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พรุงนี้เปนวันเลือกซอมสมาชิกสภาผูแทนราษฎร บรรดาผูสมัครเขารับเลือกตั้งเปน
สวนมาก ขึ้นอยูกับพรรคประชาธิปตย หรือพรรคสหชีพ ตางฝายตางทําการโฆษณากันอยาง
ครึกโครม มีการปดโปสเตอรตามเสาไฟฟา ตามรั้ว ตามถนนหนทางในเขตตของตน ทั้ง ๆ
ที่เทศบาลเคยประกาศวา หามไมใหผูใดเขียนคําโฆษณาบนถนน เราก็แลเห็นเขียนกันให
เกรอ เลือกเบอรนั้นดี เลือกเบอรนี้ดี เลือ กขาพเจาจะไดคนใชที่ซื่อสัตย รวมความแล ว
ผูสมัครเขารับเลือกตั้งทุกคนเปนคนที่นารักนาเอ็นดูมาก เขาบานไหนยกมือไหวเปนฝกถั่ว
เด็กอายุเพียง ๑๐ ขวบก็ไดรับการไหว คุณพออยูไหมครับคุณหนู คุณปา คุณลุง คุณนา คุณ
อา กรุณาเลือกผมนะครับ ผมเปนผูแทนพบไดทุกเวลา รับรองวาผมเปนผูแทนคนจนจริง ๆ
ถาไดเปนแลว ผมจะไมพาผมโปงขึ้นรถเกงฉายไปฉายมาเปนอันขาด อยาลืมนะครับ ผมนัม
เบอร --- พรุงนี้ผมเอารถมารับแตเชาเชียวครับ
คนไทยเรากําลังไหวตัวในทางการเมือง การเลือกตั้งคราวนี้นับวาเปนประวัติการณ
ของประเทศไทยในระบอบรัฐธรรมนูญ ทุกแหงที่มีการแสดงสุนทรพจนของพรรคใดก็ตาม
มีประชาชนสนใจไปฟงถอยแถลงของผูสมัครและผูสนับสนุนนับจํานวนหมื่น พลเมืองใน
กรุงเทพฯ แบงแยกออกเปน ๓ พรรค คือ พรรคประชาธิปตย พรรคสหชีพหรือแนวรัฐธรรม
นูญ อีกพวกหนึ่งตั้งตัวเปนกลาง ผูสมัครคนไหนมีคุณวุฒิและบุคลิกลักษณะเปนที่ถูกใจตน
ตนก็จะเลือกคนนัน้
ใกลกําหนดวันเลือกตั้ง ผูสมัครก็ไมมีเวลาพักผอน ตองเขาบานโนนเขาบานนี้ ตอง
ควั ก กระเป า จ า ยค า เหล า ยาปลาป ง ตามธรรมเนี ย ม ทุ ก คนต า งหวั ง ว า ตนคงจะได เ ปน
ผูแทนราษฎร ทุกคนตองเหน็ดเหนื่อย ยอมสละเวลาทั้งหมดเพื่อการเลือกตั้งในคราวนี้ ตาม
วงการรานกาแฟ ตามสมาคมสโมสรตาง ๆ กระทั่งโรงยาฝน กวนกัญชา ตางวิพากษวิจารณ
กันเซ็งแซ บางทีกห็ วุดหวิดจะฉะปากกัน เพราะตางคนตางสังกัดคนละพรรค
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คนในบาน “พัชราภรณ” แบงแยกออกเปน ๒ พรรค คุณหญิงประสิทธิ์ฯ ชอบพรรค
ประชาธิปตย ทานใหเหตุผลวา ทานไดกนิ หมาก ไดนุงผาโจงกระเบน ไมตองสวมหมวก มี
อิสระเสรี ก็เพราะคุณควง อภัยวงศ หัวหนาพรรคประชาธิปตย คุณหญิงกับประไพ ประภา
นันทา นวลละออ เตรียมพรอมที่จะเลือก ร.ต.ต.ภิเศก แหงประชาธิปตย เจาคุณปจจนึกฯ เจา
คุณประสิทธิ์ฯ ชอบคณะสหชีพ ทานทั้ง ๒ ใหเหตุผลวา พรรคนี้มีบุคคลสําคัญ ๆ อยูหลาย
ทาน ซึ่งลวนแลวแตมีความรูความสามารถเปนยอดเยี่ยม การเลือกผูแ ทนในวันพรุง นี้ เจาคุณ
ทั้ง ๒ จะเลือกทานสกลฯ แหงคณะพรรคสหชีพ อยางไรก็ตาม ๔ สหายยังลังเลใจอยู เพราะ
เทาที่ฟงสุนทรพจนข องแตละพรรคมาแลว ก็รูสึกวา ประชาธิปตยก็ดี สหชีพหรือแนว
รัฐ ธรรมนูญ ก็ดี ลวนแต มีวัต ถุป ระสงค อันยิ่งใหญ คือ ประเทศชาติ ถึ ง แม ทั้ง ๒ พรรคมี
นโยบายไปคนละแนวเหมือนกับเปนปรปกษตอกัน แตเมื่อพูดถึงสวนตัวแลวก็รักใครกลม
เกลียวกันดี เนือ่ งจากมีจติ ใจสูงพอทีจ่ ะแบงแยกงานกับสวนตัวออกจากกัน
เย็นวันนัน้ คือเปนวันที่ ๓ สิงหาคม
ที่เรือนตนไมของหนาตึกใหญแหงบาน “พัชราภรณ “ ดร.ดิเรก กับ กิมหงวน กําลัง
นัง่ สนทนากันเงียบ ๆ ถึงเรื่องการเลือกตั้งในวันพรุงนี้ บนโตะมีวิศกี้โซดา และกับแกลม ๒๓ จาน ๒ สหายดืม่ เหลาพลางคุยกันพลาง
ความเงียบเกิดขึ้นชั่วขณะ ดร.ดิเรก จึงยกกําปนทุบโตะดังปง แลวพูดเสียงกราว
“ยู พรรคไหน ? ”
เสีย่ หงวนเมมปากแนน ทําตาปริบ ๆ ยกกําปน ทุบโตะบาง
“กัน – พรรคแมโขง”
ดิเรกหัวเราะกาก
“ออไร กันก็เชนเดียวกับแก มา – มาดื่มใหพรรคของเรา”
ตางคนตางชูแกวน้ําสีเหลืองขึ้นกระทบกัน อาเสี่ยพูดเสียงแจว ๆ
“ขอใหพรรคของเราจงเจริญ ชาโย”
แมโขงถูกยกขึ้นดื่มรวดเดียวหมดแกว ดร.ดิเรก ควาสมโอชิ้นหนึ่งใสปากเคี้ยว ใน
เวลาเดียวกัน เสียงรถยนตรคนั หนึง่ ก็แลนเขามาในบาน “พัชราภรณ”
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สตูดเกงสีองุน หยุดกึกหนาเรือนตนไม พลกับนิกรพากันกาวลงจากตอนหนารถ ๒
สหายเพิ่งกับจากงานพระราชทานเพลิงศพเพื่อนของเขาคนหนึ่งที่วัดไตรมิตร พล นิกร แตง
กายแบบสากลชุดสีขาว เน็คไทดํา มีผาพันแขนทุกข ทั้ง ๒ พากันเดินเขามาในเรือนตนไม
นิกรยิม้ หวานจอยเมือ่ แลเห็นสุราวางอยูบ นโตะ
“ลาภปากโวย ใครเปนเจามือวะ”
กิมหงวนยักคิ้วแผล็บ
“หมอมันเลี้ยง”
พลยิม้ ใหนายแพทยหนุม
“นึกยังไงขึ้นมาวะ วันนีถ้ งึ กับใจปา เลีย้ งเหลา
ดิเรกหัวเราะ
“กันใชใหเจาแหวเอาบิลไปเก็บเงินคารักษาพยาบาลและคายาจากคุณพระบํารุงฯ
ไดมา ๒,๕๐๐ บาท เลยซือ้ เหลามากินแกกลุม นัง่ ซิโวย”
พล นิกร ทรุดตัวลงนั่งเกาอี้เหล็กคนละตัว นายการุณวงศจัดแจงผสมแมโขงกับ
โซดา กิมหงวนยิม้ ใหกบั เพือ่ นทัง้ ๒ แลวกลาวถามวา
“แกตกลงใจหรือยังวา แกจะสังกัดพรรคไหน ? “
พลหัวเราะ
“หมายความวา กันจะเลือกใครในวันพรุง นีใ้ ชไหม ? “
อาเสีย่ พยักหนา
“เออ”
พลวา “กันเตรียมไวเรียบรอยแลว แตกนั บอกไมไดวา กันจะเลือกใคร ? “
ดิเรกอมยิ้ม
“รูนา แกคงจะเลือกมหาแฟง เพราะแกงกินได”
นายพัชราภรณกลืนน้าํ ลายเอือ้ ก
“ใครบอกวะ ? “
“เปลา กันเดาเอา”
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“มหาแฟงอยูคนละเขตตโวย”
ดร.ดิเรก หันมาถามนิกร
“แกอยูพรรคไหนวะ กร”
นิกรยิ้มแปน
“พักผอนนอนหลับซิวะ”
“อายเวร พูดเปนเลนไปได” ดิเรกพูดพลางหัวเราะพลาง “ถามจริง ๆ นา”
นิกรหยิบชอนตักหมีก่ รอบใสปากเคีย้ วตุย
“กันไมมีสิทธิที่จะเลือกใคร ไปดูบัญชีผูมีสิทธิเลือกตั้งแลว ในบัญชีเขาเปลี่ยนเพศให
กันใหม กันเปนนางนิกร การุณวงศ ขืนไปเลือกก็ถูกตะครุบตัว หาวาเปนพลรมเทานัน่ เอง”
คราวนี้เสียงหัวเราะดังขึ้นลั่นเรือนตนไม
กิมหงวนวา “แกยังดี กันเมื่อปกลายนี้ไปเลือกหมอมคึกฤทธิ์ ในบัญชีเดาะเขาให เป
นนางสาวกิมหงวน เลยไมตองเลือกกัน”
เสียงจอกแจกจอแจของผูหญิงหลายคนดังขึ้นที่หนาเรือนตนไม การสนทนาของ ๔
สหายตองยุติลงทันที ดร.ดิเรก รับหยิบขวดวิศกี้ โซดา และถวยแกวลงซอนใตโตะ กลัวเมีย
เห็นเขาจะโดนเทศนา
คุณหญิงวาดพาแมงามทั้ง ๔ เขามาในเรือนตนไม ทุกคนแตงกายหรูหรา เตรียมจะ
ไปฟงสุนทรพจนและนโยบายของพรรคตาง ๆ ที่ทองสนามหลวง ซึ่งทางราชการไดจัดใหมี
ขึ้น คุณหญิงวาดยิ้มใหลูกชายของทาน
“ไปกับแมไหม พล”
“ไปไหนครับ ? “
“ก็ไปทองสนามหลวงนะซี ไปฟง ๒ คณะเขาแถลงนโยบายวันสุดทาย”
พลสั่นศีรษะ
“ไมไปละครับ คุณแม ผมเพิ่งมาเหนื่อย ๆ ขี้เกียจ”
“ยังงัน้ ก็ตามใจ ออ – พวกแก ๔ คนนี้ ตัดสินใจแลวหรือยังวา จะเลือกพรรคไหนใน
วันพรุง นี”้
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ประไพพูดเสริมขึ้น
“ตองประชาธิปตยนะ จะบอกให”
นิกรหัวเราะ
“หน็อยแน มีการบังคับกันดวยหรือนี่ พี่อาจเลือกพรรคสหชีพก็ได”
ประไพยกมือเทาสะเอว มองดูสามีอยางเคือง
“ก็ลองดู ถาไมเลือกประชาธิปตย หามไมใหขึ้นไปนอนในหอง จนกวาจะหมดอายุ
ผูแทนราษฎรรุนนี”้
“อาว” นิกรอุทานดัง ๆ “กอแยนะซี ยุงกัดตายหา”
“ไมรูละ คนละพรรคนอนดวยกันไมได ไพกับพี่ภา พี่นัน คุณนวล และคุณอา
เขาขางประชาธิปตย พรุงนี้จะไปเลือกภิเศก”
ประภากลาวถามสามีของหลอน
“ดิเรกจะเลือกใครคะ บอกมาซิ”
“งา - ตองคิดดูกอนที่รัก การเลือกผูแทนราษฎร เปนหัวตอหัวเลี้ยวสําคัญของชาติ
ถาเลือกผูแทนผิด เราตองคิดจนกวาผูแทนตาย แตภิเศกก็ดีเหมือนกัน”
นันทากลาวถามพลบาง
“พลละคะ จะเลือกใคร ? “
“ยังไมรูเหมือนกันจะ”
“นันขอใหเลือกคุณภิเศก หรือคุณสมัคร บุราวาศ”
นายพัชราภรณพยักหนาชา ๆ
“พีอ่ าจจะเลือกคนใดคนหนึง่ ใน ๒ คนนี”้
นวลละออยิม้ ใหสามีของหลอน
“หวังวาเฮียคงจะเลือกคณะประชาธิปตย”
กิมหงวนอมยิ้ม พูดเสียงออยนาสงสาร
“ถาเลือกแลว ตองใหเฮียนอนใหหอ งดวยคนนะจะ”
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“คะ”
“ยังงั้นเลือกแน”
“สําหรับผม เลือกไมไดหรอกครับคุณนวล ทะเบียนผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งปรากฏ
วา ผมเปนนางนิกร ไมใชนายนิกร”
คุณหญิงวาดหัวเราะคิ๊ก
“เปนอันวาแกไมมีหวังไดเลือกผูแทนแน” พูดจบทานก็หันมาทาง ดร.ดิเรก “เจาแหว
หายหัวไปไหนละ พอดิเรก”
ดร.ณรงคฤทธิ์ ยิ้มแหง ๆ
“ผมใชใหไปซื้อของนอกถนนครับ”
“แลวกัน” คุณหญิงอุทาน “กวาเจาแหวจะมา ก็ตอ งเสียเวลาอีกนาน”
นันทายกมือเกาะแขนคุณหญิงวาด แลวพูดวา
“หนูขับไปเองก็ไดคะ คุณอา อยาเอาเจาแหวไปเลย เกะกะรถเปลา ๆ “
นิกรพูดโพลงขึ้น
“ระวังจะไปบวกรถจิฟ๊ เขานะ พีน่ นั ”
นันทาคอนควับ
“พูดราวกับวาฉันนะขับรถไมเปนยังงั้นแหละ”
ครั้นแลว พรรคประชาธิปตยก็พากันเดินออกไปจากเรือนตนไม ขึ้นนั่งรถสตูดเกง
ตอจากนัน้ นันทาก็ขบั รถออกไปจากบาน “พัชราภรณ”
เสีย่ หงวนสัน่ ศีรษ ะชา ๆ
“ผูหญิงไทยสมัยนี้ กลายเปนนักการเมืองไปมด คุณอาทานแกแลวทานยังสนใจใน
เรื่องการเมือง พยายามไปฟงเขาแสดงสุนทรพจนทุกวัน”
พลวา “ผูแทนสมัยนี้ ถาใครไมดีจริง ก็เปนผูแทนไมได ผิดกวาตอนแรก ๆ ตาสี ตา
สา อานออกเขียนไดก็เปนผูแทนได เดี๋ยวนี้ผูสมัครเขารับเลือกตั้งทุกคนตางมีคุณวุฒิมากมาย
แกทําไมไมคิดสมัครกับเขาอีกละดิเรก เพราะแกก็เปนดอกเตอรคนหนึ่ง”
นายแพทยหนุม ถอนหายใจหนัก ๆ

๘

“ไมสําเร็จ คราวกอนถูกปว ไปทีหนึง่ แลว เสียเงินคาโฆษณา คาเลี้ยงดูใครตอใครตั้ง
เกือบ ๒ หมื่น กันคิดวา ถากันไปสมัครรับเลือกตั้งในประเทศอินเดีย อยางไรเสียกันตองได
เปนผูแทนราษฎรแน ๆ เพราะกันเปนสหายของทานมหาราชา เพียงแตพระองครับสั่งวา
เลือกดิเรกดีแน กันก็ตอ งหวัง ๑๐๐ เปอรเซ็นต”
กิมหงวนอดหัวเราะไมได
“ไป ๆ มา ๆ แกก็คุยเรื่องมหาราชาอีก”
“ก็นน่ั นะซี พูดถึงพระองคแลวกันสบายใจมาก”
การสนทนายุติลงชั่วขณะ เมื่อเจาแหวเดินลอยหนาเฉิบ ๆ เขามาในเรือนตนไม มือ
ถือจานใสอาหาร ๒ จาน รักแรหนีบขวดแมโขงและโซดา เจาแหววางของลงบนโตะ ถอน
หายใจเฮือกใหญ
“รับประทานใหผมเดินหลายเที่ยวยังงี้ไมไหวแน”
พลขมวดคิ้วยน
“ฉันไมไดจา งแกไวเปนนายนีห่ วา บนเล็กบนนอยเดีย๋ วโดนเตะ ชักจะเอาใหญแลว”
ดิเรกแบมือไปที่เจาแหว
“ไหนละ เงินทอน”
เจาแหวยิ้มแหย ๆ
“รับประทานเหลือ ๕ บาท เทานั้นแหละครับ”
“เออ เอามา”
เจาแหวหัวเราะ
“ผมเลนโอเลี้ยงไป ๑ แกว ซื้อบุหรี่ ๑ ซอง รับประทานหมดพอดี” พูดจบก็ทรุดตัว
ลงนัง่ บนเกาอีว้ า งตัวหนึง่
“เฮย” อาเสี่ยเอ็ดตะโร “ลงไปนัง่ ขางลาง”
เจาแหวชักฉิว
“รับประทานผมจะเปดแมโขงใหยังไงละครับ”
“ออ นึกวาแกจะรวมโตะกับพวกเรา”

๙

เจาแหวบนพึมพัม จัดแจงเปดขวดแมโขงและโซดาใหจาวนายของเขา แลวลงมานั่ง
กอดเขาอยูบนพื้น นิกรชักสงสาร หยิบกุง ทอดชิน้ หนึง่ สงใหเจาแหว
“เอา”
เจาแหวสัน่ ศีรษ ะ
“ขอบคุณครับ”
“นา ลองดูสกั ชิน้ ซีวะ เอาซี”่
“ปูโธ บอกวาไมรับประทาน คุณยังขะยั้นขะยอใหผมรับประทานอีก” แลวเจาแหวก็
กวากุง ทอดใสปากเคีย้ ว
การดื่มเหลาเปนไปอยางสนุกสนาน ทีแรกก็คุยกันเบา ๆ พอแมโขงขวดที่ ๒ หมด
เสียงที่พูดกันก็ชักดังขึ้น หนาตาแดงกล่าํ ไปตามกัน
ดร.ดิเรก ผสมวิศกีส้ ง ใหเจาแหว ๑ แกว
“เอา ในฐานที่แกเปนคนใชที่ซื่อสัตยของเรามาชานาน ฉันขอใหเหลาแกวนี้สําหรับ
แก”
เจาแหวนัง่ น้าํ ลายสออยูน านแลว รีบตะครุบแกวมาทันที แลวรองขึ้นดัง ๆ
“รับประทาน ขอใหนายทัง้ ๔ ของผม จงเจริญ ไชโย” พูดจบก็ยกแกวน้าํ สีเหลืองขึ้น
ดื่มรวดเดียวหมดแกว ใชนิ้วชี้มือขวาปาดขางถวยแกวยกขึ้นดื่มอีก แลวเอื้อมมือหยิบกุงทอด
ทีว่ างอยูใ นจานบนโตะใสปากเคีย้ ว
กิมหงวนกระพริบตาถี่เร็ว มองดูเจาแหวไมวางตา
“เฮย ลําบากนักละก็ขน้ึ มานัง่ กินบนนีเ้ ถอะวะ”
เจาแหวยิม้ อาย ๆ แกวงแขนทั้ง ๒ ขางไปมา ลุกขึ้นนั่งบนเกาอี้ เอื้อมมือควาขวดแม
โขงรินใสแกว ผสมโซดาลงไป ไมสนใจกับพวกนาย ๆ ที่พากันมองดูเขา
ขณะนั้น มีกระทาชายคนหนึ่ง แตงกายแบบสากลเรียบรอย ยืมดอม ๆ มอง ๆ อยูที่
หนาเรือนตนไม ทาทางของเขาสงาผาเผย บอกวาเปนคนมีความรู และมีตระกูลสูง
“คุณ คุณครับ”
๔ สหายหันมาทางหนาเรือนตนไมพรอม ๆ กัน ชายแปลกหนากมศีรษะโคงคํานับ
แลวเดินเขามาในเรือนตนไม

๑๐

“ผมตองขอประทานโทษที่ผมมารบกวนเวลาอันมีคาของพวกคุณ”
ดิเรกยิ้มแหง ๆ
“วอท อารยู ? “
“ผม ด็อกเตอรเชาวน ขอรับ ผูสมัครรับเลือกตั้งเขตต ๓ หมายเลข ๑๐”
กิมหงวนทําหนาเบเหมือนกินน้าํ มันละหุง
“คุณคงมาขอคะแนนเสียงจากพวกเรา”
เจาของนาม ดร.เชาวน ยิ้มแปน
“ถูกแลวครับ ผมขอเวลาพวกคุณเพียง ๑๐ นาฑี”
ผมยิ้มใหเขา ผายมือไปทีเ่ กาอีต้ วั หนึง่
“เชิญนั่งครับ ในฐานที่พวกเราเปนผูที่เลื่อมใสในระบอบรัฐธรรมนูญ พวกเรายินดี
ตอนรับพวกคุณตามสมควร”
ดร.เชาวน กระแอมเบา ๆ ทรุดตัวนั่งขางเจาแหว
“บางทีพวกคุณคงจะนึกรําคาญ ที่อยู ๆ ผมก็เขามารบกวนทําลายความสุข ผม ดอก
เตอรเชาวน ชีวิตานนท ปริญญาเศรษฐศาสตรแหงสหปารีรัฐอเมริกา สมัครเขารับเลือกตั้ง
คราวนี้ ก็เพื่อหวังจะรับใชประชาชน และเพื่อประเทศชาติที่รักของเรา ผมมาจากอเมริกาเมื่อ
พ.ศ.๒๔๗๕ ผมถูกหาวาเปนขบถ ติดคุกอยูบางขวาง ๕ ป ถูกสงไปอยูตะรุเตา ๕ ป เกาะ
เตา ๔ ป กินขาวแดงแกงกาบกลวยมาเปนเวลา ๑๔ ป เพิ่งไดรับพระราชทานอภัยโทษ พอ
ออกมาก็สมัครเขารับเลือกตั้งในเขตตน”ี้
พล พยักหนาชา ๆ
“พูดกันโดยไมตองออมคอมก็คือวา คุณตองการใหพวกเราเลือกคุณ”
“ออ มิไดครับ ผมเพียงแตปวารณาตัวไว เพื่อขอใหพวกคุณพิจารณาผมดูบาง” แลว
เขาก็พดู เสียงหนักแนน “ผมเปนคนไทยที่มีใจรักชาติคนหนึ่ง ผมพรอมแลวที่จะเสียสละทุก
อยางเพื่อประเทศชาติของเรา”
นิกรสงแกวน้าํ สีเหลืองให
“ดื่มแกคอแหงสักนิดเถอะ คุณเชาวน”

๑๑

เขาหัวเราะ
“เสียใจครับ เหลาเปนศัตรูของนักการเมือง ผมจะไมยอมดื่มเหลาเปนอันขาด แตวา
เพื่อไมใหคุณเสียความตั้งใจ ผมจะกินกับแกลมแทนเหลา” พูดจบเขาก็หยิบชอนตักหมี่กรอบ
ใสปาก ทําราวกับวาเขาคุน เคยกับ ๔ สหายเปนอยางดี
ดร.ดิเรก กระซิบกับเสีย่ หงวน
“สงสัยวา จะไมใชดอกเตอรเสียแลวละโวย นัยตาขวาง ๆ อยางไรชอบกล”
กิมหงวนพยักหนาเห็นพองดวย
“นั่นนะซิ” แลวอาเสี่ยก็เอื้อมมือเขี่ยแขน ดร.เชาวน “คุณครับ เพลา ๆ ไวบาง บอก
นโยบายของคุณใหพวกเราทราบหนอยซี”่
ผูที่บอกวา ชื่อ ดร.เชาวน ควาแกวแมโขงขึ้นดื่ม
“ฮา ขอบคุณมาก”
นิกรกลืนน้าํ ลายเอือ๊ ก
“ไหนคุณวาคุณไมดื่ม”
ดร.เชาวน หัวเราะอยางเปดเผย
“นักการเมืองมันก็ตองโกหกอยางนี้แหละคุณ ความจริงเรื่องเหลาผมชอบดื่มมาก
ชอบเหมือนอยางที่พวกคุณชอบ”
เจาแหวคันปากยิบ ๆ อดรนทนไมไหว พูดขึ้น
“รับประทาน คุณจะมาขอคะแนนเสียง หรือจะมาไชโยกินเหลา”
ดร.เชาวนทาํ ตาเขียว
“ของมันไชโยกันไดนี่คุณ งา ฟง – ฟง และฟงผมพูด พวกคุณรูไหมวา อะไรเปน
ที่มาแหงประชาธิปตัย”
พลยิ้มกับเสี่ยหงวน
“ตอบเขาทีซี่แก”
อาเสีย่ สัน่ ศีรษ ะ
“ไมรูโวย กันเปนพอคา ไมใชนักการเมือง”

๑๒

ดร.เชาวนหวั เราะกาก ดืม่ เหลาอีกจิบหนึง่ แลวอธิบาย
“คุณอยูในประเทศที่ใชระบอบประชาธิปตัย พวกคุณจะตองรูวา ประชาธิปตัยคือ
อะไร และความเปนมาของประชาธิปตัยมาจากไหน ?”
ดิเรกพยักหนาชา ๆ
“พวกเราไมมีความรูเลย กรุณาอธิบายใหแจมแจงหนอยเถอะครับ”
ดร.เชาวน ผสมแมโขงและโซดาลงในแกว ของเขา ยกขึ้นดื่มรวดเดียวหมดแกว
ทามกลางความตลึงพรึงเพริดของ ๔ สหายและเจาแหว
“ผมจะอธิ บ ายให พวกคุ ณ ทราบก็ ไ ด แต ว า ผมเองก็ ไ ม รู เ หมื อ นกั น แฮ ะ ๆ เรื่ อ ง
การเมืองอยางไปสนใจกับมันเลยครับ”
“อาว” อาเสีย่ อุทานลัน่
“ไมตองอาว ฟงผมพูดดีกวา คุณรูไหมวา โลกที่เราอยูนี่นะใครเปนคนสราง ผมเชื่อ
วาพวกคุณไมรแู น ๆ ผมจะบอกให นักปราชญทง้ั หลายเขาใจวา โลกคือสะเก็ดชิ้นหนึ่งของ
พระอาทิตย แตความจริงไมใช”
นิกรหัวเราะหึ ๆ
“แลวใครเปนคนสรางโลกละครับ”
ดร.เชาวน ตวาดแวด
“ผมจะไปรูเรอะ ผมเกิดไมทันนี่นา” แลวเขาก็พูดเสียงออย ๆ “คุณลองตอบผม
หนอยซิครับ ทุกวันนี้ เราอาศัยโลก หรือโลกอาศัยเรา”
กิมหงวนวา “เรื่องนี้ผมเขาใจดี โลกอาศัยเรา ไมใชเราอาศัยโลก ถาหากวาเราอาศัย
โลกแลว หมอก็คงหาเงินใชไมได ยาซันตูลนิ และนีโอก็คงขายไมได”
ดร.เชาวน ลืมตาโพลง
“โลก สระโอ ล.ลิง ก.ไก สกดนะครับ ไมใชโรคพันนั้น แลวกัน ตอบผมใหม”
ดร.ดิเรก กระซิบกระซาบอะไรกับเจาแหว ๒-๓ คํา เจาแหวลุกขึ้นพาตัวเดินออกไป
จากเรือนตนไม ๔ สหายจองตาเขม็งดู ดร.เชาวน ซึ่งดื่มเหลาเปนแกวที่ ๕ แลว นัยนตาของ
เขาคมวาวนากลัว

๑๓

“คุณเชาวนครับ” พลพูดยิ้ม ๆ “คุณสบายดีหรือครับ”
เชาวนพยักหนา
“ถูกแลว สุขภาพของผมสมบูรณดี คุณอยาลืมนะครับ ดอกเตอรเชาวน ผูสมัครรับ
เลือกตั้งเขตต ๓ หมายเลข ๑๐ ถาคุณไมเลือกผม พวกคุณจะตองเสียใจไปจนตาย”
พล ซอนยิม้ ไวในหนา
“ครับ พวกเราจะพยายามตะเกียกตะกายไปเลือกคุณ”
“นัน่ คุณคิดถูกแลว ผม – พูดจริงทําจริง”
กิมหงวนเอื้อมมือเขี่ยแขนเขา
“พูดเบา ๆ หนอยครับ แสบแกวหูเหลือเกิน”
ดร.เชาวน ยิ่งตะโกนเสียงดังขึ้นอีก
“ผมเปนนักการเมือง ตองหัดพูดเสียงดังไว เวลาเขาประชุมสภา ถาหากไมโครโฟน
เสีย ก็ไมจําเปนตองพึ่งไมโครโฟน นักการเมืองทุกคนตองเขมแข็ง เด็ดขาด อกผาย ไหลผึ่ง
หนาตึง”
“หลังโกง” นิกรพูดตอ
ดร.เชาวน สดุงโหยง คอนนิกรแลวยกแกวขึ้นดื่ม พลถอนหายใจเฮือกใหญ เขาพูด
กับ ดร.เชาวน อยางเปนงานเปนการ
“คุณสมัครเขตตนี้แนหรือครับ”
“ออ แนนอน เขตต ๓ หมายเลข ๑๐ คือผม เลือกดอกเตอรเชาวน กินเหลากันให
เปรม ดอกเตอรเชาวน เรียกใชไดทุกเวลา ดึกดื่นเที่ยงคืนไมตองเกรงใจ”
พลอดหัวเราะไมได
“เขตตนี้ มีผูสมัครเขารับเลือกตั้งเพียง ๗ คนเทานัน้ เทาที่ผมทราบ”
“ถูกแลว จะมีสักกี่คนไมใชเรื่องที่คุณควรสนใจ คุณจําไวก็แ ลวกันวา ดอกเตอร
เชาวน หมายเลข ๑๐ แลวพวกคุณตองไปเลือกผม” พูดจบเขาก็เริ่มพูดภาษาฝรั่งอยางเร็วปรื๋อ
แตไมมีใครฟงออก แมกระทั่ง ดร.ดิเรก
นายแพทยหนุมโบกมือใหเขาหยุดพูด

๑๔

“พอทีครับ ผมสงสัยเหลือเกิน คุณพูดภาษาอะไร ? “
“อาว ภาษาอังกฤษนะซีคุณ”
ดร.ดิเรก กลืนน้าํ ลายติด ๆ กันหลายครัง้ หันมายิ่มกับเพื่อเกลอของเขา
“แน กันนึกสงสัยแตทีแรกแลว”
กิมหงวนหัวเราะลัน่
“แกเขาใจวา คุณดอกเตอรนี่แกไมสบายยังงั้นหรือ”
“ออไร”
ดร.เชาวน นัยตาปรือ นั่งคอพับคอออน ความเงียบเกิดขึ้นชั่วขณะ สักครู ดร.เชาวนก็
ยกกําปนทุบโตะปง ผลุดลุกขึ้นยืน ทําทาทางเหมือนกับฮิตเลอร อดีตจอมบงการเยอรมัน
แลวพูดเสียงเด็ดขาด
“คุณคิดและตรองดู ในมหาอาณาจักรของไทยเรา มีนักการเมืองที่มีความรูเพียงกี่คน
ฮะ – ฮา มีอยูคนเดียวเทานั้น คือผมนี่แหละ ผมอาจจะบอกคุณไดวา ทําไมจึงมีดวงดาวและ
ทองฟา โลกที่เราอยูนี่มันหมุนหรือแกวง” พูดจบเขาก็ลวงกระเปากางเกง หยิบวัตถุดํามะเมื่อ
มออกมา มันคือปนเบรานิงกขนาดกระทัดรัด เขาเคนหัวเราะเสียงลั่น “ไมมีนักการเมืองคน
ไหนในโลกที่จะกลาระเบิดสมองตัวเองเหมือนอยางผม คอยดูนะครับ”
“เฮย ! “ กิมหงวนรองสุดเสียง “เดี๋ยว – เดี๋ยวกอนคุณ”
กระทาชายผูอางตัววา ชื่อ ดร.เชาวน ควงปนพกเลนอยางคลองแคลว
“คุณกลัววาผมจะตายยังงั้นหรือ ? “
อาเสีย่ หายใจไมทว่ั ทองเลย
“ถูกแลวครับ ถาคุณยิงตัวตาย ประเทศไทยเราก็จะตองสูญเสียนักการเมืองที่ดีที่สุด”
นายเชาวนสน่ั ศีรษ ะ
“เปลา ผมไมใชนักการเมือง ผมเปนนักปรัชญา”
ขณะนั้น เจาแหวพาผูพิทักษสันติร าษฎรในเครื่องแบบคนหนึ่ง เดินเขามาในเรือน
ตนไม ๔ สหายแลเห็นตํารวจก็ถอนหายใจโลงอกไปตามกัน ดร.ดิเรก รีบพูดกับเจาหนาที่เร็ว
ปรื๋อ

๑๕

“เชิญ – เชิญครับ ชวยพาทานนักการเมืองผูนี้ไปสงบสติอารมณทีเถอะครับ”
ดร.เชาวนหันมาจองตาเขม็งมองดูตํารวจ แลวเขาก็ยกมือขวาขึ้น สงเสียงเอะอะ
“ออ – สวัสดี พีช่ าย ลือ้ เปนตํารวจสภาใชไหม ? “
ตํารวจชักใจไมดี เมือ่ แลเห็นปนพกในมือ ดร.เชาวน
“งา – ครับ ถูกแลว ทางสภาไดสั่งใหผมมาเชิญทานไปประชุมดวนครับ”
“ออ งั้นเรอะ ดีแลว อัว๊ จะไปเดีย๋ วนี้”
พลไดโอกาสก็แยงปนพกในมือ ดร.เชาวนมาถือไว
“ขอใหผมเถอะครับ การประชุมเขาหามนําอาวุธติดตัวเขาไป”
ดร.เชาวนนง่ิ นึก
“เออ – จริงของคุณ ดีแลว คุณเก็บเอาไวใหผม การประชุมวันนี้ผมจะเสนอราง
พระราชบัญญัติอนุญาตใหประชาชนพิมพธนบัตรใชไดเอง” พูดจบเขาก็หัวเราะลั่น มีทีทา
เต็มไปดวยความพากภูมิ
นายพัชราภรณเดินเขามาหาตํารวจ ยัดเยียดปนพกของ ดร.เชาวนใสในมือเขา
“คุณเอาไว แลวก็รับพาทานนักการเมืองไปสงโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด ถาหากวาคุณ
มาชากวานีเ้ พียงนิดเดียว เขาก็คงยิงตัวตายแลว”
ตํารวจถอนหายใจเบา ๆ ชําเลืองดูนกั การเมืองเจาของนาม ดร.เชาวน
“ทางโรงพักเคยนํานายคนนี้ไปสงปากคลองสาน ๓ ครั้งแลวครับ แตไมทราบวาเขา
เล็ดลอดมาไดอยางไร ความจริงถาพูดเผิน ๆ มาตรฐานของแกก็สงาผาเผยอยูเหมือนกัน”
ดร.เชาวน ไดยินตํารวจพูดแวว ๆ ก็เอ็ดตะโรขึ้น
“หา ? คุณวาไงนะ คุณชมวาผมสงาผาเผยใชไหม ? “
ตํารวจยิ้มแหง ๆ
“ครับ ถูกแลว ผมวาคุณมีบุคลิกลักษณะเหมาะสมที่จะเปนนักการเมืองทุกประการ”
เจาแหวพูดเสริมขึ้น
“เสียอยางเดียว นัยนตาขวางไปหนอย ฮิ – ฮิ”

๑๖

ดร.ดิเรกยิ้มใหกับ ดร.เชาวน
“เชิญเถอะครับ สมาชิกสภากําลังรอคุณ รับไปเถอะครับ”
นักการเมืองกมศีรษะโคง ๔ สหาย
“ลากอนนะครับ สวัสดีทุก ๆ คน พรุงนี้อยาลืมเลือกผมนะครับ ดอกเตอรเชาวน
หมายเลข ๑๐ เขตต ๓ ถาพวกคุณไมเลือกผม บานเมืองเปนอะไรไปผมไมรับรอง
ครั้นแลว กระทาชายผูมีสติไมสมบูรณ ก็เดินตามผูพิทักษสันติราษฎรออกไปจาก
เรือนตนไม พอรางของเขาลับตา ๔ สหายก็มองหนากัน แลวตางหัวเราะงอหาย
“กันนึกอะไรไมมีผิด” ดิเรกพูดพลางหัวเราะ “พอเขาแนะนําตัววาเขาเปนดอกเตอร
อเมริกา กันก็รทู นั ทีวา เขาไมสบาย พอพูดภาษาอังกฤษ กันมัน่ ใจ ๑๐๐ เปอรเซ็นตเลย”
กิมหงวนวา “กันสงสัยตอนที่เขาบอกวาเขาหมายเลข ๑๐ ความจริงเขตตนี้มีผูสมัคร
เพียง ๗ คนเทานัน้ ”
นิกรยิ้มแปน
“แกคงไมสบายเพราะอยากเปนนักการเมืองมากเกินไป อยางนี้พอจะรักษาหายไหม
วะ ดิเรก”
นายแพทยหนุม พยักหนา
“ออ มีหวัง อาการไมรายแรงเทาใดนักหรอก”
๔ สหาย นัง่ ลอมวงกินเหลาและสนทนาปราศัยกันตอไป เจาแหวนั่งพับเพียบคอยรับ
ใชอยูขาง ๆ ฟงจาวนายทัง้ ๔ คุยกัน และสรรพยอกหยอกลอกัน
พอเปลี่ยนเรื่องจากการเมืองเปนการบาน กิมหงวนก็แลเห็นผูหญิงสาวคนหนึ่ง แตง
กายเรียบ ๆ นุงประโปรงดํา สวมเสื้อชั้นนอกผาขาว ถือกระเปาเสื้อผาใบกระทัดรัด ปรากฏ
ตัวขึ้นที่หนาเรือนตนไม อายุของหลอนไมเกิน ๒๓ ป รูปรางขาวทวม
“มาหาใครจะ” อาเสีย่ ถาม
พล นิกร และดร.ดิเรกกับเจาแหว ตางหันไปมองดู หญิงสาววางประเปาเสื้อผาลง
ถอดรองเทาออก เดินเขามาในเรือนตนไม ทรุดตัวนั่งพับเพียบเบื้องหนา ๔ สหาย แลว
กระพุมมือไหว
“ดิฉนั อยากจะพบทานเจาของบานคะ”

๑๗

นิกรยิ้มแปน
“คุณถาจะมาขอคะแนนเสียงละซี ขอโทษ คุณสมัครหมายเลขอะไร ? “
หลอนทําหนาตืน่
“สมัครอะไรคะ”
“อาว – สมัครเปนผูแทนราษฎรนะซีครับ ขึ้นนั่ง ขางบนเถอะครับ พวกเรายินดี
ลงคะแนนใหคุณ มีผูแทนเปนผูหญิงดีเหมือนกัน”
หลอนหัวเราะ
“คุณเขาใจผิดคะ ดิฉันไมมีความรู และไมไดสนใจในเรื่องการเมืองเลย ดิฉันมาขอ
สมัครเปนคนใชที่น”ี่
กิมหงวนเริ่มแสดงบทบาทเจาชูทันที เขาลากเกาอีม้ านัง่ ขางหลอน
“เธอตองการเปนสาวใชในบานนีง้ น้ั เรอะ”
“คะ ถูกแลว ดิฉันตัวคนเดียว ไรญาติขาดมิตร ไมมีที่อยูที่อาศัย ถาคุณจะกรุณารับ
ดิฉันไวเปนสาวใชในบานนี้ ก็จะเปนพระคุณหาที่สุดมิได และดิฉันจะตั้งใจสนองพระเดช
พระคุณจนสุดความสามารถ”
นิกรลุกจากเกาอีล้ งมานัง่ บนพืน้ บาง
“เธอเปนใคร มาจากไหน ? “
“ดิฉันชื่อมาลีคะ”
กิมหงวนจุย ป าก
“คลองกับฉับเปยบเชียวเธอ ฉันชื่อกิมหงวน เธอมาจากไหนจะ นึกยังไงถึงไดสมัคร
เปนสาวใชทน่ี ”่ี
หลอนกมหนามองดูพน้ื
“ดิฉันไมมีที่อยูคะ อาศัยอยูกับเพื่อหญิงคนหนึ่ง” หลอนพูดเสียงเครือ “แตเพื่อนเขา
ไลดฉิ นั ออกจากบาน เขาหาวาดิฉันจะแยงผัวเขา”
พลเลือ่ นตัวจากเกาอีล้ งนัง่ บนพืน้
“ความจริงเธอไมไดแยง” นายพัชราภรณถามยิ้ม ๆ

๑๘

“เปลาคะ แตเพื่อเขาเห็นผัวเขาจูบดิฉัน” พูดจบหลอนก็รองไหกระซิก ๆ “โถ – คุณ
คิดดูซิคะ ถาดิฉันจะรองเอะอะไมยอมใหเขาจูบ เพื่อนดิฉันรูเขาผัวเขาก็คงจะเคราะหราย ก็
เลยตัดใจยอมใหเขาจูบดี ๆ พอดีเพื่อนดิฉันโผลมาเห็นเขา”
“ออ แลวเปนยังไง” นิกรถาม
“สามีของเขาถูกตีหัวแตกคะ สวนดิฉันถูกไลออกจากบาน คุณกรุณารับดิฉันไวเปน
สาวใชสกั คนเถอะนะคะ จะใหเงินเดือนสักเทาไรก็สุดแลวแตจะโปรด”
ดร.ดิเรก นึกพอใจในรูปโฉมอันงดงามของหญิงสาวคนนี้ ก็ลุกขึ้นจากเกาอี้ลงมานั่ง
ขาง ๆ หลอนเจาของนามมาลี
“เปนนาสงสารมาก ขอโทษ เธอยังเปนสาวอยูหรือ ? “
หลอนสอืน้
“ดิฉนั เคยมีผัวแลวคะ”
ดิเรกจุย ป ากลัน่
“นาเสียดาย ทําไมถึงรีบมี”
หลอนมองดูนายแพทยหนุม ดวยแววตาโหยละหอย
“ทีแรกดิฉันตั้งใจจะมีปนี้แหละคะ แตความจําเปนทําใหดิฉันครองตัวอยูไมได ดิฉัน
ไดเด็กนักเรียนลูกนายจางของดิฉันเปนผัว นายจางดิฉนั ทราบเขาก็ไลดฉิ นั ออกจากงาน”
“วา” อาเสีย่ คราง “ทําไมมีผัวนักเรียกละ”
“โถ – แกสวยนี่คะ อายุ ๑๗ ปเทานั้น รูปหลอยังกะไทโรน ชางพูดปากหวานก็เทา
นัน้ เอง”
๔ สหายมองดูหนากัน เจาแหวนัง่ หัวเราะหึ ๆ นิกรพูดกับเพื่อนเกลอทั้ง ๓
“วาไง พวกเรา แมมาลีตองการฝากเนื้อฝากตัวเปนสาวใชของเรา จะรับไวหรือ สาว
ใชบานเราก็มีอยูตั้ง ๗ - ๘ คนแลว”
กิมหงวนวา “รับไวเถอะนา ขืนปลอยไปตามยะถากรรม ดีไมดีเผนไปชวา เราก็
จะตองเสียเพื่อนรวมชาติไปหนึ่งคน”
พลเห็นพองดวย

๑๙

“จริงซีนะ” แลวเขาก็หนั มาทางมาลี “เปนอันวาฉันตกลงรับเธอไวเปนสาวใชของเรา
ตั้งแตบัดนี้ สวนเงินเดือน - - - “
ดร.ดิเรกพูดโพลงขึ้น
“ให ๕๐๐ บาท ก็แลวกัน”
พลสดุงโหยง
“๕๐๐ บาทนะ ขาราชการชัน้ เอกโวย”
ดิเรกยิ้มแหง ๆ
“เวลานี้เครื่องอุปโภคบริโภคมันแพงมาก แกควรจะเห็นใจเธอบางซิวะ”
การสนทนายุตลิ งชัว่ ขณะ เมือ่ ทานเจาคุณปจจนึกฯ แตงกายลําลอง เดินอุยอายเขามา
ในเรือนตนไม ทานมองดูมาลีอยางแปลกใจ นิกรรีบรายงานใหทา นทราบ
“คุณพอครับ แมคนนี้แกมาสมัครเปนสาวใชของเราครับ”
ทานเจาคุณขมวดคิ้วยน จองมองดูหญิงสาวไมวางตา แลวทานก็ยิ้มนอยยิ้ม ใหญ
ทรุดตัวนั่งขาง ๆ มาลี
“เธอชื่ออะไรจะ”
มาลีกราบทานแลวตอบนอบนอม
“ดิฉันชื่อมาลีคะ”
“โถ – นาสงสาร รูปรางก็สวย ชื่อก็เพราะ ไมนา จะตกต่าํ อยางนีเ้ ลย”
กิมหงวนกระแอ็มลั่น
“เอาละโวย มาไมสูงละโวย”
เจาคุณปจจนึกฯ ทําคอยน หันกลับมาทางอาเสีย่
“อยาทลึง่ กะฉันนา ฉันเตะเอางาย ๆ นะจะบอกให”
เสี่ยหงวนเอียงคออมยิ้ม
“แน ผมไมไดวาอะไรคุณอาสักนิด”
“อยา – อยาทําไก ฉันอาบน้ํารอนมากอนแก ยิ้มก็เห็นแกม แยมก็เห็นฟน อาปากก็
เห็นคอหอย”

๒๐

นิกรพูดโพลงขึ้นโดยไมมีเจตนาอะไร
“ถอดหมวกก็เห็นศีรษ ะ”
เจาคุณปจจนึกฯ ยกหลังมือตบหนานายการุณวงศดงั เพียะ
“นีแ่ นะ”
อายเสือมือกาวสูดปากลัน่ ทานเจาคุณหันมาทําตาหวานกับมาลี
“แมหนู เจา ๔ คนนีเ้ ปนลูกหลานของฉัน ไมมีอํานาจรับเธอไวเปนสาวใชหรอก หนู
ตองพูดกับฉันจึงจะถูก”
“ฮื่อ” อาเสีย่ อุทาน “หนูตองพูดกับแมว”
เจาคุณปจจนึกฯ กลืนน้ําลายเอื้อก จองมองดูกิมหงวน แตอาเสี่ยทําเปนไมรูไมชี้ ผิว
ปากเพลงสรรเสริญเบา ๆ
“โธเอย คนอยางแกนี่เมื่อไรจะตายหาเสียที”
อาเสี่ยยิ้มแปน
“ยังไมตายงาย ๆ หรอกครับ เพราะผมยังหนุมยังแนน”
เจาคุณพยักหนาหงึก ๆ
“แตแกจะตองตายในเร็ววันนี”้
“อาว ทําไมละครับ”
“เพราะฉันสวดมนตภาวนาแชงแกทุกวัน”
“นัน่ แน” อาเสี่ยรองขึ้นดัง ๆ หันมายิ้มกับพรรคพวก “เฮะ – เลนแชงแฮะ”
ทานเจาคุณเปลีย่ นสายตามาทีห่ ญิงสาวทีม่ รี ปู โฉมสคราญตาถูกใจทาน
“แมหนู ไปบนตึก ฉันจะรับเธอไวเปนสาวใชตนหองของฉัน ไปซี ฉันจะพาเธอไป
พบกับเจาคุณประสิทธิ์ฯ เจาของบานนี้ ซึ่งเปนพี่ชายของฉัน”
มาลียิ้มให ๔ สหาย แลวลุกขึ้นยืน เดินตามเจาคุณปจจนึกฯ ออกไปจากเรือนตนไม
พล นิกร กิมหงวน ดร.ดิเรก และเจาแหว นัง่ อาปากหวอไปตามกัน
ดร.ดิเรก ดีดมือแปะ
“กันชอบแมคนนี้เสียแลว”

๒๑

“ฮา ! “ อาเสี่ยรองลั่น “ถายังงั้นละกอหามศพกันไปทิ้งเสียกอนเถอะเพื่อน พูดยังงี้
ใชไดหรือ กันเห็นกอนนีห่ วา”
ดิเรกทําตาเขียว
“เห็นกอนยังไงวะ กันชอบนีห่ วา”
พลโบกมือหามเพื่อนทั้ง ๒
“อยาเอะอะไป ของพันนี้ใครดีไดกัน แมมาลีมีอะไร ๆ หลายอยางทีถ่ กู ใจกันมาก”
นิกรวา “ใครแยงเปนเกิดเรื่องวะ ผาซี่ พอตงพอตาพอยิงทิ้งเลย”
เจาแหวพูดขึน้ บาง
“รับประทานผมก็ชอบเหมือนกันครับ”
๔ สหายหันมามองดูเจาแหวเปนตาเดียว ตอจากนั้นก็มีการอภิปรายกันอยางรุนแรง
ในที่สุดพลก็สรุปความวา เมื่อทุกคนพอใจสาวใชคนใหม ก็ควรพยายามชิงรักหักสวาทกัน
อยางลูกผูช าย ใครดีใครได สมาชิกลงมติเห็นพองดวย

๒
๗ วันในรมไมชายคาของบาน “พัชราภรณ” มาลีสาวใชรูปสวย ไดรับความสุขสบาย
ใจ หล อ นมี ห อ งพั ก อยู ที่ เ รื อ นคนใช ๔ สหายกั บ เจ า คุ ณ ป จ จนึ ก ฯ ตลอดจนเจ า คุ ณ
ประสิทธิ์ฯ และเจาแหว ตางคอยสนใจในทุกขสุขของมาลี ซื้อเครื่องใชไมสอยใหหลอน
จนกระทั่งสาวใชคนอื่น ๆ อิจฉาริษยามาลีไปตามกัน รวมความแลวทุกคนกําลังเตาะมาลี
เพราะมาลีสวยและมีเสนห ผิวพรรณหนาตาดีกวาสาวใชทกุ คน
เจาคุณปจจนึกฯ ซื้อเตียงนอนขนาด ๔ ฟตครึ่งใหหลอน เจาคุณประสิทธิ์ฯ ซื้อมุงผา
โปรงเม็ดพริกไทยให ๑ หลัง นิกรซื้อที่นอนผาปูที่นอนและหมอนให พลซื้อโตะเครื่องแปง
ให ๑ โตะ กิมหงวนซือ้ ตูใ ห ๑ ตู แถมเงินให ๒๐๐ บาท ดร.ดิเรกซื้อของใชกระจุกกระจิกให

๒๒

หลายอยาง เจาแหวคอยพะเนาพะนอเอาอกเอาใจชวยมาลีทํางาน และจัดหาอาหารยกมาให
จนถึงหองนอนทุกมือ้
มาลีมีตําแหนงเปนสาวใชตนหองของเจาคุณปจจนึกฯ และมีหนาที่รับใชทั่วไป โดย
อยูในบังคับบัญชาของละมอม หัวหนาสาวใช ละมอมแกลงใหทํางานตาง ๆ แต ๔ สหายเขา
ขัดขวางหามปราม บางทีก็ชวยทําแทนเสียเอง เปนเหตุใหละมอมแอบกระซิบกระซาบบอก
แมเสือทั้ง ๔ รูวา ๔ สหายมีความพึงพอใจสาวใชคนใหม แลวละมอมก็ไดรับแตงตั้งใหเปน
แนว ๕ คอยรายงานพฤติการณของ พล นิกร กิมหงวน และ ดร.ดิเรก ใหทราบ
คุณหญิงวาดรูอยูเต็มอกวา เจาคุณประสิทธิ์ฯ ของทานกําลังหมายมั่นปนมือที่จะกิน
หญาออน และนันทา นวลละออ ประภา ประไพ ก็รูดีวา ผัว ๆ ของตนกําลังเตาะสาวใชคน
ใหม แตไมมีใครตัดพอตอวาหรือปริปากพูดอะไร
คืนวันหนึง่
ฉากของเราเปดขึ้นในสวนดอกไม หลังบาน “พัชราภรณ” ทามกลางแสงเดือนและ
สายลมหวล มาลีนั่งหงอยเหงาอยูบนมาหินออนตามลําพัง หลอนกําลังนึกถึงภาระกิจอัน
สําคัญของหลอน ที่เจาผัวนักเลงของหลอนมอบหมายใหทํา มาลีมาสมัครเปนสาวใชในบาน
นี้ ก็เพื่อจะเปนสายลับใหสามีของหลอนพาพรรคพวกเขาทําการโจรกรรม ทีแรกมาลีก็ยินดี
รวมมือกับเจาผัวนักเลงคนนั้น แตเมื่อเขามาอยูในรมไมชายคาของบาน “พัชราภรณ” และ
ไดรับความเมตตากรุณาจากทานผูใหญ และคณะ ๔ สหาย ความกตัญูก็บังเกิดขึ้นในหัวใจ
ของหลอน ยิ่งกวานี้ มาลียังรูสึกพอใจ พล พัชราภรณ อายเสือรูปหลอของเราดวย หลอน
คิดวาแมหลอนจะเปนเมียนอย หรือเมียลับ ๆ ของพล หลอนก็คงมีความสุขยิ่งกวาที่หลอนเป
นเมียของนายเหี้ยม ผูที่ไมมีคุณงามความดีอะไรแมแตนอย หากินในทางมิจฉาชีพ เอาแตกิน
เหลา ติดคุกติดตรางมาหลายหนหลายครั้งแลว
กําลังรําพึงถึงตัวเอง มาลีก็ไดยินเสียงกระแอ็มของใครคนหนึ่งดังขึ้นขางหลัง มาลี
สะดุง เล็กนอย รีบหันไปดู แลเห็นเจาคุณประสิทธิฯ ยืมยิ้มกริ่มอยูขาง ๆ ไดกลิ่นน้ําอบหอม
ฟุง ประมุขของบาน “พัชราภรณ” นุงกางเกงแพร สวมเสื้อกุยเฮงสีขาว มีผาขาวมาพาดบา
ทาทางของทากรุมกริ่ม คลายกับหนุมอายุ ๒๑ - ๒๒
เจาคุณประสิทธิ์ฯ ไมรูจะพูดอะไร ก็เลยพูดเรื่อยเปอยออกมา
“แฮะ ๆ กินขาวแลวหรือจะ”

๒๓

มาลียิ้มเล็กนอย
“ทานแลวเจาคะ”
“ออ” แลวเจาคุณก็นง่ั ลงบนมาหินออน “งา สวัสดีจะ มาลี”
มาลีรูตัวดีวา ทานเจาคุณประสิทธิฯ์ กําลังหวังหลอน
“ทานมีธุระอะไรที่จะใชดิฉันหรือคะ”
เจาคุณยิ้มอาย ๆ แกวงแขนทั้ง ๒ ขางไปมา
“เปลาจะ อยูบนตึกมันเหงาก็ลงมาเดินเลน ฮิ…ฮิ…”
แลวเจาคุณก็กลืนน้ําลาย
เอื้อก นึกฉิวตัวเองที่ประหมาและตื่นเตนจนเกินไป ทานพยายามปลอบใจใหเขมแข็ง นั่ง
ทรงตั ว ตรงวางท า ให ส มกั บ ที่ เ ปนเจ า ชู นิ่ ง เงี ย บไปสั ก ครู ท า นก็ พู ดเนิ บ ๆ ดว ยสํ า นวน
สละสลวย คลายกับวาทานเปนนักประพันธ “ธรรมชาติอะไรอยางนี้ แสงแดดออน ๆ ……”
มาลีหัวเราะคิ๊ก
“แสงแดดที่ไหนกันคะทาน”
เจาคุณประสิทธิ์ฯ สดุงโหยง
“อยาเพอขัดคอซิจะ ฟงฉันพูดใหจบเสียกอน ฉันวาแสงแดดออน ๆ เมื่อตอนเย็นที่
งามนักงามหนา ก็สูแสงจันทรไมได ดูซิจะมาลี พระจันทรสุกปลั่ง ไมมีไฝฝาราคี ลมพัด
โชยเฉื่อย ไดกลิ่นหอมชื่นของดอกไม โอ.. ธรรมชาติไดสรางสรรใหทุกสิ่งทุกอยางในโลกนี้
เกิดมาคูกัน มีพระอาทิตยก็ตองมีพระจันทร มีทองฟาก็ตองมีดวงดาว มีผูหญิงก็ตองมีผูชาย “
แลวทานก็พดู เสียงหนักแนน “มีเธอก็ตองมีฉัน”
มาลีถอนหายใจเฮือกใหญ
“โถ ทานขึ้นไปพักผอนเสียเถอะคะ ดิฉนั คิดวาทานคงไมสบาย”
เจาคุณประสิทธิ์ฯ ฝนยิ้ม
“เปลา ฉันสบายดีเสมอ ทีพ่ ดู มากไปหนอยก็เพราะฉันกําลังสบาย”
มาลีหัวเราะ แตแลวก็หยุดหัวเราะเมื่อแลเห็นใครคนหนึ่งเดินออกมาจากหลังพุมไม
“อุย ตาย ใครมา”

๒๔

เจาคุณประสิทธิ์ฯ ใจหายวาบ คิดวาคุณหญิงของทาน แตแลวทานก็ถอนหายใจโล
งอก เมือ่ แลเห็นเจาคุณปจจนึกฯ ปรากฏตัวอยูเ บือ้ งหนาทาน
เจาคุณปจจนึกฯ แอบดูเจาคุณประสิทธิ์ฯ เตาะสาวใชคนใหมอยูทางหลังพุมไม เมื่อ
ไดยินเจาคุณประสิทธิ์ฯ จีบสาวใชดวยสํานวนนักประพันธ ทานก็ยังเกิดความหึงษหวงขึ้น
ทันที ทนดูอยูไมไดจึงปรากฏตัวออกมาใหเห็น เจาคุณปจจนึกฯ เดินสายไปมาในทีทาของ
นักเลงเกา แลวพูดขึ้นเปรย ๆ
“โวย เขมนหนาแขงจริงโวย”
เจาคุณประสิทธิ์ฯ ชักฉิว ผลุดลุกขึ้น
“อาว ทําไมพูดยังงี้ละเจาคุณ จะหาเรื่องเรอะ”
เจาคุณปจจนึกฯ ยักคิ้วแพลบ
“ไมแนเหมือนกินขาวหร็อกเพื่อน”
เจาคุณประสิทธิ์ฯ เคนหัวเราะ
“อยาเลย เจาคุณ เราเพือ่ นกัน พันนี้ทีใครก็ทีใครซีเพื่อน”
เจาคุณปจจนึกฯ ยืนนิ่งเฉย ทําตาปริบ ๆ สักครูก็ยกมือค้ําคอเจาคุณประสิทธิ์ฯ
“เอาเรอะ เจาคุณ”
“อาว ๆ ๆ บอกกลาวนะ เจาคุณชกผม”
เจาคุณปจจนึกฯ สดุงโหยง
“ยังไมทันจะชกเลย”
คุณนะเกิดมาเคยตายไหม”

แลวทานก็หัวเราะ “นี่ เจาคุณ ผมถามจริง ๆ เถอะครับ เจา

เจาคุณประสิทธิ์ฯ กลืนน้าํ ลายติด ๆ กันหลายครัง้
“ยังไมเคย”
“ดีแลว ถายังไมเคยก็อยาเพิ่งตายเลย รีบขึ้นไปบนตึกเถอะครับ คุณหญิงทานรูแ ลววา
เจาคุณเลี่ยงลงมาเตาะแมมาลี ถาขืนชักชาเจาคุณจะถูกซอม”
“ฮา ? จริง ๆ หรือครับ”
เจาคุณปจจนึกฯ พยักหนา

๒๕

“ผมไมเคยโกหกเจาคุณหรอก เมื่อไมเชื่อก็ตามใจ”
ประมุขบาน “พัชราภรณ” ผลุดลุกขึ้นยืน หันมายิม้ กับสาวใชคนใหมของทาน
“อยาลืมนะหนู คืนนี้ ๒ ยามที่เรานัดกันไว” พูดจบทานก็ผลุนผลันออกไปจากสวน
ดอกไม
เจาคุณปจจนึกฯ กลาวถามมาลีทันที
“เธอมีการตกลงอะไรกับเจาคุณประสิทธิ์ฯ รึ”
สาวใชหวั เราะออกมาดัง ๆ
“เปลานีค่ ะ”
“เปลาแลวทําไมเจาคุณประสิทธิ์ฯ ทานถึงพูดวา คืนนี้ ๒ ยาม”
มาลีพดู พลางหัวเราะพลาง
“ยังไงก็ไมทราบคะ”
“อือ ถายังงั้นเจาคุณประสิทธิ์ฯ ก็คงจะพูดใหฉันเสียขวัญเสียกําลัง” พูดจบทานก็นั่ง
ลงบนมาหินออนขาง ๆ มาลี
ความเงียบเกิดขึ้นชั่วขณะ อีกสักครูเ จาคุณปจจนึกฯ ก็เอยขึ้น
“เฮอ – กลุม ใจ”
มาลีอมยิ้ม
“กลุมใจเรื่องอะไรคะ”
เจาคุณปจจนึกฯ เขยิบเขามาชิดสาวใชคนใหมของบาน “พัชราภรณ”
“ฉันมีเงิน แตฉันไมมีตูเซฟใส และไมมีคนรักษาเงินใหฉัน พูดกันตรงไปตรงมานะ
จะมาลี ถาหากวาเธอยอมรับตําแหนงเปนผูถือกุญแจเซฟใหฉันละกอ ฉันจะมีความสุขมาก
ทีเดียว”
สาวใชเงยหนามองดูทา น
“ดิฉันไมเขาใจหรอกคะวา ทีท่ า นพูดเชนนี้ ทานหมายความวากระไร”
“แลวกัน ทําไมถึงโงอยางนี้ก็ไมรู ฉันจะบอกเธอใหงา ยกวานีฉ้ นั ก็กระดากใจ”

๒๖

ตางคนตางนั่งนิ่งเฉย มาลีทอดสายตาเหมอมองไปขางหนาโดยไมมีจุดหมาย เจา
คุณปจจนึกฯ เมมปากแนน ใชความคิดอยางหนักหนวงในเรือ่ งนี้
สายลมพัดโชยตลอดเวลา แลวเจาคุณปจจนึกฯ ก็ตระโกนขึ้นดัง ๆ
“ไฟไหม ! ไฟไหม ! “
มาลีหนาตืน่
“ที่ไหนคะ”
เจาคุณปจจนึกฯ ยกมือตบหนาอกตัวเอง
“นี่ - - ไหมในอกฉัน เธอชวยฉันหนอยซีจะ มาลี ฉันพูดอยางนี้เขาใจหรือยัง”
มาลีสน่ั ศีรษ ะ
“ไมเขาใจหรอกคะ”
“วา – แลวจะใหฉันพูดยังไงเลา เอายังงี้ก็แลวกัน พูดกันอยางขวานผาซากหรือเวากัน
ซือ่ ๆ มาลี ฉันอยากไดเธอเปนเมียฉัน”
มาลีสดุง แลวยิ้มอาย ๆ
“ตาย ! ตาย ทําไมทานพูดกับดิฉนั งาย ๆ อยางนี้ละคะ”
“อาว พูดออมคอมเธอไมเขาใจนี่นา วาไงละ เธอจะคิดเห็นยังไงบาง เทาที่ฉันบอก
ความจํานงกับเธอเชนนี้ ถาเธอตกลง โอ.เค. กับฉัน ฉันจะพาเธอไปเชาบานอยูต ามลําพัง ให
เงินเดือนเธอเดือนละ ๕๐๐ บาท ซื้อเครื่องเรือนใหดวย”
มาลีถอนหายใจเบา ๆ
“ขอบพระคุณคะ ดิฉันไมสามารถจะรับความกรุณาของทานได”
“ทําไมละ”
“ดิฉันกลัวคุณภาและคุณไพคะ คุณไพพูดกับดิฉันเมื่อตอนกลางวันนี้เอง”
“พูดวายังไง”
“คุณไพวา ถาดิฉันจะเปนแมเลี้ยงหรือเมีย นอยของเธอละกอ ใหดิฉันหากะทะ
คลุมศีรษะไวกอนหลาย ๆ ใบ คุณภาไมเทาไรหรอกคะ แตคุณไพดิฉันกลัวมาก”
“กลัวทําไม ประไพมันเปนลูกฉัน”

๒๗

“ก็นน่ั นะซีคะ ดิฉันถึงกลัว”
“นา อยาไปกลัวมันเลย ขืนมีเสียงฉันจะไดตุบตั้บเขาให เรื่องนี้เปนเรื่องสวนตัวของ
ฉัน เกี่ยวแกทุกขสุขของฉัน ไมใชเรื่องของลูก”
กอนทีม่ าลีจะพูดวากระไร เจาคุณปจจนึกฯ ก็ไดยินเสียงใครคนหนึ่งตระโกนขึ้นดัง ๆ
“มาลี ! มาลีจา… มาลีจ”ู
ทานเจาคุณจําเสียงนิกรได ทานรีบพรวดพราดลุกขึ้นยืน
“ฉันไปละ มาลี”
“อาว จะไปไหนละคะ”
“อายฆองปากแตกมันมาแลว ขืนใหมันเห็นฉัน มันตองโพนทะนาใหใครตอใครฟง
วาฉันมานัง่ เตาะเธอทีน่ ”่ี พูดจบทานก็รบี เดินไปจากทีน่ น่ั
มาลีนึกแปลกใจตัวเองอยางยิ่ง ความจริงหลอนก็ไมไดสะสวยจนเกินไป แตทําไม
พวกนายจางจึงพากันติดเนือ้ ตองใจหลอน
เสียงนิกรรองยี่เกแจว ๆ ลัน่ สวน
“อนิจายากาแร็ต ตัวของพี่เหมือนมาสะแคร็งไมไดเขาแขง นึกขึ้นมานานอยใจไมมี
ใครเขาแทง - - - - เตร็ง ๆ เตรง ตูเรงเตงเตรง โฉมเอยโฉมฉาย คืนวันนี้เดือนหงายมองแล
เห็นมด สวางจาเหมือนกลางวัน ดวงดาวลอมจันทรดูมันชางสวยสด หอมประทินกลิ่นราตรี
หอมหวนยวลฤดีเคลากับกลิ่นตด ตัวของพี่อุปมาเหมือนกันมาลากรถ ตูเหรงเต็งเตรง ตูเรง
เต็งเตร็ง”
แลวนิกรก็ราํ ปอออกมายืนหนามาหิน ทําเปนยีเ่ กพูดบทเจรจา
“เอะ ผุหญิงคนนี้ลูกใครเมียใครนะ มานั่งอยูกลางปากลางดงในเวลาค่ําคืน ชางไม
กลัวสิงหสาราสัตวบา งเลย หรือชรอยเปนนางไม อยากระนัน้ เลย ตองถามดูใหรูเรื่องราว”
แลวนิกรรองยี่เกตอไป
“โฉมเฉลาเยาวลักษณ ตัวของพีแ่ ปลกใจนักเปนหนักหนา ปาเปลี่ยวอยางนี้ เหตุไฉน
โฉมศรีนั่งอยูเอกา หรือวานองเปนนางไม พีจ่ ะไดวนั ทา เตงตูเรงเตงเตรง ตูเรงเตงเตร็ง”
รองจบนิกรก็หายใจถีเ่ ร็ว มาลียกมือปดปากหัวเราะ

๒๘

“โถ เหนื่อยหรือคะ”
นิกรพยักหนา
“แทบขาดใจทีเดียวเธอ” แลวเขาก็นั่งลงขางหลอน เริ่มแสดงบทบาทเจาชูปากวามือ
ถึง เอื้อมมือจับมือหลอนมากุมไว
มาลีแกะมือเขาออก
“อยาคะ”
“แหม จับมือนิดเดียวก็ไมได ถือดวยหรือจะ”
“ไมถือหรอกคะ แตมันนาเกลียดนี่คะ”
“อุย เธอละกอ” นิกรจีบปากพูด “มีใครเห็นเมื่อไรละ เราอยูกัน ๒ ตอ ๒ เทานั้น งา
– ทําไมเธอถึงมานั่งจองอยูที่นี่ละจะ”.
มาลียิ้มเล็กนอย
“เย็นสบายดีคะ แลวก็ดิฉันชอบเงียบ ๆ “
“ถายังงั้นฉันอยูเปนเพื่อนเธอดวยคน”
“ระวังคุณไพมาเห็นเขานะคะ”
นิกรหัวเราะ
“เห็นฉันก็ไมกลัว ขืนมีเสียงตบดวยหลังมือเขาให ยกเขาปง กระแทกดวยศอก เตะ
ใหหงายทองเลย”
มาลีอดหัวเราะไมได
“คุณไพเห็นจะกลัวคุณลาน”
“ปูโธ ทําไมจะไมกลัว ฉันดุยิ่งกวาหมาดุ ๆ อีก เรื่องเมียแลวไมยอมใหหือ มีเสียงรึ
ตูม ๆ ๆ ตายหาเลย”
มาลีแกลงทําเปนสดุงเฮือก
“อุย ตาย คุณไพมาคะ”
นิกรใจหายวาบ

๒๙

“ไหน ? ฉันไปละมาลี”
คราวนีม้ าลีหวั เราะลัน่
“คุณพูดอยูหยก ๆ วาไมกลัวเมีย พอดิฉันแกลงบอกวาคุณไพมาเทานั้นแหละ อกสั่น
ขวัญแขวนทีเดียว”
นิกรยิ้มแหง ๆ
“เปลานา เธอเขาใจผิด ฉันไมกลัวและไมเคยคิดวาจะกลัวเมียดวย ที่ฉันบอกวาฉัน
ไปละ หมายความวาฉันไมอยากเปนจําเลยในคดีฆาคนตาย เพราะถาประไพมาขึ้นเสียงกับ
ฉัน ฉันก็จะตูมตามเขาให ถึงกับซี่โครงหักหรือตับแตกลมตายไป ฉันก็ตองเดือดรอนเทา
นัน้ เอง”
“แหม - นากลัวจังคะ”
นิกรหัวเราะ ยกมือขวาขึ้นประคองกอดหลอน
“มาลีจา ฉันไมนึกไมฝนเลยวา เธอจะรับรักฉัน”
“ตายจริง” สาวใชรองขึ้นดัง ๆ แกะมือเขาออก “อะไรกันคะนี่ ดิฉันยังไมไดบอกสัก
คําวาดิฉันรักคุณ”
“อาว – เอะ นี่มันยังไงกันนี่ ยังงัน้ ฉันก็ขต้ี กู ลางนานะซี เอายังงี้ก็แลวกัน ไหน ๆ ฉัน
ก็ทึกทักเอาวาเธอรักฉันแลว เธอก็ควรจะรักฉันเสีย เห็นเปนยังไงจะ” พูดจบนิกรก็รองยี่เก
อีก
“จะรักพีก่ ร็ กั เสีย ใคร ๆ ก็อยากเปนเมียพี่ทั้งภารา”
“อยารองเลยคะ” มาลีพูดขัดขึ้น
“ทําไมละจะ”
“ดิฉันรําคาญ”
นิกรพยักหนา
“นัน่ นะซี ฉันเองยังรําคาญตัวฉันเหมือนกัน แตอยาถือฉันเลยนะมาลี ฉันมันไมใคร
จะเต็มเต็งเหมือนคนอื่นเขาหรอก”
“คะ ดิฉนั ก็คดิ วาอยางนัน้ เหมือนกัน”

๓๐

นิกรมองดูหนาหลอน นิ่งเงียบไปสักครูเขาก็พูดขึ้น
“มาลีจะ”
“ทําไมคะ”
“เธอนัง่ อยูใ กล ๆ กับฉันยังงี้ เธอรูสึกยังไงบางจะ”
“เฉย ๆ คะ”
“ยังงั้นตรงกันขามกับฉัน ฮิ – ฮิ ฉันรูส กึ ปน ปวนรัญจวนใจอยางไรชอบกล เธอทําไม
ถึงสวยนักนะมาลี เธอรักกับฉันเถอะนา”
มาลีถอนหายใจหนัก ๆ
“คุณอยาพูดงาย ๆ ยังงี้ซีคะ ดิฉันเขามาอยูในบานนี้ก็หวังจะพึ่งบารมีของพวกคุณ ถา
หากคุณขืนมายุงกับดิฉันอยางนี้ ดิฉนั เห็นจะตองลาออกจากงานในไมชา ”
นิกรยิ้มแหง ๆ
“หมายความวา เธอไมพอใจใหฉนั เตาะเธอ”
“คะ ดิฉันอึดอัดใจเหลือเกิน คุณกับเพื่อน ๆ มักจะพูดกับดิฉันอยางนี้เสมอ ถา
สงสารดิฉนั ละกอ ขอใหดิฉันมีสภาพเปนแตเพียงสาวใชของพวกคุณเถอะนะคะ”
นายการุณวงศพยักหนาชา ๆ
“จะ จะ ฉันจะไมเตาะเธออีกละ แตเธอตองสัญญากับฉันกอนวา เธอจะไมสนิท
สนมกับเพือ่ น ๆ ของฉันทั้ง ๓ คนไปยิ่งกวาฉัน”
“คะ”
ทันใดนั้น พลกับกิมหงวน และ ดร.ดิเรก ไดพาตัวเดินตรงเขามาที่มาหินออนอยาง
รีบรอน นิกรลุกขึน้ ยืนทันที เสีย่ หงวนแลเห็นนายการุณวงศกห็ วั เราะกาก
“นึกแลววาแกตองอยูท น่ี ”่ี
“แลวทําไมละ”
“ออ ไมมีใครเขากัดแกหรอก แตคุณประไพเขากําลังตองการพบตัวแก”
“พบทําไม”

๓๑

“บะ จะไปรูเขาเรอะ เมือ่ แกไมไปก็ตามใจซี”
“เออซีวะ”
พลหัวเราะหึ ๆ เดินเขามายืนขางสาวใชคนใหม
“เธอคุยอะไรกับเจากรหรือจะ มาลี”
มาลียิ้มเล็กนอย มีกิริยาสดชื่นทันทีเมื่ออายเสือรูปหลอพูดคุยกับหลอน
“เปลาคะ คุณนิกรแกรองยี่เกเกี้ยวดิฉัน”
นิกรสดุงโหยง
“วา – แลวไปบอกเขาทําไมละ”
มาลีหัวเราะ
“ก็ไมจริงหรือคะ”
๓ สหายหัวเราะลัน่ ดร.ดิเรกยกมือตบศีรษะนายการุณวงศเบา ๆ
“แกระวัง เคราะหแกจะราย”
“หน็อยแน ทําไมวะ”
“เถอะนา ระวังตัวก็แลวกัน ฉัน ๓ คนรีบมาบอก”
***** ตนฉบับพิมพขาดตอน *******
นิกรหนาตืน่
“ฮา ? แลวเมียกันเขาไดยินยังงั้นรึ”
“เออ”
นายการุณวงศชักใจไมดี
“ยังงั้นกันไปบนตึกละโวย ถาไมเขาทีเสียแลว” พูดจบเขาก็รีบเดินออกไปจากสวน
ดอกไม
มาลีลกุ ขึน้ บาง อาเสีย่ ควาขอมือหลอนไว
“จะไปไหนละจะ มาลี”
หลอนแกะมือกิมหงวนออก

๓๒

“ดิฉันจะกลับไปที่เรือนพักของดิฉันคะ”
“เดี๋ยวนา คุยกันกอน” แลวอาเสี่ยก็โบกมือไลเพื่อนเกลอทั้ง ๒ “ไป ไปโวย กันจะ
คุยกับคูรักของกัน”
“ตายจริง” มาลีอทุ านขึน้ “ใครบอกอาเสี่ยคะวาดิฉันเปนคูรักของอาเสี่ย”
กิมหงวนยิ้มแปน
“ฉันเขาใจเอาเองจะ”
มาลีพดู ขึน้ อยางหัวเสีย
“ดิฉนั กลุม ใจเหลือเกิน ดิฉันเห็นจะอยูบานนี้ไมไดแลว ประทานโทษเถอะคะ ดิฉัน
จะไปพักผอน” พูดจบหลอนก็เดินไปจาก ๓ สหายดวยอารมณหงุดหงิด
ความจริ ง พล กิม หงวน กั บ ดร.ดิเ รก หารู ไ มวา คําว า “กลุม ใจ” ของมาลีนั้ น
หมายความวาคืนนี้ นายเหีย้ ม เจาผัวเสเพลของหลอนจะเขาทําการโจรกรรมบาน “พัชราภรณ”
โดยใหมาลีเปนสายลับ และ ๒๔ น.ตรง เหีย้ มจะลอบเขามาพบกับมาลีในบานนี้
มาลี เกรงกลัวอาชญาอยางที่สุด เจาเหี้ยมทํางานพลาดพลั้ง หลอนก็จะพลอยเขาปง
ไปดวย มาลีพยายามที่จะแยกทางเดินกับเหี้ยม แตก็ไมสําเร็จ เพราะเหี้ยมไมยอมแยกทางกับ
หลอน เขาหวังที่จะใหมาลีเปนเครื่องมือของเขา
มาลีเดินตรงมาที่เรือนพัก กอนจะขึ้นบรรได หลอนไดแลเห็นเจาแหวเดินตรงเขามา
หาหลอน ในมือของเจาแหวมีดอกไม ๑ ชอ ซึ่งเปนดอกไมหลายชนิดดวยกัน
“นุชจา” เจาแหวรองเรียก
มาลีทั้งฉิวทั้งขัน
“นุชตะหวักตะบวยทีไ่ หนกัน ฉันไมไดชื่อนุช”
เจาแหวหัวเราะ
“นุชของเรียมยังไงละจะ”
“พิลึก แกอยามาทําบากะฉันนะจะบอกให”
“ถาหากวาเรียมบา ก็คงบาเพราะรักนุชนั่นเอง” พูดจบเขาก็ทรุดลงนั่งคุกเขา สงชอ
ดอกไมใหมาลี แลวเจาแหวก็เอือ้ นเอยเปนคํากลอน

๓๓

“ดอกไม ชอนี้ มีจิตต
อุทิศ ใหมง่ิ มารศรี
ดวยรัก สลักแนน ฤดี
มาลี อยาหัก รักราน”
มาลีเอ็ดตะโรลั่น
“บา – บาอะไรยังงี้ก็ไมรู บานนี้มีแตคนไมสบายทั้งนั้น โธ ดูพยายามจะเอาฉันเปน
เมียเสียจริง ๆ ถุย – อายศรีปรูด”
เจาแหวหัวเราะอยางใจเย็น กลาวเปนโคลงสีส่ ภุ าพ
“ศรีปรูดเพราะทองพี่ มันเสีย”
๒ ปรูดถึงกับเพลีย แยแลว”
“แกจะบาเรอะ” มาลีสง เสียงลัน่ “ถาแกทลึ่งกับฉัน ฉันฟองคุณหญิงนะจะบอกให”
เจาแหวหนาจอย
“เธอไมรักฉันจริง ๆ เหรอ”
“ใครบอกแกละวาฉันรักแก รูปรางเหมือนอายตุกตาเสียกระบาน ยังจะทลึ่งมาทํา
เจาชูเ ปนเจาบทเจากลอน หมื่นอะไรก็ไมรู”
คราวนีเ้ จาแหวชักฉิว
“พูดมากโวย ไมรักก็อยารัก สวยจะตายหาละ เฮอะเฮอ แมตุกกะฉึก”
มาลีรองกรี๊ด กระทืบเทาเรา ๆ
“อวดดียังไงมาวาฉัน”
เจาแหวอมยิม้
“ฉันวาอะไรเธอ”
“แกวาฉันวา ตุกกะฉึก”
“หนอยแน ตุกกะฉึกเปนภาษารัสเซีย เขาแปลวาเทพธิดารูไหม ชิ ชิ วาเทพธิดา
โกรธ มีอยางที่ไหนวะ นี่ เจ พูดกันใหรูเรื่องหนอยนา ฉันนะรักเจจริง ๆ นา ใหตายโหง
ตายหาซีเ่ อา ฉันอยากไดมาเปนแมฉนั จัง”

๓๔

มาลีอดหัวเราะไมได
“ออ ถายังงี้ละก็ฉันไมขัดของหร็อก ไดซนี ายแหว ฉันยินดีที่จะเปนแมของแก”
เจาแหวพยักหนา
“ตกลง แตตองเลี้ยงฉัน อุมฉันเหมือนอยางเด็กแดง ๆ นะ แลวก็ตองใหฉันกินตาม
เวลาดวย”
“กินอะไรยะ”
“ไมรูละ เด็กแดง ๆ มันกินอะไรบาง ฉันก็จะกินอยางนัน้ ”
มาลีคอนควับ
“ทลึ่ง” แลวหลอนก็เดินขึ้นบรรไดไปยังเรือนพักของพวกสาวใช
เจาแหวมองดวยความรัก พลางจุย ป าก
“เชฟดีเหลือเกิน พับผา ยังงี้เปนเมียอั๊วละก็ พอทูลหัวไวเลย” พูดจบก็แลบลิ้นเลียริม
ฝปากแผล็บ ๆ
๒๔ น. เศษ
บาน “พัชราภรณ” อยูในความสงบเงียบ คนในบานพากันหลับนอนหมดแลว พล
นิกร กิมหงวน และ ดร.ดิเรก ถูกเมียควบคุมตัวอยางแข็งแรง เมีย ๆ ของ ๔ สหายนอนคุม
เชิงผัวของตน เพราะรูอยูเต็มอกวา ๔ สหายกําลังหาโอกาศไปเรือนพักสาวใช
ประตูหองนอนของนิกรถูกเปดออกทีละนอย อายเสือมือกาวคอย ๆ ยองออกมาจาก
หอง แตยังไมทันจะพนประตู ก็มีมือนอย ๆ เอื้อมออกมาควาผมนิกรมับ กระชากตัวกลับเขา
ไปในหองตามเดิม
เดือนหงายกระจางดวง ทองฟาแจมใสไมมีเมฆ ดร.ดิเรก ณรงคฤทธิ์ ปรากฏตัวขึ้นที่
หนาเรือนพักของสาวใช เขาอยูในเครื่องแตงกายชุดสีดํา สวมแวนตาสายตาสั้นตามเคย นาย
แพทยหนุมอุตสาหแกลงทําเปนนอนกรนอยูในหองนอนเกือบ ๒ ชั่วโมง เพื่อลวงใหประภา
เขาใจวาเขานอนหลับ ในที่สุดประภาก็มอยหลับไป แลวดิเรกก็ออกจากหองตรงมานี่ ดวย
ความหวังทีจ่ ะเขาไปสนทนากับมาลีในหองของหลอน
ตามปรกติ ดิเรกของเราไมมีทีทาวาจะเปนเจาชูเลย แตในสายตาและความสังเกตของ
เขา มาลีสาวใชคนใหมมีอะไร ๆ ทีถ่ กู ใจเขามาก ดิเรกจึงเปนเจาชูกับเขาบาง
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ดร.ณรงคฤทธิ์ คอย ๆ กาวขึ้นบรรไดเรือนพักสาวใช เดินจรดปลายเทามาตามเฉลียง
หนาเรือน บรรดาสาวใชที่อยูตามหองตาง ๆ กําลังหลับสนิท ดิเรกใจเตนทึกทักขณะที่เขา
หยุดยืนหนาหองนอนของมาลี
เขากวาดสายตามองไปรอบ ๆ บริเวณ ตั้งปญหาถามตัวเองวา เขาจะเขาไปในหอง
หลอนไดอยางไร และถาเขาเขาไปได มาลีตกใจตื่นรองขโมย เขาจะวิ่งหนีไปทางไหนดี
ดิเรกเปนคนทําอะไรคิดรอบคอบ ดังนัน้ จึงใครครวญหาทางหนีทไี ลเสียกอน
นายแพทยหนุมยกมือผลักประตูหองเบา ๆ แตแลวเขาก็แปลกใจที่บานประตูเผยออก
อยางงายดาย ขางในไมไดลงกลอนไว ดิเรกรีบเขาไปในหองสาวใชคนใหม ปดบานประตู
ไวตามเดิม แสงไฟฟา ๑๐ แรงเทียนในหองสองสวาง บนเตียงนอนของมาลีวางเปลา มีแต
หมอนกับผาหมนอน คราวนี้ดิเรกก็เขาใจวา มาลีคงจะออกไปทําธุระนอกหอง เปนตนวา
ทองไสไมสบาย
เขามองดูหองนอนของมาลีดวยความพอใจ หองของหลอนสอาดหมดจด ขาวของ
วางเปนระเบียบเรียบรอย ดิเรกเดินมาที่หนาตางหอง มองผานหนาตางออกไปทางสวนหลัง
บาน ใชความคิดอยางสุขุมในเรื่องที่เขาจะเตาะสาวใช
เสียงฝเทาคนดังขึ้นนอกหองแตเบา ๆ ดิเรกเผนพรวดเขาไปยืนแฝงตัวอยูขางซอกตู
ใจเตนทึกทัก
ประตูหองนอนของมาลีเปดออกชา ๆ นายแพทยหนุมแลเห็นมาลีพาชายแปลกหนา
รูปรางสูงใหญคนหนึง่ เขามาในหอง ชายผูนี้คือเหี้ยมสามีของหลอนนั่นเอง รูปรางของเขาสูง
ใหญ ใบหนาเหลีย่ ม ทาทางบอกใหรวู า เปนคนชัน้ ต่าํ
ดิเรกลืมตาโพลง จองตาเขม็งมองดูมาลีกับผัวของหลอน เขามีปฏิภาณพอจะรูวาชาย
แปลกหนาคนนี้ จะตองเปนผัวของมาลีแน ๆ
มาลีเอื้อมมือดับสวิตไฟ แสงจันทรสะทอนเขามาในหองแลเห็นลาง ๆ ทั้ง ๒ เดินมา
นั่งบนเตียง และสนทนากันกระซิบกระซาบ แต ดร.ดิเรกก็ไดยินถนัด
“ฉันนึกวาพี่จะไมมาเสียอีก” มาลีเปนฝายเริ่มพูด “รอรับพี่อยูที่ประตูเล็กขางรั้วตั้ง
เกือบครึ่งชั่วโมง พอจะกลับก็ไดยินเสียงพี่ผิวปาก”
“พี่ไมผิดนัดหรอกมาลี วาแตวา คืนนี้ไมเหลวนา ตี ๒ พี่จะพาพวกเราเขามาในบาน
แกตองคอยเปดประตูรับ และตองนําทางพวกเรา หนาตางตึกถอดกลอนไวแลวหรือ”
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มาลีพยักหนา
“จะ ฉันถอดกลอนหนาตางหองรับแขกไวแลว งา – พี่เหี้ยมจะ”
“วาไง”
มาลียกมือจับแขนเขา
“ฉันบอกพี่ตามตรงวา ฉันขี้ขลาดมาก เพราะไมเคยทํางานอยางนี้ อยาใหฉนั เปนผูน าํ
ทางขึ้นคนบนตึกเลยพี่ ขอใหฉันเพียงแตชี้ชองทางใหเทานั้น”
นายเหีย้ มสงเสียงดังขึน้ กวาเกา
“บะ แกพูดยังไงโวย ถาแกไมนําทาง พี่จะรูไดอยางไรวา หองนอนเจาของบานอยู
หองไหน ทางหนีทีไลเปนอยางไร อยากลัวเลยนามาลี พลาดพลั้งเราก็ตายดวยกัน แตแกก็
รูจักพี่ดีแลว ถาพลาดพลัง้ พีก่ ต็ อ งยิงพวกเจาของบาน”
ดิเรกสดุงโหยง เขาเขาใจทุกสิ่งทุกอยางดีแลว ดิเรกนึกขอบคุณพระเปนเจาและสิ่ง
ศักดิส์ ทิ ธิท์ ง้ั หลาย ที่ดลบรรดาลใหเขารูแผนการณของเจาผัวมาลีกอนที่มีมันจะลงมือทํางาน
นายแพทยหนุมนิ่งฟงมาลีกับเจาเหี้ยมตอไป
“ฉันคิดวา เลือ่ นเวลาทํางานเปนวันพรุง นีด้ ไี หมพี่”
“ทําไมจะตองเลื่อน” เขาถามหวน ๆ
“วันนี้ ฉันใจไมใครดจี ะ พี่”
เจาเหีย้ มหัวเราะเบา ๆ
“แกมันขีข้ ลาดเกินไป งานสําคัญอยางนี้เลื่อนกําหนดไมได เพราะพวกเราทั้ง ๑๐ คน
ไมไดอยูที่เดียวกัน และเราไดหาฤกษยามแลว คืนนี้เปนคืนที่เหมาะที่สุด ทําใจดี ๆ เถอะวะ
เชื่อพี่เถอะ”
ดร.ดิเรกไดยินเสียงมาลีถอนใจ
“พีส่ ญ
ั ญากับฉันกอนไดไหมวา ถาเกิดพลาดพลั้งขึ้นมา พี่จะไมซัดทอดมาถึงฉัน”
“แลวกัน แกไมนาจะพูดอยางนี้เลย เมียรักทั้งคนใครจะไปซัด สมมุติวาพี่ถูกจับได
อยาวาแตจะซัดแกเลย ลูกนองของพี่แมแตคนเดียวพี่ก็จะไมซัด เมื่อเขาจะเอาไปฆาแกงก็
ตามใจ”
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มาลีวา “พีส่ ญ
ั ญาไดอยางนีฉ้ นั คอยโลงใจไปหนอย”
นายเหี้ยมยกมือตบศีรษะเมียของเขา
“นึกวาชวยพีส่ กั ครัง้ เถอะวะ มาลี ถาสําเร็จเราคงไดเงินนับแสน พี่รูดีวาเจาของบาน
นีร้ าํ่ รวยมาก ออ – เดีย๋ วกอนมาลี แกบอกพีซ่ วิ า ผูชายในบานนี้ทั้งหมดมีดวยกันกี่คน”
มาลีนง่ิ นึก
“ลูกชายเจาของบาน ๑ คน หลานของทาน ๓ เพื่อนของทานอีก ๑ เปน ๕ คน คน
ใชและคนขับรถ ๗ คน รวมทั้งหมด ๑๒ คน”
“แลวพวกลูกหลานของทานเจาของบาน มีปนพกทุกคนหรือเปลา”
“ยังไงก็ไมรูได แตฉันคิดวาคงมี เพราะตามธรรมดาคนมีเงินก็มักจะมีปนปองกันตัว”
เหี้ยมผลุดลุกขึ้นจากเตียง
“ดีแลว พี่จะเอาปนคาไบนกับสะเต็นมาดวย ถาฝายเจาของมันสู ก็ตองยิงกันใหยับ
ไปเทานัน้ พีก่ ลับละนะมาลี พวกเรากําลังรอคอยฟงขาวจากพี่”
มาลีลุกขึ้นยืน
“ ๒ นาฬิกาตรงนะพี”่
“ถูกแลว แกตองคอยรับพี่ที่ประตูเล็กขางรั้วบาน ถาหากวาคืนนี้เราทําการไดสําเร็จ
เรียบรอยโดยที่เจาของบานไมรูตัว พี่ก็จะพาแกเตลิดเปดเปงไปปกษใต”
มาลีจยุ ป าก
“เบา ๆ หนอยพี่เหี้ยม ประเดี๋ยวใครไดยินเขา พิธีแตก”
“เฮย – ดึกดืน่ ปานนีแ้ ลว ไมมีหมาที่ไหนไดยินหรอกวะ”
ดร.ดิเรกทําคอยน เขาแลเห็นเจาเหี้ยมและมาลีพากันเดินออกไปจากหอง นายแพทย
หนุมคอย ๆ ยองมาที่ประตูแอบมองดู

เสียงนาฬิกาในหองโถงชั้นลางของตัวตึก ตีกังวาฬ ๑ ครั้ง เปนเวลา ๐.๓๐ น.
ดิเรกแฝงกายมาตามรมเงาของตนไม กาวขึ้นบรรไดหลังตึกอยางรีบรอน

ดร.
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อีก ๑ ชั่วโมงครึ่ง นายเหี้ยมจะพาพรรคพวกเขามาทําการโจรกรรม ดิเรกรีบพาตัวขึ้น
ไปชั้นบนของตัวตึก ตรงมาหองนอนของนายพัชราภรณ
นายแพทยหนุมยกมือเคาะประตูเบา ๆ
“พล – พลโวย คุณนัน – คุณนันครับ”
มีเสียงแจว ๆ ของนันทารองถามออกมา
“ใคร ? คุณหมอหรือคะ”
“ครับ ผมเอง เปดประตูหนอยคุณนัน ปลุกเจาพลดวย” พูดจบดิเรกก็เดินไปที่หอง
เสีย่ หงวน ตบประตูรองเรียก
สักครูห นึง่ พลกับนันทา กิมหงวนกับนวลลออ ก็พากันออกมาจากหองของตน เดิน
เขามาหา ดร.ดิเรก ซึง่ กําลังเรียกนิกร
“อะไรกัน ดิเรก” พลถาม “มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหรือ ? “
ดิเรกยิ้มใหเพื่อนของเขา
“เรากําลังจะถูกผูรายเขาทําการโจรกรรม”
“ตายจริง ! “ นันทากับนวลลอออุทานขึน้ พรอม ๆ กัน
เสีย่ หงวนลืมตาโพลง
“แกรูไดยังไง หมอ”
ดิเรกโบกมือ
“เดี๋ยว ปลุกเจากรกอน จะเลาใหฟง พรอม ๆ กัน ไมตองตกใจ เรามีเวลาเตรียมตัวไว
รับมือกับพวกโจรอีกชั่วโมงครึ่ง” แลวนายแพทยหนุมก็ตบประตูหองนิกร “เฮย ลุกขึ้นโวย”
มีเสียงถอดกลอนดังแกรก ประไพเปดประตูหองออกมา
“อะไรกันคะ คุณหมอ” หลอนถามเชนเดียวกับทีพ่ ลถาม
ดิเรกพาพรรคพวกเขาไปในหอง พลเปดประตูมุงเตียงออกทั้ง ๒ ขาง สับขอไว ทุก
คนแลเห็นนิกรนอนโกงโคงหลับอยางสบายใจ
ดร.หนุมหันมาทางนองเมียของเขา
“คุณไพ ไปปลุกประภาหนอยเถอะครับ แลวก็รีบมาที่หองนี้ อยาเอะอะไปนะครับ”

๓๙

ประไพรับคําเดินออกไปจากหอง เสีย่ หงวนยกมือตีกน นิกรดังปาบ
“เฮย ! “
นิกรเปลี่ยนทาเปนนอนตะแคง พลกับอาเสี่ยและดิเรกชวยกันปลุก รองเรียกเทาไรก็
ไมรูสึกตัว นันทานึกหมั่นไสนองชายของหลอนเต็มทน ก็ควาเหยือกน้ําบนโตะเล็ก ๆ ขาง
เตียงนอนยกขึน้ ราดลงบนหนาอายเสือมือกาว
ทุกคนมองหนากันอยางแปลกใจ นิกรยังคงหลับสนิท แตเปลีย่ นทาเปนนอนหงายกร
นครอก ๆ นันทาอดหัวเราะไมได
“ดูซิคะพล เอาน้ําราดจนโชกหมดยังไมตื่น ขี้เซาอะไรยังงี้ก็ไมรู ไมเคยพบเห็น”
กิมหงวนเอื้อมมือหยิบหนังสือพิมพรายวันฉะบับหนึ่งขึ้นมา
“เอายังงี้ดีกวาครับคุณนัน ทําไฟเย็นมัน เอาหนังสือพิมพคลุมตัวเขา แลวเอาไฟจุด”
นวลลออแยงหนังสือพิมพมาถือไว
“มีอยางรึ จะเผาคนทั้งเปน ไฟเย็นเขาก็ใชไมขีดไฟกานเดียว”
พลกมหนาลงกระซิบพูดกับนิกรเบา ๆ
“กรโวย กินบะหมีป่ ทู ะเลไหม ดิเรกมันไปราชวงศมา”
คราวนี้นิกรลืมตาโพลง รีบลุกขึ้นนั่ง
“ไหน บะหมี่”
ทุก ๆ คนอดหัวเราะไมได อาเสี่ยยกมือผลักหนานายการุณวงศเต็มแรง
“นีแ่ น หมัน่ ไสนกั ”
ประไพพาพีส่ าวเขามาในหอง ดร.ดิเรกเดินไปปดประตูแลวพูดกับคณะพรรคของเขา
“ฟง – ฟงทางนี้พวกเรา คืนนี้ ๒ น. จะมีคนรายคณะหนึ่งเขาทําการโจรกรรมบาน
เรา”
ทุกคนตืน่ เตนไปตาม ๆ กัน
“คุณหมอรูไดอยางไร” ประไพถาม
“รูซีครับ ผมแอบเขาไปในหองมาลีเมื่อสักครูนี้ แตมาลีไมไดอยูในหอง ผมรออยู
สักครูก แ็ ลเห็นมาลีพาชายแปลกหนาคนหนึง่ เขามาในหอง”

๔๐

“แลวยังไง” นิกรถามเร็วปรื๋อ
“กันรีบเขาแอบขางตู ฟงมาลีกับเจาหมอนั่นพูดกัน แมมาลีสาวใชคนใหมของเราคือ
สายลับของเจานั่นซึ่งเปนผัวหลอน มันชื่อเหี้ยม มันนัดกับมาลีเปนมั่นเหมาะวา คืนนี้ ๒ น.
ใหมาลีคอยเปดประตูขางบานรับพวกมัน แลวเจาเหีย้ มก็จากไป เพื่อเตรียมเลนงานเราในเวลา
๒ น.”
มีเสียงพึมพัมในระหวางคณะพรรค ๔ สหาย ประภาเดินเขามาควาหนาอกเสื้อดิเรก
ความหึงษทาํ ใหหลอนไมสนใจในเรือ่ งโจร
“ยังงี้เอง พอภาหลับดิเรกก็ยอ งไปหานังมาลี บอกมาเดี๋ยวนี้ ไปหามาลีทาํ ไม”
ดิเรกยิ้มแหง ๆ
“เวท เอ มินิท ดาลิง่ ฟงไอพูดกอน”
“ไมฟง ดิเรกคิดจะเขาหานังมาลีใชไหม ตอบมาเดี๋ยวนี”้
ประไพหามพีส่ าว
“อยาเอะอะไปนา พี่ภา ตบก็ตบเลย ไมตองพูดมาก”
ประภายกฝามือซายตบหนาคุณหมอดังเพียะ
“ทําไมไมพูด ไปหานังมาลีทาํ ไม”
“โน ๆ ๆ ฝรั่งเจ็บนา คอย ๆ พูดกันดี ๆ เถอะ ฉันไมมีเจตนาเลย ฉันละเมอเดินไป
เอง รูส กึ ตัวก็ถงึ หองมาลีแลว”
ประภาขบเขี้ยวเคี้ยวกราม
“แลวทําไมมันหรือเปลา”
ดิเรกกลืนน้าํ ลายเอือก
“เปลาจะ”
“ใหตายโหงตายหา”
“จา”
นันทาเดินเขามาตบบาเพือ่ นเกลอของหลอน

๔๑
“อยาเอะอะไปเลยคุณภา เพราะคุณหมอไปหองนังมาลี คุณหมอจึงรูวาผัวของนังมาลีจะพา
พรรคพวกเขาทําการโจรกรรมเราในคืนวันนี้ มาปรึกษากันเถอะคะ เวลาเหลือนอยเต็มทนแลว เรา
จะคิดอานแกไขอยางไรตอไป”
นวลลออวา “โทรศัพทไปบอกตํารวจดีไหมคะ”
พลคัดคานทันที
“ไมจําเปนหรอกครับคุณนวล ถาตํารวจมาก็จะเกิดโกลาหล ทําใหพวกโจรรูตวั เปลีย่ น
ความคิด ไมยอมเขาทําการ ทีนต้ี าํ รวจเขาก็จะหาวาเราเหลวไหล” พูดจบเขาก็หันมาทางดิเรก
“หมอ เทาที่แกฟงเจาเหี้ยมพูดกับเมียของมัน แกรูไ หมวาพวกโจรมีกค่ี น”
ดิเรกวา “10 คนดวยกัน และมีปนสะเตนกับคาไบนดวย”
พลยิ้มเล็กนอย
“แกเห็นเปนอยางไร หมอ ถาพวกเราจะรวมมือกันรับมือกับพวกโจร”
นายแพทยหนุมหัวเราะ
“กันไมแคร มันมีคาไบนและสะเตน กันมีระเบิดไอพิษ และปนกลมือท็อมมี่ เรื่องปราบ
โจรกันเคยผจญมามากตอมาก เมือ่ กันอยูอนิ เดีย ทานมหาราชาองคหนึ่ง - -”
นิกรรีบยกมือตะครุบปากดิเรกไว
“พอ ไมตองเลา”
เสียงหัวเราะดังขึ้นพรอมๆ กัน ตอจากนัน้ 4 สหายก็ปรึกษาหารือกันในอันที่จะปราบโจร
คณะนี้ ดร.ดิเรกใหความเห็นวา เพราะคาของการครองชีพสูง เครื่องอุปโภคบริโภคมีราคาแพง
โจรผูร า ยจึงชุกชุมขึ้น เนื่องจากความจําเปนบังคับใหคนดีตอ งเปนคนราย
พล พัชราภรณ เปนผูวางแผนการณอยางแยบคาย ตอนหนึง่ นิกรไดถามขึน้ วา
“เราจะบอกเรื่องนีใ้ หคณ
ุ อาทั้ง 2 ใหทา นรูห รือไม หรือปลอยใหทานนอนตามสบาย”
พลวา “ตองปลุกทานบอกใหรูโวย คุณแมทานขี้ขลาด ประเดี๋ยวไดยินเสียงปนเขาเกิดชอค
ขึ้นจะเดือดรอน คุณอาปจจนึกฯ เราก็ตองบอกเลาเกาสิบใหทานรูเหมือนกัน แตพวกคนใชชาย
หญิงนอกจากเจาแหว เราจะไมยอมใหใครมีสว นรูเ ห็นเปนอันขาด” พูดจบเขาก็หนั มาทางเมียของ

๔๒
เขา “นันจะ ชวยไปปลุกคุณพอคุณแมพี่ทีเถอะ คอยๆ เรียกนะ แลวก็ปลุกเจาคุณอาปจจนึกฯ ดวย
อยาเพิ่งเลาอะไรใหทานฟง เชิญทานมาที่นี่ก็แลวกัน”
นันทารับคํา ชวนประไพเดินไปจากหอง 4 สหายปรึกษากันเงียบๆ ประภากับนวลลออนั่ง
ฟงอยางสนใจ
“กันไมนึกเลยวา นังมาลีจะปนสายลับของผูราย” นิกรพูดเบาๆ
ดิเรกวา “เรามันเขาตําราทีว่ า คบคนจรหมอนหมิน่ เรารับไวเปนสาวใชก็เพราะเวทนา
สงสาร ทีหลังตองจําไวเปนบทเรียน คนแปลกหนาเปนไมเอา เวลานีก้ ารโจรกรรมชุกชุมมาก
เพราะคนมันยากจนลง ผูคนในกรุงเทพฯ หนาแนน แตคนวางงานไมรูวาเทาไรๆ เมื่อไมมีจะกิน
มันก็ตองทํางานอยางนี้”
พลวา “บานเราอยูในการเพงเล็งของพวกโจรหลายคณะ เพราะมันรูวาเรามีเงิน ตอไปนี้
เราจะตองระมัดระวังตัวใหมาก”
สนทนากันอีกสักครูหนึ่ง นันทากับประไพก็พาประมุขของบาน ’พัชราภรณ’ ทั้ง 2 ทาน
กับทานเจาคุณปจจนึกฯ เดินเขามาในหอง ทานผูใหญทั้ง 3 มีสีหนาตื่นเตนไปตามกัน เพราะนันทา
กับประไพไมยอมบอกเหตุผลที่ปลุกทาน
“ใครเปนอะไรไปหรือลูก” คุณหญิงวาดถามลูกชายของทาน
พลยิ้มเล็กนอย
“เปลาครับ”
“อาว แลวปลุกแมลุกขึ้นมาทําไม”
กิมหงวนเดินเขามาหาคุณหญิง
“ผมมีขาวดีที่จะเรียนใหคุณอาทราบครับ”
“ขาวดีอะไรกันพอหงวน ตัง้ ดึกดืน่ ปานนี้แลว”
“ก็ขาวมันเพิ่งมานี่ครับ คุณอาทั้ง 3 อยาตืน่ เตนดีใจใหเกินไปนะครับ ผมยินดีที่จะเรียนให
ทราบวา คืนนี้ 2 น. พวกโจรคณะหนึ่งจะเขาปลนบานเรา”
“หา ?” คุณหญิงวาดรองสุดเสียง “วาอยางไรนะ พอหงวน”

๔๓
อาเสี่ยหัวเราะ
“ตืน่ เตนดีใจเอามากเชียวหรือครับ”
เจาคุณปจจนึกฯ ยกกําปนทุบหลังกิมหงวนดังพลั่ก
“พูดใหเปนงานเปนการโวย พูดเลนเสียเรื่อยเชียวอายเวร กําลังเมาขี้ตาประเดี๋ยวเตะเอา
งายๆ เรื่องราวมันเปนยังไงกัน”
เสีย่ หงวนสูดปากดังๆ หันมาทางนายแพทยหนุม
“แกเลาใหทานฟงหนอยซี”
ดร.ดิเรกพยักหนา แลวเขาก็เลาเรื่องเจาเหี้ยมใหทานผูใหญฟงโดยละเอียด ไมตองวาทาน
ผูใ หญทง้ั 3 จะตื่นเตนตกใจเพียงไร คุณหญิงวาดมีทที า เหมือนจะเปนลม
“ทํายังไงดีละคะ เจาคุณ” ทานพูดระล่ําระลัก
พลปลอบคุณแมของเขา
“อยาตกอกตกใจเลยครับคุณแม คุณแมพาเมียๆ ของพวกเรา กับคุณพอ และคุณอาปจจ
นึกฯ เขาไปหลบซอนอยูในหองเถอะครับ ผม 4 คนกับเจาแหวจะรับมือกับพวกโจรเอง”
คุณหญิงวาดยกมือขวาทาบอก
“แมไมสบายใจเสียแลว ใหคนไปบอกโปลิสไมดีหรือลูก”
พลหัวเราะ
“ไมเปนไรครับ พวกโจรมีเพียง 10 คนเทานั้น พวกผมอยูในที่มั่นยิงมันอยางสบาย คุณแม
ก็เคยเห็นความสามารถของพวกผมมาแลว”
คุณหญิงวาดถอนหายใจเฮือก
“แมเปนหวงพวกแกนะซี แตวา ตามใจเถอะ เอายังไงก็เอากัน ระวังตัวใหดีนะลูกนะ นัง
มาลีนี่สําคัญมาก” พูดจบทานก็หันมาเลนงานสามีของทาน “เพราะเจาคุณทีเดียว เห็นวามันสวยก็
รับมันไวเปนสาวใชหวังจะเตาะมัน”
เจาคุณประสิทธิ์ฯ ยิ้มแหงๆ

๔๔
“เปลานา เจาคุณปจจนึกฯ เปนคนรับไว ไมใชฉัน”
“อะ” เจาคุณปจจนึกฯ อุทาน “ทําไมมาซัดผมละ ผมบอกเจาคุณแตเพียงวา คนที่ไมมีที่อยู
ที่อาศัยนะนาสงสาร เจาคุณก็เออออรับนังมาลี”
คุณหญิงวาดพูดเสริมขึน้
“ในที่สุด มันก็เลนงานเรา เคราะหดีเหลือที่พอดิเรกรูเรื่องเสียกอน มายพวกโจรมันคงเลน
งานเราแย ทีนี้เปนไมยอมรับคนแปลกหนาอีกแลว จําไวจนตาย ไปเถอะคะเจาคุณ ไปหองเราเถอะ
แมสาวๆ พวกนี้ไปซี ประเดีย๋ วเขาจะรบราฆาฟนกันแลว กลุมใจเหลือเกิน บานเรานี้มีเรื่องยุง
ตลอดศก ประเดีย๋ วเรือ่ งโนน ประเดี๋ยวเรื่องนี้”
ครัน้ แลว คุณหญิงวาดก็พา 2 เจาคุณและแมเสือทั้ง 4 เดินออกไปจากหองนายการุณวงศ
พล, นิกร, กิมหงวน และดร. ดิเรก เริม่ เตรียมงานรับมือพวกโจรทันที

ดึกสงัด พระจันทรคลอยไปทางทิศตะวันตกแลว กอนเวลา 2 น.เล็กนอย 4 สหายกับเจา
แหวยืนอยูใ ตรม เงาของตนไมตน หนึง่ ทางหนาตึก พลกําลังซอมความเขาใจกับเพื่อนๆ เพือ่ ใหทกุ
คนปฏิบัติการณตามแผนการณของเขา ทั้งนี้ก็เพื่อปองกันไมใหยิงกันเอง
4 สหายและเจาแหวอยูในเครื่องแตงกายชุดสีดํา ทุกคนมีปนพกคนละกระบอก เจาแหวมี
ดาบสพายหลังเปนพิเศษ และดร.ดิเรกถือปนกลมือแบบท็อมมี่
ตอนสุดทายพลไดพูดสรุปความวา
“ใครสงสัยอะไรวามา”
เจาแหวชูมือขวาขึ้น
“รับประทานผมสงสัยครับ”
“เออ วามา สงสัยอะไร”
“รับประทาน ถากระผมเพลี่ยงพล้ําถูกผูรายยิง ผมจะไดรบั อะไรตอบแทนครับ”
พลอดหัวเราะไมได

๔๕
“ฉันรับรองวา ฉันจะทําศพของแกใหหรูหราที่สุด” พูดจบพลก็ยกนาฬิกาขอมือขึ้นมองดู
เวลา “อีก 10 นาที 2 น. ไป – พวกเรา แยกยายกันไปประจําที”่
ตางคนตางแยกกันไป แอบซุมคอยดักยิงพวกโจรตามจุดตางๆ รอบบาน ‘พัชราภรณ’
ความเงียบสงัดปกคลุมไปทั่วบาน หมูเ มฆกลุม หนึง่ เลือ่ นลอยมาปดบังดวงจันทร แสงสวางนวลจึง
กลายเปนสลัวๆ แตก็พอสังเกตอะไรได คนใชชายหญิงของบาน ‘พัชราภรณ’ หารูไ มวา ภายใน 2
– 3 นาทีนี้จะมีเหตุการณรายแรงเกิดขึ้น
เวลาผานพนไปทีละนอย พลกับดร.ดิเรก แอบอยูเบื้องหลังซุมนมแมว ดานซายของตัวตึก
2 สหายสอดสายตามองดูสิ่งตางๆ โดยรอบบริเวณบานตลอดเวลา
ดร.ดิเรกแลเห็นรางอันตะคุมๆ ของใครคนหนึ่งเดินออกมาทางหลังตึกอยางระมัดระวัง เขา
เอือ้ มมือเขีย่ แขนพล แลวกระซิบบอก
“เฮ – เห็นไหม ?”
พลพยักหนา
“เห็นแลว”
“แกชวยดูใหแนซิ หมาหรือคนวะ สายตากันไมใครดี เห็นแตเพียงวามันเคลื่อนไหวได”
นายพัชราภรณหวั เราะในลําคอ
“คนโวย ไมใชหมา”
“ออ พอสังเกตไดไหมวาใคร”
“มาลีนะซี” พลพูดแผวเบา “หลอนคงมาเปดประตูดา นขางมารับพวกโจร”
ดิเรกจัดแจงเลื่อนกระสุนปนกลขึ้นลํากลอง ลวงกระเปากางเกงหยิบวัตถุกลมๆ สีดํา มะ
เมื่อมกอนหนึ่งออกมาสงใหพล มันคือลูกระเบิดน้าํ ตา ซึ่งดร.ดิเรกประดิษฐขน้ึ เอง สําหรับใชปราบ
โจรผูร า ยหรือเมือ่ มีความจําเปน
“เอาไวพล ที่กันมีอยู 3 ลูกแลว”
พลเก็บเขากระเปา สายตาจองมองมาลี ซึ่งอยูหางจากเขาเกือบ 40 เมตร จากแสงสลัวๆ
ของพระจันทร เขาแลเห็นสาวใชคนใหมเดินตรงมาที่ร้ัวสังกะสีและถอดกลอนประตูรว้ั ออก พล
หันมากระซิบเบา

๔๖
“แกไดยินเสียงอะไรไหม ดิเรก”
ดิเรกยิม้ แหงๆ
“กันปลอยออกมาเอง ขอโทษที วันนีฝ้ รัง่ ทองไมคอ ยดี”
นายพัชราภรณกลืนน้ําลายเอื๊อก
“เสียงผิวปากโวย ไมใชเสียงแกสเสีย”
นายแพทยหนุมตะแคงหูฟง แลวลืมตาโพลง
“โอ – ไดยินแลว นั่นเปนสัญญาณของเจาเหีย้ มเรียกเมียของมันใหเปดประตูรบั เตรียมปน
เถอะแก ประเดี๋ยวเราคงไดเลนงานกับพวกมัน”
อีก 5 นาทีตอมา ประตูรั้วสังกะสีถูกเปดออกชาๆ ชายฉกรรจหมูหนึ่งยอยๆ กันเขามาใน
บาน ‘พัชราภรณ‘ ดร.ดิเรกกับพลใจเตนแรง ตางถือปนเตรียมพรอม
เจาเหีย้ มนําบริวารเขามาครบจํานวนแลว หัวหนาโจรพูดอะไรกับเมียของมันสักครู มาลีก็
นําหนาพวกโจรออมมาทางหนาตึก
พวกโจรเขามาในทางปนของ 4 สหายแลว ดร.ดิเรกประทับปนกลมือกระชับมั่น พลยก
ปนคอลตรวี อลเวอรจองไปยังรางของโจรคนหนึง่ แลวเขาก็เหนี่ยวไกยิง
“ปง !”
กระสุน 9 มม. เริ่มทําลายความเงียบขึ้น ทันใดนั้น ดร.ดิเรกก็รัวปนกลมือสงกระสุนออก
จากลํากลอง ในเวลาเดียวกัน เสี่ยหงวนกับนิกรและเจาแหวก็ระดมยิงพวกโจรทันที
สมุนโจร 4 คนถูกยิงลมกลิ้ง มาลีรองวี๊ดวายดวยความตระหนกตกใจ เจาเหี้ยมกระชากเมีย
ของมันเขาไปในพุมไม ลมตัวลงนอนราบ ลูกนองของมันอีก 5 คนรีบลงนอนและเขาหาที่กําบัง
ตามแตจะหาได
“สูตายโวย พวกเรา” เหี้ยมออกคําสั่งอยางเด็ดขาด
ปนทางฝายโจรเริ่มแผดเสียงบาง
เจาเหี้ยมยกคาไบนขึ้นประทับยิงโตตอบอยางทรหด
เสียงปนทั้ง 2 ฝายดังสนั่นหวั่นไหว ปลุกใหคนในบาน ‘พัชราภรณ’ ตกใจตืน่ เพื่อนบานใกลเรือน
เคียงอกสั่นขวัญแขวนไปตามกัน

๔๗
นิกร กับเจาแหว นอนหมอบอยูเ คียงกันทางเรือนตนไม กระสุนปนของคนรายนัดหนึง่
เฉียดศีรษะเจาแหวไปอยางหวุดหวิด
“โอย !” เจาแหวรองดวยความตกใจ
นิกรหันมาถาม
“อะไรวะ แหว”
“รับประทานยายที่มั่นเถอะครับ ที่นี่ไมเหมาะเสียแลว”
“ทําไมละ”
“รับประทานเฉียดกระบานผมไปเพียงนิดเดียวเทานั้นแหละครับ”
นิกรยกปนพกยิงพวกปลนพลางพูดกับเจาแหวพลาง
“เราตองยึดทีม่ ่ันอยูท น่ี ่ี ถาเปลี่ยนที่เราอาจจะยิงกันเอง ยิงซีโวย หมอบนิ่งเฉยอยูทําไม”
เสี่ยหงวนหมอบอยูทางหมูกระถางตะโกดัดตามลําพังก็ชักใจไมดี จึงคลานยงโยยงหยกเขา
มาทางเจาแหวกับนิกร เจาแหวแลเห็นเขาก็สะดุงเฮือก เขาใจวาพวกปลน เพราะไดสัญญากันไว
เปนมั่นเหมาะแลววา ทุกคนจะอยูในที่มั่นของตน
เจาแหวไมทันพิจารณา ยกปนพกขึ้นยิง 2 นัดซอน
“ปง ! ปง !’
อาเสีย่ รีบนอนราบกับพืน้ ดิน
“เฮย ! อยายิงโวย พวกเดียวกัน” กิมหงวนรองเสียงหลง
เจาแหวใจหายวาบ
“อาเสี่ยหรือครับ”
“เออ” พูดพลางคลานเขามาสมทบกําลัง
พวกโจรตองกระสุนปนกลดร.ดิเรก ตายไปอีก 2 คน ลูกนองของเจาเหี้ยมที่เหลืออยูอีก 3
คนเสียขวัญเสียกําลังใจแลว มันพากันลุกขึ้นวิ่งไปทางประตูรั้วเพื่อออกไปนอกเขตบาน ทันใดนั้น
ดร.ดิเรกก็เงื้อลูกระเบิดมือขวางดักหนาไปทีป่ ระตู

๔๘
มีเสียงระเบิดดังขึ้น แตดังเพียง 1 ใน 100 ของลูกระเบิดธรรมดา แกสน้ําตาซึ่งบรรจุอยูใน
ลูกระเบิดกระจายเปนควันขาวไปทั่ว พอเขาตาพวกโจร ลูกนองของเจาเหี้ยมทั้ง 3 คนก็ปวดแสบ
นัยนตาจนทนไมไหว ถึงกับทิ้งปนพกทรุดตัวนั่งยองๆ ยกมือขยี้ตา
คงเหลือเหี้ยมหัวหนาโจรคนเดียวที่กําลังยิงตอสูกับฝายเจาของบานอยางไมลดละ
นอนหมอบอยูข า งๆ ตัวสั่นงันงกเพราะความกลัวกระสุนปน

มาลี

ในที่สุด จอมโจรก็หมดกระสุน มันเหวี่ยงคาไบนคูมือทิ้ง หันมาพูดกับเมียของมัน
“มาลี ! ลุกขึ้นวิ่งตามพี่ออกไปเดี๋ยวนี้ เร็ว มีทางเดียวเทานั้นทีเ่ ราจะรอดพนจากการจับกุม”
มาลีสั่นศีรษะ
“ฉันไปไมไหวพี่ ฉันจะเปนลมอยูแลว”
เหี้ยมมองเมียของมันอยางเคืองๆ
“ถายังงั้นพี่ตองเอาตัวรอดกอน” พูดจบเหี้ยมก็ลุกขึ้น วิง่ อาวไปยังประตูรว้ั ขางบานโดยเร็ว
ทีส่ ดุ ทีจ่ ะเร็วได
พล พัชราภรณแลเห็นรางของจอมโจรอยางถนัด เขาไมยอมปลอยใหเวลาผานพนไปแมแต
นอย เขาขวางลูกระเบิดมือไปยังรางเจาเหี้ยมทันที
เสียงระเบิดดังทําลายความเงียบขึ้น ควันพิษเขาตาเจาเหี้ยม ทําใหมันเจ็บปวดเหลือที่จะ
กลาว เหี้ยมหยุดชงักชั่วขณะ แลวแข็งใจวิ่งตอไปทั้งๆ ที่มองไมเห็นอะไร จนกระทั่งวิ่งมาชนรั้ว
สังกะสีดังโครม ทรุดตัวนัง่ ยกมือขยีต้ า
ชัยชนะอันเด็ดขาดและงายดายเปนของฝายเจาทรัพย พลฉุดแขนดิเรกใหลุกขึ้น รอง
ตะโกนเรียกเพื่อนและเจาแหว 4 สหายพากันเขาไปหาพวกโจร ซึ่งถูกยิงตายไป 6 คน ลมกลิ้งอยูบน
พืน้ ดินอีก 3 คน ไปไมไหวเพราะอํานาจแกสน้าํ ตา สวนเจาเหี้ยมก็สิ้นเขี้ยวเล็บไปไมรอด
เชนเดียวกัน
เสียงปนสงบเงียบแลว ไฟฟาในบานพัชราภรณเปดสวางจา ประตูบา นหนาตึกถูกเปดออก
เจาคุณปจจนึกฯ ถือปนลูกซองเดินนําหนาพาเจาคุณประสิทธิ์ฯ คุณหญิงวาด พรอมดวยแมเสือทั้ง 5
เดินลงบรรไดตรงมายังที่เกิดเหตุ ทุกๆ คนมีอาวุธครบมือ ตางมีมีดพรากะทาขวานเทาที่จะหามาได
สวนพวกสาวใชไมยอมออกจากหอง ลงนอนคลุมโปงอกสั่นขวัญแขวนอยูในที่นอน

๔๙
เสียงพูดเสียงวิจารณกันจอกแจกจอแจดังแซดไปหมด นายภควานจันทร แขกยามเกาแก
ของเจาคุณประสิทธิ์ฯ วิ่งเขามาเปนคนสุดทาย เขายกมือกระทําความเคารพพวกเจานายของเขา
“ซาลามคะราบ มีรว งอะไรกันคราบ”
เจาคุณประสิทธิ์ฯ มองดูเจาบาบูอยางแปลกใจ
“แกหายหัวไปไหนมานะ”
“โอ – ไมไดหายหัวนะเชาคูณ ผมนอนคลุมหัวนะ”
“ออ แกนอนหลับ”
บาบูยิ้มแหงๆ
“ไมตั้งใจหลับคะราบ มันหลับไปเอง”
คุณหญิงวาดยกมือชีห้ นา
“แกเปนยังงี้เสมอ หลับยามทุกคืน ดีละ ฉันจะตัดเงินเดือนแก 10 บาท”
รถยนตคันหนึ่งแลนมาหยุดที่หนาประตูใหญนอกถนน หลังจากนั้นมีเสียงตะโกนเรียกให
เปดประตู และระบุตัววาเปนเจาพนักงานตํารวจ เจาคุณปจจนึกฯ ยกมือกระตุกหางหนูแขกยาม
เบาๆ
“เฮย ตํารวจเขามา ไปเปดประตูใหเขาที” เจาบาบูรบี เดินไปโดยเร็ว ตอจากนั้นพลก็สั่ง
พวกคนใชของเขาใหชวยกันควบคุมตัวคนรายทั้ง 4 คนไว เพื่อมอบใหผูพิทักษสันติราษฎร เจาคุณ
ประสิทธิ์ฯ กลาวขึ้นเปรยๆ
“ไปเอาตัวนังมาลีมาดวย นังคนนีส้ าํ คัญนัก”
เจาแหวพูดเสริมขึ้น
“รับประทานอยูน แ่ี ลวครับ กระผมจับไวแลว”
ทุกคนหันมามองดูเจาแหวเปนตาเดียว เจาแหวลอกคอมาลีไว และตลอดเวลานี้ เจาแหวได
พยายามคากําไรเกินควร เพราะโอกาสเปนของเขาแลว
เจาคุณประสิทธิ์ฯ หัวเราะหึๆ

๕๐
“ไมตอ งไปล็อกคอมันหรอกโวย จับขอมือไวก็ดีแลว”
“รับประทานเดีย๋ ววิง่ หนีขเ้ี กียจไลตะครุบครับ”
“ชะ – ชะ แกพูดยังกะจิ้งหรีดเชียวฮิ”
นายรอยตํารวจในเครือ่ งแบบคนหนึง่ นํานายสิบและนายพลตํารวจไมต่ํากวา 10 คนเขามา
ในบาน ’พัชราภรณ’ ทุกคนมีอาวุธปนทันสมัย โปลิสคณะนี้เปนตํารวจของทองที่โรงพักปทุมวัน
ชาวบานคนหนึ่งไดโทรศัพทไปบอกแจงใหทราบวา มีคนรายเขาปลนบาน ‘พัชราภรณ’ และเกิดยิง
ตอสูกับฝายเจาของบาน นายรอยเวรประจําสถานีตาํ รวจจึงรวบรวมกําลังพาตํารวจรีบเดินทางตรง
มานี่
ในฐานทีเ่ ปนเจาของบาน พลจึงพาเพือ่ นเกลอทัง้ 3 เขาไปตอนรับตํารวจ
“เชิญครับ ขอบคุณมากที่คุณกรุณามาชวยเรา”
นายรอยตํารวจโทหนุม ยิม้ ใหพล
“เปนยังไงบางครับ พวกโจรหนีไปไหนหมดแลวหรือ?”
กิมหงวนชีม้ อื ไปทางทีพ่ วกโจรนอนตายอยู
“โนนครับ นอนตายอยูเกลื่อนกลาด 6 คนดวยกัน อีก 4 คนพวกเราจับไดนั่นยังไงละครับ
เจาเหีย้ ม หัวหนาของมันเราก็จบั ได”
นายตํารวจลืมตาโพลง
“เจาเหีย้ ม! ” เขารองขึ้นดัง “ไหนครับ อายเหี้ยม มันเปนผูรายสําคัญที่ทางตํารวจกําลัง
ตองการตัว”
4 สหายพาตํารวจเขาไปทางพวกคนรายที่จับไวได แลวตํารวจก็จดั แจงลัน่ กุญแจมือ ทั้งที่
เจาเหี้ยมกับลูกนองของมันทั้ง 3 คนน้ําตาไหลพรากเพราะควันพิษ
พลไดแนะนํารองสารวัตรสถานีปทุมวันใหรูจักกับคุณพอคุณแมของเขา
และทานเจา
คุณปจจนึกฯ นายรอยตํารวจหนุมสั่งใหลูกนองนําพวกโจรที่จับไดออกไปคอยเขาที่รถ รวมทั้งมาลี
ดวย

๕๑
“อายเหี้ยมเปนอาชญากรสําคัญ ที่ตํารวจพยายามสืบสวนจับกุมมันทุกวัน” นายตํารวจพูด
กับคณะพรรค 4 สหาย “หมอนีแ่ หละครับ เปนหัวหนาโจรทําการปลนอยางอุกอาจมาหลายตอ
หลายครั้งแลว”
กิมหงวนยิ้มใหเขา
“แลวศพอายพวกเปรตนี่ละครับ จะวาอยางไร”
“ก็ตองทิ้งไวอยางนี้กอน
ระเบียบนะซีครับ”

จนกวาเจาหนาที่จะมาทําการชัณสูตรพลิกศพ และถายรูปตาม

นิกรถามขึ้นบาง
“พวกผมตองติดคุกไหมครับ การทีเ่ ราฆาคนตายโดยเจตนา”
นายตํารวจหัวเราะ
“ไมตดิ หรอกครับ เพราะคุณปองกันทรัพยสมบัติของคุณ”
“ออ คอยยังชั่วหนอย”
ตอจากนั้น รองสารวัตรก็ซักถามเหตุการณที่เกิดขึ้น ดิเรกไดเลาใหฟงโดยละเอียด พอ
ดิเรกพูดจบ คุณหญิงวาดก็เดินเขามาหานายตํารวจ
“ขึ้นไปบนตึกเถอะคะคุณ”
เขายิ้มออนโยน
“ขอบคุณครับ คุณหญิง ผมจะตองรีบกลับโรงพักเดี๋ยวนี้ งา – เชา 7 น. ผมขอเชิญคุณหญิง
กับทุกๆ คนไปพบผมที่โรงพัก”
คุณหญิงวาดหนาตืน่
“เชิญฉันไปทําไม ฉันสาบานไดวาหมูนี้ไมไดเลนเลยคุณ”
ตํารวจหัวเราะ
“เลนอะไรครับ”
“ไพซีนะคะ”

๕๒
“ผมไมไดจับคุณหญิงในฐานเลนไพหรอกครับ ผมเชิญไปก็เพือ่ จะสอบสวนในเรื่องนี้”
คุณหญิงวาดถอนหายใจโลงอก ยิ้มออกมาได
“ยังงั้นหรือคะ ไดคะ 7 น. ฉันจะยกกองทัพไปที่โรงพัก”
“ดีแลวครับ” พูดจบเขาก็ยกมือวันทยาหัตถ “ลาละครับ ทุกๆ คน”
คณะพรรค 4 สหายตางรับไหวนายตํารวจ ครั้นแลวรองสารวัตรก็รบี เดินออกไปจากบาน
ตอจากนั้นเสียงจอกแจกจอแจก็ดงั ขึน้
นิกรอาปากหาวดังๆ
“ขึ้นนอนกันเสียทีเถอะพวกเรา ไพจะขึ้นนอนเถอะ งวงเต็มทนแลว”
ประไพคอนควับ
“พิกลจริงเชียว งวงก็ขึ้นไปนอนกอนซี ทําเปนลูกแดงไปได”
“ขึ้นไปคนเดียวกลัวผีนี่นา ซี่ -ไปดวยกัน”
เจาคุณประสิทธิ์ฯ หัวเราะหึๆ สั่งคนใชของทานใหไปหลับนอนกันตอไป ตอจากนั้นคณะ
พรรค 4 สหายก็พากันขึ้นไปบนตึก แยกยายกันไปหองนอนของตน

จบ
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