
ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน



ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน



ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยาย Jamsai Love Series ได้ที่

www.facebook.com/jamjeedbook

Pre Cat&You ���������������.indd   1 26/2/2562 BE   10:40



Jamsai Love Series
Cat & You อ�อนร�กจากหัวใจ
CandyCat เขียน

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
เลขมาตรฐานสากลประจําหนังสือ ISBN 978-616-06-2403-4

ภาพประกอบ ศุภรดา สงวนสิน (H a t a *)

จัดพิมพโดย       

บริษัท แจมใส พับลิชชิ่ง จํากัด
285/33 ถนนจรัญสนิทวงศ แขวงบางขุนศรี 
เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท 0-2840-4800 โทรสาร 0-2840-4801
อีเมล editor@jamsai.com
เว็บไซต www.jamsai.com

จัดจําหนายทั่วประเทศโดย
บริษัท อมรินทร บุค เซ็นเตอร จํากัด
108 หมูที่ 2 ถนนบางกรวย-จงถนอม
ตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอบางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทรศัพท 0-2423-9999 โทรสาร 0-2449-9561-3
เว็บไซต www.naiin.com

ราคา  189  บาท

Pre Cat&You ���������������.indd   2 26/2/2562 BE   16:08



ดวยไมตรีจิต

สาวนอยมยองนัง

สํานักพิมพแจมใส

"เหมียว เหมียวๆ หงาว ฉันไมชอบหรอก...เธอเลี้ยงก็ไดอยูหรอก แตคอยดูแล

ไมใหมาอึ๊บานฉันดวยคะยูววววว"~~~ \^O^/ เพลงนี้มยองนังขอมอบใหกับ 'ไมดา' 

นางเอกเรื่อง 'Cat & You ออนรักจากหัวใจ' เลมน้ีเลยจา ฮาๆ เพราะอะไรนะเหรอ ก็เธอ

เปนสาวนอยท่ีไมคอยชอบแมว แตดันตองมาเจอกับกองทัพแมวที่เอาแตสรางวีรกรรม

เด็ดๆ ใหเธอโมโหไดทุกวันนะสิคะ เนี่ย ถามยองนังเจอแมวท่ีแสบซนจนวายปวงนะ 

จะจับมันมา... กอดรัดฟดซายขวาใหมันรําคาญไปเลยคอยดูว! (ฮา ทาสแมวที่แททรู 

ก็ตีมันไมลงงะ งือออ ><)

แตแมวพวกนีไ้มดาไมไดเปนคนเลีย้งนีส่จิะทํายังไงละ ก็ตองไปคยุกับเจาของแมว

ใหมารับผิดชอบสิ่งท่ีเจานายตัวปวนทําไวใชมา ทวาเจาของแมวพวกนั้นดันเปน 'มนุษย

ประหลาด' ทีเ่ธอไมอยากจะยุงเก่ียวดวยน่ีส ิปญหาน้ีไมดาจะแกไขยังไงละทีน้ี ไปตดิตาม

กันในเลมเลยดีกวาคา
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สวัสดีค่า ได้มาทักทายในหน้าน้ีอีกแล้ว (กอดๆๆ)

เรือ่งนีเ้ปนเรือ่งเก่ียวกับน้องแมวอกีแล้ว (ความทาสแมวนี)้ ท่ีสาํคญัในเร่ืองมแีมว

เยอะมากด้วย (แต่ถึงไม่ใช่ทาสแมวก็อ่านได้สบายมากกก) เปนเล่มเดียวจบแต่อยู่ใน

ธีมของน้องสัตวเลี้ยง Love Me, Love My Pet ค่ะ ซึ่งคราวนี้เปนเรื่องราวของ 'เนียร' 

หนุ่มหน้ามึนที่ถูกตั้งฉายาว่า 'มนุษยประหลาด' ผู้ที่ชอบเก็บแมวจรจัดมาเลี้ยงเยอะมาก

จนสร้างความเดือดร้อนให้กับ 'ไมด้า' เพ่ือนบ้านที่เพ่ิงย้ายมาอยู่ แต่เรื่องราวจะเปน

แบบไหน จะปวนหรือว่าจะชวนใจเต้นตึกตกัคงต้องตดิตามกันได้ในเล่มนะคะ รบัประกนั

ความมุ้งมิ้งแบบจัดเต็มจนต้องอมย้ิมอย่างแน่นอน

ติดตามและพูดคุยกันได้ท่ี FB : CandyCat.writer

รักทุกคน 
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1
มนุษยประหลาด

แผละ~

"!!"

อะ...อะไรเน่ีย!? 

มันเปนเชาของวันแรกท่ีแยท่ีสุดเลยก็วาไดกับการยายมาอยูบานเดียว

กับพ่ีชายอายุหางกันสองปแบบน้ี อะไรคอืการท่ีฉนัแตงตวัสวยเชง สวมรองเทา

ผาใบสีขาวย่ีหอดังที่เพ่ิงทุบกระปุกหมูซื้อมาสดๆ รอนๆ แลวพอเปดประตูเดิน

ออกจากบานก็ดันเหยียบสิ่งไมพึงประสงคอยางเชน...

...ขี้

มองดูแลวมันนาจะเปนข้ีแมวนะนะ

โฮรววว ฉันเผลอเหยียบมันแบบเต็มๆ เลยละ TOT

"โอย เหม็นอะ น่ีแอบไปกินซากหนูตายมาเหรอออ"

ฉันบนโวยวายกับตัวเองอยางหัวเสีย พยายามกลั้นหายใจขณะใช

แปรงขัดๆ ถูๆ พื้นบริเวณหนาประตูบานที่มีโศกนาฏกรรมเกิดขึ้น (สวนรองเทา

ผาใบแสนนาสงสารคูน้ันฉันก็เอาน้ําฉีดๆ แลวโยนแชไวในกะละมัง เก็บไว
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ซักตอนเย็นน่ันแหละ) ฮือ แยชะมัด ทําไมฉันถึงตองมาทําอะไรแบบน้ีดวย 

ปกติฉันก็รูสึกเฉยๆ กับพวกแมวนะ ไมไดรัก ไมไดชอบ ตางฝายตางอยูไรเงี้ย 

แตพอเจอแบบน้ีแลวเกลียดเลยอะ เกลียดๆๆๆ

จนเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ (ท่ีไมเต็มใจทํา) ฉันก็รีบออกเดินทางไปมหา'ลัย

ทันที ซึ่งระหวางทางก็มักถูกคนรอบขางมองมาดวยสายตาแปลกๆ แบบวา...

มองผมฉันบาง...

มองชุดฉันบาง...

มองเทาฉันบาง... 

แหงละ ในเมื่อฉันมีผมสีมวงพาสเทลสุดวาวแบบนี้ แถมยังแตงตัว

ดวยชุดท่ีดูนารักมุงมิ้งแตดันใสรองเทาแตะหูหนีบเกาๆ เสมือนวาเก็บมาจาก

ถงัขยะเงี้ย ฮือ ทาํไงได...มนัเปนรองเทาคูเดยีวทีม่ีอยูในบานแลว ถงึจะนาอาย

แตก็ดีกวาใสรองเทาผาใบท่ีเปรอะข้ีแมวนะนะ เฮอ นี่กะวาถาถูกอาจารยทัก

จะตีเนียนบอกวาขาเจ็บแลวเดินกะเผลกโชวซะเลย

"ไมดาาา"

หืม? น่ันชื่อฉัน ใครเรียกฉันเอย

"ทางน้ี!"

ขวับ~ ( ' ')

เสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้ง ฉันลากสายตาหันไปมองตนเสียงก็เห็นวาเปน

ชายหญิงคูหน่ึง หรือก็คือ 'เอยเอย' สาวลูกครึ่งไทย-จีนผมสีน้ําตาลเขมยาว

ประบา กับ 'ชิน' หนุมเกาหลีผมสีนํ้าตาลแดง เพื่อนรักของฉันทั้งสองคนนั่นเอง

"เห อะไรเน่ีย ใสเสื้อเหมือนกันดวย"

ฉันทักอยางอดไมไดพลางมองสองคนน้ันที่เดินเขามาหา พอดีวา

มหา'ลัยท่ีเราเรียนกันอยูใหอิสระในเร่ืองการแตงกายอยางเต็มท่ี อยากใสชุด

มาสคอตมาเรียนยังไดเลยนะเออ

"นารักมั้ย ชินเปนคนเลือกเลยนะ"

เอยเอยหัวเราะคิกคักพลางหมุนตัวโชวเสื้อยืดสีขาวแขนสั้นที่มีรูปหัวใจ

ครึ่งดวง สวนของชินก็เปนรูปหัวใจครึ่งดวงเชนกัน แบบวาพอสองคนน้ีมา

ยืนคูกันก็จะกลายเปนหัวใจดวงเดียว โอโฮ! พอมายืนดวยกันสามคนแบบน้ี
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ฉันรูสึกเหมือนเปนสวนเกินชัดๆ 

"มันก็นารักดีอยูหรอก แตเห็นแลวรูสึกหมั่นไสอะ" ฉันเบปากใสรัวๆ คือ

อันที่จริงสองคนนี้ก็เพ่ิงจะตกลงปลงใจคบกันเปนแฟนเมื่อไมก่ีวันนี่เอง เพราะ

งั้นชวงนี้ก็เลยดูหวานฉํ่ากันมากเปนพิเศษ และฉันอิจฉาาา ความรูสึกน้ีคนมี

คูไมรูหรอก "อยูกับพวกเธอแลวเบื่อ เหม็นความรัก!"

จิ๊ ขอพาลไดปะ รูงี้ตอนแรกฉันไมยุใหสองคนนี้คบกันเสียก็ดี!

"ฮาๆ งั้นเธอก็รีบมีแฟนเร็วๆ สิ" ชินพูดภาษาไทยแบบชัดเปะ เน่ืองจาก

อยูไทยมาเกินครึ่งชีวิต (พอกับแมของเขาทําธุรกิจในไทยนะนะ) "เมื่อวานเห็น

มีคนมาขอเบอรดวยไมใชเหรอ ไดใหไปหรือเปลา"

"ไมอะ ไมไดใหไปหรอก" ฉันพูดพลางถอนหายใจทิ้งอยางเบื่อหนาย 

"ตอนน้ียังไมอยากมีแฟน ขออยูคนเดียวกอนดีกวา"

โด บอกเลยวาจนถึงตอนน้ีฉันนะเคยมีแฟนมาหลายคนแลว (ไมอยาก

จะคุย) แตคบกันไดไมเกินเดือนสองเดือนก็เลิกกันซะงั้น เฮอ คิดแลวมัน

นาเศราชะมัด ฉันมักเปนฝายถูกบอกเลิกกอนตลอดเลย คือ...พวกอดีตแฟน

เฮงซวยทั้งหลายมักพูดกันวาฉันมีนิสัยไมเขากับหนาตางี้ หรือไมก็...ฉันไมมี

ความเปนผูหญิงเลยสักนิด อยูดวยแลวรูสึกอาย บลาๆๆ เพราะงั้นกอนจาก

กันฉันก็จัดการตอยเขาเบาตาคนพวกน้ันไปคนละหนึ่งหมัดเพ่ือแลกกับเวลา

ที่เสียไปซะเลย ฮึ่ย เอาเปนวาถึงฉันจะเคยคบกับผูชายมาหลายคนแลวก็จริง 

แตก็ไมเคยทําอะไรนอกลูนอกทางเลยจา มากสดุนีแ่คจบัมอืเอง (น่ีฉนัยงัครอง

เวอรจิ้นคิสอยูเลยนะเออ T3T) 

"ยังไงก็ขอใหแกไดเจอคนที่ถูกใจไวๆ ละ" เอยเอยพูดพลางย่ืนมือมา

ลบูไหลฉนัอยางใหกําลงัใจ จากน้ันก็เพ่ิงสงัเกตเห็นรองเทาท่ีฉนัใสมา "เดีย๋วนะ 

อะไรเขาสิงแกถึงไดใสรองเทาแบบน้ีมาเรียนเนี่ย"

"แหะๆ พอดีเมื่อเชามีเรื่องเกิดขึ้นนิดหนอยนะ" ฉันหัวเราะแหงๆ แลว

จัดการเลาเรื่องที่ตัวเองเหยียบกองระเบิดใหเอยเอยกับชินฟงดวยความ

คับแคนใจ "คิดแลวมันนาโมโหชะมัด! น่ีฉันก็ไมรูเหมือนกันวาเปนแมวจรจัด

หรือวาเปนแมวจากบานไหน"

"ฮาๆๆ งั้นทีหลังกอนออกจากบานก็ระวังหนอยสิ" เอยเอยขํากาก 
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"โชครายแตเชาแบบน้ีอาจมีโชคดีรออยูก็ได" ชินสมทบ 

"ถาจะโชคดีแลวตองเจอแบบน้ีกอนก็ไมไหวอะ" ฉันพูดอยางเซ็งๆ กอน

กมมองตัวเลขบอกเวลาในจอมือถือ "ใกลถึงเวลาเรียนแลว ไปหองเรียน

กันเหอะ"

"อื้อ ไปสิ"

แลวเราสามคนก็เดินไปหองเรียนกัน พออาจารยเขาสอนฉันก็นั่งเรียน

อยางงวงๆ เบื่อๆ จนจบคลาส จากน้ันก็พักเท่ียง กินขาว กินขนม นั่งมอง

เอยเอยกบัชนิมุงมิง้ดวยความอิจฉาาา พอหมดเวลาพักก็ไปเขาเรยีนวิชาถัดไป 

ทุกอยางดําเนินไปอยางเร่ือยๆ เอื่อยๆ เฉื่อยๆ ไมมีอะไรนาต่ืนเตนเลย

สักนิด 

และมันก็เปนแบบน้ีทุกวัน...

นาเบื่อ

มาก

มากกก

หลังเลิกเรียน...

[อยูกับพ่ีไมโลเปนยังไงบางลูก สบายดีไหม]

"สบายดีมากเลยคะ พ่ีไมโลดูแลหนูเปนอยางดีเลย"

ฉันพูดดวยเสียงแสนสดใสราเริง อันท่ีจริงพ่ี 'ไมโล' พ่ีชายแทๆ ของฉัน

ก็ไมไดอยูบานสักหนอย นูนเลยจา เก็บขาวของยายไปอยูคอนโดฯ เดียวกับ

แฟนสาวของตัวเองกอนหนาที่ฉันจะยายมาอยูแลว ท่ียังเชาบานทิ้งไวก็เพ่ือ

กันเวลาพอกับแมมาหาเทาน้ันแหละ ออ และฉันก็ถูกพ่ีไมโลสั่งหามไมให

บอกเรื่องน้ีกับพอแมอีกดวย แมจะหมั่นไสพ่ีบานั่นแตฉันก็ไมคิดจะบอกหรอก 

ไดอยูบานคนเดียวแบบน้ีดีจะตาย ฮิๆ

[เปนแบบน้ันก็ดีแลว แมกับพอจะไดหายหวง เฮอ]

แมของฉันถอนหายใจออกมายาวยืด เอาเปนวาสาเหตุที่ฉันตอง

ยายมาอยูบานเชาของพ่ีไมโลแบบน้ีก็เพราะพอกับแมตองกลับไปดูแลกิจการ

สวนกลวยของยายกับตาท่ีตางจังหวัดแทนเน่ืองจากทั้งคูแกมากแลว และ
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เพราะเปนหวงฉันก็เลยใหฉันยายไปอยูกับพ่ีไมโลท่ีเชาบานอยูใกลมหา'ลัย

ของตัวเอง (พ่ีฉันเปนผูชายไง พอแมเลยปลอยอิสระ สวนลูกผูหญิงอยางฉัน

หมดสิทธิ์จา) ดังนั้นฉันถึงตองยายจากบานที่เคยอยูแถวๆ ชานเมืองเพื่อมาอยู

บานเชาของพ่ีไมโลบริเวณใจกลางกรุงเทพฯ แมวาเราจะเรียนคนละมหา'ลัย

กันแตฉันก็รูสึกเดินทางสะดวกสบายกวาเดิมเยอะ จากเดิมท่ีจะตองแหกขี้ตา

ตื่นออกจากบานแตเชามืดเพ่ือน่ังรถเมล ขามเรือ ข้ึนรถไฟฟา ฟนฝาฝูงชนท่ี

แออัดเพื่อไปใหถึงมหา'ลัยกอนเกาโมงเชา แตตอนนี้แคนั่งรถไฟฟาอยางเดียว

ก็ถึงละ ชีวิตดี๊ดี ไมดาปลื้มมากกก

[แลวลูกยอมสีผมกลับมาเหมือนเดิมหรือยัง]

ชะอุย

[รูหรือเปลาวาตากับยายบนกันมากแคไหนที่แมเลาเรื่องสีผมของลูก

ใหฟงนะ]

"เงอ มันเปนแฟชั่นนะแม แลวตอนนี้หนูก็ยอมผมดําเหมือนเดิมแลว

ดวย ฮาๆๆ"

แนนอนวาฉันโกหก แงงง นิสัยไมดีเนอะ สีผมของฉันยังเปนสีมวง

พาสเทลฟรุงฟริ้งอยูเลย อุตสาหลงทุนยอมควักกระเปาเขารานทําผมเพ่ือ

กัดสีผมท้ังที จะใหยอมคืนก็นาเสียดายแย

[ดีๆ แลวอยาไปแอบยอมอีกละ]

"รับทราบฮะ"

ตอบพรอมแอบเอาน้ิวไขวหลัง ฮิๆ สวนสาเหตุท่ีฉันทําสีผมแบบนี้ก็

เพราะไปติดการตูนมานอยโพนี่เนี่ยแหละ นารากกก แมใจจริงจะอยากทําผม

สีสายรุงก็เถอะ แตมันออกจะเดนเกินไป แถมรานทําผมท่ีฉันไปทําสีมาก็ทํา

ไมไดดวยเพราะฝมือไมถึง

[ง้ันแคน้ีแหละ เดีย๋วแมจะไปชวยพอดคูนงานตดักลวยในสวนสกัหนอย]

"คะๆ งั้นฝากบอกพอวาหนูคิดถึงดวยนะ"

[ชิ ฝากบอกแตพอหรือไง]

"โอะ งั้นฝากบอกแมดวย ยายดวย ตาดวย ทุกคนเลย วาหนูคิดถึง

มากมากกก"
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ฉันลากเสียงยาวจนแมหัวเราะรวนกอนกดวางสายไป อุย ดูสิ...ลงจาก

รถไฟฟาแลวเดินคุยโทรศัพทแปบเดียวก็ถึงบานละ ฉันใชกุญแจไขเปดประตู

รั้วกอนจะกระโดดดึ๋งดั๋งเขาไปดานในโดยไมลืมที่จะล็อกประตูเพ่ือความ

ปลอดภัยสําหรับการอยูคนเดียว แมสภาพหนาตาของฉันจะดูนารักดั่งตุกตา 

แตแทจริงแลวฉันคือหญิงแกรงสุดๆ มือหนักไมพอพลังยังเหลือลน วิชาศิลปะ

การปองกันตัวนี่เรียนมาหมดแลวแทบทุกอยาง บอกเลยวาฉันไมใชคนท่ีจะ

ยอมถูกรงัแกไดงายๆ เอาเปนวานสิยัของฉนัมนัตรงขามกับรปูลกัษณภายนอก

แบบสุดขั้ว สวยและดีพรอมอะไรเง้ียไมใชฉันแนนอน ตองสวยและบาเน่ีย

แหละถึงจะเหมาะสม จําไดวาแฟนคนลาสุดเน่ียเจอฉันปลอยลมใสนิดหนอย 

ยังไมทันหายเหม็นมันก็บอกเลิกฉันเลยจา เฮอ ความรักชางเปราะบางย่ิงนัก 

ผูชายเฮงซวยท่ีมองกันแครูปลักษณภายนอกแบบน้ันนะไมขอพบเจออีกแลว 

ลาขาด! บัยยย

ฟบ~

ฉันคิดอยางขุนเคืองพรอมสะบัดบ็อบใสรั้วบานตัวเอง 

กึก

"!!"

เหวอ ทวาจังหวะท่ีกําลังจะกาวขาเดินไปหาประตูบาน สายตาของฉัน

ก็ประสานเขากับดวงตาคูหน่ึงที่มีสีเหลืองนากลัว แถมมันยังจองเขม็งมองฉัน

อยางไมเปนมิตร 

"('^')"

มะ...แมวงั้นเหรอ!?

บาเอย ตกใจหมดเลย ฉนัผอนลมหายใจออกมาดงัพรดื ใช มนัเปนแมว! 

แมวสีสมตัวอวนกลมขนพองกําลังคาบอะไรบางอยางและยืนจังกาอยูบริเวณ

หนาประตูบาน (ดีไมดีมันยังอาจเปนเจาของกองระเบิดที่ฉันเผลอเหยียบไป

เมื่อเชาดวย!) แตเออ...สิ่งที่มันคาบอยูในปากทําไมดูคุนๆ จังหวา ไหนขอลอง

ขย้ีตาเพงมองหนอยซิ

หืมมม มันเปนสีเหลืองแฮะ...

เปนลายกลวยไขเหยๆ ดวย...

Page Cat&You ���������������.indd   12 26/2/2562 BE   16:42



Cat & You อ�อนรักจากหัวใจ

13

เหมือนกับ...

กางเกงในท่ีฉันตากไวหลังบานเมื่อเชา...

เอะ เออ...แวกกก =[]= ไมผิดแน! แมวบาน่ันกําลังคาบกางเกงในของ

ฉันอยู แลวมันก็ยัง...

ฟววว~

ว่ิงไปตะกายกําแพงแลวกระโดดขามฟากออกไปเลยจา 

"เฮยๆ ไอแมวหัวขโมย! เอากางเกงในของฉันคืนมานะเฟยยย"

ทั่กๆๆ

ฉันรองตะโกนโวยวายและรีบวิ่งตามไปดวยความแตกตื่น ชะโงกหนา

มองขามรั้วปูนท่ีสูงเลยไหลมาหนอยก็เห็นแมวสีสมตัวน้ันว่ิงผลุบหายเขาไป

ทางชองประตูแมวของบานผีสิง (ฉันคิดเองเออเองนะนะวามันเปนบานผีสิง 

ก็ดูสภาพตัวบานและบริเวณรอบๆ สิ ท้ังเกาแถมยังมีแตตนหญาขึ้นอยาง

ไรการดูแล) โดยท้ิงของกลางกองแหมะไวบริเวณหนาประตูน่ันแหละ

ขอย้ําอีกครั้ง!

ฉันเกลียดแมวววว

กราซซซ อยากพนไฟ แลวฉันควรทําไงดี ถึงมันจะเปนกางเกงในลาย

เหยๆ ขอบยางก็เร่ิมหมดประสิทธิภาพ แตฉันก็ชอบนะ ใสแลวโลงเย็นสบาย

จะตาย อีกอยางจะปลอยท้ิงไวตรงน้ันก็ดูนาเกลียดยังไงไมรู 

เอาไงดี...

ขวับๆ (' ' ) ( ' ')

ฉันเร่ิมหันมองซายขวา ไมรูวาบานผีสิงหลังน้ีจะมีผีหรือคนอาศัยอยู

กันแน ถาเปนผีฉันก็ไมกลัวหรอกนะ แตถาเปนคนเนี่ยสิ ฉันอาจถูกแจงจับ

ขอหาบุกรุกก็เปนได อืมมม มองดูแลวประตูหนาตางก็ปดสนิทแนนหนาดี 

เอาเปนวาฉันรีบปนเขาไปเก็บกางเกงในของตัวเองดีกวา

ฟววว~

พอคิดแบบน้ันฉันก็ไมรอชารีบวิ่งปรูดไปหยิบเกาอี้มาใชเปนแทนปน 

ฮึบบบ ฉันขึ้นไปยืนอยูบนเกาอี้ เมื่อต้ังหลักไดแลวก็ยกขาขางหน่ึงขามไป

อกีฝงและนัง่ครอมอยูบนรัว้ ทวาจงัหวะท่ีกําลงัจะเอือ้มมอืลงไปหยิบเกาอีโ้ยน
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ไปไวอีกฝงเพ่ือใชตอนขากลับ...

แอด~

จูๆ ประตูบานท่ีแมวสีสมมุดผานเขาไปทางประตูแมวก็ถูกเปดออก!

"!!"

ผาง! คุณหลอกดาว นึกวาจะไมมีใครอยูซะอีก ฉันงี้ตกใจจนแทบ

หงายหลงัตกร้ัว โชคดท่ีีเกาะไวไดทัน และฉนั...กรีด๊ ฉนัควรลงไปจากรัว้เดีย๋วน้ี! 

บัดนาว TOT 

กึก

อาวเฮย ขะ...ขากางเกงเก่ียวติดกับอะไรก็ไมรูอะ 

กึกๆ

เวร ไมออกดวย ไมวาฉันจะออกแรงดึงมากเทาไหรก็ไมยอมหลุด 

แถมไอท่ีเก่ียวขากางเกงฉันไวก็ยังแทงทะลุเขามาขูดกับเน้ือดานในจน

เจ็บแสบ แวกกก ไมเอาแลว ฉันไมตองการกางเกงในบานั่นคืนแลว ฉันตอง

ลงไปจากร้ัวเดี๋ยวน้ี ชวยดวยยย

เมื่อลงไปไมไดฉันก็หมอบราบไปกับรั้วและเกาะน่ิงเสมือนวาตัวเองได

แปลงรางเปนจิ้งจก...จิ้งจกท่ีมีผมสีมวงเดนสงานะนะ TOT ฮือออ ถึงสีผมฉัน

จะเดน แตถาเขาไมหันมาทางนี้ก็คงจะไมเห็นหรอก เพราะงั้นฉันถึงภาวนา

ในใจขอใหผี เอย ผูชายคนท่ีเดินออกมาจากบานในลักษณะมึนๆ งงๆ เหมือน

เพ่ิงตื่นนอนน่ันจะไมหันมา ขืนโดนเห็นจะตองถูกเขาใจผิดคิดวาเปนขโมย

แนนอน

ตึกตักๆๆ

โอย หัวใจจะวาย อยาหันมาทางน้ีนะ...

อยานะ พลีสสส...

หมับ~

เยย ผูชายคนน้ันไมไดหันมาทางฉนัก็จรงิ แตวา...เขากมลงหยิบกางเกงใน 

ท่ีพ้ืนขึ้นมาอะ เออ ฮัลโหลลล จะหยิบทําไม หยิบเพ่ืออะไร แถมยังจับกาง

คลี่ดูอีกดวย โรคจิตเหรอออ

ขวับ~
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และอีตาโรคจิตน่ันก็หันมาสบตาฉันราวกับมีญาณวิเศษซะง้ัน

"!!"

โอโนววว เมื่อก้ีฉันแคคิดในใจหรือเปลาวะ ยังไมไดทําเสียงดังอะไรเลย 

เพราะงั้นจูๆ เขาจะหันมาสบตากับฉันแบบน้ีไมไดดิ TOT

"..."

ผู ชายคนนั้นมองฉันดวยทาทางตกใจเล็กนอย แตเพียงแวบเดียวก็

ดูน่ิงเฉยเหมือนเดิม เขาสูงสักราวๆ รอยแปดสิบเซ็นต มีเสนผมสีดําดูยุงเหยิง

ยาวประบาแถมยังปรกหนาจนมองแทบไมเห็นลูกตา ผิวงี้ขาวมาก แตไมได

ขาวแบบว้ิงวับนะจะ ขาวซีดเหมือนผีจูออนตางหาก หยึยยย นากลัวชะมัด 

บอกเลยวาถาไดเจอตอนกลางคืนฉันคงคิดวาเขาเปนผีแหงๆ 

แตเฮ...ทาํไมฉนัถึงรูสกึคุนหนาคุนตาหมอนีเ่สยีเหลอืเกิน มนัเหมอืนกับ

วาฉันจะเคยเจอเขาท่ีไหนสักแหง...

ขอเวลานึกแปบ

...

...

เฮยยย จําไดละ ก็อีตา 'เนียร' ไง! O_O

พอรู ว าเปนใครฉันก็เบิกตากวางจองมองชายหนุมที่สวมเสื้อฮู ด

สีดําสะพายกระเปาเปเหมือนเตรียมตัวออกไปไหนสักแหงดวยความตะลึง

พรึงเพริด

หน่ึงคือ...เราอยูปเดียวกัน

สองคือ...ฉันกับเขามีวิชาท่ีตองเรียนรวมคลาสกันอยูบอยๆ 

สามคือ...เราไมเคยคุยกันเลยสักคร้ัง

สี่คือ...เขาเปนผูชายท่ีถูกเอยเอยตั้งฉายาใหวา 'มนุษยประหลาด'

หาคือ...ฉันเองก็คิดแบบน้ัน

เขาเปนผูชายท่ีดูเหมือนผี ชอบทําตัวอึนๆ มึนๆ ตลอดเวลา แถมยังมี

โลกสวนตัวสูงมากกก ฉันมักเห็นเขาอยูคนเดียว กินขาวคนเดียว ทํารายงาน

กลุมคนเดียว (น่ีถาเห็นเขาพูดคนเดียวฉันคงคิดวาเขาเปนบาแนนอน) ฉัน

ไมเคยเห็นเขายิ้ม ไมเคยคิดจะเขาไปคุยกับเขา แตวาตอนปหนึ่ง (ตอนน้ีฉัน
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อยูปสองละ) เอยเอยเคยใจดีชวนเขาคุยเพราะสงสารเห็นวาอยูคนเดียว 

ซึ่งผลตอบรับก็คือ...

'เราชื่อเอยเอยนะ นายมีกลุมหรือยัง'

'...'

เงียบ

'ถานายไมมีเพ่ือนก็มาอยูกับพวกเราไดนะ'

'...'

ยังคงเงียบกริบ

ไมวาเพ่ือนของฉันจะพูดอะไรไปเขาก็ดูเมินเฉยราวกับคําพูดเหลาน้ัน

เปนอากาศธาตุ เปนวิญญาณลองลอย เปนลมเย็นๆ จากเครื่องปรับอากาศท่ี

ทําใหเขาผล็อยหลับไปในท่ีสุด และตั้งแตน้ันเปนตนมาเขาก็ถูกเอยเอยเหม็น

ขี้หนาจนตั้งฉายาอะไรแบบน้ันให

'มนุษยประหลาด'

ใช น่ันเขาแหละ...

อีตาเนียรคนน้ี!

"..."

"..."

เราสองคนจองมองกันและกันอยางเงียบๆ ในขณะท่ีฉันยังหมอบอยู

ในทาเกาะรั้วเหมือนจิ้งจก แบบวาขาขางหน่ึงยังอยูฝงบานตัวเอง แตอีกขาง

ขามไปอยูฝงทางบานอีตามนุษยประหลาด

ถามวาอายปะ...

บอกเลยวาโคตรๆ TOT

"คะ...คือวา" เมื่อเห็นวาอีตามนุษยประหลาดเอาแตยืนมองเงียบๆ ฉัน

จงึเปนฝายเปดปากพูดกอน ยังไงฉนัก็ไมอยากถูกเขาใจผดิวาเปนหวัขโมยหรอื

ผูหญิงโรคจิตท่ีคิดจะปนร้ัวเขาบานผูชายหรอกนะ "แมวสีสม"

"..."

"มันเขามาในบานฉันแลวก็คาบ..." 

"ส่ิงน้ีสินะ" 
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อตีามนุษยประหลาดพูดแทรกดวยน้ําเสยีงเรยีบเฉยมากจา แถมยังเดิน

ดุมๆ เขามาหาและสงของกลางท่ีอยูในมือใหฉันซะงั้น ถึงจะยังงงๆ แตฉันก็

รบีเก็บของชิน้น้ันกลบัมาอยางรวดเรว็ ฮอื อายจนตวัจะแตกแลวเนีย่ แมอยาก

จะหวังใหอีกฝายจําฉันไมได แตคือ...สีผมฉันนี่ไงจาาา ในมหา'ลัยดันมีฉัน

คนเดียวดวยท่ีทําสีผมแบบน้ี ใครเห็นแลวจําฉันไมไดคงตาบอดสีอะ

ขวับ~

อาว พอเสร็จสิ้นการคืนของ อีตามนุษยประหลาดก็หมุนตัวเดินออกไป

หนาตาเฉย เฮย ฉันท่ึงอะ อยางนอยเขาควรพูดอะไรบางสิ จะประหลาดสม

กับฉายาเกินไปแลววว

แตเอะ เดี๋ยวกอนนะ

ตอนน้ีฉันยังติดอยูบนรั้วนี่หวา ดังนั้นเขาจะเดินออกไปแบบนี้ไมไดดิ 

=O=;

"นาย!" ฉันรีบตะโกนเรียกเสียงดังขณะท่ีอีตามนุษยประหลาดกําลังจะ

เปดประตูร้ัวบานออกไป มันทําใหเขาหยุดชะงักและหันมามองดวยทาทีนิ่ง

เฉยเหมือนเดิมไมเคยเปลี่ยน "ฉะ...ฉันลงไปไมได"

"..."

"ขากางเกงมันติดกับอะไรไมรู"

ฉันอธิบายดวยการสารภาพความจริงเพราะไมรู จะปดบังไปทําไม 

น่ังอยูทาเดิมนานๆ ก็ทําเอาเมื่อยไปหมดแลวเน่ีย และพอไดฟงเหตุผลของฉัน

ที่ยังคงเกาะร้ัวเปนจิ้งจกแบบน้ีอีตามนุษยประหลาดก็...

"..."

ยืนนิ่ง

มองหนาฉันอยางเงียบๆ

เออ...หรือวาอยูไกลเกินไปจะไมไดยิน?

"ฉันลงจากรั้วไมได!" ฉันพูดเสียงดังกวาเดิม "ขากางเกงมันติดกับอะไร

ก็ไมรู!"

"..."

โวยยย หูตึงหรอืไง ทําไมถึงยังน่ิงอยูอีกเลา ฉนัเริม่โมโหแลวนะ กราซซซ
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"นายควร..."

"เธออยากใหฉันชวย?"

อุบ ฉันท่ีกําลังจะตะโกนโวยวายถึงกับชะงักเมื่ออีตามนุษยประหลาด

พูดขึ้นดวยเสียงน่ิงเฉยอยางไมแสดงความรู สึกยินดียินรายอะไร พอฉัน

พยักหนาเขาก็เดินฉับๆ เขามาใกลกอนจะย่ืนมือมาจับขาของฉันและ...

แควก!

ดงึออกจากอะไรสกัอยางทีเ่ก่ียวตดิอยูกับขากางเกงอยางแรง ฉนังีแ้ทบ

นํ้าตาเล็ดเพราะดูเหมือนวามันจะขูดเน้ือขาฉันดวย TOT

"ออกละ"

อีตามนุษยประหลาดพดูพึมพําเบาๆ กับผลงานที่ตัวเองทําโดยไมสนใจ

สีหนาของฉันเลยสักนิด แถมเขายังตัดบทดวยการ...

ขวับ~

หมุนตัวเดินออกไปหนาตาเฉย

แกรก

เปดประตูรั้วเดินออกไปแลวดวย

ไปแลว...ไปลับ...

ไมหันกลับมามองฉันเลยแมแตนิดเดียว

และฉัน...

เกลียดแมว!

เกลียดอีตามนุษยประหลาด! 

เกลียดดดดดดดด!! TOT

(ติดตามอานตอไดในฉบับเต็ม)

Page Cat&You ���������������.indd   18 26/2/2562 BE   16:42



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
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