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หนุม.. เจาสําราญ
ป.อินทรปาลิต
เขาทั้งสองเปนหนุมเจาสําราญ มีชีวิตอยูอยางโกหราน โออา ในวงสังคม มีมิตรสหายชายหญิง
มากมาย เปนผูกวางขวางรูจักคนมาก
คนหนึง่ ชื่อ ลอย ลอยนภา สวนเพือ่ นคูห ขู องเขาชือ่ กํารูญ โรจนรัตน สองสหายเหมือนกับลูกฝาแฝด
เมือ่ เห็นคนหนึง่ ก็ตองเห็นอีกคนหนึง่ ลอยกับกํารูญมีอายุ 25 ปเทา ๆ กัน เคยเปนนักเรียน รวม
สถาบันการศึกษาแหงเดียวกัน ปจจุบันนี้ทั้งสองเชาบานอยูในซอย ซอยหนึ่งของถนนพญาไท ซึ่งเปน
บังกาโลขนาดใหญ มีรว้ั รอบขอบชิด คาเชาเดือนละพันบาท มีไฟฟา น้าํ ประปาพรอม มีเรือนคนใชและโรง
เก็บรถยนต สองสหายมีรถยนตใชคันหนึ่ง เปนรถฟอรดคอนซุล ซึ่งเชามาจาก ผูม ชี อ่ื คนหนึง่ ในอัตราคาเชา
เดือนละ 800 บาท ซึ่งรถคันนี้สีองุนและคอนขางใหม
ลอยกับกํารูญ ไมปรากฎวาประกอบอาชีพในทางใด แตชายหนุมทั้งสองคนนี้มีวงศาคณาญาติมาก
ระรินพีส่ าว รวมสายโลหิตของลอย เปนภรรยาขาราชการชัน้ ผูใ หญ มีตาํ แหนงอธิบดีกรมกรมหนึง่ และ รุง
ลอยนภา พี่ชายของลอยก็เปนทนายความชื่อดัง มีฐานะร่ํารวยมาก ลอยไดแทะพี่สาวบาง พี่ชายบาง ไดเงินมา
ก็เที่ยวเตร กระทําตนเปนหนุม เจาสําราญ สวนกํารูญก็เชนเดียวกัน ยังชีวิตอยูไดดวยการ ขอเงินจากญาติ
ผูใหญใช อาของกํารูญคือหลวงประกอบวิธีการเปนรัฐมนตรี และนาสาวของกํารูญคือ คุณนายประพิศก็เปน
แมหมายทรงเครื่องมีเงินหลายแสน
สองสหายรักกันราวชีวิต ทั้งๆ ที่นิสัยแตกตางกัน กํารูญสุภาพเรียบรอยเหมือนผูห ญิง หนาตากิริยา
ทาทางนุมนิ่ม ออนชอยคลายผูห ญิง สวนลอยเหมือนลิงที่สวนสัตวเขาดิน เอะอะเอ็ดตะโรรองเพลงตลอดวัน
นิสัยที่เสียที่สุดและแกไมหาย คือ ชอบเบงและคุยโม ชอบอวดมั่งอวดมีเปนที่สุด
หนาฉาก ลอยกับกํารูญกระทําตนเปนเสี่ยใหญ แตหลังฉากมีชีวิตอยูอยางลําเค็ญ มีผหู ญิงในวัย 50
คนหนึง่ เปนแมบา น รับภาระทุกสิ่งทุกอยางในบานซักรีดเสื้อผา, ทําความสะอาดบาน, ทําครัวและรับใช
เบ็ดเตล็ด ลอยกับกํารูญเรียกหลอนวานาอวน ความจริงหลอนชือ่ พริง้ แตเพราะอวนจ้าํ ม่าํ สองสหายจึงสมัคร
ใจเรียกหลอนวานาอวน พริง้ ไดรบั เงินเดือน ๆ ละ 200 บาท ซึ่งเงินเดือนของพริ้งทุก ๆ เดือน กวาจะจายให
ไดก็ทุลักทุลีเต็มทน เพราะเงินไมใครจะมีจา ยนั่นเอง สองสหายพยายามสรางความ เขาใจผิด ให ใคร ๆ เห็น
วา คนมีฐานะร่าํ รวยขนาดอาเสีย่ ใหญ ฉะนัน้ เมื่อลอยหรือกํารูญ ไดเงินมาจาก ญาติมิตรคราวใด ก็พยายาม
ชวยกันถลุงเงินอยางสนุกสนาน
"โลกนี้เปนของเราแลวโวย รูญ พี่ระรินใหมา 500 ดาเสียสามชั่วโมงเต็ม ๆ แตงตัวโวย มีตงั เติม
น้ํามันรถแลว"
กํารูญมักจะขอรองใหประหยัดเงินไวบาง "เก็บไวสัก 300 เถอะวะ อีกไมกี่วันก็ถึง กําหนดคาเชาบาน
อีกแลว สะสมไวใหเขาดีกวาคางเขาไวเดือนหนึ่งแลว มันจะกลายเปนดินพอกหางหมู"
"ปทโธ.." ลอยเอ็ดตะโร "อยาบาไปหนอยเลยวะรูญ ตนเดือนเราคงมีเงินอีก"

แลวสองสหาย ก็พากันเที่ยวอยางหัวราน้ําพอเงินหมดก็อยูบาน ลอยกับกํารูญมีความเปนอยูเชนนี้ มา
สองปแลว พี่สาวของลอยไดพยายามใหลอยไปอยูที่บานและจะหางานใหทํา ลอยก็ผลัดวันประกันพรุง
เรื่อยมา อาของกํารูญก็ขอรองแกมบังคับใหกํารูญเขารับราชการ แตกํารูญก็ไมยอมทํางาน เขาเรียนกับทาน
รัฐมนตรีผนู น้ั วา ปนเ้ี ขากําลังเขาเบญจเพศ พนเบญจเพศแลวเขาจึงจะเขาทํางาน ขอใหทา นเตรียมตําแหนง
หัวหนากองไวใหเขาสักกองหนึ่ง
เราจะไดเริม่ เรื่องของสองสหายตอไป
วันนัน้ เปนวันถึงกําหนดจายคาเชาบานคาเชารถยนตและเงินเดือนของพริ้ง
บรรยากาศที่บานเงียบเหงาปกติ สองสหายตื่นอนราว 8.00 น. อาบน้าํ อาบทา ดืม่ กาแฟเรียบรอย ก็นั่ง
มองดูหนากันอยูใ นหองรับแขกเกือบชัว่ โมงแลว ตางคนตางกลุมใจหนาตาหมนหมองไปตามกัน หนี้สินทวม
ลน รานกาแฟและอาหารปากตรอก 300 บาท คาขาวสารประมาณ 100 บาท คาถาน 50 บาท ลวนแตนัดใหมา
เก็บเงินในวันนี้
ลอยพูดขึ้นดวยเสียงอันดัง
"อยากตายเสียแลวโวย รูญ มีดโกนของแกยังคมอยูไมใชหรือ"
กํารูญพยักหนา
"คมกริบทีเดียว ถาแกจะเชือดคอตายก็แอบไปเชือดริมตนขอยหลังบาน อยาเชือดบนเรือนเลยทุเรศ"
ลอยยิ้มแหง ๆ
"เปลา - กันจะขอยืมโกนหนวดนะ"
"อยาตลกหนอยเลยวะ วันนี้ถึงแกจะตลกยังไงกันก็หัวเราะไมออก มาปรึกษากันดีกวาเราจะไดเงิน ที่
ไหนมาใหคาเชาบาน, คาเชารถและอื่น ๆ อีก"
ลอยยิ้มอยางสงา ยักไหลแลวแบมือ
"ไมมีทาง พีร่ ะรินบอกวา เขาไมไดพมิ พธนบัตรไดเอง แลวพี่รุงก็บอกวา ใหกนั รูจ กั หาเงินใชเอง เอา
ยังงี้ก็แลวกัน"
"เอายังไง" กํารูญถามหนาบึ้ง ๆ
"แกรีบเอารถบึ่งไปบานอาแก ขอเงิน ทานสัก5,000 วันนีว้ ันอาทิตยทา นคงไมไปไหนหรอก"
กํารูญฝนหัวเราะ
"ขืนขอ 5,000 ก็โดนถีบเดงออกมาเทานั้นเอง"
"ถายังงั้น แกก็ควรตัดขาดทานไดแลวมีอยางที่ไหน เปนอาทั้งที หลานขอเงินเพียง 5,000 ไมได"
"ออ - ไดมาหลายหมื่นแลวโวย ไมใชวาเพิ่งไปขอทาน"
ลอยถอนหายใจหนัก ๆ
"ไปหาคุณนาดีไหม" เขาหมายถึงนาสาวของกํารูญ
"ไมมีหวัง เมื่อวานซืนไปพบทานแลว อุตสาหประจบแทบตาย พอออกปากขอเงิน ทานก็เลยลําดับ
ญาติผูใหญทั้งฝายบิดาและมารดาของกันแลวใหมา 200 บาท แกเสือกเอาไปเลี้ยงผูหญิงเสียหมด"
ลอยมองดูนาฬิกาที่ขอมือของเขา

"สามโมงแลว ประเดี๋ยวเจาของบานคงมาแน ๆ เราติดคางคาเชาบานเขามาหนึ่งเดือนแลว ถาวันนี้ไม
จายใหเขา คุณนายแมนแกคงเลนงานเราแนนอน เรากรูกันอยูแลววาคุณนายแมนแกถูกเยอรมัน ขับไลมา"
กํารูญมีทาทางไมสบายใจเลย
"ทําอยางไรดีละ"
ลอยถอนหายใจเฮือกใหญ
"เอาตูเย็นไปขายดีไหมวะ อยางเลว ๆ คงได 2,000 บาท"
กํารูญคอนเพื่อนเกลอของเขา
"ขายซีจะไดติดตราง ตูเ ย็นของเจาของบานเขา เขามีไวใหใช ไมไดมีไวใหขาย"
การสนทนาสิ้นสุดลงเพียงชั่วขณะ เมือ่ นาอวนหรือพริง้ เดินเขามาในหองรับแขก พริ้งมีอายุไมเกิน
50 ป รูปรางอวนเตีย้ ผิวเนื้อขาวผองแตใบหนาของแกนากลัวสักหนอย ริมฝปากแบะหนา นัยนตาโต จมูกรั้น
อยางไรก็ตาม พริ้งมีความจงรักภักดีตอชายหนุมทั้งสองมาก เงินเดือนไดบางไมไดบาง หลอนก็ไมวา
พริง้ ทรุดตัวลงนัง่ คุกเขา แลวยิ้มใหชายหนุมทั้งสอง
"ทานอาหารเชากันเสียทีเถอะคะ สายมากแลว"
ลอยถอนหายใจโลงอก
"สิ้นเคราะหไปที นึกวานาอวนมาขอรับเงินเดือนจากเรา ที่แทก็มาบอกใหเราไปกินขาวเชา"
พริ้งหัวเราะชอบใจ
"คุณทั้งสองยังไมไดทานขาว ดิฉนั จะทวงเงินเดือนไดอยางไรกันคะ ตองรอใหคณ
ุ ทานขาว มีอารมณ
ดีเสียกอนคะ อา - ดิฉนั หวังวาอยางไรเสียวันนี้ คุณทัง้ สองก็คงกรุณาจายเงินเดือนใหดฉิ นั แน ๆ ดิฉันจะไป
ซื้อผานุงคะ คุณขาที่มีอยูมันขาดหมดแลว"
ลอยหนาจอย
"ไมตอ งนุง ไมไดหรือนาอวน อยูแตในบานเรา"
"อุย ตาย ดิฉันไมใชเปรตนี่คะจะไดแกผาโทง ๆ"
"นั่นนะซี ฉันก็วาอยางนั้นแหละ เรือ่ งเงินเดือนของนาอวน เปนอันวานาอวนไดแนนอน แตขอใหอด
ใจรอคอยอีกสัก 10 วัน หรือ 20 วันเทานั้น เราจะจายใหรวมทั้งเดือนกอนที่ติดคางไวดวย"
พริง้ ทําทาออนอกออนใจ
"ดิฉันแยเลย ไมมีเงินจะใชแลวคุณขา"
ลอยขมวดคิ้วยน พูดเสียงแผวเบาแตหนักแนน
"ก็อยาไปใชมันซีนาอวน เรื่องเงินนะถาหากเราทําไมรูไมชี้อยาไปนึกถึงมันก็ไมเดือดรอน ถาเรา
พยายามใชจายมัน เราก็วนุ วาย เชือ่ ฉันเถอะนาอวนจา หลานทั้งสองของนาอวนขณะนี้ขี้เต็มกางเกงแลว
หนีส้ นิ พะรุงตุงนัง ขอความกรุณาอดใจรอเงินเดือนไปกอน นะนานะนาอวนคนดีค๊ นดี"
พริ้งไดฟงคําพูดอันรื่นหูหลอนแลวก็ยิ้มแปน
"คะ ไมเปนไปหร็อกคะ มีขาวรับประทานไปมื้อหนึ่ง ๆ ดิฉนั ก็ทนได แตถา เปนนายจางคนอืน่ ดิฉนั
ไมยอมเด็ดขาด งานดีมันก็ตองเงินดีจริงไหมคะคุณ ไปทานขาวกันเสียทีเถอะคะ"

ลอยยักคิ้วใหเพื่อนของเขา
"เฮ - นั่งซึมกะทืออยูได ไปกินขาวเถอะแลวคอยหาทางหาเงินมาจาย คาเชาบาน คาเชารถยนต
ตลอดจน เงินเดือน ของ นาอวน กับ หนีส้ นิ อืน่ ๆ ที่เปรียบเสมือนพสุธาพอกหางสุกร"
กํารูญคอนปะหลับปะเหลือก
"อยาตลกหนอยเลยวะอายทุย ฉันไมเห็นขันเลย กลุมใจจะตายโหงยังจะคึกคะนองอีก" พูดจบเขาก็
หันมาถามพริ้ง "นาอวนทํากับขาวอะไรไวใหเรารับประทาน"
พริ้งยิ้มใหเขา
"มีขาวสุกกับเกลือปนเทานั้นแหละคะ"
"โอย" กํารูญคราง "นี่ฉันสองคนถึงกับกินขาวกับเกลือเชียวหรือนาอวน อนิจจังทุกขัง .. ...นาสงสาร
ตัวเองเหลือเกิน"
พริง้ วา "ก็ดิฉันขอเงินคุณเมื่อเย็นวานสําหรับจายอาหารมื้อเชา คุณทั้งสองก็บอกวาไมมี แลวดิฉัน จะ
ไปเอาที่ไหนละคะ มีอยูเทาไรก็สํารองจายไป ใหคุณหมดแลว"
ลอยหัวเราะขึ้นมาดัง ๆ
"แยโวย ถึงกินขาวกับเกลือแลว แตเราก็ยงั โกหรานภูมฐิ านอยูน น่ั เอง เรายังมีรถเกงนั่ง มีบา นหรูหรา
อยู มีตเู ย็น, วิทยุ, มีพัดลม, อา - นาอวนเจาขา ออกไปที่รานเจกโกซื้อสะเตกมาใหเรา สักจานเถอะ ไขดวงสัก
3 ฟอง ขนมปงสองปอนด กาแฟรอนสองแกว"
"คะ เงินละคะ"
ลอยจุ ยปาก
"ก็เขาบัญชีไวกอนซีนาอวน"
"นายโกเขาปดบัญชีแลวคะ คาอาหารคาเบียรและอื่น ๆ 300 กวาแลวทราบไหมคะ โก เขาวาวันนี้ เขา
จะมาขอเก็บเงินจากคุณ"
ลอยเมมปากแนน หันมามองดูเพื่อนเกลอของเขาแลวพูดเสียงละหอยนาสงสาร
"ตายเสียดีไหมวะเรา เดินไปที่ทางรถไฟกระโดดใหรถไฟทับเราจะไดไมตองเดือดเนื้อรอนใจ เกิด
เปนคนนีม่ ันเดือดรอนในเรื่องหาเงินใชเหลือเกิน"
กํารูญยิม้ แหง ๆ
"แกอยากตายก็เชิญคนเดียวเถอะ แตถาจะตายจริง ๆ ก็ ขอเวลา ใหกัน มีเงินติดตัว สักพันสองพัน จะ
ไดทําศพแก ขืนตายเดี๋ยวนี้แมวาโลงจะใสศพแกกันก็ไมมีปญญาหาได"
ลอยผิวปากเพลงตนตระกูลไทยเบา ๆ เขาปลดนาฬิกาขอมือเรือนทองของเขาออกสงใหพริง้
"นาอวนจา ยอดสุดที่รักของหลาน ชวยเอานาฬิกาเรือนนี้ไปตึง้ ใหฉนั ทีนะนานะ อยางขี้หมูขี้หมา ก็
คงไดในราว 800 บาท รีบไปรีบมานะนาอวน ขึ้นแทกซี่บึ่งไปนางเลิ้งหรือผานฟาก็ได ใหรถเขาคอย ขากลับ
แวะซื้อเปดยางที่นางเลิ้งมาใหเราสักตัว กินขาวเปลา ๆ มันฝดคอเหลือเกินนาจา ลอกับเกลือนะ ไมไหวแน
เหลือฝนจริง ๆ"
พริ้งหัวเราะชอบใจ

"คะ ดิฉันจะขึ้นรถเมลเอานาฬิกาของคุณไปจํานําที่นางเลิ้ง ขอคารถใหดิฉันสักบาทเถอะคะ"
ลอยถอนหายใจเฮือกใหญ
"นาอวนไปดู ในลิ้นชัก โตะเครื่องแปงซิ มีเศษสตางค อยูใ น ราว สองบาท เห็น จะได เอา ไปเถอะ"
พริ้งลุกขึ้นเดินออกไปจากหองรับแขกหลอนเขาไปคนเศษสตางค ในลิ้นชักโตะเครื่องแปง ของชาย
หนุมทั้งสอง สักครูสองสหายก็แลเห็นพริ้งเดินลงบันไดไปจากบาน
ความเงียบเกิดขึ้นชั่วขณะ ตางคนตางมองดูกนั บางทีก็แลบลิ้นใหกัน บางทีก็แยกเขี้ยวใหกัน บางทีก็
ทําหนาจอย
"กลุม ใจ โวย" สองสหายรองขึ้น พรอม ๆกันอยางไมนาจะเปนไปได
กํารูญพูดพลางหัวเราะพลาง
"กันมีความ รูส กึ อึดอัดใจเหมือนกับคนทีก่ าํ ลังจะจมน้าํ ตาย คาเชาบาน 1,000 บาท กับ เงินเดือน นา
อวน 200 บาทสําคัญที่สุด อยางอืน่ พอผลัดวันประกันพรุง ตอไปได"
ลอยพยักหนาเห็นพองดวย
"สําหรับเงินเดือนนาอวนก็ไมสาํ คัญ เทาไรนัก เอายังงี้ดีไหมวะรูญ ถึงเวลาแลวที่เราจะตอง ยนแนว
รบคือเริ่มประหยัดทุกวิถีทาง เราตองพยายามจัดการใหนาอวนทํางานใหเราฟรีโดยไมตองการเงิน และถาเรา
จะทําไดเชนนี้ก็มีอยูทางเดียวคือวา แกเขาหานาอวน รวบหัวรวบหางเสีย เทานี้เราก็ไมตองคํานึง ถึงเรือ่ ง
เงินเดือนนาอวน ความจริงนาอวนยังสวยอยูนา ถึงแมเชฟจะเหมือนโองน้ํา ถาอยูในที่มืดนางสาวไทย ก็ทําไม
ไมได"
กํารูญกลืนน้ําลายเอื๊อก
"ชางเถอะเพื่อน นาอวนแกควรจะเปนแมหรือปาของกันมากกวาเปนเมียกัน อยาพยายามยุใหกัน
ทําลายความบริสุทธิ์ยายแกเลย"
ลอยหัวเราะกาก
"อยาบาหนอยเลยวะ นาอวนแกยังไมแกจนเกินไปหร็อก เนื้อหนังยังตึงเปรียะ หนาอกนาอวน ใหญ
กวาเจน รัสเซล เปนกอง"
กํารูญสั่นศีรษะ
"กัน ไมเ คย คิดที่ จะ แตง กับ นา อวน เลยสาบาลใหก็ได"
"ถายังงั้นกันจัดการเอง คืนนี้กนั จะเขาหานาอวน ถากันไดเสียกับนาอวนแลวแกก็คงไปไหนไมรอด
ถึงเราไมมเี งินเดือนจายใหแก แกก็ตองอยูกับเราดวยความพิศมัยกัน"
กํารูญอดหัวเราะไมได แตแลวเขาก็สะดุงเฮือกเย็นวาบไปหมดทั้งตัวเมื่อแลเห็นชายชาวจีนผูสูงอายุ
รูปรางผอมบางคนหนึ่งเดินเขามาในบาน
"เฮย เจกโกมา ฉิบหายแลว.. .. .."
ลอยมองออกไปนอกหนาตาง แลวพูดกับกํารูญโดยเร็ว
"แกรับหนาทีเถอะวะ ถาเจาโกถามถึงกันแกชวยบอกดวยวากันเปนอหิวาตตายไป เมือ่ วานนีเ้ อง ศพ
ยังอยูที่โรงพยาบาล"

กํารูญพูดขึ้นทันที
"อยาหนี เราเกิดมาเปนลูกผูชายตองกลาเผชิญหนากับเจาหนี้ เมื่อเราไมมีเขาก็ฆาฟนเราไมได พูดกับ
เขาดีกวา แกก็มีวาทศิลปในการพูด"
"ถูกแลว แตเจาโกมันมีวาทศิลปยิ่งกวากัน ไมเชื่อก็คอยดู"
เสียงหาว ๆ ของชาวไหหลําดังขึ้น
"โอ - ซาวัดดีครับ"
เจกโกบุกขึ้นมาบนเรือนอยางอาจหาญตามวิสัยของเจาหนี้ทั้งหลาย เขาเดินเขามาในหองรับแขก ดวย
ใบหนายิ้มแยม ตรงเขานัง่ บนเกาอีน้ วมระหวางชายหนุม ทั้งสอง
กํารูญถามยิ้ม ๆ
"สบายดีหรือเถาแก"
เจกโกทําหนาชอบกล คนที่เห็นหนากันทุกวัน ๆ ไมนาจะถามอยางนี้
"สิบายครับ" พูดพลางลวงกระเปาหยิบสมุดโนตขนาดเล็กเลมหนึ่งออกมากางออก มองดูยอดเงิน ใน
บัญชีแลวยิ้มใหลอย
"แฮะ แฮะ ผมมิไดงวก แตผมอยากไดเงินจาไดมาลงทวนคาขาย ดวนกอนกันดวนนี้รวมกัน สามรอย
ซิบหาบาทพอดี"
ลอยวางทาใหผึ่งผายและภาคภูมิ
"อั๊วเตรียมไวแลวที่จะชําระใหลื้อ 315 บาทเทานัน้ หรือ ลื้อออกไปบอกเจาเนี้ยวใหนําสะเตกมาใหอั๊ว
สักจาน ไขดาว 3 ฟอง ขนมปงสองปอนด กาแฟรอนสองแกว คิดเงินรวมกันบอกเจาเนี้ยวมาเลย วาทั้งหมด
เทาไร นี่อั๊วสองคนกําลังจะไปเที่ยว แตเปนหวงลื้อจะจายเงินใหเสียกอน ถึงจะไปเที่ยวกัน"
เจกโกดีใจเหลือที่จะกลาว
"โอ - ขอบคุณครับ๊ ผมจะออกไปบอกใหเนี้ยวเอาอาหารเขามาใหคุณเดี๋ยวนี้" พูดจบเจกโก ก็ลุกขึ้น
ยืนพาตัวกลับ ออกไปจาก หองรับแขกอยางรอนรน
พอรางของเจกโกลับตา กํารูญ ก็กลาวถามเพื่อนเกลอของเขาทันที
"แกมีเงินหรือลอย"
ลอยยักไหลแลวแบมือ
"ตังเดียวก็ไมมี"
"อาว - แลวทําไมเสือกสั่งอาหารเขามาอีก"
"เถอะนา เปนเรื่องของกันที่จะแกไขในเหตุการณเอง คนเราที่ฉลาดก็ตองรูหลบเปนปก รูหลีกเปน
หาง"
สองสหายนั่งสนทนากันตอไป พอไดยินเสียงพอคาไทยรองขายถานดังขึ้นที่หนาบาน ลอยกับกํารูญ
ก็ใจหาย
"เจาถานมาอีกแลว" กํารูญพูดเสียงเครือและทําหนาเหมือนกับจะรองไห "ความวัวยังไมทันหาย
ความควายเขามาแทรก"

ลอยจุยปากแลว โบกมือ
"ไมตองตกใจ กันพูดกับเขาเอง"
ชายกลางคนคนหนึ่ง หนาตาขมุกขมอมดวยถานไดพาตัวเดินเขามาในบานของสองสหาย ลอยลุกขึ้น
ออกไปตอนรับ พอคาถานถอดหมวกออกแลวยกมือไหวลอยอยางพินอบพิเทา
"สวัสดีครับทาน" เขาพูดนอบนอม "ผมมาขอรับเงินคาถานที่คางไว 48 บาทครับ"
ลอยยิ้มอยางสงา
"งัน้ เรอะ แมบานเขาไมอยูนี่ ฉันใชใหเขาไปซื้อเครื่องรับวิทยุโทรภาพยังไมกลับ เพิ่งไปเมื่อสักครู นี้
เอง เธอมาพรุง นี้ดกี วา"
"แฮะ แฮะ แมบานไมอยู ทานกรุณาจายแทนก็ไดนี่ครับ เงินเพียงเล็กนอยเทานั้น"
ลอยขมวดคิ้วยน
"โธ - อยางกไปหนอยเลยนาพรรคพวก ฉันไมหลบลีห้ นีหนาไปไหนหร็อก ฉันไมมธี นบัตรยอย มี
แตใบละพัน"
คนขายถานกลืนน้ําลายเอื๊อก
"แบงคใบละพันเขาเลิกใชไปนานแลวนี่ครับทาน"
ลอยตวาดแวด
"ก็นั่นนะซี ฉันถึงไดมีอยู อา - พรุงนี้มาใหมนา"
คนขายถานยกมือไหว
"กรุณาจายใบละรอยใหผมก็ไดครับ ผมมีทอน บานผมอยูไกล ผมมาบอย ๆ ไมไดหร็อกครับ หาหก
วันถึงจะมาไดหนหนึ่ง กรุณาจายใบละรอย ใหผมเถอะครับ"
ลอยยิ้มแหง ๆ
"จายใหไปเธอก็จะเดือดรอนทีหลัง แบงคของฉันรัฐมนตรีลมื เซ็นชือ่ ไปจะเอาไหมละ "
คนขายถานสะดุงเฮือก
"ชางเถอะครับ ผมอยูนอกคุกก็สุขสบายดีแลว อยาใหผมยายสํามะโนครัวไปอยูในคุกเลย ผมลาละ
ครับ เที่ยวหลังผมมากรุณาจัดการใหผมหนอยนะครับ ผมเปนคนยากคนจนครับ ไมมีทุนรอน ที่จะขายเชื่อ
ได"
คนขายถานพาตัวเดินออกไป
จากบานบนพึมพัมฟงไมไดศัพท
ลอยยิ้มแปนเดินเขาไปใน
หองรับแขก แลวกลาวกับเพือ่ นเกลอของเขา
"กันโมมากไปหนอย ลืมนึกไปวาธนบัตรใบละพันนะเขาเลิกใชมานมนานแลว แตเราก็รอดพน ใน
เรื่องหนีส้ นิ ไปไดอกี หนึง่ ราย อีกตั้งหาหกวันเจาถานถึงจะมาอีก พอหาเงินจายใหเขาได"
สองสหายนั่งปรึกษาหารือกันตอไป กํารูญกลาววา ถาเขากับลอยขืนทําตนเปนหนุมเจาสําราญ อยาง
นีก้ เ็ ห็นจะเอาตัวไมรอดแน นอนเพราะนับวันหนี้สินก็เพิ่มพูนขึ้นตามลําดับ กํารูญปรารภวา เขาอยากจะรับ
ราชการ เพราะมีรายไดแนนอน ลอยวา การทําราชการถาไมมีทางกินและโกงแลว ตอใหเปนขาราชการชั้น
พิเศษก็แยทําจนตายเก็บหอมออมริบอยางไรก็ไมสามารถจะปลูกบานหรือซื้อรถยนตนั่งได

อีกสักครูหนึ่ง เด็กหนุมชาวไหหลําคนหนึ่งก็แบกถาดไมเดินเขามาในบาน เจาเนี้ยวลูกนองของ เจก
โกนัน่ เอง ในถาดมีกาแฟรอนสองแกวไขดาวและสะเตกเนื้ออยางละจาน ขนมปงสองปอนด นอกจากนี้ ยัง
แถมกระดาษเช็ดมืออีกสองสามแผน
ลอยยิม้ ใหเพือ่ นเกลอของเขา
"คนฉลาดยอมกลิ้งเหมือนลูกบิลเลียด ในที่สุดเราก็มีอาหารเชากินกันอยางหรูหราไปเลย"
เจาเนี้ยวผิวปากเบา ๆ เดินขึ้นมาบนเรือนดวยสีหนายิ้มแยมแจมใส และบุกเขามาในหองรับแขก โดย
ถือวิสาสะ เพราะเคยเขานอกออก ในบานนี้ไดเจาเนี้ยววางถาดไมลงบนโตะรับแขก
"เถาแกใหผมมาขอรับเงินเอาไปเลยครับ"
ลอยพยักหนารับทราบ
“รวมทั้งหมดเทาไหร”
"335 บาทครับ"
"ดีแลว ไปบอกเจกโกนะวาเขาบัญชีไวกอน อีกสามสี่วัน อัว๊ จะจัดการชําระใหเรียบรอย ขอบใจมาก
เนีย้ ว บอกโกเถอะวาอัว๊ ไมเหลวไหลหร็อก"
เจาเนี้ยวยืนตะลึงพรึงเพริด
"ยังงี้เถาแกเขาก็เตะผมเทานั้น ก็คุณบอกเถาแกเขาวาใหผมมาเก็บเงิน"
ลอยเอ็ดตะโรลั่น
"อั๊วไมบอกยังงี้ เจาโกก็ไมยอมจัดอาหารเชามาใหอั๊ว ยังจะพูดมากอีก ถามจริง ๆ เถอะวะเนีย้ ว ลื้อ
เคยกินหมากไหม"
เจาเนีย้ วสะตุง จัดแจงยกถวยชามในถาดออกมาวางบนโตะ แลวถือถาดเปลา เดินออกไปจาก
หองรับแขก ลอยชวนใหเพื่อนรับประทานอาหารเชากับเขาแตกํารูญกินไมลง เพราะเศราใจที่ตนมี หนี้สิน
รุงรัง
"แกกินคนเดียวเถอะเพื่อน กันกลุมใจเหลือเกินผาวะ อยากจะไดเงินสักหมื่นบาทมาใชหนี้เขา
ประเดี๋ยวกันจะลองไปกราบเทาคุณอาขอความกรุณาทานอีกสักครั้ง เห็นจะตองเขาขาคุณอาหญิง พอจะพูด
กันได สวนคุณอาผูชายพอเห็นหนาก็เริ่มดาทีเดียว ตั้งแตเปนรัฐมนตรีรูสึกวาทานดาเกงขึ้น หรือเห็นจะเปน
เพราะกันขอสตางคทา นบอยก็ไมรู ถากันไดเงินมาสักหมื่นบาท เราสองคนก็คงจะ หายใจทั่วทองเพราะไดใช
หนี้สินเขาสําคัญที่สุดก็คือคาเชาบาน และคาเชารถยนต กันคิดวารถคอนซุลคันนี้ เราบอกคืนเขาดีกวา"
ลอยลืมตาโพลง
"ฮา ไมไดหร็อกกํารูญ แกนาจะรูดีแลววามนุษยเราในยุคปรมาณูนี้เขาวัดฐานะกันดวยรถยนต ถาเรา
ไมมีรถยนตขี่เพื่อนฝูงก็ไมนับถือยกยองเรา เราเชารถคันนีใ้ ช ใครๆ เขาก็เขาใจวาเปนรถของเราเอง เพราะ
ปายทะเบียนไมใชปายสาธารณะ และเจาของรถก็เปนคนตระหนี่ถี่เหนียวมีรถนานๆ ถึงจะใชสักครั้ง แก
ไมใชคนสังคมจัดอยางเรา"
กํารูญถอนหายใจเฮือกใหญ
"เดือนละ 800 บาท คาซอมคายางเปนของเรามันไมใชเล็กนอยนะโวยลอย"

"เถอะนา เพื่อประดับเกียรติของเราถึงคราวเสียเราก็ตอ งยอมเสีย มนุษยเราทุกวันนี้อยูดวย การ
หลอกลวงกันทั้งนั้น ที่ยากจนก็ตองพยายามหลอกเขาวามั่งมี ที่มั่งมีก็พยายามใหใคร ๆ คิดวายากจน เพราะ
กลัวคนจะไปเบียดเบียนรบกวนเขา เราก็เหมือนกัน เราตองพยายามใหใคร ๆ คิดวาเราเปนอาเสี่ย กระเปา
หนัก"
กํารูญสั่นศีรษะชา ๆ เต็มไปดวยตวามกลัดกลุมใจ เขามองดูอาหารเชาทีว่ างอยูบ นโตะ แลวพูดกับ
เพือ่ นเกลอของเขา
"เอาโวย สะเตกนากินดีเหมือนกัน"
คราวนี้ลอยหัวเราะกาก
"ไหนวาไมกินยังไงละ"
"วาจะไมกินแตเห็นแลวก็อดกินไมได กินเถอะลอยประเดี๋ยว อิ่มแลวไปบานคุณอาดวย กันกันจะใช
ความพยายามอยางสุดเหวี่ยงขอเงินทานสักหมื่นบาท ทั้งออดทั้งออนทั้งออเซาะคงจะได หรือมายก็คงถูกถีบ
ออกมาจากบาน"
ลอยสะดุงเล็กนอย
"กันกลัววาจะเปนอยางที่แกพูด ตอนหลังเอายังงีด้ ไี หม เพื่อความปลอดภัยของกัน แกไปคนเดียวก็
แลวกัน กันไปทางหนึ่ง กันจะไปหาพี่รุงที่สํานักงานทนายความของเขา ยอมใหดาสักพัก คงจะไดเงินอยาง
นอยก็พันบาท"
กํารูญวา "ไปดวยกันดีกวา คุณอาเห็นหนาแกทานจะไดเกรงใจดากันนอยหนอย และจะชวยใหกัน มี
หวังไดเงิน หลังจากนั้นกันก็จะไปหาพี่รุงกับแกดวย วันนีเ้ ราอยานึกถึงการเทีย่ วเตรเลย นึกถึงการหาเงิน มา
ใชดีกวาหนี้สินของเรามันมากมายนัก ที่สมาคมก็ยังเปนหนี้เขาอีกไมนอย"
ตางคนตางมองดูหนากันแลวยิ้มใหกัน
"เอา - ตกลงโวย วาอะไรวาตามกัน กินขาวกันเถอะ แลวก็ถาจะไปไหนก็ตองรอใหนาอวน กลับมา
กอน เราจะไดมีเงินติดตัวไปบาง น้ํามันที่รถก็หวิดแหงถังเต็มทน ตองเติมสัก 40 บาท"
กํารูญถอนหายใจอีกครั้งหนึ่ง
"เดี๋ยวนี้เรามีเหลืออยู ก็แตตวั ของเราเทานั้น"
"ถึงวานาซี ไมชาตัวของเราก็จะกลายเปนเถาถานไป กันหมายถึงความตายอยางไรละ ตายเสีย
เมื่อไหรก็ปดฉากชีวิตเสียที"
สองสหายเริ่มลงมือจัดการกับอาหารเชา ดู ๆ ก็นาสงสาร เขากินอาหารจานเดียวกัน และสนทนากัน
เงียบ ๆ ปรับทุกขถงึ อนาคตของตนเอง
หลังจากรับประทานอาหารเชาเสร็จเรียบรอยแลว ลอยกับกํารูญก็แตงตัวหรูหราเตรียมพรอม ทีจ่ ะ
ออกไปจากบานเพื่อหาเงินมาใช สองสหายของเราถึงแมจะไมใครมี อัฐฬศติดกระเปาแตก็ไมปรากฏวา ทั้ง
สองไดหลอกลวง ปลิ้นปลอนใคร และไมไดกระทําตนเปนจิ้งจอกสังคมคอยพลาความบริสุทธิ์ ของหญิงสาว
ลอยหลอกลวงแตพี่สาวและพี่ชายของเขาเทานั้น สวนกํารูญก็หลอกลวงแตอาและนาสาว ของเขา

ในที่สุดพริ้งก็กลับมาจากจํานํานาฬิกาขอมือเรือนทองใหลอย หลอนพารางอันอวนอุย อาย เดินเขามา
ในบาน มือขวาหิ้วหอหอหนึ่งคือเปดยาง ซึ่งหลอนซื้อมาจากรานเปดยางชั้นดีแหงหนึ่ง ขางสถานีตํารวจ
นางเลิ้ง
สองสหายแลเห็นพริ้งก็รีบลุกขึ้นพากันออกมาจากหองรับแขก กําลังใจ และสีหนาของลอยดีขึ้นบาง
"ไดเทาไรนาอวน" ลอยตะโกนถาม
กํารูญทําตาเขียวกับเพื่อนของเขา
"บาจริง โวย ดันตะโกนออกมาได ขายหนาชาวบานเขาบางซี อยาใหใครเขารูห นอยเลยนา วาเราเปน
อาเสี่ยกํามะลอ"
พริ้งเดินขึ้นบันไดมาบนเรือน หลอนสงธนบัตรปกหนึ่ง ใหลอยแลวพูดยิ้ม ๆ
"ไดมา 700 บาทเทานั้นเองแหละคะ เขาหักคารักษาไว 70 บาทเหลือ 630 บาท ซื้อเปดยางมาใหคุณ
หนึง่ ตัว"
ลอยขมวดคิ้วยน
"คารักษาตะหวักตะบวยอะไรกันนาอวน"
"ไมรนู ค่ี ะ เขาวาตองหักไวตามทําเนียม"
ลอยแบงเงินใหเพื่อนของเขา 300 บาท
"เอา - แกเก็บไว 300 เอาตั๋วเก็บไวดวยกันมันขี้ลืม ไปเถอะโวยอยาชักชาเลย"
"คุณขา" พริ้งพูดขึ้นทันที "เงินเดือนของดิฉันถาคุณยังไมสามารถจะจาย ใหไดก็กรุณาใหดิฉัน สัก
รอยบาทกอนไดไหมคะ จะไดมีเงินใชกับเขาบาง"
ลอยถอนหายใจหนัก ๆ
"อดใจอีกสักสองวันเถอะนะนาอวน บางทีเย็นนี้ถาเรามีโชคดีไดเงินมาเราก็จะจายใหนาอวนทั้ง 2
เดือนเลย ถาเจาของบานเขามาเก็บเงินคาเชาบานนาอวนชวยบอกเขาดวย นะวา เราสองคนไปทัศนาจร ที่
ประเทศญีป่ ุนอาทิตยหนา จึงจะกลับ"
พริ้งยิ้มแหง ๆ
"อยาใหดิฉันโกหกเขาเลยคะ ดิฉันไมชอบพูดปด"
"แลวกัน" ลอยพูดเสียงดุ ๆ " พยายามหัดโกหกไวบาง ซีนาอวน สมัยนี้เขาเลิกพูดความจริงแลว
โกหกเถอะนา รับรองวาเปนเจริญสุขแน ๆ"
สองสหายพากันเดินลงบันไดไป และตรงไปที่โรงรถ ตอจากนั้นฟอรดคอนซุลคันนั้นก็พาสองสหาย
คลานออกไปจากบาน พริ้งรีบวิ่งลงมาจากบันไดเปดประตูหนาบานให
ฟอรดคอนซุลสีเขียวใบไมหรือ สีองุนแลนออกไปจากบานอยางสงาผาเผย พอถึงรานเจกโก ที่ปาก
ตรอกบาน ลอยก็บังคับใหหยุดนิ่งแลวชูธนบัตรใบละรอย 3 ฉบับอวดเจกโก
"โกโวย เอาบุหรีก่ าริคมาใหกระปองเถอะ"
เจกโกดีใจอยางยิ่งสั่งเจาเนี้ยวใหหยิบบุหรี่การิคในตูมาใหเขาหนึ่งกระปอง แลวถือเดินออกมา จาก
รานตรงมาที่รถสงบุหรีค่ วันละเอียดใหลอย

"บุหรีอ่ กี หนึง่ กาโปง รวมเปนสามโรยฮกสิบพอดี"
ลอยผิวปากหวือ พยักหนารับทราบแลวรับกระปองบุหรี่มาสงใหเพือ่ นเกลอของเขา
"ลงบัญชีไวกอ นนะอาโก อีกสองสามวันอั๊วจะใชให" พูดจบเขาก็นําฟอรดคอนซุลแลนไปจากที่นั้น
โดยเร็ว ไมสนใจกับเสียงตะโกนที่ไมใครจะนาฟงของเจกโก

ในชัว่ โมงเดียวนัน้ เอง สองสหายก็มาถึงบาน พณ ฯ ทานหลวงประกอบวิธีการ รัฐมนตรีคนหนึง่ ใน
คณะรัฐบาล บานของหลวงประกอบเปนคฤหาสหที่ใหญโตหรูหรา สมกับเกียรติและศักดิ์ศรีของทาน เมื่อ
ฟอรดคอนซุลสีเขียวแลนมาหยุดหนาตึกใหญ หัวหนาคนใชซง่ึ เปนชายกลางคนก็รบี ออกมาตอนรับ แตพอ
แลเห็นกํารูญซึ่งเปนหลานชายของพณฯ ทาน หัวหนาคนใชก็ไมไดไตถามอะไรนอกจากยกมือไหว กํารูญ
อยางเคารพนบนอบในฐานที่เปนหลานชายของเจานาย

"สวัสดีครับ คุณกํารูญ" หัวหนาคนใชกลาวทักเมื่อชายหนุมทั้งสองลงมาจากรถเกง
กํารูญแสดงสีหนาเครงเครียดผิดปกติ
"อยามาทักอั๊วเลยโวย อั๊วกําลังไมมีสตางคใช คุณอาอยูห รือเปลา"
"อยูค รับ ทานกับคุณหญิงกําลังนั่งพักผอนอยูในหองโถงชั้นบน" แลวหัวหนาคนใชก็กลาวกับ เพือ่ น
เกลอของกํารูญ "สบายดีหรือครับคุณลอย"
ลอยขมวดคิ้วยน
"สบายกะผีอะไรเลา คนที่เปนหนี้เปนสินเขารุงรังจะเอาความสบายที่ไหน มีเงินไหมละเอามาให อัว๊
กูบางซี"
หัวหนาคนใชยิ้มแปน
"คุณอยาถอมตัวนักเลยครับ คนอยางคุณถาไมมีเงิน คนอยางผมก็เห็นจะอดตาย เชิญขางบนซีครับ"
กํารูญหันมาพยักหนากับเขา แลวเดินนําหนาพาเพือ่ นเกลอของเขาขึน้ บันไดตึกผานหองโถง เลยขึ้น
บันได ไปชั้นบน
ตามเวลาที่กลาวนี้ พณ ฯ ทานรัฐมนตรีหลวงประกอบกับคุณหญิงผองศรีกาํ ลังนัง่ สนทนากัน บน
โซฟารในหองสําราญ อันเปนหองสําหรับพักผอนในยามวาง และเปนหองสวนตัวโดยเฉพาะ หลวงประกอบ
ฯ กําลังปรารภถึงหลานชายไมเอาถานของทานคือ กํารูญ โรจนรัตนนน่ั เอง เมือ่ ชายหนุม ทั้งสองบุกรุก เขา
มาใน หองทานรัฐมนตรีก็ลืมตาโพลง
"อายุยืนจริงนะพอมหาจําเริญ ฉันกําลังบนถึงแกอยูทีเดียว"
กํารูญ กับลอยได สํารวม กิริยามารยาทใหเรียบรอยเมื่ออยูตอ หนาผูใ หญ
สองสหายกระพุมมือไหวหลวงประกอบ ฯ กับคุณหญิงผองศรีอยางนอบนอมที่สุด
"นั่งซีหลานชาย ยังไงคุณลอย" คุณหญิงผองศรีพดู ยิม้ ๆ "สบายดีหรือหลานชาย"

สองสหายทรุดตัวลง นั่งบนเกาอี้นวม คนละตัว ลอยกลาวกับคุณหญิงดวยเสียงออมแอม
"ขอบคุณครับ คุณอาหญิง ผมสบายดีครับ ผมหวังวาคุณอาทั้งสองคงสบายดีเชนเดียวกัน"
หลวงประกอบ ฯ ตอบแทนภรรยาของทาน
"อาทั้งสองสบายดีเสมอแตฉันเปนหวงเธอกับกํารูญอยางยิ่ง" พูดจบทานก็หันมาทางหลานชาย ของ
ทาน "เมื่อไรแกจะคิดอานทํางานทําการกับเขาเสียที เทาทีแ่ กขอใหฉนั สํารองตําแหนงหัวหนากอง ไวให
แกนะ มันเปนไปไมไดหรอกกํารูญ คนที่จะเปนขาราชการชั้นหัวหนากองนะ จะตองใชเวลารับราชการ อยาง
นอยก็สิบหาป หรือมายก็ตองมีคุณวุฒิพิเศษเชนสําเร็จมาจากตางประเทศ ฉันชวยแกไดก็แตเพียงใหแก เปน
เสมียนชัน้ จัตวา"
กํารูญถอนหายใจเบา ๆ
"ผมอยากจะทํางานทําการใหเปนหลักฐานเหมือนกันแหละครับคุณอา แตมันยังมีเรื่องยุงใจอยูมาก
เอาอยางนี้ก็แลวกันนะครับ ผมจะเรียนใหคุณอาทราบอยางตรงไปตรงมาอยางไมตอ งออมคอม ขอเงินใหผม
หมื่นบาทไดไหมครับ"
พณ ฯ ทานสะดุงเหมือนถูกเข็มแทง
"หมื่นบาท" หลวงประกอบ ฯ อุทานดวยเสียงอันดัง "แกพูดกับฉันงายเหลือเกิน คลายกับ เงินหมืน่
บาทเหมือนกับสองสามสตางค ฉันไมไดมั่งมีมาจากไหน ฉันไมไดพิมพธนบัตรใชไดเองหรอกนะ"
"โธ - คุณอาครับ ผมเปนหนี้เขารุงรังไปหมดแลวจนตองปดถนนหลายแหง แมแตตรอกบานทีอ่ ยู ก็
อาจจะตองถูกปดในไมชา คุณอาชวยผมอีกสักครั้ง เถอะครับ ใน ฐาน ที่ ผม เปนหลาน"
หลวงประกอบ ฯ ชักฉิว ความจริงเงินหมืน่ บาท ทานมีพอที่จะใหแตทานคิดแลววาถาทานใหเขาไป
งาย ๆ ก็เหมือนกับวาทานสนับสนุนใหกํารูญ กระทําตนเปนหนุมเจาสําราญเรื่อยไป โดยไมตองคิดอาน ทํา
มาหากิน
"กํารูญ.. เรือ่ งหนีส้ นิ ของแก อาไมจาํ เปนจะตองรับรูเพราะแกเปนผูก อ ความเดือดเนือ้ รอนใจ ใหกับ
ตัวแกเอง เอาเถอะเมื่อแกมาออกปากขอความชวยเหลืออาก็จะชวยแก" พูดจบหลวงประกอบ ฯ ก็ลวงมือลง
ไปในกระเปาเสื้อหยิบธนบัตร ใบละรอยบาทปกเบอเริ่มออกมา
กํารูญลืมตาโพลง ใจเตนระทึกเต็มไปดวยความปติยินดีเหลือที่จะลาว แตแลวเขาก็หนาจอย เมือ่
หลวงประกอบฯสงธนบัตร ใบละรอยบาทใหเขาเพียงฉบับเดียว
"เอา - เอาไป อาใหแกรอยบาท แกจะไปใชหนี้เขา หรือจะเอาไปฉีกทิ้งเลนก็แลวแตแก อาไมชวยแก
ไมใชเพราะวาอาเกลียดชังแก ความจริงอารักเปนหวงและสงสารแกเสมอ แตคนเราจะตอง ชวยตัวเอง กอนที่
จะใหคนอื่นชวยเราอยางที่พระทานวา อัตโนนาโถ ตนของตนนั่นแหละเปนที่พึ่งแกตน"
กํารูญทําหนาเหมือนกับจะรองไห เขายกมือไหวอาของเขา แลวรับธนบัตร ใบละรอยบาทฉบับนั้น
มาถือไว
คุณหญิง ผองศรี มองดูกํารูญดวยความสงสาร ทานกลาวกับพณ ฯ ทานวา
"ใหแกไปสักหาพันเถอะคะคุณพี่ ผองจะไปไขเซฟเอาเงินมาใหแกนะคะ เห็นหนาตาแกเหงาหงอย
อยางนี้ผองสงสารเหลือเกิน"

หลวงประกอบ ฯ ทําตาเขียวกับภรรยาของทาน
"อยาสงสารคนในทางที่ผิดเลยนะผอง กํารูญมันเอาเงินไปจากฉัน รวมทั้งหมดนับแสน แลวมันตี
หนาเศราเกงออกจะตาย"
กํารูญพูดเสียงเครือ
"ไมไดแกลงตีหนานะครับคุณอา ผมกําลังเศราจริง ๆ คาเชาบานก็ติดคางเขาไวหนึ่งเดือนแลว วันนี้
ครบสองเดือน รานอาหารปากตรอกบานก็ติดเขาไวเกือบสี่รอย คาขาวสาร คาถานยังไมไดชําระใหเขา
ทั้งนั้น"
"อาชวยอะไรแกไมไดเลย จําเปนอยางไรที่แกจะตองไปเชาบานอยูตามลําพังเชนนี้ แกกับลอย มาอยู
เสียที่นี่ซิ ฉันมีบานใหแกอยู มีขาวใหแกกิน และถาแกทําราชการแกก็จะตองมีเงินเดือนใช ไมตอ งเดือดรอน
การที่แกทําตนเปนหนุมเจาสําราญแกไดรับประโยชนอะไร ในที่สุดแกก็จะกลายเปนบุคคล ที่มีหนี้สินลน
พน" พูดจบทานก็หันมาเลนงานลอย "เธอก็เหมือนกันนะลอย"
ลอยยิ้มแหง ๆ
"แฮะ แฮะ นั่นนะซีครับ"
หลวงประกอบ ฯ อดหัวเราะไมได
"เธอก็มวี ชิ าความรูพ อตัว สําเร็จจากจุฬาลงกรณทั้งคู พีเ่ ขยของเธอก็ใหญโตเปนขาราชการชัน้ อธิบดี
พี่ชายก็เปนทนายความที่มีชื่อเสียง และฉันเองก็เปรียบเหมือนญาติผใู หญของเธอคนหนึง่ ถาหากวา เธอ
ตองการทํางานแลว พรุงนี้เธอก็จะไดงานทํา"
ลอยทําหนาชอบกล
"ผม- ผม - คือวา - ผมอยากจะบวชเสียกอนครับคุณอา"
หลวงประกอบ ฯ หัวเราะกาก
"ไมจาํ เปนอะไรนัก เธอรักราชการแลวจะบวชทีหลังก็ได เธอจะทํางานไหมละ ฉันจะหาใหเธอ เธอ
จะเขากรมไหนกองไหนไดทั้งนั้นมีอยางที่ไหน เรียนมาตั้งมากมายกายกอง แทนที่จะเอาความรูมาใช ใหเปน
ประโยชน กลับเอาแตสํามะเลเทเมา"
"นั่นนะซีครับ" ลอยพูดออมแอมแลวหันมาทางเพือ่ นเกลอของเขา มองดูกาํ รูญดวยสายตาคลายจะ
บอกวา "ไปเถอะโวย ถูกเทศนาจนเอากระบุงโกยไมไหวแลว"
กํารูญมองดูพณ ฯ ทาน แลวพูดยิ้ม ๆ
"คุณอาใหผม สัก สองสามพันไมได หรือครับ"
"ก็ไดเหมือนกัน" หลวงประกอบ ฯ พูดยิ้มๆ "แตฉันคิดวาไมใหดีกวา"
กํารูญถอนหายใจหนัก ๆ
"ถายังงั้นผมก็กราบลาละครับ ผมจะไปขอนาพิศดีกวา"
หลวงประกอบ ฯ หัวเราะลั่น

"เชิญเถอะ ขืนโผลไปบานเขา ๆ ก็ดาแกเทานั้น เมื่อเดือนกอนแกไปหลอกเขาวาแกจะทํางาน ขอเงิน
ซื้อเครื่องแตงตัวสามพัน เขาก็จายใหแกดี ๆ แตแลวแกก็ทองเที่ยวไมเอาถาน แมพิศเขามาหาฉัน เมื่อสองสาม
วันนีเ้ อง พอเห็นหนากันเขาก็ชวยกันสดุดีแก อวยชัยใหพรแก"
กํารูญยิ้มอยางแหงแลง
"ถายังงั้นผมกราบลานะครับ ลาละครับคุณอาหญิง"
สองสหายตางยกมือไหว พณ ฯ ทานหลวงประกอบ ฯ และคุณผองศรี แลวพากันลุกขึ้นเดินออกไป
จากหองสําราญของทานรัฐมนตรี
ออกจากบานหลวงประกอบ ฯ กํารูญไดพาเพื่อนเกลอของเขาไปหานาสาว ที่บานถนนสาธร และ
ออกปากของเงินคุณนายประพิศเศรษฐีนีหมายเปนเงิน 10,000 บาท
"พอคุณ พอมหาจําเริญ ขอตัง้ หมืน่ บาท เชียวหรือยะ มันจะมากไปกระมัง แหม.. ถาคุณแมของแก ยัง
มีชวี ติ อยู แกเหลวไหลอยางนี้ ละก็กะบานแกจะตองแบะอยางไมมีปญหา ฉันจะเอาที่ไหนมาใหแกหา"
"ถาอยางงั้นขอสักหาพันก็ไดครับคุณนา" "หาพัน..มะเหงกนี่เอาไหมละ"
"ใหอายลอยเถอะครับ ผมไมชอบ"
คุณนายประพิศอยากจะใหหลานชายของหลอนเปนคนดี รูจักทําการทํางานเสียบางจึงไมยอมใหเงิน
ตามที่กํารูญขอหลอน คงใหกํารูญเพียง 100 บาทเทานั้น
สองสหายออกจากบานคุณนายประพิศ ลอยก็พาเพือ่ นเกลอของเขาไปหาระริน ผูเปนพี่สาวคนเดียว
ของเขา และเปนภรรยาของนายธรรมนูญ เบ็ญจมิตรขาราชการชัน้ พิเศษ มีตาํ แหนงเปนอธิบดีกรม ๆ หนึง่
"โอย - เห็นหนาแกอีกแลว" คุณนายระรินอุทานอยางออนอกออนใจ
เมื่อแลเห็นลอย พากํารูญเขามา ในหองโถงชัน้ ลางของตัวตึก “ถาจะมาขอเงินอีกละซี นั่งซียะ”
สองสหายตางนั่งลงบนโซฟารตัวเดียวกัน ระรินไดกลาวทักทายกํารูญเปนอยางดี และไมใคร
อยากจะพูดคุยกับนองชายของหลอน
"ไปไหนกันมาดวยละคะ คุณ กํารูญ"
กํารูญยิม้ แหง ๆ
"เจาลอยเขาชวนผมมาขอตังค คุณพีค่ รับ ผมมาจินตนาการดูรูสึกวา ถาเจาลอยไมมีเงินใชก็คงจะแย
ทีเดียว เพราะตามธรรมดามนุษย เราตองกินตองใชนะครับคุณพี่"
ลอยไดทีพูดเสริมขึ้น
"พี่รินอยาขี้เหนียวนักเลยนา ผมเปนนองแท ๆ คนอื่นที่ไหน ขอใหผมสักหมื่นเดียวเทานั้น ผมจะเอา
ไปใชหนี้เขา รับรองวาคราวนี้ผมทํางานเด็ดขาด สิ้นสุดกันทีสําหรับชีวิตอันเหลวแหลกของผม รูญมันก็จะ
ทํางานเหมือนกันครับ"
ระรินหัวเราะอยางเยาะเยย
"ใหแกอมพระมาพูดฉันก็ไมเชื่อ พี่ไมมีจะใหแกหรอกตั้งหมื่นสองหมื่น เธออยาลืมนะวา พี่เขยของ
เธอเปนผูหาเลี้ยงพี่ ไมใชพี่หาเลี้ยงเขา พี่ขืนเอาเงินเขาใหเธอบอย ๆ เขารูเขา ก็จะนึกตําหนิติเตียนพี่"
"ก็อยาไปบอกเขาซีครับ เรารูกันตามประสาพี่ ๆ นอง ๆ พี่ทด่ี กี จ็ ะตองชวยเหลือเกื้อกูลนองของตน"

คุณนายระรินเอ็ดตะโรลัน่
"ฉันชวยแกมามากแลว แกหลอกลวงเอาเงินฉันไปมากแลว ขอใหแกชวยตัวเองบางคือหางานทํา ใน
เรื่องที่อยูถาไมมีก็มาอยูกับพี่เสียที่นี่ คุณธรรมนูญเขาก็พดู อยูเ สมอวา เขาอยากใหเธอทํางาน"
ลอยถอนหายใจและสั่นศีรษะชา ๆ
"ผมไมเขาใจเลยทีใคร ๆ เคีย่ วเข็ญผมใหทาํ งาน"
"อาว.. แลวแกทะเลนมาขอเงินฉันทําไมละ"
"โธ พี่ก็ ถาผมมีผมจะมาขอพี่ทําไมกันเห็นผมเปนคนหนาดานไปได ขอผมสักหมื่นบาทเถอะครับ
แลวทีนี้ผมจะไมมารบกวนอีกเลย"
ลอยนั่งออดอยูนาน ชีแ้ จงแสดงเหตุผลตางๆ ในที่สุดคุณนายระรินก็ตัดใจให 100 บาท ลอยรูสึก
เดือดดาลพี่สาวของเขามาก รีบชวนกํารูญลากลับทันที ตอจากนั้นเขาก็พากํารูญตรงไปหา พี่ชายของเขาที่
สํานักงานทนายความ ลอยไดเผชิญหนา กับพี่ชาย ของเขา อยางองอาจ
"ออ - ถาจะมาขอเงินละซี"
ลอยสะดุงโหยง แลวพูดยานคาง
"แหม - พี่รุงนี่แหละ เปนทัง้ หมอความและหมอดูเชียวนะ ชางทายใจถูกเปงทีเดียวผมมาวันนี้ ก็เพื่อ
จะบอกบุญกับพี่ บริจาคทรัพยใหผมสักหมื่นบาทไดไหมครับ"
รุงหัวเราะอยางใจเย็น
"อยาพูดเรื่องเงินกับฉันเลยวะลอย พี่กําลังหงุดหงิดใจใครมาพูดเรื่องเงินเดี๋ยวก็จะเกิดเรื่อง เตะปาก
กันขึ้นงาย ๆ คุยกันเรือ่ งอืน่ ดีกวา"
ลอยทําตาละหอยนาสงสาร
"เรือ่ งอืน่ ก็ไมเห็นมีอะไรนาจะคุย นีค่ รับนอกจากวา ผมอยากจะไดเงินไป ทําทุนคาขายสัก หมื่น
บาท พี่คงไมใจดําถึงกับปฎิเสธนองของพี่"
รุงทนายความหัวเห็ดหัวเราะอยางขบขัน
"ตายละวา.. นองชายของกูจะเปนพอคา แกจะขายอะไรวะ ตั้งรานหรือขายแบบหาบเร"
ลอยยักคิ้ว ใหพี่ชายของเขา แลวพูด ออกไปโดยไมทนั คิด
"หาบเรครับพี่"
"หา - แกจะหาบของขายยังงั้นหรือ คนอยางแกหาบของขายได มันก็เปนเรื่องมหัศจรรย นั่นแหละ
วะ แลวก็หาบเรตะหวักตะบวยอะไรกันลงทุนตั้งหมื่น แกจะขายอะไร"
ลอยรูสึกรําคาญใจเต็มทนที่ถูกซักมากมายเชนนี้
"ผมจะขายสมโอ กลวยหอม มะพราวเผา ไปรับเขาที่ทาเตียนแลวหาบเรขาย แลวเจารูญรูส กึ วา เขา
จะขายปาทองโกครับ"
รุงหัวเราะชอบใจ
"ลงทุนตัง้ หมืน่ เชียวหรือ"

"ไมถึงหรอกครับพี่ ลงทุนในราวรอยบาทก็พอ เหลือนอกนั้นเอาไปใชหนี้เขา ผมเวลานีข้ อบอก
อยางลูกผูชายวา หนี้สินรุงรังเต็มทนแลวพี่รุง ไมเชื่อผมสาบานใหก็ไดใหดิ้นตายซีครับ"
ทนายความรางใหญโบกมือหาม
"ไมตองสาบาน ฉันเชื่อวาแกมีหนี้สินลนพน เพราะแกมีแตทางจายไมมีทางได แตเทาที่แกบอกฉัน
วาแกจะขายของแบบหาบเรนั้น ฉันรูส กึ วามันเปนเรื่องตลก เอางีด้ กี วา แกกับคุณกํารูญ มาชวยพี่ทํางานที่นี่
แลวพี่จะใหเงินเดือนคนละ600บาท บานก็ไมตองเชา ขาวก็ไมตองซื้อ บานเราที่อยูหลัง สํานักงานนี้
กวางขวางออกจะตายไป"
ลอยพูดเสียงละหอย
"หมอดูเขาบอกผมวาระหวางนี้ผมกําลังมีเคราะห เขาขอรองไมใหผมทํางานครับจนกวาจะถึงตนป
99"
รุง วา "ถายังงั้นพี่ก็ชวยอะไรแกไมไดเอา - เอาเงินไปใชรอยบาท แลวอยาพยายามมาขอบอย ๆ นัก
นะ"
ลอยมองดูพี่ชายของเขาอยางเคือง ๆ
"ผมขอพี่หมื่นบาท พี่ใหผมรอยเดียว ตอไปถาผมตองการเงินหมืน่ บาท ผมเห็นจะตองออกปาก ขอ
เงินพี่สักยี่สิบลาน"
รุงหัวเราะลั่น
"พี่ตกลงกับคุณนาพิศไวแลว ถาแกมาขอเงินเราจะใหแกไดอยางมากรอยเดียว เพือ่ ใหแกรูจกั ตัว
ของแกเองดีขึ้น"
"ดีละนา" ลอยพูดเบา ๆ "ใหผมยังกะขอทานยังงั้นแหละ พี่รุงอยามาขอเงินผมใชบางก็แลวไป"
รุงหัวเราะงอหาย
"ทําไมฉันจะตองไปขอเงินแกใช ในเมือ่ ฉันรูจกั หาเงินใชเอง คนเราถาไมทํางานมันจะมีเงิน ได
อยางไร ขอใหแกพยายามชวยตัวแกเองบาง"
สองสหายตางลากลับ ตางคนตางมีใบหนาหมนหมองดวยความผิดพลาดหวัง พอรถฟอรดคอนซุล
เคลื่อนออกจากที่หนาสํานักงานทนายความของรุง กํารูญก็พูดขึ้นอยางหัวเสีย
"เที่ยวขอเสียสี่บานแปดบาน ไดเงินมาเพียง 400 บาทเทานั้น"
"เถอะนา ดีกวาไมไดเลยเวย" ลอยพูดปลอบใจเพื่อนและตัวเอง "ไดเวลาอาหารกลางวันแลว ไปหา
ขนมจีบซาลาเปาที่หอยเทียนเหลาดีกวา เรื่องหนี้สินอยาเพิ่งไปคํานึงถึงมัน เมื่อไมมีใช ใครจะมาทําไมเราวะ
ผลัดเขาเรือ่ ย ๆ ไปกอน เกิดมาเปนคนก็ตองรูจ กั หนาดาน สําหรับกันเองก็รูสึกวา เดีย๋ วนีห้ นากันหนาขนาด
ถนนราชดําเนินแลว เพราะอายความไมมเี งินนัน่ เอง"
สองสหายมีเงินอยู 1,000 บาทพอดี ซึ่งรวมทั้งเงินคาจํานํานาฬิกาของลอยดวย เมือ่ มีเงิน สองสหายก็
สนุกสนานรื่นเริงกันอีก ตางคนตางถือมติเชนเดียวกัน วันที่แลวมาไมตองคิด พรุง นีแ้ ละมะรืนนีก้ ไ็ มตอง
คิดถึงมัน เมื่อวันนี้มีเงินใชก็เรียกวาใชได

วันตอมา
หลังจาก สองสหาย ตืน่ นอน อาบน้าํ เปลีย่ นเสือ้ ผาเรียบรอย ทั้งสองก็เขามานั่งคุยกันในหองรับแขก
เหมือนเชนเคย
กํารูญกระซิบกระซาบถาม เพื่อนเกลอ ของเขา
"เมือ่ ตอนดึก แกหายไปจากหอง สงสัยวาแกเขาหานาอวนใชไหม"
ลอยยิ้มอยางกระดากอาย
"อือม"
"แลวผลเปนอยางไร" กํารูญถามตอไป
"ผลก็คือ กันถูกนาอวน ถีบ ออกมาจากมุงแตแกไมไดรองโวยวายเลย กันเห็นจะเลิกลม ความ
พยายามในเรื่องนี้ มันเปนความคิดทีเ่ ลวทรามเต็มทนทีก่ นั จะเอานาอวนเปนเมีย เพื่อประหยัดคาจาง เดือนละ
สองรอยบาท"
กํารูญหัวเราะขึ้นดัง ๆ
"กันก็วาอยางนั้น" เขาพูดพลางหัวเราะพลาง "อยาทําตัวเปนพรานผลาญพรหมจรรยเลย บาปกรรม
เปลา ๆ แลวการทําลายความบริสุทธิ์ยายแกก็ไมใชเรื่องที่ควรทํา"
ลอยทําตาเขียวกับเพื่อนของเขา
"นาอวนแกบริสุทธิ์เมื่อไหรเลา แกเคยมีผัวมาแลว"
การสนทนาสิ้นสุดลงทันที เมื่อพริ้งเดินเขามาในหองแลวทรุดตัวลงนั่งพับเพียบเรียบรอย
"คุณขา อาหารเชาตัง้ โตะเสร็จเรียบรอยแลวคะ"
กํารูญยิม้ เจื่อน ๆ
"ทําอะไรใหฉันกินบาง นาอวน"
"ทําสองอยางเทานั้นแหละคะ แกงจืดหมูบะชอ แลวก็หมูทอด เชิญซีคะเดีย๋ วแกงจะเย็นเสียหมด ออ
- คุณคะ ดิฉันคิดวาคุณทั้งสองนาจะหาบานเชาใหมดีกวาคะ"
ลอยลืมตาโพลง
"ทําไมละนาอวน"
"บานนีผ้ มี นั ดุคะ เมือ่ คืนนี้ตอนดึก ผีมันมุงเขาไปในมุงดิฉัน" หลอนพูดดวยเสียงคอนขางดัง "ดิฉนั
ตกใจยกเทาถีบถูกหนาแงเขาเต็มแรง ผีมันเลยวิ่งจูดออกจากหองดิฉัน"
ลอยกลืนน้ําลายเอื๊อก
"เอ - ตั้งแตอยูมาก็ไมเคยปรากฏวามีผีสางนี่นะนาอวน" แลวเขาก็หันมาทางเพื่อนเกลอของเขา "หรือ
ยังไงกํารูญ"
กํารูญทําหนาครึ่งยิ้มครึ่งแหย
"นั่นนะซี กันก็ไมเคยพบเห็นปศาจในบานเรา สงสัยวาผีตัวนี้คงโหยหิวหลุดมาจากขุมนรก"
ลอยสะดุงเฮือก

"รูมากไปแลว ไปกินขาวกันเถอะรูญ ประเดี๋ยวจะไดรีบออกจากบาน หลบหนายายคุณนาย เจาของ
บาน อยางไรเสียวันนี้แกก็ตองมาแน ๆ เมื่อวานแกคงมีธุระหรือมายรถยนตก็คงทับขาหักตายไปแลว"
กํารูญหัวเราะ
"เสือกไปแชงแกทําไม เราอยูบานของเขาเราก็ตองเสียคาเชาใหเขา วาแตนา อวนของเราเถอะ เราควร
จะจายเงินเดือนใหนา อวนไดแลว รวมทั้งคางเกาดวยเปนสองเดือนดวยกัน ขณะนีเ้ รายังพอมีเงิน อยูบาง ขืน
ชักชาเงินก็หมดกระเปาอีก"
พริ้งยกมือไหวสองสหาย
"เจาประคูณ
 ใหดิฉันมีเงินใชบางเถอะคะ"
สองสหายตางลุกขึ้นยืน ลอยลวงกระเปาเสื้อเชิ๊ต หยิบธนบัตรปกหนึ่งออกมา แลวนับธนบัตร ใบละ
รอยสองฉบับออกมาสงใหพริง้
"เอา - นาอวนเอาไปกอนหนึ่งเดือน คือเดือนโนน สวนเดือนนี้ติดไวกอน"
"คะ ไมเปนไรคะ ดิฉันใชเงินไมเกงหรอกคะ แตคุณอยาลืมจัดการเรื่องผีนะคะ ถาคืนนีห้ รือคืน
ตอไป มันเขาไปเพนพานในหองดิฉันอีก ดิฉันเปนตองตีกะบานมันดวยไมตีพริกอยางไมตองสงสัย"
ลอยกลืนน้ําลายดังเอื๊อกไดยินถนัด แลวหันมาพยักหนากับเพื่อนเกลอของเขา แลวพากันเดินออกไป
จากหองรับแขก
ขณะที่สองสหาย รับประทาน อาหารเชาอยูที่ระเบียงหลังบาน ลอยกับกํารูญก็ไดยินเสียง แตร
รถยนตคนั หนึง่ ดังขึ้นทีห่ นาบาน ชายหนุมทั้งสองมีทาทางเหมือนกับจะเปนลมเพราะจําเสียงแตร รถเบ็นซได
ดี ซึ่งเจาของรถคือคุณนายแมน เจาของบานนั่นเอง พริ้งวิ่งเหยาะ ๆ ออกมาจากหองกลาง แลวพูดกับสอง
สหาย
"โชคดีแลวคะ คุณขา คุณนายมาเก็บคาเชาบานแลว"
"ปุทโธ" ลอยเอ็ดตะโล "โชคดีกะผีอะไรเลา มีเงินใหเขาเมื่อไร เหลืออยูใ นกระเปาอีกสองรอย
เทานัน้ แลวที่กํารูญมีอีกสามรอย"
พริ้งหัวเราะเบา ๆ
"ก็ผอนใชเขาไปสักครึ่งเดือนกอนไมดีหรือคะ"
กํารูญวา "ไมไดหรอกนาอวน ขายหนาเขาตายนะซี คาเชาบานนะเขาไมใชผอนกันหรอก อายที่
ผอนนะมันจักรเย็บผาหรือวิทยุ"
สองสหายตางลุกขึ้นจากโตะอาหาร แลวพากันออกมาทางหนาเรือนบังกาโล ทันใดนั้นเอง ลอยกับ
กํารูญก็ตกตะลึงพรึงเพริด เมื่อแลเห็นหญิงสาวรูปรางสูงโปรงเจาของใบหนางามแฉลมคนหนึ่ง กําลังพาตัว
เดินเขามาในบาน หลอนคือพิศมัยธิดาสาวคนเล็กของคุณนายแมนนั่นเอง คุณนายแมนรูด วี า ถาหลอนมาเก็บ
เงินคาเชาบานดวยตนเอง ชายหนุมทั้งสองก็คงจะผลัดอีก จึงขอรองใหพิศมัยมาเก็บแทน เพราะคิดวาอยางไร
เสียกํารูญกับลอย ก็คงจะนึกละอายใจไมกลาผลัดวันประกันพรุง
ณ บัดนี้ สองสหายตางนึกเดาเอาเองวา หญิงสาวผูนี้ถาไมใชลูกก็ตองเปนหลานสาวของ คุณนาย
แมน เพราะกํารูญกับลอยจํารถของคุณนายแมนได

หญิงสาว กระพุม มือไหว สอง สหาย อยางนอบนอม
"สวัสดีคะ คุณแมใชใหดิฉันมาขอเงินคาเชาบานคะ"
ลอยยิ้มแปน
"ออ - เรื่องเล็กครับ เชิญขางบนกอนซีครับคุณเนื้อทิพย"
พิศมัยทําหนาชอบกล
"ดิฉันชื่อพิศมัยคะ"
"ออ" ลอยอุทาน "ผมนึกวาคุณชื่อเนื้อทิพยเสียอีก"
พิศมัยพาตัวเดินขึ้นมาบนเรือน สองสหายนําหลอนเขามาในหองรับแขก และเชิญใหนั่ง หญิงสาว
กระดากอายเล็กนอย
"ประทานโทษนะคะที่มารบกวนคุณแตเชาคุณแมสั่งใหเรียนคุณดวยวา ขอไดโปรดกรุณาชําระ คา
เชาบานเดือนกอนโนนดวย รวมเปนสองเดือนดวยกัน"
ลอยหัวเราะเบา ๆ
"สองเดือนก็สองพันนะซีครับ"
ลอยหันมาพยักหนา กับเพื่อนเกลอ ของเราแลวพูดเบา ๆ
"เฮย - กํารูญแกชวยบอกเธอหนอยซีวะ วาเรายังไมมีเงินที่จะชําระคาเชาบาน ใหเธอได"
กํารูญสะดุงเฮือก
"ก็แกพูดกับเธอเองซี"
ลอยสั่นศีรษะ
"ไมไดหรอก กันขี้อาย"
สาวนอยพูดเสริมขึ้นทันที
"นี่หมายความวาคุณไมมีเงินจะจายคาเชาบานใหเราหรือคะ"
กํารูญทําตาแดง ๆ เหมือนกับ จะรองไห
"มีเหมือนกันแหละครับแตมันไมพอ เอาเปนอันวาไมมีดีกวานะครับ ผมขอกราบเทาคุณและหวังใน
บารมีของคุณ ที่จะใหความเมตตากรุณาผม โปรดไปเรียนคุณแมคณ
ุ ดวยนะครับวา กรุณาใหเวลา เราสัก
เล็กนอย"
พิศมัยรูสึกพอใจกํารูญ ที่เขาเปนชายหนุมรูปหลอและมีกิริยามารยาทเรียบรอย ตรงกันขามกับ นาย
ลอยราวกับฟาดิน หลอนยอมรับวาหลอนเกลียดหนานายลอยอยางที่สุด แตหลอนพอใจกํารูญมาก
หญิงสาวยิ้มใหกํารูญแลวกลาววา
"ไดคะ ดิฉันจะไปเรียนคุณแมตามนี้ คุณจะขอผลัดอีกสักกี่วันคะ"
กํารูญนิง่ นึกอีกสักครู
"ผลัดอีกสักสองเดือนไดไหมครับ"
"อุย " พิศมัยอุทาน "ทําไมถึงนานนักเลาคะ อีกตั้งสองเดือน ทั้งคางเกาก็เปนสี่เดือนนะซีคะ"

"นั่นนะซีครับ" กํารูญพูดหนาตายดวยเสียงแผวเบา "ผมเองก็ไมทราบจะทําอยางไร เงินมันขาดมือ
จริง ๆ ครับ"
ลอยพูดเสริมขึ้นแบบคุยโมตามเคย
"คุณชวยเรียนคุณแมคุณเถอะครับวาเราไดทําการคาขายและขาดทุนไปตั้งหลายแสน ทําใหการเงิน
ขลุกขลักไปหนอย"
หลอนไมสนใจกับคําพูดของลอย พิศมัยหันมาพูดกับกํารูญวา
"ผลัดตั้งสองเดือนนะเห็นจะไมไดหร็อกคะถาคุณจะขอผลัดเพียงสองสามวัน ดิฉนั รับรองวา ดิฉนั
จะพูดกับคุณแมเอง"
"แหม" กํารูญคราง "สองสามวันผมก็หมุนเงินไมทันนะซีครับ"
"หรือคะ แตคุณแมสั่งดิฉันมาวา ถาคุณไมชําระเงินใหก็ใหดิฉันขับไลคุณไปเลย ดิฉันไมกลาทํา หร็
อกคะ เพราะดิฉันสงสารและเห็นใจคุณ"
ลอยวา "คุณแมคุณออกจะยิวไปหนอย"
"อุย ตาย" หลอนอุทานเสียงลั่น "ทําไมคุณมาวาคุณแมดิฉันอยางนี้ คุณแมคุณนะซียิว"
กํารูญทําตาเขียวกับเพื่อนเกลอของเขา
"แกอยาพูดมากปากพลอยเลยนะลอย คนอยางแกนี่ปากเสียเหลือเกิน"
หญิงสาวยิ้มเล็กนอย
"นากลัวจะเปนกรรมพันธุ"
ลอยสะดุงเฮือก แลวลุกขึ้นเดิน ออกไปจากหองรับแขก เปดโอกาสใหกํารูญกับพิศมัยสนทนากัน
สองตอสอง
กํารูญไดพยายามพูดคุยกับหลอนอยางกันเอง แตก็แฝงไวซึ่งความสุภาพนอบนอม สารภาพกับ
หลอนตามตรงวาเขายากจนมาก
"กรุณาสงสารผมเถอะครับ คุณพิศมัยผมกับเพื่อนยากจนเหลือเกิน เรากําลังวิ่งเตนหางานทําครับ
อยางเพิ่งใหคุณแมขับไลผมเลยครับ นึกวาสงสารสัตวผูยากที่ไมมีที่อยู"
"แหม - คุณพูดอะไรอยางนี้ก็ไมรู เอาเถอะคะ ดิฉันจะพูดกับคุณแมเอง ขอใหทา นผลัดผอนใหคณ
ุ
อีกสักหนึ่งเดือน แลวก็คุณพยายามหาเงินใหทานนะคะ"
กํารูญยกมือไหวหลอนประหลก ๆ
"ขอบคุณครับ ขอบคุณเหลือเกิน ผมจะไมลืมความกรุณาของคุณเลย พูดกันอยางเปดอกนะครับ อีก
หนึ่งเดือนก็คงหาใชใหไมได ผมอยากจะกราบเทาขอความกรุณาคุณสักหนอยไดไหมครับ"
หลอนยิ้มเอียงอาย
"อยาใชคําวากราบเทาเลยคะ ดิฉันไมอยากจะใหคุณใหเกียรติ ดิฉันมากมายถึง เชนนี้"
"แตผมสมัครใจใชคําวาฝาเทานี่ครับ ขอกราบอยางงามๆ บนฝาเทาของคุณเลย หวังวาคุณคงกรุณา
ชวยเหลือผม"
"ยินดีคะ ถาดิฉันชวยไดดิฉันก็จะชวย คุณจะใหดิฉันชวยอะไรคุณละคะ"

กํารูญมองดูหลอนอยางเกรงใจ
"ผมอยากจะขอยืม เงินคุณ สักสองพันบาทเพื่อชําระคาเชาบานใหคุณแมไดไหมครับ"
คราวนี้พิศมัยทําหนาชอบกล
"หมายความวาคุณจะใหดิฉันนําเงินของดิฉันสองพันบาทไปใหคุณแมแลวบอกวา คุณจายใหดิฉัน
ไปใช ไหมคะ"
กํารูญยิ้มสดชื่น
"ถูกแลวครับ ผมจะไดอยูบานนี้ โดยไมไมตองนอนสะดุง เพราะเกรงวาคุณแมจะโผลมาหาเรา"
หญิงสาวอดหัวเราะไมได
"เงินตั้งสองพันบาท ดิฉันจะไปเอาที่ไหนคะ ดิฉันไมไดทํางานทําการอะไรหร็อกคะ อาศัยอยูกับ
คุณแม"
กํารูญนิง่ อึง้ ไปสักครู
"ถายังงั้นเอายังงี้เอาไหมครับ คุณกลับไปบานแลวก็กรุณา ขโมยเงินคุณแมคุณ สักสองพัน"
"เดีย๋ วคะ เดี๋ยวคะคุณ ดิฉันเกิดมาไมเคยทรยศตอคุณแมเลยคะ"
"โธ - แมลูกกันเปนอะไรไปครับ นึกวาชวยสัตวเดรัจฉานซึ่งกําลังตกยากเถอะครับ"
หลอนหัวเราะกิก๊ หลอนรูสึกพอใจเขาขึ้นอีกที่เขาตลกแบบหนาตายเชนนี้ เขาสงบเสงี่ยมเหมือน
ผูหญิงถูกใจหลอนมากและพูดอะไรขัน ๆ ตรงไปตรงมา
"ดิฉันไมกลาพอ ที่จะทําเชนนั้น หร็อกคะ"
กํารูญถอนหายใจเฮือกใหญ
"ถายังงั้นเอาวิธีใหมก็ไดครับ"
"เอายังไงคะ"
กํารูญมองผานหนาตางไปยังรถเบนซเกงซึ่งจอดอยูนะหวางประตูบาน
"คุณมีคนขับรถมาดวยหรือเปลาครับ"
"เปลาคะ ดิฉันขับมาเอง"
"อาว - ถายังงั้นหวานเลยครับ นึกวากรุณาชวยผมเถอะครับ คุณกลับไปบาน คุณก็เรียนให คุณนาย
ทานทราบวา ผมจายเงินคาเชาบานใหคุณแลวทั้งสองเดือน แตคุณขับรถไปตามทางรถเสีย คุณลงไปแกรถ
วางกระเปาเงินไวบนฝากระโปรง ถูกนักเลงดีวิ่งราวเอากระเปาเงินไป เทานี้ก็สิ้นเรื่อง ผมก็จะไดอยูบานนี้
อยางสบาย ไปอีกหนึ่งเดือนจนกวาจะถึงกําหนดเก็บเงินคาเชาบาน กรุณาตกลงตามนี้ นะครับ"
หลอนอดหัวเราะไมได
"ไมไดหร็อกคะ ดิฉันไมเคยปดคุณแมเลย"
"โธ ไมเคยปดนะซีครับดีนักละ เพราะถาคุณปดทาน ๆ ก็ตอ งเชื่อ" พูดจบเขาก็ผลุนผลันลงจากเกาอี้
ทรุดตัวนั่งคุกเขาแลวกมลงกราบแทบเทาพิศมัย
"อุย ตาย" หลอนรองลั่น “คุณมากราบดิฉันทําไม”
เขายิ้มแหง ๆ ลุกขึน้ นัง่ บนเกาอีน้ วมตามเดิม

"กราบขอรองคุณใหชวยผมนะซีครับ ผมคิดวาเงินสองพันบาทไมใชเปนของมากมายสําหรับคุณเลย
นึกวาชวยสัตวผูยากใหไดมีที่อยูเถอะครับ เพราะถาผมถูกไลออกไปจากบานนี้ เราทั้งสองก็ตองไปนอนตาม
ศาลาวัดเทานั้น"
คราวนี้พิศมัยรูสึกสงสารและเห็นใจเขาอยางจับอกจับใจ
"เอาเถอะคะ เมื่อคุณขอรองดิฉันเชนนี้ดิฉันก็จะใหความชวยเหลือคุณ ดิฉนั จะออกเงินสวนตัวของ
ดิฉันเองใหคุณแมสองพันบาท แลวบอกวาเก็บไปจากคุณ"
ใบหนาของกํารูญสดชืน่ ขึ้นทันที เขาเลื่อนจากเกาอี้ลงนั่งบนพื้นทําทาจะกราบหลอน แตพิศมัย ได
หามไว
"พอคะ พอแลว อยากราบดิฉนั อีกเลย ดิฉันลาละคะ"
หลอนกับเขาตางลุกขึ้นยืน กํารูญยกมือไหวหลอน
"คุณครับ ผมพอใจในความสุภาพออนหวานของคุณเปนที่สุด คุณเปนผูท ม่ี คี วามเมตตากรุณา อยาง
สูง คุณไมไดดูหมิ่นเหยียดหยามผมเลย นอกจากนี้ยังกรุณาใหทานผมตั้งสองพันบาท ผมอยากจะ ปวารณาตัว
เปนทาษของคุณ คนหนึ่งคุณจะรังเกียจไหมครับ"
"อุย คุณพูดอะไรก็ไมรู ขอใหเราเปนเพื่อนกันเถอะนะคะคุณกํารูญ"
"ครับ ๆ ไดเหมือนกันครับ อา - ผมจะไปหาคุณที่บานบางคุณจะรังเกียจไหมครับ"
พิศมัยพูดออมแอมไมเต็มเสียง
"ไมรงั เกียจหร็อกคะ"
"หรือครับ ขอบคุณมาก เมื่อกอนนี้ผมเคยไปหาคุณนายที่บาน ทําไมผมไมพบคุณละครับ"
"ดิฉันไปอยูกับคุณนาที่เชียงใหมคะ ไปเรียนวิชาพยาบาลที่แมคคอมิค เพิ่งกลับมาอยูบานเมื่อเร็วๆ นี้
เอง"
"ออ มินาละครับ ผมเคยเห็นแตคุณพิศาลพี่ชายของคุณเทานั้น"
ตางคนตางยิ้มใหกัน
"ลาละคะคุณกํารูญ"
เขายกมือไหวหลอน ตามออกไปสงหลอนทีห่ นาเรือน กํารูญรูสึกพออกพอใจในความงาม จากรูป
สมบัติของหญิงสาวผูนี้เปนอยางยิ่ง ที่เขาพอใจที่สุดก็คือความออนชอยละมุลละมัยของหลอน
ตัง้ แตวันนัน้ มากํารูญ โรจนรัตน มีความเปนอยูอยางหง็อยเหงาผิดปกติ สวนลอย.. โลกนีเ้ ปนของเขา
เสมอ ลอยไดไปหาระรินพีส่ าวของเขาอีกครัง้ หนึง่ คราวนี้เขาแสดงบทบาทอยางสูง โกหกวาขอยืมแหวน
เพชรเพื่อนมาแลวเอาไปขาย แหวนวงนัน้ ราคา 5,000 บาทเพือ่ นจะเอาเรื่องกับเขา ยื่นโนติสวาถาไมเอาเงิน
5,000 บาท หรือแหวนเพชรวงนัน้ ไป คืนใหภายใน 3 วัน จะใหตาํ รวจจัดการ กับลอยตามกฎหมายในฐาน
ยักยอก เขาบีบน้าํ ตารองไหสะอึกสะอืน้ ระรินเขาใจวาเปนเรื่องจริง ก็จายเงินใหเขา 5,000 บาท หลังจาก
เทศนาเสียพอแรง ลอยชําระหนีเ้ จกโกอยางสงาผาเผย เจกโกเปดเครดิตใหตอไปโดยมีเงือ่ นไขวา เดือนหนึง่
ไมเกิน 200 บาท และตองชําระเงินใหหมดทุกวันที่หนึ่ง

คาขาวสาร 100 บาท คาถาน 50 บาท คาไฟฟา 60 บาท คาน้ําประปา 12 บาท จายไปหมดแลว
หนีส้ นิ อืน่ ๆ ที่ลอยกับกํารูญทําไวรวม1,500 บาท ก็จายใหเขาไป เงินเดือนพริง้ ทีค่ างไวอกี 200 บาทก็จาย
เรียบรอย คาเชารถฟรอดคอนซุลอีก 800 บาท ไถนาฬิกาขอมืออีก 600 เศษ
สองสหายกระทําตนเปนหนุมเจาสําราญเหมือนเชนเคย ลอยชวนกํารูญไปเที่ยวกับเขาทั้ง ๆ ที่กํารูญ
ไมสูจะเต็มใจไปเที่ยวเทาใดนัก แตกข็ ดั เพื่อนไมได ชั่วเวลาไมกี่วันเงินที่มีอยูก็หมดเกลี้ยง
"นาอวน"
"ขา"
"เอานาฬิกาไปจํานําอีกทีเถอะนา" ลอยพูดเสียงละหอย ยื่นนาฬิกาขอมือสงใหแมบานจ้ําม่ําของเขา
"ตายจริง คุณไดเงินมาจากพี่สาวของคุณเมื่อเร็ว ๆ นีต้ ง้ั 5,000 บาท หมดแลวหรือคะ"
"จะ – ทีแรกตั้งใจจะไมใชมันเหมือนกัน แตเกรงวากระแสการเงินจะไมหมุนเวียน"
"โอย - คุณสองคนใชเงินอยางนี้ไมไหวละคะ"
"นัน่ นะซีนา อวน ฉันก็รูตัวเหมือนกันวานิสัยฉันไมดี แตจะทําอยางไรได ชาตินี้ฉันเห็นจะเอาดีกับ
เขาไมไดแลว นาอวนรีบไปหนอยนะที่สี่แยกมหานาคดีกวา อาจจะไดถึง 700"
พริ้งรับคําสั่งแลวรีบแตงตัวออกไปจากบานปลอยใหสองสหายอยูบานกันตามลําพัง ลอยเขาไปพบ
กํารูญในหองนอน เขาแลเห็นกํารูญนอนทําตาปริบ ๆ อยูบนเตียง
"เฮ - ถูกหอกโมกขศักดิ์เขาไปหรืออยางไรวะ กํารูญ หมูน้ีฉนั รูส กึ วาแกหง็อยเหงาผิดปกติ"
กํารูญลุกขึ้นนั่งอยางสะลึมสะลือ
"กันถูกศร ไมไดถูกหอกหรอก"
ลอยลืมตาโพลง ทรุดตัวนัง่ บนเตียงขางเพื่อนของเขา
"ศรกามเทพนะหรือ"
"อือ" เขาครางแลวรับสารภาพตามตรง
"กันหลงรักคุณพิศมัย ลูกสาวคุณนายแมนเขาใหแลว บอกแกอยางเปดอกทีเดียว กันอาจจะเปนบา
เสียผูเสียคนเพราะผูหญิงคนนี้ก็ได ถาหากวากันหมดหวังหลอน"
ลอยทําหนาชอบกล
"แปลกโวย แกไมเคยยุงเกี่ยวกับผูหญิงคนใดในฐานชูสาวเลย แกมีเพือ่ นหญิงตัง้ เยอะแยะ ทําไมถึง
เกิดเสนหาลูกสาวยายคุณนายเจาของบานได กันแปลกใจจริง"
กํารูญฝนหัวเราะ
"อยาแปลกใจเลยเพื่อน ความรักนะมันเปนของธรรมดาธรรมชาติของมนุษย พอกันเห็นหนาพิศมัย
พระกามเทพก็ลั่นศรรักทะลุหัวใจกันทันที คุณพิศมัยเปนเทพธิดาแหงดวงใจของกันแลว ความกรุณาของ
หลอนทีช่ ว ยชําระเงินคาเชาบานใหเรา 2,000 บาท กันจะลืมเสียมิได"
ลอยอมยิ้ม
"ออ - แกก็เลย พยายามที่จะใหคุณพิศมัยเปนเมียของแก เพือ่ ตอบแทนพระเดชพระคุณของหลอน ก็
ดีเหมือนกัน.. .. ถาเปนไปไดเราก็จะอยูบานนี้ฟรีโดยไมตองเสียคาเชาบาน"

กํารูญทอดสายตาเหมอมองออกไปนอกหนาตาง ปลอยจิตใจและความคิดคํานึงเลื่อนลอยไปถึง
หลอน ครั้นแลวเขาก็ยกมือขวาจับมือซายของลอยกุมไว แลวพูดขึน้ เบา ๆ
"คุณพิศมัย.. .. ผมรักคุณ.. .. คุณคือนางในฝนของผม บัดนี้ผมตกเปนทาสเสนหาของคุณแลว"
"เฮย ๆ ๆ" ลอยเอ็ดตะโรลั่น "ฮิสทีเรียคงเลนงานแกแลว ดูเสียใหดีโวยวากันเปนใคร นีม่ นั พิศลอย
ไมใชพิศมัย"
กํารูญสะดุงเฮือก รีบคลายมือทีก่ มุ มือเพื่อนออก แลวยิ้มแหง ๆ
"แฮะ แฮะ กันลืมตัวไป ขอโทษที"
ลอยหัวเราะชอบใจ เขาพูดพลางหัวเราะพลาง
"อยาพยายามลืมตัวบอยนัก อายกันมันเปนคนใจออนเสียดวย ประเดี๋ยวกันตัดสินใจยอมเปนเมียแก
จริง ๆ เรื่องมันจะถึงเขาขั้นกลียุค"
กํารูญอายจนหนาแดง กิริยาทาทางของเขาเหมือนกับผูหญิง ความเงียบเกิดขึ้นชั่วขณะ กํารูญจึง
กลาวกับเพือ่ นเกลอของเขา อยางเปนงานเปนการ
"เพือ่ นรัก กันขอสารภาพตามตรงวา กันรักเธอเขาแลว.. ..จริงวะ คุณพิศมัยทั้งสวยทั้งสุภาพ
ออนหวานถูกใจกันอยางที่สุด อา - แกหาเงินใหกันสักสองพันไดไหมลอย"
ลอยสะดุงเฮือก
"ยังไงกันโวย คุยเรื่องความรัก แลวเปลี่ยนเปนเรื่องเงิน"
กํารูญฝนหัวเราะ
"ก็เพราะเงินมันเกี่ยวกับความรักนะซี แกอยาลืมวาเทาที่เรายังไดอยูบานนี้ ก็เพราะคุณพิศมัยชวย
ออกเงินคาเชาบานใหเราสองพันบาทรวมสองเดือนดวยกัน นับวาเปนบุญคุณอยางสูง คิดๆ ดูกันขายหนา
หลอนเหลือเกิน อยากจะเอาเงินสองพันไปใชใหหลอน แกชวยหาใหหนอยเถอะวะเพื่อน"
ลอยหัวเราะกาก
"เรือ่ งเล็ก เอาเพียงสองพันเทานัน้ หรือ"
"ฮือ่ "
"อยาวาแตสองพันเลย สําหรับแกซึ่งเปนเพื่อนรักของกัน แมแตเพียงรอยบาทกันก็หาใหไมได ปูโธ อาทิตยกอนหลอกพี่สาวเอามาได ก็ตองโกหกพกลมเสียแทบแย ทําไมแกไมลองวิ่งเตนดูบางละ ไปหาคุณอา
แกซี ทานเปนถึงรัฐมนตรี"
"โธ - คุณอานะ ทานกระดูกขัดมันทีเดียว ลูกเตาก็ไมมีสักคน ไมรูวาจะตั้งหนาเก็บเงินไปถึงไหน"
"ถายังงั้นก็ไปหานาสาวของแก"
กํารูญสั่นศีรษะ
"คุณนายิง่ ขีต้ ดื ใหญ กันหลอกคุณนาและคุณอามามากตอมากแลว จนกระทั่งทานหมดความเชื่อถือ
ในตัวกัน"
ลอยวา "กันชวยแกไมไดจริง ๆ แตถาแกอยากไดเงินกันก็จะออกอุบายให"
"งัน้ เรอะ ก็ดีนะซี ลอย อุบายของแกทํายังไงละ"

ลอยยิ้มเล็กนอย
"งายเหมือนปอกกลวยเขาปาก แกแกลงทําเปนตายก็แลวกัน นอนอยูบ นเตียงนี้ กันจะออกไปขอยืม
โทรศัพทที่บานเสี่ยกิม โทรไปเรียนใหคณ
ุ นาประพิศทราบวาแกเปนลมตาย คุณนาก็จะรีบบึ่งรถมาหาแก เมื่อ
มาถึงนี่คุณนาก็จะไดเห็นแกนอนตายอยูบนเตียง กันจะเอาผาหมคลุมใหตั้งแตศีรษะตลอดปลายเทา จุดธูป
เทียนปกไวบนโตะขางเตียง เทานี้คุณนาประพิศก็จะจายเงินใหกันอยางนอยสามพันบาท เพือ่ ใหกนั จัดการกับ
ศพแก"
กํารูญทําหนาครึ่งยิ้มครึ่งแหย
"อุบายของแกแนบเนียนมาก แตหาวิธอี น่ื ดีกวา แชงตัวเองดูมันยังไงชอบกล กันแกลงทําเปนเจ็บ
หนักก็แลวกัน แกออกไปขอยืมโทรศัพทที่บานเสี่ยกิม โทรไปบอกคุณนาประพิศ บอกทานวากันเจ็บหนัก
อาการรอแรเต็มทน"
ลอยพูดเสริมขึ้นเบา ๆ
"เศลษมหางวัวตีครอก ๆ"
กํารูญสะดุง
"ยังโวย ถาลงเศลษมหางวัวตีขึ้น หมายความวาตอโลงไดแลว"
ลอยพยักหนารับทราบ
"ถาคุณนาทานถามวาแกปวยเปนโรคอะไร กันจะตอบทานวาอยางไรดี กันเองก็ไมสูจะเขา
ใจในเรื่องโรคภัยไขเจ็บ"
กํารูญนิง่ นึก แลวเขาก็หวั เราะหึ ๆ
"เรียนทานวา กันเปนโรคเนื้องอกในสมอง หรือหัวใจรัว่ ก็ได"
ลอยไมเห็นดวย
“ไมดแี น ถาเรียนคุณนาอยางนี้ คุณนาอาจจะสงตัวแกไปอยูโรงพยาบาล เลยชวดไดเงิน เอายังงี้ดีกวา
กันจะเรียนทานวาแกเปนลมเพราะอดขาวมา 5 วันแลว คุณนาประพิศจะตองรีบควักกระเปาจายเงินใหแก
ทันที”
กํารูญลืมตาโพลง
"เออ - เขาทีดีโวย เอาละ.. ..แกรีบไปโทรศัพทได กันจะแสดงบทบาทของคนอดขาวใหแนบเนียน
ทีเดียว ไปซีลอย ไปเดี๋ยวนี้แหละ"
ลอยลุกขึ้นจากเตียงนอน แลวยิ้มใหเพื่อนเกลอของเขา
"ระวังใหดนี ะโวย ถาคุณนาจับได กันก็จะพลอยถูกเทศนาไปดวย แกตองทําเปนนอนซม มีอาการ
สวิงสวายรอแร นาน ๆ ก็ทําเสียงโอกอาก แตอยาคายอะไรออกมาจากปากจริง ๆ ละ ตองใหคิดวาแกอดขาว
จริง ๆ"
"เออนา กันจัดการกับตัวกันเอง แกไปเถอะ"
ลอยเดินยิม้ กริม่ ออกไปจากหองนอน ปลอยใหเพื่อนอยูตามลําพัง กํารูญพรวดพราดลุกขึน้ เดินมานัง่
ทีโ่ ตะเครือ่ งแปง จัดแจงตกแตงใบหนาของเขาใหซดี เซียว ในลิ้นชักโตะเครื่องแปงมีดินสอเขียนคิ้วอยูแทง

หนึง่ ดินสอแทงนี้มันจะมาอยูในลิ้นชักไดอยางไรกํารูญนึกไมออก เขาใชดินสอปายนิ้วมือของเขาใหดํา แลว
ปายใตหนังตาแรเงาใหช้ํา ตอจากนั้นก็เอาดินสอเขียนคิ้วปายแกมทั้งสองขาง เพื่อใหดูซีดเซียวเหมือนคนอด
อาหารจริง ๆ
กํารูญหัวเราะหึ ๆ เมื่อแลเห็นใบหนาของเขาในกระจกเงาบานนัน้ เขายกมือขยี้ผมใหยุงเทานี้ เขาก็
กลายเปนคนเจ็บที่กําลังใกลจะสิ้นใจตาย
เวลาผานพนไปไมถึง 10 นาที ลอยก็กลับเขามาในบาน เขาวิง่ เหยาะ ๆ ขึน้ บันไดมาบนเรือนและตรง
เขามาในหองนอน ลอยใจหายวาบเมื่อแลเห็นเพื่อนนอนสะลึมอยูบนเตียง มีผาหมสีฟาคลุมราง ใบหนาซีด
เซียวเหมือนคนไขหนัก
"เฮ - เปนอะไรไปกํารูญ เมื่อกี้แกก็ยังดี ๆ อยูน น่ี า"
กํารูญหัวเราะหึ ๆ แลวลุกขึ้นนั่ง
"เปลา กันซอมบทบาทดูนะ"
"ซอมกะผีอะไร หนาตาแกมันบอกวาแกไมสบายมาก"
"เปลา กันแตงหนาของกันนะ เอาดินสอเขียนคิว้ ในลิน้ ชัก ชวยแรงเงาของตาและแกมนิดหนอย
สวนปากของกันที่ซีดเซียวอยางนี้ก็ใชแปงทา"
คราวนี้ลอยแหกปากหัวเราะลั่นบาน
"เขาทีโวย แกแตงหนาไดเกงมากทีเดียว อยางชาอีก10นาที คุณนาประพิศคงจะมาถึงนี่ ทานตกใจ
มากเมื่อกันพูดโทรศัพทกับทาน เรียนใหทานทราบวาแกเจ็บหนัก เพราะอดขาวมา5วันแลว คุณนาวาทานเคย
สาบานไวแลววาทานจะไมมาเหยียบบานเราอีก แตก็ตองฝนคําสาบานเพราะสงสารเวทนาแก"
"ฮิ.. ..ฮิ กันมีหวังไดเงินไปใชหนี้ใหคุณพิศมัยแลว กันรับรองวากันจะแสดงบทบาทใหสนิทสนม
ทีเดียว"
ลอยยิ้มสดชื่น
"ถาอุบายของแกอันนี้เปนผล กันจะลองแกลงทําเปนเจ็บหนักบาง และใหแกไปขอยืมโทรศัพทบาน
เสี่ยกิม โทรไปถึงพี่ระรินใหรีบมาเยี่ยมกัน อยางนอยก็คงไดเงินใชพันบาท"
สองสหายมองดูหนากัน แลวหัวเราะขึ้นพรอมๆกัน ตอจากนั้น กํารูญก็ลองซอมบทบาทใหลอยดูซึ่ง
ลอยพออกพอใจมาก เขาไดสมมุตตัวเองเปนคุณนายประพิศ ไตถามอาการของกํารูญ ทั้งสองซอมบทกันลั่น
บาน มีการทําเสียงออนเสียงหวานใหสมบทบาท เวลาผานพนไปตามลําดับ
ในที่สุด เสียงแตรรถยนตคันหนึ่งก็ดังขึ้น
ลอยรีบวิง่ มาทีห่ นาตางหองนอน มองไปทางหนาบาน พอแลเห็นรถเดอโซโตเกง เขาก็หันมาบอก
กํารูญอยางระล่ําระลัก
"เฮย - คุณนามาแลว"
กํารูญรีบลมตัวลงนอน ชักผาหมคลุมรางของเขา ลอยออกไปตอนรับเศรษฐีนีหมายซึง่ เปนนาสาว
ของเพือ่ นรัก สักครูหนึ่งลอยก็พาสตรีผูสูงอายุรูปรางจ้ําม่ําพอ ๆ กับพริ้ง แตทาทางภูมิฐานกวามากมาย
หลอนคือคุณนายประพิศนั่นเอง

ลอยแกลงทําสีหนาโศกสลด เขาพานาสาวของเพื่อนเขามาในหองนอน คุณนายประพิศหยุดยืน
กลางหอง จองตาเขม็งมองดูหลานชายสุดที่รักคนเดียวของหลอน
"โถ - กํารูญ.. .. .. .."
กํารูญครางเบา ๆ ทํานัยนตาโศกเชื่อมนาสงสาร
"โอย - คุณนาครับ สิ่งใดที่ผมลวงเกินคุณนาดวยกายกรรม, วจีกรรม, และมโนกรรม กรุณาอโหสิให
ผมเถิดนะครับ"
ลอยเผลอตัวหัวเราะขึ้นดัง ๆ
"พูดยังกะจะลาอุปสมบท ใจดี ๆ นารูญ คุณนาทานกรุณามาเยี่ยมแกแลว ทําสติใหดี นึกถึงพระ
อรหัง"
กํารูญสะดุงโหยง คุณนายประพิศเดินเขามาทรุดตัวลงนั่งบนเตียงนอนของหลานชาย หยาดน้าํ ตา
ของหลอนไหลคลอหนวย หลอนเขาใจวาหลานชายของหลอนอดขาว 5 วันจริง ๆ เพราะไมมีเงินจะซื้อ
อาหาร
"เปนไงบางรูญเอย นาบอกแกแลวใหไปอยูที่บานกับนาแกก็ไมเชื่อ อยูกันตามลําพังยากจนถึงกับอด
ขาวนาสงสารเหลือเกิน โถ - อดมาตัง้ 5 วัน"
"คราบ" กํารูญพูดเสียงออย "ผมเปนลมมาหลายครั้งแลวครับคุณนา"
คุณนายประพิศเปดกระเปาเงินออก หยิบธนบัตรใบละ 20 บาทหนึ่งฉบับออกมาสงใหลอย
"หลานชวยใหคนใช ไปซื้อขาวตมมาใหกํารูญหนอยเถอะ กินรองทองไปกอน อยาเพิ่งกินอาหาร
หนักเลย"
"ครับ ครับ คนใชผมแกไมอยูหร็อกครับ ผมใชใหเอาครกไปจํานํา เผื่อจะไดเงินมาซื้ออาหารกินกัน
บาง"
"อุย ตาย ถึงกับจํานําครกเชียวหรือพอคุณ"
"นั่นนะซีครับ อา - ผมจะออกไปซื้อขาวตมมาใหกํารูญเดี๋ยวนี้ เชิญคุณนาตามสบายเถอะครับ ถา หิว
น้ํากรุณาเดินเขาไปตักในโองขางครัวนะครับ ผมสองคนจนกรอบเปนขาวเกรียบทีเดียว กางกุงกางเกงเก็บ
ขายหมด" พูดจบลอยก็พาตัวเดินออกไปจากหองนอน คุณนายประพิศน้ําตาไหลพรากเพราะสงสาร
หลานชายของหลอน
"มันเปนความผิดของนาเอง แกไปขอเงินวันนั้นนาแกลงใหมารอยเดียวเทานั้น ทําใหแกอดอยาก
ปากไหม โถ - นาสงสารเหลือเกิน แข็งแรงดีแลวนาจะมารับแก ใหไปอยู ที่บานะกํารูญ พาพอลอยไปอยูด ว ย
แลวก็หางานหาการทําเสียคุณพี่หลวงเขาก็เปนใหญเปนโต ทําไมเขาจะชวยแกไมได"
"โอย.. .. .. ..ขอบคุณครับ ที่คุณนากรุณามาเยี่ยมผม สิ้นเดือนนี้ผมจะไปอยูกับคุณนาครับ"
คุณนายประพิศยิ้มทั้งน้ําตา
หยิบกระเปาหนังจระเขใบใหญที่วางอยูบนโตะขึ้นมาเปดออกลวง
ธนบัตร ใบละรอยบาทรวม 3 ปกออกมาสงใหหลานชายของหลอน
"เอา - เอาเงินไวใชสามพัน อยาใชจายใหมันมากนักนะกํารูญ"

กํารูญดีใจเหลือที่จะกลาว เขายกมือไหวนา สาวของเขาอยางนอบนอม แลวรับเงินสามพันบาทมาถือ
ไว สอดใสไวใตหมอน
"ผมจะไมลืม ความ กรุณา ของคุณ นาเลยครับ"
คุณนายประพิศยิ้มทั้งน้ําตา หลอนไดตกั เตือนใหโอวาทหลานชายของหลอน ขอใหเลิกกระทําตน
เปนหนุม เจาสําราญ ชี้แจงใหเห็นวามนุษยทั้งหลายจะตองประกอบอาชีพ ไมใชอยูเฉยๆ แลวก็เที่ยวขอเงิน
จากญาติพี่นองมาใช คุณนายประพิศเคี่ยวเข็ญใหหลานชายของหลอนทํางาน กํารูญฟงบางไมฟงบาง แลวก็
แกลงรองครางเพราะกลัวถูกดา
"โอย.. ..ผมหนาามืดแลวครับคุณนา หิวจนไสจะขาดแลวคุณนาคิดดูสิครับ ตัง้ 5 วันผมกิน
แตกวยจั้บ ขาวเม็ดเดียวไมไดตกถึงทองผมเลย"
คุณนายประพิศทําหนาชอบกล "แกกินกวยเตี๊ยว กินกวยจั้บ.. .. .."
"คราบ ซื้อมาบาทเดียวกินกันสองคนกับลอยและคนใชอีกหนึ่ง มันจะอิม่ ออกอะไรครับ คนละสอง
คําเทานัน้ "
"ออ - ยังงัน้ หรือ นึกวาแกกินครั้งละชามสองชาม ถาอยางนี้ละกอ แกก็หลอกใหฉันมาเยี่ยมแกเพื่อ
เอาเงินฉันเทานัน้ "
"โถ – ผมจะหลอกผูใ หญไดหรือครับ บาปกรรม"
สักครูหนึ่ง ลอยก็เดินเขามาในหองพรอมดวยขาวตมหมูหนึง่ ชาม ซึ่งลอยออกไปซื้อมาจากรานเจก
โก ลอยวางชามขาวตมลงบนโตะขางเตียง แลวกลาวกับเพื่อนเกลอของเขา
"กินเสียซี กําลังรอนเชียว"
กํารูญลุกขึ้นนั่ง
"ทําไมถึงไปชานัก"
"ขอโทษที่ชาไปหนอย กันเองก็หิวจนลมสวานจะจับตาย ออกไปถึงรานเจกโก เลยลอกวยเตี๋ยวผัด
เสียกอน คอยยังชั่วหนอย"
กํารูญยกชามขาวตมขึ้น หยิบชอนตักขาวตมใสปาก แกลงกินอยางมูมมามใหสมกับที่อดอาหารมา
หลายวัน คุณนายประพิศเอ็ดตะโรลั่น
"คอย ๆ กินกํารูญ เดีย๋ วติดคอตาย"
กํารูญไมฟงเสียง เขารีบกินขาวตมหมูจนหมดชาม และยกชามขึ้นซดเปนครั้งสุดทาย
"เออ - คอยยังชัว่ หนอย เหมือนกับตายแลวเกิดใหม ถาคุณนาไมมาโปรดก็เห็นจะตายแน ขอน้าํ ให
กันสักแกวเถอะวะลอย"
ลอยเดินไปที่โตะเขียน หนังสือริมหนาตางยกเหยือกแกวรินน้าํ ใสแกวใบหนึง่ จนเต็มแลวถือเดินมา
ใหเพือ่ นเกลอของเขา กํารูญดื่มน้ําจนเกลี้ยงแกว เอนตัวลงนอนบนเตียงนั้น
"กํารูญ" คุณนายประพิศพูดกับหลานชายของหลอน "นาจะตองรีบกลับบานละ ทิ้งแขกไวที่บาน
สองคน พอไดรับโทรศัพทจากพอลอยนาก็รีบมาเยี่ยมแก แขกของนาเปนแขกสําคัญดวย เราจะเขาหุนกันเปด
บริษทั ทําการคาอีกแหงหนึง่ ถาอยางไรนาจะใหแกกับพอลอยไปทํางานกับนาในไมชานี้ นากลับละนะ"

กํารูญยกมือไหวนาสาวของเขา
"สวัสดีครับ ขอใหคณ
ุ นาอายุ,วรรโณ,สุขัง,พลัง,มีสตังคนะครับ"
คุณนายประพิศลุกขึ้นยืน หันมายิ้มกับเพื่อนคูหูของหลานชาย
"นากลับนะพอลอย นาใหเงินกํารูญไวสามพันบาทแลว แบงกันใชก็แลวกัน"
ลอยยิ้มแปน ยกมือไหวนา สาวของเพือ่ นอยางนอบนอม แลวเดินตามออกไปสงคุณนายประพิศที่
หนาเรือน อีกสักครูลอยก็กลับเขามาในหอง เสียงรถยนตที่หนาบานดังขึ้นไดยินถนัด คุณนายประพิศไปแลว
สองสหายดีอกดีใจไปตามกัน กํารูญพรวดพราดลุกขึน้ นัง่ หยิบเงินใตหมอนออกมาชูอวดเพื่อน
"สามพันโวย เปรมไปเลย กันจะเอาไปใชหนี้คุณพิศมัยสองพัน ประเดี๋ยวนาอวนไปจํานํานาฬิกา
กลับมาใชใหแกเอาเงินไปถายนาฬิกาขอมือของแก กันใหแกพันบาท แกเสียดอกเบี้ยนาฬิกาเอาเอง" พูดจบ
กํารูญก็สง เงินใหเพือ่ นเกลอของเขาพันบาท
ลอยถอนหายใจหนักๆ
"อยามาไถมันเลยวะ นาฬิกงนาฬิกา ถายมาแลวอีกสองสามวันก็ตองเอาไปจํานําอีก เอาเงินเก็บไว
เปนทุนสํารองดีกวา ไหนๆ ก็จะตองเสียดอกเบี้ยและเสียคารักษาแลว วาแตวา ..แกจะตองรวมมือกับกันบาง
ละ กันจะแกลงทําเปนไมสบาย แกโทรศัพทไปบอกพี่สาวของกันเดี๋ยวนี้แหละ ถากันไดเงินจากพี่ระรินสัก
สองสามพันเราก็มีโอกาสไป เที่ยวพักผอนที่หัวหินสักหนึ่งสัปดาห"
กํารูญลืมตาโพลง
"ตกลงโวย กันจะลางหนาลางตาใหเรียบรอยเสียกอน แลวจะออกไปขอยืมโทรศัพทที่บานเสี่ยกิม
อา - กันจะบอกพี่ระรินวาแกปวยเปนอะไรดีละอยาบอกวาอดขาวเลยวะ ทุเรศเหลือเกิน"
ลอยนั่งคิดอยูสักครู
"เอายังงี้ก็แลวกัน แกชวยบอกพี่ระรินวา กันปวยเปนอัมพาธ ปากคอเบี้ยวไปหมดแลว ถึงกับนอน
ซมไปไหนไมได"
กํารูญหัวเราะกาก
"เขาทีดเี หมือนกัน แลวถาพี่ระรินมาเยี่ยมแก.. .. .. .. .."
"กันก็ตองทําปากเบี้ยว ปากบูดให สมกับคนปวยที่เปนอัมพาธนะซี"
กํารูญพยักหนารับทราบ แลวเขาก็เดินออกไปจากหองนอน เพือ่ ลางหนา ลางตาใหเรียบรอย ในเวลา
เดียวกันนั้นเองกํารูญก็แลเห็นพริ้งเดินขึ้นมาทางบันไดหลังบาน
"นาอวน"
"ขา"
"จํานํานาฬิกาไดเทาไรคะ"
"650 คะ เสียคารักษาไป 65 บาท"
"ดีแลว เอาเงินไปใหไอลอยเถอะนาอวน" พูดจบกํารูญก็แยกไปทางหองน้ําซึ่งอยูติดๆ กับหองครัว
ในชั่วโมงเดียวกันนั้นเอง ลอยก็อยูในสภาพเตรียมพรอมที่จะตมพี่สาวของเขาซึ่งกํารูญไดโทรศัพท
ไปถึงระริน และแจงใหหลอนทราบวาลอยปวยเปนอัมพาธ มีอาการอยูใ นระหวางอันตราย สงสัยวาจะตาย

แน ระรินตระหนกตกใจอยางยิง่ เพราะลอยเปนนองคนเล็กของเขา หลอนบอกกํารูญวา หลอนจะรีบมาเยี่ยม
ลอย โดยเร็วที่สุด เพื่อจะใหความชวยเหลือนองชายของหลอนเทาที่จะชวยได
ภายในหองนอน
ลอยกําลัง ซอมทําทาคนเปนอัมพาธคือทําปากบูด มือทั้งสองขางหงิกงอ พริ้งยืนหัวเราะอยูกลาง
หองคอยติชม หลอนมีสวนรวมการแสดงละครนอกเวทีดวยตามคําขอรองของลอยขณะนี้กํารูญอยูหนาบาน
ตามลําพัง รอคอยตอนรับระรินภรรยาของทานอธิบดี
"เปนยังไงนาอวน ทาทางของฉันเหมือนคนอัมพาธหรือยัง"
พริง้ หัวเราะงอหาย
"ไมเหมือนหร็อกคะ ประทานโทษนะคะ ดิฉันคิดวาเหมือนหมาถูกวางยาเบื่อ ตอนชักแหงก ๆ
มากกวา"
"อาว" ลอยอุทาน "ไงเปนยังงั้นไปได"
"ก็คุณทําปากเบี้ยวปากบิดมากเกินไปนี่คะ คนที่เปนอัมพาธเขาไมได ปากเบี้ยวมากมายเหมือนอยาง
ทีค่ ณ
ุ ทําหร็อกคะ"
"งัน้ เรอะ ถายังงั้นซอมใหม"
ลอยซอมทาทางของเขาตอไป พริ้งอดหัวเราะไมได หลอนมองดูเขาอยางชืน่ ชม นาอวนหรือพริง้
กําลังมีอะไรๆ กับลอยบางแลว หลอนรูด วี า ลอยลอบเขาไปในมุงหลอนในคืนวันนั้น
แตหลอนเขาใจผิดคิดวาผีหลอกหลอน จึงยกเทาถีบเปรี้ยงทําใหลอยกระเด็นออกมาจากมุง พอไดสติ
รูว า เปนลอย พริ้งก็เริ่มมียังไงๆ กับลอยเรื่อยมา แตไมกลาแสดงออกนอกหนาจนเกินไป จําเปนตองสงวน
ศักดิ์ศรีของลูกผูหญิงไวบาง
กําลังซอมบทบาท กํารูญก็พรวดพราดเขามาในหองอยางรอนรน
"มาแลวโวย"
ลอยพุงตัวลงนอนบนเตียงทําปากเบี้ยวปากบูดนัยนตาเหล มือทั้งสองขางหงิกงอทําใหกํารูญหัวเราะ
งอหาย
"ไมใชพี่ระรินมาโวย ปูโธ - ลุกขึ้นเถอะ"
ลอยขมวดคิ้วยน รีบลุกขึ้นนั่ง
"แลวยังงั้นใครมา"
"เจกกวยเตี๋ยว เอาน้ําหรือเอาแหงละ"
ลอยกลืนน้ําลายเอื๊อก
"นาเตะเหลือเกินพับผา ทําใหเสียเสนนึกวาพี่ระรินมาเสียอีกไมกินโวย แกอยากกินก็กินคนเดียว
เถอะ"
กํารูญพูดพลางหัวเราะพลาง
"แกไมกินกันก็ไมกิน ซอมทาทางไวใหดีนะโวย ประเดีย๋ วพีร่ ะรินตองมาแนๆ แตอยาใหจับได
วาแกแกลงทํา ถาจับไดแกเปนอดไดเงิน กันนะอยากไปตากอากาศหัวหินเต็มทนแลว"

ลอยยิม้ ใหเพือ่ นของเขา กอนที่เขาจะพูดวากระไร เขากับกํารูญและพริ้งก็ไดยินเสียงแตรรถยนตคัน
หนึ่งดังกังวานขึ้นที่หนาบาน ลอยจําเสียงแตรรถเชฟโรเล็ทของพี่สาวไดดี
"เฮย ตานีม้ าแน" ลอยพูดระล่ําระลัก
"เร็วโวย ออกไปรับหนาพี่ระรินที่นาอวนชวยหาเครื่องดื่มเตรียมไวตอนรับพี่สาวฉันดวย"
"คะ คะ ดิฉนั จะจัดการใหเรียบรอย"
กํารูญกับพริง้ ตางพากันออกไปจากหองนอน กํารูญออกไปหนาเรือนบังกาโลเขาแลเห็นสุภาพสตรี
ในวัยกลางคนหนึ่งๆ แตงชุดสีเขียวกานมะลิพาตัวเดินเขามาในเขตบานของเขา หลอนคือระรินพีส่ าวรวม
สายโลหิตของลอยนั่นเอง ซึง่ กํารูญรูจกั คุน เคยกับระรินมานานแลว เขาเคารพนับถือหลอนเหมือนกับวา
หลอนเปนพี่สาวของเขาเชนเดียวกัน กํารูญวิ่งเหยาะๆ ลงบันไดตรงเขาไปหาหลอน ระรินหยุดยืนขางตน
มะมวงรับไหวกํารูญแลวกลาวถามเขาดวยความหวงใยนองชายของหลอน
"ลอยเปนยังไงบางคะคุณรูญ"
กํารูญแกลงทําหนาเศรา
"ผมเรียนคุณพี่ไมถูกหร็อกครับวาลอยเปนอยางไร อาการก็มีแตปากเบี้ยวมือไมหงิกงอพูดไมใคร
ชัด"
"โถ" ระรินคราง "นาสงสารลอยเหลือเกิน" "คงจะเปนเพราะดื่มเหลาจัดนั่นเองถึงไดเปนอัมพาธ"
เขาแกลงทําเปนเห็นพองดวย
"เห็นจะจริงครับ ในระยะหลังๆนี่ลอยมันดื่มเหลาเหมือนดื่มน้ําทีเดียว ยกขึ้นดื่มอั้กๆ ครั้งละหาหก
ขวด"
"ตายแลว จะกินมันใหเปนอะไรก็ไมรู พาพี่ขึ้นไปดูลอยหนอยสิคะคุณกํารูญ คุณก็เหมือนกันอยาดื่ม
เหลาใหมากนัก เหลามันไมเคยใหคุณแกใครเลยมีแตใหโทษ"
กํารูญพาภรรยาทานอธิบดีขึ้น บันได ไปบนเรือน แลวตรงเขาไปในหองนอนของเขา ระรินใจหาย
วาบเมือ่ แลเห็นนองชายของ หลอน นั่งปากเบี้ยวสูบบุหรี่อยูบนเตียงนอน ทาทางที่เขายกบุหรี่ขึ้นสูบนั้นนา
สมเพทเวทนาอยางยิ่ง
"ลอย" ระรินอุทานเสียงหนักๆ
ลอยยกมือไหวแบบคนเปนอัมพาธ แลวหัวเราะหึๆ กลาวทักพี่สาวของเขาดวยเสียงออแอขนนาสิก
"สวัสดีฮับ พี่ฮะฮิน"
ระรินรองไหโฮ
"โธถงั เอยนองของพี่ เมื่อสองสามวันนี้พบกันก็ยังดี ๆ อยูน น่ี า" หลอนพูดพลางรองไหพลาง "ชาติ
กอนเธอคงจะกอกรรมทําเวรไวมากมาย ตองมาชดใชกรรมในชาตินี้"
ลอยแกลงทําเปนรองไห
"ฮัน่ นะฮีฮบั ผมแยแฮวพี่ฮะฮิน ลงเปนฮํามะพาธฮอตองหอทานเขาฮินแนนอน ฮิ ฮิ่ กรรมของผม
ชาติกอนผมคงเคยบีบคอลูกหมาตาย"
ระรินทรุดตัวนัง่ บน เกาอี้ตัวหนึ่งขางเตียงนอน

"เธอนอนปวยมากี่วันแลว" หลอนถามอยางเปนงานเปนการ
"สามวันแลวฮับ พอตื่นนอนปากมันก็เบี้ยวมือไมหงิกไปหมดฮาวปลาก็ฮินไมได ไดแตฮนิ น้าํ ฮาว"
"แลวไดหมอทีไ่ หนรักษาหรือเปลา"
ลอยคอนพี่สาวของเขา
"หมอฮี่ไหนละครับ สตางคติดกระเปาบาทเดียวก็ไมมี จนจะตายอยูแลว ไปหาพี่วันนั้นก็ไดมาเพียง
รอยบาท ผมเจ็บคราวนี้ผมคงตายแน ดีเหมือนกัน จะไดพนเวรกรรมเสียที"
ระรินน้าํ ตาไหลอาบหนา หลอนเปดกระเปาเงินออก หยิบธนบัตรใบละรอยบาทปกเบอเริ่มออกมา
นับ ตั้งใจจะใหนองชายของหลอนสักพันบาท ลอยหายปากเบี้ยวปากบูดทันที เขาจองตาเขม็งมองดูปก
ธนบัตรในมือของพีส่ าว เขาคิดวาถาเขาไดเปนกรรมสิทธิ์เงินทั้งหมดนี่เขากับกํารูญก็คงมีเงินใชจายกันอยาง
ฟุมเฟอย
ระรินชํา เลือง หาง ตามองดู นอง ชาย ของหลอน เมื่อแลเห็นลอยนั่งนิ่งเฉยหลอนก็สะดุงเล็กนอย
"หายแลวหรือลอย"
ชายหนุมเย็นวาบไปหมดทั้งตัว รีบทํามือหงิกปากเบี้ยวปากบูดทันที
"ยังไมหายหร็อกครับ มันเปน ๆ หยุด ๆ อยางนี้เสมอ พอเห็นเงินแลวคอยยังชั่วครับ"
ระรินเกือบจะคิดวานองชายของหลอนแกลงทํา กํารูญกลัวพิธีแตกก็พูดเสริมขึ้นเบา ๆ
"เปนความจริงครับพีร่ ะริน บางทีอาการปากเบี้ยวก็หยุดไปราวสองสามนาที แลวก็เปนอีก อยางนี้
ผมวาไมใชอัมพาธหร็อกครับ"
ระรินเงยหนามองดูกํารูญอยางสนใจ
"ถาไมใชอัมพาธ คุณ กํารูญวา เปน อะไรละคะ"
"ผมวาสันนิบาตมากกวาครับ อยางนี้เขาเรียกวาสันนิบาตลูกหมา"
ลอยสะดุงเฮือก
"แกนะซีเปนสันนิบาตลูกหมา"
ระรินนับเงินไดสองพันบาท เหลือนอกนัน้ เก็บใสกระเปาเงินตามเดิม หลอนสงเงินใหลอย
แลวกลาววา
"เอาเงินสองพันนีไ่ วรกั ษาตัวนะลอย พี่จะมาสนใจกับเธอใหมากนักก็ไมได เพราะพี่มีภาระที่จะตอง
ทํา ใหคุณกํารูญตามหมอมารักษาก็แลวกัน อาทิตยหนาพี่จะมาเยี่ยมแลวจะเอาเงินมาใหอีก เอาไวแคนี้กอน
ประเดี๋ยวพี่กลับไปบานพี่จะโทรศัพทบอกใหรุงเขารู เขาจะไดมาเยีย่ มเธอ"
ลอยใจหาย รีบพูดกับพี่สาวของเขาทันที
"อยาบอกพี่รุงเลยครับ ผมไมอยากใหพี่รุงเขารูวาผมไมสบาย พี่รุงเขาคงไมสนใจอะไรนักเขา
เกือบจะไมนบั วาผมเปนนองของเขาอยูแ ลว"
ระรินยิม้ เศรา ๆ
"เธอพูดอยางนี้ก็ไมถูก ทําไมรุงเขาจะไมสนใจเธอ แตทาที่เขาไมยอมจายเงินใหเธองาย ๆ ก็เพราะ
เขาตองการใหเธอรูจกั ตัวเอง เขาอยากใหเธอทํางานทําการนั่นเอง" พูดจบหลอนก็ลุกขึ้นยืน "พี่ลาละนะลอย"

ลอยรองไหยกหลังมือเช็ดน้ําตา
"ขออีกสักพันไมไดหรือครับ ยาเดี๋ยวนี้แพงเหลือเกินหมอก็เรียกคาปวยการแพงมาก นึกวาชวยให
ผมหายจากอัมพาธหนอยเถอะครับ"
ระรินชักฉิว
"พี่ใหแกตั้งสองพันไมใชเงินเล็กนอยนะ ลอย อยาลืมวาพีธ่ รรมนูญของแกนะ เขาไมไดมีรายได
พิเศษในทางใดนอกจากเงินเดือนของเขาเทานั้น ถาพี่จะเอาเงินของเขามากอบโกยใหแกมากมายเกินไปก็ดู
กระไรอยู เทาที่ชวยแกตั้งสองพันก็เพราะพี่ยังรักและสงสารแกอยู" พูดจบหลอนก็หันมาทางกํารูญ "คุณชวย
เอาใจใสหนอยนะคะคุณกํารูญ หาหมอมารักษาลอยเสียวันนี้ หรือมิฉะนั้นก็สงไปตรวจที่โรงพยาบาลก็ได
ขืนปลอยไวจะปากเบี้ยวตลอดชีวิต"
กํารูญยิม้ ออนโยน
"ครับ ผมจะจัดการใหเรียบรอยทีเดียว พีร่ ะรินไมตองเปนหวงลอยหร็อกครับ"
พริ้งถือถาดเงินใสน้ําผลสมคั้นเดินเขามาในหองและยื่นถาดสงใหระรินอยางนอบนอม ระรินยก
แกวออกมาจากถาดแลวยกขึ้นดื่มเล็กนอย วางแกวลงในถาดตามเดิม
"ยังไงแมพริ้ง นายของเธอลมเจ็บไปแลว"
พริ้งหัวเราะเบา ๆ
"เห็นจะไมหนักหนาอะไรหร็อกคะ ถามีเงินใหหมอเขาไมกี่วันก็คงจะหาย"
ระรินพยักหนาเห็นพองดวย
"จะ ฉันก็คิดอยางนั้นแหละ เพราะหมอเดี๋ยวนี้เขาเกงมาก ฉันใหเงินลอยไวเรียบรอยแลว ลาละนะ
แมพริง้ "
"อาว - คุณนายจะกลับหรือคะ"
ระรินยิม้ เล็กนอย
"จะ ฉันมีธุระ แตอีกสองสามวันฉันจะมาเยี่ยมลอยใหม แมพริ้งชวยเอาใจใสดวยนะ"
"เจาคะ"
ระรินพาตัวเดินออกไปจากหองนอน กํารูญตามออกไปสงหนาบาน ยืนมองดูจนกระทัง่ ระริน
ออกไปพนประตูบา นเขาก็กลับมาในหองนอนของเขาตามเดิม
สองสหาย มอง ดูหนากันแลวหัวเราะขึน้ พรอม ๆ กัน ลอยชูธนบัตรใบละรอยบาทสองปกขึ้นอวด
เพือ่ น
"ไดอีกสองพันหวานไปเลย เอา - แกเอาไวพันบาท จะไปใชจายอะไรหรือจะไปผูกคอหมาเลนแก
กลุมก็ตามใจ รวยกันใหญละวะเราอุบายเราเขาทีมาก แกแกลงทําใหเจ็บอีกเถอะวะ กันจะโทรศัพทไปบอก
ใหคุณอาหลวงทานทราบ" เขาหมายถึง พณฯ ทานหลวงประกอบซึ่งเปนอาของกํารูญ
กํารูญสะดุงโหยง
"อยา - อยาเลยโวยลอย คุณอาทานเปนรัฐมนตรีทานฉลาด - กวาคุณนาประพิศและคุณพี่ระรินมาก
ถามาเห็นเขาทานก็จะจับไดวากันแกลงทํา กันอาจจะถูกกระทืบก็ได เราตมคุณนาประพิศกับพีร่ ะรินไดเงินตัง้

หาพันแลว พอกันที เงินหาพันนี่เอาไปใชหนี้คุณพิศมัยเสียสองพัน เหลือสามพันเที่ยวหัวหินไดอยางนอยก็
สิบวัน กลับมาหาวิธตี ม ญาติพน่ี อ งของเราตอไป ซึ่งนับวาเปนความสุขอยางลนเหลือดีกวาตมคนอื่น"
ลอยเห็นพองดวย
"ถูกแลวเพื่อน ตมคนอื่นก็มีหวังติดคุก ตมพี่ปานาอาวงศาคณาญาติของเราดีกวา อยางมากก็ถูกเขา
ดาเทานัน้ ทําหูทวนลมเสียเขาดาหนัก ๆ เขาเขาเมื่อยปากเขาก็เลิกดาไปเอง ตามหลักวิชาแพทยคนที่พูดอะไร
ออกมาคําหนึง่ เสนประสาทตาง ๆ หลายรอยชิ้นจะตองถูกใชทํางานในเวลาพูด"
กํารูญถอนหายใจเฮือกใหญ ใบหนาของเขายิ้มแยมแจมใส
"แตงตัวไปบานคุณนายแมนกันเถอะวะ กันคิดถึงคุณพิศมัยใจจะขาดแลว เอาเงินสองพันไปใชเธอ
เสีย กันจะไดสบายใจ นาขายหนาเหลือเกินเทาที่เธอออกเงินคาเชาบานใหเราทั้ง ๆ ทีบ่ า นนีเ้ ปนบานของเธอ
เอง"
ลอยวา "แกไปคนเดียวเถอะวะกํารูญ กันอยากจะไปเดินเลนแถวเยาวราช หาซือ้ ของใชนดิ หนอย ใน
เมื่อมันมีสตางคติดกระเปาอยางนี้ก็ตองซื้ออะไรตออะไรบาง" พูดจบเขาก็สงธนบัตรใบละรอยบาทสองฉบับ
ใหพริง้ แมบา นของเขา "เอา - นาอวน เอาเงินไปใชเลนได นีไ่ มใชจา ยเงินเดือนใหลว งหนานะ ฉันใหนา อวน
อยางฟรี ๆ"
พริ้งดีใจอยางยิ่ง กระพุมมือไหวลอยแลวรับธนบัตรมาถือไว
"เจาประคูณ
 ขอใหคุณมีความสุขความเจริญยิ่ง ๆ เถอะคะ ถาจะคิดตมเงินใครก็ขอใหสําเร็จ
เรียบรอยสมความปรารถนา"
ลอยทําหนาชอบกลแลวหัวเราะหึ ๆ เปลี่ยนสายตามาที่เพื่อนเกลอของเขา
"ไปก็ไป เลยไปหาขนมจีบซาลาเปากินดวย แกไปสงกันที่ราชวงศก็แลวกัน"
ใน 10 นาทีนั้นเอง สองสหายก็พากันนั่งรถฟอรดคอนซุลออกไปจากบานพัก ทิ้งใหพริ้งอยูบานตาม
ลําพัง
ลอยกับกํารูญครึกครืน้ รืน่ เริงผิดปรกติ เพราะตางมีเงินอยูในกระเปามากพอดู ลอยมี2,000บาท สวน
กํารูญมีถึง 3,000 บาท
สองสหายใน บทบาทของ อาเสี่ยกระเปาหนักไดพากันไปรับประทานอาหารกลางวัน ทีภ่ ตั ตาคาร
เทียนหอยตรงขามศาลาเฉลิมกรุง เสร็จแลวกํารูญไดขับรถไปสงลอยที่บริษัท "ไตฟา" แลวกํารูญก็มุงตรงไป
หาพิศมัยทีบ่ า นคุณนายแมนถนนรองเมืองซึง่ เขารูจกั ดี
เขามาถึงบานคุณนายแมนในราว 13.00 น.
กํารูญจอดรถไวหนาบานแลว ลงจากรถเดินผานประตูเล็กเขาไปในบาน บานที่กลาวนี้มีอาณาเขต
กวางขวางประมาณไรครึ่ง ตัวตึกใหญมากแตเกาชรา มีอายุไมต่ํากวา 4-50 ป ภายในบานปราศจากความ
สวยยงาม สนามหญามีหญาขึ้นรกปกคลุม และมีตนไมใหญ ๆ ขึ้นทั่วบาน เชนมะมวง ตนแคและนุน แสดง
ใหเห็นวาเจาของบานเปนคนหัวโบราณ ไมใชคนทันสมัย พันธุไมดอกหรือกลวยไมไมมีเลย

อยางไรก็ตาม คุณนายแมนเปนเศรษฐีนีหมายร่ํารวยมาก และมีลูกชายหญิงเพียง 2 คน คือพิศาลกับ
พิศมัย คุณนายแมนมีอาชีพดวยการออกเงินใหกูและมีบานใหเขาเชาหลายแหง ตามปรกติคณ
ุ นายแมนชอบ
เลนไพ ตอนกลางวันไมใครจะอยูติดบาน
กํารูญหยุดยืนขางบันไดหนาตึกใหญ สักครูหนึ่งสาวใชคนหนึ่งก็ออกมาตอนรับ
"ตองการพบใครคะ"
ชายหนุมยิ้มใหสาวใช
"คุณพิศมัยจะ คุณพิศมัยอยูไหมจะ"
"อยูคะ เชิญขึน้ มาบนหองรับแขกซีคะ"
"ขอบคุณมาก" เขาพูดเบา ๆ "คุณนายอยูไหมจะเธอ"
"ไมอยูห ร็อกคะ คุณนายออกไปจากบานตั้งแตสามโมงเชา"
"ออ - ถาจะไปเลนไพ"
สาวใชสะดุงเล็กนอย
"ทําไมคุณทราบละคะ"
"ฉันเดาเอาจะ โดยมากพวกคุณหญิงคุณนายมักจะชอบเลนไพเพราะมีเงินเหลือใช ไมรูวาจะไปทํา
อะไร" พูดพลางเดินขึ้นไปบนตึกและตามสาวใชเขาไปในหองรับแขก สาวใชไดกลาวคําขอโทษเขา และรีบ
ไปบอกใหพิศมัยทราบ
กํารูญนัง่ อยูบ นเกาอีน้ วมตามลําพัง ภายในหองรับแขกไมหรูหราอะไร โตะเกาอี้ลวนแตเกาลาสมัย
รูปภาพทีป่ ระดับตามผนังตึกก็เปนภาพเกา ๆ ที่ไมไดความ กํารูญจําไดวาเขาเคยมาที่นี่สามสี่ครั้ง ครั้งแรกมา
ติดตอขอเชาบาน ครั้งที่สองมาบอกให คุณนายแมน ชวยซอมโรงรถให ครั้งที่สามนําเงินคาเชาบานมาใหดวย
ตนเองซึ่งผิดนัดไปสองสามวัน และครั้งหนึ่งมาบอกคุณนายแมนใหทราบวาสวมเต็ม
เขานั่งรอคอยอยูนาน 10 นาที พิศมัยก็เดินนวยนาดเขามาในหองรับแขก หญิงสาวแตงกายเรียบ ๆ
อยางอยูกับบาน สรวมกระโปรงสีกรมทาเสื้อชั้นนอกคอปกสีขาว หลอนหยุดชะงักเมื่อแลเห็นกํารูญ นึกไม
ถึงวาเขาจะมาหาหลอน เมื่อสาวใชไปบอกหลอนนั้นหลอนเขาใจผิดคิดวาเปนแขกของคุณนายแมนมาติดตอ
ขอกูเ งินหรือขอเชาบาน
กํารูญยกมือไหวหลอนอยางนอบนอมออนชอยเหมือนพระเอกยีเ่ ก พิศมัยรีบรับไหวเขา ตางฝายตาง
ทักทายกัน หญิงสาวทรุดตัวนั่งบนโซฟารตรงขามกับเขา
"สบายดีหรือครับคุณพิศมร"
พิศมัยทําหนาชอบกล
"ประทานโทษ.. .. ..ดิฉันชื่อพิศมัยคะ"
เขายิ้มแหง ๆ
"ออ - ถายังงั้นคุณพิศมรก็คงจะเปนนองสาวของคุณ"
หญิงสาวอดหัวเราะไมได
"ดิฉนั ไมมนี อ งสาวหร็อกคะ ดิฉันมีแตพี่ชาย"

กํารูญสะดุง ชําเลืองมองออกไปทางหองรับแขก
"แฮะ แฮะ พี่ชายของคุณเปนมวยหรือเปลา"
"เปลาคะ" หลอนตอบยิม้ ๆ
"เลนกลามหรือเปลาครับ"
"ยกลูกเหล็กหรือคะ พี่พิศาลไมเลนหร็อกคะ ตัวแกผอมกะหรองนิดเดียวเทานั้น"
เขายิ้มออกมาได
"ถาเชนนั้น ผม ก็คงจะคุยกับ คุณไดนาน ๆ โดยปลอดภัยเพราะขณะนี้คุณแมคุณก็ไมอยู ยังไงละก็
ชวยกรุณาบอกคุณพิศาลดวยนะครับวาผมมาหาดวยสันติวิธี และผมตั้งใจมากราบเทาคุณเพื่อนําเงินสองพัน
บาทมาใชให" พูดจบเขาลวงมือลงไปในกระเปาเสื้อเชิ้ตหยิบธนบัตรใบละรอยบาทสองปกออกมายืน่ สงให
หลอน อยางนอบนอม
"นีค่ รับ ผมใชใหคุณเสียทีผมจะไดสบายใจ เปนพระคุณที่สุดมิไดเชียวครับเทาที่คุณชวยเหลือผม
ออกเงินคาเชาบานใหผมถึงสองเดือนในทํานองอัฐยายซื้อขนมยาย"
พิศมัยหัวเราะเบา ๆ หลอนรูสึกตื่นเตนยินดีมากเทาที่เขามาหาหลอน เพราะหลอนเองก็นกึ ถึงเขาอยู
ทุกวันคืน เขาเปนชายหนุมคนเดียวที่สุภาพเรียบรอยเหมือนผูหญิง และมีบุคลิกหลายอยางถูกใจหลอน
หญิงสาวปฏิเสธไมยอมรับเงินสองพันบาท
"ไมตอ งรีบรอนมาใชดฉิ นั หร็อกคะ คุณกํารูญคะ คุณเอาเงินนี่เก็บไวใชเถอะคะ ถาดิฉันเดือดรอน
เมื่อไรดิฉันจะไปหาคุณและเรียนใหคุณทราบ"
ชายหนุมถอนหายใจเฮือกใหญ
"ถายังงี้ละก็ ไมมีหวังไดเงินคืน หร็อกครับ เพราะถาคุณเดือดรอนเมื่อไร ก็หมายความวาผมใชเงิน
หมดแลว"
ตางคนตางมองดูกันแลวยิ้มใหกัน
"ดิฉันทราบดีวาคุณกําลังขลุกขลักในเรื่องการเงิน อยาเพิ่งใชใหดิฉันเลยนะคะ"
ชายหนุมเลื่อนตัวจากเกาอี้นวมนั่ง บนพื้นแลวคลานเขามากราบแทบเทาหลอน พิศมัยรีบหดเทาทั้ง
สองขึน้ มาบนโซฟารทนั ที หลอนเต็มไปดวยความรักและสงสาร
"แหม - คุณกราบดิฉันทําไม"
"แฮะ แฮะ ไมเปนไรครับ ผมไมถือ"
แลวเขาก็ลุกขึ้นนั่งบนเกาอี้นวมตามเดิม "คุณเปนยอดหญิงคนเดียวในดวงใจของผม อา – ที่พูดอยาง
นี้ไมไดหมายความวาผม เกี้ยวคุณนะครับ ผมไมรูจะพูดอยางไรดีใหสมกับที่คุณเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา
กับผม ผมเรียนถามจริง ๆ เถอะครับ คุณไดออกเงินสวนตัวสองพันบาทใชคาเชาบานใหคุณแมคุณใชไหม
ครับ"
"คะ ถูกแลว"
“อา - ประทานโทษ คุณเอาเงินมาจากไหนครับ”

"ก็เงินของคุณแมนะซีคะ ดิฉันกลับมาถึงบานวันนั้น คุณแมกําลังมีแขกดิฉันก็เลยขึ้นไปขางบน ไข
เซฟของทานหยิบเงินสองพันบาทออกมา เก็บใสกระเปาดิฉันไวพอแขกกลับไปทานก็ถามเรื่องเงินคาเชาบาน
ดิฉันก็มอบใหทาน"
กํารูญจุ ยปากอยางพอใจ
"แหม - คุณกรุณาผมถึงเพียงนี้ ขอใหผมกราบคุณอีกสักครั้งไดไหมครับ"
"พอแลวคะ" หลอนพูดพลางหัวเราะ
"การชวยเหลือกันเพียงเล็กนอยเทานี้ ดิฉัน พอจะชวยได"
ชายหนุมฝนยิ้มอยางแหงแลง
"แลวเดือนตอ ๆ ไปเลาครับ"
"ดิฉันก็ยินดีจะชวยคุณถาคุณเดือดรอนหาเงินคาเชาบานใหคุณแมไมทัน ดิฉันจะไปเก็บเงินดวย
ตนเองคะ คุณแมนะตลอดกลางวันทานไมคอยวาง"
"ทานไปเลนไพ.. .. .. .."
หลอนยิ้มอาย ๆ
"ถูกแลวคะ"
เขายกมือไหวหลอนอีกครั้งหนึ่ง
"ผมจะพยายามเตรียมเงินคาเชาบานไวใหคุณทุก ๆ เดือน คุณรับเงินสองพันบาทนีไ้ วกอ นเถอะ
ครับ"
"มายคะ เอาไวใหคณ
ุ มีเงินเหลือใชจริง ๆ คอยนํามาใชใหดิฉัน"
กํารูญถอนหายใจอีกครั้งหนึ่ง
"ขอบคุณครับ ผมจะไมลืมความกรุณา ของคุณเลย ถาผมมาหาคุณทุก ๆ วันคุณจะรังเกียจไหมครับ"
"ไมรงั เกียจหร็อกคะ ดิฉนั ยินดีตอนรับคุณเสมอ แตเพื่อนของคุณคนนั้นดิฉันไม ใครชอบ โปรดอยา
พามาดวยเลยนะคะ"
"ครับ ผมรับรองวาผมจะไมพามาเปนอันขาด ความจริงเจาลอยเพือ่ นของผมเปนคนดีนารักมากเชียว
ครับ เสียอยางเดียวเขาทลึ่งมากไปหนอย"
"นั่นนะซีคะ ดิฉันก็วาอยางนั้น"
สาวใชของพิศมัยนําเครื่องดื่มและบุหรี่เขามาในหอง วางไวบนโตะแลวกลับออกไป หลอนเชิญให
เขาดืม่ น้าํ อัดลมแชเย็น ตอจากนั้นกํารูญกับพิศมัยไดสนทนากันอยางสนิทสนาม มิตรภาพไดฟกตัวขึ้นชั่ว
เวลาอันรวดเร็ว ทั้งนี้ก็เพราะทั้งสองมีอัธยาศัยสอดคลองตองกันนั่นเอง ตางฝายตางพอใจซึ่งกันและกัน
กํารูญสนทนากับหลอนประมาณชั่วโมงเศษก็ลากลับ หลอนตามออกมาสงเขาที่รถและยืนยิ้มอยูขาง ๆ รถ
"ผมกราบลาละครับ" ชายหนุม พูดนอบนอม พรุงนี้ผมจะมาหาคุณอีกกอนเที่ยง และถาคุณไม
รังเกียจ ผมจะพาคุณไปรับประทานอาหารกลางวันกับผม กรุณาใหเกียรติผมเถอะครับ"
หลอนนิง่ ตรึกตรองแลวยิม้ ใหเขา
"ขอบคุณคะ ดิฉันไมขัดของจะรับเกียรติจากคุณ"

ฟอรดคอนซุลสีเขียวใบไมถูกสตารทเครื่องเขาเกียรแลนออกไปจากบานของคุณนายแมนอยางแชม
ชา พิศมัยมองดูเขาจนลับตา หลอนรูสึกพอใจเขาอยางที่สุด
วันคืนผานพนไปตามลําดับ กํารูญไดแอบมาติดตอกับธิดาคนเล็กของคุณนายแมน เมื่อความสนิท
สนมเพิ่มพูนขึ้น มิตรภาพก็เปลี่ยนแปลงเปนความรัก กํารูญไดพบปะกันกับหลอนแทบทุกวันเวนวันเสาร
อาทิตย เขาพาพิศมัยนั่งรถไปเที่ยวกับเขารับประทานอาหารกลางวัน บางทีก็ดูภาพยนตรรอบบาย แลวเขาก็
มาสงหลอนที่บาน ในที่สุดกํารูญก็รักกัน ทั้งสองฝายตางเปนดวงใจของกันและกัน
ระหวางนี้ ลอยไมใครจะไดออกจากบานไปไหนเลย ลดการเที่ยวเตรลงอยางนาประหลาด ลอยกับ
พริ้งมีความสัมพันธตอกัน จนเกินขอบเขตทําให กํารูญอดที่จะสงสัยไมไดเมื่อแลเห็นพริ้งเอาอกเอาใจดูแลใน
ทุกขสุขและปรนนิบัติ ลอยเปนอยางดี
กํารูญกับลอยนอนรวมเตียงกันทุกคืน และในระหวางสัปดาห นี้ ในตอนดึกลอยมักจะหายออกไป
จากหองและกลับมานอนใกลรุงสวาง
ในที่สุด กํารูญก็ไดกระซิบกระซาบถามความจริงใจจากลอยในตอนเชาวันหนึ่ง ซึ่งตรงกับวันอังคาร
สองสหายนั่งสนทนา กันอยูในหอง รับแขก กํารูญยกมือตบบาเพื่อนเกลอแลวพูดเสียงกระซิบวา
"ลอยโวย แกกับกันไมเคยมีอะไรปดบังกันเลย ตืน้ ลึกหนาบางเรารูก นั ทัง้ นัน้ "
ลอยพยักหนา
"ถูกแลว แกมีเรือ่ งของใจอะไรหรือ"
กํารูญยิม้ เล็กนอย
"มีนดิ หนอย ถามจริง ๆ เถอะวะลอย ขณะนี้ ความสัมพันธระหวางแกกับ นาอวนเปนไปในฐานใด"
ลอยยิ้มแหงแลงที่สุด
"ถามจริง ๆ กันก็บอกแกจริง ๆ แกอยาแปลกใจอะไรเลยถากันจะบอกแกวา เดีย๋ วนี้นา อวนเปนเมีย
ของกันและกันเปนผัวของนาอวน"
กํารูญสะดุงสุดตัวเหมือนถูกเข็มแทง
"แกคิด ยังไงวะลอย แกถึง ตัดสินใจได นาอวนเปนเมีย ซึ่งนาอวนมีอายุแกกวาแกรวมยี่สิบป"
ลอยยักไหลแลวแบมือทั้งสองขาง
"กันไมไดคิดวายังไงหร็อก แกใชไหมละที่ยุใหกันเขาหานาอวน เมื่อนาอวนโอเคซิกาแร็ตกับกัน เรา
ก็ไดเสียเปนผัวเมียกัน"
กํารูญทําหนากระเรี่ยกระราดชอบกล
"หมายความ วาแกจะยกยองนาอวนเปนเมียออกหนาออกตาของแกยังงั้นหรือ"
ลอยพยักหนาอยางมั่นใจ
"ถูกแลว ถาแกแตงงานกับพิศมัยวันใด กันก็จะแตงกับนาอวนในวันเดียวกันและสถานที่เดียวกัน แก
อยาแปลกใจเลยกํารูญ เดี๋ยวนี้กันรักนาอวนแลว นาอวนมีอายุแกกวากันก็จริง แตก็ไมเห็นมีอะไรเสียหาย แก
เองก็เคยชมวาถานาอวนแตงตัวทันสมัย นาอวนก็จะสวยสดชื่นไมเลวเลย กันรูสึกวาคนอยางกันเปนคน

ขี้เกียจและหยิบโหยงชอบสํารวย นาอวนนี่แหละเหมาะอยางยิ่งที่จะเปนเมียของกัน เพราะนาอวนขยัน
ขันแข็งและเขาใจปรนนิบัติรับใชกัน ใชใหนวดยังได งานหนักงานเบาทําไดสารพัด แตจะใชใหปนตนไม ก็
เห็น จะแยหนอย เพราะรูปราง ของแกเหมือนโองน้ําคงขึ้นตนไมไมไหว"
กํารูญหัวเราะงอหาย
"กันคิดอะไรไมผิด นึกวาอยางไรเสียแกกับนาอวนก็คงจะยังไง ๆ เขาไปแลว"
"นั่นนะซี กันรักนาอวนเขาไปแลว รักจริง ๆ วะ นาอวนแกเปนคนมีเสนหไ มนอย กันอธิบายไมถูก
เหมือนกัน จึงรักและสงสาร นาอวน แมบา นของเรา ถามแกจริง ๆ เถอะวะกํารูญ แกมีความเห็นอยางไรบาง
ในเรื่องนี้"
กํารูญนิง่ อึง้ ไปสักครู
"มันเปนเรื่องเสรีภาพแหงจิตใจของแกดยแท ไมแปลกประหลาดอะไรเลยที่แกรักนาอวน แลวไดนา
อวนเปนเมีย มีเมียแกซีวะดี ชางปรนนิบัติดีกวาสาว ๆ นาอวนนะแกเปนแมเรือนทีด่ ที ่ีสดุ ถาไมมีนาอวนแลว
รับรองวาสามวันเทานั้น บานเราก็จะกลายสภาพเปนถังขยะขนาดใหญ กันขอแสดงความยินดีดวยเทาที่แกได
เปนบุคคลคนเดียวกับนาอวน เอ- แตกันสงสัยโวยลอย เมื่อนาอวนเปนเมียแกแลว แกจะเรียกนาอวนวา
อยางไรละ"
ลอยยิ้มอาย ๆ
"ก็ตองเรียกวานาอวนตามเดิม"
กํารูญหัวเราะชอบใจ
"ไมเหมาะเสียแลวลอย เรียกนาทําไมเปนเมียแกละ เรียกหนูไมดหี รือ"
ลอยนัยนตาเหลือก
"หนูอะไรกันวะ อายุเกือบสี่สิบกวาแลว"
กํารูญพูดพลางหัวเราะพลาง
"ถาไมเรียกหนู ก็ควรเรียกนองอวนมากกวาทีจ่ ะเรียกวานา วาแกนีต่ ระกรุมตระกรามจริงโวย แตเอา
เถอะ ไหน ๆ มันก็แลวไปแลว กันก็ตองยกมือสนับสนุนแก กันจะแตงงานกับพิศมัยในเร็ว ๆ นี้แหละ เพราะ
กันตกลงใจเด็ดขาดแลว เดือนหนากันจะทํางานเสียที ใหคุณอาชวยฝากกันเขาทํางานที่กรมใด กรมหนึ่งใน
กระทรวงของทาน"
"ถายังงั้นไปทํางาน ที่กรมพี่เขย กันเถอะวะ เพราะกรมนั้นอยูในสังกัดของคุณอาหลวงเหมือนกัน
พูดงาย ๆ ก็คือวาพี่เขยของกันเปนลูกนองคุณอาหลวงของแกโดยตรง กันไดปรึกษากับหนูพริ้งแลวเมื่อคืนนี้
หนูพริ้งเขาขอรองใหกันหางานหาการทํา เปนอันวาในเดือนหนาเราสองคนจะเลิกเหลวแหลกเสียที กันจะ
ทํางานเพือ่ นาอวน หรือ อีหนูพริง้ แลวเพื่อตัวของกันดวย สวนแกก็คงทํางานเพื่อพิศมัยและตัวแก"
"ถูกแลวเพื่อน" พูดจบกํารูญก็ยื่นมือขวาใหเพื่อนจับ ตางคนตางบีบมือกันแนน
เสียงรถยนตคันหนึ่งแลนมาหยุดหนาบาน สองสหายมองออกไปนอกหนาตางหองรับแขก แลเห็น
สวนกลางของรถเบ็นซสีดําจอดอยูตรงประตูบานพอดี
กํารูญเผนพรวดลุกขึ้นยืนแลวพูดวยความตื่นเตนดีใจ

"พิศมัยคงมาหากันแนนอน"
กอนที่กํารูญจะออกไปจากหองรับแขก กํารูญก็แลเห็นชายหนุมรางสมาทคนหนึ่งแตงเครื่องแบบ
ขาราชการพลเรือนประดับขีดใหญบนบาขางละสองขีด บอกใหรวู า เปนขาราชการชัน้ โท ชายหนุมรางสมาท
ผูนี้มีใบหนาคลายพิศมัยมาก เขาเดินเขามาในบานอยางอาจหาญโดยไมตองเกรงใจใคร
กํารูญหันขวับมาทางลอย แลวพูดเสียงสัน่ เครือผิดปรกติ
"เฮย - สงสัยวาจะเปนพี่ชายของคุณพิศมัยโวย ทาทางเยอหยิ่ง"
ลอยหัวเราะหึ ๆ
"หยิ่งนักก็จับเตะโดงออกไปจากบาน นีม่ นั บานของเรานี่หวา แกกับกันเทากับเปนจอมจักรพรรดิ์ใน
บานนี้ ไมวา ใครเขามาในบานเราก็จะตองเคารพนบนอบเรา"
กํารูญจุยปากใหเพื่อนหยุดพูด แลวหันไปมองดูพิศาลลูกชายคนโตของคุณนายแมนเจาของบานนี้
แลวกํารูญก็เดินออกไปจากหองรับแขก
"ประทานโทษ คุณตองการพบใครครับ"
กํารูญถามนอบนอม
พิศาลยิ้มแคน ๆ ดึงกลองยาเสนออกจากปากแลวพูดหวน ๆ
"ผมตองการพบคุณกํารูญ"
กํารูญเย็นวาบไปหมดทัง้ ตัว
"ผมเองครับชือ่ กํารูญ เชิญขางบนซีครับ"
พิศาล เดินขึน้ บันไดมาบนเรือนบังกาโลแลวหยุดยืนเผชิญหนากับกํารูญบนระเบียงเรือนนัน้ สายตา
ของเขาทีม่ องดูกาํ รูญเต็มไปดวยความเยอหยิง่ จองหอง
"ผมชื่อพิศาลพี่ชายของพิศมัย" เขาแนะนําตัวเอง "ขอเวลาใหผมพูดอะไรกับคุณสักสิบนาทีไดไหม"
กํารูญยิม้ แหง ๆ
"ไดซีครับ คุณพี่"
"อยาทะลึ่ง ผมไมยอมเปนพี่ของคุณอยางเด็ดขาด"
กํารูญทําหนาชอบกล
"เชิญในหองรับแขกเถอะครับ"
แลวกํารูญก็พาพิศาลไปในหองรับแขก ลอยนั่งไขวหางอยูบนเกาอี้ตามลําพัง พอแลเห็นพิศาลลอยก็
ยิ้มใหทั้ง ๆ ที่ไมเคยรูจักหรือเห็นหนาคาตากันมาแตกอนเลย
"วันนี้มาเก็บคาไฟฟาแตเชาเชียวนะครับ"
พิศาลสะดุงเฮือก เขามองดูลอยอยางขึงขัง
"คุณมองดูขีดใหญบนบาผมเสียกอน เห็นไหมวาผมเปนขาราชการสามัญชั้นโท พนักงานเก็บเงิน
ไฟฟานะ ไมใชชั้นโทหร็อกคุณ"
ลอยหัวเราะหนาเปน

"หรือครับ ผมขอโทษนะครับ คนเก็บเงินคาไฟฟารูปรางหนาตาคลายกับคุณมาก ผมเลยเขาใจผิด
นั่งซีครับ คุณถาจะเปนเจาหนาที่เทศบาลมาตรวจสวม อา - สวมที่นี่ยังไมเต็มครับ"
พิศาลโมโหจนหัวเราะ ทรุดตัวนัง่ บนเกาอีน้ วมตัวหนึง่ แลวหันมาพูดกับกํารูญ
"เพือ่ นของคุณคนนีเ้ ห็นจะสติไมใครดี"
กํารูญอมยิ้ม
"ครับ เพิ่งมาจากโรงพยาบาลสมเด็จเจาพระยาเมื่อสองสามวันนี้เองแหละครับคุณพี่"
พิศาลแยกเขี้ยว แลวสงเสียงเอ็ดตะโร
"คุณพี่อีกแลว วิธีตีขลุมแบบนี้นะอยาใชกับผมหนอยเลย อา - ผมไมอยากจะรบกวนเวลาของคุณ
โดยไมจาํ เปน แลวผมจะรีบไปทํางานดวย คุณกํารูญ ผมมาในฐานะตัวแทนของคุณแม ผมเสียใจที่จะบอกคุณ
วา เราไมมีความประสงคที่จะใหคุณเชาบานหลังนี้ตอไป"
ลอยชักฉิวพูดโพลงขึ้นทันที
"ดวยเหตุดงั ฤา"
พิศาลหันมาทางลอย
"ขอโทษ คุณไมเกี่ยว"
"อาว ไมเกี่ยวยังไงกันครับ เราสองคนเปนผูเชาบานหลังนี้ และชวยกันออกเงินคาเชาคนละครึ่ง
คุณนายก็ทราบดี"
พิศาลวา "ถายังงั้นก็ดีแลว ขอโทษ.. .. ..คุณชือ่ อะไร"
"ผมหรือครับ ลอย ลอยนภา"
"ขอบคุณมาก ผมขอแจงใหคุณและคุณกํารูญทราบวา ใหคุณยายไปอยูที่อื่นภายในสามวันนี้"
ลอยหัวเราะกาก
"ทําไมผมจะตองไป ในเมื่อพระราชบัญญัติคุมครองคาเชาบานและอาคาร เปนหลักประกันใหเรา
ผมไมไดติดคางคาเชานี่คุณ"
พิศาลหัวเราะ
"ผมเปนธรรมศาสตรบัณฑิต ผมทํางานเปนที่ปรึกษากฎหมายแหงสํานักงานเลขานุการกรม อยาเลน
แงกฎหมายกับผมเลยคุณลอย"
ลอยเห็นเครื่องหมายที่คอเสื้อของพิศาลตั้งแตเดินเขามาในหองรับแขกแลว เขารูดีวาพิศาลทํางานอยู
ในบังคับบัญชาพี่เขยของเขา และพณ ฯหลวงประกอบ ฯ อาของกํารูญ เปนผูบังคับบัญชาสุงสุด คือเปน
รัฐมนตรีเจากระทรวงนั้น
"ผมไมไดเลนแงกฎหมาย" ลอยพูดยิม้ ๆ "ผมพูดตามทีก่ ฎหมายคุม ครองเรา"
พิศาลยิ้มนอยยิ้มใหญ
"คุณอยาลืมวา เราทําสัญญาเชากันมีกําหนดหนึ่งป นี่หมดสัญญามาเดือนกวาแลว ยายไปเสียเถอะ
คุณ ผมใหเวลาคุณสามวัน ถาเย็นวันพฤหัส ฯ คุณยังไมยายไป ผมจะสงคนของผมมารื้อหลังคาและฝาออก
หลังจากนั้นคุณแมก็จะฟองขับไลคุณ"

ลอยหันมายิ้มกับเพื่อนเกลอของเขาแลวพูดเบา ๆ
"แยเขาโวยเรา"
กํารูญยกมือไหวพิศาลอยางพินอบพิเทา
"คุณครับ ผมไมเขาใจเลยที่คุณนายใหคุณมาไลเรา คาเชาบานผมก็ชําระใหทุกเดือนนี่ครับ หรือคุณ
จะใหฝรัง่ เชาเอาคาเชาแพง ๆ อยางที่เจาของบานเชาทั้งหลายเขานิยมทํากัน"
ลอยตบมือหัวเราะกาก
"ไมเลวโวย เพื่อนเราวันนี้คารมคมคายไมใชเลน"
พิศาลทําตาเขียวกับลอย
"เบา ๆ หนอยครับ เสียงของคุณแสบแกวหูผมเหลือเกิน"
"อาว - ก็นม่ี นั บานผมนีค่ รับ" ลอยเถียง "กรุณาอยาขับไลกันเลยนาคุณ เราคนไทยเหมือนกัน"
"ถูก - แตเพื่อนของคุณคือคุณกํารูญไปติดพันนองสาวของผม คุณแมทานจับจดหมายรักไดหลาย
ฉบับ ทานโกรธมากทีเดียว"
กํารูญหนาจอย
"หมายความวา ทานรังเกียจผมที่ผมเปนคนยากคนจน"
"ไมใชอยางนั้น คุณแมทานคิดวาไมมีประโยชนอะไรที่จะใหคุณอยูที่นี่ตอไป เพราะยายพิศมัยนอง
ของผมไดออกคาเชาบานหลังนี้แทนคุณซึ่งเปนเงินของคุณแมนั่นเอง คุณแมพบขอความในสมุดบันทึกของ
นองผม ทีเ่ ขียนไวตง้ั แตเริม่ ติดตอกับคุณเรื่อยมาจนทุกวันนี้"
"วา" ลอยคราง "นองสาวของคุณเลินเลอมาก เรื่อไมควรจดบันทึกก็ดันจดลงไป"
ความเงียบเกิดขึ้นชั่วขณะ พิศาลยกนาฬิกาขอมือขึ้นดูเวลา แลวหันมาพูดกับกํารูญอยางเปนงานเปน
การ
"ผมไมมีเวลาที่จะพูดกับคุณใหมากกวานี้ ผมใหเวลาสามวันเพื่อใหคุณหาที่อยูใหม ถาวันพฤหัส ฯ
คุณไมยายไป ผมจะสงคนมารื้อฝาและหลังคาออก"
กํารูญหัวเราะเบา ๆ
"ดีเหมือนกันครับ เอากระเบื้องหลังคาออกกลางคืนเดือนหงาย มองเห็นพระจันทรตลอดคืน
พระจันทรนวลปลั่งยังแพใบหนาของคุณพิศมัย ซึ่งปราศจากไฝฝาราคี"
พิศาลลุกขึ้น
"ไมมีประโยชนอะไร ที่คุณจะชมนองสาวของผมใหผมฟง ลาละครับคุณกํารูญ" แลวเขาก็หันมา
ทางลอย "ลากอนคุณลออย"
"เดีย๋ วครับ" ลอยพูดขึ้นดัง ๆ "ผมกับเพื่อนขออยูที่นี่อีกสักเล็กนอยไดไหมครับ"
"อีกสักเทาไร" ถามหวน ๆ
"อีกสิบปเทานั้นแหละครับ แลวผมจะยายไปอยูที่อื่น"
พิศาลเคนหัวเราะ
"ไมไดหรอกคุณ ผมผอนผันใหคุณไดเพียงสามวันเทานั้น"

ลอยพูดขึน้ อยางเดือดรอน
"ผมกับกํารูญ จะไมยอมไปจาก บานนีเ้ ปนอันขาด ไมเชื่อคุณคอยดู ถึงคราวแลวที่ผมจะเบงบางละ
เบงใหเสื้อปริทีเดียว คุณยังรูจักผมนอยเกินไป ปูโธ - อยู ๆ มาไลกันได สงสัยเหลือเกินวา คุณไดรับการ
สนับสนุนจากพวกคอมมิวนิสต"
"อาว ๆ ๆ " พิศาลเอ็ดตะโร "อยามาหาเรื่องผมอยางนี้ซี"
"ไมรูละ คุณคงเปนคอมมิวนิสตแนนอน"
"คุณนะซี คอมมิวนิสต" พูดจบพิศาลก็พาตัวเดินออกไปจากหองรับแขก
สองสหายลุกขึ้นเดินมายืนที่หนาตาง มองดูพิศาลอยางขบขัน พอรถเกงดําแบบเบ็นซเคลื่อนไปจาก
หนาบาน กํารูญก็กลาวกับเพื่อนเกลอของเขาดวยเสียงละหอยนาสงสาร
"แยละโวย แลวเราจะไปอยูที่ไหนกันละ ลอย"
ลอยหัวเราะรวน
"ไมเห็นตองวิตกวิจารณอะไรเลย อยูมันที่นี่แหละกํารูญ นายพิศาลเปนลูกนองพี่เขยกัน และเปน
ลูกนองของคุณอาแก เราตองเบงใหนายพิศาล และคุณนายแมนเห็นฤทธิ์เราเสียบาง"
กํารูญขมวดคิ้วยน
"ทําอยางไรละ"
"เถอะนา เปนความคิดของกันเอง แกรวมมือกับกันก็แลวกัน วันพฤหัส ๆ นีก้ นั จะเบงใหทอ งแตก
ทีเดียว หน็อย - เลนกับใครไมเลน ๆกับคุณลอย ชะชา.. .. ..ถุย อา - จัดแจงแตงตัวไปหาบานเชาอยูใ หมเถอะ
วะกํารูญ บานเชาราคาพันบาทถมเถไป"
"อือ" กํารูญอุทาน "แกพูดยังไงวะ ตั้งแตแกไดนาอวนเปนเมียดูแกพูดจาไมอยูกับรองกับรอยเลย"
ลอยยิ้มแหง ๆ
"จริงโวย กันทั้งรักทั้งหลงทีเดียว กันนึกไมถึงวา พริ้งของกัน จะใหความสุข แกกันไดดีเชนนี้ แก
อยานึกวานาอวนออเซาะไมเปนนา สาว ๆ สูไมไดหรอก พับผาซีเอา"
ตางคนตางมองดูหนากัน แลวหัวเราะขึ้นพรอม ๆ กัน
ในที่สุด วันพฤหัสบดีก็ผานมาถึง
สองสหายตางไดรวมมือกัน วางแผนการณตอนรับเจาของบานไวเรียบรอย ลอยกับกํารูญมั่นใจวา
อยางไรเสียเย็นวันนี้พิศาลคงจะมาที่นี่ และใชอํานาจบาทใหญกับเขาแนนอน แตสองสหายของเราก็มที ีเด็ด
เหมือนกัน
เย็นวันนั้นเอง
เวลาประมาณ17.00 น. เบ็นซเกงสีดําคันหนึ่งไดแลนมาหยุดหนาบานของสหายพอดี และในเวลาไล
ๆ กัน รถยนตบรรทุกคันใหญคันหนึ่งไดบรรทุกกรรมกรประมาณ 10 คน ติดตามมาหยุดหางจากเบ็นซเกง
ไมกี่มากนอย

คุณนายแมน พาพิศาลกับพิศมัยและนายตํารวจในเครื่องแบบนายรอยตํารวจโทอีกคนหนึ่งลงมาจาก
รถเกงคันงามของหลอน นายตํารวจหนุม ผูน ้ีเปนรองสารวัตรปราบปรามเจาของทองที่ และเปนเพือ่ นรัก
เพือ่ นเกลอของพิศาล
ร.ต.ท. นิตย นาคราช เดินนําหนาพาคุณนายแมนและหนุมสาวสองพี่นองเขามาในบานของลอยกับ
กํารูญ หลังจากนั้นพวกกรรมกรก็ถือชะแลงเหล็กและคอนใหญเดินเขามาเปนแถว กํารูญกับลอย รีบออกมา
จากหองรับแขกทันที สองสหายตางยกมือไหวคุณนายแมนและพิศมัย
"สวัสดีครับ คุณนาย" ลอยกลาวทักอยางยิ้ม "นี่จะเอายังไงกับผมครับ"
คุณนายแมนรับไหวและยิ้มเจื่อน ๆ
"เปลาคะ ไมไดเอายังไงกับคุณหรอกดิฉันจะรื้อบานของดิฉันซึ่งเปนสิทธิ์อันชอบธรรมของดิฉันที่
ดิฉันจะทําได ที่ดิฉันพานายตํารวจมาดวยก็เพื่อใหเปนพยานวา ดิฉันไมไดทําขาวของอะไรของคุณแตกหัก
เสียหาย"
ลอยโบกมือหาม
"ชากอนครับคุณนาย คุณนายเปนเจาของบานนีก้ จ็ ริง แตคุณนายไมมีสิทธิ์อะไรที่จะสั่งใหคนของ
คุณนายรื้อบานหลังนี้ เพราะผมเปนผูเ ชา ถาคุณนายดื้อดึงทําการตามอําเภอน้ําใจผมก็จะบอกใหนายตํารวจ
คนนี้จับคุณนายกับพรรคพวก ในฐานที่คุณนายมีพฤติการณเชนคอมมิวนิสต"
พิศาลกลาวขึ้นอยางเดือดดาล
"เปนอะไรก็เปนกัน บานของผมผมจะรื้อนายตํารวจคนนีค้ อื เพื่อนของผม เปนรองสารวัตรเจาของ
ทองทีน่ ้ี"
ลอยหัวเราะกาก
"ออ หมายความวาคุณมีเสนใหญเปนตํารวจ เอาละครับ ถึงเวลาแลวที่ผมจะเบงกับคุณบาง" พูดจบ
เขาก็หันมาทางเพื่อนเกลอของเขา "กํารูญ จัดการขั้นแตกหัก เบงทับเลย"
กํารูญมองดูหนาพีช่ ายของคนรัก แลวพูดยิ้ม ๆ
"คุณพิศาล คุณแนใจหรือวาคุณจะรื้อหลังคาและรื้อฝาบานหลังนี้"
"แนนอน"
"ถาคุณทําไมไดวาอยางไง"
พิศาลโกรธจนหนาแดง
"ถาทําไมไดผมใหคุณเตะกนผมหนึ่งที"
"จริงนะ คุณพูดดวยความเปนลูกผูชายของคุณนะ"
"เออ" พิศาลตะโกน
"ถายังงั้นกรุณารอผมอีกหนึ่งนาที ผมจะพิสูจนใหคุณเห็นวา ผมก็มเี สนใหญเหมือนกันและเสนของ
ผมจะทําใหคุณกลายเปนกิ้งกือถูกไมเขี่ยทีเดียว"
คุณนายแมนเอ็ดตะโรลั่น
"อุย ตาย ทําไมมาวาลูกชายดิฉันอยางนี้"

กํารูญกมศีรษะเล็กนอย
"ประทานโทษ ผมไมไดดูถูกดูหมิ่นลูกชายของคุณนายเลย กิ้งกือเปนสัตวที่มีเกียรติ นาเคารพบูชา
มาก คิดดูสคิ รับ สัตวอน่ื ๆ นะมีขาอยางมากก็เพียงสี่ขา สวนกิ้งกือผาเขาไปรอยหกสิบหาขาเทากับจํานวนวัน
ของปพอดี"
คุณนายแมนคอนควับ
"เชิญคุณเปนกิ้งกือไปคนเดียวก็แลวกัน อยาใหลูกชายของดิฉันเปนกิ้งกือเลย"
ลอยยกมือตบหลังกํารูญดังปาบ
"ไปเอาเสนของเราออกมาอวดเขาบางซี"
กํารูญยิม้ แหง ๆ
"เอาเสนใหญหรือเสนมหึมา"
ลอยนิ่งคิด
"เอาเสนใหญมากอน เสนมหึมารอไวโจมตีครัง้ สุดทาย ซึ่งเราจะโจมตีแบบสายฟาแลบไมใหขาศึก
ตัง้ ตัวติด"
กํารูญวา "ถาจะโชวเสนใหญกอนละก็แกเขาไปพาออกมาดีกวา สําหรับเสนมหึมากันจะจัดการเอง"
ลอยพาตัวเดินเขาไปในเรือน สักครูหนึ่งเขาก็พาสุภาพบุรุษรางสูงโปรงในวัยกลางคนทาทางภูมิฐาน
คนหนึง่ ออกมา สุภาพบุรุษผูนี้แตงเครื่องแบบขาราชการพลเรือนชั้นพิเศษ เขาคือนายธรรมนูญ เบญจมิตร
อธิบดีของกรม ๆ หนึ่งซึ่งเปนผูบังคับบัญชาโดยตรงของพิศาล เพราะพิศาลทํางานอยูที่กรมนั้น ตําแหนง
หัวหนาแผนกและ ที่ปรึกษา กฎหมาย ของสํานักงานเลขานุการกรม
ร.ต.ท. นิตย ไมรูจักทานอธิบดี แตรวู า เปนขาราชการชั้นพิเศษ รองสารวัตรชักฉิวเทาที่สองสหาย
เอาขาราชการชั้นพิเศษมาเบงเปนการลบเหลี่ยมลูบคมเขา แตแลวเขาก็เห็นคุณนายแมนกับพิศาลยืนตลึงพรึง
เพริด คุณนายแมนรีบยอตัวลงไหวอยางนอบนอมที่สุด สวนพิศาลชิดเทาตรงยกมือวันทยาหัตถทันที
"อาว" รองสารวัตรอุทาน "ไงซูฮกเขางาย ๆ ละโวยศาล"
พิศาลกระซิบบอกเพื่อนเกลอของเขา
“นายกูเอง”
ทานอธิบดีมองดูพวกกรรมกรซึ่งยืนจับกลุมกันอยูขางโรงรถ แลวเขาก็ยิ้มใหคุณนายแมน เจาของ
บาน
"คุณนายสบายดีหรือครับ"
คุณนายแมนแสดงกิริยาประจบประแจงจนออกนอกหนา
"ขอบพระคุณคะ ดิฉันสบายดี ทานมาทําไมที่นี่คะ"
นายธรรมนูญหัวเราะเบา ๆ
“ มาเยี่ยมนองชายผมครับ ลอยนี่ยังไงละครับ นองภรรยาของผมเอง ผมไดทราบจากเขาวาเย็นนี้คุณ
พิศาลกับคุณนาย จะพาคนมารื้อฝาและหลังคาบานก็ถือโอกาสคอยดู"
พิศาลหนาซีดเหมือนแผนกระดาษ รีบพูดกับทานอธิบดีโดยเร็ว

"มิไดครับทาน ทานเขาใจผิดขอรับ กระผมพาคนงานมาก็เพื่อใหเขาชวยกันถางหญาในบานให
เรียบรอย และจะซอมแซมบานใหเรียบรอย ผมจะรื้อฝาและหลังคาทําไมกันครับในเมื่อคุณลอยเปนผูเชาที่ดี
ที่สุดในโลก ถึงเดือนก็กรุณาจายคาเชาบานใหเรา"
คุณนายแมนพูดเสริมขึ้นทันที
"เปนความจริงคะ คุณลอยนองชายของทานแกเปนสุภาพบุรุษที่นารักมากเชียวคะ"
ร.ต.ท. นิตยกลาวกับพิศาลทันที
"อั้วกลับละโวยพิศาล"
พิศาลยิ้มแหง ๆ
"ดีเหมือนกัน ลื้อไปเสียเถอะประเดี๋ยวเจานายจะเขาใจผิดคิดวา อั้วพาลื้อมาเบง กับคุณลอย" พูดจบ
เขาก็หันมาทางกลุมกรรมกรซึ่งยืนอยูขางหลังเขา แลวพิศาลก็ออกคําสั่งดวยเสียงอันดัง "เฮย - ชวยกันถาง
หญาตกแตงบริเวณบานใหเรียบรอย ขยะมูลฝอยเศษผงเศษกระดาษเก็บไปรวมเผาเสีย อั้วจะจายคาแรงใหคน
ละ 20 บาทตอวัน เร็ว - อยาร่ําไร"
พวกกรรมกรหนาตื่นไปตามกัน เพราะทีแรกตกลงใหมารื้อบานใหวันละ 10 บาท หัวหนากรรมกร
ซึ่งเปนชายรางใหญกลาวกับลูกนองของเขาทันที
"ไมมอี ะไรโวย ทานสั่งอยางไรก็ทําอยางนั้น ออกไปที่รถเอามีดและปุงกี๋เขามา เริ่มลงมือถางหญา
ในสนามกอน"
ลอยกับกํารูญกลั้นหัวเราะแทบแย กํารูญกลาวกับสองพี่นองและ คุณนายแมนอยางนอบนอม
"เชิญบนหองรับแขกเถอะครับ"
แทนที่จะปฏิเสธ คุณนายแมนกลับยิ้มระรื่นกลาวคําขอบคุณกํารูญเบา ๆ แลวพาลูกชายและลูกสาว
ของหลอนขึ้นมาบนเรือน
สองสหายพาสามแมลูกและ ทานอธิบดีเขาไปในหองรับแขก คุณนายแมนกับพิศาลและพิศมัยนั่ง
บนโซฟารตวั เดียวกัน นายธรรมนูญนัง่ ตรงกันขาม กํารูญกับลอยนั่งขางประตูบนเกาอี้คนละตัว คุณนายแมน
ไดแนะนําใหพิศมัยรูจักกับทานอธิบดี
ตางฝายตางสนทนาปราศัยกัน ทานอธิบดีไดกลาวกับคุณนายแมนวา
"ลอยเขาเชาบานคุณนาย อยูมานาน แลวเมื่อเขาไปบอก ผมวาคุณนายใชใหคุณพิศาล มาขับไลและ
ใหเวลา 3 วันผมก็รอนใจ เย็นวันนี้พอเลิกงาน ผมก็รีบมาที่นี่เพื่อจะขอรองคุณนายใหงดการขับไลไวกอนจน
กวาบานของลอยจะปลูกเสร็จซึ่งอยางมากก็อีกเดือนเดียวเทานั้นแหละครับ"
คุณนายแมนยิ้มแหง ๆ
"ดิฉนั ขอเรียนทานตามตรงวาสําหรับคุณลอย ดิฉันไมรังเกียจที่จะใหอยูบานดิฉันหร็อกคะ แตดฉิ นั
รังเกียจเพื่อนของคุณลอยคือคุณกํารูญ"
"ทําไมละครับ"
"แกมีวิธีเชาบานแหวกแนวนะซีคะทาน ดิฉันใชใหลูกสาวใหมาเก็บคาเชาบานคุณกํารูญกลับขอยืม
เงินลูกดิฉันจายคาเชาบาน ใหดิฉันแบบอัฐยายซื้อขนมยาย ยังงี้ดิฉันก็แยนะซีคะ ดิฉนั นะไมรงั เกียจหร็อกคะ

ที่คุณกํารูญกับแมพิศมัยรักใครกัน แตคุณกํารูญไมมีหลักฐานอะไร งานการก็ไมมีทํา ขืนแตงงานกับพิศมัย
คุณกํารูญก็ตองไปอยูกับดิฉันเทานั้น เปนอันวาดิฉันตองเลี้ยงลูกเขย และในไมชาก็ตองเลี้ยงหลานดวย"
นายธรรมนูญหัวเราะชอบใจ
"ความจริงคุณกํารูญ ไมใชคนจรหมอนหมิ่นนะครับคุณนาย ตระกูลรุนชาติสูงมาก"
กํารูญพูดเสริมขึ้น
"ผมไมอยาก โออวดหร็อก ครับวาผมเปนคนตระกูลสูง บิดาของผมเปนชางทําปลองโรงสีและเคย
ซอมภูเขาทองมาแลว"
ทุกคนตางหัวเราะขึน้ พรอม ๆ กัน พิศาลกลาวกับกํารูญดวยใบหนายิ้มแยมแจมใส
"คุณกํารูญครับ ถาคุณจะติดตอรักใครกับนองสาวของผมละกอ คุณจะตองพิสูจนตัวเอง ใหผมและ
คุณแมเชื่อถือไดวา คุณเปนผูที่มีหลักฐาน ไมใชหนุมเจาสําราญที่เอาแตเที่ยวเตร ทําตัวหรูหราแตมหี นีส้ นิ
รุงรัง"
กํารูญชักฉิว
"คุณกําลังดูหมิ่นผม ผมเปนหนี้ใครที่ไหน"
พิศาลหัวเราะ
"อยางนอยคุณก็ เปน หนีน้ อง สาวของผมสองพันบาท จดหมายรักของคุณและบันทึกประจําวันของ
พิศมัยยอมเปนพยานอยางดี หรือคุณวาไมจริง"
กํารูญตวาดแวด
"ใครบอกคุณวาไมจริงละ" พูดจบเขาก็ลุกขึ้นยืน "ผมจะพิสูจนตัวเองใหคุณเชื่อถือวาผมไมใช
จิ้งจอกสังคมหรือมีชีวิตอยูดวยการปลิ้นปลอนคนอื่นโปรดรอประเดี๋ยว ผมจะไปเชิญเสนมหึมาของผมมาให
คุณไดชมเปนขวัญตา แลวอยาเปนลมนะครับ"
สักครูหนึ่งเขาก็พาสุภาพบุรุษผูสูงอายุคนหนึ่งเขามาใน
กํารูญผลุนผลันออกไปจากหองรับแขก
หองรับแขก สุภาพบุรุษผูนี้ คือ พณฯ หลวงประกอบ ฯ รัฐมนตรี นั่นเอง คุณหลวงแตงเครื่องแบบตรวจการ
แบบขาราช การพลเรือนชั้นพิเศษทาทางสงาผาเผยสมกับที่ทานเปนรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลชุดปจจุบันนี้ คุณ
หลวงสวมแวนตากรอบทอง ไวหนวดเสนเล็ก ๆ
ทานอธิบดีรีบลุกขึ้นยืนทันที พิศาลใจหายวาบหนาซีดเผือด นึกไมถึงวาเขาจะไดเผชิญหนาเจานาย
ของเขาทีน่ ่ี ลูกชายของคุณนายแมนรีบลุกขึ้นยืนกมศีรษะคํานับอยางนอบนอม หลวงประกอบ ๆ กมศีรษะรับ
คํานับเชนเดียวกันทานรูจักพิศาลเหมือนกัน แตไมคุนเคยเทาใดนัก
"สวัสดีคุณพิศาล"
"สวัสดีครับผม กระผมงงไปหมดแลวใตเทามาที่นี่ทําไมครับ"
หลวงประกอบ ฯ ยิ้มเล็กนอย
"ก็นี่มันบานหลานชายของผมนี่คุณ กํารูญเปนหลานแท ๆ ของผมเอง พอของกํารูญคือพีช่ ายของผม
ผมทราบวาเย็นวันนี้คุณจะพาคนมารื้อหลังคาและฝาบาน ผมก็ชวนคุณธรรมนูญมาดูใหเห็นเท็จจริง"
พิศาลเหงือ่ แตก ทําทาเหมือนกับจะเปนลม เขาหันมาทางคุณนายแมนแลวพูดออมแอมไมเต็มเสียง

"คุณแมครับ ทานคือคุณหลวงประกอบ ฯ รัฐมนตรีผเู ปนเจานายของผม"
คุณนายแมนเย็นวาบไปหมดทั้งตัว รีบยกมือไหวหลวงประกอบ ฯ อยางนอบนอม เต็มไปดวยความ
ประหวั่นพรั่นใจ เกรงวาลูกชายสุดที่รักของหลอน จะไดรับความเดือดรอนในสาเหตุนี้ คุณนายแมนนึกไมถึง
จริง ๆ วา กํารูญจะกลายเปนหลานชายของรัฐมนตรีคนสําคัญคนหนึ่งในคณะรัฐบาล
"สวัสดีเจาคะ"
ทานรัฐมนตรีรบี รับไวทนั ที
"สวัสดีครับคุณนาย" แลวคุณหลวงก็นั่งลงบนเกาอี้ตัวหนึ่ง
คุณนายแมนรีบแนะนําธิดาของทานใหรูจักกับ พณ ฯ หลวงประกอบ ฯ ในเวลาเดียวกันทานอธิบดี
ไดทรุดตัวลงนั่งอยางสงบเสงี่ยม ขณะนี้กํารูญนั่งไขวหางวางทาทางอยางโกเก ใหสมกับที่เขาเปนหลานชาย
ของรัฐมนตรี
พิศาลแสดงทาทีพินอบพิเทาตอกํารูญ จนออกนอกหนา
"ถาคุณบอกความจริง ใหผมทราบเสียแตแรกวาคุณเปนหลานของทาน ผมก็จะเรียนใหคุณแมทราบ
และใหคณ
ุ อยูบ า นของเราฟรีตลอดกาล แหม - คุณนี่ราวกับเจาเงาะในเรื่องสังขทองเชียวนะครับ ผมนึกไมถึง
จริง ๆ"
กํารูญยิม้ เล็กนอย แลวลุกขึ้น
"ผมจะไปพารัฐมนตรีมาอีก 5 คน ลวนแตเปนญาติผใู หญของผมทัง้ นัน้ ขณะนี้ทานซอนตัวอยูใน
หองนอนของผม"
หลวงประกอบ ฯ จุยปากดุหลานชายของทาน
"ที่ไหนกันวะ ญาติผูใหญของแกก็มีฉันเพียงคนเดียวเทานั้น"
กํารูญนัง่ ลงตามเดิม
"แตผมยังมีเสนใหญ ๆ อีกหลายเสนนะครับ ผูบังคับการตํารวจ ผูกํากับ อัศวินแหวนเพชร"
คุณนายแมนพูดเสริมขึ้น "ดิฉันไมใช นักเลงโต หร็อกคะ คุณกํารูญ คุณจะไดเอาตํารวจมาขูด ฉิ นั "
กํารูญรีบยกมือไหวคุณนายแมนทันที
"ผมพูดเลนนะครับคุณแม"
คุณแมซึ่งยังไมอยากเปนคุณแมสะดุงโหยง
"ไมมากไปหรือคะ"
"ไมมากหร็อกครับ ผมเคารพนับถือคุณแมเหมือนกับแมบังเกิดเกลาของผม ผมยังไมเคยเห็น
สุภาพสตรีบรรดาศักดิ์ คนใดที่จะมีทวงทาสงานาเกรงขามเหมือนกับคุณแมเลย"
ลอยพูดเสริมขึ้น
"เปนความจริง เสียงของคุณแมก็เพราะ กิริยามารยาทเปนผูดีมีสกุลทุกกระเบียดนิ้ว แลวก็ประทาน
โทษนะครับ.. .. .. .. ..คุณแมยังไมแกเลย ผูหญิงที่มีอายุในวัยเดียวกับ คุณแมลวนแตแกหงอมกันทั้งนั้น แต
คุณแมยังสวยสดชื่น ผูหญิงที่มีอายุมากแตยังสวยหาไดยากเต็มทน"
กํารูญทําตาเขียวกับเพื่อนเกลอของเขาเพราะเกรงวาลอยจะแปรพักตรจากพริง้

ทานรัฐมนตรีไดกลาวกับคุณนายแมนวา
"เจากํารูญหลานของผมไม ใครจะเอาถานครับคุณนาย เขากับลอยไดพากันมาเชาบานอยูที่นี่ ใชเวลา
วางใหหมดไปกับการเที่ยวเตร แตทั้งสองไดรับปากกับผมแลววาเดือนหนาจะทํางาน ผมจะชวยเหลือใหเปน
นายทหารอากาศทั้งสองคน เพราะตางก็สําเร็จวิศว ฯ มาจากจุฬาลงกรณทั้งคู คงจะไดยศเปนเรืออากาศตรี
อยางนอย"
ลอยยิ้มใหพณ ฯ ทาน
"เรืออากาศตรีก็นอยไปหนอยนะซีครับ คุณอา"
หลวงประกอบ ฯ ขมวดคิ้วยน
"แลวเธอจะเอายศอะไร"
"แฮะ แฮะ ขอจอมพลอากาศไมไดหรือครับ"
หลวงประกอบ ฯ ทําทาจะเขกศีรษะลอย ทําใหชายหนุมยกมือปองปดวุนไปหมด ตอจากนัน้ ทาน
รัฐมนตรีกับอธิบดี และ คุณนายแมนก็สนทนากันอยางสนิทสนม คุณนายแมนวา เมื่อทราบความจริงเชนนี้
หลอนก็ยินดีใหชายหนุมทั้งสองอาศัยอยูที่บานนี้ตลอดไป
แลวคุณนายแมนก็กลาวกับลูกชายของหลอน
"กลับบานกันเสียทีเถอะรือเรา ปลอยใหพวกกรรมกรเขาทํางานอยูที่นี่แหละ พรุง นี้ใหเขามาทําตอ
อีกหนึง่ วัน บริเวณบานจะไดสะอาดเรียบรอย และจะชวยใหคุณลอยกับคุณกํารูญสบายใจขึ้น"
"ครับ กลับก็กลับ"
สามแมลูกตางร่ําลาพณ ฯ หลวงประกอบ ฯ และอธิบดีนายธรรมมนูญกับสองสหาย กิริยาทาทาง
ของพิศาลที่เยอหยิ่งจองหองหายไปหมดแลว กอนจะออกไปจากหองรับแขก พิศาลไดยื่นมือใหกํารูญสัมผัส
"วันหลังไปเที่ยวบานผมอีกนะครับ พิศมัยอยูบานคนเดียวในตอนกลางวันหง็อยเหลือเกิน ถาคุณไป
คุยกับแกบางแกคงจะสบายใจขึ้น เห็นบนถึงคุณบอย ๆ"
คุณนายแมนพูดเสริมขึ้นทันที
"นั่นะซีคะ แมพิศมัยไมวาจะทําอะไรเปนตองเอยชื่อถึงคุณแมกระทั่งเขาหองน้ํา"
กํารูญสะดุง เล็กนอย
"แฮะ แฮะ ขอบคุณครับ"
สามแมลูกพากันออกไปจากหองรับแขก กํารูญกับลอยตามมาสงหนาระเบียงเรือนแลวกลับ
เขามาในหองรับแขก คราวนี้หลวงประกอบ ฯ เริ่มตนเลนงานหลานชายของทานทันที
"อาขอรองใหแกสิ้นสุดความเหลวแหลกแตเพียงเทานี้ ลอยก็เหมือนกันนะ เดือนหนาเริม่ รับราชการ
เสียที เกิดมาเปนคนจะอยูเ ฉย ๆ อยางไรกัน ไมวาใครก็ตองทํางานอาชีพดวยกันทั้งนั้น"
กํารูญยิม้ แหง ๆ
"ตกลงครับ ผมทํางานแนนอน ผมคงจะไดแตงเครื่องแบบเรืออากาศตรีอยางหรูหรา ถึงไมไดเปน
นักบินก็เปนทหารอากาศเชนเดียวกัน"

หลวงประกอบ ฯ หันมาทางเพื่อนเกลอของหลานชาย ซึ่งทานรักเหมือนลูกหลานของทาน
เชนเดียวกัน
"วายังไงนายลอยละลอง เลิกลอยเสียทีนะ อาดีใจมากถาเธอยอมเขารับราชการ"
ลอยทําตาละหอย
"ใหผมบวชเสียกอนไมดหี รือครับ ผมตั้งใจไวแลววาปนี้ผมจะบวชที่วัดเลงเนยยี่"
พณ ฯ หลวงประกอบ ฯ เมมปากแนน กระพริบตาถีเ่ ร็ว ลอยรีบยกมือไหวทานทันที
"อยาพูดอะไรเปนเลนไปหนอยเลยนาหลานชาย อารูสึกวาเธอนะพูดจาไมอยูกับรองกับรอยเลย การ
บวชนะอีกสองสามปคอยบวชก็ได ทําราชการใหเปนหลักเปนฐานเสียกอน อาก็ตง้ั ใจแลวทีจ่ ะชวยเหลือเธอ
กับกํารูญ เปนคนกับเขาเสียทีเถิดนะ"
"ขืนเอาแตเทีย่ วเตรสาํ มะเลเทเมาอยางนีก้ เ็ ห็นจะเอาตัวไมรอดแน สมัยนี้ไมเหมือนแตกอนคาของ
น้ําเงินมันถูก พลเมืองก็เพิ่มขึ้น ทุกคนจะตองขยันขันแข็งในการทํามาหากิน"
หลวงประกอบ ฯ พูดเสริมขึ้น
"อาไมเขาใจเลยวาเทาที่เธอ สองคนบําเพ็ญตนเปนหนุมเจาสําราญเชนนี้ ถาเธอทํางานเปนหลักเปน
ฐาน อาก็จะหาเมียใหเธอ"
สองสหายยิ้มแปน ตางกระพุม มือไหวทา นรัฐมนตรีดว ยความเคารพ แตไมมีใครพูดอะไร พณ ฯ
หลวงประกอบ ฯ เทศนากํารูญกับลอยอีกสักครูทานก็ชวนอธิบดีกลับ
กํารูญกับลอยตามออกมาสงหนาบาน รถเกงทั้งสองคันของทานรัฐมนตรีและอธิบดีจอดลึกเขาไป
ในตรอกหางจากบาน ของสองสหาย ประมาณรอยเมตร
หลังบานรัฐมนตรีหลวงประกอบ ฯ ที่วางในเขตสวนดอกไมกลายเปนเรือนบังกาโลหลังหนึ่ง หลวง
ประกอบ ฯ กับนายธรรมนูญไดออกเงินกันคนละ 40,000 บาท สรางบังกาโลหลังนี้ขึ้นเพื่อใหเปนที่อยู
ที่อาศัยของ กํารูญกับลอยตอไป
บังกาโลหลังนี้กวางขวางมาก ผูรับเหมาปลูกใหโดยไมคิดกําไรแมแตบาทเดียว คิดคาแรงและคาของ
ใชในการกอสรางเทาที่ไดจายไปจริง ๆ เทานัน้ มันเปนเรือนบังกาโลที่ทันสมัยที่สุด มีหอ งนอนขนาดใหญ
สองหอง มีหอ งสวมหองน้าํ อยูใ นหองนอน มีหองรับแขก และระเบียงทางหลังบานซึ่งติดตอกับหองครัว
และ หองน้าํ กับ หองพักของคนใชอีกสองหอง
หลวงประกอบ ฯ ไดใหคุณหญิงผองศรีภรรยายอดรักของทานซื้อเครื่องเรือนใหชายหนุมทั้งสอง
เหมือน ๆ กัน สิ้นเงินไปหลายหมื่น บังกาโลหลังนี้ทาสีฟางามตา แตสองสหายยังไมยอมมา อยูบ า นใหมของ
เขา คงอยูที่บานเชาของคุณนายแมนนั่นเอง บัดนี้สองสหายไดเขารับราชการแลว เปนนายทหารแหง
กองทัพอากาศ และมียศเปนเรืออากาศตรีเทา ๆ กัน ทั้งนี้ก็ดวยความกรุณาของพณ ฯ หลวงประกอบ ฯ
นัน่ เอง
วันนัน้ ตรงกับวันเสาร และตรงกับวันทําพิธีหมั้นระหวาง เรืออากาศตรีกํารูญ โรจนรัตนกับนางสาว
พิศมัย วรรณพิลาศ ที่บานคุณนายแมน ถนนรองเมือง

พิธีหมั้นจะเริ่มตนในเวลา 14.30 น. ตรงตามฤกษ ดังนัน้ พอไดเวลา 14.00 น. หลวงประกอบ ฯ ก็พา
คุณหญิงผองศรีภรรยายอดรักของทานและคุณนายประพิศนาสาวของกํารูญมาที่บานคุณนายแมน ฝายเจาสาว
ไดตอนรับขับสูเปนอยางดี ญาติผูใหญของเจาสาวหลายคนรออยูพรอมหนาแลว
จนนกระทัง่ 14.30 น. เจาบาวก็ยังไมมา
หลวงประกอบ ฯ บนพึมพัม คุณนายประพิศโกรธหลานชายหัวฟดหัวเหวี่ยง หลอนหันมาเลนงาน
ลอยเบา ๆ
"วายังไงจะพอลอย ปานนี้แลวพอเทวดายังไมมาอีก"
ลอยยิ้มแหง ๆ เขาแตงเครื่องแบบเรืออากาศตรีอยางหรูหรา
"ยังไงก็ไมทราบครับคุณนา ตอนเทีย่ งนัง่ รถมาดวยกันจากดอนเมือง พอมาถึงบานก็แยกกัน กํารูญ
เขาวาเขาจะไปหาซื้อของใชที่บางลําภูแลวจะเลยดูหนังรอบบายดวย"
คุณนายประพิศเศรษฐีนีหมายลืมตาโพลง
"ไปดูหนังรอบบาย.. .. ตายแลว กวาหนังรอบบายเลิกก็ราว 4 โมงเย็น แลวนี่จะทําอยางไร โธ กํารูญนี่มันเหลวไหลเหลือเกิน"
พิศาลเดินเขามาในหองรับแขกอยางรอนรน
"คุณกํารูญมาแลวครับ"
ญาติฝา ย กํารูญตางถอนหายใจโลงอกไปตามกัน เสียงจอกแจกจอแจดังขึน้ ทั่วหองรับแขก ฟอรดเกง
คันใหญและใหมเอี่ยมคลานเขามาในบานคุณนายแมนอยางแชมชา รถคันนี้หลวงประกอบ ฯ ไดซื้อให
หลานชายของทานเมื่อสองสามวันนีเ้ อง สวนลอยนายธรรมนูญไดซื้อเบิ๊กเวิ๊ดใหมเอี่ยมใหเขาเชนเดียวกัน
กํารูญแตงเครือ่ งแบบนายทหารอากาศชุดสีขาว ตามปกติเขาเปนชายหนุมรูปงามอยูแลว เมือ่ ไดแตง
เครื่องแบบนายทหารรสัญญาบัตรกองทัพอากาศเขาก็สงาและภาคภูมขิ น้ึ อีกมาก
ชายหนุมบังคับรถใหหยุดนิ่งหนาตึก เมือ่ ดับเครือ่ งยนตเรียบรอย กํารูญก็เปดประตูกา วลงจากรถ
และเดินขึ้นบนตึกอยางสงาผาเผย พณฯ หลวงประกอบ ฯ พาลอยออกมารับหลานชายของทาน ตัง้ ใจจะ
เทศนากํารูญทีเ่ ขามาโอเอเลยกําหนดฤกษ
แตแลว ทานรัฐมนตรีกต็ กตลึงพรึงพริด ทานจองตาเขม็งมองดูกาํ รูญแลวพูดขึ้นดวยเสียงอันดัง
"เฮย - ทําไมแกทะเลนติดบานาวาอากาศตรี"
กํารูญยิม้ แหง ๆ
"คือวา.. .. ผม.. .. .. ผมเห็นวาวันนี้เปนวันสําคัญในชีวิตของผมกับพิศมัย ผมก็เลยถือโอกาศประดับ
ยศนาวาอากาศตรี เพื่อเปนศุภนิมติ รอันดีงามของผม ที่ชาไปเพราะมัวไปซื้ออินธนูที่สี่แยกคอกวัวครับเลยมา
ชาไปหนอย"
หลวงประกอบ ฯ จุยปาก
"เรือ่ งมันติดตารางเชียวนะแก"
กํารูญหัวเราะ
"ผมเปนหลานรัฐมนตรี เรื่องเล็กเทานี้ถึงกับติดตารางก็ผิดไปละครับ"

หลวงประกอบ ฯ เมมปากแนน มองดูหลานชายของทานอยางเคือง ๆ แลวทานก็กลาวถามวา
"อินธนูเรืออากาศตรีอยูไ หน"
กํารูญยกมือตบกระเปาขางขวา
"อยูใ นกระเปานีค่ รับ"
ทานรัฐมนตรียกมือเกาศีรษะอยางเดือดดาลหลานชายของทาน
"ถอดยศนาวาอากาศตรีออกเดี๋ยวนี้ แลวติดอินธนูเรืออากาศตรีแทน แกนี่ชางไมรูประสาอะไรเลย
ดันติดเขาไปได แกติดมาจากไหนวะกํารูญ"
กํารูญหัวเราะเบา ๆ
"ติดมาจากรานครับ ผมขับรถผานพวกทหารอากาศชั้นเรืออากาศตรีโทหรือเอก เขาตะเบะให
ผมพรึ่บพั่บไปหมด"
หลวงประกอบ ฯ ตวาดแวด
"เอาออกเดี๋ยวนี้ เปลี่ยนบาเสียกอนแลวรีบไปในหองรับแขก แกนี่รุมรามเหลือเกินโวยผาซี"
กํารูญพยักหนาเรียกเพื่อนเกลอของเขา ซึ่งยืนกันอยูขางหลังทานรัฐมนตรีใหเขามาหา แลว
ลวงกระเปาหยิบอินธนูเรืออากาศตรีออกมาคูหนึ่งสงใหลอย
"ชวยเปลีย่ นใหทเี ถอะวะลอย"
พณฯ หลวงประกอบฯ จุยปากจึ๊กจั๊กหมุนตัวกลับเดินเขามาในหองรับแขกดวยความอิดหนาระอาใจ
เมือ่ เขามาในหอง คุณหลวงก็นั่งลงขาง คุณหญิงผองศรีภรรยายอดรักของทาน แลวทานก็พูดคุยกับคุณนาย
แมน กับพวกญาติผูใหญาของพิศมัย ซึ่งขณะนี้พิศมัยนั่งหนางอเปนมาหมากรุกอยูขางทานอธิบดีธรรมนูญผู
เปนพีเ่ ขยของลอย
อีกสักครูหนึ่ง สองสหายก็พากันเขามาในหองรับแขก ทุกคนพากันมองดูเขาเปนตาเดียว เรืออากาศ
ตรี กํารูญ เปลี่ยนอินธนู เรียบรอยแลวแตอินธนูนาวาอากาศตรีผูนน้ั ปรากฏอยูบ นบาของเรืออากาศตรีลอย
ธรรมนูญสะดุง เฮือกสุดตัว บุย ใบบอกนองชายของเขา ให รูว า เขาบังอาจ ติดเครื่องหมายยศ นาวา
อากาศตรีซึ่งเปนการผิดกฎหมาย แตลอยโบกมือหามไมใหพูดวากระไร แลวเดินเขามานั่งขางระรินพี่สาวของ
เขา
ทุกคนหัวเราะคิกคักไปตามกัน เมื่อแลเห็นลอยประดับเครื่องหมายยศนาวาอากาศตรีอยางโกหราน
หลวงประกอบ ฯ จองตาเขม็งมองดูลอยซึง่ เปรียบเหมือนหลานชายของทาน ลอยหยุดยิ้มทันที
เมื่อสพตากับหลวงประกอบ ฯ คุณหลวงกระซิบกระซาบกับลอยเบา ๆ แตเสียงกระซิบนั้นแข็งกราว
"ออกไปนอกบานแลว เปลี่ยนอินธนูเสียใหเรียบรอย ถาแกติดเครือ่ งหมายยศนาวาอากาศตรี อาจะ
โทรศัพทบอกใหสารวัตรมาเอาตัวแกไป"
ลอยสะดุงเฮือก จัดแจงเปลี่ยนอินธนูทันทีแตก็ทุลักทุเลไมนอย กวาจะเปลี่ยนอินธนูเสร็จ
ในที่สุดพิธีหมั้นก็เริ่มตน พณ ฯ หลวงประกอบ ฯ ไดประกาศ การหมัน้ ใหทป่ี ระชุมทราบ เมื่อ
สิ้นสุดสุนทรพจนของทานรัฐมนตรี คุณนายแมนก็ไดกลาวขอบคุณบรรดาทานผูมีเกียรติผูที่ไดมาประชุม
พรอมกันในวันนี้ หลังจากนั้นเรืออากาศตรีกาํ รูญ ก็ไดทําพิธีสรวมแหวนหมั้นใหเจาสาวของเขา

แหวนเพชร 5 กะรัตพอเหมาะพอเจาะกับนิ้วนางมือซายของพิศมัยพอดี ทัง้ นีเ้ พราะกํารูญไดวัดนิว้
ของหลอนไวเรียบรอยแลว เมือ่ เขาสรวมแหวนหมั้นใหพิศมัยเรียบรอย กํารูญก็หันมาถามแมยายในอนาคต
ของเขา
"มีการจูบกันดวยไหมครับคุณแม"
คุณนายแมนทําคอยนแลวหัวเราะเสียงกรอย
"อา - ไมตอ งหร็อกคะ เราเปนคนไทยไมใชฝรั่ง"
กํารูญยิ้มแปน
"ถายังงั้นพิธีนี้ก็จบลงเรียบรอยแลวครับ"
"คะ เรียบรอยและมีเกียรติที่สุด ตอไปนี้ดฉิ นั ขอเชิญทุก ๆ ทานรับประทานน้าํ ชาอยางกันเอง"
พูดจบสาวใชของคุณนายแมนรวม 4 คน ก็เดินเขามาทางหลังตึกเปนแถว ทุกคนถือถาดเล็ก ๆ ใส
ถวยน้ําชาและขนมตาง ๆ สําหรับแขกคนละชุด กํารูญและพิศมัยหนาแดงระเรื่อผิดปกติเต็มไปดวยความสุข
กายสบายใจ พิธีหมั้นถึงแมจะจัดทําอยางเงียบ ๆ ก็ไดเปนไปอยางสมเกียรติทีเดียว เพราะรัฐมนตรีหลวง
ประกอบ ฯ เปนนักการเมืองชัน้ นําคนหนึง่ ของประเทศไทย

ในที่สุดก็ถึงวันมงคลสมรสระหวางเรืออากาศตรี กํารูญ โรจนรัตน กับนางสาวพิศมัย วรรณพิลาศ
กับเรืออากาศตรีลอย ลอยนภากับนางสาวพริ้ง แดงอมเขียว ซึ่งพิธีมโหฬารนี้ทานรัฐมนตรีหลวงประกอบ ฯ
ไดจดั ทําขึน้ ทีบ่ า นของทานนั่นเอง และทานไดเปนเจาภาพใหแกคูบาวสาวทั้งสองคูนี้
พริง้ หรือนาอวนแมบา นของชายหนุม ทัง้ สองไดปฏิวตั รตนเองใหม คือดัดผมใหมจากรานดัดผมที่มี
ชื่อเสียงแหงหนึ่ง ตกแตงใบหนาอยางงดงามผิดปกติ ทาปากสีแดง ถึงแมวาพริ้งมีอายุในราว 45 ป เมือ่ พริง้ ได
แตงกายโออาและสงเสริมความงามใหดีเดนขึ้น เจาสาวของลอยก็สวยสดชื่นอยางนาประหลาด ทาทางสงา
งามราวกับเจาหญิงในราชนิกูล ความอวนใหญของพริ้งไมทําใหพริ้งนาเกลียดเลย เพราะพริง้ มีผวิ เนื้อขาวผอง
พิธีหลั่งน้ําพระพุทธมนตใน การประสาทพรไดเริม่ ตน ในราว 16.30 น. เจาบาวและเจาสาวสองคู
หมอบอยูบนตั่งเทาสิงหและแตงกายคลาย ๆ กัน กํารูญกับลอยแตงเครื่องแบบเรืออากาศตรีสีขาว สวนพริ้ง
กับพิศมัย สรวมเสือ้ กระโปรงชุดวิวาหสชี มภูออน เบื้องหลังของเจาสาวมีนายทหารอากาศสองคนและหญิง
สาวรางสคราญอีกสองคนทําหนาที่เปนเพื่อนเจาบาวและเพื่อนเจาสาว หองพิธีคอื หองสมุดของบานทาน
รัฐมนตรีนน่ั เอง หญิงสาวสองคนถือพานทองใสของชํารวยยืนที่ประตูทางออกดานขางตึก
เมื่อไดเวลาฤกษ ทานจอมพลผูเฒาเจาพระยารณยุทธพิชิต อดีตเสนาบดีกระทรวงกลาโหมก็ได
ขึ้นมารดน้ําพระพุทธมนตและประสาทพรเปนคนแรก หลังจากนัน้ บรรดารัฐมนตรี ขาราชการชัน้ ผูใ หญทง้ั
ฝายทหาร และพลเรือนตลอดจนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ก็ผลัดเปลี่ยนหนากันเขามารดน้ําใหคูบาวสาวมี
จํานวนไมต่ํากวา 30 ทาน

พิธีหลั่งน้ําพระพุทธมนตและประสาทพรไดสิ้นสุดลงในเวลาเกือบ 18.00 น. ทั้งนี้ก็เพราะมีแขกมาก
นัน่ เอง รถยนตเกงแบบทันสมัยยี่หอตาง ๆ จอดอยูเรียงรายที่ถนนหนาบานทานรัฐมนตรียาวเหยียด เจา
พนักงานตํารวจจราจรไดทําหนาที่ใหความสะดวกตลอดเวลา
คืนวันนั้นเอง เวลา 19.00 น. เจาบาวและเจาสาวซึ่งไดแตงงานกันโดยถูกตองประเพณีนิยม แลวก็ได
เชิญมิตรสหายของเขาประมาณ 300 คนมารับประทานอาหาร ค่ําแบบโตะจีนที่สนามใหญหนาบานของทาน
รัฐมนตรี
เพือ่ น ๆ ของเรืออากาศตรีลอยตางพากันกระเซาเขา สรรพยอกหยอกลอเขาที่มีเมียแก แตลอยยิ้ม
ระรืน่ เขาบอกกับเพือ่ น ๆ ของเขาวาเขามัน่ ใจวาเขาเลือกคูค รองไมผิด เพราะพริง้ เปนผูด ตี กยาก อดีตของพริง้
เปนลูกสาวของเจาคุณพานทองคนหนึง่ แตเปนลูกเมียนอย พริ้งเคยอยูในวัง เคยผานชีวิตที่หรูหรามาแลว
แตชตาชีวิตเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได เมื่อพริ้งยากจนลง พริ้งก็ยึดอาชีพเปนแมบานเรื่อยมา และไมวาจะอยูกับ
นายจางคนไหน นายจางก็มักจะพอใจหลอน พรหมลิขิตไดดลบรรดาลใหพริ้งมาเปนแมบานของเขา และ
พรหมลิขิตอีกนั่นแหละ ที่ทําใหเขาไดพริ้งหรือนาอวนเปนภรรยายอดรัก
การกินเลี้ยงสิ้นสุดลงในเวลา 20.30 น. หลังจากไดกลาวคําอวยพรอยางซ้ํา ๆ ซาก ๆ แลว พวกแขกก็
ยอย ๆ กันลากลับซึ่งลวนเปนเพื่อนสนิทของเจาบาวและเจาสาวทั้งสิ้น
พอไดเวลา 21.30 น. ก็มีการทําพิธีสงตัวตามทําเนียม หลังจากนั้นเจาบาวเจาสาวทั้งสองคูก็ขลุกอยู
ในหองนอนของตนและไดมี โอกาศเปนตัวของตัวเองอยางเต็มที่ บังกาโลหลังใหมหลังนั้นเปรียบเหมือน
สวรรคของ คูบาวสาว ทั้งสองคูแสงไฟฟาสองสวางจาราวกับกลางวัน
จนกระทั่ง 24.00 น. เจาบาวและเจาสาวก็ยังไมนอน ขณะนีบ้ า นของ พณฯ หลวงประกอบฯ อยูใน
ความสงบเงียบแลว เรืออากาศตรีกํารูญกับพิศมัยตางแตงกายลําลองอยางอยูกับบาน กํารูญสรวมกางเกงแพร
สีเขียวและสื้อยืดแขนสั้นคอกลม สวนพิศมัยสรวมเสื้อนอนชุดสีฟาปลอยผมสยายยาว
"ทําไมถึงทําหนาเศราอยางนี้ละจะ" กํารูญกลาวถามเจาสาวของเขา ขณะที่เขาพาหลอนออกมายืน
เลนหนาระเบียงเรือน พิศมัยหันมามองดูเขาแลวยิ้มใหเขา
"แดงอดคิดถึงคุณแมไมไดคะ แดงไมเคยพลัดพรากจากคุณแมเลย เพิ่งจะจากทานในวันนี้ซึ่งแดงรูดี
วาแดงไมมีหวังที่จะไดอยูรวมทุกขสุขกับทานอีกแลว"
เขายกมือจับคางหลอน
"แดงคิดมากไมเขาเรื่อง ผูหญิงที่ฉลาดยอมรูดีวาอยูกับผัวนั้นมีความสุขยิ่งกวาอยู กับ แมเปนไหน ๆ
เมื่อผัวทําไมถูกใจเรา เราก็ดา ไดวา ไดหรือจะเอาอะไรแพนกบาลบางก็ยงั ได สวนแมของเราผิดถูกเราก็ตองนิง่
อยาไปคิดอะไรใหมากเลยที่รัก พีร่ บั รองวาพีจ่ ะเปนผัวทีด่ ีของแดงตลอดไป พี่จะยอมใหแดงโขกสับดาวา จะ
ทุบตีอยางไรก็สุดแทแตแดงเถิด ขออยางเดียวอยาใหถึงกับหูหนวกตาบอดก็แลวกัน"
"โถ - แดงไมใชผูหญิงสาระเลวนี่คะจะไดใชอํานาจทุบตีดาวาผัว"
ชายหนุมแกลงอาปากหาวดัง ๆ
"พี่งวงเต็มทนแลวแดงจา เขามุง กันเถอะแดง"
พิศมัยสะดุงเล็กนอย

"งวงก็ไปนอนกอนซีคะ"
"อาว - ไหงพูดอยางงี้ละแดง ไปนอนเถอะจะดึกแลว พี่มีนิทานหลายเรื่องที่จะเลาใหแดงฟง แต
ไมใชเรื่องยายกะตานะจะ เอะ.. ..เสียงหมาที่ไหนหอน"
พิศมัยอาปากหวอ
"อุย ตาย.. .. ..พูดอะไรก็ไมรู คุณลอยแกรองเพลงตางหาก"
"ออ" กํารูญพูดยานคาง "พี่นึกวาอายโตนี่ของคุณอามันหอนเสียอีกแหม – เพือ่ นพี่คนนีส้ าํ คัญนัก
เสียงรองเพลงคลายกับเสียงหมาหอนไมมีผิด ไปแอบดูมันซิแดง ขณะนี้ลอยมันคงจะมีความสุขมาก อันทีจ่ ริง
ก็สมกันนะจะแดง ไมผิดอะไรกับกิ่งทองหลางกับใบมะมวง พี่สงสัยวาอายลอยอยูรวมกับยายพริ้งไดสองป
ยายพริ้งก็จะคงชิงตายเสียกอนเพราะความแกชราของแก"
พิศมัยคอนเขา
"พี่พูดอยางนี้แดงไมชอบเลย เดี๋ยวนาพริ้งไดยินเขาแกก็จะโกรธพี่เทานั้น ความจริงนาพริ้งก็ไมไดแก
เทาใดนัก สวยเสียกวาสาวบางคนเสียอีก"
กํารูญจูงมือเจาสาวเดินเขามาในหองกลางแลวตรงมาหยุดยืนหนาหองนอนของลอยกับพริ้ง ประตู
หนาหองปดใสกลอนแลว แตแสงไฟในหองยังสองสวางจา กํารูญพยายามแข็งอกแข็งใจฟงเพลงที่เพื่อนเกลอ
ของเขากําลังรองใหเจาสาวฟง เสียงเพลงดังกังวานลั่นเรือนบังกะโลระคนกับเสียง เหาของสุนกั ขตวั หนึง่ ทีด่ งั
มาจากบนตึกใหญ
รักพริง้ เขาแลว.. ..เปนไร
รักจนคลั่งไคล.. ..จริงจัง
พริ้งรักใครหรือยัง.. ..หวานใจ
หวั่นใจวาคงไมแคลว
รักพริง้ เขาแลว.. ..จนได
บอกแลวไมวันไหน
คงเผลอใจเขาสักวัน.. .. ..
กํารูญยกมือทุบประตูหองคอนขางแรงสามสี่ครั้งแลวรองเอ็ดตะโร
"ลําบากนักก็อยารองเลยโวย เสียงของแกเหมือนกับกาละมังราว"
แลวเขาก็ความือ เจาสาวของเขาพาวิ่งเขาไปในหองซึ่งอยูตรงขามกัน กํารูญจัดแจงปดประตูใส
กลอนพอดี เขากลัววาลอยจะออกมาเตะเขานั่นเอง
สองหนุมสองนางเต็มไปดวยความสมบูรณพูลสุขอยางลนเหลือ ตางฝายตางใหคํามั่นสัญญากันวา
จะรักกันซื่อสัตยตอกันไปจนกระทั่งโลกถลมฟาทลาย
พณ ฯ หลวงประกอบ ฯ และอธิบดีธรรมนูญตางรูสึกโลงใจไปตามกันเทาที่ไดสรางอนาคตใหลอย
กับกํารูญไดสําเร็จในครั้งนี้ ระรินพี่สาวของลอยและคุณนายประพิศนาสาวของกํารูญมีความสบายใจอยาง

ที่สุด ทุกคนไดพยายามมาสองปแลวที่จะใหชายหนุมทั้งสองเลิกบําเพ็ญตนเปนหนุมเจาสําราญ นายรุง ลอย
นภาแปลกใจเหลือที่จะกลาวเทาที่นองชายของเขา ไดภรรยาที่มีอายุแกกวาตั้ง 20 ปเปนอยางนอย แตแลวเขา
ก็คิดวามันเปนเรื่องของความพอใจและเสรีภาพกับความรักซึ่งรักแทนั้นยอมไมมีอะไรขัดขวาง

จบบริบูรณ
พิมพที่ ร.พ. ลอเมงเซ็ง เลขที่ 192 ถนนบํารุงเมือง พระนคร
นายประยูร พิศนาคะ ผูพิมพและผูโฆษณา 2498

