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บทนำ
อาร์เธอร์

หนุ่มสาว! วัยว้าวุ่น ใจร้อน อยากจะได้คำตอบทุกอย่าง เดี๋ยวนี ้

ฉันละเพลีย เจ้าพวกจุ้นจ้านน่ารำคาญ 

ไม่ต้องกลับมาเลยนะ ฉันบอกตลอดแหละ ไม่ต้องกลับมา

วัยเยาว์คือส่ิงท่ีคนเราจากมาแล้วก็ควรปล่อยมันไว้ตรงน้ัน ส่ิงใดควรค่า 

นำติดไปผจญภัยในชีวิต พวกคุณเอามันไปด้วยแล้วละ

ยี่สิบปีแล้วที่ฉันพร่ำพูดอย่างนี้ แต่พวกนั้นฟังไหมล่ะ ฟังหูซ้ายทะลุ 

หูขวาน่ะสิ แล้วยังไง นี่มาอีกแล้ว หอบแฮกซี่โครงบานตอนมาถึงยอดผา  

เดาว่าสามสิบปลาย  ๆ ยืนหล่อเหลาเอาการตัดกับท้องฟ้าสีครามด้านหลัง  

หน้าตาเหมือนพวกนักการเมืองเลย เอาจริงเหรอ หรือว่าเหมือนดารา

ฉันจำหน้าเขาเมื่อสมัยก่อนไม่ได้ แต่จำได้ไม่ได้แล้วไงอะ ทุกวันนี้ 

ส่องกระจกยังแทบจำหน้าตัวเองไม่ได้เลย ฉันเห็นพ่อหนุ่มนี่กวาดตามอง 

รอบ ๆ พินิจมองฉัน นั่งลงตรงเก้าอี้ตัวโปรดใต้ดงมะกอกของฉันเสียด้วย

“คุณอาร์เธอร์ใช่หรือเปล่าครับ” จู ่ๆ เขาก็ถาม

“ตามที่กล่าวหา”

ฉันกวาดตามองเขาผ่าน  ๆ หน้าตารวย สวมเสื้อโปโลที่โลโก้ดูแพง  ๆ  

อาจชวนดื่มดับเบิลสก็อตช์วิสกี้ได้สักสองสามแก้ว

“ดื่มอะไรหน่อยไหม” ฉันทักแจ่มใส ตบคำพูดเข้าหาบาร์แต่หัววัน 

ย่อมดีเสมอ
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“ผมไม่อยากดื่มครับ” เขาบอก “อยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น”

ฉันหลุดหาว เดาง่ายชะมัด เขาอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น หนุ่มแบงก์ 

เพื่อการลงทุนเจอวิกฤติวัยกลางคนอีกคนหนึ่งละ เขากลับมาหาฉากชีวิต 

ในวัยเยาว์ จุดเกิดเหตุร้าย ฉันอยากตอบว่าปล่อยมันไว้  ตรงนั้น  เถอะน่า  

หันหลังกลับไปเสีย ไปหาชีวิตวัยผู้ใหญ่ที่มีปัญหาวุ่นวาย เพราะตรงนี้ยังไง 

คุณก็แก้ไขมันไม่ได้อยู่แล้ว

แต่เขาไม่เชื่อฉันหรอก ไม่มีใครเคยเชื่อเลย

“พอ่หนุม่เอย๊” ฉนัเอย่อยา่งออ่นโยน “คณุโตแลว้ นัน่ละสิง่ทีเ่กดิขึน้”

“ไม่” เขาตอบอย่างดื้อดึงแล้วปาดหน้าผากเหงื่อชุ่ม “คุณไม่เข้าใจ  

ผมมาที่นี่เพราะอยากรู้สาเหตุ ฟังนะครับ” เขาเดินเข้ามาสองสามก้าว ร่าง 

สูงโย่งบดบังแสงอาทิตย์ ใบหน้าหล่อฉายแววมุ่งมั่นตั้งใจ “ผมมาที่นี่เพราะ 

อยากรู้สาเหตุ” เขาย้ำ “ผมว่าจะไม่ยุ่งแล้ว แต่ก็อดไม่ได้ ผมจำเป็นต้องทำ 

ครับ ผมอยากรู้ว่ามัน เกิดอะไรขึ้นกันแน่...” 
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๑

ยี่สิบวันก่อนหน้านั้น

ฉันซื้อแหวนหมั้น ให้เขาละ พลาดหรือเปล่านี่ 

แต่แหม ไม่ใช่แหวน ตุ้งต้ิง หรอกน่า มันเป็นแหวนวงเกล้ียงประดับเพชร 

เม็ดจ๋ิว ซ่ึงคนขายท่ีร้านยุฉัน บอกว่าถ้าริชาร์ดไม่ชอบเพชร ก็หมุนกลับด้าน 

เสียสิ

หรอืไมต่อ้งใสเ่ลยกไ็ด้ เกบ็ไวท้ีห่วัเตยีง ในกลอ่ง อะไรกต็ามสะดวก

หรือฉันจะเอามันกลับไปแล้วก็ไม่ต้องเอ่ยถึงมันอีก ฉันเริ่มเสียความ 

มั่นใจเรื่องแหวนมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่ถ้าเขาไม่ได้อะไรติดไม้ติดมือไปบ้างเลย  

ฉันคงรู้สึกแย่นะ ผู้ชายมักเสียเปรียบเวลาขอแต่งงาน พวกเขาต้องจัดแจง 

สร้างโอกาส คุกเข่าข้างหนึ่ง ถามคำถาม แล้วก็  ต้องซื้อแหวน ส่วนเราล่ะ 

ทำอะไรบ้าง ก็แค่พูด “ตกลงค่ะ”

หรือ “ไม่ค่ะ” แหม รู ้ๆ กันอยู่

ฉันสงสัยว่าอัตราส่วนการตอบ  “ตกลง” กับ “ไม่ค่ะ” ในบทสรุปของการ 

ขอแตง่งานนีม่นัเทา่ไรนะ ฉนัอา้ปากเตรยีมจะแลกเปลีย่นความเหน็กบัรชิารด์ 

ตามความเคยชิน แล้วก็รีบหุบฉับตามเดิม บ้องตื้น

“ว่าไงนะ” ริชาร์ดเหลือบมองขึ้นมา

“ไม่มีอะไรค่ะ!” ฉันยิ้มแฉ่ง “แค่...เมนูเด็ดมากเลย!”

ฉนัสงสยัวา่เขาซือ้แหวนแลว้หรอืยงั แตจ่ะซือ้ไมซ่ือ้ฉนักไ็มถ่อืหรอกนะ  

ล็อตตี
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ในแงห่นึง่ ถา้เขาซือ้แลว้มนักจ็ะโรแมนตกิฟุง้ฝนั ในอกีแง ่ มนักค็งโรแมนตกิ 

ฟุ้งฝันเหมือนกันถ้าเราไปเลือกซื้อด้วยกัน

มีแต่ได้กับได้

ฉันจิบน้ำและยิ้มหวานให้ริชาร์ด เรานั่งที่โต๊ะมุมซึ่งมองเห็นวิวแม่น้ำ  

มนัเปน็รา้นอาหารเปดิใหมบ่นถนนสแตรนด ์ เลยจากโรงแรมซาวอยมานดิหนึง่  

ทั้งร้านตกแต่งด้วยหินอ่อนสีขาว  -  ดำ กับโคมระย้าสไตล์วินเทจและเก้าอี้ 

พนกัตดิกระดมุสเีทาออ่น หรหูราแตไ่ม่อวดโอ่ เปน็สถานทีเ่หมาะเจาะกบัการ 

ขอแต่งงานระหว่างมื้อกลางวัน ฉันสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวเรียบแบบที่คนจะเป็น 

เจ้าสาวเขาใส่กัน กระโปรงผ้าพิมพ์ลาย และยังทุ่มทุนซื้อถุงน่องครึ่งตัว  

เผือ่หลงัจากนีเ้ราตกลงจะผนกึคำมัน่ใหแ้นน่แฟน้ยิง่ขึน้ ฉนัไมเ่คยสวมถงุนอ่ง 

ครึ่งตัวเลย แต่ก็อีกละ ฉันไม่เคยถูกขอแต่งงานเหมือนกันละน่า

หูย เผลอ ๆ เขาอาจจองห้องที่ซาวอยไว้ด้วยก็ได้

ไม่หรอก ริชาร์ดไม่ใช่คนโฉ่งฉ่างแบบนั้น เขาไม่เคยทำเรื่องไร้สาระ 

วุน่วายเกนิจำเปน็ มือ้กลางวนัด ีๆ ใช ่ เปดิหอ้งโรงแรมแพงเกนิเหต ุ ไมใ่ชแ่น ่ 

ซึ่งฉันชื่นชมนะ

เขาดปูระหมา่เชยีว จบัขอ้มอืเสือ้ยกุยกิ เชก็โทรศพัท ์ แกวง่นำ้ในแกว้  

พอเห็นว่าฉันมองอยู่ เขาก็ยิ้มตอบ

“ยังไง”

“ยังไง”

อย่างกับเราคุยกันเป็นรหัสแน่ะ อ้อมค้อมไม่ยอมวกเข้าประเด็น  

ฉันจับผ้าเช็ดปากเล่นแล้วปรับเก้าอี้ การรอคอยช่างยากจะทานทน ทำไมเขา 

ไม่ขอ ๆ ให้มันจบ ๆ ไปนะ

เปล่า ๆ ฉนัไมไ่ดต้ัง้ใจจะให ้“มนัจบ  ๆไป” ไมไ่ดห้มายความวา่อยา่งนัน้  

ไม่ใช่ฉีดยาสักหน่อย มัน...เอ่อ เรียกว่ายังไงดีล่ะ มันเป็นการเร่ิมต้น ก้าวแรก  

เราสองคนร่วมออกเดินทางสู่การผจญภัยอันยิ่งใหญ่ เพราะเราอยากใช้ชีวิต 

เปน็ทมีเดยีวกนั เพราะเราไมอ่าจคดิถงึใครอืน่ทีอ่ยากรว่มเดนิทางดว้ย เพราะ 

ฉันรักเขาแล้วเขาก็รักฉัน

ฉนัเริม่นำ้ตารืน้แลว้ ชว่ยไมไ่ดจ้รงิ ๆ เปน็อยา่งนีม้าหลายวนัละ ตัง้แต ่
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รู้ว่าเขาเตรียมการจะทำอะไร

รชิารด์ คนคนนีร้บัมอืยากนะ คอืฉนัหมายถงึในแงด่ ี ในแงข่องความ 

นา่รกั เขาเปน็คนตรง ชดัเจน ไม่เลน่เกม (ขอบคณุ พระเจา้ ) แลว้กไ็มจู่โ่จม 

โหมเซอร์ไพร้ส์แบบไม่ให้ตั้งตัว อย่างวันเกิดฉันคราวที่แล้ว เขาบอกใบ้ก่อน 

เป็นชาติว่าของขวัญจะเป็นการท่องเที่ยวสุดเซอร์ไพร้ส์นะ ซึ่งถือว่าประเสริฐ 

มาก เพราะฉนัเลยไดเ้อากระเปา๋เดนิทางใบใหญม่าเกบ็ของเลก็  ๆ นอ้ย ๆ ไวร้อ

แม้ว่าสุดท้ายแล้วเขาจะ  ทำ ฉันเงิบ เพราะมันไม่ใช่การไปพักผ่อนช่วง 

สุดสัปดาห์อย่างที่ฉันคาด มันเป็นตั๋วรถไฟไปสเตราด์ ซึ่งเขาให้เมสเซนเจอร์ 

มาสง่ทีโ่ตะ๊ทำงานโดยไมบ่อกลว่งหนา้ กลายเปน็วา่เขาแอบนดัแนะกบัเจา้นาย 

ฉันเพื่อขอให้ฉันหยุดงานสองวัน แล้วเมื่อสุดท้ายฉันถึงสเตราด์ ก็มีรถ 

คันหนึ่งมารับไปยังกระท่อมที่น่ารักที่สุดในค็อทส์โวลด์ ที่ที่เขารออยู่พร้อม 

กองไฟกับพรมหนังแกะปูหน้าเปลวเพลิง (อืม บอกเลยว่าเซ็กซ์หน้ากองไฟ 

ลุกโชนนั้นมัน  เยี่ยมยอดที่สุด เว้นแต่ตอนที่ลูกไฟเจ้ากรรมกระเด็นมาไหม้ 

ขาอ่อนฉัน แต่ไม่เป็นไร เรื่องเล็ก)

คราวนีก้เ็หมอืนกนั ตอนเขาเริม่บอกใบเ้ปน็นยั  ๆกไ็มค่อ่ยเนยีนเทา่ไหร ่

อีกแล้วน้อ เหมือนปักป้ายใหญ่ประกาศกลางถนนมากกว่า ว่า เร็ว  ๆ  นี้ 

ผมจะขอคุณแต่งงานแล้วนะ ตอนแรกเขานัดวัน บอกว่าเป็น  “มื้อกลางวัน 

สุดพิเศษ” จากนั้นพูดถึง  “คำถามสำคัญ”  ที่จะถาม แล้วก็ขยิบตาให้นิดหนึ่ง  

(แหงสิ ฉันแกล้งทำเป็นไม่เข้าใจ) จากนั้นเขาแกล้งแซวว่าฉันชอบนามสกุล 

ฟินช์ของเขาไหม (บังเอิญว่าฉันชอบละ ไม่ได้หมายความว่าฉันจะไม่คิดถึง 

การเป็นล็อตตี กราเวนีย์ หรอกนะ แต่ฉันคงมีความสุขมากที่ได้เป็นมิสซิส 

ล็อตตี ฟินช์)

ฉันแทบจะอยากให้เขาอ้อมค้อมมากกว่านี ้ ให้เรื่องนี้มันเซอร์ไพร้ส์ขึ้น 

อีกหน่อย แต่ก็นั่นละ อย่างน้อยฉันก็ทำเล็บรอไว้ได้

“ยังไงครับ ล็อตตี คุณตัดสินใจหรือยัง” ริชาร์ดเงยหน้ามองฉัน 

พร้อมกับรอยยิ้มอบอุ่นประจำตัว แล้วท้องไส้ฉันก็หล่นวูบ ชั่วขณะหนึ่ง  

ฉันคิดว่าเขาช่างฉลาดล้ำลึกจริง ๆ และนั่นก็ คือ คำขอแต่งงานของเขา

“เอ่อ...” ฉันหลุบตาซ่อนความสับสน
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คำตอบก็ต้อง  “ตกลง”  อยู่แล้ว ถ้อยคำ  “ตกลงค่ะ”  สุขสันต์ล้นปรี่  

ฉันยังไม่ค่อยอยากเชื่อเลยว่าเราจะมากันถึงจุดนี้ แต่งงาน เฮ้ย แต่งงาน 

เลยนะ! ตลอดสามปีที่ริชาร์ดกับฉันคบกันมา ฉันตั้งใจหลีกเลี่ยงคำถามถึง 

เรือ่งแตง่งาน การผกูมัด รวมทัง้หวัขอ้ตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง (เดก็, บา้น, โซฟา,  

ผักสวนครัวในกระถาง) เราแทบจะอยู่ด้วยกันที่บ้านเขา แต่ฉันก็ยังมีแฟลต 

ของตัวเอง เราอยู่ด้วยกันแบบคู่รัก แต่พอถึงคริสต์มาสก็แยกย้ายกลับบ้าน 

ไปอยู่กับครอบครัวตัวเอง เราคบกัน แบบนั้น

พอผ่านไปราวปีหนึ่ง ฉันรู้แล้วว่าเราไปกันได้สวย ฉันรู้ว่าฉันรักเขา  

ฉันเคยเห็นเขาในมุมที่ดีที่สุด (ตอนไปเที่ยวเซอร์ไพร้ส์วันเกิด เผลอขับรถ 

ทับเท้าริชาร์ด เขาไม่โวยวายใส่ฉันสักคำ) และร้ายที่สุด (ดื้อไม่ยอมถามทาง  

ตลอดทางไปนอร์โฟล์ก เนวิเกเตอร์พัง ใช้เวลาหกชั่วโมงแน่ะ) และฉันก็ยัง 

อยากอยู่กับเขา ฉัน เข้าใจ เขาดี ริชาร์ดไม่ใช่คนชอบทำอะไรออกหน้าออกตา  

เขาสุขุม รอบคอบ บางครั้งคุณอาจคิดว่าเขาไม่ได้ฟังอยู่ด้วยซ้ำ แต่แล้วจู่ ๆ  

เขาก็จะคึกคักขึ้นมา จนเราเข้าใจละว่าเขาตื่นตัวอยู่เสมอนี่หว่า เหมือนสิงโต 

นอนซึมเซาอยู่ใต้ต้นไม้ แต่เตรียมพร้อมจะลงมือสังหารเสมอ ในขณะที่ฉัน 

ออกจะเหมือนละมั่งกระโดดหย็องแหย็งไปมา เราเติมเต็มซึ่งกันและกัน  

มันคือทำ-มะ-ชาด

(ไม่ใช่ในความหมายของห่วงโซ่อาหารนะบอกก่อน ในความหมาย 

แบบ อุปมาอุปมัย ต่างหาก)

หลังจากหนึ่งปี ฉันเลยรู้ว่าเขาคือคนที่ใช ่ แต่ฉันก็รู้ด้วยว่ามันจะเกิด 

อะไรขึ้นหากฉันเดินเกมผิด จากประสบการณ์ คำว่า  “แต่งงาน”  เหมือนกับ 

เอนไซม์ คือสามารถเร่งปฏิกิริยาความสัมพันธ์ได้หลายรูปแบบ ซึ่งส่วนมาก 

จะเป็นการทำลาย

ดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับเจมีสิ แฟนคนแรกที่ฉันคบหามายาวนาน เรามี 

ความสุขด้วยกันมาสี่ปีจนกระทั่งฉันพลั้งปากพูดว่าพ่อกับแม่แต่งงานกันตอน 

อายุเท่าพวกเราเลย (ยี่สิบหกกับยี่สิบสาม) จบเห่ พลั้งปากครั้งเดียว เขา 

ถึงกับสติแตกและบอกว่าเราต้อง  “ถอยห่าง”  กันก่อน ห่างจากอะไรหรือ  

ก่อนหน้านั้นเราก็ราบรื่นมาตลอดนี่นา ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเขาอยากถอยห่าง 
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จาก  ความเสี่ยงที่จะได้ยินคำว่า “แต่งงาน”  อีกครั้ง นี่สินะสิ่งที่เขากังวลหนัก 

จนไม่อาจทนเห็นหน้าฉันได้ เพราะกลัวปากฉันจะเริ่มขยับเป็นรูปคำนั้นอีก

กอ่นทีก่าร “ถอยหา่ง” จะสิน้สดุลง เขากไ็ปคบกบัสาวผมแดงเรยีบรอ้ย  

ฉันไม่ว่าอะไรหรอก  เพราะถึงตอนนั้นฉันก็เจอกับเชมัสแล้ว  เชมัสผู้มี 

สำเนียงเหน่อแบบไอริชแสนเซ็กซี่ ฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเป็นอะไรไป เรา 

หลงใหลกันอยู่เป็นปี มีเซ็กซ์บ้าคลั่งข้ามคืน ไม่มีอะไรในชีวิตสำคัญกว่าการ 

หลงใหลซึ่งกันและกัน จนกระทั่งจู่ ๆ เราก็เปลี่ยนเป็นทะเลาะกันข้ามคืนแทน  

เราเปลี่ยนจากหวานฉ่ำไปเป็นขื่นขมภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง มันกัดกินใจมาก  

มีการประชุมสุดยอดวาระแห่งชาติว่าด้วยเรื่อง “เราจะเอายังไงต่อ” และ “เรา 

ต้องการอะไรจากความสัมพันธ์ครั้งนี้”  มากเกินไป เรายื้อกันอีกปีหนึ่ง และ 

เมื่อมองย้อนกลับไป ปีที่สองนั้นดูราวกับรอยด่างสีดำอันน่าเศร้าปื้นเบ้อเริ่ม 

ในชีวิตของฉันเลยละ

แล้วก็เป็นจูเลียน จบในสองปีเหมือนกัน แต่เหมือนไม่ได้ คบ จริงจัง 

เทา่ไร คลา้ยกา้งของความสมัพนัธไ์รเ้นือ้หนงั ฉันวา่เราสองคนคงทำงานหนกั 

มากไป ฉนัเพิง่เขา้ทำงานทีเ่บลยฟ์ารม์าซตูคิอลสแ์ละเดนิทางทัว่ประเทศ สว่น 

เขาพยายามจะขึ้นเป็นหุ้นส่วนบริษัทบัญชีที่เขาทำงานอยู่ ฉันไม่แน่ใจว่า 

เราเลิกกันแน่นอนแล้วหรือเปล่าด้วยซ้ำ เราแค่ต่างคนต่างไป นาน  ๆ  ทีเจอ 

กันบ้างในฐานะเพื่อน และคิดอย่างนี้กันทั้งสองฝ่าย เราไม่แน่ใจนักว่าตรง 

ไหนทีม่นัผดิพลาด เขายงัคงขอฉนัออกเดทอยูเ่ลย ราว ๆ ปทีีแ่ลว้มัง้ แตฉ่นั 

บอกเขาว่าฉันคบคนอื่นแล้วและมีความสุขมาก ซึ่งเขาคนนั้นก็คือริชาร์ด  

ผู้ชายที่ฉันรักหมดใจ ผู้ชายที่นั่งตรงข้ามพร้อมกับแหวนในกระเป๋าตอนนี้  

(ถ้ามี)

ริชาร์ดดูดีกว่าแฟนคนอื่น ๆ หลายขุม (อาจอคติก็ได้นะ แต่ฉันคิดว่า 

เขาหล่อเลิศเลยละ) เขาเป็นนักวิเคราะห์สื่อสุดขยัน แต่ไม่ได้หมกมุ่นกับงาน  

เขาไม่รวยเหมือนจูเลียน แต่ใครจะสนล่ะ เขาเป็นคนมีชีวิตชีวา ตลก เสียง 

หัวเราะดังลั่นของเขาทำให้จิตใจฉันกระชุ่มกระชวยไม่ว่าตอนนั้นอารมณ์ 

จะเป็นแบบไหน เขาเรียกฉันว่า  “เดซี”  ตั้งแต่ตอนที่เราไปปิกนิกกันและฉัน 

ทำมงกุฎดอกเดซีให้เขา เขาอาจปรี๊ดแตกใส่บางคน แต่ก็โอเคนะ ไม่มีใคร 
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สมบูรณ์แบบหรอก พอมองย้อนกลับไปในความสัมพันธ์ของเรา ฉันมอง 

ไม่เห็นรอยด่างสีดำเหมือนอย่างตอนคบกับเชมัส หรือจุดกลวงโบ๋เหมือน 

ตอนคบจูเลียน ฉันมองเห็นมิวสิควิดีโอน้ำเน่า ภาพชุดวิวิฒนาการของ 

ความสัมพันธ์ซึ่งเต็มไปด้วยท้องฟ้าครามกับรอยยิ้ม ช่วงเวลาแห่งความสุข  

ความใกล้ชิด กับเสียงหัวเราะ

และตอนนีเ้รากำลงัเขา้สูช่ว่งสำคญัทีส่ดุของภาพชดุ ตรงทีเ่ขาจะคกุเขา่ 

ลง สูดหายใจลึก...

ฉันละตื่นเต้นแทนเขาจริง  ๆ ฉันอยากให้เรื่องนี้เป็นไปอย่างสวยสด 

งดงาม จะไดเ้อาไวบ้อกลกูเราวา่ แมน่ะ่ตกหลมุรกัพอ่ของลกูอกีครัง้ ในวนัที ่

เขาขอแม่แต่งงาน

ลูกของเรา บ้านของเรา ชีวิตของเรา

ขณะฟุ้งฝันไปกับภาพเหล่านั้น ภายในใจฉันแสนจะปลอดโปร่ง ฉัน 

พร้อมสำหรับสิ่งนี้จริง  ๆ ฉันอายุสามสิบสามและก็พร้อมเต็มที่ ตลอดชีวิต 

วัยผู้ใหญ่ ฉันคอยหลบเลี่ยงเรื่องแต่งงานมาตลอด เพื่อน ๆ ฉันก็เหมือนกัน  

อย่างกับมีแถบกั้นจุดเกิดเหตุอาชญากรรมล้อมเอาไว้ ห้ามเข้า อย่าได้แหยม 

เข้าไปเชียว ขืนเข้าไปพวกคุณจะทำเสียฤกษ์แล้วก็จะถูกแฟนเขี่ยทิ้งเอา

แตต่อนนีไ้มม่อีะไรใหเ้สยีฤกษแ์ลว้ ฉัน สมัผสัได ้ถงึไอรกัทีม่นัอบอวล 

ระหว่างสองเรา ทั่วทั้งโต๊ะ ฉันอยากจับมือริชาร์ด อยากโอบกอดเขาไว้ใน 

อ้อมแขน เขาช่างเป็นผู้ชายแสนดีแสนประเสริฐ ฉันโชคดีเสียจริง ตอนอายุ 

สี่สิบที่เราต่างมีริ้วรอยและผมหงอก เราจะเดินจูงมือกันไปตามถนนสแตรนด์ 

และหวนนึกถึงวันนี้ ขอบคุณพระเจ้าที่เราหากันจนเจอ ก็แหม...โอกาสมีสัก 

เทา่ไรกนัเชยีวในโลกทีเ่ตม็ไปดว้ยผูค้นแปลกหนา้ ความรกัไมม่รีปูแบบ ไมม่ ี

อะไร เลย รักคือปาฏิหาริย์ แสนจะ...

โอพระเจ้า ฉันกะพริบตาปริบ ๆ...

“ล็อตตี” ริชาร์ดเห็นว่าฉันตารื้น “เฮ้ เดซีดู คุณโอเคไหม เกิดอะไร 

ขึ้นน่ะ”

แม้ว่าฉันจะเปิดเผยจริงใจกับริชาร์ดมากกว่าแฟนคนไหน แต่คงไม่ 

เข้าท่านักถ้าจะเผยความในใจ ทั้งหมด ที่มีต่อเขา ฟลิซ พี่สาวฉัน บอกว่าฉัน 
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มีจินตนาการเลิศล้ำอย่างกับหนังฮอลลีวู้ด และฉันต้องจำไว้นะว่าคนอื่นเขา 

ไม่ได้ยินเสียงไวโอลินคลอไปกับฉันหรอก

“ขอโทษทีค่ะ!” ฉันซับดวงตา “ไม่มีอะไรหรอก ฉันแค่ไม่อยากให้ 

คุณไป”

พรุ่งนี้ริชาร์ดจะต้องบินไปทำงานที่แซนแฟรนซิสโกสามเดือน หรือ 

อาจแย่กว่านั้น ซึ่งฉันคงคิดถึงเขาสุด  ๆ  เลย อันที่จริง ที่ฉันไม่ได้จดจ่อกับ 

เรื่องนี้ก็เพราะคิดว่าต้องเตรียมงานแต่งงานน่ะ

“คนสวย อย่าร้องไห้สิ ผมทนไม่ได้” เขากุมมือฉัน “ไว้เราสไกป์ 

คุยกันทุกวันเลยเนอะ”

“ฉันรู้ค่ะ” ฉันบีบมือเขาตอบ “จะเตรียมพร้อมเอาไว้”

“ถึงคุณ  อาจ  ต้องระลึกไว้สักหน่อยว่าถ้าผมอยู่ที่ออฟฟิศ ทุกคนจะ 

ได้ยินว่าคุณพูดอะไร รวมทั้งเจ้านายผมด้วย”

แค่ประกายวาบในดวงตาก็เฉลยให้ฉันรู้แล้วว่าเขากำลังแหย่เล่น  

คราวก่อนตอนเขาไม่อยู่แล้วเราสไกป์คุยกัน ฉันแนะนำวิธีปราบจอมมาร 

บอสให้เขา โดยลืมไปว่าออฟฟิศของริชาร์ดเป็นแบบเปิดโล่ง และจอมมาร 

บอสอาจเดินผ่านมาเมื่อไรก็ได้ (ซึ่งโชคดีที่ไม่ได้เดินมา)

“ขอบคุณสำหรับคำชี้แนะ” ฉันยักไหล่ ทำหน้าตายพอกัน

“อกีอยา่ง พวกเขาเหน็คณุดว้ยนะ เพราะฉะนัน้คณุคงไมอ่ยากเปลอืย 

ล่อนจ้อน หรอก”

“ไมล่อ่นจอ้นกไ็ดค้ะ่” ฉนัเหน็พอ้ง “อาจจะแคบ่รากบักางเกงในใสแจว๋  

ง่าย ๆ พอ”

ริชาร์ดยิ้มกว้างแล้วกุมมือฉันแน่นขึ้น “ผมรักคุณจัง” เสียงเขาทุ้มต่ำ  

อบอุ่น ชวนละลาย ฉันไม่มีทางเบื่อเวลาเขาพูดจาอย่างนี้แน่นอน

“ฉันก็เหมือนกันค่ะ”

“อันที่จริงนะ ล็อตตี...” เขากระแอม “ผมมีบางอย่างจะถามคุณละ”

ภายในตัวฉันเหมือนจะระเบิด  ฉันอ้าปากค้างรอคอยด้วยความ 

คาดหวังระหว่างที่ความคิดแล่นพล่าน โอ พระเจ้า เขากำลังจะขอแล้ว... 

นบัจากนีช้วีติฉนัจะเปลีย่นไปตลอดกาล...ตัง้สมาธนิะ ลอ็ตต ี ดืม่ดำ่ชว่งเวลานี ้
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ไว้...อุ๊ยตาย! เกิดอะไรขึ้นกับขาฉันเนี่ย

ฉันก้มมองขาตัวเองด้วยความตกใจ

ใครก็ตามที่โฆษณาว่า  “ถุงน่องครึ่งตัว”  นี้จะรั้งอยู่ที่ต้นขาตลอดกาล 

นานเทอญน้ันโกหกและต้องตกนรกหมกไหม้ เพราะว่าข้างหน่ึงมัน  ไม่  ได้ 

ติดหนึบอยู่ตรงต้นขา มันร่นลงมากองตรงหัวเข่า แล้วไอ้เจ้าสาย  “รัด”  

น่าเกลียดนั่นก็กำลังตีน่องฉันอยู่ตอนนี้ ชั่วร้ายมาก

ฉันจะฟังคำขอแต่งงานในสภาพนี้ไม่ได้ ฉันไม่อาจใช้ชีวิตที่เหลือมอง 

ย้อนกลับมาแล้วคิดว่า ช่างเป็นช่วงเวลาแสนโรแมนติกเสียจริง ติดก็แค่ 

ถุงน่องนั่นแหละ

“ขอโทษทีค่ะ ริชาร์ด!” ฉันตัดบทเขา “รอเดี๋ยวนะ”

ฉนัแอบเอือ้มดงึถงุนอ่งขึน้ แตเ่นือ้ผา้บางเบากลบัฉกีขาดคามอื เยีย่ม  

ตอนนีฉ้นัมสีายพลาสตกิพะเยบิพะยาบ กบั เศษไนลอนประดบัขาอยู่ ไมอ่ยาก 

เชื่อเลยว่าช่วงเวลาขอแต่งงานของฉันจะต้องมาพังพินาศเพราะถุงน่องถุงเท้า 

อะไรนี ่ ฉันน่าจะปล่อยขาโล่ง ๆ มาดีกว่า

“คุณโอเคไหม” ริชาร์ดดูงงงันเมื่อฉันโผล่ขึ้นจากใต้โต๊ะ

“ขอไปเขา้หอ้งนำ้หนอ่ยนะคะ” ฉันพมึพำ “ขอโทษนะคะ ขอโทษจรงิ ๆ  

คุณหยุดรอไว้ก่อนได้ไหม แวบเดียวเท่านั้นแหละ”

“คุณโอเคหรือเปล่า”

“ฉันสบายดีค่ะ” ฉันหน้าแดงด้วยความอับอาย “ฉัน...ฉัน...เสื้อผ้า 

ไม่เรียบร้อยน่ะค่ะ ไม่อยากให้คุณเห็น คุณช่วยหันหน้าหนีไปก่อนได้ไหม”

ริชาร์ดเบือนศีรษะอย่างว่าง่าย ฉันดันเก้าอี้ออกและเดินโฉบผ่ากลาง 

ร้านโดยไม่แยแสสายตาของผู้มากินมื้อกลางวัน ไม่ต้องพยายามปิดหรอก  

ก็แค่ถุงน่องพะเยิบพะยาบ

ฉนัดอดเขา้หอ้งนำ้หญงิ ถอดรองเทา้กบัถงุน่องเจา้กรรมออก จากนัน้ 

จอ้งมองตวัเองในกระจกดว้ยหวัใจเตน้กระหนำ่ ไมอ่ยากเชือ่เลยวา่ฉนัจะตอ้ง 

ขอชะลอคำขอแต่งงานของตัวเอง

ฉันรู้สึกเหมือนเวลาหยุดนิ่ง ราวกับเราอยู่ในหนังไซไฟ และริชาร์ด 

กำลงัลอยเควง้ควา้งคา้งเติง่กลางอากาศ สว่นฉนัมเีวลามหาศาลใหค้ดิวา่ตวัเอง 
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อยากจะแต่งงานกับเขาไหม

ซึง่...รู ้  ๆกนัอยู.่..ฉนัไมต่อ้งการเวลาเหลา่นัน้หรอก เพราะคำตอบมนัคอื  

แต่งค่ะ

สาวผมบลอนดส์วมทีค่าดผมถกัหนัมาหรีต่ามองฉนั มอืเธอถอืทีเ่ขยีน 

ขอบปากค้างไว้ สงสัยฉันคงดูแปลกเล็กน้อยที่ยืนแน่นิ่งแล้วก็ถือรองเท้ากับ 

ถุงน่องแบบนี้

“ถังขยะอยู่ตรงนั้นค่ะ” เธอบุ้ยใบ้ “คุณโอเคหรือเปล่า”

“ฉันสบายดีค่ะ ขอบคุณ” ทันใดนั้นฉันนึกอยากจะแบ่งปันช่วงเวลา 

อันแสนยิ่งใหญ่นี้เหลือเกิน “แฟนฉันกำลังอยู่ระหว่างขอฉันแต่งงานค่ะ!”

“ไม่ จริงน่า ” สาว  ๆทุกคนท่ีอยู่หน้ากระจกต่างหันมาจ้องฉันเป็นตาเดียว

“คุณหมายความว่ายังไงเหรอท่ีว่า ‘อยู่ระหว่าง’ น่ะ” สาวผมแดงชุดชมพ ู

ถาม คิ้วเธอขมวดยุ่ง “เขาพูดแค่ ‘คุณจะ...’ น่ะหรือ”

“เขาเริ่มเอ่ยปาก แต่ถุงน่องฉันดันพังเสียก่อนน่ะสิ” ฉันชูถุงน่องขึ้น  

“เขาก็เลยค้างเติ่ง”

“ค้าง เติ่ง” ใครบางคนพูดอย่างไม่อยากเชื่อ

“เอ่อ เป็นฉันจะรีบกลับไปละ” สาวผมแดงว่า “คุณไม่อยากให้เขา 

มีโอกาสเปลี่ยนใจหรอกมั้ง”

“ตื่นเต้นจัง!” สาวบลอนด์ว่า “ขอเราดูได้ไหมคะ ฉันถ่ายวิดีโอเก็บ 

ภาพคุณไว้ได้หรือเปล่า”

“จะได้อัพขึ้นยูทูบไง!” เพื่อนเธอบอก “เขาจ้างนักเต้นหมู่หรืออะไร 

แบบนั้นไว้หรือเปล่า”

“ฉันว่า คง ไม่...”

“นีม่นัใชย้งัไงนะ” หญงิชราผมสดีอกเลาขดักลางปลอ้งโดยไมส่นใจใคร  

เธอโบกมือหงุดหงิดอยู่ใต้เครื่องล้างมืออัตโนมัติ “จะประดิษฐ์เครื่องพรรค์นี้ 

มาทำม้าย สบู่ก้อนไม่ดียังไงฮึ”

“นี่ค่ะ ทำอย่างนี้นะ ป้าดี” สาวผมแดงพูดจาอ่อนโยน “ป้าวางมือสูง 

เกินไปค่ะ”

ฉันถอดรองเท้ากับถุงน่องอีกข้าง ไหน  ๆ  ก็เข้ามาแล้ว เลยถือโอกาส 
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กดโลชั่นทามือละเลงขาเปลือยเสียหน่อย ฉันไม่อยากกลับมาย้อนคิดว่า  

ช่างเป็นช่วงเวลาแสนโรแมนติก เสียดายที่ผิวแห้งตกสะเก็ดเชียว จากนั้น 

หยิบโทรศัพท์ออกมา ฉันต้องส่งข้อความหาฟลิซ ฉันรีบพิมพ์

เขากำลังขอ!!!

ครู่ต่อมา ข้อความตอบกลับก็ปรากฏบนหน้าจอโทรศัพท์

อย่าบอกนะว่าเธอส่งข้อความ

หาฉันระหว่างที่เขาขอแต่งงาน!!!

อยู่ในห้องน้ำ หลบมาแป๊บนึง

ตื่นเต้น ๆ ๆ!!! พวกเธอเหมาะกันจังเลย

ฝากจูบเขาแทนฉันด้วย xxx

ได้เลย! ไว้คุยกัน xxx

“แฟนคณุคนไหนเหรอคะ” สาวผมบลอนดถ์ามขณะทีฉ่นัเกบ็โทรศพัท์  

“ฉันจะไปดู!” เธอวิ่งปราดไปนอกห้องน้ำแล้วไม่กี่วินาทีก็กลับเข้ามา “หูย  

เห็นแล้ว คนผมเข้มที่โต๊ะมุมใช่ไหม หล่อบาด อุ๊ย มาสคาราเปื้อนค่ะ”  

เธอส่งปากกาลบเครื่องสำอางให้ฉัน “แก้หน่อยไหมคะ”

“ขอบคณุคะ่” ฉนัสง่ยิม้พมิพใ์จใหเ้ธอและเริม่ลบคราบเลก็  ๆสดีำใต้ตา  

ผมหยกัศกสนีำ้ตาลทองของฉนัเกลา้ไวเ้ปน็มวยกลม แลว้ทนัใดนัน้ฉนักล็งัเล 

ว่าควรจะปล่อยให้มันสยายเคลียไหล่รับกับช่วงเวลาอันยิ่งใหญ่นี้ดีหรือไม่

ไม่ดีกว่า ดาษดื่นเกินไป ฉันกลับดึงผมปอยเล็ก ๆ ม้วนมันระกรอบ 

ใบหน้าขณะมองประเมินส่วนอื่น  ๆ ลิปสติกสีชมพูอมส้มสวย อายแชโดว์ 
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เทาประกายขับเน้นดวงตาสีฟ้า บรัชออนไม่น่าจะต้องปัดเพิ่มเพราะคงตื่นเต้น 

จนแก้มแดง

“อยากให้แฟน  ฉัน  ขอแต่งงานบ้างจัง” สาวผมยาวในชุดดำเอ่ยขณะ 

มองฉันตาละห้อย “คุณมีเคล็ดลับยังไงเหรอคะ”

“ไม่รู้จิ” ฉันตอบ อยากจะช่วยเธอได้มากกว่านี้เหมือนกันนะ “ฉันว่า 

เราคบกันมาพอสมควร รู้ว่าเราไปด้วยกันได้ เรารักกันค่ะ”

“แต่ฉันกันแฟนก็เป็นแบบนั้นเหมือนกัน! เราอยู่ด้วยกัน เซ็กซ์ก็ดี  

อย่างอื่นก็ดีหมด”

“อย่าไปกดดันเขาเชียวล่ะ” สาวผมบลอนด์ให้ทรรศนะอย่างผู้รู้

“ฉันก็พูดถึงนะ แบบ แค่ ปี ละครั้งเอง” สาวผมยาวท่าทางสลดหดหู ่

“เขาดูหวั่น ๆ เราก็เลยเลิกคุยเรื่องนี ้ ฉันควรทำไงดีคะ ย้ายออกมาเลยเหรอ 

ถึงตอนนี้ก็หกปีแล้วนะ”

“หกปี” หญิงชราเงยหน้ามองระหว่างเป่ามือให้แห้ง “เป็นอะไรมาก 

ไหมน่ะ” สาวผมยาวหน้าแดง 

“ฉันไม่ได้ เป็นอะไร มากหรอกค่ะ” เธอบอก “แค่กำลังคุยกันเป็นการ 

ส่วนตัว”

“ส่วนตัวบ้านเธอสิ” หญิงชราโบกมือขึงขังไปรอบ  ๆ  ห้องน้ำ “ทุกคน 

เขาฟังกันทั้งนั้น”

“ป้าดี!” สาวผมแดงท่าทางอับอาย “จุ ๊ๆ!”

“ไม่ต้องจุ๊  ๆ  ป้า เอมี!” หญิงชรามองสาวผมยาวตาวาว “พวกผู้ชาย 

ก็เหมือนสัตว์ป่านั่นแหละ พอเจอเหยื่อปุ๊บก็ตะกรุมตะกราม แล้วไปนอน 

หลับปุ๋ย ฮี่โธ ่ เธอคงประเคนเหยื่อใส่จานให้เขาเลยสิท่า”

“มันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นหรอกค่ะ” สาวผมยาวโมโห

“สมัยฉัน ผู้ชายแต่งงานเพราะอยากมีเซ็กซ์ นั่นละแรงกระตุ้นชั้นดี!”  

หญงิชราหวัเราะสัน้ ๆ “พวกเธอนอนดว้ยกนั กนิอยูก่นั แลว้ก ็อยากไดแ้หวน 

แต่งงานเนี่ยนะ สลับขั้นชัด ๆ” เธอหยิบกระเป๋า “ไป เอมี! รออะไรอยู่”

เอมีส่งสายตาเจื่อนขอโทษขอโพยทุกคนแล้วออกจากห้องน้ำหญิง 

ไปพร้อมป้าเธอ เราต่างเลิกคิ้วมองหน้ากัน ป้านี่เลอะเทอะจริง ๆ 
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“ไม่ต้องห่วงหรอกนะคะ” ฉันปลอบและบีบแขนหญิงสาวคนนั้น  

“ฉันมั่นใจว่าเรื่องของคุณจะต้องเป็นไปได้ดีแน่” ฉันอยากเผื่อแผ่ความสุข  

อยากให้  ทุกคน  โชคดีเหมือนอย่างฉันกับริชาร์ด ได้เจอคนที่สมบูรณ์แบบ 

แล้วก็รู้ว่านั่นแหละใช่

“ค่ะ” เห็นได้ชัดว่าเธอพยายามรวบรวมสติ “หวังว่าจะเป็นอย่างนั้น 

นะคะ เอ้า ขอให้คุณมีชีวิตคู่ที่ดีแล้วกัน”

“ขอบคุณค่า!” ฉันส่งปากกาลบเครื่องสำอางคืนสาวผมบลอนด์   

“ไปละค่ะ! อวยพรให้ฉันด้วยนะ!”

ฉันแทรกตัวออกจากห้องน้ำหญิงและสำรวจมองร้านอาหารขวักไขว่  

รูส้กึเหมอืนเพิง่กดปุม่ “เลน่” นัน่ไงรชิารด์ นัง่ทีเ่ดมิเปะ๊เหมอืนตอนฉนัจากมา  

เขาไม่ได้เช็กโทรศัพท์ด้วยซ้ำ คงจดจ่ออยู่กับช่วงเวลานี้เหมือนฉันนั่นแหละ  

ช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในชีวิตเรา

“ขอโทษทีนะคะ” ฉันขยับนั่งเก้าอี้และส่งยิ้มหวานหยดย้อยที่สุดให้  

“มาต่อเรื่องที่ค้างกันไว้เถอะ”

ริชาร์ดยิ้มตอบ แต่ฉันดูออกว่าเขาเสียจังหวะเล็กน้อย สงสัยต้อง 

ค่อย ๆ สร้างบรรยากาศกันใหม่

“วันนี้พิเศษจริง ๆ นะคะ” ฉันเปิดช่อง “คุณว่าไหม”

“แน่นอนที่สุด” เขาพยักหน้า

“ทีน่ีส่วยจงัเลยคะ่” ฉนับุย้ใบไ้ปรอบ ๆ “เปน็สถานทีเ่หมาะเจาะสำหรบั 

...คุยเรื่องสำคัญ”

ฉันปล่อยมือตามสบายบนโต๊ะ เขากอบกุมมือฉันเหมือนอย่างท่ีฉันต้ังใจ  

จากนั้นสูดหายใจลึกและขมวดคิ้ว

“พูดถึงเรื่องนั้น ล็อตตี ผมมีอะไรจะถามคุณหน่อย” เราประสาน 

สายตากนั เขาผงะเลก็น้อย “ผมวา่เรือ่งนีม้นัคงไมเ่ซอรไ์พรส้อ์ะไร นกัหนา...”

ว้ายกรี๊ด ว้ายกรี๊ด ว้ายกรี๊ด เอาแล้วไง

“คะ? ” เสียงฉันแหบพร่าด้วยความตื่นเต้น

“รับขนมปังเลยไหมครับ”

ริชาร์ดสะดุ้งตกใจ ส่วนฉันหันขวับ พนักงานเสิร์ฟเข้ามาเงียบกริบ 



ค ืน วิ ว า ห ์โ ก ล า ห ล

15

จนเราสองคนไมท่นัสงัเกตเหน็ ฉนัยงัไมท่นัไดส้ต ิ รชิารด์กป็ลอ่ยมอืฉนัไปคยุ 

เรือ่งขนมปงับราวนโ์ซดาแลว้ ฉนัอยากจะปดัตะกรา้ใหค้วำ่ดว้ยความโมโหจดั  

เจ้าพนักงานคนนี้  ดู  ไม่ออกหรือไง ไม่มีใครอบรมให้พวกเขาสังเกตจังหวะ 

จวนขอแต่งงานหรือ

ฉันดูออกว่าริชาร์ดเองก็เป๋ไปเหมือนกัน เจ้าคนเสิร์ฟงี่เง่า งี่เง่าที่สุด  

เขาบังอาจทำลายช่วงเวลาสำคัญของแฟนฉันได้ยังไง

“เอ่อ” ฉันแหย่ทันทีท่ีพนักงานเสิร์ฟจากไป “คุณมีคำถามไม่ใช่เหรอคะ”

“อ้อ ใช่  ๆ” เขาเพ่งความสนใจมาที่ฉันและสูดหายใจลึก สีหน้าเขา 

เปลี่ยนไปอีกครั้ง ฉันแปลกใจจึงหันหลัง และเห็นพนักงานเสิร์ฟ  อีกคน  มา 

เสนอหนา้เขา้มา อมื ถา้จะพดูใหย้ตุธิรรม กถ็อืเปน็เรือ่งธรรมดาในรา้นอาหาร 

ละนะ

เราสั่งอาหาร ฉันแทบไม่รู้ตัวเลยว่าเลือกอะไร พนักงานหลบฉาก 

ออกไป แต่เด๋ียวก็มีคนใหม่กลับมาอีก ฉันสงสารริชาร์ดจับใจย่ิงกว่าตอนไหน ๆ  

เขาจะขอแต่งงานในสภาวะแวดล้อมแบบนี้ได้ยังไงเนี่ย พวกผู้ชายเขา  ทำ 

ยังไงนะ

ฉันเผลอยิ้มเยาะเขา

“ไม่ใช่วันของคุณเลยนะคะ”

“นั่นสิ”

“เดี๋ยวพนักงานเสิร์ฟไวน์คงมาอีก” ฉันบอก

“ทีน่ีวุ่น่วายอยา่งกบัจตรุสัพคิคาดลิลเีซอรค์สั” เขากลอกตาทา่ทางเศรา้  

หัวใจฉันอุ่นวาบจากความรู้สึกร่วมทุกข์ร่วมสุข เราลงเรือลำเดียวกันแล้ว  

เขาจะขอฉันแต่งงานตอนไหนแล้วยังไงล่ะ ใครจะสนถ้ามันไม่ได้เป็นช่วงเวลา 

เหมาะเจาะสมบูรณ์แบบ “สั่งแชมเปญดีไหม” เขาว่าต่อ

ฉันเผลอยิ้มรู้ทัน “แบบนั้นมัน...ไม่ ใจเร็ว ไปหน่อยเหรอคะ” 

“อืม ก็ขึ้นอยู่กับอย่างอื่นด้วยละ” เขาเลิกคิ้ว “คุณบอกผมสิ”

ข้อความที่สื่อเป็นนัยนั้นช่างแจ่มชัด ฉันไม่รู้ว่าอยากจะหัวเราะหรือ 

กอดเขาดี

“อืม ถ้าอย่างนั้น...” ฉันประวิงเวลาหวานชื่น ให้เราได้ละเลียดมัน 
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อย่างเต็มที่ “ค่ะ คำตอบของฉันคือ ตกลง”

เขาคลายคิว้ทีข่มวดยุง่ ฉนัมองเหน็ความเครยีดไหลพรอูอกจากตวัเขา  

เขาคดิจริง  ๆหรือวา่ฉนัจะปฏเิสธ ชา่งไมรู่อ้ะไรบา้งเลย นา่รกัจรงิทนูหวัของฉนั  

โอย ตายแล้ว เรากำลังจะแต่งงานกัน!

“ด้วยหัวใจฉันทั้งดวงเลย ริชาร์ด ตกลงค่ะ” ฉันย้ำความหมาย จู่ ๆ  

เสียงก็สั่นเครือ “คุณน่าจะรู้นะว่ามันมีความหมายกับฉันมากแค่ไหน มัน... 

ฉันไม่รู้จะพูดยังไงดีค่ะ”

นิว้เขาบบีนิว้ฉนั ราวกบัเรามรีหสัลบัสว่นตวักนั ฉนัเกอืบสงสารคูอ่ืน่ ๆ  

เลยที่ต้องพูดคำเหล่านี้ออกมาตรง ๆ พวกนั้นเขาไม่มีสายสัมพันธ์เชื่อมใจกัน 

เหมือนเราไง

ครู่หนึ่ง เราได้แต่เงียบงัน ฉันรู้สึกถึงม่านความสุขที่แผ่คลุมอยู่  

ฉันอยากให้ม่านนี้คงอยู่ตราบชั่วนิรันดร์ ฉันมองเห็นภาพเราในอนาคต,  

ทาสีบ้าน, เข็นรถเข็นเด็ก, ตกแต่งต้นคริสต์มาสกับลูกน้อยวัยเตาะแตะ... 

พ่อแม่เขาคงอยากมาค้างช่วงคริสต์มาส ไม่มีปัญหาเลย เพราะฉัน รัก พ่อแม่ 

ของเขาออก อันที่จริง สิ่งแรกที่ฉันจะทำหลังจากประกาศเรื่องนี้ให้ทราบ 

โดยทัว่กนัแลว้กค็อืไปหาแมเ่ขาทีซ่สัซกิซ ์ เธอคงเตม็ใจอยากชว่ยเรือ่งงานแตง่  

เพราะฉันก็ไม่มีแม่ตัวเองมาคอยทำแบบนั้นหรอกนะ

ความเป็นไปได้มากมาย แผนการหลากหลาย ชีวิตรื่นรมย์ยาวนาน 

ที่เราจะได้อยู่ด้วยกัน

“แล้ว” ในที่สุดฉันก็เอ่ยพลางถูนิ้วเขาเบา ๆ “ดีใจไหมคะ มีความสุข 

ไหม”

“สุขสุด ๆ เลยครับ” เขาลูบไล้มือฉัน

“ฉันคิดเรื่องนี้มานานเป็นชาติเลย” ฉันถอนใจเปี่ยมสุข “แต่ไม่เคย 

คิดว่า...ใครจะไปคิดกันล่ะ จริงไหม มัน...มันจะ เป็น ยังไงหนอ มันจะ รู้สึก 

ยังไงหนา”

“ผมเข้าใจ” เขาพยักหน้า

“ฉันจะจำห้องนี้ไว้ตลอดไปค่ะ ฉันจะจำสายตาที่คุณมองฉันตอนนี้ 

ไปตลอด” ฉันบีบมือเขาแรงขึ้น
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“ผมก็เหมือนกัน” เขาเอ่ยง่าย ๆ 

สิ่งที่ฉันรักในตัวริชาร์ดก็คือ เขาสื่อสารความคิดได้มากมายเพียงแค่ 

ปรายตาหรือเอยีงคอ ไมต่อ้งพดูจาใหม้ากความ เพราะฉนัอา่นเขาออกงา่ยมาก

ฉันเห็นสาวผมยาวมองเรามาจากอีกฟากร้าน และอดยิ้มให้เธอไม่ได้  

(ไม่ใช่ยิ้มมีชัยนะ แบบนั้นมันไม่คิดถึงใจคนอื่นบ้างเลย แต่เป็นรอยยิ้ม 

ปลื้มปริ่มถ่อมตนต่างหาก)

“รบัไวนไ์หมครบัคณุผูช้าย คณุผูห้ญงิ” พนกังานเสริฟ์ไวนเ์ขา้มาทีโ่ตะ๊  

ฉันยิ้มร่าให้เขา

“ฉันว่าขอแชมเปญดีกว่าค่ะ”

“แอ็บโซลูมองต์” เขายิ้มตอบ “แชมเปญตำรับร้านไหมครับ หรือ 

มิเช่นนั้นเรามีรวีน่าท์รสเลิศสำหรับโอกาสพิเศษด้วย”

“งั้นรวีน่าท์ดีกว่าค่ะ” ฉันอดไม่ได้ที่จะแบ่งปันความสุขของเรา “วันนี้ 

เป็นวันที่พิเศษสุด ๆ เลย! เราเพิ่งจะหมั้นกันละ!”

“คุณผู้หญิง!” พนักงานเสิร์ฟไวน์ยิ้มแก้มปริ “เฟลิซิตาซิยง! คุณ 

ผู้ชาย ยินดีด้วยนะครับ!” เราต่างหันไปหาริชาร์ด แต่แล้วฉันก็ต้องตกใจ 

ที่เขาไม่ได้ร่วมยินดีกับเราด้วย เขาจ้องฉันอย่างกับฉันเป็นปีศาจ ทำไมต้อง 

ทำหน้าหวั่นสยองขนาดนั้นด้วยนะ เกิดอะไรขึ้นหรือ

“อะไรนะ-” เสียงเขาติดขัด “คุณหมายความว่ายังไง”

ทันใดนั้นฉันเพิ่งรู้สึกว่าเขาอารมณ์เสีย นั่นสินะ ฉันใจร้อนจนทำลาย 

ทุกอย่างหมดเลย

“รชิารด์ ฉนัขอโทษจรงิ  ๆคะ่ คณุอยากบอกพอ่กบัแมค่ณุกอ่นใชไ่หม”  

ฉันบีบมือเขา “ฉันเข้าใจจริง ๆ ทีนี้ไม่บอกใครละ สัญญาค่ะ”

“บอกพ่อแม่ผมเรื่องอะไรครับ” เขาเบิกตาโตแล้วจ้องเป๋ง “ล็อตตี  

เราไม่ได้หมั้นกันเสียหน่อย”

“แต่...” ฉันมองเขาอย่างแคลงใจ “คุณเพิ่งขอฉันแต่งงาน แล้วฉัน 

ก็ตอบตกลงนี่”

“เปล่า ผมไม่ได้ขอ!” เขาสะบัดมือออกจากฉัน

โอเค เราคนใดคนหนึ่งจะต้องบ้าไปแล้วละ พนักงานเสิร์ฟไวน์ถอย 
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หลบไปอยา่งรูง้าน ฉนัเหน็เขาไลพ่นกังานคนทีเ่สริฟ์ตะกรา้ขนมปงัซึง่เดนิเขา้มา 

อีกแล้ว

“ล็อตต ี ผมขอโทษนะ แต่ผมไม่รู้จริง ๆ ว่าคุณพูดเรื่องอะไร” ริชาร์ด 

ยกมือสางผม “ผมไม่ได้เอ่ยปากเรื่องแต่งงาน หมั้น หรืออะไรเลย”

“แต่...แต่คุณหมายความอย่างนั้นนี่! ตอนคุณสั่งแชมเปญแล้วบอกว่า  

‘คุณบอกผมสิ’ และฉันก็บอกว่า ‘ด้วยหัวใจทั้งดวงเลย ตกลงค่ะ’ มันบอก 

เป็นนัยไงล่ะ! สวยสดงดงาม!”

ฉนัจอ้งเขา ภาวนาขอใหเ้ขาเหน็พอ้ง ภาวนาขอใหเ้ขารูส้กึสิง่ทีฉ่นัรูส้กึ  

แต่เขาเพียงทำหน้าสับสน ก่อนฉันจะใจแป้วหวาดหวั่น

“คุณ...คุณ  ไม่  ได้หมายความว่าอย่างนั้นเหรอ” ลำคอฉันตีบตันจน 

แทบพูดไม่ได้ ฉันทำใจเชื่อไม่ได้ว่ามันจะเป็นแบบนี้ “คุณไม่ได้ตั้งใจจะขอ 

แต่งงานหรือ”

“ล็อตต ี ผม ไม่ ได้ขอคุณแต่งงาน!” เขาเสียงเข้ม “จบนะ!”

ทำไมเขาต้องโวยวายเสียงดังขนาดนั้นด้วยล่ะ ศีรษะทั้งหลายหันพรึ่บ 

มาด้วยความสนอกสนใจ

“โอเค! เข้าใจแล้ว!” ฉันใช้ผ้าเช็ดปากถูจมูก “คุณไม่ต้องบอกคน 

ทั้งร้านหรอก”

คลื่นความอับอายโถมซัดเข้าใส่ฉัน ฉันตัวชาระทมทุกข์ ฉันเข้าใจผิด 

ขนาดนี้ได้ยังไง

และถ้าเขาไม่ได้จะขอฉันแต่งงาน อย่างนั้น ทำไม เขาถึงไม่ขอล่ะ

“ผมไมเ่ขา้ใจ” รชิารด์เหมอืนพดูกบัตวัเองมากกวา่ “ผมไมเ่คยพดูเลย  

เราไม่เคยคุยกันเรื่อง -”

“คุณพูดตั้งเยอะตั้งแยะ!” ความเจ็บแค้นระเบิดออกจากตัวฉัน “คุณ 

บอกว่ากำลังเตรียมการ ‘อาหารกลางวันสุดพิเศษ’ ”

“ก็พิเศษไง!” เขาออกตัว “พรุ่งนี้ผมจะไปแซนแฟรนซิสโกแล้ว”

“คุณถามว่าฉันชอบนามสกุลคุณหรือเปล่า! นามสกุล  คุณเลยนะ  

ริชาร์ด!”

“ที่ออฟฟิศเรากำลังสำรวจโพลขำ  ๆ!” ริชาร์ดดูงงหนัก “ก็แค่ชวน 
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คุยเล่น”

“แล้วคุณยังบอกว่ามี ‘คำถามสำคัญ’ ”

“ไม่ใช่คำถามสำคัญ” เขาส่ายหน้า “คำถามเฉย ๆ”

“ฉันได้ยินว่า ‘สำคัญ’ ”

เกิดความเงียบบีบหัวใจระหว่างเรา ม่านความสุขหายไปแล้ว จินตนาการ 

เลศิลำ้อยา่งกบัหลงัฮอลลวีูด้และเสยีงไวโอลนิคลอหายไป พนกังานเสริฟ์ไวน ์

เลื่อนรายการไวน์ไว้ที่มุมโต๊ะอย่างรู้งานและรีบหลบฉาก

“งั้นมันอะไรล่ะ” ฉันเอ่ยในที่สุด “คำถามสำคัญปานกลางที่ว่านั่นน่ะ”

ริชาร์ดทำท่าเหมือนติดกับ “ไม่สำคัญหรอกครับ ลืมเสียเถอะ”

“ไม่เอา บอกมานะ!”

“เออ่ กไ็ด”้ เขาเอย่ในทีส่ดุ “ผมอยากถามวา่จะเอายงัไงกบัแตม้สะสม 

ไมล์ดี เผื่อว่าเราจะวางแผนไปเที่ยวกัน”

“แต้มสะสมไมล์เนี่ยนะ” ฉันอดโวยไม่ได้ “คุณจองโต๊ะพิเศษ สั่ง 

แชมเปญเพื่อจะคุยเรื่อง แต้มสะสมไมล์ หรือ”

“เปล่า! คือว่า...” ริชาร์ดนิ่วหน้า “ล็อตตี ผมรู้สึกแย่มากกับเรื่อง 

ทั้งหมดนี่นะ ผมไม่คิดเลยสักนิดว่า...”

“แต่เราเพิ่งคุยกันเรื่องหมั้นชัด ๆ!” ฉันรู้สึกว่าน้ำตาเอ่อขึ้นมาอีกแล้ว  

“ฉันลูบมือคุณ บอกว่ามีความสุขขนาดไหนและคิดถึงช่วงนี้เวลานี้มานาน 

เป็นชาติ คุณก็เห็นดีเห็นงาม! คุณ คิด ว่าฉันกำลังพูดเรื่องอะไรล่ะ”

ดวงตาของริชาร์ดกลอกกลิ้งราวกับกำลังหาทางหนี “ผมคิดว่าคุณ... 

แบบว่า พูดไปเรื่อยน่ะ”

“ ‘พูดไปเรื่อย’  รึ” ฉันจ้องเขาเขม็ง “คุณหมายความว่ายังไงที่ว่า  ‘พูด 

ไปเรื่อย’ หือ”

ริชาร์ดดูจนมุมยิ่งกว่าเดิม

“ความจริงก็คือ ผมไม่ได้เข้าใจตลอดหรอกว่าคุณพูดอะไรบ้าง” เขา 

รีบสารภาพโดยเร็ว “บางครั้งผมก็แค่...พยักหน้าเออออ”

พยักหน้าเออออ

ฉันจ้องเขากลับด้วยสายตาปวดร้าว ฉันคิดว่าเรามีสายใยความเข้าใจ 
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พิเศษโดยไม่ต้องเอ่ยคำพูด ฉันคิดว่าเรามีรหัสลับส่วนตัว กลายเป็นว่า 

ตลอดเวลาเขาแค่พยักหน้าเออออเท่านั้น

พนกังานเสริฟ์สองคนวางสลดัตรงหนา้เราแลว้รบีหลบฉากราวกบัสมัผสั 

ไดว้า่เราไมม่อีารมณจ์ะพดูคยุ ฉนัหยบิสอ้มและวางลงอกีครัง้ รชิารด์เหมอืน 

ไม่ทันสังเกตเห็นจานของเขาด้วยซ้ำ

“ฉันซื้อแหวนหมั้นให้คุณด้วย” ฉันเอ่ยทำลายความเงียบ

“โอ พระเจ้า” เขาซุกหน้ากับฝ่ามือ

“ไม่เป็นไรค่ะ ฉันจะเอากลับไป”

“ล็อตตี” เขาดูทรมาน “เราต้อง...พรุ่งนี้ผมก็จะไปแล้ว เราเปลี่ยนไป 

คุยเรื่องอื่นกันไม่ได้หรือ”

“แล้วคุณ เคย คิดอยากแต่งงานบ้างหรือเปล่า” ขณะถาม ฉันรู้สึกเจ็บ 

ลึกระบมอยู่ภายใน  นาทีที่แล้ว ฉันยังคิดว่าเราหมั้นกันอยู่เลย  ฉันวิ่ง 

มาราธอน โผเข้าแตะเชือกเส้นชัย ชูแขนระเริงรื่น...แล้วตอนนี้กลับต้องไปที่ 

จดุปลอ่ยตวัใหม ่ ผกูเชอืกรองเทา้ ไมแ่นใ่จดว้ยซำ้วา่การแขง่ขนัยงัจดัอยูไ่หม

“ผม...พระเจา้ ลอ็ตต ี ผมไมรู่อ้ะ” เขาออ้มแอม้ “ผมหมายถงึ แตง่ส ิ

คงแต่งแหละ” ดวงตาเขากลอกกลิ้งยิ่งกว่าเดิมและยังลุกลี้ลุกลนขึ้นด้วย  

“อาจจะน่ะนะ แบบว่า ลงท้ายก็แต่ง”

ฮึ ไม่มีอะไรบ่งชัดกว่านี้แล้ว บางทีเขาอาจจะอยากแต่งงานกับคนอื่น  

สักวันหนึ่ง แต่ไม่ใช่กับฉัน

ทันใดนั้น ความสิ้นหวังหดหู่ก็เข้าครอบงำทันที ฉันเชื่อสุดหัวใจว่า 

เขาคอืคนทีใ่ช่ ฉนัเขา้ใจผดิไปขนาดนีไ้ดย้งัไง ฉนัรูส้กึเหมอืนจะเชือ่ใจตวัเอง 

ไม่ได้อีก

“ค่ะ” ฉันจ้องลงมองสลัดอยู่ครู่หนึ่ง กวาดตามองหยักใบ ชิ้นอะโว- 

คาโด และเมล็ดทับทิม พยายามรวบรวมความคิด “ริชาร์ด ประเด็นคือ  

ฉันอยากแต่งงาน  มาก ฉันอยากมีชีวิตสมรส มีลูก มีบ้าน...ทั้งหลายแหล่  

และฉันอยากมีสิ่งที่ว่ามากับคุณ แต่การแต่งงานเป็นเรื่องของสองฝ่าย” ฉัน 

หยุด หายใจหอบ แต่ตั้งใจรักษากิริยา “ฉันว่าดีแล้วละที่ได้รู้ความจริง 

แต่เนิ่น ๆ ยังไงก็ขอบคุณนะคะ”
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“ลอ็ตต!ี” รชิารด์ทา่ทางแตกตืน่ “เดีย๋วส!ิ เรือ่งนีไ้มไ่ดท้ำใหท้กุอยา่ง 

เปลี่ยนไปเลยนะ -”

“มันเปลี่ยนทุกอย่างค่ะ ฉันแก่เกินกว่าจะอยู่ในรายการรอเรียกแล้ว  

ถ้ามันจะไม่เกิดขึ้นกับเรา ฉันก็อยากรู้เลย จะได้เดินหน้าต่อ เข้าใจนะคะ”  

ฉันพยายามฝืนยิ้ม แต่กล้ามเนื้อส่วนความสุขหยุดทำงานไปแล้ว “ขอให้มี 

ความสขุในแซนแฟรนซสิโกนะคะ ฉนัไปกอ่นละ” น้ำตาหยาดผา่นขนตาลงมา  

ฉันต้องรีบไปโดยเร็ว ฉันต้องกลับไปทำงาน เช็กพรีเซ็นเทชั่นสำหรับพรุ่งนี้  

ฉันลางานครึ่งวันบ่ายเอาไว้ แล้วยังไงล่ะ ฉันไม่ต้องโทร.ไปบอกข่าวดีกับ 

เพื่อนฝูงแล้วนี่

ขณะเดินออกไป ฉันรู้สึกว่ามีมือมาคว้าแขน ฉันหันไปแล้วก็ช็อก 

สนิทที่เห็นสาวผมบลอนด์สวมที่คาดผมถักเงยหน้ามองมา

“เกิดอะไรขึ้นคะ” เธอถามอย่างตื่นเต้น “เขาให้แหวนคุณหรือเปล่า”

คำถามเธอเหมือนมีดกรีดใจ เขาไม่ได้ให้แหวนและเขาก็ไม่ใช่แฟนฉัน 

อีกต่อไปแล้วด้วย แต่ฉันยอมตายดีกว่าจะยอมรับ

“อันที่จริง...” ฉันเชิดคางอย่างภาคภูมิ “อันที่จริง เขาขอฉันแต่งงาน  

แต่ฉันบอก ‘ไม่แต่ง’ ”

“หา” มือเธอยกขึ้นปิดปาก

“ใช่แล้ว” ฉันสบตาสาวผมยาวที่แอบฟังดื้อ  ๆ  ตรงโต๊ะถัดไป “ฉัน 

บอกว่า ‘ไม่แต่ง’ ”

“คุณบอกว่า  ‘ไม่แต่ง’  เนี่ยนะ” เธอทำท่าไม่เชื่อสุด  ๆ ฉันโกรธจี๊ด 

ขึ้นมาเลย

“ใช่สิ!” ฉันมองเธอด้วยสายตาท้าทาย “ฉันบอกว่า ‘ไม่แต่ง’ สุดท้าย 

แล้วเราไม่เหมาะกันน่ะ ฉันก็เลยตัดสินใจยุติความสัมพันธ์เสีย ถึงเขาจะ 

อยากแต่งงานกับฉัน อยากมีลูก เลี้ยงหมา ทำโน่นทำนี่กับฉันใจจะขาด”

ฉนัรูส้กึวา่มสีายตาอยากรูอ้ยากเหน็มองมาจากดา้นหลงั จงึหนักลบัไป 

เผชิญหน้าผู้คนมากขึ้นซึ่งกำลังฟังด้วยท่าทางตื่นตัวเต็มที่ ทีนี้รู้กันหมด 

ทั้งร้าน แล้วสินะ

“ฉนับอกวา่ ‘ไมแ่ตง่’!” เสยีงฉนัแหลมสงูดว้ยความอดัอัน้ “ฉนับอกวา่  
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‘ไมแ่ตง่’ ‘ไมแ่ตง่’!” ฉนัตะโกนใหไ้ดย้นิถงึรชิารด์ซึง่นัง่เหวออยูท่ีโ่ตะ๊ “ขอโทษ 

นะคะ รชิารด์ ฉนัรูว้า่คณุรกัฉนั รูด้ว้ยวา่ตอนนีฉ้นัคงทำคณุหวัใจสลาย แต ่

คำตอบก็คือ ‘ไม่ค่ะ’!”

ฉันรู้สึกดีขึ้นนิดหนึ่งตอนก้าวออกจากร้าน

ฉันกลับไปทำงานและพบว่าบนโต๊ะมีโพส-อิตแผ่นใหม่ติดเกล่ือน โทรศัพท์ 

คงดังวุ่นวายระหว่างที่ฉันไม่อยู่ ฉันทรุดตัวลงกับโต๊ะ ถอนหายใจสั่นสะท้าน 

เฮือกใหญ ่ จากนั้นได้ยินเสียงกระแอมไอ เคย์ลา เด็กฝึกงาน มาป้วนเปี้ยน 

อยู่หน้าประตูออฟฟิศเล็ก  ๆ ของฉัน เคย์ลามาป้วนเปี้ยนหน้าประตูบ่อยมาก  

เธอเป็นเด็กฝึกงานผู้ใฝ่รู้ที่สุดเท่าที่ฉันเคยเจอ เธอเขียนการ์ดวันคริสต์มาส 

หนา้คูใ่ห ้ บอกวา่ฉนัเปน็คนตน้แบบผูส้รา้งแรงบนัดาลใจ และเธอคงไมม่ทีาง 

มาเป็นเด็กฝึกงานที่เบลย์ฟาร์มาซูติคอลส์ถ้าหากฉันไม่ไปพูดที่มหาวิทยาลัย 

บริสตอล (ต้องยอมรับเลยว่ามัน  เป็น  การพูดที่ยอดเยี่ยมมาก ยอดเยี่ยม 

เท่าที่การเชิญชวนให้คนมาสมัครงานบริษัทยาจะเอื้ออำนวยน่ะนะ)

“มื้อเที่ยงเป็นยังไงบ้างคะ” ดวงตาเธอเป็นประกาย

หัวใจฉันดิ่งวูบ อะไร นะที่ดลใจให้ฉันบอกเธอว่าริชาร์ดจะขอแต่งงาน  

ฉันมั่นใจมากไง ฉันดี๊ด๊าอยากเห็นเธอตื่นเต้น ฉันรู้สึกเหมือนตัวเองเป็น 

ซูเปอร์วูแมนที่เอาดีได้ทุกด้าน

“ก็ดีจ้ะ ก็ดี ร้านสวย” ฉันเริ่มคุ้ยกระดาษบนโต๊ะราวกับกำลังหา 

เอกสารสำคัญ

“แสดงว่าคุณหมั้นแล้วน่ะสิ”

คำพูดเธอเหมือนน้ำมะนาวที่บีบราดแผลปวดแสบ ทำไมเธอถึงไม่มี 

ชั้นเชิงเอาเสียเลยนะ คนเราไม่ถามเจ้านายตัวเองตรง ๆ หรอกว่า “คุณหมั้น 

แลว้นะ่ส”ิ โดยเฉพาะในเมือ่เธอไมไ่ดส้วมแหวนใหมเ่พชรใหญเ่ปง้ ซึง่เหน็อยู ่

ทนโท่ว่าฉันไม่ได้สวมน่ะนะ ฉันอาจจะต้องเขียนเรื่องนี้ในใบประเมินของเธอ  

เคย์ลามีปัญหาเรื่องกาลเทศะในที่ทำงาน

“เอ่อ” ฉันปัดแจ็กเก็ตถ่วงเวลาขณะกลืนก้อนแข็ง ๆ ลงคอ “อันที่จริง  

เปล่าจ้ะ จริง ๆ แล้วฉันตัดสินใจไม่ตอบรับน่ะ”
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“จริงเหรอคะ” เธอเหมือนสับสน

“จริงสิ” ฉันพยักหน้ารัว  ๆ “จริงแท้แน่นอน ฉันคิดสะระตะแล้วว่า 

สำหรับชีวิตและหน้าที่การงาน ณ ปัจจุบัน นี่ไม่ใช่การตัดสินใจที่ฉลาด”

เคย์ลาเหมือนคนถูกตีแสกหน้า “แต่ว่า...พวกคุณเข้ากันได้ดีมากเลย”

“อืม เรื่องพวกนี้มันไม่ง่ายเหมือนอย่างที่เห็นหรอกนะจ๊ะ เคย์ลา”  

ฉันคุ้ยกระดาษเร็วขึ้น

“เขาต้องเจ็บหนักแน่ ๆ”

“หนกัหนาเอาการจ้ะ” ฉนัเอย่หลงัเงยีบไปพกัหนึง่ “อือ้ บอบชำ้ยบัเยนิ 

เชียวละ อันที่จริง...เขาร้องไห้ด้วย”

ฉันจะพูดอะไรก็ได้นี่ เคย์ลาไม่ได้จะเจอริชาร์ดอีกเสียหน่อย ฉันอาจ 

จะ ไมไ่ดเ้จอเขาอีกแลว้ ความจรงิใหญห่ลวงนัน้เลน่งานฉนัอกีครัง้เหมอืนโดน 

ตุ๊ยท้อง ทุกอย่างจบลงแล้ว สูญสลาย ทั้งหมดทั้งมวล ฉันจะไม่มีเซ็กซ์กับ 

เขาอีก ฉันจะไม่ได้ตื่นนอนพร้อมเขา ฉันจะไม่ได้กอดเขาอีกครั้ง ไม่รู้ทำไม 

ความจริงข้อนั้นถึงทำให้ฉันอยากเบะปากร้องไห้

“พระเจ้า ล็อตตี คุณสร้างแรงบันดาลใจได้ดีเหลือเกินค่ะ” ดวงตาของ 

เคย์ลาแวววับ “คุณรู้ว่าอะไรเป็นตัวกีดขวางการทำงาน คุณมีความแข็งแกร่ง 

เพื่อยืนหยัดปฏิเสธ ‘ไม่! ฉัน จะไม ่ทำสิ่งที่ทุกคนคาดหวัง’ แบบนั้นเลย”

“ใช่เลย” ฉันพยักหน้าเอาเป็นเอาตาย “ฉันยืนหยัดเพื่อผู้หญิงทุก 

แห่งหน”

กรามฉันสั่นระริก ฉันต้องรีบรวบรัดจบบทสนทนานี้ ก่อนทุกอย่าง 

จะพลกิผนัเลวรา้ยกลายเปน็ตอ่ม-นำ้ตา-แตก-ตอ่-หน้า-เด็กฝกึงาน-ใน-แผนก

“ว่าแต่มีข้อความอะไรสำคัญบ้างไหมจ๊ะ” ฉันกวาดตามองโพส-อิต 

โดยไม่ได้ใส่ใจดู

“ข้อความจากสตีฟเรื่องพรีเซ็นเทชั่นพรุ่งนี้ค่ะ แล้วก็ผู้ชายชื่อเบน 

โทร.มา”

“เบนไหน”

“เบนเฉย ๆ ค่ะ เขาบอกว่าคุณรู้”

ไม่มีใครชื่อ  “เบนเฉย  ๆ”  สักหน่อย คงเป็นเด็กจอมตื๊อสักคนที่ฉัน 
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เจอตอนแนะนำบริษัท พยายามจะหาเส้นสายเข้ามาทำงานละสิ ตอนนี้ฉัน 

ไม่มีอารมณ์หรอก

“โอเค เอ่อ ฉันจะทวนพรีเซ็นเทชั่นเสียหน่อย เพราะงั้น...” ฉันคลิก 

เมาส์ส่งเดชวุ่นวายจนกระท่ังเธอจากไป หายใจลึก ๆ กัดกรามแน่น เดินหน้าต่อ  

เดินหน้าต่อ เดินหน้าต่อ เดินหน้าต่อ

โทรศัพท์ดังขึ้น ฉันตวัดมือรับสายอย่างชำนิชำนาญ

“ชาร์ล็อตต ์ กราเวนีย์ ค่ะ”

“ล็อตตี! นี่ฉันเองนะ!”

ฉันต่อสู้สัญชาตญาณที่จะวางหูเดี๋ยวนั้น

“อ้าว หวัดดี ฟลิซ” ฉันกลืนน้ำลาย “ว่าไงจ๊ะ”

“เธอแหละ เป็น ไงบ้าง”

ฉันจับน้ำเสียงกระเซ้าเย้าแหย่ของเธอได้ แล้วก็ก่นด่าตัวเองที่ดันส่ง 

ข้อความหาเธอจากร้านอาหาร

กดดนัจงั กดดันชะมัดยาดเลย ทำไมฉนัถงึตอ้งเลา่ชวีติรกัของตวัเอง 

ให้พี่สาวฟังด้วยเนี่ย ฉันทะลึ่งบอกเธอทำไมว่าเดทอยู่กับริชาร์ด ยังไม่รวม 

เรื่องที่แนะนำให้สองคนนั้นรู้จักกัน ยังไม่รวมถึงการคุยเรื่องขอแต่งงานด้วย

คราวหน้าถ้าเจอหนุ่มคนไหน ฉันจะ  ไม่พูดอะไรกับคนอื่นเลย ไม่ 

เด็ดขาด รูดซิปปากเงียบ จนกว่าเราจะสมรสสมรักกันสิบปี มีลูกสามคน  

แล้วก็เพิ่งจะทวนคำสาบานกันหมาด  ๆ จากนั้น...ต้องหลังจากนั้นเท่านั้นนะ... 

ฉันจะส่งข้อความบอกฟลิซว่า “รู้ไหม ฉันมีแฟนแล้วนะ! ดูเข้าท่าเชียว!”

“อ๊ะ สบายดีจ้ะ” ฉันเค้นน้ำเสียงสบายใจ มั่นคง “แล้วเธอล่ะ”

“ก็ดี แล้ว...? ”

เธอถามค้างไว้อย่างนั้น ฉันรู้ดีว่ามันหมายถึงอะไร เธอหมายถึงว่า  

แล้วเธอสวมแหวนเพชรเม็ดเป้ง ดื่มโบแลงเจฉลองระหว่างจ้ำจี้กับริชาร์ด 

ในห้องสวีทของโรงแรมอยู่หรือเปล่า

ฉันเจ็บแปลบอีกระลอก ฉันทนคุยเรื่องนี้ไม่ได้ ฉันทนให้เธอสงสาร 

เห็นใจฉันไม่ได้ ต้องเปลี่ยนเรื่อง หาเรื่องอื่น ให้เร็ว

“เอ่อ คือว่านะ” ฉันพยายามทำเสียงร่าเริง ไม่ใส่ใจ “คือว่า เอิ่ม  
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อนัทีจ่รงิฉนัคดิ  ๆอยูล่ะ วา่นา่จะเริม่เรยีนปรญิญาโทดา้นทฤษฎกีารตลาดเสยีท ี 

เธอกร็ูว้า่ฉนัตัง้ทา่มาตลอดเลย คอืว่า จะมวัรออะไรอยูใ่ชไ่หมละ่ ฉนัอาจจะ 

สมัครที่เบิร์กเบคละ เรียนนอกเวลางาน เธอว่าดีไหม”


