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ผัวอยู่สูง

เสียงรองเท้าส้นสูงกระทบพื้นตามจังหวะการก้าวที่แม้จะ
ไม่ดงั มากแต่กบ็ อกความมัน่ ใจได้เป็นอย่างดี ร่างเพรียวสวมยูนฟิ อร์ม
เข้ารูปที่เห็นชัดถึงส่วนโค้งเว้าก�ำลังเดินผ่านฝูงชนในอาคารผู้โดยสาร
ขาเข้าของสนามบินฮาเนดะ ประเทศญีป่ ุ่น ใบหน้ารูปไข่ยงั คงยิ้มแย้ม
ขัดกับสภาพจิตใจทีห่ อ่ เหีย่ วและร่างกายทีเ่ หนือ่ ยล้า ภาพในสมองของ
เธอตอนนี้คือเห็นตัวเองโยนสัมภาระทุกอย่างปลิวว่อนในอากาศแล้ว
กระโจนลงบนเตียงนุม่ หลับยาวให้ลมื ความชอกช�ำ้ จากไฟลต์ทผี่ า่ นมา
นั่นมันแค่ความคิด!
ความเป็นจริง สิ่งที่เธอต้องท�ำตอนนี้คือ...ยิ้มแฉ่งให้แก่ทุกสิ่งมี
ชีวติ บนโลกมนุษย์ราวกับว่าชีวติ ของแอร์โฮสเตสสาวไม่เคยผ่านความ
ขมขื่นใดๆ มาก่อน ทุกวันนี้ก็ท�ำงานอยู่ในทุ่งหญ้าลาเวนเดอร์ที่แสน
สดใสอะไรเทือกๆ นั้น ที่ต้องเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าแม้การบริการ
บนเครื่องบินจะสิ้นสุดแล้ว แต่ลูกเรือทุกคนของสายการบินสตาร์ไชน์
สกายเลนส์ตา่ งรูด้ วี า่ เมือ่ ใดก็ตามทีพ่ วกเขายังสวมชุดยูนฟิ อร์มอยู่ นัน่
ก็แปลว่ายังอยู่ในหน้าที่ และแน่นอนว่า ยิ้มว้านนน...หวานนี่ละที่เป็น
เครื่องมือหากินชิ้นส�ำคัญของแอร์โฮสเตสอย่างเธอ
ทันทีที่หญิงสาวเดินมาหยุดที่จุดรอรถบัสของสายการบินเพื่อ
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เดินทางต่อไปยังโรงแรมที่พัก แพทริก สจ๊วตหนุ่มเพื่อนรักที่ซี้กันมา
ตั้งแต่รุ่นแม่ของพวกเธอก็เดินมาหยุดอยู่ข้างกาย ก่อนจะยื่นมือมา
กระตุกผ้าผูกคอสีน�้ำตาลมะฮอกกานีของเธอเบาๆ พร้อมจีบปากจีบคอพูดขึ้นว่า
“คุณวิวตระการคะ ยิม้ ได้ปลอมมาก เลือกไม่ถกู เลยว่าจะใช้ค�ำ
ไหน ระหว่างเสแสร้งกับสตรอว์เบอร์ รี”
คนถูกท้วงแบะปากให้เพือ่ นเล็กน้อยแล้วพ่นลมหายใจใส่ “แหม
ถ้าจะพูดขนาดนี้ เรียกว่ายิม้ ตอแหลเลยก็ได้คะ่ ยิม้ ได้แค่นกี้ ด็ สี ดุ ๆ แล้ว
แกก็รู้ บินญี่ปุ่นทีไร ผู้โดยสารเต็มตลอด กะว่าไฟลต์นี้ได้บินกับกัปตัน
ไผ่ ค่อยมีแรงจูงใจหน่อย คงได้กระชุม่ กระชวยหัวใจบ้าง แต่ทไี่ หนได้...
เฮ้อ” ถอนหายใจอีกครั้งพร้อมกับกลอกตาอย่างเซ็งๆ “เนี้ยบ เฉียบ
นิ่ง สมค�ำเล่าลือ ไม่รู้ว่าชีวิตนี้กัปตันเคยกะพริบตาบ้างรึเปล่า”
สจ๊วตหนุ่มที่เก๊กแมนมาตลอดไฟลต์เห็นท่าทางหดหู่ของเพื่อน
แล้วก็กรีดนิว้ ขึน้ แตะริมฝีปาก แสร้งท�ำทีเหมือนจะหัวเราะหยัน “โถๆๆ
เก็บอาการหน่อยสิชะนี ยังไม่ชินอีกเหรอ นี่มันใช่ครั้งแรกที่ไหน ฉันก็
เห็นแกเล็งนักบินทุกไฟลต์ แล้วเป็นไง บินมาห้าปีก็นกมาห้าปี นกจน
จะกลายร่างเป็นเครื่องบินอยู่แล้วก็ไม่เห็นมีวี่แววว่าจะได้ผัว”
วิวตระการแยกเขีย้ วใส่ อยากจะเถียงกลับเพือ่ นนัก แต่มนั ติดที่
ว่า...ทุกค�ำที่แพทริกพูดมา...คือเรื่องจริง
ย้อนกลับไปสมัยที่เธอเข้ามาท�ำงานปีแรกๆ ตอนนั้นเวลาเล็ง
ผูช้ ายแล้วเป้าหมายไม่ชายตามอง เธอก็ยงั ถือว่าเป็นการนกผูช้ ายแบบ
อ่อนหัด ปลอบใจตัวเองเสมอว่าเธอยัง ‘มือใหม่ จริตนางฟ้ายังไม่เข้า
ที่’ แต่พอเริ่มเข้าปีที่สองที่สาม นกอ่อนหัดตัวนั้นก็ชักแข็งแกร่งขึ้น
เรื่อยๆ เป้าหมายไม่ชายตามองเธอไม่เท่าไร แต่ดันชายตาเลยเธอไป
หาสจ๊วตหนุ่มร่วมไฟลต์หลายต่อหลายครั้ง จนตอนนี้ท�ำงานมาครบ
ห้าปีแล้ว...ก็ยงั นก ชวดผูช้ ายจนไม่รวู้ า่ จะใช้ค�ำไหน ถ้าไม่เกรงใจตัวเอง
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จะบอกว่านกจนเป็นมืออาชีพ อีกนิดก็จะเป็นนกเหล็ก กลายร่างเป็น
เครื่องบินอย่างที่แพทริกว่านั่นละ
ใครๆ ก็คดิ ว่านางฟ้าขาอ่อนทีค่ อยแจกยิม้ หวานต้อนรับผูโ้ ดยสาร
บนเครือ่ งบินอย่างแอร์โฮสเตสสาวสวยต้องมีแต่หนุ่มๆ มารุมล้อมจน
หัวกระไดไม่แห้งเป็นแน่ เธอละอยากจะเรียกมายืนตรงหน้าแล้วอธิบาย
เรียงเป็นคนๆ ไปเลยจริงๆ ว่ามันใช่อย่างนั้นเสียที่ไหน การท�ำงานบน
ห้องท�ำงานลอยฟ้าทีม่ ตี ารางงานเปลีย่ นไปทุกเดือน หยุดไม่ตรงกับชาว
บ้านชาวช่อง กินนอนไม่เป็นเวลา วันหยุดส่วนใหญ่หมดไปกับการนอน
เพื่อปรับสภาพร่างกาย และ...ท�ำสวยบ้าง...นิดนึง ก็นั่นละ...คิดดูสิว่า
เธอจะเอาโอกาสที่ไหนไปเจอมนุษย์ผู้ชายนอกสายงาน บอกตามตรง
นะว่าถ้าไม่สปาร์กกันเองในที่ท�ำงาน เธอก็ไม่รู้จะไปตามหาเนื้อคู่ได้
จากมุมไหนของโลกแล้ว
คนอื่นอาจจะคิดว่าเธอฝันสูงที่อยากจะเดินเคียงคู่กับนักบิน
หนุม่ มาดเท่ แต่ววิ ตระการคนนีอ้ ยากให้ฟงั เหตุผลของเธอก่อน ก็อย่าง
ทีบ่ อกว่าอาชีพอย่างเธอจะหาแฟนทีไ่ หนได้นอกจากเพือ่ นร่วมงาน ครัน้
จะให้เลือกสจ๊วตหนุม่ ทีท่ �ำงานร่วมกันมากกว่า...หึ! พูดไปจะหาว่าเปิด
เผยข้อมูลลับของบริษัท ที่สายการบินสตาร์ไชน์ สกายเลนส์แห่งนี้
สจ๊วตก็มคี ะ่ ...แต่ทเี่ ป็นผูช้ ายน่ะไม่มี ทีนพี้ อเข้าใจหรือยังว่าท�ำไมตลอด
เวลาที่เข้ามาท�ำงานที่นี่ เป้าหมายของเธอถึงต้องเป็นกัปตันกับโคไพลอตที่อยู่ในห้องนักบินเท่านั้น
...ถ้าพวกเขาไม่แอบจับมือกันระหว่างท�ำงานก่อนนะ เฮ้อออ
อันที่จริงเหตุผลที่เธออยากได้ผัว เอ๊ย! อยากมีสามีเป็นนักบิน
มันก็ไม่ได้มแี ค่นนั้ หรอก ต้องเท้าความไปสมัยทีค่ ณ
ุ วันเพ็ญ แม่บงั เกิด
เกล้าของเธอจูงมือเพื่อนซี้อย่างคุณสมฤดี แม่ของแพทริกไปดูดวงกับ
หมอดูชื่อดังเมื่อตอนยังท้องอยู่ แล้วหมอดูก็ดันท�ำนายว่าเนื้อคู่ของ
ลูกสาวอยู่สูงเลยอาจจะหาผัวยากหน่อย ดีไม่ดีอาจจะหากันไม่เจอ
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และเพื่อไม่ให้เป็นการถูกครหาว่าลูกสาวขายไม่ออก แม่ของเธอก็เลย
เอาค�ำท�ำนายนั้นมากรอกหูทุกวันตั้งแต่วิวตระการจ�ำความได้
จริงอยู่ท่ตี อนเด็กๆ สมัยยังวิ่งเล่นในสวนบ้านคุณยาย เธอเคย
คิดว่าเนื้อคู่ที่แม่ว่าอาจจะเป็นลิงบนต้นมะพร้าว แต่พอโตมาแล้วได้
เป็นนางฟ้าบนเครื่องบินแบบนี้ เนื้อคู่ของเธอจะเป็นใครไปได้ถ้าไม่ใช่
นักบินสักคนที่อยู่ในสายการบินเดียวกันกับเธอ ก็มันดูมีความเป็น
ไปได้ที่สุดแล้ว
แต่ก็ดูเหมือนว่าจะมีคนไม่เห็นด้วย...
“ฉันว่านะ ทีห่ มอดูเคยทักแม่แกว่าเนือ้ คูแ่ กอยูส่ งู อาจจะไม่แม่น
ก็ได้นะ”
วิวตระการละจากความคิดแล้วเลื่อนสายตาไปมองคนพูด “ได้
ข่าวว่าก็เป็นหมอดูคนเดียวกับที่ยืนยันเสียงแข็งว่าแม่แกจะได้ลูกสาว
ทั้งที่ผลอัลตราซาวนด์ออกมาว่าเป็นผู้ชาย” ว่าแล้วก็ไล่สายตามอง
เพื่อนหัวจดเท้า “แม่นเว่อร์”
“โอเค ถึงจะอย่างนั้นก็เหอะ แค่ไอ้คีย์เวิร์ดค�ำว่า ‘อยู่สูง’ เนี่ย
ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นนักบินไหมอะ”
“ฮัลโหล Look at me ค่ะคุณแพทริก ดิฉัน นางสาววิวตระการ
ชญานิศ มีอาชีพเป็นแอร์โฮสเตส ถ้าผัวที่อยู่สูงของดิฉันไม่ใช่นักบิน
แล้วจะเป็นใครไปได้ หรือแกคิดว่าฉันจะได้ผัวเป็นคนเช็ดกระจกตึก”
“อ้าว ก็ไม่เลวนะแก หรือบางที...อาจจะเป็นคนขับแอร์พอร์ตลิงก์ ก็ท�ำงานที่สูงอยู่นะ ปิดประตูแรงดีด้วย ปึง!”
วิวตระการมองท่าปิดประตูที่ออกรสเกินเหตุแล้วสะบัดหน้าใส่
“เอาไปคนเดียวเถอะย่ะ”
“ไม่จ�ำเป็น” สจ๊วตหน้าฝรั่งที่ได้กิ๊กรายทางแทบจะทุกไฟลต์
ยักไหล่ โบกสมาร์ตโฟนในมือให้เพือ่ นดูอย่างลอยหน้าลอยตา “เพราะ
สามวันที่เราอยู่ที่ญี่ปุ่น คิวฉันแน่นแล้วจ้ะ” ว่าเสร็จก็ยิ้มเยาะอย่าง
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ผู้ได้รับชัยชนะ ก่อนจะเชิดหน้าแล้วเดินน�ำขึ้นรถบัสของสายการบินที่
แล่นเข้ามาจอดเทียบตรงหน้าพอดี
แอร์โฮสเตสสาวมองจริตการเดินบิดตูดของเพือ่ นแล้วแยกเขีย้ ว
ใส่ด้วยความหมั่นไส้ ก่อนจะบ่นพึมพ�ำในใจ
‘มีศาลเจ้าทีไ่ หนขอผัวได้มงั่ เนีย่ สามวันนีว้ วิ ตระการจะตระเวน
ขอพรให้ได้ผวั นักบินครบทุกสายการบินไปเลย!’
ร่างเพรียวทอดยาวอยูบ
่ นเตียงนุม่ ของโรงแรมแห่งหนึง่ ใน
กรุงโตเกียว ซึ่งก็เป็นโรงแรมประจ�ำที่สายการบินจองเอาไว้ให้ลูกเรือ
เข้าพัก นิว้ เรียวก�ำลังเลือ่ นดูขอ้ มูลจากหน้าจอแท็บเล็ต ตัง้ แต่ชว่ งบ่าย
ของเมื่อวานหลังจากที่เหล่าลูกเรือเข้าเช็กอินที่นี่ วิวตระการก็กระโดด
ขึน้ เตียงแล้วหลับยาวตามทีต่ งั้ ใจเอาไว้ ตืน่ มาอีกทีกต็ อนท้องร้องเรียก
หาอาหารมือ้ เย็น มือ้ นัน้ เธอเลือกราเมงร้อนๆ จากร้านอร่อยใกล้โรงแรม
ให้ช่วยเพิ่มพลังงานและความอบอุ่นให้ร่างกายที่ต้องต่อสู้กับอากาศ
หนาวจัดของเดือนพฤศจิกายน ก่อนจะเดินฝ่าลมหนาวกลับเข้าโรงแรม
ไม่ลืมเอ่ยขอบคุณคนบนฟ้าตลอดทางที่ไม่โปรยหิมะลงมาด้วย ไม่
อย่างนั้นคนไม่ชอบอากาศหนาวอย่างเธอเป็นต้องแข็งตายข้างถนน
แน่ๆ
หลังจากนอนอุ่นสบายใต้ผ้าห่มตลอดคืนแล้ว วันนี้ก็เป็นวัน
ฟรีเดย์ของเหล่าลูกเรือ ช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนร่างกายก่อนทีจ่ ะต้อง
ผจญกับงานหนักอีกครัง้ ในไฟลต์ชว่ งบ่ายของวันพรุง่ นี้ วิวตระการทีพ่ กั
ผ่อนจนอิม่ หน�ำจากเมือ่ วานแล้วก�ำลังหาข้อมูลอยูว่ า่ วันนีเ้ ธอควรจะไป
ไหนดี คิดแล้วก็หันไปมองหน้าต่างออกไปข้างนอก สีของท้องฟ้า
ตอนนี้อึมครึม ฝนท�ำท่าจะตกอย่างที่พยากรณ์อากาศว่าเอาไว้
ขณะทีค่ นหนึง่ ก�ำลังลังเลว่าจะออกไปข้างนอกดีไหม ใครอีกคน
ก็ส่งข้อความเข้ามาเรียกความสนใจของเธอพอดี วิวตระการหันมอง
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สมาร์ตโฟนของเธอที่วางอยู่ใกล้ๆ เห็นว่ามีข้อความจากแพทริกถูกส่ง
มา แล้วพอเธอเปิดอ่านดูเท่านั้นละ ลูกตาก็กลอกวนไปมาสามรอบ
อย่างไม่ต้องรอให้สมองสั่งเลย
Hi ชะนี เป็นไง ยังอยู่ดีกนิ ดีนะ
ไอ้ข้อความน่ะไม่เท่าไร แต่รูปถ่ายระยะแนบชิดกับหนุ่มหน้าตี๋
คนใหม่ใต้ร่มพลาสติกใสๆ คันเดียวกันที่ถูกส่งตามมานี่สิ ไม่ต้องบอก
ก็รู้ว่าประเด็นไม่ได้อยู่ที่ข้อความที่ยายเพื่อนแสนรักแสนเลวส่งมา แต่
มันอยู่ท่รี ูปถ่ายที่อยากจะส่งมายั่วให้เธอตาร้อนนี่ต่างหาก
แต่เดี๋ยว...
“เอ๊ะ! นีม่ นั ผูโ้ ดยสารทีน่ งั่ 4D ไฟลต์เมือ่ วานนี”่ ว่าแล้วก็อา้ ปาก
หวอ ก่อนจะท�ำท่าฮึดฮัด “ฮึย่ ทีฉนั อ่อยนักบินละหาว่าฉันเอาเวลางาน
มาหาผัว ละทีตัวเองล่ะ หลักฐานมันฟ้องขนาดนี้ แอบหาผัว on duty
ชัดๆ”
“ไม่ออกไปไหนเหรอวิว” เสียงหวานของสาวร่วมห้องดังขึ้นดับ
ไฟริษยาให้วิวตระการได้ทันเวลาพอดี คนถูกถามละความสนใจจาก
โทรศัพท์มือถือแล้วหันไปหาเจ้าของค�ำถามที่ก�ำลังเดินออกมาจาก
ห้องน�้ำ
“ตอนแรกก็ว่าจะออก แต่พยากรณ์อากาศบอกว่าฝนจะตก ไม่
อยากเป็นหวัดตอนไฟลต์กลับ เลยลังเลอยูว่ า่ จะไปดีไหม” คนบนเตียง
ตอบพลางย้ายสายตามองตามร่างเล็กที่เดินมานั่งลงที่เก้าอี้หน้าโต๊ะ
เครื่องแป้ง ก่อนจะเอ่ยถามอีกฝ่ายบ้าง “เดือนล่ะ จะไปไหนรึเปล่า”
คล้ายเดือนส่ายหน้า “ไม่ละ มาบ่อยจนไม่รู้จะไปไหนแล้ว”
วิวตระการพยักหน้าอย่างเข้าใจ คล้ายเดือน คือแอร์โฮสเตสสาว
หน้าหวาน เพื่อนร่วมรุ่นที่เข้ามาเทรนเป็นลูกเรือพร้อมกันกับเธอ เลย
ท�ำให้สนิทสนมกันมาตัง้ แต่ตอนนัน้ แม้วา่ พอเข้ามาท�ำงานจะได้ท�ำงาน
ไฟลต์ตรงกันไม่บ่อยเท่าไรนัก แต่ก็ยังติดต่อกันอยู่ตลอด และเวลาได้
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บินไฟลต์เดียวกันทีไรก็จะได้นอนร่วมห้องเดียวกันแบบนี้เสมอ และ
เพราะคล้ายเดือนมีความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่น จึงไม่แปลกที่มักจะถูกจัด
ให้บินมาที่นี่บ่อยกว่าคนอื่นๆ ถ้าจะเบื่ออย่างที่พูดก็คงไม่แปลก
“แล้วตอนแรกวิวตั้งใจจะไปไหนเหรอ”
วิวตระการที่ก�ำลังอ่านข้อมูลในแท็บเล็ตอยู่ย้ายสายตากลับไป
หาเพื่อนอีกครั้ง “ขอพร”
“ขอพร? ที่ไหน”
“ก็ยังไม่รู้เลยเนี่ย ก�ำลังหาข้อมูลอยู่” ตอบเพื่อนเสร็จก็ฉุกคิด
บางอย่างขึ้นมาได้ อันที่จริงคล้ายเดือนก็มาที่น่บี ่อย บางทีเพื่อนของ
เธออาจจะมีค�ำแนะน�ำดีๆ ก็ได้ เมื่อคิดได้อย่างนั้น วิวตระการก็ขยับ
ไปจนสุดปลายเตียง ก่อนจะเอ่ยถามคนที่นั่งอยู่หน้ากระจก
“นี่เดือน แกพอจะรู้จักศาลเจ้าที่แบบ...ขอผัวได้ไหม”
“หา!?”
“เอาแบบศักดิ์สิทธิ์ๆ หน่อย ขอปุ๊บได้ปั๊บอะไรแบบนี้”
คนฟังกลัน้ ยิม้ เมือ่ เห็นสีหน้าของเพือ่ นก่อนจะระเบิดหัวเราะออก
มา “ไหนบอกว่าจะรอเนื้อคู่ที่อยู่สูงไง ท�ำไมตอนนี้เปลี่ยนเป้าหมาย
แล้วเหรอ”
เข้าใจไม่ผิดหรอก คล้ายเดือนก็เป็นเพื่อนอีกคนที่รู้เรื่องค�ำ
ท�ำนายเนือ้ คูต่ นุ าหงันของเธอเหมือนกัน ตอนแรกเธอก็ตงั้ ใจจะเก็บเป็น
ความลับ แต่พอสนิทกันมากๆ เข้า เธอก็ดันพลั้งปากไปเสียเองว่ามี
เป้าหมายสูงสุดคือการพิชติ ใจนักบินหนุม่ มาดเท่ เหตุผลหนึง่ ทีเ่ ธอไว้ใจ
ให้คล้ายเดือนล่วงรู้ความลับนี้ได้ คงเป็นเพราะ...
ถ้าเป็นแอร์โฮสเตสสาวคนอื่นๆ เธออาจจะมองว่าเป็นคู่แข่ง
แต่ส�ำหรับคล้ายเดือนน่ะไม่ใช่
คล้ายเดือนจัดอยูใ่ นประเภทพันธมิตร เพราะเธอคือแอร์โฮสเตส
เพียงไม่กี่คนที่ขยาดนักบินอย่างที่สุด ถึงขนาดเคยออกปากว่าชาตินี้
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จะไม่มผี วั เป็นนักบินเด็ดขาด ทัง้ เจ้าชู้ ท�ำงานไม่ตดิ ที่ บินไปบินมาแบบ
นีค้ งได้มเี มียน้อยเวิลด์ไวด์ไปทัว่ โลก โยงใยยิง่ กว่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
และในเมื่อทาร์เก็ตของคล้ายเดือนกับเธอไม่ตรงกัน ความปรองดอง
ของแอร์สาวทั้งสองจึงบังเกิด และนี่คือสาเหตุของความซี้ปึ้กและอยู่
ร่วมกันได้อย่างสันติสุขจนถึงทุกวันนี้
“เป้าหมายไม่ได้เปลี่ยนหรอก แต่แค่อยากจะขอพรให้เจอเร็ว
ขึ้น”
“แต่แกจะขอกับศาลเจ้าญี่ปุ่นเนี่ยนะ” คล้ายเดือนมองสบตา
เพือ่ นผ่านกระจก แต้มครีมทาผิวลงบนใบหน้าไปด้วย “เขาจะฟังภาษา
เรารู้เรื่องเหรอแก”
“เออ พูดมีเหตุผล” วิวตระการพยักหน้าตาม ยกมือขึ้นเท้าคาง
อย่างครุ่นคิด “สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่น่ามีวุ้นแปลภาษาเหมือนโดเรมอน”
“เอาอย่างนี้ ฉันมีที่นึง อยู่แถวๆ บ้านฉันเลย รับรองว่าเด็ด”
คราวนี้คนที่นั่งหน้ากระจกหมุนเก้าอี้หันมาหาคนบนเตียง โน้มตัวมา
กระซิบใกล้ๆ ราวกับกลัวว่าจะมีใครมาได้ยิน “เสียงลือเสียงเล่าอ้าง
ว่าได้ว่าโดนมาหลายรายแล้ว”
คนฟังมองสีหน้าจริงจังของเพื่อนประกอบกับน�้ำเสียงเชื้อเชิญ
แล้วอดสงสัยไม่ได้ “แล้วแกไปดูมารึยัง”
“ยัง”
“อ้าว ไหนว่าเด็ดไง”
“ก็เก็บตังค์ก่อน”
“มันแพงขนาดนั้นเลยเหรอแก”
คล้ายเดือนถอนหายใจ “ค่าดูอะไม่แพงหรอก แต่ที่ฉันบอกว่า
เก็บตังค์ก่อน คือเก็บตังค์จากอาชีพแอร์ให้ได้ประมาณนึงก่อน เผื่อว่า
หมอดูทักว่าฉันได้ผัวนักบิน ฉันจะได้ชิงลาออกก่อนเลยไง ขึ้นคานดี
กว่าตรอมใจ มีผัวเจ้าชู้นั้นไซร้ สู้ไม่มีเลยดีกว่า”
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“โอ้ววว กลัวปานนั้น ไม่เอาให้ฉันก็ได้นะ ไม่โกรธ”
“นี่ ผู้ชายนะ ไม่ใช่เศษตังค์” ว่าแล้วก็เอือ้ มไปดึงแท็บเล็ตในมือ
วิวตระการมากดหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ก่อนจะส่งคืนให้เจ้าของ
“อะ ที่น่แี หละ ลองไปดู ฉันมั่นใจว่าเขาจะให้ค�ำแนะน�ำดีๆ กับแกได้”
“หมอดูลูกแก้วชักเนื้อคู่” วิวตระการอ่านข้อความแล้วท�ำหน้า
เหยเก “ฟังดูเหมือนชักมดลูกยังไงไม่รู้ มันจะดีแน่เหรอแก”
“อ้าว ดีสิ ก็ชักมดลูกของแกให้มาเจอกับ...” คล้ายเดือนยกมือ
ขึ้นปิดปากทันควันเมื่อรู้ตัวว่าเกือบหลุดพูดค�ำจั๊กจี้ในสมองออกไป
แต่แน่นอนว่าเพื่อนเดาสิ่งที่เธอคิดไม่ยาก
“ไอ้เดือน ไอ้ลามก” วิวตระการมองเพื่อนตาโต ทว่าคนโดนหา
ว่าคิดลามกกลับหัวเราะร่า แถมคะยั้นคะยอต่อ
“ไปเหอะน่ะ แม่หมอเขาชักเนื้อคู่ให้มาเจอกันแล้วหลายราย
รับรอง ได้แน่ แกเชื่อฉัน”
คนถูกยุมองสีหน้ามั่นใจของเพื่อนแล้วส่ายหน้าดิก “บ้า ไม่เอา
หรอก...แค่พูดก็เสียวมดลูกขึ้นมาเลย”
รถยนต์อีโคคาร์ห้าประตูขนาดกะทัดรัดสีขาวครีมแล่น
อย่างช้าๆ ไปตามถนนเล็กๆ ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านชานเมือง คนขับ
ชะลอความเร็วลงอีกเล็กน้อยก่อนจะจอดเทียบข้างทาง แล้วหยิบสมาร์ต
โฟนขึ้นมาขยายดูแผนที่จากจีพีเอสน�ำทาง คิ้วเรียวที่เจ้าตัวใช้เวลา
เกือบสามสิบนาทีในการบรรจงเขียนแต่งขมวดมุน่ เข้าหากันด้วยอาการ
ครุ่นคิด ก่อนจะบ่นกับตัวเอง
“มันตรงไหนแน่ละเนี่ย จีพีเอสบ้านี่ก็พาวนแถวนี้มาจะเป็น
ชั่วโมงแล้ว”
เมื่อพิกัดที่ได้จากอินเทอร์เน็ตพาหญิงสาวไปถึงจุดหมายไม่ได้
สักที เห็นทีเธอคงต้องพึง่ ความสามารถในการ...เดาเส้นทางของตัวเอง
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แทน วิวตระการกดออกจากหน้าแอปพลิเคชันน�ำทาง แล้วเปลี่ยนไป
เปิดหน้าเว็บไซต์ที่มรี ูปถ่ายของสถานที่เป็นจุดหมายแทน
“รั้วไม้ไม่สูงมาก มีต้น...ต้นอะไรเนี่ยใบหยักๆ สองข้างแบบนี้
เมือ่ กีเ้ หมือนจะขับผ่านอยูน่ นี่ า” ลังเลอยูก่ บั ความคิดเล็กน้อย ก่อนจะ
เคลื่อนรถไปตามเส้นทางที่คิดว่าเคยเห็นบ้านหลังเดียวกับภาพในจอ
โทรศัพท์
ไม่นานนักสาวคนขับก็ชะลอรถอีกครั้งที่หน้าบ้านไม้หลังหนึ่ง
เธอมองสลับกับรูปในหน้าจอสมาร์ตโฟนไปมา ก่อนเรียวปากชมพูอิ่ม
จะแย้มยิ้มด้วยความดีใจ
“หลังนีไ้ ง! ก็หาไม่ยากซะหน่อย ขับวนไปวนมาตัง้ นาน” ว่าเสร็จ
ก็ท�ำท่าจะดับเครือ่ งรถ ทว่าความคิดหนึง่ ก็พ่งุ ชนสมองท�ำให้หญิงสาว
ต้องหยุดชะงัก
“เดี๋ยวก่อน! จะลงไปแบบโจ่งแจ้งไม่ได้ ไอ้เดือนยิ่งบอกว่าบ้าน
อยูแ่ ถวนีด้ ว้ ย” พูดไปก็มองซ้ายมองขวาไป “ยืนยันเสียงแข็งไปแล้วว่า
ให้ตายยังไงก็ไม่มาเด็ดขาด จะให้ไอ้เดือนเห็นไม่ได้”
คิดได้อย่างนั้นแอร์โฮสเตสสาวก็เคลื่อนรถของตัวเองเลยบ้าน
หลังนั้นออกไปอีกหน่อย ย้ายไปจอดที่หน้าบ้านหลังหนึ่งซึ่งอยู่ถัดไป
อีกสามหลัง คิดว่ายอมเดินไกลนิดหน่อยคงไม่เป็นไร เมือ่ ได้ทที่ เี่ หมาะ
สมแล้ว สาวเจ้าก็ดบั เครือ่ งรถ คว้ากระเป๋าถือคูใ่ จขึน้ สะพายบ่า ไม่ลมื
หยิบหมวกปีกกว้างที่เตรียมการมาอย่างรอบคอบ
วิวตระการออกมายืนข้างรถ จัดชุดเดรสของเธอให้เข้าทีก่ อ่ นจะ
สวมหมวกปีกกว้าง ก้าวออกมาห่างจากรถของตัวเองเล็กน้อยเพือ่ มอง
เงารางๆ ที่สะท้อนบนกระจกรถ หญิงสาวยกมือขึ้นหมุนหมวกให้อยู่
ในองศาที่พอเหมาะ ก่อนจะฉีกยิ้มกว้างให้เงาตรงหน้าอย่างพอใจ
“นอกจากจะช่วยบังแดดได้ดแี ล้ว ยังอ�ำพรางใบหน้าได้อกี นีย่ งั
ไม่รวมกับความภาคภูมใิ จทีซ่ อื้ มาได้ในราคาเซลส์นะ” พูดแล้วก็ดดี นิว้
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บิลต์อารมณ์ให้ตัวเองไปหนึ่งที “เริดเว่อร์”
เสื้อผ้าหน้าผมโอเคแล้ว สุดท้ายก็เหลือแค่แว่นกันแดด วิวตระการหยิบแว่นกันแดดแบรนด์ยอดนิยมออกมาจากกระเป๋า ก่อนจะ
บรรจงสวมเพือ่ ปกปิดหน้าตาอีกชัน้ หนึง่ ไม่ได้อายหรอกนะทีใ่ ครจะมา
เห็นว่าเธอมาหาหมอดู แต่มนั ก็...แอบเขินนิดหน่อยทีจ่ ะบอกว่าหมอดู
คนนั้นคือหมอดูลูกแก้วชักผัว เอ๊ย! ชักเนื้อคู่ แล้วถ้ายิ่งมีคนรู้ว่าขนาด
มาชักเนื้อคู่ถึงที่แล้วเธอก็ยัง ‘นก’
ไอ้วิวเอ๊ย ได้แกรนด์โอเพนนิงเปิดตัวเป็นนางพญานกของสายการบินก็คราวนี้ละ
หลังจากทีไ่ ฟลต์บนิ กลับมากรุงเทพฯ แลนดิงเมือ่ คืน เธอก็ขบคิด
เรื่ อ งที่ ค ล้ า ยเดื อ นพู ด ตลอด สุ ด ท้ า ยก็ ตั ด สิ น ใจว่ า จะลองดู สั ก ตั้ ง
อย่างไรเสียวันนี้เธอก็ว่าง อีกอย่างลองดูหน่อยก็คงไม่เสียหายอะไร
ถือว่าหาที่พึ่งทางใจหลังจากนกติดต่อกันมาห้าปีก็แล้วกัน
ถึงแม้จะคิดอยู่ในใจว่าแค่ดูดวงเล่นๆ เพลินๆ ไม่ได้จริงจังมาก
แต่กอ็ ดกังวลไม่ได้ เพราะยายเพือ่ นตัวดีดนั ยืนยันหนักแน่นว่าแม่นนัก
แม่นหนา แล้วถ้าเกิดแม่หมอดันท�ำนายว่าเนือ้ คูข่ องเธออยูส่ งู สุดปลาย
ฟ้าไม่มีวันหากันเจอล่ะ หรือไม่ก็...ค�ำว่าสูงที่ว่าอาจจะเป็น...สูงอายุ
แค่คดิ ภาพตัวเองก�ำลังพลอดรักกับบิซเิ นสแมนสักคนทีอ่ าจจะเคยเป็น
ผูโ้ ดยสารบนเครือ่ งทีอ่ ายุอานามรุน่ ราวคราวเดียวกับพ่อ ไม่ได้รงั เกียจ
คนแก่นะ แต่กไ็ ม่ไหวไหม เกรงว่ามันจะนับญาติกันล�ำบากไปหน่อย
สาวร่างเพรียวสะบัดหน้าไล่ความคิดฟุ้งซ่าน สูดหายใจลึกแล้ว
เชิดหน้า ดึงความมั่นใจจากทุกอณูปอดของเธอออกมา
“เอาน่ะ มาถึงขนาดนี้แล้ว มีแต่ต้องเดินหน้า อะไรจะเกิดมันก็
ต้องเกิด สู!้ ” วิวตระการเรียกพลังใจให้ตวั เองเป็นครัง้ สุดท้าย ก่อนก้าว
ฉับๆ เปิดรั้วไม้ตรงเข้าไปยังตัวบ้าน
บ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวสีฟ้าอมเทา หลังไม่เล็กไม่ใหญ่
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มีชานระเบียงไม้ยื่นออกไปจากด้านข้างของตัวบ้าน บ้านไม้น่าอยู่ที่
ซ่อนตัวเงียบๆ อยู่ในสวนที่เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่นานาชนิด มองไม่
ออกเลยว่าเป็นบ้านของหมอดูชื่อดัง นี่ถ้ามีกลิ่นกาแฟโชยมาอ่อนๆ
ไม่ว่าใครก็ต้องเดาว่าเป็นร้านกาแฟในสวนแน่ๆ
วิวตระการกดออดที่หน้าประตูบ้านหนึ่งครั้ง ก่อนจะเปิดประตู
เข้าไปเมื่อได้ยินเสียงค�ำอนุญาตแว่วมา แล้วสิ่งแรกที่เข้ามาทักทาย
สายตาของผูม้ าเยือนคือม่านผ้าฝ้ายบางๆ ทีย่ าวลงจดพืน้ ห้อง อ�ำพราง
ให้หญิงสาวเห็นเจ้าของบ้านทีน่ งั่ อยูห่ า่ งออกไปเพียงรางๆ กลิน่ ก�ำยาน
ทีล่ อยมาเตะจมูกเริม่ ชวนให้อารมณ์ของเธอคล้อยตามบรรยากาศของ
สถานที่ หญิงสาวรับรู้ได้ถึงมนตร์ขลังบางอย่างที่ลอยวนอยู่รอบตัว
ทว่าน่าแปลก แทนที่เธอจะรู้สึกเกร็งกับบรรยากาศที่ไม่คุ้นชิน หญิง
สาวกลับผ่อนคลายยิ่งกว่าตอนก่อนจะเดินเข้ามาในบ้านเสียด้วยซ�้ำ
“เข้ามานั่งก่อนสิ” เสียงเชื้อเชิญจากเงารางๆ ที่อยู่หลังม่านดัง
ขึ้นเรียกสติหญิงสาว
วิวตระการพยักหน้ารับ ก่อนยื่นมือเรียวไปแหวกม่านข้างหนึ่ง
ออก ในจังหวะนั้นเอง สายตาของหญิงสาวก็สานสบเข้ากับสายตา
เรียบนิ่งทว่าเป็นมิตรที่มองมา เจ้าของสายตานั้นพยักหน้าให้เธอช้าๆ
อีกครั้ง ผู้มาเยือนจึงเดินตรงไปนั่งที่เก้าอี้ตรงหน้าอีกฝ่ายที่ว่างอยู่
แอร์โฮสเตสสาวประสานมือบางของเธอเอาไว้บนโต๊ะ หลังจาก
กล่าวทักทายและแนะน�ำตัวกับเจ้าของสถานทีแ่ ล้ว วิวตระการได้ขอ้ มูล
มาจากอินเทอร์เน็ตว่าคนตรงหน้าเธอคือ แม่หมอจงกล หมอดูลกู แก้ว
พยากรณ์ผู้เลื่องชื่อ คิวแน่นเอี้ยดยาวติดกันหลายเดือน ตอนแรกเธอ
ก็เกือบจะถอดใจแล้ว แต่ก็ไม่รู้อะไรดลใจให้เธอลองโทร. มา แล้วก็
เหมือนว่าโชคจะเข้าข้างที่มีคนยกเลิกคิวของบ่ายวันนี้พอดี สงสัยว่า
ฟ้าจะเห็นใจที่เธอนกมาหลายทีเลยช่วยอ�ำนวยความสะดวกให้ก็เป็น
ได้
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แม่หมอจงกลคือหญิงวัยกลางคนที่มีแววตานิ่งน่าเกรงขาม ผิว
ขาวผ่องมีริ้วรอยตามอายุบ้างแต่ก็ถือว่าไม่มาก แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่
แทบจะดูออกตั้งแต่แวบแรกว่าเป็นหมอดู ก็มันช่างดูลึกลับเหมือนมี
อะไรซ่อนอยู่อย่างไรชอบกล
“ยังสาวยังสวยแบบนี้ ไม่พ้นมาถามหาคู่แท้ละสิ อกหักมาหรือ
ยังไง”
วิวตระการฟังค�ำถามแรกแล้วยิม้ แห้ง “ไม่มโี อกาสได้อกหักเลย
ค่ะแม่หมอ นกบินว่อนมาทั้งชีวิต”
“จริงหรือ หน้าออกจะจิ้มลิ้มแบบนี้ ไหนๆ ขอแม่หมอดูหน่อย”
แม่หมอจงกลว่าพลางผายมือให้คสู่ นทนาเอือ้ มมาแตะทีล่ กู แก้ว
ใสตรงหน้า วิวตระการสะดุ้งเล็กน้อยเมื่อสัมผัสถึงความเย็นเฉียบของ
ลูกแก้ว แล้วพอเห็นว่าแม่หมอหลับตาลง เธอก็เลื่อนสายตาจาก
ลูกแก้วใสขึ้นไปมองริมฝีปากแดงอมม่วงของคนตรงหน้า ฉับพลันนั้น
ความคิดที่วิ่งชนสมองก็ดึงความสนใจของเธอไป
‘ลิปสติกของแม่หมอก็สีสวยดีเหมือนกันนะ แดงอมม่วงก�ำลัง
เข้าเทรนด์ จะเสียมารยาทไหมนะถ้าจะถามว่าแบรนด์ไหน’
“อะแฮ่ม มีสมาธิหน่อย ตกลงจะเอาลิปหรือจะเอาผัว”
คนถูกขัดความคิดถึงกับสะดุ้ง เบิกตากว้าง อ้าปากค้างเพราะ
ไม่คิดว่าคนตรงหน้าจะล่วงรู้ความคิดของเธอขนาดนี้ หญิงสาวอ�้ำอึ้ง
อยู่เกือบนาที ก่อนจะหดคอคล้ายจะเอ่ยค�ำขอโทษแล้วอ้อมแอ้มตอบ
กลับไป
“เอาผัวค่ะ”
“หลับตา”
สิ้นเสียงค�ำสั่งที่เรียบนิ่ง วิวตระการรีบหลับตาลง ปัดความคิด
วุน่ วายทัง้ หมดในหัวออก รวบรวมสมาธิทงั้ หมดไปจดจ่ออยูก่ บั ลูกแก้ว
พยากรณ์ท่เี ธอสัมผัสอยู่ ในเมื่อหมอดูแม่นเว่อร์มานั่งอยู่ตรงหน้าแล้ว
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คราวนีล้ ะ เธอจะต้องรูใ้ ห้ได้วา่ จะเอาไม้ไปสอยเนือ้ คูป่ ริศนาทีอ่ ยูส่ งู นัก
สูงหนาของเธอได้จากที่ไหน
“คนเดียวเท่านั้น!” น�้ำเสียงหนักแน่นของแม่หมอจงกลเรียกให้
วิวตระการลืมตาขึน้ มอง “ลูกจะมีผชู้ ายทีเ่ ข้ามาเป็นแฟนอีกแค่คนเดียว
เท่านั้น แล้วคนนั้นแหละที่เป็นเนื้อคู่”
“คนเดียว?” วิวตระการเผลอหลุดปากพร้อมกับกลอกตา “เอ่อ...
แล้วคนเดียวที่ว่านี่ เจอกันหรือยังคะ”
“เกือบจะเจอกันหลายทีแล้วนะ แต่คลาดกันไปมา”
แอร์โฮสเตสสาวมองหน้าแม่หมอที่พูดเสียงเรียบ แต่สีหน้าเริ่ม
เครียดขึน้ เล็กน้อย ท�ำเอาคนฟังลุน้ ในสิง่ ทีอ่ กี ฝ่ายจะเอ่ยต่อ “เนือ้ คูข่ อง
ลูกน่ะอยู่สูง ทางเดินชีวิตเลยไม่ได้อยู่ในเส้นในแนวเดียวกัน เขาเรียน
ทีน่ งึ เราเรียนทีน่ งึ เขากินข้าวร้านนี้ เราไปกินข้าวร้านโน้น ใช้ชวี ติ คนละ
แบบ ก็เลยเจอกันยาก”
วิวตระการพ่นลมหายใจอย่างลืมตัว ดูดวงหมอไหนก็บอกว่า
เนือ้ คูอ่ ยูส่ งู นักบินทีอ่ อ่ ยอยูต่ ลอดนีย่ งั ไม่สงู พอหรือไง สูงกว่าเครือ่ งบิน
ก็นอกโลกแล้วนะ เนือ้ คูเ่ ธอคงไม่ใช่โกโบริทเี่ ดินเล่นอยูบ่ นทางช้างเผือก
อันไกลโพ้นหรอกใช่ไหม
ให้ตายเหอะ! มีคนเดียว อยู่สูง แถมยังเจอกันยากอีก แม่หมอ
มีโปรแกรมสลับเนื้อคู่ไหมนะ เธอจะได้ซื้อคอร์สวันนี้ สลับเปลี่ยนคน
เสียตั้งแต่ตอนนี้เลย
“ก็ไม่ใกล้ไม่ไกล แต่ทยี่ งั ไม่เจอกัน เพราะว่าทิศทางลมเนือ้ คูข่ อง
เราไม่ตรงกัน” ค�ำพูดของแม่หมอจงกลดึงสติให้หญิงสาวกลับมาจดจ่อ
กับเรื่องตรงหน้าอีกครั้ง
“มันต้องดูทศิ ทางลมด้วยเหรอคะ”
เรียวปากสีแดงอมม่วงยกยิ้มเล็กน้อย ก่อนจะพยักหน้าช้าๆ
“ใช่สิ ก็อยู่ในทิศทางลมทีไ่ ม่อ�ำนวย ลมจะพัดพาเนือ้ คู่ให้มาเจอกันได้
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อย่างไร จริงไหม”
“แล้วอย่างนี้หนูต้องท�ำยังไงคะ”
“ไม่ยากเลย แค่ย้ายที่อยู่ ในเมื่อเขาอยู่สูง เราก็ย้ายไปอยู่ในที่
สูง”
“ย้ายไปอยูท่ สี่ งู ตามทิศทางลม...” วิวตระการพึมพ�ำพลางพยัก
หน้าซ�้ำ คิดภาพตามในสิ่งที่คนชี้ทางพูด ก่อนจะยื่นหน้าเข้าไปถาม
แม่หมอใกล้ๆ “ลมที่ว่านี่...ลมเนื้อคู่เหรอคะ”
“เขาเรียกว่าลมได้ผวั ลูก” แม่หมอจงกลตอบกลับทันควันจนคน
ถามผงะถอยมาพิงพนักเก้าอี้
“คุณพระ!” แอร์โฮสเตสสาวยกมือขึ้นทาบอก จู่ๆ ก็ใจเต้นขึ้น
มาเพียงแค่ได้ยินค�ำว่า...ลมได้ผัว ชั่งใจอยู่สามอึดใจแล้วถามออกไป
“เอ่อ...ถ้าย้ายไปตรงนั้นแล้ว...ลมจะโกรกเบอร์แรงเลยไหมคะ”
“ไม่อยากจะบอก แรงชนิดที่เรียกว่ามรสุมเลยละลูก”
วิวตระการรีบยกมือปิดปากทีอ่ า้ ค้าง ก่อนจะเปลีย่ นเป็นยิม้ กริม่
เมือ่ จินตนาการไปถึงลมทีห่ อบเนือ้ คู่มาให้ ภาพชายในฝันผุดขึน้ ในหัว
ราวกับดอกเห็ด เลือกไม่ถกู เลยว่าเอาคนไหน คิดพลางเลือ่ นสายตาไป
มองคนตรงหน้าด้วยดวงตาวาววับแล้วตอบกลับเสียงหนักแน่น
“คราวนี้ละวิวตระการจะได้เลิกนกซะที!”
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2
ขึ้นที่สูง

สาวร่างเพรียวบางด้วยความสูงหนึง่ ร้อยหกสิบแปดเซนติเมตร
เดินอย่างหมดอาลัยตายอยากเข้ามาในห้องพัก หญิงสาวหยุดที่หน้า
ชั้นรองเท้าที่วางอยู่ใกล้ประตู สลัดรองเท้าส้นสูงที่สวมอยู่ทิ้งไปส่งๆ
ไม่มีกะจิตกะใจแม้แต่จะเปิดตู้แล้วเก็บมันให้เข้าที่ เพิ่งจะดี๊ด๊าเพราะ
แม่หมอจงกลช่วยแนะวิธีชักเนื้อคู่ให้เธอมาหมาดๆ แต่พอกลับมาถึง
คอนโดเท่านั้นละ...
วิวตระการทิ้งตัวอย่างหมดเรี่ยวแรงลงบนโซฟาในห้องนั่งเล่น
ราวกับถูกซองสี่เหลี่ยมสามซองในมือเธอตอนนี้ดูดพลังไปจนหมดสิ้น
หญิงสาวนอนมองเพดานด้วยอาการเซ็งๆ อยู่หลายนาที ก่อนจะยก
ซองในมือขึ้นมาดูเพื่อตอกย�้ำความชอกช�้ำให้ตัวเองอีกครา
“เรียนเชิญ คุณวิวตระการ ชญานิศ ใครแต่งอีกละเนี่ย มาซะ
ซองชมพูหวานไม่เกรงใจคนโสดเลย” อ่านออกเสียงข้อความบนหน้า
ซองซองแรกด้วยน�้ำเสียงประชดประชันเสร็จก็เปลี่ยนสลับอีกซองขึ้น
มา “เรียนเชิญ วิว Cabin Crew เหอะ...อันนี้เพื่อนที่ท�ำงานแน่ๆ” ถอน
หายใจใส่เพดานแล้วกลั้นใจดึงซองสุดท้ายออกมาดู “เรียนเชิญ วิว
Business Eng. อืม เอาเข้าไป ตบท้ายด้วยเพือ่ นมหา’ลัย” บ่นไปพลาง
เปิดซองอ่านรายละเอียดไปพลาง ก่อนจะโยนการ์ดเชิญร่วมงาน
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แต่งงานทั้งสามใบไปบนโต๊ะหน้าโซฟา
“ดีจริงจริ้ง ให้มันได้อย่างนี้สิ มาครบหมด เพื่อนมัธยม เพื่อน
มหา’ลัย เพือ่ นท�ำงาน ไอ้จะแต่งงานออกเรือนไปมีผวั เนีย่ เพือ่ นก็ไม่ว่า
อะไร แต่ช่วยอย่าแต่งเดือนเดียวกันได้ไหม หาชุดตามธีมสีว่าวุ่นวาย
แล้ว ยังต้องมาใส่ซองอีก นี่ยังไม่รวมบรรยากาศความรักอันชื่นมื่นที่
แสนจะขมขืน่ ส�ำหรับคนโสดนะ ไปมากีง่ าน...เพือ่ นเจ้าบ่าวก็ไม่เคยได้
ติดไม้ติดมือมากับเขา คิดแล้วเหม็นความรักโว้ยยย”
โวยวายเสียงดังอยู่คนเดียวในห้อง ก่อนจะลุกขึ้นแล้วเดินตรง
เข้าครัวไป ตั้งใจจะหาน�้ำหาท่าดื่มเพื่อดับจิตใจที่ร้อนรุ่มเสียหน่อย
“เดือนที่แล้วแต่งไปสอง เดือนนี้อีกสอง เดือนหน้าสาม ยิ่งเข้าหน้า
หนาวยิ่งขยันแต่งงานกันเหลือเกิน จ้า...เอาให้เต็มที่ จะไม่ให้ไอ้วิวรีบ
ไปหาหมอดูชักเนื้อคู่ได้ยังไง ไปงานแต่งทีไร สายตาเพื่อนที่มองมา
เหมือนเรียกฉันอยู่ในใจ ‘แอร์กี่ๆ’ คิดแล้วก็หลอนชะมัด” วิวตระการ
กระดกน�้ำเย็นจนหมดแก้วแล้วก็พ่นลมหายใจออกมาเฮือกใหญ่ “ใบ
แจ้งหนีบ้ ตั รเครดิตว่าน่ากลัวแล้ว การ์ดแต่งงานของเหล่าบรรดาเพือ่ น
พ้องนี่สิ น่าสยดสยองยิ่งกว่า”
บ่นไม่ทนั ขาดค�ำ เสียงสมาร์ตโฟนในกระเป๋าก็เรียกความสนใจ
จากเธอไป วิวตระการเดินกลับไปที่ห้องนั่งเล่นแล้วหยิบโทรศัพท์ออก
มาดู กดมุมปากลงเล็กน้อยเมื่อเห็นว่าปลายสายที่โทร. เข้ามาไม่ใช่
ใครที่ไหน แต่เป็น ‘แพตตี้’ อีกชื่อหนึ่งในวงการไม้ป่าของยายแพทริก
นั่นละ
“ว่าไง ปลอดผู้ชายแล้วเหรอ ถึงโทร. หาฉันได้เนี่ย”
“โอ๊ยยย คนเรามันก็ตอ้ งมีพกั บ้างอะไรบ้าง” น�ำ้ เสียงดัดจริตจน
คนฟังทีจ่ นิ ตนาการท่าทางอันน่าหมัน่ ไส้ของเพือ่ นซีอ้ อกเผลอแบะปาก
“ทีโ่ ทร. หาเนีย่ ก็เห็นว่าเย็นนีเ้ ราว่างตรงกัน ว่าจะชวนแกไปเดินหาชุด
หน่อย”
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“ชุดอะไร”
“อ้าว นี่อย่าบอกว่านีวิวยังไม่ได้การ์ดนะ”
‘นีวิว’ คือค�ำเรียกอย่างย่อของค�ำว่า ‘นังชะนีวิว’ ที่แพทริกมัก
ใช้เรียกวิวตระการอยู่บ่อยๆ
คนถูกถามเหลือบไปมองกองการ์ดแต่งงานบนโต๊ะ อุตส่าห์ว่า
ดื่มน�้ำเย็นเพื่อดับไฟริษยาไปแล้วแท้ๆ ยายเพื่อนบ้ายังโทร. มาสุมไฟ
ให้อีก
“ได้แล้ว แต่ก�ำลังคิดอยู่ว่าจะไปดีไหม”
“โอ๊ย งานนีแ้ กไม่ไปไม่ได้เด็ดขาดนะคะ เพราะยายพิง้ ค์เจ้าสาว
คือเพื่อนร่วมรุ่นที่เข้ามาเทรนเป็นลูกเรือพร้อมกันกับเรา ส่วนเจ้าบ่าว
น่ะ...ก็กปั ตันบิก๊ กัปตันหนุม่ รูปหล่อทีย่ ายนัน่ สอยตัดหน้าแกไปไง งาน
นี้แกต้องไปเพื่อแสดงจุดยืนอันแสนสตรองของแก”
วิวตระการฟังแล้วสูดหายใจลึกอย่างอดกลั้น ไม่รู้ว่าแพทริกรัก
หรือเกลียดเธอกันแน่ถึงได้เอาความนกอันไม่น่าจดจ�ำกลับมาตอกย�้ำ
เธออีก นี่ถ้ามายืนพูดอยู่ตรงหน้า สาบานได้ว่าเธอจะจับเขย่าระบาย
ความเคียดแค้นให้หายเป็นตุ๊ดกันไปเลย
“เย็นนีไ้ ม่วา่ งแล้ว เชิญแกไปเพลิดเพลินเดินหาชุดคนเดียวเหอะ
ส่วนฉัน...ไม่เน้นชุด เน้นหนังหน้า โอเค้? แค่นนี้ ะ” ไม่รอฟังค�ำตอบจาก
ปลายสาย หญิงสาวกดวางสายทันทีแล้วโยนโทรศัพท์ทิ้งไปบนโซฟา
“โอ๊ยยย อยากจะกรี๊ดให้โลกแตก ชีวิตอีววิ ช่วงนี้ย่ำ� แย่แซงโค้ง
มากค่ะ”
หลังจากใช้เวลาอยู่ครู่ใหญ่ในการสงบจิตสงบใจของตัว
เองให้อารมณ์กลับมาอยูใ่ นโหมดปกติได้แล้ว วิวตระการก็เดินไปหยิบ
โน้ตบุก๊ คูใ่ จในห้องนอนออกมาเปิดกางทีโ่ ต๊ะหน้าโซฟา เสียบปลัก๊ ชาร์จ
ไฟพร้อมสรรพ แน่นอนว่าไม่ลมื ขนมนมเนยเสบียงอาหารทีจ่ ดั มาอย่าง
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อุดมสมบูรณ์ เพราะเวลาต่อจากนี้คือช่วงเวลาแห่งการท�ำการใหญ่
“อยากส่งการ์ดเชิญร่วมงานแต่งงานมากันนักใช่ไหม ได้...ถึง
เวลาของวิวตระการบ้างแล้ว คืนนีถ้ า้ ไม่ได้ทอี่ ยูใ่ หม่ตามพิกดั ทีแ่ ม่หมอ
ให้มา ไอ้ววิ จะไม่นอน ไม่ได้ผวั ไม่นอนค่ะ! มา!” ปรบมือสองครัง้ เรียก
แรงฮึด ตามด้วยท่าสะบัดบ๊อบอีกหนึ่งที “พร้อมค่ะ!”
เมื่อยืดเส้นยืดสายเตรียมพร้อมที่จะออกล่า...หมายถึงล่าที่อยู่
ใหม่นะ ไม่ใช่ผู้ชาย นั่นละ...พอพร้อมแล้ว แอร์โฮสเตสสาวก็เริ่มเปิด
หน้าเว็บไซต์ขายหรือให้เช่าบ้านและคอนโด กรอกข้อมูลไปตาม
ต�ำแหน่งที่เธอได้รับมา ไม่กี่นาทีผลลัพธ์ก็ปรากฏขึ้นบนจอ
วิวตระการเลือ่ นเมาส์ไล่อา่ นข้อมูลประกาศให้เช่าคอนโดมิเนียม
และก็เพิง่ จะสังเกตตอนนีล้ ะว่าย่านทีแ่ ม่หมอให้มานัน้ เป็นย่านธุรกิจที่
ค่าเช่าห้องแพงหูฉี่ ที่อยู่อาศัยก็มีแต่แบบหรูเลิศอลังการ “นี่มันย่าน
ที่พักไฮโซชัดๆ ค่าเช่าขั้นต�่ำเดือนละแปดหมื่นห้า ทานโทษนะคะ นั่น
ค่าเช่าหรือเงินดาวน์ไม่ทราบ”
ประชดเรือ่ ยเปือ่ ยแล้วก็หยิบแอปเปิลใส่ปาก ย้ายไปเปิดหาจาก
เว็บไซต์อนื่ ๆ อีก และสิง่ ทีเ่ ธอพบก็ไม่ตา่ งจากเดิมมาก แม้วา่ วิวตระการ
จะเลือกห้องที่เล็กที่สุดและห่างไกลจากสิ่งอ�ำนวยความสะดวกสบาย
ในย่านนั้นแล้ว ราคาค่าเช่าห้องก็ยังแพงเกินกว่าที่เธอประมาณการ
เอาไว้อยู่ดี
“เดือนนึงอยู่เมืองไทยนับครั้งได้ ทุกวันนี้ก็เหมือนเช่าคอนโดให้
เสือ้ ผ้าอยู่ แล้วนีถ่ า้ ต้องจ่ายเดือนละห้าหมืน่ ” ว่าแล้วก็กมุ ขมับ “เสือ้ ผ้า
ฉันจะได้อยู่ในคอนโดไฮโซ ในขณะทีฉ่ นั ต้องกัดก้อนเกลือกินเหรอ คน
ปกติเขาท�ำกันไหมเนี่ย จะได้เจอเนื้อคู่ทั้งทีมันต้องล�ำบากขนาดนี้เลย
เหรอ”
บ่นกระปอดกระแปด แต่ก็ยังเลื่อนดูข้อมูลไปเรื่อยๆ ในใจก็
ภาวนาอย่างมีความหวัง ทว่าเปิดหาเท่าไรก็เหมือนว่าความหวังของ
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เธอจะริบหรีล่ งเรือ่ ยๆ ราคาค่าเช่าห้องมีแต่จะสูงขึน้ ไปอีก คนไม่อยาก
จะถอดใจแต่กอ็ อกอาการเซ็งๆ เลยพักเบรกอารมณ์เหนื่อยหน่ายของ
ตัวเองชัว่ คราวด้วยการเปิดเฟซบุก๊ มาเล่นแทน และก็เป็นตอนนัน้ เองที่
สวรรค์เมตตา เมื่อโพสต์หนึ่งที่ถูกแชร์บนหน้าเฟซบุ๊กสะดุดตาเธอเข้า
“ค่าเช่าเดือนละแปดพัน!” วิวตระการโพล่งออกมาด้วยความ
ตกตะลึง ก่อนจะรีบกดเข้าไปดูรายละเอียดอย่างไม่รอช้า “เพนต์เฮาส์
ชั้น 24 ของคอนโด The Wealth พระเจ้าเถอะ! นี่มันคอนโดหรูเลิศ
อลังการที่สุดในแถบนั้นนี่ แถมยังอยู่ชั้น 24 จากทั้งหมด 25 ชั้น แต่ให้
เช่าเดือนละแปดพันเนี่ยนะ บ้าไปแล้ว...เจ้าของไม่ได้พิมพ์ศูนย์ตกไป
ตัวนึงใช่ไหม”
แม้ว่าแอร์โฮสเตสสาวจะสนใจประกาศให้เช่านัน้ อยู่ไม่น้อย แต่
ก็ยอมรับว่าราคาที่ผกผันอย่างสิ้นเชิงกับความอลังการของห้องเช่า
ท�ำให้เธอเกิดความลังเล สงสัยว่าอาจจะมีเงื่อนง�ำอะไรบางอย่างซ่อน
อยู่ วิวตระการเปิดหน้าเว็บค้นหาขึ้นมาอีกหน้าต่างหนึ่ง ก่อนจะพิมพ์
คีย์เวิร์ด ค้นหาข้อมูลในสิ่งที่เธอสงสัย
“ก็ไม่เคยมีข่าวว่ามีใครตายที่คอนโดนั่นนี่ แถมยังเป็นคอนโด
ใหม่อกี ต่างหาก ท�ำไมถึงให้เช่าถูกขนาดนี้ หน�ำซ�ำ้ โพสต์มาสองอาทิตย์
แล้วก็ยังหาคนเช่าไม่ได้” ว่าแล้วก็เปิดหน้าประกาศให้เช่าขึ้นมาอ่าน
รายละเอียดให้แน่ชัดทุกบรรทัดอีกครั้ง
และก็พบว่า...
“ต้องอยูเ่ หมือนไม่อยู”่ หญิงสาวอ่านเงือ่ นไขหนึง่ ทีถ่ กู หมายเหตุ
เอาไว้ท่บี รรทัดสุดท้าย หืม...อย่างนี้นี่เอง
เพนต์เฮาส์หรูราคาแปดพันแห่งนี้ มีเงื่อนไขอยู่ว่านอกจากเธอ
จะต้องอยูร่ ว่ มกับเจ้าของห้องแบบแยกห้องนอนส่วนตัวแต่ใช้พนื้ ทีส่ ว่ น
อื่นๆ ร่วมกันแล้ว เธอยังจะต้องท�ำตัวให้อยู่เหมือนไม่อยู่ นั่นคงเป็น
เหตุผลส�ำคัญที่ยังหาคนเช่าไม่ได้ทั้งที่ราคาถูกเหมือนให้อยู่ฟรีแบบนี้
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ค่อยอุน่ ใจขึน้ มาหน่อยทีไ่ ม่ใช่ราคาถูกเพราะมีผสี งิ อยูใ่ นตูเ้ สือ้ ผ้าบิลต์อินอย่างที่เธอสันนิษฐานเอาไว้แต่แรก
วิวตระการเลือ่ นเมาส์ไปกดดูรปู ถ่ายของห้องพักทีเ่ จ้าของโพสต์
เอาไว้ ยิ่งได้เห็นความสวยงาม สะอาดสะอ้าน แถมยังหรูหราของห้อง
พักแล้ว ยิ่งท�ำให้หญิงสาวยิ้มหน้าบานเข้าไปใหญ่
แค่ท�ำตัวเหมือนว่าไม่ได้อยู่ห้องเหรอ...
ส�ำหรับคนอื่นอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ แต่ถ้าเป็นแอร์โฮสเตสที่เช่า
คอนโดให้เสื้อผ้าอยู่เสียเป็นส่วนใหญ่อย่างเธอแล้วละก็...
“แค่นี้ สบายมาก!”
สาวร่างเพรียวในชุดเดรสสีส้มปล่อยชายยาวเคลียเข่ายืน
นิ่งค้างอยู่หน้าคอนโดมิเนียมระดับพรีเมียมมาเกือบนาทีแล้ว ดวงตา
กลมสวยที่ถูกแต่งแต้มมาอย่างดีกะพริบปริบๆ ก่อนที่น�้ำลายอึกใหญ่
จะถูกผลักลงคอ
ตอนที่ดูในอินเทอร์เน็ตว่าที่นี่หรูหราแล้ว พอได้มาเห็นสถานที่
จริงถึงกับช็อกในความหรูหราเข้าไปใหญ่ ที่เขาว่าคอนโด The Wealth
แห่งนี้เป็นคอนโดระดับซูเปอร์ลักซูรี ตอนนี้วิวตระการได้เห็นกับตา
และขอคอนเฟิร์มว่าเป็นเรื่องจริง เธอตะลึงตั้งแต่รั้วเหล็กดัดชั้นดีสีด�ำ
เข้ม ไหนจะรถซูเปอร์คาร์หลายสิบล้านที่ขับออกไปสวนกับอีโคคาร์
คันน้อยของเธอตอนเข้ามาที่นี่
ดีนะที่ยามไม่เห็นว่าเธอเป็นสิ่งแปลกปลอม แถมยังยอมปล่อย
ให้เธอเข้ามาง่ายๆ คงเป็นเพราะเจ้าของห้องที่นัดเธอมาเจอในวันนี้
ได้ขอเลขทะเบียนรถเธอไว้ และน่าจะแจ้งกับยามว่าเธอจะมาละมั้ง
ไม่อย่างนั้น มีหวังเธอคงไม่ได้เฉียดกรายเข้ามาในดินแดนสวรรค์นี้แน่
“เอาขาไหนก้าวเข้าก่อนดี” วิวตระการมองบันไดหินอ่อนสามสี่
ขัน้ ทีท่ างเข้า รูส้ กึ ประหม่าขึน้ มาบอกไม่ถกู “ขวาร้ายซ้ายดี เอาวะ! ขา
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ซ้ายละกัน”
ตัดสินใจได้ก็ก้าวขาซ้ายขึ้นเหยียบบันไดหินอ่อน ก่อนจะก้าว
ฉับๆ เดินตรงไปทีล่ อ็ บบี พยายามปัน้ หน้าให้ดเู หมือนว่าเธอเคยชินกับ
ความหรูหราในระดับนี้ เชิดหน้าขึ้นเล็กน้อยคล้ายจะบอกว่า
‘ที่บ้านคุณหญิงแม่ก็ตกแต่งสไตล์คลาสสิกร่วมสมัยแบบนี้ละ
ค่ะ’ กดมุมปากลงนิดๆ ให้เหมือนว่ายีส่ บิ หกปีทผี่ ่านมาเธอก็เติบโตมา
ท่ามกลางบรรยากาศลักซูรปี ระมาณนี้ละ บ้านสวนคุณยายที่นนทบุรี
เหรอ คืออะไร ไม่รู้จัก หวังว่ากลับบ้านคราวหน้ายายคงไม่เอาเปลือก
ทุเรียนขว้างใส่นะ
วิวตระการนั่งลงที่โซฟาก�ำมะหยี่สีน�้ำตาลอ่อนที่ด้านหนึ่งของ
ล็อบบี ก่อนจะส่งข้อความไปหาเจ้าของเพนต์เฮาส์ผู้ใจร้อนที่จู่ๆ ก็
เรียกเธอมาเจอกะทันหัน แต่จะว่าไปก็เข้าล็อกพอดีที่เธอว่างตรงกัน
เธอเคยเห็นหน้าว่าทีผ่ รู้ ว่ มห้องของเธอจากรูปบนหน้าเฟซบุก๊ แล้ว ดูจะ
รวยไม่เบาเหมือนกัน คิดอย่างนั้นก็กวาดตามองรอบๆ สรรพสิ่งที่ถูก
จัดเอาไว้ในล็อบบี
มีเงินซือ้ คอนโดหรูขนาดนี้ อย่าเรียกว่ารวย เรียกว่าระดับเศรษฐินีเลยดีกว่า
คิดอย่างนั้นก็เลื่อนสายตาไปมองเงาสะท้อนของตัวเองที่แถบ
กระจกยาวซึ่งถูกประดับเอาไว้ที่ด้านหนึ่งของผนังห้อง เริ่มกันเบาๆ
จากเดรสสีส้มมาร์มาเลด หรือที่เรียกว่าส้มแบบแยมผิวส้ม ใส่แล้วขับ
ผิวขาวของเธอได้ดีอย่างแบรนด์วินซ์ สนนราคาหนึ่งหมื่นหกพันกว่า
บาท คิดถึงตอนกัดฟันรูดบัตรเครดิตแล้วแอบก่นด่าตัวเองในใจ ไม่รู้
ว่าถ้าสวมจนเบื่อแล้วเอาไปขายต่อมือสองจะมีคนซื้อหรือเปล่า
นอกจากเดรสตัวสวยที่เธอสวมมาแล้ว ยังมีกระเป๋าครอสบอดี
ใบเล็ก Fendi Peekaboo สีเหลืองสด ทีต่ อนซือ้ ก็ลงั เลอยูน่ านว่าเธอควร
จะเลือกไซซ์ไหน ไซซ์ปกติก็แสนหกเบาๆ แต่ถ้าเป็นไซซ์มินิหนึ่งแสน
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นิดๆ โนจ้ะ วิวตระการเลือกไซซ์ไมโครใบเล็กเท่าฝ่ามือ อีแค่ใบจิ๋วนี้ก็
สี่หมื่นกว่าบาทแล้ว ซื้อมาดับกิเลสตัวเองก็พอ แต่จะว่าไปมันก็เข้า
กับเดรสตัวสวยนี้พอดีเลยนะ
ร่างเล็กบนโซฟาบิดตัวซ้ายขวาเล็กน้อย เชยชมความสวยงาม
ของเสื้อผ้าที่เธอสวมใส่ นี่ยังมีรองเท้าบูตส้นสูงคริสชง ลูบูตง ที่ตอน
แรกเธอตะลึงกับราคามากพอๆ กับความสวยกระแทกใจ ลังเลอยูน่ าน
ว่าจะสอยดีไหม แต่บอกตัวเองว่ามันไม่ใช่ส้นสูงธรรมดา แต่ความ
แหลมของมันยังใช้เป็นอาวุธป้องกันตัวได้เท่านั้นละ เธอพุ่งตัวไปจ่าย
เงินที่เคาน์เตอร์อย่างไม่รอช้า ก็เหตุผลฟังขึ้นนี่ จะรอช้าอยู่ไย ของมัน
ต้องมี ของดีต้องมา
แล้วที่เธอแต่งตัวมาเต็มยศประโคมของแบรนด์เนมมาเสียเต็ม
ตัวขนาดนี้ ไม่ได้อยากจะโอ้อวดอะไรใคร ดูจากความหรูหราของที่นี่
แล้วก็พอเดาได้ไม่ยากว่าราคาข้าวของบนตัวเธอนั้นคงเทียบกับของ
เจ้าของเพนต์เฮาส์ไม่ได้ แต่ที่เธอต้องเลือกใช้ของที่มีระดับหน่อยก็
เพราะอย่างน้อยอีกฝ่ายจะได้มั่นใจว่า ถึงแม้ว่าเธอจะไม่ค่อยอยู่ห้อง
แต่เธอก็มเี งินจ่ายค่าเช่าเดือนละแปดพันแน่นอน ถ้าเธอเบีย้ วหรือหาย
เข้ากลีบเมฆเมื่อไร ก็เอาข้าวของพวกนี้ของเธอไปขายได้เลย
“โทษนะคะ ใช่คุณวิวไหมคะ”
วิวตระการทีก่ �ำลังก้มมองชุดตัวเองอยูเ่ งยหน้าขึน้ ตามเสียงเรียก
ก่อนจะรีบผุดลุกขึ้นเมื่อเจ้าของเสียงเดินเข้ามาหา เธออาศัยเวลาไม่กี่
วินาทีนนั้ ส�ำรวจเสือ้ ผ้าหน้าผมของอีกฝ่าย จะได้ประเมินคร่าวๆ ว่าเธอ
ควรจะวางตัวกับว่าที่รูมเมตประมาณไหนถึงจะดี
เสื้อกล้ามแขนเว้าสีขาวกับกระโปรงสไตล์เก๋ตวั นั้น เธอจ�ำได้ว่า
มันเป็นตัวรันเวย์คอลเล็กชันล่าสุดของมิวมิว ไหนจะรองเท้าผ้าใบ
ดิออร์ทเี่ ธอเคยอยากได้คนู่ นั้ แต่กต็ อ้ งตัดใจเมือ่ คิดว่าคงหาโอกาสสวม
ได้ไม่คุ้มกับราคา จะใส่กลับไปบ้านสวนที่นนทบุรีก็เกรงว่าความชิก
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ของดิออร์จะแพ้ทุเรียนในสวนของยาย
นาฬิกาข้อมือทองค�ำขาวจากปาเต็ก ฟิลปิ ป์นนั่ ต�ำ่ ๆ ก็นา่ จะสัก
ล้านสองล้าน วิวตระการลอบถอนหายใจ แค่ของบนตัวแสนวิเศษรวมๆ
กันแล้ว ราคาแพงกว่ารถยนต์คู่หูคู่ตายที่เธอขับมาเสียอีก
“ใช่ค่ะ คุณแสนหรือคะ” แอร์โฮสเตสสาวว่าก่อนจะเลื่อน
สายตาไปมองชายหนุม่ ทีย่ นื ยิม้ อยูด่ า้ นหลัง และก็ดเู หมือนว่าคนทีเ่ ธอ
นัดหมายจะเดาความสงสัยของเธอได้จงึ รีบแนะน�ำ
“ค่ะแสนค่ะ ส่วนนี่คุณกร เจ้าของ The Wealth”
วิวตระการพยักหน้ารับ ออกอาการเคอะเขินเล็กน้อยทีเ่ ห็นชาย
หนุ่มที่เพิ่งถูกแนะน�ำโอบเอวแสนวิเศษไว้หลวมๆ คงเป็นคู่สามีภรรยา
กันละมัง้ แล้วถ้าเป็นอย่างนัน้ จริงจะให้เธอมาเป็นรูมเมตท�ำไมกัน แล้ว
หญิงสาวก็ต้องละความสงสัยเอาไว้ก่อน เมื่อชายหนุ่มคนเดิมผายมือ
ให้เธอแล้วเอ่ยด้วยเสียงทุ้มน่าฟัง
“เชิญด้านบนดีกว่าครับ แสนบอกจะคุยกับคุณที่ห้องเลย”
วิวตระการได้แต่พยักหน้ารับอีกครั้ง เผลอห่อตัวให้ลีบลงอย่าง
ไม่รู้ตัว ก่อนจะเดินไปพร้อมกับคู่รักทั้งสอง
ระหว่างทางขึ้นไปยูนิตที่เจ็ดสิบหกของแสนวิเศษนั้น ‘คุณกร’
ผูเ้ ป็นเจ้าของ The Wealth ก็เป็นผูแ้ นะน�ำทุกสิง่ ทุกอย่างเกีย่ วกับคอนโด
แห่งนี้อย่างละเอียด โดยที่เจ้าของห้องไม่ต้องเอ่ยปากเองแม้แต่น้อย
วิวตระการไม่แน่ใจเหมือนกันว่านีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของบริการชัน้ หนึง่ ของ
ทีน่ หี่ รือเปล่า แต่คดิ ไปคิดมาก็คงไม่นา่ ใช่ เจ้าของคอนโดหรูขนาดนีค้ ง
ไม่เสียเวลามานั่งอธิบายรายละเอียดให้ผู้เช่าตัวเล็กๆ อย่างเธอ หาก
ไม่ใช่เพราะ...
แอร์โฮสเตสสาวช�ำเลืองมองมือของชายหนุ่มที่ยังวนเวียนอยู่
รอบเอวแสนวิเศษไม่หา่ ง นัน่ ละ เป็นเพราะเหตุผลนัน้ ละ ไม่ตอ้ งหาค�ำ
อธิบายเพิ่ม
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“ลิฟต์จะขึ้นได้ต้องมีโค้ดหรือไม่ก็การ์ดครับ ซึ่งจะอ่านข้อมูล
เฉพาะชัน้ ของเราเท่านัน้ แต่สมมุตวิ า่ มีเพือ่ นห้องอืน่ เราก็ให้โค้ดได้ เช่น
เราจัดงานเลี้ยงอะไรแบบนี้ครับ พอจัดงานเสร็จเราก็เปลี่ยนได้อีกเพื่อ
ความปลอดภัยของเรา นี่อย่างแสนมีโค้ดห้องผม เขาก็กดได้เลย”
วิวตระการยิ้มให้ชายหนุ่มเชิงตอบรับว่าเข้าใจ พร้อมกับคิดใน
ใจ...‘ไม่ใช่แค่โอบเอวนะ มีโค้ดห้องด้วยจ้า...า’
“ส่วนห้องพัก ในตึกนีม้ ที งั้ หมดเจ็ดสิบเจ็ดห้อง ของแสนเป็นห้อง
เบอร์เจ็ดสิบหก ส่วนห้องเบอร์เจ็ดสิบเจ็ดเป็นของผมอยู่ชั้นเหนือห้อง
แสนขึ้นไป”
ลิฟต์เลื่อนขึ้นมาหยุดที่ชั้นยี่สิบสี่พอดี พอทั้งคู่ก้าวออกมาจาก
ลิฟต์ แสนวิเศษที่เงียบอยู่นานก็ว่าขึ้นขณะเดินไปที่ห้อง
“คุณกรไปรอบนห้องไหมคะ เดี๋ยวแสนคุยกับคุณวิวเสร็จแล้ว
แสนไลน์หา”
“ไม่เอาครับ เมือ่ กีบ้ อกแล้วว่าจะอยูด่ ว้ ย แสนคุยเถอะครับ เดีย๋ ว
ผมขอดูความเรียบร้อยในห้องแสนหน่อย”
วิวตระการทีร่ ตู้ วั ว่าเป็นคนนอกพยายามเพิกเฉยต่อการสนทนา
หยอกล้อของคูร่ กั ท�ำตัวให้เป็นหญิงสาวผูเ้ มินเฉยต่อโลกภายนอกและ
ความเป็นไปรอบตัวให้มากที่สุด เพราะถ้าเธอต้องรับใครสักคนที่ไม่
รูจ้ กั กันมาก่อนให้มาอยูร่ ว่ ม เธอก็คงอยากได้คนทีไ่ ม่ยงุ่ เรือ่ งส่วนตัวของ
เธอเหมือนกัน และเธอคิดว่าแสนวิเศษก็ตอ้ งการอย่างนัน้ หญิงสาวจึง
หันไปสนใจความหรูหราอลังการของเพนต์เฮาส์แทน
“คุณวิวเชิญค่ะ”
แขกของห้องนัง่ ลงทีโ่ ซฟาหนังสีด�ำมันขลับก่อนจะรับน�ำ้ แร่ขวด
จิ๋วที่เจ้าของห้องยื่นมาให้
“โทษทีนะคะ แสนยังไม่ได้ย้ายเข้า”
“ไม่เป็นไรค่ะ”
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วิวตระการตอบด้วยน�ำ้ เสียงทีฟ่ งั เป็นมิตรทีส่ ดุ ก่อนจะก้มลงมอง
ขวดน�้ำแร่ยี่ห้อดังที่เธอมักจะเสิร์ฟผู้โดยสารเฟิสต์คลาสเป็นประจ�ำ นี่
ขนาดอีกฝ่ายบอกว่ายังไม่ได้ย้ายเข้า แต่ก็ต้อนรับเธอด้วยน�้ำแร่เกรด
พรีเมียมที่อุดมไปด้วยซิลิกาที่ดีต่อผิวและเส้นผม แน่นอนว่ามาจาก
แหล่งทีเ่ ขาว่ากันว่ามีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์เป็นอันดับต้นๆ ของโลก
ตรงดิ่งมาจากประเทศทางตอนใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก นี่ถ้าแสนวิเศษย้ายเข้าแล้ว เผลอๆ ไม่ใช่แค่ตอนใต้ แต่เจ้าหล่อนคงได้ขนซิลกิ า
ชั้นดีมาทั้งมหาสมุทรแปซิฟิกนั่นละ
แอร์โฮสเตสสาวเปิดน�้ำแร่ดื่มพอประมาณ พอให้เป็นบุญต่อ
หลอดอาหาร กระเพาะ ผิวพรรณ และเส้นผมของเธอ
“งั้นเราเริ่มกันเลยดีกว่า คุณวิวท�ำงานอะไรเหรอคะ ถึงอยู่บ้าน
เดือนนึงน้อย...น้อย”
“วิวเป็นแอร์ค่ะ ขั้นต�่ำบินไม่ต�่ำกว่าสิบห้าวันต่อเดือนอยู่แล้ว”
“แล้วก่อนนี้คุณวิวอยู่ที่ไหนคะ”
“ก่อนหน้านี้อยู่แถวบางนาค่ะ พอดีเมื่อก่อนวิวเรียนมหา’ลัย
แถวนั้นน่ะค่ะ พอมาเป็นแอร์ ไปสนามบินบ่อย เลยเช่าคอนโดแถวนั้น
เลย จะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องเส้นทางด้วย”
“แล้วท�ำไมอยากมาอยู่กับแสนคะ”
“เอ่อ...คือ...วิวอยากลองเปลี่ยนบรรยากาศใหม่ๆ ดูบ้าง แล้ว
พอดีไปดูดวงมา เขาบอกว่าถ้ามาอยู่แถวนีแ้ ล้วจะรุ่ง คุณแสนคงไม่ว่า
อะไรใช่ไหมคะ ถ้าวิวเป็นประเภทเชื่อเรื่องแบบนี้ แต่รับรองว่าไม่มี
เครื่องรางของขลังอะไรที่ลี้ลับหรอกนะคะ เรื่องนั้นวางใจได้”
“พูดตามตรงนะคะ แสนไม่ได้อยากได้รูมเมต แต่คุณพ่อแสน
ยื่นค�ำขาดว่า แสนต้องมีคนอยู่ด้วย ไม่งั้นแสนไม่ได้ย้ายออก แสนถึง
ขอคุณสมบัตขิ องรูมเมตไปแบบนั้น คุณวิวว่าคุณวิวเป็นทุกอย่างตาม
ที่แสนขอได้ไหมคะ”
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“คิดว่าได้นะคะ ปกติแล้วฉัน...เอ่อ วิวท�ำงานแพตเทิรน์ ละราวๆ
สิบกว่าวัน แล้วก็จะได้หยุดพักสามถึงสีว่ นั เวลาส่วนใหญ่กจ็ ะใช้ไปกับ
การนอน คิดว่าไม่น่าจะรบกวนคุณแสน” วิวตระการพูดอย่างเกร็งๆ
ขึ้นมากกว่าเดิมเล็กน้อย ระมัดระวังในสิ่งที่เธอจะเอ่ยออกไปให้มาก
ที่สุด เพราะดูจากความหรูหราภายในห้องแล้ว อย่างกับส่วนหนึ่งของ
พระราชวังอังกฤษก็ไม่ปาน...เธอคงไม่ต้องใช้ค�ำราชาศัพท์กับรูมเมต
หรอกใช่ไหม
“อ้อ ส่วนเรื่องผู้ชาย...เอ่อ วิวหมายถึงแฟนน่ะค่ะ คุณแสนก็ไม่
ต้องกังวลนะคะ เพราะวิวโสดทุกลมหายใจ แล้วที่ส�ำคัญ...” เธอ
ช�ำเลืองมองชายร่างสูงสง่าทีย่ นื ใกล้แสนวิเศษ “สเปกวิวไม่ใช่คนมีอายุ
แม้จะดูดมี ากก็ตาม”
“แสนท�ำงานดึก บางทีกลับบ้านตีสามตีสี่ แสนก็คงจะท�ำตัวตาม
สบาย เปิดตู้เย็นหาของกิน หรือไม่ก็นั่งดูทีวีไปตามเรื่อง คุณวิวว่าคุณ
วิวทนร�ำคาญได้ไหมคะ”
“วิวไม่ร�ำคาญหรอกค่ะ ผู้โดยสารบนเครื่องบางทีตีสามตีสี่ก็ไม่
นอนเหมือนกัน วิวชินแล้วละค่ะ” วิวตระการเริม่ ผ่อนคลายขึน้ กว่าเดิม
เมือ่ เริม่ พูดคุยกับแสนวิเศษมากขึน้ และดูทา่ ทางว่าอีกฝ่ายไม่ได้วางตัว
แบ่งแยกอะไรกับเธอเท่าไร
“ถ้าเราจะอยู่ด้วยกัน คุณวิวก็มีสิทธิ์ใช้พื้นที่นอกห้องนอน เช่น
ห้องครัว ห้องนั่งเล่น สระน�้ำ แต่แสนขอไว้แค่ห้องนอนห้องอื่นที่ไม่ใช่
ห้องคุณวิว ง่ายๆ คือแสนไม่อยากให้คุณวิวขึ้นชั้นสอง ได้ไหมคะ”
วิวตระการเงยหน้าขึน้ มองตามบันไดทีข่ นึ้ ไปชัน้ สอง แค่ชนั้ เดียว
ก็ไม่มีเวลาจะอยู่อยู่แล้ว เรื่องขึ้นชั้นสองเหรอ ลืมไปได้เลย
“ได้เลยค่ะ ไม่มีปัญหา วิวไม่ชอบขึ้นบันไดอยู่แล้วเพราะมันจะ
ท�ำให้น่องใหญ่ค่ะ”
“คุณวิวย้ายเข้าได้เร็วที่สุดเมื่อไหร่คะ”
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“คิดว่าอีกสองอาทิตย์ค่ะ เพราะตอนนี้วิวยังไม่ได้เก็บของ แล้ว
อีกไม่กี่วันก็มีบินยาว คงต้องรอฮอลิเดย์ถัดไปค่ะ เดี๋ยวขอกลับไปดู
ตารางงานทีบ่ ้านก่อน แล้ววิวจะแจ้งวันทีช่ ดั เจนอีกทีนะคะ” ว่าเสร็จก็
ยิ้มหวานให้เจ้าของห้อง
“ได้ค่ะ ไม่มีปัญหา สัญญานี้ถ้ายกเลิกก่อนเสียค่าฉีกสัญญา
หนึ่งล้าน”
ค�ำว่า ‘หนึ่งล้าน’ แทบจะท�ำให้วิวตระการส�ำลักน�้ำ ดีนะระลึก
ได้ทันว่ามันเป็นของเลอค่ามาจากทางตอนใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก
เธอเลยรีบกลืนลงไปแทน
ฉีกสัญญาเสียหนึ่งล้านเลยเหรอ แต่พอลองมาคิดดีๆ สัญญา
สามปีกไ็ ม่รู้จะหาผัวทันรึเปล่า ดูจากสถิตกิ ารนกทีผ่ ่านมาแล้ว เผลอๆ
เธออาจจะต้องต่อสัญญาด้วยซ�้ำ
“นั่นก็ได้ค่ะ วิวพร้อมท�ำตามข้อเสนอคุณแสน”
“ถ้าอย่างนั้น...”
แอร์โฮสเตสสาวมองแสนวิเศษที่ทิ้งช่วงค�ำพูดเอาไว้ แล้วก้มกด
โทรศัพท์พักหนึ่ง ก่อนจะเงยหน้าขึ้นมาส่งยิ้มหวานกลับมาให้ ปราย
ตาไปหาผูช้ ายทีย่ นื คุมเชิงอยูด่ า้ นหลัง และชายหนุม่ ก็พยักหน้ารับทันที
พร้อมตบบ่าหญิงสาว วิวตระการมองภาพนั้นแล้วยิ้มแห้งนิดๆ เพราะ
วางตัวไม่ถูกพอดีกับที่แสนวิเศษเอ่ยขึ้นต่อ
“แสนส่งเลขบัญชีให้คุณวิวแล้ว พร้อมโค้ดห้อง คุณวิวย้ายของ
มาได้เลย ต้นเดือนธันวา หวังว่าเราจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันค่ะ”
วิวตระการยิม้ รับแล้วลงบันทึกในสมองส่วนซีรบี รัมของเธอทันที
ว่าต่อไปนี้เธอมีรูมเมตชื่อ ‘แสนวิเศษ’ ส่วน ‘คุณกร’ ที่ยืนอยู่ข้างหลัง
รูมเมตนั่นก็...เอ่อ...น่าจะผัวนาง
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เครื่องปรับอากาศในห้องพักก�ำลังท�ำงานไปพร้อมๆ กับ
พัดลมตัวเล็กอีกตัว เหตุที่ต้องเป็นอย่างนี้ ไม่ใช่เพราะว่าวันนี้อากาศ
ร้อนมากเป็นพิเศษแต่อย่างใด แต่เป็นเพราะกิจกรรมที่เจ้าของห้อง
ก�ำลังท�ำอยูต่ า่ งหากทีเ่ รียกทัง้ เหงือ่ และความร้อนให้เผาผลาญพลังงาน
ในร่างกายได้ดีจนต้องพึ่งทั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมในเวลา
เดียวกัน
วิวตระการดันกล่องลังทีเ่ ธอเพิง่ แปะสกอตช์เทปปิดผนึกฝากล่อง
อย่างแน่นหนาให้เลื่อนไปกองกับอีกหลายๆ กล่องที่วางเรียงรายอยู่
ตัง้ แต่เช้าตรูข่ องวัน หญิงสาวเริม่ ต้นภารกิจใหญ่คอื การเก็บของเตรียม
ย้ายบ้าน ใจจริงเธออยากจะย้ายไปเสียตัง้ แต่วนั ทีไ่ ปเจอคุณแสนวิเศษ
เลย แต่ติดที่ว่าเธอยังไม่ได้เก็บของ ไม่มีอุปกรณ์จะเก็บของด้วยซ�้ำ
แถมยังต้องท�ำงานต่อเนือ่ งอีกสิบกว่าวันในแพตเทิร์นต่อมา พอสิน้ สุด
การท�ำงานในรอบนัน้ และเข้าสูช่ ว่ งฮอลิเดย์สวี่ นั ติดของเธอ วิวตระการ
ก็เริม่ วันหยุดวันแรกของเธอด้วยการแพ็กของ คาดว่าไม่น่าเกินสองวัน
เธอก็จะขนของเข้าที่อยู่ใหม่ได้แล้ว
“เพิง่ รูว้ า่ ฉันมีเสือ้ ผ้าเยอะขนาดนี้ คิดมาตลอดว่าไม่มเี สือ้ ผ้าใส่”
ว่าพลางปาดเหงือ่ ทีซ่ มึ ออกมาตามไรผมทีห่ น้าผาก “พรุง่ นีจ้ ะเสร็จทัน
ไหมล่ะเนีย่ แต่จะว่าไป...วันนีก้ เ็ หมือนว่าแพตตีท้ รี่ กั จะอยูใ่ นช่วงฮอลิเดย์เหมือนกันนี่นา ขอยืมแรงชายในร่างของนางหน่อยน่าจะดี”
เมื่อปิ๊งไอเดียแล้ว วิวตระการก็เดินไปหยิบโทรศัพท์ของตัวเอง
ขึ้นมา ตั้งใจว่าจะโทร. ไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนสาวเสียหน่อย
แต่ก็ต้องหยุดชะงักเมื่อนึกบางอย่างขึ้นมาได้
“ถ้าชวนให้มาช่วยแพ็กของ ยายนั่นต้องไม่มาแน่ๆ ป่านนี้อาจ
จะเริงรมย์อยู่กบั ผู้ชาย เช็กก่อนดีกว่าว่านางท�ำอะไรอยู่” ว่าแล้วก็กด
เข้าไปดูในหน้าโซเชียลของแพทริก เลื่อนนิ้วอยู่สองสามที ภาพที่
ปรากฏสูส่ ายตาของหญิงสาวก็ท�ำให้เธอถึงกับต้องท�ำหน้ายูย่ ี่ “แหม...
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ในขณะที่เพื่อนก�ำลังผจญอยู่กับกองบาปจากเสื้อผ้าที่ต�ำมาอย่างไม่
คิดว่าชีวิตนี้ต้องมาขน แกกลับไปเสวยสุขอยู่กับผู้ชาย มิน่าล่ะ ได้ข่าว
ว่าแลนดิงเมื่อวานบ่ายแก่ๆ เสร็จแล้วก็หายต๋อมไปเลย มันเป็นเพราะ
อย่างนี้นี่เอง”
วิวตระการละสายตาจากโทรศัพท์มอื ถือแล้วหันมองกระจกทีต่ ดิ
อยู่ที่หน้าตู้เสื้อผ้า แทบกรี๊ดออกมาเมื่อเห็นผมสีน�้ำตาลที่ปกติจะเงา
สลวย ทว่าบัดนี้...
“นีช่ วดผูช้ ายขนาดนกจะมาท�ำรังบนหัวแล้วเหรอเนีย่ ” ว่าพลาง
ปัดผมเผ้าทีก่ ระเซอะกระเซิง หลุดลุย่ จากผมทีม่ ว้ นเป็นก้อนเอาไว้กลาง
ศีรษะ นิ้วเรียวลูบเบาๆ ไปตามใบหน้าที่ไร้ซึ่งเครื่องส�ำอางแต่งแต้ม
เหมือนเช่นตอนท�ำงาน “โชคดีนะที่สีปากธรรมชาติชมพูก�ำลังดี ไม่งั้น
นอกจากหัวจะฟูเป็นรังนกแล้ว คงได้ซีดเป็นผีจูออนไปด้วย แม่นะแม่
ให้ทกุ อย่างมาโอเคหมดยกเว้น...คิว้ ” วิวตระการหยุดค�ำพูดของตัวเอง
เอาไว้แล้วท�ำหน้าเจือ่ น “คิว้ นีม่ งกุฎของหน้าเลยนะ ท�ำไมคุณวันเพ็ญ
ถึงให้ววิ ตระการมาบางเหลือเกิน”
บ่นนอกเรื่องไปไกลตามประสาคนเหงาที่อยู่ห้องคนเดียว ก่อน
ทีแ่ อร์โฮสเตสสาวจะดึงตัวเองกลับมายังเรือ่ งตรงหน้า ทีเ่ ธอก�ำลังส�ำรวจ
ตัวเองหน้ากระจกตอนนีไ้ ม่ใช่เพราะอยากจะเชยชมหน้าตาทีแ่ ม่ให้มา
แต่อย่างใด แต่เธอก�ำลังเช็กให้แน่ใจว่าสภาพของเธอตอนนี้ ‘เพิ้ง’
พอจะท�ำให้เพื่อนรักรีบปรี่มาหาเธออย่างไม่มีข้อแม้แล้วหรือยัง
เมื่อแน่ใจแล้วว่าสภาพของตัวเอง...อนาถ...จนเป็นที่น่าพอใจ
แล้ว หญิงสาวก็ยกสมาร์ตโฟนขึ้น แล้วเปิดกล้องหน้า โหมดผิวสวย
หน้าฟรุง้ ฟริง้ ทีเ่ คยใช้ถา่ ยหลอกผูช้ ายประจ�ำไม่จ�ำเป็นส�ำหรับภารกิจนี้
เพราะสิ่งที่เธอต้องการที่สุดในเวลานี้คือ หน้าสด หน้าจริง หน้าโทรม
ใกล้เคียงค�ำว่าศพได้เท่าไรยิ่งดี!
หญิงสาวเดินไปทิ้งตัวลงนอนตะแคงบนเตียงนอน ก่อนจะท�ำ
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หน้าสลด ท�ำตาปรือเหมือนเรี่ยวแรงหยดสุดท้ายก�ำลังจะหมดลงใน
ไม่ชา้ เผยอปากนิดๆ ราวกับก�ำลังร้องขอความเมตตา แล้วกดชัตเตอร์
บันทึกภาพอันน่าเวทนานี้เอาไว้ทันที เมื่อคิดว่าได้รูปที่ถูกใจแล้ว สาว
เจ้าแผนการก็เด้งตัวขึ้นนั่งอย่างรวดเร็ว หัวเราะคิกคักยามคิดถึงหน้า
เพือ่ นตอนเห็นรูปนี้ หญิงสาวเลือกรูปทีค่ ดิ ว่าผีได้กระแทกใจแพตตีท้ สี่ ดุ
แล้วกดส่งไปให้คนก�ำลังเสวยสุขอยู่กบั ผู้ชายทันที พร้อมกับร่ายมนตร์
ใส่โทรศัพท์ไปด้วย
“จงมาหาฉัน จงมาหาฉัน จงมาหาฉัน” ว่าเสร็จก็ระเบิดหัวเราะ
ออกมาอีกลอตใหญ่
เสียงหัวเราะของเธอยังไม่ทนั จะสิน้ สุดดี โทรศัพท์ในมือของหญิง
สาวก็สั่นอย่างเป็นบ้าเป็นหลัง วิวตระการมองชื่อที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอ
แล้วอมยิ้ม แวบหนึ่งแอบคิดว่าท�ำไมตอนร่ายมนตร์ขอผัวไม่ศักดิ์สิทธิ์
แบบนี้บ้าง
ปล่อยให้เพื่อนรอสายไม่นาน หญิงสาวก็กระแอมเล็กน้อย
ตัดสินใจไปด้วยว่าจะใช้เสียงไหนคุยกับเพื่อนดี เลือกได้แล้วก็สูด
หายใจเข้าลึกสุดปอดเหมือนรวบรวมสมาธิ ก่อนจะกดรับสาย
“แก...” เสียงเอื่อยเหมือนใกล้จะตาย “ฉันท้องเสีย ปวดท้อง
หนักมาก หน้ามืดด้วย โอ๊ย...” คนป่วยด้วยโรคสตรอว์เบอร์ รียกหลังมือ
ขึ้นแตะหน้าผาก พร้อมกับเอนตัวอย่างอ่อนแรงลงบนเตียง พูดอย่าง
เดียวไม่ได้ ต้องแอกติงไปด้วย อารมณ์มันจะได้สมจริง
“ตายแล้วแก ไปกินอะไรมา”
“น่าจะเป็น...ซูช”ิ
“ซูชิเหรอ ซูชริ ้านไหน ท�ำไมแกไม่กนิ ร้านประจ�ำของเรา”
คนป่วยไม่จริงกลอกตา ขนาดท�ำเสียงเหมือนจะตาย ยายเพือ่ น
ยังมีเวลามาถามว่ากินร้านไหน “เมือ่ วานสัง่ ดิลเิ วอรีมากินอะแก ขีเ้ กียจ
ออกจากบ้าน”
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วิวตระการได้ยนิ เสียงปลายสายพ่นลมหายใจ เดาได้ไม่ยากว่า
อีกฝ่ายก�ำลังท�ำสายตาต�ำหนิเธออยู่เป็นแน่
“แล้วนี่แกกินยาบ้างรึยัง เพื่อนเป็นห่วงนะเนี่ย”
“ยังเลยแก...ฉันไม่มแี รง ลุกไม่ไหว” ในเมือ่ เสียงเอือ่ ยยังกระตุน้
ให้เพื่อนผละจากผู้ชายมาไม่ได้ ก็คงต้องเพิ่มไปอีกเลเวล ใช้เสียงสั่น
แบบขาดห้วงนิดๆ “ฝากโทร. บอกแม่ให้ทนี ะ ว่าหยุดรอบนีฉ้ นั คงไม่ได้
กลับบ้าน ไม่อยากโทร. ไปเองกลัวแม่จะเป็นห่วง”
“เสียงแกแย่มากเลย ไอ้วิวแกไหวไหมเนี่ย”
คนถูกถามเม้มปากกลั้นยิ้ม ท�ำหน้าเหมือนจะร้องไห้ “ไหวแก
ไหว ฉันไหว นอนพักเอาแรงหน่อยเดี๋ยวก็คงหาย” ปากบอกว่าไหวแต่
ก็หายใจทางปากใส่โทรศัพท์ให้เพือ่ นรูว้ า่ ใกล้หมดลมหายใจ “แพท แค่
นีก้ อ่ นนะ มวนท้องคลืน่ ไส้อกี แล้ว สงสัยถ่ายท้องไปหมด โรคกระเพาะ
เจ้าเก่าคงก�ำเริบซ�้ำแน่ๆ”
“ตายๆ ไอ้วิว ฉันว่าฉันไปหาแกดีกว่า อาการหนักขนาดนั้น
ต้องหาหมอแล้วนะ”
“ไม่เป็นไรหรอกแก ฉันโอเค” ปฏิเสธเสียงอ่อน แต่ปลายนิว้ เรียว
แตะอยู่ ริมฝีปาก โยกไหล่ซ้ายขวาอย่างชอบใจ
“เป็นสิแก แกต้องไปหาหมอกับฉัน เตรียมตัวเลยนะ เดี๋ยวฉัน
ขอกลับคอนโดไปเอาคีย์การ์ดคอนโดแกก่อน แล้วจะรีบไปรับนะ”
“ก็ได้...อย่าลืมหยิบเสื้อผ้ามาสักชุดสองชุดนะ เผื่อต้องค้าง”
“รู้แล้วน่ะ อาการหนักขนาดนี้หมอสั่งแอดมิตแน่นอน” แพทริก
ทิ้งท้ายอย่างรีบร้อนแล้วก็วางสายไป
คนเจ้าแผนการมองโทรศัพท์แล้วอมยิ้ม “ขอโทษนะแพตตี้ ที่
บอกว่าค้างน่ะ ฉันหมายถึง...ค้างที่คอนโดฉัน เพราะดูท่าแล้วไม่น่า
จะเก็บของเสร็จง่ายๆ หรอกคืนนี้” พูดเสร็จก็จุ๊บหน้าจอโทรศัพท์ไป
หนึ่งที “ไม่โกรธกันเนอะ ฉันรักแก”
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เกือบสองชัว่ โมงแล้วหลังจากทีแ่ พทริกได้รบ
ั โทรศัพท์จาก
วิวตระการ สจ๊วตหนุม่ ยอมตัดใจแยกจากชายหนุม่ ทีก่ �ำลังออกเดตด้วย
ด้วยเหตุผลที่ว่าเพื่อนรักป่วยหนักก�ำลังจะตาย ชายหนุ่มขับรถตรงดิ่ง
กลับไปที่คอนโดและเก็บข้าวของที่ต้องใช้อย่างรีบร้อน ตอนที่ฟัง
น�้ำเสียงไร้เรี่ยวแรงของเพื่อน ใจเขาก็หล่นตุ้บไปด้วยความกังวล
จริงอยู่ท่ตี อนเข้ามาท�ำงานเป็นลูกเรือแรกๆ ร่างกายยังปรับตัว
ไม่ค่อยได้กับการกินนอนไม่เป็นเวลา จนเจ็บป่วยต้องพึ่งยาอยู่หลาย
ครั้ง แต่พอหลังจากนั้นไม่นาน วิวตระการก็ปรับตัวได้และดูแลตัวเอง
เป็นอย่างดีจนไม่เคยป่วยหนักอีก ออกจะแข็งแรงปานแรดถึกในร่าง
ชะนีเพรียวบางเสียด้วยซ�้ำ แต่พอได้ฟังเสียงสั่นเครือของเพื่อนเมื่อกี้
เขาก็อดเป็นห่วงชะนีน้อยไม่ได้จริงๆ
“คงไม่ท้องเสียจนเป็นลมไปแล้วนะ ไอ้วิวนะไอ้วิว บอกให้ย้าย
มาอยู่คอนโดเดียวกันก็ไม่เชื่อ”
แพทริกจ�้ำอ้าวออกมาจากลิฟต์ด้วยความเร่งรีบ ตรงไปที่ห้อง
พักห้องสุดท้ายของชัน้ ในมือของเขาถือคียก์ าร์ดเอาไว้พร้อมเปิดประตู
และทันทีที่เดินมาถึงหน้าห้อง ชายหนุ่มก็แตะคีย์การ์ดแล้วผลักประตู
เข้าไปเต็มแรง
“ไอ้วิว! ฉัน...”
“อ้ะ”
ค�ำพูดของผู้มาใหม่หยุดชะงักทันควัน เมือ่ มีม้วนเทปกาวยืน่ มา
ตรงหน้า สจ๊วตหนุ่มไล่สายตามองคนป่วย...หนัก ที่เขารีบแจ้นมาหา
หัวจดเท้า สาวร่างเพรียวตรงหน้านอกจากไม่ได้ดูปว่ ยใกล้ตายอย่างที่
เขาจินตนาการไว้แล้ว เรียวปากอิ่มของเธอยังวาวใสเหมือนเพิ่งจะทา
ลิปกลอสเสร็จหมาดๆ แพทริกเลื่อนสายตาจากเจ้าของห้องไปมองลัง
กระดาษมากมายทีว่ างตัง้ เรียงรายอยูใ่ นห้องนัง่ เล่น ตอนนัน้ เองทีค่ วาม
ทรงจ�ำเรื่องที่วิวตระการเคยบอกเขาว่าฮอลิเดย์รอบนี้เธอจะเก็บของ
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ย้ายคอนโด
ดูเหมือนว่าเขาจะโดนยายชะนีตัวแสบต้มซะเปื่อยยุ่ยเสียแล้ว
ละงานนี้
คนมาใหม่เท้าสะเอว เอียงคอถามคนตรงหน้าอย่างเอาเรื่อง
“ไหนท้องเสีย ไหนโรคกระเพาะก�ำเริบ ไหนอ่อนแรงปานจะขาดใจ
ตาย”
คนถูกถามยิม้ แหยแล้วท�ำปากยืน่ เหมือนยอมรับความผิด ก่อน
จะถามเบี่ยงประเด็น “สะดวกตัดสกอตช์เทปแบบไหน กรรไกรหรือ
คัตเตอร์”
แพทริกสะบัดหน้าใส่ ตามด้วยการกระแทกเสียง “ตอแหลสิน้ ดี”
“โหย แกก็ ก็ถ้าฉันบอกว่าให้แกมาช่วยฉันแพ็กของย้ายบ้าน
แกจะยอมยกเลิกนัดผู้ชายไหม”
“ไม่!” คนที่เพิ่งยกเลิกนัดสวนกลับโดยไม่ต้องคิด “ได้หยุดอยู่
เมืองไทยแค่สามสี่วัน ใครจะปล่อยโอกาสนั้นไปคะ”
“ก็ใช่ไง” เจ้าของห้องว่าแล้วเดินไปลากเพื่อนให้เข้ามาเชยชม
เสื้อผ้ากองมหึมาในห้องนอน “ถ้าจะจัดการกับเก้งสายพันธุ์แรดอย่าง
แก ก็ต้องใช้ความตอแหลของชะนีเข้าสู้” ว่าพลางกอดแขน เอนศีรษะ
ซบแขนเพือ่ นสาวในร่างชายอย่างออดอ้อน “แต่อย่างน้อยฉันก็ซาบซึง้
นะ ว่าพอฉันใกล้จะตาย แกก็พร้อมจะผละจากผู้ชายแล้วรีบปรี่มาอยู่
ข้างฉันเสมอ รักแกว่ะ”
“ฮึ่ย เล่นใหญ่เว่อร์...” คนโดนต้มกลอกตาตามความยาวของ
การลากเสียงค�ำสุดท้าย
“ไม่โกรธนะ นะๆ”
แพทริกมองร่างเล็กที่คลอเคลียท�ำเสียงอ่อนเสียงหวาน หลับ
ตาปิง๊ ๆ ใส่ จนเขาต้องเบีย่ งตัวหนี “ไม่ตอ้ งมาเกาะแกะ ฉันไม่ใช่ผชู้ าย
ย่ะ”
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“แกอะ”
สจ๊วตหนุ่มมองหน้าสลดของเพื่อนที่ท�ำเสียงยานคางใส่เขา จน
แล้วจนรอดก็ตอ้ งถอนหายใจ ไม่รวู้ า่ เป็นค�ำสาปติดตัวมาตัง้ แต่เกิดหรือ
อย่างไร ตั้งแต่เล็กจนโตเขาถึงโกรธเพื่อนคนนี้จริงๆ จังๆ ไม่ได้เลยสัก
ครั้งเดียว
“โอเค ไม่โกรธก็ไม่โกรธ แต่อย่าเอาเรือ่ งเจ็บเรือ่ งป่วยมาล้อเล่น
อีก ก็นึกว่าจะตายจริง รู้ไหมฉันเป็นห่วงแกขนาดไหน”
วิวตระการท�ำหน้ามู่ทู่ ตอนท�ำมัวแต่นึกสนุก ไม่คิดว่าจะท�ำให้
เพื่อนเป็นห่วงขนาดนี้ “รู้สิ ขอโทษนะ เล่นเกินลืมคิดไป วันหลังจะไม่
ใช้มุกนี้กบั แกแล้ว”
“ดี มุกป่วยใกล้จะตายเนี่ย เก็บไว้ใช้อ้อนผู้ชายพอ”
สจ๊วตหนุม่ เสริมอย่างรูง้ าน ก่อนเพือ่ นซีท้ งั้ สองจะระเบิดหัวเราะ
ออกมาพร้อมกัน และก็เป็นวิวตระการที่กระเซ้ากลับไปก่อน
“แรดไม่มใี ครเกิน”
“อ้าว แน่นอน ไม่ง้นั จะเป็นเพื่อนรักแกได้เหรอ”
“งั้นไหนๆ เพื่อนรักก็มาแล้ว คืนนี้อยู่ช่วยฉันแพ็กของย้ายคอนโดเลยนะ” พูดเสร็จก็ยนื่ ม้วนเทปกาวไปตรงหน้าคนฟังอีกครัง้ แถมยัง
หมุนมือเป็นวงกลมราวกับจะเรียกร้องความสนใจอีก
แพทริกที่พลาดท่าตั้งแต่แรกท�ำได้แค่พ่นลมหายใจใส่ ก่อนจะ
ยืน่ มือไปคว้าม้วนเทปกาวทีเ่ พือ่ นส่งมา “ขนาดนีแ้ ล้ว ฉันเลือกอะไรได้
เหรอยะ”
วิวตระการมองท่าทางที่แสดงออกเหมือนจะไม่พอใจของเพื่อน
แล้วยิ้มกว้าง รู้ดีว่าเขาแกล้งฮึดฮัดไปอย่างนั้น แต่จริงๆ ก็เต็มใจช่วย
เธอเสมอ “น่ารักที่สุด”
“เลี้ยงข้าวด้วยนะยะ”
“หูย เอาผู้ชายเลยไหม”
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“หาให้ตวั เองก่อนเถอะ”
“อุ๊ยแรง...อะ”
เสียงหัวเราะของทั้งคู่ดังขึ้นอีกครั้งพร้อมกับกิจกรรมตรงหน้าที่
ด�ำเนินไป และแล้วแผนการร้ายของยายแอร์โฮสเตสสาวจอมแสบก็
ส�ำเร็จลุล่วง ในทีส่ ดุ เธอก็มเี พือ่ นมาช่วยผ่อนแรง แถมยังท�ำลายความ
เงียบ ไม่ต้องพูดเองเออเองแล้วละ
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