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ทีจ่ ริงแล้วนีไ่ ม่ใช่เรือ่ งราวของผมด้วยซ�ำ้ แต่เป็นเรือ่ งเกีย่ วกับเธอ
คนนั้นตั้งแต่ต้นยันจบ
โลกใบนี้คือเวทีที่เต็มไปด้วยตัวละคร ใครต่อใครต่างก็
ชิงไหวชิงพริบแย่งบทตัวเอกกันอุตลุด แต่แล้วจู่ ๆ ในคืนนัน้ เอง
เธอกลับตกกระไดพลอยโจนกลายเป็นนางเอกในชัว่ ข้ามคืนโดย
ไม่ได้เจตนา ทว่าเจ้าตัวไม่ได้รอู้ โี หน่อเี หน่อะไรกับเขา จนป่านนี้
ก็คงยังไม่รู้ตัวเลยละมั้ง
นี่เป็นทั้งบันทึกความทรงจ�ำอันน่าทึ่ง และเป็นทั้งความ
ทรงจ�ำอันขมขื่นของผม ขณะที่เธอก้าวเดินอย่างสง่างามผ่าน
การผจญภัยยามราตรีซึ่งอบอวลด้วยกลิ่นอายสุรา ตัวผมเอง
กลับวืดต�ำแหน่งพระเอก เลยจ�ำต้องกล�้ำกลืนฝืนรับบทเป็น
ก้อนกรวดริมทางไปตามระเบียบ
คุณผู้อ่านที่เคารพ บัดนี้ขอเชิญท่านรื่นรมย์กับความ
น่ารักของเธอ และถือเสียว่าเอ็นดูความเฟอะฟะของผมไปด้วย

ในตัว จงปลื้มปริ่มกับรสชาติของชีวิตที่ออกจะหวานปะแล่ม
ดั่งเต้าหู้อัลมอนด์ให้สาสมใจเถิด
ได้โปรดส่งเสียงเชียร์ให้ก�ำลังใจเธอด้วยก็แล้วกัน
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คุณรู้จักสิ่งที่เรียกว่า “หมัดมิตรภาพ” หรือเปล่า
หากมีเหตุจ�ำเป็นเร่งด่วนที่คุณต้องตะบันหน้าคนใกล้ตัว
อย่างไม่อาจหลีกเลีย่ ง คุณจะก�ำหมัดแน่นโดยอัตโนมัติ ลองดู
ก�ำปั้นตัวเองให้ดี ๆ สิ นิ้วโป้งของคุณท�ำหน้าที่คล้ายเหล็กพืด
รัดสีน่ วิ้ ทีเ่ หลืออย่างแน่นหนา เมือ่ นิว้ โป้งกลายเป็นก�ำปัน้ พร้อม
แล้ว คุณก็แค่ต้องใช้มันถล่มใบหน้าที่แสนจะหยิ่งผยองของ
อีกฝ่ายให้แหลกลาญ แต่จากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา การใช้
ความรุนแรงย่อมเชือ้ เชิญความรุนแรงขัน้ กว่าเข้าหาตัว เจ้านิว้ โป้ง
แห่งความเกลียดชังจึงแผ่ขยายออกไปทั่วโลกราวกับไฟลามทุ่ง
ท้ายที่สุดหายนะก็บังเกิด โลกนี้คงไม่เหลือสิ่งดีงาม หากเรา
ทิ้งทุกสิ่งที่พึงหวงแหนลงชักโครกหมดสิ้น
แต่หากคุณคลายก�ำปั้นออกแต่แรก จากนั้นก�ำอีกสี่นิ้ว
ทับลงไปบนนิว้ โป้ง ก�ำปั้นทีด่ แู ข็งกระด้างสุดห้าวหาญก็จะขาด
ความมั่นใจ และกลายเป็นก�ำปั้นน่ารักน่าขันคล้ายกับอุ้งเท้า
แมวกวักไปแทน แน่นอนว่าคุณไม่มีทางเอาความเกลียดชัง
ขนานแท้ใส่เข้าไปในก�ำปั้นทรงนี้ได้ เมื่อเป็นเช่นนี้เราจึงหยุด
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ปฏิกริ ยิ าลูกโซ่ของความรุนแรงไว้ได้สำ� เร็จ นอกจากจะสามารถ
ทวงคืนสันติภาพกลับสูโ่ ลกใบนีไ้ ด้แล้ว เรายังเก็บรักษาสิง่ ดีงาม
เอาไว้ได้อีกนิดหน่อยด้วย
“ถ้าซ่อนนิ้วโป้งไว้แบบนี้ เราจะก�ำหมัดให้แน่นก็ไม่ได้
นิ้วโป้งที่แอบซุกเอาไว้ก็คือความรักยังไงล่ะ”
เธอกล่าวไว้เช่นนั้น
สมัยที่เธอยังเป็นเด็กน้อย พี่สาวเธอเคยถ่ายทอดเรื่อง
ของ “หมัดมิตรภาพ” ให้ฟังดังนี้
“ฟังนะ เราเป็นผูห้ ญิงยิงเรือ ทางทีด่ กี ไ็ ม่ควรจะควงหมัด
ไล่ต่อยใครสุ่มสี่สุ่มห้าหรอก แต่บนโลกกว้างใหญ่ใบนี้ คนดี
มีศลี ธรรมมีแค่หยิบมือเดียว ทีเ่ หลือถ้าไม่ใช่คนสันดานเสียก็เป็น
พวกงี่เง่า หรือทั้งงี่เง่าแถมยังสันดานเสียด้วย ดังนั้นถึงจะไม่
อยากควงก�ำปัน้ ต่อยใคร แต่ถา้ จ�ำเป็นต้องท�ำละก็ ลองใช้หมัด
มิตรภาพที่พี่สอนดูนะ หมัดประเภทที่ว่านี้ต่างจากหมัดทั่วไป
เพราะมัน ประกอบไปด้ วยความรักนั่นเอง หากเราใช้หมัด
มิตรภาพซึง่ เปีย่ มด้วยความรักจนช�ำนาญ และก้าวไปเผชิญโลก
อย่างสง่างามได้ละก็ ประตูสู่ชีวิตสมานฉันท์อันงดงามย่อม
เปิดกว้างอยู่เบื้องหน้า”
ชีวิตสมานฉันท์อันงดงาม ค�ำค�ำนี้โดนใจเธออย่างแรง
ด้วยเหตุนี้เอง เธอจึงมี “หมัดมิตรภาพ” เป็นไม้ตาย
ก้นหีบตั้งแต่บัดนั้น
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เรื่องราวต่อไปนี้เกิดขึ้นเมื่อใกล้สิ้นเดือนพฤษภาคมช่วงปลาย
ฤดูใบไม้ผลิ
เนือ่ งจากรุน่ พีอ่ ากางาวะก�ำลังจะแต่งงานเลยจัดเลีย้ งฉลอง
เฉพาะในหมูค่ นคุน้ เคย แม้ผมกับรุน่ พีอ่ ากางาวะแทบจะไม่เคย
ได้คยุ กัน แต่ในเมือ่ มีความสัมพันธ์ในฐานะรุน่ พีร่ นุ่ น้องร่วมชมรม
ของมหาวิทยาลัย ผมเลยต้องโผล่หน้าไปงานเลี้ยงสักหน่อย
นอกจากผมแล้วยังมีอีกหลายคนในชมรมไปรวมตัวกันที่นั่น
รวมถึงพวกรุ่นน้องซึ่งเธอเองก็เป็นหนึ่งในนั้น
หากตรงมาจากสี่แยกชิโจคิยามาจิแล้วเดินเลียบคลอง
ทาคาเสะ คุณจะพบร้านอาหารตะวันตกตั้งอยู่บนถนนมืด ๆ
มันเป็นอาคารไม้ทรงโบร�่ำโบราณสามชั้นที่มีบรรยากาศอบอุ่น
แสงสว่างจากร้านสาดไปยังแนวต้นไม้ริมคลองทาคาเสะ
เป็นภาพที่ดูแล้วอบอุ่นยิ่งนัก แต่ภายในร้านกลับอบอุ่น
ยิ่งกว่า เผลอ ๆ จะร้อนผ่าวเอาด้วยซ�้ำ
คู ่ บ ่ า วสาวแลกเปลี่ ย นค� ำ สั ญ ญาว่ า จะครองคู ่ ไ ปจน
ถือไม้เท้ายอดทอง กระบองยอดเพชร ระหว่างนั้นถึงจะถูก
ขอถ่ายรูปช็อตอุ้มกันบ้าง ผลัดกันจูบบ้าง ทั้งคู่ก็ยังร้อนแรง
แดงโร่ไม่มีท่าทีเขินอายผีสางเทวดา ท�ำเอาบรรดาสักขีพยาน
แทบจะไหม้เกรียมกันไปถ้วนหน้า
ปัจจุบันเจ้าบ่าวท�ำงานเป็นพนักงานของธนาคารสาขา
คาราสึมะโออิเคะ ส่วนเจ้าสาวเป็นนักวิจัยประจ�ำบริษัทสุรา
ทั้ง คู ่ ต ่ า งก็ห ้ า วหาญจนไม่ แยแสความเห็น ของผู้ หลักผู้ ใหญ่

14

SA

M

PL

E

ได้ยินว่าพ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายยังไม่เคยเจอหน้ากันเลยด้วยซ�้ำ
บ่าวสาวเริ่มสนิทสนมกันตั้งแต่เข้าเรียนปีหนึ่งในมหาวิทยาลัย
ตั้งแต่นั้นก็พากันผจญคลื่นลม บุกป่าฝ่าดง ปีนเขา รวมทั้ง
ข้ามห้วยสารพัด จนกระทัง่ ลงเอยในสภาพกร้านโลกอย่างทีเ่ ห็น
ล�ำพังเรื่องที่ว่ามาก็น่าเบื่อเกินพอแล้ว แถมตัวผมเอง
ยังไม่ได้สนิทสนมกับทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวอีกต่างหาก ขืนยัง
มีอารมณ์สนุกกับงานเลี้ยงได้คงจะเพี้ยนเต็มที ผมเลยขม�้ ำ
อาหารตรงหน้าพลางจ้องมองเธอทีน่ งั่ อยูต่ รงมุมโต๊ะเพือ่ เป็นการ
ฆ่าเวลาเพลิน ๆ
อีกฝ่ายก�ำลังจ้องมองเปลือกหอยทากที่กลิ้งอยู่มุมหนึ่ง
ของจานด้วยสีหน้าใคร่รู้ ไม่รู้ว่าเธอสนุกอะไรนักหนากับการ
พินิจพิจารณาเปลือกหอยเปล่า ๆ แต่อย่างน้อยขอแค่ได้มอง
เธอ ผมก็ปลื้มใจแล้ว
เธอเป็นรุน่ น้องทีผ่ มตกหลุมรักตัง้ แต่แรกเห็น แต่จนแล้ว
จนรอดก็ยงั ไม่มโี อกาสพูดคุยกัน ผมเลยวางแผนไว้ดบิ ดีว่าคืนนี้
แหละจะคว้าโอกาสมาให้ได้ แต่ปรากฏว่ากลยุทธ์จองที่นั่งข้าง
เธอดันล้มเหลวเสียอีก แผนสวยหรูจึงมีทีท่าจะสูญเปล่าอยู่
รอมร่อ
แล้วตอนนั้นเองพิธีกรก็ลุกขึ้นประกาศ
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เจ้าสาวชือ่ โทโด นาโอโกะหรอกเหรอ ผมก็เพิง่ จะรูน้ แี่ หละ
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เมือ่ งานฉลองให้คบู่ า่ วสาวจบลง บรรดาผูร้ ว่ มงานในร้านอาหาร
ตะวันตกต่างก็ทะลักออกมายืนบนถนน
ผมเข้าไปผสมโรงอยู่ในกลุ่มคนที่ตกลงกันว่าจะลุยฉลอง
กันต่อ พร้อมกับสอดส่ายสายตาเหยีย่ วมองหาโอกาสทีจ่ ะเข้าไป
คุยกับเธอ เผือ่ ฟลุกเจอด้ายแดงแห่งโชคชะตาระหว่างผมกับเธอ
หล่นอยู่แถวนั้น
แต่กลับต้องผิดหวังอย่างทันตาเห็น เธอค้อมหัวให้กับ
คนอื่น ๆ แล้วแยกตัวออกไป ดูเหมือนจะมุ่งหน้ากลับบ้าน
ฉะนั้นถึงผมจะไปฉลองต่อแบบเหงา ๆ ก็ไม่ได้อะไรขึ้นมา ผม
จึงดอดออกจากกลุ่มแล้วรีบเดินตามเธอที่ล่วงหน้าไปก่อน
“ท�ำไมถึงรีบกลับนักล่ะ น้องสาวจ๋า ไปดืม่ กับพีส่ กั แก้ว
จะเป็นไรไป” ค� ำพูดท�ำนองนั้นไม่ได้หลุดออกจากปากผม
ในหัวว่างเปล่า เอาเป็นว่าเดินตามเธอไปก่อนก็แล้วกัน
ข้าง ๆ ทางออกของสถานีคาวาระมาจิ บริเวณสี่แยก
ชิโจคิยามาจิมวี ยั รุน่ ก�ำลังดีดกีตาร์กบั ผูค้ นจ�ำนวนหนึง่ ทีเ่ คลิม้ ฟัง
กลุม่ ชายในชุดสูทสีดำ� เทีย่ วตามตือ๊ สาว ๆ ทีเ่ ดินผ่าน รวมไปถึง
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หนุ่มสาวเฒ่าชราหน้าตาแดงก�่ำนับไม่ถ้วนที่เดินสวนกันไปมา
อย่างคึกคัก ต่างคนต่างก็มุ่งสู่จุดหมายต่อไปของตัวเอง
ตอนแรกผมนึกว่าเธอจะเลีย้ วตรงสะพานชิโจโอฮาชิ แต่
เธอกลับท�ำท่าครุ่นคิดนิดหน่อยแล้วเดินต่อไปทางเหนือ ต้นไม้
รกเรือ้ เรียงรายอยูร่ มิ คลองทาคาเสะ ท�ำให้บรรยากาศริมฝัง่ คลอง
มืดตึ๊ดตื๋อ แต่พอเดินเลยไปอีกหน่อยจะเจอร้าน “คาเฟ่มิวส์”
ซึ่งสาดแสงสีส้มออกมา เธอเดินกระตุก ๆ คล้ายหุ่นยนต์อยู่
หน้ า ร้ า นราวกั บ ก�ำ ลั ง ใช้ ค วามคิ ด จากนั้ น ยื ด อกขึ้ น คล้ า ย
ตัดสินใจได้แน่วแน่แล้ว ก่อนเลี้ยวเข้าไปในตรอก
เธอคลาดสายตาไปเสียแล้ว
เบื้องหน้าคือตรอกที่ดูไม่น่าไว้วางใจ ขนาบด้วยตึกราม
บ้านช่องและร้านที่สว่างไสวด้วยแสงไฟสีลูกพีช เธอหายไป
ทางไหนแล้วก็ไม่รู้ ซ�ำ้ ร้ายพวกผูช้ ายเชียร์แขกยังตือ๊ ผมให้เข้าร้าน
ทีเ่ ปิดไฟสีลกู พีช ผมเลยจ�ำต้องถอยออกมาให้พน้ ตรอก โอกาส
ลอยมาอยู่ตรงหน้าแท้ ๆ แต่กลับระเหยหายไปในชั่วพริบตา
ด้วยเหตุนี้ผมจึงต้องลงจากเวทีมาตั้งแต่เนิ่น ๆ และ
ปล่อยให้เธอฉายเดีย่ วกับการผจญภัยในยามราตรีทเี่ พิง่ จะเริม่ ต้น
จากนี้ไปขอให้เธอรับหน้าที่เล่าเรื่องต่อก็แล้วกัน

นีเ่ ป็นเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ ภายในคืนเดียว และเป็นครัง้ แรกทีฉ่ นั ตระเวน
ท่องราตรีจากถนนคิยามาจิมาถึงย่านปอนโตะโช
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จะว่าไปแล้วการตัดสินใจครั้งนี้มีแรงกระตุ้นจากเปลือก
หอยทากที่กลิ้งอยู่ตรงมุมจานนั่นเอง ตอนนั่งอยู่ในร้านอาหาร
บนถนนคิยามาจิระหว่างงานเลี้ยงแต่งงานของรุ่นพี่ ฉันจ้อง
เขม็งทีเ่ ปลือกหอยลวดลายเกลียว ๆ ในจาน แล้วพลันรูส้ กึ อย่าง
แรงกล้าขึ้นมาว่า อยากดื่มจัง แม้ไม่ทราบแน่ชัดว่าเรื่องนั้น
กับเปลือกหอยมันมาเกี่ยวข้องกันได้ยังไงก็ตาม
ทว่าในงานเลี้ยงมีแต่พวกรุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัย พอคิดว่า
จะดื่มให้หายอยากก็เกรงใจ อีกอย่างถ้าเกิดฉันไปท�ำรุ่มร่าม
กลางงานเลีย้ งแต่งงานจนท�ำให้รนุ่ พีต่ อ้ งอับอายละก็ คงไม่รวู้ า่
จะขอโทษยังไงดี ฉันเลยต้องยั้งเรื่องดื่มไว้หน่อย แต่สุดท้าย
ก็อดรนทนไม่ไหวเลยต้องขอตัวไม่ไปร่วมกินเลีย้ งต่อรอบสองกับ
คนอื่น ๆ
ในคืนนั้นฉันตั้งใจว่าจะไปตะลุยโลกอันน่าหลงใหลของ
ผู้ใหญ่ตามล�ำพัง พูดง่าย ๆ ก็คืออยากดื่มให้สาแก่ใจแบบที่
ไม่ต้องคอยเกรงใจพวกรุ่นพี่นั่นเอง
ระหว่างทีเ่ ดินผ่านละแวกชิโจคิยามาจิ ฉันเห็นบรรดาสตรี
และบุรษุ เดินท่องราตรีกนั ขวักไขว่ไม่ขาดสาย เสน่หแ์ บบผูใ้ หญ่
แท้ ๆ มันต้องแบบนี้! ทั้งสุราและโลกแห่งผู้ใหญ่อันน่าตื่นตา
ตื่นใจรอฉันอยู่เบื้องหน้าแล้ว ต้องใช่แน่! ฉันคิดอย่างตื่นเต้น
พลางเดินกระตุก ๆ เลียนแบบหุน่ ยนต์อยูห่ น้าร้าน “คาเฟ่มวิ ส์”
ฉันเลือกเข้าบาร์ชื่อ “มูนวอล์ก” ที่มีคนรู้จักแนะน�ำมา
เนือ่ งจากร้านนัน้ เสิรฟ์ ค็อกเทลทุกประเภทในราคาแค่สามร้อยเยน
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ในบรรดาเครือ่ งดืม่ ทัง้ หมดฉันชอบเหล้ารัมเป็นพิเศษ ถึงกับคิด
ว่าถ้าน�ำ้ ในมหาสมุทรแปซิฟิกกลายเป็นเหล้ารัมเสียหมดก็คงจะ
ดีหรอก
แน่นอนว่าจะให้ฉนั ยืนเท้าสะเอว แล้วกระดกขวดเหล้ารัม
ขึ้นซดทีเดียวหมดเหมือนดื่มนมตอนเช้าก็ยังไหว แต่มันคงเป็น
ได้แค่เพียงฝันกลางวัน ฉันจ�ำต้องท�ำตัวสงบเสงี่ยมเป็นกุลสตรี
เลยได้แต่เก็บความฝันอันบรรเจิดลงก้นหีบสมบัตใิ นหัวใจ เพราะ
ถ้าขาดความระมัดระวังในการใช้ชีวิตแล้วละก็ ชีวิตสมานฉันท์
อันงดงามคงจะเกิดขึ้นได้ยาก
ดังนั้นฉันจึงตัดสินใจลิ้มลองค็อกเทลแทน จะว่าไปแล้ว
การดื่มค็อ กเทลก็ค ล้ ายกับการเลือ กสรรอัญ มณีไ ปทีละเม็ด
แม้กระทัง่ ชือ่ เมนูยงั อบอวลด้วยบรรยากาศเลิศหรู ทัง้ อากาปุลโก
คิวบา ลิเบร หรือปิญา โคลาดา ดังนัน้ ค็อกเทลจึงเป็นตัวเลือก
ทีน่ า่ สนใจไม่แพ้เหล้ารัมเลยทีเดียว เอาเป็นว่าฉันจะพยายามดืม่
ให้หลากหลาย เพราะตัง้ ใจไว้แล้วว่าคืนนีจ้ ะดืม่ ด�ำ่ กับสิง่ ทีไ่ ด้ชอื่
ว่าน�้ำเมาให้มากที่สุด

19

SA

M

PL

E

ไป ๆ มา ๆ ฉันเลยนัง่ ดวดเหล้าทีบ่ าร์ “มูนวอล์ก” เสีย
จนเต็มคราบ แล้วระหว่างนั้นเองจู่ ๆ คุณผู้ชายวัยกลางคน
ที่นั่งอยู่ตรงมุมเคาน์เตอร์บาร์ก็ทักขึ้นมา
“นี่ เธอน่ะมีเรื่องกลุ้มใจอยู่ใช่ไหมล่ะ”
ฉันไม่ได้โต้ตอบกลับไปในทันที ก็ไม่ได้กลุม้ อะไรเสียหน่อย
พอเห็นฉันเงียบไป อีกฝ่ายก็พูดต่อ
“ถ้ามีเรื่องหนักอกหนักใจละก็ ฉันอาจจะช่วยผ่อนหนัก
เป็นเบาได้” ช่างเป็นวิธพี ดู ทีด่ ฉู ลาดและเก๋ไก๋ไม่หยอกจนฉันอด
ทึ่งไม่ได้
ลุงร่างผอมเพรียวเรียวชะลูดคนนี้ชื่อคุณโทโด ใบหน้า
ยาวของเขามีหนวดเคราหร็อมแหร็มชีโ้ ด่เด่ ดูเผิน ๆ เหมือนกับ
แตงกวาทีถ่ กู ขัดด้วยกระดาษทราย เขาชะโงกเข้ามาหาพร้อมกับ
ปล่อยกลิน่ ฉุนกึกซึง่ แยงจมูกฉันเข้าเต็ม ๆ คงจะเป็นกลิน่ น�้ำหอม
ส�ำหรับสุภาพบุรษุ ละมัง้ ตามด้วยกลิน่ ตัวเถือ่ น ๆ โชยฉุย เมือ่
มันมาผสมผสานกับกลิ่นแรงจัดของน�้ำหอมจึงกลายเป็นกลิ่น
อันลึกล�้ำชวนให้ฝันร้าย บางทีเจ้ากลิ่นอันล�้ำลึกสุดซับซ้อนนี้
อาจจะเป็น “กลิน่ รัญจวนของผูช้ ายรุน่ ลุง” หรือว่าชายคนนีค้ อื
“หนุ่มใหญ่มาดนิ่ม” ที่คนแถวนี้เขาเล่าลือกันนะ
คุณโทโดยิ้มกริ่ม หน้ายับยู่ยี่ราวกับกระดาษสาที่ถูกจับ
ขยุ้ม
“งั้นจะเลี้ยงเหล้าสักหน่อยก็แล้วกัน”
“แหม ไม่ต้องหรอกค่ะ”
“อย่ามัวแต่เกรงใจน่า”
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ฉั น ปฏิ เ สธซ�้ำ แต่ ถ ้ า ขื น ปฏิ เ สธน�้ำ ใจไปแบบห้ ว น ๆ
ดีไม่ดีจะกลายเป็นเสียมารยาทกับคุณโทโด อีกอย่างในสังคม
ทุนนิยมเช่นนี้ คงไม่มีสิ่งใดจะมีค่ายิ่งกว่าของฟรีอีกแล้ว
คุณโทโดจ้องมองฉันที่ก�ำลังดื่มเหล้าอย่างสนใจใคร่รู้
แต่วา่ ถ้าจะจ้องฉันละก็ สูเ้ อาเวลาไปจ้องหม้อหุงข้าวจะสนุกกว่า
ไหม ถึงยังไงฉันก็เป็นคนจืดชืดน่าเบือ่ ยิง่ กว่าหม้อหุงข้าวเสียอีก
หรือว่ามีอะไรพิลกึ ๆ ติดอยูบ่ นหน้าฉันกันนะ ฉันนึกสงสัยพลาง
แอบถูหน้าตัวเอง
“เธอมาคนเดียวเหรอ แล้วเพื่อน ๆ ล่ะ” คุณโทโดถาม
“มาคนเดียวค่ะ” ฉันตอบ

SA

คุณโทโดยังชีพด้วยการเพาะเลี้ยงปลาคาร์ปไว้ขาย
“สมัยก่อนเศรษฐกิจฟองสบูแ่ ตกน่ะ พวกปลาคาร์ปก็คอื
ปึกแบงก์ว่ายน�้ำได้ดี ๆ นี่เอง” เขาเล่าพลางเหม่อมองไปไกล
“แต่ตอนนี้พอมานึกดูแล้วก็งี่เง่าเป็นบ้า”
เขาจ้องมองผ่านช่องว่างระหว่างขวดหลากสีสันที่อยู่
อีกฟากหนึ่งของเคาน์เตอร์บาร์ คงจะก�ำลังหวนนึกถึงเหล่า
ปลาคาร์ปแสนสวยที่กระโดดขึ้นเหนือบ่อเลี้ยงและกลายร่าง
เป็นปึกธนบัตรอยู่ละมั้ง คุณโทโดเว้นช่วงเพื่อจิบวิสกี้ช้า ๆ
หากขึ้นรถไฟสายอุจิระหว่างเกียวโต-โอซาก้าจากสถานี
จูโฉะจิมะ แล้วลงทีเ่ มืองอุจซิ งึ่ อยูท่ างใต้ของเกียวโต เราจะพบ
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กับสถานที่ที่เรียกว่าโรคุจิโซซึ่งเป็นที่ตั้งของ “ฟาร์มปลาคาร์ป
โทโด” มันคือธุรกิจทีเ่ จ้าตัวลงทุนลงแรงสร้างขึน้ มานัน่ เอง คุณ
โทโดต้องสูร้ บตบมือในช่วงเศรษฐกิจฟองสบูท่ รี่ ดู ม่านปิดฉากลง
อย่างเงียบเชียบ แล้วยังโดนซ�้ำเติมด้วยคลื่นเศรษฐกิจซบเซา
ถาโถมอยูห่ ลายระลอก ทว่าเขาก็ยงั คงโหนครีบปลาฝ่าคลืน่ ลม
ตลอดมาจวบจนกระทั่งปีนี้
ตลอดปีนมี้ เี รือ่ งยุง่ ยากประดังเข้ามาไม่ได้หยุดหย่อน เขา
ต้องปวดหัวกับแก๊งขโมยปลาคาร์ปที่ออกอาละวาดขนานใหญ่
ไหนจะสูญเงินทีเ่ ตรียมไว้ส�ำหรับซ่อมแซมอุปกรณ์เลีย้ งปลา ซ�้ำ
ร้ายเหล่าปลาคาร์ปแสนรักก็ดันมาตกเป็นเหยื่อของโรคระบาด
ปริศนาจนตัวบวมตุย่ แต่ละตัวหน้าตะปุม่ ตะป�ำ่ ราวกับสิง่ มีชวี ติ
ต่างดาวไปเสียอย่างนัน้ เมือ่ ฟังคุณโทโดเล่าถึงตรงนี้ ฉันก็เอ่ย
ขึ้นมา
“อะไรกันนักหนาคะเนี่ย ไม่น่าเชื่อว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้น
ต่อเนื่องแบบนี้”
“ไม่ใช่แค่นั้นหรอกนะ พอคิดว่าคงไม่มีอะไรจะเสียแล้ว
กลับเจอดีเข้าให้ คราวนี้ธุรกิจที่ท�ำมาถึงกับจอดสนิท เฮอะ
นึกไม่ถึงว่าจะเจอเข้ากับตัวจนฉันหลุดข�ำก๊ากเชียวล่ะ”
เมื่อช่วงเย็นไม่กี่วันก่อนเกิดเหตุพายุหมุนขึ้นที่เมืองอุจิ
พายุเคลือ่ นตัวจากปราสาทฟูชมิ -ิ โมโมยามะไปยังโรคุจโิ ซ
โดยไม่มีทีท่าจะอ่อนก�ำลังลง และจ่อเข้าฟาร์มปลาคาร์ปของ
คุณโทโดอย่างน่ากลัว
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