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☆ Prologue

ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธ...

ก๊อก ก๊อก

ไอยผงกหัวขึ้นมาจากหมอน ลูบหน้าตัวเองแล้วสูดลมหายใจเข้าลึกๆ  

เพ่ือปลกุร่างกายให้ตืน่ เขาเอือ้มมอืไปหยบิโทรศัพท์มอืถือมากดดู เห็นนาฬิกา

บอกเวลาตีห้ายี่สิบยังไม่เจ็บเท่าค�าว่า Saturday ด้านใต้ตัวเลขเลย

ก๊อก ก๊อก ก๊อก ก๊อก ก๊อก ก๊อก

"แมมมมมมม่!"

"ตื่นได้แล้วเจ้าไอย!" เสียงแม่ดังมาจากหลังประตู มีเสียงเคาะคลอ

ประกอบจังหวะไปด้วย ธรรมดาที่ไหนอะ

"วันนี้วันเสาร์ ไอยจะนอนนน" ปลุกกันท�าไมตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างเนี่ย!

"วันนี้วันพระ ตื่นมาใส่บาตรกับแม่"

"แม่ชวนพ่อสิ!" ว่าเสียงดังกลับก่อนจะมุดศีรษะใต้หมอน

"ใส่กันทั้งบ้านเนี่ยแหละ ลุกมาเลยนะ"

"แม่ เมื่อคืนไอยนอนดึก" ยังฝันได้ไม่กี่ชั่วโมงเอง

"พี่ยูกับโยยังตื่นแล้วเลย"

ถามจริง?! ทั้งที่โยมันเป็นตัวการท�าให้เขาง่วงขนาดนี้เนี่ยนะ

"แม่อย่าโม้ ไอ้โยชวนไอยเล่นเกมถึงตีสอง จะเอาอะไรมาตื่น"

"ไม่เชื่อก็ออกมาดู เขาช่วยกันเตรียมของอยู่ข้างล่าง เหลือไอยคนเดียว
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เอาแต่นอนปลุกไม่ยอมตื่นสักที" แม่ร่ายยาว เคาะประตูเน้นๆ อีกสองครั้ง  

"ถ้าไม่ยอมตื่น วันนี้ไม่ต้องกินข้าวเช้า"

"แม่!"

เสียงเคาะประตูหยุดลงพร้อมกับเสียงฝีเท้าของแม่ท่ีค่อยๆ ห่างออกไป 

ไอยพ่นลมหายใจออกแรงๆ ตีแขนตีขากับเตียงอย่างไม่พอใจ ลุกขึ้นแล้ว 

ท�าหน้ายุ่งกับตัวเอง

วันหยุดแบบนี้ท�าไมต้องมาตื่นตั้งแต่ตีห้าครึ่งด้วยเนี่ย!

การตื่นมาใส่บาตรก็มีข้อดีอยู่มาก

ซึง่หน่ึงในข้อดท่ีีเขาประทับใจทีส่ดุก็คอืเช้าวนัน้ันอาหารจะเตม็โต๊ะไปหมด

ไอยย้ิมร่าตอนเห็นต้มข่าไก่ร้อนๆ ถ้วยใหญ่ มีทั้งปลาหมึกผัดเผ็ด  

ปลาทูต้มเค็ม กุ้งทอดกระเทียม ไข่เจียวปู ย�าวุ้นเส้นใส่หมูยอเยอะๆ สารพัด 

ของโปรดที่ท�าให้รู้สึกว่าเมืองพุทธอย่างประเทศไทยก็ไม่ได้แย่

อาหารฝีมือแม่นี่แหละสุดยอดเลย!

"สรุปไอยกับโยเลือกกันได้หรือยังว่าจะเข้าคณะอะไร" พ่อเอ่ยปากถาม

ระหว่างมื้ออาหาร

"ผมเลอืกนิเทศ ม.A ครบั" เพ่ือนสนิทข้างบ้านทีโ่ตมาด้วยกันต้ังแต่อนุบาล

ตอบกลบั "เมือ่คนืก็คยุกับไอยอยู ่ไอยบอกว่าน่าจะรูต้อนเช้า"

คนตวัสงูสดุทีน่ัง่อยู่ด้านซ้ายของโยหัวเราะเบาๆ "น่าจะรูต้อนเช้าคอือะไร 

มีบอกล่วงหน้าด้วยเหรอว่าจะรู้ตอนไหน"

ไอยขมวดคิ้วฉับ ค้อนใส่คนท่ียุ่งไม่เข้าเรื่อง "พ่ียูไม่เก่ียวสักหน่อย"  

คนนีอ้ะชอบแกล้ง แกล้งเขามาตัง้แต่เดก็ยันโต เหน็หน้าทีไรเหมอืนมกีระดาษ

เขียนตัวโตๆ ว่า 'อย่าเข้าใกล้' แปะอยู่กลางหน้าผากทุกที

"พี่คุยกับโย"

"ผมก็คุยกับโย"

"แต่ประโยคเมือ่ก้ีมชีือ่พ่ี" อกีฝ่ายย้ิมมมุปาก ยักคิว้กวนประสาท ท�าเอา 

เขาต้องกัดรมิฝีปากด้วยความไม่พอใจ
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"เถียงพี่เขาอีกแล้ว" แม่ว่า ใช้ข้อนิ้วเคาะหน้าผากคนตัวเล็กสุด

ท�าไมท�าแบบนีอ้ะ เข้าข้างศตัรไูด้ยังไง เขาเน่ียลกูชายคนเดียวของบ้านนะ!

"แม่ก็เห็น พี่ยูว่าไอยก่อน"

"พี่เขาว่าที่ไหน เขาแค่ถามข�าๆ"

ไอยอ้าปากพะงาบ บางทีเขาก็อยากจะถามว่าจริงๆ แล้วคนที่เป็น 

ลกูบ้านน้ีคอืพ่ียกัูบไอ้โยหรอืเปล่า ท้ังรกัทัง้เข้าข้าง คนตรงน้ีจะร้องเอ๋งอยู่แล้ว 

"แมมม่"

"เถียงเก่งเราน่ะ"

เนี่ย ได้ยินเสียงอะไรไหม

อ๋อ...เสียงเขาตกกระป๋องเอง

"แล้วตกลงรูห้รอืยังว่าจะเข้าคณะอะไร" เป็นบญุเหลอืเกินทีพ่่อลากกลบั

เข้าเรือ่งก่อนจะไปไกลกว่าน้ัน เดีย๋วอาหารอร่อยๆ ได้จดืชดืเพราะคนกวนประสาท

ตรงนั้นพอดี

"วิศวะครับ"

โยเลกิคิว้สงู "มงึไม่ชอบเลขไม่ใช่ไง ท�าไมเข้าวิศวะ" อนัทีจ่รงิเขาแปลกใจ

ตัง้แต่ทีม่นัเลอืกสายตอน ม.4 แล้ว เกลยีดเลขฉบิหายดนัเรยีนวทิย์-คณิต

"เออน่า กูว่ากูรุ่ง"

"เอาอะไรมารุ่ง เลือกที่ชอบไม่ดีกว่าเหรอ" เอาอีกละ ยุ่งอีกละ

"รูไ้ด้ไงว่าผมไม่ชอบวิศวะ" คนตวัเลก็สดุโต้อกีฝ่ายกลับทันควนั "ไม่เคยบอก 

พ่ียูสกัหน่อยว่าไม่ชอบ"

"เห็นๆ อยู่ว่าเกลียดเลข ท�าการบ้านเลขทีไรหน้ายุ่งทุกที"

"แต่ก็ท�าได้ปะล่ะ"

"ท�าได้กับชอบท�ามนัไม่เหมอืนกัน" ยูว่า เอือ้มไปตกัปลาหมกึใส่จานตวัเอง 

คนตวัเลก็ฟึดฟัด น่ันมนัช้ินใหญ่สดุเลยนะ!

ไอยหน้ามุ ่ย เขาโคตรไม่ชอบเลยท่ียูย้ิมมุมปากแบบนั้น อีกฝ่าย 

ชอบท�าใจเย็นและพูดจาเหมือนรู้ไปเสียทุกเรื่อง

โดยเฉพาะเรื่องของเขา...
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แต่แล้วยังไงล่ะ "เลือกแล้ว วิศวะ" ไม่ใช่เรื่องของพี่ยูสักหน่อย

"วิศวะก็ด ี เลอืกแล้วก็ตัง้ใจอ่านหนงัสอืล่ะ" นีส่ ิ พ่อเขาน่ารกัทีส่ดุในโลก 

"เข้าให้ได้"

"ครับพ่อ" ไอยย้ิมกว้าง รับรองว่าไม่ท�าให้พ่อผิดหวังแน่นอน ก็เมื่อคืน 

เขาฝันเห็นตัวเองเรียนอยู่คณะวิศวฯ มหา'ลัยเดียวกับโยนี่นา

สิบเจ็ดปีแล้ว ที่ความฝันในทุกคืนสิ้นเดือนที่หกและสิบสองของปี 

ไม่เคยพลาด เห็นอะไรเป็นไปตามนั้นไม่ผิดแน่

เพราะงั้นรอดูได้เลย...

Page I saw YOU in my dream ��������.indd   8 24/6/2563 BE   13:18



9afterday

☆ 1st Dream

"ตัวเป็นขน"

"แมมมม่ ไอยเจ็บ!" คนตัวเล็กสะดุ้งตอนท่ีถูกดึงหูจากด้านหลังแล้ว 

ดึงขึ้น เจ็บจนต้องขยับลุกนั่งตาม "เจ็บๆๆๆ แม่เจ็บบบบ"

"ก็ดึงให้เจ็บนี่แหละ"

ไอยยกมือกุมหูตัวเอง แล้วช้อนตามองคนท่ีท�าร้ายร่างกายเขาได้อย่าง

เลือดเย็น เจ็บจนน�้าตาแทบเล็ด "หูขาดไปจะท�าไงอะแม่ รุนแรง"

"ตัง้แต่ปิดเทอมก็ขีเ้กียจตวัเป็นขน คดิว่าเข้ามหา'ลยัแล้วจะท�าตวัสบาย 

ยังไงก็ได้เหรอตัวดี"

"เพิ่งปิดได้สองวันเอง ไอยก็เหนื่อย ขอพักหน่อยสิแม่อะ"

"ท�าตัวไม่มีประโยชน์อยู่น่ันแหละ ถุงขนมเกลื่อนไปหมด เก็บได้แล้ว  

แม่จะกวาดพื้น"

"เก็บไปเดี๋ยวก็รกอีกอะ"

"ไอย"

"รู้แล้วค้าบๆ"

"ว่างแบบนี้ก็น่าจะออกไปเรียนกับโย"

"โหย ไม่เอาอะแม่ เรยีนเทนนสิไอยไม่ถนัด" จรงิๆ คือไม่ถนัดกีฬาสักชนิด

"ก็ไม่เห็นถนัดอะไรสักอย่าง"

"พูดอย่างนี้ไม่ได้นะแม่"
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"อะไร"

"กินกับนอนนี่ไอยเก่งที่สุดในซอยแล้ว"

คนเป็นแม่ส่ายหน้า ผลกัศีรษะลกูชายเบาๆ "ลกุไปอาบน�า้เปลีย่นเสือ้ผ้า"

"วันหยุดแบบนี้ใครเขาอาบน�้ากันอะแม่ อยู่ในชุดนอนทั้งวันไปเลย"

"ไปเอานิสัยขี้เถียงแบบนี้มาจากพ่อเธอแน่ๆ"

"เดี๋ยวไอยจะฟ้องพ่อ"

"ขี่ม้าสามศอกไปฟ้องเลย" แม่ย้ิมเยาะ "เอาอย่างลูกบ้านข้างๆ บ้าง 

เธอน่ะ คนน้องเอาเวลาว่างไปเล่นกีฬา ส่วนคนพ่ีมาช่วยพ่อจดัสวนอยู่ข้างล่าง 

แล้วดูลูกชายบ้านนี้ซิ นอนอืดเป็นหมูเคี้ยวขนมแช่แอร์อยู่เนี่ย"

"เนี่ย แม่ไม่รัก เป็นเด็กมีปัญหา"

"ไม่ต้องพูดเยอะแล้ว ลุกไปอาบน�้า เด๋ียวออกไปช่วยพ่ียูซื้อต้นไม้"  

ได้ยินแบบนั้นแล้วเด็กหนุ่มก็สะดุ้งโหยง แง่งใส่ ส่ายหัวปฏิเสธไม่หยุด

"ไอยไม่ไป!"

เขาก็น่าจะรู้ว่าไม่เคยชนะแม่เลยสักครั้ง

ผู้หญิงของพ่อนี่น่ากลัวจริงๆ

"ท�าหน้าบูดเป็นตูดเลย"

ไอยขมวดค้ิวแน่นข้ึน หนัไปแยกเข้ียวให้คนทีจ่ิม้นิว้ลงท่ีแก้มเขา ผละหนี

จนหัวเกือบโขกกระจกรถแล้วเนี่ย หัวโนไปใครจะรับผิดชอบ! "อย่าโดนตัว!"

"Don't touch my hair!"

คนตวัเลก็ย่ิงหน้ามุย่เข้าไปอกีตอนท่ีอกีฝ่ายพูดประโยคภาษาองักฤษคุน้หู

ด้วยส�าเนยีงบรติชิเสยีงดงั

"ไม่เล่น" ไอยยิ่งหน้ามุ่ยเมื่ออีกคนยังคงท�าหน้าเย้าแหย่ไม่เลิก "ขับรถ 

เงยีบๆ ไปเลย ไม่ได้อยากมาด้วยหรอกนะถ้าแม่ไม่สัง่อะ อกีอย่างแค่ซือ้ต้นไม้

ท�าไมมาคนเดียวไม่ได้ เป็นพี่ยูคนเก่งของแม่ไม่ใช่เหรอ"

"พูดเหมือนเด็กขี้อิจฉา"

"ไม่ได้อจิฉา!" อกีฝ่ายหวัเราะ มองเขาแล้วยกย้ิม รอยย้ิมท่ีคนอืน่คงมอง
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ตาค้าง แต่ส�าหรับเขาก็คือการกวนประสาทดีๆ นี่แหละ "บอกว่าอย่าจิ้มไง!"

"ก็ชอบท�าหน้าบึ้ง อมลม"

"ไม่ได้อมลม อีกอย่างนี่คืออาการไม่จอย เข้าใจปะ ไม่จอยอะ"

"อะๆ ไม่จอยก็ไม่จอย" ยยัูกไหล่ "ตอนแรกว่าจะแวะกินขนมตรงอเวนิว

ตรงข้ามสวนต้นไม้สักหน่อย ไม่จอยขนาดนี้ไม่แวะแล้วกันเนอะ"

"..."

"ไอ้เรากนึ็กว่าจะอยากกนิแพนเค้กร้านประจ�าเสยีอกี ใกล้ครสิต์มาสแล้ว

ด้วยคงมีเมนูใหม่ๆ เยอะ เสียดายอะ"

"..."

"ไว้ชวนโยมาก็ได้"

"โอ๊ย! จะแวะก็แวะ ผมแวะเป็นเพ่ือนก็ได้ ไม่เห็นต้องไปกวนโยเลย  

มันเล่นเทนนิสเหนื่อยจะได้ซื้อไปฝาก คนเราต้องมีน�้าใจ"

คนโตกว่ายิ้มกว้าง พยักหน้าหลายๆ ครั้ง "เนอะ คนเราต้องมีน�้าใจ"

นัน่ไง แซะเขาเรือ่งไม่อยากมาช่วยยกต้นไม้แน่ๆ แล้วย่ิงเจบ็หนักขึน้ไปอกี

เพราะรูด้ว่ีาต้นไม้พวกนีอ้กีฝ่ายมาช่วยซือ้ไปจดัสวนบ้านเขาด้วยซ�า้ "เกลยีดพ่ียู

ชะมัด"

"ขอบคุณนะครับ"

เนี่ย! เกลียด!!

"เหน่ือยอะไรขนาดนัน้ล่ะ" คนตวัสงูว่าอย่างขบขนัเมือ่เห็นไอยน่ังเหยียดขา

หมดแรงอยู่ที่ฟุตปาธข้างรถ หลังจากช่วยขนกระถางต้นไม้ท่ีซื้อท้ังหมดข้ึน 

หลังรถกระบะเรียบร้อยแล้ว

"ร้อน..." เหน่ือยไม่เท่าไหร่ แต่อากาศร้อนขนาดนีไ้ม่สูจ้รงิๆ ซมึเป็นหมา

แล้ว

"ออกก�าลังกายบ้างนะ แค่นี้ก็หน้าแดงแจ๋แล้ว"

"ยุ่ง ใครจะถึกแบบพี่ยูอะ"

"ถือเป็นค�าชมแล้วกันนะ" ยูย้ิม เดนิเข้ามาส่งมอืให้ "เอ้าลกุ เดีย๋วพาไป
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กินหนม"

"อยากกินขนม"

"ก็ลุกสิ" อีกฝ่ายกวักมือที่ยื่นมาให้จับ "เร็ว"

ไอยเบะปาก ยันตวัลกุขึน้ยืนด้วยตวัเองก่อนจะเอ่ยปากแล้วรบีเดนิขึน้รถ 

"แต่ไม่อยากไปกินกับพ่ียู"

ยูมองตามคนทีส่ะบดัตดูข้ึนรถแล้วปิดประตูอย่างรวดเรว็ไปก่อนจะหัวเราะ

ก็เป็นเสียแบบนี้ไงเขาถึงชอบแหย่ให้ดิ้น

เพื่อนสนิทของน้องชายที่บ้านอยู่ข้างกันนี่มันน่าแกล้งจริงๆ

"กินดีๆ  หน่อย เลอะไปถึงแก้มแล้ว" ยวู่า หยบิทิชชบูนโต๊ะแล้วเอือ้มไป

ปาดๆ ตรงที่เลอะให้ "ไม่ต้องรีบ พี่ไม่แย่งหรอก"

ไอยผละหน้าหน ี "ฮึย้ ไม่ต้อง เชด็เองได้" เชด็แรงขนาดนีห้น้าถลอกพอดี 

คนบ้าอะไรมือโคตรหนักเลย ไม่อ่อนโยน!

"คนอุตส่าห์มีน�้าใจด้วย"

"เนี่ยเหรอน�้าใจ ท�าร้ายร่างกายกันชัดๆ"

"ท�าไรก็ไม่เคยดีหรอก"

"เออ!" เล่นแรงๆ กับเขามาตัง้แต่เดก็ เข็ดแล้วบอกเลย คดิว่าอายุมากกว่า

แล้วจะแกล้งยังไงก็ได้เหรอ กะอีแค่สี่ห้าปีมันจะเท่าไหร่กันเชียว ท่ีเห็นยอมๆ  

นี่ต่อให้ก่อนหรอกนะ ไว้สูงกว่านี้จะข่มให้หงอยเลย

"พูดเออเดี๋ยวฟ้องแม่อ้อย"

"ขี้ฟ้อง เป็นผู้ใหญ่อะไรขี้ฟ้อง"

"แล้วเด็กอะไรพูดจาไม่เพราะกับผู้ใหญ่"

"ผู้ใหญ่ที่ไหนเขาชอบแกล้งเด็ก"

"พี่ก็ไม่เคยบอกว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่อะไร มีแต่ไอยนั่นแหละพูด"

"แม่อะหลงผดิมากๆ เอาแต่ว่าผมขีเ้ถียง คนเถียงเก่งสดุก็พ่ียูนัน่แหละ"

ยูหัวเราะ "แง่งๆ กับพ่ีตลอดเลยนะ" ตั้งแต่เด็กยันโต "วันไหนมีโอกาส 

จะกัดกันไหมเนี่ย"
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"อย่าเผลอแล้วกัน"

"ฉีดวัคซีนยัง พี่ไม่อยากฉีดยารอบสะดือนะ"

"พี่ยู!"

ยูยกนิ้วชี้แตะปากส่งเสียงให้เงียบ "ชู่ววว เสียงดัง"

"ไม่คุยแล้วจะรีบกิน จะได้กลับไปช่วยพ่อท�าสวน ส่วนพ่ียูไปถึงแล้ว 

ไม่ต้องเข้าบ้านผมเลยนะ กลับบ้านตัวเองไปเลย"

คนฟังเลิกคิ้ว "แน่ใจ?"

"แน่ใจ"

"จะขุดหลุมเอง ลงดินเอง ลงต้นไม้เอง ท�าทุกอย่างเองหมดเลย?"

"..."

"ให้พ่อหมอกท�าหมดไม่ได้นะ เจ็บหลังกันพอดี"

"..."

"ตกลงจะท�าเอง?"

"ไม่รู้ ให้โยช่วยก็ได้"

"น้องพี่เล่นเทนนิสมาเหนื่อยๆ ยังจะใช้แรงงานอีกเหรอ เนี่ยใจร้าย"

"..."

คนโตกว่าหัวเราะเมื่อเห็นน้องมันท�าหน้ามุ่ยเข้าไปอีก อยากแกล้งต่อ 

แต่กลัวจะเกลยีดกันไปมากกว่านี ้ "เพราะงัน้ขอพ่ีช่วยละกันเนอะ คณุเจ้าของบ้าน

อย่าเพิ่งไล่กันนะ"

"เกลียดพี่ยู"

"จ้า"

ได้ยินจนเบื่อแล้วเนี่ยค�านี้

☆

"ไอ้ไอย!"

"อ้าว กลับมาละเหรอ" ไอยเงยหน้าข้ึนก่อนจะโบกมือทักเมื่อเห็นโย 
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ก�าลังเดินเข้ามาในรั้ว

"เออ หิวฉิบหาย" อีกฝ่ายว่าพลางทิ้งตัวลงน่ังที่ระเบียงบ้านข้างตัวเขา  

"จิ๊ก" ไอ้โยเอื้อมมือมาแย่งส้อมในมือเขากับจานแตงโมไปจิ้มใส่ปาก

"ไปอาบน�้าดิมึงอะ เหม็นเหงื่อ"

"เดี๋ยวกูปั๊ดล้วงจั๊กแร้ป้ายจมูกเลย ท�ามารังเกียจ"

"เชี่ย ทุเรศสัด"

"มงึสะอาดมากเลยมัง้ คนทีพ่อไม่ออกไปไหนก็ไม่อาบน�า้ท้ังวันอย่างมงึเน่ีย 

กล้ามาด่ากูว่าทุเรศเหรอฮะ"

"แล้วมนัจะท�าไมๆ รบีไปอาบน�า้เลยไป เดีย๋วจะได้กินข้าว" ไอยปัดมอืไล่ 

หลงัแย่งจานแตงโมคนืมาได้ส�าเรจ็ "แม่ท�าสปาเกตตี ้บอกเลยว่าใครถึงโต๊ะก่อน

ได้กุ้งเยอะสุด"

"ได้เยอะได้น้อยก็เห็นมึงแย่งพ่อกินทุกที"

"พ่อให้กูเองเถอะ!"

"มองตาละห้อยเป็นหมาหิวแบบนัน้ ใครโดนจ้องก็ต้องยอมแบ่งปะวะ"

ไอยยักไหล่ ท�าเป็นไม่สนใจ

"ว่าแต่สวนสวยเลย" โยหนัไปมองรอบๆ จะทักตัง้แต่เดนิเข้ามาแล้ว ทว่า

ไม่มจีงัหวะ มวัแต่หาโอกาสฉกแตงโมอยู่เนีย่ "ทีพ่ี่กูมาช่วยท�าตัง้แต่เช้าใช่ปะ  

ตอนที่มึงน่าจะนอนกินบ้านกินเมืองอยู่"

"มึงทวงบุญคุณแทนพ่ีเหรอ มึงโดนพ่ียูจ้างมาใช่ปะ" ไอยชี้หน้าเพ่ือน  

"อย่ามาโกหกกูเลย"

"โกหกบ้าอะไร" โยหัวเราะ ไอ้น่ีมนัมโนเก่งจรงิ เกลยีดอะไรพ่ีเขาขนาดน้ันล่ะ 

"เดีย๋วกูไปอาบน�า้ละ"

"แม่บอกให้มากินข้าวตอนหกโมง บอกคนร่วมบ้านมึงด้วย"

"พูดจาอะไรของมงึ ตลก" โยส่ายหน้า "วันน้ีนอนบ้านกูปะ ได้เกมมาใหม่ 

จัดสักหน่อย"

"เรื่องไรจะพลาดดด"

"จัดไปดิค้าบ"
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คนตัวเล็กก�าหมัดชนกับเพื่อนอย่างร่าเริง "ก็มาดิค้าบบบบ"

ครืดดด

"หวัดดคีรบัแม่" โยย้ิมกว้างแล้วยกมอืไหว้แม่เพ่ือนเมือ่อกีฝ่ายเปิดประตเูลือ่น

ออกมา

"หวัดดีจ้ะ โยไปอาบน�้าเปลี่ยนเสื้อผ้าไป อาหารจะเสร็จแล้ว เรียกพ่ียู 

มาด้วยนะ"

"ได้เลยครับแม่ ผมหิวไส้จะขาดแล้ว"

"คืนนีไ้อยไปนอนบ้านโยนะแม่ จะเล่นเกม" ได้จงัหวะลกูชายคนเดียวของบ้าน 

ก็ถือโอกาสแทรก ขอตอนที่ไอ้โยมันอยู่นี่แหละ เป็นแนวหน้ากันแรงกระแทก 

ให้เขาที เผือ่แม่บ่นอะไรจะได้ไม่ถนัดปากมาก

"เล่นเกมกันทุกคนืเลยเดก็พวกน้ี" ท�าไมคดิไม่ได้วะไอ้ไอย ปกตแิม่เคยบ่น 

ไม่ถนัดทีไ่หน บ่นได้ทัง้ลกูทัง้เพ่ือนลกู ลกูคนข้างบ้านก็เหมอืนลูกตัวเอง เน่ียแหละ

คตแิม่เขา "อย่าให้ดกึกันมาก ตสีองตสีามเน่ียไม่เอาแล้วนะ พรุง่น้ีเช้าต้องตืน่ข้ึนมา

กินข้าวกันตอนแปดโมง ไม่งั้นแม่จะยึดเกม"

"ต่อรองเป็นเก้าได้ไหมอะแม่"

"ไม่ได้"

ไอยท�าหน้าโอดโอย "แมมม่ โยมนัเรยีนเทนนิสมาท้ังวัน มนัน่าจะเหน่ือย 

พรุ่งนี้ให้มันตื่นสายหน่อยไม่ได้เหรอ แม่อย่าใจร้ายซี่"

"ไม่ต้องเอากูไปอ้างเลยไอย" นั่น ไอ้โย ไอ้มิตรทรยศ ท�าตัวเป็นเด็กด ี

ซื้อใจแม่เขาอีกแล้ว "พรุ่งนี้แปดโมงตรงผมมานั่งรอที่โต๊ะอาหารเลยครับแม่"

แม่ยิ้มหวานใส่ เคยยิ้มให้ลูกตัวเองแบบนี้บ้างไหมถามใจตัวเองดู  

"น่ารักมากจ้ะ แล้วถ้าไอยมันปลุกไม่ตื่นก็ไม่ต้องรอนะ ให้อดไปเลย"

"เจ็บกว่าอกหักก็คือแม่ไม่รัก"

"เคยแล้วเหรออกหักน่ะ" แม่เลิกคิ้ว หันมามองลูกชายเหมือนไม่เชื่อ 

"เอาแต่นอนอืด กินจุ ติดเกมแบบนี้จะเอาเวลาที่ไหนไปจีบสาว"

"ของแบบนี้ไม่ต้องวิ่งตามหรอก เดี๋ยวมันจะมาก็มาเอง"

"เขาจะวิ่งหนีกันสิไม่ว่า"
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"แม่จะพูดแบบนีไ้ม่ได้นะ!" เขาโวยวาย "ไอยเป็นลกูชายคนเดยีวของบ้าน 

เป็นความหวังของตระกูล ไม่อยากมีเหรอหลานน่ารักๆ อะ"

"เอาตัวเองให้รอดแม่ก็พอใจแล้ว ไม่อยากหวังสูงไปกว่าน้ีหรอก กลวัเจบ็"

"แมมมม่!"

คนเป็นแม่ส่ายหัวแล้วเอามอืปิดหู ท�าหน้าระอาก่อนจะเดนิกลบัเข้าบ้าน

ไป โดยไม่ลืมหันมาพูดเสียงหวานว่ามากินข้าวตอนหกโมงนะลูก แน่นอนว่า 

ไม่ได้พูดกบัเขา แต่เป็นเพ่ือนสนทิข้างบ้านทีห่กัหลังกันเก่งท่ีสดุในโลกน่ีต่างหาก

ปีศาจกันทั้งพี่ทั้งน้อง!

ไม่สิ...

ถ้าเอาไปเทียบกับคนกวนประสาทขี้แกล้งชอบแหย่น่ันล่ะก็ ไอ้โยก็ 

เทวดาเดินดินดีๆ นี่เอง

.

.

.

"โย"

เจ้าของช่ือปรือตามองเมื่อถูกเรียก เขาเหยียดขาตรงแล้วบิดตัวไปมา

พลางขยี้ตาอย่างคนสะลึมสะลือ "...พี่ยู"

"ง่วงกันแล้วก็ไปนอน" คนเป็นพ่ีว่า เหลอืบตามองเด็กทีข่ดตวักลมหลบัปุย๋ 

อยู่บนโซฟา เล่นเกมกันจนหลับคาจอยแบบนี้ใช้ได้ท่ีไหน นอนผิดท่าแบบน้ี 

เดีย๋วก็ปวดคอปวดตวักันพอดี

"...กี่โมงแล้วอะ"

"จะตีสองแล้ว"

"ออืออ ผมเผลอหลบั" โยว่า ยันตวัเองลกุขึน้นัง่ มองรอบตวัอย่างงนุงง

เหมือนยังหาสติที่หายไปไม่เจอ "พี่ยูยังไม่นอนเหรอ"

"ก�าลังจะนอน แต่เห็นไฟข้างนอกยังไม่ปิดเลยออกมาดู เลยรู้เน่ียว่า 

มีเด็กสองคนหลับคาเกมกันอยู่หน้าทีวี"

โยยิ้มแห้ง "นิดนึงอะพี่"
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"ปิดทีวีเก็บของแล้วขึ้นไปนอนบนห้องกันดีๆ ไป ปลุกไอยด้วย"

"โหย มนัปลกุยากอะ คนืนีน้อนน่ีแล้วกัน" ไหนๆ ก็ขนฟูกหมอนกับผ้าห่ม

มากองเต็มห้องนั่งเล่นแล้ว หลับตรงนี้สักคืนจะเป็นไรไป

"เดี๋ยวตื่นมาก็บ่นปวดนั่นปวดนี่"

"เดี๋ยวโยจัดท่านอนไอยใหม่ พี่ยูไม่ต้องห่วง" โยว่า ชูสามนิ้วสัญญา

พ่ีชายเขาน่ะน่ารักจะตาย เป็นห่วงทั้งเขาทั้งไอยที่หนึ่ง แต่ไม่รู้ท�าไม 

เพื่อนเขาไม่เคยจะได้เห็นด้านดีๆ แบบนี้บ้าง

แต่จะไปโทษไอ้ไอยก็ไม่ได้...เพราะคนตรงหน้าก็ขยันแกล้ง ขยันแหย่

เหลือเกิน

ถึงโดยนิสัยแล้วพ่ียูจะเป็นคนขี้แกล้งอยู่แล้วก็เถอะ เพราะตอนเด็กๆ  

เขาก็โดนมาไม่น้อยเหมอืนกัน แต่กับไอยมนัข้ันกว่าข้ึนไปอกี ขัดได้ขัดดี ขัดเก่ง

จนถ้าเขาเป็นไอยก็คงมีด่าในใจบ้างแหละ

แล้วเหมือนพอรู้ว่าท�าแบบไหนแล้วจะโดนเกลียดก็ยิ่งท�าหนักเข้าไปอีก

เสียนี่ ชอบให้ไอยมันโวยวายใส่

เป็นโรคจิตอ่อนๆ ซะล่ะมั้งพี่เขา

"ดูกันดีๆ ล่ะ ตรงนี้แอร์มันตกด้วย ระวังไม่สบาย"

คนเป็นน้องพยักหน้ารับ "เดี๋ยวจัดการให้ครับ"

"แล้วพรุ่งนี้ไปไหนกันหรือเปล่า"

"เห็นไอยมันบ่นอยากดูหนัง ผมอาจจะไปเป็นเพ่ือนช่วงบ่ายๆ" ชดเชย 

ที่ปิดเทอมนี้ต้องทิ้งมันให้อยู่คนเดียวบ่อยๆ "พี่ยูไปด้วยกันปะ"

"พรุ่งนี้บ่ายสองพี่มีถ่ายงาน"

"ถ่ายที่บ้าน?"

"อืม งานนี้ติดต่อพี่โดยตรง"

"ถ่ายสาวอีกอะดิ"

ยูหัวเราะ "อยากให้ถ่ายหนุ่ม?"

"แน่นอนว่าต้องสาวดิค้าบบบ"

"เอาใหญ่"
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"เสร็จกี่โมงอะพี่ ให้รอไปด้วยกันเปล่า ดูรอบเย็นๆ ค�่าๆ ก็ได้"

"ไม่อะ ตอนเย็นนัดปันไว้"

"พี่ปันจะมาบ้านเหรอ"

"อืมใช่"

"ดีงาม งั้นเดี๋ยวผมดูเสร็จแล้วรีบกลับบ้าน" โยยิ้มกว้าง "ไม่ได้เจอพี่ปัน 

เป็นเดือนแล้วมั้งเนี่ย"

"งานปันเยอะ" ยูถอนหายใจ "พี่ก็ไม่เจอนานพอๆ กับโยนั่นแหละ"

"น่ะ ท�าหงอย"

ยูกระตุกยิ้ม "ใครหงอย"

"คนติดแฟน"

"เออ ไม่มีบ้างให้รู้ไปวะ"

โยหวัเราะ "ไว้ก่อนละกัน ผมยังไม่อยากเพ้อเหมอืนคนแถวน้ี หายใจเข้า 

ก็พี่ปัน หายใจออกก็พี่ปัน"

"แล้วพ่ีจะรอดู" คนโตกว่าผลักหน้าผากน้องเบาๆ "จัดการทุกอย่าง 

ให้เรยีบร้อยแล้วรบีนอนซะ ดกึมากแล้ว พรุง่น้ีนัดกินข้าวเช้ากับแม่อ้อยแปดโมง

ไม่ใช่ไง"

"มาปลุกด้วยนะ เดี๋ยวหลับยาว"

"เรียกสามที ไม่ตื่นพี่เท"

"กะจะกินข้าวคนเดียวหมดหม้อเลยอะดิเนี่ย ผมจะฟ้องไอย"

"ไว้ชีวิตพ่ีเหอะ" เรื่องกินเรื่องใหญ่ อย่าไปเล่นเชียว เดี๋ยวโดนดักตีหัว 

ขึ้นมาจริงๆ ล่ะทีนี้ ข้อหาแย่งข้าวเช้าเด็กมันกินจนหมด

"ไปนอนไปพี่ยู ไม่ต้องห่วง"

"โอเค พี่ปิดไฟตรงบันไดเลยนะ"

"ครับ"

"ฝันดี"

โยย้ิมรับก่อนตอบกลับด้วยค�าเดียวกัน เขามองส่งพ่ีชายออกจากห้อง 

ก่อนจะหันกลับมาเก็บจอยเกมกับปิดทีวี เดินไปจับเพ่ือนที่เฝ้าพระอินทร์ 
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ไปนานแล้วให้นอนหงายดีๆ  จดัหัวจดัตัวให้เข้าท่ีก่อนจะดึงผ้าห่มมาคลุมถึงอก 

ปรับแอร์ให้สวิงขึ้นบนแล้วค้างไว้ เดี๋ยวลมตกโดนตัวหวัดจะถามหาอีก

พอทุกอย่างเรยีบร้อยก็มาล้มตวัลงนอนทีฟู่กด้านล่างข้างๆ โซฟาท่ีเอามา 

ปูนอนเล่นเกมตั้งแต่หัวค�่า ดึงผ้าห่มอีกผืนมาคลุมเอวไว้ ชะโงกหน้ามองคน 

ที่ยังคงหลับไม่รู้เรื่อง เขาขยับตัวมันขนาดนี้ยังไม่สะดุ้งสักแอะ

หลับลึกหลับดีจนน่าอิจฉาเลยว้อย

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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