(1)นิราศร้าง ห่างแดนไทย ไปครึ่งโลก
ตะวันตก แดนกว้างใหญ่ ไกลสุดหล้า
จากหมู่มติ ร จิตเคียงคู่ สู่อเมริกา
ถิ่นฝรั่ง มังค่า ฟ้าแดนไกล
เดินทางไกล ในครั้งนี้ Family Tour
ทีมครอบครัว ส่วนตัวเที่ยว ลดเลี้ยวได้
แผ่นดินเรา เขามาเที่ยว เฉี่ยวโฉบสบาย
เราชาวไทย ใยแค่มอง มันข้องใจ
ไปครั้งนี้ มีเป้าหมาย แค่ได้รู้
Niagara คงคาอยู่ ดูดีไหม
ตึก World Trade Center ที่เจอภัย
เขาสร้างใหม่ เป็นอย่างไร ใจเคลือบแคลง

ไปรัฐสภา พบObama? น่ายากหลาย
แค่เข้าไป เดินข้างใน ก็ใจแจ้ง
ชมเทพี เสรีภาพ อาบแดดแรง
แล้วเดินแกว่ง แซกฝูงชน ยลซากุระ
อยากเข้าใกล้ ได้พบพาน Sanfrancisco
สะพานโก้ Golden Gate คงเด็ดนะ
ชมหลืบเงา Mount Rocky ที่สวยสะ
นอกนั้นน่ะ แล้วแต่ลูก บุ๊คเส้นทาง
พบสิ่งใด วิไลศรี จักคลี่คลาย
ส่งทางไลน์ ให้เพือ่ นรู้ สู่กันบ้าง
แม้ตัวไกล ใจใกล้ชิด มิตรร่วมบาง
ถึงกายห่าง ใช่จางใจ ในหมู่มิตร

(2)2 เมษา เวลา บ่ายโมงตรง
กัปตันส่ง เสียงมา ว่า take off
Air hostress Cathay เตร่ตรวจสอบ
ความรอบคอบ มอบให้ ผู้ใคร่จร
จากสุวรรณภูมิ ลุ่มน้้า เจ้าพระยา
บินลัดฟ้า มาลง ฮ่องกงก่อน
เพื่อเปลี่ยนเครื่อง Jumbo jet เสร็จแล้วจร

ฟ้าอมร ค่อนบ่าย คลายร้อนแรง

บ่าย 4 โมง เครื่องบินตรง ผ่านไทเป
กรายทะเล จีนใต้ ใกล้สิ้นแสง
ผ่านน่านฟ้า เซี่ยงไฮ้ แดนไผ่แดง
บินทแยง แหล่งแจแปน โอกินาวา
แหวกเมฆา ฟากฟ้า ฟูกุโอกะ
ฮิโรชิม่า โกเบ โอซากา
ผ่านโตเกียว ซัปโปโร ฟูจียามา
แค่ผ่านฟ้า คราสุริยา จะชิงพลบ
เสริฟอาหาร เครื่องดื่ม ให้ลืมเมื่อย
ใช่เหน็ดเหนื่อย แต่เมื่อยล้า คราแดดหลบ
ได้จบิ ไวน์ หลายแก้ว แล้วสงบ
ตะวันชิงพลบ กลบนภา ฟ้ามืดด้า
tripครั้งนี้ มีเวลา ไม่มากนัก
เพียงทายทัก America สิบห้าค่้า
มาให้รู้ ดูให้เห็น เช่นวีรกรรม
ให้สมค้า ว่าได้ย่้า แดนอินทรีย์

ยังงงงิง ยิ่งกว่า คราถึงฝั่ง
ผ่านฟากฝั่ง Mineapolisได้นิดหน่อย
ข้ามถึงฝั่ง ขอบทะเล เขตDetroid
ป้ายว่าคล้อย แดนดิน ถิ่น Mid way
เป็นจุดเปลีย่ น จากกลางวัน เป็นกลางคืน
เพราะเราตื่น ฝืนดู จึงรู้เล่ห์
สรุปว่า ครานี้ไป ใน 1Day
ได้เห็น Day and Night twice time

(3) การเดินทาง ย่างเตร็ดเตร่ America
ใช้เวลา 24ชั่วโมง ลงตัวนั้น
แต่เราฝืน บินย้อนแสง แห่งตะวัน
เกิดมหัศจรรย์ พันลึก ตรึกงงเงง
บินจากไทย ไป Hong Kong 3 ชั่วโมง
พอบินตรง ผ่าน Taipei สี่โมงเผง
ผ่าน Nippon ยุน่ จรรโลง 6 โมงเอง
ดวงตะวัน พลันเร่ง เฉ่งทะเล
นั่งเมียงมั่น ตะวันลับลง 6 ชั่วโมง
เห็นฟ้าโล่ง ตรงขอบนภา ฟ้ายิ้มเผล่
เป็นอย่างนี้ ได้ไง ใจสนเท่ห์
ใยทะเล ร้อยเล่หล์ วง ปวงคนดอย
.

(4) วันที1่ 1 กันยา 15 ปีผ่าน
เครื่องโดยสาร 2 ล้า ล้า้ Manhattan
ด้วยคนร้าย High Jack บินแหลกลาญ
ตึก World Trade อันลือลั่น พลันทะลาย
โศกนาฏกรรม ชอกช้า้
ใจ ไร้ไมตรี
พรากชีวี ผูบ้ ริสุทธิ์ สุดยื้อได้
เกิดสงคราม ตามเอาคืน ข่มขื่นกระไร
มหาภัย ท้าลายมิตร ลิขิตกรรม
ตึก WorldTrade สร้างใหม่ ใหญ่เสียบฟ้า

สูงสง่า หลังคาแหลม แฉล้มล้้า
เหลือเพียงซาก จากตึกเก่า เศร้าใจจ้า
กฎแห่งกรรม ย้้าเตือน เชือดเฉือนกระไร
ใกล้ชายฝั่ง Manhattan ตระการศรี
มีเทพี เสรีภาพ ระยับไฉน
ศิลปกรรม จากฝรั่งเศส เจตน์เกรียงไกร
สร้างมอบให้ อเมริกา มหามิตร
จากManhattan สูB่ rooklyn ถิ่นชิดใกล้
สะพานไม้ ดุจกาวใจ ใช้เชื่อมจิต
ร่วมกันสร้าง ทางเชื่อมกัน สมานสนิท
ไมตรีจิต นิรมิตสถาน ตระการหทัย
มองมุมไกล เล็งเห็นได้ ทั้ง3ที่
Statue of liberty ชี้ไฟให้
Brooklyn bridge ประชิดเกาะ เพาะกาวใจ
World Trade Center เจอภัย สร้างใหม่งาม

(5) 4เมษา หิมะโปรย โชยละลอก
ฟ้า Newyork ยามนี้ สีไม่ใส
แผนเดินย่้า ตามสถานี ทีส่ นใจ
ต้องเปลี่ยนใช้ รถไฟ ใน Subway
ใต้เมืองนี้ มีรถไฟ หลายเส้นทาง
ผู้คนช่าง อึกทึก นึกสนเท่ห์
ใยผิวสี มีมากล้น เดินปนเป
คาดคะเน ว่ามีมาก กว่าผิวขาว
ต่างกันนัก จากผูค้ น บนถนน
ใช้รถยนต์ สนนราคา น่าจะหนาว
คนมีตังค์ ต่างใช้รถ หรูหราพราว
คนเซาะกราว เขาจ้าใช้ รถไฟกัน
Newyorkนี้ ลูกชายมี ประสบการณ์
ร้านอาหาร การท่องเที่ยว เชี่ยวชาญมั่น
มีแผนที่ รถใต้ดิน ถิ่นอเมริกัน
ก็เชื่อมั่น ไป่งุนงง ไม่หลงทาง
ถึงยามบ่าย หิมะละลาย กลายเป็นฝน
ย่้าถนน ยลตึกราม งามสล้าง
Fift Avenue ห้องสมุด สุดอลังก์
Rockefeller Centerกระจ่าง รั้งเมฆี
ยามค่้าลง มุ่งตรง Time Square
ไปชะแง้ แลที่เขา Count Down ตรงนี้
ได้ยืนคู่ ดาราฝรั่ง ช่างดูดี
เทีย่ ววันนี้ มีแต่เรื่อง เยื้องเยือนเมือง

(6) ตึกสูงใหญ่ ทางสายที่5 น่าสังเกต
Empire State Building ซิ่งเสียบฟ้า
สร้างเสร็จปี 1931,1 พฤษภา
กาลนั้นว่า ทั้งโลกา สูงกว่าใคร
ยืนจองคิว ยืดยาว แต่เช้าตรู่
คนรอดู ตึกสูงนี้ มีหลากหลาย
ตรวจเข้มข้น ค้นทั่วตัว เกรงกลัวภัย
ป้องกันไว้ เกรงเกิดภัย ให้เศร้ากัน
เข้าตึกได้ จ่ายค่าชม 29เหรียญ
แล้วเดินเวียน ไปขึ้นลิฟต์ 86 ชัน้
ยอดตึกนี้ มีลมพัด แรงจัดจ้าน
อัครสถาน ตระการตา ตราตรึงใจ
ชมเมืองใหญ่ ได้รอบทิศ พิศทิวทัศน์
เมืองเขาจัด ตัดเป็นBlocks บอกทางง่าย
มีAvenue ลิ่วเหนือใต้ คู่กันไป
ถนนตัดให้ ชื่อStreets ผลิตขนานกัน
วิสัยทัศน์ การจัดการ สถานที่
ช่างดูดี มีวินัย ใจสร้างสรรค์
ถนน รถไฟ ประปา สะพาน สัมพันธ์กัน
ติดต่อกัน เป็นขั้นตอน จราจรสบาย
เห็นบ้านเขา มองบ้านเรา เศร้าใจจัง
คิดจะสร้าง สิ่งใด วุ่นวายหลาย
เรียกร้องสิทธิ ส่วนตน กรุ่นวุ่นวาย
ผลสุดท้าย ท้าไม่ได้ อายเขาจัง

(7) Central Park จากผลพวงวิสัยทัศน์
เขาได้จดั วางผังเมือง เลืองลือลั่น
สวนพฤกษชาติ ขนาดใหญ่ เกรียงไกรครัน
การจัดสรร ปันแดนสวน ล้วนลงตัว
Reservoir น้อยใหญ่ ใสเยือกเย็น
บึงน้้าเย็น เป็นระยะ คละเคล้าทั่ว
ซากุระ บานสะพรั่ง ข้างแนวรั้ว
กระจายตัว ทั่วสวน ล้วนสะคราญ
พรรณแมกไม้ มากมายจัง ข้างแหล่งน้้า
มีการท้า รูปปั้นหรู ผู้สร้างสรรค์
ผู้ท้าให้ สวนแห่งนี้ มีผลิตภัณฑ์
เป็นแหล่งผัน ออกซิเจน เยือกเย็นนครา
Columbus Circle เจริญใจ
นักเดินเรือ ผู้ยิ่งใหญ่ ใจแกล้วกล้า
ลบความเชื่อ เมื่อค้นพบ อเมริกา
แต่หลงว่า คืออาเขต West Indeast
กาลก่อนนั้น หลงเชื่อกัน ว่าโลกแบน
ไปสุดแคว้น แผ่นสมุทร หลุดแดนสนิท
แม้นมีใคร ในแผ่นดิน สิ้นชีวติ
จักอุทิศ ร่างไหลไป ไม่คืนมา
Christipher Columbus จัดเรือพิสูจน์
ว่าไกลสุด เป็นไฉน ใคร่ค้นหา
กล้าเหลือใจ ได้ค้นพบ America
สร้างศรัทธา การค้นคว้า ค่าควรเมือง

(8) ตึกWorld Trade Center หลังเจอภัย
สร้างทรงใหม่ ชื่อใหม่ ในที่เก่า
จากแบบเดิม แฝดคู่ขวัญ ทุกด้านเทา
สร้างฝาใหม่ ใสวับวาว พราวแพรวตา
ชื่อ Workd Trade Center เจอความเศร้า

เหตุการณ์เก่า เศร้าหทัย ใจโหยหา
เปลี่ยนชื้อใหม่ ความหมายอื่น รื่นอุรา
เรียกใหม่ว่า New World Observatary
หลังคาป้าน ผันเป็นแหลม แซมเสียบฟ้า
สูงสุดสอย 100 ชัน้ ตระการศรี
มีลิฟท์ขึ้น ดาดฟ้าได้ ไม่ช้าที
ครึ่งนาที ที่ใช้ไป ไวว่องจริง
ค่าใช้จ่าย การใช้ลิฟท์ 30 ดอลลาร์
สมราคา ค่าขึ้นดู สู้ไม่วิ่ง
วิวรอบทิศ พิศแสงไฟ ได้ใจจริง
นี่คือสิ่ง จรรโลงใจ คลายระทม
หวังเพียงว่า คราต่อไป ภัยอย่ามี
สามัคคี ไมตรีจิต ปลิดขืน่ ขม
รู้ผ่อนหนัก ผ่อนเบา เข้าคลายปม
บนโลกกลม ใบนี้ คงดีกระไร
การแก้ไข ร่างกาย และชื่อตน
จักได้ผล ล้นหลั่ง ยังสงสัย
จักเปลี่ยนจริง ยิ่งสนอง ต้องเปลีย่ นใจ
ไม่เบียดเบียน ผู้ใด ได้ผลจริง

(9)จากนิวยอร์ค สูว่ อชิงตัน ผ่านฟิลาเดลเฟีย
ใช่ต้องเสีย เวลา แวะหาซักหน่อย
รูปปั้น George Washinton ท่านเลิศลอย

เมืองใหญ่น้อย คล้อยรวมกัน ท่านจัดการ
ยกให้ท่าน นั้นเป็น วีรบุรุษ
ทั้งคาบสมุทร สุดคณา ความกล้าหาญ
กลุ่มเหนือใต้ หลากหลายเผ่า เข้าร่วมงาน
ประกาศวัน Independence เน้นเสรีชน
ชมระฆัง ครั้งประกาศ ชาติรวมกัน
เคาะระฆัง ดังลั่น สนั่นถนน
บัดนี้ระฆัง แตกร้าว เขายังปรน
รักษ์ให้ชน รุ่นล่า ทัศนากัน
ชมรูปปั้น สถานที่ Rocky ซ้อม
แรงไม่ออม พร้อมเต็มที่ ฤดีมั่น
พร้อมขึ้นชก ยกมือหรา ท้าโลกันต์
จักฝ่าฟัน ขั้นแชมป์ด้วย มวยสากล
ประทับรอยเท้า Rocky ที่หน้าอาคาร
ศูนย์พัฒนาการ ผสานใจ ใฝ่ฝึกฝน
หมั่นพากเพียร เรียนให้มาก บากบั่นตน
พรแสวง แจ้งกมล คนสู้งาน
ทั้งสองหาญ บรรยายมา น่ายกย่อง
รุ่นหลังลอง ตรองดู ผู้สร้างสรรค์
มองแต่ดี มีคุณล้น ผลอนันต์
ผลของงาน อันจีรัง ยั้งยงยืน

(10)เสาร์ที่ 9เมษา มา Washington
อัครสถาน อลังการ อันเจิดจ้า
มาเพลิดเพลิน เดินชม รัฐสภา
เรียกกันว่า สภาCongress US Capital
เข้าอาคาร การตรวจเข้ม เต็มพิกัด
คนแน่นขนัด จัดเรียงคิว ริ้วขนาน
ชมวีดีทัศน์ ประวัติศาสตร์ ชาติมะกัน
กาลก่อนนั้น ผันเปลี่ยนปรับ ตราบบัดนี้
ในห้องโถง Rotunda หลังคากลม
ให้ได้ชม บุคคลส้าคัญ กาลก่อนนี้
มีชื่อเสียง เยี่ยงวีรชน คนรู้ดี
เป็นคนดี ศรีแห่งชาติ รัฐละคน
แต่ละรัฐ จัดรูปปัน้ บ้างรูปหล่อ
บางรัฐขอ ใช้หินอ่อน ก้อนใหญ่ล้น
สนนราคา ค่าจัดท้า ตามฐานะตน
เพียงบางคน ล้นพิเศษ Congressจ่ายฟรี
หนึ่งนั้นคือ หญิงลือนาม Rossa Park
ความดีจาก รักษ์การสู้ กู้สิทธิ์ผิวสี
เรียกร้องความ เสมอภาค รักสามัคคี
ชนผิวสลัว ทั่วอเมริกา ศรัทธาเธอ
ทั่วบริเวณ รัฐสภา โอ่อ่าตระการ
ทรงอาคาร ขนาดใหญ่ เกรียงไกรเสนอ
รอบอาคาร สถานที่ มาลีเลิศเลอ
สวยเสมอ เจอเดือนใด สดใสทั้งปี ..

(11)George Washington สรรค์สร้างอเมริกา
ใช้วิริยะ มากมาย กว่าได้ผล
จวบถึงวัน ลั่นระฆัง ดังทั้งสกล
อเมริกันชน ล้นรัก นักปกครอง
ท่านบากบั่น ฝ่าฟัน การรวมใจ
เมืองน้อยใหญ่ หลายเผ่าพันธุ์ ฆ่าฟันสยอง

คนหลายหลาก จากยุโรป รบเลือดนอง
เหล่าเจ้าของ ก่อนเก่า เขาสู้ตาย
คนท้องถิ่น อินเดียนแดง แกร่งและกล้า
ขึ้นหลังม้า คว้าขวาน หาญศึกใหญ่
แต่สุดท้าย ล้มตายเกลื่อน เหมือนวัวควาย
สู้สุดใจ แต่ต้องพ่าย หอกปลายปืน
หลังไล่ล่า จนชาวพารา ล้าแรงสู้
คนหลายหมู่ ผู้อพยพ พบศึกอื่น
เกิดรบรา ฆ่าฟัน ลั่นเสียงปืน
แสนระทม ขมขื่น กลืนไม่ลง ...
อนุสาวรีย์ Washington เห็นกันชัด
สิ่งประกาศ คุณความดี ที่สูงส่ง
ในธนบัตร ดอลล่าร์ หน้าท่านทรง
เพื่อเสริมส่ง ด้ารงไว้ ในความดี
วีรบุรุษ สุดบูชา หาใดเปรียบ
ในท้าเนียบ คนสร้างชาติ ผงาดศรี
อเมริกันชน คนรุ่นหลัง ต่างซึ้งฤดี
คุณความดี ที่ท่านให้ เกรียงไกรตระการ

(12)ผลงาน Sculpting
ของยอดหญิงTussaud
จัดโชว์ไว้ท่ี Washington DCศรีวิไล
เธอท้าได้ เหมือนจัง ดั่งมีชีวิต
ชื่อเดิมเธอMarie Grosholtzยามอ่อนวัย
อายุได้ เพียง6ปี มีผลผลิต
สามารถปั้น หุน่ ขีผ้ ึ้ง ซึ่งเธอคิด
งามวิจิตร พิศจุดใด ไร้ที่ติง
พระเจ้าหลุยส์ท1ี่ 6 ทรงโปรดปราน
ให้Marie เป็นครูปั้น Sculpting
อยู่พระราชวัง Versailles สุขใจจริง
Tutorหญิง Royal Art ผุดผาดกระไร
เมื่อฝรั่งเศส เหตุปฏิวัติ รัฐบาล
เครื่องประหาร Guillotined สินคอหลาย
Madame ถูกบังคับ ปั้นหน้าคนตาย
เป็นเครื่องหมาย ว่าคนตาย คือใครกัน
เธอคือราช บริพาร ต้องประหารด้วย
แต่รอดม้วย ด้วยหน้ากาก จากการปั้น
หลังวิกฤติ ย้ายผลผลิต ของเธอทั้งนั้น
ไปด้วยกัน ทีL่ ondon ป้องกันท้าลาย
MadameTussaudโชว์ผลงาน อันยิง่ ใหญ่

แม้นว่าใคร ได้พานพบ ปรบมือให้
สร้างผลงาน ด้านความดี เปรมปรีเหลือใจ
น่าภูมิใจ คนท้าดี ต้องได้ดี

(13)Washington DC ศรีสุนทร
จราจร ค่อนข้างดี มีหลายอย่าง
ทั้งรถไฟ ใต้ถนน บนหนทาง
หลากเส้นทาง สร้างขวักไขว่ ไหลคล่องดี
สถานที่ ส้าคัญ ลัน่ ลือชา
รัฐสภา White House เคล้าแสงสี
Woshington monument เด่นชัดดี
เปล่งราศี ที่กลางเมือง กระเดื่องนาม
Abraham Lincoln memory
เด่นบารมี ศรีสง่า น่าเกรงขาม
คนหลากหลาย ได้ Equality ศักดิ์ศรีล้า
วีรกรรม ห้ามมีทาส มนุษยชาติเท่าเทียม
Library of Concress เด็ดเลิศล้้า
สร้างงดงาม อร่ามหล้า น่าเยือนเยีย่ ม
Madam Tussaudโชว์หุ่นขี้ผึ้ง ซึ่งท้าเทียม

ผลงานเยี่ยม เทียบของจริง ยอดยิง่ จัง
รถเมล์ใหญ่ หลายเส้นทาง หลังคาเปิด
นั่งหน้าเชิด เพลิดเพลินใจ เห็นไกลกระจ่าง

สไตล์Hop on Hop off ชอบใจจัง
มีคนนั่ง บรรยาย เข้าใจกัน
ถนนหนทาง กว้างใหญ่ มีไม้ประดับ
งามระยับ รับมุมมอง ผ่องสีสันต์
เห็นความตระการ บ้านเขา เราร้าพัน
อยากสร้างฝัน บันดาลให้ ไทยเทียมเธอ

(14) Hollywood สุดสวย ด้วยดารา
ตามมรรคา ตราไว้ชื่อ สื่อความหมาย
ผู้โด่งดัง ครั้งแสดง รู้แจ้งใจ
ประทับไว้ เห็นทัว่ ไป ยิ่งใหญ่จัง
Chainese thearter เธอให้ ใช้ลานกลาง
หน้าโรงหนัง ช่างแสดง แจ้งทุกอย่าง
ประทับรอย มือฝ่าเท้า ทั้งสองข้าง
รวมลายมือ ตัวอย่าง ประดังประดา
เดินเพลินดู รู้จักบ้าง ไม่รู้บ้าง
เพราะมีทั้ง ฝ่ายนักร้อง ก้องเวหา
ทั้งพระเอก ตุ๊กตาทอง ก้องนภา
ประทับตรา ว่าเขาคือ นักแสดง
ขึ้นยอดเขา เข้าพิพิธภัณฑ์ ดาราศาสตร์
มีโอกาส พินิจดู ได้รู้แจ้ง
ทั้งสุริยะ จักรวาล ด้านการแสดง
วิชาการ ขันแข็ง เคลือบแคลงคลาย
ชมป้ายใหญ่ Hollywood ผุดหน้าผา
ให้รู้ว่า มาสู่แหล่ง นักแสดงใหญ่
ได้ชื่นชม นิยมดารา คราเยาว์วัย
ช่างคลับคล้าย ใกล้ค้าว่า ฟ้าไม่ลมื
พลอยชื่นใจ ในผลงาน การสร้างสรรค์
ชื่อเสียงด้าน การแสดง แจงให้ปลืม้
มีผลงาน สรรค์สร้างดี ผีไม่ลืม
เทวดาปลื้ม ลืมไม่ลง ส่งเสริมคนดี

(15)จากHollywood รุดหน้า ฝ่าSan Fran
พักทานอาหาร ทีS่ anta Monica
แหล่งตากอากาศ ขนาดใหญ่ วิลัยตา
สุดสายตา อร้าอร่าม งามจับใจ
ชายหาดขาว พราวเสน่ห์ ท้าเลเหมาะ
เส้นทางจ้าเพาะ เลาะเลี้ยว เที่ยวชมได้
ณ ชายฝั่ง แปซิฟิก พลิกทุกข์ไป
ยลน้้าใส กรายลมเย็น น่าเอนกาย
จัดระเบียบ ตึกราม ตามชายหาด
ใช่ตัดขาด หาด-ที่อยู่ ควบคู่ได้
หาดส่วนหาด บ้านส่วนบ้าน ขนานไป
ถนนใหญ่ ให้อยู่กลาง ห่างปนเป
ฟุตบาท กว้างขวาง ทางเดินสบาย
ไม้ต้นใหญ่ รายริมทาง เสริมสร้างเสน่ห์
ปลูกดอกไม้ ใกล้ทางเดิน เพลิดเพลินทะเล
โอละเห่ โอละชอน ออนซอนกระไร
ยลชายหาด สะอาดตา น่าเมียงมอง
ไม่มีของ เกะกะ ปะปนใกล้
อยากให้เป็น เช่นหาดนี้ ที่หาดไทย
หัวหิน พัทยา ราไวน์ จักได้งาม
เห็นบ้านเขา ย้อนมองเรา รุกเร้าจิต
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สะกิดใจ ใครใหญ่ล้า
แก้ปญ
ั หา หาดทรายไทย ให้ใสงาม
ฟ้าสยาม จักงามสวย ด้วยมือเรา

(16)รุ่งเช้าผ่านSan simeon เวียนมาพบ
จุดสงบ พบเนืองแน่น Elephant seals
คืบขึ้นมา ตากอากาศ ดาษดาดิน
เต็มหาดหิน กลิน่ คาวเยือก เกลือกกลิ้งกัน
ฤดูกาล ผ่านไป ใบไม้ผลิ
เป็นคลาที่ ผิวแมวน้้า จ้าเปลี่ยนผัน
จากผิวเก่า เอาผิวใหม่ ใสเนียนมัน
วิธีการ ลอกคราบนั้น ขั้นเร้าใจ
ณ ชายหาด แห่งนี้ มีโขดหิน
Elephant seals อาศัยหิน ปลิ้นผิวได้
คลานจากน้้า ตร้าตากแดด แผดเผากาย
ผิวติดกาย แห้งเข้าที่ ปรี่ลงน้้า
ลงแหวกว่าย ให้ผิวกาย ขยายยุย่
คลานขุดคุ้ย ลุยหินทราย ให้กลายช้้า
เกลือกกลิง้ ตัว กลั้วขัดทราย หลายครั้งท้า
ผิวเปื่อยช้้า จ้าต้องพราก ออกจากกาย
ครบกิจกรรม ท้าผิวใหม่ ได้เวลา
กระดืบลา พื้นหาดทราย ไปน้้าใส
ชีวิตแดน Elephant seals ดิ้นต่อไป
ตื่นตาใจ ได้พบพาน ผ่าน Unseen
โลกกว้างใหญ่ คือมหา'ลัย ใหญ่ทสี่ ุด
มวลมนุษย์ สุดเข้าใจ ได้ทั้งสิ้น
เปิดกะลา ใฝ่ค้นคว้า เป็นอาจินต์
จักยลยิน กลิ่นสัจจะธรรม ล่้าเลอไกล

(17) ถึง San Francisco อักโขอลังก์
เมืองคับคั่ง พลังชน คนหลากชาติ
ผู้อพยพ Refugee และ Green cards
คนต่างชาติ ต่างภาษา มาปะปน
ภูมิประเทศ เขตนี้ มีควนเขา
ชื่นชมเขา เอาผังเมือง เลื่องลือล้น
ตัดถนน หนทาง อย่างแยบยล
ขนมวลชน ทั้งรถยนต์ และรถราง
ท้าถนน ที่กว้างใหญ่ ไว้หลายสาย
เส้นทางใหญ่ ให้ขนาน สานบนล่าง
และสายตัด จัดตัง้ ฉาก หลากหลายทาง
เหนือไปใต้ ตัดตรงจัง เดินทางสบาย
ถนนกว้าง ยาวใหญ่ กว่าใครเขา
มีการกล่าว เล่าขาน กันมากหลาย
คือถนน lombard ลาดชันกระไร
ไม่ว่าใคร มา San Fran ต้องการเยือน
ถนนLombard .Alcatraz.จัดแผนไว้
GoldenGate เขตสนใจ ใคร่กรายเคลื่อน
Swensen เป็นจุดที่ ฤดีเตือน
สุขใดเหมือน ได้มาเยือน ก่อนเคลื่อนคลาย
มาต่างถิ่น ได้ยินยล ล้นประสบการณ์
การบริหาร การจัดการ นั้นยิ่งใหญ่
ใคร่ได้เห็น ความสามัคคี พี่น้องไทย
พัฒนาไทย ให้รุ่งเรือง เลื่องลือที

(18)ยลสะพาน Golden gate สมเจตนา
ช่างโอ่อ่า น่าทึ่งใจ เกรียงไกรยิ่ง
ใช้เหล็กกล้า มหาศาล ตระการจริง
นับเป็นสิ่ง เชิดชู ผู้ก่อการ
ยามคิดการ สร้างสะพาน ค้านกันใหญ่
คิดได้ไง? ไม่มีทาง! สร้างไม่ได้~
ชมผลงาน สะพานแขวน แสนพึงใจ
ตอบโจทย์ได้ ท้าไม่ได้! หรือไม่ท้า?
หลังสะพาน Golden gate เสร็จสมใจ
สะพานใหม่ เกิดใกล้ ได้ใจล้า
คือสะพาน Beach bridge ผลิตติดตาม
ช่างงดงาม ยามเมียงมอง ต้องตาใจ
Alcatraz จัดสร้างไว้ ใช้กักขัง
คุกก่อสร้าง อย่างใหญ่โต รโหฐาน
บัดนี้ร้าง ห่างหาย กลายกิจการ
เป็นสถาน ที่ท่องเที่ยว ใช่เดียวดาย
เห็นกาลเก่า เขาท้ากัน ครั้งก่อนกาล
ไปดูงาน กันมากครัน ผลาญเงินหลาย
กิจพัฒนาไทย ไม่กล้าผลิต คิดอะไร?
หายไปไหน วิสัยทัศน์ อัดในกะลา?
ขออภัย ใช่โวยวาย ใจใคร่เห็น
ความอยู่เย็น เป็นสุขศรี ที่โหยหา
ขอคนดี ชอบแก้ไข ได้กรายมา
แก้ปญ
ั หา เป็นรูปธรรม ค้้าชูไทย

(19)ลา San Francisco โผล่HongKong
ก่อนบินตรง ขอลงพัก สักคืนหนึ่ง
กาลก่อนเก่า เราเคยมา ยังตราตรึง
ยังคิดถึง Tsingtao beer และ Dim sum
เห็น Hong Kong Airport ยอดพัฒนา
เอาหินผา มาถมทะเล เท่ห์เหลือล้า้
แก้ปญ
ั หา ที่ดินน้อย ด้อยดินด้า
แต่เขาท้า ได้สา้ เร็จ สมเจตนา
อีกแห่งหนึ่ง ฝีมือแน่ ไม่แพ้กัน
แหล่งทีผ่ ัน ผิวน้้า ด้วยหินผา
Narita Airport ยอดพัฒนา
แก้ปญ
ั หา ได้ผลแท้ แน่นอนจริง
เมืองSan Francisco โก้เก๋นัก
เขารู้จัก แก้ปญ
ั หา ศรัทธายิ่ง
ที่โนนสูง ฝูงชนมาก รักษ์พักพิง
จ้าเป็นยิ่ง คือเส้นทาง คมนาคม
คิดได้ไง ให้ถนน ขึ้นลงเขา
ทั้งยังเอา รถราง สร้างผสม
รถเมล์ไฟฟ้า มีมากมาย ได้ค้าชม
ไม่ซิ่งถล่ม ข่มเหงใคร เช่นไทยแลนด์
นิราศลัดฟ้า สู่เมกา ลากลับบ้าน
ประสบการณ์ พานพบมา ตรึงตราแน่น
ยังภูมิใจ ไทยคือไทย ใช่ดูแคลน
รักแนบแน่น แผ่นดินนี้ มิมีลืม

(20)ฉากสุดท้าย ใคร่อ้าลา เมกาก่อน
หยุดกานต์กลอน ข้อนขยาย สไตล์นิราศ
ไปที่ไหน ไกลบ้านเรือน เยือนต่างชาติ
จักไม่ขาด การร้าพึง ถึงถิน่ ตน
เข้าใจอยู่ ต้องรู้เขา และรู้เรา
ใช่โฉดเขลา เอาแต่ได้ แต่ใคร่เสริม
มนุษย์ทั่วถ้วน ล้วนใฝ่ดี นี้ทุนเดิม
หากช่วยเสริม เติมสิ่งดี มีทางเจริญ
การไขว่คว้า พัฒนาใด ให้มองคน
ต้องคิดค้น ถนนทางเท้า เขาไปคล่อง
บาทวิถี มีกีดขวาง วางสิ่งของ
ต้นไม้ต้อง ถูกตัดฟัน หวั่นสายไฟ ?
เอาสายไฟ ลงดิน ก็สิ้นฤทธิ์
ถึงคราพิชิต กิจจราจร ก่อนจะสาย
เปลี่ยนเสาไฟ เป็นต้นไม้ ให้ร่มสบาย
ต้องการใคร แก้ให้ที....พี่ คสช ?
บาทวิถี ที่ต่างระดับ ปรับได้ไหม ?
อย่าปล่อยให้ ท้าตามใจ ไม่ดีหนอ
ใครควรท้า กทม? หรือ คสช ?
หรือให้รอ ต่อไป ตามใจมัน !
นิราศร้าง ห่างหาย ไม่วายคิด
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สถิตใด อย่าหน่ายฉัน
ขอพรชัย ไขปัญหา ฟ้าประทาน
จรรโลงบ้าน ผ่านฟ้าไทย เกรียงไกรทวี

