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มีผมกับเพื่อนเนี่ยจะนัดเจอกันเพื่อนเล่าความฝันของกันและกัน แลก

เปลี่ยนความฝันของกันและกันตามประสาคนโสด ก็มันมีอยู่เรื่อง

นึงเป็นความฝันของเพื่อนว่า มันมีแก้วกาแฟสีอะไรของมันก็ไม่รู้

แปลกๆ แล้วในกาแฟก็รู้สึกจะเป็นสีน้ำาเงินนะ แล้วก็จะมีปลาทองที่

แม่งพิการอะ หัวอะไรมีกี่หางมีตาเดียว จำาได้ว่ามีตาเดียวแต่รู้สึก

จะมีสามหาง ไอ้ปลาทองตัวเนี้ยมันกินความฝันและความหวังของ

มนุษย์ ปลาทองเล่าให้ฟังว่าถ้ามันได้กินความหวังของมนุษย์ครบพัน

คนมันจะสามารถกลายเป็นคนได้ ถ้ากินความหวังจะกลายเป็นคน 

ถ้ากินความฝันจะกลายเป็นครึ่งคนครึ่งปลา ปลาทองอยากกินความ

ฝันมากกว่าเพราะว่าถ้าได้กินไปแล้วได้กลายเป็นมนุษย์เนี่ย มนุษย์

มันสบายดีมันอยู่ๆไปโดยไม่ต้องคิดอะไร แต่ถ้ามันกลายเป็นครึ่งคน

ครึ่งปลาเนี่ย มันจะต้องคิดเรื่องโลกใหม่ตลอดเวลา ไม่ได้บรรยาย

นะว่าทำาไมต้องคิดเรื่องโลกใหม่ แต่ว่าน่าจะเพราะว่าปลาทองมันลืม

มั้ง มันลืมมันก็เลยต้องคิดอะไรของมันประมาณนั้นแหละ แล้วไอ้คน

ที่นั่งอยู่หน้าแก้วกาแฟเนี่ยถามว่า แล้วอยากรู้ ไหมว่าไอ้โลกใหม่เป็น

ยังไง ไอ้ปลาทองนี่ก็เออสนใจ อยากรู้ ก็เลยเดี๋ยวทำาให้ดู แล้วก็ยก

แก้วกาแฟกินทั้งกาแฟทั้งปลาทองกลืนลงท้องไปแล้วก็จุดบุหร่ีขึ้นมา

สูบ แล้วในควันบุหรี่ก็บอกว่ามันเป็นความฝันของเพื่อนนะไม่ใช่ความ

ฝันของฉัน



เรื่องมันเริ่มต้นที่มีคนสองคนเป็นเพื่อนกันนะครับ มานั่งพูดคุยกัน 

ผมจำาภาพไม่ถูกว่าคุยกันที่ ไหน แต่ว่านั่งคุยกันแล้วก็ในนั้นเป็นร้าน

กาแฟ ร้านกาแฟแล้วก็เหมือนนั่งคุยกันว่า ถ้วยกาแฟถ้วยนึงมีสีอะไร

สักอย่างหนึ่งเป็นสีที่บอกไม่ถูกแต่ในน้ำากาแฟเป็นสีน้ำาเงิน แล้วมีปลา 

มีปลาทองว่ายอยู่ในกาแฟ คนที่เข้ามาในร้านมีสองคนคือเพื่อนกัน

พูดคุยกันน่าจะเป็นเรื่องความฝัน จำาไม่ผิดว่าปลาทองที่ว่ายอยู่ใน

น้ำากาแฟมันจะเลือกกินระหว่างความฝันและความอะไรนะ... ความ

ฝันกันความหวัง แต่ถ้าปลาทองตัวเนี้ยได้กินความหวังก็จะกลายเป็น

คน แต่ถ้าได้กินความฝันมันก็จะได้กลายเป็นครึ่งคนครึ่งปลา ครับ

ครึ่งคนครึ่งปลา แล้วก็เหมือนว่าคุยกันสอบถามว่า... ปลาตัวเนี้ยก็

เฝ้าถามว่าโลกใหม่เป็นยังไง คนที่จับแก้วก็เลยบอกว่าโลกต่อไปหนะ 

อยากรู้ ไหมว่าโลกใหม่เป็นยังไง ก็เลยหยิบแก้วกาแฟแล้วกินลงท้อง

ไป



มีเพื่อนกันสองคนไปร้านกาแฟแล้วก็ แล้วเขาก็นั่งดูแก้วกาแฟที่มัน

หลากสีไม่เหมือนกันสองคนนะครับ มองไปในกาแฟมันเป็นสีฟ้าแล้ว

มีปลาว่ายอยู่  ปลาว่ายอยู่นะแล้วเขาก็มองกัน แล้วสองคนนี้ก็คุยกัน

เรื่องความฝันและความหวัง แล้วก็คุยกันว่าถ้าปลาในถ้วยกาแฟเนี้ย

จะเลือกกินอะไรระหว่างความฝันและความหวัง ถ้าเกิดปลาเลือกกิน

ความหวังจะกลายเป็นคนขึ้นมา แต่ถ้าปลาเลือกกินความฝันเนี่ยจะ

กลายเป็นครึ่งคนครึ่งปลา แล้วปลาก็เลยสอบถามคนมาว่า คือเขา

จะสื่อว่าการกินความฝันเนี่ยคงเป็นโลกใหม่ของปลา เพราะปลามัน

เปลี่ยนมันกลายพันธุ์มั้ง สักอย่าง และปลาก็เลยถามคนสองคนเนี้ย

เพื่อนกันว่า เฮ้ยโลกใหม่มันเป็นยังไง เราก็เลยจบที่ว่าลองกินกาแฟดู

ละกัน 



มีเพื่อนกันสองคน เขานั่งทานกาแฟด้วยกัน ตรงหน้าเขาก็มีแล้ว

กาแฟหลากสี แล้วก็มีกาแฟอยู่ในนั้น แต่น้ำากาแฟเป็นสีฟ้าแล้วมี

ปลาว่ายอยู่ แล้วเพื่อนสองคนนั้นเขาก็คุยกันว่าปลามันจะเลือกกิน

อะไรระหว่างความหวังกับความฝัน ถ้ามันกินความหวังมันจะกลาย

เป็นคน แต่ถ้ามันกินความฝันมันจะกลายเป็นครึ่งคนครึ่งปลา แล้ว

ทีนี้ปลามันก็ถามคนกลับอะ ถามคนที่นั่งอยู่กลับว่าโลกใหม่เป็นยังไง 

แต่ว่าคนสองคนนั้นก็ตอบไม่ได้ ไม่รู้คำาตอบ ก็เลยว่างั้นกินกาแฟ กิน

กาแฟกันเถอะ



เรื่องมีอยู่ว่า มีเพื่อนสองคนไปที่ร้านกาแฟ ก็คือมีแก้วกาแฟอยู่บน

โต๊ะหลายสีเลย ในแก้วอะมีน้ำาสีฟ้า มีปลาอยู่ด้วย มีปลาอยู่ในน้ำาใน

แก้ว เพื่อนก็ถามกันว่าถ้ามันจะมีต้องเลือกกินสองอย่าง ถ้าเลือกกิน

อันนึงอะจะเป็นความหวัง อีกอันนึงจะได้กลายเป็นคน ก็คือมีแก้ว มี

ปลา แล้วก็มีน้ำาสีฟ้า ถ้าเลือกกินน้ำาสีฟ้าก็จะกลายเป็นครึ่งปลาครึ่ง

คน แต่ถ้ากินอีกแก้วนึงก็จะกลายเป็นคน มันมีสองอันนี่แหละ ถ้ากิน

อันนึงจะได้กลายเป็นคน ถ้ากินอีกอันนึงจะได้กลายเป็นครึ่งปลาครึ่ง

คน ก็ให้เพื่อนเลือกกันว่าจะกินอันไหน แต่สรุปว่าเขาไม่เลือกก็เลย

กินหมดเลย กินลงท้องหมดเลย ก็เลยจบที่กินกาแฟกันไม่กลายเป็น

ปลา



มีเพื่อนสองคนไปที่ร้านกาแฟ แล้วที่ร้านกาแฟก็มีแก้วหลายสีวางอยู่

ที่ข้างหน้า มีอันนึงเป็นน้ำาสีฟ้าแล้วก็อีกอันนึงมีปลาอยู่ข้างใน เขาก็

บอกว่าให้เลือกกินแก้วไหน ถ้าเกิดว่ากินแก้วที่เป็นน้ำาสีฟ้าก็จะกลาย

เป็นครึ่งปลาครึ่งคน แต่ถ้ากินแก้วที่มีปลาเนี่ยก็จะกลายเป็นคน เขา

ก็เลยกินสองแก้ว แล้วเขาก็กินกาแฟต่อ



ฉันมีเพื่อนอยู่คนหนึ่ง เรามักจะนัดเจอกันทุกวันศุกร์หลังเลิกงานเพื่อ

ดื่มกิน พูดคุย และแลกเปลี่ยนสารทุกข์สุขดิบตามประสาหนุ่มโสด 

แต่มันมีเรื่องแปลกอยู่อย่างหนึ่งที่เรามักจะทำากันเป็นประจำาคือ เรา

ชอบเล่าความฝันในเวลาที่เราหลับของกันและกันให้ฟังเสมอ ๆ มี

อยู่เรื่องหนึ่งที่ฉันจำาไม่เคยลืม เพื่อนผมเล่าความฝันของเขาให้ฉัน

ฟังว่า ในความฝันของเขา เขาเห็นฉันกำาลังดื่มกาแฟ ในถ้วยสีแดงที่

แฟนเก่าของฉันเป็นคนซื้อให้ ในถ้วยกาแฟใบนั้น มีกาแฟเป็นสีน้ำาเงิน

แทนที่จะเป็นสีดำา ในถ้วยมีปลาทองสีดำาปนขาวอยู่หนึ่งตัว มันมีสอง

หัว สามหาง แต่มีดวงตาเพียงหนึ่งดวง ดวงตาเป็นสีทอง ฉันจ้อง

มองไปที่ถ้วยกาแฟแล้วคุยกับปลาตัวนั้น ฉันถามปลาตัวนั้นว่ามันกิน

อะไรเป็นอาหาร มันตอบว่า มันชอบกิน ความหวังและความฝันของ

มนุษย์ เป็นอาหาร แต่สิ่งที่มันชอบที่สุดคือความหวัง ถ้ามันกินความ

หวังของมนุษย์หนึ่งพันคน มันจะกลายร่างเป็นมนุษย์ แต่ถ้ามันเลือก

กินความฝันของมนุษย์หนึ่งพันความฝันมันก็จะกลายร่างเป็นครึ่ง

ปลาครึ่งมนุษย์ ฉันถามมันว่าทำาไมถึงอยากเป็นมนุษย์ มันบอกฉัน

ว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ โง่ที่สุดอยู่ไปวัน ๆ โดยไม่ต้องคิดอะไรมาก 

มันจึงอยากเป็นมนุษย์ การเป็นปลาทองอย่างมันมีอะไรให้คิดมาก

มายแล้วต้องอยู่อย่างยากลำาบาก และสิ่งที่ปลาทองแบบมันทุกตัว

ต้องคิดคือ การมีชีวิตอยู่ในโลกใหม่ ซึ่งมันก็ไม่รู้ว่าโลกใหม่เป็นแบบ

ไหน ฉันบอกมันไปว่า เป็นมนุษย์ลำาบากจะตาย ไม่สบายหรอกอย่า

มาเป็นเลย ไม่เห็นจะมีความสุขตรงไหนเลย มันก็ตอบว่า อย่างน้อย

ก็ไม่ต้องหาโลกใหม่หรือคิดว่าโลกใหม่เป็นแบบไหน ฉันก็บอกมันไป

ว่าโลกใหม่ไม่เห็นจะยากตรงไหนเลย อยากรู้ ไหมว่าเป็นแบบไหนจะ

เล่าให้ฟัง มันรีบตอบทันทีด้วยอาการตื่นเต้นว่าอยาก ๆ อยากรู้สิ 

ฉันบอกมันว่าแบบนี้ ไงท่ีมนุษย์เขาทำากันและนี้คือโลกใหม่ของมนุษย์

ในอนาคต ฉันยกถ้วยกาแฟขึ้นดื่มพร้อมกลับการกลืนปลาทองตัวนั้น

ลงท้องไปอย่างไม่สนใจใยดีอะไรทั้งนั้น พร้อมกลับจุดบุหรี่ขึ้นมาสูบ

แล้วเดินจากไปกลับควันของโลกใหม่ ในความฝันของเพื่อน ใช่มัน

ไม่ใช่ความฝันของฉัน



Une histoire1 est lue2 en public à un premier rapporteur3 
attentif. Un second rapporteur entre ensuite dans l’espace. 
Le premier raconte l’histoire au deuxième et ainsi de suite4...

Changer d’histoire, changer d’ordre.

1 récit trouvé ou commandé de 3000 caractères 
ou 4 minutes environ avec un début et une fin
2 par le porteur de l’exercice
3 équipe de 7 à 10 personnes volontaires réunies en amont 
et ignorant les histoires
3 jusqu’à reformulation d’une nouvelle histoire


