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“A dog is a man’s best friend”
“สุนัขคือเพื่อนแท้ของมนุษย์”
ประโยคนี้เคยคุ้นกันหรือไม่
สำหรับผู้มีประสบการณ์เลี้ยงสุนัขที่เฝ้าดูแลมันอย่างเอ็นดูรักใคร่ ให้
ความจริงใจและใส่ใจแล้ว ย่อมสัมผัสและรูซ้ งึ้ ถึงความหมายได้อย่างดีทเี ดียว
ความรักในสัตว์เลีย้ งน่ารักชนิดนีไ้ ด้สร้างสายใยเชือ่ มโยงความสัมพันธ์อนั
ลึกซึง้ และมีคา่ ต่อทัง้ สุนขั ทีถ่ กู เลีย้ งและผูเ้ ป็นเจ้าของอย่างมีคำอธิบายชัดเจน
ในนวนิยายของ อรุณรุ่ง เรื่องนี้
‘สายใย…สายสัมพันธ์’ เป็นเรื่องของความรู้สึกหลายต่อหลายอย่าง
ระหว่างคนกับสุนขั คุณผูอ้ า่ นสามารถสัมผัสได้ถงึ ความอบอุน่ เข้าใจ ความมี
มนุษยธรรม ความดีงามในการโอบเอือ้ สิง่ มีชวี ติ ร่วมโลกเดียวกัน ความเสียสละ
ที่ดำเนินไปอย่างดีที่สุดต่อสัตว์เลี้ยงอันเป็นที่รักของพวกเขา
อ่านแล้วพบว่าสุนขั แสนรูย้ งิ่ นัก ไม่เฉพาะแต่เพือ่ ให้มนุษย์รกั และเอ็นดู
พวกมันเท่านัน้ แต่ยงั เรียนรูท้ จี่ ะตอบแทนเอาอกเอาใจมนุษย์ แบ่งปันความ
สุขและทุกข์ร่วมกับมนุษย์ด้วยเช่นกัน
หลายคนหมัน่ ไส้เมือ่ เห็นเจ้าของกอดเคล้าเคลียคลอสุนขั ของตน บางคน
ถึงขนาดเรียกสุนัขว่า ‘ลูก’ สุนัขเล่าจะสุขใจเพียงใดที่ได้รับความรักเช่นนั้น
เผลอๆ มันอาจเรียกมนุษย์ว่า พ่อ-แม่ เหมือนอย่างในเรื่องนี้ก็ได้
สุนัขรับรู้และแสดงตอบความรักที่มนุษย์มีให้ด้วยการกระทำมากมาย
ทั้งโดยสัญชาตญาณและจิตสำนึกในบุญคุณ ซึ่งคนที่เฝ้าสังเกตพฤติกรรม
ของพวกมันเท่านัน้ ทีร่ ไู้ ด้ บางขณะเมือ่ เราโอบกอดพวกมันไว้ในวงแขนอย่าง
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ทะนุถนอมและเงี่ยหูฟังสุนัขพูดได้เหมือนตัวละครในเรื่องนี้ พวกสุนัขอาจจะ
อยากบอกมนุษย์ที่รักมันอย่างเหลือเกินว่า
“A man’s really just a security blanket for the dog”
“มนุษย์คือความอบอุ่นใจของพวกเราโดยแท้”
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“ทอมมี่ ดูลูกหมาตัวนี้ซี น่ารักที่สุดเลย”
“เออ! หางมันโบกสะบัดตลอดเวลาเลย พันธุ์อะไรนะ?”
คนขายซึง่ เป็นฝรัง่ ผมทองซึง่ นัง่ อยูห่ น้าร้านในเมืองซานฟรานซิสโกรีบ
อธิบายเชิงโฆษณาคุณภาพว่า
“พันธุช์ หิ ส์ ุ ฉลาดมากเลย ซือ้ ไปเลีย้ งเป็นลูกซีคณุ รับรองไม่ผดิ หวัง
แน่ๆ”
“จูดี้อยากได้ไหมครับ?”
ทอมมีห่ นุม่ ลูกครึง่ ไทยอเมริกนั ถามเด็กสาวแสนสวยชาวไทยทีก่ ำลังอยู่
ในวัยสาวสะพรั่งตา ซึ่งเด็กสาวก็รีบตอบทันทีว่า
“อยากได้ซจิ ะ๊ ทอมมี่ ใครจะไม่อยากได้ น่ารักขนาดนี้ ถ้าไม่รบี ซือ้
คนอื่นเอาไปแน่ๆ จูดี้ชอบตรงที่หางมันกระดิกตลอดเวลา แสดงว่ามันเป็น
ลูกหมาอารมณ์ดีมากๆ เลย”
“งั้นทอมมี่จะซื้อให้จูดี้นะจ๊ะ”
“ราคาเท่าไหร่คะ?”
คนขายบอกราคา จูดี้ทำหน้านิ่ว
“ตั้งหมื่นกว่าบาทไทยแน่ะ”
“ถ้าอยากได้ ก็อย่าเสียดายเงินเลย ทอมมี่ซื้อให้เองนะจ๊ะ” เขาถาม
คนขายอีกว่า
“เขาอายุกี่เดือนครับ”
“เพิง่ สีอ่ าทิตย์เท่านัน้ แต่มนั กินอาหารเม็ดสำหรับลูกสุนขั ได้แล้วนะครับ
เพียงแต่คุณเอาอาหารเม็ดไปแช่ในน้ำนมให้พองและนิ่มก่อนจึงค่อยป้อนมัน”
“แต่มันยังกินนมแม่อยู่ใช่ไหมคะ? แล้วฉันจะทำยังไง?”
“คุณก็แค่ซื้อขวดนมเล็กๆ ขวดนี้กับนมของสุนัขไปป้อนให้เท่านั้นเอง
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“ก็ต้องตื่นดึกๆ ให้นมมันน่ะซี ใช่ไหมคะ?”
“ไม่เป็นไรหรอก ทอมมีจ่ ะคอยป้อนนมให้เค้าเอง” ทอมมีส่ ง่ บัตรเครดิต
ให้คนขาย เขารับมาแล้วอธิบายต่อไปอีกว่า
“พออายุหกอาทิตย์ คุณต้องพาเค้าไปฉีดวัคซีนและรักษาโรคหวัดและ
หลอดลมอักเสบ ต่อจากนัน้ สัตวแพทย์จะนัดให้คณุ ไปฉีดโรคลำไส้อกั เสบ และ
โรคไข้หดั สุนขั เมือ่ อายุสามเดือน และโรคอืน่ ๆ อีกตามกำหนด” หนุม่ สาวทัง้
สองมองหน้ากัน แสดงอาการหนักใจ แต่คนขายปลอบว่า
“ชิหส์ เุ ป็นสุนขั ทีน่ า่ รักทีส่ ดุ ฉลาดและขีอ้ อ้ นมาก ตัวก็เล็กมาก หน้าตา
ก็น่ารัก แถมเลี้ยงง่ายที่สุดแล้วครับ”
เขาพูดไปแล้วก็รดู บัตรเครดิตไปด้วยโดยเร็ว เพราะกลัวว่าคนซือ้ ทัง้ สอง
จะเปลี่ยนใจ จูดี้อุ้มลูกหมาตัวนั้นขึ้นมาเชยชมตรวจดูทุกส่วนของร่างกาย
แล้วร้องว่า
“ไม่ใช่ตัวเมียหรือคะ”
“ตัวผูค้ รับ ดีกว่าตัวเมียเสียอีก เพราะตัวเมียมีรอบเดือนจะทำให้พนื้ พรม
ของคุณเสียหาย”
จูดี้จูบเจ้าตัวน้อยอย่างรักใคร่
“เจ้ามีดวงตากลมโตที่สุดสวยกว่าตัวไหนๆ ที่เคยเห็นมาทั้งนั้น หาง
เจ้าก็กระดิกไปมาตลอดเวลาทำให้รู้ว่าเจ้าเป็นเด็กน่ารักอารมณ์ดีมากๆ เลย”
ทอมมีเ่ ซ็นชือ่ ในสลิปบัตรเครดิตแล้วจึงเลือกขวดนมกับอาหารเม็ดพร้อม
ทั้งนมผงของสุนัขไปด้วย
จูดยี้ งั ไม่วายลังเลมองหาแม่ของเจ้าตัวน้อยไปทัว่ ร้านแล้วจึงถามถึงตัว
แม่ของเจ้าตัวน้อย
เจ้าของร้านรีบบอกว่า
“เราแยกแม่เขาไว้ครับ เขามีลกู ตัง้ หกตัวนมเขามีไม่พอ จึงต้องเอามา
ขายเสียบ้าง ไม่อย่างนั้นแม่เขาคงแย่”
“แล้วเขาจะไม่รู้หรือคะว่าลูกเขาหายไปหนึ่งตัวแล้ว”

สายใย…สายสัมพันธ์
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“เขานับอย่างคนไม่เป็นหรอกครับ”
“พี่น้องของเขานอนหลับอยู่ทุกตัว มีเจ้าตัวน้อยนี่ตื่นกระดิกหางอยู่
ตัวเดียว เอ้า! ลูกจ๋าลาพี่ลาน้องเสียก่อนนะจ๊ะ”
เด็กสาวอุม้ เจ้าตัวน้อยยืน่ หน้าไปทีก่ รง ซึง่ พีน่ อ้ งของมันอีกห้าตัวกำลัง
หลับสนิท
คนขายรีบห้ามและร้องเตือนให้ออกไปจากร้านเร็วๆ
“เราต้องซื้อตะกร้าใบเล็กๆ บุนวมนิ่มๆ ให้เขาสักใบ ไปแวะซื้อก่อน
นะคะ ทอมมี่จะให้เขาชื่ออะไรดีคะ?”
“ชื่อโอลิเว่อร์ก็น่ารักดีนะครับ”
“ตกลงค่ะ ลูกเราชื่อโอลิเว่อร์ดีที่สุด จริงไหมจ๊ะโอลี่”
“โอลิเว่อร์กระดิกหางไปมาอย่างรับรู้ชื่อของตน”
***
คืนนัน้ โอลิเว่อร์รอ้ งครวญครางเกือบจะทัง้ คืน มันร่ำร้องจะหาอ้อมอก
อันอบอุ่นของแม่พร้อมกับไออุ่นจากพี่และน้องของมัน
ทอมมี่และจูดี้เข้าใจว่ามันหิวนม จึงรีบชงนมมาให้มันดูจากขวด
โอลิเว่อร์ดูดนมจนหมดขวด แล้วจึงร้องไห้ต่อไป
“เอ! จะเอายังไงกันเนี่ย นมก็กินแล้ว แถมยังได้นอนตรงกลางคั่น
ระหว่างเราสองคนอยู่แล้ว จะเอาไงอีกไอ้ลูกน้อยโอลิเว่อร์”
“หรือว่าเขาจะหนาว?”
“เออ! จริงซิ”
ทอมมีล่ กุ ขึน้ จากเตียง เอาเสือ้ หนาวแบบซันตาคลอสสีแดงเขียวมาใส่
ให้โอลิเว่อร์
เจ้าตัวน้อยหลับตาพริ้ม มันขึ้นไปนอนหนุนหมอนนุ่มๆ ของจูดี้ด้วย
ทำให้เด็กสาวหัวเราะชอบใจ
“ดูซิ! มันแสนรู้จัง หนุนหมอนก็เป็นด้วย คอตั้งเลย”
ตื่นเช้าขึ้นมาจูดี้ก็ร้องเอะอะว่า
“โอลิเว่อร์ฉี่รดที่นอนแล้วซิ ทอมมี่”

อรุณรุ่ง
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“ไม่เป็นไร ผมซักผ้าปูที่นอนเอง”
จูดเี้ ข้าครัวไปทำอาหารเช้า ส่วนของทอมมีก่ ง็ ว่ นอยูก่ บั การซักผ้าโดย
ใช้เครื่องซักผ้า
มีเสียงกริ่งหน้าประตูอพาร์ตเม้นต์เล็กๆ ซึ่งมีห้องนอนเดียว
จูดี้เปิดประตูรับ ส่งเสียงทักทายกับเพื่อนเอะอะอย่างดีใจ เพราะวัน
นั้นเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์
โอลิเว่อร์ลกุ ขึน้ ขาของมันยังไม่แข็งแรงพอทีจ่ ะวิง่ ได้ มันจึงเดินตุปดั
ตุเป๋ไปยังห้องครัว ความที่ขาของมันยังอ่อนแรง มันจึงต้องกลิ้งหลุนๆ ไป
ตามพรมบ้างลุกขึ้นเดินโซเซบ้าง
“ตาย! นั่นตัวอะไรน่ะ จูดี้?”
สาวอีกสองคนรีบหันไปดูตามเสียงทัก
จูดรี้ บี ตรงไปอุม้ โอลิเว่อร์มาไว้ทอี่ กอันอบอุน่ จับมือโอลิเว่อร์ขนึ้ มาโบก
ทักทาย
“ฮาย! แป๋ว ฮาย! นก ไอแอมโอลิเว่อร์ เดอะซันออฟมาเธอร์จูดี้
แอนด์ ปาป้าทอมมี่”
สาวสองคนส่งเสียงกรีดกราดอย่างชอบใจและเอ็นดูในความน่ารักของ
โอลิเว่อร์ ซึ่งกระดิกหางไปมาตลอดเวลา
“ต๊าย! ดูซิ เค้ากระดิกหางใหญ่เลย”
“นี่แหละ ฉันถึงซื้อเค้ามาเลี้ยงเป็นลูก เพราะเขามีเอกลักษณ์ที่ไม่
เหมือนใคร เรื่องกระดิกหางนี่แหละ”
“ว่างๆ ฉันขอยืมเอาไปเลี้ยงบ้างได้ไหม”
“ไม่ได้หรอก ถ้าเธออยากเล่นก็มาหาเค้าที่นี่ซินก”
“แหม! หวงจังนะ เราไปซื้อบ้างดีกว่า คนละตัวนะแป๋ว”
“เอาซิ ถ้าใครไม่อยู่ ก็เอามาฝากกันไว้”
“ตกลงเราจะมีลูกหมากันคนละตัวนะ เอาชิห์สุให้หมดเลย”
***
แล้วโอลิเว่อร์กต็ อ้ งถูกทิง้ ให้อยูต่ ามลำพังเป็นครัง้ แรกในอีกสองวันต่อมา
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มันไม่รวู้ า่ แม่จดู ตี้ อ้ งไปเรียนทัง้ วันจะกลับมาก็เป็นเวลาค่ำ ส่วนพ่อทอมมีน่ นั้
ก็ต้องทำงานทั้งวัน ส่วนตอนกลางคืนก็ต้องไปเรียนปริญญาโทอีก มันจึง
ถูกทิ้งให้อยู่กับอาหารเม็ด และนมซึ่งมันจะต้องเลียกินเอง
วันนั้นทั้งวัน มันไม่กินอาหาร เลียกินแต่นมและน้ำเท่านั้น แต่มัน
ไม่รสู้ กึ หิวแต่อย่างใดเลย มันได้แต่รสู้ กึ ว้าเหว่จนทนแทบไม่ได้ มันไม่รจู้ ะทำ
อย่างไรประกอบกับเกิดอาการคันเหงือกที่ฟันกำลังจะขึ้นเสียด้วย
มันร้องครวญครางไปมา กัดจุกนมจนแหลกลาญ ต่อจากนั้นก็กัด
หมอนที่อยู่กับพื้นจนกระจุยกระจาย
ความเป็นห่วงทำให้ทอมมี่รีบกลับมาตอนสี่โมงเย็นพร้อมกับจูดี้ ซึ่ง
เพิ่งจะเลิกเรียนและกลับมาพร้อมกัน ทั้งสองอุทานออกมาพร้อมกันว่า
“แม่เจ้าโวย!”
“นี่บ้านเราหรือสนามรบกันแน่”
มันรีเ่ ข้าหาคนทัง้ สองอย่างดีใจเป็นทีส่ ดุ โบกหางสะบัดไปมาอย่างน่ารัก
ดวงตากลมโตเป็นประกายแวววาวใสเหมือนคนทีม่ นี ำ้ ตาเอ่อคลอด้วยซ้ำ จูดี้
ตรงเข้ากอดจูบมันอย่างรักใคร่และคิดถึง ส่วนทอมมี่ตรงไปสำรวจดูอาหาร
โอลิเว่อร์จูบจูดี้โดยการเลียปาก ซึ่งเด็กสาวหัวเราะชอบใจในขณะที่ทอมมี่
ร้องว่า
“โอลิเว่อร์ไม่กินอาหารเลย หิวแย่แล้ว”
“มันคงกินไม่เป็น ถ้าเราไม่ป้อน”
ทอมมี่เปิดอาหารกล่องสี่เหลี่ยมเล็กๆ ที่เป็นอาหารนิ่มๆ และส่งกลิ่น
หอมหวนป้อนให้โอลิเว่อร์ มันรีบอ้าปากรับกินอย่างหิวโหยถึงขนาดจนคนทัง้
สองมองหน้ากัน
“โถ! น่าสงสารลูกเราจริงๆ นะคะ”
“ถ้าเป็นอย่างนี้ ตอนกลางวันพักเที่ยง ผมจะกลับมาป้อนเขาเอง”
โอลิเว่อร์รสู้ กึ ดีขนึ้ ทีม่ คี นมาอยูด่ ว้ ยเกือบชัว่ โมงในตอนกลางวัน มันจึง
เริม่ รูส้ กึ รักและติดทอมมีแ่ จ เมือ่ ไม่มใี ครอยูบ่ า้ นมันจะสะดุง้ สุดตัวทุกครัง้ ทีม่ ี
เสียงโทรศัพท์แผดก้องดังสนัน่ และไม่มคี นรับสาย หรือบางครัง้ ฝนตกฟ้าร้อง
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หรือมีคนมาเคาะประตูหอ้ ง ซึง่ ถ้ามีเสียงเหล่านีด้ งั ขึน้ มันก็จะตกใจจนฉีไ่ หล
และตัวสัน่ มันจะพยายามมุดเข้าไปซ่อนตัวทีใ่ ต้เตียงทุกวันจนกว่าเสียงเหล่านี้
จะหยุดไป
ต่อมาเมือ่ มันเห่าเป็น มันก็เริม่ เห่าเสียงดังขึน้ ทุกทีๆ จนกระทัง่ เพือ่ น
บ้านฟ้องผู้จัดการและพ่อแม่ของมันก็ต้องย้ายออกไปโดยไม่มีข้อแม้ เพราะ
ตามกฎของอพาร์ตเม้นต์นั้นจะเลี้ยงสุนัขไม่ได้เลย
คนทั้งสองจึงเลือกเช่าบ้านที่มีสนามกว้างสำหรับให้โอลิเว่อร์วิ่งเล่นได้
เพราะเวลานั้นมันเติบโตจนมีฟันเต็มปาก เห่าเสียงดัง และวิ่งเก่งมากแล้ว
จึงต้องตัดสินใจเช่าบ้านหลังใหญ่และหาเพื่อนมาแชร์ค่าเช่าแทนห้องเช่าเก่า
แต่อนิจจาเอ๋ย เพือ่ นของทอมมีช่ อื่ แบรีม่ แี ฟนชือ่ แพทกลับมีสตั ว์เลีย้ ง
แสนรักเป็นงูเหลือมตัวเขื่อง ส่วนลลิตาเพื่อนของจูดี้นั้นมีนกแก้วพูดได้เป็น
สัตว์เลี้ยงที่อยู่ในกรงมาด้วย
เคราะห์ดที มี่ สี ามห้องนอนใหญ่ และห้องน้ำครบถ้วน ทุกคนจึงมีทอี่ ยู่
เป็นส่วนสัดของตน ครั้งแรกจูดี้โวยวายเป็นการใหญ่ด้วยเกรงว่า วันดีคืนดี
โอลิเว่อร์ลูกรักอาจจะเข้าไปอยู่ในท้องเจ้างูเหลือมที่ชื่อบ็อบเสียก็ได้
แบรีแ่ ละแพทอ้อนวอนของอยูด่ ว้ ยอย่างน่าสงสารเพราะไม่มที อี่ ยู่ แบรี่
เสนอจะให้แพททำงานบ้านให้ทกุ อย่างด้วย แพทไม่ชอบทำงานนอกบ้าน และ
สัญญาว่าจะไม่ปล่อยเจ้าบ็อบออกจากตู้เสื้อผ้าในห้องนอนเป็นอันขาด ส่วน
แพทก็จะทำการล้างห้องน้ำ ถูบ้านให้จนสะอาดเอี่ยม แถมซักผ้า รีดผ้าให้
ทุกคนอีกด้วย
ทอมมี่ จูดี้ และลลิตาปรึกษากันอย่างเคร่งเครียดแล้วจึงตกลงตามที่
แบรี่กับแพทอ้อนวอน
ลลิตาเอากรงเจ้าแก้วที่ด่าเป็นภาษาอังกฤษอย่างไฟแลบไปไว้ในห้อง
นอนของเธอ
โอลิเว่อร์กต็ งั้ หน้าตัง้ ตาเห่าเจ้าแก้วกับเจ้าบ็อบเป็นการใหญ่และไม่ยอม
หยุดทุกครัง้ ทีเ่ ห็นหน้ากัน จนทอมมีก่ บั จูดตี้ อ้ งเอาตัวมันออกไปนัง่ รถเล่นกินลม
ชมวิว ซึ่งเวลานั้นจะเป็นเวลาแห่งความสุขของโอลิเว่อร์เป็นที่สุด
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พอกลับเข้าบ้าน สุภาพสตรีชราสองคนซึง่ เป็นเพือ่ นบ้านทัง้ ด้านซ้ายและ
ขวาก็นำขนมเค้กกับขนมมัฟฟินมาให้ เธอทั้งสองแนะนำตนเองว่าชื่อคิมกับ
เอลิซาเบธ และยังได้กล่าวแสดงการต้อนรับผูม้ าอยูใ่ หม่ทกุ คนภายในละแวก
บ้านเดียวกันอย่างน่ารัก สมาชิกในบ้านทั้งห้าคนจึงต้องแสดงความขอบคุณ
และแนะนำตนเองบ้าง
เคราะห์ดเี ป็นนักหนาทีแ่ พทเก็บเจ้าบ็อบไว้ในตูเ้ สือ้ ผ้าตามสัญญา มิฉะนัน้
ทุกคนคงไม่มีโอกาสได้อยู่ที่นี่เป็นแน่
โอลิเว่อร์ซงึ่ หยุดเห่านานแล้ว มันนัง่ จ้องเพือ่ นบ้านทัง้ สองด้วยดวงตา
กลมโตใสแจ๋วของมันอย่างเป็นมิตร คิมกับเอลิซาเบธรูส้ กึ ชอบใจและเอ็นดูมนั
ยิ่งนัก
“ดูซิ…ใครเคยเห็นหมาที่ไหนกระดิกหางเก่งอย่างนี้บ้าง”
“ดูตาของเขาซี กลมโตสวยที่สุดเลย”
โอลิเว่อร์กระดิกหางอีก ร้องหงิงๆ ราวกับจะคุยด้วย มันไม่รหู้ รอกว่า
มันเป็นสุนัข มันเข้าใจว่ามันเป็นคนคนหนึ่งซึ่งพูดไม่ได้เท่านั้นเอง
แต่แล้ววันหนึ่งมันก็เข้าใจได้เองว่ามันไม่ใช่คน เพราะคุณแป๋วกับคุณ
นกทีเ่ ดินทางกลับไปเยีย่ มบ้านทีเ่ มืองไทยเอาลูกสุนขั พันธุเ์ ดียวกับโอลิเว่อร์มา
ฝากไว้สองตัว ชือ่ จิมกับดิก๊ ทัง้ สองตัวเล็กกว่าโอลิเว่อร์ จนมันรูส้ กึ เอ็นดูมากๆ
เจ้าดิ๊กกระโดดขึ้นไปนั่งที่ขอบหน้าต่างมองโอลิเว่อร์กับจิมอย่างไม่ไว้
วางใจ ส่วนเจ้าจิมเห่าเสียงดังอย่างไม่เกรงใจใครทั้งสิ้น
กว่าเจ้าตัวเล็กทั้งสามจะเข้ากันได้ดีก็เป็นเวลาสองวันเต็มๆ
โอลิเว่อร์วางตนเป็นพีใ่ หญ่เพราะแก่กว่า ทัง้ จิมและดิก๊ ก็ตอ้ งซูฮกโอลิเว่อร์อยู่แล้วในฐานะเจ้าของบ้านและอยู่มาก่อนมันทั้งสองจึงคลานเข้ามาหา
โอลิเว่อร์พลางกระดิกหางอย่างฝากเนื้อฝากตัว
โอลิเว่อร์ยมิ้ แย้มต้อนรับ อ้าปากส่งบิสกิตรูปกระดูกให้ตรงหน้าเจ้าสอง
ตัวซึ่งเหมือนน้อง
“กินนี่มั้ยล่ะ กระดูกนี่อร่อยนะ”
เจ้าจิมรีบสวาปามตามความตะกละของมัน แต่เจ้าดิก๊ แย่งไม่ทนั จึงทำ
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ตาปริบๆ อย่างเสียดาย
“ไม่เป็นไร เดี๋ยวเอาให้อีก”
โอลิเว่อร์พูดแล้วก็ไปเห่าที่พ่อและแม่ที่กำลังดูหนังสือเพลินอยู่บนโต๊ะ
เพราะเป็นวันหยุด
“จะเอาอะไรลูก?”
ทอมมี่สะกิดจูดี้ให้ดูภาพข้างหลัง
“นั่นไง โอลิเว่อร์ถูกแย่งบิสกิตไปกิน เขาเลยมาขออีก”
โอลิเว่อร์ตอบว่า
“แหม! พ่อรู้ใจผมจัง อย่างนี้ผมถึงรักพ่อมากกว่าแม่ไง”
***
ตั้งแต่แพทตามแบรี่มาอยู่ด้วย บ้านช่องก็สะอาดสะอ้านไปหมด แม้
แต่ห้องน้ำก็อาจจะนอนได้เลยด้วยซ้ำ
ทุกคนอารมณ์ดีเพราะไม่ต้องเหนื่อยกับงานบ้านพร้อมกับฉงนใจว่า
แพทใช้ยาอะไรโด๊ปตนเองจนทำงานไม่รจู้ กั เหน็ดเหนือ่ ยทัง้ วัน แถมร้องเพลง
หงิงๆ ในลำคออย่างอารมณ์ดีไปด้วย
โอลิเว่อร์รู้สึกมีความสุขที่มีแพทอยู่ด้วยทั้งวัน และทุกคนก็พูดภาษา
อังกฤษกับมันหมดทุกคน รวมทัง้ พ่อแม่ของมันด้วย เพราะมันแสดงอาการ
สับสนเมื่อฟังภาษาอังกฤษบ้างภาษาไทยบ้าง
ไม่มีใครรู้ว่าแพทเอาเจ้าบ็อบงูเหลือมออกมาพันรอบคอตอนกลางวัน
พร้อมทั้งร้องเพลงไปด้วยตลอดวันเมื่อทุกคนออกจากบ้านไปแล้ว
วันหนึ่งแพทก็ทำเหมือนเดิมคือเอาเจ้าบ็อบมาพันคอแล้วเดินเข้ามา
ใกล้ๆ โอลิเว่อร์กบั จิมจ้องมองพลางถอยกรูดไปรอบๆ ห้องอย่างรูซ้ งึ้ ถึงอันตราย
ใกล้ตวั เจ้าดิก๊ ทีม่ รี ปู ร่างเล็กทีส่ ดุ จนได้ฉายาว่าเจ้าตัวเล็กฉบับกระเป๋ารีบกระโดด
ไปนัง่ ทีข่ อบหน้าต่างทันที มันคิดตืน้ ๆ ว่าเมือ่ อยูใ่ นทีส่ งู แล้วจะพ้นจากอันตราย
ต่อจากนัน้ เจ้าสามตัวก็ชว่ ยกันเห่าจนบ้านแทบจะแตก เพือ่ นบ้านทัง้ สอง
ข้างที่ติดฟากถนนคือสองสาวแก่ สมาชิกสมาคมนักถ้ำมองเพื่อนบ้านแห่ง
ยู.เอส.เอ. เพราะวันๆ ไม่คอ่ ยมีอะไรจะทำคือ คิมกับเอลิซาเบธโผล่หน้าต่าง
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ออกมามอง แต่ก็ไม่เห็นงูเหลือมที่พาดคอแพทอยู่
ทันใดนั้นพ่อทอมมี่กับแม่จูดี้ก็กลับมาบ้านพ่วงท้ายด้วยคุณลลิตา ซึ่ง
อาศัยรถทอมมี่กลับมาด้วย
แพทมัวแต่ร้องเพลงในขณะที่ล้างจานและเปิดเพลงเสียงดังลั่นบ้านไป
ด้วย
คนทัง้ สามทีม่ าใหม่ยนื จังงังอยูป่ ากประตูอา้ ปากค้าง ต่างพากันจ้องมอง
เจ้าบ็อบตาเขม็ง
โอลิเว่อร์เห่าเสียงดังขึ้น เป็นเชิงฟ้อง
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“พ่อจ๋า…แม่จ๋า…แพทเค้าเอาเจ้าตัวน่าเกลียดนั่นออกมาอีกแล้ว จิม
กับดิ๊กยังกลัวแทบตายเลย”
พอรูส้ กึ ตัวคุณลลิตากับแม่จดู กี้ แ็ ข่งกันร้องกรีดลัน่ บ้าน วิง่ หนีออกจาก
บ้านอย่างตัวใครตัวมัน กูไ่ ม่กลับ พ่อทอมมีต่ รงเข้าอุม้ โอลิเว่อร์ จิมกับดิก๊
ไว้ในอ้อมอกแล้ววิง่ ตามสองสาวไปทีร่ ถทันที คิมกับเอลิซาเบธตะโกนถามว่า
เกิดอะไรขึ้น แต่ไม่มีใครตอบ กลับโดดขึ้นรถกันหมด
แม่จูดี้กอดโอลิเว่อร์ไว้บนตัก คุณลลิตาอุ้มเจ้าสองตัวไว้บนตักด้วย
ตัวเนื้อสั่นระริกไปหมด ได้แต่ร้องบอกให้พ่อทอมมี่ของโอลิเว่อร์ออกรถไป
โดยเร็ว
ตอนค่ำ เมือ่ ทุกคนกลับมาถึงบ้าน ก็พบว่าแพททำท่าไม่รไู้ ม่ชรี้ วมทัง้
แบรีด่ ว้ ย ส่วนเจ้าบ็อบตัวการไม่ได้อยูร่ อบคอแพทอีกแล้ว มันคงไปขดตัวใน
ตู้เสื้อผ้าอย่างสบายอารมณ์ตามเคย
แพทเอาใจทุกคนโดยการทำอาหารเย็นอย่างหรูหราให้ มีทั้งทีโบนสเต๊ก และสลัดจานยักษ์ ต่อจากนั้นก็มีไอศกรีมถ้วยใหญ่แถมท้าย
จูดี้ ทอมมี่ ลลิตา โอลิเว่อร์ จิม และเจ้าดิก๊ กินอาหารมือ้ นัน้ อย่าง
เอร็ดอร่อย
หมาสามตัวดูมคี วามสุขยิง่ นัก วิง่ ไล่กนั อย่างร่าเริงไปรอบๆ ห้อง แต่
คนสามคนยังอารมณ์ไม่ดี จึงช่วยกันขู่แพทเป็นการใหญ่
“แพท…เธอสัญญาแล้วไม่ใช่หรือว่าจะไม่เอาเจ้าบ็อบออกจากตูเ้ สือ้ ผ้า?
ทำไมไม่รักษาสัญญา”
“ต่อไป ถ้ามีเรือ่ งอย่างนีเ้ กิดขึน้ อีก เราจะไม่ยอมให้เธออยูท่ นี่ อี่ กี เป็น
อันขาด”
“ฉันไม่ยอม งูเหลือมเขาห้ามเลี้ยงนะ ถ้าคิมกับเอลิซาเบธเห็นเข้า
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และร้องเรียนไปจะทำให้พวกเราต้องย้ายออกจากบ้านนี่นะ”
แพททำตาปริบๆ อย่างน่าสงสารยิง่ นัก เธอให้สญั ญาอีกว่าจะไม่นำเจ้า
บ็อบออกมาจากห้องนอนอีกเลย ส่วนแบรี่ก็เอ่ยปากขอโทษขอโพยเป็นการ
ใหญ่
นัน่ ไม่ทำให้ทกุ คนอารมณ์ดขี นึ้ ดังนัน้ แม่จดู จี้ งึ โกรธมากทีเ่ ห็นโอลิเว่อร์ลูกรักคาบเอากระดาษชำระม้วนใหญ่ออกมาจากห้องน้ำ มันเอามาให้
น้องรักทั้งสองฉีกเล่นเกลื่อนไปหมดทั้งห้อง
พอเห็นเข้า แม่จูดี้ก็ตีมันไปแปะหนึ่ง ร้องดุเสียงดังลั่นบ้านหลาย
ประโยค
“โอลิเว่อร์ทำไมเป็นเด็กร้ายกาจขนาดนี้นะ ดูซิชวนน้องซนมาก ทำ
ของเสียด้วย”
โอลิเว่อร์ไม่เคยถูกพ่อหรือแม่ตเี ลย มันตกใจมากแล้วก็เปลีย่ นเป็นความ
เศร้า ดวงตาคูส่ วยกลมโตมีชวี ติ จิตใจของมันโศกสลดจนพ่อทอมมีต่ อ้ งอุม้ มัน
ไปกอดไว้ พึมพำปลอบโยนมันเบาๆ
ทอมมีก่ บั จูดที้ ำงานอยูบ่ นโต๊ะอีกประมาณหนึง่ ชัว่ โมงต่อมา จึงนึกขึน้
ได้ว่า ทำไมไม่ได้ยินเจ้าสามตัวเล่นกันอีกเลย
ทั้งสองหันไปดูรอบๆ ห้อง เมื่อไม่เห็นแม้แต่เงาของชิห์สุทั้งสามตัว
เขาทั้งสองก็เริ่มตกใจ
ทอมมีว่ งิ่ ไปหาในห้องนอน ส่วนจูดวี้ งิ่ ออกไปทีร่ ะเบียงหน้าบ้าน เธอ
หัวเราะออกมาได้เมือ่ เห็นโอลิเว่อร์ลกู รักนอนหมอบอยู่ หางของมันโบกสะบัด
ไปมา ร่างอวบอ้วนและกลมนอนขดอยูท่ า่ มกลางอากาศหนาวจัดของฤดูใบไม้ร่วง มันจ้องตาแป๋วดูเจ้าจิมและเจ้าดิ๊กตัวเล็ก ซึ่งกำลังกัดแทะกระดาษ
ชำระม้วนใหญ่อย่างเพลิดเพลิน
ทอมมีต่ ามออกมา เมือ่ ได้ยนิ เสียงหัวเราะใสแจ๋วดังมาจากระเบียงนอก
จูดี้ส่ายหัวอย่างยอมแพ้
“ดูซิ ทอมมี่ โอลิเว่อร์ มันทำตัวเป็นพีท่ ดี่ ี ขโมยกระดาษจากห้องน้ำ
มาให้น้องๆ กัดเล่น ตัวเองนอนดู”
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“มันน่ารักนะ เข้าบ้านลูก…หนาวออกจะตายไป ลมแรงจัดจะทำให้
ป่วยไข้ เอ! มันออกมาทางไหนกัน!”
“ก็มดุ ตามกันมาตรงช่องเล็กทีเ่ ราเจาะให้เขาออกไปทำธุระส่วนตัวตอน
เช้ากับเย็นน่ะซิ”
คนทั้งสองหัวเราะขำกันยกใหญ่ แล้วจึงต้อนทั้งสามกลับเข้าบ้าน
พอครบเวลาหนึง่ เดือน แป๋วกับนกก็กลับมาจากบ้านทีเ่ มืองไทย พร้อม
กับของฝากมากมาย ซึ่งส่วนมากเป็นน้ำพริกแกงชนิดต่างๆ ที่บรรจุในซอง
อย่างเรียบร้อย และก็มีขนมไทยๆ กับยาที่หาซื้อยากนักในต่างประเทศ
ทุกคนยินดีกบั ของฝาก แต่โอลิเว่อร์เศร้ามากทีเ่ จ้าจิมกับเจ้าดิก๊ น้องรัก
ต้องจากไปอยู่บ้านของตน มันพร่ำบอกว่า
“น้องๆ จะไปแล้วหรือ? พี่คิดถึงเจ้าแย่เลย แล้วมาอีกนะ…มานะ”
มันทั้งสามเอาจมูกมาดมก้นกันไปมา ทำท่าอาลัยอาวรณ์ แล้วโอลิเว่อร์ก็ตามไปเขย่าเท้าดูที่ประตู ทำท่าเศร้าสร้อยจนทอมมี่ต้องกอดมันไว้
มันนิ่งสงบอยู่ในอ้อมกอดอันอบอุ่นของพ่อทอมมี่ที่มันแสนรักแต่โดยดี
***
แพทบอกทอมมี่กับจูดี้ในวันหนึ่งว่า
“โอลิเว่อร์คงคิดถึงเจ้าสองตัวนั้นมากเลย เขาไม่กินอาหาร แถมเอา
ตัวไปกระแทกประตูโครมๆ ทั้งวัน บางครั้งก็มุดออกไปทางช่องเล็กที่เจาะไว้
ไปชะเง้อคอยเจ้าสองตัวนั้นตลอดเวลา ฉันกลัวว่าเขาจะป่วยไปนะ”
“ถ้างั้นจะทำไงดีคะแพท?”
“ฉันปรึกษาคิมกับเอลิซาเบธดู เธอบอกว่าเพือ่ นๆ ของเธอมักเดินทาง
ไปเที่ยวไกลๆ และไม่อยากทิ้งหมาของตนไว้ในบ้านตามลำพัง”
“เธอหมายความว่าไงคะ?”
“ก็ฉนั อยากเสนอให้ฉนั ได้เอาหมาของเพือ่ นเอลิซาเบธมาเลีย้ งคูก่ บั โอลิเว่อร์ แนนซีเ่ ขาจะฝากไว้แค่สบิ วัน ฉันจะได้เงินค่าเลีย้ งดู อาหารเขาจะเอา
มาให้เราเอง เขาอยู่เลยจากบ้านเราแค่สองบล็อกถนนเท่านั้น”
ความเป็นห่วงโอลิเว่อร์ จูดี้จึงปรึกษากับทอมมี่แล้วก็ตกลงเห็นชอบ
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ด้วยที่จะให้โอลิเว่อร์ได้มีเพื่อนเล่น
แต่พอเจ้าบราวนีโ่ ผล่หน้าเข้ามาในบ้าน ทุกคนก็แทบจะลมจับไปตามๆ
กันทีเดียว เพราะเจ้าหมาทีช่ อื่ บราวนี่ มันเป็นสุนขั พันธุโ์ กลเด้นรีทรีฟเว่อร์
สีน้ำตาลตัวยักษ์นั่นเอง
แนนซีจ่ งู มันเข้ามาในบ้านอย่างเป็นมิตร เจ้ายักษ์ใหญ่บราวนีเ่ ดินตาม
เข้ามาด้วยความเชื่อง หน้าตาของมันเหมือนจะมีรอยยิ้มระบายไปทั่วหน้า
ด้วย
โอลิเว่อร์ถอยกรูดไปมุดใต้โต๊ะอาหารอย่างเคยชิน ตัวของมันสั่นเทา
อย่างหวาดหวั่น ส่วนพ่อแม่ทั้งสองของมันก็ตกใจจนพูดไม่ออก
พอได้สติจูดี้จึงรีบปฏิเสธที่จะรับเจ้าบราวนี่ไว้ในบ้านทันทีทันใด แพท
กับแนนซีห่ น้าเสียเพราะสำหรับแพทย่อมหมายความว่า เธอจะได้เงินค่าเลีย้ ง
ดูเจ้ายักษ์เป็นเงินก้อนใหญ่ ส่วนแนนซี่ก็จะได้ไปเที่ยวอย่างสุขใจ
แนนซี่อธิบายว่า
“บราวนี่ขี้เล่น ไม่งอแง และเลี้ยงง่ายกว่าเด็กเสียอีก เขาเป็นมิตร
กับคนและสัตว์ทุกตัว ไม่เชื่อลองเรียกหมาของเธอออกมาให้รู้จักกันซิ”
ทอมมี่ยังไม่ไว้ใจนัก จึงอุ้มโอลิเว่อร์ออกมาโดยยกตัวมันไว้สูงมาก
รู้สึกได้ทันใดว่าโอลิเว่อร์กลัวจนตัวสั่น
เจ้ายักษ์ใหญ่บราวนี่กระดิกหางอย่างเป็นมิตรมันยืนสองขาขึ้นเท่าเอว
ทอมมี่ซึ่งเป็นคนรูปร่างสูงใหญ่มาก มันเลียหน้าโอลิเว่อร์ทันที เคราะห์ดีที่
แนนซี่ยังจูงเจ้ายักษ์ใหญ่ตัวนั้นไว้ด้วยปลอกคอและสายจูงขนาดใหญ่อยู่เช่น
เดิมและยึดไว้มั่นด้วยมือสองข้าง เธอสำทับว่า
“เห็นไหมว่า บราวนี่น่ารัก เขาเชื่องและไม่เคยทำร้ายใคร ไม่ว่าคน
หรือสัตว์ เขาผ่านการฝึกจากโรงเรียนฝึกสุนัขมาแล้วด้วย”
เจ้าโอลิเว่อร์โบกสะบัดหางไปมาอย่างเป็นมิตรตอบเจ้ายักษ์ ทอมมี่
จึงบอกว่า
“แนนซี่อย่าเพิ่งปล่อยมือนะครับ ผมจะลองวางโอลิเว่อร์ดูว่ามันจะถูก
ทำร้ายไหม?”
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แล้วทอมมีก่ ค็ อ่ ยๆ นงั่ ลง วางโอลิเว่อร์อย่างระมัดระวัง เอาร่างสูงใหญ่
ของตนบังโอลิเว่อร์ไว้ครึ่งตัว
เจ้าบราวนี่ปราดเข้ามาดมและเลียหน้าโอลิเว่อร์อย่างประจบประแจง
โดยการคลานเข้ามา แนนซี่จึงค่อยๆ ผ่อนสายรัดให้คลายลง
ทุกคนหัวเราะอย่างโล่งใจ ทีเ่ ห็นว่าโอลิเว่อร์กเ็ ข้าไปดมหน้าตาบราวนี่
อย่างเป็นมิตรเช่นกัน โดยทีโ่ อลิเว่อร์จะเลียหน้าอยูแ่ ค่สองคนคือแม่จดู กี้ บั พ่อ
ทอมมีเ่ ท่านัน้ มันจึงเต๊ะท่าเป็นเจ้าของบ้านอย่างเต็มที่ และบราวนีก่ ซ็ ฮู กให้
มันเป็นลูกพี่เสียด้วย
เป็นครั้งแรกที่โอลิเว่อร์ภูมิใจมากว่า มันตัวเล็กก็จริง แต่เจ้าตัวใหญ่
ก็ยังต้องกลัวมัน แนนซี่เฝ้าสั่งเสียมากมาย เอาอาหารเม็ดถุงยักษ์และนม
ขวดใหญ่มาให้ ส่งเงินให้แพทอีกปึกหนึ่งด้วย
“บราวนีเ่ ขากินจุมาก ถ้าอาหารไม่พอโปรดช่วยซือ้ อาหารชนิดนีใ้ ห้เขา
ด้วยนะคะ”
เจ้าบราวนี่ลงนอนหงายท้องเอาเท้าทั้งสี่ชี้ขึ้น โอลิเว่อร์จึงเข้าไปดมๆ
แล้วส่ายหน้าบ่นเป็นภาษาสุนัขว่า
“แกนี่สกปรกชะมัดเลย อาบน้ำบ้างรึเปล่า?”
“อาบซี่ ฉันอาบทุกสามวันแหละ แต่แม่ฉนั เขาปล่อยให้ฉนั วิง่ ในสนาม
หญ้าทุกวันเลย”
“ที่นี่ไม่มีสนามหญ้าหรอกนะ มีแต่ระเบียงบ้าน”
“เออ! ไม่เป็นไร วิ่งที่ระเบียงก็ได้ พี่เล่นไล่จับเป็นมั้ยล่ะ?”
“ไม่เป็นหรอก เล่นเป็นแต่ชักเย่อ”
“ชักเย่อ เล่นยังไงพี่เว่อร์?”
“โธ่เอ๊ย! แกนีเ่ ซ่อจัง…เราก็เอาผ้ามาผืนนึง ฉันคาบข้างหนึง่ แกคาบ
ข้างหนึ่ง ดึงกันไปดึงกันมา ถ้าใครผ้าหลุดจากปาก คนนั้นก็แพ้”
“ทำไมพี่เล่นเป็นล่ะ?”
“อุ๊วะ…ก็พ่อกับแม่ฉันสอนน่ะซี ลองเล่นกันมั้ย?”
“ได้เลย ได้เลย พี่เว่อร์”
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ด้วยเหตุนี้ ทุกคนที่นั่งคุยกันอยู่จึงหัวเราะอย่างงอหายที่เห็นเจ้าชิห์สุ
ตัวเล็กคาบผ้าเช็ดตัวมาชักเย่อกับเจ้ายักษ์โกลเด้นรีทรีฟเว่อร์ และโอลิเว่อร์
ย่อมจะแพ้เจ้าบราวนี่อย่างง่ายดาย
โอลิเว่อร์หอบแฮก ส่วนเจ้าบราวนี่หัวเราะเยาะเย้ยเป็นการใหญ่
ไม่ช้าแนนซี่ก็แอบลากลับเมื่อเธอแน่ใจว่าเจ้าลูกตัวยักษ์ของเธอจะอยู่
ที่นี่ได้อย่างเป็นสุขต่อไป และทุกวันด้วย
***
โอลิเว่อร์ไม่รู้เลยว่าเจ้ายักษ์ใหญ่บราวนี่จะก่อเรื่องยุ่งยากให้ขนาดนั้น
เพราะว่าเช้าวันหนึง่ แพทเอาเจ้าบ็อบพันคอออกมาตามปกติเมือ่ ปลอดผูค้ นใน
บ้านเธอกลัวว่าเจ้าบ็อบจะเฉาตาย ถ้าอยู่ในห้องนอนอย่างเดียว และเธอก็
ทำดังนั้นทุกวันจนโอลิเว่อร์เห็นเป็นเรื่องธรรมดาเอามากๆ
แต่เจ้ายักษ์ใหญ่ใจเสาะอย่างบราวนีต่ กใจจนขวัญหนีดฝี อ่ มันเสียงสัน่
ถามโอลิเว่อร์โดยการเห่าเสียงดังว่า
“ตัวอะไรพี่เว่อร์ ตัวอะไรน่ากลัวจัง”
“ก็งูเหลือม งูยักษ์น่ะซี อะไรตัวใหญ่ใจเสาะ”
“โอย…ไอ้ตวั นีแ้ หละ ทีม่ นั เขมือบพวกเราเข้าไปในพุงมันได้ ฉันเคยดู
ในหนังนะ ไม่เอาละ ฉันเผ่นกลับบ้านก่อนละ”
เจ้าบราวนี่เผ่นผึงลงจากระเบียงบ้าน ซึ่งไม่มีรั้วกั้นระหว่างบ้านกับ
ถนน
มันวิง่ ฉิวปลิวลมข้ามถนนไปราวกับลมพัด เสียงรถเบรกกันจ้าละหวัน่
เคราะห์ดที เี่ ป็นถนนเล็กผ่านหน้าบ้านในซอยเท่านัน้ รถราจึงไม่ขวักไขว่เท่าที่
ควร ถ้ารถมากกว่านั้นเจ้าบราวนี่คงจะเละแน่
กำลังที่โอลิเว่อร์จะตัดสินใจทำอะไรไป คือออกวิ่งตาม มันก็กลัวรถ
ครั้นจะอยู่คอยหน้าบ้าน มันก็เป็นห่วงเจ้าบราวนี่ ซึ่งมันชักจะหลงรักเป็น
น้องชายคนใหม่เสียแล้ว มันตกลงใจทีจ่ ะเห่ากระโชกกระชัน้ เสียงดังลัน่ เพราะ
มันถูกพ่อกับแม่สอนให้กลัวรถที่ถนนจนฝังใจที่จะกลัวจนหัวหด
แพทเดินออกมาชะโงกดูหน้าบ้าน ครัน้ ไม่เห็นเจ้ายักษ์ใหญ่อยูก่ บั โอลิ-
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เว่อร์ จึงรูไ้ ด้จากกิรยิ าท่าทางของโอลิเว่อร์วา่ เจ้าบราวนีว่ งิ่ หนีออกจากบ้านไป
เสียแล้ว เจ้าหล่อนจึงลืมตัววิ่งออกมาหน้าบ้านทั้งที่มีเจ้าบ็อบพันคอมาด้วย
ได้ยินเสียงกรีดร้องมาจากบ้านทางขวามือคือบ้านของคิม ส่วนบ้านทางซ้าย
ของเอลิซาเบธก็ยอ่ มชะโงกหน้ามาดูดว้ ย ทีนเี้ สียงร้องก็เลยประสานเสียงกลม
เกลียวกันอย่างดีจริงๆ
แพทนึกขึน้ มาได้จงึ วิง่ กลับไปในบ้าน โยนเจ้าบ็อบไปนอนแอ้งแม้งอยู่
ในห้องรับแขก เสียงเจ้าบ็อบบ่นว่า
“พี่เว่อร์ นี่ฉันทำผิดอะไรหรือ?”
โอลิเว่อร์ไม่ตอบเพราะไม่สนใจที่จะตอบ มันวิ่งตามแพทข้ามถนนไป
โดยเร็ว
แพทวิง่ ไปตามทางเท้าหน้าบ้านคนอย่างไม่รเู้ หนือรูใ้ ต้ได้แต่วงิ่ วนไปตาม
ถนนบล็อกสีเ่ หลีย่ มแรก เจ้าโอลิเว่อร์ฉลาดกว่า เพราะเจ้าบราวนีเ่ คยบอกว่า
บ้านของมันอยู่เลยไปสองบล็อกถนน มันก็เลยวิ่งตรงไปเรื่อยๆ ความที่มัน
ตัวเล็กอ้วนกลม ขาก็สั้น ตัวก็เตี้ยมันก็เลยวิ่งไปหอบแฮกๆ ไปด้วย
แล้วมันก็ได้พบเจ้าบราวนีน่ งั่ อย่างสบายอารมณ์อยูท่ รี่ ะเบียงหน้าบ้านมี
ซี่กรงสีขาวกั้นอยู่ท่าทางของมันดูสบายอารมณ์มาก
โอลิเว่อร์อยากจะร้องด่าออกไปเป็นชุด แต่ความทีม่ นั เป็นหมาทีส่ ภุ าพ
เรียบร้อยและใจดีแถมหน้าตาก็น่ารักมันก็เลยได้แต่ร้องว่า
“ไอ้บ้าเอ๊ย…แกทำให้ชั้นเหนื่อยแทบขาดใจเลย”
“ก็อยากวิ่งตามมาทำมาย”
เสียงใหญ่เหมือนตัวยักษ์ตอบมาอย่างเบือ่ ๆ โอลิเว่อร์ไม่รจู้ ะทำอย่างไร
มันเหนื่อยหอบแทบจะขาดใจและหิวน้ำอย่างที่สุดในชีวิต ในบ้านไม่เคยขาด
น้ำในถ้วยใหญ่มันจึงไม่เคยรู้คุณค่าของน้ำจนกระทั่งบัดนี้
มันหมอบลงนอนพักเหนือ่ ยและก็รสู้ กึ ดีใจมากทีเ่ ห็นแพทวิง่ ตามมาด้วย
สีหน้าดีใจสุดแสนที่เห็นเจ้าตัวยุ่งตัวใหญ่อยู่เคียงข้างเจ้าตัวเล็กน่ารัก
แพทยกมือขึน้ ตีศรี ษะเจ้าบราวนีส่ องสามที เจ้าโกลเด้นรีทรีฟเว่อร์กม้
ศีรษะลงแสดงอาการยินยอมให้ลงโทษแต่โดยดี ดูมันเป็นเด็กดีมากทีเดียว
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เจ้าของงูเหลือมยักษ์หรือเจ้าบ็อบรีบต้อนสุนัขแสนรู้ทั้งสองตัว เดิน
กลับบ้านที่อยู่ใกล้แค่สองบล็อกถนนในทันใด
แพทดุไปตลอดทางว่า
“เคราะห์ดนี ะนี่ เคราะห์ดขี องฉันทีเ่ จ้าโอลิเว่อร์เค้าแสนรูพ้ าฉันมาตาม
เจ้าบราวนี่ถูก ชั้นก็เซ่อไปหน่อย ไม่คิดว่ามันจะวิ่งเตลิดกลับบ้าน”
เจ้าบราวนี่เถียงโดยการเห่าหลายครั้งดังลั่นถนนว่า
“เคราะห์ผมก็ยังดีอยู่ ตรงที่ผมยังวิ่งหนีไอ้ตัวยาวๆ นั่นทัน ใครๆ
ก็ตอ้ งกลัวว่าจะไปอยูใ่ นท้องมัน มีคณุ นายแพทคนเดียวน่ะซีทไี่ ม่กลัว บรือ๋ …
แถมเอาคล้องคออีกด้วย พี่เว่อร์ล่ะไม่กลัวหรือ?”
โอลิเว่อร์เหนื่อยและหิวน้ำจนเห่าไม่ไหว ร่างเล็กอ้วนกลมป้อมเดิน
อย่างกะปลกกะเปลี้ยจนแพทต้องอุ้มมันพาเดินกลับ มันคิดในใจว่า
“อย่างนี้ค่อยยังชั่วหน่อย น้าแพทนี่เค้าก็น่ารักนะ”
พอเข้าไปในบ้าน โอลิเว่อร์วงิ่ ไปทีถ่ ว้ ยใส่นำ้ ของตนทันที แต่ไม่ทนั เจ้า
บราวนีม่ นั กระโดดไปถึงก่อนอ้าปากอันกว้างใหญ่ ใช้ลนิ้ เลียน้ำดังควับ่ ควับ่
เพียงสองครั้ง น้ำในถ้วยก็หมดเกลี้ยง
โอลิเว่อร์ใจหาย เห่าดุออกมา คราวนีม้ นั สะบัดหางไปมาอย่างโกรธจัด
“เฮ้ย! ไอ้บ้า ชั้นหิวน้ำจะตายอยู่แล้วนะ”
แพทเดินกลับเข้ามาในครัว มองดูดถ้วยน้ำแล้วก็บ่นว่า
“ไอ้นี่ ขโมยน้ำโอลิเว่อร์กินอีกแล้ว”
เธอรินน้ำในเหยือกใส่ถ้วยให้โอลิเว่อร์ คว้ากะละมังพลาสติกใบใหญ่
เทน้ำให้เจ้าบราวนี่เกือบไม่ทัน มันเลียดังซวบซาบสองสามครั้งก็หมดอีก
คราวนีแ้ พทส่ายศีรษะ คว้านมสำหรับสุนขั มาเทให้มนั แล้วจึงเผือ่ แผ่นม
มายังโอลิเว่อร์ด้วยอีกคน
โอลิเว่อร์กินนมแล้วจึงนอนแผ่อย่างเหน็ดเหนื่อยจัด เจ้าบราวนี่ขย้ำ
อาหารเม็ดกรุบกรับอย่างตะกละต่อไปเรื่อยๆ
ได้ยินเสียงรถตำรวจจอดหน้าบ้าน แพททำหน้าตื่นโผล่หน้าออกไป
มอง ตำรวจสองคนแสดงตราตำรวจให้ดูแล้วแจ้งว่า
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“เราต้องขอค้นบ้านนี้ เพราะมีคนแจ้งไปว่า มีการเลีย้ งงูเหลือม สัตว์
ต้องห้ามที่นี่ครับ”
“ตายจริง!” แพทร้องเสียงดัง เอามือกุมศีรษะ นึกโมโหในใจว่า นีค่ ง
เป็นฝีมือคนแก่ข้างบ้านสองคนแน่ๆ
“เชิญซีคะ ฉันไม่ได้มงี เู หลือมไว้เลีย้ งหรอกค่ะ ถ้ามีมนั ก็คงมาเองแหละ
ฉันไม่รู้ด้วยหรอก”
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หล่อนเชื้อเชิญให้ตำรวจทั้งสองนายเข้ามาค้นบ้านโดยสองตำรวจถอย
หลังกรูดที่เจ้าบราวนี่เห่าทักทายเสียงดัง
“มาก็ดีแล้ว มาช่วยจับไอ้วายร้ายไปหน่อยครับ คุณตำรวจ”
ตำรวจทัง้ สองไม่เข้าใจ แต่กอ็ ดกลัวร่างยักษ์ของมันไม่ได้ เขาช่วยกัน
ค้นอย่างละเอียดทุกซอกทุกมุม ในห้องรับแขก ห้องครัว แล้วตรงไปยังห้อง
นอนสามห้อง ไปมุดๆ เงยๆ อยู่ใต้เตียงใต้โต๊ะ แล้วทำท่าจะหมุนกลับ
เจ้าโกลเด้นรีทรีฟเว่อร์ผู้มีนามว่าบราวนี่เห็นว่าจะคว้าน้ำเหลว
มันจึงรีบเห่าบอกคุณโปลิศทันที แถมตะกายตูเ้ สือ้ ผ้าเป็นการใหญ่ดว้ ย
“อยู่ในนี้ครับคุณตำรวจ ไอ้ตัวยาวมันอยู่ในนี้”
ตำรวจคนหนึ่งเปิดตู้เสื้อผ้าออก แล้วก็สะดุ้งสุดตัวเอามือคว้าปืนพก
ที่เอวออกมา แล้วเผลอพูดว่า
“นี่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ชูมือขึ้น”
กว่าจะจับเจ้าบ็อบใส่กระสอบได้ คุณโปลิศทัง้ สองก็เหงือ่ ตก เขาสัง่ แพท
ว่า
“คุณตามไปทีโ่ รงพักได้เลย หาคนไปประกันตัวด้วยแต่อย่าหวังว่าเราจะ
คืนไอ้ตัวยาวให้ เราจะส่งไปสวนสัตว์แทน”
แพทร้องไห้โฮลั่นบ้าน เจ้าหล่อนสะอึกสะอื้นจนตัวโยน ก้าวขึ้นรถ
ตำรวจไปแต่โดยดี
เจ้าบราวนี่ดีใจจัดจนกระโดดหกหน้าหกหลังม้วนตัวอยู่ที่ห้องรับแขก
กลิ้งไปกลิ้งมาจนพรมยับไปทั้งห้อง
เจ้าโอลิเว่อร์รู้สึกเป็นห่วงแพทมาก แต่เจ้าบราวนี่กลับดีใจ
ปากมันก็ร้องว่า
“หมดเสี้ยนหนามแล้วเว้ย สบายอุรากันละพี่เว่อร์ มาเล่นชักเย่อกัน
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“ไม่เอา ข้าไม่มีอารมณ์อันสุนทรีย์พอ”
“ทำไมล่ะพี่ ไอ้ตัวน่าเกลียดมันไปแล้วนี่”
“นัน่ แหละทีท่ ำให้ขา้ สงสารมันจะตาย เจ้าบ็อบมันไม่มพี ษิ สงอะไร แถม
คุยกันอยู่ทุกวันๆ แกไม่น่าทำเรื่องเลย”
เจ้าบราวนีร่ สู้ กึ ไม่สบายใจจนหมอบลงเลียน้ำเลียนมในชามอ่างยักษ์ของ
มันสองสามซวบ และของเหลวทั้งสองอย่างก็เข้าไปในท้องของมันเสียงดัง
โครกครากลั่นไปหมด
โอลิเว่อร์นอนหมอบราบ เอาขาหน้าวางไว้ที่หูด้วยท่าทางเศร้าสลด
ในชะตากรรมของเจ้าบ็อบ
แล้วต่อมาภายในวันรุ่งขึ้น เจ้าของบ้านเช่าก็ยื่นโนติสให้คนต่างด้าว
ทุกคนขนของออกจากบ้านโดยด่วน
แบรี่กับแพทลาจากไปด้วยความเศร้า แด๊ดดี้ทอมมี่กับมามี้จูดี้บอก
โอลิเว่อร์ว่า
“เราจะกลับบ้านทีเ่ มืองไทยกันสักสองเดือนนะ ทีน่ นั่ ร้อนมาก หวังว่า
ลูกคงจะทนได้”
โอลิเว่อร์เศร้ามากเมือ่ เจ้าบราวนีโ่ กลเด้นรีทรีฟเว่อร์ขเี้ ล่นตัวยักษ์ลาจาก
กลับไปอยู่บ้านเมื่อแนนซี่กลับมา
เจ้าบราวนี่ก็อาลัยอาวรณ์มาก ถามโอลิเว่อร์ว่า
“เมื่อไหร่พี่เว่อร์จะกลับมา แล้วเราจะได้พบกันอีกมั้ยเนี่ย?”
“ยังไม่รู้เลยว่ะ ถ้าข้ากลับมาก็ได้เล่นชักเย่อกันอีก ข้าก็ยังไม่รู้เลยว่า
จะทนอากาศที่เมืองไทยไหวมั้ย เค้าว่ามันร้อนแสนสาหัสเลยนะ”
“เค้าคงมีเครือ่ งทำความเย็นหรือแอร์คอนดิชนั่ ให้หรอกน่า อย่าห่วงไป
เลย ชั้นลาพี่ก่อนละนะ พี่เว่อร์ที่แสนดี”
“เออ! ไม่รู้ว่าจะต้องลากันชั่วกัลปาวสานรึเปล่าไม่รู้นะ”
โอลิเว่อร์พูดเป็นลางเหมือนจะไม่ได้กลับมาอีก
แล้วเจ้าหมาทั้งสองก็เลียหน้าเลียตากันอย่างสุดอาลัย
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***
พ่อทอมมี่กับแม่จูดี้ต้องเสียเวลาหลายวัน กว่าจะได้ใบอนุญาตให้นำ
สุนขั ออกนอกประเทศได้ แถมต้องมีใบปลูกฝีฉดี ยาอีก ต่อจากนัน้ ก็ไปติดต่อ
สายการบิน ซึ่งกำหนดความกว้าง ยาว หนา ของกรงที่จะใส่โอลิเว่อร์
มายังท้องเรือบินด้วย เจ้าหน้าที่บอกว่าจะให้กินยานอนหลับก่อน โอลิเว่อร์
จะได้ไม่เพลียจนเกินไป เพราะจากซานฟรานซิสโกมาเมืองไทยก็ต้องนอน
นิ่งๆ ในกรงถึงสิบหกชั่วโมงด้วยกัน
พ่อและแม่ปลอบโอลิเว่อร์ทุกวันว่า
“แข็งใจอยู่คนเดียวนิดหนึ่งนะลูกนะ พอถึงเมืองไทยเราก็จะได้พบกัน
พ่อกับแม่จะใส่น้ำและอาหารเม็ดไว้ให้ด้วย”
กว่าจะได้ออกเดินทางก็ตอ้ งรอทีส่ นามบินเป็นชัว่ โมง โอลิเว่อร์ถกู ใส่ใน
กรงเล็กแคบจนยืนแทบไม่ได้เลยด้วยซ้ำ มันตกใจมากจนเห่าออกมาเสียง
ดังลั่น
“แด๊ดดี๊ มามี้ จะปล่อยให้ลูกตายอยู่ในนี้รึ? พ่อแม่ใจร้าย” แล้ว
มันก็รอ้ งไห้โฮๆ! ออกมาเป็นการใหญ่ แม่จดู กี้ เ็ ลยร้องไห้สะอึกสะอืน้ ไปด้วย
พ่อทอมมี่กัดกรามแน่น แต่น้ำตาคลอ
ทำไมหนอสายการบินทุกสายจึงใจร้าย พวกสัตว์ที่น่ารักเหมือนลูกจะ
ต้องไปอยูต่ ามลำพัง ใต้ทอ้ งเรือบินรวมกับสัมภาระ เขาจะกลัวแค่ไหน? ตกใจ
แค่ไหน? มีใครรู้บ้าง?
แม่จูดี้ป้อนยานอนหลับแล้วกอดโอลิเว่อร์ไว้ พ่อทอมมี่รีบแย่งไปกอด
เห่กล่อมจนโอลิเว่อร์ง่วงนอนจัด แต่มันก็ยังพยายามเผยอเปลือกตาไว้
กลัวว่าจะพลัดพรากจากพ่อแม่โดยไม่ได้พบกันอีกในชาตินี้
มันสะอื้นไห้คร่ำครวญอยู่ในอก โดยไม่มีแรงจะเห่าจนร้องไห้ออกมา
ในที่สุด
ไม่ช้าพอยานอนหลับเริ่มออกฤทธิ์ มันก็ไม่อาจต้านทานได้นอกจาก
หลับไป
***
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แล้วโอลิเว่อร์ก็มารู้สึกตัวตื่นเต็มที่เมื่อนอนหลับไปได้สักสี่ชั่วโมง มัน
พบว่าตัวมันถูกขังในกรง ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆ อยู่ข้างๆ ตัวมันเลย นอกจาก
เสียงเครื่องบินดังลั่นในหูทั้งสองข้าง
มันตกใจทีส่ ดุ ในชีวติ เห่าออกมาลัน่ ไปหมด แล้วก็เปลีย่ นเป็นร้องไห้
ครวญครางอย่างเสียใจขนาดหนัก
เมือ่ หิวน้ำจัดเข้า มันก็ปนี ขึน้ ไปตรงทีม่ ขี วดน้ำห้อยอยูแ่ ล้วก็พยายาม
ดูดน้ำ ดูดได้ทีละอึกเท่านั้น มันช่างทรมานสิ้นดีเลย
ทำไมพ่อกับแม่ใจร้ายทิง้ เว่อร์ได้ลงคอ เว่อร์ทำผิดอะไรจึงถูกทิง้ ให้อยู่
คนเดียวอย่างนี้?
เรือบินโคลงเคลงเมือ่ ผ่านกลุม่ เมฆและพายุฝน โอลิเว่อร์กลัวจนอึและ
ฉี่ราดตัวเองหมดเลย
มันรูส้ กึ หนาวจัด แต่เคราะห์ดที พี่ อ่ กับแม่ใส่เสือ้ ให้มนั ไว้แล้ว แต่ขา้ งๆ
กรงก็มีน้ำแข็งเกาะไปทั่วทีเดียวแหละ
โอลิเว่อร์น้อยใจจนไม่ยอมกินอาหารเม็ด พอหิวจัดเข้าก็ปรากฏว่า
น้ำหยดลงไปในจานอาหารเม็ดหมด มันไม่อยากจะกินแต่ก็ต้องกล้ำกลืนลง
ไปจนได้ แม้ว่าอาหารจะนิ่มจนเละและทำท่าจะมีกลิ่นไม่ดีอีกด้วย
***
พ่อทอมมี่นั่งหน้าเศร้าคอยปลอบโยนแม่จูดี้ที่นั่งร้องไห้ตลอดเวลา
“อย่าวิตกไปเลยที่รัก เดี๋ยวก็ได้พบกันแล้วน่า”
“ชั้นกลัวว่าเค้าจะลืมเปิดแอร์คอนดิชั่น แล้วโอลิเว่อร์ก็จะตายอย่างที่
หมาคนอื่นโดน”
แล้วแม่จดู กี้ เ็ ฝ้าแต่บอกพนักงานต้อนรับบนเครือ่ งบินให้ชว่ ยลงไปดูโอลิเว่อร์ให้ด้วยทุกๆ ชั่วโมงจนเจ้าหน้าที่ทุกคนชักเอือมระอา
“ไม่ต้องห่วงหรอกค่ะ มีคนลงไปดูให้แล้ว เขาสบายดี” ทั้งที่รู้ว่าเขา
โกหก แต่แม่จูดี้ก็สบายใจขึ้นบ้าง
“เขาเป็นลูกของเรานะคะ เขาไม่ใช่หมาธรรมดา เขาเป็นลูก”
แม่จูดี้ย้ำแล้วย้ำอีก พอเครื่องบินผ่านเมฆฝนและเรือบินโคลงเคลง
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แม่จูดี้ก็สะอื้นหนักกว่าเก่า สรุปแล้วทั้งคนทั้งสุนัขไม่มีใครได้กินอาหารลง
ตลอดการเดินทางอันยาวนานนั่นเลย
ครัน้ เวลาสิบชัว่ โมงผ่านไป เครือ่ งบินก็จอดทีส่ นามบินนาริตะของญีป่ นุ่
แล้วโชคร้ายก็ยังมาอีก เมื่อสายการบินประกาศว่าจะต้องเสียเวลาอยู่ที่นี่อีก
สองชั่วโมง
คราวนีพ้ อ่ แม่ของโอลิเว่อร์รบี โวยวายกันเป็นการใหญ่ ขอพบหน้าโอลิเว่อร์ให้ได้ จนเจ้าหน้าที่สายการบินต้องเข็นรถเอากรงที่ใส่โอลิเว่อร์มาให้ดู
ที่รอบกรงเต็มไปด้วยน้ำแข็ง น่ากลัวว่าโอลิเว่อร์จะหนาวตายเสียแล้ว
แม่จดู รี้ อ้ งไห้อกี คนทัง้ สองไปนัง่ ยองๆ รอบกรงวิงวอนให้เจ้าหน้าทีเ่ ปิด
กรงออกให้สักครู่ก็ยังดี แต่ได้รับการปฏิเสธเสียงแข็ง
โอลิเว่อร์มองเห็นพ่อแม่เข้าก็ดีใจจนตัวสั่นระริกโบกหางไปมาดังที่เคย
ทำตลอดมา มันพยายามจะโผเข้าหาอ้อมกอดอันอบอุน่ ของพ่อและแม่ แต่
ก็ตดิ ลูกกรงเหล็กทีก่ นั้ อยู่ พ่อและแม่จงึ ยืน่ นิว้ เข้าไปให้เขาเลียมือแล้วช่วยกัน
ปลอบเป็นการใหญ่
“ทนอีกหกชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้ว ทนหน่อยนะลูกนะ”
“ทีนี้แม่จะไม่ให้เจ้าขึ้นเครื่องบินคนเดียวอีกเลย แม่สัญญาจ้ะ”
แม่จดู ใี้ ช้สองนิว้ หยิบเม็ดอาหารเปียกๆ มาป้อน โอลิเว่อร์อา้ ปากรับมา
กินอย่างมีความสุข
มันถามโดยการเห่าว่า
“เมื่อไหร่เว่อร์จึงจะได้ออกจากกรงนี่เสียที เว่อร์เมื่อยจนทนไม่ไหว
แล้วครับ”
พ่อทอมมี่เข้าใจ ยื่นนิ้วเข้าไปนวดเท้าหลังทั้งสองข้างให้จนโอลิเว่อร์
ค่อยยังชั่วขึ้น
พนักงานสายการบินปล่อยให้โอลิเว่อร์อยูก่ บั พ่อแม่จนหนึง่ ชัว่ โมง แล้ว
จึงเอากรงใส่รถเข็นไปอีกครั้ง
คราวนี้ โอลิเว่อร์ดิ้นพราดๆ ร้องไห้คร่ำคราญเป็นการใหญ่ ข้างกรง
มีลายมือของพ่อเขียนใส่กระดาษแข็งติดไว้เป็นภาษาอังกฤษว่า
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“ผมชื่อโอลิเว่อร์ครับ โปรดให้น้ำให้อาหารผมด้วยครับ ผมหิว”
ทั้งพ่อและแม่รู้สึกเหมือนใจจะขาดตามโอลิเว่อร์ไปด้วย
สองคนพูดกันแบบสัญญาว่า
“เราจะไม่ให้โอลิเว่อร์ต้องขึ้นเครื่องบินอีกเลย”
“หมายความว่า เราต้องฝากคุณแม่ไว้ที่เมืองไทย”
“ต้องยังงั้นแหละ คุณแม่รักหมามากที่สุดอยู่แล้ว”
ในทีส่ ดุ เครือ่ งบินก็พาทุกคนมาถึงจุดหมายปลายทางจนได้ ขณะนัน้
มันเป็นเวลาสองยามในเมืองไทยพอดี คุณตาคุณยายมารอรับอยู่แล้วพร้อม
ผู้ติดตามอีกสองคน
แม่จูดี้โผเข้ากอดคุณตาคุณยาย แล้วรีบวิ่งไปที่สายพานสำหรับเลื่อน
กระเป๋า พ่อทอมมีก่ ไ็ ปยืนชะเง้อคอยาวมองดูดว้ ย ไม่มใี ครห่วงกระเป๋าเดินทาง
เลย ได้แต่จ้องตาเป๋งไปยังรางเลื่อนนั่น สักพักใหญ่ ก็ได้เห็นกรงที่มีโอลิเว่อร์นอนหมอบอยู่ พ่อทอมมีค่ ว้ากรงมาวางทีพ่ นื้ อย่างดีใจสุดสุด แม่จดู รี้ บี
ไขกุญแจกรงด้วยมือไม้ที่สั่นระริก
โอลิเว่อร์หมดแรงแม้แต่จะเห่า หรือคลานออกมาจากกรง มันได้แต่
โบกสะบัดหางไปมาอยู่เช่นนั้นด้วยขาของมันแข็งไปหมดแล้ว พ่อทอมมี่เอา
มือล้วงมันออกมาอุ้มโดยไม่รังเกียจทั้งอึทั้งฉี่ที่แข็งติดขนมันอยู่ทั้งตัว
คุณยายร้องว่า
“นี่หรือโอลิเว่อร์ น่ารักจังเลย”
แล้วคุณยายก็รีบอุ้มโอลิเว่อร์ไว้ในอ้อมกอดอย่างไม่รังเกียจเหมือนกัน
ส่วนคุณตาก็รีบนวดขาแขนให้อย่างเอาใจ
โอลิเว่อร์นึกชอบคุณยายคุณตาขึ้นมามากๆ แล้ว
คุณตา คุณยาย เร่งให้พ่อและแม่ไปเอากระเป๋าเดินทางมาให้หมด
แล้วทั้งสองท่านก็เอาใบปลูกฝีฉีดยาและใบอนุญาตนำสัตว์เข้าประเทศ
ไปที่ด่านตรวจสัตว์ในสนามบิน
เสียเวลาไม่นานนัก ทุกอย่างก็เรียบร้อย โอลิเว่อร์ได้นอนบนตักแม่จดู ี้
อย่างแสนสุขและอบอุ่น พ่อทอมมี่เอามือลูบหัวไว้ตลอดเวลา

