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หากคณุเคยเจอะเจอกับพระเอกท่ีคดิว่าคลัง่รกัมากแล้ว ไม่แน่ว่าหากมาเจอกับ 

'จองชีฮู' ในเล่มสองนี้ ต�าแหน่งพระเอกผู้คลั่งรักอันดับหน่ึงในใจของคุณอาจจะ

เปลี่ยนแปลงไปก็เป็นได้ (นี่! แอบขิง)

ในเล่มสองนี้ความสัมพันธ์ระหว่างสัตวแพทย์หนุ ่มและนายแบบตัวท็อป 

เจ้าเสน่ห์ได้พัฒนาไปพร้อมกับหัวใจที่เต็มเปี ่ยมด้วยความรัก แม้จะมีอุปสรรค 

เป็นความกลวัเก่ียวกับความสมัพันธ์ในครัง้นีข้องอกูยองเข้ามารบกวนบ้าง หากก็ต้อง

พ่ายแพ้ให้กับความน่ารักเอาใจใส่และความรักที่มอบให้ของชีฮู ไม่เพียงเท่านั้นยังมี

เรื่องของความรู้สึกบางอย่างที่ซุกซ่อนอยู่ลึกๆ ในจิตใจของอูกยองเองซึ่งรังแต่จะ 

คอยตามรบเร้าให้เขาต้องกระท�าการบางอย่าง แม้จะพยายามกดมันไว้มากแค่ไหน 

แต่ก็ยังคงไม่รอดพ้นจากสายตาของคนที่เฝ้ามองอูกยองอยู่ตลอดอย่างชีฮูอยู่ดี

และถึงแม้จะหวานชืน่กันสกัแค่ไหน แน่นอนอย่างท่ีกล่าวไปข้างต้นว่าย่อมต้อง

มบีททดสอบเข้ามาพิสจูน์ความรกัทีค่นทัง้สองมใีห้แก่กัน ซึง่สดุท้ายการทีค่วามสมัพันธ์

มันจะไปได้ตลอดรอดฝั่งก็ขึ้นอยู่กับคนสองคน หากอยากรู้ว่าท้ังอูกยองและชีฮูจะ 

ร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิตรักของพวกเขาไปได้อย่างไร คงต้องมาร่วมพิสูจน ์

พร้อมๆ กันใน 'Nice Alpha ผมเป็นโอเมก้าที่ชอบอัลฟ่าเชื่องๆ 2' 

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์เอเวอร์วาย

คำ�นำ�





✱ โดจุน รุ่นพ่ีอดีตคนรักของอูกยองท่ีเลิกรากันไปพร้อมๆ กับ 

(อัลฟ่ายีนเด่น)  ข่าวลืออันไม่น่าพิสมัยท่ีโดจุนเป็นฝ่ายปล่อยออกมา 

และเรื่องราวน้ันก็ท�าให้อูกยองกลายเป็นคนเก็บเนื้อ

เก็บตัวไปโดยปริยายสมัยท่ีเรียนมหาวิทยาลัย เมื่อ 

มีโอกาสได้กลับมาพบเจอกันอีกครั้ง โดจุนก็ไม่ปล่อย

โอกาสที่จะได้หาเรื่องโจทก์เก่าให้หลุดลอยไป

✱ ชเวฮยอนอู  ผู้จัดการคนใหม่ของชีฮูหลังจากท่ีเจ้าตัวย้ายกลับมา 

ลงหลักปักฐานท�างานท่ีบ้านเกิด โดยทางบริษัท 

ต้นสังกัดได้แต่งตั้งฮยอนอูให้มารับหน้าที่เป็นผู้จัดการ 

คนใหม่ของชีฮู ซึ่งตัวฮยอนอูเองก็เคารพและดูแลคนที่

เขาเรยีกว่าลกูพ่ีนีเ้ป็นอย่างด ีไม่ว่าจะเป็นเรือ่งงานหรอื

เรื่องส่วนตัวฮยอนอูก็เอาใจใส่เป็นอย่างดีเสมอ

✱ พัคแจยุน นักร้องชื่อดังผู้กวาดอันดับท็อปชาร์ตทุกครั้งท่ีมีการ 

 (โอเมก้ายีนเด่น)   ปล่อยเพลงใหม่ เขาได้มีโอกาสมาร่วมงานกับชีฮูใน

ฐานะแบรนด์แอมบาสซาเดอร์ของน�า้หอม Numinous 

ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของกระแสคู่จิ้น จากการสัมภาษณ์

และเคมีที่ดูเข้ากันดีของทั้งแจยุนและชีฮู 

แนะนำ�ตัวละคร



นิยายเร่ืองนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียน

ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคล สถานที่ หรือเหตุการณ์จริงใดๆ

ส�าหรับผู ้อ่านที่มีอายุ 18 ปีข้ึนไป

โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน



7บีBB

พึ่บ

หลงัแยกย้ายกับแจอแีละกลบัมาถึงคลนิกิอกีครัง้เป็นท่ีเรยีบร้อย อกูยอง

ออกแรงเล็กน้อยเพ่ือปิดหนังสือที่อาศัยอ่านช่วงที่ไม่มีเคสเข้ามาลง เขา 

เคาะปากกาในมอืลงกับโต๊ะเบาๆ และมองดเูวลาจากนาฬิกาบนผนัง เขาปล่อย

ปากกาให้ร่วงตุ้บจนกลิ้งไปบนโต๊ะ มันกลิ้งไปด้านข้างและหยุดลงตรงหนังสือ 

ก่อนเขาจะพ่นลมหายใจยืดยาวออกมา

เขาวางศอกลงบนโต๊ะพร้อมนัง่เท้าคางและมองตรงไปยังประตทูีปิ่ดสนทิ 

เน่ืองจากวันนีเ้วลาเดนิช้าบวกกับไม่มเีคส ความคดิไร้สาระจงึค่อยๆ ผดุขึน้มา 

ดทีีเ่ขายอมรบัความรูส้กึทีม่ต่ีอชฮีไูด้แล้ว ตอนนีจ้งึเหลอืเพียงแค่ว่าจะบอกกับ

อีกฝ่ายอย่างไรดีเท่านั้น

พรุ่งนี้วันศุกร์เขาต้องไปงานแต่งของอินซอก ส่วนวันอาทิตย์ชีฮูก็ต้อง

กลับห้องแล้ว 

หรือวันเสาร์...จะลองรวบหัวรวบหางเลยดีนะ 

อกูยองหลดุย้ิมกับความคดิท่ีเด้งพรวดข้ึนมา พอมเีวลาล้นเหลอืก็คดิไปท่ัว 

เสียทุกเรื่องเลยจริงๆ 

เขาห้ามความคิดที่ก�าลังจะเบนไปในทางที่ไม่ดี 

อย่าท�าให้กระต่ายตื่นตั้งแต่ยังไม่ทันได้เริ่มความสัมพันธ์ส ิ

อกูยองมองนาฬิกาและถอนหายใจอกีครัง้เมือ่พบว่าเวลาเพ่ิงเดนิผ่านไป 

08
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แค่ห้านาทีเท่านั้น

หลงักลบัจากท�างานแล้วอกูยองเดนิผ่านประตหู้องเข้าไปก่อนเปิดประตู

เข้าไปสู่ห้องน่ังเล่นพลางเอียงคอด้วยความฉงน เขาอุ้มเจ้าเต้าหู้ที่ส่ายหาง

ดุกดิกย�่าเท้าไปมาอย่างอารมณ์ดีพร้อมเข้ามาพันแข้งพันขา

"เต้าหู้ พ่อแกไปไหนแล้วล่ะ"

เขาลูบหลังเจ้าเต้าหู้และเดินเข้าไปด้านใน ตลอดหน่ึงสัปดาห์น้ีพอ 

เลกิงานกลบัมาชฮีก็ูจะอุม้เจ้าเต้าหูเ้อาไว้และเข้ามาประทบัจบูต้อนรบัเขาก่อน

เสมอ อูกยองขมวดคิ้วเมื่ออีกฝ่ายไม่อยู่ วันนี้อุตส่าห์รีบกลับมาเพราะคิดถึง

แท้ๆ ผู้ชายคนนี้นี่ซื่อบื้อชะมัดเลย

เครื่องเคียงท่ีวางเรียงรายอยู่บนโต๊ะรับประทานอาหารปรากฏสู่สายตา 

พอเห็นอีกฝ่ายเตรียมมื้อเย็นไว้แล้วคร่าวๆ ก็แสดงว่าคงไม่ได้ออกไปไหนไกล 

อกูยองหย่อนตวัน่ังบนโซฟาก่อนเอนหลงันอนลง เจ้าเต้าหูท่ี้ถูกวางลงบนหน้าท้อง 

คลานต้วมเตี้ยมมาถึงอกก่อนเลียปลายคาง เขาส่งเสียงหัวเราะแผ่วเบาพลาง

ลูบหัวของมัน ขณะที่พยายามหลับตาลงท่ามกลางบรรยากาศอันเงียบสงบ

ความง่วงงุนก็เริ่มเข้าครอบง�า

อูกยองถอนหายใจเบาๆ เมื่อมีใครบางคนก�าลังง่วนอยู่กับการสัมผัส

เส้นผมของเขาไม่ยอมหยุดมือ นิ้วมือที่ช่วยปัดป่ายเส้นผมให้อย่างนุ่มนวล 

ขยับมาตรงใบหน้าก่อนประคองแก้มนวล ความอบอุน่น้ันโอบประคองแก้มเขา

เอาไว้อย่างเบามือและอ่อนโยนประหนึ่งเป็นสิ่งล�้าค่า

อกูยองลอบย้ิมมมุปากกับสมัผสัท่ีไม่ต้องลมืตาดกูร็ูว่้าเป็นใคร รมิฝีปาก

อ่อนนุ่มประทับลงมาบนอวัยวะเดียวกันและผละออก อย่างไรก็ตามอูกยอง 

ทีร่บัรูไ้ด้ถึงสมัผสับางเบาขณะหลบัตาอยู่แม้จะตืน่แล้วพลนัขมวดค้ิวมุน่เพราะ

เขายังไม่เต็มอิ่มกับรสสัมผัสนั้นเลย

อาทิตย์น้ีท้ังอาทิตย์ทั้งสองคนจูบกันไปไม่รู้ก่ีครั้งต่อก่ีครั้งแล้ว ทว่าชีฮู 

กลบัยังไม่ยอมท�าอย่างอืน่นอกเหนอืจากการจุบ๊เบาๆ เพียงเท่าน้ัน เขาจงึหุนหัน

ยื่นมือออกไปด้วยความรู้สึกที่พรั่งพรูออกมา อูกยองวางฝ่ามือลงบนผมสลวย

ของชีฮูก่อนดึงเข้ามาเพื่อจุมพิต
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อูกยองสัมผัสได้ว่าชีฮูคว้าจับพนักพิงโซฟาเอาไว้เพราะถูกกระชาก 

เข้ามาโดยไม่ทันตั้งตัว เขาเคลื่อนฝ่ามือจากหลังศีรษะไปยังหลังต้นคอแกร่ง

แล้วลบูไล้ส่วนท้ายทอยนัน้ด้วยน้ิวโป้งพลางสอดลิน้เข้าไปในกลบีปากนุม่หยุ่น

และอุ่นร้อน

เขาใช้ลิ้นแหย่กระตุ้นเพดานปากเป็นการหยอกล้อและแทรกเข้าไปให้

ลึกขึ้นอีก ทันใดน้ันลิ้นของชีฮูก็ขยับไล่ต้อนเขาทันก่อนท่ีเรียวลิ้นของท้ังสอง 

จะกระหวัดเก่ียวพันกัน อกูยองหอบหายใจพร้อมท้ังยกมอือกีข้างขึน้เหน่ียวคอ

ของอีกฝ่ายลงมา มือของชีฮูซึ่งค�้ายันอยู่กับโซฟาเลื่อนมาลูบจับสีข้างของเขา

หน้าท้องของอกูยองบดิเกรง็โดยอตัโนมตัยิามถูกปลายลิน้นุม่บดถูเบาๆ 

เสียงเฉอะแฉะน่าอายลอดผ่านริมฝีปากออกมา ร่างกายไวต่อสัมผัสเริ่ม 

ร้อนขึ้นทีละน้อยจากการเคลื่อนไหวของเรียวลิ้นที่หยาบโลนมากขึ้น 

"อื้อ..." อูกยองเริ่มส่งเสียงครางเครือ 

ชีฮูดูดดึงลิ้นของอูกยองที่สอดเข้ามาในโพรงปากของตนก่อนผละออก

ชฮียืูดเอวขึน้นัง่ตวัตรงก่อนจะคกุเข่าและคร่อมล�าตัวท่อนบนของอกูยอง

เอาไว้ สีหน้าของชีฮูยามควบคุมจังหวะการหายใจผ่านริมฝีปากสีกุหลาบที่ 

ชืน้แฉะจากการจบูนัน้ดเูย้ายวนอารมณ์อย่างน่าประหลาดจนอกูยองเผลอไผล

เลียกลีบปากตัวเองโดยที่สายตายังไม่ละไปจากใบหน้าของชีฮู

ชฮีท่ีูเหน็แบบน้ันจงึขมวดค้ิวก่อนปิดตาของอกูยองด้วยมอืใหญ่ อกูยอง

ที่จู ่ๆ ก็ถูกบดบังทัศนวิสัยกะทันหันจึงได้แต่กะพริบตาปริบๆ ชีฮูระบาย 

ลมหายใจออกมายามได้รับสัมผัสจ๊ักจี้เพราะขนตาขยับเฉียดผ่านผิวฝ่ามือ

ไปมา

"สายตาไม่น่ารักเลยนะ"

น�้าเสียงแหบเสน่ห์ดังเข้ามาในหูท�าเอาขนทั้งกายลุกชัน

"จูบเมื่อกี้หมายความว่ายังไงกันครับ"

ชีฮูถามโดยท่ียังคงปิดตาอูกยองไว้ อูกยองจึงคว้าข้อมือเขาออกก่อน 

ดดีตวัลกุขึน้นัง่หลงัตรง ท�าให้ระดบัสายตาของอกูยองอยู่สงูกว่าชฮี ูเขาย้ิมหยีตา 

กับแววตาที่ดูมีความคาดหวังเล็กๆ 
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น่ารักชะมัด น่ารักจนอยากแกล้งเลย 

เบื้องหน้าอูกยองคือชายผู้ที่ถูกตัดสินโดยคนรอบตัวว่ามีใบหน้าเฉี่ยวดุ

แลดเูย็นชา อกีทัง้ยังมแีววตาเนอืยๆ ดไูม่สนโลกอกีต่างหาก ซึง่มนัก็ดูเย็นยะเยือก 

และเซก็ซีไ่ปในคราวเดยีวกัน แต่อกูยองกลบัคดิว่าอกีฝ่ายน่ารกัอย่างไม่ตดิใจ

อะไรเลย

"ก็คุณเอาแต่จุ ๊บเหมือนตอนท่ีท�ากับเต้าหู้ ท�าอย่างกับเห็นผมเป็น 

เจ้าเต้าหู้อย่างนั้นแหละ"

ชฮีเูงยหน้ามองอกูยองพลางกะพรบิตาปรบิๆ ก่อนฉกีย้ิมออกมาเลก็น้อย 

เขาคว้าปกเสือ้ของอกูยองก่อนรัง้เข้ามาพร้อมด้วยรมิฝีปากย้ิมสวยและดวงตา

ย้ิมยัว่ยวนนัน่ ชฮีเูว้นระยะห่างกับกลบีปากของอกูยองทีโ่น้มลงมาก่อนเอ่ยขึน้

"ไม่เอาน่า ผมจะไปคิดแบบนั้นได้ยังไงกันครับ"

ชีฮูคลายมือที่จับปกเสื้อออกก่อนจะสอดเข้าไปโอบรอบหลังคอของ 

อกูยองไว้ เขานวดถูกระดกูทีน่นูออกมาพลางกดจบูลงบนรมิฝีปากของอกูยอง 

จากนัน้จงึสอดลิน้เข้าไปบดคลงึอย่างซุกซนไปรอบโพรงปากอุน่ร้อนและเปียกชืน้

เขาออกแรงบีบมือที่จับลาดไหล่ของชีฮูเพิ่มขึ้น ปลายเท้าจิกเกร็ง ทั้งยัง

รู้สึกราวกับมีกระแสไฟฟ้าช็อตแล่นแปลบไปตามบั้นเอว เรียวลิ้นที่หยอกล้อ 

อยู่ตรงบริเวณเพดานปากเริ่มหนักหน่วงขึ้นก่อนที่ปลายลิ้นเรียวจะไล้ไปตาม

ซอกฟัน

อูกยองหอบหายใจและจิกบ่าอีกฝ่ายแน่น เสียงชื้นแฉะของน�้าลาย 

ทีผ่สมปนเปกันและเสยีงของเรยีวลิน้ท้ังสองทีเ่ก่ียวกระหวัดดงัไปท่ัว เปลอืกตา

เห่อแดง ขนตาสั่นระริก 

อ่า...รู้สึกดีเกินไปแล้ว

ความกระสันแล่นข้ึนมาตามกระดูกสันหลัง มันล้นปรี่เสียจนฟีโรโมน

แทบจะถูกหลั่งออกมา

อกูยองกระตอืรอืร้นตอบโต้ลิน้ทีบ่ดคลงึน้ันอย่างลามกโดยไม่นึกเอยีงอาย  

มือของเขาละจากบ่าลงมาลูบไล้แผ่นอกหนาของชีฮูโดยไม่รู้ตัว และบีบเคล้น

กล้ามอกแกร่งนั้นผ่านเนื้อผ้าไม่หยุดมือ
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พวกเขากลืนกินน�้าลายของกันและกันโดยท่ีไม่รู ้เลยว่าของใครเป็น 

ของใคร เอวเริ่มอ่อนแรงลงท้ังๆ ที่ยังน่ังอยู่บนโซฟา สัมผัสมือยามท่ีไล้ต้ังแต่

ต้นคอมาจนถึงติ่งหูกระตุ้นให้เสียงครางดังออกมา

รู้สึกดีเป็นบ้า ท�ากันวันนี้เลยดีไหมนะ

หัวสมองของอูกยองจากที่ก�าลังคิดว่าพรุ่งน้ีจะไปท�างานดีไหม เพราะ

ผลกระทบของการมีอะไรกับอัลฟ่าตรงหน้าคงหนักหนาเอาการไม่ว่าพวกเขา

จะท�ากันจนเสร็จหรือไม่ก็ตาม ชีฮูคว้ามืออูกยองท่ีก�าลังมุดเข้าไปในรอยแยก

ของสาบเสื้อไว้พลางละริมฝีปากออก

อูกยองที่ก�าลังหอบหายใจมองเห็นนัยน์ตาของชีฮูท่ีดูเคลิบเคล้ิมขึ้น 

อีกระดับ แผ่นอกราบเรียบกระเพ่ือมไหวเฮือกหน่ึงก่อนสงบน่ิงลง น้ิวโป้งของ 

ชีฮูนวดคลึงเนื้ออ่อนนุ่มด้านในข้อมือของอูกยอง 

"ฮ่า..."

ชีฮูกัดริมฝีปากล่างเบาๆ ยามมองอูกยองท่ีระบายลมหายใจชื้นเพราะ

ความเสยีวซ่านท่ีแล่นพล่านแถวข้อมอื กลบีปากบวมแดงเปียกชืน้ของอกีฝ่ายน้ัน 

ดึงดูดสายตาของอูกยองอยู่ไม่คลาย 

ชีฮูปล่อยข้อมือก่อนแตะนิ้วลงบนริมฝีปากของอูกยองพร้อมไล้สัมผัส 

รมิฝีปากบางอย่างอ่อนโยน ก่อนสอดเข้าไปผ่านช่องว่างและบดขย้ีผนังโพรงปาก 

เปียกชุ่ม จากนั้นจึงค่อยดึงน้ิวออก ชีฮูถอนหายใจด้วยสีหน้าเคร่งขรึมขึ้น 

เล็กน้อยก่อนจะลุกขึ้นยืน

"ผมจะไปเตรียมมื้อเย็น คุณไปอาบน�้าเถอะ"

อูกยองทอดสายตามองตามแผ่นหลังของชีฮูท่ีมุ่งหน้าไปทางห้องครัว

พลางเสยผมอย่างไม่สบอารมณ์เพราะร่างกายท่ียังคงรูส้กึวูบวาบและตืน่ตวัอยู่

อะไรกัน นี่เราก�าลังรู้สึกเสียดายอยู่งั้นเหรอ

อกูยองแค่นย้ิมพลางใช้ฝ่ามอืถูใบหน้าราวกับไม่อยากจะเชือ่ในความคดิ 

ของตัวเอง

หลังจัดการมื้อเย็นและล้างจานจนเสร็จอูกยองก็เปิดประตูออกเพ่ือ
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ถ่ายเทอากาศภายในห้อง ก่อนจะก้าวเท้าไปยังระเบยีง เขาชอบความรูส้กึเวลาที ่

สายลมเอื่อยยามค�่าคืนพัดผ่านเส้นผม มันเป็นบรรยากาศอันสมบูรณ์แบบ 

ในฤดูใบไม้ร่วงที่ไม่หนาวไม่ร้อนจนเกินไป

อกูยองยนืมองภาพทวิทศัน์ทีร่ะยิบระยับไปด้วยแสงไฟอยู่ตรงราวระเบยีง 

สกัพักก่อนสมัผสัหน้าท้องเบาๆ ด้วยความทียั่งรูส้กึอิม่ตือ้ไม่หาย เหน็ทีคงต้อง

ยกความดีความชอบให้ชีฮู ช่วงน้ีเขาจึงกินข้าวได้เยอะข้ึนและกินตรงเวลา 

ทั้งมื้อเช้ามื้อเย็น 

ขืนเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ พุงจะไม่ออกแย่เลยเหรอ

อูกยองลองลูบคล�ารอบเอวเพื่อเช็กดูว่ามีเนื้อหนังเพิ่มขึ้นมาบ้างหรือไม่

"ท�าอะไรน่ะครับ"

ชีฮูที่เพ่ิงเดินออกมานอกระเบียงส่งเสียงเอ่ยถามเมื่อเห็นท่าทางของ 

อูกยอง กลิ่นหอมอ่อนๆ ของผลิตภัณฑ์ส�าหรับผิวฟุ้งกระจายออกมาจาก

ร่างกายของชีฮูที่เพ่ิงอาบน�้าเสร็จใหม่ๆ กลิ่นที่เย็นสบายและสดชื่นน้ันเป็น 

กลิน่ของใช้ท่ีอยู่ในห้องของเขาเอง แม้อกีฝ่ายจะใช้กลิน่เดยีวกันกับเขา แต่กลิน่

ก็จะเปลี่ยนไปตามร่างกายของแต่ละคน ให้ความรู้สึกซับซ้อนยากเกินกว่าจะ

บรรยาย แต่ก็ยังรู้สึกราวกับเป็นหนึ่งเดียวกัน

กลิ่นฟีโรโมนของชีฮูจะเป็นกลิ่นอะไรกันนะ เขาเริ่มสงสัยใคร่รู ้ถึง 

กลิน่ของชฮีทูียั่งไม่เคยได้ลองสมัผสัข้ึนมา อกูยองเคยได้ยินคนบอกว่าฟีโรโมน 

ของเขาคือกลิ่นดอกไม้เข้มข้น แน่นอนว่าทั้งอัลฟ่าและโอเมก้าต่างก็รับรู้ได้ถึง

กลิน่หอมทีจ่ะคอยดงึดดูซึง่กันและกัน ทว่ากลิน่เฉพาะตวัของแต่ละคนน้ันก็จะ

แตกต่างกันออกไป จนอดท่ีจะจินตนาการไม่ได้ว่าอีกฝ่ายจะมีกล่ินฟีโรโมน

แบบไหน ไม่รูว่้าเพราะอะไรแต่เขาคดิว่าชฮีนู่าจะเหมาะกับกลิน่เข้มๆ มากกว่า

กลิ่นหอมหวาน หรือไม่ก็อาจเป็นกลิ่นสะอาดสดชื่นเช่นกลิ่นมิ้นต์

"วันนี้แปลกๆ นะครับ มีเรื่องอะไรหรือเปล่า"

ชีฮูเอียงศีรษะไปมาด้วยความข้องใจกับสายตาที่จ้องมองมาทางตน

เงียบๆ โดยไม่พูดไม่จา แถมวันน้ีอูกยองยังดูร้อนแรงกว่าปกติอีก แต่ใน 

ขณะเดยีวกันก็ดเูหมอืนจะมเีรือ่งกลดักลุม้ใจมากมาย อกูยองวาดรอยย้ิมหวาน
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อย่างสขุใจได้เพียงชัว่ครูก่่อนจบลงด้วยการจมหายเข้าสูภ่วังค์ความคดิอยู่เพียง

ผู้เดียว

"ไม่มีอะไรหรอกครับ"

อกูยองละสายตาจากชีฮทูีข่ยับเข้ามาใกล้และมองตรงไปยังภาพเบือ้งหน้า  

ชีฮูเดินไปยืนเคียงข้างขณะตรึงสายตามองมุมด้านข้างของอูกยองท่ีเอ่ยตอบ

พลางเท้าแขนวางบนราวระเบยีง นิว้เรยีวเกลีย่ผมหน้าม้าทีพั่ดปลวิไปตามลม

ออกให้ อูกยองถึงกับผ่อนลมหายใจออกมาเพราะแรงมือนั้นเบาและอ่อนโยน

ราวกับขนนก

"จะว่าไป ท�าไมวันนี้ถึงดูยิ้มสวยกว่าปกติกันนะ"

"แค่สวยเหรอครับ"

"ทั้งสวย ดูดี น่ารัก งดงาม แล้วก็น่าเอ็นดูเลยล่ะครับ"

อูกยองหลุดย้ิมกับค�ายอของชีฮูที่สรรหาค�าศัพท์ส�าหรับบรรยาย 

ความงดงามจากท่ัวโลกมาพูด ชฮีเูก่งนกัในการพูดเรือ่งน่าอายโดยท่ียังสามารถ

คงสีหน้าและน�้าเสียงให้ราบเรียบได้ แต่เขาก็ตลกตัวเองเหมือนกันท่ีเริ่มชิน 

กับวิธีการพูดแบบน้ันจนสามารถทนนิ่งฟังได้แล้ว พวกเขาต่างรู้สึกสบายใจ

มากขึ้นเวลาที่อยู่ด้วยกันและไม่ได้รู้สึกอึดอัดต่อให้ไม่มีใครพูดอะไร

"ผมกินดีอยู่ดีเพราะคุณเลย ถ้าคุณยังอยู่กับผมแบบน้ีต่อไปผมคง 

หมดหล่อแน่ รู้สึกเหมือนจะมีพุงแล้วด้วยเนี่ย"

"เรื่องนั้นต้องให้คนอื่นเป็นคนพิสูจน์นะครับ"

ชีฮูขยับตัวไปยืนทางด้านหลังอูกยองก่อนโอบกอดเอวคอดท่ีไร้การ

ป้องกันเพราะแขนสองข้างของเจ้าตัวนั้นวางอยู่บนราวระเบียง ชีฮูวางฝ่ามือ 

ลงแนบบนหน้าท้องของอกีฝ่ายด้วยความเคยชนิ สมัผสัท่ีไม่ทันได้ตัง้ตวัท�าเอา

อกูยองยืดหลงัตรง หน้าท้องหดเกรง็ พร้อมสะดุง้เฮอืกกับเสยีงหัวเราะแผ่วเบา

ที่ดังขึ้นข้างใบหู 

อณุหภมูใินร่างกายท่ีเย็นเฉยีบเพราะอากาศยามค�า่คนืพลนัเริม่พุ่งสงูขึน้ 

เมือ่มาเจอกับร่างกายอบอุน่ของคนทีเ่พ่ิงอาบน�า้เสรจ็หมาดๆ อกูยองสมัผสัได้ว่า 

ฝ่ามอืทีไ่ล้วนหน้าท้องส่วนบนน้ันไม่ได้หมายมัน่ท่ีจะปลกุป่ันอารมณ์แต่อย่างใด  
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เขาจึงรู้สึกผ่อนคลายลงพร้อมกับเอนกายพิงล�าตัวเข้ากับแผ่นอกของอีกฝ่าย 

ชีฮูกระชับอ้อมกอดให้อูกยองขยับเข้ามาแนบชิดมากยิ่งขึ้น

"ไม่เห็นจะอ้วนเลยครับ สงสัยความพยายามของผมน่าจะยังไม่มากพอ

แน่เลย"

ลมหายใจซึ่งถูกปล่อยออกมาพร้อมน�้าเสียงนุ่มนวลล่องลอยผ่านใบหู

จนชวนให้รูส้กึจัก๊จี ้ล�าตวัแนบชดิปราศจากช่องว่างระหว่างกัน ท่อนแขนแกร่ง

โอบกอดหน้าท้องของอูกยองแนบแน่น อัตราการเต้นของหัวใจเขาค่อยๆ  

เพิ่มขึ้นทีละนิด ความประหม่ายังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ราวกับว่าระยะห่างระหว่าง

ความสัมพันธ์ของท้ังสองคนที่ท�าเพียงแค่จูบแบบเด็กน้อยมาทั้งอาทิตย์ได้ 

พังทลายลงด้วยการจูบอันดุเดือดที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อน

ชีฮูขยับใบหน้าเข้ามาใกล้จนเขาสัมผัสโดนเส้นผมเปียกชื้นท่ียังไม่ถูก 

เป่าแห้ง อกูยองกลนืน�า้ลายแห้งผากลงคอเพ่ือข่มอาการประหม่า บรรจงหายใจ 

เข้าออกด้วยหน้าท้องท่ีถูกโอบรดัไว้แน่น เขาเคยบอกอกีฝ่ายไปหลายรอบแล้ว

ว่าให้เป่าผมก่อนออกจากห้องน�้า ทว่าอีกฝ่ายก็ยังคงท�าเหมือนเดิม พอเขา 

กลับถึงห้องแล้วมาอาบน�้า ระหว่างน้ันชีฮูก็จะเป็นคนเตรียมมื้อเย็น เมื่อเขา

ล้างจานและชีฮูอาบน�้าเสร็จ เขาก็จะช่วยเป่าผมให้กับอีกฝ่าย มันกลายเป็น 

กิจวัตรเดิมๆ ที่เริ่มคุ้นชินภายในเวลาเพียงไม่กี่วัน

"ไปเป่าผมกันครับ เดี๋ยวหวัดจะกินเอา"

อูกยองขย้ีผมที่ถูกเป่าด้วยลมอุ่นร้อนจนแห้งดีและปลิวไสว เขาพูดขึ้น

ขณะหลุบตามองกลางกระหม่อมของชีฮูที่นั่งอยู่บนพ้ืนตรงหว่างขาของเขา

พลางหันหน้าไปทางโทรทัศน์

"พรุง่นีผ้มมนัีดกับเพ่ือนครบั พอดเีพ่ือนบอกว่าจะแต่งงานแล้ว เพราะงัน้ 

ผมอาจจะกลับดึกหน่อยนะครับ"

ชฮีเูอีย้วตวักลบัไปพร้อมกับท�าหน้าบึง้ตงึ เมือ่สบเข้ากับแววตาทีแ่ฝงไว้

ด้วยความไม่พอใจอูกยองจึงพานขมวดคิ้วตามไปด้วย

"ไม่ยุติธรรมเลย" 



15บีBB

"ไม่ยุติธรรมอะไรกันครับ"

ชีฮูพึมพ�าเสียงแผ่วและถอนหายใจออกมาทันทีท่ีอูกยองย้อนถาม  

นิว้เรยีวยาววอแวข้อเท้าท่ีโผล่พ้นขากางเกงวอร์มซึง่อ้ากว้างเพราะไม่มแีถบยางยืด  

ค�าถามปรากฏข้ึนในดวงตาของอูกยองผู้พยายามไม่สนใจความรู้สึกจั๊กจี ้

ที่ค่อยๆ แล่นมาตามสัมผัสจากปลายนิ้ว

"ผมอุตส่าห์เคลียร์ตารางงานเพื่อรอเวลาที่จะได้อยู่กับคุณ แต่คุณกลับ

นัดกับคนอื่น ไม่ยุติธรรมเลยสักนิด"

อูกยองลอบย้ิมขณะมองใบหน้าที่แสดงความไม่พอใจออกมาอย่าง 

เปิดเผย มือของชีฮูอาศัยทีเผลอเลื้อยผ่านขากางเกงข้ึนมาถึงขาเรียบเนียน 

ก่อนคว้าเข้าที่น่อง นิ้วโป้งกดไล้วนผิวเนียนนุ่มพลางบีบน่องและปล่อยออก 

เสมอืนตรวจสอบความนุ่มนิม่ของมนั จากนัน้การกระท�าท้ังหมดก็หยุดลงเพราะ

ค�าพูดของอูกยอง 

"เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วตอนกลางวัน รู้ไหมครับว่าผมเจอใคร"

ชีฮูขมวดคิ้วกับค�าถามโลกแตกและค่อยๆ เริ่มขยับมืออีกครั้ง ชีฮูฉีกยิ้ม

พึงพอใจเมือ่ได้เหน็ปฏิกิรยิาอ่อนไหวของอกูยองทีก่ระตกุเฮอืกยามตนลากเลบ็

หยอกเบาๆ ตั้งแต่น่องจนถึงข้อเท้า

"ใครครับ"

"ผู้จัดการคุณไง"

อูกยองกัดริมฝีปากล่างแล้วเอ่ยตอบ ชีฮูจึงเอียงคอด้วยความสงสัย

"ฮยอนอู?"

"ผมไม่รู้จักชื่อเขาหรอกครับ แต่เขาบอกว่าเป็นผู้จัดการของนายแบบ 

จองชีฮูที่อยู่ห้อง 2001"

คราวน้ีชฮีเูปลีย่นมาลบูไล้วนแถวหลงัข้อพับบ้าง การเคลือ่นไหวภายใต้

ร่มผ้าท�าให้เกิดจินตนาการแปลกๆ ที่อูกยองเองก็ไม่สามารถอธิบายได้จน

ดวงตาของเขาเริ่มแปรเปลี่ยนเป็นสีแดง

"แล้ว?"

"เขามาขอโทษคนที่อยู่ชั้นบนและล่างที่โดนเสียงต่อเติมห้องรบกวน..."
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อกูยองหยุดกล่าวพลางระบายลมหายใจแล้วจบัมอืของชฮีท่ีูเลือ้ยขึน้มา

ด้านบนและคลงึหัวเข่าเขาเล่นออกมานอกร่มผ้า อกูยองวาดรอยย้ิมบางยามเห็น 

ชฮีทูีถ่อนหายใจอย่างขัดใจพร้อมส่งสายตาบอกให้เขาพูดต่อ พอเหน็ท่าทีของ 

อูกยอง ชีฮูก็หรี่ตามองอย่างนึกน้อยใจ

"เขามาขอความกรุณาให้ช่วยเข้าใจและจะขอเวลาซ่อมแค่สามวัน

เท่านั้น เพราะงั้นคุณไม่มีสิทธ์ิมางอนผมนะ ก่อนอื่นคุณช่วยเอามือออกแล้ว

อธิบายมาสิครับ"

"อธิบาย?"

ชีฮูเอามือออกอย่างว่าง่ายพลางยกย้ิม แววตาของอูกยองเต็มไปด้วย

ค�าถาม เขานึกว่าอีกฝ่ายจะตกใจแต่กลับยิ้มร่าอารมณ์ดีเสียอย่างนั้น

"คณุไม่ต้องถามผมหรอกนะว่าผมบวกเวลาเพ่ิมท�าไม ผมต้องสงสยัคณุ

มากกว่าอีก คุณรู้ความจริงอยู่แล้วแต่ท�าไมถึงไม่ยอมพูดอะไรเลยล่ะครับ"

ชฮียู้อนถามพร้อมกับเอนตวัเข้าหาและเท้าแขนทัง้สองข้างลงบนหน้าตกั 

ของอกูยอง แก้มของอกูยองขึน้สแีดงชดั ชฮีย้ิูมกว้างขึน้กว่าเดมิเมือ่เห็นอกีฝ่ายเขนิ  

ดูได้จากแก้มที่เห่อร้อนราวกับก�าลังประหม่านั่น

"ก็..."

"ก็?"

หวัคิว้ของอกูยองขมวดเข้าหากัน เขาตัง้ใจจะชงิจบัผดิอกีฝ่ายก่อนแท้ๆ 

แต่ท�าไมถึงกลายเป็นเขาท่ีโดนจับผิดเอาเสียได้ ก่อนหน้านี้ชีฮูบอกว่ารู้สึก 

ไม่ยุติธรรม ซึ่งคนที่ควรรู้สึกไม่ยุติธรรมนั้นมันควรจะเป็นเขาต่างหาก ในเวลา

แบบนี้เขาคงจ�าต้องเอาชนะด้วยวิธีหน้าด้านหน้าทนแบบที่อีกฝ่ายชอบใช้  

อูกยองตัดสินใจแค่นหัวเราะพลางเอ่ยตอบ

"เรื่องนั้นคุณยังต้องให้ผมพูดอีกเหรอ"

"อะไรกัน นี่คุณก�าลังเอาคืนผมอยู่หรือไงครับ"

ชีฮูย้ิมอ่อนก่อนวางคางลงบนท่อนแขนที่อยู่บนตักของเขา อูกยอง 

ก้มมองกลีบปากกระจับสีสดและสันจมูกราบเรียบราวกับได้ช่างฝีมือดีมา

บรรจงเหลาให้ อกูยองคดิหนกัเพราะไม่รูว่้าตวัเองควรจะเอามอืวางไว้ตรงไหนดี  
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ในเมื่ออีกฝ่ายจับจองที่ว่างบนหน้าตักเขาไว้แล้ว สุดท้ายเขาจึงต้องวางมือลง

ข้างๆ ต้นขาของตัวเองแทน

"ผมไม่ได้รู้สึกดีกับการโกหกคุณเลยนะครับ แต่ตอนนี้ผมก็คงสบายใจ

ได้แล้วล่ะ"

ไม่ได้รูส้กึดอีะไรกันล่ะ หน้าตาหาความส�านกึผดิแทบไม่เจอเลยด้วยซ�า้ 

แถมยังท�าเป็นพูดดีอีก 

อูกยองคิดพลางแค่นหัวเราะ

"ไม่คิดว่าผมจะอยากไล่คุณบ้างเหรอ"

"คุณไม่มีทางคิดแบบนั้นอยู่แล้วนี่ครับ"

อูกยองแอบเบ้ปากเมื่อเห็นอีกฝ่ายยกยิ้มมุมปากน้อยๆ เขาไม่ได้คิดจะ

ท�าแบบนั้นก็จริง ทว่าชักจะเริ่มหมั่นไส้ตั้งแต่เมื่อครู่นี้แล้ว ถ้าได้ใช้มือจับแก้ม

พองๆ นั่นแล้วบิดสักทีคงจะสะใจอยู่ไม่น้อย อูกยองคิดก่อนจะต้องรีบพับ 

ความคิดนั้นเก็บลงไปทันทีเพราะรู้สึกเหมือนเป็นการเพ่ิมต�าหนิให้ผิวพรรณ 

อันเรียบเนียนซึ่งถูกดูแลมาอย่างดีโดยใช่เหตุ 

รูปร่างหน้าตาหมอนี่ล�้าค่าอย่างกับสมบัติ ต้องประคบประหงมหน่อยสิ 

อูกยองพยักหน้าหงึกหงักขณะพยายามหาเหตุผลให้ตัวเอง

"ว่าไปแล้วผมก็ยังไม่ได้ถามเลย คุณซ่อมอะไรเหรอครับ"

"ผมเปลี่ยนพ้ืนเป็นวัสดุกันลื่นท้ังห้องน่ะครับ คิดว่ามันน่าจะดีส�าหรับ 

เต้าหู้น่ะ"

ชีฮูอยู่น่ิงไม่ขยับเขย้ือน อีกฝ่ายท�าเพียงขยับริมฝีปากตอบ และทันทีท่ี

อูกยองตอบกลับมาว่า "หืม?...แบบนี้นี่เอง" ชีฮูจึงเงยหน้าขึ้นมา นัยน์ตาสีด�า

ภายใต้ขนตายาวที่ช้อนขึ้นสบตากับอูกยองนั้นทอประกาย

"ค�าชมล่ะครับ"

สุนัขก็สุนัขตัวเอง เงินก็เงินตัวเอง แล้วยังจะมาอยากได้ค�าชมอะไร 

จากเขาอกี อกูยองอ้าปากเตรยีมเอ่ยตอบแต่แล้วก็ต้องหบุลงเพราะสหีน้าของ

ชีฮู ความรู้สึกของเขาเหมือนก�าลังมองดูแมวที่คาบตุ๊กตาตัวโปรดมาวางไว ้

ตรงหน้าและถามว่า 'ของขวัญไง ฉนัเก่งใช่ไหม ถูกใจหรอืเปล่า ขอขนมหน่อยส'ิ 
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ไม่มีผิด ชีฮูเหมือนแมวน้อยจอมหย่ิงที่แสร้งท�าตัวโอหังในยามปกติ แต่พอ

อารมณ์ดีหน่อยก็เข้ามาออดอ้อนเคลียคลอเอาใจ ท่าทางของอีกฝ่ายราวกับ

หากเกาคอให้ก็คงจะส่งเสียงร้องครางเครือออกมา อูกยองจึงเผลอใช้นิ้ว 

เกาคางให้อีกฝ่ายอย่างไม่ทันรู้ตัว

"เก่งมากครับ"

ชีฮูหยุดนิ่งกับค�าชมเจือเสียงหัวเราะซึ่งมาพร้อมกับสัมผัสจากเรียวนิ้ว 

ที่ขยับเกาอยู่ใต้คาง สีหน้าของชีฮูพลันแข็งทื่อไปทันที 

"ก็ชมไปแล้วนี่ ไม่ดีใจหรือไง"

อกูยองหัวเราะขบขันกับเสยีงบ่นอบุอบิประหนึง่เดก็ขีน้้อยใจ จากน้ันจงึ

ปล่อยมอืออกจากคางของชฮี ูแล้วโน้มตวัลงไปฝากรอยจบูเบาๆ อกูยองค่อยๆ 

ระบายยิ้มจนตาหยีหลังได้สัมผัสริมฝีปากนุ่มก่อนจะผละถอยออกมา

"ค�าชมก็ได้ไปแล้ว รางวัลก็ได้ไปแล้ว ตอนน้ีมนุษย์เงินเดือนท่ีวันพรุ่งน้ี

ยังต้องไปท�างานอย่างผมคงต้องขอตัวไปเข้านอนก่อนนะครับ"

การรวมตวัครัง้น้ีเป็นการรวมตวัในรอบหลายปีเพ่ือมาฉลองการแต่งงาน 

ซึ่งก็อาจจะมีดื่มเหล้ากันบ้างตามประสา ดังน้ันอูกยองจึงไม่ได้ขับรถมาด้วย

แต่อาศัยติดรถของซอนโฮมาส่งท่ีจุดนัดพบ สีหน้าเขาผ่อนคลายลงยาม 

หวนนกึถึงชฮีทูีเ่มือ่เช้าคว้าแขนเขาไว้ก่อนออกไปท�างานและก�าชบัว่าห้ามดืม่เยอะ  

อูกยองดูชื่อร้านกับป้ายร้านท่ีอินซอกส่งมาให้พลางคิดว่าตัวเองคงจะอวยพร

พอเป็นพิธีแล้วค่อยขอตัวกลับก่อนกลางคัน ก่อนออกตัวเดินไปทางร้านเหล้า

"อูกยอง!"

ชายหนุม่ทีเ่ดนิวนไปวนมาอย่างกระวนกระวายอยู่บรเิวณหน้าอาคารซึง่

เป็นที่ตั้งของร้านเหล้า เมื่อเห็นอูกยองจึงรีบสาวเท้าเข้ามาหา พออูกยองเห็น

แทฮยอนผู้เป็นเพ่ือนร่วมรุ่นท่ีไม่ได้พบเจอกันมานานเร่งฝีเท้าเดินมาเช่นน้ัน 

จึงเอียงศีรษะด้วยความสงสัย

"ไม่ได้เจอกันนานเลยนะ ท�าไมนายออกมาอยู่ข้างนอกล่ะ รอใครอยู่เหรอ"

"รอนายไง เดี๋ยวก่อนนะ"
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แทฮยอนจับแขนอูกยองท่ีก�าลังจะเดินเข้าไปด้วยสีหน้าไม่สบายใจ  

ชายหนุ่มมองสีหน้างงงันของอูกยองแล้วถอนหายใจพลางนวดขมับ ท่าทาง 

ดูเหมือนมีเรื่องหนักใจที่ไม่สามารถเอ่ยออกมาได้อย่างง่ายดาย

"นายรู้ใช่ไหมว่าโรงพยาบาลสัตว์ที่ฉันท�างานอยู่ นอกจากฉันแล้วยังมี

สัตวแพทย์อยู่อีกหลายคน"

อูกยองกอดอกมองแทฮยอนเล่าเร่ืองท่ียังไม่ได้ถาม เขาไม่รู้ว่าอีกฝ่าย

ต้องการพูดอะไรถึงได้เกร่ินข้ึนมาเสียมากมาย แต่คงไม่ใช่เรื่องน่าอภิรมย ์

สกัเท่าไรแน่ อกูยองยืนทิง้สะโพกแทนการเร่งให้เข้าประเดน็หลกัเสยีที แทฮยอน 

จึงเริ่มเอ่ยต่อ

"เมื่อไม่นานมานี้มีสัตวแพทย์คนใหม่เข้ามา เขาคือรุ่นพี่โดจุน"

สหีน้าของอกูยองบึง้ตงึทนัใด หัวคิว้ย่นเข้าหากันราวกับไม่พอใจท่ีได้ยิน

ชื่อนั้น น�้าเสียงของแทฮยอนที่ก�าลังเล่าต่อจึงเต็มไปด้วยความรู้สึกผิด

"พ่ีเขาได้ยินฉนัคยุโทรศพัท์กับอนิซอก เลยดนัทุรงัยืนกรานว่าจะมาฉลอง

ด้วย ขอโทษนะ ฉันพยายามจะห้ามเขาแล้วแต่ห้ามไม่ได้"

"ไอ้เวรนั่น"

ค�าหยาบคายที่แทบจะไม่ค่อยได้พูดหลุดออกมาจากปากของอูกยอง 

เขาเสยผมแรงๆ ข่มความหงุดหงิดที่โถมเข้ามา รุ่นพ่ีน่ันไม่ได้สนิทอะไรกับ 

อินซอกเป็นพิเศษเลยด้วยซ�้า เหตุผลท่ีลงทุนถ่อมาถึงท่ีน่ีจึงเป็นท่ีแน่นอน 

อยู่แล้วว่าต้ังใจมาหาเรือ่ง คงคดิว่าอกูยองท่ีตวัเองตัง้ใจจะท�าลายแต่ไม่ส�าเรจ็

ต้องมางานนี้ด้วยแน่ๆ อูกยองอดแค่นหัวเราะกับความโง่เขลาน้ันท่ียังสลัด 

เรื่องราวเก่าๆ เมื่อหลายปีก่อนออกไปไม่ได้สักที

"นายจะเอาไง จะกลับเลยไหม ฉันจะได้ไปบอกคนอื่นๆ ให้ พวกเรา 

เข้าใจนายนะ"

อูกยองผ่อนลมหายใจอย่างหงุดหงิด ท่าทีของแทฮยอนดูรู้สึกผิดจน

ลนลาน อกูยองทีข่มวดคิว้ด้วยความไม่พอใจจงึค่อยๆ พยายามสงบสตอิารมณ์ลง

"ช่างเถอะ ไม่ใช่ความผิดนายเสียหน่อย ไม่ต้องขอโทษหรอก ฉันไม่มี

เหตุผลอะไรให้ต้องหลบไอ้เวรนั่นด้วย เข้าไปกันเถอะ"
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แทฮยอนคาดไม่ถึงกับค�าพูดของอูกยองจึงมีท่าทางสองจิตสองใจ 

ระหว่างน้ันอูกยองก็เร่ิมก้าวเท้าเดิน เขาจะไม่ยอมพลาดการร่วมฉลองการ

แต่งงานของอนิซอกเพราะโดจนุแน่ อกีอย่างเขาก็ไม่มเีหตผุลท่ีจะต้องหนีด้วย 

เขากลัวแค่ว่าอีกฝ่ายจะมาถึงก่อนและนั่งจับจองที่ไว้พร้อมท้ังรอพูดจาหมาๆ 

ใส่เขาก็เท่านั้น

เมือ่เข้ามาในร้านอกูยองจงึเดนิตรงไปยังโต๊ะส�าหรบัรองรบัลกูค้ากลุม่ใหญ่ 

ที่มีเพื่อนๆ ของเขานั่งอยู่ก่อนสิบกว่าคน บรรยากาศในโต๊ะค่อนข้างสงบเงียบ

ไม่สมกับเป็นการฉลองการแต่งงานเลย

"อูกยอง" 

อนิซอกดดีตวัลกุจากทีน่ั่งเมือ่เหน็อกูยอง ก่อนเลกิค้ิวเป็นค�าถามส่งไปหา 

แทฮยอนที่ละล้าละลังเดินตามมา พอแทฮยอนยักไหล่อย่างหมดหนทาง 

อินซอกจึงถอนหายใจ

"ไม่ได้เจอกันนาน ยินดีกับการแต่งงานด้วยนะ"

"อืม ไม่ได้เจอกันนานเลย ขอบใจนะ มานั่งนี่สิ"

อินซอกพาอูกยองมานั่งลงตรงที่ข้างตัวเอง ชายหนุ่มพยายามท�าให้เขา

นั่งห่างจากโดจุนมากที่สุด แต่เน่ืองจากท่ีนั่งเป็นโซฟากับโต๊ะทรงกลม ท่ีน่ัง 

ตรงน้ีจึงคล้ายจะเป็นต�าแหน่งที่เหมาะแก่การประชันสายตาเช่นกัน น�้าเสียง

ติดหยาบกระด้างลอยข้ามมาหาอกูยองท่ีก�าลงันัง่ลงและทักทายเพ่ือนๆ คนอืน่

"เห็นรุ่นพี่แล้วไม่คิดจะทักทายหน่อยหรือไง"

"ไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยนะ"

"น่ันสินะ หลังเรียนจบก็เพ่ิงได้มาเจอกัน ตอนน้ีจะสามสิบอยู่แล้วแต่

หน้าตาดูดีขึ้นเรื่อยๆ เลยนี่ เพราะเป็นโอเมก้าเลือดบริสุทธิ์หรือเปล่านะ"

อีกฝ่ายเริ่มหาเรื่องทันทีที่เจอกัน อูกยองพยายามระงับอารมณ์คุกรุ่น 

ทีเ่ริม่เดอืดพล่าน เขาเมนิเฉยต่อถ้อยค�าทีไ่ม่มค่ีาแม้แต่จะแสร้งฉกีย้ิมตอบก่อน

หันศีรษะไปทางอินซอก

"คุณฮียอนก็สบายดีใช่ไหม คงเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ส�าหรับเธอ

เหมือนกันนะเนี่ย เธอคอยช่วยเหลือนายทุกเรื่องเลยนี่เนอะ"
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"นั่นสิ คุณฮียอนนี่อย่างกับแม่พระมาโปรดเลย ดูแลเธอดีๆ ด้วยนะเว้ย"

"เห็นนายหลงรักเธอหัวปักหัวป�าตั้งแต่สมัยเรียน ขอให้ใช้ชีวิตร่วมกัน

อย่างมีความสุขล่ะ"

อูกยองพูดเปิดประเด็นพลางย้ิมอ่อนโยนให้อินซอก เพ่ือนๆ คนอื่นจึง 

พากันพูดผสมโรงเพ่ือช่วยให้บรรยากาศกลับมามีชีวิตชีวาทีละนิด ทุกคน

พยายามเพิกเฉยต่อโดจุนที่นั่งปักหลักเงียบกริบจนยากจะคาดเดาว่าอีกฝ่าย

ก�าลังคิดอะไรอยู่

"โรงพยาบาลของพวกนายเป็นไงกันบ้างล่ะ"

หลังจากพูดคุยเก่ียวกับเรื่องงานแต่งของอินซอกได้สักพักหนึ่งจน 

บทสนทนาก�าลังจะหยุดชะงัก หนึ่งในกลุ่มเพ่ือนจึงโพล่งถามขึ้นมา บางคน 

ถูกจ้างไปเป็นสัตวแพทย์ในโรงพยาบาลใหญ่ แต่ส่วนใหญ่จะเปิดคลินิกเอง

หรือไม่ก็รวมกลุ่มกับเพ่ือนคนอ่ืนๆ เพ่ือนส่วนใหญ่ก็บริหารงานท่ีโรงพยาบาล

มาประมาณสามสีปี่ได้แล้ว ไมเ่หมอืนกบัอกูยองทีท่�างานทีอ่ืน่ก่อนจะหยดุพกั

ระยะหนึ่งแล้วค่อยมาเปิดคลินิกเองในปีนี้ 

"ตอนนี้เหมือนจะเข้าที่เข้าทางบ้างแล้ว แต่ก็ไม่ง่ายนักหรอก"

"นั่นสิ มันไม่ใช่ตรวจอย่างเดียวแต่ต้องบริหารด้วย เหนื่อยกว่าที่คิดอีก"

จองยุนยกแก้วเหล้าตรงหน้าขึ้นกระดกแล้ววางลงจนเกิดเสียงดัง

"เฮ้ย! โทษที พอดีเผลอไปหน่อย" น�้าเสียงติดวิตกเปล่งออกมาเมื่อ 

ถูกสายตารุมจ้อง

"เมื่อไม่นานมาน้ีมีคลินิกมาเปิดใหม่ใกล้ๆ กัน เห็นว่าคิดราคาไม่แพง

ด้วยเพราะเพ่ิงเปิดใหม่ อีกเดี๋ยวคงจะขึ้นราคา แต่ลูกค้าเก่าๆ ฉันก็ย้ายไป 

ใช้บริการกันเยอะเลย"

จองยุนกล่าวอย่างเจ็บใจจนทุกคนเงียบไปพักหนึ่ง มันเป็นอาชีพท่ี 

เดิมพันด้วยความเป็นอยู่ อีกทั้งส่วนใหญ่ยังต้องกู้เงินมาเพ่ือเปิดคลินิกด้วย 

พวกเขาทุกคนต่างเข้าใจสถานการณ์แบบน้ีดี แทฮยอนท่ีน่ังอยู่ด้านข้างจึง 

ตบบ่าเพื่อปลอบใจ

"ของแบบนั้นน่ะอยู่ได้ไม่นานหรอก นายก็รู ้ดีนี่ ถ้าค่าตรวจถูกมาก 
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แบบน้ันยังไงสุดท้ายก็ต้องขึ้นราคาอยู่ดี อีกอย่างนะใช่ว่าพวกเจ้าของสัตว ์

จะมีแค่คนที่เลือกคลินิกเพราะราคาอย่างเดียวเสียเมื่อไหร่ มีคนที่เลือกจาก

บริการอีกตั้งเยอะ ถ้าคนเขาลองไปใช้บริการท่ีน่ันแล้วไม่ถูกใจ ยังไงเดี๋ยว 

พวกเขาก็กลับมา"

"ใช่ พวกเรารู้ความสามารถของนายดี ไม่ต้องกังวลไปหรอก"

"เดีย๋วนีม้าตรฐานของคนเลีย้งสตัว์สงูจะตาย พวกเขาดคูวามสามารถหมอ 

เก่งยิ่งกว่ามีตาทิพย์อีก"

"จรงิ ไม่มทีางดตูวัทอ็ปของคณะอย่างจองยนุของพวกเราไม่ออกหรอก"

จองยุนเห็นเพ่ือนๆ ตั้งใจปลอบตนกันใหญ่จึงหลุดหัวเราะออกมา เขา

พยายามท�าสีหน้าสดใสเพ่ือไม่ให้บรรยากาศหม่นหมองก่อนจะยกแก้วเหล้า

ของตัวเองขึ้น

"ใช่ไหมล่ะ ฉนัเป็นถึงตวัท็อปของคณะเลยนะ เขาต้องรูอ้ยู่แล้วส ิไม่ต้อง

คิดมาก มาดื่มกันเถอะ"

ทกุคนยกแก้วขึน้มาชนกับแก้วของจองยุนพลางหวัเราะ อกูยองฉกีย้ิมบาง 

แล้วยกแก้วขึน้จรดรมิฝีปาก ใบหน้าของเพ่ือนคนอืน่ๆ ยังคงปรากฏรอยยิม้และ

หัวเราะกันดีจนได้ยินน�้าเสียงเย้ยหยันดังขึ้น 

"พวกนายก�าลังนอนฝันหวานกันอยู่สินะ ใครบอกว่ามันขึ้นอยู่กับ 

ความสามารถเหรอ จะบอกว่าฉันไร้ความสามารถจนท�าคลินิกตัวเองเจ๊ง 

เลยต้องเข้ามาท�างานโรงพยาบาลที่แทฮยอนท�าอยู่หรือไง"

ใบหน้าของทุกคนพลนัฉายแววหงุดหงดิ รุน่พ่ีท่ีสนิทก็ไม่ใช่ เพ่ือนร่วมรุน่ 

ก็ไม่ใช่ เป็นแค่แขกท่ีไม่ได้รบัเชิญแท้ๆ แต่เพราะความเป็นรุน่พ่ี ตอนนีพ้วกเขา

จึงจ�าต้องพยายามสะกดกลั้นความโกรธเอาไว้

อูกยองมองโดจุนด้วยสีหน้าของคนที่ก�าลังโกรธจัด หากเขาไม่อยู่ตรงนี้

โดจุนก็คงไม่มาท่ีนี่ เขานึกหงุดหงิดท่ีเพ่ือนๆ ต้องมาอึดอัดใจเพราะตัวเอง  

อูกยองแสดงท่าทีกลัดกลุ้มพลางกัดริมฝีปากล่างไปด้วยก่อนจะควักเอา

โทรศัพท์มือถือที่ก�าลังสั่นอย่างต่อเนื่องออกมาจากกระเป๋า
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ชีฮู

อย่าดื่มเยอะ แล้วก็อย่ากลับดึกด้วยนะครับ

ถ้าต้องการกันก็โทรเรียกได้เสมอครับ ผมออกไปรับคุณได้อยู่แล้ว

อูกยอง

อีกครึ่งชั่วโมงออกจากคอนโดฯ ได้เลยครับ 

ผมจะกะเวลาออกไปให้พอดีเอง

อูกยองเหลือบมองโดจุนก่อนตอบกลับข้อความของชีฮู เขาต้องลุก 

ออกจากที่น่ังแล้วรีบออกไปจากท่ีนี่ ทุกคนจะได้สนุกสนานเฮฮากันอย่าง

สบายใจมากขึน้ อกูยองส่งต�าแหน่งทีต่ัง้กับชือ่ร้านไปให้ชฮีกู่อนเงยหน้าขึน้มา

สบตากับโดจุน

"นายคงเปิดคลินิกเป็นงานอดิเรกสินะอูกยอง ตึกที่เอามาท�าเห็นว่าเป็น

มรดกของที่บ้านด้วยนี่? ใครเอานายไปเป็นเมียคงเหมือนถูกหวยเลยล่ะ"

ในขณะท่ีทกุคนก�าลงัเงยีบเสยีง ค�าตอบของอกูยองท่ีอดกลัน้กัดรมิฝีปาก

ตัวเองจนเจ็บแสบก็ท�าเอาความเงียบนั้นพังทลายลงไปในทันที

"พี่พูดอะไรผิดไปหรือเปล่า อย่างผมน่ะต้องเป็นคน 'เอา' ไม่ใช่หรือไง"

โดจุนหยุดชะงักไปครู่หนึ่งเมื่อได้ยินน�้าเสียงเย็นเยียบก่อนระเบิด 

เสียงหัวเราะอย่างถูกใจออกมาพลางรินเหล้าลงในแก้วเปล่าของตัวเองท่ี 

ไม่มีใครรินให้ อีกฝ่ายบ่นพึมพ�า 

"น่ันสนิะ ใครเขาจะมาเอาโอเมก้าทีไ่ม่ยอมให้เอากันล่ะเนอะ ต้องเป็นฝ่าย 

ไปเอาเขาสิถึงจะถูก"

"รุ่นพี่!" 

อนิซอกได้ยินแบบนัน้จงึทบุโต๊ะก่อนดดีตวัผงึลกุขึน้ยืนพร้อมกับง้างหมดั 

ใบหน้าแดงก�่าโกรธจัดราวกับเตรียมจะพุ่งตัวออกไปในไม่ช้า โดจุนแค่นย้ิม

เอนกายพิงโซฟาพร้อมทั้งนั่งไขว่ห้าง ใบหน้าที่แหงนมองขึ้นมานั้นเต็มไปด้วย

รอยย้ิมเย้ยหยัน ขณะที่ทุกคนเป็นเบต้ากันทั้งหมด โดจุนผู้เป็นอัลฟ่าเพียง 

หน่ึงเดียวในนี้จึงปล่อยฟีโรโมนออกมาคล้ายกับต้องการปลุกปั่นอารมณ์ของ 
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อูกยอง อูกยองถอนหายใจและลุกขึ้นคว้าตัวอินซอกแล้วบังคับให้นั่งลงกับที่

"ขอโทษนะทุกคน ฉันท�าให้เสียบรรยากาศไปหมดเลย โดยเฉพาะ 

นายอินซอก ฉันขอโทษนะ"

"ใช่เพราะนายที่ไหนล่ะ ต้องโทษคนที่ไม่ได้เชิญมาสิ"

สีหน้าของอินซอกยังคงเกรี้ยวกราดแต่ก็ไม่สามารถลุกยืนได้เพราะถูก 

อกูยองกดไหล่เอาไว้ ย่ิงเห็นโดจนุมท่ีาทไีม่แยแสต่อสายตาของอนิซอก สหีน้า

ของทุกคนจึงเริ่มถมึงทึง

"ง้ันฉันขอตัวก่อนนะ รุ่นพ่ีเองก็กลับเถอะ ยังไงซะถ้าตรงนี้ไม่มีผมรุ่นพ่ี 

ก็ไม่มีความจ�าเป็นต้องอยู่ต่อแล้วนี่"

"ท�าไม ฉันยังอยากดื่มต่ออยู่เลยนะ"

"หยุดพูดมากแล้วก็ออกมาได้แล้ว"

น�้าเสียงของอูกยองเย็นชาราวกับน�้าแข็ง โดจุนกระตุกย้ิมมุมปากและ

จัดการเครื่องดื่มจนหมดก่อนลุกจากที่นั่งไปอย่างอ้อยอิ่ง

"กลบัก็ได้ ไม่เหน็จะสนุกตรงไหน ยังไงก็ยนิดกัีบงานแต่งด้วยนะอนิซอก 

ขอให้มีความสุขกับชีวิตคู่ล่ะ"

อูกยองตบบ่าอินซอกที่ก�าลังเดือดจนเลือดข้ึนหน้าขึ้นมาอีกครั้งกับ

ประโยคนั้นด้วยสีหน้าที่แฝงไปด้วยความรู้สึกผิด

"ขอโทษนะ ไว้เจอกันคราวหน้าพร้อมคุณฮียอนอีกทีฉันจะเล้ียงข้าว 

พวกนายเอง ขอโทษนะทุกคน คราวหน้าค่อยนัดกันใหม่ ขอโทษด้วยที่ท�าลาย

บรรยากาศ"

"ช่างมันเถอะ อย่าเอาแต่โทษตัวเองเพราะไอ้เวรนั่นเลย"

"ใช่ ไอ้ชาติหมานั่นมันกล้าเสนอหน้ามาได้ยังไง"

"ออกไปตอนนี้เดี๋ยวก็โดนดักรออีกหรอก นายนั่งลงก่อนเถอะ"

อกูยองย้ิมให้กับค�าพูดเป็นห่วงเป็นใยจากแทฮยอน คนอย่างโดจนุคงจะ

ยืนรออยู่ข้างนอก บางทีถ้าเขาไม่ออกไปอีกฝ่ายอาจวกกลับเข้ามาอีกครั้งก็ 

เป็นได้ เขาบอกให้ชีฮูมาที่นี่หลังจากนี้สักครึ่งชั่วโมงจึงอยากรีบจัดการปัญหา

ก่อนชีฮูมาถึงให้เรียบร้อย 
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"ช่างเถอะ ไอ้เวรนั่นก็มีดีแค่ปากเท่าน้ันแหละ พวกนายน่ังด่ืมไปเถอะ 

ไม่ต้องออกมา"

อกูยองหยิบเสือ้แจก็เก็ตท่ีถอดทิง้ไว้มาถือและก้าวเท้าเดินออกไป อนิซอก 

เดินตามออกมาด้วยความเป็นห่วงจนถึงหน้าประตู อูกยองยกก�าปั้นข้ึนมา 

ชกอกอินซอกเบาๆ เป็นการบอกให้หยุดตามมาได้แล้ว

"นี่ พระเอกของงานลุกออกมาได้ยังไงกัน"

"กลวันายจะออกไปแล้วโดนต่อยเอาน่ะส ิต้องเห็นนายขึน้แท็กซีไ่ปก่อน

ฉันถึงจะสบายใจ"

"ต่อยอะไรล่ะ นายคิดว่าฉันจะยอมโดนคนแบบนั้นต่อยหรือไง"

"ถึงอย่างนั้นก็เถอะ...แต่หมอนั่นมันก็เป็นอัลฟ่าไม่ใช่หรือไง..."

อูกยองยิ้มข�าอินซอกที่รู้ความเป็นมาเป็นไประหว่างอัลฟ่ากับโอเมก้า

เพียงแค่เรื่องส�าคัญๆ เท่านั้น เขารู้ดีว่าเพ่ือนกังวลกับเรื่องอะไร คงก�าลัง 

กลัวว่าโดจุนจะใช้ฟีโรโมนเพื่อหาเศษหาเลยกับเขาอยู่แน่ๆ 

"นี่ ถ้าหมอน่ันมีน�้ายาท�าแบบนั้นได้จริง คงท�าไปตั้งแต่สมัยเรียนแล้ว 

อัลฟ่าธรรมดาๆ แบบน้ันต่อให้บุกเข้ามากันเป็นฝูงก็ท�าอะไรฉันไม่ได้หรอก 

นายกลับไปสนุกต่อเถอะ ฉันจะได้สบายใจ"

อูกยองดันชายหนุ่มให้รีบกลับเข้าไป อินซอกจึงต้องยอมขยับเท้า 

เดินกลับเข้าไปอย่างเสียไม่ได้ ความจริงไม่ใช่แค่เรื่องท่ีจะท�าอะไรเขาด้วย 

ฟีโรโมนเท่าน้ัน แต่อกีฝ่ายยังไม่สามารถใช้ความรนุแรงได้ตามอ�าเภอใจอกีด้วย  

ย่ิงโดจุนเป็นศิษย์เก่าที่อยู่ในสายงานเดียวกัน ข่าวลือจึงย่ิงแพร่กระจาย 

ลามไปได้อย่างรวดเร็วรวมถึงยังมีผลกระทบอ่ืนๆ ท่ีจะตามมาอีกมากมาย  

อูกยองมองอินซอกที่เดินคอตกกลับโต๊ะไปก่อนตรงไปยังเคาน์เตอร์เพ่ือจ่าย 

ค่าเครื่องดื่มแล้วจึงเดินออกจากร้าน

เรี่ยวแรงมหาศาลฉุดกระชากแขนอูกยองท่ีออกมายืนนอกตัวอาคาร 

โดยไม่ทันได้ตั้งตัว เขาจึงต้องยอมเดินตามไปอย่างไม่อาจขัดขืน เขาถูกลาก

มาถึงตรอกข้างตึก อูกยองเบ้หน้าเมื่อถูกผลักใส่ผนังอย่างแรง

"ไอ้เวรเอ๊ย ยังไม่ไสหัวไปอีกเหรอ"
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ใบหน้าของโดจนุปรากฏรอยย้ิมร้ายกาจหลงัได้ยินน�า้เสียงแข็งกร้าวน้ัน 

ชายหนุ่มยืนเอาตัวแนบชิดกายอูกยองและจงใจโถมล�าตัวท่อนล่างเข้าหา  

อูกยองนิ่งอึ้งจนลืมค�าด่าท่ีตั้งใจจะโพล่งออกไปจนแทบส้ินเพราะส่วนแข็งขืน

ที่นูนออกมาตรงหน้าซึ่งน่าจะมาจากแรงอารมณ์ของอีกฝ่าย 

"เป็นอะไรไป คนเคยๆ กันน่า ถึงจะผ่านมาตั้งหลายปีแล้ว แต่มาลอง 

เริ่มกันใหม่ก็ไม่เลวเท่าไหร่นี่"

"เข้าใจอะไรยากจังเลยนะ ผมรู้ว่ารุ่นพี่คงรู้สึกเสียศักดิ์ศรี นี่ผมก็อุตส่าห์

อยู่เงยีบๆ ให้แล้วไง แถมยังยอมน่ิงเฉยเรือ่งทีรุ่น่พ่ีปล่อยข่าวลอืให้ด้วย แล้วจะ 

ขุดขึ้นมาท�าไมอีก น้อยใจที่ไม่ได้เอากับผมขนาดนั้นเลยเหรอ"

อูกยองจ้องมองใบหน้าอันน่าสมเพชของโดจุนผู้ท่ีเคยคบหากันสมัย 

เขาเรียนอยู่ปีสอง ภาพเหตุการณ์ยามที่อีกฝ่ายเข้าหาเขาโดยแสร้งท�าตัวว่า 

เป็นรุ่นพ่ีผู้แสนดีและสารภาพรักด้วยท่าทีเขินอายผุดขึ้นมา อูกยองตอบรับ 

ค�าสารภาพของอีกฝ่ายเพราะชื่นชอบในรอยยิ้มใจดีนั้น ไม่ใช่เพราะความรู้สึก

ใจเต้นแรงหรอืหวัน่ไหวอะไร และนัน่ก็ท�าให้โดจนุได้กลายมาเป็นคนรกัคนแรก

ของเขา

โดจุนเป็นคนดีเสมอมาจนถึงวินาทีที่ต้องเลิกรากัน หลังจากล้มเหลว 

เร่ืองบนเตยีงมาหลายครัง้หลายคราโดจนุก็เข้ามาพูดกับอกูยองด้วยสหีน้ารูส้กึผดิ

'ฉนัคงยังไม่ดพีอเพราะเป็นแค่อลัฟ่าธรรมดาๆ สนิะ ฉนัก็ยังชอบนายอยูน่ะ  

แต่ฉนัรูส้กึหมดก�าลงัใจจะรกันายแล้วล่ะ คงเพราะฉนัมนับกพร่องเองน่ันแหละ 

ขอโทษด้วยนะ'

น�้าเสียงแผ่วเบาย่ิงส่งผลให้อูกยองรู้สึกผิดกับตัวเอง ไม่รู ้เลยว่าตน 

ได้ท�าให้คนรักคนแรกต้องหนักใจถึงขนาดนั้น จนดูเหมือนว่าตนจะกลายเป็น

คนท่ีสร้างบาดแผลในใจให้กับอกีฝ่าย ทว่าในตอนนัน้อกูยองก็คงจะเชือ่แบบน้ัน 

ไปเรื่อยๆ ถ้าไม่ใช่เพราะเรื่องที่ไปได้ยินจากในห้องชมรมเข้า 

อกูยองยกนาฬิกาข้อมอืขึน้ดเูวลาหลงัจากเลกิเรยีนคลาสบรรยาย ปกติ

ในตารางเรียนนั้นกว่าจะถึงวิชาต่อไปเขายังพอมีเวลาว่างอยู่บ้าง ทว่า 
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คลาสเรยีนนีส้อนจบเรว็พอสมควรจงึท�าให้มเีวลาเหลอืเฟือกว่าจะถึงเวลาเรยีน

ในวิชาถัดไป อูกยองเก็บหนังสือลงกระเป๋าและครุ่นคิดอยู่ครู่หน่ึงก่อนจะ 

ตรงไปยังห้องชมรมเพื่อฆ่าเวลา

ห้องชมรมที่โดจุนกับอูกยองอยู่ร่วมกันนั้นมีไว้เพ่ือประชุมเรื่องการ 

จัดตารางวันท�ากิจกรรมจิตอาสาครั้งต่อไป แต่นอกเหนือจากเวลาที่วางแผน

ท�างานก็มักจะถูกปล่อยว่างไว้เป็นส่วนใหญ่ และเน่ืองจากในตอนน้ีเป็นเวลา

ที่หลายวิชาก�าลังท�าการสอนอยู่ อูกยองเลยคิดว่าตัวเองน่าจะสามารถเข้าไป

อ่านหนังสือก่อนเริ่มเรียนวิชาต่อไปได้

ประตหู้องชมรมซึง่ท�าจากไม้ถูกเปิดออกอย่างเงยีบเชยีบ ห้องชมรมอืน่ๆ 

รวมถึงบริเวณรอบด้านปราศจากเสียงใดๆ เพราะผู้คนก�าลังเข้าเรียนตามที่ 

คาดคิดไว้ อูกยองเข้าไปด้านในและปิดประตูลง ก่อนก้าวเท้าเดินเข้าไป  

เขาคิดว่าไม่มีใครอยู่ในห้องนี้จนกระทั่งได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน

เมื่อเปิดประตูเข้าไปเขาก็ได้ยินเสียงของกลุ่มรุ่นพ่ีท่ีไปไหนมาไหนกับ 

โดจุนดังมาจากมุมห้องท่ีเขามองไม่เห็น เพราะเมื่อเปิดประตูเข้ามาก็จะเจอ 

กับเสา แถมห้องนี้ยังแคบมากจนเรียกได้ว่าแทบจะต้องมุดเข้าไปเลยก็ว่าได้

'ตอนแรกก็กะว่าจะคบกับมนัไปเรือ่ยๆ จนแต่งงานกัน แล้วก็ใช้ประโยชน์

จากครอบครวัมนัสกัหน่อย ถ้าได้แต่งงานกับมนัก็ไม่ต้องกังวลเรือ่งเงินเลยเวลา

เข้าโรงพยาบาล แต่ฉันทนเร่ืองหนึ่งไม่ได้ว่ะ ทั้งที่มันเป็นโอเมก้าแท้ๆ แต่แค่

เสียบเข้าไปมันก็เกร็งจนท�าต่อไม่ได้ แม่งโคตรน่าหมั่นไส้เลย'

'ปล่อยฟีโรโมนไปแล้วไม่ช่วยอะไรเลยเหรอวะ'

'ได้ยินมาว่าพวกเลือดบริสุทธ์ิไม่เหมือนโอเมก้าทั่วไป ถึงงั้นก็เถอะ ใน 

บรรดาอลัฟ่าทัว่ไปฉนัก็จดัว่าอยู่ในระดบัทีส่งูเลยนะเว้ย มนัยังไม่สะเทือนเลย'

'เฮ้อ...'

อูกยองถอนหายใจเสียงแผ่ว ใบหน้าเรียบตึงดูเย็นชา หัวข้อของ 

การสนทนาชัดเจนว่าก�าลังหมายถึงใคร ท�าไมที่ผ่านมาเขาถึงไม่รู้ว่าอีกฝ่าย

เป็นคนแบบนี้กันนะ อูกยองจิ๊ปากให้กับความโง่เขลาของตัวเอง

'แล้วเป็นไงบ้างล่ะ เห็นปกตเิชดิชฟีูโรโมนของโอเมก้านักหนาไม่ใช่หรอืไง 
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แถมยังชอบมาสาธยายให้พวกเราท่ีไม่ได้กลิน่ฟังอยู่พักหน่ึงด้วย สรปุว่าฟีโรโมน 

ของไอ้เด็กนั่นเป็นไงบ้างวะ'

'ดีน่ะมันดีอยู่หรอก ดีจนท�าคนคลุ้มคลั่งได้เลยด้วยซ�้า พูดไปแล้วแม่งก็

เสียศักดิ์ศรี'

'ศักดิ์ศรี? ศักดิ์ศรีเกี่ยวอะไรด้วยวะ'

'เกี่ยวสิ ไอ้ห่านี่ อย่าถามมากสิวะ' น�้าเสียงของโดจุนเจือความหงุดหงิด 

อัลฟ่าคงเสียศักดิ์ศรีมากเลยสินะ ใช่สิ...ก็ฟีโรโมนของตัวเองมันไม่มี

น�้ายาเลยนี่เนอะ

อกูยองเบ้ปากยามนกึถึงภาพเหตกุารณ์ทีโ่ดจนุถูกกระตุน้จนแทบเสยีสต ิ

แม้เขาจะปล่อยฟีโรโมนออกไปเพียงน้อยนิดก็ตาม

'ก็เลยจงใจปล่อยข่าวลือสินะ? ท่ีว่าเป็นโอเมก้ารสนิยมวิปริตชอบรุก 

อัลฟ่าน่ะ'

'ถ้าฉนัไม่ได้กิน แล้วไอ้หน้าไหนมนัเสอืกได้ไปคงขายข้ีหน้าแย่ หงุดหงดิ

เป็นบ้าเลยว่ะ'

อูกยองทนฟังต่อไปไม่ไหวจึงรีบก้าวขาฉับๆ เดินเข้าไป ต่อให้มีข่าวลือ

แบบน้ันออกมาจริงๆ เขาก็คงไม่คิดว่าโดจุนจะเป็นคนปล่อยข่าว แต่ตอนท่ี 

อีกฝ่ายพูดว่าตนเป็นคนจงใจปล่อยข่าว ความอดทนของเขาก็พังทลายลง  

ทั้งสามคนท่ีเอนตัวนอนบนโซฟารีบเด้งตัวข้ึนด้วยความต่ืนตระหนกเมื่อเห็น 

อกูยองท่ีจู่ๆ  ก็ปรากฏตวัข้ึนอย่างกะทนัหนั อกูยองไม่ได้ใส่ใจอกีสองคนทีก่�าลงั

อยู่ในท่าอยู่ไม่สุขกึ่งนั่งกึ่งยืน และหันไปทางโดจุนที่ยังคงนั่งอยู่เหมือนเดิม

ขาเรียวยกข้ึนยันแผงอกราบ อดสังเวชตัวเองไม่ได้ท่ีเคยรู้สึกผิดเพราะ

แผลเก่าในใจของตนท�าให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ต้องพังทลายลง ซ�้ายังสร้าง

บาดแผลทางใจให้แก่โดจุนอีก อูกยองขย้ีปลายเท้าลงบนเสื้อเชิ้ตท่ีโดจุน 

สวมใส่ราวกับต้องการท�าความสะอาดคราบสกปรกใต้พื้นรองเท้า

'ไอ้สารเลว ข้ีขลาดมากนะทีไ่ปแอบปล่อยข่าวลบัหลงัฉนั อยากท�ากับฉนั 

ขนาดนั้นเลย? อยากให้ฉันเอาแกเหมือนที่แกปล่อยข่าวลือไปไหมล่ะ พูดสิ  

หรือแกอยากให้ฉันกระตุ้นให้แกรัตตรงนี้?'
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'นี่...ฉันว่านายหยุดท�าแบบนี้จะดีกว่านะ'

อีกสองคนท�ากล้าๆ กลัวๆ เอ่ยห้ามปรามขึ้นจากด้านหลัง อูกยอง 

จึงกล่าวอย่างเย็นชา

'เรื่องน้ีไม่เก่ียวกับรุ่นพ่ี จะไปไหนก็ไป อ๋อ คงกลัวว่าผมจะเอาเรื่องท่ี 

รุ่นพ่ีพูดไปขึ้นบอร์ดมหา'ลัยสินะ ไว้ใจได้เลย ผมไม่ท�าเรื่องขี้ขลาดเหมือน 

ใครบางคนหรอก'

รุน่พ่ีท้ังสองคนยืนละล้าละลงัมองอกูยองทีย่งัไม่ยกเท้าออกจากหน้าอก

ของโดจุน ก่อนจะเก็บข้าวของและเดินหายออกไปจากห้องชมรม โดจุนที่พิง

พนักโซฟาเงยหน้ามองอูกยองแล้วจึงพูดขึ้น

'ถ้านายไม่แส่เข้ามาได้ยิน มนัก็น่าจะดกัีบทัง้ฉนัและตวันายเองอยู่แล้ว

แท้ๆ'

อูกยองหรี่ตามองรอยยิ้มสกปรกของโดจุน ทั้งที่สมัยคบกันอีกฝ่ายมีแต่

รอยยิ้มที่อ่อนโยนส่งมาให้กัน แม้อูกยองจะรู้เรื่องแล้ว แต่สีหน้านั้นก็ยังไร้แวว

สะทกสะท้าน 

'ฉันจะได้กลายเป็นรุ่นพ่ีที่ดี แล้วก็เป็นรักแรกท่ีน่าอาลัยอาวรณ์ไง มัน

เป็นทางเลือกที่ดีส�าหรับเราทั้งคู่แท้ๆ น่าเสียดายแฮะ'

'ชอบจังเลยนะไอ้ค�าว่ารักแรกที่น่าอาลัยอาวรณ์เนี่ย ความจริงคงไม่ได้

ชอบฉนัตัง้แต่แรกอยู่แล้วสนิะ เพราะถ้าชอบกันสกันิดคงไม่มทีางกล้าพูดแบบนัน้ 

ต่อหน้าคนอื่นหรอก ฉันพูดถูกไหมล่ะ'

โดจุนชะงักพลางขบกัดริมฝีปากล่าง อูกยองเลิกคิ้วข้ึนสูงเน่ืองจาก 

ไม่สามารถอ่านสายตาภายใต้ขนตาทีห่ลบุต�า่ลงได้ ทนัใดน้ันโดจนุก็แค่นหัวเราะ 

ออกมา

'ของมันแน่อยู่แล้วไม่ใช่หรือไง มีโอกาสได้นอนกกโอเมก้าเลือดบริสุทธิ์

หายากทั้งที อัลฟ่าที่ไหนมันจะไม่อยากได้กันล่ะ เพราะงั้นนายควรยอมอ้าขา

ให้ฉันแต่โดยดีนะ จะได้อยู่ปรนนิบัติฉันไปตลอดชีวิตไง'

'ตลอดชวิีต? คดิว่าฉนัจะมองไม่เห็นสนัดานของแกไปตลอดเลยหรอืไง'

อูกยองขย้ีเท้าจนเสื้อเชิ้ตของโดจุนเลอะเทอะเปรอะเปื้อน ชายหนุ่ม 
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ท�าเพียงจดจ้องใบหน้าของอูกยองเงียบๆ แม้จะเห็นว่าเส้ือเชิ้ตของตนน้ัน 

ยับเยินไปหมดแล้ว

'อย่าสาระแนเข้ามาวนเวียนในชวิีตฉนัอกี และถ้ายังคดิทีจ่ะปล่อยข่าวลอื 

อื่นๆ อีกฉันไม่เอาแกไว้แน่ ถ้าทุกคนได้รู้ว่าเร่ืองราวระหว่างเรามันเกิดอะไร 

ขึ้นบ้าง แกยังจะรักษาศักดิ์ศรีอัลฟ่าอะไรนั่นของแกได้อยู่ไหมนะ'
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