ทดลองอ่าน
ทดลองอ่าน
ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน
ทดลองอ่าน
ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน
ทดลองอ่าน
ทดลองอ่าน

คำ�นำ�
สิง่ ทีเ่ รียกว่า 'ค�ำสัญญา' นัน้ อาจจะไม่ได้มนี ำ�้ หนักเท่ากันส�ำหรับทุกคน บางคน
ให้ค่าสัญญาเท่าลมปาก พูดไปแล้วก็ลืมได้ง่ายๆ ไม่ได้สลักส�ำคัญอะไร ในขณะที่
ส�ำหรับบางคนค�ำสัญญามีค่ายิ่งกว่าทองค�ำ ให้ไว้แล้วจะไม่มีทางบิดพลิ้วเด็ดขาด
ปกติแล้วการรักษาสัญญาทั้งสองฝ่ายเป็นเรื่องดี หรือถ้าลืมสัญญากันทั้งคู่ก็ยังนับว่า
แล้วไป แต่ถา้ คนไม่รกั ษาค�ำพูดดันมาให้สญ
ั ญาไว้กบั คนทีย่ ดึ มัน่ ในค�ำสัญญาอย่างมาก...
นัน่ คงเป็นเรือ่ งเศร้าน่าดู 'เคมี' ของพวกเราก็คอื คนโชคร้ายทีโ่ ดนเบีย้ วสัญญาคนนัน้ ค่ะ
'อ๊อฟ' ไม่ใช่แค่ไม่มาจีบเคมีอย่างทีเ่ คยสัญญาไว้วา่ จะท�ำ แต่ยงั ขาดการติดต่อไปดือ้ ๆ
จนไม่รจู้ ะไปหาตัวได้จากทีไ่ หนอีกต่างหาก เคมีจงึ กลายเป็นคนอกหักรักคุดทัง้ ทีย่ งั ไม่ได้
ถูกจีบเลยด้วยซ�ำ้
เจอเรื่องเจ็บปวดใจมากขนาดนั้นก็คงถูกแล้วที่เคมีจะอยากเริ่มต้นใหม่เมื่อเข้า
มหาวิทยาลัย แต่โชคชะตาก็เล่นตลกเมือ่ เขามารูท้ หี ลังว่าพีอ่ อ๊ ฟคนทีห่ ายหน้าหายตา
ไปนานนั้นที่แท้แล้วเรียนอยู่มหาวิทยาลัยเดียวกัน แถมยังเป็นนักกีฬาหน้าใหม่ของ
ทีมฟุตบอลที่เคมีเป็นสตาฟฟ์ด้วย ไม่เพียงเท่านั้น อีกฝ่ายยังขยันเข้ามาท�ำดีด้วย
ให้จติ ใจของคนเด็กกว่าหวัน่ ไหว ทีอ่ ยากจะลืมก็ลมื ไม่ได้เสียที อ๊อฟต้องการอะไรกันแน่
แล้วเคมีจะมูฟออนส�ำเร็จหรือไม่ คุณผู้อ่านทุกท่านมาเอาใจช่วยให้หนุ่มน้อยคนนี้
ได้มคี วามสุขสักทีไปด้วยกันนะคะ
ด้วยไมตรีจิต
สำ�นักพิมพ์เอเวอร์วาย

นิ ย ายเรื่ องนี้เ ป็นเรื่องที่แต่ง ขึ้นจากจินตนาการของผู ้ เขี ยน
ไม่ มี ค วามเกี่ ยวข้องกับบุคคล สถานที่ หรือ เหตุ ก ารณ์ จริ ง ใดๆ
ส�ำหรับผู้อ่านที่มีอายุ 18 ปีขึ้น ไป
โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่ าน
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'เวลาทีเ่ หมาะสมทีพ่ จี่ ะจีบเคมก็คอื เคมอยูม่ อหก พีอ่ ยูป่ สี าม อีกตัง้ สามปีอะ'
'เพราะพี่จริงใจกับเรานะ'
'ต้องรอพี่นะเว้ย รอพี่คนเดียวด้วย'
.
.
.
ตอนที่ผมได้ยินประโยคเหล่านั้นครั้งแรก
ผมก�ำลังจะขึ้นมอสาม
ความไร้เดียงสาของผมท�ำให้ผมเชื่อคนพูดอย่างสนิทใจ
คิดว่าเขาต้องท�ำอย่างที่พูดแน่ๆ
เพราะคิดไปเองว่าเขาคือคนที่จริงใจและซื่อตรงที่สุดคนนึงเท่าที่ผมเคยรู้จัก
ทว่าพอผมขึ้นมอสาม
มอสี่...
มอห้า...
มอหก...
จนตอนนี้ผมอยู่ปีหนึ่ง
เขาก็ไม่ได้ท�ำตามที่เคยพูดเอาไว้
ไม่รู้ว่าผมรอไปเพื่ออะไร
สุดท้ายไอ้พี่อ๊อฟที่ผมชอบนักชอบหนาคนนั้น
ก็เป็นแค่เพียงคนโกหก
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EP. 0
เมื่อความรักพาเรามาศึกษาหัวใจกันและกัน
สิบเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพี่อ๊อฟ เพื่อนสนิทของพี่ชายผมที่ชอบแซวผม
มาตั้งแต่เด็ก แต่ผมกลับเผลอตกหลุมรักเขาเข้าซะอย่างนั้น
1. เขาเป็นเพือ่ นในกลุม่ ของ 'พีฟ่ สิ กิ ส์' หรือ 'พีส่ กิ ' พีช่ ายเพียงคนเดียว
ของผม แต่คนทีพ่ อี่ อ๊ ฟสนิทด้วยจริงๆ คือ 'พีต่ งั ' เพือ่ นทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ พีส่ กิ เหมือนกัน
2. ด้วยความทีส่ มัยก่อนเขาเป็นคนขีเ้ ล่น แกล้งแหย่เพือ่ นเป็นประจ�ำ เขา
ก็เลยชอบแกล้งพีส่ กิ ด้วยการแซวผม พีส่ กิ ทีเ่ ป็นคนหวงน้องเป็นทุนเดิมก็ตามเกม
พี่อ๊อฟตลอด ทั้งๆ ที่รู้ว่าโดนเขาแกล้ง แต่ก็ยังโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ พี่อ๊อฟจึง
ติดนิสยั ชอบแซวผมต่อหน้าพีส่ กิ มาหลายต่อหลายปี แต่เมือ่ เจอผมตามทางเดิน
โดยล�ำพังเขากลับเอาแต่สง่ ยิม้ ให้ ซึง่ แตกต่างจากตอนอยูต่ อ่ หน้าพีช่ ายของผม
ลิบลับ
3. นานวันเข้าผมก็ชกั จะสงสัยว่าเขาคิดยังไงกับผมกันแน่ จึงมีเหตุการณ์
ทีท่ ำ� ให้ผมได้ถามเขาออกไปตรงๆ สรุปว่าเขาชอบผม เพียงแต่ตอนนัน้ ผมยังเด็ก
เกินไป เขาคิดว่าควรรอให้ผมโตขึน้ กว่านีอ้ กี สักสามปีคอ่ ยจีบผม พีอ่ อ๊ ฟแสดง
ความจริงใจด้วยการโทรไปบอกเรื่องนี้กับพี่สิกโดยตรงต่อหน้าผม นั่นเป็น
เหตุการณ์ทฝี่ งั จิตฝังใจผมมาก ผมจึงเชือ่ ว่ายังไงเขาก็ตอ้ งท�ำตามสิง่ ทีต่ วั เองพูด
อย่างแน่นอน
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4. หลังจากแยกย้ายไปเรียนกันคนละที่ (ผมเรียนมอปลาย ส่วนพีอ่ อ๊ ฟ
ไปเรียนมหา'ลัย) เขาก็เริ่มหายไปจากชีวิตผม ผมคิดว่าเขาคงจะยุ่งๆ อยู่กับ
การเรียนและง่วนอยูก่ บั การปรับตัวให้เข้ากับสถานทีใ่ หม่ๆ การเรียนแบบใหม่ๆ
ผมก็เลยอดทนรอ ไม่ยอมคบหาหรือศึกษาดูใจกับใคร แต่กไ็ ม่ใช่วา่ ผมไม่เจอใคร
เลย มีคนมาจีบและอยากเข้ามาคุยกับผมค่อนข้างเยอะในระหว่างทีผ่ มก�ำลังรอ
พีอ่ อ๊ ฟอยู่ ทว่าสุดท้ายผมก็คดิ ว่าตัวเองจะผิดสัญญาทีใ่ ห้ไว้ไม่ได้ คิดว่าเมือ่ ผม
เคยบอกแล้วว่าจะรอพีอ่ อ๊ ฟ ผมก็ควรจะรออยูแ่ บบนัน้ เผลอแป๊บเดียว...แม่ง
ผ่านไปสีป่ เี ฉยเลย
5. มีเพียงคนเดียวทีท่ ำ� ให้ผมรูค้ วามเป็นไปของพีอ่ อ๊ ฟ คนคนนัน้ ก็คอื พีส่ กิ
ได้ข่าวมาว่าช่วงที่พี่อ๊อฟหายไปจากชีวิตผม เขามีปัญหาบางอย่าง พี่ชายผม
ก็ไม่รู้ว่าปัญหานั้นคืออะไร แต่ที่แน่ๆ ปัญหานั้นท�ำให้พี่อ๊อฟเปลี่ยนไปเป็น
คนละคน จู่ๆ เขาก็ตัดสินใจซิ่ว ซ�้ำยังไปมีข่าวว่ากิ๊กกับลูกสาวคนใหญ่คนโต
และเริ่มสนิทกับพี่สิกน้อยลงเพราะเขาไม่เชื่อค�ำเตือนของพี่สิก แล้วพอทั้งคู่
เริม่ ห่างๆ กัน...ผมก็ไม่ได้ขา่ วพีอ่ อ๊ ฟจากปากพีส่ กิ อีกเลย
6. ชือ่ ของพีอ่ อ๊ ฟกลายเป็นชือ่ ต้องห้าม โดยเฉพาะจากปากของผม พีส่ กิ
โกรธพีอ่ อ๊ ฟมากและยืนกรานกับผมว่าห้ามถามถึงหรือว่าไปยุง่ กับพีอ่ อ๊ ฟอีก ผม
ก็เลยจนปัญญาทีจ่ ะสืบเรือ่ งของเขา แต่ถงึ อย่างนัน้ ...ความรูส้ กึ ทีผ่ มมีตอ่ พีอ่ อ๊ ฟ
ก็ยังเหมือนเดิม ไม่รู้ว่าท�ำไมเหมือนกัน หรือเพราะผมเป็นคนแบบนั้นก็ไม่รู้
คนทีร่ กั เป็นแค่คนคนเดียวอะไรเทือกๆ นัน้ น่ะ
7. ปัจจุบนั ผมอยูป่ หี นึง่ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เหตุผลทีเ่ ลือกเรียน
คณะนี้ผมจะขอเล่าในอันดับถัดๆ ไป ผมเรียนอยู่มหา'ลัยที่ไกลจากพี่สิก
พอสมควร ผมก็เลยรูส้ กึ ว่าตัวเองเป็นนกทีไ่ ด้กางปีกกว้างและมีอสิ ระอย่างเต็มที่
พร้อมที่จะเปิดใจรับคนใหม่ๆ มาแทนที่พี่อ๊อฟ ในเมื่อผมท�ำตามสัญญาแล้ว
แต่เขาเป็นคนทีผ่ ดิ สัญญาเอง ผมก็ตอ้ งท�ำใจและใช้ชวี ติ ต่อไป
8. เฮ้อออ ผมพยายามแล้วครับ แต่สุดท้ายคนที่ผมมองก็มีแต่คนตาตี่
ผิวขาว ความสูงและรูปร่างคล้ายๆ พี่อ๊อฟ จนในที่สุดผมก็เพิ่งตรัสรู้ได้ด้วย
ตัวเองว่า...(อ่านต่อในข้อ 9)
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9. ผมไม่สามารถเปิดใจให้ใครได้อย่างเต็มที่ และยังไม่รสู้ กึ ชอบใครเลย
นอกจากพีอ่ อ๊ ฟเพียงคนเดียว
10. เอ่อ...ผมว่าผมรู้เรื่องของพี่อ๊อฟน้อยมากเลย
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EP. 1
'เคมี กิตติธีรวัฒน์ หืมมม ชื่อเคมีจริงดิ'
'ชื่อเคมี มีพี่ชื่อฟิสิกส์ด้วยเปล่า คิกๆ (ผมพยักหน้า) อ้าว มีจริงๆ เฉย
เดีย๋ วก่อน มีนอ้ งชือ่ ชีวะด้วยปะเนีย่ '
'คิดไงถึงมาเรียนด้านนี้เนี่ย ไม่กลัวพวกนักกีฬามาจีบเหรอ'
'คนที่บ้านต้องหวงมากแน่ๆ รู้สึกได้'
'หน้าตาบ้องแบ๊วมาก ระวังโดนหลอกนะหนู'
ค�ำพูดเหล่านั้นคือประโยคแรกๆ ที่ลอยเข้าหูในช่วงเวลาที่ผมมาเรียน
คณะนีใ้ หม่ๆ ผมชินแล้วเวลามีคนประหลาดใจกับชือ่ ของผม แต่ผมไม่เคยชินสักที
ทีย่ งั มีคนมองว่าผมน่าทะนุถนอมน่าปกป้องอยู่
เพราะเคมีน้องชายพี่สิกคนใสๆ แบ๊วๆ คนนั้นโตขึ้นแล้วครับ
จากที่เคยพูดจาสุภาพตลอดเวลาผมก็เริ่มพูดหยาบบ้างนิดๆ หน่อยๆ
เพื่อให้เข้ากับเพื่อนตอนมอปลายได้ และจากที่เคยแต่งตัวเป็นผู้ดีอังกฤษ
ตัวน้อยๆ ผมก็เริม่ หันไปสนใจกางเกงยีนและเสือ้ ยืดลายกราฟิกเท่ๆ มากขึน้
แต่ก็มีคนคนนึงที่ยังคงคิดว่าผมยังเป็นเด็ก ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนาน
แค่ไหน
คนคนนั้นก็คือพี่สิก พี่ชายของผมเอง
เฮ้อออออ ว่าแล้วก็ต้องขอถอนหายใจยาวๆ สักหน่อย
"ให้ยกขึน้ ไปให้มยั้ " พีส่ กิ ทีม่ าพร้อมแฟนและก�ำลังถือกล่องบรรจุหนังสือ
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ของผมอยู่เงยหน้าขึ้นมองหอพักที่ชื่อว่าหอบีบี ซึ่งเป็นตึกที่ค่อนข้างสูงและ
มีรูปทรงเป็นครึ่งวงกลม
"ผมยกไหว" ผมตอบพีช่ าย ถึงแม้วา่ ผมจะเปิดเรียนมาเป็นเวลาเดือนกว่าๆ
แล้ว แต่พสี่ กิ ก็มกั จะหาเรือ่ งเอาของจากทีบ่ า้ นมาให้ผมตลอด นีก่ เ็ ป็นครัง้ ทีส่ าม
แล้วทีพ่ ผี่ มมาหาทีม่ หา'ลัยแห่งนี้
และผมคิดว่ายังไงก็ต้องมีครั้งที่สี่ ห้า และหกตามมาอย่างแน่นอน
ในระยะเวลาอันใกล้
"ปล่อยให้มันยกขึ้นไปให้เหอะ มันคงอยากเห็นว่าเคมอยู่ยังไง" พี่ฟนื
ขยิบตาให้ผมเป็นสัญญาณว่าพี่เขาจะเริ่มพูดและก็แซวพี่สิกไปพร้อมๆ กัน
"ลูกบิดหน้าห้องใช้การดีมั้ย หน้าต่างดูปีนเข้ามาได้ง่ายๆ หรือเปล่า"
"เว่อร์ฉบิ หาย กูไม่ดขู นาดนัน้ หรอก" พีส่ กิ เหล่มองพีฟ่ นื ก่อนจะหันมาหาผม
"แล้วมันใช้การได้โอเคหรือเปล่าล่ะ ให้พตี่ ดิ ต่อนิตบิ คุ คลให้ไปเช็กให้มยั้ หรือว่า
ยังไง"
"พอเลย" ผมต้องรีบห้าม ไม่งนั้ จะไปกันใหญ่ "ผมอยูไ่ ด้เห็นมัย้ นีผ่ มก็อยู่
มาได้เป็นเดือนโดยทีย่ งั ครบสามสิบสอง ไม่มอี ะไรแตกหัก"
"ก็ไม่รู้นี่หว่า แม่บอกให้มาเช็กพี่ก็มาเช็ก"
ผมโทรถามแม่แล้ว แม่ไม่เคยบอกให้พี่สิกมาเช็กเลยครับ
"เดีย๋ วผมขนเอง" ผมรับกล่องมาจากพีส่ กิ "พวกพีจ่ ะไปไหนต่อหรือเปล่า
ผมแนะน�ำร้านอร่อยๆ แถวมอให้เอามัย้ "
"เคมก็ไปด้วยกันสิ" พี่สิกเอ่ยชวน
"คงต้องขอบาย วันนี้เดี๋ยวบ่ายๆ ผมต้องท�ำงาน"
"ทีมบอลมหา'ลัยที่เคมสมัครเข้าไปนั่นอะนะ" พี่ผมท�ำหน้ามุย่ "เคม
ไม่เตะบอลนี่"
"ครับ แต่เขาขาดคนดูแลนักกีฬา แล้วผมก็เป็นเพือ่ นกับพวกนักกีฬาพอดี"
"ใคร"
"พูดชื่อไปพี่สิกจะรู้จักเหรอ"
"ก็พูดมาเถอะ จะได้จ�ำๆ ไว้"
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"เจ แซค แครกเกอร์"
"แครกเกอร์เนี่ยนะ"
"ทีตัวเองยังชื่อฟิสิกส์เลย ไม่แปลกเลยมั้ง"
"ก็ชื่อมันน่าสงสัยอะ"
"น่าสงสัยตรงไหน ตรรกะไรของพี่เนี่ย"
"ไปกันเถอะ" พี่ฟนื เห็นท่าไม่ดีก็เลยรีบเข้ามาห้ามทัพ "ไอ้เชี่ยสิก มึงก็
เอาแต่หวงอยูไ่ ด้ น้องมันโตจนไม่รจู้ ะโตยังไงแล้ว ปล่อยๆ ไปบ้างเถอะ"
"เยี่ยม พี่ฟนื ดีที่สุดเลย"
"ให้ทา้ ยกันเก่งฉิบเป๋ง" พีส่ กิ บ่น "เอาเถอะ ตามใจก็แล้วกัน แต่เคมสัญญา
กับพีแ่ ล้วนะว่ามีอะไรจะโทรหาพีอ่ ะ"
"ครับ"
"พี่บึ่งรถมาหาเคมได้ตลอด เคมโทรมาได้ทุกเวลาเลยนะ เข้าใจมั้ย"
"คร้าบบบ" ได้ยินประโยคเมื่อกี้เป็นครั้งที่สิบสองแล้วมั้ง
"แล้วถ้ามีใครท�ำท่าจะเข้ามาจีบ บอกไปเลยว่าพีช่ ายโคตรดุและก็โคตรหล่อ"
"แล้วไอ้ที่ว่าโคตรหล่อนี่มันเกี่ยวตรงไหน" อดถามไม่ได้จริงๆ
"ข่มแม่งไง ไอ้คนทีจ่ ะจีบเคมอาจจะถอยก็ได้ถา้ มันรูว้ า่ เคมมีพชี่ ายหล่อ"
ฮะ? แบบนี้ก็มีด้วยว่ะ
"พีฟ่ นื รีบเอาพีส่ กิ กลับไปเถอะครับ" ผมบอกแฟนพีช่ ายขณะทีพ่ เี่ ขาก�ำลัง
หัวเราะร่วน
"ไปก็ได้" พี่สิกท�ำท่ากระเง้ากระงอดเหมือนอยากอยู่ต่อ แต่ก็โดนพี่ฟืน
ลากตัวออกไปจากหอของผมอยูด่ ี "เคม ดูแลตัวเองดีๆ นะเว้ยยย"
ผมโบกมือให้คู่รักที่ก�ำลังก้าวเท้าออกจากหอของผมไป แม้จะเคยชิน
กับการที่พี่ชายมีคนรักควบต�ำแหน่งเพื่อนสนิทอย่างพี่ฟืนอยู่ข้างๆ เสมอ แต่
กลับไม่เคยชินสักทีตรงทีพ่ อเห็นสองคนนีอ้ ยูด่ ว้ ยกันทีไรผมก็เป็นอันต้องนึกถึง
อดีตเพือ่ นในกลุม่ ของพวกพีเ่ ขาอย่างพีอ่ อ๊ ฟทุกทีไป
แล้วปากผมก็ถามออกไปไวเท่าความคิด
"พี่สิกได้ข่าวจากพี่อ๊อฟบ้างปะ"
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พีฟ่ นื ท�ำหน้าตืน่ ตระหนกราวกับว่าผมเพิง่ ถามในสิง่ ทีไ่ ม่สมควรถาม ส่วน
คนถูกถามอย่างพีส่ กิ นัน้ รีบสาวเท้าเข้ามาหาผมอย่างรวดเร็ว ทีส่ ำ� คัญเขายังท�ำท่า
เหมือนอยากยืน่ มือมาเขย่าสติผมด้วย
"เคมยังไม่ลืมมันอีกเหรอเนี่ย"
"ลืมได้ไง คนทั้งคนนะ" ผมพูดเสียงอ่อย
"ไม่ต้องถามถึงมันแล้ว มันคือบุคคลหายสาบสูญอย่างแท้จริง ไม่มี
เพือ่ นคนไหนได้ขา่ วมันเลย แม้แต่เพือ่ นสนิทมันอย่างไอ้ตงั " หลังจากพูดด้วย
แรงอารมณ์พี่สิกก็ทอดถอนใจแล้วมองผมประหนึ่งสงสาร "พี่ดีใจนะที่เราเป็น
คนซือ่ สัตย์และก็ซอื่ ตรงกับความรูส้ กึ ขนาดนี้ แต่นมี่ นั ก็ผา่ นมาหลายปีแล้ว"
มาแน่...ประโยคเดิมๆ ต้องตามมาอีกแน่ๆ
"เคมต้องลืมได้แล้ว มีอะไรดีๆ รอเคมอยูท่ นี่ ตี่ งั้ เยอะ ต่อให้ไม่ใช่ทนี่ ี่ พีว่ า่
เดีย๋ วเคมก็ตอ้ งเจออะไรดีๆ ในอนาคตแน่นอน"
แม้จะได้ยนิ มาบ่อยแล้ว แต่ผมก็ยงั ไม่เคยชินชากับความรูส้ กึ เฟลเล็กๆ
ทีก่ อ่ ตัวขึน้ อยูด่ ี
"ครับ" ผมรับค�ำไปอย่างนั้นเพื่อให้พี่ชายสบายใจ
"ต้องสู้นะ เข้าใจมั้ย"
"คร้าบ"
พีส่ กิ ขยีห้ วั ผมเบาๆ ก่อนจะตามไปสมทบกับพีฟ่ นื ทีย่ นื รออยูไ่ ม่ใกล้ไม่ไกล
ผมมองดูทงั้ คูเ่ ดินออกจากหอของผมไปโดยทีไ่ ม่คดิ จะร้องถามอะไรอีก
ผมรับค�ำพี่สิกไปทั้งๆ ที่ไม่รู้ว่าตัวเองจะท�ำได้หรือเปล่า
เพราะถ้าผมท�ำได้จริงๆ ผมคงลืมพี่อ๊อฟไปแล้ว
และลืมค�ำสัญญาที่เขาเคยให้ไว้กับผมไปด้วย
ห้อง 505 หอบีบี
เจและแซคมีอยู่จริงครับ แต่แครกเกอร์...ไม่มีอยู่จริง
ไม่รู ้ ว ่ า ตอนนั้ น ผมคิ ด อะไรอยู่ ถึ ง ได้ บ อกพี่ สิ ก ว่ า มี เ พื่ อ นชื่ อ แบบนั้ น
(หรือว่าตอนนั้นผมหิววะ) สงสัยผมหมั่นไส้พี่ชายตัวเองมั้ง
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"มาแล้วเหรอ" เจ รูมเมตคณะวิศวฯ ทีบ่ า้ ฟุตบอลเข้าเส้นเลือดจนมีโปสเตอร์
ทีมโปรดเต็มโซนของมันร้องทัก "คราวนีพ้ ม่ี งึ เอาอะไรมาให้อกี ล่ะ"
"อย่าเพิง่ บอกๆ ลองให้กเู ดาก่อน" แซค รูมเมตคณะเดียวกันกับผมท�ำท่านึก
"กางเกงใน"
"บ้า ของส่วนตัวแบบนัน้ ไอ้เคมมันซือ้ เองก็ได้" เจโยนเศษกระดาษใส่หวั
แซค ส่วนผมก็ได้แต่ยิ้มบางๆ แล้วก็ส่ายหน้า วางกล่องที่เพิ่งได้มาลงบนโต๊ะ
ของตัวเอง โซนของผมอยูใ่ กล้กบั ห้องน�ำ้ และประตูทางออกมากทีส่ ดุ
"ก็ไม่รู้ เห็นพี่มันชอบบริการมันนี่หว่า"
"อย่าใช้คำ� ว่าบริการ ใช้คำ� ว่าดูแลดิ" เจเถียงแทนน้องชายพีส่ กิ อย่างผม
"แล้วสรุปพี่มึงเอาอะไรมาให้" แซคหันมาถามผม
"หนังสืออ่านเล่น" ผมหยิบขึน้ มาดูเล่มนึงแล้ววางลงไปในกล่องตามเดิม
"การ์ตนู เหรอ เอามาดูหน่อยซิ" แซควิง่ มาดูทนั ที ตามมาด้วยเจทีม่ สี หี น้า
อยากรูอ้ ยากเห็น "โห โคนันทัง้ เซ็ตเลยว่ะ"
"หวานกูเลยแบบนี้ ได้อา่ นยาวไปยาวไป" เจเหล่มองผมแล้วยิม้ เจ้าเล่ห์
"มึงอนุญาตใช่มยั้ "
"ตามสบาย" ผมยิ้มตอบแล้วทิ้งตัวนั่งบนเตียง "แต่อย่าอ่านจนลืมไป
ซ้อมบอลก็แล้วกัน"
"คร้าบพ่อ" เจกับแซคยิ้มแหยๆ ส่งให้กัน "ไม่รู้กูกับไอ้แซคคิดถูกคิดผิด
ทีช่ วนมึงไปเป็นสตาฟฟ์ทมี มหา'ลัย มึงแม่งเคร่งฉิบหาย"
"ก็ไม่ได้เคร่งอะไรขนาดนั้น แค่ต้องท�ำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย"
"นั่นแหละที่เรียกว่าเคร่ง" เจส่ายหน้าเบาๆ
"ไม่ดหี รือไง เจกับแซคจะได้เข้ารูปเข้ารอย เราจะได้ไม่ตอ้ งมีเรือ่ งไปฟ้อง
พีเ่ น็ทว่านายสองคนท�ำตัวไม่ด"ี ผมพาดพิงไปถึงกัปตันทีมฟุตบอลมหา'ลัยสุดโหด
"โอเคๆ ทราบแล้ว จะท�ำตัวดีๆ ครับ" เจถอนหายใจ แต่แล้วมันก็เปลีย่ น
สีหน้าเมือ่ เห็นหนังสือการ์ตนู ของผม "ยืมได้ทกุ เล่มทุกเวลาใช่ปะ"
"ได้"
"แล้วโฟมล้างหน้าทีอ่ ยูใ่ นห้องน�ำ้ อะ กูยมื ได้ใช่ปะ" สิน้ เสียงของเจ มันก็
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ถูกแซคถองสีขา้ งอย่างแรง "อะไรเล่า"
"มันคนละเรื่องแล้ว"
"ก็มันสบโอกาส ถามไปพร้อมๆ กันเลยนี่แหละง่ายดี"
"ใช้ได้สิ" ผมตอบเจ
"เย้!" เจชูกำ� ปัน้ "คราวนีก้ จู ะได้หน้าใสเหมือนมึงบ้าง จะได้หล่อๆ มีคนชอบ
เยอะๆ มึงรูป้ ะ มีคนเข้ามาถามเรือ่ งมึงจากกูกบั ไอ้แซคเยอะมากๆ"
"ถามอะไรเหรอ"
"เอ๊า" แซคร้อง "ถามว่ามึงมีแฟนยัง ชอบผู้ชายหรือผู้หญิง"
"อ๋อ ชอบผู้ชาย แต่ยังไม่มีแฟน"
เจกับแซคอ้าปากค้าง ก่อนที่เจจะพูดไร้เสียงกับแซคว่า 'ตรงฉิบหาย'
เพือ่ นร่วมห้องทัง้ สองคนกะพริบตาปริบๆ ใส่กนั จากนัน้ เจก็เป็นฝ่ายพูดออกมา
ก่อน
"แล้วท�ำไมถึงยังไม่มีล่ะ มึงหน้าตาดีมากนะ"
"ก็...ชอบคนนึงอยู่"
"ไม่ได้จีบกันเหรอ" แซคถามบ้าง
"อธิบายยาก เขาไม่อยู่ให้จีบอะ"
เจขยี้หัวแรงๆ ส่วนแซคก็ท�ำเป็นเกาท้ายทอย
"กูรวู้ า่ มึงดูซอื่ ๆ นะ แต่ไม่คดิ ว่ามึงจะซือ่ ขนาดนี"้ เจผายมือไปบนอากาศ
"มึงดูรอบๆ สิ!"
"รอบๆ ห้องนี่เหรอ"
"มึงเห็นอะไร" เพื่อนไม่ได้ยินค�ำถามของผม
"เอ่อ...เตียงกับตู้"
"ไม่ใช่สิวะ"
"แล้วมึงให้มันมองอะไรอะเพื่อน" แซคก็ดูงงๆ เหมือนกันกับผม
"กูหมายถึงว่ามึงก�ำลังอยู่ในมหา'ลัยที่กว้างใหญ่ไพศาลขนาดหนึ่งล้าน
ตารางเมตร!" เจพูดอย่างออกรสชาติ เอ่อ...ว่าแต่มอเรามันกว้างขนาดนั้น
เลยเรอะ "ถ้ามึงเจออะไรที่มันไม่ใช่ มึงก็ควรจะเททิ้งแล้วก้าวต่อไป คนดีๆ
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ในมอเรามีเยอะแยะ มึงหน้าตาดีมากและก็ดงั มากด้วย มึงไม่จำ� เป็นต้องจมอยู่
กับใครก็ไม่รทู้ ม่ี งึ บอกว่าเขาไม่อยูใ่ ห้จบี "
"เชี่ยเจ" แซคกระแอม "แล้วถ้าคนที่ไอ้เคมมันชอบคือหล่อมากดีมาก
ระดับเทพบุตรล่ะ"
"เอ่อ..." เจพูดไม่ออก "เอาเป็นว่าเคมมันไม่ควรจมอยูก่ บั อะไรทีท่ ำ� ให้มนั
รูส้ กึ เป็นทุกข์ปะ กูพดู ถูกใช่มยั้ ไอ้เคม"
ไม่รวู้ า่ เป็นชะตาของผมหรือเปล่าทีไ่ ด้ฟงั พีส่ กิ พูดจบปุบ๊ ก็ตอ้ งมาฟังค�ำพูด
ของเจต่อปับ๊ เจดูลนุ้ มากว่าสิง่ ทีม่ นั พูดนัน้ ถูกหรือเปล่า
ส�ำหรับผมแล้ว...ผมไม่มีโอกาสรู้ด้วยซ�้ำว่าพี่อ๊อฟดีขนาดไหน เขาแค่
ให้คำ� สัญญาลมๆ แล้งๆ กับเด็กคนนึงทีถ่ อื เอาค�ำสัญญานัน้ เป็นจริงจังอยูน่ าน
หลายปี จนในทีส่ ดุ ก็ถกู ทิง้ ให้รออยูค่ นเดียว
หรือจักรวาลก�ำลังจะส่งสัญญาณมาบอกผมแล้ววะว่าควรพอแล้วก้าวต่อไป
ข้างหน้า ในเมือ่ ผมก็ไม่มหี วังกับพีอ่ อ๊ ฟแล้วนี่
ผมตัง้ ตารออย่างทีค่ นคนนึงสมควรจะท�ำเพือ่ ใครสักคนมาตลอด...ผมว่า
ผมท�ำเต็มทีแ่ ล้ว
วันนีน้ า่ จะเป็นวันแรกทีผ่ มควรเริม่ มองหาใครสักคนนอกจากพีอ่ อ๊ ฟสักที
หรือถ้าไม่ม.ี ..ผมก็จะช่างแม่งแล้วก็ใช้ชวี ติ ในแบบทีช่ อื่ พีอ่ อ๊ ฟไม่มผี ลอะไรกับผม
อีก
ผมจะเริม่ ตัง้ แต่วนิ าทีนแี้ หละ เพราะถ้าไม่คดิ เริม่ ท�ำอะไรสักอย่างผมก็คง
ต้องจมอยูก่ บั คนทีไ่ ม่เห็นค่าของผมต่อไป
คนที่ไม่เคยสนใจผมเลย
"จริงๆ ก็คดิ มานานแล้วว่าควรพอกับคนนีแ้ ล้วว่ะ" ผมบอกเพือ่ นร่วมห้อง
ตรงๆ มันติดอยูใ่ นใจผมมานานแล้ว แต่ดว้ ยความทีผ่ มเป็นคนยึดมัน่ ถือมัน่ ก็เลย
รักษาสัญญามาโดยตลอด
และอันที่จริง...ผมก็ชอบพี่อ๊อฟมากๆ ด้วย
แต่มันต้องไปต่อแล้วว่ะ
"ต้องแบบนีส้ !ิ " เจแทบจะกระโดดโลดเต้น "กูหวังเกาะมึงเพือ่ เรียกเรตติง้
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ให้ตวั เองนีแ่ หละ ยิง่ มึงโสดมึงยิง่ ดัง!"
"อย่าไปจริงจังกับไอ้เจมันมากนะ" แซคกลอกตาก่อนจะมองผม "มึงโอเค
ใช่มยั้ "
"โอเคสิ ท�ำไมจะไม่โอเค"
"พาพวกกูไปซ้อมไหวใช่มั้ยคุณผู้จัดการ!"
"เว่อร์ฉิบหาย เราเป็นแค่สตาฟฟ์ดูแล"
"ก็นั่นแหละ กูให้เกียรติ"
ผมหัวเราะเบาๆ ใส่เพือ่ นทัง้ สองก่อนจะเหล่มองไปทีก่ ระจก เงาสะท้อน
ของเด็กหนุม่ หน้าตาซือ่ ๆ คนนึงก�ำลังมองกลับมาทีผ่ มเหมือนกัน
ถึงเวลาแล้วที่เด็กหนุ่มคนนี้จะก้าวไปข้างหน้า...
โดยที่ไม่มีชื่อพี่อ๊อฟอยู่ในใจอีกต่อไป
แต่ว่าชะตาชีวิตของผม...มันไม่ได้ง่ายแบบนั้นน่ะสิ
ระหว่างเราสามคนก้าวเท้าลงบันได (สมาชิกทีมฟุตบอลมหา'ลัยไม่มใี คร
ศรัทธาในการลงลิฟต์) และฟังเจพร�ำ่ เพ้อพรรณนาถึงสรรพคุณของบรรดาคนที่
มันนึกอยากจะจีบ คนทีม่ นั แอบมอง คนทีม่ นั คิดว่าฮอต และคนทีม่ นั คิดว่าเซ็กซี่
ผมทีพ่ ยายามจ�ำชือ่ ผูห้ ญิงทีเ่ จชอบทุกคนก็ได้ยนิ เสียงหัวเราะแว่วๆ จากส่วนกลาง
ซึง่ เป็นส่วนทีเ่ ปิดโล่งและมีรา้ นค้าสารพัดล้อมรอบ มีโต๊ะเก้าอีม้ ากมายเพือ่ ให้
เด็กหอบีบีมาอ่านหนังสือติวสอบกัน แต่ส่วนใหญ่เด็กหอผมนั้นมานั่งที่นี่เพื่อ
จับกลุม่ คุยกันมากกว่า
อย่างเช่นกลุ่มรุ่นพี่ผู้ชายพวกนั้น
"เหยดเข้ นั่นพี่อ๊อฟปะ ไอ้แซคมึงดูดิ๊"
ใครนะ
ไอ้เจมันพูดชื่อใครนะ
"กูว่าใช่แล้วล่ะ โอ้มายก็อด"
ผมทีเ่ พิง่ ปฏิญาณกับตัวเองไว้ในใจว่าจะลืมพีอ่ อ๊ ฟเมือ่ ไม่ถงึ ยีส่ บิ นาทีกอ่ น
กลับได้ยินชื่อของคนคนนี้ลอยเข้ามาในหูผมซะงั้น นี่จักรวาลเล่นตลกกับผม
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มากเกินไปมัย้ เนีย่
แต่กน็ ะ...ชือ่ อ๊อฟโหลจะตาย ไม่นา่ จะเป็นไรหรอก (ขออนุญาตคนทีช่ อ่ื
อ๊อฟทุกคนด้วยครับผม)
"ไปสวัสดีหน่อยมั้ยเรา"
"เออดี ฝากเนื้อฝากตัวกันหน่อย"
"พีๆ่ ครับ สวัสดีครับ" เจมีความไวประดุจเดอะแฟลช มันยกมือไหว้พๆี่
กลุม่ นัน้ ทีท่ ำ� หน้างงใส่เราทัง้ สามคน (แหงอยูแ่ ล้วล่ะ) "พีอ่ อ๊ ฟครับ สวัสดีครับพี"่
ผมทีย่ กมือไหว้เสร็จก็กม้ หน้าก้มตาขยับตัวมาหลบอยูข่ า้ งหลังร่างใหญ่ๆ
ของแซค แม้วา่ ผมจะเลือกหน้าทีท่ ตี่ อ้ งใช้เวลากับคนเยอะแยะ แต่ตวั ตนของผม
กลับเป็นพวกเก็บเนือ้ เก็บตัวและไม่ไว้ใจใครง่ายๆ โดยเฉพาะพวกรุ่นพี่
"ปีกซ้ายเมื่อวานใช่ปะ หน้าคุ้นๆ"
เขาคุ้นหน้าเจ แต่ผมคุ้นเสียงของเขา
ไม่น่าจะใช่ ไม่น่าจะมาอยู่แถวนี้ได้
ไม่งั้นมันก็คงจะอัศจรรย์เกินไป
"ใช่ครับผม นีค่ นหล่อคนดังอย่างพีจ่ ำ� ผมได้ดว้ ยเหรอเนีย่ โอยยย หัวใจผม
มันรับไม่ไหว" เจเอามือแตะไปทีอ่ กของตัวเองแล้วท�ำท่าจะล้ม สร้างเสียงหัวเราะ
ให้กบั รุน่ พีพ่ วกนัน้
ต้องลองฟังทีเ่ ขาพูดอีกครัง้ ถ้าผมได้ยนิ เสียงของเขาอีก ผมอาจจะแน่ใจ...
"เว่อร์ฉิบหาย"
เวรล่ะ
ผมคิดว่าใช่
ใช่พี่อ๊อฟแน่ๆ!
"แล้วนี่ชื่อไรกันบ้าง"
ถ้าผมไปซ้อมกับเจและแซคเมื่อวาน ผมคงได้เห็นพี่อ๊อฟไปแล้ว
"ผมเจครับ ไอ้ตัวใหญ่นี่ชื่อแซค ส่วนไอ้หล่อคนนี้...ไหนล่ะ"
ผมมองดูรองเท้าตัวเองโดยทีไ่ ม่เห็นเป็นรองเท้าเลยสักนิด นีม่ นั เร็วเกินไป
ผมตัง้ รับไม่ทนั เพิง่ จะคิดท�ำใจเรือ่ งพีอ่ อ๊ ฟไป ท�ำไมเขาต้องมาท�ำให้ผมสับสน
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ตอนนีด้ ว้ ย
ท�ำไมเขาต้องกลับมาให้ผมเห็นตอนนี้
โชคชะตาก�ำลังเล่นตลกอะไรกับผมอยูก่ นั แน่ นีผ่ มเพิง่ จะตัดสินใจไปเอง
นะว่าจะมูฟออน
ท�ำไมต้องส่งเขากลับมา!
"ออกมานี่ๆ" เจดึงแขนผมให้พ้นจากเงาหลังของแซค "ชื่อเคมีครับ
เคมิสทรี แต่เรียกเคมไม่ก็เคมีดีกว่า เรียกเคมิสทรีมันคงดูตลก"
ไม่ได้ชื่อเคมิสทรีตั้งแต่แรกอยู่แล้วโว้ย!
สายตาของผมพร่าเบลอขณะทีร่ วบรวมความกล้า ซึง่ มันเป็นไปไม่ได้เลย
ภายในเวลาไม่ถงึ วินาที
จนในที่สุดสายตาของผมก็สบเข้ากับพี่อ๊อฟ พี่อ๊อฟตัวจริงเสียงจริง
แล้วคนอื่นก็กลายเป็นอากาศธาตุส�ำหรับผมไปเลย
"อ้าว เคม ไหงมาอยูน่ อี่ ะ!" พีอ่ อ๊ ฟท�ำตาโตและตืน่ เต้นเหมือนเพิง่ เจอพีน่ อ้ ง
ทีพ่ ลัดพราก เขาก้าวเท้ามาหาจากนัน้ ก็กอดไหล่ผมให้ไปแนบกับข้างๆ ล�ำตัว
ของเขา "พวกมึงดู นีน่ อ้ งชายของเพือ่ นสนิทกูสมัยเรียนมัธยม!"
ผมไม่รู้วา่ ใครท�ำหน้ายังไง เพราะผมมัวแต่ตกใจกับการกระท�ำของพีอ่ อ๊ ฟ
อะไรของเขา
เราไม่เคยสนิทกันแบบนี้
"เคมเตะบอลด้วยเหรอ" เขาปล่อยผมแล้วถาม เขาสูงกว่าผมประมาณ
หนึง่ คืบเห็นจะได้กเ็ ลยต้องก้มหน้า "แล้วท�ำไมเมือ่ วานไม่เห็นล่ะ"
ผมหูออื้ ไปหมดแล้ว ฟังสิง่ ทีเ่ ขาพูดเมือ่ ตะกีไ้ ม่ชดั ด้วยซ�ำ้ แต่ผมก็ควรจะ
ตอบ เพราะมีหลายสายตาก�ำลังจับจ้องมาทีผ่ ม ผมไม่อยากท�ำตัวน่าอับอาย
โดยเฉพาะต่อหน้าคนที่ยืนอยู่ใกล้ๆ ผมที่สุดอย่างพี่อ๊อฟ
"ผมเป็นแค่สตาฟฟ์ครับ เมื่อวานป่วยเลยไม่ได้ไป"
"ไม่งั้ น ก็ ค งจะเจอกั น ตั้ ง แต่ เ มื่ อ วานแล้ ว เนอะ" พี่ อ ๊ อ ฟยิ้ ม จนตาหยี
ตามแบบฉบับอ๊อฟตัวจริงเสียงจริง ใจผมสั่นเป็นเจ้าเข้า ผมจึงรีบหันไปมอง
อย่างอื่น
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โธ่เอ๊ย ยังหล่อเหมือนเดิม
ไม่สิ หล่อขึ้นกว่าเดิมเยอะเลย เป็นหนุ่มขึ้น ตัวโตขึ้น หุ่นดีขึ้น ดูดีและ
โตขึ้นมากจนเรียกว่าแทบไม่เหลือเค้าเด็กตี๋ขาววัยมัธยมคนนั้นอีกต่อไป
"รู้จกั กันมาก่อนเหรอครับเนีย่ ว้าววว" เจส่งเสียงได้เสแสร้งมาก "ดีใจจังเลย
ครับ"
"ก�ำลังจะไปซ้อมใช่ปะ" พี่อ๊อฟถาม
"ใช่ครับ"
"อืม แล้วเจอกันนะ เดี๋ยวพี่ตามไป"
"แล้วเจอกันครับพี่"
"แล้วเจอกันนะครับพี่อ๊อฟ" แซคท�ำหน้าปลาบปลื้มไม่ต่างอะไรกับเจ
ผมถูกแซคกับเจดันตัวให้เดินไปข้างหน้า จากนัน้ มันก็ยงิ ค�ำถามเรือ่ งพีอ่ อ๊ ฟ
ใส่หผู มไม่หยุดไม่หย่อน ผมไม่รจู้ ะตอบอะไรพวกมันดี ยิง่ ผมหันไปมองเห็นพีอ่ อ๊ ฟ
กลับไปนัง่ คุยกับเพือ่ นปกติ ท�ำเหมือนไม่มอี ะไรเกิดขึน้ นัน่ ก็ยงิ่ ท�ำให้สมองของผม
ขาวโพลนหนักขึน้ ไปมากกว่าเดิม
แม่ง ผมชักรูส้ กึ ว่าตัวเองโง่ ความรูส้ กึ นีเ้ ริม่ เกาะกินหัวใจของผมเรือ่ ยๆ
หรือเขาลืมหมดแล้ว
หรือเขาไม่เคยจ�ำ
หรือทีแ่ ย่ไปกว่านัน้ ก็คอื ...มีแต่ผมคนเดียวทีค่ ดิ ว่าค�ำสัญญาทีว่ า่ นัน่ มีอยูจ่ ริง
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