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คำ�นำ�

ท่านผู้อ่านชอบการเดินทางท่องเที่ยวรูปแบบไหนกันบ้างคะ ชอบไปคนเดียว 

สะพายเป้ยำ่าต๊อก หรือรวมกลุ่มไปกับครอบครัว ตั้งทริปออกลุยกับเพ่ือนๆ แล้วชอบ

ท่องเที่ยวไปตามแผนที่วางไว้ หรือแค่ตั้งเป้าหมายคร่าวๆ ปล่อยให้สองเท้าพาไป

แม้เราจะไปยังสถานทีแ่ตกต่างกันไป แต่เชือ่ว่าทุกท่านน่าจะมคีวามสนุกสนาน

คล้ายๆ กัน ความสนุกของบางคนอาจเป็นแค่การได้ทำาตามสิง่ท่ีตัง้เป้าไว้ในทรปิ ได้กิน 

ของทีอ่ยากกิน ไปตามสถานทีท่ีอ่ยากไป บางท่านก็อาจจะชอบการได้พบเรือ่งแปลกใหม่ 

หรือไม่คาดฝันก็เป็นได้ ซึ่งสำาหรับ 'อิน' ตัวเอกของเรื่องราวครั้งนี้นั้นได้ทำาทั้งสองแบบ 

เพราะแม้จะวางแผนจัดวางทริปอย่างละเอียดดีแล้ว แต่ก็กลับมีเรื่องไม่คาดฝันตั้งแต่

ยังไม่ออกเดินทาง เมื่อทริปลุยเดี่ยวเท่ียวญ่ีปุ่นของเขาดันมีผู้ร่วมเดินทางเพ่ิมมา 

อกีหน่ึงคนซะได้ แถมคนคนนัน้ยังเป็นเพ่ือนสมยัเดก็ทีไ่ม่ได้เจอกันนานหลายปี แม้จะ

คุ้นเคยกันดีแต่ก็ไม่รู้จะบอกว่าสนิทได้ไหม ช่างเป็นความสัมพันธ์ท่ีอธิบายยากและ

ลำาบากใจอยู่เล็กๆ จริงๆ

แต่มีเพ่ือนร่วมทางเพ่ิมมาอีกสักคนก็ไม่เสียหาย เพราะการมีเรื่องไม่คาดฝัน 

เพ่ิมขึน้มาก็อาจทำาให้การเดนิทางครัง้นีพั้ฒนาเป็นความทรงจำาทีแ่สนพิเศษได้...ใช่ไหม 

ล่ะคะ

ด้วยไมตรีจิต

สำานักพิมพ์เอเวอร์วาย
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ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยาย everY ได้ที่

www.facebook.com/everyyyyy
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5Kinsang

ก่อนออกเดินทาง

แม่ผมเป็นพวกชอบเม้าท์ชอบคุย วนัๆ นอกจากท�างานบ้านแล้วภารกจิ

อีกอย่างคือเอาเร่ืองลูกชายไปเม้าท์ให้คนอื่นฟัง ก็แน่ล่ะ ลูกชายแม่คนน้ีน่า 

เอาไปอวดสุดๆ เรียนก็เก่ง การงานก็ดี มีเงินเก็บ แถมหนีไปเที่ยวบ่อยๆ แต่ 

ทั้งที่เป็นเรื่องที่ก�าชับไว้แล้วว่าห้ามบอกใครไหงถึงมีคนรู้เรื่องได้ล่ะเนี่ย

"อินจะไปเที่ยวญี่ปุ่นเหรอลูก"

ป้านาถเจ้าของร้านขายของช�าประจ�าหมู่บ้านร้องทักขณะผมฮัมเพลง

ปั่นจักรยานเข้าบ้าน จนผมต้องบีบเบรกมือ รถแทบม้วนหน้าก่อนจะหันไปท�า

หน้าเหวอใส่ป้าแก

นี่ป้านาถรู้ได้ไงว่าผมจะไปเที่ยวญี่ปุ่น

"ครับป้านาถ" ยิ้มแหยตอบกลับไป แต่ในใจเหมือนน�้าใกล้เดือด แม่นะ

แม่ บอกแล้วไงว่าห้ามเอาไปบอกใคร

ป้านาถฉกีย้ิมกว้างเดนิเข้ามาหาผม ไม่ต้องบอกก็รูถึ้งชะตากรรมว่าอะไร

จะเกิดขึ้น เพราะแบบนี้ไงถึงไม่อยากให้ใครรู้

"ป้าฝากซือ้ของหน่อยส"ิ กระดาษทีจ่ดอะไรยุกยิกเหมอืนโพยหวยถูกย่ืน

มาให้

ผมย้ิมแหยย่ิงกว่าเดมิ อยู่ในภาวะกลนืไม่เข้าคายไม่ออก ไม่กล้าปฏิเสธ

เพราะป้านาถแกเป็นญาตผิูใ้หญ่ทีจ่ะว่าสนทิก็ไม่เชงิ แถมยังค่อนข้างมอีทิธิพล

ในหมู่บ้าน จะว่าปากสว่างพูดไม่คิดด่าไม่เลือกก็ได้ คนรักสงบอย่างผมเลย
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8 วัน 7 คืน6 Kinsang

เตือนตัวเองไว้เสมอว่าอย่าไปมีเรื่องกับแกเด็ดขาด

เมื่อผมเอาแต่ย้ิมเหมือนเด็กเอ๋อไม่ย่ืนมือออกไปรับสักที ป้านาถเลย

จัดการยัดกระดาษใส่มือผมพร้อมซองเงินให้เสร็จสรรพ ก็ยังถือว่าดีที่ฝากเงิน

มาด้วย แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่อยากจะรับไว้ให้เป็นภาระอยู่ดี

"ถ้าเจอถึงจะซ้ือให้นะป้า" ผมบอกดักทางไว้ก่อนแต่เหมือนป้าแกไม่ได้

สนใจเลย

"แหม นดิๆ หน่อยๆ เอง ป้าฝากด้วยนะ" ป้านาถตีแขนผมหน่ึงที ยิม้หวาน

ให้ แล้วเดินหันหลังกลับไปเฝ้าร้านต่อ 

ให้มันได้อย่างนี้สิ

ผมป่ันจกัรยานกลบับ้านด้วยความเซง็สดุขีด เขน็รถเข้าทีจ่อด เปิดประตู

เข้าบ้านวางกระเป๋าไว้บนโต๊ะแล้วมองหาท่านแม่ทันที

นั่นไง อ่านนิยายสบายใจเฉิบอยู่ที่เก้าอี้โยก

"แม่~"

"อะไร"

"ไปบอกป้านาถท�าไมว่าอินจะไปเที่ยว"

แม่ลดหนังสือนิยายลง หันมาเลิกคิ้วใส่ก่อนตอบอย่างไม่ยี่หระ 

"ก็แม่ไปขอให้ลงุไกรไปส่งอนิท่ีสนามบนิพรุง่น้ี เขาก็ถามสว่ิาอนิจะไปไหน"

ฟังแล้วได้แต่ท�าหน้ายู่ พรุ่งนี้ผมบินแปดโมงเช้า ต้องถึงสนามบินอย่าง

ช้าหกโมงครึ่ง ถ้าพ่อไปส่งก็จะไปท�างานไม่ทัน หรือไม่ก็ต้องรีบไปถึงตั้งแต่ตี

สามตีสี่ซึ่งผมไม่เอาด้วยหรอก เลยกะว่าจะนั่งแท็กซี่ไป แล้วเผอิญลุงไกรสามี

ป้านาถแกขับรถแท็กซ่ีพอดแีม่เลยจดัการทาบทามให้เรยีบร้อย เป็นไงล่ะแม่ผม 

ได้รถไปส่งพรุ่งนี้แถมได้ภาระของฝากมาด้วย

"จัดกระเป๋าเสร็จหรือยัง" 

"ยังเลย"

"แล้วคุยกับน้องแบร์โอเคแล้วใช่มั้ย"

"โอเคแล้วคร้าบ" ผมตอบหน่ายๆ ก็ไอ้น้องแบร์หรือที่ผมชอบเรียกในใจ

เองว่าน้องหมีนี่ก็เป็นภาระที่แม่ผมหามาให้เหมือนกัน
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7Kinsang

เดิมทีแล้วทริปนี้ผมตั้งใจจะไปคนเดียว เลือกช่วงฤดูใบไม้ผลิจะได้เดิน

ดูซากุระชิลๆ ท่ามกลางอุณหภูมิย่ีสิบต้นๆ ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆ 

อยากไปไหนเมื่อไรก็ไป แต่แม่ผมอีกแล้วนั่นแหละเอาเรื่องที่ผมจะไปเที่ยว

ญ่ีปุ่นไปเล่าให้เพ่ือนบ้านสมัยเก่าเก็บฟังจนสุดท้ายได้เพ่ือนร่วมทริปเพ่ิมมา 

อีกคน

ก็คือน้องแบร์ของแม่หรือน้องหมีของผมนั่นแหละ

ครอบครัวผมย้ายมาอยู่หมู่บ้านนี้เมื่อเก้าปีก่อน ส่วนหมู่บ้านเก่านั้นผม

อยู่มาตั้งแต่เกิด เรียกว่าเป็นแหล่งความทรงจ�าสมัยเด็กของผมเลยก็ได้ ผมมี

เพ่ือนกลุ่มใหญ่ท่ีนั่น หนึ่งในนั้นก็คือน้องหมีซึ่งสนิทกับผมท่ีสุด ความจริงเรา

เรียนรุ่นเดียวกันแต่เกิดคนละปี ผมเกิดสิงหาส่วนน้องหมีเกิดกุมภา อายุห่าง

กันหกเดือน แต่เพราะพ่อแม่ให้เรียกกันแบบน้ีสุดท้ายเลยกลายเป็นพ่ีอินกับ

น้องแบร์ตั้งแต่จ�าความได้ แถมยังเรียกชื่อแทนตัวเองแบบไม่มีศักดิ์ทางอายุ

น�าหน้าทั้งคู่

ผมเรียกแทนตัวเองว่าอิน ส่วนน้องหมีก็เรียกแทนตัวเองว่าแบร์

แต่ที่ว่ามาทั้งหมดนี้มันก็เป็นแค่อดีต เพราะผมย้ายบ้านเราเลยห่างกัน

ไปด้วย ผมมีเพื่อนกลุ่มใหม่ น้องหมีก็อยู่กับสังคมของเขา มีติดต่อหากันบ้าง

ช่วงวันส�าคญัอย่างวนัเกิดหรอืวันปีใหม่ แต่ทีจ่รงิจะเรยีกว่าตดิต่อก็อาจจะมาก

ไปเพราะเราแค่ส่งข้อความอวยพรกันเท่าน้ัน ก็สมัยน้ันโซเชียลเน็ตเวิร์กยัง 

ไม่แพร่หลายเท่าไรเลยใช้วิธีส่ง SMS กันซะมากกว่า 

ปัจจุบันได้ข่าวว่าน้องหมีเพ่ิงเรียนจบปริญญาตรี ทั้งท่ีควรจะจบตั้งแต่

สองปีก่อน เพราะติดเพื่อนทิ้งการเรียนเลยกลายเป็นแบบนี้ แต่ยังดีที่มันกลับ

ตัวทัน พอเรียนจบเลยได้ของขวัญเป็นแพ็กเกจเที่ยวญี่ปุ่นกับผมนี่แหละ

ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเราเจอหน้ากันแทบนับครั้งได้ อาจจะปีละครั้ง

หรือสองครั้งเวลามีงานส�าคัญอย่างพวกงานแต่งงานหรืองานศพ ขนาดตกลง

ว่าจะไปเท่ียวด้วยกันแล้วเรายังนัดเจอกันแค่ครั้งเดียวคือตอนไปงานเท่ียว

ญี่ปุ่น ที่เหลือคุยกันผ่านตัวหนังสือทางไลน์ เพราะงานผมยุ่งด้วยล่ะถึงไม่ว่าง

ไปเจอแม้น้องจะนัดอยู่หลายครั้ง
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8 วัน 7 คืน8 Kinsang

"อินไปจัดกระเป๋าก่อนนะแม่" ร�าลึกความหลังกันพอแล้วผมก็เล่ียง 

ขึ้นห้อง

กระเป๋าเดนิทางเปล่าๆ ยังวางแอ้งแม้งอยู่ในห้องนอน พวกเสือ้ผ้าของใช้

ผมลิสต์รายการไว้หมดแล้วว่าจะเอาอะไรไปบ้าง เหลือแค่ยัดลงกระเป๋าก็เป็น

อันเสร็จเรียบร้อย

แค่คิดก็ตื่นเต้น อยากให้ถึงวันพรุ่งนี้เร็วๆ ชะมัด
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เวลานัดคือหกโมงเช้า ส่วนตอนน้ีตีห้าสิบนาที ผมไม่ได้ต้ังใจจะมาเช้า

ขนาดนี้แต่ถนนมันโล่งลุงไกรแกเลยเหยียบเต็มท่ี ส่วนผลลัพธ์ก็อย่างท่ีเห็น  

นัง่หาวเป็นรอบท่ีเท่าไรแล้วก็ไม่รู ้อยากจะยึดเก้าอีแ้ล้วนอนยาวๆ เหมอืนพ่ีฝรัง่

ฝ่ังตรงข้ามบ้างก็เกรงใจ ส่วนเพ่ือนร่วมทรปิอย่างน้องหมไีด้ข่าวว่าเพ่ิงจะออกจาก 

บ้าน 

เฮ้อ~ ชีวิต

สนามบินยามเช้ามันช่างเหงาหงอย นั่งแกร่วไถเฟซบุ๊กไถทวิตเตอร์จน

ไม่มีอะไรให้อ่าน ในที่สุดไลน์จากน้องหมีก็เด้งขึ้นมาเสียที

น้องหมี : ถึงแล้วนะ พี่อินอยู่ตรงไหน

อิน : ไปรอเคาน์เตอร์เช็กอินเลยก็ได้ เดี๋ยวเดินไปหา

น้องหมี : เราเช็กอินเคาน์เตอร์ R ใช่ป่ะ

อิน : ใช่

น้องหมี : งั้นรอตรงนี้นะ

อิน : โอเค

นัดแนะกันเรียบร้อยผมก็ลากกระเป๋าเดินไปหาน้องหมีที่เคาน์เตอร์ R 

น้องผมคนนีน่้ะสงัเกตง่าย มองไกลร้อยเมตรยังเห็นเลย ตัวสงูเกิน 180 เซนติเมตร 

วันที่ 1
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8 วัน 7 คืน10 Kinsang

ผิวขาวเหลือง หน้าหล่อเหมือนนายแบบ แม้จะแต่งตัวธรรมด๊าธรรมดาอย่าง

เสือ้ยืดกางเกงยนีผูห้ญิงก็พากันมองจนเหลยีวหลงั เพราะฉะน้ันไม่ต้องกลัวว่า

จะหาไม่เจอ แค่ผมเดนิเข้าใกล้บรเิวณจดุนดัหมายก็เห็นแล้วว่าน้องมนัอยู่ตรงไหน

นั่นไง ยืนเต๊ะท่าเล่นมือถืออยู่ตรงนั้น

ผมลากกระเป๋าเดนิไปยืนตรงหน้า พอน้องหมรีูตั้วว่ามคีนมาถึงได้เงยหน้า 

ขึ้นมอง ยกมือเสยผมที่ปรกหน้าแล้วยิ้มตาเป็นขีดให้ บอกได้ค�าเดียวว่าโคตร

ดูดี

ถ้าสาวๆ ได้มาเห็นอะไรแบบนี้ใกล้ๆ คงกรี๊ดกันสลบแน่ เงยหน้าขึ้นมา

แบบหล่อๆ เสยผมแบบเท่ๆ แต่พอย้ิมแล้วดนู่ารกัขึน้มาทันที น้องหมเีป็นผูช้าย

ที่สามารถปรับลุคได้สามแบบในเวลาสามวินาที

"มาถึงนานยัง" น้องหมีถามด้วยเสียงทุ้มๆ ตามความใหญ่ของขนาดตัว

"สี่สิบนาทีที่แล้ว"

"จริงดิ แล้วไมไม่บอก" พอรู้ว่าผมรอนานน้องหมีก็ท�าหน้าน่ิวค้ิวขมวด 

แต่บอกแล้วมนัจะช่วยอะไร ในเมือ่ตอนผมมาถึงสนามบนิน้องมนัเพ่ิงออกจาก

บ้าน อีกอย่างเราทั้งสองคนก็มาถึงก่อนเวลานัดกันทั้งคู่

"ช่างเหอะ ไปเชก็อนิกนั" ผมบอกปัดไปอย่างไม่ใส่ใจก่อนลากกระเป๋าไป

ต่อแถวเช็กอิน

ผ่านเข้ามาด้านในแล้วเราก็มานั่งรอกันหน้าเกต ระหว่างเดินมาน้องหมี

ชวนผมคุยย้อนความหลังครั้งวัยเยาว์ตลอดทาง เพราะเราเจอหน้ากันไม่บ่อย

เลยมีเรื่องให้คุยเยอะแยะเต็มไปหมด แต่เรื่องที่ผมอยากรู้ที่สุดคือส่วนสูงที ่

เพ่ิมเอาๆ ของน้องมนัมากกว่า ท้ังท่ีตอนเดก็ตวัเลก็กว่าผมแท้ๆ มาโดนแซงเอา

ตอนไหนก็ไม่รู้ แถมแซงไปไกลด้วย

"ก็แค่กินทุกอย่างให้หมดแล้วนอนเยอะๆ แค่นั้นเอง"

และนี่ก็คือค�าตอบของน้องหมี ฟังแล้วก็ได้แต่แค่นยิ้ม

ผมก็นอนเยอะนะ นอนไม่เกินห้าทุ ่มแต่ต้องต่ืนตีห้าทุกวันเพ่ือปั ่น

จักรยานไปจอดไว้หน้าหมู่บ้านแล้วนั่งรถตู้ไปท�างานซึ่งอยู่อีกฟากกับเขตบ้าน
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ผมเลย นับเวลานอนก็หกชัว่โมง เพียงพอแล้วส�าหรบัผูใ้หญ่วัยเบญจเพส ส่วน

ตอนเด็กผมหลับตั้งแต่สามสี่ทุ่ม เล่นกีฬาออกก�าลังกายไม่ค่อยได้ท�าเหมือน

คนอื่นเขาเท่าไร เพราะงั้น 172 เซนติเมตรที่ได้มาผมว่ามันก็โอเคแล้ว

เวลาอยู่กับน้องหมีแล้วเหมือนผมเป็นฝ่ายรับฟังเสียมากกว่า ตั้งแต่เจอ

หน้ากันน้องมนัก็พูดไม่หยุด ปกตผิมไม่ใช่คนเงยีบนะถ้าเจอคนทีค่ยุถูกคอ แต่

ก็นัน่แหละ เจอคนพูดมากกว่าเลยต้องยอม ยอมมาตัง้แต่ตัวยังเท่าลกูหมานู่น

"พ่ีอนิไปญ่ีปุน่ครัง้แรกป่ะ" แล้วค�าถามท่ีผมไม่คิดว่าจะเจอก็หลดุออกมา

ก่อนหน้านีค้ยุกันเรือ่งญีปุ่น่มาก็เยอะแต่น้องหมไีม่เคยถามค�าถามนีเ้ลย 

ส่วนใหญ่จะปรกึษากันเรือ่งทีเ่ทีย่วมากกว่า ซึง่ผมวางแผนไว้หมดแล้วก่อนจะ

รูว่้าได้เพ่ือนร่วมทรปิเพ่ิมมาอกีคน มเีอามาปรบัใช้นิดหน่อยตอนน้องมนัขอว่า

อยากไปที่นั่นที่นี่แค่นั้น

"เปล่า"

"จรงิด"ิ น้องหมที�าตาโต ดจูะตืน่เต้นมากท่ีผมไม่ได้ไปญ่ีปุน่เป็นครัง้แรก

"อืม"

"ไปกี่ครั้งแล้ว"

"ก็...ครั้งที่สี่"

"โห!~ ไม่เห็นเคยบอก" น้องหมร้ีองแบบโอเวอร์แอก็ติง้แถมเบกิตากว้าง

ตื่นเต้นยิ่งกว่าเดิม นี่มันจบเอกการแสดงหรือไง

ผมไม่บ้าโซเชยีล ปกตไิปเทีย่วเลยไม่ค่อยอพัรปูอพัเดตเหตุการณ์เหมอืน

ชาวบ้านชาวช่องเขาเท่าไร แต่ประเด็นที่ไม่อยากให้ใครรู้ว่าไปไหนคือหน่ึง  

เบื่อพวกฝากซื้อของ และสอง ผมไม่ได้ไปเท่ียวแบบคนอื่นเขาไง เลยชอบไป

แบบเงียบๆ ไปแค่ไม่กี่วัน รู้เฉพาะคนที่สนิทจริงๆ ขนาดเพื่อนที่ท�างานบางคน

ยังไม่รู้เลยว่าผมไปญี่ปุ่น

"งี้ก็ไปหมดทั่วประเทศแล้วดิ"

"ไม่หรอก"

อยู่ๆ ก็รู้สึกเหมือนความลับท่ีปกปิดไว้ก�าลังจะถูกเปิดเผย ผมไม่อยาก

บอกเลยว่าท่ีผ่านมาไปญี่ปุ่นเพราะอะไร แต่พลั้งปากพูดไปแล้วแถมน้องหมี
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มันยังท�าหน้าอยากรู้ซะขนาดนี้ผมควรจะแถออกไปมหาสมุทรไหนดี

"ท�าไมอ่ะ"

"ก็ไม่ท�าไม"

"แล้วพี่อินไปที่ไหนมาแล้วบ้าง"

"โตเกียวแล้วก็..." ผมลากเสียงยาวเพราะมันนึกไม่ออก ความจริงคือ

นอกจากโตเกียวแล้วผมก็แทบไม่ได้ไปไหนอีกเลย เพราะฉะน้ันค�าตอบคือ

โตเกียวที่เดียวเท่านั้น

"แล้วก็?"

"จ�าไม่ได้แล้ว ไหนเอาแผนเท่ียวท่ีให้พริ้นต์มาดูด๊ิ" เลือกมหาสมุทรแถ

ออกไปไม่ได้ผมก็เบี่ยงประเด็นมันซะเลย 

แบมอืไปตรงหน้าน้องหมขีอแผนการท่องเท่ียวท่ีผมใช้เวลาร่วมเดือนใน

การหาข้อมูลและจัดเรียงแต่ให้น้องมันเป็นคนพิมพ์เข้าเล่มมาให้ 

เด็กดีอย่างน้องหมีก็แสนว่าง่าย ออกปากขอปุ๊บรีบเปิดกระเป๋าหยิบ 

ให้ปั๊บ เรื่องที่คุยกันอยู่เมื่อกี้ก็ลืมๆ มันไปแล้วขึ้นหัวข้อใหม่กันเถอะ

พอเบี่ยงเบนประเด็นได้ผมก็ชวนน้องหมีคุยเรื่องที่เท่ียวในแผนการ 

เดินทางไปเรื่อยเปื่อยจนถึงเวลาขึ้นเครื่อง แล้วน้องมันก็เหมือนจะลืมประเด็น

การไปญี่ปุ่นที่เดียวซ�้าๆ ของผมไปเลย

ห้าชั่วโมงกับอีกห้าสิบนาทีเราสองคนก็เดินทางมาถึงสนามบินนาริตะ

อย่างปลอดภัย ผมเดนิงวัเงยีตามหลงัน้องหม ีผ่านด่านตรวจคนเข้าเมอืงจนถึง

สายพานรับกระเป๋า เห็นผมเดินทางบ่อยๆ อย่างนี้แต่ความจริงไม่ค่อยถูกโรค

กับเครื่องบินเท่าไร แต่เพราะความอยากเลยต้องมา ถึงไม่ชอบนั่งเครื่องบิน 

ยังไงก็ต้องมา

เวลาที่ญ่ีปุ่นเร็วกว่าไทยสองชั่วโมง ตอนน้ีเป็นเวลาส่ีโมงครึ่ง หลังจาก

ได้กระเป๋าเราก็นั่งรถไฟเข้าเมืองตรงไปยังโรงแรมที่สถานีอิเคะบุคุโระ เพื่อเอา

สัมภาระไปทิ้งไว้จะได้ออกไปตะลุยโตเกียวในยามค�่าคืนกัน

พอพวกเราลากกระเป๋าใบโตด้วยความทลุกัทเุลมาถึงสถานีอเิคะบคุโุระ
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ได้ก็งงเป็นไก่ตาแตก ถึงผมจะมาโตเกียวบ่อยก็เถอะแต่เพ่ิงเคยมาท่ีนี่เป็น 

ครัง้แรก สถานใีหญ่แถมคนเยอะเลยต้องรบีพากันไปหลบมมุเสาแล้วหยิบแผน

เที่ยวที่ท�าไว้มากางดู

"ออกทาง west" น้องหมีบอกแล้วชี้ป้ายให้ผมดู เราถึงได้ลากกระเป๋าไป

กันต่อ 

ทางออกทีพ่วกเราต้องออกน้ันไกลมาก เดนิผ่านร้านอาหารร้านขนมก็ได้

แต่มองตามตาละห้อย มีแต่ของน่ากินทั้งนั้น แต่ด้วยสัมภาระท่ีติดตัวมาเลย

ต้องอดใจไว้ก่อน เอากระเป๋าไปโยนทิ้งที่โรงแรมเมื่อไรผมจะแวะมันทุกร้านท่ี

อยากกินเลย

เดินมาจนถึงทางออก บันไดเลื่อนพามาโผล่บนทางเดินแล้วก็พากันงง

อีกรอบ

"ไปไหนต่อนะ" น้องหมีมองซ้ายหันขวาก่อนหันมาถามผม

"เขาบอกให้ตรงไป เจอร้านยาแล้วเลี้ยวซ้าย"

ปกตผิมไม่เคยหาข้อมลูอะไรแบบนีเ้ลย สามครัง้ท่ีผ่านมาคอืมากับแก๊ง

เพ่ือนท่ีชอบอะไรเหมอืนๆ กันแถมเป็นผูต้ามตลอด อารมณ์แบบเดนิตามอย่าง

เดียว เขาพาไปไหนก็ไป พอต้องมาน�าเองแบบนี้เลยยังจับต้นชนปลายไม่ถูก

"ตรงไป งั้นก็ข้ามถนนใช่มั้ย" น้องหมีถามแล้วก็หันมาท�าหน้ามึนใส่

อยากจะตะโกนตอบกลับไปจริงๆ ว่า 'ไม่รู้โว้ย! มาครั้งแรก' แต่ก็ท�าได้

แค่ปั้นหน้ามึนตอบกลับไป

"มั้ง"

สดุท้ายกเ็ป็นอนัสรปุว่าเราจะข้ามถนน เพราะโผล่ออกจากทางขึน้สถานี

ก็เจอทางม้าลายอยู่ตรงหน้าเลย ฉะนั้นตรงไปก็เท่ากับข้ามถนนไปล่ะมั้งนะ

แล้วไหนล่ะร้านยา

เดินลากกระเป๋าด้วยความล�าบากยากเย็นมาจนจะสุดทาง ข้างหน้ามี

ถนนตัดผ่านตามด้วยก�าแพงผมก็ยังไม่เจอร้านยาสักร้าน ไหนข้อมูลบอกเดิน

ไม่ไกลแต่นี่มันโคตรไกล ไกลมากด้วย
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"มาถูกทางป่ะเนี่ย" ไม่ถามเปล่ามีการหัวเราะเยาะ

ก็บอกเองไม่ใช่เหรอว่าตรงไปคอืข้ามถนนน่ะไอ้น้องหม ีก่อนจะได้เทีย่ว

ต้องลุ้นว่าจะหาโรงแรมเจอหรือเปล่าด้วยใช่มั้ย

"เปิดแมพดูดิ๊"

"พี่อินก็เปิดดิ"

อุตส่าห์โยนไปให้แล้วยังจะโยนกลับมาอีก ถ้าดูเป็นคงท�าเองไปแล้ว

จดุอ่อนเรือ่งการท่องเท่ียวของผมอกีอย่างคอืเดนิตามแมพไม่เป็น งงทศิ 

ไม่รู้จะต้องเดินไปทางไหน เปิดดูแล้วไม่ช่วยอะไร รอบนี้มาเองเลยเน้นการหา

ข้อมลูแน่นๆ แทน แต่ตอนน้ีข้อมลูแน่นแค่ไหนก็คงไม่ช่วยอะไรในเมือ่หลงทาง

ไปแล้ว ซึ่งมันท�าให้ผมคิดว่าการมีน้องหมีมาด้วยมันอาจจะดีก็ได้ ถ้าไม่นับ

เรื่องตรงไปเท่ากับข้ามถนนเมื่อกี้น่ะนะ

"แบร์น�านะ" ให้ผมเปิดผมก็เปิดแต่ยื่นมือถือไปให้น้องหมีดูเอง น้องมัน

ท�าหน้างงนิดหน่อยแต่ก็ยอมรับไปถือไว้โดยดี

อย่าให้พ่ีเดินน�าเลยไอ้น้อง จากที่ควรจะถึงโรงแรมอาจจะพากลับ 

สนามบินเลยก็ได้

สุดท้ายด้วยความสามารถของหมียักษ์ก็ท�าให้พวกเรามาถึงโรงแรมจน

ได้ ซึ่งทางที่เดินไปก่อนหน้านี้ก็เหมือนเป็นการส�ารวจย่านนี้เล่นๆ ว่าง่ายๆ คือ

ไปเดินอ้อมมาเกือบครบทั้งย่านแล้วนั่นเอง

โรงแรมทีผ่มจองไว้เป็นโรงแรมเลก็ๆ และราคาถูกมาก เจ้าหน้าท่ีสุดแสน

จะเงียบขรมึ จ่ายเงนิก็ให้กุญแจห้องเป็นอนัจบข่าว ไม่มกีารแนะน�าใดๆ ต่อทัง้สิน้ 

เชก็อนิเรยีบร้อยผมกับน้องหมก็ีลากกระเป๋าเข้าลฟิต์กดชัน้สามตามหมายเลข

ห้องบนกุญแจที่ได้มา

"โคตรแคบ" ประตูลิฟต์เปิดออกปุ๊บน้องหมีก็บ่นปั๊บ 

จะว่าไปทางเดนิมนัก็แคบจรงิๆ น่ันแหละ กระเป๋าใบเดียววางก็เตม็แล้ว 

ย่ิงคนตวัใหญ่อย่างกับหมข้ัีวโลกอย่างน้องมนัไปยืนคอืคบัเตม็ทางเดนิไปหมด 

เห็นแล้วก็ข�า

"ไม่ต้องมาหัวเราะ ใครให้จองที่นี่เนี่ย" ปากบ่น คิ้วขมวด พร้อมทั้งลาก
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กระเป๋าไปอย่างทุลักทุเล

"อย่ามาบ่น ตอนจองก็เอาให้ดู"

"ใครจะไปรู้ว่าทางเดินจะแคบขนาดนี้"

"นอนในห้องไม่ได้ก็นอนตรงทางเดิน"

น้องหมียู่หน้าใส่ผม หยุดบ่นแล้วลากกระเป๋าเงียบๆ ไปยังห้องพักที่อยู่

สุดทางเดิน

เปิดประตูห้องเข้ามา เปิดสวิตช์ไฟเรียบร้อย อย่างแรกที่ผมมองหาคือ

เตียงนอน เตียงใหญ่กว่าติดริมหน้าต่างส่วนเตียงเล็กติดผนังห้องอีกด้าน และ

นีค่อืความประหลาดของโรงแรมน้ีทีส่องเตยีงมนัขนาดไม่เท่ากัน แม้จะต่างกัน

แค่ครึ่งฟุตก็ตาม

ผมกับน้องหมีมองหน้ากัน ใครก็อยากนอนเตียงใหญ่ใช่ไหม ถ้าว่ากัน

ตามหลักความจริงน้องหมีตัวใหญ่กว่าก็สมควรได้เตียงใหญ่ไป แต่ใครสน

"อิน..."

"แบร์นอนเตียงเล็กเอง" ผมยังไม่ทันพูดน้องหมีก็พูดขัดขึ้นมา มีการ 

หันมายิ้มตาหยีให้ก่อนลากกระเป๋าไปไว้ฝั่งเตียงตัวเอง

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
http://store.jamsai.com/9786160621439.html

http://store.jamsai.com/9786160621439.html

