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ตรงหน้า

อะไรแบบไหนที่ทำให้แววตาเราเป็นประกาย  
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ฉัน เธอ

ฉันชอบเธอแค่ไหน

เธออาจไม่รู้

หัวใจที่หลงใหลเธอ

เป็นของฉันเพียงผู้เดียว

ความคิดถึง

ติดตรึง

อยู่ในตัวฉัน

ต่อให้ตอนนี้

ไม่มีเธอแล้ว

ก็ยังชอบเธออยู่ดี
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คำนั้น
 

คิดถึง

คิดถึงมาก

คำที่ถนอมไว้สุดหัวใจ

คือรัก

ฉันรักเธอ

คำที่อบอวลอยู่ในปาก

ขอให้กลายเป็นดอกไม้

กลิ่นหอม

และบทเพลง
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ดี

ดีจัง

พอพูดว่าด ี ฉันก็พลอยรู้สึกดีไปด้วย
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คำตอบในความรัก

เมื่อเห็นสิ่งที่ไม่สวยกลายเป็นสวย 

นี่ละความรัก

เมื่อรู้สึกชอบสิ่งที่ไม่เคยชอบ

นี่ละความรัก

เมื่ออดทนต่อสิ่งที่เกลียดได้เป็นครั้งแรก 

นี่ละความรัก

จนถึงที่สุด ที่สุดแล้ว ก็ยังรู้สึกแบบนั้น 

นี่ละความรัก
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วันที่ลมพัด

เขียนคำว่า เธอไม่คิดถึงฉันบ้างเลยเหรอ

ไว้บนก้อนเมฆ

ลอยคำว่า ฉันคิดถึงเธอเหลือเกิน! 

ไปตามสายลม 
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อุบาย

ร่างกายของเธอ

หอมฟุ้งกลิ่นดอกไลแล็กสีม่วง

ปากของเธอ

หอมละมุนกลิ่นดอกกล้วยไม้ป่าสีฟ้า

นัยน์ตาของเธอ

มีเปลวเทียนส่องประกายวับวาว

ทั้งหมดนี้คือกลโกง

คืออุบายที่ฉันไม่อาจต้านทานเธอได ้
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ความคิดถึง

เมื่อห้ามว่าอย่าไป ก็มีเส้นทางที่อยากไป

เมื่อห้ามว่าอย่าพบ ก็มีคนที่อยากพบ

เมื่อห้ามว่าอย่าทำ ก็มีอีกหลายสิ่งที่อยากทำ

นั่นละคือชีวิต

และความคิดถึงคือเธอ
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ตุ๊กตาขี้เหร่1 

ถึงจะขี้เหร ่ แต่พอมองไปก็ดูเพลินตา

ใบหน้าบูดเบี้ยวกับดวงตาเล็ก ๆ 

โธ่เอ๊ย นิด ๆ หน่อย ๆ 

ก็ตั้งท่าจะร้องไห้โฮ

ถึงอย่างนั้น เด็กน้อยเอ๋ย 

ฉันก็ยังรักเธอ

1 못난이  인형 (มนนานี อินฮยอง) แปลว่า ตุ๊กตาขี้เหร่ เป็นตุ๊กตาประเภทหนึ่ง 
ของประเทศเกาหลี วางขายและเป็นที่นิยมในช่วงปี  ค.ศ.  1970  - 1980 ส่วนใหญ่ 
มีลักษณะเป็นเด็กจ้ำม่ำ หน้าตาขี้เหร ่ และขี้งอแง – ผู้แปล
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การมีชีวิตอยู่

วันที่โหยหา ฉันวาดภาพ

วันที่ซึมเศร้า ฉันฟังเพลง

และคืนวันที่เหลืออยู่

ฉันเอาแต่เพ้อถึงเธอ
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คำภาวนาทุกเช้าค่ำ

คนแรกที่ฉันอ้อนขอคือเธอ

ชื่อแรกที่ฉันเรียกหาคือเธอเช่นกัน
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ยื่นให้คนหนึ่ง

คนหนึ่งยื่นให้คนหนึ่ง 

และคนหนึ่งยื่นให้อีกคน 

มองเธอเหมือนมองเด็กน้อย

หน้าผากยู่ย่น

ริมฝีปากเม้มแน่น

มีเรื่องไม่สบายใจอยู่สินะ

มองเธอเหมือนมองดอกไม้
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หิมะแรก

ไม่เห็นเธอมาหลายวัน

จนหัวใจโหยหา

เมื่อคืนวานนี ้ กลางดึกที่มืดครึ้ม

หัวใจที่เฝ้าคิดถึงเธอ

มืดหม่นยิ่งขึ้นอีก

ความคิดถึงทุกค่ำเช้า

หัวใจที่เฝ้ารอคอย

ความรู้สึกเศร้าหมอง

กลายเป็นละอองหิมะโปรยปราย

หัวใจสีขาวของเธอ

โอบกอดฉันไว้
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เกาะ

ฉันกับเธอ

บนถนนที่เราปิดตาจับมือเดินมาด้วยกัน

เธอหายไปจากข้างกายฉัน 

ได้อย่างไรกัน

เพราะไม่รู้เส้นทางให้หวนคืน 

ที่ตรงนี้จึงมีแค่ตัวฉันที่ร่ำร้อง
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ความรู้สึก

หางตาของเธอรีเรียว

คล้ายดวงจันทร์เสี้ยว

นัยน์ตาของเธอ...ดูหม่นเศร้า

รูปร่างของเธอค่อนข้างเล็ก

เหมือนผลแอ๊ปเปิ้ลเขียว

หุ่นของเธอ...ช่างบอบบาง

คำตอบของเธอดังแผ่วหวิว

ดั่งสายลมยามเย็น

น้ำเสียงของเธอ...ฟังแล้วเงียบเหงา 

ถึงกระนั้นฉันก็ยังชอบเธอ
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ดอกไม้ของกันและกัน

พวกเราคือดอกไม้

และคำอธิษฐานของกันและกัน

เวลาฉันไม่อยู ่

เธอเองก็เฝ้าคิดถึง

และอยากเจอกันใช่ไหม

เวลาฉันเจ็บปวด

เธอเองก็คงกังวลใจ

ภาวนาให้หายดีอยู่สินะ

ฉันเองก็เช่นกัน

พวกเราต่างเป็นคำอธิษฐาน

และดอกไม้ของกันและกัน
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ขอร้องละ

ไม่นานเท่าไหร ่ ขอแค่เล็กน้อย

ไม่มากเท่าไหร ่ ขอแค่น้อยนิด

อยากนั่งอยู่ข้าง ๆ เธอ

อีกสักพัก

ทำไมกลายเป็นคนแบบนี้

ฉันเองก็ตอบไม่ได้

ขอแค่เห็นใบหน้าของเธอที่เฝ้าคิดถึง

ก็พร้อมจะลาจาก

ขอแค่ฟังน้ำเสียงของเธอที่อยากได้ยิน

ก็พร้อมจะลากลับ

ฉันคือดวงดาว ที่ทอแสงในค่ำคืนมืดมิดอย่างเดียวดาย

ฉันคือสายลม ที่พัดผ่านภูเขาเงียบสงัดอย่างโดดเดี่ยว

ขอแค่ได้เห็นใบหน้าเปื้อนยิ้มของเธอ 

ได้ยินเสียงแผ่วหวานของเธอ

ฉันก็จะจากไปในทันที

ดังนั้นขอร้องละ ให้ฉันได้พบเธอ

ทำไมกลายเป็นคนแบบนี้

ฉันเองก็ตอบไม่ได้
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ดอกไม้จ๋า สวัสดีจ้ะ

เวลาทักทายดอกไม้ทั้งหลาย

ดอกไม้จ๋า สวัสดีจ้ะ! 

แต่ไม่ควร

เอ่ยทักดอกไม้ทั้งหมด

ในคราวเดียวกัน

ลองมองดอกไม้ทีละดอก

แล้วพูดว่า

ดอกไม้จ๋า สวัสดีจ้ะ! สวัสดีนะ! 

เอ่ยทักทายแบบนี้ละ

ยุติธรรมที่สุด
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ความสวย

ลองเพ่งมองบางอย่างดูสิ

แบบนั้นนั่นละ

แล้วทำความรู้จัก

สิ่งที่ตัวเองจ้องมองอยู ่

การจะเห็นว่าตัวเองสวย

ต้องเริ่มจากรู้จักตัวเองก่อน
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คำอ้อนวอนต่อพระเจ้า

ขอให้ทุกสิ่งที่งดงามและยังเหลืออยู่

เกิดขึ้นจริงด้วยเถิด

ขอให้ลูกได้เจอคนด ี ๆ  

ที่มีโอกาสพบเจอกันอีก

ครั้นเอ่ยคำว่าเอเมน 

ใบหน้าของเธอลอยวูบขึ้นมา

ฉันสะดุ้งตกใจ

จนเผลอลืมตาขึ้น
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ถึงเธอ

ในบรรดาคำที่ฉันพูด

บนโลกนี้

ฉันอยากให้เธอได้ยิน

ถ้อยคำอ่อนหวานที่สุด 

ในบรรดาสิ่งที่ฉันคิด

บนโลกนี้

ฉันอยากถ่ายทอดความคิด

แสนวิเศษให้เธอรู้

ในบรรดาสีหน้าที่ฉันแสดงออก

บนโลกใบนี้

ฉันอยากเผยสีหน้า

อ่อนโยนที่สุดให้เธอเห็น 

เหตุผลเรียบง่ายและจริงใจ

เพียงแค่ฉันรักเธอ 

จึงอยากเป็นคนดีที่สุด

ที่คอยอยู่เคียงข้างกัน
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เขียนไว้บนดวงตา

เขียนไว้บนดวงตา

ว่าฉันรักเธอ

จึงไม่อาจไปจากโลกงดงามใบนี้ได้

อย่างง่ายดาย
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จนถึงที่สุดแล้ว

การได้มองใบหน้าเธอคือความยินดี

การได้ยินเสียงเธอคือความชื่นใจ

การได้สบนัยน์ตาเธอคือความปลื้มใจ

จนถึงที่สุดแล้ว

การได้ฟังเสียงเธอและนั่งลงข้างกัน 

คือความสุขเบา ๆ 

การมีเธออยู่บนโลกใบนี้

เป็นเหตุผลให้ฉันมีชีวิตอยู่ต่อไป


