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---------------------------------- 
สองพ่ีนอง    เรียกวิหค   นกที่รัก 
“วันนี้ไย    ไมรองทัก   ทีเหงาหงอย 
นกรอง “โธ    โออกขา!   พี่มาคอย 
นึกวาสาย    อีกหนอย   ถึงจะมา 
ไยวันน้ี     พี่ต่ืน    กอนเชาตรู 
รีบไปดู     งานอะไร   อีกเลาขา” 
เด็กวา “งาน    วันนี้    มีประชา 
ทุกถวนหนา    ไปชุมนุม   ประชุมกัน 
ที่พระรูป    พระปยะ   มหาราช 
เออ! หนาตื่น    นึกประหลาด   ละซีน่ัน” 
นกวา “จริง    ยิ่งกวาตื่น   ซ้ําตื้อตัน 
เพราะเห็นโลก    ไมกี่วัน    มานี่เอง” 
ฟงนกตอบ    เด็กชอบ   หัวเราะรา 
เอื้อมมือควา    เขามากอด   “เจาพลอดเกง! 
นึกวาดี     แตจําเรียง   สําเนียงเพลง 
แทก็เกง    ทั้งคารม   สมที่รัก 
สมเด็จพระ    ปยะ    มหาราช 
องคในหลวง    ของชาติ   จงประจักษ 
ไทยทั่วถวน    ตางถวาย   ความจงรัก 
สมัยที่ทรง    ปกปก    ประชากร 
เมื่อสิ้นบุญ    เหมือนเดือนดับ  ลาลับโลก 
ตางกนโศก    สรางสุข   สโมสร 
เหมือนหนึ่งบุตร   คราวคลาด   ขาดบิดร 



วุนอาวรณ    ไมวาย    คลายคํานึง 
วันนี้แหละ    คลายวัน   สวรรคต 
๒๓ ตุลาคม    กําหนด   เวียนมาถึง 
ไทยทั้งชาติ    พรักพรอม   นอมรําพึง 
ในพระคุณ    อันซึ้ง    ติดตรึงใจ” 
นกถามวา    “พระคุณ   การุญนั้น 
มีตอพี่     และฉัน   เปนไฉน 
อายุเรา     กับยุคน้ัน   หางกันไกล 
หรือประทาน    อะไรไว   เปนช้ินอัน” 
เด็กวา “มี    มรดก    ตกมาถึง 
นับเปนหนึ่ง    ยากหา    คามหันต 
คือโรงเรียน    แหลงวิชา   สารพัน 
อีกทั้งครู    สรางสรรค   ไวสอนเรา 
เด็กทั้งชาติ    ไดเรียน   รูเขียนอาน 
จนแตกฉาน    เติบโต    ไมโงเขลา 
ไดดิบดี     เหมือน เหมือน   เพื่อนผูเยาว 
ไมอายเขา    บรรดา    เด็กสากล” 
นกถามวา    “มีอะไร   ที่ใหนก 
ชวยหยิบยก    ใหฟง    ยังฉงน 
พบแตความ    เปลาเปลี่ยว   เที่ยวบินวน 
คอยหลีกภัย    ใหพน    ไปวัน วัน” 
เด็กหัวรอ    “ก็เดี๋ยวนี้   มีคนรัก 
นอยหรือพี่    ฟูมฟก    ไมเดียดฉันท” 
นกวา “แน    ละพี่    ดีครามครัน 
มีจิตม่ัน    เมตตา    เปยมปรานี” 
เด็กวา “พี่    ดีเพราะใคร   รูไหมเลา 
ที่คอยเผา    ปนปลุก   ทุกวิถี 
ใหรูจัก     ผิดชอบ   กอปรกรรมดี 



ดั่งที่พ่ี     รักเลี้ยงเจา   เฝาเอ็นดู” 
นกวา “เพราะ    พี่ไดเรียน   ไดเขียนอาน” 
เด็กวา “แลว    ใครละทาน   ผูกอกู 
ใหมีที่     สอนสั่ง   มีทั้งครู” 
นกรอง “ออ!    ออ! รู    ละทีนี้ 
เปนพระคุณ    ที่ทรงสราง   ในทางออม 
ฉันขอนอม    สักการะ   รวมกะพ่ี 
เด็กปลื้มใจ    “ชะ! ชะ! ชา!  นองขาดี 
ถึงเปนนก    ก็ยังมี    กตัญู 
พี่มีเพลง    สดุดี    ที่เคยรอง 
ทั้งเนื้อถอย    ทั้งทํานอง   เสนาะหู 
เจาอยากฟง    ก็มาลอง   รองกันดู” 
นกตีปก    “ฉันจะคู   คลอพี่ไป” 
เด็กเริ่มขับ    “ขาทั้งมวล   หวลละหอย 
โอบุญนอย    มิไดพบ   สบสมัย 
มหาราช    สยามินทร   ปนไผท 
เพียงแตได    ยินพระยศ   ปรากฏเกียรติ์ 
วาทรงรัก    ราษฎร    อาวรณหวัง 
ใหสยาม    อยูยั้ง    สถิตเสถียร 
อุปสรรค    นานา    นับอาเกียรณ 
ทรงพากเพียร    ผานพน   เพื่อคนไทย” 
นกรอง “ชะ!    ชา! ชา!   พี่ขาเกง 
ชางทําเพลง    ราวกับมี   ปไฉน 
ไดฟงเสียง    ของพี่    เขาทีไร 
ก็จับอก     จับใจ    ไปหลายวัน 
แมวไดยิน    เสียงคู    ‘จูกูฮุก’ 
นึกสนุก    วิ่งเขามา   “ชา! ขยัน 
พอเชาตรู    ก็ทําเพลง   เรงตะวัน 



เลนเอาฉัน    ตองตื่นตา   มาชวยคู 
ยินคุณแม    วาจะไป   ไหวพระรูป 
ทานเตรียมธูป    เทียน ดอกไม   ไวงามหรู 
มะลิรอย    หอยจําปา   นาเอ็นดู 
มีพวงเล็ก    ของคุณหนู   อยูดวยนะ” 
เด็กวา “เจา    เอาแตนอน   สอนไมเช่ือ 
คนเกียจคราน    นอนไมเบื่อ   ชางเหลือหละ” 
แมววา “อาว!     คุณหนู    รูไหมคะ 
วาฉันนะ    ระวังหนู   อยูคอนคืน 
คุณหนูนอน    ตั้งไหน ไหน   แลวไมรู 
แตนางแมว    ยังอยู    นั่งตาตื่น 
นั่งแลวเดิน    วนเวียน   แลวเปล่ียนยืน” 
เด็กวา “เจา    ละคอยขืน   ขัดรํ่าไป 
จะนอนดึก    หรือหัวคํ่า   เหล่ือมลํ้าหนอย 
ก็ตองคอย    รีบตื่น    ฝนใหได 
หากงัวเงีย    ก็หักหาม   อยาตามใจ 
พอสักหนอย    เปนนิสัย   ไมยากเย็น” 
แมไดยิน    ลูกนอย    จอย จอยขาน 
เดินเขามา    หลังบาน   พอแลเห็น 
“ไปเถอะลูก    สายจะรอน   คอนลําเค็ญ 
เดี๋ยวคอยกลับ    มาเลน    กันตอไป.” 

จบนิทานรอยบรรทัด เร่ืองที่ ๓ 


