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นักอ่านหลายๆ ท่านน่าจะเคยประสบกับเหตุการณ์ที่เรารู้สึกไม่ถูกชะตากับ 

ใครบางคนขึน้มา แม้ว่าอาจจะเพ่ิงเคยพบกันเป็นครัง้แรก หรอืมเีหตุผลอะไรบางอย่าง

ที่ท�าให้รู้สึกแบบนั้นใช่มั้ยล่ะคะ

เป็นเช่นเดียวกันกับนายเอกของเราอย่าง ‘ออซ’ เด็กหนุ่มหน้าหล่อผู้เกลียดการ

พ่ายแพ้ ทีส่ดุแสนจะไม่ช้อบไม่ชอบพระเอกสดุฮอต โพรไฟล์ดอีย่าง ‘แอร์’ ทายาทธุรกิจ

โรงแรมชื่อดัง เพราะหนุ่มหล่อคนนี้ดันมาหักอกพ่ีชายสุดท่ีรักของตัวเอง ด้วยความ 

ไม่ชอบขีห้น้าแอร์ของออซท่ีแสดงออกอย่างชดัเจนในสนามฟุตบอลทีท่ัง้คูเ่จอกันบ่อยๆ 

นี้เอง จึงท�าให้คนในสนามคิดว่าจะต้องจัดการกับความไม่สงบ โดยให้ท้ังสองคน 

ท้าดวลเตะลูกโทษฟุตบอล ผลกลายเป็นแอร์เอาชนะคนชอบท�าหน้าบึ้งต่อหน้า 

คนมากมายในสนาม

ทว่าของรางวัลผู้ชนะกลับเป็นสิ่งท่ีทุกคนคาดไม่ถึง น่ันคือการท่ีออซต้องเป็น 

คนรกัของแอร์หน่ึงอาทติย์! คราวนีเ้รือ่งราวย่ิงป่ันป่วนกันไปอกียกใหญ่ ความสมัพันธ์

ก็ย่ิงยุ่งเหยิงกันไปอกีมาก นกัอ่านทุกท่านมาร่วมเอาใจช่วยความรกัครัง้นีข้องทัง้สองคน 

ไปด้วยกันนะคะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์เอเวอร์วาย

คำ�นำ�



นิยายเร่ืองนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียน

ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคล สถานที่ หรือเหตุการณ์จริงใดๆ

ส�าหรับผู ้อ่านที่มีอายุ 18 ปีข้ึนไป

โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
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[ออซ]

ผมก�าลังท�าหน้าบ้ึงตึงอยู่ในสนามบิน ทั้งๆ ที่ก�าลังจะไปออกทริปกับ 

หนุ่มหล่อที่ใครๆ ต่างก็พากันเหลียวหลังหันมามอง แต่ขอบอกไว้ ณ ตรงนี้เลย

ว่าผมไม่ได้รู้สึกยินดีที่จะไปกับคนคนนี้เลยแม้แต่นิดเดียว

เพราะนี่มันบ้า บ้าสุดๆ ไปเลย 

แต่จะให้หันหลังกลับไปก็คงไม่ทันแล้วล่ะ

"มาด้วยเหรอ" หนุ่มหล่อเจ้าของความสูงหน่ึงร้อยแปดสิบกลางๆ เดิน 

มาหาผมด้วยท่วงท่าที่โคตรเท่ แม้ว่าผมจะไม่อยากยอมรับเท่าไหร่นัก แต่นั่น

มันคือเรื่องจริงแท้แน่นอนท่ีสุด "นึกว่าจะป๊อดจนคิดจะบินหนีไปประเทศอื่น

แล้วซะอีก"

ผมเผลอกัดริมฝีปากตัวเองเล็กน้อย "แพ้ก็ต้องยอมรับว่าตัวเองแพ้ กูมี

น�้าใจนักกีฬาอยู่แล้ว"

อีกฝ่ายชักสีหน้าทันควันอย่างกับเด็กเอาแต่ใจ "ไม่เอาแบบนี้"

"ไม่เอาแบบนี้เหี้ยอะไร" ผมไม่ลังเลที่จะโวยวายเสียงดังใส่มัน

แอร์เลกิคิว้สงูราวกับท้าทายผม ซึง่ผมตอบกลบักริยิาน้ันของมนัด้วยการ

จ้องมนัเขมง็ จนมนัคงคดิว่าผมคงจ้องมองมนัแบบน้ีไม่เปลีย่นมัง้ มนัถึงได้ขยับ

ใบหน้าเข้ามากระซิบที่ข้างหูผมอย่างแกล้งๆ 

บทน�า
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"เป็นเมียพี่ต้องพูดเพราะๆ ดิ"

ผมฟิวส์ขาดแทบจะในทนัที แต่ด้วยความท่ีผมมคี�าว่า 'LOSER' แปะอยู่

กลางหน้าผากอย่างบ่งบอกสถานะ ผมก็เลยเถียงอะไรแม่งไม่ได้

นี่คือสิ่งที่ผมต้องอดทนเจอตลอดหน่ึงสัปดาห์นับจากน้ี และนี่ก็เป็น 

เพียงแค่น�้าจิ้มเท่านั้น 

ไม่ผิดเลยที่ไอ้แอร์มันคิดจะแกล้งกัน 

ก็ผมกับมันน่ะเกลียดขี้หน้ากันจะตาย 

"ก็แค่อาทิตย์เดียวเท่าน้ันแหละวะ" สุดท้ายผมก็ยกมุมปากขึ้นอย่าง 

เยาะหยัน

"หึ" แอร์ยักย้ิมอย่างเจ้าเล่ห์ "อาทิตย์เดียวแล้วไง ยังไงพ่ีก็จะใช้ค�าว่า  

'เมีย' ของน้องออซให้คุ้มเลย"

สาบานได้ว่าผมขนลุกซู่ แม้ใบหน้าในตอนน้ีจะแสดงออกไปว่าผม 

ไม่เกรงกลวั แต่การท่ีมนัพูดแบบน้ันท�าให้ผมนกึถึงเรือ่งสบิแปดบวกอย่างไม่มี

เงื่อนไข

ไม่เอาโว้ยยยย ยังไงก็ไม่เอา ไม่มีทาง จะให้ไปมีเรื่องอะไรแบบน้ัน 

กับคนที่ผมเกลียดขี้หน้าได้ยังไง

รอให้สวรรค์กับนรกพลิกกลับด้านกันก่อนเหอะ!

"อย่าแม้แต่จะคิด" ผมโวยวายเสียงดังอีกครั้งนึง

"อะไรกัน คนแพ้ไม่มีสิทธิ์ต่อรอง"

นี่มันคิดจะท�าจริงเหรอเนี่ย เฮ้ย แม่งหน้าด้านเกินไปแล้ว "ยังไงก็ไม่ได้ 

มึงบ้าหรือเปล่า" 

"เฮ้ย พูดเพราะๆ หน่อย"

"กูไม่พูดพ้งพูดเพราะอะไรท้ังน้ันกับมึง มึงห้ามท�าเรื่องแบบน้ันกับกู 

เด็ดขาด"

แทนท่ีอีกฝ่ายมันจะสะเทือนกับค�าขู่ของผม มันกลับลอยหน้าลอยตา

เหมือนสิ่งที่ผมพูดเป็นเพียงลมที่ถูกพ่นออกมาจากปากเฉยๆ 

เกลียดแม่งจังเลยโว้ยยยย
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"ออซจะกลัวไรวะ ถ้าเรื่องมันเกิดข้ึนจริงๆ แล้วออซไม่ยอม ออซมีมือ 

มีตีนอยู่แล้ว ออซก็เตะก็ต่อยพี่ดิ" แอร์ส่ายหน้าใส่ผมเบาๆ "โวยวายอย่างกับ 

พี่มีแรงจะกดเราง่ายๆ คิดว่าตัวเองตัวเล็กตัวน้อยมากเลยงั้นสิ"

เชี่ย แต่ก็...เออว่ะ

ที่มันพูดก็มีส่วนถูก เรื่องแบบนั้นมันจะไม่เกิดขึ้นถ้าผมไม่ยอมมันง่ายๆ 

อย่างน้อยๆ ผมก็ได้รูว่้าควรจะต้องมสีตสิมัปชญัญะครบถ้วนตลอดเวลา

ที่อยู่กับมัน 

"พร้อมยัง" แอร์ถามผม 

"ไม่พร้อมได้ด้วยเหรอ" ผมตอบส่งๆ อยากให้ช่วงเวลานี้มันผ่านไปเร็วๆ 

เหลือเกิน

"พร้อมหรือไม่พร้อมก็ต้องไปกันแล้วล่ะ" อีกฝ่ายเอื้อมมือมาลาก 

กระเป๋าเดินทางของผมให้

"เดีย๋วกูลากเอง" แน่นอนว่าแอร์ท�าเป็นไม่ได้ยิน "ไอ้แอร์ เอากระเป๋ากูมานี!่" 

รู้ว่ามันกวนตีน แต่ไม่คิดว่ามันจะกวนตีนสุดกู่แบบน้ี นอกจากมันจะ 

ไม่ใส่ใจสายตาประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาตท่ีิก�าลงัมองมา มนัยังเอาแต่

ลอยหน้าลอยตาเดนิเชดิไปข้างหน้า ปล่อยให้ผมต้องมาตกอยู่ในสถานะเหมอืน

ก�าลังเดินตามง้อผัวไม่มีผิด ซึ่งผมยอมไม่ได้

"โว้ย พี่แอร์ ออซขอลากกระเป๋าเอง!"

ค�าพูดของผมท�าให้แอร์มันย้ิมกริ่ม มันดูพออกพอใจท่ีกล่ันแกล้งผมได้

ส�าเร็จ ระหว่างที่มันปล่อยให้ผมลากกระเป๋าเดินทางเอง มันก็เดินน�าผมไปยัง

เคาน์เตอร์เช็กอิน 

ในช่วงเวลานี้ผมจะเล่าเรื่องราวท่ีเกิดขึ้นก่อนหน้าน้ีให้ทุกท่านฟังว่า 

ทีผ่่านมามนัเกิดอะไรขึน้ ผมไปท�าอท่ีาไหน ท�าไมถึงได้มาลงเอยกับการไปทรปิ

หนึ่งอาทิตย์กับคนที่ผมเหม็นขี้หน้าในสถานะ 'ภรรยา' แบบนี้

มันดูเป็นไปไม่ได้เลยใช่มั้ยครับ

แต่มันเป็นไปแล้วจริงๆ 

เรื่องที่เกิดข้ึนคือผมกับแอร์รู้จักกันท่ีสนามฟุตบอลหญ้าเทียมท่ีชื่อว่า
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สนามบอลป้าฝ้าย ซึง่ในช่วงแรกๆ ผมก็ยังรูส้กึเฉยๆ กับมนัอยู่ คดิแค่ว่าพ่ีคนน้ีน่ี 

มันทั้งหล่อทั้งสูง คงมีสาวๆ หนุ่มๆ ตามติดมันกันเป็นว่าเล่นแหง็มๆ 

ผมคิดกับมันแค่นั้นเลยครับ

แต่แล้วก็กลายเป็นว่าหนึ่งในบรรดาคนที่ตามติดมันคือพ่ีโซ่ พ่ีชาย 

บังเกิดเกล้าของผมเอง หลังจากที่พ่ีโซ่คุยกับแอร์ไปได้สองเดือน จู่ๆ พ่ีผมก็

อกหกัดงัเป๊าะ ไม่รูว่้าเกิดอะไรขึน้ระหว่างสองคนนีเ้หมอืนกัน แต่ท่ีแน่ๆ มนัท�า

พ่ีชายผมร้องไห้ไปสองอาทิตย์เตม็ๆ ซึง่เป็นสองอาทิตย์ทีผ่มเจบ็ปวดหวัใจมาก 

ตอนที่พ่ีโซ่ร้องไห้ปานจะขาดใจนั้นก็เหมือนท�าร้ายน้องชายแท้ๆ อย่างผม 

ทางอ้อม

ตั้งแต่วันนั้นผมจึงเกลียดขี้หน้าไอ้แอร์ไปโดยปริยาย ไม่ถือว่ามันเป็นพ่ี

ในสนามบอลไม่พอ ผมยังนับว่ามันเป็นแมลงสาบที่ว่ิงผ่านเข้ามาในสนาม 

อกีด้วย แม้ผมเองจะไม่รูว่้าเกิดอะไรข้ึนระหว่างแอร์กับพ่ีโซ่บ้าง แต่ผมทีมพ่ีชาย 

ของผมแน่นอนร้อยเปอร์เซน็ต์ (ส�าหรบัผมครอบครวัต้องมาก่อนทกุสิง่ทุกอย่าง

อยู่แล้ว) ฉะนั้นผมจึงไม่ชอบไอ้แอร์หนักมาก เรียกได้ว่าถ้ามีมันเตะในสนาม

และทีมผมซึ่งมีเพ่ือนๆ ไปขอเตะต่อ ผมก็จะไม่ยอมเข้าไปเตะในวันนั้นเลย 

ทั้งๆ ที่ทีมเพื่อนๆ ของผมคนขาด ด้วยความที่ว่าผมกับแอร์เป็นคนที่ค่อนข้าง

มีชื่อเสียงกว้างขวางในสนามบอลแห่งน้ันประมาณนึง เรื่องน้ีจึงกลายเป็น 

เสียงลือเสียงเล่าอ้างประจ�าสนามบอลป้าฝ้ายอย่างหนักหน่วงมาก

ผ่านไปนานวนัเข้าแน่นอนว่าแอร์มนัต้องจบักลิน่ได้ว่าผมไม่ชอบมนั แต่

แทนท่ีมนัจะอยู่ให้ห่างผม มนักลบัชอบกวนตนีราวกับต้องการให้ผมเกลียดมนัแล้ว 

เกลียดมันอีก (ไม่รู้ว่าแม่งประสาทกลับไปแล้วหรือไง) ยกตัวอย่างเช่น มัน 

จงใจท�าเป็นเดนิผ่านผมบ่อยๆ ทัง้ๆ ทีรู่ว่้าผมชอบเดนิเลีย่งมนั หรอืการท่ีมนัรอ

เตะบอลต่อจากทีมผมท้ังๆ ท่ีมันควรจะไสหัวกลับไปนอนเพราะทีมมันกลับ 

หมดแล้ว และท่ีหนักที่สุดก็คือมันดักรอแซวผมและซ�้าเติมเวลาท่ีผมเตะบอล

แพ้หรือไม่ก็ล้มหน้าคว�่ากลางสนามแบบตลกๆ

มันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ส�าหรับใครหลายคน แต่น่ีมันคือ 

การกระท�าจากไอ้แอร์ คนท่ีผมท้ังเกลียดทั้งแค้น (นอกจากเกลียดมันเพราะ
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เรื่องพ่ีโซ่แล้ว หลังๆ ผมชักจะเกลียดมันเพราะสิ่งท่ีมันท�ากับผมตรงๆ ด้วย) 

ฉะนั้นไม่ว่ามันจะเตะบอล เดินเหิน หรือว่าหายใจทิ้งเฉยๆ ผมก็จะหาเรื่องมา

อคติใส่มันได้ทั้งนั้น

เหตกุารณ์วนเวยีนเช่นนีอ้ยู่นานหลายเดอืนจนเป็นทีรู่กั้นทัว่ในขาประจ�า

ทีม่าเตะบอลทีส่นามบอลหญ้าเทียมแห่งน้ัน จนในทีส่ดุพ่ีคมิ หัวโจกประจ�าสนาม 

ผู้มีอ�านาจเหลือล้น (เขาเป็นลูกชายป้าฝ้าย จะได้เตะฟรีหรือไม่ได้เตะฟรี 

ก็ขึน้อยูกั่บพ่ีมนัครบั) จู่ๆ  ก็คดิจบัผมกับไอ้แอร์เตะลูกโทษแข่งกัน พ่ีคนน้ีแม่งก็

กวนตีน๊กวนตนี แต่ก็คงอยากให้บรรยากาศในสนามบอลทีเ่ตม็ไปด้วยมติรภาพ

แห่งนี้มันดีนั่นแหละมั้ง

แล้วน่ันก็กลายเป็นวาระแห่งชาตปิระจ�าสนาม วันทีผ่มกับแอร์ต้องดวล

ลูกโทษคนละสิบลูกกันสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับสนามบอลแห่งนั้นเป็น

อย่างมาก จ�าได้ว่าคนมาดกัูนเป็นร้อยๆ คนเลย เน่ืองจากทกุคนรูด้ว่ีาผมกบัแอร์ 

แทบจะอยู่ในสนามเดยีวกันไม่ได้ และก็คงอยากรูด้้วยมัง้ว่าไอ้สองเสอืน่ีมนัจะ

เป็นยังไงเวลาท่ีต้องแข่งกัน (ท่ีผ่านมาผมเลี่ยงไอ้แอร์ตลอดเท่าที่จะเลี่ยงได้

จริงๆ)

ด้วยความทีค่นมาดเูยอะ ของรางวัลผูช้นะก็เลยต้องโหดและสมน�า้สมเน้ือ 

กับจ�านวนคนท่ีเขาอตุส่าห์แห่กันมาด ู(วันนัน้มนีกัฟุตบอลทมีชาตอิยู่คนสองคน 

เลยมั้ง) ผมจึงประกาศกร้าวว่าถ้าผมชนะ แอร์ต้องไปคุกเข่าขอโทษพ่ีชายผม 

(มีคนโห่เชียร์หลังจากที่ได้ยินดังมาก เรื่องของแอร์กับพ่ีโซ่ก็นับว่าดังอยู่

ประมาณนึงเหมือนกัน เพราะพ่ีโซ่เป็นดารานายแบบท่ีพอมีผลงานผ่านตา 

คนส่วนใหญ่บ่อยๆ) ไม่รูว่้าแอร์แม่งรูส้กึว่ากลวัตวัเองเสยีหน้าหรอืเปล่า มนัถึงได้ 

พูดขึ้นมาว่าแล้วถ้ามันเป็นฝ่ายชนะ ผมจะต้องมาอยู่กับมันในสถานะเมีย 

ตลอดหนึง่อาทติย์เตม็ๆ (คราวน้ีคนโห่เชยีร์แม่งดงักระหึม่ย่ิงกว่าบอลไทยได้ไป 

บอลโลกซะอีก) 

จากนั้นทุกอย่างแม่งก็...ฉิบหาย

ผมแพ้ไปหนึ่งลูกถ้วน แค่หนึ่งลูกเท่านั้น (แม่งเอ๊ย เสียดายจนอยากจะ

ร้องไห้) 
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แล้วผมก็ต้องมาติดแหง็กอยู่กับไอ้แอร์อย่างในตอนนี้ 

"เสร็จละ" แอร์ยื่นบอร์ดดิ้งพาสมาให้ผม

ผมเดนิตามหลงัมนัไปเหมอืนร่างไร้วิญญาณ แค่ต้องตามตดิมนัไปแบบน้ี 

ก็เรียกได้ว่าเสียศักดิ์ศรีสุดๆ 

"ยิ้มหน่อย" รู้ตัวอีกทีแอร์ก็ถือโทรศัพท์เตรียมถ่ายเซลฟี่กับผม 

"ท�าเหี้ยอะไร" ผมแหวออกไปทันที 

"ก็ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานเผื่ออัพลงโซเชียลไง"

"ท�าไมต้องท�าแบบน้ันด้วย" แค่นี้กูก็อายจนไม่รู ้จะอายยังไงอยู่แล้ว  

ไอ้ตอนที่กูรู้ว่ากูต้องมาเป็นเมียมึงเนี่ย

"คนเขาจะได้รูไ้งว่าออซแพ้แล้วก็ต้องเป็นแพ้ เป็นพวกยอมรบัผลการแข่งขนั  

เป็นลูกผู้ชายที่ยืดอกอย่างรับผิดชอบ เป็นพวกไม่ป๊อด..."

"พอแล้ว" ผมเอานิ้วนวดขมับ "แม่ง อยากอัพก็อัพ จะได้จบๆ"

แอร์กระหย่ิมย้ิมย่องทีไ่ด้ทรมาทรกรรมผม แม้ว่าสดุท้ายรปูนัน้จะลงเอย

ด้วยการที่ผมชูน้ิวกลางถ่ายคู่กับมันก็ตามที คนที่ดูจะได้รู้ว่าผมต้องฝืนใจ 

ขนาดไหนที่จะต้องมาอยู่จุดนี้กับคนที่เตะลูกโทษชนะผม

และเมื่อผมเห็นแคปชั่นท่ีมันพิมพ์ใต้รูป ผมก็ย่ิงรู้สึกอยากล้มตัวลงไป

นอนตรงกลางพื้นสนามบินเสียตอนนี้เลย

แอร์เอ๊ย มึงนี่ต้องเป็นเจ้ากรรมนายเวรของกูแน่ๆ

@air170819xx

มากับเมีย 
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[แอร์]

ถ้าถามว่าผมคดิอะไรกับออซ ผมขอตอบเลยว่าผมหมัน่ไส้มนัมากๆ ครบั

แรกเริม่เดมิทผีมจ�าได้ว่าผมคดิว่าเดก็คนนีม้นัหล่อดี หล่อแบบท่ีถ้าถาม

คนร้อยคนก็คงจะมีสักเก้าสิบเก้าคนล่ะมั้งที่บอกว่ามันหล่อ มันทั้งตัวสูงชะลูด 

มผีวิเนยีนเรยีบ และมดีวงตากลมโตทว่าคมจดั เรยีกได้ว่าหล่อจนผมยังชอบพูด 

กับเพื่อนเลยว่าไอ้เด็กนี่หล่อจริงๆ

ผมก็นึกว่าความรูส้กึของผมทีม่ต่ีอออซจะจบลงแค่น้ัน แต่หลังจากท่ีผม

เกิดกรณีพิพาทกับโซ่ผู ้เป็นพ่ีชายของออซ จากที่เคยมองออซแค่ในระดับ 

รู้จักหน้าค่าตาเฉยๆ ผมก็ต้องมองมันใหม่และเก็บมันอยู่ในสถานะ 'รุ่นน้องที่

น่าหมั่นไส้' ของผม

เพราะจู่ๆ มันก็มองผมเหมือนตัวผมเหม็นมาก (ท้ังๆ ท่ีวันน้ันก่อนมา 

เตะบอลผมเพ่ิงจะอาบน�้าเสร็จใหม่ๆ) บางคร้ังก็ส่งสายตาสาปแช่ง ไม่ก็มอง

อย่างเหี้ยมๆ (กูก็ใช้ชีวิตของกูปกติเหอะ) 

และที่หนักหนาที่สุดก็คือ...มันมองเหมือนมันก�าลังดูถูกผม ซึ่งเป็นเรื่อง

ที่มักจะท�าให้ผมอารมณ์ขึ้น

แม่งเห็นชัดก็ตอนที่ผมเตะบอลไม่เข้าหรือไม่ก็ส่งบอลพลาดน่ีแหละ  

ผมไม่ได้อยากจะสังเกตสังกามันสักเท่าไหร่หรอกครับ แต่ทุกครั้งท่ีผมพลาด 

ตอนที่ 1
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ไอ้น้องออซต้องอยู่ใกล้ๆ คอยย้ิมเยาะผมทุกครั้งไปราวกับสวรรค์ต้องการ 

กลั่นแกล้ง

หลังจากวันนั้น...ผมก็เปลี่ยนไปโดยปริยาย

ในเมื่อมันไม่ชอบผม ผมก็เลยไม่ชอบมันกลับ แต่วิธีที่ผมแสดงออกกับ

คนทีไ่ม่ชอบก็คอืวธีิการป่ันให้คนคนนัน้ปวดหัวเล่น ให้มนัร�าคาญ และก็ให้มนั

รู้สึกอึดอัดใจที่ต้องมาอยู่ใกล้ๆ ผม (ผมไม่เคยท�าแบบนี้กับใครเลย) ซึ่งตลอด

ระยะเวลาหลายเดอืนท่ีผ่านมาวธีิการของผมนบัว่าประสบความส�าเรจ็กับออซ 

คนที่เกลียดใครแล้วเอาแต่สาปแช่งเขาคนนั้นผ่านทางสายตา

เข้าใจครับว่ามันโกรธผมเรื่องที่ผมเคยท�าโซ่เสียใจ แต่มันคิดจะถามผม

สักค�ามั้ยว่าที่ผ่านมาเกิดอะไรข้ึน มันตัดสินผมไปแล้วจากการท่ีมันเห็นโซ ่

โศกเศร้าตดิกันหลายวนั แต่แล้วยังไง...น้องมนัคิดว่าผมไม่มคีวามรูส้กึเหรอวะ

ตอนนั้นผมเองก็เสียใจเหมือนกันนะ

ก็แทนท่ีผมกับน้องมันจะได้รู้จักกันดีๆ กลับต้องกลายมาเป็นแบบน้ี 

ซะงั้นอะ ผมอยากมีมิตรมากกว่าอยากมีศัตรูนะครับ ผมรักความสงบสุข 

จะตาย

ช่างเหอะ ไม่เป็นไร ผมขอกวนประสาทน้องต่อไปก็แล้วกัน 

จนกว่าน้องมันจะเลิกเกลียดผม หรือไม่ก็มองผมที่ตัวตนของผมจริงๆ

"ออซ" ผมถามไอ้น้องออซที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามผมในเลานจ์ แม้จะดูหยิ่งๆ 

แต่ไอ้เด็กนี่ก็หล่อบาดตามากเลยทีเดียว 

"หืม?" ท่าทางน้องมันจะไม่ยอมพูดเพราะกับผมง่ายๆ แต่นี่ก็ถือว่าดีขึ้น

มากแล้ว

"เรามาคุยเรื่องกฎการอยู่ร่วมกันหน่อยดีกว่า"

ลองทายกันดูสคิรบัว่าออซจะท�าหน้ายังไง หึๆ บางครัง้ผมก็สงสยันะครบั

ว่าดวงตาของออซคูน้ั่นจะสามารถกลอกได้วันละก่ีครัง้ พันครัง้หรอืว่าหมืน่ครัง้?

"ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปออซคือเมียของพี่" 

คนที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามของผมก�าหมัดแน่น

"ค�าว่าเมียคือค�าว่าเมีย อย่าท�าเหมือนเป็นเมียชั่วคราวหรือท�าเหมือน
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เป็นเมียแค่หนึ่งอาทิตย์ เมียก็คือเมีย"

"หมายความว่ายังไง ท�าไมต้องพูดจาวกไปวนมา" คนหย่ิงชกัสหีน้าใส่ผม

"สรุปง่ายๆ ก็คือออซต้องท�าตัวเหมือนเป็นเมียพี่จริงๆ"

สัมผัสได้ว่าออซเริ่มท�าหน้าเหมือนรู้สึกอยากตาย 

"ถามไรหน่อย" ออซเอ่ย

"ว่ามา"

"ไม่เคยมีเมียเป็นตัวเป็นตนเหรอ" 

ค�าถามของออซท�าเอาผมส�าลกัน�า้ ค�าพูดค�าจาไอ้เดก็คนนีแ้ม่งแรงเสมอ 

บางครั้งฟังแล้วถึงกับจุกไปเหมือนกัน

"ท�าไมถามงั้น"

"ก็เห็นท�าเหมือนอยากมีเมียมาก ทั้งๆ ที่ก็น่าจะรู้อยู่ว่าเมียหรือคนรัก

ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ"

ผมเริม่กัดฟันกรอด ไอ้ค�าว่าเมยีทัง้หลายทีผ่มกับออซก�าลงัพูดอยู่มนัเป็น

เพราะวันที่ผมกับน้องมันท้ากัน ออซแม่งท�าหน้าเหมือนกับคิดว่าตัวเองก�าลัง

จะเอาชนะผมได้แน่ๆ ซึ่งผมไม่ยอมอยู่แล้ว ผมก็เลยต้องใช้ค�าน้ี ท้ังๆ ท่ีให้ 

ออซมาตดิแหง็กอยู่กับผมเฉยๆ ก็ยังได้ แต่ผมไม่ท�า ผมแค่อยากให้น้องมนัต้อง

เสียหน้าที่สุดในเวลาที่มันแพ้ก็แค่นั้น

น้องมันประชดแหละผมรู้ ต้องการจิกกัดว่าผมไม่เคยมีเมีย แล้วก็คงจะ

อยากได้น้องมนัมาเป็นเมยีนกัหนา เหอะ ผมไม่สิน้ไร้ไม้ตอกขนาดน้ันหรอกน่า

ฉะนั้นผมจึงไม่รอช้าที่จะประชดกลับ

"ก็แค่อยากรู้ว่าคนอย่างออซจะเป็นเมียที่ดีได้แค่ไหน" ผมพูดต่อด้วย

ดวงตาทะเล้น "ทั้งหย่ิงทั้งหน้าบูดตลอดกาลแบบน้ีไม่รู้จะคบกับใครได้ยืด 

หรือเปล่า"

ออซสะอกึไปเลก็น้อย นัน่แปลว่าผมพูดบางอย่างทีแ่ทงใจออซเสยีงดงัฉกึ

"จะคบยืดหรือไม่ยืดก็ช่าง ทุกอย่างมันดีหมดแหละถ้าออซไม่ได้คบ 

กับพี่น่ะ"

ครับ ยอมรับว่าไอ้เด็กนี่มันพูดจาไพเราะแล้วน่าฟังกว่าตอนพูดไอ้เห้ีย
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ไอ้ห่าเยอะ แต่อย่างน้อยมันก็ไม่ควรพูดจาแว้งกัดผมอย่างนี้ เพราะผมต้อง

เหนื่อยคอยสรรหาค�าพูดมาสวนมันกลับไป

แต่ผมจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆ หรอก

"เสียใจ ออซต้องคบกับพี่อาทิตย์นึงอยู่ดี ออซอย่าลืมสิ"

"สรปุก็คอือยากให้ออซเป็นเมยีท่ีสมบทบาท ต้องเป็นเมยีทีเ่หมอืนเมยีพ่ี

จริงๆ แต่ก็แค่หนึ่งอาทิตย์อย่างนั้นใช่มั้ย"

ผมยิ้มกริ่มอย่างคนมีแผน "ท�าได้หรือเปล่าล่ะ"

ออซพ่นลมหายใจแล้วท�าหน้าเหมือนมีของเหม็นมาจ่ออยู่ใต้จมูก  

แล้วมนัก็มกัจะท�าหน้าแบบนัน้ตลอดตอนทีอ่ยู่ใกล้ๆ ผมซะด้วย พอเห็นมนัเป็น

แบบนี้ประจ�า บางครั้งผมก็รู้สึกเสียเซลฟ์เพราะสีหน้าน้องมันเหมือนกัน แต่ 

ผมคงไม่มีวันบอกให้มันรู้ 

"แล้วพี่ล่ะ" ออซจ้องผมเขม็งด้วยนัยน์ตาคมพร้อมกับเอาศอกมาค�้าโต๊ะ 

มือทั้งสองประสานใต้คาง ท่าทางเหมือนคนมีแผนเหมือนกัน "พี่จะเป็นผัวที่ดี

หรือเปล่า"

ผมส�าลักน�้าที่ก�าลังดื่มอยู่ในทันที ไม่คาดคิดมาก่อนว่าตัวเองจะถูก 

เอาคืนด้วยวิธีนี้

"หา?"

"พ่ีเอาแต่พล่ามเรื่องท่ีว่าผมควรจะเป็นเมียที่ดีท่ีสุดตลอดระยะเวลา 

หน่ึงอาทิตย์ แล้วพ่ีล่ะครับ พ่ีก็ควรจะเป็นผัวท่ีดีของผมเหมือนกันหรือเปล่า" 

ออซเอนหลังไปพิงพนักเก้าอี้อย่างผู้ที่เหนือกว่า 

แม้จะชะงักจนลืมหายใจ แต่ท้ายที่สุดผมก็ไหวตัวทัน 

"แน่นอน พี่ก็ต้องเป็นผัวที่ดีของออซได้อยู่แล้ว"

อีกฝ่ายหุบย้ิมฉับ จากน้ันมันก็กลับมาท�าหน้าเหม็นเบื่อเหมือนอย่างที่

เคยท�า มันคงคิดล่ะมั้งว่าผมจะมองว่าสิ่งท่ีผมกับมันก�าลังท�าอยู่นั้นเป็น 

เรื่องเล่นๆ 

หึๆ

จะบอกว่าที่จริงแล้ว...
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น้องมันคิดถูกแล้วล่ะ!

ที่เรื่องมันมาไกลขนาดน้ีก็เป็นเพราะความเย่อหยิ่งท่ีออซมันแสดง 

ออกมาให้ผมรูส้กึหมัน่ไส้ท้ังน้ัน ผมท�าทุกอย่างในตอนนีก็้เพราะอยากจะแกล้ง 

ให้น้องมันเสียหน้าบ้าง หรือไม่ก็อยากให้น้องมันมองผมใหม่ เหตุผลที่ผมมี 

ก็แค่นี้ ซึ่งจริงๆ แล้วมันก็ไม่จ�าเป็นที่จะต้องเล่นใหญ่เอิกเกริกเป็นผัวเป็นเมีย

อะไรแบบที่เป็นอยู่ในตอนนี้หรอก

แต่ผม...กลับล�าเรือไม่ทันซะแล้วล่ะครับ

ถ้าผมยกเลิกกลางคัน ไอ้เด็กหน้าหล่อคนน้ีแม่งต้องหัวเราะเยาะผม 

ไปเป็นปีๆ ชวัร์ คงจะหาว่าผมป๊อด กลายเป็นว่าผมไม่กล้าทีจ่ะมมีนัเป็นเมยีเอง  

ซึง่ผมไม่สามารถรบัค�าล้อเลยีนจากผูช้ายในกรุป๊ไลน์ 'เตะโหดเหมอืนโกรธเมยี

ที่บ้าน' แห่งสนามบอลหญ้าเทียมป้าฝ้ายที่มีอยู่เป็นร้อยๆ คนได้ ผมรับไม่ไหว

จริงๆ

ฉะน้ันเมือ่ผมบอกว่าจรงิจงั ผมก็ต้องจรงิจงั จรงิจงัใต้บทบาทของค�าว่าผวั 

เพื่อให้ไอ้ออซคนนี้ไม่กล้าที่จะท�าหน้าดูถูกใส่ผมอีก!

ขั้นตอนที่หนึ่ง...เริ่มขึ้น ณ บัดนี้

"หิวอะไรหรือเปล่า เดี๋ยวพ่ีไปเอาให้" แน่นอนว่าคุณสมบัติของสามีท่ีดี

จะต้องดูแลภรรยาได้เป็นอย่างดี

"ออซอิ่มแล้วครับ" 

"แล้วอยากดื่มอะไรมั้ย"

"ไม่ครับ ออซพอแล้ว" ทว่าในส่วนของภรรยาผมนั้น...มันไม่ค่อยจะมี

อารมณ์ร่วมสักเท่าไหร่เลย

ผมหรีต่ามองออซอย่างเจบ็ใจ แต่มนัก็ชัว่ประเด๋ียวประด๋าวเท่าน้ันแหละ 

ถ้าการท่ีผมเจอออซท�าเป็นเล่นตัวเพ่ือแกล้งผมแค่นี้แล้วท�าให้ผมถอดใจ ผม

คิดว่าผมควรจะยกเลิกทริปที่จะไปกับออซเดี๋ยวนี้เลย 

"รู้หรือยังว่าเราจะไปพักที่ไหน" ผมชวนคุย

"ออซไม่รู้หรอก" ดูจากหน้าแล้วในใจมันคงจะพูดว่า 'ก็ในเมื่อมึงเป็นคน

จัดแจงทุกอย่าง กูจะไปรู้ได้ยังไงกันล่ะ!'
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"รีสอร์ตของคุณป้าพี่เอง"

"อ้อ"

"..."

"เราจะอยู่ที่นั่นกันเป็นอาทิตย์เลยเหรอ" 

"ใช่" สหีน้าทีด่สูบัสนมนึงงของออซท�าให้ผมกล่าวต่ออย่างสบายอารมณ์ 

"ไหวหรือเปล่า"

ออซขมวดคิ้ว "ออซไม่เคยอยู่โรงแรมที่ไหนเกินสามวันเลย"

"แล้วมันยังไงเหรอ"

"กลัวจะไม่มีอะไรให้ท�าน่ะสิ"

"โธ่ เรื่องนั้นไม่ต้องห่วงหรอก มีอะไรให้ท�าตั้งเยอะตั้งแยะ"

"อย่างเช่นอะไร"

"ออซว่าคนเป็นผัวเมียเขาท�าอะไรกันบ้างล่ะ" 

ดูเหมือนเรื่องนี้จะเป็นจุดอ่อนของน้อง เพราะทุกครั้งที่ผมพูดจาสองแง่

สองง่ามมนัจะต้องหน้าแดงก�า่และท�าเสยีงสงูปรีด๊ใส่ผมทกุท ีท้ังๆ ท่ีมนัก็ไม่ได้

เป็นคนที่มีรูปร่างแบบที่ข่มเหงได้ง่ายขนาดนั้น

จะบอกว่าผมยังจ�าลูกเตะพิฆาตทะลุตาข่ายของมันได้เกือบทุกลูก ใคร

จะไปกล้าท�าล่ะครบัถ้ามนัไม่ยอม และอกีอย่างหนึง่...ผมจะท�าอย่างว่ากับมนั

ท�าไมกัน ผมก็แค่แหย่มันเล่นๆ เท่านั้น

"อย่าแม้แต่จะคิด!"

ก็เพราะแหย่แล้วมันสนุกแบบนี้

"ไหนออซบอกว่าออซจะเป็นเมียที่ดีไง"

"เมียที่ดีเขาเอาไว้ท�าเรื่องแบบนั้นเรื่องเดียวหรือไงวะ"

"แล้วเมียที่ดีท�าเรื่องอะไรได้อีกบ้างล่ะครับ ออซแสดงให้พ่ีเห็นหน่อย 

ได้มั้ย" 

คนฟังก�าหมัดจนผมไม่รู้ว่าเล็บของน้องมันจะจิกเข้าไปท่ีฝ่ามือตัวเอง 

หรือเปล่า คงแค้นผมน่าดูจนต้องระบายออกมาแบบนั้น

"แอร์...เอ๊ย" ออซกล�้ากลืนฝืนทนท่ีจะเปลี่ยนค�าเรียกผมใหม่ "พ่ีแอร ์
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อยากดื่มอะไรเพิ่มหรือเปล่า"

เชี่ย ลอกกูนี่

"ไม่ล่ะครับ" ครับ วิธีการตอบผมก็ลอกน้องมันเหมือนกัน

"แน่ใจนะครับ พี่แอร์ดื่มทุกอย่างข้างหน้านี่หมดแล้ว"

"ครับ แน่ใจ" ผมตอบอีก อยากรู้เหมือนกันว่าอีกฝ่ายจะท�ายังไงต่อ 

จะว่าไปพวกเราก็เหมือนก�าลังแสดงในโรงมหรสพท่ีไร้คนดูยังไงก็ไม่รู้ 

แม่งตอแหลกันทั้งคู่เลย

"งั้น...พี่แอร์อยากให้ออซถ่ายรูปให้มั้ย"

อ้าวเฮ้ย เด็กนี่มันมาเหนือกว่าผมว่ะ

"ในนี้แสงมันสวยดี คิดว่าพี่แอร์คงอยากมีคนถ่ายรูปให้"

อืม จัดได้ว่าใส่ใจรายละเอียดดี เพราะผมนึกไม่ถึงเรื่องนี้มาก่อน ฉะนั้น

การต่อสูกั้นในยกนีถื้อว่าออซมนัสามารถเอาชนะผมได้อย่างเฉยีดฉวิ (ถ้าถาม

ว่าใครตัดสินล่ะก็...ค�าตอบคือผมเอง)

ผมนั่งอยู่บนเก้าอ้ีในจุดที่มีแสงแดดส่องเข้าหน้าพอดี ออซรับมือถือ 

ของผมไป จากนั้นก็เริ่มถ่ายรูปให้ผมอย่างตั้งใจ

"หล่อครับ"

"มุมนี้เท่มากเลย"

"เดี๋ยวผมถ่ายเผื่อเลือกไปให้อีกเยอะๆ เลยนะ"

ผมอมย้ิมเลก็ๆ แม้ว่าการใส่ใจของออซจะเป็นการแสดง แต่ผมก็อดปลืม้

นดิๆ ไม่ได้ อย่างน้อยผมก็จะมรีปูไว้ลงในเวลาทีม่อีารมณ์อยากอพัเดตโซเชยีล 

บ้าง ปกติแล้วผมไม่ค่อยลงรปู เพราะไม่ค่อยมใีครถ่ายรปูให้น่ะ จะไปขอคนอืน่

ถ่ายให้ผมก็รู้สึกเกรงใจยังไงไม่รู้ ฉะนั้นรูปท่ีผมอัพลงโซเชียลจึงมีสตอรี่ท่ีมา 

และมีความหมายแทบจะทุกรูป 

ระหว่างที่เปิดรูปขึ้นมาเช็ก จากที่ยิ้มอยู่ดีๆ ผมก็หุบยิ้มฉับลงทันที

ก็แทนท่ีในจอนี้จะเป็นรูปที่ผมนั่งเต๊ะท่าเท่ๆ หลายๆ รูปตามท่ีออซมัน 

กดชัตเตอร์รัวๆ แต่กลับกลายเป็นรูปเซลฟี่ของออซที่มีอยู่เกือบสี่สิบรูปแทน

ไอ้เด็กนี่
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"รูปใช้ได้ใช่มั้ยครับพี่แอร์" ออซยิ้มกว้าง แม้จะเป็นรอยยิ้มที่น่ามอง แต่

ตอนนี้ผมกลับรู้สึกว่ามันท้าทายเพราะอยากลองของมากกว่า "ผมเป็นเมียที่ดี

ใช่มั้ยล่ะ"

"ใช่ ออซเป็นเมียท่ีดีมาก" ผมย้ิมก่อนจะย่ืนมือไปขอมือถือออซบ้าง  

"เอามือถือมาดิ เดี๋ยวพี่ถ่ายรูปให้"

รอยย้ิมของออซหายไปจากใบหน้าอย่างทันควันหลังจากท่ีได้ยิน มัน

คงจะรู้แหละว่าถ้าเอามือถือมาให้ผมมันจะต้องเจอกับอะไรตอนท่ีมันเปิด 

แกลลอรี่ (แน่นอนว่าต้องเป็นรูปเซลฟี่ของผมน่ันแหละ) แต่สุดท้ายมันก็ยอม

ส่งมอืถอืมาให้ผมง่ายๆ อยู่ด ีเราสองคนมบีทบาทสมมติท่ีเรยีกว่า 'สามภีรรยา' 

กันอยู่ แล้วเราสองคนก็แข่งกันอย่างจริงจังกับมันมากเหลือเกินจนมันต้อง 

ยอมผมทุกอย่าง เราสองคนไม่มีใครอยากเป็นผู้แพ้ในเกมเกมนี้

ดูท่าว่าทริปนี้คงจะสนุกน่าดูเลย

ทว่าเมื่อผมกดเปิดหน้าจอมือถือของออซ ลมหายใจของผมก็สะดุด 

นิดหน่อยเมื่อเห็นรูปใครคนหนึ่งที่ออซตั้งเป็นวอลล์เปเปอร์ล็อกสกรีน

ใครก็ไม่รู้ รู้แต่ว่าหน้าตาดีมากๆ มากจนผมมองตาค้าง

ถึงอย่างน้ันก็เถอะ ประเด็นนั้นมันไม่ส�าคัญเท่าประเด็นที่ผมก�าลังคิด 

วนไปวนมาอยู่ในหัว

นี่ผมไปพรากผัวพรากเมียใครเขามาหรือเปล่าวะเนี่ยยยย

ความสงสัยของผมถูกเก็บง�ามาจนถึงตอนที่เครื่องบินท่ีผมกับออซ

โดยสารอยู่น่าจะบินเลยกลางทางมาแล้ว ผมนั่งอยู่ข้างๆ ออซท่ีน่ิงและสุขุม

ตลอดระยะเวลาทีเ่ดนิทางอยู่ ไม่รูว่้าน่ีเป็นนสิยัจรงิของออซทีไ่ม่ชวนคนอืน่คยุ 

หรือว่าเป็นเพราะมันไม่อยากจะคุยกับผมกันแน่ แต่เรื่องนั้นช่างมันก่อนเถอะ

ผมควรจะรูเ้สยีก่อนว่าออซมแีฟนหรอืยัง เพราะถ้ามนัมแีล้ว สิง่ทีผ่มกับมนั 

ท�าอยู่คือเรื่องที่ผิดฉิบหาย ผิดอย่างย่ิงยวดจนผมคิดว่าต้องไปบอกกัปตันท่ี 

ขับเครื่องบินล�านี้ให้วนเครื่องกลับไปจอดไว้ที่เดิม 

ไม่ว่ายังไงผมก็จะไม่มีทางสร้างเร่ืองวุ่นวายให้คนท่ีมีคู่แล้วมีปัญหากัน
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อย่างเด็ดขาด

"เป็นอะไร ท�าไมดูลุกลี้ลุกลน" กลายเป็นออซท่ีเอ่ยปากคุยกับผมก่อน 

มันคงอดรนทนไม่ได้มั้งที่เห็นผมอยู่ไม่สุข 

"ถามอะไรได้มั้ย"

"อืม เอาสิ"

"ออซมีแฟนแล้วเหรอ"

คนถูกถามขมวดคิ้ว ผมไม่เข้าใจเลยจริงๆ ว่าท�าไมต้องใช้เวลาคิดด้วย 

นี่เป็นค�าถามที่ตอบง่ายที่สุดในโลกส�าหรับผม 

"ออซเป็นเมียพีน่ะ แฟนออซกพ็ีไ่ง พีอ่ย่าลืมสิ" มันตอบอย่างทีเล่นทีจริง

ไอ้คนกวนตีน

"นอกบทก่อนแป๊บนึงได้มั้ย เรื่องนี้มันส�าคัญ"

"บ้าน่า จะให้นอกบทได้ยังไง ก็คนบางคนเขาจริงจัง เมื่อตะกี้ยังบอกให้

ออซเป็นเมียที่ดีที่สุดในโลกอยู่เลย"

อยู่ดีๆ ก็อยากจะบีบแก้มน้องมันให้เหมือนกับบีบก้อนมาร์ชเมโล 

"เอาดีๆ  น่ีพ่ีไปพรากผวัพรากเมยีใครเขามาหรอืเปล่า ถ้าออซมแีฟนแล้ว

พี่คงต้องขอเลิกเล่น เดี๋ยวพี่จองตั๋วให้ออซกลับกรุงเทพฯ เย็นนี้เลย"

อกีฝ่ายน่ิงคดิไปครูห่น่ึงราวกับก�าลงัวางแผนจนผมต้องพดูดักคอเอาไว้ก่อน

"แล้วก็อย่าคิดจะโกหกพี่ ผู้ชายโกหกคือผู้ชายที่ไม่น่าคบนะ รู้เอาไว้ซะ"

ออซดูพยายามอย่างยิ่งที่จะไม่ชูนิ้วกลางใส่ผม 

"ไม่มีแฟนหรอก มีแต่คนที่ก�าลังจีบเขาอยู่" น้องกล่าวกับผมเสียงอู้อี้  

คงไม่อยากเปิดเผยเรื่องนี้กับผมสักเท่าไหร่ 

"แล้วมีแววจีบติดปะ"

"เฮ้ย นี่มันเสือกแล้ว"

"พูดเพราะๆ"

"ก็ไหนบอกว่าขอนอกบท"

"เวลานอกบทจบแล้ว"

"กูล่ะอยากจะบ้า"
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"เขาหล่อดนีะ พ่ีเห็นอยู่บนหน้าจอ" ผมพูดจากใจจรงิ "ท่ีมากับพ่ีก็อย่าลมื 

ไปบอกเขาล่ะว่าเราแค่เล่นๆ กัน"

"ไหนบอกจริงจังไง" ออซเหล่มองผม

"ส�าหรับเรามันจริงจัง แต่ส�าหรับเขา...บอกไปว่าเราแค่เล่นๆ"

"อะไรของพี่ ออซคงไม่โกหกเขาหรอก"

"แล้วจะบอกเขาว่าไง"

"คงไม่บอก" ออซลอบถอนหายใจ "เพราะปกตเิขาก็ไม่ค่อยคุยกับออซอยู่แล้ว"

"อ๋ออออ" ผมลากเสียงยาว

"อ๋ออะไร"

"แอบรักเขาข้างเดียวนี่เอง"

ออซก�าหมดัแน่นคล้ายกับอยากจะตผีมทีไ่หล่ แต่มนัก็มสีติมากพอท่ีจะ

ไม่ท�า คงนึกไปถึงค�าว่าภรรยาที่ดีที่ค�้าคออยู่

"แล้วพี่แอร์ล่ะ" ออซถามผมต่อ "ไม่มีเจ้าของเหรอ"

"ไม่มีหรอก ตั้งแต่เลิกคุยกับโซ่ก็อยู่คนเดียวยาวมาเลย"

เชี่ย ผมตะครุบปากตัวเองเอาไว้ไม่ทัน ไม่น่าไปเมนชั่นถึงชื่อของบุคคล

ต้องห้ามเลย ผมเหล่มองไปทางออซเพ่ือดูปฏิกิริยา เห็นแค่อีกฝ่ายท�าสีหน้า 

รับรู้เท่านั้น ไม่ได้มีแววโกรธเคืองอะไร 

เฮ้อ ค่อยยังชั่ว

"ไม่น่าเชื่อแฮะ หน้าตาก็ออกจะเจ้าชู้ขนาดนี้"

"พูดไปเรื่อย" ผมขยับใบหน้าไปกระซิบข้างหูน้อง "พี่มีแค่ออซคนเดียว"

คราวนี้น้องแม่งตีผมที่ไหล่อย่างแรง ไม่รู้ว่าแม่งเขินหรือว่าแม่งตีเพราะ

โกรธผม แต่ที่แน่ๆ ผมเจ็บจนต้องร้องโอ๊ย

[ออซ]

เราสองคนเดินทางมาถึงรีสอร์ตในที่สุด

ผมอดไม่ได้ที่จะอ้าปากค้าง นี่มันรีสอร์ตหรือสวรรค์วิมานกันแน่ มันทั้ง
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ใหญ่โตโอ่อ่าทั้งอลังการงานสร้าง และยิ่งไปกว่านั้นคือที่นี่มีครบหมดทุกอย่าง

ทั้งสปา สระว่ายน�้า บาร์ คาเฟ่ ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก รวมไปถึงพื้นที่

บริเวณชายหาดที่กว้างใหญ่ไพศาลจนมีหลายกิจกรรมให้เลือกสรร 

เข้าใจแล้วว่าท�าไมแอร์มนัถึงคดิว่าผมกับมนัสามารถอยู่ทีน่ีเ่ป็นอาทติย์ๆ  

ได้ ก็เพราะที่นี่น่าอยู่และก็มีทุกอย่างครบจบเสร็จสรรพนี่ไง

ที่จริง...แอร์มันก็ไม่จ�าเป็นที่จะต้องจัดเตรียมความสะดวกสบายให้ผม

คนท่ีมันไม่ค่อยชอบข้ีหน้าคนน้ีขนาดน้ีก็ได้ แม่งเอ๊ย กูเกร็งไปหมดแล้วเน่ีย  

มันคงจ่ายแพงน่าดูเลย

"หมดไปเท่าไหร่" ผมถามแอร์พลางกลนืน�า้ลาย ข้างหน้าเรามเีวลคัมดริง๊ก์ 

และมพีวงมาลยัดอกไม้ท่ีพนักงานประจ�าโรงแรมน�ามาต้อนรบัขับสู ้ยอมรบัเลย 

ว่าผมรู้สึกประทับจิตประทับใจสุดๆ

"เกือบล้านนึง"

ผมอ้าปากพ่นน�้าที่เพิ่งจะดื่มเข้าไปออกมาทันที 

"ล้านนึงงงง มึงบ้าเปล่าวะ!"

"ก็ห้องที่จองมันคืนละแสนกว่าบาทอะ"

"พอๆๆ ไม่เอาๆ เลกิๆ" ผมโบกไม้โบกมอือย่างเป็นเดอืดเป็นร้อน "เปลอืงตงัค์ 

สัดๆ ไม่เอาแล้วโว้ย!"

แทนที่แอร์จะเปลี่ยนความคิดตามเสียงโวยวายของผม มันกลับเอาแต่

ย้ิมกริ่ม ปล่อยให้ผมเสียงดังและตีโพยตีพายอยู่ฝ่ายเดียว อะไรของมันวะ  

นี่มันอยากจะเสียเงินเกือบล้านเพ่ือภารกิจบ้าๆ บอๆ ท่ีผมเตะลูกโทษแพ้มัน

เนี่ยน่ะเหรอ มีแต่ค�าว่าบ้าและบ้าฉิบหายเท่านั้น

"เสียงโวยวายดังมาแต่ไกลเชียว มีเร่ืองอะไรกันจ๊ะ" คุณนายคนหน่ึงท่ี 

ดูเหมือนคุณนายไฮโซทั่วไปทุกอย่างเดินนวยนาดมาหาผมกับแอร์ "มาถึง 

แล้วเหรอ ท�าไมไม่ให้เด็กไปบอกป้าล่ะ"

ผมกลืนน�้าลายลงคอ เร่ิมนึกได้แล้วว่ารีสอร์ตแห่งน้ีเป็นของป้าไอ้แอร์ 

มันอาจจะเสียหรือไม่เสียค่าใช้จ่ายก็ได้ แต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะ การที่จะให้แอร์

กับผมมานอนห้องละแสนกว่าบาทเจด็คนืฟรีๆ  นีผ่มว่าท้ังป้าท้ังแอร์ก็เป็นคนท่ี
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ลงทุนหนักอยู่เหมือนกันนะ

ขนผมลกุชนัไม่หยุด ย่ิงเมือ่เห็นคณุนายคนนัน้หอมแก้มไอ้แอร์เสยีงดังฟอด 

ผมก็ยิ่งขนลุกหนักขึ้นกว่าเก่า 

"น้องแอร์หลานป้า" ไม่ได้มาแค่คณุนายไฮโซหน่ึงคน แต่เป็นสองคน แถม

ยังหน้าเหมือนกันเปี๊ยบ! "ไหนมานี่ซิ ขอป้าหอมหน่อย"

แอร์คอหดลงจากการท่ีโดนป้าทัง้สองของมนัทัง้หอมทัง้ฟัด ผมอดรูส้กึข�า 

ไม่ได้ ปกติผมไม่ค่อยได้เห็นไอ้แอร์มุมนี้เท่าไหร่นักหรอก 

"หยุดนะพวกเธอ หยุดท�ามิดีมิร้ายหลานฉัน!" คุณป้าทั้งหมดที่ผมก�าลัง

มองอยู่ไม่ได้เป็นแฝดสองครับ แต่เป็นแฝดสาม! ผมท�าหน้าช็อกออกมาอย่าง

เห็นได้ชัด การที่เห็นคนสามคนที่มีหน้าตาเหมือนกันเปี๊ยบมายืนในที่เดียวกัน 

นี่มันก็รู้สึกไม่ชินตาอยู่เหมือนกัน

แน่นอนว่าคณุป้าคนท่ีสามไม่พลาดโอกาสทีจ่ะเข้ามาฟัดไอ้แอร์ ผมมอง

อย่างใจลอย จากท่ีข�าอยู่ก็เริ่มจะไม่รู ้สึกข�าแล้ว คนอย่างไอ้แอร์เนี่ยนะ 

น่ารักน่าฟัด แค่กล้ามแขนมันก็ใหญ่เกือบจะเท่าคร่ึงใบหน้าของป้ามันคนนึง 

แล้วนะ

"หลานฉันก็หลานเธอนั่นแหละยัยอร"

"อุ๊ย แล้วนี่ใครเหรอ" ป้าคนที่สองหันมามองผมอย่างสนอกสนใจ

"ป้าอิ่ม ป้าอิง ป้าอร นี่ออซครับ น้องเป็นแฟนผม"

ผมอ้าปากค้าง ไม่คิดว่ามันจะเล่นสมบทบาทถึงข้ันท่ีว่าแนะน�าผมกับ

ผู้ใหญ่ไปแบบนั้น เฮ้ย เรื่องใหญ่นะโว้ยยย นี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ นะ

"คือ เอ่อ คือ..." ผมไม่รู้จะพูดอะไรออกไปดี 

"แฟนน้องแอร์จริงๆ เหรอเนี่ย" 

"หน้าตาน่ารักมาก"

"แอร์ไปหาของดีแบบนี้มาได้ยังไง"

คุณป้าทั้งสามแย่งกันพูดจนผมไม่รู้ว่าจะแก้ตัวเรื่องนี้ยังไง

"ฮ่าๆๆ ป้าๆ ใจเย็นๆ นะครบั ออซตกใจแย่แล้ว" แอร์ส่งยิม้แฉ่งให้บรรดา

เครือญาติของตัวเอง "ออซจะเป็นแฟนผมแค่หนึ่งอาทิตย์ครับ พอดีน้อง 
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เตะบอลแพ้ผมน่ะ"

...

คุณป้าทั้งหลายสามัคคีกันกลั้นหายใจ ไม่มีใครพูดอะไรออกมาเลย  

ป้าอรเป็นคนที่ตั้งสติได้เร็วที่สุดจึงเป็นคนพูดออกมาก่อน

"ป้าฟังอะไรผดิไปหรอืเปล่าครบัลกู แอร์บอกป้าว่าน้องออซจะเป็นแฟนแอร์ 

หนึ่งอาทิตย์จริงๆ เหรอ"

"ครับป้าอร ป้าฟังไม่ผิดหรอก"

"เด็กสมัยน้ีเล่นอะไรกัน" ป้าอิ่มมองดูผมกับแอร์อย่างไม่เข้าใจ ผม 

สบโอกาสจึงรีบกล่าวส�าทับทันที เผื่อคุณป้าเหล่านี้จะช่วยให้ผมหลุดออกมา

จากวังวนที่เรียกว่าเมียไอ้แอร์ได้อย่างรวดเร็วที่สุด 

"ใช่มัย้ครบัคณุป้า" ผมท�าเสยีงออดอ้อนทนัท ี"คณุป้าต้องช่วยผมนะครบั 

ไอ้แอร์...เอ๊ย พี่แอร์เขาแกล้งผม"

"อุ๊ยต๊ายตาย น่ารักจังเลย" ป้าอิ่มมองผมอย่างเอ็นดูก่อนจะลูบศีรษะ 

ของผมเบาๆ "ได้สิ ถ้าแอร์แกล้งออซ ออซรีบวิ่งมาฟ้องป้านะ"

"โธ่ป้าอิ่ม ผมไม่แกล้งน้องออซหรอกครับ น้องเป็นแฟนผมนะ" แอร์ 

โอดครวญ

"อะไรกันเนี่ย ฉันงงไปหมดแล้ว" ป้าอิงเริ่มควานหายาดมในกระเป๋าถือ 

"ไม่ต้องงงครับคุณป้า" แอร์พุ่งตัวเข้าไปกอดออเซาะป้าอิง "หนึ่งอาทิตย์

ต่อจากนีผ้มกับน้องออซจะเป็นแฟนกันอย่างสมบทบาทและก็รกักันแบบสดุๆ 

จนคุณป้าไม่กล้าถามอะไรอีกเลย"

"แต่ถึงอย่างนั้นก็..."

"ใช่มั้ยออซ" 

"หือ?" มึงโยนอะไรมาให้กูเนี่ยไอ้เชี่ยแอร์

"ออซจะรักพี่สุดๆ ไปเลยใช่มั้ย"

ผมอยากตอบแบบเหี้ยๆ ออกไป แต่ก็เกรงใจคุณป้าท้ังสาม ฉะน้ันผม 

จึงได้แต่ยิ้มแห้งๆ แบ่งรับแบ่งสู้ไป

"เห็นมั้ยครับ ออซรักผมจะตาย ถึงจะรักแค่อาทิตย์เดียวก็เหอะ"
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"เอาเถอะ" ป้าอิ่มถอนหายใจ "พากันขึ้นไปพักผ่อนบนห้องได้แล้ว เดี๋ยว

เย็นนี้เรามาทานข้าวเย็นด้วยกัน"

"ได้ครับคุณป้า"

"ยัยเอิงกับยัยอีฟก็มานะ ตอนนี้ก�าลังไปด�าน�้าอยู่"

"จริงเหรอครับคุณป้า!" แอร์ร้องเสียงดังอย่างตื่นเต้น "ไม่ได้เจอพี่เอิงกับ

พี่อีฟตั้งนาน"

"สองคนนั้นก็คิดถึงแอร์เหมือนกัน" ป้าอิ่มยิ้มอย่างสุขใจ "ไปๆ แยกย้าย 

คืนนี้เจอกัน ออซก็มาด้วยนะครับลูก"

ผมจะหนีไปไหนได้อีกล่ะครับคุณป้า "แล้วเจอกันครับคุณป้า"

"ถ้าไม่มาล่ะก็...ป้าเสียใจแย่" ป้าอิงส่งยิ้มอบอุ่นมาให้ผม

คณุป้าทัง้สามพูดกับแอร์อกีสองประโยคในเรือ่งท่ีผมไม่รูเ้รือ่ง แล้วจากน้ัน 

ก็มีพนักงานของรีสอร์ตมาพาผมกับแอร์ไปยังห้องพัก ระหว่างทางผมเห็น 

ห้องพักท่ีอยู่ไต่ระดับกันตามเนินเขา ดูกว้างขวาง สวยงาม และก็สงบสุขดี 

เข้าใจแล้วว่าท�าไมห้องพักที่นี่ถึงได้มีราคาแพงหูฉี่ขนาดนี้

"ถึงแล้วครับ พักให้สบายนะครับคุณอารยะ คุณอาชวิน" พนักงานเดิน

จากไป...ปล่อยให้ผมยืนแข็งทื่อและมองตามเขา

ไม่นะ

หรือว่า...

"แล้วห้องออซล่ะ" ผมถามแอร์น�้าเสียงตื่นๆ

แอร์หันมามองผมแล้วยิ้มเผล่ "ผัวเมียกันจะนอนแยกห้องกันได้ยังไง" 

นั่นไง กูว่าแล้ววววว

"ข้างในมีกี่เตียง" ผมชนไหล่แอร์แล้วเดินเข้าไปในห้องทันที

"เตียงเดียวสิ"

"อะไรวะ ห้องราคาคืนละตั้งแพง!"

"ก็น่ีมันห้องฮันนีมูนสวีต พูลวิลล่าวิวทะเล มีออนเซ็น มีอ่างจากุซซี ่

ให้ด้วย ไม่ให้แพงได้ยังไง"

"เรื่องนั้นไม่ใช่ประเด็น" ผมขัดคอ "เรานอนเตียงเดียวกันไม่ได้"
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"ออซ ออซเป็นเมียพี่นะ"

"ไอ้พี่แอร์"

"หรือว่าที่ออซกลัวขนาดนี้เพราะกลัวตัวเองหวั่นไหว"

"..."

"พี่หล่อและก็หุ่นดีจนออซอดใจไม่ไหวล่ะสิใช่มั้ย ถึงได้โวยวายขนาดนี้"

โอ้โห กูนี่ถึงกับพูดไม่ออกไปเลยยยย

กลายเป็นว่าประโยคเหล่านัน้ท�าให้ความคดิของผมเปลีย่นไป ใครจะไป

มีจิตพิศวาสคนแบบน้ีได้ ฉะนั้นถึงจะอยู่ในที่เดียวกันและใกล้กัน ยังไงผมก็

คงจะไม่มีทางมีจิตใจเอนเอียงนึกอยากจะไปสัมผัสคนคนนี้โดยเด็ดขาด

ผมควรเชื่อใจตัวเอง เชื่อในแบบท่ีว่าผมจัดการมันได้ ถ้าไอ้บ้าน่ีมัน 

เกิดเล่นอะไรพิเรนทร์ ผมก็ควรจะถีบให้มันตกลงจากเตียง

แน่นอนว่าผมไม่ปล่อยให้ไอ้แอร์เพ้อเจ้อและล�าพองใจไปเองได้นาน 

นักหรอก

ผมหันไปหาแล้วเดนิเข้าไปใกล้แอร์ทีใ่ส่เสือ้เชิต้ปลดกระดมุสองเมด็บน 

ก่อนจะใช้มือสอดแทรกเข้าไปลูบไล้ที่บริเวณแผ่นอกของมัน

"พ่ีต่างหากที่จะเป็นคนอดใจไม่ไหว" มือของผมค่อยๆ แทรกเข้าไปที่

บรเิวณใต้เนือ้ผ้าตรงแผ่นอกอีกฝ่าย อกแกร่งของแอร์ถูกน้ิวผมสมัผสัอย่างเชือ่งช้า 

และอ้อยอิ่ง ซึ่งนั่นมันท�าให้ผมต้องยอมรับจากใจจริงว่า...ไอ้พ่ีแอร์คนน้ีแม่ง 

ออกก�าลังกายมาได้อย่างดีมีประสิทธิภาพจริงๆ

กล้ามอกมันแม่งแน่น

ลมหายใจของผมค่อยๆ ขยับเข้าไปใกล้ๆ กับล�าคอของอกีฝ่าย และค่อยๆ  

วาดมือตัวเองให้เลื่อนไปจนเกือบจะถึงยอดอกของแอร์ แล้วจากนั้นผมก็หยุด 

แอร์ที่เพิ่งจะสูดลมหายใจใกล้ๆ กับเส้นผมของผมถึงกับหยุดชะงักงัน 

"ผมพูดถูกหรือเปล่า"

ผมพูดเสียงหวานท้ิงท้ายแล้วเดินเลี่ยงออกไปตรงระเบียงซึ่งกว้างขวาง

และมองเห็นทะเลอย่างชัดเจน ลับหลังไอ้แอร์ผมท�าหน้าอยากจะอาเจียน 

แล้วก็กลอกตาขึ้นไปบนฟ้า



26 (Fake) Couple รับบทคุณแฟน

หน่ึงสปัดาห์ต่อจากนีไ้ป...แม่งต้องเป็นช่วงเวลานรกแตกส�าหรบัผมแน่ๆ

ผมจะทนไหวมั้ย ผมจะยอมแพ้ไอ้แอร์ก่อนหรือเปล่า

ผมไม่รู้อะไรเลย

"ออซ" แอร์โผล่หน้ามาจากห้องนอน

"หืม?"

"ของพี่โด่"

หะ...เหี้ยอะไรนะ!

"มาช่วยพี่ที"

"บะ...บ้า! ช่วยอะไรวะ!" แล้วท�าไมผมต้องรู้สึกวูบวาบไปทั่วทั้งตัวด้วย 

"มาช่วยพ่ีเรว็" แอร์ยืนตวัเอยีงเกือบหกสบิองศา พยายามปิดซ่อนความจรงิ 

ที่อยู่กลางล�าตัวโดยใช้ผ้าม่าน "โด่จริงๆ นะเนี่ย"

"อะไรก็ไม่รู้" ผมเดินหนีไอ้แอร์ทันที ซึ่งก็คือเดินไปให้ใกล้สระว่ายน�้า 

ส่วนตัวและอยู่ให้ห่างจากประตูห้องนอนที่สุดนั่นแหละ 

"ไม่ช่วยพี่จริงๆ เหรอ"

"อย่ามายุ่งกับออซ!" อย่ามายุ่งกับกูนะโว้ยยยย 

และแล้วไอ้แอร์ก็ยอมหายตวักลบัเข้าไปในห้อง หัวของผมเกิดความคิด

ตีกันจนรวนไปหมดระหว่างเรื่องที่ว่าแอร์มันโด่จริงหรือว่ามันก�าลังโกหกผม  

ซึ่งพอย่ิงคิดผมก็ย่ิงรู้สึกว่าตัวเองท�าตัวไม่ถูก สัมผัสที่ปลายนิ้วของผมยังคง 

เด่นชัด คนที่ออกก�าลังกายมาหนักขนาดนั้นท�าไมถึงตื่นตัวได้ง่าย เอ๊ะ หรือว่า

มันไม่เกี่ยวอะไรกันเลยกันแน่

ให้ตายเถอะ ค�าพูดของแอร์เหมอืนทิง้ระเบดิใส่หัวผม จากน้ันก็กระโดดหนี 

จากผมไปด้วยท่าเดินที่ให้อารมณ์เหมือนกับสโนไวท์ท่ีกระโดดโลดเต้นอย่าง

แฮปปี้มีความสุข

ผมต้องมาทนรู้สึกหน้าร้อนๆ และทุกข์ทรมานเพราะก�าลังจินตนาการ

ภาพของแอร์อยู่ในหัว

มันจะเป็นอะไรก็ไม่น่าเอามาบอกผมเลย!



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
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