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 เพียงเพลนิ  

 

ช่ือผลงาน  Before Valentine 

จ านวน      73 หน้า 

ราคา    99 บาท 

ประเภท   นิยายรัก Yuri 

บทประพนัธ์  เพียงเพลนิ 

ผู้จดัยอ่หน้า / พิสจูน์อกัษร เพียงเพลนิ 

ติดตามขา่วสารเพิ่มเติม  https://www.facebook.com/Venus909_writer 

   สงวนสิทธ์ิตามพระราชบญัญตัลิิขสิทธ์ิพ.ศ. 2537 ผลงานชิน้นี ้

เป็นลิขสิทธ์ิสว่นบคุคล ห้ามมีการคดัลอก ท าซ า้ ลอกเลียนแบบ 

ดดัแปลงเนือ้หาบางสว่น หรือทัง้หมดไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้ โดยไมไ่ด้รับ

อนญุาต หากต้องการน าไปใช้เพ่ือเป็นประโยชน์แก่สาธารณะกรุณา

ตดิตอ่ วีนสั (062-6633889) 
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เกร่ินน ำ 

 นิยายเร่ือง Before Valentine แต่งขึน้เน่ืองในวนัแห่ง

ความรัก อยากส่งมอบความสขุผ่านตวัอกัษรให้คนโสดทัง้หลาย  

เนือ้เร่ืองไม่ซ า้ซ้อนอะไร อ่านง่าย อบอุ่น อิ่มเอมใจ มีด้วยกนั 2

เร่ืองคือ 

- Before Valentine Yaoi (ผู้แต่ง ดาอนั) 

- Before Valentine Yuri  (ผู้แต่ง เพียงเพลิน) 

 

 ขอบคณุทกุท่านท่ีติดตาม ติ – ชม คอมเม้นท์เข้ามาได้ค่ะ 

ผิดพลาดประการใดผู้แต่งยินดีจะปรับปรุงแก้ไขเสมอ ขอให้มี

ความสขุกบัทกุๆ วนั 

Happy Everyday 

เพียงเพลนิ 
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แนะน ำตัวละคร 

  ‘เมย์’ นกัศกึษาสาววยั 20ปี สาวสวยร่างเล็กกะทดัรัด 

เพ้อฝัน ทะเยอทะยาน อยากได้ต้องได้แม้จะต้องแยง่มาก็เถอะ 

รักครัง้ใหม่กบัคนท่ี ‘ไม่ใช่’ ก าลงัเปล่ียนชีวิตเธอไปตลอดกาล  

 

 ‘นิชำ’ เด็กอจัฉริยะดีกรีอาจารย์ผู้สอนวยั 22ปี สาวห

มวย ขาว สงูสมส่วน ดดีูทกุกระเบียดนิว้ หรูหราตัง้ใจท างาน  อีก

ทัง้เป็นท่ีรักของนกัศกึษาทกุคน ใครจะรู้ว่าเบือ้งหน้าท่ีสมบรูณ์

แบบนัน้ เบือ้งหลงัคืออะไร  
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INTRO 

0 

May 
 

 “ใครยงัติดรายงานอาจารย์อยู่ รีบท าได้แล้วนะคะ ใกล้

ครบก าหนดส่งแล้วนะ เจอกนัคลาสหน้า สวสัดีทกุคน” 

 เสียงอาจารย์หน้าหวานพดูยิม้น้อยยิม้ใหญ่ เชอะ! น่า

เอ็นดเูหลือเกินแม่คณุ อายก็ุไม่ได้มากกว่ากนัสกัเท่าไร แค่หวัดี 

เรียนเก่ง ฉลาด จงึสอบได้มาเป็นอาจารย์ก็แค่นัน้ 

 ไอ้พวกเพ่ือนผู้ชายน่ีนะกระดี๊กระด๊ายกมือถามกนัอยู่

นัน่เอง แต่ละคนหน้าหม้อหดู ามาเชียว ดยูงัไง ๆ พวกนัน่น่ะไม่ได้

ห่วงเรียนสกันิด ไม่ส าเนียกตวัเองเลยว่ารบกวนเวลาเพ่ือนคนอ่ืo  
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 “อาจารย์คะ” 

 “มีอะไรคณุเมธิตา” 

 “เสร็จยงัคะ เมย์มีธุระต่อ” 

 “รีบหรอคะ” 

 “ค่ะ ป่านนีแ้ฟนเมย์รอแย่แล้ว” 

 “อ่อ อาจารย์ก็นกึว่าคณุจะรีบไปท ารายงานซะอีก รู้สกึ

อาจารย์ยงัไม่เห็นเมลคณุเลยนะ” 

 “ยงัไม่ครบก าหนดส่งน่ีคะ อาจารย์รีบทวงไปได้” 

 “เปล่าค่ะ อาจารย์เอาใจช่วยคณุน่ะ” 

 ด!ู ท าเป็นส่งยิม้หวาน น่าหมนัไส้! อะไรของเขานะ่ รู้สกึ

สายตาท่ีมองฉนัแปลกพกิล ดซูบัซ้อนหลายอารมณ์จงั 

 สดุท้ายความสงสยัของฉนัก็ถกูตบรางวลัด้วยเสียงโห่ไล่ 

ยยัอาจารย์น่ีต้องมีของดีแน่ๆ ท าไมทกุคนดรัูกเคารพเหลือเกิน  
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Chapter  

1 

May 

 

 รีบมารอตามนดัก่อนเวลา ไม่ใช่ว่าฉนัแคร์แฟนคนนีม้าก

หรอก แต่หมอน่ีดนัมีเพ่ือนสนิทน่าสนใจนะซิ ท าไงได้! ก็หมอนัน่

เป็นคนประเภทท่ีฉนัชอบ 

 ...ชอบเอาชนะ 

 ทัง้สองตวัติดกนัแจ น่ียงัคิดเลยว่าคู่นีมี้ซมัติงกนัแน่ คอย

ดซูเิด๋ียววนันีก็้มารับมาส่งกนัอีก  
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 'หืม! ท ำไมซ้ือหวยไม่ถูกนะ' ไม่รู้ตัง้แต่เม่ือไรท่ีสายตาฉนั

มองเค้าคนนัน้ตลอด เพิง่รู้จกัรสนิยมตวัเองก็ตอนนีแ้หล่ะ ท่ีแท้

ฉนัแพ้คนหน้านิ่ง หยิ่ง จองหอง มากกว่าคนสภุาพ 

 ผู้ชายกบัมอเตอร์ไซค์คนัโตดเูข้ากนัมาก เวลาขึน้ควบเจ้า

ม้าเหล็กนัน้ เสียงเร่งเคร่ือง เสียงกระชากเบียดล้อกบัถนน ยิ่งฟัง

ยิ่งเร้าใจ 

 "ขยนัมารับแฟนคนอ่ืนจงันะคะ" เอ่ยปากชวนทะเลาะ 

กระแซะตวัไปเบียดยัว่ หวงัตีสนิทกบัอีกฝ่าย ไม่ว่าจะมารยาเล่ม

ใดขอแค่ฉนัได้ใกล้เค้า ขอแค่เค้ามองมาสกันิด ...ฉันยอม 

 ยงัไม่ก่ีนาทีเลยนีลก็เดินมา ทัง้ท่ีก าชบัแล้วเชียวว่าขอคยุ

ธุระส่วนตวักบัเพ่ือนหนุ่มสกัหน่อย ไม่รู้นีลคิดอะไรอยู่ ดจูากแวว

ตาอ่านได้ว่ากงัวลใจ  

 สดุท้ายแขนแกร่งก็คว้าตวันีลไปต่อหน้า ประหนึง่ฉาก

พระเอกหงึแล้วกระชากนางเอกหนี ทิง้ตวัอิจฉามองตาปริบๆ 

และคนท่ียืนบือ้อยู่ตรงนีคื้อฉนัเอง 
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 ‘โถ่! เวย้’ กระทืบเท้าเร่าๆ มองความบนัเทิงกลางสยาม

รอบด้าน ด้วยความเซง็ 

 

 "กลิ่นอะไรลอยมานะ ออ! กลิ่นหมาหวัเน่าน่ีเอง" เสียงคุ้น

หพูดูแทรกชัน้บรรยากาศ ขนาดรอบตวัมีเสียงจอแจกลบความ

สงบฉนัยงัได้ยินค าเย้ยชดัระดบัเฮชดี ไม่จ าเป็นต้องหนัไปมอง

เลย น า้เสียงกวนแบบนีห้นีไม่พ้นยยัอาจารย์คู่ปรับ  

 กรอกตามองผ่านๆ ทนัสงัเกตเห็นนางในสภาพเสือ้

หลดุลุ่ย สวมรองเท้าแตะแบรนด์เนม ใส่รับกบักางเกงกระโปรง

แค่เข่าสีสภุาพ 

 “ให้อยู่เป็นเพื่อนไหม” นอกจากปากเสียแล้วยงัวุ่นวายอีก

ด้วย ก็ยยัน่ีน่ะซเิดินเข้ามาใกล้แล้วเอ่ยถาม 

 “ไม่ต้องหรอกค่ะ เมย์ไม่ได้เป็นอะไรสกัหน่อย” ตอบส่งๆ 

ตัง้ท่าเดินหนี แขนถกูรัง้ไว้พร้อมค าชวนคยุอีกมากมาย 
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 'ยยันีเ้ป็นคนประเภทไหนนะ ไม่มีตำดูหรือไงว่ำคนเสียใจ

อยู่ ยงัจะมำซ ้ำเติมอีก' ท าได้เพียงยกยิม้แห้งๆ พยกัหน้าจิกให้

หยดุพดู ห!ึ เปล่าประโยชน์เพราะรอยยิม้สยามนัน้ เอาแต่ใจ

ตวัเองเหลือเกิน 

 “อย่าคิดมากเลย” น า้เสียงหน้าฟัง สวนทางกบัสีหน้า

เยาะเย้ยชดัเจน 

 “เปล่าซะหน่อย” รีบปฏิเสธ เบ่ียงหวัออกจากมือเธอแล้ว

เดินหนี 

 “จะตามเค้าไปหรือไง คนเราน่ีก็แปลก ชดัขนาดนีย้งัไม่

เช่ืออีก” เธอไม่วายเดินตาม  

 “เมย์ไม่แคร์ค่ะ อะไรท่ีเมย์อยากได้ เมย์ต้องได้” ...ทัง้ท่ี

จริงไม่ใช่อยากพดูอย่างนีเ้ลย ให้ท าไงได้ก็เป็นคนแบบนี ้ 

 ...แบบท่ีไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ 
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 ฉนัก าลงัคลัง่ เดินก้าวยาวๆ จ า้พรวดราวกบัหนีอะไรอยู่ 

สมองตือ้ตนัอยากรับรู้แค่สิ่งท่ีต้องการ อยากเช่ือแค่สิ่งท่ีเช่ือ ไม่

จ าเป็นต้องแคร์ใครอีก 

 “มาน่ี!” 

 “อาจารย์จะท าอะไร” 

 “ตามมาเถอะน่า” 

 อยู่ๆ แม่พมิพ์ของชาติคนสวยก็คว้าแขนฉนัเต็มแรง ลาก

เดินจ า้อ้าว พามาทิง้ร่างในรถญ่ีปุ่ นคนัเล็กน่ี  

 “จะพาเมย์ไปไหน” รีบถามตามจงัหวะมืออาจารย์สาว

รวบรัดล็อคเข็มขดัให้ 

 “อยู่นิ่งๆ เด๋ียวรู้เอง” เสียงเรียบสภุาพร่ืนห ูกลายเป็น

กระโชกโฮกฮากหลดุลคุอาจารย์ผู้สอน 

 ม้าล าพองค ารามก้อง เคร่ืองยนต์หลายพนัซีซีพร้อม

ทะยานพุง่ ฉนัได้แต่อึง้ความหรูหรารอบตวัและเสียงเบียดล้อ

ชวนเสียวไส้ 
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 “อาจารย์เบาๆ หนกูลวั” 

 “นิดเดียวเอง น่ากลวัตรงไหน” 

 “ไม่นิดแล้วอาจารย์ น่ีขบัจะร้อยย่ีสิบแล้วนะ” 

 “ธรรมดา ปกติมากกว่านี”้ 

 ห้ะ! เด๋ียวก่อน! ถนนกรุงเทพนะขบัเร็วขนาดนัน้ได้ด้วย

หรอ มองหน้าสวยหวานของอาจารย์สาวสลบักบัเข็มขยบัเคล่ือน

ขึน้เร่ือยๆ อยากกรีดร้องดงัๆ โอ๊ย! ตอนนีม้นัทะลรุ้อยส่ีสิบแล้ว

ค่ะ 

 “อาจารย์ๆ “ 

 “อะไร! มีอะไรก็พดูมาซิ” 

 “หนกูลวั” 

 รถเลีย้วขึน้ทางด่วนยามวิกาล เสียงเบียดล้อฝ่าเสียงลม

หวีดหวิว พาให้อารมณ์ฉันกระเจิดกระเจิงจนต้องกรีดร้องออกมา 

ความขุ่นเคืองในตอนแรกถกูระบายออกอย่างบ้าคลัง่ ยิ่งอาจารย์
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สาวหวัเราะเย้ยยิ่งแหกปากไร้ความเกรงใจ ฉนัก าลงับ้า! ขืนนัง่

ต่อต้องบ้าแน่ 

 “หยดุ! เมย์จะลง” 

 “จะลงยงัไง น่ีมนัทางด่วนนะ” 

 “จอด! อาจารย์บ้าไปแล้ว” 

 “แน่ใจหรอ ใครกนัแน่ท่ีบ้า ดสูภาพตวัเองซะก่อน” 

 “เมย์ท าไม!” 

 “ว่ิงตามผู้ชายต้อยๆ แบบนัน้ ไม่เหน่ือยหรือไง” 

 “เร่ืองของเมย์” 

 “ใช!่ มนัเร่ืองของเธอ น่ีก็แค่อาจารย์จะไปสอนอะไรได้” 

 “รู้ก็ดีค่ะ อีกอย่างอาจารย์เองก็ไม่ได้แก่กว่าเมย์สกัเท่าไร 

อย่าคิดว่าตวัเองรู้ไปทกุเร่ืองซคิะ” 

 “น่ีอาจไม่รู้ทกุเร่ืองนะ แต่ก็รู้แหล่ะว่าต้องท ายงัไง ตวัเอง

ถึงจะมีความสขุ ไม่ใช่หลบัหหูลบัตาเช่ือมัน่ หลงตวัเองแบบนี”้ 

 “อาจารย์!” 
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 “ถ้าตอนเรียนตัง้ใจอย่างนีบ้้างก็คงดีนะคะ คนอ่ืนได้ไม่

ต้องเหน่ือยกบัเธอ” 

 “เหน่ือยก็ไม่ต้องยุ่งซคิะ เมย์ไม่ได้ขอร้องสกัหน่อย” 

 “โอเค! น่ีมนัผิดเองแหล่ะ ท่ีเป็นห่วง” 

 เป็นครัง้แรกเลยท่ีรู้สกึว่าคนข้างๆ ใส่อารมณ์หลดุมาด

อาจารย์มากความรู้ สะบดัหน้ามองทนัเห็นว่าอีกฝ่ายก็จ้องอยู่ 

เราสบตากนัค้าง ทกุอย่างคล้ายหยดุนิ่ง ความเร็วรถค่อยๆ 

เคล่ือนตวัช้าลง 

 ไม่รู้ว่าก่ีวินาทีแล้วท่ีสายตาเราสอง จ้องส่ือความหมาย

กนั  

 เพิง่สงัเกตเด๋ียวนีเ้องว่าดวงตาของคู่นัน้สวยมาก 

เปล่งแสงเหมือนเพชรเม็ดเล็กๆ ระยบัแสงพราวล่อประกายไฟ 

นยัน์ตาสีน า้ตาลทองขบัให้ออร่ายิ่งวบัวาวรบเร้า สดุท้ายฉนัก็
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เบือนหน้าหนี เผลอมือจบัหวัใจท่ีเต้นแรงระส ่า สดูลมเข้าปอด

ลกึๆ ระบายความเกร็งค้างในอก  

 เราขบัออกมาท่ีไหนไม่รู้ สองข้างเปล่ียนจากชมุชนเมือง

เป็นต้นไม้ครึมมืดสนิท เวลาตอนนีเ้ท่ียงคืนกว่า มิน่าล่ะ! ไม่มี

เพ่ือนร่วมทางสกัคนั  

 เบือนหน้าหนีแสร้งมองข้างทางไปเร่ือยๆ จนสายตา

สะดดุกบับิ๊กไบค์คุ้นตา ชายคนหลงัสวมกอดเอวคนขบัไว้แน่น 

แนบหน้าลงถไูถสนัจมกูคลอเคลีย ช่างน่าเอ็นดเูหลือเกิน 

 ‘อ้ึง’ 

 “คู่นัน้ดรัูกกนัดีนะ” เสียงชวนคยุปลกุฉนัจากภวงัค์ 

 “เปล่าซะหน่อย นัน่เพื่อนกนัต่างหาก” ฉนัเถียงทัง้ท่ีตายงั

มองผ่านกระจกกัน้ไม่ลดละ 

 “ดยูงัไงๆ ก็แฟนกนั ใช้หวัใจดซู ิอย่าใช้แค่สายตา”  
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 “อาจารย์สอนเศรษฐกิจไม่ใช่หรอคะ จะมารู้เร่ืองพวกนีไ้ด้

ไง” 

 “เร่ืองพวกนีท่ี้ว่านะ คนธรรมดาเขาก็รู้ไหม หรือว่าเมย์ดู

ไม่รู้” 

 “อาจารย์!” 

 “เรียกแค่ช่ือก็พอ เราจะได้สนิทกนัหน่อยไง” 

 “ไม่ค่ะ! ใครเค้าอยากจะสนิทกบัอาจารย์กนั” 

 “เพราะปากอย่างนีซ้ ิผู้ชายเค้าถึงหนีน่ะ” 

 “อาจารย์!” 

 “สัง่ให้เรียกว่านิชาไง” 

 “ก็ได้” 

 “...” 
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 “อย่างนิชาจะรู้อะไร ความรักของเพศเดียวกนันะไม่มีจริง

หรอก มีแค่ความใคร่เท่านัน้แหล่ะ” 

 “แน่ใจหรอ” 

 “แน่ซิ!” 

 “ลองดไูหมล่ะ” 

 “ได้!” 

 เด๋ียว! เม่ือกีอ้าจารย์พดูว่าอะไรนะ ‘ลองดูหรอ’ ลองกบั

ใคร ลองท่ีไหน บ้าจริง! ฉนัปากไวอีกแล้ว  

 ใบหน้าสวยมีเมคอพัอ่อนๆ คมุโทนสภุาพคลี่ยิม้ ฉนัไม่

กล้าพดูอะไรต่อ ได้แค่ยิม้แห้งๆ ตอบกลบั รู้สกึรถหรูเร่งตวัอีกครัง้ 

ขบัวกวนจะถึงคอนโดแห่งหนึง่ 

 

 “ท่ีน่ีท่ีไหนคะ” 

 “คอนโดน่ีเอง” 

 “เอ่อ... แล้วเรามากนัท าไม” 
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 “ก็เมย์อยากลองไง ไม่ใช่หรอ” 

 “!!!” 

 “หรือว่าเกิดกลวัขึน้มา” 

 “... ปะ เปล่าซะหน่อย” 

 ถึงจะงงๆ อยู่บ้างก็เถอะ กบัแค่พามาห้องแล้วแกล้งพดูขู่

ให้กลวัเน่ีย อ่อนหดัไปหน่อยไหม! ฉนัไม่ใช่เด็กสาวแรกรุ่นท่ีจะไม่

ประสากบัเร่ืองพวกนีน้ะ 

 “นิชาเถอะ กลวัหรือเปล่า” กระดากปากอยู่เหมือนกนั 

จากท่ีเคยเรียกอาจารย์ทกุค า อยู่ๆ เกิดเปล่ียนสรรพนาม ท าว่า

เป็นคนคุ้นเคยกนัซะงัน้ ถึงยงัไงก็ต้องเรียก เพราะน่ีเท่ากบัแสดง

ว่า ‘ฉนัไม่กลวัเลยสกันิด’ 

 “ห!ึ” ไม่ตอบ ได้ยินเพียงเสียงกลัว้ข า อมยิม้นิดๆ หยกัคิว้

เชิงท้าทาย 
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 เราเงียบใส่กนัตลอดทาง จนลิฟท์พามาหยดุค้างท่ีชัน้ 26 

เดินตามทางมาเร่ือย ประตหู้องเปิดรับฉนัเข้าไป ทิง้ร่างลงนัง่

โซฟาตวันิ่ม 

 ทกุอย่างดหูรูหราเกินกว่าเงินเดือนอาจารย์มหาวิทยาลยั

รัฐบาล ฉนัเร่ิมสงสยัแล้วซ ิแต่ก็ไม่กล้าถามอะไรนกั ทัง้ท่ีสงสยั

มาตลอดว่าอายแุค่นีม้าเป็นอาจารย์ได้ยงัไง แถมน่ียงัมีออฟชัน่

เสริมแพงสดุโต่งอีกหลายอย่างด้วย 

 ...จะว่าไปก็แปลกๆ นะ 

 “ดกึแล้ว ทานอะไรหน่อยไหมหรือจะนอนเลย” สะบดั

สายตาจ้องกลบัเป็นค าถาม 

 “ใครบอกว่าจะค้างน่ี”  

 “ดกึแล้ว คืนนีน้อนด้วยกนัน่ีแหล่ะ” 

 “ไม่ได้!” 

 “ได้นิชาอนญุาต ไม่ต้องกลบัหรอก ดกึด่ืนอนัตราย” 
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 ค่ะ! อยู่ตรงนีน่ี้แหล่ะท่ีอนัตราย ท าไมใจเต้นแรงแบบนีน้ะ 

ทัง้ท่ีค าพดูเธอก็สภุาพ กริยาท่าทางไม่ต่างจากเดิมนกั น่ีระแวง

จนเสียประสาทหรือว่าฉันก าลงักลวั 

 “ถ้านอนท่ีน่ีรายงานก็ไม่เสร็จซ ินิชาทวงแล้วไม่ใช่หรอ 

กลบัไปท าท่ีห้องดีกว่า พรุ่งนีมี้เรียนสายด้วย” 

 “งัน้เอางี ้เด๋ียวช่วยท า” 

 “ได้ยงัไง ตวัเองเป็นคนสัง่นะ แล้วจะมาช่วยท าท าไม” 

 “ก็เป็นห่วงน่ีน่า ห่วงทัง้รายงาน ห่วงทัง้กลบับ้านดกึ ท า

ท่ีน่ีแหล่ะดีสดุแล้ว” 

 โว๊ะ! ใจท่ีเต้นแรงอยู่ได้ ยิ่งตอนนีส้ัน่จงัหวะรัวถ่ีกว่าเดิม 

เพราะไอ้ค าว่า ‘เป็นห่วง’ หลดุออกมาหลายครัง้แล้ว ฉนัไม่ใช่เด็ก

สาวสามขวบนะ แถมเป็นแค่ลกูศิษย์ จะห่วงอะไรนกัหนา 

 “ตกลงว่าไง หิวไหม จะได้หาอะไรให้กิน” 

 “ไม่ต้องหรอก ไม่หิว” 

 “งัน้นมอุ่นๆ สกัแก้วแล้วกนั” 
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 อาจารย์ไม่พดูเปล่า เดินเข้ามมุครัวไปเทนมใส่แก้วยดัเข้า

เข้าไมโครเวฟให้จริงๆ ด้วย ฉนัได้แต่อึง้ตาค้าง โถ่! ชีวิตนกัศกึษา

สาว กลายเป็นกลบัดกึไม่ได้ แถมต้องด่ืมนมก่อนนอนอีก เห็นหนู

เป็นเด็กก่ีขวบคะอาจารย์ขา 

 รอไม่นานแก้วสีขาวขุ่น กลิ่นนมหอมกรุ่นก็ยกมาเสิร์ฟ ใน

มืออาจารย์เองถืออยู่แก้วหนึง่ วางไว้ตรงหน้าฉันแก้วหนึง่ ได้แต่

มองตาปริบๆ เพราะอดอนาถตวัเองไม่ได้  

 “กินดิ” 

 “...” 

 “หรือว่าไม่ชิน ต้องชนแก้วด้วยไหม”  

 แก้วอุ่นถกูยดัใส่มือ แล้วขยบัไปยกแก้วตวัเองขึน้ชน ส่ง

ยิม้กวนประสาท มีการพยกัหน้าบอกว่า “หมดแก้ว” อีกต่างหาก 

แหม่! ท าอย่างกบัน่ีคือแอลกอฮอร์ 
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 ท าได้เพียงยิม้โชว์ฟันขาว พยกัหน้าหงกึๆ ตามใจ ยก

กระดกรวดเดียวจนหมดแก้ว “เก่งมากๆ” และนีคื้อค าชมท่ีได้รับ

ค่ะ 

 “ป่ะ! อาบน า้กนั” ห้ะ! เม่ือกีพ้ดูว่าอะไรนะ ขยบัปากจะ

ถามตามท่ีสงสยั แต่เหมือนอีกฝ่ายอ่านใจออก จงึชิงพดูขึน้ก่อน 

 “อย่าบอกนะ ว่ากลวัอีกแล้ว” ค่ะ! พดูอย่างนีใ้ครจะกล้า

โชว์ความปอดแหกออกมา อาบก็อาบซวิะ! ผู้หญิงเหมือนกนัจะ

เป็นไรไป 

 “อาบด้วยกนัก็ดี จะได้มีคนถหูลงัให้” แสร้งท าเสียง

เจือ้ยแจ้ว จ้องตาท้าทาย ยกยิม้มมุปาก แล้วลกุหนีไปเดินส ารวจ

ทางอ่ืน 

 “งัน้รอแป๊บนะ เด๋ียวผสมน า้อุ่นให้” อาจารย์ปลีกตวัไป

ทางอ่ืน ปล่อยฉนัเดินดอูะไรเร่ือยเป่ือย เสียงน า้ไหลแรงกระตุ้น

ให้ใจประหม่า 
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 “เมย์เข้ามาซ ิน า้พร้อมแล้ว” เวลาคร่ึงชัว่โมงผ่านไป เสียง

เรียกดงัมาพร้อมร่างอาจารย์ ซึง่ตอนนีเ้ปล่ียนจากชดุสุภาพเป็น

ชดุคลมุเรียบร้อยแล้ว ฉนัเกกงัไม่อยากขยบัไปใกล้ เธอเรียกอีก

ครัง้ แล้วเดินมาดงึข้อมือให้เดินตาม 

 “เปล่ียนชดุแล้วตามมานะ” ผ้าเช็ดตวัผืนนุ่มถกูย่ืนให้  แค่

คลี่ผ้าออกดก็ูไม่ไหวแล้ว อะไรกนัวะ! ท่ีตวัเองสวมชดุคลมุมิดชิด 

แล้วดน่ีูซ!ิ สัน้เต่อขนาดนีปิ้ดถึงก้นหรือเปล่าก็ไม่รู้ 

 ‘อย่ำกลวั! ไม่กลวั! ผูห้ญิงก็คือผูห้ญิง’ ท่องคาถาปลกุใจ

ตอนไปเปล่ียนเสือ้ผ้า ตอนนีฮ้กึเหิมขึน้มานิดหนึง่ ก้าวขายาวๆ 

แสร้งไม่รู้สกึกลวันกั จนกระทัง้เปิดมาเจอร่างเปลือยเปล่า นอน

แช่น า้ในอ่างจากซุซ่ีขนาดกลาง มีฟองครีมขาวละเอียดฟฟู่อง 

กลิ่นนมหอมหวาน 
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 “ลงมาซ ิน า้ก าลงัอุ่นเลย” ค าเชิญชวนนัน้ไม่หนัมองหน้า

ฉนัสกันิด ยงัเล่นฟองในอ่างอย่างสนกุสนาน ประหนึง่ตวัเองเป็น

เจ้าหญิงดิสน่ีย์ก็ไม่ปาน 

  สยายผมยาวเปิดเต้าหม่ินเหม่ เนินไหล่เพรียวบาง เต้า

อวบกลมกลงึ หน้าใสไร้เมคอพั จมกูขึน้ริว้แดงเพราะความร้อน ดู

รวมๆ โคตรสวย! งามอย่างกบัหลดุมาจากภาพวาด 

 “อืม” พอเห็นว่าเธอไม่สนใจ ความกล้าเปลือ้งผ้าก็พุง่แตะ

ร้อย ความรู้สกึตรงนัน้คงไม่ต่างจากตอนท าสปาขดัผิวหรอกมัง้  

 ก้าวฉบัๆ ทิง้ตวัลงจากซุซ่ี แรงกระเพ่ือมน า้ท าให้เห็นเรือน

ร่างอรชรของอาจารย์สาวมากขึน้ ผิวพรรณนวลเนียนจนผู้หญิง

ด้วยกนัอย่างฉนัยงัอิจฉา บางทีฉนัคงคิดมากไปเอง ทัง้หมดท่ีคง

แค่เร่ืองแกล้งอวดประสาผู้หญิงมากกว่า 

 ท่ีแค่ในอ่างน า้มีเรียวขาเราสองกายทบักนัไปมา ก็นะ! ตวั

ไม่ได้เล็กๆ แล้วนิ ชวนมาแช่น า้ด้วยกนัมนัก็ต้องอย่างนีแ้หล่ะ  
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 “มานัง่น่ีซิ เด๋ียวถหูลงัให้” 

 “ไม่ต้อง เกรงใจ” 

 “ห!ึ” 

 “อย่านะ! อย่าคิดว่ากลวัอีก น่ีแค่ไม่อยากใช้งานอาจารย์

แค่นัน้เอง” 

 “คิดซะว่าเราเป็นเพ่ือนกนัซ ิอายเุราก็ไมไ่ด้ต่างกนั” 

 “ตกลงจะสนิทกบัเมย์ให้ได้เลยใช่ไหม” 

 “อืม” 

 ระยะห่างเพียงช่วงแขน มีฟองนวลเนียนกัน้สองเราไว้ 

สายตาจ้องวาวส่อความหยอกเย้า ร่างรับรังสีอ่านกินจนเห่อร้อน 

ทัง้ท่ีเถียงค าไม่ตกฝาก แต่ยงัเว้นจงัหวะมาเม้มปากกลัน้อารมณ์ 
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 “เฮ้ย!” แรงดงึช่วงขาบวกกบัความล่ืนฟองสบู่ ท าฉนัไถล

ไปหาอีกฝ่ังทนัที สิ่งท่ีเหลือบมองเจ้านัน้หลายครัง้แล้ว ไม่ได้คิด

จะสมัผสัความล้นมือนีซ้ะหน่อย 

 “ท าอะไร จบันมเค้าท าไม” เสียงหวานกระซบิถาม 

  ‘ตึก ตึก’ ใจเต้นแรง มือยงัวางค้างท่ีเดิมไม่ยอมปล่อย 

 “ก็อยากรู้ว่าของจริงหรือของปลอม” มือแข็งจนแทบ

กระดิกไม่ได้ ยงัแสร้งขยบันิว้บีบๆ เจ้าเต้ากลม  

 “ทะลึง่! ใจร้อนจงันะ” สนัจมกูประทบัลงเนินไหล่ ข า

แผ่วๆ ก่อนกระซบิเสียงพร่าเย้า ดีดตวัออกห่าง ยอมให้วงแขน

เรียวจดัท่าทางตามท่ีชอบ ตอนนีร่้างฉนันัง่ตวัแข็งโดยมีอีกคน

ประกบข้างหลงั     

    ฝ่ามือนุ่มลบูไล้ตามแผ่นหลงั น า้หนกัขนาดนีไ้ม่น่าจะ

เรียกว่า ‘ขดั’ ได้นะ  
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 นิว้เรียวบีบนวดไล่ความเม่ือยล้า บางจงัหวะลากผ่าน

สีข้างพอให้วบูไหว บ้างลบูลงต ่าลงเอวคอด นวดคลงึเนินบัน้ท้าย

คลายความเม่ือย จากท่ีเกร็งไม่ชิน ตอนนีก้ลายเป็นผ่อนคลาย

และอยากให้เธอท าต่ออีกหน่อย 

 “ตวัเย็นหมดแล้ว ขึน้กนัดีกว่าไหม” รอบนีเ้ธอไม่ได้

กระซบิเปล่า กลบัรัง้ตวัฉนัไปซบท่ีอก อยากจะกรีดร้องดงัๆ 

อยากถามว่าท่ีทิ่มหลงัอยู่น่ีอะไรกนัคะ เต้าแข็งๆ มีสองเม็ดทิ่มต า

พอให้สยิว สมองประมวลผลจนรู้แน่แล้ว จงึอดเขินไม่ได้ 

 “ก็ได้ อกึ...” เอีย้วตวัไปตอบ ทัง้ท่ีรู้อยู่แล้วว่าใบหน้าสวย

อยู่ใกล้แค่ไหน ปากขยบัพดู ตาสบจ้องวินาทีหนึง่ ยงัไม่ทนัพดู

จบ กลีบปากสีหวานก็ถลาเข้ามาเม้มย า้ซะก่อน 

 อึง้รับกลีบปากเอาแต่ใจ ยอมน่ิงให้เธอขยบัคลงึทีละนิด 

รสจบูละเลียดชิมกดักลืนเนือ้นิ่มแผ่วๆ กระดกลิน้สากแทรกรอย

หยกัเผยอมาดดูดนุ  
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 ฝ่ามือเธอลบูวนแถวเนินท้อง จบูย า้พร้อมลากขึน้คลงึเค้น

เต้ากลมไปด้วย ปลายนิว้จนูเม็ดยอดอก ป่ันหวัจนแข็งชนัเจ็บจ๊ีด 

ทกุสมัผสัรบเร้าฉนัได้ดีเหลือเกิน เธอขยบัจบูเร้าร้อนขึน้ ๆ ขย า

นิว้แรงขึน้ ๆ จนเผลอครางออกมา 

 “อ๊ะ!” 


