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선배, 그 립스틱 바르지 마요

Sweet Sunbae... จูบนี้สีชมพู

엘리즈

Elize

แมวส้มขนแตก แปล



"ผมพูดจากใจจริงนะครับที่บอกว่าจะค่อยๆ เปลี่ยนใจรุ่นพ่ี อย่าหวังเลยว่า 
ผมจะยอมแพ้ง่ายๆ ผมรู้ดีว่าผมกลายเป็นคนเลวในสายตารุ่นพ่ีไปแล้ว แต่ผม 
ยอมแพ้ไม่ได้หรอกครับ"

"นายเองนั่นแหละท่ีอย่าหวังเลย ถึงฉันจะเป็นผู้หญิงง่ายๆ ก็ไม่มองผู้ชาย 
อายุอ่อนกว่าหรอกนะ"

"งัน้ผมจะท�าลายกฎนัน้เอง ไหนครบั ไมเ่ห็นจะงา่ยเลย ใครมนับอกวา่รุน่พ่ีงา่ย"
ฮยอนซงึมองซงอานิง่ๆ ครูห่นึง่ จากน้ันกย็ืน่มอืพาดไปบนไหลข่วาของเธอ  

ซงอาขมวดคิว้เบาๆ
"จะไม่ตกใจสักหน่อยเลยเหรอครับ"
"ผู้ชายอ่อนกว่าไม่ถือเป็นชายหนุ่มหรอกนะ"
"โอ้โห ยากมาก ยากเกินไปแล้ว"



ค�ำน�ำ
นกัอ่านท่านใดท่ีคิดถงึนยิายรกัโรแมนตกิฉบับเกาหล ีWith Love ได้น�า 

เรื่องราวความรักระหว่าง 'ซอนแบ-ฮูแบ' หรือแปลเป็นไทยว่า 'รุ่นพี่-รุ่นน้อง'  

มาฝากให้นกัอ่านได้นบุนบิหัวใจกนัแล้วค่ะ

เมือ่หนุม่ฮอตในออฟฟิศอย่าง 'ฮยอนซึง' มาตกหลมุรกัสาวรุน่พี่ในแผนก

อย่าง 'ซงอา' ทว่ายังไม่ทันที่เขาจะได้เดินหน้าก็ต้องใส่เกียร์ถอยหลังเสียก่อน 

เม่ือพบว่าเธอก�าลังแอบคบกับหัวหน้าชายคนหนึ่งอยู่ แต่เหมือนโชคชะตา 

จะเปิดทางให้เขาอีกครัง้ เมือ่ฮยอนซึงบังเอญิไปพบว่าแฟนของซงอาก�าลงัจะแต่งงาน

กบัผูห้ญงิอีกคน

จากท่ีคดิจะตัดใจ ชายหนุม่จงึหันมาเล่นเกมรกุ เสนอตวัให้เธอใช้เขาเป็น

เครือ่งมอืแก้แค้นแฟนเก่า ท้ังยงัคอยดแูลปลอบใจเธออยู่ไม่ห่าง แต่ถงึเขาจะท�า

ทุกทาง ทว่ามันกลบัไม่ง่ายเลยท่ีจะเอาชนะใจเธอได้ค่ะ เพราะดเูหมือนว่าซงอา 

จะเข็ดกบัความรกัไม่น้อย...

แล้วการแสดงออกถงึความรักและค�าหวานท่ีฮยอนซึงพร�า่หยอดใส่ซงอาทุกวนั

จะกร่อนใจรุน่พีท่ี่รกัให้เปิดรบัเขาได้อย่างไร ไปตดิตามกนัได้ในเล่มนะคะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



แนะน�ำ

ตัวละคร

ยุนซงอา  สาวสวยอายุ 28 ปีท่ีหุ่นดมีาก ปากนดิจมูกหน่อยจงึท�าให้ดเูดก็ เป็น 
  ผูห้ญิงท่ีรวมท้ังความเท่และความน่ารกัเอาไว้ในคนคนเดยีว เธอท�างาน 
  อยู่ทีมโฆษณาในบริษัทแฟช่ันแนวหน้าของเกาหลี เอาการเอางาน  
  มีพลงังานล้นเหลอื

แชฮยอนซึง หนุม่หล่ออาย ุ27 ปีท่ีเพิง่เข้ามาท�างานอยู่ในทีมเดยีวกบัซงอาได้เพียง 
  เจ็ดเดือน เขาเป็นหนุ่มฮอตประจ�าออฟฟิศ รูปร่างสูง ไหล่กว้าง  
  ท�าอาหารเก่ง แอบชอบยุนซงอาและจรงิใจต่อเธอมาก

อีแจชิน  หัวหน้าทีมโฆษณา คบกบัซงอามาสามปีโดยท่ีไม่มีใครในบรษัิทรูเ้รือ่ง 
  ของพวกเขา ตลอดเวลาท่ีคบกันเขาเป็นคนดีมากในสายตาซงอา  
  แต่กลบัทรยศเธอด้วยการนอกใจ

โคฮโยจู  นางแบบมอือาชพี รปูร่างผอมบางแต่กม็ส่ีวนเว้าส่วนโค้ง ใบหน้าคมเด่น 
  ดแูพง มีความม่ันใจมาก เคยมาถ่ายแบบกบับรษัิทของยนุซงอาจงึท�าให้ 
  เธอได้เจอกบัอแีจชิน

แชจีซึง  พ่ีสาวคนโตของแชฮยอนซึง เปิดร้านชุดแต่งงาน 'ฮารา' ซ่ึงจ�าหน่ายเฉพาะ 
  ชุดแต่งงานแบบสัง่ตดัเท่านัน้ เป็นร้านในฝันของเจ้าสาวหลายคนเพราะ 
  ผลงานออกแบบชุดแต่งงานของท่ีนีง่านดมีาก
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ฮยอนซึงยกแก้วเบียร์ข้ึนจรดรมิฝีปาก ลอบสงัเกตซงอาท่ีอยู่ฝ่ังตรงข้าม

เย้ืองๆ กนั เธอก�าลงัคยุอย่างออกรสกบัคนอืน่ๆ ด้วยใบหน้าย้ิมแย้ม

โอเค ดูอารมณ์ดี แต่เบียร์นั่น...

ข้างหน้าเธอคือเบียร์สดปริมาณห้าร้อยซีซีแก้วท่ีสอง ซงอาไม่ใช ่

พวกคออ่อน ตอนนี้เธอจึงยังมีสติสัมปชัญญะเกือบเป็นปกติ

งั้น...วันนี้ได้มั้ยนะ

ฮยอนซึงคิดจะสารภาพความในใจกบัซงอาวันนี ้ เขาเข้ามาท�างานให้ 

ทีมโฆษณาในบรษัิทแฟช่ันแนวหน้าของเกาหลไีด้เจด็เดือนแล้ว ระหว่างนัน้

ความรูส้กึท่ีมีต่อซงอากค่็อยๆ ก่อตวัขึน้ ทีแรกเขาไม่ได้คดิกบัเธอแบบชายหนุม่

หญงิสาวเลยด้วยซ�า้ ซงอาอายุมากกว่าเขาหนึง่ปี หน้าสวย ปากนดิจมูกหน่อย  

จงึดเูดก็กว่าเขามาก และการพยายามวางท่าเป็นรุน่พีด่แูลน้องๆ กท็�าให้เธอ 

ย่ิงด ู'น่ารกั' เข้าไปอีก แม้เขาจะยงัไม่ได้ตดัสนิใจเดด็ขาด แต่ใจกเ็ปิดรบัเธอ 

เข้ามาแล้วทีละน้อย

'ว้าว! สุดยอด!'

ฮยอนซึงไม่เหมอืนพนกังานเข้าใหม่ ทุกครัง้ท่ีเขาท�างานตามท่ีได้รบั

มอบหมายเสรจ็หมดในรวดเดยีว ซงอาจะตกใจตาโต และฮยอนซึงกจ็ะเผลอยิม้

บทที่
1

ตัดใจไม่ได้แล้ว รักข้ำงเดียวครั้งนี้
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'คุณฮยอนซึงเก่งมาก! คุณฮยอนซึงสุดยอด!'

ไม่รูต้ัง้แต่เมือ่ไหร่ท่ีรอยยิม้กว้างเผยฟันขาวเป็นระเบียบกบัท่าทางชูนิว้โป้ง

แบบนัน้ท�าให้ใจเขาเต้นรวั เธอดเูท่จรงิๆ ท้ังท่ีตวักเ็ลก็แค่นี ้กลบัมไีฟลกุโชนและ

พลงัเหลอืล้นท่ีไม่รูม้าจากไหน แม้รูปร่างท่ีมีส่วนโค้งเว้าแบบหญิงสาวของเธอ 

จะดหู่างไกลจากค�าว่าเท่อยูม่าก แต่กเ็รยีกได้ว่าเป็นผูห้ญิงท่ีรวมท้ังความเท่และ

ความน่ารกัหมดท้ังเนือ้ท้ังตวัเอาไว้ในคนคนเดยีว

"ขอไปห้องน�้าเดี๋ยวนะคะ"

พอซงอาดูโทรศพัท์แล้วลกุข้ึนยนื ฮยอนซึงกด็นัเก้าอ้ีไปข้างหลงัเงยีบๆ 

เขากะจะไปรอตรงหน้าห้องน�า้แล้วค่อยพาเธอออกไปข้างนอก...

อะไรน่ะ

หญิงสาวผลักประตูร้านเหล้าแล้วเดินออกไป

ไปสูดอากาศรึเปล่านะ ห้องน�้าอยู่ข้างในไม่ใช่เหรอ

ฮยอนซึงตัดสนิใจเดนิตามเธอไป ครัน้เปิดประตอูอกไปยงัทางเท้ากเ็ห็น

เธอก�าลงัหันรหัีนขวาง

มองหาอะไรอยู่นะ

"รุ่น...!"

ฮยอนซึงอ้าปากจะเสนอความช่วยเหลอื แต่อยู่ๆ ซงอากย้ิ็มกว้างแล้ววิง่ไป

ท่ีไหนสกัแห่ง จากนัน้ใครบางคนท่ีรวบเอวเธอเข้าไปกอดกท็�าเขาอ้ึงจนหน้าเหวอ

หัวหน้า...?

เป็นแจชินไม่ผิดแน่ มองอีกกีค่รัง้ก็ใช่หัวหน้าคนท่ีบอกว่าจะมากนิเลีย้ง

กับทีมช้าหน่อยเพราะติดประชุม แจชินห่อตัวซงอาไว้ด้วยเสื้อโค้ตพร้อม 

ย้ิมอ่อนโยน ส่วนซงอานัน้ย้ิมให้ชายหนุม่กว้างยิง่กว่า มีเพยีงฮยอนซึงท่ีไม่อาจ

เข้าใจกบัสถานการณ์ตรงหน้าได้

อะไรกัน หรือว่าสองคน...

แจชินนัน้เขาไม่รู ้แต่ซงอาบอกว่าท่ีผ่านมาเธอไม่มแีฟน แล้วตอนนี.้..

"แปลว่ารุน่พีโ่กหก ส่วนแฟนของหัวหน้ากค็อืรุน่พี ่งัน้...แอบคบกนัเหรอ"



7선배, 그 립스틱 바르지 마요

จงัหวะนัน้แจชนิเริม่หันมองไปรอบๆ ฮยอนซึงจงึรบีซ่อนตวั สองคนนัน้

ออกเดนิไปท่ีไหนสกัแห่ง ฮยอนซึงลงัเลอยูช่ั่วขณะก่อนจะตดัสนิใจตามหลงัไป

เงยีบๆ เม่ือครูเ่ขาคิดว่าตัวเองเห็นทุกอย่างชัดเจนแล้ว ทว่ากยั็งอยากเชก็ให้

แน่ใจกว่านีอ้กี กระท่ังพบท้ังคูเ่ดนิเลีย้วเข้าไปในซอยเพือ่แลกจบูกนั ฮยอนซึง 

ถงึเพิง่นกึเสยีใจกบัความคดิของตวัเอง

"เฮ้อ..."

ฮยอนซึงเอนศีรษะพิงก�าแพงแล้วแหงนมองท้องฟ้าด�ามืด มีเพียง 

ความรูส้กึสิน้หวงัรายล้อม ในแผนสารภาพรกัของเขาวนันีไ้ม่ได้มีเหตกุารณ์นี้

รวมอยู่ด้วย ผลลพัธ์ไม่ใช่อย่างท่ีคดิไว้เลย

ร้านชุดแต่งงาน 'ฮารา' ย่านชองดัมดง 

ฮยอนซึงฝากให้พนักงานรับจอดรถน�ารถเขาไปจอด จากนั้นเขาก ็

เดนิเข้ามาในร้าน พืน้ท่ีสามช้ันตลอดท้ังอาคารเป็นของร้านฮาราท้ังหมด ท่ีนี่

จ�าหน่ายเฉพาะชุดแต่งงานแบบสัง่ตดัเท่านัน้ นบัเป็นร้านในฝันของเหล่าเจ้าสาว 

ก็ว่าได้ ข้ันตอนการผลิตจะเริ่มตั้งแต่การออกแบบซ่ึงใช้เวลาถึงสองเดือน  

และการรอเพือ่สัง่ตดัซ่ึงใช้เวลาต่ออีกหกเดอืน กระนัน้ลกูค้ากย็งัเนอืงแน่น 

กลุม่ลกูค้าหลกัย่อมเป็นพวกดารานกัแสดง ผูมี้ยศต�าแหน่งในแวดวงการเมือง 

ทายาทตระกลูใหญ่ และบุคคลมีช่ือเสยีงต่างๆ

"มาแล้วเหรอคะ"

"ครับ" ฮยอนซึงตอบรับค�าทักทายของผู้จัดการร้านแบบสบายๆ

ภายในร้านเป็นสขีาวล้วน เพดานสงูเทียบเท่ากบัช้ันสองจงึให้ความรูส้กึ

โอ่โถง ตรงกลางพืน้ท่ีช้ันหนึง่มกีารจดัแสดงชดุแต่งงานเอาไว้ โดยรอบนัน้ 

เป็นห้องให้ค�าปรกึษา ส่วนช้ันสองเป็นห้องลองชุดกบัพืน้ท่ีห้องท่านประธาน 

และช้ันสามเป็นห้องส�าหรบัตดัเย็บชุด

"ท่านประธานอยู่ข้างบนค่ะ"

"ครับ ขอบคุณครับ"
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ฮยอนซึงเดินขึน้บันไดเวยีนเพ่ือไปยังห้องประธานท่ีช้ันสอง จซึีงซ่ึงเป็น

ประธานของร้านน้ีคอืพีส่าวคนโตท่ีแก่กว่าเขาสบิปี ส่วนพีส่าวคนรองท่ีแก่กว่าเขา

แปดปีนัน้เป็นนกัร้องโอเปร่า

ฮยอนซึงเคาะประตพูร้อมกบัเดนิเข้าไปด้านใน จซึีงท่ีนัง่อยูท่ี่โต๊ะท�างาน

ส่งย้ิมแห้งๆ ต้อนรบัเขา พีส่าวน้องชายบ้านนีส้นทิสนมกนัมากทีเดยีว

"มาแล้วเหรอ"

"สุดสัปดาห์เวลาทองทีไร เป็นต้องเรียกมาที่ร้านให้ได้เลยนะ"

"เพราะเป็นสดุสปัดาห์เวลาทองนีแ่หละ ไม่งัน้น้องชายสดุหล่อของพ่ี 

กเ็อาแต่ขลกุอยู่ในบ้านน่ะส"ิ

จซึีงลกุจากโต๊ะเดนิมาหาน้องชายพลางหรีต่าลงเลก็น้อย ส�ารวจไปท่ัว

ตวัเขา

"ท�าไม มีอะไร"

"ปัญหาอยูต่รงไหนหนอ วนัอากาศดีด๊แีบบนี ้ น้องชายยังอุตส่าห์มา 

ช่วยงานพีส่าวได้"

"พี่เป็นคนสั่งเองนะ"

จีซึงยืนกอดอก กวาดตามองชายหนุ่มโดยไม่สนใจที่เขาพูด

"มองผ่านๆ ยังหล่อ ฝ้ากระก็ไม่มี ตัวก็สูง นี่เกินร้อยแปดสิบใช่มั้ย"

"จะกรอกประวัติให้ผมรึไง"

"ไหล่อาจจะกว้างเหมอืนนกัเลงแต่กส็มส่วนด ีใต้เสือ้นีต้่องเป็นกล้ามแน่นๆ 

แน่"

"จะจับถอดชุดแล้วใช้ผมเป็นแบบสินะ"

"รปูร่างภายนอกไม่มจีดุไหนให้ต�าหน.ิ.." จซึีงพร�า่พดูต่อพลางจ้องหน้า

ฮยอนซึงเขม็ง "หรอืปัญหาจะอยู่ท่ีนสิยั?"

"หึ"

ฮยอนซึงแค่นหัวเราะเบาๆ ผ่านจมูก จีซึงยังคงเคร่งเครียด

"มมีมุท่ีเย็นชาอยู่บ้างแหละ แต่เท่าท่ีสงัเกตกเ็ป็นเฉพาะเวลาท�าตวักบั
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พี่ๆ  ถ้าเป็นผูห้ญิงของตวัเองกค็งหวานกว่านี ้ มนษุยสมัพนัธ์ดเีข้ากบัคนง่าย 

ไม่เหนยีมอายกบัผูห้ญิง นสิยักพ็อกล้อมแกล้ม น่าจะดงึดดูสาวๆ รุน่ราว 

คราวเดยีวกนัสบายๆ เลยนีน่า" จซึีงใคร่ครวญช่ัวขณะกด็ดีนิว้ดงัเป๊าะ "หรอืว่า 

เธอเป็นพวกตายด้าน!"

"หา?"

ข้อสรปุของจีซึงท�าเอาฮยอนซึงอึง้จนไปต่อไม่ถกู ฝ่ายจซึีงนัน้จรงิจงัมาก 

น้องชายเธอควรจะกระปรีก้ระเปร่ามีชีวติชีวาให้สมกบัท่ีเป็นหนุม่วัยย่ีสบิเจด็

ไม่ใช่หรอื แต่นีชั่กจะเข้าข้ันน่าเป็นห่วงเสยีแล้วเพราะเขาไม่มสีาวข้างกาย

แม้แต่คนเดียว จซึีงจ�าไม่ได้ด้วยซ�า้ว่าน้องชายเคยมีแฟนเม่ือไหร่

"ถ้าไม่ใช่ แล้วท�าไมไม่คิดจะมีแฟนสักที จะผู้ชายหรือผู้หญิงก็เถอะ  

ไม่เห็นคบใครเลย"

"ให้คบผู้ชายได้เหรอ"

"จริงๆ ก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นหรอก แต่แล้วไง ถ้าเธอต้องการ"

ค�าตอบเท่ๆ ของพีส่าวท�าเอาฮยอนซึงหัวเราะอย่างไม่อยากเช่ือ อันท่ีจรงิ

เขารูตั้วว่าไม่มีทางเป็นแบบนัน้อยู่แล้ว

"เท่จัง"

ฮยอนซงึนัง่ลงบนโซฟา จซึีงเดินเข้ามาหาแล้วยกมอืเท้ากบัพนกัโซฟา

ฝ่ังตรงข้าม

"ท�าไมไม่คบใครเลยล่ะ หรือว่าคบอยู่ แต่ไม่พามาเจอพี่"

"ยุคนี้จะเปิดตัวว่าคบทีละสองคนอย่างพี่ก็ล�าบากอยู่นะ"

"จริงอ้ะ มีแฟนแล้วจริงๆ แต่ไม่พามาเจอหรอกเหรอเนี่ย"

จซึีงตาเป็นประกาย ฮยอนซึงจงึรบีพดูเป็นการดบัไฟก่อนท่ีความคาดหวงั

จะลกุโชตช่ิวงไปมากกว่านี้

"เปล่าซะหน่อย มีผู้หญิงมาชอบผมเยอะแยะ แต่ผู้หญิงท่ีผมชอบ 

กลับไม่สนใจผมแม้แต่ปลายเล็บ มัวตกหลุมรักชายอื่นอยู่"

"อุ๊ยตาย แอบรักเขาข้างเดียว"
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ฮยอนซึงได้ยนิแล้วกฉี็กยิม้สัน้ๆ ช่างเป็นค�าท่ีไม่เหมาะกบัเขาเอาเสยีเลย 

ทว่าถงึจะไม่เหมาะ แต่กน็บัว่าถกูต้อง

"อื้ม รักข้างเดียว เอาตรงๆ คือเคยรักข้างเดียว"

เพราะฮยอนซึงดนัไปเห็นเหตกุารณ์ไม่คาดฝันระหว่างซงอากบัแจชิน

เมือ่วานเข้า เขาจงึหมายม่ันจะตดัใจทันที แม้เสยีดายกไ็ม่ได้มีความคดิจะแย่งชงิ

กบัใคร อกีอย่างคือตอนนีซ้งอากด็มีูความสขุดี

"เคยรกัข้างเดยีว? เป็นอดตีไปแล้วนี ่ยังไม่ลองท�าอะไรกจ็ะยอมแพ้ไปเฉยๆ 

เหรอ"

"กบ็อกแล้วไงว่าเขามแีฟนแล้ว ผมเองกไ็ม่รู้มาก่อน จู่ๆ  เรือ่งกเ็ป็นแบบนี"้

ฮยอนซึงรู้สึกขมในปาก ความคิดหนึ่งวาบขึ้นมา

ถ้ารู้ตั้งแต่แรกว่ารุ่นพี่มีแฟนแล้ว เราจะยังชอบมั้ยนะ

เขาได้ค�าตอบทันทีโดยไม่ต้องคิดนาน

ก็คงลองพยายามดูล่ะมั้ง ช่วยไม่ได้แฮะ

ส�าหรบัเขา ซงอาเป็นผูห้ญิงมีเสน่ห์มากๆ โดยเฉพาะเม่ือเธอยิม้กว้างสดใส

ตอนทาลปิสติกสชีมพูท่ีเข้ากนัดเีหลอืเกนิกบัผวิขาวๆ นัน้ ฮยอนซึงถงึกบักลวัว่า

จะมีใครมาได้ยินเสยีงหัวใจเขาเต้นโครมครามเวลาท่ีได้เห็นเธอ

"จะฝากอะไรไปให้พี่รองก็เอามาเร็วๆ"

ฮยอนซึงเอ่ยพลางลกุข้ึนยืน ผลกัความคดิถงึซงอาออกไป ถ้าอยู่บ้าน

เขาคงเอาแต่คิดถึงเธอแน่ๆ จึงตั้งใจออกมาข้างนอก ทว่าพอออกมาแล้ว 

ก็ไม่มีอะไรเปลีย่น คงต้องรบีย้ายสถานท่ี สมองจะได้โล่งๆ

"นัดบอดให้มั้ย"

"ฝากบอกพี่รองว่า 'นัดบอดให้มั้ย' เหรอ พี่เขยคงชอบใจน่าดู"

"อย่าไปบอกแบบนั้นเข้าจริงๆ นะ" จีซึงอมย้ิมพลางย่ืนถุงกระดาษ 

ให้น้องชาย "ว่าแต่...ผูห้ญิงแบบไหนกนันะ ถงึกบัท�าให้น้องพ่ีรกัข้างเดยีวได้  

มีรปูมัย้"

"จะดรูปูผูห้ญิงท่ีผมตดัใจไปแล้วท�าไม อีกอย่างก็ไม่มีรปูอยู่แล้วด้วย"
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ฮยอนซึงรับถุงกระดาษมาถือ รีบออกจากห้องเพราะเกรงว่าพ่ีสาว 

จะรั้งตนไว้คุยต่อ

"เรายังไม่ได้ดื่มชากันสักถ้วยเลยนะ" จีซึงตามมาติดๆ

"ตอนคยุกบัลกูค้ากต้็องดืม่ชาอยู่แล้วท้ังวันท้ังคนืยังจะชวนอกี ถ้าว่างนกั 

ล่ะก ็หาเวลาไปกนิข้าวกบัพีร่องบ้างล่ะ ยงัไงเดีย๋วผมจดัการนดัให้"

ฮยอนซึงตัดบทเพื่อให้พ่ีสาวเลิกตามเขาสักที ขณะลงบันไดนั้นเอง 

สายตากดั็นไปเห็นใครบางคนเข้าโดยบังเอิญ

"เป็นอะไรไป"

จู่ๆ ฮยอนซึงก็หยุดเดินกะทันหัน จีซึงที่อยู่ด้านหลังพลันสงสัย

"ขอเวลาเดี๋ยว"

ฮยอนซึงก้าวถอยไปหลบเพื่อไม่ให้มองเห็นจากด้านล่าง ท่ีช้ันหนึ่ง 

ผูจ้ดัการร้านก�าลงัออกไปส่งคูร่กัซ่ึงเพิง่คยุรายละเอียดและรบัค�าปรกึษาเสรจ็ 

เขามองตามร่างคนสองคนผ่านผนงักรกุระจกใสท้ังบาน

...โดยเฉพาะฝ่ายชาย

ฮยอนซึงเฝ้าดท้ัูงคูร่บัรถท่ีฝากไว้กบัพนกังานรบัจอดรถ ก้าวข้ึนนัง่เรยีบร้อย

จนกระท่ังขับออกไป จากนัน้ตวัเขากร็บีร้อนลงมาหาผูจ้ดัการร้านยังช้ันล่าง

"สองคนเมื่อกี้เป็นใครครับ ที่เพิ่งออกไปน่ะ"

"คะ?" ผูจ้ดัการร้านงงงวย แต่กต็อบฮยอนซึงโดยไว "เป็นลกูค้าท่ีมารบั 

ค�าปรกึษาค่ะ"

"มาสั่งตัดชุดแต่งงานจริงๆ สินะ เจ้าบ่าวชื่ออีแจชินใช่มั้ยครับ"

"ท�าไม เธอรู้จักด้วยเหรอ" จีซึงที่เพิ่งลงบันไดตามมาถามแทรกขึ้น

ฮยอนซึงเอาแต่จ้องผู้จัดการร้าน อีกฝ่ายจึงรับเอกสารจากพนักงาน 

ท่ีให้ค�าปรกึษาคูร่กัเมือ่ครูม่าอ่าน

"ค่ะ เจ้าบ่าวช่ือคณุอีแจชนิ เจ้าสาวช่ือคณุโคฮโยจ ู วางแผนจะแต่งงานกนั 

ท่ีโรงแรมครสิตลัในวนัวาเลนไทน์ปีหน้าค่ะ"

"เหอะ"
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ฮยอนซึงพ่นหัวเราะออกมาด้วยความคบัข้อง งงไปหมดกบัสิง่ท่ีได้ยิน

เจ้าบ่าวน่ะรู้จัก แต่ชื่อเจ้าสาวมันยังไง แล้วรุ่นพี่ซงอาคืออะไร

ฮยอนซึงมองออกไปด้านนอกอกีคร้ัง เข้าใจสถานการณ์ได้ทันที สหีน้า

ของเขากแ็ข็งกร้าวข้ึนอย่างน่ากลวั

"ท�าไม มีเรื่องอะไรเหรอ"

จีซึงอึดอัดจนต้องถามซ�้า ครู่หนึ่งให้หลังฮยอนซึงก็คล้ายตัดสินใจ 

ได้อย่างเด็ดขาด

"พี่ ผมตัดใจไม่ได้แล้วล่ะ รักข้างเดียวครั้งนี้น่ะ"

เมื่อได้ยินเสียงกุกกักดังมาจากด้านข้าง ฮยอนซึงก็รีบเหล่มองทันที  

เขาเฝ้าดูซงอาเปิดซิปกระเป๋าใบเลก็บนโต๊ะโดยไม่พูดอะไร วนันีเ้ธอกยั็งหยิบ

ลิปสติกสีชมพูท่ีท�าให้เขาใจสั่นออกมาโดยท่ียังไม่รู้เลยว่าแฟนตัวเองเป็น 

คนพรรค์ไหน รมิฝีปากเธออวบอ่ิมเป็นกระจบัสวย พอเคลอืบด้วยสชีมพแูล้ว

ย่ิงดนู่าหลงใหลจนอยากเข้าไปขบเม้มเสยีเดีย๋วนี้

โธ่เว้ย!

ฮยอนซึงบีบเม้าส์ในมือแรงข้ึน แค่นกึภาพรมิฝีปากเธอกระซิบบอกรกั

ไอ้ขยะนัน่ต่อหน้า เขาก็โมโหจนแทบทนไม่ได้ หากซงอาทาลปิสตกิแท่งนัน้ 

ก็หมายความว่าเธอก�าลังจะแอบไปหาแจชิน น่ีเป็นข้อเท็จจริงท่ีฮยอนซึง 

ค้นพบจากการจบัสงัเกตเธอกบัแจชินอย่างใกล้ชิดมาตลอดสองสปัดาห์ ซงอา 

ท่ีทาลปิสตกิสนีัน้ดไูม่สวยในสายตาของฮยอนซึงอกีต่อไป และเขาทนดอูยูเ่ฉยๆ 

ไม่ไหวแล้ว

"รุ่นพี่"

ซงอาปิดปลอกลิปสติก หันมามองตามเสียงเรียก

"หืม?" เธอส่งเสียงเป็นเชิงถามอย่างใสซื่อ

ฮยอนซึงท�าหน้าสดใส ยื่นมือไปที่ริมฝีปากของเธอ

"อย่าทาลิปสติกนี้เลยครับ"
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มือเขาเฉ่ียวผ่านริมฝีปากไปจับคางเธอเบาๆ ประกายสีชมพูซ่ึงเคย

ก่อกวนจติใจเขาเลอืนไปเลก็น้อย เหตกุารณ์ไม่คาดฝันท�าให้ซงอาตาเบิกโพลง 

ช่ัวครู่ให้หลงัรมิฝีปากเป้ือนๆ กเ็ผยอข้ึน

"ท�าอะไรน่ะ"

ฮยอนซึงยังคงแตะคางเธออยู่โดยไม่พูดอะไร ท�าเพียงเลื่อนสายตา 

ออกจากริมฝีปาก ครั้นเห็นสายตาอ้ึงงันแกมต่อว่าของหญิงสาว เขาก็ย่ิง 

อยากดือ้รัน้กว่าเก่า

ไม่ได้รูเ้รือ่งรูร้าวเลยว่าผูช้ายท่ีคบอยูเ่ป็นคนแบบไหน เดก็โง่ชัดๆ...

ฮยอนซึงดึงมือกลับ ตอบห้วนๆ

"มันไม่ค่อยสวยน่ะ"

"หา?"

ค�าตอบที่ได้รับสร้างความประหลาดใจแก่ซงอาก็จริง ทว่ายังมีสิ่งอื่น 

ท่ีท�าให้เธอโมโหมากกว่านัน้

ฮยอนซึงสบตาเธอตรงๆ

พูด...หรือไม่พูดดี

วนันีเ้ขายงัคงคดิไม่ตก ตดัสนิใจไม่ได้ว่าซงอาควรฟังจากปากของแจชิน 

หรอืเขาจะเป็นคนบอกเองด ี ใจจรงิเขาอยากจะรีบบอกให้เรว็ท่ีสดุ แต่การท่ีเขา 

มีส่วนรบัรูโ้ศกนาฏกรรมนีด้้วยอาจย่ิงท�าให้เธอเจบ็ปวด ฮยอนซึงจงึพดูอะไร

ไม่ออก ถ้าซงอารูค้วามจรงิเข้า เจ้าตวัคงปรารถนาจะเกบ็มันเอาไว้เงยีบๆ

แจชินคิดอะไรอยู่กันแน่ ท�าไมจนป่านนี้ก็ยังไม่บอกไม่กล่าวเธอ

ฮยอนซึงคาดว่าซงอาต้องเป็นฝ่ายถกูท้ิงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ ซ่ึงเธอ

ควรจะระแคะระคายมาตัง้นานแล้วด้วย หลกัฐานท่ีบ่งช้ีชดัเจนว่าแจชินยังไม่ได้ 

พดูอะไรเลยกค็อืลปิสตกิประกายสชีมพท่ีูเปรอะเลอืนเพราะมือฮยอนซึงนัน่เอง

กะคบกบัรุน่พีเ่ล่นๆ ไปถงึตอนร่อนการ์ดเลยหรอืไง คงไม่คดิจะหลอกกนั

จนวนัแต่งงานหรอกนะ

ซงอาท่ีมองฮยอนซึงอย่างตระหนกเพิง่รูส้กึตวัเอาตอนนีว่้าเขาหยาบคาย
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"ไม่ค่อยสวยเหรอ อะไรไม่สวย ลปิสตกิไม่สวย หรอืว่าฉันท่ีทาลปิสตกิ

ไม่สวยกนัแน่"

ฮยอนซึงชะงัก ก่อนจะหันมาตอบทื่อๆ

"ทั้งสองอย่างครับ"

"ทั้งสองอย่าง?"

"รุ่นพี่ที่ทาลิปสติกสีนี้ออกจะสวยน้อยกว่าเก่าด้วยซ�้า"

"หา? จริงๆ เลยเจ้าเด็กนี่!"

ซงอาโมโหในท่ีสดุ ไม่เข้าใจเลยว่าฮยอนซึงซ่ึงปกตมิคีวามเป็นผูใ้หญ่ 

มาตลอด ท�าไมจู่ๆ  กท็�าตวัเหมอืนเดก็ข้ีแกล้ง ขณะท่ีเธอตัง้ท่าจะจบัเก้าอ้ีเขา

หมุน แจชินกเ็ดินผ่านด้านหลงัท้ังคูไ่ป

"ผมขอตัวขึ้นไปประชุมชั้นบนนะครับ"

ซงอามองแจชินแล้วดึงทิชชูเปียกมาเช็ดรอบๆ รมิฝีปาก ก่อนจะลกุข้ึน

พลางขู่ฮยอนซึงเสยีงเบา

"อีกเดี๋ยวขอคุยด้วยหน่อยนะ!"

ซงอาไล่ตามแจชินอย่างระมัดระวงัไปยังบันไดหนไีฟแทนท่ีจะเป็นลฟิต์ 

และฮยอนซึงกม็องตามเธอไปด้วยสายตาไม่พอใจ

ได้ครับ อีกเดี๋ยวคุยกัน

"หัวหน้าคะ"

แจชินได้ยินซงอาเรยีกกห็ยดุเดนิเมือ่ขึน้ไปได้ครึง่ช้ัน ซงอามองรอบๆ 

ให้แน่ใจว่าไม่มคีนแล้วจงึรบีข้ึนไปยืนดกัหน้าเขา

"ว่าไง มีเรื่องจะพูดเหรอ"

"เปล่าค่ะ ก็แค่อยากอยู่ใกล้ๆ ที่รักแบบนี้"

ซงอาใช้สองแขนกอดเอวแจชิน จุมพิตริมฝีปากเขาเบาๆ แจชิน 

เพียงยิ้มบางกับความขี้อ้อนของเธอ

"วันนี้วันศุกร์ ช่วงเย็นจะท�าอะไรคะ"
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"อ้อ ฉันยังไม่ได้บอกเหรอว่าเย็นนี้มีนัดเลี้ยงรวมรุ่นมหา'ลัย"

"เลี้ยงรวมรุ่น? ไม่ได้ไปมาอาทิตย์ที่แล้วเหรอคะ"

คิว้แจชินกระตกุเลก็น้อยด้วยความตกใจ แต่เพราะเป็นชัว่เสีย้ววนิาทีสัน้ๆ 

ซงอาจงึไม่รูส้กึถงึความผดิปกติ

"อาทิตย์ท่ีแล้วเลีย้งรวมศษิย์เก่าท้ังหมด ของวนันีเ้ป็นเลีย้งรวมเฉพาะรุน่ 

น่ะ ใกล้สิน้ปีแล้วงานเลีย้งโน่นนีเ่ลยเยอะไปหมด"

"ท�าไมช่วงนียุ่้งจงัคะ ท้ังวนัธรรมดา วนัหยุด ไม่ได้เห็นหน้ากนัเลย"

ซงอาท�าปากย่ืนเหมือนจะร้องไห้ แจชินตบไหล่เธอเบาๆ อย่างนุม่นวล

"ขอโทษนะ มันเป็นช่วงสิ้นปีน่ะ เธอก็เข้าใจฉันหน่อย"

"เศร้าแต่ก็ต้องเข้าใจสินะคะ การรักษาคอนเน็กชั่นส�าคัญกับหัวหน้า 

ของเรานี"่

"อืม ขอบใจนะ"

พอแจชินหอมแก้มซงอาเท่านั้น เธอก็ยิ้มแฉ่งหน้าบาน

"ว่าแต่เลีย้งรวมรุน่ขอฉันไปด้วยไม่ได้เหรอคะ เราคบกนัมาตัง้นานแล้ว 

ฉันยังไม่เคยเจอเพือ่นๆ ของคณุเลยสกัครัง้"

"จากนี้จะค่อยๆ พาไปเจอนะ วันนี้คงไม่เหมาะเพราะมีเรื่องส�าคัญ 

ต้องคุยกนั ไว้ครัง้หน้านดักนัสบายๆ เม่ือไหร่ค่อยไปดกีว่า ตอนนีเ้พ่ือนฉัน 

กก็ลบัเกาหลกีนัมาเยอะแล้ว"

"จริงนะ?"

"อืม"

ซงอาหัวเราะร่า ดีใจท่ีได้รับอนุญาตเป็นครั้งแรกในรอบสามปี เธอ 

กอดเอวเขาแน่นข้ึน จริงๆ แล้วอยากจะจูบแบบดูดดื่ม แต่หากเริ่มแล้ว 

คงไม่ได้หยุดง่ายๆ จงึต้องพับความโลภนัน้ไว้ก่อน

"สุดสัปดาห์ล่ะคะ เสาร์อาทิตย์ก็ไม่ว่างเหรอ"

"ขอดูสถานการณ์ก่อนแล้วจะโทรหานะ วันนี้ยังไงคงดื่มหนักแน่ๆ"

"โอเคค่ะ ฉันไปหาแถวๆ บ้านคณุได้นะคะ แค่โทรมากพ็อ หรอืถ้าท่ีรกั
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ดืม่กนัเสรจ็เรยีบร้อยแล้วจะมาท่ีบ้านฉันกไ็ด้ เดีย๋วฉันต้มซุปแก้เมาค้างให้เองค่ะ"

"ไม่ต้องรอหรอก ขอดูก่อนนะ"

"อื้ม"

ครัน้แจชนิบอกว่าต้องไปแล้ว ซงอากก้็าวถอยหลงัอย่างเสยีดาย แต่ 

ยังไม่วายช่วยจดัเนกไทท่ีผกูเรยีบร้อยดอียู่แล้วให้เข้าท่ีอีกครัง้

"รู้ใช่มั้ยคะว่าฉันรักคุณ"

"อืม ฉันก็เหมือนกัน"

แจชนิหอมแก้มเธออีกครัง้ก่อนจะขึน้บันไดไป ซงอารอจนเขาเดนิลบัสายตา

จงึเลกิมอง ขณะลงบันไดมาหนึง่ข้ันเธอกต็วัแข็งค้าง

เจ้าเด็กนี่...มาได้ยังไง!

ฮยอนซึงยืนกอดอกพงิกรอบประต ู สายตาจดจ้องข้ึนมาท่ีเธอด้วยสหีน้า

เครยีดเคร่ง

จะเห็นรึเปล่านะ ถูกจับได้แล้วงั้นเหรอ

เธอไม่แน่ใจว่าเขาเห็นหรอืได้ยินตัง้แต่ตอนไหน ซงอาซ่ึงตวัแข็งท่ือไป

เรยีบร้อยแล้วได้แต่นิง่งนั

ไม่รูแ้หละ ท�าเป็นไม่รูไ้ม่ช้ีก่อน พอเห็นแล้วต่อให้รูก้ค็งปิดปากเงยีบ 

ให้เองล่ะม้ัง

เรือ่งของคนระดบัเจ้านายแถมยังเกีย่วข้องกบัหัวหน้าอีก พนกังานใหม่

แค่ปีเดยีวคงไม่กล้าเอาไปพดูง่ายๆ หรอก แถมฮยอนซึงยังเป็นคนรกัษามารยาท 

ในท่ีท�างานอย่างเคร่งครดัมาโดยตลอดด้วย แต่ยังเรว็ไปท่ีจะฟันธง กเ็ม่ือครู่ 

เขาเพ่ิงจะท�าลปิสตกิเธอเป้ือนด้วยเหตผุลแปลกๆ ไม่ใช่หรอื

ซงอาสดูหายใจเข้าลกึๆ เดินลงบันไดหลงัจากเริม่รวบรวมสตไิด้บ้าง เธอ

ก้าวขาสัน่ๆ มาจนกระท่ังถงึหน้าประตบัูนไดหนไีฟ ฮยอนซึงยังคงจ้องเขมง็

จนร่างเธอแทบทะลุ

กลัวแล้วนะ มองอะไรขนาดนั้น

ซงอายืน่มอืไปท่ีประตู ตัง้ใจไม่มองชายหนุม่ ทว่าทันทีท่ีเขาขยับตวั 
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มาด้านข้าง เธอกลบัสะดุง้ตวัโยน รบีเกบ็มือไม้

จะบ้าตาย เป็นอะไรของเขาเนี่ย

เธอไม่รูเ้ลยว่าอีกฝ่ายคดิอะไรอยู่ จงึได้แต่กดัรมิฝีปากย�า้ๆ ท้ังท่ียังก้มหน้า 

แต่แล้วเสยีงของฮยอนซึงกล็อยมาเข้าหู

"เย็นนี้ว่างมั้ยครับ"

"ยะ...เย็นนี้?"

เธอเผลอเงยหน้าข้ึนสบตาเขา จากนั้นก็รีบหลบตา อาจเพราะมี 

ชนกัตดิหลงัเลยไม่สบายใจเอามากๆ แม้เป็นเพยีงแวบเดยีวเธอกร็ูส้กึได้ว่า 

เขาน่าจะก�าลงัโกรธ

อะไรกันเนี่ย

ซงอาพยายามลดความตึงเครียดลง ถามกลับโดยไม่ยอมสบตา

"หมายถึงวันนี้เหรอ"

"ครับ เย็นวันนี้ ว่างมั้ยครับ"

"อืม..." ซงอารูส้กึถงึลางไม่ด ี เธอไม่ควรตอบเป็นอันขาดว่าเยน็นีว่้าง 

"ไม่รูว่้านายมเีรือ่งอะไร แต่คงไม่สะดวก เพราะฉันมนีดัแล้ว"

"รุน่พีถ่กูหัวหน้าท่ีคิดเองเออเองว่าเป็นแฟนเท ผมได้ยินหมดแล้วครบั"

หา?

ซงอามองอกีฝ่ายด้วยสหีน้าตกใจสดุขีด ท่าทางเขาจะเลอืกเห็นและได้ยิน

เฉพาะประเด็นส�าคญัมากๆ เสยีด้วย

โอ๊ย ท�าไงดี ให้ตายเถอะ!

"ฟะ...แฟนเฟินที่ไหนกัน ถูกเทอะไร ใครยะที่ถูกเทน่ะ!"

ซงอาเชดิคางหันหน้ามาสบตากบัเขาตรงๆ ต่างจากเมือ่ครู ่ แต่ฮยอนซึง 

ไม่น�าพา จ้องเธอเขม็งอย่างน่ากลวัย่ิงกว่าเก่า

"ถกูเทแล้วแน่นอนครบั รุน่พี ่ แม้จะเทียบไม่ได้เลยกบัการถกูเทในอนาคต

กต็าม"

"หา?"
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เหมือนมีความหมายแฝงอะไรบางอย่าง ซงอารูส้กึตงดิๆ จงึจ้องฮยอนซึง

เพือ่ขอค�าอธบิาย แต่ดทู่าทางเขาไม่คดิจะใจดบีอกสิง่ใดท้ังสิน้

"ยังไงก็แล้วแต่ สรุปว่างใช่มั้ยครับ"

"ไม่ว่าง ไม่มีเวลาให้นายหรอก"

ซงอาคลบัคล้ายว่าตนอาจคล้อยตามฮยอนซึงโดยไร้สาเหต ุ เลยปัดปฏเิสธ

อย่างเดด็ขาดพร้อมสะบัดหน้าหน ีไม่รู้เขาหวังอะไร ฮยอนซึงคงใช้เรือ่งนีม้าเป็น

จดุอ่อนนดัพบเธอเพือ่เอ่ยปากร้องขอบางสิง่แน่ แม้จะรูจ้กักนัได้ไม่กีเ่ดอืน แต่ 

เขากด็ูไม่น่าใช่พวกผูช้ายหน้าไม่อายหรอืใจแคบเสยีหน่อย

"ไม่ว่างกต้็องท�าให้ว่างครบั เลกิงานแล้วเจอกนัท่ีทางม้าลายหน้าบรษัิทนะ 

ผมขอพดูชัดๆ ว่ารุน่พีค่วรมา"

"หา? นี่นาย!"

ฮยอนซึงเอ่ยแกมสั่งโดยไม่เปิดโอกาสให้ซงอาได้โต้แย้ง จากนั้นก็ 

กลบัหลงัหัน เปิดประตูแล้วเดินเข้าไปด้านในดือ้ๆ ซงอามองประตท่ีูปิดลง 

อย่างน่าขัน อ้ึงจนพดูไม่ออก

"อะไรของเขา อายุยงัน้อย ประสบการณ์กยั็งด้อย กล้ามาออกค�าสัง่ขู่กนั 

ได้ยังไง"

ปกติฮยอนซึงท้ังสุภาพกับรุ่นพี่ ท้ังว่านอนสอนง่ายดีมาก ซงอา 

เลยย่ิงโมโหเข้าไปใหญ่ แถมแววตาตอนกล่าวสัง่ประโยคสดุท้ายยังดูเหมือน 

สงสารเธอเสียด้วย

"อายุห่างกนัแค่ปีเดยีวกจ็รงิ แต่ประสบการณ์การท�างานห่างกนัสามปี

นะยะ!" ซงอาตะโกนไล่หลงัใส่ประตท่ีูปิดสนทิ "ช่างเถอะ! ท�าไมต้องไป ท�าไม

ฉันต้องเจอเจ้าเด็กนัน่ด้วย"

ซงอาจับลูกบิดประตู คิดจะเมินเฉยเสีย ทว่าสิ่งที่เขาพูดไว้ดันท�าให้ 

เธอสบัสนข้ึนมาอกี

'ถกูเทแล้วแน่นอนครบั รุน่พี ่ แม้จะเทียบไม่ได้เลยกบัการถกูเทในอนาคต

กต็าม'
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"หมายความว่ายังไงน่ะ เหมือนจะไม่ได้พูดมั่วไปเรื่อยซะด้วยสิ..."

ปกตซิงอาจะไม่เกบ็อะไรมาคดิเลก็คดิน้อยให้ปวดหัวง่ายๆ แต่ตอนนี ้

ย่ิงคดิกย่ิ็งรูส้กึสงสยัในค�าพดูของเขา ผ่านไปครูห่นึง่เธอกส่็ายหน้าแรงๆ

กังวลท�าไม ไร้สาระน่า ไม่มีเหตุผลอะไรให้ต้องเป็นทุกข์ซะหน่อย

ซงอาท�าใจให้สงบอีกครั้ง

"ใช่ ไม่ต้องสนใจ ไม่ไปเด็ดขาด"

เธอพมึพ�าย�า้กบัตวัเองพลางหมนุลกูบิดประตสูดุแรง เม่ือเวลาผ่านไป

ความกงัวลอันไร้สาระกจ็ะถกูลมืเลอืนไปเอง

"ขอตัวกลับก่อนนะคะ ขอให้มีความสุขกับวันหยุดค่ะ"

ซงอารบีลกุขึน้ทันทีท่ีถงึเวลาเลกิงาน เธอรูส้กึว่าฮยอนซึงซ่ึงนัง่อยู่ข้างๆ 

ก�าลงัจบัจ้องเธออยู ่เธอตัง้ใจเมินเฉย ก้าวฉับๆ ออกจากออฟฟิศไป

หากจะนบัให้ชัดเจน เธอกบัแจชินแอบคบกนัในบรษัิทมาได้สองปีสบิเดอืน

แล้ว ตอนนัน้แจชินเป็นรองหัวหน้าและซงอาเพิง่จะเข้ามาท�างานใหม่ๆ เขาเป็น

ฝ่ายจบีเธอก่อน ตัง้แต่สมัยท่ีเธอยังไม่รูเ้รือ่งรูร้าว ซงอาตกหลมุรกัความอ่อนโยน

และความมีน�้าใจของเขาทันทีโดยไม่คิดเล่นตัว เธอไม่ใช่พวกเล่นตัวหรือ 

คดิค�านวณเก่งอยูแ่ล้วเป็นทุนเดมิ ไม่อย่างนัน้เธอคงต้องร้อนใจหรอืเครยีดกว่านี้ 

มาก

'บอกแล้วใช่ม้ัยว่าไม่ได้ เวลาชอบใครต้องหัดเกบ็อาการไว้บ้าง แสดง

ความรูส้กึออกมาหมดรวดเดยีวแล้วจะไปต่อยังไง ความเร้าใจกมี็แต่ลดลง

เท่านัน้เอง'

ยามเธอต้องการท�าอะไรตรงกบัใจแต่ไม่อาจแสดงออกโต้งๆ ได้ เพ่ือนๆ 

จะอดึอดัคับข้องใจแทนเธอ ทว่าเจ้าตวัไม่ใส่ใจ ชอบกบ็อกว่าชอบ เธอเล่นแง่

ไม่เป็น ค�านวณไม่ได้ หากรกัเธอท่ีเป็นเช่นนัน้ เธอกพ็ร้อมจะแน่ใจว่านัน่คอื 

รกัแท้ ด้วยเหตนุีแ้จชินจงึเป็นคนท่ีดมีากส�าหรบัซงอา เมือ่เขาจบี เธอก็โอนอ่อน

ทันที แจชินไม่เคยดถูกูหรอืหัวเราะเยาะเธอเลยสกัครัง้ ผ่านมาเกอืบสามปีแล้ว 
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เขายังอ่อนโยนและอ่อนหวานกบัเธอดงัเดมิ แม้จะรูส้กึเศร้าท่ีไม่สามารถเปิดเผย

ความสมัพันธ์ได้เพราะแอบคบกนัลบัๆ แต่เขากด็แูลเอาใจใส่เธอดมีากจนทดแทน

เรือ่งดงักล่าวได้ท้ังหมด หลกัฐานคอืเธอไม่เคยต้องเหงาเลยแม้แต่ครัง้เดียว

เมือ่มีเขาเคียงข้าง

ซงอาลงมายังลอ็บบ้ีของบรษัิทแล้วรบีตรงไปท่ีประตทูางออก แต่จู่ๆ  ก็

รูส้กึถงึแรงสัน่ในเสือ้โค้ตจนต้องหยดุเดนิ ฮยอนซึงโทรมาจรงิตามท่ีเธอคาด

เอาไว้

"คิดว่าฉันบ้าเหรอถึงจะรับสายน่ะ หึ ตลก"

ซงอากดตัดสายก่อนออกเดนิต่อ แอบเสยีดายท่ีต้องกลบับ้านเรว็ในเยน็

วนัศกุร์ แต่กด็ ี นานๆ ทีจะได้มโีอกาสท�าความสะอาดบ้าน เตรยีมพร้อมเอาไว้ 

เผ่ือแจชินจะมาด้วย

ต้องไปซูเปอร์ฯ ซื้อวัตถุดิบต้มซุปแก้เมาค้างหน่อยล่ะ

หญงิสาวคดิพลางผลกัประตหูมนุ โทรศพัท์ในเสือ้โค้ตสัน่อีกครัง้สัน้ๆ 

พอพ้นจากประตูหมนุเธอกห็ยิบมากดด ูเป็นข้อความเสยีงจากฮยอนซึง

"แล้วจะเสียใจนะครับ"

ค�าพดูสัน้ๆ ท่ีไม่อธบิายอะไรเลยท�าให้ซงอาคิว้ขมวด ตอนนีด้ทูรงแล้ว 

ฮยอนซึงน่าจะเป็นคนท่ีรูจ้กัใช้จติวิทยาไม่หยอก น�า้เสยีงเขาแทรกซอนทะลุ

ความกงัวลใจท่ีเธอพยายามกดให้สงบเข้ามาจนได้ ซงอาหน้าบ้ึงในท่ีสดุ

"ต้องการอะไรเนี่ย ท�าแบบนี้ท�าไม"

คงจะดีเสียกว่าหากฮยอนซึงเจตนาจับจุดอ่อนมากลั่นแกล้งเธอ แต่

เหมือนจะไม่ใช่อย่างท่ีคดิในทีแรก เธอจงึรูส้กึหวาดหวัน่ครัง้แล้วครัง้เล่า ถ้า

ตามเขาไป เธออาจต้องทุกข์ใจ ไม่ส ิ อาจต้องเจอสิง่ท่ีน่ากลวัท่ีสดุในชีวิต 

กเ็ป็นได้

"ช่างมัน เสยีใจกเ็สยีใจ ตามแชฮยอนซึงไปแล้วเสยีใจ หรอืไม่ตามไป

แล้วเสยีใจ ยังไงผลกเ็หมือนกนั"

ซงอาบลอ็กเบอร์โทรศพัท์ของอีกฝ่าย ส่ายหน้าเพือ่สลดัความคดิเรือ่งเขา
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ท้ิง จากนัน้กอ็อกเดนิต่อ

ส่วนผสมซุปแก้เมาค้างมีอะไรบ้างนะ ใช้ปลาอลาสก้าพอลลอ็กท่ีท่ีรกัชอบ

น่าจะดเีนอะ

ซงอาพยายามอย่างหนกัท่ีจะใช้สมองอันสบัสนมาคดิเรือ่งอ่ืนจนไร้พ้ืนท่ีว่าง

ปี๊น!

ซงอาท่ียืนอยู่หน้าทางม้าลายหันมองตามเสยีงแตร รถยนต์สกีรมท่าหม่น

ปรากฏสูส่ายตา ฮยอนซึงในต�าแหน่งคนขบัสบตาเธอแล้วบุ้ยใบ้เป็นเชิงให้เธอ 

ข้ึนรถ แต่ซงอาท่ีสองมือซุกอยู่ในกระเป๋าเสื้อโค้ตกลับไม่ยอมขยับเขยื้อน  

ท�าเพยีงจ้องมองเขานิง่ ในเม่ือไปกเ็สยีใจ ไม่ไปกเ็สยีใจ เธอจงึเลอืกอย่างหลงั 

ทว่าสุดท้ายเท้าสองข้างดันพาเธอมาอยู่ตรงนี้ ซงอาสัมผัสได้ถึงลางร้าย 

อันน่าสะพรงึกลวั เธอใช่แมลงเม่าท่ีพร้อมกระโจนเข้ากองไฟเสยีท่ีไหน แล้วท�าไม

เท้าเจ้ากรรมถงึไม่คดิแม้แต่จะวิง่หนี

"คาดเข็มขัดนิรภัยด้วยครับ"

ซงอานัง่ลงข้างฮยอนซึง จดัการคาดเข็มขัดนริภยัตามท่ีเขาสัง่อย่างใจเย็น

"ขู่ฉันแบบนี ้ ถ้าเร่ืองมนัไม่เป็นเร่ืองล่ะก ็ ฉันไม่ปล่อยนายไว้แน่ คอยด ู

เถอะ"

เธอเหลือบมองชายหนุ่ม หวังลึกๆ ให้เป็นแบบนั้นเสียยังดีกว่า แต ่

เขายังคงนิง่เฉยแม้จะถกูเธอมองด้วยสายตาพฆิาตเตม็ท่ี

"อยู่คงันมัเหมือนกนั ถ้ารถไม่ตดิกส็บินาที ถ้ารถตดิกป็ระมาณสามสบินาที

ถงึครบั"

"จะไปไหน"

"ไปถงึเดีย๋วกร็ูค้รบั ระหว่างทางคดิถงึเรือ่งมีความสขุเอาไว้กดี็นะครบั 

เพราะช่วงเวลาแบบนัน้อาจจะหายไปเลยสกัพกัใหญ่ๆ"

ค�าพูดแฝงความหมายบางอย่างหลุดออกมาอีกครั้ง คิ้วของซงอา 

ขมวดเข้าหากนัเบาๆ ฮยอนซึงมองอย่างเฉยเมยก่อนกลบัไปจ้องถนนข้างหน้า 
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แล้วออกรถตามสญัญาณไฟท่ีเปลีย่นส ี เขาเองกคิ็ดไม่ตกว่าควรท�าอย่างไร 

ครั้นเห็นซงอาหลงแจชินหัวปักหัวป�า เขาก็ตัดสินใจได้ว่าตัวเองทนดูเธอ 

ต้มซุปแก้เมาค้างโดยไม่ส�าเหนยีกถงึธาตแุท้ของผูช้ายท่ีท�าเป็นยุ่งทุกสดุสปัดาห์ 

ไม่ไหวอีกต่อไป

ต่อให้ไม่รูเ้รือ่งอะไรเลยกเ็หอะ แต่ไม่เอะใจขนาดนีม้นัออกจะเกนิไปแล้ว

แถมแจชินยังบอกด้วยว่าอีกไม่นานจะพาเธอไปพบเพือ่นๆ แสดงว่าตัง้ใจ 

จะหลอกซงอาไปจนถงึท่ีสดุ เขาคงปล่อยไว้เฉยๆ ไม่ได้ พฤตกิรรมแจชนิชีช้ดัว่า

ก�าลงัเล่นกบัหัวใจซงอาอย่างไร้คุณธรรม ไม่รูส้กึผดิเลยสกันดิจนน่าขยะแขยง

สกปรก แบบนี้ยังนับเป็นคนเหรอ...

อาจเพราะเป็นเดอืนธนัวาคม หน�าซ�า้ยังเป็นวันศกุร์ ถนนจงึแทบจะ 

กลายเป็นลานจอดรถ ในเมือ่รถขยับไปไหนไม่ได้ ฮยอนซึงจงึเป็นฝ่ายเปิดประเดน็

"คบกับหัวหน้าอีแจชินมานานเท่าไหร่แล้วครับ"

แทนที่จะคิดเรื่องดีๆ ซงอากลับหน้านิ่วคิ้วขมวดหันมาทางเขา

"บอกแล้วไงว่าไม่ใช่"

"ผมกอ็ยากให้เป็นแบบนัน้ครบั รุน่พีอ่าจจะอยากให้เป็นแบบนัน้ย่ิงกว่าผม

อีก" 

ฮยอนซึงมองตอบเธอ

"พดูมาตรงๆ ซิ ไม่พอใจอะไรฉันใช่มัย้ ทนไม่ไหวจนต้องแก้แค้นตอนนี้ 

เลยหรอืไง"

เธอยิงค�าถามใส่เขาโดยไม่คิดปิดบังความขุ่นเคือง

"เปล่าครับ ไม่เกี่ยวเลย"

"แล้วท�าแบบนี้ท�าไม"

"เพราะชอบครับ" ฮยอนซึงตอบโดยไม่ลังเลสักนิด

"หา?"

ดูเธอเหมือนไม่เข้าใจ เขาจึงพูดอย่างชัดถ้อยชัดค�าอีกครั้ง

"เพราะผมชอบรุ่นพี่"
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ประหนึง่เพ่ิงได้ยินสิง่ท่ีไม่อยากได้ยิน ซงอาตวัแข็ง อ้าปากค้างไปแล้ว

"ฮะ..."

ครูใ่หญ่ให้หลงัซงอาถงึได้หลดุหัวเราะแห้งๆ ออกมา ฮยอนซึงมองอีกฝ่าย

อย่างนิง่เฉยก่อนจะหันกลบัไปมองถนนตรงหน้าอีกครัง้ รถค่อยๆ ขยับทีละนดิ

"นี่คือการสารภาพรักใช่มั้ย"

"พูดขนาดนี้ ยังไม่เข้าใจก็ซื่อบื้อแล้วครับ"

"เอ๊ะ!"

ฮยอนซึงไม่สนใจความโมโหของเธอ เขามองสถานการณ์โดยรอบแล้ว

ขับแทรกเข้าไปยงัเลนข้างๆ เนือ่งจากใช้เวลานานกว่าท่ีคดิเลยต้องรบีหน่อย 

เขาจ�าเป็นต้องไปให้ถงึก่อนอกีฝ่ายเพือ่คอยจงัหวะ ฮยอนซึงรูด้เีลยทีเดยีวว่า

สาเหตุท่ีเย็นวันนี้แจชินไม่ว่างเพราะมีนัดกับผู้หญิงท่ีช่ือฮโยจูเพ่ือตรวจดู 

แบบชุดแต่งงานด้วยกันท่ีร้านพี่สาวเขานั่นเอง ฮยอนซึงวางแผนให้ซงอา 

ได้เห็นภาพนัน้กบัตา แม้จะเป็นวธิท่ีีโหดร้ายไปหน่อยกต็าม ไม่อย่างนัน้ซงอา 

ซ่ึงเช่ือมัน่ในตวัแจชินเอามากๆ คงไม่ยอมเช่ือง่ายๆ แน่

"ผมถามว่าคบกบัอีแจชนิมานานเท่าไหร่แล้วครบั คงมากกว่าหกเดอืน

ใช่มัย้"

จากท่ีตรวจสอบมา แจชินจองตดัชุดท่ีร้านพีส่าวเขาตัง้แต่สีเ่ดอืนก่อน 

ลองค�านวณคร่าวๆ จนถงึวนังาน อย่างน้อยน่าจะต้องคยุเรือ่งแต่งงานกบั 

ผู้หญิงคนนั้นมาไม่ต�่ากว่าหกเดือน ซ่ึงก็หมายความว่าแจชินหลอกซงอา 

ท่ีคบกนัอยู่แต่เดมิมาไม่ต�า่กว่าหกเดอืนแล้ว อีกท้ังพอคบกนัก็ไม่ได้คยุเรือ่ง

แต่งงานในทันทีอีก เป็นไปได้สงูว่าท้ังคูค่บกนัมานานย่ิงกว่านัน้มาก

"เคยพูดเรื่องแต่งงานกันบ้างรึเปล่าครับ"

"นายจะอยากรู้ไปท�าไม"

"ผมแค่อยากรูว่้าเขาช่ัวขนาดไหนน่ะครบั ถ้าเคยคยุว่าจะแต่งงานกบั 

ท้ังสองฝ่ายกต้็องถอืว่าช่ัวล้วนๆ ไม่มีอย่างอ่ืนปน"

"สองฝ่าย?"
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น�า้เสยีงของซงอาโลดสงูขึน้เลก็น้อย แสดงว่าเข้าใจค�าใบ้ จดุนีห้ากเขา

ยังพดูอะไรต่อ เธออาจไม่ยอมไปด้วยแล้ว ฮยอนซึงเลยตัง้ใจหยุด

"เคยมองผมในฐานะชายหนุ่มบ้างมั้ยครับ สักครั้งหนึ่ง"

"ท�าไมฉันต้องมองอย่างงั้นด้วย พูดอะไรไม่เห็นจะเกี่ยวกันเลย"

"เท่าท่ีดมูนักเ็กีย่วกนันะครบั ผมเพิง่พดูอยู่ปาวๆ ตอนเราเริม่คยุกนัว่า

ผมชอบรุน่พี"่

ฮยอนซึงเหล่มองซงอา จากนั้นก็หันกลับไปมองถนนข้างหน้า

"ฮะ..." ซงอาพดูไม่ออก ได้แต่หัวเราะอย่างตะลงึ "พอเลย แล้วตอนนี ้

จะไปไหน บอกให้รูก่้อนส ิแล้วค่อยพาไป"

"เกือบถึงแล้วครับ เร็วกว่าที่คิด"

เม่ือผ่านช่วงรถตดิมาได้กส็บายข้ึน เหลอืแค่กลบัรถหนึง่ครัง้ เลีย้วเข้าไป

ตรงลานจอดรมิถนนกจ็ะถงึหน้าตึกพอด ี ขณะหยุดรถรอสญัญาณไฟ ฮยอนซึง 

กหั็นไปจ้องซงอาอีก

"ผมขออธิบายเกริ่นไว้ก่อนนะครับ"

"จะพยายามอธิบายให้ฉันฟังท�าไม"

"ผมว่าการเป็นฝ่ายท้ิงซะเองดีกว่าถกูท้ิงครบั แล้วกข็ายหน้าต่อหน้าผม

กยั็งดีกว่าดูน่าสมเพชต่อจากนีน้ะ"

"จะพูดเรื่องที่ไม่เกี่ยวกันไปถึงไหน"

"ผมชอบรุ่นพี่ เกี่ยวกันหรือยังครับ"

"เอ๊ะ!"

ฮยอนซึงมองข้ามความโกรธของซงอาอีกครัง้ แล้วกลบัรถตามสญัญาณไฟ

แล้วจอดท่ีหน้าร้านฮารา

"ลงได้ครับ"

"ที่นี่ที่ไหน"

ซงอามองออกไปนอกรถ เม่ือสังเกตตึกตรงหน้า ตาก็เบิกกว้างข้ึน 

เพราะเป็นสถานท่ีท่ีคาดไม่ถงึ
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"ฮารา?"

ซงอาเองกร็ูจ้กัท่ีนีด่ ีผูห้ญงิท่ีอยากแต่งงานทุกคนไม่มทีางไม่รูจ้กัฮารา 

แม้แจชินจะไม่เคยพดูเรือ่งแต่งงานกบัเธอเลย ทว่ายิง่คบกบัเขานานเท่าไหร่ 

เธอกย่ิ็งใฝ่ฝันถงึการแต่งงานมากข้ึนทุกที และการสวมชุดแต่งงานของฮารา

คือส่วนหนึง่ในความใฝ่ฝันนัน้

"ลงได้แล้วมั้งครับ"

เผลอพรบิตาเดยีวฮยอนซึงกล็งมาเปิดประตรูถให้เธอ ซงอาไม่รูเ้หตผุล

แต่กย็อมลงจากรถ

"มาท่ีนีท่�าไม คงไม่ใช่ว่าบอกชอบฉันเสรจ็กพ็ามาลองชุดแต่งงานทันที

หรอกนะ"

"ไหนๆ มาแล้ว เลือกแบบเอาไว้หน่อยก็ไม่เลวนะครับ"

ซงอาขมวดค้ิว หันหลงักลบัเพราะรูส้กึเหมอืนชายหนุม่จะท�าตามท่ีพูด

จรงิๆ แต่ฮยอนซึงคว้าข้อมือเธอแล้วดงึตวัเอาไว้เสยีก่อน

"ของผมเองครับ"

"หา?"

"นีค่อืหนึง่ในเสน่ห์ของผูช้ายเลยนะ รุน่พีเ่ป็นประเภทไม่สนคนรวยสนิะ

ครบั"

ฮยอนซึงเป่าสตซิงอาจนหลดุลอยด้วยการพูดสิง่ท่ีไม่เกีย่วโยงอะไรกนั

เลยแม้แต่นดิเดียว กระนัน้กยั็งพาเธอเดินเข้าไปในร้าน เมือ่เข้ามาแล้ว แม้เธอ 

ไม่ยินยอมกยั็งถกูบรรดาชุดแต่งงานตรงหน้าดึงความสนใจไปสิน้ ถงึขนาด 

คิดออกแค่อย่างเดยีวว่าสวยเหลอืเกนิ สวยจนอยากลองจรงิๆ

"มาแล้วเหรอคะ"

น�า้เสยีงนุ่มนวลเรียกให้ซงอาหันมองด้านข้าง ผูจ้ดัการร้านยิม้แย้มทักทาย

ซงอาเบาๆ ก่อนย้ายสายตาไปท่ีฮยอนซึง

"มาแล้วใช่มั้ยครับ" ฮยอนซึงถาม

"ยังค่ะ เหลือเวลาอีกสิบนาทีก่อนถึงเวลานัด"
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"ช่วยจดัของว่างไปให้ท่ีห้องประธานหน่อยนะครับ เอาเป็นแซนด์วชิกไ็ด้"

"ได้เลยค่ะ"

เม่ือคุยกบัผู้จดัการร้านเรยีบร้อย ฮยอนซึงกจ็งูข้อมือซงอาพาเดนิข้ึนบันได

"นี่ ท�าอะไรน่ะ จะขึ้นไปท�าไม"

ซงอาร้องถามอย่างตระหนก เขาดคูล้ายก�าลงัโกรธอย่างไรบอกไม่ถกู 

แต่เธอก็ไม่อาจหยุดย่างก้าวของอกีฝ่ายได้

เป็นอะไรของเขานะ บ้าจริง

ฮยอนซึงเดนิข้ึนไปยังช้ันสองโดยไม่ลงัเล เขาจดัการเปิดประตหู้องประธาน

อย่างมัน่อกมัน่ใจ ซงอาถกูลากเข้ามาแบบไม่ทันตัง้ตวั เธอยืนงงอยู่กลางห้อง  

มัวแต่ขัดขืนไม่สมัครใจเลยไม่ได้ช่ืนชมสิง่อ่ืนใดท้ังสิน้

"ที่นี่เป็นของนายจริงเหรอ ท�าสองอาชีพรึไง"

ห้องประธานว่างเปล่า ซงอาหันซ้ายหันขวา อ่านป้ายชื่อบนโต๊ะ

"อะไรน่ะ ประธานชื่อแชจีซึงต่างหาก"

เธอเพิง่คดิได้ว่าท่านประธานของฮาราเป็นผูห้ญิง ด้วยความท่ีท�างานให้

ทีมโฆษณา ซงอาจงึรูข้้อมูลในวงการแฟช่ันมากพอตวั

"ว่าแต่ เดี๋ยวนะ...แชจีซึง แชฮยอนซึง?"

ซงอามองป้ายชื่อสลับกับหน้าฮยอนซึงพลางเบิกตาโต

"เป็นอะไรกัน หรือว่าคนในครอบครัว?"

"ใช่จะไม่มีไหวพรบินีน่า แล้วท�าไมเรือ่งอืน่ถงึได้หัวช้าขนาดนัน้ล่ะครบั"

"หา? หัวช้า?"

ครัน้ฮยอนซึงมองมาอย่างสงสารอกีหน ซงอากอ็ารมณ์ขุ่นมัวหนกักว่าเก่า 

ตอนนีไ้ม่ใช่เวลามาเอ้อระเหยซักไซ้ว่าใครเป็นเจ้าของท่ีนีเ่สยีด้วยส ิ เธอสะบัดมอื

ชายหนุม่ออกเป็นอนัดบัแรก

"อะไรของนาย พูดจาประหลาดๆ แล้วท่ีลากฉันมานี่ย่ิงประหลาด 

เข้าไปใหญ่"

"พามาเพราะมีอะไรจะให้ดูครับ"
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"แล้วมันคอือะไรล่ะ ท�างานกด็ ี แก้ปัญหาให้คนอืน่กเ็ก่ง แต่ดนัพดูจาให้ 

คนฟังต้องอึดอดัแทบตาย"

"เพราะผมไม่อยากให้เจบ็ปวด ท้ังหมดนีผ้มไม่ได้ท�าเพ่ือจะสร้างบาดแผลให้

รุน่พีน่ะครบั"

ฮยอนซึงตอบทันที สายตาท่ีเคยมองอย่างสงสารเปลีย่นเป็นเศร้าลกึ  

ค�าพูดในวันนีว่ิ้งผ่านสมองซงอาตามล�าดบั เธอหวัน่ใจขึน้มาอีกหน

'ถกูเทแล้วแน่นอนครบั รุน่พี ่แม้จะเทียบไม่ได้เลยกบัการถกูเทในอนาคต

กต็าม'

'ระหว่างทางคดิถึงเร่ืองมคีวามสขุเอาไว้กด็นีะครบั เพราะช่วงเวลาแบบนัน้

อาจจะหายไปเลยสกัพกัใหญ่ๆ'

'ผมแค่อยากรูว่้าเขาชัว่ขนาดไหนน่ะครบั ถ้าเคยคยุว่าจะแต่งงานกบั 

ท้ังสองฝ่ายกต้็องถอืว่าช่ัวล้วนๆ ไม่มีอย่างอ่ืนปน'

หรือว่า...

ลางสังหรณ์ท�าให้ซงอาเผลอก�ากระเป๋าแน่น

อยากหนี!

ซงอาหันไปทางประตูทันที

"ไม่ได้นะครับ"

ฮยอนซึงรบียืนขวางหน้า ตอนนัน้เองเสยีงก๊อกๆ กด็งัข้ึน ผูจ้ดัการร้าน

เดนิเข้ามาพร้อมแซนด์วชิและน�า้ผลไม้

"วางไว้บนโต๊ะเลยครับ"

ทันทีท่ีผูจั้ดการร้านกลบัออกไป ฮยอนซึงกด็งึข้อมือซงอาพาไปท่ีโต๊ะ

"กินรองท้องไว้เถอะครับ อีกเดี๋ยวรุ่นพี่อาจจะกินไม่ลงแล้ว"

ซงอาไม่ยอมนัง่ ไม่หยบิอะไรบนโต๊ะขึน้มาท้ังนัน้ เธอหลบุตามองของกนิ

ครูห่นึง่ก่อนจ้องหน้าเขา

"ฉันไม่ดู ไม่อยากเห็น"

ซงอารู้ตัวในที่สุด แต่ฮยอนซึงยังถอยไม่ได้ในตอนนี้
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"ผมรูค้รบัว่ามนัยากและโหดร้าย แต่ยังไงกจ็�าเป็นต้องดคูรบั ต่อให้รุน่พี ่

เห็นแล้วพยายามท�าใจไม่เช่ือกต้็องด ูเมือ่ตาจดจ�า ใจกจ็ะปฏเิสธท่าเดยีวไม่ได้

อีก"

สองคนจ้องหน้ากันอยู่เช่นนั้นประหนึ่งเล่นสงครามประสาท คงเป็น 

เรือ่งยากเกนิรบัไหวเพราะแววตาของซงอาเริม่สัน่ระรกิอย่างไม่อาจควบคมุ 

เห็นดังนัน้ฮยอนซึงเลยมองเธอด้วยสายตาเดด็ขาดยิง่ขึน้

เสยีงเอะอะคล้ายดงัแว่วมาจากด้านนอก ตามมาด้วยเสยีงเคาะประตหู้อง

ท่านประธาน

"ครับผม"

พอฮยอนซึงขานรบั ผูจ้ดัการร้านกเ็ดินเข้ามาส่งสญัญาณทางสายตา  

ฮยอนซึงพยักหน้าแทนค�าตอบ พอผูจ้ดัการร้านออกจากห้อง เขากด็งึข้อมือ

หญิงสาวเบาๆ พาไปตรงผนงักรกุระจกท่ีตดิมูล่ีบั่งสายตาไว้ จากตรงนีส้ามารถ

มองผ่านช่องว่างระหว่างมู่ลี่ออกไปเห็นใครก็ตามท่ีก�าลังวัดตัวและลองชุด 

ท่ีด้านนอกได้อย่างท่ัวถงึ

หัวหน้า...!

ซงอาหันหลังกลับทันทีท่ีเห็นแจชินอยู่กับฮโยจู อยากรีบไปจากท่ีนี ่

เดีย๋วนี ้แต่ฮยอนซึงขวางเธอเอาไว้ ขยับไปทางไหนก็ไม่ได้

"หลีก" เธอกล่าวเสียงเย็นโดยไม่มองเขา

"ต้องดูครับ อย่าหนี"

ในท่ีสดุไฟในแววตาของซงอากล็กุโชน แต่ไม่ว่าจะจ้องอย่างโกรธแค้น

เพยีงใดฮยอนซึงกยั็งคงแน่วแน่

"บอกว่าชอบฉันใช่มัย้ เลยจะเข้ามาแทรกกลางระหว่างฉันกบัหัวหน้าสนิะ 

คดิเหรอว่าฉันจะหันไปหานาย"

"ผมไม่ใช่พวกเลวหรอืกากเดนถงึขนาดสร้างความทุกข์ให้ผูอ่ื้นเพียงเพราะ

ความพอใจของตัวเองหรอกนะครบั"

"ขอพดูชัดๆ เลยนะ ต่อให้เลกิกับหัวหน้า ฉันกไ็ม่หันไปหานายเดด็ขาด  
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ถงึนายจะคิดว่าตวัเองไม่ได้ท�าเลว แต่ส�าหรบัฉัน นายท้ังเลวท้ังใจร้ายมาก"

ซงอาผลกัฮยอนซึงไปด้านข้าง ก้าวเดนิอย่างท่ีใจสัง่ แต่ขากลบัอ่อนแรง

ซวนเซเกอืบล้มลง

"รุ่นพี่!"

ฮยอนซึงย่ืนมือออกไปรวบตวัหญิงสาวไว้ได้ในพรบิตา ซงอาไม่มกีระท่ัง

โอกาสจะสะบัดตวัออก ชายหนุม่หมุนตวักลบัท่าเดมิโดยยังมเีธอในอ้อมกอด เธอ

มองข้ามบ่าของฮยอนซึงซ่ึงหันหลงัเข้าหากระจก ภาพแจชินกบัผูห้ญิงอีกคน

ปรากฏชัดเจน ท้ังคู่กมุมือกนันัง่อยูบ่นโซฟาก�าลงัเลอืกดอูะไรบางอย่าง เธอ

หลบัตาแน่นกบัสิง่ท่ีเห็น ภาพนัน้ช่างอ่อนหวานเสยีจนน่าขนลกุ

เหมือนเดาความรูส้กึเธอได้ จงัหวะนัน้ค�าพดูทารณุแต่น�า้เสยีงใจดขีอง

ฮยอนซึงกแ็ทรกเข้ามาในโสตประสาท

"จากนี้ดูให้ดีนะครับ"

ไม่

"ดูให้ดว่ีาผูช้ายท่ีรุน่พีเ่คยกระซิบบอกรกัจากปากนัน้เป็นคนพรรค์ไหน"

ไม่ ไม่มีทาง

ซงอาหลบัตาแน่นกว่าเดมิ พลกิหน้าเข้าหาต้นคอฮยอนซึงซ่ึงยังคงเอ่ย

อย่างโหดร้าย

"เคราะห์ดีแค่ไหนแล้วที่ผู้ชายคนนั้นไม่ใช่ของรุ่นพี่"

พอสักที ขอร้องล่ะ

"วนัท่ีสบิสีก่มุภาพนัธ์ครบั วนัจดัพธิแีต่งงาน ผมรูม้าว่าช่ือของเจ้าสาว

ท่ีจะยืนเคียงข้างอีแจชินคอืโคฮโยจู ูไม่ใช่ยุนซงอา"

สิบสี่กุมภาพันธ์เหรอ

ซงอาลมืตาทันที เอนตวัเงยหน้าข้ึนมองฮยอนซึง ดวงตาสัน่สะท้านรนุแรง

ด่ังเรอืกระดาษท่ีถกูสาดซัดอย่างไร้ทิศทางกลางพายุคลืน่

"ท�าไมเหรอครับ"

"เม่ือกีบ้อกว่าสบิสี.่..กุมภาพนัธ์ใช่มัย้ เขาจะแต่งงานวนันัน้...จรงิๆ เหรอ"
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ซงอาพยายามถามจนจบประโยคท้ังท่ีเสยีงสัน่เครอื แววตาค่อยๆ ลกุโชน

ด้วยความโกรธทีละน้อย ฮยอนซึงมองเธอเงยีบๆ ก่อนจะพยักหน้าช้าๆ

"เป็นวันที่มีความหมายกับรุ่นพี่ด้วยเหมือนกันเหรอครับ"

ซงอามองข้ามไหล่ฮยอนซึงไปยงัแจชินแทนค�าตอบ มอืสองข้างท่ีจบั

บ่าชายหนุม่ไว้เตรยีมผลกัเขาออกเปลีย่นเป็นจกิแรงข้ึน

จะแต่งงานกบัผูห้ญิงคนนัน้วนัท่ีสบิสีก่มุภาจรงิน่ะเหรอ ได้ยังไง ท�าได้

ยังไง

วนันัน้คอืวนัท่ีเธอและแจชนิตดัสนิใจคบกนั แจชินเป็นฝ่ายสารภาพรกั

กบัเธอก่อนหน้านัน้หนึง่สปัดาห์ เธอตอบรับรักเขาด้วยของขวญัวนัวาเลนไทน์ 

แล้วแบบนีเ้ขาจะไปแต่งงานกบัผูห้ญิงอืน่ในวนันัน้ได้อย่างไร

สตขิองซงอาเริม่เลอืนรางเพราะรูส้กึผดิคาด เหมือนถกูหักหลงั เธอ

หลบัตาลงพงิไหล่ของฮยอนซึง

"หยุดดูเถอะครับถ้าไม่ไหว เท่านี้ก็น่าจะพอแล้ว"

"ไม่ ยังไม่พอเลยสักนิด"

ซงอาพิงไหล่เขา กล่าวพมึพ�า เมือ่ลมืตาขึน้อีกครัง้เธอกม็องผ่านกระจก 

ไปท่ีแจชินแล้วย้ายสายตาไปหยุดท่ีผูห้ญิงคนนัน้ซ่ึงก�าลงัยืนตรงเพือ่วดัสดัส่วน 

น่าเจบ็ใจท่ีซงอาเองกร็ูว่้าอีกฝ่ายเป็นใคร

"ชื่อโคฮโยจูใช่มั้ย"

"ครับ"

ผู้หญิงท่ีช่ือโคฮโยจเูป็นนางแบบมอือาชีพ ช่วงฤดหูนาวปีท่ีแล้วคนท่ีมาเป็น

นางแบบตวัรองให้นติยสารแบรนด์กระเป๋าคอลเลก็ช่ันสปรงิ/ซัมเมอร์ของบรษัิท 

ซงอากค็อืผูห้ญิงคนนี ้ เธอกบัทีมแบรนด์ร่วมกนัเลอืกฮโยจูโดยตรง ท้ังยังเป็น 

ฝ่ายด�าเนนิเรือ่งการถ่ายท�าอกี เธอจงึยิง่รูจ้กัอีกฝ่ายด ีกล่าวคอืเธอเป็นคนประเคน

ผู้หญิงคนใหม่ให้แจชินด้วยมือของตวัเอง

"สองคนคบกันมานานเท่าไหร่แล้ว"

"ผมไม่รูล้กึขนาดนัน้หรอกครับ แต่ค�านวณดแูล้วน่าจะไม่ต�า่กว่าหกเดอืน 
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อาจจะไม่ได้คยุเรือ่งแต่งงานหลงัจากคบกนัในทันทีก็ได้ ถ้างัน้...อย่างน้อยๆ  

กน่็าจะสกัหนึง่ปีมัง้ครบั"

แจชินนัน้ใช่ว่าจะปรากฏตวัท่ีกองถ่ายเป็นประจ�าทุกครัง้ ยกเว้นกองถ่าย 

ของซงอาท่ีเขาไปเย่ียมไม่เคยขาด เป็นไปได้ว่าท้ังสองคนมคีวามรูส้กึบางอย่าง 

ต่อกนัตัง้แต่สมัยถ่ายท�าครัง้แรกเม่ือหนึง่ปีก่อน

เดีย๋วนะ งัน้งานถ่ายท�าหน้าร้อนครัง้โน้น เขาไม่ได้ไปหาฉัน แต่ไปหา 

ผูห้ญิงคนนัน้หรอกเหรอ

นางแบบโฆษณาคอลเลก็ช่ันฟอล/วินเทอร์ในกองถ่ายฤดรู้อนท่ีผ่านมา

กเ็ป็นฮโยจ ู และตอนนัน้แจชินกแ็วะมาท่ีกองถ่าย แต่ทันทีท่ีจบงานเขาบอกว่า

เพือ่นขอนดัเจอด่วนเลยรบีกลบัก่อน เพือ่นท่ีว่านัน่คงเป็นฮโยจ ู หากใช่ตอนนัน้ 

ล่ะก ็ท้ังคูน่่าจะก�าลงัคบกนัอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์

แจชนิถอืสญัชาตอิเมรกินั เขาเล่าว่าตัวเองเรยีนท่ีโน่นมาตลอดจนกระท่ัง 

ถงึระดบัมหาวิทยาลยั เพือ่นส่วนใหญ่เป็นนกัเรยีนนอก อีกท้ังบรษัิทท่ีเคยท�างาน

ส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่ของเกาหลีด้วย เพื่อนๆ ท่ีบินมาเกาหลีเพราะเรื่องงาน 

มกัขอนดัเจอเขาแบบไม่บอกล่วงหน้า ซงอาจงึไม่เคยสงสยั เช่ือเขาทุกครัง้ 

ท่ีกล่าวอ้างว่าเพือ่นตดิต่อมากะทันหัน เธอยิง่ไม่คิดมากเรือ่งท่ีเขาไม่เคยแนะน�า

เพื่อนคนไหนให้ได้รู้จักเลยสักหนด้วยเหตุผลเดียวกัน ในเมื่อตารางเวลา 

ไม่ตรงกันก็ยากท่ีจะเจอ เธอคิดเพียงว่าไว้คุยเรื่องแต่งงานจริงจังเมื่อไหร่ 

ค่อยนดักนัอย่างเป็นทางการก็ได้

หรือว่าตอนครบรอบสองปี วาเลนไทน์ปีนี้ก็ด้วย

วันนั้นแจชินก็อ้างเพื่อน เพิ่งจะได้กินแค่ข้าวเย็นเขาก็รีบร้อนกลับ  

เป็นไปได้ว่าแจชินมีซัมธิงกับฮโยจู หรือไม่ก็คบกันแล้วเรียบร้อย ไม่ว่า 

มองอย่างไรเขาคงปันใจให้ผูห้ญิงคนนัน้แล้วแน่นอน เป็นอย่างท่ีฮยอนซึงบอก 

ไม่มีผดิ เธอถกูแจชนิหลอกมานานเหลอืเกนิ

"ฮะ..."

สิง่ท่ีแจชนิพูดนัน้ไม่รูอ้ะไรบ้างท่ีจรงิและอะไรบ้างท่ีโกหก ความทรงจ�า



Sweet Sunbae... จูบน้ีสีชมพู32

ท่ีมีร่วมกบัเขาผดุข้ึนมาทีละเรือ่งสองเรือ่ง ซงอาได้แต่ถอนหายใจอย่างอดสู 

จู่ๆ  กส็บัสนข้ึนมา ท่ีเขาบอกชอบเธอครัง้แรกเม่ือสามปีก่อนคล้ายเป็นเรือ่งโกหก

ท้ังเพ

"ไอ้ชั่ว ถ้าจะท�าแบบนี้ บอกเลิกกันซะยังดีกว่า"

เกือบปีมาแล้วท่ีเขาจับปลาสองมือ แต่ซงอากลับพูดไม่ออกเพราะ 

ไม่เห็นเค้าลางใดๆ ท่ีแจชินจะแยกทางกบัเธอ เหนอืไปกว่านัน้เหลอืเวลาเพยีง

สองเดอืนนดิๆ ก่อนท่ีเขาจะเข้าพิธแีต่งงานกบัผู้หญิงคนอ่ืน ทว่าเขายังคง 

ไม่บอกอะไรเธอแม้แต่ค�าเดยีว ท่ีผ่านมาซงอาคดิว่าเธอได้รบัความเอาใจใส่

จากเขามากมาย ถึงตอนนี้จึงรู้ว่าไม่ใช่ เธอไม่ได้รับกระท่ังการเหลียวแล 

แม้สกันิดเลยต่างหาก ไม่ต่างอะไรกบัผูห้ญิงท่ีเขาเกบ็เอาไว้หลอกเล่นจนสาแก่ใจ 

แล้วเฉดท้ิงเม่ือไม่ต้องการ

"ท�ากับฉันแบบนี้ได้ยังไง!"

ต้องไม่ใช่แบบนี ้ เธอควรปรากฏตวัต่อหน้าแจชนิเดีย๋วนีเ้ลย อยากรูน้กัว่า

ปากท่ีเพิง่บอกรกัเธอไม่กีชั่ว่โมงก่อนจะพดูว่าอะไร อยากเห็นด้วยสองตาตวัเอง

ด้วยว่าเขาจะมองหน้าผูห้ญิงท้ังสองคนอย่างไร ซงอาพยายามผลกัฮยอนซึงออก 

แต่เขากลบัย่ิงกอดแน่นห้ามเธอไว้

"ท�าไมดื้อขนาดนี้ครับ ออกไปแล้วจะท�ายังไงต่อ"

เขาดุเธอ แต่ซงอาเองก็ไม่ยอมแพ้

"นีเ่รยีกว่าดือ้เหรอ เห็นแบบนัน้แล้วจะให้นัง่เขียนบทสวยๆ มีวจิารณญาณ 

ซ้อมบทเสรจ็ค่อยออกไปปรากฏตวัรึไงหา!"

"ไม่ใช่ยังงัน้ ผมหมายถงึว่าควรวางแผนแก้แค้นให้ดีๆ ก่อนสคิรบั โดนมา

ขนาดนี ้ คดิว่าแค่การจกิท้ึงผม กรดีร้องจนพอใจจะท�าให้อีแจชินทุกข์ร้อน 

ได้สกักีม่ากน้อยครบั ไม่แน่ผูช้ายหน้าด้านแบบนัน้อาจจะตอบว่ายังงีก้ด็ ีเสรจ็แล้ว

กท็�าท่าโล่งใจซะมากกว่า"

ความดึงดนัของซงอาลดลงหนึง่ระดบั ฮยอนซึงพดูถกู พอจนิตนาการ

ถงึแจชนิท่ีน่าจะเอ่ยปากว่ายังงีก้ด็แีล้ว หรอืไม่กหั็นไปอธบิายสถานการณ์ให้ 
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ฮโยจฟัูงแค่ฝ่ายเดยีว ซงอากร็ูส้กึสะพรงึจนปากสัน่ เธอกดัปากย�า้ๆ หลบัตาลง 

ปรบัลมหายใจ ก่อนจะลมืตาใหม่อีกหน แล้วจ้องแจชินผ่านบ่าฮยอนซึง

ไม่รูแ้จชินมีความสขุอะไรนกัหนาถงึได้ย้ิมไม่หุบ น�า้ตาซงอาแทบร่วงพรู 

แต่ยังฝืนกลัน้เอาไว้อย่างยากล�าบาก สายตามองท่ีแจชิน ปากกข็ยับถามฮยอนซึง

"งั้นให้ท�ายังไง จะให้ฉันจัดการยังไงล่ะ"

"จะท�าตามที่ผมบอกเหรอครับ"

"พูดมาก่อน"

"งั้น..."

ซงอาแหงนมองฮยอนซึงที่จงใจเว้นจังหวะ เขาสบตาเธอครู่หนึ่ง

"ใช้ผมสิครับ"

ซงอาขมวดคิ้ว จ้องหน้าชายหนุ่มเหมือนไม่เข้าใจความหมาย

"ใช้นายเนี่ยนะ" เธอเปิดปากถามในที่สุด

"ตอนนีรุ้น่พียั่งไม่ถกูท้ิงกชิ็งท้ิงเขาก่อนสคิรบั ไหนๆ ขายหน้าต่อหน้าผม 

ไปแล้ว ต่อจากนีก้อ็ย่าให้ดนู่าสมเพชอีกเลยครบั"

"พูดแค่เนื้อๆ พอ"

"บอกไปว่าคบซ้อนกับผมอยู่ แต่เหนื่อยกับการจับปลาสองมือแล้ว  

เลยอยากเป็นฝ่ายขอเลกิก่อน ท�าเป็นไม่รูว่้าอีแจชินมโีลกสองใบ"

"ท�าไมต้องท�าเป็นไม่รู้ด้วย"

"กถ้็ารุน่พีจ่ะจบัปลาสองมือเพราะรูว่้าอีแจชินเองกจ็บัปลาสองมือ เขา

จะคดิว่ารุน่พีท่�าเพราะอยากแก้แค้น มันต้องไม่ใช่แบบนัน้ เหตผุลคอืรุน่พ่ี 

หวัน่ไหวเพราะเจอผูช้ายท่ีมเีสน่ห์กว่า แค่บอกว่าเลอืกผูช้ายอกีคน เขากจ็ะ

เสยีหน้าอย่างรนุแรงจนแทบคลัง่ รุน่พีก่ร็ูน้ีค่รบัว่าอีแจชินเป็นคนรกัศกัดิศ์รี 

จะตาย"

อย่างท่ีฮยอนซึงบอก แจชินเป็นผูช้ายท่ีหย่ิงในศกัดิศ์รเีป็นท่ีสดุ เขาเกดิ

และเตบิโตบนแผ่นดนิสหรฐัอเมรกิาในฐานะลกูชายผูบ้รหิารสาขาประจ�าบรษัิท

ของพวกเขา แจชินเล่าอยู่เสมอว่าเขาต้องกดัฟันเอาชนะการถกูเหยยีดเชือ้ชาติ
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เพือ่ไม่ให้กลายเป็นผูแ้พ้

"วิธีนี้จะขยี้ศักดิ์ศรีของอีแจชินได้มากกว่าวิธีไหนๆ ครับ ถ้าเกิดรู้ว่า 

ตวัเองเป็นแค่หนึง่ในปลาสองตวัคงได้โมโหจนแทบเสยีสต ิ ยงัไงเขาก็ไม่คดิถงึ

ความผดิของตัวเองอยู่แล้วแม้แต่นดิเดยีว"

การเอาคนืแจชินด้วยวธินีีซ้งอาเองกม็องว่าไม่เลว ปัญหาคอืในหัวเธอ

มีเพียงค�าว่า 'แต่' เต็มไปหมด ความจริงแม้ได้เห็นภาพจะจะคาตาก็ยัง 

ไม่อยากเช่ือ เธอท้ิงความฝันและความหวงัสดุท้ายไม่ลง ซงอารูส้กึละอาย 

ท่ีคดิแบบนีจ้งึหลบุสายตาลงหลบเลีย่งฮยอนซึง

"ไม่เอา ไม่อยากเป็นคนประเภทเดียวกัน"

"ไม่เห็นจะเหมือนกนัตรงไหนเลย รุน่พี่โกหกเพ่ือปกป้องตวัเองแค่นัน้"

"ฉันไม่อยากโกหก"

"แล้วจะไปขอเลิกยังไงครับ บอกเขาว่ารู้ความจริงท้ังหมดแล้วเหรอ  

คงไม่ได้คดิว่าพดูแบบนัน้แล้วอีแจชินจะท้ิงผูห้ญงิอกีคนมาเลอืกรุน่พีใ่ช่มัย้ครบั"

ซงอาพดูไม่ออกอกีหนเพราะถกูแทงใจด�า ฮยอนซึงเสยีงแข็งข้ึนเพราะ

รู้ทัน

"เห็นแบบนั้นแล้วก็ยังไม่ยอมเชื่อเหรอครับ คิดว่าตอนนี้อีแจชิน 

ไม่ได้มากบัคนรกัท่ีก�าลงัจะแต่งงานกนั แต่มาช่วยน้องสาวเลอืกชุดหรอืไง 

ออกไปเชก็ให้แน่ๆ สกัครัง้ม้ัยล่ะครบั"

ฮยอนซึงโมโหเพราะความหวงัลมๆ แล้งๆ ของซงอา เขาคว้าข้อมอืเธอ

ตัง้ท่าจะบุกออกไปเดีย๋วนี ้ ซงอาสะบัดมือชายหนุม่ออกอย่างแรงเพราะกลวั

การเผชญิหน้ากบัแจชินต่างจากทีแรก

"ปล่อยนะ! นายเป็นใคร มีสิทธิ์อะไร"

ค�าว่าสทิธิท์�าให้ฮยอนซึงชะงกั มนัคอืความจรงิ ช่วยไม่ได้ท่ีหัวใจเขา 

จะเจบ็จีด๊ แต่นีไ่ม่ใช่เวลาให้เขามาแสดงออกถงึความปวดร้าวส่วนตวั ฮยอนซึง

คลายแรงบีบท่ีมือหลงัจากรูว่้าเผลอพลัง้ไป พยายามสบตาเธออย่างเป็นปกติ

ทีส่ดุ
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"ผมรู ้ผมแค่ชอบรุน่พี ่ไม่มีสทิธิท่ี์จะท�าแบบนี ้ขอโทษครบัท่ีล�า้เส้น"

"เพราะฉะนั้นอย่าเข้ามายุ่งอีก ไม่ได้รู้สึกขอบคุณหรอกนะ"

ซงอาถอนสายตาเย็นชาออกจากฮยอนซึง หันหน้าไปทางประต ูมอืจบั

ลกูบิดแต่กลบัไม่ยอมขยับเขย้ือน เธอหันมองแจชินผ่านช่องมูล่ีอ่กีครัง้ด้วย

หยาดน�า้เอ่อคลอเตม็สองตา ทว่าภาพท่ีแจชินจุมพิตหน้าผากฮโยจกูท็�าให้

น�า้ตาร่วงลงอาบแก้มเป็นสาย สตขิองซงอาค่อยๆ หลดุลอย

"รุ่นพี่!"

ฮยอนซึงนึกว่าซงอาเป็นคนใจแข็งจึงได้เลือกวิธีโหดร้าย เนื่องด้วย 

เวลาเจอปัญหาระหว่างท�างานเธอมักเผชิญหน้าอย่างกล้าหาญไม่มหีว่ันไหว 

แต่ตอนนีเ้ขาชักเสยีใจท่ีตัดสนิเธอไปแบบนัน้ ไม่คดิเลยว่าอีกฝ่ายจะถงึขนาด

เป็นลมล้มพบั ไม่ว่าเธอจะเช่ือหรอืไม่ เขาน่าจะใช้วธิค่ีอยๆ อธบิายเอามากกว่า

"ผมขอโทษ"

ฮยอนซึงเฝ้าสังเกตอาการของหญิงสาวที่นอนพักอยู่บนโซฟาในห้อง

ประธาน ก่อนจะออกมาข้างนอกเพือ่สงบสตอิารมณ์ จซึีงคยุโทรศพัท์เสรจ็

พอดี เห็นเขาเข้าจงึเดนิมาหา

"ฟื้นแล้วเหรอ"

"ยัง"

ซงอาสลบไปเกือบชั่วโมงแล้ว ยังไม่มีทีท่าว่าจะฟื้น

"ไม่ต้องพาไปโรงพยาบาลเหรอ"

"สถานการณ์เมื่อกี้ไม่สะดวก"

แจชินยังอยู่ด้านนอก ฮยอนซึงเลยพาซงอาออกไปไม่ได้ เธอยงัหายใจ

เป็นปกต ินบัว่าอาการไม่ฉุกเฉินถงึขนาดนัน้

"คงตกใจมากจริงๆ พี่บอกแล้วว่าวิธีนี้แรงเกินไป"

ฮยอนซึงจ�าต้องเล่าสถานการณ์ท้ังหมดให้พ่ีสาวฟังเพราะต้องอาศัย

ความช่วยเหลอืจากเธอ แม้จซึีงจะคดัค้านวธิท่ีีเขาจะใช้ในวนันีอ้ย่างไร จนแล้ว
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จนรอดเขาก็ไม่ยอมเปลีย่นความตัง้ใจ

"นั่นสิ ผมน่าจะฟังพี่"

ฮยอนซึงยิม้อย่างหดหู่ เขาดเูศร้าใจ จซึีงย้ิมบาง มองน้องชายนิง่นาน

"ชอบเค้ามากเลยสินะ"

"ตกใจตัวเองอยู่เหมือนกัน"

ฮยอนซึงมองไปทางห้องประธานท่ีซงอานอนพักอยู่อีกครั้ง พอเธอ 

หมดสติ เขากปิ็ดมู่ลีจ่นทึบสนทิท�าให้มองสภาพด้านในไม่เห็น

"ว่าแต่ยงัไม่ทันได้เริม่เลย สงสยัจะถกูเกลยีดซะก่อน ผมคงตดิอยู่ใน

ความทรงจ�าท่ีน่าหวาดกลวัไปตลอดกาล เธอต้องเกลยีดผมด้วยแน่"

หากท�าเป็นไม่รูเ้รือ่งตัง้แต่ต้นจนจบจะดกีว่าไหมนะ จากนัน้ค่อยหาทาง

แทรกซึมเข้าไปแบบเนยีนๆ ตอนเธอเจบ็ปวด บางทีการอยู่เคยีงข้างเธอเหมือน

คนไม่รูอ้ะไรเลยอาจเป็นวธิท่ีีถูกต้องกว่ากไ็ด้ แต่ต่อให้ฮยอนซึงย้อนเวลากลบัไป

ใหม่ เขากค็งเลอืกวธินีีอี้ก เพราะทนเห็นซงอาเจบ็ปวดโดยไม่ท�าอะไรไม่ได้

"ตอนนีค้งเป็นตามนัน้แหละ แต่สกัวนัผูห้ญิงคนนัน้จะมองเห็นความจรงิใจ

ของเธอได้เอง"

อ้ืม ต้องใช้เวลานานแค่ไหนกช่็างเถอะพี ่ขอแค่วนันัน้มาถงึผมแน่ๆ กพ็อ

ฮยอนซึงภาวนาพลางถอนสายตาจากห้องประธาน

"ฉะนัน้กเ็ข้มแขง็เข้าไว้ ท�าไมดูอ่อนแอขนาดนีล่้ะ ปวกเปียกแบบนีต่้อไป 

จะเดนิอย่างมัน่คงบนทางท่ีขรขุระได้ยังไง หรอืจะยอมแพ้ท้ังยังงี?้"

"ไม่ ไม่มทีาง เธออาจจะเป็นผูห้ญิงซ่ือบ้ือ แต่ความน่ารกัมเียอะกว่านัน้

มาก"

รอยย้ิมของฮยอนซึงบ่งบอกว่ายังคงมีใจให้ซงอาเหมือนเดิม จีซึง 

ตบไหล่เขาเบาๆ ให้ก�าลังใจ

"พี่ ผมขอร้องอะไรอย่างนึงสิ"

"ขอร้องเหรอ อะไร"

"ปฏเิสธลกูค้าเม่ือกี้ให้ผมได้ม้ัย ผมไม่อยากให้คูน่ัน้ได้ใส่ชดุแต่งงาน 
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ท่ีพีต่ดั พีช่่วยหาเหตผุลเหมาะๆ ปฏเิสธเขาหน่อยเถอะ"

"คงถูกร้องเรียนหนักมากแน่ ดูถือตัวสุดๆ ทั้งคู่เลย"

"เรือ่งเขามาตือ๊หรอือะไรทีหลงัผมอาจจะช่วยไม่ได้ แต่ค่าละเมดิสญัญา

ท่ีพีต้่องจ่าย ผมจะจ่ายให้เอง ขอร้องล่ะ"

ฮยอนซึงมองพีส่าวอย่างจรงิจงัเป็นท่ีสดุ ไม่นานมมุปากของอีกฝ่าย 

กแ็ย้มข้ึนเป็นรอยย้ิม

"เข้าใจแล้ว เดี๋ยวพี่จัดการให้เอง"

"ขอบคุณนะพี่"

"เรือ่งค่าละเมิดสญัญาช่างมัน น้องพีจ่ะมีแฟนสกัคน แค่นีช่้วยไม่ได้ 

ได้ไง"

ระหว่างท่ีสองพีน้่องย้ิมให้ก�าลงัใจและขอบคณุกนัและกนั เสยีงเปิดประตู 

กด็งัมาจากทางห้องประธาน ท้ังฮยอนซึงและจซึีงหันไปมองอย่างพร้อมเพรยีง 

ครัน้ซงอาเดินออกมา ฮยอนซึงกร็บีเข้าไปประคอง

"โอเครึเปล่าครับ"

"อืม โอเค" แต่สีหน้าของเธอยังคงไร้สีเลือด

"ไปโรงพยาบาลมั้ย"

"ไม่เอา กลับไปพักท่ีบ้านน่าจะดีข้ึน" ซงอาแกะมือฮยอนซึงออก 

อย่างเย็นชา เดนิเข้าไปหาจีซึงแล้วก้มศรีษะให้อย่างสภุาพ "ขอโทษด้วยนะคะ 

ท่ีฉันเสยีมารยาท"

"ไม่เลยค่ะ ไว้ครัง้หน้าเราค่อยแนะน�าตวัอย่างเป็นทางการกนัอีกที ตอนนี้

คุณกลบัไปก่อนดกีว่า พกัเยอะๆ นะคะ"

"ขอบคุณค่ะ"

ซงอาโค้งให้จซึีงอีกครัง้ จากนัน้กเ็ดนิไปท่ีบันได ฮยอนซึงลาพีส่าวด้วย

สายตาก่อนตามไปอยู่ข้างซงอาทันที เขาแย่งกระเป๋าจากเธอท่ีก�าลังเกาะ 

ราวบันไดมาถอืไว้เอง

"ขี่หลังผมมั้ยครับ"
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"พอเลย"

"หรือจะให้อุ้มไปก็ได้"

"เอาไว้ท�าให้แฟนนายวันหลังเถอะ"

ซงอาไม่ยอมมองชายหนุม่ เอาแต่เกาะราวบันไดหนบึเดนิลงไปทีละข้ัน 

เธอคงโกรธมากถงึขนาดท่ีฮยอนซึงสมัผสัความเกลยีดชังได้ชัดเจน

"อย่างน้อยก็ขึ้นรถเถอะครับ ผมพาไปส่งที่บ้านเอง"

พ้นจากตวัอาคารมากเ็ห็นฮยอนซึงเปิดประตรูถรออยู่ก่อนแล้ว ซงอา 

คดิจะปฏเิสธแต่กลบัยอมท�าตามง่ายๆ เธอเหนือ่ยมากจรงิๆ จนไม่มีเรีย่วแรง 

จะท�าอะไรท้ังสิน้ ฮยอนซึงรบีนัง่ประจ�าท่ีคนขับ

"บ้านอยู่ไหนครับ"

หญิงสาวเอานิว้จิม้เนวเิกชัน่ด้วยตวัเองแทนค�าตอบ เธอเอนศรีษะพิงเบาะ 

หันไปทางกระจกรถเหมือนไม่อยากพดูอะไรอีก ใช่ว่าฮยอนซึงดูไม่ออก แต่ก็

ยังคงเอ่ยปากถาม

"เกลียดผมรึเปล่า"

"ก็ไม่ได้รู้สึกขอบคุณหรอก ขอทีเถอะ ปล่อยฉันไว้เฉยๆ ได้มั้ย"

ซงอาเอ้ียวตัวเข้าหากระจกรถมากขึ้น ฮยอนซึงมีอะไรอยากพูด 

อีกมากมาย ทว่ายอมท�าตามท่ีเธอขอก่อนน่าจะดกีว่า เขาจงึเหยียบคนัเร่ง

ออกรถเงยีบๆ

อพาร์ตเมนต์ของเธออยู่ในย่านคงันมัเหมือนกนัจงึจดัว่าไม่ไกลนกั รถ

กไ็ม่ตดิ ใช้เวลาเพยีงสบิห้านาทีกถ็งึท่ีหมาย ซงอาต้ังท่าจะก้าวลงจากรถทันที 

เรือ่งอ่ืนฮยอนซึงยังไม่พดูคงไม่เป็นไร แต่เรือ่งนีจ้�าเป็นต้องพูดให้ได้

"จะท�ายังไงต่อครับ" ฮยอนซึงคว้าแขนเธอไว้

"ไม่รู้ ตอนนี้คิดอะไรไม่ออก"

ซงอาแกะมอือีกฝ่ายโดยไม่มองหน้า มอืจบัท่ีเปิดประตรูถอีกหน ฮยอนซงึ

รบีร้อนลงจากรถแล้วเข้าไปยืนขวางหน้าเธอ
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"ยังไม่รู้อีกเหรอครับ ส�าหรับอีแจชิน รุ่นพี่คือผู้หญิงท่ีจบกันไปแล้ว  

ต่อให้รัง้ไว้ก็ไม่มีโอกาสกลบัมาเหมือนเดมิหรอกครบั"

"หุบปาก!"

ซงอามองชายหนุม่ตาเขียวป้ัดแล้วเดินเลีย่งออกด้านข้าง เธอตรงไปยัง

ทางเข้าอพาร์ตเมนต์ โดยมีฮยอนซึงเดนิตามมาตดิๆ

"จะร้องไห้เหรอครับ หรือจะกินเหล้า? หรือทั้งสองอย่าง?"

"บอกให้หุบปาก อย่ามายุ่งกับฉัน!"

"ไม่ครับ"

ซงอาหยุดเดินเพราะค�าตอบอันแน่วแน่ของเขา ฮยอนซึงใช้สายตา 

เศร้าลกึมองเธอท่ีก�าลงัตาเขียวหนกักว่าเก่าเป็นเชิงปลอบประโลม

"ผมเป็นห่วง ให้อยู่เป็นเพื่อนมั้ยครับ"

"ท�าไมต้องอยู่ นายเป็นใคร"

ซงอาเพิ่งนึกออกว่าเขาสารภาพรักกับเธอแล้ว

"ฉันยังไม่ได้ตอบนายสนิะ ฉันไม่สนใจนายแม้แต่ปลายเลบ็ ไม่มองนาย

เป็นชายหนุม่ด้วย ต่อจากนีก้ค็งเหมือนกนั"

"เข้าใจแล้วครับ เรื่องนั้นผมจะค่อยๆ เปลี่ยนให้เอง"

ซงอาหน้าบูด ไม่ถูกใจค�าตอบของอีกฝ่าย เธอเกลียดเขาถึงขนาด 

อยากเอาความแค้นท่ีมีต่อแจชินมาระบายใส่เขาให้หมดเลยทีเดยีว

"เห็นฉันง่ายนกัเหรอ เพราะโง่เง่าท่ีถกูสวมเขาแถมยังถกูท้ิงด้วยใช่มัย้"

ฮยอนซึงหน้าตึง คราวนี้เขาเป็นฝ่ายไม่พอใจค�าตอบของเธอบ้าง

"ผมว่าผมพูดชดัเจนแล้วนะครบั คนท่ีถกูท้ิงไม่ใช่รุน่พ่ี แต่คอือแีจชิน

ต่างหาก ลองเอาไปคดิดคูรบั ใช้ผมให้เป็นประโยชน์ ผมเล่นละครเก่งนะ"

"ไม่มีเรื่องแบบนั้นแน่"

ซงอาปฏเิสธอย่างเย็นชา แล้วหันหลงักลบัเพ่ือออกเดนิ คราวนีฮ้ยอนซึง 

ไม่ตามไปแล้ว

"จะร้องไห้หรือกินเหล้าก็อย่าให้เยอะเกินไปนะครับ"



Sweet Sunbae... จูบน้ีสีชมพู40

เธอเดินเข้าตึกโดยไม่สนใจสิง่ท่ีเขาพดู แต่ฮยอนซึงยังไม่ยอมแพ้ เขา

ตะโกนเสยีงดงัก่อนประตจูะปิด

"ถ้าต้องการความช่วยเหลือต้องโทรหาผมนะครับรุ่นพี่! ผมจะรอ!"

เมือ่เข้ามาในบ้านแล้ว ซงอากห็ลบัตานิง่ ยืนเอนพิงประต ูก่อนจะทรดุลงนัง่

บนพืน้แทบจะทันที เธอยังคงไม่เข้าใจว่าเกดิเรือ่งอะไรข้ึนกบัตวัเอง สิง่ท่ีฮยอนซึง

ให้ดนูัน้เธอเห็นเต็มสองตา ภาพยังคงชดัเจน แต่สมองกลบัไม่ยอมรบั หรอื

พดูให้ถกูคอืเธอยอมรบัมันไม่ได้

สิบสี่กุมภาพันธ์

ซงอานกึภาพวันจดัพธิแีต่งงานของแจชิน คดิถงึตอนท่ีเขามาสารภาพรกั

กบัเธอเม่ือสามปีก่อน คิดถึงรอยย้ิมกว้างดัง่ได้โลกท้ังใบมาครอบครองของแจชิน 

ท่ีมีให้เธอยามเธอรบัรกัเขา แต่คนท่ีเคยย้ิมแบบนัน้กลบั...

จู่ๆ ซงอาก็โมโหจัด ก�ามือแน่นอย่างเดือดดาล

ท�าแบบนีก้บัฉันได้ยังไง! ท้ังท่ีบอกกนัมาตลอดว่ารกัมากขนาดนัน้แท้ๆ!

เธอคดิว่าต้องไปเจอแจชินให้ได้ จะเป็นฝ่ายท้ิงเองหรอืถกูท้ิงเธอไม่สน 

ต้องได้จีถ้ามเขาเด๋ียวนีว่้ามันเกดิอะไรข้ึนกนัแน่ เธอถงึจะสบายใจข้ึน

"ขออภัยค่ะ หมายเลขที่คุณเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้..."

ทว่าโทรหาแจชินเท่าไหร่ก็ได้ยินแต่ประโยคเดมิ ครัง้ท่ีสอง ครัง้ท่ีสาม 

กเ็ช่นกนั

ท�าอะไรอยู่เนี่ย

เพียงคิดว่าเขาคงก�าลังคุยเรื่องชุดแต่งงานและมีช่วงเวลาแสนสุขกับ 

ผู้หญิงคนนัน้ ซงอากบี็บโทรศพัท์ในมือแน่นข้ึน

ผู้หญิงคนนั้นรู้มั้ยว่าเขาคบกับฉันอยู่

แปลว่าอีกไม่นานเขาจะมาบอกเลิกฉันสินะ

แล้วฉัน...เป็นใครส�าหรับผู้ชายคนนั้น

ซงอาย่ิงรูส้กึเดอืดดาลหนกัยามตระหนกัได้ในสิง่ท่ีเม่ือครูค่ดิไม่ถงึ ไม่นาน



41선배, 그 립스틱 바르지 마요

น�า้ตาก็ไหลอาบแก้มเป็นสาย

"คนต�่าช้า ไอ้ขยะสารเลว!"

ซงอาปาดน�า้ตาท้ิงอย่างหมายมัน่ ไม่อยากนัง่จมจ่อมร้องไห้เหมอืนคนโง่

อีกต่อไป

"พอ ฉันจะไม่มัวทุกข์ทรมานเพราะไอ้ขยะสารเลวแบบนั้นแล้ว!"

ซงอาเป็นประเภทถ้าได้ตกหลมุรกัใครสกัคนเข้าจะทุ่มสดุตวัโดยไม่คดิหน้า

คดิหลงักจ็รงิ แต่เม่ือเผชญิหน้ากบัรกัท่ีจบลงกลบัไม่ตโีพยตพีายเหมือนโลกท้ังใบ

ล่มสลาย แม้จะอึดอัดจนข้างในแทบระเบิดเพราะปัญหาท่ีแก้ไม่ตกกยั็งสูต้ดัสนิใจ 

ไม่ออกไปตามหาแจชนิ ไม่ยอมท�าตวัมทุะลแุบบคนบ้า ไม่ร้องไห้อ้อนวอนเขา 

ด้วย ถงึจะยังรบัไม่ได้ก็ใช่ว่าเธอไม่รบัรูส้ิง่ท่ีเกดิข้ึนจรงิในเวลานี้

สิง่ส�าคญัและจ�าเป็นท่ีสดุส�าหรบัซงอาในตอนนีค้อืการคลายความตงึเครยีด

ท่ีสะสมอยู่อย่างหนกัหน่วงจนถงึปลายเส้นผมท้ิงไปให้หมดต่างหาก ว่าแล้ว

เธอก็โยนเสือ้โค้ตลงบนเตยีง จดัการโทรหาร้านขาหมเูจ้าประจ�า ความเครยีด

ย่อมแก้ได้ด้วยการกนิของเผด็ให้ท้องแตกถงึจะดท่ีีสดุ

"เอาขาหมไูฟลกุจานใหญ่สดุ เผด็ท่ีสดุแค่ไหน ขอเผด็กว่านัน้อกีสองเท่า

ค่ะ"

"กินเผ็ดขนาดนั้นเดี๋ยวเป็นเรื่องนะครับ ไหวแน่เหรอครับ"

"ไม่ต้องห่วงค่ะ รบกวนส่งด่วนเลยนะคะ ต่อให้เป็นเรือ่งกเ็อาอยู่ ท�าให้

เผด็ๆ กพ็อค่ะ"

"ยังงั้นเกิดเป็นอะไรไป กรุณาอย่าต่อว่าทางร้านทีหลังนะครับ"

"ค่ะ ไม่ต่อว่าแน่นอน ตามนั้นนะคะ"

ซงอาเดนิกมุท้องออกมาจากห้องน�า้ ไม่มีแรงแม้แต่จะไปให้ถงึเตยีง จงึ 

ทรดุนัง่ลงกบัพืน้ดือ้ๆ เธอถ่ายท้องนบัครัง้ไม่ถ้วนจนอ่อนเปลีย้เพลยีร่าง กระน้ัน 

กยั็งปวดท้องไม่หายจนเกอืบสิน้ชีพอยูร่อมร่อ แค่ระดบัเผด็ธรรมดายังกนิไป

ร้องไห้ไป แต่นีร่จิะกนิเผด็ข้ึนสองเท่าเลยแทบเรยีกได้ว่ากนิไปคร�า่ครวญไปทีเดยีว 
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เคราะห์ดท่ีีความเครยีดนบัว่าคลายลงไปบ้างแล้ว กระนัน้เพยีงไม่นานท้องกเ็ริม่ 

ส่งสญัญาณขึน้มาอีก เนือ่งจากเธอปล่อยให้ท้องว่างตัง้แต่หลงัมือ้กลางวัน 

พอกรอกของเผด็เข้าไปมากๆ ท้องไส้จึงได้ป่ันป่วนหนกั ปวดเสยีจนคล้ายถกู

ใครบิด เหงือ่เย็นๆ ไหลท่วม ท่าทางไม่ได้ดข้ึีนเลยท้ังท่ีกเ็ข้าออกห้องน�า้ไม่หยุด

"อ๊ะ! โอ๊ย!"

ซงอานอนกมุท้องร้องโอดโอยอยู่กบัพืน้ ขนืยงัเป็นแบบนีต้้องเกดิเรือ่งใหญ่

แน่ อย่างน้อยเธอต้องไปโรงพยาบาล หญิงสาวคลานไปควานหาโทรศพัท์ท่ีเตยีง

หัวหน้า...

อาการหนกัขนาดนีแ้ล้ว คนท่ีเธอนกึถงึกลบัมเีพยีงแจชิน ความทรมาน

ท้ังหมดเป็นเพราะแจชินแต่กย็งัอยากให้เขามาหา ขณะนีห้้าทุ่มกว่า โทรไป

ครัง้แรกเขาไม่รบัสาย คงอยู่กบัฮโยจสูนิะ เมือ่คิดว่าสองคนนัน้ท�าอะไรกนัอยู่ 

ถงึได้ไม่ว่าง เธอกย่ิ็งปวดท้อง

"โอ๊ยยย!"

ซงอาอดกลัน้ ลองโทรหาแจชินเป็นครัง้ท่ีสองแต่ผลลพัธ์ยังเหมอืนเดมิ 

คราวนีเ้ธอน�า้ตาไหลพราก นกึว่าน�า้ตาไหลหมดตวัแล้วเสยีอีกตัง้แต่ตอนท่ีกนิ

ขาหมู ความคิดแวบขึน้มาว่ามันไหลได้แบบนีแ้ถมยังไหลไม่หยุด แปลว่า 

ต้องเป็นน�า้ตาเลอืดแน่

หัวหน้า ได้โปรด...

ซงอาโทรหาแจชนิเป็นครัง้ท่ีสาม อันท่ีจรงิโทร 119* น่าจะเรว็กว่า แต่

มันคอืความอวดดล้ีวนๆ แม้ถกูนอกใจกยั็งอยากย�า้ให้แน่ชัดเป็นครัง้สดุท้ายว่า

เขาไม่ได้คบเธอเล่นๆ ยังคงหวังให้เขายืนยันว่าเธอคือคนท่ีเขารกัและเป็นห่วง

อย่างแท้จรงิ แม้ไม่คิดจะแต่งงานด้วย

"ฮัลโหล"

เสยีงสญัญาณการโทรครัง้ท่ีสามเกอืบตดัลง ในท่ีสดุกไ็ด้ยนิแจชนิตอบกลบั

มาจากปลายสาย ซงอาดีใจได้ครูเ่ดยีวกต้็องกดัฟันต่อสูก้บัความปวดอีกรอบ

* เบอร์โทร 119 คือเบอร์โทรแจ้งอุบัติเหตุ แจ้งเหตุฉุกเฉินในประเทศเกาหลี
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"หัวหน้า..."

"เป็นอะไรรึเปล่า"

น�า้เสยีงผดิปกตขิองเธอท�าเอาแจชินตกใจ ซงอายงัอุตส่าห์หลงคดิว่า

ดีเหลอืเกนิท่ีเขาเป็นห่วง

"ฉันไม่สบาย...มากค่ะ ช่วย...พาไปโรงพยาบาลหน่อย โอ๊ย..."

อาการปวดท้องรนุแรงข้ึน ซงอาท่ีเอนตวัพงิเตยีงอยูท่รดุฮวบลงบนพ้ืน 

รู้สึกราวก�าลังถูกคนกะซวกเข้าไปในท้องแล้วเอามือจับเครื่องในบิดไปมา

กะทันหัน

"ไม่สบายมากเลยเหรอ..."

"เหมือนจะ...ตาย"

ซงอาเพิง่ส�าเหนยีกถงึความลงัเลในน�า้เสยีงของเขา ยามท่ีถามกลบัมาว่า

ไม่สบายมากเลยเหรอฟังดเูหมือนร�าคาญมากกว่าจะเป็นห่วงอย่างเห็นได้ชัด

คนเลว...

ซงอาลบความรูส้กึดใีจเมือ่ครูท้ิ่งไปทันที น�า้ตาเป็นสายเลอืดรนิไหลลงมา

อีก

"ฉันยังไปตอนนีไ้ม่ได้ ก�าลงัคยุเรือ่งส�าคัญกบัเพือ่นๆ อยู่ กนิเหล้าเข้าไป

แล้วด้วย"

ซงอาท่ีทนทรมานกบัความเจ็บปวดแทบไม่ไหวปล่อยโทรศพัท์หลดุจากมือ 

ค�าพดูอันน่าสะอิดสะเอยีนของแจชินยังดงัต่อเนือ่งออกมาจากโทรศพัท์บนพืน้

"เรียกใครให้เอามั้ย หรือจะให้โทรหนึ่งหนึ่งเก้า?"

ไอ้คนต�่าช้า

ตอนนีถ้งึเวลาแล้วท่ีเธอควรยอมรบัให้ได้เสยีทีว่าตวัตนของเธอไม่ได้ส�าคญั

ส�าหรบัแจชิน เป็นเพยีงคนท่ีเขาจะโทรตาม 119 ให้แทนท่ีจะรบีมาหา ท้ังท่ี

บอกไปว่าไม่สบายมากแทบตายกต็าม

"เอายังไงดี"

เสยีงชวนอาเจยีนของแจชินดงัออกมาจากโทรศพัท์บนพืน้อกีครัง้ ซงอา
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ร้องไห้อย่างหนัก เหงือ่เย็นๆ ไหลโซมกายจนเปียกโชก กระนัน้กยั็งกดัฟัน 

กดวางสาย

"อา! โอ๊ย!"

อาการปวดท้องหนกัข้อข้ึนเร่ือยๆ สตขิองซงอาจวนเจยีนจะดบัอยู่รอมร่อ

"ท�าไมไม่รับโทรศัพท์นะ"

ฮยอนซึงเป็นห่วงซงอา เธอไม่รบัโทรศพัท์สกัครัง้เดยีว เขาเลยแจ้น 

มาหาเธอท่ีอพาร์ตเมนต์จนได้

"คงไม่ได้เกิดเรื่องอะไรขึ้นหรอกมั้ง"

เขาเช่ือว่าซงอาคงไม่เลือกท�าอะไรสิ้นคิดเป็นอันขาด แต่จิตใจเธอ

อ่อนแอกว่าที่ประเมินไว้มาก ฮยอนซึงจึงอดพะวงไม่ได้

"เมื่อกี้ตอนถามที่อยู่น่าจะขอเลขห้องเอาไว้ด้วย"

ฮยอนซงึยืนอยู่ด้านนอกแหงนมองตึกอพาร์ตเมนต์ เขากะจะลองคุย้

ตูจ้ดหมายดสูกัตัง้เลยเดนิเข้ามาด้านใน ครัน้เห็นยามรกัษาความปลอดภยั 

เท้ากเ็ปลีย่นทิศ เอาเป็นว่าถามยามน่าจะดกีว่าค้นตูจ้ดหมายให้ดมูพีริธุ

"ขอโทษนะครับ"

"ครับ มีอะไรให้ช่วยมั้ยครับ"

"ไม่ทราบว่าพอจะบอกได้รึเปล่าครับว่าลูกบ้านท่ีช่ือยุนซงอาอยู่ห้อง

หมายเลขอะไร"

ค�าถามฟังดูน่าสงสยั สหีน้ายามเริม่ระแวดระวงัมากข้ึน ฮยอนซึงย้ิม

อย่างเป็นมติร รบีอธบิายเหตผุล

"รู้จักกันน่ะครับ แต่โทรศัพท์ติดต่อไม่ได้ ผมต้องพบเธอเสียด้วยสิ"

"ติดต่อไม่ได้แสดงว่าไม่อยากพบคณุ เรือ่งห้องคงบอกให้ทราบไม่ได้  

ถ้าต้องการพบจรงิๆ กล็องโทรไปเรือ่ยๆ ดนูะครบั"

ยามโบกมือปฏิเสธอย่างเด็ดขาด น่าจะมองฮยอนซึงในทางร้ายไป

เรียบร้อยแล้ว
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"ผมไม่ใช่บุคคลน่าสงสยันะครบั ต้องพบให้ได้ แต่ตดิต่อไม่ได้จรงิๆ ครบั"

"งั้นแจ้งต�ารวจดีมั้ยครับ"

ครัน้ยามยกหูโทรศพัท์ข้ึนมา ฮยอนซึงกจ็�าต้องถอยอย่างไม่อาจหลกีเลีย่ง 

เขาอยากลองค้นตูจ้ดหมาย ทว่าถกูสองตาจบัจ้องขนาดนีค้งท�าอะไรไม่ได้แน่

"ท�ายังไงดี"

ฮยอนซึงออกมาตัง้หลกัท่ีด้านนอกอาคาร ในเมือ่ไม่มวีธิอีืน่กค็งได้แต่

ลองโทรไปเรือ่ยๆ จนกว่าเธอจะรบัสาย

"อ๊ะ!"

ขณะเตรยีมจะกดปุ่มโทรออกนัน้เอง ชือ่ของซงอากป็รากฏข้ึนบนหน้าจอ 

ฮยอนซึงตกใจไปช่ัวครูก่ว่าจะส�าเหนยีกได้ว่านีค่อืสายเรยีกเข้าจากซงอา เขา

รบีกดรบัทันที

"รุ่นพี่!"

"โอย..."

เสยีงปลายสายเบาจนแทบไม่ได้ยิน เท่านีก้เ็พยีงพอให้ฮยอนซึงรูแ้ล้วว่า

มีบางอย่างเกดิขึน้

"บอกแค่เบอร์ห้องก็พอครับ"

"ฮะ...ห้องแปดศูนย์...หนึ่ง"

"โอเคครับ รอเดี๋ยว จะขึ้นไปเดี๋ยวนี้แหละครับ"

ฮยอนซึงวางสายก่อนจะพุง่ตวัเข้าไปในอาคารแล้วตรงไปยังลฟิต์ ยาม

ซ่ึงคอยจบัตาดเูขาอยู่เบิกตาโตแล้ววิง่ไล่ตามหลงัมา

"จะไปไหนครับ!"

"ห้องแปดศูนย์หนึ่งครับลุง!"

"ได้รับอนุญาตแล้วแน่นะ?"

"มาด้วยกันเลยมั้ยครับ!"

ฮยอนซึงและยามรักษาความปลอดภยัผูม้ากด้วยจติวญิญาณแห่งวชิาชีพ

ข้ึนลฟิต์มาพร้อมกนั ยามจ้องเขาอย่างสงสยั ส่วนเขานัน้เอาแต่เป็นห่วงซงอา
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เสียจนไม่ทันสังเกต เม่ือก้าวพ้นลิฟต์เขาก็ออกวิ่งมาตามทางเดินก่อนจะ 

หยุดยืนท่ีหน้าห้องแปดศนูย์หนึง่

ติ๊งต่อง...ติ๊งต่อง

เสียงกริ่งฟังดูกระวนกระวายไม่ต่างจากใจเขา ฮยอนซึงไม่เสียเวลา 

รอให้เธอออกมา จดัการใช้ก�าป้ันทุบไปท่ีประตหู้องทันที

ปังๆ!

"รุ่นพี่! ผมเองครับ! แชฮยอนซึง! เปิดประตูหน่อยครับ!"

ปังๆๆ! ติ๊งต่อง...ติ๊งต่อง

ไหนจะทุบประต ู ไหนจะกดกริง่ หน้าประตบู้านของซงอาวุน่วายพอๆ กบั 

ใจของฮยอนซึง ครัน้ไม่มสีญัญาณว่ามีคนอยู่ท้ังท่ีเสยีงดงัเอะอะขนาดนี ้ ยาม 

กถ็ามแทรกข้ึนมา

"ตดิต่อก่อนเข้ามาแน่รเึปล่าครบั ท�าไมไม่ได้ยนิเสยีงอะไรจากด้านในเลย"

"มีกุญแจฉุกเฉินมั้ยครับ เปิดประตูนี่แล้วเข้าไปเลยไม่ได้เหรอ"

"อะไรของคุณ ไม่ได้ครับ! ไม่ได้เด็ดขาด ออกมานี่เลยครับ!"

ด้วยเข้าใจว่าฮยอนซึงโกหก ยามจงึหมายจะดงึตวัเขาออกมาแต่กลบั 

ไม่สามารถท�าเช่นนัน้ได้ เพราะฮยอนซึงตวัสงูใหญ่กว่ามาก ลากได้ง่ายดาย

เสยีท่ีไหน ฉับพลนันัน้เสยีงเปิดประตกูด็งัข้ึนห้ามทัพระหว่างท้ังคู่

ติ๊ดติ๊ดติ๊ด

ฮยอนซึงสลดัหลดุจากเงือ้มมือยาม เขาคว้าบานประตเูปิดผลวัะ ซงอา

ล้มพับอยูบ่นพืน้หน้าประตนูัน่เอง

"รุ่นพี่!"

ซงอาเหงือ่โซมกายแทบไม่ได้สต ิฮยอนซึงอุม้เธอข้ึนมาอย่างไม่รรีอ

"ลิฟต์! ลุงครับ ลิฟต์!"

"อะ...เอ้อ ได้ๆ!"

ยามตกใจพอๆ กบัฮยอนซึง รบีวิง่แจ้นไปยงัลฟิต์ก่อนใคร ฮยอนซึง 

ท่ีอุ้มซงอาไว้แน่นจ�า้อ้าวตามมา
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"รออีกนิดเดียวครับรุ่นพี่ ผมจะรีบพาไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้"

สิน้ค�าพดูเขา ซงอากจ็วนเจยีนจะหมดสต ิตาท่ีหรีม่องฮยอนซึงค่อยๆ 

หลบัลง

ขอร้องล่ะ รุ่นพี่

ฮยอนซึงเร่งฝีเท้าข้ึนอีก หากเกดิอะไรขึน้กบัซงอาเข้าจรงิๆ เขาคงทน

รบัไม่ไหวแน่นอน

"กระเพาะหดเกรง็จากความเครยีดน่ะ ไม่ได้เฉียบพลนัถงึตาย น้องภรรยา

ไม่ต้องท�าหน้าแบบนัน้ก็ได้"

เมือ่ได้ยินท่ีพีเ่ขยใหญ่พดู ใบหน้าเคร่งเครยีดของฮยอนซึงกค็ลายลง 

เลก็น้อย เม่ือครูอ่าการของซงอาค่อนข้างย�า่แย่ แต่เพราะได้รบัการรกัษาฉุกเฉิน

เบ้ืองต้นจงึหลบัไปด้วยสหีน้าท่ีสบายข้ึน

"ขอโทษด้วยครบัท่ีท�าให้ต้องออกมากลางดกึแบบนี ้เพราะผมแท้ๆ"

พีเ่ขยใหญ่เป็นหัวหน้าศลัยแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลยั เขารบีวิง่โร่

ออกมาท้ังๆ ท่ีก�าลงันอนอยู่เพราะได้รบัโทรศพัท์จากฮยอนซึง

"ไว้เลีย้งเหล้าพีที่หลงัแล้วกนั ว่าแต่สาวสวยคนนีแ้น่เลยใช่มัย้ คนท่ี 

พีส่าวเราเล่าให้ฟังคร่าวๆ"

"ตอนผมเลี้ยงเหล้าจะอธิบายให้ฟังอีกทีนะครับ"

"อื้ม ได้ จัดไป"

พีเ่ขยใหญ่ตบแขนฮยอนซึงเบาๆ ก่อนหันไปตรวจอาการซงอาอีกครัง้

"อย่าให้กนิอาหารรสจดันะ คงต้องงดสกัพกัใหญ่เลยล่ะ ดทูรงแล้วน่าจะ 

ชอบกนิคลายเครยีด ถ้าตามใจปากเรือ่ยๆ กจ็ะเป็นแบบนีอี้ก นสิยันีเ้ตอืนให้

แก้หน่อยกด็"ี

"ครับ ขอบคุณครับ"

"อืม งัน้พี่ไปก่อนนะ คยุกบัหมอเจ้าของไข้ไว้ให้แล้ว เดีย๋วคงดแูลต่อ 

ให้เอง"
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"ครับ"

พีเ่ขยใหญ่กล่าวตดับทพลางเดินออกจากห้องฉุกเฉิน ฮยอนซึงมองซงอา 

ท่ีหลบัอยู่อย่างเป็นห่วง เธอร้องไห้ไปมากขนาดไหนกันตาถงึได้ปูดบวมขนาดนี ้

โชคดท่ีีไม่ได้ดืม่เหล้าเข้าไปด้วย ไม่อย่างนัน้เรือ่งคงใหญ่กว่านีอี้ก โชคดจีรงิๆ

"ป่วยมาเยอะแล้ว จากนีห้้ามป่วยอีกนะครบั ตอบแทนผมด้วยล่ะ เพราะ 

คงไม่มีใครอุตส่าห์มาให้รางวลัความดงีามของผมถงึนีแ่น่"

ฮยอนซึงกุมมือซงอาไว้ข้างหนึ่ง เฝ้าอยู่ข้างๆ เธอไม่ห่าง ผ่านไป 

ราวสองสามชั่วโมงหญิงสาวก็รู้สึกตัว

"ฟื้นแล้วเหรอครับ"

"อยู่โรงพยาบาลสินะ..."

ซงอาขยับริมฝีปากที่แห้งผากอย่างยากเย็น ฮยอนซึงพยักหน้าแทน 

ค�าตอบ

"กระเพาะหดเกร็งจากความเครียดน่ะครับ คุณหมอบอกว่าให้ระวัง  

งดอาหารรสจัดสักพักใหญ่ๆ"

"อืม ว่าแต่ท�าไมมาเร็วจัง"

"ทั้งที่เกิดเรื่องขนาดนั้น แต่จ�าทุกอย่างได้หมดเลยเหรอครับ"

"นั่นสิ"

ตอนฮยอนซึงมาถงึนัน้ซงอาใกล้หมดสตแิล้วกจ็รงิ แต่ยังได้ยินชดัเจน

ท่ีเขาบอกว่าจะพาเธอมาโรงพยาบาล อาจเพราะเห็นสายตาเปี่ยมล้นด้วย 

ความห่วงใยของเขา เธอท่ีฝืนประคองสตไิว้อย่างยากเย็นถงึได้คลายใจลง

"รุน่พ่ีไม่ยอมรบัโทรศพัท์ซะจนผมเป็นห่วง เลยมารออยู่หน้าอพาร์ตเมนต์ 

น่ะครบั จะว่าไปท�าไมถงึไม่รบัสายเลยล่ะ ดแูล้วน่าจะทรมานอยู่นานเอาการ 

เกลยีดผมยังไงกน่็าจะรบัๆ ให้สิน้เรือ่งนะครบั"

"ก็ไม่รู้ว่าจะมา ฉันบล็อกเบอร์นายไว้"

"บลอ็กเหรอครบั" ฮยอนซึงอึง้ไป เพราะไม่เคยคดิแม้แต่น้อยว่าเหตผุล 

จะเป็นเช่นนี ้"ไม่ท�าเกนิไปหน่อยเหรอ"
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"ขอบใจนะ ถึงยังไงนายก็ช่วยชีวิตฉันเอาไว้"

"เพราะไม่รู้น่ะสิ ถึงได้ช่วย"

"งั้นก็ดีแล้วที่ฉันเพิ่งบอก"

ซงอาย้ิมอย่างอ่อนล้าพลางหลบุตาลงต�า่ มองมือของฮยอนซึงท่ีกมุมือเธอ

แน่นไม่ปล่อย พอคดิได้ว่านีไ่ม่ใช่มอืของแจชินท่ีเธอโหยหา น�า้ตากเ็อ่อนอง แม้

ภาพสดุท้ายจะชัดเจนในความทรงจ�าว่าเป็นฮยอนซึง แต่เธอกยั็งแอบหวังว่า

เม่ือลมืตาข้ึนคนท่ีอยู่ข้างๆ จะเป็นแจชิน ท้ังท่ีโดนท�าร้ายขนาดนีก้ยั็งตดัใจไม่ได้

อยู่นัน่

"โง่จัง"

"ใครครับ ผมเหรอ"

"ไม่ใช่นาย ฉันต่างหาก ปล่อยมือซะทีสิ"

"ต้องปล่อยด้วยเหรอครับ"

"ไม่อยากปล่อยก็ตามใจ"

ซงอายันตวัข้ึนนัง่ ฮยอนซึงย่ืนมือไปช่วยประคอง เท่ากบัปล่อยมอืเธอ

โดยอัตโนมัติ

"ฉันจะกลับบ้าน"

ได้ยินเธอบอกแบบนัน้ฮยอนซึงกหั็นไปเช็กขวดน�า้เกลอืทันที ใกล้หมด 

แล้ว น่าจะถอดสายออกได้โดยไม่มปัีญหา เขาจงึรบีเป็นธรุะท�าเรือ่งขอออกจาก

โรงพยาบาลให้

"จะขี่หลังหรือให้อุ้มครับ"

"ไม่มีตัวเลือกให้เดินเองบ้างรึไง"

"รุ่นพี่ไม่มีรองเท้าเพราะผมเป็นคนอุ้มมา เมื่อกี้อุ้มแล้ว งั้นขากลับ 

ขี่หลังมั้ยล่ะครับ"

ฮยอนซึงถอดเสือ้ตวันอกท่ีสวมอยู่คลมุให้ซงอาก่อน จากนัน้ย่อตวัลง

นัง่หันหลงัให้เธอ
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อย่างน้อยกด็กีว่าให้เขาอุม้แหละน่า ซงอาลงัเลครูห่นึง่ก่อนจะยอมข้ึนหลงั

ชายหนุม่

"ท�าไมตัวเบาขนาดนี้ แอบไดเอ็ตไม่ให้ผมรู้เหรอ"

"ฉันอยากท�ากท็�า ต้องแอบนายด้วยรึไง ไปเรว็ๆ เถอะ น่าอายจะแย่"

"อายอะไรครบั ผมชอบออก วนรอบโรงพยาบาลสกัรอบค่อยกลบัดมีัย้"

"งั้นปล่อยฉันลง"

ซงอาขยับตวัตัง้ท่าจะลงจรงิๆ ฮยอนซึงรบีห้ามโดยการยึดขาเธอไว้แน่น

กว่าเดมิ

"โอเคๆ ยอมแล้วครบั เห็นแบบนี้โหดไม่ใช่เล่น เหมือนจะโหดเฉพาะ 

กบัผมซะด้วย"

"ใครใช้ให้นายโชว์แต่ด้านไร้สาระให้ฉันเห็นล่ะ เดีย๋วโหด เดีย๋วอ่อนโยน  

เดีย๋วเผด็จการ เด๋ียวเจ้าเล่ห์ จะบอกให้นะว่าฉันไม่สนใจนายจรงิๆ ไม่ต้อง 

มาโชว์อะไรท่ีเสยีเวลาเปล่าอีก"

"บังคับกนัได้ด้วยเหรอครบั ชอบไปแล้ว แถมสารภาพรกัไปแล้วด้วย"

ซงอาไม่ตอบเพราะไม่อยากต่อความยาวสาวความยดื ฮยอนซึงแอบย้ิม

เงียบๆ แทนท่ีจะเศร้าเพราะถูกเธอเมิน กลับเอ็นดูและรู้สึกขอบคุณท่ีเธอ 

ยังคยุกบัเขาเหมอืนไม่มีอะไรเกดิข้ึน ใจจรงิเขาอยากเดนิไปเรือ่ยๆ แบบนี ้

จนสดุขอบโลกเสยีด้วยซ�า้ ทว่าพรบิตาเดยีวกถ็งึท่ีจอดรถช้ันใต้ดนิแล้ว

"อย่าหวังเลยครับ"

ฮยอนซึงนั่งประจ�าที่คนขับ สบตากับซงอาที่นั่งอยู่บนเบาะด้านข้าง

"ผมพดูจากใจจรงินะครบัท่ีบอกว่าจะค่อยๆ เปลีย่นใจรุน่พี ่ อย่าหวงัเลยว่า

ผมจะยอมแพ้ง่ายๆ ผมรูด้ว่ีาผมกลายเป็นคนเลวในสายตารุน่พีไ่ปแล้ว แต่ผม

ยอมแพ้ไม่ได้หรอกครบั"

"นายเองนัน่แหละท่ีอย่าหวงัเลย ถงึฉันจะเป็นผูห้ญิงง่ายๆ กไ็ม่มองผูช้าย

อายุอ่อนกว่าหรอกนะ"

"งัน้ผมจะท�าลายกฎนัน้เอง ไหนครับ ไม่เห็นจะง่ายเลย ใครมันบอกว่า 
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รุน่พีง่่าย"

ฮยอนซึงมองซงอานิง่ๆ ครูห่นึง่ จากนัน้กย่ื็นมือพาดไปบนไหล่ขวา 

ของเธอ ซงอาขมวดคิว้เบาๆ

"จะไม่ตกใจสักหน่อยเลยเหรอครับ"

"ผู้ชายอ่อนกว่าไม่ถือเป็นชายหนุ่มหรอกนะ"

"โอ้โห ยากมาก ยากเกินไปแล้ว"

ฮยอนซึงจงใจตอบสนองแบบโอเวอร์เกนิจรงิ เขาคาดเข็มขัดนริภัยให้ 

ซงอาก่อน แล้วค่อยคาดเข็มขัดนริภยัให้ตวัเอง

"ลองคิดดูหรือยังครับ"

"คิดอะไร"

"เรือ่งใช้ประโยชน์จากผมไง ผู้ชายแบบนัน้ต่อให้อ้อนวอนจนเขากลบัมา

กจ็ะเป็นแบบเดมิอีกอยูด่ ีอย่าท�าอะไรโง่ๆ เลยครบั ทรยศแล้วท้ิงซะ อีแจชิน

หย่ิงในศักด์ิศรขีนาดนัน้ รบัประกนัว่าต้องบ้าคลัง่แน่"

ฮยอนซึงส่งสายตาเชิญชวนซงอาให้เข้าร่วมแผน แต่เธอกลบัหันมอง 

ทางข้างหน้าแทน

"พาฉันไปส่งบ้านเถอะ"

"ไปบ้านผมมั้ยครับ ผมจะต้มโจ๊ก แล้วก็คอยเฝ้าไข้ให้ด้วย"

"ไว้วันหลัง..."

"ท�าให้แฟนนายเถอะ เหรอครับ" ฮยอนซึงพูดขัด

"รู้แล้วก็อย่าให้ต้องเปลืองน�้าลายพูดบ่อยๆ ได้มั้ย"

ซงอาผินหน้าไปทางกระจกรถพลางหลับตาลงเป็นนัยว่าไม่อยากพูด 

กบัเขาอีก

รอยยิ้มพาดผ่านริมฝีปากของฮยอนซึงเงียบๆ แวบหนึ่ง

"ก็ได้ครบั ไว้เป็นแฟนกนัแล้วผมจะท�าให้นะ วนันีผ้มเสยีสละให้ก่อน"

ฮยอนซึงมองหญิงสาวท่ีนิว่หน้าเลก็น้อยเหมอืนหงดุหงดิ เขายิม้อีกครัง้

แล้วออกรถ



Sweet Sunbae... จูบน้ีสีชมพู52

ดว้ยความที่โรงพยาบาลอยูไ่ม่ไกล ครูเ่ดียวก็มาถึงอพารต์เมนตข์อง

ซงอา คราวนีพ้อเขาออกตวัว่าอยากอุม้กอ็ุม้เธอมาส่งจนถงึท่ีตามอ�าเภอใจ  

ซงอาคร้านท่ีจะแย้งจงึปล่อยเลยตามเลย อย่างไรกถ็อืว่าเขาเป็นผูม้พีระคุณ 

แค่นีป้ล่อยตามใจสกัหน่อยคงไม่เป็นไร

"กลับไปได้แล้ว ไว้วันหลังจะตอบแทนให้"

"ช่วยปลดบล็อกเบอร์ด้วยสิครับ ปลดให้เห็น แล้วผมจะกลับ"

เมือ่ค�านงึถงึหน้าท่ีการงาน แน่นอนว่าคงปล่อยให้อยู่ในสภาพนีต่้อไป

ไม่ได้ ซงอาท้ิงให้ฮยอนซึงยืนรอตรงหน้าห้อง ตัวเองเดินเข้ามาด้านใน 

เพือ่เกบ็โทรศพัท์บนพืน้ ทว่าพอเปิดหน้าจอกเ็ห็นแจ้งเตอืนข้อความเข้าทันที 

เป็นข้อความจากแจชิน เธอไม่ได้อยากอ่านเพราะกลวัต้องเห็นค�าพดูท่ีสร้าง

ความเจบ็ปวด แต่แล้วความคาดหวงักลบัมีมากกว่า

'เรยีก 119 รยัึง ไม่เป็นไรมากใช่ม้ัย ขอโทษท่ีไปไม่ได้นะ สถานการณ์

ไม่เอ้ือให้ปลกีตัวเลย ไว้พรุง่นีจ้ะโทรหา'

ซงอาอ่านข้อความบนหน้าจอเหมือนจะให้สลักลึกลงในสมองทีละตัว 

มือบีบโทรศัพท์แน่นจนเกือบพัง

คนต�่าช้า ถ้าจะไม่สนใจก็เมินให้ถึงที่สุดสิ

แต่เขาไม่ท�า ดนัมาบรหิารเสน่ห์กบัเธอด้วยวธิแีบบนี ้ ซงอาหงดุหงดิ 

หัวเสยีกบัทัศนคติของแจชิน ดทู่าเขาไม่คดิจะปล่อยใครเลยจนนาทีสดุท้าย  

ซ�า้ร้ายยังจบัเธอซ่ึงเป็นหนึง่ในปลาสองตวัไว้แน่นราวกบัตัง้ใจเลาะลิม้ชิมเนือ้หวาน

ให้หมดเกลีย้งเสยีก่อน ย่ิงคดิกย่ิ็งรูส้กึถงึความเลวทราม

"ไอ้ชั่ว"

"ครับ? ว่าไงนะครับ"

ฮยอนซึงได้ยินเธอพมึพ�ากต็อบรับด้วยการเข้ามายืนในบ้าน ก�าลงัสงสยั

ทีเดยีวว่าเกดิอะไรข้ึน เพราะเธอไม่ยอมออกมาเสยีที
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"เป็นอะไรไปครบั" ครัน้เข้ามาใกล้เขากส็มัผสัได้ว่าซงอามีท่าทีแปลกไป 

"เกดิอะไรขึน้"

"จริงใช่มั้ย"

"หมายถึงอะไรครับ"

ซงอามองมาทางฮยอนซึงด้วยสายตาดเุดอืด เขาตกใจกบัท่าทางไม่คุน้ตา

ท่ีเธอแสดงออก แต่กส็บตาเธออย่างนิง่เฉยเหมือนไม่มคีวามผดิปกติใด

"ถ้าท�าตามที่นายบอก จะปั่นหัวอีแจชินได้จริงๆ ใช่มั้ย"

"เรื่องนั้น..."

ฮยอนซึงอ�า้อ้ึง มองโทรศพัท์ในมือสลบักบัใบหน้าเธอ เริม่เดาได้รางๆ 

แล้วว่าแจชินน่าจะจดุชนวนระเบิดท�าลายล้างอันน่าขนลกุของซงอาเข้าให้แล้ว 

เขาหยุดสายตาไว้ท่ีซงอา จากนัน้กพู็ดอย่างเชือ่ม่ันมากกว่าครัง้ไหนๆ

"ลองดูสักครั้งมั้ยล่ะครับ"

บ่ายวนัต่อมา ก่อนออกจากบ้านซงอาบรรจงแต่งหน้าแต่งตวัให้ดสูวยกว่า

ทุกวนั แม้เรีย่วแรงจะยังไม่ค่อยมี แต่เธอกก็ดัฟันสู ้ อยากให้เรือ่งจบโดยเรว็ 

ลึกๆ ในใจยังหลงเหลือเย่ือใย ทว่าจ�าเป็นต้องท�าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น  

เมือ่ก้าวออกมาจากอพาร์ตเมนต์เธอกพ็บฮยอนซึงจอดรถยนืรออยู่ก่อนแล้ว

พร้อมรอยย้ิม เธอจงึเดนิเข้าไปหา

"บอกว่าให้ไปเจอกันที่นั่นเลยไง"

"วันนี้อากาศหนาว ยังโดนลมเย็นมากๆ ไม่ได้ไม่ใช่เหรอครับ"

เขาสงัเกตเห็นคอโล่งๆ ของซงอาจงึคลายผ้าพันคอจากเสือ้ไหมพรม 

คอเต่าของตวัเองแล้วน�าไปพนัให้เธอ ซงอาขมวดคิว้เหมอืนไม่พอใจ ฮยอนซึง 

ท�าเพยีงย้ิมและจดัผ้าพนัคอให้เข้าท่ี

"กินอะไรรึยังครับ"

"เรียบร้อย ต้องขอบคุณโจ๊กจากร้านสะดวกซื้อที่นายซื้อไว้ให้"

ช่วงเช้ามืดร้านโจ๊กยังไม่เปิด ฮยอนซึงจ�าใจซ้ือโจ๊กจากร้านสะดวกซ้ือ 
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ไปให้เธออย่างช่วยไม่ได้

"แค่นั้นพอเหรอครับ นี่บ่ายแล้วนะ"

"ไม่เป็นไร กินไม่ค่อยลง"

"โอเคครับ ขึ้นรถเถอะ ที่เหลือค่อยคุยกันระหว่างทาง"

ฮยอนซึงโอบหลงัซงอาอย่างเป็นธรรมชาต ิพาเธอไปท่ีรถแล้วเปิดประตู

ให้

ซงอาก�าลงัจะนัง่ลงตรงเบาะข้างคนขับแต่กลบัชะงกัมองชายหนุม่ก่อน

"มองอะไรขนาดนัน้ครบั สายตารุน่พีท่�าหัวใจผมบีบรดันะ ผมเป็นผูช้าย 

อ่อนไหวซะด้วย"

เขาล้อเล่นเพือ่ให้เธออารมณ์ดข้ึีนสกันดิ ทว่าอีกฝ่ายไม่เล่นด้วยแม้แต่น้อย 

เธอรอให้รอยย้ิมของเขาหุบลงก่อนจะเอ่ยปาก

"ฉันไม่อยากได้ความช่วยเหลือจากนาย ขอจัดการเองแล้วกัน"

"พูดถึงอะไรครับ อย่าบอกนะว่าจะยกโทษให้อีแจชิน"

เห็นเขาหน้าตึง เธอก็รีบพูดเสริม

"เปล่า ไม่ท�าอะไรโง่ๆ แบบนั้นหรอก"

"งั้น?"

"ถ้าอยากจะป่ันหัวคนคนนัน้ไม่จ�าเป็นถงึขนาดต้องมาใช้นายก็ได้ แค่ 

ฉันบอกว่ามีผูช้ายคนอ่ืนกพ็อแล้ว"

"คิดว่าอีแจชินจะเชื่อง่ายๆ เหรอ"

"ไม่เช่ือก็ช่วยไม่ได้ เพราะฉันเองก็ไม่เช่ือความจริงท่ีเป็นอยู่ตอนนี้

เหมือนกนั"

ซงอาฝืนพดูมนัออกมาท้ังท่ีเจบ็ปวด พูดจบกก้็าวข้ึนรถ ส่วนฮยอนซึงนัน้

แม้มอีะไรอยากพูดอีกมากมาย แต่เขาคงท�าได้เพยีงเกบ็เอาไว้ก่อน

จรงิอยูว่่ามนัอาจจะยาก แต่ขอให้เจบ็แค่นดิเดียวพอนะครบั ถ้าผมเป็น 

พลาสเตอร์ปิดแผลให้ได้กย่ิ็งดี

ฮยอนซึงยืนข้างกระจกรถ มองเธอด้วยแววตาบ่งบอกความสงสาร  
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ก่อนจะเดินไปนั่งประจ�าที่คนขับ ใจท�าได้เพียงภาวนาให้วันนี้ความทรมาน 

ของเธอสิน้สดุลงเสยีที
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ตอนเช้าแจชินเป็นฝ่ายโทรมาหาซงอาก่อน บอกว่าจะมาหาเธอท่ีบ้าน แต่

ซงอาปฏเิสธไปเพราะไม่ต้องการให้เขาเข้ามาในพืน้ท่ีส่วนตวัของเธออีก เธอ

เล่าปัดๆ ไปว่าอาการเม่ือวานกแ็ค่ปวดท้องธรรมดา เขาเช่ือตามนัน้โดยไม่ถามไถ่ 

หากเป็นเม่ือก่อนเธอคงไม่ตดิใจอะไร แต่พอเรือ่งราวกลายมาเป็นเช่นนี ้ เธอ

ถงึได้เห็นว่าเขาไม่ใส่ใจเธอเอามากๆ

ไม่สิ ซงอาเพิ่งตระหนักชัดเลยว่าเขาไม่สนใจเธอเลยต่างหาก

ท่ีผ่านมาเธอสร้างภาพแจชินตามท่ีตวัเองอยากเห็นอยูเ่พียงฝ่ายเดยีว 

เธอเช่ือว่าเขาเป็นผูช้ายรอบคอบ มคีวามเป็นผูน้�า โอบอ้อมอารแีละใจกว้าง แต่ 

ในความเป็นจรงิแล้วเขาท้ังไม่ใส่ใจและไม่สนใจด้วยว่าเธอจะเป็นอย่างไร เพราะ 

รูด้ว่ีาซงอาจะยอมทุกอย่างโดยไร้ข้อแม้ จากนัน้กจ็ะเป็นฝ่ายเข้ามาหา พาตวัเธอ

มาตามตดิเขาเอง แจชินไม่มแีม้แต่จติส�านกึพืน้ฐานของความเป็นมนษุย์ด้วยซ�า้ 

เขาใจกว้างแค่ไหน อาศยัเรือ่งในวนันีแ้ละการสงัเกตพฤตกิรรมเขาต่อจากนี ้

กค็งรูไ้ด้

"ผมไม่ได้ท�าทั้งหมดนี้เพราะต้องการให้รุ่นพี่เจ็บปวดนะครับ" อยู่ดีๆ  

ฮยอนซึงกพ็ดูโพล่งขึน้มา

ซงอาชะงกั เธอก�าลงัมองนอกกระจกรถพลางคดิไปเรือ่ยว่าจะพูดอะไร

บทที่
2
ริมฝีปำกสวยมำกเลยนี่นำ
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กบัแจชินบ้าง ครัน้สบตากนั ฮยอนซึงกหั็นกลบัไปมองทางด้านหน้า

"เราทุกคน ไม่ว่าใครกต็ามต่างจ�าเป็นท่ีจะต้องปกป้องตวัเอง และตอนนี้

โอกาสท่ีรุน่พีจ่ะได้ปกป้องตวัเองมาถงึแล้วครบั"

อันท่ีจรงิฮยอนซึงคดิว่าท้ังหมดท้ังมวลท่ีท�าอยูน่ีเ้ป็นไปเพ่ือซงอา แต่

เมือ่เธอตกปากรบัค�ายอมท�าตามเขาแล้ว เขากลบันอนไม่หลบัสกังบีเพราะ

กลวัว่าจะเป็นการบังคบัให้เธอท�าในสิง่ท่ีไม่เป็นตวัเอง

"อย่าเจ็บปวดกับเรื่องนี้นะครับ แล้วไม่ต้องคิดด้วยว่ารุ่นพี่ท�าให้ใคร 

ต้องเจบ็ปวดบ้าง"

พอได้ทบทวนซ�า้ไปซ�า้มา เขากส็รปุได้ว่าคงจะดกีว่าหากจบละครท่ีไหนๆ 

กถ็กูเปิดโปงแล้วครัง้นีใ้ห้เร็วท่ีสดุ โดยเฉพาะฉากท่ีต้องจบด้วยมอืของซงอา และ

แม้จะพร�า่บอกเธอว่าอย่าเจ็บปวด อย่างไรเสยีเธอกต้็องเจบ็ปวดอย่างไม่อาจเลีย่ง 

เขาอยากรบัหน้าท่ีเป็นคนปลอบโยนเธอเอง

"อย่าเสยีใจนะครับท่ีเคยรัก ไม่มีใครหรอกท่ีจะมแีต่ความรกัอันสวยงาม 

แต่..." ฮยอนซึงเว้นจงัหวะพอดีกบัรถท่ีจอดอย่างนิม่นวลเพราะตดิสญัญาณไฟ 

เขามองซงอาอย่างจริงจงั "ถ้ารุ่นพีหั่นมาหาผม ผมจะท�าให้รุน่พีไ่ด้มีความรกั

อันสวยงามมากเท่าท่ีใจต้องการ ผมจะไม่ยอมให้รุน่พ่ีต้องหยบิโล่ก�าบังข้ึนมา 

ปกป้องตัวเองต่อหน้าผมเดด็ขาด"

แววตาแน่วแน่ของฮยอนซึงไม่ละไปจากใบหน้าเธอแม้สกัช่ัวแวบ ซงอา

ก�าลงัลงัเลว่าจะดเุขาหรอืปล่อยผ่านด ีแต่แล้วกลบัย้ิมบางๆ ออกมา เขาก�าลงัพดู

เพือ่ปลอบใจ ใช่ว่าเธอดูไม่ออก

"สดุท้ายก็คอืจะตือ๊ให้หันไปหานาย โดยใช้ค�าพดูหล่อๆ มาหว่านล้อมสนิะ"

"ความสามารถในการวเิคราะห์โอเค การควบคมุสหีน้าโอเค ประมาณนี้

น่าจะลงสนามรบคนเดยีวได้แล้วล่ะครบั"

ฮยอนซึงเองกรู้็ว่าเธอต้องการอะไร จึงเบาใจลงเช่นกนั ซงอาหัวเราะน้อยๆ 

ตรงข้ามกบัสถานการณ์ท่ีก�าลงัจะต้องเผชิญนบัจากนี้

"นี่ฉันก�าลังไปออกรบหรอกเหรอ"
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"ใช่สิครับ แล้ววันนี้ผู้ชนะในสงครามก็คือรุ่นพี่ คิดไว้ด้วยนะครับว่า 

จะยึดอะไรมาจากศตัรบู้าง"

ปี๊น! เสียงแตรจากด้านหลังดังขึ้นเหมือนเตือนให้หยุดจีบกันเสียที

"คร้าบ ไปเดี๋ยวนี้แล้วครับ ขอประทานโทษครับผม"

ฮยอนซึงแกล้งล้อเล่นตดิตลก เขาบังคับตวัเองให้ถอนสายตาจากซงอา

แล้วเหยียบคันเร่งทันที

"ไม่ต้องห่วงนะครบั ผมไม่ปล่อยให้รุน่พีต้่องสูค้นเดยีวนานๆ หรอก"

ค�าพดูท่ีออกมาคล้ายไม่ต้ังใจแต่เปิดเผยชัดเจนไร้แววล้อเล่น อายุห่างกนั

เพยีงหนึง่ปี ทว่าค�าพดูอ่อนโยนของเขาซ่ึงอายุอ่อนกว่ากลบัให้ก�าลงัใจและ

ปลอบโยนเธอได้ไม่น้อย เรือ่งนีซ้งอาไม่อาจปฏเิสธได้เลย

ฮยอนซึงจอดรถห่างจากสถานท่ีนดัพบเลก็น้อยเพือ่ไม่ให้สะดดุตาแจชนิ 

ก่อนลงจากรถซงอาหยิบลปิสตกิกบักระจกออกมาเป็นอนัดบัสดุท้าย ลปิสตกิ

ประกายสชีมพซ่ึูงฮยอนซึงเคยบอกว่าไม่ค่อยสวย แท่งท่ีเธอมักน�ามาทาทุกครัง้

เม่ือจะไปพบแจชนิ ซงอาเริม่ทาลปิสตกินีม้าตัง้แต่ช่วงฤดรู้อน แจชินให้เธอ

เป็นของขวญัท้ังท่ีไม่ใช่วนัพเิศษแล้วบอกว่าเหมาะกบัเธอมาก พอเห็นเขาชอบ 

เธอกท็าลปิสติกนีต้ลอดทุกครัง้ไม่เคยขาดเวลามีเดตกบัเขา

ส่วนวันน้ีเธอจงใจเอาตดิมอืมาทาเพราะต้องการจะพูดค�าท่ีเป็นหนามแหลม

ท่ิมต�าอีกฝ่าย ซ่ึงนีจ่ะเป็นครัง้สดุท้ายแล้วส�าหรบัลปิสตกิแท่งนี้

เขาให้ผู้หญิงคนนั้นด้วยเหมือนกันรึเปล่านะ หรือไม่ก็...เพราะเธอ 

ทาแล้วสวยเลยเอามาให้ฉันด้วย

มคีวามเป็นไปได้อย่างมาก มอืท่ีก�าลงัทาลปิสตกิขณะส่องกระจกชะงกังนั 

พอคิดดังนั้นซงอาก็หลุดหัวเราะเย้ยตัวเองท่ีอุตส่าห์สงสัยอะไรเช่นนี้ เธอ 

คดิทบทวนอีกครัง้กเ็ห็นว่าดีแล้วท่ีตัดสนิใจจบเรือ่งให้เรว็ท่ีสดุ ต่อไปนีห้ากจะ

ขยับท�าอะไรสกัอย่าง เธอคงต้องสงสยัแบบนีก่้อนเสมอแน่ๆ แค่คดิกเ็ครยีด 

จนกลบัมาปวดท้องแบบเมือ่คนืแล้ว เหนอือืน่ใดเธอไม่ต้องการกลายเป็นผูห้ญิง 
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ท่ีท้ังน่าสมเพชและไร้ค่าเพยีงนัน้อกี

วนันีแ้หละจะระเบิดให้หมดเปลอืกเลย ไม่ให้เหลอืแม้แต่เศษเลก็เศษน้อย 

จะวธิไีหนก็ได้ไม่เกีย่ง

ครั้นซงอาปิดปลอกลิปสติก ฮยอนซึงที่เงียบมาตลอดก็เอ่ยปาก

"ผมจะอนุญาตแค่วันนี้เท่านั้นนะครับ"

"หา?"

"เรือ่งท่ีทาลปิสตกินีแ่ล้วไปหาอีแจชินน่ะ ผมยอมแค่วนันีวั้นเดยีวเท่านัน้" 

ฮยอนซึงจ้องรมิฝีปากสชีมพขูองซงอานิง่ ขมวดคิว้เลก็น้อย "ต่อหน้าอีแจชิน 

อย่าทาลปิสติกนัน้อกีนะครบั"

พอสบตาฮยอนซึงท่ีท�าหน้าบูดบ้ึงไม่พอใจ ซงอากน็กึไปถงึเมือ่ครัง้ท่ีเขา

ท�าลปิสติกเธอเป้ือน

ก็นึกว่าสติแตกเรื่องอะไร

เธอเพิ่งจะเข้าใจเหตุผลท่ีฮยอนซึงท�าเช่นนั้นเอาเดี๋ยวนี้เอง ซงอา 

เผยย้ิมกว้าง ไม่แน่ว่าตอนนีเ้ขากค็งอยากท�าให้รมิฝีปากเธอเป้ือนอีกแน่ๆ ดู

คันไม้คันมอืแต่พยายามอดกลัน้อยูอ่ย่างไรก็ไม่รู้

"ฉันถึงไม่ชอบผู้ชายอ่อนกว่าไง ขี้หึง"

"อายุมากกว่ากคื็อไม่หึงเหรอครบั สมมตไิม่นบัพวกเกบ็ง�าความรูส้กึ  

จะยงัมผู้ีชายหน้าไหนท่ีไม่หึงบ้าง ถ้าไม่หึงจรงิๆ แปลว่าเขาไม่ได้รกัเราเลยจรงิๆ 

เหมือนกนัครบั"

"นั่นสินะ เพราะยังงี้อีแจชินก็เลยไม่เคยหึงล่ะมั้ง"

เหมอืนมีเงามดืทาบทับบนดวงตาของซงอา ฮยอนซึงรบีร้อนแก้ไขค�าพูด

"ไม่ใช่นะ ผม..."

"ฉันรู้ นายไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น" ซงอาเอ่ยขัดอย่างนุ่มนวล 

"เดิมทีฉันไม่ใช่คนมองโลกในแง่ร้ายหรอกนะ แต่พอเจอเรื่องแบบนี้เข้า  

ความคดิกเ็ปลีย่นไปเฉยเลย แปลกจงั" เธอย่ืนลปิสตกิสชีมพูในมอืให้ชายหนุม่ 

"เอาไปส ิจากนีค้งไม่มีเรือ่งให้ต้องหยิบมาทาต่อหน้าใครอกีแล้ว"
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ฮยอนซึงไม่แน่ใจว่าเธออยากให้ท�าอะไร จงึได้แต่ยืน่มอืไปรบัไว้ก่อน

"ทิ้งไปเลย" ซงอาบอก

"เอาจริงเหรอครับ"

"อื้ม งั้น...อีกเดี๋ยวเจอกันนะ"

หญิงสาวหยิบกระเป๋ามาถอืแล้วก้าวลงจากรถทันที ฮยอนซึงเฝ้าดเูธอ

เดนิห่างออกไปเรือ่ยๆ ก่อนจะหลบุสายตาลงมามองท่ีลปิสตกิ

"น่าเสียดายเนอะ"

ต้องยอมรบัว่าลปิสตกิแท่งนีเ้หมาะกบัซงอามาก แต่เขาแค่ไม่ชอบให้เธอ 

ทามนัต่อหน้าแจชินเท่านัน้เอง อย่างไรกต็ามนีเ่ป็นของท่ีมีความเกีย่วข้องกบั

แจชิน ฉะนัน้กถ็กูต้องแล้วท่ีจะก�าจดัให้สิน้ซาก ฮยอนซึงจดัการหย่อนลปิสตกิ 

ลงในกระเป๋าเสือ้โค้ตของตวัเองอย่างหมายม่ัน



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/36TOxht

https://bit.ly/36TOxht

