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เหน็ซากรุะทไีรกค็ดิถงึ

แม้เวลาผ่านไปนานแค่ไหนผมกอ็ดคดิถงึคณุไม่ได้จรงิ ๆ

มซิาก ิ ผมท�าอะไรให้คณุไม่ได้เลย

ไม่ว่าจะตระหนักถึงความทุกข์ทรมาน  หรือช่วยคุณให้

หลดุพ้นจากความโศกเศร้าผมกท็�าไม่ได้

ไม่ส ิ ไม่ใช่แค่นั้น

ผมท�าให้คณุต้องเจบ็ปวด

วนันั้นตอนมองแผ่นหลงัของผม  คณุคดิอะไรอยู่เหรอ

เวลานกึถงึเรื่องนั้น  จนกระทั่งตอนนี้ผมกย็งัทนรบัไม่ไหว

แต่เสยีใจแค่ไหนกส็ายเกนิไปแล้วสนิะ

เพราะฤดูใบไม้ผลนิี้ไม่มคีณุอกีต่อไปแล้ว

หากจะมีสิ่งใดที่ผมท�าได้  คงเป็นการมีชีวิตอยู่ต่อไป 

โดยไม่ลมืคณุ
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ฉะนั้น...มซิาก ิ นบัจากนี้ไปกเ็ช่นกนั  ทกุครั้งที่เหน็ซากรุะ

ผมจะนกึถงึคณุ

คณุผู้ผลบิานอย่างงดงามเพยีงชั่วเวลาแสนสั้น...

คนรกัของผมผู้เป็นดั่งดอกซากรุะ

SAMPLE



บทที่หนึ่ง

ฤดูใบไม้ผลิ

SAMPLE



SAMPLE



กรรไกรในมือช่างตัดผมขยับเป็นจังหวะสม�่าเสมอขณะตัดแต่ง

ทรงผมของอาซาครุะ ฮารโุตะ

ทุกครั้งที่เธอหนีบเส้นผมไว้ระหว่างนิ้วอย่างช�านาญ  

หัวใจของฮารุโตะก็เต้นแรง  ทั่วทั้งกายร้อนผ่าวราวดวงอาทิตย์

กลางฤดูร้อน  รู้สึกถึงเหงื่อที่ค่อย ๆ ซึมบนฝ่ามือ  เขาถูมือใต ้

ผ้าคลมุกบักางเกงยนีส์  แอบมองผ่านกระจกเบื้องหน้าโดยไม่ให้

เธอรู้ตวั

ผมสอ่ีอนเป็นลอนคลาย  สวมเสื้อลายทาง  ใบหน้ากลม

น่ารักชวนให้นึกถึงแมว  แถมยังติดนิสัยชอบท�าปากจู๋เล็กน้อย

ขณะตั้งสมาธิ

เธอชื่ออารอิาเกะ มซิาก ิ หญงิสาวที่ฮารโุตะตกหลมุรกั

ระหว่างฟังเพลงไอ วิลล์ของเดอะบีตเทิลส์ที่เปิดคลอ 

ในร้าน  ฮารโุตะยิ้มเคลบิเคลิ้มจนหน้าแทบละลายเยิ้มอย่างกบั

โมจทิี่ย่างนานเกนิไป

SAMPLE
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วนันี้คณุอารอิาเกะน่ารกัสดุยอดอกีเหมอืนเคย  ต้องผสม

ยนีอย่างไรถงึได้ลูกน่ารกัขนาดนี้  อยากขอบคณุพ่อแม่ของเธอ

เหลอืเกนิ

จู่ ๆ มิซากิก็มองมาทางนี้ผ่านกระจก  ท�าเอาเขาเกือบ

กระโดดผลงุจากเก้าอี้

ยะ...แย่ล่ะส!ิ  โดนจบัได้แล้วว่าเราจ้องเธออยู่

แต่มซิากเิอยีงคอพลางถาม  “เป็นอะไรไปคะ”  ท่าทาง

ไม่ทนัสงัเกตเหน็สายตาชื่นชมของเขา

“เปล่าครบั  ฮ่า ๆ”  ฮารโุตะแสร้งหวัเราะ

สงบสตอิารมณ์หน่อยส ิ วนันี้เรามาร้านตดัผมแห่งนี้ด้วย

เป้าหมายยิ่งใหญ่  นี่ไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ  แต่เป็นศกึส�าคญัครั้งเดยีว

ในชวีติ

เขาเบนสายตามองนอกหน้าต่าง  หน้าร้านมีถนนสาย 

เล็ก ๆ  ไกลออกไปเห็นต้นซากุระ  ซากุระต้นนั้นผิดรูปผิดร่าง

เพราะเอนขวาเลก็น้อย  ดอกซากรุะบานสะพรั่งภายใต้แสงแดด

สว่างไสวของฤดูใบไม้ผลิ  สายลมเอื่อยอ่อนพัดกลีบดอกลอย 

ขึ้นฟ้าดูงดงามดั่งภาพถ่าย  ทว่าทิวทัศน์ที่เคยช่วยให้จิตใจ 

ผ่อนคลาย  เวลานี้กลบัสร้างแรงกดดนัให้ฮารโุตะ

ซากรุะจะบานถงึแค่สดุสปัดาห์  ถ้าผ่านช่วงนั้นไปมนัจะ

ร่วงโรยอย่างรวดเร็ว  ไม่มีเวลาแล้ว  วันนี้แหละต้องชวนคุณ 

อารอิาเกะไปชมดอกไม้ให้ได้
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เพลงในร้านเปลี่ยนเป็นชี เลิฟส์ ยูของเดอะบีตเทิลส์  

ราวกบัว่าเพลงนั้นก�าลงัเชยีร์เราอยู่  ขอบคณุนะ  จอห์น  พอล  

จอร์จ  แล้วกร็งิโก

ฮารุโตะคิดแผนการมาเรียบร้อย  เริ่มจากชวนคุยเรื่อง

สพัเพเหระแล้วค่อยเข้าประเดน็ซากรุะ

“คณุชอบขนมหวานอะไรเหรอครบั”

“คสัตาร์ดละมั้ง”

“ผมชอบซากรุะโมจ!ิ  ซากรุะ...จรงิส ิ ฤดซูากรุะพอดเีลย  

แต่ได้ข่าวว่าจะบานถงึแค่สปัดาห์นี้  ฝนจะเริ่มตกตั้งแต่สปัดาห์

หน้าด้วย  ถ้าไม่รงัเกยีจเราไปดูซากรุะด้วยกนัไหมครบั!”

นี่แหละ  มนัต้องอย่างนี้  ไม่มวีธิชีวนออกเดตวธิไีหนเป็น

ธรรมชาตแิละมสีไตล์มากกว่านี้อกีแล้ว  ดลี่ะ  ลยุเลย  มะ...ไม่ส ิ 

เดี๋ยวก่อน  พูดถึงซากุระโมจิแล้วต่อด้วยฤดูซากุระไม่ดูจงใจ 

ไปหน่อยเหรอ  เริ่มจากนี่กฤ็ดูซากรุะแล้วนะครบัดกีว่า

เขารวบรวมความกล้าจากทุกซอกทุกมุมของร่างกาย  

เตรยีมจะอ้าปากพูด  แต่ประหม่าจนตวัแขง็ทื่อ  กระวนกระวาย

เสมือนว่าทุกครั้งที่เส้นผมถูกตัดร่วงลงบนพื้น  ก็เหมือนทราย 

ในนาฬิกาทรายร่วงหล่นไปเรื่อย ๆ ด้วย  ฮารโุตะหลบัตาพลาง

พยายามอ้าปากพูด

“ซา...ซาก ุ ซาก.ุ..ซาก.ุ..ซาก.ุ..ซาก.ุ..”

SAMPLE
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บ้าจริง  พูดค�าว่าซากุระไม่ออก  แบบนี้เราก็กลายเป็น

คนเพี้ยนที่พูดเลียนเสียงกรรไกร1น่ะสิ  แต่ไม่มีเวลาแล้ว  ชวน

เธอซะ  กล้า ๆ หน่อย  อาซาครุะ ฮารโุตะ

“ช่วงนี้งานยุ่งเหรอคะ”

คนเปิดปากพูดก่อนคอืมซิากิ

“เอ๊ะ!  เอ่อ”  เขาอ�้าอึ้งเพราะตั้งรบัไม่ทนั

“แต่เป็นช่างภาพมอือาชพีนี่สดุยอดไปเลยนะคะ  แถมยงั

พยายามจนได้รางวลั  แล้วออกมาท�างานอสิระ  คณุอาซาครุะ

เพิ่งอายยุี่สบิสี่เองสนิะ”

“ครบั  ก.็..”

“โอ้โฮ  อายุเราห่างกันแค่ปีเดียวแท้ ๆ  สุดยอดไปเลย  

ฉันต้องพยายามบ้างแล้วล่ะ  ว่าแต่หมู่นี้ถ่ายรูปแบบไหนอยู่ 

เหรอคะ  ตอนนี้ฤดูใบไม้ผล ิ น่าจะถ่ายรูปซากรุะหรอืเปล่า”

ซากรุะ!  โอกาสมาถงึแล้ว  เขาเกรง็ท้องพร้อมหนัขวบัไป

ข้างหลงั

“ฤดซูากรุะพอดเีลยนะครบั  ถ้าไม่รงัเกยีจเราไปดซูากรุะ...”

เสยีงกรรไกรตดัฉบั!

มซิากหิยดุมอื  หน้าซดีเผอืด

เธอเป็นอะไรไปน่ะ  หรอืว่าตดัผมเราสั้นเกนิไป  ไม่เหน็

เป็นไรเลย

1
 ในภาษาญี่ปุ่น  เสยีงฉบั ๆ ของกรรไกรคอืซากซุากุ

SAMPLE
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ตอนนั้นเองที่ฮารโุตะสงัเกตเหน็ว่าปลายกรรไกรเป้ือนเลอืด

“อ้าว  กรรไกรเลอะเลอืดนี่ครบั”

วนิาทตี่อมาลูกค้าหญงิที่นั่งข้าง ๆ มองมาทางนี้แล้วหวดี

ร้องเหมอืนดูหนงัสยองขวญั  ภายในร้านเกดิเสยีงอื้อองึทนัควนั

พนกังานชายตะโกน  “เอาผ้าขนหนูมาเรว็!”

“เรยีกรถพยาบาล!”

ฮารโุตะเอยีงคองนุงง  นี่มนัเกดิอะไรขึ้นกนัแน่

“ขอโทษค่ะ”

เขาหันไปตามเสียงแผ่วเบา  มิซากิหลั่งน�้าตาขณะที่

ใบหน้ายงัขาวซดี

ระ...ร้องไห้ท�าไม  อย่าบอกนะว่ารงัเกยีจการไปดูดอกไม้

กบัเราจนถงึกบัร้องไห้  เล่นเอาเราแทบจะร้องไห้ตามไปด้วยเลย

“ขอโทษท�าไมครบั”  พอเหน็เขายิ้มเกรง็พลางถามอย่าง

หวาด ๆ มิซากิก็ชี้นิ้วสั่นระริกไปที่พื้น  ติ่งหูอาบเลือดตกอยู่ 

ตรงนั้น

เอ๊ะ  ติ่งหูนี่นา  แต่ติ่งหูของใครกนัล่ะ

ติ่งหูของฮารโุตะนั่นเอง

เมื่อมองในกระจกและเหน็หซู้ายมเีลอืดหยดเขากแ็ทบร่วง

จากเก้าอี้

“ติ่งหูผมมม!!!”

รู้ตัวอีกทีเพลงที่เปิดคลอในร้านก็เปลี่ยนเป็นเพลงเฮลป์! 

ของเดอะบตีเทลิส์เรยีบร้อยแล้ว
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ไม่นกึเลยว่าจะกลายเป็นแบบนี้...

ฮารุโตะหลับตาอย่างรู้สึกผิดขณะนอนอยู่ในรถพยาบาล  

ภายใต้เปลอืกตาที่ปิดสนทิภาพของมซิากผิดุขึ้นมา

เขาพบเธอครั้งแรกในยามบ่ายของช่วงปลายฤดูร้อนอัน

สดุแสนธรรมดา

หลังการแข่งขันเบสบอลระดับมัธยมปลายหรือโคชิเอ็ง 

ซึ่งเป็นความบันเทิงประจ�าวันของฮารุโตะสิ้นสุดลง  เขาก็ไป 

แถวชิโมะคิตาซาวะเพื่อจัดการกับผมที่ยาวรุงรัง  ก่อนหน้านี้ 

ใช้บริการร้านตัดผมที่คิดค่าตัดเพียงสองพันเยนเป็นประจ�า   

แต่มันปิดกิจการไปแล้วจึงต้องหาร้านใหม่  ความจริงย่าน 

ชโิมะคติะซาวะอยูห่่างจากละแวกที่พกั  แต่เขาจะมาซื้อหนงัสอื

รวมภาพทูน่าฮิโกะ  เจ้าเหมียวข้าวปั้นที่ร้านวิลเลจ แวนการ์ด

พอดี  เลยถือโอกาสปั่นจักรยานเสือภูเขาสีด�าด้านที่เพิ่งซื้อมา

แถวนี้ด้วยเสยีเลย  คดิแค่ว่าถ้าเจอร้านตดัผมที่ดูเข้าท่าและราคา

ย่อมเยากค็งดี

ร้านตัดผมเพนนี เลนตั้งอยู่มุมหนึ่งของย่านที่อยู่อาศัย  

ห่างจากสถานรีถไฟชโิมะคติะซาวะเลก็น้อย  จดุเด่นคอืผนงัร้าน

ที่เป็นสีขาว  ป้ายชื่อร้านเพนนี เลนเขียนด้วยตัวอักษรโก้เก๋ 

แต่ชวนให้ไม่สบอารมณ์แขวนเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงประตู

บอกตามตรงว่าเขาไม่ชอบ  “ร้านที่วางมาด”  แนวนี้   

ในบรรดาร้านตดัผมพรรค์นี้มกัหาร้านด ีๆ ไม่เคยเจอ  คงไม่พ้น

เป็นแหล่งรวมพวกช่างตัดผมที่ท�างานเหลาะแหละ  ไปร้าน 

แถวบ้านน่าจะดกีว่าจรงิ ๆ  รวมค่าโกนหนวดด้วยกส็ี่พนัเยนเอง  
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ยอมรบัว่าเขามอีคต ิ แต่พอเหน็ข้อความบนกระดานด�าหน้าร้าน

ฮารโุตะกช็ะงกัเท้า  ส�าหรบัลูกค้าที่มาครั้งแรก  ค่าตดัผมสามพนั

เยน!

ไม่ชอบใจก็จริง  แต่ราคาถูกดี  เอาเป็นว่าตัดร้านนี้แค่

ครั้งนี้กแ็ล้วกนั

ตอนเปิดประตูไม้หนกัอึ้งสนี�้าตาลเข้มเข้าไปฮารโุตะได้ยนิ

เพลงเฮยีร์ คมัส์ เดอะ ซนัของวงเดอะบตีเทลิส์  ชายสวมแว่นตา

กรอบด�าท่าทางเจ้าชูย้นืกดเครื่องคดิเลขหน้ายุง่อยูต่รงเคาน์เตอร์

ต้อนรับลูกค้า  คาดว่าเป็นเจ้าของร้าน  ในร้านไม่กว้างมาก   

มเีก้าอี้ตดัผมสี่ตวั  เตยีงสระผมหนึ่งเตยีง  พนกังานชายสองคน

วิ่งวุน่ท�าโน่นท�านี่  คนหนึ่งผมสบีลอนด์  อกีคนไว้ผมทรงเปิดข้าง

ไถสูง  ดูไม่เป็นโล้เป็นพายด้วยกนัทั้งคู่

ฮารโุตะช�าเลอืงมองพวกเขาแล้วหวัเราะขึ้นจมกู  กะแล้ว

เชยีวว่าต้องเป็นร้านประเภทท�าแบบขอไปที

ขณะนั่งบนโซฟาและกรอกแบบสอบถามความต้องการ

ส�าหรบัลูกค้า  เสยีงใครคนหนึ่งกด็งัขึ้น

“ฉนั  อารอิาเกะ มซิาก ิ เป็นช่างผู้ดูแลคณุในวนันี้ค่ะ”

ชั่วพรบิตาที่เงยหน้ามองเจ้าของเสยีงนุ่มละมนุ  ฮารโุตะ

พลนัตกหลมุรกัเธอตั้งแต่แรกเหน็

คนมักเปรียบเทียบวินาทีที่ตกหลุมรักว่าเหมือนโดน

สายฟ้าฟาด  แต่ส�าหรบัฮารโุตะมนัไม่ได้เอะอะตงึตงัเหมอืนเสยีง

ฟ้าผ่า  เขาตกตะลงึราวกบัว่าเดนิบนถนนอยู่ด ีๆ กบ็งัเอญิเจอ

เทพเจ้าสายฟ้า  แล้วโดนอกีฝ่ายวิ่งไล่กวดเสยีมากกว่า
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มซิากห้ิอยกระเป๋าใส่กรรไกรตดัผมที่ดทู่าจะใช้งานมานาน

ไว้ตรงเอว  ดวงตาที่มรีมู่านตาใหญ่มองมาทางนี้พร้อมยิ้มหวาน  

เธอดูเปล่งประกายตรงตามนามสกุล  เพราะ  “อาริอาเกะ”  

หมายถงึ  “มแีสง”

เขาไม่นึกว่าจะได้พบคนแบบเธอในร้านตัดผมที่บังเอิญ

แวะเข้ามา  นี่อาจเป็นของขวญัที่ทูน่าฮโิกะ  เจ้าเหมยีวข้าวปั้น

มอบให้ก็ได้  ทันใดนั้นฮารุโตะก้มมองเสื้อผ้าของตัวเองอย่าง

ร้อนรน

บ้าจรงิ!  ดนัใส่เสื้อยดืสดุเฉิ่มในเวลาแบบนี้เสยีได้  แถม

บนอกเสื้อยังมีข้อความตัวเบ้อเริ่มเขียนว่าเอนด์เลสส์ ซัมเมอร์

อกี  เดี๋ยวเธอกค็ดิหรอกว่าเราอยากอยู่ในฤดูร้อนไปชั่วนรินัดร์

ฮารุโตะยกหลังมือเช็ดเหงื่อบนหน้าผาก  ใจเย็นไว้  

ใจเยน็ส!ิ  เหงื่อออกเยอะไปแล้ว  หยดุไหลสกัที

แต่มซิากกิลบับอกด้วยรอยยิ้ม  “เชญิทางนี้ค่ะ”  เขารู้สกึ

โล่งอกเพราะดเูหมอืนเธอไม่ได้คดิแบบนั้นแม้แต่นดิเดยีว  ก่อนจะ

เดนิน�าไปยงัเก้าอี้ตดัผม

ขณะตดัผมฮารโุตะมองมซิากอิย่างเคลบิเคลิ้มตลอดเวลา

เธออายุเท่าไหร่กันนะ  อาศัยอยู่แถวชิโมะคิตะซาวะ 

หรอืเปล่า  มแีฟนหรอืยงั  ต้องมแีล้วแน่ ๆ  กน็่ารกัเสยีขนาดนี้  

แฟนเธอคือเพื่อนร่วมงานใช่ไหม  ถ้าเป็นเจ้าหนุ่มที่ใส่แว่นตา 

ไร้รสนยิมนั่นละกด็ไูม่คู่ควรกบัเธอเลย  ฮารโุตะขมวดคิ้วเมื่อมอง

ผ่านกระจก  เธอดูประหม่าชอบกล
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มิซากิคงสังเกตเห็นสายตาของเขาจึงสารภาพความลับ

ให้ฟัง  “ฉนัเพิ่งให้บรกิารลกูค้าเป็นครั้งแรกน่ะ  เอ่อ  แต่เคยลอง

กับคนที่มาเป็นแบบตัดผมหลายครั้งแล้ว  ไม่ต้องห่วงค่ะ  แต่ 

ที่จริงก็เครียดนิดหน่อย  ถ้าคุณไม่ชอบใจตรงไหนบอกได้เลย 

นะคะ”

ไม่มีปัญหา!  ถ้าเธอเป็นคนตัด  ต่อให้ทรงผมออกมา

ยุ่งเหยงิเหมอืนเพิ่งโดนพายพุดัถล่มกไ็ม่เป็นไร  หรอืจะดูไม่เป็น

ทรงเขาก็ไม่ว่า  มิซากิท�าท่าขอโทษขอโพยเสียน่ารักน่าเอ็นดู 

จนเขาคดิไปถงึขั้นนั้น

ถงึอย่างนั้นทรงผมกอ็อกมาดูดทีเีดยีว  เพราะเขาเข้าข้าง

เธอ  แล้วก็เพราะช่างที่เคยตัดผมให้เขาประจ�าเป็นชายชราที่ 

มอืสั่นระรกิตลอดเวลาด้วย  ฮารโุตะจงึพอใจเหลอืล้นกบัทรงผม

ใหม่ที่มซิากติดัให้

“ขอบคุณครับ  สบายหัวขึ้นเยอะ  จะว่าไงดีล่ะ  รู้สึก

เหมอืนตวัเองเท่ขึ้นมานดิหน่อย”

พูดอะไรที่ฟังดูเข้าท่ากว่านี้ไม่ได้หรือไงนะเรา  ฮารุโตะ

หดหู่กบัคลงัศพัท์น้อยนดิในหวั  แต่เธอกย็งัอตุส่าห์ยิ้มให้พลาง

บอก  “โล่งอกไปท”ี  ยิ่งน่ารกัเข้าไปใหญ่

ตั้งแต่นั้นฮารุโตะไปเยือนร้านตัดผมเพนนี เลนเดือนละ

ครั้งเพราะอยากเจอมซิาก ิ ช่วงแรกได้คยุกนัไม่มาก  แต่พอไป

หลายครั้งเข้าบทสนทนาก็เพิ่มขึ้นทีละน้อย  น่าประหลาดใจที่

เธอยังไม่มีแฟน  เมื่อรู้เรื่องนั้นเขาก็ดีใจจนดื่มไฮบอลคนเดียว 

ไปแปดแก้วที่ร้านยนืดื่มย่านชโิมะคติะซาวะ
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ถือว่าไม่บริสุทธิ์ใจเท่าไหร่ที่เขาไปตัดผมเพราะหมายตา

พนักงานในร้าน  ถึงอย่างนั้นการได้ใช้เวลาร่วมกับมิซากิเพียง 

ชั่วครูช่ั่วยามกไ็ม่มสีิ่งใดมาทดแทนได้ส�าหรบัฮารโุตะ  จะเรยีกว่า

เป็นความเพลิดเพลินเพียงอย่างเดียวในชีวิตก็ไม่เกินจริง  เมื่อ

เธอพูดถงึหนงัเรื่องไหน  เขาจะดูก่อนไปเจอเธอครั้งถดัไป  พอ 

ได้ยินเธอบอกว่ากังวลเรื่องมือแห้งแตก  เขาก็หาข้อมูลทาง

อนิเทอร์เนต็จนรู้ว่ายาสมนุไพรจนีช่วยได้และเอาไปบอกเธอ

ขณะเดียวกันเขาก็หวาดกลัวอยู่ลึก ๆ ว่าเธออาจจะคบ

ใครเป็นแฟนเข้าสกัวนั   ดงันั้นต้องรบีชวนเธอไปเดตเรว็ ๆ

และแล้วความว้าวุน่ใจในวนันั้นกก่็อให้เกดิความล้มเหลว

ในวนันี้

ฮารโุตะถูกน�าตวัส่งโรงพยาบาลมหาวทิยาลยัเคเมแถวชนิจูกุ

พอเห็นติ่งหูที่ขาด  หมอห้องฉุกเฉินพูดด้วยน�้าเสียง 

ไม่ยนิดยีนิร้าย  “รบีเยบ็แผลกนัดกีว่าเนอะ”  ระหว่างคดิในใจ

ว่ามันไม่เหมือนกับการเย็บผ้าขี้ริ้วนะ  ฮารุโตะก็ปล่อยให้หมอ

เยบ็ติ่งหูตามสบาย  ยาชาช่วยระงบัความเจบ็ปวด  ทว่าในอก

ปวดแปลบเหมอืนโดนเขม็ทิ่มแทง

ท�าให้คณุอารอิาเกะร้องไห้เสยีแล้ว  เพราะตอนนั้นเราดนั

หนัหลงัปบุปับ
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ติ่งหูเชื่อมตดิกบัหูอกีครั้ง  หมอแจ้งว่าอกีหนึ่งสปัดาห์ให้

มาตัดไหม  ฮารุโตะก้าวไปยังประตูด้านข้างซึ่งใช้เข้าออกตอน

กลางคนืพร้อมยาแก้ปวดที่หมอสั่งให้  ขาหนกัอึ้งเหมอืนก้อนหนิ

โถงต้อนรับของโรงพยาบาลยามค�่าคืนวังเวงจนน่ากลัว  

นอกจากเขาแล้วไม่มคีนอื่นเลย

เขายังรู้สึกแปลก ๆ ที่หูซ้ายซึ่งแปะผ้าพันแผลไว้  คง

เพราะฤทธิ์ยาชา  ฮารโุตะหยดุยนืเอาหลงัพงิผนงั  โขกศรีษะกบั

ผนังดังโป๊ก ๆ  ถอนหายใจหลายสิบรอบได้  เสียงถอนหายใจ

เศร้าสร้อยสะท้อนก้องโถงทางเดนิเงยีบสงดั

จบกนั  จบเห่  ไม่กล้าชวนเธอไปเดตแล้ว  สดุสปัดาห์นี้

ซากรุะจะค่อย ๆ ร่วงโรย  ความรกักค็งสิ้นสดุลงเหมอืนซากรุะ...

“คณุคะ!”

มซิากยินืหอบอยู่หน้าประตู  ฮารโุตะสะดุ้งพลางเหยยีด

หลงัตรง

เธอวิ่งมาทางนี้  พอเห็นหูซ้ายที่มีผ้าพันแผลของเขาก็

ท�าท่าจะร้องไห้อกี

“ขอโทษด้วยนะคะ  เจ้าของร้านฝากนี่มาให้ค่ะ”  เธอ 

ยื่นถุงกระดาษของร้านคุกกี้ชื่อดังในย่านชิโมะคิตะซาวะให้  

เจ้าของร้านคงต�าหนเิธอยกใหญ่  ดวงตาบวมเป่งจากการร้องไห้

ดูน่าสงสาร

ฮารุโตะหงายมือสองข้างแล้วยกขึ้นระดับใบหน้า  ยิ้ม

เจื่อน ๆ พลางปลอบ  “อย่าคดิมากเลยครบั  ผมผดิเองที่หนัไป

แบบไม่ดูตาม้าตาเรอื”
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“ไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะ  ฉนัต่างหากที่ผดิ”

“ผมไม่เป็นไรจรงิ ๆ”

“ฉนัจะจ่ายค่ารกัษาให้นะคะ  บอกจ�านวนเงนิมาได้เลย”

“อย่าใส่ใจเลยครบั”

“จะไม่ใส่ใจได้ยงัไงล่ะคะ  ให้ฉนัจ่ายเถอะ”

ระหว่างถกเถยีงกนัอารมณ์อ่อนไหวของมซิากคิงพุง่ขึ้นมา  

เสยีงพูดจงึสั่นเครอืพร้อมกบัสูดจมูกฟดุฟิด

“ติ่งหู...ถ้ามันเชื่อมไม่ติด  ฉันยินดีจะยกติ่งหูของฉันให้

ค่ะ  ขอโทษจรงิ ๆ นะคะ”

ถ้าเป็นติ่งหูของเธอ  เขาก็อยากได้นะ  อยากสัมผัสมัน

จนแทบจะยื่นมอืออกไป  แต่เวลาเธอขอโทษเขากร็ู้สกึผดิ

“อย่าให้ต้องถงึขนาดนั้นเลยครบั”

“คณุต้องการอะไรบอกมาได้ทกุอย่างเลยค่ะ”

“อะไรนะครบั”

“ถ้าเป็นเรื่องที่ฉนัท�าได้  ฉนักย็นิด ี บอกมาได้ทกุอย่าง

เลย”

“ทะ...ทกุอย่างเลยเหรอ”

“ค่ะ  ให้ฉนัท�าอะไรกไ็ด้ทั้งนั้น”

อะไรกไ็ด้งั้นเหรอ  ความคดิหนึ่งผดุขึ้นมาในหวั  เขารู้ว่า

มนัไม่ยตุธิรรม  แต่ถงึอย่างนั้น...

“ถ้างั้น...”  ฮารโุตะเกรง็รมิฝีปากที่สั่นระรกิ  สูดหายใจ

ลกึหนึ่งครั้งก่อนบอก  “ไปเดตกบัผมนะครบั!”
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