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คำ�นำ�

อยู ่ๆ ก็นึกอยากดูสารคดี ข้ึนมา แต่จะมีสารคดีไหนถ่ายทอดเรื่องราว 

ระหว่างกระต่ายกับหมทีีไ่ม่ใช่ในรปูแบบล่ากินเป็นอาหารบ้างนะ ก็เหมอืนจะมอียูเ่ล่มหน่ึง 

ที่ชื่อว ่า 'Be Bear Bae หมีแต่รัก' เล่มน้ีน่ะเอง นึกสงสัยขึ้นมาเลยล่ะสิว ่า 

กระต่ายกับหม ี ถ้าไม่จบทีก่ระต่ายถูกกินแล้วจะจบยังไง...จะว่าไปเล่มน้ีก็จบไม่ต่างกัน

สักหน่อยนี่นา

เอาเป็นว่าถ้าอยากรูต้อนจบ ก็เริม่อ่านบทนำาเสยีดีๆ  แต่จะให้ดกีว่านีก็้แนะนำาอกีเล่ม

ทีถ้่าอ่านควบคูกั่นไปแล้วจะย่ิงกลมกล่อม 'Truth or Dare เกมท้ารกั' เล่มนีไ้ม่มอีะไร

เก่ียวกับสัตว์ป่า แต่ก็น่าสนใจพอกันเพราะเป็นเรื่องราวการเดินทางของผีเสื้อไปยัง 

ดวงจันทร์...

อ่านมาถึงบรรทัดนี้แล้วคงคาใจตงิดๆ กัน แต่ทางนี้ก็ไม่คิดเฉลยอะไรอยู่ดี  

ขอให้นักอ่านทุกท่านลองค้นหาเรื่องราวเหล่านั้นด้วยตัวเองดู

ด้วยไมตรีจิต

สำานักพิมพ์เอเวอร์วาย
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ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยาย everY ได้ที่

www.facebook.com/everyyyyy

ส�ำหรับผู ้อ่ำนที่มีอำยุ 18 ปีข้ึนไป

โปรดใช้วิจำรณญำณในกำรอ่ำน
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เราเริ่มเล่าเรื่องด้วยกาลครั้งหนึ่งได้ไหม เชยไปไหม

อา ไม่ใช่การ์ตูนดิสนีย์ด้วยนี่นะ

...

กาลครั้งหนึ่ง ไม่ค่อยนานเท่าไหร่ ประมาณ...สองสามอาทิตย์ก่อนได้

มีหมีตัวหน่ึงอาศัยอยู่ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นหมีตัวโต  

หน้าด ุแต่เวลาย้ิมแล้วน่ารกัมาก (มากๆ) เน้ือแท้เป็นหมใีจดี ตลกเป็นบางครัง้...

ตัวหอม...ขี้เขิน แล้วก็ชอบเกาคาง...คางท่ีมีเคราตัดแต่งอย่างดีรอบริมฝีปาก 

ทีค่ล�า้นดิๆ เพราะสบูบหุรีจ่ดั หมรีกัเคราพอๆ กับกีตาร์ของเขา หมเีล่นดนตรเีก่ง 

ร้องเพลงเพราะ แต่ไม่ค่อยมีเซ้นส์ด้านการเลือกสมาชิกวงเท่าไหร่ ต้ังวงทีไร 

ก็พังไม่เป็นท่า

ไม่มีเซ้นส์พอๆ กับเรื่องความรักนั่นล่ะ

หมีตกหลุมรักผู้ชายคนหน่ึง...เป็นรักข้างเดียว รักข้างเดียวท่ีไม่มีทาง

สมหวัง เพราะผีเสื้อแสนสวยเลือกบินเคียงคู่ดวงจันทร์ หมีก็เลยอกหัก  

เป็นได้แค่หมีเห่าเครื่องบิน

ทีนี้...ตัดภาพมาที่เรา

เราก็เล่นดนตรเีหมอืนกัน เหมอืนในหนังเลย อยู่ๆ เขาก็มาจบีเราเข้าวง 

ตอนนั้นเราคิดว่าเขามาจีบเราเป็นแฟน ก็เลยตอบตกลง...

มารู้ทีหลังว่าไม่เก่ียวกันก็เลยเฟลหน่อยๆ แต่ไม่เป็นไร แค่ได้อยู่ใกล้ๆ 

บทน�า
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Be Bear Bae หมีแต่รัก6

ได้ยินเสียงเพราะๆ เห็นรอยยิ้มน่ารักของเขาเราก็พอใจ

เพ่ือนบอกว่าเราแรดที่ยอมตามเขาต้อยๆ ง่ายๆ แต่แม่เคยบอกว่า 

เราจะท�าอะไรก็ได้ แค่ซื่อตรงกับความรู้สึกตัวเอง

เราเชื่อแม่

แต่ก็ยังต้องมีเพื่อนไว้พึ่งพา เพราะตอนนี้ก�าลังเจอปัญหาใหญ่...

เราชอบเขาน่ะ เข้าใจใช่ไหม เหมอืนถูกหมตัีวโตแอต็แท็กเตม็ๆ ตรงหัวใจ 

ปล่อยไปไม่ได้ ไม่อยากปล่อย แล้วเราก็ใจร้อน ก็เลยเผลอพลั้งปาก...

'ถ้าป๊าตัดใจจากพิชญ์ได้แล้ว ขอเราจีบได้ป่ะ...'

นั่นแหละ ปัญหาใหญ่

"คือมึงจะจีบเขา?" เพื่อนสรุปหลังจากเราอุตส่าห์เล่าเสียยืดยาว

"อืม" เราพยักหน้า หันปากซองขนมส่งให้เพ่ือนรัก ต้ังใจจะติดสินบน  

แต่คนขี้บ่นยังไม่หมดค�าถาม

"แล้วเขาตัดใจจากคนนั้นได้ยัง" เราชะงัก ก่อนจะพยักหน้าอีกครั้ง  

เอ่ยเบาๆ

"เขาบอกว่าได้แล้ว"

"แล้วมึงก็เชื่ออ่ะนะ"

เชื่อสิ เชื่อหมดแหละคนนั้น

เราได้แต่คิดในใจ พูดออกไปเดี๋ยวโดนบ่นว่าใจง่ายอีก

เพ่ือนหยิบขนมเข้าปากเคีย้วกร้วมๆ พลางท�าหน้าหนกัอกหนักใจ คงรูว่้า

เราไม่อยากฟังค�าบ่นเลยเปลี่ยนประเด็น

"แล้วมึงจะจีบเขายังไง คณะก็อยู่ตั้งไกล"

อ ้าว คณะต้องอยู ่ใกล ้ เหรอถึงจะจีบได ้  ลุงเราเป็นอธิการบดี  

สั่งย้าย'ถาปัตย์มานี่ได้ไหม

พูดไม่ได้อีก เดี๋ยวโดนชีทฟาดโครม

"เราเลยมาปรกึษา..." พอเอ่ยปากถึงตรงนี ้เพ่ือนเบกิตากว้าง โบกมอืพัลวัน

"มึงไม่ต้อง ไม่ต้องเลย คบกันมาจะสิบปีมึงเคยเห็นกูมีแฟนเหรอ"

ก็ไม่เคย วันๆ เห็นเพื่อนเอาแต่นั่งอ่านหนังสือจนตาคล�้า
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"ว่าแล้ว" เราถอนหายใจ เลือกปรึกษาผิดคนจริงๆ แหละ แต่นอกจาก

เพื่อน เราก็ไม่มีเพื่อนที่ไหน

"ไม่เป็นไร เรามแีผนส�ารอง" ฮบึขึน้มาใหม่ มองหน้าเพ่ือน เห็นแววตาสงสยั

เลยหยิบกระเป๋าผ้าข้ึนมาเทของทีอ่ยู่ด้านในออกมากองบนโต๊ะ เพ่ือนยิง่ขมวดคิว้

"ไปยืมห้องสมุดมา" มองเพ่ือนที่หยิบแผ่นดีวีดีไปพลิกดูพลางอธิบาย  

"อันน้ันหมีสีน�้าตาล...หมีขั้วโลก...หมีแพนด้า...มีหมีหมากับหมีควายด้วย 

แต่ไม่ได้หยิบมา เราว่าไม่ค่อยเหมือนเจดเท่าไหร่"

"เจ..."

"อันนี้สารคดีคนกับหมี National Geographic ด้วย น่าจะช่วยได้"

"เจ..."

"แล้วก็..."

"เจได" เราเม้มปาก เมื่อเพ่ือนเอื้อมมือมาก�าข้อมือทั้งสองข้างไว้  

กดลงกับโต๊ะด้วยสีหน้าเหมือนอยากจะระเบิดอะไรสักอย่าง

โดนมาหลายครั้ง หน้าแบบนี้หมายความว่าให้หุบปาก แล้วฟัง

เ พ่ือนมองหน ้าเรา ถอนหายใจ หลับตาสงบอารมณ์หน่ึงครั้ ง 

ก่อนยิ้มแบบน่ากลัวมากๆ ส่งมา

"เอาเป็นว่ากูจะไปถามเพื่อนๆ ให้ว่าเค้าจีบแฟนกันยังไง"

"..."

"ระหว่างนี้มึงจะท�าอะไรต้องปรึกษากู โอเคไหม" เรายังคงเม้มปาก  

วางสารคดีสัตว์นักล่าลงแล้วพยักหน้าเข้าใจ เพ่ือนท�าหน้าเหมือนแบกโลกไว้

ทั้งใบ แต่สุดท้ายก็ผ่อนลมหายใจหนักๆ ปล่อยมือแล้วตบบ่าเราสองสามที

"ไม่ต้องห่วง กูช่วยมึงเอง"

เห็นไหม เพื่อนพึ่งได้
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เพื่อนบอกว่าถ้าจะจีบใคร ควรรู้ว่าเขาชอบคนแบบไหน

ป๊อกๆๆๆๆ

"โห มมีอ'ไซค์ด้วยว่ะ" เจดเอ่ยกลัว้หวัเราะ เมือ่เราขบัเวสป้าสขีาวนวลตา

มาจอดเทียบข้างคนตัวโต

วันนี้วันหยุด เรามีนัดซ้อมดนตรีกัน เราอาสามารับเจดเพราะต้ังใจ 

จะพาไปกินข้าวกลางวัน

ปกตเิจดจะเป็นคนไปรบัเรา แต่ตอนนีส้ถานะมนัเปลีย่นไปแล้วใช่ไหมล่ะ 

จะจีบเขา เราก็ต้องเป็นฝ่ายท�าคะแนน

"อือ กลัวรถติด เลยขับมะลิมา" บอกพลางย่ืนหมวกกันน็อคอีกใบให้  

เจดรบัไปถือไว้พลางมองเราสลบักับเบาะนัง่ด้านหลงั แล้วก็ยืนย้ิมอยู่อย่างน้ัน

"ถามจริง เคยให้ใครซ้อนป่ะ"

เราพยักหน้า "เพื่อน"

หอเราอยู่ใกล้คณะ เวลารีบๆ ก็จะพาเพ่ือนซ้อนมะลิไป มันเร็วกว่า  

แต่ร้อน เพื่อนไม่ชอบ บ่นประจ�า

"แล้วเพ่ือนตวัเท่าไหน" เราเลกิคิว้ ไม่ค่อยเข้าใจค�าถาม แต่ก็ยืดแขนขึน้

กะคร่าวๆ

"เท่านี้" เพื่อนสูงกว่าเรานิดหน่อย เท่าอกเจดได้

เจดหัวเราะอีกรอบ ขยับเข้ามาใกล้ "แล้วเช็ก กูตัวเท่าไหน"

ข้อที่ 1
สเป็กหมี
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คราวนี้เรายืดสุดแขน แต่ไม่ถึงหัวเจด เลยลงมายืนแล้วเขย่งนิดหน่อย

"เท่านี้" สูงมาก สมเป็นหมียักษ์

งีเ้ป็นแฟนกันคงล�าบากแย่ จะแต๊ะอัง๋เจดแต่ละทีคงแหงนหน้าจนคอหัก

"แน่ใจนะว่าซ้อนแล้วยางจะไม่แตก" เราร้องอ๋อในใจ พอจะเข้าใจแล้วว่า

เจดกังวลอะไร เลยนั่งลงอีกรอบ ขย่มๆ ให้ดูพลางสบตาให้เขามั่นใจ

"มะลิแข็งแรง"

☉ ------------------------------------------------------ ☉

เห็นไหม บอกแล้วไม่แตก

สุดท้ายมะลิก็พาเรากับเจดมาถึงร้านก๋วยเตี๋ยวอย่างปลอดภัย เป็น 

ร้านที่เขาพาเรามากินตอนเจอกันคร้ังแรก และน่าจะเป็นร้านประจ�าของเจด 

เพราะทนัทีทีเ่ข้ามาเจ้าของร้านก็ถามว่าเอาเหมอืนเดิมใช่ไหม แล้วค่อยหันมา 

ถามออเดอร์เรา

เรามองเจดคีบเส้นก๋วยเตี๋ยวเข้าปาก ในหัวพยายามหาทางท�าภารกิจ 

ที่เพื่อนมอบหมาย...

'ล้วงสเป็กเขามาให้ได้'

"เจด..."

"วันหลังบอกเขาว่าไม่ใส่ผักดิ เสียดาย" เรากลืนค�าถามตัวเองลงไป  

เมื่อเจดโพล่งขึ้นมาพลางคีบผักท่ีเราเขี่ยไว้ตรงขอบชามไป แล้วคีบลูกชิ้น 

ในชามตัวเองมาให้

"อืม" เราพยักหน้า ไม่ได้บอกว่ามันชิน

ปกตเิวลามากับเพ่ือนเราจะถูกบงัคบัให้กิน โดนบ่นสารพัดจนเรายอมกิน 

เพราะแบบน้ีมัง้เราถึงชอบเจด เจดไม่เคยบงัคบัเรา ไม่จูจ้ีจ้กุจกิ รูว่้าเราไม่กินผกั 

เจดก็จะแอบขโมยผักจากชามเราไป พร้อมสละลูกชิ้นมาตอบแทนให้

น่ารัก

"แล้วเมื่อกี้จะพูดอะไร" คราวนี้เจดเงยหน้าถาม เราชะงัก
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อ้าว ลืมอ่ะ

เจดหัวเราะหึ เราจ้องหน้าเจด พยายามคิดสักพักก็นึกออก

"เจดชอบกินแซลมอนไหม" ไม่เก่ียวกับเรื่องสเป็กหรอก แค่มองเจด 

กินก๋วยเตี๋ยวแล้วมันอดคิดไม่ได้

"ไม่อ่ะ"

"อ ้าว ท�าไม" เราเบิกตาอย ่างตกใจ เจดเงยหน้าข้ึนมาอมย้ิม  

ในปากเคี้ยวลูกชิ้นไปด้วย

"แล้วท�าไมต้องชอบ"

"ก็..." เราดูสารคดีมา ภาพหมีกริซลีย์อ้าปากงับปลาแซลมอนมันติดตา

"ก็?"

"เปล่า" แอบขีดฆ่าลสิต์ในหวัทิง้ไป ศกึษาเจดจากสารคดไีม่ได้จรงิด้วยอ่ะ

เจดเลิกคิ้ว ท่าทางไม่ค่อยเก็ตที่อยู่ๆ เราก็ถามแต่ก็ยักไหล่อธิบาย 

"แซลมอนมันแพง ไม่มีปัญญากินบ่อยเลยไม่ชอบละกัน"

เกี่ยวกันเหรอนั่น

"เราเลี้ยงเอง" พูดโพล่งออกไป สีหน้าคงจริงจังไปหน่อย เจดเลย 

จิ้มนิ้วลงมาระหว่างคิ้วย่นยับของเราแล้วยิ้มข�า

"โปรโมชั่นดีจังคุณ"

แล้วจะเปลี่ยนมาใช้เครือข่ายเราไหมล่ะ

...ไม่กล้าถามหรอก ป๊อดอ่ะ

☉ ------------------------------------------------------ ☉

สรุปเราลืมถามว่าเจดชอบคนยังไง

แต่ความจริงอาจจะไม่ต้องถามก็ได้...ประวัติออกจะชัดเจน

บอกแล้วว่าเจดเคยชอบคนคนหน่ึง ชื่อน้องพิชญ์ เป็นเด็ก'ถาปัตย์ 

เหมือนเจด แถมยังเป็นพี่รหัสน้องรหัสกัน

น้องพิชญ์เป็นผูช้ายตวัสงูๆ ขาวๆ ไว้ผมยาวประบ่า มเีอกลกัษณ์บางอย่าง 
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ที่ท�าให้โดดเด่นกว่าคนทั่วไป เจอครั้งแรกก็ท�าเราใจสั่นแล้ว ถ้าเราเป็นเจด  

ได้ใกล้ชิดขนาดนั้นก็คงตกหลุมรักน้องเขาง่ายๆ เหมือนกัน

โชคช่วยเราทีน้่องพิชญ์มแีฟนแล้ว ชือ่เตวชิญ์ เป็นมอืกลองของวงเราเอง 

เจดถูกใจคนน้ีมาก อวยทะลุเพดานจนเราอยากรู้ว่าจะเก่งสักแค่ไหน แล้วก็ 

พบว่าเจดไม่ได้พูดเกินไป เตวิชญ์เก่งมาก ท้ังท่ีเล่นเพลงท่ัวๆ ไป แต ่

จังหวะของเขามีบางอย่างที่แตกต่าง น�้าหนักที่ตีออกมาแต่ละครั้งหนักแน่น 

เร้าอารมณ์ทั้งเราทั้งเจดให้อยากเล่นตามให้ได้

ที่ส�าคัญเตวิชญ์เป็นคนมีเสน่ห์...มีเสน่ห์มาก ท้ังตอนตีกลองหรือ 

ยืนอยู่เฉยๆ ก็ท�าคนเหลียวหลัง ไม่ใช่แค่หน้าตา แต่เหมือนมีออร่าบางอย่าง 

ที่ละสายตาไม่ได้

เจดเคยเล่าว่าน้องพิชญ์กับเตวิชญ์รักกันมาตั้งแต่สมัยมัธยม มีเรื่องที่

ท�าให้เตวิชญ์หายไปเป็นปีๆ ก่อนจะกลับมาในฐานะเด็กซิ่วคณะเดียวกัน  

ตอนนี้น้องพิชญ์กับเตวิชญ์กลับมาคบกันอีกครั้ง แบบรักกันมากๆ

เราจินตนาการไม่ออกหรอกว่ารักกันมากๆ เป็นยังไง กระท่ังได้มาเห็น

กับตา

"ปูน กินข้าวยัง"

โฮ่ง!

เสียงเห่าตอบรับเรียกให้เจ้าของค�าถามหัวเราะเบาๆ

เราหันไปมอง...เป็นเรือ่งธรรมดาไปแล้วทีเ่วลาน้องพิชญ์ปรากฏตวัขึน้มา

สายตาก็จะมองไปทีน้่องอตัโนมติั ไม่ได้ตัง้ใจสกันดิ แต่ก็อดจบัจ้องเรอืนร่างสงูบาง 

ที่เคลื่อนกายคล้ายผีเสื้อขยับปีกไม่ได้

พลิ้วไหว งดงาม มีเสน่ห์ดึงดูดอย่างยากจะอธิบาย

เจดบอกว่าพิชญ์ตดิแฟนมาก แต่เราว่าเตวิชญ์ต่างหากท่ีขาดน้องไม่ได้  

พอพิชญ์หย่อนสะโพกนัง่ลงข้างๆ คนตัวโตกว่ากเ็อือ้มแขนออกไปเก่ียวเอวบาง

มาน่ังตักพลางจูบขมับซ�้าๆ หยอกเย้าคนรักที่เพ่ิงตื่นนอน พอน้องหัวเราะ  

ริมฝีปากเรียบตึงก็ยิ้มตาม

เห็นท่าทางแบบนั้นทีไรเราก็อดท่ึงไม่ได้ ปกติเตวิชญ์น่ากลัวจะตาย  
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ยิ้มแบบนี้ให้คนอื่นที่ไหน ใจดีเฉพาะกับพิชญ์นั่นแหละ...

"...!" เหมือนรู้ว่าถูกนินทาอยู่ในใจ คนท่ีคลอเคลียอยู่กับซอกคอขาว 

ถึงได้เหลอืบตาขึน้มา แค่มองนิง่ๆ เราก็สะดุ้งโหยง เผลอเล่นผดิคย์ีจนกลบัล�า

แทบไม่ทัน

เบือนหน้าหนีไปก็เห็นคนที่นั่งจิบน�้าอยู่ข้างๆ ย้ิมข�า จนต้องตีหน้าบึ้ง 

กลับไป

ไม่ต้องมาเยาะเย้ยเลยหมียักษ์ อย่าให้โดนดุบ้างแล้วกัน

ประเดน็ก็คือเรารูแ้ล้วว่าสเป็กหมเีป็นยังไง ถ้าชอบพิชญ์ก็คงสงูๆ ขาวๆ...

ซึ่งตรงข้ามกับเราทุกอย่าง

ถ้าเป็นแบบนี้ เราควรท�ายังไงดี

"กินแอปเปิ้ลป่ะ"

หลงัจากซ้อมเพลงท่ีลสิต์ไว้อกีครัง้ก็พัก ฟ้ามดืพอดเีจ้าบ้านเลยชวนกินข้าว

ด้วยกัน เตวิชญ์ไปท�าอาหาร ส่วนเจดออกไปโทรศัพท์ เรานัง่แบบ็อยู่บนโซฟา

ไม่ทันไร คนที่แอบนินทาอยู่ในใจตลอดวันก็มานั่งใกล้ๆ

เรารับแอปเปิ้ลมา กัดไปได้ค�าหนึ่งก็สะดุ้งสุดตัวเพราะอยู่ๆ น้องพิชญ ์

ก็ทิ้งตัวลงมาหนุนตัก

"เฮ้..." เราก�าลังจะไล่ แต่พอสบตาเจ้าของดวงตาสีอ่อนก็ชะงัก

หน้าใสจัง

"เจเล่นเบสมานานยัง"

เรากะพริบตาปริบๆ เมื่อถูกถาม ควรชินใช่ไหมท่ีอายุมากกว่า แต่ 

ไม่มีใครเรียกว่าพี่สักคน

"ตั้งแต่ ม.ต้น"

"มิน่า เล่นเก่งมาก"

"..." ไม่ใช่ครั้งแรกที่ถูกชมสักหน่อย ไม่ต้องหน้าร้อนก็ได้เจได

"โชคดีของป๊าท่ีลากเจเข้าวงได้" น้องพูดข�าๆ พลางสบตาเรา ดวงตา 

สีน�้าตาลอ่อนสดใสจนเราเผลอยิ้มตาม
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ท�าให้นึกขึ้นได้ว่าคร้ังหนึ่งเจดเคยบอกเราว่าน้องน่ารัก ใครอยู่ด้วย 

ก็สบายใจ

เราเชื่อสนิทเลยตอนน้ี ท้ังที่มองเผินๆ ดูหย่ิง ใบหน้ารั้นๆ ดูเอาแต่ใจ  

แต่พิชญ์เฟรนด์ลี่กว่าที่คิด พอน้องเข้าหาใครก็เหมือนจะสนิทด้วยง่ายๆ

เสน่ห์แรงขนาดนี้ ถ้าเราเป็นเตวิชญ์คงหวงตาย

"ถ้ากับข้าวเสร็จแล้วปลุกหน่อยนะ" เราเลิกคิ้วมองคนที่ยังนอนหนุน 

อยูบ่นตกั ไม่ได้ปฏเิสธจนกระทัง่น้องหลบัตา ในใจท้วงว่ายังไม่สนิทกันขนาดน้ัน 

แต่ในความเป็นจรงิเรากลบันัง่น่ิง ไล่มององค์ประกอบบนใบหน้าชวนหลงใหล 

ทีละส่วนอย่างห้ามใจตัวเองไม่ได้

มือเจ้ากรรมเผลอยกขึ้นมาเกลี่ยผมสลวยออกจากใบหน้า อยากจะ 

ลูบผมสวยๆ อีกสักหน่อยแต่ต้องห้ามใจไว้ ถ้าเจ้าของเขามาเห็นเข้าเด๋ียวมือ 

อาจจะกุด เล่นเบสไม่ได้ตลอดกาล

"หึ" คิดไม่ทันขาดค�าก็สะดุ้งวาบ แต่หันไปมองก็โล่งใจ ไม่ใช่เตวิชญ์  

เป็นหมียักษ์ที่ไม่รู้ยืนล้วงกระเป๋ามองอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่

เรามองหน้าเจดนิ่ง ส่งสายตาถามว่าข�าอะไร แต่นอกจากจะไม่ตอบ 

เจดยังทิ้งสายตาเป็นปริศนาเอาไว้

สายตาที่สบกับคนบนตักเราท่ีไม่รู้ลืมตาขึ้นมาตอนไหน คล้ายสื่อสาร 

อะไรกันโดยที่เราไม่เข้าใจ

☉ ------------------------------------------------------ ☉

"สเป็กสูงสัด" ใช่ไหมล่ะ เป็นแค่หมียักษ์ ริอ่านไปชอบสมบัติของคณะ 

ได้ยังไง

สมน�้าหน้า อกหักเลยเห็นไหม

"หูย คนกดไลค์สามหมื่น ยอมแพ้เหอะเจ" โยนโทรศัพท์ท่ียังค้าง 

หน้าอินสตาแกรมน้องพิชญ์มาตรงหน้าเราพลางยกมือสองข้าง ยกธงขาว

เพื่อนนะ...นอกจากจะไม่ให้ก�าลังใจ...
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"แต่น้องพิชญ์มีแฟนแล้ว" หมายความว่าเราไม่ต้องแข่งกับน้องเขา  

ถูกไหม

ถึงจะยังดูสนิทสนมกันมาก แต่เจดบอกว่าตดัใจแล้ว เราก็จะเดนิหน้าต่อไป

"แล้วมึงจะเอายังไงต่อ เขาพลาดคนนี้ ก็ใช่ว่าจะเปลี่ยนสเป็กนี่หว่า"

จรงิด้วย ถ้าสเป็กเจดเป็นแบบน้องพิชญ์ก็เหลวเป๋ว เราแพ้ตัง้แต่หน้าประตู

"บอกแล้วให้กินผัก จะได้สูงๆ ไง"

โห้ย! แล้วมันทันที่ไหน

"มงึสงูกว่านีไ้ม่ได้ ขาวเท่าเขาไม่ได้ ก็เหลอืแค่ไว้ผมยาวแล้วล่ะท่ีพอท�าได้" 

เพ่ือนยักไหล่อย่างเหน่ือยใจ

"อา..." ก่อนเปลีย่นเป็นขมวดคิว้เมือ่เรากะพรบิตาปรบิๆ ใส่อย่างนึกได้

"เจ"

จริงด้วย...

"เดี๋ยว..."

ผมยาว!

☉ ------------------------------------------------------ ☉

เพื่อนบอกว่าถ้าจะรอผมยาวคงต้องจีบปีหน้า

แต่เราบอกว่าเราใจร้อน รอปีหน้าไม่ไหว

คิดแล้วคิดอีกก็ไม่รู ้ต้องท�ายังไง เพ่ือนก็ท�าท่าไม่อยากช่วย เราเลย 

หันไปปรึกษาจีน พ่ีสาวเรา รายน้ันเขาผมสั้นไวยาวไวแถมเปลี่ยนวันละทรง

เหมือนเสกได้

จีนไม่ถามด้วยซ�้าว่าท�าไม พอเราบอกอยากไว้ผมยาว พ่ีสาวก็หัวเราะ 

บอกว่าช่วยได้

เราบอกหรือยังว่าจีนแต่งหน้าเก่งด้วย เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดัง  

คนตามเกือบล้านแล้ว

ทีนี้...
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"เจ...กูว่ามันไม่ใช่"

อือ...เราก็ว่าไม่ค่อยใช่

ผมสีด�าเคลียบ่ากับขนตาหนาๆ ท่ีเราจ�าได้ว่ามันท�าให้มีเสน่ห์มาก 

ตอนน้องพิชญ์กะพริบตา พอมาอยู่กับหน้าเรามันกลับต่างออกไป...

เพราะสีผิว เพราะตา เพราะปาก หรือเพราะอะไร

"พี่จีนแกล้งมึงชัดๆ" เพื่อนตอกย�้า

"จีนบอกว่าน่ารัก" เราพยายามเรียกความมั่นใจ

ก็ท�าอะไรไม่ได้แล้วนี่ เอาออกไม่เป็น จีนบอกให้รอ

"มันก็...น่ารัก...แต่แบบ..." เพ่ือนอ�้าอึ้ง แก้มแดง แถมหูก็แดง สีหน้า

เหมือนจะร้องไห้ "มันน่ารักไป"

"..." หมายความว่าไม่ดีใช่ไหม

"แล้วน่ีมงึนดัเขาไว้ตอนไหน" เหมอืนเหน่ือยจะอธิบาย เพ่ือนเลยหงายตงึ

ลงบนเตียง หาเรื่องเฉไฉ

เรามองนาฬิกา "ต้องไปแล้ว"

นัดดูหนังกับเจดไว้ เราอาสาจะไปรับเขาที่คณะเหมือนเคย

"ไม่ต้องเอามะลไิปเลยนะ" เหมอืนรูว่้าเราก�าลังจะหยิบกุญแจ เพ่ือนเลย

รีบดักทางเสียงเข้ม เราชะงักมือ หันไปเลิกค้ิวถามว่าท�าไม แต่เพ่ือนไม่ตอบ 

คว้ากุญแจรถยนต์โยนมาให้

เรายักไหล่ เอากะทิไปแทนก็ได้

"ไปนะ อยากได้อะไรก็ไลน์มา" เราบอกทิ้งท้าย เดินไปหยิบกระเป๋าเป ้

มาสะพาย

"ภาวนาให้หมีมึงไม่หัวใจวาย"

ได้ยินเสียงเพื่อนพึมพ�าตามหลัง แต่คิดว่าน่าจะไม่ได้คุยกับเรา

☉ ------------------------------------------------------ ☉

เรามาถึงก่อนเวลา เลยไลน์ไปบอกเจดว่ารออยู่ลานจอดรถข้างคณะ  
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เจดไม่เคยเจอกะทิ เราเลยออกมายืนรอข้างนอกจะได้เห็นชดั ก้มหน้าเล่นมอืถือ

สักพักก็ได้ยินเสียงฝีเท้าพร้อมเสียงคุยของคนกลุ่มใหญ่ดังข้ึน เห็นหมีตัวโต

โบกมอืลาเพ่ือนก่อนเดนิแยกออกมา พร้อมๆ กับเสยีงแจ้งเตอืนจากโทรศพัท์เรา

ดัง

'เสร็จละ'

เราไม่ได้บอกว่าเห็นเจดแล้ว แต่ส่งสติ๊กเกอร์โอเคกลับไป จากตรงน้ี 

ก็เห็นสีหน้าอีกฝ่ายที่อ่านแล้วยิ้มบางๆ

อา...ท�าหน้าแบบนี้เองตอนอ่านข้อความเรา

น่ารักจัง

เราเลยส่งสติ๊กเกอร์ตลกๆ ไปอีก คราวน้ีเจดข�า ย้ิมกว้างจนเห็น 

เขี้ยวสองข้าง

มองแล้วก็หลดุย้ิมตาม แต่สงสยัจะจ้องนานไป เจดเลยรูต้วั เงยหน้าขึน้มา

สบตา...

"..."

"..."

สักสามวินาทีได้...แล้วเจดก็เดินผ่านไป...

อ้าว...?

เรายัดมือที่ก�าลังจะโบกทักทายซุกลงในกระเป๋าเสื้อฮู้ดตัวใหญ่เก้อๆ  

มองตามแผ่นหลังกว้างที่เดินผ่านหน้าไปซะเฉยๆ อย่างไม่เข้าใจ

ไปไหนอ่ะ

ระหว่างท่ียืนงง คนตัวโตก็หยุดเดิน มองซ้ายมองขวาแถวท่ีจอด 

รถมอเตอร์ไซค์ ท่าทางงงๆ สกัพักก็ก้มหน้าพิมพ์อะไรสกัอย่างในมอืถืออกีครัง้

'อยู่ไหน'
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นี่ไง...อยู่นี่ครับ

'ไม่ได้เอามะลิมา'

เราพิมพ์ตอบแบบนัน้เพราะคดิว่าเจดคงเข้าใจผดิ เห็นคนตวัโตร้องอ๋อเบาๆ 

มองซ้ายมองขวาอีกครั้ง เราเลยพิมพ์บอกพิกัดให้

'ทางซ้าย'

เจดหันมาสบตาเราหนึ่งครั้ง...แล้วจากนั้นก็มองผ่านไป

"..." ไม่ทันไรก็ชะงัก หันกลับมามองหน้าเราอีกรอบ

"ไง" เรากลวัเจดหนัหนีอกี เลยโบกมอืทักทาย แต่แทนทีจ่ะเดนิเข้ามาหา 

เจดกลบัยืนน่ิงอยู่ท่ีเดมิ มองเราหวัจรดเท้า แล้วก็เท้าจรดหัวอกีครัง้ด้วยสหีน้า 

ที่บอกยากมากว่าก�าลังคิดยังไง

"เจ...ได?"

หมีตัวโตตาโปนเท่าไข่ อ้าปากพะงาบๆ เหมือนพยายามจะพูดอะไร  

หูทั้งสองข้างค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีแดงจัดเหมือนก�าลังจะระเบิดภายใน...

สาม...

สอง...

หนึ่ง...

"เชี่ยยย!"

บู้ม...

เราท�าซาวนด์เอฟเฟ็กต์ให้

☉ ------------------------------------------------------ ☉

แล้วเจดก็ไม่พูดอะไรกับเราอีกเลยสักค�า

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
http://store.jamsai.com/9786160624119.html
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