
ร้านกาแฟจันทร์เต็มดวง  

ในคืนที่จันทร์ไม่เต็มดวง 

ไม โมจิทสึกิ เขียน

พิมพ์พชร คุณโสภา แปล

จิฮิโระ ซากุราดะ วาดภาพปก

満月珈琲店の星詠み
~本当の願いごと~

ก  า  ร  อ่  า  น  คื  อ  ร  า  ก  ฐ  า  น  ที่  สํ  า  คั  ญ

สมัยที่ฉันเป็นนักศึกษา ฉันเคยอ่านนิตยสารดูดวง

และดูคำทำนายที่ว่า “คุณเคยเป็นอะไรในชาติที่แล้ว”

พอมันบอกว่าฉันเคยเป็นเจ้าหญิงในยุโรปไม่ก็ราชาอาหรับ ฉันก็ดีใจใหญ่

– ไม โมจิทสึกิ
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คำนำสำนักพิมพ์
 

	 “ความปรารถนาที่แท้จริง”  เหมือนจะเข้าใจง่าย แต่ความจริง 

กลับซับซ้อนนัก  มีหลายคนคิดว่าตัวเองรู้ดีว่าตนปรารถนาสิ่งใด  

จึงมุ่งมั่นทำทุกวิถีทางเพื่อไขว่คว้ามันมา เพื่อจะค้นพบในวันหนึ่งว่า 

ตวัเองไมไ่ดม้คีวามสขุกบัสิง่ทีท่ำอยูเ่ลย ขณะทีห่ลายคนกใ็ชช้วีติไปวนั ๆ  

โดยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความปรารถนาที่แท้จริงคืออะไร

ผู้คนในเล่มนี้ก็เช่นกัน พวกเขาต่างไม่ล่วงรู้ถึงความปรารถนา 

ที่แท้จริงของตนเอง จึงเคว้งคว้าง ใช้ชีวิตที่เหมือนจะเป็นชีวิตในฝัน 

อย่างไม่มีความสุขนัก  ส่วนจิตใจก็มีแต่ความขัดแย้งและความ 

หมองหม่น

ด้วยเหตุนี้มาสเตอร์และเหล่าพนักงานแห่ง  “ร้ านกาแฟ 

จันทร์เต็มดวง”  จึงต้องกลับมาอีกครั้ง เพื่อนำทางเหล่าผู้หลงทาง 

ทั้งหลายให้ค้นพบความปรารถนาที่แท้จริงจากเบื้องลึกของหัวใจ  

ผ่านเมนูของกินแสนอร่อยและการพยากรณ์ทางโหราศาสตร์อันน่าพิศวง

แม้ว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นภาคต่อของเรื่อง  แมวนักพยากรณ์ 

แหง่รา้นกาแฟจนัทรเ์ตม็ดวง แตผู่อ้า่นทกุทา่นกเ็พลดิเพลนิไปกบัเนือ้หา 

ในเล่มได้โดยไม่จำเป็นต้องอ่านเล่มแรกก่อนแต่อย่างใด  เพียงแต่ 

ใครที่ได้อ่านเล่มแรกมาก่อนน่าจะเข้าใจเรื่องราวได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น 

ทางสำนักพิมพ์จึงขอแนะนำให้ทุกท่านอ่านเล่มแรกด้วย 

เราหวังว่าหลังอ่านจบ เหล่าผู้อ่านทุกท่านจะตระหนักถึงความ 

ปรารถนาที่แท้จริงของตัวเองเหมือนกับตัวละครทั้งหลายในเรื่องนี้นะ
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– “ร้านกาแฟจันทร์เต็มดวง” ไม่มีทำเลที่ตั้งแน่นอน

บางครั้งปรากฏกลางย่านร้านค้าคุ้นตา บางครั้งเป็นสถานีรถไฟ 

ปลายทางหรือริมแม่น้ำเงียบสงบ  สับเปลี่ยนสถานที่ไปตามแต่ใจ 

ต้องการ

ยิ่งไปกว่านั้น ร้านแห่งนี้ไม่สอบถามความต้องการของลูกค้า

พวกเราขอนำเสนอเมนูของหวาน อาหาร และเครื่องดื่มเลิศรส 

ให้แก่คุณเอง

มาสเตอร์แมวสามสีร่างใหญ่ตัวนั้นคงจะกำลังยิ้มแย้มอยู่   

ณ ที่ใดสักแห่งในค่ำคืนนี้หรือเปล่านะ
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4

จันทร์ครึ่งดวงลอยเด่นบนฟ้า

จันทร์เสี้ยวข้างขึ้นทอแสงบนท้องนภา ค่ำคืนเช่นนี้เหมาะกับ 

การเรียนรู้

จันทร์ครึ่งดวงจะค่อย  ๆ  สะสมพลังงานจนเต็มดวง พลังของ 

จันทร์เสี้ยวซึ่งสาดส่องลงบนสรรพสิ่งนั้นมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริม 

ให้ผู้คนพัฒนาเติบโต

ด้วยเหตุนั้น “ร้านกาแฟจันทร์เต็มดวง”  จึงจัดชุมนุมเสริมความรู้ 

ขึ้นในคืนจันทร์ครึ่งดวง

รถตู้ของ “ร้านกาแฟจันทร์เต็มดวง” ตั้งอยู่ใต้แสงจันทร์ ในลาน 

กว้างของสวนสาธารณะแห่งใหญ่ พร้อมจุดไฟให้แสงละมุนตา  มีโต๊ะ 

ตัง้เรยีงอยูเ่ปน็ทรงรปูพดั เหลา่สมาชกิมาชมุนมุลอ้มมาสเตอรแ์มวสามส ี

ตัวใหญ่

เขาคือผู้ดูแลร้านแห่งนี้ และยังเป็น “นักพยากรณ์” อีกด้วย

อาทิตย์ตกลับฟ้าจนท้องนภาถูกย้อมด้วยสีน้ำเงินเข้ม สายลม 

ต้นฤดูหนาวพัดโชยมา ทว่าบริเวณรอบคาเฟ่รถตู้มีแสงสว่างส่องเรื่อ ๆ   

ทั้งยังอบอุ่น จึงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนแต่อย่างใด

ผู้ที่มารวมตัวกันคือผู้ที่  “เชื่อมโยงกัน”  ในค่ำคืนนี้ แม้จะเป็น 

ข้ารับใช้แห่งดวงดาว ทว่าพวกเขากลับไม่รู้เรื่องอื่นนอกจากตัวเอง  

บางครั้งบางคราวจึงได้มาเป็นศิษย์ของมาสเตอร์เช่นนี้เอง

นักเรียนแต่ละคนมีโต๊ะของตัวเอง บนโต๊ะนั้นวาง  “น้ำเลมอน 

แสงจันทร์” เอาไว้

น้ำที่คั้นจากเลมอนซึ่งอาบแสงจันทราอย่างเต็มเปี่ยมนั้นมีรส 
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ไ ม   โ ม จิ ท สึ กิ

เปรี้ยวอมหวาน ดื่มแล้วแผ่ซ่านไปทั่วทั้งร่างกายและจิตใจ เหมาะ 

สำหรับคนที่เหนื่อยล้าหลังเลิกงาน ส่วนนักเรียนที่กำลังจะเริ่มเรียน 

ก็ได้ความกระปรี้กระเปร่าจากมัน

“– น้ำเลมอนนี่สีเหมือนผมฉันเลย”

ฉัน – วีนัส จับผมตัวเองพลางหัวเราะฮิ ๆ หลังจากดื่มน้ำเลมอน 

แล้วก็ยกมือข้างหนึ่งเอ่ยถามมาสเตอร์

“มาสเตอร์ ฉันมีคำถามค่ะ”

“ว่ามาสิ วีนัส”

“ทั้งที่ยุคสมัยเปลี่ยนผ่านจากยุคสมัยกลุ่มดาวปลาคู่มาเป็น 

ยุคสมัยกลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำตั้งแต่ปี  ค.ศ.  2000 แล้ว แต่ทำไม 

ถึงเพิ่งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงในปี ค.ศ. 2020 ล่ะคะ”

มาสเตอร์พยักหน้ารับแล้วกวาดตามองทุกคน

“มีใครตอบคำถามของวีได้บ้าง”

ทันใดนั้นเด็กหนุ่มผมแดงก็เท้าโต๊ะผุดลุกขึ้น

“ ‘ยุคสมัยกลุ่มดาวปลาคู่’ สิ้นสุดลงราวปี ค.ศ. 2000 จากนั้นมา 

ก็เปลี่ยนเข้าสู่  ‘ยุคสมัยกลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำ’ แต่ที่กลิ่นอายของ 

ยุคสมัยกลุ่มดาวปลาคู่ยังถูกฉุดรั้งไว้ เป็นเพราะยุคสมัยแห่ง ‘ธาตุดิน’  

ยังคงดำรงอยู่ จนเมื่อยี่สิบถึงสามสิบปีที่ผ่านมา  –  พูดให้ชัดเจนคือ 

ในเดือนธันวาคมของปี  ค.ศ.  2020 ที่ผ่านมานี้ ยุคสมัยแห่ง  ‘ธาตุดิน’  

ถึงได้จบลงและเข้าสู่ยุคสมัยแห่ง ‘ธาตุลม’ เหตุการณ์ต่าง ๆ  ในปี  ค.ศ.  

2020 จึงเป็นผลพวงจากการเปลี่ยนยุคนั่นเอง”

เมื่อกล่าวจบ เขาก็นั่งลง

ชื่อของเขาคือมาร์ส
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ร้านกาแฟจันทร์เต็มดวงในคืนที่จันทร์ ไม่ เต็มดวง 

ใบหน้าองอาจ เส้นผมสีแดงเงาวับราวกับเปลวเพลิง ดวงตา 

ก็เป็นสีเดียวกัน

“มาร์คุงใฝ่เรียนผิดคาดนะเนี่ย...”

คนที่พึมพำออกมาคือเด็กหนุ่มผมสีเงิน  เมอร์คิวรี รูปโฉม 

อันงดงามของเขาเป็นที่กล่าวขานกันไม่น้อย รูปลักษณ์ภายนอกอาจ 

มองว่าเป็นชายหรือหญิงก็ได้

“เรียกให้เต็ม ๆ สิ เรียก ‘มาร์’ ก็คล้ายกับชื่อนายไม่ใช่หรือไง”

เด็กหนุ่มผมแดงจ้องเขม่น เมอร์คิวรีจึงหัวเราะและตอบว่า  

“ก็จริง”

มาสเตอร์แมวสามสีอมยิ้มมองทั้งสองโต้ตอบกันแล้วหัวเราะ

“มาร์สคุงพูดถูกแล้วละ”

เขาดึงบทสนทนากลับมาเรื่องเดิม

“ใช่แล้วครับ นับตั้งแต่ศตวรรษที่สิบเก้าเป็นต้นมา โลกนี้อยู่ใน 

ยุคสมัยแห่งธาตุดินมาเป็นเวลามากกว่าสองร้อยปี”

ฉันงงกว่าเดิม ชักจะนิ่วหน้า

“ ‘ยุคสมัยกลุ่มดาวปลาคู่’  เริ่มต้นขึ้นหลังคริสตกาล ต่อเนื่อง 

เรื่อยมาจนถึงประมาณปี  ค.ศ.  2000 สรุปว่าราวสองพันปีที่ผ่านมานี้ 

คือ  ‘ยุคสมัยกลุ่มดาวปลาคู่’  ถูกไหม แล้วยุคสมัยแห่ง  ‘ธาตุดิน’  หรือ  

‘ธาตุลม’ นี่คืออะไรเหรอคะ”

ยิ่งถามก็ยิ่งงงเข้าไปใหญ่

เมอร์คิวรีที่อยู่ข้าง ๆ มองฉันพลางอ้าปากหวอ

“เอ๋? นี่เธอไม่เข้าใจตั้งแต่ตรงนั้นเลยเหรอ ทั้งที่ให้คำแนะนำ 

กับลูกค้าแบบมั่นอกมั่นใจมาตลอดเนี่ยนะ”

“ถ้าเรื่องวงล้อจักรราศีน่ะพอเข้าใจ อย่างจุดเด่นของเฮ้าส์หรือ 
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ไ ม   โ ม จิ ท สึ กิ

ดาวเคราะห์ต่าง ๆ น่ะ อีกอย่างหนึ่ง ว่ายังไงดีล่ะ บางทีก็เหมือนมีพลัง 

อันยิ่งใหญ่ชี้นำให้พูดออกไป จะว่าไปก็คงทำนองเดียวกับมิโกะละมั้ง...”

“แปลว่าใช้เซนส์เหรอ”

“ไม่ใช่เซนส์สักหน่อย! ฉันสื่อสารเจตจำนงของจักรวาลต่างหาก”

ฉนัตอกกลบัไปเสยีงแขง็ แตก่ลบัเปน็ฝา่ยรูส้กึกระอกักระอว่นเอง 

จนต้องทำตัวลีบ

เมอร์คิวรีตอบว่าครับ ๆ แล้วถอนหายใจ

เป็นเด็กที่แก่แดดนิด ๆ ไม่เปลี่ยนเลย

มาร์สจ้องเมอร์คิวรีทันใด

“วีนัสคือดวงดาวแห่งความรู้สึกนะ หัดเคารพเสียบ้าง”

เมอร์คิวรีตอบว่าคร้าบ อย่างไม่ใส่ใจ

มาสเตอรก์ลา่ววา่กลบัเขา้เรือ่งกนันะ แลว้หยบินาฬกิาพกออกมา  

ในยามปกติมันคือนาฬิกาธรรมดา แต่ในบางเวลามันก็ทำสิ่งพิเศษได้

ภาพกลุ่มดาวปลาคู่และกลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำถูกฉายขึ้นบน 

นภาราตรี

“อย่างที่มาร์สคุงพูด ช่วงสองพันปีที่ผ่านมาจนถึงปี  ค.ศ.  2000  

โลกอยู่ใน  ‘ยุคสมัยกลุ่มดาวปลาคู่ ’  และตอนนี้ก็ได้เข้าสู่  ‘ยุคสมัย 

กลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำ’  แล้ว  แต่ยุคสมัยแห่งราศีนี้แบ่งโดยยึด 

จุดราตรีเสมอภาค จุดนั้นเริ่มต้นที่กลุ่มดาวปลาคู่ แล้วตอนนี้ก็เคลื่อน 

มาที่กลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำครับ”

“จุดราตรีเสมอภาค...”

ฉันรับคำทั้งที่ยังไม่เข้าใจอะไรนัก

“เมื่อฤดูกาลเปลี่ยน เราก็เปลี่ยนเครื่องแต่งกายกับพฤติกรรม 

จริงไหม จะกล่าวว่า  ‘วิถีชีวิตเปลี่ยน’  ก็คงได้ การเปลี่ยนผ่านของยุค 
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ร้านกาแฟจันทร์เต็มดวงในคืนที่จันทร์ ไม่ เต็มดวง 

ก็เช่นเดียวกันครับ  เมื่อยุคสมัยแปรเปลี่ยน  หลายสิ่งหลายอย่าง 

ย่อมเปลี่ยนตาม”

มาสเตอร์พูดดังนั้นและอธิบายต่อไป

ฉันอดใจไม่ถามและฟังเงียบ ๆ ไปก่อน

คำอธิบายของมาสเตอร์ได้ความดังนี้

ในชว่งยคุสมยัแหง่ “กลุม่ดาวปลาคู”่ ทีผ่า่นมา ธาตทุัง้สีอ่นัไดแ้ก ่ 

“ไฟ” “ดิน” “ลม” และ “น้ำ” ก็ผันเปลี่ยนไป

“ธาตุไฟ” คือช่วงอารัมภบท กลุ่มดาวในสังกัดประกอบด้วย  

กลุ่มดาวแกะ กลุ่มดาวสิงโต และกลุ่มดาวคนยิงธนู

“ธาตุดิน” คือช่วงดำเนินเรื่อง  ประกอบด้วย กลุ่มดาววัว  

กลุ่มดาวหญิงสาว และกลุ่มดาวแพะทะเล

“ธาตุลม”  คือช่วงพลิกผัน  ประกอบด้วย  กลุ่มดาวคนคู่   

กลุ่มดาวคันชั่ง และกลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำ

“ธาตุน้ำ” คือช่วงสรุป ประกอบด้วย กลุ่มดาวปู กลุ่มดาว 

แมงป่อง และกลุ่มดาวปลาคู่

การผันแปรของธาตุเหล่านี้เรียกว่า  “มิวเทชัน” ซึ่งจะเกิดขึ้น 

ครั้งหนึ่งในทุก ๆ สองร้อยปี

“ส่วนเรื่องที่ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนั้น...”

มาสเตอร์ก้าวฉับ  ๆ  ไปหาแซตเทิร์นนุส ชายวัยกลางคนผู้สวม 

ชุดสูทอย่างเท่ กับจูปิเตอร์ หญิงวัยกลางคนร่างท้วมผู้ดูน่าจะใจดี  

แล้ววางมือลงบนไหล่ของทั้งสอง

“ดาวเสาร์กับดาวพฤหัสบดีคือดาวที่มีพลังซึ่งส่งผลต่อสังคม 

อย่างแรงกล้า ดาวสองดวงนี้จะซ้อนทับกันทุก  ๆ ยี่สิบปี ซึ่งเราเรียกว่า  

‘เกรตคอนจังชัน’ ครับ”
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คำว่าคอนจังชันในเชิงโหราศาสตร์หมายถึงการ “ผสานรวมกัน”

ฉันส่งเสียงตอบรับพลางจดคำว่า “เกรตคอนจังชัน” ลงในสมุด

“หมายความวา่ซาทารน์กบัจปูเิตอรจ์ะแนบสนทิชดิกนัทกุ ๆ ยีส่บิป ี

สินะคะ”

แซตเทิร์นนุสนิ่วหน้าบ่นว่า “วิธีพูดแบบนั้นมัน...”

ฝ่ายจูปิเตอร์ที่อยู่ข้าง  ๆ  พูดว่าไม่เห็นเป็นไรเลยด้วยท่าทาง 

สนุกสนาน

ใช่แล้วครับ มาสเตอร์พยักหน้า

“ดาวเสาร์กับดาวพฤหัสบดีจะโคจรมาทับกันทุกยี่สิบปี และใน 

ทกุ ๆ สองรอ้ยป ี ตำแหนง่ทีท่ัง้สองมาบรรจบกนักจ็ะเคลือ่นไป อยา่งเชน่ 

เปลี่ยนจาก  ‘ธาตุไฟ’  ไปเป็น  ‘ธาตุดิน’  แทน หากพูดถึงช่วงปัจจุบัน  

เมื่อราวปี  ค.ศ.  1990 จนถึงปี  ค.ศ.  2020 นั้น ดาวทั้งสองซ้อนทับกัน 

ในกลุ่มดาววัว กลุ่มดาวหญิงสาว และกลุ่มดาวแพะทะเล ซึ่งเป็น  

‘ธาตุดิน’ นั่นเองครับ”

แต่ทว่า มาสเตอร์เอ่ยแล้วหมุนเม็ดมะยมของนาฬิกาพก

“ตั้งแต่เดือนธันวาคมของปี  ค.ศ.  2020 เป็นต้นมา ดาวเสาร์ 

กับดาวพฤหัสบดีซ้อนทับกันใน  ‘กลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำ’ ซึ่งเป็น  

‘ธาตุลม’ และจากนี้ไปอีกประมาณสองร้อยปีก็จะยังคงทับกันใน  

‘ธาตุลม’ อันได้แก่ กลุ่มดาวคนคู่ กลุ่มดาวคันชั่ง และกลุ่มดาว 

คนแบกหม้อน้ำครับ”

เมือ่มาสเตอรก์ลา่วเชน่นัน้ นาฬกิากเ็รอืงแสง ฉายภาพสองภาพ 

ขึ้นบนท้องฟ้ารัตติกาล

ฉันเข้าใจแล้วจึงลุกขึ้น
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ร้านกาแฟจันทร์เต็มดวงในคืนที่จันทร์ ไม่ เต็มดวง 

“เข้าใจแล้วค่ะ สรุปว่าแบบนี้สินะ อา ขอเปรียบเปรยเป็น 

การแสดงละครเวทีที่ฉันชอบก็แล้วกันนะคะ”

ฉันเกริ่นแบบนั้นก่อนจะสาธยายสิ่งที่ประมวลในหัวออกมา
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12 กลุ่มดาว

ตั้งแต่เดือนธันวาคมของป ี ค.ศ. 2020 
จุดซ้อนทับ ดาวเสาร ์ • ดาวพฤหัสบดี

เปลี่ยนจากกลุ่มดาวแพะทะเลซึ่งเป็น 
“ธาตุดิน” มาเป็นกลุ่มดาว

คนแบกหม้อน้ำ
ซึ่งเป็น “ธาตุลม”

※
 จุดราตรีเสมอภาคเคลื่อนจาก

กลุ่มดาวปลาคู่ → กลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำ
ดาวเคราะห์เคลื่อนจาก

กลุ่มดาวแพะทะเล → กลุ่มดาว
คนแบกหม้อน้ำ

ซึ่งเป็นการเคลื่อนที่สวนกัน

4000 ปีก่อนคริสต์ศักราช - 2000 ปี
ก่อนคริสต์ศักราช

ตอนนี้โลกอยู่บริเวณนี้

การเคลื่อนของจุดราตรีเสมอภาค

ป ี ค.ศ. 2000 - 4000

ป ี ค.ศ. 0 - 2000

2000 ปีก่อนคริสต์ศักราช - ป ี ค.ศ. 0
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ร้านกาแฟจันทร์เต็มดวงในคืนที่จันทร์ ไม่ เต็มดวง 

ตั้งแต่ต้นคริสตกาลจนถึงปี  ค.ศ.  2000 คือเวทีของ  “กลุ่มดาว 

ปลาคู่”

ขณะที่ เนื้อเรื่องของกลุ่มดาวปลาคู่ดำเนินไป  สปอตไลต์  

ก็ผลัดเปลี่ยนระหว่าง “ไฟ” “ดิน” “ลม” และ “น้ำ”

แม้จะอยู่บนเวทีเดียวกัน แต่เมื่อแสงเปลี่ยนไป บรรยากาศ 

เรื่องก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง

ในช่วงสองร้อยปีตั้งแต่ปี ค.ศ.  1900 จนถึงปัจจุบัน สปอตไลต์ 

ส่องไปที่ “ธาตุดิน” และเรื่องราวของกลุ่มดาวปลาคู่ก็จบลงทั้งอย่างนั้น

ม่านของกลุ่มดาวปลาคู่ปิดลง แต่ถึงแม้เรื่องราวของกลุ่มดาว 

คนแบกหม้อน้ำซึ่งเป็นการแสดงถัดไปจะเริ่มขึ้นแล้ว สปอตไลต์ก็ยัง 

ส่องอยู่ที่ “ธาตุดิน” เช่นเดิม

ดังนั้นผู้ชมจึงไม่ตระหนักว่าการแสดงได้เปลี่ยนโชว์ไปแล้ว

เพราะบรรยากาศยังเหมือนเดิมนั่นเอง

ทว่าเมื่อถึงปลายเดือนธันวาคมในป ีค.ศ. 2020 สปอตไลต์ก็ขยับ 

ในที่สุด

นี่คือช่วงเวลาเฉิดฉายของ “ธาตุลม”

ผู้ชมรู้สึกตัวกันเสียทีว่าเปลี่ยนโชว์แล้ว

“เมื่อไฟส่องไปที่ ‘ธาตุลม’ เวทีจึงได้เปลี่ยนเป็นบรรยากาศของ 

กลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำโดยสมบูรณ์สินะคะ”

มาสเตอรฟ์งัความเหน็ของฉนัแลว้พยกัหนา้ดว้ยทา่ทางสนกุสนาน  

ตอบว่าใช่แล้วครับ

“หากจะกล่าวตามการเปรียบเปรยของวี ก่อนที่สปอตไลต์ 

จะเปลี่ยนมาที่  ‘ธาตุลม’  ในการแสดงของกลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำ  

ช่วงหนึ่งปีก่อนปี  ค.ศ.  2020 นั้นคงเป็นช่วงเตรียมตัวเปลี่ยนเวทีครับ  
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เมื่อคุณลักษณะของยุคสมัยเปลี่ยนไป โครงสร้างสังคมย่อมเปลี่ยนตาม  

ด้วยเหตุนี้จึงเกิดเหตุการณ์ที่ฉีกกระชากสามัญสำนึกที่ผ่านมาจนย่อยยับ 

ครั้งแล้วครั้งเล่า โลกจะยังคงสับสนวุ่นวายในช่วงหลายปีหลังจาก 

ยุคสมัยเปลี่ยนผ่าน พวกเราผู้ได้รับภารกิจจากดวงดาวจึงควรเป็น 

แสงสว่างที่ส่องนำทางให้กับผู้ที่หลงทาง แม้เพียงเล็กน้อยก็ยังดีครับ”

พวกเราพยักหน้ากันเงียบ ๆ  

“เอาละ อกีไมน่านจะถงึเดอืนธนัวาคมแลว้ เดอืนนีค้อืเดอืนพเิศษ 

สำหรับผู้คนทั้งหลาย ผมจึงตั้งใจว่าจะเปิด  ‘ร้านกาแฟจันทร์เต็มดวง’  

เป็นกรณีพิเศษในวันคริสต์มาสอีฟเหมือนทุกปีครับ”

พวกเราทำหน้าเบิกบานรับคำของมาสเตอร์

โดยปกติแล้ว ร้านกาแฟแห่งนี้จะเปิดเฉพาะในคืนเดือนเพ็ญ  

(หรือไม่ก็เดือนมืด) เท่านั้น

ทว่าในวันคริสต์มาสอีฟของทุกปี เราจะเปิดทำการเฉพาะกิจ 

แม้จะเป็นคืนจันทร์เสี้ยวก็ตาม

“หลังจากปิดร้าน เราก็มาเลี้ยงฉลองกันเหมือนเดิมนะ”

“ถือว่าเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าเนอะ”

ฉันกับจูปิเตอร์พูดกันอย่างรื่นเริง ส่วนเมอร์คิวรียักไหล่เล็กน้อย

“สาว ๆ อย่าพูดว่า ‘เลี้ยงฉลอง’ หรือ ‘เลี้ยงส่งท้ายปีเก่า’ สิ พูดว่า  

‘ปาร์ตี้คริสต์มาส’ ดีกว่า”

ในหมู่พวกเรา มีเพียงแซตเทิร์นนุสเท่านั้นที่ยังทำหน้าสุขุม 

เยือกเย็นเหมือนปกติ แต่ถึงจะทำหน้าเหมือนไม่สนใจปาร์ตี้ เขาก็เป็น 

คนเคร่งเรื่องพิธีรีตองจึงมาเข้าร่วมงานทุกปีไม่มีขาด

มาสเตอร์มองพวกเราพลางหยีตาท่าทางมีความสุข

“อกีเรือ่งครบั ในทีส่ดุเรือ่งที ่ เขา และ เธอ คนนัน้เคยขอไวก้น็า่จะ 
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ร้านกาแฟจันทร์เต็มดวงในคืนที่จันทร์ ไม่ เต็มดวง 

ได้เป็นจริงในสิ้นปีนี้แล้ว”

ฉันได้ยินคำนั้นแล้วขมวดคิ้ว คิดไม่ออกว่าเรื่องอะไร

ลูน่าดูเหมือนจะรู้ เธอส่งเสียงตอบรับว่าอา

“เธอ ที่ว่าหมายถึงเด็กเมื่อยี่สิบเอ็ดปีก่อนสินะ”

“เอ๊ะ เกิดอะไรขึ้นเมื่อยี่สิบเอ็ดปีก่อนเหรอ”

“เพือ่นของฉนัเอง กอ่นจะออกเดนิทางไป เขาไดฝ้ากฝงัเรือ่งหนึง่ 

ไว้น่ะ...งั้นเหรอ ในที่สุดก็ใกล้ถึงเวลาแล้วสิ”

มาสเตอร์ฟังฉันคุยกับลูน่าแล้วก็พยักหน้ารับ ตอบว่าใช่แล้ว

“ส่วน  เขา  ที่ว่าหมายถึงคนที่มาไหว้วานเมื่อสิบสี่ปีที่แล้ว เป็น 

สองเท่าของเจ็ดพอดีเป๊ะอย่างน่าอัศจรรย์เลยนะครับ”

อูรานอสยิ้มแฉ่งพลางเท้าคาง

“ถงึจะพดูงัน้กเ็ถอะ มาสเตอร ์ ‘เจด็’ กบัจำนวนเทา่ตวัของเจด็คอื 

ตวัเลขทีม่ชีะตาเกีย่วพนักบัจกัรวาลนีอ้ยา่งลกึซึง้อยูแ่ลว้ ไม ่ ‘นา่อศัจรรย’์  

เท่าไรหรอกมั้ง”

“เธอเองก็ย้ายราศีทุกเจ็ดปีนี่นะ”

พอเมอร์คิวรีว่าอย่างนั้น อูรานอสก็พยักหน้าตอบว่า “ช่าย”

“คุณลุงดาวเสาร์ก็มอบบททดสอบสุดโหดให้มนุษย์ทุกเจ็ดปี 

เหมือนกัน”

“คุณลุงดาวเสาร์เหรอ...แล้วก็บอกว่าไม่ใช่  ‘บททดสอบ’ แต่เป็น  

‘โจทย์’ ไง จะสักกี่ครั้งฉันก็จะย้ำไม่เลิกหรอกนะ”

แซตเทิร์นนุสถอนหายใจอย่างไม่สบอารมณ์

“แหม สำหรับบางคน โจทย์ก็คือบททดสอบนั่นแหละ”

พอพวกเราเริ่มส่งเสียงเจี๊ยวจ๊าว มาสเตอร์ก็เอ่ยปราม

“ขอกลับเข้าเรื่องนะครับ ไว้ผมจะอธิบายทีหลังว่าคำขอที่ว่านั้น 
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เกี่ยวกับอะไร แต่เอาเป็นว่าด้วยเหตุนี้ นอกจากคริสต์มาสอีฟแล้ว  

เราน่าจะต้องเปิดทำการเป็นกรณีพิเศษมากขึ้นในเดือนธันวาคมปีนี้  

ขอฝากทุกคนด้วยนะครับ”

ทุกคนตอบรับเป็นเสียงเดียวกัน

“ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไร แต่ต้องพยายามหน่อยแล้วสิ”

ฉันกำหมัดอย่างฮึดเต็มที่ เมอร์คิวรีชำเลืองมาอย่างเย็นชา

“ไอ้พยายามน่ะมันก็ดี แต่วีจะไหวแน่เหรอ”

“เอ๋?”

“ไม่ได้เข้าใจพื้นฐานของเรื่องพื้นฐานของการพยากรณ์ดวงดาว 

เลยนี่ ไม่ตั้งใจเรียนหรือไง”

โดนจี้ใจดำเข้าให้แล้ว ฉันทำตัวลีบ

“ก็อย่างที่มาร์สบอกเมื่อกี้ไง ฉันเป็นประเภทใช้ความรู้สึกเอา... 

เดิมทีก็ถนัดไพ่ทาโรต์มากกว่าศึกษาเรื่องดวงดาวอยู่แล้วด้วย...”

ฉันแก้ตัว จูปิเตอร์ที่อยู่ข้าง ๆ หัวเราะคิกคัก

ผมยาวสลวยสีน้ำตาลเกาลัดของเธอหยักลอนเป็นคลื่น

ให้ความรู้สึกเหมือนนักร้องแจซไม่มีผิด

“อย่างที่มาร์สพูดไปแล้วนั่นละ วีเขาเป็นพวกทำงานโดยอาศัย  

‘ความสนุก’  กับ  ‘ความรู้สึก’  ต่างหาก ไม่เหมือนกับเมอร์คิวรีที่ใฝ่เรียน 

หรอก”

“ฮือ จูปิเตอร์!”

ฉันลุกพรวดแล้วโผใส่อกจูปิเตอร์

“วี นั่นคือข้อดีของเธอนะ”

“ขอบคุณนะ จูปิเตอร์ ใช่แล้วละ ฉันรัก  ‘ความสนุก’  ที่สุดเลย  

เพราะงั้นคราวหน้าอยากไปเปิดร้านตรงที่ที่ระยิบระยับกว่าเดิมจัง”
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ร้านกาแฟจันทร์เต็มดวงในคืนที่จันทร์ ไม่ เต็มดวง 

“แหม ฟังดูน่าสนุกดีนะ ดีเหมือนกัน ไหน  ๆ  ก็เข้าฤดูหนาว 

เต็มตัวแล้ว อยากไปที่ที่ประดับไฟวิบวับเนอะ”

แซตเทิร์นนุสมองพวกเราแล้วถอนหายใจอย่างระอา

เขาทำหน้าบูดตามเคยขณะจัดแว่น

“จริง ๆ เลย จูปิเตอร์ชอบโอ๋วีตลอด”

“ก็เราสนิทกันนี่”

“เนอะ”

พอฉันกับจูปิเตอร์ประสานเสียง แซตเทิร์นนุสกับเมอร์คิวรีก็มอง 

หน้ากันแล้วยักไหล่อย่างอ่อนใจ

ขณะที่มาร์สพึมพำว่า “สนิทกันก็ดีแล้ว”

เขาเพิ่งแตกเนื้อหนุ่ม ยังมีส่วนที่เหมือนเด็กน้อยอยู่บ้าง แม้จะ 

พูดจาโผงผาง แต่เขาก็ให้ท้ายฉันเสมอ

ฉันอยากโชว์เท่ให้เขาเห็นบ้างจึงเงยหน้าขึ้น

“ว่าแต่มาสเตอร์คะ  ใน  ‘ยุคสมัยกลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำ’  

ที่จะดำรงต่อไปอีกนานแสนนานนี้ เราควรใช้ชีวิตยังไงดีล่ะคะ”

มาสเตอร์ฟังคำถามฉันแล้วเอียงคอส่งเสียงครุ่นคิด

“ที่สำคัญที่สุดเห็นจะเป็น ‘การรู้จักตัวเอง’ ละมั้งครับ”

ทุกคนพยักหน้าเห็นด้วยกันหงึกหงัก เมอร์คิวรีพูดขึ้นว่า

“ควรเช็กเนทัลชาร์ตของตัวเองให้ดี ถ้ารู้ว่าตัวเองสังกัดอยู่ใน 

ประเภทไหนก็จะใช้ชีวิตได้ง่ายกว่า”

“นั่นน่ะรู้แล้ว แต่ทำให้เข้าใจง่ายกว่านี้ไม่ได้เหรอ เวลาไป 

เปิดร้านตามซอกหลืบของเมือง ฉันเองก็ต้องให้คำปรึกษาในฐานะ 

นักพยากรณ์ฝึกหัดอยู่บ่อย ๆ ถึงจะพูดเรื่อง ‘เนทัลชาร์ต’ หรือ ‘สังกัด’ ไป  

หลายคนก็ชอบบอกว่าไม่ค่อยเข้าใจ”
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แซตเทิร์นนุสเป็นผู้ตอบโดยเกริ่นว่า ถ้าอย่างนั้น

“พูดว่าควรทำความรู้จักโจทย์ที่ตัวเองได้รับก็แล้วกัน”

“ ‘โจทย์’  ที่ซาทาร์นว่ามันคือ  ‘บททดสอบ’  ใช่ไหมล่ะ ไม่เห็น 

น่าสนุกเลย ไม่เอาหรอก”

ฉันสะบัดหน้าหนี

“ไม่เห็นน่าสนุก...”

แซตเทิร์นนุสเบิกตาแล้วเอ่ยครวญ

ทุกคนมองเราสองคนแล้วก็หัวเราะคิกคัก

ลูน่า สาวสวยผมตรงดำขลับเองก็หัวเราะแล้วพูดว่า

“หากจะทำความรู้จักคุณลักษณะของตัวเอง ก่อนอื่นก็จำเป็น 

ต้องรู้ตำแหน่งของ ‘ดวงจันทร์’ นะ ว่าไหม”

ลูน่ากระซิบด้วยเสียงเบาแสนเบา

เวลาขับร้องโอเปร่า เธอจะเปล่งเสียงมีพลังดังกังวาน แต่ตอน 

พูดปกติกลับเสียงค่อยเสียเหลือเกิน

“ตำแหน่งของดวงจันทร์สินะ...จะว่าไป ดวงจันทร์ของอาจารย์ 

เซริคาวะอยู่ในเฮ้าส์ที่สี่ที่บ่งชี้ถึง ‘บ้าน’ ใช่ไหม”

ฉันนึกถึงผู้หญิงที่เคยแวะมาที่ร้านก่อนหน้านี้พลางจดโน้ต

ลูน่าตอบว่าใช่และเสริมว่า

“เฮ้าส์ก็ต้องดู แต่กลุ่มดาวก็สำคัญไม่แพ้กันนะ”

“เรียกว่าดาวจันทร์สินะ”

ฉันเขียนเพิ่มลงไปว่าดาวจันทร์ก็สำคัญ

“ส่วน ‘วิธีรู้จักตัวเองอย่างสนุกสนาน’ นั้น...”

ตอนทีม่าสเตอรพ์ดูเชน่นัน้ ฉนัรูส้กึวา่แสงจนัทรท์อประกายสวา่ง 

ยิ่งขึ้น
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ร้านกาแฟจันทร์เต็มดวงในคืนที่จันทร์ ไม่ เต็มดวง 

ดวงจันทร์ขึ้นถึงจุดสูงสุดของท้องฟ้าแล้วนั่นเอง

แสงจันทร์เปลี่ยนร่างของพวกเราให้กลายเป็นแมว

ลูน่ าคือแมวดำ  เมอร์คิ วรีคือแมวสยาม  มาร์สคือแมว 

อะบิสซิเนียน จูปิเตอร์คือแมวเมนคูน แซตเทิร์นนุสคือแมวทักซีโด  

อูรานอสคือแมวสิงหปุระ ส่วนฉันคือแมวเปอร์เซียสีขาว

นัยน์ตาของทุกตัวสะท้อนแสงจันทร์ขณะจับจ้องมาสเตอร์

คำที่มาสเตอร์พูดในตอนนั้นทำให้ฉันย่นคิ้วอย่างไม่เห็นด้วย

“เอ๋? นั่นน่ะเหรอคะ แต่เรื่องแบบนั้น ไม่ว่าใครก็รู้อยู่แล้วนี่”

แมวดำลูน่าที่มาอยู่ข้าง ๆ ตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้กระซิบแผ่วเบา

“เรื่องนั้นน่ะนะ เหมือนทุกคนจะรู้ก็จริง แต่หลายคนก็มักซ่อน 

เอาไว้ในส่วนลึกของใจจนกลายเป็นไม่รู้ไปนะ”

งั้นหรอกหรือ ฉันกะพริบตา ลูน่าพยักหน้าให้

เส้นผมบังภูเขาแท้ ๆ จูปิเตอร์พูดพร้อมรอยยิ้ม

ที่แท้ก็เป็นอย่างนั้นเอง ฉันถอนหายใจ

คำที่มาสเตอร์กล่าวไว้ก็คือ
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ที่แท้จริง” ของตัวเองครับ
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วันฟ้าใสในช่วงต้นฤดูหนาวที่อากาศอบอุ่นเหมือนฤดูใบไม้ผลิ

ผู้คนจำนวนมากมารวมตัวกันในงาน “เทศกาลฉลองการเก็บเกี่ยว 

สิน้ป”ี ทีจ่ดัขึน้ในสวนสาธารณะของอนสุรณส์ถานวทิยาศาสตรแ์หง่สคึบุะ

ภายในงานมีร้านแผงลอยขายของขึ้นชื่อประจำท้องถิ่นอย่าง 

สเต๊กเนื้อฮิตาจิ1 รากบัวกรอบ และมันตากแห้ง เป็นต้น วงดนตรี 

ชาวต่างชาติกำลังบรรเลงดนตรีอย่างรื่นเริง

สาวผมทองกับหนุ่มผมเงินเล่นไวโอลิน  เด็กหนุ่มผมแดง 

เล่นวิโอลา สาวผมดำเหยียดตรงเล่นเชลโล – วงควอร์เต็ต2 นั่นเอง

เมืองสึคุบะ3 มีสถาบันวิจัยสายการศึกษาและการบริหาร 

หลายแห่ง  อีกทั้งยังมีองค์กรชื่อดังมากมาย  ส่งผลให้มีนักวิจัย 

ชาวต่างชาติมาอยู่กันไม่น้อย ดังนั้นผู้มาร่วมงานจึงไม่ได้มองว่า 

วงดนตรีชาวต่างชาติคือของแปลกแต่อย่างใด

ทว่าวงดนตรีนี้นับเป็นข้อยกเว้น รูปโฉมงามสง่าราวกับดารา 

ฮอลลีวูดของพวกเธอและเขาช่างสะกดสายตาผู้ชม

ดูเหมือนจะมีเพียงวาทยกรที่เป็นชาวญี่ปุ่น

ชายวัยกลางคนผมดำในชุดสูทผู้ดูท่าทางจะเป็นคนจู้จี้เล็กน้อย 

โบกไม้พร้อมขมวดคิ้วไปด้วย

“คุณวาทยกรคนนั้นหน้าดุจัง...”

1 เนื้อวัวสายพันธุ์ขนสีดำที่ผ่านการคัดสรรอย่างดี เป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดอิบารากิ
2 วงดนตรีที่ประกอบด้วยผู้เล่นเครื่องดนตรีหรือขับร้องสี่คน
3 เมืองสึคุบะอยู่ในจังหวัดอิบารากิ ซึ่งอยู่บริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของภูมิภาคคันโต ใช้เวลา 

เดินทางจากโตเกียวไม่นานนัก
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โกรธอยู่หรือเปล่านะ...พอฉันพึมพำออกไปโดยไม่รู้ตัว ลูกสาว 

ผู้ใกล้จะครบเจ็ดขวบที่อยู่ข้าง ๆ ก็ส่ายหน้า

“คุณอาคนนั้นน่ะ ถึงจะดูเหมือนโกรธอะไรอยู่ แต่ความจริง 

เขากำลังสนุกนะ มีความสุขด้วย”

ลูกพูดเสียงดังฟังชัด

วาทยกรคนนั้นคงจะได้ยินคำที่ลูกพูดจึงยิ้มเฝื่อนอย่างกระดาก  

คนในวงดนตรีบรรเลงเพลงต่อไปด้วยไหล่ที่สั่นระริก

ฉันก้มศีรษะขอโทษอยู่หลายครั้งแล้วตั้งท่าจะจรลีหนีไปจาก 

ที่แห่งนั้น

ทันใดนั้นวาทยกรชายก็ขยับมือข้างที่ไม่ได้จับไม้แล้วโบกมือ 

บ๊ายบายให้ลูกฉัน

แม้จะเพิ่งเคยเจอเขาเป็นครั้งแรก แต่เมื่อเห็นรอยยิ้มเขิน  ๆ  นั้น  

ฉันกลับรู้สึกยินดีราวกับได้เห็นสิ่งที่ควรค่าแก่การยล

“เห็นไหม ใจดีเนอะ”

นั่นสินะ ฉันพยักหน้า

ลูกสาวคนนี้ – อายุคือเด็กแบบนี้เอง

อย่างเมื่อวันก่อน

บางครั้งจะมีชายอายุราวสี่สิบกว่า  ๆ  มานั่งบนม้านั่งในสวน 

สาธารณะหน้าบ้าน เขามักทำหน้าอารมณ์เสียตลอดเวลา  ถึงแม้ 

บรรดาแม่  ๆ  ที่มาพร้อมลูกเช่นเดียวกับฉันจะเข้าไปทักทาย เขาก็จะ 

นิ่วหน้าตอบเท่านั้น

ฉันไม่ชอบเขา

พานนึกถึงพ่อที่ห่างเหินกันไป
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ร้านกาแฟจันทร์เต็มดวงในคืนที่จันทร์ ไม่ เต็มดวง 

พ่อเป็นคนเงียบ ๆ ไร้อัธยาศัย เปิดปากทีไรเป็นต้องพูดจาแย่  ๆ   

พ่อทำให้ครอบครัวของเราแตกฉานซ่านเซ็น

ชายคนนั้นก็คงเป็นแบบเดียวกับพ่อ

ดูท่าทางน่าจะเกลียดเด็กแท้ ๆ มาสวนสาธารณะทำไมกัน

จนในที่สุดฉันก็เลิกทักทายเขา อย่างมากก็แค่ผงกศีรษะให้

แต่อายุกลับเข้าไปทักทายคุณลุงคนนั้นว่า  “สวัสดีค่ะ”  อย่าง 

แจ่มใส

คุณลุงเพียงแต่นิ่วหน้าโดยไม่พูดอะไร

เด็กอุตส่าห์เข้าไปทัก ทำหน้าแบบนั้นได้ที่ไหนกัน

ฉันนึกฉุนและบอกกับอายุเสียงเบาว่า “อายุ ไม่ต้องไปใส่ใจ 

หรอกนะ” แต่ลูกกลับเอียงคออย่างงุนงง

“ไม่ต้องใส่ใจเรื่องอะไรเหรอ”

“ที่คุณลุงเขาไม่ตอบหนูไง”

ฉันตอบอย่างอึดอัดที่ต้องพูดออกมา อายุส่ายหน้าพั่บ ๆ  

“คุณลุงเขาแค่เสียงเบาจนไม่ได้ยินต่างหาก แต่คุณลุงตอบว่า 

สวัสดีแล้วนะ”

“อายุได้ยินเหรอ”

“ม่ายช่าย คุณลุงทำปากขมุบขมิบเอาน่ะ คงจะขี้อายละมั้ง”

ฉันคิดว่าไม่มีทางเป็นอย่างนั้นหรอก

ทว่าตอนที่คุณลุงคนนั้นกำลังจะกลับ เขาก็เดินมาหาฉันกับอาย ุ

แล้วยื่นลูกอมให้โดยไม่พูดอะไร ไม่ส ิ ใช่ว่าไม่พูด เขาทำปากขมุบขมิบ 

อยู่จริง ๆ 

อายุมองฉันเป็นเชิงถามว่ารับลูกอมจากเขาได้หรือเปล่า

พอฉันพยักหน้า อายุก็รับลูกอมมา
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ไ ม   โ ม จิ ท สึ กิ

“คุณลุง ขอบคุณนะคะ”

เมื่อเห็นอายุยิ้มหน้าบาน  คุณลุงก็ยกมุมปากขึ้นเล็กน้อย  

ฉันเห็นอย่างนั้นก็คิดว่าเขาอาจจะเป็นคนขี้อายที่แค่ทำตัวไม่ถูกอย่างที่ 

อายุว่าจริง ๆ 

– บางทีพ่อของฉันอาจจะเป็นคนแบบนั้นเหมือนกันก็ได้

แต่คงไม่หรอก ฉันยิ้มแล้วลูบศีรษะเล็ก ๆ ของอายุ

อายุมีจุดที่น่าพิศวงเช่นนั้น

ลูกเข้าใจความรู้สึกของคนผู้นั้นที่ไม่อาจรับรู้ได้ด้วยการมอง 

ในปราดเดียว

“อ๊ะ ปะป๊า”

เมื่อได้ยินเสียงลูกพูดขึ้น ฉันก็หันไปมองอายุ

สามีของฉันยืนอยู่ห่างจากที่จัดงานอันครึกครื้นไปเล็กน้อย  

เขายิ้มกว้างและโบกมือให้เรา

“จุนโกะ”

เขาเรียกชื่อฉัน

ครั้ งหนึ่ งสามีฉัน เคยเป็น  “หนุ่ มหล่อในอุดมคติผู้ สดใส”  

ส่วนตอนนี้กลายเป็น “ชายวัยกลางคนรูปหล่อผู้กระฉับกระเฉง” แทน

“ซาโตมิบอกว่าวันนี้งานยุ่งเลยมาไม่ได้น่ะ”

ซาโตมิคือน้องสาวของสามีฉันเอง

เธอเป็นเสมือนน้องสาวบุญธรรมสำหรับฉัน แม้จะเป็นน้องสามี  

แต่ฉันที่เหินห่างกับครอบครัวและอยากได้น้องสาวสักคนก็เอ็นดูเธอ 

เหมือนเป็นน้องแท้ ๆ 

“งัน้เหรอ นา่เสยีดายจงัทีโ่ตโ้ผทีร่บัผดิชอบการจดังานนีม้าไมไ่ด”้
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ร้านกาแฟจันทร์เต็มดวงในคืนที่จันทร์ ไม่ เต็มดวง 

“สำหรับซาโตมิ งานนี้คงเป็นแค่หนึ่งในงานมากมายที่เคย 

จัดการละมั้ง”

น้องสาวบุญธรรมคนนี้ทำงานอยู่เอเจนซีโฆษณาและรับวางแผน 

อีเวนต์ด้วย

เธอออกจากอิบารากิแห่งนี้ไปทำงานที่ออฟฟิศในชิบุยะอย่าง 

สนุกสนาน

“เอ๋? ซาโตะจังมาไม่ได้เหรอ”

อายุทำปากยื่นอย่างเสียดาย

ลูกสาวของฉันรักอาสาวมาก

“น่าเสียดายเนอะ”

“อายุ อาซาโตมิเขาทุ่มสุดตัวเพื่อเจ้าพวกนั้นเลยนะ”

สามีชี้ไปทางที่จัดงาน

มองเห็นกรงวางเรียงอยู่เป็นแถว

“น้องหมา!”

อายุตาเป็นประกาย

ฉันเอามือป้องตาแล้วพยักหน้าพูดว่าจริงด้วย

“หมากับแมวเพียบเลย”

สุนัขกับแมวในกรงดูกระสับกระส่าย

นี่คืออะไรกัน ฉันนึกสงสัยและเพ่งมอง

‘แจกสุนัขและแมว ~ ช่วยรับเด็ก ๆ ไปเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว 

ด้วยนะคะ ~’

พอเห็นป้ายนั้น ฉันก็เข้าใจ

“หาบ้านให้หมาแมวนี่เอง”

ใช่แล้ว สามีพยักหน้ารับ
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ไ ม   โ ม จิ ท สึ กิ

“ซาโตมิบอกว่าอยากลดจำนวนสัตว์ที่จะถูกเทศกิจกำจัดให้ได้ 

สักนิดก็ยังดี ถึงตัวเองจะไม่พร้อมเลี้ยงสัตว์ แต่อย่างน้อยก็อยากมี 

ส่วนร่วมในการช่วยหาบ้านให้น่ะ”

ข้าง ๆ กรงมีพนักงานใส่ชุดแมสคอตกับผู้หญิงที่ดูใจดียืนอยู่

พวกเขาคอยปลอบสุนัขกับแมวที่หวาดกลัวว่า  “ไม่เป็นไร 

หรอกนะ”

“นี่ ๆ ขอไปดูหน่อยได้ไหม”

อายุดึงมือฉัน ฉันขมวดคิ้ว

“ดูได้จ้ะ อายุ แต่ถึงจะไปดู หนูก็จะไม่ได้เลี้ยงมันหรอกนะ  

การเลี้ยงสิ่งมีชีวิตน่ะลำบากมากนะจ๊ะ”

การช่วยสุนัขและแมวคือเรื่องสำคัญ

แต่จะรับไปเลี้ยงอย่างไร้ความรับผิดชอบไม่ได้

เรื่องในอดีตผุดขึ้นมาในหัว

นั่นคือเรื่องสมัยฉันอยู่ชั้นประถม

บ้านเกิดฉันอยู่ที่คามาคุระ4

ฉันวิ่งกลับบ้านพร้อมรถไฟเอโนะเด็นที่แล่นฉิวอยู่ข้าง  ๆ พอถึง 

บ้านก็ร้องเสียงดังใส่แม่

“หมาที่บ้านเพื่อนคลอดลูกแหละ เขากำลังหาคนรับไปเลี้ยง  

แม่คะ หนูอยากเลี้ยงที่บ้านเรา”

น้องชายที่กลับมาถึงบ้านก่อนและกำลังนอนกลิ้งอยู่บนเสื่อ 

ทาตามิผุดลุกขึ้นแล้วตะโกนว่า “ผมก็อยากได้หมา!”

4 เมืองในจังหวัดคานากาวะ ภูมิภาคคันโต เป็นเมืองริมทะเลที่โด่งดังเรื่องวัดและศาลเจ้า ในอดีต 

เคยเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่น
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ร้านกาแฟจันทร์เต็มดวงในคืนที่จันทร์ ไม่ เต็มดวง 

แล้วฉันกับน้องก็ร่วมใจกันพูดว่า อยากเลี้ยงหมา อยากเลี้ยง 

หมาไปเรื่อย ๆ 

เราบอกว่าจะพาไปเดินเล่นทุกเช้าเย็น  จะคอยให้อาหาร  

จะทำการบ้านและช่วยงานบ้าน จะเป็นเด็กดีแสนประเสริฐ ให้สัญญา 

แบบเกินตัวทีเดียว

เรางอแงจะเอาให้ได้ ร้องไห้โยเย จนในที่สุดก็ขอเลี้ยงได้สำเร็จ

สุนัขตัวนั้นเป็นสุนัขพันธุ์ผสมที่ดูคล้ายพันธุ์ชิบะ ตาบ้องแบ๊ว 

น่ารักมาก

มันทั้งอ่อนโยนทั้งใจดี พวกเรารักสุนัขตัวนั้นอย่างยิ่ง

แต่ทว่า

“เด็กดีแสนประเสริฐ” ที่รับปากว่าจะพาไปเดินเล่น จะให้อาหาร  

จะทำการบ้าน และจะช่วยงานบ้านนั้นทำตามสัญญาแค่ช่วงแรก 

เท่านั้น

หลังจากนั้นแม่ก็ต้องเป็นคนรับภาระทั้งหมด พวกเราเอาแต่เล่น 

กับมันท่าเดียว

“พวกแกมันดีแต่ปาก!”

พ่อที่ต่อต้านการรับมาเลี้ยงแต่แรกโมโหจัด พวกเราจึงกุลีกุจอ 

ดูแลมัน แต่ไม่นานก็กลับไปเป็นเหมือนเดิม

สุนัขแสนรักตัวนั้นกลับดาวหมาไปช่วงฤดูหนาวที่ฉันเริ่มทำงาน

ฉนัอดรนทนไมไ่หวทีจ่ะไดอ้อกจากบา้นสกัที จงึอยูห่อตลอดชวีติ 

ในรั้วมหาวิทยาลัย หลังจากได้งานแล้วก็อาศัยอยู่ในเมืองคนเดียว

ฉันยังจำได้ว่าตัวเองช็อกแค่ไหนตอนแม่บอกว่าสุนัขแสนรัก 

อาการวิกฤตแล้ว

สุนัขตัวนั้นอยู่บ้านเรามานานจนกลายเป็นเรื่ องธรรมดา  
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กลายเป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครัว

หลังจากตอนนั้น แค่นึกถึงมันขึ้นมา ฉันก็ร้องไห้โฮ

ฉันสาบานกับตัวเองว่าจะไม่เลี้ยงสุนัข – ไม่เลี้ยงสัตว์อีกแล้ว

“แค่ไปดูก็ได้ ไปดูอย่างเดียวจริง ๆ”

จ้า ๆ ฉันพยักหน้า แล้วเราก็เดินเข้าไปหากรง

พนักงานหญิงเห็นอายุแล้วก็หยีตาร้องว่าแหม

“ยินดีต้อนรับจ้ะ มาสเตอร์ มีลูกค้าสุดน่ารักมาด้วยละค่ะ”

หญิงวัยกลางคนร่างท้วม เธอคือชาวต่างชาติ

ผมสีเกาลัดยาวสลวยหยักเป็นคลื่นมัดเป็นช่อไว้ด้านหลัง

เธอสวมวันพีซสี เบจทับด้วยผ้ากันเปื้อนแต่งระบายสีขาว  

ดูเหมือนกำลังอบคุกกี้หรือไม่ก็พายอยู่เลย

“มาสเตอร์” ในชุดแมสคอตที่หญิงคนนั้นเรียกหันมาหา

มาสเตอร์อยู่ในชุดแมวสามสี ดูจากขนาดตัวแล้ว คนที่อยู่ 

ข้างในคงเป็นผู้ชาย ชุดแมสคอตนั้นทำออกมาได้เหมือนจริงจนแทบ 

อยากครางว่าเทคนิคสมัยนี้ช่างสุดยอดจริง  ๆ   มาสเตอร์แมวสามสี 

สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว ผูกเนกไท และคาดผ้ากันเปื้อนสีเข้ม

พอเห็นพวกเรา เขาก็หยีตาที่อยู่หลังแว่น

“ยินดีต้อนรับ สวัสดีครับ”

“สวัสดีค่ะ!”

อายุทักเสียงใสแล้วจับจ้องไปที่กรงทันใด

สุนัขและแมวที่เมื่อครู่ยังดูกล้า  ๆ  กลัว  ๆ  ผุดลุกขึ้นด้วยดวงตา 

เป็นประกาย

“ทุกตัวดีใจที่อายุมาหาแหละ”

อายุกวาดตามองรอบหนึ่งแล้วไปนั่งยอง  ๆ  ลงตรงหน้าสุนัข 
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ร้านกาแฟจันทร์เต็มดวงในคืนที่จันทร์ ไม่ เต็มดวง 

ที่น่าจะเป็นพันธุ์ผสม

สุนัขตัวนั้นออกจะโตแล้ว

ดวงตากลมบ๊อกจ้องอายุแน่วนิ่ง

“อายุอยากให้น้องหมาตัวนี้กลับบ้านกับเราจัง”

“ปะป๊าก็ฝันอยากเลี้ยงหมามาตั้งแต่เด็กแล้วละ”

“คุณนี่ละก็ พูดแบบนี้อีกแล้ว”

ฉันทาบมือก่ายหน้าผาก

“ถ้าน้องหมาตัวนี้มาบ้านเรา จะของขวัญวันเกิดหรือของขวัญ 

คริสต์มาส อายุไม่เอาก็ได้”

“โอ๊ะ อายุเป็นเด็กดีจัง”

“คุณน่ะเงียบไปเลย”

ครับ สามีรูดซิปปาก

“ทำไมถึงเป็นตัวนี้ล่ะลูก”

ในบรรดากรงเหล่านั้นมีสุนัขและแมวที่ตัวเล็กน่ารักกว่าตัวนี้

จะพูดว่ามันดูปอน ๆ ที่สุดก็คงได้

“เพราะน้องตัวนี้ดู ‘เหงา’ กว่าตัวอื่นเลย”

“...อายุ”

อา โธ่ ฉันส่ายหน้า

“การเลีย้งสตัวม์นัลำบากมากนะ เพราะนัน่หมายถงึการดแูลชวีติ 

นะจ๊ะ”

“ ‘ดูแลชีวิต’  เนี่ยฟังดูสุดยอดไปเลย อย่างกับงานของพระเจ้า 

แน่ะ”

อายุว่าแล้วหัวเราะอย่างเริงร่า

“เข้าใจพูดนะ อายุ”
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สามีชมลูกอย่างประทับใจ ส่วนฉันพูดไม่ออก

นั่นอาจเป็นคำพูดของเด็กน้อยที่ไม่ได้เตรียมใจว่าจะต้องเจอ 

อะไรบ้าง

กระนั้นมันก็ยังกระแทกใจฉันเต็มเปา

งานของพระเจ้างั้นหรือ

ฉันไม่ตอบอะไร แต่ทรุดตัวลงนั่งแล้วจ้องสุนัขในกรง

“น้องตัวนี้โตแล้ว แต่ขี้อ้อนมากนะครับ จะลองอุ้มดูไหม”

มาสเตอร์ไม่รอคำตอบจากฉันและอุ้มสุนัขตัวนั้นออกมาจากกรง 

อย่างเบามือ 

เขาขยับมือได้อย่างคล่องแคล่วและบรรจงจนแทบไม่น่าเชื่อว่า 

ใส่ชุดแมสคอตอยู่

เชิญครับ เขายื่นสุนัขมาให้ฉัน

ฉันลังเล แต่ก็รับมันมา

รับรู้ได้ถึงสัมผัสของขนอ่อนนุ่ม ความอบอุ่น และการเต้นของ 

หัวใจที่ส่งผ่านมา

ความรู้สึกนี้ละ

ตอนนั้นเอง  ความทรงจำเกี่ยวกับสุนัขตัวที่ เคยเลี้ยงก็ผุด 

ย้อนกลับมา

ทั้งที่ฉันดึงดันพามันมาบ้านด้วยความเอาแต่ใจ แต่กลับไม่ทำ 

อะไรเลยและปล่อยให้แม่ดูแลอยู่คนเดียว

ขอบตาร้อนผ่าวขึ้นมา ฉันกอดสุนัขในอ้อมแขนแน่น

“...จริงด้วยนะ การดูแลชีวิตเนี่ยเหมือนงานของพระเจ้าเลย”

ฉันพึมพำอยู่ในคอ

ใช่ไหมล่ะ อายุยิ้มร่า ส่วนฉันก้มลงมองเจ้าหมาแล้วยิ้มฝืด ๆ 
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ร้านกาแฟจันทร์เต็มดวงในคืนที่จันทร์ ไม่ เต็มดวง 

อายุก็คงเหมือนฉันตอนยังเด็ก  คงจะดูแลเฉพาะตอนแรก  

แล้วหลังจากนั้นก็กลายเป็นหน้าที่ของฉัน

แต่นี่อาจจะเป็นโชคชะตาก็ได้

สามีวางมือบนไหล่ฉัน

ฉันพยักหน้าเป็นเชิงบอกว่าช่วยไม่ได้ แล้วมองมาสเตอร์

“เราอยากพาน้องหมาตัวนี้กลับบ้าน ได้หรือเปล่าคะ”

ฉันกะไว้แล้ว ตั้งแต่ตอนที่อายุดึงมือฉันและบอกว่าอยากมาดู 

ตรงนี้…

รู้อยู่แล้วว่าเรื่องจะลงเอยแบบนี้

อายุชูมือร้องเย้ เจ้าหมาสะบัดหางอย่างดีใจเหมือนเข้าใจว่า 

อายุยินดีเรื่องอะไร ฉันเห็นแล้วก็ยักไหล่ คิดว่าแบบนี้ก็คงดีแล้ว

“ขอบคุณครับ น้องตัวนี้ก็ดีใจที่ได้มาพบกับครอบครัวของคุณ  

ถ้าคุณสะดวก  เชิญมาฟังรายละเอียดพร้อมรับเครื่องดื่มตรงนั้น 

สักหน่อยดีไหมครับ”

มาสเตอร์กล่าวแล้วเบนสายตาไปยังส่วนในของพื้นที่จัดงาน

ตรงนั้นมีรถตู้จอดอยู่  บนรถมีสัญลักษณ์ประจำร้านที่ เป็น 

รูปจันทร์เต็มดวง ข้างรถมีป้ายที่เขียนว่า ร้านกาแฟจันทร์เต็มดวง

“คาเฟ่รถตู้เหรอคะ”

ครับ มาสเตอร์พยักหน้า

“ผมจะชงกาแฟแก้วพิเศษให้คุณครับ”

เมื่อมาสเตอร์พูดดังนั้น  หญิงร่างท้วมที่อยู่ข้าง  ๆ  ก็ร้องอุ๊ย 

แล้วทำตาเป็นประกาย

“ไม่ค่อยเห็นมาสเตอร์ชงกาแฟให้ลูกค้าที่สาวขนาดนี้เลย”

เมื่อได้ยินคำพูดนั้น ฉันที่ไม่เห็นจะสาวสักนิดก็ห่อไหล่
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ไ ม   โ ม จิ ท สึ กิ

“ครับ  ผมจะชงเป็นการขอบคุณโชคชะตาในวันนี้  พร้อม 

ให้กำลังใจว่า ‘ขอให้พยายามต่อจากนี้ไป’ ด้วยครับ”

เขาหมายถึงการใช้ชีวิตร่วมกับสุนัขที่กำลังจะเริ่มต่อจากนี้  

หรือเปล่านะ

“ยิ่งไปกว่านั้น อีกไม่นานเราคงได้พบกันอีก เมื่อถึงตอนนั้น  

ผมก็อยากเสิร์ฟเมนูสุดพิเศษให้คุณครับ”

“อีกไม่นานเหรอคะ”

ฉันอ้าปากค้างอย่างงุนงง แต่แล้วก็เข้าใจอย่างรวดเร็วว่าเขาคง 

หมายความว่าจะได้เจอกันอีกครั้งตอนที่มารับสุนัข

“ค่ะ ถึงตอนนั้นก็ขอความกรุณาด้วยนะคะ”

ฉันก้มศีรษะด้วยความรู้สึกแทบอดใจไม่ไหว

“เชน่นัน้ ขอเชญิทางดา้นนัน้ครบั ผมจะชงกาแฟนมใหค้ณุผูช้าย 

กับโกโก้ให้คุณหนูด้วยนะครับ”

สามีได้ยินแล้วก็ยิ้มพร้อมพูดว่าดีใจจัง

“รู้สึกเหมือนช่วงนี้กระเพาะจะทำงานหนัก น่าจะดื่มกาแฟนม 

ได้อร่อยกว่ากาแฟเพียว ๆ อยู่พอดี”

“อายุชอบโกโก้มากเลย!”

พวกเราจูงมือกันเดินไปยัง “ร้านกาแฟจันทร์เต็มดวง”
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