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•1•
แมว...?
ผมจ้องหน้ากับสิ่งมีชีวิตหน้าขนอ้วนฟูแต่ดูยุ่งเหยิงและสกปรกหน่อยๆ
ถึงแม้ขนมันจะยุ่งและพันกันเป็นสังกะตังแต่ผมก็ยังพอมองออกว่าสิ่งมีชีวิต
ตรงหน้าคือแมว...
ผมยืนมองมัน มันนั่งจ้องผม เหมือนเราก�ำลังทดสอบความอดทนว่า
ใครจะขยับก่อน อันที่จริงผมคงไม่สนใจแมวจรตัวนี้นักหรอกถ้าหากว่า...
เหลือบไปมองเสาไฟฟ้าต้นข้างๆ
'ประกาศแมวหาย!
ใครพบเห็นโปรดแจ้ง 081-xxx-xxxx
...'
ตามด้วยข้อความรายละเอียดข้างล่างที่ผมละไปไม่ได้อ่านต่อ ไม่ค่อย
แน่ใจเท่าไหร่เพราะสภาพแมวในรูปดูดีกว่าตัวจริงที่ผมเจอมากโข ภาพแมว
สีเทาในรูปขนฟูสลวย ดวงตากลมโตสีเหลืองช้อนขึ้นมามองกล้องอย่างรู้มุม
รู้องศา ใบหน้าบ้องแบ๊วน่ารักเสียจนใครเห็นก็ต้องเอ็นดู
กับตัวตรงหน้า...ขนสีเทาฟูแต่ยุ่งเหยิงเหมือนไปกัดกับใครมา เศษดิน
เศษหินติดตามตัวเต็มไปหมด ดวงตากลมไม่ได้จ้องผมอย่างบ้องแบ๊ว ส่วน
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หน้าตาก็ไม่ได้ดูน่ารักน่าเอ็นดูเหมือนในรูป...หน้าตาเหมือนหาเรื่องกันอยู่
มากกว่า
แมวในรูปถูกถ่ายในสถานที่ที่คาดว่าเป็นบ้านของเจ้าของ พื้นลาย
หิ น อ่ อ นและเฟอร์ นิ เ จอร์ ไ ม้ สั ก ที่ เ ป็ น ฉากหลั ง ท� ำ ให้ พ อเดาได้ ว ่ า เจ้ า ของ
คงมีฐานะพอตัว ส่วนแมวตัวจริงตอนนี้นั่งหน้าง่วงอยู่บนพื้นถนน หน้าตา
เหมือนแมวจรจัดไม่มีใครคบ หางฟูๆ นั่นเปียกแฉะ ไม่รู้ว่าไปลากโดนน�้ำ
ที่ไหนมา ส่วนอุ้งเท้าทั้งสี่ก็เปรอะเปื้อน คิดว่าคงเปื้อนน�้ำที่เดียวกับส่วนหาง
ผมลองขยับตัว
คุณเกรย์ก็ขยับตาม
ผมตั้งชื่อให้โดยไม่ถามเจ้าตัว จะให้เรียกแมวสีเทาตลอดก็ใช่ที่ เลย
ตั้งเป็นโค้ดเนมลับๆ ให้เสียเลย
ถึงแม้ผมจะไม่เชี่ยวชาญเรื่องแมวนักแต่ก็พอดูออกนะว่าคุณเกรย์
น่าจะเป็นตัวเดียวกับในป้ายประกาศ ที่จริงก็อยากจะขยับมือไปคว้าตัวไว้
แล้วโทรหาเจ้าของตามประสาพลเมืองดี เพียงแต่แค่ผมขยับขาเปลี่ยนไป
ทิ้ ง น�้ ำ หนั ก ตั ว ลงอี ก ข้ า งคุ ณ เกรย์ ยั ง สะดุ ้ ง แถมตั้ ง ท่ า พร้ อ มจะดี ด ตั ว วิ่ ง
ตลอดเวลา เห็นอย่างนั้นจึงรู้ว่าถ้าพุ่งเข้าไปจับคงคว้าได้แต่ลม
เสียแต่ป้ายประกาศก็อยู่ข้างๆ แถมแมวในภาพก็อยู่ตรงหน้า จะให้ผม
ท�ำเป็นไม่ใส่ใจก็ออกจะใจร้ายเกินไปหน่อย เลยได้แต่ยึกๆ ยักๆ กับคุณเกรย์
อยู ่ เป็น ชั่ ว โมง ดี ห น่ อ ยที่ ต รงนี้ มี ร ่ ม เงาของตึ ก ด้ า นหลั ง บั ง แสงอาทิ ต ย์ ไ ว้
ท�ำให้ผมแข่งจ้องตากับคุณเขาได้นานขนาดนี้
ลมอ่อ นๆ พัด เฉื่อ ยๆ คุณเกรย์เปลี่ย นท่ า เป็ น นั่ ง ก้ มเลี ยขน พอผม
ขยับอีกทีเขาก็ขยับตาม ถ้าคุณเขาวิ่งหนีไปเสียตอนนี้ผมอาจจะสบายใจกว่า
ก็ได้ การที่ต้องอยู่นิ่งๆ ประเมินสถานการณ์คู่ต่อสู้ที่นั่งอยู่ตรงข้ามท�ำให้ผม
ท�ำตัวไม่ถูก แต่พอจะขยับมือเพื่อควานหาโทรศัพท์มือถือในเป้ คุณเกรย์
ก็ดันระแวงอีก
แกร่บ
เสียงถุงขนมพลาสติกในมือดังขึ้นเมื่อผมออกแรงบีบ คุณเกรย์ก็พลัน
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หันขวับมาจ้องของที่อยู่ในมือผม
อ๋อ สิ่งนี้สินะที่ท�ำให้คุณเกรย์มานั่งจ้องผมเสียนาน ผมเหลือบมองถุง
ทาโร่สีเหลืองในมือ พอขยับอีกคุณเกรย์ก็มองอีก ครั้งนี้พอเลื่อนมือไปทางอื่น
คุณเกรย์ก็มองตามทิศทางที่ถุงสีเหลืองนั้นน�ำพา
จับไต๋ได้แล้ว
ผมเปิดซองทาโร่ หยิบเส้นขนมออกมาสามสี่เส้น ครั้นพอลงไปนั่ง
เพื่อจะได้ยื่นขนมให้คุณเกรย์ คุณเขากลับถอยกรูด พอเห็นผมนั่งนิ่งๆ แล้ว
ยื่นปลาเส้นไว้ ดูไม่น่าเป็นอันตราย คุณเกรย์ก็ขยับตัวเข้ามาหาผมมากขึ้น
ระยะห่างระหว่างผมกับเขาใกล้กนั จนจมูกสีชมพูนนั่ จรดดมเส้นทาโร่ในมือผมได้
ลิ้นเล็กๆ ตวัดเลียชิมก่อนจะอ้าปากงับเอาเส้นทาโร่ของผมไปกิน
ผมค่อยๆ ป้อนเขาทีละเส้น คุณเกรย์เองก็รับไปกินอย่างมูมมาม เดา
จากสภาพท่าจะหิวโหยมากพอควร ท�ำไมอ่ะ เพื่อนแมวจรไม่ยอมคบเหรอ
ไม่มีใครแบ่งปลาทูให้กินเหรอ ผมคิดอย่างขบขัน
จวบจนหมดอาหารตรงหน้า คุณเกรย์ก็จ้องผมเหมือนจะสั่งให้เอา
ออกมาอีก แต่คุณครับ ทาโร่หมดซองแล้วครับ ผมฉีกถุงออกเพื่อให้เขา
เห็นถึงความกลวงโบ๋
"หมดแล้วอ่ะ"
แต่คณ
ุ เกรย์ไม่เข้าใจ ซ�ำ้ ยังเดินมาดมฟุดฟิดทีถ่ งุ ขนมสีเหลือง ใช้ลนิ้ เล็กๆ นัน้
เลียแผล็บก่อนเว้นระยะออกมา
"ทีนี้ไปด้วยกันได้ยัง"
คุณเกรย์ไม่ตอบ แต่พอผมเอื้อมมือจะไปสัมผัสเขา ก้อนขนสีเทากลับ
สะดุ้งตัวโยนวิ่งไปอีกฝั่งของถนน
"แง้ว"
เสี ย งเล็ ก ๆ นั่ น ดั ง ออกมาคล้ า ยกั บ จะต� ำ หนิ ผ ม โอเค ขอโทษก็ ไ ด้
คราวนี้พอผมจะก้าวเข้าหาเขา ปรากฏว่าคุณเกรย์กลับวิ่งหนีไปเสียอย่างนั้น
ยังไม่ทันได้ร้องตาม เสียงโทรศัพท์ของผมก็ดังขึ้น
"ฮัลโหล"
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"มึงอยู่ไหนอีกวะ เค้ามากันหมดแล้วเนี่ย"
"เฮ้ย ขอโทษๆ ก�ำลังไป"
ผมกรอกเสียงลงไปในโทรศัพท์ทันทีที่นึกขึ้นได้ว่ามีนัดท�ำงานกับเพื่อน
พลางวิง่ ไปยังป้ายรถเมล์หน้าปากซอย ไม่วายเหลือบหันไปมองทางทีผ่ มจากมา
แต่ก็ไม่เห็นคุณเกรย์แล้วแม้แต่เงา
วันต่อมาผมซือ้ ทาโร่มาสามรสสามถุง หวังจะได้ตซี กี้ บั เพือ่ นใหม่ เสียแต่
พอมาทีเ่ ดิมกลับไม่เจอคุณเกรย์ตามทีค่ าด แม้วา่ จะยืนรออยูเ่ สียนานจนตัดใจ
แต่เพราะใบหน้าโทรมๆ กับขนยุ่งๆ นั่นท�ำให้ผมอดเป็นห่วงไม่ได้ แมวจร
ไม่มีใครคบแถมหน้าตาไม่เป็นมิตรนั่นน่าจะหิวน่าดู ผมเลือกทาโร่หนึ่งซอง
แกะมันออกแล้ววางไว้ข้างเสาไฟฟ้าที่ติดประกาศแมวหาย ที่แรกที่ผมได้เจอ
คุณเกรย์
รุ ่ ง ขึ้ น ผมพบว่ า ถุ ง ขนมหายไปจากที่ เ ดิ ม มั น ปลิ ว ไปติ ด อยู ่ ที่ ซ อก
ถัดจากเสาไฟฟ้าไม่มากนัก เส้นทาโร่ตกอยู่ตามพื้นแต่ไม่มากพอให้คิดว่า
มันปลิวและหกตามแรงลม ผมจึงคิดว่าคุณเกรย์น่าจะมากินไปบ้างแล้ว
ผมก้มตัวลงเก็บเศษขยะและถุงขนม เดินไปหย่อนมันลงถังขยะทีถ่ ดั จาก
เสาไฟฟ้าไปหนึ่งช่วงเสาก่อนหมุนตัวเดินออกมา พลันหางตาก็ดันเหลือบไป
เห็นอะไรบางอย่างเข้าเสียก่อน...
แมว...
คุณเกรย์...
ผมเจอคุณเกรย์เดินย่องตามผมอยู่ พอคุณเขาเห็นผมก็ชะงักตัวกึก
หย่อนก้นนัง่ ลงข้างๆ เสาไฟฟ้าทีต่ ดิ ใบประกาศตามหาเจ้าตัว ยกขาหน้าขึน้ มา
เลียขนเหมือนไม่รู้เรื่องอะไร
ผมขยับยิ้ม
ดีนะทีว่ นั นีพ้ กทาโร่มาด้วย คิดในใจพลางหยิบซองขนมออกมาแกะออก
กลิน่ ขนมลอยฟุง้ กลิน่ หอมคงลอยไปแตะจมูกเล็กๆ นัน่ ท�ำให้คณ
ุ เกรย์หนั ขวับ
มาทางผม ตากลมโตสีเหลืองจับจ้องไปที่ซองทาโร่ในมืออย่างน่าเอ็นดู
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ผมหย่อนตัวนั่ง
"หิวอ่ะดิ"
คุณเกรย์ไม่ตอบอีกแล้ว แต่ขยับเข้ามาใกล้ผมมากขึ้น เร็วกว่าครั้งแรก
ที่เจอกัน ก่อนจะยินยอมให้ผมป้อนอาหารให้ ปากเล็กๆ นั่นค่อยๆ งับปลาเส้น
อย่างเอร็ดอร่อย ผมไม่รู้ว่าแมวมันกินอะไรเพราะไม่เคยเลี้ยง แต่อย่างน้อย
ก็คิดว่าคุณเกรย์ควรได้กินอาหารที่ดีกว่านี้จะได้อิ่มกว่านี้
แผนการซื้ออาหารแมวในหัวผมเริ่มขึ้น
"เดี๋ยวพรุ่งนี้จะซื้ออาหารแมวมาให้นะ ชอบกินยี่ห้อไหน"
ค�ำตอบทีไ่ ด้คอื ดวงตากลมโตสีเหลืองทีจ่ ดจ้องมาทางผมเมือ่ ผมไม่ยอม
ป้อนปลาเส้นในถุงให้คุณเขาเสียที ผมหัวเราะเบาๆ ก่อนเอื้อมมือหมายจะไป
สัมผัสขนสังกะตังนัน่ แต่สญ
ั ชาตญาณแมวกลับสัง่ ให้คณ
ุ เกรย์ดดี ตัวหนีผมไป
"อ่าว ขอโทษก็ได้ กลับมาเถอะ ยังไม่หมดถุงเลย"
ค�ำตอบคือความเงียบและไร้เงาของคุณเกรย์
เพราะสถานการณ์ แ ต่ ล ะครั้ ง ไม่ เ อื้ อ ให้ ผ มโทรหาเจ้ า ของตามป้ า ย
ประกาศ ครั้งแรกกว่าจะได้โทรหาก็ปรากฏว่าคุณเกรย์ชิ่งหนีไปเสียแล้ว
ครั้งที่สองไม่เจอคุณเขา เกรงว่าถ้าบอกเจ้าของไปเขาอาจจะมาเสียเที่ยว
เมื่อไม่เห็นเจ้าเหมียวในดวงใจ ส่วนครั้งนี้คิดว่าตั้งใจจะโทรบอกเจ้าของแท้ๆ
แต่กลับมาเจอกันผิดที่ผิดทางไปหน่อย คุณเกรย์อยู่ตรงเสาไฟฟ้าที่มีเบอร์โทร
ติดต่อไว้และผมไม่สามารถเข้าใกล้เขาไปมากกว่านี้ได้ ท�ำให้ไม่ได้โทรหา
อย่างที่หวัง
ครั้งที่สี่ กว่าสมองผมจะฉลาดพอให้โทรหาเจ้าของเพื่อบอกว่าผมพบ
แมวของเขาอยู่แถวนี้ เผื่อว่าเขาจะมีเวลามาหา คุณเกรย์จะได้กลับไปอยู่บ้าน
สบายๆ เสียที ผมก็เดินถือถุงพลาสติกในมือที่ภายในบรรจุอาหารกระป๋อง
ของแมวยี่ห้อหนึ่งไว้ ตั้งใจว่าจะเอาให้คุณเกรย์กินและโทรหาเจ้าของเขาเสีย
แต่ปรากฏว่าป้ายประกาศที่เคยแปะอยู่ที่เสาไฟฟ้าต้นนี้กลับหายไป
รอยสก็อตเทปที่ยังติดอยู่ท�ำให้ผมคิดว่าเจ้าของอาจจะเจอคุณเกรย์แล้วก็ได้
จึงมาเก็บป้ายประกาศไป

Page MR. GREY.indd 9

11/6/2560 BE 13:56

10 MR. GREY

คิดได้อย่างนั้นก็โล่งใจปนใจหายนิดๆ เพื่อนใหม่ที่หวังว่าจะได้สนิทกัน
กลับไม่อยู่ซะแล้ว อย่างไรเสียก็ดีกว่าให้คุณเกรย์มาเดินเพ่นพ่านท�ำหน้าตา
ไม่เป็นมิตรใส่แมวจรแถวนี้
ผมถอนหายใจหันหลังกลับ ว่าจะกลับหอไปท�ำงานที่ค้างคา กลับสู่
ชีวิตนักศึกษาตามปกติเสียที แต่ทว่า...
แมว...
มีแมวนั่งมองหน้าผมอยู่บนถนนฝั่งเดียวกัน แม้จะเว้นระยะเล็กน้อย
ก็ตาม ผมอึง้ เมือ่ สิง่ ทีผ่ มคิดไม่ใช่ความจริง แม้วา่ ป้ายประกาศจะถูกดึงออกไป
แล้ว แต่คุณเกรย์ยังคงอยู่ที่เดิม
"คุณเกรย์! ท�ำไมยังอยู่อีกล่ะ นึกว่ามีคนมารับไปแล้ว"
ผมคุย กับเขา ก้ม ตัวนั่งชันเข่าเพื่อ เปิด อาหารแมวกระป๋ องที่ ไ หนๆ
ก็ซอื้ มาให้คณ
ุ เกรย์อยูแ่ ล้ว ถึงจะสงสัยทีป่ า้ ยประกาศหายไป แต่สภาพหิวโหย
ของคุณเกรย์ก็ท�ำให้ผมตัดสินใจให้อาหารเขาก่อนเรื่องอื่นๆ
คุณเกรย์ท�ำหน้าสงสัยที่อาหารของวันนี้แปลกไปจากเดิม แต่ก็ไม่รอช้า
พุง่ เข้ามาดมฟุดฟิดก่อนอ้าปากกินอาหารตรงหน้า ครัง้ นีม้ นั ใกล้กว่าครัง้ แรกๆ
ที่เจอคุณเกรย์ ระยะห่างระหว่างผมกับเขาร่นเข้ามาเรื่อยๆ พอเห็นว่าอาหาร
ใกล้จะหมดแล้วผมจึงเอื้อมมือ...ลองลูบขนสีเทายุ่งฟูนั่นดู
คุณเกรย์ที่ก้มกินอาหารอยู่สะดุ้ง แต่ไม่ได้เงยหน้ามาดู แค่ตัวกระตุก
เฉยๆ ใบหน้ายังคงมุดอยูใ่ นกระป๋องอาหาร ผมเลยได้ใจ ลูบไปทัว่ หลังคุณเขา
ซึ่งคุณเกรย์ไม่ได้ว่าอะไร...และไม่ได้หนีผมแล้ว
"ยอมซี้กันแล้วใช่ป่ะ"
"แง้ว"
คือค�ำตอบของแมวสีเทาตรงหน้า เมือ่ กินอาหารเสร็จคุณเขาก็เงยหน้ามา
มองผมตาแป๋ว ไม่เหมือนหน้าตาหาเรื่องในช่วงแรกๆ ที่ผมเจอ ท่าทีอย่างนี้
แสดงว่ายอมรับผมเป็นพวกแล้วใช่มั้ย
ผมไล่มือไปยังใต้คางของคุณเกรย์ ขยับนิ้วเกาเบาๆ คุณเกรย์เชิดหน้า
หลับตาพริ้ม ยินยอมให้ผมเกาคางให้แต่โดยดี อันที่จริงก็ไม่ได้นิสัยเสียนี่หว่า
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ท�ำไมก่อนหน้านี้ถึงหยิ่งใส่กันนะหืม ผมถามคุณเกรย์ในใจ มืออีกข้างยกไป
ลูบหัวนุ่มนั่นเบาๆ คุณเกรย์ไม่ขัดขืนท�ำให้ผมได้ใจมากกว่าเดิม
ผมละมือออกจากส่วนหัวของคุณเขา ก่อนสอดมือทัง้ สองข้างเข้าใต้ทอ้ ง
จับพุงแล้วยก ทันทีที่ขาทั้งสี่ของคุณเกรย์ลอยขึ้น สัญชาตญาณแมวก็สั่งให้
คุณเกรย์ดิ้นขัดขืนเพราะคิดว่าผมเป็นภัย
"อย่าดิน้ สิ นีม่ าดีนะ จะได้พาไปอาบน�ำ้ กินข้าวดีๆ ไง" ผมพูดกับคุณเกรย์
ที่ยังดิ้นไม่หลุดและรุนแรงขึ้นจนผมเผลอก�ำตัวเขาแน่นขึ้น อุ้งเท้าข้างไหนไม่รู้
ของคุ ณ เกรย์ ต ะปบเข้ า ที่ มื อ ผมทั น ที เล็ บ แหลมๆ จิ ก ลงบนมื อ ของผม
ท�ำให้ผมร้องลั่นก่อนปล่อยเขาลงพื้น
คุณเกรย์วิ่งไปอีกทางจนไร้เงา
"ง่า ขอโทษ"
วันต่อมาผมซือ้ ทัง้ อาหารกระป๋องและทาโร่หวังจะไปง้อขอคืนดีคณ
ุ เกรย์
แต่ไม่มีวี่แววของคุณเขาแม้ว่าผมมายืนรอตั้งนานแล้ว วันนี้คุณเกรย์คงยุ่งๆ
ล่ะมั้ง ผมคิด เปิดอาหารกระป๋องไว้ข้างเสาไฟฟ้าต้นเดิมก่อนเดินจากไป
พอเลิ ก เรี ย นในอี ก วั น ถั ด มาผมก็ รี บ ออกจากมหา'ลั ย ตรงไปยั ง ทาง
กลับหอพัก เมือ่ เช้าผมเดินผ่านเสาไฟฟ้าต้นเดิม แต่อาหารทีว่ างไว้ไม่มรี อ่ งรอย
การถูกสัมผัสแม้แต่น้อย ผมจึงคิดว่าคุณเกรย์อาจจะยังไม่ตื่นเลยวางอาหาร
แมวกระป๋องไว้ทเี่ ดิมไม่ได้ไปยุง่ กับมัน จวบจนตอนเย็น ผมอยากรูว้ า่ จะมีวแี่ วว
ของคุณเกรย์มั้ยจึงได้รีบวิ่งแจ้นมาดูผลงานอย่างนี้
ไม่มีร่องรอยการกินเหมือนเมื่อเช้า อันที่จริงสภาพมันเหมือนเมื่อวานที่
ผมเพิ่งเปิดฝาใหม่ เปิดวางไว้ยังไงตอนนี้ก็เป็นยังงั้น ผมใจแป้ว คุณเกรย์
หายไปไหนกันนะ
"แง้ว..."
เสียงร้องแผ่วๆ ดังมาจากพุม่ ไม้ตรงรัว้ บ้านทีอ่ ยูฝ่ ง่ั ตรงข้ามกับเสาไฟฟ้า
ผมมองตามต้นเสียงทันที เพ่งเล็งอยูห่ ลายรอบถึงเห็นคุณเกรย์ทซี่ มุ่ อยูใ่ นพุม่ ไม้
ผมเดินเข้าไปหา ทว่าครัง้ นีค้ ณ
ุ เกรย์ไม่ขยับตัวแม้แต่นอ้ ย เอาแต่รอ้ งเสียงแผ่วๆ
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อยู่อย่างนั้น
"เป็นอะไรไปหืม" ผมถาม เสียงร้องแง้วดังแผ่วๆ ตอบกลับผมมา
ไม่มีบรรจุในศาสตร์ไหนว่าแมวร้องเสียงอย่างนี้หมายความว่าอย่างไร
ผมจึงต้องหาค�ำตอบด้วยตัวเองโดยแหวกพุม่ ไม้ทเี่ ป็นทีซ่ อ่ นตัวของคุณเกรย์ออก
แม้จะเข้าใกล้คุณเขาขนาดนี้แล้วคุณเกรย์ก็ยังไม่มีแววว่าจะหนีไปเหมือน
เช่นเคยจนน่าประหลาดใจ
"เฮ้ย ไปโดนใครท�ำอะไรมาเนี่ย"
ผมถามเขาอย่างตกใจ พอแหวกพุ่มไม้จนเห็นตัวคุณเกรย์แล้วผม
ถึงได้เห็นสภาพยุ่งเหยิงของแมวสีเทาตัวนี้มากกว่าเก่า รวมถึงรอยเลือด...
เปรอะเต็มส่วนท้อง ใจผมสัน่ ทันที คุณเกรย์สง่ เสียงแผ่วเบา ผมรีบคว้าโทรศัพท์
ออกมากดหาเพื่ อ นที่ เ รี ย นสั ต วแพทย์ เ พื่ อ ถามถึ ง โรงพยาบาลหมาแมวที่
ใกล้ที่สุด
เมื่อได้ที่หมาย ผมถอดแจ็กเก็ตของตัวเองออกก่อนใช้มันค่อยๆ ห่อตัว
คุณเกรย์ไว้ ผมช้อนตัวคุณเขาขึ้นมาอย่างเบามือที่สุด คุณเกรย์ครางเสียงเบา
จนผมใจเสีย
"ไม่เป็นไรนะคุณเกรย์ เดี๋ยวจะพาไปหาหมอแล้วนะ ไม่เป็นไรแล้วนะ"
ผมบอกคุณเกรย์เสียงสั่น กึ่งเดินกึ่งวิ่งไปหน้าปากซอย มองหาแท็กซี่
เพื่อจะโบก เสียแต่พอคนขับเห็นสิ่งมีชีวิตเปื้อนเลือดในมือก็ไม่มีใครจอดรับ
ก้อนสะอื้นจุกอยู่ที่คอผมอย่างช่วยไม่ได้ ไม่เข้าใจว่าท�ำไมถึงช่วยกันไม่ได้
หนึ่งชีวิตไม่ได้มีค่าเท่าๆ กันหรอกหรือ
ผมโบกมื อ หาแท็ ก ซี่ ต ่ อ อย่ า งไม่ ย ่ อ ท้ อ คุ ณ เกรย์ ไ ม่ ร ้ อ งแล้ ว แต่
แรงกระเพื่อมเบาๆ จากอกท�ำให้ผมรู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่ จนในที่สุดก็มีแท็กซี่
ใจดีจอดรับผมหลังจากที่โดนปฏิเสธมาหลายสิบคัน ผมบอกจุดหมายกับ
คุณลุงก่อนอุ้มคุณเกรย์ไว้แน่น คุณลุงแท็กซี่รีบพาผมไปถึงจุดหมายด้วยเวลา
ไม่นาน
ผมกล่าวขอบคุณเขาจากใจจริงเมื่อช�ำระเงินเสร็จ จากนั้นจึงรีบวิ่งพา
คุณเกรย์เข้าโรงพยาบาลสัตว์เล็กไป
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คุณเกรย์ถูกส่งถึงมือหมอแล้ว เจ้าหน้าที่ให้ผมกรอกเอกสารเกี่ยวกับ
ประวัติคุณเกรย์ที่เคาน์เตอร์ เสียแต่ผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับคุณเกรย์มากนัก
จึงได้แต่ตอบเท่าที่ตอบได้
ก่อนหน้านั้นผมโดนคุณหมอจับฉีดยากันบาดทะยักและพิษสุนัขบ้า
เมื่อรู้ว่าผมไม่ใช่เจ้าของคุณเกรย์ และไม่ทราบว่าคุณเกรย์มาจากไหน แต่
แผลเล็กๆ ที่โดนคุณเกรย์ข่วนครั้งนั้นไปเตะตาคุณหมอเข้า ท�ำให้ต้องป้องกัน
ไว้ก่อน
"สีเทา!" เสียงผู้ชายที่ดังขึ้นมาท�ำให้ผมสะดุ้งเฮือก เมื่อหันไปมองตาม
ต้นเสียงก็ปรากฏภาพผูช้ ายร่างสูงใหญ่ไว้ผมยาวมัดไว้ขา้ งหลังลวกๆ ผมสีเข้ม
รับกับหน้าตาท�ำให้ดูเป็นคนดุ วิ่งออกมาจากข้างหลังเคาน์เตอร์ และมุ่งหน้า
ไปทางห้องฉุกเฉิน เสียแต่มีพี่ผู้หญิงมาบังทางไว้
"คราม อย่าเสียงดัง"
"ขอโทษครับ แต่สีเทาอยู่ห้องนี้จริงๆ หรือครับ" ผู้ชายตัวใหญ่ถามด้วย
สีหน้าตื่นตระหนก ส่วนฝ่ายพี่ผู้หญิงเองพอเห็นว่าคนอื่นๆ เริ่มหันมามอง
จึงได้แต่ค่อยๆ พาคนตัวใหญ่เดินหลบมุมไปไกลๆ
"จ้ะ เมือ่ ครูม่ คี นเอาแมวมาเข้าห้องฉุกเฉิน หน้าเหมือนสีเทาของครามเลย"
"ผมเข้าไปได้ไหม..."
"ตอนนี้หมอวิศดูแลอยู่ แต่ถ้าจะเข้าไป..."
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เสียงบทสนทนาของทั้งคู่เบาลงเรื่อยๆ จนผมไม่ได้ยิน
ผมหันหน้ากลับมาทางพนักงานบริการที่อยู่ตรงเคาน์เตอร์ เธอเองก็
หันหน้ากลับมาพร้อมผมเช่นกัน เดาว่าเมื่อครู่คงหันไปมองเหตุการณ์วุ่นวาย
ทางนั้นเหมือนกันกับผม เธอยิ้มแหยๆ ให้ส่วนผมเอ่ยถาม
"มีอะไรรึเปล่าครับ"
"เปล่าหรอกค่ะ แค่น้องเกรย์หน้าตาคล้ายกับแมวของเขาน่ะค่ะ เลยรีบ
ออกมาดู ขอโทษด้วยนะคะ"
"อ่อ...ครับ"
ผมไม่ได้ว่าอะไรต่อแม้ว่าจะเกิดค�ำถามมากมายอยู่ภายในใจ สุดท้าย
ผมก็ได้แต่น่ังรอคุณเกรย์อยู่ที่ส่วนรับรอง ผมนั่งเหม่อ ไม่ได้กดโทรศัพท์เล่น
อย่างที่ปกติชอบท�ำ เพราะมีความคิดเรื่อยเปื่อยมากมายอยู่ในหัวผม
'สีเทา' งั้นเหรอ เป็นไปได้ไหมว่าคนตัวใหญ่คนนั้นอาจจะเป็นเจ้าของ
คุณเกรย์จริงๆ สีหน้าของเขาเองก็ดูกระวนกระวายไม่น้อย แต่ถ้าอย่างนั้น
แล้วท�ำไมถึงได้ฉกี ป้ายประกาศหาออกกันนะ แล้วตอนนีค้ ณ
ุ เกรย์จะเป็นยังไง
บ้างนะ แต่ถึงมือหมอแล้วคงจะปลอดภัยแล้วใช่ไหม ผมไม่รู้ว่าแผลของ
คุณเกรย์หนักหนาสาหัสเท่าไหร่เพราะไม่เชี่ยวชาญ แต่เลือดออกขนาดนั้น
คงหนักไม่ใช่น้อย ใจผมเสียขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้ ไม่รู้คุณเขาไปถูกอะไรมา
โดนใครตีหรือหมาจรตัวไหนกัดรึเปล่า
"เจ้าของน้องเกรย์ครับ"
ผมสะดุง้ เมือ่ ได้ยนิ ชือ่ ทีแ่ ม้วา่ จะไม่ใช่ชอื่ ของผมก็ตาม ผมลุกขึน้ ยืนรับค�ำ
คุณหมอเดินมาทางผมพร้อมเอ่ย
"ตอนนี้น้องปลอดภัยแล้วนะครับ โดนกัดเป็นแผลถลอกนิดหน่อย
แต่ไม่ถึงกับเป็นอันตราย แผลเองก็ไม่ได้ลึกมาก แต่เค้าเหนื่อยและอ่อนเพลีย
มากกว่า ทางที่ดีให้นอนดูอาการที่โรงพยาบาลสักสองสามวันก่อนนะครับ"
"อ่า ได้ครับ" คุณเกรย์ไม่เป็นไรแล้ว ผมถอนหายใจอย่างโล่งอก
"คนไหนเหรอ"
"นั่นไงที่นั่งตรงนั้น เสื้อนักศึกษาอ่ะ"
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บทสนทนาของคนสองคนลอยมาเข้าหูผมอย่างห้ามไม่ได้ ผมคงไม่ใส่ใจ
ถ้าคนในเสือ้ นักศึกษาตอนนีไ้ ม่ได้มแี ค่ผม พอเงยหน้าขึน้ มองก็เห็นร่างคนตัวโต
คนนั้นเดินเข้ามาหาผมที่ก�ำลังนั่งรอช�ำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดอยู่
ร่างสูงใหญ่ที่ยืนตรงหน้าผมแสดงท่าทีอึกอัก เขาตัวโต แต่ไม่ใช่เพราะ
ไขมัน หากแต่เพราะโครงร่างเหมือนเป็นคนกระดูกใหญ่รวมถึงกล้ามเนือ้ เยอะ
ท�ำให้ดูตัวใหญ่ เขายึกยักอยู่สักพักก่อนเอ่ย
"น้อง...เป็นเจ้าของแมวตัวนั้นหรือครับ"
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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