
“DON’T FORGET”  

oneshot l G l Bandfic, WAFF    

Teller: The Youngest  

   

….  

   

―นั่นน่ะ ...อา ถึงงั้น –ก็เหอะ  ...พวกพี่นี่น้า ไม่เห็นต้องโอเว่อร์ขนาดนั้นเลยหนิ่ฮะ‖  

/----/  

―ใครว่าล่ะ ...น่าขายหน้า ตะหาก‖  

/----/  

―ป เปล๊า ...ก็แค่ ดแูว๊บๆ บังเอิญเห็น ..ก็เลย ดูไปงั้น --ผ่านๆ น่ะ‖  

/----/  

―น นี่ ..หยุดซักได้แล้ว ไม่หย่ังงั้น –จะวางสายละนะ‖  

/----/  

―อ อือ‖  

/----/  

 ―ได้---...งั้นเดี๋ยว ผมวาง---‖  

/----/  

   

―เฮ้ออยย ... ไม่คุยแล้ว!  แล้วก้อนะ ถ้ายังไม่เลิกเซ้าซี ้คราวหน้าโทรมาอีก—จะไม่รับสาย‖ เขาขมวดคิ้วดุ ก่อนท า
เสียงกร่น  

Grrrr  

―เข้า---ใจ๊!!!”  

   

โดยไม่รอฟังอีกฝ่ายที่ดูเหมือนว่าจะยังเย้าไม่เลิก มือยาวก็ย่ืนโทรศัพท์ ส่งต่อให้อีกคน ―จะคุยด้วยฮะ‖  

―อ อือ‖ เขารับโทรศัพท์ไป สีหน้าเหรอหราหากปรากฏย้ิมน้อย  



―ผมจะไปนอนแล้ว ฮยองใช้เสร็จ ก็วางไว้แถวๆ นั้นละกันนะ‖ ผมมองเห็นเขาที่ก าลังทักทายจอมจุ้นปลายสายด้วย
ค าพูดที่ไม่พิเศษพยักหน้ารับ ก่อนจะเดินเลี่ยงออกจากห้องโถงไปยังระเบียง  

   

ส่วนผม –หันหลัง และก าลังเดินกลับเข้าห้องตัวเองก็จริง ...แต่  

   

//ยุนโฮฮะ ---พี่จ าได้รึปล่าว  

คนที่...มักจะขี้หลง ขีล้ืม อย่างฮยอง  

จะจ า วันพิเศษ อย่างวันนี้ ...ได้ม้ัยนะ//  

   

....  

   

ในสายหรือครับ ... อา ถูกแล้ว  ---คนเดียว ที่ชอบท าให้ผมหงุดหงิดอยู่เรื่อย คนเดียวที่กล้ากระหน่ าโทรหา ทั้งๆ ท่ี
บางที ถึงผมไม่ว่างรับก็ยังจะโทรยิก จน ---ไม่รู้นะ ... เหมือนมันเป็นเรื่องปกตไิปแล้ว เค้าไม่ยอมหยุดโทรหรอก ถ้า
วันนั้นทั้งวัน ผมยังไม่ตอบกลับ ผมเอง ...อา ก็เริ่มรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นไอ้โรคจิตอย่างที่เค้าว่า  

ไม่ใช่ไม่อยากรับนะฮะ ---แต่กับพี่แจจุง มัน..กรณีพิเศษ ถ้ารีบตอบสนอง จะแบบ--เสียเชิง ... เลยต้อง ปล่อยให้
เค้ารอ..  

ไม่ได-้ใจร้ายนะ แต่ฮยองน่ะ เป็นพวกมาโซ  ไอ้ที่ผมท า –จริงๆ ก็.. เข้าทางเค้าอยู่ เราสองคนเลยถูกจับให้เป็น
โซลไฟท์เตอร์ .. และไอ้ประเด็นที่คุยกันเมื่อกี๊นี ้ผมรีบตัดบทไปและดูเหมือนว่าจะเป็นต่อ แต่ไม่รู้สิครับ---  

   

พี่แจจุง ...  

อา คิดแล้ว...ก็นะ  

   

/ชางมิน ...ที่โดม เม่ือวานนี้น่ะ ดูแล้ว.. ใช่ม๊า  

อา จากความรู้สึกเลย ...  

ชางมิน --- นายดูไป ก็น้ าตาซึมไปด้วยใช่ม้ัยล่ะ  

บอกมาเดี๋ยวนี้เลย--- พูดให้ช่ืนใจหน่อย  

อ เฮ!่! --- อย่าตัดสายนะ เจ้าบ้า—ฟังฉันอยู่ม้ัย     

แค่ชมหน่อย –นายกลัวจะกินม้ือดึกไม่ลงรึไง ?  

อ ไอเด็กโรคจิต ---ห๊า?!! /  



   

 เฮ้อ ---  

ถึงผมจะไม่ยอมพูด ตอนที่ถูกเจ้าพี่โรคจิตนั่นคาดคั้น  

แต่ก…็นั่นแหละ ---  

   

พวกฮยอง  

เจ๋ง ...จริงๆ –นั่นหล่ะ  

   

   

ขอบคุณนะ .. ขอโทษที่ไม่ได้บอก  

แต่ทั้งสามคนน่ะ ...  พวกพี่ๆ เย่ียมยอด ไปเลย  

ได้พบกับทุกคน -- ได้มอบเสียงเพลง --ได้ยืนอยู่บนเวท ี 

   

ผมกับพี่ยุนโฮ  

ครับ ..พวกเรา---เห็นแล้ว  

   

ขอบคุณจริงๆ ---หน้าที่อันสมบูรณ.์.ในฐานะตัวแทน  

ยาก-มาก...ใช่ม้ัยครับ  

   

วันนั้น... ที่พวกพี่ท าให้ทุกคนที่รอเราอยู่ --มีความสุข  

อยากขอบคุณ.. จากใจ อีกครั้ง    

   

เรื่องร้องไห้ ---อยากรู้ให้ตาย ก็ไม่บอกหรอกฮะ  

   

วันนั้น...  

อา---จริงสินะ ทั้งที่พยายามแล้ว แต่ผมเอง... ยังกลั้นไม่ไหว  

   



...  

 

   

พอมาถึงห้อง หลังจากปิดประตูลง ..ผมก็ยืนพิงมันอยู่อย่างนั้น  

เหมือนจะเศร้านะ –แต่ส าหรับผม ...กลับรู้สึกถึงพลังและแรงฮึดสู—้บางอย่าง  

ความคิดถึง การรอคอย มันอาจเจ็บปวด  

แต่สิ่งที่เรารับรู้ถึงกันได ้---จากสิ่งเหล่านี้ คือ *ความรัก*  

พวกเราและทุกคน ---อา...ความผูกพันธ์ที่ดูราวจะมีช่องว่าง กลับเพิ่มขึ้น ...ทุกวัน - ทุกวัน  

จนเหมือนกับว่า มันไม่มีทางเลย ...ไม่น่าจะหนทางไหนอีกแล้ว ที่จะพรากความเช่ือระหว่างพวกเรา แม้ยาวนานแค่
ไหนก็ยังคง *ยึดม่ัน*  

   

ความรู้สึกนี้ ... ย่ิงใหญ่ เหลือเกิน ---และที่แน่ๆ ...มันเกิดขึ้นจริงๆ –กับผม กับพี่ๆ กับทุกๆคน  

บนโลกนี้ เรื่องที่ดูน่าเหลือเช่ือ ... มีผม---เป็นส่วนหนึ่ง ของเรื่องนั้น  

   

ที่โดม ...ที่ทุกคน และพวกฮยอง แสดงให้เห็น  

*ความเป็นหนึ่งเดียว นานแค่ไหน ไม่เคย –จืดจาง*  

   

//คิดถึง ...นะครับ//  

อา ----อยากบอกทุกคนด้วยตัวเอง ใจ..แทบขาด  

   



―อย่ารอคอย ด้วยความคาดหวัง ...  

โปรดรออย่างนี้ ด้วยรอยยิ้ม และเพราะหัวใจผูกพัน..  

ระหว่างเรา มากว่ารัก..มากกว่า --เช่ือม่ัน  

โปรดอย่าลืมความจริงข้อนั้น  

---รอ ด้วยกัน...นะครับ‖  

   

   

   

....  

   

   

  

Before bed: 2010JUN10  

ให้ตาย ... พี่ยุนโฮ ท าผม—นอนไม่หลับจริงๆ แฮะ ...  

อ่า ฮยอง--- ขอให้นึกออกเหอะนะ  

วันนี.้..ที่พี่แจจุงเค้าโทรหา นั่นเพราะมัน เป็นวัน*ครบรอบ*  

ฮยองที่มักขี้ลืมเสมอ---คราวนี้ จะ-รู้-ตัว-ม๊ายยย ?!  

   

[Choikang Changmin: โหมดแอ๊บเงียบ-แต่ใจจริงอยากโวยวาย]  

 

 

 

 

 

END OF ONE-SHOT: DON’T FORGET (Prince Shim’s part)  

======================================  

TVXQ! FAN-FICTION by RedPOISON  



                         “Don’t Forget” 

Yunho x Jaejoong 

oneshot l PG-13 l OTP, WAFF  

 A/N: Belated 3rd Wedding Anni. & sequel to from Changmin’s part ;P  

   

   

  

….  

   

   

ประตูถูกแง้มออกเนือย  ๆแลว้ร่างของคนที่เพิ่งเปิดมันออก ก็เดินเลี่ยงเข้าไปด้านในทันท ี... ฉันเอง ตอนก้าวผ่าน
ประตูบานนั้นและเดินตามเข้าไปเงียบๆ ... คงเพราะรีบๆ ล่ก  ๆตลอดทางที่มา เลยยังได้ยินเสียงหอบหายใจของ
ตัวเองอยู่เลย  

   

นอกจากจะเดินกลับเข้าไปโดยไม่ยอมหันกลับมาทักทายซักค า  ตอนเดนิก้าวตาม ยังแอบแปลกใจอยู่นิดๆ ... //เรา
เดินผ่านห้องรับแขกมาแล้ว ---ทว่า...กลิ่นหอมของกุหลาบในแจกันใบใหญ่ที่วางอยู่ตรงมุมนั้น กลับโชยแรงขึ้นใน
ห้องนี ้ ทั้งที.่.ห้องพักผ่อนที่อยู่ถัดมาอีกมุมหนึ่งของห้องชุดขนาดกว้าง ไม่มีแม้แต่น้ าหอมปรับอากาศ หรือดอกไม้
ที่ว่า วางประดับไว้//  

   

   

จากนั้น เมื่อมาถึงห้องนั่งเล่น ใบหน้าที่ปรากฏอยู่ทุกครั้งเวลาหลับตา ก็หยุดก้าว พร้อมหันกลับมาช้าๆ  

   

―อีกปี ...แล้วนะ‖  

   

หัวใจฉัน ... อา  

อาจเป็นเพราะวันนี้เป็นวันพิเศษ ไม่ก็ ---เพราะเราสองคน...ไม่ได้เจอกันนาน  

   

   

―ปีนี้ ยุนโฮ ก็ยังมาช้า‖ ทั้งที่มักจะต่อว่าฉัน หากน้ าเสียงและวงหน้าสว่างตรงหน้า  กลับพูด---ประมาณกระเซ้า  



   

―รีบ..แล้ว‖ ฉันอธิบาย มองเห็นดวงตาที่มองมาแล้วเลี่ยงไป ใบหน้านั้น ...พอพูดจบก็ก้มลงเล็กน้อย ―รีบมา 
จริงๆ ...นะ‖ มือสองข้างที่ไขว้กันอยู่ข้างหลัง ฉันยกมันขึ้นขึ้นมาแตะไหล่บางๆ พลางก้าวตรงไปหา และหยุดยืน
ใกล้ๆ ตรงข้าม  

   

ศีรษะของตัวเองที่โน้มต่ า หน้าผากที่ก าลังสัมผัสกลุ่มผมอ่อนนุ่ม ฉันหลับตาลง ---  

   

//อยากขอโทษ ที่ต้อง...ให้รอ  

อยากขอโทษ ... กับอะไรก็ได ้ --- อยากให้รู้ ...ถงึความไม่ได้ตั้งใจ ของฉัน//  

   

 ―ไม่ลืมก็พอ‖ ความอ่อนโยนของน้ าเสียง ลมหายใจที่ระอยู่ไม่ไกล... ตามด้วยสัมผัสอันนุ่มนวลตรงราวแก้มจากริม
ฝีปาก  

ใกล้ๆ หู แจจุงยังพูดต่อ แขนเล็กข้างหนึ่งลอยขึ้นเหนือไหล่ฉัน เกี่ยวให้ร่างที่สูงกว่าตน โน้มต่ าลงมา  

   

กลิ่นหอม ...ใกล้ขึ้น  

กลิ่น –บางๆ ...ของกลีบกุหลาบ  

   

   

―ที่จริงปีนี้ ฉันเอง ... ก็ไม่ได้เตรียมของขวัญ‖ แขนขาวอีกข้างตอนพูดก็ยืดออกไป เพราะจงใจหรือเปล่าไม่รู้ แต่ใน
ที่สุดร่างของเราก็ร่วงลงสู่ฟูกหนาในห้องนั่งเล่น  

   

เบาะนี้นุ่มมากและยังกว้างพอที่จะรองรับเราทั้งคู่ไดก้็จริง แต ่อา---ตัวฉัน ...ทั้งใหญ่และหนัก  

   

―แจจุง?‖  ฉันรีบลืมตา ห่วงว่าเป็นไง แจจุง ---เจ็บตรงไหนบ้าง?  

   

แต่แล้วสิ่งที่ได้เห็น ---บนเบาะที่มีร่างของเราล้มทับกันอยู่ ภายใต้ร่างนุ่มของแจจุง ก็มีกลีบอ่อนๆ สีแดงสลับขาว
ของดอกไม้กระจายอยู่ทั่ว    

   

―เป็นนี.่..ได้ม้ัย‖  



ทั้งที่เป็นห่วง แต่ใจฉันกลับ ...เต้นแรง ดวงตากลมวาวมีประกาย ดวงหน้าละมุนละไม ขณะพูดต่อ ก็จดจ้องมาที่ฉัน  

   

―เปลี่ยนเป็น สิ่งนี ้ ตัวฉัน---แทนของขวัญ‖ ปากแดงเรื่อ ขยับพูดอย่างเช้ือเชิญ .... ทั้งกลิ่นหอม ทั้งแววตาที่มอง
มา ท าเอาฉันแน่นิ่งไป  

   

―แจจุงน่ะหรือ?‖ ฉันทวน .... พลางไล่มองทั่วทุกส่วนประกอบบนใบหน้าจนแจจุงต้องหลับตา  เสียงหายใจใต้ร่าง
ฉันดังแรงขึ้น ผิวหน้าอ่อนบางถูกฉาบด้วยสีแดงเรื่อ แดงก่ า – และช่าง...งดงาม   ―ท าไม ...ถึงยอม‖ ฉันถาม
ต่อ  วางศอกและแขนแขนลงบนฟูกให้มันรับน้ าหนักตัว ก่อนโน้มใบหน้าลง  

   

 ―อ อา ปีนี้ ...เพราะยุนโฮ จ าได‖้ เสียงแผ่วตอบทั้งที่ยังหลับตา ―และเพราะ ...คิดถึง‖  แขนสองข้างโอบร่างฉันไว้ 
ครู่ต่อมามือเล็กนุ่มนิ่มก็ย่ืนมาแตะราวแก้ม ก่อนดวงตากระพริบไว  ๆจะคลี่ออกจากกันช้าๆ ―ช ฉัน --คิดถึง ...ยุน
โฮ  -มาก‖  

   

ปากอิ่มเริ่มสั่นไหว แววตาลุกโชน ลมหายใจร้อนผ่าว แจจุง...ก าลัง ฆ่า ฉัน  

   

อ อื้อ  

   

กลีบปาก แดงสดถูกฉันบดเบียดครอบครอง รสชาติที่ต้องละลาย ความหอมหวาน---ที่เพิ่มพูนทวี ....  

   

ทุกๆ –สัมผัส  

ทุกๆ –ความรู้สึก  

   

   

อ อื้อมม อ อาา 
 

   

   

//ของขวัญอันยิ่งใหญ่  

คือได้เกิดมาบนโลกนี้ ---และมีแจจุง ....ให้ฉัน ได้รัก//  

   



   

   

.......  

   

   

―เรื่องมัน ...ก็ เอ่อ ประมาณนี‖้  

   

ผ่านไปแล้ว น่าจะนาน กว่า..ช่ัวโมง ตั้งแต่รับสายต่อจากชางมิน ร่างใหญ่ของเขายังคงยืนอยู่นอกระเบียง วันนี้ ...
เป็นวันเดียวในรอบปี ที่ลีดเดอร์ใช้เวลาไปกับการคุยผ่านโทรศัพท์นานย่ิงกว่านาน  

   

―ว้า  งั้นก็...น่าเสียดายน่ะส‖ิ  

เสียงไพเราะเอ่ยออกมาพร้อมลมเอื่อยจากอาการถอนใจ ที่กระทบปลายสายเมื่อได้ฟังเขาเล่าเรื่องราวนั้นจนจบ  

   

―แจจุง‖ เขาอ่อนโยนเรียกช่ือนั้นแผ่วเบา ราวกับเจ้าของช่ือก าลังยืนอยู่ข้าง  ๆ―อา---อย่างน้อยปีนี้ ฉันก็ ---ไม่ได้ลืม‖  

‖หือมม?‖  

   

ฮ แฮ่มม  

―เพราะงั้นคราวหน้า ...เรา  อ เอ่อ -มา ท า -- อย่างในฝัน  ก กัน---นะ‖  

   

   

―ย ยุนโฮ!! …เดี๋ยวนี ้ 

ชักทะลึ่งใหญ่แล้วนะ‖   

   

   

   

-/////-  

   



.......  

   

   

สิ้นเสียงโวยวาย จากปลายสาย ก่อนเราจะบอกลาและวางไป ... แจจุงจะรู้ม้ัย ค าพูดทิ้งท้ายที่ดูเหมือนว่าไม่อะไร
เป็นพิเศษจะมอบความยินดีให้ตัวเขาได้มากมายมหาศาล  

   

   

 ―นี่---ยุนโฮ  

ปีนี้ ถึงเรา...จะห่างกัน  

แต่แปลกนะ ส าหรับฉัน ... กลับรักยุนโฮ ย่ิงกว่า ทุก  ๆปีที่ผ่านมาอีกนะ‖  

   

   

   

   

   

อือ ---ผ่านไป ...อกีปีแล้ว  

   

ปีที่สาม --- กับเรื่องราวมากมายรอบตัวเรา  

ปีนี้ ...ถึงจะเหงานิดๆ แต่กลับยังรู้สึกด.ี.. มันเหมือนทุกๆ ครั้ง แม้ว่าเราจะอยู่ห่าง  

   

เวลาหรือ ...  

อา--ไม่ว่าจะนาน ...ผ่านไป กี่เดือน กี่ปี ...  

   

ไม่เลย ....เขาไม่เคย ---ลืมวัน วันนี้---  

 และถ้าค าทุกค า ...จะสามารถเปล่งออกไปได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามอะไร  

   

   



เขาจะ----ไม่เก็บมันไว้    จะบอกแจจุง ...  

   

 ว่า *เขารัก*  

  

 

   

---------------  

   

 

-off shot-  

   

มันอดไม่ได้จริงๆ ครับ ...  

ท้ายที่สุด --- เจ้าของโทรศัพท์อย่างผม ก็ต้องออกจากห้องมาตรวจตรา  

   

ตอนนี.้..ดูเหมือนว่า พี่ยุนโฮก าลังจะวางสาย  

อา---ภาพที่ผมเห็น ใบหน้าของฮยองผ่านแสงสว่างของดวงจันทร์และหลอดไฟตรงระเบียง  

   

ย้ิมอุ่น – ท่าทางเป็นสุข ...ขนาดนั้น  

   

―...ยินดี ด้วยครับ  

ขอให้ทั้งคู ่...รักกันอย่างนี้---นานๆ และตลอดไป...เลยฮะ‖  

   

   

......  

[A silent voice; TVXQ!’s Little Prince]  

 



 

 

 

 

 

END OF ONE SHOT: “DON’T FORGET”  

=======================================================================  

Mood: Loved & Warmed ♥  

Music: Heart, Mind & Soul – TOHOSHINKI  

 


