
ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน



ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน



Pre_The Purr-fect Fall #��������������.indd   1 13/2/2563 BE   09:40



The Purr-fect Fall #รักแมวข้างบ้าน
Kipuu เขียน

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

เลขมาตรฐานสากลประจำาหนังสือ ISBN  978-616-06-2604-5

ภาพปก 果实先生

จัดพิมพ์โดย 

        สำานักพิมพ์เอเวอร์วาย (ในเครือบริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง จำากัด)

 285/33 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี 

 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

 โทรศัพท์ 0-2840-4800 โทรสาร 0-2840-4801

 อีเมล everybook2015@gmail.com

 เว็บไซต์ www.facebook.com/everyyyyy

จัดจำาหน่ายทั่วประเทศโดย

 บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำากัด

 108 หมู่ที่ 2 ถนนบางกรวย-จงถนอม

 ตำาบลมหาสวัสดิ์ อำาเภอบางกรวย จ.นนทบุรี 11130

 โทรศัพท์ 0-2423-9999 โทรสาร 0-2449-9561-3

 เว็บไซต์ www.naiin.com

ราคา  259  บาท

Pre_The Purr-fect Fall #��������������.indd   2 13/2/2563 BE   09:40



คำ�นำ�

'The Purr-fect Fall #รักแมวข้างบ้าน' เป็นผลงานลำาดับท่ีสี่ของ Kipuu ท่ี 

ออกกบัสำานักพิมพ์เอเวอร์วายของเรา ครัง้น้ีเธอก็ยังคงคอนเซป็ต์นิยายฟีลกู๊ดท่ีจะทำาให้

นักอ่านถูกบรรยากาศหวานๆ อุ่นๆ ในใจโอบล้อมเอาไว้ ไม่ต่างจากผลงานเล่มแรก

อย่าง 'That Smile ยิ้มหวานของหมอ' เล่มนั้นเลยล่ะค่ะ

แม้ว่าจะมีคอนเซ็ปต์ฟีลกู๊ดแบบเดียวกัน แต่ผลงานแต่ละเล่มของเธอน้ันก็ 

มักจะมีกิมมิกและกลิ่นอายบางอย่างที่แตกต่างกันออกไปเสมอ ซึ่ง 'รักแมวข้างบ้าน' 

เล่มน้ี Kipuu ได้เลือกหยิบเอาความสัมพันธ์ในรูปแบบท่ีค่อยเป็นค่อยไป ค่อยๆ 

ทำาความรูจ้กัจนพัฒนาเป็นสถานะทีม่ัน่คงมาเล่าเป็นเรือ่งราว พร้อมพาเจ้าแมวเหมยีว

ทัง้หลายมาเทีย่วเล่นด้วยล่ะค่ะ มท้ัีงแมวไทยแมวเทศ แมวผูใ้หญ่แมวเดก็ก็มาท้ังหมดเลย... 

จะเรียกว่าเป็นกามเทพแมวก็น่าจะได้นะคะ

หากวันหยุดนี้ใครยังไม่มีแพลนไปเท่ียวท่ีไหน ลองหยิบหนังสือเล่มน้ีขึ้นมา  

เอนหลังลงที่มุมโปรดของบ้าน และซึมซับความรู้สึกฟูๆ นุ่มๆ ราวกับกำาลังน่ังชิลๆ  

อยู่ในคาเฟ่กลางสวนทีไ่หนสกัท่ี พักผ่อนง่ายๆ ท่ีบ้านของตวัเองเหมอืนกับที ่'ชนุ' และ 

'คุณไป๋' ของเรามักจะใช้เวลาร่วมกันที่บ้านของพวกเขานะคะ

ด้วยไมตรีจิต

สำานักพิมพ์เอเวอร์วาย
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ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยาย everY ได้ที่

www.facebook.com/everyyyyy

ส�ำหรับผู ้อ่ำนที่มีอำยุ 18 ปีข้ึนไป

โปรดใช้วิจำรณญำณในกำรอ่ำน
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5Kipuu

คนเราอาจจะมีเหตุผลเป็นร้อยข้อท่ีจะเลี้ยงสัตว์สักตัว แต่เชื่อเถอะว่า 

ไม่น่าจะมีใครมีเหตุผลแบบเดียวกับผม

ในคืนน้ัน พวกผมดื่มฉลองที่สามารถเรียนจบมาได้อย่างไม่น่าเชื่อ  

ผมเมา...คือส่วนตัวผมว่าพวกเราก็ไม่ได้เมามากเท่าไหร่ แต่ก็ยังเมาพอท่ีจะ

เอาแมวตัวหนึ่งจากร้านเหล้าใส่กระเป๋ากลับมาที่บ้าน 

ใช่ ย�้าอีกครั้ง ผมเมาและเอาแมวจากร้านเหล้าใส่กระเป๋ากลับบ้าน

มนัเป็นแมวสส้ีมซึง่อยู่ทีน่ั่นเป็นประจ�า และชือ่ของมนัทีผ่มเองก็ไม่เคยรู้ 

ว่าใครตั้งให้คือ 'มะตูม' 

แน่นอนเลยว่าวันต่อมาบ้านผมซึ่งเป็นท่ีรวมตัวกลุ่มของพวกเราท้ัง 

ห้าคนจะท้ังวุ่นวายทั้งโกลาหล เพราะใครสักคนแม่งตื่นข้ึนมาแล้วพบว่ามี 

แมวตัวหนึ่งอยู่ในห้องนอน 

เอาเป็นว่าเช้าวันนั้น ผมถูกปลุกด้วยค�าพูดพวกนี้

'เชี่ย...ไอ้ตูม!'

'เหี้ยชุน ท�าไมมะตูมมันมาอยู่บ้านมึง!'

'สัดเอ๊ย! พวกมึงเอาแมวร้านเหล้ากลับบ้านมาท�าไม'

'โดน พ.ร.บ. คุ้มครองสัตว์เล่นแน่มึง!'

และ 

'เมี้ยว...' 

- INTRO -
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The Purr-fect Fall #รักแมวข้างบ้าน6

จากมะตูม

ผมลุกขึ้น มองไอ้ธีร์ ไอ้บาส ไอ้ไอซ์ แล้วก็ไอ้ข้าว เหล่าเพ่ือนของผม 

ในสภาพบ็อกเซอร์คนละตัวที่ยืนในสภาพทุเรศอยู่คนละมุม แล้วเลื่อนสายตา

ไปยังแมวสีเหลืองซึ่งน่ังตัวตรงอยู่กลางห้อง พร้อมโบกหางไปมาเหมือน 

ไม่มีอะไรเกิดขึ้น

แมวยังดูสติดีกว่าพวกมึงอีก นี่กูพูดตรงๆ 

หลังลุกจากที่นอน อาบน�้าสระผม ท�าสภาพตัวเองให้กลับมาดูได้ และ

ประชุมพร้อมกับเรียกสติไปหนึ่งยก ภาพทุกอย่างก็ค่อยๆ ย้อนกลับมา 

โคตรน่าขายหน้าเลยตอนนกึขึน้ได้ว่าผมคอืคนทีอุ่ม้ไอ้มะตูมใส่กระเป๋า

มาด้วยมือท้ังสองข้าง เพราะพ่ีเต้เจ้าของร้านเหล้าแกดันยกแมวให้เป็น 

ของขวัญรับปริญญา 

ไม่ต้องบอกก็รู้ พี่เต้แม่งก็เมาพอกัน

เที่ยงวันน้ัน ทุกอย่างก็จบลงที่พวกผมจับมะตูมใส่ตะกร้า ห้ิวขึ้นรถ  

แล้วพากลับไปยังร้านเหล้าประจ�าของกลุ่ม เพื่อจะได้ค�าตอบว่า

'กูยกมันให้พวกมึงเป็นของขวัญรับปริญญาแล้ว ไม่รับคืนโว้ย'

แล้วพ่ีเต้ก็เปิดคลิปวิดีโอเหตุการณ์เมื่อคืนให้ดู ในจอโทรศัพท์ปรากฏ

ภาพการส่งมอบไอ้มะตูมให้พวกผมบนเวที พร้อมประโยคอวยพรเมาอ้อแอ ้

ที่ว่า

'แมวคือสัตว์มงคล ย่ิงแมวสามสีก็ย่ิงมงคลเข้าไปใหญ่ วันนี้กูให้แมว 

ตัวน้ีกับมึง มันสีหน่ึงสี ส่วนสีท่ีสองกับสาม ประสบการณ์ ความต้ังมั่น  

ความไม่ย่อท้อ จะเอามันมาให้พวกมึงเอง!'

สิ่งเดียวที่ผมจับใจความได้จากคลิปน้ันคือมะตูมมีหน่ึงสี และผมก็คือ

คนท่ีรับมันไว้ด้วยความเต็มใจ เห็นเต็มตาเลยว่าผมหอมแก้มไอ้มะตูมเข้าไป

ฟอดใหญ่กลางเวทีด้วยซ�้า

นอกจากน้ียังมีรูปถ่ายจากกล้องหน้า เป็นภาพของพวกผม เจ้าของ 

ร้านเหล้า และไอ้มะตูม ในรูปน้ันมนุษย์ทุกคนดูหน้าตาสดใสแต่อยู่ในสภาพ

เมาแอ๋ เหลอืก็แต่แมวตวัเดยีวทียั่งอยู่ในสภาพปกตติดิจะงงๆ นดิหน่อย แต่พอ
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มาเช้าวันรุ่งข้ึนมนุษย์ทุกคนงงตาแตก ส่วนไอ้มะตูม มันดูเหมือนจะยอมรับ 

กับชะตาชีวิตของตัวเองได้เรียบร้อยแล้ว

มึงก็เก่งเหมือนกันเนอะ...

ผมแม่งโคตรเกลียดที่ตัวเองเป็นคนใจอ่อนเลย...

พอพ่ีเต้แกบอกว่าพ่อแม่พ่ีน้องไอ้มะตูมโดนรถทับตายหมดแล้ว ถ้าผม

ไม่รับมันไป สุดท้ายก็คงจะมีจุดจบอย่างเดียวกัน เรื่องทุกอย่างเลยจบลงที่ผม

ยอมอุ้มมันกลับบ้านมาจนได้ 

นั่นเป็นครั้งแรกที่แมวตัวหนึ่งเปลี่ยนชีวิตผมไปตลอดกาล 

หลังจากนั้นผมต้องเร่ิมเรียนรู ้การเลี้ยงแมว ต้องเอามันไปหาหมอ  

เริม่ฉดีวัคซนีต่างๆ หัดเลอืกซือ้อาหารแมว และอะไรอืน่ๆ อกีมากมาย หลายเดอืน 

อยู่เหมือนกันกว่าจะชินกับการที่บ้านมีสัตว์เลี้ยง

แต่ใครจะไปรู้ว่าน่ันจะไม่ใช่ครั้งแรกและครั้งเดียวท่ีไอ้แมวมะตูมมัน

เปลี่ยนแปลงชีวิตผม

การเปลี่ยนแปลงครั้งที่สองเกิดขึ้นในคืนหน่ึง ผมเองเพ่ิงกลับมาจาก

ออฟฟิศเพราะท�าโอทีลากยาว หลังจากเอารถเข้าบ้านเรียบร้อย เสียงกริ่งท่ี 

ดังขึ้นรัวๆ ก็ท�าให้ต้องเดินไปเปิดประตู 

มคีนคนหน่ึงยืนอยู่ตรงน้ัน ผมจ�าเขาได้ อกีฝ่ายคอืคนท่ีอยู่บ้านหลงัถัดไป 

ทางขวามือ ถ้าไม่ได้คิดไปเอง สีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความไม่พอใจ แล้ว 

สิ่งแรกที่เจ้าตัวพูดออกมาน่ะเหรอ

"แมวคุณท�าแมวผมท้อง"

ฮะ? 

ท้อง? 

ไอ้ตูมท�าแมวท้อง!

ผมนิ่ง เหวอไปเลย แต่ในใจกลับส่งเสียงตะโกนดังลั่น

มึงอีกแล้วเหรอไอ้ตูม! 
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"ตมู...น่ีกูเปิดใจกับมงึแบบลกูผูช้ายด้วยกันเลยนะ แมวผูห้ญิงบ้านข้างๆ อะ  

เค้าท้องกับมึงจริงๆ ใช่มั้ย"

ขณะนี้เวลาสามทุ่มครึ่ง ผมนั่งอยู่บนพื้นหน้าถ้วยอาหารเม็ด และก�าลัง

เปิดใจกับแมวที่เลี้ยงมาได้สองปีกว่าอย่างจริงจัง 

ผมน่ะเปิดใจ ส่วนไอ้ตูม...ก�าลังเปิดปาก ตั้งหน้าตั้งตากินข้าวแบบ 

ไม่สนใจผมสักนิด คือมึงไม่ได้ช่วยอะไรเลย หน้าก็เหลือง แดกก็เยอะ อาหาร 

ก็แพง แล้วยังจะไปท�าหญิงท้องให้พ่อต้องมาโดนเขาด่าอีก!

เมื่อไม่ก่ีนาทีก่อนหน้านี้ผมเพ่ิงผ่านเหตุการณ์สะเทือนใจมา หลังจาก

คุณคนข้างบ้านเขาบอกว่าลูกชายผมไปท�าลูกสาวเขาท้องเป็นที่เรียบร้อย  

ค�าอธิบายรายละเอียดก็ตามมา

อีกฝ่ายเลี้ยงแมวเอาไว้ในบ้านและตั้งใจจะให้แมวไปผสมพันธุ์กับ 

พ่อพันธุ์ชั้นดีที่จองตัวเอาไว้ แต่วันน้ีตอนที่เขาเอาเจ้าแมวไปตรวจร่างกาย  

ก็พบว่ามันตั้งท้องได้เดือนกว่าแล้ว 

พอมาย้อนกล้องวงจรปิด สิง่ทีเ่ห็นก็คอืไอ้มะตูมชายไทย แมวหนุม่ทีผ่ม

เลีย้งไว้ มนัแอบเข้าไปปล�า้ลกูสาวเขาถึงในบ้าน อกีฝ่ายถึงกับอดัคลปิเหตุการณ์ 

ที่ไปย้อนดูเอาไว้เป็นหลักฐานและเปิดให้ผมดูด้วยซ�้า!

นั่นท�าให้ผมได้เปิดประสบการณ์ใหม่ ดูหนังโป๊แมวเป็นครั้งแรกในชีวิต

หลักฐานมัดตัวท�าเอารู้สึกผิดอยู่ไม่น้อย เลยออกตัวไปว่าผมยินดีท่ีจะ

- 01 -
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ท�าทุกอย่างเพื่อแสดงความรับผิดชอบ แล้วค�าตอบที่ได้กลับมาน่ะเหรอ

'ก็แค่อยากให้คุณรู้ไว้ ต่อไปนี้จะได้เลี้ยงแมวอย่างมีความรับผิดชอบ 

มากขึ้น'

หน้าชาไปเลยพูดตรงๆ

"ลูกสาวบ้านเค้าสวยมากเหรอวะ กูถามจริง"

"เมี้ยว..."

"ทีอย่างนี้ล่ะท�าเป็นตอบ กินข้าวไปเลย กูฟ้องลุงมึงก่อน"

หลังจากที่ผมอุ้มไอ้ตูมกลับบ้านเป็นครั้งที่สอง ตลกดีที่พวกเพื่อนๆ มัน

ตกลงกันว่าจะรบัเป็นลงุไอ้แมวส้มตวัน้ีโดยทีผ่มเป็นพ่อ สิง่ท่ีเกิดขึน้หลงัจากน้ัน 

คือไลน์กลุ่มท่ีเราเคยใช้คุยเรื่องไร้สาระท่ัวๆ ไปตลอดระยะเวลาห้าปีท่ีเรียน 

ด้วยกันมา ก็ถูกผมเปลี่ยนชื่อเป็น 'ลุงไอ้ตูม' พร้อมเปล่ียนรูปดิสเพลย์เป็น 

หน้าเหลืองๆ ของมัน

ผมเปิดเข้าไปในไลน์กลุ่มและเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นลงไปแบบคร่าวๆ

'พวกมึง ไอ้ตูมแม่งท�ำสำวท้อง'

'พ่อเค้ำมำเอำเรื่องกูถึงบ้ำนเลยว่ะ' 

พิมพ์ท้ิงไว้แล้วก็ไปอาบน�้าเปลี่ยนเส้ือผ้า มาจับโทรศัพท์อีกทีก็ตอน 

จะเข้านอน แล้วก็ได้นั่งข�ากับข้อความที่พวกมันตอบกลับมา

'เอาจริง?' 

'แล้วต้องท�าไงวะ ยกขันหมากแมว?'

'เชี่ยตูมแม่งของจริงเลยว่ะ'

'พ่อมันนี่นั่งไข่แห้งอยู่หน้าคอมฯ มึงดันไปท�าสาวท้องเฉย' 

'5555'

'เมียไอ้ตูมสวยปะ'

'เออ สีอะไรวะ' 
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อ่านทั้งหมดแล้ว ผมก็พิมพ์ข้อความตอบกลับไป

'เมียมันหน้ำตำยังไง กูยังไม่รู้เลย'

นัน่ส.ิ..ผมไม่เคยเหน็แมวตวัอืน่แถวน้ีเลยจรงิๆ แต่จะว่าอย่างน้ันก็ไม่ได้ 

เพราะกลางวันผมก็ไปท�างาน กลับมาช่วงเย็นหรือไม่ก็มืดค�่าตลอด ไม่ค่อย 

ได้อยู่บ้านเลย คงไม่แปลกหรอกมั้งที่จะไม่เคยเห็น

พอคิดได้อย่างนั้นผมก็ขยับตัวไปแง้มผ้าม่านแล้วมองไปยังบ้านทางฝั่ง

ขวามือเผื่อจะเจอแมวสักตัว สิ่งที่ได้เห็นกลับไม่ใช่แมว แต่เป็นคนท่ีเคยมา 

ยืนอยู่หน้าบ้านผมก่อนหน้านี้ 

เขายังอยู่ที่ชั้นหนึ่ง นั่งหันข้างให้หน้าต่าง ตรงหน้าเป็นคอมพิวเตอร์  

สิ่งท่ีแปลกไปคือเขาสวมแว่นสายตา ดูจากสีหน้าท่าทางก็เหมือนจะก�าลัง

ท�างานมากกว่าเล่น

ผมอยู ่บ้านหลังนี้มาตั้งแต่เกิด รู ้ว ่าบ้านฝั ่งซ้ายเป็นสามีภรรยาท่ี 

รับราชการท้ังคู่ และมีลูกท่ีก�าลังเรียนอนุบาลอยู่หน่ึงคน ท้ังสองคนจะส่งลูก 

ไปโรงเรียนแล้วเลยไปท�างานตั้งแต่เช้าตรู่ ก่อนจะกลับมาช่วงเย็น 

ส่วนคนทีเ่ข้ามาทักกันวนันีเ้พ่ิงย้ายมาอยู่ทีน่ีไ่ด้ประมาณปีกว่าๆ หลงัจาก 

บ้านถูกรโีนเวตครัง้ใหญ่ ผมเคยเหน็เขามาก่อนแต่ก็ไม่เคยทกัอะไรหรอก ทกุที

ทีเ่จอกนัเขาเองก็จดจ่อกับสิง่ทีต่วัเองท�าอยู่ ส่วนผมก็จดจ่อกับส่ิงท่ีอยู่ตรงหน้า 

แล้วก็ไม่มีสถานการณ์อะไรที่ชักน�าเราสองคนให้ได้ท�าความรู้จักกัน

ความทรงจ�าเลอืนรางของผมบอกว่าคณุลงุท่ีเคยอยู่บ้านหลังน้ีตัวคนเดียว 

ป่วย แล้วก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลเมื่อหลายปีก่อน หลังจากนั้นบ้านก็ถูกปิดไว้

ไม่มีคนอยู่ นานๆ ทีถึงจะมีคนเข้ามาท�าความสะอาดสักครั้ง 

ตอนท่ีบ้านถูกปรับปรุงผมเองก็ยังแปลกใจอยู่ไม่น้อย หมู่บ้านนี้อยู่ใน 

ตัวเมืองและไม่ได้ห่างจากสถานีรถไฟฟ้ามากสักเท่าไหร่ แต่ก็เป็นหมู่บ้านเก่า 

คิดดูแล้วกันว่าพ่อกับแม่ผมอยู่ที่นี่มาตั้งแต่แต่งงานใหม่ๆ จนตอนนี้ผมอายุ

ยี่สิบหกปีเข้าไปแล้ว 

Page_The Purr-fect Fall #��������������.indd   10 11/2/2563 BE   14:19



11Kipuu

คนที่อยู่ส่วนมากก็มีแต่หน้าเดิมๆ คนในไม่ย้ายออก คนนอกไม่ย้ายเข้า 

แต่ก็ไม่แปลกเพราะถ้าใครมคีวามคดิว่าจะซือ้บ้านอยู่เองสกัหลงั ก็น่าจะไปซือ้

หมูบ้่านโครงการใหม่ๆ หรอืคอนโดฯ ท่ีผดุขึน้เป็นดอกเห็ดไว้สกัห้องน่าจะดกีว่า

ประเด็นคือ...ตอนนี้บ้านหลังข้างๆ ดูยังไงก็ยังไม่เห็นว่าจะมีแมวสักตัว

พอดีกับที่มะตูมมันเดินเข้ามาใกล้แล้วกระโดดข้ึนบนเตียง ผมมอง 

ไอ้แมวเหลืองที่อ้วนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดภายในเวลาไม่นานแล้วพูดต่อ 

"ตูม เมียมึงสวยปะ สีอะไร ขนสั้นหรือว่าขนยาวฟูๆ ฮึ" 

ไอ้ตัวแสบหันมามองหน้า ร้องเม้ียวเบาๆ ท้ิงตัวลงนอนบนเตียงใกล ้

ข้อเท้าผมแล้วส่งเสียงเพอร์ดังครืดคราด 

...ซึ่งก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลย

วันต่อมาผมตืน่นอนแต่เช้า อาบน�า้แต่งตวัพร้อมไปท�างาน แล้วก็ตดัสนิใจ 

นัง่รอคนข้างบ้านเพ่ือคุยกันให้รูเ้รือ่งเพราะมอีะไรอกีหลายอย่างทียั่งค้างคาใจ

เมือ่คนืนีผ้มทบทวนเหตกุารณ์ท่ีเกิดข้ึนซ�า้แล้วซ�า้อกี มบีางช่วงท่ีแอบคดิ

ขึ้นมาเหมือนกันว่าหรือเขาจะเป็นมิจฉาชีพ เพราะมองไปท่ีบ้านก็ไม่เห็นจะมี

แมวสกัตวั แต่มจิฉาชพีอะไรวะ เงนิก็ไม่เอา อะไรก็ไม่เอา บอกแค่ว่าให้ผมต้ังใจ

เลี้ยงแมวหน่อย 

แต่ถ้ามะตูมมันไปท�าแมวเขาท้องจริงๆ บอกตามตรงเลยว่ารู้สึกผิด 

เป็นบ้า 

ลองสมมติให้ไอ้ตูมไม่ใช่แมวไทยที่ผมเก็บมาเลี้ยงแต่เป็นสายพันธุ์ดี

ราคาแพง ผมเลี้ยงมันมาแบบประคบประหงมทุกอย่าง จนกระทั่งวันหนึ่งก็ได้

รับรู้ความจริงที่ว่าแมวของผมโดนพรากความบริสุทธ์ิไปจากไอ้หนุ่มหน้าตา

บ้านๆ ที่เจ้าของเลี้ยงแบบลูกทุ่งสุดๆ แบบนั้นผมเองก็คงโมโหอยู่ไม่น้อย

รออยู่ไม่นานประตูบ้านข้างๆ ก็เปิดออก ก่อนคนท่ีอยู่ด้านในจะเดิน 

ออกมา สิ่งแรกที่เขาท�าก็คือการหันมามองหน้าผมเหมือนกัน ทว่าไม่ยอม

ทักทายอะไรสักค�า

เราเจอกันที่หน้าประตูรั้ว ระหว่างน้ันผมก็พยายามท�าท่าทางสบายๆ 
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และเป็นมิตร ก่อนจะถามออกไป

"เรามาคุยเรื่องเมื่อวานต่อกันดีมั้ย"

คนฟังเหลือบมามองผมด้วยหางตา แล้วตอบกลับด้วยสีหน้านิ่งสนิท

"ผมพูดสิ่งที่อยากพูดออกไปหมดแล้ว"

"แต่ผมยัง"

"..." 

พอค�าตอบคือความเงียบ ผมก็ใช้โอกาสตรงนี้พูดต่อ 

"เรื่องแมวอะ ผมรู้สึกผิดจริงๆ นะคุณ"

"ช่างเหอะ"

"ผมช่วยคุณดูแลแมวได้มั้ย เลี้ยงแมวหลายตัวใช้เงินเยอะนะ เราแชร์ 

ค่าใช้จ่ายกันก็ได้"

"ผมเลี้ยงไหว ไม่ได้อยากได้เงิน" 

"งั้น...พอลูกแมวคลอด คุณก็แบ่งมาให้ผมเล้ียงครึ่งนึงหรือไม่ก็สัก 

ตัวสองตัวก็ได้ ดีมั้ย"

"ผมจะแน่ใจได้ไงว่าคุณจะไม่เอาลูกแมวไปขาย"

"เฮ้ย...มากไปคุณ"

"ไม่รู้แหละ ผมไม่ไว้ใจคุณหรอก"

"ถามจริง? ผมหน้าโจรรึไง"

คนฟังไม่ตอบอะไร แต่มองมาทางนีด้้วยสายตาเยน็ชาจนได้แต่ย้ิมเจือ่นๆ  

กลบัไป สดุท้ายก็ได้แต่เดนิกับเขาไปเงยีบๆ จนมาหยุดลงท่ีหน้าร้านขายอาหารเช้า 

ในหมู่บ้าน 

จ�าได้ว่าช่วงเรียน ม.ปลาย ที่พ่อกับแม่ผมยังไม่ย้ายไปอยู่บ้านสวนท่ี 

ต่างจังหวัด ผมได้กินมื้อเช้าจากร้านน้ีอยู่บ้าง แต่พอขึ้นมหา'ลัยไปจนถึง 

วัยท�างานก็ไม่ได้กินอีกเลย 

ตอนเรยีนมหา'ลยัส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมเีวลากินมือ้เช้า หรอืวนัไหนมเีวลา

ก็เป็นผมเองท่ีนอนไม่ตืน่ พอมาท�างานก็อยากรบีไปให้ถึงออฟฟิศก่อนแล้วค่อย

ไปหาอะไรกินแถวนั้นมากกว่า 
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ผมมองส�ารวจในร้านและก็พบว่าทกุอย่างยังเหมอืนเดมิ ร้านตัง้ขึน้ง่ายๆ 

ด้วยการเปลีย่นบรเิวณท่ีจอดรถหน้าบ้านมาเป็นร้านอาหาร โต๊ะและเตาส�าหรบั

ท�าโจ๊กอยู่ด้านหน้า ส่วนด้านในมีอีกมุมส�าหรับนวดแป้งและทอดปาท่องโก๋ 

กับซาลาเปา 

พ้ืนท่ีส�าหรบัลกูค้าก็ยังไม่ถูกเปลีย่น มมุหนึง่มโีต๊ะไม้ ส่วนอกีมมุเป็นเก้าอี้

ม้าหิน ไม่ต่างจากตอนทีผ่มเป็นเดก็ แม้กระท่ังตูก้ระจกท่ีวางไข่ ตบั หมสูบั และ

ผักโรยไปจนถึงกระป๋องสแตนเลสท่ีถูกใช้เป็นตัวช่วยเวลาตักโจ๊กใส่ถุงก็ยัง

เหมือนเดิม...โคตรคลาสสิก

สิ่งท่ีเปลี่ยนไปคือคนขาย จากเดิมที่เป็นคุณยายคนหน่ึงอันเป็นที่มา 

ที่ท�าให้ร้านถูกเรียกว่า 'ร้านโจ๊กอาม่า' ไปโดยปริยาย ตอนน้ีเปลี่ยนมาเป็น 

รุ่นลูกสาวแล้ว 

ผมยืนอ่านเมนูทีเ่ขยีนไว้ด้วยลายมอืบรรจงซึง่แปะอยู่หน้าตู ้พร้อมกับท่ี

ได้ยินค�าถามดังขึ้น

"หวัดดีค่ะน้องไป๋ เหมือนเดิมใช่มั้ย"

ตอนนั้นเองที่สีหน้าบูดบึ้งของคนท่ีเดินมาพร้อมกับผมเปล่ียนไปมี 

รอยยิ้มบางๆ ตามมาด้วยค�าพูด

"ครับพี่เปรี้ยว"

"เกี้ยมอี๋น�้าใสไม่ใส่ผักเนอะ แล้วน้องอีกคนล่ะคะ"

"โจ๊กหมูพิเศษใส่ไข่สองฟองครับ"

หนัมาอกีทีคนทีเ่คยยืนอยู่ตรงน้ีก็เดนิไปน่ังท่ีโต๊ะเรยีบร้อยแล้ว ผมตามไป 

นั่งลงตรงข้าม ยื่นมือไปให้แล้วพูดต่อ 

"คุณชื่อไป๋ใช่ปะ ผมชุน ยินดีที่ได้รู้จัก"

สิง่ทีไ่ด้กลบัมาแทนค�าตอบก็คอืความเงยีบ...คณุไป๋ข้างบ้านเขาเงยีบสนิท  

จนผมต้องค่อยๆ ลดมือตัวเองกลับมาแล้วพูดต่อ

"ท�าความรู้จักกันหน่อยสิ เราเป็นเพ่ือนบ้านกันนะ แถมลูกเรายังเป็น 

แฟนกันด้วย"

"เป็นแฟน?"
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"อือฮึ มีลูกด้วยกัน ไม่ให้เป็นแฟนจะให้เป็นอะไรล่ะ สามีภรรยามั้ย"

"คุณคิดจริงๆ รึไงว่าแมวที่ผสมพันธุ์กันจะต้องเป็นแฟนกัน"

ผมเงียบไปสักพัก ยกมือขึ้นกอดอก มองสบตากับคนตรงหน้าแล้ว 

ตอบกลับไป

"มะตมูจรงิใจนะคณุ เท่าทีรู่จ้กักันมาผมว่ามนัไม่ได้มรีสนยิมชอบเปลีย่น

คู่นอน คงไม่มีอะไรกับใครเล่นๆ หรอก" 

ค�าตอบคือความเงียบและสีหน้าอึ้งสนิท

ไม่รู้เว้ย ยังไงผมก็ต้องเซฟตัวเองไว้ก่อน พฤติกรรมของแมวมีผลต่อ 

ภาพลักษณ์คนเลี้ยงแน่ๆ ล่ะ ถ้าไอ้ตูมมันมีนิสัยมีอะไรกับสาวไม่เลือกหน้า  

ผมคงโดนมองว่าเป็นพ่อท่ีไม่ได้เรื่อง ไม่รู้จักอบรมลูก และอาจจะมีนิสัยเสีย

อย่างเดียวกัน

อีกฝ่ายไม่ทันได้ตอบอะไรกลับมามื้อเช้าก็มาเสิร์ฟ ระหว่างน้ันผมก็ 

หันไปเห็นปาท่องโก๋ร้อนๆ ท่ีเพ่ิงขึ้นมาจากกระทะพอดี มันดูน่ากินซะจนต้อง

ลกุขึน้ไปสัง่และถือกลบัมาทีโ่ต๊ะด้วยตวัเองพร้อมนมข้นหนึง่ถ้วย พอวางจานลง 

แล้วก็ใช้มือดันให้มันเลื่อนเข้าไปใกล้อีกฝ่ายมากขึ้นอีกหน่อย

"กินได้นะคุณ สั่งมาเผื่อ"

แต่อีกฝ่ายก็ท�าแค่เหลือบสายตามองและน่ังหลังตรงกินเก้ียมอี๋ของ 

ตัวเองต่อไปเงียบๆ ผมมองสีหน้าท่าทางของเขาแล้วก็แอบยิ้มออกมานิดๆ

คุณไป๋อะไรน่ีผิวขาวจัดเหมือนคนไม่ค่อยออกแดด เครื่องหน้าบอกชัด

ว่ามีเชื้อสายจีน ตาโตแบบสองชั้นหลบในที่มีเส้นหางตาลากยาวออกไป 

โดยธรรมชาต ิจมกูเลก็ๆ ไม่ได้โด่งอะไรมากมายแต่ปลายเชดิ กับรมิฝีปากหยัก

ที่ดูชุ่มชื้นสุขภาพดี ผมสั้นสีด�าสนิทตัดกับผิวชัดเจน

ถ้าไม่นับบุคลิกท่าทางที่เหมือนจะคว้าส้อมข้ึนมาแทงผมได้ทุกเมื่อ  

รวมๆ แล้วเขาก็ดูดีทีเดียว

ระหว่างทีผ่มก�าลงัฉกีปาท่องโก๋ใส่ลงไปในโจ๊ก ก็อดไม่ได้ทีจ่ะถามขึน้มา 

"ว่าแต่ แมวผมชื่อมะตูม แล้วแมวคุณชื่ออะไรอะ"

ตอนนั้นเองคนท่ีน่ังหลังตรงกินเก้ียมอี๋อยู่ก็เหลือบสายตามามองผม 
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แล้วพูดออกมาแค่สองค�าสั้นๆ

"เป่าเป้ย"

"อะไรนะ เป่าเป้ย?"

"อืม"

"ภาษาอะไรอะ"

"จีน"

"แปลว่า?"

"ที่รัก"

"อ๋อ..."

ผมรับค�า หลุดย้ิม แล้วสรุปในใจว่าเห็นท่าทางน่ิงๆ ชอบท�าหน้าหงิก 

แบบนี้ จริงๆ ก็มีความมุ้งมิ้งอยู่ในใจไม่เบาเหมือนกัน

หลงัจากรบัผดิชอบโจ๊กของตวัเองจนหมดถ้วย ผมก็ดนูาฬิกาแล้วพบว่า

หมดเวลาเถลไถลแล้ว เลยลุกขึ้นพร้อมกับที่คนตรงหน้ามองตาม

"ผมต้องไปแล้วคุณ เดี๋ยวเข้างานสาย มื้อนี้ผมเลี้ยงนะ แล้วเจอกัน" 

"..."

อกีฝ่ายไม่ทนัได้ตอบอะไร พอท�าท่าขยับปากจะพูด ผมก็รบีแทรกขึน้มา

ทันที 

"กินปาท่องโก๋ด้วยล่ะ อย่าเหลือทิ้ง เสียดายของ"

พูดจบผมก็ส่งยิ้มให้พร้อมโบกมือบ๊ายบายแล้วออกมาจ่ายเงิน ก่อนจะ

ต้องรีบเดินกลับบ้านไปเอารถและไปท�างานต่อ 

ระหว่างทางก็เผลอยิ้มออกมาเมื่อนึกถึงสีหน้าไปจนถึงทุกๆ การกระท�า

ของอีกฝ่าย 

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://jamshop.jamsai.com/product/5366-

https://jamshop.jamsai.com/product/5366-

