(๑)นิราศร้าง ห่างสยาม นามประเทือง
ไปชมเมือง เรืองไร วิไลศรี
เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม เยอรมนี
เที่ยวครานี้ มีเจ้ามือ คือลูกรัก
ไม่ตั้งใจ ห่างแดนไทย ในยามนี้
ช่วงที่มี ข้อปัญหา น่าหน่วงหนัก
เนื่องจากรัฐ จัดกฎหมาย เรื่องใหญ่มาก
หลายคนทัก หลากคนโวย โอยปวดฤดี

รถกระบะ เก๋งแท็กซี่ มีข้อบังคับ
รวมคนขับ นับรวมได้ ไม่เกินสี่
รถแท็กซี่ มีผู้โดยสาร กันทั้งที
หากว่ามี โบกเกินสาม จะรับยังไง
อีกต้องมี สายเข็มขัด รัดประจา
นั่นด้วยความ หวังดี ที่ควรใคร่
ห้ามโดยสาร ด้านกระบะ จะมีภัย
โอยไม่ไหว ดอกจ้าวนาย ไม่มีตัง
การเดินทาง ทั้งก่อสร้าง จ้างเหมางาน
ยังต้องการ โดยสาร ด้านหลังบ้าง
ห้ามไม่ให้ นั่งในกระบะ จะจังงัง
หารถนั่ง อย่างไร ให้คุ้มทุน
ขอขอบคุณ ท่านนายก ปกป้องไว้
ยังยอมให้ นั่งในกระบะ ละเคืองขุ่น
หลังสงกรานต์ ทานทบทวน ควรการุณย์
ทั้งบู๊บุ๋น ทุนสังคม ต้องสมกัน
ขอความหวัง หลังสงกรานต์ วันกลับไทย
เขาจะได้ ไขขัดข้อง ประคองประสาน
รอกันหน่อย คอยก่อน อย่ารอนราน
วันสงกรานต์ ปีใหม่ไทย ใฝ่สามัคคี
หวนคะนึง ถึงสงกรานต์ เทศกาลใหญ่
วันเฉลิม ฉลองชัย ทาบายศรี
ประสาทพร ต้อนปีใหม่ ชื่นในฤดี
พม่าลาว เขาก็มี ประเพณีเดียวกัน........

(๒)แต่งกายสวย ด้วยชุดไทย ให้งามงด
น้อมประณต ประณมประณีต จิตเฉิดฉัน
พะเน้าพะนอ ก่อเจดีย์ทราย ในวัดกัน
ต่างสุขสันต์ สมานใจ ไหว้บุพการี
ขอพรพระ ละอบาย ใฝ่กุศล
อาบน้ามนต์ บนบาน สรรค์เสริมศรี
กราบพ่อแม่ และผู้ใหญ่ ให้พรสอนดี
ประเพณี ศรีสงกรานต์ เบิกบานฤทัย
กาลก่อนนั้น วันสงกรานต์ ใช้ลานวัด
มีลาตัด เพลงฉ่อย สอยกันใหญ่
การบรรเลง เพลงพื้นบ้าน สาราญบานใจ
เขาไม่ได้ ใช้รถกระบะ เกะกะจราจร
ปล่อยให้ทา ล้าประเพณี มีมานาน
จนเกิดการ ต้านกฎหมาย ให้ผันผ่อน
ขนบไทย หากเพี้ยนพ่าย สลายแน่นอน
ใคร่ไหว้วอน บวรศักดิ์ พิทักษ์หลักการ
ปีนี้เว้น เล่นสงกรานต์ เผ่นบ้านฝรั่ง
ลูกเราสั่ง จองตัว กลัวคับขัน
ตั๋วเครื่องบิน ถิ่นที่พัก พรักพร้อมครัน
จัดเอกสาร ผ่านวีซ่า ล่วงหน้าพอดี
มีเรื่องดี ที่อยากเล่า ชาวสอวอ
การยื่นขอ วีซ่า อย่าผิดที่
หากไปเที่ยว หลายประเทศ เขตแดนนี้
เจ้าหน้าที่ มีข้อบังคับ กากับไว้

ไปที่ใด หลายวันกว่า วีซ่ากงสุลนั้น
นี้สาคัญ มิฉะนั้น มันไม่ให้
นี่ไม่เหมือน คนต่างประเทศ เข้าเขตไทย
ทาได้ง่าย เพราะเมืองไทย ใจดีเกิน

(๓)ฉากประเดิม เริ่มนิราศ เนเธอแลนด์
ก่อนจากแดน แคว้นสยาม ยามแดดอ่อน
ตอนสายัณห์ หรรษา สุริยาจร
จับ Uber เผยอตะรอน สุวรรณภูมิ

ไปครั้งนี้ มีสิ่งใด ได้ชิดเชย
ที่ไม่เคย พบเห็น เกณฑ์สรรเสริญ
จะบอกกล่าว เล่าความนัย ให้เพลิดเพลิน
หากบังเอิญ เขินขัดใจ อภัยให้ที

ถึงที่หมาย เอ๊ะทาไม วุ่นวายนัก
คนไขว่คลัก ลักษณ์ไม่สม อารมณ์กลุ้ม
คนหลายพัน หวั่นวิตก อกร้อนรุม
จับเป็นกลุ่ม สุมรุมถาม ความเป็นไป
ได้ความว่า ต้องการเจอหน้า หัวหน้าทัวร์
ชวนไปทั่ว ให้ซื้อตั๋ว ชมดอกไม้
ซากุระ งดงามแสน แดนอุทัย
ถูกเหลือใจ จ่ายแปดพัน สี่วันถูกดี
แต่พอถึง วันนัดหมาย ไม่มีอะไร
ทัวร์อะไร ไม่มี flight ทาไงนี่
หลอกกันได้ ผลสุดท้าย จ่ายเงินฟรี
อะไรนี่ มีงี้ด้วย ซวยทั่วกัน.....
ไปยุโรป ครานี้ Family tour
ไม่ต้องกลัว ไกด์หาย ให้ใครหยัน
เช็คอินไว้ ทางออนไลน์ ง่ายดายครัน
การบินไทย ให้บริการ ทันใจดี
สิทธิ์โดยสาร ชั้นsilver เสนอนั่ง
กินของว่าง วางไว้ หยิบได้เต็มที่
ทั้งเครื่องดื่ม กับแกล้ม ของแถมดีิ
ตัวเรานี้ ชี้ป๋องเบียร์ แก้เพลียสบาย

นั่งBoing 777 สิบเอ็ดชั่วโมง
ตั้งเข็มตรง เป้าหมาย ไม่แวะไหน
มุ่งFrankfurt เปิดนิราศ วาดแผนไว้
หัวหน้าไกด์ ลูกชายเรา เขาพาดู
การบินไทย สมัยนี้ ดีเหลือใจ
ปรับลีลา มากมาย ให้ดูหรู
เสริฟไวน์ดี มีเติมให้ ว่องไวอยู่
หน้ายิ้มสู้ ดูดี มีรสนิยม
ตาจอกกัน ยันเที่ยงคืน ยื่นแก้วกลับ
ชื่นใจครับ รับบริการ อันเหมาะสม
ปิดไฟเคบิน หน้าต่าง บังแสงคม
พรุ่งนี้เช้า เราได้ชม เมืองเยอรมัน
น่าขื่นชม การบินไทย ได้ก้าวหน้า
เหิรเวหา นภากว้าง อย่างเข้าขั้น
บริหารดี มีผู้โดยสาร พลุกพล่านครัน
สายสาคัญ บ้านไทเรา ก้าวหน้าดี
(๔)ที่สิบสาม เมษา เพลาเช้า
เครื่องนาเรา เข้า Frankfurt บรรเจิดหล้า
สนามบิน กว้างและใหญ่ ไกลสุดตา
สมนครา วิศวกรรม นาเยอรมัน
ใช้เวลา รอท่ากระเป๋า เอาพอควร
ทุกคนล้วน กระเป๋าใหญ่ ได้งุ่นง่าน
ผู้โดยสาร เกือบห้าร้อย จาคอยนาน
ต่อจากนั้น เรียงแถวผ่าน ด่านเข้าเมือง

กว่าจะผ่าน ด่านได้ ซักไซ้หลาย
มาทาไม พักที่ไหน ใยทาเขื่อง
ตรวจเอกสาร หลักฐานที่พัก ซักหลายเรื่อง
เราชักเคือง เปลืองเวลา กว่าจะยอม
ที่จริงเล่า เขาก็ทา ตามหน้าที่
เรานี่ซี ที่อยากง่าย ไม่อ้อมค้อม
สมพันธ์คน หลากหลาย วินัยพร้อม
ความโอบอ้อม นอบน้อมไว้ ได้ใจดี
สนามบิน มีรถไฟ ให้บริการ
ไม่ต้องคร้าน ด่านรถเช่า เหล่าแท็กซี่
เส้นทางตรง ส่งศูนย์กลาง ค่อนข้างดี
สถานี Houptbahnhof หรอบหัวลาโพง
พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ห้า
เสด็จมา ที่แฟรงค์เฟิร์ท ประเสริฐส่ง
ทรงเอาแบบ สถานีรถไฟ ไปจรรโลง
เป็นหัวลาโพง ทรงคล้ายกัน แต่นั้นมา
จตุรัส Romerberg กลางเมืองเดิม
ที่แรกเริ่ม ศาลากลางเมือง เรืองโอ่อ่า
มีเทพี ยุติธรรม งามจับตา
ยืนสง่า หน้าศาลา ลานกลางเมือง
โบสถ์เก่าแก่ W.W.2 ดูตระการ
สูงตระหง่าน ด้านน้าMain เด่นลือเลื่อง
มีระเบิด มากมาย ทาลายทั้งเมือง
ไม่ระคายเคือง โบสถ์สักนิด นิมิตดี

ในเมืองนี้ มีรถราง ตั้งหลายสาย
รางมากมาย ขยายเส้นทาง ช่างถ้วนถี่
จราจรดี มีวินัย อันตรายไม่มี
เศรษฐกิจดี มีพัฒนาการ บ้านเมืองเจริญ
เห็นบ้านเขา ย้อนบ้านเรา เมาลืมตื่น
ทุกข์ยั่งยืน คืนสุขยาก มักหักเหิน
ทางมืดมัว สลัวโอกาส อานาจเกิน
หากหลงเพลิน อยู่อย่างนี้ เห็นทีมลาย
พระสยาม เทวาธิราช อาจหมดแรง
ความเข้มแข็ง แกร่งพลังใจ ใกล้เหือดหาย
ช่วยกันบ้าง สร้างบ้านนี้ ทวีเกรียงไกร
เพียงใส่ใจ ไทยคือไท ใช่ทาสอสุรี

(๕)ที่สบิ สี่ เมษา ฟ้าแจ่มใส
มุ่งตรงไป สถานีรถไฟ ใกล้ที่พัก
ณ ที่นี้ มีมากร้าน อาหารหลาก
คนทั่วไป ได้รู้จัก อยากลิ้มลอง
มีขาหมู เยอรมัน อันลือชื่อ
ไม่ด้อยคือ ไส้กรอกดี ไม่มีสอง
ขนมปัง black bread รสเด็ดCroissant
อีกทั้งของ คาวหวาน นั้นบานตะไท
คนเยอรมัน เขาเข้าขั้น ด้านอาหาร
มีเคล็ดการ หมักเนื้อใด ให้นุ่มได้
มีกุ้งเผา เป็ดย่าง ทั้งอบไก่
แม้นใครได้ ลิ้มลอง สองนิ้วชู
ผลไม้ จากหลายแหล่ง แพงพอได้
มาจากไทย คือกล้วยหอม หุ้มซองหรู
ทองหยิบทองหยอด ฝอยทอง ลองชิมดู
รสชาติสู้ เค้กโยเกิร์ต เลิศใช่เบา
เสร็จมื้อเช้า เช่ารถเก๋ง ตะเบ็งทั่วเมือง
ไปชาเลือง เมืองเก่าแก่ ชะแง้ริมเขา
เมืองนี้มี World herritage สมเหตุกล่าว
เมืองของเขา เสลาสล้าง ข้างน้าไรน์
ได้ลองจิบ ชิมไวน์ขาว เราเร้าใจ
สีสดใส ให้ความชื่น ระรื่นไฉน
สมที่เป็น Vine chateau โอ...ถึงใจ
นั่งรถไกล กินไวน์ดี มีสุขจริง

จากเมืองเก่า เข้าเขาสูง มุ่งCochem
เมืองที่เต็ม ด้วยไม้ใหญ่ มากมายยิ่ง
ชมปราสาท Burg Eltz ตื่นเต้นจริง
นี่คือสิ่ง มหัศจรรย์ ยันวันนี้
ใช้เปอร์โยต์ โผล่หลายแหล่ง แข่งกาลา
ใช้เวลา ฝ่าทั้งวัน ขะมันขะมี
ลูกสาวเรา เจ้าแกร่งจริง ยิ่งนารี
ซิ่งคราวนี้ หลายร้อยไมล์ ได้ใจจัง
เมืองเยอรมัน นั้นยิ่งใหญ่ ในวิศวกรรม
เมืองเรืองนาม ล้าวินัย ใช่เข้าข้าง
เมืองไทยนี้ ก็มีดี สดศรีสะอาง
ยังมีทาง สร้างบ้านเมือง ให้เรืองวิไล
ขอเพียงเรา เข้าใจกัน มั่นศรัทธา
องค์พุทธา พามงคล สู้คนได้
ใช้ความรู้ คู่คุณธรรม ค้าชาติไทย
อยู่หนใด ไทยคือไทย ไม่อายคน
(๖)รุ่งสุริยา สิบห้าเมษา ฟ้ามีฝน
เราสี่คน ด้นเดินมา หาเป้าหมาย
Hauphtbanhof Frankfurt เลิศวิไล
อยู่ใช่ไกล จากที่พัก สักเท่าใด
ซื้อตั๋วไว้ ให้ขึ้นรถไฟ แปดนาฬิกา
ถึงก่อนเวลา ยี่สิบห้านาที ดีใจหาย
ถามห้ามล้อ ก้อบอกว่า คันนี้ใช่
จึงขึ้นไป วางกระเป๋า เข้าที่พอดี

เหลือเวลา น่าถ่ายภาพ รับทราบไว้
ให้ลูกชาย เฝ้ากระเป๋า ของเราทั้งสี่
เราสามคน พ่อแม่ลูก ถูกใจสถานี
ลงไปที่ หัวรถจักร ชักภาพทันใด
ถ่ายภาพได้ ไวทันตา เพียงท่าเดียว
ไม่เฉลียว เส่ิยงนกหวีด จี๊ดเสียงใส
ไม่มีการ โบกธงเด่น เช่นเมืองไทย
ณ ทันใด รถไฟเคลื่อน เลื่อนลับลา
ตายละวา แก้วตา ข้าตกรถ
ของทั้งหมด อยู่บนรถ อดทางคว้า
เราสามคน จนหนทาง ย่างเจรจา
ประชาสัมพันธ์ ชานชาลา ช่วยข้าที
พนักงาน จัดการรถไฟ หยุดไม่ได้
บอกwifi โทรถึงลูกชาย ที่ไปรี่
ก้อติดต่อ กันไม่ทัน สัญญาณไม่ดี
แต่ยังดี ที่มีไลน์ ทักทายแทนไป
เจ้าหน้าที่ มีใจช่วย อานวยการ
ด้วยหลักฐาน ที่ลูกชาย ให้วินิจฉัย
ผิดครั้งนี้ เจ้าหน้านั้น คร้านเหลือใจ
ไม่ใส่ใจ ดูตั๋วว่า มาผิดคัน
คันที่นั่ง ทางลูกชาย ไปที่อื่น
ลูกชายยื่น ตั๋วให้ดู จึงรู้ฉะนั้น
รถอยู่ราง ถูกต้อง ของผิดคัน
ที่ถูกนั้น ต้องอีกคัน หลังคันนี้

เขายอมให้ ทางลูกชาย ย้ายกลางทาง
ไม่ต้องรั้ง ทั้งทวนทาง ห่างป่นปี้
ขึ้นรถใหม่ ไปColonge โน้นทันที
โชว์เจ้าหน้าที่ ว่าตั๋วมี ขี่ผิดคัน
ส่วนฝ่ายเรา เขาก็ให้ ใบรับรอง
ว่ามีของ และตั๋ว ตัวผิดด้าน
ได้ขึ้นรถ ที่ถูกขบวน จวนแจครัน
สื่อสัมพันธ์ กันได้ ทุกข์คลายทันที
เราสามคน ไปColonge จนปลอดภัย
ส่วนลูกชาย เปลี่ยนรถได้ ใช้ตั๋วชี้
ทั้งสี่คน ผจญกรรม แทบช้าฤดี
เคราะห์ยังดี ทางเจ้าหน้าที่ มีน้าใจ
คิดถึงการ จัดการ ด้านรถไฟ
เมืองเขาใช้ เทคโนโลยี ดีใจหาย
เรื่องลาบาก ยากแค่ไหน ก็คลายได้
ขอขอบใจ ในไมตรี ปรี่คุณธรรม
ยังคิดเล่น เป็นเมืองไทย เรื่องใหญ่แน่
หนทางแก้ คงแพ้พ่าย ใจชอกช้า
รถผิดคัน นั้นเราผิด จิตระกา
เราก็กรรม ตั๋วไม่มี ขี่รถยังไง
เล่ากันเล่น เป็นปัจจัย ได้ประสบการณ์
ผิดพลาดกัน หันแก้ไข ให้ตรงที่
ทุกปัญหา มีทางแก้ แม้ภัยมี
สติดี มีพลังใจ ภัยล้างลา........

(๗)จากFrankfurt เตลิดColonge ถนนรถไฟ
แล่นแสนไว สบายดี ลี้ปัญหา
ถึงสถานี ที่กว้างใหญ่ ใจกลางนครา
สองชั่วโมง แล่นตรงมา ถึงโคโลญจน์
มาพร้อมหน้า สกุล ต.ก็สุขใจ
คล้องแขนไป Wyndham พักแรมก่อน
โปรแกรมเที่ยว แลเหลียวสบาย ไม่รีบร้อน
เข้าพักผ่อน พอเหนื่อยคลาย ได้กรายชม
เมืองโคโลญจน์ คนเลื่องลือ คือวิหาร
สูงตระหง่าน ผ่านสงคราม ความขื่นขม
บัดนี้มี มนต์ขลังอยู่ เชิดชูชม
ตึกอื่นถล่ม ล้มมากมาย วิหารใหญ่ยังดี
มหาวิหาร แห่งโคโลญจน์ มวลชนศรัทธา
ยืนสง่า ท้าแรงลม สมศักดิ์ศรี
มาโคโลญจน์ คนทั้งผอง ต้องมาที่นี่
ชมบารมี ศรีวิหาร ตระการนครา
ใกล้วิหาร มีสะพาน Hohenzollern
ซึ่งเผชิญ สงคราม ตูมตามนักหนา
ถูกลูกระเบิด หลายครั้ง พังพาบลงมา
จมคงคา มหานที โศกีกระไร
หลังสงคราม World War 2 สู้ซ่อมแซม
หลายคนแจม แถมกุญแจ แปลความหมาย
ให้ความรัก สลักใจ ไม่เสื่อมคลาย
แม่กุญแจ ล๊อคแน่นไว้ ไม่ให้คลายรัก

สะพานยาว ราวครึ่งกิโล โชว์แม่กุญแจ
มากมายแท้ แม้ที่คล้อง ต้องแทรกหนัก
กุญแจทั้งหลาย กลายเกณฑ์ เป็นสัญลักษณ์
มีความรัก ต่อกัน มากมั่นไมตรี
พอบ่ายคล้อย ค่อยเดินเล่น เย็นลมผ่าน
ฟ้าตระการ สราญรมย์ สมศักดิ์ศรี
เดินลัดเลาะ เหมาะริมน้า งดงามดี
ชลที มีเรืองาม นาล่องสายชล
แสงสว่าง ทั้งสองฝั่ง ช่างงามตา
เรือใหญ่พา นักท่องเที่ยว เทียวหลายหน
รถไฟฟ้า ดื่นดาษดา นาพาชน
มองสายชล บนสะพาน ซาบซ่านฤดี
เห็นน้าRhien ใจคะนึง ถึงเจ้าพระยา
กว้างใหญ่กว่า ไม่เท่าไร ใยสดสี
น้าไม่ดา ซ้าขยะ พลาสติกไม่มี
ปัญหานี้ มีมานาน ราคาญเหลือใจ
ใครหนอกล้า มาเวนคืน ฟื้นริมน้า
เปลี่ยนเป็นทา หนทางเดิน เพลิดเพลินได้
วิถีชีวิต ติดริมน้า ยามนี้ละลาย
การค้าขาย ใช้ที่อื่น คงกลืนไม่ลง......เอย

(๘)16 เมษา ได้เวลา อาลาเยอรมัน
อยู่สามวัน ได้ประสบการณ์ อันสร้างสม
เมืองที่มี วิชาการ ตระการอุดม
ยังชื่นชม นิยมใจ วินัยเขาดี
ทริปวันนี้ มีแผนไว้ ไปฮอลแลนด์
อันเป็นแคว้น แดนสดใส วิไลศรี
นั่งรถไฟ จาก Colonge พ้น Germany
เช้าวันนี้ ไม่มีภัย รถไฟตรงเวลา
การรถไฟ ในเยอรมัน นั้นทันสมัย
พัฒนาไกล ใช้ IT ที่ก้าวหน้า
เปรียบบ้านเรา เก่าเก๋าแก่ แลเฒ่าชรา
วิสัยทัศน์ ซัดทอดมา ว่าอย่างไร
รถไฟไทย จะไปเมื่อไร ใช้ธงโบก
ธงเขียวยก อย่าตกใจ ให้รอได้
ยิ่งธงแดง แรงสนิท เลิศฤทธิไกร
อาจจอดไว้ ได้ทั้งวัน เพราะมันตกราง....55555
ด้านรถไฟ เยอรมัน นั้นตรงเวลา
ทั้งชานชาลา เวลาออก บอกกระจ่าง
หากเขามี ภาษาไทย ใส่ไว้บ้าง
ระบุหนทาง ข้างตัวรถ หมดเรื่องจริง....อิอิอิ
รถออกจาก Colonge แปดโมงเช้า
ขบวนเรา เขาแล่นตรง โค้งน้อยยิ่ง
ผ่านทุ่งกว้าง เกษตรกรรม งอกงามจริง
สรรพสิ่ง ยิ่งผลิตผล ยลงามตา

มองเห็นเตา ปฏิกรณ์ ปรมาณู
ตั้งมู่ทู่ อย่างข้างทาง ช่างน่าผวา
หากผิดพลาด อาจมีภัย กรายกล้ามา
สมควรหา พลังงาน สะอาดใช้
เกรงจะเป็น เช่นญี่ปุ่น กรุ่นกัมมันตภาพ
รังสีกาซาบ อาบผิวกาย อันตรายขยาย
พื้นที่มี แผ่นดินไหว ไม่ปลอดภัย
อาจจะกลาย เป็นยมบาล มหันตภัย
ที่ถัดมา พาพบพาน กังหันลม
เสาสูงสม รับลมนิด ผลิตไฟได้
พลังสะอาด จัดจากลม ภิรมย์ใจ
ความปลอดภัย ให้ประชา น่ายินยล
คาดเดาว่า กาลภายหน้า พัฒนาเริ่ม
เพื่อเพิ่มเติม เสริมสร้าง อย่างเป็นผล
ทั้งพลังลม พลังอาทิตย์ ผลิตเพื่อชน
หวังได้ผล งานวิจัย นาใช้สักที
รถแล่นถึง Amsterdam ยามเที่ยงวัน
หลังจากการ เปิดห้อง รับรองที่นี่
ไปเดินชม ลมพัดกังหัน ตามฝันสักที
สมฤดี ที่ได้เห็น เป็นบุญตา
เขากล่าวว่า ก่อนหน้านี้ มี Wind mill
รวมทั้งสิ้น กว่าเจ็ดร้อย ใช่ด้อยค่า
แต่บัดนี้ มีเปลี่ยนผัน ตามกาลเวลา
เครื่องจักรมา ทดแทนกัน กังหันช้าไป

ที่เหลืออยู่ ให้รู้ไว้ ในภูมิปัญญา
คนเก่าก่อน แต่ไรมา ปัญญาพอได้
ใช้พลัง จากธรรมชาติ ผุดผาดกระไร
คนรุ่นไหม คิดอย่างไร...กลับใช้แบบเดิม??

(๙)รุ่งสุริยา ฟ้าอาไพ ไขแสงทอง
บุปผาผ่อง มองสกาว คราวแรกผลิ
ได้เวลา ถลาร่อน ออนซอนพิศ
ตั้งเข็มทิศ พิชิตKeukenhof ตรวจสอบความงาม

เริ่มเดินทาง จากZaanse shans สถานพักแรม
ยามฟ้าแจ่ม แย้มนภา อุราฉ่า
นั่งรถไฟ ไปสักครู่ สู่Amsterdam
ลูกเดินนา ไปขึ้นรถ หมดจดแผนดี
รถตะบึง ถึงอุทยาน ผ่านว่องไว
เริ่มตื่นใจ เอ๋ทาไม มากมายอย่างนี้
ทัง้ รถบัส เก๋งจักรยาน ทั่วลานมาลี
ประมาณให้ดี น่าจะมี หลายพันคัน
กลุ่มผู้คน ล้นลาน ปานงานวัด
เขาให้จัด คิวยาว เข้าได้ทุกท่าน
ค่าเข้าดู ไม่รู้เท่าไร ลูกชายจัดการ
เขาจองผ่าน ทางออนไลน์ ว่องไวง่ายดี
Keujenhof สวนพฤกษชาติ สะอาดสวย
เต็มไปด้วย ต้นไม้ใหญ่ หลายVarieties
ที่เด่นดัง ทั้งโลกา เชิดหน้าที่นี่
คือมาลี ศรีTulip กว่าสิบสายพันธุ์
จัดวางดอกไม้ ทั้งในอาคาร ด้านลานแจ้ง
สถานแสดง ตาแหน่งดอกไม้ ไฉไลเข้าขั้น
สมถวิล ถิ่นดอกไม้ เกรียงไกรครัน
แหล่งลือลั่น ชั้นแนวหน้า ทั่วหล้าสดุดี

เขาบริการ ผังอุทยาน อ่านกันก่อน
ก่อนตะลอน ตะลุยตัว ทั่วพื้นที่
สวนกว้างใหญ่ ใกล้หมื่นไร่ เดินไหวก็ดี
หรือจะขี่ จักรยาน บริการมากมาย

อากาศหนาว ราวสามองศา มาลาพาเพลิน
เยื้องย่างเดิน เจริญหทัย ฟ้าใสกระจ่าง
ขึ้นไปดู กังหันลม ชมไม้ด้านข้าง
ชิมของว่าง ทั้งไอติม อิ่มท้องอิ่มใจ

เราสี่คน พ่อแม่ลูก ถูกใจใคร่เดิน
หวังเพลิดเพลิน เจริญฤดี มาลีไสว
ได้เลี้ยวซ้าย ย้ายไปขวา ก้าวหน้าร่าไร
ทาได้สบาย มองทางไหน ดอกไม้งามจัง

เข้าไปดู หมู่ดอกไม้ ตอนสายเก้าโมง
เราเจาะจง ชมดงมาลี ถึงสี่โมงบ่าย
เดินเพลินไป เจ็ดชั่วโมง หลงใหลมาลัย
คานวณได้ ใช้Pedometer เอ้อเฮอ...10กิโล
ยอมรับว่า สวนพฤกษชาติ บรรยากาศดี
สมศักดิ์ศรี มาลีแห่งชาติ ผุดผาดอักโข
ทั้งโลกา มาชมชี้ มีTulips show
ทั้งเด็กเล็ก คนโต อยากโผล่มาดู
มองให้ลึก นึกให้ดี มาลีเมืองไทย
ใช่อายใคร หลากหลายสไตล์ ดอกไม้งามหรู
เฟื่องฟ้าเสือโคร่ง คูนกัลปพฤกษ์ น่าศึกษาดู
แค่ปลูกอยู่ คู่ข้างทาง สร้างเสริมภูมิทัศน์
ทุกจังหวัด จัดต้นไม้ ให้สัญลักษณ์เมือง
มาลัยรองเรือง ทุกเส้นทาง ต่างตามถนัด
ปลูกแล้วซ่อม ให้เต็มแถว แนวแน่นขนัด
แสดงแมกไม้ ได้สารพัด น่าจัดซักที
อยากชวนปลูก พรรณไม้ สดใสหน้าบ้าน
ปลูกริมธาร ลานสาธารณะ คละเคล้าสี
เมืองจะสวย ด้วยแมกไม้ ไฉไลปฐพี
ชมมาลี ศรีไศล ไม่ไปไกลเรือน

(๑๐)ฤกษ์อุษา นภาอร่าม ยามอรุณ
มุ่งGiethoorn ละมุนสาเนียง เสียงสงบ
ชุมชนไฉไล ใคร่ทายทัก หากอยากพบ
ได้บรรจบ พบกันบ้าง ทางสายชล
ชุมชนแปลก แผกจากเวียง เสียงอึกทึก
ไม่ทาตึก สูงใหญ่ ห่างไกลถนน
บ้านโดดเด่น เย็นร่มไม้ ใกล้บ้านตน
ช่างแยบยล กลอุบาย ห่างไกลอัคคี
แต่ละบ้าน เรือนชานสวย ด้วยสถาปัตย์
ศิลปศาสตร์ หญ้าอัดหลังคา น่าสุขศรี
ทนลูกเห็บ เก็บสุ้มเสียง หลีกเลี่ยงฝนตี
กลวิธี หรี่เสียงดัง อย่างแยบยล
หมู่บ้านนี้ มีเรือไฟฟ้า ไปมาหากัน
หากต้องการ เดินทางไกล ออกไปถนน
นั่งเรือน้อย ลอยลานาวา ไปหน้าชุมชน
ลานรถยนต์ จอดที่นี่ ไม่มีเข้าบ้าน
หมู่บ้านใหญ่ ไกลหนทาง ข้างทะเลสาบ
บ้านเรือนรับ กับแผนผัง สร้างธารผ่าน
ทาหลายซอก ตรอกซอย ลอยถึงกัน
จราจร ทางน้านั้น เชื่อมกันมรรคา
บ้านแสนสุข ทุกวันนี้ มีนักเที่ยว
ทั้งมาเดี่ยว เที่ยวเป็นกลุ่ม รุมเยือนหา
นั่งเรือเล่น เป็นทิวแถว แจ้วจานรรจา
ส่งภาษา ทักทายมา ใฝ่คว้าสัมพันธ์

เที่ยวหมู่บ้าน Giethoorn อบอุ่นกายใจ
เช่าเรือไหล ลอยธารา น่าสุขสันต์
ทุกลาใช้ แบตเตอร์รี่ แรงดีครัน
เครื่องไม่สั่น เสียงไม่สะท้าน ราคาญผู้คน
ล่องเรือทั้งที ขอลองดี นั่งที่สาคัญ
เป็นกัปตัน กาปั่นน้อย ทาหรอยสักหน
บังคับเรือ คุมหางเสือ เรือเวียนวน
ปรับทางยนต์ ได้สักหน่อย....หรอยจังหู
จากหมู่บ้าน Giethoorn อบอุ่นจิต
เสี้ยวชีวิต ได้ชิดเพื่อน เยือนเพื่อรู้
โลกกว้างนี้ มีมากมาย ให้ไปดู
หากรู้อยู่ รู้ทางไป ได้ใกล้สิ่งดี
อาลาหมู่บ้าน ไร้ถนน ชนใช้เรือ
จะไปเหนือ ล่องใต้ ไม่ผิดที่
น้าบังคับ กากับมรรคา น่ารักดี
ชุมชนนที นี้อยู่เย็น เป็นสุขอุรา
บ่ายไปเยี่ยม หมู่บ้าน Velodam
หวังใจแจ่ม กลุ่มพื้นบ้าน ย่านร้านค้า
ลมโลมไล้ พระพายเฉียบ เยียบเย็นกายา
ไปจิบเบียร์ กันดีกว่า น่าฉ่าใจ
เย็นมากแล้ว ไม่แคล้วลา มาAmsterdam
ถึงย่าค่า ถลาเข้าซอย พลอยหลงใหล
เห็นอนงค์ ทรงโต ยืนโชว์เนื้อใน
หนุ่มมากหลาย กรายไปมา หน้าเมียงมอง

เราสี่คน ยลแล้วปลง เธอคงลาเค็ญ
หากเนื้อเย็น เป็นพวกเรา เศร้าหม่นหมอง
อยากได้ทรัพย์ อับทางไป ใช่ใจคะนอง
หวังคนดี มีคู่ครอง ฉลองสุขเทอญ
(๑๑)Rottendam คานี้ มีประวัติ
ข้อพิพาท เขาพระวิหาร นั่นชาติไหน
อยู่ในแคว้น แดนเขมร หรือในไทย
ต้องจาใจ ให้ศาลโลก ยกเป็นคดี

ประเทศนี้ มีศาลใหญ่ ใน The Hague
ที่ตั้งตัว เป็นพระเอก เขกข่มขี่
พวกแบ่งปัน สรรอานาจ บาทใหญ่ที่นี่
มีคดี ข้ามชาติ สิทธิ์ขาดของมัน
ทางด้านไทย มีบันได ใช้ขึ้นลง
ใครประสงค์ ขึ้นลงวิหาร ผ่านด้านนี้
ฝ่ายเขมร เป็นหน้าผา มรรคาไม่มี
ก่อนมีคดี เคยดีกัน ผ่านด้านฝ่ายไทย
ฝรั่งมังค่า มันชอบล่า อาณานิคม
เอาปืนใหญ่ บุกไล่ถล่ม ขมขื่นไฉน
ทั้งอังกฤษ ฝรั่งเศส อยากเด็ดดินไทย
ขอบพระทัย ในหลวงร.5 ทรงกล้าโรมรัน
ด้วยพระองค์ ทรงคบหา ซาร์แห่งรัสเซีย
จึงไม่เสีย อธิปไตย ให้ใครหยัน
อังกฤษยึดอินเดีย พม่า มลายัน
ฝรั่งเศสฟัน ลาวเขมร และเวียตนาม
พระเจ้าซาร์ ให้เว้นไทย ไว้กั้นกลาง
ให้ยับยั้ง ห่างไทย ไม่กรายกล้า
ฝรั่งเศส หยุดบุกล้า ตามน้าคา
ใช้ลาน้า แม่โขง เขตบ่งเอาเอง
เกิดเหตุคราว เจ้าสีหนุ ลุแก่อานาจ
อยากรุกเข้า เขาพระวิหาร หักหาญข่มเหง
ด้วยถือตัว อยู่ขั้วฝรั่ง ข้างมันนั้นเอง
จึงอวดเก่ง ไม่เกรงใคร หน่ายใจจริงแล

เกิดเหตุสมัย วัยยังเยาว์ เราฝังใจ
จอมพลสฤษดิ์ นายกไทย ไม่ยอมแพ้
ขออุดหนุน ค่าใช้จ่าย หากใครเหลียวแล
ขอเพียงแค่ คนละบาท จัดสู้คดี
แต่งทนาย ฝ่ายไทย ไปสู้ศึก
ยังราลึก ถึงหัวใจ ใสส่องศรี
ทนายความ ระดับโลก นายกเสนีย์
ท่านตั้งใจ ไปสู้คดี ณ ที่ The Hague
ไทยตอบความ ตามธรรมเนียม ประเพณี
พระวิหารนี้ มีรั้วกั้น แสนนานอเนก
ฝรั่งเศส ทาพิกัด ขาดตรวจเช็ค
ศาลกรุงเฮก เช็คแผนที่ ตามที่ฝรั่งทา
ตัดสินให้ ไทยพ่ายแพ้ แค่แผนที่
ได้เปรียบที่ มีเอกสาร การล่วงล้า
ก็มันมี เรือปืนใหญ่ ตามใจทา
นี่แหละกรรม ของประเทศ ด้อยพัฒนา
ทุกวันนี้ ยังข้องใจ ว่าใครชนะ
ไม่พบปะ กันดังเก่า เศร้าใจหนา
คือชัยชนะ ของผู้แพ้ นะกัมพูชา
ยุติการค้า พาวุ่นวาย สิ้นไร้ไมตรี
มาเที่ยวไกล ยังไม่วาย ใจขัดข้อง
ความขุ่นหมอง ของสองชาติ น่าบัดสี
มันจะมี ผลอย่างไร กับ AEC
ควรสามัคคี ิต่
ดี อกัน วิหารเชื่อมใจ

นิราศร้าง ระหว่างทาง ห่างRottendam
หลังจากค่า คืนนี้ ย้ายที่กันใหม่
ขอเวลา ฉะเบียร์ แก้เพลียหัวใจ
ต่อรุ่งเช้า เราเตรียมกาย เข้าไปBrussels
(๑๒)ถึงBrussels เที่ยวเดินเล่น Manneken
แหล่งที่เป็น ประวัติศาสตร์ ฉกาจไฉน
ยามเมื่อครั้ง ประดังสงคราม ลุกลามไป
ตึกรามทะลาย ไฟท่วมท้น จลาจลมากมี
มีคนร้าย จุดสายชนวน จวนถึงลูกระเบิด
เล่นเอาเถิด หากเกิดขึ้นได้ ฉิบหายป่นปี้
ขณะที่ไฟ เปล่งประกาย ไปตามสายนี้
เด็กหัวไว ได้ใช้ฉี่ หรี่ไฟร้ายลง
วีรกรรม ใช่น้อยนิด พิชิตระเบิด
ชนชูเชิด เทิดเด็กดี ราศีส่ง
เมืองพ้นภัย ได้เพราะฉี่ ความดีจรรโลง
เขาตกลง ทารูปปั้น รางวัลเด็กดี
จากManneken-pis ไปเพลินพิศ อดีต Expo

เขาทาโก้ โชว์ Atomium เยี่ยมเต็มที่
สัญลักษณ์เด่น เป็นสง่า น่าดูดี
นับเป็นศรี ที่Brussels เน้นเหลือใจ
เช้ายันค่า ออกเดินย่า ตามซอกซอย
เพลินใช่น้อย ปล่อยอารมณ์ ชมเมืองใหญ่
สองข้างทาง กลางถนน มีต้นไม้
เขาปลูกได้ สวยงาม อร่ามกระไร

ไม้สวยใส ไร้สายไฟ เกะกะทาง
เห็นการวาง ระบบสายใย ไว้ข้างใต้
เทคนิคนี้ หวังให้มี ในเมืองไทย
มีต้นไม้ ช่วยคลายร่อน ผ่อนสายลม
ชิมอาหาร จานอร่อย หอยแมลงภู่
เนื้ออู้ฟู่ ดูอวบขาว ราวขนม
ชิมหอยนิ่ม จิ้มชีสหน่อย อร่อยบรม
ขอชื่นชม เบียร์รสดี อิ่มหมีพีจัง

กรุง Brussels เป็นเมืองหลวง ของ Belgium

เรื่องตระเตรียม การขนส่ง โปร่งกระจ่าง
พูดภาษา ฝรั่งเศส เยอรมันมั่ง
การเดินทาง ค่อนข้างคล่อง คล้องจองกระไร
ทั้งรถไฟ รถราง และรถเมล์
มีเสน่ห์ เก๋ไก๋ ไปไหนก็ได้
ออกจากบ้าน ใช้จักรยาน ปั่นกันมากมาย
จอดทิ้งไว้ ใกล้สถานี สะดวกดีเช่นกัน
ทาง Bike lane แยกสัดส่วน ชวนให้ใช้
อันตราย ในการขี่ มิมีหวั่น
มีวินัย กันทั่วหน้า รถราอวยกัน
คงสักวัน มีเห็นกัน ในบ้านเรา
บ้านเรานี้ มีแต่เสียง อึกทึก
ใครจะนึก ถึงวินัย ให้อายเขา
สนทาไม เรื่องของใคร ใช่ของเรา
เฮ้อ...สู้เขา ให้ชนะ นะไทยแลนด์
(๑๓)รุ่งสุริยา ฟ้าอาไพ วิไลตา
ยามเคลื่อนคลา มาBrussel เด่นแสงสี
จวบฟ้าสาง สล้างสกาว อะคร้าวนที
แสงสุริย์ศรี ที่สาดส่อง ผ่องอุทัย
เช้าเข้าห้าง สั่งกาแฟ แลหรูหรา
เห็นราคา แววตาลุก เออ...ลูกกูจ่าย
กาแฟเช้า เข้าท่าดี คอฟฟี่กับไข่
หวนคิดไป ในก่อนกาล ท่าน Columbus

ด้วยความเชื่อ เมื่อก่อนมา ว่าโลกแบน
แล่นเรือใบ ไปสุดแดน แสนหวั่นหวาด
Columbus นักเดินเรือ เหนือความขลาด
เขาหาญจัด ออกเรือใบ ไปขอบฟ้า
แล่นเรือใบ ในสมุทร สุดขอบเขต
เขาสังเกต เห็นขอบฝั่ง ขวางข้างหน้า
จึงค้นพบ ความเป็นจริง สิ่งคาตา
สุดขอบฟ้า คือพื้นดิน ถิ่นกว้างไกล
ผลงานนี้ ชี้ให้เห็น เป็นอัศจรรย์
โลกเรานั้น แล่นเรือไป รอบโลกได้
สิ่งพิสูจน์ สุดกระจ่าง สร่างสงสัย
โลกทั้งใบ ใช่แบนราบ ทราบกันเร็วไว
ได้ชื่อเสียง เรียงนาม ความเก่งกาจ
ที่สามารถ ออกเรือไป ได้โลกใหม่
พวกอิจฉา ตาร้อน ค่อนแคะไค้
"ทาแบบนี้ ง่ายจะตาย ใครก็ทา"
เช้าวันใหม่ เขาเข้าไป ร้านกาแฟ
หลายคนแล และค่อนแคะ แปลเป็นขา
"ทาแบบนี้ ง่ายจะตาย ใครก็ทา"
กลายเป็นคา ยอดฮิต ติดปากคน
Columbus หยิบลูกไข่ ในร้านกาแฟ
ถามใครแน่ ตั้งด้านแหลมไข่ ไม่ล้มหล่น
ทุกคนลอง อย่างตั้งใจ ไม่ได้สักคน
เริ่มพร่าบ่น ยากจะตาย ทาได้ยังไง?

หยิบขวดเกลือ เทเกลือป่น บนโต๊ะอาหาร
เขาทาการ เกลี่ยเป็นกอง ลองวางไข่
ไข่ตั้งได้ ไม่ล้มลง เสียงส่งโวยวาย
"เรื่องแบบนี้ ง่ายจะตาย ใครก็ทา"
Columbus รับใช่ครับ สุภาพบุรุษ
การจะพูด อะไรไป ง่ายดายล้า
ข้อสังวรณ์ แต่ก่อนนี้ ใครคิดทา
ควรมีคา อวยชัย ให้คนซี
จบเรื่องไก่ ไปเรื่องเที่ยว เหลียวมองเมือง
ความรุ่งเรือง จากอดีต พิสิฐศรี
ออกไปเที่ยว เมือง Bruges สุดโสภี
ไปนั่งเรือ ชมวารี ฤดีสราญ
เมือง Brugeไซร้ ได้หยิบยก เป็นมรดกโลก
ต้องโฉลก ตามกฎเกณฑ์ เด่นกาลผ่าน
ตึกเก่าแก่ แลสมบูรณ์ เกื้อกูลกัน
น่าจะนา หลักการ บริหารบ้านเรา
บ้านไทยนี้ มีของเก่า กว่าเขามาก
หากใจรัก จัดทานุ เชิดชูกรุงเก่า
ยิ่งอาหาร การกินอยู่ เฟื่องฟูใช่เบา
สู้เมืองเขา ได้สบาย หากใช่ลองทา

(๑๔)ยี่สิบสอง เมษา มาเมืองBruge
นับเป็นจุด สุดนิยม ภิรมย์สมัย
เมืองเก่าโข UNESCO เธอสนใจ
มติให้ มรดกโลก โฉลกเมลือง
เก่าเอกอุ ลุอายุ 1,200 ปี
เป็นเมืองที่ รอดสงคราม คุกคามเขื่อง
ไม่ระคาย ภัยระเบิด เทิดคุณเมือง
นับเป็นเรื่อง น่ายินดี ที่ปลอดภัย
มาเที่ยวเล่น เผ่นอุตลุด รุดเร็วไว
มีรถไฟ ใช้ไฟฟ้า หลากหลายสาย
วิวข้างทาง ช่างภิรมย์ สมหทัย
มีแหล่งไฟ พลังลม เหมาะสมกาล
ทั้งยังิมี เตาปฏิกรณ์ ปรมาณู
ตั้งยั้งอยู่ คู่ฟาร์มวัว ไม่กลัวรึนั่น
พลังงาน ธรรมชาติ สะอาดกว่ากัน
คงสักวัน ผันปรมาณู สู่แสงอาทิตย์
เดินชมเมือง เรืองรอง สองข้างทาง
งามสล้าง พร่างพราวพรรณ สราญสฤษฏ์
ทุกอาคาร ถนนหนทาง สร้างด้วยอิฐ
ช่างนิรมิต ลิขิตเมือง รุ่งเรืองวิไล
ไปลงเรือ เหนือคลอง ล่องมองฝั่ง
บรรจงสร้าง อย่างละเมียด ละเอียดไฉน
งามลาน้า อร่ามทิวไม้ ใบแกว่งไกว
หงส์ฝูงใหญ่ คลอเคลียไซ้ ในธารา

กัปตันเรือ เมื่อแล่นไป ใช้ไมค์โม้
ฟังว่าโอ่ อวดความงาม ตึกรามเบื้องหน้า
ฟังไม่รู้ ดูไม่เข้าใจ ได้แต่ผงกหน้า
ทาทีท่า ว่าสบาย...ไม่พูดไทยนี่นา...5555
เรือนั่งไป ได้เวลา อัตรากาหนด
รวมทั้งหมด สามสิบนาที ไม่มีสาว่า
ระยะทาง นั่งเรือ เพื่อทัศนา
ได้มรรคา สี่กิโล โอ้โห...สุขใจ
ขึ้นจากเรือ นาเที่ยว เลี้ยวไปGlent
นี่ก็เป็น มรดกโลก ยกมือให้
รถเมล์รถไฟ รถราง ช่างขวักไขว่
เมืองเขาใช้ ป้ายIT ช่วยชี้เส้นทาง
เมืองนี้มี ลีลางาม อร่ามหล้า
ตึกสูงสง่า ท้าแรงลม ภิรมย์สล้าง
อาคารกว้าง หลังคาแหลม แซมเมฆบัง
เมืองเขาสร้าง ตึกแข็งแกร่ง รับแรงสโนว์
จากแดนGlent เผ่นรถไฟ ไปBrussel
เที่ยวเดินเล่น เห็นแสงสี ราตรีสุขโข
แวะLEON ภัตตาคาร อาหารจานโต
ที่เขาโม้ ว่ารสล้า ตามไปดู
หอยLEON ของอร่อย โอทอปร้าน
อย่าเดินผ่าน แวะทานหน่อย อร่อยอยู่
รูปภาพถ่าย คล้ายหอย แมลงภู่
แต่เนื้อฟู ดูขาวอวบ ควบด้วยชีสดี

จะเคี้ยวหอย อร่อยท้อง ต้องมีเบียร์
ไม่ให้เสีย รังวัด ซัดหน่อยซิ
เบียร์LEON ของเด่นร้าน เข้ากันดี
ชื่นฤดี มีเบียร์อร่อย หอยอวบขาว
หอยเมืองนี้ แสนดี ไม่มีโคลน
เขาว่าคน เลี้ยงหอย ปล่อยตามอ่าว
อุปกรณ์ แขวนหอยน้อย ลอยคล้ายราว
แต่บ้านเรา เอาแหล่งโคลน ปรนเปรอหอย

ไปต่างถิ่น กินของดี ประจาถิ่น
เพื่อยลยิน กลิ่นพื้นเมือง ได้เรื่องหน่อย
ไม่ใช่ชอบ แต่ของเรา ของเขากร่อย
เสริมนิดหน่อย เติมพริกนรก ยกมือเลย

(๑๕)ฉากสุดท้าย ได้เวลา อาลา Belgium
เมืองที่เปี่ยม สถาปัตยกรรม ล้าเลอหล้า
ได้พบเห็น สิ่งดีเด่น เป็นบุญตา
จาใจลา ด้วยเวลา ภาระที่มี
ประสบการณ์ อันตรึงใจ ในสามประเทศ
ได้สังเกต เหตุที่สวย อวยให้เห็น
สิ่งน่าหน่าย ถ่ายเทไป ไม่เข้าประเด็น
ปล่อยให้เร้น กระเด็นกระดอน ห่อนเยื่อใย
สิ่งดีเด่น เช่นเยอรมัน ชั้นแนวหน้า
คือบรรดา ยนตรกรรม ล้าสมัย
คุณภาพสูง รุ่งเทคโน โก้หรูว่องไว
ส่วนราคา แพงบรรลัย มีได้น้อยคน
สิ่งงามเลิศ เจิดนภา ฟ้าฮอลแลนด์
คนทั่วแดน แคว้นรอบโลก ยกมือล้น
คือTulip มองลิบลิ่ว เป็นทิวโพ้น
ชื่นกมล ยลสราญ ตระการฤดี
เยือนBelgium เมืองงามเทียม เทพนิยาย
สวยไฉไล หลายมุมมอง ต้องราศี
วีรกรรม ของเด็กน้อย ที่ปล่อยฉี่
คุณความดี ที่ป้องภัย ให้บ้านเมือง
ทั้งสามเมือง เรื่องวินัย ถูกใจนัก
เขารู้รัก ระเบียบวินัย ใช่คุยเขื่อง
การใช้รถ ใช้ถนน สนใจทั้งเมือง
เคร่งครัดเรื่อง จราจร ห่อนล่วงล้า

ถึงทางแยก ทุกจุด รถหยุดให้
ก่อนเคลื่อนไป ไม่มีคน สนใจข้าม
คนเดินเท้า ก็เข้าใจ ไม่ลามปาม
เขาจะข้าม เมื่อมีไฟ ให้สัญญาณ
จะซื้อตั๋ว หรือซื้อของ ต้องเข้าคิว
มองเป็นริ้ว ทิวขบวน ชวนสุขสันต์
หากเป็นกลุ่ม ชุมนุมมั่ว ตัวใครตัวมัน
สันนิษฐาน นั้นคือเหล่า ชาว..อะไร...5555
ขึ้นรถไฟ ใช้รถราง ช่างซื่อตรง
ยามขึ้นลง ส่งตั๋วแปะ เหราะแหระหาไม่
แม้ไม่มี ใครยืนดู ก็รู้แก่ใจ
ยังสงสัย เป็นเมืองไทย วุ่นวายละวา
ใคร่จะเห็น ประเด็นวินัย ในเมืองไทย
ใยเกิดได้ ลาบาก ยากนักหนา
ขาดวินัย ไม่มีทาง พัฒนา
ยังหวังว่า มาชาตินี้ คงดีไม่เบา
นิราศร้าง ห่างหาย กรายกลับบ้าน
จากไปนาน พานคะนึง ถึงบ้านเก่า
บ้านที่มี ญาติ เพื่อนเก่า เรามีเรา
คืนสู่เหย้า ที่เรารัก แหล่งพักใจ

