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เสียงรองเท้าส้นสูงกระทบพื้นตามจังหวะการก้าวท่ีแม้จะ

ไม่ดงัมากแต่กบ็อกความมั่นใจได้เป็นอย่างด ีร่างเพรยีวสวมยนูฟิอร์ม

เข้ารูปที่เห็นชัดถึงส่วนโค้งเว้ากำาลังเดินผ่านฝูงชนในอาคารผู้โดยสาร

ขาเข้าของสนามบนิฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น ใบหน้ารูปไข่ยงัคงยิ้มแย้ม 

ขดักบัสภาพจติใจที่ห่อเหี่ยวและร่างกายที่เหนื่อยล้า ภาพในสมองของ

เธอตอนนี้คือเห็นตัวเองโยนสัมภาระทุกอย่างปลิวว่อนในอากาศแล้ว 

กระโจนลงบนเตยีงนุม่ หลบัยาวให้ลมืความชอกชำ้าจากไฟลต์ที่ผ่านมา

นั่นมนัแค่ความคดิ!

ความเป็นจริง สิ่งที่เธอต้องทำาตอนนี้คือ...ยิ้มแฉ่งให้แก่ทุกสิ่งมี

ชวีติบนโลกมนษุย์ราวกบัว่าชวีติของแอร์โฮสเตสสาวไม่เคยผ่านความ

ขมขื่นใดๆ มาก่อน ทุกวันนี้ก็ทำางานอยู่ในทุ่งหญ้าลาเวนเดอร์ที่แสน

สดใสอะไรเทือกๆ นั้น ที่ต้องเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าแม้การบริการ 

บนเครื่องบินจะสิ้นสุดแล้ว แต่ลูกเรือทุกคนของสายการบินสตาร์ไชน์ 

สกายเลนส์ต่างรูด้ว่ีา เมื่อใดกต็ามที่พวกเขายงัสวมชดุยนูฟิอร์มอยู่ นั่น

กแ็ปลว่ายงัอยู่ในหน้าที่ และแน่นอนว่า ยิ้มว้านนน...หวานนี่ละที่เป็น

เครื่องมอืหากนิชิ้นสำาคญัของแอร์โฮสเตสอย่างเธอ

ทันทีที่หญิงสาวเดินมาหยุดที่จุดรอรถบัสของสายการบินเพื่อ

1
ผัวอยู่สูง



8   หมื่นฟุตสะดุดรัก

เดินทางต่อไปยังโรงแรมที่พัก แพทริก สจ๊วตหนุ่มเพื่อนรักที่ซี้กันมา

ตั้งแต่รุ่นแม่ของพวกเธอก็เดินมาหยุดอยู่ข้างกาย ก่อนจะยื่นมือมา 

กระตุกผ้าผูกคอสีนำ้าตาลมะฮอกกานีของเธอเบาๆ พร้อมจีบปากจีบ-

คอพูดขึ้นว่า

“คณุววิตระการคะ ยิ้มได้ปลอมมาก เลอืกไม่ถกูเลยว่าจะใช้คำา

ไหน ระหว่างเสแสร้งกบัสตรอว์เบอร์ ร”ี

คนถูกท้วงแบะปากให้เพื่อนเลก็น้อยแล้วพ่นลมหายใจใส่ “แหม 

ถ้าจะพูดขนาดนี้ เรยีกว่ายิ้มตอแหลเลยกไ็ด้ค่ะ ยิ้มได้แค่นี้กด็สีดุๆ แล้ว 

แกกร็ู้ บนิญี่ปุ่นทไีร ผู้โดยสารเตม็ตลอด กะว่าไฟลต์นี้ได้บนิกบักปัตนั

ไผ่ ค่อยมแีรงจงูใจหน่อย คงได้กระชุม่กระชวยหวัใจบ้าง แต่ที่ไหนได้...

เฮ้อ” ถอนหายใจอีกครั้งพร้อมกับกลอกตาอย่างเซ็งๆ “เนี้ยบ เฉียบ 

นิ่ง สมคำาเล่าลอื ไม่รู้ว่าชวีตินี้กปัตนัเคยกะพรบิตาบ้างรเึปล่า”

สจ๊วตหนุ่มที่เก๊กแมนมาตลอดไฟลต์เห็นท่าทางหดหู่ของเพื่อน

แล้วกก็รดีนิ้วขึ้นแตะรมิฝีปาก แสร้งทำาทเีหมอืนจะหวัเราะหยนั “โถๆๆ 

เกบ็อาการหน่อยสชิะน ียงัไม่ชนิอกีเหรอ นี่มนัใช่ครั้งแรกที่ไหน ฉันก็

เหน็แกเลง็นกับนิทกุไฟลต์ แล้วเป็นไง บนิมาห้าปีกน็กมาห้าปี นกจน

จะกลายร่างเป็นเครื่องบนิอยู่แล้วกไ็ม่เหน็มวีี่แววว่าจะได้ผวั”

ววิตระการแยกเขี้ยวใส่ อยากจะเถยีงกลบัเพื่อนนกั แต่มนัตดิที่

ว่า...ทกุคำาที่แพทรกิพูดมา...คอืเรื่องจรงิ 

ย้อนกลับไปสมัยที่เธอเข้ามาทำางานปีแรกๆ ตอนนั้นเวลาเล็ง

ผูช้ายแล้วเป้าหมายไม่ชายตามอง เธอกย็งัถอืว่าเป็นการนกผูช้ายแบบ

อ่อนหดั ปลอบใจตวัเองเสมอว่าเธอยงั ‘มอืใหม่ จรตินางฟ้ายงัไม่เข้า

ที่’ แต่พอเริ่มเข้าปีที่สองที่สาม นกอ่อนหัดตัวนั้นก็ชักแข็งแกร่งขึ้น

เรื่อยๆ เป้าหมายไม่ชายตามองเธอไม่เท่าไร แต่ดันชายตาเลยเธอไป

หาสจ๊วตหนุ่มร่วมไฟลต์หลายต่อหลายครั้ง จนตอนนี้ทำางานมาครบ

ห้าปีแล้ว...กย็งันก ชวดผูช้ายจนไม่รูว่้าจะใช้คำาไหน ถ้าไม่เกรงใจตวัเอง
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จะบอกว่านกจนเป็นมอือาชพี อกีนดิกจ็ะเป็นนกเหลก็ กลายร่างเป็น

เครื่องบนิอย่างที่แพทรกิว่านั่นละ

ใครๆ กค็ดิว่านางฟ้าขาอ่อนที่คอยแจกยิ้มหวานต้อนรบัผูโ้ดยสาร

บนเครื่องบนิอย่างแอร์โฮสเตสสาวสวยต้องมแีต่หนุ่มๆ มารมุล้อมจน 

หวักระไดไม่แห้งเป็นแน่ เธอละอยากจะเรยีกมายนืตรงหน้าแล้วอธบิาย

เรยีงเป็นคนๆ ไปเลยจรงิๆ ว่ามนัใช่อย่างนั้นเสยีที่ไหน การทำางานบน

ห้องทำางานลอยฟ้าที่มตีารางงานเปลี่ยนไปทกุเดอืน หยดุไม่ตรงกบัชาว

บ้านชาวช่อง กนินอนไม่เป็นเวลา วนัหยดุส่วนใหญ่หมดไปกบัการนอน

เพื่อปรบัสภาพร่างกาย และ...ทำาสวยบ้าง...นดินงึ กน็ั่นละ...คดิดูสวิ่า

เธอจะเอาโอกาสที่ไหนไปเจอมนษุย์ผู้ชายนอกสายงาน บอกตามตรง

นะว่าถ้าไม่สปาร์กกันเองในที่ทำางาน เธอก็ไม่รู้จะไปตามหาเนื้อคู่ได้

จากมมุไหนของโลกแล้ว

คนอื่นอาจจะคิดว่าเธอฝันสูงที่อยากจะเดินเคียงคู่กับนักบิน

หนุม่มาดเท่ แต่ววิตระการคนนี้อยากให้ฟังเหตผุลของเธอก่อน กอ็ย่าง

ที่บอกว่าอาชพีอย่างเธอจะหาแฟนที่ไหนได้นอกจากเพื่อนร่วมงาน ครั้น

จะให้เลอืกสจ๊วตหนุม่ที่ทำางานร่วมกนัมากกว่า...ห!ึ พดูไปจะหาว่าเปิด

เผยข้อมูลลับของบริษัท ที่สายการบินสตาร์ไชน์ สกายเลนส์แห่งนี้ 

สจ๊วตกม็ค่ีะ...แต่ที่เป็นผูช้ายน่ะไม่ม ีทนีี้พอเข้าใจหรอืยงัว่าทำาไมตลอด

เวลาที่เข้ามาทำางานที่นี่ เป้าหมายของเธอถึงต้องเป็นกัปตันกับโค-

ไพลอตที่อยู่ในห้องนกับนิเท่านั้น

...ถ้าพวกเขาไม่แอบจบัมอืกนัระหว่างทำางานก่อนนะ เฮ้อออ

อันที่จริงเหตุผลที่เธออยากได้ผัว เอ๊ย! อยากมสีามีเป็นนกับิน

มนักไ็ม่ได้มแีค่นั้นหรอก ต้องเท้าความไปสมยัที่คณุวนัเพญ็ แม่บงัเกดิ

เกล้าของเธอจูงมอืเพื่อนซี้อย่างคณุสมฤด ีแม่ของแพทรกิไปดูดวงกบั

หมอดูชื่อดังเมื่อตอนยังท้องอยู่ แล้วหมอดูก็ดันทำานายว่าเนื้อคู่ของ

ลูกสาวอยู่สูงเลยอาจจะหาผัวยากหน่อย ดีไม่ดีอาจจะหากันไม่เจอ 
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และเพื่อไม่ให้เป็นการถูกครหาว่าลูกสาวขายไม่ออก แม่ของเธอกเ็ลย

เอาคำาทำานายนั้นมากรอกหูทกุวนัตั้งแต่ววิตระการจำาความได้ 

จรงิอยู่ที่ตอนเดก็ๆ สมยัยงัวิ่งเล่นในสวนบ้านคณุยาย เธอเคย

คิดว่าเนื้อคู่ที่แม่ว่าอาจจะเป็นลิงบนต้นมะพร้าว แต่พอโตมาแล้วได้

เป็นนางฟ้าบนเครื่องบนิแบบนี้ เนื้อคู่ของเธอจะเป็นใครไปได้ถ้าไม่ใช่

นักบินสักคนที่อยู่ในสายการบินเดียวกันกับเธอ ก็มันดูมีความเป็น 

ไปได้ที่สดุแล้ว

แต่กด็ูเหมอืนว่าจะมคีนไม่เหน็ด้วย...

“ฉนัว่านะ ที่หมอดเูคยทกัแม่แกว่าเนื้อคูแ่กอยู่สงู อาจจะไม่แม่น

กไ็ด้นะ”

ววิตระการละจากความคดิแล้วเลื่อนสายตาไปมองคนพูด “ได้

ข่าวว่าก็เป็นหมอดูคนเดียวกับที่ยืนยันเสียงแข็งว่าแม่แกจะได้ลูกสาว

ทั้งที่ผลอัลตราซาวนด์ออกมาว่าเป็นผู้ชาย” ว่าแล้วก็ไล่สายตามอง

เพื่อนหวัจดเท้า “แม่นเว่อร์”

“โอเค ถงึจะอย่างนั้นกเ็หอะ แค่ไอ้คยี์เวริ์ดคำาว่า ‘อยู่สูง’ เนี่ย 

กไ็ม่ได้หมายความว่าต้องเป็นนกับนิไหมอะ”

“ฮลัโหล Look at me ค่ะคณุแพทรกิ ดฉินั นางสาวววิตระการ 

ชญานิศ มีอาชีพเป็นแอร์โฮสเตส ถ้าผัวที่อยู่สูงของดิฉันไม่ใช่นักบิน 

แล้วจะเป็นใครไปได้ หรอืแกคดิว่าฉนัจะได้ผวัเป็นคนเชด็กระจกตกึ”

“อ้าว ก็ไม่เลวนะแก หรือบางที...อาจจะเป็นคนขับแอร์พอร์ต-

ลงิก์ กท็ำางานที่สูงอยู่นะ ปิดประตูแรงดดี้วย ปึง!” 

วิวตระการมองท่าปิดประตูที่ออกรสเกินเหตุแล้วสะบัดหน้าใส่ 

“เอาไปคนเดยีวเถอะย่ะ”

“ไม่จำาเป็น” สจ๊วตหน้าฝรั่งที่ได้กิ๊กรายทางแทบจะทุกไฟลต์ 

ยกัไหล่ โบกสมาร์ตโฟนในมอืให้เพื่อนดอูย่างลอยหน้าลอยตา “เพราะ

สามวันที่เราอยู่ที่ญี่ปุ่น คิวฉันแน่นแล้วจ้ะ” ว่าเสร็จก็ยิ้มเยาะอย่าง 
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ผู้ได้รบัชยัชนะ ก่อนจะเชดิหน้าแล้วเดนินำาขึ้นรถบสัของสายการบนิที่

แล่นเข้ามาจอดเทยีบตรงหน้าพอด ี

แอร์โฮสเตสสาวมองจรติการเดนิบดิตดูของเพื่อนแล้วแยกเขี้ยว

ใส่ด้วยความหมั่นไส้ ก่อนจะบ่นพมึพำาในใจ

‘มศีาลเจ้าที่ไหนขอผวัได้มั่งเนี่ย สามวนันี้ววิตระการจะตระเวน

ขอพรให้ได้ผวันกับนิครบทกุสายการบนิไปเลย!’

ร่างเพรยีวทอดยาวอยูบ่นเตยีงนุม่ของโรงแรมแห่งหนึง่ใน

กรุงโตเกียว ซึ่งก็เป็นโรงแรมประจำาที่สายการบินจองเอาไว้ให้ลูกเรือ

เข้าพกั นิ้วเรยีวกำาลงัเลื่อนดขู้อมลูจากหน้าจอแทบ็เลต็ ตั้งแต่ช่วงบ่าย

ของเมื่อวานหลงัจากที่เหล่าลูกเรอืเข้าเชก็อนิที่นี่ ววิตระการกก็ระโดด

ขึ้นเตยีงแล้วหลบัยาวตามที่ตั้งใจเอาไว้ ตื่นมาอกีทกีต็อนท้องร้องเรยีก

หาอาหารมื้อเยน็ มื้อนั้นเธอเลอืกราเมงร้อนๆ จากร้านอร่อยใกล้โรงแรม

ให้ช่วยเพิ่มพลังงานและความอบอุ่นให้ร่างกายที่ต้องต่อสู้กับอากาศ

หนาวจดัของเดอืนพฤศจกิายน ก่อนจะเดนิฝ่าลมหนาวกลบัเข้าโรงแรม 

ไม่ลืมเอ่ยขอบคุณคนบนฟ้าตลอดทางที่ไม่โปรยหิมะลงมาด้วย ไม่

อย่างนั้นคนไม่ชอบอากาศหนาวอย่างเธอเป็นต้องแข็งตายข้างถนน

แน่ๆ

หลังจากนอนอุ่นสบายใต้ผ้าห่มตลอดคืนแล้ว วันนี้ก็เป็นวัน 

ฟรเีดย์ของเหล่าลกูเรอื ช่วงเวลาแห่งการพกัผ่อนร่างกายก่อนที่จะต้อง

ผจญกบังานหนกัอกีครั้งในไฟลต์ช่วงบ่ายของวนัพรุง่นี้ ววิตระการที่พกั

ผ่อนจนอิ่มหนำาจากเมื่อวานแล้วกำาลงัหาข้อมูลอยูว่่าวนันี้เธอควรจะไป

ไหนดี คิดแล้วก็หันไปมองหน้าต่างออกไปข้างนอก สีของท้องฟ้า 

ตอนนี้อมึครมึ ฝนทำาท่าจะตกอย่างที่พยากรณ์อากาศว่าเอาไว้

ขณะที่คนหนึ่งกำาลงัลงัเลว่าจะออกไปข้างนอกดไีหม ใครอกีคน

ก็ส่งข้อความเข้ามาเรียกความสนใจของเธอพอดี วิวตระการหันมอง
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สมาร์ตโฟนของเธอที่วางอยู่ใกล้ๆ เหน็ว่ามขี้อความจากแพทรกิถูกส่ง

มา แล้วพอเธอเปิดอ่านดูเท่านั้นละ ลูกตาก็กลอกวนไปมาสามรอบ

อย่างไม่ต้องรอให้สมองสั่งเลย

Hi ชะน ีเป็นไง ยงัอยู่ดกีนิดนีะ

ไอ้ข้อความน่ะไม่เท่าไร แต่รูปถ่ายระยะแนบชิดกับหนุ่มหน้าตี๋

คนใหม่ใต้ร่มพลาสตกิใสๆ คนัเดยีวกนัที่ถูกส่งตามมานี่ส ิไม่ต้องบอก

กร็ู้ว่าประเดน็ไม่ได้อยู่ที่ข้อความที่ยายเพื่อนแสนรกัแสนเลวส่งมา แต่

มนัอยู่ที่รูปถ่ายที่อยากจะส่งมายั่วให้เธอตาร้อนนี่ต่างหาก

แต่เดี๋ยว...

“เอ๊ะ! นี่มนัผูโ้ดยสารที่นั่ง 4D ไฟลต์เมื่อวานนี่” ว่าแล้วกอ้็าปาก

หวอ ก่อนจะทำาท่าฮดึฮดั “ฮึ่ย ทฉีนัอ่อยนกับนิละหาว่าฉนัเอาเวลางาน

มาหาผวั ละทตีวัเองล่ะ หลกัฐานมนัฟ้องขนาดนี้ แอบหาผวั on duty 

ชดัๆ”

“ไม่ออกไปไหนเหรอววิ” เสยีงหวานของสาวร่วมห้องดงัขึ้นดบั

ไฟริษยาให้วิวตระการได้ทันเวลาพอดี คนถูกถามละความสนใจจาก

โทรศัพท์มือถือแล้วหันไปหาเจ้าของคำาถามที่กำาลังเดินออกมาจาก

ห้องนำ้า

“ตอนแรกกว็่าจะออก แต่พยากรณ์อากาศบอกว่าฝนจะตก ไม่

อยากเป็นหวดัตอนไฟลต์กลบั เลยลงัเลอยูว่่าจะไปดไีหม” คนบนเตยีง

ตอบพลางย้ายสายตามองตามร่างเล็กที่เดินมานั่งลงที่เก้าอี้หน้าโต๊ะ

เครื่องแป้ง ก่อนจะเอ่ยถามอกีฝ่ายบ้าง “เดอืนล่ะ จะไปไหนรเึปล่า”

คล้ายเดอืนส่ายหน้า “ไม่ละ มาบ่อยจนไม่รู้จะไปไหนแล้ว”

ววิตระการพยกัหน้าอย่างเข้าใจ คล้ายเดอืน คอืแอร์โฮสเตสสาว

หน้าหวาน เพื่อนร่วมรุ่นที่เข้ามาเทรนเป็นลูกเรอืพร้อมกนักบัเธอ เลย

ทำาให้สนทิสนมกนัมาตั้งแต่ตอนนั้น แม้ว่าพอเข้ามาทำางานจะได้ทำางาน

ไฟลต์ตรงกนัไม่บ่อยเท่าไรนกั แต่กย็งัตดิต่อกนัอยู่ตลอด และเวลาได้
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บินไฟลต์เดียวกันทีไรก็จะได้นอนร่วมห้องเดียวกันแบบนี้เสมอ และ

เพราะคล้ายเดอืนมคีวามรู้ด้านภาษาญี่ปุ่น จงึไม่แปลกที่มกัจะถูกจดั

ให้บนิมาที่นี่บ่อยกว่าคนอื่นๆ ถ้าจะเบื่ออย่างที่พูดกค็งไม่แปลก

“แล้วตอนแรกววิตั้งใจจะไปไหนเหรอ”

วิวตระการที่กำาลังอ่านข้อมูลในแท็บเล็ตอยู่ย้ายสายตากลับไป

หาเพื่อนอกีครั้ง “ขอพร”

“ขอพร? ที่ไหน”

“ก็ยังไม่รู้เลยเนี่ย กำาลังหาข้อมูลอยู่” ตอบเพื่อนเสร็จก็ฉุกคิด

บางอย่างขึ้นมาได้ อนัที่จรงิคล้ายเดอืนกม็าที่นี่บ่อย บางทเีพื่อนของ

เธออาจจะมคีำาแนะนำาดีๆ  กไ็ด้ เมื่อคดิได้อย่างนั้น ววิตระการกข็ยบั

ไปจนสดุปลายเตยีง ก่อนจะเอ่ยถามคนที่นั่งอยู่หน้ากระจก

“นี่เดอืน แกพอจะรู้จกัศาลเจ้าที่แบบ...ขอผวัได้ไหม”

“หา!?”

“เอาแบบศกัดิ์สทิธิ์ๆ  หน่อย ขอปุ๊บได้ปั๊บอะไรแบบนี้”

คนฟังกลั้นยิ้มเมื่อเหน็สหีน้าของเพื่อนก่อนจะระเบดิหวัเราะออก

มา “ไหนบอกว่าจะรอเนื้อคู่ที่อยู่สูงไง ทำาไมตอนนี้เปลี่ยนเป้าหมาย

แล้วเหรอ”

เข้าใจไม่ผิดหรอก คล้ายเดือนก็เป็นเพื่อนอีกคนที่รู ้เรื่องคำา

ทำานายเนื้อคูต่นุาหงนัของเธอเหมอืนกนั ตอนแรกเธอกต็ั้งใจจะเกบ็เป็น

ความลับ แต่พอสนิทกันมากๆ เข้า เธอก็ดันพลั้งปากไปเสียเองว่ามี

เป้าหมายสูงสดุคอืการพชิติใจนกับนิหนุม่มาดเท่ เหตผุลหนึ่งที่เธอไว้ใจ

ให้คล้ายเดอืนล่วงรู้ความลบันี้ได้ คงเป็นเพราะ...

ถ้าเป็นแอร์โฮสเตสสาวคนอื่นๆ เธออาจจะมองว่าเป็นคู่แข่ง 

แต่สำาหรบัคล้ายเดอืนน่ะไม่ใช่

คล้ายเดอืนจดัอยูใ่นประเภทพนัธมติร เพราะเธอคอืแอร์โฮสเตส

เพียงไม่กี่คนที่ขยาดนักบินอย่างที่สุด ถึงขนาดเคยออกปากว่าชาตินี้
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จะไม่มผีวัเป็นนกับนิเดด็ขาด ทั้งเจ้าชู ้ทำางานไม่ตดิที่ บนิไปบนิมาแบบ

นี้คงได้มเีมยีน้อยเวลิด์ไวด์ไปทั่วโลก โยงใยยิ่งกว่าเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ 

และในเมื่อทาร์เก็ตของคล้ายเดือนกับเธอไม่ตรงกัน ความปรองดอง

ของแอร์สาวทั้งสองจึงบังเกิด และนี่คือสาเหตุของความซี้ปึ้กและอยู่

ร่วมกนัได้อย่างสนัตสิขุจนถงึทกุวนันี้

“เป้าหมายไม่ได้เปลี่ยนหรอก แต่แค่อยากจะขอพรให้เจอเร็ว

ขึ้น”

“แต่แกจะขอกับศาลเจ้าญี่ปุ่นเนี่ยนะ” คล้ายเดือนมองสบตา

เพื่อนผ่านกระจก แต้มครมีทาผวิลงบนใบหน้าไปด้วย “เขาจะฟังภาษา

เรารู้เรื่องเหรอแก”

“เออ พูดมเีหตผุล” ววิตระการพยกัหน้าตาม ยกมอืขึ้นเท้าคาง

อย่างครุ่นคดิ “สิ่งศกัดิ์สทิธิ์ไม่น่ามวีุ้นแปลภาษาเหมอืนโดเรมอน”

“เอาอย่างนี้ ฉันมีที่นึง อยู่แถวๆ บ้านฉันเลย รับรองว่าเด็ด” 

คราวนี้คนที่นั่งหน้ากระจกหมุนเก้าอี้หันมาหาคนบนเตียง โน้มตัวมา 

กระซิบใกล้ๆ ราวกับกลัวว่าจะมีใครมาได้ยิน “เสียงลือเสียงเล่าอ้าง 

ว่าได้ว่าโดนมาหลายรายแล้ว”

คนฟังมองสีหน้าจริงจังของเพื่อนประกอบกับนำ้าเสียงเชื้อเชิญ

แล้วอดสงสยัไม่ได้ “แล้วแกไปดูมารยึงั”

“ยงั”

“อ้าว ไหนว่าเดด็ไง”

“กเ็กบ็ตงัค์ก่อน”

“มนัแพงขนาดนั้นเลยเหรอแก”

คล้ายเดอืนถอนหายใจ “ค่าดูอะไม่แพงหรอก แต่ที่ฉนับอกว่า

เกบ็ตงัค์ก่อน คอืเกบ็ตงัค์จากอาชพีแอร์ให้ได้ประมาณนงึก่อน เผื่อว่า

หมอดูทักว่าฉันได้ผัวนักบิน ฉันจะได้ชิงลาออกก่อนเลยไง ขึ้นคานดี

กว่าตรอมใจ มผีวัเจ้าชู้นั้นไซร้ สู้ไม่มเีลยดกีว่า”
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“โอ้ววว กลวัปานนั้น ไม่เอาให้ฉนักไ็ด้นะ ไม่โกรธ”

“นี่ ผูช้ายนะ ไม่ใช่เศษตงัค์” ว่าแล้วกเ็อื้อมไปดงึแทบ็เลต็ในมอื

วิวตระการมากดหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ก่อนจะส่งคืนให้เจ้าของ 

“อะ ที่นี่แหละ ลองไปดู ฉนัมั่นใจว่าเขาจะให้คำาแนะนำาดีๆ  กบัแกได้”

“หมอดูลูกแก้วชักเนื้อคู่” วิวตระการอ่านข้อความแล้วทำาหน้า

เหยเก “ฟังดูเหมอืนชกัมดลูกยงัไงไม่รู้ มนัจะดแีน่เหรอแก”

“อ้าว ดสี ิกช็กัมดลูกของแกให้มาเจอกบั...” คล้ายเดอืนยกมอื

ขึ้นปิดปากทันควันเมื่อรู้ตัวว่าเกือบหลุดพูดคำาจั๊กจี้ในสมองออกไป 

แต่แน่นอนว่าเพื่อนเดาสิ่งที่เธอคดิไม่ยาก

“ไอ้เดอืน ไอ้ลามก” ววิตระการมองเพื่อนตาโต ทว่าคนโดนหา

ว่าคดิลามกกลบัหวัเราะร่า แถมคะยั้นคะยอต่อ

“ไปเหอะน่ะ แม่หมอเขาชักเนื้อคู่ให้มาเจอกันแล้วหลายราย 

รบัรอง ได้แน่ แกเชื่อฉนั”

คนถูกยมุองสหีน้ามั่นใจของเพื่อนแล้วส่ายหน้าดกิ “บ้า ไม่เอา

หรอก...แค่พูดกเ็สยีวมดลูกขึ้นมาเลย”

รถยนต์อีโคคาร์ห้าประตูขนาดกะทัดรัดสีขาวครีมแล่น

อย่างช้าๆ ไปตามถนนเลก็ๆ ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านชานเมอืง คนขบั

ชะลอความเรว็ลงอกีเลก็น้อยก่อนจะจอดเทยีบข้างทาง แล้วหยบิสมาร์ต

โฟนขึ้นมาขยายดูแผนที่จากจีพีเอสนำาทาง คิ้วเรียวที่เจ้าตัวใช้เวลา

เกอืบสามสบินาทใีนการบรรจงเขยีนแต่งขมวดมุน่เข้าหากนัด้วยอาการ

ครุ่นคดิ ก่อนจะบ่นกบัตวัเอง

“มันตรงไหนแน่ละเนี่ย จีพีเอสบ้านี่ก็พาวนแถวนี้มาจะเป็น

ชั่วโมงแล้ว” 

เมื่อพิกัดที่ได้จากอินเทอร์เน็ตพาหญิงสาวไปถึงจุดหมายไม่ได้

สกัท ีเหน็ทเีธอคงต้องพึ่งความสามารถในการ...เดาเส้นทางของตวัเอง
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แทน ววิตระการกดออกจากหน้าแอปพลเิคชนันำาทาง แล้วเปลี่ยนไป

เปิดหน้าเวบ็ไซต์ที่มรีูปถ่ายของสถานที่เป็นจดุหมายแทน

“รั้วไม้ไม่สูงมาก มีต้น...ต้นอะไรเนี่ยใบหยักๆ สองข้างแบบนี้ 

เมื่อกี้เหมอืนจะขบัผ่านอยู่นี่นา” ลงัเลอยู่กบัความคดิเลก็น้อย ก่อนจะ

เคลื่อนรถไปตามเส้นทางที่คิดว่าเคยเห็นบ้านหลังเดียวกับภาพในจอ

โทรศพัท์ 

ไม่นานนักสาวคนขับก็ชะลอรถอีกครั้งที่หน้าบ้านไม้หลังหนึ่ง 

เธอมองสลบักบัรูปในหน้าจอสมาร์ตโฟนไปมา ก่อนเรยีวปากชมพูอิ่ม

จะแย้มยิ้มด้วยความดใีจ

“หลงันี้ไง! กห็าไม่ยากซะหน่อย ขบัวนไปวนมาตั้งนาน” ว่าเสรจ็

กท็ำาท่าจะดบัเครื่องรถ ทว่าความคดิหนึ่งกพ็ุ่งชนสมองทำาให้หญงิสาว

ต้องหยดุชะงกั 

“เดี๋ยวก่อน! จะลงไปแบบโจ่งแจ้งไม่ได้ ไอ้เดอืนยิ่งบอกว่าบ้าน

อยูแ่ถวนี้ด้วย” พดูไปกม็องซ้ายมองขวาไป “ยนืยนัเสยีงแขง็ไปแล้วว่า

ให้ตายยงัไงกไ็ม่มาเดด็ขาด จะให้ไอ้เดอืนเหน็ไม่ได้”

คิดได้อย่างนั้นแอร์โฮสเตสสาวก็เคลื่อนรถของตัวเองเลยบ้าน

หลังนั้นออกไปอีกหน่อย ย้ายไปจอดที่หน้าบ้านหลังหนึ่งซึ่งอยู่ถัดไป

อกีสามหลงั คดิว่ายอมเดนิไกลนดิหน่อยคงไม่เป็นไร เมื่อได้ที่ที่เหมาะ

สมแล้ว สาวเจ้ากด็บัเครื่องรถ คว้ากระเป๋าถอืคูใ่จขึ้นสะพายบ่า ไม่ลมื

หยบิหมวกปีกกว้างที่เตรยีมการมาอย่างรอบคอบ 

ววิตระการออกมายนืข้างรถ จดัชดุเดรสของเธอให้เข้าที่ก่อนจะ

สวมหมวกปีกกว้าง ก้าวออกมาห่างจากรถของตวัเองเลก็น้อยเพื่อมอง

เงารางๆ ที่สะท้อนบนกระจกรถ หญิงสาวยกมือขึ้นหมุนหมวกให้อยู่

ในองศาที่พอเหมาะ ก่อนจะฉกียิ้มกว้างให้เงาตรงหน้าอย่างพอใจ

“นอกจากจะช่วยบงัแดดได้ดแีล้ว ยงัอำาพรางใบหน้าได้อกี นี่ยงั

ไม่รวมกบัความภาคภูมใิจที่ซื้อมาได้ในราคาเซลส์นะ” พดูแล้วกด็ดีนิ้ว



อินเอวา   17

บลิต์อารมณ์ให้ตวัเองไปหนึ่งท ี“เรดิเว่อร์”   

เสื้อผ้าหน้าผมโอเคแล้ว สุดท้ายก็เหลือแค่แว่นกันแดด วิว-

ตระการหยบิแว่นกนัแดดแบรนด์ยอดนยิมออกมาจากกระเป๋า ก่อนจะ

บรรจงสวมเพื่อปกปิดหน้าตาอกีชั้นหนึ่ง ไม่ได้อายหรอกนะที่ใครจะมา

เหน็ว่าเธอมาหาหมอดู แต่มนัก.็..แอบเขนินดิหน่อยที่จะบอกว่าหมอดู

คนนั้นคอืหมอดูลูกแก้วชกัผวั เอ๊ย! ชกัเนื้อคู่ แล้วถ้ายิ่งมคีนรู้ว่าขนาด

มาชกัเนื้อคู่ถงึที่แล้วเธอกย็งั ‘นก’ 

ไอ้ววิเอ๊ย ได้แกรนด์โอเพนนงิเปิดตวัเป็นนางพญานกของสาย-

การบนิกค็ราวนี้ละ

หลงัจากที่ไฟลต์บนิกลบัมากรงุเทพฯ แลนดงิเมื่อคนื เธอกข็บคดิ

เรื่องที่คล้ายเดือนพูดตลอด สุดท้ายก็ตัดสินใจว่าจะลองดูสักตั้ง 

อย่างไรเสียวันนี้เธอก็ว่าง อีกอย่างลองดูหน่อยก็คงไม่เสียหายอะไร 

ถอืว่าหาที่พึ่งทางใจหลงัจากนกตดิต่อกนัมาห้าปีกแ็ล้วกนั 

ถงึแม้จะคดิอยู่ในใจว่าแค่ดูดวงเล่นๆ เพลนิๆ ไม่ได้จรงิจงัมาก 

แต่กอ็ดกงัวลไม่ได้ เพราะยายเพื่อนตวัดดีนัยนืยนัหนกัแน่นว่าแม่นนกั

แม่นหนา แล้วถ้าเกดิแม่หมอดนัทำานายว่าเนื้อคูข่องเธออยูส่งูสดุปลาย

ฟ้าไม่มีวันหากันเจอล่ะ หรือไม่ก็...คำาว่าสูงที่ว่าอาจจะเป็น...สูงอาย ุ 

แค่คดิภาพตวัเองกำาลงัพลอดรกักบับซิเินสแมนสกัคนที่อาจจะเคยเป็น

ผูโ้ดยสารบนเครื่องที่อายอุานามรุน่ราวคราวเดยีวกบัพ่อ ไม่ได้รงัเกยีจ

คนแก่นะ แต่กไ็ม่ไหวไหม เกรงว่ามนัจะนบัญาตกิันลำาบากไปหน่อย

สาวร่างเพรยีวสะบดัหน้าไล่ความคดิฟุ้งซ่าน สูดหายใจลกึแล้ว

เชดิหน้า ดงึความมั่นใจจากทกุอณูปอดของเธอออกมา

“เอาน่ะ มาถงึขนาดนี้แล้ว มแีต่ต้องเดนิหน้า อะไรจะเกดิมนัก็

ต้องเกดิ สู!้” ววิตระการเรยีกพลงัใจให้ตวัเองเป็นครั้งสดุท้าย ก่อนก้าว

ฉบัๆ เปิดรั้วไม้ตรงเข้าไปยงัตวับ้าน

บ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวสีฟ้าอมเทา หลังไม่เล็กไม่ใหญ่ 
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มีชานระเบียงไม้ยื่นออกไปจากด้านข้างของตัวบ้าน บ้านไม้น่าอยู่ที่

ซ่อนตัวเงียบๆ อยู่ในสวนที่เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่นานาชนิด มองไม่

ออกเลยว่าเป็นบ้านของหมอดูชื่อดัง นี่ถ้ามีกลิ่นกาแฟโชยมาอ่อนๆ  

ไม่ว่าใครกต็้องเดาว่าเป็นร้านกาแฟในสวนแน่ๆ

วิวตระการกดออดที่หน้าประตูบ้านหนึ่งครั้ง ก่อนจะเปิดประตู

เข้าไปเมื่อได้ยินเสียงคำาอนุญาตแว่วมา แล้วสิ่งแรกที่เข้ามาทักทาย

สายตาของผูม้าเยอืนคอืม่านผ้าฝ้ายบางๆ ที่ยาวลงจดพื้นห้อง อำาพราง

ให้หญงิสาวเหน็เจ้าของบ้านที่นั่งอยูห่่างออกไปเพยีงรางๆ กลิ่นกำายาน

ที่ลอยมาเตะจมกูเริ่มชวนให้อารมณ์ของเธอคล้อยตามบรรยากาศของ

สถานที่ หญิงสาวรับรู้ได้ถึงมนตร์ขลังบางอย่างที่ลอยวนอยู่รอบตัว 

ทว่าน่าแปลก แทนที่เธอจะรู้สึกเกร็งกับบรรยากาศที่ไม่คุ้นชิน หญิง

สาวกลบัผ่อนคลายยิ่งกว่าตอนก่อนจะเดนิเข้ามาในบ้านเสยีด้วยซำ้า

“เข้ามานั่งก่อนส”ิ เสยีงเชื้อเชญิจากเงารางๆ ที่อยู่หลงัม่านดงั

ขึ้นเรยีกสตหิญงิสาว 

วิวตระการพยักหน้ารับ ก่อนยื่นมือเรียวไปแหวกม่านข้างหนึ่ง

ออก ในจังหวะนั้นเอง สายตาของหญิงสาวก็สานสบเข้ากับสายตา

เรยีบนิ่งทว่าเป็นมติรที่มองมา เจ้าของสายตานั้นพยกัหน้าให้เธอช้าๆ 

อกีครั้ง ผู้มาเยอืนจงึเดนิตรงไปนั่งที่เก้าอี้ตรงหน้าอกีฝ่ายที่ว่างอยู่

แอร์โฮสเตสสาวประสานมอืบางของเธอเอาไว้บนโต๊ะ หลงัจาก

กล่าวทกัทายและแนะนำาตวักบัเจ้าของสถานที่แล้ว ววิตระการได้ข้อมลู

มาจากอนิเทอร์เนต็ว่าคนตรงหน้าเธอคอื แม่หมอจงกล หมอดลูกูแก้ว

พยากรณ์ผู้เลื่องชื่อ ควิแน่นเอี้ยดยาวตดิกนัหลายเดอืน ตอนแรกเธอ

ก็เกือบจะถอดใจแล้ว แต่ก็ไม่รู้อะไรดลใจให้เธอลองโทร. มา แล้วก็

เหมือนว่าโชคจะเข้าข้างที่มีคนยกเลิกคิวของบ่ายวันนี้พอดี สงสัยว่า

ฟ้าจะเห็นใจที่เธอนกมาหลายทีเลยช่วยอำานวยความสะดวกให้ก็เป็น

ได้



อินเอวา   19

แม่หมอจงกลคอืหญงิวยักลางคนที่มแีววตานิ่งน่าเกรงขาม ผวิ

ขาวผ่องมรีิ้วรอยตามอายบุ้างแต่กถ็อืว่าไม่มาก แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่

แทบจะดูออกตั้งแต่แวบแรกว่าเป็นหมอดู ก็มันช่างดูลึกลับเหมือนมี

อะไรซ่อนอยู่อย่างไรชอบกล

“ยงัสาวยงัสวยแบบนี้ ไม่พ้นมาถามหาคู่แท้ละส ิอกหกัมาหรอื

ยงัไง”

ววิตระการฟังคำาถามแรกแล้วยิ้มแห้ง “ไม่มโีอกาสได้อกหกัเลย

ค่ะแม่หมอ นกบนิว่อนมาทั้งชวีติ” 

“จรงิหรอื หน้าออกจะจิ้มลิ้มแบบนี้ ไหนๆ ขอแม่หมอดูหน่อย” 

แม่หมอจงกลว่าพลางผายมอืให้คูส่นทนาเอื้อมมาแตะที่ลูกแก้ว

ใสตรงหน้า ววิตระการสะดุ้งเลก็น้อยเมื่อสมัผสัถงึความเยน็เฉยีบของ

ลูกแก้ว แล้วพอเห็นว่าแม่หมอหลับตาลง เธอก็เลื่อนสายตาจาก 

ลูกแก้วใสขึ้นไปมองรมิฝีปากแดงอมม่วงของคนตรงหน้า ฉบัพลนันั้น

ความคดิที่วิ่งชนสมองกด็งึความสนใจของเธอไป

‘ลิปสติกของแม่หมอก็สีสวยดีเหมือนกันนะ แดงอมม่วงกำาลัง

เข้าเทรนด์ จะเสยีมารยาทไหมนะถ้าจะถามว่าแบรนด์ไหน’ 

“อะแฮ่ม มสีมาธหิน่อย ตกลงจะเอาลปิหรอืจะเอาผวั”

คนถูกขดัความคดิถงึกบัสะดุ้ง เบกิตากว้าง อ้าปากค้างเพราะ

ไม่คิดว่าคนตรงหน้าจะล่วงรู้ความคิดของเธอขนาดนี้ หญิงสาวอำ้าอึ้ง

อยู่เกอืบนาท ีก่อนจะหดคอคล้ายจะเอ่ยคำาขอโทษแล้วอ้อมแอ้มตอบ

กลบัไป 

“เอาผวัค่ะ” 

“หลบัตา”

สิ้นเสยีงคำาสั่งที่เรยีบนิ่ง ววิตระการรบีหลบัตาลง ปัดความคดิ

วุน่วายทั้งหมดในหวัออก รวบรวมสมาธทิั้งหมดไปจดจ่ออยูก่บัลูกแก้ว

พยากรณ์ที่เธอสมัผสัอยู่ ในเมื่อหมอดูแม่นเว่อร์มานั่งอยู่ตรงหน้าแล้ว 
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คราวนี้ละ เธอจะต้องรูใ้ห้ได้ว่าจะเอาไม้ไปสอยเนื้อคูป่รศินาที่อยูส่งูนกั

สูงหนาของเธอได้จากที่ไหน

“คนเดยีวเท่านั้น!” นำ้าเสยีงหนกัแน่นของแม่หมอจงกลเรยีกให้

ววิตระการลมืตาขึ้นมอง “ลกูจะมผีูช้ายที่เข้ามาเป็นแฟนอกีแค่คนเดยีว

เท่านั้น แล้วคนนั้นแหละที่เป็นเนื้อคู่”

“คนเดยีว?” ววิตระการเผลอหลดุปากพร้อมกบักลอกตา “เอ่อ...

แล้วคนเดยีวที่ว่านี่ เจอกนัหรอืยงัคะ”

“เกอืบจะเจอกนัหลายทแีล้วนะ แต่คลาดกนัไปมา” 

แอร์โฮสเตสสาวมองหน้าแม่หมอที่พูดเสียงเรียบ แต่สีหน้าเริ่ม

เครยีดขึ้นเลก็น้อย ทำาเอาคนฟังลุน้ในสิ่งที่อกีฝ่ายจะเอ่ยต่อ “เนื้อคูข่อง

ลูกน่ะอยู่สูง ทางเดนิชวีติเลยไม่ได้อยู่ในเส้นในแนวเดยีวกนั เขาเรียน

ที่นงึ เราเรยีนที่นงึ เขากนิข้าวร้านนี้ เราไปกนิข้าวร้านโน้น ใช้ชวีติคนละ

แบบ กเ็ลยเจอกนัยาก”

วิวตระการพ่นลมหายใจอย่างลืมตัว ดูดวงหมอไหนก็บอกว่า

เนื้อคู่อยูส่งู นกับนิที่อ่อยอยู่ตลอดนี่ยงัไม่สงูพอหรอืไง สงูกว่าเครื่องบนิ

กน็อกโลกแล้วนะ เนื้อคูเ่ธอคงไม่ใช่โกโบรทิี่เดนิเล่นอยูบ่นทางช้างเผอืก

อนัไกลโพ้นหรอกใช่ไหม

ให้ตายเหอะ! มคีนเดยีว อยู่สูง แถมยงัเจอกนัยากอกี แม่หมอ

มีโปรแกรมสลับเนื้อคู่ไหมนะ เธอจะได้ซื้อคอร์สวันนี้ สลับเปลี่ยนคน

เสยีตั้งแต่ตอนนี้เลย 

“กไ็ม่ใกล้ไม่ไกล แต่ที่ยงัไม่เจอกนั เพราะว่าทศิทางลมเนื้อคูข่อง

เราไม่ตรงกนั” คำาพดูของแม่หมอจงกลดงึสตใิห้หญงิสาวกลบัมาจดจ่อ

กบัเรื่องตรงหน้าอกีครั้ง

“มนัต้องดูทศิทางลมด้วยเหรอคะ”

เรียวปากสีแดงอมม่วงยกยิ้มเล็กน้อย ก่อนจะพยักหน้าช้าๆ  

“ใช่ส ิกอ็ยู่ในทศิทางลมที่ไม่อำานวย ลมจะพดัพาเนื้อคู่ให้มาเจอกนัได้
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อย่างไร จรงิไหม”

“แล้วอย่างนี้หนูต้องทำายงัไงคะ”

“ไม่ยากเลย แค่ย้ายที่อยู่ ในเมื่อเขาอยู่สูง เรากย็้ายไปอยู่ในที่

สูง”

“ย้ายไปอยูท่ี่สงู ตามทศิทางลม...” ววิตระการพมึพำาพลางพยกั

หน้าซำ้า คิดภาพตามในสิ่งที่คนชี้ทางพูด ก่อนจะยื่นหน้าเข้าไปถาม 

แม่หมอใกล้ๆ “ลมที่ว่านี่...ลมเนื้อคู่เหรอคะ”

“เขาเรยีกว่าลมได้ผวัลกู” แม่หมอจงกลตอบกลบัทนัควนัจนคน

ถามผงะถอยมาพงิพนกัเก้าอี้ 

“คณุพระ!” แอร์โฮสเตสสาวยกมอืขึ้นทาบอก จู่ๆ กใ็จเต้นขึ้น

มาเพียงแค่ได้ยินคำาว่า...ลมได้ผัว ชั่งใจอยู่สามอึดใจแล้วถามออกไป 

“เอ่อ...ถ้าย้ายไปตรงนั้นแล้ว...ลมจะโกรกเบอร์แรงเลยไหมคะ”

“ไม่อยากจะบอก แรงชนดิที่เรยีกว่ามรสมุเลยละลูก”

ววิตระการรบียกมอืปิดปากที่อ้าค้าง ก่อนจะเปลี่ยนเป็นยิ้มกริ่ม

เมื่อจนิตนาการไปถงึลมที่หอบเนื้อคู่มาให้ ภาพชายในฝันผดุขึ้นในหวั

ราวกบัดอกเหด็ เลอืกไม่ถกูเลยว่าเอาคนไหน คดิพลางเลื่อนสายตาไป

มองคนตรงหน้าด้วยดวงตาวาววบัแล้วตอบกลบัเสยีงหนกัแน่น

“คราวนี้ละววิตระการจะได้เลกินกซะท!ี” 
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สาวร่างเพรยีวบางด้วยความสงูหนึง่ร้อยหกสิบแปดเซนตเิมตร 

เดินอย่างหมดอาลัยตายอยากเข้ามาในห้องพัก หญิงสาวหยุดที่หน้า

ชั้นรองเท้าที่วางอยู่ใกล้ประตู สลัดรองเท้าส้นสูงที่สวมอยู่ทิ้งไปส่งๆ 

ไม่มีกะจิตกะใจแม้แต่จะเปิดตู้แล้วเก็บมันให้เข้าที่ เพิ่งจะดี๊ด๊าเพราะ

แม่หมอจงกลช่วยแนะวิธีชักเนื้อคู่ให้เธอมาหมาดๆ แต่พอกลับมาถึง

คอนโดเท่านั้นละ...

วิวตระการทิ้งตัวอย่างหมดเรี่ยวแรงลงบนโซฟาในห้องนั่งเล่น

ราวกับถูกซองสี่เหลี่ยมสามซองในมือเธอตอนนี้ดูดพลังไปจนหมดสิ้น 

หญิงสาวนอนมองเพดานด้วยอาการเซ็งๆ อยู่หลายนาที ก่อนจะยก

ซองในมอืขึ้นมาดูเพื่อตอกยำ้าความชอกชำ้าให้ตวัเองอกีครา

“เรยีนเชญิ คณุววิตระการ ชญานศิ ใครแต่งอกีละเนี่ย มาซะ

ซองชมพูหวานไม่เกรงใจคนโสดเลย” อ่านออกเสยีงข้อความบนหน้า

ซองซองแรกด้วยนำ้าเสียงประชดประชันเสร็จก็เปลี่ยนสลับอีกซองขึ้น

มา “เรยีนเชญิ ววิ Cabin Crew เหอะ...อนันี้เพื่อนที่ทำางานแน่ๆ” ถอน

หายใจใส่เพดานแล้วกลั้นใจดึงซองสุดท้ายออกมาดู “เรียนเชิญ วิว 

Business Eng. อมื เอาเข้าไป ตบท้ายด้วยเพื่อนมหา’ลยั” บ่นไปพลาง

เปิดซองอ่านรายละเอียดไปพลาง ก่อนจะโยนการ์ดเชิญร่วมงาน

2
ขึ้นที่สูง
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แต่งงานทั้งสามใบไปบนโต๊ะหน้าโซฟา 

“ดจีรงิจริ้ง ให้มนัได้อย่างนี้ส ิมาครบหมด เพื่อนมธัยม เพื่อน

มหา’ลยั เพื่อนทำางาน ไอ้จะแต่งงานออกเรอืนไปมผีวัเนี่ยเพื่อนกไ็ม่ว่า

อะไร แต่ช่วยอย่าแต่งเดอืนเดยีวกนัได้ไหม หาชดุตามธมีสวี่าวุ่นวาย

แล้ว ยังต้องมาใส่ซองอีก นี่ยังไม่รวมบรรยากาศความรักอันชื่นมื่นที่

แสนจะขมขื่นสำาหรบัคนโสดนะ ไปมากี่งาน...เพื่อนเจ้าบ่าวกไ็ม่เคยได้

ตดิไม้ตดิมอืมากบัเขา คดิแล้วเหมน็ความรกัโว้ยยย”

โวยวายเสียงดังอยู่คนเดียวในห้อง ก่อนจะลุกขึ้นแล้วเดินตรง

เข้าครัวไป ตั้งใจจะหานำ้าหาท่าดื่มเพื่อดับจิตใจที่ร้อนรุ่มเสียหน่อย 

“เดือนที่แล้วแต่งไปสอง เดือนนี้อีกสอง เดือนหน้าสาม ยิ่งเข้าหน้า

หนาวยิ่งขยนัแต่งงานกนัเหลอืเกนิ จ้า...เอาให้เตม็ที่ จะไม่ให้ไอ้ววิรบี

ไปหาหมอดูชักเนื้อคู่ได้ยังไง ไปงานแต่งทีไร สายตาเพื่อนที่มองมา

เหมอืนเรยีกฉนัอยู่ในใจ ‘แอร์กี่ๆ ’ คดิแล้วกห็ลอนชะมดั” ววิตระการ

กระดกนำ้าเย็นจนหมดแก้วแล้วก็พ่นลมหายใจออกมาเฮือกใหญ่ “ใบ

แจ้งหนี้บตัรเครดติว่าน่ากลวัแล้ว การ์ดแต่งงานของเหล่าบรรดาเพื่อน

พ้องนี่ส ิน่าสยดสยองยิ่งกว่า”

บ่นไม่ทนัขาดคำา เสยีงสมาร์ตโฟนในกระเป๋ากเ็รยีกความสนใจ

จากเธอไป ววิตระการเดนิกลบัไปที่ห้องนั่งเล่นแล้วหยบิโทรศพัท์ออก

มาดู กดมุมปากลงเล็กน้อยเมื่อเห็นว่าปลายสายที่โทร. เข้ามาไม่ใช่

ใครที่ไหน แต่เป็น ‘แพตตี้’ อกีชื่อหนึ่งในวงการไม้ป่าของยายแพทรกิ 

นั่นละ

“ว่าไง ปลอดผู้ชายแล้วเหรอ ถงึโทร. หาฉนัได้เนี่ย”

“โอ๊ยยย คนเรามนักต้็องมพีกับ้างอะไรบ้าง” นำ้าเสยีงดดัจรติจน

คนฟังที่จนิตนาการท่าทางอนัน่าหมั่นไส้ของเพื่อนซี้ออกเผลอแบะปาก 

“ที่โทร. หาเนี่ย กเ็หน็ว่าเยน็นี้เราว่างตรงกนั ว่าจะชวนแกไปเดนิหาชดุ

หน่อย”
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“ชดุอะไร”

“อ้าว นี่อย่าบอกว่านวีวิยงัไม่ได้การ์ดนะ” 

‘นวีวิ’ คอืคำาเรยีกอย่างย่อของคำาว่า ‘นงัชะนวีวิ’ ที่แพทรกิมกั

ใช้เรยีกววิตระการอยู่บ่อยๆ 

คนถูกถามเหลือบไปมองกองการ์ดแต่งงานบนโต๊ะ อุตส่าห์ว่า

ดื่มนำ้าเยน็เพื่อดบัไฟรษิยาไปแล้วแท้ๆ ยายเพื่อนบ้ายงัโทร. มาสมุไฟ

ให้อกี 

“ได้แล้ว แต่กำาลงัคดิอยู่ว่าจะไปดไีหม”

“โอ๊ย งานนี้แกไม่ไปไม่ได้เดด็ขาดนะคะ เพราะยายพิ้งค์เจ้าสาว

คือเพื่อนร่วมรุ่นที่เข้ามาเทรนเป็นลูกเรือพร้อมกันกับเรา ส่วนเจ้าบ่าว 

น่ะ...กก็ปัตนับิ๊ก กปัตนัหนุม่รปูหล่อที่ยายนั่นสอยตดัหน้าแกไปไง งาน

นี้แกต้องไปเพื่อแสดงจดุยนือนัแสนสตรองของแก”

ววิตระการฟังแล้วสูดหายใจลกึอย่างอดกลั้น ไม่รู้ว่าแพทรกิรกั

หรือเกลียดเธอกันแน่ถึงได้เอาความนกอันไม่น่าจดจำากลับมาตอกยำ้า

เธออกี นี่ถ้ามายนืพูดอยู่ตรงหน้า สาบานได้ว่าเธอจะจบัเขย่าระบาย

ความเคยีดแค้นให้หายเป็นตุ๊ดกนัไปเลย 

“เยน็นี้ไม่ว่างแล้ว เชญิแกไปเพลดิเพลนิเดนิหาชดุคนเดยีวเหอะ 

ส่วนฉนั...ไม่เน้นชดุ เน้นหนงัหน้า โอเค้? แค่นี้นะ” ไม่รอฟังคำาตอบจาก

ปลายสาย หญงิสาวกดวางสายทนัทแีล้วโยนโทรศพัท์ทิ้งไปบนโซฟา

“โอ๊ยยย อยากจะกรี๊ดให้โลกแตก ชวีติอวีวิช่วงนี้ยำ่าแย่แซงโค้ง

มากค่ะ”

หลังจากใช้เวลาอยู่ครู่ใหญ่ในการสงบจิตสงบใจของตัว

เองให้อารมณ์กลบัมาอยู่ในโหมดปกตไิด้แล้ว ววิตระการกเ็ดนิไปหยบิ

โน้ตบุก๊คูใ่จในห้องนอนออกมาเปิดกางที่โต๊ะหน้าโซฟา เสยีบปลั๊กชาร์จ

ไฟพร้อมสรรพ แน่นอนว่าไม่ลมืขนมนมเนยเสบยีงอาหารที่จดัมาอย่าง
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อดุมสมบูรณ์ เพราะเวลาต่อจากนี้คอืช่วงเวลาแห่งการทำาการใหญ่ 

“อยากส่งการ์ดเชิญร่วมงานแต่งงานมากันนักใช่ไหม ได้...ถึง

เวลาของววิตระการบ้างแล้ว คนืนี้ถ้าไม่ได้ที่อยูใ่หม่ตามพกิดัที่แม่หมอ

ให้มา ไอ้ววิจะไม่นอน ไม่ได้ผวั ไม่นอนค่ะ! มา!” ปรบมอืสองครั้งเรยีก

แรงฮดึ ตามด้วยท่าสะบดับ๊อบอกีหนึ่งท ี“พร้อมค่ะ!”

เมื่อยืดเส้นยืดสายเตรียมพร้อมที่จะออกล่า...หมายถึงล่าที่อยู่

ใหม่นะ ไม่ใช่ผู้ชาย นั่นละ...พอพร้อมแล้ว แอร์โฮสเตสสาวกเ็ริ่มเปิด

หน้าเว็บไซต์ขายหรือให้เช่าบ้านและคอนโด กรอกข้อมูลไปตาม

ตำาแหน่งที่เธอได้รบัมา ไม่กี่นาทผีลลพัธ์กป็รากฏขึ้นบนจอ 

ววิตระการเลื่อนเมาส์ไล่อ่านข้อมูลประกาศให้เช่าคอนโดมเินยีม 

และกเ็พิ่งจะสงัเกตตอนนี้ละว่าย่านที่แม่หมอให้มานั้นเป็นย่านธรุกจิที่

ค่าเช่าห้องแพงหูฉี่ ที่อยู่อาศัยก็มีแต่แบบหรูเลิศอลังการ “นี่มันย่าน 

ที่พกัไฮโซชดัๆ ค่าเช่าขั้นตำ่าเดอืนละแปดหมื่นห้า ทานโทษนะคะ นั่น

ค่าเช่าหรอืเงนิดาวน์ไม่ทราบ”

ประชดเรื่อยเป่ือยแล้วกห็ยบิแอปเปิลใส่ปาก ย้ายไปเปิดหาจาก

เวบ็ไซต์อื่นๆ อกี และสิ่งที่เธอพบกไ็ม่ต่างจากเดมิมาก แม้ว่าววิตระการ

จะเลือกห้องที่เล็กที่สุดและห่างไกลจากสิ่งอำานวยความสะดวกสบาย

ในย่านนั้นแล้ว ราคาค่าเช่าห้องก็ยังแพงเกินกว่าที่เธอประมาณการ 

เอาไว้อยู่ดี

“เดอืนนงึอยู่เมอืงไทยนบัครั้งได้ ทกุวนันี้กเ็หมอืนเช่าคอนโดให้

เสื้อผ้าอยู ่แล้วนี่ถ้าต้องจ่ายเดอืนละห้าหมื่น” ว่าแล้วกก็มุขมบั “เสื้อผ้า

ฉนัจะได้อยู่ในคอนโดไฮโซ ในขณะที่ฉนัต้องกดัก้อนเกลอืกนิเหรอ คน

ปกตเิขาทำากนัไหมเนี่ย จะได้เจอเนื้อคู่ทั้งทมีนัต้องลำาบากขนาดนี้เลย

เหรอ” 

บ่นกระปอดกระแปด แต่ก็ยังเลื่อนดูข้อมูลไปเรื่อยๆ ในใจก็

ภาวนาอย่างมีความหวัง ทว่าเปิดหาเท่าไรก็เหมือนว่าความหวังของ
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เธอจะรบิหรี่ลงเรื่อยๆ ราคาค่าเช่าห้องมแีต่จะสูงขึ้นไปอกี คนไม่อยาก

จะถอดใจแต่กอ็อกอาการเซง็ๆ เลยพกัเบรกอารมณ์เหนื่อยหน่ายของ

ตวัเองชั่วคราวด้วยการเปิดเฟซบุก๊มาเล่นแทน และกเ็ป็นตอนนั้นเองที่

สวรรค์เมตตา เมื่อโพสต์หนึ่งที่ถูกแชร์บนหน้าเฟซบุ๊กสะดดุตาเธอเข้า

“ค่าเช่าเดือนละแปดพัน!” วิวตระการโพล่งออกมาด้วยความ

ตกตะลงึ ก่อนจะรบีกดเข้าไปดรูายละเอยีดอย่างไม่รอช้า “เพนต์เฮาส์

ชั้น 24 ของคอนโด The Wealth พระเจ้าเถอะ! นี่มันคอนโดหรูเลิศ

อลงัการที่สดุในแถบนั้นนี่ แถมยงัอยู่ชั้น 24 จากทั้งหมด 25 ชั้น แต่ให้

เช่าเดือนละแปดพันเนี่ยนะ บ้าไปแล้ว...เจ้าของไม่ได้พิมพ์ศูนย์ตกไป

ตวันงึใช่ไหม”

แม้ว่าแอร์โฮสเตสสาวจะสนใจประกาศให้เช่านั้นอยูไ่ม่น้อย แต่

ก็ยอมรับว่าราคาที่ผกผันอย่างสิ้นเชิงกับความอลังการของห้องเช่า

ทำาให้เธอเกดิความลงัเล สงสยัว่าอาจจะมเีงื่อนงำาอะไรบางอย่างซ่อน

อยู่ ววิตระการเปิดหน้าเวบ็ค้นหาขึ้นมาอกีหน้าต่างหนึ่ง ก่อนจะพมิพ์

คยี์เวริ์ด ค้นหาข้อมูลในสิ่งที่เธอสงสยั 

“ก็ไม่เคยมีข่าวว่ามีใครตายที่คอนโดนั่นนี่ แถมยังเป็นคอนโด

ใหม่อกีต่างหาก ทำาไมถงึให้เช่าถูกขนาดนี้ หนำาซำ้าโพสต์มาสองอาทติย์

แล้วก็ยังหาคนเช่าไม่ได้” ว่าแล้วก็เปิดหน้าประกาศให้เช่าขึ้นมาอ่าน

รายละเอยีดให้แน่ชดัทกุบรรทดัอกีครั้ง 

และกพ็บว่า...

“ต้องอยูเ่หมอืนไม่อยู”่ หญงิสาวอ่านเงื่อนไขหนึ่งที่ถกูหมายเหตุ

เอาไว้ที่บรรทดัสดุท้าย หมื...อย่างนี้นี่เอง

เพนต์เฮาส์หรูราคาแปดพันแห่งนี้ มีเงื่อนไขอยู่ว่านอกจากเธอ

จะต้องอยูร่่วมกบัเจ้าของห้องแบบแยกห้องนอนส่วนตวัแต่ใช้พื้นที่ส่วน

อื่นๆ ร่วมกันแล้ว เธอยังจะต้องทำาตัวให้อยู่เหมือนไม่อยู่ นั่นคงเป็น

เหตุผลสำาคัญที่ยังหาคนเช่าไม่ได้ทั้งที่ราคาถูกเหมือนให้อยู่ฟรีแบบนี้ 
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ค่อยอุน่ใจขึ้นมาหน่อยที่ไม่ใช่ราคาถูกเพราะมผีสีงิอยูใ่นตูเ้สื้อผ้าบลิต์- 

อนิอย่างที่เธอสนันษิฐานเอาไว้แต่แรก

ววิตระการเลื่อนเมาส์ไปกดดรูปูถ่ายของห้องพกัที่เจ้าของโพสต์

เอาไว้ ยิ่งได้เหน็ความสวยงาม สะอาดสะอ้าน แถมยงัหรูหราของห้อง

พกัแล้ว ยิ่งทำาให้หญงิสาวยิ้มหน้าบานเข้าไปใหญ่ 

แค่ทำาตวัเหมอืนว่าไม่ได้อยู่ห้องเหรอ... 

สำาหรบัคนอื่นอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ แต่ถ้าเป็นแอร์โฮสเตสที่เช่า

คอนโดให้เสื้อผ้าอยู่เสยีเป็นส่วนใหญ่อย่างเธอแล้วละก.็..

“แค่นี้ สบายมาก!”

สาวร่างเพรียวในชุดเดรสสีส้มปล่อยชายยาวเคลียเข่ายืน

นิ่งค้างอยู่หน้าคอนโดมิเนียมระดับพรีเมียมมาเกือบนาทีแล้ว ดวงตา

กลมสวยที่ถูกแต่งแต้มมาอย่างดกีะพรบิปรบิๆ ก่อนที่นำ้าลายอกึใหญ่

จะถูกผลกัลงคอ 

ตอนที่ดูในอินเทอร์เน็ตว่าที่นี่หรูหราแล้ว พอได้มาเห็นสถานที่

จรงิถงึกบัชอ็กในความหรูหราเข้าไปใหญ่ ที่เขาว่าคอนโด The Wealth 

แห่งนี้เป็นคอนโดระดับซูเปอร์ลักซูรี ตอนนี้วิวตระการได้เห็นกับตา 

และขอคอนเฟิร์มว่าเป็นเรื่องจรงิ เธอตะลงึตั้งแต่รั้วเหลก็ดดัชั้นดสีดีำา

เข้ม ไหนจะรถซูเปอร์คาร์หลายสิบล้านที่ขับออกไปสวนกับอีโคคาร์ 

คนัน้อยของเธอตอนเข้ามาที่นี่ 

ดนีะที่ยามไม่เหน็ว่าเธอเป็นสิ่งแปลกปลอม แถมยงัยอมปล่อย

ให้เธอเข้ามาง่ายๆ คงเป็นเพราะเจ้าของห้องที่นัดเธอมาเจอในวันนี้ 

ได้ขอเลขทะเบียนรถเธอไว้ และน่าจะแจ้งกับยามว่าเธอจะมาละมั้ง  

ไม่อย่างนั้น มหีวงัเธอคงไม่ได้เฉยีดกรายเข้ามาในดนิแดนสวรรค์นี้แน่

“เอาขาไหนก้าวเข้าก่อนด”ี ววิตระการมองบนัไดหนิอ่อนสามสี่

ขั้นที่ทางเข้า รู้สกึประหม่าขึ้นมาบอกไม่ถกู “ขวาร้ายซ้ายด ีเอาวะ! ขา
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ซ้ายละกนั” 

ตัดสินใจได้ก็ก้าวขาซ้ายขึ้นเหยียบบันไดหินอ่อน ก่อนจะก้าว

ฉบัๆ เดนิตรงไปที่ลอ็บบ ีพยายามป้ันหน้าให้ดเูหมอืนว่าเธอเคยชนิกบั

ความหรูหราในระดบันี้ เชดิหน้าขึ้นเลก็น้อยคล้ายจะบอกว่า

‘ที่บ้านคุณหญิงแม่ก็ตกแต่งสไตล์คลาสสิกร่วมสมัยแบบนี้ละ

คะ่’ กดมมุปากลงนดิๆ ให้เหมอืนว่ายี่สบิหกปีที่ผ่านมาเธอกเ็ตบิโตมา

ท่ามกลางบรรยากาศลกัซูรปีระมาณนี้ละ บ้านสวนคณุยายที่นนทบรุี

เหรอ คอือะไร ไม่รู้จกั หวงัว่ากลบับ้านคราวหน้ายายคงไม่เอาเปลอืก

ทเุรยีนขว้างใส่นะ

วิวตระการนั่งลงที่โซฟากำามะหยี่สีนำ้าตาลอ่อนที่ด้านหนึ่งของ

ล็อบบี ก่อนจะส่งข้อความไปหาเจ้าของเพนต์เฮาส์ผู้ใจร้อนที่จู่ๆ ก ็

เรียกเธอมาเจอกะทันหัน แต่จะว่าไปก็เข้าล็อกพอดีที่เธอว่างตรงกัน 

เธอเคยเหน็หน้าว่าที่ผูร่้วมห้องของเธอจากรปูบนหน้าเฟซบุก๊แล้ว ดจูะ

รวยไม่เบาเหมือนกัน คิดอย่างนั้นก็กวาดตามองรอบๆ สรรพสิ่งที่ถูก

จดัเอาไว้ในลอ็บบี

มเีงนิซื้อคอนโดหรขูนาดนี้ อย่าเรยีกว่ารวย เรยีกว่าระดบัเศรษ-

ฐนิเีลยดกีว่า

คิดอย่างนั้นก็เลื่อนสายตาไปมองเงาสะท้อนของตัวเองที่แถบ

กระจกยาวซึ่งถูกประดับเอาไว้ที่ด้านหนึ่งของผนังห้อง เริ่มกันเบาๆ 

จากเดรสสสี้มมาร์มาเลด หรอืที่เรยีกว่าส้มแบบแยมผวิส้ม ใส่แล้วขบั

ผิวขาวของเธอได้ดีอย่างแบรนด์วินซ์ สนนราคาหนึ่งหมื่นหกพันกว่า

บาท คิดถึงตอนกัดฟันรูดบัตรเครดิตแล้วแอบก่นด่าตัวเองในใจ ไม่รู้

ว่าถ้าสวมจนเบื่อแล้วเอาไปขายต่อมอืสองจะมคีนซื้อหรอืเปล่า 

นอกจากเดรสตวัสวยที่เธอสวมมาแล้ว ยงัมกีระเป๋าครอสบอดี

ใบเลก็ Fendi Peekaboo สเีหลอืงสด ที่ตอนซื้อกล็งัเลอยูน่านว่าเธอควร

จะเลือกไซซ์ไหน ไซซ์ปกติก็แสนหกเบาๆ แต่ถ้าเป็นไซซ์มินิหนึ่งแสน
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นดิๆ โนจ้ะ ววิตระการเลอืกไซซ์ไมโครใบเลก็เท่าฝ่ามอื อแีค่ใบจิ๋วนี้ก็

สี่หมื่นกว่าบาทแล้ว ซื้อมาดับกิเลสตัวเองก็พอ แต่จะว่าไปมันก็เข้า 

กบัเดรสตวัสวยนี้พอดเีลยนะ 

ร่างเล็กบนโซฟาบิดตัวซ้ายขวาเล็กน้อย เชยชมความสวยงาม

ของเสื้อผ้าที่เธอสวมใส่ นี่ยงัมรีองเท้าบูตส้นสูงครสิชง ลูบูตง ที่ตอน

แรกเธอตะลงึกบัราคามากพอๆ กบัความสวยกระแทกใจ ลงัเลอยูน่าน

ว่าจะสอยดีไหม แต่บอกตัวเองว่ามันไม่ใช่ส้นสูงธรรมดา แต่ความ

แหลมของมนัยงัใช้เป็นอาวธุป้องกนัตวัได้เท่านั้นละ เธอพุ่งตวัไปจ่าย

เงนิที่เคาน์เตอร์อย่างไม่รอช้า กเ็หตผุลฟังขึ้นนี่ จะรอช้าอยู่ไย ของมนั

ต้องม ีของดตี้องมา

แล้วที่เธอแต่งตัวมาเต็มยศประโคมของแบรนด์เนมมาเสียเต็ม

ตัวขนาดนี้ ไม่ได้อยากจะโอ้อวดอะไรใคร ดูจากความหรูหราของที่นี่

แล้วก็พอเดาได้ไม่ยากว่าราคาข้าวของบนตัวเธอนั้นคงเทียบกับของ

เจ้าของเพนต์เฮาส์ไม่ได้ แต่ที่เธอต้องเลือกใช้ของที่มีระดับหน่อยก็

เพราะอย่างน้อยอีกฝ่ายจะได้มั่นใจว่า ถึงแม้ว่าเธอจะไม่ค่อยอยู่ห้อง 

แต่เธอกม็เีงนิจ่ายค่าเช่าเดอืนละแปดพนัแน่นอน ถ้าเธอเบี้ยวหรอืหาย

เข้ากลบีเมฆเมื่อไร กเ็อาข้าวของพวกนี้ของเธอไปขายได้เลย

“โทษนะคะ ใช่คณุววิไหมคะ” 

ววิตระการที่กำาลงัก้มมองชดุตวัเองอยูเ่งยหน้าขึ้นตามเสยีงเรยีก 

ก่อนจะรบีผดุลกุขึ้นเมื่อเจ้าของเสยีงเดนิเข้ามาหา เธออาศยัเวลาไม่กี่

วนิาทนีั้นสำารวจเสื้อผ้าหน้าผมของอกีฝ่าย จะได้ประเมนิคร่าวๆ ว่าเธอ

ควรจะวางตวักบัว่าที่รูมเมตประมาณไหนถงึจะดี

เสื้อกล้ามแขนเว้าสขีาวกบักระโปรงสไตล์เก๋ตวันั้น เธอจำาได้ว่า

มันเป็นตัวรันเวย์คอลเล็กชันล่าสุดของมิวมิว ไหนจะรองเท้าผ้าใบ 

ดอิอร์ที่เธอเคยอยากได้คูน่ั้น แต่กต้็องตดัใจเมื่อคดิว่าคงหาโอกาสสวม

ได้ไม่คุ้มกับราคา จะใส่กลับไปบ้านสวนที่นนทบุรีก็เกรงว่าความชิก 
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ของดอิอร์จะแพ้ทเุรยีนในสวนของยาย 

นาฬิกาข้อมอืทองคำาขาวจากปาเตก็ ฟิลปิป์นั่น ตำ่าๆ กน่็าจะสกั

ล้านสองล้าน ววิตระการลอบถอนหายใจ แค่ของบนตวัแสนวเิศษรวมๆ 

กนัแล้ว ราคาแพงกว่ารถยนต์คู่หูคู่ตายที่เธอขบัมาเสยีอกี

“ใช่ค่ะ คุณแสนหรือคะ” แอร์โฮสเตสสาวว่าก่อนจะเลื่อน 

สายตาไปมองชายหนุม่ที่ยนืยิ้มอยูด้่านหลงั และกด็เูหมอืนว่าคนที่เธอ

นดัหมายจะเดาความสงสยัของเธอได้จงึรบีแนะนำา

“ค่ะแสนค่ะ ส่วนนี่คณุกร เจ้าของ The Wealth” 

ววิตระการพยกัหน้ารบั ออกอาการเคอะเขนิเลก็น้อยที่เหน็ชาย

หนุ่มที่เพิ่งถูกแนะนำาโอบเอวแสนวเิศษไว้หลวมๆ คงเป็นคู่สามภีรรยา

กนัละมั้ง แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นจรงิจะให้เธอมาเป็นรูมเมตทำาไมกนั แล้ว

หญงิสาวกต็้องละความสงสยัเอาไว้ก่อน เมื่อชายหนุ่มคนเดมิผายมอื

ให้เธอแล้วเอ่ยด้วยเสยีงทุ้มน่าฟัง  

“เชญิด้านบนดกีว่าครบั แสนบอกจะคยุกบัคณุที่ห้องเลย” 

ววิตระการได้แต่พยกัหน้ารบัอกีครั้ง เผลอห่อตวัให้ลบีลงอย่าง

ไม่รู้ตวั ก่อนจะเดนิไปพร้อมกบัคู่รกัทั้งสอง

ระหว่างทางขึ้นไปยูนิตที่เจ็ดสิบหกของแสนวิเศษนั้น ‘คุณกร’  

ผูเ้ป็นเจ้าของ The Wealth กเ็ป็นผูแ้นะนำาทกุสิ่งทกุอย่างเกี่ยวกบัคอนโด

แห่งนี้อย่างละเอียด โดยที่เจ้าของห้องไม่ต้องเอ่ยปากเองแม้แต่น้อย 

ววิตระการไม่แน่ใจเหมอืนกนัว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของบรกิารชั้นหนึ่งของ

ที่นี่หรอืเปล่า แต่คดิไปคดิมากค็งไม่น่าใช่ เจ้าของคอนโดหรขูนาดนี้คง

ไม่เสยีเวลามานั่งอธบิายรายละเอยีดให้ผู้เช่าตวัเลก็ๆ อย่างเธอ หาก

ไม่ใช่เพราะ...

แอร์โฮสเตสสาวชำาเลืองมองมือของชายหนุ่มที่ยังวนเวียนอยู่

รอบเอวแสนวเิศษไม่ห่าง นั่นละ เป็นเพราะเหตผุลนั้นละ ไม่ต้องหาคำา

อธบิายเพิ่ม
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“ลิฟต์จะขึ้นได้ต้องมีโค้ดหรือไม่ก็การ์ดครับ ซึ่งจะอ่านข้อมูล

เฉพาะชั้นของเราเท่านั้น แต่สมมตุว่ิามเีพื่อนห้องอื่นเรากใ็ห้โค้ดได้ เช่น

เราจดังานเลี้ยงอะไรแบบนี้ครบั พอจดังานเสรจ็เรากเ็ปลี่ยนได้อีกเพื่อ

ความปลอดภยัของเรา นี่อย่างแสนมโีค้ดห้องผม เขากก็ดได้เลย” 

วิวตระการยิ้มให้ชายหนุ่มเชิงตอบรับว่าเข้าใจ พร้อมกับคิดใน

ใจ...‘ไม่ใช่แค่โอบเอวนะ มโีค้ดห้องด้วยจ้า...า’

“ส่วนห้องพกั ในตกึนี้มทีั้งหมดเจด็สบิเจด็ห้อง ของแสนเป็นห้อง

เบอร์เจ็ดสิบหก ส่วนห้องเบอร์เจ็ดสิบเจ็ดเป็นของผมอยู่ชั้นเหนือห้อง

แสนขึ้นไป” 

ลิฟต์เลื่อนขึ้นมาหยุดที่ชั้นยี่สิบสี่พอดี พอทั้งคู่ก้าวออกมาจาก

ลฟิต์ แสนวเิศษที่เงยีบอยู่นานกว็่าขึ้นขณะเดนิไปที่ห้อง

“คุณกรไปรอบนห้องไหมคะ เดี๋ยวแสนคุยกับคุณวิวเสร็จแล้ว 

แสนไลน์หา”

“ไม่เอาครบั เมื่อกี้บอกแล้วว่าจะอยูด้่วย แสนคยุเถอะครบั เดี๋ยว

ผมขอดูความเรยีบร้อยในห้องแสนหน่อย” 

ววิตระการที่รู้ตวัว่าเป็นคนนอกพยายามเพกิเฉยต่อการสนทนา

หยอกล้อของคู่รกั ทำาตวัให้เป็นหญงิสาวผู้เมนิเฉยต่อโลกภายนอกและ

ความเป็นไปรอบตัวให้มากที่สุด เพราะถ้าเธอต้องรับใครสักคนที่ไม ่

รูจ้กักนัมาก่อนให้มาอยูร่่วม เธอกค็งอยากได้คนที่ไม่ยุง่เรื่องส่วนตวัของ

เธอเหมอืนกนั และเธอคดิว่าแสนวเิศษกต้็องการอย่างนั้น หญงิสาวจงึ

หนัไปสนใจความหรูหราอลงัการของเพนต์เฮาส์แทน

“คณุววิเชญิค่ะ” 

แขกของห้องนั่งลงที่โซฟาหนงัสดีำามนัขลบัก่อนจะรบันำ้าแร่ขวด

จิ๋วที่เจ้าของห้องยื่นมาให้ 

“โทษทนีะคะ แสนยงัไม่ได้ย้ายเข้า”

“ไม่เป็นไรค่ะ”
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ววิตระการตอบด้วยนำ้าเสยีงที่ฟังเป็นมติรที่สดุ ก่อนจะก้มลงมอง

ขวดนำ้าแร่ยี่ห้อดงัที่เธอมกัจะเสริ์ฟผู้โดยสารเฟิสต์คลาสเป็นประจำา นี่

ขนาดอีกฝ่ายบอกว่ายังไม่ได้ย้ายเข้า แต่ก็ต้อนรับเธอด้วยนำ้าแร่เกรด

พรีเมียมที่อุดมไปด้วยซิลิกาที่ดีต่อผิวและเส้นผม แน่นอนว่ามาจาก

แหล่งที่เขาว่ากนัว่ามรีะบบนเิวศอดุมสมบูรณ์เป็นอนัดบัต้นๆ ของโลก 

ตรงดิ่งมาจากประเทศทางตอนใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก นี่ถ้าแสน-

วเิศษย้ายเข้าแล้ว เผลอๆ ไม่ใช่แค่ตอนใต้ แต่เจ้าหล่อนคงได้ขนซลิกิา

ชั้นดมีาทั้งมหาสมทุรแปซฟิิกนั่นละ

แอร์โฮสเตสสาวเปิดนำ้าแร่ดื่มพอประมาณ พอให้เป็นบุญต่อ

หลอดอาหาร กระเพาะ ผวิพรรณ และเส้นผมของเธอ

“งั้นเราเริ่มกนัเลยดกีว่า คณุววิทำางานอะไรเหรอคะ ถงึอยู่บ้าน

เดอืนนงึน้อย...น้อย”

“ววิเป็นแอร์ค่ะ ขั้นตำ่าบนิไม่ตำ่ากว่าสบิห้าวนัต่อเดอืนอยู่แล้ว”

“แล้วก่อนนี้คณุววิอยู่ที่ไหนคะ”

“ก่อนหน้านี้อยู่แถวบางนาค่ะ พอดีเมื่อก่อนวิวเรียนมหา’ลัย 

แถวนั้นน่ะค่ะ พอมาเป็นแอร์ ไปสนามบนิบ่อย เลยเช่าคอนโดแถวนั้น

เลย จะได้ไม่ต้องกงัวลเรื่องเส้นทางด้วย”

“แล้วทำาไมอยากมาอยู่กบัแสนคะ”

“เอ่อ...คือ...วิวอยากลองเปลี่ยนบรรยากาศใหม่ๆ ดูบ้าง แล้ว

พอดไีปดดูวงมา เขาบอกว่าถ้ามาอยูแ่ถวนี้แล้วจะรุ่ง คณุแสนคงไม่ว่า

อะไรใช่ไหมคะ ถ้าวิวเป็นประเภทเชื่อเรื่องแบบนี้ แต่รับรองว่าไม่มี

เครื่องรางของขลงัอะไรที่ลี้ลบัหรอกนะคะ เรื่องนั้นวางใจได้”

“พูดตามตรงนะคะ แสนไม่ได้อยากได้รูมเมต แต่คุณพ่อแสน

ยื่นคำาขาดว่า แสนต้องมคีนอยู่ด้วย ไม่งั้นแสนไม่ได้ย้ายออก แสนถงึ

ขอคณุสมบตัขิองรูมเมตไปแบบนั้น คณุววิว่าคณุววิเป็นทกุอย่างตาม

ที่แสนขอได้ไหมคะ”
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“คดิว่าได้นะคะ ปกตแิล้วฉนั...เอ่อ ววิทำางานแพตเทร์ินละราวๆ 

สบิกว่าวนั แล้วกจ็ะได้หยดุพกัสามถงึสี่วนั เวลาส่วนใหญ่กจ็ะใช้ไปกบั

การนอน คิดว่าไม่น่าจะรบกวนคุณแสน” วิวตระการพูดอย่างเกร็งๆ 

ขึ้นมากกว่าเดิมเล็กน้อย ระมัดระวังในสิ่งที่เธอจะเอ่ยออกไปให้มาก

ที่สดุ เพราะดูจากความหรูหราภายในห้องแล้ว อย่างกบัส่วนหนึ่งของ

พระราชวังอังกฤษก็ไม่ปาน...เธอคงไม่ต้องใช้คำาราชาศัพท์กับรูมเมต

หรอกใช่ไหม 

“อ้อ ส่วนเรื่องผู้ชาย...เอ่อ ววิหมายถงึแฟนน่ะค่ะ คณุแสนกไ็ม่

ต้องกังวลนะคะ เพราะวิวโสดทุกลมหายใจ แล้วที่สำาคัญ...” เธอ

ชำาเลอืงมองชายร่างสงูสง่าที่ยนืใกล้แสนวเิศษ “สเปกววิไม่ใช่คนมอีาย ุ

แม้จะดูดมีากกต็าม”

“แสนทำางานดกึ บางทกีลบับ้านตสีามตสีี่ แสนกค็งจะทำาตวัตาม

สบาย เปิดตู้เยน็หาของกนิ หรอืไม่กน็ั่งดูทวีไีปตามเรื่อง คณุววิว่าคณุ

ววิทนรำาคาญได้ไหมคะ”

“ววิไม่รำาคาญหรอกค่ะ ผู้โดยสารบนเครื่องบางทตีสีามตสีี่กไ็ม่

นอนเหมอืนกนั ววิชนิแล้วละค่ะ” ววิตระการเริ่มผ่อนคลายขึ้นกว่าเดมิ

เมื่อเริ่มพดูคยุกบัแสนวเิศษมากขึ้น และดทู่าทางว่าอกีฝ่ายไม่ได้วางตวั

แบ่งแยกอะไรกบัเธอเท่าไร

“ถ้าเราจะอยู่ด้วยกนั คณุววิกม็สีทิธิ์ใช้พื้นที่นอกห้องนอน เช่น 

ห้องครวั ห้องนั่งเล่น สระนำ้า แต่แสนขอไว้แค่ห้องนอนห้องอื่นที่ไม่ใช่

ห้องคณุววิ ง่ายๆ คอืแสนไม่อยากให้คณุววิขึ้นชั้นสอง ได้ไหมคะ”

ววิตระการเงยหน้าขึ้นมองตามบนัไดที่ขึ้นไปชั้นสอง แค่ชั้นเดยีว

กไ็ม่มเีวลาจะอยู่อยู่แล้ว เรื่องขึ้นชั้นสองเหรอ ลมืไปได้เลย

“ได้เลยค่ะ ไม่มปีัญหา ววิไม่ชอบขึ้นบนัไดอยู่แล้วเพราะมนัจะ

ทำาให้น่องใหญ่ค่ะ”

“คณุววิย้ายเข้าได้เรว็ที่สดุเมื่อไหร่คะ”
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“คดิว่าอกีสองอาทติย์ค่ะ เพราะตอนนี้ววิยงัไม่ได้เกบ็ของ แล้ว

อีกไม่กี่วันก็มีบินยาว คงต้องรอฮอลิเดย์ถัดไปค่ะ เดี๋ยวขอกลับไปดู

ตารางงานที่บ้านก่อน แล้วววิจะแจ้งวนัที่ชดัเจนอกีทนีะคะ” ว่าเสรจ็ก็

ยิ้มหวานให้เจ้าของห้อง

“ได้ค่ะ ไม่มีปัญหา สัญญานี้ถ้ายกเลิกก่อนเสียค่าฉีกสัญญา 

หนึ่งล้าน” 

คำาว่า ‘หนึ่งล้าน’ แทบจะทำาให้ววิตระการสำาลกันำ้า ดนีะระลกึ

ได้ทันว่ามันเป็นของเลอค่ามาจากทางตอนใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก 

เธอเลยรบีกลนืลงไปแทน

ฉีกสัญญาเสียหนึ่งล้านเลยเหรอ แต่พอลองมาคิดดีๆ  สัญญา

สามปีกไ็ม่รู้จะหาผวัทนัรเึปล่า ดูจากสถติกิารนกที่ผ่านมาแล้ว เผลอๆ 

เธออาจจะต้องต่อสญัญาด้วยซำ้า

“นั่นกไ็ด้ค่ะ ววิพร้อมทำาตามข้อเสนอคณุแสน”

“ถ้าอย่างนั้น...” 

แอร์โฮสเตสสาวมองแสนวเิศษที่ทิ้งช่วงคำาพูดเอาไว้ แล้วก้มกด

โทรศัพท์พักหนึ่ง ก่อนจะเงยหน้าขึ้นมาส่งยิ้มหวานกลับมาให้ ปราย

ตาไปหาผู้ชายที่ยนืคมุเชงิอยูด้่านหลงั และชายหนุม่กพ็ยกัหน้ารบัทนัที

พร้อมตบบ่าหญงิสาว ววิตระการมองภาพนั้นแล้วยิ้มแห้งนดิๆ เพราะ

วางตวัไม่ถูกพอดกีบัที่แสนวเิศษเอ่ยขึ้นต่อ

“แสนส่งเลขบญัชใีห้คณุววิแล้ว พร้อมโค้ดห้อง คณุววิย้ายของ

มาได้เลย ต้นเดอืนธนัวา หวงัว่าเราจะเป็นเพื่อนที่ดตี่อกนัค่ะ”

ววิตระการยิ้มรบัแล้วลงบนัทกึในสมองส่วนซรีบีรมัของเธอทนัท ี

ว่าต่อไปนี้เธอมรีูมเมตชื่อ ‘แสนวเิศษ’ ส่วน ‘คณุกร’ ที่ยนือยู่ข้างหลงั

รูมเมตนั่นก.็..เอ่อ...น่าจะผวันาง
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เครื่องปรับอากาศในห้องพักกำาลังทำางานไปพร้อมๆ กับ

พดัลมตวัเลก็อกีตวั เหตทุี่ต้องเป็นอย่างนี้ ไม่ใช่เพราะว่าวนันี้อากาศ

ร้อนมากเป็นพิเศษแต่อย่างใด แต่เป็นเพราะกิจกรรมที่เจ้าของห้อง

กำาลงัทำาอยูต่่างหากที่เรยีกทั้งเหงื่อและความร้อนให้เผาผลาญพลงังาน

ในร่างกายได้ดีจนต้องพึ่งทั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมในเวลา

เดยีวกนั

ววิตระการดนักล่องลงัที่เธอเพิ่งแปะสกอตช์เทปปิดผนกึฝากล่อง

อย่างแน่นหนาให้เลื่อนไปกองกับอีกหลายๆ กล่องที่วางเรียงรายอยู่ 

ตั้งแต่เช้าตรูข่องวนั หญงิสาวเริ่มต้นภารกจิใหญ่คอืการเกบ็ของเตรยีม

ย้ายบ้าน ใจจรงิเธออยากจะย้ายไปเสยีตั้งแต่วนัที่ไปเจอคณุแสนวเิศษ

เลย แต่ติดที่ว่าเธอยังไม่ได้เก็บของ ไม่มีอุปกรณ์จะเก็บของด้วยซำ้า 

แถมยงัต้องทำางานต่อเนื่องอกีสบิกว่าวนัในแพตเทริ์นต่อมา พอสิ้นสดุ

การทำางานในรอบนั้นและเข้าสูช่่วงฮอลเิดย์สี่วนัตดิของเธอ ววิตระการ

กเ็ริ่มวนัหยดุวนัแรกของเธอด้วยการแพก็ของ คาดว่าไม่น่าเกนิสองวนั

เธอกจ็ะขนของเข้าที่อยู่ใหม่ได้แล้ว

“เพิ่งรู้ว่าฉนัมเีสื้อผ้าเยอะขนาดนี้ คดิมาตลอดว่าไม่มเีสื้อผ้าใส่” 

ว่าพลางปาดเหงื่อที่ซมึออกมาตามไรผมที่หน้าผาก “พรุง่นี้จะเสรจ็ทนั

ไหมล่ะเนี่ย แต่จะว่าไป...วนันี้กเ็หมอืนว่าแพตตี้ที่รกัจะอยูใ่นช่วงฮอล-ิ 

เดย์เหมอืนกนันี่นา ขอยมืแรงชายในร่างของนางหน่อยน่าจะด”ี

เมื่อปิ๊งไอเดียแล้ว วิวตระการก็เดินไปหยิบโทรศัพท์ของตัวเอง

ขึ้นมา ตั้งใจว่าจะโทร. ไปขอความช่วยเหลอืจากเพื่อนสาวเสยีหน่อย 

แต่กต็้องหยดุชะงกัเมื่อนกึบางอย่างขึ้นมาได้

“ถ้าชวนให้มาช่วยแพก็ของ ยายนั่นต้องไม่มาแน่ๆ ป่านนี้อาจ

จะเรงิรมย์อยู่กบัผู้ชาย เชก็ก่อนดกีว่าว่านางทำาอะไรอยู่” ว่าแล้วกก็ด

เข้าไปดูในหน้าโซเชียลของแพทริก เลื่อนนิ้วอยู่สองสามที ภาพที่

ปรากฏสู่สายตาของหญงิสาวกท็ำาให้เธอถงึกบัต้องทำาหน้ายูย่ี่ “แหม...
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ในขณะที่เพื่อนกำาลังผจญอยู่กับกองบาปจากเสื้อผ้าที่ตำามาอย่างไม่

คดิว่าชวีตินี้ต้องมาขน แกกลบัไปเสวยสขุอยู่กบัผู้ชาย มนิ่าล่ะ ได้ข่าว

ว่าแลนดงิเมื่อวานบ่ายแก่ๆ เสรจ็แล้วกห็ายต๋อมไปเลย มนัเป็นเพราะ

อย่างนี้นี่เอง”

ววิตระการละสายตาจากโทรศพัท์มอืถอืแล้วหนัมองกระจกที่ตดิ

อยู่ที่หน้าตู้เสื้อผ้า แทบกรี๊ดออกมาเมื่อเห็นผมสีนำ้าตาลที่ปกติจะเงา

สลวย ทว่าบดันี้... 

“นี่ชวดผูช้ายขนาดนกจะมาทำารงับนหวัแล้วเหรอเนี่ย” ว่าพลาง

ปัดผมเผ้าที่กระเซอะกระเซงิ หลดุลุย่จากผมที่ม้วนเป็นก้อนเอาไว้กลาง

ศีรษะ นิ้วเรียวลูบเบาๆ ไปตามใบหน้าที่ไร้ซึ่งเครื่องสำาอางแต่งแต้ม

เหมอืนเช่นตอนทำางาน “โชคดนีะที่สปีากธรรมชาตชิมพูกำาลงัด ีไม่งั้น

นอกจากหวัจะฟูเป็นรงันกแล้ว คงได้ซดีเป็นผจีูออนไปด้วย แม่นะแม่ 

ให้ทกุอย่างมาโอเคหมดยกเว้น...คิ้ว” ววิตระการหยดุคำาพดูของตวัเอง

เอาไว้แล้วทำาหน้าเจื่อน “คิ้วนี่มงกฎุของหน้าเลยนะ ทำาไมคณุวนัเพญ็

ถงึให้ววิตระการมาบางเหลอืเกนิ”

บ่นนอกเรื่องไปไกลตามประสาคนเหงาที่อยู่ห้องคนเดยีว ก่อน

ที่แอร์โฮสเตสสาวจะดงึตวัเองกลบัมายงัเรื่องตรงหน้า ที่เธอกำาลงัสำารวจ

ตวัเองหน้ากระจกตอนนี้ไม่ใช่เพราะอยากจะเชยชมหน้าตาที่แม่ให้มา

แต่อย่างใด แต่เธอกำาลังเช็กให้แน่ใจว่าสภาพของเธอตอนนี้ ‘เพิ้ง’  

พอจะทำาให้เพื่อนรกัรบีปรี่มาหาเธออย่างไม่มขี้อแม้แล้วหรอืยงั

เมื่อแน่ใจแล้วว่าสภาพของตัวเอง...อนาถ...จนเป็นที่น่าพอใจ

แล้ว หญิงสาวก็ยกสมาร์ตโฟนขึ้น แล้วเปิดกล้องหน้า โหมดผิวสวย 

หน้าฟรุง้ฟริ้งที่เคยใช้ถ่ายหลอกผูช้ายประจำาไม่จำาเป็นสำาหรบัภารกจินี้ 

เพราะสิ่งที่เธอต้องการที่สุดในเวลานี้คอื หน้าสด หน้าจรงิ หน้าโทรม 

ใกล้เคยีงคำาว่าศพได้เท่าไรยิ่งด!ี

หญิงสาวเดินไปทิ้งตัวลงนอนตะแคงบนเตียงนอน ก่อนจะทำา
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หน้าสลด ทำาตาปรือเหมือนเรี่ยวแรงหยดสุดท้ายกำาลังจะหมดลงใน 

ไม่ช้า เผยอปากนดิๆ ราวกบักำาลงัร้องขอความเมตตา แล้วกดชตัเตอร์

บนัทกึภาพอนัน่าเวทนานี้เอาไว้ทนัท ีเมื่อคดิว่าได้รูปที่ถูกใจแล้ว สาว

เจ้าแผนการก็เด้งตัวขึ้นนั่งอย่างรวดเร็ว หัวเราะคิกคักยามคิดถึงหน้า

เพื่อนตอนเหน็รปูนี้ หญงิสาวเลอืกรปูที่คดิว่าผไีด้กระแทกใจแพตตี้ที่สดุ 

แล้วกดส่งไปให้คนกำาลงัเสวยสขุอยูก่บัผูช้ายทนัท ีพร้อมกบัร่ายมนตร์

ใส่โทรศพัท์ไปด้วย

“จงมาหาฉนั จงมาหาฉนั จงมาหาฉนั” ว่าเสรจ็กร็ะเบดิหวัเราะ

ออกมาอกีลอตใหญ่

เสยีงหวัเราะของเธอยงัไม่ทนัจะสิ้นสดุด ีโทรศพัท์ในมอืของหญงิ

สาวก็สั่นอย่างเป็นบ้าเป็นหลัง วิวตระการมองชื่อที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอ

แล้วอมยิ้ม แวบหนึ่งแอบคดิว่าทำาไมตอนร่ายมนตร์ขอผวัไม่ศกัดิ์สิทธิ์

แบบนี้บ้าง

ปล่อยให้เพื่อนรอสายไม่นาน หญิงสาวก็กระแอมเล็กน้อย 

ตัดสินใจไปด้วยว่าจะใช้เสียงไหนคุยกับเพื่อนดี เลือกได้แล้วก็สูด

หายใจเข้าลกึสดุปอดเหมอืนรวบรวมสมาธ ิก่อนจะกดรบัสาย

“แก...” เสียงเอื่อยเหมือนใกล้จะตาย “ฉันท้องเสีย ปวดท้อง

หนกัมาก หน้ามดืด้วย โอ๊ย...” คนป่วยด้วยโรคสตรอว์เบอร์ รยีกหลงัมอื

ขึ้นแตะหน้าผาก พร้อมกบัเอนตวัอย่างอ่อนแรงลงบนเตยีง พูดอย่าง

เดยีวไม่ได้ ต้องแอกตงิไปด้วย อารมณ์มนัจะได้สมจรงิ

“ตายแล้วแก ไปกนิอะไรมา”

“น่าจะเป็น...ซูช”ิ 

“ซูชเิหรอ ซูชริ้านไหน ทำาไมแกไม่กนิร้านประจำาของเรา” 

คนป่วยไม่จรงิกลอกตา ขนาดทำาเสยีงเหมอืนจะตาย ยายเพื่อน

ยงัมเีวลามาถามว่ากนิร้านไหน “เมื่อวานสั่งดลิเิวอรมีากนิอะแก ขี้เกยีจ

ออกจากบ้าน”
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ววิตระการได้ยนิเสยีงปลายสายพ่นลมหายใจ เดาได้ไม่ยากว่า

อกีฝ่ายกำาลงัทำาสายตาตำาหนเิธออยู่เป็นแน่

“แล้วนี่แกกนิยาบ้างรยึัง เพื่อนเป็นห่วงนะเนี่ย”

“ยงัเลยแก...ฉนัไม่มแีรง ลกุไม่ไหว” ในเมื่อเสยีงเอื่อยยงักระตุน้

ให้เพื่อนผละจากผู้ชายมาไม่ได้ กค็งต้องเพิ่มไปอกีเลเวล ใช้เสยีงสั่น

แบบขาดห้วงนดิๆ “ฝากโทร. บอกแม่ให้ทนีะ ว่าหยดุรอบนี้ฉนัคงไม่ได้

กลบับ้าน ไม่อยากโทร. ไปเองกลวัแม่จะเป็นห่วง”

“เสยีงแกแย่มากเลย ไอ้ววิแกไหวไหมเนี่ย”

คนถูกถามเม้มปากกลั้นยิ้ม ทำาหน้าเหมือนจะร้องไห้ “ไหวแก

ไหว ฉนัไหว นอนพกัเอาแรงหน่อยเดี๋ยวกค็งหาย” ปากบอกว่าไหวแต่

กห็ายใจทางปากใส่โทรศพัท์ให้เพื่อนรูว่้าใกล้หมดลมหายใจ “แพท แค่

นี้ก่อนนะ มวนท้องคลื่นไส้อกีแล้ว สงสยัถ่ายท้องไปหมด โรคกระเพาะ

เจ้าเก่าคงกำาเรบิซำ้าแน่ๆ”

“ตายๆ ไอ้วิว ฉันว่าฉันไปหาแกดีกว่า อาการหนักขนาดนั้น

ต้องหาหมอแล้วนะ”

“ไม่เป็นไรหรอกแก ฉนัโอเค” ปฏเิสธเสยีงอ่อน แต่ปลายนิ้วเรยีว

แตะอยู่ รมิฝีปาก โยกไหล่ซ้ายขวาอย่างชอบใจ

“เป็นสแิก แกต้องไปหาหมอกบัฉนั เตรยีมตวัเลยนะ เดี๋ยวฉนั

ขอกลบัคอนโดไปเอาคยี์การ์ดคอนโดแกก่อน แล้วจะรบีไปรบันะ”

“กไ็ด้...อย่าลมืหยบิเสื้อผ้ามาสกัชดุสองชดุนะ เผื่อต้องค้าง”

“รู้แล้วน่ะ อาการหนกัขนาดนี้หมอสั่งแอดมติแน่นอน” แพทรกิ

ทิ้งท้ายอย่างรบีร้อนแล้วกว็างสายไป

คนเจ้าแผนการมองโทรศัพท์แล้วอมยิ้ม “ขอโทษนะแพตตี้ ที่

บอกว่าค้างน่ะ ฉันหมายถึง...ค้างที่คอนโดฉัน เพราะดูท่าแล้วไม่น่า 

จะเก็บของเสร็จง่ายๆ หรอกคืนนี้” พูดเสร็จก็จุ๊บหน้าจอโทรศัพท์ไป

หนึ่งท ี“ไม่โกรธกนัเนอะ ฉนัรกัแก”
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เกอืบสองชัว่โมงแล้วหลงัจากทีแ่พทริกได้รับโทรศพัท์จาก

ววิตระการ สจ๊วตหนุม่ยอมตดัใจแยกจากชายหนุม่ที่กำาลงัออกเดตด้วย 

ด้วยเหตผุลที่ว่าเพื่อนรกัป่วยหนกักำาลงัจะตาย ชายหนุ่มขบัรถตรงดิ่ง

กลับไปที่คอนโดและเก็บข้าวของที่ต้องใช้อย่างรีบร้อน ตอนที่ฟัง 

นำ้าเสยีงไร้เรี่ยวแรงของเพื่อน ใจเขากห็ล่นตุ้บไปด้วยความกงัวล 

จรงิอยู่ที่ตอนเข้ามาทำางานเป็นลูกเรอืแรกๆ ร่างกายยงัปรบัตวั

ไม่ค่อยได้กับการกินนอนไม่เป็นเวลา จนเจ็บป่วยต้องพึ่งยาอยู่หลาย

ครั้ง แต่พอหลงัจากนั้นไม่นาน ววิตระการกป็รบัตวัได้และดูแลตวัเอง

เป็นอย่างดีจนไม่เคยป่วยหนักอีก ออกจะแข็งแรงปานแรดถึกในร่าง

ชะนีเพรียวบางเสียด้วยซำ้า แต่พอได้ฟังเสียงสั่นเครือของเพื่อนเมื่อกี้ 

เขากอ็ดเป็นห่วงชะนนี้อยไม่ได้จรงิๆ

“คงไม่ท้องเสยีจนเป็นลมไปแล้วนะ ไอ้ววินะไอ้ววิ บอกให้ย้าย

มาอยู่คอนโดเดยีวกนักไ็ม่เชื่อ”

แพทริกจำ้าอ้าวออกมาจากลิฟต์ด้วยความเร่งรีบ ตรงไปที่ห้อง

พกัห้องสดุท้ายของชั้น ในมอืของเขาถอืคย์ีการ์ดเอาไว้พร้อมเปิดประตู 

และทนัททีี่เดนิมาถงึหน้าห้อง ชายหนุ่มกแ็ตะคยี์การ์ดแล้วผลกัประตู

เข้าไปเตม็แรง

“ไอ้ววิ! ฉนั...”

“อ้ะ”

คำาพูดของผูม้าใหม่หยดุชะงกัทนัควนั เมื่อมม้ีวนเทปกาวยื่นมา

ตรงหน้า สจ๊วตหนุ่มไล่สายตามองคนป่วย...หนกั ที่เขารบีแจ้นมาหา

หวัจดเท้า สาวร่างเพรยีวตรงหน้านอกจากไม่ได้ดูป่วยใกล้ตายอย่างที่

เขาจนิตนาการไว้แล้ว เรยีวปากอิ่มของเธอยงัวาวใสเหมอืนเพิ่งจะทา

ลปิกลอสเสรจ็หมาดๆ แพทรกิเลื่อนสายตาจากเจ้าของห้องไปมองลงั

กระดาษมากมายที่วางตั้งเรยีงรายอยูใ่นห้องนั่งเล่น ตอนนั้นเองที่ความ

ทรงจำาเรื่องที่วิวตระการเคยบอกเขาว่าฮอลิเดย์รอบนี้เธอจะเก็บของ
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ย้ายคอนโด

ดูเหมือนว่าเขาจะโดนยายชะนีตัวแสบต้มซะเปื่อยยุ่ยเสียแล้ว

ละงานนี้ 

คนมาใหม่เท้าสะเอว เอียงคอถามคนตรงหน้าอย่างเอาเรื่อง 

“ไหนท้องเสีย ไหนโรคกระเพาะกำาเริบ ไหนอ่อนแรงปานจะขาดใจ

ตาย” 

คนถูกถามยิ้มแหยแล้วทำาปากยื่นเหมอืนยอมรบัความผดิ ก่อน

จะถามเบี่ยงประเด็น “สะดวกตัดสกอตช์เทปแบบไหน กรรไกรหรือ 

คตัเตอร์”

แพทรกิสะบดัหน้าใส่ ตามด้วยการกระแทกเสยีง “ตอแหลสิ้นด”ี

“โหย แกก็ ก็ถ้าฉันบอกว่าให้แกมาช่วยฉันแพ็กของย้ายบ้าน 

แกจะยอมยกเลกินดัผู้ชายไหม”

“ไม่!” คนที่เพิ่งยกเลกินดัสวนกลบัโดยไม่ต้องคดิ “ได้หยดุอยู่

เมอืงไทยแค่สามสี่วนั ใครจะปล่อยโอกาสนั้นไปคะ”

“ก็ใช่ไง” เจ้าของห้องว่าแล้วเดินไปลากเพื่อนให้เข้ามาเชยชม

เสื้อผ้ากองมหมึาในห้องนอน “ถ้าจะจดัการกบัเก้งสายพนัธุ์แรดอย่าง

แก กต็้องใช้ความตอแหลของชะนเีข้าสู้” ว่าพลางกอดแขน เอนศรีษะ

ซบแขนเพื่อนสาวในร่างชายอย่างออดอ้อน “แต่อย่างน้อยฉนักซ็าบซึ้ง

นะ ว่าพอฉนัใกล้จะตาย แกกพ็ร้อมจะผละจากผู้ชายแล้วรบีปรี่มาอยู่

ข้างฉนัเสมอ รกัแกว่ะ”

“ฮึ่ย เล่นใหญ่เว่อร์...” คนโดนต้มกลอกตาตามความยาวของ

การลากเสยีงคำาสดุท้าย

“ไม่โกรธนะ นะๆ” 

แพทริกมองร่างเล็กที่คลอเคลียทำาเสียงอ่อนเสียงหวาน หลับ

ตาป๊ิงๆ ใส่ จนเขาต้องเบี่ยงตวัหน ี“ไม่ต้องมาเกาะแกะ ฉนัไม่ใช่ผูช้าย

ย่ะ”
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“แกอะ” 

สจ๊วตหนุ่มมองหน้าสลดของเพื่อนที่ทำาเสยีงยานคางใส่เขา จน

แล้วจนรอดกต้็องถอนหายใจ ไม่รูว่้าเป็นคำาสาปตดิตวัมาตั้งแต่เกดิหรอื

อย่างไร ตั้งแต่เลก็จนโตเขาถงึโกรธเพื่อนคนนี้จรงิๆ จงัๆ ไม่ได้เลยสกั

ครั้งเดยีว

“โอเค ไม่โกรธกไ็ม่โกรธ แต่อย่าเอาเรื่องเจบ็เรื่องป่วยมาล้อเล่น

อกี กน็กึว่าจะตายจรงิ รู้ไหมฉนัเป็นห่วงแกขนาดไหน”

ววิตระการทำาหน้ามู่ทู่ ตอนทำามวัแต่นกึสนกุ ไม่คดิว่าจะทำาให้

เพื่อนเป็นห่วงขนาดนี้ “รู้ส ิขอโทษนะ เล่นเกนิลมืคดิไป วนัหลงัจะไม่

ใช้มกุนี้กบัแกแล้ว”

“ด ีมกุป่วยใกล้จะตายเนี่ย เกบ็ไว้ใช้อ้อนผู้ชายพอ”

สจ๊วตหนุม่เสรมิอย่างรูง้าน ก่อนเพื่อนซี้ทั้งสองจะระเบดิหวัเราะ

ออกมาพร้อมกนั และกเ็ป็นววิตระการที่กระเซ้ากลบัไปก่อน

“แรดไม่มใีครเกนิ” 

“อ้าว แน่นอน ไม่งั้นจะเป็นเพื่อนรกัแกได้เหรอ”

“งั้นไหนๆ เพื่อนรกักม็าแล้ว คนืนี้อยู่ช่วยฉนัแพก็ของย้ายคอน-

โดเลยนะ” พูดเสรจ็กย็ื่นม้วนเทปกาวไปตรงหน้าคนฟังอกีครั้ง แถมยงั

หมนุมอืเป็นวงกลมราวกบัจะเรยีกร้องความสนใจอกี 

แพทริกที่พลาดท่าตั้งแต่แรกทำาได้แค่พ่นลมหายใจใส่ ก่อนจะ

ยื่นมอืไปคว้าม้วนเทปกาวที่เพื่อนส่งมา “ขนาดนี้แล้ว ฉนัเลอืกอะไรได้

เหรอยะ”

วิวตระการมองท่าทางที่แสดงออกเหมือนจะไม่พอใจของเพื่อน

แล้วยิ้มกว้าง รู้ดวี่าเขาแกล้งฮดึฮดัไปอย่างนั้น แต่จรงิๆ กเ็ตม็ใจช่วย

เธอเสมอ “น่ารกัที่สดุ”

“เลี้ยงข้าวด้วยนะยะ”

“หูย เอาผู้ชายเลยไหม”
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“หาให้ตวัเองก่อนเถอะ”

“อุ๊ยแรง...อะ”

เสียงหัวเราะของทั้งคู่ดังขึ้นอีกครั้งพร้อมกับกิจกรรมตรงหน้าที่

ดำาเนินไป และแล้วแผนการร้ายของยายแอร์โฮสเตสสาวจอมแสบก็

สำาเรจ็ลลุ่วง ในที่สดุเธอกม็เีพื่อนมาช่วยผ่อนแรง แถมยงัทำาลายความ

เงยีบ ไม่ต้องพูดเองเออเองแล้วละ


