
1
แองจีกับผมพยายามซ่อมเคร่ืองปรับอากาศในสำานักงานตอนที่เอริก 
กอลต์โทรมา

โดยทั่วไปแล้วการที่เคร่ืองปรับอากาศเสียช่วงกลางเดือนตุลาคมไม่ใช่

ปัญหา  เคร่ืองทำาความร้อนเสียต่างหากล่ะที่จะเป็นปัญหา  แต่นี่ไม่ใช่ฤดูใบไม้

ร่วงปกติ  บ่ายสองโมงอุณหภูมิยังอยู่ราวเจ็ดสิบห้าองศา  มุ้งลวดยังมีกลิ่นไอ

ความชื้นและความอบอ้าวของช่วงหน้าร้อน

”เราควรโทรหาใครสักคน„  แองจีกล่าว

ผมใช้ฝ่ามือทุบตู้เครื่องปรับอากาศด้านข้าง  ลองเปิดดูอีกครั้งก็ไม่มีอะไร

เกิดขึ้น

”พนันได้เลยว่าต้องเป็นที่สายพาน„  ผมกล่าว

”ตอนรถเสีย คุณก็พูดอย่างนี้„

”หืม„  ผมจ้องเครื่องปรับอากาศอยู่ประมาณยี่สิบวินาที  มันยังเงียบ

”ลองด่ามันสิ„  แองจีกล่าว  ”อาจจะช่วยได้นะ„

ผมหันไปจ้องหน้าเธอ มปีฏกิริิยาตอบกลบัมาพอ ๆ  กบัเคร่ืองปรับอากาศ 

ผมอาจต้องไปฝึกจ้องหน้าคนเสียใหม่
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เสียงโทรศัพท์ดังขึ้น ผมรับสาย หวังว่าผู้ท่ีโทรเข้ามาอาจรู้เร่ืองเคร่ืองกล

พวกนี้บ้าง  แต่ผมกลับได้คุยกับเอริก กอลต์เสียนี่

เอริกสอนวิชาอาชญาวิทยาที่มหาวิทยาลัยไบรซ์  เราเคยพบกันตอนเขา

ยังสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์  ผมลงทะเบียนเรียนกับเขาสองครั้ง

”คุณซ่อมเครื่องปรับอากาศเป็นไหม„

”คุณลองเปิดแล้วปิด  จากนั้นก็ลองเปิดดูใหม่„  เขากล่าว

”ทำาแล้ว„

”ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหรอ„

”ไม่มี„

”ทุบมันสักสองครั้ง„

”ทุบแล้ว„

”ถ้าอย่างนั้นโทรตามช่างเถอะ„

”คุณช่วยได้มากเลย„

”สำานักงานของคุณยังอยู่บนหอระฆังใช่ไหม แพทริก„

”ใช่  ทำาไมเหรอ„

”ผมมีลูกค้าในอนาคตให้คุณ„

”แล้ว„

”ผมอยากให้เธอจ้างคุณ„

”ดีเลย  พาเธอมาพบผมสิ„

”บนหอระฆังหรือ„

”แน่นอน„

”ผมบอกแล้วไงว่าผมอยากให้เธอจ้างคุณ„

ผมมองรอบสำานักงานขนาดเล็กจิ๋ว  ”ฟังดูเย็นชาไปหน่อยนะ  เอริก„

”คุณแวะไปที่ลูว์อิสวอร์ฟหน่อยได้ไหม สักประมาณเก้าโมงเช้า„

”ผมคิดว่าได้นะ  เพื่อนคุณชื่ออะไร„
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”ดิแอนดรา  วอร์เรน„

”เธอมีปัญหาอะไร„

”ผมอยากให้เธอบอกคุณเอง„

”โอเค„

”ผมจะไปพบคุณที่นั่นพรุ่งนี้„

”แล้วเจอกัน„

ผมตั้งท่าจะวางสาย

”แพทริก„

”ว่าไง„

”คุณมีน้องสาวชื่อมัวราไหม„

”ไม่มี  ผมมีแต่พี่สาวชื่อเอริน„

”โอ„

”ทำาไมหรือ„

”ไม่มีอะไร  เราจะคุยกันพรุ่งนี้„

”แล้วเจอกัน„

ผมวางสาย  มองที่เคร่ืองปรับอากาศ  แล้วหันไปมองแองจี  หันกลับไป

มองเครื่องปรับอากาศอีกครั้ง  จากนั้นจึงโทรตามช่าง

ดิแอนดรา  วอร์เรนอาศัยอยู่บนชั้นห้าของอาคารสูงลูว์อิสวอร์ฟ มองเห็นท่าเรือ

ในมมุกวา้ง  เมือ่ประกอบกบัหนา้ตา่งบานใหญ่ทีท่ำาเปน็ระเบยีงยืน่ออกไปอาบแสง

ตะวันยามเช้า  เธอดูเป็นผู้หญิงแบบที่ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วชีวิตนี้

ผมสีพีชงดงามปรกหน้าผาก  ยาวประบ่า  แสกข้าง  ปลายงุ้ม  เสื้อเชิ้ต 

ผ้าไหมสีเข้มและกางเกงยีนสีอ่อนดูราวกับยังไม่เคยสวมมาก่อน หน้าตาคมสัน 

ผิวผ่องใสปราศจากมลทิน  ชวนให้ผมนึกถึงของเหลวในแก้วไวน์ซ่ึงใช้ในการ 

รับศีลมหาสนิท
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เธอเปิดประตู  แล้วกระซิบเสียงนุ่มนวลแต่มาดมั่นว่า  ”คุณเคนซี  คุณ

เจนนาโร„  เป็นเสียงกระซิบที่ผู้ฟังต้องโน้มตัวเข้ามาฟังหากจำาเป็น  ”เข้ามา 

ข้างในเถอะค่ะ„

ที่อยู ่ของเธอตกแต่งเต็มพื้นที่  โซฟาและเก้าอี้นวมในส่วนนั่งเล่นใช้

สีครีม  ประกอบกับเฟอร์นิเจอร์ไม้สแกนดิเนเวียสีบลอนด์ในครัวและพรม

เปอร์เซียกับพรมอินเดียนแดงสีแดงและสีนำ้าตาลจัดวางอย่างพอเหมาะบน

พื้นไม้เนื้อแข็ง  การใช้สีให้ความรู้สึกอบอุ่น  แต่การจัดวางเคร่ืองเรือนเน้น

ประโยชน์ใช้สอยเรียบง่าย  บ่งบอกว่าเจ้าของไม่ชอบความไม่มีแบบแผนหรือ

อะไรที่รกรุงรัง

ผนังอิฐโชว์แนวท่ีอยู ่ข้างหน้าต่างบานมหึมาจัดวางเตียงทองเหลือง 

ตู้ไม้วอลนัต  ตู้เอกสารไม้เบิร์ชสามตู้  และโต๊ะไม้โบราณหนึ่งตัว  ในพื้นท่ีโดย

รวม ผมไม่เห็นตู้เสื้อผ้าหรือเส้ือผ้าท่ีแขวนไว้  เธอคงเนรมิตเสื้อผ้าใหม่ ๆ  จาก

อากาศได้ทุกเช้าละมั้ง  เสื้อผ้ารีดเรียบรอเธอสวมหลังอาบนำ้าเสร็จ

เธอนำาเราเข้าไปในส่วนนั่งเล่น  เรานั่งบนเก้าอี้นวม  ในขณะที่เธอไป

นั่งบนโซฟาด้วยท่าทีลังเลเล็กน้อย  มีโต๊ะกลางทำาด้วยกระจกรมดำากั้นกลาง

ระหว่างเรา  กลางโต๊ะมีซองสีนำ้าตาลวางอยู่พร้อมด้วยที่เขี่ยบุหร่ีหนัก ๆ  และ

ไฟแช็กโบราณทางด้านซ้าย

ดิแอนดรา  วอร์เรนยิ้มให้เรา

เรายิ้มตอบ  ต้องด้นสดได้เร็วในธุรกิจแบบนี้

ดวงตาเธอเบิกกว้างเล็กน้อย  รอยยิ้มยังค้างอยู่อย่างนั้น  เธออาจรอให้

เราแจกแจงคุณสมบัติ  โชว์ปืนให้ดู  และบอกเธอว่าเรากำาจัดศัตรูชั่วร้ายไปมาก

แค่ไหนแล้วตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้น

รอยยิ้มของแองจีจางหายไป  แต่ผมรักษารอยยิ้มตัวเองไว้ได้นานกว่า

เธอสักสองสามวินาที  ภาพลักษณ์ของนักสืบผู้แสนสบายไร้กังวล  ลูกค้าใน

อนาคตจะได้รู้สึกสบายใจ  แพทริก  ”ผู้มีชีวิตชีวา„  เคนซี  ยินดีรับใช้ครับ
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ดิแอนดรา  วอร์เรนว่า  ”ฉันไม่แน่ใจว่าจะเริ่มอย่างไรดี„ 

แองจีกล่าว  ”เอริกบอกว่าคุณมีเรื่องเดือดร้อนซึ่งเราอาจช่วยได้„

เธอพยักหน้า  ดูเหมือนนัยน์ตาสีนำ้าตาลของเธอส่อแววหวั่นไหวขึ้นมา 

แวบหนึ่ง  เธอเม้มปาก มองมือผอมบางของตัวเอง  และขณะที่ทำาท่าจะเงยหน้า 

ขึ้น  ประตูก็เปิดออก  และเอริกเดินเข้ามา  เขามัดผมสีดำา  ๆ  ขาว ๆ  เป็นหางม้า 

ไว้ข้างหลัง  ส่วนบนโล้น  แต่เขาดูอ่อนกว่าอายุจริงซ่ึงอยู่ที่สี่สิบหกหรือสี่สิบเจ็ด 

ไปประมาณสิบปี  เขาสวมกางเกงสีกากีและเสื้อเชิ้ตผ้าฝ้ายสีฟ้า  ทับด้วย 

แจ็กเกตลำาลองสีเทาดำา  กลัดกระดุมล่างซ่ึงดูแปลกราวกับช่างตัดเสื้อไม่ได้

คำานึงถึงปืนติดอยู่ตรงสะโพก

”เฮ้  เอริก„  ผมยื่นมือออกไป

เขาจับมือผม  ”ดีใจที่คุณมาได้  แพทริก„

”สวัสดีค่ะ  เอริก„  แองจียื่นมือออกไป

ในขณะท่ีเขาโน้มตัวมาจับมือเธอ  เขาก็รู้ตัวว่าปืนโผล่ออกมาอวดโฉม 

เขาหลับตาหน้าแดงอยู่ครู่หนึ่ง

แองจีกล่าว  ”ฉันคงรู้สึกดีขึ้นมากถ้าคุณวางปืนไว้บนโต๊ะกลางจนกว่า

เราจะออกจากที่นี่  เอริก„

”ผมรู้สึกงี่เง่าชะมัด„  เขากล่าว พยายามฉีกยิ้ม

”ได้โปรดเถอะ„  ดิแอนดรากล่าว  ”วางไว้บนโต๊ะนั่นแหละ  เอริก„

เขาแกะซองปืนราวกับกลัวว่ามันจะกัดได้  แล้ววางปืน  .38  ลงบนซอง 

สีนำ้าตาล

ผมสบตาเขา  รู ้สึกสับสน  เอริก  กอลต์กับปืนเข้ากันได้ดีพอ  ๆ  กับ 

คาเวียร์กับฮอตด็อกนั่นแหละ

เขานั่งข้างดิแอนดรา  ”เมื่อเร็ว ๆ  นี้เรามีเรื่องหงุดหงิดนิดหน่อย„

”ทำาไม„

ดิแอนดราถอนหายใจ  ”ฉันเป็นจิตแพทย์  คุณเคนซี  คุณเจนนาโร 
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ดิฉันสอนที่มหาวิทยาลัยไบรซ์สัปดาห์ละสองคร้ัง  และเป็นที่ปรึกษาให้กับ

พนักงานและนักศึกษา  ประกอบกับการปฏิบัติหน้าท่ีนอกมหาวิทยาลัย  คุณ

คงนึกถึงอะไรหลายอย่างในสายงานของฉัน  ลูกค้าที่อันตราย  ผู้ป่วยทางจิต

ที่อยู่ในห้องเล็ก ๆ กับคุณตามลำาพัง  ผู้ป่วยจิตเภทท่ีมีบุคลิกแปรปรวน  และ

หวาดระแวงผู้รู้ที่อยู่ของคุณ  คุณมีชีวิตอยู่กับความกลัวเหล่านี้  ฉันเดาว่าคุณ

คงนึกออกว่าความกลัวเหล่านั้นอาจเป็นจริงเข้าสักวัน  แต่นี่...„  เธอมองซอง 

สีนำ้าตาลบนโต๊ะ  ”นี่คือ...„

ผมว่า  ”ลองพยายามบอกเราหน่อยครับว่า ‘เรื่องนี้’ เริ่มต้นอย่างไร„

เธอเอนหลังพิงโซฟา  หลับตาอยู่ครู่หนึ่ง  เอริกแตะไหล่เธอเบา ๆ   เธอ

สั่นศีรษะ ยังคงหลับตา  เขาดึงมือออก แล้ววางลงบนเข่าตัวเอง มองมือตัวเอง

ราวกับไม่แน่ใจว่ามืออยู่ตรงนั้นได้อย่างไร

”เช้าวันหนึ่งมีนักศึกษามาพบดิฉันท่ีไบรซ์  อย่างน้อยท่ีสุดนั่นคือสิ่งที่

เธอบอกนะคะ  เธอบอกว่าเธอเป็นนักศึกษา„

”มีเหตุผลอะไรที่ทำาให้คุณคิดว่าไม่ใช่หรือคะ„  แองจีกล่าว

”ตอนนั้นไม่มีหรอกค่ะ  เธอมีบัตรประจำาตัวนักศึกษา„  ดิแอนดรา

ลืมตา  ”แต่เมื่อตรวจสอบดูทีหลัง ฉันไม่พบประวัติของเธอ„

”คนคนนี้ชื่ออะไร„  ผมถาม

”มัวรา  เคนซี„

ผมมองแองจี  เธอเลิกคิ้ว

”คุณเข้าใจแล้วใช่ไหมคะ  คุณเคนซี  พอเอริกเอ่ยชื่อคุณ  ฉันถึงได้

กระโดดเข้าใส่  ด้วยความหวังว่าคุณอาจเป็นญาติกับเด็กผู้หญิงคนนี้„

ผมนิ่งคิด  เคนซีไม่ใช่นามสกุลโหล  แม้แต่ในไอร์แลนด์ก็มีพวกเราอยู่

แถวดับลินไม่มากนัก  และมีอีกเล็กน้อยท่ีกระจายข้ึนไปแถวอัลสเตอร์  ดูจาก 

ความโหดร้ายรุนแรงที่อยู ่ในจิตใจของพ่อผมและญาติพี่น้อง  จึงไม่ใช่เร่ือง 

เลวร้ายนักที่การสืบสายโลหิตของตระกูลดูเหมือนใกล้ปิดฉากลง



20  Dennis Lehane

”คุณบอกว่ามัวรา  เคนซี  เป็นเด็กผู้หญิงใช่ไหมครับ„

”ใช่„

”ถ้าอย่างนั้นเธอก็ยังเป็นเด็กสาวหรือครับ„

”สิบเก้า หรืออาจจะยี่สิบ„

ผมสั่นศีรษะ  ”ผมไม่รู้จักเธอหรอกครับ หมอวอร์เรน  ผมรู้จัก  มัวรา 

เคนซีเพียงคนเดียว  คนที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของพ่อผมท่ีเสียชีวิตไปแล้ว  เธอ

อายุหกสิบห้าได้  และไม่เคยออกจากแวนคูเวอร์มายี่สิบปีแล้ว„

ดิแอนดราพยักหน้านิดหนึ่งอย่างขมขื่น  แววตาหม่นหมอง  ”อ้อ  ถ้า

อย่างนั้น...„

”หมอวอร์เรน„  ผมกล่าว  ”เกิดอะไรขึ้นตอนที่คุณพบกับมัวรา  เคนซี

คนนี้„

เธอเม้มปาก  มองไปที่เอริก  จากนั้นจึงแหงนมองพัดลมเพดานเหนือ 

ตัวเธอ  เธอผ่อนลมหายใจออกทางปาก ผมรู้ว่าเธอตัดสินใจที่จะเชื่อใจเรา

”มัวราบอกว่าเธอเป็นแฟนของเฮอร์ลิไฮ„

”เควิน  เฮอร์ลิไฮใช่ไหมคะ„  แองจีกล่าว

ดิแอนดรา  วอร์เรนผิวซีดลงราวเปลือกไข่ในนาทีสุดท้าย  เธอพยักหน้า

แองจีมองผม แล้วเลิกคิ้วอีกครั้ง

เอริกว่า  ”คุณรู้จักเขาเหรอ„

”โชคร้าย„  ผมกล่าว  ”เรารู้จักเขาดี„

เควิน  เฮอร์ลิไฮเติบโตมากับเรา  เขาดูออกจะง่ีเง่า  รูปร่างผอมสูง 

ท่าทางเก้งก้าง  สะโพกเหมือนลูกบิดประตู  ผมแห้งกรอบยุ่งเหยิงที่ดูเหมือน

จัดแต่งทรงผมโดยการจุ่มศีรษะลงไปในโถชักโครกแล้วกดนำ้า  เมื่อเขาอายุ 

สิบสองปี  การผ่าตัดเพื่อรักษาโรคมะเร็งในกล่องเสียงประสบความสำาเร็จดี 

แต่เนื้อเยื่อท่ีบอบชำ้าจากการผ่าตัดก็ทำาให้เสียงเขาแตก  อีกทั้งยังแหลมราวกับ

เสียงเด็กหญิงวัยรุ่นที่โกรธเคืองอยู่เสมอ  เขาสวมแว่นตากลมแบบก้นขวดโค้ก 
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ตาเขาจึงดูพองเหมือนตากบ  ท้ังยังนิยมแต่งกายสไตล์นักเล่นหีบเพลงชักตาม

วงดนตรีโพลกา  เขาเป็นมือขวาของแจ็ก  เราส์  แจ็ก  เราส์เป็นมาเฟียชาวไอริช

ในเมืองนี้  และถึงรูปลักษณ์และเสียงเควินจะดูน่าขัน  แต่เขากลับไม่มีอะไรใกล้

เคียงคำาว่าตลกเลย

”เกิดอะไรขึ้นคะ„  แองจีถาม

ดิแอนดราเงยหน้าขึ้นมองเพดาน  ปากคอสั่น  ”มัวราเล่าให้ดิฉันฟังว่า 

เควินทำาให้เธอหวาดกลัว  เธอบอกว่าเขาคุมเธอแจ  บังคับให้เธอดูเขาม ี

เพศสัมพันธ์กับผู้หญิงอื่น  บังคับให้เธอมีเพศสัมพันธ์กับพรรคพวก  แล้วยัง 

เล่นงานพวกผู้ชายที่แค่เหลือบมองเธอโดยบังเอิญ  และ...„  เธอกลืนนำ้าลาย 

เอริกวางมือบนมือเธอ  ”และเธอยังบอกอีกว่าเธอเคยมีความสัมพันธ์กับผู้ชาย

คนหนึ่ง  เควินจับได้  เขา...จึงฆ่าชายคนนั้นแล้วฝังศพไว้ที่ซอเมอร์วิลล์  เธอขอ

ให้ฉันช่วย  เธอ...„

”ใครเป็นคนติดต่อคุณ„  ผมถาม

เธอเช็ดตาซ้าย  แล้วจุดบุหร่ีมวนยาวด้วยไฟแช็กโบราณ  ถึงแม้จะกลัว

มาก  แต่มือเธอก็สั่นเพียงเล็กน้อย  ”เควิน„  เธอกล่าว  คำานี้หลุดออกมาจาก

ปากเธอราวกับมีรสเปร้ียว  ”เขาโทรหาฉันตอนตีสี่  การที่โทรศัพท์ดังตอนตีสี่ 

คุณรู้ไหมว่ามันรู้สึกอย่างไร„

งุนงง สบัสน  โดดเดีย่ว และตืน่ตระหนก  แบบทีค่นอย่างเควนิ  เฮอร์ลไิฮ

ต้องการให้คุณรู้สึก

”เขาพูดบ้า ๆ แบบนี้ละค่ะ  ฉันขอยกตัวอย่างให้ฟังนะคะ  เขาพูดว่า 

‘ผู ้หญิงไร้ค่าอย่างคุณ  รู้สึกอย่างไรกับการมีชีวิตอยู ่บนโลกนี้เป็นสัปดาห์

สุดท้าย’„

ฟังดูเป็นเควินมาก  ระดับเดียวกันเลย

เธออัดควันบุหรี่

ผมถามว่า  ”คุณได้รับโทรศัพท์นี่เมื่อไร„
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”สามสัปดาห์มาแล้ว„

”สามสัปดาห์หรือคะ„  แองจีกล่าว

”ใช่  ฉันพยายามไม่สนใจ  ฉันโทรศัพท์แจ้งตำารวจ  แต่พวกเขาบอกว่า 

ทำาอะไรไม่ได้  เพราะฉันไม่มีหลักฐานว่าคนท่ีโทรมาเป็นเควิน„  เธอเสยผม 

นั่งคุดคู้อยู่บนโซฟา มองมาที่เรา

”ตอนที่คุณคุยกับตำารวจ„  ผมกล่าว  ”คุณพูดถึงศพที่ฝังอยู่ท่ีซอเมอร์-

วิลล์ด้วยหรือเปล่า„ 

”เปล่าค่ะ„

”ดีค่ะ„  แองจีกล่าว

”ทำาไมคุณถึงได้รออยู่นานนักกว่าจะหาความช่วยเหลือ„

เธอเอื้อมมือไปเลื่อนปืนของเอริกออกจากซองสีนำ้าตาล  เธอหยิบซอง

ส่งให้แองจี  แองจีเปิดออก  แล้วดึงภาพถ่ายขาวดำาภาพหนึ่งออกมา  เธอมอง

ภาพนั้น  แล้วส่งต่อให้ผม

ดูท่าทางชายหนุ ่มในภาพน่าจะอายุประมาณยี่สิบปี  หน้าตาดี  ผม 

สีนำ้าตาลยาวสลวย  เคราไม่ได้โกนมาสักสองสามวัน  เขาสวมกางเกงยีนขาด

ที่หัวเข่า  สวมเสื้อยืดคลุมทับด้วยเสื้อเชิ้ตผ้าสักหลาดอ่อนปลดกระดุม  และ 

แจ็กเกตหนงัแท้สดีำา  การแต่งตวัของเดก็มหาวิทยาลยัท่ีดไูม่เรียบร้อย  แขนหนบี

สมุดโน้ตเล่มหนึ่ง  และกำาลังเดินผ่านกำาแพงอิฐด้านหนึ่ง  ดูเหมือนเขาไม่รู้ตัว

ว่าถูกถ่ายรูป

”ลูกชายฉัน  เจสัน„  ดิแอนดรากล่าว  ”เขาเป็นนักศึกษาปีที่สองที่ไบรซ ์

มุมนั้นคือตึกห้องสมุดมหาวิทยาลัย  ภาพนี้มาถึงเมื่อวานนี้  ส่งด้วยไปรษณีย์

ธรรมดา„

”มีข้อความอะไรส่งมาด้วยไหม„

เธอสั่นศีรษะ

เอริกว่า  ”มีพิมพ์แค่ชื่อเธอและที่อยู่หน้าซอง  ไม่มีอะไรอื่น„
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”สองวันก่อน„  ดิแอนดรากล่าว  ”ตอนเจสันกลับบ้านช่วงสุดสัปดาห์ 

ฉันได้ยินเขาเล่าให้เพื่อนฟังทางโทรศัพท์ว่าเขาสลัดความรู้สึกที่ว่ามีคนสะกด

รอยตามไม่ได้  สะกดรอยตามนะคะ  นั่นคือคำาท่ีเขาใช้„  เธอใช้บุหร่ีชี้ภาพนั้น 

มือสั่นอย่างเห็นได้ชัดยิ่งขึ้น  ”วันต่อมา ภาพก็มาถึง„

ผมมองภาพถ่ายอีกคร้ัง  การเตือนแบบคลาสสิกของพวกมาเฟีย  คุณ

อาจคิดว่าคุณรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรา  แต่เรารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับคุณ

”ฉันไม่เห็นมัวรา  เคนซีอีกเลยนับต้ังแต่วันนั้น  เธอไม่ได้ลงทะเบียน

เรียนที่ไบรซ์  หมายเลขโทรศัพท์ที่เธอให้ไว้เป็นของภัตตาคารจีน  และเธอไม่มี

ชื่อในบัญชีหมายเลขโทรศัพท์ท้องถิ่น  แต่ถึงอย่างไรเธอก็เคยมาพบฉัน  แล้ว

ตอนนี้ชีวิตฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้  โดยไม่รู้เลยว่าเพราะอะไร  ให้ตายสิ„ 

เธอใช้สองมือตบต้นขาแล้วหลับตา  เมื่อเธอลืมตาขึ้น  ความกล้าท่ีเธอทึกทัก 

ว่ามีอยู่เต็มเปี่ยมร่วมสามสัปดาห์ท่ีผ่านมาก็หายไปสิ้น  ดูเธอต่ืนตระหนกและ

ตระหนักว่าจริง  ๆ  แล้วกำาแพงที่ล้อมรอบชีวิตเราเปราะบางเพียงใด

ผมมองเอริกซ่ึงกุมมือดิแอนดราไว้  พยายามประเมินความสัมพันธ์ของ

คนทั้งสอง  ผมไม่เคยรู้ว่าเขามีเดตผู้หญิงคนไหน คิดมาตลอดว่าเขาเป็นเกย ์

ไม่ว่าจะจริงหรือไม่  ตลอดเวลาสิบปีที่ผมรู้จักเขามา  เขาไม่เคยเอ่ยถึงลูกชาย 

สักคน

”ใครคือพ่อของเจสัน„  ผมกล่าว

”อะไรนะคะ  ทำาไมหรือคะ„

”เมื่อมีเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องในการข่มขู่„  แองจีกล่าว  ”เราต้องพิจารณา

เรื่องที่ว่าเด็กอยู่ในความอารักขาของใคร„

ดิแอนดราและเอริกสั่นศีรษะพร้อมกัน

”ดิแอนดราหย่ามาเกือบยี่สิบปีแล้ว„  เอริกกล่าว  ”อดีตสามีเธอยังเป็น

เพื่อนที่ดีต่อกัน  แต่ก็ห่างเหินกับเจสัน„

”ผมขอชื่อเขาครับ„  ผมกล่าว




