ามกับยูโตะ

พลางยกมือขึ้นกอดอกอย่างเคยตัว พร้อมส่งสายตาแข็งกระด้างไปให้ 

อีกฝ่าย และเป็นคนพูดขึ้นมาก่อน  

“มอีะไรจะพดูกบัฉนั ส�าคญัมากเลยรึไงถงึถ่อมาถงึนี่ได้...ไอ้ขีแ้ย”

ผู้น�าโอกุเระชักหัวคิ้วนิดกับสรรพนามที่เธอเรียก กระนั้นก็เป็น

กริยิาเลก็น้อยทีซ่่อนอยูห่ลงัท่าทางสงบนิง่ จริงจงั ก่อนว่าขึน้ด้วยน�า้เสยีง

เรียบเฉยเช่นเดิม

“ได้ข่าวว่าซานาดะบาดเจ็บสาหัส”

โยชิฮาระถึงกับหันหน้าขึ้นไปมองใบหน้าของยูโตะด้วยดวงตา 

สีอ�าพันเบิกกว้าง ตกตะลึงเล็กน้อย

คนตรงหน้ารู้เรื่องนี้ได้อย่างไร

“โยชิฮาระ...ท�าไมถึง...” วิญญาณเด็กชายพยายามหาค�าตอบกับ

วิญญาณข้างตัวเช่นกัน เขาชักรู้สึกตื่นกลัวกับเรื่องนี้มากขึ้นเมื่อรู้แล้วว่า

ถ้าใครรู้เรื่องเกี่ยวกับอสูรในตัวเลนยะแล้วผลจะเป็นอย่างไร และโดย

เฉพาะคนที่รู้คือพันธมิตรของโซเคนโยด้วยแล้ว...

“อะไร ข่าวโคมลอยแล้วละมั้ง อีกอย่างถึงมันบาดเจ็บสาหัสจริง

มันเกี่ยวกับฉันยังไง” หมอผีสาวปั้นสีหน้านิ่งเฉยสู้กลับ แสร้งไม่รู้เรื่อง

อย่างกวนอารมณ์ แม้รู้เต็มอกแล้วว่าเขารู้เรื่องนี้หมดแล้ว

“ตระกลูโอกเุระรับเป็นผูป้กครองของซานาดะ ถ้าเกดิเรือ่งร้ายแรง

ขึ้นกับเขาหรือถ้าเขาบาดเจ็บสาหัส ก็ต้องแจ้งมาทางเราแล้ว” ชายหนุ่ม

ยังคงวางตัวนิ่งสงบเช่นเดิมราวกับลองเชิงเด็กสาวว่าเธอจะหาข้ออ้างได้

นานแค่ไหน

“อ๋อ! แล้วไง งั้นก็แสดงว่าเจ้านั่นก็คงไม่ได้เป็นอะไร” หมอผีสาว
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ยังเบี่ยงประเด็นหน้าตาย

“ต้องขอโทษว่าข่าวของพวกเราไม่เคยผิดพลาดเลนยะ” ยูโตะเอง

ก็ไม่ยอมลดละเช่นกัน

“ถ้างั้นก็คงต้องโทษไอ้ท่ามากที่สะเพร่าไม่ยอมบอกพวกแกเอง”

“หรือไม่ก็อาจมีใครบางคนสั่งให้เขาไม่แจ้งมาทางพวกเรา ด้วย 

จุดประสงค์อะไรสักอย่างหนึ่ง”

คราวนี้เลนยะเงียบไปทันทีกับค�าพูดไล่ต้อนของผู้น�าหนุ่มตรงหน้า 

แต่การต่อปากต่อค�าที่ยูโตะคิดว่าตนก�าลังเป็นฝ่ายชนะเมื่อไม่เห็นว่า 

เลนยะมีท่าทีว่าจะเถียงคืนได้กลับต้องหยุดชะงัก เมื่อเด็กสาวกลับมา 

ยิ้มกริ่มอีกครั้งอย่างลองดี ก่อนเอ่ยขึ้นใหม่ว่า 

“...นั่นสินะ...ใครกันที่ท�าได้”

“เลนยะ!” ยูโตะตวาดลั่นแทรกค�าพูดของหมอผีสาวฉับพลัน หมด

ความอดทนกับใบหน้ากวนอารมณ์ของเธอและค�าแก้ตัวน�้าขุ่นๆ ราวกับ

ชวนทะเลาะ ท�าเอาวิญญาณเด็กชายสะดุ้งโหยงตามไปด้วย

ทั้งๆ ที่เขาให้โอกาสสารภาพออกมาตรงๆ แล้ว แถมเธอก็รู้ว่าเขา

ให้โอกาส แต่กลบัยงัหาเรือ่งสร้างโทสะให้เขาโดยการท�าทเีป็นไม่รูเ้รือ่ง...

แบบนี้มันจงใจท้าทายกันชัดๆ 

“นี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆ กับเรื่องดวงตาทวารบาลของเธอที่ก�าลังจะ

เปิด ไม่เหลอืเวลาให้เธอมานัง่แก้ไขสถานการณ์แล้วนะ” เขาตะคอกเสยีง

ต�่าอย่างกดดัน พลางจ้องนัยน์ตาสีน�้าเงินตรงหน้าเขม็ง พยายามบีบคั้น

ให้อีกฝ่ายเปิดปากยอมรับ 

สิ้นเสียงตวาด ความเงียบก็ครอบคลุมไปทั่วห้องพักผอ.โยโค 

หมอผียังนั่งนิ่งสู้สายตากับองเมียวจิ จนความเงียบถูกท�าลายเมื่อ

เลนยะเลื่อนมือขึ้นมาขยับแว่นตาบนดวงหน้าให้เข้าที่ ทั้งที่ไม่จ�าเป็นต้อง

ท�าเลย ราวกับเธอพยายามเอามันมาบังสายตาของตนเองยามนี้

“ผู้หวังดีที่ไหนบอกล่ะ” เด็กสาวถามกลับเสียงเรียบเย็น

“เธอไม่จ�าเป็นต้องรู้”
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เลนยะเงียบไปอีกครั้ง ก่อนค่อยๆ ฉีกรอยยิ้มเย้ยหยัน 

“ผู้หวังดีที่ไม่ควรเชื่อที่สุด แต่แกก็ยังเชื่อใช่ไหม...ไอ้ขี้แย”

เลนโย!

ชื่อผู้หวังดีปริศนาผุดขึ้นมาในหัวของหมอผีสาวโดยไม่ต้องเดา

ยูโตะผ่อนลมหายใจหนักๆ เพื่อระบายโทสะออก และกลับมาตั้ง

สมาธิคุยกับอีกฝ่ายให้รู้เร่ือง การพูดคุยกับหมอผีสาวเป็นอะไรท่ีต้องใช้

สติและสมาธิอย่างสูงมาก เพราะไม่รู้ว่าจะถูกคุณเธอปั่นหัวเอาเมื่อไร  

“ไม่ว่าจะเป็นใครที่บอก เธอกับซานาดะก็ต้องตามพวกฉันกลับไป

ที่บ้านใหญ่”

เด็กสาวตรงหน้าชายหนุ่มเอียงศีรษะน้อยๆ เมื่อได้ยินค�าสั่งนั้น 

พลางเลิกคิ้วขึ้นข้างด้วยสีหน้าแสร้งไม่เข้าใจ แล้วเอ่ยค�าพูดที่เกือบท�าให้

คู่สนทนาฉุดอารมณ์ตัวเองไม่อยู่  

“อะไร ฉันยังไม่ทันยอมรับเลยนะว่าเรื่องที่แกฟังมาเป็นเร่ืองจริง

น่ะ”

ดวงตาสีน�้าตาลอ่อนมองคนปากแข็งด้วยแววตาดุดันราวกับเป็น 

ค�าเตือนอีกครั้ง และเขาต้องรีบเก็บง�าความรู้สึกคุกรุ่นก้อนโตในอกกลับ

ลงไปก่อนจะระเบิดใส่คนอ่อนวัยกว่า แล้วว่าเสียงเหี้ยม 

“ไม่ต้องรู้ว่าที่ฉันฟังมาจริงหรือไม่จริงหรอก แค่ดูหลังมือขวานั่นก็

พอแล้วเลนยะ”

“คิดว่าปลดผนึกมั่วซั่วได้รึไง”

“ถ้ามันยังไม่คลาย ปลดให้ดูนิดๆ หน่อยๆ คงจะได้สินะ”

หมอผีสาวเป็นฝ่ายเงียบกับประโยคนี้ของยูโตะ ใบหน้าท้าทายใน

ตอนแรกเริม่กลบักลายเป็นเรยีบเฉย ริมฝีปากบางเม้มเป็นเส้นตรงบ่งบอก

ว่าเธอหาค�าเถยีงไม่ได้ ซึง่มนัเป็นครัง้แรกทีเ่ดก็สาวจอมเจ้าเล่ห์ไม่อาจหา

ข้ออ้างมาโต้กลับ 

สดุท้ายหมอผสีาวจงึค่อยๆ ก้มใบหน้าเรยีบนิง่ลงต�า่จ้องมองพืน้อยู่

พกัใหญ่ จนคนทีอ่ยูร่อบตวักลวัว่าเธอจะเป็นอะไรไป แต่ไม่นานเสยีงของ
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เธอกลับลอดมาว่า

“...กลับฮอกไกโดแล้วจะได้อะไร” เธอตัดสินใจยอมรับข้อหา

“ทางเราจะพยายามหาทางปิดดวงตาทวารบาลของเธอ องเมียวจิ

ในโอกเุระทีม่คีวามสามารถมอียูห่ลายคน คนทีเ่คยช่วยเธอผนกึอสรูนัน่ก็

ยังอยู่ครบ ยังไงก็ต้องหาทางช่วยเธอ และคุณพ่อเองก็คงไม่ปล่อยให้เธอ

เป็นอะไร.....”

“กี่เปอร์เซ็นต์” เลนยะที่ก้มหน้าลงต�่าถามสวนก่อนผู้น�าองเมียวจ ิ

ตรงหน้าจะพูดจบ

“เรื่องอะไร”

เลนยะลอบถอนใจยาว จงใจให้คนรอบข้างรับรู้ถึงความเหนื่อย

หน่ายในการรับสารได้ช้าของชายหนุ่ม และพูดขึ้นใหม่

“กี่เปอร์เซ็นต์ที่แกรับปากว่ามีโอกาสปิดดวงตาทวารบาลของฉัน

ได้...ฉันเกลียดเรื่องเสี่ยงนะไอ้ขี้แย ฉันจะรู้ได้ยังไงว่าพันธมิตรอย่างพวก

แกจะไม่หันดาบมาฆ่าฉันเมื่อรู้ว่าไม่สามารถปิดดวงตาทวารบาลของฉัน

ได้” น�้าค�าของเธอทุกค�าเน้นหนักและเหี้ยมเกรียม โดยที่มือทั้งสองข้างก็

จิกบนต้นแขนตนไปด้วย แสดงชัดว่าเธอรู้สึกกดดันและกลัวเร่ืองนี้มาก

เพียงใด 

และยูโตะทันสังเกตว่าแขนที่กอดอกของเลนยะนั้นมีอาการเกร็ง

แน่นจนสั่นน้อยๆ ด้วย

...กลัวงั้นเหรอ...คนอย่างโซเคนโย เลนยะน่ะกลัวเป็นด้วยรึไง

อาการที่ชายหนุ่มเรือนผมสีน�้าตาลอ่อนไม่เคยเห็นท�าให้เขารู้สึก

ใจอ่อนลงมาบ้างจนต้องผ่อนน�้าเสียงลง 

“ถึงยังไงเธอกับซานาดะก็ต้องกลับฮอกไกโด เพื่อความปลอดภัย

ของพวกเธอเอง...และถึงแม้ฉันอยากจะฆ่าเธอจริงๆ เวลานี้ก็คงไม่มีทาง

ท�าได้ เพราะคุณพ่อคงไม่ยอมให้เธอตายแน่ๆ”

แม้ไม่ใช่ค�าปลอบใจ แต่เขาก็คิดว่าอย่างน้อยๆ เด็กสาวตรงหน้า

คงคลายกังวลลงบ้างและมีสติกลับมาคิดถึงเหตุผลตามความเป็นจริง ท่ี
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เขาไม่อาจปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปเฉยๆ ได้

ทว่าเด็กสาวยังไม่เปลี่ยนท่าทาง และปล่อยให้ค�าตอบเป็นความ

เงียบอีกครั้ง 

ทาโร่พยายามสังเกตท่าทีของเลนยะอยู่ตลอดเวลาเมื่อเริ่มกังวล

มากขึน้เรือ่ยๆ กบัการเหน็เธอนัง่ก้มหน้ามองพืน้เพยีงอย่างเดยีว มหิน�าซ�า้

เวลาน้ีกเ็อาแต่นิง่เงยีบจนท�าให้เขาเร่ิมห่วงมากขึน้เพราะไม่รูว่้ายามนีเ้ธอ

คิดอะไรอยู่หรือรู้สึกเช่นไร 

แต่ไม่นานหลังความเงียบของเลนยะ เสียงสูดหายใจลึกๆ ก็ดังมา

จากเดก็สาวเรอืนผมสนี�า้ตาล พร้อมการไหวตวัทีบ่อกว่าเธอยงัไม่จติหลดุ

ไปไหน

“อาทติย์หนึง่...” เธอเปรยขึน้ใหม่แทรกความสงบโดยรอบ “ฉนัขอ

เวลาอาทิตย์หนึ่ง”

“เพื่ออะไร” ยูโตะถามกลับทันที 

“จัดการเรื่องที่ยังไม่ได้จัดการ...ทุกๆ เรื่อง” น�้าเสียงของเลนยะ

อ่อนลงราวกับไม่ใช่ตัวเธอ

ผู้น�าโอกุเระถอนใจเล็กน้อยกับค�าขอ แล้วจ�าต้องเอ่ยขึ้น “...เรื่อง

ของท่านกินเท็นชิที่เธอควรปลดผนึกก็ไม่ยอมท�าสักที ทั้งที่ฉันส่งคัมภีร ์

อะไคอิโตะไปให้หลังเธอกลับโตเกียวไปแค่สองวัน บอกให้ฉันหาคัมภีร์ 

อะไคอิโตะยิกๆ แต่กลับไม่ยอมจัดการอะไรสักที...รีบท�าให้จบๆ ไปก็ดี”

เอ๋...อะไรนะ!

ค�ากล่าวของยูโตะท�าให้ทาโร่กะพริบตาปริบๆ ตะลึงงันกับสิ่งท่ี

ตนเองได้ยิน 

ตะกีย้โูตะบอกเลนยะว่าได้คมัภร์ีแก้อาคมมาแล้วใช่ไหม แล้วกบ็อก

ให้เลนยะปลดผนึกกินเท็นชิสักที หมายความว่าไง หมายความว่าเลนยะ

สามารถปลดผนึกกินเท็นชิได้แล้วงั้นเหรอ!

ทาโร่ยังสลับมองเลนยะกับยูโตะไปมาด้วยความงุนงง นิ่งอึ้ง และ

ดูเหมือนว่าวิญญาณดวงข้างๆ จะดูแปลกใจไม่แพ้เขาสักเท่าไรด้วย...นี่
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แสดงว่าแม้แต่คนที่สนิทกับเธอที่สุดก็ไม่รู้เรื่องงั้นเหรอ!

“แต่หนึ่งอาทิตย์ยังนานไป”

เสยีงของยโูตะเรียกให้ทาโร่หนัไปสนใจบทสนทนาตรงหน้าอกีครัง้

“ฉนัขอหนึง่อาทติย์” เลนยะย�า้ข้อเสนอเก่าหนกัแน่น “หนึง่อาทติย์

ไม่ท�าให้ฉันกลายเป็นอสูรได้หรอกน่า” 

เธอให้ค�ามั่นตบท้ายอีกครั้ง

ยูโตะเบือนใบหน้ามองไปอีกทางอย่างคิดหนักทันใด

มอีะไรรบัประกนัว่าคนอย่างเลนยะจะไม่วางแผนหลบหนเีขาไปใน

หนึ่งอาทิตย์นี้ ยิ่งมันสมองระดับเจ้าหล่อนด้วยแล้ว แค่ค�ามั่นที่ไม่มีหลัก

ประกันมายึดจะยืนยันความบริสุทธิ์ใจได้อย่างไร

เขาตดัสนิใจหนัไปส่งสายตาขอความเหน็จากชายวยักลางคนผูเ้ป็น

เสมือนที่ปรึกษาและผู้ติดตามที่ยืนอยู่ข้างๆ โซฟาที่เขานั่งอยู่

ทามิยะ ชินโกะมีท่าทีครุ่นคิดเล็กน้อยก่อนพยักหน้านิดๆ ให้นาย

น้อยของตน เป็นสัญญาณว่าตกลงตามค�าขอของเด็กสาว พร้อมหันไป

ยื่นข้อเสนอให้หมอผีสาวแทน

“หนึง่อาทติย์น่ะเราให้ได้ ท�าธรุะเธอให้เสรจ็ แล้วเราจะคอยจบัตา

ดูเธอ ขอให้จ�าให้ดีด้วยโซเคนโย เลนยะ”

“...นั่นก็แล้วแต่ หมดธุระแล้วใช่ไหม ฉันจะได้กลับไปเรียน” เด็ก

สาวรบัค�าโดยไม่มองหน้าอกีฝ่ายเหมอืนเคย ก่อนลกุออกจากตรงนัน้โดย

ไม่คดิกล่าวร�่าลาใคร และปล่อยให้ทกุสายตามองตามแผ่นหลงัของเธอที่

ดูหม่นหมองอย่างไม่สมเป็นหมอผีจอมโฉดเช่นทุกครั้ง

แม้แต่ผอ.โยโคก็ท�าได้เพียงมองตาม ด้วยไม่อาจช่วยอะไรเธอได้

ในสถานการณ์บีบรัดเช่นนี้ 

พวกโอกเุระมสีทิธิ์ในเรือ่งนีเ้ตม็ที ่การก้าวก่ายพวกเขาถอืเป็นการ

กระท�าที่ล�้าเส้นความสัมพันธ์ของสองตระกูลใหญ่

ดูท่าว่าหมอผีสาวของเขาคงจนแต้มซะแล้วสินะ...

แต่ก่อนร่างสูงกว่าเด็กผู้หญิงทั่วไปของเธอจะหายไปหลังประตู 
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เธอก็หันมองข้ามไหล่ไปพูดกับยูโตะว่า

“ถ้าผูห้วงัดตีดิต่อแกมาอกี ฝากบอกผูห้วงัดด้ีวยว่าฉนัจะปลดผนกึ

เจ้าปีศาจของมันให้...บอกให้ได้ด้วยล่ะ”

จบค�ากห็ายลบัไปหลงัประตไูม้บานสงู ทิง้ไว้เพยีงแววตาสงสยัของ

ชายหนุ่มในห้องกับสิ่งที่เธอฝากให้เขาท�า

“เลนยะนี่มันเลยห้องเรียนแล้วนะ จะไปไหนน่ะ”  ทาโร่ร้องเตือน

ขึ้นเมื่อเด็กสาวที่เดินน�ามาก้าวอาดๆ ผ่านห้องเรียนของตนไปหน้าตาเฉย 

แล้วเลี้ยวหัวมุมเดินขึ้นบันไดไปสู ่ชั้นบนอย่างไม่สนใจเสียงร้องของ

วิญญาณเด็กชาย

เลนยะก้มหน้าก้มตาเดินขึ้นบันไดไม่พูดอะไรทั้งสิ้น 

โยชิฮาระก็ได้แต่ลอยตามหลังเธออยู่ไม่ห่างด้วยสายตาห่วงใย ใน

ขณะทีท่าโร่ทีล่อยมาตดิๆ ชกัรูส้กึขนลกุกบัพฤตกิรรมแปลกๆ ของหมอผี

สาว

ไม่พูดไม่จาเดินจ�้าอ้าวๆ ขึ้นไปชั้นบนเรื่อยๆ...หรือว่าจะนอตหลุด

อีก 

ความคิดนี้ท�าให้ผีน้อยต้องลอยห่างตัวเลนยะเพื่อรักษาระยะ

ปลอดภัย เมื่อจ�าได้รางๆ ว่าครั้งล่าสุดที่เธออาการคล้ายๆ เช่นนี้เธอเป็น

อะไร

และพวกเขากต้็องฉงนขึน้ไปอกีเมือ่หมอผสีาวเดนิมาจนถงึดาดฟ้า

โรงเรียน 

เธอเปิดประตูที่สนิมเกรอะกรังนั้นออก และปิดมันให้สนิทดังเดิม 

ก้าวไม่หยุดไปยืนอยู่กลางพื้นที่โล่งๆ ที่มีแต่ลมหนาวพัดผ่าน และหยุดยืน

อยู่ตรงนั้น นิ่งไปพักใหญ่

จะท�าอะไร...คงไม่ใช่เครียดจนโดดตึกนะ

ผีน้อยเริ่มไม่ไว้ใจคนอ่านยากมากขึ้นเรื่อยๆ และก่อนจะสามารถ

รวบรวมความกล้าเตรียมอ้าปากถามอาการคนตรงหน้า แก้วหเูขากเ็กอืบ
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แตกไม่มีชิ้นดี เมื่อ...

“โธ่เว้ยยย!”

เลนยะสดูลมเข้าลกึจนเตม็ปอด แล้วตะโกนสดุเสยีง ยาวนานอย่าง

ที่เธอไม่เคยแสดงออกมาก่อนในชีวิต ชนิดที่ว่าโยชิฮาระที่อยู่กับเธอมา

ตั้งแต่เกิดจน ณ เวลานี้ยังมองตาปริบๆ งงงวยอึ้งตะลึงกับพฤติกรรมที่

ไม่เคยเห็นมาก่อน

อีแบบนี้เขาไม่เรียกว่านอตหลุดแล้ว แต่เขาเรียกว่านอตแตกชัดๆ 

แตกคาล็อกเลยด้วย

“เอ่อ...ท่านเลนยะ”  วิญญาณซามูไรหนุ่มพยายามเรียกเด็กสาว

คนส�าคัญ พยายามฉุดไม่ให้สติเธอหลุดลอยไปกับโทสะ

ปกติอาการอย่างมากสุดเวลาที่เลนยะเก็บไม่ไหวคือการท�าตัว

เหมอืนผดีบิ ไม่พดูไม่จา ไม่รบัฟัง ไม่เคยสกัคร้ังทีจ่ะมกีารโวยวายเหมอืน

คนบ้าแบบนี้ 

แสดงว่าครั้งนี้มันเหลือก�าลังที่เธอจะรับจริงๆ 

ต้องยกนิ้วให้เธอที่นั่งอดทนคุยกับยูโตะจนจบได้ แล้วไอ้ที่กอดอก

เกรง็จนสัน่นัน่คงไม่ใช่เจ้าหล่อนกลวั แต่โกรธจนเกบ็อาการไม่อยูต่่างหาก

หมับ!

เมือ่ระบายความอดัอัน้หมดจนสดุลมหายใจ เลนยะกต็ะปบหมบัที่

ราวเหลก็ของดาดฟ้า ให้มนัช่วยพยงุร่างของเธอทีห่มดแรงจนหอบตวัโยน

ไปกับการระบายอารมณ์เมื่อครู่ พร้อมกันนั้นก็เป็นเครื่องระบายอารมณ์

ต่อ เมื่อเธอก�าราวเหล็กจนข้อนิ้วขึ้นสีขาว

“เลนโย เลนโย เลนโย...” ชื่อของพี่ชายตัวร้ายถูกเธอกัดฟันท่อง

ซ�้าไปซ�้ามาจนราวกับเธอจะใช้เสียงกดย�้านั้นฆ่าเขาให้ตายให้ได้

คราวนี้ผีน้อยยิ่งถอยกรูดออกห่างตัวเลนยะด้วยสีหน้าผวา

“โยชฮิาระท�าอะไรเข้าสคิรับ ยยันัน่สตหิลดุไปแล้วนะ” ทาโร่ร้องขอ

ความช่วยเหลือจากวิญญาณที่เขายกให้เป็นแผ่นยันต์ประจ�าบ้านทันที 

แต่ไม่รู้ว่าแผ่นยันต์จะกันคนโรคจิตได้รึเปล่านี่สิ
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“...ท่านเลนยะ” วญิญาณซามไูรลอยเข้าไปหาหมอผสีาวทีย่งัก�ามอื

อยู่รอบราวเหล็ก 

ซึ่งดูจากท่าทางและอารมณ์ของเธอ เขาเดาว่าคงเย็นลงบ้างแล้ว 

ไม่มากก็น้อย

เลนยะปรายหางตาทีม่แีววขุน่มวัเหีย้มเกรยีมไปมองโยชฮิาระเลก็

น้อย ก่อนหันกลบัไปมองอกีทาง เหมอืนทัง้พยายามหลบและจงใจไม่อยาก

สบตากับเขาตอนที่อารมณ์ก�าลังพุ่งสูงอย่างนี้

“ไอ้บ้านั่นมันจะจับฉันใส่กรงขัง...มันน่านัก ท้ังท่ีโอกาสมาถึงมือ

แล้ว อีกนิดเดียวแท้ๆ”

ดันโดนดักทางเกมไว้ก่อน...มันน่านัก

เลนยะคิดด้วยท่าทางที่ยังกราดเกรี้ยว มือที่ก�าราวเหล็กสั่นน้อยๆ 

ตามแรงอารมณ์ จนแทบจะบิดมันให้ยับคามือ

ทาโร่ที่เห็นเลนยะโต้ตอบตามปกติได้ก็ค่อยๆ ลอยเข้ามาใกล้ตัว

เธออีกครั้ง แม้จะหวั่นอยู่ไม่น้อยว่าเธออาจสติแตกขึ้นมาอีกก็ตาม

“การส่งท่านให้โอกุเระยามนี้ก็เหมือนกับเรากลายเป็นนักโทษ...

ท่านเลนโยคงมั่นใจว่าท่านมุราคามิไม่ยอมให้ใครฆ่าท่านได้ ถึงกล้าบอก

เรื่องท่านกับพวกองเมียวจิ...เท่ากับท�าให้เราไม่สามารถตอบโต้อะไรได้

เลย แล้วท่านเลนโยก็แค่รอเวลาให้ดวงตาทวารบาลของท่านเปิด...คราว

นีเ้ป็นการตัดหนทางเราทัง้หมดแล้วนะขอรับ” โยชฮิาระมสีหีน้ากงัวลและ

เหนื่อยล้าแจ่มชัดเมื่อกล่าวถึงเรื่องทั้งหมด 

ชัยชนะไกลมือพวกเขาออกไปทุกที ในขณะที่ศัตรูเป็นฝ่ายไล่บี ้

เข้ามาทกุขณะ จะท�าอย่างไรเมือ่ตอนนีพ้วกเขาเหมอืนอยูท่่ามกลางข้าศกึ

แต่ไม่มีอาวุธในมือสักชิ้น

หากแต่ใบหน้าที่กราดเกรี้ยวและหัวคิ้วขมวดเกร็งของเลนยะกลับ

คลายลงเล็กน้อย เธอสูดหายใจเข้าออกช้าๆ นับหนึ่งถึงสิบในหัว ระงับ

อารมณ์ทีพ่ลุง่พล่านพร้อมระเบดิได้ทกุเมือ่ลง แล้วกระซบิกบัตนเองเสยีง

ลอดไรฟัน 
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“ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร...สบายมาก ไม่เป็นไร...” หมอผี

สาวพร�่าบอกกรอกหูตนเองซ�้าๆ พยายามหาทุกวิถีทางให้อารมณ์เย็นลง

เพื่อเรียกสมาธิกลับมา 

มือบนราวเหล็กค่อยๆ คลายอาการเกร็ง ผ่อนระดับการหายใจให้

กลบัมาเป็นปกต ิแม้หวัคิว้จะยงัผกูกนัอย่างไม่สามารถแยกได้ง่ายๆ กต็าม 

อาการของเด็กสาวคนส�าคัญท�าให้เจ้าของดวงตาสีอ�าพันรู้สึก

สงสารและเห็นใจเธอ แต่ก็ไม่รู้จะหาค�าใดมาปลอบ...ไม่มีอะไรเจ็บปวด

เท่าการแบกรับปัญหาใหญ่โตบนบ่าเล็กๆ ของเด็กผู้หญิงคนเดียว 

การต่อสูก้บัพีช่ายของเธออาจเป็นเร่ืองยากเยน็กว่าทีค่ดิหลายเท่า

คนผูน้ั้นมทีัง้มนัสมองและพละก�าลงัทีเ่หนอืชัน้กว่า...ถงึเป็นโซเคนโย 

เลนยะ เธอก็อาจไม่มีทางต่อกรกับชายหนุ่มผู้ทรยศต่อตระกูลคนนี้ได้ 

...ได้แต่ยอมรับความพ่ายแพ้จริงๆ งั้นหรือ

โยชิฮาระมองแผ่นหลังที่ยังสั่นเทิ้มน้อยๆ ด้วยโทสะ ก่อนหลุบ

นัยน์ตาลงต�่าและพึมพ�าด้วยก�าลังใจที่ร่อยหรอเต็มทีว่า

“บางที...เราคงหมดหนทาง...”

“ยัง!” เสียงตะคอกในล�าคอของเลนยะสวนขึ้นทันควัน และหัน

ใบหน้าเหยียดยิ้มเหี้ยมที่ดูฝืนๆ มามองวิญญาณซามูไรหนุ่ม

“ยังหรือขอรับ” วิญญาณซามูไรหนุ่มเปลี่ยนท่าทีจากหมองเศร้า

เป็นงุนงงทันที 

“มนักแ็หงอยูแ่ล้ว ไม่งัน้จะขอเวลาหนึง่อาทติย์ไว้ท�าซากอะไร” เจ้า

หล่อนตวาด

ทาโร่ลอยเข้ามาใกล้หมอผีสาวพร้อมใบหน้าฉงน 

“เธอคิดแผนไว้งั้นเหรอ” เขารีบร้องถามอย่างแปลกใจ

“ก็ตอนอยู่ในห้องพักผอ.นั่นแหละ นั่งเงียบคิดอยู่ต้ังหลายนาที  

กะแล้วว่าไอ้ขี้แยมันไม่ได้มาพร้อมข่าวดีแน่ๆ”

“คิดเมื่อกี้!” ทาโร่ร้องพร้อมอ้าปากเหวอ

...ไอ้ที่นั่งนิ่งๆ ก้มหน้าเงียบนั่นคือนั่งวางแผนอยู่เหรอ นึกว่ากลุ้ม
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จนหาทางออกไม่ได้อยู่ซะอีก

“กไ็ม่ถงึกบัคดิเมือ่กีห้รอกน่า...แค่พอจะเดาๆ ไว้ก่อนหน้านีว่้าเรือ่ง

พรรค์นี้คงไม่พ้นพวกองเมียวจิต้องมาสาระแนแน่ๆ...พวกมันย่ิงเคร่งกฎ

ของสัญญาพันธมิตรอยู่ด้วย”

“แล้วท่านเลนยะจะท�าอย่างไรล่ะขอรบั...ตอนนีก้ารเคลือ่นไหวของ

เรามโีอกเุระจบัตาดอูยูน่ะขอรับ” โยชฮิาระรบีเตอืนเรือ่งส�าคญัทีส่ดุเวลานี้

“ก็ใครว่าฉันจะเป็นคนลงมือเล่า ก็ในเมื่อไอ้พวกองเมียวจินั่นไม่

ต้องการให้ฉันกระดิกตัวไปไหนภายในเจ็ดวันนี้ ฉันก็จะไม่กระดิกตัวไป

ไหน” พูดจบเจ้าหล่อนก็หมุนตัวกลับมามองวิญญาณสองดวง และพูดขึ้น

ใหม่พร้อมแสร้งท�าสีหน้าเศร้าสลดอย่างน่าหมั่นไส้ “...แหม ถ้าเทียบฉัน

ตอนนี้ก็คงเหมือนรับบทเจ้าหญิงที่ถูกขังบนหอคอย ท่ีคงท�าอะไรไม่ได้

นอกจากนั่งรอเวลาให้ใครสักคนมาช่วย...ฉันนี่ช่างเป็นเด็กสาวที่บอบบาง

จริงๆ”

“หา!...เจ้าหญิง” ทาโร่อุทานพร้อมชักสีหน้าเหยเก

อย่าเปรียบเทียบอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้แล้วชวนคลื่นไส้ได้รึเปล่า 

แล้วไม่กระดากปากเลยรึไงที่บอกว่าตัวเองเป็นเด็กสาวบอบบางเนี่ย!

ทาโร่ได้แต่แย้งในใจเมื่อหมอผีเปรียบเทียบตนเองซะสวยหรู แต่

สีหน้ากับท่าทางส่อแววรับบทจอมมารอยู่เห็นๆ 

เลนยะไม่สนสีหน้าประท้วงอย่างรับไม่ได้ของทาโร่ ยังวางมือทาบ

ที่หน้าอกของตนเอง แสดงท่าทางน่าหมั่นไส้ต่อ

“และในเมือ่ฉนัรบับทเป็นเจ้าหญิงผูถ้กูขงับนหอคอย กค็งได้แต่รอ

เจ้าชายขี่ม้าขาวมาช่วยเท่านั้น...และบทเจ้าชายขี่ม้าขาว...” เธอเหลือบ

ดวงตาสีน�้าเงินฉายประกายทรงอ�านาจและมากเล่ห์ พร้อมชี้นิ้วตรงไป 

ข้างหน้าของตน ก่อนกล่าวชัดถ้อยชัดค�าว่า

“ฉันมอบบทเจ้าชายขี่ม้าขาวให้แกแล้วกันนะ...ทาโร่”

“หา! วะ...ว่าไงนะ!” ผู้ถูกมอบบท ‘เจ้าชายขี่ม้าขาว’ ร้องออกมา

เกือบไม่เป็นภาษา
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บทเจ้าชายขี่ม้าขาวอะไร...หมายความว่ายังไง!

แม้จะยงัไม่รู้ความหมาย แต่วญิญาณเดก็ชายกห็น้าเสยี เพราะมนั

ต้องไม่ใช่เรื่องดีๆ แน่ถ้าหลุดมาจากปากของโซเคนโย เลนยะ

“หมายความว่าอย่างไรท่านเลนยะ” วิญญาณซามูไรหนุ่มเองก็ดู

แปลกใจเช่นกันกับการอุปโลกน์ของหมอผีสาว

ซึ่งเลนยะก็เริ่มอธิบายด้วยท่าทางสบายๆ ผิดกับอารมณ์ในตอน

แรกลิบลับ 

“ก็หมายความว่าทั้งฉันทั้งแกต่างก็ถูกจับตามอง แต่คนที่ไม่ได้ถูก

จับตามองมีแค่เจ้าทาโร่คนเดียว ดังนั้นคนที่ช่วยเราได้มีแต่เจ้าทาโร่

เท่านั้น”

“ตะ...แต่ว่า...ฉันก็อยู่กับพวกเธอนะ ต้องถูกจับตามองด้วยเหมือน

กัน ที่ส�าคัญฉันเป็นแค่วิญญาณนะ” ทาโร่พยายามแย้ง หาทางรอดให ้

ตัวเอง เขารู้ตัวว่าไม่มีทางช่วยใครได้หรอก แล้วอีกอย่างจะให้เขาช่วย 

แบบไหนก็ไม่รู้ ถ้าเป็นภาระใหญ่โตจนเขารับไม่ไหวจะเป็นอย่างไร

“ฉันมีวิธีให้พวกมันเลิกสนใจแกอยู่แล้วกันน่า” หมอผีหักล้างข้อ 

โต้แย้งเขาอย่างง่ายดาย โดยไม่ได้มองด้วยซ�้าว่าวิญญาณเด็กชายอยู่ใน

อาการไหน

ทาโร่เริม่ตวัสัน่ขึน้มาเฉยๆ เขากลวัการต้องแบกภาระใหญ่โต กลวั

การที่ไม่รู้ว่าอะไรรออยู่ข้างหน้า และหมอผีสาวก็ก�าลังโยนความหวาด

กลัวนั้นมาให้โดยไม่ถามความเห็นหรือความรู้สึกของเขาเลย 

เขาคิดว่าเขายังเป็นเด็ก เด็กที่ยังไม่อาจรับผิดชอบอะไรได้ 

เรื่องของเลนยะร้ายแรงถึงขั้นการเสียชีวิตและเชื่อมโยงกับอะไร

หลายๆ อย่าง...แล้วท�าไมต้องเป็นเขาที่จะช่วยเธอได้

กินเท็นชิก็มีไม่ใช่รึไง...ท�าไมถึงไม่ใช้กินเท็นชิล่ะ ถ้าเป็นกินเท็นชิ

ทีเ่ป็นถงึเจ้าปีศาจละก ็ยงัไงๆ กช่็วยได้อยูแ่ล้ว...แต่อย่างเขาไม่มทีางท�าได้

หรอก

“แต่เรือ่งเจ้าทาโร่เอาไว้ทหีลงั ฉนัต้องจดัการเรือ่งเจ้าลกูหมาก่อน”
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คนที่หมอผีกล่าวถึงท�าให้ทาโร่หลุดจากภวังค์ความหวาดกลัวใน

สมองที่ยังหาทางออกไม่ได้ และใช้นัยน์ตาสีด�าคู่โตของเขามองไปที่เธอ

อีกครั้ง

“...ท่านเลนยะ...จะปล่อยท่านกินเท็นชิไปหรือขอรับ” หัวคิ้วของ

วิญญาณประจ�าตระกูลขมวดนิดๆ ค�าพูดนั้นเจือความหม่นหมองเบาบาง

กับสิ่งที่เขาคิดว่าหมอผีสาวจะตัดสินใจเช่นที่คิด

“ใครว่า ตรงกันข้ามเลย” เจ้าหล่อนเลิกคิ้วขึ้นข้าง และหัวเราะใน

ล�าคอ ส่อแววไม่น่าไว้ใจ ก่อนเอ่ยต่อว่า “แต่ฉันจะจับเจ้าลูกหมาใส่พาน

ถวายให้เลนโยไปซะต่างหาก”

ค�าประกาศนั้นท�าให้ดวงวิญญาณสองดวงบนดาดฟ้าอ้ึงตะลึงจน

พูดไม่ออก แถมคนที่ท�าให้ทั้งสองช็อกนิ่งไปยังพึมพ�ากับตนเองด้วยว่า

“เกมนี้มันยังไม่จบ ฉันจะพิสูจน์ให้แกดูว่ากรงขังของแกมันไร้ค่า

ขนาดไหน...เลนโย”

“ไม่อยู่ที่ห้องเรียนครับ” ชินโกะหันมารายงานกับเจ้าบ้านตระกูล

โอกเุระ หลงัจากรบกวนวชิาภาษาญีปุ่น่โดยการถามหาตวัเดก็สาวคูก่รณี

กับอาจารย์ประจ�าวิชา

“ไม่ทันไรก็คลาดสายตาแล้วนี่ไง ผมรู้ว่าไม่อยากให้เร่ืองยุ่งยาก 

แต่อาทิตย์หนึ่งส�าหรับคนอย่างโซเคนโย เลนยะเท่ากับเปิดโอกาสทองให้

เลยนะครับ” ยูโตะที่ไม่ไว้ใจหมอผีสาวตั้งแต่แรกเริ่มบ่นอย่างไม่ชอบใจ

ความคิดนี้

ข้อเสนอขอเวลาหนึ่งอาทิตย์ของเจ้าหล่อน ไม่เข้าใจว่าท�าไมต้อง

ขอเวลามากมายขนาดนั้น ถึงหมอผีสาวจะยังไม่แสดงทีท่าว่ามีแผนการ

อะไร แต่ใช่ว่าเขาจะไม่รูจ้กัคนอย่างเดก็สาวเจ้าของนยัน์ตาสนี�า้เงนิแปลก

ตานั่น

“ไม่เป็นไรหรอกครับ เราจะจับตาดูเด็กคนนั้นตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง

ด้วย ‘ชกิงิาม’ิ ของเรา ถงึเจ้าตวัจะรูต้วักไ็ม่มทีางขดัขนืได้ เพราะไม่อย่าง
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นั้นก็จะเปิดโอกาสให้เราน�าตัวเธอกลับฮอกไกโดทันที ตอนนี้เด็กคนนั้น

ยอมรบัเงือ่นไขทัง้หมดแลกกบัเวลาเจ็ดวนั เธอคงคดิว่าเจด็วนันีจ้ะท�าอะไร

ได้บ้าง แต่เราจะท�าให้เห็นว่าไม่ได้...และนี่จะเป็นโอกาสที่ท�าให้เรา

ประกาศใส่หน้าทายาทโซเคนโยว่า พวกเขาไม่มวีนัชนะเรา และต้องพึง่พา

เราเหล่าโอกุเระเท่านั้น...ถึงเวลานั้นท่านจะได้เห็นว่าถึงเป็นอสูรก็ต้อง 

ก้มหัวให้ท่านแน่นอนครับ”

ท�าให้เหมือนมีความหวังและตัดความหวังท้ิง เพ่ือสร้างอ�านาจ

ครอบไว้ให้รูว่้าอยูเ่หนอืกว่าสนิะ...จะบอกว่ามนัเป็นการปราบพยศกค็งได้

แม้ผู้ติดตามสูงวัยจะพูดเช่นนั้น แต่นัยน์ตาสีน�้าตาลอ่อนของชาย

หนุ่มก็ไม่อาจคลายระแวง ท�าให้คนอาวุโสกว่าต้องเอ่ยส�าทับ 

“กรุณาอย่ากังวลคุณชายยูโตะ เราดักทางไว้หมดแล้ว แม้เด็กคน

น้ันจะฉลาดขนาดไหนแต่กเ็ป็นแค่เดก็ผูห้ญงิคนเดยีว ไม่มทีางสูอ้งเมยีวจิ 

ตระกูลโอกุเระได้หรอกครับ”

ค�ามั่นและเยินยอนั้นท�าให้ผู้น�าโอกุเระลดกังวลได้บ้าง 

แต่สิ่งที่ติดอยู่ในมโนภาพของเขามาตลอดนับตั้งแต่อยู่ในห้องพัก

ผอ.โยโค ก็ไม่อาจท�าให้วางใจได้อย่างเต็มที่

...ภาพของเด็กสาวเรือนผมสีน�้าตาลที่นั่งนิ่งก้มหน้า 

...เธอก�าลังคิดอะไรอยู่...หรือแค่นิ่งเงียบท�าใจ...หรือไม่ได้คิดอะไร

เลย...

ภาพนัน้ท�าให้เขาตัง้ค�าถามซ�า้ไปซ�า้มา มนัท�าให้เขาหวาดระแวงจน

อยูไ่ม่สขุ เพราะไม่รู้ว่าสหีน้าทีก้่มต�า่ของเจ้าหมอผสีาวจอมเจ้าเล่ห์นัน้เป็น

อย่างไร

แค่เด็กผู้หญิงคนเดียวรึ

ก็น่าจะใช่อยู่...ถ้าเด็กผู้หญิงคนเดียวที่ว่าไม่ใช่โซเคนโย เลนยะ!

“ผมจะอยู่ดูเลนยะเอง” ยูโตะตัดสินใจหนักแน่นเมื่อไม่อาจคลาย

ความเคลือบแคลงใจนี้ได้

“นั่นก็ยิ่งดีครับ”
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ชายหนุม่พยกัหน้านดิเป็นค�าตอบ ผูต้ดิตามสงูวยัจงึกล่าวขึน้มาอกี

เรื่อง

“ส่วนเรื่องที่พักควรพักกับโซเคนโย ซานาดะนะครับ เด็กคนนั้น

เองก็คอยช่วยเลนยะอยู่ เพื่อเป็นการกันไม่ให้ซานาดะหาทางช่วยเธอได้ 

จับตาดูซานาดะด้วยก็จะยิ่งดี” เขาว่าเสียงราบเรียบอย่างมีมารยาทแต ่

เด็ดขาดในที ก่อนเอ่ยขึ้นใหม่ด้วยแววตาที่มาดมั่นและน�้าเสียงที่มั่นใจว่า

“ผมขอย�้าอีกครั้งว่าอย่ากังวลคุณชาย...โซเคนโย เลนยะจะไม่มี

สิทธิ์แผลงฤทธิ์ได้อีกเด็ดขาดครับ”



74
การตัดสินใจของเจ้าชายขีม้่าขาว

“ชั่วร้ายที่สุด!”

เสยีงตะโกนของทาโร่ดงัไปทัว่ดาดฟ้ากว้าง นยัน์ตาสดี�าคูโ่ตแสดง

ความโมโหระคนน้อยใจส่งไปให้เด็กสาวตรงหน้าเมื่อฟังแผนการท้ังหมด

จบ

“ก็แค่ ‘แผน’ แกจะร้อนเนื้อร้อนตัวท�าไม คนที่โดนส่งไปไม่ใช่แก

สกัหน่อย” เดก็สาวร่างสงูยนืกอดอกพงิราวเหลก็พดูอย่างไม่แยแส ผดิกบั

อารมณ์ของวิญญาณเด็กชายคนละมุมโลก

“แต่ส่งกินเท็นชิให้เลนโยน่ะมันโหดร้ายเกินไป ถึงจะเป็นแผน 

ก็เถอะ เธอไม่คิดถึงใจคนอื่นเลยรึไง เธอเห็นกินเท็นชิเป็นอะไรกันแน่”  

ผีน้อยยังตะเบ็งเสียงต�าหนิไม่เลิก 

แผนการของหมอผีสาวมันเลือดเย็นเกินไปส�าหรับเขา และโดย

เฉพาะคนที่เธอเอามาใช้เป็นบันไดเหยียบขึ้นไปให้ถึงชัยชนะคือบุคคลที่

อาจ ‘ส�าคัญ’ มากกว่าใครคนนั้น

จะใช้ประโยชน์ให้มันได้ทุกคนเลยรึไงกัน!

“จะห่วงอะไรนกัหนา ถงึเลนโยได้ตวัเจ้าลกูหมาไปมนักไ็ม่มทีางท�า
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อะไรเจ้านั่น ดีไม่ดีไม่ได้แตะแม้แต่ปลายเส้นผม ตัวประกันกิตติมศักดิ์

ขนาดนั้นใช้ต่อรองได้แม้แต่กับพวกองเมียวจิโง่ๆ นั่น”

“โกหกเกินไปแล้ว จะต่อรองกับพวกองเมียวจิพวกนั้นได้ยังไง”  

ทาโร่โวยไม่เลิก ไม่เชื่อเลนยะ เพราะว่าอย่างไรเธอก็ต้องหาค�าแก้ตัวให้

ตัวเองเป็นฝ่ายถูกไว้ก่อนอยู่แล้ว

“เรือ่งจรงิขอรบัท่านทาโร่” วญิญาณซามไูรหนุม่หนัมาชีแ้จง “ท่าน

กนิเทน็ชเิป็นทัง้เทพเจ้าและเจ้าปีศาจทีด่แูลป่ากกัปีศาจ ซึง่เป็นเพยีงผูเ้ดยีว

ทีค่วบคุมปีศาจในป่านัน้ได้ ถ้าลองคดิดใูห้ดว่ีาหากผนกึจติอคัคคีลายออก

หมดและเหล่าปีศาจที่ไม่มีท่านกินเท็นชิคอยควบคุมดูแลหลุดออกมา...

ปีศาจไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่มัวมานั่งคิดว่าอะไรผิดอะไรถูก ถ้าไม่มีใครคอย

ควบคมุพฤตกิรรม พวกมนักจ็ะท�าตามใจตวัเอง และปีศาจในป่ากกัปีศาจ

ก็เหมือนสิ่งที่มาจากโลกเก่า พวกมันมีพลังมาก แข็งแกร่ง ปีศาจบางตน

เคยเป็นเทพเจ้า และปีศาจบางตนที่ไม่มอียู่ในยคุนีแ้ล้วกม็วีธิกี�าจดัได้ยาก 

ที่ส�าคัญพวกมันไม่รู้จักโลกยุคปัจจุบัน เราไม่อาจประเมินพฤติกรรม 

พวกมันได้เลย สมัยนี้หมอผีหรือนักปราบปีศาจมีฝีมือหายากมาก หรือ

แม้แต่หาหมอผีหรือนักปราบปีศาจจริงๆ ยังหายากเลยขอรับ ดังนั้นท่าน

กินเท็นชิจึงส�าคัญมาก ไม่ว่าจะในฐานะกรงที่คุมขังสัตว์ประหลาด หรือ

ในฐานะสิง่มชีวีติสงูส่งทีผู่ค้นเคารพกราบไหว้...ยงัไงโอกเุระไม่มทีางยอม

ให้ท่านกินเท็นชิเป็นอะไรแน่นอนขอรับ”

วิญญาณเด็กชายนิ่งอึ้งไปนิดเมื่อฟังจบ แล้วก้มหน้าเม้มปากแน่น 

ยังไม่อยากยอมรับ เพราะถ้ายอมรับมันก็เท่ากับว่าเขายอมรับแผนการ

ของเลนยะด้วย

“แต่เธอไม่น่าใช้ประโยชน์จากกินเท็นชิแบบนี้นี่ ไม่มีวิธีอ่ืนรึไง”  

น�้าเสียงของทาโร่กลายเป็นอ้อมแอ้มตัดพ้อ

เลนยะกลอกตาอย่างเบื่อหน่าย

“ถ้ามีแกก็เสนอมาสิ” เธอว่าชัด “ฉันคิดว่าฉันเคยบอกแกบ่อยๆ 

แล้วนะว่า ฉันไม่สนใจวิธีการ สนใจแต่ผลลัพธ์เท่านั้น” 
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ทาโร่ยงัก้มหน้ามุย่ ไม่ตอบรับอะไรทีเ่ลนยะพดู เป็นวธิกีารต่อต้าน

ที่ฟ้องว่ายังไงก็ไม่ยอมรับแผนการของเธอ

“งัน้กไ็ด้ ในเมือ่แกไม่อยากให้ฉนัพดูเร่ืองไอ้ลกูหมาตอนนี ้ฉนักจ็ะ

หยุดไว้แค่ตรงนี้ก่อน” เลนยะถอนใจแล้วกล่าวข้ึนใหม่ จนทาโร่ต้องเงย

หน้าขึน้มองเธออย่างแปลกใจพร้อมความดีใจเมือ่เป็นครัง้แรกทีห่มอผสีาว

ยอมฟังเขาพูดง่ายๆ ทว่าความดีใจก็อยู่แค่วูบเดียว นัยน์ตาสีน�้าเงินจ้อง

ตรงมายังเขาตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้ ก่อนเธอจะพูดต่อว่า “มาพูดเรื่องของแก

แทนแล้วกัน ดีกว่าไหม...ผู้รับบทเจ้าชายขี่ม้าขาว”

“วะ...ว่าไงนะ!” ทาโร่เปลี่ยนท่าทีจากนิ่งอึ้งเป็นตกใจทันที 

“คราวนี้ฟังสิ่งที่ฉันจะให้แกท�า จ�าไว้ทาโร่ ตอนนี้แกเป็นตัวตัดสิน

ว่าเราจะเกมโอเวอร์ หรือจะได้เล่นกันต่อไป”

ดวงตาที่จับจ้องมาของเลนยะฉายชัดว่าไม่ได้ล้อเล่น จนร่างเล็กๆ 

หน้าเปลี่ยนสี นัยน์ตาคู่โตฉายความหวาดหวั่นและวิตกกังวลเด่นชัด

อะไรที่หมอผีสาวจะให้เขาท�ากัน รู้เพียงอย่างเดียวว่าเป็นเรื่อง

ส�าคัญมาก

แต่ท�าไมต้องเป็นเขาด้วย

ค�าถามนัน้ยงัคงลอยวนในหวัเลก็ๆ ของทาโร่ ขณะต้องฟังแผนการ

ของหมอผีสาวที่เริ่มหลั่งไหลเข้าสมองตื้อๆ ของตน และทาโร่ถึงกับอ้า

ปากค้างพะงาบๆ เหมือนปลาขาดน�้ากับหน้าที่ที่เขาต้องรับไว้

มันใหญ่เกินไปส�าหรับเขาจริงๆ เสียด้วย!

“ฉันท�าไม่ได้หรอก!” วิญญาณเด็กชายปฏิเสธหน้าที่ของตนแทบ

จะทันทีที่ฟังจบ

“ถ้าแกท�าไม่ได้เกมก็จบ พวกแกรอเก็บศพฉันได้เลย” หมอผีสาว

ว่ากร้าว ดวงตาสีน�้าเงินแฝงแววกดดันมองมาทางเขา

“แต่ท่านเลนยะ...ข้าก็คิดว่ามันใหญ่เกินไปจริงๆ ท่านทาโร่จะไหว

หรือขอรับ” โยชิฮาระออกความเห็นด้วยสีหน้าเป็นกังวล แม้เข้าใจแผน

ของเลนยะดแีต่เรือ่งนีเ้ขาอดเป็นห่วงไม่ได้จรงิๆ วญิญาณเดก็ชายไม่เคย
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ต้องแบกภาระใหญ่โตขนาดนี้ 

ดวงตาสีน�้าเงินมองมาที่โยชิฮาระแทน 

“แกกร็ูอ้ยูแ่ก่ใจว่าเจ้าทาโร่เป็นคนเดยีวทีท่�าเรือ่งนี้ได้ ถ้ามนัไม่ท�า

ตามที่ฉันบอก เราก็แพ้ราบคาบ” เธอเน้นชัดเฉียบขาด และหันกลับไป

มองใบหน้าหวั่นวิตกของวิญญาณเด็กชายอีกครั้ง เป็นการบอกชัดว่าเธอ

ต้องการค�าตอบเดี๋ยวนี้

“แล้วท�าไมต้องเป็นฉัน เธอก็น่าจะรู้ว่าฉันไม่มีทางท�าได้” ทาโร่

ปฏเิสธเสยีงสัน่เครอื ดวงตาเร่ิมคลอด้วยน�า้ตา ขณะความกดดนัและหวาด

กลัวถีบตัวขึ้นสูง

หากแต่เจ้าของดวงตาสนี�า้เงนิคูต่รงหน้ากลบัไม่ยอมอ่อนลงให้เขา

แม้แต่น้อย ซ�้าพูดอย่างเย็นชา

“มนุษย์นี่เหมือนกันหมดทุกคนเลยนะ พอเจอเรื่องแย่ๆ ก็เอาแต่

พร�่าว่า ‘ท�าไมต้องเป็นฉัน ท�าไมต้องเกิดขึ้นกับฉัน’ จะไปตอบได้ยังไงใน

เมื่อปัญหามันตกมาอยู่ตรงหน้าแล้ว มันก�าหนดได้ด้วยรึไงว่าปัญหาต้อง

เกิดขึ้นกับใครน่ะ”

ทาโร่เม้มปากแน่นกบัสิง่ที่ได้ฟัง ทัง้พยายามกดกลัน้น�า้ตา ทัง้หวัน่

ต่อหน้าที่ที่ตนต้องท�า ทั้งโมโหและน้อยใจที่เจ้าเด็กสาวตรงหน้าไม่คิดถึง

หัวอกของเขาเลย เอาแต่สั่งโดยที่ไม่ยอมดูเลยว่าเขาท�าได้หรือท�าไม่ได้

“แต่ฉันไม่เคยต้องแบกรับหน้าที่ใหญ่ขนาดนี้ ฉันไม่ใช่เธอนะท่ี

สามารถแบกรบัภาระใหญ่โตอย่างหน้าชืน่ตาบานได้น่ะ ฉนัเป็นแค่เดก็ แค่

เดก็ทีร่บัผดิชอบอะไรไม่ได้ เข้าใจรึเปล่าเล่า” วญิญาณเดก็ชายไม่สามารถ

สะกดน�้าตาไว้ได้อีกแล้ว มันค่อยๆ ไหลเผาะแผะลงมา ร่างกายเร่ิมสั่น

สะท้านอยา่งนา่เวทนาด้วยแรงสะอื้น แมย้ังพยายามกลั้นน�้าตาไหว ถึงจะ

ไม่ทันแล้วก็ตาม

“อย่ามาบีบน�้าตาใส่ฉันนะทาโร่ สิ่งที่ฉันต้องการจากแกไม่ใช่ไอ ้

ของงีเ่ง่าทีเ่อาไว้หนปัีญหานัน่ แต่เป็นค�าตอบ ‘ตกลง’ จากปากแก และ...”

“แต่มนัไม่ใช่ปัญหาของฉนั มนัเป็นปัญหาของเธอต่างหากเล่า ฉนั
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ไม่จ�าเป็นต้องมารับผิดชอบสักหน่อย!”

ทัว่ดาดฟ้ากว้างพลนัเงยีบกรบิไปทนัใดหลงัค�าตวาดกร้าวกลบัของ

วญิญาณเดก็ชายทีแ่ทรกก่อนเลนยะจะพดูจบ ก่อนวนิาทต่ีอมา วญิญาณ

ทีส่ตหิลดุไปครูเ่พราะความกลวัและกดดนักลบัต้องรบีเงยหน้าขึน้มองเดก็

สาวและวิญญาณซามูไรตรงหน้าด้วยความตกใจในค�าพูดของตนเสียเอง 

เมื่อเขาเพิ่งรู้สึกว่าค�าพูดเมื่อครู่มันฟังเห็นแก่ตัวมากขนาดไหน

และยิ่งเงยไปสบนัยน์ตาสีน�้าเงินที่ว่างเปล่าราวกับไม่มีเงาของเขา

สะท้อนอยู่ในนัน้ หวัใจของทาโร่กร่็วงวบู รูส้กึเหมอืนร่วงหล่นจากขอบเหว 

เขาเคยถูกเลนยะต่อว่าด้วยค�าพูดที่ร้ายกาจ ถูกกดดัน ถูกบีบคั้น

จนเสียใจ ถูกมองอย่างดูถูก เยาะหยันบ่อยครั้ง แต่ไม่เคยมีครั้งไหนเลย

ที่ท�าให้เขารู้สึกแย่และเลวร้ายได้เท่าครั้งนี้...การถูกมองอย่างว่างเปล่า

ราวกับเขาไม่มีตัวตนในสายตาของเธอ

“...อา...หลดุความจริงออกมาแล้วส”ิ เลนยะครางแผ่วออกมาในทีส่ดุ

ด้วยกระแสเสยีงทีฟั่งว่างเปล่าไม่ต่างจากสายตาของเธอ และยอมรบัอย่าง

ง่ายดาย “นั่นสินะ...มันไม่ได้เกี่ยวกับแก มันเป็นปัญหาของฉันคนเดียว”

“ฉะ...ฉนั...ฉนัไม่ได้หมายความว่าอย่างนัน้นะ ฉนัแค่...ฉนั...” ทาโร่

พูดได้เพียงเท่านั้นแล้วก็ก้มหน้าต�่า ปล่อยให้น�้าตาไหลพรากไปทั่วใบหน้า

อย่างห้ามไม่อยู่อีกแล้ว

ทัง้ทีเ่ขาเป็นคนทีค่อยคะยัน้คะยอ บอกซ�า้แล้วซ�า้เล่าให้เลนยะรูจ้กั

หาเพื่อน ท�าตัวเหมือนเด็กทั่วไป หัดมองคนอื่นในแง่ดี พยายามบอกว่า

เธอไม่ได้อยูต่วัคนเดยีว ไม่ได้สูค้นเดยีว แต่พอเธอขอความช่วยเหลอืจาก

เขา ที่เทียบแล้วก็เหมือนเพื่อนคนหนึ่งที่เธอจะมีได้ เขากลับปฏิเสธการ

ช่วยเหลือเธออย่างเลวร้ายและไร้เยื่อใยอย่างถึงที่สุด 

นี่มันน่ารังเกียจ ไม่ต่างอะไรจากการกลืนน�้าลายตัวเอง และไม่

ต่างอะไรกับซ�้าเติมว่าโลกนี้ไม่มีใครเชื่อใจได้อย่างที่เลนยะบอกเสมอ...

และแม้ตอนนี้เขาจะคิดได้ ก็ยังไม่กล้ารับปากช่วยเธออยู่ดี 

เขามันดีแต่ปากแบบที่เลนยะว่ามาจริงๆ นั่นแหละ 
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โยชิฮาระนิ่งอึ้งไปเช่นกันกับสิ่งที่ทาโร่โพล่งออกมา แต่ไม่นานก็

ค่อยๆ ถอนใจ เข้าใจว่าวิญญาณเด็กชายรู้สึกเช่นไร และจ�าต้องรีบ 

เข้าแก้ปัญหาที่อาจยุ่งยากกว่านี้ระหว่างคนไม่กล้าเผชิญปัญหา กับคนที่

พยายามยัดเยียดปัญหาให้

“ท่านเลนยะกรุณาอย่าเพิ่งเร่งเร้าท่านทาโร่ยามนี้เลยขอรับ ยิ่ง

กดดนักย็ิง่ท�าให้เรือ่งเลวร้ายมากขึน้” วญิญาณซามไูรว่าพร้อมส่ายศรีษะ

น้อยๆ ให้เลนยะเป็นการปรามเมื่อเธอท�าท่าจะเถียง ก่อนหันไปพูด 

น�้าเสียงอ่อนโยนกับร่างเล็กๆ ที่ก�าลังรู้สึกผิดจนไม่กล้าเงยหน้ามาเผชิญ

หน้าทั้งเขาและเลนยะ “ท่านทาโร่ยังไม่ต้องตอบตกลงตอนนี้ก็ได้ขอรับ 

ยังเหลือเวลาอีกเจ็ดวัน ทบทวนให้ดี หากปฏิเสธก็จะไม่มีการบังคับ...”

“ฮึ” หมอผีสาวหัวเราะในล�าคอแทรกค�าของโยชิฮาระทันใดเมื่อ

เขาพดูถงึตรงนี ้แล้วว่าเสยีงกลัว้หวัเราะเหยยีดหยนั “มนักบ็อกชดัอยูแ่ล้ว

นี่ ไม่เกี่ยวกับมัน จะไปรอเอาอะไรกับมันอีก ไม่ได้เกี่ยวข้องกัน...”

“ท่านเลนยะ” วิญญาณซามูไรดักคอเสียงหนักขึ้นบ้าง ดวงตาสี

อ�าพันฉายค�าสั่งชัดว่า ‘พอแค่นี้’

แค่นี้วิญญาณเด็กชายก็คงรู้สึกแย่กับตัวเองจนท�าอะไรไม่ถูกแล้ว

“โอ๋กนัเข้าไปเถอะ” เลนยะประชดทิง้ท้ายก่อนเดนิผ่านทาโร่ไปโดย

ไม่แม้แต่ชายตาแล ปล่อยให้ร่างเลก็ในอณวูญิญาณลอยก้มหน้าอยูท่ีเ่ดมิ 

ตัวสั่นเทา น�้าตาไหลไม่หยุด 

ยิ่งโดนท�าเย็นชาใส่ ยิ่งเรียกน�้าตาจากดวงตาคู่โตได้เป็นอย่างดี

“เดีย๋วข้ามานะขอรบัท่านทาโร่ รออยูน่ีส่กัครู”่ โยชฮิาระหนัมาเอ่ย

กบัวญิญาณเดก็ชายและตบบ่าเลก็ๆ นัน้ปลอบใจ ก่อนลอยตามหลงัเลนยะ

ลงไปชั้นล่าง

“อกึ...ฮอื ฮอืๆ” ยิง่ไม่มีใครอยู ่ทาโร่กย็ิง่ปล่อยโฮลัน่อย่างเกบ็ไม่ไหว

เขาไม่ใช่แค่กลัวการรับภาระใหญ่โตหรือแค่น้อยใจท่าทางค�าพูด

ของเลนยะ 

แต่เขาสมเพชตวัเองที่ไม่กล้าแบกภาระนัน้ไว้ด้วย...ทัง้ทีช่่วยทกุคน
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ได้ แต่เขาไม่กล้าหาญพอจะรับปาก ไม่มั่นใจพอจะช่วยใคร ทั้งที่อยากให้

เธอรู้จักขอร้องให้คนอื่นช่วย แต่พอเอาเข้าจริงๆ เขาดันไม่กล้าช่วยเธอ

มันน่าเจ็บใจที่สุด!

“ท่านเลนยะขอรับ” วิญญาณซามูไรหนุ่มร้องเรียกร่างที่เดินน�า 

ลงมาอย่างไม่คิดรอใคร

เธอมองข้ามไหล่ตนเองไปที่วิญญาณประจ�าตระกูล ใบหน้ายังมี

แค่ความเรียบเฉย ก่อนตอบรับ 

“อะไร”

เมื่อโยชิฮาระมาถึงตัวเด็กสาวคนส�าคัญ เขาก็ค้อมศีรษะน้อยๆ 

เป็นการขอโทษเธอ 

“ข้าต้องขอโทษเรื่องบนดาดฟ้าเมื่อครู่ด้วยขอรับ”

“แต่...” เลนยะต่อประโยคให้โยชฮิาระอย่างรูท้นัว่าเขาไม่ได้เข้ามา

แค่ขอโทษเธอเฉยๆ 

สายตาเฉยีบคมรอบรูท้ีอ่่อนโยนในตอนแรกแขง็กร้าวขึน้ทนัใดกบั

ค�าที่หมอผีสาวหยั่งเชิง 

“แต่ท่านก�าลงัโยนภาระใหญ่โตใส่บ่าเลก็ๆ อยูน่ะขอรบั” วญิญาณ

ซามูไรหนุ่มกล่าวเสียงจริงจัง 

ทว่าค�ากล่าวนัน้กลบัเรียกหวัคิว้ของเลนยะให้ขยบัมาชนกนัมากขึน้ 

ก่อนเธอจะโต้กลับเสียงกระด้างแข็ง

“ก็เพราะมัวแต่คิดว่าเป็นเด็ก มัวแต่คิดว่าท�าอะไรไม่ได้ มันถึง 

ไม่ได้อยู่อย่างนี้ไง อีกอย่างนี่เป็นทางรอดเดียวของเรา ถ้ามันไม่ท�าตาม

ก็มีแต่ปิดกระดานแพ้อย่างเดียว”

เหตุผลของคนอ่อนวัยกว่าสร้างความอ่อนใจให้ผู้ฟัง เพราะเขาก็รู้

ดว่ีาเหตผุลของเธอนัน้ถกูต้อง แต่เหมอืนความถกูต้องนีจ้ะไม่ได้มาพร้อม

ความปรานีสักเท่าไร 

“แต่ภาระนี้อาจหนักเกินไปส�าหรับบ่าเล็กๆ นะขอรับ” โยชิฮาระ
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หลุบตาเอ่ยเสียงแผ่วอย่างกังวลใจไม่เปลี่ยน

เลนยะจับจ้องนิ่งยังท่าทางเช่นนั้นของโยชิฮาระ และพูดท้ิงท้าย 

เด็ดขาดก่อนก้าวออกไป

“ถ้าไม่รู้จักให้บ่าเล็กๆ มันแบกภาระหนักๆ ซะบ้าง แล้วบ่ามันจะ

กว้างขึ้นได้ยังไง”

“ท่านทาโร่”

วิญญาณเด็กชายสะท้านขึ้นเฮือกหนึ่งกับเสียงเรียกชื่อตน เขายัง

ไม่กล้าพอจะหันหน้าไปมองวิญญาณซามูไรหนุ่ม

โยชิฮาระที่กลับมาหาทาโร่บนดาดฟ้าใหม่ต้องลอยเข้ามาใกล้ มือ

ใหญ่เลื่อนมาแตะบ่าเล็กที่สั่นสะท้าน พลางกล่าวขึ้นใหม่อีกครั้ง 

“ยังไม่ต้องกังวลขอรับท่านทาโร่ ท่านก็น่าจะรู้ว่าท่านเลนยะเป็น

คนเช่นไร ข้าเข้าใจว่าภาระคร้ังนี้มันใหญ่โตมากส�าหรับท่าน ถ้าท่านจะ 

ไม่ท�าก็ไม่มีใครบังคับท่านได้” โยชิฮาระปลอบใจด้วยค�าพูดอ่อนโยนและ

ให้ก�าลังใจ แต่ร่างวิญญาณที่เล็กกว่ากลับไม่ยอมหยุดสะอึกสะอื้น

ทาโร่พยายามกลัน้เสยีงน่าร�าคาญของตน และเค้นค�าพดูตดิๆ ขดัๆ 

ตอบวิญญาณตรงหน้า 

“ผม...ผมไม่ได้ไม่อยากช่วยเลนยะ...ตะ...แต่ว่า ผมไม่กล้าพอจะรบั

หน้าที่นี้ ผมกลัว...กลัวท�าไม่ได้ ผมกลัวท�าให้ทุกคนผิดหวัง” ย่ิงพูด

วิญญาณเด็กชายยิ่งร้องหนักขึ้น ขณะถูหลังมือกับดวงตาพยายามห้าม

น�้าตา แต่ก็เอาไม่อยู่ “ผมขี้ขลาด ผมท�าอะไรไม่ได้เลย ผมกลัวทุกอย่าง

ที่ไม่เห็น” เขายังพร�่าบอกเรื่องเดิมซ�้าไปมาจนเจ้าของมือใหญ่บนบ่าต้อง

พูดขึ้น

“ท่านทาโร่ หากคดิว่าไม่ได้ย่อมไม่ได้ตลอดไป ข้าเข้าใจว่าท่านกลวั 

และเข้าใจว่าทุกอย่างที่ท่านเลนยะโยนมาให้มันหนักหนาเกินไปส�าหรับ

ท่าน แต่ข้าก็ยังไม่อยากให้ท่านตัดสินว่าไม่มีทางเป็นไปได้ตอนนี้ เรายัง

เหลอืเวลาอกีเจด็วนั ข้าต้องการให้ท่านไตร่ตรองให้ด”ี นยัน์ตาเหยีย่วฉาย
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ความจริงจังและคาดหวังมาให้

ขณะวิญญาณเด็กชายก็เงยใบหน้าเปื้อนคราบน�้าตาไปมองเขา 

ก่อนหน้าเบ้ลงอีกครั้ง

“แต่ผมไม่ใช่เลนยะ ไม่ใช่กินเท็นชิ แล้วก็ไม่ใช่โยชิฮาระที่จะแบก

รับภาระหนักขนาดนั้นได้ ผมไม่ได้เก่งกาจ ไม่ได้เกิดมาในตระกูลปราบ

ปีศาจ แล้วก็ไม่ได้มีพลังพิเศษ...”

“ถ้าสิ่งที่ท่านใช้ตัดสินคนมีแค่นั้น งั้นท่านก็ก�าลังดูถูกมนุษย์ทั้ง

โลก” ครั้งนี้โยชิฮาระต้องเอ่ยขัดค�าพูดคร�่าครวญแสดงความอ่อนแอของ

ทาโร่อย่างเฉียบขาด “ถ้าท่านคิดแค่นั้น แล้วท่านเลนยะก้าวมาถึงจุดนี้ได้

อย่างไร ถึงเกิดมาในตระกูลนักปราบปีศาจแล้วอย่างไร ไม่มีใครเก่งมา

แต่ก�าเนิด มีแต่แรงกดดันและภาระหนักหนาเท่านั้นที่จะท�าให้คนเรา

แขง็แกร่งขึน้มาได้ ถ้าท่านมคีวามคดิเพยีงเท่านี ้ข้ากไ็ม่คดิว่าค�ากล่าวของ

ท่านเลนยะเกินไปแม้แต่น้อย ขอร้องละขอรับ อย่าเพิ่งปฏิเสธว่าท่านท�า

ไม่ได้ อย่างน้อยแค่ลองหรือพยายามคิดดูก่อนเถอะขอรับ”

ค�าสั่งสอนหนักๆ ที่ไม่เคยหลุดจากปากของวิญญาณซามูไรหนุ่ม

ถึงกับท�าให้อาการสะอื้นของวิญญาณเด็กชายชะงักไปทันใด

ทาโร่ค้างนิ่งไปกับค�ากล่าวนั้น และค่อยๆ เอ่ยขึ้นด้วยเสียงติดๆ 

ขัดๆ ระลอกใหม่ 

“ขะ...ขอโทษครบั...” พดูจบกเ็ริม่ก้มหน้า เปิดบทปล่อยโฮรอบสอง

วิญญาณซามูไรหนุ่มคลายสายตาดุดันลง และลอบระบายลม

หายใจปลงอนิจจังเล็กน้อย ก่อนปรับทุกอย่างให้เป็นปกติ 

“ไม่เป็นไรขอรับท่านทาโร่” เขากลบัมาใช้น�า้เสยีงอ่อนโยนอกีครัง้ 

“ยังเหลือเวลาอีกมากให้ท่านทบทวนเรื่องภาระหนักหนานี้”

“...คะ...ครับ” ผน้ีอยรับค�าด้วยเสยีงทีแ่ทบขาดหาย และยกหลงัมอื

ปาดน�้าตาแรงๆ ทีหนึ่ง พยายามกลืนก้อนแข็งที่จุกในล�าคอ ตั้งสมาธิเพื่อ

ลองทบทวนสิ่งที่เลนยะจะให้เขาท�าอีกครั้ง



34   Z O K E N Y O  อ สู ร ต น สุ ด ท้ า ย  เ ล่ ม 4 (จบ)

“เจ้าท�าอะไร”

เสียงทุ้มลึกจากร่างสูงสง่าถามขึ้นข้างหลังของเลนยะท่ีนั่งยองๆ 

เก็บกระบอกไม้ไผ่ที่อยู่บนพื้นหน้าบ้านหลังคาสีอิฐ

“เก็บคุดะเข้าบ้าน ช่วงนี้คุดะฉันตายไปหลายตัวเลยกะให้มันพัก

แล้วก็เพิ่มจ�านวนสักหน่อย ช่วงนี้จะทิ้งไว้หน้าบ้านแค่ตัวเดียวให้พอดูแล

บ้าน” เจ้าหล่อนตอบพลางเดินเก็บกระบอกไม้ไผ่กระบอกเล็กๆ ทั่วบ้าน

ไปด้วย

ซึ่งหลังจากหมอผีสาวกลับมาจากโรงเรียน เธอก็เริ่มไล่เก็บคุดะ

ของตนโดยไม่พูดไม่จา ทั้งที่ปกติแทบไม่เคยปล่อยให้หน้าบ้านมีคุดะ 

น้อยกว่าห้าตัวจนดูน่าแปลกใจ

สุนัขป่าหนุ่มยังคงไม่รู้ว่าแม่ตัวดีตรงหน้ามีปัญหา เมื่อเธอไม่เปิด

ปากบอกเขา แถมท�าตัวเป็นปกติเหมือนเช่นทุกวัน แม้แต่เหล่าวิญญาณ

ยังโดนสั่งไม่ให้พูดถึงเรื่องนี้

“เจ้ามีแผนรับมือกับพี่ชายเจ้าแล้วรึไง” ดวงตาคู่เรียวคมมองตาม

แผ่นหลังของเลนยะทุกอิริยาบถเมื่อเธอดูวางตัวสบายๆ จนเหมือนไม่มี

เรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นมากเกินไปหน่อย

หมอผีสาวเลิกคิ้วขึ้นข้างพลางหันมาสบตาเจ้าปีศาจ พร้อมหยอด

ลูกเหน็บลูกแรก 

“ช่วงน้ีแกช่างถามซอกแซกนะว่าไหม” เธอพยายามไพล่ไปอกีเรือ่ง 

ยามที่เริ่มรู้สึกว่าเจ้าของใบหน้ารูปสลักก�าลังติดใจสงสัยตน

ประโยคย้อนที่เริ่มตั้งเค้าบทสนทนาแง่ลบท�าให้สุนัขป่าหนุ่มเป็น

ฝ่ายหยุดก่อนมันจะเริ่ม แต่เมื่อมองตามหลังของหมอผีสาว เขากลับรู้สึก

ว่ามีบางอย่างที่เธอปิดบังเขาอยู่ และการเค้นความจริงจากปากเจ้าเด็ก

ตรงหน้าเป็นสิ่งที่เขาไม่อยากท�า

เพราะคงไม่มีทางได้ความจริงง่ายๆ เป็นแน่

ร่างสูงเกินเด็กผู้หญิงของเลนยะเตรียมผละจากบริเวณหน้าบ้าน

โดยหอบกระบอกไม้ไผ่แปดกระบอกไว้เต็มอ้อมแขน แต่ยังก้าวไปไม่ถึง
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ประตูบ้าน ถ้อยค�าหนึ่งจากกินเท็นชิกลับเอ่ยขึ้น

“แปลกนะ” 

ขายาวๆ ของเด็กสาวต้องหยุดชะงัก ก่อนหันกลับไปยังร่างสูงสง่า 

และเธอต้องเลกิคิว้ขึน้ข้างอย่างแปลกใจ เมือ่เหน็ว่าสนุขัป่าหนุม่ไม่ได้มอง

มาที่ตน แต่เขาก�าลังทอดตามองท้องฟ้าเบื้องบน

เลนยะต้องเดินถอยหลังกลับมา เข้าไปใกล้เจ้าลูกหมาของตน 

พร้อมเงยหน้ามองตามสายตาของเขาอย่างเสียไม่ได้

ร่างเล็กๆ ของนกตัวหนึ่งบินวนรอบบ้านหลังคาสีอิฐ มันบินร่อน 

ไปมาเหมือนเครื่องบินรบล�าเล็กๆ อย่างคล่องแคล่วว่องไว ปีกเรียวๆ นั่น

ท�าให้เดาได้ไม่ยากว่าเป็นนกพันธุ์อะไร

“นกนางแอ่น?” เลนยะเปรยเสียงเรียบขณะมองตามการพลิ้วไหว

ของเจ้านกน้อยบนท้องนภาสีส้มจางของยามเย็น และเข้าใจความหมาย

ของสุนัขป่าหนุ่มที่บอกว่า ‘แปลกนะ’ ทันที 

“แถวนี้ไม่เคยมีนกนางแอ่น” เธอว่าพลางขมวดคิ้วสงสัย แต่เมื่อ

ได้ใคร่ครวญ ค�าพูดของผู้รับใช้ชินโกะในห้องพักผอ.เมื่อตอนสายๆ ของ

วันก็แล่นเข้ามากระทบความทรงจ�าของเธอ

‘หนึง่อาทติย์น่ะเราให้ได้...แต่เราจะคอยจบัตามองเธออยู ่ขอให้จ�า

ให้ดีด้วยโซเคนโย เลนยะ’

หมอผีสาวก้มหน้าเพื่อซ่อนสีหน้าไม่สบอารมณ์ของตนทันที...เธอ

พอจะดูออกว่าเจ้านกนางแอ่นแปลกหน้าตัวนี้คงไม่พ้นเกี่ยวข้องกับเร่ือง

ยุ่งยากครั้งนี้แน่นอนห

เลนยะลอบระบายลมหายใจแผ่วยาว แล้วหมุนตัวผละออกไปจาก

ตรงนั้น 

“ก็แค่นกนางแอ่น บางทีคงจะมีรังแถวๆ นี้ อย่ามาท�ารังที่บ้านฉัน

ก็พอแล้ว” เธอตัดบทแค่นั้น

ดวงตาคู่คมงดงามละจากท้องฟ้าแทบจะทันทีและปรายมองร่างที่

ก�าลังเดินเข้าตัวบ้าน ก่อนพูดขึ้นด้วยน�้าเสียงเย็นเยียบราวกับหยั่งเชิง 
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“บินว่อนอยู่รอบบ้านเจ้าก็คงไม่พ้นบ้านเจ้านั่นแหละ”

กึก!

เลนยะหยุดเท้าตนเองพลันกับประโยคลองเชิงของกินเท็นชิ และ

เป็นฝ่ายกระตุกรอยยิ้มที่มุมปากพร้อมปรายตากลับไปสบดวงตาสีเทาที่

ยามนี้ดูวาววับคมกริบราวกับพยายามมองทะลุใจเธอ

แต่มีหรือจอมเจ้าเล่ห์จะยอมให้ใครมาทะลวงความคิดของเธอได้

“ถ้าร�าคาญมนัมากนกักฆ่็าทิง้ซะส ิแค่นกตวัเดยีว” น�า้ค�าเยน็เยยีบ

เฉยชาตอบอย่างไม่สนใจท่าทางจับพิรุธของอีกฝ่าย แววของดวงตา

สีน�้าเงินไม่สะท้อนอารมณ์ใดกลับมา

แต่คนทีเ่ธอสนทนาอยูด้่วยยามนีก้ไ็ม่ใช่คนธรรมดาทีจ่ะคล้อยตาม

ท่าทางหรอืค�าพดูของเธอง่ายๆ เขารูจ้กัเธอดเีกนิกว่าจะดไูม่ออกว่าวธิพีดู

แบบนั้นหมายความว่าอย่างไร

“ถ้าเป็นปกติเจ้าคงไม่พูดแบบนี้” เสียงเย็นยังว่าราบเรียบ

“อ๋อ! ไม่ยักรู้ว่าแกคอยสังเกตฉันด้วย” 

“เลนยะ”

ครัง้น้ีกนิเทน็ชต้ิองเน้นชือ่ของเดก็สาวเสยีงเฉยีบ ขณะดวงตาสเีทา

คูง่ดงามฉายแววดขุึน้ฉบัพลนั เพือ่เตอืนให้รูว่้าเขาจรงิจงักบัเรือ่งนีเ้พยีงใด

บรรยากาศมาคเุร่ิมก่อตวัรอบๆ สนุขัป่าหนุม่และหมอผสีาว ดวงตา

สีเทาสบดวงตาสีน�้าเงินเขม็งเพื่อเค้นเอาความจริงจากเธอแม้รู้ว่ามัน 

ยากเย็นก็ตาม

และก่อนบรรยากาศจะแย่ลงไปกว่านี้ เลนยะก็เป็นฝ่ายคลาย

สายตากระด้างของตน พร้อมทัง้ชีน้ิว้ขึน้ข้างบนโดยไม่พดูไม่จา คนทีก่�าลงั

ส่งสายตาบีบค้ันเธอต้องคลายสายตาตาม แปลกใจเลก็น้อย และมองตาม

นิ้วที่ชี้ขึ้นท้องฟ้าของเจ้าหล่อน

เจ้านกนางแอ่นตัวต้นเหตุการทะเลาะบินออกห่างจากบ้านหลังคา

สีอิฐ และผละออกไปอีกทางหนึ่ง จนกระทั่งหายลับไป

“เหน็ไหมไปแล้ว มนักแ็ค่บนิผ่านมา” เลนยะกล่าวเป็นปกตอิกีครัง้
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ราวกับไม่เคยเกิดเหตุการณ์ขุ่นมัวเมื่อครู่ “สบายใจแกแล้วใช่ไหม ฉันจะ

ได้เข้าบ้าน” เธอว่าจบก็หมุนตัวจะเข้าไปในตัวบ้าน

ทว่าเจ้าปีศาจกลบัค่อยๆ ละสายตาจากฟากฟ้าอกีครัง้ แล้วก้มกลบั

ไปมองตามหมอผีสาว พร้อมแววตาที่ยังบ่งบอกว่าไม่คลายความสงสัย

จากเลนยะ ทว่าไม่นานเขาก็ต้องผ่อนสายตาที่จับจ้องลง

นี่ไม่ใช่วิธีจะจัดการอสูรตรงหน้าได้ เธอไม่อ่อนข้อต่อความ

แขง็กร้าว แต่จะยิง่ต่อต้านกลบัรนุแรง ดงันัน้การคาดคัน้ไม่ใช่การกระท�า

ที่จะใช้กับเธอได้ผลเลย

และเมือ่คดิได้เช่นนัน้ร่างสงูสง่ากห็มนุกายไปมองตามร่างเลก็กว่า 

พลางถามน�้าเสียงนิ่งสงบจนเกือบนุ่มนวลว่า

“ต้องให้ข้าท�าอย่างไร เจ้าถึงจะพูด”

เลนยะหยุดยืนนิ่งไปทันใดต่อเสียงทุ้มลึกคร้ังนี้ และครู่หนึ่งเธอ

คล้ายจะหันกลับ แต่สุดท้ายก็เพียงหมุนมาเล็กน้อยให้เห็นเสี้ยวหน้าด้าน

หนึ่ง ก่อนตอบสั้นๆ เพียงว่า

“...รอ”

“ไม่สมเป็นนายเลยนะซานาดะ ถูกเลนยะปั่นหัวได้น่ะ” ผู้น�าหนุ่ม

แห่งองเมยีวจกิล่าวต�าหนเิดก็หนุม่เรือนผมสดี�าสนทิทีจ่�าเป็นต้องนัง่ฟังค�า

ต�าหนบินเตยีงนอนของตน เนือ่งจากยงัไม่สามารถขยบัร่างกายได้มากนกั

แม้บาดแผลตามใบหน้าและร่างกายจะดีขึ้นมากแล้ว แต่อาการ

บาดเจ็บภายในก็ท�าให้เขายังลุกเดินตามใจไม่ได้

ซานาดะถอนใจแผ่วเบา ยอมรับค�าติเตียนจากชายหนุ่มที่นั่งอยู ่

ข้างเตยีงอย่างเสยีไม่ได้ โดยมวีญิญาณแม่ทพัหญงิลอยประชดิอยูข้่างกาย

ไม่ห่าง

“...ผมมีเหตุผลที่ยอมท�าตามยัยนั่น” ร่างบนเตียงนุ่มหันมาอธิบาย

“เหตผุล?” ยโูตะเลกิคิว้น้อยๆ หยัง่ค�าถาม “บาดเจบ็สาหสัจนต้อง

นอนซมอยู่บนที่นอนเนี่ยนะเหตุผล...ฉันรู้ว่านายแค้นเลนโยมาก แต่การ
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แก้แค้นด้วยวิธีโง่ๆ แบบนั้น มันไม่คุ้มเลยนะ”

“แต่มเีรือ่งเหนอืกว่าทีเ่ราคาดไว้ ไม่มีใครรูว่้าดวงตาทวารบาลของ

เจ้านั่นเปิดอยู่แล้ว” ซานาดะแย้งรัวเร็ว ดวงตาสีนิลหลังกรอบแว่นฉาย

ความกรุ่นโกรธเมื่อคิดถึงความผิดพลาดเมื่อครั้งที่แล้ว มือของเขาก�า

ผ้าปูที่นอนแน่นเพื่อระบายโทสะในความทรงจ�า

...ดแีล้วทีม่าค้างกบัเจ้านี ่ดทู่าจะโดนเลนยะหว่านล้อมจนตดิกบัดงึ

ไม่ออกซะแล้ว ถ้าปล่อยให้คลาดสายตาไม่วายต้องไปร่วมมือกับแม่ตัวดี

นั่นอีก...ไม่คิดว่าเด็กรักษากฎอย่างซานาดะยังคล้อยตามได้

ยูโตะมองปฏิกิริยาเช่นนั้นของซานาดะ พลางคิดในใจอย่าง

เหน็ดเหนื่อย

“นัน่เลยเป็นเหตผุลให้นายเล่นตามเกมเลนยะรึไง แค่คดิว่าเจ้านัน่

สู้สองรุมหนึ่งไม่ได้ก็เลยสู้โต้งๆ เหมือนคนโง่”

ค�าปรามาสรอบนีข้องยโูตะเอ่ยอย่างไม่รกัษาน�า้ใจเพือ่ให้เดก็หนุม่

ตรงหน้าเลิกคิดว่าหมอผีสาวเป็นฝ่ายถูกเสียที 

“เราเตรยีมแผนมาก่อน ไม่ได้ลยุโต้งๆ สิง่ส�าคญัทีท่�าให้ผมตดัสนิใจ

ร่วมมือกับเลนยะเพราะเจ้านั่นต้องการอสูรของเลนยะ” ซานาดะเถียง

เสียงแข็ง

“ไอ้ทีบ่อกว่าเป็นอสรูทัง้ตวัน่ะเหรอ ของแบบนัน้เชือ่ไม่ได้หรอก มนั

หลกัลอยเกนิไป เอาแค่ข้อสนันษิฐานของตวัเองมาอ้างกนัทัง้นัน้” ชายหนุม่

เรอืนผมสนี�า้ตาลอ่อนโต้กลบัด้วยท่าทเีหมอืนผูใ้หญ่ก�าลงัสัง่สอนเดก็เลก็ๆ 

ในขณะทีว่ญิญาณท่านหญงิอาเคเดะช�าเลอืงมองผูน้�าโอกเุระเลก็

น้อยกับค�าว่ากล่าวของเขา แต่เจ้าหล่อนไม่ได้เอ่ยสิ่งใด

ซานาดะท�าท่าจะเถยีง แต่เขากต้็องเงยีบไปเมือ่รูว่้ายามนีเ้อาอะไร

มาอ้างก็เท่าน้ัน เพราะชายหนุ่มคู่สนทนาคงไม่ฟังเหตุผล อีกอย่างเร่ือง

ครั้งนี้เลนยะเป็นคนก่อ ยูโตะคงไม่มีทางเชื่อใจคนเจ้าเล่ห์อย่างเธอง่ายๆ 

ทีม่าค้างอยูท่ีน่ี่กเ็ป็นหลกัฐานยนืยนัระดบัความไว้เนือ้เชือ่ใจของผูน้�าหนุม่

ที่มีต่อเลนยะได้แล้วว่าอยู่ในระดับไหน...ติดลบแน่นอน
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“นายนอนพักซะ ถ้าอาการก�าเริบคงแย่” ยูโตะปิดบทสนทนาก่อน

ลุกออกไปจากห้องนอนของเด็กหนุ่ม ทิ้งให้วิญญาณหญิงสาวลอยเฝ้า 

เด็กหนุ่มคนส�าคัญของเธอเช่นเดิม

แกร็ก แกร็ก

เสียงเคาะบานกระจกตรงระเบียงข้างนอกเรียกให้ชายหนุ่มเรือน

ผมสนี�า้ตาลอ่อนทีเ่พิง่เดนิออกมาจากห้องนอนของเจ้าของห้องหนัไปสนใจ

ร่างเล็กๆ ของนกนางแอ่นกระพือปีกไหวๆ อยู่นอกประตูกระจก

พลางใช้จะงอยปากเคาะแผ่นกระจกเรียกคนในห้อง 

ยูโตะเดินไปเปิดประตูเลื่อนให้เจ้านกน้อยเข้ามา

มันถลาบินมาเกาะบนพนักพิงโซฟาสีขาวสะอาด และร้องจิ๊บๆ 

ราวกับรายงานสิ่งที่ได้ไปเห็นมาให้ชายหนุ่มฟัง ซึ่งยูโตะเองก็ดูเหมือน 

รับรู้ก่อนเปรยกับมัน 

“ไม่มีอะไรผิดปกติสินะ”

เจ้านกนางแอ่นคอืชกิงิามทิีผู่ต้ดิตามของเขาบอกไว้แล้วว่าจะส่งไป

คอยสังเกตเลนยะตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง

และก่อนทีร่่างสงูโปร่งของชายหนุม่จะปล่อยให้นกของตนกลบัไป

ปฏิบัติหน้าที่ต่อ เสียงโทรศัพท์ในห้องรับแขกก็ดังขึ้นท�าลายความเงียบ 

ราวกับกะจังหวะได้พอดิบพอดี

ยโูตะชัง่ใจเลก็น้อยว่าควรรับดหีรือไม่ เพราะทีน่ี่ไม่ใช่บ้านของเขา 

แต่เสียงโทรศัพท์ที่ดังต่อเนื่องจนดับไปแล้ว และก็ดังขึ้นอีก ท�าให้

เขาจ�าต้องสาวเท้าเข้าไปหามนั เพราะหากปล่อยให้ดงันานกว่านีค้งกลาย

เป็นการสร้างความร�าคาญให้คนอื่น ที่ส�าคัญซานาดะเองก็ก�าลังพักผ่อน

อยู่ด้วย

“สวัสดีครับ” ยูโตะรับสายก่อนเสียงของโทรศัพท์จะดับไปอีก เจ้า

นกนางแอ่นเองก็บินมาเกาะที่ไหล่ของเขาราวกับอยากรู้อยากเห็น

และเขาก็ต้องเบิกดวงตาสีอ่อนกว้างกับเสียงที่ตอบกลับมา 
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‘ไง หนูน้อยยูโตะ’

เป็นอย่างที่หมอผีสาวบอกเขา...เจ้าผู้หวังดีติดต่อเขากลับมาอีก

จริงๆ ด้วย

“เลนโย...ท�าไมถึงได้...!” ชายหนุ่มค้างค�าพูดเพียงเท่านั้นเมื่อเสียง

คู่สายของเขาสวนขึ้นมาก่อน

‘ไม่เอาน่าเจ้าหนู แกคงไม่คิดว่าฉันจะไม่จับตาดูแกเลยหรอกนะ’

เพยีงเท่าน้ันยโูตะกเ็ดนิตรงไปทีร่ะเบยีงห้อง ชะโงกหน้ามองลงไป

ข้างล่างอย่างร้อนรนเพื่อหาคนที่ก�าลังคุยอยู่กับเขา โชคดีที่โทรศัพท์ใน

มือเขาเป็นแบบไร้สายจึงสามารถเดินไปทางไหนก็ได้ แต่การมองลงไป

ข้างล่างจากชัน้สามสบิของคอนโดนัน้ค่อนข้างไกลสายตา จงึเหน็เพยีงร่าง

เล็กๆ ของผู้คนเดินไปเดินมาเบื้องล่างเท่านั้น แถมตู้โทรศัพท์สาธารณะ

หน้าคอนโดหรูมีอยู่ตั้งห้าเครื่อง เขาจะรู้ได้อย่างไรว่าคู่สายของเขาใช้อยู่

เครื่องไหน แต่ถึงกระนั้นเขาก็ยืนเฝ้าอยู่ตรงนั้น

“คราวนี้ต้องการอะไรอีก” ยูโตะถามเสียงแข็งกระด้าง

เสียงหัวเราะในล�าคอผ่านมาทางหูโทรศัพท์ ตามด้วยค�าพูดที่ฟัง

อารมณ์ดี 

‘แล้วเป็นยังไง เป็นอย่างที่ฉันบอกไหม เรื่องเลนยะน่ะ’

ยูโตะชั่งใจเล็กน้อยก่อนตอบ 

“ใช่...ต้องการอะไรถึงมาบอกฉันเรื่องนี้กันแน่ แกมีแผนอะไร”

‘แผน?’ เลนโยทวนด้วยน�้าเสียงสูงกวนอารมณ์ ‘อย่าคิดมากสิ  

ยยันัน่ล่อฉนัมาฆ่าตัง้สองครัง้นะ ฉนักแ็ค่เอาตวัรอด แกกน่็าจะรูว่้าแม่นัน่

มันตัวอันตรายขนาดไหน...แล้วที่ส�าคัญฉันก็พยายามท�าหน้าที่ในฐานะ 

โซเคนโยที่ดีด้วยไง’

ค�าประชดค�าโตท่อนท้ายท�าเอาผู้น�าโอกุเระขบกรามแน่น 

...ท�าหน้าที่ในฐานะโซเคนโยที่ดีงั้นเหรอ แล้วไอ้ที่ฆ่ากันทั้งตระกูล 

น่ะมันอะไร!

“มแีค่น้ีใช่ไหม” คนทีเ่ร่ิมอารมณ์ขึน้กระแทกเสยีงใส่โทรศพัท์ และ
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ก�าลังจะกดวางสาย แต่เสียงที่ลอดผ่านเคร่ืองส่ือสารในมือมาท�าให้เขา

ต้องยกมันแนบหูอีกครั้งอย่างเลี่ยงไม่ได้

‘เดีย๋ว เดีย๋ว อย่าเพิง่ใจร้อนเจ้าหนยูโูตะ ฉนัมเีรือ่งจะถามอกีเรือ่ง’

“อะไร” เขาถามห้วนๆ

‘พวกแกจะกลับฮอกไกโดกันเมื่อไร’ รอบนี้น�้าเสียงของเลนโยเริ่ม

จริงจังกว่าเดิม

“อยากรู้ไปท�าไม”

‘จะได้แน่ใจว่าพวกแก เหล่าพันธมิตรจะไม่โง่โดนยัยนั่นหลอก

ซ�้าซากอีกไง’

“นั่นก็ไม่ใช่ธุระอะไรที่ฉันต้องบอกแกอยู่ดี”

คู่สายจอมวายร้ายเงียบไปนิดกับค�าตอบชัดของยูโตะครั้งนี้ แต่ไม่

นานเสียงทุ้มนุ่มที่จับอารมณ์ไม่ได้กลับเปรยลอดหูโทรศัพท์มาเนิบช้าว่า

‘...พวกแกให้เวลายัยนั่น’

ยูโตะพลันชะงักไปนิดทันทีกับสิ่งที่เลนโยคาดเดา และความเงียบ

ของเขาก็ท�าให้ชายหนุ่มตัวร้ายส�าทับอย่างเหยียดหยาม

‘พวกแกกล้าให้เวลายัยนั่นในการเลื่อนกลับบ้านใหญ่...พวกแกมัน

โง่ซ�้าซากไม่เลิกจริงๆ นะเจ้าหนูยูโตะ’

“อย่าพูดเหมือนตัวแกมันดีนักหนา และเชื่อถือได้นัก แกมันก็แค่

เดนมนุษย์ที่อาศัยช่องโหว่ของเรื่องนี้แทรกตัวเข้ามา อย่าคิดว่าฉันไม่รู้ว่า

แกมีแผนอะไรอยู่” ผู้น�าแห่งองเมียวจิกดเสียงต�่าอย่างหยามเหยียดกลับ

ไปไม่แพ้กัน

‘แต่อย่างน้อยเดนมนุษย์อย่างฉันก็ไม่ได้โกหกใช่ไหม’ เลนโยย้อน

“แค่ครั้งเดียวไม่ต้องมาท�าเป็นล�าเลิกบุญคุณ แกไม่มีสิทธ์ิต้ังแต่

โทร.มาหาฉันแล้ว” ยูโตะตอบกร้าวแข็ง และขู่อย่างเหี้ยมเกรียม “และ

หลังจากฉันได้ตัวเลนยะแล้ว แกก็เป็นรายต่อไป”

‘พยายามเข้าล่ะ และคงต้องพยายามอีกเยอะๆ เลย เพราะตั้งแต่

แกยอมรับเงื่อนไขยัยนั่น แกก็เท่ากับท�ายัยนั่นหลุดมือไปแล้ว’
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ผู้น�าหนุ่มหัวคิ้วกระตุกขึ้นนิดกับสิ่งที่เลนโยว่าคร้ังนี้ เพราะมัน

แทงใจด�าเขาเข้าเต็มๆ เมื่อเขาเองก็หวั่นเช่นกันว่าจะถูกเลนยะวางแผน

หลอกไว้ แม้จะยังไม่เห็นช่องทางที่เธอจะท�าได้ก็ตามที แต่กระนั้นเขาก็

ไม่คิดยอมแพ้การโต้เถียงครั้งนี้

“งั้นฉันคงต้องตามจับตัวแกก่อนสินะ จะได้ไม่ต้องพยายามมาก

เท่าไร” ยูโตะดูถูก ก่อนพูดเน้นชัดอีกครั้งว่า “อ๋อ! แล้วเลนยะก็ฝากบอก

มาด้วย เธอจะปลดผนึกท่านกินเท็นชิให้แกแล้ว”

ปิ๊บ!

สิ้นค�าเขาก็กดตัดสายเลนโยอย่างไม่ไยดี และไม่ต้องการพูดอะไร

กบัชายหนุ่มอกี และแม้จะยงัไม่เข้าใจข้อความทีเ่ลนยะฝากเขาส่งให้พีช่าย

ว่ามีความส�าคัญกับเลนโยอย่างไร แต่มันก็ท�าให้เขารู้สึกสะใจได้พิลึกท่ี

โต้ตอบคนคนนี้กลับไปได้แล้ว 

แต่หลงัจากเขารูส้กึดอียูเ่ลก็น้อยไม่นาน ยโูตะกต้็องรบีชะโงกหน้า

ไปดขู้างล่างอกีครัง้ เพือ่ตรวจให้แน่ใจว่ามคีนทีโ่ทร.เข้ามาหาตนเมือ่กีอ้ยู่

ด้านล่างรึเปล่า

ทว่าหลังก้มมองเจ้าตู้โทรศัพท์สาธารณะหน้าคอนโดทั้งห้าเครื่อง

นั้นอยู่เกือบสิบนาที เขาก็ไม่เห็นว่าจะมีใครออกมาจากตู้พวกนั้นอย่างท่ี

คาด

บางทคู่ีสนทนาเขาอาจโทร.จากทีอ่ืน่...ยโูตะคาดเดาก่อนยอมหมนุ

กายกลับเข้าไปในห้องในที่สุด 

ทว่าเมื่อผู้น�าแห่งโอกุเระเดินกลับเข้าไปในห้อง ร่างสูงๆ เจ้าของ

เรือนผมสีนิลยาวถึงกลางหลังกลับก้าวออกมาจากตู้โทรศัพท์สาธารณะ

เครือ่งกลางหน้าคอนโดหร ูและมผีเีสือ้กลางคนืปีกสนี�า้ตาลทีเ่พิง่ผละจาก

ระเบียงห้องของซานาดะ ซึ่งมันถูกส่งไปสังเกตการณ์ท่ีห้องนั้น ร่อนมา

เกาะไหล่ของเขา

ใบหน้าคมติดหวานไม่ฉายรอยยิ้มทรงเสน่ห์เช่นทุกที และดูแปลก

ตาด้วยใบหน้าโล่งๆ ที่ไม่ได้สวมแว่นกันแดดเหมือนทุกครั้ง เมื่อแว่น
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กันแดดอันเก่าของเขาเพิ่งถูกน้องสาวท�าแตกคาใบหน้าไปไม่นาน และ

ความวุ่นวายที่เขาต้องจัดการหลังการต่อสู้บนดาดฟ้าเมื่ออาทิตย์ท่ีแล้วก็

ท�าให้ยังไม่มีเวลาไปหาแว่นที่ถูกใจอันใหม่มาใช้ วันนี้เขาจึงไม่มีอะไรมา

ปิดบังดวงตาสีแปลกของตน 

และด้วยใบหน้าหล่อคมติดหวานนิดๆ เหมือนผู้หญิงบวกกับตา

สนี�า้เงนินัน่ กท็�าให้ผูค้นหนัมาสนใจเขามากกว่าปกต ิแถมเส้นผมสดี�าของ

เขายิ่งขับให้สีตาแปลกๆ เด่นจนสะดุดตาหลายๆ คน จึงไม่แปลกที่จะมี

คนเหลียวมองอย่างสนใจ 

ชายหนุ่มยังยืนพิงตู้โทรศัพท์ ก่อนพูดกับตนเองด้วยน�้าเสียงต�่าใน

ล�าคอ 

“แกบีบฉันอีกแล้วนะเลนยะ...”

เลนโยท�าหน้าตึงเครียดสักพักก่อนก้มดูนาฬิกา แต่ใบหน้าที่

ตึงเครยีดในทแีรกพลนัคลายออกเกอืบทนัทเีมือ่นกึถงึเรือ่งส�าคญัอกีเรือ่ง

ได้

“...แล้วถ้าจะไปเขตมนิาโตะเนีย่ขึน้รถสายอะไรนะ” คนชอบหลงทาง

บ่นพึมพ�าเมื่อลืมทางกลับแมนชั่นใหม่ของตัวเองซะเฉยๆ 

เวลาที่มีปัญหาเครียดๆ ทีไร มักท�าให้เขาลืมเส้นทางต่างๆ ได้

ง่ายดาย

ชายหนุ่มยืนครุ่นคิดพยายามทบทวนเส้นทาง ก่อนเผลอเลื่อนมือ

เรยีวแขง็แรงขึน้มาแตะทีด่ัง้จมกูราวกบัจะขยบัแว่นตา แต่เขากต้็องชะงกั

มือไปชั่วครู่เมื่อจับเจอแต่จมูกเปล่าๆ ก่อนเปรยขึ้นมาอีกว่า 

“...นั่นสินะ ลืมไปว่าไม่มีแว่นแล้วด้วย” จบค�าเขาก็ยกมือข้างหนึ่ง

ขึน้ปิดดวงตาขวาของตน ก่อนพมึพ�ากบัตวัเองอย่างไม่ชอบใจนกัว่า “เริม่

จะชัดเกินไปแล้ว...ต้องรีบหาแว่นใหม่ไวๆ แล้วสินะ”



75
นับเวลาถอยหลังเจ็ดวัน

เหลือเวลาอีกห้าวัน

เดก็สาวทีเ่พิง่ก้าวออกมาจากตวับ้านเหลอืบนยัน์ตาหลงักรอบแว่น

ขึ้นไปมองสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่เกาะอยู่บนหลังคาบ้านสีอิฐ ดวงตาสีน�้าเงิน

ของเธอฉายความไม่สบอารมณ์นิดๆ ทันใด แต่ก็แค่หมุนตัวเดินออกไป

จากรั้วบ้าน

และเป็นไปตามคาด เมื่อนกนางแอ่นที่เฝ้าเธอมาสองวันติดกัน  

บินตามเธอไปเช่นทุกวัน 

“มันจะเฝ้าไปถึงเมื่อไร” ผีน้อยที่ลอยตามหลังหมอผีสาวบ่นเสียง

แผ่วยามมองนกนางแอ่นเจ้าประจ�าทีเ่ลนยะคาดว่าเป็นการจบัตามองของ

พวกโอกุเระ

“ก็จนครบเจ็ดวันน่ะสิ เลิกสนใจมันซะที” เลนยะสั่งเสียงเฉียบ

ทาโร่พยักหน้ารับเล็กน้อย 

หลงัจากสองวนัก่อนบนดาดฟ้า เขามอีาการหม่นหมองไป แทบไม่

ค่อยพูดเหมือนทุกครั้ง เสียงที่เคยเถียงสู้กับหมอผีสาวก็ไม่มีให้ได้ยิน ถึง

จะด�าเนินกิจวัตรเหมือนปกติตามที่เธอบอก แต่แววเศร้าหมองก็ไม่อาจ
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กลบได้มิด เขายังคงครุ่นคิดเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลา

วิญญาณเด็กชายยังไม่สามารถให้ค�าตอบแก่เลนยะได้ ไม่แปลกที่

ทัง้ความรูส้กึผดิและกลวัจะท�าให้เขาไม่กล้ามองหน้าเลนยะตรงๆ แถมทกุ

ครั้งที่เผลอมอง เจ้าหล่อนก็มีท่าทางเฉยชาใส่ด้วยซ�า้ไป ขณะทุกครั้งที่

มองหลงัของเลนยะทีเ่ดนิน�าหน้าอยูก่ไ็ด้แต่พดูขอโทษซ�า้ไปซ�า้มาในใจ แต่

ยงัไม่กล้ารบัค�าขอความช่วยเหลอืของเจ้าของเรอืนผมสนี�า้ตาลคลอเคลยี

บ่าที่เดินน�าหน้าเขาประจ�าได้

และวันนี้หมอผีสาวก็ยังไม่ท�าอะไรที่ผิดปกติเช่นสองวันแรก การ

ด�าเนินชวีติของเธอเป็นเหมอืนเดมิ ไปโรงเรียนตอนเช้า ออกเจด็โมง กลบั

มาที่บ้านเวลาสี่โมงครึ่งเป๊ะๆ ทุกวัน ไม่แวะไปไหนต่อ เลิกเรียนก็ดิ่งกลับ

บ้านเลย 

เสียแต่ว่าเธอยังไม่มีทีท่าจะปลดผนึกเจ้าปีศาจเหมือนอย่างท่ีเคย

บอกผู้น�าโอกุเระไว้ แต่เหล่าองเมียวจิก็ไม่สามารถท�าอะไรเธอได้เมื่อยัง

ไม่ครบก�าหนดเวลาที่ตั้งเงื่อนไขไว้ ซึ่งตอนนี้ก็เพ่ิงผ่านมาได้แค่สองวัน

เท่านั้น

หมอผีสาวมีสิทธิ์ปลดผนึกสุนัขป่าหนุ่มเมื่อไรก็ได้ถ้ายังไม่พ้น

ก�าหนดวัน

ขณะยูโตะที่ฟังค�ารายงานของเจ้านกน้อยชิกิงามิของเขาทุกวันก็ 

ได้แต่ปลงอนิจจัง และแอบหงุดหงิดใจอยู่เล็กๆ ต่อเหตุการณ์ที่ไม่มีอะไร

ผิดปกติแม้แต่น้อย 

เพราะถ้าคิดในแง่ดีมันก็คงเป็นแบบผู้รับใช้เขาบอก เลนยะแค่กะ

ยืดเวลาออกไปเท่านั้นเพราะจนตรอกแล้ว แต่ถ้าคิดในแง่ร้าย การนิ่งจน

เกินไป ไม่แสดงความกระตือรือร้นอะไรสักอย่างแบบนี้มันไม่ต่างจาก

การกวนสมาธิเขา ท�าให้ไม่สามารถอ่านท่าทีอะไรเธอออก

บอกตรงๆ เลยว่าการรอคอยครัง้นีเ้ป็นอะไรทีน่่าอดึอดัส�าหรบัผูน้�า

หนุ่มแห่งโอกุเระอย่างถึงที่สุด 
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เหลือเวลาอีกสี่วัน

รูปถ่ายหน้าตรงขนาดสี่คูณหกนิ้วของเด็กสาวในเคร่ืองแบบ

นักเรียนถูกเลื่อนมาให้ตรงหน้า บนโต๊ะไม้เล็กๆ ซึ่งท�าให้เด็กสาวที่ถูกยื่น

รูปถ่ายมาให้ต้องย่นหัวคิ้วนิด พลางถาม

“นั่นอะไร”

“คานาโกะ...โอโตกิ คานาโกะ เด็กนักเรียนที่ก�าลังเป็นปัญหาอยู่” 

ชายชราร่างอ้วนตอบ แล้วเอ่ยต่อเน้นชัด “เธอถูกรังแก”

คนเป็นหมอผทีีถ่กูเรยีกตวัมาทีห้่องพกัผอ.เช่นทกุครัง้ทีม่งีานเงยหน้า

จากรูปถ่ายของคานาโกะแล้วแย้งทันที

“นั่นมันงานของครูฝ่ายปกครอง” 

“และฆ่าตัวตาย”

“อา...” เลนยะอุทานอย่างเข้าใจฉับไว แต่ดูแทบไม่ใส่ใจเท่าไรนัก

ต่อข่าวการเสียชีวิตของเพื่อนนักเรียน

“กรดีข้อมือ...ความจริงไม่ส�าเร็จหรอก แม่เธอพาเธอส่งโรงพยาบาล

ได้ทัน และความจริงก็ไม่ได้อาการร้ายแรงมาก...แต่ไปโดดตึกซ�้าอีกทีท่ี

โรงพยาบาลเมื่อสองวันก่อน” ผอ.โยโคเล่าอย่างเชื่องช้า และเป็นเช่นนั้น

เสมอเมื่อความเศร้าปรากฏบนใบหน้าใจดีเมื่อมีเรื่องราวแย่ๆ เกี่ยวกับ

นักเรียนของเขา โดยเฉพาะยามที่เขารู้สึกว่ามันเป็นความผิดของตนที่ท�า

หน้าที่ได้ไม่ดพีอ “เราจัดการกบัเดก็นกัเรียนทีรั่งแกเธอไปแล้วตัง้แต่แม่เธอ

มาแจ้งเรื่องที่เธอกรีดข้อมือตัวเอง...แต่เหมือนจะเป็นการตัดสินใจที่ผิด”

ร่างอ้วนกลมสูดหายใจลึกอย่างหมองเศร้า ก้มมองรูปถ่ายของ

นักเรียนตนอีกครั้งคล้ายจะกล่าวอ�าลาด้วยช่องว่างของความเงียบเหงา

นั่น ก่อนเล่าต่อ

“เพราะหลังเธอรู้ว่าแม่ตัวเองเอาเรื่องนี้ไปฟ้องครู และเพื่อนๆ ใน

ห้องรู้ว่าเธอฆ่าตัวตาย เธอเลยยิ่งรู้สึกอับอาย รับไม่ได้ถ้าต้องกลับไป

เผชิญหน้ากับทุกคนในห้องที่อาจคิดว่าเธอเป็นบ้า เป็นคนโรคจิตที่คิดฆ่า

ตัวตาย ไม่ก็กลัวว่าอาจท�าให้ถูกรังแกมากขึ้นเพราะเป็นสาเหตุให้เพ่ือน
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บางคนต้องถูกลงโทษหนัก มิหน�าซ�้าจะย้ายโรงเรียนก็ไม่ได้ เธออยู่ปีสาม

แล้ว และน่ีกใ็กล้จะสอบปลายภาค อกีแค่อาทติย์กว่าๆ สดุท้ายเลยตดัสนิใจ

โดดตึกที่โรงพยาบาลเมื่อสองวันก่อน”

“...งัน้กก็ลายเป็นว่าคนฆ่า คอืคนทีช่่วยสนิะ” หมอผสีาวก้มไปจ้อง

มองรปูตรงหน้า ก่อนเหน็แววตาว่างเปล่าจากคนในภาพจ้องกลบัมา และ

ต้องยอมรับว่าเด็กสาวในรูปนั้นเป็นคนหน้าตาน่ารักคนหนึ่ง ผมสีด�าสนิท 

ตัดหน้าม้าเสมอคิ้ว ล้อมกรอบใบหน้าอูมสั้นที่ดูจิ้มลิ้ม ดวงตาสองชั้นคู่โต

สีด�าขลับรับกับปากนิดจมูกหน่อย หน้าเหมือนเด็กมัธยมต้น ถ้าให้หมอผี

สาวลงความเห็น น่าเสียดายอย่างเดียวคือแววตาดู ‘ตาย’ ไปหน่อย แต่

กน่็าจะเป็นประเภทแบบทีเ่ดก็ผูช้ายน่าจะชอบเลยละ...และเพราะแบบนัน้ 

รึเปล่าถึงโดนรังแก 

ผอ.โยโคนิง่งนัไปนดิกบัข้อสรุปตรงไปตรงมาของเลนยะ ทว่ากต้็อง

ยอมรับความจริงนั้นอย่างเลี่ยงไม่ได้

“เราช้าเกนิไปทีจ่ะตระหนกัถงึปัญหาในมมุมองอืน่...วยัรุน่นีเ่ข้าใจ

ยากนะ”

“ไม่หรอก” เลนยะปฏิเสธ และเหลือบตาขึ้นสบตาอีกฝ่าย “คนโง่

ต่างหากที่เข้าใจยาก”

เธอก้มมองคนในรูปถ่ายใหม่อีกครั้ง แล้วเข้าประเด็น

“แล้วฉันต้องท�ายังไงกับยัยโง่นี่”

“เธอปรากฏตัวที่โรงเรียนเมื่อวาน และมีเพื่อนในห้องโดนเล่น

งาน...เด็กที่ถูกเล่นงานไม่บาดเจ็บมาก แต่ก็เย็บหลายเข็ม และทุกคน

ให้การยืนยันว่าเห็นโต๊ะเรียนของคานาโกะลอยไปโจมตีเด็กคนนั้น” ผอ. 

โยโคต้องดงึตวัตนของตวัเองกลบัมาตามปกตอิกีครัง้ เพือ่ให้มสีมาธพิร้อม

ให้ข้อมูลครบถ้วนแก่คนตรงหน้า “ฉันไม่รู้ว่าจะมีเรื่องร้ายแรงกว่านี้ไหม 

หรือเกี่ยวกับคานาโกะร้อยเปอร์เซ็นต์รึเปล่า แต่เด็กทุกคนอยู่ในช่วงใกล้

สอบปลายภาค ทุกคนก�าลังตั้งใจกับการอ่านหนังสือ ดังนั้นฉันไม่อยาก

ให้อะไรรบกวนพวกเขา”
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“ให้ไปตรวจดู และจัดการ?” เลนยะเลิกคิ้วขึ้นข้างพลัน

“ถ้าเป็นคานาโกะจริง กอ็ยากให้เป็นการช่วยเหลอืมากกว่าจดัการ 

น่ะ” ชายชรายิ้มบาง อ่อนใจเล็กน้อยกับความเด็ดขาดของหมอผีสาว

ประจ�าโรงเรียน แล้วหลุบตาลงว่าแผ่ว “เป็นงานส่งท้ายที่ไม่ค่อยดีเท่าไร

เลยเนอะ”

“งานฉันมันก็ไม่ได้ดีสักงานอยู่แล้ว” เลนยะตอบรวดเร็ว

เจ้าของโรงเรียนหรูหวัเราะในล�าคอทนัใดกบัการประชดไม่จรงิจงั

ของเด็กสาวตรงหน้า ซึ่งยามได้นึกถึงความเป็นโซเคนโย เลนยะแบบนั้น

แล้ว ก็ท�าให้นึกถึงเรื่องส�าคัญหนึ่งที่เขาเคยขอร้องเธอไว้ และต้องเอ่ย

ออกมาใหม่อย่างเสียไม่ได้ว่า

“ทั้งที่กะว่าจะได้สอบปลายภาคพร้อมทุกคนแท้ๆ แต่ก็ดันท�าไม่ได้

จนได้”

“...มันก็ไม่ส�าคัญอะไรกับฉันตั้งแต่ต้น” เลนยะว่าชัด แม้ก่อนหน้า

นั้นจะเงียบไปเล็กน้อยก็ตาม

ทั้งที่ขอร้องให้เธอใช้ชีวิตเหมือนคนอื่นๆ และท�าเหมือนว่ามันจะ

เป็นไปได้ด้วยดี มั่นใจซะเต็มร้อย แต่สุดท้ายเด็กสาวตรงหน้าก็ยังต้องวิ่ง

อยู่ในวงัวนของการล่าและการถกูล่าเหมอืนเดมิโดยเขาช่วยอะไรไม่ได้เลย 

ท�าให้รู้สึกว่าตนเองช่างดีแต่ปาก และมองอะไรง่ายดายจนเหมือนคนโง่ 

“งั้นครั้งนี้จะให้เพิ่มค่าจ้างให้ไหม ถือว่าเป็นโบนัสส�าหรับงานครั้ง

สุดท้าย” ชายชรากลับมาเสนอด้วยเสียงสดใสเช่นเดิม เมื่อรู ้สึกว่า

บรรยากาศระหว่างพวกเขาเริ่มหม่นหมองเกินไป และเขาไม่ถูกกับความ

รู้สึกแบบนั้นเท่าไรนัก

“ไม่ต้อง”  

ผอ.โยโคเลิกคิ้วแปลกใจนิดทันทีกับการปฏิเสธไม่รับค่าจ้างเพิ่ม

ครั้งแรกของเลนยะ แต่วินาทีต่อมาก็ต้องเข้าใจเมื่อเธอหยิบบางอย่างส่ง

ให้เขา...เป็นของชิ้นเล็ก ที่แสนส�าคัญ โดยเฉพาะในสถานการณ์นี้

“แต่ขอเป็นอย่างอื่นแทน” เธอเลื่อนเจ้าสิ่งนั้นให้ชายชรา และสั่ง
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ต่อว่า “อยากให้ท�าอีกอัน ให้เหมือนที่สุด”

“...อา” เขาเข้าใจโดยไม่ต้องอธิบาย และนั่นดึงรอยยิ้มร่าเริงและ

อารมณ์ของผอ.โยโคทีก่�าลงัด�าดิง่ให้กลบัมาทีเ่ดมิได้อกีครัง้ เมือ่เขารูแ้ล้ว

ว่าหมอผสีาวประจ�าโรงเรยีนยงัเป็นตวัเธอเสมอ...เธอไม่มวีนัยอมให้ตนเอง

จนแต้มแม้ในสถานการณ์ที่ความหวังริบหรี่ที่สุด

ชายชรารับสิง่ทีเ่ลนยะยืน่ให้ พร้อมความหวงัทีเ่ปล่งประกายขึน้ใน

ดวงตาเขายามมองไปที่เธอ ก่อนอวยพรเสียงสดใสว่า 

“พยายามเข้านะ”

เลนยะเงยมองใบหน้าอ้วนกลมใจดอีกีคร้ัง พลางรบัค�าอย่างมัน่ใจว่า 

“อยู่แล้ว”

ร่างเลก็ๆ หบุปีกเรยีวของตนและโฉบผ่านเงามดืของตกึเรยีนยาม

ค�่าคืน ก่อนลงเกาะที่ขอบหน้าต่างด้านนอกอาคารเรียนหลังหนึ่งในพื้นที่

ของโรงเรียนโยโคที่เงียบสงัด

นกนางแอ่นตวัน้อยจบัจ้องตามเดก็สาวทีเ่ดนิอยูบ่นระเบยีงอาคาร

เรยีนชัน้สามซึง่เป็นอาคารเรียนปีสาม โดยข้างกายของเธอยงัมร่ีางสงูสง่า

เจ้าของเรือนผมสีด�ารัตติกาลยาวสยายเหมือนแพรไหมเดินประกบ 

เฉกเช่นทุกครั้ง พร้อมวิญญาณเด็กชายและวิญญาณซามูไรข้างกาย

เท่าที่มันรู้ วันนี้ทายาทโซเคนโยมีงานท่ีได้รับมอบหมายมาจาก

นายจ้างประจ�า แม้จะไม่รู้รายละเอียดเพราะพวกเขาพูดคุยกันในห้องพัก

ผอ.โยโค โดยปิดหน้าต่างทกุบานและม่านทกุด้านจนมดิชดิ แต่เสยีงทีพ่ดู

คุยระหว่างชายชรากับหมอผีสาวก็บอกข้อมูลคร่าวๆ ให้มันรับรู้ได้ มันจึง

มาตามติดเธอ ท�าหน้าที่ประจ�าของตนเองเช่นทุกครั้ง

“ครัง้น้ีเป็นแค่วญิญาณร้ายเฉยๆ หรือขอรบั” วญิญาณซามไูรหนุม่

ถามท�าลายความเงียบโดยรอบ

“ยังไม่รู้ว่าเป็นวิญญาณ หรือโรงเรียนยามค�่าคืนอาละวาดอีก...ดี

ไม่ดีก็อาจไม่ใช่อะไรเลย นอกจากทริกแกล้งคนโง่ๆ เพราะแบบนี้ถึงต้อง



50   Z O K E N Y O  อ สู ร ต น สุ ด ท้ า ย  เ ล่ ม 4 (จบ)

มาตรวจสอบไง” เลนยะตอบ

“ว่าแต่ถ้าเป็นวญิญาณร้ายของเดก็ทีช่ือ่คานาโกะจรงิๆ จะท�ายงัไง” 

ทาโร่เอ่ยค�าถามต่อ 

เมื่ออยู ่ต่อหน้ากินเท็นชิ วิญญาณเด็กชายจ�าต้องรีบสวมบท

วิญญาณช่างจ้อเช่นเดิม ไม่อย่างนั้นเจ้าปีศาจรูปงามคงจับพิรุธพวกเขา

ได้แน่ อีกอย่างถึงแม้จะท�าตัวเป็นปกติแล้วแท้ๆ แต่ร่างสูงสง่าที่เดินหน้า

หล่อไม่เกรงใจใครข้างๆ หมอผีสาวก็ยังส่อแววเคลือบแคลงสงสัยเจ้า

หล่อนอยู่ตลอดเวลา แม้ไม่พูด แต่บรรยากาศน่าอึดอัดระหว่างพวกเขา

ตลอดสองสามวันมานี้ก็ฟ้องได้ดี

และเอาจริงๆ แม้แต่ระหว่างเขากับตัวเลนยะเองก็เหมือนจะไม่ได้

ดีไปกว่ากันนัก เมื่อเขายังคงไม่กล้าเผชิญหน้าเธอตรงๆ หลังเร่ืองท่ี

ดาดฟ้าโรงเรียนเมื่อสามวันก่อน ซึ่งทุกวันที่ผ่านไป แม้เลนยะไม่พูดซ�้า

เรื่องแผน แต่มันกลับกดดันตัวเขาเองมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะเขารู้ว่าเธอ

ก�าลังรอ และเริ่มท�าในส่วนที่พอจะท�าได้ไปก่อนบ้างแล้ว 

บางทีคงถึงเวลาที่เขาต้องตัดสินใจอย่างจริงจัง

“สวดส่ง ก�าจัด สักอย่าง” เลนยะตอบทาโร่เหมือนพูดลอยๆ 

มากกว่าพดูกบัเขา ขณะยกกระบอกไฟฉายขึน้มาทบุเบาๆ ทีห่ลงัท้ายทอย

สองสามทเีหมอืนนวดแก้เมือ่ย และแสดงให้รู้ว่าเธอก�าลงัเบือ่หน่ายในสิง่

ทีเ่ขาถามซ�า้ นัน่เป็นการบอกทางอ้อมด้วยว่าเธอไม่ได้อยากคยุกบัเขานกั 

ซึ่งวิญญาณเด็กชายก็เม้มปากอย่างอดกลั้นต่อท่าทางเฉยชานั่น 

กระนั้นเขาก็ยังพยายามฝืนพูดอ้อมแอ้มออกไป

“ฉันคิดว่าผอ.โยโคไม่น่าบอกให้เธอก�าจัดนะ ถ้าเป็นนักเรียนของ

เขาจริงเนี่ย”

แต่ครัง้น้ีหมอผสีาวไม่ตอบอะไร แต่หยดุอยูห่น้าห้องเรยีนห้องหนึง่ 

ก่อนส่องไฟไปที่ป้ายเหนือหัว

“ห้อง 3-C” ทาโร่พึมพ�าขึ้น

ครืด!
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ประตูห้องถูกเลนยะผลักเปิดทันใด ภายในห้องเรียนท่ีปิดไฟแล้ว

มีเพียงแสงสลัวๆ ลอดผ่านมาทางหน้าต่างกระจก ความเงียบวังเวง

ครอบคลมุทกุตารางนิว้ราวกบัหลดุเข้ามาอกีโลก ข้าวของทกุอย่างภายใน

ห้องอยู่ในสภาพปกต ิเวน้เพยีงบนโต๊ะนกัเรียนตัวหนึ่งทีอ่ยูต่รงกลางห้อง

พอดิบพอดี ที่มีดอกไม้ช่อสวยในแจกันวางไว้ 

ซึ่งพิธีการเช่นนี้สื่อถึงว่าเจ้าของโต๊ะตัวนี้เสียชีวิตไปแล้ว และนี่

เป็นการไว้อาลัยแก่เธอที่ล่วงลับจากเพื่อนๆ ในห้องทุกคน

หมอผีสาวจับจ้องโต๊ะตัวนั้นไม่วางตา ก่อนก้าวเท้าเข้าไปในห้อง

ตึง!

เพยีงก้าวเข้าไปในเขตห้องเรยีนก้าวแรก กม็เีสยีงทบุดงัสนัน่ราวกบั

มีบางอย่างใหญ่โตมากๆ ร่วงหล่นลงใส่ห้องเรียนทั้งห้อง มันสั่นสะเทือน

มาจากทุกทิศทุกทาง โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่เธอเหยียบ จนท�าให้คนท่ี 

ค้างเท้าไว้รู้สึกราวกับเหยียบอยู่บนแผ่นกระจกบางๆ อย่างไรอย่างนั้น

“นัน่จติคกุคาม?” เสยีงทุม้ลกึเปรยขึน้จากข้างหลงัเลนยะ ก่อนร่าง

สูงของกินเท็นชิจะเข้ามาใกล้หมอผีสาว เมื่อเห็นว่าเธอใช้มือจับที่กรอบ

ประตูห้อง ราวกับพยายามทรงตัวไว้

เหน็ชดัว่าคนเป็นหมอผเีองกไ็ม่ได้เตรียมพร้อมรบัการคกุคามจาก

บางอย่างในห้องเรียนนี้

“เออ...มนัถงึต้องเป็นคราวซวยของฉนัไง” หมอผตีวัดีได้ทคีาดโทษ

ผูจ้้างวาน ก่อนเร่ิมดงึแผ่นยนัต์ออกมาไว้ในมอืและเดนิเข้าไปในห้องเรยีน

ตัวปัญหา

“รออยู่หน้าประตู ถ้าไม่อยากถูกขังไว้ในห้องนี้ด้วย” เธอหันมาสั่ง

สองผีทิ้งท้าย ก่อนเดินไปแปะยันต์แผ่นแรกบนผนังฝั่งเดียวกับประตูห้อง 

กึก! กึก! กึก!

เพียงยันต์แผ่นแรกถูกติด ห้องทั้งห้องก็สั่นสะเทือนราวกับเกิด 

แผ่นดินไหว ทั้งโต๊ะเรียน เก้าอี้ ตู้ ต่างสั่นกระทบพื้นห้องดังก้องจนน่า

หวาดหวัน่และสัน่หนกัขึน้เร่ือยๆ แต่ผูรุ้กรานอย่างหมอผสีาวกไ็ม่ยอมถอย
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ออกไป เธอก้าวช้าๆ ไปที่หน้าชั้นเรียนตรงหน้ากระดานด�าและแปะยันต์

ลงไปอีกแผ่น

คราวน้ีแรงสะเทือนรุกหนักจนกระจกหน้าต่างบางบานเร่ิมมีเสียง

เปรี๊ยะ! พร้อมรอยร้าวลามเป็นสายยาวทั้งแผ่น และนั่นท�าให้เลนยะท่ี 

ใจเย็นค่อยๆ แปะแผ่นยันต์ในตอนแรกต้องปากระดาษลงอาคมในมือไป

แปะหน้าต่างกระจกทันควัน

“โห...ผมเพิ่งเคยเห็นแบบนี้เป็นครั้งแรก ยังกับใช้พลังจิตแน่ะ” 

วญิญาณเดก็ชายร�าพงึร�าพนัอยูภ่ายนอกห้องด้วยความหวัน่เกรงนดิๆ และ

สนใจใคร่รู้ไปด้วย 

“กใ็กล้เคยีงขอรับ...โดยหลกัแล้ว ปรากฏการณ์โพลเตอร์ไกส์ เกดิ

จากจิตที่แข็งแกร่งของดวงวิญญาณที่สามารถสร้างรูปร่างพลังงานที่มี

อานุภาพขนาดจับต้องสิ่งของได้”

“งั้นท่านหญิงอาเคเดะก็เหมือนกัน” ทาโร่ต่อค�าถามกับวิญญาณ

ซามูไรทันทีเมื่อเขาพูดจบ

“อ๋อ...ท่านหญิงไม่ถงึขัน้นีห้รอกขอรับ แค่จบัต้องสิง่ของได้เท่านัน้ 

แถมไม่แน่นอนว่าสามารถจับต้องได้นานเท่าไรหรือต้องให้พลังงานมาก

ขนาดไหนถงึจะจบัต้องสิง่ทีเ่ป็นกายหยาบได้บ้าง และไม่ได้มแีรงแค้นหรอื

เหตุจูงใจอะไรที่กระตุ้นให้เกิดพลังงานมหาศาลด้วย”

แปะ!

แผ่นยันต์แผ่นสุดท้ายถูกแปะไว้ที่ผนังด้านหลังห้อง พร้อมๆ กับที่

การสั่นไหวทั้งหมดหยุดลงเมื่อยันต์แผ่นสีแดงของเด็กสาวถูกติดครบ

ต�าแหน่งบนผนังห้องทั้งสี่ด้าน แต่กระนั้นก็ยังไม่ปรากฏสิ่งใดผิดปกติ 

ดวงตาสีน�้าเงินของหมอผีสาวยังจับจ้องไปยังโต๊ะเรียนท่ีมีดอกไม้

ในแจกันวางไว้ไม่ยอมละ ขณะเดินวนกลับมายืนอยู่ที่หน้าชั้นเรียนมืดๆ 

ซึ่งมีร่างสูงสง่าของกินเท็นชิยืนนิ่งรออยู่อีกครั้ง 

“เอาละ ทีนี้อาณาเขตก็ถูกกักอยู่แค่ในห้องเรียนนี้ หมดทางหนี

แล้ว” เลนยะบอกเสียงดังคล้ายการประกาศ และจ้องเขม็งไปที่โต๊ะเรียน
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ตัวเดิม แต่มันยังคงว่างเปล่า และมีเพียงเวลาที่เดินไปอย่างเงียบเชียบ...

ฟ้าว!

แต่ความเงียบราวกับมีไว้ให้ผู้รุกรานเผลอตัว เมื่ออยู่ๆ แจกันที่ใส่

ดอกไม้บนโต๊ะเรียนกลางห้องกก็ระเดน็พุง่เข้าใส่หน้าเดก็สาวทีย่นือยูห่น้า

ชั้นเรียนราวกับถูกปาจากมือล่องหน

เพล้ง!

ซ่า!

แจกนัใบน้อยแตกละเอยีดเมือ่กระแทกกบักระดานด�าเตม็แรง น�า้

ทีบ่รรจอุยูภ่ายในสาดกระจายเมือ่หมอผสีาวเบีย่งตวัหลบมาด้านทีส่นุขัป่า

หนุ่มยืนอยู่ได้ทัน พร้อมกับหันหน้ากลับไปมองโต๊ะเรียนตัวต้นเหตุอย่าง

รวดเร็ว

และบนเก้าอีท้ีเ่คยว่างเปล่า บดันีก้ลบัปรากฏร่างร่างหนึง่นัง่นิง่อยู่

บนนั้นอย่างไม่มีผู้ใดรู้ได้ว่า เจ้าของร่างมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่เมื่อไร ตอนไหน

“เด็กผู้หญิง...” กินเท็นชิสังเกตร่างที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ของโต๊ะเรียน

กลางห้องตามสายตาของเลนยะ

เธอเป็นเด็กสาวร่างเล็ก สวมชุดผู้ป่วยของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง 

เรือนผมสีด�ายาวตัดตรงปล่อยเลยกลางหลังไปเล็กน้อย และยามนี้มันลง

มาปรกใบหน้าเมือ่เธอก้มหน้าจนแทบชดิกบัพืน้โต๊ะเรยีน กระนัน้ใต้เงามดื

ที่ซ่อนใบหน้าเด็กสาว เลนยะก็เห็นดวงตาคู่หนึ่งที่ฉายความกราดเกรี้ยว

เคียดแค้นจ้องเขม็งตรงมายังตน

และไมน่านหลงัส�ารวจเดก็สาวในชุดผูป่้วยกลางห้อง ร่างร่างนัน้ก็

ค�ารามกร้าวขึ้นเป็นประโยคแรกว่า

“โรงเรียนเฮงซวย” มือที่วางอยู่บนตักของเธอกุมกันไว้จนแน่น

ราวกับจะบีบมือตนเองให้กระดูกแหลกเหลว

ซึง่เลนยะกลบัเพยีงเลกิคิว้ขึน้ข้างต่อสิง่ที่ได้ยนิ แล้วอทุานตอบรบั

แค่ว่า “โอ้! คิดเหมือนกันเลย”

เดก็สาวบนโต๊ะเรียนพลนัเงยีบไปทนัใดต่อปฏกิริยิาตอบสนองของ
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เลนยะ ขณะขยับดวงตาที่ยังวาวโรจน์ราวกับสัตว์ร้ายมองตามร่างสูงๆ 

เกนิเดก็สาวทัว่ไป ซึง่ก�าลงัก้มไปค้นบางอย่างจากกระเป๋าเป้ ก่อนดงึแผ่น

กระดาษขนาดสี่คูณหกนิ้วขึ้นมา 

เลนยะก้มหน้าอ่านข้อมลูอะไรสกัอย่างทีเ่ธอน่าจะจดไว้ในกระดาษ

นั้น ก่อนชูมันใส่หน้าคนที่นั่งอยู่กลางห้องเรียน ซึ่งปรากฏว่าแทนที่มันจะ

เป็นกระดาษอย่างที่คาด กลับกลายเป็นรูปถ่ายใบหนึ่ง รูปถ่ายหน้าตรง

ครึ่งตัวของเด็กสาวหน้าตาจิ้มลิ้มในเครื่องแบบมัธยมของโยโค 

“โอโตก ิคานาโกะสนิะ” เลนยะถามชดั “เสยีชวีติสองวนัก่อน โดย

ฆ่าตัวตายด้วยการโดดจากดาดฟ้าโรงพยาบาล...แล้วไหงมาโผล่ท่ีนี่ได้ 

ไม่ทราบ แรงยึดติดรึไง”

“...แกเป็นใคร” เสียงเย็นลอดผ่านมาจากใบหน้าที่ก้มต�่าของ

วิญญาณเด็กสาวอีกครั้ง

“นางฟ้า พระผูช่้วย นกับญุ ผูม้าโปรด หญงิงามผูแ้สนด ีเชญิเรยีก

ได้เลยสักอย่างหนึ่ง”

ไม่เอาสกัอย่างได้ไหม!...ทาโร่ทีล่อยฟังเลนยะอยูน่อกห้องอดแหยง

ในใจแทนวิญญาณคานาโกะไม่ได้ ขณะรู้สึกขนลุกขึ้นมากับตัวเลือกของ

หมอผีสาวที่ได้ยิน และรู้แน่ว่ายัยคนตรงหน้าจงใจกวนอารมณ์อีกฝ่าย

แน่นอน

วญิญาณเดก็สาวราวกบัมีไฟสมุอกเมือ่เจอท่าทางเช่นนัน้ของเลนยะ 

ดวงตาสีด�าขลับคู่โตใต้เงาด�าฉายความเครียดขึงและเบิกโพลงจนเกือบ

ถลนออกจากเบ้า 

“ฉันถามว่าหล่อนเป็นใคร!” เสียงนั้นตวาดดังจนสะเทือนไปท่ัว

ห้องเรียน 

แต่เลนยะก็ยังคงยืนนิ่ง ไม่แสดงความทุกข์ร้อนใดจนดูน่าหมั่นไส้ 

พร้อมว่าเสียงเรียบ

“ก็บอกไปแล้วไง...นางฟ้า พระผู้ช่วย นักบุญ ผู้มาโปรด หญิงงาม

ผู้แสนดี...หมอผี”



B  1 3  s . t   55

ตูม!

โต๊ะนักเรียนสองตวัลอยหวอืเข้าหาร่างสองร่างทีห่น้าชัน้เรยีนทนัที

หลังจบค�าว่า ‘หมอผี’ ก่อนเศษไม้จะปลิวว่อนเมื่อสุนัขป่าหนุ่มท่องอาคม

ในล�าคอ สร้างแรงอัดมหาศาลกระแทกโต๊ะเรียนสองตัวจนแตกละเอียด

ก่อนถึงตัวพวกเขา แต่มันยังไม่จบแค่นั้น เมื่อโต๊ะเรียนและเก้าอ้ีท้ังชั้น

เรียนลอยขึ้นเหนือพื้นและพุ่งเข้าหาร่างสองร่างท่ีเป็นเป้าหมายต่อทันใด 

พร้อมด้วยเสียงหวีดแหลมของวิญญาณจอมอาฆาต

ทาโร่ทีล่อยอยูน่อกห้องเบกิดวงตาคูโ่ตกว้างกบัปรากฏการณ์เหนอื

ธรรมชาติตรงหน้า

“บ้าชบิ” เลนยะสบถอย่างหวัเสยียามมองโต๊ะเก้าอีห้ลายสบิตวัถกู

ส่งมาที่เธอ 

ใช้อาคมท�าลายไม่ทันแน่!

หมอผีสาวหันไปหากินเท็นชิ

“ไอ้ลกูหมา!” เธอเรียกเจ้าของใบหน้ารูปสลกัทีห่นักลบัมามองตน 

และเป็นอันรู้กันว่าเธอต้องการให้เขาท�าอะไร

กินเท็นชิหมุนตัวหลบสิ่งของที่ลอยเข้ามาหาเขาอย่างคล่องแคล่ว 

และคว้าเอวของเลนยะ พาทัง้ตนเองและเดก็สาวในอ้อมแขนหลบออกไป

จากพื้นที่บริเวณหน้าห้องเรียน โต๊ะกับเก้าอี้ที่ตามความเร็วของสุนัขป่า

หนุ่มไม่ทัน กระแทกกระดานด�าจนพังยับเยิน

ทว่าไม่นานพวกมันก็หักเลี้ยวกลับมาไล่ร่างสูงสง่ากับเด็กสาวใน

อ้อมแขนใหม่ จนกินเท็นชิต้องทิ้งตัวลงพื้น ปล่อยให้ทั้งโต๊ะและเก้าอี้ที่

เหลอืพุง่ทะลหุน้าต่างห้องเรียนด้านหลงัเขา ร่วงลงไปยงัพืน้ด้านล่าง ก�าจดั

อาวธุของศตัรไูปได้อกีหลายชิน้ กระนัน้กย็งัมข้ีาวของอกีหลายอย่างทีถ่กู

ควบคุมให้ลอยขึ้นมาใหม่เพื่อเตรียมโจมตีพวกเขาต่อ

ซึ่งดูท่าแล้วแค่การหลบข้าวของพวกนี้ไปเรื่อยๆ คงไม่มีวันจบสิ้น

ง่ายๆ เลนยะจึงสั่งขึ้นต่อทันใด

“พาฉันเข้าไปให้ถึงตัวยัยนั่น”
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ล�าแขนแกร่งของกินเท็นชิรวบเอวเธอกระชับแน่นขึ้นทันใด ก่อน

เจ้าปีศาจจะขยับตัวด้วยความเร็วสูง ลุกขึ้น และกระโดดวิ่งไต่ไปตาม

หน้าต่างกระจก ซึง่เป็นช่องโหว่ของเป้าหมาย และเป็นส่วนทีศ่ตัรคูงคดิถงึ

น้อยที่สุดว่าพวกเขาจะใช้เป็นเส้นทาง

เลนยะดงึยนัต์พร้อมม้วนคมัภร์ีออกมาเมือ่ใกล้ถงึตวัวญิญาณเดก็

สาวที่ยังนั่งนิ่งอยู่บนเก้าอี้ตัวเดิม ก่อนปาแผ่นยันต์ใส่น�าไปก่อนอย่าง

รวดเรว็ ทว่าแผ่นยนัต์ของเธอกลบัฉกีขาดก่อนถงึตวัดวงวญิญาณตรงหน้า

“อาคมธรรมดาใช้กับวิญญาณพวกนี้ไม่ได้จริงๆ ด้วย” เลนยะ

กระซิบเครียดก่อนจะทันเห็นดวงหน้าของวิญญาณเด็กสาวในเงามืดครั้ง

แรก เธอกระตุกรอยยิ้มหยันอย่างน่ารังเกียจส่งมาให้

เพล้ง!

และกว่าจะรูต้วั กระจกหน้าต่างใต้เท้าของกนิเทน็ชกิแ็ตกออก ตาม

ด้วยเสยีงจากกระจกหน้าต่างทัง้สองด้านที่ไล่แตกมาตดิๆ เศษแก้วพุง่เข้า

ใส่ร่างของเขากับเลนยะ

กินเท็นชิรีบยันเท้าที่ขอบหน้าต่าง แล้วดีดตัวออกจากจุดนั้นอย่าง

รวดเร็ว แต่ก็ยังไม่วายได้รอยบาดเล็กน้อยตามแขนขาจากฝนกระจก 

ร่างสูงสง่าที่หอบหิ้วเลนยะมาด้วยกระโดดมาหยุดอยู่อีกฟากของ

ห้องเรียนแคบๆ หมอผีสาวหันกลับไปดูที่หน้าต่างอย่างร้อนรน และโชค

ดทีีห่น้าต่างบานทีม่แีผ่นยนัต์ของเธอแปะไว้ยงัไม่เป็นอะไร อาณาเขตของ

อาคมจากแผ่นยนัต์ยงัรองรบัไว้ได้ นัน่หมายความว่าอาณาเขตของเธอยงั

ไม่พัง และศัตรูก็ยังไม่มีสิทธิ์หนีไปไหนได้

“หมอผี...ตาเฒ่าโยโคจ้างมาสินะ ฉันรู้เรื่องแกจากทุกคนที่อยู่ที่นี่

แล้ว” คานาโกะกล่าวเสียงเหยียดหยาม

“ทกุคน?” เลนยะเลกิคิว้ขึน้ข้างนดิกบัค�ากล่าวของวญิญาณคานา-

โกะ ไม่นานเธอก็ตระหนักได้ว่าในโรงเรียนโยโคนี้เต็มไปด้วยสิ่งลี้ลับ

สารพัดอย่าง ซึ่งมันคงหมายถึง ‘ทุกคน’ ที่ว่า และหมอผีต้องถามกลับ

ด้วยท่าทางที่ติดล้อเลียนทันที “เดี๋ยวนี้ผีเขามีคอนเนกชันกันด้วยเหรอ” 
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“....ไม่เกีย่วกบัแก” วญิญาณร้ายกลางห้องเรยีนกระซบิเสยีงเหีย้ม

เย็นโต้กลับ 

“มันต้องเกี่ยวสิ ในเมื่อตาเฒ่าโยโคที่หล่อนว่า จ้างฉันให้มาช่วย

หล่อน” เลนยะว่าชัด แต่แอบกระซิบต่อท้ายประโยคว่า ‘ไม่ก็ก�าจัดซะ’ 

ไม่ให้อีกฝ่ายได้ยิน 

“ช่วยเหรอ เหมือนที่ท�าก่อนหน้านี้สินะ” คร้ังนี้คานาโกะโต้เสียง

หยันทันใด พลางครวญในล�าคออย่างเคียดแค้นชิงชัง “ทั้งแม่ ทั้งพวกครู 

โง่งี่เง่าทั้งนั้น ใครขอให้ท�า ใครบอกให้ช่วย...”

“เฮ้! อย่าเยอะคณุรุน่พี ่หล่อนมนัหน้าบางหาเรือ่งกระโดดตกึตาย

เอง อย่าโทษชาวบ้าน” หมอผีสาวดักคอฉับไว และกดเสียงต�่า เน้นค�าพูด

ด้วยแววตาดูถูกว่า “ในเมื่อดันไม่กล้าลงมีดให้ลึกพอที่ข้อมือตัวเองก็ช่วย

ไม่ได้ นี่แหละผลของความขี้ขลาด ดีไม่ดีที่บอกว่ากระโดดตึกตายก็ไม่ใช่

เพราะโดดไปเอง แต่เพราะกลัวความสูงจนขาสั่นเลยพลาดตกลงไป

มากกว่า...อ่อนแอจนโดนรังแกแล้ววิ่งหนีหางจุกตูดจนตาย ยังจะมาโทษ

คนอื่นอีกนะ” 

ทกุร่างในห้องเรยีน 3-C หรือแม้แต่นอกห้องเรยีนทีม่วีญิญาณสอง

ดวงของทาโร่กบัโยชฮิาระอยูพ่ลนัเงยีบกรบิ เมือ่ถ้อยค�าของหมอผสีาวนัน้

ช่างร้ายกาจ เป็นการเหยียดหยามอย่างรุนแรงถึงที่สุด 

นีม่นัช่วยตรงไหน มนัจงใจฆ่ากนัทางอ้อมซ�า้อกีครัง้ชดัๆ เลยไม่ใช่

รึไง!...ทาโร่อยากจะตะโกนต่อว่ายัยหมอผีสาวเข้าไปในห้องแทนทุกคน

รอบตัว เมื่อเจ้าหล่อนเล่นโพล่งค�าพูดแบบไม่ดูสถานการณ์อย่างถึงที่สุด

ไม่นานหลังทุกอย่างในบริเวณห้องเรียนชั้น 3-C เงียบจนเหมือน

เวลาหยดุนิง่ วญิญาณร้ายของเดก็สาวกลางห้องเรยีนกเ็ริม่ตวัสัน่เทา และ

วินาทีต่อมาเธออ้าปากกว้างหวีดร้องเสียงแหลมสูง มันดังกังวานและ

ยาวนานจนขนแขนลุกชัน ทั้งทาโร่และโยชิฮาระถึงกับต้องถอยห่างออก

ไป ส่วนคนทีด่แูย่ทีส่ดุคงไม่พ้นสนุขัป่าหนุม่ทีส่ามารถรบัเสยีงได้ดกีว่าคน

อื่นหลายร้อยเท่า ร่างสูงใหญ่ขบกรามแน่นอดทนต่อเสียงท่ีกระทบเย่ือ
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แก้วหู เลนยะก็ต้องยกมือขึ้นปิดหูอย่างอดกลั้นเช่นเดียวกัน จนเสียงนั้น

ค่อยๆ เงยีบหายไปพร้อมกบัที่ใบหน้ากราดเกรีย้วจนถงึทีส่ดุของวญิญาณ

เด็กสาวเงยขึ้นมามองเลนยะอย่างอาฆาต

“ฉันจะฆ่าแก!” คานาโกะค�ารามในล�าคออย่างโหดเหี้ยม

“เออ...รู้ตั้งแต่เหยียบเข้ามาในห้องแล้วนังบ้า” เลนยะสบถลอด

ไรฟันก่อนชูม้วนคัมภีร์ในมือขึ้น

แต่ยังไม่ทันได้ท�าอะไร สิ่งของทั้งหมดในห้องที่อยู่รอบตัวของเธอ

และสุนัขป่าหนุ่มก็ลอยขึ้นเหนือศีรษะ ทั้งเศษไม้ เศษกระจกที่แตกกอง

กบัพืน้ รวมถงึข้าวของ โต๊ะเรียน และเก้าอีท้ีล้่มระเนระนาดต่างกล็อยขึน้

มาพร้อมหมุนด้านคมจ่อไปยังผู้รุกรานทั้งสอง

จากสิ่งของไม่กี่ชิ้นในชั้นเรียน พอโดนท�าลายกลายเป็นเศษเล็ก 

เศษน้อยกลับกลายเป็นการเพิ่มอาวุธให้ศัตรูแทน 

บัดน้ีไม่มีสิ่งของชิ้นใดอยู่ติดพื้น เว้นเพียงเก้าอ้ีตัวเดิมท่ีวิญญาณ

เด็กสาวใช้นั่ง 

เธอยังไม่ได้ขยับลุกออกจากที่เดิมแม้แต่ก้าวเดียว 

แต่หมอผีสาวก็เตรียมวิธีไว้รับมือแล้ว เธอกางม้วนคัมภีร์ออกเพื่อ

จะท�าพิธีตามที่วางแผนไว้ในหัว ทว่าไม่ทันได้ร่ายอาคม ร่างสูงของเด็ก

สาวก็พลันชะงักนิ่ง ก่อนเธอจะทรุดลงไปนั่งกับพื้นเอาด้ือๆ รู้สึกราวกับ

หัวใจร่วงวูบตามไปด้วย

วูบ!

น�า้หนักมหาศาลบางอย่างโถมใส่ร่างของเลนยะ ท�าให้ร่างกายเธอ

เหมอืนโดนถ่วงด้วยตะกัว่จนไม่อาจขยบัได้ วนิาทต่ีอมาความหนกันัน้กบ็บี

อัด ผลกัพลงัวญิญาณมหาศาลของเธอออกมา กระจายเป็นวงกว้างราวกบั

คลื่นไฟฟ้าในอากาศ และกระแทกเข้าตัวเจ้าปีศาจและวิญญาณเด็กสาว

จอมอาฆาตที่กลางห้อง

“นั่นมันอะไร!” ความตระหนกเริ่มตกไปสู่วิญญาณเด็กสาวแทน 

เมื่อไม่อาจรู้ว่าพลังมหาศาลที่ตนเองได้รับเมื่อกี้คืออะไร
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“เอาอกีแล้ว!” เลนยะกดัฟันกรอด เหงือ่เมด็โตเริม่ผดุเตม็ขมบัเมือ่

พลังอสูรในตัวล้นทะลักออกมาอีกครั้ง

ท�าไมมนัถงึได้เกดิขึน้ซ�า้ซาก ไม่จบเสยีท ีแถมมาเกดิในสถานการณ์

แบบนี้อีก!

ความรูส้กึเหมอืนโดนของหนกัหล่นใส่จนท�าให้ร่างกายหนกัอึง้ แต่

โชคดีที่สติของเธอยังอยู่ครบถ้วน เธอคงต้องทนไปอีกสักพัก ความรู้สึก

นี้ถึงจะจางลงไปเหมือนเช่นทุกครั้ง

นกนางแอ่นตัวเดิมที่เฝ้ามองหมอผีสาวจากหน้าต่างระเบียงทาง

เดินในตอนแรก รีบบินวนไปอีกฝั ่งของอาคารและเข้ามาเกาะดู

สถานการณ์ให้ใกล้กว่าเดิมที่หน้าต่างห้องเรียน 3-C มันเฝ้าสังเกต

ปฏกิริยิาของหมอผสีาวอย่างสนอกสนใจเป็นพเิศษ ราวกบัต้องการบนัทกึ

ทุกอย่างที่เห็นให้แม่นย�าที่สุด

“ท่านเลนยะเป็นอีกแล้วหรือขอรับ!” โยชิฮาระตะโกนถามมาจาก

นอกห้องทันใด

กินเท็นชิเตรียมยื่นมือไปพยุงร่างของเลนยะขึ้นเมื่อเห็นว่าศัตรู

ก�าลังจะลงมืออีกครั้ง แต่อีกความรู้สึกหนึ่งกลับท�าให้เขาต้องหันหน้าไป

หาสองผทีีล่อยอยูข้่างนอกประตหู้องแทน และตะโกนสัง่ด้วยใบหน้าดดุนั

ปนตื่นตระหนก 

“ถอยออกไปให้ห่างที่สุด!”

“มะ...หมายความว่ายังไง” ยังไม่ทันที่ทาโร่จะได้ค�าตอบ วิญญาณ

ซามูไรก็ลากตัวเขาให้ลอยหนีทะลุผนังอาคารออกมาอย่างรวดเร็วโดยไม่

เอ่ยอธิบาย

และเมื่อหลุดออกมาจากอาคารเรียนได้ โยชิฮาระก็ยังพาเขาลอย

สูงขึ้นจากตัวอาคารต่ออีกไกล 

“เกิดอะไรขึ้นครับโยชิฮาระ” ทาโร่รีบถามอย่างลนลาน ไม่เข้าใจ

การกระท�าของวิญญาณซามูไรหนุ่ม 

อยู่ๆ ท�าไมถึงต้องลากเขาออกมาด้วย
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“คราวนี้พลังที่ออกมาจากท่านเลนยะไม่ใช่แค่พลังวิญญาณแล้ว

ขอรบั ข้ารูส้กึได้เลย” โยชฮิาระตอบแบบไม่มองหน้าวญิญาณข้างตวั และ

ยงัไม่ปล่อยตัวของเขาจนมาหยดุอยูก่ลางท้องฟ้ายามค�า่เหนอือาคารเรยีน

หลายร้อยเมตร จนเห็นอาคารใต้ร่างเล็กเท่าก�ามือ ดวงตาสีอ�าพันที่จับ

จ้องลงไปเบื้องล่าง ยังที่ที่มีสุนัขป่าหนุ่มและหมอผีสาวอยู่ ปรากฏแวว

เครียดขึงอย่างเห็นได้ชัด

วูบ!

พลังงานมหาศาลเหมือนกระแสไฟฟ้าในอากาศพุ่งออกมาจากตัว

ของเลนยะเป็นระลอกคลื่นไม่หยุด ไม่ต่างจากก๊อกน�้ารั่ว ซึ่งมันมาพร้อม

ความแสบร้อนที่ทวีขึ้นบนหลังมือขวาของเธอ ที่เจ้าตัวพยายามกดมันไว้

อย่างสดุก�าลงัจนใบหน้าทีห่ลบัตาแน่นอย่างทรมานโซมไปด้วยหยาดเหงือ่ 

วูบ!

แรงอัดรอบนี้กระจายวงกว้างทั่วห้องอย่างรุนแรง ท�าให้ข้าวของ

ทัง้หมดทีล่อยเหนือพืน้ด้วยอ�านาจของวญิญาณเดก็สาวหล่นกระทบพืน้ดงั

สนั่น 

วญิญาณร้ายเร่ิมเป็นฝ่ายหวาดกลวัจนร่างกายสัน่สะท้านกบัความ

รูส้กึที่ได้รบัจากเดก็สาวเรือนผมสนี�า้ตาลทีน่ัง่คกุเข่าอยูบ่นพืน้ ขณะทีร่่าง

สงูสง่าของสนัุขป่าหนุม่นัง่ชนัเข่าข้างหนึง่อยูข้่างๆ เธอ และพยายามเรยีก

สติหมอผีสาวกลับมา 

มือเรียวแข็งแรงท�าหน้าที่เช็ดหยดเหงื่อบนแก้มของเลนยะและ

พยายามสัมผัสให้เธอรู้สึกตัวไปด้วย

“กะ...แกท�าอะไร หยุดเดี๋ยวนี้นะ!” คานาโกะร้องสั่งด้วยน�้าเสียง

สั่นเครือตื่นตระหนก เธอยกมือกอดร่างกายตัวเองเมื่อเร่ิมรู้สึกว่ารับ

พลังงานรุนแรงจากหมอผีสาวไม่ไหว 

ราวกับร่างกายที่เป็นกายละเอียดของเธอจะแตกสลายในไม่ช้า 

จากทุกแรงกระทบของพลังงานที่ส่งมาจากหมอผีตรงหน้า

“ฉันบอกให้หยุดไงเล่า หยุดสิ!” คานาโกะยิ่งร้องตวาดด้วยความ
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หวาดกลวัยิง่ขึน้กบัทกุๆ แรงอดัทีก่ระแทกเข้ามา และมนัท�าให้เธอไม่อาจ

ขยบัไปไหนได้ราวกบัถกูตรึงกบัที ่ซึง่ขณะทีถ่กูตรงึไว้ พลงัมหาศาลทีส่าด

เข้ามาก็หนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆ 

“หยุดสิ หยุดมันเดี๋ยวนี้ หยุด!” วิญญาณเด็กสาวได้แต่ตะโกนสั่ง

อย่างบ้าคลั่ง วินาทีต่อมา เสียงเดียวที่มีคือเสียงเหมือนกระจกแตก ร่าง

กายเล็กๆ บนโต๊ะเรียนของเธอปรากฏรอยร้าวไปท่ัว ราวกับร่างในอณู

วิญญาณกลายเป็นตุ๊กตาเซรามิกที่ถูกบางสิ่งทุบ 

คานาโกะช็อกนิ่ง ก้มมองมือของตน ความต่ืนตระหนกถึงขีดสุด

ปรากฏบนใบหน้าเล็ก วิญญาณอาฆาตที่มาเพื่อสร้างความสยดสยองให้

ผู้อื่นกลับกลายเป็นผู้ที่ต้องขวัญผวาเสียเอง 

“ไม่นะไม่...ไม่...ไม่...ไม่เอานะ ไม่...กรี๊ดดด!”

เธอหวีดร้องเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนค่อยๆ แตกสลายเหมือนแผ่น

กระจกที่โดนทุบ เมื่อไม่อาจรับแรงกดดันจากพลังที่ทะลักออกมาจาก

หมอผีสาวได้อีกต่อไป

กนิเทน็ชมิองร่างวญิญาณทีแ่ตกละเอยีดและหายไปกบัอากาศธาตุ

ด้วยดวงตาเบิกกว้าง

เขารู้ทันทีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่การส่งไปเกิด แต่เป็นการดับสูญ  

ดับสูญไปจากโลก ดับสูญไปจากวัฏจักร ไม่มีตัวตนอยู่ในโลกหรือแม้แต่

จักรวาลนี้อีกแล้ว...ไม่มีแม้กระทั่งเศษเสี้ยวของวิญญาณ... 

เขาคิดถูกจริงๆ ที่ไล่วิญญาณสองดวงนั้นให้ออกไปก่อน!

สิ่งที่แผ่กระจายออกมาจากตัวหมอผีสาวท�าให้เธอก�าจัดวิญญาณ

ตรงหน้าไปโดยไม่รู้ตัว งานครั้งนี้เรียกได้ว่าล้มเหลวยิ่งกว่าล้มเหลว 

เปรี๊ยะ! เปรี๊ยะ! เปรี๊ยะ!

พลังอสูรที่ทะลักออกมาท�าให้รอบห้องเรียนที่โดนกักอาณาเขตไว้

เกดิการระเบดิ ตวัห้องเริม่โป่งพองเหมอืนลกูโป่งโดนอดัอากาศ อาณาเขต

เป็นเสมือนหนังยางรัดลูกโป่งที่โดนเติมลมเรื่อยๆ ถ้าปล่อยไว้จะเกิด

อนัตรายอย่างไม่ต้องสงสยั เมือ่ไม่อาจรู้ว่าพลงัจากเลนยะจะแหวกมนัออก
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ไปเมื่อไร แต่ว่าถ้าคลายอาณาเขตตอนนี้ พลังอสูรของเธอก็จะกระจาย

หนักกว่านี้อย่างแน่นอน

กนิเทน็ชก้ิมดหูมอผสีาวทีย่ามนี้ไม่เหลอืสตมิารบัรูเ้รือ่งรอบตวัแล้ว 

มือซ้ายของเธอยังก�ามือขวาไว้จนสั่นเกร็ง ดวงตาปิดแน่นสื่อถึงความเจ็บ

ปวดที่ทบทวีขึ้นจากหลังมือขวา

...ท�าอย่างไร!

เจ้าปีศาจพยายามหาทางออก ก่อนเขาจะรู้สึกตัวว่า ท้ังท่ีเวลานี้

พลังอสูรของเลนยะรั่วและท�าให้โดยรอบพินาศ แต่เขากลับได้รับแค่พลัง

กดดันวิญญาณมหาศาลของเธอเท่านั้น ทั้งๆ ที่ความจริงเขาไม่ควร

สามารถนั่งอยู่ใกล้เลนยะได้ด้วยซ�้า

ปกติยามเกิดอันตรายจากสิ่งที่เป็นอาคมหรือพลังปีศาจ จะมีบาง

สิ่งสร้างเขตอาคมปกป้องเขาเสมอ...

“กระดิ่ง” เสียงทุ้มเอย่ขึน้พร้อมจบัหมับทีต่น้คอของตนและสัมผัส

กับที่มาของเสียงกรุ๊งกริ๊งที่ปลอกคอ        

เจ้าปีศาจไม่รอช้า รัง้ร่างกายของเดก็สาวเข้าหาตวัเองทนัท ีให้เธอ

อยู่ใกล้เขาทีส่ดุเท่าทีจ่ะใกล้ได้ กระชบัอ้อมกอดร่างในวงแขนจนแน่นโดย

ไม่สนว่าหมอผีสาวจะอึดอัดหรือไม่ มือใหญ่เรียวกดศีรษะท่ีเต็มไปด้วย

กลุม่ผมสนี�า้ตาลให้แนบแผ่นอกกว้างของตน ราวกบัว่าถ้าไม่ท�าอย่างนีเ้ธอ

จะสลายหายไปไม่ต่างจากวิญญาณที่ชื่อคานาโกะนั่น

เขาไม่รู้ว่าจะได้ผลรึเปล่า...ถึงแม้ว่ากระดิ่งจะปกป้องคนที่ครอบ

ครองมัน แต่มันก็เคยปกป้องเลนยะมาแล้วตอนเรื่องมากุระ งาเอชิ และ

อกีหลายๆ ครัง้ อาจเป็นไปได้ว่าถ้าผูค้รอบครองอยากปกป้องใคร กระดิง่

ก็จะช่วยปกป้องคนคนนั้นด้วย อีกอย่าง กระดิ่งนี้เคยเป็นของเลนยะมา

ก่อน น่าจะช่วยเธอได้บ้าง

กินเท็นชิยังคงกอดหมอผีสาวในวงแขนแน่น ใบหน้าคมงดงามซบ

ลงบนบ่าเล็กๆ ของเลนยะและภาวนาให้ทุกอย่างส�าเร็จ

แต่ตอนนี้แม้แต่เสียงหัวใจที่เต้นโครมครามของกินเท็นชิ เลนยะก็
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ไม่สามารถรับรู้ได้

เปรี๊ยะ เปรี๊ยะ...

เวลาผ่านไปเพยีงครู ่เสยีงผนงัห้องทีเ่คยขยายออกเริม่หยดุลง มนั

นิ่งโป่งอยู่เช่นเดิมสักครู่ ก่อนค่อยๆ ยุบตัวกลับมามีสภาพเดิมอีกครั้ง แต่

กระนั้นรอบๆ ห้อง 3-C ก็มีแต่รอยแตกร้าวเต็มผนังทุกด้าน ไม่ต้องพูด

ถึงว่าเด็กนักเรียนจะเรียนต่อได้รึเปล่า เพราะท้ังห้องยามนี้เหมือนอยู่ใน

ซากปรักหักพังที่เพิ่งผ่านสงครามโลกมาหมาดๆ ไม่ผิดเพี้ยน

กระแสพลงัวญิญาณทีก่ระทบร่างกายของเจ้าปีศาจผ่อนลงเรือ่ยๆ 

จนเป็นปกติอีกครั้ง ใบหน้ารูปสลักที่ซบอยู่บนบ่าของเด็กสาวค่อยๆ เงย

ขึ้นส�ารวจสภาพโดยรอบ กวาดนัยน์ตาสีเทาคู่คมกริบให้แน่ใจว่าทุกอย่าง

หยุดแล้วแน่ๆ ก่อนเสียงหายใจหอบถี่ๆ ของร่างในอ้อมกอดจะท�าให้เขา

คลายวงแขนที่รัดเธอจนแน่นออก

เลนยะนั่งพับเพียบและใช้มือสองข้างยันพื้นเบื้องหน้า หายใจหอบ

สั่นรัวอย่างเหน็ดเหนื่อยกับสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายของตน ใบหน้าก้มต�่า

จับจ้องมือขวาตัวเองเขม็งแม้ภาพจะพร่าเลือนเต็มที ดวงตาสีน�้าเงินฉาย

ความตระหนกและกราดเกร้ียว โดยไม่แน่ใจว่าท่ีทุกอย่างสงบลงเพราะ

กระดิ่งช่วยไว้ได้ หรือทุกอย่างหยุดลงเองกันแน่ เหมือนกับทุกๆ คร้ังท่ี

พลังวิญญาณเธอพุ่งสูงขึ้นมาและดับหายไปเมื่อถึงจุดหนึ่ง

เมื่อรู้สึกตัวอีกครั้ง ดวงตาสีน�้าเงินของเธอก็เริ่มกวาดมองรอบตัว 

และยกมือเสยผมชุ่มเหงื่อขึ้นให้เห็นทุกสิ่งรอบด้านได้ชัดเจน ก่อนเสียง

บ่นอย่างไม่สบอารมณ์จะตามมา 

“ให้ตาย...สภาพแบบนี้แล้วฉันจะโดนหักค่าจ้างไหมเนี่ย”

...ห่วงแต่เรื่องไม่เป็นเรื่อง

เป็นความคิดที่สุนัขป่าหนุ่มได้แต่ลอบระบายลมหายใจอย่างปลง

อนิจจัง

ทว่านกน้อยทีเ่ฝ้าดเูหตกุารณ์ทัง้หมดกลบัถลาบนิออกไปพร้อมข่าว

ของทายาทโซเคนโยที่เจ้านายมันต้องรับรู้โดยด่วน  
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หลังทุกอย่างสงบลงได้พักใหญ่ โยชิฮาระกับทาโร่จึงลอยกลับลง

มายงัตวัอาคารของเดก็มธัยมปลายปีสามอกีคร้ัง และมาหยดุดเูลนยะกบั

กนิเทน็ชผ่ิานหน้าต่างทีเ่หลอืแต่กรอบบดูเบีย้ว ขณะมองส�ารวจซากทีเ่หลอื

ของห้องเรียนด้วยความรู้สึกหวาดผวาและหวั่นวิตก

ทาโร่ที่ได้เหน็ทัง้สภาพของเลนยะทีน่ัง่หอบหมดเรีย่วแรง กบัสภาพ

ของชั้นเรียนที่เละเทะเผลอลอบกลืนน�้าลายเหนียวหนืดลงคอ เริ่ม

ตระหนักถึงความเลวร้ายจริงๆ ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหมอผีสาว

อาการของเลนยะเป็นมากขนาดนี้แล้วนะ นี่เขายังรออะไรอีก รอ

ความช่วยเหลืองั้นเหรอ

แล้วใครจะช่วยเล่า ในเมื่อเขาคือตัวช่วยเดียวที่เธอเหลืออยู่แล้ว 

แล้วเขาจะยังกลัวไม่ตอบรับค�าขอของเธอ ทั้งที่สิ่งที่น่ากลัวกว่าก�าลังเกิด

ขึ้นตรงหน้าแบบนี้น่ะเหรอ!


