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จดหมายจากเบอร์ลิน

อ.ส.

อรรถที่รัก

ฉันถึงเบอร์ลินตั้งแต่เมื่อวาน เดิมต้ังใจว่าพอถึงก็จะ

เขียนถึงเธอทีเดียว แต่ครั้นมาถึงเข้าจริงก็กลับเปลี่ยนใจ 

แต่ไม่ใช่เปล่ียนไม่คิดถึงเธอ เพียงแต่เปล่ียนเปนท�าอย่าง

อืน่ก่อนเขยีนถึงเธอเท่านัน้ การเขียนถึงเธอเปนการท�าเพือ่

เธอและเพื่อฉัน ส่วนสิ่งที่ฉันท�าเมื่อฉันมาถึงนั้น เปนการ

ท�าเพื่อคนหลายๆ คน ท�าเพ่ือเยาวชนของโลก และเพื่อ

สันติภาพ ซึ่งฉันคิดว่า แม้แต่เธอเองก็คงจะเข้าใจได้ดีว่า 

เปนการท่ีส�าคญักว่าการเขยีนถงึเธอมากนกั ฉันท�าเช่นนัน้, 

นอกจากเปนเพราะฉนัเหน็ว่าผลประโยชน์ของส่วนรวม มา

ก่อนผลประโยชน์ส่วนตัวแล้ว ฉันยังเห็นว่าจะเปนการท�า

ที่ถูกใจเธอ ที่จะท�าให้เธอปลาบปล้ืมและรักฉันมากขึ้นอีก

ด้วย แน่นอนต้องเปนเช่นนั้น เพราะเธอย่อมจะไม่รักคนที่

ไม่คิดเหมือนเธอคิด ไม่ท�าเหมือนเธอท�าไม่ใช่หรือ?

เธอเองเปนคนที่ท�าให้ฉันก้าวหน้า, เธอเองท่ีท�าให้

ฉนัรูจ้กัสจัธรรม, และเธอเองทีท่�าให้ฉนัมจีดุมัน่เช่นนี ้ฉนัจ�า 

ได้ว่าเดมิทฉีนักเ็ปนผูห้ญงิตามแบบเก่าๆ คนหนึง่ของเมอืง 

ไทย, โบราณนิด, สมัยใหม่หน่อย ไม่ถึงกับซึม แต่ก็ไม่ถึง 

กบัน่าเสยีวไส้ ไม่ใช่อ่านหนงัสอืไม่ออก แต่กไ็ม่ใช่มดีกีรขีอง 
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มหาวิทยาลยัตามหลังชือ่ ไม่ใช่เกบ็ตัวอยูแ่ต่กบับ้าน ซกัผ้า, 

กวาดบ้าน ถูเรือนท�าครัว และเย็บปักถักร้อย เตรียมตัวไว้ 

เปนเมียผู้ดีเชื้อขุนนาง แต่ก็ไม่ใช่โลดโผนโจนทะยาน ท�า

อะไรไม่เปนนอกจากแต่งตัวโก้ๆ ชอบออกนอกบ้านควงกบั 

ผูช้ายวนัยงัค�า่แล้วยงัแถมอกีคนืยงัรุง่ เตรยีมตวัไว้ส�าหรบัมี 

ผัวอาเสี่ยสมัยปรมาณูที่เที่ยววิ่งเซ็งลี้หาเงินมามีเมียน้อย 

อย่างที่เปนกันเกร่ออยู่ในกรุงเทพฯ เวลานี้ ฉันเปนผู้หญิง 

แบบที่ชอบคิดถึงตัว คิดถึงแต่จะมีบ้านของตัวอยู่อย่าง 

อสิสระคดิถงึแต่ว่าท�าอย่างไรจงึจะหาเงนิให้ได้พอไม่ตดิขดั

ด้วยล�าแข้งเล็กๆ ทั้งคู่ของฉันเอง ฉันมองไปข้างหน้ามีแสง

สว่างที่ท�าให้ฉันด้ินรนเหมือนกัน แต่มันเปนแสงสว่างวง

แคบๆ ครั้นมองไปให้ไกลอีกหน่อย มองไปในหนทางอัน

ยาวไกลข้างหน้าท่ีฉนัจะเดนิ กม็แีต่ความมดืทบึ น่ีเอง ท�าให้

บางขณะ ฉันก็ดิ้นรนขวนขวาย คิดไป--คิดไป--คิดไป 

แต่บางขณะก็ท�าให้ท้อ คอตก และพลอยให้กลัดกลุ้ม แทบ 

จะฆ่าตัวตาย จิตใจบางขณะของฉันก็ฮึดสู้ สู้กับอุปสรรค สู้

กับโลก และสู้กับความคิดของตัวเอง แต่ในบางขณะก็ยอม

จ�านน หมดหวัง และหมดอาลัย ความคิดของฉันไหวหวั่น 

และกวัดแกว่ง ไม่แน่นอนอยู่ตลอดมา

แต่แล้ววนัหนึง่กม็เีธอถอืประทปีอนัสว่างไสวส่องย่าง 

เข้ามาในวิถีแห่งชีวติของฉนั เธอเข้ามาช่วยเหลือฉนั ตัง้แต่

เรื่องส่วนตัวที่ขัดข้องไปจนถึงปัญหาชีวิตอันใหญ่โต ที่มัน

มีทั้งแสงสว่างและความมืดทึบนั้น เธอเอาประทีปอันจ�ารัส
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โรจน์ของเธอส่องไปในวิถีชีวิตท่ีปลายทางนั้นมืดทึบอยู่ 

และวิถีชีวิตนั้นต้องแสงประทีปก็สว่างข้ึน มองไปเห็นได้

โดยตลอด เธอจบัมอืฉนัจงูเดนิไปในวถิชีวีตินีแ้ล้วเธอท�าให้

ฉันก้าวไปอย่างองอาจไม่หวั่นไหว ไม่กวัดแกว่ง ไม่ลังเล

เต็มไปด้วยความหวังอันมีเธอกับฉันได้ก้าวไปแล้วในวิถี

เดียวกัน เธอเองได้ท�าให้ฉันรู้จักชีวิต ได้ท�าให้ฉันรู้จักโลก

แล้ว เธอเองได้บอกให้ฉันร่วมเปล่ียนแปลงโลกกบัเธอ ทีร่กั 

จ�าได้ไหม ฉันบอกเธอว่าอย่างไร? แน่นอน เธอต้องจ�าได้

เหมือนที่ฉันก็จ�าได้อย่างไม่มีวันลืมเลือน ฉันตอบเธอสั้นๆ 

ว่า ตกลง เพื่อความหลุดรอดของมนุษยชาติ!

ฉนันกึๆ กข็นัในความเหน็แผลงๆ ของตวัเอง เม่ือพบ 

เธอตอนแรกๆ ฉนัได้ปรารภกบัเธอถงึการทีจ่ะสร้างตวัด้วย

ล�าแข้งอันแบบบางแต่ทรหดคู่นี้ ฉันพูดโง่ๆ กับเธอว่าฉัน

ต้องการบ้าน และต้องการเงินใช้ ฉันมาคิดได้ว่า เคราะห์ดี 

เหลอืเกนิทีฉ่นัพดูเร่ืองนีแ้ต่กบัเธอ ถ้ามิฉะนัน้คนท่ีเขาได้ฟัง 

ก็จะแปลค�าว่าต้องการบ้านไปเปนว่าฉันต้องการแต่งงาน 

และแปลค�าว่าต้องการเงินไปเปนต้องการสิทธิของผู้เปน 

ภรรยา แต่เอาเถอะ ถงึจะมคีนแปลค�าพดูของฉนัผดิๆ เช่น

นั้น ฉันก็จะไม่โกรธเขาเลย ฉันเห็นใจเขา

เพราะเขาแปลความไปตามสิง่ทีเ่ขาเคยประสพ ผูห้ญงิ

เปนอันมากคิดว่าตัวของตัวนั้นไม่สามารถยืนอยู่ด้วยตีน

ของตัวเองได้ ฉะนั้นเม่ือเขาจะมีบ้านก็ย่อมหมายความว่า 

เขาจะมผีวั โบราณเราน้ันเวลาจะถามว่า “ผูห้ญงิคนน้ันมผีวั 
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แล้วหรือยัง?” เขาก็กลับพูดว่า “ผู้หญิงคนนั้น มีเรือน แล้ว

หรอืยงั?” ฮ,ึ ผูห้ญงิในสมยัเก่า, หรอืในสมยันีก้เ็ถอะ. ถ้าไม่มี 

ผัวละก็เปนอันหมดโอกาสที่จะมีบ้านของตัวเองอยู่ทีเดียว! 

สังคมบ้าบออะไรกันอย่างนี้!

มผีูห้ญงิอกีจ�าพวกหนึง่ มีความรู้ดีมาก แต่ก็เปนความรู ้

เก่าๆ จากสงัคมเก่าๆ ทีก่�าลังจะล้มละลาย เขามดีกีรต่ีอท้าย 

ยาวยืด คุยอวดตัวเปนปกติธุระว่าเปนคนมีการศึกษา ขั้น

อดุมเสยีด้วย, ไม่ใช่ชัน้มัธยม! ชอบให้ใครๆ เรียกตวัเองว่า

เปนบณัฑติ ชอบให้ใครๆ เห็นว่าตัวเองนัน้แก่สงัคมจดั ชอบ

ไปเมืองนอก แม้ไม่ไปอยู่ก็ขอให้ได้แอบโผล่หัวไปชะโงกดู 

แล้วกก็ลบัมาฟุง้เหมอืนพวกทีไ่ปเมอืงตักกสลิาสูส่�านกัทศิา

ปาโมขมา หรือไม่กเ็หมอืนพวกทหารอาสาครัง้สงครามโลก

ครัง้แรก พวกเหล่านี ้ก่อนไปเมอืงนอกไม่สนใจปัญหาอะไร

เท่ากับปัญหาท่ีว่า ท�าอย่างไรผู้หญิงจึงจะมีสิทธิ แต่ค�าว่า

สิทธิของเขา คือสิทธิในการยึดครองสามี เขาขวนขวายอยู่

แต่เพียงเท่าน้ัน อยู่แต่เพียงว่าท�าไมผู้หญิงท่ีมีผัวจึงจะไม่

เสียเปรียบผัว ตรงข้าม ท�าไมจึงจะได้เปรียบผัวในการจัด

ทรัพย์สินในครอบครัวนี้ ไม่เข้าใจว่าความรักคืออะไร บ้าน

คืออะไร และความสัมพันธ์ในครอบครัวคืออะไร เขาคิดว่า 

ความรกั คอืความใคร่ชัว่ครูช่ัว่ยาม เขาเข้าใจว่า บ้านคอืคกุ 

ของผวัท่ีท�าไว้ส�าหรบัขงัเมยี ตัวเดียวบ้าง เปนครอกๆ บ้าง 

ซึ่งเขาเห็นว่า มันควรจะต้องเปลี่ยนให้เปนคุกของเมียเอา

ไว้ขังผัวตัวเดียว แต่ถ้าได้แถมพกอีกสักตัวสองตัวก็คงจะ



 อัศนี พลจันทร  173 

ดีเหมือนกัน! เขาเข้าใจว่าความสัมพันธ์ในครอบครัว คือ

กรมธรรม์สัญญาที่ต่างก็ได้ท�าไว้ต่อกันส�าหรับจะได้เอาไว้

โกงกันในเบื้องหน้า ผู้หญิงเหล่านี้ บางคนอุส่าห์ไปเรียน

กฎหมาย ไม่ใช่เพื่ออย่างอื่น แต่เพื่อน�าเอากฎหมายท่ีตัว

เรียนน้ันมาควบคุมผัวในบ้าน มีบางคนฮุบเอารายได้ของ

ผัวไว้ทั้งหมด แล้วอ้างว่าผัวมีหน้าที่เล้ียงดูครอบครัวตาม

กฎหมาย พอผัวต้องการเงินใช้ในคราวจ�าเปนก็ต้องกู้จาก

แก แล้วต้องเสยีดอกเบีย้ให้แกตามกฎหมาย พอผวัจะแสดง 

ความเห็นอะไรออกมาบ้าง แกก็ตัดบท อ้างว่ากฎหมายว่า 

อย่างน้ัน กฎหมายว่าอย่างนี้ ผัวที่เปนหัวนอกก็ขัดใจขึ้น 

มา ก็อ้างธรรมเนยีมเมืองนอก แกก็อสุ่าหข์วนขวายโผล่ไป 

เมืองนอกเสียนิดหนึ่ง แล้วก็กลับมาค�าราม--

“กฎหมายเมืองนอกว่าอย่างน้ัน กฎหมายเมืองนอก

ว่าอย่างนี้ ผู้หญิงเมืองนอกมีสิทธิควบคุมผัวดีกว่าผู้หญิง

เมอืงไทยเสยีอกี…” ส่วนบางคนกพ็ร�า่พดูถงึสทิธิข์องผูห้ญิง 

ป�้าเป๋อไป จนกะทั่งว่า การเปนผู้หญิงคนช่ัวอยู่ตามซ่องก ็

เปนสิทธิอันชอบธรรมไม่เห็นเสียหายอย่างไร แล้วยังกลับ 

แถมว่าโสเภณเีปนของประจ�าโลก เลกิไม่ได้ ดเูอาซิ, บณัฑิต 

แท้ๆ ที่พูดเช่นนี้ และนี่ก็ดูเหมือนแกขวนขวายจนได้ป่าย

ปีนไปเมืองนอกกะเขาได้บ้าง แล้วถ้าจะไปดู “การโสเภณี

ของอารยะประเทศ” เอามาปฏิบัติในเมืองไทยที่ล้าหลัง

ของเราเสียละกระมัง!

ในเมืองเรา มีผู้หญิงคิดและท�าอย่างนี้จนเขารู้กันทั่ว 
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เพราะฉะน้ันถ้าใครจะแปลค�าพูดของฉันแปลกไปจากท่ีฉัน

หมายความ มันก็เปนเรื่องที่เปนไปได้และเปนเรื่องที่ไม่

ควรโกรธ เพยีงแต่เปนเรือ่งทีน่่าเสยีใจและควรแก้ไขเท่านัน้ 

แต่อรรถคะเธอเปนคนที่ไม่คิดอย่างคนหลายๆ คนเขาคิด 

เธอเข้าใจความหมายของค�าพูดของฉันได้ดี เธอเปนคน 

ซื่อและเปนคนดี ชนิดที่ใครคนหนึ่งในวงการประพันธ์ของ

เราเรียกว่า ซื่อแสนซื่อ และดีแสนดี และก็เพราะเหตุที่เธอ

เข้าใจค�าพูดของฉันถูกต้องนี่เอง เธอจึงได้แก้ไขความคิด

ของฉนัทีผ่ดิๆ ให้ถกู เธอได้ให้ความเหน็อย่างง่ายๆ แก่ฉนั 

จนฉันตัดสินใจใหม่ว่าเงินไม่ใช่สิ่งที่จะช่วยให้เราสมหวังได้

ทุกรายเสมอไปและบ้านก็ไม่ใช่สิ่งที่จะท�าให้เรามีความสุข

เสมอไป ส่วนมาก เงินเองได้ท�าให้เราผิดหวังบ่อยๆ และ

บ้านเองก็ได้ท�าให้เรามีทุกข์ เราต้องการมีบ้านอยู่ ต้องการ

มคีวามสขุ และต้องการมีความสบาย แต่สิง่เหล่านี ้คนอย่าง 

เราๆ ไม่อาจหาได้ในสังคมเช่นนี้ ถึงว่าบังเอิญจะหาได้ มัน

ก็ไม่ย่ังยืน มันเปนสมบัติที่หาโอกาสแต่จะวิบัติไปในวันใน

พรุ่งเสียให้ได้ และที่ถูกต้องแท้แน่นอนแท้นั้น มันล้วนแต่

เปนสมบตัทิีเ่กดิข้ึนจากความวบิติัของคนอืน่ มันเปนบ้านที่

สร้างขึ้นบนคุกตะรางของคนอื่น มันเปนความสุขที่เกิดขึ้น

จากความทุกข์ระทมขมขื่นของคนอื่น มันเปนความสบาย 

ที่ตั้งอยู่บนความขัดข้องยุ่งยากของคนทั้งหลายในสังคม

ที่มีความเหลื่อมล�้าล�าเค็ญเช่นนี้ ของอย่างนี้เปนธรรมดา

เธอเองท�าให้ฉันรู้จักโลกอันแท้จริง แลเธอเองได้ท�า 
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ให้ฉันปลงใจว่าจะเปล่ียนแปลงโลก ความรู้ท้ังสองอย่างน้ี

เธอชี้ให้ฉัน ฉันได้รับแล้วก็รู้สึกว่ามหาวิทยาลัยของเรานั้น

ไม่ใช่ที่อื่น ไม่ใช่ตึกรามมโหฬาร แต่เปนผืนแผ่นโลกอัน

กว้างใหญ่ไพศาลของเรานีเ้อง เราได้เรียนโลกจากโลก และ

เราก็ได้ศึกษาวิธีเปลี่ยนแปลงโลกจากโลกอีก

เธอบอกฉันในภายหลังว่า ที่เธอท�าให้ฉันมีจุดมั่น

อย่างนี้ มีทรรศนะอย่างนี้ ก็เพราะเธอรักฉัน และต้ังใจจะ

แต่งงานกบัฉัน ถ้าฉนัยงัไม่มจีดุมัน่ และทรรศนะอย่างเดยีว

กับเธอ เธอก็ไม่สามารถที่จะแต่งงานกับฉันได้เพราะเราจะ

ไม่สามารถใช้ชีวิตร่วมกันในการด�าเนินวิถีชีวิตที่ต่างก็จะ

ไปคนละทางนัน้ได้ ยิง่กว่านี ้เธอจะถงึกบัไม่สามารถรกัฉนั

ได้ตลอดไป เพราะการที่เรามีทรรศนะต่างกัน เราก็จะมอง

ความรกัของเราไปกนัคนละเหลีย่ม ในทีส่ดุก็จะไม่สามารถ 

เข้าใจและครองชีวิตร่วมกันได้ อรรถคะ เธอพูดถูกทีเดียว

ฉนัเองรู้แล้วว่า ถ้าฉนัยงัคดิอะไรอยูเ่หมือนเก่า ฉนักไ็ม่อาจ

รกัเธอได้ถงึวนันี ้เพราะความคิดของฉนัแต่เก่าก่อนนัน้เปน

ปรปักษ์กับความคิดของเธอในวันนี้ เมื่อความคิดเราเป็น

ปรปักษ์กัน เราจะรักกันอยู่ได้อย่างไรเล่า?

ฉนัพดูถงึความหลงัเสยีนาน จนเกอืบลมืเล่าถงึเบอร- 

ลนิ ทีเ่บอรลินขณะนีก้�าลังเตรียมงานฉลองของเยาวชนและ 

นักศกึษาสากลครัง้ที ่๓ เปนการใหญ่ ทัว่เบอรลินเต็มไปด้วย 

ชีวิตชีวาอันอิ่มเอิบไปด้วยความสุขและมิตรภาพ เยาวชน

และนักศึกษาได้พากันหล่ังไหลมาจากทุกทิศานุทิศตั้งแต่
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นวิยอร์คไปจนไซบเีรยีตัง้ แต่สวติเซอรแลนด์ไปจนใจกลาง

กาฬทวีป นักกีฬาแห่งอัฟริกาตะวันตกส่งนักกีฬาไปร่วม

ด้วย 21 คน มข่ีาวว่านกักฬีาเอกจากอเมรกิาใต้ เชนจาคนิตา 

แซนดิฟอร์ด ผู้ชนะเลิศกระโดดสูงปีนี้ของสากลอเมริกัน

กรฑีาก็จะไปร่วมด้วย ท่านพระคณุเจ้า อ.ู ปรมเถโร แห่งอตุม 

สภาสากลสงฆนิกายแห่งพม่าก็มีสาส์นไปอ�านวยพรและ

กล่าวว่า “อาตมารู้สกึเสียใจเปนอย่างยิง่ทีไ่ม่สามารถมาร่วม 

งานได้ด้วยขัดต่อพระธรรมวินัยของสงฆ์ แต่อาตมภาพได้

ขอให้สมาคมเยาวชนและนักศึกษาแห่งสกลพะม่ามาร่วม

งานด้วยแล้ว ขอให้สันติจงมีแด่สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วสกล

พภิพนี”้ ฝ่ายข้างอนิเดยีนัน้กไ็ด้แจ้งความจ�านงไปว่า จะไป

ร่วมด้วยเหมอืนกนั งานทีว่่านีจ้ะเร่ิมต้ังแต่วันที ่5 สงิหาคมน้ี 

และไปเลิกเอาวันที่ 19 เดือนเดียวกัน จะเปิดงานที่สนาม

กฬีาวัลเตอร อลูบรชิต ซึง่เปนสนามกฬีาทีใ่หญ่โตและโอ่อ่า

ที่สุด ในตอนกลางคืนจะมีการจุดดอกไม้เพลิงที่ทะเลสาป 

มุกเกลเส เยาวชนทั้งหญิงและชายจะพากันลงไปเล่นเรือ

ในทะเลสาปที่สวยงามแห่งนี้ และจะได้ร่วมปฏิญาณว่าจะ

ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันไปเพ่ืออนาคตอันแสนสุขของเรา 

ฉันได้ไปดูที่ทะเลสาปมาแล้ว เปนทะเลสาปที่สวยงามมาก 

อยู่รอบนอกนครเบอรลิน มีเกาะแก่งแอ่งอ่าวเขาเขินน่า

เพลดิเพลนิ ในทะเลสาปมเีรอืแคนบู้าง เรอืกรรเชยีงแบบของ 

ม.ธ.ก. บ้าง เรอืยนต์เล็กๆ บ้าง เรอืใบบ้าง แล่นฉวดัเฉวียนเล่น 

อยู่ตลอดเวลา ฉันพบเพ่ือนนักศึกษาชาวเยอรมันคนหน่ึง 
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ช่ืออดอล์ฟ คอรเรนส์ เขาได้เล่าให้ฉันฟังว่า เม่ือสงครามโลก 

ครั้งที่แล้วบ้านช่องของเขาพังพินาศหมด พ่อตายเหลือแต่

แม่ก็พิการ เขาชิงชังสงครามเหลือเกิน เขาพูดถึงสงคราม

อย่างชิงชังแต่ไม่ใช่อย่างละห้อยหมดหวัง เขาพูดถึงความ

มั่นใจที่จะยับยั้งสงครามให้ได้ เขาว่า “ปทุม เมืองไทยก็ถูก

ลูกระเบิดเหมือนกันรึ? เออ, แต่มันคงไม่เท่าเบอรลินของ

ฉนัเปนแน่” ฉนัว่ากรุงเทพฯ ถกูระเบดิไม่ใช่น้อย จนป่านนี้

ตึกรามที่ถูกระเบิดก็ยังสร้างขึ้นใหม่ไม่หมด ตอนนี้อดอล์ฟ

ฉายแสงแห่งความปิติพากพูมออกมาจากดวงตาทั้งคู่ เขา

ว่า “เบอรลินของฉนัราบเปนหน้ากลอง แต่เรากลบัสร้างขึน้ 

ใหม่อย่างรวดเร็วและงดงามกว่าเก่า สถานีรถไฟฟริดริช- 

สตราสของฉันถูกทิ้งระเบิดย่อยยับทีเดียว เดี๋ยวนี้เราสร้าง

ขึน้ใหม่แล้ว เธอกเ็ห็นละซปีทมุ ว่ามันงามอย่างไร แต่อิฐทกุๆ 

ชิ้น หินทุกๆ ก้อนได้กะซิบเงียบๆ อย่างมั่นคงว่า เราจะไม่ 

ยอมให้ฉิบหายไปเพราะสงครามอีกละ ที่เรานัดมาประชุม

กันครั้งน้ีก็เพ่ือจะร่วมสัญญากับอิฐและหินเหล่านี้ มือของ 

เราท้ังหลายจะสามารถป้องกันสงครามและพิทักษ์สันติ- 

ภาพได้อย่างแน่นอน!”

ฉนัเห็นใจชาวเยอรมนัทัง้หลาย สงครามได้สอนเขาว่า 

การที่เขาอยู่เฉยหรือยินยอมเปนเครื่องมือของฮิตเลอร์นัก

ค้าสงครามนั้น ย่อมท�าให้เขาไม่พ้นความวิบัติไปได้ มีแต่

เขายนืขึน้เปนคนๆ เดียว ร่วมกบัประชาชนท่ัวโลก คดัค้าน

สงครามและพิทักษ์สันติภาพเท่านั้นที่เขาจะคงมีชีวิตอยู่
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อย่างเปนสุขสงบได้ เวลานี้ไม่ว่าที่ไหนในเบอรลินจะเห็นมี 

แต่คนท�างานกันอย่างขมักเขม้นทั้งนั้น ประชาชนเบอรลิน

ได้ร่วมมือกับเยาวชนที่รักสันติ ที่ไปจากประเทศอื่นก็มี  

ขนอิฐขนหินทรากปรักหักพังที่พวกฟัสซิสต์ได้ท�าขึ้นไว้ไป 

แอบไว้เสยีข้างหนึง่ เพือ่ให้ก่อสร้างอาคารขึน้ได้รวดเร็วเข้า 

สวนสาธารณะ สนามกีฬา โรงมหรศพกลางแจ้ง และแหล่ง

รมณียสถานต่างๆ ได้สร้างขึ้นมากมายตามริมถนนหนทาง

ที่มีแสงไฟสว่างไสว เวลานี้ชาวเบอรลินได้เอาหลังของเขา

เข้ารบังานทกุอย่างอย่างจริงจงั เพือ่จะได้ให้เบอรลินสมกบั

ที่จะเปนเมืองชุมนุมเยาวชนของโลกคราวนี้

คนเยอรมันทัง้สองฝ่ังแม่น�า้เอลเบ ล้วนแต่มจุีดหมาย

อย่างเดยีวกนัท้ังนัน้ เขาทัง้หลายไม่ต้องการทีจ่ะถกูไล่ต้อน 

ลงไปหมอบอยู่ในสนามเพลาะ ไม่ต้องการใช้อาวธุไปฆ่าฟัน 

พี่น้องของตัวเอง ไม่ต้องการที่จะไปนอนตายในสนามรบ

แล้วกลายเปน “ทหารทีจ่�าชือ่ไม่ได้” แต่ต้องการท่ีจะมีชวิีต

อยู่อย่างสงบสุขเช่นเดียวกับคนชาติอื่นทั้งปวง

ฉันคงจะได้กลับมาพบเธอในไม่ช้านี้ มาร่วมกับเธอ

ต่อสู้เพื่อผลประโยชนของประชาชนและเพ่ือสันติภาพใน

บ้านเมืองของเราอีกต่อไป คอยฉัน แต่ก็ต่อสู้ไปด้วยอย่า

หยุดคอย ขอให้ชัยชะนะจงเปนของคนที่ถูกกดขี่ขูดรีดท้ัง

ปวง ขอให้ประเทศไทยจงเจริญ!
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