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เวอร์์จิิลกลับมาแล้ว!

ผู้่านไป 3 ปี ตัอนน่�มิโลักับหญิงสาวิได�ย�ายออกมา

อย้่นอกเม่อง ในบ�านหลัังเลั็กๆ ใกลั�ทุะเลั ม่สวินสวิยๆ 

แลัะไม่ตั�องข้�นบันไดหลัายขั�นอ่กแลั�วิ  มิโลัโตัเป็นหน์่ม 

ถึึงแม�วิา่ตัวัิจะใหญก่วิา่ลัก้แมวิทุั�วิไปนดิเดย่วิกต็ัาม  มนั 

สวิมปลัอกคอส่แดงทุ่�ป้ามิโมซาเย็บให� ขนเป็นเงาวัิบ  

ด้ปริะหนึ�งเจ�าชายองค์น�อยๆ เลัยทุ่เด่ยวิ  แลัะถึึงแม�วิ่า

มันยังกริะโดดไม่เป็นแลัะเดินไม่ตัริงทุางนัก แตั่มิโลัก็ม่

ควิามมั�นใจในตัวัิเองเพิ�มข้�นทุก์วัิน  แลัะควิามซนของมนั 

ก็เป็นทุ่�ร้ิ�จักไปทัุ�วิทัุ�งย่าน  สัตัวิแพทุย์อธุ์ิบายวิ่า ซ่ริี- 

เบลัลัาริ์ ไฮีโปเพลัเซ่ย ซึ�งเป็นสภาพทุางริะบบปริะสาทุ
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ของมิโลัแลัะทุำาให�มันพิการินั�น ไม่ใช่โริคริ�าย แลัะไม่ได� 

ทุำาให�มิโลัเจ็บปวิดตัริงไหน เพ่ยงแค่ริ่างกายทุำางาน 

ไม่ปริะสานกันเทุ่านั�นเอง  มิโลัสามาริถึใช�ช่วิิตัได�อย่าง

เตั็มทุ่�แลัะอาย์ย่น แถึมยังแก่นแก�วิกวิ่าแมวิตััวิอ่�นๆ 

ด�วิยซำ�า

วิาเลันติัโน แมวิดำาทุ่�ริอดชว่ิติัมาได�จากเมอ่งลิัโนซา 

ก็มาอย้่กับมิโลัแลัะหญิงสาวิด�วิย แตั่หลัังจากได�ลัิ�มริส

อิสริภาพ แลัะริ่างกายแข็งแริงด่แลั�วิ วิาเลันตัิโนก็ชอบ 

นอนนอกบ�าน ส่วินหนึ�งเป็นเพริาะมันเทุ่�ยวิเจ�าช้�กับ 

แมวิสาวิท์ุกตััวิในลัะแวิกนั�น จ้งม่แมวิน�อยทุ่�หลังเสน่ห์

นัยน์ตัาส่นำ�าทุะเลัของมันแวิะเวิียนมาตัลัอด โดยเฉพาะ

อย่างยิ�งช่วิงวิันวิาเลันไทุน์ของแมวิ 

หญิงสาวิก็เป็นผู้้� ใหญ่ข้�นเหม่อนกัน  ตัอนน่�เธุ์อ

ทุำาหน�าทุ่�แม่ของแมวิน�อยอย่างเตั็มริ้ปแบบ  การิทุำางาน 

ทุางไกลัทุำาให�เธุ์ออย้่บ�านเส่ยเป็นส่วินใหญ่  เธุ์อจ้งเริิ�ม

วิาดร้ิปมิโลัในทุ่าตัลักๆ  เช่น มิโลัตัอนลั�มขณะย่นอย้่

เฉยๆ  หริอืตัอนลั�มลังไปในจาน หริอืตัอนยน่โคลังเคลัง 

แลัะโยกหัวิไปข�างหน�ามาข�างหลัังเวิลัาเคริียดๆ แลัะ 

บางครัิ�งเวิลัามันพยายามหาทุางข้�นโซฟาก็กริะโดด 
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ตั่ลัังกาแลัะหม์นตััวิ 3 ริอบอย่างไม่น่าเช่�อ แลั�วิก็ตัก 

เส่ยงดังตั์�บ!  ภาพทุ่�เธุ์อวิาดน่าจะเอามาทุำาหนังส่อเลั่ม

เลัก็ๆ  อาจทุำาเป็นซ่ริสีข์ายทุาง Amazon Cat  แน่นอนวิา่ 

มโิลัคอยตัริวิจแก� “แมล่ัม่ใส่ขนส่ขาวิสองเส�นบนทุ�องผู้ม 

ใส่ลังไปเด่�ยวิน่�!” 

เป็นธุ์ริริมดาว่ิามิโลัเป็นแมวิทุ่�ค่อนข�างเอาแต่ัใจตััวิ

เหมอ่นลัก้คนเดย่วิทัุ�วิไป  ท์ุกครัิ�งทุ่�ม่ใคริโทุริศััพท์ุมา  หรืิอ

เวิลัาแม่มป่ริะชม์งานทุางซ้ม มนัจะแผู้ลังฤทุธิุ์�ออกอาการิ 

หวิงแม ่ ริ�อง เม่�ยวิ เม่�ยวิ เม่�ยวิ เกาแข�งเกาขาเธุ์อ เพริาะ

มันกริะโดดข้�นโตั�ะเหม่อนริะเบิดลังแบบแมวิตััวิอ่�นๆ 

ไม่ได� “อ์�มผู้มหน่อย กอดผู้มทุ่ ขออะไริหมำ�าหน่อย  

ผู้มเป็นลั้กน�อยของแม่นะ! วิางโทุริศััพทุ์แลั�วิมาด้แลั 

ผู้มมมมม”

หญิงสาวิหัวิเริาะ ไม่วิ่าอะไริมัน “วิันอาทุิตัย์เป็น 

วิันของพวิกลั้กๆ เขาน่ะ เหม่อนวัินอ่�นๆ ท์ุกวัิน” เธุ์อ

พ้ดเลั่นกับเพ่�อนๆ ผู้้�หญิง “แค่น่�ก่อนนะ ไม่งั�น เด่�ยวิ 

มิโลัโทุริเริียกทุนาย”

แตัห่ลัายครัิ�งเธุ์อนั�นเองทุ่�เป็นฝ่า่ยคย์จ�อกับเจ�าแมวิ

น�อยซึ�งอย้่คนลัะม์มบ�าน  ส่วินมันก็ตัอบเฉพาะเวิลัา
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อยากตัอบ  นั�นเป็นกฎการิแก�เผู้็ดของแมวิ 

“ลั้กจ๋า ลั้กริักของแม่ อย้่ไหนเอ่ย”

เงียบ

“ลั้กจ๋า ลั้กริักแม่ไหมคริับ”

แม�แตั่ใบไม�ก็ไม่ขยับ แตั่หญิงสาวิม่คาถึาวิิเศัษ

“ลั้กจ๋า หิวิไหมลั้ก”

“เม่�ยวิ เม่�ยวิ เม่�ยวิวิวิวิ” มิโลัส่งเส่ยงตัอบทุันใด 

พริ�อมกันนั�นก็กริะโดดลังจากโซฟาเส่ยงดังตั้ม!  มัน

ตักลังมาขณะทุ่�ยังวิิ�ง ตััวิก็เลัยม�วินกลัิ�ง “มาแลั�วิคริับ  

มาแลั�วิคริบั!  มอ่ะไริให�ผู้มหมำ�าคริบั ปลัาเทุริาตัห์รืิอเปล่ัา  

หริือปลัากะพง ปลัากะพง ปลัากะพง ปลัากะพงงงงงง!”

แลั�วิถึ�าเกิดเธุ์อทิุ�งมันไวิ�ตัามลัำาพังสักสองสาม

ชั�วิโมงเพ่�อไปทุำาธ์ุ์ริะหริือเข�าไปในเม่อง มันก็จะงอน 

แลัะทุำาหน�างอใส่เธุ์อ

“มิโลั แม่กลัับมาแลั�วิจ�า ไม่ด่ใจทุ่�เห็นแม่กลัับมา

หริือคริับ”

“ม่ายยยยย ไปให�พ�น! ฟ่ออออ”

“ไม่เอาน่า มิโลั...”

มิโลัไม่ยอมทุ่าเด่ยวิ แม�แตั่ปลัาก็ใช�ลั่อมันไม่ได�  
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เริาจ้งตั�องใจเย็นแลัะริอคอย

บางคริั�งเวิลัาไปเทุ่�ยวิไหนไกลัๆ มิโลัจะสน์กตัลัอด

การิเดินทุาง แต่ัพอถึึงเวิลัาตั�องออกจากโริงแริม มันจะ

มด์ไปอย้่ใตั�เตัย่ง ไมย่อมออกมา  หญงิสาวิจง้ตั�องโทุริหา 

พนักงานยกกริะเป๋า “สวัิสด่ค่ะ ดิฉันตั�องการิไม�กวิาด 

สักอันค่ะ พอด่ตั�องไลั่น�องแมวิออกมาจากใตั�เตั่ยง”

พนักงานหัวิเริาะคิกๆ “ได�คริับ จะเอาไปให�เด่�ยวิน่� 

คริับ”

ตัอนกลัางค่น แม่ลั้กก็นอนด�วิยกัน แลัะกอดกัน

แน่นเลัย

“แม่ริ�องเพลังกล่ัอมเหม่ยวิให�ฟังหน่อยได� ไหม

คริับ” ค่นหนึ�งมิโลัถึามแม่ในช่วิงทุ่�เพิ�งย�ายมาอย้่บ�าน

ใหม่

“เพลังกลั่อมเหม่ยวิหริือ  มันริ�องยังไงคริับลั้ก”

“อ�าวิ อย่าบอกนะว่ิาแม่ริ�องเพลังกลั่อมเหม่ยวิไม่

เป็น!”

แลั�วิพอตัอนเช�า มิโลัลังจากเตั่ยงก่อนแม่ “เม่�ยวิ 

เม่�ยวิ เม่�ยวิ” มันริ�องตัอนเช�าตัริ้่พลัางขบกัดจม้กเธุ์อ 

พริ�อมออกริบ เอ�ย ไม่่ใช่สิ พริ�อมกินอาหาริ
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แตั่บางคริั�งมันก็ไวิ�ตััวิ คงได�ริับอิทุธุ์ิพลัมาจากแมวิ

ริ์่นพ่�อย่างวิาเลันตัิโนซึ�งม่ลัักษณะทุ่าทุางเป็นผู้้�ใหญ่

“อ�าวิ! มิโลัไม่อยากนอนกอดแม่แน่นๆ แลั�วิหรืิอ

ลั้ก” หญิงสาวิถึามมัน

“แม่ก็ ผู้มเป็นแมวิวัิยร่์ินแลั�วินะ ก็ตั�องการิพ่�นทุ่�

ส่วินตััวิบ�างสิ  เลัิกคลัอเคลั่ยได�แลั�วิ มันน่าอึดอัดนะ”

แตั่ถึ�าได�ยินเส่ยงฟ้าริ�อง แมวิวัิยร่์ินก็จะกลัายเป็น 

ลั้กแมวิน�อยทุันทุ่ “แม่คริับ แม่คริับ อ์�มผู้มหน่อยคริับ 

กอดแน่นๆ นะคริับ ผู้มริักแม่คริ�าบ ผู้มเป็นลั้กแม่นะ

คริับ”

แตั่สิ�งทุ่�ทุำาให�มิโลักลััวิมากทุ่�ส์ดค่อเวิลัาเธุ์อป่วิย  

ซึ�งนานๆ จะเกิดสักคริั�ง  มิโลัจะตักใจมาก แลัะม่อาการิ

ชัก  ม่อย้่ครัิ�งหนึ�ง มันส่งเส่ยงริ�องแลัะวิิ�งไปซ่อนตััวิ 

อย้่ในห�องเกบ็ของ ไมม่ทุ่างจะทุำาให�มนัออกมาได�  ในใจ 

มันคิดว่ิา จะทุำาอย่างไริถึ�าไม่ม่เธุ์อ  เธุ์อเป็นแม่ของมัน  

โชคด่วิ่าไม่เป็นอะไริริ�ายแริง  หมอบอกว่ิาแค่จ์กเส่ยด

อยา่งริน์แริง  ได�ยนิดงันั�นมโิลักโ็ลัง่ใจ เดินไปใกลั�ๆ  เตัย่ง 

แลั�วิข่วินเตั่ยงเพ่�อขอข้�น “เป็นพยาบาลัหรืิอครัิบลั้ก” 

หญิงสาวิลั�อมันเลั่น  แลั�วิทุั�งค้่ก็หัวิเริาะ
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ควิามจริิงแลั�วิมิโลักริะโดดข้�นเตั่ยงเองได�  มันหัด

ใช�เลั็บขย์�มผู้�านวิม แลั�วิดึงๆ จนข้�นไปได�  จริิงอย้่วิ่า

บางครัิ�งมันก็เซแลัะร่ิวิงหงายหลัังลังไป  แต่ัหญิงสาวิ

พบมันนอนขดตััวิอย้่กลัางเตั่ยงบ่อยข้�นเริื�อยๆ “เอ 

ก�อนอะไริอย้่ใตั�ผู้�าห่มน�า” เธุ์อถึามเส่ยงดัง แกลั�งทุำา

เป็นไม่ริ้�  ส่วินมิโลัก็คิดอย้่ในใจว่ิา “แม่ไม่เห็นเริา แม่

ไม่เห็นเริา!” คิดวิ่าตันเป็นแมวิวิิเศัษ เหม่อนตัอนทุ่�มัน

ม�วินในผู้�าห่มผู้่นเลั็กๆ จนกลัายเป็นลั้กบอลักลัมดิก   

วิ้มมมมม วิ้มมมมมม  มันริ�องแลั�วิก็หายตััวิไป “มิโลั น่�

ลั้กทุำาได�ยังไง” ส่วินมิโลัก็ตัอบวิ่า “แม่คริับ ก็เพริาะผู้ม

เป็นแมวิวิเิศัษไง” หรืิอเวิลัามันหลับัอย้่ในทุ่�นอนของมนั

แลั�วิตััวิด่ดออกไปตักไกลัหนึ�งเมตัริ แทุนทุ่�มันจะริ�องไห� 

กลัับบอกตััวิเองวิ่ามันม่มนตัริ์วิิเศัษ  เวิอริ์จิลันั�นเองทุ่�

สอนมันวิ่าริ�องไห�คริำ�าคริวิญไปก็ไม่ม่ปริะโยชน์  มอง

ด�านบวิกด่กวิ่า

วินัไหนอากาศัด ่มโิลักบัแมก่็ไปทุ่�ชายหาด “แม ่แม่ 

เริ็วิๆ หน่อยสิ  ผู้มอยากเลั่นกับพวิกนกนางนวิลัเพ่่�อน 

ของผู้ม” แมวิน�อยเริง่ พลัางดงึสายจ้งทุนัทุ่ทุ่�หญงิสาวิวิาง

มนัลังบนทุริาย  มน่กนางนวิลัมากมาย  มโิลัหวิงัอย้่ในใจ
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วิา่ตัวัิใดตัวัิหนึ�งในนั�นจะเป็นเวิอร์ิจิลัเพ่�อนของมัน แม�มัน

จะไม่ได�พ้ดออกมาก็ตัาม  ตัอนน่�เวิอริ์จิลัอย้่ไหนก็ไม่ริ้�

สินะ  ไม่ริ้�ทุำาอะไริอย้่ จะยังอย้่ในโมริ็อกโกหริือเปลั่านะ   

ไม่ริ้�จะกลัับมาหามันในวิันใดวิันหนึ�งเหม่อนทุ่�สัญญาไวิ�

หริือเปลั่า  “แตั่ถึึงแม�วิ่าจะกลัับมา” มิโลัคิด “เขาจะหา

ฉนัเจอได�ยงัไง กเ็ริาย�ายบ�านแลั�วิ” ตัอ่มาควิามเศัริ�ากจ็าง

หายไป มิโลัจ้งไปเลั่นกับเหลั่าลั้กนกนางนวิลัซึ�งตัอนน่� 

หายกลััวิแมวิน�อยตัลักๆ ทุ่�เดินส่ายสะโพกไปมาแลัะ

สะด์ดลั�ม แมวิน�อยทุ่�วิิ�งไลั่ปลัาเลั็กปลัาน�อยเลั่น แลั�วิก็

ลั�มหัวิทุิ�มทุริาย

ชายหาดช่างสวิยอะไริเช่นน่�  ด่จังทุ่�ได�ม�วินกลัิ�ง

ไปบนพ่�นทุริาย  แน่นอนวิ่าเลั่นเสริ็จแม่ก็ตั�องทุำาควิาม

สะอาดมันทุั�งตััวิ แตั่สำาหริับเธุ์อแลั�วิไม่เป็นไริเลัย  ตัาม

ชายฝั่ง นอกจากนกนางนวิลัแลั�วิ ยังม่สัตัวิ์น่าริักอ่�นๆ 

อ่กมากมาย  ปลัาดาวิ ป้เสฉวิน... มิโลัเป็นเพ่�อนกับ

สัตัวิ์ทุ์กตััวิ แม�แตั่กับแมงกะพร์ิน โดยอย้่ ในริะยะทุ่�

ปลัอดภยั  เมน่ทุะเลัตัลักจงั มห่นามเตัม็ตัวัิอยา่งนั�นเวิลัา

เคลั่�อนไหวิด้เหม่อนเตั�นริะบำา  บนโขดหินเลั็กๆ ทุ่�โผู้ลั่

ข้�นจากทุริายเวิลัานำ�าลัดมเ่ม่นตัวัิหนึ�ง สวิยมาก ช่�อวิโิอลัา
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“เอ�ะ... น่�เธุ์อก็มป่ัญหาเริื�องเดนิไม่ตัริงทุางเหม่อน

ฉันหริือ” แมวิน�อยริ�องถึามเม่�อเห็นป้น�อยตััวิหนึ�งเป็น

ครัิ�งแริก แลัะสังเกตัเห็นวิ่าป้ไม่เดินไปข�างหน�าแต่ัไป

ด�านข�าง

ป้ตักใจกลััวิ ริีบหน่เข�าไปหลับในเปลั่อกหอยขนาด

ใหญ่

“เปลัา่ ฉนัเป็นป้นะ่” มนัพ้ด “ถึ�าเธุ์อสัญญาว่ิาจะไม่

กินฉัน  ฉันจะอธุ์ิบายให�ฟัง”

“ฉันกินมาแลั�วิ” แมวิน�อยตัอบ น�อยใจนิดๆ “แลัะ

อ่กอย่าง  ฉันไม่กินเพ่�อนหริือใคริทุ่�ฉันริ้�จักหริอกนะ”

ป้น�อยจ้งออกมา “ค่องี�นะ” มันเริิ�มอธิุ์บาย “ทุ่�ฉัน

เดินแบบน่�ก็เพริาะลัักษณะริ้ปริ่างของฉันน่ะ  ขากับก�าม

ทุ่�ฉันใช�หน่บอาหาริทุำาให�ฉันเคล่ั�อนไหวิไปข�างหน�าบน

ทุริายเริ็วิๆ ได�ลัำาบาก  แตั่ถึ�าเดินไปด�านข�าง ฉันเดิน 

เริ็วิปรืิ�อเลัย  แลั�วิเวิลัาฉันม่ควิามริักนะ ฉันเตั�นบัลัเลัตั์

สวิยมากเลัยริ้�ไหม”

“ถึ�างั�นเธุ์อก็เป็นแบบเด่ยวิกับฉันเลัย” มิโลัหัวิเริาะ 

“ฉันเองเวิลัาพยายามจะวิิ�งหริือกริะโดด ทุ่าทุางของฉัน

จะเหม่อนเตั�นบัลัเลัตั์  แม่ชมวิ่าฉันเตั�นเก่งมาก”



18 คอสตัันซา ริิซซาคาซา ดอริ์ซอนญา

ครัิ�นตักกลัางค่น แมวิน�อยก็ขดตััวินอนอย้่ ใน 

อ�อมแขนของหญงิสาวิ  “ไมร่ิ้�จะมโ่อกาสเจอเขาอก่ไหม” 

มโิลัริำาพงึริำาพนัขณะนกึถึึงเวิอร์ิจิลั “ถึ�าฉนัปริาริถึนาอยา่ง

แริงกลั�า บางทุ่เวิอร์ิจิลัอาจกลับัมาหาฉันก็ได�” แลั�วิมนัก็

หลัับไปพริ�อมกับควิามคิดน่�

มโิลัไมร่ิ้�วิา่เวิอร์ิจิลักลับัมาทุ่�อติัาลัส่องครัิ�งแลั�วิ แลัะ

ตัามหามันทัุ�งสองครัิ�ง  พอไม่เจอมิโลัทุ่�ทุ่�อย้เ่ดมิ เวิอร์ิจลิั

ก็ตัริะเวินไปทัุ�วิใจกลัางกริ์งโริม จากนั�นก็ไปชานเม่อง  

แตัก่็ไมพ่บ  ตัอ่มาก็ถึึงเวิลัาออกเดินทุางอก่ครัิ�ง เวิอร์ิจลิั

จ้งสัญญากับตััวิเองว่ิาจะออกตัามหาเพ่�อนอ่กหากได�

กลัับมาในคริั�งหน�า 

ตัอนนั�นนา่จะเป็นเดอ่นมน่าคม หริอืเดอ่นเมษายน  

อากาศัเริิ�มอ์น่ข้�น  แมอ่อกไปตัลัาด  วิาเลันตัโินไปซอ่นตัวัิ 

อย้่ทุ่�ไหนสักแห่งเหม่อนเคย  มิโลัคลัานไปมาริอบบ�าน

ด�วิยอาการิคิดไม่ตัก พยายามนึกวิ่าจะเลั่นซนอะไริอ่กด่   

ทุนัใดนั�นเอง ได�ยินเส่ยงดังโคริมคริามทุำาลัายควิามเงียบ

สงบของวัินอาทุติัยน์ั�น  มน่กนางนวิลัตัวัิใหญม่ากบนิวิน 

อย้เ่หนอ่หลังัคาบ�าน  ดเ้หมอ่นจะเมาด�วิย  มนัม์ง่ตัริงมา 
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ทุ่�ช่องแสงซึ�งเปิดอย้่ แตั่ไม่แน่หริอกนะวิ่าจะบินตัริงเป้า

หริือเปลั่า

“โอ�ะ เซ เซ ฉันเซ ช่วิยด�วิยยยยยยยยยยยย”

นกนางนวิลัลังไปในปากปล่ัองไฟแลัะตักบนเตัาผิู้ง

ซึ�งดบัอย้ ่เส่ยงดงัตั์�บ! “โอยย โอยย เจบ็ เหน็ดาวิเตัม็ไป

หมดเลัย” ม่ขนนกกริะจายไปทัุ�วิ  ตััวิของนกนางนวิลั

เป้�อนคริาบเขม่า ด้เหม่อนอ่กาขนาดยักษ์

นกนางนวิลัพยายามสะบัดปีกให�สะอาด

“น่�เจ�าตััวินั�นน่ะ อย่าย่นทุ่�ออย้่อย่างนั�นสิ  มาช่วิย

ฉนัหนอ่ยไม่ได�หรืิอไง” มนัพด้กับมโิลัซึ�งซ่อนตัวัิอย้ห่ลังั

โซฟาด�วิยควิามกลััวิ

เส่ยงนั�น ตั่อให�ดังอย้่ทุ่ามกลัางเส่ยงอ่�นๆ นับพัน

เส่ยง  มิโลัก็จำาได� 

“เอ�ะ.... น่�.... ค์ณค่อ....”

“วิา่ไง เจ�าหน ้เป็นไงมั�ง  ริ้�ไหมวิา่มนัยากขนาดไหน

กวิา่จะตัามหาเจ�าเจอ  ไมย่กับอกวิา่จะย�ายบ�าน  โชคดน่ะ

ทุ่�พวิกเริาชาวินกนางนวิลัม่โทุริศััพทุ์ไริ�สาย...”

มิโลัไม่เช่�อตัาตััวิเอง

“เวิอริ์จิลั! เวิอริ์จิลั! เวิอริ์จิลัของผู้ม!”
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“แลั�วิคดิวิา่จะเป็นใคริไปลัะ่ เจ�าหน”้ นกนางนวิลัพด้

ด�วิยสำาเนย่งชาวิโริมตัลักๆ ทุ่�ยงัตัดิไมห่าย  มนักต็ั่�นตันัใจ 

เหมอ่นกัน “ฉนัเคยบอกเจ�าแลั�วิไม่ใชห่รืิอ วิา่ฉันจะไม่ลัม่

เจ�า  ไหน มาน่�ส ิมาให�ดใ้กลั�ๆ  หนอ่ย  โตัข้�นเยอะเลัยนะ  

กลัายเป็นแมวิหน์ม่หลัอ่แลั�วิ  บ�านกห็ลังัใหญ่  แตัแ่ยต่ัริง

ปลั่องไฟชั�วิริ�ายนั�น ทุำาขนของฉันเจ็บไปหมด...”

“เวิอร์ิจิลั ค์ณเหม่อนเดิมเลัย!” แมวิน�อยหัวิเริาะ

ออกมา

“อย่าพ้ดจาทุะลัึ�ง เจ�าหน้  ริ้�ไหมวิ่าฉันน่ะอาย์เทุ่าไริ

แลั�วิ  ไม่ใช่หน์่มน�อยบึกบึนเหม่อนเม่�อก่อน”


