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พล นิกร กิมหงวน

เมือ่ หญิงเปนชาย
ป. อินทรปาลิต
วันอาทิตย
คณะพรรคสามเกลออยูกันพรอมญาติ เปนวันที่ใคร ๆ เขาพักผอนการงาน เวนแตดอกเตอรดิเรก
ณรงคฤทธิ์คนเดียวเทานัน้ ทีข่ ลุกอยูในหองวิทยาศาสตรจนไมเปนอันกินอันนอน ปลอยผมเผาหนวดเครายุงเหยิง
หมอนี่ถา ไมชงิ เปนบาเสียกอนก็จะตองเปนนักวิทยาศาสตรทม่ี ชี อ่ื เสียงทีส่ ดุ ในโลก นายณรงคฤทธิ์ไมเอาใจใสกับ
สิง่ ใด ๆ ทั้งนั้น แมกะทัง่ ประภาเมียรักวันหนึ่ง ๆ ก็แทบจะไมไดพูดอะไรกันเลย
วันนี้,
พล,
นิกร,
กิมหงวนไมไดไปเที่ยวไหนเนื่องจากอากาศรอนอบอาวนั่นเอง
อาเสีย่ ถึงกับนุง ผาขาวมาผืนเดียว บนพึมพัมมาตั้งแตเชานัยตาขวาง ๆ ชอบกล เห็นอะไรกีดหนาขวางตาไปหมด
มีทาทางคลายๆ กับคนวิกลจริต
สวนเจาคุณปจจนึก ฯ แชอยูในอางอาบน้ําในหองน้ําตั้งแตตอนสาย
ไขน้ําเสียเต็มอาง.
อากาศเดือนมีนาคมทําใหคนมีสตางครอนมาก สามเกลอไดปรึกษาหารือกันวา ในราววันที่ ๒๐
จะพากันไปพักผอนตากอากาศ
แตยงั ไมทราบวาจะไปไหนดี
หัวหินหรือศรีราชาหรือสงขลาก็เคยไปแลว
อยางไรก็ตาม ภายในวันที่ ๒๐ เดือนนี้ พล, นิกร, กิมหงวน จะตองเดินทางไปจากพระนครแน ๆ
ความมีสตางคทําใหรูสึกรอนจนแทบจะทนไมไหว.

ในราว ๑๓ นาฬิกาเศษ.
เจาคุณปจจนึก ฯ ขึน้ จากน้ําแลว ทานนุงกางเกงแพรดําสวมเสื้อกุยเฮงผาปาน ประแปงหนาขาววอก
ทาน้ําอบไทยหอมฟุง เจาคุณเดินเตรอยูที่เฉลียงหลังตึก ลมวาวที่พัดผานมาทําใหคลายความรอนลงไดบา ง.
ขณะทีเ่ จาคุณกําลังยืนรับลมอยูท เ่ี ฉลียงหลังตึก
อาเสี่ยก็เดินหัวเราะออกมาจากหองของเขา
กิมหงวนนุงกางเกงไทยขาสั้น สวมเสื้อกลาม เรือนผมยุงเหยิงทาทางไมมีความสุขสบายเสียเลย.

" โวย ! รอนเหลือเกินโวย " อาเสี่ยตะโกนลั่น แหงนหนามองดูดวงอาทิตยแลวสดุง " ชักรถขึน้ ไปสูง ๆ
หนอยเถอะโวย ผูคนจะตายโหงหมดแลว วัทโธ "
เจาคุณหัวเราะหึ ๆ ทานรูน สิ ัยของกิมหงวนดี เขาเปนคนโมโหฉุนเฉียวอยางนี้เสมอ.
" อายหลานชาย รอนมากนักเชียวรึ ? "
อาเสี่ยมองดูเจาคุณปจจนึก ฯ แลวยกมือทาวสะเอว
เจาคุณเห็นเสี่ยหงวนนัยตาขวางก็ชักใจไมดี
กิมหงวนยิ้มอยางนากลัว แลวพูดเสียงหาว
" คุณอาใชไหมครับ ? "
เจาคุณสะดุงโหยง
" เออ - ก็ขานะซิ บา - ทําไมถึงปลอยใหผมเผายุง เหยิงยังงี้ละ โวย อาบน้ําอาบทาเสียบางซี อายหลานชาย,
จะไดสบายอกสบายใจ "
อาเสี่ยเคนหัวเราะ
"อาบอะไรกันครับ น้ําในกอกมันยังรอนยังกะเดือด อาบแลวขึ้นมาตัวยังไมทันแหง เหงื่อออกอีก เฮอ ดูๆ คลายกับวาพระอาทิตยขึ้นสองดวงยังงั้นแหละครับ "
เจาคุณยกมือแปะหัวลานแลวทําปากจู
"เฮ - อยาใหมันพาดพิงมาถึงขาเลยนา "
เสี่ยหงวนหัวเราะ ยกมือเสยผมใหเรียบรอย
" ก็จริง ๆ นี่ครับ รอนอะไรยังงี้ก็ไมรู ผมเห็นจะบาในวันสองวันนี้เปนแน อายเรื่องที่อากาศมันรอนจัดนะ
คุณอารูไหมครับวา มันเปนเพราะอะไร ?"
เจาคุณปจจนึก ฯ ทําตาปริบ ๆ
"เอ - ถาไมดเี สียแลวละแก "
" อาว- ผมอยากรูเ หตุผลนี่ครับ "
เจาคุณกลืนน้ําลายเอื๊อก
" อากาศรอนนะเรอะ ? " ทานพูดยิ้ม ๆ "ตามตําราภูมิศาสตรวาโลกเราหมุนมาใกลดวงอาทิตย "
อาเสีย่ พะยักหนาหงึก ๆ
" แลวทําไมถึงเสือกหมุนเขาไปใกลมนั ละครับ บอกผมหนอยเถอะนา ใครเปนคนทําใหโลกหมุน
และการหมุนของโลกนัน้ หมุนอยางไร ?"
เจาคุณทําคอยน
"โลกหมุนเพราะความดึงดูดของดวงอาทิตย ลักษณะการหมุนของโลกนั้น - งา - หมุนจากขวาไปซาย
เขาใจหรือยังละ ? "

กิมหงวนนิ่งตรึกตรอง
" โลกเรานะ มันลอยอยูหรือแขวนอยูกับอะไรครับ ? "
เจาคุณอาปากหวอ นึกในใจวา กิมหงวนเริ่มมีสติฟนเฟอนไปแลว
" ลอยอยูในอากาศโวย ไมใชแขวน "
อาเสีย่ หัวเราะ
" คุณอาเชื่อหรือวา น้าํ หนักโลกตัง้ หลายแสนลานตัน สามารถจะลอยอยูได ฝรั่งมันโกหกครับ
ผมไมเชือ่ เปนอันขาด โลกเราจะตองแขวนติดไวกับอะไรสักอยางหนึ่ง เชนเดียวกับเราแขวนตะเกียง "
" เออ - ตามใจแกเถอะวะ แกไปนอนพักผอนเสียเถอะไป โธ - เมื่อเชานี้ยังดีอยูนี่นา "
กิมหงวนผิวปากเบา ๆ แลวหัวเราะขึ้นมาดัง ๆ โดยไมมีเหตุผล
" ฟง - ฟงผมพูด
พระอาทิตยน่ีนะ
พอตกค่าํ ก็ลวงลับไป
และพระจันทรขึ้นมาแทนที่
แตพระอาทิตยจะกลับมาอีกพรุงนี้เชา
แลวพระจันทร ก็ลาไป
เฮอะเหอ
ดอกไมทั้งหลายนอนหลับ
แตมันหาตายไม เมื่อรุงเชาพระอาทิตยสองแสง มันจะชูกานไกวกิง่ รับแสงทิณกร คุณอาคิดดู – คิดดูใหดีเถอะครับ
หรือขี้เกียจคิดก็ตามใจ หรือคิดแตคดิ ไมออกผมก็ไมวา หรือคิดไมออกแตจะพยายามคิดใหออกก็สุดแลวแต จริงๆ
นะครับ ไมใชผมแกลงพูด ทฤษฎีแหงการทําตุงชางปอเปยะยอมแพรไปในสังคมทั้งหลาย มนุษยเราทุกวันนี้
ถึงแลวซึง่ ความสาปแชงของพระเปนเจา พระองคคือทาวมหาพรหม คือพรมผืนใหญ ไดสาปใหพวกเราตกนรก
ทั้งเปน " พูดจบกิมหงวนก็ตะโกนสุดเสียง " รอนโวย ! "
เจาคุณปจจนึก ฯ ถอยหลังกรูด ๆ ทําหนาเหมือนกับจะรองไห
" ออย ! อายหงวน "
อาเสีย่ ยักคิว้ แผล็บ ทรุดตัวลงนั่งคุกเขาในทาออนวอนพระเจา
" โอ - พระเปนเจาเจาขา ขาพระองครอนเต็นทนแลว โปรดประทานอากาศใหเหมือนกับในโรงเฉลิมกรุง
สักครึ่งวันเถอะเจาขา "
" วา ! " เจาคุณรองลั่น " โธ - หงวนเอย ไป – ลงไปหาดิเรกกับอาเถอะ ใหมนั ชวยแกไขให
ถาอาการของแกมันมากขึ้นก็จะลําบากนา "
กิมหงวนคอย ๆ ลุกขึ้นยืน
" ออ - ผมไมบา หรอกครับ ทําไมผมจะตองเปนบา ในเมือ่ ความบาทัง้ หลายไมใชเปนกรรมสิทธิ์ของผม "
เจาคุณถอนหายใจเบา ๆ
" โธ - แกพูดจนฟงไมรูเรื่องแลว "
อาเสีย่ เคนหัวเราะอีกครัง้ หนึ่ง

" คุณอาไมรเู รื่อง ฮะ - ฮะ โดยฉะเพาะอยางยิง่ ผมพูดภาษาไทยคุณอาฟงไมออก อนิจจา, วิกฤติการณ
ยอมผันผวนเหมือนกับคนที่กินยาถายแลวไมถาย คุณอาจะเอาความแนนอนอะไรกับมันครับ คนเราเกิดมาแลว
ชาติหนึง่ ควรคํานึงถึงชาติศาสนา สมเด็จพระมหาธีระราชเจาทรงพระราชนิพนธไวอยางนี้ คิดดูเถอะครับ
โดยนัยยะของเหตุทป่ี ถุ ชุ นลวงรูไ มถงึ
จึงเกิดเปนเครื่องที่มนุษยตองรบราฆาฟนกัน สมดังทีพ่ ระบรมศาสดา
ของเราทํานายไววา พุทธศาสนากาลเมื่อครับสองพันหารอยปแลว โลกจะเกิดกลียุค เชื่อผมเถอะครับ
เขาปนเขาทําเครื่องยนตรกลไก ฝงสงฝงเสา หางสงหางเสือ กานแดงกานดํา น้าํ รอนน้าํ ชา ตะเฆบก จิง้ จกปา
ฮะฮา, หลอกเด็กหลอกเล็ก หัวลงหัวลาน มะอกมะอึก อะไรเหลานี้เปนปฏิคมที่มนุษยจะตองปฏิบัติ
และปฏิเสธไมได เพื่อการปฏิวัตร ดวยปฏิภาณอันเฉียบแหลม ไมใหเกิดปฏิพนั ธิร์ ะหวางผูชายตอผูช าย
หรือผูหญิงตอผูหญิง "
เจาคุณปจจนึก ฯ กะโดดตัวลอย วิ่งโครมครามไปทางเฉลียงตึก หามลอพรืดหยุดหนาหองนายพัชราภรณ
ยกมือตบประตูดัง ๆ
" พล ! พลโวย ! "
" ครับ " เสียงขานรับ " อะไรกันครับคุณอา ? "
" เร็ว - ออกมาเร็ว ๆ อายหงวนมันเปนบาแลว "
บานประตูกะจกฝาถูกเปดออกโดยเร็ว พลแตงกายลําลองอยางอยูกับบานมองดูเจาคุณปจจนึกฯ ดวยความ
ตื่นเตน
" อายเสี่ยหรือครับเปนบา ? "
" เออ - มันพูดเลอะเทอะ ฟงไมรเู รื่องแลวออกไปดูมนั หนอยซิ"
พลขมวดคิ้วยน
" ไหน - มันอยูไหนครับ ? "
เจาคุณบุยใบไปทางเฉลียง
" โนน - มันยืนอยูโนน กําลังบนพึมพัมทีเดียว "
นายพัชราภรณเดินออกไปจากหอง พาเจาคุณปจจนึกฯ ไปหากิมหงวน อาเสี่ยแลเห็นพลก็ยิ้มใหเพื่อนเกลอ
มีกิริยาทาทางปกติ
" ไง - นอนหลับหรือพล เงียบไปเชียว "
พลยิม้ แหง ๆ
" เปลา - นอนอานหนังสือ อา - แก - งา - แกไมควรจะคิดอะไรใหฟงุ สรานโวยหงวน ทําไมไมอาบน้ําเสีย
ละ ? "
อาเสี่ยหัวเราะเบา ๆ

" เอะ - นีแ่ กเขาใจวากันเปนบารึ ? "
" เออ - คุณอากะหืดกะหอบไปบอกกันวา พูดอะไรไมรเู รื่องแลว "
กิมหงวนสะดุงโหยง
" ฮะ - ผิดไปละ กันเปนปกติดนี น่ี า "
พลหันมาทางเจาคุณปจจนึก ฯ ทันที
" วาไงครับ ผมไมเห็นวาอายหงวนมันแปลกไปกวาคนธรรมดาเลย "
ทานเจาคุณยกมือเกาศีรษ ะแกร็ก ๆ
" ตะกี้นี้มันพูดพลามนี่หวา "
กิมหงวนหัวเราะกาก
" เหลวละครับ ผมไมไดพดู อะไรสักคํา คุณอานะซิพูดไมรูเรื่องรูราว กานแดงกานดําน้าํ รอนน้าํ ชา
อะไรก็ไมรู "
เจาคุณทําปากยื่นนัยตาถลน
" ถางัน้ กูกอ เปนบานะซีโวย " ทานตะโกนสุดเสียงเพราะแคนเคือง.
กิมหงวนแกลงทําเปนกลัว ลากแขนพลพาไปยืนหางจากเจาคุณราว ๑๐ กาว แลวกะซิบกะซาบกับ
นายพัชราภรณ เจาคุณปจจนึก ฯ จับตามองดูอยูตลอดเวลา ทานแลเห็นพลพะยักหนาหงึก ๆ.
เจาคุณมีกิริยาเหมือนชางตกน้ํามัน ทานแผดเสียงสั่นตึก
" กูไมบา ! กูไมบา ! "
สองเกลอทําคอยนหรอม ๆ กัน พลเดินเขามาหามีทาทางกลัว ๆ
" งา - คุณอาครับ, หาทีเ่ ย็นนอนหลับเสียสักเงียบเถอะครับ ตืน่ ขึน้ จะไดสบายใจ "
รางของเจาคุณปจจนึก ฯ สั่นสะทาน ทานรองเอ็ดตะโร
" กูไมบา ! "
พลหันมามองดูกิมหงวน
" ยังไงกันแนโวย ใครบาก็ไมรู ? "
เจาคุณชิงพูดขึ้นทันที
" อายหงวนบา "
อาเสี่ยคอนควับ
" คุณอานะซีครับ บา ! "
" มึงซีบา !"
" ผมเปลา, คุณอาตางหาก "

เจาคุณยกเทากะทืบพื้นเรา ๆ รองตะโกนจนแสบคอหอย
" แก - บา ! "
นายพัชราภรณยกมือหามทั้งสองฝาย
" พอ - พอทีครับ อยาเถียงกันเลย ตางคนตางบาก็แลวกัน คุณหลวงวิเชียร ฯ ยังรับรองวา คนเราทุก ๆ คน
มีความบาอยูในตัวราวสิบหาเปอรเซนต "
อาเสี่ยกับเจาคุณทุมเถียงกันอีก ๒ - ๓ คํา แลวตางก็สงบปากเสียง ขณะนั้น, เจาแหวคนใชแกนแกว
ของพลขึ้นบันไดมา เจาแหวนุงกางเกงสักหลาด สวมเสื้อบลู มีผาพันคอขนสัตวพันคอ มิหนําซ้ําใสถุงมือดวย
ทาทางของเจาแหวบอกวาหนาวมาก.
พลกับกิมหงวน และเจาคุณปจจนึก ฯ มองดูเจาแหวแปลกใจ เขาตรงเขาโคงคํานับแบบสะเปญ แลวพูด
กับนายพัชราภรณ
" รับประทาน คุณดิเรกขอเชิญคุณกับคุณนิกรและอาเสี่ยลงไปพบในหองทดลองวิทยาศาสตรขอรับ"
พลหัวเราะกาก
" อายแหว !"
"ครับผม"
นายพัชราภรณสั่นศีรษะชา ๆ พูดพลางหัวเราะพลาง
"แกนะไมรอนดอกหรือวะ ?"
เจาแหวอมยิ้ม
"รับประทานยิ่งกวาอยูในเตาอบอีกครับ"
"แลวทําไมแกเสือกใสเสื้อสักหลาด สวมถุงมือและพันคอ"
เจาแหวหัวเราะ
"ผมตองการเอาชะนะธรรมชาติครับ นะโปเลียนไดกลาวไววา แมทพั ทีช่ ะนะศึกรอยครัง้ ก็สูคนทีเ่ อาชะนะ
ใจตนเองเพียงครั้งเดียวไมได รับประทานจริงอยูอ ากาศมันรอนมาก แตถารับประทานมัวแตนึกถึงความรอน ก็
ทํางานอะไรไมได นี่แหละครับ ผมจึงรับประทานสวมเสื้อสักหลาด"
พล, กิมหงวนกับเจาคุณปจจนึก ฯ หัวเราะกาก
อาเสี่ยวา "จริงโวย แกนี่มีกําลังใจเขมแข็งมาก อือ – ฉันจะตองเอาอยางแกบางละ หมผาผวยนัง่ ผิงไฟเลย"
พูดจบก็ทําทาจะเดินไป.
เจาคุณควาคออาเสี่ยไว
" อยาเฮย – ถาแกขืนหมผาผวยผิงไฟละกอ ฉันรับรองวาแกตองไปอยูปากคลองสานเด็ดขาด"
เสี่ยหงวนหัวเราะหึ ๆ หันมาพูดกับเจาแหว

"ดิเรกมันตองการพบพวกฉันสามคนเรอะ ?"
"ครับ, รับประทานสัง่ ใหมาเรียนวา เวลานี้แกกําลังวาง จะชวยเอาเลือดคุณสามคนออกตรวจหาเชื้อโรค
ตามที่พวกคุณเคยขอรองไว"
อาเสี่ยยิ้มแปน
"เออ – กอดีนะ ซี จะไดรูวาอายโรคซุกซนของเราหายขาดหรือยัง" แลวหันมาทางเจาคุณปจจนึก ฯ
"คุณอาไมใหมนั ตรวจบางหรือครับ ?"
เจาคุณสั่นศีรษะ
"ขาไมไดเปนอะไรนีห่ วา"
กิมหงวนยกมือปดปากหัวเราะคิกคัก
"ไหนดิเรกมันบอกผมวา เมื่ออาทิตยกอนคุณอาเปนฝ"
เจาคุณปจจนึก ฯ ยอขาลงต่ําแลวกะโดดตัวลอย
"อายเวร ขาเปนฝหวั ขาดตรงขอศอกนี่ – นี่ – ตรงนี้ เจาดิเรกมันผาใหเรียบรอยแลว ไมใชฝพ รรคน้ันโวย"
"จะไปรูหรือครับ มันบอกแตเพียงวาคุณอาเปนฝนี่นา"
เจาคุณคอนปะหลับปะเหลือก
"มีอยางหรือวะ คนอายุปูนขาแลวยังจะเที่ยวซุกซนอยางพวกแก ไปซี – แกลงไปหาดิเรกก็ไป อาจะลงไป
ดูมันเจาะเลือดแกดวย"
พลกลาวถามทาน
"อายกรละครับ ?"
"หา ? ไมรูรึตั้งสองสามชั่วโมง แลวยังไมเห็นหนามันเลย"
"ถาจะนอนหลับอยูในหอง" พลพูดเปรยๆ.
ครัน้ แลวพล, กิมหงวนกับเจาคุณปจจนึก ฯ ก็พากันเดินตรงไปหองอายเสือมือกาว สวนเจาแหวลงบันได
ไปขางลาง.
นิกร การุณวงศนุงกางเกงแพรสีเลือดหมู สวมเสื้อเชิ้ตโปโล นอนหลับตาอาปาก กรนครอก ๆ อยูบ น
เกาอี้โยก ภายในหองนอนของเขาตามลําพัง กะดิง่ ทองหลับมา ๒ ชั่วโมงแลว นายคนนีเ้ กิดมานอนแท ๆ.
ทั้งสามคนเดินเขามาในหอง หยุดชะงักมองดูนิกรอยางอนาถใจ.
"โธเอย" เจาคุณปลงอนิจจํ "รอนออกอยางนีม้ นั ยังหลับได"
กิมหงวนลวงกะเปากางเกงหยิบไมขีดออกมา
"อยาเอ็ดไปครับ ผมจะทําไฟเย็นมัน"
เจาคุณจุยปากยกมือหาม กะซิบกะซาบกับนายลิงทั้งสอง

"แกเห็นธนบัตรใบละสิบบาทที่กะเปาเสื้ออายกรไหม ? จิกเอามาเสียรึ ใหอายแหวไปซื้อวิสกี้มาเลี้ยงกัน
ทําน้ําปลามะมวงเขาสักชาม"
อาเสี่ยกับพลแลบลิ้นเลียริมฝปาก
"เอาซีครับ" กิมหงวนกะซิบกะซาบ "คุณอาแสดงก็แลวกัน แตระวังมันรูส กึ ตัวตืน่ ขึน้ นะครับ"
เจาคุณอมยิ้ม
"เฮย – หลับสนิทยังงี้หวานเลย ฮะ – ฮะ ไดเหลากินฟรี ๆ หนึง่ ขวด"
แลวเจาคุณปจจนึก ฯ ก็คอย ๆ ยองจรดปลายเทาเดินมาที่เกาอี้โยก รูส กึ ใจเตนทึกทัก กลัวนิกรตืน่ ทาน
ทรุดตัวนั่งคุกเขา คอย ๆ ยกมืออันสั่นรัวยื่นเขาไปที่กะเปาเสื้อโปโล
อายเสือมือกาวบิดตัวเปลี่ยนทาเปนนอนตะแคงเคี้ยวปากจั๊บ ๆ มือขวาของเขาหอยลงไปขางลาง
สัญชาติเสือถึงอยางไรก็ตองเปนเสือ นิกรรูแลววาเจาคุณกําลังจะลวงคอเสื้อ กะดิ่งทองแกลงทําเปนหลับ
สนิท แตคอ ย ๆ ยกมือสอดเขาไปในกะเปาเสื้อกุยเฮงของเจาคุณปจจนึก ฯ ดึงซองธนบัตรออกมาโดยที่เจาคุณไม
รูสึกตัวเลย.
เจาคุณใจเตนเหมือนกลองอเมริกัน ดึงธนบัตรใบละ ๑๐ ในกะเปาเสื้อเชิ๊ตนิกรออกมาทีละนอย และกวา
จะดึงออกมาไดก็เหงื่อออกทั่วตัว.
ทานถอนหายใจโลงอกและยิ้มแหย ๆ ถือธนบัตรใบละ ๑๐ บาทยองเขามาหาพล, กิมหงวน
"ไงวะ – ความจริงอาก็มีศิลปในการลวงกะเปาเหมือนกันไมใชรึ ?"
กิมหงวนกับพลยิม้ แปน แตแลวก็หยุดยิ้มเมื่อแลเห็นนิกรลืมตาโพลงชูซองธนบัตรอวด แลวอายเสือมือ
กาวก็รีบยัดลงในอกเสื้อ กลัววาเจาคุณจะเหลียวมาพบเขา นิกรแกลงทําเปนหลับตอไป อาเสี่ยกับพลพิศวงงงงวย
ในความสามารถของนิกรไปตามกัน.
"แหม – คุณอาเกงจังครับ" เสี่ยหงวนแกลงชมเบา ๆ.
เจาคุณปจจนึก ฯ ยิ้มแกมแทบแตก สงธนบัตรใหอาเสีย่ .
"เอา–เอาไว ประเดี๋ยวใหอายแหวไปซื้อตราดํามาหนึ่งขวด สั่งยายแมครัวใหแกสอยมะมวงทําน้ําปลาหวาน
ใหเราสักหาหกลูก ซิ๊ด – วิเศษเลย เฮย แกแกลงตะโกนเรียกอายกรทีซึวะ"
กิมหงวนซอนยิม้ ไวในหนา มองดูนายการุณวงศซึ่งนอนหลับตากรนครอก ๆ
"กรเวย ! ตื่นเสียทีเถอะโวย กร"
กะดิ่งทองลืมตาบิดขี้เกียจอาปากหาวดัง ๆ แลวลุกขึน้ จากเกาอีโ้ ยก มองดูนาฬิกาที่ผนังตึก
"บะ – นีก่ นั หลับไปตัง้ สองชั่วโมงเชียวรึ ?"
พลพะยักหนากับเพื่อนเกลอของเขา
"เจาดิเรกมันจะตรวจโรคใหเรา ลงไปหามันเถอะ ลางหนาลางตาเขาซี"

อายเสือมือกาวสั่นศีรษะ
"ลางทําไมวะ หมามันยังไมลางนี่หวา" แลวเขาก็ยม้ิ กับพอตาของเขา "ไหนคุณพอวาจะไปบางปูไมใช
หรือครับ ?"
เจาคุณไมกลาสบตานิกร
"ขีเ้ กียจโวย นัง่ รถไปกวาจะถึงรอนแย อา- แกอยากกินเหลาไหมละ กร?"
"เหลา!" เขาทวนคําแลวหัวเราะกาก "ตักบาตรอยาถามพระหนอยเลยครับ คุณพอเลี้ยงหรือครับ ?"
"เออ – ประเดีย๋ วจะใหอายแหวออกไปซือ้ สักหนึง่ ขวด"
นายการุณวงศเกือบจะกลั้นหัวเราะไมได
"วันนีถ้ า จะฝนตกใหญ คุณพอใจดีซื้อเหลาเลี้ยง" พูดจบก็พูดกับพล "นีแ่ หละไหมละ โบราณวา มีพอตา
หัวลาน สุขสราญจนตาย"
พลหัวเราะกาก เจาคุณอมยิ้มแกมตุย แตแลวก็หยุดยิม้ ทันทีทนั ควัน ยกมือเขกกระบานนิกรเต็มรัก
"ทะลึง่ – แกกับอายหงวนนี่ มันนาจะเปนพีน่ องคลานตามกันมาเหลือเกิน ทะลึ่งพอฟดพอเหวี่ยงกัน
ทีเดียว"
กิมหงวนยกมือตบบาเจาคุณปจจนึก ฯ เบา ๆ
"นี่ – คุณอา, อยาใหพาดพิงมาถึงผมหนอยเลยครับ ถึงแมผมทะลึง่ แตผมก็ทะลึ่งอยางสุภาพเรียบรอย
และทะลึ่งโดยรูจักกาละเทศะ"
เจาคุณเหวี่ยงศอกกลับถูกหนาอกกิมหงวนดังบึ้ก
"พูดก็พูดซี ทําไมถึงจะตองเสือกมาตบบาขาดวย? "
อาเสีย่ ยิม้ แหย ๆ ยกมือตบกนเจาคุณปจจนึก ฯ ๓ – ๔ ที
"ไมใชครับ ผมอธิบายใหฟง ทีนต้ี บตูดเห็นจะไมเปนไรนะครับ ?"
เจาคุณทําปากจูนัยตาถลน สะวิงหมัดขวาปงเขาใหถูกซอกคอเสี่ยหงวนเซแซด ๆ
"นีแ่ น – หามตบบาทะลึ่งมาตบตูด โธ – อายนี่ประเดี๋ยวพอด-"
กิมหงวนชักฉิว เลยเอ็ดตะโรลั่น
"ดีแลว, อยากชกผมผมเปดโปงเลย เฮย-กร, ตะกี้นี้แกนอนหลับ คุณอายองเขาไปจิกทรัพยแกมาสิบบาท
โวย" พูดจบก็ลว งกะเปาหยิบธนบัตรใบละสิบบาทเดินเขามาสงใหนายการุณวงศ "เอา-แบงกใบนี้แหละ เอาของ
แกคืนไปเถอะ"
อายเสือมือกาวหัวเราะลั่น มองดูเจาคุณปจจนึก ฯ ซึ่งยืนตีหนาปูเลี่ยน ๆ
"นัน่ แน, คุณพอนี่ยังงี้เอง มินาละ, ผมนึกสงสัยเหมือนกัน อยูดี ๆ จะเลี้ยงเหลาผม อัฐยายซื้อขนมยาย
ฮิ - -ฮิ"

เจาคุณนึกดาแมอาเสี่ยในใจ ทานแกวงแขนทั้งสองไปมา ทําหนากะเรี่ยกะราดชอบกล
"เปลานา, ขาลอเลนหรอกวะ"
"ลอ ?" นิกรยานคาง "ถาอายหงวนไมบอกความจริง เงินสิบบาทนี่ก็จะตองกลายเปนวิสกี้ไป" แลวเขาก็
หันมาทางพล "โบราณทานกลาวไวไมมีผิด มีพอตาผิดคิดจนพอตาตาย"
เจาคุณชักฉิวทันที
"อยาพูดมากโวย อายกร, กะอีสมบัติเงินเพียงสิบบาท ฉันไมตอ งการเอามาทําตะหวักตะบวยอะไรหรอก
สําหรับเหลาขาเลี้ยงแกไดวะ จะเทาไหรเชียว" พูดจบทานก็ลว งมือลงไปในกะเปาเสือ้ กุยเฮงเพือ่ จะหยิบเงินออกมา
สําหรับใหเจาแหวไปซื้อเหลา.
ซองหนังธนบัตรอันตรธานไปแลว เจาคุณปจจนึก ฯ หาดูทั้งสองกะเปาก็ไมพบ ใบหนาของทานซึดเผือด
ทันที
"โอะ ! ตายหากู !"
พลถามยิ้ม ๆ
"อะไรครับ คุณอา ?"
เจาคุณกลืนน้ําลายเอื้อก
"อะไรเลา ซองธนบัตรหายไปนะซึ ฉิบหายแลว เอะ – ตกหายที่ไหนก็ไมรู"
นายพัชราภรณหัวเราะหึ ๆ
"มีเงินอยูเ ทาไรครับ ?"
เจาคุณปจจนึก ฯ เหงื่อแตกซิก
"เกือบบาทแนะโวย อา – มีอยูเกาสิบเจ็ดสตางค ตังสิบแปดอันตังหาสองอันตังแดงเจ็ดอัน วา – ซวยฉิบ
หายเลย มินาละ, เขมนตาตั้งแตเชาแลว"
อายเสือมือกาวอาปากหวอ ยอตัวลงต่ําแลวกะโดดตัวลอย รีบลวงมือลงไปในอกเสื้อ สงซองธนบัตรคืน
ใหเจาคุณปจจนึก ฯ โดยเร็ว
"เอาไปเถอะครับ คุณพอ นึกวาหมู กลายเปนปูเค็มไปฉิบ"
เจาคุณหัวเราะกาก หัวเราะอยางขบขันที่สุด
"เออแนะ, ฉันไมนึกเลยวามันจะอยูที่แก นึกวาอายหงวนลวงเอาไปเสียอีก" ทานพูดพลางหัวเราะพลาง
"ฮะ – ฮา เชื่อเถอะวะ, คนอยางขานะไมใชหมูหรอก" พูดจบทานก็เปดซองหนังออก ชูใหสามเกลอดูธนบัตรราคา
ตาง ๆ ปกเบอเรอซึ่งอยูในนั้น
นิกรอาปากหวอ
"อาว – ไหนคุณพอบอกวามีไมถึงบาท ?"

เจาคุณปจจนึก ฯ หัวเราะอีก
"แกมันเด็กวานซืนนี้นี่นา ถาฉันบอกตามตรงวามีเงินอยูในนี้รอยสามสิบบาทเกาสิบเจ็ดสตางค ฉันจะได
คืนรึ จริงไหมละ ?"
สามเกลอมองดูหนากัน กะดิ่งทองถอนหายใจเฮือกใหญ หลงกลพอตาอยางงายดาย
อาเสี่ยพึมพัมเบา ๆ
"ไมไหวโวย, เค็มฉิบหายเลย"
เจาคุณขบเขี้ยวเคี้ยวฟน ยกเทาเตะกนกิมหงวนดังพั่บ
"เค็มเฉย ๆ ซิโวย, ทําไมตองเค็มฉิบหายดวย ?"
กิมหงวนหัวเราะหึ ๆ สัน่ ศีรษะชา ๆ แลวพูดกับเพือ่ นเกลอทัง้ สอง
"ไปโวย, ลงไปหาดิเรกเถอะ"
สามเกลอกับเจาคุณปจจนึกฯ ตางพากันออกไปจากหอง นิกรหนาสลดเจ็บใจตนเองที่เสียรูเจาคุณอยาง
งายๆ ยิ่งคิดก็ยิ่งเจ็บใจ และความเจ็บใจนีท้ าํ ใหเกิดโมโหโทโส กะดิง่ ทองกะซิบกับพลเบา ๆ
"เฮย – แกผลักอั๊วใหชนคุณพอทีเถอะวะ กันจะลวงกะเปาเอาทรัพยใหได"
พลลืมตาโพลง
"หา? จริงๆ นะเรอะ ?"
"เออ" แลวนิกรก็แกลงพูดขึ้นดัง ๆ "วา – วันนีท้ าํ ไมมันรอนยังงีโ้ วย วาไงพล, แกจะตกลงเดินทางไปตาก
อากาศกับกันหรือไม หรือวากลัวเมียไมกลาไปก็บอกมา ? "
พลผลักนิกรพรวด เซมาชนเจาคุณปจจนึก ฯ เกือบหกลม ดวยความรวดเร็วราวกับฟาแลบ พอนิกรกะทบ
ตัวเจาคุณ เขาดึงเอาซองธนบัตรออกมาอยางงายดาย นายพัชราภรณแกลงเอ็ดตะโรลั่น
"มีอยางหรือวะ คนอยางกันกลัวเมีย"
กะดิง่ ทองหัวเราะ กอนทีเ่ ขาจะพูดอะไร เจาคุณปจจนึก ฯ ก็ดุพลอยางเคือง ๆ
"อยาเลนยังงี้ซีโวย ดีไมดขี า หกลมไปแกจะวายังไง ?"
พลยิ้มออนโยน
"ขอโทษเถอะครับ ผมไมไดเจตนาเลย"
นิกรแกลงทําเปนคุยเรื่องตากอากาศตอไป ปลอยใหเจาคุณเดินนําหนาลงบันไดมาขางลาง อายเสือมือกาว
เปดซองหนังหยิบธนบัตรใบละ ๒๐ ออกมาเพียง ๑ ฉบับ แลวเขาก็วิ่งพรวดพราดลงบันไดมาขางลาง กะทบไหล
เจาคุณปจจนึก ฯ นิดหนึง่ สอดซองธนบัตรลงไปในกะเปาเสื้อกุยเฮงทานตามเดิม.
เจาคุณปจจนึก ฯ ไมเขาใจเลยวา ทําไมนิกรจะตองวิ่งลงบันได ทานยกมือลูบคลําซองธนบัตรของทาน
แลวพูดยิ้ม ๆ

"จะเลนกะแทกไหลลวงกะเปานะเรอะ ไมไดกินหรอกวา อายกร"
พล, นิกร, กิมหงวนอมยิม้ ไปตามกัน
อาเสี่ยวา "จริงซีครับ กะบวนคนเค็มละกอใครจะมาเกินคุณอา"
การสนทนาสุดสิ้นแคหนาหองดิเรก เจาคุณยกมือเคาะประตูกระจกฝาเบา ๆ เสียงนายแพทยณรงคฤทธิ์
รองบอกอนุญาตเปนภาษาฝรั่ง
"คัมอิน"
เจาคุณปจจนึก ฯ หมุนลูกบิดเปดประตูออก พานายลิงทัง้ สามเขาไปในหองทดลองวิทยาศาสตร แลเห็น
ดิเรกกําลังสองกลองจุลทัศน ตรวจคนเชือ้ โรคอะไรสักอยางหนึง่ ดอกเตอรณรงคฤทธิ์ปลอยผมเผารุงรังหนวดเครา
ขึน้ เขียว.
แลเห็นสภาพของดิเรก เจาคุณก็รูสึกเวทนา อาหารวางตอนกลางวันยังวางอยูบ นโตะ เกี๊ยวเปดตุนแหงติด
ชามโคม กาแฟในกาเย็นชืด แซนวิชหมูแฮมถูกลมแข็งหมด
เจาคุณปจจนึก ฯ เดินเขามายกมือตบบาเขยใหญเบา ๆ
"ดิเรกเอย พักผอนเสียบางเถอะลูก"
ดิเรกเงยหนาขึน้ จากกลองจุลทัศน ทําหนาตาถมึงทึงเหมือนกับคนวิกลจริต
"ไปนัง่ โนน ทะลึ่ง !"
แลวเขาก็กมหนามองดูกลองตอไป ใบหนาทีเ่ ครงขรึมของนายแพทยเผยอยิม้ เล็กนอย สักคูเ ขาก็เงยหนา
ขึ้นหัวเราะกาก
พล, นิกร, กิมหงวนและเจาคุณปจจนึก ฯ ยืนทําตาปริบ ๆ อาเสี่ยกะซิบกะซาบกับเพื่อนเกลอเบา ๆ
"เฮย – ดูทา อายดิเรกมันชักยังไง ๆ เสียแลวละโวย"
เสียงกะซิบของกิมหงวนหาเบาเกินไปไม ภายในหองเงียบกริบดิเรกจึงไดยินถนัด ตอกเตอรณรงคฤทธิ์
ผลุดลุกขึ้นยืน ลวงกะเปาหยิบวัตถุสีดํา ๆ อันหนึง่ ขึน้ มาจองอาเสีย่ มันคือปนพกขนาด ๖.๓๕ ม.ม.
"แกหมายความวากะไร ?" นายแพทยพูดเสียงกราว.
สามเกลอสะดุงเฮือก
"ออย !" กิมหงวนรองลั่น "กัน – กันเปลาโวย"
ดิเรกคํารามลั่น
"ฮึ่ม – แฮ ทีแรกแกพูดวาถาฉันยังไง ๆ นะ หมายวาไอเปนบายังงั้นรึ มึง – กู ตองยิงมึงเดี๋ยวนี้ !"
อาเสี่ยหนาซีดอกสั่นขวัญแขวน รีบนัง่ คุกเขายกมือไหวดิเรก
"เปลานา, กันหมายความวาทาทางของแกคลาย ๆ กับทานเอดิสันตางหาก"
ดอกเตอรยิ้มแปน เก็บปนใสกะเปาทันที วิ่งเขามากอดกิมหงวน

"โอ – มายเดียรเฟรน เวล – เวล – เวล"
กิมหงวนหายใจไมทั่วทองเลย
"แฮะ ๆ ทีหลังอยาเลนยังงี้นาโวย เสียวไส แกเรียกกันสามคนลงมาพบแกทําไป ?"
นายแพทยหัวเราะเบา ๆ
"เดี๋ยวกอน แกนะชื่อกิมหงวนใชไหม ?"
อาเสีย่ กลืนน้าํ ลาย
"ก็ใชนะซิ"
ดิเรกพะยักหนาหงึก ๆ
"อายสองคนนี่ละใครกัน ?"
"ตายหา !" นิกรรองลัน่ "อายเหรกเปนโรคเสนประสาทแน ๆ เฮ – นี่ – นิกร การุณวงศเพื่อนแกโวย นัน่
– เจาพลยังไงละ"
ดิเรกขมวดคิ้วอยางตรึกตรอง ยืนนิง่ อยูส กั ครูก ห็ วั เราะกาก ปรี่เขามาจับมือเพื่อนทั้งสอง
"ขอโทษที ความทรงจําของไอเลอะเลือนไปมาก เพราะกันไมมสี มองทีจ่ ะจดจําสิง่ อื่น สมองของกันมี
ประโยชนในการทดลองวิทยาศาสตรของกันเทานัน้ อา- แลวก็อีตาแกหัวลาน หนวดเฟมยืนพุงปลิ้นอยูนี่นะใคร
กัน ?"
พลหัวเราะลั่น เจาคุณทําคอยนหลับตาป
"พระยาปจจนึกพอตาแกโวย"
ดิเรกมองดูหนาเจาคุณปจจนึก ฯ แลวสัน่ ศีรษะชา ๆ
"ยูนะเรอะจะเปนพอตาไอ ฮะ – ฮะ เกทเอาท ไป – ออกไปใหพน พอตาของไอทําไมหัวลานยังงี้ ออกไป
เหม็นเขียวฉิบหายเลย"
เจาคุณขบเขี้ยวเคี้ยวฟนกรอด ๆ ทานพูดกับสามเกลอ
"ตองสงเจาดิเรกไปปากคลองสานแน ๆ โธ – คนดี ๆ แท ๆ กลายเปนคนบาไปแลว บาขนาดสี่ดาวทีเดียว"
"อยาถือมันเลยครับคุณอา"
เจาคุณปจจนึก ฯ ยิ้มแหย ๆ
"ถือนะไมถือหรอก แตวามันมีปน พวกแกจะคุยอะไรกับมันก็เชิญ อาไมรบั ประทานแลว" พูดจบทานก็
เดินมาที่ประตูหอง หมุนลูกบิดเปดประตูออก พาตัวออกไปแลวปดประตูปง.
นายพัชราภรณตรงเขามาหานายณรงคฤทธิ์
"เฮย – แกแกลงทําเปนบาหรือบาจริง ๆ วะ ?"
ดิเรกอมยิ้มแกมตุย

"แกลงนะซี ปูโธ- ไมนาถามเลย กันกะเซาคุณพอเลนสนุก ๆ กันรําคาญทานจะตายโหง แอบเขามาชวน
คุยเรือ่ ย ซักโนนซักนี่ ไมรูวาจะซักถามเอาตะหวักตะบวยอะไรกัน ทําบาปลอยหนวดเครารุงรังยังงี้แหละดี ไมมี
ใครมารบกวนเวลาของกัน แตสําหรับแกสามคนกันอนุญาต"
พลกับนิกรหัวเราะลั่น สวนกิมหงวนเดินเขามายกเทาเตะกนนายแพทยดังพั่บ
"นีแ่ นะ, แกทําใหฉันใจคอหายหมด โธ-นึกวาบาจริง ๆ เสียอีก"
ดอกเตอรหัวเราะลั่น ชี้มือใหเพื่อนทั้งสามนั่งบนมาแปนกลมคนละตัว
"กันมีเวลาวางแลว" ดิเรกพูดกับเพื่อนเกลอทั้งสาม "อา- พวกแกเคยขอรองใหกนั ตรวจรางกายแกไมใช
หรือ?"
นิกรพะยักหนา
"เออ-แกชวยตรวจทีเถอะวะ หมูน ม้ี นั เปนยังไงก็ไมรู ออนระโหยชอบกล"
นายแพทยเมมริมฝปากเล็กนอย
"นากลัวขั้วหัวใจหลุด มายก็กะเพาะอาหารบวม ไหน – แลบลิ้นดูซิ"
นิกรแลบลิ้นยาวออกมาตั้งวา กิมหงวนยกมือลูบลิน้ นิกรแพลบแลวหัวเราะ
"กินขี้มืออั๊วเลย"
ดิเรกผลักหนากิมหงวนเซแซด ๆ ไปหลายกาว
"อยาเพิง่ หมืน่ นา อายหงวน, แกมันเลนเสียจนไมรูจักเวล่ําเวลา" พูดจบก็มองดูลิ้นนิกร "ออ-ลิน้ เปนฝายังงี้
นีเ่ ลา ตองใชน้ําดิเรกปราบชิวหาทากอนเขานอน แกทองผูกหรือเปลา?"
นิกรยิม้ แหง ๆ
"ไมรุ" เขาพูดหนาตาเฉย.
"อะไรไมรู ตัวของตัวเองไมรมู อี ยางรึ"
"วะ – ไมไดสังเกตนี่หวา มันก็ตลอดปลอดโปรงดีนี่นา ออ – ตอนแรก ๆ เบงกันอยูหลายพักเหมือนกัน
เลนเอาหนาดําหนาแดง แตไป ๆ ก็ปกติ อานหนังสือพิมพพลางขี้พลาง"
ดิเรกผิวปากเบา ๆ
"ทองแกผูกเสียแลว ตองกินยาระบายตราจิง้ จกสองหางของหางขายยาดิเรกคลีนิค แลวก็คุมธาตุดวย ยา
ธาตุดิเรกโอสถ" พูดจบเขาก็มองดูกิมหงวนกับนิกร "พวกแกทั้งสามคนตางตองกรากกรําทํางานมาก ฉะนัน้ ,
อาจจะมีโรคภัยไขเจ็บอยูในตัวก็ได กันมีเวลาพอที่จะตรวจรางกายใหพวกแกแลว"
พลยิ้มเล็กนอย
"ดีซ,ี จะไดรบี จัดการรักษาโรคตาง ๆ ทีม่ นั เกิดขึน้ ในรางกายของกัน"
นายแพทยเดินวนเวียนไปมารอบหอง สักครูที่กลาวกับสามเกลอ

"กันจะตองเจาะเอาเลือดในตัวพวกแกออกมาตรวจ
กิมหงวนสะดุงเล็กนอย
"จะเอาออกสักแคไหน ?"
" ออ, นิดหนอยเทานัน้ ราวสิบลิตรก็พอ"
อาเสี่ยกะโดดตัวลอย
"เทาไหรนะ ?"
นายแพทยอมยิ้ม
"สิบซี. ซี. โวย ไมใชลติ ร พูดผิดไป"
เสี่ยหงวนยิ้มออกมาได
"นึกวาสิบลิตรละกอ ฉันไมยอมใหตรวจละ เอาซี, จะเจาะเลือดหรือจะทํายังไงก็เอา"
ดอกเตอรซอ นยิม้ ไวในหนา เริ่มลงมือทํางานเจาะเลือดพล, นิกร, กิมหงวน.
ดิเรก ณรงคฤทธิ์ กําลังคิดทีจ่ ะทดลองชีวิตจิตตใจของสามเกลอใหเปนผูห ญิง และเปลี่ยนชีวิตจิตตใจ
ของนันทา, ประไพ, นวลละออใหเปนผูชาย เขาไดคิดคนตัวยาสําเร็จแลว ตองอดหลับอดนอนมาหลายวัน เดี๋ยวนี้
ดิเรกมั่นใจวา ถาเขานําตัวยาผะสมลงไปกับเลือดของนันทา, ประไพ, นวลละออ แลวฉีดยาที่ผะสมแลวใหสาม
สหาย พล, นิกร, กิมหงวนก็จะตองมีชีวิตจิตตใจเหมือนกับเมีย ๆ ของตน สวนแมงามทั้งสามก็เชนเดียวกัน ถา
ดิเรกฉีดเลือดของสามเกลอเขาสูรางกายของหลอนแลว (หมายความวาเมียใครก็เอาเลือดคนนั้นฉีดให) นวลละออ,
ประไพ, นันทาก็จะเปลี่ยนวิถีจิตตตลอดจนความรูสึกตาง ๆ เหมือนอยางสามีของตน.
ตอนนี้, ผูเ ขียนอธิบายไมใครถกู เหมือนกัน เอายังงี้ก็แลวกันนะครับ พูดใหทานเขาใจงาย ๆ ก็คือวาดิเรก
กําลังจะทําใหกมิ หงวนเปนนวลละออ, พลเปนนันทา, และนิกรเปนประไพ คลายกับวาเปลี่ยนหัวใจผัวมาใสหัวใจ
เมีย และเปลี่ยนหัวใจเมียมาใสหวั ใจผัว.
ความวิตถารของดอกเตอรณรงคฤทธิ์จะกอใหเกิดความยุงยากอยางที่สุด ซึง่ ผูอ า นจะไดทราบในบทตอไป.
ขณะนี้ภายในหองทดลองวิทยาศาสตรเงียบกริบ ดอกเตอรดิเรกไดจัดการเจาะเลือดสามเกลอโดยเรียบรอย
ภายในเวลาราว ๑๐ นาทีเทานัน้ ดวยความชํานาญของเขานัน่ เอง.
"ฉันจะตองใชเวลาตรวจคนเชื้อโรคในโลหิตของแกสามคนราวหนึ่งวัน" นายแพทยกลาวกับสามสหาย.
"ขอบใจมาก อายดอก" กิมหงวนพูดยิ้ม ๆ มองดูเลือดของเขาในหลอดแกว "เฮย-ทําไมเลือดอั๊วสีมนั ไม
แดงแจดละหวา สีมนั ทะลุม ๆ ยังไงอยูนา"
ดิเรกยกมือทาวสะเอว แหงนหนามองดูเพดานแลวหัวเราะกาก
"ทีแกมันบวกสี่นี่หวา จะใหเหมือนเจาพลเจากรอยางไร ?"
กิมหงวนเกือบลมจับ

"โธ-ถึงบวกสีเ่ ชียวรึ หมอตองชวยอั๊วนา?"
"เออนา, บวกหาสิบฉันยังรักษาหาย พูดแลวจะวาคุย เมือ่ ตอนทีฉ่ นั กลับจากอังกฤษ ตอนทีเ่ รือแวะอินเดีย
มหาราชาองคหนึ่งปวยเปนโรคซุกซนถึงบวกหาสิบ ครบเครื่องเชียวแกเอย กันรักษาสามวันเทานั้นหายขาด
พระองคไดประทานเงินใหกันสองหมื่นหัาพันรูป แลวก็ประทานอะไร ๆ ใหอีกมาก"
พล, นิกร, กิมหงวนมองดูหนากัน
นิกรวา "เรือ่ งมหาราชามาอีกแลวโวย"
สามเกลอหัวเราะครืน ดิเรกจัดแจงเก็บหลอดแกวสามหลอดที่บรรจุโลหิตเพื่อนเกลอไวใหเรียบรอย เขา
เดินเขามาหยุดยืนขางหนาพล, นิกร, กิมหงวน
"ถาจะใหการชัณสูตรโรคมีผลแนนอน แกควรจะใหเมีย ๆ ของแกมาเจาะเลือดตรวจเสียบาง ผัวเมียนะ
ติดตอกันงายนา หากเปนอะไรขึ้นจะไดรบี จัดการรักษาหรือใหแยกกันอยู"
สามสหายตางเห็นพองตามคําแนะนําของนายแพทย
"เออ-จริงซีโวย" พลพูดกับดิเรก "แมนนั ของกันหมูน ส้ี ามวันดีสว่ี นั ไข จริง – ถูกแลว ควรจะตรวจทั้งผัว
ทั้งเมีย"
ดิเรกพะยักหนาหงึก ๆ
"ถายังงั้น แกบอกใหคุณนัน, คุณนวล, คุณไพ ลงมาหากันหนอยซีนะ"
พลรับคํา กิมหงวนเอื้อมมือเขี่ยตะโพกดอกเตอรณรงคฤทธิ์
"เจาะแตเลือดอยางเดียวนา หามไมใหแกใชเครื่องฟงหัวใจตรวจเมียอั๊วเปนอันขาด"
ดิเรกอมยิ้ม
"ไมตรวจจะรูรึวาปวยเปนอะไรบาง"
"วา – เดา ๆ เอาก็ไดนี่นา ความจริงนวลละออของกันนะ ไมเคยเจ็บไขกับใครหรอกนอกจากทองผูก
เขาสวมทีตั้งสองชั่วโมง"
นิกรยกมือผลักหนาอาเสีย่ เต็มแรง
"โธเอย-อายเวร ! ไป – ไปตามเมีย ๆ เรามาพบเจาดิเรกเถอะ แลวเราจะไดกินเหลากันดวย"
กิมหงวนหัวเราะหึ ๆ
"ตะกีน้ ้ียักไวเทาไหรวะ?"
นิกรยักคิ้วแผล็บ
"ยีส่ บิ บาท ไปโวยพวกเรา"
เสี่ยหงวนกะพุมมือไหวนิกร
"กันยอมยกใหแกเปนอาจารย ผาซี, ไวชะมัดเลย"

อายเสือมือกาวหัวเราะชอบใจ สามสหายพากันเดินออกไปจากหองทดลองวิทยาศาสตร พอพนประตูหอง
ก็แลเห็นประไพ, ประภา, นันทา, นวลละออ เดินออกมาจากหองโถง
สามเกลอยิ้มรับแมงามทั้งสี่ นวลละออเริ่มเอ็ดตะโรกิมหงวน
"ไปดูลูกบางซีคะ อะไร, ตั้งแตเชาแลวไมโผลไปเยี่ยมลูกบางเลย ตั้งสามสี่คนรองกันกะจองอแง คุณอา
หญิงทานคงรําคาญแย"
อาเสีย่ ยิม้ แหง ๆ
"จะ – เฮียกําลังจะไปตึกใหญเดี๋ยวนี้ อา- นวลจะ, นวลพาคุณนันทากับคุณประไพ ไปหาหมอดิเรกหนอย
ซี มันบอกวามันจะชวยตรวจโรคให ถาเจ็บปวยเปนโรคอะไรจะไดรบั รักษา
นวลละออยิม้ เล็กนอย
"ยังงัน้ หรือคะ นวลตัง้ ใจอยูเ หมือนกันวา ถาคุณดิเรกแกมีเวลาวางจะขอใหแกชวยตรวจรางกายใหสักครั้ง"
นันทาพูดเสริมขึน้
"ดิฉันก็เหมือนกันคะ สุขภาพไมคอยสมบูรณเหมือนเมื่อกอนเลย"
ประไพพูดขึ้นบาง
"ดิฉันเจ็บในคอมาหลายวันแลว ตองใหคุณดิเรกแกตรวจดูเสียที"
ประภาวา "พีก่ เ็ หมือนกัน นองไพ เจ็บในหนาอกมาก นากลัวปอดไมดี"
สามเกลอมองดูหนากัน แลวทําตาปริบ ๆ พลพูดกับแมงามทั้งสี่
"ดีแลวครับ ไปหาดิเรกเถอะ ตะกี้นี้มันเจาะเลือดผมทั้งสามคนเอาไวตรวจแลว พวกคุณคงจะถูกเจาะเลือด
เชนเดียวกัน"
คณะพรรคฝายผัวกับฝายเมียสนทนากันอีกสักครูแ ลวก็แยกกันไป พล, นิกร, กิมหงวนลงบันไดหลังตึก "สี่
สหาย" ตรงไปทีต่ กึ ใหญ เพื่อไปเยีย่ มเยียนลูกชายของตน.

-๒เมือ่ คืนนี้.
กะทั่งรุงสวางดอกเตอรดิเรกไมไดหลับนอน งวนอยูแ ตในหองวิทยาศาสตรผะสมตัวยาทีเ่ ขาคิดขึน้ ปนกับ
โลหิตของสามหนุมสามนาง และกวาจะสําเร็จเรียบรอยก็พอดีรุงเชา.
บัดนี้เขาบรรจุใสหลอดยาฉีดเรียบรอยแลว นึกหวังตั้ง ๑๐๐ เปอรเซ็นตวา งานสําคัญของเขาชิน้ นี้คงจะ
สําเร็จสมความปรารถนาอีก.

หลังจากอาหารเชาผานไป ประมาณ ๙.๐๐ น. เศษ นายแพทยณรงคฤทธิ์ไดใชใหเจาแหวไปตามสามหนุม
สามนางมาพบกับเขา ผูเ ขียนขอถือโอกาสนีเ้ รียนใหทา นทราบดวยวา ระหวางนีพ้ ล, นิกร, กิมหงวนของทานได
หยุดทํางานชั่วคราว เพื่อพักผอนรางกายเนื่องจากอากาศรอนจัด สามสหายจะเดินทางไปลาสัตวในวันเสารที่จะถึง
นี้ ตางเตรียมเขาของเดินทางอยางขมักเขมน
ดิเรก ณรงคฤทธิ์ นั่งพักผอนอยูในหองวิทยาศาสตรตามลําพัง เขากําลังใชสมองนึกคิดหาวิธีที่จะทําให
มนุษยไดมอี ายุถงึ หมื่นป ทั้งนี้เพราะเมื่อตนไมใหญ ๆ เชนตนโอคมีอายุนบั หลายพันป มนุษยก็ควรจะเปนเชนนัน้
บาง.
กําลังคิดเพลิน ๆ ประตูกะจกฝาก็ถูกเปดออก ประไพ, ประภา, นันทา, นวลละออกับสามสหายพากันเดิน
เขามาในหองดวยใบหนายิม้ แยม
"สวัสดีโวยหมอ" อาเสี่ยทักทาย
"เยส – สวัสดี มายซัน" ดิเรกตอบกิมหงวนแลวลุกขึ้นยืน "ดีแลวที่มาพรอมหนาอยางนี้"
นันทาพูดกับนายแพทย
"คุณดิเรกเรียกพวกเรามาพบเพื่อจะบอกการวินิจฉัยโรคใชไหมคะ?"
ดิเรกพะยักหนาชา ๆ
"ครับ, เปนถูก แลวผมจะรักษาใหดวย นัง่ – เชิญนัง่ ครับ นั่งตามสบาย พวกคุณทั้งสามคนตางมีโรค
รายแรงดวยกันทัง้ นัน้ "
กิมหงวนหนาจอย พูดขัดขึ้น
"พวกอั๊วละ?"
นายแพทยหัวเราะ
"ก็เหมือนกันนั่นแหละ เทาที่กันตรวจเม็ดโลหิตแดงดวยกลองจุลทัศน ปรากฏวาแกเปนโรคผูหญิงซึ่ง
เรื้อรังมานาน"
นวลละออกะโจนพรวดเขาจับหนาอกเสื้ออาเสี่ยเขยา แลวถามดอกเตอร
"จริงหรือคะ คุณหมอ?"
ดิเรกยิ้มแหย ๆ แลเห็นกิมหงวนขยิบหูขยิบตาก็เลยโกหกนวลละออ
"ปละ – ปละ – เปลาครับ เจาหงวนเปนโรคลําไสรั่วเทานั้น"
อาเสี่ยอาปากหวอ
"แลวจะทํายังไงโวย ตองถึงกับจางเจกบัดกรีไหม ?"
ดอกเตอรหัวเราะชอบใจ
"ไมตอ ง, รักษาดวยยาฉีด เข็มเดียวหายขาดเลย"

กิมหงวนยิม้ ออกมาได ยกมือไหวนายแพทยปะหลก ๆ
"ชวยรักษากันหนอยเถอะเพื่อน กันจะไมลืมบุญคุณแกเลย" พูดจบก็หันมาพูดกับนายพัชราภรณ "มีเพื่อน
เปนดอกมันดียังงี้แหละนา"
ดิเรกกลืนน้ําลายเอื้อก พูดขัดขึน้ ทันที
"เรียกใหมันเต็มคําหนอยเถอะวะ ดอก – อิทอิ๊สหมา ยูโน ไอแอมดอกเตอร ทีหลังเรียกดอกเฉย ๆ พอถีบ
ตายหาเลย"
คณะสามเกลอพากันหัวเราะชอบใจไปตามกัน พลกลาวถามดิเรกบาง
"กันเปนโรคอะไรบางหรือเปลา ดิเรก?"
นายแพทยพะยักหนาหงึก ๆ
"แกคอนขางจะรายแรงหนอย ลิ้นหัวใจหลุดไปสองอัน แตไมเปนไร ฉีดยาแม็คนีเซียมคลอไรกะฮึดชึบ่ ่ึ
เข็มเดียวหาย"
พลหัวเราะกาก
"เอ- ยาฉีดของแกชื่อทะมองๆชอบกลโวย"
ดิเรกทําตาโต พูดอยางขึงขัง
"ยาเยอรมัน อายเซอ"
นิกรเอื้อมมือตบบาดิเรกแลวกลาวถามบาง
"อั๊วละโวย เปนโรคอะไรหรือเปลา"
ดอกเตอรขมวดคิ้วเล็กนอย มองดูอายเสือมือกาวจากศีรษะตลอดปลายเทา
"แกโรคมากนากลัวจะตองกินรากโมกข ฟงฉันจะบอกใหการตรวจโลหิตในตัวแกปรากฎวา กะเพาะ
อาหารของแกนอตหลุดไปสามตัว ปอดซีกซายเปนขี้กราก แลวก็มามหยอนลงไปอยูเกือบถึงหัวเขา"
นิกรพะยักหนา
"ถาจะตองฉีดยา"
"เยสส – ตองฉีดโซดาแมงกานีสสติก๊ นินฟรอสฟอรัส เอ.บี.ซี.ดี. อยางมากสองเข็มหาย"
กะดิง่ ทองถอนหายใจเฮือกใหญ
"เอา-จะฉีดจะผาหรือรักษาทางยาก็สุดแตแก อยาใหกันตายหาก็แลวกัน
นายแพทยเงยหนามองดูเพดาน แลวแหกปากหัวเราะ
"เนฟเวอรไม – มหาราชาที่อินเดียปวยแทบไมรอด กันยังเอาไวอยู"
อาเสี่ยยกเทาเหวี่ยงกนดิเรกดังพั่บ
"มหาราชาอีกแลว ประเดี๋ยวพอด ---"

ดิเรกยิ้มแหย ๆ เดินไปทีโ่ ตะสีเ่ หลีย่ มริมหนาตาง หยิบแบบฟอรมรายงานการวินิจฉัยโรคขึ้นมา แลวเขาก็
พูดกับทุก ๆ คน
"ฟง-ฟงทางนี้ ผมจะอานใหฟง จะไดรูวาใครเปนโรคอะไรบาง" เขาหยุดกะแอม ๖-๗ ครัง้ แลวอาน
ขอความในนั้น "พล พัชราภรณ ลิน้ หัวใจหลุด อาการทั่วไป ชอบกินเหลาและเจาชู สอง, กิมหงวน ลําไสทะลุ
ประมานหาแหง อาการทั่วไป ทะลึง่ และชอบกินเหลา สาม, นิกร กะเพราะอาหารชํารุดตองซอมใหมหมด ปอด
เปนขี้กราก มามหยอน อาการทั่วไป ทะลึ่งและชอบลวงกะเปา สี,่ นันทา กะบังลมหลุด"
"อุยตาย!" นันทารองลัน่ "เหลวแลว คุณดิเรก"
ดิเรกจุยปาก
"ไมเหลว เพียงแตหลุดเทานั้น โปรดอยาเถียงผม" แลวเขาก็อา นตอไป "หา, ประภา เมียขาพเจา โลหิต
จางและ – งา ---"
อาเสี่ยรีบพูดตอ
"ฝในทอง"
ประภารองกรี๊ด เอ็ดตะโรกิมหงวน
"คุณหงวนนะซี เปนฝในทอง พิลึก, เที่ยวมาแชงเขา"
เสี่ยหงวนหัวเราะลั่น
"เปลานา ผมแชงเมือ่ ไหร เห็นคุณผอม ๆ ก็นึกวาเปนที.บี. นะซี"
ดอกเตอรยกมือหามใหสงบปากเสียง แลวอานตอไป
"หา, ประภา เปนโรคโลหิตจางและตับทรุด อาการทัว่ ไปไมปรากฏ โดยฉะเพาะประภายังใหการรักษา
ไมได ตองรอวินจิ ฉัยโรคอีกครัง้ หก, ประไพ ปวยเปนโรคเสนโลหิตซึม ตองฉีดยา "ูโดเย็นตาโฟซาย" เข็ม
เดียวหายขาด ไดจัดเตรียมยาไวใหแลว เจ็ด, นวลละออ-"
"เมียขา" อาเสีย่ รองขึน้ ดัง ๆ.
ดิเรกจุยปากจิ๊กจั๊ก
"จะเปนเมียหรือเปนแมกน็ ง่ิ ๆ เถอะนา โธ- อายเกา"
กิมหงวนทําคอยน
"วาเกาประเดี๋ยวพอเลนนองเสียหรอก อานตอไปซีวะ"
นายณรงคฤทธิ์หวั เราะหึ ๆ กมลงมองดูรายงานการวินจิ ฉัยโรค
"เจ็ด, นวลละออ มารดาบังเกิดเกลานายกิมหงวน ปวยเปนโรคความดันโลหิตสูง และไตพิการ อาการ
ทัว่ ไป ชอบดาผัวและมุทะลุ วิธรี ักษาตองใชยาฉีดเยอรมันชือ่ "ฮินเดนบูรก ซีอุมกะซึฮิ๋มม" ฉีดสองครั้ง ๆ ละสอง

ซี.ซี. หายขาด" แลวเขาก็ยิ้มกับทุก ๆ คน "ตามอาการของโรคที่อานใหฟงนี้ ถาใครไมเต็มใจใหขาพเจารักษา
โปรดบอกมา ถายินดีใหขาพเจารักษา ขาพเจาจะไดเริ่มรักษาใหเดี๋ยวนี้"
ทุกคนเงียบกริบ ตางเต็มใจใหคอ กเตอรณรงคฤทธิร์ ักษาตน ไมตองสงสัยวาดิเรกจะดีใจสักเพียงใด เขา
หลอกลวงสามหนุมสามนางใหหลงเชื่อ เพื่อเขาจะไดฉีดยาพิเศษที่เขาคิดขึ้น เปลี่ยนชีวิตจิตตใจสามเกลอกับเมีย ๆ
ของเขา.
ดิเรกไมปลอยเวลาใหผานไปโดยเปลาประโยชน เขาจัดแจงฉีดยาใหพล, นิกร, กิมหงวน กับประไพ, นัน
ทา, นวลละออ เพียง ๑๕ นาทีเทานัน้ ก็เสร็จ.
บัดนี,้ ฤทธิ์ยากําลังซึมซาบไปทั่วราง นายแพทยณรงคฤทธิเ์ ก็บเครือ่ งไมเครื่องมือเรียบรอย แลวเดินเขามา
พูดกับสามหนุมสามนาง
"ยาที่ฉีดใหนี้แรงงาก เพราะตองการใหหายเร็ว ทางทีด่ คี วรจะขึน้ ไปนอนสักคนละตืน่ ไปซีครับเมื่อตื่น
ขึน้ มาแลวจะรูส ึกสบายมาก"
นันทายิ้มเล็กนอย
"ชักมึน ๆ ศีรษะอยางไรชอบกลคะ คุณหมอ"
"ออ-ไม-ไมเปนไรครับ เชื่อผมเถอะครับขึ้นไปนอนดีกวา"
พูดถึงเรื่องการนอน นิกรก็หาวขึ้นดัง ๆ กลาวกับเพื่อนเกลอทั้งสอง
"ไปนอนโวย อั๊วชักงวงเต็มทนแลว เจาดิเรกมันคงจะผะสมยานอนหลับลงไปดวย เฮิ้ว-งวงจัง"
พลหัวเราะหึ ๆ
"ถึงดิเรกไมใสยานอนหลับ แกก็งว ง ไป-นอนก็นอน"
ครัน้ แลว, สามหนุมสามนางก็พาอันออกไปจากหองทดลองวิทยาศาสตร คงเหลือแตดเิ รกกับประภาอยู
กันตามลําพัง
นายแพทยณรงคฤทธิต์ ามไปปดประตู เขายิ้มนอยยิ้มใหญ การทดลองของเขาเปนผล เขาจะมีชื่อเสียงโดง
ดังที่สดุ ในวงการแพทย.
ประภาจองมองดูหนาสามีอยางแปลกใจ
"ดิเรก – ดีอกดีใจอะไรหรือคะ?"
ดอกเตอรหัวเราะเบาๆ
"ดาลิ่ง, อีกสักสองสามชั่วโมงเธอจะแปลกใจมาก ฉันจะบอกเธอใหรู ยาฉีดทีฉ่ นั ฉีดใหเจาสามคนและ
พรรคพวกของเธอนะ ไมใชยารักษาโรคหรอก แตมนั เปนยาทีจ่ ะเปลี่ยนแปลงความรูสกึ ใหผหู ญิงเปนผูช าย และ
ผูช ายกลายเปนผูห ญิง"
ประภาขมวดคิ้วยน

"วายังไงนะคะ? ดิฉันงงไปหมดแลว"
"ไมตองงง ดาลิ่ง, คือยังงี้ พูดใหเธอเขาใจงายก็คือ กิมหงวนจะมีชวี ติ จิตตใจเปนนวลละออ เจาพล
กลายเปนนันทา และเจานิกรกลายเปนนองสาวของเธอ สวนคุณนวลจะกลายเปนเจาหงวน คุณนันทากลายเปนเจา
พล และนองสาวของเธอจะกลายเปนเจากร"
แมงามทําตาปริบ ๆ
"ดิฉันยังไมเขาใจอยูน ่ันแหละ"
ดิเรกยกมือเกาศีรษะแกร็ก ๆ
"ยู- เปนโงมาก ฟงอีกที คือวา –วา- ฉันเองก็อธิบายไมถูกเหมือนกัน"
ประภายิม้ ออนโยน
"คะ, เขาใจแลวคะ"
ดอกเตอรสะดุงโหยง
"แลวกัน, ไอบอกวาอธิบายไมถูก ยูกลับบอกวาเขาใจ ฮีย้ !" แลวเขาก็เดินไปนั่งที่โตะสี่เหลี่ยมยาวกลาง
หอง เริ่มทํางานของเขาตอไป.
ประภาถอนหายใจเบา ๆ รูสึกสงสารสามีมาก เขาทํางานเหมือนกับเครื่องจักร ไมมีเวลาหยุดพักผอนเลย
หลอนตรงเขามายืนขาง ๆ วางมือบนบาดิเรก
"ทีร่ กั , พักผอนเสียบางซีคะ โธ- อยางนอยดิเรกควรจะอาบน้ําแปรงฟนโกนหนวดโกนเคราเสียบาง ภา
เห็นดิเรกทํางานอยางนี้กลุมใจเหลือเกิน"
เขาหัวเราะ
"เนพเวอรไม ดาลิ่ง, นักวิทยาศาสตรผเู รืองนามของโลกจะตองเปนอยางนี้"
ประภาคอนควับ
"ดิเรกจะทํางานใหเหมือนอยางเครื่องจักรนะ ไมไดหรอกคะ เชื่อภาบางซี โธ – ดื้อ – ดื้อ ขืนทํางานอยาง
นีอ้ ีกหนอยคงเปนบาตาย"
นายแพทยพรวดพลาดลุกขึ้นยืน เขาเริ่มแสดงบทบาทเปนคนบาอีก จองมองดูประภาดวยแววตาถมึงทึง
มือขวาคอย ๆ ลวงลงไปในกะเปาเสือ้ หยิบปนพกออกมา เขาแสยะยิ้มอยางนากลัว ยกมือซายขยี้ผมใหยงุ
"เฮ – เกทเอาท!"
ประภารองวิ๊ดถอยหลังกรูด
"ดิเรก ! นีภ่ าเมียของดิเรกนะคะ"
นายแพทยขบเขี้ยวเคี้ยวฟนกรอด ๆ
"ฉันบอกวาใหยูออกไปนอกหองเดี๋ยวนี้ มายพอยิงตายหาเลย หนึง่ – สอง – "

"วาย ! อยาคะดิเรก ดิฉนั จะออกไปเดีย๋ วนี้"
ดอกเตอรซอ นยิม้ ไวในหนา กอนที่เขาจะพูดอะไรตอไป บานประตูก็ถูกผลักออกชา ๆ เจาคุณปจจนึก ฯ
แตงกายลําลองเดินเขามาดวยใบหนายิ้มแยม ประภาวิ่งจูดเขามากอดทาน แลวพูดละล่ําละลัก
"คุณพอ! คุณพอคะ ดิเรกจะยิงหนูคะ"
เจาคุณยิม้ แหง ๆ กมลงมองดูตามพื้นหอง
"หา? หนูท่ีไหน เอากับดักซีวะ ทําไมถึงตองใชปนยิงดวย หนวกหูชาวบานเขาเปลา ๆ "
ประภาเขากําบังหลังเจาคุณปจจนึก ฯ หลอนยกมือชีต้ วั เอง
"หนูน่ีคะ ไมใชหนูอยางนัน้ "
"วา-" เจาคุณรองลั่น "หนูน่ีหนูนน่ั ตะหวักตะบวยอะไรกัน หนูมนั ก็มีอยูอยางเดียวเทานัน้ "
"โธ – คุณพอ ทําไมถึงเซอยังงี้คะ ไมนา จะเปนเจาคุณเลย ดู – เห็นไหมคะ ดูซิวาดิเรกถืออะไรอยูในมือ?"
เจาคุณเงยหนามองดูเขยใหญและยิม้ ใหดเิ รก แตแลวก็หยุดยิ้มทันทีทันควัน เมือ่ นึกไดวาทานไมควรจะยิม้
กับปนพก
"เฮย ๆๆ ทะลึ่งควักออกมาทําไม เอาเก็บเสีย"
นายแพทยเดินยางสามขุมเขามาหาเจาคุณปจจนึก ฯ ยกปนจี้หมับลงบนหนาอกเจาคุณพอดี เจาคุณอกสั่น
ขวัญหาย
"ออกไป-ออกไปจากหองนี้ใหหมด !"
"บรื๊อสว !" เจาคุณครางเสียงสั่น "อะ- อะ- ออกจะ ออกเดี๋ยว – นะ –อี้- แหลว อะ- เอาปนหันปากกะ
บอกปนไปทางอื่นเสียกอน"
นายณรงคฤทธิ์ลดปนลง
"ไป-ออกไปเดี๋ยวนี้ ถาใครขืนโผลเขามารบกวนเวลาอีกพอยิงอกทะลุเลยผาซี" แลวเขาก็ตะโกนสุดเสียง
"ออกไป !"
เจาคุณปจจนึก ฯ กะโดดตัวลอย หันมาพูดกับธิดาของทาน
"เร็ว-อีหนูออกไปเหอะ"
"เดี๋ยวคะ" ประภาพูดเบา ๆ.
"เดี๋ยวตะหวักตะบวยอะไรอีกเลา อยากเปนผีตายโหงเรอะ โปงปางออกมากอจอดเทานั้น"
ประภายิ้มแหง ๆ
"แตดเิ รกเคยพกปนไมมีลกู นี่คะ คุณพอ"
เจาคุณขมวดคิ้วยนมองดูลูกเขยของทาน
"เฮย – ใสลูกไวหรือเปลา ?"

ดอกเตอรคํารามลั่น
"ฮึ่ม – แฮ ใสซวี ะ"
เจาคุณกลืนน้ําลายเอื๊อก
"ใหตายหา ?"
ดิเรกขบฟนกรอด ๆ ดึงแหนบกะสุนออกมาชูอวดเจาคุณปจจนึก ฯ เขาบรรจุไวถึง ๕ นัด
"เห็นไหมนีอ่ ะไร ฮึ่ม !" แลวดิเรกก็ใสไวตามเดิม.
"อีหนู!" เจาคุณรองเสียงหลง "ไปโวย ตัวใครตัวมัน"
ทั้งสองตางโกยอาวออกไปจากหอง พอรางของสองพอลูกลับตาดิเรกก็หัวเราะชอบใจ เขาเดินไปปดประตู
ใสกลอนแลวพูดกับตนเอง
"มันตองแกลงทําเปนบายังงี้ กวนฉิบหายเลย"
เย็นวันนั้นเอง.
ราว ๑๖.๐๐ น. ดิเรกเดินออกมาจากหองนอนของเขาดวยใบหนาชุมชื่น เขาโกนหนวดโกนเคราเรียบรอย
แลว นายแพทยหนุม หวีผมแปร สวมกางเกงแพรสีน้ําเงิน และเสือ้ เชิต๊ แขนยาวสีขาว ปากคาบกลองยาเสนอยาง
สงาผาเผย เขาเพิ่งวางมือจากการงานเมื่อสักครูใหญนี้เอง.
ดิเรกเดินมาหนาหองนายพัชราภรณ เขาหยุดยืนหนาประตูมองเขาไปในหอง พล, นิกร, กิมหงวน นอน
หลับไหลไมเปนสมประดีอยูบนเตียงเดียวกัน ดอกเตอรยิ้มเล็กนอยพาตัวเขาไปยืนหนาเตียง รองเรียกสามเกลอให
รูสึกตัว
"เฮ ! ลุกขึน้ โวย พล! กร-โวย ! อายเสี่ย อายเสี่ย!"
มานตาของพลเผยอขึ้นชา ๆ นายพัชราภรณมีชวี ติ จิตตใจเปนนันทาไปแลว พอแลเห็นดิเรก พลก็รีบ
พรวดพราดลุกขึ้นนั่ง หยิบผาขนหนูปด หนาอก ใบหนาแดงระเรื่อเพราะความกะดากอาย.
"ตายจริง ดิเรกเขามาในหองดิฉันทําไมคะนี่ นาเกลียดออกคะ ประเดีย๋ วนันทาจะเขาใจผิดคิดไปในทาง
อกุศล แหม-ไมอยากเชียว แอบเขามาเมื่อไหรก็ไมรู"
ดิเรกรูสึกปติยินดีเหลือที่จะกลาว ยาฉีดของเขาไดผลแลว ความดีใจทําใหดิเรกกะโดดโลดเตน รอง
ตะโกนลัน่ หอง.
"ไชโย ! วูป – ในทีส่ ดุ งานของเราก็เปนผล ไช-โย ! ฮะ – ฮะ ฝรั่งดีใจจังโวย"
"อุยตาย – มากะโดดโลดเตนในหองดิฉัน" พลพูดชา ๆ และคอนควับ "พับแผซี-ประเดี๋ยวโถปงโถแปง
ของดิฉันแตกหมด"
นายแพทยหัวเราะกาก ตรงเขาฉุดนิกรใหลุกขึ้น

"เฮย – ลุกขึน้ "
กะดิง่ ทองลืมตาโพลง มีกิริยากะตวมกะเตีย้ มเหมือนประไพ
"วาย-ตาเถร ! ออกไป – เขามาทําไมก็ไมรู คุณดิเรกนีแ่ หละ"
ดอกเตอรหัวเราะจนเสียดทอง ปรี่เขามายกมือจับแกมนิกร
"ไงวะ ?"
อายเสือมือกาวตบมือดิเรกเพี๊ยะ แลวลุกขึน้ ยืน
"พิลึกคนจริง ทําไมมาจับคงจับคางดิฉัน บา-บา ประเดี๋ยวดิฉันบอกประไพคุณก็จะโดนเตะเทานั้น"
ดิเรกหัวเราะงอหาย สัน่ ศีรษะชา ๆ
"โธ – อีเฉากวย"
นิกรรองวิ๊ด กะทืบเทาเรา ๆ
"ดู – ฟงซิคะคุณพล คุณดิเรกวาดิฉันอีเฉากวย" พูดจบนิกรก็รองไห "ไมยอม-คุณหมิน่ ประมาทดิฉนั "
นายณรงคฤทธิ์หลับตาป พูดกับตนเองเบา ๆ
"อือ – ยาของเรานี่ไมเลวโวย ฮะ – ฮะ" แลวเขาก็กมลงควาผมกิมหงวนกะตุกแรง ๆ "เฮย ! อีจอกกะลอก
นีน่ ะ ตื่นเสียทีเถอะ"
อาเสี่ยสะดุงตกใจตื่น คอย ๆ ลุกขึ้นนัง่ พอแลเห็นดิเรกก็ยกหลังมือปดปาก
"วาย ! ยายชีชวยตาเถร คุณเขามาในหองดิฉนั ทําไมกัน ออกไป ประเดี๋ยวนวลละออมาพบเขา ไมดี
หรอกคะ แหม – ดิฉนั นอนโปหรือเปลาก็ไมรู"
ดิเรกทรุดตัวนั่งยองๆ เอามือกุมทอง วิ่งโครมครามออกไปจากหองเสียงเขาหัวเราะเอ็ดตะโร ในราว ๑ นาที
เขาก็ลากเจาคุณปจจนึก ฯ ถูลูถกู งั เขามาในหอง นายณรงคฤทธิ์ชี้มือใหเจาคุณดูสามเกลอ.
"ดูซีครับ คุณพอ อายสามคนนีก่ ลายเปนผูห ญิงไปแลว"
กิมหงวนคอนควับ
"อะไรกันคะ ดิฉนั จะกลายเปนผูหญิงอยางไรอีก ในเมื่อดิฉันเปนผูหญิงอยูแลว คุณอาดู ดิเรกนะพิลึกคน
จริงคะ หนูสามคนนอนหลับอยูบนเตียงนี่ดอดแอบเขามาในหองยังงั้นแหละ"
นิกรพูดขึน้ ทันที
"อวดดีเหลือเกินคะคุณพอ มาจับคางหนูแลวยังวาหนูวาอีเฉากวย"
พลพูดขึ้นบาง
"จริงคะคุณอา คนอะไรยังงี้ก็ไมรู ไมมีกิริยาเขามากะโดดโลดเตนในหอง วาแลวยังจะหัวเราะอีก
กวางขวาง เดี๋ยวดิฉันดาใหนะเออ อวดดี ตองบอกใหนันเตะสั่งสอนเสียบาง" แลวพลก็ทาํ ปากหมุบหมิบ.

เจาคุณปจจนึก ฯ ทําตาโตเทาไขหาน ทานยืนตะลึงพรึงเพริด พล, นิกร, กิมหงวน กลับกลายเปนผูหญิงไป
แลว กิริยาทาทางเปนผูหญิงจริง ๆ เจาคุณมึนงงไปหมด ทานยกแขนขวาขึ้นกัดแรง ๆ เอานิ้วชี้ทิ่มลูกนัยตาทาน
และรูสึกเจ็บ
"เราไมไดฝน นีห่ วา"
ดิเรกหัวเราะกาก
"แปลกใจมากเชียวหรือครับ คุณพอ ?"
เจาคุณกลืนน้ําลายเอื้อก
"อายแปลกนะไมแปลกหรอก แตสงสัยวา ทําไมอายสามคนนี่มันถึงเกิดสติวิปลาศขึ้นพรอม ๆ กัน"
"อุยตาย ! " กิมหงวนรองลั่น "คุณอาทําไมมาวาหนูยังงี้ โธ – อยูดี ๆ หาวาเปนบาเสียแลว"
เจาคุณปจจนึก ฯ ขมวดคิว้ นิ่วหนา
"เฮย-อายหงวน แกนะเปนผูหญิงหรือผูช ายวะ?"
อาเสีย่ หัวเราะคิก
"ก็ผหู ญิงนะซีคะ" พูดจบก็หันมาพูดกับพล, นิกร
"คุณอาของเราทําไมถึงฟน เฟอนเลอะเทอะยังงีเ้ ลานองกร ?"
เจาคุณสะดุงโหยง มองดูหนาดิเรก
"มันเลยหาวาขาบา ยังไงกันโวยดิเรก อายสามคนนีเ่ ปนบาใชใหม ? "
ดอกเตอรอมยิ้ม กะซิบขางหูพอ ตาของเขา
"ออกไปขางนอกซีครับ ผมจะอธิบายใหฟง"
เจาคุณเดินตามนายณรงคฤทธิอ์ อกไปโดยดี นิกรวิ่งกะตวมกะเตี้ยมไปปดประตูใสกลอน ดิเรกพาเจา
คุณปจจนึก ฯ มายืนขางราวลูกกรง
"อยาวาแตคุณพอเลยครับ" เขาพูดยิ้ม ๆ "ทุก ๆ คนทีไ่ มรูความจริงก็คงแปลกใจเชนเดียวกับคุณพอ"
"ก็นน่ั นะซี มันยังไงกันเลา ?"
ดิเรกหัวเราะลั่น แลวอธิบายใหเจาคุณทราบความจริงถึงเรื่องที่เขาเปลี่ยนชีวิตจิตตใจสามหนุมสามนางให
ผัวเปนเมียและเมียเปนผัว คลายกับถอดหัวใจเปลี่ยนกัน ดวยอํานาจวิทยาศาสตรที่เขาคิดขึ้น.
ตอนสุดทายดิเรกพูดวา "อยาสงสัยเลยครับ ปา เดี๋ยวนี้เจาหงวนก็คือนวลละออ เจาพลคือนันทา และเจา
กรคือประไพนั่นเอง"
เจาคุณปจจนึก ฯ กลืนน้ําลายถึงยี่สิบครั้งจึงพูดกับนายแพทย
"วา – แกนี่อุดตริไมเขาเรื่อง นี่อีกกี่วันกี่เดือนฤทธิ์ยาถึงจะเสื่อมละโวย"
"ออ- ไมเสือ่ มหรอกครับ จะเปนเชนนี้เรื่อยไปจนตลอดชาติ"

เจาคุณสะดุงเฮือก
"ตายโหงตายหาเลย แลวก็เมีย ๆ ของอายสามคนนั่นละ"
"ก็คงเปลี่ยนชีวติ จิตตใจเหมือนกันซีครับ ไปซีครับ ผมจะพาไปดู กําลังนอนหลับอยูในหองคุณนวล"
เจาคุณยิ้มออกมาได นึกสนุกสนานขึ้นมาทันที
"เออ-พาไปหนอยโวย อยากเห็นเหลือเกิน" แลวทานก็จุยปาก "แกนี่ไมเลวเลย ผาซี จะคิดจะทําอะไรก็
สําเร็จทั้งนั้น เสียอยางเดียว แฮะ – แฮะ"
"อะไรปา?"
เจาคุณปจจนึก ฯยกนิว้ ชีม้ ือขวาใสปากกัด แสดงกิริยากะดากอาย
"อา – ยาปลูกผมทีพ่ อ สัง่ ใหแกคิดคนขึน้ ใหพอ นะซี ตั้งหลายเดือนแลวไมเห็นแกทําใหเลย"
ดอกเตอรหัวเราคิก
"โอ – เปนลืมครับ เปนลืมจริง ๆ เอาเถอะครับ อีกสองสามวันผมจะคิดให ไมยากหรอกครับ ผมรับรอง
วา อีกในราวสองเดือน คุณพอจะหวีผมไดแปรทีเดียว"
"แปรเชียวรึ?"
"ครับ"
เจาคุณยกมือปดปากหัวเราะคิกคัก แลวกะโดดตัวลอยแสดงกิริยาดีอกดีใจ
"ไหวละวะ ชวยทําใหพอหายหัวลานทีเถอะ อายหงวนมันจะไดไมลอ โธ – คนที่หัวลานอยางพอนะ แก
อยานึกวาดีนา ใครเห็นเขาเขาก็ยม้ิ เยาะ เห็นเราเปนตัวการตูน"
ดิเรกยิ้มแปน
"ผมจะลองคิดคนดูครับเชื่อวาไมยาก คัน่ แรกจะลองสะกัดน้าํ มันขี้ไกลองดูกอ น แตสวนผะสมนี่แหละครับ
ยังไมทราบวามีอะไรบาง ฝรั่งที่เมืองอังกฤษคนไหนหัวลานเขามักจะใชขี้ไกแฮรทูนิคแหงทาๆ ครับ"
เจาคุณอาปากหวอ
"ฮา ? นั่นเขาพูดเลนกันไมใชหรือ?"
"อะไดครับ เปนความจริงทีเดียว งา – ผมเสียดายเหลือเกินที่ทําตํารายาปลูกผมหาย ความจริงผมเคยชวย
คนหัวลานใหมีผมขึน้ เปนเงางามมาหลายคนแลว งา – มหาราชาที่อินเดียองคหนึ่งนะครับ กะบานแดงแจเหมือน
คุณพอยังงี้แหละ ผมผะสมยาใหทาอาทิตยเดียวเทานั้น ผมยาววันละนิ้วฟุตเชียวครับ"
เจาคุณปจจนึก ฯกะหยิม่ ยิม้ ยอง
"ยาน้ํามันขี้ไกนะเรอะ?"
"ครับ"
"อือ-ถาจะเขาทีโวย เออ-ขี้ไกนี่ภาษาฝรั่งเขาเรียกวาอะไรวะ?"

ดอกเตอรขมวดคิ้วตรึกครอง
"กองเดียวหรือหลายกองครับ?"
"เอาเถอะนา กี่กองก็ได"
ดิเรกหัวเราะ
"ไมใชครับ ผมจะไดพดู ถูก ขี้ไกกองเดียวภาษาอังกฤษวา "ใคกี้" ครับ ถาสองกองขึ้นไปเปนพหูพจน
ตองอานวา "ไคกี้ส" "
เจาคุณพะยักหนาชา ๆ
"อือ – พิ่กล, แลวก็ขี้หมาละ ภาษาอังกฤษเรียกวาอะไร?"
"ออ – ขีห้ มาหรือครับ ? เรียกวาคามีสครับ"
เจาคุณปจจนึก ฯ สะดุง
"มันเปนคําผวนในภาษาไทยนี่หวา คามีสก อขีห้ มา"
"ถูกแลวครับ" นายแพทยพูดหนาตาเฉย "ไทยเราเอามาจากเขานี่ครับ"
เจาคุณหัวเราะชอบใจ
"คามีสแปลวาขีห้ มา ใคกีส้ ว าขี้ไก ทีนี้คันฟละ แปลวากะไร?"
"อยาแปลเลยครับ คุณพอชักรูมากเกินไปเสียแลว ไปดูเมีย ๆ ของเจาสามคนนั่นเถอะครับ ผมคิดวาคุณ
พอคงหัวเราะงอหายเลย คุณประไพ, คุณนันทา, คุณนวลละออคงมีชีวิตจิตตใจเปนผูชายเมื่อตื่นขึ้นจากนอนหลับ"
เจาคุณปจจนึก ฯ แสดงกิริยาตื่นเตนจนออกนอกหนา
"ไป – ไปโวย ยายพวกนัน้ นอนอยูท ่ีไหนละ?"
"อยูในหองคุณนวลครับ"
เจาคุณหัวเราะหึ ๆ เดินตามดิเรกไปตามเฉลียงตึก ทานรูส กึ แปลกใจในความสามารถของดอกเตอรดเิ รก
ณรงคฤทธิ์มาก ดิเรกจะคิดทําอะไรดูมันสําเร็จทั้งนั้น ทําใหทานนึกกะหยิ่มใจเรื่องยาปลูกผม ซึ่งอยางไรเสียดิเรกก็
คงทําได.
ขณะนี้นวลละออ, นันทา และประไพกําลังนอนหลับสนิทอยูใ นหอง ดวยฤทธิ์ยาฉีดแมงามทัง้ สามได
เปลี่ยนชีวิตจิตตใจเปนสามีของหลอนไปแลว นวลละออกับนันทานอนอยูบ นเตียง สวนประไพหลับอยูบ นเกาอี้
โยก ความรอนอบอาวของอากาศทําใหทั้งสามนางเหงื่อไหลโทรม.
ดิเรกกับเจาคุณปจจนึก ฯ เดินเขามาในหอง เจาคุณจุยปากเมื่อแลเห็นประไพธิดาของทานนอนไขวหางยก
มือกายหนาผาก.
"เออแนะ ประไพนีม่ นั นอนพากพูมเหลือเกิน เปนผูหญิงยิงเรือนอนไขวหาง ชิ – ชิ " พูดจบทานก็เดินเขา
มายกมือตบศีรษ ะประไพ "เฮย – เกือบจะค่ํามืดแลวโวย ลุกขึ้นเสียทีซีแมมหาจําเริญ"

ประไพบิดขี้เกียจอิ๊ด คอย ๆ ลืมตาขึ้น แลวเอือ้ นเอยเปนกลอนยีเ่ กทันที
"อนิจจายากาเร็ต เสียงใครมาฟอดแฟดอยูขางหู โฉมเจากะดิง่ ทองจึงลืมตามองดู ตะรูเหรงเต็ง

เตรง ตูเ ร็งเต็งเตรง"
รองเพลงจบประไพก็ลุกขึ้นยืน รายรําทําทาเปนยี่เก
"ออ – พระราชบิดาดอกหรือคราบ ตัวของเกลากระผมเอง เผลอตัวมอยไปหนึ่งงีบ พระราชบิดามี
ประสงคอะไรหรือครับ จึงไดมาปลุกขาวะเจา"
"วา - " เจาคุณรองเสียงยาว ทําหนาเหมือนกับจะรองไห ทานหันมาทางดอกเตอรณรงคฤทธิ์ "ดิเรก – ออย
– ลูกสาวขาเซี้ยวนั้งไปแลวหรือนี่ ?"
ประไพรําปอเขามาลอยหนาพูด
"เออแนะ พระราชบิดา" หลอนยกเทากะทืบพื้นปง พรอมกับยกมือชี้หนาเจาคุณปจจนึก "เหตุไฉน
พระราชบิดาถึงไดหาวาเกลากระผมเปนบา"
เจาคุณทําคอยนหลับตาป
"อนิจจํสุขํเอย" ทานปลงอนิจจํยกมือผลักหนาธิดาของทาน "ไป-ไปนัง่ หาง ๆ ประเดี๋ยวพอเตะหงายทอง
เลย"
ประไพอมยิม้ แกมตุย ยักคิว้ แผล็บ มองดูหนานายแพทยหนุม
"เฮ - อายดอก ค่ํา ๆ ไปเที่ยวแฮปปฮอลลกะอั๊วไหมละ อั๊วเปยเองวะ อยาบอกใหนิกรรูกแ็ ลวกัน
ประเดี๋ยวแมจะตามไปรังควานอีก"
ดิเรกกลืนน้ําลายเอื้อก
"แฮะ – แฮ ไมไปละครับ เชิญคุณไปกันตามลําพังเถอะ"
ประไพหัวเราะคิก
"ชะ – ชะ วันนี้พูดจาเรียบรอยจริงนะ อายหมาวัด"
นายแพทยสะดุง โหยง หันมากะซิบกะซาบกับเจาคุณเบา ๆ
"เห็นฤทธิ์ยาของผมหรือยังครับ?"
เจาคุณปจจนึก ฯ พะยักหนา
"แกใสเม็ดลําโพงลงไปดวยหรือเปลา ?" ทานกะซิบถาม "สงสัยเหลือเกินโวย"
ดิเรกหัวเราะ
"เปลาครับ"
เจาคุณรูสึกคลายกับวาทานฝนไป ทานถอนหายใจเฮือกใหญ สัน่ ศีรษ ะชา ๆ เดินเขามาที่หนาเตียงรอง
เรียกแมงามทั้งสอง

"เฮิ้ว ! เย็นค่ําแลว ตืน่ เสียทีซแี มคุณ นัน – นันเอย ลุกขึน้ เถอะ"
นันทาเผยอหนังตาขึน้ ยกแขนบิดขีเ้ กียจ มีกิริยาทาทางเหมือนกับนายพัชราภรณ หลอนยิม้ ใหเจาคุณปจจ
นึก ฯ แลวลุกขึ้นนั่ง
"แอะ – นี่มันกี่โมงแลวครับนี่ ทําไมผมถึงหลับไปไดก็ไมรู วาจะเอนหลังเลนเลยหลับไปจริง ๆ อุ – รอน
เหลือเกิน" พูดจบนันทาก็ถอดเสือ้ ชัน้ นอกออก
เจาคุณนัยตาเหลือก กะโดดตัวลอย เมื่อแลเห็นนันทาดึงชายเสื้อชั้นในออก ทําทาจะถอด
"เฮย ! อยาถอด" ทานรองเอ็ดตะโร
นันทายิ้มเล็กนอย
"ทําไมละครับ รอนออกจะตายไป ผมสวมเสื้อไมไหวครับ"
เจาคุณทําปากจู
"ถอดไดเรอะ โปตายหาซี"
นันทาหัวเราะลั่น
"อะไรโป ผมไมใชผูหญิงนี่ครับ" พูดจบหลอนก็ยกแขนดึงเสื้อชั้นในคอลูกไมขึ้น จนชายเสือ้ พนทรวง
อก
"เฮย ! " เจาคุณตะโกนสุดเสียง.
นันทาสวมเสื้อชั้นในลงไปตามเดิม แลวหัวเราะชอบใจ
"ทําไมนะครับ คุณอา, ทําไมถึงขัดขวางไมใหผมถอดเสื้อ กลัววาผมจะทําใหเสือ่ มเสียวัฒนะธรรมของ
ชาติหรือครับ ก็นม่ี นั ในบานผมแท ๆ "
เจาคุณวิ่งปราดเขาไปหยิบตะพดอันถนัดใจขึ้นมาถือ เดินยางสามขุมเขามาหานันทา แลวขยับตะพด
"เอาเถอะ – แกจะถอดเสื้อชั้นนอกฉันไมวา แตถาแกขืนถอดเสื้อชั้นในพอตีกะบานแยกเลย ใหลากเลือดซี
เอา" พูดจบทานก็หันมาทางประไพ แลเห็นประไพแกกะโปรงออก เหลือแตกางเกงยืดชั้นในเทานั้น เจาคุณปจจ
นึก ฯ เกือบลมจับ ทานตะโกนราวกับชางรอง "ประไพ ! ฉิบหายแลว ดันแกกะโปรงออกทําไม ?"
แมงามหัวเราะกาก เดินไปหยิบผาขาวมาของกิมหงวนมาคลีอ่ อกนุง
"ผมจะอาบน้าํ นี่ครับ"
เจาคุณยกมือยกไมวนุ ไปหมด แทบจะพูดอะไรไมได
"ตายหา นั่นผาขาวมาเจาหงวน"
ดิเรกเอื้อมมือเขี่ยแขนเจาคุณปจจนึก ฯ แลวกะซิบพูด
"ปลอยตามเรื่องเถอะครับ เดีย๋ วนีร้ า งกายภายนอกเทานัน้ ทีย่ งั เปนผูห ญิงอยู ชีวติ จิตตใจนะเปนผูช ายไป
หมดแลวครับ"

เจาคุณขมวดคิ้วนิ่วหนา
"ปลอยไดเรอะ ประเดี๋ยวแมเกิดนุงผาขาวมาปลอยอกโทง ๆ เดินไปขางลางก็ถูกหมาฟดตายหาเทานั้น
ออย – แกไมควรเลยดิเรก โธ – คนดี ๆ เสียไปหมด"
นันทาหันมาพูดกับประไพ
"เฮย – อายไพ วันนี้เจาคุณอาเปนยังไงไปหวา ดูกะปากะเปอชอบกล"
ประไพหัวเราะ
"อือ – พอตาขาถาจะยังไง ๆ เสียแลวละโวย"
เจาคุณอาปากหวอ จองมองดูธิดาของทานอยางตื่น ๆ
"ออ – เดี๋ยวนี้ฉันนะไมใชพอบังเกิดเกลาของแกดอกหรือ"
"อะ – เปนแตเพียงพอตาเถอะครับ" พูดจบประไพก็หันมาทางนวลละออ เดินเขามายืนหนาเตียง "เฮย –
อายนวล ตืน่ เสียทีซีโวย"
นวลละออกรนครอก ๆ เคีย้ วปากจับ๊ ๆ นันทาจับขานวลละออกะชากเต็มแรง
"ลุกขึ้นโวย อายเปรต! ไมถูกถีบตกเตียงนา"
นวลละออลืมตาโพลง ประไพกับนันทาชวยกันดึงหลอนใหลุกขึน้ นัง่ นวลละออยกมือขยีต้ า แลวพูดขึน้
เบา ๆ โดยไมทนั เห็นเจาคุณปจจนึก ฯ
"เอ – เหม็นเขียวอะไรดี ๆ หวา คลายกับกลิน่ หัวลาน ? "
ประไพจุยปาก
"เฮย ๆๆ พูดอะไรละกอ ดูตามาตาเรือเสียกอนซีโวย"
นวลละออสะดุงเฮือก แลวหลอนก็แลเห็นเจาคุณปจจนึก ฯ ยืนทาวสะเอ็วทําตาปริบ ๆ มองดูหลอนดวย
ความแปลกใจ แมงามรีบยกมือไหวปะหลก ๆ อากัปกิริยาของนวลละออก็คือกิมหงวนนั่นแหละ
"แฮะ – แฮ ขอโทษเถอะครับ ผมไมทนั เห็นคุณอาจริง ๆ" พูดจบก็มองดูนาฬิกาปลุกบนโตะ "ไอยา ! สี่
โมงครึ่งแลวโวย ยังไงกันนี่หวา ทําไมถึงดันนอนหลับกันหมดทั้งสามคน ? "
ประไพวา "นัน่ นะซี ทําไมเราถึงมานอนหลับในหองนี้ก็ไมรู เมือ่ กลางวันเรากินเหลากันหรือเปลาโวย ?"
นันทาสัน่ ศีรษ ะ
"ไมรุ กันก็จาํ ไมไดเหมือนกัน เอ – นอนกลางวันนี่ไมดีเลยแฮะ ตื่นขึ้นมาปวดหัว อาบน้ําอาบทากันเถอะ
โวย ประเดี๋ยวแตงตัวเอารถออกจากบานไปหาอะไรกินกันที่ลุมพินียรมย"
นวลละออลุกขึ้นจากเตียง ถอดเสื้อชั้นนอกออก เจาคุณมีกิริยาอึดอัด จะพูดหามก็พูดไมออก คลายกับมี
อะไรมาจุกคอหอย แลวทานเจาคุณก็ใจหายวาบเมื่อนวลละออถอดเสื้อยกทรงชั้นในออก.
"ไป – ดิเรกออกไปจากหองนี้โดยเร็ว" ทานพูดละล่ําละลัก.

ดิเรกยอขาลงต่ําแลวกะโดดตัวลอย เขาแลเห็นนวลละออกปลอยทอนบนเปลือยเปลา นายแพทยณรงค
ฤทธิ์ความือเจาคุณปจจนึก ฯ ฉุดกะชากลากออกไปจากหองโดยเร็ว แมงามทั้งสามหัวเราะลั่น

-๓เมือ่ ประมุขของบาน "พัชราภรณ" ไดทราบความจริงจากเจาคุณปจจนึก ฯ วา สามหนุมสามนางไดเปลี่ยน
ชีวิตจิตตใจกัน ดวยการกระทําของนายแพทยดิเรก เจาคุณและคุณหญิงประสิทธิ์ ฯ ก็ตื่นเตนตกใจอยางยิ่ง ทานสัง่
เจาแหวโทรศัพทบอกใหเจาคุณวิจิตร ฯ คุณพอของนิกรทราบทันที.
แลวเรื่องนี้ก็แพรสะพัดไปทั่วบานอยางรวดเร็วราวกับไฟไหมปา ทุก ๆ คนพากันไปดูสามหนุมสามนาง.
เจาคุณและคุณหญิงประสิทธิ์ ฯ กับคนในบาน "พัชราภรณ" ขึน้ บันไดหินออนหนาตึก "สี่สหาย" เลยเขาไป
ในหองโถงขึ้นบันไดไปชัน้ บนของตัวตึกอยางรีบรอน.
พล, นิกร, กิมหงวนเดินออกมาจากหองพลพอดี สามเกลอกลายเปนผูหญิงไปแลว นายพัชราภรณนุงซิ่น
ยกสีฟาดิ้นทองเปนลวดลายไทย สวมเสื้อคอปกฟดเปงสีเดียวกับซิ่น ผูกนาฬิกาเรือนกะจิ๋วหลิวซึ่งเปนนาฬิกา
ของนันทานัน่ เอง ริมฝปากทาลิพสะติก๊ แดงแจด เรือนผมหวีเรียบ คิ้วทั้งสองขางถูกเขียนดวยดินสอ กิมหงวน
ซอนรางอันสูงชะลูดอยูใ นเสือ้ กะโปรงสีนาํ้ ตาล เสื้อชั้นนอกคอ ๓ เหลี่ยมแขนสั้นแลเห็นขนจั๊กกะแรยาวเฟอย
เขียนคิ้วทาปากเชนเดียวกัน สวนนิกรแตงกายเรียบ ๆ นุงผาถุงสีน้ําเงิน สวมเสื้อสีขาว แขนยาวแคศอก.
พอแลเห็นสามเกลอมีอันเปนไปถึงเชนนี้ คนในบาน "พัชราภรณ" ก็ยืนตะลึงพรึงเพริดไปตาม ๆ กัน
ใบหนาของเจาคุณและคุณหญิงประสิทธิ์ ฯ ขาวซีด ทานเขาใจวาสามเกลอเปนบามากกวา
คุณหญิงยกมือขวาทาบอก
"เออ - - " ทานครางเสียงยาว แลวซวนเซลมลงบนพืน้
"วาย ! " กิมหงวนรองลั่น "คุณอาหญิงเปนลมคะ คุณพล"
สามเกลอตางวิ่งกะตวมกะเตี้ยมเขามาชวยเหลือ เจาคุณประสิทธิ์ ฯจองมองดู พล, นิกร, กิมหงวนไมวางตา
ทานยกมือแปะหัวลานแลวลมครืนลงขาง ๆ คุณหญิง เกิดโกลาหลอลหมานกันทั่ว
"เรว – อายแหวเอย ไปเอายาดมมาที" พลพูดกับคนใชจอมแกนของเขา.
เจาแหวสั่นศีรษะ.
"รับประทานไปไมไหวครับ – เอิ้ก –" เจาแหวซึ่งยืนโงนเงนหงายหลังตึงนอนราบบนพื้น.
พล, นิกร, กิมหงวนมิไดเอาใจใสในความตื่นเตนของคนใช ตางชวยกันนวดบีบประมุขของบาน "พัชรา
ภรณ" จนกะทั่งทานทั้งสองลืมตาขึ้น.
คุณหญิงประสิทธิ์ ฯ จองตาเขม็งมองดูนายพัชราภรณ

"โธ – ลูกรักของแม อยูดี ๆ กลายเปนบาไปแลว กรรมเวรอะไรอยางนี้ "
พลขมวดคิ้วยน
"อะไรกันคะ คุณอา นันทานะหรือคะเปนบา"
คุณหญิงน้ําตาคลอหนวย
"ไมใชนันทาหรอก แกสามคนนีแ้ หละเปนบา โอย – แยแลวลูกของแม"
นายพัชราภรณแสดงทีทาแปลกใจอยางยิ่ง กอนที่เขาจะพูดวากะไร เจาคุณประสิทธิ์ ฯ ก็พูดขึ้นเปรย ๆ
"อากาศรอน ทําใหคนเราเปนบางายดายเหลือเกิน โธ – เมื่อเชานี้ก็ยังดีอยูแท ๆ "
พลทําตาปริบ ๆ หันมามองเพื่อนเกลอทั้งสอง
"ดิฉันไมเขาใจอะไรเลย คุณหงวน ใคร ๆ พากันเขาใจวาเราเปนบา"
อาเสีย่ ยิม้ แหง ๆ
"นัน่ นะซีคะ เราไมไดมอี ะไรเปลีย่ นแปลงสักนิด เอะ นั่นผัว ๆ ของเราเขาจะไปไหนกัน"
ทุก ๆ คนมองตามสายตาเสี่ยหงวน คราวนี้เสียงหัวเราะอยางครื้นเครงก็ดังขึ้น
แมงามทั้งสามกําลังจะพากันนั่งรถเที่ยว ตางนุงกางเกงฝรั่งขายาวสวมรองเทายาง สวมเสื้อเชิ๊ตโปโลแขน
สั้น นวลละออคาบกลองยาเสนพาเพื่อเกลอทั้งสองเดินอาด ๆ เขามาอยางสงาผาเผย
คุณหญิงประสิทธิ์ ฯ ยกมือขวาทาบอก
"โอย ! เปนลมอีกแลว" ทานรองเสียงดังยืนโงนเงนทําทาจะลม เจาคุณประสิทธิ์ ฯ กะโดดเขาไปประคอง
ไว.
"เดี๋ยว – อยาพึ่งเปนคุณหญิง"
คุณหญิงตื่นตะลึงจนพูดไมถูก
"โอย – นีม่ นั ยังไงกันแนคะ ลูกหลานเราวิกลจริตไปหมดแลว โธ – ไมเอาละ ดิฉันเปนลมดีกวา" แลว
รางของคุณหญิงประสิทธิ์ ฯ ก็ออนเปยกลมลงคุกเขา.
เจาคุณประสิทธิ ฯ หิ้วปกคุณหญิงไว แตทานคงจะนึกหมั่นไสขึ้นมาเลยปลอยมือออก คุณหญิงลมฮวบลง
บนพื้น
นวลละออ, นันทา, และประไพวิ่งกะหืดกะหอบเขามา นันทายกเทาเหวี่ยงกนเจาแหวดังพั่บ
"เร็ว ! เขาไปในหองขา เอายาดมในลิน้ ชักโตะมาเร็ว"
เจาแหวเปนลมอีก !! ยืนโงนเงนเหมือนคนเมาแลวหงายหลังตึง นวลละออปราดเขามา ยกเทาจะกะทืบซ้ํา
เจาแหวพรวดพราดลุกขึ้นโกยอาว.
คนในบาน "พัชราภรณ" ไมเขาใจเลยวา ทําไมถึงมีการลักเพศเกิดขึ้นได ทาทางของนวลละออเหมือน
กิมหงวนมากที่สุด นันทาก็เหมือนพล และประไพถอดแบบมาจากนิกรทีเดียว

พล, นิกร, กิมหงวนชวยกันบีบนวดปฐมพยาบาลคุณหญิงประสิทธิ์ ฯ สักครูทานก็ฟน พอดีเจาแหววิง่
กะหืดกะหอบถือกระดาดหอหนึง่ สงใหนายพัชราภรณ
"รับประทานยาดมหาไมพบครับ มีแตยาถายรับประทานคงใชแทนได"
พลขวางหอยาถายทิ้ง ยกเทากะทืบพืน้ เรา ๆ
"โธ – อายแหว ฉันอยากจะตบหนาแกนัก พับแผซี คนบาบออะไรยังงี้ไมรู เซอระยําเชียว"
นันทาปรี่เขามาจิกผมเจาแหว
"ใครบอกแกวา ยาถายนะ ใหแกคนเปนลมได" พูดจบก็ดึงศีรษะเจาแหวใหต่ําลงมา ยกเขาขึน้ กะแทก
หนาพลอก.
นวลละออหัวเราะกาก
"ดี – สมน้าํ หนา เซอฉิบหาย" แลวหลอนก็พูดจับคุณหญิงประสิทธิ์ ฯ "คุณอาวันนี้ถาจะไมสบายกะมัง
ครับ ไมเคยเปนลมเลยนี่นา"
ประไพพูดสอดขึ้น
"ยังงี้เขาเรียกวาลมตะกัง ถาไมมใี ครเห็นละก็ตายเลย"
นันทาหัวเราะ เดินเขามาจับแขนคุณหญิงประสิทธิ์ ฯ
"สบายดีแลวหรือครับ คุณแม ? "
คุณหญิงทําตาปริบ ๆ
"จะ – จะ สบาย, โอย – ประเดี๋ยวแมเปนลมเสียอีกหรอก โธ – ดิเรก ไมควรอุดตริเลย แลวนี่จะทํา
อยางไรกันดี หรือปลอยใหมันลักเพศกันยังงี้ตลอดชาติ ? "
ดอกเตอรณรงคฤทธิ์หัวเราะหึ ๆ
"เมื่อเรียนผูกก็ตองเรียนแกซีครับ ฉีดยาปุบเดียวก็คืนดีอยางเดิม แต – คุณอาครับ ผม – อา – คิดวา การที่
อายสามคนนี่กลับกลายเปนเมียของมันนับวาผมไดชวยมันทางออมนะครับ ผมรับรองวา ถาเปลี่ยนเพศกันยังงี้สาม
วัน พอมันกลับเพศตามเดิม เจาพล, เจากร, เจาหงวน จะเลิกดื่มเหลาไดเด็ดขาด"
คุณหญิงประสิทธิ์ ฯยกมือขวาทาบอก ยิ้มออกมาได
"โอ – ยังงัน้ กอดีนะ ซิ พอเหรก" ทานพูดดวยความดีใจ "ดีแลว, อยาเพิ่งฉีดยาใหมันเลย" แลวทานก็
หัวเราะลั่น.
พล, นิกร, กิมหงวนกับแมงามทั้งสามตางมองดูหนากัน
นวลละออพูดยิ้ม ๆ "เอ – นีพ่ วกเราเปนบาไปหรือยังไงโวย กลับเพศกลับเพิศอะไรกัน ไมเขาใจเลย ไป
เถอะโวย, นัง่ รถเลนดีกวาพวกเรา ขาหิวเหลาเต็มทนแลว"
กิมหงวนยกมือทาวสะเอว มองดูนวลละออดวยสายตาขุน ๆ

"เฮียจะไปไหน ?"
นวลละออยิม้ แหง ๆ
"ไปนัง่ รถตากลมเลนจัะ"
อาเสี่ยคอนควับ
"ไปนัง่ รถตากลม ฮึ – คอยดูนะ ถากลับมามีกลิ่นเหลาแมตบลูกตาพลัดเลย"
เจาคุณปจจนึก ฯ หมัน่ ไสเต็มทน จึงยกเทาถีบหลังกิมหงวนปงเขาให
"วาย ! " อาเสี่ยรองสุดเสียง เซแซด ๆ ไปหลายกาว หันมามองดูเจาคุณปจจนึก ฯ อยางตื่น ๆ
"ตายจริง คุณอา, คุณอาทําไมถึงรุนแรงกับหนูยังงี้ละคะ ? "
เจาคุณสั่นศีรษะชา ๆ
"โธ – อีเตาฮวยลนถัง แกนะอยากเปนกะเทยเรอะ ?"
เสี่ยหงวนรองไหกะซิก ๆ
"คุณอา" เขาพูดเสียงสะอื้น "คุณอาไมเคยดาวาหนูยังงี้เลย ---"
นิ กิ รปราดเขาจับแขนเจาคุณปจจนึก ฯ
"ทําไมคุณพอทํากับคุณหงวนยังงี้ละคะ ? "
เจาคุณทําปากจู ยกมือแปะหัวลาน แลวตะโกนลั่น
"ไมไหวโวย ! มันยุง กันใหญแลว ขืนอยูนี่กูเปนบาแน" พูดจบทานก็วง่ิ โครมครามเขาไปในหองปด
ประตูใสกลอน.
นันทา, ประไพ, นวลละออหัวเราะลัน่ นันทาเดินเขามาหาพล แลวพูดตะกุกตะกัก
"พลจา, ขอตังใหนันสักยีส่ บิ บาทเถอะ"
พลคอนและสบัดหนา กะทืบเทาปง
"ไมม,ี ตังเดียวก็ไมให นีจ่ ะพากันไปแฮปปฮ อลลละซี ?"
นันทายิม้ แหย ๆ
"เปลาจะ, โธ – ไหวละนา"
พลสั่นศีรษะ
"ไมรูไมช้ี วานนี้ก็ใหไปตั้งสามสิบบาทแลว"
นันทาถอนหายใจเฮือกใหญ หันมาพูดกับนวลละออ
"เฮย – แกมีเทาไหรวะ ?"
แมงามขมวดคิ้วยน
"มีอยูบาทกวาเทานั้นแหละ ไมมอี ัฐก็อยาไปเลยวะ ลงสนามเลนเท็นนิสกันดีกวา"

ประไพจุยป าก
"งางนกแลวตองยิงโวย ไมมีตังกลัวอะไรวะ เราสามคนใคร ๆ ก็รูจัก เครดิตซีวะ"
นิกรพูดสอดขึ้น
"ออ – ดีจริงพอคุณ, ไปเที่ยวเซ็นเชื่อเขาไว แลวเขาก็เอาบิลลมาเก็บที่ดิฉัน ยังจะทําหนาทะเลนอีก
ประเดีย๋ วแม ----"
ประไพยิม้ กะเรี่ยกะราด กะซิบกับนิกรเบา ๆ
"ขอพี่สักสิบบาทเถอะนา, กร"
นิกรอมยิม้ ลวงมือลงไปในอกเสื้อหยิบกะเปาสตางคเล็ก ๆ ออกมาเปดออก หยิบสตางค ๑๐ อันหนึง่ สง
ใหประไพ แลวพูดสะบัด ๆ
"เอา – เอาไป ใหเทานีแ้ หละ"
ประไพทําคอยนหลับตาป
"ตายหา ! สิบสตางคนะเขาใหขอทาน ไมใชใหผัวยะ แลวกันโวย"
นิกรทําตาเขียว
"ทําไมยะ, ทํามาพูดโวยเวยกับดิฉัน ประเดี๋ยวเถอะ"
"อยา – อยา – อยา" ประไพโบกมือหาม โยนสตางค ๑๐ ไปบนพืน้ "อยาพูดมากอีกเลยกร ประเดี๋ยวมี
เรื่อง"
นิกรยกมือผลักหนาอกประไพทันที
"ทํามาย คุณจะทําไมดิฉนั ?"
ประไพขบเขี้ยวเคี้ยวฟน
"แน – ประเดีย๋ วพอยอมติดคุกเลย"
พลปราดเขาไปยืนผะเชิญหนากับประไพ
"แกอยาอวดดีใหมากนักนา ประไพ, แกจะเตะเมียเรอะ เอาซี, ลองดูหนอยเถอะนา"
ประไพหัวเราะ
"แลวมันกงการอะไรของพี่ดวย พิ่ลึก ? "
พลกะทืบเทา
"แกนะซีพิ่ลึก"
เจาคุณประสิทธิ ฯ ถอนหายใจเฮือกใหญ เดินเขาขวางกลาง แลวพูดกับพวกลักเพศทั้งหกคน
"อยาทะเลาะกันเลยโวย นวลละออ, นันทา, ประไพ แกสามคนจะไปหัวหกกนขวิดทีไ่ หนก็ตามใจ ไป
เถอะ ฉันกําลังจะเปนโรคเสนประสาทอยูแลว"

ประไพยักคิว้ กับนิกร แลวพูดกับแมงามทั้งสอง
"ไปโวย พวกเรา, ไปทัง้ ๆ ที่ไมมีสตางคนี่แหละ คืนนี้พอเมาฉิบหายเลย บานชองไมตองกลับละวะ ไป
นอนคางกับยายเรณูดกี วา"
เจาคุณประสิทธิ ฯ กะโดดตัวลอย
"ตายโหง ! อยาใหถึงกับยังงั้นเลย"
"ทําไมละครับ ? " ประไพถามยิม้ ๆ
เจาคุณขมวดคิ้วยน
"ฟามันจะผาแกนะซี โธเอย – ทําไมถึงเปนยังงี้กนั ไปหมดก็ไมรู ดู ๆ คลายกับวาทีน่ เ่ี ปนโรงพยาบาลโรค
จิตต" พูดจบทานก็ตะครุบมือประไพซึ่งกําลังควานหาธนบัตรในกะเปาเสื้อกุยเฮงทาน "นัน่ แน – แกนี่ยังงี้เอง"
ประไพตีหนาครึง่ ยิม้ ครึง่ แหย
"แฮะ – แฮะ, ผมลองซอมดูเทานัน้ แหละครับ"
นิกรคอนประไพอยางเคือง ๆ
"คนอะไรก็ไมรู ชอบลวงกะเปา เผลอไมได เผลอเปนขะโมย หนาดาน- หนาดาน"
ประไพยักคิ้วแผล็บ หันมาพูดกับนวลละออ
"ไปโวย อายนวล, เสือ้ โนกเสือ้ นอกอยาใสมันเลยวะรอนจะตายโหง"
สามนางตางกอดคอกัน แลวพากันเดินไปตามเฉลียงทามกลางความตื่นตะลึงของคนในบาน "พัชราภรณ"
เจาคุณประสิทธิ์ ฯ กลืนน้าํ ลายเอื้อก วิ่งปุเลง ๆ เขาไปหาแมงามทั้งสาม ทานคิดวาทานควรจะใหเจา
คุณปจจนึก ฯ ติดตามไปดวย เพราะไมสูจะดีนักถาปลอยใหไปเที่ยวกันตามลําพัง ถึงแมนนั ทา, ประไพ, นวล
ละออ มีชีวิตจิตตใจเปนผูช ายแตรา งกายยังเปนผูห ญิงอยู และเปนผูห ญิงทีส่ วยเสียดวย ดีไมดีเกิดพากันไปเที่ยว
ตามบานคุณนาคุณปา ก็จะยุงกันใหญเทานั้น
"เฮย – เดี๋ยว – เดี๋ยวกอนโวย" เจาคุณประสิทธิ์ ฯ รองลัน่ .
แมงามทั้งสามหยุดชะงักหนาบันได ตางหันมามองดูประมุขของบาน"พัชราภรณ"
"อะไรอีกละครับคุณอา ?" นวลละออพูดยิ้ม ๆ.
"อา – พวกแกจะไปไหน บอกมาซิ ?"
นวลละออยักคิ้วแผล็บทาทางเหมือนกิมหงวนไมมีผิด
"ไปเที่ยวครับ"
เจาคุณพะยักหนาหงึก ๆ
"ก็นน่ั นะซีจะไปไหนกันบางละ ?"
นวลละออวา "ผูช ายหนุม ๆ เขาไปเที่ยวกันที่ไหนบาง ผมก็ไปเที่ยวอยางเขาแหละครับ"

เจาคุณประสิทธิ์ ฯ ทําคอยนหลับตาป
"อยาไปเลยวะ อายหลานชาย" พูดจบทานก็หัวเราะ นึกขันตัวเอง.
"ทําไมละครับ ?" นวลละออพูดยิ้ม ๆ
"เถอะนา ค่าํ ๆ อามีธุระที่จะวานพวกแกใหทําอะไรใหหนอย"
นันทาพูดเสริมขึน้
"ถางั้นค่ํา ๆ ผมกลับมาก็แลวกันนะครับ"
ทานเจาคุณถอนหายใจเฮือกใหญพูดพึมพัมเบา ๆ
"วา – ประเดีย๋ วพอปลอยใหเสียคนเลย พับผา" แลวทานก็พูดกับสามนาง "พวกแกไมมตี งั ไมใชรึ ?"
ประไพยิม้ แปน
"ไมมหี รอกครับ เมียเขาไมให"
เจาคุณสะดุงแลวหัวเราะหึ ๆ
" งา – ยังงั้นก็รอเดี๋ยวซี ฉันจะใหแกไปสักยีส่ บิ บาท"
นวลละออลืมตาโพลง ถามเร็วปรื๋อ
"คนละยีส่ บิ บาทเชียวหรือครับ ?"
"สามคนยี่สิบโวย"
"ฮี้ – " นวลละออรองขึ้นดัง ๆ "มีเงินตั้งลานใหลูกหลานไปเที่ยวสามคนยี่จั๊บ ไมไหวโวย"
เจาคุณทําตาปริบ ๆ เกือบจะเตะนวลละออเสียแลว
"อือ – นี่แกทะลึ่งสิ้นดีเชียวนิ"
นันทาหัวเราะกาก
"คุณพอเพิ่งรูหรือครับ ?"
เจาคุณประสิทธิ์ ฯ สัน่ ศีรษะชา ๆ แลวกลาวกับสามนาง
"รออยูนแ่ี หละ ฉันจะใหเงินพวกแกไปเทีย่ ว"
แมงามทั้งสามยกมือไหวพรอมกัน แลวหัวเราะกันคิกคัก หันไปแลบลิน้ ปลิน้ ตาหลอกลอพล, นิกร,
กิมหงวน
ประมุขของบาน "พัชราภรณ" กลุม ใจแทบจะเปนบา ทานเดินมาทางหองเจาคุณปจจนึก ฯ ยกมือเคาะ
ประตู
เจาคุณปจจนึก ฯ เอ็ดตะโรลั่น
"เคาะทําไมโวย อายเปรต !"
เจาคุณประสิทธิ์ ฯ หลับตาป

"ผมเองเจาคุณ ไมใชเปรตหรอก ดูหนากอนถึงคอยดาซีนา แลวกัน" ประมุขของบาน "พัชราภรณ" พูด
อยางหัวเสีย.
บานประตูถูกถอดกลอนเปดออก เจาคุณปจจนึก ฯ ยืนตีหนาปูเลีย่ น ๆ
"อา- ขอโทษเถอะครับ ผมนึกวาอีพวกกะเทยสามคนนั่นมันมาเคาะประตูเรียก ก็ไมใหสุมเสียงนี่นา ใคร
จะไปรูเ ลา"
เจาคุณประสิทธิ์ ฯ ยิ้มออกมาได เดินเขาไปจับแขนเพื่อนเกลอของทาน
"นี่ – เจาคุณ เรื่องมันชักจะยุงกันใหญเสียแลวละ"
เจาคุณปจจนึก ฯ ทําหนาเบ
"ก็นน่ั นะซี ผมจึงไดหลบเขามาในหอง มันยังไงกันแนนะเจาคุณ ผมอยากจะเขาใจวาเจาสามคนกับแม
สามหนอนั่นถูกเจาดิเรกทําใหเปนบาเสียแลว มีอยางหรือครับผูห ญิงจะกลับเปนผูช ายและผูช ายจะกลับเปนผูห ญิง"
เจาคุณประสิทธิ์ ฯ ถอนหายใจอีกครั้งหนึ่ง
"เอาเถอะครับ เราจะเขาใจอยางไรก็ตาม เจาผัวเมียสามคูมันก็ไดเปลี่ยนชีวิตจิตตใจกับแลว อา-ขณะนี้
ประไพ, นวลละออ, นันทากําลังจะพากันไปนัง่ และเทีย่ ว และอาจจะเลยไปเที่ยวฮอลลก็ได ประไพถึงกับคุยโขมง
วาคืนนี้จะไปนอนคางกับนังเรณู"
เจาคุณปจจนึก ฯ สะดุง เฮือก
"ฮา ?"
"ไมฮา ละ"
"ตายหา" เจาคุณปจจนึก ฯ คราง "ถามันเกิดกลียุคกันคราวนี้แหละ อายดิเรกไมควรทําใหยุงเลย ผาซี,
แลวนีม่ ันไปกันหรือยัง ?"
"ยังครับ แตกาํ ลังจะไป ผมไดหนวงเหนี่ยวมันไว และรีบมาหาเจาคุณ เพื่อจะขอใหเจาคุณชวยติดตามมัน
ไปดวย"
"จะใหผมตามไป ?" เจาคุณปจจนึก ฯ ทวนคํา "ไมไหวละครับ ติ๋งตางวามันเกิดกินเหลาเมาขึ้นผมจะทํา
ยังไง จะประคองกลับบานหรือจะเหนี่ยวรั้งถูกตองเนื้อตัวมันก็ไมเหมาะ มันลูกหลานเราก็จริง แตมนั เปนผูห ญิง
สาว แลวอายผมก็เปนหนุม – เอย – เปนผูช าย"
เจาคุณประสิทธิ์จุยปากจิ๊กจั๊ก
"นา – เจาคุณชวยตามไปคุม ครองมันหนอยเถอะ"
เจาคุณปจจนึก ฯ นิ่งตรึกตรอง
"เอา – ไปก็ไป ขึนปลอยใหมนั ไปกันตามลําพังคงเสียทีเขาแน ผูหญิงสวยลงกินเหลามันก็เคาเปเทานั้น
แหละ เดี๋ยว – ผมแตงตัวกอน"

เจาคุณประสิทธิ์ ฯ หัวเราะ
"จะตองแตงทําไมอีกเลา เจาคุณนุงกางเกงขาสั้นยังงี้ดีแลว สวมเสือ้ นอกเทานัน้ ก็ไปได เร็วเถอะครับ
เดี๋ยวมันจะหนีกันไปเสียกอน"
เจาคุณปจจนึก ฯ สั่นศีรษะดวยความอิดหนาระอาใจ.
"เฮอ – บานเรานี่ทําไมมันถึงมีเรื่องยุง ๆ ไมรูจักจบจักสิน้ นะ ผาซี" ทานบนพึมพัม เดินไปหยิบเสื้อชั้น
นอนขึ้นสวม.
เจาคุณประสิทธิ์ ฯ ตามเขามายืนขาง ๆ แลวพูดยิ้ม ๆ
"ขอยืมเงินผมสักยีส่ บิ บาทเถอะ เจาคุณ"
เจาคุณปจจนึก ฯ สะดุง โหยง
"หา – พูดเลนหรือพูดจริง ?"
"จริงครับ ผมจะเอาไปใหยายสามคนนัน่ มันไปเทีย่ วกัน ที่ผมหนวงเหนี่ยวไวก็เพราะบอกวาจะเขามาเอา
เงิน"
เจาคุณปจจนึก ฯ ยิม้ เล็กนอย ชี้มือไปที่ผนังตึก
"อานประกาศนั่นซีครับ"
ประมุขของบาน "พัชราภรณ" มองดูผนังตึกทันที แลเห็นตัวอักษรขนาดใหญเขียนบนกระดาษแข็งปรากฎ
ขอความสัน้ ๆ วา.
"คนอืน่ รอยละ ๑๐ กันเองรอยละ ๕"
เจาคุณประสิทธิ์ ฯ หัวเราะลั่น
"ดอกเบี้ยหรือครับ ?"
เจาคุณปจจนึก ฯ พะยักหนา
"ครับ" แลวปลดพวงกุญแจออกจากเข็มขัด เดินไปไขตูนิรภัย "เอาเทาไหรครับ ยี่สิบบาทรึ ?"
"ครับ" เจาคุณประสิทธิ์ ฯ เดินเขามายืนขางตูเซฟแลวพูดสัพยอก "อยางผมเจาคุณกลาเอาดอกเบี้ยไดลงคอ
เชียวรึ?"
เจาคุณปจจนึก ฯ หัวเราะลั่น
" มีอยางรึ ผมพูดเลนสนุก ๆ ตางหาก" พูดจบก็สง ธนบัตรใบละ ๑๐ บาท ๒ ฉะบับใหเพื่อนของทาน "
แลวตองใชผมนาเจาคุณ "
" วา- " เจาคุณประสิทธิ์ ฯ รองเสียงลัน่ " งกจริงแฮะ ผมไมใชละเจาคุณจะทําไมผม ? "
เจาคุณปจจนึก ฯ ยักคิว้ แผล็บ

"ไมใชผมก็ไมแปลก ผมไดกําไรจากเจาคุณมากมายมาพอแลว ผมกับลูก ๆ มาอยูที่นี่ไมตองเสียอะไร
แมแตสตางคแดงเดียว ฟรีหมดทุกอยาง กลางคืนนอนเปดไฟรอยแรงเทียนตลอดรุง น้ําประปาก็ใชฟรี ผมอยูท น่ี ่ี
อาบน้าํ วันละรอยครัง้ แสนจะมีความสุข"
เจาคุณประสิทธิ์ ฯ อาปากหวอ
"เอาเถอะครับ เจาคุณจะใชไฟใชน้ํามากเพียงไรผมไมวา เพราะผมจดหมายไปบอกโรงไฟฟาและที่ทําการ
ประปาแลววา ตอไปใหสงบิลลมาเก็บในนามพระยาปจจนึกพินาศ"
เจาคุณปจจนึก ฯ ทําคอยน
"จริงหรือครับ ?" ทานถามโดยเร็ว.
"ครับ – ไมเชือ่ ถามคุณหญิงดูก็ได"
"ฮี้ – เลนสกปรกจริงแฮะ ไมไดการ ผมตองสั่งปฏิวัติครั้งใหญ ไฟฟาจะใชไดอยางมากหาแรงเทียน
เทานั้น กอกประปาก็ตองใสกุญแจ วา – ไมยักรู ผมแกลงเปดไฟรอยแรงเทียนมาสิบกวาคืนแลว เปนขี้ขา
โรงไฟฟากันคราวนี้เอง"
ทานทั้งสองตบบากันคนละทีแลวหัวเราะลั่น เจาคุณประสิทธิ์ ฯ นําเจาคุณปจจนึก ฯ ออกมาจากหอง.
นันทา, ประไพ, นวลละออกําลังทะเลาะกับ พล, นิกร, กิมหงวน พอกะเทยทั้งสามขึ้นเสียงแวด ๆ
เจาคุณปจจนึก ฯ ยกมือหาม
"เฮย ๆ ๆ อยาทะเลาะกันซีโวย"
อาเสี่ยทําหนากะเงากะงอด คอนนวลละออเสียกอนจึงพูดกับเจาคุณปจจนึก ฯ
"อวดดีเหลือเกินคะ คุณอาคะ"
เจาคุณปจจนึก ฯ กลืนน้ําลายเอื้อก
"งา – แกออกไปหาง ๆ ฉันหนอยเถอะ อยาอยูในระยะเทาเลย โธ – อีจ้ําจวกเอย เดาะใสเสือ้ กะโปรง
มองดูคลายกับเมียยมพะบาล
กิมหงวนยกหลังมือปดปาก ขมวดคิว้ ยน
"ตายจริง คุณอา, ทําไมถึงวาหนูยังงี้ละคะ?" แลวก็เดินกะฟดกะเฟยดเขามาหาทาน "คุณอาไมเคยดาวา
หนูถึงเพียงนี้เลย"
เจาคุณปจจนึกฯ หมั่นไสเต็มทน ยกเทาถึงปง เขาให กิมหงวนเซถลาเหมือนนกปกหัก ลมลงกนกะแทก
พืน้ รองไหโฮ
"ฮือ – ฮือ ยังไมมีใครกลามาทํากับหนูยังงี้เลย ถีบเอามดลูกแทบหัก ไมยอมละวะ เปนอะไรก็เปนกัน
ขาดอาขาดหลานกันที ฮือ – เสียแรงทีเ่ รานับถือ"
เจาคุณปจจนึก ฯ เมมริมฝปากแนน หันมาพูดกับแมงามทั้งสาม

"ไปโวย. แกจะไปไหนก็ไป ฉันไปดวย"
นวลละออยกมือตบบาทานเบา ๆ
"ดีซีครับ, เราสามคนไปเที่ยวไหน ถาขาดคุณอาไปเสียคนหนึง่ ก็หมดสนุก เหมือนกับตําน้ําพริกไมใสลูก
มะอึก"
เจาคุณนิ่งอึ้ง
"อือ – แกนี่ทะลึ่งเปนเหมือนกันนะ"
นวลละออยักคิ้วแผล็บ
"อะไรก็ชางเถอะ แตตะกี้นี้คุณอาถีบเมียผม"
เจาคุณปจจนึก ฯ ถอนหายใจเฮือกใหญ
"ออ – นัน่ นะเมียแกเรอะ?"
"ก็เมียนะซีครับ" นวลละออพูดหนาตาขึงขัง
"เออ-เอา-ตามใจเถอะวะ ยุงกันจนไมรูวาอะไรเปนอะไรแลว"
เจาคุณประสิทธิ์ ฯ สงธนบัตรใหนันทา แลวพูดกับเจาคุณปจจนึก ฯ
"พามันไปเถอะครับ"
เจาคุณปจจนึก ฯ เกือบจะคิดวาทานเปนบา ทานพะยักหนากับแมงามทั้งสาม แลวพาเดินลงบันไดไป
ขางลาง
กิมหงวนยืนรองไหกะซิก ๆ พล, นิกรเขามาปลอบ
"โถ-คุณหงวน, เจ็บไหมคะ?" พลถามเบา ๆ "เจาคุณอาทําไมถึงเปนยังงี้ไปไดก็ไมรู"
นิกรหนาซีดเผือด วางมือลงบนบาอาเสี่ย
"อยาโกรธอยาเคืองทานเลยนะคะคุณ คุณพอดิฉันนะ ทานเคยเปนโรคจิตตมาครั้งหนึ่ง ตอนที่ทานออก
จากราชการรับเบี้ยบํานาญ แลวก็ทุก ๆ ปถงึ หนารอน ทานมีอาการคลุมคลั่งยังงี้เสมอ ๆ แหละคะ"
อาเสี่ยสะอื้น
"โธ – มีอยางหรือคะ อยูดี ๆ ทานก็ถีบดิฉนั ถาเปนคนอื่นดิฉันไมยอมจริง ๆ" พูดจบก็รอ งไหโฮ.
พลกับนิกรชวยกันประคองกิมหงวนพาเขาไปในหอง เจาคุณและคุณหญิงประสิทธิ์ ฯ ตลอดจนคนใน
บาน"พัชราภรณ" ยืนตะลึงพรึงเพริดไปตามกัน.

-๔สะตูด เกงเลี้ยวขวามือเฉียดปอมจราจรที่สี่แยกราชวงษ

ไปตามถนนเยาวราชอยางรวดเร็วราวกับจะเยย
ทานชายพีระใหไดอาย หญิงสาวสามคนที่นั่งอยูในรถคุยกันหัวเราะกันอยางเอ็ดตะโร สวนตาแกหัวลานนัง่ เครง
ขรึม นาน ๆ ก็ถอนหายใจและสั่นศีรษะดวยความอิดหนาระอาใจ.
นันทา, ประไพ, นวลละออและทานเจาคุณปจจนึก ฯ ของเรานั่นเอง นวลละออทําหนาทีเ่ ปนคนขับนัง่
เคียงคูกับเจาคุณปจจนึก ฯ ประไพกับนันทานั่งขางหลัง.
อนิจจาเอย แมเสือทั้งสามไดมีชีวิตจิตตใจและความรูสึกเปนสามีของหลอนทุกประการ เพราะการกระทํา
ของนายแพทยณรงคฤทธิ์ ทานผูอานคงจะสงสัยวา เมือ่ เปลี่ยนชีวิตจิตตใจกันแลว ทําไมนันทาจึงไมเรียกนวล
ละออวากิมหงวน หรือทําไมนวลละออจึงไมเรียกประไพวานิกร หรือทําไมประไพจึงไมเรียกนันทาวาพล ตอนนี้
ผูเขียนขอกราบเรียนใหทราบวารางของแมงามทั้งสามไมไดเปลี่ยนแปลงไปดวย จึงไดเรียกกันตามรางที่มองเห็น
อนึง่ ถาจะเรียกชือ่ กลับกันเสียดวย เรื่องนี้กห็ มดรส คือทานอานไมรเู รื่องนัน่ เอง จึงขอใหทานโปรดเขาใจตามนี้
นะครับ แลวผมก็จะไดโกหกขนาดสี่ดาวใหทานฟงตอไป.
ฟอรดเกงแลนสวิ๊ทสวาท หลบหลีกรถอยางคลองแคลว โปลิศจราจรหลายคนพยายามจะจดนัมเบอรรถ
แตก็ไมเปนผลสําเร็จ หลายตอหลายครั้งที่หวุดหวิดจะปะทะรถสามลอ หรือเฉีย่ วผูคนทีเ่ ดินไปมา เลนเอาเจา
คุณปจจนึก ฯ หายใจไมท่ัวทอง
"เฮย ๆๆ อยาขับใหมันโลดโผนนักเวย นวลละออ" เจาคุณกลาวหาม.
"นา – ไวใจผมเถอะ กะบวนขับรถละกอมือขวาเลย เครือ่ งบินยากกวานีเ้ ปนกองผมยังขับไดนน่ี า เสือ
อากาศของประเทศไทยนะ ไมใชพวกผมหรือครับ?"
เจาคุณปจจนึก ฯ ทําตาปริบ ๆ แลวทานก็สะดุงโหยง เมือ่ รถยนตรกะดอนขึ้นคลายกับทับคนคนหนึง่
ประไพชะโงกหนามองทางหลังรถ
"เฮย – นวล เลนยายแกเขาแลวโวย"
นวลละออใจหายวาบ เหยียบหามลอพรืด
"จริง ๆ นะเรอะ ฉิบหายละซีกู"
ประไพหัวเราะ
"เปลา – ลอเลนนะ"
เจาคุณพูดขัดขึ้นทันที
"ตะกีน้ ้ีรถมันกะดอนนีห่ วา ?"
นันทาวา "ทอประปาครับ เขาขุดถนนซอมทอน้าํ แตกลบไมเรียบรอย เปนยังงี้แทบทุกแหงนะแหละ
ครับ"

เจาคุณถอนหายใจโลงอก
"เออ-สิ้นเคราะหไปที ถาทับยายแกละกอ แยเชียวแก"
นันทาอมยิ้ม "ผมจะไปแยอะไรครับ ผมไมไดเปนคนขับนี่ อายนวลนะซีครับแย"
นวลละออหัวเราะหึ ๆ เหยียบครัชเขาเกียรนํารถแลนตอไป
"มันไมแยเปลานะซีแก ตองติดตะรางดวย การขับรถยนตรนะ ไมใชของโกเกเลย พอจับพวงมาลัยก็
เทากับแยขาขางหนึ่งเขาไปในคุกแลว ชนคนเปงขยับเขาไปอีกครึง่ ขา พอศาลตัดสินปบ เขาไปทั้งตัวเลย"
ประไพกับนันทาหัวเราะชอบใจ นวลละออผิวปากเพลงจีนลั่นถนน เจาคุณปจจนึก ฯ อิดหนาระอาใจ
เหลือที่จะกลาวแลว.
สะตูดเกงคงแลนไปโดยสวัสดิภาพ จนกะทัง่ จวนจะถึง "แฮปปฮอลล" ความเร็วของรถก็ชาลง.
เจาคุณพูดกับนวลละออเบา ๆ
"หลานสาว, นี่เจาจะแวะแฮปปฮอลลจริง ๆ นะหรือ ?"
แมงามจุยปากจิ๊ก
"ฮี้- เรียกหลานสาวอีกแลว ปูโ ธ – นีจ่ ะพยายามใหเปนผูหญิงจริง ๆ หรือยังไงกันนะ ผาซี, ผมอาเสีย่ นวล
ละออ ไทยแท เปนผูช ายขอรับ เขาใจไหม?"
"เออ-เออ ๆ เปนผูช าย ขอโทษที เอาละ,แกอยากเปนผูชายฉันก็ตองอนุโลมตามใจแก"
นวลละออหัวเราะลั่น
"นัน่ แน – คุณอานี่ชักเปนเอามาก ถาไมดีเสียแลวละครับ เอ-ชอบกล ผมเปนผูชายมาตั้งแตออก คุณอายัง
พูดไดวา ผมอยากเปนผูชาย"
เจาคุณเมมริมฝปากแนน แลวพูดพึมพัม
"โธ – ประเดีย๋ วพอยอมเสียผูใหญ จูบกินเปลาเสียคนละทีสองทีหรอก"
นวลละออทําคอยน
"ตายหา ! คุณอาจะจูบผม" แลวหลอนก็ปองแกมเอียงหนาเขามา "ถาไมกลัวเหม็นขี้ฟนผมก็เชิญซีครับ"
เจาคุณปจจนึก ฯ เกือบจะโดดลงจากรถ
"อยา – อยาเลนยังงี้โวย อาไมใชพระอิฐพระปูน ไฟฟาในตัวมันเกิดชอทขึ้นจะลําบาก"
นวลละออเหยียบหามลอ บังคับสะตูด เกงใหหยุดริมบาทวิถหี นา "แฮปปฮอลล" พอดี หลอนดับสวิชไฟ
เรียบรอย หันมาทางทายรถ แลเห็นประไพนัง่ สัปปะหงกก็เอ็ดตะโรลัน่
"เฮย ! อายไพ, แลวกันแกนี่"
ประไพลืมตาโพลง

"ถึงแลวเรอะ บะ – เร็วจริงแฮะ เอา – ลงโวยพวกเรา มีตนทุนมาเทาไหรวะ นันทา, รวมกันเขากินกันให
เต็มที่ วันนี้อั๊วตองเมาละ "
นันทาตบกะเปายักคิ้วแผล็บ
"ยีส่ บิ บาท แกมีมาบางหรือเปลา ? "
ประไพอมยิม้ แกมตุย
"มีซีวะ เมื่อตอนกอนจะมานี่ แอบไขกุญแจเซฟเลนเสียหาสิบ นิกรรูเ ขาละกอแมเลนงานอัว๊ แยเชียว"
นันทาหัวเราะ เปลี่ยนสายตามาที่นวลละออ
"แกละ มีมาเทาไหร ?"
แมเสือลวงกะเปากางเกงหยิบธนบัตรใบละ ๒๐ ปกเบอเริ่มออกมาชูอวด
"นี่ – ราวสามสี่รอยบาทโวย"
นันทาลืมตาโพลง
"อาว – ไหนแกวาไมมี ?"
นวลละออขมวดคิ้วยน
"แลวกัน ขืนบอกวามี ก็ไมไดมาเทีย่ วเทานัน้ แหละ เมียกันยังกะเสือแกก็รูดีแลว"
สามนางพากันหัวเราะลั่น ตางเปดประตูกาวลงจากรถ เจาคุณปจจนึก ฯ ตามลงมาทีหลัง เจาคุณ
กะอักกะอวนใจอยางยิ่ง นันทา, ประไพ, นวลละออเดินเปนแถวเรียงเดี่ยวเขาไปในแฮปปฮอลล ผูที่เลนบิลเลียดอยู
ขางลางพากันมองดูเปนตาเดียว นวลละออรูตัววาถูกเขาจองมองก็ชักฉิว
"มองอะไรโวย" หลอนเอ็ดตะโรลัน่ "ไมเคยเห็นรึ มานีแ่ ทบทุกคืน อยาหนอยเลยนาพี่ชาย อัว๊ กับลื้อนะ
เห็นกันจนเจนหนาแลว"
พวกเลนบิลเลียดทําตาปริบ ๆ ไปตามกัน บางคนกะซิบกะซาบบอกกันวา แมงามทั้งสามนีแ้ หละคือเมีย
พล, นิกร, กิมหงวน ขาประจํา "แฮปปฮอลล"
สามนางขึ้นบันไดไปชั้นบน ขณะนี้ "แฮปปฮอลล"กําลังครึกครื้น กะหึม่ ดวยเสียงยาสแบนดและเสียง
คุยกัน แมเสิฟสาวนั่งอยูตามโตะตางๆ อาเซาะฉอเละขอเหลาเปกกิน ซึ่งเปนธรรมดาอยูเองที่หลอนจะตองขอ
เพราะเปนรายไดอันสุจริตของหลอน
ประไพ, นันทา, นวลละออ นําเจาคุณปจจนึก ฯ เดินผานผูคนเขาไปที่โตะวางโตะหนึ่ง ผูที่อยูใน "แฮปป
ฮอลล" พากันมองดูดวยความแปลกใจ ผูห ญิง ๓ คนนุง กางเกงฝรัง่ สวมเสือ้ เชิต้ มาเทีย่ วสถานทีเ่ ชนนีแ้ ละมีกิริยา
ทาทางเปนผูช าย ยิ้มใหคนโนนคนนี้ โบกมือตะโกนเรียกชื่อใครตอใครหลายคน นวลละออเอะอะกวาเพื่อน
นําหนาพาเพื่อนไปนั่งที่โตะวางโตะหนึ่ง
นันทาลุกขึ้นยืนเทาสะเอวตะโกนเรียกแมกุหลาบงามแหง "แฮปปฮอลล"

" เรณู ! เรณู! เรว – มานีเ่ รว"
แมเสิฟสาวหนาซีดเผือด ทําหนาตื่น ๆ เขาใจวานันทาเรียกหลอนไปหาเพือ่ จะไตถามเรือ่ งพลและบางที
อาจจะหาเรื่องตบหลอนก็ได ดังนั้นแทนที่เรณูจะเขาไปหา หลอนกลับรีบหลบเขาไปในหองทางหลังบาร.
นันทายกมือเกาศีรษะแกร็ก ๆ
"เอะ – วันนี้ยายเรณูของอั๊วแปรพักตรเสียแลวละโวย"
นวลละออเอ็ดตะโรลั่น
"ถาจะมีหวังดีกวาพวกเรา อยาไปงอหนอยเลยวะ ยักทา, ประเดี๋ยวพอดตามเขาไปเตะปากคอแตกเลย ถม
ไปวะนัน โนน – หนาใหม ๆ ทั้งนั้น ตั้งสามสี่คนโวย ! มาเสิฟทางนี้บางโวย !"
ขอใหทานนึกดูเถอะ ผูหญิงสาวที่ตะโกนแจว ๆ ยังงี้ คนที่แลเห็นและไดยินเขาจะนึกยังไงบาง แนนอน
เหลือเกิน แมงามทั้งสามกําลังอยูในความสนใจของบรรดาผูที่อยูใน"แฮปปฮอลล"
แมเสิฟสาวคนหนึ่งเดินอมยิ้มเขามา
ู"คุณจะรับประทานอะไรคะ ?"
นวลละออยักคิ้วแผล็บ ควาขอมือแมเสิฟปุบ
"นองสาว ขอวิสกี้ขวดใหญใหอว๊ั หนึง่ ขวด แลวโซดานะ เขาใจไหมละ อา – กับขาว เอาปลาจาละเม็ด
เจี๋ยนน้ําแดง, หมี่กรอบ, ไสกรอกเยอรมัน เฮย-อายนัน, อายไพเอาอะไรสั่งเอาเถอะวะ คุณอาละ – โธ – นัง่ หนา
เศราเปนเคนเจาทุกขไปได รับประทานอะไรสั่งซีครับ"
เจาคุณทําปากแบะเหมือนกับจะรองไห
"สัง่ น้าํ มันระกํามาใหขา สักสองขวดก็แลวกัน"
นวลละออทําคอยน
"เอามากินนะซี โธ – กลุมใจฉิบหายเลย เฮอ - อายเหรกทําปนหมด" พูดจบทานก็ยกมือผลักหนาประไพ
"เอา – นัง่ สับปะหงกอยูได"
ประไพลืมตาโพลง ยกหลังมือเช็ดน้ําลายที่เลอะเทอะริมฝปาก แลวเงยหนามองดูแมเสิฟสาวหนาใหม
"เอ – เธอเพิ่งมาทํางานหรือนี่ ? "
นวลละออหันมาทําตาเขียวกับประไพ
"อยาเสีอกเลยนา จะเพิง่ มาทําหรือทํานานแลว มันไมใชกงการอะไรของแกหรอก"
นันทาพูดสอดขึ้นทันที
"เฮย – ขามศพกันไปกอนเถอะวะ" แลวหลอนก็พูดกับแมเสิฟที่มีหนาตาเปนลูกครึ่ง "ขอโทษ, เธอชี่อ
อะไรจะ?"
"งา – ดิฉัน – อา –มากาเร็ตคะ"

นวลละออหัวเราะกาก
"บา – คลองกะฉันเปยบเชียวเธอ ฉันชื่อนวลละออจะ อาเสีย่ นวลละออมหาเศรษฐีแหงประเทศไทย
นักฉีกแบงกอาชีพ ขาประจําแฮปปฮอลลรูจักพวกเราทั้ง ไป – ไปจัดเหลาและอาหารมาใหฉนั พวกเธอสวย ๆ มี
อีกไหมละ เรียกมาอีกสองคนซี แตนังเรณูไมเอา ยักทานัก, วันนี้เห็นหนาหลบได ตองมีชน้ิ ใหมแน ๆ ไป – บอก
พวกเธอมาหาเราอีกสองคน ชูศรีกับลัดดาก็ได"
มากาเร็ตอยากจะเขาใจวา แมงามทั้งสามคงจะวิกลจริต เพราะมีทาทางเปนผูชายจริง ๆ พูดจาหาวหาญ
แตอยางไรก็ตาม หลอนมีหนาทีเ่ สิฟ จะเปนคนดีหรือคนบา หลอนก็ตอ งเสิฟอาหารและขายเครื่องดืม่ ใหเขา
มากาเร็ตเดินยิม้ นอยยิม้ ใหญไปทีบ่ ารกวักมือเรียกเพือ่ นหญิง ๒ คนเขามาหา
"นี่ – ชูศรีกบั ลัดดา" มากาเร็ตพูดยิ้ม ๆ "ไปเสิฟโตะสิบสองหนอยซี ฮะ – ฮะ ฉันขันจะตายแลว เห็นไหม
ผูหญิงสาวสามคนที่มากับอีตาแกกะบานเหนงนั้นนะ"
ชูศรี, แมตุมสามโคกรีบยกมือปดปากเพื่อน
"ตายจริง ! ทานคือเจาคุณปจจนึก ฯ อยาเอ็ดไป"
"ไหน ? ตาแกหวั ลูกมะอึกรูปรางเตีย้ ๆ มีหนวดเหมือนแปรงสีฟนนั่นนะรึ ? "
ชูศรีจุยป าก
"นัน่ แหละ, แลวกัน ยังจะสงเสียงดังอีก ทานไดยนิ เขาทานฟองผูจ ดั การ เธอกอถูกไลออกจากงานเทานั้น"
มากาเร็ตยิ้มแหง ๆ
"แลวแมอูลจ่ี สู ามคนนั่นใครกันละ ?"
ลัดดาอธิบายใหทราบ
"สามคนนั่นนะรึ เปนเมียของคุณกําแหง, คุณประชา และอาเสี่ยกิมหงวน ที่ฉันเคยเลาใหเธอฟงยังไงเลา "
มากาเร็ตพะยักหนา หันมาสัง่ อาหารกับวิสกีท้ บ่ี าร แลวพูดกับแมเสิฟตอไป
"อา – ฉัน – ฉันคิดวา แมสามคนนั่นถาไมบาก็คงจะเมา"
ชูศรีหัวเราะ
"ฉันกําลังจะบอกเธออยูเ ดีย๋ วนีเ้ ชียว นัน่ – คุณเธอพยายามแอคทาใหคลายผัวของเขา เอ – แปลกจริงแฮะ
หรือจะเปนโรคฮิสทีเรียก็ไมรู โธ – นาสงสาร เปนผูห ญิงไมชอบ ดัดจริตเปนผูชาย"
มากาเร็ตยักคิ้วกับเพื่อนหญิงของหลอน
"เขาตองการใหเธอกับลัดดาไปเสิฟเขา"
ลัดดาทําปากจู
"ไมเอาละจะ ประเดีย๋ วจะมาจูบฉันเขา จั้กจี้ตาย"

"อุย – จะเปนไรไปนะ เมื่อเขาอยากจะเปนผูชาย เราก็สนุกกับเขาสักพัก ออเซาะฉอเลาะเขาสั่งเหลาเปก
มากินกันใหเพลิน"
ลัดดายิ้มเล็กนอย
"เออ – เขาทีเหมือนกัน" แลวหลอนก็หันมาทาง
"แมศรี – ไปเสิฟโตะแมลักเพศกับฉันเถอะ"
แมตุมสามโคกโยกไมไหวลืมตาโพลง
"วา- กะดากจังเธอ ถาเปนผูชายเสียรูแลวรูรอดไป นี่ผหู ญิงดวยกัน ---"
"เถอะนา" พูดจบลัดดาก็ฉุดแขนชูศรีพาไปที่โตะหมายเลข ๑๒.
อาเสีย่ นวลละออกําลังคุยกับนันทาอยางน้าํ ไหลไฟดับ ประไพนัง่ ยกศอกยันกับโตะสับปะหงกหงึก ๆ
สวนเจาคุณปจจนึกนั่งเครงขรึม ทานกลุมใจในอาการของแมงามทั้งสามอยางที่สุด.
พอแลเห็นลัดดากับชูศรีเดินเขามา นวลละออก็ยกมือโบกและยักคิว้ ใหแมเสิฟสาว
"ฮัลโหล ชูศรี – มาๆๆๆ ไมไดโผลมาแฮปปฮอลลเพียงสองวันเทานัน้ คิดถึงเธอเหลือเกิน ใหรากเลือดซี"
ชูศรียม้ิ ทะแมง ๆ นั่งลงบนเกาอี้วางขางนวลละออกับนันทา กอนที่หลอนจะพูดอะไรกับนวลละออ
นันทาไดเอือ้ มมือมาจับชูศรีไว แลวพูดยิ้ม ๆ ทําหูทําตาเจาชู ถอดแบบจากพลทีเดียว
"อยาไปพูดกับอายหมอนี่เลยเธอ คุยกับฉันดีกวา" แลวนันทาก็กะแอมดัง ๆ "วาไงจะที่เราพูดกันไวเมื่อ
คืนวันเสารที่แลว ?"
ชูศรีกลืนน้ําลายเอื้อก
"เอะ – พูดเรื่องอะไรคะ ?"
"อาว – ยังไมทนั ไรเลยลืมเสียแลว เรือ่ งทีฉ่ นั ขอใหเธอเลิกทํางานอยางนีแ้ ลวไปอยูกบั ฉันอยางไรละ ตกลง
เถอะนาชูศรี ฉันรับรองวาจะไมใหเมียฉันมายุง กับเธอเลย ไหน – มานีซ่ ิ มานัง่ บนตักฉันดีกวา"
ชูศรีทาํ หนาเหมือนกินดีเกลือ
"ไมไดหรอกคะ ดิฉนั อายคนอืน่ เขา"
นวลละออพูดเสริมขึ้น
"ถาอายมานั่งตักฉันเถอะ เธอไมตอ งอายใคร ผูหญิงอีกหลายรอยหลายพันคนนักที่อยากนั่งตักนวลละออ"
ชูศรียม้ิ แหย ๆ มองดูลัดดาซึ่งยืนตีหนากะเรี่ยกะราดอยูขาง ๆ ลัดดาอยากลองดีกับนวลละออจึงเดินเขามา
นั่งบนตักหลอน.
"ดิฉันนัง่ แทนชูศรีกแ็ ลวกันนะคะ"
นวลละออกอดแมเสิฟสาวแนน แลวกมลงจูบหนึ่งฟอด
"เฮอ – หอมชื่นใจยังงี้ ฉันจะลืมแฮปปฮ อลลอยางไรได"

เจาคุณปจจนึก ฯ ทนดูอยูไหวแลว ทานพรวดพราดลุกขึ้นยืนแลวรองเอ็ดตะโร
"ประเดี๋ยวเถอะฟาไดผาฉิบหายหมด โธ – อนิจํ อนิจาเอย วา – นากะทืบอายดิเรกเหลือเกิน อีกหนอยมัน
คงจะฉีดยาใหคนกลายเปนหมาบางหรอก " พูดจบทานก็เดินไปทางขวามือ.
นันทารีบรองเรียกทาน
"คุณอา – คุณอาจะไปไหนครับนัน่ ?"
เจาคุณยิ้มอยางสุดฝน
"อาไปขางนอกเดีย๋ ว เดี๋ยวมา แกคุยกันไปกอนเถอะ เขายกวิสกีม้ าใหแกโนนแลว"
เจาคุณเดินเฉียดเวทีเตนรําออกไป นวลละออ. นันทา. ประไพหารูไมวา เจาคุณปจจนึก ฯ ออกไปโทรศัพท
บอกไปทางบาน "พัชราภรณ" เพื่อใหทราบวาแมงามทั้งสามกําลังจะยุงใหญ.
มากาเร็ตยกถาดใสวิสกี้โซดากับถวยแกวมาวางบนโตะ หลอนจัดวางใหเรียบรอยแลวทําตาหวานกับนันทา
"คุณจะไมกรุณาใหพวกเราดืม่ ไวนบา งหรือคะ ?"
นันทายกขาขึ้นไขวหา ง พะยักหนาหงึก ๆ
"เชิญ – สัง่ ตามความพอใจเถอะ กินคนละกี่สิบเปกก็ได หรือจะซื้อมาเททิ้งก็ตามใจ เทาไหร ๆ ไมตองอั้น
นี่ – อาเสี่ยนวลละออเพื่อนฉัน เปดฟรีบารสําหรับพวกเธอ"
นวลละออทําคอยน
"ออ – ในที่สุดอั๊วก็หลงจงเกาเจงคนเดียว"
นันทาหัวเราะ
"แกอยากเปนอาเสี่ยทําไมละ?"
นวลละออขมวดคิ้วยน
"ใครอยากเปนวะ มันเสือกเปนเองนี่หวา" พูดจบหลอนก็หนั มาทางประไพซึง่ นั่งหลับน้าํ ลายไหลยืด
นวลละออยกมือผลักหนาประไพเต็มแรง "เฮย !"
ประไพสะดุงโหยงลืมตาโพลง เคี้ยวปากจั๊บ ๆ พอแลเห็นขวดวิสกี้ก็รีบตะครุบเปดออก จัดแจงผะสมใส
แกว.
สามนางดื่มเหลาเคลาผูหญิงอยางสนุกสนาน ชูศรีถอื ถาดใสเหลาเปกประมาณ ๒๐ แกว เดินเขามาวางบน
โตะ พวกแมเสิฟสาวหนาใหมอีก ๒ – ๓ คน ยกกับแกลมตามกันเขามา.
แลวตลอดเวลาที่ผานมานี้ ทุก ๆ คนที่อยูใน "แฮปปฮอลล" ตางพากันมองดูนันทา, ประไพ, นวลละออเปน
ตาเดียว บางคนถึงกับกลาววา เกิดมาจากทองพอทองแมก็พึ่งเคยเห็นผูหญิงสาวแตงตัวเปนผูชาย ดื่มเหลา
เหมือนกับดื่มน้ําประปา คุยกันเอ็ดตะโรยิ่งกวาผูชาย มิหนําซ้ํายังกอดจูบเลาโลมพวกแมเสิฟสาวของ "แฮปปฮอลล"
อีก.

เจาคุณปจจนึก ฯ เดินกลับเขามาดวยใบหนาบอกบุญไมรบั
ทานโทรศัพทแจงขาวไปใหเจาคุณและ
คุณหญิงประสิทธิ์ ฯ ทราบแลว อีกสักครูก็คงจะมานี่
ทานเจาคุณทรุดตัวนั่งกอดเขาบนพื้น หางจากโตะเล็กนอย ทานกลุมใจเหลือที่จะกลาวแลว.
นวลละออเหลือบแลเห็นเขาก็สะดุง โหยง
"คุณอาครับ ! แลวกัน, ขึ้นมานั่งบนเกาอี้กินเหลากันซีครับ"
เจาคุณพูดเสียงหนัก ๆ
"ไมเอาโวย นัง่ นีแ่ หละ กลุมใจจะตายหาแลว"
นันทาหัวเราะ
"กลุมใจอะไรกันครับ ? "
เจาคุณปจจนึก ฯ ตวาดเวด
"กลุมใจพวกแกกินเหลานะซี"
นันทาหัวเราะอีกครัง้ หนึง่
"เอะ – ไมใชวา ผมไมเคยกินนีค่ รับ เชิญมานั่งที่นี่เถอะครับ ปลากะพงเจี๋ยนกําลังรัอน ๆ นารับประทาน
เหลือเกิน"
เจาคุณคอนปะหลับปะเหลือก
"จะ – จะ เชิญแมพวกจั๊บโปยรับประทานกันเถอะจะ" แลวเจาคุณก็เอ็ดตะโรขึ้นดัง ๆ "นี่แหละโวย สาว
พ.ศ. แปดสิบสี่ละ ประเดี๋ยวเถอะไดคลานกลับบานกันหรอก"
ประไพอมยิม้ แกมตุย
"อะไรครับคลาน วิสกี้ขวดเดียวกินตั้งสามคน ถาเมากอไมใชนักเลงนะซีครับ"
เจาคุณขี้เกียจตอลอตอเถียง นั่งนิ่งเฉยผิวปากเบา ๆ แมเสือทั้งสามกินเหลาและสนทนากันอยางครึกครื้น.

เวลาผานไปราวครึ่งชั่วโมง.
นันทา, ประไพ, นวลละออเมาแปไปตาม ๆ กัน นวลละออยืนโซเซคองอกแงกนัยตาปรือ พูดเสียงออแอ
"เฮย – เลนลําตัดกันเถอะเวย – อึก – แกสองคนชวยเปนลูก – ลูกคูหนอยไดไหมละ ?"
ประไพพะยักหนา
"ได – ได – อวก – อั๊วถนัดนักเรื่องวาลําตัดเปนมือขวา"
นวลละออกะแอมดัง ๆ
"งา – รองเรื่องอะไรดีหวา ?"

นันทาวา "เรือ่ งดินแดนทีเ่ ราไดคืนซีวะ คอยทันสมัยหนอย เอื๊อก – รองซีไวย โจะ ๆๆ พรึม ๆๆ

โจะพรึม ๆ โจะ ๆๆพรึม ๆ โจะ พรึม ๆ โจะ พรึม ๆ พรึม ๆ พรึม ๆ เพละ ! "
นวลละออหลับตารําปอ เอื้อนเอยเปนทํานองลําตัด
"มายาเซาะลําไบ ดินแดนของไทยไดกลับคืนมา เปกพอ ! ทหารของชาติ องอาจกลาหาญ

ฝรั่งเศสกลัวราน ตองยอมเซ็นสัญญา เปกพอ !"
นันทากับประไพลุกขึน้ ยืนรับลูกคูเ สียงแจว พอรับครบ ๒ จบ นวลละออก็รองเนื้อลําตัดและลําอยางกะ
ฉับกะเฉง
"เดชะสิ่งศักดิ์สท
ิ ธิ์ ทัว่ ทุกทิศสถาน ไดชวยดลบรรดาล ใหอา ยเศสอับปรา สิ้นชื่อหมดลาย

พายแพพินาศ ทัง้ บกเรืออากาศ ไทยพิฆาตเขนฆา เปกพอ !"
ประไพกับนันทาชวยกันรับลูกคูเสียงลั่นฮอลล
"มายาเซาะลําไพ ดินแดนของไทย ไดกลับคืนมา โชดโช ทหารของชาติ องอาจกลาหาญ

ฝรั่งเศสกลัวราน ตองยอมเซ็นสัญญา เปกพอ"
นวลละออรําเฉิบ ๆ ทาทางไมผิดอะไรกับกิมหงวน ใครตอใครพากันลุกขึ้นเฮโรเขามาลอมรอบฟงลําตัด
ผูห ญิง ตางหัวเราะกันอยางครื้นเครง เจาคุณปจจนึก ฯ คงนั่งกอดเขาอยูบนพื้น ทานพูดไมออกไดแตกลอกหนา
นึกในใจวาถาดิเรกมาปรากฏตัวใหทา นเห็นในขณะนี้ ทานคงจะกะทืบตาย.
อาเสี่ยนวลละออรองตอไปอีด

"กองทันอิสาณ ประจัญบานรานรอน จําปาศักดิ์นคร เปนของไทยแลวหนา เมือ่ ครั้งกอนโกง
เอาไป กําปนใหญกวาเรา จึงตองยอมใหเขาแสนจะเศราวิญญา"
ลูกคูรับเสียงดังกวาเกา เจาคุณปจจนึก ฯ ยิ้มออกมาได เผลอตัวชวยนันทาประไพรับลูกคู แตนึกขึน้ ไดก็
หยุดรอง ยกมือเขกศีรษะตนเองเต็มแรง

"มาบัดนีเ้ รามี อาวุธดีทท่ี นั สมัย จึงไดเรียกรองไป คืนมาใหเถอะนายจา เมือ่ ไมใหไทยก็รบ
และสงบดวยชะนะ ทหารไทยมานะ ยอมสละชีวา กองทัพเกรียงศักดิ์ หาญหักไพรี สวนทัพพรหม
โยธี ตีดานบูรพา เปกพอ ! "
คนดูตบมือกราว เจาคุณปจจนึก ฯ เผลอตัวรําปอชวยรับลูกคู แตแลวก็นึกขึ้นไดอีก จึงหักมือตนเองจน
รองโอยออกมาดัง ๆ ทานเจาคุณผลุดขึ้นยกมือหามแมงามทั้งสาม
"เฮย ! เลิกกันทีโวย ไมเอาแลว กลับบานเดี๋ยวนี้ คาเหลาคาอาหารเทาไหรขาจายเอง โธ – ประเดี๋ยวพอ
เปนบาเลย"
สามนางหัวเราะกาก นวลละออยักคิ้วแผล็บ

"ลําตัดไมชอบฟงหรือครับ ถาเชนนั้นเลนงิ้วดีกวา" แลวนวลละออก็ทําปากยื่นนัยตาโต กางแขนออก
หมุนตัวไปรอบ ๆ ยกมือลูบหนวด ยกเทาเตะอากาศในทางิว้
"วาก – วาก ---"
ประไพเอาปากทําดนตรี
"ตะลุงตุงพาง ! ตะลุงตุงพาง! ตูต ตี รู พาง ๆ ๆ พาง! ตะลอกตอก ๆ – พาง !"
"วาก ! –ตุงกะเชียงอา" นวลละออตะโกนจนแสบคอหอย.
นันทากับประไพรองขึน้ พรอม ๆ กัน
"เยิ๊ว ! ตะลุงตุงพาง !"
"ไตมา "
"ฮอ !" ประไพรองเสียงแหลม.
"โวย !" เจาคุณรองสุดเสียง "บอกใหหยุด งิว้ ตะหวักตะบวยอะไรกันรองไตมา มีแตเขาขี่มา"
นวลละออยกมือทาวสะเอว
"ปูโ ธ – มันตองไตขน้ึ ไปเสียกอนซีครับ จึงจะขี่ได เอาใหมโวย พวกเราโหมโรงตอไป อายนัน"
เจาคุณทําปากยื่นนัยตาถลน เอื้อมมือควาขวดวิสกี้
"เอา – ใครกลาดีลองเลนอีกซีวะ พอไมตีกะบานดัวยขวดเหลาก็อยาเรียกวาลูกคน"
นันทาหัวเราะหึ ๆ
"เอ – แตกอ นแตไรทําไมไมหา มผมละครับ ?"
เจาคุณคอนควับ
"ก็เวลานั้นแกเปนผูชายนี่หวา"
สามนางสะดุงโหยงพรอม ๆ กัน
"วา ---" นวลละออครางเสียงยาว "คุณอานีถ่ า จะยัง ๆ เสียแลวละแฮะ ผาซิ, จะพยายามใหพวกเราเปน
ผูห ญิงใหได ผมเปนผูชายครับ ผูชายรอยเปอรเซนตทีเดียว"
เจาคุณชักฉิว เลยตะโกนลั่นฮอลล
"ผูช าย โธ – ลองแกผาออกมาดูซีวะ"
นวลละออกะโดดตัวลอย แลวหัวเราะกาก
"นัน่ แน – คุณอาจะใหผมโปละซี โปลิศจะไดลากคอผมไปโรงพักปะไร"
ผูท ่ียนื ดูอยูร อบ ๆ หัวเราะครืน อยากจะเขาใจวา แมงามทั้งสี่มีสติวิปลาศ.

ขณะนั้น, ทีห่ นา "แฮปปฮอลล" พล, นิกร, กิมหงวน ไดปรากฏขึ้นขางบันไดขึ้นลง แมกะเทยทั้งสามมี
ใบหนาบอกบุญไมรบั นายพัชราภรณนุงซิ่นยกลําพูนสีชมภูออน สวมเสื้อผาไทยสีเดียวกัน เสีย่ หงวนนุง กะโปรง
และสวมเสื้อชุดสีพีระ นิกรแตชุดผาไทยคลาย ๆ กับพล แตสีโศก.
ขาประจําของ "แฮปปฮอลล" คนหนึง่ เหลือบแลเห็นสามเกลอเขาก็หัวเราะกาก เขายกมือขึ้นโบกตะโกน
ทักทาย พล, นิกร, กิมหงวน ในฐานคุน เคย.
"ฮัลโหล – คุณกําแหง, คุณประชา, อาเสี่ยกิมหงวนคราบ ฮะ – ฮะ"
คราวนีท้ ุก ๆ คนพากันมองไปที่สามสหาย แลวการหัวเราะอยางครื้นเครงก็ดังขึ้นอีก บรรดาผูร ูจักกับ
สามเกลอตางเฮโลกันเขาไปหา.
นายอะไรคนหนึง่ ปราดเขามาจับแขนกิมหงวน
"สวัสดีครับ อาเสี่ย, ไปประกวดแฟนซีทไ่ี หนมาครับ?"
เสี่ยหงวนปดมือเขาออกทันที และยกมือตบหนาเพียะ
"นีแ่ นะ, แกอวดดียังไงมาจับมือถือแขนฉัน"
สุภาพบุรุษผูนั้นหนาซีดเผือด ยกมือลูบคลําแกม
"เอะ – เราคนคุนเคยกันแท ๆ คุณถือตัวดวยหรือครับนี่ ?"
อาเสี่ยคอนควับ จีบปากจีบคอพูด
"แกมารูจักมักจี่กับฉันตั้งแตเมื่อไหรกัน พี่ลึกคนแท ๆ โนน – ผัวฉันนัง่ อยูท โ่ี ตะนัน่
เห็นไหม ?
ประเดี๋ยวฉันก็จะบอกใหเขามากะแทกหนาแกหรอก เห็นฉันเปนผูหญิงจะมาเตาะ ฮึ – ไมใชตัวเปลาเลาเปลือย
หรอกยะ ผัวฉันมีเงินตัง้ ปบ ๆ อยางนายนะขาออนฉันก็ไมไดพบ"
สุภาพบุรุษผูเคราะหรายทําคอยนหลับตาป เขาเปลี่ยนสายตามองดูหนานายพัชราภรณ แลวกลาวถามเบาๆ
"งา – คุณ – คุณกําแหงครับ อุณหภูมิของอากาศที่รอนจัด ทําใหอาเสี่ยกิมหงวนมีอันเปนไปถึงเพียงนี้เชียว
หรือครับ ?"
พลมองดูเขาจากศีรษะจดปลายเทา
"แกนะซีบา อยามาวาเพื่อนฉันนะจะบอกให อวดดี, ผูชายอะไรยังงี้ก็ไมรู พิ่ลึก ! ชาติเจาชูประตูดิน หมู
หมาเกี้ยวสิ้นไมเลือกหนา"
นิกรลอยหนาลอยตาพูดขึน้ บาง
"หรือคุณเห็นพวกเรามากันตามลําพัง คุณเขาใจวาเราเปนชอกการีกะมัง ?"
คราวนี,้ สุภาพบุรุษผูนั้นก็มั่นใจเอาจริง ๆ จัง ๆ วา พล, นิกร, กิมหงวนมีสติวิปลาศไปแลว ก็ทาํ ไมเลาเขา
จะไมเขาใจอยางนี้ ในเมือ่ สามเกลออยูใ นเครือ่ งแตงกายผูหญิง มิหนําซ้ําเขียนคิ้วทาปากสวมรองเทาสนสูงเสียดวย.
เขากมศีรษะคํานับสามสหาย แลวพูดยิม้ ๆ

"ขอโทษเถอะครับ เทาที่ผมทําใหคณ
ุ ระคายเคืองผม ผมเขาใจผิดจริง ๆ"
นิกรคอนควับ
"ออ – เขาใจดิฉันเปนผูหญิงชะนิดนั้น หรือคะ?"
"มิไดครับ"
"อาว ! แลวยังงั้นคุณเขาใจวายังไง ?"
เขาหัวเราะอยางเปดเผย
"เขาใจวาคุณสามคนมีสติสัมปชัญญะครบถวนเหมือนแตกอนนะซีครับ"
กิมหงวนเปนฟนเปนไฟขึน้ ทันที เขายกมือทาวสะเอวแลวพูดหวน ๆ
"นี่คุณหาวาเราเปนบาหรือยะ ? คุณนะซีบา ! ผูช ายอะไรยังงีก้ ็ไมรูไมเคยพบ"
พลเอื้อมมือจับแขนอาเสี่ย
"อยาเอาพิมเสนไปแลกเกลือเลยคะ คุณหงวน, ทะเลาะกับคนสาระเลวยังงี้ทําไมเสียเวลา"
คนที่ยนื ดูการทะเลาะวิวาทระหวางกะเทยทัง้ สามกับสุภาพบุรษุ ผูนน้ั ตางพากันหัวเราะคิกคักไปตามกัน
พลกะชากแขนกิมหงวนและรัง้ ตัวนิกรพาเดินตรงไปทีโ่ ตะหมายเลข ๑๒.
นันทา, ประไพ, นวลละออ อกสัน่ ขวัญหายไปตามกัน สามนางแลเห็นสามเกลอตั้งแตเขาโตเถียงกับ
สุภาพบุรุษผูนั้นแลว ตางรีบไลแมเสิฟสาวใหไปพนโตะ แลวนั่งกินเหลากันอยางสงบเสงี่ยม ความมึนเมาหายไป
หมด.
พล, นิกร, กิมหงวน เขามาหยุดยืนหางจากโตะเล็กนอย กิมหงวนตาไวเหลือบแลเห็นเจาคุณปจจนึก ฯ นัง่
กอดเขานัยตาปรืออยูบนพื้น จึงอุทานขึ้นมาเบา ๆ
"อุยตาย !" แลวบุยใบใหพล, นิกรมองดูทาน
กะดิ่งทองปราดเขาไปคุกเขาลงขาง ๆ
"คุณพอ ! คุณพอคะ"
ทานเจาคุณเผยอหนังตาขึ้น พอแลเห็นสามเกลอทานก็ทําหนาเหรอ
"ออ – มาตามผัวแกเรอะ?"
"คะ" ประไพจีบปากจีบคอพูด "คุณอาหญิงสั่งใหพวกหนูรีบมานี่ คุณพอโทรศัพทบอกไปไมใชหรือคะ
วา พอเทวดาสามคนนี่กําลังเมาเหลาเมายาอาละวาดใหญ?"
เจาคุณพะยักหนาหงึก ๆ แลวถอนหายใจยาว คอย ๆ ลุกขึน้ ยืน มองดูพล, นิกร, กิมหงวนทีละคนแลว
หัวเราะหึ ๆ
"นี่พวกแกจะไปเชิดสิงหโตที่ไหนวะ ฮะ – ฮะ ประเดี๋ยวพอหัวเราะฟนหักเลย เฮอ – กรรมเวรอะไรยังงี้ก็
ไมรู เปนผูชายแท ๆ เสือกนุงสะเกิ้ด"

กิมหงวนทําปากจู ขมวดคิ้วยนหันมากะซิบกะซาบกับนิกร.
"เชือ่ ดิฉนั เถอะคะ ถาคุณกรไมรีบจัดการสงทานไปเร็ว ๆ ปลอยไวนานจะรักษาไมหายนะคะ คิดดูซคี ะ
ถาทานมีจิตตใจเปนปกติ ทําไมทานถึงพยายามเขาใจวาเราเปนผูชาย"
นิกรชําเลืองมองเจาคุณปจจนึก ฯ แลวทําตาแดง ๆ คลายกับจะรองไห หันมาพูดกับพล
"ดิฉันสงสารทานเหลือเกินคะ พี่พล"
พลยิ้มเศรา ๆ
"ทําอยางไรไดนองกร ชาติกอนทานคงพรากลูกนกลูกกา เวรกรรมเลยตามมาทันทําใหสติฟนเฟอน ดี
เหมือนกันแหละเธอ จัดการสงทานไปเถอะ ปรึกษาคุณภาเสียกอน"
เจาคุณปจจนึก ฯ ไดยนิ โดยตลอด ทานยอขาลงต่ําแลวกะโดดตัวลาย
"กูไมบา ! " ทานรองตะโกนสุดเสียง.
สามเกลอมองดูหนากันแลวอมยิ้ม กิมหงวนกะซิบบอกพลเบา ๆ
" ดูใหดซี คี ะ นัยตาทานขุน ๆ นากลัวออก"
นายพัชราภรณยกมือขวาทาบอก
"คะ – จริงคะ คุณหงวนชางสังเกตจัง"
เจาคุณทําหนาเหมือนกับจะรองไห ทานเดินเขามาจองหนาพลนิกรกิมหงวนอยางแคนเคือง อุตสาหอด
กลั้นโทสะพูดกับสามเกลอเปนอยางดี
"นี่ – ฉันจะบอกให ฉันนะมีสติสัมปชัญญะเปนปกติดีเสมอ แกสามคนนั่นแหละบา แกถามใคร ๆ เขาก็
ได ถาแกเขาใจวาแกไมบา แกบอกฉันหนอยซิวา ทําไมแกถึงแตงตัวเปนผูห ญิง ดัดจริตทาปากเขียนคิ้ว"
กิมหงวนหัวเราะเสียงใส
" คะ – คะ เอาเถอะคะ พวกหนูนะบา คุณอานะดี"
เจาคุณคอนปะหลับปะเหลือก
"โธ – อีเจี๊ยะบอโละ"
อาเสียยกหลังมือปดปาก
"ตาย – ตาย คุณอานี่ ทําไมถึงมาวาหนูยงั งีล้ ะคะ ?"
เจาคุณลืมตาโพลง
"วาซีวะ มึงอยากหาวากูบาทําไมละ" พูดจบทานก็รองไห เพราะความแคนใจในกรณียท ถ่ี ูกกลาวหาโดย
ไมมมี ูลแหงความจริง.
พล, นิกร, กิมหงวนมองดูหนากันแลวอมยิม้ นิกรพูดกับอาเสี่ยเบา ๆ
"อยาถือทานเลยนะคะ"

เสี่ยหงวนหัวเราะ
"อุย – ไมถอื หรอกคะ มีอยางรือคะ ถือคนบาวาคนเมา อีกประการหนึง่ ดิฉันก็เคารพทานในฐานะเปน
ญาติผูใหญ ทานจะดาวาดิฉันยังไงดิฉันไมโกรธหรอกคะ"
เจาคุณปจจนึก ฯ ปรีเ่ ขามายกเทาเตะกนกิมหงวนดังพับ่ ขบเขี้ยวเคี้ยวฟนพูดกับอาเสี่ย
"อีซาจี๊ปว ! มึงนั่นแหละบา"
กิมหงวนถอยหลังกรูด นวลละออพรวดพราดลุกขึน้ ยืนเดินเขามาขวางกลาง มองดูเจาคุณปจจนึก ฯ อยาง
เคือง ๆ
"คุณอาทําไมถึงเตะเมียผมละครับ แลวกัน"
เจาคุณ ยกมือทั้งสองบีบขมับ ราวกับวาเสนโลหิตในสมองของทานจะแตก
"โธ – โธ –โธ ! โวย ! กูไมอยูแ ลว กลับบานดีกวา" พูดจบทานก็กะโดดตัวลอย วิ่งปุเลง ๆ ออกไปจาก
"แฮปปฮอลล"
สามหนุมสามนาง ตางพากันมองดูหนากันอยางตื่น ๆ กิมหงวนกลาวกับเพื่อนเกลอทั้งอสอง
"โถ – นาสงสารทานเหลือเกิน คุณกร รีบตามไปดูทานหนอยซีคะ ทานจะเตลิดเปดเปงไปไหนก็ไมรู
ประเดี๋ยวรถทับตาย"
กะดิง่ ทองสัน่ ศีรษ ะ
"ปลอยทานตามเรื่องเถอะคะ คุณหงวน ทานคงไมไปไหนหรอก นอกจากกลับบานและคงจะนั่ง
รถสามลอไป"
อาเสีย่ สัน่ ศีรษ ะชา ๆ ถอนหายใจเฮือกใหญ
"อาการของทานไมใชนอยนะคะ นากลัวจะตองใชเวลารักษาหลายเดือน"
นิกรวา "โฮย – ดิฉันไมรักษาเองหรอกคะ ดิฉันกลัวดีไมดีประเดี๋ยวเอามีดโกนมาเชือดลูกกะเดือกดิฉัน
งา – พรุงนี้ดิฉันจะสงทานไปโรงพยาบาลโรคจิตตคะ"
กิมหงวนหัวเราะ แลวเขาก็พะยักพะเยิดใหพล, นิกร เลนงานแมงามทั้งสามซึ่งตางกมหนานิ่ง แสดงความ
เกรงกลัวสามเกลอเหมือนหนูกลัวแมว.
อาเสี่ยยกมือทาวสะเอ็ว เคนเสียงหัวเราะแลวจีบปากจีบคอพูด
"ฮึ – สงบเสงี่ยมดีจริงนะ พอมหาจําเริญ เจาคุณอาโทรศัพทบอกไปวา เฮียกับคุณนันและคุณประไพ
กําลังเมาอาละวาดใหญ โธ – เฮียนะเฮีย เฮียกับดิฉนั นากลัวจะอยูร ว มกันไมไดเสียแลว" พูดจบเสี่ยหงวนก็ทําตา
แดง ๆ คลายกับจะรองไห.
นวลละออกลืนน้าํ ลายเอื้อก คอย ๆ เงยหนามองดูกมิ หงวนแลวยกมือไหวประหลก ๆ
" แฮะ – แฮะ ฉัน – ฉันวา – ฉันไมไดกินเหลาหรอกจะ ฉันมาเปนเพือ่ นอายสองคนนีต่ างหาก"

กิมหงวนยกกําปนทุบหลังนวลละออเต็มแรง
"ยังจะตอแหลแกตัวอีก ฮื้อ – ประเดีย๋ วแมตบหนาตาแหกเลย"
ผูที่แลเห็นเหตุการณตอนนี้ตางทําตาปริบ ๆ ไปตามกัน ทุกคนลงความเห็นสอดคลองกันวา สามหนุมสาม
นางนี้คอื บุคคลทีว่ ิกลจริตอยางไมมปี ญ
 หา.
นวลละออยิม้ แหย ๆ
"อยาดุเฮียนักเลยหงวน" หลอนพูดแผวเบา.
อาเสี่ยเอื้อมมือจับหูนวลละออบิดเต็มแรง
"กลับบาน – กลับบานเดีย๋ วนี้" เขาพูดอยางเด็ดขาด
"ออย – กลับซีจะ ปลอย – อุย น้ําไหลเขาทอจะ ปลอยเฮียเถอะ ไหวละ"
กิมหงวนยิ้มเล็กนอย หันมาหรี่ตากับพลใหเลนงานกับนันทา นายพัชราภรณยกมือปดถวยแกวเหลาบน
โตะทั้งหมดตกแตกกระจายเกลื่อนกลาด.
" เลิก – ไมตองกิน แหม – สั่งเหลาเปกมาใหอีพวกนั้นจนเต็มโตะ เจ็บใจนัก" แลวพลก็มองไปรอบ ๆ สง
เสียตะโกนลั่นฮอลล "ไหน – นังคนไหนที่มาเสิฟโตะนี้ ?"
พวกแมเสิฟสาวหัวเราะครืน ชูศรีกบั ลัดดาเดินตรงเขามาหาพล, นิกร, กิมหงวน
"สวัสดีคะ คุณพล" ลัดดาพูดยิ้ม ๆ
พลคอนควับ
"ไมตอ งมาสวัสดีกะฉันหรอกยะ พวกหลอนนะจะปอกลอกผัวฉันไปถึงไหนกัน ?"
ลัดดาหัวเราะคิก
"ใครคะผัวคุณ ?"
"หน็อย – ทําไขสือไมรจู ัก นี่ – คนนี้คณ
ุ นันทานีแ่ หละผัวฉัน" แลวพลก็ปราดเขาประชิดตัวลัดดา "หลอน
หัวเราะเยาะฉันหรือยะ ?"
ลัดดาหัวเราะจนน้ําหูน้ําตาไหล หลอนพูดพลางหัวเราะพลาง.
"เปลาคะ ดิฉันไมไดหวั เราะเยาะคุณหรอกคะ"
นายพัชราภรณขมวดคิ้วนิ่วหนา
"แลวยังงั้นเธอหัวเราะอะไร ? "
"ดิฉัน – ดิฉันหัวเราะที่คุณแตงเปนผูหญิง"
พลนิ่งอึ้งไปสักครู
" เอะ – ก็ฉนั เปนผูห ญิงนีน่ า หลอนจะใหฉันอุตตริแตงตัวเปนผูช ายยังงัน้ รึ พี่ลึก – อยามายุใหฉนั เปนบา
หนอยเลย"

กิมหงวนพูดเอ็ดตะโรขึ้นทันที
"เถียงกันมันทําไมคะ คุณพล ตบมันเลย"
ลัดดาทําปากจู เปลี่ยนสายตามาที่ใบหนาอาเสี่ย
" จะตบดิฉันเรื่องอะไรคะ อาเสี่ย ?"
กิมหงวนคอนปะหลับปะเหลือก
"เรือ่ งแกปอกลอกผัวฉันนะซียะ อยาทํามาลอยหนาลอยตาพูดนา ประเดี๋ยวแม – เคราะหเสียแลวอีนี่"
ลัดดาหัวเราะกากหันมาพูดกับแมตุมสามโคก
"เลี่ยงไปเถอะเธอ ถาจะไมดีเสียแลว"
ชูศรีกะซิบพูดเบา ๆ "เขาเปนบานี่นาเธอ"
"ก็บานะซี โธ – ยังจะถามอีก"
แมไหกะเทียมตอขายิม้ เล็กนอย
"โธ – นาสงสาร อากาศหมูนี้รอนจัดมาก ขางบานฉันเมือ่ วานนกเ็ ปนบาไปหนึง่ คน อยูดี ๆ ถือมีดเที่ยว
ฟนใครตอใคร"
ลัดดาหัวเราะ รีบจูงมือชูศรีเดินไปทันที พล, นิกร, กิมหงวนรีบมองดูดว ยความหึงหวง แลวพลก็หันมา
แหวนันทาอีก
"วาไงคะ จะกลับบานหรือจะนอนที่แฮปปฮ อลลน่ี ?"
นันทายิม้ ทะแมง ๆ
"กลับจะ โธ – นอนทีน่ ่ียงั ไงกัน ผีหลอกแย"
นันทาคอย ๆ ลุกขึ้นยืน หันมาทางกิมหงวน
"เฮย – จัดแจงจายทรัพยซีโวย กลับบานเถอะ โธ – บอกแลววาอยามาเที่ยวที่นี่ก็ไมเชื่อ"
นวลละออยกมือเขกศีรษะนันทาเต็มแรง
" นีแ่ น เปนคนชวนมาแลวยังจะพูดเอาตัวรอด ประเดี๋ยวพอเตะหงายทองเลย"
นันทาสูดปากเบา ๆ ยกมือคลําศีรษ ะ
"แหม – อายเวรนี่มือหนักระยําเชียว"
นวลละออหัวเราะออกมาได หลอนมองไปทีบ่ ารแลวตะโกนขึ้นดัง ๆ
"เฮ – เอาบิลลมาเก็บเงินโวย เมียมาตามแลว"
นายซุน ใชผจู ดั การ "แฮปปฮอลล" ถือกระดาดสีชมภูแผนหนึ่งวิ่งเหยาะ ๆ เขามาที่โตะหมายเลข ๑๒ เขา
กําลังวิตกเปนทุกขมากในเรื่องคาอาหารและคาเหลา ทั้งนี้เพราะนายซุนใชมั่นใจวา นันทา, ประไพ, นวลละออ
วิกลจริตนั่นเอง ฉะนั้นจึงเตรียมบิลลไวพรอมแลว พอนวลละออเรียกก็รบี เอาบิลลมาให.

" นีค่ รับ " เขาพูดอยางนอบนอม สงบิลลใหนวลละออ.
"เทาไหร ซุนใช ? " แมเสือถามยิ้ม ๆ.
"สี่สิบสองบาทขอรับ"
กิมหงวนยกมือขวาทาบอก เอ็ดตะโรลัน่
" ตาย – ตาย กินยังไงกันคะเฮีย สามคนเทานั้นตั้งสี่สิบสองบาท กินยังงี้อีกหนอยก็เปนขีข้ า แฮปปฮอลล
เทานั้น โธ – ไมรูจักเสียดายเงินทองบางเลย "
นวลละออฝนยิ้มอยางยากเย็น แลวพูดกับเสี่ยหงวนเบา ๆ
"จะ – วันนีห้ ลายตังหนอย "
อาเสี่ยยกกําปนเหวี่ยงลงกลางหลังนวลละอออีกหนึ่งตุบ
"ทําไมถึงตั้งสี่สิบสองบาท ?"
แมเสือกลืนน้ําลายเอื้อก
" ยังไงก็ไมทราบจะ "
ซุนใชรีบอธิบายทันที
"งา – วิสกีห้ นึง่ ขวดสิบบาท โซดาสี่ขวดหนึ่งบาท เหลาเปกยี่สิบเปกยี่สิบบาทครับ อาหารหาจานสี่บาท
หาสิบสตางค รวมสามสิบหาบาทหาสิบสตางคครับ แลวก็คาถวยแกวแตกหมดนี่ ผมคิดเพียงหกบาทหาสิบสตางค
เทานั้นแหละครับ ความจริงแกวใบหนึ่งตั้งหนึ่งบาท "
นวลละออหยิบธนบัตรปกเบอเริ่มออกมา จัดแจงจายเงินตามจํานวนในบิลล แลวบนพึมพัม
" คุณพลไมควรทุบแกวแตกเลย ที่จะเสิฟเงินไดตง้ั หกบาทกวา"
กิมหงวนตวาดแวดขึ้นทันที
" ออ – ทียังงี้รูจักเสียดาย โธ – ประเดีย๋ วแมเตะคางหักเลย เหลาเปกตั้งยี่สิบเปกนะ เฮียสัง่ มาใหอพี วกนั้น
กินเอาประโยชนอะไรกันหา ? "
นวลละออยิ้มกะเรี่ยกะราด
" ก็ – งา – ไดแตะอัง๋ บางนิด ๆ หนอย ๆ จะ "
เสี่ยหงวนเคนหัวเราะ หันมาพูดกับพล, นิกร
"ชาติผูชายละกอเปนยังงี้แหละคะ ถี่ลอดตาชางหางลอดตาเล็น ลงไดอะไร ๆ บางแลวเสียเทาไหรก็ไมวา
พับแผ ! เจ็บใจ – เจ็บใจ รูยังงี้ไมยักมีผัว อยูเปนโสดดีกวา"
นวลละออเสริมขึ้นเบา ๆ
" กอเปนโรคฮีสทีเรียเทานัน้ แหละ "

" เปนก็ชาง " อาเสี่ยเอ็ดตะโร " อยาทํามาพูดดีนะเออ ไป – กลับบานเดีย๋ วนี้ หนาดาน – หนาดาน เมา
เหลาเขาไปละกอ กิริยามารยาทจะหาสักนิดเดียวก็ไมมี แหม – ดิฉนั คิดอยูห นอยเดียวเทานัน้ แหละวาเฮียมีสตางค
มายยังงั้นดิฉนั มีผวั ใหมไปนานแลว อายเรารึเปนสาวเปนนางเกลียดคนเมาเหลา แตกลับมาไดผัวขี้เมา"
พูดจบอาเสีย่ ก็ควาหูนวลละออฉุดกะชากตัวไปจากแฮปปฮ อลล แมเสือรองเสียงหลง ใครตอใครพากันโห
รองเสียงลัน่ ไปหมด พลถลึงตามองดูนันทาแลวพูดเสียงหนัก ๆ
"ยังจะร่ําไรอยูอีก ไปซีคะ ประเดี๋ยวเจ็บตัวนา"
นันทาทําหนาตาบองแบวชอบกล เดินตามพลไปโดยดี คงเหลือนิกรกับประไพเทานั้น.
ประไพนั่งสับปะหงกหงึก ๆ เขาญาณไปเมื่อสักครูนี้เอง นิกรยกมือดีดหูประไพดังแปะ หลอนสะดุง เฮือก
ลืมตาโพลง แลวยักคิ้วแผล็บรองยี่เกเบา ๆ.
"กะดิง่ ทองแสนจะมึนเมา ---"
" พลั่ก " นิกรยกกําปนทุบหลังแมงามเต็มรัก "โธ – คนอะไรยังงี้ก็ไมรู เมาจนไมเปนผูเปนคนแลว ไป –
กลับบาน !"
ประไพอมยิม้ แกมตุย
" มายกลับนา – อึก – กาน – เชา – อังกุเร – กานเชา เปกพอ กานเชา อังกูเร กานเชา พอไดดื่มเหลา
ความโศกเศราก็สรางซา เปกพอ"
นิกรยิม้ เล็กนอย แลวรีบทําหนาบึ้งโดยเร็ว
"ยังจะรองลําตัดอีก ประเดี๋ยวเถอะ เห็นไหมคะ ใคร ๆ เขามองดูไพดวยความขบขันและสังเวชใจทั้งนั้น
ชางไมอายเขาบางเลย ไป – กลับบานเดีย๋ วนี"้
ประไพผิวปากเพลงบา ๆ บอ ๆ อะไรเพลงหนึง่ แลวลุกขึ้นเดินโซเซออกไปจาก "แฮปปฮอลล" นิกร
สัน่ ศีรษ ะชา ๆ แสดงกิริยาออนอกออนใจ เดินตามหลอนไปหาง ๆ ผูท ่ีอยูใ น "แฮปปฮอลล" เศราใจไปตามกัน
เขาเชื่อทีเดียววาสามหนุมสามนางมีสติวิปลาศ.

-๕เสียงแผนเหล็กที่ประตูใหญหนาบาน "พัชราภรณ" ดังกังวาน ๑๐ ครัง้ เปนเวลา ๒๒.๐๐ น.
ประตูกะจกฝาหองทดลองวิทยาศาสตรของนายแพทยดิเรก ณรงคฤทธิ์ ถูกเปดออกเต็มแรง เจาคุณปจจ
นึก ฯ เดินเขามาในหองอยางรีบรอน ใบหนาของทานถมึงทึงอยางนากลัว ทานพึ่งมาจาก "แฮปปฮอลล" เดี๋ยวนี้เอง
ตั้งใจจะมากะทืบดิเรกใหสมกับที่เขาทําใหสามหนุมสามนางเปลี่ยนเพศกัน และทัง้ หกคนตางก็เขาใจวาทานเปน
บา.

ดิเรกกําลังงวนกับการปรุงยาขนานหนึ่ง ดอกเตอรคนนี้มีสมาธิแนวแนนาชมมาก เวลาที่เขาทํางานเขาจะ
สนใจอยูกับงานของเขาเทานั้น.
" ดิเรก ! " เจาคุณรองเรียกเสียงหนัก ๆ.
นายแพทยคงผะสมยาตอไป มีการชั่งตวงวัดตัวยาที่ผะสมทุก ๆ สวน ยานี้คงเปนยาวิเศษอีกขนานหนึง่
ซึ่งดิเรกใชเวลาคิดคนมาหลายเดือนแลว ดอกเตอรหนุมไมทราบวาเจาคุณเขามายืนอยูในหองและไมไดยินเสียงที่
ทานรองเรียกเขาดวย.
" ดิเรก ! " เจาคุณเรียกเขาอีก " ดิเรก – อายแกวหูแตก – อายลูกหมา "
นายแพทยยกหลอดแกวขึน้ มองดูขดี ขางหลอด แลวคอยเทน้ําสีเหลืองที่อยูในถวยตวงยาผะสมลงไป เขา
พะยักหนาหงึก ๆ แลวยิ้มเล็กนอย
"ออไรท – ออไรท " เขาพึมพัมเบา ๆ
" ออไรท" เจาคุณพูดหวน ๆ "ประเดีย๋ วพอถีบขี้ไหลหรอกมึง เฮย – ไดยินไหมโวย ดิเรก – โธ – อาย
หมอลากขาง"
ดิเรกหาไดยินเสียงของทานไม เจาคุณเดินยางสามขุมเขามา ยกเทาเหวีย่ งลูกแปถูกกนนายแพทยดังพับ่ .
นายแพทยคงทํางานตอไป การผะสมยาเปนไปดวยความละเอียดถี่ถวน เจาคุณเขาใจวาดิเรกแกลงทําเปน
ไมสนใจกับทาน เลยโมโหโทโสมากขึ้น ทานกะโดดเขาเคนคอดิเรกเต็มแรง ดอกเตอรรองลั่น
" เฮ – เฮ เปนปลอย ประเดีย๋ วหายใจไมออก "
เจาคุณปลอยมือออก มองดูหนาลูกเขยของทานอยางเคือง ๆ
"วางงานเสียกอน ฉันมีธุระพูดกับแก"
ดิเรกยิ้มแหง ๆ เดินไปที่โตะยาวริมหอง หยิบกระดาดแผนหนึ่งเอามาสงใหเจาคุณปจจนึก ๆ แลวจัดแจง
ผะสมยาตอไป เจาคุณมองดูขอความบนแผนกระดาดซึ่งมีตัวอักษาภาษาไทยปรากฏวา
"อยารบกวนเวลาทํางาน"
เจาคุณปจจนึก ฯ ขวางปายทิ้ง ปากของทานแบะยื่น นัยตาแทบจะถลนออกมานอกเบา แลวเจาคุณที่เอ็ด
ตะโรลัน่ หอง
" อายดอก ! มึง – มึงแกลงทําเปนทองไมรูรอน" พูดจบทานก็กะโจนเตะดิเรกดังปาบ แยงหลอดแกวผะสม
ยาในมือเขา ขวางไปถูกผนังตึกแตกกระจาย.
คราวนี้นายแพทยรูสึกตัว เขาสะดุงเฮือกอาปากหวอ มองดูเศษแกวที่แตกเกลื่อนกลาด แลวเปลี่ยนสายตา
มาที่สายตาที่ใบหนาเจาคุณปจจนึก ฯ
" โอ – มายกอด ! เปนฉิบหายหมด" พูดจบดิเรกก็ยกมือทึ้งผมตนเอง แสดงวาหัวเสียอยางที่สุด
เจาคุณชักใจไมดี กลัววาดิเรกจะเลนงานทาน

" ก็แก – ฉันเรียกแก – แกอยากไมไดยนิ ทําไมละ"
ดอกเตอรเมมริมฝปากแนน ยกมือชี้หนาเจาคุณพลางขบเขี้ยวเคี้ยวฟนพูด
"ยู – ยูเปนเลวมาก โอย – เลนยังงี้ฝรั่งไมชอบเลย"
เจาคุณพูดเบา ๆ
" แตคนไทยชอบนี่หวา เฮย – ดิเรก, แกจะวาอยางไร เดี๋ยวนี้อายผัวเมียสามคุมันไปอาละวาดกันอยูที่
แฮปปฮอลล ? "
ดิเรกขมวดคิ้วยน
" อยาเพิ่งพูดเรื่องอื่น ผมอยากรูวา ทําไมคุณพอทําลายหลอดแกวผะสมยาของผม ? "
เจาคุณยิม้ แหง ๆ ถอยหลังกรูด
"แกปลอยใหฉันพูดกับแกคนเดียวฉันก็ฉวิ นะซี"
"แลวคุณพอรูไหมครับวา ยาทีผ่ มกําลังผะสมอยูน้ี จะเปนประโยชนแกคุณพออยางมากมาย"
เจาคุณปจจนึก ฯ หนาเสีย ทําตาปริบ ๆ
"ยาอะไรวะ ?"
"ปาโทโลยี่ ตริกานอเมตรี้ คอฟฟโ อ แฮรทูนิคออยล"
เจาคุณนัยตาเหลือก
"หา ? ยาปลูกผมของพอใชไหม ? "
ดิเรกพะยักหนา แลวพูดหวน ๆ
" เปนถูก"
เจาคุณกลืนน้ําลายเอื้อก
"ตายหา พอไมรูจริง ๆ โวย วา – รูยงั งีไ้ มยักขวางแตก โธ – ผะสมใหพอใหมเถอะวะ ไหวละ พอคุณพอ
ทูนหัว"
ดอกเตอรสั่นศีรษะชา ๆ ถอนหายใจเฮือกใหญ
"ซอรี่ ปาปา ไอจําตัวยาไมไดแลว นึกผะสมขึ้นตามหลักวิชา ซึ่งมีสวนผะสมตั้งหลายสิบอยาง"
คราวนี้ เจาคุณหัวเราะลั่น
" ถุย – อายโม ถาเชนนั้นแกก็ผะสมตามอัตตโนมัติหรือผะสมสงเดชนะซี ใชไหมละ ?"
ดิเรกชักฉิว เขายกมือทาวสะเอว เงยหนามองดูเพดานแลวแหกปากหัวเราะ
" ฮะ – ฮา ยู – โงแกมหยิ่ง ยาขนานนี้ไอผะสมตามหลักวิชาการแพทย คนที่หัวลานกะบานเหนงอยางปา
ทาปุบ เดียวผมขึน้ ทันที"
เจาคุณขมวดคิ้วยน

"อายผี ยาตะหวักตะบวยอะไรกันวะ ทาปบ ขึน้ ปุบ "
"อา – จริงครับ"
เจาคุณปจจนึก ฯ สั่นศีรษะ
"พระอินทรมาเขียว ๆ ขาก็ไมเชือ่ มันจะเปนไปไดอยางไร นอกจากทุกวันแลวผมก็คอย ๆ ขึ้นทีละนอย"
ดอกเตอรณรงคฤทธิ์ชักฉิว
"ผมจะทดลองใหดูเปนขวัญตา"
เจาคุณลืมตาโพลง
" หา ? แกผะสมไวอีกรึ ? " ทานถามเร็วปรื๊อ
นายแพทยอมยิม้
"เปลาครับ แตวา – งา -- เอาอายที่มันหกอยูกับพื้นทดลองใหคุณพอดูก็ได ผมปายติดปลายนิ้วทาหัวคุณ
พอ ถาหากวาไมมีผมโผลขน้ึ มาผมยอมใหคุณพอกะทืบเลย"
ใบหนาของเจาคุณปจจนึก ฯ แดงระเรื่อ ใจเตนตึกตักดวยความปติ
"ขึ้นเต็มหัวเชียวรึ ?"
ดิเรกหัวเราะกาก
"โน – ถาจะใหขึ้นเต็มกะบานตองทายามาก ๆ แตน่ีคณ
ุ พอทําหลอดแตกหกหมดแลว ที่เหลือติดพื้นกะ
ดานนิดหนอย ผมพอจะทดลองใหดู เพื่อใหเห็นสรรพคุณยาของผม"
เจาคุณปจจนึก ฯ ยิ้มแหย ๆ
"เอา –ลองดูก็ได ถาทาแลวผมไมขน้ึ ในทันทีทนั ใดฉันเตะแกนา"
ดอกเตอรอมยิ้ม
"ครับ – ตกลง เชิญคุณพอไปยืนหนากะจกบานนั้น"
เจาคุณพูดยิ้ม ๆ
"ขึน้ แนนา ? "
ดิเรกหัวเราะลั่น
"แนซีครับ ปูโ ธ – คนเราโตจนหมาเลียตูดไมถึงแลวจะมาโกหกกันเอาอะไร" พูดจบนายแพทยหนุม เดิน
ไปที่ผนังตึก กมลงเอานิ้วชี้ปาย "ปาโทโลยี่ ตริกานอเมตรี้ คอฟฟโ อ แฮรทูนิค" ทีต่ ดิ อยูต ามพืน้ กระดานจนทัว่ นิ้ว
แลวเดินเขามาหาเจาคุณปจจนึก ฯ
"ขอโทษปา อนุญาตใหผมเอานิ้วปายกะบานปาหนอยนะครับ"

เจาคุณยิ้มแปน เพราะความที่อยากจะมีผม ทานคิดวาถาทาแลวมีเสนผมปรากฏขึน้ บนศีรษะทานแมแต
เพียงเล็กนอย ก็เปนอันวายาปลูกผมขนานนี้ศักดิ์สิทธิ์จริง ๆ และทานก็จะไดออนวอนขอรองใหดิเรกชวยคิดผะสม
ขึน้ อีก.
ทานกมศีรษะลงเล็กนอย
"เอา – ทาก็ทา เจาประคูน, ขอใหมผี มขึน้ อีกสักหยอมเถอะวะ"
นายแพทยหัวเราะหึ ๆ
"นัน่ นะซิครับ มันจะไดนาดูขึ้นอีก อยางนีม้ องดูคลาย ๆ มหาสมุทร เห็นแตนาํ้ กับฟา จําเปนจะตองมี
เกาะสักเกาะหนึ่งหรือสองเกาะ จริงไหมครับ วา – ใคร ๆ เขาหัวลาน ทําไมไมแดงแจเหมือนคุณพอก็ไมรู งา –
คุณพอลานมาตั้งแตกําเนิดหรือครับ ? "
เจาคุณยิ้มอยางยากเย็น
"เปลา – พอลานเมื่อ ป พ.ศ. สองพันสี่รอยหกสิบ ขณะพอเปนนายรอยเอก ขุนประสิทธิ์ยุทธการ"
ดิเรกพะยักหนาชา ๆ
"ทราบไหมครับวา ทําไมมันถึงลานเอามากมายอยางนี้ ?"
เจาคุณชักฉิว
"จะไปรูเ รอะ ผมมันรวงไปวันละเล็กวันละนอย นานเขาก็เปนอยางนีแ้ หละ ขานะอายเขาจะตายโหงไป
แลว ไมรจู ะแกไขอยางไร ใครวายาปลูกผมที่ไหนดีก็ซื้อมาลอง แตไมเกิดผล กลับยิ่งเหนงไปกวาเกา"
ดอกเตอรหัวเราะหึ ๆ
"เอาละครับ คุณพอคอยดูในกะจก ขอโทษนะครับ" พูดจบเขายกนิว้ ชีม้ อื ขวา ละเลงยาปลูกผมลงกลาง
กะบานเจาคุณปจจนึก ฯ
" เฮย ๆ ๆ เมื่อมันออกจนหมดนิ้วแลวยังจะละเลงเอาอะไรอีกเลา พอซีโวย" ดิเรกหัวเราะลั่น ยกมือขึน้ มา
ดม
"ฮี้ – เหม็นตุ ๆ "
เจาคุณตบหนาดิเรกเพี๊ยะ
"นี่แนะ อายหารอย" แลวทานก็มองดูกะจกเงาบานใหญ "ยังไงกันโวย ทําไมยังไมเห็นมีผมขึ้นมาเลย"
นายแพทยกลืนน้าํ ลายเอื้อก
"เดี๋ยวซีครับ ทําเปนคนใจรอนไปได อดใจรออีกหนึง่ นาทีเทานัน้ แหละครับ"
เจาคุณมีกิริยา กะสับกะสาย ทานยืนนิง่ อยูส กั ครูใหญ ๆ แลวความประหลาดใจก็บังเกิดขึ้นแกทานทันที
ตรงกลางศีรษะอันลานเลี่ยนของทาน ปรากกเสนผมโผลออกมา ๒ เสน และเสนผมที่แลเห็นนี้ยาวออกมาทุกที.
เจาคุณปจจนึก ฯ ดีใจราวกับถูกล็อตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง ทานโผเขากอดลูกเขยของทาน

"ไชโย ! ไชโย เตยเลย ลูกเขยยอดทีร่ ักของพอ ฮะ – ฮะ ขึ้นแลวโวย เพียงแคติดนิ้วนิดเดียวยังโผล
ออกมาตั้งสองเสน วูป ! ดีใจจังโวย" แลวเจาคุณก็คลายมือที่กอดดิเรกออก เผลอตัวรําปอรอบ ๆ หอง ปากก็รอง
เพลง "โอละเฮ เอย โอละหึก ลุกขึน
้ แตดกึ ทําขนมดึก ๆ เอา – โอละเฮ เอ็ย – โอละหึก ลุกขึ้นแตดกึ

ทําขนมดึก ๆ ไชโย ๆ - เอาวาโชดโช อีแมกะโล – ควายทุย เปกพอ ขนหางไมมี แตวา -- ไมเสียที
ที่เปนควายทุย เปกพอ !"
ดิเรกยืนปลงอนิจํ มองดูเจาคุณปจจนึก ฯ
"เดี๋ยว – คุณพอ อยาพึง่ ดีใจใหมากนักเลยครับผมสองเสนที่มนั โผลขน้ึ มานะ ไมมีรากผมหรอกครับ"
เจาคุณสะดุงเฮือก อาปากหวอ
"หา ? แลวทานก็มองดูในกะจก คอย ๆ ยกมือขึ้นจับเสนผมสองเสน ซึ่งยาวประมาณสามนิ้วฟุต เจาคุณ
ลองดึงดูเบา ๆ เสนผมทั้งสองเสนติดมือทานออกมาอยางงายดาย.
คราวนี้ เจาคุณปจจนึก ฯ ทําหนาเหมือนกับจะรองไห
"โธ – นาเสียดายเหลือเกิน ดิเรก – แก – แก ตองชวยพอผะสมยาปลูกผมขนานนี้ขึ้นอีก นะ – แลวก็ตองทํา
เร็ว ๆ คิดผะสมคืนนี้แหละ พอจะเปนคนปรนนิบัติแกเอง แกจะกินอะไร โอวัลติน, กาแฟ, บิสกิท หรือแซนวิช
ไสกรอก พอจะจัดหามาใหแก ชวยพอหนอยนะลูกนะ นึกวาเอาบุญ อายหงวนมันจะไดเลิกลอเสียที"
ดอกเตอรณรงคฤทธิ์ถอนหายใจเฮือกใหญ
"เปนยาก ปา – เวลาเพียงคืนนี้นากลัวไมสําเร็จ ตองคอยคิดคอยทําไปครับ"
เจาคุณปจจนึก ฯ น้าํ ตาคลอหนวย
" ยังงัน้ รึ โธ – อายเราไมควรขวางหลอดผะสมยาแตกเลย นี่ – ดิเรกแกบอกใหพอดีใจสักนิดไดไหมวา ยา
ปลูกผมอันวิเศษนี้ แกมีหวังทีจ่ ะคิดคนทําไดอกี ? "
นายแพทยพะยักหนารับรอง
"ไดซคี รับ ไดแน ๆ แตชา หรือเร็วเทานัน้ ผมเองก็จะตองพยายามทําใหสําเร็จ เพราะผมมีหวังทีจ่ ะได
เปนมหาเศรษฐีคราวนี้ คนหัวลานในโลกมีอยูป ระมาณสามลานคนเห็นจะได ถายาของผมออกขายเพียงขวดละหา
บาท ผมจะไดเงินถึงสิบหาลานบาท แลวนอกจากนี้คนหัวเถิกก็ยงั จะซือ้ ไปใชอีก"
ทานเจาคุณยิม้ ออกมาได
"เออ – ดี รีบเรงคิดเขาเถอะพอคุณ มันอายเขาเหลือเกินโวย ไปไหนหัวเปนมันแผล็บ ใครเห็นใครก็ยิ้ม
เยาะ"
ดิเรกอมยิ้ม
"เอาละครับ โปรดอยารบกวนเวลาผม ผมจะทํางานของผมตอไป"
เจาคุณปจจนึก ฯ ยกมือจับแขนดอกเตอรเขยา

"เดี๋ยวกอนดิเรก"
นายณรงคฤทธิ์ขมวดคิว้ ยน
"อะไรอีกละครับ ?"
"งา – เรื่องอายผัวเมียสามคูนั่นแกจะวายังไง มันยุง กันใหญแลวนา แกตองรีบจัดการแกไขใหมนั เปนตัว
ของมันตามเดิม"
ดิเรกหัวเราะลั่นหอง
"ตะกีน้ เ้ี จาคุณอาและคุณอาหญิงเขามาเทศนาผมเสียจนเอากะบุงโกยไมไหว คุณพอโทรศัพทมาจากแฮ็ปป
ฮอลลใชใหมละครับ?"
"เออ – ยายสามคนอาละวาดใหญเชียวแก"
นายแพทยชี้มือไปที่ตูใสเครื่องเวชชภัณฑของเขา
"ผมเตรียมยาฉีดไวใหแลว ประเดี๋ยวเขากลับมาผมจะฉีดให ยานี้จะเขาไปทําลายเลือดทีฉ่ ดี เขาไปคราว
กอน แลวทั้งหกคนก็จะอยูในสภาพเดิม"
เจาคุณยิ้มเล็กนอย
" อือ – แกนี่ นักวิทยาศาสตรเมืองนอกทําไมแกไมไดเลยผาซี เกงทั้งทางแพทยและทางวิทยาศาสตร"
ดอกเตอรยิ้มแปน
"มหาราชาที่อินเดียก็รับสั่งอยางนี้ครับ"
เจาคุณกลืนน้ําลายเอื้อก
"แกเอยถึงจาวแขกองคนี้วันหนึ่งตั้งโกฎิหน เออ-ดิเรก, ชวยคิดอะไรใหพออีกสักอยางหนึง่ ไดไหมวะ ?"
นายแพทยขมวดคิว้ ยน
"อะไรครับ ?"
เจาคุณปจจนึก ฯ หัวเราะหึ ๆ
"ชวยคิดยาฉีด – ฉีดใหอายหงวนกลายเปนหมาหนอยเถอะนา พอจะไดมีความสุขกับเขาบาง"
ด็อกเตอรณรงคฤทธิ์โครงศีรษะชา ๆ
"เปนไปไมไดหรอกครับ ถาผมทําคนใหกลายเปนหมาได ผมก็คงทํากระดาดฟางใหกลายเปนแบงกได
นานแลว"
เจาคุณยกมือตบบาเขาและยิ้มเล็กนอย
"อะไรก็ชางเถอะ วาแตวา แกตองรีบคิดทํายาปลูกผมใหพอ เร็ว ๆ หนอยนะ"
ดิเรกอมยิ้ม

"ทีจ่ ริงปลอยใหลา นอยูย งั งี้ก็ดเี หมือนกันนี่ครับ ฮะ – ฮะ ผมมอง ๆ ดูคุณพอหนาตาชอบกล คลายกับ
นกถืดทือ"
เจาคุณปจจนึก ฯทําปากจู
"เดี๋ยวพอถีบตายหาเลย"
ดอกเตอรแหงนหนามองดูเพดาน แลวแหกปากหัวเราะลั่น ขณะนั้น, เสียงแตรไฟฟาของรถยนตรคันหนึ่ง
กังวานขึ้น เจาคุณจําเสียงแตรไดวาเปนรถสะตูดเกงของนายพัชราภรณ ทานวิ่งตูดกะเพื่อม ๆ มาที่หนาตาง ถอด
กลอนเปดบานหนาตางกะจกฝาออก โผลหนามองดูแลวยิ้มเล็กนอย เดินกลับมาหานายแพทยดิเรก
" พอจะไปตามมันทั้งหกคนมาที่นี่ เพื่อใหแกจัดการฉีดยาใหมันหายลักเพศเสียที"
นายแพทยหัวเราะเบา ๆ
"ครับ, ผมเตรียมยาไวพรอมแลว"
เจาคุณเดินออกไปจากหองวิทยาศาสตรโดยเร็วเลี้ยวมาตามเฉลียงหลังตึกเขาหองโถงออกมาหนาตึก "สี่
สหาย"
สะตูดเกงหยุดเทียบหนาบันไดตึกแลว สามหนุมสามนางพากาวลงจากรถ นันทา, ประไพ, นวลละออ
สรางเมาไปมาก.
กิมหงวนยกศอกกะทุง หนาอกนวลละออเต็มแรงแลวตวาดแวด
"ลงจากรถเสียทีซยี ะ ถึงบานแลว"
นวลละออยิม้ แหง ๆ
"วา – เลนกับเฮียอยางนี้ อีกหนอยก็คงเปนฝในทองตายหาหรอก"
อาเสี่ยคอนควับ
"ดี – ตายเสียก็ดี ดิฉันจะหาผัวใหม"
นวลละออยักคิ้วแผล็บ
"หาใหมจา งก็ไมไดดีเหมือนนวล" พูดจบหลอนก็หันมาทางประไพแลวยกมือผลักหนาเต็มแรง "เฮย ! ตื่น
เสียทีซีอายเปรต โธ – พอรถออกจากแฮปปฮอลลแกก็นอนหลับจนกะทั่งถึงบาน ลงโวยพวกเราอาบน้ําอาบทา
นอนเสียที กี่ทุมกี่ยามแลวก็ไมร"ู
สามหนุมสามนางพากันกาวลงจากรถ เจาคุณปจจนึก ฯ เดินเขามาหา แลวพูดกับนวลละออ, ประไพ,
นันทา
"ไง – ถูกเมียบอมแยไหม ? "
นวลละออคอนควับ
" นา – ดีละนา คุณอาเลนโทรศัพทบอกมาทางบานนี่นา"

เจาคุณหัวเราะหึ ๆ
"ไป – ไปพบกับดิเรกหนอย ไปทุก ๆ คนเดี๋ยวนี้แหละ อา – งา – เดีย๋ วนีใ้ นบานเราเกิดโรคระบาทว
รายแรงขึ้นคืออหิวาต" ทานเจาคุณโกหกอยางคลองแคลว "เจาแหวเปนเมื่อตอนหัวค่ํา สองจูดเทานัน้ ตาโบเลย
สงไปโรงพยาบาลแลว ดิเรกไดเรียกคนในบานมาฉีดวัคซินทุก ๆ คนเพื่อปองกันไมใหติดตอจากเจาแหว"
ทัง้ หกคนมองดูหนากันอยางตืน่ ๆ และเชื่อสนิทวาเปนความจริง.
อาเสี่ยถามเบา ๆ "คุณอาฉีดหรือยังคะ?"
เจาคุณปจจนึก ฯ ซอนยิม้ ไวในหนา
"ฉีดแลว อากลัวมากเลยฉีดเสียสิบเข็ม"
พลกลาวกับคณะของเขา
" เอ – ไมไดการละคะ พวกเรารีบไปฉีดยาเสียเถอะคะ โรคพรรคนี้ลงเปนแลวมักจะไมรอด โธ – อาย
แหวเปนยังไงบางก็ไมร"ู
สนทนากันอีกสักครูตางก็เดินตามเจาคุณปจจนึก ฯ ตรงไปหองทดลองวิทยาศาสตร เจาคุณชักใจไมดีที่
ทานโกหกไวและไมไดซักซอมกับดิเรก ดังนั้นจึงรีบวิ่งไปกอน ทานมาถึงหนาหองทดลองวิทยาศาสตรก็รีบเปด
ประตูพาตัวเขาไป.
"เฮย – ดิเรก"
นายแพทยกําลังทําความสะอาดเข็มฉีดยา เงยหนามองดูทานแลวยิ้มเล็กนอย
"อาง – ทําไมไมพาพวกนั้นมานี่ละครับ ?"
เจาคุณยกนิว้ มือขวาแตะริมฝปากแลวรองซีด๊
"อยาเอ็ดไป มันกําลังพากันมาแลว พอโกหกมันวา เจาแหวเปนอหิวาตเมื่อตอนหัวค่ํา และแกไดฉีด
วัคซีนใหคนในบานทุก ๆ คน"
ดิเรกหัวเราะ
"อือ – คุณพอนี่โกหกมีเหตุผลแยบคายดีเหลือเกินครับ เขาทีมาก"
เจาคุณยิม้ แปน
"อายเรื่องโกหกคนละกอ พูดแลวจะวาคุยวะ พอโกหกคนใหหลงเชือ่ มามากตอมากแลว"
ดอกเตอรจุยปากใหทานสงบปากเสียง สามหนุมสามนางพากันเดินเขามาในหองทดลองวิทยาศาสตร ตาง
รุมกันไตถามดิเรกถึงอาการปวยของเจาแหว ซึง่ คุณหมอก็โกหกพกลมไปตามเรือ่ ง ในทีส่ ดุ เขาก็ขอใหสามหนุม
สามนางรับการฉีดวัคซินจากเขา ซึง่ ทุกคนก็ยนิ ดีเต็มใจใหฉดี .
เจาคุณปจจนึก ฯ เปนผูช ว ยแพทย ดิเรกไดฉีดยาที่เขาคิดผะสมขึ้นใหพล, นิกร, กิมหงวน, ประไพ, นันทา
และนวลละออ สิ้นเวลาไมถึง ๑๐ นาทีก็เสร็จเรียบรอย ดอกเตอรถอนหายใจโลงอก

"เอาละ, ขึน้ ไปหลับนอนพักผอนได อีกสักครูฤ ทธิ์ยาอาจจะทําใหวงิ เวียนศีรษ ะบางเล็กนอย แตไมตอง
ตกใจ"
เจาคุณปจจนึก ฯ พูดขึ้นเบา ๆ
" เฮอ – แกมันไมควรอุตตริเลย ดิเรก, ยุง ฉิบหาย"
นายณรงคฤทธิ์หวั เราะ มองดูสามหนุมสามนางซึ่งพากันเดินออกไปจากหอง
"ไมใชอุตตริหรอกครับ เปนความสามารถของผมตางหาก ยังไมมีนักวิทยาศาสตรคนใดเลยทีท่ าํ ไดอยาง
ผม ? "
เจาคุณพะยักหนาหงึก ๆ
"แลวตอไปแกจะคิดทําอะไรอีก? "
" ก็ยาปลูกผมของคุณพอนะซีครับ"
เจาคุณปจจนึก ฯ ยิม้ แปน เผลอตัวยกมือไหวปะหลก ๆ
" เออ – พอคุณ ชวยทําใหสําเร็จทีเถอะวะ อา – ถาพอมีผมเหมือนคนอื่นเขาพอจะใหรางวัลแกพันบาท"
ดิเรกหัวเราะกาก จองมองดูกลางกะบานเจาคุณปจจนึก ฯ
"ขอโทษนะครับ ขอใหผมตรวจศีรษะคุณพอหนอยไดไหม ? "
เจาคุณรีบพูดทันที
" ได – ไดซี เปนอะไรไปเลา " พูดจบก็กม ศีรษะใหตาํ่ ลงมา " เอา – ตรวจดูซิวา พอมีหวังหายกะบาน
เหนงไหม ? "
นายแพทยยม้ิ เล็กนอย ทําจมูกฟุดฟด
" วา – กลิ่นเหม็นเขียวแรงเหลือเกินครับ เอ – นากลัวจะตองผะสมตัวยาอยางแรง ๆ อา – ยาขนานนีต้ อ ง
เขาสะตรกนิน น้าํ มันระกํา แลวก็ทิงเจอรไอโอดีน แลวก็สมุนไพรอีก หลายอยางครับ มี – ขาวเย็นเหนือ,
ขาวเย็นใต, ใบมะขามแขก, ลูกยอ, เจตมูลเพลิง, ดีปลี, กะวาน, ขา, ตะไคร, หัวระพา, ใบมะกรูด, กะป, หอม, กะ
เทียม, ผักชียห่ี รา "
"แหม ! " เจาคุณอุทาน " ยังกะเครือ่ งแกงเชียวฮิ "
" ครับ – สมุนไพรเหลานีจ้ ะเรียกเสนผมที่คดุ อยูขา งในใหโผลออกมา "
เจาคุณปจจนึก ฯ ยิ้มแหย ๆ
" ออ – มันคุดอยูขางในยังงั้นรึ ? "
" ครับ "
" อือ – ถาจะจริง มายคนเราคงไมตองตัดผมบอย ๆ ฮิ – ฮิ – ลงมือผะสมยาหรือยังละดิเรก ? "

" ยังครับ ตองพรุงนี้ เพราะตัวยาบางอยายังไมมี ผมจะตองเอาสมุนไพรมากลัน่ อีก ยาแกหัวลานไมใชวา
ทําไดงาย ๆ ครับ ดีไมดีผะสมผิดสวนทาเขาไปแลว หัวกลับยิ่งลานไปกวาเกา "
เจาคุณนิ่งอึ้งไปสักครู
" เอาละ พรุง นี้กพ็ รุง นี้ พอขึ้นนอนละโวย สวัสดีลูกเขยยอดที่รักของพอ ถาแกทําสําเร็จ พอจะไมลืม
บุญคุณแกเลย "
"สําเร็จซีครับ โธ – มีดีกรีมาจากนอกตั้งยาวเฟอย กะอีสมบัติยาปลูกผมทําไมได กอไมใชดอ กเตอรนะซี
ครับ คนโดยมากมักจะไมใครเชื่อความสามารถของตน เชนมหาราชาที่อินเดีย --- "
เจาคุณปจจนึก ฯ กลืนน้ําอายเอื้อก รีบเดินออกไปจากหองทดลองวิทยาศาสตรทันที.
ขณะนี้, เจาคุณและคุณหญิงประสิทธิ์ ฯ กําลังเดินขึ้นบันไดหลังตึก "สี่สหาย" เจาคุณปจจนึก ฯ แลเห็นเขา
ก็รีบเดินเขาไปหา ประมุขของบาน "พัชราภรณ" ตางไถถามถึงเรื่องลูกหลานของทาน
"ดิฉันเปนหวงเหลือเกินคะ" คุณหญิงพูดเสียงหนัก ๆ " ถาพอดิเรกไมจักการแกไขใหในคืนวันนี้ ดิฉัน
ตองฟนกะบานจริง ๆ "
เจาคุณปจจนึก ฯ สะดุง เฮือก
" ฟนใครครับ ? "
" ฟนพอดิเรกนะซีคะ อุตตริวิตถารไมเขาเรื่อง "
เจาคุณปจจนึก ฯ หันมาพูดกับเพื่อนของทาน
" อือ – ถาจะเอาจริง "
เจาคุณประสิทธิ์ ฯ หัวเราะ
" แลววายังไงกันครับนี่ มันพากันมาแลวไมใชหรือ เมื่อตะกี้ผมไดยินเสียงรถ ? "
" ครับ – ครับมาแลว ดิเรกไดจัดการฉีดยาใหเรียบรอยแลว อีกสักครูก็จะกลับคืนในสภาพเดิม "
ประมุขของบาน "พัชราภรณ" ทั้งสองทานตางถอนหายใจโลงอก เจาคุณพูดกับคุณหญิงของทาน
" สิ้นเคราะหไปที ทําใหเราพลอยยุงกับมันไปดวย "
" ก็นน่ั นะซีคะ ดิฉนั จึงอยากฟนกะบานพอดิเรก เมื่ออาทิตยกอนก็อุตตรีทําให "ลองหน" เลนเอาดิฉันนึก
วาผี ตกอกตกใจจนเยี่ยวราด "
เจาคุณประสิทธิ์ ฯ หัวเราะลั่น หันมาพูดกับเจาคุณปจจนึก ฯ
" ที่จริง, เจาดิเรกมีความรูมากทีเดียว "
" ครับ – ถูกแลว ความรูของมันสูงมาก, อา–ผมมีขาวดีทจ่ี ะบอกใหเจาคุณรู เออ – อยากฟงไหมละครับ?"
แลวทานก็หัวเราะ.
คุณหญิงพูดเสริมขึน้ ทันที

" เรือ่ งอะไรคะ ? "
เจาคุณปจจนึก ฯ กลืนน้ําลายเอื้อก
"เปนขาวดีสําหรับเจาคุณประสิทธิ์ ฯ โดยฉะเพาะครับ คือยังงี้ครับ เจาดิเรกมันจะทํายาปลูกผมใหผมใช
และผมจะไดแบงใหเจาคุณใชบาง "
เจาคุณประสิทธิ์ ฯ ลืมตาโพลง
" หา – จริงหรือ เจาคุณ ? "
" จริงซีครับ, เจาคุณกับผมมีหวังทีจ่ ะหายกะบานเหนงในคราวนีแ้ หละ"
คุณหญิงประสิทธิ์ ฯ หัวเราะลั่นตึก
" มันจะเปนไปไดอยางไรกันคะ หัวออกแดงแจยงั งี้ ใหเอายาสวรรควมิ านอะไรมาทาก็ไมหาย"
เจาคุณประสิทธิ์ ฯ คอนควับ
" เอ – คุณหญิงกับฉันนี่ ถาจะไมถูกเสียแลว ผาซี " แลวทานก็พูดกับเจาคุณปจจนึก ฯ " ถาทําใหสําเร็จ
กอเตยเลยนะซี เจาคุณ "
เจาคุณปจจนึก ฯ ยิม้ นอยยิม้ ใหญ
" สําเร็จครับ , สําเร็จแน ๆ ความจริงมันควรจะสําเร็จแลว" พูดจบทานก็เลาใหฟง เรื่องที่ทานขวาง
หลอดแกวผะสมยาแตก และดิเรกไดทดลองใหทานดู.
เจาคุณประสิทธิ์ ฯ จุย ปากลัน่
" ปูโ ธ – ไมควรหุนหันพลันแลนนี่นา พับผา นาเสียดายแท ๆ " หยุดนิ่งสักครูจึงพูดตอไป "วาแตวาที่เลา
ใหผมฟงนะโกหกหรือเปลา ? "
เจาคุณปจจนึก ฯ ทําคอยนหลับตาป
" แลวกัน คนอยางผมนะเกิดมาไมเคยโกหกใครหรอก ผมถือเสมอวาคําจริงคือวาจาที่ไมตาย ใหตายโหง
ตายหาซีเอา ไมเชื่อไปถามดิเรกดูก็ได "
" แหม – ตองสาบานดวย ผมเกลียดจังคนที่พูดคําสบถคํา ใหดน้ิ ตายซี "
คุณหญิงพูดเสริมขึน้
" ขึน้ ไปบนตึกเถอะคะ ลูกหลานดิฉนั มันจะเปนยังไงกันบางก็ไมรู "
การสนทนาสิน้ สุดเพียงเทานี้ เจาคุณทั้งสองเดินตามคุณหญิงประสิทธิ์ ฯ ผานหองโถงขึน้ บันไดไป

ณ บัดนี้
สามหนุม สามนาง ตางพากันหลับไหลสิ้นสติอยูในหองของตน ฤทธิย์ าฉีดทําใหมึนเมาจนหมดสติ
เพียง ๑๕ นาทีเทานัน้ ก็มีชีวิตจิตตใจเปนตามเดิม

เจาคุณกับคุณหญิงประสิทธิ์ ฯ และเจาคุณปจจนึก ฯ พากันเขามาในหองนายพัชราภรณ ตางแลเห็นเขา
กับนันทากําลังนอนหลับสนิทอยูบ นเตียง คุณหญิงประสิทธิ์ ฯ กรากเขามาเขยาตัวลูกชายของทาน
" พล ! พลเอย – พล "
นายพัชราภรณตกใจตื่น รีบพรวดพราดลุกขึ้นนั่ง
" คุณแม – อะ – อะ – ตายโหง นี่ทําไมผมเอาเสื้อกะโปรงนันทามานุง วา – ผมเมาเอามากมายถึงเพียงนี้
เชียวหรือครับ "
กอนที่คุณหญิงจะพูดวากะไร ก็มีเสียงตึงตังโครมครามและเสียงโชงเชง เพลงดังมาจากหองกิมหงวน
แลวมีเสียงใครวิ่งโครมครามอยูที่เฉลียงหลังตึก.
อาเสีย่ นัน่ เอง
เขาวิ่งปูเลง ๆ เขามาในหองพล นวลละออถือ……… ตามเขามา เจาคุณประสิทธิ์ ฯ ปราดเขา ….
" …….. ขอทีโวย "
นวลละออหายใจถี่เร็ว
"คุณอามองดูเฮียซีคะ เมาเหลาจนไมเปนผูเปนคน เอาเสือ้ กะโปรงของหนูไปนุง "
เจาคุณประสิทธิ์ ฯ หัวเราะลั่น
" ก็แลวเจาละ ทําไมถึงเอาเสื้อเชิ้ตกางเกงสากลของเจาหงวนมันมานุง ดูซิรุมรามยังกะงิ้ว "
นวลละออมองดูตัวหลอนทันที
" ตายจริง ! " หลอนรองลั่น " ทําไมหนูถึงแตงตัวยังงี้ ? "
เจาคุณปจจนึก ฯ ชี้มือใหนวลละออดูนันทา
"ไมใชแตแกหรอก ยายนันก็เหมือนกัน "
แมเสือขมวดคิ้วยน หันมาถามกิมหงวนเบา ๆ
" ทําไมถึงเปนยังงี้ละเฮีย ? "
อาเสี่ยตวาดแวด
" จะไปรูเ รอะ ฉันนะ ฉันคิดวา ฉันเปนบาละ มันงงไปหมดจนไมรูวาอะไรเปนอะไรแลว คลาย ๆ กับวา
ฝนไป ยุงฉิบหายเลย "
นันทาไดยนิ เสียงพูดกันจอกแจก ก็ตกใจตื่นรีบลุกขึ้นจากเตียง พอแลเห็นอาเสี่ยแตงกายเปนผูหญิง
หลอนก็หัวเราะกิ๊ก
"คุณหงวน ! ฮะ – ฮะ นึกขลังอะไรขึ้นมาละคะ ถึงไดแตงตัวเปนผูหญิง " พูดจบหลอนก็หันมาทางสามี
แลวนันทาก็สะดุงสุดตัว "พล ! ตายจริง เอาเสื้อผาของนันไปนุงทําไม ? "

ยังไมทนั ทีพ่ ลจะตอบ ประไพก็จงู หูนิกรพาเขามาในหอง แลวประไพก็ยืนตะลึง อาปากคาง มองดูคณะ
พรรคของหลอนดวยความตื่นเตนแปลกใจ
" คุณพระชวย ! " หลอนพูดแผวเบา "นีพ่ วกเรากลายเปนบาไปตามกันหรือยังไงกันคะ ? "
ทานผูใหญทง้ั สามหัวเราะลัน่ เจาคุณประสิทธิ์ ฯ กลาวกับเจาคุณปจจนึก ฯ
" อธิบายใหพวกเด็ก ๆ มันหายสงสัยกันหนอยเถอะเจาคุณ "
เจาคุณปจจนึก ฯ หัวเราะจนน้าํ หูนาํ้ ตาไหล ทานยกมือขวาขึ้นเหนือศีรษ ะ
" หยุด – หยุด – หยุด ! ฟงทางนีโ้ วย, ไมตองแปลกใจ "
กิมหงวนวา "ทําไมจะไมแปลกครับ อยูดี ๆ ผมเอาเสื้อผาของเมียมาใส "
" อุวะ ! ฟงขาพูดกอนซี "
อาเสีย่ ยิม้ แหย ๆ
" เอา – กรุณาอธิบายหนอยเถอะครับ ผมสงสัยเหลือเกินวาผมวิกลจริต ใหดน้ิ ตายซี พอตื่นนอนก็กลาย
เพศเปนผูห ญิง ไมทันจะรูตนสายปลายเหตุถูกนวลละออตะลุมบอน "
เจาคุณปจจนึก ฯ หัวเราะหึ ๆ
" ฟงนี่ อาจะอธิบายใหฟง แกทั้งหกคนนะเสียทีอายดิเรกแลว ยาฉีดที่มันฉีดใหแกเมื่อตอนกลางวัน
ไมใชยารักษาโรคหรอก แตมนั เปนยาทีท่ าํ ใหแกกับเมีย ๆ ของพวกแก เปลี่ยนชีวิตจิตตใจกัน " พูดจบ ทานก็
บรรยายใหฟงโดยละเอียด สามหนุมสามนางแปลกใจอยางยิ่ง.
ตอนสุดทายเจาคุณวา "เดี๋ยวนี้ พวกแกไดกลับคืนเปนตัวของตัว ตามเดิมแลว ยาฉีดที่ฉีดเมื่อตะกี้นี้ ไมใช
วัคซีนหรอก อาโกหกพวกแกนะ เขาใจกันหรือยังละ ตนเหตุทม่ี นั ยุง เหยิงอยางนี้ "
มีเสียงถอนหายใจเฮือกใหญพรอม ๆ กัน ตางนึกทบทวนความทรงจํา แลวความวิมุติกังขาก็คอย ๆ
กระจางขึ้น ทั้งหกคนรูสึกคลาย ๆ กับวาตนฝนไป นันทา, นวลละออ, กับประไพละอายมาก เพราะตนไดไปกิน
เหลาเมายาที่ "แฮปปฮอลล" และกอดจูบผูหญิงฮอลลที่นั่น.
นวลละออ ทําหนาเบเหมือนกับจะรองไห พูดกับเพื่อนทั้งสองเบา ๆ
" นาอายเหลือเกินคะ โธ – เพราะคุณดิเรกคนเดียว "
นันทาฝนยิม้ อยางยากเย็น
" เราถูกตมเสียสุกเชียวนะคะ ไมไหว คุณดิเรกทําใหพวกเราขายหนาเขาทั่วเมือง "
กิมหงวนพูดเสริมขึ้น
" นวลยังดีนา ผูห ญิงนุง กางเกงหรัง่ สวมเสื้อเชิ้ตถมเถไป เฮียกับเจาพลเจากรนะซึ รายกวาเพื่อน เดาะนุง
กะโปรงไปแฮปปฮอลล วา – ขายหนาเขาจังเลย ไมได – ตองเตะเจาดิเรก เอาไวพรุง นี้กอ น"
ทานผูใหญพากันหัวเราะชอบใจไปตามกัน เจาคุณประสิทธิ์ ฯ กลาวกับสามหนุมสามนาง.

" เอาละ เลิกโจษขานกันที ที่ดิเรกทําอยางนี้ก็ดีเหมือนกัน พวกแกสามคนจะไดขายหนาเขา ไมกลาโผล
หนาไปแฮปปฮอลลอีก "
กิมหงวนหัวเราะ ๆ " โอย – อยากลัวเลยครับ คนอยางผมไมรูจักความอายหรอกครับ "
นวลละออยกกําปนทุบหลังดังบึ๊ก
" นีแ่ น พูดออกมาได "
อาเสีย่ ยิม้ นอยยิม้ ใหญ
" ไป – ไปนอนเถอะนวล งวงแลวละ ไปเร็วคนดี๊ – คนดี นอนคนเดียวเดี๋ยวผีหลอกตายหา "
คณะพรรคหัวเราะครืน ตอจากนั้นทุก ๆ คนก็พากันออกไปจากหอง นอกจากนันทากับพล.

อีกสักครู

เสียงโครมครามโชงเชงก็ดงั ขึน้ ในหองกิมหงวนอีก อาเสีย่ คงจะละเมิดอธิปไตยกับนวลละออ

เปนแนแท.
แลวบาน "พัชราภรณ" ก็อยูในความสงบเงียบ แตแสงไฟในหองทดลองวิทยาศาสตรยังคงสวางไสว ดิเรก
ของเรางวนอยูกับงานไมเปนอันกินกันนอน.
ป. อินทรปาลิต
วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๔

