ฤาวาสบปทผานไป เรา(ไม)เคยรกกน
ไมเคยเขยนนยายเลยคะ นสยสวนตวจะเขยนเรองทเป!น fact และเรองสวนตวแบบน(ก!ไมเคยคดวาจะได*เขยน
เพราะคดวาชวตตวเองมนไมน-(าเนา ไมเศร*า ไมร/*จะหยบอะไรมาเขยน ตอนหลงเลยได*ร/*วา ชวตจรงของคนเรา
เนย มนยงกวานยายอก เราเขยนไมเกงหรอกนะคะ แตวามนอดอ(น และถ*าเราไมท-าอะไรกบมน มนก!จะจ2กๆๆ ข4(น
มาแล*วตอมน-(าตาเราก!จะแตกคะ เพราะวามนก!ไหลออกมาท2กคน
เราไมได*ไปเปลยนล!อกอนมาใหมหรอกนะคะ ล!อกอนเกาเราโดนย4ดคะ แล*วเราก!หายไปหลายป เพราะวาไปเดน
4 วา เวลาไมได*ชวยรกษาหวใจให*ดข4(นเลย เฮ *อ เศร*า
ทางมาคะ วนน(กลบมาแล*วและร/*สก
มาอานกนต(งแตตอนแรกเรมเดมทดกวาคะ ขอบอกไว*วานยายน(ยงไมจบนะคะ ถ*าใครมค-าแนะน-า เราก!จะ
ขอบค2ณมากคะ
เขาตบหมอนรองนงข*างๆ ตว พยกหน*าให* ฉนก!เดนตามไปนง มอใหญๆ น(นโอบไหล เอาหวผมย2งๆ เพงสระ
ของฉนไปวางไว*ทไหล แล*วก!มค-ากระซบออกมาค-าเดยว ค-าทฉนไมเคยและไมอยากได*ยนวา เราหยากนเถอะ
ท2กสงในบ*านเงยบหมด แม*แตเสยงต/เ* ย!นเครองเกาๆ ทมกจะสนเป!นระยะๆ เวลาคอมเพรสเซอร=ท-างานหนกเกน
ไป คราวน(มนเงยบ...
ฉนได*ยนเสยงน-(าตาตวเอง ตกใสหมอน ดงเผาะ
“หวดดก@าบบบบ” เสยงพยามคนอสาน ผ/*มน-(าใจทกฉนอกหน4งวนทกลบมาจากมหาลยอยางเร!ว “วนน(กลบเร!วอก
แล*วน*อ”
“แหม พบ2ญเรมงานอะไรกนปานน( ยงไมหกโมงเลย ขาดท2นตายชกละ เจ@ยงงกๆ อย/แกไมเพมเงนเดอนหรอกจะ
บอกให*”
“คบ ๆไมเป!นไร” พแกเกาหวแกรกๆ สไตล=เดม พยามคนซอ
ต(งแตฉนท-างานทโรงแรมน(มาเกอบคร4งป แกก!เป!นอยางน(ตลอด จนท2กวนน(เจ@ไมมาเฝ*าทโรงแรมด*วยตวเองอก
แล*ว เพราะวาฉนย*ายมาค*างทโรงแรมแทนห*องเชาทมหาลย ท-าให*ประหยดคาหอพกไปได*หลายทเดยวแหละ
พบ2ญมกจะมายนรอรบ และชวยเอารถไปเก!บ วนดคนด แกก!จะมาล*างให*ดว* ย
“มาพอดเลยน*องล แทกซพาแขกมาเช!คอน พป*อมให*กรอกเอกสารเสร!จละ” พแมบ*านรบรายงาน
ฉนท-างานเป!นผ/จ
* ดการโรงแรมก!จรงๆ แตโรงแรมเล!กๆ ทไมคอยได*มาตรฐานแบบน( มผ/*จดการอย/แคเวลาทเลก
เรยนเทาน(นเอง นอกเวลาน(นหากมแขกไปใครมา เจ@ป*อมจะต*องโทรหาฉนทมอถอ ให*ตดส นใจเรองใหญๆ สวน
เรองเช!คอน แกเป!นคนท-าเอง
“แขกกคน พให*ห*องไหนไปอะพ”
“สองคนจ*า ให*ห*องเล!กช(นสอง ช(นบนๆ เก!บไว*ให*ล/กค*าเกา เจ@บอกพจ-าได*”
เชอเขาเลย แมบ*านโรงแรมน( ส2ดยอดเจงๆ
ฉนไปอาบน-(า แตงตวใหม เปลยนช2ดนกศ4กษา แล*วออกมาเช!คเอกสาร และบญชรายวน สวนเพอนสาวแสนซ(ท
อย/ด*วยกน หลอนหายหว (คงไปท-าการบ*าน) ฉนก!คดในแงทด
ในเซฟมพาสปอร=ตอย/สองเลม แขกมาใหมสองคนนหวา ฉนก!น4กได* ต*องท-าบญชจายคาน-(าชาให*แทกซกอน
แทกซทสนามบนน การพาแขกไปสงทไหน จะต*องมการบอกใบ*ให*คาคอมมชชนกนไว*กอน ไมง(นหน*าโลว=อยาง
น( อยาหวงเลยวาจะมแขก
พาสปอร=ตเลมน4งเป!นคนองกฤษ แตอกคนเป!นคนเนเธอร=แลนด= อมม
ไอ*ของคนองกฤษ เขยนบอกวามาจากฮอลแลนด= แตไอของอกคนเนย ดนเสอกเขยนวามาจากนวซแลนด= เออ
เอาไงกะมนดหวา ท-าไมมนมาอย/ห*องเดยวกนเนย เดGยวต*องไปเรยกมาถาม
ยงไมทนได*ท-าอะไร ฉนเงยหน*าข4(นมาจากเซฟทซอนอย/ข*างใต*โต@ะ มผ/*ชายคนน4งผมสน-(าตาลออนส(นฟ/ไปท(งหว
เส(อก!ไมใส ยนก*มหน*าลงมาชะโงกด/
“เฮ *ย ย/ มอะไร” ฉนตกใจเซะ เงยข4(นไปเกอบชนกนดงโป@ก
“ไมมอะไร จะเอาแมว” หน2มทาทางข(ยา เอาสองน(วคบหนงทคอเจ*ามม แมวส *มส2ดทรกฉนข4(นไปพจารณา
หน*าตามนอย/แป@บน4ง แล*วก!ปลอยให*ล/กแมวน*อยนงบนฝามอ
อมม เป!นคนรกสตว=ดน
“ค2ณน ใชเลย คนในพาสปอร=ตน ท-าไมค2ณเขยนลงไปในใบเช!คอนวามาจากนวซแลนด=มะทราบ”
“ไหนๆ เอากระดาษค-าถามงเงาของเธอมาด/ส” ไอ*หน2มเต@ะจ2@ยเท*าสะเอว
เชอะ อยากจะผวแทนร4นาย ตากแดดจนตวแดงเป!นล!อบสเตอร=เผา ผวก!เป!นจ2ดข(แมลงวนเต!มเลย นาเกลยด
ทหนกเข*าไปอก คอมนท-าให*ฉนหน*าแตก
“นไง ค2ณมค-าถามวา Where do you come from? ก!ผมก!ตอบแล*วไงมาจากนวซแลนด= เอ*อ ประหลาด ถ*าถาม
วา Where are you from? ส จะได*บอกวามาจากเนเธอร=แลนด= ฮาฮาฮา”

ไอเลว ตอบเสร!จมหวเราะเยาะด*วย ตามความสามารถทางภาษาองกฤษฉน มนก!ไมคอยเห!นความแตกตางตรง
ไหน แตเจอฝรงเลนล(น แถมท-าเป!นร/*ดกวาเรา น รบไมได* ต*องหาเรองอน
“มทราบมธ2ระอะไรกบรเซฟชน”
“ไฟในห*องน-(าผมกะเพอน มนไมตด บอกชางไปซอมหนอย” อเด!กฝรงวาแล*วก!ยนกอดอก ด/จากความส/งทาทาง
จะไมนาเกนร*อยเจ!ดสบห*าหรอก เต(ยมกๆ แถมผอมซะจนนากลววาพวกดตช=ชะแหมกพวกน( มนต*องเลนยา
แนนอน
“เดGยวจดให*นะค2ณไปรอทห*องเลย” พอฉนพ/ดเสร!จ แมเพอนซ(ก!ชะเม*ยชม*ายเข*ามาทนท
“ไปไหนมายะหลอน”
“ไปเดนเลนบนต4ก แขกมาใหม หน*าตาดน”
“คนไหนวะด”
“ไปด/ด เพอนอนแหละ” ยยเจเน!ทท-าปากยนเข*าใสไอ*หน2มหน*าโต@ะท-างานฉน
“เดGยวกอน ตามพค-าไปซอมไฟกอน”
“โอ*ยยยยยย ไมต*องต@าม โนนแกซ *อนเจ@ป*อมไปในเมองแล*ว สงสยไปหาไรกนกน เลกงานแล*วน”
“อ2วะ” ฉนร/*วาเปลยนหลอดไฟมนท-ายงไง วาแตนเป!นผ/*จดการโรงแรมต@อกตSอยแบบน( ตร/ต*องท-าเองท2กอยาง
เลยหรอวะน ไมค2*มเงนเดอนไมถ4งหมนเลย
“เออ แกไปเหอะ แกไมกลวไฟด/ด ไปด/ดหน2มๆละกน” สองสามเมาท=กนเมามน หนมาอกท ไอ*หน2มเปลอยทอน
อกเมอก(หายไปไหนซะแล*ว
ฉนวงไปห*องเก!บของด*านหลง คว*าเอาหลอดไฟมาได*หลอดน4ง ยงคดไมตก แล*วมนส/งแคไหนหวา ไฟห*องน-(า
เนย ต*องปนเปลาเนย ในห*องมเก*าอ(แข!งแรงๆ ให*เหยยบซะทไหน
แตกอนทจะเล(ยวข4(นบนไดไป ความคดใหมก!ปTงเข*าหว ไหนๆ ก!ไหนๆ แล*ว ไมมใครตดหน*า ต*องหาเรองขาย
ของ
“เจเน!ท เดGยวเราไปขายของกอนนะ”
“อบร*า หลอนจะขายอะไร”
“ทวร=ไง วชาโอเปอเรชน ฮๆๆ ได*ล/กทวร=ฝรงเพมบารมแบบน( เสาร=น(ได*คะแนนล*นหลามแนๆ” ฉนกระหยมย(มยอง
“เออ เอาเลยแก เรองขายเกงอย/แล*วน”
“หมายความวาไงยะ”
ฉนยนบดอย/หน*าห*อง 204 พกใหญ น4กไมออกวาจะเปลยนไฟยงไงด พอเคาะได*สามท ก-าลงจะเอาอกสกช2ด
หน2มหน*าแปลกอกคนมาเปดประต/
นหรอวะหลอของเจเน!ทมน ฉนน4กในใจ
“หวดดคา ชางออกเวรแล*ว ฉนเลยเอาหลอดไฟมาเปลยนให*”
หน2มคนแจ*งเรอง มองฉนต(งแตหวจรดเท*า แล*วถามวา “ตวแคน(เองเหรอ จะเปลยนหลอดไฟ จะส/งถ4งไม@เนย”
“โอ@ย นาย นฉนส/งมาตรฐานแอร=โฮสเตสนะยะ” ฉนฉ2นข4(นมาบ*าง
“เอามานเลย เปลยนเอง” อกคนเดนมาฉวยกลองหลอดไปไปจากมอฉน จดการถอดๆ ใสๆ
“แต*งก(ว”
“เฮ *ย ฉนยงไมได*ท-าไรเลย”
“ก!เอาหลอดไฟมาให*แล*วไง อาบน-(าตอนไมมไฟนะ สยวก(ว ยงมเพอนรวมห*องเป!นผ/*ชาย อ4Gย” หน2มหลอของเจ
เน!ทท-าทาขนล2ก
ฮาวะ ตาคนน(
“เดGยวนะ พวกเธอจะอย/ทภ/เก!ตหลายอาทตย=น”
“ก!คงง(น เรายงไมมแผน”
“ง(นไปทวร=ไม@ ฉนหมายความวา ทโรงเรยนฉนมวชาน4งทอาจารย=ให*ท-าทวร=กนเอง แล*วก!จะได*คะแนนนะ ถ*าเธอ
สองคนซ(อไปละก! ฉนต*องได*คะแนนดแนๆ” เอาละช *าน ปากพลอยไปบอกเขาท-าไม
“แล*วมนมอะไรดกวาทวร=อนร4” นายอกคนทาทางจะเป!นดตช=ของแท* เรองมากจรงๆ
“มนก!ถ/กกวาทวร=ทค*าก-าไรกบนกทองเทยวไง แล*วทส-าคญ คนทไปทวร=นะ มแตนกศ4กษา สาวๆ สวยๆ อะ เธอ
ลองคดด/นะ ไปเทยวเกาะ วายน-(า นงเรอเร!ว แล*วก!มสาวๆ กรTดๆ รอบตวเธอไง@ โหยสวรรค=เลยแหละ”
“บอกมาเลยวาเทาไหร” ไอ*หน2มปากจด รบถามราคาทนใด
เวร=คแล*วเฮ *ย ฝรงทฉนร/*จกมา รายไหนก!รายน(น เอาสาวมาลอ เสร!จเรยบ
“ปกตคนละห*าร*อยบาท แตถ*าเธอไปสองคนเลย เดGยวฉนลดให*สบเปอร=เซ!นต=เลย สองคนเก*าร*อย” ทจรงก!คนละ
สร*อยห*าสบนนแหละ ท-าเป!นลดราคาลอล/กค*า เหอๆ
“ไปวนเสาร=น(เลยเหรอ” นายอกคนรบเดนไปหยบกระเปSาสตางค= แล*วท(งสองคนก!ยนหาร ยนทอนเงนกนเอง
เรยบร*อย เก*าร*อยบาทมาอย/ในมอฉน พวกเด!กๆฝรงนขายของงายจรงๆเลยฟะ
“ใชแล*ว ปกตฉนนดทมหาวทยาลย เราจะไปรถทวร=กน” แตส-าหรบเธอสองคน อมมมม “เอาง(เดGยวฉนให*คนเอา
รถมารบ”
“ยงไงก!ได*” ท(งค/ยกไหล ท-าเหมอนไมแคร=เงนเลยนะยะหลอน

เจเน!ทวงเข*ามาเขยาแขนฉน เพราะเห!นวาได*เงนมาเรยบร*อย “ขายได*เลยร4เพอน เรดวะแก”
“โอ@ะ แนนอน มอช(นน(แล*ว สาวมสทนเกา (เกยวไรกนฟะ)”
ฉนรบจดการท-าใบเสร!จรบเงนแบบงายๆ กะวาเดGยวถ*าสองคนน(นลงมาหาข*าวกน ก!จะเอาไปให* ยงไมทนเสร!จด
“นค2ณ ร*านอาหารไมเปดอกหรอ” มาอกละ ไอ*คนเดม
“เปดแตอาหารเช *านะ อาหารเย!นค2ณไปกนร*านแถวๆน(ส”
“ไมเอาอะ แพง ปกตเวลาพวกค2ณกนกน กนทไหนอะ”
“ฉนเหรอ ฉนก!ไปกนทร*านโลคอลๆ ไง ค2ณจะกนได*เหรอ พวกเรากนกนเผ!ดๆนะ”
“แล*วไปไงจากตรงน(อะ” ก!จรงของมน โรงแรมทฉนท-างานเนย เรยกได*วายงอย/บนหาดปาตองแตก!หางไกล
โรงแรมอน มนจะเข*าไปอย/หาดอนอย/แล*ว ไมเข*าใจเจ@เจ*าของทชอบโปรโมทโรงแรมวาอย/บนหาดปาตอง ใคร
โผลมาแถวน( ผหลอกได*งายๆเลยนะ
“ฉนก!ขมอเตอร=ไซต=ไปส จะเอาอะไรบอก จะซ(อมาให* เอามากอนเลยเงน ห*าสบบาท ถ*ากนไมได*อยาบนนะ”
แล*วฉนก!เดนตรงไปทรถมอเตอร=ไซต= พยามย(มๆ ถามเสยงดง “อะไร เป!นเพอนกนแล*วเหรอ ค2ณลพ/ดภาษาเกง
นะ แขกชอบท2กคน”
“ว*ายพ อยามวนะ หน/ไมได*จบมน แล*วก!จะไมคดจะเอาด*วย อG ฝรงซกมก งกอกตงหาก”
หนมาด/อกท ไอ*ตานนงทซ *อนท*ายมอเตอร=ไซต= เอามอจบราวท*ายรถไว*แนนเรยบร*อย
“เฮ *ย ย/ อยาบอกวาจะไปด*วย หนกตายชก”
“ไม ผมไมหนก แคเจ!ดสบโล”
“นนแหละ เจ!ดสบก! รถฉนมนจะพงเอา” โถล/กแม เพงถอยมาใหมป*ายแดง ยงไมมใครเคยซ *อนเลยนะ นอกจาก
เจเน!ท
ฉนข4(นไปนงบนรถแล*ว เสยบก2ญแจแล*ว นายคนน(ก!ยงไมยอมย*ายก*นลงไปจากรถ ฉนก!เลยเอาขาต(งลง สตาร=ท
4 เบาๆ ข4(น ตานคงกระโดดไปละ
รถ ไถลลงเนน ร/*สก
รถไถลลงเนนมาโดยไมได*ตดเครอง มาจนถ4งปากซอย ฉนแตะเบรก เตรยมสตาร=ท รถหนกข4(นมาไมพอ น-(าหนก
คนข*างหลงโถมมาทบหลงฉนอก
“กรTดดด ยงไมลงไปอก”
“ไปด*วยเลยละกน”
“อตาบ*า ฉนไมใชกะหรนะ อยากไปด*วยก!ตามมาซะง(น”
“ผมก!ไมได*คด จะกนข*าวอยางเดยวอยากร/*วาอย/ตรงไหน ก!อย/อกหลายวนน” ฮตอบไมร/*ไมช( ส2ดท*ายฉนก!ต*อง
แบกน-(าหนกอเจ!ดสบกโลกรมบนรถฮอนด*าดรม ข*ามเขาปาตองไปร*านอาหารประจ-า ทฉนชอบมากนกะแฟน (คน
อน)
“น*องสงอาหารใสกลองคา”
“อ*าว พ แล*วคนทมากนประจ-าละคะ”
“อSอ อาจารย=เหรอ ตอนน(พย*ายไปอย/หอพกหลงเขาอะจ@ะ เลยไมได*มากบจารย=แล*ว”
“แฟนใหมเหรอเจ@ นารกดเนอะ” ฉนหนหลงไปด/ คนทเดนเรอยเปอยชมสวนในร*าน
“เว*ย ไมใช อฝรงบ*าทท-างานอะส เอาง(นะ เอาข*าวกระเพราไขดาวสกลอง เอามาอยางเผ!ดเลยนะ”
“คา แป@บน4งนะพนะ พจะรอเปลา เดGยวยกน-(ามาให*”
“ไมละคา พจะแวะเข*าคณะ ฝากฝรงไว*ด*วยนะ” ได*โอกาสแล*วฉน แว*บเข*าไปโม*พรรคพวกดกวา ขายทวร=ฝรง
ได*ด*วย
ท(งตานไว*ทร*านกอน
พอฉนจบแฮนด=รถได*มน มคนหยอนตวโครมทด*านหลง ไมพอ แถมกอดเอวตร/ไว*ซะแนนอก
“ไปไหนตอ ไปด*วย”
“โอ*ยอยาตามฉนมาเลย ขอร*อง จะไปห*องคอมทมหาวทยาลย”
“ขอใช *ด*วยได*เปลา ต(งแตออกมาจากนวซแลนด=ยงไมได*สงเมล=บอกเพอนๆเลย”
“ไมได*เป!นอนขาด แคพาคนนอกเข*าไปก!ไมได*แล*ว”
“ไมเป!นไร ขออย/ข*างนอกก!ได* ดเหมอนกน ไปด/มหาวทยาลยเมองไทย ผมวาจะเรยนตอทโนนอย/”
แอร@ยยย อตาน แกขนาดน(อยาบอกนะวายงอย/แคมอหก ถ4งหน*าตามนจะประมาณสบแปดก!เหอะ แตด/รวมๆ แล*ว
อยางน*อยก!อาย2เทาฉนแล*วนะ เด!กสารเลวจรงๆ ของแท*
“เฮ *ย ลแกพาใครมาวะ เหมอนล/กแมวเลยวะ” เพอนสาวทอมเข*ามาวจยฝรงทนท
“มาด/เร*ว ไอ*ลมนเลกกะแฟนแกแล*วลากเด!กมาถ4งห*องคอมเลย” ไมทนส(นเสยง ท(งเพอนรวมร2น ร2นพ ร2นน*องเข*า
มาร2มตร4ม
“มแฟนเป!นตวเป!นตนซกทก!ดนะ” ร2นพทซ(กนตบหลงป@าบ
“ไมฮาคะพ อนมนเป!นล/กค*าทวร=หน/ไง วชาโอเปอเรชน” ฉนออกปากไว*กอนเลย
“กรTดดด พลลล จรงงะ ง(นหน/กะเพอนจองเลยนะ ทวร=พทไปเกาะไขเปลา ออ ได*เกาะไขสมใจกนแนงานน(” ร2น

น*องแตSวแตก กรTดกร@าดมาอยางไว ชม*ายชายตามอง
“สตฟเว*ย แกจดการขายเองน*า นงพวกเล!กๆน เราได*อกสองทแล*ว เต!มร4ยงอะ ของตวเองนบไปได*กคนแล*ว ไม
อยากว2นวายเลยวะ ขอเอาไอนกลบไปเก!บกอนนะ มาแวะซ(อข*าว กะจะมาบอกแคน(นแหละ วาแล*วพวกแกต*อง
อย/ทห*องคอม” ใสเป!นช2ดแล*วฉนก!รบพ2งออกนอกห*องไป ลากเจ*าคนแปลกหน*าไปด*วย สาวๆ โผลหน*ามาด/กน
เกรยว
ขากลบ หลงจากไปห(วข*าวกลองโฟมมาสกลอง กลบไปโซ *ยทหน*ารเซฟชนกนอยางสะใจ ฉนก!เพงสงเกตวา ใน
ขณะทตาคนองกฤษ ด4มน-(าเอาๆ ไปหลายแก*ว ตาคนน(กลบกนแม*แตพรกทลอยอย/ในพรกน-(าปลาด*วย โห มนแน
“เธอไมเผ!ดเลยร4ไง ฉนยงเผ!ดเลยนะ”
“ไมนะ นดหนอย” เจเน!ทหนมามองหน*าฉน แบบวา ตานต*องพกพระดแนนอน
“เกงมาก ได*เมยไทยแนนอนเลยย/” เจเน!ทกระท2*งหลงป@าบ ท-าเอาคนไมเผ!ดส-าลกพรกหน*าแดง คว*าน-(ามาด4มอ4ก
ใหญ
“ไปมาต(งนาน ผมยงไมร/เ* ลยวาค2ณชออะไร”
“นนส ตาคนองกฤษทชออเล!กซ= รบพ/ดข4(นมา “แบบน(ทย2โรปเขาเรยกวาไมมมารยาทนะ”
“เฮ *อ ฉนร/*หรอกวาตวเองไมมมารยาท”
“ฉนชอเจเน!ท ยยคนน(ชอลลล”
“ท-าไมชอฝรงกนจง ประเทศค2ณไมพ/ดภาษาองกฤษน”
“เอ@ะ นาย แล*วทฉนพ/ดนมนภาษาอะไร”
“ไมใช หมายความวาเทาทเห!นมา เราก!ไมคอยเจอใครทพ/ดภาษาองกฤษคลองๆอะเนอะ” ท(งสองนายมองหน*า
กนเป!นการคอนเฟร=ม
“โอ@ะ มนแนนอนอย/แล*ว พวกฉนนเรยนคณะวชาอนเตอร=นะยะ ท2กวชาเรยนเป!นภาษาองกฤษหมด แล*วท2กคนก!
จะมชอองกฤษ”
“มนาละ แล*วค2ณก!ท-างานทนระหวางเรยน”
“ชายยย”
หลงจากน(นก!ไมมใครน4กเรองค2ยออก แล*ววนตอมา สองหน2มก!หายไปจากวงจรชวตของฉน แตเรองมนไมเงยบ
ขนาดน(น จนถ4งเช *าวนเสาร=
“โอ*ย ย/ ไอ*ฝรงเจ*าส-าอางโว*ย เร!วๆ มาปล2กต(งแตเจ!ดโมงเช *าแล*วนะ” แคเอาเส(อ ผ*าเช!ดตวกะกางเกงวายน-(า
(
ไป มนจะอะไรนกหนา เงนก!ไมต*องใช * เพราะไมมไรให*ซอ
“ลลลเอ@ย ให*เราโทรไปบอกให*รถบสรอกอนไหม” เพอนต2ม
* เจ*าของรถมอเตอร=ไซต=อกคนท-าหน*าออนเพลย
ละเหยใจ สวนยยแอนนา ทตอนน(ซ *อนเจเน!ทข4(นท*ายน(น ไมพ/ดอะไร เธอไถลรถลงเนนลวงหน*าไปกอนแล*ว
“คนสวยไปกอนละกน” เจเน!ทตะโกนตามหลง
เวลาแปดโมงคร4ง สมาชกทวร=จ4งครบ ล*อเคลอน (คลาดจากเวลาเดมไปคร4งชวโมง) งานน(ไมใชความผดของ
ฝายคนไทยนะ แตเป!นเพราะฝรงทไมรกษาเวลาสองคน ท-าเอาต/โดนหกคะแนนเลยเนย เชย
ทวร=สไตล=นกศ4กษาจด ก!เป!นอะไรทเต!มไปด*วยปญหาไปตลอดทาง เพราะเราไมได*จดกนท2กวนนนา ต(งแตการ
ทยอยล/กทวร=ใสเรอเร!ว( สปดโบ*ตอยางท2กลกท2เล เพราะจองเรอใหญหน4งล-าเล!กหน4ง แตดนได*เรอเล!กมาสอง
อาหารกลองม(อเทยงทไมพอ เพราะหยบตกไปถ2งหน4ง ท-าให*ผจ
/* ดทวร=ต*องกนข*าวกลองหารสองกน แบบน-(าตา
ซ4ม และปญหาบาดเจ!บเลอดตกยางออก หอยเมนต-าเท*า เศษแก*วบาด เด!กๆท-าแวนตาสน!อคเคลหายลอยตาม
น-(าไป
ฉนเองวงว2นท(งวน ไมมเวลาได*ลงไปวายน-(าเลนอยางใจเลยสกนด แตได*ด-า ท(งทไมอยากได*เลย เฮอ ลมแม*
กระทงครมกนแดด
สวนหน2มๆ ร4 กลายเป!นของชอบของสาวๆ และพวกประเภทสองไป มการกรTดกร@าดฮอฮาตลอดทาง แล*วก!มการ
วายเอาสาว ๆไปปลอยแถวน-(าล4ก ให*สาวกรTดด เสยงหวเราะกนกTกกTกๆ ลนหาด ท-าให*แกๆ จะจบอยางพวกเราผ/*
จดทวร=อจฉาเล!กๆ เอาไว*ให*มาเป!นล/กทวร=บ*างก!แล*วกน หมดวนไปด*วยความเพลย หวน-(า และปวดกระโหลก
“เหนอยชหาย” ไอ*สตฟบนเป!นภาษาแม
“กร/ไมท-างานทวร=เด!ดขาด ชาตน(” แมธธวเพอนในกล2มอกคน ต(งจตอธฐาน “ซ *าธ2” อกหลายคนพนมมอตาม
“ขากลบท-าไง” ไอ*โบ*ยงอ2ตสาห=ถาม
“ก!ไมท-าไง ไอ*ตม
2* เม*งกะเราก!เอาพวกน(ไปสงโรงแรม”
“ไมกลบมากนส2ก(กะพวกเรากอนเหรอวะ” แอนนาบอก เดGยวเราเอาเจเน!ทไปสงแล*วรอแกไง
“เอาเหอะแก ไว*หลงปด บายๆไหน ไมมเรยน ไปกนพซซาฮท แล*วตกสลดแขงกนดกวา”

“เออ ก!ได*วะ บายยยย” ท2กคนยนโบกมอลาททาเรอ
“เจอกนทมหาลย”
หลงจากน(แล*ว ก!จะเป!นชวงหย2ดไปอกสกพก ฉนก!ไมต*องเข*าคณะ คงจะอย/ทโรงแรมได*ท(งวน แตฤด/ร*อนแบบน(
ไมคอยมแขกหรอกทโรงแรม นอกจากพวกบ*าๆ แบบน( พวกแขกสแกนดเนเวยนอาย2เยอะๆ จะมากนก!แตชวง
หน*าหนาวเทาน(น ชวงหน*าร*อนแดดเปร(ยงๆ ตวด-าเป!นเหนยง ก!จะมแตแขกฝรงทมาเทยวกะหรปTบราคาถ/ก แถว
ปาตองนแหละ เชอะ เห!นมาหลายปแล*ว แขกดๆ เขาไปอย/โนนลาก/นา ห*าดาวแถวโน*นโนน
วนตอมา กวาฉนจะตน ล2กมาท-างานก!เกอบสบเอ!ดโมง พป*อมรบรายงาน สองคนน(นเช!คเอาท=ไปแล*วละ เห!นวา
จะไปอย/หาดอน แตยงไงเดGยวคงจะกลบมาอกนะ จะให*จองห*องไว*เลย
แบบน(ก!แยเลย ไมมล/กค*า มแตล/กค*าประจ-า นายจอห=นทมาพกสเดอน
ไมมแขกแบบน( เจ@ต*องแลนมาจากเมองหลวงแนๆ เซ!งเลยฉน เจเน!ทท-าหน*าไมตางกน หลอนเคยเจอเจ@ใหญหน
เดยว อาการทเจ@มองหลอนต(งแตหวจรดเท*า เท*าจรดหว ท-าให*หลอนสยองไปนาน
เจ@คงแปลกใจทล/กจ*างทาทางเป!นเด!กเรยนอยางฉน มเพอนซ(ทเปร(ยวมะดนยงอายได*ขนาดน( ฉนยงงงๆ อย/ วา
ฉนกบยยเจนมาสมครรกกนได*ยงไง ต(งแตปหน4ง ทฉนหอบผ*าหอบผอน จากห*องดอร=มตวเอง ไปสงอย/กบมนท
ห*องเบอร=หน4งเสมอๆ
ชวงวนหย2ดส(นๆ ผานไปอยางเกยจคร*าน แตละวนฉนก!อย/ทโรงแรม อานหนงสอเรยนลวงหน*าเตรยมไว* ไมก!ไป
ขรถมอเตอร=ไซต=เลนเหมอนปกต ไปบอยก!ไมด เปลองน-(ามน คร(นจะไมไป ด4กๆ เจเน!ทมนก!เอารถฉนไปแรดหา
ฝรงทดสโก*ชอเหมอนกล*วยอย/ด เฮ *อ อจฉาคนบางคน ไมต*องท-าอะไร ผ/ช
* ายก!มาเอง แถมเธอยงเลอกได*อก
ดงใจจรงๆ
ฉนถ4งหาไมได* แตข(เกยจยงไงก!แบบน(น ตาแกเพอนค2ยทางเน!ทคนน(น ไมเห!นสงอเมล=มา หายไปเกอบอาทตย=
กวาแล*วน เชอะ ไมง*อเฟ*ย ไมได*เสยหายอะไร หาใหมก!ได*(ฟะ)
พอวางคน งานน(ก!สงสารแตเจเน!ท ต(งแตหน2มอเล!กซ=มาอย/ได*สามสวน ทาทางเพอนผ/*ชาชองของฉน
มอะไร
เลนสน2กๆ ท2กวน ด*วยการจบหน2ม เอ หรอให*หน2มจบก!ไมร2*ละ นอกต(งเกอบอาทตย=กวาจะกลบมา คงไปแก*เซ!ง
ด*วยการหาหน2มๆ หาดอนละมงเนย ไมเคยส(นชายจรงๆ เพอนสาวของฉ*าน
จนมาถ4งวนเสาร=อกอาทตย= ตอนบายฉนก-าลงรดน-(าต*นไม*ในสวนกะพป*อมแมบ*าน เจเน!ทมาจ(มๆ อะไรข*างเอว
หนไปด/ชบอกวา ตาอเล!กซ=คนหลอกลบมาแล*ว ท(งสองคนมากบรถต2@กๆ แล*วแบกแบ!คแพ!คข4(นเนนมายงรเซฟชน
ตวแดงยงกวาเดม
“เป!นไงจ@ะ สน2กไม@ ไปนอนแถวไหนมา” เจเน!ทรบผละจากฉนไปชวนหน2มหลอของหลอนค2ยทนท ฉนสงสยวา
ตานจะรอดจากแมเพอนซ(ไปได*ยงไง ในอกหน4งอาทตย=หลงทจะมาอย/ทน
“โอ*ว สน2ก แตสน2กน*อยลงเพราะไมมค2ณ” แหวะ จะอ*วก ปากหวานกนใหญ
“กลบมาแล*ว” อตาฝรงหน*าลาว คนเดมน(นพ/ดส(นๆ แคน(

มาตอเลย
“ฉนให*อกห*องก!แล*วกนนะ ห*องน(เห!นทะเลชดๆ หนอย”
“ได*เลยห*องไหนก!ได* ทะเลอย/ข*างหน*าเนย เชอวาม แตไมเอาเตยงค/เด!ดขาดนะ ไมอยากนอนกะผ/*ชาย” อเล!กซ=
รบแย*ง
“นา ฉนร/*หรอก” เอาไปเลยห*อง 202
แล*วแมเพอนซ(ฉนก!กระดTกระด@าหายไปท(งเย!นจรงๆ อยางทคาด ได*ใหมลมเกาเลยนะยะ
สวนหน2มหน*าลาวน(นลงมานงส/บบ2หรข*างลาง
ร/*แล*วท-าไมมนด/ข(โรคนก ส/บบ2หรแตเด!กนเอง ฉนเดนเข*าไปนงทม*าหนออน เขายนซองบ2หรให*
“ไมเอา ฉนเกลยดคนส/บบ2หรทส2ด เคยมเรองกะเพอนก!เพราะไปคอมเมนท=เรองพอมน ทส/บบ2หร แล*วฉนก!แพ*
บ2หรอยางแรงเลย” ฉนสายหน*า ตางห/ปลว
บ2หรทเหลออกนดในมอเลยถ/กขย(ไปกบก*นถาด “ง(นก!ขอโทษ”
“ไมเป!นไร ถ*าค2ณส/บตอ ฉนก!ไปนงตรงอน”
“ไมแล*ว ก!มานงตรงน(ไง ค2ยกน”

“ค2ณอาย2เทาไหร” ฉนถาม “ท-าไมยงไมเรยนมหาวทยาลยอกเหรอ”
“เด!กกวาค2ณม(ง ผมยสบเอ!ด” เขาไอออกมา หลงค-าตอบ
“หา ยสบเอ!ด”
“ท-าไมอะ”
“หน*าเด!กมาก น4กวาสบแปด แล*วค2ณคดวาฉนเทาไหรกนเชยว”
“ยสบหกม(ง”
นถ*าท-าร*ายรางกายแขกไมผด ฉนจะชกมนให*ดง( หก เลอดก-าเดาออกไปเลย อตาบ*า ยสบหกกะผอะไร ฉนยงไม
ยสบเอ!ดเลย กรTดดดดด เสยเซลฟ=ทส2ด
“อ*าว ไมใชเหรอ” คนถามท-าหน*าแบบใสซอบรส2ทธY “ผ/ห
* ญงไมชอบค2ยเรองอาย2นนะ ง(นค2ยเรองอนก!ละกน”
“โอเค ถ*าเป!นเรองอนได*ท2กเรอง”
“ทบ*านผมนะ .........” เสยงหวเราะดงเป!นระยะๆ ระหวางทเราค2ยกน เรองครอบครว เรองเรยน เรองเพอน เรอง
ของชอบ เรองแฟนเกาๆ สตว=เล(ยงทบ*าน แม*กระทงเรองไร*สาระ แถมยงตามไปค2ยทรเซฟชนตออก จนถ4งม(อ
เย!น
.........
หลงจากอาหารเย!นคนน(น ข*าวแกงทร*านอาหารแถวสายสองปาตอง ฉนก!อจฉาเจเน!ทจนหมนไส * ต*องหางานให*
นงเพอนท-าซะแล*ว วางนก ถ4งขนาดจบหน2มได* ขดห/ขดตาเหลอเกน
“เจเน!ท แกอย/ด4กไปเลย คนน( ฉนจะไปแรดแถวหาดมง”
“แกนะ ไปแรดแถวหาด อยากให*คนเล ลากไปขมขนร4ไง”
“กลวมนจะไมขมขนนะส สงสารเพอนแกมงอย/มาจนจะบรรล2นตภาวะ ยงหาแฟนไมได*เลย แถมวนน(ถ/กหาวาอาย2
ยสบหกอก บวกให*ตร/ต(งห*าป อยางเซ!ง”
“ง(นก!ไป” ถ*ามาช *า เคาะละกน
“แหม แกยงไมทนนอนหรอก”
“ก!ไมแน ออ” พ/ดแบบน(มกจะมอะไรให*คดตอเสมอ ฉนสงสยวาเพอนซ(จะแอบไปก2@กกTกหน2มอทาไหน ในเมอ
สองคนน(มนนอนห*องเดยวกน ถ4งจะเตยงทวนก!เหอะ หรอวาเพอนตร/ชางกล*า
ฉนเดนไปคว*าหมวกกนน!อค จะข4(นนงรถ เรนซ=ทอย/ยนหน*าระเบยงห*อง ตะโกนโหวกเหวกมาจากข*างบน
“เดGยวๆๆ จะไปไหน ไปด*วย”
ฉนก!ไมเข*าใจวาท-าไมหย2ดรออย/ จนพแกข4(นนงรถเรยบร*อยแล*ว
“เอ*า ไปได*”
“นนาย ไมต*องมาสงฉน นวนน(ต*องการเพอนเทยวหรอกนะ”
เวลาสท2มอยางน( ปาตองยงไมเงยบ ตามบาร= และร*านอาหารตางๆ ก!ยงมฝรงนงเต!ม (นนคอเมอสบปกอน ตอนท
มนยงไมเสอมโทรมขนาดน() ฉนตดสนใจไมได*วาจะแวะจอดทไหนด
“ค2ณอยากไปนงด4มแถวไหน”
ฉนตะโกนเพอให*เสยงดงลอดหมวกกนน!อคไปให*ถ4งคนข*างหลง
“ไมอยากด4ม ตงค=หมด” ฮวย ไอ*ฝรงข(นก ฉนคดในใจ รถมาถ4งบางลา ฉนเล(ยวเข*าไป
“เลอกด” ทาทางตาคนน(จะชอบซอยชอดงน( เพราะตลอดทาง พแกนงชะเง*อมองทางซ *ายททางขวาท
“ไมเอาอะ ก!บอกแล*ววาไมมเงน”
“ง(นก!ไปหาอะไรท-าทไมเสยเงนก!แล*วกน ขบไปเรอยๆ ละกนนะ” ส2ดท*ายเราก!กลบมาทโรงแรมเอาตอนเกอบ
เทยงคนแล*ว หลงจากวนไปวนมา ด/ทะเลยามมด (มอะไรด/นกหนา) หนวกห/เสยงลมก!เทาน(น ค2ยกนก!ต*อง
ตะโกน พ/ดซ-(าๆ อย/นนแหละ เหนอย เจ!บปอด
ฉนเข*าห*องได* เพราะแมเพอนแง*มประต/ไว*ให* แตเจ*าตวหลอนหายไป คาดไมผดวาไปอย/ห*อง 202
เรนซ=เดนข4(นไปข*างบน แล*วก!ลงมา ท-าหน*าแหยๆ
“ค2ณมห*องอนให*นอนปาว”
“มส เยอะแยะไป เปดอกห*องน4งเลยไม@ละ”
“ไมได*อะ ค2ณก!ร/*วาผมตงค=หมด ความผดเพอนค2ณนะเนย รบผดชอบมาเลย” ห4ห4 แผนจบค/ของยยเจเน!ท อยา
คดวาฉนไมร/*
กอนจะออกไปเธอมการบอกใบ*ไว*แล*วอกตงหาก แมเพอนซ(เอSย ถ*าฉนเป!นคนทคบคนงายขนาดน(น คงไมเหลอ
มาจนถ4งอาย2เทาน(หรอก เพอนผองในช(นปเดยวกน เขาก!มปGว เอ*ย แฟนกนไปหมดแล*ว
“นอนห*องรบแขกหน*ารเซฟชนนก!แล*วกน”
ฉนเอาหมอนไปวางไว*ให* แล*วก!ไปเอาผ*าหมส-ารองมากองไว*อกผน
“ฉนจะปดไฟแล*วนะ”
“เดGยว แล*วค2ณนอนทไหน”

“ฉนก!มทนอนของฉนข*างหลงนแหละ” พอฉนพ/ดไปอยางน(นแล*ว ถ4งได*ร/*ทหลงวา คดผดไปถนดใจ ปากพลอยๆ
ของฉนสร*างปญหาเสมอ พ/ดไปสองไพเบ(ย นงเสยต-าล4งทอง
หน2มโผลหวเข*ามาด/ “อ*อ” เบาๆ แล*วถอยไปนอนทของตวเอง สงบเสงยม
ไมมใครพ/ดอะไรกนอกหลงจากน(น
เกอบตสองกวา ก!ไมมวแววของเจเน!ท ฉนก!นอนไมหลบ เพราะมเสยงคนนอนหายใจอย/ไมไกล เฮ *อ ฝรงนมน
กรนกนท2กคนเลยหรอไงนะ ตอนฉนเด!กๆ มนกเรยน AFS มาอย/ทบ*าน เจ*าพวกเด!กมะกนเหลาน(นมนก!กรนนนะ
แบบน(ใครจะไปหลบลง ตรนเหม!นอกตงหาก
มเสยงเมTยวเบาๆ เวลาเดมเหมอนกบท2กท เสยงเจ*ามม กระโดดมาจากทางหน*าตางหลงห*อง แล*วก!ปนล/กกรง
ปลายเตยงข4(นมา ฉนผงกหวข4(นมามองในความมด
4 น-(าหนกทยวบลงบนเตยงมนไมใชแคแมว
“มามะ มม” แตความร/*สก

“กรTดดด ไอ*ฝรงคนน(น” ฉนน4กในใจ ได*เสยสาวแนกร/ แง พระเจ*าจอร=ชมนยอดมาก ล/กขอขอบค2ณทสงเหยอผ/*
เคราะห=ร*ายมาให* ในยามทล/กก-าลงขาดแคลน แตวาท-าไมมนต*องเป!นไอคนแปลกหน*าทเราไมร/*จกด*วย ทกะ
หน2มทแอบชอบในขณะมานาน ท-าไมมนไมยกอยากจะปล-(าเราบ*าง อ2ตสาห=หาโอกาสต(งหลายท แล*วน....
เรนซ=นงมองนงทปลายเตยง
ขาคงปรบสายตามาแล*ว แตฉนเพงล2กพรวดพราดข4(นมา มองไมเห!นอะไร เจ*าเหมยวเดนมาเหยยบทหน*าตก
สะบดหางโดนปลายคางฉน แล*วก!กระโดดลงไปอก แบบไมได*สนใจอกตอไป
เหลอฉนนงหางจากคนแปลกหน*าไมถ4งวา
โอ*ววววว ฉากแบบน(
เหมอนเคยเห!นในหนง สองตอสองบนเตยงเดยวกน จะเหลอร4 ฉนเรมคดเสยใจ ท-าไมฉนเป!นผ/*หญงใจงายอยาง
น( อย/มาต(งนาน มาใจงายเอาวนทไมเป!นเรอง ท-าไมไมคดกลวแตแรก ต(งแตปลอยให*ผ/*ชายมาอย/ในห*องแล*ว
อกใจก!บอกตวเองวา แล*วเป!นไงละ อาย2ขนาดน(แล*ว เพอนๆ ฝ/งๆ มนไมเหลอมาเชอแล*วละ วาหลอนนะไมเคยม
ประสบการณ= หน*าให* แถมใจรกซะขนาดน( หรอวาจะยอมๆ ไปดวะ ทน(จะได*มเรองเมาท=กะยยเจเน!ท ไหนๆ มนก!
เปดโอกาสให*แล*วน
แตเขาก!ยงนงเงยบ ทาเดม ไมมเงาเคลอนไหว
“ผมนอนไมหลบ ปกตผมเป!นคนนอนหลบไมคอยลง ชอบตนกลางด4ก”
“ชวยล/บผมให*ผมหนอย”
เอ หรอวาผ/*ร*ายมนจะใช *ค-าพ/ดดๆ กอนจะท-าร*าย หรอวาเขาเป!นแคเหมอนล/กแมวตวน4งทอยากได*คนสนใจ
ขาดค-า หน2มน*อยลงไปแยงทนอน หน2นหมอนฉนไปแล*ว สบายใจเฉบ มการสงด*วย
“ล/บผมอยางเดยวเลย ห*ามขย( ขย-า เดGยวหวล*าน”
“อ*ะ โอเค” ฉนพยายามพ/ดให*น*อยทส2ด การพ/ดไปเรอย อาจจะท-าให*ตานเปลยนใจ แทนทจะให*ล/บผม จะมาให*
ฉนล/บท(งตวละ ห4ยยยย ส/ตรหากผ/*ร*ายจะท-ามดมร*าย เขาบอกให*พยายามพ/ดดๆ โอเค จดไป
ฉนถอยมานงด*วยทายองๆ บนเตยง แบบตอนเข*าส *วม เตรยมพร*อมกระโดด แตมอคอยๆ ยนไปสางผม
มนเป!นเวลาประมาณสบห*านาท ทใจฉนเต*นระท4ก มอจากทเกร!งจนเย!น เรมคลาย เปลยนเป!นการจบผมน2มๆ
ส(นๆ นนด4งเลน ผมน2มดวะ เมอยชะมดนงเกร!งซะหลงขดหลงแข!ง
คนทโดนล/บผม หลบไปแล*ว เสยงกรนเบาๆ ดงออกมาเหมอนทนอนฟงมาเกอบชวโมง ฟงแล*วร/*วาไมได*แกล*ง
เฮ *ย อะไรวะ ฉนเรมตกใจ ชหายแล*ว ตร/ไมมเสนห=ขนาดน(
อกเสยงในใจบอก “อบร*า ได*โอกาสแล*ว หนสแก ยงมานงเสนอหน*าหาอะไรอย/อก”
ฉนคอยๆ ลดมอ ถอยออกจากเตยง แตพอเท*าเหยยบน-(าหนกกดไปลงถ4งไอ*สปรงแสบทใต*เตยงเกาๆ ร*ายๆ ไมม
ยห*อทเป!นทนอนพนกงาน หน2มผมทองก!ล2กพรวดข4(นมา จบเส(อนอนด*านหลงฉนได*พอด ฉนหงายหลงล*มพรวด
ลงไป แตรบเอาศอกยนไว* กลวเงาคนทครอมอย/ข*างบน
“อยาท-าไรฉนเลยนะ ฉนกลว” พ/ดไปฉนปดตาปG จ-าได*วาม2ขน( เวลากลวผ คดวาปดตาแล*วผมนจะไมมา (เพราะ
ไมเป!นผแตเป!นเราเองทมองมนไมเห!น)
“จะบ*าหรอ ผมไมขมขนค2ณหรอก”
“จรงๆนะ แตแบบน(มนท-าให*ฉนกลวแล*วนะ” ฉนยงพ/ดด เอาวะ ถ*าจะโดนก!อยาให*โดนขมขนเลย สมยอมดกวา

ค2ยกนดๆ กอน เผอโดนแคเบาะๆ (*ไมควรคดนะจ@ะเด!กๆ คดแบบน(ไมรอดแน)
เขาคงคดวาผ/*หญงออย ตามทเรยนมานะนะ สงคมฝรงเนย หากท-าแบบทฉนท-าจรงๆ เนย ฝายชายจะท-าอะไรก!
คงได*แล*ว ประมาณวาเสยทาต(งแตแรกแล*ว ฮอๆๆๆ ท-าไปก!เสยดาย ไมได*ท-าก!เสยดายอก
“จรงๆ ไมท-า” เรนซ=พลกตวไปทวางแคบๆ ข*างๆ แล*วบน
“ค2ณนอนตรงน(กะเจเน!ทท2กวนเหรอ แคบจรงๆ นอนหงายไมได*เลย”
“ใชส”
“ค2ณสองคนไมใชเลสเบ(ยนเหรอ”
“บ*าเหรอ ไมใช”
ฉนฉ2กคดข4(นมาใหม “เฮ * ใชๆๆ” บางทผ/ช
* ายคนน(อาจจะไมชอบผ/ห
* ญงทชอบผ/ห
* ญงด*วยกน
“ตกลงจะเอาไงแน”
“ใชซ( ผ/ห
* ญงอย/ด*วยกนสองคน ค2ณคดไงละ”
“ไมคดไง” เขาหนข*าง มอหน4งยนคอไว* หนมามองฉน ฉนเรมชนกบความมด เห!นประกายตาเขาแวบวบสะท*อน
แสงสลวๆ จากโคมไฟหน*าต4ก
มออกข*างเขาวางมอฉนลงไปบนผมเขาอก “ล/บอกนะ สบายด หาใครท-าแบบน(ไมได*เลยเ”
เสยงใจเต*นต4กตกๆ ดงมากๆ ฉนชกไมแนใจ นเสยงหวใจใครกนแน ของฉนหรอของเขา ไอ*ฝรงข(ยา ผอม
กะหรองน( จะได*ตร/เป!นเมยร4เปลาน กรTดดดด เสยส/ญแนงานน(
สกพก ฉนก!เรมชนกบการทมคนแปลกหน*านอนหลบอย/ใกล*ๆ ทจรงเรนซ=ก!ไมใชคนแปลกหน*าทอาจจะแคเดน
สวนกนข*างถนน
ในระยะเวลาไมกคร(งทค2ยกน เขาเลาเรองราวสวนตวให*ฉนฟง เรยกได*วา แทบจะมากกวาเพอนซ(รวมเตยงอยาง
เจเน!ทอก แตมนก!ไมใชเหต2 ทอย/ดๆ ฉนจะมานอนรวมเตยงกะฝรงมงคาไร*ทมาแบบน(
นาอบอายส(นด
ฉนหลบตาลงพกใหญ
ใช *สมองคด และห/รบฟงมวลสารทอย2รอบๆตว
4 มลมหายใจอ2นๆ แผวๆ รดอย/บนหน*าผาก เฮอก ฉนลมตาข4(นมา เผลอๆจะเหลอกซะด*วย
จนร/*สก
เฮ *ย มนไมหลบแล*วน อตานจะท-าอะไรฉ*านนน
แตเขาก!ไมท-าอะไร แคเอาหน*าเข*ามาใกล*ๆ เรานอนลมตามองกนในความมด เกดความเงยบเหมอนชวโมงผาน
ไปชวโมงแล*วชวโมงเลา
“ค2ณเคยจ/บใครไม@” ในทส2ดก!มคนพ/ดข4(นมาท-าลายความเงยบ
ห@า
ถามค-าถามน(เนยนะ ตร/จะรอดไม@เนย โอ*คณ
2 พระค2ณเจ*าชวยล/กช *างด*วย (แล*วล/กช *างจะให*แบบไหน ฮาๆ ค2ณ
พระคงจะน4กถามในใจ)
“ไมเคย”
ค-าตอบน(ท-าให*เขาผงะ ถอยไปหนอยน4ง
“โกหก อาย2ยสบหกแล*วเนยนะ”
“อตาบ*า ฉนบอกวาฉนอาย2ยสบเอ!ด” ท-าเราเสยเซลฟ=อกรอบ
“ถ4งจะยสบเอ!ดก!เหอะ ไมนาเชอ” ค2ณพสายหว ยงท-าใจไมได*
มนไมนาเชอตรงไหนกน แมฉนก!คบกบพอตอนอาย2จะสามสบแล*ว แล*วคบกนสกพกก!แตงงานกน ฉนมเวลาอก
ต(งหลายป แตก!ไมได*พ/ดอะไรออกไป สงบปากสงบค-าดกวา
เขาไมพ/ดอะไรนงเงยบตอไป แตลมหายใจอ2นๆ น(นใกล*เข*ามา มกลนบ2หรจางๆ อย/ในน(น
ฉนเรมขยบตวเองถอยออกมา
แตเตยงฉนมนอย/ในหลบ
ฮอๆๆๆๆๆ
ส2ดท*ายพอหลงมาตดฝา ฉนถ4งได*ร/*วาหมดหนทางซะแล*ว
หนไมได*
.....
โอ*ว มายก*อด ฉนจะโดนจ/บซะแล*วหรอน
ฉนยงไมยสบเอ!ดเต!มเลยนะเนย
โดนแนๆ โดนแนๆ โดนแนๆๆๆๆๆๆๆ

จ/บแรกในชวตของฉน
กบใครก!มายร/* ถ*าป@ากะแมร/เ* ข*า
ตายแนๆ ตายหยงเขยด
4 อย/ทรม
ขนตาเขายาวมาก ยาวจะทมหน*าฉนอย/แล*วฉนรบปดตาหน แล*วฉนก!เพงร/*วา จ/บแรก มนไมใชความร/*สก
ฝปากอยางเดยว แตความอบอ2นมนวงลงมาจนถ4งน(วมอ น(วเท*า เป!นความอ2นทกระจายไปทวท(งตวเลย ทน(ฉนร/*
แล*ว วาท-าไมสาวๆ ในคณะ ชอบไปแฮงเอาท=หาหน2มๆ มาซ *อมจ/บ เช!คเรตต(งกน โอ*ว เราร/*ช *าไปขนาดน(เลยหรอ
น ไมเสยดายจรงๆ ทใช *ชวตมาถ4งปานน(
รมฝปากบางๆ ทแตะมา มนเหมอนมไฟฟ*าสถต แว*บน4งทมนเหมอนตอนจบโค*กเย!นๆ ซาๆ เหมอนไฟช *อต มนชา
แปล@บชวพรบตา แล*วมนก!หายไป เขาปดรมฝปากไปมาเบาๆ แตไมกดลงมา ฉนเผยอปากโดยไมได*ต(งใจ (เอา
อกเซะ ในใจน4ก)
แล*วอย/ดๆ เขาก!หย2ด ผละไป ในแววตาค/น(น ฉนร/*วาเขาก-าลงหวเราะ
“หวเราะท-าไม ไอ*ฝรงหวง/” ฉนด4งหลงมอข4(นมาเช!ดปาก
“เช!ดท-าไม มนไมหายหรอก” มอเขาคว*าข*อมอฉนไว* ไมใชแนวบงคบ แตตอนน(แขนข*างหน4งฉนโดนตวเองทบ
อย/ อกข*างก!อย/ในมอเขาซะแล*ว
“ช *าๆ นะ ค2ณนตลกจรง ไหนบอกวากลว” เขาหวเราะ
ฉนไมร/*ตวเลยนะ วาตวเองท2รนท2ราย กระหายอยากได* รมฝปากน2มๆ น(นกลบมาอกเหรอ ตายแล*วฉนท-ายงง(น
จรงๆเหรอน
กรTดบดซบจรงๆ
จ/บนเขานบกนเป!นจ-านวนคร(งตอนไหนกนน เขายงไมถอนปากออกไปเลยน แล*วฉนจะหายใจทางไหนละน หย2ด
หายใจซะนานจนจะส-าลกแล*ว
“หายใจทางจม/กส” ปลายน(วเขยจม/กฉน ขณะทฉนเองหอบออกมาอยางแรง
“เอาใหม” เขาถอนหายใจออกมา คงไมได*หายใจไมออกด*วยเหมอนกนนะ
“หายใจปกตนะ” มอน(นประคองดวงหน*าฉนไว* มอใหญน(อ2นจรงๆ
ฉนเผลอยกมอข*างทวาง มาวางมอเขาทบไว*อกท ยงกะกลวมนจะหายไป
ฝนไปร4เปลาน อยาตนเลยนะ
ตกลงฉนไมร/*ตวเองวาโดนไปกจ/บ เพราะวามนอบอ2น
สบายใจ
ท-าให*เคล(ม
เคล(ม
ชวนหลบ
ใช การจ/บนมนชวนหลบจรงๆนะเนย แล*วท-าไมคนอนเขาถ4งไมหลบกนบ*างละ
หลบ
หลบ .....
ฉนนอนฝนหวานมาจนเตยงยวบอกท ถ4งได*ผวาตน
“กรTดดดด” เสยงบอกในหว ฉนรวบคอเส(อเหมอนมนเป!นสญชาตญาณ “ตายๆๆๆๆๆ”
“อะไรยะหลอน” เป!นเจเน!ทนนเอง
“ท-าไมยงอย/ครบ เอ หรอวาพวกฝรงนมนท-าไรกนแบบไมต*องถอดเส(อผ*าวะ เหมอนในหนง”
“อบร*า ด/หนงเอกซ=มากไปร4เปลา” เจเน!ทหวเราะก@าก
“เจ!ดโมงแล*ว ค2ณนาย พอหน2มรวมเตยงหลอน กลบห*องไปต(งแตไมถ4งหกโมงแล*ว เห!นบอกวา เธอหลบ
“ก@ากๆๆๆ คงเสยอารมณ=นาด/”
“แล*วเขาท-าไรตอร4เปลาน”
4 ไปแล*ว ของไมเคยใช *แบบน(โดนเข*าไป ไมร/*สก
4 คงจะมหรอกนะ” เจเน!ทบอก อยางคนม
“ถ*าท-าหลอนคงร/*สก
ประสบการณ= กอดอกแล*วท-าตาแบบยยป*าร/*มาก
“ว*า”
“ว*า อะไร”
“ร/*แล*วท-าไม ยงหาแฟนไมได*สกท” ฉนบอกอยางมนใจ “ผ/*ชายเห!นตร/แล*วไมเกดอารมณ=”
“ยะ” นงเพอนซ( ด4งมอฉนออกจากคอเส(อ ชะโงกด/ตามคอ หลง แล*วมาเปดด/ข*างหน*า “ไร*รองรอยส(นด”
“เฮ *ย ด/นมต/ท-าไม ไอบ*า” ถ4งจะนอนด*วยกนท2กวน ฉนก!ไมเคยให*เพอนซ(มาเปดด/ของรกของหวง

“ไมมอะไร” เจเน!ทบอกเรยบๆ แอบย(มเหมอนพอใจ ท-าหน*าตาแบบทฉนก!ไมเข*าใจ
บายวนน(นไมมวแววหน2มๆ มแตผ/ห
* ญงออนตอโลก กะยยเพอนผ/*รอบจด นงตววชาทจะเรยนอาทตย=ตอไปกนอย/
“พอแคน(ร4” เจเน!ทเลกค(วถาม แบบมแผน
ฉนล/บปากตวเอง หน*าแดงก-าเหมอนล/กต-าล4งทห*อยอย/ในปา หลงห*องเก!บของโรงแรม
“พอละ เดGยวได*ใจ” ฉนหมายถ4งตวเอง
“โถ นาสงสาร ห4ห4”
“หลอนอะ สาแกใจเลยละส” ฉนถามกลบไปบ*าง
“ก*อ ออ เตารดไมได*เสยบปลTกอะ มนก*ะรดไมเรยบ”
“แปลวา”
“โอ*ย อบร*า สมควรแล*วทหาปGวไมได*” เจเน!ทนงโซฟา แล*วเอาสองเท*ายนฉนเต!มรก กอนตวเองจะเดนหายไป
ทางอน
มนเขนร4มนโกรธเนย แล*วตกลงแปลวาอะไร
พอเลกงานคนน(น พอหน2มเรนซ=กเ! ดนคบบ2หรกลบข4(นเนนเข*าโรงแรมมา ฉนรบหลบว/บ
“กนข*าวเย!นแล*วร4ค2ณ” ฉนถามและไมกล*าเงยหน*า เพราะวามนคงแดงเป!นต/ดลง แบบทเจเน!ทหวเราะเยาะไว*แต
ตอนกลางวน
“อ(อ กนร*านอาหารตรงน( อาหารทะเลอรอยด แตมนแพงแบบน(กบท2กคนร4เปลา” เขาท(งตวลงบนโซฟาในห*อง
รบแขก
“อ*าว แล*วค2ณไมด/เมน/กอน” ฉนยงก*มหน*าตอบตอไป ร*อนๆ หนาวๆ
“ก!เข*าไปด/เมน/แล*ว ราคาไมมแปะไว*”
เวรกรรม ไมแปลกหรอก ร*านอาหารในปาตองก!เลนแบบน(ท(งน(นแหละ
“นงค2ยกนไม@” เรนซ=ถาม ไมบอกก!ร/*วาเพอนพแก หายไปกะเพอนสาวฉน
“ไมวาง ปดบลอย/ ต*องแฟกซ=สงออฟฟสทกร2งเทพ”
ฉนทนไมไหวแล*ว หน*ารอนผาวๆ ต*องหนหลงท-าเป!นเดนเข*าไปในต/ห
* ลงออฟฟส ร(อโนนร(อน ไปเรอย
“ง(นเดGยวคนน(ด4กๆ จะลงมาค2ยนะ”
ฮพ/ดเหมอนหน*าทรเซฟชนคอการนงค2ยกะแขก ท-าไมไมไปนงกนเหล*าแถวบางลาโนน ตร/ไมใชเด!กนงบาร=
“ก!ได*” เฮ *ย ปากกกก
ท-าไมฉนพ/ดออกไปแบบน(เนยยยยย
ฉนปดไฟ โผลออกมาด/หน*าห*อง
ไมเห!นวแววคนทบอกวาอยากมาค2ย
เจเน!ทเอารถกลบเข*ามาคนแล*ว ฉนเดนไปจบด/ ยงอ2นๆ แล*วเจ*าตวหลอนก!หาย เหมอนเดม
ทบนได ผ/ช
* ายคนน(นกระโดดด4งG ข4(นมายงกะตTกแตน แสงสวางวาบทปลายบ2หร ปลวลงพ(นไป กอนโดนเหยยบขย(
ซ-(า
ฉนคดในใจ ช2ยมากๆ พวกส/บบ2หรน แบบน(ทก
2 คนปะเนย
“มาแล*วหรอ ไปกนๆ”
“เฮ *ย ไปไหน รถฉนเพงได*กลบเข*ามาเองนะ”
“รถมไว*ข” พแกเดนมาข4(นนงทคนขบ
“วนน(จะขให* ผมมใบขบขด*วยทฮอลแลนด=” เรนซ=ตบเบาะท*าย ปTบๆ
ฉนข4(นไปนงซ *อน ปกตเวลาค2ณนายเจเน!ทซ *อนข*ามเขาปาตองไปมหาวทยาลย กระโปรงส(นของหลอนแคบและ
ผาซะจนพวกอาจารย=แกๆ ตาถลนออกมานอกเบ*า หลอนก!ต*องซ *อนทาหญง สวนม*าดดกะโหลกอยางฉนหรอ
ดนชอบใสกระโปรงบานยาวๆ ฉนก!รวบเป!นโจงกระเบนแล*วข4(นขแบบม*าเลยไง ยงเวลาใสกางเกง ซ-าบ@ายยย
เรนซ=สตาร=ทรถ คร(งแรกไมตด คร(งทสองก!ยงไมตด
“รถค2ณหวย”
“บ*า รถฉนยงป*ายแดงอย/เลย”
“ป*ายแดง แล*วแปลวาอะไร”
“แปลวาใหม ซงๆ”
“เหรอ ทย2โรปไมมหรอก ป*ายสเดยวกนท(งน(นแหละ ถ*าเป!นรถสก/ตเตอร= ก!สเหลอง จกรยานมอเตอร=ก!สฟ*า”
“ง(นเหรอ” รถสตาร=ทเครอง ค2ณพใสเกยร=หน4ง แล*วลงเนนไป เสยงรถกระต2กนดๆ ฉนก!ไมได*สนใจ สองมอยด
ไปข*างหลงจบราวไว*
ดละ อยางน*อยมนก!ไมมาจบเน(อต*องตวฉน ฉนจะย4ดราวไว*แบบน(แหละ เมอยแขนหนอยก!เหอะ

ระหวางทาง เรนซ=เปลยนเกยร=จนถ4งเกยร=สภายในไมถ4งห*านาท รถฉนไมเคยขบเร!วเกนห*าสบกโลเมตรตอ
ชวโมงมากอน วนน(มนโดนใช *งานเลยหกสบ ก-าลงจะกลายเป!นเจ!ดสบ
“อร@ายยยยยยย ลดความเร!วเดGยวน(”
“สน2กด ถ*าขบเร!วไมได* มนจะมไว*ท-าไม นไง มเลขถ4งร*อยกวาเลย” พแกเอาน(วจ(มตวเลขบนหน*าปด ด*วยความ
มนใจ
“มไว*แกจะขบไปนรกไง อยากไปก!ไปคนเดยว”
ฉนกรTดกร@าดด ทนททน4กข4(นมาได*
“แล*วจอดเดGยวน( ขบมาต(งไกล หมวกกนน!อคเอามาใสเลย เร!วๆ ดนะไมปลวหายไป”
“ไมเอา เกะกะ ง(นค2ณมาลงขเอง ขมอเตอร=ไซต=แบบน(ใสหมวกก!ไมมนส มนต*องให*ลมทะเลพดเข*าหน*า สดชน
นนนนนน”
เฮ *อ ฉนถอนหายใจ ตกลงใครกนแนทเป!นเด!กไมโต

ชวงทพารถออกจากปาตอง ก-าลงข4(นเนนไปทางโรงแรมห*าดาวชอดงทมหาดสวนตว ความคดฝายด แว*บเข*ามา
ในหวฉน(อกแล*ว)
อตาน เป!นใคร (แขกทโรงแรม)
ท-าไมเราปลอยเขาข4(นมานงซ *อนท*ายได* (นนสวะเนย)
ไมซ *อนเปลาด*วย ตอนน(แขนน(นโอบฉนจากทางด*านหลงมาเกาะกนไว*รวมๆ ทพ2ง
นถ*าเป!นคนอนหรอแม*แตเพอนชายรวมคณะ คาดวาอาจหงายหลงต4งไปต(งแตสองเมตรแรกแล*ว เป!นคร(งแรกท
ฉนไมขยะแขยงผ/*ชาย ปกตไอ*พวกร2นพทฝ4กงาน ชอบจะมาจบมอสอนหนโนนน ฉนยงปดซะกระเด!น อG ซกมก
อยาวาแตแตะเล*ย แคสายตามนก!ร/*ไปถ4งไส *ถ4งพ2งแล*ว พวกคนท-างานโรงแรม ไว*ใจบได*
แตเพราะหน*าตาอยางฉน การงานอยางฉน นสยอยางน( และการคบเพอนซ(แบบน( แม*แตเพอนรวมคณะ ยงพา
กนเชอไปหมด หากใครไปบอกความจรงวา เพอนซ(ยยเจนนยงบรส2ทธYผด
2 ผองประหน4งทองพนชง คงได*มการท*า
พนนกนบ*าง แตชางปะไร ในเมอเพอนซ(อยางเจเน!ทร/ค
* วามจรงซะอยาง ต*องแคร=คนอนไม@ ฉนคดเข*าข*างตวเอง
แบบน(เสมอแหละ เชอะ
“ค2ณๆ เรยกต(งนาน ทาจะไมได*ยน หมวกนมนปดเสยงร4ไง” เสยงคนข*างหลงฉ2ดฉนมาใหม จากจตใจลองลอย
ไมวาเปลาพแกชวยจบหมวกกนน!อคฉน ปล-(าจะถอด แตไมร/*วธปลดล!อค
“เฮ *ย” ฉนคว*าสายรดหมวกไว* “อยาถอด เดGยวต-ารวจจบ”
“โดเอ@ย น4กวาใสเพอความปลอดภย ใสกลวต-ารวจจบ”
“แล*วยงไง” ฉนแหว “สองร*อยนะ แกจะจายร4เปลา”
“ถ*าโดน ผมจาย โอเคไม@”
เรนซ=ปล-(าถอดจนได* เอาหมวกฉนไปแขวนข*อมอตวเองไว* แล*วเอาคางมาต(งบนไหลฉน
“ค2ยแบบน(คอยได*ยนหนอย แตค2ณรวบผมหนอยก!ดนะ มนตเข*าหน*า แสบจง”
“โฮะๆๆ นนแหละ ประโยชน=ของหมวกกนน!อคส-าหรบผ/*หญง คอมนรวบผมไง” ฉนหวเราะห4ห4
“สระผมกะอะไร หอมดน” โอ*ววว อยาพ/ดยงง( ขนคอล2กเกรยวเลยฉน
“ยาสระผมรจอยซ=”
“ของประเทศค2ณนมแตชอภาษาองกฤษนะ”
“โอ@ะ แนนอน ค2ณอย/ในประเทศภ/เก!ตนะ”
“อะไรนะ”
“เปลาๆๆ”
ระหวางทางมเรองให*ค2ยเยอะแยะมากมาย ฉนก!ไมเข*าใจวาท-าไมปลอยตวกบคนแปลกหน*าได*สด
2 ๆขนาดน(
ท-าไมกอนหน*าน( มหน2มสวสส2ดหลอ เอาต2@กต2นต2@กตามาฝาก กะช!อกกะแลต Lindt ท2กททกลบมาภ/เก!ต เขาแค
ขอชวนไปกนอาหารค-าด*วยกน ฉนยงไมไปเลย เพอนดากนอ(ออ4งไป หรอทกะค2ณแมทล/กค*าทฉนไปไกด=ให*ไพร
เวทเลย อ2ตสาห=พาฉนไปแวะร*าน Gems gallery ให*เลอกแหวนมาใสเลน ฉนยงบอกวาไมคะ ขอบค2ณ กลวเขา
จะคดวาฉนใจงาย
“โงสแก แบบเน(ย” นนแหละทใครๆ พ/ด
ตานไมได*ให*อะไรกบฉนเลย แถมมาฉวยโอกาสเอาของส-าคญไปจากฉนอก
ตกลงฉนนโงจรง งายด*วย
สร2ป

ดแตฉลาดในเรองไมควรฉลาด
ส2ดท*ายรถคอยๆ แลนผานหาดกะตะ มาจอดทส2ดทาง ด*านหลงโรงแรมคลบเมด ฉนจะเล(ยวกลบ เพราะไม
อยากไปจนถ4งอาวฉลองด4กๆแบบน(
พแกเอ(อมไปแตะพวงก2ญแจร/ปอมย(มของฉน เป!นเชงห*าม “ไปนงเลนทหาดกอนก!ละกน อยาเพงกลบ”
“มดขนาดน(อะนะ อยากโดนจ(ร4ไง”
“ผมผ/ช
* าย แข!งแรงด*วย”
“มนจะไมจ(แก มนจะจ(ฉนน”
“นนแหละด จะแสดงให*ด/วาผมล*มผ/ร* *ายได* แข!งแรงนะจะบอกให*”
“เฮ *ย” ฉนหนไปท-าตาเหลอก ตาบ*าน ยงวายงย2
“นงข*างๆรถหนอยส เดGยวคนมาเข!นไป” ฉนเรมหนไปหวงรถป*ายแดงส2ดทรก
“เอาลงในทรายส แล*วเดGยวเราชวยกนเข!นกลบข4(นถนน” ชางแนะน-ากนเข*าไป
“นงใกล*รถก!ละกน” พแกไมพ/ดเปลา เข!นรถลงทรายไปอกสองสามเมตรกอนจะพยายามวางแสตนด=
“โว*ย รถทบ”
“ฉลาดนกน มนจะไปวางได*ยงไงกน พ(นทรายนะค2ณ แถวบ*านไมมทะเลร4”
ฉนก*มลงไปด4งรถข4(นนดหน4ง ให*ฝรงก*องแก*ง ขยบตวออกมาจากใต*เครองมอเตอร=รถร*อนๆ ไมร/*วาเกดอะไรข4(น
ตอนทฉนก*มลงไป
ส2ดท*ายรถส2ดรกของฉนนอนเอ*งเม*งอย/ในกองทราย เจ*าของรถ ล*มอย/บนอกพอหน2มผมทอง
“ปลอยกอน” ฉนรบยนตวล2กข4(นมา ทโดนจ/บวนกอน ฉนยงไมลมนะ ต*องรบวางตวหนอย เดGยวพแกหาวาหญง
ไทยใจงายทวประเทศ คนอนเสยชอเสยงไปด*วยอก
“ไมปลอย” ฝรงรางผอมแตสองมอแรงมาก ไมใชยอยคว*าข*อแขนฉนไว*
“เดGยวสอนให* เอาให*จ/บเกงๆ เลย”
“ท2เรศ ท-ายงกะตวเองเกงนกแล” ฉนพ/ดใสหน*า ทหางกนเกอบศอก
“เขาเรยกเกงอยางมพรสวรรค=” เรนซ=ย(ม ตาส2กใส “ผมก!จ/บผ/*หญงนบคนได* แตไมเคยได* first kiss มาจากใคร”
อมมมม นาภ/มใจไม@ละ นงหญงไทยใจงาม
อย/ๆเขาก!ปลอยมอ ล2กข4(นมานง ปดทรายออกจากเส(อ ฉนท-าเป!นงวน ปดทรายอย/นาน เขานงมองนงๆ
“ท-าไม ค2ณไมเคยมแฟนหรอ” เขาถามในทส2ด
“มแตแฟนในเน!ท” ฉนก!ตอบไปตามจรง
“คนทไมเคยเห!นหน*า ค2ณเรยกวาแฟนด*วยหรอ” เขาซก “ผมจะไมคบกบใคร โดยทไมได*อย/ด*วยกน เจอกนท2ก
วนหรอก ไร*สาระ”
“มนก!มบ*าง บางคร(งการไมเจอกนท2กวน ท-าให*ไมทะเลาะกนไง”
“นนข*อดเหรอ” เขายหว ให*ทรายทเหลอรวงลงมา “ความรกออนไลน= งเงาเหมอนพวก looser นงเพ*อนงย(มอย/
กบตวอกษร”
สมยน(นฉนไมม MSN ใช *แบบสมยน(หรอกนะ ส2ดๆ ก! ICQ ซ4งก!ไมคอยได*ใช * เพราะวาจะใช *อนเตอร=เน!ทซะทมหา
ลยเป!นสวนใหญ ฉนเป!นคนทเปดเผย เลยชอบจะไปค2ยห*องแชท ทมคนรวมค2ยกนหลายๆคน ใครค2ยอะไรเห!น
กนหมด
ฉนบอก “เราเรมค2ยกนจากการเป!นเพอนกอนไง”
“ยงหนกเข*าไปอก คอ คบกนยงไง ไมมอะไรกน เซ!งแยเลยชวต แล*ววนๆ ค2ยอะไรกนนกหนา”
“พวกค2ณฝรง ก!คดถ4งแตเรองเซกส=อยางเดยวแหละ ค/รกคนไทย เราคบกน แคจบมอถอแขน ผ/ป
* กครองก!มอง
หน*าแล*ว เราใช *เวลานานนะ ในการท-าความร/*จกกน กวามนจะไปถ4งการส/ขอ หม(น แล*วก!แตงงาน”
“โอ*ย ประเทศคอมมวนสต=”
เขาหนกลบมามองตาฉนอก “แล*วท-าไมค2ณไมมแฟน ไมมเพอนทชอบพอ ทโรงเรยนเลยร4 สมยเด!กๆ ไรง(”
“ม” ฉนบอก “แตวาฉนเรยกเขาวาแฟนไมได*”
“เขาไมชอบค2ณตอบร4”
“เขาไมเคยร/*” ฉนทนไมไหว ตอมน-(าตาแตก น-(าตาไหลแบบทไมใชนางเอกเขาเป!นกน คอมนไมสวยหวาน
แนนอน แถมพาลหายใจไมออก เพราะน-(าม/กอก สกปรกส(นด อย/ดๆ ก!หายใจไมออก ร/จม/กตนซะง(น ฮอๆๆๆ
อยามาถามถ4งชวตรกเด!กๆของช *านนน
“ฉนชอบเขา เราเป!นเพอนกน แตเขาไมเคยได*ร/*”
“แล*วท-าไมไมบอกละผ/ห
* ญงในประเทศน(ท-าแบบน(ท2กคนหรอ ต*องรอผ/*ชายบอกกอนหรอไง” เรนซ=เอาแขนเส(อ

แจ!กเก!ตฉนนนแหละ มายนให* ซบน-(าตา อตาบ*า ไมลงท2นเลยเส(อตร/นะ ฉนยงเกอบหวเราะได*
“บอกไมทน เขาไมมโอกาสรอฟง”
“อม ร/*ละ ไมต*องเลา” คนฟงพยกหน*า ทาทางเข*าใจ “พชายผมก!เสย ผมเสยใจทไมเคยบอกวารกเขาให*มาก
เราทะเลาะกนท2กท เพราะวาอาย2หางกนต(งหลายปแนะ ผมยงเป!นเด!กอย/ พก!โตเป!นหน2ม คบเพอนเด!กโตๆ ด*วย
กน เขาไมอยากเลนกะผมแล*ว” คนพ/ดชนเขาข4(นมากอด
“ยงดนะ ฉนไมมพเลย” ฉนหย2ดร*องไห* “ฉนเป!นพคนโต เป!นล/กทแมไมเคยชมเลย ไมร/*วาแมรกฉนมงร4เปลา”
“แนนอนแหละ พอแมรกล/กท2กคน”
“แตไมพ/ด” ถ*าปจจ2บนน(ก!คงเรยกวา รกนะ แตไมแสดงออก ละกระมง
เรานงค2ยกนเรองครอบครวเลนไปเรอยๆ
“ค2ณล/กค2ณเดยวหรอ”
“ฉนพคนโต มน*องๆ สองคน”
“หาเงนเกงเหมอนค2ณส”
“เขาก!ด/แลตวเองได* มงานท-า พอแมไมต*องหวง”
“แปลกดนะ ผมไปเทยวหาดราไวย= เจอเด!กผ/*หญงเยอะแยะ เขาไมได*เรยนหนงสอ แล*วก!ไมได*ท-างานด*วย นง
ค2ยกบแขกทบาร=”
“อนน(นเขาไมมโอกาส ใครๆมโอกาสก!อยากเรยนเยอะๆ หางานเงนเดอนดๆ ท2กคน”
“อ*อ”
“ค2ณไมท-างานร4 ฉนร/*วาเด!กฝรงท-างานต(งแตอาย2น*อยๆเลยน”
“ก!ท-า หาเงนมาซ(อบ2หร กะยาบ*าง”
“ห@า ยา”
“พวก pill วยร2นคนไทยเขาไมเลนกนเหรอ”
ฉนเรมไมแนใจอตานแล*วเว*ย เปลยนเรองกอน
“วาแตชอค2ณเพราะดนะ เหมอนผ/ห
* ญง”
“ผมไมชอบหรอก เวลาบอกใครท2กคนจะออกเสยงผดๆ”
“แหงละ ใครๆ ก!จะค2น
* กบการอานชอน(เป!นภาษาองกฤษ ฉนเรยนภาษาดตช=มายงออกเสยงไมได*เลย”
“ค2ณถ4งเรยกผมวา เฮ * ย/ ตลอด”
“มนก!งายกวาน”
“ค2ณเรยนภาษาดตช=ท-าไม ผมไมเคยเห!นใครเรยน เราคนดตช=พ/ดภาษาองกฤษเกงท2กคน” เขายดอกทาทาง
ภ/มใจ
เออ ถามค-าถามน(มา ฉนก!ตอบยากเหมอนกน
“ฉนชอบอานหนงสอนะส มอย/วนฉนได*นตยสารมาจากพแมบ*าน ตอนไปฝ4กงานโรงแรม ปทแล*ว เลยเอามาหด
อาน ภาษามนแปลกด แล*วก!เรมมวเอาเอง ในเน!ทก!มบ*างนะ ตอนน(ก!เรยนพวกหลกๆ ไปกอน” ฉนโม*ได*มง
“ง(นเหรอ ไมเลวน ค2ณร/*ค-าวาอะไรบ*าง”
“ค-างายๆ ทท2กคนร/* ในท2กภาษา” ฉนหวเราะ ด*วยความมาดมน หนไป ฮาๆๆๆ ใสทะเล
“เชนค-าวา....ผมชอบค2ณ” เขาถามเสยงส/ง
“Ik hou van jou – อก เฮา ฟน เยา” ฉนหนไปบอกด*วยความมนใจ แตการหนไปน(น เทากบเอาหน*าเข*าไปใกล*
แบบไมได*ต(งใจ จม/กสวยๆ นนปดเบาๆ ข*างแก*ม แล*วก!จ2@บทข*างปากเบาๆ
“ เกงมาก” เขาพ/ดเบาๆ เสยงแหบ “I ook van jou “ หรอเป!นเพราะเสยงเขาเป!นต-าแบบน(ตลอดก!ไมร/*เหมอน
กน คว*ามอฉนไปก-าไว*แนน
เอาละ ฉนตดสนใจแล*ว เป!นไงเป!นกนสวะ
เรนซ=เอาตวดนผลกฉนหงายหลงลงไปบนพ(นทราย มนไมเจ!บ แตฉนงง และม4น อยางน(ละมงเขาเรยกวาหน*ามด
แล*ว ฉนร4ทหน*ามด ร4วาเค*าหน*ามด จรงๆ ฉนไมได*แตงตวโป@อะไรเลยนหวา สถานการณ=มนพาไปเอง (*สาวๆ
ทมาอานโปรดระวง กร2ณาอยาท-าตาม ค2ณอาจจะไมได*โชคดรอดไปได*ท2กคร(ง อ*าว คนเขยนสปอยล=ซะละ)
“ปดตาด*วย” เสยงเขาบอก ลมหายใจรดหน*าฉน
“ท-าไมต*องปดด*วย” ฉนแย*ง อ*อ เหมอนในหนงสนะ ใครจะมาท-าตาเหลอกเวลาจ/บกนละ
โอ*ว ฉนโดนจ/บอกแล*ว
ฝนทเป!นจรงของผ/*หญงโสด แถมใจแตกอก ต(งแตโดนจ/บแรกเข*าไป ชกจะตดใจ

จ/บน(แสนหวานและยาวนาน แตก!ไมสกปรก ฉนเคยได*ยนเจเน!ทบนโวยวายเวลาเธอไปเจอเพอนชายทชอบจ/บ
กะล(น
“ท(งล*วงท(งควก ไมได*อารมณ=สกกะนด” เจเน!ทสะบดไหล สองมอสยายผม เวลาเธอไมได*อยางใจ จะมาระ
บายกะฉน
“ล*วง อะไร ควก อะไร” ฉนก!สงสยเป!น “พ/ดไมเคลยร= บอกมา”
“ล(นมนนะส อโดท-าเป!นจ/บเกง เสลอ ฉนวาคงเคยจ/บแตพวกกะหรป@าบนะส ไมเอาอาว”
“จ/บเกยวไรกะล(นไปควกวะ”
“โอ*ยยยย แมนาง ไปลองจ/บมาสกหน ทเถอะไป@ เบอจะสอน”
ฉนนอนปดตา แอบย(มออกมา แบบเด!กทแอบขโมยขนมกน แตสงทอย/ในขโมยมามนยวยวนเหลอเกน
แมร/เ* ข*า ฉนไมรอด
เวลาหน4งนาท ยาวนานผานไปเหมอนเป!นชวโมง
ฉนลมตาข4(นมา พระจนทร=ดวงเกอบกลม แขวนอย/ตรงหน*าพอด มเสยงคนเดนตามพ(นทรายซวบซาบใกล*เข*ามา
หน4งในน(นเป!นผ/*ชายแนนอน เสยงร*องเพลงภาษาองกฤษ ส-าเนยงไทย ดงข4(นมา ปล2กฉนตนจากภวงค= “I
wanna have sex on the beach”
กรTดดดดดด
ฉนผล2ดล2กข4(นนง ผลกคนทก-าลงถอนรมฝปากออก ลงไปนอนหงาย อย/ข*างๆ
ผ/*ชายวยก-าลงหาม ทเดนกนมาสองคน หวเราะลอยมาพร*อมกบเสยงเยาะหยน
“แหมพาแขกมาเอาถ4งหน*าหาดเลยเว*ย ระวงทรายนะน*อง”
หน*าฉนแดงก-า อย/ในความมด
น-(าตาพาลจะไหล เพงได*สตกลบมาคร(งแรก
โดนแล*ว
สมน-(าหน*า แรดนก
หน*าชาไปถ4งน(วมอ น(วเท*า ฉนล2กข4(นยน ปดเส(อผ*า แอบน-(าตาซ4ม
วาแตเขาอเหนาเป!นเอง ฉนแววอย/ในห/
เป!นนกศ4กษา มความร/* แตพอมาอย/ปาตอง ไมตางอะไรกบพวกทขายตวเลย
ฉนยงกนดาตวเองในใจตอไปอก น4กอะไรได*
4 ร/*สาอะไร
เรนซ=ล2กข4(นมา ไมร/*สก
“เพลงดงของนกร*องฮอลแลนด=เลยน Vengaboys” เขาหวเราะ แล*วหนมามองฉนทยนก*มหน*าต-า “อ*าว เป!น
อะไร อายเหรอ”
“อายส” ฉนปดมอ เดนไปทรถ พยายามจะลากมนข4(นมาจากทราย
“ขอโทษ”
“ขอโทษก!เอาสงทเสยไปแล*วคนมาไมได*” ฉนบอก
“เฮ *” ทาทางเขาไมเข*าใจ
“อะไรเสย”
“จ/บแรก”
“ไมเป!นไรหรอก เดGยวค2ณจ/บคนอนอก มนก!เป!นจ/บแรกไง”
“แตมนไมเหมอนกน” ฉนสะบดเสยง
ความผดของเขาหรอ ความผดตวเองมากกวา ฉนยงโทษตวเอง
รถมอเตอร=ไซต=ข4(นไปอย/บนถนนอกคร(ง
“ค2ณบอกโอเคเองนะ ผมถามแล*ว”
ฉนน4กไมออกวาเขาถามตอนไหน
ตลอดทาง ฉนไมพ/ดอะไร คนข*างหลงนงเงยบ
จอดรถเสร!จ ฉนกลบข4(นทพก เขาเดนตามมาทหน*าประต/
4 ผด ยงท-าให*ฉนร/*สก
4 ผดเข*าไปกวาเดม ปานน(พแกสร2ปได*
“ขอโทษทส2ด ผมจะไมท-าอกแล*ว” คนตวใหญเรมร/*สก
เรยบร*อยวาผ/ห
* ญงไทยใจงายท(งประเทศ
เสยไม@ละทน(
“อยามาค2ยกนอกเลยก!แล*วกนนะ” ฉนตดบท
ตลอดสองวนส2ดท*ายทเหลอของสองหน2ม แม*วาจะนงอย/ทรเซฟชนตลอดท(งคน แล*วก!ไมเห!นตาคนทขโมย
จ/บแรกฉนอกเลย มนเศร*านดๆ แตฉนก-าลงท-าใจได* จากกนไปแบบน(แหละ อยามอะไรให*มนค*างคาเลย

“พอสองหน2มนนไปซะละ เซ!งเลย” เจเน!ทพ/ดข4(นมา วนน4งระหวางทซ *อนมอเตอร=ไซต=กลบโรงแรม
“เขาบอกชอบเธอร4เปลา”
“เปลาน”
เจเน!ทไมพ/ดอะไรตอ เงยบไปคร/น4ง
“เดGยวมะรนน(ก!คงร/*” แบบน(อกละ แมเพอนซ( พ/ดเหมอนมอะไรจะบอกแตไมบอกให*หมด
“เออวะ พร2งน(วนเกดฉน มะรนน(ก!จะแกอกแล*ว วนเกดปน(ฉนไมเล(ยงนะ”
“ยะ ยงกะหลอนเคยเล(ยงซะทไหน” ยยเมยทาซานหวเราะข4(นมา เอาสองมอด4งชายเส(อช2ดนกศ4กษาฉน กระต2ก
เหมอนบงเหยนขม*า “อ*าวซงเลย ม*าพยศ”
“เหยยบได*แคน(แหละ”
“อะไรกน วนกอนตานนยงเอาไปซงมาต(งเจ!ดสบ โหย เอาเลยแก@” เจนย2 หวเราะชอบใจ เมอเห!นฉนบดคนเรงให*
แรงข4(นอก ขาล
เนนฉวดเฉวยน
“กร/จะตายกอนได*ผว ก!เพราะเม_ นแหละ”
_____
“ค2ณนาย หยบกระตกน-(าหนอย” เจเน!ทพลกตวอย/บนเตยง เอาเท*าข*างน4งงอข4(นมาจะเอาหวแมเท*าเคาะหวฉน
“อเพอนบ*า” ฉนล2กข4(นไปหยบโทรศพท=อลคาเทลสเหลองแปรSนทอย/บนโต@ะ
โทรศพท=ร2นกระตกน-(า ทเพอนๆ เรยก อยางน*อยฉนก!เป!นคนแรกในช(น ทมโทรศพท=มอถอใช * ใครจะวาอะไร ก!
เอากระตกน-(านแหละฟาดเลย ฮาๆๆ รายไหนก!รายน(น ท-าเป!นรงเกยจทมนใหญและสเหลองยงกะเส(อกนฝน แต
เวลาจะโทรกลบบ*านก!มาเข*าควรอยมโทรศพท=ฉนท2กท
“ฮาโหล ใครวะเนย” ฉนกรอกเสยงลงไป
ปกตถ*าเป!นเพอนทคณะ มนจะตอบวา “พอเม_ม(ง”
“สวสดครบ ค2ณรเซฟชน” เสยงทปลายทางไมคอยชด พ/ดภาษาองกฤษแบบไมใชเจ*าของภาษา
ใครวะเนย ฉนเรมน4ก จะเป!นพหมอทสวเดน อาล2งแกคนอนโดทหายหวไปเกอบสองอาทตย= หรอวาอาเฮยส2ด
หลอทซานฟราน โอ* แมคนแฟนเยอะ(ซะทไหน)
“ส2ขสนต=วนเกดครบ คงไมช *าไปนะ เมองไทยเพงห*าท2มกวาเอง” เสยงน(นหวเราะมาตามสาย
“ร/*ได*ไง วาวนน(วนเกดฉน”
ไมมเสยงเสยงตอบจากสวรรค= “แล*วนโทรมาได*ไง”
“ทบ*านมโทรศพท=เข*าถ4ง” คนเดมยงหวเราะ ฉนน4กเห!นภาพตาฝรงหน*าลาวฉกย(มปากกว*าง เคยมผ/ห
* ญงทตา
จอห=นพามา บอกเขาวา ย/หน*าเหมอนปเตอร=คอร=ป (เหมอนตรงทปากกว*างอยางเดยวม(ง)
“โทรมาแคเน(ยเหรอ ไมจ-าเป!นต*องโทรเลย” ฉนบอก “มนแพงไมใชเหรอ เก!บเงนไว*เรยนตอดกวา”
“โอ*ย เรองเล!กน*อย” เออ ฝรงมนรวยท2กคน ฮ4
“ผมคดถ4ง”
“คดถ4งร4”
4 วาอยากร/*จกค2ณให*มากกวาน(หนอย”
“ใชแล*ว กลบมาถ4งบ*านแล*ว ผมร/*สก
เจเน!ทเอาห/มาแนบข*างๆ โทรศพท=อกข*าง ท-ามอประมาณวา เป!นไงละ ฝมอช(น ท-าให*ฉนยงเขนต*องเอาศอก
กระท2*งหลอนไปไกลๆ
“แบบวา อยากคบกน ประมาณน(นร4”
“ใช คบกน”
“คบกน แปลวาเป!นแฟนกนนะเหรอ”
“ใชส คบกนก!แปลวาเป!นแฟนกน”
“ค2ณบอกวา การคบกนทางไกล มนไร*สาระ”
“มนก! แหม ผมก!ไมเคยคบกะใคร”
“นายนนะ ได*คบจะเอาศอก” เสยงเจเน!ทกรอกลงไปในโทรศพท= กอนจะเมนหน*าไปหวเราะ ออ
“เขยนอเมล=หาผมนะ เจเน!ทมอเมล=ของเพอนผม เดGยวผมได*เมล=ค2ณแล*วจะตอบกลบไปไง”
โอ* หวใจฉนพองโต มคนขอคบด*วย แสงสวางร-าไรทขอบฟ*า มนกพราบสขาวบนมา โอ*ว สวรรค=เปดทางแล*ว
“เอาเลยเพอน สวรรค=เข*าข*างแล*ว ฝ4กไว*กอน ได*คนน4งเดGยวคนอนก!ตามมา” เสยงเจเน!ทดงประกอบภาพทฉน
จนตนาการในใจ
“จะบ*าหรอ ถ*ามแฟนก!มคนเดยวพอ”
“โงสหลอน คดอะไรแบบน(น เราต*องเลอกคนทเหมาะสมทส2ด คนทรกเรา ทเราอย/ด*วยแล*วมความส2ขทส2ด”

“แล*วฉนจะตดสนได*ไงวะเนย เจอกนไมถ4งสองอาทตย=แคเน(ย”
“แล*วหลอนเคยเจออตาพวกในเน!ทปาวละ เห!นหลงกน พวานก หน/ก!นก ไม* หน/ก!ไม*”
“ก!ไมเคย”
“เออ คบไปง(น” ส(นๆ งายๆ สไตล=เจเน!ท กอนหลอนจะหนกลบไปอานชทเตรยมสอบ
ขขขขขขขขข
มคนขอคบกะเรา ฉนบอกตวเอง ตนเต*นไม@ละ คร(งแรกเลยเนย ต(นตนจรงๆ ฉนอาย2ครบยสบเอ!ดปบรบ/รณ=พอด
ของขวญจากสวรรค=ประทานมาเลยนะเนย อกใจบอก
หลอนจะบ*าเหรอ มนก!แคฝรงทตวเองเผลอใจงายด*วย มนชอบท2กคนแหละพวกงายๆ ทน(แหละได*โดนปล-(าทาง
เน!ทกนบ*างแหละ
เฮ *ยๆๆๆ ฉนสะบดหว ไลความคดโรคจต ไมใชๆๆ คบกนก!คอศ4กษานสยใจคอกน
ไมได*ละ ฉนต*องใช *เวลาท2กวนให*มค2ณคา ด*วยการร/*จกกนให*มากทส2ด
“ไปเขยนเมล=เลยไป@” เจเน!ทย2 “หลอนนะไมต*องอานแล*วชทเชท ปลอย A ให*คนอนบ*างเถอะ”
“ถ*าฉนได* A ไมได*มกฎข*อไหน ห*ามคนอนได*ด*วยนหวา ท-าไมได*กนเอง อยาเลยๆ ขอร*อง”
“ไปไกลๆ ตรนกร/” เจเน!ทเอาเท*าแกวงในอากาศ ฉนเผนออกไปจากเตยง คว*าโน*ตบ2คส2ดทรก รอเครองสตาร=ท
แล*วรบเปดโปรแกรมเวร=ดส=ข4(นมาพมพ=จดหมายยาวยด ระบายความในใจ
“โอ*ย เสร!จซะท” แมเจเน!ททาจะรอนาน จนอดไมไหว มายนชะโงกอย/หลงเก*าอ(
“ไหน ด/เซะ โอ*โห แมเจ*าเอSย ยาวยดหน*ากระดาษเอส”
“แล*วต*องเขยนยงไง”
“จดหมายรก แมค2ณ ไมใชรายงานอาจารย=เจฟฟร”
“ฮาๆๆ” ฉนหวเราะออกมาเอง ด*วยความเขน “อยาอานส อายวะ”
“หน*าด*าน ทยงง(ละอาย ก@ากๆๆ”
“ฉนมอะไรก!กล*าบอกแกคนเดยวนนแหละ”
“เออ ไมอาน” เจเน!ทสะบดหน*าไป แล*วก!หายไปอาบน-(า
ฉนกดสงอเมล=
ปานน(มนคงพยายามวงไปตามสายโทรศพท=ทระโยงระยางอย/ตามรมถนน ไปส/ศ/นย=อนเตอร=เน!ทของ Nectec ตอ
4 ผดชอบ
ไปตามสายเคเบล พยายามหาทางข*ามทวปไปหาหน2มคนน(น คนทขโมยจ/บแรกของฉน แล*วก!ความร/*สก
ชวดด*วย
เฮ *อ
4 บอกไมถ/ก
ฉนเกลยดตวเอง และอเมล=ฉบบน(นมาจนถ4งท2กวนน( ด*วยความร/*สก
วาควรจะขอบใจมน หรอโทษมน วาความผดพลาดท(งหลายในชวตฉน เป!นเพราะมนเทาน(น ฉนเกลยดอนเต
อร=เน!ท
โฮๆๆๆๆๆ
ขขขขขขขขข
ยงคะ ค2ณผ/*อาน ยงไมจบ เรายงไปไมถ4งไหนกนเลย
4 ผดหวงนดๆ
อกสองสามวนตอมา ฉนจ4งได*รบเมล=ตอบ ตอนน(นร/*สก
ฉนนนอกจากเสยทาให*ก2@ยตดกญชาแล*ว มานยงไมคอยมความร/* มการศ4กษาเทาไหรเลย นอกจากตวสะกดผด
แกรมมาผด ชอฉน พแกก!ยงเขยนผด
อยากย*อนเวลากลบไป แล*วท-าตวซะใหม
ท-าไงได* ความหลง เอ*ย ความรก ท-าให*คนตาบอดซะแล*ว
เมอจดหมายอเลคโทรนกส= ต*องล-าบากพยายามหาเส *นทางข*ามน-(าข*ามทะเลมาท2กวน เราสองคนตกลงกนวา จะ
ไมใช *อนเตอร=เน!ทให*มากเกนไป เพราะเทคโนโลยด*านน(ทบ*านเรนซ=ไมคอยสะดวก เครองคอมพวเตอร=เกาๆ และ
อนเตอร=เน!ทเตาคลาน เมอสบปกอน ในประเทศพฒนาแล*วในย2โรป ทท-าให*ฉนแทบจะคดวาเขาโกหก
เนเธอร=แลนด=นะ ไมใชไนจเรย ฉนแว*ดออกมา หลงจากอาทตย=แรกผานไป
ส2ดท*ายเราสองคนหนมาใช *ไปรษณย=สอรก แบบย2คเกา สลบกบโทรศพท=
อ*ะ แนนอน ผลดกนโทร
ฉนเรมเรยนภาษาดตช=เพมข4(นอก แทนทเดมแคเรยนเลนสน2กๆ จากอเมล=สองภาษาทเรนซ=ขยนสง อยางน*อยวน
ละฉบบ บางวนก!องกฤษแบบผดๆ ช2ยๆ ของเขา ให*ฉนฝ4กจบผด
เขาก!เรมเรยนภาษาองกฤษ และอานหนงสอภาษาองกฤษเพมข4(น เพราะวาเราค2ยกนล-าบาก ในภาษาเขยน

เสยงหวเราะดงมาตามสาย วนหน4งทเราค2ยกน เขาได*ค2ยกนเขาจะหวเราะท2กท หวเราะซะแทบท2กประโยคยงกะ
เป!นเครองเขยง ฉนหลงรกเสยงหวเราะน( ซะแล*ว
“ผมพ/ดภาษาองกฤษดกวาค2ณเยอะ เพยงแตผมเขยนไมเกง”
“อยางค2ณมนไมได*เขยนไมเกง เขาเรยกเขยนหวยตงหาก” สอบผานวชาภาษาองกฤษมาได*ยงไงวะ ฉนคด
“ได*จดหมายผมร4ยง ต(งสบสหน*า”
“ฉนพยายามแกะลายมอไกเขยอย/”
“อะไรนะ”
“ไกเขย ฉนน4กค-าไมออก”
“อ*อ ตวหนอนร4”
“ฮาๆๆ ใชๆ” เขาร/*ตวนหวา
“พยายามอานให*ออกนะ ผมสารภาพรกไว*ในน(น”
ฉนพลกด/จดหมายป4กใหญ ทเขยนในสม2ดฉกลายเส *น แล*วยดสงมาเป!นป4กน(น รอยฉกด/ก!ร/*วาด4งออกด*วยมอแบบ
ไมประณตบรรจง
โอ*โหเฮะ กวาจะแกะออกแตละพารากราฟ คงใช *เวลาเป!นเดอนเลยน ฉนวา
“วาแต ทบ*านค2ณวายงไง”
“ไมวาอะไร ผมเป!นหน(พอแมอย/ห*าพนกลเดอร= ตอนไปเทยว ตอนน(ท-างานอยางเดยว รบใช *คน”
“นนมนเทาไหรนะ” ฉนก!ไมคอยมความร/เ* รองคาเงนประเทศน(
“หาร ยสบสอง” เขาบอก “เดGยวนะ ยงไมหมด คาโทรศพท=อกด*วย”
“อ@ากกกก อยาบอกนะ ฉนไมอยากฟง”
“ท-าไมละ”
“คาโทรศพท=ฉนก!บานเบอะเหมอนกน แตเอ บอกของค2ณมาก!ได* ฉนจะได*ด/วาฉนขาดท2นร4เปลา”
“เกอบพนกลเดอร=ละ”
“กรTดดดดดด เราอยาค2ยกนเลย”
“ไมได*เด!ดขาด ค2ณอยามาท-าแบบน(นะลลล ขนาดค2ยท2กวนผมยงคดถ4งค2ณเลย”
ตายละหวา ฉนคด แล*วพวกหน2มๆ คนอนมนท-าได*ยงไงกนละน โทรมาคนละสองสามชวโมง พวกหน2ม
โปรแกรมเมอร=พวกน(ต*องร/*วธโทรฟร หรอไมก!ใช *อนเตอร=เน!ทโฟนแนๆ
“ฉนจะไมค2ยกะค2ณแล*วนะเดอนหน*า” ฉนถอนหายใจ เสยงแนวแน
“ห@า”
“แตฉนจะบนไปฮอลแลนด= สกสองสามอาทตย=ชวงปดเทอมเดอนต2ลาคม” ฉนเสนอ “ดปาว”
ฉนค-านวณคาตGวเครองบนแบบไมเกนสามสบวนด/แล*ว คาวซา รวมกน นาจะค2ม
* กวานงฝนหวานลมๆแล*งๆ แล*วก!
โทรศพท=กนจนแบตก!เสอม เงนเก!บก!พาลจะหมดไปด*วย เฮ *อ
“เยยม เรดทส2ด” เสยงเขาฮ/เรมาตามสาย
“เดGยว ค2ณจะไมถามสกค-าเหรอวาฉนจะไปวนไหน ยงไง” ฉนเรมลงเล
“วซาผมจดการเอง” เสยงดใจ ท-าให*ฉนน4กออก เวลาทตาสเขยวของเขาเป!นประกาย ปากกว*างๆ หวเราะ
“สงอเมล=บอกรายละเอยดมาก!แล*วกน วาค2ณอยากจะมาวนไหน”

“ท-าไมมนงายอยางน(วะ” เจเน!ทอดไมได*ทจะเปรยออกมา เมอฉนนงพจารณาสตกเกอร=วซาทอย/ในพาสปอร=ตท
เพงได*รบคนมา
“ฉนอาย2ยสบเอ!ดแล*ว”
“ไมชาย ท-าไมแกไปกทม วนเดยวได*วซามาแล*ว”
“เจน แกร/*ปาววาไอ*ลลลมนเอาอะไรไปยนประกอบวซามน” เพาลา เสนอหน*าข4(นมาจากแถวหลง ชะโงกเข*ามา
ขอชมวซาเชงเก*น ทหลอนไมเคยเห!น ให*เป!นขวญตา
“ก!แฟนมนสงเอกสารมาให*จากฮอลแลนด=เยอะแยะ” เจเน!ทตอบตามทเห!น “แถมแม_ นงนมนรวย เงนเดอนก!ม
หอพกก!ไมต*องจาย คาข*าวกร/ก!จายให*มนกนเนย บ2ญมากจะตาย”
“น*อยไปวะแก” โบ* สะแหลSนหน*ามาจากฝงตรงข*าม พร*อมกบเศษกระดาษก*อนทซดลงมากลางกระหมอมฉน
เหมาะเหม!ง
“อ2*ย มอแมนไปหนอย โทษท” มนตอ
“อนมนเอาทรานสครปต=ไปเสนอเจ*าหน*าทเลยแก” โบ*บอก เพราะมนเป!นคนเจ*าก(เจ*าการ
“นางเลยออกวซาให*วนเดยวกนเสร!จ แกก!ดเ/ กรดแม_ เรยนให*จบเอกไปเลยดกวาไม@ ใครจะคดวามนจะท(ง
อนาคต หนไปเป!นอย/กะโรบนฮ/ *ด”
“ไมเกยวเลย เม_ ไปไกลๆ” ฉนบอกเอง

“ทมนผานได*เร!ว เพราะฉนใสช2ดนกศ4กษาไป” ฉนหย2ดหายใจนด (เกยวกนไม@นะ) แล*วเรยงล-าดบข(นตอน
“เอกสารก!ขอของพอเขาหมดเลยแหละ มสลปเงนเดอนสามเดอน หนงสอรบรองการท-างาน พาสปอร=ต แต
จดหมายเขาเขยนเอง แล*วก!แนบพาสปอร=ตตวเองมา”
“แสดงวาอตาฝรงนมนเคยเอาแฟนไปร4 เป!นงานน” เพอนอกคน ต(งข*อสงสยข4(นมาให*
“ไมร/*ด เราเอาไปแคพาสปอร=ตตวเอง กะทรานสครปต= ทไอ*โบ*แนะน-า” ฉนบอกเพอน “สม2ดบญช ยงไมได*โชว=
ด*วยซ-(า ถ*าแฟนพวกแกเชญไป ก!คงท-าแบบเดยวกน”
“ฉนไมเอาแฟนฝรงหรอก พนยเขานารกจะแยแล*ว” เพอนเมทเกา ยยมนด(ท-าตาฝนหวานเมอพ/ดถ4งแฟนตวเอง
“แกบอกแฟนแกให*ระวงนะ” เพอนชายอกคนมองหน*าฉนแบบเห!นใจ
“ท-าไมวะ”
“เจอพวกตายอดตายอยากอยางแก ..... ไมรอด” มนบอกส(นๆ แบมอยกไหล
“ไอเวง แทนทจะดใจ วาในทส2ด มนก!ขายออก” มนม*วนสม2ดจดข4(นมาฟาดหน*าผากไอ*คนพ/ด
“อยาหวงๆ พระสหายท(งหลาย” ยยเจนออกปาก “ฉนจะด/แลมนเอง รวมถ4งจดกระเปSาให*ด*วย ฮๆๆๆ”
++++++++++++++++++
ฉนนงมองกระเปSาเส(อผ*าทมเส(อผ*าช2ดธรรมดาอย/ไมกช2ด
“มนจะหนาวมากไม@แก เดอนต2ลาคมเนย”
เจเน!ทหนมาท-าตาเหลอก “จะไปร/*หรอ ฉนไมเคยไปเมองนอก แตทแนๆ ออ หนาวเน(อหมเน(อส จ@ะ”
“ฉนอยากไปท-าความร/*จกครอบครวเขา ไปด/ให*เห!นวาทบอกมาท(งหมด เขาไมได*โกหก และทส-าคญทส2ด” ฉน
นงไปน4กถ4งประโยคไกเขยทเพงแกะออกมาได*จากจดหมาย
“อยากร/*วาเขาจรงจงถ4งขนาดอยากจะใช *ชวตอย/ด*วยกนจรงอยางทเขยนบอกร4เปลา ไมได*แคอยากจะไปเอากน
แกเข*าใจไหม”
คร(งแรกทเจเน!ทท-าหน*าแบบงงงวยส2ดฤทธY
“แตแกคดหรอวาเขาจะไมคดวาแกไป เพราะอยากมอะไรกน” แมคนร/*ด จบปากจบคอ
“ความรก มกจะมากบความใคร แตความใคร บางทก!ไมได*มความรก” เธอบอก ยงกะมนเป!นเรองทฉนไมร/*
“ร/*แล*วเว*ย”
“เพราะฉะน(น แกต*องร/*ตวกอนวา แกแทบจะหลกเลยงมนไมได*แล*ว” ฉนผงกหวทน4ง อยางน*อยเพอนซ(ก!คอคน
ทเข*าใจฉนทส2ดในเคสน(
“แกต*องไปทดสอบตวแกเอง และเขาด*วย วาตกลงแกสองคนรกกน หรอวาแคหลง เข*าใจไม@” เลคเชอร=ยงยาว
ยดตอไป
“แล*วท-าไรป*องกนด*วย ฉนชวยแกแก*ไขไมได* อยาเทยวท-าล/กมาให*ฉนเล(ยง”
“คดไปถ4งโนนนะแก”
ฉนโยนแปรงสฟนลงกระเปSาไปเป!นช(นส2ดท*าย
ขขขขขขขข
คนวนพฤหสสองอาทตย=กอนหน*าน(น เพอนเจนทนารกขบรถไปสงฉนททารถเมล= ฉนมกระเปSาเอกสารใบเดยว
ผ*าเช!ดตว แปรงสฟนยาสฟน ไปแคน(น
รถบสปรบอากาศวงชวงกลางคน พอมเวลาให*ฉนแอบหลบบ*างไมหลบบ*าง ท-าให*คดสบสนกะชวตไปได* วาตว
เองก-าลงท-าอะไรอย/
“รถจอดทนนะค*า อยาลมกระเปSา” บสโฮสเตสระดมไลผ/*โดยสารลงจากรถอยางส2ภาพ
ฉนเดนงงงวย แบบคนยงไมตน ไปหาร*านน-(าชาทอย/รมสนามหญ*าดนล/กรง
“ป*าคะ กาแฟใสนมแก*ว” ฉนสง โดยทไมถาม คดวาราคาคงไมตางจากทภ/เก!ตเมองของแพงนกหรอก
กาแฟใสนมข*มหวานกบช *อนคนเล!กๆ สงมาให* ป*าคนเสร=ฟมองฉนทใสช2ดนกศ4กษา ออกจะยบๆ เพราะนอนบน
รถมาท(งคน วนน(เป!นวนศ2กร= แกคงไมชนกบการทนกเรยนจะเข*ามากทม วนน( ฉนน4ก คนปกตเขาคงจะกลบบ*าน
กนวนศ2กร=เย!นๆ
“ป*า มห*องให*อาบน-(าได*ปาวคะ” ฉนชกอยากล*างเน(อล*างตว
“นนเลย ไมมฝกบวนะ “แกรบบอก “ห*าบาท”
“แหม ป*า ไมเป!นไร” คนไทยนะ ชนกบตกน-(าอาบ ฉนไมรงเกยจ ถ*าจะได*ถ/กน-(าสกหนอย คอยหายงวงไปบ*าง
น-(าเย!นสะใจเชยว มาอาบน-(าตอนหกโมงเช *าเนย
รถในเมองหลวง ตดต(งแตเวลาหกโมงคร4ง จากทท-าการขนสงสายใต* เพอนบอกทางฉนให*ไปข4(นรถเมล= เพอไป

แถวถนนวทย2
แผนททเขยนมาลวกๆ ไมได*ชวยอะไรนก ฉนลงรถทหน*าห*างใหญ เดนเข*าไปส/ถนนสายว2นวาย ส2ข2มวท
เพงได*ร/*จกวาตรงไหนทเขาเรยกซอยละลายทรพย= นหรอนานา ได*ร/*วาเพลนจต ชดลม มนคออะไร
บ*านนอกเข*ากร2งดแท* ฉนน4กในใจ
แตหวใจฉนโปงพองด*วยความส2ข ท(งไมมชวร=กบสงทรออย/ข*างหน*า ท(งเพลย แถมอากาศทน ฉนหายใจหาย
คอไมออก
4
คชช/ส *นเต(ยสด-า ค/ประจ-าทเข*าใจ สาวเท*าพารางทไร*ซงความมนใจของ
ฉนเดนผานรมไม*ใหญบนฟ2ตบาท ไป
จนถ4งประต/*ร(วสขาว นละ สถานท/ตเนเธอร=แลนด=
แตประต/ยงไมเปด
ฉนยนพงข*างก-าแพง รอ เชนเดยวกบคนทยนรออย/สองสามคนกอนหน*า
เรมสบสนข4(นมาอก ตกลงฉนจะไปท-าไม ผ/ช
* ายคนน(นมอะไร เธอรกเขาหรอ หรอวาแคหลงไป กบสมผส กบ
ความหวงทเขาให*
+++++++++++++++++
“มา” เด!กหน2มหน*าผอมยาวกรามใหญ แถมหวฟ/เพราะเพงสระผม จ*องหน*าแม เมอเธอวางหนงสอพมพ=ลงพบ
วางไว*ข*างจานอาหารเช *ายามสายๆ ทเรยกวา บรนช=
“คอวา” มารดาตอ
“ผมจะให*แฟนมาเทยวทน”
“แฟน” คนเป!นแมขยบเบาะใต*ทนงให*พอดกบน-(าหนกตว “ผ/ห
* ญงใจแตกจากประเทศด*อยพฒนาทแกไปเทยว
ฤด/ร*อนมา”
“ตดใจอะไรกนนกหนา”
“แมละก*อ” คนเป!นล/กถอนหายใจเหนอยหนาย
“ประเทศเขาก!ไมตางอะไรกะเรา เพยงแตวาการพฒนาด*านสาธารณส2ขและสงคมมนยงไมดเหมอนบ*านเรา
เทาน(นเอง” ล/กชายพยายามชวนเชอ “แล*วเขาก!เป!นผ/ห
* ญงดนะ” เรนซ=น4กถ4งสาวน*อยทนอนตวสนอย/ในอ*อม
แขนเขา กะอแคจ/บยงกลวซะขนาดน( ห4ห4 เขาคด ใจจรงมแผนมากกวาน(น คราวน(ได*ร/*กนแน
“แล*วยงไง ก!ให*มาส”
“แมก!ร/*วาผมเพงท-างานก@อกแก@กเทาน(นเอง แถมยงเพงเข*าปหน4งอก”
“ร/*ตวอยางน(นก!ด”
“ผมเลยต*องขอความชวยเหลอหนอย ให*เอด/วาร=ดกะมาเป!นคนรบรองแฟนผมมานะ”
“หย2ดเลย เจ*าเรนซ=” แมพรวดออกมา “แกร/*จกเขามากเดอน ไมถ4งสองเดอนด แกคดวาพอแมเป!นใครจะต*องไป
รบรองผ/*หญงไมมหวนอนปลายเท*า พวกผ/*หญงพวกน(มาขายตวกนอย/ในบ*านเราเต!มไปหมด ส2ดท*ายกลายเป!น
ปญหาของรฐบาล”
“แม ... ล/กชายเสยงออน เขาเป!นนกศ4กษาเรยนด มงานท-าด*วย คงไมคดส(นหรอก”
“คร(งเดยวนะ” ล/กชายบอก “ชวยผมหนอย ถ*าพอกะแมได*เจอเขาก!จะชอบเขาเอง”
“ผมชอบเขาเพราะเขาจรงใจ มอะไรก!ค2ยกนได* นารกมากๆ เขาเปลยนแปลงชวตผม”
คนเป!นพอหนมาจากหน*าจอคอมพวเตอร=ในทส2ด
“คนทเราสงอเมล=หาท2กวนเนยหรอ” เอด/วาร=ดย(ม ล/กชายบ*านน(ได*ตาสเขยวสดใสเป!นประกายมาจากพอไมผด
เขาเห!นล/กชายนงย(มท2กคร(งเวลาทขอยมคอมพวเตอร=ใช * พกน(ไอ*ตวแสบเรมไปหางานท-า หนกเอาเบาส/ * เอามา
จายคาโทรศพท= แสดงวาผ/*หญงคนน(ต*องมอะไร ท-าให*ล/กชายเปลยนไป “นารกดนะ ด/ซ อๆ ด ตวจรงเหมอนใน
อนเตอร=เน!ทร4เปลานะ”
ส-าหรบเรนซ= ค-าถามนนคอค-าตอบตกลงจากพอเขา
“ลลลทรก ค2ณเตรยมรอรบเอกสารได*เลย พอแมผมไฟเขยวแล*ว” เสยงหน2มทฉนเรยกวาแฟนมาได*เกอบสอง
เดอนดใจมาตามสาย
“โอ พระเจ*า แตนมนหกโมงเช *าเองนะ ขอฉนนอนตออกสองชวโมงเหอะ ฉนเป!นคนต*องนอนเยอะ” อะไรกนน
เมอคนเพงจะปนรพอร=ตเสร!จ ตอนตสอง ดนโดนปล2กต(งแตเช *า เซ!งจต
ยยเจเน!ทปายมอมาทางด*านฉน ท-าทาร-าคาญเสยงอ/*อ(แตเช *าตร/ด*วยเหมอนกน
“วซามนต*องรอสามวนท-าการแนะ” เขาโวยวาย
“ร/*แล*ว” ฉนเรยนมานะเรองแบบน(
“ไปขอซะเลยนะ เร!วๆ ผมรอไมไหว”
“ถ*ายงง(นก!ไปขอกอนบนสกสามวนก!ยงได* ยงไงวนทบนก!เป!นวนเดม”

ฝายโน*นอ4(งไป
“แคน(นะ งมมมมม” ฉนหลบตอ
หลงจากตกลงกบเพอนเรองโดดเรยน และฝากกนจดโน*ตวชาตางๆ ในวนน(นได* ฉนก!มายนอย/หน*าสถานท/ตวนน(
แหละ
ในทส2ดประต/ส/งก!เปดออก พผ/ช
* าย แตงตวด/ยงไง@ ก!ร/*วาเป!นยาม หนมาเช ญผ/ม
* าขอวซาทยนรอกนอย/ประปราย
เข*าไปข*างใน
“น*องนกเรยน มาขอวซาอะไร” ยามก*ามใหญ วางทาเจ*าหน*าทสอบถามเต!มท
“ไปเทยวชวงปดเทอม สามอาทตย=คะ” ฉนยกมอไหว* ท-าทานอบน*อม คนทอยากใหญ เราต*องจดไป ออนน*อม
เข*าส/ *
“ง(นเอาควไปแรกๆ เลย มารอนานแล*วนเรา”
ฉนย(ม ดวงดแตเช *าแล*วเรา
พยามจะร/*ได*ไง วาทหน*าประต/ใหญ น(นใครมากอน แตยงไงก!ตามฉนได*เบอร=ส
ไอหย@า เบอร=ส วชาภาษาญป2นมนเลขไมดซะด*วย ตายๆๆๆ เลขน( ตายสถานเดยว สงสยความซวยเข*ามาเยอน
แตวน
ห*องนงรอปรบอากาศไว*อยางเย!น ฉนวา เขาคงเตรยมผ/ท
* จะไปเนเธอร=แลนด=ให*ช นกบอากาศปกตประจ-าวนของ
ทโนนเป!นแนแท*
หนาวซะจนฉนต*องหยบเส(อโค*ตประจ-าคณะมาใสอกตว
เหลยวด/คนทมารวมนงรอในห*อง แตงตวกนท2กแบบ
พผ/ห
* ญงสาวๆ ทใสเครองแบบธนาคาร คงจะลางานมาภาคเช *า มนกธ2รกจด*วยแนๆ อยางค2ณผ/*ชายใสส/ท สงสย
จะไปด/งาน
สวนกล2มทน2งส(นเปTดสะก@าดน ไมต*องบอกก!ร/*วามปGวฝรง ฉนคด
ผวฝรง
ผวฝรง
ค-าน(สะท*อนกลบมาในใจ
“เดGยวแกก!คงมผวฝรงไปด*วยอกคน” มนเคยวจารณ=ไว* เมอฉนบอกวาจะไปหาเรนซ=
“หมายความวาไง ไอ*มน” เจเน!ทเป!นเดอดเป!นร*อนแทน
“ก!ไมไง” มนด(เป!นผ/ห
* ญงรกนวลสงวนตวอยางมากมาย และเธอภาคภ/มใจเสมอทจะบอกใครๆ วาค2ณพนยส2ด
ทรก ต(งแตคบกนมาสองป ไมเค@ย ไมเคยแตะต*องเธอแม*แตปลายเล!บ “พวกฝรงมนเห!นเรองเซกส=เป!นเรองไมม
คา แกไปท-าตวไมมคา มนก!คดแคน(นแหละ”
ฉนตวชาไปชวขณะ
การเป!นแฟนกน หมายความวาจะต*องม ... เออ ... มแบบในหนงอะเหรอ เออ.....
ฉนจะรอดไม@เนย เจเน!ทบอกวา ไม ก!คอไม ได*ก!คอได* พ/ดให*เด!ดขาด แคน( ส(นๆ
เพอนบอกยงง(น แตฉนจะท-าได*ไม@
หมายเลขสคะ หมายเลขสคะ
เจ*าหน*าทผมส(นใสแวนเรยกข4(นมา ฉนหย2ดฟงเจ@ผมสไม*กวาดทจบปากจบคอ โชว=แหวานเพชรแพรวพราวบนน(ว
กวาดเอกสารท(งหมดเรยงตามล-าดบ (ทคดวานาจะเป!นยงง(น) ยกมอลาเจ@เสยทหน4ง แล*วเดนไปตามชอง
หน*าตางทค2ณเจ*าหน*าทเธอเรยก
“สวสดคะ”
เธอไมพ/ดอะไรตอบ แตกรดน(วข4(นมา ช(ใบสมครขอวซาของฉน แล*วหยบไปด/
ฉนยนเอกสารท(งหมด วางไว*ทตรงหน*าให*เธอเลอกเอง สวนตวไมร/*จะพ/ดอะไรด
เมอก( พผ/ห
* ญงหลายคน บอกวา เขามาขอสห*าหนแล*วก!ไมผานสกท เจ*าหน*าทซกยงกะเป!นต-ารวจ
ฉนเรมผวา ทนททพคนสวยแกขยบกรอบแวนทตกลงมาให*ข4(นไปทด(งตามเดม
เจ@แกกรดน(ว ด4งเอกสารมาด/ทละใบๆ รวมถ4งทรานสครปต=ของฉนด*วย
“ใช *ใบจรงเลยหรอ” เธอถาม
“คะ อาจารย=ทปร4กษาบอกวา ละเอยดกวาหนงสอรบรองความประพฤตแตเพยงอยางเดยวคะ”
“ฉนไมได*ถามรายละเอยด” เธอกลาวกลบ
ฉนนง ไมพ/ดก!ได*วะ
ใบตอมาเธอด4งส-าเนาพาสปอร=ตของเอด/วาร=ดออกมาถอดแวนมอง
“คะ” ฉนถาม

“แฟนมอาย2นะน”
“เออ คอวา อนน(เป!นค2ณพอเขานะคะ ของเขาดฉนแนบไว*รวมกบจดหมายเชญข*างหลงคะ”
พเจ*าหน*าทท-าปากขดใจนดหนอย แตไมมเสยงอะไรออกมา เธอรบพลกไปด*านหลง จดหมายพมพ=จากอเมล=ร4
เปลา
“เปลาคะ พมพ=แต สงมาจากทโนน”
“ไหนละลายเซ!น” เธอตวาด
เอาแล*วไม@ละ ฉนอ2ตสาห=เช!คท2กอยางมาอยางด ดนมแฟนสะเพรา ขนาดอ2ตสาห=ไมให*เขยนกะมอแล*ว กลวเจ*า
หน*าพพจารณากวาจะแกะอกษรย2โรปโบราณออก คงใช *เวลาอานอกสามเดอน เห!นแวววซาไมผานมาร-าไร เพ
ราะพเรนซ=ลมลายเซ!นร4น
ฉนยนนง
หลงจากอานจดหมายอยางเร!วจนฉนละท4ง กบความสามารถในการสแกนเอกสารของค2ณพ เธอก!รวบเอกสาร
ท(งหมดเข*าด*วยกน แล*วบอกฉนวา “จายเงนชองตดกน”
“ถ*าวซาผาน หน/ขอรบบายวนน(เลยนะคะ” ฉนยนหน*าเข*าไปชดกระจก ไมได*ถาม แตใช *วธยนยนค-าตอบ แรงไม@
ละ ไมร/*จกเด!กเรยนเอกการทองเทยวซะแล*ว
เจ@แกมองลอดแวนมา
“กลบลงใต*คนน(หรอ” เสยงเธอน2มลง “ง(นบายน(มารบ”
+++++++++++++++++++++++

“ไมจรงใชม@ายยยยย” เจเน!ทกรTดมาตามสาย เมอฉนโทรไปบอก
“ชวยหนอยเถอะเพอน กระเปSาเอกสารฉนอย/ทออฟฟสทวร= ยงไมได*บนเลยเนย”
บรษทรถต/* ทฉนนดไว* ดนเสย เลยให*บรการรถยนต=สวนบ2คคลแทน มนก!คงจะด/หร/เรดด ถ*าพคนขบไมท(ง
กระเปSาเงน และเอกสารฉนไว*ทเคาน=เตอร=ไมได*หยบมาด*วย ฉนเองก!บ*า มวแตรบไมได*ด/อะไรเลย น4กวากระเ๋S
ปSาอย/หลงรถหมดแล*ว
วนาทแรกทฉนร/*วาไมได*บนกะไฟลท=ทจองไว* มอเท*าฉนเรมออน มนล*า และท*อไปหมด
ฉนจองเทยวบนเวลาหกโมงกวาเอาไว* กะวาจะได*ไปถ4งสนามบนลวงหน*ามเวลามากมายกอนเครองของไชนา
แอร=ไลน=จะบนตอไปยงอมสเตอร=ดม เมองแหงร*านเพชร จกรยานตกคลอง ผ/ห
* ญงใจเด!ดในต/*โคมแดง และ
กญชา (มนมชอเสยงเรองอนด*วยร4 เมองน()
โชคชวย เด!กปสการโรงแรมอยางฉน มร2นพท-างานสายการบนมากมาย ฉนรบไปเกาะเคาน=เตอร=ขอเปลยนตGว
เครองบน โดยไมต*องเสยเงนเพม ไปเป!นรอบ 20:40 แทน ยยเจนกระหดกระหอบวงเข*ามา
“แก นะ แกๆๆ แก@ ตอนแรกฉนถามแล*ววาจะให*ขบรถไปสงร4เปลา แก@ก!บอกวาจะไปเอง” เจเน!ทยกแบ!คแพ!คใบ
เล!กของฉนข4(นมาฟาดใสฉนพลาง หอบพลาง
“ส2ดท*ายฉนต*องซงแหลกแหกโค*งเอากระเปSามาให*แก” มนท-าหน*าเหมอนจะร*องไห*
ฉนกอดเพอนรกไว* ประทบใจทกนชนเธอใหญจรงๆ กอดแทบไมรอบ
“แหม แกก!ได*มาสงฉนข4(นเครองไง ถ*ามอะไรจะโทรบอกนะ ด/แลกระตกน-(าดๆ แล*วฉนจะบอกพอหน2มหลอของ
แก วาแกคดถ4ง” ฉนหลวตา
เครองของการบนไทยจากภ/เก!ต แลนด(งเรยบร*อย เข*าส/สนามบนแหงชาตดอนเมอง ฉนไปนงตอรอเช!คอน
ไฟลท=ตอไป ต(งแตเกด ฉนไมเคยมาทดอนเมองสกท ตอนเด!กๆ ก!มแตบนจากบ*านไปทางใต* ลงสงคโปร=
มาเลเซยไปโนน สนามบนนานาชาตของประเทศไทยทดอนเมองนใหญดแท* ร*านขายของก!มากมาย แตฉนม
ของฝากไปเต!มกระเปาแล*วน ไมต*องซ(ออะไร
เวลาเกอบตสองกวา เครองบนจนจ4งได*พ2งทะยานส/ฟ*าตางประเทศ คร(งแรกทฉนข4(นเครองบน เป!นการเดนทาง
ไปนวซแลนด= มนท-าให*ชวตฉนเปลยนไปต(งแตวนน(น และการข4(นเครองบนคร(งทสองน( ก!ท-าให*ช วตฉนเปลยนไป
อก แตในเส *นทางทฉนไมแนใจวาฉนเลอกเองร4เปลา
ท2กๆ สบนาท ฉนพยายามจะเช!ค วาเครองบนได*เข*าใกล*จด
2 หมายปลายทางเข*าไปมากแคไหนแล*ว หลงจากด/
wild wild west ของค2ณพวล สมธ จบไปฉนก!ส2ดทจะฝนหนงตาตวเองไว*ได*อก มาตนอกท ก!ได*ยนเสยงจ!อก
แจ!กจอแจ ยงกะยานไชนาทาวน= อาหารเช *านนเอง แอร=โฮสเตสสาวสวยคนไทย หยบผ*าเย!นสงให*ฉน ทเพง

4
งวเงยตนข4(นมา ในขณะทท2กคนจะเรมทานอาหารแล*ว เหมอนออมเล!ตรสชาตอาหารกลอง (คอไร*ซงรสชาต)
แตร*อนๆ วางลงให*ตรงหน*า ฉนเลอกกาแฟ และไมเอาน-(าส *ม เพราะตอนน(ท*องไส *มนปนปวน พอร/*วาอกไมถ4ง
ชวโมงก!จะลงจอดแล*ว
เนเธอร=แลนด= แผนดนทมความหมายตรงกบชอทแปลวาต-า จากเบ(องบนท*องฟ*า ท2กแหงด/เขยวขจใต*ผนหมอก
บางชวงมคลองน-(าข2ดเข*าหากนเหมอนรองสวนผลไม* หม/บ*านเล!กๆ ปรากฏใกล*เข*ามา แล*วฉนก!รอนลงกบโบอ(ง
ล-าใหญส/สนามบนทต-ากวาระดบน-(าทะเลหกเมตรกวา
สกบโพลแอร=พอร=ต คร(งแรกของฉนอกแล*ว คร(งแรกมกจะเป!นประสบการณ=ใหมๆทดเสมอคร(งแรกในย2โรป ทวป
ทโรแมนตกทส2ดในความคดผ/ห
* ญงชางฝนแบบฉนเลยเนย
“น*องๆ เคยมาฮอลแลนด=ร4เปลา จะไปถ/กไม@นน”
พคนน4งแตงตวทาจะหนาวมาก เพราะเธอใสเส(อกนหนาวแบบกนลม ทคอเส(อก!บ2ขนสตว= ทาทางเธอคงสงสาร
ปนสมเพชทฉนหนมองรอบตวไปตลอดทาง
“คร(งแรกคะพ” ฉนตอบไป ใจก!ล2*นๆ วาเรนซ=จะมารบร4เปลา
“ต*องไปผานทตรวจวซากอนนะ” พสาวช(ให*ดท
/ าง แล*วด4งฉนให*เข*าไปตอควท*ายเธออยางไว
“คนไทยมน-(าใจ” ฉนคด ท-าตามไปเงยบๆ
“ซาหวดดก@าบ” ตม. ผมทองตาสฟ*า พ/ดไทยแล*วยกค(ว ย(มให*ฉนอยางนารก
“โอ*ววว ผ/*ชายชาตน(หน*าตาดท2กคนหรอนกระไร”
เขารบพาสปอร=ตฉนไปเปดด/หน*าทมวซา “มาท-าอะไรทนครบ”
“มาเทยวคะ ตอนน(ไทยแลนด=ปดเทอมคะ” ใครจะไปบอกวามแฟนแล*ว อออ ฉนน คดอะไรกน
ค2ณตม. ยงย(มหวาน สงพาสปอร=ตและตGวเครองบนสอดคนมา “Enjoy your stay” เขาอวยพรให*
“โถ น4กวายากนกหนา” ฉนแ๋คคดนะ ใครจะกล*าพ/ดออกมาละ
ตอไปยงทรบกระเปSา ถ4งฉนจะไมได*เดนทางไปตางประเทศบอย แตการมาเลอกเรยนสายการโรงแรม ท-าให*
เรองหลายๆ อยาง เคยผานห/ ผานตาเรามากอน ฉนเล!งหาจอมอนเตอร=ทแจ*งสายพานทมาจากเทยวบน CI รอ
อย/เกอบชวโมง กวาจะได*กระเปSาผ/กโบว=ของตวเอง
9:40 เป@ง ฉนเดนผานชองศ2ลกากรออกไปโดยไมได*แม*แตจะสงเกตวาปกตแล*วมนมสองชอง เขยวกะแดง แล*ว
นเดนออกชองไหนมาก!ไมร/*
ทางเดนใช *เวลาแคกล(นหายใจ ทนทประต/เลอนอตโนมตแยกออกจากกน ด*านหน*าส2ด เรนซ=ยนย(มอย/ ย(มแบบ
เดม เหมอนในร/ปถายตดพาสปอร=ตของเขาทฉนหยบข4(นมาด/ในวนแรกทเจอกน ย(มแบบท2กๆวนทเราพบหน*ากน
ตอนยงอย/ภ/เก!ต
วนน(เขาใสเส(อเช(ตไหมญป2นสน-(าเงนวาว กางเกงขายาวเรยบๆ แตวานารกส2ดๆ
“คอออออ” ฉนไมร/*จะพ/ดอะไร อย/ดๆ จะตดอางข4(นมาก!วนน(วนแรก
“กระเปSาค2ณ มแคเน(ยเหรอ” เขารบมาคว*าท(งสองกระเปSาไป แบ!คแพ!คของฉนถ/กสะพายเพอให*มอเขาอกข*าง
วาง มาคว*ามอเย!นๆ ฉนไปจบ
4 เหมอนเจอคนแปลกหน*า รอบๆ ตวมแตคนส/งๆ ผมสทอง เต!มไปหมด เรดจรงๆ เมองนอกของ
ฉนเรมกลว ร/*สก
แท*
เรนซ=เดนมาหย2ดทหน*าต/*ขายตGวรถไฟ เวลาเดยวกบทฉนน4กข4(นมาได* วาไมได*แลกเงนย/เอสมาเป!นกลเดอร=
ฉนเรมใจเสย ทต*องเดนกลบไปหาร*านแลกเงนใหม เกอบสบห*านาท
เวลาทท-าให*ฉนคอยๆ ชนกบเจ*าของมอทจบมอฉนไว*
ฉนแอบบบเบาๆ ท-าให*เรนซ=ก*มลงมาด/
“เป!นอะไรไป” เขาถาม แล*วเขาก!ยงถามประโยคน(เสมอท2กวนมาเป!นเวลาสบปแล*ว แม*วาเดGยวน(เขาจะเลอกทจะ
พ/ดดตช=กบฉน แตค-าวา “เป!นอะไรไป” จะต*องใช *ภาษาไทยพ/ดเสมอ
“ไมได*เป!นอะไร อยากจบด/ให*ร/*วาไมได*ฝนไป”
เขาย(มปากกว*างอกแล*ว ก*มลงมาจ2@บกลางหน*าผากฉนทน4ง แล*วก!ด4งตGวรถไฟออกมาจากต/*ขายสเหลองอSอย ท
ท-าให*ฉนน4กถ4งเจ*ามอถอร2นกระตกน-(าทอย/ทเมองไทย และเจเน!ทเพอนรก
( างให*ลงบนไดเลอนไป
“รถไฟอย/ใต*สนามบนเลยหรอน” ฉนถามเมอเรนซ=ชท
ทนเทคโนโลยส2ดยอดจรงๆ คดวาสนามบนต-ากวาน-(าทะเลมากแล*ว ยงมรถไฟวงอย/ใต*น(อก

เรนซ=หวเราะชอบใจ “เดGยวประเทศค2ณก!ม”
“คงอกชาตน4ง ฉนคงต*องรอจนตายไปกอน” ฉนประชด
“โอ*ว นคอรถไฟหรอ” ฉนอ*าปากค*าง ตกตะล4ง เมอรถไฟสเหลองร(วน-(าเงน วงเข*ามาใกล* จนจอดสนท
“มนวงด*วยอะไร ท-าไมเงยบอยางน(” รถไฟไฮเทคอยางน( ประเทศน(เกSจรงๆ ฉนเรมประทบใจซะแล*ว
“มาเถอะ” เรนซ=ดนกระเปSาข4(นไปบนรถ กอนจะผลกฉนให*ออกจากการยนขวางประต/ทคนก-าลงกร/ลงมา
บนทนงรถไฟ เรนซ=โยนกระเปSาใบเล!กข4(นไปบนทวางสมภาระ แล*วผลกใบใหญเข*าไปหลบอย/ระหวางเก*าอ(ผ/*
โดยสารทหนหลงชนกน ฉนไมร/*จะนงฝงไหน ในทส2ดเขาก!ด4งฉนนงลงข*างๆ รถไฟวงอย/ในอ2โมงค=มดเกอบส บ
นาท ววทวทศน=จ4งคอยปรากฏแกสายตา
อากาศต*นเดอนต2ลาคมหนาวเหน!บ วนเดยวกนน(เมอสบปทแล*ว ฉนยงจ-าได*ด ไมมอะไรเปลยนแปลง
รถไฟวงตามเส *นทางจากสกบโพล เพอไปจอดทเมองไลยเด(น สองข*างทางเป!นท2งหญ*า ทเรนซ=บอกวา ฉนอาจ
จะได*เห!นดอกทวลปสวยๆ ทฉนชอบ ถ*ามาในเดอนเมษายน บ*านฟาร=มหลงเล!กๆ เหมอนบ*านต2@กตา กงหนลม
เกาๆ ทฉนเคยเห!นบนจกซอว= นาตนตาตนใจ
ท2กคร(งทฉนเห!นอะไรสวยๆ ฉนก!อดไมได*ทจะด4งเส(อเรนซ= แล*วเขาก!ก*มลงจ2@บหน*าผากฉนอกหน4งท ท2กคร(งไป
“นนเดนฮาก” เขาบอก เมอรถเรมเข*าส/ตวเมองอกคร(ง
เดนฮาก เป!นเมองทมองไกลๆแล*วทนสมยมาก ต4กร/ปรางประหลาด สสนก!ประหลาด
“โมเดร=นเหมอนกร2งเทพเลย” ฉนวา
“ไมนาเชอวาจะเป!นทอย/ของพระราชวง และทท-าการรฐบาล มนนาจะเป!นต4กเกาๆ โบราณๆ” ฉนบอกอก
“ไว*สกวน เรามาเดนด/กน” เรนซ=รบให*สญญา
“เมองน(ละ” ฉนช(ไปอกด*าน เมอรถวงออกจากเดนฮากมาได*ประมาณสบห*านาท
“เดลฟท=ไง เมองทท-ากระเบ(องลายคราม” เรนซ=ตอบ ท-าหน*าเฉยๆ
“กระเบ(องลายครามมนมาจากประเทศจนตงหาก” ฉนแย*งตามความร/*ทได*เรยนมา
“ผมก!ไมได*วาอะไรน”
“เมองน(มโบสถ=ทฝงศพราชวงศ=นนา”
“นนไง โบสถ=ทส/งๆ สเทาเรยกวาโบสถ=ใหม”
“ค2ณนก!ไมได*โงเนอะ” ฉนเรมกล*าแซว
“ขอโทษถ*าหน*าตาผมเป!นยงง(น” เขาเลยเอากลบ
4 ไงบ*าง”
“อกแป@บเดยวก!ถ4งแล*ว” เขาบอก “ร/*สก
“เหมอนกลบบ*านเลย” ฉนหล2ดปากออกไปแบบไมได*คด
“ค2ณเคยอย/ทนม(ง สมยทฮอลแลนด=ยงอย/ใต*ทะเล” เรนซ=เอาหน*าเข*ามาใกล*ๆ แล*วป*องปากท-าทากระซบ
“ชาตทแล*ว ค2ณเป!นม*าน-(า ฮาๆๆๆ”
เราเปลยนรถไฟทสถานอเล!กซานเดอร= เรนซ=บอกวาชอฟ*าชายองค=ใหญของราชวงศ=ออรนเยอะนาสเซา โอรส
องค=โตของสมเด!จพระรา๋ชน ฉนก!ได*พยกหน*าหง4กๆไป
ยานน(เป!นยานใหม เป!นพ(นทต-ากวาน-(าทะเลทเตรยมไว*ส-าหรบให*น-(าทวม
“หา อะไรนะ” ฉนงง
“คนทอย/ทนเขาร/*แล*ววาถ*าหากเขอนแตกน-(าทวม ยานน(ไมรอดแนนอน” เรนซ=บอกหน*าตาเฉย
จากสถานรถไฟ เราลงบนไดมาข*างลาง แล*วพบกบรถไฟเล!กอกแบบ
“เขาเรยกเมโทร” เรนซ=แนะน-า แล*วรบผลกฉนให*หลบออกฝ/งคนทเดนสวนออกมาจากรถ
“อ*อ เดGยว” เขาด/เหมอนจะน4กได*เมอประต/รถปด “ค2ณยงไมมตGว”
“ช *าไปแล*วละเรนซ=” ฉนละเหยใจ
รถคอยๆ เคลอนตวออกจากสถาน เรนซ=นงลงบนเก*าอ(อะล/มเนยมสเขยวบนเมโทร แล*วด4งฉนให*นงลง แตฉนไม
กล*า เพราะเพงร/*วาตวเองไมมตGว
“เขาจะตรวจแล*วมาจบฉนไม@น” ฉนเรมหวง
“เดGยวคอนดคเตอร=มา ผมจะบอกให*” เรนซ=จ*องตา “นงซะท”
“กสถาน” ฉนยงเป!นหวง เพราะไมเคยท-าอะไรทร/*ตววาผด (ไอ*ทท-ามาตลอดเนยผดมหนต=) ฉนน4กข4(นมาได*อก
อยาง ตายละ ไมได*บอกพอกะแมเลยวาจะมาฮอลแลนด=
“ผมนงรถเมโทรเส *นทางน(ตง( แตเด!ก เจอคนตรวจสองหน” เขาย(มแบบระอา แล*วรวบฉนลงไปจบให*นงซะท
“ออ” ฉนไมร/*จะพ/ดอะไรดไปกวาน( แตนงไ๋มสนทใจไปตลอดทาง

“ถ4งละ” เขาผ2ดล2กข4(นยน แล*วก*าวอยางเร!วออกไปจากรถ ยนมอออกมาให*ฉนตามไปจบ
แปลกคนแท* ฉนคดในใจ แทนทรอเราแล*ว เดนไปพร*อมกน
ทหลงเมอมาอย/ทน ฉนจ4งได*เข*าใจ วา การเดนเรยงหน*ากระดานกน ท-าให*กดขวางการจราจรในการข4(นลงรถ
โดยสารของคนอน และเรยกวา “เสยมารยาท”
จากสถาน ฉนเห!นร*านขายสตว=เล(ยง ร*านขายดอกไม* ซ2ปเปอร=มาร=เก!ต แตละร*านมขนาดเล!กๆ กว*างแคห*องเดยว
คนทเดนเข*าออกซ2ปเปอร=มาร=เก!ตหนมามองฉน บางคนโบกมอให*เรนซ=
“ค2ณร/*จกกนเหรอ”
“ไมร/เ* หมอนกนวาชออะไร” เรนซ=บอก
เขาคว*าแอบเป(ลออกมาจากกระเปSาเส(อแจ!กเก!ตตวเอง กดไปค-าหน4งกอนจะน4กได* แล*วสงมาถามฉน
4 ผดเวลา” ไมใชวาฉนรงเกยจแอบเป(ลมรอยกนแล*วแตวากนอะไรไมลงจรงๆ
“ไมอะ กนไมลง ฉนร/*สก
ทางถนนซ *ายมอเป!นบ*านทตดกนเป!นพด ถ*าบ*านไทยก!คงเป!นทาวน=เฮาส=แตละหลงมหน*าตางบานกว*าง ตดประต/
ฉนแอบมองเข*าไปในบ*าน เห!นทะล2ไปถ4งสวนหลงบ*าน ผานกระจกบานใหญเต!มฝาผนงอกบาน ทอกฝงของบ*าน
“แปลกจง มแตกระจก” ฉนพ4มพ-า
“เอาไว*รบแสงแดดไง”
“ถ4งละ” เรนซ=มาหย2ดลงทบ*านสองช(นประต/สแดง อย/ตรงลานทด/เหมอนจะเป!นลานกลางช2มชนตรงน(น
เขาเปดประต/เข*าไปเอง โยนรองเท*ากองไว*ทหลงประต/
บ*านทนแปลก มประต/เล!กๆ เปดเข*ามาแล*ว ก!จะเจอประต/อกต(งสามประต/ ฉนจดการส-ารวจ
เรนซ=เปดประต/แรกทใกล*มอให*ด/
“อนน(ห*องมเตอร=” เขาหลบให*ฉนเดนลอดใต*แขนเขาทจบประต/เปดอ*าไว*
“ท2กอยางอย/ในน( น-(า ไฟ แก@ส แผงสวตช=ไฟควบค2มแตละห*อง แตละช(น”
เขาขยบตอไป “นห*องน-(า” ห*องน-(าเล!กๆ มชกโครกอย/กบอางลางมอเล!กกระจGว ทข*างฝาแขวนปฏทน ไมระบ2วน
จนทร=องคารพ2ธเลย
ฉนงง แตไมได*ถาม
“แล*วน” เขาบอก “ห*องนงเลน มาร/*จกพอผมกอน เอด/วาร=ด”
“เออ สวสดคะ ฉนเคยอเมล=หาค2ณเอ!ดแล*ว” ฉนไมร/*จะเรยกค-าแทนตวเองวาไงด
4 ได*
“สวสดจ@ะ สาวน*อย” ล2งคนน(ทาทางเป!นมตรแบบร/*สก
“มานกอน ไปด/ทนอน” เรนซ=ร2นหลงฉนกลบออกไปทห*องโถงหน*าประต/ แล*วข4(นบนไดแคบๆ ทมพรมป/ไปตลอด
ทาง
ฉนโผลหน*าข4(นไป มห*องอกหลายห*องข*างบนน(
เขาพากระเปSาเข*าไปกองไว*หน*าเตยงทจดแล*ว
“อ*ะ ทนอนค2ณ”
เตยงเล!กๆ น(ตง( อย/ตรงหน*าตางกระจกบานใหญ มมานสขาวลายกระจ2SมกระจGม ฉนเดนเข*าไปใกล*ๆ ชะโงกด/วว
ข*างนอก เรนซ=วางกระเปSาไว*ให*ข*างๆเตยง
“นอนไปเลย ค2ณเพงเดนทางไกล นาจะ jet lag”
“ไมร/*ส ฉนร/*แตวางวง” ฉนไมปฏเสธ
เวลากโมงไมแนใจทฉนตนข4(นมา เรมสงเกตห*องทตวเองอย/ ห*องเล!กๆ รกๆ เต!มไปด*วยภาพวาดสสดทด/ไมออก
วาเป!นอะไร บนช(นหนงสอทปลายเตยงอดแนนไปด*วยหนงสอศลปะ ทเห!นก!ม Van Gogh แนแล*วหน4งคน ฉน
ได*ยนกตตศพท=ของศลปนดตช=ผอ
/* าภพคนน(ด ข*างๆ เบาะทฉนนอนเป!นเตยงสองช(นทาสเหลอง ช(นลางโดนใช *
( บน เออ....ทนอน
เป!นโต@ะเขยนหนงสอ ฉนเขยงข4(นไปด/ชน
ฉนนาจะลงไปถามเพอความชวร= ข*างลางดกวา
พอแมล/กสามคนนงล*อมวงกนอย/บนโซฟา ตอนทแง*มประต/ห*องเข*าไปในห*องนงเลน ผ/ห
* ญงผมสออกน-(าตาลคง
เป!นแมของเรนซ= อนาคตแมสามตวแสบทฉนหนไมพ*นแนนอน เพราะเรนซ=บอกวาต(งแตกอนฉนมา เธอก!
พยายามปฏเสธอ2ตล2ด แบบไมให*โอกาสกนบ*างเลย
“เออขอโทษคะ หน/นอนนานไปหนอย” ฉนรบล/บผมให*เข*าท จดเส(อผ*าเหมอนพยายามจะรดรอยยบให*เรยบ
“ไมเป!นไรจ@ะ” ค2ณนายวคตอเรย หนมามองฉนเต!มตา สายตาเธอไมนากลวอยางทเรนซ=ข/ไว*
ฉนเพงร/*วาคนดตช=เขาไมได*มชอเดยว แล*วเรนซ=ก!มชอทมาจากชอแมของเขา วกเตอร= สวนอกชอก!มาจากคณ
พอ ค2ณแมเรนซ=มร/ปหน*าทสงตอไปให*ล/กชาย ท-าให*เรนซ=หน*าตาออกจะเหมอนผ/*หญง แตผมสน-(าตาลออนและ
ตาสเขยวเหมอนพอ

“ฉนท-างาน เพงเลก แวะซ(อดอกไม*มาฝาก หน/ตอ
* งชอบแน” ค2ณแม(เรนซ=) รบล2กเข*าไปในครว หยบแจกนใส
ดอกไม*สน-(าเงนชอใหญมาให*ถ4งหน*าฉน
“ขอบค2ณมากคะ” ฉนเอ(อมมอไปแตะกลบมนเบาๆ ไมได*คาดคดวาเป!นดอกไม*จรง เพราะสมนแปลกไป
“ไมเคยมใครให*ดอกไม*หน/มากอน หน/ชอบดอกไม*สฟ*ากะสด-า” ฉนรบแจกนมากอดไว*
“กนข*าวกนเหอะ ถ*าง(น” พอเรนซ=รบล2กข4(นเข*ามารวมตวในครวด*วยอกคน
หลงอาหารเย!น เจเน!ทโทรมาหา ฉนไมได*คดจะโทรไปหาค2ณนายเพอนรก แตเธอเป!นหวงซะขนาด
“หลอน ถ*ามซมธงรอง ฉนเอายาให*ไปแล*วนะ” เจเน!ทล2กล(ล2กลนมาตามสาย
“โอเคจ*า ด/แลตวเองได*”
“บ*านเขานารกเปลา”
“ก!แปลกตาดนะ”
“อยาลม เซย=ฮลโลพอหน2มฉนนะ”
ฉนหวเราะออกมา
“จรงๆ แล*วไมได*หวงเพอนเลยใชไม@แก”
“บ*า ฉนหวงแกเรองหลก ความรกเป!นรอง”
“คดถ4งเหมอนกนนะ ฝากมม มามาด*วย”
4 แปลกๆ ทมสายตาจ*องมองเวลาทค2ยภาษาไทย เขาจะคดวาฉนนนทาร4เปลาเนย
ฉนค2ยแคน(น ร/*สก
ฉนเดนเขยงปลายเท*ากลบข4(นไปบนห*อง
เรนซ=นอนพลกหนงสออานเลนเลมบางๆ อย/บนเตยงฉน
“เฮ *ยยยย”
ฉนท-าเสยงส/ง
“มาท-าให*เตยงอบอ2นไว*ไง เวลาค2ณมานอนจะได*ไมหนาว” พแกมม2ขแบบน(ด*วย
“ค2ณจะอ2นเตยงฉนได*ไง ออ ฉนนแหละ personal heater ของค2ณ” ฉนตวดผ*าหมลงมาคล2มเรนซ=แล*วลงไป
นอนข*างๆ จนตวชดกน แอบคดในใจจะได*สกจ/บไม@น*อ
เรนซ=โยนหนงสอข4(นไปไว*บนผนงรมหน*าตาง ผลกฉนลงไปนอน เอาตวเองทบไว* สองมอล*อมกรอบหน*าบานๆ
ของช *านนนน
แล*วก!จ2@บบบบ
ฉนลมตาข4(นมา
ว*า ท-าไมจ/บทตาละ
ไมเป!นไร แคน(ก!ได* ฉนพลกตวลงมาแล*วก!โอบเขาไว*แนนๆ หน4งท กอนจะปลอย (ขออน2ญาตไมงาม และเสยใจ
แทนแมยกด*วยทไมมตดเรทให*อาน ออ) แล*วร2นเขาออกไปนอกเตยง
“จะนอนละ” ฉนบอกแคน(น
แล*วตามมองคนตวส/งกวาตะกายข4(นไปบนเตยงช(นสอง
“Welterusten เวลเทอะร4สเต(น” เขาบอกชะโงกหน*าลงมา
“เวลเทอะร4สเต(น” ฉนตอบไป
ไมมเสยงนาฬกาปล2กดง แตฉนทนไมไหวต*องล2กข4(นมาเอง เพราะตามเวลาไทยมนก!บายแกๆแล*ว หลงจาก
พยายามเขยาเรนซ=เทาไหรเขาก!ไมยอมล2กข4(นมาจากทนอนตวเองซะท ตานข(เกยจ ร4วาการเดนทางเมอวานตอน
ไปรบฉน มนท-าให*เหนอยได*ขนาดน(น
หาร/*ไมวาการเข*ามานอนหลบสบายอย/ในห*องของชายหน2ม จะท-าให*เจ*าของห*องหลบไมลง
ท(งคน
(นาสงสารน)
“ไปเดนเลนกนดกวา” เมอฉนล*างหน*าแปรงฟน แตงตวเสร!จลงมา พบเอด/วาร=ดยนย(มอย/ในห*องนงเลน
“ค2ณเอด/วาร=ด” ฉนเรยก แล*วเปลยนสรรพนามใหม “ค2ณพอเรนซ= ไมต*องท-างานหรอคะ”
เขาสายหน*าย(มๆ ถ4งแม*เขาจะต*องขอหย2ดงานเป!นพเศษ เพอมาด/เด!กผ/ห
* ญงตวเล!กๆ เพอนล/กชาย ก!คงไม
จ-าเป!นต*องบอก
“แป@บเดยวนะคะ รองเท*านใสยากชะมด” ฉนพยายามท(งด4ง ท(งยดเท*าทใสถ2งเท*าหนาเตอะลงไปในรองเท*าหนา
ยงกะรองเท*าทหารทเพงซ(อมาเฉพาะงานน(เลยนะนน
“แฮกๆ”
“ใสรองเท*านน ล-าบากขนาดน(เลยเหรอ” เอ!ดพ/ดย(มๆ

“นดหนอยนะคะ” ฉนกระโดดด4Gงๆ สองท ให*มนใจวา น(วเท*าเข*าไปอย/ในต-าแหนงทโอเค
“ไปเลยคะ”
ชายส/งอาย2กวา แอบอมย(ม
4 ทดกบล2งเอด/วาร=ดแล*วละ ตลอดทางล2งชวนค2ย เด!ดล/กไม*ปาให*ฉนช ม แล*วก!ชใ( ห*ด/เป!ดและ
ฉนเรมมความร/*สก
หงส=ในคลองข*างบ*าน
“นเป!ดหรอคะ” ฉนวงลงไปนงยองๆ ด/พวกมนตกใจพากนวายน-(าลอดใต*สะพานไม*ไป
“หวสเขยวนตวผ/*แนนอน” ฉนเท*าสะเอว ช(มนอยางภ/มใจทร/*ด
“ท-าไมละ”
“เพราะมนสวยกวา” ฉนมนใจ
“ทเมองไทยไมมหรอ”
“มคะ เป!นเป!ดเล(ยง เอาไว*กนไข”
“กนไขเป!ด” ล2งเอ!ดเลกค(วบ*าง
“ไขเป!ดสขาว เอามาดองให*เค!ม อรอยมกๆ” ฉนยกน(วให*ด/
“อ*าว สขาว ไขไกทนก!มท(งสไขไกปกตและสขาว” เอ!ดบอก “อาจจะเป!นไขไกก!ได*”
“ไมหรอกคะล2ง ไขเป!ดจรงๆ” เป!ดทนไมนาจะไขเลยเน*อ ฉนคด มนด/สวยเกนไป
“ขาวๆนนแหละหงส=” ค2ณล2งโบ*ยไปกลางสนามหญ*า ทมนกตวใหญๆ สขาวสห*าตว เดนกนหญ*าอย/
“มนท-าเหมอนววเลยคะ” ฉนหวเราะกTกแล*วเตรยมวง แตล2งคว*าแขวนไว*อยางไว
“ระวงข(หมา” ล2งเตอนเบาๆ “ทนเป!นสนามให*คนพาหมามาเดนเข*าส *วม”
โอ* มแบบน(ด*วย ฉนคด
เราคอยๆ อ*อมเข*าไปใกล*หงส= พอแมล/กครอบครวน( ฉนร2*จกหงส=จากในร/ป แม*จะเคยไปเทยวเมองนอกมา แตฉน
ไมเคยเห!นหงส=สกตวทนวซแลนด= มแตแกะ แกะๆๆๆๆ เต!มท2งไปหมด แม*จะมท2งเขยวชอ2มเหมอนกน แตหงส=
ขาวในท2ง กบแกะในท2ง บรรยากาศมนชางตางกนโดยส(นเชง
หงส=นสวยจรงๆ เป!นสตว=ทฉนชอบทส2ดในโลก
หงส=เป!นสตว=ทซอสตย=กวามน2ษย=หลายๆค/อก มนจะไมเปลยนค/อกเลย ตลอดชวต
เมอไหรก!ตามทค/รกหงส=ขาว ได*ตดสนใจเลอกค/
มนจะอย/ด*วยกน เป!นค/เสมอ
มล/กด*วยกน ท2กป
ครอกแล*ว ครอกเลา
คอยเล(ยงด/ ฟ/มฟกจนล/กเป!ดข(เหรน*อยๆ กลายเป!นหงส=ขาวทสงางาม
แยกย*ายกนไปมค/ของตวเอง
พอหงส= แมหงส= จะอย/ด*วยกน
ตลอดไป
จนกวาท(งค/จะตายจากกนไป
นยายรกของสตว=ปก ทประเสรฐน*อยกวามน2ษย= แตฉนอยากให*มน2ษย=ทก
2 คนเป!นแบบน(นจง
เฮ *อ
บางทคนเราก!ไมควรจะมเงอนไขมากนก กบการทจะอย/กบใครสกคน แคหน4งชวต
--ฉนคดเงยบๆ ในใจ ปลายน(วคย=ตวอกษรมากมายลงส/จอคอมพวเตอร= หน*ากระดาษขาว โปรแกรมเวร=ด หลงจาก
กลบเข*าบ*านมา น4กถ4งสงทได*เห!น
หงส=คเกาทฉนเห!
/
นตรงรมแมน-(า ระหวางไปจายตลาดท2กคร(ง มาเกอบห*าป ต(งแตย*ายมาอย/บ*านน(
วนน(มนอย/ตวเดยวเสยแล*ว
ค/ของมนคงไมได*บนกลบมาด*วยเมอหน*าร*อนทผานมา ความคดแว*บเข*ามาในใจ
หงส=ผ/*นาสงสาร คงจะไมรกใครอกแล*ว
ฉนเองก!ไมเคยเห!นหงส=จบค/ใหม ล2งเอ!ดเคยบอกวา หงส=เมอค/มนตาย มนจะอย/โดดเดยวอยางน(นตลอดไป
เศร*าจรงๆ
คงเหมอนฉนในวนน(
เวลาทอย/คนเดยว
รกจะยงคงยงอย/ในใจ ถ4งตวไมได*อย/ใกล*กน

ฉนเดนจนพ*นสะพานไป แตยงคงหนกลบไปมอง
4 กโดดเดยว
ด/ไมออกวาหงส=ไร*ค/อาจจะร/*ส4
เหมอนคนทเดนสวนฉนไปมารมถนนตอนน(เลย
4 ถ4งสงทอย/ในใจฉนไหม
ใครจะร/*สก
ท-าไมต*องพ/ดออกมา ไมรกกน
สบปทผาน ไมเคยรกกนเลยหรอ
ฉนปาดน-(าตาท(ง
มนหยดลงไปในแมน-(าชก เป!นหน4งหยดน-(าเล!กๆ
ลงไปรวมกบธารน-(าใหญ ทจะไหลไปเรอยๆ ลงส/ทะเล มหาสม2ทร
ฉนก!แคคนตวเล!กๆคนหน4งในโลกใบกว*าง
การมชวต เป!นอยางน(เอง
++++++++++++++++++++++++
เราเดนกนไปจนส2ดสนามฟ2ตบอลใหญ ไกลจากบ*าน จนมองเห!นแนวทาวน=เฮาส=เป!นบ*านหลงเล!กๆ เทาต2@กตา
ล2งเอ!ดมาแตะแขนฉน ทกให*เงยด/บนฟ*า เมฆสเทาลอยต-ามาเป!นก*อน ในขณะทแสงแดดยงสองสวางอย/ เงามด
เคลอนมาอยางรวดเร!ว
“Typical Holland” ล2งบอก “เรากลบเข*าบ*านกนดกวา กอนฝนลงเม!ด”
ฉนไมพ/ดอะไรมากกวาน(น เพราะตอนน(ก!หนาวจะแยอย/แล*ว การได*กลบเข*าไปในบ*านอ2นๆ นาจะด
แล*วพอคนข*างบนตนร4ยงหนอ
ฉนตนเต*นรอไมไหว ทจะเข*าไปในบ*าน เอ!ดเหมอนจะเข*าใจ เขาไขก2ญแจกรTก แล*วเบยงตวให*ฉนเข*าไปกอน
พอรองเท*าหล2ดพ*นไปได* ฉนก!(แอบ)วงจ/@ดข4(นไปด/ข*างบนห*องกอนอน
ประต/เปด ฉนชะโงกหน*าเข*าไป พยายามท-าหน*าตาแบบทตวเองคดวานารกส2ดแล*ว
ไมมใครอย/
ฉนแคออกไปคร4งชวโมงเองนะ
ชกน*อยใจ
เสยงล2งเอ!ดข4(นบนไดตามหลง กระแอมนดน4ง
“เรนซ=ไปโรงเรยนแล*วละมง”
“คงง(นแหละคะ” ฉนวา เขาบอกไว*แตแรกแล*ววามหาวทยาลยเขาเพงเปดเทอมในเดอนน(
บนหมอนฉนมกระดาษฉกจากสม2ดกองอย/ ท(งหมดสบสแผน ไมใชแคสบสหน*า
เอาละ ฉนมอะไรให*ท-าแล*ว วนน(
กวาจะอานนออกหมด ก!คงวนส2ดท*ายทจะกลบเมองไทยเลยทเดยว ฮฮ
ฉนนงกนขนมปงรสชาตประหลาดแห*งๆ กบน-(าชา (ก!รสชาตบอกไมถ/กอกเชนกน) แตเอาเถด อาหารบ*านเขา มน
คงไมถ/กปากเราไปซะท2กอยาง พยายามอานจดหมายไป เพราะไมร/*จะท-าอะไรดกวาน(น
บายสองโมงคร4งตรงเผง ป*าวกก( ไขประต/บ*านเข*ามาป4ง ไมพ/ดพลามท-าเพลง ตรงเข*าไปทประต/หน4งทม2มห*อง
แล*วกดป2มเปดไฟ
“ห*องเก!บสมบต” ฉนคด
ห*องน(มถ2งพลาสตกสารพดขนาด ตวหนบ กระปSองซ2ป ลงเบยร= ขนมค2กก( เส *นสปาเก*ตต( สารพดซอส และผกกระ
ปอง
ป*าเบยงตวหลบให*ฉนม2ดหวเข*าไปมองด*วยความสนใจ
“เราจะไปจายตลาดกน”
“เรา” ฉนคด
ฉนเองเข*าใจวาป*าวคตอเรยไมคอยชอบหน*าฉน แตตลอดทางทเดนจากบ*านไปจายตลาดทซ2ปเปอร=มาร=เก!ต ท
อย/ตรงข*างสถานเมโทรทฉนลงมาถ4งวนแรก ป*าแกคอยแนะน-าฉนให*เพอนบ*านร/*จกไปตลอดทาง
“อ*าว แมค2ณเรนซ= พาเด!กทไหนมา”
“เพอนเจ*าเรนซ=มน เขาร/*จกกนตอนไปเทยว”
อยางน*อยป*าก!ไมได*บอกวา เขาไปเจอฉนทเมองไทย และไมได*บอกวาเรนซ=ไปเทยวไหนมา
เด!กผ/ห
* ญงผมเปยสทองออน ยนเกาะกระโปรงแมแนน จากด*านหลง ชะเง*อมาพ/ดอะไรกะแมตวเอง
เพอนบ*านคนน(นย(ม แล*วบอกฉนวา “เธอบอกวา ทตดผมหน/เกSด”

ฉนยกมอข4(นมาจบ แล*วเอยปากขอบค2ณสาวน*อยตวเล!ก เด!กฝรงนนารกจรงๆ เหมอนต2@กตา
เห!นแล*วอยากเกดเป!นฝรงซะแล*วน ขอชาตหน*าตอนบายๆ ก!ยงด
เล(ยวหวม2มถนนออกส/ถนนใหญ มเด!กผ2*หญงอาย2ประมาณไมนาจะเกนสบแปดสวนเข*ามา
เอ!ดทกเธอซะกอน
“อ*าว คมจะเข*าไปทบ*านหรอ”
“อ*ะ คะ” เธอชะงกเท*า หนมามอง
“เรนซ=ไปมหาลยแล*วละ ไว*เย!นๆ คอยมา”
สาวน*อยหน*าหวาน ผมยาวสลวยสน-(าตาลเข*ม หนหน*ากลบ กอนจะเอยขอบค2ณอยางเร!ว เปรยตามามองฉนแว*บ
หน4ง
“ใครหรอคะ” ในทส2ดฉนก!เก!บความอยากร/*อยากเห!นไว*ไมได*
“คม เพอนสาวเรนซ=” ล2งเอ!ดบอกฉน ไมได*หนมามอง
เขามแฟนแล*วนนา ฉนน4กในใจ น-(าตาจะรวงเผาะ
ดนะ ทฉนมาเห!นความจรงถ4งทน
เสยใจทร/*ความจรงช *าเกนไป
ฉนโดนหลอกลวง
อ2ตสาห=มา
ฉนเดนเงยบไปตลอดทาง
“กนอะไรด” ป*าวคตอเรยถาม ท-าลายความเงยบ
ฉนเงยหน*าข4(นด/ แผงผกสด ทมผกหน*าตาประหลาดๆ ทไมเคยประสบพบเห!นในเมองไทย
“อนน(หน/ร/*จก” ฉนรบจ(มลงไปทบล!อกโคล ชอมนเดาได* Brocoli
“แตวานอะไรคะ” ฉนด4งดอกไม*แห*งๆ หน*าตาเหมอนดอกบวก-าลงคลกลบ ข4(นมาด/
“อาร=ตโช *คนนา” ฉนน4กออกแล*ว เคยเห!นตรงกลบดอกออนมน ทยงสขาวๆ เขาเอามาดองน-(าส *มใสน-(ามน ฉนเคย
กนซะเยอะสมยฝ4กงานครวอตาเลยน
“ทบ*านเราไมคอยกนกน” ล2งรบออกปาก
“ไมคะ หน/แคด/ๆ สน2กๆ” ฉนรบวางดอกบวเก@ๆนนลง
“ผกเดGยวไปซ(อข*างในซ2ปเปอร=ก!ได*” ป*าวกก(กระซบบอกข*างห/ฉน คงเกรงใจคนขายผกทยนรออย/หน*าเคาน=เตอร=
“เลอกผลไม*ไปกนดกวา เอาทแปลกๆ หน/ไมเคยกนไง”
ฉนเหลอบไปมองกว
ผลไม*แสนสวย ทท-าให*ฉนน4กถ4งการไปตางประเทศคร(งแรกสมยอาย2สบเจ!ด ตอนน(นฉนซ(อกวกนวนละเกอบกโล
ท2กวน เพราะพสมยหน*าตดแวนกลมๆ สเขยวทมเม!ดด-าๆ ประดบอย/รายรอบ ถ4งแม*วามนจะเปร(ยวไปหนอย
แตคราวน(ไมดกวา
ฉนอยากลองนตงหาก ล/กแพร= ฉนเจอมนมป*ายชอเขยนไว*วา Peer
เจ*าล/กแพร=น ฉนก!เคยแตเห!นมนในทว หนงโรแมนตกทฉนเพงด/ไป City of Angels ชอเรองแปลวากร2งเทพ เมองหลวงของประเทศไทย ฮาๆๆๆ ฉนชอบพระเอกนโคลาส เคจ ทเลนเป!นเทวดาทตกสวรรค= ทยอมกลายมา
เป!นมน2ษย=ป2ถ2ชนธรรมดา เพราะตดใจรสชาตเจ*าผลไม*ชนดน( เพราะฉะน(นมนคงต*องอรอยนาด/
“เอานแหละคะ ล/กแพร= - เพยร= ใชไหมคะ เวลาพวกค2ณออกเสยง”
ล2งเอ!ดเอามอตบหวฉน เหมอนเป!นเด!กอาย2สกสบกวาขวบ “อยากได*กล/กหยบมาเลย”
ฉนบรรจงหยบล/กทน2มๆ มาสองล/ก กะวากนเองแล*วก!ให*เรนซ=กนด*วย แตเอ
“ค2ณล2งค2ณป*าชอบเพยร=ไม@คะ”
ท(งสองคนสายหว ป*าวกหยบกระเปSาใสเศษเงนข4(นมา ท-าให*ฉนยงล-าบากใจ น4กข4(นมาได* วาไมได*หยบกระเปSา
สตางค=ออกมาด*วย
ค2ณคนขายหยบล/กแพร=ท(งสองชงบนเครองชงดจตอล กดราคาตอกโล มฉนยนด/ตาไมกระพรบ แล*วก!บอกราคา
กอนจะหยบท(งสองล/กใสในถ2งกระดาษสน-(าตาล แล*วสงให*ฉนรบมาถอไว*
“ไปกนเถอะ” ล2งเอ!ดผลกเบาๆ
ฉนร/*แล*ววาเรนซ=เรยนการขยบ เคลอนไหวตวเองมาจากใคร ท(งสองคนน(คล*ายๆ เป!นเงากน
เมอกลบมาถ4งบ*าน ฉนชวยท-าอาหาร แตไมร/*จะแทรกเข*าไปตอนไหนเลยได*นงด/พอแมเรนซ=ท(งสองคนชวยกน
ท-ากบข*าว

นารกมากๆ ฉนคด
ทบ*านฉนไมเคยได*เห!นพอแมแสดงความรกกนแบบน(
พอกะแมไมเคยกอดหรอหอมกน
หรอแม*แตกบพวกเรา ต(งแตฉนโตมา ก!ไมได*แม*แตจะกอดพอหรอแมอกแล*ว
คดแล*วก!กระดากใจ
ฉนมาทน ท(งพอและแมเรนซ=ตางเข*ามาโอบกอด หอมแก*มฉน
วฒนธรรมเขาคงเป!นแบบน(
กลบไปฉนจะไปกอดไปหอมพอแมบ*าง แมจะแปลกใจไม@เนย
เรนซ=เข*ามาตอนไหนฉนไมทนเห!น มาได*เวลาทโต@ะอาหารเสร!จพอด
เหมอนบ*านน(สร*างมาพอดส-าหรบสคน ท2กอยางในบ*านมสช2ด
แล*วฉนก!น4กข4(นมาได* เรนซ=เพงเสยพชายไปเมอไมกป เอาไว*ฉนจะคอยๆ แอบถามไปทละนด
อาหารม(อน(นผานไปอยางเงยบๆ
หลงอาหาร เรนซ=แว*บหายไปค2ยอะไรกะพอเขาทข*างบน มอะไรบางอยางทไมอยากให*ฉนร/*
แล*วเขาก!กลบลงมาล*างจาน ฉนเลยด*อมๆ มองๆ เข*ามาหาผ*าเช!ดชามชวยเช!ดให*
ไมมใครพ/ดอะไรกน
ต*องมอะไรสกอยางทเรนซ=ต*องไปค2ยกะพอ แล*วท-าไมบรรยากาศถ4งเงยบงนแบบน(
++++++++++++++++++
4 งวงอย/ตลอดเวลา สงสยจะ
เช *าถดมา เรมเข*าวนทสาม แตฉนตนมาด*วยอาการชอบกล โงนเงนบอกไมถ/ก ร/*ส ก
กนยาแก*แพ* ลดน-(าม/กมากไป แล*วความกดอากาศและอ2ณหภ/มแปลกๆ มารวมด*วยชวยกน ท-าให*ฉนไมสบายใจ
คงไมใชสาเหต2ทท2กคนเงยบๆ กนไปหมด เมอวาน ฉนม4นมากจนชกทนไมไหว
ก!เลยต*องนอนพกเกอบท(งวน
แตไมถ4งบาย เรนซ=เคาะประต/ห*องนอน กอนจะยนเท*าแขนพงประต/ทเปดอ*าไว* แล*วยนชอดอกไม*ทซอนไว*ข*าง
หลงมาให*ฉนด/ใกล*ๆ อกท
“ดอกอะไรน” ฉนก*มลง พยายามจะดมหากลน
“ไอรส ภาษาดตช=เรยก อรส” ผมเพงร/*วาค2ณชอบดอกไม*สน-(าเงน
“ฉนชอบสด-าด*วยนะ ค2ณร/เ* หรอวาดอกอะไรสด-า”
“ถ*าค2ณชอบแสดงวามนม ผมหาได*ก!แล*วกน” เขาด4งมอฉนให*ล2กจากเตยง ฉนไมสบายมาท(งวน มาเจอแบบน(
หายเป!นปลดท(งเลย โรคน(เขาเรยกโรคขาดคนเห!นใจร4ไงเนย
หลงอาหารเย!น เรนซ=หนข4(นไปหลบ ฉนเรมเรยนร/*วาเขาก!เป!นคนทนอนมากพอๆ กบฉนนแหละ แม*แตอาหารเย!น
ยงไมตนลงมากนเลย และสงทอยากทส2ดก!คอปล2กให*เขาตน ในเวลาทเจ*าตวไมอยากจะตน ส2ดท*ายฉนก!เลย
4 ได*
ต*องไปนงจบเจาอย/กบป*าวกก( ซ4งพ/ดภาษาองกฤษได* แตไมยอมพ/ดกบฉนเทาไหร นงด/แกเย!บผ*า แล*วก!ร/*สก
วาฝรงเขาคงไมคอยชอบงานฝมอหรองานละเอยดๆ อะไรแบบน(
เกอบสามท2มแล*ว ตอนทเรนซ=ล2กข4(นหวย2งมาหากบข*าวทเหลอกนเองในครว เขาไมพ/ดไรกะฉนอกเลย เขาบอก
แตวา
“ผมไมชนกบการไปโรงเรยน ก-าลงพยายามปรบตว”
ฉนหนไปมองพอเขา อยากได*ค-าอธบายทมากกวาน(
รอจนเรนซ=หายกลบข4(นไปนอน ล2งเอ!ดจ4งบอกวา
“เรนซ=เขาเรยนช *า ตอนเด!กๆ เขาก!ไมยอมพ/ด ต(งเกอบสขวบแล*ว ถ4งจะพ/ดได*” ป*าวคตอเรยท-าหน*าเหมอนไม
พอใจสามข4(นมาแว*บ
แตก!บอกตอไปวา “ตอนน(เขาก!ปกตเหมอนเด!กทวๆ ไปแตวาเขาเป!นคนออนไหว แบบพวกอาร=ตตส”
“น*องสาวหน/ก!เป!นศลปนคะ อารมณ=ประมาณน(แหละคะ” ฉนน4กถ4งน*องคนกลางทไมคอยพ/ดคอยจา
บ*านน(แปลกกวาทฉนคด
วนตอมา เราเดนทางไกล ไปยงแคว*นทชอวาลมเบร=ก เรนซ=บอกวาฉนควรจะได*ร/*จกเพอนเขาท2กคน จะได*ร/*จก
ตวเขาดข4(น (เกยวกนร4) แตยงไงก!ตาม การเดนทางเป!นเรองทสน2กส-าหรบฉนเสมอ หลงอาหารเช *าและอาหาร
เทยงรวมกน เราก!นงเมโทรไปตอรถไฟ เพอไปเมอง
Heerlen ระหวางทางเรนซ=พาฉนเปลยนขบวนรถไฟไปหลายคร(ง แตฉนพยายามจ-าท2กรายละเอยด เมองแตละ
เมองในเนเธอร=แลนด=ตง( อย/เหมอนจะไมมหางกนเกน 30 นาท

ทศนยภาพทผานไป ไมเหมอนขามาจากสนามบน
“ก!แนละซ( เราก-าลงเดนทางลงใต*” เรนซ=ยดขาไขว*กน แล*วเอามอรองใต*หว ท-าเป!นหมอนหน2น
“นงยดขาอยางน(คนอนเขาจะเข*ามานงได*ยงไง”
ฉนเกรงใจ ทนงจดไว*ให*นงตรงข*ามกนได*ฝงละสองคน
“ชางปะไร มทวางเยอะแยะ คนทนเขาไมชอบไปนงเบยดๆ ตรงทนงทมคนนงอย/แล*วหรอก”
รถไฟวงนานมาก กวาเราจะต*องลงเปลยนขบวนทป*ายแรก ทเมองชอ Eindhoven
“เมองน(ก!มทมฟ2ตบอลดง” เรนซ=พยกเพยดช(ให*ฉนด/
“ฉนไมคอยสนหรอก ฟ2ตบอล”
“ค2ณไมเลนกฬาเหรอ”
“เล@น” ฉนไมแนใจวาถ*าจรงๆแล*ว ฉนไมชอบเลนอะไรสกอยางแล*วเขาจะพอใจร4เปลา
“ฉนต*องเรยนตกอล=ฟ เลนเทนนส และก!วายน-(าไง กฬาเข*าสงคม”
“วายน-(าเนยเหรอ” เรนซ=ถาม น4กถ4งสาวๆ ใสช2ดอาบน-(าเป!นแนแท* ทาทางกร2*มกรม
“แนส อยากเป!นแอร=โฮสเตสต*องสอบวายน-(า”
“อยาบอกวาค2ณจะเป!น”
“ท-าไม” ฉนหนขวบ ด/ถ/กกนนหวา
“ค2ณออกจะเต4(ย” น4กวาหมายถ4งความสวยไมถ4งซะอก ฉนโลงอก
“แล*วตวเองส/งมากเลยน” ฉนเคาะหวเขาไปทหน4ง ต(งแตมาถ4งฮอลแลนด= ฉนเรมสงเกตและเปรยบเทยบแล*ววา
เรนซ=เป!นผ/*ชายตวเล!กจรงๆ กบคนอนๆ ฉนถ4งกบต*องแหงน แตกบเขา ฉนเขยงนดเดยวก!เอาหวซบไหลสบายละ
รถวงเรยบๆ ไมมเสยงดนตรอะไรเปดให*ฟงเลย แถมหน*าตางก!เปดไมได* นาเบอแท*
“ค2ณๆๆ นนสลมใชไม@” ฉนรบปล2กเรนซ=ข4(นมาช(ให*ด/ บ*านหลงเล!กๆ อย/กลางสวนร*างๆ เป!นร*อยหลง
“ฮาๆๆๆๆ” เขาระเบดเสยงหวเราะออกมา ปากยงกว*างๆอย/
“ข-าตาย” เขาพ/ดในทส2ด
“ตลกตรงไหน”
“นนมนบ*านสวน คนทอย/ในอพาร=ทเมนต= ไมมดน เขาจะไปเชา หรอวาซ(อไว* เอาไว*ปล/กต*นไม* ดอกไม* ไว*นอน
เลนในสวนเวลาหน*าร*อน”
“ออ” ฉนก!เพงเคยเห!นนแหละ
“ฤด/ใบไม*ผล กะฤด/ร*อนนาจะสวยกวาน(” เรนซ=ชะโงกไปมองจนรถแลนผานไป เหมอนตดใจ
“แถวบ*านก!ม เดGยวไว*ไปด/กน”
รถวงเข*ามาจอดทสถานหน4ง เดนลงมาจากชานชาลาก!จะเจออาคารคล*ายโบสถ=
“ถ4งละ” เรนซ=เดนไปหาต/*โทรศพท=
แตหลงจากหายไปเกอบห*านาท เขาก!เดนกลบมา
“ไปทบ*านเลย” ทาทางเหมอนเขาไมแนใจวาเพอนจะร/*ถ4งการมาร4เปลา
หลงจากกดกรงสองหน ก!มผ/*ชายตวส/ง ผอมเก*งก*าง ผมสน-(าตาลเข*มรองทรง มาเปดประต/
“นไท@ส”= เรนซ=แนะน-า
“ลลลคะ ยนดทร/*จก” ฉนตอบให*เป!นภาษาดตช= ตามทเรยนมา
อย/ดๆ อตานชะโงกหน*าเข*ามา
“เฮ *ย” ฉนถอยไปก*าวหน4ง เหยยบเอาเท*าเรนซ=ทยนพงอย/ข*างหลงเข*าเต!มแรง
ไทส= รบด4งมอฉนไปเขยา “ขอโทษครบ ยงไมค2*นเคยกบธรรมเนยมดตช=ละสทา” ประโยคหลงเหมอนเขาต(งใจพ/
ดกะเรนซ=
“น โมป(” เขาอ2*มล/กแมวน*อยมาใสมอฉน หลงจากเอาน-(าผลไม*ในกลองมาเสร=ฟเมอเรานงกนทโซฟาเรยบร*อย
ล/กแมวฝรง นารกจรงๆ ขนยาวฟ/ ตากลมใหญ ตวก!ใหญ นถ*าเป!นแมวไทยฉนน4กวามนอาย2ส กขวบได*แล*ว
“ฉนชอบแมว” ฉนบอก เอาหน*าลงไปถ/กะล/กแมว “กลนไมเหมอนแมวฉนเลย”
ไทส=หวเราะก@าก อ*มโมป(คนไป กอนจะฟดมนหน4งท เจ*าล/กแมวท-าขนฟ/ แล*วกระโดดตะปบหน*าเขาทน4ง แตคง
ไมเจ!บ เขาย(มชอบใจ ท-ามอข/มน แล*วด4งเจ*าตวเล!กมาจ2@บจม/กทน4ง กอนปลอยไป
ทาทางเขาออนหวานและก!เป!นส2ภาพบ2ร2ษด ฉนก!ได*แตหวงวาเพอนเรนซ=จะเป!นแบบน(ทก
2 คน
“ปะ ไปข*างนอกกน” หลงจากด4มน-(าไปแก*วหน4ง ไทส=ก!ล2กข4(นเดนไปยงประต/
เขาแยงด4งเส(อกนหนาวของฉนลงมา แล*วถอไว* ยนรอจนฉนขยบเส(อให*เข*าท จ4งหยบเส(อตวเองมาใสบ*าง

“ไปเทยวเมองหลวงของลมเบร=กกนดกวา เธอมเวลาน*อย”
ณ เวลาน(นฉนก!ลมไปได*เหมอนกน แล*วเรนซ=ของฉนหายไปไหนละเนย ไมมบทให*พด
/ เลยร4
สถานรถไฟมาสทรกท= สวยงามยงกวาทเฮยเรน มกระจกสสวยๆ ท-าให*น4กถ4งโบสถ=เมองนอกทเคยเห!นในร/ป เพง
( ตGว เพราะปกตเรนซ=ไมต*องซ(อตGวรถอะไรในฮอลแลนด=เลย เขามบตรอะไรสกอยาง ทท-าให*
น4กได*วาฉนไมได*ซอ
ข4(นรถท2กชนดได*ฟร พอฉนเรมว2นวายบอกเรนซ=เรองตGว ไทส=ก!รบหยบตGวในกระเปSาเส(อออกมาโชว=
“ไมต*องหวงครบ ค2ณผ/ห
* ญง ทนถ*าไมซ(อตGว คาปรบบานตะไท”
“อา ล-าบากค2ณอกแล*ว” ฉนละล-าละลก หนไปมองเรนซ=
อะไรกนวะน แตทาทางเขาไมแคร=
“ไทส=เป!นเพอนรกผมต(งแตเด!ก เวลาผมมแฟน มนก!ต*องชวยเป!นสปอนเซอร=หนอย” เขาพ/ดหน*าตาเฉย เหมอน
ตดจะประชด
วนน(นเรามเวลาน*อย แตก!สน2ก จรงๆแล*วฉนชอบระยะเวลาทอย/ระหวางการเดนทาง มากกวาจ2ดม2งหมายทปลาย
ทางเสยอก วนน(ได*มาท-าความร/*จกเพอนสนทอกคนของคนทฉนชอบ ได*ฟงความลบสมยเด!กๆของเขา แล*วก!ได*
เปดตว
ฮฮ
แ๋นนอน อยางน*อยก!มคนร/*เพมอกคนน4งในโลก วาเรนซ=คบฉนเป!นแฟนแล*วนะ
+++++++++++++++++++
“อาบน-(าด*วยกนเหอะจะได*ประหยดเวลา”
เสยงคนข*างนอกท2บประต/รวๆ
“เฮ *ย ไมเอา”
ฉนสระผมอย/ พยายามเปดฝกบวให*ร*อนทส2ด เพราะห*องน-(ามนใหญเหลอเกน ลมทอย/รอบๆตว แสนจะหนาว
อยากจะให*ฝวบวมนใหญกวาน(เยอะๆ จะได*อ2นสบายหนอย สงสยต*องไปหาซ(อมาใสใหม จะได*สมใจอยาก
“นานะ เปดประต/มาเร!วๆ อาบพร*อมกน ประหยดน-(าด*วย”
เงยบ
ฉนก!อยากร/*เหมอนกนวาไมเปด แล*วจะท-าไม
อาบน-(าเสร!จ เช!ดตว แล*วก!แตงตวมนในห*องน-(าเลย พอฉนออกมาด/ถ4งได*ร/*วามคนยนรอหน*าห*องน-(าสามคน
“ห*องอาบน-(าห*องเดยว” ป*าวกพ/ดข4(นมา
4 แย ขอโทษกนแทบไมทน เพราะวาลมไป
ท-าเอาฉนร/*สก
(สงสยบ*านฝรงสไตล=น(เป!นแบบน(เกอบหมด ม ห*องส *วมก!มห*องเดยว ล-าบากแท* ตอนแรกน4กวามนจะพฒนากวา
บ*านเมองไทยซะอกน)
หลงเทยง เรนซ=ไมต*องไปโรงเรยนวนเสาร=อาทตย= (ดจงเนอะ ทคณะฉนนะ เผลอๆเสาร=อาทตย=ก!ต*องเรยน ถ*าม
อาจารย=พเศษ) เราจ4งแวะไปด/ความคบหน*าผลงานวาดร/ปของศลปนดตช=ผ(/* หวงวาจะ)มชอเสยงทชอเรนซ= อนน(
ฉนพากย=เอาเอง
ห*องวาดร/ปออกจะมดๆ เพราะไมมหน*าตางเลย มแตชองลม ทมแสงลอดเข*ามานดหนอย แตมหลอดไฟฟล/ออ
เรสเซนส= ทไมใชหลอดสส *มสลวๆ เหมอนทตดในบ*านเกอบท(งบ*าน
“ดนะ ท-าไมทนใช *ฟล/ออเรสเซนส=ละเรนซ=”
“ไมใชฟล/ออเรสเซนส=” เขาแก*
“เขาเรยกหลอดเดย=ไลท= แสงธรรมชาต”
ฉนด/ยงไง มนก!คอหลอดเรองแสงทบ*านเรานแหละ แตไมอยากเถยงกะศลปนใหญ
“แล*วน”
ฉนยกไม*ฉ-าฉาช(นๆ ข4(นมา พยายามประกอบมนเข*าม2ม
“กรอบร/ปแนนอน”
“ไมชาย” เรนซ=หยบไม*แบบเดยวกนข4(นมาอกสองสามช(น เอามาถอดๆใสๆ แล*วโชว=ให*ฉนด/
“กรอบร/ป” ฉนยนยน
“โครงผ*าใบตงหาก”
“นไง แล*วก!เอาผ*ามาข4ง” เขาหนไปคว*าม*วนกระดาษแข!งทมผ*าลนนสต2นๆ จะขาวก!ไมขาว เอามาคลทบให*ด/อก
ท
ฉนด/อยางไมคอยใสใจ

“ฉนน4กวามนมาเป!นแคนเวร=สส-าเร!จ เอาแปรงจ2ม สปาดเลย”
“ยงง(นก!มแตพวกศลปนรวยๆ แตข(เกยจ เขาท-ากน” เรนซ=พ/ดหน*าตาเฉย ท-าหน*าตาแบบนาสงสาร
“ศลเปรอะจนๆ ก!ต*องท-าแบบแฮนด=เมดไปกอน”
พอโชว=ของในห*องเสร!จ เขาก!เดนหายไปเงยบอย/ทม2มห*อง ร(อภาพวาดทเสร!จแล*วออกมายนๆด/ กอนจะไปหยบ
เส(อกาวน=สขาวเหมอนช2ดค2ณหมอมาใส สงสยจะปลกวเวก ฉนกะล2งเอด/วาร=ดเลยไมร/*จะชวนค2ยอะไร ในทส2ดล2ง
ก!แตะแขนฉนเบาๆ
“เราไปจายตลาดกนดกวา”
เออ จรงด*วย ฉนสงเกตได*วาบ*านน(ชอบไปจายตลาดกนท2กวน ไมเห!นต2นของกนไว*ทละเยอะๆเลย ถ*าเป!นฉนจะ
ไปขนมาทเดยวเยอะๆ เลย เอารถเข!นในซ2ปเปอร=มาร=เก!ตเข!นกลบมาบ*านไปเลย ออ แล*วผ/กไว*ทหน*าบ*าน ฉนคด
วธอนแยบยล แล*วแอบย(มคนเดยว
วนน(เอด/วาร=ดไมได*เอาถ2งช *อปป(งไปอยางเดยว ล2งไปร(อๆของใน “ห*องเก!บสมบต” แล*วห(วลงพลาสตกใสขวด
เบยร=เต!มแนนจนบางขวดขยบจะหลนออกมานอกลง ฉนรบคว*าขวดทก-าลงกล(งลงมาตามแรงด4งด/ดโลก
“อ2@บบบส=”
“ท-าไมกนทละเยอะๆจงละคะ” ฉนถามไปไมได*คดอะไรมาก
“เยอะหรอน วนละขวดสองขวดเอง”
“โอ* ขวด สองขวด” ฉนม4นนนนน พอฉนไมเคยด4มเลย แคแก*วเดยวก!หลบแล*ว ฉนเลยได*กรรมพนธ2=น(มาด*วย ด4ม
ปTบหลบป2@บ อยาวาแตด4ม แคดมก!เมาจะแย
“อากาศมนหนาว ต*องหาอะไรร*อนๆว/บๆใสในเลอดหนอย” ล2งแก*ตว
“อาาาาาา” จะให*ฉนตอบวาไงละเนยฮ *ะ พอแบบไหน ล/กก!แบบน(นแหละชวร=
“หน/ชวยละกนคะ”
“หน/ถอถ2งช *อปป(งขากลบละกน” ล2งเอ!ดยกค(ว
“โอเค@ ได*คา”
ฉนเหงอแตกซกอย/ในเส(อกนหนาวทใสทบกนต(งสองช(น ฉนร/*แล*ว ท-าไมล2งบอกยงง(
ขากลบแกเลนแบกแตเบยร=มาลงเกาใบ ลงใหมอกใบ สวนฉนลากถ2งช *อปป(ง (ถ2งแบบน(ทบ*านฉนเรยกถ2งปาดง
เอาไว*ไปขนเส(อผ*ามอสองมาจากแถวปาดงเบซาร=) หนกจนต*องยกสองมอ ไมให*ถ2งคร/ดไปกบพ(น กวาจะถ4ง
บ*านเลนเอาพลงงานจากอาหารเทยงทกนไว* โดนใช *หมดพอด
“ผมจะเอาร/ปไปล*าง ไปด*วยกนไม@” ฉนเงยหน*าข4(นจากการหอบ พบเรนซ=ยนจ/งจกรยานอย/ เขาเพงไปร(อเอามน
ออกมาจากห*องเก!บของทอย/ข*างๆบ*าน
ล2งเอ!ดโยนลงเบยร=เข*าไปในบ*านแล*วรบถ2งไปจากมอฉน แกยกค(วให*
“ไปกบเรนซ=เถอะ”
“ทไหน” ฉนหวใจพองโต ในทส2ดเขาก!มเวลาให*ฉนซะท
“ร*านไมไกลนแหละ” เขาตบท*ายจกรยาน
“ข4(นมาเลย ผมไมมแมงกะไซต=เหมอนค2ณนะ” เขาอ*าปากหวเราะอก
อยาท-าบอยนกขอร*อง ฉนคด
นารกชะมดยาด
การเอาร/ปไปล*าง (สมยสบปกอน ยงไมมกล*องดจตอลเกลอนเหมอนสมยน(นะคะ ผ/อ
* าน) ก!ไมได*ยากอะไรเลย
เรนซ=จอดจกรยานทหน*าร*านขายของ แล*วเดนไป ไมหนมามอง ปลอยให*ฉนวงสาวเท*าข4(นไปให*ทนเขาเอง เฮ *อ
อย/ไปๆ เรมจะชนแล*ว
“ร*านอะไรน” ฉนเหลยวด/ของแตงบ*านนารกๆทวางอย/ตามช(น ตดราคาตวบะเรมเทม ยงกะกลวล/กค*าด/ไมร/*วาเป!น
ของขาย
“ร*านน(แหละ ผมจะมาล*างร/ป”
ฉนมองจนทวร*าน ไมเห!นมตรงไหนทเหมอนร*านถายร/ปสกกะนด เรนซ=เดนจนถ4งในส2ดของร*าน
“นละ” เขาพยกหน*าไปทเคาน=เตอร=เล!กๆ
“ไมเห!นมคนเลย” ฉนยนเกาะเคาน=เตอร=รอแล*วมองไปด*วย
“มา จะท-าให*ด/”
เรนซ=หยบซองสๆ ออกมาจากกลองข*างๆ เขยนชอทอย/ตวเอง บนซองมหมายเลขห*าหกตวปTมไว*ด*วย พอเขา
กรอกเสร!จ ก!ล*วงกระเปSาเส(อแจ!กเก!ต หยบกลองพลาสตกด-าๆทคงจะมฟล=มอย/ในน(นออกมาใสลงไปในซอง

กระดาษ แล*วท-าทาจะเลยปดซอง
“เฮ *ย” ฉนรบด4งแขนเส(อเขาไว*
“เดGยวมนบาดปาก ฉนเคยโดน ล(นเกอบขาดแนะ” ฉนก!รบเวอร=ทนท แหมก!หวงนะน
“เหอะ” เสยงเรนซ=ข4(นจม/ก
“มนา เวลาจ/บยงสงสยวาล(นหายไปไหน ทแท*ขาดคาซองจดหมายไปแล*ว” เขาท-าหน*าเจ*าเลห= ก*มลงมางบ
จม/กแบนๆ ฉนไปหน4งท
“ทะล4ง” ฉนท2บเขาทน4งแก*เขน พ/ดกนตรงๆแบบน(เลยหรอเนย ถ4งไมมคนอนอย/รอบๆก!เหอะ
แหมเค*าก!อายเป!นเหมอนกนนะ
++++++++++++++
คนตอมา เป!นคนทพเศษเพราะเจ*าหน2มขวญใจเจเน!ทโทรมาบอกเรนซ=วาจะแวะมาด/ฟต
2 บอลด*วยทบ*าน กอนเล!ก
ซ=มาถ4ง ค2ณล2งค2ณป*าเลยท-าอาหารดตช=ซะยกใหญ แสนจะไมอรอย มนคอเซาเออเคราท=แฉะๆ เปร(ยวๆ คล2ก
เคล*ากะมนบด (ไมมรสชาต) และแฮม ฉนไมกล*าบอกวา สงมาให*ฉนท-าดกวา แตพอกนเข*าไป มนก!ไมได*เลว
ร*ายอยางทเห!น (เพราะท2กคนหวกนถ*วนหน*า)
พอสองท2มเราก!ไปรอรบจค2ณชายทสถานเมโทร ฉนประชดให*
“ยงกะเจ*าชายวลเล!ม อเล!กซานเดอร= ต*องมพสกนกรมารอรบเสด!จ” ฉนไมอยากออกนอกบ*านมาตากลมหนาว
เล*ย ถ4งจะร/*วาเรนซ=พยายามหาโอกาสนอกบ*านเวลาจะแอบจ/บฉนก!ตาม
ใครวาฝรงแสดงความรกกนทวไป ไมจรงสกหนอย อยางน*อยเวลามสายตาคนอนมองอย/ เรนซ=ก!ยงไมท-า
“อ*ะ เจ*าชายพระราชทานของก-านลแกข*าราชบรพารทมารบเสด!จ” เล!กซ=ยดมอไปส2ดแขนแล*วหยอนกลองขน
มด-าๆ ใสมอฉน ฉนรบยดแขนข4(นไปรอรบ กลวมนจะหลนต2บ
* ลงพ(นไปซะ
“อะไรหวา”
“ชมเลย ล/กอมดตช= อรอยมาก ไมกนไมได*” อเล!กซ=ยนหน*ามาใกล*ๆ แล*วหยบใสปากให*ฉนด/ วากนจรงๆ
“นคงกนมาตลอดทางแล*วส” ฉนเห!นปากกลองทเปดอ*าไว* แล*วมองด/ปากคนซ(อมาฝากตอนพ/ดเห!นเลยวาล(นม
รอยด-าๆ
“สองสามช(น ชมกอน ถ*าไมอรอยจะได*ไมเอามาฝาก” ฉลาดตอบทเดยว
เรนซ=เอ(อมมาเคาะไปสองเม!ดจากในกลอง
มนเป!นล/กอมด-าๆ เหมอนล/กอมแฮคส= แตร/ปรางประหลาด
ฉนเลยหยบใสปากชมด/อนน4ง
“แหวะ อ*วก นมนอะไร” ฉนถมท(งแล*วก!ไมยอมกลนน-(าลายลงคอเลยด*วย
สองคนหวเราะชอบใจ
“ดร!อปส= มนเป!นล/กอม”
“สอบไมผานการเป!นพลเมองดตช=” อเล!กซ=วาเข*าให*
“อG ถ*าตอนสอบให*กนไอ*นละ ฉนยอมตก” ฉนแลบล(นออกมา ปดตาปG
“บอกไมถ/กวาเหมอนอะไร รสชาตยงกะกนกาวลาเทกซ=ก*อนแข!งๆ”
“เออวะ “ เรนซ=หนไปถามเพอนสนท
“กาวลาเทกซ=มนก!ท-าจากกระด/กสตว=เหมอนกนเนอะ”
เพอนคนทเรยนส/งกวา พยกหน*า เอาฟนเค(ยวๆลงไปในล/กอม
“อG” ฉนท-าปากรงเกยจเต!มท
“ขอบใจมากๆ ทอ2ตสาห=คดถ4ง เก!บไว*กนกนตอนด/ฟต
2 บอลเหอะ”
ฉนเลยยกท(งกลองใสกระเปSาแจ!กเก!ตเรนซ=ไป “ยกให*หมดเลย”
+++++++++++++++++
พอฟ2ตบอลพกคร4ง เรนซ=รบมาด4งมอฉนชวนไปเดนเลน
“อากาศดต*องออกไปส/ดอากาศบรส2ทธY” เขาอ*าง
ท2กคนพยกหน*า ล2งเอด/วาร=ดแกะถ2งมนฝรงหอใหม เล!กซ=วงไปหาเบยร=ในห*องเก!บสมบต สวนป*าวก รบหนไปชง
ชา ท2กคนท-าเป!นย2ง
“ง(น เดGยวมานะคะ” ฉนเลยล2กไปด*วย ไมมใครคดค*านน
“ท(งแขกไว*ทบ*าน จะดเหรอ” ฉนถามเมอเรนซ=ปดประต/ตามหลงแล*ว
“เล!กซ=ไมใชแขกหรอก ป@ากบมาจะนบมนเป!นล/กอกคนแล*ว” เรนซ=บอก เดนล*วงกระเปSาน-าหน*าไปเฉย
ฉนต*องรบเดนไปอก

เฮ *อ ท-าไมไมร/*มง วาต*องเอาใจผ/*หญงยงไง ฉนคด
หวฉนพ2งเข*าไปชนหลงเรนซ=ต/ม
“หย2ดท-าไมน”
เขาไมตอบ ช(ให*ดบ
/ นฟ*า วนน(พระจนทร=ทรงกลด
“มร2*งอย/รอบๆเลย” เขาบอก
“เพราะวาอากาศหนาวนะส” ฉนมวไปด*วย
“ง(นเหรอ”
เรนซ=นงไป บางทเขาก!ท-าให*ฉนเดาไ๋มออก วาเขาคดอะไร
แล*วก!ถอดเส(อแจ!กเก!ตตวเองมากางแขนรอให*ฉนใสแขนซ *ายขวาเข*าไป เส(อตวใหญยาวเลยข*อมอฉน ต*องพบ
ถ4งสตลบ เขายนรอสกพกก!4ค*อมหลงลง
“ขหลง” เขาบอก
“เอ@” ฉนเลยแย*ง ฉนหนาวนะใช แตไมได*เมอยนะ
“ไมอยากเข*าใกล*ๆพระจนทร=เหรอ” เขาถาม
นพแกจะชวนโรแมนตกหรอเปลาน ฉนงงจรงๆ กะม2ขน( แตเอาวะ
ฉนเลยกระโดดขหลงซะเลย
“ยTง ยงไมถ4ง” ฉนยดแขน “ส/งอกๆๆ”
“ค2ณนก!บ*าจ(ตามกน”
“อ*าว ไมใชให*ท-าอยางน(เหรอไง” ฉนกระโดดลงมากระทบกบหนป/ถนน เท*าเคล!ดไปชวขณะ
หมนไส *ถนนข4(นมาท(งหม/บ*านเชยว
“ท-าไมมนไมป/ให*เรยบๆนะ”
“มนก!แบบน(ท(งน(นแหละ แมคนซ2มซาม”
“เรนซ= เจ!บบบบ เดนไมได*แล*ว” ฉนอ*อน
ส2ดท*ายเลยโดนช *อนมาท(งตว ไมต*องเดน
“ออ” แ๋มคนแผนส/ง ฉนแอบย(มแล*วเอาหวซบไหลเรนซ=ซะเลย
เส(อแจ!กเก!ตเขามกลนบ2หรตดอย/ท(งตวผสมกบกลนตวเขาเอง บอกไมถ/กเหมอนกน
เวลาท2กนาท ผานไปไวเหมอนโกหก อยางทใครๆพ/ด เวลาทมความส2ขจะผานไปเร!วจนเรานบมนไมทน อยาง
ท2กวนน( แม*จะส2ขบ*างท2กข=บ*าง ฉนก!หลงรกเขามาเต!มหวใจครบสบปแล*ว
++++++++++++++++++++
เหลออกไมถ4งสองอาทตย= ฉนต*องกลบเมองไทยแล*ว พอฉนกนอาหารเทยงเสร!จ เรนซ=ก!หายตวไปโรงเรยนอก
ชางนาน*อยใจแท*ๆ แตเอด/วาร=ดปลอบใจด*วยการบอกวาเราจะไปเดนเลนด/ภ/เขาสกกน
“เอ@ะ แถวน(มหมะด*วย” ฉนคด น4กวาฮอลแลนด=อย/ใต*น-(าทะเลแบบน( ไมนาจะมภ/เขาไว*เลนสก
บ*านพอแมเรนซ=อย/ในเขตยานหม/บ*านใหมนอกเมอง (ไมบอกก!ร/*มแตท2ง)
“แถวน(เลยไมคอยมคนตางชาต” ป*าวคตอเรยออกตวแทนเพอนบ*าน เมอใครๆมองฉนจนเหลยวหลง
4 วาโดนรงเกยจ เพราะแม*แตแกะและม*าแถวน(มนก!มองฉนแปลกๆพอกน
ไมเป!นไร ฉนไมได*ร/*สก
“ล/กม*า ทาทางจะหนาว”
ฉนแตกแถวเดนโฉบเข*าไปตดรมร(ว ล/บหวล/กม*าตวเล!กๆขา๋ส(นป*อม ขนง(ยาวเชยว
ล2งกะป*าฮาแตก
“มนไมใชล/กม*าหรอก มนคอโพน” ป*าอธบาย ตายงมรอยอมย(ม
“ทบ*านมะเคยเห!นเลยคะ” ฉนหน*าแตก
“นน ตวน(นล/กมนจรงๆ” ป*าท-าเสยงผวปาก (โอ*โหเหะ วยร2นจรงๆ)
มม*าตวผอมๆ ขายาวๆ วงเหยาะๆ โผลออกมาข*างบ(นท*ายเจ*าตวใหญอกตว
“โอ นารก” ฉนมองด/มนวงเลนกะแ๋ม
“ชอบม*าไหม” ล2งแอบล/บหวฉนอกละ หน/ไมใชเด!กแ๋*ล*วนะล2ง มหลานให*ลง2 ได*ละด*วย ห4ห4
“ชอบคะ สวยสงา หน/เคยขม*าด*วยคะ ตกลงมาสะโพกคราก ขาเด(ยงไปเลยหน4งวนเต!ม”
ล2งกะป*าหวเราะกนอก
“หน/ไมได*เลาเอาฮานะ”
ฉนท-าปากหน*าบ/ดใสซะเลยนแนะ

หลงจากกลบมาจากการไปเดนเลนทเขาเลนสก (หรอจรงๆมนคอภ/เขาขยะ ทโดนเปลยนร/ปรางซะใหมกลาย
เป!นทฝ4กสกไป) ฉนเห!นเนนส/งๆ เลยตะเกยกตะกายข4(นไป น4กวาจะได*ชมวว ล2งกะป*าเดนตามมา แตไมสนใจท
จะข4(นตามฉนมาด*วย
“อ*าว แม(น-(าหรอกน” ฉนผดหวงเล!กๆ เพราะเห!นเนนน(ยาวเป!นแนว
อกฝงของแมน-(าสายเล!กๆ มแกะเล!มหญ*ากนอย/เป!นฝ/ง ท-าไงหวาถ4งจะข*ามไปได*
เป!นล2งเอ!ดทเดนข4(นมาถ4งฉนกอน
“เพราะวาทดนของเราอย/ต-ากวาน-(าทะเล เราต*องหา๋พ(นทเก!บน-(าจดไว*ไ๋มให*มนเออทวมพ(นดนไงละ” เอ!ดใช *
ประสบการณ=สอนฉน
“ตรงโน*น” เขาช(ไป
“เขาก-าลงข2ดขยายทะเลสาบ ทอย/หลงบ*านยงไงละ น-(าล4กมากๆ เห!นอยางน(นก!เหอะ” เอด/วาร=ดเลา แล*วเดนตอ
เขาไมจ/งมอ แตหนมามองรอให*ฉนตามไป
เรนซ=เหมอนพอยงกะแกะ ฉนคด
++++++++++++
ลมบอกไปวาทบ*านน(มนกหงส=หยกอย/ตวน4ง
มนก!เหมอนหงส=หยกธรรมดา คอมสเหลองเขยว แตทไมธรรมดาคอมนชอบร*องเพลง และประจบคน เพราะ
คนในบ*านเขาหดมายงง( วนแรกมนบนมาทกทายฉนทเอาแตเอามอปดหว ร*องกรTดๆๆๆ มนคงคดวายยนทาทาง
คงไมเคยเห!นนกมากอนในชวต หรอไมก!สตสตงค=ไมคอยด
เวลาฉนลงมาใช *อนเตอร=เ๋!น!ทเขยนไดอาร เจ*าเปล@าช= จะรบบนหวอออกจากกรงทไมได*ปดประต/มาเกาะไหล
ชวนค2ยโดยไว ฉนเองไมเคยเล(ยงนกหรอกนะ เพราะคดมาตลอดวามนเอามากอดรดฟดเหวยงเหมอนหมาแมว
ไมได* แตเพงมาเปลยนใจตอนหลง เพราะเจ*านเอง เพงร/*วานกก!ฉลาดเหมอนกนแฮะ
ทแนๆเปล@าช=ชอบเสยงพมพ=ดดเป!นข*าวตอกแตก และมนจะต*องมากนอาหารจากปาก ถ*าใครสกคนก-าลงกนอย/
เวลาปากเล!กๆนนมาจกๆๆเขยๆ ข*างม2มปาก จกจTอยาให*เซดเลย
วนเงยบๆ ทไมมใครอย/บ*านสกคนแบบน(ก!อกวน ฉนออกไปเดนเลนแถวบ*าน สเก!ตช=ร/ปเลน ถายร/ปบ*าง (ฟล=มม
น*อยถายมวๆไปก!ไมได* ฟล=มทนแพงนาด/เลย) ฉนรอร@อรอ จนในทส2ดประต/บ*านก!เปด มคนเข*ามา
เป!นเรนซ=ทกลบมาถ4งบ*านกอนใครอน สามโมงกวาแล*วหรอน
“ปะ ไปร*านวดโอ” เขาชวน แตไมลมทจะวงมากอดฉนแล*วจบยก ทาทางจะอยากมน*องสาวหรอล/กสาวมากกวา
ละม(งเ๋นย
ฉนได*นงซ *อนจกรยานอกแล*ว จกรยานทฮอลแลนด=น ทนงข*างหลงไมมเบาะ เพราะมนไมได*ถ/กเตรยมไว*ให*คน
มานง แตเรนซ=ปนจกรยานเกงจรงๆ ขนาดมคนนงซ *อนอย/ท(งคน ยงปนซอกแซกเข*าไปตามตรอก หวเขาฉนไม
เฉยวไมชนอะไรเลย
แล*วเขาก!บอกความลบให*
“หน2มๆ ดตช=ท2กคนต*องหดปนจกรยาน แล*วกะพ(นทให*ดๆ” เขาย(มไปอธบายไป หนมาย(ม จนฉนกลวจะขไปชน
อะไรเข*า เพราะค2ณพไมมองทางเลย
“เวลาซ *อนสาวๆ จะได*ไมเอาเขาสาวไปเสยกะอะไรเข*า หรอวาคร/ดก-าแพง เสยแต*มเลยจะบอกให*”
“อSอ” ฉนเยาะ “แสดงวาซ *อนมาหลายสาวละสทา”
“แนน@อนนน” เขาไมปฏเสธ
ท-าให*ฉนใจแป*ว
ว*า ฉนมแฟนคนแรก ฉนก!อยากเป!นแฟนคนแรกของเขาเหมอนกนนะส
เรนซ=ปนออกนอกหม/บ*านไปตามคนดนทฉนเคยไปด/แมน-(าเมอวนกอน
“นแมน-(ารอตเตอะ” เขาบอกให*
“ฉนเห!นแล*ววนกอน”
“นนแหละ ทมาของชอเมองรอตเตอร=ดม”
“ออ นะ เข*าใจต(ง” ฉนเลยได*ความร/*ใหม
“แล*วอมสเตอร=ดมละ”

“ก!แมน-(าอมสเทล” เขาพ/ดเรอยๆ ไมหนมา
“เหมอนชอเบยร=เลย” ฉนน4กได* เหมอนเคยได*ยนชอน(ทเมองไทย
“บ*าส” เขาโวยวาย
“เบยร=ต(งชอเหมอนแมน-(าตงหาก”
“แล*วเมองอนทลงท*ายด*วยดมละ” ฉนถามตอ
4 การพ/ดมากๆ ตอนปนจกรยานคง
“ก!มาจากแมน-(าน(นแหละ ซานดมก!แมน-(าซาน แบบเดยวกน” เรนซ=บอก ร/*สก
ท-าให*เขาเหนอย
“หย2ดปาว” ฉนถามข4(นเมอเรานงเงยบกนไปเกอบสบนาท
“ไมหย2ด เกอบถ4งแล*ว”
พอเรนซ=เล(ยวโค*งมาหลงดงไม* เราก!เห!นกงหนลมสามอน เรยงกน
“โอ*ะ กงหนๆๆๆ ของแท*ด*วย” ฉนลงกอนทเรนซ=จะจอดสนท แล*ววงถลาเข*าไป
“เรนซ=” เสยงฉนออนลง ผดหวงนดๆ ตอนทหนมาทางเขาทเพงเดนตามมา
“มนมประต/ร(วก(นไว*อะ มนบอกวาห*ามเขา” ฉนอานป*ายทเขยนไว*วา Verboden toegang
“กระโดดไง” คนตอบไมพ/ดเปลา สาธตให*ดด
/ *วย
“เราสมม2ตวาตวเองเป!นแกะ แกะจะไปทไหนก!ได*ไมมใครวา”
เขาพาฉนไปเดนด/รอบๆ กงหน
มนก!คอบ*านนเอง หลงเล!กๆ ฉนมองทะล2หน*าตางบานเทาฝามอแบนเข*าไป เป!นห*องทเหมอนห*องครว มอางล*าง
มอเล!กๆ เคาน=เตอร=ท-ากบข*าว ถ*วยโถโอชามเรยงเป!นแถว มบนไดตอข4(นไปช(นบน
“อยากได*มงจง”
“ค2ณร/*เปลาวามนแพงเทาไหร”
“อยางเง(ยนะแพง”
“อ@าว แนนอน” แคคาด/แลรกษาก!เกอบเทาบ*านทพอแมผมอย/ละ
“เหวออออ” ฉนถอยหลงออกมายนตะล4งด/ มนไมมอะไรทบงบอกคางวดเลย
เห!นนไม@ เขาช(ให*ด/หญ*าคาทม2งอย/รอบๆ กงหน
“หญ*าคา” ฉนบอก
“ไมชายยยย มนคอต*นกก Riet”
“รTท แปลวาหลอดด/ด” ฉนรบแปลตามทเรยนมาแล*ว
“ถ/กต*อง แตรTทน(คอต*นกก ค2ณด/ก*านมนส”
“หลอด” ฉนตอบออกมา อยางดใจ มนามนต*องมอะไรเ๋กยวข*องกน
“นนแหละ ของแพง”
เรนซ=อธบายอยางใจเย!น “ต*องไปเกยวมา ตารางเมตรน4งไมใชน*อยๆ คาแรงอกด*วย”
เขาเดนวนๆรอบๆ ไปกะฉนแล*วก!ลงไปนอนแผกลางหญ*าเขยวน2มๆน(น
“ง(นฉนไมอยากได*ละ” ฉนลงมานอนบ*าง น4กกลวเส(อตวสวยจะกลายเป!นสเขยวจากรอยหญ*าซะนกระไร พอเจ*า
ประค2ณนอนลงไปแบบไมเกรงใจคนซกเส(อผ*าเลย
ขากลบลมแรง แล*วก!หนาวมากด*วย ฉนทนงซ *อนอย/ข*างหลง ยงหนาวจนจม/กแดงไปหมด
เรนซ=เอาปากอมจม/กแบนๆ ของฉนไปทน4ง แล*วบอกวา
“เหมอนคาเบาเตอร=”
ท-าให*ฉนต*องไปเปดพจนาน2กรมหาเอาเองวามนคอตวอะไร
ออ คนแคระตวเล!กๆ จม/กใหญๆ
แหม นหลอนชางเปรยบเทยบอะไรเ๋ชนน(
++++++++++++++++++++++++++
วนน(เรนซ=บอกวาจะไมไปโรงเรยน ยะฮ/ * ฉนจะได*มเวลาอย/กะเขาท(งวน พอกนข*าวเทยงเสร!จ เราก!นงเมโทร
เข*าไปในเมองกน (เอ@ะ ฉนไมไ๋*ด*บอกไปต(งแตตอนทแล*วหรอกเหรอ วาเราอย/บ*านนอก)
สถานเมโทรในเมองน(มนจะอย/ใต*ดนจรงๆ ไมได*วงบนดนให*ฉนเข*าใจผดเป!นรถไฟเหมอนแถวข*างนอก สถานน(
ล4กจรงๆ
พอเดนข4(นมาฉนถ4งได*เห!นชอสถานชด Rotterdam Blaak ฉนรบหดอาน “เรนซ= บล@าก แปลวาอะไร”

“มนเป!นชอเฉยๆ” เขาตอบให*
“โนนนะ ทเรามาด/กน”
บ*านทสเหลองสด มหลงคาหน*าจว แตเอ มนแปลกยงไง ฉนท-าหน*าสงสยใสเขา
“อ*าว ไมเห!นเหรอวามนตลงกา”
“อSอออออออออออ” ฉนท-าคางยน “แล*วยงไง ในเมอพ(นมนก!เรยบ เพยงแตฝาหนงเอยงๆ เทาน(น อยาคดวาจะ
หลอกฉนได*” ฉนท-าร/*มาก
“นนต4กดนสอ” เรนซ=ช ( “เหมอนไม@ละ”
“แล*วนอะ” ฉนช(อาคารกระจก ทลดหลนเป!นช(นๆ มทอยกษ=สน-(าเงน สเหลองยนออกมา แหม โมเดร=นซะไมม
“ห*องสม2ด”
“แหงชาตร4เปลา” ฉนอ4(ง ในความใหญ
“เปลา ห*องสม2ดประจ-าเมองนแหละ มหลายแหงท2กหวม2มเมอง แตอนน(ห*องสม2ดกลาง”
ฉนได*เดนเลนตลาดนดแล*ว ตลาดทนจะมแควนองคาร กะว นเสาร= เรนซ=บอก ไว*เสาร=หน*าฉนจะขอมาตลาดอก
มนก!เหมอนตลาดเมองไทยแหละ แตแห*ง สะอาดกวา
ฉนมองหาร*านดอกไม*ทนท
“อยากเห!นดอกทวลปจรงๆนะหรอ” เรนซ=ท-าหน*ากงวล “มนไมใชฤด/นะส”
“ไมเป!นไร ร/ปนะฉนเคยเห!นแยะไป” ฉนรบปฏเสธ “ไว*มาด/ใหมเวลามนบานเต!มท2งไง” แตจรงๆก!เสยดายชะมด
ตอมา เรนซ=พาฉนเข*าไปด/โบสถ=
โบสถ=เกาๆ น(ต(งอย/บนจต2รสเล!กๆทล*อมด*วยอาคารทนสมยรอบด*าน อย/ข*างๆตลาดนนแหละ
“โบสถ=ของเซนต=ชอเดยวกบผม” เรนซ=แนะน-า
“ชอค2ณต(งตามเซนต=ของโบสถ=น(” ฉนแก*คนบ*าง
“ไมเหมอนกนตรงไหน” เขายงถามกลบอก นานยงไมร/*ตว
พอกลบมาถ4งบ*านเทาน(น ก!ได*เรองทนท เพราะค2ณนายวคตอเรยยนหน*าหงกอย/ทประต/แล*ว
“ไมกนข*าวบ*านท-าไมไมบอก” ค2ณนายรบแหว
ฉนยนก*มหน*าเงยบ เราไปแอบกนบTกแมคมาแ๋*ล*วในเมอง แตแคน(นมนไมอมอย/ด ส-าหรบม(อเย!น
ไมร/*๋2ค2ณนายแมค2ยอะไร สกพกเรนซ=ก!ปนจกรยานหายไปอก
กลบมาอกท มอาหารจนตดมอมาด*วย ฉนด/ยงไงมนก!คออาหารจน
แ๋ตท2กรวมหวกนบอกเป!นเสยงเดยววา
“มนคออาหารพ(นเมองดตช=”
เอาวะ ดตช=ก!ดตช= อาหารทวานก!คอ
มนฝรงทอด ช(นอยางใหญS ข*างนอกก!กรอบด แตข*างในยงนมอย/ เรยกวาประทด เอ*ย ปาตTด Patat
ล/กช(นทช2บด*วยแป*งขนมปงปนแล*วทอด ข*างในเป!นเน(อเหนยวๆ เหมอนล/กช(นทไมได*ต*มให*เดอด ใสเครองเทศ
ด*วย รสชาตบอกไมถ/ก ล2งบอกวาเรยก บตเตอะบลเลน Bitterballen
อกอนก!คอปอเปTยะทอดนแหละ แม*จะเป!นร/ปสามเหลยม กนแล*วยงไงมนก!คอปอเปTยะแคเผ!ดนดๆ แตเขาเรยก
มนวา ล2มเปย Loempia
อกอนคอล/กช(นหน*าตาเหมอนหมอนข*าง อนยาวเทาน(วช(ได* ช2บแป*งแบบเดยวกนเด@ะๆ ข*างในก!คล*ายๆ กนชอ
โครเก!ต Kroket
แล*วก!มของทด/แล*วนาจะกนอมส2ด สองอยางทฉนเห!นแล*วก!ร/*จก อนแรกก!คอนกเก!ตไก หน*าตาไมตางจากทเค
เอฟซ อกอนเขาเรยกวาฟรกาเดล Frikadel เหมอนล/กช(นไส *กรอก แตเผ!ด บอกไมถ/กวาอรอยหรอไมอรอย
ทาทางจะเป!นเน(อผสมกะหม/
วธการกนมนฝรงทอดนแปลกมากๆ เพราะวาแตละคนควกเอามาโยเนสช *อนบะเรมโปะลงไปบนมนฝรง เสร!จแล*ว
ก!เอาซอสอะไรไมร/*สน-(าตาลมาซดใสลงไปอก กอนจะหยบเอาหวหอมปนปนๆ ออกมาโรย
ไมต*องถามเพราะฉนก!กนมาวธน( ท2กวนน(ยงท-าใจให*มนอรอยไมได*เลย อนน(เขามชอเรยกพเศษ เรนซ=ยดอก
บอกด*วยความภ/มใจวามนคอมนฝรงย2คสงคราม Patat Oorlog ฉนก!แปลไปตามชอมน โดยไมเข*าใจเหมอนกน

วาคนต(งเขาเอาอะไรมาเป!นเกณท=เนย
ฉนด/อาหารการกนแล*วถอนหายใจออกมา ฉนจะอย/ในประเทศน(ได*ไม@เนย
++++++++++++++++++++
เวลาในฮอลแลนด=ผานไปเรอยๆ ฉนใช *ชวตชวงทไมมเจ*าของบ*านอย/ในบ*านให*หมดไป ด*วยการเขยนไดอารเก!บ
ไว*บนเวบไซต=ของตวเองทจโอซต( มาน4กดใจตอนน(ทได*บนท4กไว*เกอบหมด แล*วกจกรรมอกอยางก!คอการทอ
งดค พจนาน2กรมนแหละ ฉนหยบมาทองเลย ค-าไหนทค-าแปลประหลาดๆ ยากๆ ฉนก!ข*ามมนไปซะ
นอกเหนอจากการมาส-ารวจบ*านคนทเป!นแฟนแล*ว ฉนก!ถอโอกาสน(เรยนภาษาซะเลย เพราะวาบ*านน(เปดวทย2
ท(งไ๋*ว*ตลอดท(งวนอย/แล*ว ฉนโดนกรอกห/ท2กวนๆ ภาษาน(มนก!เรมคลายความนาเกลยดลงไปบ*าง แล*ว
นอกจากน(นฉนก! นอนนนน
อ*ะแนนอนทส2ด วนหย2ดก!คอวนหย2ด หลงจากท(งเรยนท(งท-างานมาเป!นป ไมมเวลาได*ไปเฮฮากะใคร ฉนก!จะใช *
การนอนเป!นการสร*างพลงงานคนมา ฮๆๆๆ
คนน(เรนซ=บอกวา “นอนให*หวค-าหนอยนะ พร2งน(เราจะไปตางเมองกน”
แตไมร/*ใครกนแนทไมยอมนอน ลงมาคลอเคลยอย/ได* ให*ความหวงกนละเกนไมสงสารสาวโฉดอยางฉนบ*าง ไม
เห!นท-าอะไรมากกวาน(น
กวาเรนซ=จะปนกลบข4(นไปทนอนตวเองได* เกอบเทยงคนคร4ง
เฮอ กวาฉนจะหลบอก
เช *าน(ส2ดยอดแหงความเพลย
ตอนเช *า ฉนยนหลบไป ท-าแซนด=วชไป (อ*ะแ๋นนอน ไมไปซ(อของกนนอกบ*าน ดตช=จรงๆ)
เราต*องนงรถเข*าไปทสถานรอตเตอร=ดมเซ!นทรลกอน ตอเมโทร ตอรถไฟจนหายงวงไปเลยเชยว
เรนซ=ไมเคยต*องซ(อตGวอะไรเลย เพราะเขาเป!นนกเรยน มตGวข4(นรถฟรทวประเทศ ฉนละอจฉาจรงๆ ของฉนเองก!
ต*องเสยเงนซ(อตGวเองไปตามระเบยบ
รถวงจากรอตเตอร=ดมลงใต*ไปผานเมอง ด เด!ก (จรงๆ คอเมองดอร=เดร!ค แตฉนอานยงไงก!ไมถ/ก Dordrecht
เนย) ทางซ *ายมอ เมองน(สวยด เพราะอย/รมแมน-(า พอรถไฟข*ามสะพาน ก!จะเห!นหอนาฬ กาโบสถ=ประจ-าเมอง
เดนเป!นสงาอย/รมน-(า นงมาไมถ4งสบห*านาทจากรอตเตอร=ดมเองนะเนย
เมองตอมา หางกนอกประมาณสบห*านาท ทน(เ๋มองย*ายไปอย/ทางขวาของสถานรถไฟบ*าง ชอเมอง เบรด*า
Breda อนน(อานงายหนอย มองจากเส *นทางรถไฟ ก!เห!นโบสถ=สวยๆ อย/ไมไกลเหมอนกน ด/แล*วร/*อะไรอยางวา
แตละเมองคงต*องมโบสถ=อยางน*อยหน4งแหงเป!นแนแท* แบบเมองไทย หม/บ*านไหนพฒนาแล*ว ต*องมวด
“ห@า คาเข*า 37.50 กลเดอร=” ฉนยนมองด/ตGวในมอ
4 วาตวเองประเมนคาใช *จายต-าไป
“ฉนไมได*หยบเงนออกมาเยอะด*วยอะ เรนซ=” ฉนแบกระเปSาตงค=ให*เขาด/ ร/*สก
หนอย
“ไมเป!นไร ผมจะจายของตวเอง”
“นะ” ฉนท-าเสยงข4(นจม/กใสบ*าง “รายการอนของค2ณฉนก!จายท2กทแหละ”
“ผมก!จายของผมเองตอนอย/ทเมองไทยนนะ” เขาเอาจม/กมาถ/กะจม/กฉน ใกล*จนได*กลนบ2หร
“ก!โรงแรมมนไมใ๋ชของฉนเมอไหร”
“วาแต” ฉนเอาสองมอย4ดเส(อแจ!กเก!ตเขาลงมา
“ไปแอบส/บบ2หรมาตอนไหนอก ไหนวาจะเลกแล*วไง”
เรนซ=ไมยอมตอบ รบวงหนเข*าไปในสวน ให*ฉนวงตามอก
เฮ *อ ให*ตาย
ฉนวาฉนร/*แล*ววาท-าไมผ/*หญงจ-านวนมากถ4งไมอยากมแฟนอาย2เทากน หรอน*อยกวา ก!ผ/*ชายมกท-าตวเป!นเด!ก
ซะ๋ยงเง(ย
“เรนซ=ๆๆๆๆ เลนไอ*นนกนกอนเลย” ฉนช(ไปทรางคดเค(ยว มเสยงกรTดๆๆ ดงออกมา มนเขยนวา Bob sleigh
“ไมเอา” เรนซ=ด(อด4งจะไปอกทางให*ได*
“อนน(กอน ฟาต*า มอร=กานา” เขารบฉ2ดฉนให*เล(ยวขวา

“อะไรอา” ฉนคราง ไมพอใจนะส
“เข*าไปกอน รบรองค2ณไมเคยเห!นทไหน”
เขายนยนเป!นมนเหมาะ “ถ*าไมชอบผมให*ถบ”
ไมมใครตอควตรงหน*าประต/เลย มนนาเ๋ลนจรงเร*อ คนน*อยอยางน(
“ก!ไ๋*ด*” ฉนคด นเห!นวาไมมคนรอควหรอกนะ จะได*เลนเร!ว
ประต/เปด แ๋*ล*วเราก!พบตวเองวายนกนอย/ในห*องใหญๆ ข*างลางเป!นสระน-(า
ระเบยงไม*เหมอนในโรงละคร คอยๆ ลาดลงๆ ไปส/ทาน-(า ทด/แ๋*ล*วเหมอนกบวามหลงคามาครอบเอาทะเลสาบ
ไว*มากกวาจะเป!นแคสระวายน-(าในรม
“สวยจง” ฉนยดมอเขาไว* แล*วด4งๆๆ คดในใจวา ท-าแบบน(เดGยวได*จ2@บแนนอน
คาดไมผด เรนซ=หนมาจ2@บแก*มให*ทน4ง
“ค2ณน นสยเสยซะแล*ว” เขาพ4มพ-า
ในทส2ดก!ถ4งควเราสองคน เจ*าหน*าทชวยจบมอฉนไว*อกข*าง ระหวางทก*าวลงเรอ เรอน(มนไมยอมหย2ดอย/นงๆ คง
เพราะวามรอกอย/ใต*น-(าหรออะไร ฉนรบนงลงทนททเหยยบพ(นได* ไมอยากตกลงไปในน-(าด-ามดนนหรอก เรอ
คอยๆ๋ลองช *าๆ ใต*น-(ามคลนเบาๆ สมจรงมาก
ประต/บานใหญทรกไปด*วยไม*เล(อย คอยๆเปดออกจากกน ควนสขาวพ2งออกมาจากๆ ท*องน-(าปนปวนนดๆ
“โอ*ยยยย เรดมากๆ เรนซ= ฉนชอบแล*ว”
“โถเอ@ย ยงไมได*เห!นของจรงเลย” เรนซ=ย(มชอบใจ ด4งหวฉนมาซบไว*ทไหล “รอด/เสอกอน”
Fata Morgana หรอน-(าพ2แหงชวต เป!นเหมอนโรงละคร ข*างในมห2นข(ผง4( และห2นยนต=เคลอนไหว เป!นเรองราว
แนวอาหรบราตร คฤหาสน=หนออนหลงมห4มา ทเหมอนจรง บ*านสกปรกซอมซอ คนขอทาน สาวเต*นระบ-าหน*า
ท*อง อ/ฐ และต-ารวจจบนกโทษ ท2กอยางเหมอนจรงมากๆ ตอนแรกฉนก!แทบจะหลงเชอวาเขาใช *คนแสดง แต
เมอเรอลองเข*าไปใกล*ๆขอทานทก-าลงร*อง บกชส อย/ ฉนก!พบวาดวงหน*าทนาสงสารน(น มล/กตาทท-าจากแก*ว
4 อะไร
ใส มนไมมแววตาแสดงความร/*สก
เฮอ ทนนากลวจรงๆ
ระหวางเรอลองไป มทรกตางๆ ท(งตนเต*น หวาดเสยว สวยงาม หลากอารมณ= พอเรอกลบมายงทจอดตามเดม
4 วาสบห*านาทน(นเหมอนฉนผานโลกมาท(งใบ
แล*ว ฉนร/*สก
“เรนซ= เอาอกรอบส” ฉนรบกระซบ เมอเจ*าหน*าทมาชวยด4งมอ แตบางคนทอยากได*อกรอบ ก!ยงคงนงตอ ไมข4(น
จากเ๋รอ
“ไมเอาแล*ว ไปด/ทอนกอน” เรนซ=ไมยอมด*วย “อนน(มนอย/ตรงปากทางออก เดGยวถ*าเราเทยวหมดแล*วคอยกลบ
มาใหม”
“งะ” ฉนไมร/*จะเอยอะไรดกวา๋๋*น(น
ท2กอยางในเอฟเทลลงล*วนแตสน2ก และประทบใจ ฉนร/*แล*ววาทนเป!นสวนสน2กทสวยทส2ดในเนเธอร=แลนด=จรงๆ
ไมได*ด*อยกวาดสนย=เลย แถมยงมแตอะไรทเป!นเอกลกษณ=ของฮอลแลนด=
เรนซ=หวเราะเมอฉนชม
“อ*ะ แนนอนส คนดตช=มหวคดในการสร*างสรรค=นะ” เขาย(มชอบใจ
สงทนารกทส2ดในเอฟเทลลงก!คอหม/(บ*านคนแคระ เข*าไปเดนแล*ว จะเผลอน4กวาตวเองเป!นสโนไวท=
“นนสนะ คาเบาเตอร=” ฉนวงไปด/ตก
2@ ตนแคระทสวมหมวกสแดงๆ “ไมเห!นเหมอนเจ*าหญงสวยๆ แบบฉนเลย ช”
ฉนพ/ดเองเออเอง
ส2ดท*ายฉนกลบไมชอบโรลเลอร=โคลสเตอร= เทากบเครองเลนอกสองอน ทเป!นแนวคล*ายๆกบฟาต*า มอร=กานา
คอโดรม ฟล2ค Droom Vlucht หรอ ทองฝน ไมใชไปด*วยเรอ แตเป!นกระเช *าเคเบลทนงได*สองคน กระเช *าใหญ
ก!สคน ลองลอยเข*าไปในห*องมดๆ ทประดบด*วยดวงดาว นางฟ*า ปาดอกไม* คนแคระ ตลอดทางก!มเสยงนกร*อง
และน-(าไหลในล-าธาร สวยมากๆ เกอบลมหายใจเลย ระยะเวลาข*างใน เหมอนจะส(นกวา แตเป!นเครองเลนทโร
4 วาฉนได*รบจ/บเยอะทส2ด เพราะทนงมนเป!นสวนตว และจะไมมใครเข*ามาใกล*เราใน
แมนตกมากทส2ด และร/*สก
ระยะเกนสเมตร เนองจากกระเช *าจะไมถ/กปลอยเ๋*ข*ามาพร*อมๆกน
พอออกมา เรนซ=ผร/* /*เส *นทางด รบพาฉนไปเตรยมเข*า๋ควรอเข*า Villa Volta บ*านตลงกา ซ4งก!สน2กเหมอนกน
เพราะเมอเข*าไปนงแ๋*๋*ล*ว เรายงสร2ปไมได*วา เป!นเราทตลงกา หรอฝาผนงบ*านกนแน เพอความชวร= เรนซ=

ตดใจถ4งขนาดขอไปเข*าควรอตอสองรอบ
มาร/*ตวเองวาฉนไมได*เลนอะไรทหวาดเสยวสกเทาไหร มไอ*เรอไวก(งเนย ฉนชอบจรงๆ แม*วาลงมาแล*วจะต*อง
แอบไปอาเจยนสกทก!เหอะ รอบทสองฉนไมยอมล2ก ขณะทคนอนลงและมคนใหมข4(นมา
เรนซ=มองหน*าแบบไมคอยเข*าใจ
“สน2กมากเหรอไอ*ของเลนเด!กแบบเ๋๋*น(ย”
“๋นานะ เวลาข4(นไปส/งๆ โคตรเสยวเลยอยาให*เซด” ฉนตซ(แล*วตบหลงเขาไปป@าบ
“ค2ณกลวร4ไง”
“ไมเล*ย แตมนไมสน2ก” เรนซ=บน แต!ก!ไมวาอะไรยอมเลนตออกรอบ
4 เวลาทเรอข4(นไปทจ2ดทส/งทส2ดกอนจะปลอยลงมา มนว/บๆๆๆ แล*วร/*ส ก
4 เหมอน
ไมสน2กตรงไหน ฉนชอบความร/*สก
4 มนวางๆ หววๆ กลวก!กลว
ขาลงมา ลมหยบเอาหวใจ ปอด ม*าม ตบไตไส *พ2งตดตวลงมาด*วย เพราะในท*องร/*สก
4 วาใจหายแว*บไปจรงๆ
แตมนก!มน กรTดดดด ชอบทส2ด นเลย อาการใจหาย มนร/*สก
“ฮมมมม” ฉนแอบคดล4ก “เวลามเซ!กส=กน มนเป!นแบบน(ด*วยร4เปลาฟะเนย ฉนโคตรชอบเรอไวก(งเลย ถ*ามน
4 แบบเดยวกนน เรดเลย”
ท-าให*ร/*สก
++++++++++++++++++++++
ในทส2ดวนน(เราก!มาเยยมบ*านของเจ*าร/ปหลอ ส2ดทเลฟเพอนเจน
อพาร=ทเมนต=ของเขาเทยบกนไมได*กบล/กแหงตดบ*านอยางเรนซ= เล!กซ=เป!นคนทเน(ยบมาก ท2กอยางในห*องอย/
เป!นทเป!นทาง ซ4งฉนก!ไมได*เห!นวาตรงจ2ดน(มอะไรตางไปจากห*องของเรนซ= แตอาจจะเป!นการตกแตงมากกวา
ฝาผนงโล*นๆ สขาวธรรมดา กรอบร/ปขนาดเล!กสด-า ช(นหนงสอสด-าทซ(อมาจาก Ikea ท2กอยางด/เป!ย/นฟอร=มไป
หมด
เรนซ=เป!นคนซ(ออาหารมา แตอเล!กซ=จะท-าให*เรากน ฉนก!ไมเคยได*ยนวามนเป!นธรรมเนยม (ของประเทศน(หรอ)
อยางไรก!ตามคนน(นเรากนมนฝรงล/กเล!กๆ ปอกเปลอกแล*วทเกล(ยงกลม ประมาณน(วหวแมมอ กบเน(อสบหอ
ด*วยเบคอนบางๆ ทเรยกวา Slavink สลา แปลวาผกสลด ฟงค= เป!นชอนก รวมกนแล*วยงไงก!น4กไมออกวามนจะ
กลายมาเป!นไอ*อาหารทฉนกนอย/ได*ยงไงกน แตเอาเถด ก*มหน*าก*มตากนเข*าไปดกวา
หลงอาหารเย!นคนน(น หน2มๆ ฟาดเบยร=ไปคนละกระปSอง ฉนไมน4กแปลกใจอกตอไป วาท-าไมฝรงทเห!นมาเมอง
ไทย เวลาอาย2มากข4(นๆ ถ4งได*อ*วน พ2งหยายกนขนาดน(น จะต*องเป!นอานสงส=ของเบยร=ทด4มกนเข*าไปเป!นโองๆ
ต(งแตยงหน2มเป!นแนแท*
“ไปด/หนงเถอะ” พอล*างจานเสร!จ เล!กซ=ก!รบน4กโปรแกรมตอข4(นมาให*แขกเสร!จสรรพ
ไมพ/ดเทาน(น พแกเดนไปทประต/แตตวเองไมได*ใสรองเท*า เหมอนจะรบไลให*แขกท2กคนรบออกไปนอกบ*าน
“ก!ดเหมอนกน” ฉนน4กอะไรไมออกไปมากกวาค-าน(น
“เราไปละนะ” เรนซ=บอกลา
ฉนละงง นคอธรรมเนยมประเทศน(หรออยางไร หรอธรรมเนยมในบ*านของผ/*ชายล/กคร4งองกฤษ คร4งโปแลนด=ท
ถอสญชาตดตช=
สงทไมได*คาดคด เกดข4(นทโรงหนง
“ตGวเต!ม” เรนซ=บอก
ฉนเรมหง2ดหงดทอะไรไมได*ดงใจ ท(งทมนไมมเรองอะไรเล*ย
“ความผดค2ณคนเดยว” ฉนช(หน*าเรนซ=
“บอกแล*วให*มาจองตGวหนงกอน คอยไปซ(อกญชา” ฉนโวย
“เป!นไงละ ได*กญชาสมใจค2ณ แตฉนไมได*ด/หนง” จรงๆแล*วเรองไอ*ใบไม*เมานนตางหากทกวนใจฉน ไมใชการ
ทไมได*ดห
/ นง
“ผมก!ไมได*ดเ/ หมอนกน” เรนซ=เดนหน
เขาไมง*อ ไมขอโทษ แตเดนเร!วๆ ก*าวยาวๆ หนฉนซะเฉยๆ
“จะรบไปไหน” ฉนวงจนกระเปSาเหวยงไปมา หวงจะไปให*ทน แตเขาก!ยงรบเดนให*เร!วข4(นไปอก
รบจ-(าตามกนไป อย/สบนาท เราก!มาหย2ดพร*อมกนเพอรอไฟแดงทสแยกหน4ง ข*างหน*าเป!นสะพานแขวนสขาว
บนพ(นสะพาน ดาวดวงเล!กดวงน*อยสองประกายระยบระยบ
“ยางมะตอยเรองแสงหรอ” ฉนถาม เงยหน*าข4(นมาจากการหอบ
เรนซ=ไมตอบ ยงคงเดนหน
อะไรวะ ฉนชกจะมน-(าโห โกรธแล*วไมพ/ด

เขาเดนช *าลง แตไมยอมแม*แตจะจบมอ ฉนเอ(อมมอพยายามสอดน(วเล!กๆ เข*าไปในอ2*งมอเขา เขาหนมาด/นด
เดยว ท-าหน*าสลด แล*วบอกฉนวาอยาเข*ามาใกล* เวลาเขาอารมณ=เสย
อะไรกนเน(ย
ฉนน4กวาจะได*มกลางคนทโรแมนตกกะเขาบ*าง ให*ตายเหอะ ประเทศน(ไมได*เรองจรงๆ ชางไมมมนต=ขลงอะไร
บ*างเลย พอกลบเข*าบ*านได*ฉนรบข4(นไปแยงห*องน-(า อาบน-(าอ2นสบายใจข4(นเยอะ แล*วก!รบม2ดเข*าใต*ผา* หมเตยง
ของตวเอง
ไมมใครพ/ดอะไรกน บรรยากาศมาค2ของแท*
เรนซ=คงจะโกรธฉนจรงๆ
“เรองแคเน(ยอะนะ” ฉนคด “เราก!ไร*สาระจรงๆ” แตฉนก!ไมขอโทษ
หรอวาฉนผดอย/ฝายเดยว
พออาบน-(าเสร!จ ฉนก!ไมเห!นเรนซ=แวะมาจ2@บกอนนอนฉนหรออะไร เขาข4(นนอนหายเงยบไปเลย แตฉนนอนไม
หลบ
ฮอๆๆๆๆ ตร/ท-าอะไรผดเนย
จนตสามหรอตสก!ไมร/* หน*าปดนาฬกาพรายน-(าแบบน(ฉนอานไมถนด แตกระน(นเพราะความหว ฉนก!คอยๆ แอบ
แง*มประต/ ลงไปหานมมาด4ม ทเมองไทยเป!นเวลาสายแล*วน
แตพอฉนเเปดผ*าหมกลบข4(นไปบนเตยงไปในความมด ก!มคนตวใหญจบฉนกอดไว*ทนท
“เจ*าเลห=” ฉนโวย
“เปลานะ” เขาจ2@บๆ เบาๆ ไปเรอยตามกรอบหน*าฉนอยางสบายใจ
4 บรรยากาศมนผดปกต โดนกอดซะแนนทาทางจะไมรอด
แล*วยงด4งให*ฉนลงไปนอนข*างๆ อก กรTดดด วนน(ร/*(สก
แน พอกบแมก!ไมอย/ ถ4งโวยวายก!คงไมมใครได*ยน บ*านข*างๆ จะสนใจร4เปลาหวา
“แคบจะตาย นอนแป@บเดยวละพอวา” ฉนท-ากางแขนกางขาอย/ในเตยง ให*มนรกๆ พ(นทเตยง
เรนซ=ไมสนใจ เขาจบหน*าฉนไว*ตรงๆ แล*วก!จ/บ(จรงๆ) ไมใชแคการเอาปากมาแตะแล*วท-าเสยงจ2@บๆ แบบทเรา
เรยกมนวา “จ2@บ”
เฮ *อ
ฉนแอบดใจ
สกพกก!เลยนง (จรงๆ นะชอบ)
เขาหย2ดนดน4งแล*วก!ถาม
“โกรธร4เปลา” หมายถ4งเมอหวค-า
“โกรธซโว*ย โกรธมากด*วย” ฉนท-าเสยงข4(นจม/ก
“ถามก!ไมตอบ ค2ยดๆ ก!ไมพ/ด เวลายงมอย/ด*วยกนน*อยๆอย/ น*อยใจนะเว*ย” (ค-าวาน*อยใจ ฉนใช *ค-าวา
insecured)
“ผมก!น*อยใจอย/นะนน ผ/*ชายเวลาโกรธเขาก!อยากอย/เงยบๆ คนเดยว ยงมากวนยงหง2ดหงดร-าคาญ ยงอยากหน
เพราะฉะน(นหดเรยนร/*ไว*ซะ” แล*วเขาก!จ/บอก
ฉนร*อนว/บข4(นมา
“แล*วเวลาฉนหน ค2ณก!ตามมาจบร4ไง” ฉนพ/ดแตเกอบไมได*ยนเสยงตวเอง
โอSยโหยS จะโดนปล-(ามนตนเต*นง(เองร4
แตเปลา
เขาไมได*ท-าอะไรกะเส(อผ*า มออ2นๆ จบทเอวฉนแล*วถ4งสอดมออ*อมไปรองด*านหลงฉนไว* ดนตวฉนข4(นมาให*แนบ
ชดใกล*หน*าเขาเข*าไปอก แล*วปดหน*าไปมาอยางน2มนวล แถวๆ รองอก รางกายฉนมนสงการไปทสมองเอง
ถอดท(งไปเลย ไมง(นเดGยวถอดให*เองเลยด*วย
กรTดดด
ทนไมไหวแล*ววววววว
แล*วเขาก!เงยหน*าข4(นมา ทาทางเหมอนเมาๆ
4 ตว
โธเอSย เมาอะไร อยานะ ฉนไมอยากโดนข(ยาปล-(าเวลาไมร/*สก
ชางไมโรแมนตกเลย
ฉนด4งเขาข4(นมามองด/ตาใกล*ๆ

4 เสยงตวเองสนๆ
“ค2ณเมายาแนๆ” ฉนรบวเคราะห= แก*เขน ร/*สก
“ไมได*ใช *อะไรเลย” เขายกมอข4(นมาท-าทาสาบาน สายตาน(นเชอมจรงๆ สงสยไปกนมดมา
“ผมจะไมท-าอะไร ถ*าค2ณไมพอใจ” เขาพ/ดเสยงมนคง
“มาบอกอะไรตอนน(เลา ความยบย(งชงใจไมมเหลอแล*ว” ฉนได*แตคด ไมมเสยงพ/ดอะไรออกมา
เจ!บบบบบบบบ
สงเดยวทฉนรบร/*
4 ด ไมเข*าใจท-าไมเด!กสาววยร2น ถ4งได*พลาดไปกะมนจนท*องไมมพอ
ใครวะ บอกวาการมอะไรกนเนยมนร/*สก
ดตรงไหนเนย
ฉนร/*แตวามนเจ!บมาก เทยบกะอะไรไมได*เลย
ถ*าใครอยากร/*วาเจ!บยงไง
ลองไปหามดปอกผลไม*ปลายแหลมขนาดยาวพอเหมาะมาอนน4ง เอาคมๆนะ
4 ก
เสยบลงไปตรงต*นขา น*อง หรอตรงกล*ามแขน เอาตรงทเน(อแนนๆ อยาให*โดนกระด/ก แล*วคาเอาไว*เอาแ๋ค ล4
สกสองน(ว เสร!จแล*วด4งออก เอาให*เลอดพ2งแบบน(นนะ
กรTดดด ฉนเปรยบเทยบมนได*แคน(น เพราะวาเคยเผลอเอามดจ(มแขนตวเองแล*วมนแบบวาประมาณน(น
แบบน(นเลย
โคตรเจ!บ
สองมอฉนยนตวเรนซ=ออกไปแบบส2ดปลายแขน
“พอๆๆๆ ไมไหวแล*ว หย2ดๆๆๆ”
เขาไมยอมปลอย แตหน*าตาเหมอนไมพอใจอยางแรง เขารวบข*อมอฉนไว*ด*วยกนเลยสองข*าง แล*วพยายาม
ด4งดน ไมยอมแม*แตจะมองหน*า
ฉนเรมร*องไห* ท-าไมมนเป!นยงง(ละวะเนย ไหนวาพ/ดกนดๆไง
“เรนซ=ปลอยๆๆ ฉนเจ!บ” ฮอๆๆๆ ฉนเอาขาตอส/ *ตอ
ไมใชวาฉนเปลยนใจ ไมยอม หรอวาจะมาท-ารกนวลสงวนตวเอาตอนน( แตมนเจ!บ เลยขอเวลานอก
ฉนโกรธ น*อยใจด*วยทเขาไมแคร= ฉนบอกอะไรก!ไมฟง ท-ากบฉนยงง(ได*ไง สญญาไมเป!นสญญาเลย ไหนบอก
จะไมท-าอะไรทฉนไมพอใจไง
“เจ!บ” ส2ดท*ายฉนพ/ดเป!นภาษาไทยออกมา หลงจากรวบรวมลมหายใจอย/พกใหญ “ปลอย” ค-าเดยว ดงๆ
หมดหนทาง เพราะวาไมร/*จะท-ายงไงด
เหมอนเขาเพงจะได*ยน
เพราะวาทนใดเรนซ=ก!ปลอยมอ ผ2ดล2กข4(นมานงนงอย/
ฉนท-าหน*าเคยดแค*นส2ดๆ ตลบผ*าหมมาคล2มตวเองไ๋*ว* แล*วชนเขาข4(นมา ฝาเท*าย4ดต(งทาเตรยมพร*อม
อย/ดๆเขาก!หนมา ท-าน-(าตาเล!ด
เฮ *ย
นางเอกนต*องเป!นฝายฟ/มฟาย ไมใชแก@ ผดบทแล*ว ฉนเรมสบสนกบชวต
พอพลกตวเบาๆ ท-าทวาง กะวาจะขยบทให*เขาข4(นมานอนข*างๆได*
4 ตวเองเจ!บไปหมด ถ*าเป!นนกมวย นคงเรยกวานวม แถมตวสนไปหมดด*วย กลวซะจนเป!นไข*ไปแล*ว
ฉนก!ร/*สก
เรนซ=ควานมอลงไปใต*ผา* หม ขยบจะสอดตวเองเข*ามานอน กอนท-าหน*าแปลกๆ
ฉนเลกผ*าหมก*มจะด/ตาม วาเขาเอามอไปไหน จะท-าอะไร
“เลอด” คนหน*าม4นเมอตะก( ตะโกนเสยงดง ล2กข4(นมายนพร*อมกบร(อผ*าหมออกตดมอไปท(งผน
ฉนไมร/*จะด4งหมอนมาปดตา
หรอวาคว*าผ*าหมมาปดบงรางกายตวเองกอนด
เลอดจรงๆ ด*วย กองเป!นจ2ดสแดงส *ม เป!นหยอมเล!กๆ ทเหลอตดอย/ข*างต*นขาฉนแล*วก!
เออ....ของเรนซ=หนอยๆ เห!นแล*วพอร/*
เอTกกก ฉนจะเป!นลม ขยะแขยงมน เหมอนเวลาเป!นเมนส= อนน(หนกกวา เพราะวามนท-าให*เจ!บด*วย
ตกใจหมด
คนทตกใจกวาคอเรนซ= เขาหนซ *ายหนขวา ทาทางท-าอะไรไมถ/ก
“ผมไมร/*จรงๆๆๆๆ ก!เห!นเล!กซ=บอกวา...” เขาม4นๆ ทาทางเหมอนเมาหนกกวาเ๋มอก(อก

เฮ *อ ฉนโกรธไมลง
“ไมเป!นไร มนคงมแคน(นหละ” ฉนด4งมอเขาไว*ให*นงลงกอน แสลงตาเหลอเกน ยนโชว=หนอย/
2
ได* จะจ(มหน*าต/อย/
ละ
“ฉนแคเจ!บ”
“ขอโทษจรงๆ ผม....” เขาอ4(งไป ไมร/*จะพ/ดอะไรตอ
“ผมเสยใจ ก!ทเมองไทย... ก!ผมคดวาค2ณ.....” เขาไหลตก
“ผมจะไมท-าอะไรแล*ว”
“เฮ *ยยยยย” ฉนเหวอด*วยความตกใจ
“ท-าไมอะ อยาท-ายงง(นะ คร4งๆกลางๆได*ไง โถเว*ย” เปลานะ ฉนไมได*พ/ดอะไรออกไป แคคด
เขาวงออกไปห*องน-(าทอย/ข*างๆ ฉนก-าลงงงวาจะท-ายงไงกะชวตด
แตไมถ4งนาทเขาก!กลบมาใหม ถอผ*าขนหน/ผนเล!กทเป!นถ2งมอมาด*วย ฉนรบปดตา
ฉนเข*าใจวา เขาคงจะให*เอามาเช!ดเลอด เลยยดมอออกไปรบ ไมอยากเอาตวโผลข4(นมานอกผ*าหมเลย
อายยยยย
แตเขาไมวางผ*าลงบนมอ ฉนรอต(งพกใหญ ส2ดท*ายฉนแอบลมตาข4(นมาด/ เขาเลกผ*าหมเบามอเชยว
“อ@ายยยอยาด/” (จะมอะไรเหลออกยะเนย)
ผ*าขนหน/น(นช2บน-(าอ2นบดมาหมาดๆ หลงจากเช!ดๆ แตะๆ จนทาทางจะซบรอยเลอดข*างๆ หมดแล*ว ฉนน4กวา
เดGยวเขาคงจะขยบข4(นมานอนกอดฉนเฉยๆ แบบวาปลอบใจ
แต เปล@าาาา
ไมอยากบอกวาเกดอะไรข4(น
เขาม2ดผ*าหมไปจ/บ
ต(งแ๋ตฝาเท*า พอฉนขยบขาหนเขาก!ยงด4งนองมาจ/บๆๆๆ
จนถ4งหวเขา
ต*นขา หน*าท*อง ปลายน(ว หวไหล กรTดดด จะเหลอพ(นท ทไมโดนร4น
ไฟล2กทวมตวฉนแ๋*ล*ว จะบอกให*
ฉนจ-าได*เสมอวาท-าอะไรลงไป มนยงได*ยนชดเจนอย/ แม*แตจนถ4งท2กวนน(
“เราเป!นของกนและกนเหอะ” เสยงเขาต-าๆ แบบทพ/ดปกต เสยงแบบน(แหละฟงแล*วหวใจสลายเลยเชยว
มนไมใชค-าถาม มนเป!นการชกชวน และฉนมาคดเอาวนน(วา ฉนไมได*มตวเลอกทจะตอบเยสหรอโน
ถ*าฉนไมมาร/*ทหลงวาเขาไมเคยมประสบการณ=แบบน(กะใคร ถ*าไมนบสาวน*อยผ/*ช าชองแถวหาดราไวย=
คนน(น ฉน
ก!แทบไมเชอสงทเกดข4(น
จ-าไมได*แนชดวาฉนตอบวาอะไรไป แตเรนซ=สอดแขนเข*าไปอ2*มฉนท(งผ*าหม ผลกประต/กอนจะพาฉนไปโยน
เบาๆ ใสเตยงทห*องพอกะแมเขา (ล2งกะป*าเป!นใจอกร4น ดนไมอย/ซะวนน()
มนไมได*หายเจ!บ เพยงแตไมมาก จนทนไมได*
ฉนไมร/*วาตวเองร*องกรTดๆ แตเรนซ=พ/ดอย/ข*างห/ วาเจ!บหรอ
แล*วก!ไมได*มค-าตอบออกจากปากฉน เพราะวามนเพลน (เอ*ยไมใช ไมจรTงงงงงงงง)
4 เหมอนเวลาเลนล/กโลกหม2นๆ สมยเด!กๆเลย
ฉนไมได*ยนอะไรเลย ร/*สก
ยงกวาเรอไวก(งทฉนชอบอก เพราะไมร/*วามนจะข4(นไปส/งทส2ดหย2ดแคตรงไหน เหมอนจบล/กโปงสวรรค=พวง
4 กลววาถ*าปลอยมอจะหล2ดกระเด!นลงไปตกทอน
ใหญๆๆๆมากๆ ลอยข4(นไปส/ง จนร/*สก
4 หล2ดลอยไปในความเว(งว*าง ทแสนส2ขสม อยากจะกรTด
ใจเต*นต4ก
T ตTก แล*วอย/ๆ ก!หมดแรง ปลอยให*ความร/*สก
ดดดด ให*สาสมใจ
เฮ *อ โลกน(ชางสวยงามจรงๆ ไมเสยใจทเกดเป!นผ/ห
* ญง
หลบดกวา
++++++++++++++++++++
ตอนเช *า ฉนตนเพราะเสยงท*องตวเองร*อง
เจ!บไปหมดท(งตว เหมอนกนข*าวไปสามจานตอนหลงเทยงคน แล*วนอน มนแนนๆ จ2กๆ ปวดๆ เมอยขาด*วยท(งท

ไมได*เดนไปไหน
ฉนพยายามจะล2ก แตมอะไรหนกๆ อย/บนพ2ง
เฮอกกก
เรนซ=เงยหน*าข4(นมองแล*วก!พยายามผลกให*ฉนนอนลงไปตามเดม
“ฉนหว” ฉนพ/ดไมมอง ตายละเส(อผ*าอย/ห*องโน*นหมดเลย ตายแล*วกรTดดดดด
“ผมก!หว” เขาขยบตวข4(นมานอนข*างๆ “เลเป(ลเจ*อะ เลเป(ลเจ*อะ” เขาบอก ตะแคงฉนไปข*างหน4งแล*วก!สวมกอด
มาจากด*านหลง ผวแนบผวไปซะท2กสวน อ*อ นอนเหมอนช *อน (เล*เป(ล) มนเป!นแบบน(นเอง ใครนะชางคดค-า
เหมอนเวลาจดวางช *อนจรงๆ มนเรยงชดกนเป!นตอๆ
“เฮ *อ”
ฉนหย2ดหายใจ ปนปวนในท*อง ไมใชเพราะความหว
“ท-าไมค2ณท-าง(ละเรนซ= ก!ไหนวา” ฉนถาม หนหน*าไปข*างหลงไมสะดวก
“If you ask if I’m in love, I’m not” เขาตอบ ประโยคทท-าให*ฉนใจหาย
“I made love to you because I love you”
ฉนเรมสบสน
มนตางกนตรงไหนเนย
วนาทน(น ฉนอยากร*องไห*
จนขนาดน(แล*ว เขายงไมยอมบอกรกฉนเลย ฉนได*แตตอกชกตว น*อยใจอย/คนเดยว
+++++++++++++++++++++++++++
สงทแยหนกข4(นไปยงกวา
เมอเรานงเงยบๆ กนอาหารเช *า เอ*ย บรนช=กน แบบไมพ/ดไมจา
ฉนน4กข4(นมาได*วา ไมได*ป*องกนอะไรไว*เลย
เรนซ=ท-าหน*าแบบเอSอส2ดขด เขาอ2บอบออกมา
“ผมก!ไมร/*น ไมเคยท-าอยางน(กะใคร แตถ*าแคจ/บ กวาค2ณจะยอมได*ใช *เวลาเกอบสามชม. ผมก!เชอวาค2ณเป!นผ/*
หญงสะอาดแนนอน”
ฉนเลยต*องวงโครมๆ ข4(นไปร(อกระเปSาหาเจ*ายาทเจนนแอบใสกระเปSามาให*
“โอ*ย มนไมใชเรองน(น” ฉนกล2ม
*
“นฉนจะท*องไม@วะเนย เฮอ” ท-าไมไมมโอกาสได*เลนบทนางเอกแบบในหนงกะเขาบ*างนะ
สบสนก!สบสน เสยใจอกเรอง
วาแตยานนอย/ตรงไหนของกระเปSาละเนย
แ๋ตไมมเวลาให*ฉนคดอะไรนาน หลงจากออกไปเดนเลน แก*อ4ดอดกน รชาร=ดกบเอเวอลน เพอนศลปนของ
เรนซ=ก!มากนข*าวทบ*าน ฉนต*องพยายามหาเมน/อะไรก!ได*ทไมใสเน(อให*คนเรองมาก สองคนน(กน ถ4งแม*วาจะกน
ยากกนเย!นยงไง ผกชนดไหนไมกน ก!ต*องเล(ยงตอบแทนกนหนอย เพราะท(งค/ อ2ตสาห=ไปตดตอจนได*ทวร=ทา
เรอรอตเตอร=ดมมาให*ฉนกะเรนซ=ฟรเลยทเดยว เป!นทวร=สวนตวอกตงหาก ไปกนแคสคนเทาน(นเอง เรดไม@ละ
+++++++++++++++++++++++++
วนร2งข4(นฉนไมอยากล2กจากเตยง แ๋ตวายงไงก!ต*องลมตา
ใชแล*ว วนน(เราจะไปลองเรอชมทาเรอรอตเตอร=ดม การเดนทางข*ามฝากจากฝงตะวนออกของรอตเตอร=ดมไปยง
ตะวนตกเฉยงใต*ก!เรมข4(น
“เราไปทเมองชอสไปเกอร=นส Spijkernisse” เอเวอลน เพอนสาวของรชาร=ดบอก
ฉนไมคอยชอบสาวดตช=ตวส/ง ผมสลวยเป!นลอนคนน(เทาไหร เพราะเธอสวยกวา เหต2ผลงายๆ จรงใจของฉน มา
สงเกตด/ฉนวาผ/ห
* ญงทนแปลกมาก ตอนยงสาวๆ ตวเล!กผอมบาง แตพออาย2สามสบกวาๆไปแล*ว เธอจะขยาย
ออกมาอยางคาดไมถ4ง เรนซ=ชใ( ห*ด/ เวลาเราผานสาวๆ ฉนอดไมได*ทจะถามวา เขาคดวาผ/*หญงเหลาน(นสวยหรอ
เปลา

เ๋มอเช *าเราทานอาหารเช *าเป!นแซนด=วช และหลงจากลงไปในเรอจะไมมอาหารหนกๆให*กนอก นอกจากเครอง
ด4ม กวาจะ๋4ถ4งทาเรอทเมองเล!กๆน(น ใช *เวลาเดนทางเกอบชวโมงกวา ทแนๆ ฉนเสยคารถแพงมากมาย ในขณะ
ทเรนซ=ไมเคยต*องจายคาอะไรเลย และไมเคยจายอะไรให*ฉนอกด*วย แหมมนนาน*อยใจ
จากสถานรถไฟรอตเตอร=ดมเซ!นทรล เราต*องตอรถซบเวย=ไปจนส2ดทางท Spijkernisse แล*วเดนตอไปอกเกอบ
หน4งชวโมง ฉนเรมเข*าใจแล*ววาท-าไมเราถ4งได*ไปฟร ล-าบากล-าบนกนซะขนาดน( สวนตวฉนไมเห!นวาทาเรอแล*ว
มนจะยงไง
“นนไงเรอเจมไน Gemini” หวหน*าทวร=พ/ดข4(นในทส2ด
ฉนยนหอบแฮกๆ ในขณะทหน2มสาวชาวดตช=ตางเฮฮากนจ!อกแจ!ก
“เรนซ= ให*ฉนเดนอกนดเดยว ค2ณต*องอ2*มฉนไปแนๆ” ฉนวาเข*า
“ลากไปนะไหว” เขาหลวตา แตยนมอมาให*ฉนจบตอนข*ามไม*กระดานข4(นไปบนเ๋รอ
หลงจากรายยาวบทน-าของการลองเรอเป!นภาษาดตช=ล*วนๆ ให*ฉนม4นไปแล*ว ล2งหวหน*าทวร=ก!ปลอยให*พวกเรา
ไปเดนหาม2มนงชมววตามใจชอบ
ฉนลมบอกเรนซ=วา “ฉนเมาเรอ”
ปกตแล*วฉนจะเมารถท2กชนด คราวน(เป!นเรอ แล*วออกทาเรอด*วย
ฉนแอบคดในใจวา ต*องไมรอดแนๆ หวงจะหนไปอ*อนเรนซ=
ปรากฏวา
เขาหายไปแบบไมมรองรอย
ทาเรอรอตเตอร=ดม ทาเรอทใหญทส2ดในย2โรป ทนนอกจากมเรอขนสงคอนเทนเนอร=แล*ว ก!ยงเป!นทจอดเรอ
ส-าราญลองข*ามมหาสม2ทรแอตแลนดกด*วย สมยโน*น ทนวยอร=คยงไมได*โดนแลกกบส2รนาม เมองเล!กๆท
ปจจ2บนเป!นทททนสมยไฮโซอยางส2ดๆในอเมรกา เคยชอนวอมสเตอร=ดมมากอน (วาไปก!เสยดายน ไมนาเอาไป
แลกกบประเทศอยางส2รนามมาเลย)
วนท 24 มาถ4งเร!วอยางกลบหลบฝนเมอวานแล*วเพงตนข4(นมา วนส2ดท*ายในฮอลแลนด=ของฉนแล*วสเนย
เกอบสบโมงฉนจดการกบอาหารเช *าทป*าแกจดโต@ะไว*ให*อยางนารก รอบๆจาน มล/กเฮเซล ล/กโอ@ก ใบเมเปล
และสารพดใบไม*รวงสสวยๆ แตฉนกนอะไรไมลง
ป*าวคก(มองอยางสงสาร (เป!นคร(งแรก)
“กนซะหนอยนะ” เธออ2ตสาห=ทาเนยทขนมปงแล*ววางใ๋*ห*ในจาน
ส2ดท*ายฉนก!เลยกนขนมปงซเรยลแผนน(นไปหนอย เรยกวาแทะไปนด จะดกวา
กนเสร!จแล*วก!รบกลบข4(นไปบนห*อง พยายามนงทบกระเปSาให*มนแบนลง เตรยมเอาลงมาข*างลาง แม*วาจะไม
ไ๋*ด*ท-าอะไร ขออ*อยองอย/กบบ*านน(สกพกก!ยงด
อย/ดๆ เรนซ=ก!ทะล4งพรวดข4(นมาจากเก*าอ( ขณะทเราก-าลงนงด4มชาสบายใจกน ท-าเอาน-(าชากระฉอก ป*าวกรบคว*า
ทชช/ทนท เขามองนาฬกาทแขวนอย/ข*างฝาแล*วเรมโวย
“วนน(เปลยนเวลาร4เปลา” เมอไมมใครตอบพแกก!รบฉ2ดฉนล2กข4(นทนท (เมอคนน(ทย2โรปเปลยนเวลา
Wintersaving time ไปแล*วนะคะ ท2กประเทศในเขตละตจ/ดน(ก!จะหม2นเข!มนาฬกาถอยหลงไปชวโมงน4ง)
“ไปเมโทรกอนเลย เร!วๆ”
ทนใดน(นก!เกดโกลาหลข4(น
เมโทรทวงจากบ*านเรนซ=เข*าเมอง จะมแคท2กสบห*านาท เราต*องไปตอรถไฟหวานเย!นเพอไปสถา๋นกลางรอต
เตอร=ดม แล*วจากน(น จ4งตอรถไฟเร!ว ไปสนามบนอกทหน4ง ป*าวคก(สตดกวาใคร วงไปถอยรถยนต=มารอไว* พอ
ท2กคนและกระเปSาข4(นไปหมด แกก!บ4งทนท โดยไมลมทจะบน
“เป!นไงละ ตกเครองได*อย/ตอกนแนแท*” ป*าเรมหง2ดหงด ท(งทฉนไมคดจะอยากอย/ตอหรอก กลวจะต*องซ(อตGว
เครองบนใหมจะแยไปแล*ว คนยงจนๆอย/
ในทส2ดฉนก!กลบมายนอย/ทสนามบนสกบโพล
4 ในวนกลบ ชางตางจากวนมาถ4งอยางส(นเชง ฉนเกลยดการจากลา
ความร/*สก
พอฉนเดนพ*นพาสปอร=ตคอนโทรลไป ตอมน-(าตาก!เรมแตกอกรอบ
เรนซ=ไมยอมขยบไปจากหน*าประต/ ฉนก!ยนเกาะกระจกไว*แล*วเรมบทนางเอกทนท
น-(าตาทวมจอ
ฉนนงร*องไห*ไปตลอดทาง พแอร=สาวคนไทย ต*องเอาผ*าเย!นมาให*สองรอบ

ร*องๆๆไปจนเหนอย ฉนไปเรมหลบเมอเครองบนอย/เหนออนเดย ตนมาอกทก!ถ4งกร2งเทพแ๋*ล*ว
ขาลงฉนใจหาย ไมอยากแม*แตจะออกจากเครอง
“ลมอะไรร4เปลาคะ”
แอร=จนเกล*าผมส/ง ถามฉนทหนมองไปรอบเครองบนอยางเบลอๆ ตรงหน*าประต/เครอง
ฉนลมหวใจท(งไว*ทเนเธอร=แลนด=
+++++++++++++++++++++
เราคบกนอยางเป!นทางการต(งแตฉนกลบมาจากฮอลแลนด= ล2งเอด/วาร=ดปล(มใจมากมายในการเรยกฉนวา
ล/กสาว เพราะแกอยากมล/กสาวมานานแล*ว สวนป*าแกยงไมคอยพอใจเหมอนเดม โดยเฉพาะเมอเรนซ=บอกวา
เขาต*องรบผดชอบตามแบบแผนประเพณไทย เพราะฉะน(นเพอไมให*ฉนเสอมเสยชอเสยง เราจะต*องหม(นกนไว*
กอน และบอกญาตพน*องด*วย
ป*าแกโวยวายหวชนฝาวาเรองอยางวา ท(งผ/ห
* ญงและผ/ช
* ายมสทธเทาเทยมกน ไมวาจะทไหนในโลก (มสทธท
จะท-าแล*วไมรบผดชอบหรอเปลาเนย)
ปวดหวแท*ๆ
กลบมาก!มแตเรองย2งๆ และความเปลยนแปลง
งานก!ไมมท-า เมอไมมงานก!ไมมเงน
แถมฉนเอาเงนเก!บไปใช *จายไปฮอลแลนด=ซะคร4งแสน
เมอฉนลางานจากโรงแรมไปซะสามอาทตย= ฉนเลยต*องลาออกไปโดยปรยาย เพราะเจ@ไมยอมให*ฉนลานานกวา
สามวน และถ*าแกได*พนกงานใหม แกก!ไมอยากไลพนกงานคนน(นออก
ฉนกะเจเน!ทเลยต*องย*ายไปพลอยอย/หอพกของเพอนทมหาวทยาลย แตนนไมใชปญหาเพราะเพอนเมทก!คอ
เพอนเกาของเรา แตปญหาคอมนเป!นห*องสองคนแตมคนอย/รวมสคน
“กระเปSาเม_ละ” แมทบทมถาม ชอหลอนภาษาองกฤษเวลาเขยนเป!นภาษาไทยมนนาเกลยดนะ
“มซะทไหนละ” ฉนตอบทอๆ เอาเป*ไปวางแอบไว*ม2มหน4ง ขณะทเธอชวยเจเน!ทหาพ(นทวางในต/* ฉนมนเป!นคน
เรรอน ไมเคยมทอย/ทไหนเป!นหลกแหลงสกท ย*ายหอพกไปเรอยๆ แบบน(แหละ
4 แย ทไปพลอยอาศยห*องเพอนอย/ เลยต*องรบหางานใหมท-าซะให*ได*ภายในสองอาทตย= โชคเข*าข*างท
ฉนร/*สก
พอเปดเทอมอาทตย=แรก อาจารย=พเศษหลายๆทานก!ยงบนมาสอนไมสะดวก ท-าให*เวลาวางเหลอเฟอ อ*ะ
แนนอน ฉนวงไปเฝ*าห*องคอมพวเตอร= ตามสไตล=
แล*วงานแรกของฉนก!ได*มาอยางไมได*ต(งใจ เพราะฉนไปเจอโฆษณาหาพนกงานของบรษทกราฟฟคแหงหน4ง
ในเวบหนงสอพมพ=ภาษาองกฤษของภ/เก!ต ก!เลยสงเมล=สมครงานส(นๆ แนบซวไป จรงๆ ก!ไมได*หวง เพราะเห!น
ฝมอตวเองไมคอยเอาอาว แตมนผดคาด วนร2งข4(นเลยก!มฝรงโทรมา
“สวสด ผมแทร ขอสายลลล ทคณะการโรงแรมหนอย”
“ฉนนแหละคะ” ฉนตอบไป ใครกนละวะเนย สมครไปหลายทเกนไปจนชกจ-าไมได*
“ผมเห!นเวบไซต=คณ
2 แล*วนะ ไมเลวเลย จรงๆแล*วงานน(ไมได*ยากเลย แตเราต*องการคนทมความร/เ* รองโรงแรม
และการจองห*องพกบ*างนดหนอย ค2ณเข*าใจใชไหม”
ฉนฟงนงๆ เอ เขาต*องการอะไรละเนย
“เราเข*าใจวาค2ณเรยนอย/ และเราก!แคต*องการพนกงานชวคราว”
“คะ ฉนก!ท-างานได*แควนละไมกชวโมง แตก!จะต(งใจท-างานจรงๆนะคะ”
“นนไมเป!นปญหา ออฟฟสเราอย/ท......” แทรใสตอ แบบไมย(ง
“ค2ณแวะเข*ามาได*เลย วางเมอไหรก!มาท-างาน”
“เราจายกนเป!นชวโมง ข(นต*นชวโมงละสามสบ ค2ณมากชวโมงก!ลงเวลาไปตามน(น จายเงนท2กเดอน เงนสดเลย”
“พร2งน(สะดวกไหม” เขาถาม ไมเว*นชองให*ฉนได*พ/ดอะไรเลย
“คะ พร2งน(วางจากเรยนสบโมง”
“ง(นมาได*เลย”
ฉนวางห/ งงงวย ยงไมมโอกาสได*บอกใคร ได*งานแล*วหรอวะ งายๆ กนแบบน(เลย
ฉนเจอเจเน!ทอกท ก!วชาทเรามเรยนรวมกน
ฉนเรยนภาษาทสามเป!นญป2น สวนเจเ๋!น!ทเรยนเยอรมน

“ฉนได*งานใหมแล*วละ” ฉนหนไปกระซบเมอเธอหยอนตวลงนง ในขณะทอาจารย=เรมสอน
“เร!วดนะ” เจเน!ทป*องปากตอบ
“ฉนจะพาแกไปด*วยนะ ถ*าสนใจ”
“ไมเอาอะ” เจเน!ทตอบส(นๆ เราสองคนรบท-าเป!นก*มจด กอนทอาจารย=จะทนโวยวาย จรงๆแล*วฉนอยากมเวลา
อย/ใกล*เจเน!ทมากกวาน( ต(งแตฉนเรมคบกบเรนซ= เพอนรกคนใกล*ตวฉนด/เหมอนถอยหางออกไปท2กทๆ ปกต
แล*วเจเน!ทไมเคยชอบการท-างานระหวางเรยนอย/แล*วด*วยเป!นท2นเดม ซ4งฉนก!ไมร/*วาท-าไม
ยงหรอก มนยงไมจบแคน(น เย!นน(นฉนไมต*องรบบ4งรถไปปาตองอกแล*ว จ4งนงเอ*อระเหยอย/ศ/นย=คอม
หลงจากรายอเมล=ไปหาเรนซ= ฉนก!รโหลดกลองรบจดหมาย ทมหาวทยาลย เราท2กคนจะมอเมล=เป!นของตวเอง
ไมจ-าเป!นต*องแคร=ฮอทเมล=ทช *ายงกะเตาคลาน ถ4งแม*วาฉนจะมเมล=อย/อนน4ง ซ4งเคยใช *สมยเข*าปหน4งใหมๆ แต
พอไมได*คย
2 กะหน2มในแชทคนน(นอกตอไป ฉนก!เลกใช *มนไป
ในกลองจดหมายเข*า บอกวามจดหมายใหม ไมใชจากเรนซ=
“สงสยเป!นทท-างานใหม เมล=รายละเอยดกระมง” ฉนคด กดเข*าไปด/ แล*วรอแป@บน4งให*มนโหลดข4(นมาเต!มจอ
“ฉนเห!นซวค2ณทเวบของมหาวทยาลย เราก-าลงสนใจอยากได*พนกงานบญชมาท-างานแทนคนเกาทออกไปดวน
มาก กร2ณาโทรตดตอ xxxxxxxx ทนทถ*าเธอได*รบเมล=น(”
“อะไรกนโว*ย” ฉนเกาหวแกรกๆ อาจารย=ประจ-าศ/นย=คอม เดนมาด/แล*วหยอกให*
“ความววไมทนหาย ความควายเข*ามาแทรก”
“บ*าส จารย= ภาษาไทยเขาไมใช *ส2ภาษตค-าน(” ฉนหนไปแว*ดใ๋สอาจารย=ฝรงผ/*ทพยายามจะใช *ภาษาไทย
“แล*วอะไรละ” แกไมยอมแพ*
“อา” ตอบไมได*นะสฉนก!ความร/*ภาษาองกฤษแคเน(ย
เพงตอบรบงานโน*นไป งานน(มาแล*ว ไมร/*อนไหนจะได*เงนเยอะกวา เลอกยากอก
อ2*ยตาย ความงกข4(นหน*าซะแล*วฉน รบควานหาโทรศพท=กอนเลย
หมายเลขทให*มาเป!นโทรศพท=มอถอ คนเขยนทาทางจะเป!นผ/ม
* อ-านาจ สมยน(นใชวาใครๆจะมโทรศพท=มอถอกน
ท2กคนเมอไหรละ
“สวสดคะ ฉนลลลคะ ค2ณให*เบอร=มาโทรกลบเพอตดตอเรองงาน”
ฉนใสทนท ไมรอให*คนทางโน*นพ/ด
โทรไปเองน คาโทรมใชถ/กๆ ต*องรบเข*าส/จ2ดม2งหมาย (ทจรงแล*วฉนเป!นคนทไมมวาทะศลป= เถยงเกงอยาง
เดยว แหม ก!อดตนกโต*วาทนนะ)
“โอเคจ@ะ ลลล ฉนอย/กบล/กค*า เดGยวจะโทรกลบไป” เสยงผ/*หญงทาทางอาย2ยงไมมาก แล*วนาจะสวยเหมอน
เสยงด*วย ตอบกลบมาราวกบอานใจฉนได*
อมมม บญชๆๆๆ พนกงานบญช เฮ *อ ฉนได*เกรดเอวชาบญชท2กตวก!จรง แตไมร/*วาไมมประสบการณ=อยางน(เขา
จะกล*ารบไม@น*อ ยงเขาต*องการคนดวนด*วย อดแน
“ลลลจ@ะ ฉนอานประวตเธอหมดแล*ว” ผ/*หญงคนน(แนะน-าตววาชอซาบรนา
“ตรงน(นไมมอะไรจะต*องหวง ฉนอยากเจอเธอสกคร(ง กอนจะให*มาเรมงาน”
“ห@า” ฉนตะล4ง วนน(วนอะไรวะ
“แตวา ....” ฉนลงเล “บางทฉนอาจจะท-าไมได*ดนะคะ”
“ไมเป!นไร งานแบบน(สอนกนได* ฉนคดวาเธอไว*ใจได* ตรงน(นส-าคญกวา เอาเป!นวาพร2งน(เลกเรยนแล*ว ลองเข*า
มาทออฟฟส ฉนอย/ทโรงแรม....สดาวหน*าหาดปาตอง)
งานเข*าๆๆๆ
ฉนสงเมล=ไปบอกเรนซ=อกฉบบหน4ง อยากจะถามความเห!นเขาวาจะเอางานไหนด เชอขนมกนได*วาเรนซ=จะต*อง
บอกวา
“เอางานไหนก!ได* หรอเอาสองงานเลย ถ*าค2ณชอบ”
เป!นไงละ ฉนเรมร/*จกนสยใจคอเขาดข4(นแล*ว ห2ห2ห2 ฉนคดในใจ
และมนก!เป!นอยางทคาด
ตอนเช *าฉนมาเช!คจดหมายกอนจะเข*าช(นเรยน เรนซ=ก!โทรมา ยงกะร/*วาฉนวางอย/
เขาแสดงความยนดมาตามสาย แล*วก!บอกค-าตอบเดยวกบทฉนคาดเดาไว*แล*ว
ท-าไมเวลาซ(อหวยไมถ/กบ*างละเนย

“ท-าให*ดทส2ด เป!นตวของตวเอง” เขาพ/ดธรรมดาๆ ไร*ความเครยดในน-(าเสยง ฉนตวเกร!งต(งแตเช *าตนข4(นมาแล*ว
“อยาคดมาก เขาคงเชอวาค2ณท-าได* ค2ณก!ต*องเชอตวเองวาท-าได*เหมอนกน เลอกงานไหนก!ได* หรอท(งสองงาน
ก!ได* แล*วแตค2ณ”
ฉนสะกดจตตวเองด*วยประโยคน(มาตลอดทางทขมอเตอร=ไซต=ข*ามเขาปาตองมา “ฉนท-าได*ๆๆๆๆๆ”
ทแรก บรษทกราฟฟคดไซน= ฉนไปถ4งตอนสบโมงกวาๆ
หาต(งนาน น4กวาเป!นออฟฟสใหญโต ทแท*อย/ในบ*านหลงหน4ง ฉนต*องไปหาทแอบจอดรถมอเตอร=ไซต=ในซอย
แคบๆ น(น กลวรถเกSงจะมาเสยเอารถส2ดทรกคว-า
เมอหากรงประต/ไมเจอก!เลยลองเปดเข*าไป
ช(นลางห*องนงเลนโดนท-าให*กลายเป!นห*องท-างานคอมพวเตอร=เล!กๆ ฉนกวาดตาด/มคอมพวเตอร=อย/ประมาณห*า
เครอง ไมนบโน*ตบ2@ค และจอทมมากกวาตวเครองทเห!น สแกนเนอร=อยางใหญ เครองปรนท=ยงใหญอลงการ
แล*วก!ผช
/* ายรางใหญทนงอย/สองคน
คนทตวเล!กกวาล2กข4(น แล*วยนมอมาให*ฉนจบ เขาแ๋ตงช2ดเหมอนอย/กบบ*านธรรมดา
“สวสดครบ ผมแทร”
“สวสดคะ เอ*อฉน .... อา ค2ณนดไว*”
“ลลล” เขาดดน(วเป@าะ
“อ*ะคะ”
“กาแฟไม@” โอ*โห ถามเป!นกนเองมากมาย ฉนเรมสนทใจทจะค2ย
“ขอบค2ณคะ ใสนมเยอะๆ น-(าตาลสองก*อน” นาน ด/ตวเองพ/ดออกไป ปากท-าไมไปเร!วกวาสมองท2กทเลย
ฉนนงพกเดยว กาแฟก!มา เขาไมได*ชงเอง แตมแมบ*าน
“งานทจะให*ค2ณท-า” เขาหย2ดไปนด “ไมใชงานยาก” แตต*องละเอยด
“คะ”
“เราจะจายเงนรายชวโมง ค2ณมเวลามากแคไหน ก!มาท-าเทาน(น” เขาบอก ทาทางแฟร=ๆ ด
“ปรมาณงาน ผมประเมนได*วาจะใช *เวลากชวโมง” เขาขยบตา “หากค2ณท-าเสร!จเร!ว ก!จะมโบนสให* ไมต*องกลว
ถ*าค2ณท-างานเร!ว”
ฉนย(มอยางเหวอ “ย2ตธรรมมากๆคะ” ฉนรบชม
“มาด/งานกอน” ฉนลงเลใจ แตก!วางแก*วกาแฟทเหลอท(งไว*ทโต@ะ หากไปกระฉอกใสเครองคอมเขาเจ@งเนย ได*
เรองแนลลลเอSย
“นสเตฟาน” เขาแนะน-า
พอหน2มรางใหญล2กข4(นมายนค-(าหวเราท(งค/ ส/งจรงๆ ฉนแหงนคอตาม
สเตฟานย(มเห!นฟนขาวแล*วสงมอมาบบอยางแรง เขาใสเส(อยดโปโล กางเกงแสล!คธรรมดา แตก!ดเ/ รยบร*อย เ๋
น(ยบและทส-าคญหลอมากๆ Dark Tall and Handsome ของแท*
“อ/ยยยย” ฉนแบบสะบดให*เลอดเดนเข*ามอ ตอนด4งมอกลบมาได* บบซะจรงใจจรงๆ
“แตละวนผมจะเอางานวางไว*ให*ในแฟ*มเอกสารของค2ณ ค2ณใช *คอมพวเตอร=ตวน( เครองคอมท2กตวทนลงค=กน
เป!นอนทราเน!ท แบบทมหาวทลยค2ณมนนแหละ”
“สวนน” แทรรบกดป2มเปดจอท(งสองข4(นมาให*ด/ “มนจะมสองจอ เคยใช *ไหม”
ฉนมองด*วยความงง อะไรวะ มเครองเดยว แตมสองจอ อนน4งเล!ก อกอนใหญ
แทรมองหน*าฉนแล*วจดการให*ฉนเรมงาน “ มา ผมจะสอนให* .......”
จนเทยงกวา วนน(นฉนแคศ4กษาการใช *งาน และค2ยกบเจ*านาย และเพอนรวมงานอกคน
“ค2ณท-างานกนสองคนเองเหรอคะ บรษทชอดงนนา” ฉนจดการกะกาแฟแก*วทสอง
“แทรท-าโปรแกรมมง ผมท-ากราฟฟค” สเตฟาน ผงกหวรบ
“เราจ4งต*องการใครมาชวยงานเล!กๆ น*อยๆ อยางด/แลอพเดทเวบไซต=ล/กค*า สแกนภาพ ยอ และแตงภาพงายๆ
แล*วก!จดหน*าเวบ”
ฉนร/*วาเขาประหยดได*เยอะเมอจ*างฉน แถมจ*างเป!นรายชวโมง แตจรงๆ แล*วแทรบอกวาจะให*ถ4งช.ม.ละห*าสบ
บาท ก!ไมใชน*อยส-าหรบคนทไมได*เรยนจบเฉพาะด*านอยางฉน ถอวาได*คาขนม
“งานโอเคไม@” แทรถาม เมอฉนข4(นไปบอกลา กะวาจะไปกนข*าวทแคนทนมหาลยดกวา ถ/กกวากนแถวน(
“ฉนท-าได*คะ”
“ดมาก” แทรดดน(วอก เหมอนเป!นนสยสวนตวของเขา ทาทางชอบใจ

“มาด/นแนะ” เขาเรยกให*ฉนเดนอ*อมไปด*านหลงคอมพวเตอร=ทเขานงด/จอมอนเตอร=อย/
“นคอไฟล=ลงชวโมงท-างานของค2ณ” เขาบอก
“มนอย/ในอนทราเน!ท ค2ณลงเวลาไว*เอง ถ*าสเตฟานอย/ ก!บอกสเตฟาน ถ*าผมอย/ พอค2ณจะไป ก!บอกผม
คอมพวเตอร=ใ๋*ช *เสร!จไมต*องปด มนเป!นเซฟเวอร=นะ ลลล”
ฉนผงกหว รบค-าวาเข*าใจ เขาท-างานกนเป!นระเบยบจรงๆ
“เจอกนพร2งน( ถ*าค2ณมาได*”
กอนฉนออกไป สเตฟานโผลหน*าออกมาจากหลงจอคอมของเขาแล*วโบกมอ “อา เดอแมง”
“อ*า โอร=วว อาเดอแมง” ฉนตอบกลบไป ดละ ได*ซ *อมภาษาฝรงเศสแล*วฉานนน มหน2มๆ ให*ดท
/ 2กวน
กระช2มกระชวยดแท* แตเสยใจนะ พวกเธอมาเจอฉนช *าไป ฉนแอบหวเราะคนเ๋ดยวในใจ ตอนน(ฉนไมน4กถ4งใคร
นอกจากเรนซ=
ฉนท-าเงนไปสองชวโมง แล*วก!รบบ4งรถกลบมากนข*าว พอกนข*าวเงยบๆ คนเดยวเสร!จ ก!ถ4งคาบเรยนวชาตอไป
ไมมเวลาเหลอไว*นงเมาท=ชาวบ*านเหมอนสมยกอน แม*แตเจเน!ทก!เจอฉนน*อยลงไปอก วนน(
“ไปท-างานมาร4” หลอนทก แบบไมร/*จะพ/ดอะไรทดกวาน(น
“อม ไปด/วาโอเคร4เปลา”
วชาน(มการท-าเคสสตดด( แล*วก!ยดเย(อไปจนถ4งเวลาเย!น
ฉนยกโทรศพท=มอถอ ข4(นมาด/แทนนาฬกา แตเพราะมนใหญเทอะทะ เทสซเพอนเมทคนใหมก!เลยสงเกตเห!น
“จะไปท-างานอกร4ลลล”
“เปลา แตต*องไปค2ยกะเขากอน”
ออฟฟสคอนข*ข*างมดแล*วตอนทฉนไปถ4ง แตซาบรนายงรออย/ เธอเป!นคนสวสรางส/ง ผมบลอนด=สทองเป!นลอน
ยาวเคลยไหล ตาสเขยว รวมๆกนท-าให*เธอสวยสงาเป!นพเศษ
“สวสดจ@ะ” เธอเดนออกมาเปดประต/ พอดกบทฉนมาถ4งหน*าประต/ เธอคงมองมาแตไกลแล*ว
“เข*ามาเลย เรยนถ4งค-าสนะ” เหมอนเธอจะหาข*อแก*ตวให*ฉนซะอก
“นคองานทเราอยากให*เธอท-า” เธอเลอกใช *ค-าทฟงด/ด โปรเฟสชนนอลจรงๆ
บนโต@ะมวาวเชอร= (voucher) ทวร=กองอย/ป4กเบ*อเรมมยางรดไว* สม2ดใบเสร!จเงนคาทวร=สองสามเลม(ใหญๆ)
สม2ดใบเสร!จภาษหก ณ ทจาย และกองอะไรอกสองสามเลม
“นแหละงาน” เธอถอนหายใจกอนจะ๋นงลงทเก*าอ( ถ4งเก*าอ(อกตวออกมาให*ฉนนง
ฉนมองหน*าเธอนง ไมได*พ/ดอะไร ในทส2ดซาบรนา๋!ก!พ/ดออกมา
“พนกงานรวมหวกนลาออก” เธอบอกตรงๆ
“ฉนมารบต-าแหนงผจก ใหม ท-าอะไรไมถ/กเลย” ฉนเรมเห!นใจ เธอคงมปญหาอะไรกบล/กจ*างคนอนเป!นแนแท*
ไมง(นเรองภายในแบบน(จะรอดมาถ4งห/ฉนหรอน
“งานพวกน( มหลกอย/ เดGยวทางกทม จะจดคนมาสอนเธอเอง” เธอเงยหน*าข4(น จ*องตาฉนเปSง
“ปญหาเดยวคอ” ในทส2ด มนก!มาถ4ง ฉนคด
“เรามงบจ-ากด จากการเ๋ปดออฟฟสสาขาใหม ฉนจ4งอยากบอกเธอตรงๆกอน เรองเงนเดอน”
ฉนโบกมอ (เอ*ยยย ท-าไรลงไปวะเนย)
“อยาเพงพ/ดคะ” ฉนรบหย2ด
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“ขอฉนลองงานกอน” ฉนด/งานกองน(แล*วยงท-าใจไมได*
คนน(นซาบรนาท-างานอย/เป!นเพอน ฉนแยกบลแล*วหาวธวาจะท-าดาต*าเบสยงไงด ให*มนงาย เพราะไมม
โปรแกรมชวยท-าบญชเลย ความร/*ทางบญชทเรยนมา โดนเอามาใช *รอบน(แหละ
เกอบห*าท2มคร4งมผ/ช
* ายตวใหญ หวโป@งเหนง ไขก2ญแจเข*ามา
“ค2ณ” เขาจ*องหน*าฉนเปSง พ/ดมาค-าเดยว พอดกบซาบรนาล2กข4(นจากเก*าอ(ตวใหญของเธอ
“หวดดตอนค-าๆ โจเซฟ” เธอเดนมาหาฉน ทรบล2กข4(นมาจากเก*าอ(ทนใด
“สม2ห=บญชใหมของฉน” เธอแนะน-า “ลลลนโจเซฟ”
“โจ นลลล เธอยงเรยนอย/ แตจะมาท-างานชวงค-า” ฉนอ*าปากค*าง ซาบรนาสร2ปเองเสร!จสรรพ ฉนยงไมได*ตดสน
ใจเลย
คนตวโตน(นด4งมอฉนไปบบอก อยางแรง
“สวสดครบ” เขาพ/ดไทย
โอ*โฮเฮะ พวกฝรงนเขาแสดงความจรงใจกนแบบน(ร4 ฉนแอบเอาอกมอบบๆนวดๆ มอข*างขวาททาทางจะเลอด
ไมเดน

“ง(นเราคงเจอกนท2กคน” โจเซฟหลวตา “อ*ะนบลของผม” เขาบอกพลางล*วงบลวาวเชอร=ทวร=หน*าตาแบบ
เดยวกนออกมาวาง
“เงนละ” อนน(เขาหนไปถามซาบรนา
“ให*กบลลลเลย” เธอหนไปจดการเอากระดาษรายการมาให*ฉน
โจเ๋*ข*ามาเซ!นชอเสร!จ ก!ยนรอ
อ*อ ฉนต*องนบเงน ฉนคดข4(นมาได*เอง
หมนสองพนบาท ฉนลงชอก-ากบอกคร(ง
ซาบรนาหยบก2ญแจเล!กๆมาให*ฉน ด4งออกไปเองดอกหน4ง
“ตอไปน(เรามก2ญแจกนคนละดอก” เธอพ/ด เหมอนมนเป!นเรองปกต
ฉนก*มลงด/รายการเงนบนกระดาษใบน(น
ก2ญแจทฉนถอ คอความรบผดชอบของเงนสามหมนแปดพนบาท ทนอนอย/ในต/เ* ซฟน( คนน(
เอTก
ฉนจะเป!นลม
+++++++++++++++++++++
“เรนซ=ๆๆๆๆ” ฉนตะโกนใสโทรศพท=
“ฉนมงานใหมท-าแล*ว”
เขารบหวเราะตอบ เป!นการรบร/*
“หยาๆๆๆๆๆ” เขาตอบรบ “ได*ยนแล*ว”
“ผมก!มงานท-าแล*วเหมอนกน ไมเห!นโวยวายขนาดน(นเลย”
“เย*” ฉนอยากกระโดดกอดเขาสกทจรงๆเลย ท-าไมต*องไปอย/ซะไกลกนขนาดน(นด*วย วาแต
“ค2ณท-างานอะไร”
“น4กวาจะไมถามซะแล*ว” เขาหวเราะ
“ไมได*เป!นบ2ร2ษไปรษณย=แล*วใชมะ” กอนทเขาจะมาเมองไทย เรนซ=บอกวาเขาท-างานเป!นไปรษณย=ชวง
จบม.หกใหมๆ
“ไมๆๆๆๆๆๆๆ” เขาตะโกนกลบ
“ผมได*งานทร*านขายอ2ปกรณ=งานศลปะ” เสยงเขาเรอยๆ สบายใจ
“ยงปนนกเดยวได*นกสองตว” เวลาเสยงเขาเป!นแบบน( ฉนน4กภาพออกวาเขาท-าหน*าย(มยงไง
“เลาไปๆๆ เร!วๆๆ” ฉนโวย “คาโทรศพท=ไมหย2ดรอค2ณหายใจนะ”
( อ2ปกรณ=การเรยนได*ลดราคาด*วย ได*ใช *ความร/*ทพอมด*านน(ด*วยไง” เขาพ/ดไป
“ก*อ ผมก!ท-างานทนน แล*วก!ซอ
อยางมความส2ข
“งานค2ณสน2กไม@”
“ทส2ด” ฉนปล(ม เขาก!อยากร/*เหมอนกนวาฉนท-าอะไร
“มหน2มหลอๆ อย/รอบตวเลย”
เขาหวเราะอกแล*ว น4กภาพออกเลย
“แตเขาไมจบค2ณ”
“อยามาพ/ดเหมอนร/*ด” ฉนแว*ด
“ถ*าค2ณเลกเลนตวมากๆ คงมแฟนไปแล*ว จะเหลอมาถ4งศลปนกระจอกๆ อยางผมร4” เขายงหวเราะรวน
หนอยแ๋น ด/ถ/กกนเกนไปแล*ว
ฉนไมอยากจะบอกวาทท-างานฉนมหน2มๆ ตาสฟ*าสเขยว ผานมาให*จบเลนท2กวนเลย ครๆๆๆๆ
“ยยล/กช(น” เขาเรยกข4(นมาในทส2ด
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“เราต*องวางแผนกะอนาคตกนแล*ว”
สงทฉนอยากได*ยนทส2ด ไ๋*ด*ร/*วาเขาเรมมองไกลข4(นเสยท นอกจากการใช *ชวตอย/ไปวนๆ แบบเดม
“แล*วผมจะโทรไปให*น*อยลง” เขาบอก ในทส2ดเขาก!เข*าใจค-าวาอดออมเพอวนข*างหน*า
“เราต*องประหยดกนหนอย” ฉนหยกหน*าหง4กๆ ท(งทร/*วาคนไกลมองไมเห!น
“ไว*แล*วค2ยกน”
“ไมหวานเลยเ๋*ว*ย” เทสซโพลงออกมา หลงจากทนงฟงอย/ต(งแตต*น
วนน(ฉนหย2ดงานภาคค-า ก!เลยนงฟงเพลงกะเพอนเมทในหอพก
นานปทหนจรงๆ
“แก นค2ยอะไรกนก!คดแตเรองเงน เรองทองจรงๆ” เจเน!ทเดนเช!ดผมออกมาจากห*องน-(า เสรมเข*าให*

“ได*ยนด*วยร4”
“เปล@าาา ฉนร/*นสยแก”
ฉนมานงคดคนเดยวเงยบๆตอ วาจะบรหารเวลาในชวตยงไงด
+++++++++++++++++
“เจน เค*าไปท-างานกอนนะ” ฉนล2ก แล*วคว*ากระเปSา ล*วงหาก2ญแจรถมอเตอร=ไซต= ทมร/ปหน*าย(มสเหลอง
เจเน!ทกนของหลอนตอไปเรอยๆ ไมมองหน*า แตพ/ดเต!มปาก บอกวา “เออ ไปดมาด”
ตอนทเข*าไปในออฟฟส สเตฟานก-าลงนงจดการกะอาหารตามสงในกลอง ทแมบ*านคงไปซ(อมาให* ฉนเดนไป
กดน-(าร*อนชงกาแฟ เหลอบด/นาฬกาแล*วเลยขอข(เกยจมานงกนกาแฟ รอเพอนรวมงานกนข*าว
“อ*าว อยามองส” หน2มหลอดาร=ค ทอล แฮนด=ซมคนทท-างานด*วยกนมาสามอาทตย=กวาแล*ว ถอโอกาสเอา
มะเหงกเขกหวฉนโป@ก ตวเองยงเค(ยวข*าวตอไป สบายใจ
“เฮ *ย ฉนท-าไร” มะเหงกนะไมเจ!บหรอก แตฉนเขนด แอบนงด/เขากนแล*วก!น4กถ4งเรนซ=ตอนทฉนแกล*งสงผดกระ
เพราเผ!ดๆ ให*เขากนม(อแรกทเจอกน
สเตฟานปดกลอง แล*วผลกมนไปข*างๆ เอามอล/บพ2ง เขามองตาฉนนง และในสายตาน(นบอกให*ร/*วาฉนไมได*คด
อะไรมากกวาเพอนรวมงาน แหม ใครจะกล*าคดก!สเตฟานนะมแฟนสาวอย/แล*ว ท(งส/ง ท(งสวย เว*ย คดอะไรได*ไง
ท2กวนฉนก!ใช *งานเจ*าดรม มอเตอร=ไซต=แบบค2*มคาส2ดๆ ด*วยการข*ามเขาปาตองวนละไมน*อยกวาสองหน (มคนบ*า
ทไหนกนต(งชอให*มอเตอร=ไซต=ด*วย) เพอนฝ/งไมได*เจอหน*า ไมคอยได*มเวลาอย/ด*วยกน เทยวกลางคนร4 เลกคด
ไปแล*ว พอโผเผออกมาจากออฟฟสทวร=ได* ฉนก!ไมมแรงอยากจะไปทไหนอกแล*ว ไหนจะต*องอานหนงสอสอบ
อก เกยรตนยมอนดบหน4ง มาถ4งเทอมส2ดท*ายแล*ว จะหนไปไหนเสย ต*องเอามนมาให*ได*
+++++++++++++++++++++++
เวลาของความส2ขมกจะตดปกบนเสมอ วนศ2กร=หน4งฉนก!พบวาตวเองท-างานทบรษทกราฟฟคได*เดอนน4งแล*ว
เพลนจนลมวนลมคนไปเลย
ท2กวนท(งแทรและสเตฟานก!ผลดกนมาสอนเทคนคการใช *โปรแกรมกราฟฟคให*เยอะแยะ ฉนแอบคดในใจวา ถ4ง
แม*จะไมได*คาแรง ก!ค2*มคาอย/ เหมอนมาฝ4กงานเลยทเดยวเชยวแหละ ท-างานมาเ๋กอบเดอนยงไมเคยเ๋!ห!นรา
ยไ๋*ด*เลย
วนน(พอกนแซนด=วชทฉนท-ามาจากบ*าน กะกาแฟเสร!จไปแก*วน4ง แทรก!เอาซองยาวๆมาให* ฉนตกใจ ถอยไปพง
พนกเก*าอ(จนมนเกอบจะหงายท*อง เครยดด*วย น4กวาเขาจะไลออกซะแล*ว
เจ*านายคนฝรงเศสมองด/หน*าตกตะล4งของฉนเหมอนร/*วาจะพ/ดอะไร แล*วก!ระเบดหวเราะออกมาเสยงดงลน
“คาแรงไง ลลล”
ฉนเปดซองทไมได*ปดผน4กสนท ข4(นมานบด/
ตกใจกบเงนทอย/ข*างใน
“ฉนท-างานไปเยอะขนาดน(นเลยเหรอ” ฉนดใจ
สเตฟานโผลหน*ามาด/ แล*วย(ม
“ง(นเย!นน(พาเพอนรวมงานไปเล(ยงเลย” แทรย2
“ผมกนไวน=แพงๆ เป!นอยางเดยว เบยร=สงห=ผมไมด4ม” เ๋๋พอนท-างานโต@ะข*างๆ ย(มหวาน
ฉนมงานท-า มเงนเดอนของตวเองอกแล*ว ถ4งจะเป!นงานรบจ*าง คาแรงไมแพง ทต*องเสยงชวตบดมอเตอร=ไซต=(
ในเส *นทางทอนตรายทส2ดในภ/เก!ตก!เหอะ
อารมณ=ดไปท(งวน เย!นน(ฉนไมต*องเข*ามหาลยก!เลยพ2งไปทออฟฟสเลย ต(งแตยงไมห*าโมงคร4ง
ไปด*อมๆ มองๆ หน*ากระจกใส ดจรง ไมเคยเห!นออฟฟสตอนยงมคนเลย
มพผ/ห
* ญงผมส(น ทาทางอาย2มากกวาฉนนดหนอยคนน4ง นงอย/ทโ๋@ต@ะทท2กคนจะมกองกระดาษตารางอะไรก!ไมร/*
รกไปหมด เก*าอ(อกฝงมพสาวหน*าหวาน ตวเล!กๆอกคน รวมซาบรนา ออฟฟสน(มแตผ/ห
* ญงจรงๆ ฉนยนหลบม2ม
อย/ มาตกใจอยางแรงเพราะโดนจ(เอวเข*าไปแบบไมทนต(งตว
“อ@ายยยยยยยยย อตาบ*า” ฉนเหลยวไปมองหน*าผ/*ฉวยโอกาส

ตาหวเหมงโจเซฟ ก2มท*องหวเราะทเห!นฉนจกจ(จนลงไปกองอย/บนพ(นกระเบ(อง พสาวคนผมส(น เปดประต/ผTวะ
ออกมา
“แก ไอ*โจ เอาอกแล*ว”
อตาดตช=รางยกษ=หวเราะ นา๋ยนเอามอมายนจะด4งฉนให*ล2ก แตดนคว*าท(งแขนแล*วจบด4งพรวดข4(นมาเลย ฉนก!
ปลวว(ดไป พแกจบก*นอกท ให*ฉนกรTดดดรอบสอง
“กรTดดดดดด”
“ค2ณซาบรนา.....”
( นเป!นพน*องกนไปละ
ฉนรบพ2งเ๋*ข*าไปฟ*องเจ*านาย ทตอนน(ซก
“ไ๋*อ*เบTอก” ซาบรนาเอาแฟ*มด-าๆ ทใสเอกสารบญชท2บหวโจเซฟไปหน4งโป@ก กอนจะหนมาหอมแก*มฉนทน4ง
“วนน(มาไวได*” เธอช(น(วให*ฉนด/เอกสารทกองรออย/บนโต@ะท-างานฉนเรยบร*อย
“ยงกะร/*วางานเยอะ”
พสาวคนผมส(นล2กข4(นมาเอง ฉนเลยรบยกมอไหว*กอนทเจ@จะทนได*พ/ดอะไร
“สวสดคะ หน/ท-างานบญชรอบค-า”
เธอหวเราะแก*มปอง ตามแววสงสาร “ง(นมาแก*งานเลย” เธอตบบาฉนเบาๆ
ฉนหน*า๋2๋ม2ยลง
“พไมได*วาอะไรน*า ทางกทม เขาสงแก*เอกสารมานดหนอย”
นดหนอยของพเค*า เธอเอากระดาษแฟกซ=ไมต-ากวาสบหน*า วางให*ฉนด/
ซาบรนาหลวตา
“น พฟ*าคนสวย” เธอพ/ดภาษาไทย ใครสอนไว*นะเนยถ*าไมใชคนสวยคนน(
“พฟ*าจดรถรบล/กค*าจากสนามบน ท-าโลจสตก แล*วคนน(” เธอเดนไปโอบไหลผ/ห
* ญงหน*าสวย ทนงนงอย/ตลอด
เวลา
( เอก พป/”
“มอขายทวร=ชน
ฉนท4ง วาวเชอร=เยอะแยะ กะเงนเต!มต/เ* ซฟท2กอาทตย=น ฝ4มอเจ@คนน(เอง
“หวดดจ@ะ” พป/พด
/ ส(นๆ แคน(น
“เฮ *ย อะไรกน”
นายโจเอาวาวเชอร=ตวเองกะเงนออกมาฟอนน4ง
“ถ*าล/กค*าดตช= ต*องเป!นผมตางหาก”
ซาบรนาเดนไปโอบไหลตาอ*วน “แนละส ก!มเธอย4ดเก*าอ( ขายอย/คนเดยว”
“จะบอกอะไรให*” หวหน*าฉนย(มแล*วมาตบไหลฉนอกคน “ลลลก!พ/ดภาษาดตช=ได*เหมอนกน”
“จรงไม@ลลล” เธอเงยกลบข4(นไปมองเจ*าดตช=หวง/ ค/อรฉน
มานยนตาค*าง
“ร/*มากแคไหน” โจเท*าสะเอว
“ร/*หมดแหละ เวลานายค2ยโทรศพท=ฟ*องนายใหญทส-านกงานฮอลแลนด=ตอนค-า” ฉนหวเราะกTก
ตาอ*วน ท-าตาเคองใสฉนลบหลงมา เมอซาบรนารบลากฉนไปยงประต/ทอย/ข*างเก*าอ(เธอ
“โฮลา สาวๆ” ซาบรนาโผลเข*าไปพร*อมเสยงทกทาย
“ฮลโหล ซาบรนา”
ในน(นมสาวๆ รางยกษ=ผมบลอนด=อย/สามคน คนทตวเล!กกวาอกคน มผมยาวส-าน-(าตาล ผ/ช
* ายอกคนตวเล!กๆ
หน*าตาหวานยงกะกระเทย ก*มหน*าก*มตาอย/กบเอกสารทโต@ะประจ-าต-าแหนงของหลอน
“ฉนพาคนจายเงนคอมมชชนพวกเธอมาแนะน-าตว” ซาบรนาดนหลงฉนข4(นมา
“นนจแซล เลลา ฟโอนาและโรแบร=โต*” ฉนไมร/*วาคนไหนเป!นคนไหน ทแนๆ ตาคนน(ช อโรแบร=โต*
ซาบรนาค2ยตอกบสาวๆ เร!วปร(ดเป!นภาษาฝรงเศส ทวงเอกสารวาวเชอร=ของท(งเดอนทผานมา แทนฉน
ผ/*ชายขนตางอน คนน(นล2กข4(นยน
เขาตวส/งกวาฉนนดเดยวเอง ทาทางจะยงอาย2ไมถ4งยสบอกละสทา หลอดแท* ยงกะเวอร=ชนหน2มน*อยรคก( มาร=
ตน ผวขาว ผมสทองส(นเกรยน ขาวจนจะตกกระไปท(งตวอย/แล*ว
“สวสดค2ณลลล” ตาคนน(พ/ดไทยส-าเนยงดมากๆ
นายโจยนก*มหวลอดประต/มา รบอวดศกดาการเป!นเจ*าของพนกงานใหมทนท
“โรแบร=โต* อยาจบเด!กใหมในออฟฟสนะเว*ย”

หนอย พ/ดเป!นภาษาเยอรมน ฉนก!พอฟงออก
หน2มน*อยตวเ๋!ล!กมองหน*าฉนแล*วย(ม กอนจะพ/ดให*มนลอยข*ามไป
“ไมใชสเป!คฉน”
ฉนยนหวโดอย/ตรงกลาง
“กรTดดดดด ฉนไมได*มาท-างานให*แกสองคนผลดกนด/ถ/กนะเว*ย” ฉนเลยต*องแหวออกมา
ตาอ*วนกระโดดคว*าเป*สะพายของมน แล*วออกจากออฟฟสไป ไมได*รอฉนนบเงนด*วย
โรแบร=โต* ย(มแล*วยนมอให*
“ทาทางค2ณจะเป!นเพอนทด” เขาแกล*งพ/ดเป!นภาษาฝรงเศส
“ถ*า๋2ค2ณดกบฉน ฉนก!ดตอบ” ฉนเลยตอบให*เป!นภาษาเดยวกน
นนคอวนแรกทฉนร/*จกกบน*องโต*
++++++++++++++++++++++++
“คมเข*าใจแล*วร4” เอ!ดด/วาร=ดถามล/กชาย เมออย/ด*วยกนสองคน
“ครบ” ผ/เ* ป!นล/กยงงวนอย/กบรโมทในมอโดยไมหนมามอง
“ก!ด ถ4งแกจะตดสนใจมแฟนเป!นตวเป!นตนเร!วไปหนอย แตก!ยงดกวาเทยวเลนเสเพลไปวนๆ” ผ/เ* ป!นพอแอบ
แขวะ
“โถ พอ คมเขาเป!นเพอนเฉยๆ”
“เออวะ” พอเขาย*อน
“ถ*าคนทเป!นเพอนกนเฉยๆ เป!นแบบน(กน คนเพอนเยอะอยางพอเอ!ง คงมน*องคนละแมให*แกหลายคน ไมต*อง
เป!นล/กคนเดยวอยางน(แล*ว”
“พอร/*แมะ” เรนซ=หนหลงให*เกมส=การแขงขนฟ2ตบอลขณะหน4ง
“พอนหวโบราณยงกะยยล/กช(นเลย” เขาบอกเยาะๆ
เอด/วาร=ดอ4(งไปนด
สมยหน2มเขาก!มชวตไมตางจากล/กชาย สาวน*อยวคตอเรย เป!นคนชวนให*เขาเรยนตอ ย*ายบ*านมาอย/ด*วยกน
แล*วชวยกนท-างานหาเ๋๋งน เวลาผ/*ชายรกใครสกคน เขาจะท-าท2กอยางเพอให*ได*ใช *ชวตอย/ด*วยกน
“แล*วแกก!จะค2ยกนข*ามโลกแบบน(ไปอกนานแคไหน” เขาถามล/กชายในทส2ด
“ผมก!ยงไมร/* ก!ด/กนไปเรอยๆกอน”
“หวงวามนจะลงเอยด*วยด” เอด/วาร=ดหนกลบไปท-างานของเขาตอทหน*าจอ
“อยาลมจายคาโทรศพท=ให*ตรงเวลาด*วย” เขายกน(วคาดโทษล/กชายคนเดยวทเหลออย/
++++++++++++++++++
ท2กคนบอกกบฉนวา ฉนโชคดเกนไปในเรองงาน
“แกจะไมสมหวงในความรก” ไอ*โบ*ขาประจ-าโต@ะนนทาเรา รบเอาปากกาช(หน*าฉน เมอเห!นทาฉนขยบจะพ/ด
เถยงแทรกข4(นมา
“ไมจรTง” ฉนท-าเสยงแปSนแหลSนใสคน “ฉนสมหวงท2กอยาง”
“แล*วคอยด/ไป” แมหมอโบ*รบทก “แมหมอด/ดวงใครไมเคยผด”
“วาแต เวลาแกดวงข4(นก!มากนไมหย2ดเลยวะ” สตว เพอนหน2มอกคนรบแย*ง
มนจะไปเรยนตอทฮอลแลนด=ปน( แล*วก!เลยจะไมอย/รบปรญญา ขอกลบมารบปหน*าแทน
เรองทเราค2ยกน ก!เรองน(แหละ
“แกจะไ๋มรบพร*อมพวกเราจรงๆเหรอว*า ไอ*ตฟ” ฉนเสยดาย
“พวกเม_ไมต*องคดมาก” มนตบไหลเพอนๆ อยางเทาเทยมกน
“ไปแคหกเดอน แล*วหกเดอนหลงก!มาท-ารพอร=ต แล*วรอด/อกทวาจะตอโททไหน” มนพ/ดแบบคดมาแล*วเป!น
อยางด “กวาพวกแกจะคดอะไรทน กร/ก!กลบมาแล*ว
ฉนน4กถ4งตวเอง
ยงไมได*วางแผนอนาคต อนางอ อะไรเลยสกนด ตอนน(กะลงอนเลฟ
“แกตามฉนไปละกน” ไอ*สตฟมองหน*าฉนอยางเข*าใจ
“ถ*าแกได*ท2นน( แกได*ไปอย/ใกล*ๆกะแฟนแกท2กวน สบายไปเลย” มนได*ใจย2ใหญ
แตฉนไมมความมนใจ ไมใชกบการสอบ แตกบความสมพนธ=ประเภทรกข*ามขอบฟ*านตงหาก

+++++++++++++++++++++++++
“ลลลจSา ชวยพโทรหาค2ณสม ทบรษทสปดโบ*ทเกาะไขหนอย” พฟ*ายกโทรศพท=มาให*ฉนท(งเครอง แล*วสม2ด
โทรศพท=รายชอบรษททวร=โอเปอเรเตอร=ก!ตามมาอกเลมใหญๆ
ใชแล*ว ตอนน(ฉนเปลยนมาท-างานเวลาธรรมดา
เพราะอะไรนะหรอ ฉนก-าลงฝ4กงาน อย/ในบรษททตวเองท-างานนนเอง นเป!นความลบส2ดยอดของฉนเลยนะเนย
ใครจะคดละวาจะจบผลดจบผล/ได*งานในบรษททวร= พอดกบทจะต*องฝ4กงานปส2ดท*ายในชวงเดอนมกราคมถ4ง
เมษายนพอด
ค2ณซาบรนาผ/*จดการคนสวย ตกลงให*ฉนยงได*เงนเดอนตอไป แม*วาจะเป!นชวงฝ4กงานตามปกตของนกศ4กษาช(น
ปส ทต*องออกฝ4กงานในบรษททวร= ท-าให*ฉนได*เงนเดอน เดอนละห*าพนบาทมาสามเดอนแล*ว และไมได* คดจะ
ขอเพม บางทฉนอาจจะประเมนค2ณคาตวเองต-าเกนไป
พอฉนโทรเสร!จสงสายตอให*พฟ*า พป/ก!แว*บเข*ามากนกาแฟ
“ล มานแป@บ” พป/ชงกาแฟแล*วยกอกแก*วให*ฉน พร*อมหลวตา เจ@แกเดนเลยไปทางออฟฟส Kuoni เมอเห!นไมม
ใครก!เลยเลอกนงบนโซฟาตวน4ง
“ร/*รเ4 ปลา พฟ*าจะลาออก” พป/รบใสทนท
“อะ จรงงะพ แล*วใครมาแทน” ฉนเรมกงวล อะไรหวา เพงจะสนทกบสมาชกในบรษทเอง จะไปซะละ
“ค2ณซาบรนาก!จะหมดสญญาแล*ว” พป/หยอดมาอกดอก แล*วจบกาแฟหน*าตาเฉย
“เฮ *ย เหลอเรากนสองคนเหรอพ”
“บ*า ไอ*เจ*าล มนจะท-างานกนได*ไงแคน( เดGยวออฟฟสใหญก!สงผ/*จดการใหมมาเอง” พป/น4กได* หยบช *อนคน
กาแฟมาหยอนตอให*ในแก*วฉน
“เจ*านายใหมเขาจะดาหน/ไม@เนย ท-าบญชผดท2กเดอนเลย” ฉนถอนใจ
อนน(พป/ไมตอบ
ฉนไมชอบการเปลยนแปลง
คงเหมอนมน2ษย=และสตว= เอาเป!นวาสงมชวตท2กชนดละกน เพราะอะไรทมนอย/แบบเดมแล*วท-าให*มความส2ข เรา
4 น(นต*องกระทบกระเทอน
ก!คงไมอยากให*ความร/*สก
++++++++++++++++
อยางทพป/บอก หลงปใหม เย!นน4งซาบรนาก!พาพวกเราท2กคนไปกนข*าวข*างนอก
เราอดกนไปในรถคนงามของเธอ สวนนายโจ ซงมอเตอร=ไซต=เชาตามมาร(งท*าย ร*านอาหารน(หร/มาต(งแตหน*า
ประต/ร(ว
“ฉนชอบมาก อาหารรสชาตย2โรปด” ซาบรนา๋รบออกตว “อาหารไทยก!นาจะถ/กปากพวกเธอนะ”
“ไมต*องจายเอง กนได*หมดละ” นายโจโพลงออกมา ปดดอกบวผ*าเช!ดปากหลนจากโต@ะ
“น ไมต*องเอาสนดานดตช=มาใช *เลย” ฉนเอาศอกโขกหวเหมงๆ ของเพอนรวมงานจอมมอไวไป เพราะพแกแอบ
จบขาฉนตอนก*มลงไปหยบผ*าเช!ดปากทหลน
พฟ*าหวเราะพรวดออกมา เมอเจ@ป/พ4มพ-า “ไอ*โจ ดตช=ชะแหมก กะดตช=สาระแผก”
“ยยลลล ดชต=จรต” หน2มรางยกษ=ไมยอมแพ*
“ไอ*ลามก” ฉนดาแกเป!นภาษาดตช=คนบ*าง “ไปวาเ๋@จ@ป/ส มาวาฉนท-าไมยะ”
ซาบรนาย(ม ถ4งแม*ระหวางท-างาน หรอพบล/กค*าเธอจะขร4มซะเป!นสวนใหญ แ๋ตวนน(เธอย(มเฮฮาตลอด อาหาร
ม(อน(นโคตรอรอย แคเห!นราคาในเมน/ ก!ท-าให*ร/*แล*ววามนต*องอรอยแนๆ
ค2ณซาบรนาจายท2กอยาง ไมได*ลงบลบรษท ขากลบเธอไปสงพฟ*าและพป/ในเมองตอ เพราะฉนจอดมอเตอร=
ไซต=ไว*ทออฟฟส ก!เลยต*องกลบเอง
ฉนขเจ*าดรมกลบบ*านด4กๆ ท2กวนอย/แล*ว วนน(ก!เพงสท2มเอง ยงไมทนด4ก มเวลาในการไปโฉบแถวๆ ซอยบางลา
พอฉนข4(นรถเล(ยวออกจากประต/โรงแรมได* ก!มมอเตอร=ไซต=เกาๆอกคนบบแตรใส
“แก@ ตาแกหวง/” ฉนเบรครถแล*วช(หน*าคาดโทษเพอนร2นพ “บบหาคนสวยร4ไง”
“โห อ*วก” นายตวแสบก!ไมแพ*กน
“อ2ตสาห=ตามมา เป!นหวง สวยๆ อยางน(ถ*าผ/*ร*ายไมจบไปขมขน นาสงสารแย”

ค-าพ/ดส2ดยอด ท-าให*ฉนอ*าปากค*าง “ใครเส(ยมสอนนายมายะเนย เมยทหน*าหาดหรอไง”
ฉนคอนแตก!ขไมเร!วมาก ปลอยให*ตาดตช=อ*วน ขบมอเตอร=ไซต=เทยบข4(นมาได*
“แล*วขไปหางๆหนอย เดGยวล*มมาชนกน ฉนจะเสยสวยหมด”
คนข*างๆ หวเราะเอTกอ@ากชอบใจ
ส2ดท*ายฉนเลยไมได*ไปเทยวกลางคนอกอยางทหวงไว* โจช(ให*ดซ
/ อยเล!กๆ ทเขาก-าลงจะเล(ยวไป
“เนย บ*านผมอย/ในน(”
ฉนผงกหว กอนจะน4กได*
“เฮ *ย หมายความวาไงวะเนย” จะชวนเข*าบ*านกนด(อๆเลยร4
“จะให*ด/ไง วาบรษทจายคาจ*างพนกงานถ/กแคไหน ผมเลยต*องมาอย/ห*องเชากระจอกๆอยางเน(ย”
คนตวอ*วน ฉกลงข*างทางไป กอนท-าตะเบ@ะหน4งท
“โชคด ผจบหว” มนแซวตอร(งท*าย
“กรTดดดดดด” ฉนคดในใจ อตาฝรงบ*าน ใครสอนภาษาไทยให*ไปเนย มนจะเกนไปแล*ว
+++++++++++++++++++++++++
“ฉนไมให*ลาออก” ค2ณโทมสโวยข4(นมา แตไมยอมมองหน*าฉน ยงท-าเป!นงวนด/เอกสารของแกตอไป
“งานก-าลงย2ง ออฟฟสก-าลงไปได*ด ห*ามลาออก เ๋งนเดอนไมพอ บอกกนตรงๆ” แกยงบนตอไป ไมเงยหน*าข4(น
มา
“แตวา ค2ณโทมสคะ” ฉนจะแย*ง
“ไมใ๋ชเรองเงนคะ หน/อยากไปเรยนตอตางประเทศ”
“ยงไงก!ไมใชตอนน(” ผ/*จดการคนใหมประกาศต
“เดGยวเธอเลอนต-าแหนงและเงนเดอน ก!ท-างานเก!บเงนสกปสองป มเงนไปเรยนตอถมเถไป”
ฉนไมร/*จะตดสนใจยงไงกบชวตด เมษาน(ฉนจะจบการฝ4กงานแล*ว จะท-างานพาร=ทไทม=สองสามทเป!นเลนอยางน(
ไมได* และทส-าคญฉนอยากไปอย/ใกล*ๆเรนซ=
ถ4งไมใชยยเด!กคมนน เรนซ=ก!ต*องเจอคนอนแนๆ ทมหาวทยา๋ลยมสาวๆออกมากมาย ต*องมสาวศลปนทสวย
กวาฉน ค2ยกนงายกวาฉนเพราะพ/ดภาษาเดยวกน แล*วก!มานงซ *อนจกรยานเขาได*ท2กวน นงซบกนด/หนงได*ท2ก
วน
“ค2ณไปลาออกร4” โจนงลงบนเก*าอ(ตรงท-างานทวางตรงข*ามกะฉน เขาผลกมดวาวเชอร=ป4Tงยอยๆ ให*มนไถลมาก
องอย/รวมกบกองเอกสารอน ข*างหน*าฉน แล*วเอามอเท*าพนกเก*าอ(ทพงหลง ตาสเขยวจ*องเปSง นายนถ*าไมใชม
ตาสสวย ฉนวาพแกชางไมมอะไรนามองสมกบการเป!นฝรงหวทองเ๋*ล*ย ฝรงมนควรจะต*องหลอส ไมหลอเนย
ผดร*ายแรงส-าหรบฉนเลยทเดยว
“ฉนอยากไปเรยนตอทฮอลแลนด=”
“เจ*านนร4” ค/อรเกา กลายมาเป!นเพอนซ(ฉนไปในทส2ด เพราะวาเราไมได*อย/ในออฟฟสด*วยกน ไมมปญหาเรอง
งานมาท-าให*เครยดใสกน เวลาทจะเจอกนบ*างก!แตชวงสงเงน แตกระน(นก!เหอะ หมอนก!ยงมอไว เจ*าช/ *ยกษ=
เหมอนเดม เผลอไมได*สกท โจช(ไปยงร/ปถายของฉนค/กะเรนซ=ทแปะไว*บนฝา หลงโต@ะท-างาน
“ไปเรยกเขาเจ*านนได*ยงไง เขาก!มชอ”
โจเซฟพ4มพ-า กอนจะพ/ดเสยงซเรยส
“ลลล เธอนะ ยงสาวอย/เลย” มนพ/ดไปมองด/นมฉนไป แบบออกนอกหน*า
“เว*ยยยย พอแล*ว” ฉนพรวดข4(น เอาแฟ*มใสฟาดหวล*านมนไปทน4ง
“คนดตช=นะ อาย2เทาน( ยงไมมอนาคตหรอก เธอจะเอาชวตไปท(งท-าไม”
ด/@ด/ พ/ดเข*า
“แล*วนายละ แกกวากนสบป มอนาคตจงเลยนะ”
โจเซฟหน*าแหยไปนด “เดGยวผมก!จะกลบไปฮอลแลนด=แล*ว งานน(ท-าเพอประสบการณ=”
“ออ” ฉนท-าหน*าร/*มากใส “ไมใชมาหาเมยไทย เพอฟล2ค
@ ร4”
“สนใจไม@ละ” ตาลามก ท-าทากระเด*งต/ดข4(นมาจากเก*าอ(นง
“เอาเงนมา แล*วไปไกลๆเลย” ฉนยกแฟ*มอกท
“ผ/ห
* ญง” พแกบน “เอะอะ ก!จะเอาแตเงน”
“ไอ*อ*วนโจ” พป/ทเพงเดนเ๋*ข*าออฟฟสมา ได*ทนฟงพอด ช(หน*าฝรงปากไมด ทเพงท-าการสร2ปนสยผ/ห
* ญงไปตอ

หน*าตอตาแก “วาผ/*หญงร4 เอานไป” เจ@กระโดดข4(นเขาฝรงรางยกษ=แบบหยอกๆ
ฉนเลกคดมากกบค-าพ/ดของเพอนรวมงาน มวแตหวเราะไปด*วย
ใช ฉนยงเด!กอย/เลย คดมากท-าไม
+++++++++++++++++++++++++
ชวตฉนตอนน(เปลยนมาจากเด!กฝ4กงาน มาท-างานเต!มเวลาเป!นสม2ห=บญชประจ-าออฟฟสภ/เก!ตแล*ว จากเงนเดอน
ห*าพนเลอนทเดยวเป!นหมนสอง ไมรวมคาขายทวร= และคาไกด= และงานนอกเวลาอก เดอนๆน4งมเงนไว*ท-าสวย
เยอะข4(น แตก!นนแหละนะ
จะสวยไปไหน จะสวยไปไหน
ข-าค-าพ/ดแซวของแกงค=มอไซต=หน*าโรงแรม
4 วาเหงามน
แม*วาฉนย*ายมาอย/คนเดยวทหอพกโลงๆ ทไมคอยมเฟอร=นเจอร=นได*พกใหญแล*ว ฉนก!ยงไมเคยร/*สก
เป!นยงไง เพราะยสบสชวโมงทม ถ/กแบงสรรปนสวนไปท-ากจกรรมตางๆจนแทบไ๋มมเวลาวางมาค*นหาค-าวา
เหงาแล*ว
เจเน!ทหรอ
เธอไปฝ4กงานทฮงการ กบเจ*าของบรษททวร=คนฮงกาเรยนทแตงงานกะพคนไทย ท(งค/เคยมาพกทโรงแรมเมอป
กอนหน*าแล*วก!ถ/กคอกบยยเจน
ฉนร/*วาเพอนเจนของฉนอย/คนเดยวได* และเธอด/แลตวเองเป!น
ปานน(สน2กสนานกบการเลอกค/ หาหน2มทถ/กใจไปแล*วเป!นแนแท*
ฉนผลกประต/ม2*งลวดช(นนอกออก ไขก2ญแจเข*าไปในห*อง คล-าหาสวตช=เปดไฟ แล*ววงไปกดเปดวทย2เป!นอยาง
แรก ไมอยากอย/คนเดยวในความเงยบเหงา
หลงจากกนข*าวเสร!จทร*านอาหารตามสงข*างหอพก
เอาหนงสอไปคนร*านเชา แล*วไมได*หยบเลมใหมตดมอมา
ฉนก!ตรงกลบมายงห*องนแหละ
มนเป!นห*องโลงๆ 4 ค/ณ 4 เมตร ทท2กคนทเข*ามาจะบอกไมถ/กวาโลง หรอรก เพราะมนโลงแบบรกๆ (เอ@ะยงไง)
พรมเกาๆสน-(าเงน ทฉนไมร/*จะท-าความสะอาดมนยงไงได*ดกวาการเอาแปรงขดพ(นมาปดเศษผม และผงฝ2นบ*าง
ก!ไมได*สร*างเครองด/ดฝ2นไว*เป!นของตวเองน
ห*องโลงๆน(ทาฝาผนงท2กด*านสขาว ตดไฟฟล/ออเรสเซนต=หลอดยาว แหลงแสงสวางเดยวในห*อง ทฉนรงเกยจ
มนส2ดๆ ด*านหลงมหน*าตางบานเกล!ดค/ และประต/ออกไปส/ระเบยง
ฉนก*าวผานประต/ม2*งลวดออกไปทระเบยง ดอกผกบ2*งฝรงดอกแรก เรมแทงยอดออกมาแ๋*ล*ว ฉนลองปล/กไป
ท(งหมดสบห*าเม!ด แตมนข4(นมาแคเก*า ไมนบอกต*นทฉนย*ายมนลงดน แตพอด4งต*นอนบอบบางของมนข4(นมา
หนกมอไปหนอย รากเลยขาดไปเลย สวนทรอดชวตท(งเก*าตอนน(ตางแยงกนแตกยอด ออกใบ เล(อยพนล/กกรง
ระเบยงสเลอดหม/ทมรอยสนทเรมเกาะ
ฉนไมมกระปSอง อะไรจะสะดวกเทาถ2งพลาสตกเจาะร/เป!นไมม
น-(าจากก@อกถ/กรดลงไปช *าๆ ทละน*อย ให*ท2กต*นเทาเทยมกน ขณะทฉนยงถอซองทใสเมล!ดของพวกมนเอามา
เทยบ
“เออน*า พวกแกนก!โตวนโตคนจรงๆ” ฉนไมร/*จะท-าอะไรดกวาพ/ดกบตวเอง “แล*วจะออกดอกสน-(าเงนร4เปลา ส
มวงแบบผกบ2*งในหนองนนไมเอานะ”
แดดส2ดท*าย หายไปแล*ว มลมอบอ*าว กบเมฆก*อนใหญแขวนอย/
คนน(ฝนก!คงจะตกอก
ปดประต/ระเบยงเรยบร*อย ฉนจ4งก*าวเข*าห*องน-(าเล!กๆ ไป
มนเล!กซะจนเข*าไปคนเดยวก!เต!มแล*วจรงๆ
คดถ4งฝกบวน-(าอ2น ทฮอลแลนด=
เขยนจดหมายหาเรนซ= แล*วฉนก!เข*านอน
นนแหละหน4งวนทผานไป

++++++++++++++++++++++++++++
เวลาทนาเบอทส2ดในออฟฟสก!คอชวงบายสองโมงกอนถ4งหกโมงเย!น เวลากลบบ*าน แตอาทตย=น(มนนาตนเต*น
ชนดเลอดสาด เพราะเจ*าหน2มผมทองโรแบร=โต*วงเข*าออฟฟสฉนมา ร*องว*ากๆ ค2ณโทมสไปพบล/กค*า พฟ*าไปค2ย
กะคนขบรถทหน*ารเซฟชน เจ*าหน2มนทาจะรอดยากแล*ว
“ค2ณลลล ฮอๆๆๆๆๆๆ”
“เฮ *ย น*องโ๋*ต*เป!นไร”
นายนยกแขนข*างซ *ายทแดงเถอกไปด*วยเลอดและแผลถลอก กะท-าทาจะถลกกางเกงให*ด/หวเขา ฉนรบโบกมอ
ห*าม
“อยาๆๆๆๆๆ” เอTก “แคน(ฉนก!จะเป!นลมแล*ว”
“เกดอะไรข4(นเนย” ฉนวงลนลานร(อหากลองยา
“ต/*ยาทออฟฟสโน*นม” ฝรงร2นน*องทเป!นคนเจ!บ ทาทางจะสตดกวาฉนทเห!นเลอดไมได* อยากจะล*มทาเดยว
โรแบร=โต*วงลากขา แขนข*างซ *ายก!ช/ไว* หายไปแ๋@ป@บน4ง เขาได*กลองยาเล!กๆมา
4 แสบแทน ตอนทเอาเบตาดนราด แตเจ*าตวทาทางไมร/*สก
4 อะไรสกนด
ฉนนงเช!ดเลอดไป ปดตาไป ร/*สก
“ท-าไมล*มรถ” ฉนซก “ขบรถไมแข!ง ยงจะไปเชารถมาหดขบเองอก”
น*องโต*เอยงหน*า เอาน(วเกาค(วรกๆ ของตวเอง
“ไมมรถยนต=ขบน ผมเพงมา ออฟฟสไมมงบแล*ว มอเตอร=ไซต=ก!สะดวกดนะ”
ฉนปดกลองดงกล!อก
“ดแนๆ ถ*าหลอนขคลองนะ แล*วนล*มได*ยงไง ใครเฉยว”
“โต*ขไปข*างรถยนต=แล*วรถมนก!เล(ยว ตรงหวม2มหน*าโรงแรมนแหละ”
“แล*วไปหน*าหาดท-าไมเนย กลางวนแบบน(”
4 วาโต* ก!เป!นน*องชายตวเล!กๆ
แม*วาเจ*านจะมต-าแหนงส/งกวาฉน ในออฟฟสของตวเองแตเทยบอาย2แล*ว ฉนก!ร/*สก
อย/วนยงค-า
“โ๋*ต*ไปซ(อเกมส=” เสยงคนตอบออยลง “ค2ณลลลอยาไปบอกใครนะ”
“ก@ากๆๆๆๆๆๆ” ฉนหวเราะออกมา ลมตวไปนดวาหวเราะอ*าปากแบบน(มนนาเกลยด “ฉนก!เลนเหมอนกน รบรอง
ไมบอกใคร”
“๋2ค2ณเ๋ลนเกมส=ดว* ยเหรอ” ฉนมเ๋พอนละ
“โรแบร=โต*ชอบเลนเกมไร ยงๆ หรอวาเกมซม”
“ยงๆ ก!เลน เดGยวโต*เอาเกมส=ทคอมออฟฟสโน*นมาฝาก แล*วอยาเลนให*คณ
2 โทมสเห!นหละ”
( มเนยไปซ(อเกมส=อะไรมา” ฉนคาดค(น แหมก!ความอยากร/*มนห*ามได*ซะทไหน
“แล*วทล*
“นเลย AD1602 สน2กมากๆเลย ทย2โรปกะลงฮต”
“ดมาก ง(นเพอเป!นคาตอบแทนทวนน(ลลลท-าแผลให* เอามาให*พสาวยมลงโปรแกรมซะดๆ”
ฉนยนมอรอ
และนนคอจ2ดเรมต*นทฉนอย/ออฟฟสถ4งค-ามดด4กดนท2กวน เพราะเลนเกมส=แขงกนกะร2นน*องออฟฟสบ*านใกล*
เรอนเคยงคนน(แหละ เหอๆๆ กวาจะได*ออกจากออฟฟส ก!ถอโอกาสรอตาโจมาสงเงนกอน เพราะพแกกวาจะมา
4 ปลอดภยดกวาเวลาอย/สองคนกบ
ก!ค-าท2กท ไมมดไมมาทเดยวเชยว ฉนก!มน*องโต*มานงเลนเกมส=เป!นเพอน ร/*สก
ตาดตช=โรคจตเยอะ
++++++++++++++++++++++
เดอนเมษาทส2ดแสนจะร*อนอบอ*าวคบคลานไปอยางช *าๆ ฉนน4กดใจทนงท-างานอย/ในออฟฟสแอร=เย!นฉ-า พ
ผ/*ชายทมาแทนพฟ*าน(นก!เป!นคนใจด พตองแตงงานแล*ว แฟนแกเพงท*อง พแกจ4งขยนท-างานท2กวนเพอจะได*
กลบบ*านไปอย/กะล/กเมยเร!วๆ ไมมนอกเวลา
เจ*านายคนใหมค2ณโทมส ก!เป!นคนทรบฟง และทส-าคญใจดมากจนหลายๆ คน ลงความเห!นวาดจนผดปกต
เพราะแกไมโวยวายสกค-าเมอเห!นฉนน2งกางเกงยนส= ใสสายเดยว เสยวหล2ดมาท-างาน แตบอกบรรดาผ/*มารบเช!ค
วา ดออกมพนกงานให*ดเ/ จรญห/เจรญตา แหมเอากะล2งเขาส ฉนร/*วาตวเองท-างานไว ขยน ท-าได*หมดท2กหน*าท
ไมเ๋กยงงอน และไมเกยงเงนเดอน อ*ะแนนอน เจ*(านายทไหนก!อยากได*ล/กน*องอยางน( โชคดมากกวาทเครอง
แบบหน*าร*อนของฉนไมท-าให*แกมองข*ามผลงานมาจ/*จ(กบเรองสวนตว
จรงๆแล*วฉนจะท-าบญชแคปดงบวน และงบสปดาห= ถ*ามเงนต*องเ๋*ข*าบญชก!จะออกไปอาทตย=ละคร(งสองคร(ง
เพราะฉนไมอยากสต!อกเงนไ๋*ว*ในเซฟให*โจรมนมาปาดคอ สวนเวลาทเหลอ ในอาทตย= ก!คอการชวยงานพๆ

คนอน ในออฟฟสไมวาจะเป!นจดรถบสรบสงแขกทพกโรงแรมตางๆ ท-าบ2@คก(งจองโรงแรม ดาวโหลดวาวเชอร=
จากส-านกงานใหญทสวตเซอร=แลนด=และถ*าพป/ย2งมากๆ ก!ออกไปชวยแกขายทวร= ท(งน(ถ*าค2ณโทมสไมได*สงให*
ฉนออกไปด*วยเวลาไปพบล/กค*านะนะ
กลางสปดาห=ยงง( คอวนทฉนแสนจะเบอเลย เพราะไมมอะไรท-าเป!นช(นเป!นอน
“ลลลวนเสาร=วางปาว” พป/โผลหน*าเข*ามาในออฟฟส
“ไมอะพ นเพงวนพ2ธเอง” ฉนน4กวาพป/จะนดกนส *มต-ากนอก แตเอ@ะ ท-าไมวนเสาร=
“ล/กค*าซ(อทวร=ภ/เก!ต” พป/ง4มง-า
“แล*ว.....”
“ไกด=ไมพอ พโทรหมดท(งเกาะแล*ว” แกมองหน*าฉนเปSง ท-าไมต*องมองหน*าเราแบบน(หวา ลางร*ายมาเยอน
“แกเลย เจ*าล” พป/คาดค(น “จบมาเป!นไกด=ได*ด*วย ไปท-างานพเศษเอาเงนดกวาเสาร=น(”
“ถ*าล/กค*ามากนเป!นค/ หน/ไมไป” ฉนเชดใส “เห!นแล*วมนอจฉา รบไมได* เกลยดฝรงฮนนม/น”
“ผ/*ชายสองคน” พป/ป*องห/กระซบ “ล/กคร4งญป2นเมกน นารกเมกกกกก”
“โอเคพ” ฉนวางแฟ*มลงบนโต@ะ ล2กข4(นยน นละมงทเขาถ4งได*เรยกวาการยนยน
“ท-าบลเ๋บกคาไกด=จายตวเองละกน” พป/เดนออกไป หลงจากหาเหยอได*ส-าเร!จ “พไปออกวาวเชอร=กอน”
ฉนเปดประต/ตามออกไปทางทต(งโต@ะทวร=แก “เฮ *ย เจ@ ยงไมได*ขายเก!บเงนร4 มาหลอกถามท-าไมเนย”
ตรงหน*าเคาน=เตอร=ทพป/ แกก-า๋ลงรบจ-(าๆๆ กลบไป มผ/*ชายห2นล-าๆ หน*าตาเอเชยหนมามองทางฉนสองคน
โอ*ววว หลอ
อยาบอกวานล/กค*าพป/
ไปไหนไปกนสค*า จะพาไปข4(นสวรรค= ลงนรกทไหนก!ยอมและ ออ
+++++++++++++++++++++++++++++
ระหวางทางในรถ ฉนไมได*นงหน*า เพราะข(เกยจเอ(ยวตวกลบมา๋2๋2ค2ยกะล/กทวร= ข*างหน*าข*างพคนขบรถ ฉนจด
ให*ค2ณทานากะนง สวนฉนนงข*างค2ณเจฟฟร ค2ณหมอร/ปหลอ ล/กคร4งญ๋2ป2น (อ2ตสาห-Yาร-าเรยนภาษาญป2นมานาน
เพงได*ใช *ก!งานน( ออ)
ค2ณทานากะเองก!เป!นหมอเหมอนกน แตฉนไมร/*วาหมอรกษาอะไร แตค2ณหมอเจฟฟรนสมกบเป!นจกษ2แพทย=
มากๆ เพราะพแกมองฉนแตละท ตาหวานเชยว ฉนชกสงสยวาท-าหน*าท-าตายงง(นคอ เขาเรยกวาผ/*ชายมองตา
ละห*อย หรอวาแกเป!นของแกยงง(เพราะสาเหต2อน
“ค2ณล เดนลงไปตรงส2ดทางกบพวกเราด*วยไม@” ค2ณหมอดกคอ
โอยยยยย ไกด=นนอกจากช(ทาง บอกบรรยายสรรพค2ณแล*ว ยงจะต*องลงไปถายร/ปให*ล/กค*าด*วยหรอวะน
ส2ดท*ายกลายเป!นค2ณทานากะทเป!นตากล*อง หมอเจฟฟรจบฉนถายร/ปด*วย
หรอวาแกไมเคยเห!นคนหน*าตาแปลกๆละฟะเนย ตอนแรกฉนอ2ตสาห=หลงดใจน4กวามคนมาชอบซะแล*ว แต
ทาทางค2ณหมอแกเหมอนได*เพอนสาวถ/กใจมากกวา
ทวร=สวนตวเทยวภ/เก!ตน(จรงๆแล*ว ควรจะต*องมไกด=มอฉมง ทมความเชยวชาญมาท-า ไมใชให*สม2ห=บญชมารบจ@
อบนอกเวลา แ๋*ม*วาฉนจะเรยนร/*ประวตศาสตร=ภ/เก!ต ร/*จกสถานททองเทยว และพ/ดภาษาองกฤษ แถมญป2นได*
ด*วย มนก!ไมใชเรองทวนหย2ดส2ดสปดา๋=ห=ฉนจะหายไปอกวน
พอรถไปสงค2ณหมอท(งสองทโรงแรมได* ฉนก!ปลอดโปรงส2ดๆ กะวาจะเข*าไปแรดในเมองซะท เดGยวจะได*ชวน
เพอนข*างหอไปด*วย รถจอดเสร!จฉนจบไม*จบมอบอกลา
ค2ณหมอเจฟฟรดนยนรออย/ข*างประต/รถ ให*ฉนต*องไขกระจกลงมาถามอก
“ลมอะไรคะ” ฉนหนกลบไปมองเบาะท*ายรถทแกนงมาท(งวน
“ค2ณล พร2งน(มาหาผมทโรงแรมได*ไม@ครบ”
เฮ *ยยยยยยยยยยยยย ฉนหน*าแดงสยะ ต@ายตายๆๆๆ อาย2ยสบเอ!ดมาเพงเคยเจออะไรแบบน(
“งา ค2ณหมอคะ มนไมงามคะ คอดฉนไ๋มได*......”
“นะครบ เล(ยงอาหารค-าขอบค2ณ ผมจะจองโต@ะทโรงแรมโบ@Tทเฮาส=ไว* มาสกหกโมงเย!นนะครบ”
“เฮอ” ฉนถอนใจ ไมแนใจวาเพราะเสยดาย หรอโลงอก
“ถ*า๋ง(นก!ได*คะ แล*วค2ณทานากะละคะ” ถามน(กเ! พอความชวร=ไง
“ก!ไปด*วยกนครบ นะครบๆๆ”
ค2ณหมอรบขอค-าตอบ ฉนละตะหงดๆๆ ท-าไมไมให*เป!นเงนทปฟะ โถเอ@ย พร2งน( ตร/ก!ไมได*ออกไปแรดอก แถม

ต*องใสช2ดหร/ๆ มาดนเนอร=ทโรงแรม จะยกก*ามป/ข4(นมาแทะให*สะใจ จะได*รเ4 ปลาเนย
“แนนอนสคะ” ฉนย(มหวานให* จรงๆหน*าหงกเฟ*ย
คดในใจวา เอาวะ ไมได*เงน มากนฟรก!ได* ฮาๆๆ งกซะอยาง
สองล/กค*า ยนโบกมออย/หน*าล!อบบ( พคนขบรถทฉนไมค2*นหน*าเหมอนกน เพงร/*จกกนก!วนเน(ย แตพ หวเราะ
ชอบใจ
“ลลลดจงนะ ได*รบเชญมากนอาหารค-าเลย หมอทปคนขบรถแคห*า๋*ร*อยเอง”
“กรTดดดดด วาไงนะพ” ฉนไมย@อมมม “ทปพห*าร*อย”
“แงๆๆๆๆ หน/ไมเอากนเล(ยง จะเอาห*าร*อยเหมอนกน”
พแกเงยหน*าหวเราะ ฮา ฮา ฮา ไมได*พ/ดอะไรมากกวาน(น แล*วเราก!ข*ามฝงกลบมา กอนพเค*าจะจอดเทยบหน*า
หอพกสงฉนถ4งบ*านเรยบร*อย
“พร2งน(มรถหรอยง ไปยงไง” แกยงอ2ตสาห=เป!นหวงถาม “จ*างพได*นะ มารบถ4งบ*าน” อ*ะนะไ๋มวายคะพขา ยงหา
รายได*ตอวนพร2งน(อก
“ซ-าบายมากพ มแมงกะไซต=”
“อ2วะ” แกตะล4ง “ใสช2ดหร/ๆ ขมอไซต=ข*ามไปกนดนเนอร=ทโรงแรมห*าดาวร4วะ”
“นาพ สวยท-าได*ก!แล*วกน”
เฮยแกหวเราะอกรอบ เหอะ ฉนร/*วาตวเองไมสวย ขอหลอกตวเองบ*างวนๆ แหม มความส2ขเล!กๆน*อยๆ
+++++++++++++++
สายๆวนน(ค2ณหมอท(งสองคนก!กลบไป หมอเจฟฟรไปแอบซ(อการ=ดทไหนไมร/*หวานแหวSวแตSวจSาอยางมากมาย
สงมาขอบค2ณฉน ข*างในมเ๋งนสดสอดอย/พนสองร*อยบาท พอฉนเปดการ=ด แบงค=มวงๆสองใบกะใบแดงๆ ก!รวง
ลงพ(น ต*องรบคว*าเก!บจ*าละหวน
ฉนได*พส/จน=แล*ว ถ4งแม*หน2มๆ จะไมชอบฉนก!ตาม ฉนก!ยงเป!นเพอนค2ยทดของบรรดาหน2มเกย= กระเทย และน
เลย แม*แตขนาดล/กค*าแอบๆ ยงมาหลงคารมชะนสาวอยางฉนได*เลย ครๆๆๆ
จะถามเรองวนทไปกนอาหารหรอ ส2ดท*ายเราก!ไมได*ไปกนอาหารทโรงแรมห*าดาว เพราะวาค2ณหมอท(งค/ดนใส
กางเกงซาฟารขาส(นแคเขาไป พนกงานเสร=ฟขอโทษแล*วขอโทษอก แ๋ตวาล/กค*าดนแตงตวไมถ/กคอนเซ!ปต=
ของโรงแรมหร/ ส2ดท*ายเราเลยไปนงกนอาหารทะเลกนทร*านอาหารโลคอลข*างทางแทน นตงหากทฉนชอบ
“ค2ณหมอจะกนอะไรละคะ” ฉนแนะน-าเองหลงจากทเราท(งสามคนหน*าแตก เข*าไปกนในร*านอาหารโรงแรมไม
ได*
“ผมชอบกนอาหารทะเล” ท(งสองคนแ๋ยงกนตอบ
“ง(นเดนไปกนร*านน(กน” ฉนบอก ไมต*องคดอะไรมาก ร*านอาหารประมาณเดยวกน แตราคาก!ใชยอยอย/หรอก มา
เองกะเพอนๆ ไมมโอกาสได*เข*าไปแอ*มแนๆ
จรงๆก!เจ*าของเดยวกบโรงแรมนนแหละ แตเขาท-าอกระดบส-าหรบล/กค*าทวไป
หมอทานากะลากแตะคบถ/กๆ ทแกคงซ(อเอาแถวร*านหน*าหาดนแหละ ค2ณหมอเจฟฟรใสเส(อเช(ตฮาวาย แหม
เข*ากTนเข*ากนกะดอกชบาสแดงสชมพ/ ฉนวาลางสงหรณ=ฉนไมเคยผด
พอปลาน4งมะนาวในจานร*อนร/ปปลามาเสร=ฟ หมอเจฟฟรรบกรTดกร@าดกะจานร/ปรางประหลาด
“หม*อไฟนะคะ” ฉนพยายามอธบายให*เป!นภาษาองกฤษ “อาหารญป2นก!มนคะหมอ”
แล*วของชอบฉนก!มา ป/ผดผงกะหร ฮฮ มาแบบไมต*องแกะก*าม
ก2*งยาง ซอสพรกเผา ตามมาตดๆ ก2*งลายเสอตวใหญ ค2ณหมอสงกนแบบไมด/ราคาเล*ย แคน(ก!จะแยแ๋*ล*ว สาม
คน ฉนเป!นคนกนน*อย ระหวางคอยละเลยดๆ สองหน2มกนกนไป ออกทาออกทางไปตลอด
“ของทนส@ดสดเนอะ”
“ถ/กมากๆ นส ส-า๋คญ” หมอทานากะพ/ดน*อยแตได*ของถ/กใจ
“ค2ณลลลสงมาแตทอรอยๆท(งน(น” แกสงเตมข*าวหนทสาม
ชางไมได*บรรยากาศการมาดนเนอร=กะหน2มหลอๆ เอาซะเลย ส2ดท*ายนนเหรอ กลายเป!นสามสาวเมาท=กระจาย
แม*วาฉนจะจบหน2๋2มไมส-าเร!จ แตก!ได*เพอนนารกๆ มาอกสองหน2ม เอ*ย สาว
++++++++++++++++++

เรนซ=หวเราะก@ากๆๆ มาทางโทรศพท= หลงจากฉนเลาเกรนให*ฟงเรองค2ณหมอสาวๆ แล*วก!ไมลมทจะเขยนซ-า( ลง
ไปในจดหมาย ทจรงๆแ๋*ล*วมนคอไดอารประจ-าวนของฉนนนแหละ ทฉกออกมาแล*วก!สอดใสซองจดหมายสง
ท2กๆ รอบเมอมนเกนสแผน
ไมต*องถาม พพนกงานไปรษณย=ทสามแยกกะท/* จ-าฉนได*ด ไมวาจะไปรบพสด2 หรอไปเลอกซ(อแสตมป=สวยๆ
ตดซองจดหมาย
เมอสามวนกอน เรนซ=บนมาวาป*าวกก(เกอบจะเอากองจดหมายฉนไปท(งถงขยะกระดาษทหวม2มหน*าซอย เพ
ราะเรนซ=เองลากออกมาอานท(งลงแล*วไมได*เอากลบไปซอนได*เตยง (ทซอนเดยวกะหนงสอโป@กองบะเรม)
เฮ *อ ละเหยใจ รจะคบผ/ช
* ายมนก!เป!นกนอยางน(แหละ ชางไมเหมอนพวกเพอนเกย=ของฉนเอาซะเลย ท(งสะอาด
เน(ยบ ใสน-(าหอมฉ2ย อย/ใกล*ทไร หอมกลนน-(าหอมปา๋รสชอดง ห2ห2ห2 เรองข*าวของยงเป!นระเบยบซะจนผ/*หญง
ซกมกอยางฉนอาย
“โบ* ฉานคดถ4งแก” ฉนหยอดเสยงหวานๆใสในโทรศพท=ออฟฟส
อยา อยาได*คดวาฉนชอบเอาโทรศพท=ทท-างานมาโทรหาเพอนฝ/ง ถ*าไมใ๋ชเพราะนงโบ*มนท-างานอย/ออฟฟส
ทวร=ทออกเรอใหญไปเกาะพพ ทฉนต*องโทรมาขอเลอนเวลารบเช!คพอดTพอด ฉนก!คงไมได*ฉวยโอกาสเอาแบบ
น(หรอก
“ถ4งฤด/ร4ยะหลอน” นงโบ* หรอชอจรงๆหลอนคอแรมโบ* นงกระเทยควาย กรTดใสห/ฉนจนแทบต*องรบ ยกออกหาง
ให*ทนกอนแก*วห/แตก
“ฤด/อะไรของเม_วะ” ฉนไมรบม2ขมน
“อ@ายๆๆๆๆ มไรบอกมาเลย หาผ/*ชายไมได*ละส ถ4งน4กถ4งเพอนอยางช *าน”
แนะ มนเสอกร/*ทนอก
“แหม ก!คดถ4งแมหมอนะส มาด/ดวงให*คนโสดแบบเพอนม4งดวนๆๆๆ” ฉนรบจองตว
“นะ แล*วเดGยวพาไปเล(ยงข*าวในเมอง เสาร=น(” ลอด*วยไม*น(ทไร ไอ*โบ*ตายสนทท2กท
“เสยใจ งานน(ฉนขอตวไปท-าโอท”
“เฮ *ย โบ* อยาท(งกนดวะ” ฉนเสยทามากๆ รอบน(มนไมหลงกลฉนได*ไง
“ฉนก-า๋ลงควหน2มสวเดน ตาสฟ*าเชยวละพอ หลอเรด จะมาเฝ*าออฟฟสแมงท2กวน”
“ไมน*าาาาาา” ฉนหวด “เอามาฝากเพอนด*วย” ฉนรบทวง
“โอ@ะ โอ” นงตวดท-าเสยงเหมอนไอซควฉน เวลามคนทกข4(นมาทนใด
“คงจะมได*” ไอ*โบ*หวเราะ “เพราะวาแถวน(ไมมใครชอบชะน”
“ไมเป!นไร” ฉนรบตดบท เรองแคน(แก*งาย
( เรอง เดGยวพแกมาหลงชอบแล*วฉนคอยบอกความจรง”
“แกก!อยาไปบอกมน วาฉนเป!นหญงแท* ก!สน
“อ@าย ไมได*” มนบอก “ของหายาก อยามาแยงกน”
โบ*จบปากจบคอฉอเลาะข4(นมาทนใด “วาแตออฟฟสข*างๆแกก!สวสนหวา มมหลอๆมาสงแมหมอสกคนเลยร4ไง”
“เอาง(ดกวา” ชเงยบไปอ4ดใจ “เดGยวฉนไปรบเช!ค วางบลแทนพบญชทบรษทดกวา จะไ๋*ด*ไปกนข*าวเทยงกะ
แก@”
“ว2*ย เลศเลอเพอร=เฟ!คซะไมม เพอนโบ* โอเค@ ศ2กร=น(ตรงรเข*ามาเล*ยยยย” ฉนรายยาวใส
อออ มเพอนไปกนข*าว เมาท=แตกกนอกแล*ว
+++++++++++++++++++++++
คนน(กนข*าวร*านประจ-าเสร!จแล*ว ฉนก!ไร*ทไป ยงไมสามท2มดเลยนนา แวะเข*าไปทมหาลย ไปหาร2นน*องเมาท=
ด*วยซะดไม@
หลงจากแอบท-าเนยน จอดรถหน*าต4ก (ซ4งปกตเขาไมให*ใครจอด นอกจากอาจารย=) ฉนก!วงไปห*องคอม แ๋ตวน
น(มนเงยบเหงาผดปกต เพราะเน!ทดาวน=
เฮอ เรองผดปกต ทเป!นเรองปกตของศ/นย=คอม คณะเราซะง(น ตดๆดบๆ เ๋!ป!นวาเลน ต(งแตสมยเรยน จบจบปส
มนก!ยงเป!นอย/
ฉนเลยคอตกลงมาตามเดม มนาละมดๆ เงยบๆ แบบน(
เดนมาจนจะถ4งประต/ต4กอย/แล*ว ฉนแว*บๆ เห!นอะไรขาวๆผานตาไป
เหวออออออ

ปลาว มะใชเรองผนะ อนน(มนนยายชวตรกรนทด
มนเป!นกระดาษเอส สองใบ รบสมครนกศ4กษาเพงจบใหมๆ ไปเรยนตอและฝ4กงานด*วยท2นของสมาคมโรงแรม
แหงประเทศไทย ส-าหรบภาคการศ4กษากรกฏาคม ถ4ง มกราคม ป 2001
ท-าไมฉนเพงเห!นตอนทมนปดรบสมครไปแล*ว โฮๆๆๆๆ
คนน(นฉนนอนไมหลบเลย เจ!บใจตวเอง เพราะลมไปเสยสนท ส2ดท*ายปน( ฉนก!ไมได*ไปอย/ด เพราะวาไมทน
ต*องรอร2นหน*า มกราคม 2001 จะท-าอะไรได* ช *าเองน
แตทแนๆ ฉนร/*ละ วาจะต*องเตรยมเอกสารอะไรบ*าง ส-าหรบการสมครรอบหน*า รอบน(ต*องได*แนๆ
ฉนกระหยมย(มยอง อย/กบตวเอง แล*วก!เขยนอะไรตอมอะไร ไร*สาระใสไดอารไป จะได*มเรองไว*เ๋ลาให*เรนซ=ฟง
เพราะเรองงานในออฟฟสมนไมคอยสน2กสกเทาไหร ส-าหรบเรนซ=เขา ศลปนดตช=ทไมมประสบการณ=อะไรเลย
กบงานการโรงแรมและทองเทยว แคดนมความใฝฝนอยากไปท-างานบนเรอส-าราญ
+++++++++++++++++++++++
“แอร@ยยยยยย ค2ณนายลลล” เสยงใครละ ถ*าไมใชเพอนฉนเอง รอกนข*าวเทยง จนจะบายสองแล*วเดGยวเจ*าหน(
ท(งหลายก!จะบ2กมารบเช!คกนอก ฉนยงไมมอะไรตกถ4งท*องเลย เพราะรอมนคนเดยว
“มาช *า๋ชบ ไส *ตร/จะขาดอย/แล*ว”
“โอ*ย แหม แมค2ณ ท-างานออฟฟสก!หดต2นขนมนมเนยซะบ*าง มนจะอดอยากอะไรกนนกทนเน(ย”
ชกรดกราย ไปในออฟฟสทไมมใคร และทไมต*องสงสย ไปชะโงกหน*าด/ออฟฟสข*างๆ อยางไว
“ว*า ไมมคน” โบ*บนเสยงยาว
“มนจะมได*ไง เขาไปหาไรแดกกนหมดแล*ว” ฉนรบล!อกล(นชก เดนตามไปผลกมนออกไปนอกออฟฟส พอจะ
ล!อกก2ญแจ อตาหวเหมงโจ โผลเข*ามาอก
“สงเงน” มนบอกหน*าตาย
“อยาเซะ คนจะไปกนข*าว”
“แล*วอย/ต(งนานท-าไมไมกน” รอบน(นายตวอ*วนไมยอมแพ*
“เดGยวมาใหมละกน” ฉนตดบท
“ยงไมกนเหมอนกน” มนบอก
“อ/*ยยย” โบ*โบกมอกรดน(วของหลอนไปมา “ง(นก!ไปกนด*วยกนนแหละ” เอาละไอ*โบ* อยาให*ได*เจอฝรงเชยว
เพราะมนคนเดยว
พอหลงจากน(นไอ*ยกษ=อ*วน เลยลวงร/*เวลากนข*าวเทยงของฉน ทกนแสนอรอยทประจ-าฉนด*วย แล*วมนก!จะต*อง
บงเอTญบงเอญมากนข*าวเวลาเดยวกนฉนให*บอยซะจรงๆ
+++++++++++++++++
“ลลลนารก” เสยงเรนซ=นะสผ/*อาน เห!นพระเอกหายไปนานอยาเพงคดวาเราเลกกนไปซะแล*ว
“ท-าไมค2ณไมยอมรบโทรศพท=มอถอเลย” เขาโอดครวญ
“เรนซ=จSาาาาาาา” ฉนลากเสยง ร-าคาญด*วย ปวดหวด*วย ไมได*อยากมารบเลย ถ*าไมใชเพราะวาพแกโทรเข*า
เบอร=โทรศพท=ออฟฟสแล*วพตองมาเรยกฉนไปรบเนย จะไมค2ยเลย
“ฉนท-างานนะ งานมนก!ย2งๆๆๆ แล*วเวลาเราก!หางกนต(งหกชวโมงแนะ” ฉนเหนอยใจ
“ค2ณเลนโทรมาปล2กฉนต(งแตยงไมหกโมงเช *า” ฉนหย2ดหายใจ
“แล*วพอหลงกนข*าวเทยงก!โทรอกแล*ว” ฉนเตรยมประโยคตอไป
“กอนเลกงานทน4ง” ยงมตอ “แล*วพอกลางคนกนข*าวเสร!จ ถ*าฉนไมโทรไป ค2ณก!โทรมาอก”
“ก!ผมคดถ4ง” เขาพ/ดออยๆ
“ก!ค2ณมจดหมายอานต(งกองเบ*อเรมแล*วไง” ฉนชกจะเบอล/กแหงแล*ว
“ขอเวลาให*ฉนท-างานเก!บเงนบ*าง ค2ณก!เหมอนกน วางจากทเรยนมากเลยเหรอ”
เทาน(นแหละ เรนซ=เงยบไปเลย พกใหญๆ ฉนน4กวาเขาวางห/ไปแล*ว
ในทส2ดก!มเสยงถอนหายใจดงยาวออกมาจากคนอกฝง
“โอเค เข*าใจแล*ว ผมจะไมโทรมา” เสยงเขาเบาๆ สนๆ อยาบอกนะวาเกดอารมณ=ออนไหวอะไรข4(นมาอก
“ลลล จะบายโมงกวาแล*ว ไปกนข*าวกนเถอะทร*ากกก” นายโจ รนหาทดแท*ๆ มนแกล*งฉนแบบจงใจ เพราะดน

พ/ดเป!นภาษาดตช= เรนซ=ได*ยนเข*าแล*วจะวาไงเนย ฉนไมอยากจะคด
“เรนซ= ฉนไปกนข*าวกอนนะ”
“ยงไมกนกนอกเหรอ” เขาถามค-าส2ดท*าย เน*นค-าวา “กน” ซะเสยงดงฟงชด
“แคน(แหละ วางห/แล*วนะๆๆๆๆ” ฉนวางเลย ไมตอปากตอค-าอก นบวนเรนซ=ชกจะท-าตวเหมอนกบเป!นผ/*ชายชาง
ตTอ นาร-าคาญทส2ด จรงๆนะเป!นฉนตางหากทรกเขา ตามตTอเขา แล*วนเขาจะสลบบทท-าไมเนย แล*วท-าเป!นงอน
ยงกะผ/ห
* ญงอก
++++++++++++++++++
“พอ” ลาวเรนซ=เดนลงจากช(นบนมาตอนเกอบสบเอ!ดโมง
พอเขากนอาหารเช *าเสร!จไปแล*ว ก-าลงนงอานขาวหนงสอ Telegraaf ทชอบ อย/หน*าจอคอมพวเตอร=
“ผมยมเงนอกห*าพนนะ” ล/กชายขอยมกนด(อๆ
“อ2บ@ะ” เอ!ดเวร=ดเอามอเกาหว ซ4งก!ไมได*ท-าให*ผมทมอย/น*อยแล*วย2งไปกวาเดมสกเทาไหร
“แกเพงใช *คนพอหมดนะ”
“ก!ชาย” เขาไมยอมแพ* “ผมมงานท-าแล*วนะ แป@บเดยวก!คนหมด”
“แมหน/นนขอให*สงเงนไปให*หรอไง” พอเขาถาม เรองแบบน(เขาก!ได*ยนเพอนทท-างานพ/ดอย/บ*าง วฒนธรรม
เอเชย ผ/ช
* ายต*องสงเสยเล(ยงด/ผ/*หญง
“เปลาครบ ไมใชยงง(น” เรนซ=ส/ดลมหายใจเข*าปอด เขาก!หวาดๆกบสงทจะตอบไป เหมอนกน
“ผมจะไปเมองไทย”
“อกแล*วหรอ” เอ!ดถอยเก*าอ(จากหน*าจอแล*วล2กข4(นยน มองหน*าล/กชายทส/งกวาตวเองนดหนอย
“ไปเพอ....” เขาท(งประโยคไว*ให*นายตวดเตมค-า
“ไปด/ให*ร/*วาเขาไมได*มคนอน” เขาท-าหน*าตาข4งขง
“ไอ*บ*า” เอ!ดตลาดล/กชายใสหน*า “แกคดวาเขายงมเวลาเหลอไปให*คนอนอกหรอไง ฉนเห!นวนๆ แกไมต*องท-า
อะไร โทรหาเขาต(งแตเช *ายนค-า”
“ก!ผมไมร/*ไง เลยต*องไปด/” เขาเถยง “ตอนทผมร/*จกเขา เราก!มเวลาเจอกนท2กวน ท(งวน แตตอนน(เขาไปท-าอะไร
อย/ทไหน กบใคร ผมก!ไมเห!น”
“ไปยมแมแกมงไป@” เอ!ดเวร=ดเปลยนทาท
“โถ พอ” เขาคราง
“ให*ไปขอยมแมเหรอ ให*ผมนอนแล*วฝนเอาจะงายกวาอก”
เอ!ดเลกค(วมองหน*าล/กชาย เรนซ=เป!นเด!กทประหลาดอย/อยาง ต(งแตเด!ก คอเขาไมฝน จรงๆแล*วเขาอาจจะฝน
แตจ-าไมได* หรอวาไมฝนเลยก!ไมร/*ละ เพงมาเดGยวน( ล/กชายเขาชอบมาบอกให*ฟงเรองตวเองฝน อกอยางท
แปลกไปคอไอ*ตวแสบมนเลกส/บบ2หร ส/บกญชา
เขาเองก!เลกส/บบ2หรไปต(งแตแมหน/นนมา เพราะไอ*ล/กชายโวยวายแหลก หาวาแฟนสาวของตวเองแพ*บห
2 ร
อยางหนกหนาสาหส แ๋*ม*แตรองรอยในก-าแพง หรอบนผ*ามาน หลอนก!ยงได*กลน
เอ!ดคดแล*วหวเราะข-า แตไมได*แสดงออกมาบนสหน*า
“ง(นถ*าคดถ4งกน ก!นอนหลบฝนเอา” พอเขาย*อนคนบ*าง
“ถ*าพอไมให* ผมจะยม IB” (IB Group เป!นหนวยงานของรฐทด/แลท2นก/*ยมเพอการศ4กษาของนกเรยนดตช=)
“เฮ *ยๆๆๆ” พอเขาโบกมอ “ยมไอ*นน พอแกก!ต*องไปตามใช *หน(อย/ด”
“ไมร/ล
* ะ” เขาตดบทด(อๆ เข*าไปร(อต/เ* ย!นเอาชสออกมากนกะขนมปง
ล/กชายจะมแฟน เอ!ดเวร=ดคดในใจ มนเป!นเรองปวดหวของพอแมดตช=คนอนหรอเปลาหนอ
+++++++++++++++++
“เรนซ= เมล=นอะไร” ฉนไมได*สงเสยงหวาน ฮลโหลทรก คะๆขาๆ กะเขาเมอรบโทรศพท=ตลอดท2กคร(งหรอกนะ
จรงๆแล*วฉนเป!นผ/*หญงทไมออนหวานเอาซะเลย แตจรตจะก*านยงกะกระเทยน อนน(ไมแน ยอมรบ
บายวนน(ฉนนงรออย/ข*างโทรศพท= เดาเวลาทเขาจะโทรเข*าออฟฟส เตรยมบน
“ตGวเครองบน” เขาพ/ด เสยงเหมอนเพงตน
“ร/*แล*ววาตGGวเครองบน” ฉนโวยคน “ไหนบอกวาจะขยนเรยน ขยนท-างาน เก!บเงนเพออนาคต” ฉนเรมร*อนรน
“แล*วนเมอไหรจะมเงนเก!บกน บนมาอกแล*ว”
“ไมเป!นไร เงนเล!กน*อย” เขาบอก ตGวเครองบนไปกลบคร4งคอนโลก ราคาไมถ4งสองพนกลเดอร=เอง นนคอทเขา
คด
“ผมไปอย/กะค2ณทห*องค2ณก!ได* ไมต*องเชาโรงแรมแล*ว” เขาร/*ข*อม/ลมาด
“รถค2ณก!ม ผมก!ไปไหนๆก!๋2ขบรถค2ณได* เดGยวเตมน-(ามนเอง” เขาวา

“เรนซ= อนน(นไมใชสาเหต2” ฉนรบหย2ด “ฉนต*องท-างาน”
“เราก!ท-าเหมอนกบตอนทค2ณมาหาผม” เขาหาค-าตอบให*
“เวลาค2ณไปท-างาน ผมก!ไปเทยวเลนของตวเอง แล*วพอค2ณเลกงาน เราก!อย/ด*วยกน” คดดน
“แล*วค2ณจะมาต(งสองเดอน” ฉนบน
“ตอนฉนไปมนแคไมถ4งสามอาทตย=เทาน(น ฉนยงเบอจะแย”
“ไมต*องหวง ผมไมเบอ” เขารบยนยน
“เออๆๆๆ” แล*วจะให*ฉนตอบยงไงละ
“อยาโกรธสทรก” เขาท-าเสยงหวาน “ผมไปนอนตอกอนนะ เดGยวค-าๆค2ณเลกงานแล*วผมจะโทรไปใหม”
ฉนละเซ!ง
ถ*ามแฟนเด!กๆ แล*วเขาเป!นกนอยางน(ท2กคนหรอเปลา
อยากแตจะเจอกน ค2ยกนอย/ได*ท2กวน ท(งทตอไปในอนาคตก!จะได*อย/ด*วยกนท2กวน ท2กคน จนแกเฒา ฉนยงไม
สามสบ โหย อยางน*อยก!มเวลาอกสามสบสสบปละ
พอวางโทรศพท=คนแล*วกลบมานงทโต@ะท-างานตวเอง คนทนงสงเกตอย/ตลอดเวลาก!เลยถาม
“หมอจะมาร4”
ฉนเกอบลมไปวา เขาก!ต*องฟงออก เพราะเป!นภาษาบ*านเขาน
วนน(โจเข*ามานงชงกาแฟกน เพราะพแกมนดกะค2ณโทมสเรองเงนเดอนทน*อยเกนไป ไมถ/กใจทาน แตค2ณล2ง
โทมสก!หวหมอพอกน ไมยอมกลบเข*าออฟฟสสกท ท-าทเป!นหายไปเยยมล/กค*า
“อม” ฉนตอบส(นๆ
“ค2ณเบอเขาร4” เขาเปลยนค-าถามเป!นภาษาทมนใจวาคนอนในออฟฟสฟงไมออก
“ไมเบอ” ฉนตอบคนไป “บางทฉนแคร-าคาญ”
“อ*อ” โจท-าเสยงแบบร/*ด
“เพราะค2ณเคยแตวงตามเขาอย/ตลอด วนน4งเขามาวงตามค2ณ ค2ณก!เลยร-าคาญ” โจบอกแล*วด4งช *อนออกจาก
ถ*วยกาแฟ วางลงไปบนโต@ะท(งทมนไมมกระดาษหรออะไรรอง แบบน(นแหละ สกปรกโต@ะฉนอก เดGยวเอกสารลง
ไปทบก!เป(อนกนพอด
! ไป ไมอยากมองหวล*านมน
แตฉนไมได*เอะอะใสตาโจ ก*มหน*าเอาทชช/ซบน-(ามาเ๋!ชด
“ประสบการณ=เยอะน” ฉนประชดคนตรงหน*าทแกกวาสบปพอด “อยางวาแหละคนแกก!ง(”
“ฉนจะไปร/*ได*ไง ฉนก!มแฟนคนน(แหละ คนแรก”
นายโจท-าเสยง เฮ *อ ออกมาดงๆ ขณะทฉนก!แอบถอนหายใจเหมอนกน
หรอวาฉนไมได*รกเขาจรงๆกนแนเนย แคน(ก!ร-าคาญกนเสยแล*ว
+++++++++++++++++
“พพรจSา จองตGวเผอลลลหนอยสคะ” ฉนค2ยกะพนกงานออกตGวเครองบนของออฟฟสเรา ทสาขาใหญ
“ไมๆๆ คะพ ไมใชหน/บนเอง” ฉนรบแก* “แฟนหน/จะมาจากฮอลแลนด=”
“ฮาว โอโบ* ช/การ= แทร= อซ” ฉนสะกดนามสก2ลไป เป!นภาษาคนท-างานโรงแรม
“โอเค เรยบร*อย” พพรมอฉมง จดการได*อยางไว สมค-าล-าลอจรงๆ
“พเอ!นอาร= โรเจอร= สาม ไมค= ซบร*า เจ!ด แนนซ” พพรซดตอบ
“พ เดGยวหน/จะโอนเงนคาตGวยงไง” ฉนถามเรองการช-าระเงน
“ไมต*อง เดGยวพจะออกใบเสร!จสงไป แตเป!นราคาพนกงานซ(อ โอเค@”
“ตGวละคะ” ฉนกลวเรนซ=จะบนไมได*
“ให*ไปเอาทเคาน=เตอร=การบนไทยเลย ทดอนเมอง อย/ข*างๆ.......”
พพรจดการรายละเอยดกบฉนเรยบร*อย ฉนก!จดการสงเมล=รายละเอยดตGวให*เรนซ=
ฉนไมอยากให*เขามา เพราะไมอยากอย/ใกล*ชดกน คราวน(เขาจะมาอย/สองเดอน ฉนต*องหนไมรอดแนๆ อยา
กระ๋น(นเลย เรองน(ฉนต*องปร4กษา๋ยยเจน แ๋ตเธอต(งแตฝ4กงานทฮงการเสร!จ แมนางก!ไปรอนเรเทยวเตร
ทไหนอย/ไมร/* ฉนเดนผานห*องเชาเจนท2กคน พวกเพอนเมทเกาก!ยงไมเห!นแม*แตเงาค2ณนายเลย
อกเกอบสองเดอนเต!ม ฉนคดในใจ
++++++++++++++++++++
“นงลลลเอาไป” แรมโบ*ยนกลองเล!กๆสขาวแถบชมพ/ให*ฉนมาสามกลอง เมอหลอนเสนอหน*าเข*ามารบเช!ค และ

มาลากฉนออกไปกนข*าวด*วยตามปกตของวนศ2กร=
“อะไร” ฉนถามเสยกอนทจะหยบมนข4(นมาด/
“ไดแอน” มนตอบส(นๆ น-(าเสยงปกต “เอาไปเลยสามเดอน ต*องล-าบากแมหมอคนสวยอก เบอพวกชะน” มนเท*า
สะเอวแล*วสะบดผม ทยาวกวาผมฉนเสยอก
“สามร*อย” เธอแบมอกระดกน(ว
อ*อ เออชาย รบมาฟรๆได*ไง ฉนเปดกระเปSาตวเองควกแบงค=ห*าร*อยออกมาแลกกะเงนสดในเก@ะ กอนจะหยบให*
มนไปสามร*อย ทเหลอใสกระเปSาสตางค=ไว*
“เรนซ=มาแคสองเดอนเอง” ฉนรวบท(งสามกลองมาใสในล(นชกโต@ะซะกอนทคนอนจะเข*ามา
“อ*ะใช แ๋ตหลอนต*องเรมกนลวงหน*าไปกอนเดอนน4ง” มนพ/ดแบบร/*ด
“แล*วคราวน(อยาให*พลาดละ”
นงโบ*บบแขนฉน “ไปๆๆๆ หาอะไรกน ฉนแวะไปต(งหลายเคาน=เตอร= กวาจะมาถ4งออฟฟสแก หวจนจะกนผ/ช
* าย
ได*ท(งตวแล*ว”
“อ@าย อบ*า” ฉนฟาดมนไปเปร(ยงน4ง
“แล*วอโจละ” หลอนมองไปรอบๆ
“วนน(มนไมมาม(ง” ฉนล!อกประต/ออฟฟส ไหนๆ ก!ออกมาเป!นคนส2ดท*ายแล*ว
“แกชอบมนร4ไง” ฉนถาม เพอนสาวไมมททาวาจะชอบหน2มหวล*าน ทาทางอ*วนพ
“มนทะล4งด เ๋ลนด*วยแล*วสน2กสนานเฮฮา” มนวา “ฉนวามนชอบแก” โบ*กรดน(วข4(นมาช(หน*าฉน หลอนท-าตวเป!น
แมหมอผ/เ* ชยวชาญทนท
“ฮ *าาาาา” ฉนร*อง แอบดใจส ไมใชอะไร
“ง(นน*องโต*ก!คงชอบฉนเหมอนกน ค2ณโทมสก!ชอบ ไอ*โรบ(นเด!กใหมทมา หรอใครๆ เขาก!คงชอบฉนกนท(งน(น
แหละ” ฉนสร2ป
“หลอนเอาอะไรคดยะ” โบ*แหว
“ก!ท2กคนขาดฉนไมได*” ฉนหวเราะโฮะๆๆ ใครเคยอานชราโทร เรโกะ นนแหละแบบน(นเลย พชายเพอนในเน!ท
คนน4งก!เคยเรยกฉนวายยเรโกะ
“เพราะหลอนไปท-าให*เขาสบายกนจนเคยตวไง สปอยล=กนหมด” นงโบ*มองตาฉนเปSง “พอขาดหลอนไป เขาก!
4 ชวตล-าบาก หวหมอนหลอนนะ ขาดไมได* ไมได*แปลวาเขารกแก”
ร/*สก
อเพอนบ*า อยามาร/*ทนกนมากนก
++++++++++++++++++
เดอนกรกฏาคมทแสนจะร*อนและแห*งแล*งมาถ4งจนได* ฉนตดตอรถของออฟฟสให*รบเรนซ=มาจากสนามบนพร*อม
กบล/กค*าอนด*วย แ๋ตมา๋/ร/*วาคนขบรถวนน(เป!นคนรถของบรษทวงรถสามพป/เอง
เจ@เอาเงนมาคนให*หลงจากทพบวา อตาแห*งทแบกเป*แบ!คแพ!คสเขยวนน เป!นแฟนฉน
“อ*ะ คนเงนให*” พป/บอกส(นๆ ห*วนๆ แตมน-(าใจ
แล*วจะให*ฉนพ/ดอะไร คนเขามน-(าใจให*
“ขอบค2ณคะพ เดGยวขากลบ ต*องรบกวนอกนะคะ”
“แก ไอ*ล” พป/โอบไหลฉน จะตเขาอก “ฉวยโอกาสเลยนะ”
“ฮาๆๆๆ รอบหลงก!จายสคะพ ไมแนนะ หน/จะไปเรยกแทกซอนใช *บรการแทน” ฉนวงหนแกมา แลบล(นให*ทน4ง
ฉนเลยต*องแบกกระสอบ(มน)ฝรงหนกเกอบแปดสบโล ข*ามเขาปาตองกลบทพกด*วยคนน(
ปกตเวลาทผ/*โดยสารบนจากฝงตะวนออกไปตะวนตก จะเกดอาการงวง เพราะเวลาในบ*านตวเอง เดนไปข*าง
หน*า จ4งท-าให*เพลย และอยากนอน แตฉนร/*วาเรนซ=ยงกระดTกระด@า เพราะเขาบนมาจากฝงตะวนตก เพอไมให*ฉน
อดนอน ต*องจดการท-าให*พแกอม
พอฉนแหวกทเข*าไปหาทนงในร*านอาหารตามสงเจ*าประจ-าทช(นลางของคอนโดเรยบร*อยแล*ว ก!สงของชอบ
อยางเดม
“พ หม/กรอบคะน*าผดพรกเผาสองจานเลย”
“เฮ *ย ไอล ฝรงมนจะกนเผ!ดได*เหรอ”
“โอ*ย พไมต*องหวงคา เอามาเลย เผ!ดกวาลกน ฝรงแบบน(แหละ กนได*” ฉนชนชมเรนซ=ดว* ยการฟาดหลงเขาไป
ป@าบน4ง
ด/ทาทางพแกตนตาตนใจกะหน2มๆ สาวๆ ชาวมหาลยทมาฝากท*องร*านพนดเหมอนกบฉน และน*องๆ เพอนๆ ก!ด/
จะชอบใจกะของแปลก
“ว*าย พล ล/กแมวเมอวนกอนน(ชมค*าาาา”

“โห จ-าได*หรอน มาๆๆ นงด*วยกนนแหละ” ฉนเขยบทให*เด!กๆ เข*ามานงรวมกนบนโต@ะ เจ*าหน2มอกคน วงไปถอ
วสาสะหยบม*านงสงกะสหลงร*าน มานงเองเลย ไมต*องให*พนดเจ*าของร*านต*องได*เหนอย
“ย/เป!นคนประเทศไรเนย” น*องแป*งถาม เมอเห!นเรนซ=กนข*าวหม/กรอบผดพรกเผาเหมอนกบฉน แล*วก!ยงกนน-(า
มะนาวปนแบบทาทางเหมอนเ๋กดเมองไทย
“เปนโคนเนเทอแลนนนน” เรนซ=พด
/ ภาษาไทยลากเสยงยาว เด!กๆกรTดกร@าด ชอบใจ
“พ/ดไทยได*ด*วย”
เรนซ=แลบล(นแซว ในขณะทฉนหน*าหงก
“มล(นด” เขาหวเราะรวน
ลามกส ฉนแอบเอาศอกถองพ2งเขา แล*วหวเราะแหะๆ ให*๋2ร2นน*องทพากนนงหน*าตาม4นงง
++++++++++++++++++
“มานเลยๆ” ฉนรบลากเรนซ=ให*เดนตามมาด*วย
“อยาเทยวพ/ดอะไรทะล4งนะเรนซ=” ฉนโกรธ
“ฉนยงไมได*แตงงาน แ๋คมแฟน อยามาท-าให*คนเข*าใจผด
เดGยวก!โพนทะนากนไปท(งคอนโด
เผลอๆ ก!ท(งคณะ ท(งมหาวทยาลย”
เขาท-าหน*างง “แล*วมนผดตรงไหน”
“อSอ ทบ*านค2ณมนไมผด” ฉนอธบาย “ทบ*านฉนมนก!ไมผดเหมอนกน”
“เพยงแตมนท-าให*คนมองเราไมด”
“หรอมนไมจรง” เขาเถยง
ฉนเอามอปดหน*าแล*วก!สายหว ไ๋มอยากพ/ดอะไร
เหมอนเขาจะเข*าใจดแล*ว
เรนซ=เทของในแบ!คแพ!คพรวดเดยวออกมากองเต!มห*องรกๆ ของฉน แล*วโวย
“งะ มหมอนใบเดยว”
“ก!ฉนอย/คนเดยว” ฉนก!ตอบงายๆ (จะให*ตอบวาไงละ)
“ฉนยกหมอนให*” แล*วก!ยนไปวางให*
“มะมเตยงด*วย” เรนซ=ท-าเสยงหง2ดหงด
“ฉนมแตเบาะ กะกองผ*าหม อยางทเห!นไง ถ*าค2ณอยากได*โนนอยากได*น พร2งน(จะพาไปขนมา ซ(อมาแล*วก!เอา
กลบฮอลแลนด=ไปด*วย”
“ไมเอาก!ได* เดGยวผมไปนอนกะคนอน” เรนซ=พด
/ แล*วย(มยงฟน
ขอโทษท ฉนไมข-าไปด*วย
“ก!ด แตไมต*องมาเกาะฉน ชวงทอย/เมองไทย ถ*าจะมาหาสาวๆ ก!ไปใ๋*ห*สาวๆมนเล(ยงเลย”
เพงเจอกนเมอไมกชวโมง เรนซ=มองฉนตาขวางซะละ
ก!แล*วท-าไม ฉนพ/ดเพอความเคลยร= ตกลงกนซะให*ดแตแรก จะได*ไมมปญหา
เขาไมพ/ดไร ฉวยผ*าเช!ดตวได* เดนเข*าห*องน-(าไป
พอได*ยนเสยงน-(าไหล ฉนก!ได*ยนเสยงสบถดงลนออกมา
“น-(าเย!นชบเปSง” เขาโวย
“เอานา” ฉนปลอบ “ยงไงก!อ2นต(งยสบเจ!ดองศานะ”
ปกตตอนอย/ทบ*านเรนซ= ฉนจ-าได*วาเขาอาบน-(านานมาก แตไหงหายเข*าไปไมถ4งห*านาทเสร!จละ
“รบอาบให*เสร!จไง หนาวจะแย”
เขามายนเช!ดตว เช!ดเท*าอย/หน*าห*องน-(า ถ4งเรนซ=จะเป!นผ/ช
* ายไมคอยเน(ยบ เขาจะแยกผ*าเช!ดตวผนน4งไว*เช!ดผม
อกผนไว*เช!ดเท*า เรยบร*อยแล*วเขาก!เอาผ*าไปพาดราวตากผ*าไว*อยางด ท-าเหมอนเป!นห*องตวเอง (คอเดนไปทว
ท(งทยงโป@ๆ อย/นนแหละ ฉนก!เลยต*องท-าตวให*เคยชน)
“เรนซ=” ฉนถาม
“ใสอะไรนอนหนอยก!ได*นะ ทนไมเหมอนทบ*านโน*น ค2ณนอนกะพ(นแข!งๆ หนาวๆ ไมได*หรอก” ฉนอ2ตสาห=
แนะน-า
เขาหวเราะชอบใจ “หนาวอะไร ร*อนตบแลบเลยส ขนาดกลางคนนะ”
ฉนเลยไมพ/ดอะไรตอไปอก เห!นเขาไปหยบกางเกงวอร=มจากกองเส(อผ*าตวเองมา กะเส(อยดเกาๆ (ทาทางใส
ประจ-า) อกตวมาสวมซะ

“ร*อนใชมะ เอานไปเลย” ฉนยนแป*งให*กระปSองน4ง
ออ แป*งเ๋!๋!ย!นตราง/ ไมเย!นให*มนร/*ไปส แตถ*าจะให*ด ต*องให*ตวเปยกๆ นด ไมใชเช!ดซะแห*งขนาดน(
พอหน2มคนข(ร*อน เทแป*งใสฝามอกองเบ*อเรม แล*ววงไปรองน-(าก!อกในห*องน-(า กอนจะเอามออกข*างมาแตะๆ เอา
แป*งถ/ๆ ตามผวตว
“เอ*ย ไมได*ๆ” ฉนควกแป*งแฉะๆ ในมอเขามาเอง แล*วตบๆๆ ตามตว “มนต*องแปะๆ เอา ไมใชโลชนนะ ถ/ซะกะ
จะให*มนซ4มลงไปเลยหรอ”
“เย!นแล*วๆๆ”
ฉนเพงสงเกตวา เราหางกนแคคบเอง หวฉนอย/ทปลายคางเขาพอด
เรนซ=ก*มหอมลงไปกลางกระหมอมฉนทน4ง
งมๆๆๆ ต(งแตลงเครองมา เขายงไมได*จ2@บฉนสกกะทเลย มวแ๋ตเกรงใจคนรอบข*าง
“หวค2ณเหม!น” เรนซ=บอก แล*วเอาน(มจ(มหน*าผาก ผลกหน*าฉนออกไป
“ไปอาบน-(าเลย สกปรก”
“งาาาาาาา” ฉนล2กไปในทส2ด
อาบน-(าส-าราญใจ ขดสฉววรรณ แถมร*องเพลงไปด*วยได* เพราะวนน( ข*างนอก ในห*องเดมของฉน มคนทเคยอย/
หางกนข*ามโลกมานงอานหนงสอเลนรออย/ทบนทนอน
สงสยฉนจะอาบน-(านานไป พอออกมา คนทวา ก!หลบกางแขนกางขาอย/เต!มทนอนฉนไปแล*ว
ฉนเลยต(งนาฬกาปล2กบนมอถอ ปดไฟ แล*วคลานเงยบๆ ไปหาทนอนทหวไหลเรนซ=
มความส2ขจง
+++++++++++++++++++++++++
ฟ*ายงไมสวางดเลย ไอ*ตวแสบเรนซ=ตนแล*ว
ฉนตนมาเพราะมคนพยายามจะชวยถอดเส(อผ*าให*
“เว*ยยยย ยงไมเจ!ดโมงเลย อยาเพงปล2ก” ฉนปด ฉนเป!นแบบน(แหละ ต*องนอนให*พอ ถ*านอนไมเต!มอม ใครก!
อยาเสนอหน*าเข*ามาปล2ก
“ผมหวววววว” เขาโวย
“เร!วๆๆ เปลยนเส(อผ*าไปท-างาน ผมจะได*ออกไปหาอะไรกน”
“เรนซ=” ฉนจบคอเส(อตวเอง ท-าเสยงเข*ม แล*วมองหน*าคนทบอกวาหว
“เปดประต/ แล*วเดนลงไปทคอนโดช(นลาง มร*านอาหารอย/ สงเขาเป!นภาษา๋องกฤษก!ได* เขาฟงออก”
“โอเค@” ฉนถามเพอความเข*าใจ พลกตวไปอกทาง แล*วปดตา พยายามนอนตอ
มเสยงเปดประต/ แล*วปดอกท แล*วคนตนเช *า (ทปกตเห!นเวลาอย/บ*านตวเองก!ไมเคยตนเช *าสกท) ก!หายออกไป
อกสบห*านาทตอมา ฉนก!เลยต*องยอมตน เพราะต*องลงไปด/วาตกลงคนทบนหว ได*อะไรไปกน
พอออกจากห*องน-(า ฉนก!เจอเรนซ=กลบมานงอย/ทหนงสอ
“แ๋@อ@ ไมได*ให*มาอย/ภ/เก!ตเพออานหนงสอ” ฉนโวย
“เปลยนเส(อผ*าไปเทยวดกวา” ฉนเดนไปด4งแขนพแกให*ล2ก
“เดGยวฉนไปท-างานแล*วจะเอารถมอเตอร=ไซต=ให*ค2ณ ค2ณก!เอาไปขเลนละกนนะเรนซ=”
เหมอนเขาดใจข4(นมาหนอย
ฉนจะท-าไงดละเนย สองเดอน นานตา๋ยชก ไมฉนก!เขา คงจะเบอด*วย เหงาด*วยกนไปข*างน4งแ๋นๆ
4 เหมอนเป!นคนแปลกหน*าไปแล*ว ฉนคด
หรอวาเราหางกนนานเกนไป เก*าเดอน ทไมได*เจอหน*ากน ท-าให*ร/*สก
ถ4งเรนซ=น*าาาา แตไมร/*จะท-าตวยงไงด
พอมเขามาอย/ด*วย เวลาทอย/ทท-างานมนผานไปเร!วมากๆ วนๆ ท-าอะไรไมคอยจะทน ตอนเย!นๆ กอนเวลาเลก
4 ไมได*
งาน เรนซ=จะมารอรบฉนทออฟฟสแล*ว เพราะระหวางวนเขาจะเอารถมอเตอร=ไซต=ไปขเทยวรอบเกาะ ซ งก!
ไปไหนไกล เพราะวาพแกกลวหลงทาง
“น*องล ล/กเด!กมารบแล*ว” พตองพยกเพยดให*ฉนหนไปด/หน2มทยนท-าปากจ/บแปะอย/บนกระจกออฟฟส
ฉนเดนไปเปดประต/ ไมร/*จะต*องล2กเ๋ดนไปท-าไม ในเมอประต/ไมได*ล!อก เรนซ=จะปดเข*ามาเองก!ได* แตเขาไ๋ม
เปด พอฉนเดนออกไปถ4งประต/ เขาก!ยนของทซอนไว*ข*างหลงมาบงหน*าตวเองไว* มนคอก2หลาบชอเบ*อเรอ ม
ท2กส

ฉนแก*เขนด*วยการหวเราะ แล*วท2บเขาไปทน4
ง
2
“เรนซ=ไปซ(อมาท-าไม”
“อ*าว ไมชอบเหรอ ผมอ2ตสาห=โรแมนตก”
( นนะ”
“ชอบ แตเสยดาย ชอบให*มนอย/สวยๆทต*
“โถเอ*ย” เขาท-าปากยน “ถ4งผมไมซ(อมาให*คณ
2 เขาก!ตดมนมาขายคนอนอย/ดละ
“นส-าหรบวาเลนไทน=ทผานมา” เรนซ=ชะโงกมาหอมแก*มฉนทน4งอยางเร!ว
“เรนซ= ขออกสบห*านาท” ฉนตอ
“โอเค ผมรอทรถ จะได*ดส
/ าวๆอนไปกอน” ฉนร/*วาเขาแกล*งพ/ดให*ฉนห4ง
“ตามสบาย”
++++++++++++++++++
เรนซ=มาอย/ได*ครบหน4งอาทตย= ด/เขาจะเข*าใจชวตคนท-างานมากข4(น แตก!ท-าใจได* เวลาทต*องล2กจากทนอนแต
เช *า รบลงไปกนข*าว แล*วไปท-างานพร*อมฉน
สวนเมอฉนถ4งออฟฟสแล*วก!ไมเคยร/*เลยวาเขาหายไปไหน ตลอดวน จนกระทงห*าโมงเย!นนนแหละ แนนอน
อาการแบบน(ท-าให*ท2กคนสงสยเป!นพลวน
วนพ2ธอยางน( ฉนไปนงลอยหน*าลอยตา ขายทวร=เป!นเพอนพป/ทเคาน=เตอร=หน*าโรงแรมโนน
“น*องลไมกลวแฟนไปจบสาวๆ แถวหน*าหาดหรอ”
“กลวดพ แหมถามอะไรซะยงง(น ถ*ามนไปได*แฟนใหมมาสกคน แล*วหน/ท-าไรได*อะ ร*องไห*เหยอ” ฉนถามพป/
กลบ
“เออวะ” เจ@แกท-าทาคด “ตบกนเลยไง”
“แล*วมนท-าให*ตาบ@องน เลกชอบคนใหมร4พ” ฉนแก*กลบ “สงสยต*องฆาท(งสถานเดยว” ฉนขบเข(ยวเค(ยวฟน พป/
เห!นทา ฮาก@าก
“เฮ *ยๆๆๆ พไมร/*เรองด*วยนะ เดGยวโดนจบไปเป!นพยาน” แกรบโบกไม*โบกมอ ท-าเอาฝรงแถวๆน(นหนมามอง
“เจ@ก!” ฉนเอาแฟ*มตไหลแกเบาๆ “ไอพวกน(นมนมองมาละ”
“เวลามนมอง เราก!เชดใส” พป/สอน แกท-าเท*าสะเอวแ๋*ล*วสะบดผมหนอยน4งพอเป!นพธ
“เอ*า ท-าตามส” คนสอนหนมาก-า๋กบ
“พป/อาาาาาา” ฉนตอ “เดGยวท-าแ๋*ล*วเหมอนกระเทย” ฉนก*มหน*า หลบไปย(ม
“เจ@” ฉนพ/ดข4(นมา พอเรากลบมานงกนหลงโต@ะทวร=
“หน/วาเสาร=อาทตย=จะพาแฟนไปเทยวหนอยอะ”
“ก!พาไปส เดGยวเจ@ตดตอบ.ทวร=ให* ลลลขายทวร=ชวยพป/หลายหมนแล*ว ตอแหลไปเรอย ท(งทไมเคยไปเทยวกะ
ทวร=ไหนสกท”
“บ*า เจ@ป/ก*อ” ฉนเขน วาไปมนก!จรงนนแหละ ขายทวร=สปดโบ@ตบ*าง ลองแกงบ*าง ตวเองเคยไปซะทไหน เขาให*
ข*อม/ลไรมาก!เมาท=ไปเรอย
“เสาร=หน*าน(ไปไหน บอกมาเลย” พป/จดแจงโทรศพท=
“ไปเกาะไขละกนพ ไประล4กความหลงหนอย” ฉนพ/ดไปย(มแฉงไป
“เจอกนทนนอะส” เจ@แกเดา “เอ@ะ หรอวา.... “ เจ@แกคดล4กซะละ
“เปล@า เจ@ หน/หลอกขายทวร=ตานกะเพอนมนนะส”
ฉนนงเงยบไปพกใหญ รอพป/จดการ
แกสงกระดาษโน*ตมหมายเลขให* และเบอร=โทรศพท=ของเจ@เจ*าของบรษททวร=เองเลย
“เสาร=น( เดGยวเขามารบ พก!ลมไปวาเราไมได*พกแถวน( ไปข4(นรถทออฟฟสเขาในเมองเลยนะ” แกสร2ป
“โอเคจ*าพ” เสร!จไปหน4งรายการ
+++++++++++++++++
เย!นวนศ2กร=มาถ4ง วนทฉนท-างานเลกด4กทส2ด และเรนซ=เอารถมาท(งให*ตง( แตห*าโมงแล*ว เขาบอกวาจะไปนงกน
เบยร=แถวบางลา
“โอ มาย ก*อด” ฉนน4กได*ค-าเดยว
ออกจากออฟฟสมาก!เกอบสองท2มแล*ว หวก!หว แล*วนฉนจะต*องเข*าไปบ2กกบาร=กวาจะเจอพแก
จากโรงแรมทท-างานไปถ4งต*นซอย สองท2มพอด ฉนโมโหหวประกอบกบความสบสน คนก!เรมเยอะ รถก!เยอะ
แตอยางวาคนเราเมอดวงสมพงษ=กน ก!จะหากนไมยาก

พอฉนจอดรถได*ทหน*าบาร=รมถนนร*านน4ง เอาหมวกกนน!อคยดลงไปในตะกร*า แล*วคว*ากระเปSา ก!ได*ยนเสยงคนท
ตามหาหวเราะ
เสยงหวเราะแบบน( ตามไมยากอยางทคด
เรนซ=นงหวเราะหน*าแดงอย/บนเก*าอ(บาร=หม2นๆ ทไมมพนก ข*างๆ มสาวผมยาว ทาทางทางบ*านจะไมคอยม อนจะ
กน เพราะเส(อผ*าก!ไมคอยจะมเงน ผ*ามนถ4งไ๋*ดเ* หลอน*อยซะจนแคเอามาปดนม สาวอกคนพยายามป*อนเบยร=
เขา เหมอนกบหลอนเป!นพยาบาล ต*องบงคบคนไข*ให*กนยา
4 เหมอนตวเองเ๋!ป!นภ/เขาไฟ แมกมาพล2งพลาน เดGยวเหอะ มนจะระเบดออก
ฉนจTดดดดจากอกข4(นมาถ4งหว ร/*สก
มาเป!นลาวา
“ไอ*ตวแสบ” ฉนคดในใจ แตทเรยกออกมาคอ “ทรก”
“เฮ *ยยยยยยย” เขาหนมาโบกไม*โบกมอ ท(งทยนหางกนไมถ4งสามเมตร
แมสาวใสเส(อปดนมลายเสอโครง ปราดเข*ามายนหน*าฉน “ฉนเจอกอน”
เทาน(นแหละ ภ/เขาไฟระเบดต/ม
ฉนไมพ/ดไรกะหลอน แตเดนตรงไปคว*าแก*วเบยร=ออกจากมอเรนซ= กระแทกโครมกลบลงไปบนเคาน=เตอร= ไมได*
สนใจวามนจะกระฉอกออกมาโดนมอตวเอง เรนซ=ไ๋มได*พ/ดไร สงสยลอไปหลายขวดแล*ว ฮท-าหน*าม4น
“กลบบ*าน” ฉนบอกส(นๆ ค-าเดยวเป!นภาษาไทย ค-าน(ตานร/*ภาษาด
เขายงไมขยบ
“หรอถ*าไมกลบ ก!ไปหาทนอนกะอพวกน( แล*วไมต*องมาให*ฉนเห!นหน*าอก”
นงสาวชางตTออกคนลงมายนจงก*ามองหน*าฉน ค/กะเพอนหลอน
ขอโทษ ฉนไมอย/ให*โดนตบ พอพ/ดจบ ฉนก!สะบดหน*าเดนกลบไปทรถมอเตอร=ไซต= ไมไ๋ด*รอเรนซ= ถ*าไมตาม
มา ก!เรองของมน โกรธแล*วเว*ย
ได*ผล
เขากระวกระวาด รบวงตามมา แตไมลมสงจ/บให*สาวๆ
พอเขาข4(นมาซ *อนท*ายรถได* ฉนก!เอาศอกถองแรงๆ กลบไปหน4งท ด*วยความโมโห
ท(งโกรธท(งเสยใจ ไมร/*จะ๋-าท-ายงไงด
เงยบไปตลอดทางทขบรถข*ามเขา
ฉนนะทเงยบ
สวนตวปญหา นงแจ*วตลอดทาง (ด*วยความเมา)
4 ไมอยากไปเทยวแล*ว พร2งน(เช *า
ฉนเกดความร/*สก
แตท-าไงด ความเป!นมออาชพ อยางน*อยก!ด*านการทองเทยวละนะ จะโทรไปด4กขนาดน(ก!ไมได* จะไมไปตอนเช *า
ก!เทากบท-าให*เขาเสยล/กค*าไปสองคนฟรๆ
เฮ *อ
หลบไมลง
++++++++++++++++++++++++
ผลนะร4
มคนหน*าบวมๆ นอนไมคอยจะพอสองคนไปยนรอทออฟฟสทวร=แตเช *า ข*าวปลาก!ยงไมได*กน เรนซ=เมาเลยฉ2ๆ
สวนฉนไมได*นอน คดมาก ตาง(เป!นแพนด*าเชยว ซ4งมนควรจะท-าให*ด/นารก แตไมใชส-าหรบคน
เวรกรรมแท*ๆ
กวาเรอจะออกก!เป!นเวลาเกอบหน4งชวโมงหลงจากน(น เพราะรถทวร=ต*องไปแวะรบล/กค*าจากแตละโรงแรม ซ4งไม
บอกก!ร/* วาคงรกษาเวลานดกนซะดบด ถ4งได*รวมเวลากนแล*วสายโด
“น*องลกนสบปะรดส หวานอรอยนะ” พคนขบเรอ ยนจานผลไม*ของแกมาให*ฉน พร*อมไม*จ(มฟนหน4งกลอง อนน(
เป!นอาว2ธในการจ(มสบปะรดกน
ตาเรนซ=เป!นคนทเชอคนงาย เขาให*กนอะไร พแกฟาดเรยบ
แตฉนไมอยากกนสบปะรดแตเช *า ยงไมได*กนอะไรรองท*องเลย ปวดท*องหรอท*องเสยข4(นมาได*เรอง
“เรนซ= กนไรระวงหนอยนะ” ฉนบอกเป!นภาษาบ*านเขา
“อะไร@ ทเขาให*กนนก!ดส
/ ะอาดนะ” เขาจ(มใ๋สปากกอนจะหนมายนยน “หวานนนนน อรอยยยยย”

โอย ปวดหว ยงกวาเล(ยงล/ก
ของฟรคนดตช=ชอบนกแล อยาได*ชวน
แล*วสงทคาดคดก!เป!นจรง
พอคนมาพร*อม เรอเขาจะออก
ท2กคนรอตาเรนซ=คนเดยว ท*องเสยคา ไมต*องให*เดา
ส2ดท*ายคนมากอน กลายเป!นคนมาสายทส2ด รบผดไปเต!มๆ ทามกลางสายตาทจ*องมองของล/กทวร=คนอน นถ*า
เขาร/*วาเราสองคนไปแบบไมจายเงนอก สงสยสายตาทมองคงจะจกเข*าไปในเน(อ ถ4งเลอด ถ4งกระด/กกนเชยวละ
“เอาละครบๆ ต*องขอโทษสมา๋ชกท2กทานครบ ใครทไมแนใจจะไปเข*าห*องน-(า ท-าธ2ระก!ควรจะรบไปกนตอนน(นะ
ครบ” พไกด=ชวยกลบเกลอนความผดของค/เรา ค2ณล2งค2ณป*าชาวสแกน ผมขาวๆอกค/ ทด/แล*วไมนาจะเสยงมา
ทวร=เรอเร!วไปเกาะแบบน(ได* แตก!นะ แกสองคนรบงกๆเงนๆ เดนไปเข*าห*องน-(าตอ พวกหน2มๆสาวๆหลายคนก!ยน
ส/บบ2หรรอ ทาทางจะไปกนได*พร*อมเพรยงซะท
แม*วาเส *นทางน(ฉนกะเรนซ=เคยไปด*วยกนแล*วเมอปทผานมา แตเวลาน(เราไปในฐานะล/กทวร= ไมมงานค-(าหลงอย/
4 สบายใจ ทโกรธไว*ต(งแตเมอคนก!หายแล*ว
ฉนก!ร/*สก
เรนซ=ยงคงไมร/*เรองวาตวเองท-าอะไรลงไป
“เมอคนผมเมามากเหรอ” เขาถาม เมอเรมสงเกตได*วาท-าไมฉนไมย(มแย*ม โอบกอดเอาอกเอาใจ
“ไมมาก แตประพฤตตวไมเหมาะสม” ฉนท-าเสยงแบบอาจารย=ใหญใส
“ไมจรง ผมไมได*ท-าอะไรใครนะ”
ฉนเข(ยวฟนในใจ “นนแหละสาเหต2 เมาแล*วฉนก!ไมอยากท-าอะไรด*วยหรอก นารงเกยจชะมดยาด”
แตทพ/ดออกมาคอ “ก!ใชไง ยงไมได*ท-า ต*องรอให*ท-ากอนหรอไง เดGยวก!เหมอนยยกะหรราไวย=เมอกอนหน*าน(น
ท/เรศ” ฉนเน*นเสยงค-าส2ดท*ายใส
เกาะไขยงคงมหาดทรายขาว น-(าใสและสาวงามเหมอนกอน (อยางหลง นะฉนเอง อยาท-าหน*าอยางน(นส) ถ4งจะ
มาเทยวเลนกน ฉนก!ยงคงมหน*าตาเป!นผ/*หญงไทย จะมาเทยววงไลปล-(า จบโยนลงน-(าแบบฝรงเขาเลนกนเอง
มนนาเกลยดในสายตาคนอน เก!บๆ ไว*เลนกนเองเวลาอย/ทเนเธอร=แลนด=จะดกวาม(ง
ฉนยนคดอย/ ปลอยให*น-(าทวมหวเขาไป เลนน-(าตอนเทยงน-(าก!ยงหนาวอย/ด แถมชวนด-าซะไมมละ แดดเปร(ยงๆ
แบบน( คร(นจะเอาหมวกมาใส หรอเอารมมากางมนก!ไมเข*ากนเล*ย
เกาะไขมน-(าใสก!จรง แ๋ตก*มมองลงไปกลบไมคอยเจอปลา เพราะปะการงแถวน(โดนเรอเร!วเหวยงสมอ มาท-าเอา
หกซะหมด
4 ผวน-(ารอบๆตวสนๆ นดหนอย พอจะเงยหน*าข4(นมาก!ไมทนแล*ว เพราะคนทมอหนกจบหวจ2มน-(าไป
ฉนร/*สก
เรยบร*อย ผมเปยกจนได*
“มาทะเล จะมาระวงผมไมให*เปยกได*ยงไงกน” นนคอค-าแก*ตวของจ-าเลย
“ไอ* บ*าาาาาา” ฉนกรTด
ไมได*โกรธทผมเปยก โกรธทส-าลกน-(าเ๋*ข*าจม/กลงคอ จนแสบไปหมด
ปกตค/รกเขาหยอกกนแบบไหนหวา ต*องสงตานไปเข*าโรงเรยนซะมงนาจะด
4 ดเป!นทส2ด เวลาทน-(าใสๆ นนกระ
ในทส2ด เปยกก!เปยก ฉนลงไปนงยอเขาแล*วเอามอแหวกวายน-(าไปช *าๆ ร/*สก
เพอมเบาๆ ลอนคลนพดกระจายออกไปรอบตว แหม จะวาไป ถ4งมาคนเดยวก!ยงสบ@ายสบาย ฉนนะวายน-(าไมเกง
ต(งแตฉนส-าลกน-(าคร(งยงใหญ สมยอย/มธยมปลาย ท(งทตวเองขยนไปวายน-(าทสระวายน-(าสนามกฬาจงหวดท2ก
เช *าเย!นนะ พอหลงจากน(นฉนก!หย2ดวายน-(าไปเลย ไฉนเลยจะมาส/ *หน2มผ/ม
* ภ/มล-าเนาอย/ในบ*านเมองทพ(นดนต-า
กวาน-(าทะเลอยางเรนซ=ละ เด!กเมองน(นนะวายน-(ากนเกงๆ ได*ประกาศนยบตรต(งแตอาย2ห*าขวบแนะ
เรนซ=เคยบอกอยางภาคภ/มใจวา เขาไปเรยนวายน-(าไมกคร(งก!สอบผานท2กระดบเลย เพราะมพชายทโตกวาเป!น
คนชวยสอน
อม ฉนอยากจะบอกวา เธอนะมนกล*าบ*าบนตางหาก อยาวาแตวายน-(าท(งทขายนไมถ4งเลย ให*ไปโดดรม หรอด-า
น-(าล4กก!คงไปท-าตามเขาหมดนนแหละ
ฉนยนข4(นมา น-(าส/งถ4งปลายคางแล*วในขณะทฉนเขยง
เรนซ=หายไปลบๆๆ เขาพยายามจะวายไปไลตามฝ/งปลาโลมาสห*าตว ทนกทองเทยวพากนกรTดกร@าดๆ
อย/ซะกลางทะเลเชยว ฉนคด
หาร/*ไม ตวเองก!ไมได*ใกล*ชายฝงสกเทาไหร
ทหนกกวาน(น วายยงไง มนก!ไมเข*าใกล*สกท ฉนคดไปเองวาตรงน(มนเป!นทน-(ามนไหลกลบลงทะเลร4เปลาเนย
ตอนแรกเท*ายงเหยยบพ(นอย/เลย พอวายไปพกใหญ มนไมถ4งพ(นแล*ว

นากลวจรงๆ
พอฉนข4(นถ4งฝงได*ก!รบตะกายข4(นไปหอบแฮกๆ คราวน(หนให*พ*นน-(าเลย แ๋นใจวามนจะไมด/ดลงไปอกแล*ว
พคนเรอทลงมาชวย แกหวเราะห4ห4 ขณะทโวยวายใสฉน
“แล*วตอนท-าทวร=พาร2นน*องมาเนย ไมมใครมาลงแถวน(สนะ โชคดไป”
“งา” จะพ/ดอะไรออกละ
โชคดจรงๆอยางแกวา ไมง(นนอกจากมคนโดนเมนทะเลต-าเท*าแล*ว คงจะมคนโดนน-(าพดออกทะเลล4กแบบฉน
ด*วยอกหลายคน
แฟนฉนหาย ไฟแช!คก!ยงไมเหลอ
ฉนมาเจอเรนซ=อกท (หรอควรจะ๋4น4กข4(นมาได*วาเขามาด*วย) ก!เมอทมงานกวาดต*อนสมาชกมาทานอาหารกลาง
วน กอนจะนงเรอไปเทยวเกาะอนตอ
4 วา มเพอนมาด*วย
นนแหละ ฉนจ4งเรมร/*สก
“ไอ*นอรอยดนะ เขาเรยกวาอะไร” เรนซ=ยกเอาข*าวกลองข*ามศรษะนางสาวอนเดยกะเพอนชายของเธอ แมสาว
ตาคมค*อนประหลบประเหลอก แตส2ดท*ายเขาก!มาเบยดทนงหน2มองกฤษสองคนกะหน4งสาวทนงเก*า๋อ(ม*ายาว
อย/ตรงข*ามฉน
ไมเห!นเขาเลย แตพอฉนอ*าปากจะค2ยกะหน2ม
มนรบมาเลยเชยว หนอยแน
“ข*าวคล2กกะป” ฉนบอก แนจรงๆ ข*าวคล2กกะปยงกนได*
ทแนกวา ทรปน(ใครเป!นคนสงข*าวหอวะเนย ส2ดยอดจรงๆ
“ตรงไหนคอก2*ง” เขาเอาซ *อมพลาสตกค2ย
* หา เมอฉนบอกวามนคอข*าวคล2ก ”กะป”
“มนโดนบดจนหายไปหมดแล*วละเรนซ= มนเป!นก2*งตวเล!กๆ เค!มๆ เหม!นๆ” ฉนข/
เพอนใหมชาวองกฤษ ยกมอทาบอก
ชหายแ๋*ล*วตร/
“ฉนข/เพอนเลนนะคะ” ฉนย(มแล*วแลบล(นให*ดแลน หน2มทฉนได*ถามชอแล*ว สวนเพอนเขาผ/ห
* ญง ชออะไรไมร/*
ไมได*สนใจ ฉนไมชอบชะน โดยเฉพาะชะนสทอง
“เฮ *ๆๆ สนใจกนหนอย” เรนซ=เรยกร*อง ด*วยการเอามอขย(หวฉน น4กสภาพด/ก!ละกน ผมส(นๆ ทรงนกเรยน เปยกๆ
มทรายด*วย เฮอ กระจายไปลงกลองข*าวคนอนแล*วด*วยก!ไมร/*
“หย2ด” ฉนคว*ามอเขาไว* แล*วผลกตวเรนซ=ไปข*างหลง พแกหงายท*อง เสยทาไปนด แตก!นงลงกนตออยาง
เรยบร*อย
“ขอโทษทคะ” ฉนหนไปก*มหวนดๆ ให*คนข*างๆ ทนงกนรวมโต@ะกนอย/ อกสห*าคน “เพอนฉนเ๋ลนไมคด”
“แฟนผมชอบท-าตวเหมอนแม” อตาบ*านสวนกลบ
ชะหนอยๆ จะท-าให*ฉนหมดโอกาสเป!นโสดตอหน*าหน2มๆ ร4
ขอโทษนะ๋2๋2ค2ณผ/*อาน นสยอยางเน(ย จนหยากนแล*ว มนยงไมหายไปจากค2ณชายเรนซ=เลย
++++++++++++++++++++++
วนเสาร=จบลงอยางทมนต*องเป!น เมอพระอาทตย=จะตกดน เราก!กลบมาถ4งออฟฟสทวร=ททาเรอ โดยสวสดภาพ
เรนซ=ทาทางมความส2ขเหลอหลาย ทไปตากแดดมาจนเป!นก2*งต*ม สวนฉนเศร*าใจ ได*ความด-ามาโดยไมต*องการ
คงอกนานกวาจะโปะครมไวเทนนง เอาผวขาวๆกลบมาได*ดงเดม แตไ๋อ*ด-าๆ นแหละ มนชางนาด4งด/ดใจฝรงท(ง
หลายให*หน*ามดได*ดนกแล
พอกลบถ4งบ*านวนน( อาบน-(าเสร!จท(งค/ ฉนก!น4กๆๆ วาจะท-าอะไรด
อ*าว นน อยาได*คดล4กกน ผลดกนใช *ห*องน-(าตงหากละ ห*องน-(าเล!กเทาต/*กบข*าว จะเข*าไปได*ซกกคนกน
4
ส2ดท*าย เมอน4กอะไรไมออก ก!ต*องไปเดนห*าง เพลงสมยใหมเขาบอกวา “รกแท*ตอ
* งเดนห*างกน ก2@กกTกซ งกน
และกนไมสนสายตาใคร” เอาละวะ เราก!ต*องไปเดนห*างกะแฟนนแหละ ห*างใดไหนเลาจะเรดเทาเทสโก*โลตสท
แยกบายพาส
กระน(นเลย ฉนเตรยมจดไปแล*ว วาต*องซ(ออะไรเพมใสห*องบ*าง
พอจอดรถได* ฉนก!เดนตามเรนซ=ทลวงหน*ามากอนนดน4งระหวางรอฉนล!อคก2ญแจ
ชวยด*วย แฟนฉนเหมอนผเลย
มนหายไปอกแล*วครบทาน
ไปโผลอกท ทเคาน=เตอร=ประชาสมพนธ= กะลงจ*อกบพนกงานโลตสทใสส/ทล-าลองเส(อสมวง

อารมณ=น(น ฉนอยากวงเข*าไปในแผนกเครองครว คว*ากระทะฟาดหวนายคนน(สกเปร(ยง
พลาดสายตาเป!นไมได*เลย
ยงกวามล/กชายอาย2ห*าขวบอก อยางน*อยล/กชายมนก!ยงไมท(งแมตวเอง ไปหาแมใหมละว*า
ฉนเดนผานไปทเคาน=เตอร= แล*วบอกน*องประชาสมพนธ=คนสวยๆ
“โทษทนะคะน*อง แฟนพมนชอบหลนะคะ หลไปเ๋รอย สวยไมสวย ไมมสนใจ โฮะๆๆ” อกมอลากเอวเรนซ=ออก
มา
ทไหนได* ผดคาด เขาทาทางลงโลดดใจ “เฮ * ค2ณกล*าบอกเขาเหรอวาเป!นแฟนผม”
“อ*ะ แนนอน” ฉนพยกหน*า ท*าวสะเอว
“จะให*ไปประกาศใสไมโครโฟนให*คนท(งห*างฟง ยงได*” ฉนขยบตา
“จ*า ค2ณนารกทซ/ *ด” เรนซ=เดนมาร2นหลงฉน เพราะวาเขาไมส/งเทาไหร ส-าหรบผ/*หญงไมเต(ยอยางฉน คางเขาก!
ได*ส2ดๆแ๋คไหลฉนพอด
“อม นารกจ*า” ฉนหนไปกอดเขาให*ทน4ง
ถ*าฆาได* ฉนฆาไปแล*ว ฮ4มๆๆ มนนานก
+++++++++++++++++++
ข-ากนละซคะ ค2ณผ/อ
* าน ณ เวลาน(นฉนก!คดข-าๆ ยงง(แหละ ใครเลยจะร/*วาเพราะฉนปลอยนสยเจ*าช/ *ของตาคนร/ป
ไมหลอ(สกเทาใด) ให*มนตดตวไปอยางน(น แล*ววนน4งฉนจะต*องน-(าตาเช!ดหวเขาเพราะเรองน( ซ4งไมใชแคเรอง
เดยวซะด*วย นางเอกคนสวยเลอกได* ก!ปญหามากอยางน(แหละ
แตละวน ฉนมเรองคดมากเยอะกวาเดม เพราะระหวางทท-างาน ต*องมา๋๋นงกล2ม
* วาเรนซ=จะหายไปไหน เขาจะ
ไปหาใคร ฉนก!ไมเคยมแฟนฝรงน อยาวาแตฝรงเลย แฟนไทยยงไมมเล*ย เลยไมร/*วาเวลามแฟน มนควรจะต*อง
4 ยงไง ถ*าร/*วากล2ม
ร/*สก
* ยงง( ฉนอย/เป!นโสดไปจนตายต(งแตแรกเสยจะดกวา
“โฮลา กว*าป*า” เรนซ=โผลหน*ามาทออฟฟสวนน( ต(งแตยงไมห*าโมงเย!น
ฉนก-าลงนบเงน เซ!นชอให*โจ
ท2กคนหนไปมอง
พตองร/*จกเรนซ=แล*ว เชนเดยวกบค2ณโทมส แตโจเพงเคยเห!นเขาคร(งแรก
“โจ น....” ฉนอ*าปากจะพ/ด
ตาอ*วนไมแม*แตจะมอง เขาบอกลาท2กคน เดนแล*วก!สวนเรนซ=ออกไปเลย
แนนอน เกดเรอง
“ไอ*อ*วนนใคร” เรนซ=ถามฉน เมอโจจงใจสงจ/บผานกระจกมาหน4งท ขณะทฉนยนตะล4ง ยงไมทนไ๋*ดค
* ว*าแฟ*ม
ยกข4(นมาท-าทาโกรธ เขาเปลยนมอน(นมาตะเบ@ะใสเรนซ= แล*วเดนหวเราะจากไป
“โจ” ฉนตอบส(นๆ ข(เกยจมากเรอง เดGยวยาวแนๆ
“ไอ*ลามกทค2ณเขยนในจดหมายนเองร4” เรนซ=พ/ด น-(าเสยงไมคอยพอใจ
“เรนซ= ฉนไมเคยไปเมาทไหนกะผ/*ชายคนไหนไมวาจะเป!นเพอนรวมงาน หรอไมใช ฉนไมเหมอนกะค2ณ” ฉนพ/ด
เสยงเรยบๆ พยายามจะไมโกรธ เมอน4กถ4งเรองเมอวนศ2กร=ทแล*ว
“โจ ทะล4ง แตก!ไมเคยหยาบคาย แล*วเขาก!ไมท-าอะไรนาเกลยดลบหลงคน เขาแคหยอกเลนตอหน*าหน*าประชา
ช”
“นนแหละ ยงหนกเข*าไปใหญ” เรนซ=ยงท-าตาขวาง “มนคดวามนเป!นใคร มาย2งกะแฟนชาวบ*าน”
เอาละหวา คนทบอกวา ตวเองไมเคยห4ง และจะไมห4งใคร เรมแล*ว
คนทเจ*าช/ *ได* แตถ*าฉนแคย(มให*พมอเตอร=ไซต=หน*าโรงแรม ก!ถ4งกะตาขวางได*แบบน( โดนยวจากซ(เพอนค2ย
ภาษาดตช=ของฉนเข*า๋ยงง( มนใจได*วาแตน(ตอไป ฉนไมไ๋ด*อย/อยางมความสงบส2ขแนแล*ว
4 วาเรนซ=ไมมความย2ตธรรมกะฉนเลย
ฉนเก!บโต@ะเงยบๆ ไมได*พ/ดอะไร ฉนก!ไมได*เข*าข*างตาอ*วน แตฉนเรมร/*ส ก
ฉนไมมสทธจะเลนสน2ก หยอกเอนกะเพอน แตเรนซ=เอง วนๆตอนไปเมา หายไปท(งวน ไมร/*ไปท-าอะไรกะใครมา
บ*าง แคทเห!นวนกอน ก!ท-าให*เดาไปถ4งไหนถ4งไหนแล*ว
พอเราออกจากออฟฟสมาได* ฉนก!แวะทร*านข*าวแกงในซอยหลง ไมอยากกลบไปกนข*าวทช(นลางคอนโด ให*
สาวๆ ร2นน*องมาร2มล*อมกรTดกร@าดเขา มนชางส2ดเซ!งส(นด
“ป*าขา” ฉนเหวยงกระเปSาถอไปวางบนโต@ะ ท-าการจองท กอนจะไปยนสงข*าวขาหม/สองจานพเศษด*วย

ข*อดของเรนซ=คอเขาไมเคยเรองมากเรองอาหารการกน อะไรทฉนกน เขาก!กนได*ท(งน(น น-(าด4มก!เหมอนกน
แม*วาคร(งแรกๆ เขาจะบนเรองชาสส *มแปรSนทใสมาในน-(าแข!งท2บๆ พอฉนยนให* เขาก!รบไปด/ดจากหลอดงายๆ
“ทรก อาทตย=น( เราไปเทยวไหนกนด” เขา๋4น4กข4(นมาได* วาเหลออกสองวน ฉนก!จะหย2ดส2ดสปดาห=
“ไปทะเลอกละกน” ฉนกลนขาหม/ตรงมนทแสนอรอยไปอยางรบๆ แอบเสยดายนดหนอย ทไมได*เค(ยวๆ เอาล(น
ด2นๆ รบรสความน2มของมน แตก!ตอบกลบเขา
“พป/ตดตอเรอไปเกาะรายาให*แล*ว” กนเสร!จฉนก!คาบส *อมคาปากไว* คาดวาเดGยวต*องตอบค-าถามอก
“ไมต*องตนเช *าไมได*เหรอ”
“เรนซ=ละก*อ ไปฟรก!ดถมไปแล*ว” ฉนเอาส *อมจ(มผกกาดดองตามเข*าปากหลงพ/ดจบ
“แหม ลลลทรก ค2ณท-างานบรษททวร= เลอกทวร=อนก!ได* หรอวา....”
ฉนอ4(ง “ซ4งไมได*แปลวาฉนเป!นเมยเจ*าของ” ฉนโพลงข4(นมา ไมทนทจะเค(ยวหมดปาก
อนน(เขาหนกลบมามอง
“ค2ณอยามกได*นกนะทรก ฉนให*ได*เทาทฉนมนแหละ” ฉนเรมน*อยใจข4(นมาอก
“โอSๆๆ อยาท-าตาแดงๆ อยางง(น” เรนซ=สงเกตน-(าเสยงฉนแล*วด4งหวฉนไปซบไหล “ผมไมได*คาดหวงอะไรจาก
ค2ณขนาดน(น”
นนมนหมายความวาไงกนแนเนย
ฉนน*อยใจยงกวาเกาอก ตกลงฉนให*อะไรเขาไมเพยงพอเหรอ
+++++++++++++++++++
และไมต*องบอก ทรปไปเทยวเกาะ เรนซ=ไปเทยววงไลจบสาวๆ ผมทอง ทกรTดกร@าดๆ เวลาเขาจบโยนลงน-(า ม
หรอฉนจะยอมปลอยให*เป!นยงง(น ไมร/*จกผ/ห
* ญงไทยตวเล!กๆ ปากจดๆซะแล*ว
“นแมค2ณ ปลอยให*สามเขามเวลาอย/กะภรรยาเพงแตงงานมงเหอะ”
ฉนไปยนเท*าสะเอวอย/รมตลง
ได*ผลอยางร*ายกาจ ฮฮ ฉนย(มยองในใจ
สาวน*อยบกนแดงลายดาว เดนกลบข4(นฝง มาข*างฉน
“ซอร เธอมาฮนนม/นกะแฟนหรอกหรอ” หลอนถาม แมคนน(ทาทางเป!นมตร ด/ไมคอยร*ายกาจเทาไหร
“ออ จ@ะ” ฉนสวมรอยตอไป “เขาทะเล*นนะ แตฉนก!ไมห4งหรอกนะ ยงต*องอย/ด*วยกนอกหลายป”
“เขาร/ปหลอมากเลยนะ” แมผมสน-(าตาลย(มอยางจรงใจให*ฉน พร*อมค-าบอกเลาของเธอ
“ฉนอจฉาจง” เธอมองตาฉนตรงๆ “เธอนาจะยงเด!กอย/เลยนะ”
ส2ดท*ายฉนเลยนงอย/กะโรสาลนทรมน-(า ตากแดดให*ด-าไป ปลอยให*น-(าใสๆ พดข4(นมาใสนอง
เรนซ=ไมได*กลบมา แล*วฉนก!หาไมเจอ
โรสมาเทยวคนเดยว เพราะอกหก นนคอสงทฉนได*ยนหลงจากเรานงค2ยกนสกพก แล*วหลบแดดลงไปลอยคอ
ในน-(า
( อมตาค/เรยวเหมอนเมล!ดอลมอนต=สน-(าตาลออน เธอ
เธอเป!นผ/*หญงฝรงเศสตวเล!กๆ ผมตรงสน-(าตาล ขนตาทล*
ไมเชงสวย แคนารก และทส-าคญ ด/เธอเข*าอกเข*าใจฉนอยางมาก
“ถ*าเธอมแฟนหลอ เทห= รวย ฉลาด เขาก!จะหลงตวเอง และเลอกมาก” โรสาลนบอก เธอเอามอวาดไปรอบตว
ท-าเหมอนเต*นระบ-าในน-(า
“แฟนฉนเขาไมได*หลอหรอก เรองฉลาดก!ไมเทาไหรนก” ฉนแย*งเบาๆ “แล*วรวยน เลกพ/ดถ4งเลย” พอถ4งตรงน(
ฉนแอบย(มเยาะ
โรสาลนหวเราะ “ลลล เธอเป!นคนตลกมาก”
ฉนไมตอบกลบวาอะไร แตท-าหน*าซเรยส
“แฟนเธอเป!นอยางน( แล*วเขาเลยท(งเธอไปหรอ” ชวยไมได*ถ*าฉนก!อยากร/*ประสบการณ=รกชาวบ*าน
สาวฝรงเศสคนน(ไมรงเกยจทจะตอบ
“ชาย เราคบกน ต(งแตฉนจบมธยม” เธอเปรยบเทยบช(นเรยนในย2โรปให*ฉนฟง
“พอเราแยกกนไปอย/มหาวทยาลย เขาก!เปลยนไป” ตาเธอลองลอย ระหวางย*อนอดต เหมอนกบตวทลอยกาง
แขนกางขาอย/บนผวน-(า
“เขากลายเป!นปรนซ=ชาร=มมง หน2มล/กคร4ง หลอ เข*ม นารก ขบรถยนต= สาวๆแยงกนมาเป!นค/เดท” เธอตอ “ท(งท
ตอนอย/บ*านตางจงหวดกน เขาก!เป!นหน2มล/กชาวไร เรายงวงไลแกะแขงกนอย/เลย”
ฉนถบตวเองข4(นไปลอยน-(าบ*างแล*วด4งน(วเธอไว* เราจะได*ลอยขนานกนไป หวไมชนกน ฉนตะโกนแขงออกมา
เพราะไมได*ยนเสยงตวเอง เนองจากน-(าเข*าห/ไปเยอะ

“เขามความมนใจเพมข4(น จ4งไมต*องการเพอนสาวคนเดมสนะ” ฉนไมเคยมประสบการณ=น(หรอก แตคดวามนคง
นาเศร*ามากๆเลย ส-าหรบเพอนต(งแตสมยเด!กเ๋ชนโรส
“ใช” เธอยนยนค-าตอบฉน “อยาวาเลยนะ แฟนเธอก!มแววนะ แล*วเขาก!เอนเตอร=เทนผ/ห
* ญงเก@งเกง” โรสตะแคง
หน*ามาทางฉน ทยงนอนลอยมองเมฆบนฟ*าทเคลอนช *าๆไปบนฟ*าใสสออนนน
“โรสาลน ฉนร*อนหน*าแล*วละ” ฉนพยายามยนในน-(า “ฉนหลบไปทาครมกนแดดเพมกอนนะ”
ฉนจะได*ถอโอกาสไปเดนหาเรนซ= เผอเราจะได*เอาหวงยางไปลอย ก*มสน!อคเคลด/ปลาตอนให*อาหารมน
“หายไปไหนมาจ@ะ ลลลทรก” เรนซ=วงมาจากตรงไหนฉนไมทนเห!น แตมอเขาไวมาก รวบใต*เขาฉน อกแขนก!
ช *อนใต*แขนอยางเร!ว ฉนร/*ตวอกท ก!โดนเขาช *อนไปท(งตว ฉนเกาะคอเรนซ=ไว*แนน
“อยายกๆๆๆๆๆ” ฉนกรTด เตะขาไปมา เรนซ=ชอบท-านสยแบบน( อะไรทห*าม เขาจะรบท-าทนท เหมอนประชด
“กรTดๆๆๆๆๆ” เสยงฉนเองแหละ ตาแสบเอาฉนพาดไหล แตอทาไหนไมร/* ฉนกลวจะหลนลงมาหวกระแทกพ(น
คอหกจะแย
“ค2ณหายไป” เขาปลอยฉนลงไปนอนกล(งเกลอกอย/บนพ(นทรายทคลนซดข4(นมาถ4ง
“ถ*าให*ฉนพ/ด เขาเรยกวา ค2ณนนแหละท(งฉนไว*” ฉนตะเ๋กยกตะกายปนข4(นไปนงทบเรนซ=ไว* แล*วด4งสายเชอก
สร*อยคอทเป!นหยกสเขยวเข*มของเขา มากระต2ก
“ฮ( ฮๆๆๆๆๆ” ตาบ*า๋๋นผงกหวข4(นมา ท-าเสยงม*า แล*วตขาด*วย
ฉนหวเราะกTกออกมา ลมทจะงอน พอเห!นฉนย(ม เรนซ=ก!ท-าหน*าพอใจ เขายกมอมากอบหน*าฉนด4งลงไปจ2@บหน4ง
ท นานด*วย นานจนลมไปเลยเรองกลวชาวบ*านจะเห!น
“พอละ” ในทส2ดเขา๋!ก!พ/ดออกมา
“งะ” ฉนกระฟดกระเฟยด คดในใจวาอะไรฟะ อ2ตสาห=หาเรองมาเทยว หางไกลผ/ค
* น น4กวาจะได*ท-าอะไรโรแมน
ตกๆ หนอย
“ค2ณตดผมยงกะตงเม” เรนซ=วจารณ=
เฮ *ยยยยย อะไรกนเนย ชวตอนสงบส2ขของสาวโสดอยางฉน ไมเคยได*ยนค-าน(มากอน
4 ส/ญเสยความมนใจไปบางสวน
“ฉนหรอตดค2ณ” ฉนผงะ ร/*สก
“ใช แล*วค2ณก!วตกจรตด*วย เวลาผมไปเลนฟ2ตบอลค-าๆ ค2ณไมยอมนอน นงถางตารออย/ท2กคนเลย ผมเห!นหรอก
นะ” เรนซ=ด4งมอให*ฉนยนข4(น
4 วาหน*าร*อนผาวๆ จรงๆ
เราเดนเข*าไปหลบในศาลาทานข*าว อาหารเทยงยงไมเ๋๋สร=ฟ แตฉนเรมร/*สก
พอทาครมกนแดดเพมเสร!จ ทางผ/*น-าทวร=ก!เรยกกล2มกนข*าว รอบน(เป!นโต@ะจน
เรนซ=มความส2ขมากๆ ทโต@ะเรามคนนงน*อย เขากนซะเกอบเทาฉนสองคนกน
“นทรก มาฟรกนฟรแล*วยงกนเยอะอก” ฉนอ2บ
“ถ4งเรากนเหลอเขาก!คงไมเก!บไว*กนหรอกนะ ผมวา” เรนซ=สนบสน2นความคดของตวเอง
พนกงานเสร=ฟเดนมาเตมน-(าพลาง ท-าหน*าอมย(มแบบอดไมได*
“แหม นารกนะ”
“ไมคะพ” ฉนรบเถยง “มนไมนารกเลยคะ กนจ2มาก เล(ยงเปลองส2ดๆ”
“อ*าว” เจ@แกรนน-(าเสร!จ วางกาน-(าชาท(งไว*ให* “ฝรงเงนเยอะ ให*มนจายส”
“เจ@ไมร/*อะไร ฝรงรายน(โคตรข(นกเลยคะ เล(ยงไปปวดหว”
“จบท-าปGวสค*า” แกย(มยงฟนเห!นเกอบหมดท2กซ เข*าใจวาแกแซวเลนเอาฮา
“ขอบค2ณค*าบ” นายตวด เสลอข4(นมาอยางออกนอกหน*า
“ร/*เรองหรอนาย ฮ4” ฉนเอาน(วจ(มๆพ2งคนทฟาดท2กอยาง แล*วยงไมลมวามของหวานคอเงาะด*วย
“ไมร2” ฝรงข(นกของฉน ตอบด*วยภาษาไทยเพ(ยนๆ เอาใจแฟนตวเอง
“ไอนกนยงไง” เขายกผลไม*มขนเยอะๆข4(นมาล/กน4ง ไมมใครในโต@ะเรมทานผลไม*ส กท
“หารอยมนกอน” ฉนหยบอกล/กมาแหวกขน หารอยจางๆ ทพาดตามยาวของล/กเงาะ แบะให*เขาด/
เรนซ=หวเราะก@ากข4(นมาแบบหย2ดไมได*จรงๆ
“ตาบ*า หวเราะอะไร ฉนยงไมได*ท-าไรตลกเลย” ฉนตข*างแก*มเขาไปเบาๆ “เอ@า ด/ส สอนอย/”
“พอเห!นรอยน(ก!เอาเล!บจกมนลงไป ลากยาวๆ เปลอกมนบางตรงน( มนก!จะอ*าออก”
ไมร/*จกเซยนเงาะอยางฉนซะแล*ว
“พอได*เน(อเงาะสขาวหวานอรอยมาแล*ว ค2ณก!แทะ”
ฉนรบคว*ามอเรนซ= “แทะ ไมใชโยนเข*าปากยงง(น”
แทะ ส-าหรบฉนก!คอคอยๆเอาฟนเลาะล/กเงาะออกมาจากเมล!ดโดยไมให*เยอแข!งๆ ตดเน(อมาด*วย
“โหย ยาก” คนทอยากกน เรมบน

“เนย มนตดมาอกแล*ว” เรนซ=อ*าปากให*ดเ/ งาะล/กทสาม ทเหมอนจะเลาะเอาเยอแข!งๆ ออกมาท(งยวง
“กนไมอรอยเลย แข!ง” เขาท-าทาจะล*วงมนออกมาจากปาก
“แอร@ยยย นาเกลยด” ฉนปดปากเรนซ=ตอ “เค(ยวๆ ไปเหอะ”
“เหมอนเล(ยงล/กเลย” เพอนผ/ห
* ญงคนไทยรวมโต@ะ เอยข4(นมาหลงจากเรนซ=ได*เงาะไปเจ!ดล/ก เรยกได*วาแทบจะ
มากกวาคนอนท(งโต@ะอย/แล*ว
“คงจะหนกกวามล/กอกคะ” ฉนตอบพสาวแกไปเบาๆ “เหมอนมล/กสองคนเป!นแนแท*คะเจ@”
“ยงดนะ” พเขาตอบมา “แฟนพกนยากกวาน(นอก ของทกนแล*วล-าบากนไมแตะเลย”
พแกยนเงาะทยงเหลอในจาน สงกลบมาทางฉนอก “กนไปอกหนอยซน*อง เดGยวเรากนไมหมด เขาก!เก!บไปให*
คนอนกนพร2งน(หรอก”
ฉนอ*าปากหวอ ท4งในความคดอนเฉยบขาดของเจ@แก
“ไหนๆ เขาก!ให*มาแล*ว ต*องชวยกนกนให*หมด”
“ง(นก!ไมเกรงใจนะคะพ”
++++++++++++++++++++
“ทรก” เรนซ=นงชนเขาอย/ด*านหลงฉนเนย
อ*อมแขนเขาโอบฉนไว*หลวมๆ เพราะวาข*อศอกฉนมนขยบจะทมอกเขาเรอย
อSอ เรานงตอจกซอว=กนอย/นะคะ ฉนไปขนซ(อจกซอว=ห*าร*อยช(น ร/ปววสวยๆมาโหลน4งจากงานเอกซ=โป เขาเลย
ลดให*เหลอ กลองละสามสบห*าบาท จากสามสบเก*า
“ไปนอนกนเหอะ” ตวแสบเรมหอมขมบฉน และเล!มไปเรอย
เจอแบบน(เดาได*เลยเชยว
4 มนค*างคายงไงไมร/* ชวยกนตอส จะได*
“เรนซ=อะ ภาพน(ใกล*จะเสร!จแล*ว เหลอแตทะเลสาบเอง ถ*าไมเสร!จฉนร/*สก
เร!วๆไง” ฉนย2
“ตอเสร!จก!งวงสลบพอดละ” เรนซ=ชะโงกข*ามไหลฉนมาด/ ร/ปเกาะทอย/กลางน-(า
“น-(ามนสเหมอนกนซะขนาดน(น” เขาหมดความพยายามกะการจะตอให*มนเสร!จ หนมาพยายามท-าอยางอนแทน
“นานะ ท(งไ๋*ว*กอน พร2งน(คอยตออก กวาจะได*แคน(ก!ตอต(งหลายวนแล*วนะ”
เขาชนกะห*องฉนแล*ว เพราะจดการเลอนเบาะ ย*ายทนอนเอาเองได*ตามใจชอบ
เรนซ=ไปค2ย
* ๆ หาคาสเซ!ตมาใสวทย2 แล*วอวด
“น อนน(วม เมอร=เต(น” มนเป!นเพลงบรรเลงทบอกไมถ/กวาคลาสสคขนาดไหน ทแนๆไมใชร2นเดยวกบโชแปง โม
สาร=ต หรอไชคอฟสก( ทฉนร/*จก
“เพลงสมยใหม เขาเรยกมนมอลมวสค” เรนซ=ไมพ/ดปลาว ตรงมาลากแขน ลากขาฉนข4(นไปนอน
ตกใจหมด น4กวาเขาจะท-าอะไร
“ชอบร4เปลา” เพลงทผมเปดประจ-ากอนนอนเลยนะ
“ฉนก!มเพลงทเปดท2กคนนะ” ฉนกดป2มให*ทเลนคาสเซ!ตอกด*าน เปดฝาออกมา
4 ด ทจะอวด แล*วก!ร/*สก
4 ขอบใจเจ*าอ*วนไปในคราว
“โจอดมาให* เพลงดตช=ทดงๆ จากนกร*องหลายคนเลย” ฉนร/*สก
เดยวกน
“ฉนร/*จกด/มาร= อคดาแอนด=เดอะม2นนก แฮร=มน แล*วก!มาร=โก* บอร=ซาโต*แล*วด*วย” ฉนปดฝาคาสเซ!ตกลบไป แล*ว
พลกตวข4(นไปนอนบนหมอนตวเอง
“เ๋กงแฮะ” เรนซ=ดดน(วเป@าะ “แตทค2ณพ/ดมา ผมไมชอบใครสกคน”
“อ*าว” ฉนตะแคงตวบนมอยนหวตวเองไว* “ไมดงหรอกหรอ”
“ไมใชนกร*องทผมฟงนะส ทฮอลแลนด=ก!ดงอย/นะ” เรนซ=มองหน*าฉน “ค2ณไปขอเขามาร4”
“ไมเชงอะ ฉนหดพ/ดดตช=กะโจนะส วนน4งเขาก!เอาเทปมาให*” ฉนด4งผ*านวมข4(นมาถ4งคอ
“บอกให*เอาไปฟงกอนนอน” ฉนปดตาลง เพลงทเรนซ=เปดก!เพราะด มนวนไปวนมา เหมอนจะไ๋มยอมจบ ฟง
ชวนหลบดแท*
“ไอ*เพอนรวมงานค2ณคนน( ผมไมชอบมนเลย”
“เรนซ= มนของค2ณนะ อาย2มากกวาเราสองคนเกอบสบปแล*ว” ฉนบอก
“คนดตช=นะ ไมสนใจอาย2หรอก ไมใชวาอาย2มากกวาแล*วจะต*องร/*ดกวา ท-าตวถ/กต*องกวา” เขาอธบายยดยาว
“ยงไงผมก!ไมชอบมนอย/ด ขนาดมนร/*วาค2ณมแฟนแล*ว ยงจะมาเจ@าะแจ@ะอก”
“อออออ” ฉนคราง ทตานท-าเนย ตกลงวาโจมาเจ@าะแจ@ะฉนหรอกหรอน น4กวาหลงคดไปเองซะละ
4 หรอไง” เรนซ=ท-าเสยงคาดโทษ
“ค2ณไมร/*สก
4
“ไมร/*อะ” ฉนก!ตอบแบบตรงๆ อยางทร/*สก

“ฉนไมเคยมแฟน ไมเคยมใครจบ จะร/*ไม@ละ” ฉนวาจะหลบแล*ว หลงจากฟงเพลงกลอมไป ส2ดท*าย เลยล2กข4(น
มาแว*ดอก “อยามาตอกย-(าฉนเรองน(”
ฉนตะแคงข*างให*เรนซ=ทยงนงเอาดนสอด-ารางร/ปเลนในสม2ดสเก!ตช=ของเขา หนให*ฝาแล*วพยายามจะหลบๆซะ
เขาเอ(อมมาจบไหล หนฉนกลบมาตามเดม
อ2*ยโหยS ตนเต*นๆๆ จ2@บๆหนอยก!ด
แตวา
ไมใ๋ช
เรนซ=บอกวา “ผมจะเขยนภาพค2ณ หนหน*าไปหลบยงง(!ก!วาดไมได*ส”
ไหงเป!นง(ละเนย ฉนหม2นตวกลบไปแล*วก*มหน*าง2ด นอนดกวา
++++++++++++++++
นอนนงๆ เนยไมไ๋*ด*แปลวาหลบหรอก หลงจากนอนหายใจนงๆ สม-าเสมออย/เกอบคร4งชวโมง ฉนก-าลงท-าใจวา
เข*าภวงค=แนๆแล*วเชยว เพงคดได*วา ผ/*ชายนถ*าอยากให*สนใจเรา เราต*องท-าเป!นไมสนใจ
ได*ผลท2กท
มลมหายใจเบาๆมาเปาใสข*างขมบฉน แล*วก!ตามาด*วยจม/กโ๋ดงๆ ของฝรงคนทฉนบอกวารกท2กวน
“ร/*หรอกนะวาไมไ๋ด*หลบ” อ*าว ร/*ทนเหมอนกนน
“ไมได*หลบแล*วจะท-าไม” ฉนถามกลบ ใจเต*นข4(นมาเชยว เดGยวเขาก!ไ๋*ด*ยนหรอก
“ไมหลบก!จะจ/บส” ไมได*พ/ดเปลา เขาท-าให*ด/ด*วย
เฮ *อ อ2ตสาห=หาโนนนมาฆาเวลา ส2ดท*ายก!ไมใชจะเลนตวหรอกนะ เวลามนจะมาถ4ง มนก!มโอกาสเองแหละ แต
ไมใชวาเจอหน*ากน จะลากข4(นเตยงอยางเดยว เวลาทเขาอยากจะแสดงความรกบ*าง ไมใชวามนจะต*องจบด*วย
การมเซ!กส=เสมอไปนนะ
ยกเว*นคนน(ไว*สกคน
เรนซ=นเป!นคนออนหวานจรงๆ เขาไมเคยรบร*อน ไมใชวาต*องตะเกยกตะกายเอาตวเองออกมาจากเส(อผ*า แล*ว
ตะกละตะกลาม จ/บจ*วงล*วงควก แบบฉนเคยเห!นเด!กหอทโรงแรมมนแอบท-าในเงามดของต4กหอพก เขาร/*วาฉน
ไมหนไปไหนแล*วเราก!มเวลาท(งชวต
“ท-าไมตวสน” เขาถาม “ปานน(แล*วยงจะกลวอก”
“กลวส” ฉนกระซบตอบเบาๆ “กลวเรนซ=ไมรกฉนจรง กลวค2ณจะท(งฉนไป กลวตวเองไมดพอ กลวค2ณเปลยนใจ
กลวสารพดแหละ”
“เราสองคนไมมใครร/*อนาคตหรอก” เขาพ4มพ-าแผวเบา อย/ข*างห/
“ฉนจะก-าหนดมนเอง” ฉนท-าเสยงมนใจ ย(มปากฉก
เรนซ=ย(มแล*วจ/บแก*มฉนอก “ค2ณนไมคอยยอมย(มเทาไหรเลย ถ*าย(มจะได*รบจ2@บเยอะๆ”
ฉนเลยอดย(มอกไมได*
“ฉนจะย(มท2กวน ถ*าอย/กะค2ณ”
“ง(นผมก!ต*องท-าให*ค2ณมความส2ขจะได*ยม
( ได*ท2กวน ใชม(ยละ” จม/กเขาเลอนมาคลอเคลยอย/ข*างคอ
“แล*วถ*าวนไหน ฉนร*องไห*ละ ยมไหลเอาเส(อเช!ดน-(าตาได*รเ4 ปลา” ฉนด4งเส(อเช(ตเรนซ= เจ*าตวยกสองมอยอมแพ*
ให*ฉนด4งมนออกทางหวไปโดยด
“ให*ทง( สองไหลเลย” เขาก*มลงมากอดฉน หวเราะ๋รวน ด4งให*ฉนข4(นมานงบนตก เอา๋หวซบไหลเขาไว* ไมมเส(อ
เช(ตแล*ว ได*กลนตวเรนซ=เลย ผ/ช
* ายนแปลกจรงๆ ท(งทไมไ๋*ด*ประแป*ง ทาน-(าหอมแตมกลนแปลกๆ เหมอนถ/สบ/
ในห*องน-(าฉนไมได*มสบ/สกหนอย มแตครมอาบน-(าโวคกลนล/กพช แชมพ/ก!กลนเดยวกน
“ถ*าฉนร*องไห* ค2ณจะกอดฉนท2กทไม@” ฉนแหงนหน*ารอฟงค-าตอบ
“ท2กท” เรนซ=ยนยนค-าตอบ พร*อมจ/บลงบนเปลอกตาฉน ขวาแล*วก!ซ *าย โอ*วววว ฉนจะหลบแล*ว
“ถ4งผมจะโกรธ ถ4งจะอารมณ=เสย ถ4งค2ณจะไมร*องไห* ถ*าค2ณบอกให*กอด ผมก!จะกอด ตลอดไป”
เฮ *อ ถ4งแม*ทก
2 วนน( ฉนจะต*องเสยน-(าตามากมาย แตก!มค-าสญญาน( ทยงคอยหลอเล(ยงให*ก-าลงใจอย/ ถ*าฉนขอ
ฉนก!ได*กอดอบอ2นๆ เต!มใจจากเขาท2กท แล*วยงง(จะให*ตดใจได*ยงไงกน ฮอๆๆๆ
ฉนยงนอนฝนหวานอย/ หมอนยงมกลนผมเรนซ= ผ*าหมก!มกลนแป*งตราง/ตดอย/ เพราะเขาทาแก*ร*อนบอยๆ กลอง
เกมส=หมากร2ก ทเราซ(อมาเลนด*วยกนยงกองอย/บนพรมข*างทนอน จTกซอว=ทตอไปแล*ว แปดร/ป เรยงเป!นช(นๆ อย/
บนกระดาษหนงสอพมพ= ฉนยงตดสนใจไ๋มถ/กวาจะแกะมนโยนกลบลงกลองไปด หรอวาเอาไปเข*ากรอบ (แล*ว
จะแขวนตรงไหนละ)

แม*วาเรนซ=จะบนกลบไปแล*วสองสามวน พอกลบถ4งบ*านเขาก!คงไปสลบ เพราะเจ!ทแล!ก พอล2กข4(นมาได* ฉนก!ได*
เมล=ทนท Love is in the air จรงๆ มนยงอบอวลอย/ในบรรยากาศรอบตว แตละวนเช *าๆ ไมอยากล2กไปท-างาน
เลย
วนเวลาพอไมมเรนซ=อย/ใกล*ๆ มนก!ผานไปอยางรวดเร!วอก ท2กคนในออฟฟสเรมมงานย2ง ฉนก!ไมแพ*กนหรอก
เทศกาลทองเทยวจากย2โรปเรมข4(น เมอเดอนกนยายนมาถ4ง
ค2ณโทมสจ*างพนกงานเพมมาอกคน เพอท-าหน*าทจองโรงแรม(อยางเดยวล*วนๆ) แม*กระน(นท2กคนก!มงานมาก
โดยเฉพาะฉนทใครๆ ชอบหาวางานบญชไมคอยมอะไรให*ท-า เลยต*องควบงานเลขาไปด*วยอก เพอนๆ ฉนหาย
หน*าหายตากนไปหมด เพราะตวเองไมมเวลาจะโทรหาใครเลย โผเผออกจากออฟฟสได*แตละเย!น ฉนก!กนข*าว
แล*วนอนเทาน(น ชวตประจ-าวนอนนาเบอหนาย กลบมาอกแล*ว
“โย สาวน*อย” อโจ เหมอนเดม ไมมใครอนพ/ดกะฉนยงง(
“เย!นน(ไปดนเนอร=ด*วยกนเหอะ” ตาล2งชวน
ฉนอ*าปากเหวอ
“โจ แกเล(ยงข*าวคนอนเป!นด*วยเหรอ” ประสบการณ=น(ไมมใครในออฟฟสเคยพบ แม*แตพหญง เพอนรวมงานคน
ใหมหน*าทจองโรงแรมก!ยงหนมาท4ง แสดงวาเจ@แกร/*กตตศพท=ความเป!นดตช=ด
“ใครบอกวาจะเล(ยง” คนชวนปฏเสธหน*าตาเฉย
“ไมมเพอนกนบ2ฟเฟต=ทโรงแรมเนย กนคนเดยวไมอรอย”
“ฝนไปสยะ ต(งสองร*อย” ฉนโบกมอปฏเสธทนควน “ท-าไมไมเลอกกนร*านข*างทางแถวเน(ย แล*วนายเล(ยงฉน
สามสบบาท น*อยไปเสยน”
นายอ*วน เก@กทาหลอ กอนจะล*วงกระเปSาเส(อยดโปโล มตราบรษท แล*วหยบบตรสแดงๆ ออกมาสองใบ
“แต@ะเอยเหรอ เร!วไปปาว” พตองทาย
สงทสน2กสนานทส2ดส-าหรบพวกเรา ก!คอการทไมต*องพ/ดภาษาองกฤษกะพวกฝรงในบรษท นายโจนความร/*
ภาษาไทยแตกฉานมาก ขนาดเด!กป.สามทเดยว สวนน*องโต* ท2กวนน(ก!ฟงภาษาไทยเข*าใจเกอบหมดแ๋ตอาน
ไมออก ซ4งไมนาแปลกใจ เพราะรายน(มสาวตดตร4ม ในขณะทด/@ด/ยงไง ฉนก!ไมสามารถจะเปลยนความเชอทคด
วาน*องแกเป!นเกย=ได*สกท
“แต@ะเอยไมม มแตแต@ะอGง” พอมนพ/ดจบ นสยลามกๆ ก!มาจบข*างแก*มฉนทนใด
“โว*ย” ฉนปดแขนเพอนรวมงานท(ง แล*วรบฉกตGวนนมาอานด/เอง
“อSอ บตรลดห*าสบเปอร=เซ!นต=” ฉนน4กได* “ปกตพวกนายก!กนอาหารโรงแรมลดคร4งราคาอย/แล*วนจากเมน/” ท-าไม
ฉนจะไมร/* ฉนนแหละเป!นคนไปตดตอทางโรงแรมเอง เพราะเรามพนกงานตางชาตทเรยกวา Representative
ทมาจากหลายบรษทแมในย2โรป พวกเน(ยไมคอยยอมกนข*าวแกงข*างทางหรอก
“อ*ะ แนนอน” โจรวบตGวกลบไปจากมอฉน
“แตงวดน(ได*สองใบ” มนอวด
“เออ ท-าไมละ อยาบอกนะ วาไปโกหกเอฟบ วามารบแทนให*ค2ณโทมส” ฉนต(งแงไว*กอน นายนหวหมอจะตาย
“ของผมได*แล*ว” เสยงหวหน*าตะโกนบอกมาข*ามผนงเต(ยๆทเป!นฉากก(น แยกความเป!นสวนตว
“แล*วของใครละวะ” พตองแสดงความอยากร/*
“ได*มาต(งแตวนเกด” โจบอก “เขาให*มาสองใบ ไว*พาเพอนไปกน”
“โห โทษๆๆๆ” อนน(ฉนขอโทษอยางจรงใจ มวแตรบๆ ย2งๆ วาเรนซ=จะมาหา ฉนลมวนเกดนายน ท(งทตวเองร/*วน
เกดท2กคน ตอนแรกวาจะซ(อเทปเพลงไทยให*พแกคนบ*างเป!นการขอบค2ณ ดนลมสนท
“ไมต*องขอโทษ มารบผดชอบเลยเร!วๆ”
“เฮ *ย” ฉนเผลอตะโกนออกมาเสยงดง “เรองเสยเงนฉนไมชอบ”
“กนดนเนอร=บ2ฟเฟต=โรงแรม ไมดร4” โจยนหน*ามาใกล*ๆ แล*วพ/ดตอเบาๆ
“ลจายสองร*อย โจไปกนฟร เป!นของขวญวนเกด”
ฉนหนไปมองหน*าพตอง ชวยกนหนอยสเฮย
แทนทแกจะชวยหาทางออกให* แกดนร2นหลงให*อก
“เออ ไปจ ท-างานเครยดๆ ไปนงหวเราะแก*เซ!งกะโจมน ปกตมนก!ไมชวนไปกนเหล*า เลนอบายม2ขน”
โถพ
“มคนเล(ยงแล*ว” นายอ*วนเดนหม2นตว สะ๋บดต/ดหยายๆ เต*นระบ-าไปรอบๆ ออฟฟส
“ฉนยงไมได*บอกวาจะเล(ยง”
“ลมวนเกดโจได*ยงไง เมอวนเกดเธอ ผมยงโทรไปหาบรษททวร=ขอสองทฟรให*ลลลไปเทยวกะแฟน ไอ*อาร=ต

ตสข(ยา”
“ไอ*โจ มานเลยเอ!ง” ฉนกระโดดคว*าเป*สะพายของพแก แล*วเตะต/ดคนทส/งเกอบเทาประต/ออฟฟส
“ปากหมา วาแฟนเราได*ยงไง”
“แฟนร4วาผว”
“กรTดดดดด ค2ณโทมส หกเ๋งนเดอนมน ไลมนออก ท-าอะไรให*ลลลสกอยางนะคะ มเพอนรวมงานปากหมาทน
ไมไหวแล*ว” ฉนวงกรTดกร@าดไปประจบเจ*านาย ขณะทนายอ*วนยนเท*าสะเอวข*างน4งแบบไมหยหระ
“อยาพ/ดมาก เลกงานแล*ว เจอกนทหน*าลอบบ(เลย ให*รอนานๆ เดGยวจะโมโหหว”
ดตช=เพอนรวมงานร2นพฉนท(งท*าย แบบไมให*หนรอด แล*วรบวงจากออฟฟสกระโดดข*ามร(วต*นไม*หน*าระเบยงต4ก
ไปข4(นจกรยานยนต=สภาพเกาคร-าคร4ของตวเอง
“เฮ *ยเดGยว แล*วนายจะไปไหน อกคร4งชวโมงก!เลกงานแล*ว” ฉนเปดประต/วงไปถามตอ
“ไปเยยมแขก ทปาตองเมอร=ลนเอง”
“ด กลบมาไมทนเวลา สายเกนห*านาท ฉนกลบบ*านทนท”
“ให*มนร/*ซะมงแมค2ณ วานดไทย หรอนดฝรง”
เซ!งเลยฉน
ได*เรองเสยเงนอกแล*ว
++++++++++++++++++++++++++
ใครจะคดวาการออกมากนข*าวเย!นกะเพอนตางเพศมนจะสน2กแบบน(
เพราะความท๋/ร/*จกกนมาจากการเป!นเพอนรวมงาน ฉนก!เลยไมคดจะอาย ทต*องยกนองไกข4(นมากด เลอะมอ
ก!แ๋*ล*วยงไง จะกนปอเปTยะทอดแบบช(นเดยวกดสองค-าหมด เค(ยวแก*มปองขนาดไหน หรอจะแอบใช *ไม*จ(มฟน
4 ตะขดตะขวง
ก!ไมร/*สก
จะมาเหนยมท-าไม ไอ*คนทนงกนอย/ด*วยนะหนกกวาอก นายโจเป!นคนดตช=ทสมชอดตช=อกคน ต(งแตฉนเคยเห!น
มา ปกตถ*าจายเองก!คนละ๋*ร*อย ส-าหรบบ2ฟเฟต=ม(อเย!นไมจ-ากดระยะเวลาในโรงแรมระดบสามดาวข4(นไปขนาดน(
ค2ณพแกกนแคจานเดยว
จานเดยวจรงๆ แตเตมหลายหน จนนบไมทน น-(าด4มก!ไมสง เพราะฉนบอกวาจะจายแคน( ถอเป!นของขวญวนเกด
โจก!ดใจหาย ยอมด4มแคน-(าเปลา ซ4งพนกงานเสร=ฟมาเตมให*ฟร ตลอดม(อเย!น เรด
เรมกนประมาณหกโมง กวาจะกนเสร!จ ค2ยเสร!จ ปาเข*าไปสามท2ม ฉนไมเคยกนม(อเย!นมาราธอนท ไหนนานขนาด
น( ในทส2ดฉนก!ล2กจากโต@ะ หนงท*องต4ง หนงตาหยอนทนท
! ปาก ใสเก*าอ(วางข*างๆ “อมมากโคตรงวงเลย เดGยวหลบตอนขบรถข*ามเขา”
“ไมไหวแล*ว โจ” ฉนปาผ*าเ๋!๋!ชด
“เดGยวไปสง”
ฉนตนทนท หายงวงเป!นปลดท(ง
“เฮ *ย” งานเข*าแล*วส
“หมายถ4งวา คนน(ผมจะไปซ(อของทเทสโก*หนอย ปานน(ยงไมปด”
“เฮอ” เสยงฉนถอนหายใจ หลงคดไปได* วาคนอยางตานหรอ จะมการข*ามเขาขบรถไปสง
โจให*ฉนออกรถไปกอน แล*วตวเองตามมา ถ4งไมไ๋ด*ค2ยกน บนถนนสายอนตรายข*ามเขาปาตอง อยางน*อยก!อ2น
ใจละว*า เพราะตอนทเรนซ=มาอย/ด*วย ฉนเพงเจออ2บตเหต2คนขบมอเตอร=ไซต=โดนรถจTบเสยไปตอหน*าตาตอตา
ยงสนไมหาย น4กถ4งวนน(นแล*ว เรนซ=ทเป!นคนข ตามหลงเจ*าสองล*อเคราะห=ร*ายคนน(นมาตดๆ ถ4งกบเขาออน
ปลอยมอเตอร=ไซต=ให*ล*มท(งยน ซะยงง(น เป!นฉนนแหละทยงมสตทน หลงจากกรTดได*สด
2 เสยง ฉนก!คว*ากระตก
น-(า ยห*ออลคาเทลสเหลอง กดหา 191 ทนท ฝรงทตวใหญๆ มาเจอคนลอยข*ามถนนตอหน*า ก!ถ4งกบมอเท*าออน
ขมอเตอร=ไซต=ตอไมไหวกนเลย
ฉนสะบดหวนดๆ ไลภาพตดตา อยางน*อยฉนก!ข*ามจ2ดทส/งทส2ดลงมาแล*ว ดนมาน4กถ4งวนทรถมอเตอร=ไซต=ฉน
กล(งตกเขาขาลงแทน วนน(นฉนใสช2ดนกศ4กษา และขมาคนเดยวด*วย ฝนตกถนนลนเล!กน*อย ฉนเองขรถชดซ *าย
มาตลอด พอรถล*ม มนก!เลยเหวยง ท(งคนและรถชดซ *ายคร/ดกบราวก(นมาตลอดทาง ท-าให*ไมตกลงไปข*างไหล
เขาข*างๆ ถอวาค2ณพระค2ม
* ครองจรงๆ ฉนเลอดออกซบๆ ตามแขนและเขา มอก!ออน ท-าอะไรไมถ/ก รถก!สตาร=ท
ไมตด ไมมใครหย2ดรถตรงโค*งน(ได* ไมง(นคงจะมใครลงมาชวยผ/ห
* ญงตวไมคอยเล!กทนงพงราวก(นถนน น-(าตา
ไหลพรากๆ แขนเลอดแดงเถอก รอจนต(งสตได* ฉนก!โทรหาอสตฟให*มนขบรถมารบ เพอนสาวทท-าทาจะพการ

น4กถ4งวนน(นแล*วขนล2กซ/
แหม คดอะไรแตละอยาง
นายอ*วนมาไลตามฉนทน ตรงแถวร*านสกรนเส(อ กอนถ4งปTมน-(ามนทหวม2มสแยก ฝรงไมมมารยาทนบบแตรให*ฉน
หย2ดรถมา เพอให*พแกกลาวค-าอ-าลา ราตรสวสดY ในขณะทตวเองสงเสยงหนวกห/ปล2กชาวบ*านบางคนทคงก-าลง
ล*มตวลงบนหมอนพอด
“เอ*ยยยยย รถแรงด ขไมรอเราเลย” เสยงค2ณทานโวย
“หนฝรงโรคจตเ๋*ฟย
* ” ฉนตอบเอามนไมแพ*กน
“ฝนด ผกระชากหว”
“กรTดดดดดดดด” เสยงฉนเอง ไมได*กลวผ แตอตานมนพ/ดจานาเกลยด รบไมได*
“ไอ*เประตะ” ฉนดาไมให*มนร/*ตว
“แปลวาไร” วาแล*ว ต*องมค-าถามกลบมา
“ไมบอก ถามเมยแกละกน ไปละ”
ร2งเช *าเมอพๆ ในออฟฟสมาถามขาว ฉนก!เลาไปตามทค2ณๆ ผ/*อานได*ฟงนแหละ สงสยจะไมมอะไรตนเต*น
สน2กสนานเป!นพเศษ เพราะพตองท-าเสยงออ และพหญงก!หนหน*ากลบไปท-างานตอ คนทมคอมเมนต=คอน*องโต*
คนเดยว
“เประตะคออะไร” นาน มค-าถามเดยวกน
“ค-าน(มนไมมอย/จรงหรอก น*องโต*” ฉนตอบให* สงสารเด!กอยางร/*
“จรงๆเหรอค2ณลลล”
“จรTง คนอยางลไมเคยโกหกใคร”
“แฟนลลลไปก!ดนะ ค2ณจะได*ท-าตวเหมอนเดม มเวลาเลนกะพวกเรา” น*องโต*กลาวแบบอารมณ=ด พร*อมหลวตา
ให*ฉนลงไปก*มด/ทล(นชกโต@ะ
“เอ*ย ได*เกมส=ใหมอกแล*วเหรอ” ฉนเอาหวไปม2ดด*วย ความทงานวาง เลยไมร/*จะท-าอะไรด ชงกาแฟแจกเพอน
รวมงานก!แล*ว ถายเอกสารให*ค2ณโทมสก!ครบหมดแล*ว สงแฟกซ=ให*พตองก!แล*ว เฮ *อ ชวตสม2ห=บญช
“เปลาๆ นรเวอร=แดนซ= เพลงเพราะมากๆ โต*เพงได*มา ค2ณลเอาไปฟงกอนได*เลย” น*องโต*ใจด หยบซดในซอง
พลาสตกใสน(นยนให*ฉนเลย
“อา ไมมคอมวางส” ในเมอพตองก!ท-างานงวน พหญงย4ดคอมไปเป!นของสวนตวแล*ว น*องโต*เองก!ได*แลบทอป
จากนายใหญ เหลอคนวางงานอยางฉนนแหละ ไมมคอมพวเตอร=บนโต@ะท-างานตวเอง เพราะค2ณโทมสบอกวา
“ลลลมงานสวนมากเป!นงานเขยนมอท(งน(น ท(งบล ใบอนวอยซ=และรพอร=ท ไมต*องใช *คอมให*เปลองทหรอก”
“เออ เนอะจรงด*วย” ไอ*น*องโต* เข*าข*างฉนเสมอ
“ง(นพร2งน(โต*เอาโน*ตบ2@คมาจากออฟฟสค/โอนมาให*ยมนะ ตวเกาของโต* แตวาเอาไว*ฟงเพลงพอได*อย/”
“ออ” ฉนท-าทาจะจ2@บไอ*เด!กเต(ยนสกหน4งจ@วบ เจ*าตวแหกปากลน “ไมเอ@า”
“เจ@เคยท-าจรงๆร4” ฉนถาม หวเสยเล!กน*อย
“ไมเคย”
“ดงน(นก!ไมต*องโวยวาย” ฉนเดนเซ!งส2ดๆกลบไปทนงตวเอง ไมร/*จะท-าอะไรด เพราะงานหมด นงอย/ไมถ4งห*า
นาท ตวชวยก!มาทนใด
“ผ/ห
* ญงหน*าเลอด มารบเงนไปเร!วๆ” กรTดดด นายโจมาแล*ว มเพอนค2ยแล*วฉน
“เอามา” ฉนแบมอรอ เพอนดตช=จอมทะล4งควกเงดสดทมดไว*ด*วยหนงสตTกเป!นก*อนๆ ออกมาจากกระเปSาสะพาย
แล*วด4งวาวเชอร=สเขยว อกป4TงออกมาจากกระเปSากางเกงขาส(นสกาก ฉนยนมองนงๆ น4กอะไรบางอยาง
นายน รบเอามอก2มเป*ากางเกง ซ4งฉนไมไ๋ด*แม*แตจะแว*บมอง แตพอพแกท-ายงง(น มนเลยตกเป!นเป*าสายตา
“ทะล4ง” โจถล4งตา
“จะบ*าาาาาาาเหรอ” ฉนโวย ใครจะไปมองของแก
4 (นมาแกวง ท-าปากจ2@
“คดอะไรลามกแนๆ” มนเอาน(ข4
( คดแล*ว”
“เฮย ถ*าฉนคดไรยงง(นก!สน
“แล*วคดอะไร”
“ก-าลงคดถ4งสมยเรยนประถม” ฉนบอก “อย/โรงเรยนเทศบาล เพอนผ/*ชายน2งกางเกงนกเรยนขาส(นสกากเหมอน
แกเนย”
“แกแล*วร4 ยาย คดถ4งสมยยงเด!ก” โจมองไปรอบๆ เห!นแก*วกาแฟตามโต@ะท2กคน ยกเว*นโต@ะฉน
“ไมกนกาแฟร4” เสยงถามมา

“แก*วไมพอ” ฉนบอกตามตรง วนกอนท-าหล2ดมอแตกไปซะใบน4ง ยงไมได*ไปซ(อมาใหมเลย
“อยากกนกาแฟเหมอนกน” โจบอก “วนน(ยงไมได*เข*าไปเยยมแขกทโรงแรมเลย”
“อ*าว แล*ววาวเชอร=นละ” ฉนถาม หลงจากเก!บเงน และลงลายมอชอกนเรยบร*อย
“ต(งแตเมอวานแล*ว ลมให* รบจะไปกนข*าวกนไง”
โจมองไปยงเพอนรวมงานรอบๆ ห*อง เพราะไมเห!นใครเงยหน*าข4(นมาทกทาย
“เมอคน....” พแกเรม
“เขาร/*กนหมดท(งออฟฟสแล*ว” ฉนล2กข4(นยน เท*าสะเอวค-(าต/เ* อกสารด*านหลงไว*
“ว*า” เสยงโจแกล*งท-าอาการผดหวง “ไปบอกเขาท-าไม วาเราก-าลงจะแตงงานกน”
ได*ผลมากๆ พตองเงยหน*ามาจากหลงจอคอมของแก
“เฮ *ย ไอ*โจ มวปาว”
เสยงคนโกหกค-าใหญหวเราะก@ากๆ ลนออฟฟส ท-าให*น*องโต*ขมวดค(วอกคน แตไมพ/ดไร
“พตองก*อ” ฉนเดนไปบบไหลแก “ก!พไมทกไอ*อ*วนมน มนเลยหาเรองเป!นจ2ดสนใจไง ใครจะไปแตงงานกะมน ข(
เหนยวขนาดน(” ฉนหนไปมองหน*าคนสร*างขาว
“เอาเหอะ บายสามแล*ว ต*องไปหากาแฟกน” โจตดบท
“วางใชไหม@ หลอน” นายหนมาถามฉน “ถ4งขนาดนงเสรมสวยเนย”
เฮ *ย มนเหลอบเห!นตลบแป*งชเนฉนอก อ2ตสาห=เอาไปวางหลบไว*รมหน*าตาง ฉนฉวยมนไปโยนคนใสกระเปSาซะ
“วางไม@ก!ไมแน แล*วแตอารมณ=”
“มาด*วยกนเลย ไปชวยขายทวร=ทกะตะธานเลย”
“โว*ย ไปถ4งกะตะ ไมเอา” ฉนปฏเสธ “เปลองน-(ามนรถ” ออฟฟสไมได*จายคาน-(ามนรถให*ฉนนหวา
“ไปรถคนเดยวกนก!ได*”
“แย*ก ไมเอา รถโคตรเกา ต/ดแกก!ใหญ นงคนเดยวกนทหมดท(งคน ฉนจะนงตรงไหนได*”
“ต*องเอา มาเร!วๆ” นายหวเหมงลากต*นแขนฉนไป ฉนยงไมได*หยบกระเปSาถอเลย “ไมต*องเอาไป” มนวาง
กระเปSากลบลงไปทเดม
“ขอยมผ/จ
* ดการบญชไปชวยงานผ/*จดการฝายล/กค*าสมพนธ=กอนนะครบ” นายอ*วนจบหวฉนก*มลงไปโ๋*ค*งให*ค2ณ
4 กอนมนจะร2นฉนออกประต/ไป
โทมส แกหวเราะห4ห4
ซวยอยางแรงเลย วนพ2ธน(
+++++++++++++++++++++
ความสมพนธ=ของฉนกบเรนซ=ก!เหมอนจะหายไปตามเวลา และความย2งว2นวายกบชวตของท(งค/ เดอนต2ลาคมเป!น
วนหย2ดเรยนของเมองไทย แตไมใชเนเธอร=แลนด= มนเกอบจะตรงข*ามกน เพราะส(นป คอชวงเวลาแหงการสอบ
เรนซ=หายเงยบไป พยายามท-าผลสอบมหาวทยา๋ลยปแรกให*ด จะได*ไมโดนรไทร= และเวลาฉนเลาเรองท
ท-างานไป เขาก!จะตดพ*อตอวา หาวาฉนไมรกเขาแล*ว ไปรกคนอนแทน (ใครทไหนฟะหลงมาชอบฉน ถ*าสวย
เลอกได* คงไมพลาดไปเลอกเธอหรอก ตาบ*า)
ภาษาดตช=ของฉนดข4(นเยอะ ฟงออกเกอบ 70% แล*ว และอยางน*อยฉนก!ฟงเกอบท2กค-าทนายโจพ/ดได* เรนซ=
บอกวาภาษาดตช=ของตาน เหมาะแกการฝ4กฟงมากๆ เพราะโจพ/ดแบบไมมส-าเนยงคนดตช=บ*านนอก เดาได*วาท
บ*านนาจะอย/ในเมอง หรอไมก!เรยนมาด*านการสอสาร หรออยางน*อยก!ต*องจบป.ตรแล*วละ ก!ใช *ได*แสดงวาตาน
ไ๋มโ๋ง เรนซ=บอกวา คนดตช=สวนใหญไมคอยจบการศ4กษาระดบส/งพวก Bachelor หรอท ทฮอลแลนด=เรยกวา
ฮาเบโอ หรอเวโอ (HBO, WO) หรอก เพราะง(นการทเรนซ=ไปเรยนปรญญาตรเนย ถอเป!นเรองไมธรรมดา
เออ จรงด*วย พอน4กข4(นมา ฉนไมเคยถามอะไรตาอ*วนเลย ต*องถามด/ เพอสดบความอยากร/*อยากเห!นซะทก!ด
เหมอนกน
“นายเรยนจบไรมา ถ4งมาท-างานกระจอกๆยงเง(ยอะ” ฉนถาม เมอเราออกไปกนข*าวเย!นด*วยกนทร*านอาหารใน
ซอยแคบๆ หน*าหาด วนทฉนต*องตามนายอ*วนไปชวยด/แลล/กค*าดตช= แตอยาหวงวาพแกจะเล(ยงข*าว ฝนเอาจะ
งายกวา
“จบบรหารธ2รกจ”
“หา ไมจรTง” ฉนแทบจะกรTด
“จบด*านน(หางานทฮอลแลนด=ไมได*หรอ” ฉนเรมเครยดแล*วสน แล*วฉนจะไปท-ามาหากนอะไรทโนนละ ฝนจะไป
อย/ในเมองกงหน ดงดอกทวลปกะเรนซ= สงสยได*อย/บ*านเฉยๆเป!นแมบ*านกนแนแท* เกาะ๋ผวกน
“มนก!มงาน แตเบอ อยากมาเทยว อกอยางเมองไทยอากาศด” ค-าตอบมาตรฐานน( ฉนร/*อย/แกใจ
“แล*วเดGยวนายก!จะกลบไปร4”

“อกสกปสองป หรอไมก!สามสป”
“เออ ยงคดไมตกวาง(นเหอะ” ฉนสร2ปให*
“นายมแฟนน ใชไหม” ฉนชะโงกเข*าไปถาม ท-าเสยงเบาๆลงนดน4ง เผอคนอนได*ยน
“เห!นตอนไหน” โจเฉยๆ แตเลกค(ว
“ก!เห!นนายจอดรถยนค2ยกน”
“เห!นแคน(นนะ”
“ใช แตฉนมเซนส=”
“เกงน” มนเอาส *อมช(หน*า ฉนเลยปดออกไปอกข*าง ให*พ*นหน*าสวยๆของตวเอง (แหวะ)
“ใชเปลาละ ส/งเทาฉนได* ผมยาวมากเลยแตไมได*ท-าสผม ผวคล-(ากวาฉน ตาโตๆ คมๆ” พ/ดถ4งตรงน( ฉนก*มลงด/
แขนตวเอง ทไปตากแดดมาเมอหน*าร*อน มนหายไปหมดแล*ว กลบมาสเหลองออนเหมอนเดม สงสยฉนจะไมม
โอกาสจะด-า ผมทรงนกเรยน ตอนน(มนยาวเลยห/ออกมาหนอย ฉนไปย*อมมาเป!นสน-(าตาลช!อกกะแลต เอ@ะ จะ
เปรยบเทยบท-าไมน
“ง(นก!คงใชแหละ” ตาอ*วนยอมรบ
“เขาจะไมมากรTดๆๆ ใสฉนเรอะ ออกมากนข*าวกนบอยไปร4เปลาน” ฉนเรมเป!นหวง
“ไมเด!ดขาด เขาไมมสทธ” เอ พ/ดแบบน( มนนาคด แฟนไมมสทธ แ๋*ล*วฉนเป!นอภสทธชนหรอน อะนะ บาง
อยางไมจ-าเป!นต*องถาม เมอฉนกนเองจายเองแบบน( ไปกนทไหนเมอไหรกบใคร ก!ไมมคนรงเกยจ
“วนน(ไมได*แวะไปแถวโน*นนะ” โจบอกซะกอนทตางคนจะกลบไปข4(นมอเตอร=ไซต=ตวเอง
“ไมเป!นไร ยงไมด4กเทาไหร” ฉนกลนค-าวา ด4กกวาน(ก!กลบเองไ๋*ด* ลงคอไปซะ แอบเสยใจนดๆ ท-าไมต*องเสย
ใจด*วยฟะ ถ4งจะมากนข*าวข*างนอก ก!ไมใชตานจะบงเอญอยากจะไปเดนห*างตอนด4กๆ ท2กคร(งซะเมอไหร บางท
การมเพอนซ( แล*วขาดไปเนย มนก!ท-าให*ใจหายเหมอนกน ฉนแอบคดถ4งยยเจน ทไมร/*ไปอย/ซะทไหน ถ*ายงอย/
ภ/เก!ตด*วยกน ฉนจะลากคอหลอนมานงเมาท=เรองทท-างานให*ฟงท2กวนเลย อยากปร4กษาปญหาชวต
+++++++++++++++++++++
ชวตฉนร2งโรจน=มาก ฤด/ทองเทยวน( เรองเรยนก!ด ฉนลางานเรยบร*อย เพอไปรบปรญญา แม*กระน(นก!มเรอง
เกอบๆ จวนเจยน ให*ใจหายใจคว-านาด/
ฉนขอทรานสครปต=ไมทน จะต*องกลบไปสงขลาแล*ว ถ*าไมไปรบทรานสครปต=แล*วสงซองใบสมครกบอเอ!มเอส
ให*ทนวนน(นละก!แยแนๆ ตอนแรกทางเจ*าหน*าทมหาวทยาลยไมยอม ถ*าฉนไมมารบเอกสารด*วยตวเอง อะไรกน
นกกนหนานะเนย
ฉนอยากสอบชงท2นไปเรยนตอทฮอลแลนด=............ได*โปรดเถด พระเจ*าเข*าข*างล/กช *างด*วย
ส2ดท*ายหลงจากอ*อนวอนด*วยน-(าตา ร2นน*องทนารกคนน4งของฉนก!สงใบสมครปดซองเรยบร*อย ให*ฉนย(มออกใน
งานรบปรญญาซะหนอย เพราะฉนเป!นพคนโต ก!เลยด/นาจะตนเต*น ทจะได*รบปรญญากอนใคร พอกะแมกลบ
เฉยๆ ฉนเองก!เฉยสนท ทเกลยดทส2ด คอพธซ *อม แอบอจฉานงตฟ มนไมต*องมารบปรญญา ฉนเองก!ไมอยาก
รบ แตแมบอกวา “๋นานะ ไปรบซะหนอย” แตแมเองนะ จบอกษรจ2ฬา นาปล(มแท*ๆ ก!ไมยอมเสยเงนถายร/ป
เหมอนกน
แล*วส2ดท*ายฉนก!ไมเคยมร/ปรบปรญญา เพราะไ๋มได*สงไ๋*ว* สวนใบปรญญาน(นก!ไมร/ห
* ายไปไหนแล*ว เออเนอะ
กระดาษมนไมส-าคญเลย
“แมง ตนเต*นวะเ๋ม_” นงเพอนเกย=อกคน จบปากจบคอมาลากฉนไปถายร/ปกะพอแมของมน
“แก ท-าตวเป!นผ/*หญงหนอยส อยาออกสาวเกน” มนสงฉนอก
“อทอมม กร/เป!นผ/ห
* ญงจรงๆนะเว*ย ไมใชสปชส=เดยวกะเม_” ฉนฟาดหลงมนป@าบ
อารมณ=เสยหง2ดหงด กอนจะกลบลงสงขลามา ฉนเพงปฏบตการเด!ดเดยว ประกาศบอกเลกกะเรนซ= แล*วก!ปด
โทรศพท=มอถอท(งไว*เลย สามวนแล*วเนย ปานฉะน( พแกจะเป!นไงบ*างไมร/*
ฉนเองก!เสยใจ คดวาบอกไปตอนน(จะดกวา สงสยฉนเองจะไมเหมาะกะการมแฟน แตละวนฉนปวดหวกะอาร=ตต
สอารมณ=ข4(นๆลงๆ แบบเรนซ= เบอชวตรกข*ามขอบฟ*า สงสยเป!นชวงเวลาแหงการจตตก อะไรก!ไมได*อยางใจ
“ท-าไมแฟนเราไมมามง” พอฉนถามข4(นมาเอง เมอเห!นพวกเพอนๆ มแฟนฝรงตวโตๆ มารวมถายร/ปกบบณฑตจบ
ใหม
“ไมมาละดแล*ว ไมอยากถายร/ปให*มร/ปด*วยกน เวลาเลก ต*องมาไ๋ลฉกท(งแบบในมวสควดโออะป@า”
ฉนไมได*แอคทาเลย หน*าก!ไมได*แตงมา นอกจากชเ๋น เพอนสนทบนผวหน*าฉนแล*ว วนน(ฉนก!ทาเปลอกตาส

! กก(งพงค= สประจ-าคณะฉนเอง กะทาลปสตกสมะเหมยว แบบไมวาว พอละ
ชมพ/ชอ
แมไมได*บนอะไร เชนเดยวกะน*องสาว แมถอวาปรญญาไมได*อย/ทร/ป อย/ทรบจากมอทานเจ*านายคนไหน มนอย/
ในน( แมเอาน(วจ(มข*างขมบฉน “ระวงความร/*ทวมหวจะเอาตวไมรอด”
สงสยจะจรงอยางแมพ/ด ฉนอ2ตสาห=จบมาได*เกยรตนยมอนดบหน4ง คะแนนส/งลว แตเรองความรก ฉนเอาตวไม
รอดจรงๆ กวาจะมแฟนก!ปาเข*าไปยสบแล*ว แถมมแล*วก!ท-าตวไมถ/ก ส2ดท*ายเลอกผดอก ดนะทฉนตดสนใจเจ!บ
ตอนน(ไปกอน ถ*าคบกนอยางน(ตอไป ฉนต*องแยกวาน(อกหลายเทาแนๆ
“บอกเลกกนไปแล*วละ หมามT” ฉนพ/ดเบาๆ เสยงคนเอะอะอ4กท4กอย/รอบข*าง ไมร/*แมจะทนได*ยนหรอเปลา “ถ*า
ได*ท2น ไปเรยนตอ แล*วเขาคดจะสานตอ ระหวางทเราอย/ใกล*ๆกน ก!คงจะมโอกาส” ฉนพ/ดตอไปเรอยๆ “แตไม
อยากมความสมพนธ=แบบน( ท2กข=ใจจรงๆ มานงคดมาก ห4งด*วย ความรกทมองไมเห!นอนาคต”
“เพงคบกนปเดยวเองเจ@” น*องสาวฉนปลอบใจ “ยงไมเสยอะไรมากมาย”
4 ผด ไมร/*จะบอกอะไรกะน*องด วา”อะไร” ทไมได*เสยมากมายนะ ส-าหรบฉน เสยคร(งเดยวก!จบกน
ฉนเงยบ ร/*สก
แล*ว เฮ *อ
++++++++++++++++++++
ออยเป!นเพอนใหมผ/*หญง ทฉนเพงร/*จก หลงจากการสอบสมภาษณ=ท2นคร(งทสอง คร(งแรกฉนสอบไปเมออาทตย=
กอนหน*า คร(งแรกทฉนข4(นไปกร2งเทพ เมองหลวง โดยไมมใครไปด*วย ทรปอนยาวนานข*ามคนบนรถทวร=คนใหญ
ทเปดแอร=เย!นซะจนเกอบจะแข!งตาย ฉนคดในใจแควา ทเมองนอกมนหนาวกวาน(เยอะ แล*วก!พยายามขมตา
หลบ
การสมภาษณ=คร(งแรก ทต4กฐานเศรษฐกจ ฉนไมได*แตงช2ดนกศ4กษาแล*วน เพราะจบไปแล*ว รอบน(ฉนใสเส(อ
ล/กไม*ไมมแขนสป/น กะส/ทล-าลอง กระโปรงเข*าช2ดกนสเทา หน*าตางวงมากๆ ก!แนละไมได*นอนมาท(งคน ไมได*
แตงด*วย นอกจากทาแป*งนดหนอย
ผลการสมภาษณ= โทรมาบอกให*ฉนร/*อกสวนตอมา ฉนก!เลยต*องลางาน เพอข4(นไปกร2งเทพอก ต-าแหนงอยางฉน
เนย ถ4งจะลางานบอยแคไหนก!ไ๋มเป!นไรหรอก ตราบใดทไมได*ลาวนศ2กร= ค2ณโทมสก!ดใจหาย ลางานแบบได*
เงนด*วยอกตงหาก แล*วพอสอบสมภาษณ=คร(งทสอง ฉนก!เลยได*ท-าความร/*จกเพอนใหมคนน(แหละ
เพราะผานเข*ารอบสองมาได* ความมนใจฉนเลยพ2งกระฉ/ด ฉนเตรยบค-าตอบมาเรยบร*อย วาท-าไมจ4งอยากไป
เรยนตอ และท-างานในครว ความรกในการท-าอาหารฝงหวฉนเข*าไปต(งแตวชาท-าอาหารของอาจารย=เชฟฮนส=
ฉนเลยไมกลวทจะต*องจบของร*อนๆ ยนอย/หน*าเตาไฟ ใสช2ดก2@กขาวๆ ใสหมวกเก!บผม และไมมโอกาสจะได*โชว=
4 ในการทได*แอบมองคนทกนอาหารทตวเองท-า มทาทางเอร!ดอรอย เทาน(นแหละ จรงๆ
สวย ฉนชอบความร/*สก
การสมภาษณ=คอนข*างเครยด คณะกรรมการนงล*อมโต@ะยาวในห*องประช2มทสมาคมการโรงแรมแหงประเทศไทย
ท2กคนรอฟงค-าตอบจากฉน โดยกรรมการแตละคนจะถามค-าถามของตวเอง
(“ท-าไมเธอถ4งคดวาตวเองพเศษ ควรจะได*รบเลอก ท(งทตอนน(
อาชพประจ-าเธอไมได*เกยวอะไรกบโรงแรมเลย”
“ดฉนถอวา การไปท-างานในย2โรป เป!นการเรมใหมส-าหรบท2กคน ดงน(นจ4งไมมใครได*เปรยบเสยเปรยบ และดฉน
มค2ณสมบตของตวเองคอเป!นคนเรยนร/เ* ร!ว ใ๋*หเ* รมท-าอะไรใหมๆ ก!ได*ท(งน(น แล*วก!จะใช *เวลาไมนานในการปรบ
ตวให*เทากบระดบของคนอนๆคะ”
“มนใจจรงนะ” คณะกรรมการอกคนพ/ด แตนนคงไมใชค-าถาม ฉนนงเงยบๆ รอค-าถามตอไป
“เราด/แล*ววาค2ณพ/ดภาษาฝรงเศสได*ด” กรรมการผ/ห
* ญงพ/ดข4(นมาเป!นภาษาฝรงเศส
“ดฉนฟงและอานได*ดเทาน(นคะ แตมนใจวาพ(นฐานทด จะท-าให*พ/ดและเขยนได*เร!วไมแพ*กน” ฉนตอบไปด*วย
ภาษาฝรงเศส นคงเป!นค-าถามในการส-ารวจความสามารถทางภาษา
“ค2ณระบ2วาพ/ดภาษาดตช=ได*ด*วย” ผ/*ชายฝรงคนเดยวในหม/คณะกรรมการพ/ดข4(น ฟงจากภาษาองกฤษของเขา
ฉนร/*วาดตช=เป!นภาษาแมของเขาแนนอน
“ใชคะ”
“ท-าไมถ4งสนใจเรยนภาษาน(”
“มนเป!นรกแรกพบ กบนตยสาร Viva คะ”

ผ/*ชายฝรงทแนะน-าตววาชอเยอร/น หวเราะออกมา ขณะทคณะกรรมการคนอนๆ มองย(มๆ
“ดฉนเห!นวาภาษาน(แปลกด ตอนแรกคดวาเป!นเยอรมน แตไมใช พอลองศ4กษาด/จากอนเตอร=เน!ทก!ร/*วามนเป!น
ภาษาของเนเธอร=แลนด= ประเทศทดฉนใฝฝนอยากไปเทยว”
“แล*วสาเหต2อนละ” กรรมการผ/ช
* าย ทาทางมอาย2อกคนหน4งถาม ฉนวาเขาต*องร/*ความลบฉนแนๆ เลยบอกไป
ตรงๆ
“เพราะดฉนคบกบเพอนชายชาวดตช=คะ”
“การขอท2นคร(งน( ค2ณมจ2ดม2งหมายเพอไปพบแฟนหรอเปลา”
“มได*คะ ถ4งไมได*ท2นน(ดฉนก!ไปพบแฟนด*วยตวเองกคร(งตอปก!ได*” ฉนหย2ดหายใจแป@บหน4ง พยายามจะไมโกรธ
ทโดนถามแบบน(น
“แตดฉนอยากมโอกาสไปเรยนร/*วชาการท-าอาหารฝรง และฝ4กการท-างานรวมกบคนย2โรป เพอความก*าวหน*าใน
อาชพการงานคะ ดฉนตดสนใจจะ๋-าท-างานในสายงานอาหารและเครองด4มตอไปในอนาคต”
“เราจะไมให*เธอไปเนเธอร=แลนด=” เสยงกรรมการผ/ห
* ญงสาวๆ เฉยบขาด
“เพอตดไฟแตต*นลม และป*องกนนกศ4กษาไมให*เสยการเรยน” ได*ยนแคน(ฉนก!จะเป!นลม
“แตเราจะสงเธอไปเบลเยยมแทน หากเธอสอบผานการสมภาษณ=น(” ค2ณเยอร/นหนมาบอกและขยบตาให*
ฉนใจหายวาบ แล*วมนก!กลบมาใหม
ฮอๆๆ ฉนน4กวาจะตกการสมภาษณ=เพราะดนบอกความจรงเรองเรนซ=ไปซะแล*ว
ขาออกมากจากห*องสมภาษณ=ฉนหน*ามดไปเลย ออยนงใกล*ๆ นวดมอทเหงอแตกซกของฉน
“ยงไมถ4งควเราเลย” เสยงห*าวของเธอสนนดๆ ใครจะไมตนเต*น ในเมอรอบส2ดท*าย คนทจะสอบผาน จะเหลอ
แคสสบคนเทาน(นเอง
++++++++++++++++++
สโมงตรงเผงพอด ทฉนย4ดคอมพวเตอร=ได*เครองน4งจากโต@ะท-างานพหญง
เพราะต-าแหนงฉนไมมคอมพวเตอร=เป!นของตวเอง ต*องใช *ของคนโน*นทคนน(ทไปเรอย
“เอาไปเลย เดGยวพก!ต*องแวะไปหาเรเซอเวชนทโรงแรมหนอย” พหญงล!อคล(นชกโต@ะแล*ว เลอนเก*าอ(ให* ท-า
เสมอนวาในน(นมเงนล*าน
จรงๆโต@ะฉนตางหากเป!นทเก!บเงนสดเรอนแสน แตเนองจากสภาพสม2หบญช และโต@ะทกองรกไปด*วย ขนม
ของกน หนงสอเรยน ดอกไม*ค*างจากอาทตย=กอน และขยะอนๆ คงไมมใครคดจะเชอวามนเป!นทเก!บเงนสด
เกอบเจ!ดแสนบาท ท2กๆส(นเดอน
ได*คอมแล*วเหวย ฉนตนเต*นจนพมพ= URL ผดๆ ถ/กๆ กวาจะได*ก!ปล-(าอย/หลายท
เวบไซต=ของ HEP (Hospitality Exchange Program) ก!ข4(นมา
ฉนคลกๆๆ เข*าไปหาการประกาศผล
…
หน*าฉนตอนน( คงด/ไมได*
ผดหวงส2ดๆ
ชอฉนข4(นต*นด*วย ตว ก
แม*วาผลการคดเลอก ผ/*สอบผานจะไมได*เรยงตามล-าดบตวอกษร
แตฉนมองหายงไงก!ไมเจอชอตวเอง
ก-าลงจะน-(าตาไหลแล*ว พตองก!มาพอด
“โห ชอส2ดท*ายเลย ลลล”
แกช(ลงไปทบรรทดลางส2ดของจอ ฉนเลยเลอนหน*าจอข4(นมาด/
ฉนสอบผาน แตชอฉนอย/ในรายชอของกล2มทสอบผานจะได*ไปเบลเยยม
ฮาๆๆ ฮอๆๆ นฉนควรจะหวเราะหรอร*องไห*ดละเนย

ทางโครงการระบ2วนทในการเข*ารวมพธปฐมนเทศมาแล*ว อาทตย=หน*า
ท-าให*ฉนต*องไปยนบดอย/ทโต@ะค2ณโทมสซะอยางไว กอนทนายจะออกไปเยยมล/กทวร=ทโรงแรม
“ค2ณโทมสขา คอวา หน/สอบผานรอบสองแล*ว”
“อาทตย=หน*าลาหย2ดอกใชไม@ ไปได*เลย” เจ*านายฉนน วางายตลอด
แตมนไมงายอยางน(น ในวนทฉนบอกวาในทส2ดฉนก!จะต*องลาออกแล*ว เพราะฉนจะบนไปเบลเยยมหกเดอน
“ในทส2ด ค2ณลลลก!จะท(งเราไป” น*องโต*เป!นคนเดยวทด/อาลยฉนทส2ด
พๆ พากนเฉยๆ เพราะต(งแตฉนสอบผาน สามเดอนกอนหน*าทจะไป ค2ณโทมสก!หาพนกงานใหมมาเรยนงานไว*
แม*วาฉนจะคดค*าน
“ค2ณโทมสคะ ไมเร!วไปเหรอคะ ต(งสามเดอน ตอนลลลมาไมเห!นมใครสอนเลย”
“เอานา งบประมาณบรษทม” เจ*านายปดไปทาง
“ลลลไปตางประเทศ จะถามอะไรก!ล-าบาก มเวลาสามเดอน สอนกนไปกอน”
ฉนเสยดายเงนบรษทด*วยหรอน โอ* ความงกเรมเข*าครอบง-าฉนซะแล*ว ต(งแตยงไมได*ไปอย/ฮอลแลนด=
“เธอไมอย/ แล*วบ*านละ” เชอไม@วานคอค-าถามตาอ*วน
“ก!เลกเชา” งายๆ แคน(น
“แล*วรถละ” ฉนวาแล*ว พแกต*องเข*าเรอง
“รถก!สงกลบบ*านทสงขลาไป”
โจขยบตว คร(งนด/เหมอนเป!นคร(งแรกทแกพ/ดอะไรซเรยส
“ผมยมรถไว*ใช *ได*ไหม แล*วพอลลลจะกลบ คอยสงกลบไปไว*ทบ*าน หรอจะให*ท-ายงไงก!บอก ผมเป!นเพอนท
ไว*ใจได* เราร/*จกกนมาเกอบปแล*ว ระยะเวลาพส/จน=คน”
พตองเห!นดเห!นงามด*วยทนควน
“เอามาเป!นรถเชาบรษทแทน ออฟฟสจาย ลลลจะได*เงนด*วยดไม@”
“งา” ฉนยนชงใจ
“โจมนอ*วน ตวมนหนก มนจะท-ารถมอเตอร=ไซต=ลพงเร!วแนๆ”
“จะบ*าหรอ” มนโวยทนททได*ยนค-าวเคราะห=ลวงหน*าของฉน
“คนน(ทใช *อย/ ยงไมเห!นเป!นไรเลย”
“ก!แล*วท-าไม ฉนต*องเอารถท(งไว*ให*พวกนายใช *กนด*วย”
“มรถท(งไว* พวกเราก!!ไมลมลลลนะ” พป/เห!นดเห!นงามด*วย
ส2ดท*ายด*วยมตของทประช2มแบบไมเป!นทางการ รถมอเตอร=ไซต=ฉน กลายเป!นสมบตของสาธารณะ ท2กคนจะได*
ผลดกนใช * เมอฉนไมอย/
เฮ *อ ดจรงจรง
+++++++++++++++++++
2 ต2ลาคม ฉนข4(นกร2งเทพ เพอไปขอเอกสารรบรองประวตอาชญากรรมทกรมต-ารวจ และตรวจรางกายทโรง
พยาบาลต-ารวจด*วยเลย
กวาจะขอเอกสารทกรมต-ารวจเสร!จ มาถ4งโรงพยาบาล เจ*าหน*าทก!จะไมรบตรวจรางกายแล*ว ฉนต*องอ*อนวอนท(ง
น-(าตา กวาจะได*ลายเซ!นจากค2ณหมอมาจนครบท2กอยางทต*องตรวจ ไหนจะเอกซเรย=อก วงว2นไปหมดท(งโรง
พยาบาล ฉนท*อจนจะร*องไห* มนข4(นมาจ2กทอก แตฉนต*องกล(นมนไว*
วนท 5 ต2ลาคม ฉนข4(นกลบไปอก เพอจะไปเตรยมกรอกเอกสารขอวซา
กอนจะเดนทาง ฉนต*องลางานลวงหน*าอกสองอาทตย= เพอไปอบรม แล*วก!ต*องเตรยมแพ!คกระเปSายกษ=เลย
เพอจะบนไป พอน4กวาเคยท-างานอย/ปกวาๆ แล*วฉนก!อดใจหายไมได* สามเดอนทผานมา เมอฉนตดเรนซ=ออก
4 วา ชวตฉนไมได*มอะไรเปลยนแปลงไปเลย ขาดเขาไมได*ท-าให*ขาดใจจรงๆด*วย สามเดอน
ไปจากชวต ฉนก!ร/*สก
กวาน(เขาคงไปพจารณาตวเองอย/

ฉนไมมเวลาจะนงซ4มหรอเสยใจเลย เวลายสบสชวโมงทม ฉนก!แทบจะกนนอน ไมพอแล*ว นอกจากต*องเรยน
ภาษาท(งดตช=และฝรงเศสแล*ว ฉนก!ต*องร(อฟ(นเอาหนงสอเรยนวชาอาหารนานาชาตเมอตอนปหน4ง ข4(นมาอาน
เมอฉนกลบลงมาจากการย2งๆ ข4(นลองกทม.หลายรอบ ฉนก!ว2นตอในการเตรยมตวคนห*องเชาทคอนโด เอาข*าว
ของทไมใช *ไปแจกเพอน เสยดายต*นผกบ2*งฝรงดอกสฟ*าสด ฉนคงร(อมนออกไมได* เก!บไว*ให*คนทมาอย/ตอด/แล
ก!แล*วกน จTกซอว=ฉนร(อมนกลบไปใสกลอง เอาไปบรจาคทห*องสม2ดประชาชนแล*ว ของอนๆทตดใจท(งไมลง ฉน
เอาไปฝากไว*ทห*องเจน โดยทยงไมร/*วาตลอดปทผานมา ตกลงแล*วหลอนหายไปไหนกนแน พอได*มาเจอกนอก
ท ฉนก!ต*องเป!นฝายไปบ*าง
เจนไมบอกอะไรมากกวา “แกไปรอฉนทโนนกอนละกน เดGยวตามไป”

