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บทที่ 1 
'เฮ้ย ไอแ้ว่น !' 
'ฮ่า ๆๆ แม่งอ่อนด๋อยว่ะ ชื่อ แมว นี่ลูกแมวหรือ

แมวเหมียว หรือคิตตี ้? ฮ่า ๆๆ' 
'โธ่... ไอแ้ว่น ท าซ่านะมึง ถยุ !' 
เสียงก่นด่า เยาะหยนัต่าง ๆ นานา ดังข้ึนเหนือ

ศีรษะของเด็กชายวยัราว ๆ หกปีเศษ 
แมว จ้องมองกลุ่มเด็กชายเหล่านัน้ด้วยแววตา

เคียดแค้นชิงชัง เขารู้สึกเกลียดเพศชาย เกลียด... มาก
เหลือเกิน หลายคร้ังทีเ่ขาซ่ึงเป็นเด็กผู้ชายเงียบ ๆ มกัถูก
รังแกจากกลุ่มเด็กชายคนอื่น ๆ เสมอ อย่างตอนนี้ก็
เช่นกนั 

และแมว... มักจะได้รับความช่วยเหลือจาก
เด็กผู้หญิง ซ่ึงนี่เองเป็นเหตุให้แมวชอบพวกเด็กผู้หญิง 
และมีมมุมองต่อเพศหญิงในแง่ทีดี่มาก ๆ 

'เฮ้ย พวกนายท าอะไรกนัน่ะ !' 
เสียงของ อุ๋ม เด็กหญิงซ่ึงเป็นเพื่อนเล่นกบัแมว

มาตัง้แต่ยงัเล็ก ๆ ดงัข้ึน 
อุ๋มเป็นเพือ่นที่อยู่หมู่บ้านเดียวกบัแมว ก็เลยย่ิง

ท าใหคุ้น้เคยกนัมาก 
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'เฮ้ย อีหมูอุ๋มมาว่ะ เผ่นเถอะ !' 
'ใช่ ๆ อีหมูอุ๋ม อีด าตบัเป็ด แฟนไอแ้มว ฮ่า ๆๆ' 
เด็กหญิงอุ๋มพยงุเด็กชายแมวให้ลกุข้ึน พลางใส่

แว่นกลบัไปใหต้ามเดิม 
และนี่คือจุดเร่ิมต้น... ที่ท าให้แมวรู้สึกว่าเขา

เกลียดเพศชายมากเหลือเกิน ! 
สกัวนัเมื่อเขาโตข้ึน จะแก้แค้นไอ้เพศชายที่มัน

รังแกเขา ใหย่้อยยบัคามือ !!! 
 

นำงดวงกมล มองหน้ำบตุรชำยในวยัหนุ่มแล้วก็
ถึงกับต้องถอนหำยใจออกมำแรง ๆ เพรำะผลกำรเรียน
อนัย ่ำแย่ตกต ่ำ ท่ีก ำลงัจะท ำให้เขำต้องถกูรีไทร์ออกจำก
มหำวิทยำลยั 

"อะไรกัน แมว ! ลูกน่ีจะท ำให้แม่อับอำยไปถึง
ไหน ท ำไมกำรเรียนถึงได้ตกต ่ำแบบนี ้หำ !!" 

น ำ้เสียงของหญิงมีอำยุซึ่งดูภูมิฐำนดังขึน้ด้วย
ควำมโมโห 

ปัง ! 
นำงดวงกมลพูดไปพลำงตบลงบนโต๊ะไปพลำง 

แต่ถึงกระนัน้ก็ไม่ได้ท ำให้บุตรชำยท่ีช่ือแมวดูเหมือนจะ
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ส ำนึกขึน้มำได้เลยแม้แต่น้อย ตรงกันข้ำม แมวยังคงนิ่ง
เฉย ยกมือขึน้ดนัแว่นตำกรอบขำวให้เข้ำท่ี เบนสำยตำ
มองไปทำงอ่ืนอยำ่งไมใ่สใ่จ 

"ผมก็พยำยำมแล้วนะครับแม่ แต่มันก็ได้แค่นี ้
แมจ่ะให้ผมท ำอยำ่งไร" 

แมวยังคงยอกย้อน ยิ่งสร้ำงควำมโมโหให้นำง
ดวงกมลมำกขึน้ 

มะรืนนีห้ล่อนและนำงพวงจนัทร์ ซึ่งท ำงำนอยู่ท่ี
เดียวกัน จะต้องบินไปดงูำนท่ีต่ำงประเทศเป็นเวลำหนึ่ง
เ ดื อน  น่ียั ง ท ำ ใ ห้หล่ อนนึก เ ป็นห่ ว ง แมวมำกขึ น้ 
โดยเฉพำะชว่งเวลำท่ีตวัหลอ่นเองไมอ่ยูบ้่ำนแบบนี ้

"แมว !" นำงดวงกมลพ่นลมหำยใจออกมำ "แมว
นะแมว ท ำไมลกูถึงได้ดือ้แบบนี"้ 

"..." 
ในใจของแมว เขำเองก็รู้สึกไม่สบำยใจนักท่ีท ำ

ให้มำรดำผิดหวงัในตวัของเขำ 
...ยอมรับ ว่ำตัง้แตเ่ข้ำมหำวิทยำลยัมำ เขำตัง้ใจ

เรียนน้อยมำก โดยเฉพำะปีท่ี 3 ทัง้ท่ีอีกนิดเดียวก็ใกล้จะ
จบแล้ว แตแ่มวกลบัเร่ิมท ำตวัเหลวไหลโดยกำรโดดเรียน
บ้ำง ไปนัง่ร้ำนอินเทอร์เน็ตเลน่เกมบ้ำง 
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แมวเป็นชำยหนุ่มท่ีค่อนข้ำงติดเกมออนไลน์พอ
ตวั โดยเฉพำะเกมออนไลน์ซึ่งเล่นบนพีซี แม้ตอนนีเ้กม
ออนไลน์มือถือจะมำแรงแคไ่หนก็ตำม 

แมวยงัคงท ำตวัแบบนีเ้ร่ือยไปจนกระทัง่ สองวนั
ให้หลงั 

นำงดวงกมลต้องเดินทำงไปแล้ว แต่ก็ยังได้ยิน
เสียงกร่ิงท่ีหน้ำประตดูงัขึน้ 

"อ้ำว มำกนัแล้ว ๆ" 
นำงดวงกมลลำกกระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่ตรงไป

ยงัประตรัูว้ แมวเดนิตำมออกไปด้วยควำมสงสยั 
'ใครคือ มำกนัแล้ว ?' 
ประตรัูว้ถกูไขกญุแจออก ปรำกฏร่ำงของสองแม่

ลกู ซึ่งคนแม ่แมวจ ำได้ว่ำคือเพ่ือนร่วมงำนท่ีสนิทกบันำง
ดวงกมล สว่นคนลกู... 

แมวมองหน้ำชำยหนุ่มซึ่งน่ำจะอำยมุำกกว่ำเขำ
เล็กน้อย ชำยหนุ่มรูปร่ำงผอมบำง ใบหน้ำหวำน ผมตดั
สัน้เรียบร้อย ซึง่เอำแตม่องพืน้และไมส่บตำมำทำงนีเ้ลย 

"สวสัดีจ้ะ พวง" 
นำงดวงกมลเอย่ทกัทำย 
"สวสัดีจ้ะ ฉนัพำนน มำแล้วนะ" 
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"อ...เอ่อ" ชำยหนุ่มท่ีช่ือนน มองมำท่ีนำงดวง
กมลแล้วยกมือขึน้ไหว้ทกัทำย "สวสัดีครับ ป้ำดวง" 

“สวสัดีจ้ะ” นำงดวงกมลรับไหว้ “หนูนนใช่ไหม
ลกู ? โตขึน้เยอะเลยนะ” 

“ค...ครับ” 
นนตอบแบบตะกกุตะกัก แมวมองเห็นผู้ชำยคน

นีแ้ล้วขดัใจชอบกล ไอ้ท่ำทีท่ีดไูม่คอ่ยมัน่ใจในตนเอง ไม่
สบตำผู้พดูเวลำตอบค ำถำม 

แต่ก็ช่ำงเถอะ เพรำะสองแม่ลูกน่ีก็คงจะแค่มำ
รับมำรดำของเขำเพ่ือไปสนำมบินด้วยกันเท่ำนัน้ ไม่ใช่
ธุระท่ีเขำจะต้องสนใจ 

...มนัไม่เป็นเช่นนัน้เม่ือนำงดวงกมลหนัมำเรียก
เขำซึง่ยืนเก้ ๆ กงั ๆ อยู่ 

“ไหนมำน่ี แมว” 
แมวเดนิเข้ำไปตำมเสียงเรียก รู้วำ่ต้องท ำอยำ่งไร 
“สวสัดีครับป้ำพวง” 
ชำยหนุ่มยกมือขึน้ไหว้อย่ำงนอบน้อม นำงพวง

จนัทร์รับไหว้อยำ่งยิม้แย้มแจม่ใส 
“สวสัดีจ้ะแมว” 
“ครับ” 
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แมวยิม้ส่ง ๆ ไปอย่ำงนัน้ ตวัเขำเคยเจอกับนำง
พวงจนัทร์มำบ้ำง แต่จ ำไม่ได้ว่ำเคยเจอ ‘บุตรชำย’ ของ
นำงพวงจนัทร์ด้วย หรือนัน่อำจเป็นเพรำะตวัเขำไม่ได้ใส่
ใจละ่มัง้ 

“แมว น่ีพ่ีนน ลูกของป้ำพวง แม่จะให้พ่ีเขำมำ
เป็นพ่ีเลีย้งให้ลกูตอนท่ีแมไ่มอ่ยูดี่ไหม ?” 

“อะไรนะครับ !?” 
แมวอ้ำปำกค้ำง ส่ำยศีรษะอย่ำงพยำยำม

ปฏิเสธเตม็ท่ี 
“ไม่นะแม่ ผมไม่ต้องกำรพ่ีเลีย้ง ผมดูแลตัวเอง

ได้แมก็่รู้น่ี !” 
แมวเร่ิมขึน้เสียง และนัน่ท ำให้นนเงยหน้ำขึน้มำ

มองเขำเป็นครัง้แรก ทัง้ท่ีจริง ๆ แล้วนนเป็นคนขีอ้ำย จะ
ไมก่ล้ำสบตำกบัคนท่ีไมคุ่้นเคยมำกนกั 

“ลูกไม่ เคยตัง้ ใจเ รียน ไม่ เคยท ำตัวให้เ ป็น
ประโยชน์สกัอยำ่ง ยงัจะบอกวำ่ดแูลตวัเองได้อีกเหรอ !” 

นำงดวงกมลตวำด 
“แต่ผม... ถ้ำจะจ้ำงพ่ีเลีย้งมำดแูลผมจริง ๆ ขอ

ผู้หญิงได้ไหม แม่ก็รู้ว่ำผมเกลียดแม่งขนำดไหนไอ้เพศ
ชำยเหมือนผมเน่ีย !!” 
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ปมกำรถูกกลั่นแกล้งในวัยเด็กท ำให้แมวพูด
ออกไปอยำ่งไมย่ัง้ 

มำรดำของเขำได้แต่ส่ำยหน้ำแล้วหนัไปขอโทษ
กับนำงพวงจันทร์ ในขณะท่ีตัวเขำแสดงอำกำรฮึดฮัด
ออกมำอยำ่งเห็นได้ชดั 

“ไม่รู้แหละ แมว ! ลูกจะเอำไอ้พวกเพ่ือนเลว ๆ 
นัน่มำตดัสินพ่ีนน มันไม่ได้หรอกนะ เพรำะฉะนัน้แม่ไม่
สนว่ำลกูจะพูดอย่ำงไร พ่ีนนจะอยู่ดแูลลกูท่ีน่ีจนกว่ำแม่
จะกลบับ้ำน !” 

“...” 
นำงดวงกมลย่ืนค ำขำด จนแมวถึงกบัพดูไมอ่อก 
“ป้ำดวง ?” 
เสียงเพรำะ ๆ ของนนเรียกควำมสนใจจำกนำง

ดวงกมลไปได้ 
“จ๊ะ ? เออนน ป้ำขอฝำกเจ้ำแมวด้วยนะ รบกวน

ทีเถอะ เพรำะตวัป้ำเองก็ไมรู้่จะพดูอยำ่งไรกบัเขำแล้ว” 
นำงดวงกมลดจูะเหลืออดกบัผู้ เป็นบตุรชำยมำก

จริง ๆ ถึงกับต้องวำนให้นนซึ่งเป็นบุตรชำยของเพ่ือนมำ
เป็นพ่ีเลีย้งให้ 
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นอกจำกแมวจะไม่ยอมรับแล้ว แมวยิ่งทนไม่ได้
เพรำะนนเป็นผู้ ชำย... เป็นเพศชำย ท่ีเขำเกลียดและ
เกลียด ! มำก ๆ ! 

แมวไม่ใช่ผู้ ชำยขีห้ลีหน้ำม่อก็จริง แต่แมวช่ืน
ชอบในเพศหญิงอย่ำงมำก ทัง้รูปลักษณ์ อุปนิสยัใจคอ 
และแน่นอนว่ำเพรำะเพ่ือนซึ่งเป็นเพศหญิงมักจะดีกับ
แมวในวัยเด็กมำกกว่ำเพศชำยท่ีรังแกแมว เพรำะแมว
เป็นเด็กไม่ช่ำงพูด และใส่แว่นสำยตำอยู่คนเดียวในห้อง 
จนดเูหมือนพวกเนิร์ด ๆ 

เพ่ือนผู้ ชำยคนอ่ืน ๆ ต่ำงแสบ ๆ ซ่ำ ๆ ยกเว้น
แมวซึง่เงียบขรึมและอมภมูิอยูใ่นที 

สุดท้ำยแล้วนำงดวงกมลก็โทร ฯ เรียกรถแท็กซ่ี
ออกจำกบ้ำนไปพร้อมกบันำงพวงจนัทร์ 

แมวกลบัมำสูค่วำมเป็นจริง ณ ปัจจบุนั 
เขำมองนนตัง้แต่ศีรษะจรดปลำยเท้ำแล้วส่ำย

ศีรษะอย่ำงสุดเซ็ง ดูเหมือนมำรดำของอีกฝ่ำยจะให้
เตรียมเสือ้ผ้ำและของใช้จ ำเป็นใสก่ระเป๋ำเดนิทำงมำเสีย
เรียบร้อย 

‘เตรียมพร้อมเหลือเกินนะ ให้ตำย !’ 
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แมวคิดแค้น ๆ แต่ก็ต้องพูดไปตำมมำรยำท ถึง
เขำจะเกลียดแต่เขำก็ไม่ใช่คนไร้มำรยำทต่อแขกขนำด
นัน้ 

“คณุอยำกจะอยูห้่องไหนก็ได้ แล้วแต”่ 
เสียงห้ำวของแมวพดูห้วน ๆ ท ำให้นนถึงกบัเลิก

คิว้ขึน้มำ เพรำะค ำพดูท่ีฟังดเูหมือนไมเ่ตม็ใจขนำดหนกั 
“ได้ไง ?” เสียงเล็กทวนถำม “แล้วฉันจะรู้ได้

อยำ่งไรวำ่ห้องไหน” 
“ห้องไหนก็ได้” แมวตอบทนัที “ตำมใจ” 
พูดจบร่ำงสูงก็เดินหนัหลงักลบัเข้ำบ้ำน แมวไม่

สนใจท่ีจะพูดอะไรกบันนต่อเลย ทัง้ท่ีตวัแมวเองก็ไม่เชิง
วำ่จะไม่รู้จกันนเสียทีเดียว ในเม่ือตอนเด็ก ๆ ก็เคยเห็น ๆ 
กนัมำบ้ำง 

“...” 
นัยน์ตำสีน ำ้ตำลเข้มมองตำมหลังบุตรชำย

เจ้ำของบ้ำนอยำ่งไมเ่ข้ำใจในทำ่ที 
มือเรียวได้แตล่ำกกระเป๋ำเดินทำงตำมเข้ำไปใน

ตวับ้ำน โดยไมส่ำมำรถมีทำงเลือกอ่ืนได้เลย 
 
หลำยวนัผำ่นไป 
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แม้ว่ำแมวจะไม่ได้แสดงท่ำทีอะไรในเชิงท่ีไม่ดี 
แตก่ำรแสดงออกโดยรวมของแมวก็เรียกว่ำ แสดงท่ำทีท่ี 
‘เป็นปฏิปักษ์’ อยำ่งเห็นได้ชดั 

นอกจำกประโยคค ำพดูท่ีได้ยินจำกปำกของแมว
ในวนัท่ีนำงพวงจนัทร์พำเขำมำท่ีน่ี มนัก็พอจะท ำให้นน
เดำออกได้วำ่แมวคงเกลียดเพศชำยมำกทีเดียว 

แตน่ัน่แหละ... 
แมวจะเกลียดใคร แตท่ ำไมต้องมำลงกบัเขำด้วย

เลำ่ ! 
เจ้ำของใบหน้ำหวำนรู้สึกอดึอดักบักำรอยู่แบบนี ้

เสียเหลือเกิน 
แมวไมเ่คยเข้ำมำพดูคยุหรืออะไร ในขณะท่ีเขำก็

ไม่รู้จะไปดูแลแมวอย่ำงไรตำมท่ีได้รับปำกกับนำงดวง
กมลไว้ เพรำะถึงแม้เขำจะอำยุมำกกว่ำแมวสำมปี แต่
แมวก็ดจูะไมไ่ด้ยอมรับเขำเป็นพ่ีสกัเทำ่ไหร่ 

...แต่ถ้ำจะพูดให้ถูกก็คือ ดเูหมือนแมวจะไม่ได้
ยอมรับเขำเลยมำกกวำ่ ! 

วันนีก็้เช่นกัน เม่ือเขำมองเห็นแมวหอบตะกร้ำ
ผ้ำใบใหญ่สองใบเดินลงมำจำกชัน้สอง เขำซึ่งนัง่อยู่เดิน
เข้ำไปหำเพ่ือท่ีจะชว่ย 
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“ให้ฉนัชว่ยนะ” 
นนเอ่ย ย่ืนมือออกไปหวงัให้แมวส่งตะกร้ำผ้ำมำ

ให้ แตแ่มวก็ไมท่ ำเชน่นัน้ 
เจ้ำตวัเพียงแตพ่ดูวำ่ 
“ไมเ่ป็นไรครับ” 
แล้วเดินหอบตะกร้ำหนัก ๆ เดินอย่ำงทุลักทุเล

ผ่ำนเขำเพ่ือไปยงัส่วนหลงับ้ำนซึ่งเป็นท่ีตัง้ของเคร่ืองซกั
ผ้ำ 

เท่ำท่ีมองโดยภำพรวม นนไม่คิดว่ำแมวจะเป็น
คนร้ำยกำจอะไรมำกมำยขนำดนัน้ เพรำะแมวเองก็
พดูจำสภุำพตอ่เขำ ถึงแม้จะดไูมค่อ่ยเตม็ใจก็ตำม 

แมวเอำผ้ำลงเคร่ืองไปเร่ือย ๆ จนกระทัง่แว่นตำ
กรอบขำวท่ีตวัเขำสวมอยูบ่งัเอิญเล่ือนตกลงไปในถงัซกั 

เสียงสบถดงัออกมำจำกปำกของชำยหนุม่ 
“เช่ียเอ๊ย แวน่ก”ู 
แมวเป็นคนสำยตำสัน้มำก เขำไม่สำมำรถท ำ

อะไรได้หำกไม่สวมแว่น เพรำะฉะนัน้ในกรณีแบบนีก็้
เชน่กนั 

แขนแข็งแรงควำนหำลงไปในถังซักซึ่งฝำยังคง
เปิด และตวัถังยงัคงนิ่ง เพรำะยงัไม่ได้กดค ำสัง่ใด ๆ ลง
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ไป เพียงแต่มีน ำ้ซึ่งผสมกับน ำ้ยำซักผ้ำแล้วอยู่ในถัง
เทำ่นัน้ 

“เวรเอ๊ย อยูไ่หนวะ !” 
แมวเร่ิมหัวเสีย เม่ือเขำควำนหำแว่นตำไม่เจอ

ง่ำย ๆ เพรำะผ้ำซึ่งเตม็ถงัในควำมลกึพอสมควร ไมมี่แว่น
แบบนีย้ิ่งท ำอะไรล ำบำก 

จนกระทั่ง ร่ำงผอมบำงของนนเดิน เ ข้ำมำ
ด้ำนหลงั แล้วพดูกบัเขำวำ่ 

“มำน่ีฉนัชว่ย” 
“ไมต้่องหรอก” 
“ฉนับอกวำ่ฉนัจะชว่ย” 
“...” 
แมวยอมผละออกไปเพรำะถึงเขำดึงดนัต่อไปก็

ไมมี่ประโยชน์ 
ซึ่งแน่นอนว่ำส ำหรับนน ฝ่ำยนัน้ควำนหำแป๊บ

เดียวก็เจอ มือเรียวหยิบแวน่ตำกรอบขำวซึ่งเปียกปอนไป
ด้วยน ำ้ยำซักผ้ำไปล้ำงในซิงก์ล้ำงมือใกล้ ๆ พลำงใช้
ชำยเสือ้ของตนเช็ดแวน่ให้แล้วย่ืนสง่กลบัมำให้แมว 

“อะ” 
แมวรีบคว้ำแวน่มำใสต่ำมเดมิ 
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“ขอบคณุครับ” 
แมวคิดว่ำเขำพูดจบแล้วแต่นนก็ยังคงมอง

ใบหน้ำของเขำ ซึ่งแน่นอนว่ำกับคนอย่ำงแมวท่ีเกลียด
เพศชำยมำก ๆ นะ่เหรอ... 

ก็จ้องกลบัซิ ไมเ่ห็นจะยำก ! 
เพียงแต่แววตำท่ีนนมองแมว กับแววตำท่ีแมว

มองนน มนัออกจะดตูำ่งกนั ‘มำก ๆ’ ก็แคน่ัน้เอง... 
เม่ือนนเห็นว่ำแมวจ้องตนเองกลบัก็เลยรีบหลบ

สำยตำ 
เม่ือกีเ้ห็นทีตัวเขำจะลืมไปว่ำตนเองเป็นคนขี ้

อำย ไม่กล้ำสบตำใครมำกแค่ไหน... แตท่ ำไมเขำถึงรู้สึก
อยำกมองหน้ำแมวให้ชดั ๆ สกัครัง้ 

...อำจเป็นเพรำะว่ำเขำจ ำได้รำง ๆ ถึงตอนสมยั
เดก็กระมงั มนัมกัจะมีบำงครัง้ท่ีนำงพวงจนัทร์เคยพำเขำ
มำท่ีท่ีท ำงำน และแน่นอนว่ำ... นำงดวงกมลก็พำแมวมำ
ท่ีท่ีท ำงำนด้วย... 

ภำพของแมวในวัยเด็กไม่ค่อยแจ่มชัดในควำม
ทรงจ ำของนนเทำ่ไหร่นกั 

ถึงแม้ ‘แม่ ๆ ’ ของพวกเขำจะสนิทกัน แต่นั่น
ไมไ่ด้นบัรวมมำถึงตวัของพวกเขำด้วยน่ีนะ ! 
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แมวจัดกำรซักผ้ำจนเสร็จและน ำผ้ำทัง้หมด
ออกไปตำกเรียบร้อย ถึงกลบัเข้ำมำในตวับ้ำนอีกครัง้ 

ชำยหนุ่มผมซอยสัน้ สวมแว่นตำกรอบขำว เดิน
ผำ่นนนซึง่นัง่อยูท่ี่โซฟำในห้องรับแขกไปเงียบ ๆ 

...ตลอดเวลำ เรียกได้ว่ำแมวท ำเหมือนกบันนไม่
มีตวัตนอยูใ่นบ้ำนนีโ้ดยสมบรูณ์ 

และนัน่... มนัก็ยิ่งท ำให้นนรู้สกึแย่ จนต้องเข้ำไป
ถำม 

 
“น่ี” 
ชำยหนุม่ซึง่อำยมุำกกวำ่พดู 
“อะไร ?” 
แมวตอบสง่ ๆ 
“หึ อะไรมันจะเกลียดผู้ชำยมำกขนำดนัน้ น่ีถ้ำ

ได้พ่ีเลีย้งเป็นผู้หญิง ป่ำนนีค้งระริกระรีเ้ลยสิ” 
“แนน่อน” 
“ป่ำนนี.้.. ถ้ำพ่ีเลีย้งเป็นผู้หญิงคงจะท ำอะไรต่อ

มิอะไรกนัไปแล้วละ่สิทำ่” 
“วำ่ไงนะ” 
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แมวฟังประโยคนีแ้ล้วรู้สึกแหม่ง ๆ ชอบกล มัน
ฟังเหมือนนนก ำลงัพดูจำดถูกูให้ร้ำยเขำอยู่อย่ำงไรอย่ำง
นัน้ 

“หรือว่ำไม่จริง ? ป่ำนนีน้ะ คงจะ ‘ซัม่’ กันอยู่ใน
บ้ำนนีแ้หละมัง้ แมไ่มอ่ยูบ้่ำนเสียด้วย...”  

“หบุปำก !!” 
ร่ำงสงูตวำด 
แมวยอมรับว่ำเขำอำจจะเป็นคนแบบนัน้ตำม

ประสำผู้ ชำย แต่เขำไม่ใช่คนท่ีจะเรียกผู้ หญิงคนไหนก็
ได้มำท ำอะไรกันในบ้ำนของเขำลับหลังมำรดำแบบนัน้ 
ชำ่งเป็นค ำหมิ่นประมำทท่ีรุนแรงเหลือเกิน 

“ปำกดีจงัเลยนะ แม่ผมจ้ำงให้คณุมำเป็นพ่ีเลีย้ง
ก็ท ำหน้ำท่ีของคณุไปสิ ไม่ใช่ให้มำยืนวิพำกษ์วิจำรณ์ผม
ฉอด ๆๆ แบบนี”้ 

“อ๋อ ก็แล้วนำยให้ฉันท ำไหมล่ะ ไอ้หน้ำท่ีพ่ีเลีย้ง
น่ะ ดีแต่เมินใส่ฉันตลอด เพียงแค่ฉันไม่ใช่พ่ีเลีย้งท่ีเป็น
ผู้หญิงแบบท่ีนำยอยำกได้ ประสำทชดั ๆ” 

นนสำ่ยหน้ำไปมำอยำ่งยัว่โมโห แมวยิม้เย็น 
‘น่ีขนำดเป็นคนท่ีเวลำพูดอะไรกับใครไม่ค่อย

สบตำนะเน่ีย แตค่ ำพดูแตล่ะค ำเหมือนเข็มทิ่มแทง’ 
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บตุรชำยเจ้ำของบ้ำนคิด พลำงสดูลมหำยใจเข้ำ
ลกึ 

สดุท้ำยก็เป็นแมวเองท่ีเลือกจะเดินเล่ียงไปท่ีอ่ืน 
ทิง้ให้นนยืนเม้มปำกแนน่อยำ่งเจ็บใจอยูอ่ย่ำงนัน้ 

 


