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จะขอฟันธงไว้ ณ ทีน่ เี้ ลยว่า จนกระทัง่ บัดนีผ้ มก็ยงั ไม่เคยได้ใช้
ชีวิตหน้าร้อนอย่างมีความหมายเลยแม้แต่น้อย
เป็นที่รู้กันทั่วไปว่า หน้าร้อนคือฤดูกาลแห่งการเติบโต
ของมนุษยชาติ โดยเฉพาะพวกเด็กผู้ชาย ถ้าลองไม่เจอกันแค่
หน้าร้อนครั้งเดียวแล้วมาเจอกันอีกทีก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลง
อย่างชัดแจ๋ว การจะโชว์โฉมตัวเองทีผ่ ่านการเปลีย่ นแปลงแบบ
ลอกคราบใหม่เสียจนเพื่อนร่วมชั้นเรียนต้องทึ่ง และไขว่คว้า
ชัว่ พริบตาแห่งเกียรติยศนัน้ มาไว้ในมือจ�ำเป็นต้องวางแผนอย่าง
ละเอียดยิบ ต้องเข้านอนแต่หวั ค�ำ่ ตืน่ แต่เช้าตรู่ ฝึกฝนร่างกาย
และขยันหมั่นเพียรศึกษา
แต่แทนที่จะได้ท�ำตามแผน ชีวิตเด็กหอในหน้าร้อนเป็น
ครั้งที่สามกลับท�ำให้ผมแสนจะหงุดหงิด
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ในหน้าร้อนของเกียวโต หอพักขนาดสี่เสื่อครึ่งของผม
กลับกลายเป็นนรกอเวจี ร้อนแรงราวกับทะเลทรายทากลามากัน
ถึงขัน้ ทีว่ า่ แค่จะด�ำรงชีวติ อยูก่ ต็ อ้ งเสีย่ งภัยกันเลยทีเดียว จังหวะ
จะโคนของชีวติ ล่มสลายโดยสิน้ เชิง แผนการทีว่ างไว้อย่างถีถ่ ว้ น
กลายเป็นแค่ทฤษฎีวา่ งเปล่า ความเพลียแดดไล่กระหน�ำ่ เสียจน
ร่างกายอ่อนแอ การเรียนถดถอย คนเราจะพัฒนาตัวเองใน
สภาพแวดล้อมแบบนีไ้ ด้ยงั ไง แม้แต่พระพุทธองค์กค็ งจะไม่ไหว
อา ความฝันแหลกสลายในห้องสี่เสื่อครึ่ง
ที่ส�ำคัญ ช่วงวัยที่เดินมาถึงระดับอุดมศึกษาก็ถือว่าเลย
จุดทีผ่ มจะย้อนกลับไปเริม่ ต้นใหม่แล้ว ถึงอย่างนัน้ ผมก็ไม่เคย
ได้ใช้เวลาในหน้าร้อนให้สมประโยชน์เลยสักครั้ง ไม่อาจที่จะ
ขัดเกลาตัวเองให้เป็นบุคลากรที่สังคมจะฝากความหวังอะไรได้
หากยังมัวงอมืองอเท้าอยู่แบบนี้ สังคมก็คงจะปิดประตู
ใส่หน้าผมอย่างเย็นชาเป็นแน่แท้
ดังนั้น ผมจึงคิดกลยุทธ์เพื่อการคืนชีพจากห้วงวิกฤติไว้
เรียบร้อย นั่นก็คือแอร์คอนดิชั่นอันแสนสะดวกที่อารยธรรม
สร้างสรรค์ขึ้นมา

12

SA

M

PL

E

เรื่องมันเกิดขึ้นตอนบ่ายอ่อน ๆ ของวันที่ 12 สิงหาคม
ผมก�ำลังนั่งเผชิญหน้าอยู่กับชายผู้หนึ่งในห้องหมายเลข
209 ของหอพักนักศึกษา
สถานทีท่ ผี่ มใช้ชวี ติ อยูน่ ชี้ อื่ ว่า “หอพักชิโมกาโมะยูซยุ โซ”
ตั้งอยู่ในเขตชิโมกาโมะอิซึมิงาวะโจ สมัยที่เพิ่งจะเข้ามหา’ลัย
และมาดูหอแห่งนี้ตามที่สหกรณ์นักศึกษาแนะน�ำ ผมยังนึกว่า
หลงไปโผล่แถวย่านเกาลูนเสียอีก อาคารไม้สามชัน้ ทีด่ รู าวกับจะ
ถล่มลงมาได้ทกุ เมือ่ ความสับปะรังเคของมันท�ำให้ผทู้ ไี่ ด้พบเห็น
หายใจไม่ทั่วท้อง จะบอกว่าถึงขั้นเป็นมรดกอันทรงคุณค่าทาง
วัฒนธรรมไปแล้วก็คงจะไม่ได้พูดเกินจริงนัก อีกอย่างคงจะ
จินตนาการได้ไม่ยากว่า ต่อให้มนั โดนไฟไหม้วอดทัง้ หลังก็คงจะ
ไม่มีใครมาเสียดมเสียดาย
ถ้าให้นกึ ถึงสิง่ ทีไ่ ม่นา่ พึงใจในโลกนีล้ ะก็ คงจะไม่มภี าพใด
ที่ชัดเจนเท่านักศึกษาชายสองคนเปลือยร่างท่อนบนในสภาพ
เหงื่อท่วมตัว ต่างฝ่ายต่างนั่งจ้องหน้ากันอยู่ในห้องขนาดสี่เสื่อ
ครึ่งอีกแล้ว แม้ขณะที่แสงตะวันร้อนฉ่าแผดเผาหลังคาหอพัก
ชิโมกาโมะยูซุยโซอยู่นั้น ดัชนีความขัดใจในห้อง 209 ก็ก�ำลัง
อยู่ในช่วงที่พุ่งขึ้นถึงขีดสุด
ทัง้ ประตูและหน้าต่างเปิดอ้าแบบไม่ตอ้ งอายคนหรือกลัว
ใครจะได้ ยิ น แม้ ว ่ า พั ด ลมรุ ่ น พระเจ้ า เหาที่ ห อบหิ้ ว มาจาก
บ้านเกิดจะยังหมุนอยู่ แต่ก็ท�ำได้แค่เป่าให้ลมร้อนวนไปมา
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ร้อนอบอ้าวเสียจนสติสัมปชัญญะเลือนราง ผมเองก็ชักจะ
ไม่แน่ใจแล้วว่าผู้ชายที่นั่งคอตกอยู่ข้างหน้านั้นมีตัวตนจริง
หรือเปล่า หรือว่าเป็นแค่ภาพลวงตาซกมก ๆ ที่มีแต่คนจิตใจ
ใสซื่ออย่างผมเท่านั้นที่จะมองเห็นได้
ผมยกผ้าขนหนูขึ้นซับเหงื่อพลางเรียกชื่อนักศึกษาชาย
คนนั้น
“เฮ้ โอซึ”
“เรียกผมเหรอ”
“ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า”
“ไม่ต้องห่วงผมหรอกครับ เดี๋ยวผมก็ตายแล้ว”
คนพูดตาเหลือกอยูค่ รึง่ หนึง่ ใบหน้าสีเทาส่อเค้าสุขภาพ
เสือ่ มโทรมและชุ่มเหงือ่ มันแผล็บ ดูราวกับเป็นปีศาจนูราริเฮียง
เมื่อแรกคลอดสด ๆ ร้อน ๆ ยังไงยังงั้น
บรรยากาศในหอพักนักศึกษาช่วงบ่ายอ่อน ๆ แสนจะ
เงียบเชียบ จักจั่นที่ร้องกันเซ็งแซ่น่าหนวกหูตอนช่วงเช้าพากัน
เงียบกริบ เงียบสงัดเสียจนราวกับกระแสเวลาหยุดไหล ลูกบ้าน
ในหอพักส่วนใหญ่กลับบ้านเกิดไปแล้ว ไอ้งี่เง่าที่หมกตัวอยู่ใน
ห้องสีเ่ สือ่ ครึง่ ช่วงกลางวันแสก ๆ กลางหน้าร้อนแบบนีจ้ งึ มีนอ้ ย
เต็มที
ในขณะนี้ ถ้าไม่นับโอซึกับผม คนที่ยังอยู่ในหอพัก
โกโรโกโสแห่งนี้ก็คงมีแค่นักศึกษาโข่งชื่อฮิงุจิ เซทาโร่ที่พักอยู่ใน
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ห้อง 210 ข้าง ๆ ละมัง้ เมือ่ คืนยังจัดพิธไี ว้อาลัยแอร์กนั ข้ามคืน
อย่างเคร่งขรึมที่ห้องผมแท้ ๆ แต่พอเช้าตรู่เท่านั้นแหละ ฮิงุจิ
ก็สวดบทปารมิตาหฤทัยสูตรแบบผิด ๆ ถูก ๆ ยาวยืดยาด ตาม
ด้วยท่องอะไรก็ไม่รู้เร็วปรื๋อว่า “หากจิตใจไร้ซึ่งกิเลส แม้ห้อง
สี่เสื่อครึ่งก็ราวกับบึงสวรรค์ ย่าห์!” แล้วก็ถอยเข้าห้องข้าง ๆ
ไป จากนัน้ ก็หายหัวไปทัง้ วัน ร้อนปานนรกแบบนีย้ งั อุตส่าห์ไป
นอนหลับกรนครอก ๆ ได้อีกนะ
โอซึบ่นว่าอยากจะกินแฟรปปูชิโน่มะม่วง ผมก็เลยเท
ชาข้าวบาร์เลย์ชืด ๆ หนักเค็มใส่ถ้วยชาให้ โอซึยกมันขึ้นซด
ซู้ด ๆ ราวกับคางคกขี้เรื้อนก�ำลังซดน�้ำโคลน
“โอ้ ไม่อร่อย...ไม่อร่อยเอาซะเลย...”
“หุบปากแล้วกินไปซะ”
“เครื่องดื่มเสริมเกลือแร่สไตล์เอโดะน่ะ ผมไม่ไหวแล้ว
นะครับ”
โอซึครางอย่างเศร้า ๆ แต่ผมไม่สนใจ
เมื่อกี้ผมเพิ่งบอกไปว่าจัด “พิธีไว้อาลัยแอร์ข้ามคืน”
ใช่ไหม
ก็คงจะไม่แปลกถ้าหากท่านผู้อ่านจะสงสัยว่า มันอะไร
กันหว่า
พวกเราเพิง่ ใช้เวลาทัง้ คืนท�ำพิธไี ว้อาลัยให้กบั แอร์คอนดิชนั่
ในต�ำนาน วัตถุแห่งอารยธรรมซึง่ ดูผดิ ทีผ่ ดิ ทางในห้องสีเ่ สือ่ ครึง่
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แอร์ตัวนี้ถูกติดตั้งไว้ในห้อง 209 มาตั้งแต่โบราณกาล และ
ดูเหมือนจะแอบติดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของหอ มันคือ
มรดกทางประวัติศาสตร์ที่บอกเล่าถึงความมั่งคั่งโอ่อ่าของผู้เช่า
ห้องคนก่อน
ด้วยเหตุนี้ ห้อง 209 จึงเป็นทีร่ ษิ ยาของทุกผู้คนในฐานะ
ที่เป็นเพียงห้องเดียวในหอพักที่ติดแอร์
ผมได้ยนิ ค�ำเล่าลือเรือ่ งห้อง 209 ครัง้ แรกตอนช่วงหน้าร้อน
สมัยทีอ่ ยูป่ หี นึง่ โดยรุน่ พีเ่ บอร์เก๋าทีใ่ ช้ครัวรวมห้องเดียวกันเป็น
คนบอก ส�ำหรับผมในสมัยนั้น เรื่องของ “ห้องสี่เสื่อครึ่งติด
แอร์” ทีฮ่ งิ จุ ิ เซทาโร่นกั ศึกษาโข่งกระซิบกระซาบให้ฟังนัน้ มัน
เหมือนกับดินแดนในต�ำนานสุดขอบฟ้าแสนไกล ราวกับเกาะ
อวาลอนที่กษัตริย์อาเธอร์ไปรอรับวาระสุดท้ายอย่างนั้นแหละ
ไม่เคยนึกฝันเลยว่าอีกสองปีให้หลังผมจะได้รบั เกียรติยศ
ให้ย้ายไปยังห้อง 209 เสียเอง
ทว่าแม้จะอุตส่าห์อัพเกรดย้ายจากชั้นหนึ่งมาอยู่ชั้นสอง
แต่ผมก็มโี อกาสได้รบั ประทานพรจากแอร์เครือ่ งนัน้ อยูเ่ พียงไม่กวี่ นั
และความรั บ ผิ ด ชอบทั้ ง หมดทั้ ง สิ้ น ตกอยู ่ ที่ ช ายผู ้ นั่ ง
ข้างหน้าผม
โอซึคนนี้แหละ
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โอซึเรียนอยู่ชั้นปีเดียวกับผม แม้จะเรียนสาขาวิศวะไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ในคณะวิศวะ แต่เจ้าตัวกลับเกลียดทัง้ ไฟฟ้า ทัง้
อิเล็กทรอนิกส์ และวิศวกรรม ตอนทีจ่ บชัน้ ปีหนึง่ ผลการเรียน
ที่สั่งสมมาได้ก็ต�่ำเตี้ยเรี่ยดินเสียจนชวนให้ข้องใจว่า ถึงจะใช้
ชีวิตนักศึกษามหา’ลัยต่อไปยังจะมีความหมายอะไรหรือเปล่า
ด้วยความที่ไม่ชอบกินผัก เอาแต่กินอาหารส�ำเร็จรูป
สีหน้าของโอซึก็เลยดูพิลึกราวกับมนุษย์ที่ใช้ชีวิตอยู่ด้านหลัง
ของดวงจันทร์มาตลอด ถ้าเกิดใครไปจ๊ะเอ๋กนั เข้าตอนกลางคืน
ต้องมีแปดในสิบคนทีเ่ ข้าใจผิดว่าเป็นปีศาจ ส่วนสองคนทีเ่ หลือ
นั้นเป็นปีศาจพวกเดียวกัน
เจ้าหมอนี่สันดานเสีย ชอบข่มเหงคนอ่อนแอ คอย
ประจบคนทีเ่ ข้มแข็ง เอาแต่ใจตัวเอง โอหังอวดดี ขีเ้ กียจ เป็น
พวกใจแคบเห็นแก่ตัว ไม่ร�่ำไม่เรียน ไร้ศักดิ์ศรีสิ้นดี ถ้าได้
ความโชคร้ายของคนอื่นเป็นกับข้าวละก็ โอซึจะเจริญอาหาร
กินข้าวถึงมือ้ ละสามชาม สรุปโดยคร่าว ๆ แล้วไม่มคี วามดีอะไร
จะให้ชมเลยแม้แต่อย่างเดียว ถ้าเกิดไม่ได้พบกับเจ้าหมอนี่
ละก็ จิตวิญญาณของผมคงจะบริสุทธิ์สะอาดกว่านี้เป็นแน่
“บังอาจท�ำให้ชีวิตฉันต้องสูญเปล่าจนได้นะ”
“แหม ก็แค่ท�ำโค้กหกรดรีโมตเองครับ”
โอซึเช็ดหน้ามันแผล็บของตัวเอง หัวเราะเอิ๊กอ๊าก แล้ว
พูดต่อ
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“นีม่ นั เป็นความรับผิดชอบร่วมนะครับ คุณอากาชิทเี่ อ่ย
ปากว่าจะถ่ายหนังทีน่ กี่ ม็ สี ว่ นผิด คนทีเ่ อารีโมตมาวางในทีแ่ บบ
นั้นก็ผิด คนที่เอาโค้กที่กินไม่หมดมาวางไว้ก็ผิด โดยเฉพาะ
คนทีป่ ระกาศว่า ‘เดีย๋ วจะเต้นระบ�ำโป๊ให้ด’ู คุณเองนีแ่ หละผิด
กว่าใคร ๆ”
“ฉันไปพูดแบบนั้นตอนไหน ไม่เห็นจะจ�ำได้”
“จะมาบ่ายเบี่ยงเอาตอนนี้คงไม่มีประโยชน์หรอกครับ
ก็เล่นบิวต์อารมณ์ซะใหญ่โตขนาดนั้นเองไม่ใช่เหรอครับ”
โอซึพูดจ้อไม่หยุดปาก
“ทีจ่ ริงแล้วมันควรจะเริม่ จากประเด็นทีว่ า่ รีโมตทีแ่ ค่โดน
โค้กหกใส่ก็ทำ� งานไม่ได้นี่มันผิดตั้งแต่ออกแบบแล้วนะครับ แต่
รู้ทั้งรู้ คุณกลับจะยัดเยียดความรับผิดชอบให้ผม ซ�้ำร้ายยัง
พูดจาไม่เข้าท่าให้คนอื่น ‘ส�ำนึกผิดซะ’ อีกต่างหาก...จะว่าไป
แล้วผมต่างหากล่ะที่เป็นผู้เสียหาย”
ค�ำพูดลื่นเป็นปลาไหลของเจ้านูราริเฮียงก็มีเหตุผลอยู่
เหมือนกัน เพราะผมเองก็ไม่เข้าใจว่าท�ำไมที่เครื่องแอร์ถึงไม่มี
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ปุ่มบังคับ ถ้าเกิดคุณอากาชิซ่อมรีโมตไม่สำ� เร็จละก็ คงหมด
สิ้นหนทางที่จะเปิดแอร์ได้ตลอดกาล แล้วผมก็ต้องใช้เวลาช่วง
ปิดเทอมหน้าร้อนทีเ่ หลือในห้องแคบ ๆ ร้อนอบอ้าว ถ้ารู้แบบนี้
ไม่ยา้ ยมาก็ดหี รอก เพราะทีช่ นั้ หนึง่ ถึงจะร้อนบ้างแต่กย็ งั พอทน
ไหว
ผมลุกขึ้นไปบิดผ้าขนหนูที่อ่างล้างจานแล้วพาดมันไว้ที่
ไหล่
“ปีนี้ฉันควรจะได้ใช้เวลาหน้าร้อนอย่างมีความหมาย
แท้ ๆ เพราะตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะหลุดพ้นจากชีวิตเสื่อม ๆ และ
ลอกคราบกลายเป็นหนุม่ หล่อ เพราะแบบนีถ้ งึ ได้อตุ ส่าห์ไขว่คว้า
หาแอร์อยู่นี่ไง!”
“แหม เรื่องนั้นคงยากครับ”
“ว่าไงนะ”
“ในเมือ่ มีผมอยู่ทงั้ คน ถึงยังไงก็จะทุ่มสุดความสามารถ
เพื่อท�ำให้คุณล้มเหลวให้ได้ คนที่คิดจะได้ใช้ชีวิตนักศึกษาที่มี
ความหมายโดยพึ่งพากะอีแค่แอร์ตัวเดียวน่ะ มันจะหยามกัน
ไปหน่อยล่ะ”
ผมหย่อนก้นลงนั่งจ้องหน้าโอซึอีกครั้ง
“นี่นายก�ำลังสนุกอยู่ใช่ไหม”
“ก็สุดแล้วแต่จะคิดครับ อุฮิ ๆ ๆ”
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โอซึกับผมได้พบกันตอนฤดูใบไม้ผลิสมัยอยู่ปีหนึ่ง จุด
เริ่มต้นก็คือที่ชมรมรถไฟในต�ำนานเพ้อเจ้อชื่อ “ชมรมศึกษา
รถรางเคฟุกุ” และสองปีครึ่งหลังจากนั้น ชีวิตวัยหนุ่มที่น่า
อับอายของผมก็มีชายชื่อโอซึยืนอยู่ด้วยกันในช่วงเวลามืดมิด
ต่าง ๆ มาตลอด ประหนึ่งเป็นปีศาจร้ายเมฟิสโตฟิลิสที่ชักน�ำ
ชีวิตผม จากเส้นทางของนักศึกษาที่มีอนาคตจึงหักเหไปสู่
ทุ่งร้างอันแห้งแล้ง ชวนให้สงสัยว่ามันจงใจท�ำโค้กหกรดรีโมต
หรือเปล่า เพราะหมอนี่เป็นคนที่กินข้าวทีละสามชามแกล้ม
ความเดือดร้อนของคนอื่นแทนกับข้าวอยู่แล้ว
ผมฟาดผ้าขนหนูเปียก ๆ ใส่โอซึฉาดใหญ่
“งั้นก็ส�ำนึกผิดด้วยร่างกายซะ!”
“ในคลังค�ำของผมไม่ใส่ค�ำว่า ‘ส�ำนึกผิด’ เข้ามาให้
เปลืองเนื้อที่หรอกนะครับ”
โอซึหวั เราะคัก่ ๆ ๆ แล้วเอาผ้าขนหนูของตัวเองหวดกลับ
บ้าง ระหว่างที่หวดกันไปมาอย่างต่อเนื่องไม่ให้เสียจังหวะ
“หน็อย ไอ้นี่”’ “อ่อนว่ะ” เราก็ชักจะสนุกขึ้นมา
หลังจากหวดกันในสภาพร่างเปลือย ๆ ที่อ่อนล้าไปได้
พักหนึ่ง ในที่สุดโอซึก็ร้อง “อ๋อย” ออกมาแล้วคู้ตัวลงหัน
เข้าหาผม
“เฮ้ ๆ จะยอมแพ้แล้วเรอะ” ผมเอ่ยถามพลางหวดใส่
เต็มแรงแบบไม่ยั้ง
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โอซึยกสองมือชูหราพร้อมตะโกน
“เดี๋ยว รอก่อน พักรบก่อน...”
จากนั้นเสริมขึ้นว่า
“บอกว่ามีแขกมา!”
พอผมเหลียวไปมองก็เจอคุณอากาชิยนื อยูห่ น้าประตูหอ้ ง
ทีเ่ ปิดคาไว้ ไหล่ซา้ ยแบกกระเป๋าใบใหญ่ มือขวาถือขวดน�ำ้ หวาน
โซดา ขณะจ้องมองพวกเราด้วยสายตาสนใจใคร่รู้ ราวกับ
เด็กประถมที่ก�ำลังศึกษาดอกผักบุ้งในวิชาวิทยาศาสตร์
“ความสนิทสนมก็คือบ่อเกิดแห่งความงี่เง่าสินะ”
เธอร�ำพึง ก่อนยกขวดน�้ำหวานโซดาขึ้นซดอึกใหญ่

SA

คุณอากาชิเป็นรุ่นน้องพวกเราหนึ่งปีและสังกัดชมรมภาพยนตร์
จิตช�ำระ เธอเป็นคนน่ารักและดูคูลเสมอ ทว่าตรงกันข้ามกับ
ภาพลักษณ์นั้น เธอมักจะผลิตภาพยนตร์กาก ๆ ไร้ซึ่งความคูล
แถมเน้นปริมาณออกมา
จากปากค�ำของโอซึที่สังกัดชมรมภาพยนตร์เดียวกัน
ชื่อเสียงในด้านความเป็นมืออาชีพของผู้ก�ำกับอากาชิออกจะ
คลุมเครืออยูส่ กั หน่อย ขณะทีค่ นอืน่ ๆ ในชมรมถ่ายภาพยนตร์
ได้แค่เรื่องเดียว แต่เธอถ่ายได้ถึงสามเรื่อง ในแง่ของปริมาณ
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จึงได้รับค�ำชมเชยล้นหลาม แต่ถ้าในแง่คุณภาพของผลงาน
แล้วละก็ ทุกคนจะพากันหุบปากอย่างเจียมเนือ้ เจียมตัวและละ
ค�ำวิจารณ์ไว้ในฐานที่เข้าใจ
ถึงอย่างนัน้ ก็ตาม เธอกลับไม่ได้แยแสต่อความน่าข้องใจ
ในชือ่ เสียงของตัวเอง ยิง่ ไปกว่านัน้ ในช่วงปิดเทอมหน้าร้อนนี้
คุณอากาชิก็ตะลุยถ่ายหนังอย่างแหลกลาญ ราวกับกลายร่าง
เป็นอวตารบ้าดีเดือดของปรมาจารย์ศลิ ปะแห่งวงการภาพยนตร์
กากไปแล้ว เมือ่ วานเธอก็แวะมาทีบ่ า้ นเจ้าของหอซึง่ อยูด่ า้ นหลัง
หอพักแห่งนี้ แล้วก็ตะบี้ตะบันถ่ายหนังไซไฟย้อนยุคกาก ๆ
ตั้งแต่เช้าตรู่ไปจนถึงบ่ายสามกว่า ๆ เลยเชียว
คุณอากาชิกา้ วเข้ามาในห้องสีเ่ สือ่ ครึง่ แล้ววางกระเป๋าลง
“ท�ำอะไรกันอยู่เหรอคะ”
“เอ้อ ไม่มีอะไรหรอก”
“พวกเราคลุ้มคลั่งกันเพราะความร้อนอยู่น่ะ อุฮิ ๆ”
“ทีแรกนึกว่าก�ำลังท�ำกิจกรรมเข้าด้ายเข้าเข็มกันอยูซ่ ะอีก
ยังนึกอยู่ว่าไม่ควรจะดู แต่เห็นประตูเปิดคาเอาไว้น่ะค่ะ”
“มันก็ไม่ใช่กิจกรรมอย่างว่าหรอกครับ”
“เอาเป็นว่าลืม ๆ มันซะเถอะ คุณอากาชิ”
“รับทราบค่ะ จะลืมค่ะ โอเค ลืมแล้วค่ะ”
โอซึกับผมลนลานจัดระเบียบร่างกายให้เรียบร้อย คุณ
อากาชิเดินเข้าห้องมาอย่างเงียบ ๆ
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เรื่ อ งส� ำ คั ญ ก็ คื อ ตาลุ ง ร้ า นเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า จะท�ำ พิ ธี
ล้างบาปโค้กที่น่าชังและคืนชีพให้รีโมตได้หรือเปล่า ผมเริ่ม
กังวลขณะจ้องมองเธอพลางกลืนน�้ำลาย
คุณอากาชินั่งลงอย่างสง่า จากนั้นยกมือขึ้นประนม
พลางบอกว่า
“ขอแสดงความรันทดมา ณ ที่นี้ค่ะ”
ผมรู้สึกเหมือนเรี่ยวแรงหายไปทั้งตัว
“ซ่อมไม่ได้จริง ๆ น่ะเหรอ”
“เขาขอรีโมตเอาไว้ตรวจสอบดูก่อนค่ะ แต่ก็บอกว่าไม่
น่าจะได้ ดูเหมือนจะเป็นรุ่นที่เก่ามากจนตกใจว่ายังมีคนใช้อยู่
อีกน่ะค่ะ เขาบอกว่าเอาเข้าจริงก็ควรจะซื้อเปลี่ยนได้แล้ว”
“ถ้าซื้อเปลี่ยนได้ ก็คงไม่ต้องล�ำบากอยู่อย่างนี้หรอก”
“นั่นสินะคะ”
“จริง ๆ เลย คุณอากาชิ ฉันละสิ้นหวังกับเธอจริง ๆ!”
โอซึเอ่ยขึ้นอย่างยโส
“นายน่ะหุบปากไปตลอดกาลเลยป่ะ”
“รุ่นพี่โอซึพูดถูกแล้วล่ะค่ะ น่าผิดหวังจริง ๆ”
ดูเหมือนคุณอากาชิจะใช้ครึง่ วันของวันปิดเทอมหน้าร้อน
ไปอย่างมีคุณค่า
เริม่ ต้นด้วยการลุกขึน้ มาทักทายดวงตะวันตอนเจ็ดโมงเช้า
รับประทานอาหารเช้าทีม่ สี ารอาหารครบถ้วน แล้วเดินทางไปที่
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