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สวัสดีมิตรรักนักอ่านทุกท่าน วันนี้เอเวอร์วายขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกแห่ง 

โอเมก้าเวิร์ส โลกทีอ่ลัฟ่าและโอเมก้าเป็นสิง่ทีพ่บเหน็ได้ยาก นัน่จงึท�าให้พวกเขาเหล่านี้ 

มคีวามพิเศษและโดดเด่นเหนือใคร

'คิมอูกยอง' สัตวแพทย์หนุ่มผู้มีเพศรองเป็นโอเมก้าเข้าใจเรื่องน้ีได้เป็นอย่างดี 

นอกจากเขาจะโดดเด่นและมีความพิเศษมากกว่าใครเพราะเป็นโอเมก้าเลือดบริสุทธิ์ 

อันเป็นจุดสูงสุดของเหล่าบรรดาโอเมก้าแล้ว เขายังประสบกับปัญหาท่ีตัวเขาเองน้ัน 

ไม่อาจได้รบัการเตมิเตม็จากอดตีอนัซบัซ้อนท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวของเขา และ

แม้ว่าเขาจะผ่านความรกัมาเพียงไม่ก่ีครัง้ แต่ปัญหาทีว่่านีก็้ส่งผลให้อกูยองกลายเป็น

ฝ่ายที่ถูกทิ้งอยู่เสมอ ไหนจะข่าวลือเสียๆ หายๆ จากคนรักเก่าเมื่อครั้งสมัยเรียน

มหาวิทยาลยัน่ันอกี อกูยองจงึค่อนข้างให้ความส�าคญักับเรือ่งของความรกัและไม่เปิดใจ 

ให้ใครง่ายๆ จนกระทัง่เขาได้พบกับ 'จองชฮี'ู นายแบบหนุ่มอลัฟ่าเลอืดบรสิทุธ์ิ ราวกับว่า 

ชายหนุ่มเข้ามาในเวลาท่ีเหมาะสม อกูยองจงึค่อยๆ เปิดใจรบัอกีฝ่ายเข้ามาโดยไม่รูต้วั

อกูยองได้พบกับความรกัครัง้ใหม่ ทีถึ่งแม้ไม่อาจตอบได้ว่าสดุท้ายแล้วจะลงเอย 

เช่นไร แต่เมือ่ความรูส้กึบอกว่าใช่ แล้วมเีหตุผลอะไรท่ีจะไม่ท�าตามเสยีงหวัใจของตวัเอง

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์เอเวอร์วาย

คำ�นำ�





✱ คิมอูกยอง สัตวแพทย์ผู้งดงามโดดเด่น เป็นโอเมก้าท่ีถูกจัดว่า 

 (โอเมก้าเลือดบริสุทธิ์) อยู่ในล�าดบัสงูสดุ ทัง้รปูสวยรวยทรพัย์ วงศ์ตระกูลมชีือ่  

  ตดิท่ีปากร้ายและเย็นชากับมนุษย์ด้วยกันมากกว่าสตัว์  

  แต่ถึงแม้ชวิีตของเขาจะเพอร์เฟ็กต์มากขนาดไหน ทว่า 

  เรื่องของชีวิตรักกลับประสบปัญหาซึ่งเป็นผลกระทบ 

  มาจากอดตีอนัเป็นปรศินาของตัวเขาเอง

✱ จองชีฮ ู นายแบบตัวท็อประดับโลก หน้าตาหล่อเหลาโดดเด่น 

 (อัลฟ่าเลือดบริสุทธ์ิ) อย่างหาตัวจับได้ยากสมกับท่ีอยู่ในล�าดับสูงสุดของ 

  บรรดาอัลฟ่า ถึงรูปลักษณ์จะโดดเด่นมากแค่ไหน แต่ 

  เรือ่งของมนษุยสมัพันธ์กลบัติดลบ เป็นคนท่ีเข้าหาได้ยาก  

  เข้าต�าราเยน็ชากับคนท้ังโลก แต่อ่อนโยนกับคนของหวัใจ 

  เพียงคนเดียว หลังจากท่ีโลดแล่นเป็นดาวเด่นอยู ่

  ต่างประเทศมากว่าสบิปี สดุท้ายเขาก็ตัดสินใจย้ายกลบัมา 

  ท�างานทีบ้่านเกิด

✱ เต้าหู้ สนัุขพันธ์ุมอลทีส ตวัเลก็ ขนสขีาวบรสิทุธ์ิคล้ายเส้นไหม  

  ถูกทิง้อยู่ข้างถนนจนกระทัง่ชฮีไูปพบเข้าและพาไปท่ีคลนิิก 

  ของอูกยอง อาจนับได้ว่าเป็นกามเทพตวัน้อย จดุเริม่ต้น 

  ท่ีท�าให้ชฮีไูด้มาเจอกับอกูยอง

✱ แจอี รกัแรกของอกูยองสมยัก่อนเข้าเรยีนมหาวิทยาลยั นบัเป็น 

 (โอเมก้ายีนด้อย) บคุคลทีม่บีทบาทส�าคญัในอดตีอนัซบัซ้อนของอกูยอง  

  หลงัจากกันไปนับสบิปีแจอก็ีได้กลบัมาเจออกูยองอกีครัง้ 

  ในสถานการณ์ท่ีไม่คาดคดิ

แนะนำ�ตัวละคร



นิยายเร่ืองนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียน

ไม่มีความเก่ียวข้องกับบุคคล สถานที่ หรือเหตุการณ์จริงใดๆ

ส�าหรับผู ้อ่านที่มีอายุ 18 ปีข้ึนไป

โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
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"ฮ่า...ฮึก...!"

เสียงหอบกระเส่าของลมหายใจที่ร้อนผะผ่าวดังลอดผ่านกลีบปากของ 

อกูยอง น้ิวแกร่งของอลัฟ่าแทรกลกึเข้ามาในโพรงปากของอกูยองท่ีก�าลังหายใจ 

หอบถ่ี ก่อนเร่ิมหยอกเย้าและไล่ต้อนเรยีวลิน้ด้วยนิว้มอืนัน้ราวกับก�าลงัย�า่ยีช่องปาก

อนัชืน้แฉะและอุน่ร้อน

อูกยองละเลียดลิ้นเลียนิ้วท่ีบุกรุกเข้ามาราวกับก�าลังล้ิมเลียลูกกวาด 

แสนหวานพลางส่งเสียงครางฮือขึ้นจมูก เขาใช้ลิ้นเก่ียวพันเรียวนิ้วแกร่งของ 

อลัฟ่าและบดเบยีดไปตามเน้ือผวินุม่ละมนุ อลัฟ่าหนุม่ถอดถอนน้ิวของตนออกมา

ก่อนจะเสยผมของอูกยองท่ีปกคลุมหน้าผากขึ้นให้อย่างทะนุถนอม เขาขบกัด 

ติง่หกูลมของอกูยองทีด่วงตาปรอืเคล้าไปด้วยอารมณ์เสยีวซ่านพลางกวาดลิน้

เลียใบหูอย่างนุม่นวลจนอูกยองถึงกับแอ่นอกและส่ันสะท้านไปท้ังร่างด้วย 

ความวาบหวาม

อกูยองรู้สกึราวกับได้ยินเสยีงของอัลฟ่าคนนัน้กระซบิกระซาบอะไรบางอย่าง

ทีข้่างห ูทว่าเนือ้ความนัน้กลบัส่งไปไม่ถึงโสตประสาทของเขาเลยสักนิด และท้ังๆ ท่ี 

เขารูส้กึเสยีวกระสนัจนฟังอะไรไม่รูเ้รือ่งแล้ว แต่เขายังคงปรารถนาความกระสัน 

ทีม่ากกว่าน้ี เขาหอบหายใจแรงขึน้เรือ่ยๆ พลางแทรกนิว้ลงไปขยุ้มท้ึงเส้นผม 

ของอกีฝ่าย ริมฝีปากของอลัฟ่าวอแวอยู่ตรงใบหขูองอกูยองพักหน่ึงก่อนลากล้ิน 

ลามเลยีล�าคอระหงไล่ลงมา

Prologue
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อัลฟ่าหมุนวนลิ้นรอบหลุมไหปลาร้าเว้าลึก ประทับตราสีกุหลาบไว้บน 

ผิวขาวกระจ่างเสมือนตีตราแสดงความเป็นเจ้าของลงบนล�าคอนั้น ทั้งยังใช้ 

ริมฝีปากขบเม้มไปมาอยู่เช่นน้ันโดยไม่ยอมผละออกจากเรือนร่างของอูกยอง 

สกัวินาทีเดยีว ก่อนจะเคลือ่นรมิฝีปากลงไปเรือ่ยๆ และเริม่ตะโบมลิน้บดขย้ีตุ่มไต

ตรงหน้าอก

"ฮึก!"

กลิน่ฟีโรโมนคล้ายหมูม่วลดอกไม้กระจายฟุ้งไปทัว่ห้อง เสยีงหายใจถ่ีกระชัน้

เคล้ากับเสียงครางกระเส่าดังก้องอยู่ในหู เอวบางคอดของอูกยองโค้งแอ่นรับ

สัมผัสจากน้ิวมือเรียวยาวท่ีก�าลังละเลงยอดอกที่ชูชันของตน หน้าท้องแข็งแรง 

อัดแน่นไปด้วยกล้ามเนื้อที่เรียงตัวสวยอย่างประณีตไร้ซึ่งไขมันส่วนเกินจาก 

การออกก�าลงักายลอยเด้งข้ึนกลางอากาศ

อัลฟ่าหนุ่มใช้น้ิวหยอกเย้ายอดอกท่ีก�าลังชูชันสั่นระริกจนแดงระเรื่อ  

ก่อนจะก้มลงมายังช่วงล่างของกายบาง เขาบรรจงไล้เลียกล้ามเนื้อหน้าท้อง  

ก่อนจะกวาดเรยีวลิน้เลยีเข้าไปในสะดอืกลมเว้า ขณะท่ีก�าลงัโลมเลยีแอ่งสะดอื 

อยู่นัน้ เขาก็คว้าจบัแก่นกายซึง่ก�าลงัตืน่ตวัเตม็ทีแ่ละเริม่ทีจ่ะมนี�า้หล่อลืน่ไหลเย้ิม

ออกมา ก่อนจะนวดคลงึและรดูรัง้มนัด้วยน้ิวมอืจนน�า้หล่อลืน่น้ันชโลมไปท่ัวท้ัง 

ส่วนปลาย

"ฮ้า! อ๊า!"

ปลายเท้าของอูกยองจิกเกร็งด้วยความวาบหวาม ต้นขาขยับบดเบียด

เข้าหากันจนโอบรดัล�าตวัของอลัฟ่าทีแ่ทรกตวัอยู่ตรงหว่างขาของตนเสยีแนบแน่น 

อัลฟ่าผูโ้ดนต้นขาเรยีวบบีรดัจงึใช้ฝ่ามอืจบัเรยีวขาข้างหน่ึงอ้าออกกว้างและกดมนัลง

ราบไปกับเตยีง ก่อนใช้อกีมอืหนึง่รดูรัง้ส่วนรุม่ร้อนของอกูยองไปพร้อมๆ กัน

ของเหลวถูกปลดปล่อยออกมาเรือ่ยๆ เพราะแรงสมัผสัจากฝ่ามอืของอลัฟ่า 

ทีเ่ริม่กระชัน้ถ่ีและหยาบโลนขึน้ทุกขณะจนส่วนนัน้เปียกเลอะ แถมยังส่งเสยีง

เฉอะแฉะลามกออกมาให้ได้ยิน

อัลฟ่าหนุ่มคว้าจับท่อนเนื้อร้อนไว้แน่นจนอูกยองส่งเสียงร้องดังออกมา  

จากนัน้ก็ใช้ฝ่ามอืกอบกุมส่วนแขง็ขนืของอกูยองไว้พลางใช้น้ิวโป้งบดขย้ีเส้นเลือด
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ที่ปูดโปนออกมา ก่อนจะกลืนแก่นกายนั้นเข้าไปลึกจนถึงล�าคอ เรียวลิ้นของ 

อลัฟ่าหนุ่มดดูดนุสิง่ทีอ่ยู่ในโพรงปากราวกับต้องการจะบบีเค้น จนอกูยองบดิเร่า 

พร้อมกับดงึรัง้ผ้าปท่ีูนอนด้วยขาอกีข้างหน่ึงท่ีไม่ได้ถูกอลัฟ่าหนุม่พันธนาการไว้

อลัฟ่าหนุม่ไล้เลยีไปตามความยาวของแก่นกาย ปลายเรยีวลิน้ดุนไปมา

ตรงส่วนท่ีปลดปล่อยน�้าหล่อลื่น ก่อนจะใช้ริมฝีปากโอบรัดแก่นกายแข็งขืน 

ของอกูยองไว้แล้วเริม่ขยับศีรษะ ตะกรมุตะกรามกลนืกินหยาดน�า้ท่ีหล่ังออกมา 

ก่อนหน้าพลางใช้ลิน้เร่งเร้าให้อกูยองปลดปล่อยออกมาเรว็ข้ึน

"จะเสร็จแล้ว! พอก่อน...ออกไป...!"

อัลฟ่าหนุ่มเมินค�าร้องขอเคล้าเสียงร้องนั้นของอูกยองพลางดูดดุนและ 

ส่งแก่นกายน้ันลกึเข้าไปในล�าคอมากกว่าเดมิ ทนัททีีน่�า้สขีาวขุน่พุ่งออกมาจาก 

ส่วนท่ีบวมแดงจวนจะระเบิด อัลฟ่าหนุ่มก็เร่งรูดรั้งมันราวกับต้องการดูดกลืน 

น�า้รกัน้ันให้หมดเกลีย้งจนหยดสดุท้าย

"อ๊า!"

หลังสุขสมจากการปลดปล่อย แผ่นหลังของอูกยองแอ่นขึ้นสูงก่อนจะ 

หมดเรี่ยวแรงจนหล่นลงมาแนบชิดกับผ้าปูที่นอน อัลฟ่าหนุ่มละริมฝีปากจาก 

ส่วนอ่อนไหวของอกูยองท่ีอ่อนตวัลงหลงัจากเสรจ็สม จากน้ันก็เร่ิมลิม้เลียไปมา 

อย่างพิถีพิถันราวกับต้องการจะจดัการของเหลวทีห่ลงเหลืออยู่น้ันให้ เขากดจบูลง

บนส่วนน้ันอย่างแผ่วเบาด้วยความพึงพอใจก่อนขยับลิน้ไล้ลงด้านล่าง

ลิน้นุม่แฉะชืน้ของอลัฟ่ากวาดผ่านแก่นกายลงมาจนถึงช่องทางด้านหลัง 

เขาคว้าจบัต้นขาทีท้ั่งย่ัวยวนและแขง็แรงให้ตัง้ตรงพลางยกสะโพกกลมมนข้ึน

และขย�ามันไว้เต็มสองฝ่ามือ ก่อนจะฝังจมูกลงไปที่ช่องทางด้านหลังท่ีก�าลัง 

หลั่งน�้าหล่อลื่นออกมาพร้อมด้วยกลิ่นฟีโรโมนหอมหวานคล้ายมวลดอกไม้  

อลัฟ่าหนุม่ท่ีมวัเมาไปกับกลิน่ฟีโรโมนเข้มข้นจงึเริม่ลงลิน้รอบรอยจบีสวย สองมอื 

ของอกูยองจกิผ้าปท่ีูนอนแน่นด้วยอารมณ์วาบหวามประกอบกับความประหม่า

จนสัน่เท้ิมไปทัว่สรรพางค์กาย

"หยุดก่อน! ฮรึก!"

ร่างเปล่าเปลอืยของอกูยองทีถู่กกระตุน้ประสาทสมัผสัอย่างต่อเน่ืองและ
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หนกัหน่วงสัน่เกรง็ไปหมด อลัฟ่าแตะปลายน้ิวลงบนช่องทางสวาทท่ีเปียกเย้ิม 

ไปด้วยน�า้หล่อล่ืนของอกูยองกับน�า้ลายของตน น้ิวน้ันกดวนท่ัวรอยจบี พลนัท�าให้ 

ต้นขาด้านในของอกูยองและผ้าปูทีน่อนเปียกชุม่ไปด้วยน�า้หล่อล่ืน ทว่าในวินาทีท่ี

อลัฟ่าก�าลงัแทรกน้ิวเข้าไปภายในน้ัน...

"แม่งเอ๊ย"

ค�าสบถและเสยีงแค่นหวัเราะแห่งความสิน้หวังหลดุออกมาจากปากของ 

อูกยองในคราเดียวกัน เขาถอนเรยีวนิว้ท่ีวนเวียนอยู่แถวช่องทางด้านหลังออกพลาง

ถอนหายใจออกมาด้วยความรูส้กึว่างเปล่าจากความปรารถนาทีไ่ม่ถูกเตมิเตม็ 

ช่องทางทีไ่ม่เคยถูกรกุรานมาก่อนขยับอ้าหุบคล้ายไม่พึงใจ ในขณะท่ียังคงปล่อย

ของเหลวกลิน่หอมหวานออกมาอยู่ไม่ขาดสาย อกูยองจ้องมองน้ิวของตวัเองกับ 

ผ้าปท่ีูนอนทีเ่ปียกชุม่พลางขมวดคิว้อย่างนกึขัดใจ

"ฉันคงบ้าไปแล้วสินะ"

อกูยองท้ิงศีรษะลงบนหมอนอย่างแรง เขาพยายามเสยผมข้ึนด้วยอารมณ์

หงุดหงดิชวนหัวเสยี ทว่ายงัไม่ทนัไรพอหันไปเห็นคราบน�า้กามสขีาวขุ่นของตน

ตรงฝ่ามือก็เป็นอันต้องย่นหัวคิ้วอีกรอบ อูกยองปรับลมหายใจจนสงบน่ิง เขา 

เอนหลงัเงยหน้ามองเพดานห้อง ก่อนจะถอนหายใจเฮอืกยาวและหยัดตวัลกุข้ึน

เขาโมโหตวัเองทุกครัง้ท่ีนึกอยากลองช่วยตวัเอง แม้รูท้ัง้รูว่้าผลสดุท้ายแล้ว 

มนัจะออกมารูส้กึแย่แบบนี ้ เขารูส้กึแบบนีเ้สมอ แม้จะปลดปล่อยไปแล้ว ทว่า 

ยังคงรู้สึกราวกับยังไม่ถึงฝ่ังฝันและขาดบางสิง่บางอย่างไป เพราะช่องทางด้านหลงั 

ยังไม่ได้รบัการสอดใส่

ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่เคยลองสอดใส่มาก่อน เขาเคยลองมาแล้วหลายครั้ง  

ทัง้ลองท�ามนัด้วยตวัเองและลองท�ามนักับคนรกัท่ีผ่านๆ มาของเขา แต่มนัท�าให้ 

เขารูส้กึอดึอดัและเขาก็หลกีเลีย่งมนัเสมอมา ไม่ว่าจะลองด้วยน้ิวมอืของตัวเขาเอง 

ลองด้วยส่วนอืน่ในร่างกายของคนอืน่ หรอืไม่ว่าจะลองด้วยอะไรก็ตามแต่ ผลลัพธ์ 

ก็ออกมาไม่ต่างกัน จนสดุท้ายเหล่าคนรกัทีผ่่านมาของเขาต่างก็เริม่ตตีวัออกหาก 

เพราะเบื่อหน่ายโอเมก้าที่ปฏิเสธการสอดใส่อย่างเขา อูกยองจึงต้องกลายเป็น 

ฝ่ายทีโ่ดดเดีย่วอยู่ร�า่ไป
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อกูยองเดนิเข้าไปในบาร์คอ็กเทลอนัเงยีบสงบ เสยีงผูค้นพูดคยุกันพึมพ�า

เคล้าไปกับเสยีงดนตรทีีด่งัคลออยู่ภายใน จองชกิผูเ้ป็นเจ้าของบาร์จ้องมองอกูยอง 

ทีเ่ดนิลิว่เข้ามาจบัจองท่ีนัง่ตรงเคาน์เตอร์บาร์ซึง่มบีาร์เทนเดอร์ยืนอยู่ ก่อนท่ีเขา

จะเริม่เป็นฝ่ายเอ่ยทักทายก่อน

"ไม่ได้มานานเลยนะ"

"อืม ไม่ได้เจอกันนานเลย พี่ ผมขอแบบเดิมที่หนึ่ง"

"ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เห็นหน้าเห็นตากันเลย คงยุ่งมากล่ะสิท่า"

จองชกิวางแก้วเครือ่งดืม่ลงตรงหน้าพลางเอ่ยถามอกูยอง ลกูค้าขาประจ�า 

ทีแ่วะเวียนมาเย่ียมเยียนร้านเขามากว่าสามปี จนกระท่ังสนิทกันถึงขนาดเรยีกพ่ี 

เรยีกน้อง และบางครัง้ก็อาจมถีามไถ่สารทกุข์สกุดบิกันบ้างตามประสา

"พอดีผมยุ่งๆ เรื่องเปิดคลินิกนิดหน่อยน่ะ"

"อ้าว เปิดแล้วเหรอ เดีย๋วจะแวะเข้าไปหาแล้วกัน เผือ่ฉนัจะได้พาลกูไป

ตรวจสขุภาพด้วย"

อูกยองกระดกแอลกอฮอล์เข้าปากหน่ึงอึกก่อนกระตุกยิ้มขึ้นท่ีมุมปาก 

ใบหน้าตดิเย็นชาดแูจ่มใสข้ึนทนัตาเมือ่ถูกประดบัด้วยรอยย้ิม

"เอาสิ แวะมาได้เสมอ ผมจะตรวจให้ละเอียดยิบตั้งแต่หัวจรดเท้า 

แบบฟูลคอร์ส เอาให้สมกับค่าเหล้าท่ีกินมาสามปีเลย"

"ท�าเป็นพูดไป ถ้าท�าไม่ได้อย่างที่พูดนะ"

01
     



12 Nice Alpha ผมเป็นโอเมก้าที่ชอบอัลฟ่าเชื่องๆ 1

จองชิกปรายตามองอูกยองพลางพูดหยอกอย่างไม่จริงจังกับค�าพูดน้ัน

เท่าไรนกั อกูยองน่ังมองจองชกิทีเ่ริม่ท�าคอ็กเทลให้ลกูค้าคนอืน่ครูห่นึง่ ก่อนจะ

ยกแก้วเหล้าขึน้มาถืออกีครัง้

"ขอโทษนะครับ"

ใครบางคนลอบวางมอืลงบนแขนของอกูยองทีว่างไว้บนเคาน์เตอร์บาร์

อย่างเบามือและเอ่ยปากชวนเขาคุย อูกยองที่ไม่ชอบให้ใครมาท�าตัวรุ่มร่าม 

โดยไม่ถามความสมคัรใจจงึหนัศรีษะไปหา ค้ิวตรงสวยขมวดเข้าหากันจนเกิด

รอยย่น

"ไม่ทราบว่าคุณพอจะเลี้ยงผมสักแก้วได้ไหมครับ"

ทันทีที่สบตากันชายหนุ่มก็เริ่มขยับน้ิวไล้มาตามเสื้อผ้าของอูกยอง 

อย่างแผ่วเบาพลางหร่ีตาลงช้าๆ พร้อมกับฉีกย้ิม อูกยองเป็นโอเมก้าที่เห็น 

เพียงแวบเดียวก็สามารถบอกได้เลยว่างดงามเพียงใด ขนาดตัวเล็กกะทัดรัด  

ร่างกายบอบบางอ้อนแอ้นน่าปกป้อง ผวิขาวตาโต เครือ่งหน้ากระจุม๋กระจิม๋ และ 

รมิฝีปากสแีดงชาด ไม่ว่าใครก็ดอูอกว่าเขาเป็นโอเมก้า แถมยังเป็นโอเมก้าท่ีก�าลงั

แอบหว่านเสน่ห์ใส่อลัฟ่าด้วยการปล่อยฟีโรโมนออกมาอกี 

"ท�าไมผมต้องเลี้ยงคุณด้วยล่ะครับ" อูกยองยกยิ้มเย็นยะเยียบ

พอโดนอกูยองจ้องตรงๆ และย้อนถามอย่างไม่แยแส ใบหน้าของอกีฝ่าย 

จงึข้ึนสด้ีวยความโกรธเพราะไม่นกึว่าตวัเองจะโดนปฏิเสธ ทว่าก็ยังไม่คิดยอมแพ้  

เขากลนืน�า้ลายอกึหนึง่ก่อนจะเอ่ยปากพูดต่อ

"ถ้างั้นผมเลี้ยงเองก็ได้"

อูกยองมองมือท่ียังคงวางอยู่ท่ีเดิม ก่อนจะจัดการเอามือน้ันออกด้วย 

การยกแขนข้ึนพร้อมถือแก้วเหล้า เขาเท้าคางพิจารณามองชายหนุ่มทีด่ไูม่มท่ีาท ี

จะเลกิตอแยง่ายๆ ตัง้แต่หวัจรดเท้า

ลกูกระเดอืกของชายคนนัน้ขยับอกีครัง้คล้ายหวัน่ใจกับสายตาของอกูยอง

ที่ก�าลังไล่มองร่างกายตัวเองด้วยแววตาอ้อยอิ่งเสมือนก�าลังพินิจบางสิ่งอยู่  

กลิน่ประจ�าตวัโอเมก้าทีอ่กูยองปล่อยออกมาเข้มข้นขึน้จนใบหน้าของชายหนุ่ม

เริม่ขึน้สแีดงก�า่ ทว่าสหีน้าของอกูยองกลบัเยือกเย็นขึน้เรือ่ยๆ ตามความรนุแรง 
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ของกลิน่ฟีโรโมนน้ัน

"รู้ไหมครับว่าการปล่อยฟีโรโมนใส่คนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตมันเป็น 

การกระท�าท่ีต�า่มาก คณุน่ีดไูร้มารยาทกว่าท่ีเหน็อกีนะครบั"

"เอ่อ...ผมก็แค่...แต่ใครๆ เขาก็ท�ากันนี่ครับ..."

อกูยองถอนหายใจอย่างนึกร�าคาญ จากท่ีหงดุหงดิเพราะความต้องการ 

ทีไ่ม่อาจเตมิเต็มได้ สดุท้ายเขาเลยลกุออกจากเตยีงเพ่ือมาท่ีบาร์ค็อกเทลน่ี แต่ 

พอมาเจอเรือ่งแบบน้ีอารมณ์ท่ีไม่ดอียูแ่ล้วก็พานแย่ลงไปอกี

"ถึงกับพูดอะไรไม่ออกเลยหรือไง"

"คือว่า...คือผมแค่..."

ชายหนุ่มเพียงแค่อยากชวนคยุเพราะหลงใหลในความงดงามของคนตรงหน้า

ก็เท่านั้น ครั้งแรกที่เห็นด้านหลังของบุรุษกายเพรียวบางที่ดูแล้วน่าจะสูงกว่า 

หน่ึงร้อยแปดสบิเซนติเมตร สมองเขาก็พลนัคิดว่าต้องเห็นหน้าเจ้าตวัให้ได้

ยามทีไ่ด้เห็นมมุข้างของชายผูม้ผีวิขาว สนัจมกูตรง รมิฝีปากบาง รอบกาย

อวลไปด้วยบรรยากาศเย็นยะเยือกและชวนให้ลุม่หลง หวัใจเขาก็เต้นแรงและ

อ่อนยวบลงทันตา หากเป็นท่ีอ่ืน การปล่อยฟีโรโมนถือเป็นการกระท�าทีเ่สยีมารยาท 

ก็จริง แต่หากเป็นสถานที่เช่นบาร์ค็อกเทลแบบน้ี เขาเคยได้ยินมาว่าบางครั้ง 

การปล่อยฟีโรโมนก็ถูกใช้เป็นเหมือนการส่งสัญญาณให้อีกฝ่ายรับรู้ว่าก�าลัง 

มคีนสนใจอยู่ได้เช่นกัน

คิ้วของอูกยองขมวดเข้าหากันขณะจ้องมองชายหนุ่มท่ีก�าลังหน้าแดง

ลนลานเสยีอาการอย่างเห็นได้ชดั เขาคงผดิเองทีอ่อกมาข้างนอกท้ังๆ ท่ีอารมณ์ 

ยังไม่คงที ่ ชายหนุ่มคนน้ีดเูดก็กว่าเขามาก อายุราวยีส่บิต้นๆ เห็นจะได้ หาก 

ยังคดิท่ีจะอยู่ต่อ มหีวงัเขาคงได้เอาอารมณ์หงุดหงดิทีพ่กมาจากบ้านมาลงกับ 

ชายคนนีเ้ป็นแน่

"ช่างเถอะครบั แต่ผมหวังว่าคราวหน้าคณุจะไม่ไปปล่อยฟีโรโมนใส่คนอืน่ 

โดยไม่ได้รบัอนญุาตอกีนะครบั ไม่ง้ันคณุจะซวยเอา...โทษทนีะพ่ี ไว้คราวหน้า 

ผมจะมาใหม่"

จองชกิชัง่ใจอยู่พักหนึง่ว่าเขาควรปล่อยให้อกีฝ่ายกลบัไปเลยดไีหม ทว่า
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สดุท้ายก็พยักหน้า อกูยองเลือ่นเก้าอีล้กุขึน้ก่อนจะเดินผ่านชายตรงหน้าไป

"คุณหมอมาแล้วหรือคะ"

"สวัสดีค่ะ"

"อรุณสวัสดิ์ครับ"

อูกยองเอ่ยทักทายเยจินกับจินอาที่อยู่ตรงเคาน์เตอร์ก่อนเดินเข้าไปใน 

ห้องตรวจของตน จากนั้นจึงถอดเสื้อตัวนอกออกเพื่อเปลี่ยนเป็นเสื้อกาวน์  

ด้วยความท่ีคลนิิกเพ่ิงเปิดท�าการได้ไม่นาน ห้องตรวจซึง่อวลไปด้วยกลิน่ของใหม่ๆ 

จงึถูกจดัไว้อย่างเป็นระเบยีบตามนสิยัของเจ้าของ

หลังจากเรียนจบสตัวแพทย์อกูยองก็ไปท�างานอยู่ท่ีคลนิิกของรุน่พ่ีได้สามปี 

ก่อนจะลาออกและปล่อยตวัเองว่างไปอกีหน่ึงปี เขาไม่มเีหตุจ�าเป็นอะไรให้ต้อง 

รีบหางานท�า เขาเลยมีเวลาเพลิดเพลินกับชีวิตดั่งหนุ่มเจ้าส�าราญ ได้ไปเท่ียว 

อย่างที่ไม่ค่อยได้ไป หรือบางทีอาจมีไปท�างานจิตอาสาตามมูลนิธิบ้างเป็น 

บางครัง้คราว แต่พอครอบครวัเริม่บ่นว่าจะเท่ียวเล่นไปถึงเมือ่ไร กอปรกับช่วงนัน้ 

คนที่เช่าตึกคนก่อนหน้าย้ายออกเพราะหมดสัญญาเช่าพอดี เขาจึงถือโอกาส 

เปิดคลนิกิท่ีนัน่เสยีเลย

อกูยองไม่ได้ต้ังใจจะท�างานอย่างจรงิจงัเพราะไม่ได้ใส่ใจอะไรกับการหาเงนิ

นกั เพราะยังเหลอืตกึสดุหรแูถวคงันัมเป็นมรดกตกทอดจากคณุปูอ่ยู่

ในตอนน้ันเองซอนโฮ รุน่น้องสมยัเรยีนมหาวทิยาลยัก็เดินเข้ามาในห้องตรวจ

พอดี

"เมื่อวานพักผ่อนสบายดีไหมครับ รุ่นพี่"

"อืม ไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหม"

"ก็ไม่เชงิหรอกครบั เพราะไอ้ไม่มอีะไรเลยน่ีแหละท่ีเป็นปัญหา เมือ่วาน 

เรามเีคสเข้ามาแค่สามเคสเองนะครบั"

เมือ่วานมแีค่เคสตรวจร่างกาย ฉดีวคัซนี และสัง่ยานดิหน่อยเท่านัน้ ซอนโฮ 

จงึมเีวลาว่างไปนัง่เล่นเม้าท์มอยทัง้วนั อูกยองมองซอนโฮบ่นกระปอดกระแปด 

ก่อนหลดุหวัเราะคกิคกัพลางเปิดเครือ่งคอมพิวเตอร์เพ่ือเตรยีมท�าการตรวจ
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ช่วงนี้พอซอนโฮเจอหน้าเขาก็จะเอาแต่พูดเรื่องโปรโมตคลินิก ต้ังแต่  

'เรามาสร้างแอก็เคานต์อนิสตาแกรมกันเถอะครบัรุน่พ่ี ไม่ส ิ ช่วงนีเ้ป็นยุคทองยูทูบ 

น่ีนา เราจ้างช่างตดัขนมาด้วยดกีว่า' จนถึงเรือ่งไร้สาระอย่าง 'เอารปูรุน่พ่ีอกูยอง 

มาท�าป้ายแขวนโฆษณากันเถอะ'

"แล้วปัญหามันอยู่ตรงไหนล่ะ กลัวฉันไม่จ่ายเงินเดือนหรือไง"

"เรือ่งเงนิเดือนน่ะ รุน่พ่ีต้องจ่ายผมแน่ๆ อยู่แล้วแหละ ผมรู้หรอกว่ารุ่นพ่ีอูฟู่้ 

ขนาดไหน แต่ปัญหาคือผมกลัวรุ่นพ่ีจะหมดใจกับคลินิกอันแสนน่าเบื่อน่ี แล้ว 

ปล่อยให้เช่าเหมอืนท่ีอืน่เขาน่ะส"ิ

"ไม่แน่นะ ถ้างานยุ่งกว่านี้ฉันอาจจะหมดใจไปจริงๆ ก็ได้"

"ผมรู้หรอกน่าว่ารุ่นพี่ไม่ใช่พวกไร้ความรับผิดชอบแบบนั้น"

อูกยองท�าเสียงหัวเราะขึ้นจมูกกับถ้อยค�าของซอนโฮที่พูดไปยิ้มไป

"ก็ไม่แน่นะ ถ้าเกิดงานมนัยุ่งขึน้มาจรงิๆ ฉนัอาจจะหนีเท่ียวแล้วฝากคลนิิกไว้

กับนายก็ได้"

"แค่รุน่พ่ีไม่ปิดคลนิกิแบบถาวรก็พอครบั แต่พูดก็พูดเถอะ รุน่พ่ีช่วยท�าตวั 

อ่อนโยนกับเจ้าของเดก็ๆ กว่าน้ีสกัหน่อยจะได้ไหมครบั" 

"ฉันก็ออกจะอ่อนโยน?"

"อย่าอ่อนโยนแค่กับลูกค้าวีไอพีสิครับ อ่อนโยนให้มันทั่วถึงหน่อย"

"ฉันก็ยุติธรรมสุดๆ แล้วนะ แต่มันก็ข้ึนอยู่กับว่าคนพวกน้ันสมควรได้รับ 

การปฏิบตัแิบบไหนต่างหาก"

"เฮอะ แล้วผมจะพูดอะไรต่อได้เนีย่ ผมรูห้รอกว่ารุน่พ่ีน่ะขีโ้มโหจะตาย"

อูกยองมองพลางย้ิมข�าซอนโฮท่ีส่ายหน้าไปมา รุ่นพ่ีที่ไม่นึกโกรธเคือง 

เวลารุ่นน้องบอกว่าตวัเองขีโ้มโหน่ีมนัขีโ้มโหตรงไหนกัน แบบน้ีเขาเรยีกอ่อนโยน 

ไมใ่ช่หรอื

ความจรงิแล้วหลงัจากเปิดมาได้แค่สองเดอืน คลินิกก็ถูกเอาไปวิพากษ์วิจารณ์

บนกระทูข้องกลุม่คนรกัสตัว์เลีย้ง เยจนิเป็นคนเอามาให้อกูยองดู ตอนน้ีเขาเลยก�าลงั

นกึถึงบรรยากาศแบบคร่าวๆ อยู่ว่าเรือ่งมนัเป็นมาอย่างไร ถ้าเอาตามบทวิจารณ์  

ในเน้ือหานัน้บอกไว้ว่าเจ้าของกระทูไ้ด้ลองเข้าไปใช้บรกิารคลนิกิแห่งหน่ึงเพราะ
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หลงใหลรูปโฉมของคุณหมอ ทว่าสดุท้ายก็เป็นอันต้องร้องไห้กระซกิๆ ว่ิงหนีออกมา  

ทัง้ยังบอกอกีว่ามหีมอท่ีนิสยัหยาบคายมากๆ อยู่คนหน่ึง หากใครกล้าก็ลองเข้าไป

พิสจูน์ดเูอาเอง

"ฉนัก็แค่พูดในสิง่ท่ีถูกต้องเท่านัน้ พวกเขาโมโหเพราะมนัแทงใจด�าตวัเอง  

แล้วจะให้ฉนัท�ายังไงได้ล่ะ"

อูกยองยักไหล่ทีหนึ่งก่อนขยับฝีเท้าเดินไปทางห้องท่ีมีบรรดาสัตว์เลี้ยง

ก�าลังนอนรักษาตัวอยู่

"ไหนดูซิ เจ้าโชรงหม�่าๆ หรือยังเอ่ย วันนี้หน้าตาแจ่มใสดีนะเนี่ย"

สตัว์เลีย้งตวัน้อยเข้ารบัการรกัษามาตัง้แต่เมือ่สองวันก่อนด้วยอาการอาเจยีน

รนุแรงร่วมกับอาการท้องร่วง อกูยองวนิจิฉยัว่าเจ้าตวัน้อยเป็นโรคล�าไส้อกัเสบ ท้ังยัง 

มีอาการขาดน�้ารุนแรงร่วมด้วย เบื้องต้นเขาเลยให้นอนอยู่ที่คลินิกเพื่อดูอาการ 

ไปก่อน ทันทีที่เจ้าตัวเล็กซึ่งนอนอยู่ในตู้พักฟื้นเห็นอูกยองเข้า มันก็ลุกขึ้น 

กระดิกหางไปมาด้วยความดีใจ อูกยองย้ิมพอใจเมื่อเห็นจมูกสีด�ามันวาวกับ 

ก้นของมนัส่ายดุก๊ด๊ิกต้อนรบั

"ซอนโฮ เมื่อวานลองตรวจโชรงหรือยัง"

"ตรวจแล้วครับ โชคดีที่ผลออกมาว่าอาการคงที่แล้ว เมื่อเย็นวานก็เริ่ม 

กินอาหารได้ เดีย๋วตอนเย็นผมจะตดิต่อกับทางเจ้าของว่าให้มารบักลบับ้านได้ครบั"

"โอเค โล่งอกไปทีนะ น่าดีใจจริงๆ ท่ีโชรงของเราหายดีแล้ว วันน้ีคงได้ 

กลบัไปนอนกับคณุแม่สกัท ีเนอะ?"

"ถ้ารุน่พ่ีมองคณุเจ้าของเหมอืนทีม่องพวกเดก็ๆ บ้าง ป่านนีค้ลนิิกของเรา 

คงดงัระเบดิไปแล้ว"

พอได้เห็นอูกยองเปิดโหมดคุยเสียงสองกับเด็กๆ ซอนโฮก็ได้แต ่

แอบขมบุขมบิปากบ่นงบุงบิอยู่ด้านหลงัพลางท�าเสยีงเลก็เสยีงน้อยล้อเลียนแบบ 

ไม่ให้เจ้าตัวรู้ อูกยองเลือกที่จะเมินเสียงน้ันพลางลูบหัวเจ้าโชรงอย่างอ่อนโยน  

อาจจะต้องให้กินยาสกัระยะหนึง่แล้วก็นัดตรวจเพ่ือตดิตามอาการอกีรอบ แต่

ปกติเจ้าของเองก็ใส่ใจดูแลเป็นอย่างดีอยู่แล้วคงฟื้นตัวได้ในไม่ช้า ถ้ามีแต่ 

เจ้าของสตัว์เลีย้งแบบนีเ้ขาก็คงไม่ต้องคอยปล่อยล�าแสงเลเซอร์ออกจากตาหรอก 
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มนัเป็นเพราะคนพวกน้ันชอบท�าตวัน่าโมโหเองต่างหาก

อกูยองรนิกาแฟกลิน่หอมเข้มจากหม้อกาแฟทีถู่กจดัเตรียมไว้ในห้องรับรอง 

ก่อนเดนิถือเข้าห้องตรวจและปิดประตลูง เขาน่ังลงหน้าโต๊ะพลางคดิเล่นๆ ว่า 

หากวันนี้ไม่มีเคสก็คงจะดี ซึ่งถ้าซอนโฮได้ยินเข้า เขาคงโดนบ่นจนหูชาเป็นแน่  

อกูยองเปิดหนงัสอืไปยังหน้าท่ีอ่านค้างไว้ จากนัน้ก็จมด่ิงลงสู่เน้ือหาอย่างรวดเรว็ 

สภาพแวดล้อมท่ีไม่มเีคส เงยีบสงบ สดชืน่ และแจ่มใสเช่นวนันี ้ ช่างเหมาะแก่ 

การอ่านหนังสอืเป็นอย่างย่ิง

ทว่าอ่านไปได้ไม่เท่าไรอกูยองก็จ�าต้องเงยหน้าจากหนังสือตามเสียงเคาะประตู

ทีด่งัขึน้เบาๆ เยจนิผูเ้ป็นเจ้าหน้าทีเ่ทคนิคการสตัวแพทย์เป็นคนเดนิเข้ามาบอกว่า 

มเีคสท่ีก�าลังรอให้เขารกัษาอยู ่อกูยองพลกิหน้าหนังสอืท่ีก�าลังอ่านด้วยท่าทีไร้ซึง่

ความกระตอืรอืร้นพลางพูดขึน้

"ส่งต่อเคสให้คุณหมอพัคเลยครับ"

"ฉนัก็อยากท�าแบบนัน้อยู่หรอกค่ะ แต่ตอนน้ีคุณหมอพัคก�าลงัตดิควิตรวจ 

อยู่นีส่คิะ"

คิ้วของอูกยองขมวดเข้าหากันแวบหนึ่ง ฟังจากเสียงเน้นย�้าเป็นพิเศษ 

ของเยจินแล้วดูท่าว่าจะไม่ใช่เจ้าของที่น่าพิสมัยสักเท่าไรนัก อูกยองเม้มปาก 

ก่อนปิดหนังสอืลง

"เชิญเข้ามาได้เลยครับ"

คู่รักหนุ่มสาววัยประมาณย่ีสิบปลายๆ เดินเข้ามาวางลูกแมวตัวเล็กลง 

บนโต๊ะตรวจอย่างระมดัระวัง เสรจ็แล้วจึงนัง่ลงทีฝ่ั่งตรงข้าม ท้ังสองก�าลังจ้องมอง 

อกูยองด้วยแววตาเป็นประกายอย่างคนท่ีรอรบัค�าชมประหน่ึงว่าตนได้ท�าความด ี

อนัใหญ่หลวงมา

"พวกเราก�าลงัเดนิๆ อยู่แล้วเหน็เจ้าหนนูีอ่ยู่บนถนนตวัเดยีว ดทู่าจะยังเดก็ 

มากๆ แถมไม่เห็นแม่แมวด้วย พวกเราเลยพามนัมาท่ีนีน่่ะค่ะ"

อกูยองเหลอืบมองฝ่ายหญิงท่ีก�าลงัอธิบายเหตกุารณ์ ก่อนจบัลกูแมวน้อย 

อ้าปากออกเพ่ือเชก็ดอูายุโดยประมาณ จากนัน้ก็เริม่ตรวจร่างกายด้วยมอืเปล่า 

หลงัจากตรวจตา หู และฟังเสยีงชพีจร รวมถึงตรวจจดุอืน่ๆ เสรจ็ก็ค่อยๆ ใช้น้ิวมอื 
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กดคล�าหน้าท้องของลกูแมว ร่างของเจ้าเหมยีวน้อยท่ีดดีด้ินไปมาเพราะไม่คุ้นชนิ 

กับสมัผสัจากมอืมนษุย์ถูกวางลงบนโต๊ะตรวจอย่างเบามอื

"ที่เราก�าลังท�าอยู่นี่เขาเรียกว่าการช่วยแมวจรใช่ไหม"

"อืม้ น่าจะใช่นะ ปกตเิห็นแค่ในอนิเตอร์เน็ต แต่เพ่ิงเคยลองท�าครัง้แรก  

สดุยอดไปเลยเนอะ"

อารมณ์หงดุหงดิของอกูยองไหลมากองรวมกันตรงกลางหว่างคิว้ยามได้ยิน

บทสนทนาของคู่รักทั้งสองที่คุยโต้ตอบกันเสมือนก�าลังแบ่งปันประสบการณ ์

อันน่าร่ืนรมย์ ความจรงิไม่มอีะไรต้องตรวจด้วยซ�า้ สภาพร่างกายของเจ้าลกูแมวน่ี

ไม่ใช่แค่ดีเย่ียม แต่เรยีกได้ว่าสมบรูณ์ไร้ท่ีตเิลยต่างหาก นอกจากนียั้งเพ่ิงเกิดมาได้ 

แค่เดอืนเดยีว ไม่ใช่วัยท่ีจะสามารถแยกออกจากอกแม่ได้ด้วย ดูก็รูว่้าแม่แมวต้ังใจ 

ดแูลลกูของมนัอย่างสดุก�าลงั อกูยองอยากจะตะโกนออกไปว่า 'เจ้าพวกเซ่อเอ๊ย' 

เหลอืเกินแต่ก็ต้องย้ังเอาไว้

"แบบนี้เขาไม่เรียกว่าช่วยแมวจรหรอกนะ เขาเรียกว่าลักพาตัวแมว"

"คะ?"

"ผมหมายความว่าพวกคุณไปลักพาตัวเจ้าหนูนี่มาต่างหาก"

"ลักพาตวัอะไรกันคะคณุหมอ ลกูแมวยังเลก็ขนาดนีจ้ะให้ใช้ชวิีตข้างถนน 

ตวัเดยีวมนัอนัตรายออกนะคะ ดทู่าจะออกหาอาหารเองไม่ได้ด้วย ถ้าเกิดอดตาย 

หรอืโดนตวัอืน่รงัแกข้ึนมาจะท�ายังไงล่ะคะ"

"ใครบอกว่าเจ้าหนูนี่อยู่ตัวเดียวกันครับ"

"พวกเรามองดรูอบๆ แล้วก็ไม่เห็นตวัแม่แมวเลยนีค่ะ นายก็ไม่เห็นใช่ไหม"

"ใช่ครับคุณหมอ แถวนั้นไม่เห็นมีแม่แมวเลย"

คูร่กัยังไม่ยอมย่อท้อต่อการหาข้ออ้างมาสาธยาย คงเพราะเร่ิมรูส้กึแล้วว่า 

ตวัเองท�าอะไรผดิเข้าสกัอย่าง ค�าว่า 'ถ้าไม่รูก็้อยู่เงยีบๆ จะดกีว่า' เป็นประโยค 

ทีค่วรเอามาใช้ในเวลาแบบน้ีจรงิๆ

ในทุกๆ ปีเมือ่ถึงช่วงฤดใูบไม้ผลท่ีิเจ้าเหมยีวมกัจะขยายพันธ์ุกันเป็นว่าเล่น  

มีลูกแมวจ�านวนมากที่ถูกช่วยเหลือไว้เพราะสภาพแวดล้อมตามท้องถนน 

ไม่เหมาะแก่การใช้ชวีติ หรอืเพราะมสีภาพร่างกายท่ีดนู่าเป็นกังวล แต่กระน้ัน 
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ก็ยังมีกรณีที่พวกลูกแมวถูกคนไม่รู้สี่รู้แปดมาพรากมันออกจากอกแม่ท่ีดูแล 

ลูกของมนัเป็นอย่างดใีห้เหน็แบบน้ีอยู่เป็นประจ�า อาจเป็นเพราะอทิธิพลจากคลปิ 

ทีคู่ร่กัพูดถึงกันเมือ่ครู ่ จงึท�าให้คนเราเกิดการโรแมนตไิซส์* ว่าการกระท�าแบบน้ี 

เป็นเรื่องดีงาม พอดูคลิปสัตว์น่ารักน่าเอ็นดูเหล่านั้นจบก็พากันไปจับพวกมัน 

มาเลีย้งในบ้านหน้าตาเฉยโดยไร้ซึง่ความรบัผดิชอบและการวางแผนในการรบัมอื

ใดๆ

"แม่แมวจะกระเตงลกูไปหาอาหารตลอดย่ีสบิส่ีชัว่โมงได้ยังไงกันครับ ถ้า 

กลบัจากหาอาหารแล้วเห็นลกูตวัเองหายไป ป่านนีม้นัคงก�าลงัร้อนใจออกตามหา 

หรอืบางทมีนัอาจจะก�าลงัซ่อนตวัอยูส่กัทีแ่ละก�าลงัร้องไห้เสยีใจมองดลูกูของมนั

ถูกมนุษย์ใจร้ายลกัพาตัวไปต่อหน้าต่อตาก็ได้นะครบั"

"คือพวกเราไม่ได้มีเจตนาแบบน้ันนะคะ...เราไม่ได้เอาเจ้าหนูนี่มาด้วย

เจตนาร้ายแบบน้ันเลยจรงิๆ นะคะ"

แหงสิ นึกใจบญุพาเขามา แต่ไม่ทนัคดิว่าตัวเองก่อผลลัพธ์แบบไหนลงไป 

แล้ว แต่ถ้ามาระเบดิลงเอาตรงนีก็้คงไม่ช่วยอะไร อย่างไรเสยีเจ้าลกูแมวก็ถกูมอืคน

สัมผัสไปแล้ว เขาเองก็ไม่มัน่ใจเลยว่าหากคืนเจ้าหนูนีใ่ห้แม่แมวไปแล้ว แม่ของมนั 

จะยงัจ�ากล่ินลูกของตัวเองได้หรอืเปล่า และเขาก็ไม่มัน่ใจด้วยว่าแม่แมวจะยังอยู่ 

ทีเ่ดิมไหม ดังนัน้ภาระความรบัผดิชอบต่อชวีติของลกูแมวตวันีจ้งึต้องตกไปอยู่ที่ 

หนุ่มสาวคูนี่แ้ทน

"คราวหน้าคราวหลังถ้าเจอลูกแมวอยู่แค่ตัวเดียวให้จับตาดูอย่างน้อย 

สกัสองวันนะครบัว่าแม่ของมนัไม่อยู่จรงิๆ หรอืแค่ท้ิงลูกไว้ครูห่น่ึงแล้วออกไป 

ข้างนอกเฉยๆ ถ้าหากสภาพร่างกายไม่ถึงกับน่าเป็นห่วงก็ไม่ควรจับต้องมัน 

เดด็ขาด แล้วจะเอาไงต่อครบั ไหนๆ ก็ไปพรากลกูเขามาแล้ว พวกคณุสองคน 

คงคดิทีจ่ะดแูลลกูแมวตวันีไ้ปตลอดชวิีตอยู่แล้วใช่ไหมล่ะ"

อกูยองวาดรอยย้ิมหวานจอมปลอมพลางจ้องมองคูร่กัตรงหน้า ครัน้เห็น

สหีน้าท่าทางอ�า้ๆ อ้ึงๆ ของคูร่กัท่ีมองหน้ากันไปมาเพราะตกใจกับค�าถามของเขาเข้า 

* โรแมนติไซส์ (Romanticize) หมายถึงการท�าให้เรื่องเรื่องหนึ่งกลายเป็นเรื่องชวนฝันหรือเป็นเรื่องท่ีดี  

โดยที่ไม่ได้มองความจริงในอีกด้าน
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เขาก็รบัรูไ้ด้ทนัทเีลยว่าหนุม่สาวสองคนนีพ้าเจ้าหนน่ีูมาแบบไม่ทนัได้คดิอะไร

เลยจรงิๆ

"โธ่ ไม่เอาน่า ไปลกัพาตวัลกูแมวสภาพครบสามสบิสองมาแบบนีจ้ะท�าตวั 

ไม่รู้ไม่ชี้ได้ยังไงกันล่ะ กลิ่นมนุษย์ติดลูกแมวขนาดนี้แล้ว มันจะกลับไปหา 

แม่ของมันได้ไหมก็ไม่รู้ ถ้าพวกคุณสองคนไม่ยอมดูแลเองแล้วชีวิตเจ้าหนูน่ี 

จะเป็นยังไงต่อไปล่ะ ใช่ไหมครบัคณุเยจนิ"

"นัน่สคิะ น้องไม่น่าจะกลบัไปหาคณุแม่ได้อยู่แล้ว ยังเลก็แบบน้ีขนืส่งเข้า 

มลูนิธิรบัเลีย้งไปแล้วเกิดตดิเชือ้ข้ึนมาคงวุ่นกันเข้าไปใหญ่ นีค่งเป็นโชคชะตา 

ทีน้่องแมวจรตวันีจ้ะได้มบ้ีานอยู่แล้วล่ะค่ะ"

ใบหน้าของคู่รกัท้ังสองทีจ้่องมองอกูยองและเยจนิซึง่พูดเสริมรับส่งกันไปมา

เตม็ไปด้วยความตืน่ตระหนก อกูยองท่ีก�าลงัครุน่คิดอยู่ว่าถ้าจะให้ฝากแมวน้อย 

ไว้กับสองคนน้ี สูเ้ขาเอามาดแูลทีค่ลนิกิเองแล้วค่อยหาคนรับเล้ียงน่าจะดีกว่ามัง้  

ทว่าท้ังสองคนก็ตอบข้ึนมาเสยีก่อน

"นะ...นั่นสินะคะ"

"ถ้างั้นพวกเราจะรับเลี้ยงเองครับ"

แม้จะไม่น่าเชื่อถือสักเท่าไร แต่นั่นก็ไม่ใช่กงการของเขาที่จะต้องไป 

บงัคบัขูเ่ขญ็ อกูยองสดูหายใจเข้า ภาวนาเพียงแค่ให้คูร่กัเซ่อซ่านัน่เลีย้งดลูกูแมว 

เป็นอย่างดไีปจนถึงทีส่ดุก็พอ ท่าทางก็ไม่น่าใช่คนใจไม้ไส้ระก�าอะไร เขาได้แต่ 

หวังว่าเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในครั้งน้ีอาจเป็นหนทางท่ีท�าให้หนุ่มสาวสองคนน้ี 

ก้าวเข้าสูก่ารเป็นทาสแมวก็เป็นได้

"ตอนนียั้งไม่ถึงเวลาฉดีวัคซีนเพราะเจ้าหนนูียั่งเดก็อยู่ แล้วก็ไม่ได้มจีดุไหน 

ทีไ่ด้รับบาดเจบ็เป็นพิเศษ แต่ประมาณหน่ึงเดอืนหลงัจากน้ีกรณุาพามาฉีดวัคซนี 

ด้วยนะครบั เสร็จแล้วออกไปด้านนอกเพ่ือรบัค�าแนะน�าเก่ียวกับของใช้ท่ีจ�าเป็น 

และวธีิการดแูลขัน้พ้ืนฐาน แล้วก็ถือโอกาสน้ีขึน้ทะเบยีนสตัว์เลีย้งไปด้วยเลย 

ก็ได้นะครบั ผมหวังว่าจะได้พบพวกคณุในอกีหน่ึงเดอืนให้หลงัน้ีนะครบั"

คู่รักทั้งสองตอบรับอูกยองท่ีเน้นเสียงหนักแน่นตรงค�าว่า 'หวังว่า' ด้วย 

น�า้เสยีงหงอยๆ พวกเขาอุม้ลกูแมวเดนิออกไปจากห้องตรวจ อกูยองมองตาม
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แผ่นหลงัของสองคนนัน้พลางส่ายศรีษะไปมา ก่อนท�าการบรหิารร่างกายเพ่ือยืด

กล้ามเนือ้ท่ีจบัตวัยึดกัน

"วันนี้คุณหมอดูไม่ค่อยหัวร้อนเท่าไหร่นะคะ"

"พวกเขาออกไปแล้วใช่ไหมครับ"

"ค่ะ"

อูกยองเลิกคิ้วพร้อมยักไหล่ให้กับค�าพูดของเยจินที่ยิ้มกว้างเดินเข้ามา

"ถ้าพวกเขาเกดิโมโหผมแล้วเอาแมวไปปล่อยไว้ท่ีเดิมข้ึนมา เจ้าแมวน่ัน 

ก็ย่ิงน่าสงสารน่ะสคิรบั"

เยจินนึกภาพตามถึงคูร่กัจอมเด๋อด๋าสองคนน้ัน ถึงพวกเขาจะดูไม่มเีจตนา 

มุ่งร้ายเลยแม้สักนิด แต่ก็เหมือนจะขาดความรับผิดชอบต่อการรับใครสักคน 

เข้ามาเป็นครอบครวั เธอก็คงได้แต่ภาวนาให้พวกเขากลายเป็นครอบครัวท่ีดีของ 

เจ้าลกูแมวทีถู่กพรากจากแม่ตัง้แต่ยังเลก็ด้วยเถอะ

"คุณหมอเอาร่มมาด้วยหรือเปล่าคะ"

เยจินท่ียืนพูดอยู่ข้างประตูจู่ๆ ก็โพล่งถามขึ้นหลังมองเห็นบรรยากาศ 

นอกหน้าต่างจากทางด้านหลงัของอกูยองท่ีก�าลงัมดืครึม้ลงฉบัพลนั

"ไม่ได้เอามาครับ"

"เห็นเขาว่าวันนีต้ัง้แต่ช่วงบ่ายฝนจะตกหนัก คณุหมอไม่ได้ดูพยากรณ์อากาศ 

เหรอคะ"

อกูยองลบูคางเลก็น้อยพลางหมนุเก้าอีแ้ล้วหันมองออกไปนอกหน้าต่าง 

ตอนออกมาท�างานเมือ่เช้านีอ้ากาศก็ดเูหมอืนว่าจะแจ่มใสทัง้วันแท้ๆ ไฉนจู่ๆ  

ท้องฟ้ากลบัมดืมวัปกคลมุไปด้วยเมฆฝนเสยีได้

"ไม่ได้ดูเลยครับ คุณเยจินเอามาเหรอครับ"

"ฉันก็ไม่ได้เอามาเหมือนกันค่ะ พอดีเมื่อเช้าฟังมาจากพี่จินอาอีกที"

เยจนิถอนหายใจเฮอืก เมือ่คนืเธอดนันอนดกึเช้าวันน้ีเลยลนลานมวัแต่

เตรยีมตวัออกมาท�างาน ไม่มสีตกิระทัง่เชก็สภาพดนิฟ้าอากาศ

"ไหนๆ เลิกงานก็ไม่มีอะไรต้องท�าเป็นพิเศษแล้ว ติดรถผมไปด้วยกัน 

เลยมัย้ครบั"
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อกูยองส่งสายตาพร้อมค�าถามไปหาเยจนิท่ีจ้องเขมง็มาทางตนเอง เยจนิ 

ยืนกอดแฟ้มประวัตกิารรกัษาพลางพิจารณาอูกยองไปด้วย หญิงสาวฉกีย้ิมครูห่น่ึง

ก่อนเอือ้นเอ่ย

"คุณหมอรู้ตัวหรือเปล่าคะว่าคุณหมอเป็นคนที่ละเอียดอ่อนมาก"

อกูยองมองเยจนิเสมอืนอยากถามว่าเธอไปกินอะไรผดิส�าแดงมาหรอืเปล่า 

เคยได้ยินคนบอกเขาหยาบคายมามาก แต่ค�าว่าละเอยีดอ่อนนีเ่ขาเพ่ิงเคยได้ยิน 

เป็นครัง้แรก ละเอยีดอ่อนอย่างน้ันหรอื ย่ิงคดิก็ย่ิงรูส้กึว่าเป็นค�าทีไ่ม่คูค่วรกับเขา 

สกัเท่าไร

"ฉันเพ่ิงรู้ซึ้งจริงๆ ก็เมื่อสี่เดือนท่ีแล้วนี่เอง อย่างแรกเลยคือคุณหมอ 

มกัอ่อนโยนกับผูค้นทีเ่ข้ามาอยู่ในอาณาเขตของตวัเอง แถมยังอ่อนโยนเกนิคาด 

ด้วยค่ะ เพราะแบบนั้นเลยจ้างคนแบบฉันทั้งๆ ท่ีเพ่ิงเปิดคลินิกเป็นครั้งแรก 

ใช่ไหมล่ะคะ"

"คนแบบคณุมนัท�าไมเหรอครบั คณุทัง้นิสยัดี ขยันท�างาน และรบัผดิชอบ 

ไม่เคยบกพร่องเลยไม่ใช่หรอืไง"

อกูยองพูดพลางยักไหล่ข้างหน่ึงอย่างไม่ย่ีหระ เยจนิวาดรอยย้ิมขอบคณุ

ให้กับท่าทางของคณุหมอ

สี่เดือนก่อนเยจินเห็นประกาศรับสมัครต�าแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิค 

การสตัวแพทย์ของคลนิกิทีเ่พ่ิงเปิดใหม่พอด ีจงึเดนิเข้าไปในคลนิิกน้ันพร้อมกับ

เอกสารสมคัรงาน เธอได้สอบสมัภาษณ์แบบหนึง่ต่อหนึง่กับอกูยอง ณ ทีแ่ห่งน้ี 

ซึ่งยังไม่เปิดท�าการอย่างเต็มรูปแบบ ความจริงตอนท่ีหอบเอกสารสมัครงาน 

มาจนถึงทีน่ี่ เยจนิไม่ได้คาดหวังมากมายว่าจะได้งานด้วยซ�า้ เพราะเธอได้ลิม้รส 

ความล้มเหลวของการสมคัรงานมานบัครัง้ไม่ถ้วนแล้ว รอยแผลเป็นขนาดใหญ่ 

ซึ่งตีตราชัดอยู่บนใบหน้าด้านหนึ่งของเยจินที่ก�าลังแย้มยิ้มราวกับก�าลังนึกถงึ

เรือ่งราวในวันวาน

จ�าไม่ได้ว่าต้ังแต่อายุเท่าไร เยจินก�าลังเล่นอยู่บนกระดานล่ืนและ 

เกิดอบุตัเิหตรุ่วงตกลงมาจากทีส่งู มนัเป็นโชคร้ายครัง้ใหญ่ส�าหรบัเธอ เพราะ 

เธอเผลอเอาหน้าลง มหิน�าซ�า้ยังตกลงไปบรเิวณก้อนหนิทีพ่วกเดก็ๆ มกัเอามา 
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กองเล่นกันอกี รอยแผลขนาดใหญ่ยากต่อการลบเลอืนจงึปรากฏขึน้บนใบหน้า 

ซีกหนึ่งของเธอ ทว่าโชคดีที่โดนแค่แก้มกับกระดูกโหนกแก้ม ไม่ได้ลามไปถึง

ดวงตา จมูก และปาก แต่รอยแผลลกัษณะเป็นหลมุลกึผิดแผกแปลกตาน้ันก็ท�าให้ 

คนทีม่องมาขมวดคิว้ไปตามๆ กัน

เยจินรู้ดีว่าใบหน้าของตนดูเป็นอย่างไรในสายตาคนอื่นๆ เธอเคยแอบ 

คาดหวังว่ามันจะจางหายไปทีละเล็กทีละน้อยตามกาลเวลา ท้ังยังเคยเข้ารับ 

การรักษามาบ้างแล้วแต่กลับไม่ได้ผลเลย แม้จะเห็นใบหน้าตัวเองอยู่ทุกวัน 

มาตลอดย่ีสบิปีก็ไม่เคยท�าใจให้ชนิได้สกัที

เมื่อถึงช่วงเวลาต้องตัดสินใจเลือกอาชีพ เยจินจึงหมายมั่นปั้นมือว่า 

จะท�าอาชีพเก่ียวกับเทคนคิการสตัวแพทย์ เธอคดิว่าหากส่ิงท่ีต้องเผชญิคือสตัว์ 

ไม่ใช่คน รอยแผลบนใบหน้านีค้งไม่เป็นปัญหากวนใจแก่ใคร หากแต่ความเป็นจรงิ 

กลับสวนทางกับสิ่งท่ีคิด เพราะแม้จบมาด้วยผลการเรียนอันยอดเย่ียม แต ่

การหางานน้ันไม่ใช่เรือ่งง่ายเลย

ต่อให้เป็นโรงพยาบาลสัตว์หรือคลินิกรักษาสัตว์สุดท้ายก็ต้องมารับมือ 

กับคนด้วยกันอยู่ดี แต่แค่ไม่มีใครเคยบอกกล่าวเธอก่อนก็เท่าน้ัน เธอว่ิงวุ่น 

ถือเอกสารสมัครงานไปด้วยทุกคร้ังเม่ือมีโอกาส ทว่าไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไรกัน 

ที่ความคาดหวังว่าตนเองจะท�าส�าเร็จกลับก�าลังเลือนหายไป วันท่ีเธอมาท่ีน่ี 

ก็เช่นกัน

'คลนิกิเริม่เปิดตัง้แต่อาทิตย์หน้าเป็นต้นไป เชญิเริม่งานได้ตัง้แต่ตอนน้ัน

เลยนะครบั'

เธอท�าหน้าประหลาดใจกับอกูยอง ทันททีีเ่ธอเดนิเข้ามาอกีฝ่ายแค่มองหน้า

ครัง้หน่ึง จากน้ันจงึกวาดตามองเอกสารสมคัรงาน อกูยองท�าเพียงพินิจดเูอกสาร 

ในมือโดยไม่มีการถามค�าถามเพ่ิมเติมเลย เยจินสูดหายใจเข้าแรงๆ เฮือกหน่ึง 

ตอนท่ีอูกยองพูดค�าว่าให้เร่ิมงานได้ออกมาหน้าตาเฉยหลังพิจารณากระดาษ 

แสนบางเฉยีบหนึง่แผ่นท่ีไร้ซึง่ประสบการณ์การท�างานใดเขยีนเอาไว้เลย เนือ่งจาก

เธอไม่เคยเริม่ท�างานมาก่อน

'จริงเหรอคะ จะไม่เป็นไรเหรอคะ แม้ว่าใบหน้าของฉันจะเป็นแบบน้ี 
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น่ะเหรอคะ'

อกูยองวางเอกสารท่ีถือไว้ลงบนโต๊ะและจดัท่านัง่ ก่อนเลกิคิว้ข้ึนกับค�าพูด 

ของเยจนิ

'ยังเจ็บอยู่เหรอครับ'

'ไม่เจ็บเลยค่ะ!'

'ถ้างั้นมันเป็นปัญหายังไงเหรอครับ'

แววตาท่ีจ้องมองมายงัตนราวกับก�าลงัถามว่าสรปุแล้วมปัีญหาอะไรไหม 

ท�าเอาเยจนิขนลกุชนั ปกตสิายตาท่ีมองมาหาเยจนินัน้มกัมอียู่สองแบบ ไม่แววตา

เวทนาอย่าง 'ไปท�าอท่ีาไหนมากันนะ' ก็แววตารงัเกียจอย่าง 'รกสายตาจรงิ' ทว่า

ดวงตาของผูช้ายคนนีก้ลบัไม่มแีววเหล่าน้ันปะปนอยู่เลย

นี่แผลเป็นของเราคงไม่ได้จางหายไปแล้วจริงๆ หรอกนะ

เยจนิยกมอืซ้ายมาจบัมอืขวาทีพ่ยายามจะจบัเชก็ใบหน้าโดยอตัโนมติัแน่น

'ลูกค้าจะรังเกียจเอานะคะ'

ค�าพูดนัน้ชวนให้ค้ิวของอกูยองขยับมาชนกัน ในอกเยจนิน้ันส่ันรัวไปชัว่ขณะ 

หรือว่าใบหน้าของเธอจะเป็นปัญหาจรงิๆ? ตอนแรกให้เริม่งานได้ แต่พอลองคดิ 

อกีทแีล้วมนัไม่โอเคจรงิๆ หรอืเปล่านะ

'คุณไม่ได้จะมาสมัครงานหรอกเหรอครับ ถ้าตั้งใจมาสมัครแล้วท�าไมถึง 

พูดอะไรแบบน้ัน ดทู่าปัญหามนัจะไม่ได้อยู่ท่ีแผลเป็น แต่อยู่ทีบ่คุลกิของคณุ

มากกว่า ต่อให้คณุมตีาเดยีวหรอืสองปาก สตัว์ทีเ่ข้ามารกัษาในคลินิกของเราก็คง 

ไม่สนใจหรอกครบั ผมไม่เข้าใจเลยว่าท�าไมเรือ่งน้ันมนัถึงเป็นปัญหาในการท�างาน

ได้'

ด้วยเหตุน้ันเยจินจึงได้มาท�างานท่ีน่ีในที่สุด เธอรู้สึกขอบคุณอูกยอง 

เหลอืเกิน ไม่ใช่เพราะเขารบัเธอเข้ามาท�างาน แต่เป็นเพราะเขาเลอืกท่ีจะมองข้าม 

รอยแผลเป็นของเธอต่างหาก ทุกคนทีไ่ด้รูจ้กักับเธอก็เช่นกัน รวมถึงเพ่ือนร่วมงาน 

อย่างคุณหมอพัคและพ่ีจินอาด้วย ผู้คนท่ัวไปมักย้ิมแหยๆ และให้เกียรติกัน 

ตอนพบปะครัง้แรก แต่พอสนิทสนมคุน้เคยมากขึน้ก็มกัจะเริม่ถามถึงรอยแผลว่า 

ได้มาอย่างไร เคยลองรกัษาหรอืยัง เจบ็มากไหม ทว่าอกูยองไม่ใช่คนเช่นน้ันเลย
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อกูยองท�าท่าทเีหมอืนไม่รูว่้าบนใบหน้าของเธอมรีอยแผลประดบัอยู่ ไม่รูว่้า 

เป็นเพราะเขาเลกิสนใจคนอืน่ไปแล้วหรอือย่างไร แต่เมือ่อยู่ต่อหน้าอกูยอง เยจนิ 

ก็รู้สึกเหมอืนตวัเองได้กลายเป็นคนธรรมดาท่ัวไปอีกครัง้ เธอจงึรูส้กึซาบซึง้ใจกับ

เหตุการณ์ในวันนัน้มากจรงิๆ

อากาศเร่ิมอึมครมึต้ังแต่ช่วงบ่ายแก่ๆ ราวกับว่ามนัก�าลงัดดูกลนืความชืน้

เข้าไป ท้องฟ้าเป็นสขีีเ้ถ้าคล้ายกับฝนจะเทลงมาในอกีไม่ช้า และแล้วฝนเมด็ใหญ่ 

ทีเ่คยตกเปาะแปะช่วงใกล้เลกิงานก็แปรเปลีย่นเป็นพายุฝนรนุแรง

ไม่บ่อยนักที่จะได้เห็นฝนในฤดูใบไม้ผลิท่ีตกหนักแบบน้ี อูกยองครุ่นคิด 

ก่อนเปิดหน้าต่างห้องตรวจออก กลิน่ชืน้ของฝนอวลพัดเข้ามาภายใน หยาดน�า้ฝน 

สาดมาโดนวงกบ ก่อนจะกระเซน็ลงบนหลงัมอืของเขาท่ีก�าลงัจบักรอบหน้าต่าง 

อยู่ เมือ่ใกล้ได้เวลาเลกิงานอกูยองก็ได้ยินเสยีงสนทนาเซง็แซ่ของเหล่าบคุลากร 

ดงัลอดผ่านประตหู้องตรวจท่ีเปิดค้างไว้

"คุณหมอพัคเลิกงานแล้วจะไปไหนต่อเหรอคะ"

"วันนีฝ้นตกหนักน่าด ูเลยว่าจะนัง่ดืม่เบยีร์ชลิๆ ดหูนังสยองขวัญน่ะครบั"

"ชอบดูหนังแนวนั้นเหรอคะ"

"ครับ วันท่ีฝนตกหนักแบบนี้เนี่ย หนังสยองขวัญคือท่ีสุดแล้วครับ 

บรรยากาศอึมครึมกับอากาศชื้นๆ มันท�าให้อินมากกว่าเดิมอีกนะครับ"

อูกยองฟังแล้วขมวดคิ้วไปครู่หน่ึง หนังสยองขวัญน่ีตัวขยาดเขาเลย  

ย่ิงหนังท่ีมีผีหรือซอมบี้จากจักรวาลอื่นโผล่มาย่ิงแล้วใหญ่ ให้ดูหนังระทึกขวัญ 

เสียยังดกีว่า เขาไม่ชอบดหูนังแนวนัน้เพราะกลวัว่าพอเห็นพวกคุณๆ ท่ีขยับตัวด้วย

ท่าทางพิลกึพิลัน่โผล่มาตุง้แช่กันแล้วจะเก็บเอาไปฝัน

ซอนโฮเคาะห้องตรวจของอกูยองทันทีทีน่าฬิกาบอกเวลาหนึง่ทุม่ตรงซึง่เป็น

เวลาเลิกงาน ใบหน้าที่โผล่มาตรงช่องประตูซึ่งเปิดแง้มอยู่นั้นดูร่าเริงเบิกบาน  

อกูยองหลุดหัวเราะกับคนท่ีชอบบ่นให้เขาหัดท�าหน้าเรยีกแขกเรยีกลกูค้า แต่พอ 

ถึงเวลาตวัเองเลกิงานกลบัดรูะรกิระรีเ้สยีอย่างนัน้

"รุ่นพี่ครับ ผมกลับบ้านก่อนนะ"
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"อืม วันนี้ขอบใจมาก"

"คุณหมอคะ ฉันก็ขอตัวกลับก่อนค่ะ"

"ครับ กลับดีๆ นะครับ"

พอซอนโฮกับจินอากลับไปแล้ว เขาก็เริ่มท�าการบีบนวดล�าคอท่ีแข็งตึง  

วันนีอ้กูยองกับเยจนิมตีรวจล่วงเวลาจนถึงสีทุ่ม่ เพ่ิงผ่านวนัหยดุมาแท้ๆ กลบัต้อง 

มาน่ังท�างานล่วงเวลาเอาเสยีได้ เขาคงจดัตารางงานผดิพลาดแน่ๆ เน่ืองจาก 

ซอนโฮยืนกรานว่าเราจ�าเป็นต้องมกีารเปิดล่วงเวลาด้วย ผลสรปุจงึลงเอยทีอ่กูยอง 

กับเยจนิต้องอยู่ตรวจล่วงเวลาทุกวันองัคาร ส่วนซอนโฮกับจนิอาจะประจ�าทกุวัน

พฤหัสบดี อูกยองเคยแย้งไปว่าลูกค้าก็ไม่เห็นมี แล้วจะท�างานล่วงเวลาไป 

เพ่ืออะไรกัน ซึง่ซอนโฮได้ตอบกลบัมาว่าอาจมเีคสฉกุเฉนิโผล่มาได้ทกุเมือ่ และ 

นัน่ก็ท�าเอาเขาเถียงไม่ออกเลย

"มื้อเย็นวันนี้เราทานอะไรกันดีคะคุณหมอ"

"อะไรก็ได้ครับ"

"คุณหมอรู้ไหมคะว่าคนเรามักจะเกลียดค�าตอบแบบนั้นมากที่สุด"

"นัน่สนิะครบั ผมว่าผมควรจะชวนคณุล่วงหน้า แต่ตอนน้ีคงช้าไป ฝนก�าลัง

ตกหนกั งานก็ไม่อยากท�า ถ้าเราปิดคลนิกิแล้วได้พาจอ็น* กับมกักอลล*ี* สกัแก้ว 

นีค่งจะสดุยอดไปเลย"

ถึงจะพูดไปแบบนัน้ แต่สดุท้ายก็ท�าได้แค่พูดน่ันแหละ ปากก็ว่าขีเ้กียจบ้าง 

เหนือ่ยบ้าง แต่พอมเีคสฉกุเฉนิเข้ามาก็แทบว่ิงเท้าเปล่าไปหา ปากไม่ตรงกับใจ

แบบนี้เสมอ เยจินหัวเราะออกมาเพราะรู้สึกเหมือนก�าลังมองดูน้องชายคนเล็ก 

ของตวัเองทีม่กัท�าท่าทางกระจองอแงให้เหน็อยู่บ่อยครัง้

* พาจอ็น (파전) เป็นอาหารประเภทแป้งทอดใส่ต้นหอม มลีกัษณะเป็นแผ่น มกัรบัประทานในวันฝนตกคู่กบั 

มกักอลลี

** มักกอลลี (막걸리) เป็นเหล้าที่เกิดจากการน�าข้าวชนิดต่างๆ มาหมัก มีรสหวาน
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