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รักเขาข้างเดียวมันเปลี่ยวใจ

“ฮื้อ ฮือ ฮือ ฮือ ฮื่อ ฮื่อ ฮือ” เสียงฮัมเพลงเป็นจังหวะเพลงรัก

สุดโรแมนติกดังขึ้นมาจากแก้วบุหลัน หญิงสาวลูกครึ่งไทย-อเมริกนั
ที่กำ� ลังตวัดตะหลิวในมือไปมา คนมีความรักก็แบบนี้ ท�ำอะไรก็มี
ความสุขไปหมด แม ้แต่กลิน่ ย่างเนื้อทีเ่ กรียมจวนไหม้ในกระทะยังหอม
ไม่ต่างจากน�ำ้ หอมหลากหลายแบรนด์ทว่ี างเรียงเป็ นตับในห ้องนอน
แก้วบุหลันพลิกกลับชิ้นเนื้อด้านล่างขึ้นบนแล ้วหันมาหั่นผักเพือ่
ตกแต่งสเต๊กหมูแบบมีเดียมให ้สวยหรูเลอค่ายิง่ กว่าเดิม
“คุณหนูคะ กลิน่ เหมือนอะไรไหม ้ ว ้าย” สาวนางหนึง่ วิง่ ทะเล่อทะล่า
เขา้ มาเพราะกลิน่ และควันตลบอบอวลลอยออกไปขา้ งนอก หญิงสาว
หันมามองกระทะแล ้วตกใจ
“แย่แล ้ว ไหม้” แก้วบุหลันใช้ตะหลิวงัดเนื้อออกมาจากกระทะ
มันไหม ้จนต้องแซะออกมา “อุตส่าห์หมักตัง้ ห ้าชัว่ โมง จะกินได้ไหมเนี่ย”
“ให้ฉนั ตามเชฟแอนนามาให้ไหมคะ”
“โน โนจ้ะ ท�ำของกินใหแ้ ฟน มันต้องท�ำเอง จะมาใหค้ นอืน่ ท�ำ
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ได้ยงั ไง ไหม ้แค่น้ ีไม่เป็ นไร เดีย๋ วเซาะออกก็กนิ ได้ ฉันท�ำอะไรไปเขาก็
กินหมดแหละ ไม่เคยเห็นไม่กนิ สักที” หญิงสาวบอกขึ้นอย่างอารมณ์ดี
ตักเนื้อชิ้นนัน้ ใส่จานแล ้วนั่งแซะเศษไหม ้ๆ ออก ตักใส่กล่องแล ้วโปรย
ด้วยผักตกแต่ง
“แต่ฉนั ว่ามันไม่ค่อยสุกนะคะ”
“แหม…แบบมีเดียมๆ มันก็แบบนี้แหละจ้ะ เธอท�ำอาหารไม่เก่ง
อาจจะไม่รูน้ ะจ๊ะนีน่า” หญิงสาวหันมายิ้มหวานๆ ใหแ้ ล ้วปิ ดฝากล่อง
จนแน่น “เฝ้ าไว้ใหด้ ว้ ยนะ อย่าใหเ้ จ้านาร์เดียมาตะปบไปกินล่ะ ไม่งนั้
ฉันจะหักเงินเดือนคนเฝ้ านะรูไ้ หมนีน่า”
“รูแ้ ล ้วค่ะ นาร์เดียมันหลับอุตใุ นห ้องแมวไปแล ้วละค่ะ”
“โอเคจ้ะ แต่ยงั ต้องเฝ้ าอยูน่ ะ” แก้วบุหลันเดินตัวปลิวกลับขึ้นห ้อง
ไปอาบน�ำ้ แต่งตัว นีน่า สาวใช้ผวิ สีมองกล่องสเต๊กแล ้วอดหัวเราะไม่ได้
“อยากเห็นหน้าแฟนคุณหนู จริงๆ ต้องเป็ นผูช้ ายทีม่ คี วามอดทน
ขนาดไหน ถึงทนกินอาหารฝี มอื คุณหนู บหุ ลันได้เป็ นปี ๆ นับถือจริงๆ”
แก้วบุหลันอาบน�ำ้ แต่ งตัว พรมน�ำ้ หอมกลิ่นโปรดแลว้ เดินลง
บันไดมา นีน่ารีบวิง่ ไปหยิบรองเท ้ามาทันทีทเ่ี ห็นสีชดุ ของนายสาว
“รองเท ้ามาแล ้วค่า”
“รูใ้ จไปซะหมดนะนีน่า น่ารักจริงๆ แบบนี้ตอ้ งขึ้นเงินเดือน”
“ขอเยอะๆ เลยนะคะ”
“จ้า กระเป๋ าล่ะ” หญิงสาวแบมือออกไป แล ้วกระเป๋ าใบเก๋เข ้ากับ
สีชดุ ก็วางมาบนมือพร้อมกุญแจรถ แก้วบุหลันเอ่ยขอบคุณแล ้วขึ้นรถ
ขับรถออกไปเรื่อยๆ ไม่รีบร้อนเพราะรู้ดีว่าเครย์เบนตื่นสายแค่ ไหน
ยิง่ วันหยุดแบบนี้ดว้ ยละก็นะ กว่าจะตื่นก็ปาไปเทีย่ ง
เมื่อแก้วบุหลันมาถึงคอนโดมิเนียมหรู ย่านคนรวย หญิงสาว
ก็จอดรถไวแ้ ละเขา้ ไปในนัน้ อาศัยคียก์ าร์ดของจาร์คอป เพื่อนรัก
ที่อาศัยอยู่ท่คี อนโดมิเนียมนี้ เธอมาหยุดหน้าหอ้ งของเครย์เบนแลว้
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แขวนไว ้หน้าประตูพร้อมแปะกระดาษแผ่นเล็กๆ เอาไว ้ด้วยลายมือน่ารัก
กินให้อร่อยนะคะ วันนี้สเต๊กหมูแบบไม่สุกมาก มีผักด้วยนะ
ออร์แกนิกส์ร้อยเปอร์เซ็นต์ ปลูกเองกับมือ
รักทุกวัน วันละสามเวลา
ไม่ลงชื่อนะ เขิน
หญิงสาวกดออดแล ้วแอบหลบมุมใกล ้กระถางใบใหญ่ ไม่นาน
เจ้าของหอ้ งก็เปิ ดประตูออกมา เขาคือผูช้ ายรูปร่างสูงใหญ่แบบนักกีฬา
มากกว่าจะเป็ นนักธุรกิจเจ้าของบริษทั ผลิตน�ำ้ หอม ผมหยักศกสีนำ�้ ตาล
อ่อนรับกันได้ดกี บั ดวงตาสีเดียวกัน จมูกเขาโด่งมาก มีรอยแผลเป็ น
เล็กๆ ทีเ่ ธอจ�ำได้ดวี า่ เกิดจากอุบตั เิ หตุเมือ่ หลายปี ก่อนจากการพยายาม
ช่วยชีวติ เธอ แต่มนั ไม่ได้ทำ� ให ้ความหล่อเหลาของเขาลดน้อยลงไปเลย
เขาคือ เครย์เบน คอร์เดสัน เป็ นผู ช้ ายที่เธอแอบหลงรักเขา
ขา้ งเดียวมาตัง้ แต่อายุสบิ สี่ เขาจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตวั เธอก็ไม่รูห้ รอก แต่
แสดงออกขนาดนี้ถา้ ไม่รู้ก็ไม่รูจ้ ะว่าอย่างไรแลว้ เพียงแต่ เธอไม่เคย
เห็นเขาแสดงออกอะไรเลย
ชายหนุ่ มเจ้าของหอ้ งมองหาคนมาส่งแลว้ ไม่เจอจึงหยิบถุงนัน้
เข ้าห ้องไปด้วย แก้วบุหลันหัวใจเต้นรัว แค่เขาไม่หย่อนมันทิ้งลงถังขยะ
เธอก็ดใี จแล ้ว กินข ้าวเธอทุกวัน มันต้องมีใจอ่อนตกหลุมรักบ ้างแหละน่า
แก้วบุหลันรอจนประตูปิดงับลงแลว้ จึงออกมาจากจุดซ่อนตัว
โล่งใจอยู่บา้ งที่เขาอยู่คนเดียว อย่างน้อยยังพอมีความหวังว่าวันหนึ่ง
เขาจะรักตอบ พระเอกน่ะแรกๆ ก็จะเย็นชาแบบนี้ แต่พอตกหลุมรัก
นางเอกเมือ่ ไร โอ๊ย ผูช้ ายแบบนี้แหละ โรแมนติกตัวพ่อเลย ติดเมีย
หวงเมีย หึงเมีย แค่คดิ ก็ฟิน
หญิงสาวหัวเราะคิกคัก เดินลงบันไดไปอีกชัน้ แล ้วกดกริง่ ห ้องของ
จาร์คอป อีกฝ่ ายเปิ ดประตูดว้ ยสีหน้าบูดบึ้งสุดขีด
“อีกแลว้ ชะนีลูกครึ่งมาตามผูช้ ายอีกแลว้ ตามขนาดนี้เมื่อไร
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จะได้กินยะ” จาร์คอปหรือชื่อไทยว่าเจษฎา เพื่อนชาวไทยคนสนิท
ของเธออ้าปากหาวหวอด เดินน�ำกลับไปทีห่ อ้ งนอนแล ้วล ้มตัวลงนอน
แผ่หลาบนเตียง
“เขายอมให้กนิ ก็ดสี ิ ปลายนิ้วก้อยยังไม่เห็นเลย”
“จีบแบบเด็กอนุบาลอย่างแก เมือ่ ไรจะได้กนิ ยะ เอาเค้ก เอาคุกกี้
ไปเซอร์ไพรส์ ติงต๊องมาก” จาร์คอปพลิกตัวมานอนตะแคงมองหน้า
เพือ่ นรักทีย่ ้ มิ ชวนฝัน
“ฉันยังเรียนไม่จบ ไม่รบี ”
“แกไม่ รี บ แต่ เ ขาอาจจะรี บ คุ ณ เครย์เ บนอะนะ หล่ อ รวย
คุณสมบัติครบแบบนัน้ เขาจะอยู่เป็ นโสดใหแ้ กแทะโลมทางสายตา
ไปอีกสักกี่ปี”
“อย่าตัดรอนความฝันฉันแบบนี้สยิ ะ ฉันก็แค่ รอจังหวะ อยู่ๆ
จะให ้พุง่ ตัวไปเสียบได้ยงั ไง ถึงฉันจะเติบโตทีน่ ่ี แต่ฉนั ก็มเี ลือดกุลสตรี
ไทยครึ่งหนึ่งนะยะ”
“หรา”
“เอาไว้เรียนจบแล ้วค่อยเสียบ”
“วงเล็บด้วยนะ ถ ้าเขาเอา”
“สวยขนาดนี้ อึม๋ ขนาดนี้ ไม่อยากกินก็เกย์แลว้ ย่ะ” หญิงสาว
สะบัด ค้อ นแล ว้ ดึง ตัว เพื่อ นรัก ให ล้ ุ ก มาจากเตี ย ง “อย่ า เพิ่ง หลับ สิ
คุยกันก่อน”
“โอ๊ย…นังบุหลัน แกคิดว่าฉันเป็ นเด็กอนามัยนอนสีท่ ่มุ อย่างแก
เหรอ ฉันเพิง่ นอนตอนตีสองนะ จะอยู่ทน่ี ่ีก็อยู่เงียบๆ หลบมุมฝันถึง
ผู ้ชายของแกไป ส่วนฉันจะนอน”
“เออ นอนด้วยก็ได้” แก้วบุหลันโยนกระเป๋ าออกไปบนโซฟา
แลว้ ลม้ ตัวนอนขา้ งๆ เห็นจาร์คอปนอนหันขา้ งให้จึงขยับมาชิดแลว้
กอดเอวแน่นๆ
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“อี ๋ เอามือแกออกไปนะ ให ้กอดไม่ได้ มันขนลุก”
“ไม่เอาจะกอด ฉันจะมโนว่าแกคือพีเ่ ครย์เบน”
“นังบ ้า นังชะนีโรคจิต”
“เงียบ ไม่เงียบไม่ใช่แค่กอดนะ แต่จะคร่อมทัง้ ตัว” แก้วบุหลัน
ขู่หน้าตาจริงจัง จาร์คอปท�ำตาปริบๆ จากทีโ่ วยวายจึงค่อยๆ สงบลง
ยอมให ้แก้วบุหลันนอนกอดซบหน้ามากับแผ่นหลังแต่โดยดี
“น่ารักจังเลยพีเ่ ครย์เบน ขอกอดทีนะคะ”
“อีน่ีท่าจะเพี้ยนหนัก เฮ้อ…”

เครย์เบนปิ ดประตูแลว้ เดินถือถุงเขา้ มาในครัว เขาเปิ ดกล่อง

ออกดู กลิน่ หอมๆ ของสเต๊กหมูทำ� ให ้เขาทีเ่ พิง่ ตืน่ ขึ้นชักหิวอยูเ่ หมือนกัน
แต่พอเทอาหารออกจากกล่องเพือ่ ใส่จานแล ้วเห็นว่าหมูไม่แค่ไม่สุกมาก
อย่างทีค่ นท�ำบอก แต่มนั เรียกได้วา่ ไม่สุกเลยซะมากกว่า
“กี่ปีแล ้ว ฝี มอื ไม่เคยพัฒนาเลยนะ ยายบุหลันเอ๊ย” ชายหนุ่ ม
ส่ายหน้า เขารู้จกั ผูห้ ญิงลูกครึ่งตาสีดำ� คนนี้ดี เธอชื่อแก้วบุหลัน เป็ น
ลูกสาวของ ไบรอัน วาแวงเกอร์ เพือ่ นรักของพ่อเขาเอง ครอบครัวเขา
กับครอบครัวเธอสนิทกันในระดับหนึ่ง สมัยทีเ่ ขายังไม่ได้แยกออกมา
อยู่เอง ก็ไปมาหาสู่กนั ประจ�ำ
แก้วบุหลันชอบเอาอะไรมาเซอร์ไพรส์แบบนี้มาตัง้ แต่ เด็กแลว้
ผา้ พันคอบา้ ง ตุก๊ ตา ขนม ลูกบาส แต่เขาก็แกลง้ ท�ำเป็ นไม่รูว้ ่าเป็ น
ของเธอ อาหารที่เธอเอามาแขวนไวห้ น้าประตู เขาเคยกินมันหนหนึ่ง
หลังจากนัน้ ก็เข็ดขยาดไม่กล ้ากินอีกเลย
ชายหนุ่มหย่อนมันลงถังขยะแล ้วโทรศัพท์สั่งอาหารจากโรงแรม
ขึ้นมากิน วันหยุดแบบนี้ เขาอยากนอนเอาแรงมากกว่าออกไปตะลอน
เทีย่ วทีไ่ หน เขาใช้เวลาไปกับการหาข ้อมูลเกีย่ วกับดอกไม ้สายพันธุใ์ หม่ๆ
ทีพ่ อจะเอามาผลิตเป็ นน�ำ้ หอมได้ และเขาก็สะดุดตาเข ้ากับดอกไม้ไทย
ลินิน 9

ชนิดหนึ่ง
“จันทน์หอมเหรอ มีคนสกัดมาแล ้ว” ชายหนุ่มมองดอกไม ้ชนิดนี้
อย่างสนใจ ถ ้าเขาใช้ดอกจันทน์หอมกับดอกไม ้ชนิดอืน่ ๆ ผสมกันให้ได้
กลิน่ หอมแบบใหม่ๆ ก็น่าสนใจอยู่ไม่นอ้ ย
ชายหนุ่มจัดการสั่งน�ำ้ หอมกลิน่ นี้มาเพือ่ ทดลองกลิน่ และหวังว่า
เจ้าจันทน์หอมนี่จะท�ำใหบ้ ริษทั ของเขามีกระแสขึ้นมาอีกครัง้ หลังจาก
ทีเ่ ขาได้สกัดน�ำ้ หอมจากกุหลาบสายพันธุใ์ หม่ทเ่ี พาะเลี้ยงในห ้องปฏิบตั กิ าร
จากฝี มอื การค้นควา้ ของทีมงานและกุหลาบชนิดนี้ไม่มอี อกจ�ำหน่ าย
ทีไ่ หน
อาหารจากโรงแรมมาส่ง เครย์เบนจึงหยุดความสนใจจากงาน
ตรงหน้ามากินอาหารรสเลิศ ทีอ่ ยากกินอะไรก็เพียงแค่ปลายนิ้ว ไม่ตอ้ ง
พึง่ อาหารรสชาติแย่ของแก้วบุหลัน

หลังอยู่คุยกับจาร์คอปจนจุใจซึง่ ล ้วนแต่เป็ นเรื่องของเครย์เบน

จนเจ้าของห ้องคร้านจะฟัง แก้วบุหลันก็ลากลับเมือ่ ถึงตอนบ่าย แน่นอน
ว่าแอบเดินขึ้นบันไดไปมองหน้าประตู จ้องไปทีห่ มายเลขห ้อง เห็นแค่น้ ี
มันก็ทำ� ให ้สุขใจ ไม่เห็นหน้าเห็นหมายเลขห ้องก็ยงั ดี
หญิงสาวขับรถกลับบ ้าน สวนกับรถหรูคนั หนึ่ง ทีจ่ ำ� ได้คลับคล ้าย
คลับคลาว่าจะเป็ นรถของตระกูลคอร์เดสัน หัวใจเธอเต้นแรง เพราะ
ไม่รูว้ า่ พวกเขามาท�ำไม
แก้วบุหลันจอดรถแล ว้ รีบร้อนเข า้ ไปในบ า้ น พ่อของเธอวาง
หนังสือพิมพ์ลงแล ้วเลิกคิ้วขึ้น
“ออกไปไหนมาแต่เช้า กลับเอาป่ านนี้ ป้ าเอเวดาถามหาแน่ะ”
“ป้ าเอเวดามาท�ำ ไหมหรื อ คะพ่ อ เอ่ อ …มาคนเดีย วหรื อ พา
พีเ่ ครย์เบนมาด้วยคะ” น�ำ้ เสียงของแก้วบุหลันสัน่ นิดๆ แม้วา่ จะพยายาม
ควบคุมความตื่นเต้นเอาไว ้แล ้วก็ตาม
10 ล้วงหัวใจจอมวายร้าย

“มาคนเดียว เขามาสู่ขอแกให ้ลูกชายเขา”
“อะไรนะคะ!” หญิงสาวอ้าปากค้าง ไม่อยากจะเชือ่ หูกบั สิง่ ทีไ่ ด้ยนิ
ป้ าเอเวดามาสู่ขอเธอให้กบั เครย์เบน ผู ้ชายทีเ่ ธอหมายตา
“แกจะตกลงไหมล่ะ พ่อจะได้ให้คำ� ตอบเขาไป เพราะพ่อเอง
ก็ไม่อยากบังคับ คิดดูให้ดๆี เพราะค�ำตอบของแกมีได้แค่ครัง้ เดียว”
“ตะ…ตกลงค่ะพ่อ หนู ตกลง” หญิงสาวตอบตกลงละล�ำ่ ละลัก
ชนิดทีไ่ ม่เสียเวลาหยุดคิดแม ้แต่วนิ าทีเดียว ไบรอันหัวเราะชอบใจแล ้ว
ส่งกล่องก�ำมะหยีก่ ล่องหนึ่งให ้
“แหวนเพชร ไว้ใส่เล่นก่อน เอาไวห้ ลังวันแถลงข่าวเซ็นสัญญา
กันแล ้วเมือ่ ไร ค่อยเปลีย่ นวงใหม่ ใส่ซะสิ” ไบรอันบอก แก้วบุหลัน
จึงรีบรับมาสวมไปบนนิ้วนางข ้างซา้ ย เพชรไม่เล็กไม่ใหญ่ ขนาดก�ำลัง
น่ารักพอดี
“สวยค่ะพ่อ เหมาะกับหนู ทส่ี ุด”
“ปกติหวั ดื้อหัวรัน้ กับพ่อทุกเรื่องนะ แต่เรื่องที่พ่อคิดว่าจะยาก
ทีส่ ุดกลับง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ ขอบใจนะลูก การตัดสินใจของแกครัง้ นี้
มันส่งผลดีต่อครอบครัวของเรามาก เราก�ำลังจะร่วมท�ำธุรกิจสายการบิน
กับตระกูลคอร์เดสัน การเป็ นดองกันจะท�ำใหเ้ รามั่นคงขึ้น”
“หนู รกั พ่อ อะไรทีด่ กี บั พ่อหนู ทำ� ทัง้ นัน้ ค่ะ” หญิงสาวกอดเอวพ่อ
อย่างประจบ ไม่คิดเลยว่าความฝันที่จะได้สวมชุดเจ้าสาวเคียงคู่ กบั
เครย์เบนจะกลายเป็ นจริงแบบไม่ทนั ตัง้ ตัว อีกแค่ เดือนเดียวเธอก็
เรียนจบแล ้ว จบแล ้วอาจจะต้องแต่งงานเลย
‘โอ๊ย…แค่คิดมันก็จกจี
ั ๊ ้ ไปหมด’
แก้วบุหลันมองแหวนบนนิ้วนางข ้างซ ้ายแล ้วเดินอมยิ้มขึ้นบันไดไป
ไบรอันมองตามหลังอย่างโล่งใจที่ลูกสาวยอมหมัน้ กับลูกชายเอเวดา
ง่ายๆ
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เมือ่ ขึ้นมาอยู่บนหอ้ งนอน แก้วบุหลันก็รีบโทร.บอกข่าวดีน้ีกบั

เพือ่ นรักทีฟ่ งั แล ้วก็กรีด๊ ดังพอๆ กับเจ้าของเรื่องเลยทีเดียว
“แกพูดจริงหรือมโน นังชะนี”
“จริงสิยะ แหวนยังอยู่บนนิ้วสดๆ ร้อนๆ เลย” น�ำ้ เสียงของ
แก้วบุหลันยังไม่คลายความตื่นเต้นลงเลยสักนิด หัวใจเธอยังเต้นจน
แทบจะหลุดออกมานอกอก
“ไม่อยากจะเชื่อเลย อะไรมันจะง่ายเบอร์น้ ี ตอนเช้าเอาขา้ ว
ไปแขวนให ้ ฝ่ ายชายยังเชิดใส่อยู่เลย ตกบ่ายกลายเป็ นคู่หมัน้ ซะงัน้ ”
“เขาเรียกว่าคู่กนั แล ้วไม่แคล ้วกันย่ะ”
“เออ ดีใจด้วย ที่จะได้เขาจริงๆ ไม่ใช่ได้แบบมโนกับเขาสักที
แม่หญิงไทยใจงาม อุตส่าห์รกั ษาพรหมจรรย์มายี่สบิ กว่าปี เพื่อผูช้ าย
คนเดียว”
“ความสุขของฉัน”
“ถามจริงๆ เถอะ แกอายุอานามขนาดนี้ ไม่มอี ารมณ์เปลีย่ วๆ
อะไรบ ้างเหรอ”
“ไม่มยี ่ะ”
“สะตอ! เป็ นไปไม่ได้ ฉันยังมีอารมณ์เปลีย่ วๆ วันละสามเวลา
หลังอาหารเลย เป็ นไปไม่ได้ทช่ี ะนีช่างมโนอย่างแกจะไม่ม”ี
“แกจะมายุ่งอะไรกับฉันเนี่ย มีไม่มฉี นั ก็ไม่เอาตัวแกมาแก้ขดั
แลว้ กัน แต่ ต่อไปฉันก็จะได้ใช้แลว้ ” แก้วบุหลันพูดไปเขินไป นอน
กลิ้งเกลือกไปกับทีน่ อน มือทีว่ า่ งขยุม้ ผ ้าปูจนหลุดออกจากฟูก
“จ้า ยินดีดว้ ย วา้ ย…แกจะเป็ นเจ้าสาวทัง้ ที ฉันต้องหาเสื้อผา้
เริดๆ อยากแต่งหญิงอะ วันนัน้ ขอปล่อยผีเลยละกันนะ อยากอวด
ความสวยให้โลกรู”้
“ฉันจะให ้แกเป็ นเพือ่ นเจ้าสาวเลยวันนัน้ ”
“อร้ายย…จริงปะ งานใหญ่งานดัง มีแต่ไฮโซหล่อๆ เริดๆ มางาน
12 ล้วงหัวใจจอมวายร้าย

ฉันต้องขายออกละงานนี้” จาร์คอปกรีด๊ กร๊าด ท�ำให้ว่าทีเ่ จ้าสาวหัวเราะ
ชอบอกชอบใจ
“ดีๆ แกจะได้แต่งงานต่อจากฉัน” หญิงสาวบอกแล ้วเงียบไปนาน
จนจาร์คอปแปลกใจ
“บุหลัน แกหลับเหรอ”
“เปล่า ฉันอยากรูว้ า่ ตอนนี้พเ่ี ครย์เบนท�ำอะไรอยู่ เขาจะรูส้ กึ ยังไง
เรื่องการแต่งงานของเรา จะดีใจหรือว่าก�ำลังโวยวายทีถ่ กู จับคลุมถุงชน
กับฉันน่ะ”
“ฉันว่าอย่างหลังว่ะ”
“แหม…แก พีเ่ ครย์เบนเขาก็อาจจะก�ำลังดีใจเหมือนฉันอยู่ก็ได้
บางทีเขาก็อาจจะติดใจเสน่หป์ ลายจวักของฉันแต่ไม่แสดงออก เผลอๆ
ทีแ่ ม่เขามาสู่ขอฉัน อาจจะเป็ นฝี มอื เขาก็ได้”
“ยังคงคอนเซ็ปต์สาวขี้มโนไม่เปลีย่ นแปลง แต่เอาเถอะ จะเต็มใจ
ไม่เต็มใจยังไง คุณเครย์เบนเขาก็ตอ้ งตกเป็ นของแกจนได้แหละ”
“นัน่ สินะ เอาเป็ นว่าฉันจะค่อยๆ ตะล่อมเขาจนรักฉันได้เองแหละ
ก็ฉนั สวยแซ่บซะขนาดนี้” แก้วบุหลันยิ้มฝันหวาน หลังคุยกันเสร็จ
ก็ยงั ไม่หลับไม่นอน เอาแต่นอนยิ้มคนเดียวแบบนัน้ ทัง้ คืน
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2

คู่หมั้นผิดตัว

เ ครย์เบนกลับไปค้างที่บา้ นตามค�ำสั่งของแม่ ที่เรียกเขามา

เพื่อจะบอกข่าวเรื่องการหมัน้ หมายของลีโอนาร์โด พี่ชายของเขากับ
ลูกสาวหุนส่
้ วนรายใหญ่ ไบรอัน วาแวงเกอร์
“ตกลงทางนัน้ เขายอมเหรอครับแม่” ชายหนุ่มเลิกคิ้วอย่างแปลกใจ
เพราะเขารู้ดวี า่ แก้วบุหลันคิดอย่างไรกับเขา ก็เจ้าหล่อนแสดงออกเสีย
ขนาดนัน้ ไม่อยากจะเชื่อว่าจะยอมหมัน้ กับพีช่ ายเขาง่ายๆ
“ยอมสิ ไบรอัน โทร.มาบอกแม่ แ ล ว้ เดีย๋ วหลัง เซ็น สัญ ญา
ท�ำสายการบิน เราก็แถลงข่าวเรื่องหมัน้ กันเลย แกล่ะไม่มปี ญ
ั หาอะไร
ใช่ไหมลีโอนาร์โด” มาดามเอเวดาหันมาหาลูกชายคนโตทีพ่ ยักหน้ารับ
เนือยๆ
“ได้ครับ ไม่มปี ญ
ั หาอะไรอยู่แล ้ว”
ลีโอนาร์โด ชายหนุ่ มรู ปร่ างสู งใหญ่ รู ปร่ างบึกบึนกว่าคนเป็ น
น้องชาย ผมสีเดียวกับเครย์เบน แต่จมูกโด่งน้อยกว่าและหน้าตาคมคาย
น้อยกว่าคนเป็ นน้อง แต่ก็ยงั ถือว่าหล่อเหลามากอยู่ดี เขาถอดแบบ
14 ล้วงหัวใจจอมวายร้าย

หน้าตามาจากคนเป็ นพ่อ แถมยังว่าง่าย ไม่เคยขัดค�ำสัง่ อะไรแม่สกั เรือ่ ง
จึงเป็ นทีร่ กั ของแม่มาก
“พีน่ ่ชี ่างเป็ นลูกทีด่ ขี องแม่จริงๆ ขนาดแม่หาเมียให้ ไม่บน่ สักค�ำ”
“ใครจะหัวดื้อหัวรัน้ เหมือนแกล่ะ หาอะไรดีๆ ให้ไม่เคยเอา
สักอย่าง แก้วบุหลันน่ ะนะสวย น่ ารัก เอาใจเก่ ง ไม่มอี ะไรเสียหาย
แต่งกับคนนี้น่ะดีแล ้ว” มาดามเอเวดาตวัดค้อนให ้ลูกชาย
“แลว้ พี่ชอบเขาไหมล่ะ” เครย์เบนหันมาถามพี่ชายที่ส่งอาหาร
เข ้าปากตัวเองอยู่ดว้ ยใบหน้าเรียบเฉย
“เจอกันไม่ก่คี รัง้ จะเอาเวลาทีไ่ หนไปชอบ”
“พี่น่ีก็แปลกคน แม่จะใหแ้ ต่งงานนะ ไม่ได้บอกให้ไปอาบน�ำ้ ”
ชายหนุ่มส่ายหน้า คนเป็ นแม่จงึ ท�ำตาดุ
“แกอย่ามาท�ำให ้เสียเรือ่ งนะเครย์เบน พีช่ ายแกเขาว่าง่ายมันดีแล ้ว
รู้ไหมว่าการแต่ งงานกับลู กสาวของไบรอัน มันส่งผลดีต่อธุ รกิจใหม่
ของเราแค่ไหน แม่ไม่จำ� เป็ นต้องสาธยายใช่ไหมเครย์เบน”
“ไม่ตอ้ งหรอกแม่ ผมไม่อยากรูเ้ พราะผมไม่ใช่เจ้าบ่าว ผมสนใจ
ธุรกิจของผมก็ปวดหัวจะแย่แล ้ว”
“ช่ างแกเถอะ เอาไว้ฉนั หาเจ้าสาวที่เหมาะสมกับแกได้เมื่อไร
แกค่อยมาสนใจ” มาดามเอเวดาบอก ท�ำให ้เครย์เบนส�ำลักน�ำ้ ลายตัวเอง
แทบทันที
“อย่านะแม่ ผมหาของผมเองได้”
“ให ้แกหาเองจะเอาผู ้หญิงทีไ่ หนมาก็ไม่ร”ู้
“เอาที่ไหนมาก็ช่างผมเถอะน่ าแม่ ผมไม่เอามาผลาญสมบัติแม่
หรอก เพราะผมมีสมบัตขิ องตัวเองอยู่แล ้ว” เครย์เบนส่ายหน้าดิกแล ้ว
โยนไปให้พช่ี าย “เชิญแม่สั่งลูกชายคนโปรดของแม่เถอะ”
“ฉันละเบื่อแกจริงๆ” มาดามเอเวดาหันไปตักอาหารใส่จานให ้
ลูกชายคนโตอย่างเอาใจ เพราะตัง้ แต่เด็กจนโต ลีโอนาร์โดอยู่ในโอวาท
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ของแม่มาโดยตลอด ให ้เรียนอะไรก็เรียน ให ้แต่งงานก็ยอมแต่ง ไม่ได้
เรื่องมากว่าจะต้องเป็ นแค่ผู ้หญิงทีร่ กั เท่านัน้ อย่างเครย์เบน
เครย์เ บนตัก อาหารเข า้ ปากเงีย บๆ อยากจะรู เ้ หมือ นกัน ว่ า
แก้วบุหลันคิดอะไรอยู่ถงึ ได้ยอมกลายเป็ นเจ้าสาวของพีช่ ายเขา ทัง้ ที่
เมือ่ เช้าหญิงสาวก็ยงั มาแขวนสเต๊กเนื้อดิบไว ้หน้าห ้องของเขาอยู่เลย
ช่างเถอะ…จากนี้ไปเขาก็ไม่ตอ้ งล�ำบากเอาอาหารที่เธอท�ำไปทิ้ง
อีกแล ้ว

แก้วบุหลันแขวนคุกกี้เนยเอาไวห้ น้าประตูหอ้ งของเครย์เบน

อยากจะกดกริ่งหน้าหอ้ งแต่ก็เขินจนไม่กล ้ายืน่ มือออกไป เอาไว้ให้เธอ
กับเขาได้พูดคุยกันอีกสักครัง้ สองครัง้ เธอก็จะไม่ตอ้ งคอยเอามาแขวน
ตรงนี้แล ้ว แต่จะเดินเข ้าไปท�ำให ้เขากินถึงเตียงนอนเลย
“หึ หึ หึ…”
หญิงสาวหัวเราะในล�ำคอ กดกริ่งแล ้ววิง่ หลบไปซ่อนทีเ่ ดิม แต่
ไม่มคี นมาเปิ ดประตู แก้วบุหลันหน้ายุ่ง โมโหนิดๆ ทีช่ ายหนุ่มไม่อยู่
“หายไปไหนของเขา หรือไปค้างทีอ่ น่ื ” แก้วบุหลันร้อนใจ กลัวว่า
เขาจะออกไปเที่ยวส่งทา้ ยชีวติ โสดกับสาวๆ ที่ไหน แค่คิดอารมณ์หงึ
ก็พงุ่
หญิงสาวผุดลุกขึ้น พอดีกบั ที่ชายหนุ่ มเดินมาหยุดหน้าประตู
แก้วบุหลันจึงรีบหลบ เธอเห็นเขาเปิ ดถุงออกมาดูแล ้วเข ้าไปในห ้อง
“ใหแ้ ค่ ก่อนแต่งงานนะคะพี่เครย์เบน ถา้ แต่งเมื่อไรจะออกไป
ค้างที่อ่นื แบบนี้ ฉันไม่ยอมเด็ดขาด” แก้วบุหลันสะบัดค้อนใหป้ ระตู
แล ้วเดินฉับๆ ไปรัวกดกริ่งห ้องจาร์คอป
“โอ๊ย มาแล ้วๆ จะรัวอะไรนักหนา ใครตายยะหล่อน”
“ฉัน”
“ตายบ ้าอะไรยืนหัวโด่หน้าหอ้ งฉันเนี่ย” จาร์คอปส่ายหน้า มอง
16 ล้วงหัวใจจอมวายร้าย

หน้าบูดบึ้งของเพื่อนรักแลว้ เลิกคิ้ว “เป็ นอะไรยะ หน้าบูดเป็ นตูดลิง
มาเชียว”
“เมือ่ คืนพีเ่ ครย์เบนไม่กลับห ้อง”
“ไม่เห็นแปลก ผู ้ชายโสดไม่กลับห ้อง เป็ นเรื่องธรรมดามาก”
“ท�ำไมจะไม่แปลก ก็เขาก�ำลังจะแต่ งงานกับฉัน” แก้วบุหลัน
ออกอาการเดือดปุดๆ ก�ำมือทุบไปบนประตู อารมณ์กำ� ลังกรุ่นได้ท่ี
“แต่กย็ งั ไม่แต่ง แกไม่มสี ทิ ธิ์ไปห ้ามเขานะยะ”
“รู แ้ ลว้ น่ า เอาไวแ้ ต่ งก่ อน จะมัดติดกับเสาเตียงนอนไวเ้ ลย”
หญิงสาวยิ้มทะเล ้นแล ้ววาดวงแขนมาโอบรัดรอบคอจาร์คอปทีท่ ำ� หน้า
ตื่นๆ แล ้วดันตัวเข ้าไปถึงห ้องรับแขก
“นังบุหลัน กะ..แกจะท�ำอะไร”
“ซ ้อมจูบ”
“อี ๋ นังบ ้า เดีย๋ วแม่เตะรอบหอ้ ง” จาร์คอปแกะมือออกแล ้วผลัก
เพือ่ นจนล ้มไปบนโซฟา
“ใจร้าย” แก้วบุหลันท�ำจมูกย่น แล ้วเดินมาเกาะแขนเพือ่ นอย่าง
ประจบ “วันนี้วา่ งไหม ไปท�ำธุระส�ำคัญเป็ นเพือ่ นหน่อยสิ”
“ธุระอะไร”
“แหม…ฉันก�ำลังจะเป็ นเจ้าสาวใช่ไหม มันก็ตอ้ งไปเข ้าคอร์สอะไร
บ ้าง ท�ำสปาหน้า ขัดเนื้อขัดตัว ฉีดฟิ ลเลอร์ อะไรก็ได้ทท่ี ำ� แล ้วสวยน่ะ
แล ้วก็ฉนั ไปลงเรียนท�ำอาหารไทยเอาไว ้ ลงเผือ่ แกด้วยนะ”
“ท�ำไมจะต้องมาลงเผือ่ ฉันด้วยยะ ฉันไม่ใช่วา่ ทีเ่ จ้าสาวอย่างแก”
“แกก็ตอ้ งหัดไวบ้ า้ งสิ เผื่อมีแฟนเป็ นตัวเป็ นตนจะได้ทำ� ใหเ้ ขา
กินไง”
“ฉันซื้อกินได้ยะ่ แต่เอาเถอะ ช่วงนี้วา่ งๆ ฉันไปด้วยก็ได้” จาร์คอป
บอกแล ้วส่ายหน้า กรรมเวรอะไรของเขาก็ไม่รู้ท่ตี อ้ งเกิดมาเป็ นเพือ่ น
แม่น่ี แล ้วเขาก็ไม่เคยขัดใจเจ้าหล่อนได้เลยสักที
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“น่ารักทีส่ ุด”
“เก็บไว ้ชมเจ้าบ่าวแกเถอะ รอชั่วโมงหนึ่ง อาบน�ำ้ ก่อน”
“อาบน�ำ้ อะไรตัง้ ชั่วโมงหนึ่งอะ ยีส่ บิ นาทีพอ”
“โอ๊ย ยุ่งกระทั่งเรื่องการอาบน�ำ้ ของฉัน ขอชาติน้ ีพอนะที่ตอ้ ง
ชดใช้เวรกรรมใหแ้ กเนี่ย” จาร์คอปบ่นอุบ แต่ก็หายเขา้ ไปในหอ้ งน�ำ้
และแต่งตัวเสร็จภายในยีส่ บิ นาทีตามค�ำสั่ง

เครย์เบนมองคุกกี้รูปหัวใจทีว่ า่ ทีพ่ ส่ี ะใภ ้ของเขาเอามาแขวนไว้ให้

ก็ทำ� หน้ายุง่ แม่คนนี้น่อี ย่างไร จะแต่งงานกับพีช่ ายเขาอยูแ่ ล ้วก็ยงั จะมา
อ่อยเขาอีก ใจคอจะกินรวบทัง้ พีท่ งั้ น้องเลยเหรอ
ชายหนุ่ ม ส่ า ยหน้า หย่ อ นคุ ก กี้ล งถัง ขยะแล ว้ อาบน�ำ้ แต่ ง ตัว
เตรียมจะออกไปท�ำงาน เมื่อเขา้ มาในลิฟต์ได้แค่ ชนั้ เดียวก็มคี นกด
คนทีเ่ ข ้ามาก็คอื เจ้าของขนมคุกกี้ทเ่ี ขาเพิง่ ทิ้งไป
“อร้ายย” แก้วบุหลันสะดุง้ เธอก้าวเขา้ มาในลิฟต์พร้อมผูช้ าย
อีกคน เขาเห็นว่าหน้าเธอแดงและออกอาการแปลกๆ คล ้ายคนท�ำอะไร
ไม่ถกู
“พักอยู่แถวนี้เหรอบุหลัน” ชายหนุ่มทักขึ้น หากไม่นบั ว่าเจอเธอ
ผ่านหน้ากล ้องวงจรปิ ดในหอ้ งแล ้วละก็ เขาน่าจะไม่ได้เจอเธอมาปี กว่า
แล ้ว
“พะ…พีเ่ ครย์เบน ตกใจหมดเลยค่ะ”
“ตกใจอะไรขนาดนัน้ ”
“ก็มนั กะทันหันค่ะ ไม่คดิ ว่าจะได้เจอพีเ่ ครย์เบนทีน่ ่ี คือ…ฉันจะ
ออกไปขา้ งนอกกับเพือ่ นน่ ะค่ ะ คนนี้ช่ือจาร์คอป ตะ...แต่เราเป็ นแค่
เพือ่ นกันนะคะ ไม่มอี ะไร” หญิงสาวรีบอธิบาย
“ไม่ได้วา่ อะไรนี่ ยังไม่ได้แต่งงาน ท�ำอะไรก็ไม่ผดิ หรอก” เขาบอก
แล ้วหันมาส่งยิ้มให ้จาร์คอป “ยินดีทไ่ี ด้รจู้ กั นะครับ”
18 ล้วงหัวใจจอมวายร้าย

“ยิน ดีค รับ คุ ณ เครย์เ บน” จาร์ค อปยื่น มือ จะไปจับ มือ เขาแต่
แก้วบุหลันปัดมือออก
“แค่ย้ มิ ก็พอ”
“อีข้ หี วง” จาร์คอปกระซิบพอดีกบั ที่ลฟิ ต์เปิ ดออก ชายหนุ่ ม
จึงก้าวออกไปก่ อนแลว้ เดินเร็วๆ ท�ำใหแ้ ก้วบุหลันที่ขยับปากจะถาม
อะไรเขาต้องถอนหายใจ
“ว่าจะถามว่าคุกกี้อร่อยหรือเปล่า ไปซะแล ้ว”
“ดูเขาแบบเย็นชาๆ ไม่เหมือนคนจะเป็ นเจ้าบ่าวยังไงไม่รูน้ ะแก”
“เขาก็เขินเป็ นมะ อยูๆ่ มาเจอว่าทีเ่ จ้าสาวในลิฟต์ เขาก็ตอ้ งตกใจ
ช็อกเป็ นธรรมดาแหละ ฉันยังเกือบเป็ นลมคาลิฟต์เลย”
“แกว่างัน้ เหรอ”
“งัน้ สิ ไปๆ เดีย๋ วสาย ฉันเองก็ต ้องหัดท�ำอีกหลายอย่าง ฉันอยาก
เป็ นภรรยาทีส่ มบูรณ์แบบของพีเ่ ครย์เบน” แก้วบุหลันเร่ง จาร์คอปบ่น
อีกสองสามค�ำแต่กก็ า้ วตามแก้วบุหลันออกไปด้วยกัน
หญิงสาวเรียนท�ำอาหารหลากหลายเมนู อย่างตัง้ อกตัง้ ใจ เธอ
ไม่ค่อยได้คุยกับเครย์เบน นอกจากสมัยยังเด็ก จึงไม่รูว้ ่าเขาชอบกิน
หรือไม่กนิ อะไร
“น�ำ้ พริกปลาทู ทอดมัน แก…ฉันหัดท�ำย�ำวุน้ เสน้ ด้วยดีไหม
แล ้วก็ขนมไทยๆ ฉันชอบขนมบุหลันดัน้ เมฆ มันชื่อเหมือนฉันดี”
“เออ จะท�ำอะไรก็ทำ� ๆ ไปเถอะ เอาใหเ้ ป็ นทุกอย่างนั่นแหละ
เขาจะได้ไม่ท้ งิ อาหารของแกลงถังขยะ” จาร์คอปหัวเราะ เพราะตัวเอง
ก็ เ คยได้ กิ น รสมือ ของเพื่อ นอยู่ บ่ อ ยๆ และรู ว้ ่ า รสชาติ ม นั แย่ ม าก
เขาเลยเดาว่าเครย์เบนต้องเอาไปโยนลงถังขยะแน่ แต่ก็ไม่อยากบอก
ให ้แก้วบุหลันเสียใจ แม่น่ียง่ิ เป็ นคนคิดมากอยู่ดว้ ย
“เขาไม่ท้ งิ อยู่แล ้วย่ะ อาหารทุกอย่างฉันชิมก่อนส่งใหเ้ ขา อร่อย
รับประกัน”
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“จ้า เอาที่ส บายใจเลยลู ก ” จาร์ค อปเดิ น นวยนาดไปสวม
ผ ้ากันเปื้ อนแล ้วตัง้ อกตัง้ ใจท�ำอาหารบ ้าง

แม้ว่าจะเรียนทัง้ ท�ำอาหาร ทัง้ ต้องดูแลตัวเองอย่างดีแค่ไหน

ก็ตาม แต่หญิงสาวก็ยงั หาเวลาท�ำอาหารมาไว้ทห่ี น้าหอ้ งของเครย์เบน
เหมือนเดิม แต่พกั หลังๆ เขาไม่ค่อยกลับห ้อง เพราะยุ่งกับการเปิ ดตัว
น�ำ้ หอมตัวใหม่ เธอก�ำลังคิดถึงเขาได้ท่ี พ่อก็เรียกมาพบในห ้องท�ำงาน
“พ่อ เรียกหนู เหรอคะ”
“พรุ่งนี้แกมีนดั เดตกับคู่หมัน้ แก”
“หะ…พรุ่งนี้หรือคะพ่อ”
“ใช่ แต่ ง ตัว ให ส้ วยที่สุ ด พ่อ อยากให เ้ ขาประทับ ใจในตัว แก
สิ้นเดือนนี้จะเซ็นสัญญาร่วมหุนกั
้ น เสร็จแล ้วจะแถลงข่าวเรื่องหมัน้ กัน
วันนัน้ เลย”
“ค่ะพ่อ” หญิงสาวฉีกยิ้มกวา้ ง “งัน้ หนู ไปเลือกชุดสวยๆ ก่อน
นะคะ”
“พ่อดีใจนะทีเ่ ห็นแกมีความสุข”
“ค่ ะพ่อ ขอบคุณนะคะ” หญิงสาวหอมแก้มพ่อไปฟอดใหญ่ๆ
แล ้วหมุนตัวออกไป ไบรอันมองตามหลังแล ้วยิ้มบางๆ ยิง่ โตแก้วบุหลัน
ก็ยง่ิ เหมือนแม่
ทับทิม แม่ของแก้วบุหลันกับเขารู้จกั กันทีป่ ระเทศไทย เธอเป็ น
แอร์โฮสเตสสายการบินทีเ่ ขานั่งมา และทีบ่ ้านของเธอท�ำโฮมสเตย์ดว้ ย
จากนัน้ เขากับเธอก็สานสัมพันธ์กนั เรื่อยมาจนเขาแน่ใจว่าเธอจะเป็ นแม่
ของลูกที่ดขี องเขาได้ เขากับเธอแต่งงานกันที่เมืองไทยและบินมาอยู่
ด้วยกันที่อเมริกา มีลูกด้วยกันคนเดียวคือแก้วบุหลัน น่ าเสียดาย
ทีท่ บั ทิมอายุสนั้ ประสบอุบตั เิ หตุเสียชีวติ ไปตัง้ แต่แก้วบุหลันอายุสบิ ห ้า
แม้ว่าภรรยาจะจากไปเกือบสิบปี แล ้ว แต่เขาก็ไม่คิดจะแต่งงาน
20 ล้วงหัวใจจอมวายร้าย

รอบสอง ถ ้าจะมีผู ้หญิงผ่านเข ้ามาในชีวติ บ ้างก็มแี ต่แบบชั่วคราว

และแล ้ววันทีแ่ ก้วบุหลันรอคอยก็มาถึง หญิงสาวแต่งตัวด้วย

ชุดราตรียาวสีนำ�้ เงินเข ้ม ผมยาวตรงดัดเป็ นลอนสวย แต่งหน้าเข ้มกว่า
ทุกวันแต่กส็ วยน่ามอง
“โอ้โห คุณบุหลัน สวยทีส่ ุดเลยค่ะ”
“ขอบใจนะนิกกี้”
“คนมีความรักนี่ดีจงั เลยนะ ตัง้ แต่ คุณหนู มคี วามรัก คุณหนู
สวยขึ้นเป็ นกองเลย”
“แน่อยู่แล ้ว หมดค่าท�ำสวยไปเยอะ” หญิงสาวหัวเราะเบาๆ แล ้ว
รีบลงบันไดไป คู่หมัน้ เธอรออยู่แล ้วทีร่ า้ นอาหารร้านดัง ทีเ่ ขาสัง่ ปิ ดร้าน
เอาไว ้เพือ่ เธอ วันนี้เธอจึงใช้บริการคนขับรถของทีบ่ ้าน
หญิงสาวตื่นเต้นจนมือไมเ้ ย็น เมือ่ ก้าวเขา้ มาในร้าน พนักงาน
ในชุดสูทเนี้ยบดูดเี ปิ ดประตูกระจกใสใหแ้ ละค้อมศีรษะลงต�ำ่ ผายมือ
เชื้อเชิญ
“เชิญครับคุณผู ้หญิง”
“ขอบคุณค่ ะ” หญิงสาวยิ้มรับ ยืดตัวให้ตงั้ ตรงแลว้ ก้าวเขา้ ไป
ทัง้ ห อ้ งอาหารมีอ ยู่ โ ต๊ะ เดีย วที่ป กั เทีย นสีช มพู บิด เป็ น เกลีย วเอาไว ้
บรรยากาศสลัว มีเพียงเทียนหอมทีจ่ ดุ ให ้สว่างวับแวม
แก้วบุหลันหัวใจเต้นแรง นี่คอื เดตแรกของเธอ เดตกับผู ้ชายทีเ่ ธอ
แอบหลงรักมานานปี บรรยากาศสุดแสนโรแมนติกชวนให ้เคลิ้มฝัน
“พี่เครย์เบนคะ” เธอเรียกเมื่อเดินไปถึง ผู ช้ ายคนนัน้ ลุกขึ้น
และหมุนตัวมาหา พอเห็นหน้าเขาชัดๆ แก้วบุหลันก็อา้ ปากค้าง ตกใจ
แทบช็อก
“พีล่ โี อนาร์โด!”
“ตกใจอะไรขนาดนัน้ นั่งสิบุหลัน” ชายหนุ่ มเลือ่ นเก้าอี้ให ้ แต่
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หญิงสาวยังยืนท�ำตัวแข็งทือ่ อยู่แบบนัน้ หัวใจเธอกระหน�ำ่ เต้นเมือ่ ถาม
“พีเ่ ครย์เบนล่ะคะ”
“เดตของเรา เกี่ยวอะไรกับหมอนั่น”
“เดตของเรา!”
“ใช่ เดตของเรา ท�ำหน้าตกใจแบบนี้จะให้พค่ี ดิ ยังไง” ลีโอนาร์โด
หัวเราะเบาๆ แล ้วผายมือไปทีเ่ มนู “อยากกินอะไรจ๊ะ พีส่ งั่ มาไว ้สองสาม
อย่างแต่ไม่รูจ้ ะถูกใจหรือเปล่า”
แก้วบุหลันยังยืนตัวแข็งทือ่ อยู่ตรงนัน้ หูอ้ อื ตาลายจนไม่ได้ยนิ
ว่าลีโอนาร์โดพูดอะไร เธอได้ยนิ แต่เพียงว่าคู่หมัน้ ของเธอคือเขา ไม่ใช่
เครย์เบนอย่างที่หวัง เธอลืมไปได้อย่างไรว่ามาดามเอเวดามีลูกชาย
สองคน
ให ้ตาย!
“บุหลัน เป็ นอะไรหรือเปล่า”
“หนู ขอตัวนะคะพีล่ โี อนาร์โด ขอโทษด้วย หนู มเี รื่องต้องจัดการ”
แก้วบุหลันบอกแลว้ ถลกกระโปรงราตรียาวขึ้นมาเหนือเข่าเพื่อ ให้ว่งิ
ถนัดขึ้น เธอวิง่ ออกไปจากตรงนัน้ ด้วยหัวใจทีเ่ หมือนถูกบีบรัดจากมือ
ทีม่ องไม่เห็น ลมหายใจสะดุด สมองอื้ออึงจนลืมใช้ลฟิ ต์แต่วง่ิ ลงบันไดมา
กว่าจะถึงลานจอดรถก็หอบจนตัวโยน
“กลับบา้ น” เธอสั่งคนขับรถที่ยืนรอรับค�ำสั่งงงๆ แต่ ก็ปฏิบตั ิ
ตามค�ำสั่ง เมือ่ รถจอดหน้าบา้ นเธอก็วง่ิ เร็วๆ ไปทีห่ อ้ งท�ำงานของบิดา
แล ้วกระหน�ำ่ ทุบ
“พ่อคะ พ่อ” หญิงสาวกระหน�ำ่ ทุบไปอีกหลายที คนในหอ้ ง
จึงลุกมาเปิ ดแล ้วท�ำเสียงดุ
“เอะอะอะไรบุหลัน พ่อก�ำลังท�ำงานส�ำคัญอยู่นะ แล ้วนี่ไปเดต
กับลีโอนาร์โดไม่ใช่เหรอ ท�ำไมกลับมาเร็ว อย่าบอกนะว่าทะเลาะกัน”
“ท�ำไมพ่อไม่บอกหนู ว่าหนู ตอ้ งหมัน้ กับพีล่ โี อนาร์โด”
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“อะไรของแก ฉันบอกแกตลอด บอกตัง้ แต่วนั แรกว่าป้ าเอเวดา
มาขอหมัน้ แกให ล้ ู ก ชาย แล ว้ แกก็ ต อบตกลง เป็ น บ า้ อะไรของแก
ขึ้นมาล่ะ”
“ใช่ไง พ่อบอกว่าลูกชายป้ าเอเวดา แต่ทำ� ไมพ่อไม่บอกว่าคนไหน”
“แล ้วท�ำไมแกไม่ถามล่ะ จะคนไหนก็เหมือนกัน”
“ไม่เหมือน หนู อยากได้คนน้อง ไม่ได้อยากได้คนพี”่ หญิงสาว
ท�ำหน้าเหมือนคนก�ำลังจะร้องไหแ้ ล ้วฟูมฟาย “พ่อคะ หนู จะหมัน้ กับ
พีเ่ ครย์เบน ไม่หมัน้ กับพีล่ โี อนาร์โดนะคะ”
“จะบ า้ หรื อ ไง ผู้ใ หญ่ คุ ย กัน แล ว้ ก�ำ หนดแถลงข่ า วก็ มีแ ล ว้
เปลีย่ นแปลงอะไรไม่ได้ทงั้ นัน้ ” ไบรอันบอกท�ำให ้หญิงสาวน�ำ้ ตาร่วง
“ไม่เอาค่ ะ ท�ำไมคะ ท�ำไมเปลี่ยนตัวไม่ได้ ยังไงก็เป็ นลู กป้ า
เอเวดาเหมือนกัน แค่เปลีย่ นเป็ นพีเ่ ครย์เบน มันจะยากตรงไหน”
“มันก็ยากตรงเขาไม่เอาแกไง” ไบรอันบอกด้วยประโยคทีเ่ สียดแทง
หัวใจของคนฟัง
‘เขาไม่เอา!’
“พ่อยังไม่ได้ลองถามพีเ่ ครย์เบนเลย เขาอาจจะรีบตอบรับก็ได้”
แก้วบุหลันยังมองพ่อด้วยสายตามีความหวัง แต่คนเป็ นพ่อไล่ให้ไปนอน
“ไม่กลับไปกินมื้อเย็นกับลีโอนาร์โดแกก็กลับหอ้ งไปนอนซะ เรา
จะไม่คยุ กันเรือ่ งนี้อกี ” ไบรอันตัดบทแล ้วปิ ดประตูใส่หน้า แต่แก้วบุหลัน
ยังคงกระหน�ำ่ ทุบ
“พ่อเปิ ดก่อนนะ เปิ ดก่อน เปิ ดซี”่
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3

เดดไลน์

แก้วบุหลันขับรถผลุนผลันไปหาจาร์คอปที่หอ้ ง พออีกฝ่ าย

เปิ ดประตูเธอก็โผเขา้ กอดเขาแล ้วร้องไหส้ ะอึกสะอื้นประดุจมีใครตาย
จาร์คอปกอดตอบงงๆ
“ฮือ ฉันจะท�ำยังไงดี จาร์คอป ฉันอยากตายๆ”
“อะไรของแก วันนี้แกต้องไปออกเดตกับผัวแกไม่ใช่เหรอ มาท�ำไม
หรือว่าสวยไม่พอ เขาเลยถีบหัวส่งกลับมายะแม่คุณ”
“ฮือๆ ฉันอยากตาย”
“อะไรของแก ไหน มาเล่าด่วน”
จาร์คอปเห็นท่าไม่ดี เพราะเพือ่ นร้องไห ้จริงจังก็รบี ประคองไปนัง่
บนโซฟา ปล่อยให ้แก้วบุหลันร้องไห ้สะอึกสะอื้นอยู่ครู่ใหญ่จงึ ตัดบท
“พอได้แล ้วไหมแก เล่าก่อนแล ้วค่อยร้อง” เจ้าของหอ้ งยืน่ ทิชชู
ให้ซบั น�ำ้ ตา หญิงสาวจึงเล่าทุกอย่างให้ฟงั ด้วยเสียงขาดๆ หายๆ เพราะ
มีเสียงสะอื้นดังขัดเป็ นระยะ
“เขา…เขาไม่ใช่คู่หมัน้ ฉัน แต่เป็ นพีช่ ายเขา ฮือ…ฉันลืมไปได้ยงั ไง
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ว่าพีเ่ ครย์เบนมีพช่ี าย ลืมไปได้ยงั ไงว่าลูกชายป้ าเอเวดาไม่ได้มคี นเดียว”
“ตายแล ้ว นี่แกต้องหมัน้ กับคนพีแ่ ต่คนน้องไม่ได้รเู้ รือ่ งอะไรด้วย
ว่างัน้ ”
“อือ”
“พระเจ้าช่วยกล ้วยปิ้ ง เหลือเชื่อจริงๆ เอายังไงล่ะทีน้ ี แกกลาย
มาเป็ นพีส่ ะใภ ้เขาแบบนี้ อย่าหวังว่าจะได้แอ้มคนน้องเลย”
“ฉันต้องท�ำยังไงหรือฉันจะต้องไปอ้อนวอนคุกเข่าขอร้องเขา
ใหย้ อมหมัน้ กับฉันแทนพี่ชาย ฉันท�ำได้นะ ไปกัน ไปเดีย๋ วนี้เลย”
หญิงสาวผุดลุกขึ้น จาร์คอปจึงฉุดแขนเอาไว ้
“มีสติหน่อย”
“ฉันไม่อยากหมัน้ กับคนอืน่ แกก็รู ้ว่าฉันรักพีเ่ ครย์เบนมากแค่ไหน
ฉันไม่เคยสนใคร ใครมาขอเดตฉันก็ปฏิเสธหมด เพราะฉันรอเขา
รอเขาคนเดียว แล ้วอยูๆ่ แกจะให้ฉนั เป็ นพีส่ ะใภ ้เขาน่ะเหรอ แกเดินไป
ในครัวเอามีดมาแทงฉันตายซะดีกว่า”
“มันต้องมีทางออกน่า”
“ไม่มีทางออกอะไรทัง้ นัน้ นอกจากพี่เครย์เบนเขาจะเป็ นคน
ขอเปลีย่ นตัวเอง ซึ่งฉันมองไม่เห็นความเป็ นไปได้เลย” แก้วบุหลัน
ร้องไห้โฮจนจาร์คอปเริ่มปวดหัวตุบๆ
“มันก็พอมีวธิ ี ถ ้าแกกล ้า”
“อะไร อะไรเหรอ พูดมาเลย”
“แกต้องท ้องกับคนน้องก่อนถึงก�ำหนดแต่งงาน”
“โอ๊ย เสนอความคิ ด อะไรที่ม นั เป็ น ไปได้ห น่ อ ยได้ไ หม แค่
ขาอ่อนเขาฉันก็ยงั ไม่มโี อกาสได้เห็นแล ้วฉันจะท ้องกับเขาได้ยงั ไง คนนี่
ไม่ใช่ปลากัด ทีม่ องตาเฉยๆ ก็ท ้องได้”
“ไม่รูล้ ะ ก็มวี ธิ ีน้ ีวธิ ีเดียว เสนอใหแ้ ลว้ จะท�ำหรือไม่ทำ� ก็เรื่อง
ของแก”
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“แล ้วแกจะให้ฉนั ท�ำยังไงเล่า”
“จีบสิ จีบย่ะ”
“ทีผ่ ่านมายังไม่เรียกว่าจีบอีกเหรอ ฉันว่าสิง่ ทีฉ่ นั ท�ำมันมากกว่า
จีบอีกนะ”
“จีบแบบเบสิกๆ ของแกเอาเก็บเข ้ากรุไปได้เลย มีเวลาน้อยแค่น้ ี
แกต้องปฏิบตั กิ ารเชิงรุก รุกเข ้าไป จะปลุกจะปล�ำ้ อะไรก็ทำ� ไปเถอะ”
“ปล�ำ้ เหรอ”
“เออ หรือจะท�ำให ้เขาสมยอมก็เรื่องของแก แต่แกจ�ำเป็ นต้องท�ำ
ไม่งนั้ ก็เตรียมรับต�ำแหน่งพีส่ ะใภ ้ของเขาได้เลย” จาร์คอปบอกยิง่ ท�ำให ้
เธอหนักใจ
“ฉันต้องท�ำยังไงก่อน”
“แกต้องหาทางไปทีห่ ้องเขาก่อน ไปแบบจริงๆ นะ ไม่ใช่มาแอบ
แถวบันไดหนีไฟ พอได้ไปอยู่ในหอ้ งด้วยกันแลว้ ก็อ่อยใหเ้ ต็มที่ ฉัน
เชื่อมือแก เฮ้ย…แล ้วจะไปไหน” จาร์คอปตกใจเมือ่ อยู่ๆ แก้วบุหลัน
ก็ผุดลุกขึ้น จาร์คอปตาเหลือกเมือ่ แม่เพือ่ นสาวลากชุดราตรียาววิง่ มา
ถึงหน้าห ้องเครย์เบน
หญิงสาวกดกริ่งไปสองที เจ้าของหอ้ งก็มาเปิ ดประตู พอเห็น
หน้าเขาเธอก็โผเขา้ กอดเขาแน่ นๆ แลว้ ร้องไห้โฮใหญ่ จาร์คอปตาม
เข ้ามาก็หยุดชะงัก ถอยฉากกลับไปแล ้วยิ้ม
“แบบนี้ส…
ิ นังบุหลันดัน้ เมฆ”

“บุ หลัน ปล่อยก่อน มากอดท�ำไมเนี่ย” ชายหนุ่มดันตัวเธอ

ออกห่างแต่หญิงสาวไม่ยอมปล่อย เธอยังคงกอดรัดเขาแน่นๆ
“ท�ำไม  ทำ� ไมไม่เป็ นพี  ่ พก่ี ร็ ู ้ว่าฉันคิดยังไง  ทำ� ไมถึงเป็ นพีล่ โี อนาร์โด”
“หมายถึงอะไร”
“อย่ามาท�ำไขสือ พีร่ ู ้ พีร่ ูท้ กุ อย่างแหละ แต่อยากแกล ้งฉัน รูว้ า่ รัก
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ก็ย่งิ เล่นตัว” แก้วบุหลันผละออกจากตัวเขามองเครย์เบนด้วยสายตา
ตัดพ ้อ
“ฉัน ไม่ ไ ด้เ ล่น ตัว นะ แต่ ฉัน ไม่ ไ ด้ช อบเธอ แค่ คิ ด ก็ ไ ม่ เ คย”
ชายหนุ่ มบอกด้วยประโยคทีท่ ำ� ใหห้ ญิงสาวเข่าอ่อน อยากร้องไหห้ นัก
ยิง่ กว่าเดิม
“จะไม่รู้สกึ อะไรเลย มันเป็ นไปไม่ได้หรอก พีก่ นิ อาหารฝี มอื ฉัน
ทุก เช้า มาตัง้ หลายปี มัน ต้อ งมีบ า้ งแหละ” แก้ว บุห ลัน ยัง ดึง ดัน แต่
ชายหนุ่มส่ายหน้า
“ฉันไม่เคยกิน สาบานได้”
“ว่าไงนะ”
“อาหารรสชาติแ ย่ สุ ก บ า้ งไม่สุ ก บ า้ งแบบนัน้ ใครจะไปกิน ลง
ฉันทิ้งมันลงถังขยะทุกวันนั่นแหละ” เขาบอกออกไปตามตรงโดยไม่ทนั
สังเกตว่าแก้วบุหลันเริ่มหน้าซีดจนแทบไม่มสี เี ลือด
“ไม่จริง ไม่จริง” หญิงสาวกรีด๊ ขึ้นแล ้วเป็ นลมพับไป ชายหนุ่ ม
คว า้ ตัว เธอมาได้ก่ อ นที่เ จ้า ตัว จะล ม้ ลงไปนอนวัด พื้น เขาดึง เธอมา
ในอ้อมกอดท่ามกลางความตกใจของตัวเอง
“เฮ้…บุหลัน บุหลัน!”
‘ให ้ตายเถอะ มาเป็ นลมอะไรตรงนี้’
ชายหนุ่ มถอนหายใจแลว้ ช้อนตัวหญิงสาวขึ้นมาอุม้ พาไปบน
โซฟา ไม่ได้ช่วยเช็ดเนื้อเช็ดตัวหรือปฐมพยาบาลให้ฟ้ ื น แต่ปล่อยให ้
เธอตื่นขึ้นมาเองเมือ่ ถึงเวลา ส่วนตัวเขาเองเข ้าหอ้ งนอนหลับสบายยาว
ตลอดคืน ไม่สนคนทีน่ อนสะอึกสะอื้นอยู่คนเดียวบนโซฟา
หญิงสาวปาดน�ำ้ ตาแต่ มนั ยังไหลออกมาเรื่อยๆ หัวใจเธอเจ็บ
เหมือนมีเข็มสักล ้านเล่มปักลงไปทุกจุด ท�ำไมเธอจะต้องมาหลงรักผู ้ชาย
ใจร้ายอย่างเขาด้วย
“ไอ้คนบ ้า ใจร้าย ใจร้าย”
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หญิงสาวผุดลุกมานั่ง ร�ำ่ ร�ำ่ อยากจะแก้ผา้ แล ้วไปเคาะทีห่ อ้ งเขา
เสียตอนนี้ อยากจะรู ว้ ่าจะทนเป็ นพระอิฐพระปูนได้หรือเปล่า แต่ ก็
นัน่ แหละ ใครจะกล ้าท�ำอะไรไร้ยางอายแบบนัน้ ทีท่ ำ� ได้กแ็ ค่นงั่ ซึมกะทือ
อยู่ตรงนัน้ แต่พกั เดียวลูกฮึดก็กลับขึ้นมาใหม่
‘เราต้องไม่ยอมแพ้สิแก้วบุหลัน ถา้ เธอยอมแพ้เธอก็จะไม่มวี นั
มีความสุข  พีเ่ ครย์เบนคือเป้ าหมายทีเ่ ราจะต้องพิชติ   ใช่…เขาคือเป้ าหมาย’
หญิงสาวสู ดลมหายใจเรียกพลังตัวเองแลว้ ท�ำท่าเหมือนยิงปื น
ไปทีป่ ระตูห ้องนอนของเครย์เบนพร้อมกับบอกเสียงเหี้ยมเกรียม
“เตรียมตัวมีเมียเป็ นตัวเป็ นตนได้เลยพีเ่ ครย์เบน”

เครย์เบนตื่นขึ้นมาตอนเช้า เขาแทบลืมไปแลว้ ว่าว่าที่พ่สี ะใภ ้

ของเขาอยู่ทน่ี ่ี เขานุ่งผ ้าเช็ดตัวผืนเดียวออกมาจากห ้อง แต่เสียงกุกกัก
ในครัวท�ำใหเ้ ขาแปลกใจ เครย์เบนเดินเขา้ ไปก็เห็นแก้วบุหลันก�ำลัง
ก้มๆ เงยๆ ท�ำอาหารอยู่ เธอหันมาเห็นเขาแลว้ อ้าปากค้าง ตะหลิว
หลุดจากมือ
“พีเ่ ครย์เบน”
“นี่ ย งั อยู่ อีก เหรอ” ชายหนุ่ ม ส่ า ยหน้า กอดอกมองหญิง สาว
ทีท่ ำ� อาหารเสร็จไปแล ้วสองอย่าง เป็ นอาหารง่ายๆ เท่าทีข่ องในตูเ้ ย็นเขา
จะมี เขาถาม แต่หญิงสาวเอาแต่มองจ้อง เธอมองหน้าเขาแล ้วไล่สายตา
ลงต�ำ่ เรื่ อ ยๆ จากล�ำ คอมาแผงอก หน้า ท อ้ งแล ว้ หยุ ด อยู่ ท่ีแ ถวๆ
ปมผา้ เช็ดตัวและมองจ้องอยู่อย่างนัน้ ไม่ไปไหน เป็ นเขาเสียอีกที่ตอ้ ง
ดึงเอาผ ้าขนหนู ทพ่ี าดไว ้บนไหล่มาคลุม
“ไปได้ยงั ไงล่ะคะ เพิง่ ตื่นแล ้วก็มาท�ำอาหารให้พ”่ี
“นี่ยงั คิดจะท�ำอาหารอีกเหรอ”
“ยอมรับค่ ะ ว่าเมื่อก่ อนฉันอาจจะท�ำอาหารไม่ได้เรื่อง แต่ฉนั
ไปเรียนท�ำอาหารมาแล ้วนะคะ ทัง้ อาหารไทย อาหารจีน เกาหลี อเมริกา
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รับรองว่ากินได้ แต่วนั นี้ในตูเ้ ย็นพีม่ แี ค่แอปเปิ ล สปาเกตตี ไข่แล ้วก็นม
จะท�ำอะไรก็ไม่ได้มาก เดีย๋ วสายๆ ฉันจะออกไปซื้อมาไว ้นะคะ”
“เดีย๋ วนะ นี่ใจคอจะปักหลักอยู่ทน่ี ่ีเลยเหรอ”
“เปล่าสักหน่อยค่ะ แค่มาดูแลเรื่องอาหารใหเ้ ท่านัน้ แหละ พีน่ ่ะ
สั่งแต่อาหารทีร่ า้ นมากินใช่ไหมล่ะ ถุงขยะร้านอาหารเต็มเลย รู้ไหมว่า
มันอร่อยก็จริง แต่เราไม่รูห้ รอกว่าเขาใส่อะไรลงไปบ ้างน่ะ”
“เอาเวลามาดูแลฉัน ไปดูแลพีล่ โี อนาร์โดดีกว่าไหม”
“ดูแลท�ำไมคะ คนทีฉ่ นั รักไม่ใช่เขาสักหน่อย” หญิงสาวไหวไหล่
แล ้วหันไปง่วนกับการท�ำอาหารต่อ เครย์เบนส่ายหน้า เดินมาใกล ้แล ้ว
จับมือเธอไว ้ หญิงสาวหน้าแดงก�ำ่
“อะ…อะไรคะ”
“ฉันว่ามันดู ไม่เหมาะนะ ถา้ เธอจะมาในหอ้ งน้องชายว่าที่สามี
เกิดเป็ นข่าวขึ้นมาจะเสียกันหมด” เครย์เบนบอกแล ้วดันตัวเธอออกไป
“ไปได้แล ้ว”
“ไม่ไปค่ะ ฉันไม่ไป”
หญิงสาวขืนตัวเอาไว ้ เครย์เบนดึงตัวเธอออกไป แก้วบุหลัน
ไม่มหี ลักยึดจึงตวัดผ ้าเช็ดตัวเขามาดึงไว ้ท�ำให ้ผ ้าหลุดติดมือมา แน่นอน
ว่าเครย์เบนไม่ได้สวมอะไรเลย
“เฮ้ย!”
หญิงสาวอ้าปากค้าง มองตาแป๋ ว หัวใจเต้นโครมคราม นี่เป็ น
ครัง้ แรกทีเ่ ธอได้เห็นไอ้อะไรๆ ของเพศชายเต็มๆ ตา ไม่อยากเชือ่ เลยว่า
มันจะ
จะ…
แก้วบุหลันห่อปาก เครย์เบนไม่ได้ปดั ป้ องแต่เดินมาตวัดผา้ จาก
มือเธอมาพันลวกๆ แล ้วชี้มาทีห่ น้าเธอ
“เธอนี่มนั ยายจอมหืน่ จริงๆ”
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หรอก”

“เอ้…เรื่องอะไรมาว่าฉันคะ ฉันหืน่ ตรงไหนก็แค่มอง ไม่สกึ หรอ

“ไปได้แล ้ว เกิดแม่หรือพีล่ โี อนาร์โดมาเจอเธออยู่ในนี้มนั จะยุ่ง”
“เจอก็ดสี คิ ะ ป้ าเอเวดาจะได้เปลีย่ นตัวเจ้าบ่าวให ้ นี่ถา้ รูว้ ่าเป็ น
พี่ล ีโ อนาร์โ ดแต่ แ รก ฉัน คงไม่ต กปากรับ ค�ำ ไปหรอก” แก้ว บุห ลัน
ท�ำหน้าเซ็งสุดขีด มีเขาคนเดียวเท่านัน้ แหละทีจ่ ะแก้ปญ
ั หานี้ให ้เธอได้
“แล ้วคิดว่าฉันจะยอมง่ายๆ เหรอ”
“ท�ำไมคะ ฉันไม่ดตี รงไหน สวย น่ารัก ท�ำอาหารเก่ง โสด ไม่เคย
มีแฟน รักเดียวใจเดียว ทีส่ ำ� คัญเวอร์จนิ ด้วย ย�ำ้ เวอร์จนิ ”
ชายหนุ่มมองเธอตัง้ แต่ศรี ษะจรดปลายเท ้า หญิงสาวฉีกยิ้มกว ้างๆ
พรีเซนต์ตวั เองเต็มที่ แต่เขาส่ายหน้า
“ถ ้าฉันจะมีเมียสักคน คงไม่เลือกคนทีค่ วามเวอร์จนิ หรอก มัน
ไม่ได้สำ� คัญขนาดนัน้ ”
“ไม่สนเลยเหรอ โห…งัน้ ในนิยายไทยก็หลอกฉันมาตลอดนะสิ
รู้งี้ไม่ปล่อยให้ตวั เองเวอร์จนิ มาขนาดนี้หรอก” แก้วบุหลันถอนหายใจ
ไอ้ท่คี ิดว่าเป็ นจุดขาย เขากลับไม่สนเสียแลว้ แลว้ จะเอาอะไรมาเป็ น
จุดขายได้อกี
“จะไปได้หรือยัง”
“ใจคอจะไม่ให้กินอะไรก่ อนเลยเหรอ ใจด�ำเกินไปหรือเปล่า
ไม่คิดว่าเป็ นคนรักก็ช่วยคิดว่าเป็ นผูห้ ญิงตัวเล็กๆ ที่น่าสงสารสักคน
หน่ อยเถอะค่ ะ” หญิงสาวท�ำตาปริบๆ ชวนใหน้ ่ าสงสาร แต่ สำ� หรับ
เครย์เบนแล ้วมันน่าหมั่นไส ้ น่าให ้มะเหงกไปสักทีมากกว่า
“ก็ได้”
หญิง สาวยิ้ม หวานหยดส่ ง มาให แ้ ล ว้ จัด อาหารวางไว บ้ นโต๊ะ
รอจนกระทั่งชายหนุ่ มกลับเขา้ หอ้ งไปแต่งตัว เธอมองบัน้ ทา้ ยภายใน
ผ ้าเช็ดตัวของเขาตาปรอย
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“น่ากัด”
‘บา้ …เซี้ยวจริงๆ ยายบุหลัน กรุ ณารักษาความเป็ นกุลสตรีไทย
ให ้สมกับชือ่ หล่อนหน่อยเถอะ’
แก้วบุหลันหัวเราะเบาๆ ให้กบั ตัวเองแลว้ นั่งรอจนเขาออกมา
ไม่วา่ เครย์เบนจะใส่เสื้อผา้ แบบไหนหรือไม่ใส่เลย เขาก็ดูหล่อล�ำ่ น่ากิน
เสมอ
“แน่ใจนะว่าจะกินได้”
“คนเรามันก็มพี ฒ
ั นาการค่ะ เคยท�ำไม่อร่อยก็ใช่วา่ จะท�ำไม่อร่อย
ไปตลอด ก็เหมือนพีเ่ ครย์เบนนั่นแหละค่ะ วันนี้ไม่ชอบฉัน วันต่อไป
ก็อาจจะชอบก็ได้ ใครจะไปรู”้
“นี่ เธออยู่ในฐานะว่าทีเ่ จ้าสาวพีช่ ายฉันอยู่นะ”
“ตอนนี้ยงั ไม่แต่ง ฉันก็ยงั มีสทิ ธิ์เลือกค่ะ แล ้วฉันก็เลือกคนนี้”
หญิงสาวจิ้มนิ้วไปทีห่ น้าอกเขา เครย์เบนส่ายหน้า อยากจะบอกเธอว่า
มันเป็ นไปไม่ได้ แต่ ก็เปลี่ยนใจท�ำแค่ ตกั เสน้ สปาเกตตีเขา้ ปากแทน
เขาเคี้ยวช้าๆ รสชาติของมันเหมือนสปาเกตตีคาโบนาร่า ทัง้ ทีใ่ นตูเ้ ย็น
เขาไม่ได้มซี อสชนิดนี้เลย
“เป็ นไงคะ อร่อยไหม”
“ก็พอได้ แล ้วนี่ไปเอาซอสมาจากไหน จ�ำได้วา่ ไม่เคยซื้อมา”
“เห็นในตูเ้ ย็นมีนมสดอยู่ค่ะ ก็เลยเอามาใส่แทน อร่อยใช่ไหมล่ะ
กินเอาๆ” คนท�ำยิ้มปลื้มเมือ่ เห็นชายหนุ่มกินไปหลายค�ำ พอเห็นครีม
เปื้ อนที่ปากจึงหยิบทิชชูมาเช็ดให ้ ใบหน้าเธออยู่ห่างจากหน้าเขาแค่
ไม่ก่นี ้ ิว เธอก้มหน้าก้มตาเช็ดจึงไม่ทนั เห็นสายตาเขา
เครย์เบนมีโอกาสได้สงั เกตใบหน้าของหญิงสาวใกล ้ๆ แก้วบุหลัน
เป็ นลูกครึ่งไทย-อเมริกนั ที่ดูจะได้เชื้อไทยมากเกินครึ่ง ทัง้ ผมและตา
มีสดี ำ� สนิท ผิวขาวพอดี ไม่ขาวจัดเหมือนคนทีน่ ่ี เธอเช็ดแล ้วบ่นไปด้วย
“เหมือนเด็กจริง”
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หญิงสาวเหลือบตาขึ้นมาสบตากับเขา เป็ นเครย์เบนเองทีห่ ลบตา
แล ้วปัดมือเธอออก
“พอแล ้ว”
“ท�ำไมคะ สบตากันนานๆ แล ้วกลัวฉันท ้องเหรอ”
“ไร้สาระ”
“คนเรามันก็ไม่จำ� เป็ นต้องมามีสาระตลอดเวลาหรอกค่ะ เล่นบ ้าง
ก็ได้ นี่ถา้ พีม่ าคบกับฉันนะ ฉันจะไม่ปล่อยให้พเ่ี ครียดหรอก จะชวน
หัวเราะทัง้ วันเลย”
“นั่นมันคนบ ้าแล ้ว”
แก้วบุหลันหัวเราะเสียงใส ขยับตัวออกห่างแลว้ หันมาสนใจ
อาหารตรงหน้าตัวเองบา้ ง แค่ได้กินข ้าวกับเขาแบบนี้ เธอก็มคี วามสุข
จนไม่กนิ อะไรเลยทัง้ วันก็ยงั ได้
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