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ธนพล ธนสารตร ทนายความหนมุ ประจำตระกูล
ถาวรรัชช เจาของธุรกิจทีก่ ำลังทำกำไรมหาศาลอยใู นขณะนี้ มองผหู ญิง
ที่อยูตรงหนาดวยอารมณคุกรุนอยูเพียงภายใน
จะใหเขารื่นรมยอยูไดอยางไร ในเมื่อกวาจะไดคุยกับหลอน
จริงจัง เขาตองมาหาถึงสองครัง้ และรอจนถึงเวลาทีห่ ลอนสะดวก
เมื่ อ แรกเจอ หล อ นก็ ใ ห ก ารต อ นรั บ อย า งดี จนเขา ‘เกื อ บ’
ประทั บ ใจ พอทราบธุ ร ะที่ เ ขามาติ ด ต อ เขาก็ เ สมื อ นดั ง ขยะชิ้ น หนึ่ ง
สำหรับหลอน
จรรยา สุขสรัล หญิงสาวตัวเล็ก ผิวขาว หนาตาสวยเรียบ ๆ
หมดจด แตงหนาไมจดั แตแตงตัวดูดมี าก น้ำเสียงและจังหวะในการพูด
ของหลอนชวนฟง แตคำพูดที่หลอนนั่งโตตอบอยูกับเขารวมครึ่งชั่วโมง
มันชางสวนทาง มันชางยัว่ ยุ สะกิดใหอารมณเขากรนุ ไดอยางประหลาด
ทัง้ ทีป่ รกติเคยควบคุมอารมณไดอยางดี
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“ฉันก็บอกคุณตัง้ หลายครัง้ แลววาคุณเขาใจผิด คุณก็ยงั ไมหยุด
สมองคุณยังทำงานอยูหรือเปลาคะ”
“คุณก็รับขอเสนอจากเราเสียสิครับ งาย ๆ คุณเซ็นชื่อแลวไป
หาผูชายคนใหม”
ยิง่ บทสนทนาดำเนินนานไป ดูเหมือนหลอนก็ยงิ่ แรงขึน้ หรือไม
ก็เขาเองที่เปนฝายแรงขึ้น
ทำไมคุณกำจร ถาวรรัชช ประธานรัชชกิจกรุป ถึงไดมาหลง
ผหู ญิงอยางนีไ้ ด ไมนา เชือ่ เลยจริง ๆ
“คุณเปนถึงทนายความมือหนึง่ ใหกบั บริษทั ใหญอยางถาวรรัชช
แตทำงานไดเทานี้เองนะหรือคะ ยังไมทราบอะไรแนนอน ก็วิ่งโรมา
กลาวหาคนอืน่ รึวา ...คุณไปเปนทีต่ ดิ อกติดใจอะไรของสาว ๆทีบ่ า นนัน้ คะ
อืม ก็คง...เหมือน ๆ กับกรณีทคี่ ณ
ุ มากลาวหาฉันอยนู กี่ ระมัง”
น้ำเสียงเยาะเยยถากถางทีล่ อยมาเขาหู หยุดความคิดของเขา
“นี่คุณ พูดอะไรก็ระวังบาง เดี๋ยวจะโดนขอหาหมิ่นประมาท
ติดตัวไปไมรูตัว”
“แหม ถาฉันจะโดนขอหาที่วานั่น คุณก็คงจะโดนดวยที่เขามา
ติดตอพูดเรือ่ งไรสาระนีก่ บั ฉัน”
ไรสาระงัน้ หรือ ชายหนมุ เลิกคิว้
“เอาละ เราออกนอกเรือ่ งกันมามากแลว ผมวาเราควรจะตกลง
ธุรกิจของเราใหเสร็จสิ้นเสียที ผมใหคุณเสนอมาไดวาตองการเทาไหร
ในการเลิกยุงเกี่ยวกับคุณกำจร เลิกอยางเด็ดขาด แลวลงชื่อในสัญญา
นีซ่ ะ”
หญิงสาวมองสัญญาทีว่ างอยบู นโตะตรงหนาอีกครัง้
นี่มันงี่เงาสิ้นดี คนพวกนี้กลาดียังไงนะ ถึงมาทำอยางนี้ ถา
เธอไมตกลง เขาจะทำอยางไรตอไป
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เขาทำงานให คุ ณ กำจร แต ก ล า มาพู ด เรื่ อ งอย า งนี้ กั บ เธอรึ
พนันไดเลยวาคุณกำจรตองไมรูเรื่องนี้ดวย
ธนพลมองหญิงสาวตรงหนา หลอนนิ่วหนาเล็กนอยเหมือน
กำลังใชความคิด ดวงตาคูสวยนั่นหลุบลงมองสัญญาที่วางอยูบนโตะ
ตรงหนา
ฮึ หล อ นก็ ค งเหมื อ นสาว ๆ รายอื่ น นี่ ก็ ค งกำลั ง คิ ด คำนวณ
ผลประโยชนอยูนั่นแหละ ลำพังงานประชาสัมพันธจะทำเงินใหหลอน
ไดสักเทาไหรกันเชียว
เห็นหนาตาใสซื่ออยางกับเด็ก ๆ อยางนี้ ถาเขาไมเห็นหลักฐาน
ที่ คุ ณ ณั ฐ ฐาให นั ก สื บ เอามาให ดู ล ะก็ คงจะเชื่ อ ยากอยู สั ก หน อ ยว า
ผูหญิงตรงหนาจะหลอกจับชายแก
“หรื อ คุ ณ จะยอมรั บ ห า ล า นบาทที่ เ ราเสนอให พ ร อ มกั บ หุ น
บางสวนในบริษัทฟาสตฟูด แคนี้ก็ทำใหคุณสบายไปไดทั้งชาติแลวละ
ดีกวาที่จะตองเอาตัวเขามาแลกกับผูชายแก ๆ นะ ผมวา อีกไมนานทาน
ก็คงจะเบื่อคุณ”
หลอนจองหนาเขาเหมือนตำหนิ ทีเ่ ขาพูดออกมาอยางนัน้
เขารูอยูเต็มอกวาคราวนี้คุณกำจรไมไดมีทีทาวาจะเบื่องาย ๆ
เหมือนที่เคยผานมาในอดีต ไมอยางนั้นมีหรือที่คุณณัฐฐาจะเตน สั่งให
นักสืบตามเรือ่ ง แลวใหเขามาเจรจาอยางนี้
ทำไมนะ ทั้ง ๆ ที่คุณทานก็เคยเลิกรากับเรื่องราวทำนองนี้ไป
นานแลว นึก ๆ ไปแลวเขาก็สงสารคุณพอของเขา ที่ตองคอยเคลียรให
ทานตอนหนมุ ๆ คุณพอคงเบือ่ กับงานแบบนีเ้ ต็มทน ยิง่ ตอนนัน้ คุณกำจร
ยังหนมุ ยังแนนและเจาชมู ากกวานี้
ทำไมเขาถึงไดซวยอยางนี้ บิดาของเขาไมสามารถมาทำงานนี้
เองได ก็คงเหลือแตเขาทีต่ อ งทำงานใหคณ
ุ ณัฐฐา ทัง้ ทีม่ เี รือ่ งอืน่ ทีท่ า ทาย
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มากกวานีต้ อ งทำ แตเมือ่ ไดเริม่ แลวก็ตอ งตอใหจบ ถึงการเจรจาครัง้ นีจ้ ะ
มีอะไรกวนใจเขาอยลู กึ ๆ
มีอะไรบางอยาง ทำใหเขาอยากหนีจากการเจรจาตรงหนานี้
“เอานา คุณรีบ ๆ รับเงินไปซะ มีเงิน หนุม ๆ ที่ไหนก็อยากจะมา
ปรนเปรอคุณทัง้ นัน้ คุณยังเตงตึง ไมไดขรี้ วิ้ สักเทาไหร...”
เขาเห็นดวงตาของหลอนเบิกกวางขึ้น
“ถึงจะไมไดสวยสะอะไร แตผมรับรองวามีคนสนคุณแน หนมุ ๆ
นะถึงใจกวาคนแกนะ คุณก็คงรดู อี ยแู ลว”
น้ำเสียงหยามเหยียดสงใหความอดทนของจรรยาขาดผึง
“คุณ!” เธอขัดขึน้ ไมอยากจะไดยนิ คำปรามาสพวกนัน้ ตอ
หลอนลุกขึ้น ชะโงกตัวอยูเหนือเขา ใกลจนเขาไดกลิ่นโคโลญ
จาง ๆ หลอนหายใจแรงดวยอารมณโกรธทีเ่ ขายัว่ แหย ชวยไมไดทสี่ ายตา
เขาจะเห็นวาหนาอกทีอ่ ยตู อ หนาขยับขึน้ ลง มันดึงดูดสายตา ทัง้ ทีห่ ลอน
ก็แตงตัวเสียมิดชิด
“นั่ น มั น เป น เรื่ อ งส ว นตั ว ของฉั น และคุ ณ ก็ ไ ม มี สิ ท ธิ์ ที่ จ ะมา
แนะนำ หรือคาดเดาไปเอง วาฉันรหู รือไมรอู ะไร...”
เธอหยุดไปอึดใจ กอนสำทับตอไปวา
“และฉันก็มสี ทิ ธิท์ จี่ ะติดตอกับใครก็ไดทฉี่ นั พอใจ รวมไปถึงคุณ
กำจรดวย”
จรรยายืดตัวขึ้นสะบัดหนาพรืด หันหลังพรอมออกเดินไปให
ไกลจากผชู ายปากเสีย อยาหวังจะไดคำล่ำลา
ธนพลนึกเสียใจที่ความคะนองของเขา ทำใหงานงาย ๆ นาเบื่อ
ทีเ่ ขานึกสบประมาทเอาไว ทำทาจะลมไมเปนทาไปตอหนาตอตา แตแลว
หลอนก็ชะงัก กอนหันมาพูดกับเขาอีกวา
“ฉันคิดวาทานคงจะไมรูเรื่องที่คุณมาพบฉันวันนี้แน”
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หลอนมัน่ อกมัน่ ใจเสียเต็มประดา ดูทา คุณทานคงจะหลงหลอน
มากเปนพิเศษจริง ๆ
หลอนไมไดพูดอะไรออกมาตอ วาจะขี่มาสามศอกไปฟองชูรัก
ใหมาจัดการกับเขาหรืออยางไร ถึงนั่นจะทำใหเขากังวลลึก ๆ อยูบางวา
จะเกิดปญหาอะไรตามมาหรือไม เพราะคำสัง่ ไมไดมาโดยตรงจากผเู ปน
ประมุขของตระกูล แตกรณีกอ นหนาทีค่ ลาย ๆกันนี้ ทานก็ไมเคยจะปริปาก
วาอะไร คงดวยความเกรงใจคุณณัฐฐา ภรรยาหลวงนัน่ เอง
จรรยากาวขาฉับ ๆ เดินจากไป
ธนพลรีบจัดการวางเงินคากาแฟลงบนโตะ กอนควาโอกาส
สุดทายของวันนีท้ จี่ ะทำใหงานสำเร็จลุลว งลงไปได โดยการสาวเทายาว ๆ
ตามไป
“คุณจรรยา คุณลืมของ”
หลอนหยุดกึก หันขวับกลับมาทันที แววตาเอาเรือ่ งไมเบา
เขาตองเดินเบี่ยงหลบออกไปขาง ๆ เฉียดจะชนรางบางที่หยุด
กะทันหัน สองรางจึงอยใู กลกนั แทบจะสัมผัส
จรรยารสู กึ ถึงความใกลนนั้ เธออึดอัด แตกย็ นื มองเขานิง่
เมินเสียเถอะที่เธอจะยอมเสียหนาวากลัวเกรงเขา
“สัญญานี่ คุณมีสิทธิ์ที่จะเก็บมันเอาไว เอากลับไปคิดดี ๆ กอน
ก็ไดครับ ผมเสียใจที่ไปยั่วโมโหคุณเขา ผมไมไดตั้งใจจริง ๆ หวังวาคุณ
คงจะใหอภัย เราอาจเปนเพือ่ นกันได”
เออหนอ พวกทนายเนี่ยพูดไดทุกอยางที่ทำใหงานสำเร็จลุลวง
นี่เขานึกวาเธอรูไมเทาทันหรืออยางไรกันนะ
เธอรับสัญญานั่นมาจากเขา
“ฉันจะคิดดู แลวจะติดตอไปหาคุณเอง”
เอาละ หวังวานี่คงจะไมทำใหพวกเขามายุมยามกับเธอนัก
อยางนอยก็จนกวาจะรอใหเธอติดตอกลับไปเองไมไหว
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เขายื่นหนาเขามาใกล คลายชายที่กำลังจะกมลงหอมแกมคูรัก
สูดหายใจเอาความหอมของหลอนเขาเต็มปอด แลวกระซิบ
“แลวผมจะรอ”
“พอล ไปคุยกับคุณจรรยาเธอมา เปนยังไงบางลูก”
คุณธนดล ทนายความชื่อดังระดับประเทศถามบุตรชายที่โตะ
อาหาร ถึงคุณธนดลจะทำงานหนัก แตก็แบงเวลาใหครอบครัวเสมอ
อยางนอยก็เวลาอาหารเย็น ที่พอแมลูกตระกูลธนสารตรมักมารวมนั่ง
รับประทานอาหารไปคุยกันไปอยางนี้
“เออ..” ชายหนมุ คิดถึงเรือ่ งทีผ่ า นมาเมือ่ กลางวัน
เสียหนาแย ทีท่ ำงานกลวย ๆ ไมสำเร็จ
“ดูเธอไมไดตาโตกับเงินและผลประโยชนทเี่ ราเสนอใหสกั เทาไหร
ครับ ผมคิดวาเธอคงจะโกงคาตัว ไมตางจากรายอื่น ๆ ที่พวกเราเคยเจอ
หรอกครับพอ”
เขาหลีกเลี่ยงที่จะบอกบิดาวา สวนหนึ่งที่ทำใหงานไมสำเร็จ
เพราะเขาไดละทิ้งทักษะการเจรจาหวานลอมอยางทนายที่ดีควรจะทำ
แลวไปยัว่ โมโหเธอแทน
“แหม ผูหญิงบางคนก็ไมไดเห็นแกเงินอยางเดียวหรอกนะ ตา
พอล เธออาจจะรักคุณกำจรจริงก็ได ใครจะไปร”ู คุณสมร ผเู ปนแมเอย
ออกมาอยางผทู มี่ องโลกในแงดเี สมอ
และนี่ก็ทำใหพอรักแมของเขาเหลือเกิน เพราะเปนที่รูกันวา
อาชีพทนาย วัน ๆเจอแตปญ
 หาหรือไมกเ็ รือ่ งราย แตพอ ก็มแี มเปนน้ำทิพย
ชโลมใจ แมแตเรือ่ งราย แมกพ็ ดู ถึงในแงดเี สมอ
“โห จะเปนไปไดยังไงครับ คุณอากำจรแกคราวพอของเธอ
อยางนัน้ ผมวา เธอคงหวังไดอะไรจากคุณอามากกวา แตผมจะไมปลอย
ใหเธอทำอยางนั้นหรอก”
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“ผหู ญิงอยางทีแ่ มพดู ก็มนี ะลูก พอเคยเจอคนหนึง่ เมือ่ ครัง้ หนมุ ๆ
เธอคงรักคุณกำจรจริง ๆ เธอไมเอาเงินจากเราแมแตบาทเดียว แตหนี
หายไปเสียเฉย ๆ อยางนั้น ตอนนั้นทาทางเธอหัวใจสลาย เมื่อรูจากพอ
วาคุณกำจรมีภรรยาอยูแลว นักสืบที่เราจางบอกวา เธอทองออน ๆ อยู
ซะดวยซ้ำ แตกอ็ ยางทีล่ กู วาละนะ ตอนนีค้ ณ
ุ กำจรเปนชายแกไปซะแลว
แถมคุณจรรยาเธอก็ยงั สาวยังสวย ดูเหมือนวาจะเด็กกวาลูกอีก”
“ก็ไมเชิงครับ ผมดูประวัตเิ ธอแลว เธอออนเดือนกวาผม”
ธนพลยังวนเวียนความคิดถึงวิธีการตาง ๆ นานาที่จะทำใหเขา
ทำงานนีใ้ หสำเร็จโดยเร็ว
“ผมพลาดเอง ที่ไมศึกษาเธอใหดีมากกวานี้ ไมอยางนั้นคง
หวานลอมใหเธอเซ็นสัญญากับเราไปเรียบรอยแลว”
“ดีแลวลูก ถาอยากไดขอมูลอะไรเพิ่มเติม ก็บอกคุณสมควร
พอมั่นใจวาเรื่องแคนี้ลกู จัดการได”
แนนอน คนเกง ๆ อยางเขาจะตองทำงาน ‘งาย ๆ ’ นี้ใหสำเร็จ
ใหเร็วที่สุด
คอนขางดึกแลว ธนพลนัง่ ดูแฟมประวัตขิ องจรรยาอยใู นหองนอน
เขาใชหองนี้เปนทั้งหองทำงานและหองนอน ติดที่จะทำอยางนี้มาตั้งแต
เรียนมัธยม ตอนชวงใกลสอบเขามหาวิทยาลัย เขาก็มกั จะลุกมาทบทวน
บทเรียนตอนดึก ๆ
พ อ สร า งบ า นหลั ง นี้ ไ ว ใ หญ ที เ ดี ย วสำหรั บ สามคนพ อ แม ลู ก
บานทีพ่ อ ภูมใิ จนักหนาวามันมาจากน้ำพักน้ำแรงทัง้ หมดของพอ ถึงแมวา
แมจะมีมรดกเกาติดตัวมาจากคุณตาคุณยายมาก แตพอ ก็ไมเคยแตะตอง
มันสักบาท แถมยังทำงานหนัก เพื่อใหพูดไดเต็มปากวาสามารถเลี้ยง
ภรรยาใหสุขสบายเชิดหนาชูตาในสังคมไดไมอายผูอื่น
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ธนพลไดรบั ฟงเรือ่ งเหลานีจ้ ากปากมารดาหลายครัง้ หลายคราว
เรื่องราวที่มารดาของเขาภูมิใจในตัวสามีของหลอนนักหนา เขาตองการ
เปนอยางบิดา สรางความภาคภูมใิ จในตนเอง มีผหู ญิงคนหนึง่ เคียงขาง
ผูหญิงที่เห็นตัวตนของเขา ชื่นชมความสามารถของเขามากกวาหนาตา
และทรัพยสินที่บิดามารดาของเขามี
ผูหญิง...ที่เขายังหาไมเจอ
ในอดีต เขาเกือบปกใจกับผหู ญิงคนหนึง่ กอนทีจ่ ะพบวาหลอน
ตองการแตผชู ายรวย ๆเทานัน้ เหตุการณในครัง้ นัน้ เลนเอาจุก แตกใ็ ชวา
เขาจะเข็ดผูหญิง มันกลับทำใหเขาเริงรากับผูหญิงที่ผลัดมาใหเขาได
เชยชมไมขาดไดอยางสบายใจมากขึ้น ชื่อเสียงที่เขามี บวกกับหนาตา
คมคายและคำพูดดี ๆ ก็สามารถทำใหสาว ๆมากมายวิง่ เขาหา
ธนพลพลิกแฟมประวัติของจรรยามาดูทีละหนาอีกครั้ง คราวนี้
อยางละเอียด เมื่อคูกรณีดูทาจะเคี่ยว ไมยอมตกลงอะไรงาย ๆ อยางที่
คิดไวในตอนแรก ‘รเู ขารเู รา รบรอยครัง้ ชนะรอยครัง้ ’
ชือ่ เลนชือ่ แพร งัน้ เหรอ อืม...
เขานึกไปถึงผิวขาวนวลของหลอน
ประสบการณการทำงาน... หลอนทำงานทีโ่ รงแรมนีม้ านานแลว
กอนมาอยทู แี่ ผนกประชาสัมพันธ หลอนทำการตลาดมากอน
หล อ นก า วหน า ในอาชี พ นั ก ประชาสั ม พั น ธ ไ ด ร วดเร็ ว จริ ง ๆ
ยายมาไดไมนานก็ไดเลื่อนเปนรองหัวหนางานแลว หรือวาจะเอาตัว
เขาแลกเหมือนทีท่ ำกับคุณอากำจรนะ
ธนพลรำพึงพลางหยิบรูปของจรรยามาดู เปนรูปแอบถายตอนที่
หลอนคุยกับลูกคา เขานึกไปถึงเมือ่ ตอนกลางวันทีไ่ ดพบกัน
ถาใหบอกอยางเปนกลางแลว หลอนเปนคนมีเสนหอยูไมนอย
เพราะขนาดสนทนาเรือ่ งทีข่ นุ ใจ เขายังรับรถู งึ เสนหข องหลอนได แลวถา
เปนเรือ่ งทีห่ ลอนพอใจ จะเปนอยางไรกันหนอ
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ชักจะไปกันใหญ
ชายหนุมบอกตัวเองกอนหันมาที่ประวัติของจรรยาตอ
หญิ ง สาวเข า มาทำงานที่ โ รงแรมแห ง นี้ ค รั้ ง แรกในฐานะเด็ ก
ฝกงาน โดยการแนะนำของผใู หญทา นหนึง่
หืม...ผูใหญทานหนึ่งอยางนั้นหรือ ทำไมเขาไมเอะใจตรงจุดนี้
มากอน ในรายงานไมไดบอกวาผูใหญทานนั้นคือใคร เปนไปไดไหม
ที่จะเปนคุณกำจร
ไมมีใครรูวาทานรูจักกับหลอนเมื่อไหร แตเรื่องมาแดงขึ้นก็เมื่อ
มีคนเห็นทั้งสองรวมรับประทานอาหารกันบอย ๆ ในระยะสองสามปมา
นีเ่ อง โดยเฉพาะเมือ่ มันเริม่ ถีม่ ากขึน้
เขาหยิบอีกรูปขึ้นมาดู เปนภาพที่หลอนทานอาหารอยูกับคุณ
กำจร ทาทางของทั้งสองคนดูมีความสุขเหลือเกิน หลอนกำลังหัวเราะ
ในขณะที่คุณกำจรมองมายิ้ม ๆ อีกรูปหลอนกำลังกมหนาไหวคุณกำจร
และทานก็เอามือลูบหัวเธอ ดวงตาทีม่ องนัน้ ฉายแววรักใครเหลือเกิน
อืม ผหู ญิงคนนีม้ อี ะไรดี คุณอาทานถึงไดรกั ไดหลงขนาดนี้
ถึงทานจะเปนคนที่เจาชูอยางมากมากอนก็เถอะ แตชวงสิบป
ใหหลังมานี่ ก็ไมเห็นทานไปมีเศษมีเลยทีไ่ หนอีก จนมามีขา วเรือ่ งหลอน
นีล่ ะ คุณณัฐฐาจึงตองออกมาเตนอีกครัง้
ครั้งนี้คงไมใชเพียงเรื่องหึงหวงอยางเดียวเหมือนเมื่อตอนเปน
สาวอีก ในเมือ่ ขณะนี้ บริษทั ในเครือรัชชกิจทำกำไรไดอยางงดงามทุกป
ธนพลกลับมาอานประวัติของจรรยาตอ สนใจทุกตัวหนังสือ
พยายามเรียนรหู ลอนใหมากทีส่ ดุ ไมวา จะเปนชีวติ เมือ่ ยังเด็ก หรือแมแต
ตอนเรียนมหาวิทยาลัย ทีท่ หี่ ลอนชอบไป และกิจกรรมยามวาง
ชีวติ ของหลอนขาดพอตัง้ แตในวัยเด็ก
อืม...นีห่ รือเปลานะ ทีท่ ำใหหลอนเลือกคนแก
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เพราะหลอนก็ยงั ไมมปี ระวัตวิ า ไดทรัพยสนิ อะไรไปจากคุณกำจร
นอกจากของกำนัลเล็ก ๆนอย ๆ
หลอนอยูกับแมและยาย แมของหลอนเสียชีวิตชวงสอบเขา
มหาวิทยาลัย แตหลอนก็ยงั สามารถสอบเขาเรียนตอได ทัง้ ๆทีอ่ ยใู นชวง
จิตใจบอบช้ำแท ๆ
ชางเปนผหู ญิงทีเ่ ขมแข็งเสียจริง
หลอนเรียนมหาวิทยาลัยชื่อดังแหงหนึ่งในตางจังหวัดและเปน
นักกิจกรรมตัวยง ทำงานเกงตัง้ แตสมัยเรียนหนังสือ
ก็ไมนาแปลกอะไรที่หลอนจะกาวหนาไดเร็วในอาชีพการงาน
เขาเผลอแกตา งขอกลาวหาทีต่ หิ ลอนไวในตอนแรกไปเสียนี่
ธนพลหยิบรูปใหมขึ้นมาดู หลอนกอดคุณอากำจร ยิ้มตาหยี
เหมือนเด็กดีใจมากกวาผูที่มีใจเสนหา
หลอนมีอะไรดี ถึงทำใหคนแกคนหนึง่ รักอยางถอนตัวไมขนึ้
คำถามบา ๆแวบขึน้ มาในความคิดกอนทีช่ ายหนมุ จะหลับไป
แลวถาเปนคนหนมุ อยางเขาละ

