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…..  

   

กริ่ก  

ยุนโฮย้ิมน้อย หยุดยืนมองแจจุงที่นั่งไขว่ห้างบนเก้าอี้รับแขกโดยมีบทละครเล่มหนาของเขาวางอยู่บนตัก เขายืนอยู่
ตรงนั้นครู่หนึ่ง มองมือขาวที่ยังง่วนอยู่กับการพลิกหน้ากระดาษไปเรื่อย  ๆ..  

   

ก็มัน..  

น่ามองไม่ใช่หรือ  

   

เวลาที่แจจุงลากสายตาขึ้นลงช้าๆ แล้วศีรษะได้รูปที่ก้มอยู่เล็กน้อยนั้น ก็เคลื่อนไหวไปมาเป็นแนวขึ้นลงตาม ...  

   

―ไง ...‖ เสียงทุ้มของเขาเอ่ยขึ้น ระหว่างร่างใหญ่ไพล่มือไปปิดประต ูจากนั้นขายาวก็ก้าวมาหาอีกฝ่ายยังมุมห้องฝั่ง
ที่ติดกับระเบียง ―รอนานม้ัย?‖ มือของยุนโฮวางลงบนอาร์มเก้าอี้ ร่างใหญ่โค้งตัวลงนิดเดียว ก่อนที่ริมฝีปากได้รูปจะ
จรดลงบนแก้มซ้าย  สูดอากาศเข้าไปแผว่เบา แล้วยังค้างมันไว้อยู่อย่างนั้น  

   

 ―ต้องท่อง..หมดนี่เลยหรอ?‖ แจจุงหลับตาตอนถาม จากนั้นมือขาวก็ปิดบทละครลง    

   

―อือม ...‖ เขาตอบรับ พยักหน้าเนิบ จนเจ้าของราวแก้มรู้สึกถึงเรียวปากอุ่นเคลื่อนย้ายขึ้นลง  

   

―ยุนโฮอา‖  



―หือมม์‖  

   

แจ จุงหยิบบทละครออกจากตัก ลืมตาและวางมันบนโต๊ะข้างๆ ตอนเรียกช่ือ .. แล้วมือข้างเดิมก็ยกขึ้นมาแตะแก้ม
เขา ศีรษะและเรียวแก้มนุ่มก็ค่อย  ๆแนบหาริมฝีปากเขาอย่างเห็นใจ  

   

 ―แต่ตอนนี ้ยังไม่ถึงเวลางาน.. --ใช่ม้ัย‖ เสียงแหบถามต่อ ค าถามนั้น ..ราวกับว่าร่างบางก าลังให้ความหวังเขาอยู่  

―อือม ..ยังหรอก‖ เสียงตอบยังทุ้มเบา ―หือมม์ ..มีอะไร‖  

   

―ง งั้น..มาเถอะ‖  

คนที่เป็นฝ่ายมาหาเขา เลื่อนใบหน้าของตนออกทันที ดวงตาเป็นประกายหันกลับมามองเขา ขณะลุกจากเก้าอี ้
พลางมือข้างหนึ่งก็คว้ามือเขาไว้  

   

―อ เอ?๋‖  

   

อือ  

ถึงจะยังไม่รู้ที่หมาย และแม้ว่าจะถูกลากไป ก็ใช่ว่าเขา---จะไม่อยากตามไปนี่นะ  

ก็ในเมื่อมืออุ่น  ๆของแจจุงที่ห่อมือเขาอยู่นี้ ก าลังออกแรงและจูงร่างหนาของตัวเองออกจากพื้นที่จ ากัดดังกล่าว  

   

จะไปที่ไหน ....หรือจะให้เขาหยุดอยู่กับที ่ 

แค่มีแจจุงอยู่ด้วย ---ยังไง .. ก็ได ้ 

   

ยุนโฮ ก็แค่คาดหวัง ...  

บางอย่างภายใต้จิตส านึกเขา ... เรียกร้องเสมอ มันเกิดขึ้น ..ทุกครั้งที่ท้ังคู่พบกัน  

   

เขาอยาก...โอบกอดร่างนี ้ 

ตั้งแต—่ตอนที่รู้ว่าแจจุงมาถึงนี ่... และก็ ขณะที่ยืนมองแจจุง ตรงประตูนั่นแล้ว  

   

เอ –ว่าแต่ ? ---  



ตอนนี้พวกเขา ก้าวผ่านเตียงในห้องพักเขาไปแล้วไม่ใช่หรือ ?  

   

อา--เอาเถอะ...  

   

ยุนโฮ แอบถอนใจ ...  

แจจุง ... ยังมีท่าทางร่าเริง ....  

   

ขณะที่ท้ังคู่ มุ่งหน้าออกจากประตูห้อง และก.็..เดินผ่านมัน  

   

   

....  

   

   

ทั้งคู่ใช้บันไดหนีไฟเดินขึ้นมาอีกช้ันบนอีกช้ันหนึ่งของโรงแรมแห่งนี ้จนในที่สุด ก็มาถึงห้องพักอีกห้อง  

ที่ๆ ... มีสมาชิกอีกสามคน นั่งดื่ม และรอพวกเขา อยู่พร้อมหน้า...  

   

―อา ...ไม่ยักรู้ว่ามีเซอร์ไพรส‖์  

   

เขาทั้งดีใจและตื้นตันใจมากมายจริงๆ ... จะว่าไป การได้พบกันครั้งนี้ แทบจะถือได้ว่า มีความหมายที่สุดส าหรับเขา
และอาจจะกับพวกเราทั้งหมดอย่างเสมอเหมือน  

   

มันนานขนาดไหนแล้ว...ครั้งสุดท้าย ที่พวกเราได้มีโอกาสนั่งคุยและดื่มกันอย่างนี ้ 

   

อา...  

ในช่วงเวลาที่แจจุงก าลังพักร้อน ดีจังนะ.. ที่จุนซูกับชางมินก็พอจะมีวันพักอยู่บ้าง ส่วนเขากับยูชอน ถึงแม้จะยัง
ต้องลุยงานหนักอีกเพียบ แต่การได้มาเจอกันอีกครั้ง แม้จะเพียงช่วงเวลาสั้น  ๆแต่มันก็ช่วยให้เราได้เก็บเกี่ยววัน
เวลา และความสุขแบบเดิม  ๆที่เคยมีให้กันและกันได้เยอะ  

   



อือม ..จะมีอะไร ดีกว่านี้อีก  

ยุนโฮหลับตานึก ...เสียงหัวเราะ ค าพูดเป็นภาษาบ้าง ไม่เป็นภาษาบ้าง หากก็ไม่ได้ยินมานาน..ของเจ้าพวกนี ้ 

   

ถูกแล้ว ...  

แม้จะเป็นแค่ช่วงสั้นๆ ... แต่ทุกคน ต่างก็รู้สึกเต็มอิ่ม  

   

―ฮยอง .. ตกลง ตามนี้นะ‖  

   

ยุนโฮลืมตาขึ้น รับรู้ได้ทันทีท่ีได้ยินเสียงเมื่อครู่ของมิคกี ้ว่าตอนนี้ คงมาถึงเวลาที่ต้องแยกย้ายกัน  

   

―อื้อ กลับดีๆ ล่ะ ฉันกับจุนซู จะตามไปพรุ่งนี ้...‖  

   

คนพูดนั่งอยู่ตรงกลางระหว่างมิคกี้กับชางมิน  

ส่วนเขากับจุนซูที่ผงกศีรษะตามเมื่อได้ยินดังนั้น ยังคงนั่งอยู่ฝั่งตรงข้าม  

   

―ชางมินอา ...พายูชอนไปส่งให้ถึงที่ก่อน แล้วค่อยกลับอพาร์ทเมนต์ละกันนะ‖  

   

วิญญาณอมม่าเข้าครอบง าเหมือนเคย แล้วแจจุงก็ส่ายศีรษะช้า ย้ิมข ากับท่าทางของมิคกี้ที่เริ่มจะกรึ่มๆ ก าลังกด
หางคิ้วลง ก่อนจะนิ่วหน้าค้อนใส่ตน  

   

―ยังไม่เมาซักหน่อย ... โถ ่ช้ันน่ะ ขับกลับเองได้สบายมาก‖  

   

―ห หืมม์!?? ยูชอนอ่า ได้ยินมาว่า ...พรุ่งนี้ นายมีถ่ายต่อตั้งแต่เช้ามืดหนิ‖่  

จุนซูตามสมทบ สุ้มเสียงกึ่งด ุก่อนจะส่งสายตาให้แจจุงฮยองที่รอพยักหน้าเบาๆ เห็นด้วย  

   

ยุนโฮอมย้ิม ... มองหน้ามิคกี้ ที่ดูจะยังงุ้งงิ้งไม่เลิก  

   



―ชิ ...คนเราน่ะนะ ย่ิงอายุมากขึ้น—ธรรมดา กน็่าจะรู้จักประมาณตัว‖  

   

โต๊ะเตี้ยส าหรับนั่งพื้นเกือบจะพลิกท้องหงายขึ้น เมื่อชางมินที่เพิ่งพดูจบไป ท าทีจะลุกยืน และเกิดยกเข่าอันทรง
พลังของเขากระแทกกับโต๊ะนั้นเข้า จนสมาชิกที่เหลือต้องกระจายตัวออกห่าง  

   

เพราะรู้ว่าที่น้องเล็กพูดไปน่ะ มันหมายถึงตัวเขาเองชัดๆ ... แต่หลังจากพูดจบป๊ับ พระเจ้ากลับลงโทษเจ้าเด็กหน้า
แก่นี่อย่างทันท่วงท ี เฮ้ออ..~~~  ทั้งๆ ท่ีคุณปาร์คไม่คิดจะตอบโต้ด้วยซ้ า  

   

―อ โอะ ... โอ๊ะ โอ๊ยย!!‖    

เขาเบ่ิงตาโปน ท าท่าทางและเสียงโวยวายใส่โต๊ะตัวนั้น ขณะร่างใหญ่ของคนอายุน้อยที่สุดเซซัดไปข้างหลัง  

   

―อุ อุ๊ อุ่บ อุ ฮุ..อ่ ฮะ ฮ‖   

   

ยูชอนรีบเอามือมาป้องปากไว้ กลั้นแทบตาย จนน้ าตาแทบไหล พยายามอย่างย่ิงยวด...ไม่ให้ระเบิดตัวเองเสียง
หัวเราะออกมา  

   

 “เฮ้.. ฮยอง! ... ถ้ายังไม่เลิกข า เดี๋ยวให้เดินกลับโซลเองเลยดีม๊ะ!!!‖  

   

 5 5 5 5  

พวกเราทุกคนหัวเราะให้กับท่าทางหงุดหงิดผิดมนุษย์มะนานั่น  

หมอนี่เองก็เถอะ ถึงจะพูดเอง แต่กลับหัวเราะเองซะงั้น ...  

   

ดีจังน้า บรรยากาศ ความคิดถึง กับอารมณ์ของวันเก่าๆ อย่างนี ้ 

   

―ไปเหอะ ...พวกนายทั้งคู่นั่นหล่ะ กลับกันไปซะท‖ี รอให้เสียงหัวเราะเบาลง ยุนโฮก็ใช้เสียงนุ่มๆ เป็นการจบพิธ ี 

   

พวก สองเสือได้ยินก็ลุกขึ้น มิคกี้ยังย้ิมร่วนขณะประคองชางมินที่ก้มลงมองรอยช้ าที่ขาอย่างเก้ๆ กัง  ๆไว้กับตน.. 
จากนั้นทั้งคู่จึงโค้งค านับลีดเดอร ์โบกมือบ๊าย บายพี่ๆ ... และกระโดดโหยงๆ ออกไปจากห้องนั้น  

   



 ―โชคด ีคิสส.ึ..ระหว่างทาง ดูแลตัวเองกันด้วยนะ~‖    

แจจุงร้องส่ง จุนซูก็โบกมือไหวๆ ตาม ...  

   

   

ส าหรับลีดเดอร ์ 

วันนี้...คงเป็นอีกหนึ่งวัน ---ที่เขาจะตราตรึงมันไว้  

ทุกคนอุตส่าห์มารวมตัวกันที่ มาที่ปูซานและโรงแรมแห่งนี.้..ก็เพราะมีเขาเป็นศูนย์กลาง  

   

ตี๊ด ตี๊ด  

ยุนโฮหยุดความคิดไว้ ใช่... ที่ทุกคนต้องมา เพราะว่าเขาอยู่ที่นี่ และที่ยุนโฮมา ..ก็เพราะงาน  

นิ้วเรียวเปิดฝาโทรศัพท ์แดดยามบ่ายคล้อยสาดกระทบเสี้ยวหน้าของลีดเดอร์ ดวงตาของยุนโฮที่มองเมเสจ ไม่
สามารถบอกอะไรคนที่มองอยู่ได้มาก  

   

เขาถอนใจหน่อยหนึ่ง ปิดโทรศัพท์ลง ขณะเงยหน้าขึ้น ก็มองเห็นแจจุงมองเขาจากฝั่งตรงข้าม  

   

―ยุนโฮอา‖  

   

―ห-หา‖ สายตาที่เขาไม่อยากละไป ตอนนี.้..ก าลังมองมาทีเ่ขา  

   

―เราคงอยู่ต่ออีกนิด ... ถ้ายุนโฮเหนื่อย จะไปนอนก่อนก็ได้นะ‖ เสียงเบาที่แสร้งท าเป็นร่าเริง อา---แจจุงยังอยาก
ให้เขาอยู่ต่อ  

   

ท าไมเขา...จะไม่รู ้ 

   

―...‖  

   

―อื้ม!! พวกเราสองคนมาพักผ่อน เลยไม่มีงานอะไร ..ไว้ก่อนออกเดินทางพรุ่งนี้ ค่อยเจอกันครับ‖    



เซียที่นั่งอยู่ติดกัน ก็แตะมือลงบนไหล่เขาเบา  ๆ... ซึ่งลีดเดอร์ก็รู้อีกนั่นแหละ จุนซูน่ะ ..ไม่อยากให้ฮยองอย่างเขา
ต้องเสียการเสียงาน  

   

―พี่สต๊าฟนัดรวมตัวน่ะ ..คงจะแจ้งก าหนดการวันพรุ่งนี‖้ เขาบอกทั้งคู่ถึงข้อความที่ตนได้รับมาเมื่อครู ่  

ก่อนพูดต่อ ยุนโฮพยายามมองหน้าที่ก้มลงของคนรัก  

   

―หากเสร็จจากนั่นไว และถ้ายังพวกนายยังไม่ง่วงไปซะก่อน รอด้วยนะ ...ฉันจะรีบกลับมาหา‖  

   

 .....  

   

   

อา--ให้ตายเถอะ ...  

   

ท่ามกลางความยินดี เสียงหัวเราะ ที่เขาเองเฝ้ารอมาตลอด   

มันกลับยังมีบางอย่างลึกๆ... ที่คงมีเขาแค่คนเดียว รู้สึกถึงมันอยู่ตลอดเวลา  

   

หลายครั้ง ที่แจจุงอยากเจอทุกคน รอคอยเวลาที่พวกเราจะได้อยู่ด้วยกันครบ และแน่นอนว่าช่วงเวลานั้น ...แจจุง
จะมีเขาอยู่ด้วยข้างๆ  

มันอาจจะไม่ต่างกันเท่าไหร่ หากแต่ในทุกครั้ง...เขายัง ต้องการ---มากกว่า  

   

ยุนโฮเดินออกจากห้อง... ปิดประตู และเดินกลับห้องพักของตน เขาเลือกใช้บันไดหนีไฟซึ่งเป็นทางเดียวกันกับที่
ประมาณ 4 -5 ช่ัวโมงที่แล้ว  เพิ่งเดินผ่านมาโดยมีแจจุงก้าวน าหน้า ...และจูงมือเขาไม่ห่าง  

   

อา--ท่ามกลางความยินดีที่มากมาย ลีดเดอร์ย้ิมเศร้า...และยอมรับ  

เขากลับยัง..  

อยากอยู่ตามล าพังกับแจจุง  

   

   



เฮ้อออ--  

ความคิดที่หลั่งไหล ท าให้การเดินทางจากช้ันบนลงมาอีกช้ันเพื่อกลับมายังห้องพักของตนค่อนข้างนานกว่าที่ควร  

   

เขาเปิดประตูห้องเข้าไป ...  

ไม่มีกะจิตกะใจจะท างานด้วยซ้ า แต่ก็รู้ว่าจะเอาอารมณ์ส่วนตัวมาครอบง าจนเสียงานไม่ได้เด้ดขาด  

   

กรึ่ก  

   

.  

.  

.  

.  

―อา‖  

   

หัวใจเขาเต้นแรง ... บางอย่างในความคิด สั่งให้หยุดก้าวเนิบนั้นไว้  

   

―ช้า... จังนะ‖  

   

?  

   

วงหน้าขาวสว่าง ---  

นั่งรอเขาอยู่ที่เดิม ... ขณะตัวเขา ก็เขาก้าวตรงมา  

   

 ―ยุนโฮช่ี‖  

อา  

   

สีแดงเรื่อฉาบไปทั่ว แจจุงก าลังย่ืนสองแขน โอบคว้าและดึงร่างเขาลงมาหาตัว  



   

ท่ามกลางความยินด ี 

ยังมีสิ่งนี ้...ที่เขามองหา  

   

―แจจุงอา‖  

ตอนล้มตัวลงบนเก้าอี้ตัวเดียวกัน เสียงของลีดเดอร์ข้างหู ..ชักจะแห้งพร่า  

   

   

   

―จริงๆ นะ ---  

ไม่ยักรู้ ...ว่ามีเซอร์ไพรส‖์  

   

   

   

…  

 

 

   

‘Let’s get-together’  -  END  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
another yunjae  fanfiction by RedPOISON 08/2010  

  

  

 /ฮ แฮ่มม/ สรุปก็คือ คนท่ีส่งเมสเสจหายุนโฮ ไม่ใช่สต๊าฟ ..และผู้ส่ง ---ก็ไม่ได้อยากจะคุยกับเขาเร่ืองงาน 

มือถือท่ีโชว์เบอร์อื่น ... ใครคนท่ีน่ังรอเขาอยู่ในห้อง แค่จงใจใช้มันชั่วคราว เพื่อประกอบการเซอร์ไพส์ (ละมั๊ง >//<)  ..  

ส่วน เอ่อ--เน้ือเร่ือง ต่อจากน้ัน....  

คงจะ xoxo ทูเก็ตเตอร์ ..มังคะ lol  

…  


