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คำ�นำ�

ถ้าพูดถึงตอนเรยีนมธัยมปลายแล้วทุกท่านนกึถึงอะไรกันบ้างคะ

อาจนกึถึงตอนแข่งกีฬา ตอนป่ันการบ้าน ตอนกินขนมในห้องเรยีน ตอนทำารายงาน 

ตอนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัย และตอนที่แยกจากเพ่ือนๆ ของเรา…เรื่องราวท่ีท้ังสนุก  

สุข เศร้า เหงาในตอนนั้นมักจะยังคงตกค้างอยู่ในความทรงจำาของเราไม่มากก็น้อย 

สำาหรบับางคนอาจจะรวมถึงช่วงเวลาท่ีได้แอบรกัใครสกัคน...เหมอืนกบัพระเอกนายเอก

ของเราก็ได้

แล้วจะเป็นอย่างไร หากความรกัในตอนนัน้ยังอยู่กับเรามาจนถึงทุกวันน้ี...

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เรื่องราวความรักความผูกพันของเพ่ือนท่ีชื่อ 'เพ่ือน'  

กับเพ่ือนท่ีชือ่ 'หลง' ทีจ่ะพาเราย้อนไปสูค่วามทรงจำาในวันวานด้วยกันค่ะ

ด้วยไมตรจีติ

สำานกัพิมพ์เอเวอร์วาย
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ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยาย everY ได้ที่

www.facebook.com/everyyyyy
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5Kinsang

ก่อนจะฝัน

'ไปนะมึง'

ระบบแจ้งเตอืนจากแอพพลเิคชัน่ยอดฮติอย่างไลน์สัน่ขึน้ไม่รูค้รัง้ทีเ่ท่าไร

ของวัน ท�าให้ชายหนุ่มทีก่�าลงัจดจ่ออยู่กับงานต้องละสายตาไปมองสมาร์ตโฟน 

รุน่เก่าเก็บทีว่างอยู่ข้างโน้ตบุก๊สภาพคร�า่คร่าพอกัน ท้ังทีร้่อยวันพันปีไม่เคยจะ

มีใครทักมานอกจากหัวหน้างาน

'ไม่ได้เจอหน้ากันมาหลายปีแล้วนะ'

'นานๆ ทีโรงเรียนจะจัดคืนสู่เหย้า'

'ทุกคนตกลงมาหมด'

'ยกเว้นมึงที่ไม่ตอบกูเนี่ย'

เขาได้แต่นัง่มองข้อความบนหน้าจอสีเ่หล่ียมเล็กๆ เด้งข้ึนมาเรือ่ยๆ เป็น

ลกัษณะการอ่านทีไ่ม่ยอมแสดงตวัว่าอ่านและไม่ตอบ จนกระท่ังข้อความหนึง่

เด้งขึ้นมา

'ไอ้เพื่อนก็มานะมึง'
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Dream of Me6 Kinsang

อ่านจบมอืก็เอือ้มไปคว้าโทรศพัท์ขึน้มาปลดล็อกแทบจะในทันที ข้อความ 

จากเพ่ือนเก่าสมยัมธัยมปลายยังคงเด้งขึน้มาอย่างต่อเน่ือง แต่เพียงเพราะชือ่

ของคนคนเดียวกลับท�าให้เขาสนใจที่จะคุยมากกว่าเดิม

'ตั้งแต่เรียนจบกูยังไม่เคยเจอหน้ามันเลย'

'ได้ข่าวว่ามันกลับมาอยู่บ้านได้สองสามเดือนแล้ว'

'ถ้าน�้ากับคชาไม่บังเอิญไปเจอคงไม่เห็นหัวมันจริงๆ'

เขานั่งน่ิงมองหน้าจอมือถืออยู่นาน ค�าบอกเล่าของเพ่ือนเก่าช่วยขุด

ความทรงจ�าสมัยมัธยมให้หวนกลับไปนึกถึง

คิดถึงห้องเรียน

คิดถึงความวุ่นวาย

คิดถึงเสียงหัวเราะ

คิดถึงมิตรภาพ

คิดถึงเพื่อน

และคิดถึงใครบางคนที่ชื่อ 'เพื่อน'

'ไอ้หลง สรุปว่าไงมึง จะมาไหม'

ค�าถามเริ่มท�าให้เขาคิดหนัก ก่อนหน้าน้ีปฏิเสธไปเป็นร้อยรอบแล้วว่า

ไม่ไปเพราะงานท่ีกองอยู่ท่วมหัวจนต้องอยู่ท�าโอทีทุกวัน แต่จิตใจคนเราย่อม

เปลี่ยนกันได้เมื่อมีบางอย่างเข้ามากระตุ้น เอาเป็นว่าเขาจะยอมเคลียร์งาน

ทั้งหมดให้เสร็จเพื่อไปงานที่โดนตื๊อมาร่วมสัปดาห์นี้แล้วกัน

'กูไปก็ได้'

งานคนืสูเ่หย้าจดัข้ึนในคนืวันเสาร์ เคลยีร์งานทีอ่อฟฟิศเสรจ็หลงก็บึง่รถ

Page Dream of Me.indd   6 4/9/2561 BE   14:19



7Kinsang

กลับบ้านอาบน�้าอาบท่าถึงได้เดินทางไปที่โรงเรียนต่อ

เสื้อเชิ้ตสีฟ้าอ่อนกับกางเกงสแล็กส์สีด�าถูกเลือกเป็นเครื่องแต่งกาย

ส�าหรบัคนืนี ้ความจรงิแล้วมันไม่ได้ต่างจากชุดทีใ่ส่ไปท�างานทกุวนันกั เพราะ

ชีวิตของหลงไม่ได้มีอะไรมากกว่าการไปท�างานและช่วยกิจการในครอบครัว

รถกระบะสี่ประตูที่ได้เป็นของขวัญเรียนจบเมื่อสามปีก่อนแล่นไปตาม

ถนนโล่งๆ ในช่วงเย็นของวันหยุด ลานกจิกรรมข้างโรงเรียนถูกใช้เป็นที่จอดรถ

ชั่วคราว ดับเคร่ืองยนต์ยังไม่ทันจะลงรถเพ่ือนตัวดีท่ีตามจิกตลอดสัปดาห์ก็ 

โทรมา

[อยู่ไหนแล้วมึง]

"ลานโล่ง ก�าลังจะเข้างาน"

[กูก็เพิ่งถึง รอหน้าโรงเรียนนะ เดี๋ยวเข้าพร้อมกัน]

"โอเค"

เสียงดนตรีจากในโรงเรียนดังมาถึงข้างลานกิจกรรมเมื่อก้าวลงจากรถ 

หลงเดนิไปถึงหน้าโรงเรยีนก็เจอกับเลก็ พ่อลกูอ่อนร่างสงูชะลดูตวัโตไม่สมกับ

ชื่อยืนก้มหน้าจิ้มโทรศัพท์อยู่ คาดว่าคงโทรตามจิกเพื่อนคนอื่นที่ยังมาไม่ถึง

"ไอ้เลก็" เรยีกชือ่ออกไปคนท่ีก้มหน้าก้มตาอยู่ถึงได้เงยขึน้มามอง รอยย้ิม 

กว้างฉายบนใบหน้าก่อนฝ่ามือใหญ่จะฟาดเข้าที่ต้นแขนเต็มรัก

"ไงมึง ไม่เจอซะนาน ซูบลงอีกแล้วป้ะวะ"

"สัด! เจ็บ"

"ไปๆ เข้างาน พวกไอ้ขวญัมาถึงตัง้นานแล้ว" เล็กหัวเราะร่าอย่างอารมณ์ดี 

วาดแขนโอบรอบคอเพื่อนแล้วพาเดินเข้างาน

ทีน่ี่เป็นโรงเรยีนมธัยมเก่าแก่อายุเกือบร้อยปี ปีๆ หน่ึงมนัีกเรยีนประมาณ

สองถึงสามพันคน สนามกีฬาทีอ่ยู่ใต้โดมถกูใช้ส�าหรบัจดัโต๊ะจนี เวทีตัง้อยู่หน้า

เสาธง แต่ด้วยพ้ืนทีส่นามของโรงเรยีนทีม่อียู่น้อยนิดเลยท�าให้ดูแออดัไปสักหน่อย 

ไหนจะจ�านวนคนที่ทยอยเข้ามาในงานเรื่อยๆ ดูไปแล้วสถานที่แห่งนี้ไม่น่าจะ

จุแขกทั้งหมดได้พอ

สองหนุ่มเดนิลดัเลาะไปตามขอบสนาม โต๊ะของพวกเขาอยู่ค่อนไปทาง
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ด้านหลังเกือบจะท้ายสุด ถูกจับจองด้วยชายหนุ่มห้าคนห้าสไตล์กับอีกหนึ่ง

สาวที่ก�าลังโบกมือส่งเสียงทักทายมาให้

"ไงมงึ กว่าจะโผล่มา" คนแรกทีท่กัขึน้คอืขวัญ ตีจ๋�า้ม�า่อดตีเพ่ือนคนหน่ึง

ที่เคยซี้ที่สุดของหลงสมัยเรียน

"งานมันยุ่ง"

"อ้างงานตลอด" เสรมิด้วยโหน่ง วิศวกรผวิเข้มผอมแห้งท่ีหนีบเอาแฟนสาว 

รุน่น้องมาด้วย คบกันมานานตัง้แต่สมยั ม.4 แต่ยังไม่มว่ีีแววว่าจะประกาศแต่ง

สักที

"มงึรูม้ัย้วันๆ กูต้องเจอกับอะไรบ้าง" หลงทิง้ตัวลงน่ังเก้าอีว่้างทีข่นาบข้าง 

ด้วยขวัญกับโหน่ง จากน้ันก็เริ่มสาธยายงานของตัวเองให้เพ่ือนฟัง แต่พูดได้

ไม่กี่ประโยคก็โดนยกมือห้าม

'หลงหลับ' คือฉายาที่สมัยก่อนเพื่อนในกลุ่มชอบเรียก ถ้าเปิดโอกาสให้

พูดอย่าหวังว่าใครจะเข้ามาขัดได้ พูดจนเพื่อนหลับมาแล้วก็มี

"แล้วเมื่อไรเจ้าภาพจะมาวะ" เก้ ไกด์เกาหลีตัวเล็กที่สุดในกลุ่มร้องถาม

ท�าให้ท้ังโต๊ะเงยีบกรบิ หันไปมองเลก็ท่ียังจดจ่อกับมอืถืออย่างพร้อมเพรยีงกัน

"ใกล้ถึงแล้ว แต่มันบอกว่าไม่มีบัตรเข้างานว่ะ"

"เอ้า!" แล้วทั้งโต๊ะก็ร้องขึ้นพร้อมกัน

เหตผุลหน่ึงท่ีพวกเขานดัรวมพลกันมาครบแก๊งก็เพราะวนัน้ีเป็นวันส�าคญั 

ของคนที่ยังมาไม่ถึง เป็นวันเกิดที่ตรงกับวันจัดงานคืนสู่เหย้า ทุกคนเลยเห็น

พ้องต้องกันว่ายังไงสมาชกิกลุม่ทุกคนก็ต้องกลบัมาเจอกันในวนันี ้ถือเป็นการ

ฉลองที่ได้กลับคืนถิ่นและฉลองงานวันเกิดให้เพื่อนในกลุ่มไปเลยทีเดียว

"ให้มนัซือ้บตัรหน้างานแล้วรบีๆ เข้ามา มงึออกไปรอรบัมนัเลยเล็ก" มาลกิ 

หนุ่มมุสลิมเพียงคนเดียวในกลุ่มเสนอ ในขณะท่ีคนโดนใช้ยังจดจ่อกับมือถือ

ไม่เลิก แล้วค�าตอบที่ได้กลับมาก็ท�าให้ทุกคนแทบจะล้มโต๊ะ

"มันบอกไม่มีตังค์"

"ห่ามันนี่" เต้ย หนุ่มจากอีสานโพล่งออกมาทันที

แล้วทกุคนในกลุม่ก็ได้แต่น่ังกุมขมบักับความเยอะแยะวุ่นวายของเพ่ือน
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ที่ชื่อ 'เพื่อน' คนนี้

สดุท้ายทกุคนเลยช่วยกนัออกเงนิซื้อบัตรเข้างานให้เจา้ภาพทีเ่พิง่ทราบ

ว่ามารออยู่หน้าโรงเรยีนแล้วเป็นท่ีเรยีบร้อย โดยท่ีขวญัอาสาเป็นคนออกไปรบั

ด้วยตัวเอง

หายไปไม่ถึงสิบนาทีตี๋ใหญ่จากสระแก้วก็เดินบ่นเป็นหมีกินผึ้งโดยมี

ผู้ชายตัวสูงผมชี้ไม่เป็นทรงย้ิมแห้งๆ ฟังค�าบ่นเดินตามหลัง ทันทีท่ีหันไปเห็น 

ผู้มาใหม่ทั้งโต๊ะก็แทบจะลุกขึ้นพร้อมกัน เป้าหมายคือเพื่อนที่ชื่อเพื่อน อยาก

จะตบกบาลสักคนละทีให้หายหมั่นไส้โทษฐานที่ตามตัวยากเสียเหลือเกิน

"ไม่เคยจะติดต่อกลับ"

"กูนึกว่าตายห่าอยู่เชียงรายไปแล้ว"

"ขาวขึ้นป้ะวะ"

"มึงเป็นแวมไพร์ป้ะเนี่ย หน้าไม่เปลี่ยนเลย"

"มาน่ีเลยมึงมาน่ี" เล็กคว้าแขนผู้มาใหม่แหวกฝูงเพ่ือนท่ีรายล้อมให้มา

นั่งลงที่โต๊ะ กลุ่มแร้งทึ้งถึงได้สลายกลับไปนั่งที่ใครที่มัน

เพ่ือนถูกจบัให้นัง่หนัหลงัให้เวท ีเสยีงโหวกเหวกโวยวายสอบถามสารทกุข์ 

สุกดิบจากคนในกลุ่มเร่ิมดังขึ้น ทว่าสายตาของเพ่ือนกลับจับจ้องอยู่ท่ีใคร 

บางคนไม่อาจละไปไหนได้ คนที่เหมือนจะรู้จักแต่ก็ไม่รู้จัก ผู้ชายหน้าตาคุ้น

แสนคุ้นที่นั่งตรงข้ามกับเขา

"ไงมึง อึ้งเลย" เก้ท่ีน่ังข้างกันเอี้ยวตัวมากอดคอ ยักคิ้วหลิ่วตาชอบอก

ชอบใจ

"ให้มึงทาย" ขวัญพยักพเยิดไปยังคนท่ีท�าให้เพ่ือนแปลกใจจนกระทั่ง 

ป่านนี้ก็ยังนั่งนิ่งอยู่

ดวงตาสีน�้าตาลเข้มจ้องมองบุคคลปริศนาอย่างใช้ความคิด มองคน 

ตรงหน้าสลับกับกลุ่มเพ่ือนแล้วตาสองชั้นหลบในก็เบิกกว้าง เมื่อค�าตอบท่ี 

น่าจะใช่ที่สุดปรากฏขึ้นมาในใจ

"หลง?" ถามออกไปอย่างไม่แน่ใจนัก แต่เมื่อได้รับค�าตอบเป็นการ 

พยักหน้ายิ่งท�าให้ดวงตาคู่สวยเบิกกว้างขึ้นกว่าเดิม

Page Dream of Me.indd   9 4/9/2561 BE   14:19



Dream of Me10 Kinsang

หลง คนทีเ่คยมนี�า้หนกัมากทีส่ดุในกลุม่ตอนน้ีเปลีย่นไปจนแทบไม่เหลอื

เค้าเดิม จากเด็กอ้วนกลายเป็นหนุ่มหล่อ ต่างจากตัวเขาท่ีแทบจะไม่มีอะไร

เปลี่ยนแปลงไปเลย
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กลุ ่มเพ่ือนรักท่ีห่างเหินกันไปนานพูดคุยกันอย่างออกรสออกชาติ

ท่ามกลางเสียงอึกทึกโดยรอบ ทุกคนต่างแบ่งปันประสบการณ์ท่ีได้พบเจอ  

การงาน ความรัก ครอบครัว เว้นก็แต่เจ้าของวันเกิดที่นั่งเงียบไม่พูดไม่จา 

สายตาของเขาจับจ้องที่ใครคนหนึ่ง คนที่ท�าให้แปลกใจไม่หาย เพราะเหตุใด

กันจึงเปลี่ยนไปได้ถึงเพียงนี้

"ไอ้เพ่ือน อยากเป่าเค้กมั้ย" เสียงเรียกจากขวัญท�าให้เพ่ือนละสายตา

จากบุคคลที่จ้องมองอยู่ เขาส่ายหน้าปฏิเสธ แต่เป็นเล็กที่พูดสวนขึ้นมาแทน

"ส่ายหน้าได้ไงวะ กูอุตส่าห์ไปซื้อมา ร้านซาซากิเลยนะมึง โหน่งเอา 

ขึ้นมาดิ๊"

"แถ่นแท้น" โหน่งหยิบเค้กที่วางอยู่บนตักขึ้นมาพร้อมท�าเสียงประกอบ

"กูก็นึกว่าเค้กปอนด์" เก้ว่า

"เค้กมอคค่าชิ้นละสี่สิบบาท" เสริมด้วยมาลิก

"เออน่า กินๆ ไป กูรูเ้พ่ือนมนัชอบเหล้ามากกว่าของหวานเลยเอาไอ้น่ีมา

ด้วย" ถุงผ้าถูกหยิบขึน้มาวางบนโต๊ะ เลก็ย้ิมกริม่เปิดของขวัญจรงิๆ ทีต่ัง้ใจเอา

มาฝากให้เพื่อนดู แล้วทุกคนก็ส่งเสียงโห่ร้องอย่างชอบใจ

งานน้ีงดเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ มันถูกระบุชัดเจนบนบัตรเข้างาน  

แต่มีหรือศิษย์ท่ีขยันแหกกฎเป็นกิจวัตรจะยอมเชื่อฟังโดยง่าย ในเมื่อในงาน

ไม่เสิร์ฟ เอามาเองก็สิ้นเรื่อง เป็นงานฉลองทั้งทีจะขาดสิ่งนี้ไปได้อย่างไร

ฝันครั้งที่ 1
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เทียนเล่มเล็กปักบนเค้กราคาสี่สิบบาทให้เจ้าของวันเกิดเป่าพอเป็นพิธี 

เพ่ือนๆ ต่างพากันอวยพร ใครพูดอะไรบ้างก็จับใจความไม่ค่อยได้นักเพราะ

แต่ละคนเสยีงดงัโวยวายเสยีเหลอืเกิน ทว่ามเีพียงค�าอวยพรเดยีวท่ีเพ่ือนได้ยิน 

ค�าอวยพรจากคนที่เขาเอาแต่จับจ้องตั้งแต่ได้นั่งร่วมโต๊ะเดียวกัน

"มีความสุขมากๆ นะ"

ก็แค่ค�าอวยพรธรรมดาๆ ไร้ความพิเศษไร้ความหวือหวา แต่กลับม ี

ความสุขกว่าครั้งไหนๆ ที่ได้ยิน

การแสดงบนเวทีจากนักเรียนรุ่นปัจจุบันเริ่มขึ้นพร้อมๆ กับแอลกอฮอล์

ที่ซึมซาบเข้าสู่ร่างกาย เพลงจังหวะแบบน้ี ดนตรีท่ีทันสมัย รวมถึงท่าเต้นอัน

พร้อมเพรียง มองปราดเดียวก็รู้ว่าเป็นเพลงฮิตจากเกาหลี ท�าเอาความทรงจ�า

ครั้งวัยเยาว์ถูกขุดขึ้นมาจนพากันหัวเราะครืนทั้งโต๊ะ

"มึงจ�าได้ป้ะ ไอ้ขวัญกับไอ้เพื่อน"

"เออแม่ง สมัยนั้นโคตรฮอต รุ่นน้องกรี๊ดกันกระจาย"

"พี่เพื่อนขา พี่ขวัญขา"

"ขอถ่ายรูปหน่อยค่ะ"

เจ้าของชือ่ท้ังสองทีโ่ดนแซวแสดงท่าทอีอกมาแตกต่างกัน ขวญัโวยวาย 

ในขณะท่ีเพ่ือนเอาแต่ย้ิมจนเห็นลักย้ิมน้อยๆ ท่ีแก้มขวา ยกแก้วเหล้าขึ้นจิบ

ก่อนสบตาคนที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้าม

ใช่...เขายังจ�าได้ดี จ�าได้แม่น เพราะมันคือจุดเริ่มต้นที่ท�าให้พวกเขาได้

ท�าความรู้จักจนกลายเป็นเพื่อนกัน

มันเป็นเร่ืองสมัยมัธยมปลาย ผ่านมาเก้าถึงสิบปีเห็นจะได้ ตอนน้ัน 

พวกเขาเรียนอยู่ ม.5 มีเพื่อนร่วมก๊วนทั้งหมดแปดคน ทุกคนไม่ได้สนิทกันมา

ตั้งแต่แรก รวมแก๊งได้ยังไงก็ไม่แน่ใจนัก คลับคล้ายคลับคลาว่ามาจากการ 

เต้นคัฟเวอร์วงเกาหลี กิจกรรมยอดฮิตที่เพื่อนตาตี่คลั่งไคล้เสียเหลือเกิน

ม.4 เทอม 2

"ไปเต้นด้วยกันนะ ขาดอีกสองต�าแหน่ง สาวกรี๊ดเยอะนะเว้ย"
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"ไม่เอาอ่ะ เต้นไม่เป็น"

"ไม่เป็นไร ฝึกได้"

"ไม่ดีกว่า"

บทสนทนานี้เป็นของขวัญกับเพ่ือน หนุ่มตาต่ีกับหนุ่มหน้าตาดีขวัญใจ

รุ่นพี่รุ่นน้องรวมถึงเพื่อนร่วมห้อง ตอนนี้ขวัญก�าลังจีบเพื่อนอยู่ จีบในที่นี้ไม่ได้

หมายความว่าจะเอามาเป็นแฟน แต่จบีเพ่ือชวนไปเข้าวงคฟัเวอร์แดนซ์เกาหลี

ที่ขวัญกับเพื่อนต่างโรงเรียนช่วยกันฟอร์มวงขึ้นมา

"มึงช่วยกูพูดหน่อยดิ" แล้วขวัญก็หันมาขอความช่วยเหลือจากหลง  

หนุ่มอ้วนน�้าหนักเกือบร้อยกิโลกรัมที่ได้แต่กะพริบตามองปริบๆ ก็ไอ้นักร้องที่

เพ่ือนพูดถึงกันอยู่เขารู้จักเสียท่ีไหน แล้วจะชักชวนให้น่าสนใจได้ยังไงในเมื่อ

เขายังไม่เข้าใจค�าว่าคัฟเวอร์แดนซ์เลย แต่คนใจดีอย่างหลงก็ยังช่วยเท่าท่ีจะ

ช่วยได้

"ช่วยมันหน่อยนะ"

คนถูกชวนย้ิมบางๆ จนเห็นลักย้ิม ย้ิมแบบท่ีพวกรุ ่นพี่รุ ่นน้องชอบ  

ย้ิมแล้วตาหยพีาบรรยากาศรอบตวัสดใสไปหมด เพ่ือนไม่ได้มท่ีาทีร�าคาญแต่

คงล�าบากใจอยู่ไม่น้อย เพราะโดนขวัญตามตื๊อมาเป็นอาทิตย์แล้ว

"เถอะนะๆ เดือนหน้าจะไปออดิชั่นแล้ว คนยังไม่ครบเลย"

"เต้นวงอะไรนะ"

"ซูเปอร์จูเนียร์"

"ไม่รู้จักอ่ะ"

"ไม่เป็นไรเว้ย เดี๋ยวช่วยเอง"

เพ่ือนเงียบเหมือนก�าลังคิดทบทวน คนชวนก็พลอยลุ้นตามไปด้วย  

ใครกอ็ยากไดค้นหน้าตาดมีาร่วมทมี เรือ่งเต้นมันฝึกกนัได ้จากทีส่ังเกตการณ์

มาสักพัก สกิลการขยับร่างกายของเพื่อนเองก็ไม่เลวเท่าไร

นิ่งคิดอยู่นานจนเกือบจะถอดใจอีกรอบลักย้ิมก็ปรากฏขึ้นบนแก้มขวา 

เพื่อนยิ้ม ขวัญกับหลงก็ยิ้ม พร้อมค�าตอบที่ท�าให้ต้องร้องเฮออกมาดังๆ

"ลองดูก็ได้"
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"ขอบใจว่ะเพื่อน"

แล้วการตามจีบเพื่อนของขวัญก็จบลงด้วยประการฉะนี้

หลงัจากหาคนได้ครบวงทัง้สองก็นดัแนะกันไปซ้อมเต้นแถวรงัสติเพราะ

เดก็ในวงส่วนใหญ่อยู่แถวน้ัน หลงไม่ได้ตามไปด้วย แต่ขวญัชอบเอาข่าวคราว

มาอพัเดตให้ฟังประจ�า จนวันออดชิัน่เพ่ือนๆ ถึงได้ตามไปด ูผลทีอ่อกมาไม่เป็น

ที่น่าพอใจนักแต่ก็ถือว่าท�าได้ดีในระดับหนึ่ง วงสมัครออดิชั่นเป็นร้อยผ่านแค่

สิบกว่าวง ถ้าวงน้องใหม่โนเนมผ่านเข้าไปได้คงเซอร์ไพรส์กันน่าดู

หลังจากผ่านงานออดิชั่นงานเดียววงท่ีอุตส่าห์รวบรวมกันมาเป็นเดือน

ก็แตกกระจัดกระจายไปคนละทิศละทาง ขวัญกับเพ่ือนเลิกเต้น แต่กิจกรรม 

ดังกล่าวก็ท�าให้สนิทสนมกันมากขึ้น จนรวมกลุ่มเพ่ือนสองกลุ่มเข้าด้วยกัน 

กลุ่มเพื่อนมีสี่คน กลุ่มขวัญก็มีสี่คน รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่แปดคนครองมุมติด

หน้าต่างหลังห้องเรียน

แต่ถึงจะเลกิเต้นไปความโด่งดงัของเพ่ือนก็ไม่ได้ลดลงเท่าไร แน่ล่ะ กใ็น

เมื่อชื่อเสียงนั้นมีมาก่อนอยู่แล้ว หลังจากได้เปิดตัวให้ชาวโลกรู้จักมีแต่จะดัง

ขึ้นเสียด้วยซ�้า ความโด่งดังในระยะสั้นๆ และไม่ยั่งยืน

-----------------------------

ความครืน้เครงในงานคนืสูเ่หย้ายังคงด�าเนินต่อไปจนเข็มสัน้ของนาฬิกา

วนมาที่เลขสิบ สติที่เคยครบถ้วนเริ่มขาดหาย ภาพที่เคยชัดก็เหมือนน�้านิ่งที่มี

คนปาหินลงไป กว่าจะรูต้วัว่าเมาก็ตอนของเหลวสอี�าพันเหลอือยู่เพียงก้นขวด

"ไหวมัย้เนีย่" คนทีแ่ทบไม่แตะแอลกอฮอล์เลยอย่างเลก็เอ่ยถาม เขาต้อง

ขับรถกลับเอง ผิดกับเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างกัน รายนี้ไม่มีรถ เลยคิดว่ากินได้เต็มที่

จนหัวแทบจะตั้งไม่อยู่อยู่แล้ว

"ไหว"

"แต่กูว่าไม่ไหว กินคนเดียวจะหมดขวด มีมึงเมาอยู่คนเดียวเนี่ย"

"กูไม่เมา"
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"คนเมาแม่งก็ชอบพูดแบบนี้"

คนโดนว่าฉกีย้ิมกว้างโชว์แก้มบุม๋ข้างขวา แต่แล้วก็ปรบัโหมดกะทนัหัน

นัง่น่ิงไม่พูดไม่จา พยายามครองสติทีเ่หลอือยู่น้อยนดิ ถ้าลองได้ล้มตวัสกัหน่อย

ล่ะก็คงนอนยาวเป็นแน่ แต่ตอนนี้เขาอยากจะอ้วกมากกว่า

"เดี๋ยวมานะ" เพ่ือนบอกก่อนค่อยๆ ยันตัวลุกขึ้นยืน ภาพด้านหน้า

โคลงเคลงคล้ายแผ่นดินไหวจนต้องหาหลักคว้าเอาไว้ เวียนหัวมวนท้อง ไอ้สิ่ง

ที่กินลงไปเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนก็อยากจะออกมาเสียเหลือเกิน

"มึงจะไปไหน ห้องน�้าเหรอ" เล็กช่วยลุกขึ้นพยุง แต่ดูท่าเพื่อนของเขาจะ

ไม่สะดวกตอบนกั มอืทีย่กข้ึนปิดปากกับสหีน้าพะอดืพะอมแทนค�าตอบได้เป็น

อย่างดี

"กูว่าแม่งจะอ้วก"

"เล็กพามันไปห้องน�้าดิ๊"

สมาชิกบนโต๊ะต่างรู้ค�าตอบ พากันโบกมือให้เล็กรีบพยุงเพื่อนออกไป

เพื่อนไม่ชอบเวลาเมาเหล้า หรือถ้ากินก็ไม่ได้อยากกินให้เมาหนัก เวลา

เมามันมึนหัวและทรมาน แต่พอได้กินแล้วก็ห้ามไม่อยู่ทุกที ถ้าไม่เมาจนอ้วก

ก็จะไม่เลกิกิน สมยัเรยีนมหา'ลยัเคยไปน่ังกินคนเดียวจนเมาเละกลบัหอไม่ไหว

อยู่หลายครั้ง เดือดร้อนรูมเมตต้องมาหิ้วกลับไป บางครั้งมันทนไม่ไหวทิ้งให้

นอนข้างทางกม็ ีแต่นัน่มนัเรือ่งสมยัก่อน หากลองนับนิว้ดเูขาไม่ได้ดืม่หนกัมา

หลายปีแล้ว นานจนเกือบลืมไปว่าความทรมานตอนเมามันเป็นยังไง

ประคองมาจนถึงห้องน�้าเพ่ือนก็พุ่งเข้าหาอ่างล้างมือท่ีอยู่ด้านหน้า 

ปล่อยให้สิ่งที่มันพยายามจะออกมาท้ิงลงอ่างโดยมีเล็กคอยลูบหลังพร้อมบ่น

ไปด้วย

"ใครให้มึงกินเยอะขนาดนี้วะ"

...ก็พวกมึงไม่ใช่เหรอ รินเอาๆ...

"กินเหมือนไม่เคยกิน"

...ก็ห่างมานานเหมือนกัน...

"ทั้งโต๊ะมีมึงเมาอยู่คนเดียวเนี่ย"
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...มันก็มีเหตุผล...

"เออ แล้วจะให้ใครไปส่งมึงดีวะ กูไม่ได้อยู่เส้นนั้นแล้วนะ"

...รู้อยู่แล้ว...

"คงต้องให้ไอ้หลงไปส่ง"

เพ่ือนวักน�า้ล้างปากล้างหน้าก่อนปิดก๊อก พอยันตัวให้ยืนตรงก็เซอกีรอบ

จนเล็กต้องคว้าแขนเอาไว้แล้วส่ายหน้า

"ไป กลับบ้านได้แล้วมึง" แล้วเขาก็ถูกเล็กลากกลับไปที่โต๊ะ

งานยังไม่เลกิแต่โต๊ะนีถึ้งเวลาอนัสมควรท่ีต้องแยกย้าย โหน่งกับแฟนสาว 

รุ่นน้อง เก้ ขวัญ และเต้ยจะไปต่อกันที่อื่น ส่วนที่เหลือนั้นตรงกลับบ้าน มีการ

ตกลงแกมบงัคบัให้หลงไปส่งเพ่ือนเพราะบ้านอยู่ทางเดยีวกัน ถึงจะอยู่ไกลกัน

สิบกว่ากิโลก็ตาม

เลก็กับหลงช่วยกนัพยุงเพ่ือนไปขึน้รถ ก่อนพ่อลกูอ่อนจะขอตวับึง่รถกลบั

ไปหาภรรยาที่บ้าน เหลือไว้เพียงคนเมาที่นั่งหลับคอพับอยู่บนเบาะข้างคนขับ 

และความเงียบสงัดกับบรรยากาศแปลกๆ ที่ยากจะรับมือ

ความห่างเหินมักท�าให้บางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนแปลง ความสัมพันธ์

ระหว่างเขาทั้งสองก็คงเช่นกัน

หลงดึงเข็มขัดนิรภัยคาดให้คนเมาก่อนข้ึนประจ�าท่ีน่ังตัวเอง ออกรถ 

ขับไปตามทางเงียบๆ ไร้เสียงเพลงจากวิทยุคลื่นโปรดท่ีชอบฟังขณะขับรถ  

มีเพียงสมองที่ก�าลังท�างานอย่างหนัก เขาจะท�าอย่างไรกับคนที่เมาไม่ได้สติดี 

ครั้นจะปลุกมาคุยก็คงพูดไม่รู้เร่ืองนัก จะพากลับบ้านท่ีเขาเคยไปแค่ไม่ก่ีครั้ง 

หรอืพาไปนอนบ้านตัวเอง ทกุตวัเลอืกล้วนเป็นสิง่ทีห่ลงคิดไม่ตก เพราะบางสิง่

บางอย่างท่ียังค้างคา เพราะอดตีท่ีคล้ายจะจบไม่สวย เพราะความคิดอนัขัดแย้ง 

สับสน เขาควรจะท�ายังไงกับสถานการณ์ตอนนี้ดี

"หลง"

แต่แล้วเสียงหนึ่งก็ดังแทรกความเงียบขึ้นมา คนที่เขาคิดว่าเมาหลับไป

แล้วก�าลังมองมาทางนี้ มองด้วยสายตาที่ใช้มองเขาตลอดเวลาที่อยู่ในงาน

"นึกว่าหลับ"
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"ไม่ได้หลับ ปวดหัว"

"ก็เมาซะขนาดนี้"

"จะไปไหน"

"กลับบ้านไง"

"บ้านใคร"

ค�าถามจากเพื่อนท�าให้หลงชะงักไปชั่วครู่ บ้านใครงั้นเหรอ เขาเองก็ยัง

ไม่ได้ค�าตอบเหมือนกัน

"บ้านเพื่อนก็ได้ เดี๋ยวไปส่งที่บ้าน"

ค�าตอบกับสรรพนามที่ใช้เรียกท�าให้คนเมาหลุดย้ิม มันเป็นแบบน้ีมา

ตั้งแต่สมัยเรียน น่าแปลกท่ีกับเพ่ือนในกลุ่มต่างใช้สรรพนามแทนตัวว่ามึงกู 

แต่กับเขา คนทีไ่ม่ได้คยุกันบ่อยนกั หลงกลบัเรยีกเขาด้วยชือ่เล่น และไม่มสีกัครัง้ 

ที่คนคนนี้จะแทนตัวเองว่ากู

เพราะความห่างเหินที่มีมาตั้งแต่เรียนด้วยกันอย่างนั้นเหรอ

...ไม่ใช่เสียหน่อย

"เปลี่ยนไปเยอะเลยนะ"

ค�าพูดลอยๆ คล้ายกับไร้ที่มาที่ไปท�าให้หลงหันไปมองคนเมาก่อนกลับ

มาสนใจถนนตรงหน้าที่ถูกรายล้อมไปด้วยความมืด ที่นี่อยู่ชายขอบกรุงเทพฯ 

เป็นถนนสายยาวกว่ายี่สิบกิโลเมตรโดยที่ไม่มีไฟแดง ไม่ถึงกับทันสมัยแต่ก็ใช่

ว่าไม่มีความเจริญ อย่างน้อยถนนสายน้ีก็เป็นถนนหกเลนท่ีมีตลาด ร้านค้า 

ร้านอาหาร และหมู่บ้านเล็กใหญ่ตลอดเส้นทาง

รถกระบะสี่ประตูท�าความเร็วเกือบร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงว่ิงผ่านสวน

สาธารณะเล็กๆ หลังจากเลี้ยวเข้ามาในถนนสายนี้ได้ไม่นาน เพื่อนผงกหัวขึ้น

มองตาม เขาไม่ได้อยากจะชมสวนสาธารณะตอนกลางคืน แต่มองเลยเข้าไป

ยังสถานที่ที่อยู่หลังสวนนั้น

"เลยบ้านแล้ว"

"จ�าได้เหรอ"

"จ�าได้ดิ แล้วหลงจ�าบ้านเราได้เปล่า"
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"ได้มั้ง"

"ท�าไมมั้ง...อุ๊บ!"

หลงเหล่มองคนเมาที่จู่ๆ ก็ท�าหน้าพะอืดพะอมข้ึนมา หลังจากอ้วกไป

แล้วรอบหนึง่อาการเพ่ือนก็เหมอืนจะดข้ึีน แต่จะปล่อยให้มาอ้วกบนรถแบบนี้

ไม่ดีแน่

"ไหวเปล่า ให้จอดก่อนมั้ย"

คนเมาส่ายหน้า หลบัตาเอนหวัพิงเบาะก่อนสงบปากสงบค�าไม่พูดอะไร

อีก อาการแบบนี้เดาได้ไม่ยาก คงจะฝืนสังขารมากไป

ความเงียบเข้ามาปกคลุมอีกคร้ัง รถแล่นไปตามถนนเส้นตรง แถวน้ี 

ย่ิงดึกย่ิงเงียบ อันที่จริงตอนกลางวันก็ไม่ได้คึกคักเท่าไรนอกจากช่วงท่ีม ี

งานเทศกาลตามวัดตามห้างสรรพสนิค้า หรอืไม่ก็บ้านใดบ้านหน่ึงจดังานแต่ง 

งานบวช

เลยมาไกลจนเกือบถึงส�านักงานเขต หลงก็เลี้ยวรถเข้าซอยของหมู่บ้าน

หนึง่บนถนนสายน้ี หมูบ้่านทีเ่ขาเคยมาสมยัมธัยมแค่ไม่ก่ีครัง้แต่กลบัจ�าเส้นทาง 

ได้ขึ้นใจ บ้านหลังไหน เลขท่ีเท่าไร ที่นี่เปลี่ยนแปลงไปไม่มากนัก บ้านเดี่ยว

สองชั้นที่มีอ่างบัวตั้งอยู่หน้าบ้านก็เช่นกัน

"ถึงบ้านแล้ว" หลงเขย่าไหล่ปลุกเพื่อนให้ตื่น

คนเมางัวเงียลืมตาขึ้นมองไปนอกรถด้วยสีหน้ามึนงง บ้านเลขที่นี้ มี 

อ่างบัวตั้งอยู่ด้านหน้า บ้านหลังนี้คือบ้านเพ่ือนแน่นอนหลงจ�าได้แม่น แม้ไฟ

ในบ้านจะปิดทุกดวงกระทั่งหน้าบ้านก็ตาม

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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