สโส มงตรงเผงพอดส ทสสฉฉันยยึดคอมพพิวเตอรร์ไดด้เครรสองนยึงจากโตต๊ะททางานพสสหญพิง
ด้
เพราะตทาแหนน่งฉฉันไมน่มสคอมพพิวเตอรร์เปป็นของตฉัวเอง ตด้องใชของคนโนด้
นทสคนนสนี้ทสไปเรรสอย
ฉัส ทสสโรงแรมหนน่อย” พสสหญพิงลป็อคลพินี้นชก
ฉั โตต๊ะแลด้ว เลรสอนเกด้าอสนี้
“เอาไปเลย เดสดี๋ยวพสสกป็ตด้องแวะไปหาเรเซอเวชน
ใหด้ ททาเสมรอนวน่าในนฉันี้นมสเงพินลด้าน
จรพิงๆโตต๊ะฉฉันตน่างหากเปป็นทสสเกป็บเงพินสดเรรอนแสน แตน่เนรสองจากสภาพสมมุหบฉัญช ส และโตต๊ะทสสกองรกไปดด้วย
ร เรสยน ดอกไมด้คด้างจากอาทพิตยร์กน่อน และขยะอรสนๆ คงไมน่มสใครคพิดจะเชอ
รส วน่ามฉันเปป็นทสส
ขนม ของกพิน หนฉังสอ
พินี้ เดรอน
เกป็บเงพินสดเกรอบเจป็ดแสนบาท ทมุกๆสน
ไดด้คอมแลด้วเหวย ฉฉันตรสนเตด้นจนพพิมพร์ URL ผพิดๆ ถถูกๆ กวน่าจะไดด้กป็ปลทนี้าอยถูน่หลายทส
เวบไซตร์ของ HEP (Hospitality Exchange Program) กป็ขน
ยึนี้ มา
ฉฉันคลพิกๆๆ เขด้าไปหาการประกาศผล
…
หนด้าฉฉันตอนนสนี้ คงดถูไมน่ไดด้
ผพิดหวฉังสมุดๆ
รส ฉฉันขยึน
ชอ
นี้ ตด้นดด้วย ตฉัว ก
แมด้วน่าผลการคฉัดเลรอก ผถูด้สอบผน่านจะไมน่ไดด้เรสยงตามลทาดฉับตฉัวอฉักษร
รส ตฉัวเอง
แตน่ฉฉันมองหายฉังไงกป็ไมน่เจอชอ
กทาลฉังจะนทนี้าตาไหลแลด้ว พสสตน่องกป็มาพอดส
รส สมุดทด้ายเลย ลพิลลสส”
“โห ชอ
สนี้ งไปทสบ
แกชล
ส รรทฉัดลน่างสมุดของจอ ฉฉันเลยเลรสอนหนด้าจอขยึน
นี้ มาดถู
รส ฉฉันอยถูน่ในรายชอ
รส ของกลมุน่มทสสสอบผน่านจะไดด้ไปเบลเยสสยม
ฉฉันสอบผน่าน แตน่ชอ
ร ๆๆ นสสฉฉันควรจะหฉัวเราะหรรอรด้องไหด้ดสละเนสสย
ฮาน่ ๆๆ ฮอ
ทางโครงการระบมุวฉันทสสในการเขด้ารน่วมพพิธป
ส ฐมนพิเทศมาแลด้ว อาทพิตยร์หนด้า
ททาใหด้ฉฉันตด้องไปยรนบพิดอยถูน่ทสโตต๊ะคมุณโทมฉัสซะอยน่างไว กน่อนทสสนายจะออกไปเยสสยมลถูกทฉัวรร์ทสโรงแรม
“คมุณโทมฉัสขา ครอวน่า หนถูสอบผน่านรอบสองแลด้ว”

“อาทพิตยร์หนด้าลาหยมุดอสกใชไน่ มต๊ ไปไดด้เลย” เจด้านายฉฉันนสส วน่างน่ายตลอด
แตน่มฉันไมน่งน่ายอยน่างนฉันี้น ในวฉันทสสฉฉันบอกวน่าในทสสสมุดฉฉันกป็จะตด้องลาออกแลด้ว เพราะฉฉันจะบพินไปเบลเยสสยมหก
เดรอน
“ในทสสสด
มุ คมุณลพิลลสสกป็จะทพินี้งเราไป” นด้องโตด้เปป็นคนเดสยวทสสดถูอาลฉัยฉฉันทสสสด
มุ
พสสๆ พากฉันเฉยๆ เพราะตฉันี้งแตน่ฉฉันสอบผน่าน สามเดรอนกน่อนหนด้าทสสจะไป คมุณโทมฉัสกป็หาพนฉักงานใหมน่มา
เรสยนงานไวด้ แมด้วน่าฉฉันจะคฉัดคด้าน
“คมุณโทมฉัสคะ ไมน่เรป็วไปเหรอคะ ตฉันี้งสามเดรอน ตอนลพิลลสสมาไมน่เหป็นมสใครสอนเลย”
“เอานน่า งบประมาณบรพิษฉัทมส” เจด้านายปฉัดไปทาง
“ลพิลลสสไปตน่างประเทศ จะถามอะไรกป็ลทาบาก มสเวลาสามเดรอน สอนกฉันไปกน่อน”
ส ดายเงพินบรพิษฉัทดด้วยหรรอนสส โอด้ ความงกเรพิสมเขด้าครอบงทาฉฉันซะแลด้ว ตฉันี้งแตน่ยฉังไมน่ไดด้ไปอยถูน่ฮอลแลนดร์
ฉฉันเสย
รส ไมต๊วน่านสสครอคทาถามตาอด้วน
“เธอไมน่อยถูน่ แลด้วบด้านลน่ะ” เชอ
“กป็เลพิกเชาน่ ” งน่ายๆ แคน่นฉันี้น
“แลด้วรถลน่ะ” ฉฉันวน่าแลด้ว พสสแกตด้องเขด้าเรรสอง
“รถกป็สงน่ กลฉับบด้านทสสสงขลาไป”
โจขยฉับตฉัว ครฉันี้งนสสดถูเหมรอนเปป็นครฉันี้งแรกทสสแกพถูดอะไรซเส รสยส
ด้ ไหม แลด้วพอลพิลลสจ
“ผมยรมรถไวด้ใชไดด้
ส ะกลฉับ คน่อยสงน่ กลฉับไปไวด้ทสบด้าน หรรอจะใหด้ททายฉังไงกป็บอก ผมเปป็น
เพรสอนทสสไวด้ใจไดด้ เรารถูด้จฉักกฉันมาเกรอบปสแลด้ว ระยะเวลาพพิสถูจนร์คน”
พสสตน่องเหป็นดสเหป็นงามดด้วยทฉันควฉัน
“เอามาเปป็นรถเชาน่ บรพิษฉัทแทน ออฟฟพิสจน่าย ลพิลลสจ
ส ะไดด้เงพินดด้วยดสไมต๊”
“งน่า” ฉฉันยรนชงฉัส ใจ
“โจมฉันอด้วน ตฉัวมฉันหนฉัก มฉันจะททารถมอเตอรร์ไซตร์ลสพฉังเรป็วแนน่ๆ”
“จะบด้าหรรอ” มฉันโวยทฉันทสทสไดด้ยพินคทาวพิเคราะหร์ลน่วงหนด้าของฉฉัน
ด้ น่ ยฉังไมน่เหป็นเปป็นไรเลย”
“คฉันนสนี้ทสใชอยถู
“กป็แลด้วททาไม ฉฉันตด้องเอารถทพินี้งไวด้ใหด้พวกนายใชกฉัด้ นดด้วย”
“มสรถทพินี้งไวด้ พวกเรากป็ป็ไมน่ลรมลพิลลสสนะ” พสสปเถู หป็นดสเหป็นงามดด้วย
สมุดทด้ายดด้วยมตพิของทสป
ส ระชมุมแบบไมน่เปป็นทางการ รถมอเตอรร์ไซตร์ฉฉัน กลายเปป็นสมบฉัตข
พิ องสาธารณะ ทมุก
คนจะไดด้ผลฉัดกฉันใช ด้ เมรสอฉฉันไมน่อยถูน่
เฮอด้ ดสจรพิงจรพิง
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2 ตมุลาคม ฉฉันขยึนี้นกรมุงเทพ เพรสอไปขอเอกสารรฉับรองประวฉัตพิอาชญากรรมทสสกรมตทารวจ และตรวจรน่างกาย
ทสสโรงพยาบาลตทารวจดด้วยเลย
กวน่าจะขอเอกสารทสสกรมตทารวจเสรป็จ มาถยึงโรงพยาบาล เจด้าหนด้าทสสกป็จะไมน่รบ
ฉั ตรวจรน่างกายแลด้ว ฉฉันตด้อง
อด้อนวอนทฉังนี้ นทนี้าตา กวน่าจะไดด้ลายเซป็นจากคมุณหมอมาจนครบทมุกอยน่างทสสตด้องตรวจ ไหนจะเอกซเรยร์อสก
วพิสงวมุน่นไปหมดทฉันี้งโรงพยาบาล ฉฉันทด้อจนจะรด้องไหด้ มฉันขยึนี้นมาจมุกทสสอก แตน่ฉฉันตด้องกลฉันี้นมฉันไวด้
วฉันทสส 5 ตมุลาคม ฉฉันขยึน
นี้ กลฉับไปอสก เพรอ
ส จะไปเตรสยมกรอกเอกสารขอวสซาน่
กน่อนจะเดพินทาง ฉฉันตด้องลางานลน่วงหนด้าอสกสองอาทพิตยร์ เพรสอไปอบรม แลด้วกป็ตด้องเตรสยมแพป็คกระเปป๋า
ยฉักษร์เลย เพรสอจะบพินไป พอนยึกวน่าเคยททางานอยถูน่ปสกวน่าๆ แลด้วฉฉันกป็อดใจหายไมน่ไดด้ สามเดรอนทสสผน่านมา
ร์ อกไปจากชวส พิต ฉฉันกป็รถูด้สก
ยึ วน่า ชวส พิตฉฉันไมน่ไดด้มสอะไรเปลสสยนแปลงไปเลย ขาดเขาไมน่ไดด้
เมรสอฉฉันตฉัดเรนซอ
ททาใหด้ขาดใจจรพิงๆดด้วย สามเดรอนกวน่านสนี้เขาคงไปพพิจารณาตฉัวเองอยถูน่
ยึ หรรอเสย
ส ใจเลย เวลายสสสบ
พิ สช
ส วฉัส โมงทสสมส ฉฉันกป็แทบจะกพินนอน ไมน่พอแลด้ว นอกจาก
ฉฉันไมน่มสเวลาจะนฉัสงซม
ร์ ละฝรฉัสงเศสแลด้ว ฉฉันกป็ตด้องรรนี้อฟรนี้นเอาหนฉังสอ
ร เรสยนวพิชาอาหารนานาชาตพิเมรสอตอน
ตด้องเรสยนภาษาทฉันี้งดฉัตชแ
ปสหนยึสง ขยึนี้นมาอน่าน
เมรสอฉฉันกลฉับลงมาจากการยมุน่งๆ ขยึน
นี้ ลน่องกทม.หลายรอบ ฉฉันกป็วมุน่นตน่อในการเตรสยมตฉัวครนหด้องเชาน่ ทสสคอนโด
ด้
ส ดายตด้นผฉักบมุด้งฝรฉังส ดอกสฟ
ส ด้าสด ฉฉันคงรรนี้อมฉันออกไมน่ไดด้ เกป็บไวด้ใหด้
เอาขด้าวของทสไ
ส มน่ใชไปแจกเพร
สอน เสย
น่ ลน่อง เอาไปบรพิจาคทสสหด้องสมมุดประชาชนแลด้ว
คนทสม
ส าอยถูน่ตน่อดถูแลกป็แลด้วกฉัน จพิจิ๊กซอวร์ฉฉันรรนี้อมฉันกลฉับไปใสก
ของอรสนๆทสสตฉัดใจทพินี้งไมน่ลง ฉฉันเอาไปฝากไวด้ทสหด้องเจน โดยทสสยฉังไมน่รถูด้วน่าตลอดปสทสผน่านมา ตกลงแลด้ว
หลน่อนหายไปไหนกฉันแนน่ พอไดด้มาเจอกฉันอสกทส ฉฉันกป็ตด้องเปป็นฝน่ายไปบด้าง
เจนไมน่บอกอะไรมากกวน่า “แกไปรอฉฉันทสสโนน่นกน่อนละกฉัน เดสดี๋ยวตามไป”
++++++++++++++
โคตรเกลสยดหนด้าฝนเลย
…......

แมน่มมมม
….... มอเตอรร์ไซตร์กป็ดฉันสตารร์ทไมน่ตพิดอสก
ภถูเกป็ตจะมสชวน่ งฝนตกอยถูน่สองเดรอน ครอเดรอนพฤษภาคม
พิ การโรงแรม หนด้าตาดส การศก
ยึ ษาดส
ฉฉันจทาไดด้แมน่นเพราะวน่าเปพิดเทอมเดรอนนฉันี้น ตอนรฉับนด้อง โดนพสสๆนพิสต
แตน่งกายกป็ดส ดถูเปป็นไฮโซ แตน่ไมน่รถูด้กดดฉันมาจากไหน มาไลน่ตด้อนนด้องๆ ราวกฉับวฉัวควายลงไปคลานในดพิน
ส มแฉะๆ
ด้
ลถูกรฉังสส
ในสนามหลฉังอาคารเรสยน
อะไรกต๊าน อะไรกฉัน
ด้ ออกจากหอพฉักกป็ตด้องฝน่าฝนทสสตกไลน่ชาง
ด้ ทฉันี้งทสสหอพฉักอยถูน่หน่างจากตยึกเรสยนแคน่รด้อยเมตร พวกเราเดป็ก
เชาๆ
ด้ งจมลงไปในโคลน ดยึงเทด้าขยึนี้น
หอกป็เปสยกฉมุน่มชทสากฉันถด้วนหนด้าทมุกทส เดพินไปกป็ยฉังไมน่มสทางเทด้า รองเทด้าสนสถู
มา อด้าว เวรลน่ะ รองเทด้ายฉังตพิดอยถูน่ในนฉันี้น ไมน่รจ
ถูด้ ะเอาเทด้าไปวางตรงไหน ลทาบากอสจิ๊ก
ตมุลาคมถยึงพฤศจพิกายน เปป็นอสกเดรอนหนยึสงทสสฝนตกอสกแลด้ว อยถูน่บนเกาะนสสลทาบากจรพิงๆ มสแตน่นทนี้าลด้อมรอบ ฉฉัน
เปสยกฝนกลฉับบด้านมาหลายวฉันแลด้ว
พินี้ เดรอน วฉันทสสฉฉันตด้องอยถูน่ดยึกถยึงสท
ส มุน่ม แถมเปป็นวฉัน
นน่าเบรสอมาก แลด้วสทาหรฉับฉฉัน ยพิสงนน่าเบรสอทสสสด
มุ เพราะเปป็นสน
ศมุกรร์อสก
ททาไมยฉังไมน่หยมุดตกอสกกป็ไมน่รถูด้ กทาลฉังคพิดวน่าจะตด้องนอนออฟฟพิสกฉันแนน่แทด้ หนาวกป็หนาว
สมุดทด้ายพอฝนเหมรอนจะเบาลง ฉฉันกป็พมุน่งออกจากออฟฟพิสขยึนี้นมอเตอรร์ไซตร์ไปอยน่างเรป็ว กวน่าจะกลฉับถยึงบด้าน
ด้
พิ หด้านาทส แตน่ฝนตกหนฉักๆอยน่างนสนี้นทนี้าทน่วมถนนปน่าตองสายสอง เทน่านฉันี้นไมน่พอ ยาง
ใชเวลาไมน่
นด้อยกวน่าสบ
รนี้ มาขฉับทถูด้กวฉัน ไมน่ทฉันไดด้คพิดจะเปลสสยนยางลด้อ จะมาขสเส รป็วฉวฉัดเฉวสยนใหด้ตกเขาเลน่น
ฉฉันไมน่มสดอกอสก ตฉันี้งแตน่ซอ
แบบเมรสอกน่อนกป็ไมน่ไดด้
รนี้ กฉันฝนบางๆทสสมสอยถูน่มฉันกป็ไมน่ไดด้ชวน่ ยอะไร เพราะลมตสมาจากทมุกทพิศจนแมด้แตน่
ฉฉันกป็เลยคน่อยๆคลานไป เสอ
รองเทด้าสมุดทสสรก
ฉั ฉฉันกป็เลยเนน่าไปดด้วย เปสยกแฉะไปหมด
พอใกลด้จะออกถนนใหญน่ขยึนี้นเขา ฝนบด้านสสกป็เทลงมาอสกหน่าใหญน่ ฉฉันกทาลฉังชงฉัส ใจวน่าบมุกไปตน่อดส หรรอวน่าจะ
หลบฝนดส ตากป็เหป็นบด้านี้ นเชาน่ เพรสอนแวด้บเขด้ามา
นสสเลย ….ฉฉันคพิด

บด้านอพิโจ...... นสสแหละ ฝนตกซะขนาดนสนี้ พสสแกคงอยถูน่บด้านกกเมสย มพิไดด้ไปไหน
ฉั ครยึสงชวฉัส โมง ชวฉัส โมงนยึง ไดด้ชารด้อนๆ ยพิสงดส จะไดด้ฝยึกพถูด
ไปหลบฝนแลด้วกพินหนมฟรสบด้านเพรสอนดฉัตชจร์ อมงกสก
ร์ ะมานดด้วย อพิอพิ ความคพิดดส ฉฉันเลสนี้ยวรถเขด้าไปหามมุมหลบๆ จอดทฉันทส
ดฉัตชก
อน่ะนะ เปพิดไฟ แสดงวน่าเจด้าของบด้านยฉังไมน่ไดด้จพินี้มจมุม
น่ กฉัน
พอขยึน
นี้ บฉันไดไปถยึงประตถูไดด้ ฉฉันกป็ยกมรอทสจ
ส ะเคาะคด้างเตพิสง เพราะไออด้วนมฉันเปพิดประตถูออกมาพอดส
ป็ ตฉัวชายหาด โยนใสห
น่ ฉัวเปสยกๆ ลสบๆ ฉฉันเลย
“ลถูกหมาตกนทนี้า” มฉันแซว แตน่พอจบคทา กป็มสผด้าเชด
ด้ เลยทสเดสยว รถูงด้ าน
ใชไดด้
“รถูด้ไดด้ไงวน่ามา” ฉฉันพยายามบสบนทนี้าออกจากกระโปรง
ส งรถมอเตอรร์ไซตร์เครรสองใกลด้พฉังแบบนสนี้ มสคน
น่ นะแก
โจไดด้ทส “เสย
ฉั เดสยว” แหมแซบ
“โทษทสนะ แบบวน่าไมน่รจ
ถูด้ ะไปรบกวนใครดส” ฉฉันออกตฉัว
“แนน่ลน่ะ บด้านนด้องโตด้ เธอไปไมน่ไดด้แนน่ๆ โรงแรมนฉันี้นหด้ามคนนอกเขด้า”
“เวน่อรร์แลด้วตาบต๊อง วฉันกน่อนฉฉันยฉังไปปลมุกนฉังโตด้ถยึงหด้องมฉันเลย เมาเละ ไมน่ยอมไปรฉับลถูกทฉัวรร์”
“จรพิงๆ เหรอ แลด้วไมน่เจอผถูด้ชายหลน่อๆ นอนอยถูน่กฉับโรแบรร์โตด้ดด้วยเรด้อ”
หนมุน่มสวพิสหนด้าเดป็ก โตด้เนสสยเปป็นทสสเลรสองลรอกฉันในออฟฟพิสเรา วน่านด้องแกเอาหมด ไมน่วน่าหญพิงแทด้ ชายเทสยม
กระเทยเฉาะไมน่เฉาะ
ฉฉันยรนเปสยกอยถูน่ในรองเทด้าคฉัชชถู ทสสกลายเปป็นขฉันไปซะละ แฉะๆ แบบนสนี้ตด้องเอาไปตาก
พอเหป็นอน่างลด้างจาน ฉฉันกป็ถอดรองเทด้าหพินี้วไปทฉันทส
ด้
“เฮยๆๆๆๆๆ”
นายนสสรอ
ด้ งขยึน
นี้ มา
น่ น่างลด้างจานไดด้ไง” มฉันบน่น
“รองเทด้าไปเอาใสอ
“แหม เทนทนี้าทพิงนี้ แคน่เนสนี้ย” ฉฉันรทาคาญ จรพิงๆกป็ขฉัดใจ ทสสโดนหาวน่าเปป็นผถูด้หญพิงสกปรก
“เอามานสส” มฉันควด้ารองเทด้าเดพินหายไปทางหด้องขด้างใน แลด้วกป็เอามาครนใหด้
“เอาไปตากนอกบด้านเลย เหมป็น” ดถูปากคอเราะรด้ายของนายนสสซ พิ
ป็ ผมเสรป็จ แอบเชด
ป็ ตฉัวดด้วยนพิดๆ เอาเสอ
รนี้ สถูทไปถอดสวมเกด้าอสนี้ไวด้ ดสนะทสสวฉันนสนี้ใสก
น่ ระโปรงมา อยน่าง
ฉฉันเชด
น่ างเกงยสนส ร์ เวลาฝนตกสาดเขด้ามาเปสยกไปทฉันี้งกางเกงเลยเชย
ส วแหละ
นด้อยกป็ไมน่เปสยกแลด้วหนาวเทน่าใสก
“ไปเอาของกพินมาเลสนี้ยงแขกหนน่อยดพิจิ๊” ฉฉันชไสนี้ ปทสสตถูด้กฉับขด้าว “นายตด้องมสอะไรตมุนไวด้ในบด้านบด้างลน่ะนน่า”

น่ าแฟ เพราะคนดฉัตชไร์ มน่ดยึสม
“มส” นายนสสเดพินอาดๆ ไปตด้มนทนี้ารด้อนมา ดถูสภาพแลด้ว เวลานสนี้คงเปป็นชา มพิใช ก
กาแฟหลฉังสามทมุน่ม
“คมุกกสนี้มสเปลน่า” ฉฉันรสบถามตน่อกน่อนทสสโจจะกลฉับออกมาจากครฉัว
น่ ป๋อย” มฉันวน่า
“ผมไมน่ใชบ
ฉั แฟนเฮย
ส นอนแลด้ว ไมน่กป็ยฉัง
“ฉฉันเปป็นแขก บด้านนสนี้ฉฉันไมน่รถูด้จก
ฉั ” พอตอบไปงสนี้ฉฉันกป็แอบมองดถูรอบๆบด้าน สงสย
ไมน่กลฉับ
“แมน่บด้านนายลน่ะ”
“ไมน่อยถูน่ กลฉับอมุดร”
“หนด้าฝนๆ ยฉังงสนี้อน่ะนะ ฉฉันละไมน่อยากไปไหนเลย บมุญมากๆ ทสสสอบเสรป็จไปแลด้ว”
ร์ ทด้ๆ ชาสองแกด้วใชถมุด้ งชาซองเดสยว เรพิสดดดด
“อด้ะ เอาไปชา” นายโจขสนี้เกสยจสมกฉับเปป็นดฉัตชแ
ฉั กระสาน่ ย เพราะฉฉันหฉันไปมองอน่างลด้างจาน “ชงแกน่ๆ กป็ไมน่อรน่อย ซองหนยึสง
“มองททาแมะ” ตะแกเรพิม
ส กระสบ
ไดด้สองแกด้วพอดส”
ฉฉันแอบหฉัวเราะจนมฉันแทบระเบพิดออกหถู อสตานสส งกเหมรอนกรถูเลด้ย
ส งฝนซา นายอด้วนไมน่ไดด้สนใจแขกอสกตน่อไป มฉันหายไปนฉัสงหนด้าจอ
ฉฉันนฉัสงจนชาหมดแกด้ว รอฟฉังเสย
คอมพพิวเตอรร์ททาอะไรกป็อกแกป็กๆ ฉฉันสงฉั เกตรอบๆ หด้องทสไ
ส มน่มสสมบฉัตพิอะไร แตน่กระเปป๋าเดพินทางใบใหญน่เปพิด
ร
อด้าอยถูน่ตรงมมุมหด้องขด้างตถูด้หนฉังสอ
“นายจะไปไหนนสส”
“เกป็บของจะยด้ายไปอยถูน่บนเขา”
ยึ ามพิเขด้ารยึไง” (อฉันนสนี้ฉฉันถามจรพิงๆ นะ เพราะตฉันี้งแตน่ฉฉันเรสยนจบปสสด
ยึ ามพิจะเขด้า
“สน
มุ ทด้าย ใครๆ กป็ลรอกฉันเรรสองส น
ภถูเกป็ต)
“เปลน่า หด้องนสนี้มฉันไมน่สะดวก เลป็ก แลด้วกป็มสเพรสอนบด้านเยอะ”
ฉันี้ ๆ
“อด้อ” ฉฉันพถูดสน
พิ นาทสตน่อมา ฝนหยมุดตกสนพิท ฉฉันกป็ผมุดลมุกขยึน
ไมน่รถูด้จะคมุยอะไรกฉัน ประมาณสบ
นี้ ยรน
“ไปลน่ะ เกรงใจ”
น่ าลาหลบฝนรพิมทางนะ”
“ถด้ารถูด้วน่าฝนจะตก กป็รบ
ส ออกจากออฟฟพิสใหด้มฉันหฉัววฉันหนน่อยเซะน่ บด้านผมไมน่ใชศ
แตน่มฉันกป็เดพินมาลมุกเปพิดประตถูใหด้อยน่างมสมารยาท โจเปป็นคนแปลกๆ บอกไมน่ถถูก แตน่กป็เปป็นเพรสอนทสสเขด้ากะฉฉัน
ไดด้ดส
ฉฉันควานหารองเทด้า นยึกขยึน
นี้ มาไดด้วน่าอยถูน่ทรส ะเบสยงนอกบด้าน หยพิบกระเปป๋าสะพายขยึนี้นมา
“ ททาไมนายไมน่เปป็นแฟนฉฉันนะ ฉฉันจะไดด้ไมน่ตด้องมสชวส พิตลทาบากแบบนสนี้”

ฉฉันงยึมงฉัมเลน่น
นายโจหฉัวเราะ
“เพราะวน่าเรารถูด้จฉักกฉันดสเกพินไป” มฉันวน่าดฉังนฉันี้น
ฉฉันแปลกใจจรพิงๆนะนฉัสน
ฉั
“เพราะวน่ารถูจ
ด้ ฉักกฉันดสเกพินไปงฉันี้นเหรอ”
“ใช น่ มฉันจยึงไมน่หวรอหวา ไมน่สนมุกตรสนเตด้น เหมรอนคนทสสเขาจสบกฉันไง”
ฉั จะจรพิง ยฉังไมน่ทฉันอด้าปากเลย รถูด้แลด้ววน่าจะพถูดอะไรกฉัน
เออ วน่ะ สงสย
เขด้าตทารา ไกน่เหป็นตสนงถู งถูเหป็นนมไกน่ มฉันจะสนมุกอะไร ชวส พิต
ฉฉันหอมแกด้มไอด้อด้วนสามทส ตามธรรมเนสยมดฉัตช ร์ มฉันเดพินตฉัวสถูงใหญน่คทนี้าประตถูมาสงน่
ฉั งงสนี้ละมฉันไมน่แตะอฉัดี๋ง เวลาฉฉันอยถูน่ในออฟฟพิสลน่ะเผลอไมน่ไดด้
ทสยฉั
++++++
รนี้ ผด้าโยนทพินี้งใสต
น่ ะกรด้า ชาน่ งหฉัวมฉันพรมุน่งนสนี้คน่อยซก
ฉั
กลฉับมาถยึงบด้าน ฉฉันถอดเสอ
น่ ฉันี้งแตน่ม.หก มาใสน่ มมุดหฉัวเขด้าไปใตด้กองผด้าหน่มซะใหด้
เอาตฉัวยฉัดลงไปชมุดนอนตฉัวเกน่ง แสนยด้วย ทสสใสต
เรสยบรด้อย
เวลาฝฉันฉฉันไมน่เคยฝฉันถยึงคนอรสน ฉฉันฝฉันเหป็นแตน่เรนซ ร์
นสสละมฉัง ทสสเขาเรสยกวน่าชายในฝฉัน
อยากจะลรมตาตรสนขยึนี้นมาเพราะจมุมพพิตของเจด้าชายแบบในนพิทานซะจรพิจิ๊ง
+++++++++++++++++++++++++
เฮอด้ วฉันทสสราด้ ยกาจทสส
ส มุดของเดรอนมาถยึงแลด้ว
ป็ ออก
ปลน่าวหรอก ไมน่ใชวน่ ฉันเชค
ร์ า
แตน่เปป็นวฉันทสฉ
ส ฉันเมนสม
คนอรสนยฉังแบบมสแรงททางานไหว อยน่างดสกป็แคน่อารมณร์ไมน่คน่อยดส
ฉฉันไมน่มสแมด้แตน่แรงจะยรน

ด้ นรถออกมาจากคอนโดตยึก F ของหมถูน่บด้านอพิราวดส
ตอนเชาเขป็
ลากสงฉั ขารตฉัวเองขด้ามเขามาจอดรถไดด้ทสหนด้าออฟฟพิส (แมด้เขาจะไมน่ยอมใหด้จอดรถตรงนสนี้ จะททาไมอน่ะ คน
มฉันปน่วยอน่ะ)
ส เทน่าปยึกกระดาษเอ 4 ทสสกองอยถูน่ตรงเครรสองแฟกซข
ร์ าด้ งหนด้าพอดส
พอเขด้าไปนฉัสงทสสโตต๊ะททางานไดด้ หนด้าฉฉันกป็ซด
พสสหญพิงเหป็นทน่าหมดอาลฉัยของฉฉันคนแรก “ลสสเอต๊ย ลาหยมุดกป็ไดด้นะ”
“มน่ายลน่ะคน่ะพสส อยถูน่บด้านคนเดสยว ไมน่มสคนดถูแล มาอยถูน่ออฟฟพิสมสคนเหป็นใจเยอะกวน่า” ฉฉันเอาหนด้าแนบไปกะ
น่ ถูนพิฟอรร์มผน่านไป เพราะวน่าออฟฟพิสนฉันี้นอยถูน่สด
โตต๊ะ หฉันหฉัวออกไปทางกระจก พวก rep ของ Kuoni เดพินใสย
มุ
ทางระเบสยงพอดส
ฉั หนน่อย แตน่ฉฉันรถูด้สก
ยึ เหมรอนเลรอดหมดตฉัว มฉันโหวงๆ ในหฉัว
ฉฉันไมน่ไดด้ปวดทด้องมากสก
เอาละ ตด้องรรนี้อหางานขยึนี้นมาททา จะไดด้มสอะไรใหด้ยมุน่งเขด้าไวด้
ส เรสสยม
ฉฉันพยมุงตฉัวเองจากเกด้าอสนี้โตต๊ะททางานตฉัวเอง ทสสเพพิสงเกป็บกวาดททาความสะอาดเสย
มฉันไมน่มสงานจะททาจรพิงๆ กลางเดรอนนสสนน่าเบรสอทสสสด
มุ
ป็ reservation แขกดสกวน่า” พสสหญพิงเลรสอนเกด้าอสนี้ใหด้ เอาแฟด้มใหญน่เทน่าลถูกชางมาวางปยึ
ด้
“ลพิลลสสมาชวน่ ยพสสเชค
ง
ขด้างฉฉัน
รส จากตรงนสนี้นะ แลด้วกป็คสยร์เขด้าไป เผรสอมสอะไรทสสตกหลน่น โนด้ตไวด้ใหด้พสเลย”
“เอารายชอ
วน่าแลด้วพสสแกกป็หายหนด้าตฉัวเองไปหลฉังจอคอมอสกตฉัว
“แลด้วพสสตน่องอน่ะเจต๊” ฉฉันมานฉัสงยยึดโตต๊ะททางานพสสแกซะแลด้วแบบนสนี้
“ไมน่ตด้องหน่วง” พสสหญพิงชะโงกหนด้าออกมานพิดนยึง คมุยกฉันไมน่เหป็นหนด้ามฉันเหมรอนไดด้ขด้อมถูลไมน่ครบหรรออะไร
ประมาณนฉันี้น
“พสสตน่องพาแฟนไปโรงพยาบาล”
“อน่อ” ฉฉันนฉัสงททางานตน่อไป
ฉั พฉัก ทมุกตฉัว
คอมพพิวเตอรร์แสนชาด้ กระดาษบมุต๊คกพินี้งแขกกป็พพิมพร์ดวด้ ยเครรอ
ส งปรพินทร์ระบบ dotmatrix มองไปสก
อฉักษรหนด้าตาเหมรอนกฉันหมด ฉฉันเรพิสมมยึนๆ
ยึ วน่า แอรร์มฉันไมน่เยป็น มสเงาอะไรวถูบๆ ผน่านหนด้า
ไมน่รถูด้วน่าททางานไปไดด้เยอะแคน่ไหน พอรถูด้สก

ฉั กะคน ปพิดไฟเงสยบ
ฉฉันผลมุดลมุกขยึนี้นมา จากเกด้าอสนี้โซฟาในออฟฟพิส Kuoni ทสสไมน่มสคนอยถูน่สก
แสงไฟจากออฟฟพิสผน่านมน่านบฉังตาเขด้ามา ขด้างๆ มสเพรสอนรน่วมงานทสสคมุด้นกฉัน นฉัสงมองอยถูน่ ทน่าทางตกใจไมน่ไดด้
นด้อยกวน่าฉฉัน
ด้ มฉันพถูดออกมา เหมรอนชาไปแลด้
ด้
พิ วพินาทส
“เฮย”
วสบ
“โจ เหรอ” ฉฉันลถูบผมใหด้เขด้าทสส ปาดนทนี้าลายยรด ทน่าทางคงอมุบาทวร์พพิลยึก
“มาดถูฉฉันหลฉับททาไมอน่ะ มานานยฉัง”
รนี้ ผด้าใหด้มฉันหายยมุน่ง
โจยพินี้มแตน่ไมน่พด
ถู ไร รอใหด้ฉฉันลมุกขยึนี้น ฉฉันพยายามปฉัดเสอ
“ไมน่หพิวเหรอ”
“ไมน่รถูด้วน่ากสสโมงแลด้วอน่ะ”
พิ
ฉฉันหมมุนรอบๆ จทาไดด้วน่าออฟฟพิสคถูโอนสสมสนาฬกาตพิ
ดผนฉังอยถูน่เรรอน
แตน่โจยกขด้อมรอตฉัวเองขยึนี้นมาดถู แลด้วชงพิ ตอบซะกน่อน
“เกรอบบน่ายแลด้ว”
“ มพินน่า ออฟฟพิสมรดหมด”
น่ เดสยวกะแอรร์
เราสองคนเดพินออกไปยฉังออฟฟพิสตฉัวเอง ทสสกป็ไมน่มสใครเหลรออยถูน่ แตน่ไฟยฉังเปพิด เช น
หนาวแทด้ ฉฉันคพิด
“ไปกพินขด้าวดด้วยกฉัน”
ร์ มุกคทาของนายนสส
“นฉัสนครอคทาชวนเหรอ” ฉฉันถามกลฉับ บางทสฉฉันกป็ไมน่ไดด้เขด้าใจภาษาดฉัตชท
“ถถูก” โจททาทน่าแบบมอบรางวฉัล “ไปดด้วยกฉัน มาเรป็วๆ หพิวแลด้ว
ส บกมุญแจ เตรสยมสตารร์ท แหมกป็จอดไวด้ทสหนด้าออฟฟพิส
ฉฉันเลยรสบขยึนี้นไปจฉับรถมอเตอรร์ไซตร์ตฉัวเอง เสย
แตน่โจเดพินมาจฉับแขนไวด้
“โนน่น ไปคฉันนถูด้น”
“อต๊าว” ฉฉันแปลกใจจรพิงๆ
“ไปดด้วยกฉัน เอาไปททาไมสองคฉัน” มฉันสาน่ ยหฉัวบน่น “เปลรองนทนี้ามฉัน”
“งฉันี้นกป็เอารถลพิลลสสไป” ฉฉันไมน่อยากลงจากรถ
ด้
“ผมไมน่นฉัสงซอนทด้
ายผถูด้หญพิงเหมรอนไอเบยึจิ๊อกแฟนเธอ” มฉันททาปากแบะใส น่
“เวด้ย ไอด้อด้วน อยน่าเรรสองมาก” ฉฉันไมน่คพิดวน่ามฉันจะรด้ายแรงขนาดนฉันี้น กะอสแคน่ฉฉันขฉับ
“ไมน่กลฉัวผมแอบจฉับนมรยึ” โจททามรอกางนพินี้วโชวร์ วน่าตฉัวเองสามารถ
กรรมละ ฉฉันรถูด้วน่ามฉันกลด้าททาจรพิงๆดด้วย

“กป็ไดด้ ไปรถนาย” ฉฉันเลยลป็อคคอรถกลฉับไวด้ตามเดพิม แลด้วตามมฉันไป
“นสสโจ” ฉฉันเพพิสงเหป็นความแตกตน่าง
รนี้ ยรดยถูนพิฟอรร์มนายททาไมเปป็นสข
ส าวอน่ะ” ฉฉันถาม “ของพวกเราในออฟฟพิสเปป็นสค
ส รสมทฉันี้งนฉันี้นเลย”
“เสอ
ฉั ” มฉันเลน่นลพิน
“เพราะผมเอานทนี้ายาฟอกขาวซก
นี้ ใส น่
“ไมน่อน่ะ ตอบจรพิงๆดพิ” ฉฉันอยากรถูจ
ด้ รพิงๆ ททาไมมฉันตด้องมสคนพพิเศษดด้วยวะ
ส าวนน่ะส”พิ โจขยึนี้นนฉัสงทด้ายรถ เอาหมวกกฉันนป็อคใสใน่ หด้ตฉัวเอง “ถามททาไมเรรสองไรด้สาระ
“ไซสใร์ หญน่มฉันมสแตน่สข
รนี้ มฉันไวด้แนน่นๆ
ไมน่มสอะไรอรสนจะคมุยแลด้วรยึไง” มฉันกระชากรถออกจากทสสจอด ฉฉันเกรอบรน่วง ถด้าไมน่ควด้าเส อ
รด้านขด้าวแกงนสนี้อยถูน่คน่อนขด้างลยึกเขด้ามาสมุดเขตปน่าตอง เกรอบจะถยึงทางขยึนี้นเขาไปกะรน จรพิงๆแลด้ว ฉฉันรถูด้จฉักรด้าน
นสนี้ครฉังนี้ แรกกป็เพราะโจนสสแหละ มฉันชาน่ งรถูด้แหลน่งกพินอาหารไทย ราคาถถูกๆ ไดด้ แตน่พอรอบนสนี้เดพินเขด้าไปกะฝรฉัสง
ฉั เงยหนด้าขยึน
พนฉักงานออฟฟพิสทสสนฉัสงกด้มหนด้ากด้มตากพินขด้าวกลฉับมสอารมณร์สงสย
นี้ มาดถู
เฮอด้
ฉฉันละเบรอ
ส การใชชด้ วส พิตอยถูน่แถวปน่าตอง
ยึ เหมรอนตฉัวเองเปป็นผถูด้หญพิงททางานกลางครน ทฉังนี้ ทสจ
รถูด้สก
ส รพิงๆแลด้วฉฉันททาทฉันี้งกลางครน กลางวฉัน หามรมุน่งหามคทสา
ตฉังหากลน่ะยะ
น่ มุดยถูนพิฟอรร์มมาทฉันี้งคถูน่
ดสทสวฉันนสนี้ใสช
เพราะเปป็นวฉันศมุกรร์
อพิโจมานกป็ฉลาดเหลรอ เลรอกโตต๊ะทสสคน่อนขด้างหลบมมุม จากขด้างนอก จะไดด้ไมน่เปป็นเปด้าสายตา
น่ าษาอฉังกฤษคมุยกฉัน กป็ททาใหด้คนไมน่รถูด้เรรสอง
แถมการพถูดภาษาแปลกๆ ทสสไมน่ใชภ
มฉันกป็ตลกดส
ส ไป
มรนี้อเทสย
ส งของวฉันนสนี้ ฉฉันสงฉัส ตฉับผฉัดกมุต๊ยชาน่ ยมากพิน กะวน่าจะเพพิสมระดฉับเลรอดแทนทสส ทสสเสย
กะวน่าบน่ายนสนี้ ชงพิส หนสกลฉับบด้านเลยดสกวน่า อยถูน่ไปกป็ไลฟร์บอยละ ททางานมาตฉันี้งนานสองนาน ไมน่เคด้ย ไมน่เคยจะ
น่ ยถูน่ในออฟฟพิส
มาเปป็นลม ลด้มใสอ
ส หนด้าชะมฉัด
เสย
++++++++++++++++++

วฉันเสารร์ทสฉฉันตด้องมาททางานชดเชยทสสปวน่ ยเมรสอวาน
จรพิงๆ ไมน่มสกฏอะไรบอกวน่าหด้ามปน่วย หรรอปน่วยแลด้วตด้องมาททาชวฉัส โมงเพพิสม
ยึ สทานยึกกฉันไปเอง
แตน่การททางานบรพิษฉัทฝรฉัสง ททาใหด้เรารถูด้สก
คงสนมุกพพิลยึกลน่ะ เพราะวน่าพสสตน่องกป็บอกวน่าแกจะมาเหมรอนกฉัน เพราะเมรสอวานกป็ลาไปครยึสงวฉัน
ด้
“เมรสอวานเหป็นใครซอนมอไซตร์
ออกไปกพินขด้าวกฉันสองคน”
พิ
ทฉันทสทพ
ส สแกเขด้ามา กป็มสคทาถามฮต
ฉฉันวน่าแลด้ว ปน่าตองมฉันเลป็ก
เลป็กซะจนเรรอ
ส งแบบนสนี้ไมน่มสพด้นหถูพด้นตาคนในออฟฟพิส
ส องเหป็นดด้วยเหรอ กป็เหป็นตฉัวเองพาแฟนไปหาหมอ”
“เหวอ พสสตน่
“วะฮะน่ ๆๆ” พสสแกหฉัวเราะแทนคทาตอบ
ส งเยาะเยด้ยเหมรอนเสย
ส งทสสหฉัวเราะแตน่
“ททาอาราย อยน่านยึกวน่าชาวบด้านมะเหป็น” พสสแกยพินี้ม ไมน่ไดด้มสหางเสย
อยน่างไร
“อยน่างนด้องลพิลลสสกป็มองคนใกลด้ตฉัวบด้าง อยน่าไปสนมฉันเลย คนหน่างไกล”
“ อด้าว พสสตน่อง พถูดงสนี้สวยเลยนะเนสสย เคด้าเลพิกกฉันแลด้ว”
ส งนน่าสงสย
ฉั แบบนสนี้
“เลพิกกฉันแลด้วจรพิงเงด้อ” พสสตน่องแกตด้องมสอะไรแนน่ๆ ไมน่งฉันี้นไมน่ททาหนด้าตาและนทนี้าเสย
“แลด้วนสสอาราย” พสสแกโชวร์จดหมายในมรอ
ลายมรอจน่าหนด้าซองหน่วยๆ แบบนสนี้
ร์ นน่นอน ไมน่มสทางเปป็นคนอรสนไปไดด้
เรนซแ
ร์ าเปพิดอยน่างไว
“เอามานสสเลยยยยย” ฉฉันไดด้จดหมายเรนซม
ฉั หนน่อย
ถยึงปากจะพถูดวน่าเลพิกกฉันแลด้วๆ แตน่เรากป็ไมน่ไดด้ตฉัดขาดจากกฉันสก
คพิดถยึง คทาแรกตฉัวใหญน่ๆ ตด้นประโยค ภาษาไทยคทาเดสยวทสสฉฉันเคยสอนเขาเขสยน

ร์ ฉังฉสกสมมุดโนด้ตเลน่มเดพิม มาเขสยนจดหมายเหมรอนเคย
เรนซย
ด้
ทสสเหลรอฉฉันยฉังอน่านไมน่ออกทฉันี้งหมด ตด้องใชเวลาคน่
อยๆ แกะลายแทงของพสสแก
แตน่อยน่างนด้อยกป็ไดด้ใจความครน่าวๆ วน่าเขาจะไมน่ยอมเลพิกลด้มความตฉังนี้ ใจ
อสกไมน่กสเดรอน เรากป็จะไดด้เจอกฉันอสก ถด้าไดด้อยถูน่ใกลด้ๆ กฉัน คงมสโอกาสไดด้ลองอยถูน่ดด้วยกฉันบด้าง
อพิอพิ ฉฉันหฉันไปทางกระจก เหป็นเงาสะทด้อนตฉัวเอง นฉัสงยพินี้มอยถูน่คนเดสยว
+++++++++++++++++
ด้
ส งจอแจบนรถ รถทฉัวรร์เมรองไทยนสสบด้าอะไรอยน่าง
หกโมงเชาของวฉั
นทสส 8 ธฉันวาคม ฉฉันตรสนขยึนี้นมาเพราะมสเสย
ส เตอรร์
นสนี้ เปพิดแอรร์ซะจนหนาวขนลมุก ทสสเมรองนอกเขามสแตน่เปพิดใหด้แคน่ระบายลม ถด้าหนาวๆ หนน่อยกป็เปพิดฮ ท
ดด้วยใหด้มฉันอมุน่น ผด้าหน่มรด้ายๆ ผรนเลป็กๆ นสสมฉันพอซะทสสไหน นสสขนาดฉฉันนฉัสงรถ 24 ทสสนฉัสงมายฉังขนาดนสนี้ เมรสอยไป
หมดทฉังนี้ ตฉัว
ฉฉันขยึนี้นมากรมุงเทพอสกครฉันี้ง เพรอ
ส มาตพิวภาษาดฉัตช ร์ และฝรฉัสงเศส เพราะตด้องไปเรสยนทสสเบลเยสสยม บรฉัสเซลส ร์
ด้ งนี้ สองภาษา
เปป็นเมรองทสสใชทฉั
เมรองนสนี้ตน่อไปจะเปป็นเมรองหลวงของยมุโรป เพราะมสสทานฉักงานระหวน่างประเทศตฉันี้งอยถูน่มากมาย โรงแรมทสสฉฉัน
รส โรงแรม มฉันอยถูน่ทส
จะตด้องไปฝยึกงาน ยฉังไมน่รถูด้วน่าจะไดด้ทสไหน แตน่ฉฉันไมน่คน่อยสนใจเทน่าไหรน่ มฉันไมน่ไดด้อยถูน่ทสช อ
คนในโรงแรมนฉันี้น ทสสฉฉันจะตด้องไปททางานดด้วยอยถูน่ครยึงส ปสตน่างหากลน่ะทสสนน่าสนใจ
ออยดถูเปป็นสาวมากขยึนี้น ครฉันี้งทสสทสฉฉันพบเธอ ครฉังนี้ แรกทสสเจอยฉังตกใจ นยึกวน่าเจอแมน่ทอมถยึก รอบนสนี้เธอแตน่งชมุด
สนี้ ฉันตน่อไปในชวน่ งเวลาทสสอยถูน่ใน
กระโปรง ดถูเรสยบรด้อย แตน่กป็ยฉังททาทน่าโหดๆ เหมรอนเดพิม เธอคงจะเปป็นเพรสอนซฉ
เบลเยสสยม
เพรสอนรน่วมชะตากรรมอสกหลายคน ไมน่ใหด้แมด้แตน่โอกาสจะคมุยกะฉฉัน ในกลมุน่มเรามสสาวๆ หนด้าตาดสเยอะมาก
ฉั นพิด
นสสถด้าเกพิดวน่าไมน่ไดด้คพิดวน่าเปป็นทฉัวรร์เกป็บตฉัวนางงาม ฉฉันเกรอบจะเผลอรวมตฉัวเองเขด้าไปดด้วยแลด้ว แอบสงส ย
พิ กฉันแนน่นด้อ ความงามมสสวน่ นดด้วยรยึเปลน่านสส อพิอพิ
หนน่อยวน่า คณะกรรมการเขาเอาอะไรเปป็นตฉัวตฉัดสน
ด้ นเสารร์ แตน่ตด้องมาเคลสยรร์งาน เพราะหายไปตพิดวฉันศมุกรร์พอดส ดสทสเตรสยม
ฉฉันกลฉับลงมาจากกรมุงเทพเชาวฉั
ป็ ไวด้แลด้ว ใหด้พสๆ ทสสออฟฟพิสจฉัดการจน่าย
เชค
ถามวน่าเบรสอไหม ทสสตด้องขยึนี้นๆ ลงๆ
ตอบไดด้เลยวน่าเบรสอมากกกก แตน่ไมน่รจ
ถูด้ ะททายฉังไงไดด้

ถด้าภถูเกป็ต – กรมุงเทพมฉันใกลด้กฉันเขด้ามาหนน่อย เหมรอนหฉัวหพิน ฉฉันกป็คงจะไมน่เพลสยแบบนสนี้ทมุกครฉันี้งทสสกลฉับลงมา
หลฉังจากแวะบด้าน เพรอ
ส อาบนทนี้า ลด้างหนด้าแปรงฟฉัน หาชมุดใหมน่ใส น่ ฉฉันกป็ตากลมหนาวของภถูเกป็ต บยึสงมอเตอรร์
ไซตร์ขด้ามเขาปน่าตอง ไปเขด้าออฟฟพิส
ปกตพิแลด้ว หนด้าทสสงานของฉฉัน วฉันเสารร์ไมน่ตด้องมาททางานแตน่อยน่างใด ยกเวด้นชวน่ งทสสททางานเปป็นไกดร์เอง กป็จะ
ด้
ตด้องไปรฉับลถูกทฉัวรร์ เทสสยวภถูเกป็ต หรรอไมน่กป็แคน่ทรานสเฟอรร์รบ
ฉั เขด้า สงน่ ออกสนามบพิน นสสยฉังเชาไป
เพราะยฉัง
ไมน่มสใครมา แตน่ฉฉันมสกมุญแจ
ด้ เชน
น่ นสนี้ ไมน่ตด้องคาดหวฉัง
ออฟฟพิสยฉังเยป็นอยถูน่ จากแอรร์เมรสอครน เปป็นทสสเดาไดด้วน่าเมรสอวานคงจะยมุน่งกฉันมาก เช าๆ
จะไดด้เจอใคร เพราะ rep ทมุกคนคงจะยมุน่งอยถูน่กฉับลถูกทฉัวรร์ทสสนามบพิน LTU แลนดพิงนี้ ประมาณหกโมงกวน่าๆ
แตน่เลททมุกอาทพิตยร์ กวน่าจะสงน่ แขกเสรป็จ กลฉับเขด้ามาออฟฟพิสกฉันกป็คงเกรอบเกด้าโมงกวน่า คนทสสมาถยึงคนแรก
ครอคมุณโทมฉัสเจด้านายทมุกทส ไมน่รถูด้แกเลรอกสงน่ แขกแตน่ทสฮอลพิเดยร์อพินหรรอไง
ด้
ฉั มรนี้อเชาด้ แกด้งน่วง
ฉฉันลด้วงหาแกด้วกาแฟ กะชอนกน่
อนเลย เตรสยมซด
น่ นไวด้) ฉฉันกป็โดนแรงดยึงดถูดมหาศาลลงไป
พอเงยหนด้าขยึนี้นมาจากตถูด้เอกสาร (ทสสพวกเราเอาเครรสองกาแฟซอ
ตพิดเกด้าอสนี้
ด้
ดสทสไมน่ปากไวรด้องกรสจิ๊ดออกมา มรอเหนสยวๆ ของฉฉัน กทาชอนกาแฟไวด้
แนน่น หถูแกด้วกป็ยฉังอยถูน่ระหวน่างสองนพินี้ว
น่ ลฉังผถูด้บมุกรมุกดฉังปฉัจิ๊ก
แตน่ตฉัวแกด้วอวบๆ ตอนนสนี้มฉันโดนเหวสสยงไปกระแทกใสห
ด้ น ไอด้โจโรคจพิต …......” ฉฉันรสบจฉัดหนฉักไปกน่อน
“ไอด้บด้า หนด้าสนตส
ไมน่ไดด้โกรธ แตน่ตกใจมากกวน่า เพราะไมน่ไดด้คพิดวน่าจะมสคนอรสน เขด้ามาในหด้องตอนฉฉันกด้มหนด้าลงไปแวด้บเดสยว
ด้
แปต๊บเดสยวจรพิงๆ แถมเชาออกขนาดนส
นี้
“ประตถูไมน่ไดด้ลป็อค”
ฉฉันเดาแลด้ว วน่าตด้องเจอคทาตอบนสนี้
“มาเรป็วนะนสส สงน่ แขกหมดแลด้วเหรอ” ฉฉันหยพิบแกด้วกาแฟอสกใบขยึน
นี้ มา แตน่โจรสบโบกมรอปฏพิเสธ
“ไมน่เอาอน่ะ กาแฟผงละลายนทนี้า รสชาตพิยฉังกะเยสสยว” มฉันบน่น
“แกเคยกพินเหรอ” อพิอพิ อยน่าใหด้ไดด้โอกาส
ส งดฉังสวนขยึนี้นมา “ผมททาอะไรมา มากกวน่าทสเส ธอคพิด”
มฉันหฉัวเราะเสย

น่ …....” ฉฉันขยึน
“เชน
นี้ ตด้นใหด้
ส งคนตฉัวใหญน่หฉัวเราะไป พถูดไป
“ปลด้น ฆน่า ขน่มขรน กพินเดป็ก” เสย
“โอด้โห นน่ากลฉัวอะไรอยน่างนสนี้ ” ฉฉันผลฉักหฉัวลด้านๆ มฉันออกไปไกลๆ หนด้าตฉัวเอง
สนี้ ฉันขนาดนสนี้ ฉฉันรถูด้วน่านทนี้าหนด้าอยน่างโจ ไมน่ททาอะไรไรด้สาระ
ซก
“อยถูน่ถยึงเยป็นปน่าว ลพิลลสส” มฉันดยึงแขนฉฉันไวด้เมรสอเหป็นฉฉันหมมุนตฉัวไปจะไปลากเกด้าอสนี้อสกตฉัวมานฉัสง
ด้
ส งไมน่ไดด้แสดงความรทาคาญ แตน่มฉัน
ฉฉันกลฉับไปนฉัสงปมุลงทสสเดพิม แลด้วสะบฉัดมรอนายนสสทพินี้ง “เฮยยยยย”
เสย
น่ รพิยา
ไมน่ใชก
“ถด้าททารสพอรร์ทเสรป็จแลด้วกป็คงกลฉับบด้านอน่ะ ไมน่ไดด้เงพิน จะอยถูน่ททาไม”
“ไปกพินบมุฟเฟน่ตร์ฮอลพิเดยร์อพินกฉันดสกวน่า”
“ไมน่เอาอน่ะ แกไดด้สสส วน่ นลด แตน่ฉฉันไมน่ไดด้ แลด้วททาไมฉฉันตด้องจน่ายมากกวน่าทมุกทสเลย”
“ เอาจรพิงๆ” มฉันไมน่ยพินี้ม “ คราวนสนี้หารกฉันครยึสงๆเลย”
ฉฉันเปลสย
ส นทน่าจากนฉัสงไปยรนพพิงโตต๊ะฝฉัสงตรงขด้ามโจ หยสตาดถูหนด้าไอด้เพรสอนคนดฉัตช ร์ ทสสหฉัวหมอทมุกรอบ แตน่กป็
ฉั ปกตพิของคนดฉัตช ร์
เขด้าใจวน่านสสนพิสย
“ททาไมอยากกพินของทอดๆขยึนี้นมาลน่ะ ไมน่เอาอน่ะ อด้วน”
“ไมน่กพินทสสนส ไปกพินรด้านอรสนกป็ไดด้” มฉันเสนอ “รด้านอาหารไทยในซอยบด้านไทยกป็ไดด้”
น่ น่ะ” ฉฉันรถูด้แลด้ววน่ามฉันตด้องชวนฉฉันจนไปจนไดด้
“ยฉังไงกป็ตด้องไปใชป
ฉั ชวน “ผมยด้ายบด้านแลด้ว ไมน่มสใครฉลองดด้วย”
“นน่านะๆ” มฉันชก
“เอต๊า” ฉฉันงง “แฟนแกไง แฟนแก”
“โอด้ย คนเกน่าคนแกน่”
อด้าว อะไรวะ
“แลด้วเอาแฟนไปดด้วยปน่ะ” ฉฉันลองถามดถู
ส นทสสนส
“แฟน มสไวด้เกป็บไวด้ทบ
ส ด้าน เกป็บกวาดบด้าน ททากฉับขด้าว” มฉันบอกหนด้าตาเฉย “ไมน่ใช เน่ อาไวด้ไปโชวร์ทสโนน่
ไมน่งฉันี้นสาวๆ กป็ไมน่เขด้ามาหาผมกฉันพอดส”
โอด้โห ความคพิด ฉลาดแทด้
ส ใจแทนแฟนนายจรพิงๆ”
“ไอด้อด้วนเอต๊ย ฉฉันละเสย

ยึ ตามทสสพถูดจรพิงๆ นะ เฮอด้ หรรอพวกฝรฉัสงมฉันจะคพิดแคน่นสนี้กฉัน
อฉันนสนี้ฉฉันรถูด้สก
รส อะไร” ฉฉันไมน่เคยถามถยึงแฟนตานสสสก
ฉั ทส
“วน่าแตน่นด้องเขาชอ
รส โหล”
“เอป๋” โจบอก “ชอ
นฉัสน มฉันยฉังรถูด้อสก
“แกอยน่าใหด้นด้องเขาเจอฉฉันกลางตลาดปน่าตองแลด้ววพิสงมาจพิกหฉัวฉฉันตบกป็แลด้วกฉัน” ฉฉันออกคทาสงฉัส
ฉฉันเคยเจอฤทธพิแมน่นางแถวนสนี้ดส ตอนไปรฉับเรนซจร์ ากบารร์
พวกหลน่อนกรถูเขด้ามาเงรอ
นี้ มรอจะตบฉฉันอสก โทษฐานมาแยน่งลถูกคด้า(ทสสเธอคพิดกฉันเอง)
รส เลน่นจรพิงๆวน่าอะไร” โจเลยถามมฉัสง
“ลพิลลสสชอ
“บอลลถูน” ฉฉันบอก
ส งมานาน
แลด้วกป็นยึกไมน่ผพิดวน่ามฉันตด้องกด้มลงมาดถูนมฉฉัน แลด้วกป็หฉัวเราะปานไมน่ไดด้ระเบพิดเส ย
รส ผพิดพลาดจรพิงๆ”
“พน่อแมน่เธอตฉันี้งชอ
ขาดคทา มฉันกป็หายหฉัวออกไปสวนกฉับคมุณโทมฉัสทสสเพพิสงเดพินปาดหยดฝนจากศรส ษะผมบางๆของแก
ด้
ตาอด้วนเดพินผน่านหนด้ากระจกออฟฟพิส แลด้วหฉันมาททาปากพถูดชาๆ
“ตกลงไปนะ”
พิ ละ
โจ มฉันจะมฉัดมรอชกวพิธสนสนี้เสมอ ฉฉันชน
เดสดี๋ยวเยป็นนสนี้มฉันคงโผลน่มา เอาเงพินคน่าขายทฉัวรร์มาสงน่
++++++++++++++

18 ธฉันวาคม การ Orientation ครฉันี้งทสสสอง พวกเรากป็ยฉังไมน่ไดด้ยพินขน่าวคราวเรรสองวสซาน่
รอมาตฉันี้งแตน่ผลสอบออก นสสกป็หลายเดรอนเขด้าไปแลด้ว
ฉฉันเหนรสอยมากกฉับการขยึนี้นๆ ลงๆ กรมุงเทพ เพราะปกตพิกป็ตด้องททางานอยถูน่ดยึก แถมนฉัสงสองเกด้าอสนี้ ออฟฟพิสเลป็กๆ
อยน่างนสนี้ จะมาเกสสยงงานกฉันไมน่ไดด้ เพราะคนเรานด้อย

เรรสองทสสนน่าโมโหยพิสงกวน่า ครฉังนี้ ลน่าสมุดครอ
เมรสอฉฉันกลฉับมาถยึงสถานสขนสงน่ เดพินขด้ามมายฉังทสสจอดรถของโรงแรมโนโวเทล
กลฉับเจอรถตฉัวเองโดนลป็อกลน่ามโซไน่ วด้
ฉั แปต๊บกน่อนไปททางาน
งน่วงกป็งน่วง เพลสยกป็เพลสย กลฉับมานยึกวน่าจะไดด้รบ
ส บยึสงมอเตอรร์ไซตร์กลฉับไปงสบทสสบด้านส ก
ร ทะเบสยนรถ เพรสอโชวร์หลฉักฐานวน่าฉฉันเปป็นเจด้าของรถ
ตด้องไปตพิดตน่อยามเพรสอยรสนบฉัตรประชาชนและหนฉังสอ
ส บ
พิ บาท ถด้ารถูด้วน่าจอดรถสองวฉันคพิดเงพินเนสสย ฉฉันเอาไปจอดไวด้หนด้าบด้านเพรสอนใน
แลด้วยฉังมสคน่าดถูแลรถอสกสส
เมรองตรงนสนี้แลด้วเดพินไปขนสงน่ ไมน่ดสกวน่าเหรอ
แตน่ททาไงไดด้ ตอนนสนี้อยากนอนอยน่างเดสยว
ขอกลฉับไปใหด้ถยึงบด้านกน่อน
++++++++++++++
พอเลสย
นี้ วรถออกจากโนโวเทลไดด้ ฉฉันกป็บยึสงจะรสบกลฉับบด้าน พอไปถยึงสามแยกบาสพาส ปด้ายเทสโกด้โลตฉัส
รนี้ มาตมุนใสห
น่ ด้องดส
มฉันกวฉักมรอเรสยกซะงฉันี้น ความงน่วงทฉันี้งหลายหายหมดแลด้ว นยึกอยากกพินอะไรอรน่อยๆ ไปซอ
กวน่า
ส บเขด้าไปไดด้ในชอ
น่ งวน่างจอดรถอฉันนด้อยนพิด
งฉัวเงสยๆ หลฉังจากมอเตอรร์ไซตร์คฉันเกน่ง หาทสสเสย
ส ดยฉัดเยสยดกฉันจน
ผถูด้คนทสสนสชาน่ งมสกะตฉัง เพราะทฉันทสทสหด้างเปพิด รถยนตร์เอย แมงกะไซตร์เอย เขด้ามาเบสยดเส ย
เตป็มลานจอดรถกวด้างๆ ไปไดด้
ร ก ไมน่ใชอ
น่ ะไร แตน่ดด้วยความเยป็นของแอรร์ทสไมน่รถูด้มฉันจะเปพิดใหด้เอสกพิโม
พอเขด้าประตถูไปไดด้ ฉฉันกป็กระตมุกเฮอ
ด้
เขด้าไปชอปปพิ
นี้งกฉันหรรออยน่างไร คนเราเวลาทฉันี้งหนาวทฉันี้งงน่วง บางทสมฉันกป็ททาใหด้หมดแรงเดพินไดด้ภายในเวลา
อฉันรวดเรป็ว
ฉั ครฉันี้งทสสจะใชเวลานด้
ด้
ชะงฉัดนฉัก เวลาฉฉันเขด้าไปในเทสโกด้ ไมน่เคยมสสก
อยกวน่า 2 ชวฉัส โมง เงพินตด้องหลมุดกระเดป็น
จากกระเปป๋าไปทมุกครฉังนี้ รอบนสนี้วนๆ อยถูน่ประมาณ 5 นาทส ฉฉันกป็อยากจะออกเตป็มแกน่
ฉั ใบ
แตน่กระนฉันี้นกป็ แวะไปดถูกระเปป๋าเดพินทางดสกวน่า เผรสอมสถถูกๆ สก
ฉั ใบ เพราะทสสมสอยถูน่กป็
พอเลสย
นี้ วหฉัวมมุมจากแผนกชมุดวน่ายนทนี้า ฉฉันกะจะเขด้าไปสอยกระเปป๋ามานอนกอดเลน่นอสกส ก

ส วกฉับการโดนกระแทก หรรอกรสดขาด (อด้าว ใครจะไปรถูด้
ใบเดพิมทสม
ส ฉันใหญน่เทอะทะ แถมเปป็นผด้า นน่าหวาดเสย
โจรมฉันมรอดส)
ยึ กฉับแรงขาฉฉัน
เงยหนด้ามองปด้ายบอกโซนของทสข
ส าย ฉฉันรถูด้ตฉัววน่าชนคนทสสเดพินสวนออกมาจฉังใหญน่ ความรถูด้สก
น่ นด้าแบบ
ตอนนฉันี้นอยากจะทรมุดลงไปกองกฉับพรนี้น อารมณร์คนไมน่มสแรง หนาว และเจอของแขป็งกระแทกใส ห
เตป็มๆ
ส งผถูด้หญพิงรด้อง “วด้าย อะไรกฉันนน่ะเธอ”
เสย
น่ นทสสฉฉันชน
เธอไมน่ใชค
เรรสองมฉันบฉังเอพิญมากกวน่านฉันี้น
คนทสค
ส วด้าแขวนฉฉันขยึน
นี้ มา จากการลงไปนฉัสงพฉับเพสยบบนพรนี้นกระเบรนี้องเยป็นๆของโลตฉัส เปป็นใบหนด้าทสสคน
มุด้ ตา
มรอใหญน่ๆ นฉันี้นกด้อคมุด้น กลพิสนนทนี้าหอมดด้วย
ส งนฉันี้นยพิสงใช น่
เสย
ผถูด้ชายฝรฉังส รน่างใหญน่หฉัวเราะลฉัสน โจนฉัสนเอง
น่ มททาไม เดพินดสๆไมน่เปป็นเหรอ”
“ลพิลลสส เปป็นบด้าอะไร” มฉันขทา “เดพินมาลด้มใสผ
อฉันนสนี้มฉันพถูดไทย
ฉฉันเอาปลายเทด้าจพิกตฉัวเองขยึนี้นมาจากพรนี้น มรอโจขด้างนยึงบสบแขนทน่อนบนซะจนฉฉันเจป็บ ยพิสงหนาวๆอยถูน่
“หมดแรง” ฉฉันพถูดตรงๆ
“หนาวดด้วย”
อพิโจททาสงพิส ทสสฉฉันรถูด้วน่ามฉันกลด้า แตน่คนไทยอรสนคงไมน่กลด้า
พิ หนด้ากะแฟนคนไทยของตฉัวเองไป ยฉัยแมน่ครฉัวรด้านอาหาร
พอมฉันปลน่อยฉฉันใหด้ยรนเองคนเดสยวไดด้ เผชญ
น่ ฉัน คด้อนประหลฉับประเหลรอก โจมฉันกป็ผละหายไป
(ตามทสสโจมฉันบอก) ยรนถลยึงตาโตๆ ของหลน่อนใสฉ
รนี้ คลมุมมาดด้วย
กลฉับมาอสกทสมสเสอ
“เวด้ย โจ” ฉฉันเอามรอปฉัด
รนี้ ” มฉันวน่า “เอาไปยรมใสรน่ ะหวน่างเดพินซอ
รนี้ ของ” งน่ายๆ ขนาดนฉันี้น
“ไมน่ไดด้จะใหด้ซอ
รนี้ ทสเส ขาขาย มาใสก
น่ น่อนแลด้วเดพินทฉัสวหด้างเนสสยนะ ไอด้แบบนสนี้ฉฉันกป็ไมน่เคยททา แลด้วกป็ไมน่รถูด้ดด้วยวน่า
ฉฉันอยึนี้ง เอาเสอ
ททาไดด้ไหม แตน่กป็ไมน่เคยเหป็นมสคนไทยทสสไหนททา

ส เมรสอไหรน่” มฉันวน่า ทน่าทางไมน่แยแส
“เธอไมน่ไดด้ลองชมุดวน่ายนทนี้าเดพินรอบโลตฉัสเสย
“เราจะไปหาของกพินกฉัน” โจททาหนด้าบอกวน่า เรา หมายถยึงตฉัวมฉันเอง กะแฟน
รนี้ อะไร ซอ
รนี้ ใหด้เสรป็จ เดสดี๋ยวไปกพินดด้วยกฉันกป็ไดด้” มฉันพถูดไดด้แบบเปป็นปกตพิยฉังกพินขด้าวกะฉฉันเปป็น
“ลพิลลสสจะมาซอ
ประจทา
เอป๋ททาหนด้าเหมรอนโดนนายโจเหยสยบเทด้าทฉันทสทสแฟนตฉัวโตของเธอบอกวน่าดด้วยกฉัน
“โอต๊ะ” ฉฉันคพิดในใจ ครฉันี้งแรกทสสมสผห
ถูด้ ญพิงหยึงหวงฉฉัน เอพิจิ๊กๆๆ
พิ กะแมน่นางยอดดวงใจ แลด้วหฉันมาหฉัวเราะบอกฉฉัน “เอป๋ เขาไมน่หยึงนะ แตน่ลพิลลสต
โจ หฉันไปซมุบซบ
ส ด้องจน่ายคน่า
อาหารเอง”
รนี้ ตฉัวทสไดด้มาเดพินไปทฉัวส รด้านหรอก
ฉฉันขทา แตน่หฉัวเราะไมน่ออก ไมน่กลด้าจะใสเน่ สอ
รนี้ อะไรอน่ะ มาเดพินเลน่น” ฉฉันบอกตามความจรพิง “เพพิสงกลฉับมาจากกรมุงเทพเมรสอเช า”
ด้
“ไมน่ไดด้จะซอ
ด้
“งฉันี้นไปกพินขด้าวไกน่ทอดกฉัน” โจมฉันททานน่าถสบ มรอนยึงโอบเอวแฟนตฉัวเอง มฉันยรสนมรอซายมาจฉั
บมรอฉฉันลากๆๆ
ตามตพิดตฉัวเองสองคนไปดด้วย ยพิสงโวยวายคนจะมองเอา ฉฉันรสบเดพินตามไปโดยไว พอตามไปดสๆ มฉันกป็
ปลน่อยมรอใหด้ฉฉันเดพินเองแตน่โดยดส
ทสสกพินยามนยึกอะไรไมน่ออกของฉฉันเอง รด้านขด้าวทสโส ลตฉัส ถด้าทสสอรสนปพิด ทสสนสกป็เปพิดเสมอ
น่ าวขสห
เอป๋ วพิสงไปลด้างมรอกน่อนกพินขด้าว แมด้เธอจะไมน่พถูดกะฉฉัน แลด้วมสการททาหนด้าททาตาบด้างแตน่ดถูเธอไมน่ใช ส
นี้ ยึง
ฉั ๆ กป็รถูด้วน่าททาไมตาอด้วนชอบ เธอเปป็นผถูด้หญพิงหนด้าสวยมาก ผมยาว หมุน่นดส ผพิวกป็ส ส
ส วยทสเดสยว
ฉฉันเหป็นเธอชด
น่ พิวดทาปพิดปสท
ส พิวยอดนพิยม
ไมน่ขาวแตน่กป็ไมน่ใชผ
ดี๋ สฉฉันแอบเรสยกพวกสาวๆในซอยบางลาวน่าสผ
ไอด้อด้วนดยึงมรอฉฉันจากทสสฉฉันวางทาบโตต๊ะไวด้มาจฉับ แลด้วบน่น
“เหป็นกฉันมาปสนยึง ททาไมผอมลงๆ ยฉังงสนี้ นมเนพิมหายหมด”
มฉันแกลด้งใหด้ขทา
แตน่ฉฉันไมน่ขทา ฉฉันเหนรสอย เพลสย และทด้อ
ฉฉันเพพิสงสงฉั เกตเหป็นตฉัวเอง ชวน่ งนสนี้ฉฉันผอมจรพิงๆ แหวนทสสสวมมฉันหมมุนรอบนพินี้วไดด้แลด้ว
น่ นไวด้ทสใตด้โตต๊ะ มฉันจะไดด้ไมน่ถรอวพิสาสะอสก ขสเนี้ กสยจมส
มรอทสด
ส ยึงกลฉับมาแลด้ว ฉฉันททาเสเอาไปลถูบผม แลด้วซอ
ปฉัญหา สาวไทยขสห
นี้ ยึงทมุกคนแหละ ฉฉันกป็เปป็น นด้องเขากลฉับมาเหป็นเขด้า ทสนสนี้งานเขด้าแนน่ๆ ทฉันี้งฉฉันและมฉัน
ส ความมฉัสนใจ “ฉฉันกป็กพินเยอะนะโจ ไมน่เหป็นเหรอ”
“ผอมลงมากเลยเหรอ” มฉันททาใหด้ฉฉันเสย

“ใช น่ เธอกพินแตน่ละมรนี้อเยอะมาก ยฉังกะกรรมกร” มฉันคอนเฟพิรร์ม
ฉั เธอจะเครสยด” มฉันสรมุป “เลพิกกะไอด้ขสนี้ยานฉัสนแลด้วหาแฟนใหมน่เลย จะไปคพิดมากททาไม”
“แตน่สงสย
กรสจิ๊ดดดดดด
ฉฉันแอบจสจิ๊ดในใจ

ตอนทสส41
ททางานทสสนสมาเกรอบครบปส ในทสสสมุดสงพิส ทสสฉฉันชอบทสสสด
มุ กป็มาถยึง งานปสใหมน่ ของคนสาขาการทน่องเทสสยว มสการ
ฉั
ยึ วน่าเจด้านายเปป็นคนจน่าย งานนสนี้ใครกป็
แจกของรางวฉัลดด้วย คน่าเขด้างานรถูด้สก
ชอบ
พอเลพิกงานปฉัจิ๊บ หด้าโมงตรง
พิ ทฉันทส
นด้องโตด้กป็รสบมากวาดตด้อนสมาชก
“พสสลพิลลสส ไมน่ตด้องกพินขด้าวกป็ไดด้นะ ไปกพินของฟรสกฉัน”
ส งโตด้พด
เสย
ถู ปนหฉัวเราะ
พสสๆ ในออฟฟพิสขทากฉันใหญน่ เพราะมฉันแทงใจดทา
สวน่ นฉฉันมรอไวกวน่าเพราะโตต๊ะอยถูน่ใกลด้สมุด เลยฟาดหลฉังนางนด้องโตด้แกด้เขพินไดด้กน่อนใคร
“อมุด้ย เจป็บจฉังเลย”
ไอด้ตฉัวแสบยกมรอขยึน
นี้ มาหฉักขด้อมรอสะบฉัดททาทน่าตมุต๊ดสมุดฤทธพิธิ์
ฉฉันเดพินออกจากออฟฟพิส ไมน่วายนฉับคน
“โตด้ ไมน่เรสยกอพิโจรยึ”
“หรอ กป็บอกไปแลด้ววน่ามสงานปารร์ตป
สนี้ สใหมน่ วฉันนสนี้วฉันหยมุดเคด้าเหรอ”
โรแบรร์โตด้เคสนี้ยวขนมทสสพกไวด้พลางตอบพลาง
“หพิวแลด้วนะเนสสย”
นางเอาหฉัวซมุนมา
ฉฉันเอป็นดถูนางเลยจฉับหฉัวนางลงมากอดทสนยึง ถยึงแมด้วน่าโตด้จะอายมุนด้อยกวน่าฉฉันนพิดหนน่อย นางกป็ททาตฉัวเปป็นเดป็ก
น่ วกเราตลอด โตด้เปป็นคนทสม
ไดด้ แมด้ปกตพิเวลาททางานจะพยายามคทนี้าหฉัว แสดงอทานาจใสพ
ส ฉักใหญน่ใฝน่สถูง
ยึ แตน่ตอนนสนี้ยฉังไงต๊
เรสยกภาษาอฉังกฤษดสกวน่า วน่ามส ambition สถูง อนาคตตด้องไดด้เปป็นใหญน่เปป็นโตแนน่ ฉฉันรถูด้สก

ยฉังไง กป็เปป็นแคน่ไอด้นด้องชายตฉัวกระเปสจิ๊ยกทสสวฉันดสครนดสกป็หาเรรสองมาใหด้พสสาวมฉัน

ในงานมสโตต๊ะผถูกผด้าขาวกฉันเปรนี้อนเปป็นโตต๊ะกลมสถูง มสคานาเปด้ และของกพินอรน่อยมากมายใหด้ไปตฉักเอาเอง
ฉั พฉักทมุกคนกป็ไดด้แจกกระดาษเอามาเขสยนชอ
รส และบรพิษฉัทตฉัวเอง เพรอ
สก
ส ไปหยน่อนกลน่องจฉับฉลากของรางวฉัล
โอด้ย ของแบบนสนี้ฉฉันไมน่สนใจหรอก เพราะไมน่เคยชนะรางวฉัลอะไรกฉับเขาอยถูน่แลด้ว ไมน่วน่าจะไปงานวฉัด
รส ชงพิ รางวฉัล นฉับมาตาม
สอยดาวอะไรทสสไหน แตน่เนรสองจากคมุณโทมฉัสบอกวน่า ตฉัดี๋วทสสไดด้สทาหรฉับการเขสยนชอ
รส ไอด้อด้วนใสล
น่ งไปดด้วย เผรสอมฉันโชคดส เกพิดไดด้รางวฉัลขยึนี้นมาจรพิงๆ มฉัน
จทานวนคนในออฟฟพิส ฉฉันเลยเขสยนชอ
ตด้องวพิสงแจด้นมาแนน่ๆ มฉันงกออกอยน่างนฉันี้น
รางวฉัลเลป็กๆ ประกาศไปเรรอ
ส ยๆ
จรพิงๆฉฉันไมไดด้อยากอยถูน่ดยึก แตน่นสกป็ยฉังตามคมุยกะเพรสอนๆ ออฟฟพิสอรสนๆ ในงานไมน่ครบทมุกคนเลย แตน่กป็นะ ถด้า
น่ ะไร หลฉับ
ดรพิงคร์ฟรสแบบนสนี้ ยพิสงดยึกมากฉฉันจะยพิสงเมา พอเมากป็จะหลฉับ แลด้วจะพาลกลฉับบด้านไมน่ไดด้ ไมน่ใช อ
แลด้วใครรถูจ
ด้ ฉักบด้านฉฉันบด้างลน่ะหยึ
พิ หด้านาทสถยึงเทสสยงครน รางวฉัลใหญน่ถยึงจะยอมปลน่อยมาซะทส
อสกสบ
คนดวงซวยอยน่างฉฉัน อยน่างดสกป็แคน่ททาความโชคดสใหด้คนอรสนนฉัสนแหละ
น่ งกงสองทสสนฉัสง แตน่อยากรถูด้วน่าใครจะโชคดสวะ
ไมน่ไดด้หวฉังอะไรเลด้ย ฮอ
ตาพพิธสกรยรดยาดมากมาย กวน่าจะยอมลด้วงมรอลงไปในกลน่องไดด้
คมุณโทมฉัสทสสยรนอยถูน่ขด้างฉฉันตอนไหนไมน่รถูด้ ตบไหลน่เบาๆ เปป็นกทาลฉังใจ
“คงไมน่ไดด้บรพิษฉัทเราแนน่ พนฉักงานเรานด้อย นสสกป็ทะยอยกลฉับกฉันไปแลด้วมฉันี้ง”
ส งกป็ไมน่ไดด้คาดหวฉังจรพิง
แกถาม ทน่าทางนทนี้าเสย
“ลสสเหป็นเพรสอนรฉักหฉักเหลสย
ส มโหดเธอรยึเปลน่า ฉฉันไมน่เหป็นหฉัวมฉันเลย”
นยึกวน่าแกจะไมน่ถาม
“ไมน่เหป็นอน่ะคน่ะ ลองโทรหาสองทส พอไดด้คมุยแปต๊บเดสยวมฉันปพิดมรอถรอเลย”
“เปป็นเหสนี้ยอะไรขยึน
นี้ มาอสกเนสสย”
อฉันหลฉังนสนี้ ฉฉันนยึกในใจแตน่ไมน่ไดด้พด
ถู
“รางวฉัลทสสออก ออกๆๆๆๆๆ”
พิ ใจเลรอกเพศอะไรใหด้ตฉัวเองดส ลากเสย
ส งซะ
พพิธสกรชายทน่าทางไมน่รถูด้จะตฉัดสน

ส ใจกฉันไป”
“งานนสนี้บอกไดด้เลยวน่าพสสนด้องเพรสอนๆคนไทย อยน่าเสย
ส งโหน่ขยึนี้นมาแบบผพิดหวฉัง
มสเสย
พิ ขอบเวทส ททายฉังกะประกาศชอ
รส มฉันแลด้ว
นด้องโตด้วพิสงมาชด
“นด้องโตด้แนน่ๆ”
นางชาน่ งมฉัสนใจ
น่ งกงสองทสสนฉัสงและโรงแรม แรมๆๆๆ”
“ผถูด้ทสไดด้รบ
ฉั รางวฉัลใหญน่ของครนนสนี้ ตฉัวดี๋ เครรสองบพินไปกลฉับฮอ
ยฉัง
ยฉังไมน่ประกาศ
โอด้โห นสสขนาดฉฉันไมน่เคยมสความคาดหวฉังนะ ตอนนสนี้เรพิสมลมุด้นละ แมด้จะรถูวด้ น่าไมน่ใชเน่ พรสอนรน่วมงานในออฟฟพิส
แลด้วกป็ตาม
“มพิสเตอรร์โจ จากบรพิษฉัททฉัวรร์....”
ผางเขด้า
ฉฉันหงายหลฉัง
คมุณโทมฉัสเอามรอทาบอก
แลด้วนด้องโตด้หฉันมามองหนด้าฉฉัน
ด้
“เฮย”
ยึ ตฉัววน่ารด้องดฉังมากดด้วย ประสานตาเขด้ากฉับคนทสสหฉันมามองรอบตฉัว
ฉฉันรด้องมาคทาเดสยว เพพิสงรถูส
ด้ ก
นายพพิธสกรประกาศซทนี้า
น่ งไฟหนน่อยๆๆๆ มาเลยครฉับๆ”
“คมุณโจอยถูน่ตรงไหน สอ
พถูดอฉังกฤษแลด้วกป็ซทนี้าไทยอสกทส
ยฉังไมน่มสวสแววตาโจ
ฉั หนน่อย”
“มฉันจะไปรฉับไดด้ไง มฉันไมน่ไดด้มาสก
รนี้ ฉฉัน ททาเสย
ส งอยน่างเคสยดแคด้นมาก
พสสปถู ปราดเขด้ามาดยึงเสอ
รส มฉันลงไป นด้องลสสเขสยนชอ
รส มฉันลงไปเหรอ”
“ใครเขสยนชอ
“ครอวน่า...”
“โทรตามมฉันเลย โทรตามมฉัน”
พสสแกรสบละลทสาละลฉัก ซะยพิสงกวน่าไดด้รางวฉัลเอง

น่ ะงฉันี้น”
“หนถูโทรกน่อนนสนี้แลด้ว มฉันไมน่ยอมมา แถมปพิดมรอถรอใสซ
ฉฉันกป็พด
ถู ไป กดโทรศฉัพทร์ไป
“เหป็นปน่ะ ไมน่ตพิดดด้วย แงๆๆๆๆ”
ฉฉันหงายหนด้าจอ แลด้วเอาไปจน่อหถูพสปถู ทสสยรนลมุด้นอยถูน่ดด้วยกฉัน
“อะไรวะ ปกตพิของฟรสแบบนสนี้มฉันไมน่เคยพลาด”
ยึ ผพิดยพิสงกวน่าเดพิม
ฉฉันรถูด้สก
รส มฉัน รยึผพิดทสสไมน่พยายามตามมฉันมารฉับฟะ
ตกลงตถูผพิดทสสเขสยนชอ
รยึมฉันกกแฟนอยถูน่หวน่า วฉันนสนี้ครนครพิสมาสตร์ดวด้ ย
“ถด้าไมน่มาเรป็วๆ เขาจฉับใหมน่แนน่”
คมุณโทมฉัสรสบยทนี้า
สมุดทด้ายคนจากบรพิษฉัทอรสนกป็ไดด้รางวฉัลใหญน่ไป

