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คำ�นำ�

Jamsai X Conversation เป็นโปรเจ็กต์ท่ีนำาคาแร็กเตอร์ของพอร์ช มิวซ์  

มาร์ค มีน กัง บอส และเต้ ซึ่งเป็นเด็กหนุ่มในสังกัดของ Conversation Thailand  

มาเขยีนนิยาย โดยจะแบ่งออกเป็นสองแนวคอื everY และ Jamsai Love Series ซึง่

แต่ละคนก็จะมเีรือ่งราวความรกัในรปูแบบทีแ่ตกต่างกันไป ถ่ายทอดผ่านปลายปากกา

ของ 6 นักเขียนคุณภาพของสำานักพิมพ์...และเล่มท่ีคุณกำาลังถืออยู่ในมือขณะนี้ 

เป็นเรื่องของ 'มิวซ์' ค่ะ

เคยคิดไหมคะว่าจะมีคนสองคนที่แชร์ห้องกันแต่ไม่เคยเจอหน้ากันเลย มัน 

เกิดข้ึนแล้วกับ 'มิวซ์' และเพ่ือนร่วมห้องที่แสนจะลึกลับค่ะ ด้วยความท่ีต่างคน 

ต่างมีหน้าท่ีของตัวเอง และด้วยเง่ือนไขของเวลาท่ีไม่ตรงกัน ทำาให้มิวซ์กับรูมเมต 

ไม่ได้เจอกันเลยเกือบเดือน ทั้งสองคนสื่อสารกันผ่านทางกระดาษโน้ตสีสดแผ่นเล็กๆ 

เป็นบทสนทนาง่ายๆ อย่างการล้างจาน ซือ้ข้าวมาฝาก หรอืดูแลแคกตสั แต่สิง่เหล่านี้

แสดงให้เห็นความใส่ใจบางอย่างของเพ่ือนร่วมห้องสองคนท่ีไม่เคยเจอหน้ากัน 

ได้อย่างชัดเจนทีเดียวค่ะ

อ่านมาถึงตรงน้ีคงสงสัยกันแล้วใช่มั้ยล่ะคะว่าแล้วจะเจอกันเมื่อไหร่ หรือ 

มีเหตุการณ์อะไรที่นำาพาทั้งสองคนมาเจอและได้รู้จักกันมากกว่าการส่ือสารผ่านทาง

กระดาษโน้ต ถ้าอยากรู้แล้ว เปิดหน้าถัดไปไปอ่านพร้อมๆ กันเลยดีกว่าค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

สำานักพิมพ์เอเวอร์วาย

Pre Long Road Letter.indd   3 7/11/2562 BE   15:17



ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยาย everY ได้ที่

www.facebook.com/everyyyyy
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'ไม่ต้องล้างจาน เดี๋ยวกลับมาจัดการเอง'

การเริ่มต้นวันของผมไม่ได้เป็นการอ่านข้อความอรุณสวัสด์ิมาสักระยะ

แต่กลายเป็นการอ่านลายมือของบางคนที่ไม่เคยพบแต่รู้ว่ามีอยู่จริงนับตั้งแต่

ย้ายที่อยู่ใหม่ และคงน่ากลัวพิลึกถ้าข้อตกลงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติไม่ได ้

เกิดข้ึนภายใต้การแนะน�าของเพ่ือนสนิทซึ่งยืนยันว่าเขาเป็นคนอยู่ไม่ติดห้อง

ตั้งแต่แรก

กระดาษโน้ตสีเหลืองแปะไว้บนบานประตูสีขาวสีเดียวกับผนังห้องเป็น

หลักฐานและพยานปากส�าคัญว่าผมมีรูมเมต และเขาเข้ามาทุกวันแม้จะ 

คลาดกันเสมอๆ หน่ึงเล่าให้ฟังว่าเขาเป็นนักศึกษาจบใหม่จากมหาวิทยาลัย

วิทยาเขตชานเมืองผู ้ได้งานใจกลางกรุงเทพมหานครท่ีหากเดินทางด้วย 

ขนส่งมวลชนคงได้ใช้เวลาบนเตียงน้อยกว่าบนถนนจึงตัดสินใจเช่าหอพัก 

ที่อยู่ไม่ไกลจากที่ท�างานไว้เก็บข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัว

หอศิลป์เปรียบเสมือนบ้านของเขาอีกหลัง โดยหลังหนึ่งเป็นแกลลอรี่ 

ซึ่งสามารถไปท�างานด้วยรถไฟฟ้าได้สะดวก อีกหลังคือหอพักหน้าตาด ี

ที่ผมด้อมๆ มองๆ ไว้ตั้งแต่ปีหนึ่ง โดยทั้งสามไม่ใช่สถานท่ีท่ีเขาเติบโตมา 

และอาจเรียกว่าบ้านได้จริงๆ หน่ึงเล่าว่าญาติคนนี้อยู่บ้านเดียวกันตั้งแต ่

จ�าความได้และเพ่ิงย้ายออกมาช่วงมหาวิทยาลัย เมื่อท�างานก็ย่ิงแยกตัวจาก

Introduction
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คนอื่นๆ เป็นเอกเทศ ติดก็แต่เส้นทางรายรับกับรายจ่ายไม่สัมพันธ์กัน  

เจ้าของห้องจึงประกาศหาคนเฝ้าหอและหารค่าใช้จ่ายผ่านคนรู้จัก พอดีกัน 

กับท่ีผมเปรยเรื่องอยากขยับขยายย้ายถ่ินท่ีอยู่อีกครั้ง บอกลาชีวิตปีสาม 

ก่อนเดอืนมถุินาจะสิน้สดุลง และเมือ่ได้ยินชือ่หอพักทีผ่มบ่นว่าอยากอยู่มานาน

เป็นท่ีเดียวกับที่ญาติผู้พ่ีพัก เขาก็จัดการติดต่อเป็นพ่อค้าคนกลางผู้ไม่ได ้

มีส่วนได้ส่วนเสียให้เสร็จสรรพ

ข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับรูมเมตคือญาติคนนี้ของหนึ่งอายุมากกว่าผม 

หนึ่งปี เป็นคนไม่เรื่องมาก ไม่มีแฟน ไม่สูบบุหรี่หรือดื่มเหล้า แม้ว่าจะแชร์ 

ค่าทีพั่กคนละครึง่ แต่ผมจะได้รบัความเป็นส่วนตวัเสมอืนทีอ่ยู่คนเดยีว กระน้ัน 

ผมก็ไม่ได้ตั้งความหวังว่าการอยู่ร่วมกับใครสักคนจะโดดเด่ียวถึงขั้นเสมือน 

อาศัยอยู่กับภูตผี ที่จนเข้าวันที่สามก็ยังไม่มีโอกาสเจอหน้าเจ้าตัว และแม้ว่า

มีเบอร์โทรศัพท์เขาก็ยังรู้สึกประดักประเดิดกับการโทรหาโดยมีธุระแค่ว่า 

ผมย้ายเข้ามาแล้วนะครับ ในเมื่อการต้อนรับจากเจ้าบ้านเป็นเพียงข้อความ

บนกระดาษสีเหลืองเขียนด้วยลายมือสวยงามแต่เอียงกระเท่เร่เหมือนวันน้ี 

เช่นกัน

'โทษที มีธุระด่วน จัดการห้องตามสบายเลย เว้นเตียงให้เตียงนงึก็พอ 

ฝั่งไหนก็ได้ แบ่งตู้เสื้อผ้าอีกครึ่งให้แล้ว'

จากนั้นก็เป็น

'โทษที โดนตามด่วน เดี๋ยวกลับมาล้างจาน'

และท่ีวันน้ียังคงเป็นกระดาษจากโพสต์อิตปึกเดิม เขียนด้วยลายมือ 

กระหวัดพลิ้วสวยงาม โดยมีเนื้อหาคล้ายๆ เดิมท่ีไม่ต้องอ่านทวนซ�้าก็จ�าได้  

ผมไม่สนใจท�าตามสั่ง จัดการบีบน�้ายาล้างจานใส่ฟองน�้า ท�าความสะอาด 

เจ้าถ้วยเซรามกิหน้าตาบบุบีเ้หมอืนป้ันมอื พร้อมเขยีนใส่โพสต์อติปึกเดยีวกัน
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กลับไปว่า

'ล้างให้แล้วครับ

Muse'

ช่วงอายุ 22 ของผมเป็นช่วงวัยของการเริ่มต้นใหม่

ทีจ่รงิแล้วในทกุภาคการศกึษาหลายคนคงต้ังใจแบบน้ัน เดือนแรกของ

การเริม่ต้นชวิีตนสิติคณะเภสชัฯ ปีนีค้อืการฝึกงาน ผมได้ทีฝึ่กงานท่ีคณะจดัให้ 

ในอนามยัย่านอ่อนนุช สามารถเดนิทางได้ด้วยรถไฟฟ้า ขึน้ท่ีสถานีสยามหรอื

สนามกีฬาฯ สะดวก รวดเรว็ ข้อเสยีคอืค่าเดนิทางด้วยขนส่งมวลชนข้ามเมอืง 

มรีาคาสวนทางกับการให้บรกิารท่ีบางวันก็เสียต้ังแต่เช้าตรู ่บางวันฝนตกน�า้รัว่ 

มหิน�าซ�า้ในชัว่โมงเร่งด่วนยังต้องเบยีดเสยีดกับมนุษย์เงนิเดือนคนอืน่ๆ จนตวั

แทบแบนติดกับคนด้านหน้าอยู่รอมร่อ แต่น่ันก็เป็นเครื่องการันตีเช่นกันว่า 

แม้จะใจเย็น ไม่พยายามแก่งแย่งชิงพ้ืนท่ีขบวนแค่ไหน ผู้คนด้านหลังจะรุน 

ให้ผมขึ้นขบวนมาท�างานทันเวลาเข้างานเสมอ

ช่วงแรกของการฝึกงานผมได้รับหน้าท่ียืนแนะน�าและจ่ายยาให้คนไข้

ตัง้แต่เข้างานจนรูส้กึตงึเมือ่ยไปทัง้น่อง หน้าเคาน์เตอร์ยาของอนามยัไม่สามารถ

นั่งได้ จะมีโอกาสแค่ตอนพักเที่ยงที่ได้พักขาจนหน�าใจแล้วกลับมายืนจ่ายยา 

รอบบ่ายภายใต้การควบคมุของพ่ีเลีย้งต่อ

ทีจ่รงิแล้วคณะเภสชัศาสตร์แบ่งออกเป็นหลายสายงาน ในช่วงเปลีย่นผ่าน

ระหว่างปีสามข้ึนปีสี่ หลักสูตรการเรียนก�าหนดให้นิสิตฝึกงานเป็นระยะส้ันๆ 

จากน้ันก็นานขึน้ตามชัน้ปีทีส่งูขึน้เรือ่ยๆ สายงานทีผ่มเรยีนเน้นการพัฒนายา 

ผลติยา ควบคมุคณุภาพยา เมือ่เรยีนจบจะได้งานในโรงงานหรอืบรษิทัมากกว่า

สายงานบริบาล ซึ่งเน้นเรื่องการบริการคนไข้ในอนามัยหรือโรงพยาบาล 

เหมือนตอนน้ี ดังน้ันการฝึกงานก็ไม่ต่างจากการเข้าชั่วโมงจ�าลองการใช้ชีวิต 

ของเภสัชกรในสาขาต่างๆ ที่ตัวเองไม่ได้เรียนโดยตรง หมุนเวียนเปลี่ยนกัน 

เพ่ือเรยีนรูอ้าชพีในอนาคตในมติอิืน่ๆ
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ผมยังนึกภาพตัวเองท�างานเป็นเภสัชกรเต็มตัวไม่ออก เป้าหมาย 

หลงัเรยีนจบคอือยากค้นหาและเทีย่วเล่นเพ่ืออยู่กับตัวเองอกีระยะ โชคดีของผม

ที่เติบโตมาในครอบครัวที่ให้อิสรเสรีภายใต้ขอบเขตที่ครอบคลุมปกป้องดูแล

ความปลอดภัยเต็มที่ สามารถลองถูกลองผิดกับชีวิตได้ครั้งละนานๆ และนั่น 

บ่มเพาะนิสัยให้ผมชอบเรียนรู้โลกกว้าง ชอบทดลอง และแวะเล่นกับต้นไม้ 

ใบหญ้ารายทาง จนบางทีก็กลายเป็นคนชักช้าเน่ินนาน อดทนรอกับอะไร 

บางอย่างได้นานๆ ทั้งที่ไม่จ�าเป็น

เสยีงสญัญาณเตอืนว่าประตรูถไฟฟ้าก�าลงัจะปิดดงัติด๊ ติด๊ ติด๊ ติด๊ ผม

ได้ทีน่ัง่บนรถไฟในตอนเย็นไม่เหมอืนกับการเดนิทางในช่วงเช้าท่ีผู้คนหนาแน่น

ตั้งแต่สถานีหมอชิต แอร์ภายในขบวนที่ผู้คนเงียบเหงาหนาวจนต้องห่อไหล่

เข้าหากัน แต่เมื่อคลื่นมนุษย์ซัดสาดเข้ามาอุณหภูมิด้านในก็อุ่นขึ้นจนร้อน  

ผมสวมเสื้อยืดคอกลมแขนสั้น ทับด้วยเสื้อกาวน์ไม่ได้ปักชื่อของคณะ 

ที่ได้รับมอบมาในเดือนมีนาคม แต่งตัวถูกระเบียบเรียบร้อยต้ังแต่หัวจรดเท้า 

จนรูส้กึถึงเหงือ่ทีซ่มึจากแผ่นหลงัและหยดเป็นเมด็จากไรผม แม้นกึอยากถอด

เสื้อพับใส่กระเป๋าแต่เสื้อซับในก็บางจนอาจท�าให้กลับมาหนาวได้อีกครั้ง 

อย่างไม่รู้จักพอดี

จะว่าไปแล้ว ภาพจ�าของผมต่อผู้คนเป็นเด็กผู้ชายเรียบร้อย ย้ิมแย้ม 

เป็นกันเองกับคนอืน่ๆ แต่เมือ่ไรท่ีอยู่คนเดยีวความร่าเรงิมกัไม่ท�างาน ย่ิงเมือ่ผ่าน 

ช่วงวันอนัสาหสัก็หงอยเหงาเศร้าซมึ ปลกีตวัจากเสยีงโฆษณาบนบทีเีอสด้วย 

การใส่หฟัูง ให้เสยีงเพลงคอยเยยีวยาขับกล่อมตามล�าพัง มองการเคลือ่นไหว 

ของคลื่นมนุษย์แช่มเชือน สังเกตพฤติกรรมของผู้คนท่ีผิดกับช่วงเช้าท่ีแม ้

จะเร่งรบีลกุลนแต่กลบัมร่ีองรอยเหน่ือยหน่ายและไร้ชวิีตชวีาไว้ด้านในดวงตา

เหมือนๆ กัน และน่ันคงเป็นฝันร้ายของผมทีเดียวถ้าจะต้องกลายเป็น 

มนุษย์โรบอตซึ่งไม่มีสิ่งบันเทิงใดในชีวิต นอกจากเงินเข้าบัญชีทุกส้ินเดือน 

จนอยากสาบานว่าจะไม่มีชีวิตเช่นนั้นเป็นอันขาด

ทว่าผมเองก็ไม่อาจพูดได้เต็มปากว่าอนาคตจะเป็นเช่นนั้นหรือไม่  

ใครจะรู้เรือ่งของวนัพรุ่งนี้ เพราะแค่ฝึกงานวนัแรกพลังความต้องการท่องโลก 
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ก็หดหาย ใจนึกแค่อยากกลับไปสลบไสลท่ีห้องเพ่ือชุบพลังให้กลับคืนมา 

ไว้ต่อสู้กับคลื่นมนุษย์ในวันพรุ่งนี้จนกว่าการฝึกงานจะผ่านไปในท้ายที่สุด

[สถานีต่อไป สยาม ท่านผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางเดินรถไป 

สายสีลมได้...]

ระหว่างที่นั่งนึกเหม่อลอยจนจะคล้อยหลับผมก็สะดุ้งรู ้สึกตัวเพราะ 

เสยีงประกาศชือ่สถานีดงัแทรกเข้ามา ขยับตวัลกุเตรยีมลงปลายทาง ด้านนอก

หน้าต่างเป็นภาพตึกและเมืองไร้ชีวิตชีวาพลางต้ังค�าถามถึงความหมายของ

การมีชีวิตอยู่ และมนุษย์กรุงเทพฯ ที่บากบั่นท�างานไปวันๆ ว่าผู้คนเหล่านี้ 

มีเวลามากพอจะเสาะแสวงหามันหรือไม่

ความหมายของการมีชีวิตอยู่คืออะไร

บางทีอาจเพ่ืออยู่เป็นแรงบันดาลใจให้ใครสักคน อย่างชื่อของผม 

ที่พ่อตั้งว่ามิวซ์ ซึ่งหมายถึงเทพธิดาผู้เป็นแรงบันดาลใจให้แก่ศิลปิน กวี หรือ 

ผู้ท่ีท�างานด้านทีต้่องอาศยัความคิดสร้างสรรค์ โดยมท่ีีมาจากต�านานกรีกโบราณ  

ผู้ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้แขนงต่างๆ ให้กับมวลมนุษยชาติ คอยอ�านวย

อวยพร และคอยช่วยเหลอืด้วยการดลบนัดาลให้เกิดแรงบนัดาลใจข้ึนแก่ศิลปิน 

ท�าให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานอันงดงามเพื่อจรรโลงโลกต่อไป

ผมสืบทราบว่ากลุ ่มเทพธิดามิวส ์มีด ้วยกันท้ังหมด 9 คน เทพี 

แห่งสุขนาฏกรรม เทพีแห่งโศกนาฏกรรม เทพีแห่งกวีนิพนธ์มหากาพย์ เทพี

แห่งประวัติศาสตร์ เทพีแห่งนาฏศิลป์ เทพีแห่งดนตรี เทพีแห่งกวีนิพนธ์รัก  

เทพีแห่งเพลงสดุดี และเทพีแห่งดาราศาสตร์ ในยุคสมัยกรีกโบราณ ศิลปิน 

มักจะบวงสรวงขอพรแก่บรรดามิวส์เพ่ือให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมา

ดีเลิศ แต่ปัจจุบันมิวส์อาจหมายถึงการเป็นไอดอล และบางทีชื่อของผม 

อาจหมายถึงการเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานให้แก่ศิลปินสักคน 

อาจเป็นคนในครอบครวั หรอืหมายถึงให้ผมเป็นแรงบนัดาลใจให้ตวัเอง น่ันคง

เป็นความหมายของการมีอยู่ของตัวผม เด็กผู้ชายตัวเล็กๆ ที่ออกเดินทางสู่ 

โลกกว้างโดยไร้เป้าหมายอืน่นอกจากเรยีนในคณะท่ีตวัเองปรารถนามาเนิน่นาน

ตามช่วงวัย
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[Siam interchanges with Silom line]

เสียงประกาศดงัขึน้อกีครัง้เมือ่รถไฟฟ้าจอดเทียบชานชาลา เสียงจ้อกแจ้ก

จอแจของผู้คนดังทวีเท่าตัวเมื่อประตูเปิดออก ผมเดินแทรกผู้คนที่แน่นขนัด 

เต็มขบวนออกมาด้านนอก หูฟังที่ใส่อยู่หลุดออกเมื่อเกี่ยวเข้ากับกระเป๋าของ 

คนด้านในท�าให้ได้ยินเสียงรบกวนชัดขึ้นจนน่าร�าคาญ ความเงียบนับเป็น 

สินค้าราคาแพง เช่นกันกับเวลา ผมไม่รู้ว่าราคาของเวลาในปัจจุบันมีมูลค่า 

เทียบเท่ากับเวลาในสมัยก่อนหรือไม่ หนึ่งนาทีของผมกับหนึ่งนาทีของใครๆ  

จะมมีลูค่าใกล้เคียงกันหรอืแตกต่างแค่ไหนกัน

จะคบใครต้องใช้เวลา

มีบางคนบอกไว้อย่างน้ันเม่ือหลายปีก่อน แต่ผมไม่รู้ว่าต้องใช้เวลา

ยาวนานเท่าไรถึงจะเพียงพอท่ีจะได้รับความรักน้ันได้ ต้องเน่ินนานเท่าท่ี

จดหมายรกัเดนิทางจากพ่อถึงมอืแม่ หรอืต้องยาวนานเท่าท่ีย่ารอคอยปู ่ และ 

ถ้าผมใช้เวลาพิสูจน์ความรู ้สึกของตัวเอง ความรักที่ขอจะเดินทางมาหา 

เสมือนที่เขาว่าการคบใครสักคนต้องเดินทางข้ามผ่านเวลาจริงหรือไม่

ผมหยิบหูฟังข้างที่หลุดใส่กลับเข้าหูใหม่ ได้ยินเสียงคร่อกแคร่กคล้าย

ฟังก์ชนัการท�างานบางอย่างผดิเพ้ียน ผมก็ตกใจเพราะคดิว่ามนัจะเสยีซะแล้ว 

แต่มันกลับยังใช้งานได้อย่างปกติ ผมก็สบายใจ

อันท่ีจริงแล้วจากสถานีสยามจนถึงหอพักสามารถย่นย่อระยะเดินเท้า 

ไปถึงหอด้วยการเปลี่ยนขบวนรถไฟมาลงที่สนามกีฬาฯ ก็ได้ แต่กว่าจะรอให้

รถไฟฟ้าเข้าเทียบชานชาลาผมมักออกจากสถานีเพ่ือเดินผ่านย่านชุมชน 

ของวัยรุ่นทุกยุคสมัยอย่างสยามสแควร์ฝั่งร้อนซึ่งเมื่อก่อนเป็นเซ็นเตอร์พ้อยท์ 

โรงภาพยนตร์ลิโด้หน้าตาเก่าโทรม คล้ายโรงหนังร้าง ฉายหนังนอกกระแส

มากกว่าหนังบู๊ล้างผลาญ แม้ปัจจุบันหลายอย่างจะเปลี่ยนไป แต่สยาม 

ยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นสยามไว้ ย่านรวมตัวของนักเรียนนักศึกษา 

โรงเรียนกวดวิชาถูกจัดอยู่โซนเดียวกัน มีคาเฟ่ผุดข้ึนทุกตรอกซอกซอย  

ห้างสรรพสินค้าถูกทุบและสร้างใหม่ เช่นกันกับร้านรวงที่ผุดขึ้นและทยอย 

หายไปในระยะเวลาไม่ยาว ซึง่นีก็่คอืสยาม สถานทีท่ี่รุม่รวยความหลากหลาย 
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อวลกลิน่อายของการเตบิโตอนัคงที ่ ถ่ินท่ีอยู่ชัว่ครัง้คราวท่ีสามารถเก็บภาพจ�า

ได้ในช่วงเวลาหน่ึง เมื่อหมดอายุก็เป็นเพียงแค่ประวัติศาสตร์ที่ถูกเล่าต่อ 

อีกช่วงเวลาหนึ่งในรูปแบบที่ต่างออกไป

เมื่อพูดถึงการส่งต่อความทรงจ�าแล้วก็อดนึกถึงภาพถ่ายไม่ได้ บน 

ความเหนือ่ยอ่อนทางร่างกายผมเงยหน้ามองท้องฟ้าแล้วถ่ายสแนปชอตเก็บไว้ 

ภาพถ่ายนับเป็นหน่ึงในความทรงจ�าท่ีเก็บและบอกความลับของช่วงเวลา 

ได้อย่างแยบยล ผมชอบถ่ายภาพและสะสมเรือ่งราวต่างๆ ด้วยสายตา บนัทึก

คล้ายเป็นหลักฐานผ่านเลนส์กล้อง ฝังลึกบันทึกลงแผ่นฟิล์ม และรอคอย

จนกว่าจะหมดม้วนถึงละเลียดลิ้มรสของอารมณ์ที่เก็บไว้ทีละแผ่น หลังจาก 

ล้างฟิล์มก็อาศยัวิวัฒนาการของยุคสมยับนัทึกด้วยเครือ่งสแกน เซฟใส่ฮาร์ดดสิก์ 

อกีครัง้ ราวกับเป็นความทรงจ�าท่ีใส่กุญแจซ้อนทับกันครัง้แล้วครัง้เล่า

เวลาของคนยุค 4G รวดเร็วแต่เวลาของผมกลับค่อยๆ ด�าเนินไป 

อย่างเชื่องช้า มีความทรงจ�าหม่นเศร้าเอียงอายหลบมุมอยู่อย่างมิดชิด  

ใต้รอยย้ิมผมชอบความเศร้าของตวัเองเท่ากับความสขุ อย่างน้อยความรูส้กึนัน้ 

ก็สอนให้เข้าใจความหมายของการมีชีวิตได้ตรงไปตรงมา

เสยีงกรุง๊กริง๊ของลกูกุญแจกับกระพรวนดังกังวานเมือ่แกว่งไกว ประตูห้อง

ลอ็กชัน้เดยีวจากด้านใน เมือ่แง้มออกภาพพระอาทติย์ท่ีเพ่ิงผ่านพ้นเมฆหมอก 

ก็เล่นซ่อนหากับหลังคาตึกพอดี แสงในห้องเป็นสีส้มอ่อนสบายตา เตียงท่ี 

ไม่ใช่ของผมยังคงยับย่นและสมุด้วยผ้าห่มกองใหญ่ ผมวางกระเป๋าไว้บนเตยีง 

ทีส่ะอาดตากว่าอกีฝ่ัง จดัการถอดถุงเท้า ล้างมอืล้างเท้าก่อนกลบัมาท้ิงตัวลง 

ข้างกระเป๋าเป้อย่างหมดแรง นอนมองเพดานห้องเป็นพ้ืนขาวอาบตะวันรอน  

แดดยามเย็นเอียงหาช่องว่างลอดมาด้านในจนได้ วันแรกของการท�างาน 

เมื่อยจนแทบอยากถอดขาแช่น�้าอุ่นคลายกล้ามเนื้อ แต่ยังไม่ทันได้ท�าอะไร

มากกว่านั้นก็ผล็อยหลับไปเสียก่อน

ช่วงเวลาเพียงหนึ่งหลับตานานพอให้ผมรู้สึกตัวเมื่อบรรยากาศสลัวลง 

ได้ยินเสยีงกรนเหมอืนแมวครางเบาๆ จากเตยีงข้างๆ รมูเมตน่าจะกลบัเข้ามา

เงียบๆ หรือไม่ก็เพราะความเหน็ดเหน่ือยจากการท�างานท�าให้ผมไม่ได้ยิน 
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การเคลือ่นไหวใดๆ ของสิง่มชีวิีตอกีชนดิท่ีย่างกลบัเข้ามาในอาณาเขตเดยีวกัน

ระหว่างที่หลับตา

ผมกดเปิดสวิตช์โคมไฟตรงกลางระหว่างสองเตียง ภาพรางๆ ของ 

เจ้าแมวยกัษ์ท่ีมกัไม่อยู่บ้านม้วนตวัใต้ผ้าห่ม มเีพียงเส้นผมสดี�าสนทิบางส่วน

แพลมออกมา เป็นหลกัฐานว่าใต้กองผ้าห่มน้ันคอืมนุษย์ไม่ใช่หมอนข้างท่ีถูกคลมุ

อย่างลวกที่สุดก่อนเจ้าของเตียงจะออกจากห้องไปเหมือนในทุกวัน

'Thanks 

เห็นก�าลังหลับ เลยลงไปซื้อข้าวเหนียวหมูทอดมาฝาก'

แผ่นโน้ตสีเหลืองแบบเดิมแปะโดดเด่นสะดุดตาบนบานประตูตู้เย็น  

ผมอ่านแล้วแกะมันออก ชะเง้อเห็นถุงหมูทอดพร้อมข้าวเหนียววางโดดเด่น  

นึกขอบคุณเพ่ือนร่วมหอที่อุตส่าห์ลงไปซื้อมื้อเย็นมาให้เพราะตอนน้ีผมยัง

เหนื่อยเกินกว่าจะลงไปหาอะไรกินไหว

ผมเปิดตู้เย็นหยิบน�้าดื่มเป็นอันดับแรก ห้ิวเอาถุงข้าวเหนียวหมูทอด

พร้อมความหวังดีกับกีตาร์ออกไปที่ระเบียง ปิดประตูกระจกไม่ให้เสียง 

และกลิ่นเข้าไปรบกวนด้านใน ทอดสายตามองคลองแสนแสบท่ีอยู่ด้านหลัง 

ยาวออกไปเป็นบ้านเรือนและแสงไฟระยับพราว 

กลางคืนของกรุงเทพฯ ไม่เคยสงบ ขณะท่ีถ้าเป็นเวลาน้ีในโคราช 

คงต้องนั่งคุยกับหมาเท่านั้น กระนั้น หลายครั้งผมก็รู้สึกคล้ายอยู่ล�าพัง ไม่ได้

เคลื่อนไหวไปกับแสงสีที่ส่องสว่างคล้ายทุ่งของหมู่ดาวบนผิวดินแต่อย่างใด

คบใครสักคนต้องใช้เวลา

เสยีงน้ันคอยบอกเสมอืนว่าความรกักับผมเป็นการเดินทางบนเส้นขนาน 

เส้นทางทีเ่ตม็ไปด้วยการเฝ้ารอและโหยหา ย่ิงวิง่ตามไขว่คว้ากลับย่ิงหลดุลอยไป

แสนไกล ความผดิพลาดระหว่างผมกับคนทีร่กัมกัจบลงด้วยปรมิาณทีไ่ม่อาจ

เทยีบเท่ากัน คงเป็นผมทีลุ่ม่หลงปรารถนาจะครอบครองรกัให้มัน่คง วาดหวังว่า

วัตถุไม่มีวันสูญสลาย ทั้งที่ไม่มีอะไรบนโลกจีรัง
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เสียงกีตาร์คอร์ดซีดังเว้นจังหวะสี่คร้ัง เมื่อครั้งท่ีห้าจบก็เปล่ียนเป็นเอฟ 

อไีมเนอร์เซเว่น เอไมเนอร์เซเว่น จู่ๆ  ก็นกึถึงบางเพลงท่ีถ่ายทอดถึงความโหยไห้ 

ร่องรอยของความรักและหัวใจที่เคยชุ่มชื่น อยากลองล้ิมรสหวานฉ�่าอีกครั้ง  

แต่ก็ยังหวาดกลัวความเจ็บปวดจนบ่ายเบี่ยงความเส่ียงท่ีชัดเจน ผม 

ปลอบประโลมตัวเองด้วยการเฝ้ารออย่างลมๆ แล้งๆ ลอยๆ จมๆ อยู่ใน 

ความคดิฟุ้งซ่าน แต่เดีย๋วก็กลบัมาสนกุสนานร่าเรงิใหม่ เวียนซ�า้ใหม่เหมอืนเป็น

กลไกหนึ่งของการมีชีวิต

เสียงเครื่องดนตรีชิ้นเดียวในห้องดังเป็นท�านองเพลง สอดรับกับ 

เสียงร้องคลอเบาๆ ดังในหัวมุมของระเบียงห้อง ผมปล่อยให้เสียงลอยไกล 

เท่าทีส่ายลมจะหอบไป ใช้เวลาพักใหญ่เพ่ือละเลยีดชมิรสหวานอมขมของเพลง

และท่วงท�านอง เมื่อรู้สึกตัวว่าพรุ่งนี้ต้องตื่นตั้งแต่หกโมงเช้าและควรเข้านอน

แต่หัวค�่าก็กลับเข้ามาในห้อง เจ้าแมวขี้เซายังนอนขดอยู่ในท่าเดิม กองขยุม

ของผ้าขยับเลก็น้อยจากการหายใจ เมือ่มนัยุบ จะเกิดเสยีงฟ้ียาวๆ แล้วหยุดไป

มีคนอยู่ด้วยแบบน้ีก็ดี ล้างจานให้สองวันได้หมูทอดมากินหน่ึงมื้อ  

เผลอฟุ้งซ่านได้แป๊บๆ ก็เปลีย่นมาตัง้ข้อสงสยัเก่ียวกับรมูเมตว่าเป็นคนแบบไหน

นึกย้อนกลับไป ผมเคยอยู่หอรวมกับเพ่ือนที่จบจากโรงเรียนมัธยม 

ในจังหวัดเดียวกันเมื่อตอนเข้าปีหน่ึง หลังจากน้ันก็ย้ายออกมาอยู่คนเดียว 

หอพักเดมิลกัษณะไม่ต่างจากหอทีน่ีน่กั ห้องสีเ่หลีย่มทีถู่กห่อไว้ด้วยม่านสขีาว 

ปลูกกระบองเพชรไว้ท่ีระเบียงให้ได้รับแดดตอนเช้า แต่ไม่มีกุหลาบดอกสีส้ม

อกีแล้ว มนัจากไปช่วงท่ีผมหนีไปญ่ีปุน่เมือ่ต้นปี เหลอืแค่เจ้าต้นกระบองเพชร 

ที่แม่สอนให้ดูแลเท่านั้นที่ยังแข็งแรงและตามมาอยู่ห้องใหม่ด้วยกันกับ 

กุหลาบสีชมพูอ่อนที่เพ่ิงออกดอกบานทักทายต้นหนามพันธุ์ประหลาด 

อกีสองสามต้นท่ีเจ้าของห้องเดมิม ีคงเรยีกว่าปลกูทิง้ไว้ได้จรงิๆ เพราะดนิแน่น 

รากรกคับกระถาง วันท่ีย้ายเข้ามาวันแรกผมถือวิสาสะตัดรากฝอยออก ล้าง

ท�าความสะอาดและเปลี่ยนดินในกระถางโดยไม่ทันขออนุญาต ไม่รู ้ว ่า 

ถึงตอนนี้เจ้านายมันจะรู้ตัวหรือยังว่าถูกโจรลักลอบดูแลต้นไม้ของตัวเอง  

ใส่ปุ๋ยละลายช้า และหินเกล็ดสีขาวสะอาดตาท่ีซื้อมาจากตลาดนัดจตุจักร 
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วันอังคาร โดยหวังว่าคงช่วยให้การเจริญเติบโตของต้นแข็งแรงเข้าให้แล้ว

แดดที่ซัดสาดเข้ามาจากระเบียงช่วงเช้าๆ ไปถึงบ่ายแก่ๆ คงช่วย 

ปลอบประโลมให้ต้นไม้ต้นเก่ายอมแย้มกลีบออกดอกอวดช่อสวยได้เร็วๆ น้ี  

และอดคิดไม่ได้ว่าถ้ามันออกดอก ดอกของแมมมิลลาเรีย ไชเดียน่าของเขา 

จะเป็นสีอะไร 

สีที่สดใสเหมือนความรักแรกในวัยหนุ่มสาว หรือไม่ใกล้เคียงกันเลย

✉
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"อ้วนขึ้นป่ะ"

สัปดาห์แรกของการฝึกงานผ่านพ้นไป วันจันทร์ของสัปดาห์ท่ีสอง 

พ่ีเลีย้งสอนงานก็ทกัข้ึนด้วยประโยคทีฟั่งไม่น่ารกักับคนอืน่แต่นับเป็นเรือ่งน่ายินดี

ส�าหรับผม การเผาผลาญเกินพอดีท�าให้เกิดมนุษย์บางประเภทสามารถ 

กินล้างกินผลาญราวกับกระเพาะเป็นหลุมด�า มนุษย์ประเภทนั้นมักได้ 

ขนานนามว่าเป็นผูม้บีญุทีไ่ม่ว่ากินมากแค่ไหนรอบเอวก็ไม่ขยับ แปรผกผนักับ

ค่าโคเลสเตอรอลที่หลบตัวอยู่ในเส้นเลือด ซึ่งผมจัดอยู่ในมนุษย์ประเภทท่ีว่า 

ดังนั้นเมื่อได้รับค�าวิจารณ์ท่ีว่าก็ฉีกยิ้มกว้างหน้าชื่นตาบาน ภาคภูมิใจกับ 

การมีน�้ามีนวลมากขึ้นผิดตาราวกับนั่นเป็นค�าชม

"กับข้าวอร่อยครับ"

"ซื้อแม่ค้ากลับหอไปเลยดิ"

"ได้เหรอ ถ้าได้จริงๆ มิวซ์เอานะ"

"เพ้อเจ้อละมึง"

"ก็เหนื่อยมากเลยอ่ะ เมื่อวานกลับไปคิดว่าจะนอนสักพักค่อยลงมาหา

ของกิน แต่กลายเป็นว่าร้านข้าวแถวหอปิดแล้ว ต้องโทรสั่งอาหารมาจาก 

สามย่าน"

เพ่ือนร่วมหอท่ียังคงไม่เจอกันซึง่ๆ หน้าซือ้ของกินมาให้ผมแค่สปัดาห์แรก 

เป็นข้าวเหนียวหมูทอดตลอดห้าวันราวกับมีพันธสัญญาบางอย่างกับแม่ค้า 

01
ซ่อนกลิ่น
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พอเข้าวันเสาร์เขาก็หายไป จนเย็นเมื่อวานนี้ก็ยังไม่กลับมาและไม่มีโน้ตอะไร

เขียนหาเหมือนกลายเป็นสสารที่มีวันสูญสลาย

"หอกับสามย่านอยู่ห่างกันแค่นั้นยังต้องโทรสั่งอีกเหรอวะ"

"พอมิวซ์ถึงห้อง งอเข่าแล้วก็ขาตายเลยพี่ เมื่อยมาก"

"เว่อร์"

คนพูดเป็นผูช้ายเพียงคนเดยีวของท่ีท�างานถ้าไม่นบัผม ซึง่หมายรวมไปถึง

หมอและพยาบาลดูแลคนไข้ที่ต่างก็เป็นผู ้หญิง เขารับหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยง 

คอยสอนงาน มหีนึง่คนท่ีอายุอานามใกล้เคยีงกับพ่ีทู เป็นรุน่น้องแต่ดมูอีทิธิพล

เหนือกว่าทางด้านจิตใจ

"พี่ทู! ท�าอะไรน้อง"

เสียงท่ีแทรกมาระหว่างบทสนทนาคือผู ้หญิงคนนั้น ผมโชคดีที่ได ้

พ่ีเลี้ยงใจดี ขี้หยอกบ้าง และถ้าจะนับเรื่องที่โชคดีกว่าการมีพ่ีเลี้ยงคอยเปย์ 

มื้อกลางวันให้ก็คงเป็นเรื่องที่ได้คนท่ีมีอ�านาจสูงกว่าพ่ีเล้ียงคอยปกป้องไม่ให้

โดนแกล้งหรอืใช้งานผมหนักอกีท ีความน่ายินดนีัน้ตคีูม่ากับความน่าหมัน่ไส้

เล็กๆ น้อยๆ ที่แสดงผ่านน�้าเสียงของชายหนุ่มอย่างประชดประชัน

"ใครจะกล้าท�าอะไร้ ดวงนารีอุปถัมภ์ขนาดนี้"

"อย่าให้รู้นะว่าแกล้งน้อง แมวมิวซ์ กินข้าวเช้ายังจ๊ะ"

พ่ีแยมพูดเสียงกระแทกในประโยคแรกแล้วเปลี่ยนมาเป็นเสียงสอง 

ในประโยคค�าถามที่ตกเป็นของผม

"ทานแล้วครับ"

"ทานของหวานยังจ๊ะ"

"ยังครับ"

"ถ้ายังมาทานพี่ได้นะ"

"แหวะ"

พ่ีทูรีบท�าเสียงล้อเลียน เขาเป็นคนที่เรียกผมว่าคนมีดวงนารีอุปถัมภ์  

ท�าทีเป็นไม่ชอบแต่ท่าทางออกไปในลักษณะของคนอิจฉามากกว่า

"แหวะอะไรคะ พี่ทู"
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ผมชอบบรรยากาศของที่นี่ มีตั้งแต่คนเจนฯ เอ็กซ์ จนถึงรุ่นพ่ีท่ีคณะ 

ซึ่งห่างจากผมแค่สี่ปี แม้ว่ามหาวิทยาลัยจะมีหน้าที่หาที่ฝึกงานให้ แต่นิสิต 

ก็จะเลอืกสถานทีท่ีต่วัเองสะดวกเพ่ือไปทดลองท�างาน บางคนออกต่างจงัหวัด 

บางคนอยู่ในกรงุเทพฯ ความเท่าเทยีมคอืเมือ่เข้าไปท�างานแล้วทุกคนจะตกเป็น 

รุ่นน้องไม่ว่าจะอยู่รวมกับรุ่นแม่หรือรุ่นป้าก็ตาม

"ต้าวมะอ๊ิว มาแต่เช้าเหมอืนเดิมเลยน้า พ่ีซือ้ขนมมาฝากแน่ะ มากินขนม

เร้ววว"

คนอื่นๆ เริ่มเดินทางมาถึงที่ท�างาน พ่ีพยาบาลย่ืนถุงขนมใส่ไส้ให้ผม  

พี่ทูเกาหู ถามด้วยเสียงหาเรื่องไม่เปลี่ยน

"ต้าวอะไรอีกวะ พวกมึงพูดภาษาอะไรกัน ขอวุ้นแปลภาษาด่วนๆ"

"อีพี่ทูมันแก่ค่ะพี่พร ไม่เข้าใจศัพท์วัยรุ่นหรอก"

พ่ีแยมเป็นคนรับถุงขนมจากพ่ีพยาบาลผ่านช่องรูเล็กๆ ท่ีอยู่ตรงกลาง

ของกระจกคอกก้ันเคาน์เตอร์พ้ืนที่ท�างานของเภสัชกรกับคนภายนอกเข้ามา 

เภสัชกรในอนามัยท�างานเป็นกะเช่นเดียวกับวิชาชีพอื่นๆ และนอกจากจัดยา

ก็มหีน้าท่ีด�าเนนิการประสานงานหลกัเก่ียวกับยาในองค์กร รวมท้ังไปเย่ียมบ้าน

เพื่อให้การบริบาลและติดตามการใช้ยาของหมอและพยาบาลด้วย

"เหอะ กูจะบอกให้นะ ไอ้มวิซ์เน่ียไม่ใช่แมว มนัเป็นเสอืชดัๆ มงึดตูามนั 

เนี่ย ตาเสือ"

"พี่มองผมในแง่ร้าย"

แกล้งมองค้อน แล้วหัวเราะกลบเกลือ่น พ่ีททู�าน้ิวรปูตวัวีชีม้าทางตาผม

แล้วพลิกกลับไปชี้ตัวเองใหม่

"ข้ารู้ว่าเอ็งมีของ"

"น้องเขาใส ไม่ใช่อย่างแก ยัดเยียดให้น้องร้ายอยู่ได้ น้องพ่ีขวัญหนดีฝ่ีอ

หมดแล้วเนี่ย"

"ร�าคาญๆ"

พ่ีทูว่า สะบดัมอืไล่ ผมยังคงไม่ต้องพูดอะไร ยืนฉกีย้ิมกวนโมโหคนขีห้วง

อยู่ตรงหลังพี่แยม
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"ร�าคาญใคร"

"ร�าคาญไอ้มิวซ์"

"อย่าเรียกน้องว่าไอ้"

"คนไม่ใช่ตอบอะไรก็ผิดเว้ย ไอ้นี่ก็ยิ้มอยู่ได้ เดี๋ยวปั๊ด!"

พี่ทูท�าท่าขึงขัง เขาเป็นคนแข็งนอกอ่อนใน พาลใส่ไม่จริงจังนัก

"ถามจรงิๆ ไอ้จุฬาควิต์ๆ นีคื่ออะไรวะ ตอนข้าเรยีนไม่เหน็จะม ีท�าไมอ่ะ 

มนัมหีน้าทีเ่หมอืนนางงามอะไรอย่างน้ีไหม"

"บ้าเหรอพี่ ไม่ใช่อย่างนั้น"

"แล้วไปท�าอะไรถึงได้มา"

"ไม่ได้ท�าอะไรเลยครับ"

ผมตอบตามความจรงิ ไม่ได้มปีระกวด จดัเกรด คดัสรรโดยคณะกรรมการ

หรอืตอบค�าถามนางงามอะไรท้ังสิน้

"นั่งกินข้าวอยู่แล้วพี่โต๊ะข้างๆ ขอถ่ายรูปไปลงเพจ"

"จะบอกว่านั่งหล่อดีๆ ก็มีคนมาสนใจ?"

"ก็ไม่ได้ท�าอะไรจริงๆ"

"ได้เป็นคิวต์บอยแล้วไงต่อ"

"ไม่แล้วไงครับ"

ไม่ได้ตั้งใจจะเป็นหนึ่งในแฟนเพจตั้งแต่แรก พวกโซเชียลมีเดียต่างๆ  

ก็เพิ่งเล่น แต่ก็ไม่ได้ติดแจเหมือนเพื่อนวัยเดียวกัน

"แต่ก็มีโอกาสรู้จักคนมากขึ้น มีโอกาสท�างานหลายอย่างขึ้น"

"เออๆ ได้เข้าโมฯ ด้วยนะคะ"

พี่แยมพูดแทรกเป็นระยะ

"โมฯ อะไร โมโมพาราไดซ์?"

"พูดแล้วมิวซ์หิวเลย"

"มิวซ์ต้องหยุดคิดเรื่องกินบ้างนะลูกกก"

พี่พรลงท้ายเสียงสูง ก็พี่ทูพูดชื่อร้านอาหารขึ้นมานี่ครับ

"โมเดลลิง่น่ะ รูจ้กัไหม เนีย่ แก่เพราะกินข้าวเฒ่าเพราะอยู่นาน โลกเขา
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หมุนไปถึงไหนแล้ว อีทูยังไม่รู้จักโมฯ"

"โลกหมุนไปถึงไหนแล้วมึงไปดูว่าไอ้มิวซ์ใช้กล้องอะไร กล้องฟิล์ม 

ที่ตายไปแล้วครับป้าพร"

"หยาบคาย มาเรยีกฉนัป้า เนีย่ เวรกรรมอะไรของเจ้ามวิซ์ได้พ่ีเลีย้งปากหมา

แบบนี้"

"ไม่เลยพี่ พี่ทูใจดีม้ากมาก"

"มันพูดไม่ค่อยจริงใจเลยว่ะ" 

คนที่ผมพูดถึงหรี่ตามองประเมินเหมือนผมมีนัยบางอย่างเคลือบแฝง

"เสยีดายน้องมนัฝึกงานแค่เดือนเดยีว ถ้านานกว่าน้ีข้าจะกระชากหน้ากาก

ออกมาให้ดวู่าน่ีมนัแมวหรอืเสอื"

"เอ๊ะ! อย่าว่าน้อง!"

สองเสยีงประสานกันทนัที ผมยืนย้ิมอิๆ  อยู่เหมอืนเดมิ ไม่ต้องป้องกันตัว

อะไรก็มีสองสาวคอยเป็นโล่ให้เต็มที่ พ่ีเลี้ยงท่ีได้รับหน้าท่ีดูแลผมโดยตรง 

กลอกตามองบน

"พวกฉันแค่เบาๆ นะ ถ้าเจอแฟนคลับน้องแกโดนย�าเละแน่"

"เฮ้ย มีแฟนคลับด้วย?!"

"ก็มีบ้างครับ"

"เป็นไง รู้สึกเหมือนมีสตอล์กเกอร์ไหม"

"ไม่พี่"

พ่ีทไูม่ยอมบอกว่าห่างจากผมก่ีปี บอกแค่ว่าเกิดก่อนซึง่มนัก็แน่อยู่แล้ว  

แต่โลกคงหมุนไวไม่ก็ข่าวสารมมีากจนเขาตามไม่ทนัสถานการณ์ในรัว้มหาวิทยาลยั

รุ่นผม

"เหมือนมีญาติดีครับ ไม่เหงา"

"ขอดูนมแฟนคลับเล้ย"

"แกนีส่อนแต่ละอย่าง ปลดๆ อย่าเอาอทูีไปสอนน้อง ฉนัจะบอกพ่ีหลวิว่า

แกสอนน้องแต่เรือ่งเลวๆ"

"ล้อเล่นได้ป่ะล่ะเจ๊! ไอ้เนี่ยอ่ะนะจะขอดูนมใครได้"
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"ไม่ท�าครับ แม่สอนดี"

"ด่ากูช่ัวอีก ร�าคาญๆ ไปท่องยาชุดใหม่เลยไป เดี๋ยวบ่ายจะให้จัดยา 

ตามค�าสั่ง"

"อย่าแกล้งน้องงง"

เสียงน้ันดังประสานกันอีกครั้ง คราวนี้มีพ่ีหลิวท่ีเป็นหัวหน้าด้วย พ่ีทู 

ถอนหายใจเอาตะกร้าใส่ยาครอบหัวตัวเอง หมุนตัวหนี

"ไปขี้ดีกว่าโว้ยยย"

เขาส่งเสียงแล้วก็หายไปเกือบชั่วโมงจริงๆ

'ไม่ต้องล้างจาน เดี๋ยวกลับมาจัดการเอง

ในตู้เย็นมี ไอติมช็อกโกแลต ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งมา'

แผ่นกระดาษสเีหลอืงสดแปะหน้าประตหู้องน�า้อกีวัน เหมอืนแผ่นเดยีว

กับเมื่อสัปดาห์ท่ีแล้ว ผิดก็แต่มีข้อความเพ่ิมขึ้นจากเดิมมาหนึ่งบรรทัด เมื่อ 

เปิดประตหู้องน�า้เข้าไป ถ้วยใบเดมิก็นอนพยุงน�า้ผงชรูสของบะหมีก่ึ่งส�าเรจ็ไว้ 

ในรูปแบบเดิมไม่ผิดเพ้ียน และดูเหมือนชีวิตเขาเร่งรีบเหมือนเดิม ผมก็เลย 

บีบน�้ายาล้างจานใส่ฟองน�้าแล้วล้างจานให้เหมือนเดิม

'ไม่เป็นไรครับ พี่กลับมาจะได้นอนเลย

P.S. ขอบคุณส�าหรับไอติมครับ

Muse'

ใจคอจะไม่อยู่เจอหน้ากันสักวันเลยหรือไง

.

ติ๊ด ติ๊ด ติ๊ด ติ๊ด ติ๊ด

ความง่วงที่ถาโถมบนขบวนรถในเย็นวันศุกร์ของวันฝึกงานท�าให้ผม

หลบัตายาวตัง้แต่ต้นสาย เสยีงสญัญาณน่ันปลกุผมให้รูต้วัก่อนถึงสถานีปลายทาง

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
http://store.jamsai.com/9786160625512.html
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