
แมวน้อยสื่อรักซานโตรินี

ณ ชะอำ
เขียน

ส ํา น ัก พิ ม พ ์อ ร ุณ  ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร



1

T

๑
บทนำ

เสียงหัวเราะพูดคุย  ปะปนกับเสียงแก้วกระทบกัน คลอไปกับ 

เสียงดนตรีเบา  ๆ  และเสียงคลื่น  ในงานปาร์ตี้ซึ่งจัดขึ้นกลางแจ้งใต้แสงดาว  

ณ สวนลอยชัน้บนสดุของโรงแรมหร ู เกาะซานโตรนิ ี ประเทศกรซี เหลา่มหาเศรษฐ ี

ไฮโซล้วนแต่งกายในชุดบางเบาเหมาะกับอากาศชายทะเล ร่วมดื่มแชมเปญจาก 

น้ำตกแก้วจำลองกลางงานที่มีสายแอลกอฮอล์สีชมพูใสไหลเป็นฟองฟู่ ต้นซิลกี้โอ๊ก 

ประดับประดาด้วยลูกพลาสติกใสสีหวานเฉดเดียวกัน

	 ทริปเรือสำราญข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกที่บรรดาเศรษฐีกรีกได้รับเชิญ 

จบลงอย่างน่าประทับใจที่โรงแรมแห่งนี้ ถึงแม้เจ้าของธุรกิจโรงแรมและเรือสำราญ 

จะเป็นคนอเมริกัน อีกทั้งธุรกิจก็เพิ่งเปิดใหม่ แต่ช่วงเวลายี่สิบหกวันจากอเมริกา 

มาถึงยุโรป บนเรือที่เต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและความบันเทิงนานาชนิด  

ก็ทำให้ทุกคนชื่นชมมาตรฐานคุณภาพและอยากจะสนิทสนมกับเจ้าของธุรกิจ 

หนุ่มไฟแรงคนนี้ขึ้นมา

	 ทุกรายละเอียดของเขากลายเป็นสิ่งที่ผู้คนในวงสังคมชั้นสูงจ้องมองและ 

วิพากษ์วิจารณ์มากขึ้น ไม่ว่าจะประวัติส่วนตัว วิธีคิดที่สื่อผ่านคำพูดคำจา หรือ 

ผู้หญิงข้างกาย

	 สาวอเมรกินัในชดุแมก็ซีเ่ดรสสนีำ้ทะเลเดนิมาหยบิแชมเปญแกว้ใหมส่องแกว้  

รองเท้าส้นสูงสีเงินสายเล็ก ๆ  เดินยากลำบากเหลือเกิน แต่เธอก็พยายามก้าวอย่าง 

สง่าที่สุด ดวงหน้าสวยใสยิ้มน้อย  ๆ  กับทุกคน ขณะเดินกลับไปหาคนรักที่รออยู่ 
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มุมหนึ่งของงาน ผมเปียยาวแซมไข่มุกของเธอดูโดดเดน่ท่ามกลางหญิงสาวคนอืน่ ๆ  

ที่นิยมเกล้าผมมวย

	 “ผมก็ไม่อยากเชื่ออยู่ดีว่าคนอย่างคุณจะอยากลดตัวไปแต่งงานกับช่างตัดผม 

บ้าน ๆ”

	 เสียงทุ้มของผู้ชายคนหนึ่งทำให้หญิงสาวชะงักฝีเท้า หลบหลังต้นปาล์ม 

ประดับแถบผ้า ชายหนุ่มร่างสูงที่ถูกถามหัวเราะเบา ๆ ก่อนตอบ

	 “คุณน่ะไม่รู้อะไร ผู้หญิงบ้าน  ๆ  เรียนมาต่ำนี่แหละดีที่สุด ยอมทำให้ผม 

ทุกอย่าง บริการรับใช้เป็น ไม่เหมือนพวกคุณหนู บอกอะไรก็เชื่อหมด แถมโง่ 

เกินกว่าจะร้องขอของแพง  ๆ  ที่มีมูลค่าและสิทธิ์ทางกฎหมาย แค่พามาอยู่ในที่ 

สวยหรูแบบที่ไม่เคยพบเห็น เธอก็ละลายแล้ว เห็นเราเป็นเจ้าชายขี่ม้าขาวและ 

คิดว่าตัวเองเป็นซินเดอเรลลา ผมบอกเลยครับว่าจะหาเมียแบบไหน ว่าง่าย กว่านี้ 

ไม่มีหรอก”

	 “ขนาดนั้นเลยหรือครับ”

	 “แน่สิครับ ผู้หญิงแบบนี้จะกตัญญูกับผมไปตลอดชีวิตของเธอ เพราะ 

ซึ้งในบุญคุณที่ผมยอมเข้าโบสถ์แต่งงานด้วย นี่เป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตเธอแล้ว  

หรือไม่จริง”

	 ชายหนุม่ทัง้สองหวัเราะใหก้นัอยา่งยา่มใจและตลกขบขนั ในขณะทีห่ญงิสาว 

ตวัสัน่จนโงนเงนไปพงิกบัตน้ปาลม์เมือ่ไดย้นิคำพดูเหลา่นัน้ แหวนเพชรทีน่ิว้นางซา้ย 

เย็นเฉียบ แก้วแชมเปญสีชมพูทั้งสองใบในมือร่วงลงแตกกระจาย

	 ...ไม่ต่างอะไรกับหัวใจเธอ

ชายหนุ่มร่างกำยำทิ้งตัวลงบนโซฟานุ่มขณะยังมีรอยยิ้มเปื้อนใบหน้า ทั้งสนุก  

เพลีย และมึนเมาจากงานเลี้ยงเกินกว่าจะลุกไปอาบน้ำเข้านอน เขาพลิกตัวขึ้นเอน 

พิงหมอนขณะใช้มือปลดกระดุมคอเสื้อ สายตาคมสีเข้มแบบชาวกรีกแท้มองไปยัง 

หญิงสาวหุ่นทรงนาฬิกาทรายในชุดคลุมอาบน้ำที่กำลังนั่งไขว่ห้างหน้าโต๊ะเครื่องแป้ง  

เจ้าหล่อนส่องกระจกขณะใช้สำลีชุบโทนเนอร์เช็ดหน้า หยดเซรั่ม และชโลม 

ครีมบำรุงผิวไม่รู้กี่ขวดต่อกี่ขวด ชายหนุ่มขยับมุมปาก
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	 “สวยแล้วครับ” เขาลากเสียงยานคาง “ใจร้ายจัง ผมนึกว่าเราจะได้อาบน้ำ 

ด้วยกัน วันนี้คุณน่ารักเหลือเกิน ใคร ๆ ก็ชมไม่ขาดปาก”

	 “ก็ฉันอยากนอนแล้วนี่คะ นอนดึกมากเดี๋ยวใต้ตาดำหมด แล้วคุณเมา 

อย่างนี้จะทำอะไรไหว ลื่นหัวทิ่มลูกเดียวละค่ะฉันว่า”

	 ชายหนุ่มหัวเราะแผ่วเบา ที่จริงเขาแค่หมายถึงช่วยอาบน้ำฟอกสบู่หอม  ๆ  

ด้วยกันเฉย  ๆ แต่คู่ควงของเขาอยากคิดเอนเอียงไปทางนั้นก็ไม่เสียหายอะไร  

ใบหน้าคมขึ้นสีเข้มด้วยฤทธิ์แอลกอฮอล์ขณะส่งเสียงอ้อน  “ไหวนะ...ไม่เชื่อ 

ลองมาเช็ดตัวให้ผมดูไหมล่ะ”

	 “ฉันโทร.เรียกสาวใช้ของโรงแรมแล้วค่ะ ที่รัก เดี๋ยวก็มีคนเข้ามาทำให้คุณ”  

อีกฝ่ายรีบบอกปัด

	 “โธ่ ดึกขนาดนี้เนี่ยนะ”

	 “แหม ทำไมล่ะคะ คุณจ่ายได้อยู่แล้ว ยังไงคนพวกนี้ก็ถูกจ้างมาด้วย 

จุดประสงค์เพื่อรองมือรองเท้าเรา”

	 “แล้วจะให้ผมปึ๋งปั๋งกับสาวใช้ด้วยหรือไง”

	 “คุณไม่กินของต่ำอย่างนั้นหรอก”

	 อารมณ์ระรื่นของชายหนุ่มจางลงหน่อย  ๆ ไม่รู้ว่าทำไมวันนี้ถึงได้ยินถ้อยคำ 

ลักษณะนี้บ่อยนัก ความคิดของเขาไพล่ไปหาใครคนหนึ่งที่เพิ่งเห็นหน้าในงานวันนี้  

แต่แล้วมันก็ถูกคลุกผสมกับความคิดอื่นอีกมากมายเรื่อยเปื่อยตามประสาคนเมา  

กลายเป็นแสงสีเบลอ ๆ ที่ถูกลืมเลือน ที่สุดเขาจึงเพียงแค่หัวเราะออกมา

	 ค่ำคืนนี้ก็คล้ายกับหลาย  ๆ คืน ในโรงแรมหรูแห่งใหม่บนเกาะที่ร่ำรวยที่สุด 

แห่งหนึ่งของกรีซ ที่ซึ่งเจ้าของเชิญมาให้ค้างฟรี ๆ เป็นการเอาใจ ด้วยหวังจะพึ่งพา 

ตระกูลของเขาต่อไปในภายหน้า ชายหนุ่มชาวกรีกได้ทั้งเม็ดเงินสะพัดเข้ากระเป๋า 

จากการพดูคยุไมก่ีค่ำกบันกัลงทนุในงาน ไดผู้ค้นนบัหนา้ถอืตา และนอนเตยีงกวา้ง 

กับสาวงามมีระดับ...ชีวิตประจำวันของทายาทตระกูลเจ้าของที่ดินในซานโตรินี 

ย่อมเป็นมาและเป็นไปเช่นนี้ ในเมื่อมีชีวิตที่ทุกคนต้องอิจฉา เขาจะยังต้องการ 

อะไรอีก

	 ทว่าขณะที่สาวใช้กะดึกในเครื่องแบบของโรงแรมยกอ่างแก้วกับผ้าชุบน้ำ 
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เข้ามาในห้องพักวีไอพีตามคำสั่งของหญิงสาว ค่อย  ๆ  ถอดเสื้อและเช็ดตัวให้ 

อย่างกลัวว่าจะทำให้เขาไม่พอใจแล้วจะถูกลงโทษ จนสุดท้ายชายหนุ่มจึงหยิบ 

ธนบัตรจากกระเป๋าหนังเป็นค่าทิปพอบันดาลให้สาวใช้ยิ้มออก

	 ปลายนิ้วที่มีกลิ่นธนบัตรติดคลับคล้ายมีบางสิ่งน่าสังเวช อากาศที่ปะทะ 

ผิวเปลือยทำให้รู้สึกหนาวและว่างเปล่า

	 ไม่ต่างอะไรกับหัวใจเขา
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ทางเดินทั้งซอย  ปูโมเสกสีน้ำเงินและเทาเป็นลายปลาโลมาสวยงาม  

ต้นเฟื่องฟ้าออกดอกสีชมพูม่วงสองข้างทาง ตัวตึกสีขาวหลังคาสีฟ้าตามธรรมเนียม 

ซานโตรินี แต่หน้าต่างและประตูเป็นแบบสไตล์โมเดิร์น ทำให้ดูเรียบเท่แทนที่ 

จะสดใสน่ารักอย่างอาคารทั่วไปบนเกาะ ประดับด้วยม่านขาวบางพลิ้วปลิวล้อลม

	 โรสดับเครื่องยนต์ ก้าวลงจากรถตู้คันเล็กที่แปะป้าย  ‘ดิลลัน เพ็ตซาลอน’  

หญิงสาวร่างเล็กในชุดเสื้อยืดแขนยาวกับกระโปรงบาติกตัวเก่งดึงแว่นกันแดด 

ออก มองไปรอบกาย เห็นสวนดอกเจอราเนียมสีแดงสดกับสระว่ายน้ำของบ้าน 

ก็สูดหายใจ ลิลลี่ น้องสาวของเธอบอกว่าบ้านนี้เป็นของลูกค้าคนสำคัญ ดามาร่า  

คาเมรอส เจ้าของพื้นที่ย่านริมหาด ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าผู้เช่าที่ดินนั้นล้วนนับถือ  

พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่ามูลค่าที่ดินบริเวณนี้สูงเท่าไร

	 “นี่มันบ้านคนรวยแท้ ๆ...”

	 ร้านตัดแต่งขนและดูแลสัตว์เลี้ยงดิลลันของพวกเธอสองพี่น้องเป็นที่นิยม 

ในหมู่คนมีเงินของซานโตรินีพอสมควรนับตั้งแต่เปิดมา เนื่องจากลิลลี่ซึ่งเป็น 

เจา้ของรา้นและรบัหนา้ทีน่ัง่เฝา้รา้นทัง้วนัเปน็ผูห้ญงิอธัยาศยัดี นา่รกัสดใส รกัสตัว ์

จากใจจริง และดูเหมือนสัตว์ทั้งหลายก็พากันรักเธอ

	 โรสไม่มีเสน่ห์ในรูปแบบนั้นเท่าไรนัก สัตว์ชนิดเดียวที่เธอมีความรู้ด้าน 

การดูแลและพวกมันก็รักเธออย่างไม่มีเหตุผลคือแมว และพวกสัตว์ในฟาร์ม 

อย่างม้า วัว หมูบ้างอีกเล็กน้อย นอกจากนั้นเธอก็ไม่ค่อยรู้อะไร และไม่ใช่ 

๑
แมวเจ้าปัญหา
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คนใจเย็นปากหวานอย่างลิลลี ่ ปกติเธอจึงมีหน้าที่ดูแลสัตว์ ทำความสะอาด และ 

ทำบัญชีร้าน ไม่ได้ติดต่อพูดคุยกับลูกค้าโดยตรง

	 ช่วงนี้ลิลลี่ไม่ค่อยสบาย มีอาการความดันต่ำ โรสไม่อยากให้น้องสาวต้อง 

ขับรถตู้ออกไปตระเวนรับสัตว์เลี้ยงจากบ้านต่าง  ๆ  ที่อยู่ตามเนินสลับซับซ้อนของ 

ซานโตรินี ฝ่าแดดเปรี้ยงและลมทะเลอีเจียน เธอจึงอาสามาแทน

	 โรสกดกริง่หนา้ประตบูา้น สนใจใครรู่ท้ีจ่ะไดพ้บหนา้คนสำคญัของเกาะอยา่ง 

ดามาร่า คาเมรอส สักหน่อย ยืนรออยู่สักพักไม่เห็นมีเสียงหรือการตอบรับใด  ๆ  

ก็ยกแขนขึ้นมาดูนาฬิกาสายหนังเก่าคร่ำ สิบโมงเช้ากว่า  ๆ  ตรงเวลาที่นัดไว้นี่นา  

คิ้วโก่งนิด  ๆ  สีน้ำตาลเข้มเหมือนสีเรือนผมที่ยาวประบ่าขมวดเข้าหากัน  เธอ 

ลองกดกริ่งดูอีกที คราวนี้กดเบิ้ลไปเลย

	 ในอีกชีวิตซึ่งถูกทิ้งไว้ในอดีต ณ ต่างแดนของโรส เมื่อครั้งยังเป็นหนึ่ง 

ในช่างแต่งหน้าและแฮร์สไตลิสต์ตัวเอ้ของบาร์ เบอร์ช็อปในแคลิฟอร์ เนีย  

สหรัฐอเมริกา ก็เป็นพวกคนรวยอีกเหมือนกันที่มักจะสายเสมอ โรสเรียนรู้ว่า 

มันเป็นธรรมชาติของพวกเขา ที่คาดหวังว่าอะไร ๆ ก็จะต้องพร้อมสมบูรณ์พอดีกับ 

เวลาที่พวกตนไปถึง ไม่ว่าจะเป็นเมื่อไร

	 ตอนนี้ เธออุตส่าห์ย้ายข้ามน้ำข้ามทวีปมาอยู่เกาะเล็ก ๆ  ในยุโรป ก็ไม่พ้น 

จะเจอเรื่องเดิม  ๆ หญิงสาวถอนใจเฮือก ยกมือพัดตัวเองเพราะเริ่มเหงื่อซึม  

คนรวยคาดหวังให้คนอื่นรอรับใช้ตัวเองเสมอ เชื่อขนมกินได้เลย ความจริง 

พวกเขาคาดหวังให้โลกคอยหมุนรอบตัวเองด้วยซ้ำ

	 เหมือนคู่หมั้นเก่าของเธอนั่นแหละ...

	 โรสกำมือแน่นขณะที่หวนคิดถึงเรื่องขมขื่นและเฮงซวยของวันเก่า ๆ ทันใด 

นั้น ประตูบ้านก็เหวี่ยงเปิดออกฉับพลันจนเธอผงะถอยด้วยความตกใจ

	 “มีอะไร” ผู้ชายตัวโตผิวสีแทนสวมเสื้อกล้ามที่เป็นคนเปิดประตูพูดด้วย 

น้ำเสียงไม่สบอารมณ์

	 โรสอ้าปากหวอ ไม่แน่ใจว่าช็อกที่เขาเกือบกระแทกประตูใส่หรือเพราะ 

รูปลักษณ์ของอีกฝ่ายกันแน่ เรือนผมของชายหนุ่มหนาหยักศกเป็นสีดำสนิท  

สนักรามคมชดัเชน่เดยีวกบัโครงหนา้ ไหนจะตาจมกูปากแบบเทพบตุรกรกี แถมเจา้ 
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เสื้อกล้ามสีขาวนั่นก็ไม่ได้ปกปิดแนวกล้ามเนื้อนูนแน่นแต่อย่างใดเลย ตรงข้าม  

เหมือนจะอวดยอดอกของเขาทะลุเนื้อผ้า

	 จุดเล็ก  ๆ  สีชมพูบนอกสองข้างของเขาทำเอาสาวลูกครึ่งไทย-อเมริกันหน้า 

แดงฉ่า แล้วไอ้กางเกงขาสั้นพอดีไซส์ของเขาอีก  โอย ชวนคิดอกุศลสิ้นดี!  

สายป่านนี้ ผู้ชายคนนี้เพิ่งลุกขึ้นมาจากเตียงไม่หาอะไรคลุมทับเลยหรือไง

	 แต่เดี๋ยวก่อน นี่มันบ้านของดามาร่าไม่ใช่หรือ โรสถอยไปมองเลขที่บ้าน 

อีกครั้งอย่างเลิ่กลั่ก จากนั้นก็ก้าวกลับเข้ามาใหม่ตรงพรมน้ำเงินหน้าประตูบ้าน  

และกระแอมแนะนำตัว

	 “สวัสดีค่ะ ฉันชื่อโรส ดิลลัน จากร้านดิลลันเพ็ตซาลอนค่ะ คุณดามาร่า  

คาเมรอส นัดฉันไว้”

	 ชายหนุ่มย่นคิ้วหนาใส่เธอ ดวงตาสีเข้มเหลือบเทาเงินใต้แพขนตายาว 

ดูจะคมกริบขึ้นหลังหายจากอาการง่วงงุน ขณะที่กวาดมองสำรวจหญิงสาวผิวขาว 

เหลืองที่ถือว่าค่อนข้างตัวเล็กเตี้ยสำหรับมาตรฐานยุโรป ผมสีน้ำตาลเข้มประบ่า  

เสื้อผ้าของเธอไม่ได้ตามแฟชั่นหรือเสริมราศีอะไรให้ดูดี  หน้าตาไม่แต่งแต้ม 

เครื่องสำอาง ดูเผิน  ๆ  ก็ธรรมดา แต่พินิจอย่างละเอียดถึงจะเห็นว่าสวยน่ารัก 

แบบปากนิดจมูกหน่อย

	 เรียวขาที่โผล่พ้นกระโปรงบาติกสีน้ำตาลแดงยาวระดับเข่าของเธอกลับทำให้ 

เขาคอแห้งขึ้นมาอย่างประหลาด ปลีน่องนวลและเท้าเล็กน่ารักในรองเท้าแตะคีบ 

แลดูเป็นสีทองกว่าแขนและหน้า เป็นสีผิวแบบที่เขาโปรดปรานในสุภาพสตรียิ่งนัก  

ข้อเท้าขวาอันงามของเธอมีสร้อยข้อเท้าเชือกเทียนถักสีฟ้าร้อยเปลือกหอยประดับไว้  

ส่วนเล็บเท้าทาสีน้ำเงินซึ่งเริ่มลอกบ้างแล้ว ยิ่งดึงสายตาชายหนุ่มให้หลุบลงมอง 

อ้อยอิ่ง

	 โรสขยับขาเล็กน้อย รู้สึกราวกับว่าการจ้องมองของเขาทำให้เธอเสมือน 

เปลือยกายจนอยากหลบไปตรงไหนสักแห่ง แล้วก็อยากปิดตาตัวเองไม่ให้เผลอไป 

จ้องส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเขาด้วย

	 “ผมรู้จักคุณหรือเปล่าครับ”

	 เขาถามด้วยน้ำเสียงค่อนข้างจริงจัง เอียงคอไปด้านข้างและเท้าแขนกับ 
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กรอบประต ู กริยิานัน้กลบัทำใหโ้รสจำไดท้นัท ี บวกกบัการเชือ่มโยงนามสกลุเจา้ของ 

ที่ดินที่ฟังดูคุ้น ๆ ในหัว

	 ตายแลว้! เธอลมืไปไดย้งัไงกนันี ่ บา้นคาเมรอส...เขาคอืแมททอิสั คาเมรอส  

หนุ่มอสังหาริมทรัพย์คนนั้นที่เธอเคยเจอ…โรสตาลาย แทบยกมือปิดปากที่อ้าค้าง 

ด้วยความช็อกระลอกสอง

	 “ไม่ค่ะ!” เสียงแหลมรีบตอบด้วยความหวาดหวั่นลึก  ๆ ภาวนาไม่อยากให้ 

เขาเป็นฝ่ายจำเธอได้ขึ้นมาบ้าง

	 มันตั้งสองเดือนกว่าแล้ว...สองเดือนอมทุกข์แห่งปีเบญจเพสที่เธอฝ่าฟันกับ 

เรือ่งรา้ยมากมายเกนิจนิตนาการ ทัง้ถอนหมัน้กบัองัเดรส อเลจานโดร ‘ชายในฝนั’  

ที่เธอคบหารักใคร่มาถึงสามปี ลาออกจากงานที่เธอรักและภาคภูมิ เคราะห์ซ้ำ 

กรรมซัดให้ต้องย้ายออกจากแคลิฟอร์เนีย มาเลียแผลกับน้องสาวที่เกาะซานโตริน ี 

แล้วดันต้องมาเจอะกับต้นเรื่องที่เป็นผู้เปิดประตูความจริงอันโหดร้ายแก่เธอ...

	 หญิงสาวรู้สึกว่าหน้าผากมีเหงื่อผุดพราย หน้าเริ่มซีดไร้สีเลือด พร้อม ๆ กับ 

ทีใ่นใจกูร่อ้งประทว้งความอยตุธิรรมทัง้หลายในชวีติ ฟนัขาวขบเขา้หากนั พยายาม 

หยุดตัวเองไม่ให้กรีดร้องแล้วด่าเขาสักยกให้สมกับความคับข้องในอก สติของเธอ 

กระซิบว่า ทั้งหมดไม่ใช่ความผิดของแมททิอัส คาเมรอส แต่อย่างใดเลย ที่จริง 

อาจมองได้ว่าเขาทำคุณแก่เธอด้วยซ้ำ

	 เขาแค่เป็นคนที่แก้ปมผ้าปิดตาสีชมพูกุหลาบของเธอออก แล้วเปิดให้เห็น 

เค้าลางอนาคต ว่าหากเธอตัดสินใจแต่งงานกับอังเดรสแล้วฝันหวานว่าจะได้ 

มีความสุขชั่วนิรันดร์ดั่งเทพนิยายจะต้องพบกับอะไรบ้าง

	 แมททิอัสคือผู้ชายในงานปาร์ตี้คืนนั้น คนที่ถามอังเดรสอย่างประหลาดใจ 

เป็นล้นพ้น ในฐานะคนวงสังคมเดียวกัน ว่าลูกเศรษฐีเจ้าของธุรกิจร้านอาหาร 

ฟาสต์ฟู้ดระดับโลกอย่างอังเดรสน่ะหรือ  จะเลือกยกย่อง  ‘ช่างตัดผมบ้าน  ๆ’  

อย่างเธอให้เป็นภรรยา

	 และคำตอบของอังเดรสก็ขยี้ภาพลวงตาของเธอเสียไม่มีชิ้นดี เขาช่างกล้า 

เหลือเกินที่พูดความรู้สึกนึกคิดของตนออกมาตรง  ๆ  แบบนั้น ว่าในใจมองเธอ 

เป็นอะไร
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	 ใช่ แมททิอัสทำคุณแก่เธอในแง่นั้น ทำให้เธอรอดพ้นการกลายเป็นภรรยา 

ชนิดที่เรียกว่าทาสในเรือนเบี้ย แต่ความอับอาย...ความอัปยศอดสูที่จำได้ถึงเสียง 

หัวเราะของเขาพร้อม ๆ กับของอังเดรส ทำให้โรสฉุนโกรธ คำถามของเขาก็บ่งบอก 

ว่าเขาเป็นคนประเภทเดียวกับอังเดรสนั่นแหละ และโรสไม่ต้องการจะรู้จักมักจี่ 

กับคนพรรค์นี้อีกเลย

	 แตล่กูคา้กค็อืลกูคา้ เขาตอ้งเปน็ญาตสินทิกบัดามารา่แน่ ใคร ๆ ในซานโตรนิ ี

รู้ว่าดามาร่าแต่งงานโดยไม่เปลี่ยนนามสกุล ตามประสาคนทำธุรกิจ

	 “คุณคือ...” หญิงสาวลากเสียง

	 “แมททิอัส คาเมรอส” เขาตอบเรียบ  ๆ คิ้วเลิกขึ้นเล็กน้อยข้างหนึ่ง 

เหมือนคาดหวังว่าเธอน่าจะรู้จัก “ผมเป็นน้องชายคนเดียวของพี่ดามาร่า ตอนนี้ 

เธอไปเที่ยวอิตาลี”

	 “ออ้...ไมเ่หน็วา่คณุจะรูจ้กัฉนัมากอ่นไดย้งัไงนะคะ ฉนัไมเ่คยเจอคณุดามารา่ 

มาก่อนด้วยซ้ำ และฉันเพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรก” โรสสรุปให้เขาพลางหลบตา

	 ที่ปาร์ตี้คราวนั้นไม่มีใครแนะนำทั้งสองให้รู้จักกันและกันตามมารยาท บางท ี

คนที่นั่นอาจไม่ได้เห็นว่าเธอสำคัญนักอยู่แล้ว แม้จะมีแหวนหมั้นอยู่ที่นิ้วก็ตามที  

พวกเขาซบุซบิกนัเองมากกวา่วา่องัเดรสไปควา้ผูห้ญงิรา้นบารเ์บอรท์ีต่ดัเลบ็โกนหนวด 

และตดัผมใหเ้ขามาเปน็คูค่วง แทนทีจ่ะสนทนาทำความรูจ้กักบัโรสโดยตรง รวมถงึ 

ถามว่าเธอเป็นคนชาติอะไร พื้นเพจากไหน มากกว่าสนใจถามชื่อเธอ

	 ในตอนนั้น เพราะต้องการสยบคำนินทาว่าเธอไม่คู่ควรกับอังเดรส โรสเอง 

ก็แต่งเนื้อแต่งตัวประโคมอย่างเต็มที่ด้วยเครื่องสำอางราคาแพงและเสื้อผ้า 

เครื่องประดับแบรนด์เนมที่ เขาซื้อมากำนัลให้อย่างเอาใจ แมททิอัสเจอเธอ 

แค่ครั้งเดียวในลุคนั้น รู้แค่ว่าเป็นผู้หญิงของอังเดรสที่เล่าลือว่ากำลังจะแต่งงาน  

แลว้เธอกถ็กูองัเดรสวานใหไ้ปหยบิแชมเปญมาเพิม่ ยงัไมท่นัคยุกนัสกัคำ แตย่ามนี ้

เธออยู่ในสภาพหน้าสดคีบรองเท้าแตะ เขาจะจำไม่ได้ก็ไม่แปลก

	 พอโล่งใจว่าชายหนุ่มคงจำเธอไม่ได้แน่นอน ความรู้สึกอึดอัดของโรสก็เริ่ม 

คลายลง ไม่กลัวจะถูกขุดคุ้ยว่าเธอเคยคบหาหรือเป็นผู้หญิงของใครมาก่อน  

ซึ่งเธอไม่ประสงค์จะนึกถึง แมททิอัสยังคงขมวดคิ้วน้อย  ๆ ถึงหญิงสาวตรงหน้า 
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จะปฏิเสธ แต่เขาก็ยังรู้สึกคุ้นหน้า

	 “เอ่อ...นี่ก็สายแล้ว ฉันมารับบิ๊กเบนค่ะ” โรสรีบเปลี่ยนเรื่อง

	 “บิ๊กเบน?” นัยน์ตาสีเข้มปนเทาฉายแววงุนงง ไม่รู้ว่าจู่  ๆ  เธอพูดชื่อ 

หอนาฬิกาดังในอังกฤษขึ้นมาทำไม  โรสเท้าสะเอวข้างหนึ่งอย่างเริ่มรำคาญ  

เขายังไม่หายง่วงอีกหรือไงนะ

	 “แมวไงคะ เจ้าแมวน้อยน่ารักบิ๊กเบน”

	 ใบหน้าหล่อเหลาของชายหนุ่มแปรเปลี่ยนจากการพยายามจะนึกให้ออกว่า 

เคยเห็นหน้าเธอที่ไหน ไปเป็นความหงุดหงิดอย่างแรงและใต้ตาดำโหลเด่นชัด  

“คุณเรียกไอ้แมวนรกนั่นว่า ‘เจ้าแมวน้อยน่ารัก’ งั้นเหรอ” น้ำเสียงเขาออกโมโห

	 เลือดที่เหือดหายไปจากใบหน้าของหญิงสาววิ่งสูบฉีดกลับขึ้นมาทันทีด้วย 

ความไม่พอใจ ในฐานะคนรักแมว เธอไม่ชอบได้ยินถ้อยคำอย่างนี้ โดยเฉพาะ 

จากปากบ้านเจ้าของแมวเอง

	 “ฉันคงไม่เรียกแมวพันธุ์อเมริกันชอร์ตแฮร์ที่ฉลาดและน่ารักว่า  ‘ไอ้แมวนรก’  

ได้ลงคอหรอกค่ะ” โรสพูดเสียงแข็งกึ่งถือตัว

	 “ฉลาดและน่ารักงั้นเหรอ!?” แมททิอัสทำเสียงแปลก  ๆ  ในคอ เขายื่น 

ท้องแขนออกมาหงายให้เธอดูชัด  ๆ  ว่าทั้งสองข้างมีรอยเล็บแมวข่วนเลือดซิบที่แห้ง 

แล้วเป็นเส้น ๆ พร้อยไปหมด “ดูสิว่ามันทำอะไรผมบ้าง”

	 “แล้วคุณไปทำอะไรมันก่อนหรือเปล่าล่ะคะ” โรสสวนกลับ ให้ตาย เธอ 

ขอพนันเลยว่าผู้ชายคนนี้สมควรจะโดนข่วนแน่ ๆ

	 “ผมหรือจะเป็นต้นเหตุไปหาเรื่องมัน สามวันมานี้ เจ้าปีศาจนี่มันก่อปัญหา 

ไม่หยุดหย่อนเลยต่างหาก ผมต้องเอาผ้าเช็ดตัวไปมัดจับมันให้หยุดทำบ้า  ๆ  

แต่มันก็สู้จนได้แผลอย่างนี้”

	 “บิ๊กเบนทำอะไรมิทราบคะ”

	 “ก็อึฉี่ไปทั่วบ้าน ข่วนดึงผ้าม่าน ทำของตกแตกระเนระนาด แถมกลางคืน 

มันก็ทำผมนอนไม่หลับ...วีรกรรมอีกเยอะเล่าไม่หมดน่ะคุณ นี่บ้านของพี่ผมที่มัน 

อยู่มาตลอดชีวิตแท้  ๆ ผมแค่มาค้างเพื่อช่วยดูแลบ้านนี้แป๊บเดียว มันก็ประสาท 

ไปแล้ว สาบานเลยว่าพี่ผมควรจะเอามันขึ้นเครื่องบินไปด้วย”
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	 โรสฟังแล้วกลอกตาอย่างอดไม่ได้

	 “ฟังฉันก่อนนะคะ คุณแมททิอัส แมวอยู่บ้านนี้มาตลอดไม่มีปัญหาอะไร  

เพิ่งมามีปัญหาตอนคุณมาอยู่กับมัน คิดดี  ๆ  สิคะ ว่าปัญหามันอยู่ที่แมวหรือ 

คนเลี้ยง”

	 “ผมไม่ได้จงใจทำอะไรบกพร่อง คุณคิดว่าผมไม่มีความรับผิดชอบเหรอ  

อย่างเมื่อวานเย็น ผมถึงขนาดต้องจับมันอ้าปากเอาไซริงก์หยอดน้ำเลยนะ เพราะ 

มันไม่ยอมกินน้ำเลยทั้งวันจนผมกลัวมันจะขาดน้ำตาย ผมห่วงมันแท้  ๆ  นะคุณ  

แล้วใครล่ะที่โดนกัด ทำบุญโปรดสัตว์ได้บาป” ชายหนุ่มบ่นกระฟัดกระเฟียด  

เกาท้ายทอยตัวเองอย่างขุ่นเคืองใจ เขาคุ้นเคยกับการมีคนทำตามคำสั่ง กับเรื่องที ่

เปน็ไปตามแผน แตแ่มวดจูะเปน็สตัวท์ีไ่มไ่ดเ้กดิมาเพือ่บรกิารใหช้วีติมนษุยง์า่ยดาย 

ขนาดนั้น

	 ในใจโรสอยากจะตอกกลับชายหนุ่มอีกสักหน่อย เพราะแอบรู้สึกดีที่ได้ 

โอกาสบ่นพวกคนรวย  ๆ ที่เข้าใจผิดว่าโลกหมุนรอบตัวเองบ้าง อยากลองแซะด้วย 

วาจาให้ผิวสีแทนหนั่นแน่นที่อาบชโลมเงินตราและอภิสิทธิ์มาตลอดได้เสียเลือด 

ยิ่งกว่าที่เจ้าบิ๊กเบนข่วนกัด อย่างน้อยก็เพื่อความสะใจประหลาด ๆ ของเธอเอง

	 แต่แบบนั้นอาจจะทำเกินไปหน่อย พิจารณาดี  ๆ  แล้ว แมททิอัสไม่ใช่ 

คนเลวร้าย เขาอุตส่าห์มาดูแลแมวให้พี่สาวฟรี  ๆ ความหงุดหงิดที่เขาแสดงนี้ 

ส่วนหนึ่งก็เพราะห่วงสวัสดิภาพของเจ้าแมวจากใจจริง ชายหนุ่มไม่เคยเลี้ยงแมว  

ย่อมสับสน เนื่องจากไม่รู้ว่าต้องรับมือกับมันอย่างไร  ต้องทำอย่างไรให้มัน 

มีความสุข

	 ประเด็นสำคัญอีกอย่าง แมททิอัสก็เหมือนลูกค้าผู้มั่งคั่งอีกจำนวนมาก 

ที่ไม่สนใจว่าต้องจ่ายเงินจ่ายทองสักเท่าไร เพื่อทำให้สัตว์เลี้ยงของตนมีความสุข 

และอยู่ในสภาพสมบูรณ์สวยงาม เป็นลูกค้าแบบที่ลิลลี่ไม่ต้องการจะเสียไปแน่นอน  

เอาเถอะ ชา่งอดตีทีเ่ขาเคยถามและหวัเราะเยาะเรือ่งเธอไปกอ่น กลบ ๆ มนัไวใ้ตเ้ทา้  

ตอนนีธ้รุกจิกค็อืธรุกจิ ชว่ยใหแ้มททอิสัสบายใจกเ็ทา่กบัวา่ทำคะแนนกบัคณุดามารา่

	 โรสปรับสีหน้าให้ยิ้มและพูดอย่างสุภาพ “ฉันอาจจะช่วยแก้ปัญหาให้คุณ 

ได้นะคะ เรื่องแมวไม่กินน้ำเนี่ย ถ้าคุณให้ฉันลองดูชามใส่น้ำของบิ๊กเบนหน่อย”



12

แมวน้อยสื่อรักซานโตรินี

	 “เข้ามาเลย” แมททิอัสทำเสียงขึ้นจมูกเหมือนไม่เชื่อว่าเธอจะทำได้ เขา 

ถอยหลังไปและกวักนิ้วให้หญิงสาวเดินตามเข้าบ้าน

	 โรสถอดรองเท้าวางบนชั้นไม้โอ๊ก แล้วเปลี่ยนสวมรองเท้าแตะสำหรับกันลื่น 

ในบ้านอย่างระมัดระวัง ถึงแม้ภายนอกตัวบ้านจะดูเรียบเท่ แต่ด้านในอ่อนหวาน 

หรูหรากว่าที่เธอคิดหลายเท่า พื้นปูแผ่นหินอ่อนโรสมาร์เบิ้ลสีชมพู เป็นลาย 

ตารางหมากรกุสลบักบัสขีาว เฟอรน์เิจอรไ์มส้คีรมีนุม่นวลตา เกา้อีท้กุตวัมผีา้ลกูไม ้

ยาวสีขาวพาดพนัก ตามชั้นวางต่าง  ๆ  มีเครื่องแก้วเลอค่ามากมาย รสนิยมของ 

ดามาร่าฉายชัดพอ  ๆ  กับกรอบรูปขนาดเล็กหลายรูปทรงตามมุมต่าง ๆ  ที่มีรูปคู่เธอ 

กับสามี

	 กไ็มน่า่แปลกใจละทีแ่มททอิสัจะหวัเสยีหากเจา้บิก๊เบนทำของในบา้นนีแ้ตกหกั 

เสียหาย มูลค่าไม่ใช่เล่นเลย โรสคิดขณะเดินเข้าไปในครัวที่ปูกระเบื้องสีดำล้วน  

แต่จะว่าไปแล้ว เธอเห็นมีแผ่นไม้บุกำมะหยี่ติดผนังสำหรับให้แมวไต่เดินและ 

กระโดดติดอยู่ตามฝาผนังของห้องต่าง  ๆ  เยอะพอสมควร รวมถึงต้นไม้แมวและ 

แท่นลับเล็บ แสดงให้เห็นว่าดามาร่ารักเจ้าบิ๊กเบนเพียงใด

	 แมททิอัสเดินนำมาจนถึงมุมครัวบริเวณที่วางชามเซรามิกใส่อาหารแมวไว้  

ชามหนึ่งใส่อาหารเม็ด อีกชามหนึ่งใส่น้ำ อยู่ข้าง ๆ กันติดผนัง อาหารเม็ดพร่องไป 

ครึ่งหนึ่ง ส่วนน้ำยังเต็มปริ่ม

	 โรสเงยหน้ามองเขา “ปกติคุณดามาร่าเธอวางชามไว้แบบนี้หรือคะ”

	 “ไม่ครับ” เขาส่ายหน้า “คืออย่างนี้ ผมมาอยู่ดูแลบ้านที่นี่กับ...ผู้หญิง 

อีกคนหนึ่ง เซียนน่า เราสองคนไม่ได้ชอบแมวเท่าไรอยู่แล้ว โดยเฉพาะเธอ  

ปกติแล้วพี่ดามาร่าให้แมวกินอาหารพร้อมเธอกับพี่แอนโทนี สามีเธอน่ะครับ... 

ที่ห้องอาหาร ชามข้าวของมันจะวางอยู่ที่พรมใกล้  ๆ โต๊ะ ส่วนน้ำก็อยู่ในครัวใกล้ ๆ  

ประตูหลัง เพราะมันมีช่องประตูแมว ถ้ามันออกไปเล่นในสวนแล้วกลับเข้ามาดื่ม 

น้ำก็ได้”

	 โรสกอดอก แอบรู้สึกมวน  ๆ  ในช่องท้องนิดหน่อยที่รู้ว่าเขาอยู่กับผู้หญิง... 

คู่นอนใช่ไหมนะ “แต่แฟนคุณเกลียดแมว ก็เลยย้ายชามทั้งสองใบมาเข้ามุม 

ตรงที่ไกลจากคนใช่ไหมคะ”
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	 แมททิอัสยักไหล่ “เซียนน่าไม่ใช่แฟนหรอกครับ แต่ใช่ ตามนั้นแหละ  

ช่วยไม่ได้ ถ้าไม่ย้าย เธอบอกว่ากินอาหารไม่ลง เธอรู้สึกว่าตาแมวมันดุ และมัน 

จ้องเธอตลอด ทำให้ขนลุก”

	 หญิงสาวฟังแล้วถอนหายใจ จริง  ๆ  เธอก็พอเข้าใจ คนเรากลัวอะไรที่ 

แตกต่างกัน ผู้หญิงของแมททิอัสอาจจะมีความทรงจำแย่  ๆ  เกี่ยวกับแมวก็ได้  

แต่ทำแบบนี้มันจะกลายเป็นทรมานสัตว์เกินไป เลือกมาอยู่บ้านเดียวกับแมวแล้ว 

แก้ปัญหาแบบนี้ถูกต้องหรือ

	 “ฟังนะคะ คุณแมททิอัส ถ้าคุณบอกว่าเป็นคนรับผิดชอบ คุณจะคิดแต่ 

ความสะดวกของคน แต่ว่าไม่คิดถึงแมวเลยไม่ได้” โรสก้มตัวลงหยิบชาม  

“ธรรมชาติของแมว เวลาล่าเหยื่อมากิน มันจะไม่นำเหยื่อมาใกล้น้ำ คุณนึกถึง 

ลำธารในป่าดูนะคะ ถ้าสมมติฆ่าเหยื่อเลือดสาดเลอะเทอะและทิ้งซากไว้ใกล้ 

แหล่งน้ำ ไม่นานน้ำจะเน่า ดังนั้นแมวจะรู้โดยอัตโนมัติว่าที่กินอาหารของมัน 

ต้องอยูห่า่งจากนำ้ถงึจะด ี ถา้นำ้อยูใ่กลแ้บบนีเ้ขาอาจไมก่นิเพราะรูส้กึวา่นำ้ไมส่ะอาด”

	 “จริงหรือครับ ผมไม่เคยรู้เลย”

	 “ค่ะ จะว่าไปแล้ว แมวชอบน้ำที่กำลังไหลมากที่สุด เพราะถือว่าเป็น 

นำ้สะอาด นำ้นิง่นำ้ขงัเปน็นำ้ทีเ่นา่งา่ยในธรรมชาต ิ บางทถีา้คณุลองเปดิกอ๊ก บิก๊เบน 

จะมาขอกินด้วย ไม่ต้องถึงกับบีบปากหยอดน้ำกันหรอกนะคะ ถ้ามันไม่ป่วย”  

หญิงสาววางชามน้ำลงอีกด้านหนึ่งของครัว และเลื่อนให้มันห่างจากผนัง “แล้วก็ 

เวลาวางชาม ถ้าจะให้ดี อย่าให้อยู่ติดผนังแบบที่น้องแมวจะต้องหันเข้าไปกิน 

โดยหันหลังให้ห้อง  มันขัดกับสัญชาตญาณระวังภัยของมันค่ะ  มันชอบกิน 

โดยนั่งหันหลังให้กำแพงและสามารถเห็นทุกอย่างที่กำลังเกิดขึ้นในห้องได้ง่าย”

	 แมททิอัสพยักหน้าตามอย่างเข้าใจเหตุผล เขาชอบที่เธออธิบาย “แล้ว 

ปญัหาใหญท่ีส่ดุ คอืเรือ่งทีม่นัอฉึีเ่รีย่ราดจะทำยงัไงครบั ผมเรยีกสาวใชจ้นปวดหวั 

แล้ว บางทีก็ต้องเช็ดล้างเอง”

	 “อืม เรื่องนี้มันเป็นได้หลายสาเหตุนะคะ...” โรสสงสัยว่าคนอย่างแมททิอัส 

เกิดมาคงไม่เคยถูบ้านเองแน่  ๆ ถึงพูดราวกับเป็นเรื่องใหญ่เหลือล้น ต้องมาเช็ดอึ 

ฉี่แมวถึงช็อกและรังเกียจปานนี้ เธอมองไปรอบ ๆ ห้อง “กระบะทรายแมวอยู่ที่ไหน 
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หรือคะ”

	 “นอกบ้านครับ เซียนน่าบอกว่าไว้ข้างในแล้วเหม็น”

	 โรสจ้องหน้าเขาราวกับมองคนปัญญาอ่อน จากนั้นก็กล่าวเนิบช้า “ถ้าฉัน 

เอาห้องน้ำทั้งหมดในบ้านคุณออกไปไว้ข้างนอก คุณจะอยู่ยังไงคะ...พวกคุณ 

เอาอะไรคิดเนี่ย!” หญิงสาวซบหน้ากับฝ่ามือ จากนั้นก็ส่ายหัวรัว ๆ จนผมกระจาย  

“โอเค คุณแมททิอัส บิ๊กเบนสามารถออกไปที่สวนแล้วก็ถ่ายตรงนั้นได้อยู่แล้ว  

ถูกไหมคะ ดังนั้นนั่นถือเป็นห้องน้ำห้องหนึ่งแล้ว ไม่มีความจำเป็นต้องไปเพิ่ม 

หอ้งนำ้ขา้งนอกอกี กระบะทรายแมว...ซึง่สำหรบัแมวหนึง่ตวัแบบนีค้วรมสีองกระบะ  

และฉันเชื่อว่าคุณดามาร่ามีครบจำนวนแล้ว...”

	 “เกินครับ มีถึงสาม”

	 “ดีค่ะ...ทุกกระบะควรจะอยู่ในบ้านและอยู่ในตำแหน่งที่ห่างกันเหมือนอย่าง 

ห้องน้ำคน คุณย้ายกระบะกลับไปที่เดิมที่เคยอยู่ บิ๊กเบนก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร  

ถ้ามันเหม็นมากขยับไปตรงช่องระบายอากาศนะคะ เก็บกวาดบ่อย  ๆ แล้วก็ใช้ 

สเปรย์ดับกลิ่นมูลแมว เดี๋ยวฉันจะเอามาขายคุณเลย”

	 หลังจากเทศนากันไปหลายกัณฑ์  โรสก็พบว่าตัวเองนั่งพิงเคาน์เตอร์ 

ห้องครัวอย่างเหน็ดเหนื่อย ไม่อยากเชื่อเลยจริง  ๆ  ว่าเธอต้องมาสอนเรื่องแบบนี้ 

ให้แมททิอัส คาเมรอส ยังดีที่เขานิ่งฟังและหากระดาษมาจดอย่างกับเด็กนักเรียน 

แสนขยัน จากนั้นก็เอาแก้วไปกดน้ำเย็นที่ตู้เย็นมาเสิร์ฟให้เหมือนกลัวเธอคอแห้ง  

โรสยกแก้วดื่มพร้อมสอดส่ายสายตา

	 “ว่าแต่...บิ๊กเบนอยู่ที่ไหนคะ พูดกันมาตั้งนาน ฉันยังไม่เห็นตัว...ฉันต้อง 

พามันไปซาลอนตามที่นัดไว้ค่ะ”

	 แมททิอัสไม่แน่ใจนัก เจ้าบิ๊กเบนไม่ได้สวมกระดิ่งหรืออะไรที่ทำให้เกิดเสียง 

เวลาเคลื่อนไหว “ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน อาจจะมุดอยู่ใต้ตู้หรือนอนอยู่บนเก้าอี้สักตัว 

ก็ได้ ถึงเรียกชื่อมัน มันก็ไม่มา”

	 ทั้งสองเดินวนหาที่ชั้นล่างอยู่สักพักก็เห็นว่าควรขึ้นบันไดไปด้านบน ทว่า 

ไมท่นัทีโ่รสจะกา้วขึน้บนัไดขัน้ทีส่าม เจา้ของขายาว ๆ สแีทนเนยีนคูห่นึง่ในสลปิเปอร ์

สีดำขนฟูก็เลี้ยวลงจากบันไดมาขวางหน้า
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	 “นี่มันอะไรกันคะ” สำเนียงหยิ่ง  ๆ  แบบคนคอซานีทางภาคเหนือของกรีซ 

พูดกึ่งยานคาง

	 ขนอ่อนที่ท้ายทอยของโรสลุกชัน เมื่อเงยหน้าขึ้นไปมองหญิงสาวผมน้ำตาล 

ในชุดนอนผ้าไหมดำ ร่างสูงอวบอิ่ม ทั้งอกทั้งสะโพกโดดเด่นดูเต็มไม้เต็มมือ 

อย่างยิ่ง โรสคิดว่าผู้หญิงคนนี้เป็นแม่พิมพ์ของความงามแบบที่หนุ่มกรีกนิยม  

น่าจะขึ้นปกนิตยสารเพลย์บอยยุโรปได้สบาย ๆ

	 “อ้าว เซียนน่า...”

	 แน่ละ สวยปานนี้คงเป็นใครอื่นไปไม่ได้ นอกจากคู่นอนที่แมททิอัสเพิ่ง 

เล่าถึงเมื่อครู่ ความรู้สึกมวน  ๆ  ในท้องของโรสพุ่งกระฉูดขึ้นมาขมอยู่ในคอ  

ไม่รู้เธอจะหงุดหงิดอิจฉาด้วยสาเหตุอะไร เพราะยืนเทียบกันแล้ว ชาตินี้เธอ 

คงไม่มีวันสวยได้ครึ่งหนึ่งของผู้หญิงที่เกลียดแมวคนนี้ หรือเพราะตัวเธอคง 

ไม่มีวันได้หนุ่มฮ็อตที่ไหนมาเคียงกายอีกแล้ว

	 โอ๊ย! มีสติหน่อยเถอะ โรสดุตัวเองในใจ ยังไม่เข็ดจากอังเดรสอีกหรือไง  

หนุ่มฮ็อตที่ข้างในลึก ๆ นิสัยเสียพวกนี้น่ะไม่จำเป็นสำหรับชีวิตเธอหรอก

	 “คุณพอจะเห็นเจ้าแมวบิ๊กเบนไหม เรากำลังหามันอยู่” แมททิอัสถามอย่าง 

ออกจะโล่งใจที่อาจจะมีคนมาช่วยให้คำตอบ “คุณ...เอ่อ...คุณผู้หญิง คนนี้จะมารับ 

มันไปซาลอนสัตว์เลี้ยงน่ะ”

	 เยี่ยม แมททิอัสลืมชื่อเธอไปเรียบร้อยแล้ว โรสกลอกตาขณะมีความรู้สึก 

อยากจะหัวเราะ ตอนเธอเป็นคู่หมั้นอังเดรส คนในแวดวงไฮโซก็มองเธอเป็นแค่ 

สกู๊ปข่าวกอสสิปที่ต้อยต่ำเกินกว่าจะอยากทำความรู้จักด้วย ส่วนตอนนี้เธอเป็นแค ่

สาวร้านเพ็ตซาลอนเล็ก ๆ ก็เป็นเหมือนหนึ่งในบริวารรับใช้รอบตัวคนรวยแบบหนึ่ง 

เทา่นัน้กระมงั ไมม่คีวามสำคญัพอจะสนใจจำชือ่ โรสเตอืนตวัเองถงึอดตีทีแ่มททอิสั 

คุยกับอังเดรสอีกครั้งว่าเขาเป็นคนแบบไหน

	 “ซาลอน!?” เซียนน่าทำเสียงเหอะในคอ ยกมือขึ้นปัดเกลียวผมบรูเน็ตต์ 

ไปด้านหลัง “สัตว์ร้ายแบบนั้นควรได้เข้าซาลอนหรือคะ ฉันว่าน่าจะแจ้งให้เทศบาล 

มาลากไปซะมากกว่า”

	 “พูดอะไรอย่างนั้น เซียนน่า” เขาเอ่ยเสียงแข็ง  ๆ “ผมเข้าใจว่าคุณไม่ชอบ 
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แมว แต่นี่มันแมวของพี่ดามาร่านะ คุณก็รู้ว่าพี่ผมรักมันขนาดไหน ผมคงโดนสั่ง 

ปาดคอแน่นอนถ้ามีใครมาทำร้ายมัน”

	 “ก็เล่นรักและตามใจจนมันเหลิงแบบนี้สินะคะ”  เซียนน่าทำท่าฮึดฮัด  

แมททิอัสถอนหายใจยาว เคาะนิ้วกับราวบันได

	 “แล้วสรุปว่าคุณรู้ไหมว่ามันอยู่...”

	 “ในห้องรีดผ้าใต้ดินโน่นค่ะ” เซียนน่าตอบอย่างไม่ยี่หระ “เมื่อคืนตอน 

ตีสองมันร้องน่ารำคาญนัก แถมข่วนประตูห้องนอนคุณจนเป็นรอยเต็มไปหมด  

ฉันอยู่ห้องตรงข้ามยังหนวกหูจนทนไม่ไหวเลยนะคะ ที่รัก ไม่รู้คุณทนได้ยังไง  

ฉนัตอ้งลกุขึน้มาเอาไมก้วาดไปไลม่นัลงไปหอ้งรดีผา้แลว้ขงัไวใ้นนัน้ ถงึไดน้อนหลบั 

อย่างสงบสุขบ้าง”

	 “อะไรนะ! ทำไมคุณไม่เรียกผมล่ะ ให้ผมจัดการก็ได้” แมททิอัสเอ่ยอย่าง 

ตกใจ อาจจะเพราะเหนื่อย เมื่อคืนเขาจึงหลับสนิทจนไม่ได้ยินอะไร “มันข่วนคุณ 

หรือเปล่า แล้วคุณขังไว้แบบนั้น มันไม่หิวแย่แล้วหรือเนี่ย”

	 “เปล่าค่ะ ฉันแค่ไล่เอาไม้เขี่ยดันมันไป ไม่ได้อุ้ม และมันไม่หิวหรอกมั้งคะ  

ฉันตักอาหารเม็ดโรยไว้บนกระดาษหนังสือพิมพ์ให้มันก่อนจะล็อกประตู ถ้ามัน 

กินเสร็จก็ถ่ายบนหนังสือพิมพ์ได้ ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรจริงไหมคะ”

	 “คุณนี่มัน...! ฮึ่ย...” โรสฟังแล้วอดรนทนไม่ไหว เพราะไม่อยากจะฟัง 

มากไปกว่านี้แล้ว ไม่อยากจะเสียเวลาสอนคนใจร้ายที่ไม่สนใจรับรู้ว่าตัวเองผิด 

อยา่งไรดว้ย เธออยากจะชว่ยแมวเทา่นัน้ในนาทนีี้ อยา่งนอ้ยแมททอิสักย็งัดรูอ้นใจ  

“ห้องรีดผ้าอยู่ที่ไหนคะ คุณแมททิอัส พาฉันไปเดี๋ยวนี้เลย”

	 “ทางนี้ครับ”

	 โรสตามแมททิอัสกลับออกไปที่ห้องครัวอย่างเร่งด่วน ประตูหลังบ้านเปิด 

ออกไปสู่สนามหญ้าและสวนดอกเจอราเนียม มุมสวนด้านหนึ่งเชื่อมกับประตูเลื่อน 

หลังโรงรถ และประตูห้องรีดผ้าใต้ดิน ได้ยินเสียงตะกุยกรงเล็บแกรก  ๆ  เบา  ๆ  

อยู่หลังประตูไม้

	 “บิ๊กเบน!” แมททิอัสร้องเรียกขณะรีบหยิบพวงกุญแจที่แขวนไว้ตรงชั้นวาง 

เครื่องมือช่างมาไขแม่กุญแจ ชายหนุ่มดูจะโล่งใจพอสมควรที่ได้ยินเสียงความ 
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เคลื่อนไหวภายใน บิ๊กเบนคงไม่เป็นอะไรมาก ความขยาดที่โดนกัดข่วนของเขา 

มลายไปชั่วขณะเพราะเป็นห่วงเจ้าแมวลายที่ถูกขังเดี่ยวไว้ตั้งแต่เมื่อคืน

	 ทว่าแค่เสียงเขาเรียกชื่อมันเท่านั้น บิ๊กเบนก็ส่งเสียงตอบกลับมาจากอีกด้าน 

ทันที หาใช่ด้วยความรักความคิดถึง แต่เป็นเสียงร้องครางต่ำ  ๆ  แบบแมวตัวผู้ 

ที่กำลังโมโหโกรธา

	 “เฮ้ย!”

	 พอประตเูปดิแงม้ออกมาเทา่นัน้ กอ้นลาย ๆ สเีทาดำกพ็ุง่กระโจนผา่นวงแขน 

ชายหนุ่มออกไปอย่างรวดเร็ว ผ่านหน้าโรสซึ่งอึ้งค้างเกินกว่าจะตะครุบไว้ทัน  

มันกระโจนปรู๊ดข้ามสนามหญ้าไปราวกับจรวด ร้องขู่แง้ว  ๆ และมุดเข้าช่องประตู 

แมวห้องครัว ชายหนุ่มตาเหลือกเล็กน้อยขณะมองเข้าไปในห้องรีดผ้า สภาพของ 

เสื้อผ้าบนราวแขวนและโต๊ะรีดผ้านั้นบอกได้คำเดียวว่ายับเยิน เนื่องจากโทสะของ 

เจ้าหง่าวระบายไปกับเครื่องแต่งกายสุดหรูของพวกเขาอย่างเต็มที่ตลอดคืนถึงเช้า  

ชายหนุ่มสบถด่าเซียนน่าอยู่ในใจ

	 เปน็อนัวา่ทัง้สองตอ้งวิง่ตามเขา้ไปในหอ้งครวัอกีหน ไมม่เีงาของเจา้แมวลาย 

ผู้ปราดเปรียว แต่ข้างชามน้ำที่เลื่อนไปไกลจากชามอาหารและผนังมีรอยน้ำหยด  

บ่งบอกว่าเจ้าบิ๊กเบนมาแวะดื่มแก้กระหายแล้ว  แมททิอัสพยายามก้มดูตาม 

ใต้โต๊ะและตู้ต่าง ๆ ขณะที่โรสเดินออกไปเรียกชื่อบิ๊กเบนในห้องโถง

	 “ไม่ได้การ” บ้านนี้ใหญ่เกินไป คนสองขาไล่จับแมวสี่ขาก็นับว่าไม่ใช่เรื่อง 

ฉลาด “เดี๋ยวฉันกลับไปที่รถตู้แป๊บหนึ่งนะคะ คุณแมททิอัส ฉันจะเอาของมาล่อ 

บิ๊กเบน”

	 หญิงสาวก้าวอาด ๆ  ไปหยิบตะกร้าสีเขียวมะนาวในรถตู้ พอเปิดประตูบ้าน 

คาเมรอสกลับเข้ามาอีกครั้ง ก็ได้ยินเสียงกรี๊ดของเซียนน่ามาจากทางห้องกินข้าว  

โรสรีบถลันเข้าไป ภาพที่ เห็นคือเจ้าแมวลายยืนพ่นสเปรย์ข้างขาสวย  ๆ  ของ 

เซียนน่าตรงเก้าอี้...ด้วยฉี่

	 “หน็อย!  กลับมานี่นะไอ้ตัวร้าย!!” มือไวพอ  ๆ  กับเสียงเกรี้ยวกราด  

เซียนน่าคว้าขวดอาหารเสริมขว้างไปกระแทกกับตู้ดังเพล้ง ทั้งเศษแก้วสีชาและ 

เม็ดวิตามินในขวดกระจายบนพื้น ไม่โดนตัวเจ้าบิ๊กเบนซึ่งกระโดดออกนอกห้อง 
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ไปอย่างฉิวเฉียด โรสร้องห้ามลั่น

	 “อย่าขว้างสิคะ! พระเจ้าช่วย คุณทำได้ยังไง”

	 เซียนน่ากรี๊ดใส่จนโรสสะดุ้ง “ไม่เห็นเหรอว่ามันบังอาจฉี่ใส่ฉัน! หล่อน 

จับมันไปเดี๋ยวนี้ ไปฉีดยาให้หายบ้า ไม่ก็ฉีดให้มันหลับไปตลอดกาลเลยนะ!”

	 “เซียนน่า! ถ้าไม่มีอะไรดี  ๆ  พูดก็เงียบไปดีกว่า คุณกล้าพูดเรื่องฆ่าแมว 

เชียวเหรอ!” เสียงของแมททิอัสตะโกนมาจากห้องนั่งเล่น ตามด้วยเสียงของตก 

และเสียงผ้าม่านขาด ไม่ต้องสงสัยเลยว่าบิ๊กเบนย้ายไปทำลายผ้าม่านและโซฟา 

นั่งเล่นแทนแล้ว

	 โรสหาทางหิ้วตะกร้าหลบเศษแก้วเข้าไปยังห้องนั่งเล่น แมททิอัสต้อน 

เจา้บิก๊เบนไปจนมมุอยูใ่นซอกแคบ ๆ ระหวา่งชัน้วางหนงัสอืกบักระถางตน้ไมส้ีเ่หลีย่ม 

มุมห้องใกล้เตาผิง ชายหนุ่มนั่งชันเข่ากางผ้าขนหนูออก พร้อมจะหาจังหวะรวบจับ 

แมวน้อย โรสเรียกเขาเบา ๆ 

	 “คุณแมททิอัสคะ ฉันว่าคุณถอยออกมาดีกว่า” ท่าทางเขามันสุ่มเสี่ยง 

จะโดนเจ้าบิ๊กเบนดีดตัวสู้ตายด้วยเขี้ยวและกรงเล็บเหลือใจ หญิงสาววางตะกร้า 

ลงตรงโซฟาแล้วเปิดฝาพลาสติกออกค้น ๆ ของ “เดี๋ยวฉันจะดูแลบิ๊กเบนเองนะคะ  

ยังไงเขาก็ต้องไปกับฉันอยู่แล้ว คุณออกไปจัดการเศษแก้วข้างนอกให้เรียบร้อย 

ดีกว่า คุณเซียนน่าก็อารมณ์ไม่ปกติ เธอคงต้องการคุณ”

	 หญิงสาวค่อย ๆ คุกเข่าลงกับพื้นพรมข้าง  ๆ ร่างสูงใหญ่ของแมททิอัส โผล่ดู 

ในซอกแคบ  ๆ  นั้นอย่างเชื่องช้า เจ้าแมวลายนั่งแยกเขี้ยวตาโตอยู่ชิดผนังห้อง  

หางกวัดแกว่งไปมาแรง ๆ ซ้ายขวา

	 “เธอคงโทร.เรียกสาวใช้ของหมู่บ้านมาเองแหละ”

	 ไม่มีทางเสียหรอกที่เซียนน่าจะเก็บกวาดเศษแก้วด้วยตัวเอง เธอไม่ชอบทำ 

อะไรแบบนี้ และเคยชินกับการเรียกสาวใช้ที่พร้อมบริการตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็น 

สาวใช้ที่อาศัยอยู่ในบ้านพ่อแม่ของเธอเอง ซึ่งเป็นตระกูลเก่าและมีอิทธิพลเหมือน 

บ้านพ่อแม่ของเขา หรือสาวใช้ที่เป็นลูกจ้างบริษัทเอกชนต่าง ๆ เช่น ของโรงแรม  

หรอืวา่หมูบ่า้นแบบนี ้ ทีล่กูบา้นสามารถเรยีกใชส้าวใชส้ว่นกลางพเิศษนอกเหนอืจาก 

ที่ทำความสะอาดบ้านทุกสามวันตามปกติ และจ่ายค่าแรงเพิ่มต่อชั่วโมง
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	 “ผมจับใส่กรงให้คุณไม่ดีหรือครับ” ชายหนุ่มพูด “มันก็ดูกระดิกหาง 

มีความสุข น่าจะไม่ได้โกรธมากนักหรอกนะ”

	 “เข้าใจผิดแล้วค่ะคุณ นี่แมวนะ ไม่ใช่หมา เวลาแมวแกว่งหางแปลว่า 

ไม่ชอบใจค่ะ”

	 “อ้าว...ถ้าอย่างนั้น ผมน่าจะยิ่งต้องจับให้เข้าไปใหญ่ มันกำลังไม่ชอบใจ  

เดี๋ยวมันก็ข่วนคุณหรอก” แมททิอัสอาสา จะเพราะความเป็นห่วงสาวร่างเล็ก  

หรือเพราะศักดิ์ศรีสุภาพบุรุษที่บังเกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนก็ไม่แน่ใจ 

	 โรสแตะแขนเขาขณะเอ่ยอย่างหนักแน่น  “ไม่หรอกค่ะ  เชื่อฉัน ฉัน 

มืออาชีพนะคะ แล้วฉันก็เคยตัดขนให้บิ๊กเบนที่ซาลอนมาแล้ว คุณออกไปรอ 

ข้างนอกดีกว่า เพราะคุณเพิ่งทำให้บิ๊กเบนมีประสบการณ์ทางลบ ฉันไม่อยาก 

ให้มันรู้สึกกดดันตอนนี้”

	 “ก็ได้ครับ” ชายหนุ่มส่งผ้าขนหนูให้ “ถ้าคุณเจ็บตัว ผมจะเตรียมกล่องยา 

ไว้ที่โต๊ะใต้รูปภาพในห้องโถงก็แล้วกัน ผมไม่เชื่อว่ามันจะน่ารักกับคุณได้ในพริบตา 

หรอก”

	 พอไม่มีใครอยู่ในห้องแล้วนอกจากเธอกับแมว โรสก็ชะโงกเข้าไปดูตรงปาก 

ซอกแคบช้า ๆ อีกครั้งหนึ่ง พร้อมกับพูดด้วยเสียงอ่อนโยนแจ่มใส

	 “ไงจ๊ะ บิ๊กเบน พ่อรูปหล่อ จำฉันได้ไหม...เข้าไปทำอะไรในนั้นน่ะ อึดอัด 

ไหม หิวไหมจ๊ะ”

	 เจ้าแมวลายพองขน ส่งเสียงขู่ฟ่อ แต่หูที่ลู่ลงอย่างดุร้ายเริ่มตั้งขึ้น และ 

หางที่สะบัดไปมาก็กลายเป็นชูตั้งด้วยความสนใจ มันจำเสียงของโรสได้ เนื่องจาก 

เป็นคนที่ตัดเล็มขนและนวดให้มันอาทิตย์ละครั้ง นอกจากนี้มันได้กลิ่นอะไรหอม ๆ  

บางอย่าง กลิ่นที่ยอดเยี่ยมเหมือนกับ...

	 “ฉันมีปลาทูน่าด้วยนะ สนใจไหม” มือขาวเลื่อนกระป๋องปลาทูน่าในน้ำแร่ 

ชนิดเสริมแร่ธาตุสำหรับแมวเข้าไปในซอก

	 บิ๊กเบนลังเลอยู่แค่อึดใจเดียวเท่านั้น ก็ยอมขยับเข้ามานั่งกินปลาทูน่าอย่าง 

ระมัดระวัง แต่ยังไม่ยอมออกมาจากซอกเองอยู่ดี โรสจะเอื้อมเข้าไปจับหลังคอ 

มันขึ้นมาก็ย่อมได้ แต่เธอไม่อยากทำอย่างนั้น กิจการเพ็ตซาลอนนอกจากเจ้าของ 
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สัตว์จะเป็นลูกค้าแล้ว ตัวสัตว์เลี้ยงเองก็เป็นลูกค้าสำคัญเหมือนกัน

	 โรสพยายามเอื้อมมือเข้าไปใกล ้ๆ แต่บิ๊กเบนเกร็งตัว การที่มันโดนขังเดี่ยว 

ในห้องมืด ๆ ใต้ดินเป็นเวลานานหลายชั่วโมงทำให้มันฝังใจเรื่องมนุษย์ที่ไม่ใช่เจ้าของ 

อย่างเห็นได้ชัด ฝืนไปก็โดนเล็บตะปบเปล่า  ๆ หญิงสาวหดแขนกลับมาใหม่และ 

ถอนใจแผ่วเบา ความจริงใช่ว่าโดนข่วนแล้วโรสจะถือเป็นเรื่องใหญ ่ ทำงานแบบนี้ 

ก็ต้องมีกันบ้างอยู่แล้ว แต่เธออยากพิสูจน์ให้แมททิอัสศรัทธาว่าเธอสามารถจัดการ 

ปัญหาได้อย่างงดงามอย่างที่ประกาศไป

	 “โอเค ฉันรู้แล้ว มาเล่นกันดีกว่านะ”

	 ของเลน่มากมายจากตะกรา้วเิศษสเีขยีวมะนาวทำใหเ้จา้บิก๊เบนตาเปน็ประกาย  

เริ่มจากลูกบอลที่มีเสียงก๊อกแก๊ก หนูไขลานที่วิ่งเองได้ และไม้ตกแมวที่ผูกขนนก 

สีเหลืองเหมือนลูกเจี๊ยบ มันตามตะปบไปมาอย่างสนุกสนาน และจู่  ๆ  ก็พบว่า  

ตัวมันกระโดดขึ้นมางับขนนกสีเหลืองนั้นอยู่บนตักที่ขัดสมาธิของหญิงสาวเสียแล้ว

	 “เด็กดี ชอบใช่ไหมล่ะจ๊ะ” โรสหัวเราะเบา ๆ ยื่นนิ้วชี้และนิ้วกลางไปใกล้  ๆ  

กับจมูกสีชมพูมันวาวของบิ๊กเบน มันแสดงการยอมรับและยินดีให้เธอลูบไล้  

โดยก้มลงถูสันจมูกและหน้าผากกับสองนิ้วของเธอสูงขึ้นไปตรงหู โรสจึงเกา 

หลังใบหูอ่อนนุ่มของมัน

	 ด้วยความที่ไม่อาจรู้จักแมวที่มาเป็นลูกค้าในซาลอนทุกตัวได้ว่าแต่ละตัวชอบ 

ใหล้บูตรงไหนเปน็พเิศษ โรสจงึมกัจะเสนอนิว้ใหพ้วกมนัแถว ๆ จมกู แลว้ปลอ่ยให ้

เจ้าแมวเป็นฝ่ายตัดสินใจเองว่าอยากจะนำนิ้วของเธอไปที่ใดจึงจะสบาย บางตัว 

จะหันให้เธอเกาแก้ม เงยหน้าให้เธอเกาคาง หรือม้วนตัวเอาส่วนอื่น ๆ มาถูไถ

	 ไม่ช้า บิ๊กเบนก็นอนกลิ้งเล่นอยู่บนผ้ากระโปรงสีน้ำตาลแดงของโรสอย่าง 

มีความสุข ขนสีเทาและดำหลุดติดพราวเต็มไปหมดราวกับละอองดอกหญ้า  

แมททิอัสโผล่มาที่กรอบประตูห้องนั่งเล่น มองเธออย่างอัศจรรย์ใจขณะที่อ้อมแขน 

เล็ก ๆ โอบอุ้มบิ๊กเบนขึ้นมา

	 “งั้นฉันจะพาบิ๊กเบนไปซาลอนนะคะ สายมากแล้ว”

	 หญิงสาวบอกกับแมททิอัสและเซียนน่าขณะถอดรองเท้าแตะในบ้านออก  

แลว้เลือ่นเทา้สวมใสร่องเทา้แตะคบีของเธอทีห่อ้งโถง โดยทีบ่ิก๊เบนขดนัง่ในออ้มแขน 
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ของเธออย่างว่าง่าย โรสยกเจ้าแมวขึ้นมาจุ๊บเบา  ๆ บิ๊กเบนถูไถพวงแก้มนิ่มอย่าง 

รักใคร่และแลบลิ้นเลียปลายจมูกของเธอ

	 “อี๋!” เซียนน่าอุทานในคออย่างอดไม่ได้ แค่คิดถึงลิ้นสาก  ๆ  และน้ำลาย 

แมว เธอก็ขนลุกแล้วด้วยความรังเกียจ “มันไปจับนกจับหนู กินแมลงอะไร 

สกปรกในสวนมาก็ไม่รู้ ที่รัก เห็นแล้วฉันอยากจะอาเจียนจริง ๆ ค่ะ”

	 “เงียบน่ะ เซียนน่า!” แมททิอัสกลับเป็นคนขึ้นเสียงใส่อย่างอารมณ์เสีย  

ก่อนที่โรสจะทันอ้าปากปกป้องตัวเอง “ให้มืออาชีพเขาทำงานของเขาเถอะ ผมเอือม 

ที่คุณชอบปาข้าวของพออยู่แล้วนะ ไม่รวมเรื่องชอบกรี๊ดใส่คนอื่น ไหนคุณเคย 

บอกว่าจะไม่ทำแล้วไง”

	 ชายหนุ่มเดินถือตะกร้าให้โรสตามออกมาหน้าบ้าน ขณะที่เซียนน่าสะบัดตัว 

ปึงปังขึ้นชั้นบนไป แมททิอัสเลื่อนเปิดประตูรถตู้ของโรส ทำให้เธอเกือบจะ 

เปลี่ยนใจมาชอบเขาจริง ๆ ในนาทีนั้น

	 “ตะกร้าวางไว้บนเบาะใช่ไหมครับ”

	 “ค่ะ ขอบคุณนะคะ” ไม่พอ ชายหนุ่มยังเปิดประตูคนขับให้เธออีก โรส 

เลยต้องขอบคุณซ้ำ เธอวางเจ้าแมวลายลงตรงเบาะข้างคนขับ แล้วหยิบกรงแมว 

หน้าตาน่ารักบุนวมจากบนพื้นขึ้นมา เอากระป๋องปลาทูน่าวางล่อไว้ข้างในเพื่อให้ 

บิ๊กเบนคลานตามเข้าไปกิน มันจะได้ไม่หาเรื่องปีนป่ายหรือไปทำอะไรที่รบกวน 

การขับรถ

	 “มันดู...สงบดีจังนะครับ” อันที่จริงมันพลิกหน้ามือเป็นหลังมือ เหมือน 

กลายเป็นแมวคนละตัวกับที่กัดข่วนเขาอย่างป่าเถื่อนมาก่อนหน้านี้เลยแหละ

	 “ฉันบอกแล้วไงคะ บิ๊กเบนฉลาดและน่ารักออกจะตาย มันเป็นแมวที่ดีค่ะ”  

โรสยักไหล่

	 “ผม...คิดว่าผมแค่ไม่รู้วิธีเลี้ยงแมว และเซียนน่าก็มีอคติเกินไปเท่านั้น  

ถ้าเราไม่บังคับเปลี่ยนวิถีชีวิตของบิ๊กเบนกะทันหัน มันคงไม่ก่อปัญหาขนาดนี้”  

แมททิอัสกำลังยอมรับว่าพวกเขาผิดที่โทษทุกอย่างใส่เจ้าบิ๊กเบนแบบอ้อม  ๆ โรส 

หัวเราะอย่างจืดชืด นี่คงจะใกล้เคียงกับคำขอโทษสำนึกผิดที่สุดที่เธอจะมีบุญ 

ได้ยินจากปากผู้ชายฐานะระดับนี้แล้วกระมัง
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	 “อคติหรือคะ ขอโทษเถอะ พูดเรื่องฆ่าสัตว์เลี้ยงของพี่สาวบอยเฟรนด์ 

ตัวเองได้ แถวบ้านฉันเรียกว่าคน  ใจร้าย ” โรสสตาร์ตเครื่องยนต์ อดต่อว่าไม่ได้  

“แมวที่ดีควรจะได้อยู่กับสภาพแวดล้อมที่ดี ถ้าคุณรักคุณสุภาพสตรีที่เกลียดแมว 

คนนั้นมากละก็ อย่าทารุณกันเลยดีกว่าค่ะ คุณโทร.มาใช้บริการฝากบิ๊กเบนให้ 

เราเลี้ยงที่ซาลอนจนกว่าคุณดามาร่าจะกลับก็ได้ ฉันจะได้ไม่ต้องขับพามันมา 

ส่งให้พวกคุณอีก”

	 “ไม่ต้องห่วงหรอกครับ” นัยน์ตาสีเหลือบเทามองก้อนขนนุ่มลายเทาดำ 

ที่ยื่นหางออกมานอกกรง “ผมรู้ว่าต้องเลือกอะไร”

	 โรสมองหนา้เขา ดวงหนา้หลอ่เหลากจ็อ้งตอบเธออยา่งจรงิจงั เขาแทบทำให ้

เธอขนลุกวูบวาบ หญิงสาวอยากตีตัวเองที่หลงใหลรูปลักษณ์ราวเทพบุตรกรีก 

อย่างไม่เข้าเรื่อง แม้จะไม่ได้พูดตรง ๆ แต่เธอก็รู้สึกได้ว่า เมื่อกลับมาที่นี่อีกครั้ง  

คงไม่มีเงาของเซียนน่าในบ้านหลังงามหลังนี้แล้ว

	 “งั้นสักประมาณบ่ายโมงครึ่ง ฉันจะพาบิ๊กเบนกลับมาส่งนะคะ”

	 “ครบั คณุ...” ชายหนุม่พดูคา้ง ๆ คา ๆ อยากจะใหเ้ธอชว่ยเตมิชือ่ตวัเองให ้ 

แต่โรสไม่มีอารมณ์จะทำให้เขาพอใจในตอนนี้ เธอกำมือขึ้นชูนิ้วโป้งเหนือไหล่ชี้ไป 

ด้านหลัง บนตัวรถตู้มีป้ายชื่อร้านเพ็ตซาลอนแปะไว้

	 “ดิลลันค่ะ จากดิลลันเพ็ตซาลอน”

	 ฝันไปเถอะว่าเธอจะยอมบอกชื่อต้นซ้ำอีกรอบให้เขาเรียกแบบคนกรีกทำกัน  

ตราบที่เขาไม่ยอมขอโทษ...โรสกดเลื่อนกระจกปิดและถอยรถก่อนขับออกไป




