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ACT ONE
               (ข้างหลังเวทีผับดรีมแลนด์)

No. 1 Opening Act 1 Revised 19 September 2012

หมู่สาวบาร์ ,จีจี้ ,เอนจิเนียร์     
(Vocal Score หน้า 1)

:หมู่สาวบาร์ สาวงามคนใดคือมิสไซ่ง่อน
:เอนจิเนียร์ ตัวฉันคือคนสร้างมิสไซ่ง่อน
:จีจี้ ไหนล่ะลูกค้าไม่มาเหมือนก่อน
:เอนจิเนียร์ ไม่ต้องเว้าวอน เตรียมตัวทำงาน
:จีจี้ เริ่มมาบางตาทุกที.ไอ.จี
:เอนจิเนียร์ เหลือพออยู่น่า ใกล้จะมาแล้วนี่
:หมู่สาวบาร์ เราต้องเชื่อเอนจิเนียร์แสนดี
:เอนจิเนียร์ สาวน้อยหน้าใหม่สุด หาชุดใส่ [ร้อง] เซอร์ไพรส์ [พูด]

[สดซิง มาจากบ้านนา [พูด
:จีจี้ ขอร้องเลิกเล่นบทเด็กใสซื่อ
:หมู่สาวบาร์ อุ๊ย หนูไม่เคย ไม่เคย ไม่เคย

:เอนจิเนียร์ ให้ไว ให้ไว ให้ไว
ไม่ต้องชักช้าร่ำไร
ย้ายก้นไปขึ้นเวที
ทำงานทำเงินเร็วซี่

:หมู่สาวบาร์ สาวงามคนใดคือมิสไซ่ง่อน
:เอนจิเนียร์ เขาว่าไซ่ง่อนคงยังไม่ล่มแต่ฉันไม่เชื่อ
:หมู่สาวบาร์ ฉันสิต้องได้เป็นมิสไซ่ง่อน
:เอนจิเนียร์ ยิ่งช้ากะหรี่พวกนี้ราคายิ่งตกจนไม่เหลือ

ต้องรีบวิ่งหาวีซ่า แล้วขึ้นเรือไปให้พ้น
ฉิบหายแม่งมาแล้วนั่น
เราเอนจิเนียร์ไม่หวั่น
เร็วสิอีง่อย ให้กูคอยไล่ทุกวัน

:หมู่สาวบาร์ ได้เลย
:เอนจิเนียร์ ดูสิว่าใครมากันเป็นกองพัน
:หมู่สาวบาร์ มาแล้ว
:เอนจิเนียร์ รีบคว้าให้ทัน ไปประชันโชว์ของดี
:หมู่สาวบาร์ เต็มที่
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:เอนจิเนียร์ อาจได้สักคนพาให้ไปพ้นที่นี่
ชุดแม่บ้านหรือไง
[อ๋อ นั่นเจ้าหญิงคนใหม่ ใช่แล้ว [พูด
เจ้าหญิงต้องคอยเอาใจเจ้าชาย
เล่นหูเล่นตามารยามากมาย
เพื่อแนบเนื้อนางผู้ชายพร้อมจ่าย

ให้ไว ให้ไว ให้ไว
ขืนช้าเดี๋ยวไม่ได้การ
รีบร้องไม่ต้องยื้อนาน
[อย่างนั้น ทุกคนพร้อม [พูด
ดรีมแลนด์...เวลคัมทู

-------------------------
        
              (ผับดรีมแลนด์)

No. 2 The Heat Is On in Saigon  Revised 30 August 2012

ฟีฟี่ ,โดมีนีก ,จีจี้ ,อีฟวอนน์ ,อีฟเว็ตต์ ,มีมี่ ,คิม ,หมู่ชาย ,คริส ,จอห์น ,เอนจิเนียร์
(Vocal Score หน้า 10)

:หมู่ชาย เร่าร้อนเหลือเกินในไซ่ง่อน
สาวๆ ร้อนแรงกันน่าดู
นางนึงในที่นี้ต้องเป็นมิสไซ่ง่อน
ใครกันล่ะจะได้เธอที่พวกเราลุ้นกันอยู่
เร่าร้อนเหลือเกินในไซ่ง่อน
ไม่ต้องสนใจเรื่องสงคราม
ไม่ถามไม่เล่าไม่อยากรู้...

:เอนจิเนียร์ เฮ้ มิสเตอร์คริส มิสเตอร์จอห์น
ขอเชิญร่วมชิงมิสไซ่ง่อน

:จอห์น ของขวัญให้คริสวันอำลา หาคู่นอนให้สักราย
:คริส โคตรไร้สาระเลยเพื่อนรัก ฉันจะอ้วกแล้วว่ะนาย
:จอห์น/เอนจิเนียร์/คริส เร่าร้อนเหลือเกินในไซ่ง่อน
:จอห์น ถ้าเขาไม่ไล่เราไปก่อน ฉันขอเลี้ยงหญิงให้กับนาย
:คริส แค่เลี้ยงเหล้าฉันก็ได้
:เอนจิเนียร์ ได้เวลาโชว์แล้ว จากไฮฟองจรดปากแม่น้ำโขง [พูด]

ขอเชิญท่านพบกับบรรดาสาวงามที่สุดในไซง่อน
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:มีมี่ ดูชุดของฉัน มันเย้ายวนชวนใจชาย
:อีฟเว็ตต์ มันแนบเนื้อน้อง ใครได้มองคงใจวาย
:อีฟวอนน์ ถ้าเห็นด้านหลัง พี่คงคลั่งจนใจหาย
:โดมีนีก จะให้ดูอาวุธสงครามแสนล้ำค่า
:ฟีฟี่ ของฉันอลังการยิ่งกว่า
:หมู่ชาย น้องฉันพร้อมรบทุกเวลา

เร่าร้อนเหลือเกินในไซ่ง่อน
ไม่ต้องพูดเลยเรื่องเข้าป่า ถึงเวลาค่อยว่ากัน
ขอบ้าซักครั้งน่ะคืนนี้ เสียเงินฟรีก็ช่างมัน

:เอนจิเนียร์ ท่านสุภาพบุรุษครับ ขอเชิญพบกับดาวยั่วตัวแม่จากฮานอย [พูด]
มิสจีจี้ เวิน ตรัน

:จีจี้ ถ้าได้ลงเพลย์บอย ต้องทำเธอตาลาย
ติดขึ้นข้างฝา ปักเข็มหมุดเข้าบั้นท้าย
ถ้าเราได้เคียงคู่ จะพาสู่จุดหมายสุขสมใจ
สร้างฝันวิมานในฉิมพลี

:เอนจิเนียร์ ยิ่งซื้อสลากยิ่งโชคดี
ชนะแล้วได้เธอฟรีๆ

:คริส ผู้หญิงหาง่ายในไซ่ง่อน
เคยชอบมั่วกันจนเมามาย หญิงข้างกายไม่ซ้ำเลย
ทำไมวันนึงกลับเปลี่ยนไป ไม่เห็นดีเหมือนที่เคย

:เอนจิเนียร์ คิม...เอาละหนูๆ ขอทางให้ของสดซิงจากบ้านนาหน่อย [พูด]

:คิม เพิ่งมาทำงาน ไม่รู้เรื่องสักเท่าไร
ถ้าหากทำพลาดพลั้ง ขอทุกท่านจงอภัย
อาจจะพูดจาไม่รื่นหูอย่างกับใคร
แต่ฉันเองมีฝันสวยงามแสนมากมาย
จากใจเต็มเปี่ยมพร้อมจะให้

:คริส เฮ้ จอห์นรู้ไหมเธอเป็นใคร

:หมู่ชาย นี่พวกเวียดกงล้อมเข้ามา
ไม่แน่ว่ามันจะแค่วันหรือชั่วโมงที่เหลืออยู่
จะเป็นพรุ่งนี้ก็ไม่รู้ ขอใช้มันให้คุ้มค่า

:(ยกเว้นคนที่มีชื่อ)ทุกคน คืนนี้พวกเราจะดีต่อกันให้หมดหัวใจ
ลืมเรื่องเวียดกง เรื่องภัยที่รุกคืบตรงเข้ามา

:หมู่ชาย มีมี่ จีจี้ อีฟเวท หรืออีฟวอน
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ขอแค่ซดเบียร์สักแก้วแล้วมาเลือกมิสไซ่ง่อน
:เอนจิเนียร์ อีฟวอน อีฟเว็ท มีมี่ ฟีฟี่ คิม จีจี้ [พูด]

ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน จากผลคะแนนโหวต
มิสจีจี้ เวิน ตรัน ได้รับเลือกให้เป็นมิสไซ่ง่อน

:หมู่ชาย เร่าร้อนเหลือเกินในไซ่ง่อน
อะไรก็ดูไม่แน่นอน
ยังไงก็ตามทีขอปาร์ตี้ไว้ก่อน
ในคืนอำลาอันเร่าร้อน

:เอนจิเนียร์ และผู้ชนะได้ครองสาวน้อยคนนี้ไปทั้งคืนได้แก่ [พูด]
:จีจี้ หมายเลข [พูด] 66 ค่ะ

นะ พาฉันกลับไปอเมริกาด้วย พาฉันกลับไปอเมริกาด้วยนะ
:.ไอ.จี อะไรนะ
:จีจี้ ฉันเป็นเมียที่ดีได้นะ
:.ไอ.จี จะบ้าเหรอ
:จีจี้ ไอ้คนใจดำ
[เดินจากไป เอนจิเนียร์ผลักจีจี้ลงที่เก้าอี้.ไอ.จี]
:เอนจิเนียร์ ไม่มีอะไร อีนี่มันชอบ [ตบจีจี้] อย่ามากเรื่องนักนะอีดอก [พูดกับจีจี้]

-------------------------

No. 3 The Movie in My Mind  Revised 20 August 2012

หมู่สาวบาร์ ,คิม ,จีจี้
(Vocal Score หน้า 25)

: จีจี้ วางมาดพระเอกดูงามสง่า
ที่แท้ก็เด็กไม่มีน้ำยา
ฉันรู้พวกนี้ไม่มีหัวใจ
แต่เมื่อได้เจอทีไรภาพเดิมก็ลอยขึ้นมา

ภาพหนังบนจอแสนงาม
ภาพฝันที่คอยตามหา
ทุกตอนติดตรึงสายตา
ไอ.เมื่อมาอยู่ในอ้อมแขนจี.
หนีโลกนี้ หนีให้ไกล

ภาพฉายวนซ้ำร่ำไป
สวยงามพร่างพรายเต็มจอ
เขาพาเราไปนิวยอร์ค
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มีเงินมากมายให้ใช้
ลูกๆ วิ่งซนวุ่นวาย
กินไอศครีมมากมาย
คล้ายดังในฝันสดใส
ฝันที่ต้องตามต่อไป...มอง
ภาพหนังที่ใจใฝ่หา

:คิม ไม่คิดมากมายทำใจให้ลืม 
ก็แค่เต้นรำและชวนเขาดื่ม
เขาแค่ย่ำยีได้เพียงร่างกาย
ชอกช้ำกล้ำกลืนเพียงไรเพ่งมองเห็นภาพฉายมา

คิม หมู่หญิง
วางมาดพระเอกดูงามสง่า

ภาพหนังบนจอแสนงาม ที่แท้ก็เด็กไม่มีน้ำยา
ภาพฝันที่ตามไขว่คว้า จ่ายค่าชั่วโมงแล้วก็แยกทาง
ภาพพระเอกผู้เมตตา แต่ภาพนั้นยังลอยมาทุกคืน
หาญกล้าปกป้องฉันไว้

:คิม เขาจะเฝ้าคอยป้องกัน
ไม่ยอมให้ใครฝ่าฟัน
เข้ามาพรากฝันจากไกล
ฝันที่ต้องตามต่อไป...มอง
ภาพหนังที่ใจใฝ่หา

:หมู่หญิง ไอ.เมื่อมาอยู่ในอ้อมแขนจี.
หนีโลกนี้ หนีให้ไกล

:คิม โลกที่อยู่ไกลแสนไกล
ที่มีความรักมากมาย
ภาพหนังที่ใจใฝ่หา

:เอนจิเนียร์ ไปทำงาน ไปทำงาน
-------------------------

No. 4 Bartering for Kim                                                       Revised 3 
September 2012

คิม ,คริส ,หมู่ชาย ,จอห์น ,เอนจิเนียร์
(Vocal Score หน้า 33)
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:เอนจิเนียร์ นี่มิสเตอร์จอห์น ผมหาตังค์ให้ไหมล่ะ
เอาไว้ใช้เล่น

:จอห์น อ๋อ ก็ได้ ไหนว่ามา
:เอนจิเนียร์ วีซ่าอเมริกัน ผมอยากจะหนีออก

เส้นสายของคุณคงช่วยได้ไม่ยากหรอก
:จอห์น นายดังเกินไป ขอบอกเลยว่ายาก

ที่ฉันต้องการ สาวชุดยาวคนนั้นไง
:เอนจิเนียร์ อย่างนี้สิเลือกเป็น

เธอชื่อว่าคิม เธอเพิ่งเข้ามาใหม่
น่าลองไม่ใช่เล่น

:จอห์น ก็คริสน่ะสิ ทุกวันนี่ช่างแห้งเหี่ยว
:ทหาร บอกว่าจะเอาเบียร์
:เอนจิเนียร์ ไม่ช้าก็ฟู เจอเธอดูประเดี๋ยวเดียว

ไม่ใช่ว่าผมเขี้ยว นี่น่ะแพงมากๆ
เริ่มต้นต้องที่ยี่สิบ แกะกล่องจริงๆ
มือชายไม่เคยผ่าน สดแท้ซิงๆ
ถ้าให้สองเท่าก็พาขึ้นไปห้องได้
ออลไนท์ก็ต้องห้าสิบอยู่ยาวตามสบาย

:หมู่ชาย ปั้นอะไรก็ขายดี เอนจิเนียร์ของเรานี่

:จอห์น ใจเย็นสิเพื่อนรัก ช่วยเก็บอาการไว้
นายจะต้องชอบมาก

:คริส นี่นายไม่เข้าใจ
นายพอแค่นี้คงดีกว่า นี่มันช่างน่าอาย
เธอเด็กอย่างนี้ ฉันเห็นทีจะไม่ไหว
รู้สึกแปลกๆ ไหม ราคาเท่าบิ๊กแม็ค
เจอะแบบนี้ฉันขอกลับ มันรับไม่ค่อยได้

:จอห์น โถๆ น่าเศร้า นายงี่เง่ารู้ไหม
เป็นไรไปล่ะนาย คิดมากมายเกินไป
ฉันขอรักษาให้ใบสั่งยาแก้เหงา
ของขวัญนี่ฉันให้ คืนนี้ยิงยาว

:หมู่ชาย ของทุกอย่างขายกระจาย เอนจิเนียร์เขาทำได้

:เอนจิเนียร์ เห็นไหมเจ้าหญิงเอ๋ย บอกแล้วไง
เธอมีคะแนนนำเกินหน้าใคร
ทำเอาคุณจ่าเลิกมองหญิงอื่น
ดูแลเจ้าชายไปเลยทั้งคืน
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เรียกเขาคริส เขาต้องชอบ
:คิม มีลูกค้าต้องการเบียร์
:เอนจิเนียร์ ไหนว่าต้องการมีงานทำ

ไหนว่าตั้งใจพยายาม
ทำตามคำพูดและให้ไว
(จุ๊กกรู้ (กับคริส!

-------------------------
               (คิมเต้นรำกับคริส)

No. 5 Kim and Chris Dance  
Revised 11 July 2012

เอนจิเนียร์ ,คริส ,คิม
(Vocal Score หน้า 42)

:คิม ฉันชื่อว่าคิม ฉันชอบคุณคริส
:คริส ไม่ต้องพูดแบบนั้น
:คิม ฉันพูดอะไรผิด
:คริส เธอไม่ควรอยู่ที่นี่ เอาเงินไป ไปจากที่นี่ซะ
:เอนจิเนียร์ คุณเป็นอะไร ไม่ชอบเธอเหรอ
:คริส อ๋อ ฉันชอบเธอ
:คิม ฉันก็ชอบเขา
:เอนจิเนียร์ พาเธอออกไป
:คิม ช่วยพาออกไป

ไม่ต้องสงสัย แล้วไปกับฉัน
               (ทั้งสองออก)

:เอนจิเนียร์ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ จัดชุดใหญ่ไปเลยนะ
-------------------------

No. 5A Transition to “Why God, Why?”
วงดนตรี
(Vocal Score หน้า 47)

               (ห้องคิม)

No. 6 Why God, Why?  
Revised 24 August 2012

คริส
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(Vocal Score หน้า 48)

:คริส ทำไมไซ่ง่อนไม่หลับนอนเสียบ้าง
ทำไมเธอแตกต่างจากคนไหนๆ
ทำไมฉันเกิดรู้สึกดีในใจ
เธอมีอะไรที่น่าใฝ่ฝันหา
เวียดนาม ไม่ยอมตอบมาบ้างเลยใช่ไหม
มีแค่คำถามมากมายให้ฉัน

ทำไมจึงต้องมา
วันที่ใกล้จาก ไกลลับตา
ไม่เหลืออะไรไว้ให้คิดถึง
ทำไมจึงเจอค่ำคืนแบบนี้

ใต้ผ้าห่มเก่าใครกันเล่าคือเธอ
ทำไมเรายังกลับมาเจอห้องนี้
เสียงหวานใสๆ ดังก้องในราตรี
น้ำหอมถูกๆ ก็กลับมีมนตรา
เวียดนาม พูดมาไม่ใช่จะหาเรื่องกัน
แต่ทุกอย่างมันผิดเพี้ยนสิ้นดี

ทำไม ใครก็ได้
บอกฉันสักหน่อย ให้เข้าใจ
หญิงที่เคยเจอเลิศเลอทั้งนั้น
ทำไมต้องหวั่นเพราะเธอคนนี้

ทำไมต้องฉันเล่า
ใครช่วยเธอได้ ไม่ใช่เรา
ความจำเก่าๆ ก็มีมากมาย
แล้วฉันทำไมจำได้แต่เธอ

               (คริสออกมาข้างนอกห้อง)

พวกอเมริกันชน เขาไม่สนเรื่องสงคราม
ที่เขาเห็นในทีวี และที่ฉันพบมามันเหมือนตรงข้าม
ฉันขอเขาให้ย้ายมา แม้ว่าไซ่ง่อนแสนทราม
มาทำงานประจำสถานทูตเป็นคนขับรถก็เอา

อยู่นี่ถ้าใครมีเส้นมีสาย
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สุดแสนสบายดังเทพเจ้า
ก็แค่อยู่ๆ มันไป ไม่ต้องคิดมากมาย

               (คริสกลับมาในห้อง)

ทำไม ทำไมต้องเธอ
เด็กสาวใสซื่อกลับต้องเจอ
ความจำเก่าๆ ก็มีมากมาย
แล้วฉันทำไมจำได้แต่เธอ
แค่เธอ

-------------------------

No. 7 This Money's Yours
Revised 12 July 2012

คิม ,คริส
(Vocal Score หน้า 57)

               (คิมตื่นขึ้น)

:คริส เงินเธออยู่นี่ เอาไปเลยซี่ หรือว่าไม่พอ
:คิม ไม่เลยไม่เคยอยากได้อะไร
:คริส เธอพูดจาแปลกๆ
:คิม นี่คือครั้งแรกจริงๆ
:คริส โกหกใช่ไหม
:คิม โกหกทำไม
:คริส ก็เหมือนใครๆ เขา ที่หวังจะไปให้พ้นที่นี่

จะให้ฉันเดาคงยาก ไม่รู้จักไม่เคยเจอเธอ
:คิม ให้ฉันเล่าอีกหรือเปล่าเรื่องสาวชาวเวียดนาม

เรื่องคู่หมั้นที่ต้องทำตามผู้ใหญ่คลุมถุงชน
เรื่องบ้านฉันที่วอดวายจมกองไฟที่แดงโชน
เรื่องครอบครัวพี่น้องฉันที่โดนเปลวเพลิงทำลาย
เรื่องที่ฉันต้องวิ่งหนีทั้งที่เห็นเขามอดไหม้
เรื่องพ่อแม่ฉันกลายเป็นร่างที่ไร้แม้ใบหน้า
ฉันไม่ได้ดีกว่าใครๆ
แต่ฉันไม่ขอย้อนกลับคืนไป
ตายก็ไม่มีทาง

:คริส เดี๋ยวก่อน (พูด)
เราเจอกันอีกได้ไหม

:คิม ก็ หาฉันได้ที่ร้าน
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ขายรักแสนหวานมากมาย
:คริส ไม่ ไม่ใช่แบบนั้น (พูด)

จะตกลงไหม
:คิม ตกลงอะไร
:คริส จะตกลงไหม ถ้าอยู่กับฉัน

สุขล้ำยามใกล้กัน
ทุกวันขอเธอข้างกาย
เธอจะยอมไหม

:คิม ยินยอมหมดใจ
:คริส อดีตจบไป

เราจะร่วมทาง
ลืมเรื่องร้ายทุกอย่าง
เธอคือแสงสว่างท่ามกลางโลกมืดมน

-------------------------

No. 8 Sun and Moon
Revised 7 April 2012

คริส ,คิม
(Vocal Score หน้า 66)

: คิม เธอเหมือนตะวัน ฉันดั่งเดือน
โชคพาล่องลอยคล้อยเคลื่อนมา
ได้พานพบสบตา
ร่วมเรียงฟ้ากว้าง
สวรรค์สรรค์สร้างฉันคู่เธอ

:คริส เธอฉันเจอกันได้อย่างไร
ไม่เคยคิดฝัน เราไม่เหมือนกัน ดังสองโลกแสนไกล
คืนแรกได้ใกล้ชิดก็เปลี่ยนชีวิตไปเพียงใด

:คิม รุ่งสาง เริ่มต้นยามเช้า
:คริส แต่จันทร์เจ้ายังนวลตา
:คิม ตะวันรำไร
:คริส ดาวใสสาดส่อง
:คิม แสนตื้นตันใจ
:คริส ชิดใกล้ประคอง
:พร้อม เพียงเราสองบนฟากฟ้า
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:คิม เธอเหมือนตะวัน ฉันดั่งเดือน
ร่วมใจ ให้รักฉายส่องท้องนภาสว่าง

:พร้อม ด้วยแสงตะวันแสงเดือน
-------------------------

No. 8A Dragons  Revised 26 July 2012
คิม
(Vocal Score หน้า 72)

:คิม พรุ่งนี้จะเป็นคืนวันเพ็ญงดงาม
จะตามเพื่อนๆ มาช่วยให้พร
จันทร์เพ็ญเป็นพยานบันดาลโชคดี
ให้สองเราแน่นอน

:คริส ได้สิ (พูด)
-------------------------

No. 9 Telephone Sequence
Revised 3 August 2012

จอห์น ,คริส
(Vocal Score หน้า 73)

               (สถานทูตอเมริกา)

:คริส จอห์น นายใช่ไหม ฉันขอบอกให้ฟังไว้
นายคงจะว่าฉันพูดจาดูแปลกไป
ก็เมื่อคืนฉันเพิ่งได้ผ่านแดนสวรรค์ล้ำค่า
ช่วยบอกเจ้านาย วันลาที่เหลือฉันขอใช้
จะอยู่กับเธอ โอ จอห์น ดังชีวิตเริ่มใหม่
ขอสองวัน จะอยู่กันสองคน ไม่ยอมสนเรื่องเวลา

:จอห์น นายพูดอะไรฟังดูก็แปลกประหลาดจริง
วันลาน่ะยกเลิกแล้ว นายอาจจะถูกทิ้ง
ไม่นานไซ่ง่อนก็ต้องแตก รีบกลับมาจะดีกว่า
นายฟังให้ดี ตอนที่นายหายหัวไป
เมืองรอบนอกที่ไกลๆ ล้วนโดนถล่มราบ
ผู้หญิงและพลเรือนต้องค่อยทะยอยกลับ
คนยืนออหน้าสถานทูตร้องไห้กันระงม
เถี่ยวเพิ่งลาออก ประเทศดูท่าไม่มั่นคง
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คนในวังคิดว่าเราจะส่งทหารไปให้
เท่าที่รู้ ก็ไม่ได้ส่งไปให้ใครๆ
นายยังฟังใช่ไหม มันเลวร้ายลงเต็มที
แม่ง ยังจะมีความรัก

:คริส จอห์นฟังดีๆ นายไม่รู้เรื่องบ้างหรือ
นายคือคนที่พาเธอมาให้ฉันใช่หรือไม่
เพื่อนต้องไม่ทิ้งเพื่อน ไม่ว่าดีเลวยังไง
เวลานายมีภัยเคยมีบ้างไหมที่ฉันหนี

:จอห์น มันไม่ได้ เหตุการณ์วุ่นวาย ไม่ยอมให้เพื่อนตาย
ด้วยเหตุแค่หลงใหลคลั่งไคล้อีตัว

:คริส อีตัวที่ไหน นายเองก็เห็น
เธอเป็นดังเช่นเดือนทอแสงพร่างพราย

:จอห์น เดือนทอแสงเหี้ยอะไรวะ (พูด)
:คริส น่าสงสารเหลือเกิน พ่อและแม่ต้องตาย ช่างโชคร้ายจริงๆ
:จอห์น สวยด้วยซี เป็นเด็กกำพร้าด้วยนี่ ผู้ชายตกหลุมทุกที

จะให้วันเดียวแค่นี้ เสร็จแล้วกลับ
-------------------------

               (เอนจิเนียร์ เข้า)

No. 9A The Deal Revised 2 August 2012

คริส ,เอนจิเนียร์
(Vocal Score หน้า 80)

:เอนจิเนียร์ มิสเตอร์คริส สนุกไหมล่ะเมื่อคืน (พูด)
ตกลงกันแล้วแต่ก็เปลี่ยนแปลงกันได้
เรื่องค่าตัวของคิม คงต้องสูงขึ้นไป
อยากจะได้วีซ่า คุณช่วยหาให้ที
ได้มาเมื่อไร เชิญรับเจ้าหญิงได้ฟรี

:คริส เลิกพล่ามไป มีเงินแค่นี้นี่ไง ไม่มีวีซ่าให้ใคร
นายจะตกลงหรือไม่ให้ว่ามา

:เอนจิเนียร์ ตายห่า (พูด)
(โอเค โอเค ได้เงินนี่ก็ยังดี (ร้อง
ที่จริงก็เตรียมเอาโรเล็กซ์ให้ด้วยซี
อย่างนี้เรื่องวีซ่าคงต้องหาคนอื่น
คนนั้นคงโชคดี ได้เงินใช้หลายหมื่น

               (คริส ออก)
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เจอะพวกหน้าโง่อย่างมันฉกเงินให้ทันแล้วหนี
แม่งให้มาเยอะเกินหลายเท่า เราไปได้ทันที
(ไอ้ควาย (พูด!

-------------------------

No. 10 The Wedding Revised 19 September 2012

หมู่มวลหญิง ,จีจี้ ,คริส ,คิม
(Vocal Score หน้า 84)

หมู่หญิง 1: และแล้วเพื่อนเราก็ไปได้ก่อน
หมู่หญิง 2: และแล้วเพื่อนเราก็ไปได้ก่อน
หมู่หญิง 1: และแล้วก็ได้ไปจากไซ่ง่อน
หมู่หญิง 2: และแล้วก็ได้ไปจากไซ่ง่อน
:จีจี้ ดูสิ แล้วใครคือมิสไซ่ง่อน
หมู่หญิง 1: เพียบพร้อมข้าวของเงินทองครบครัน
หมู่หญิง 2: คงมีความสุขไปชั่วนิรันดร์
หมู่หญิง 1: เขาซื้อชุดงามให้เธอสวมใส่
หมู่หญิง 2: คงมีทีเด็ดลีลาเร้าใจ
:คิม ก็แค่โชคดีที่เจอเจ้าชาย
:หมู่หญิง เรามาให้พรกับเจ้าหญิงได้

บาร์เทนเดอร์/หมู่หญิง: Dju vui vay /อยู่ วุย แหว/
คิม: Dju vui vay
บาร์เทนเดอร์/หมู่หญิง: Yu doi my /อยู่ โด๋ย เม้ย/
คิม: Yu doi my
บาร์เทนเดอร์/หมู่หญิง: Dju vui vay /อยู่ วุย แหว/
คิม: Dju vui vay
บาร์เทนเดอร์/หมู่หญิง: Vao nyay moy /หว่าว ไหง่ เม้ย/
:คิม กราบวอนผู้ให้กำเนิดจงเปิดใจ

โปรดอภัยที่ลูกทำท่านหม่นหมอง
ลูกมีเขาผู้เดียวที่ช่วยคุ้มครอง
จงช่วยอวยพรให้สองเรารักกัน
จนวันฟ้าดินมลาย

บาร์เทนเดอร์/หมู่หญิง: Dju vui vay
คิม: Dju vui vay
บาร์เทนเดอร์/หมู่หญิง: Yu doi my
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คิม: Yu doi my
บาร์เทนเดอร์/หมู่หญิง: Dju vui vay
คิม: Dju vui vay
บาร์เทนเดอร์/หมู่หญิง: Vao nyay moy

Dju vui vay
:คริส ช่างไพเราะ แต่ร้องว่าอะไร
บาร์เทนเดอร์/หมู่หญิง: Yu doi my
:คิม เป็นเพลงร้องอวยพรคู่แต่งงาน
บาร์เทนเดอร์/หมู่หญิง: Dju vui vay
:คิม คงไม่รู้ว่าจะร้องเพลงอะไร
บาร์เทนเดอร์/หมู่หญิง: Vao nyay moy
:คริส เป็นเพลงที่เพราะพริ้งที่สุดที่เคยฟัง
:จีจี้ มิสไซ่ง่อน (พูด)
               (ทั้งหมดดื่มฉลองให้คู่บ่าวสาว)
:หมู่หญิง มิสไซ่ง่อน (พูด)
               (ถวี เข้า)

-------------------------

No. 11 Thuy's Intervention
Revised 12 July 2012

คิม ,คริส ,ถวี
(Vocal Score หน้า 94)

:ถวี ได้เจอสักที ให้คอยตามหาตั้งนาน
ห่วงเธอแทบตาย กลับบ้านกันเร็วรีบไป
คิม บอกเพื่อนๆ อย่าช้ารีบหนีให้ไกล
เธอไปกับฉัน จะต้องปลอดภัยแน่นอน

:คริส เธอจะอยู่กับฉัน...
:ถวี แก
:คริส แล้ว...
:ถวี เหรอ
:คริส/ถวี แกเป็นใคร
:คิม หยุด (พูด)
:ถวี นั่นมันเป็นใคร คนอเมริกันนี่

ไม่ได้รู้เรื่องเลยสิ นี่แหละหนา
บ้าไปหรือเปล่า อยู่กับพวกไร้น้ำยา
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ที่ไม่ช้าต้องโดนฆ่าไม่มีเหลือ
:คริส ออกไป (พูด)
:คิม ตัวฉันไม่ใช่ของของใคร

อย่ามาวุ่นวายเรื่องของเรา
(ตั้งแต่เล็กหมั้นหมายกันมา (กับคริส
(หญิงสาวที่เธอคุ้นตาไม่เหมือนคนเก่า (กับถวี

:ถวี พ่อแม่ของเราท่านสัญญากันให้เป็นคู่หมั้นไว้
ก็รู้ฉันจะมารับเธอไป เหตุใดไม่รอฉัน

:คิม พ่อแม่ฉันโดนเขาฆ่าตายตอนที่เธอเปลี่ยนฝ่ายไป
ที่ท่านสัญญาอะไรก็จะต้องตายไปตามกัน

:หมู่หญิง กรีดร้อง))

               (หมู่หญิง ออก)

:ถวี เธอจงรีบทิ้งมันไป
:คิม จะยิง ก็ยิง ไม่มีทางจะเปลี่ยนใจ
:ถวี เธอเป็น ของฉัน
:คิม ไม่ใช่อีกแล้ว (พูด)
:ถวี จนวันที่เราต้องตาย

ไซ่ง่อนจะสิ้นไปพร้อมเจ้าชายของเธอ
:คริส ออกไปให้พ้น (พูด)
:ถวี บาปเวรที่เธอคืนคำ

จะตามสาปเธอ
               (ถวี ออก)

:คริส งานสนุกดีจัง (พูด)
:คิม คุณคงจะไปจากฉัน
:คริส ใช่ ฉันจะไป

และพาเธอไปด้วยกัน
-------------------------

No. 12 Last Night of the World Approved 21 March 2012

คิม ,คริส
(Vocal Score หน้า 102)

: คริส ในคืนวันที่โลกดูอ้างว้าง
ในเวลาที่ใจใกล้หมดหวัง

Miss Saigon ธานี พูนสุวรรณ คำร้องภาษาไทย โดย !  / !16 53
แปลจากบทละครเวที MISS SAIGON : A Musical by Alain Boublil and Claude-Michel Schönberg

Music by Claude-Michel Schönberg     Lyrics by Richard Maltby, Jr. and Alain Boublil
English Lyrics ©1989 Alain Boublil Music Ltd. ASCAP    เนื้อร้องภาษาไทย ©2012 บริษัท ซีเนริโอ จำกัด



25/09/2012 

ฉันได้เจอเธอ เธอได้เจอฉัน

:คิม ในคืนวันที่มันช่างโหดร้าย
ในเวลาที่โลกใกล้สลาย
ฉันยังมีเธอ กอดแนบกายฉัน

:คริส ไม่ว่าพรุ่งนี้มันจะเป็นเช่นไร
:คิม ไม่หวั่นใดๆ จะก้าวไปพร้อมเธอ
:คริส แค่เรามีเพลงคอยประสานข้างกันเสมอ

บทเพลง เสียงบรรเลงโซโล่แซกโซโฟน
สายลมช่วยพา

:คิม แว่วมาแต่ไกล
:พร้อม เคลิ้มไปในห้วงแห่งรักไม่เคยห่างหาย

เสียงบรรเลงโซโล่แซกโซโฟน
ย้ำเตือนให้ฉันกอดเธอแนบกาย
เต้นรำดังคืนสุดท้ายของโลกใบนี้

:คริส มีแผ่นดินที่อยู่ไกลสุดฟ้า
ยังคงรอให้เราได้ตามหา
ฉันจะพาเธอ

:คิม จะไปกับเธอ

:คริส จับมือฉันไว้ เราจะไปด้วยกัน
ให้ความรักนั้นนำเส้นทางก้าวไป

:พร้อม ยากเย็นแค่ไหนไม่หวั่นเกรง ด้วยเสียงเพลงคู่ใจ

บทเพลง เสียงบรรเลงโซโล่แซกโซโฟน
สายลมช่วยพา แว่วมาแต่ไกล
เคลิ้มไปในห้วงแห่งรักไม่เคยห่างหาย
เสียงบรรเลงโซโล่แซกโซโฟน
ย้ำเตือนให้ฉันกอดเธอแนบกาย
เต้นรำดังคืนสุดท้ายของโลกใบนี้

:คิม เฝ้าค้นหามันเรื่อยไป...ฝัน
:คริส จะทำให้มันเป็นจริง...ฝัน
:พร้อม ไม่ว่าเราอยู่หนใด

ขอเพียงเราได้ร้อง
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บทเพลง...
[ดนตรี]
:พร้อม เสียงบรรเลงโซโล่แซกโซโฟน

อยู่เคียงคู่กัน กอดฉันแนบกาย
เต้นรำดังคืนสุดท้ายของโลกใบนี้

-------------------------

No. 13 The Morning of the Dragon Revised 25 September 2012

หมู่มวลคอรัส ,รองผู้การ ,ถวี ,เอนจิเนียร์
(Vocal Score หน้า 114)

:หมู่ชาย ในคืนแสนเงียบสงัด
ศัตรูร้ายถูกพิฆาตสิ้นไป
อันตรธานหวนคืนแดนไกล
ไฟบรรลัยกัลป์เผาไหม้วอดวาย
ถึงรุ่งอรุณแสงทองส่องทางกระจ่างพร่างพราย
เมื่อความชั่วร้ายต้องสิ้นสลายกลายเป็นแค่เงา
นำชัยชนะของเราคืนยังแผ่นดิน

หมู่ชาย 1: หมู่ชาย 2:
เนิ่นนานที่โดนกดขี่ นำชัยมา
วันนี้ถึงคราวผงาดขึ้นมา นำชัยมา
คำประจำใจประกาศก้องฟ้า นำชัยมา
รอวันเวลาเชิดหน้าท้าทาย ถึงรุ่งอรุณกำแพงทลายด้วยไฟที่ผลาญ
ถึงรุ่งอรุณแสงทองส่องทางกระจ่างพร่างพราย พี่และน้องพบกันใต้แสงสีทองของวัน
เมื่อความชั่วร้ายต้องสิ้นสลายกลายเป็นแค่เงา คืนที่แสนยาวนาน
นำชัยชนะของเราคืนยังแผ่นดิน จบสิ้น

หมู่ชาย 1: หมู่ชาย 2: หมู่ชาย 3 + หมู่หญิง:
ในคืนแสนเงียบสงัด นำชัยมา
ศัตรูร้ายถูกพิฆาตสิ้นไป นำชัยมา ขอลูกหลานจงได้จำ
อันตรธานหวนคืนแดนไกล นำชัยมา ผองชนย่อมนำซึ่งชัย
ไฟบรรลัยกัลป์เผาไหม้วอดวาย ถึงรุ่งอรุณกำแพงทลายด้วยไฟที่ผลาญ เมื่อแสงทอง
ถึงรุ่งอรุณแสงทองส่องทางกระจ่างพร่างพราย พี่และน้องพบกันใต้
แสงสีทองของวัน ฉายพร่างพราย
เมื่อความชั่วร้ายต้องสิ้นสลายกลายเป็นแค่เงา คืนที่แสนยาวนาน
ให้ความชั่วมลาย
นำชัยชนะของเราคืนยังแผ่นดิน จบสิ้น หมดสิ้น
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               (เอนจิเนียร์ เข้า)

:เอนจิเนียร์ ผ่านไปสามปีได้เรียน
อยู่นาพากเพียรเพาะปลูก
ท่านช่วยสอนทางที่ถูก
สิ้นทุกข์พบแสงสว่าง

:คอรัส คิดใหม่ให้ได้ ไม่เปลี่ยนต้องตาย
:เอนจิเนียร์ รวดเร็วสามปีพ้นไป

โลกเราก้าวไกลล้ำหน้า
ไซ่ง่อนที่เคยไร้ค่า
เปลี่ยนชื่อเป็นโฮจิมินห์

:คอรัส คิดใหม่ให้ได้ ไม่เปลี่ยนต้องตาย
:เอนจิเนียร์ แต่ผู้ชายยังไงก็ผู้ชาย สมองล้างเท่าไร เหมือนเดิมในวันวาน

ก็ตัวตน กมลสันดาน เปลี่ยนได้ที่ไหนกัน
ข้างนอกเชียร์ลุงโฮ ข้างในเชื่อลุงแซม

:รองผู้การ ชื่อแกหรือทราน วัน ดินห์
:เอนจิเนียร์ ยินดีรับใช้
:รองผู้การ ที่คนเรียกเอนจิเนียร์
:เอนจิเนียร์ ครับผม (พูด)
:รองผู้การ นี่ท่านผู้การได้สั่ง
:เอนจิเนียร์ ท่านจะปล่อย (พูด)
:รองผู้การ พาแกหนีมาที่นี่
:คอรัส คิดใหม่ให้ได้ ไม่เปลี่ยนต้องตาย
ทหาร 1: ได้ตัวมาแล้วคนที่ท่านให้ตามหา
ทหาร 2: ข้อมูลถูกต้องเหมือนที่ท่านได้ให้มา
ทหาร 1: มันโดนจับตัวไปอยู่เหนือทำงานค่าย
ทหาร 2: พวกเราช่วยมันให้หลบหนีมาจนได้
ทหาร 1: มันเคยช่วยเหลือพวกอเมริกันด้วย
ทหาร 2: ขายพวกผู้หญิงแลกกับทองจนร่ำรวย
ทหาร 1: พวกเราตั้งใจหาตัวได้ในเจ็ดวัน
ทหาร 1&2: ท่านได้รับคำสั่งมาเราเชื่อฟังคำสั่งท่าน
:ถวี พอแล้ว พอแล้ว หยุดพูดซิแก

ทำงานเสร็จแล้วรีบไป ไม่ต้องแส่
ที่เหลือจัดการเองได้
(คิม (กระซิบ
หาคู่หมั้นฉันให้เจอ เธอเคยทำงานให้แก
มันจะต้องมีเบาะแส ฉันว่าเด็กแกต้องรู้
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แกต้องสืบหาให้เจอ คิดให้ออกว่าอยู่ไหน
:เอนจิเนียร์ ไม่ได้หวนไปเจอซักที ละเลิกเรื่องเลวไปแล้วนี่ หันเหคิดทำเพียงความดี

แต่ผู้ชายจะต้องช่วยเหลือกัน ยิ่งรู้ว่าเป็นท่าน ยิ่งมุ่งมั่นทั้งใจ
:ถวี สี่สิบแปดชั่วโมงที่ฉันให้ หากยังหวังได้เป็นไท อย่าได้กลับมามือเปล่า

หมู่ชาย 1+:ถวี หมู่ชาย 2: หมู่ชาย 3 + หมู่หญิง:
ในคืนแสนเงียบสงัด นำชัยมา
ศัตรูร้ายถูกพิฆาตสิ้นไป นำชัยมา ขอลูกหลานจงได้จำ
อันตรธานหวนคืนแดนไกล นำชัยมา ผองชนย่อมนำซึ่งชัย
ไฟบรรลัยกัลป์เผาไหม้วอดวาย

:พร้อม ถึงรุ่งอรุณแสงทองส่องทางกระจ่างพร่างพราย
เมื่อความชั่วร้ายต้องสิ้นสลายกลายเป็นแค่เงา
นำชัยชนะของเราคืนยังแผ่นดิน

-------------------------

No. 14 I Still Believe Revised 19 September 2012

เอลเลน ,คิม
(Vocal Score หน้า 136)

:คิม เมื่อคืนเฝ้ามองเธอเข้านอน
ยังกอดประคองแนบกาย
และเธอก็ละเมอพูดไป
ได้ยินว่าเธอพร่ำเพ้อว่าคิม
อาจล่วงเลยเวลามานานนับปี
แต่เงาจันทร์คอยเตือนให้ฉันรู้ดี
เธอยังอยู่เคียง

และใจฉันเชื่อเสมอ
เธอต้องกลับมาสร้างวันสดใส
มั่นใจว่าจะต้องมีสักวัน
ด้วยใจฉันเชื่อเสมอ
ต้องเจอวันนั้น
ถ้าฉันยังเชื่อด้วยหัวใจมั่นคงไม่คลาย
เธอต้องหวนมา รักจะไม่ตาย
เหตุผลสำคัญ มีฉันเท่านั้นที่รู้
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:เอลเลน เมื่อคืนเฝ้ามองเธอหนุนนอน
ฝันร้ายตามเธอไม่ห่าง
ได้ยินเธอร้องเรียกบางอย่าง
ครวญครางฟังคล้ายชื่อใครสักคน
และมันเกินจะทนทำใจรับได้
ว่าเธอมีอะไรซ่อนไว้ข้างใน
ไม่เคยบอกฉัน

แต่ใจฉันเชื่อเสมอ
ต้องเจอสักวัน
สิ่งที่ขวางกั้นเราหมดไป
หัวใจฉันยังเฝ้ารอวันนั้น

จะเฝ้าอยู่เคียงเธอไป อย่าได้หวาดกลัวใดๆ
ให้จบไปได้แล้ว
โปรดจงเปิดใจให้ฉัน สิ่งที่ปิดซ่อนมานาน
ให้ฉันได้รู้

:คิม เอลเลน:
ด้วยใจ จะประคองเธอคนดี ให้อบอุ่นไปเช่นนี้
ฉันเชื่อเสมอ คอยปกป้องเพียงเธอ
ต้องเจอ ถ้าฉัน โปรดจงบอกความในใจ ที่ไม่อยากบอกใครๆ
ยังเชื่อด้วยหัวใจมั่นคง ถึงความทุกข์ที่เจอ
ไม่คลาย รักจะไม่ตาย โปรดจงเชื่อใจ จะเคียงข้างกาย
ฉันเป็นของเธอ ตลอดไป ดังสัญญาไว้ เรื่อยไป
ตราบจนวันตาย ตราบจนวันตาย

-------------------------

No. 15 Coo-Coo Princess
Revised 25 September 2012

ทหาร ,ถวี ,คิม ,เอนจิเนียร์
(Vocal Score หน้า 145)

:เอนจิเนียร์ เจ้าหญิงฝันเฟื่องดูซิใคร
เอนจิเนียร์คนเดิมมาแล้วไง
ไม่ต้องถามฉันทำไงถึงเจอ
ใครกันที่หูตาไวล่ะเออ
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โผล่มาเพื่อช่วยเธอยามเมื่อเข้าตาจน
ผู้ชายยังไงก็ผู้ชาย เปลี่ยนลัทธิให้ตาย ราคะไม่หายไป
เธอกับฉันจะรวมตัวกันใหม่ กอบโกยครั้งยิ่งใหญ่ มุ่งไปให้ถึงดาว

:คิม เอนจิเนียร์ อย่าเสียเวลาเปล่า ชีวิตไม่เหมือนเก่า เข้าใจฉันสักหน่อย
:เอนจิเนียร์ ข้างนอกนั้นมีคนชั้นสูงเฝ้าคอย ดังลูกหมาหน้าละห้อย

ใจล่องลอยรอเธอป้อน คืนความสุขเหมือนเมื่อก่อน
:คิม เลิกอ้อนวอนเพราะสายไป
:เอนจิเนียร์ เจ้าหญิงเอยไม่สายไป
:คิม ขอเลิกวุ่นวายซักครา
:เอนจิเนียร์ ปรนเปรอท่านเองคงดีกว่า ท่านผู้การ เชิญท่านเข้ามา
               (ถวี เข้า)

:ถวี นานสามปีที่จากไป เฝ้าหวังใจได้เจอกัน
:เอนจิเนียร์ ผมหาเธอให้เจอท่าน
:ถวี ไปรอข้างนอก
               (เอนจิเนียร์ ออก)

รู้ว่าสักวัน โชคนำชักให้พบกัน เธอและฉันได้พันผูกรวมดวงใจ
ทุกวันจดจ่อ เช่นทหารที่เฝ้ารอชัยชนะดังแสงทอประกายใส
ก็จะได้ครองคู่เธอเป็นเจ้าสาว ถ้าจบสงครามเมื่อไร ทุกคืนฝันใฝ่
เมื่อเธอเคียงข้าง ร่วมชีวิตในทุกอย่าง ช่วยกันสร้างดังสัญญาแห่งพ่อ

เรา
:คิม สัญญาของพ่อ ไม่อาจสมดังที่รอ ได้แต่ขอพ่อได้โปรดให้อภัย

ที่เธอขอมา ไม่อาจให้ตามสัญญา จะแบกหน้าทนโกหกอยู่อย่างไร
:ถวี ไม่ต้องพูดอะไร พูดทำไม

เธอต้องเปลี่ยน เธอต้องเรียน
คิดเสียใหม่ ว่าอะไรควรทำ

:คิม ลึกข้างในหัวใจฉัน มีเปลวไฟน้อยลอยอยู่
ทานกำลังลมใดๆ เป็นดวงไฟโชนประกาย แม้มืดมิดในราตรี
Dju vui vay yu doi my
Dju vui vay vao nyay moy
เคยให้คำมั่นสัญญานี้เอาไว้
ไม่ว่าอย่างไรไม่อาจจะเปลี่ยนแปลง
เขาคนนั้นต้องคืนมา

:ถวี จะบ้าหรือไง ไอ้อเมริกันนั่น
มันไปแล้วเธอ คงไม่มีทางเจอกัน
พวกที่หนีไป บุญเท่าไรมันไม่ตาย
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พวกที่เหลืออยู่ นอนให้ดูในหลุมไง
               (เอนจิเนียร์ เข้า)

:เอนจิเนียร์ เจ้าหญิงเพ้อเจ้อ เลิกละเมอเถอะอีดอก
ขอโทษครับท่าน มันพูดดังไปข้างนอก
ก็ท่านผู้การมีอำนาจแสนมากมาย
ผู้หญิงฉลาดคงไม่พลาดคว้ายอดชาย
เจ้าหญิงเลือกสิ่งที่ดีกว่า ไม่ให้ใครต้องขายหน้า

:ถวี ทำไมต้องเมินหน้าไป ฉันช่วยแก้ให้ดีได้ เพียงเธอยอมไปพร้อมกัน

ทหาร ถวี คิม
ในคืนแสนเงียบสงัด ฟังสิทหารข้างนอกนั้น
ศัตรูร้ายถูกพิฆาตสิ้นไป พวกเขาต้องฟังคำสั่งฉัน
อันตรธานหวนคืนแดนไกล ไม่อาจจะฝืนหัวใจได้
ไฟบรรลัยกัลป์เผาไหม้วอดวาย ทหาร มาทางนี้ (พูด)!
เข้าค่าย เข้าค่าย เชื่อว่าเธอจะเปลี่ยนไปอย่างง่ายดาย
เอาพวกกบฎเข้าค่าย
               (เหล่าทหาร เข้า)

:ถวี เพิ่งจับได้อีตัวคนนี้ มันซ่อนในซ่องที่เรากวาดล้าง
สอนให้รู้สำนึกสักครั้ง พวกที่หักหลังต้องได้เจอดี

ทหาร 1: แกมันผู้หญิงที่ไร้ซึ่งศักดิ์ศรี
ทหาร 2: แกมันอัปรีย์มีแต่โรคอันชั่วร้าย
ทหาร 3: แกมันเสื่อมเสียทำให้ชาติต้องอับอาย
ทหาร 4: ให้การสั่งสอนก็จะช่วยได้เสมอ
ทหาร 5: แกต้องได้ดูเราสั่งสอนพวกเศษเดน
ทหาร 6: แกต้องได้เห็นที่พวกเมียฝรั่งเจอ
:เอนจิเนียร์ พูดกันไม่ยั้งมีให้ฟังจนแทบเบลอ

เชื่อฉันเถอะ เธอไม่อยากฟังมันหรอกหนา
:ถวี จัดการมันซะ เพื่อนเอ๋ยรีบทำ
:หมู่ทหาร ดูหน้าก็รู้ว่าร้าย แกทั้งคู่ควรต้องชดใช้กรรม
:ถวี หยุด ออกไป บอกให้ออกไป (พูด)

:เอนจิเนียร์ จะให้เราโดนฆ่าหรือยังไง
ไม่เข้าใจกันเลยหรืออีนี่
มีสมองก็ดูเหมือนไม่มี
จะทำไงดีให้มึงหายงี่เง่า
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นั่นมันหมาบ้าคลั่งไม่ฟังใคร
จะแก้ตัวยังไง ตายซะเปล่า
ตอบตกลงเสียที เอาสิเร็วเข้า
ต้องเอาตัวของเราให้รอดก่อน

:คิม ยังมีสามีที่เฝ้ารอ ดังตะวันทอแสงสว่าง ความจริงก็ยังเป็นความจริง
:ถวี เธอไม่รู้หรือใครถืออำนาจ อยากจะทำพลาดผิดหรือไง
:คิม สักวันคริสต้องมารับฉันดังใจ เราจะบินหนีไปให้จงได้
:ถวี เธอเป็นพวกกบฎของบ้านเมือง
:คิม นั่นมันเรื่องฉัน อย่าก้าวก่าย
:ถวี/เอนจิเนียร์/คิม นี่เราพูดถึงความเป็นและความตาย

จะทำยังไงให้อยู่รอดได้
:เอนจิเนียร์ เท่านี้ก็คงพอ ตัวผมขอไปก่อน

ถ้าไม่เหลือหน้าที่ ผมนี้ก็ขอจร
เรื่องของสาวหนุ่ม ไม่อยากยุ่งให้กลุ้มใจ

:ถวี ไม่ต้องมาเสือก
:เอนจิเนียร์ ไม่รอช้าผมรีบไป
:ถวี ส่วนเธอ มากับฉัน (พูด)
:คิม ไม่ (พูด)

(สิ่งหนึ่งที่เก็บไว้ เธอไม่เคยรู้ (ร้อง
ปิดบังยังเฝ้าดู ไม่เคยบอกใคร
สิ่งเดียวที่สุดหวง ดุจดังดวงใจ
เป็นพลังอันยิ่งใหญ่ หล่อเลี้ยงให้อยู่มา
เหตุผลเดียวอันล้ำค่า ดูด้วยตาเธอเอง
(แทม (พูด!

               (แทม เข้า)

(นี่ไงลูกชายของฉัน เป็นแก้วตาและดวงใจ (ร้อง
ก็เพราะเขาจึง ไม่อาจไปกับเธอ

-------------------------

No. 16 Thuy's Death Revised 21 September 2012
ฝูงชน ,คิม ,ถวี
(Vocal Score หน้า 170)

:ถวี ต้องไม่ให้ใครได้เห็น ว่าเธอมีไอ้เด็กเวร
จะทำให้เราบรรลัย

:คิม ลูกฉันไปทำอะไร เขาไม่รู้เรื่อง
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:ถวี เธอควรฟันธงลงไป ว่าเธอจะเลือกข้างไหน
ขายตัวจนมันออกมา

:คิม ดูถูกกันเกินไปแล้ว ช่างกล้าลบหลู่
:ถวี เมื่อเธอมาเป็นเมียฉัน ก็ต้องเข้าใจ

ถ้ายังเก็บลูกไอ้นั่น เสื่อมเสียแค่ไหน
อยู่ร่วมโลกไม่ได้ มันต้องตายเท่านั้น

:คิม อย่านะ (ตะโกน)!
อย่าแตะต้องตัวเขา นี่คือลูกฉัน
สิ่งเดียวคือความหวัง ชีวิตและจิตใจ

คิม ถวี
อย่าแตะต้องตัวเขา มันคือศัตรูของฉัน มันแย่งเธอไปไอ้ตัวมาร
นี่คือลูกฉัน ทำลายซะให้สิ้นซาก ไม่อยากจำให้รำคาญ
สิ่งเดียวคือความหวัง แค่ริ้นไรตัวยิบย่อย ทำสายเลือดเราด่างพร้อย
ชีวิตและจิตใจ คืนมาเหมือนที่หมายหมั้น ลืมซะว่าเคยมีมัน

ใช่สิ นั่นเธอมีปืน
อย่าแตะต้องลูกของฉัน แน่ใจนะว่าจะยิงฉัน ปืนพวกอเมริกัน
คิดว่าไม่กล้าใช่ไหม ปืนที่แพ้สงคราม เธอไปไม่รอดหรอกน่า
เพื่อลูกของฉัน ยิงเลยสิ ช้าทำไม
บอกไว้ อย่าท้า รีบช่วยไอ้ลูกไม่มีพ่อ เธอจะรออะไร

:คิม เหมือนพื้นโลกสะท้านไหว
มันเวียนวนไปตรงที่เรายืน
ทำไมมือเรามันจึงชา
ไม่รับรู้ว่ามันกำปืน
[เอาลูกฉันไปไม่ได้ [ตะโกน

:ถวี อย่างเธอน่ะเหรอจะยิง
:คิม จำเป็นต้องทำจริงๆ

ไม่มีทางเลือกอีกแล้ว

:ฝูงชน หยัดยืนในวันนี้ ปฐพีเกรียงไกร
ด้วยมวลชนนำชัย คืนให้ผองประชา
ตะวันฉาบทอง

:คิม ไม่!
:ฝูงชน ฉายส่องมา

แสงแห่งหวังทาบท้องเวหา มืดมิดคลาดคลา เบิกฟ้าวันใหม่
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หนึ่งคนคอยนำทาง สร้างวันสดใส
หนึ่งเสียงคอยนำใจ ไปด้วยแรงศรัทธา
หยัดยืนในวันนี้ ปฐพีเกรียงไกร

-------------------------
               (หมู่ชนสลาย ในขณะที่เอนจิเนียร์ เข้า)

No. 17 If You Want to Die in Bed Revised 22 September 2012
เอนจิเนียร์
(Vocal Score หน้า 180)

:เอนจิเนียร์ ถ้ายังหวังจะได้แก่ตาย ดูตัวอย่างจากฉันนี้
เมื่อลมฟ้าดูท่าไม่ดี คงต้องแสดงจุดยืน
ควรรีบย้ายบั้นท้าย ไม่งั้นจะกลายเป็นเป้าลูกปืน

ถ้ายังหวังจะได้แก่ตาย ในยุคบ้านเมืองไม่ปลอดภัย
เมื่อเขาชักธงแดงสไว เชิดหน้าเอาไว้ให้มั่น
แพ็คกระเป๋าอย่าช้า ขึ้นเรือมุ่งหน้าตะวันตกกัน

ของที่ระลึกของฉัน ในวันที่เคยสดใส
นาฬิกาโรเล็กซ์เก๊ ก๊อปเหมือนเป๊ะนะว่าไหม
สินค้าต้องเตรียมเอาไว้ ทำทุนตอนไปแบงคอก

ถ้ายังหวังจะได้แก่ตาย อย่ามัวงมงายเรื่องบาปกรรม
ไม่ต้องเสียเวลาบ่นพร่ำ โชคร้ายรุกตามกระชั้น
เงินน่ะซ่อนให้ดี แล้วไปเปิดร้านที่เมืองไอ้กัน

เชิญมาดูเรื่องฮ็อตฮิต ด้วยหัวคิดของพ่อค้า
มิสไซ่ง่อนที่ฉันสร้าง ดูดีดังนางพญา
อีตัวที่ธรรมดา ดูมีราคาทันที

แล้วเจอกัน อเมริกา
แชมป์คนใหม่กำลังมา

ผู้ชายยังไงก็ผู้ชาย กฏเกณฑ์ช่างแสนง่าย บ่าวนายก็ไม่ต่าง
ไม่ว่าเยน ดอลล่าร์หรือว่าฟรังค์ ด้วยเกมที่ฉันสร้าง เข้าทางฉันทุกที

เกิดผิดที่ทางละมังเรา เมืองที่สนแค่เรื่องข้าว และไม่เอาพวกพ่อค้า
ฉันต้องเฟื่องฟูในเมืองฟ้า ที่ที่มนุษย์ตั้งราคาขายตัวให้คนซื้อ
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ฉันจะเป็นอเมริกัน ทำฝันจริงได้ที่นั่น
ที่พวกยอดนักขายอย่างฉันต้องได้ดี

เป็นที่ผ่าน เริ่มด้วยบางกอก
ข้ามทะเลต่อไปไม่นาน
ที่หมายของใจยิ่งใหญ่เหมือนบ้าน
(อเมริกา" (พูด"

ถ้ายังหวังจะได้แก่ตาย มุ่งไปยังแดนแห่งสุขี
รีบคว้าเอาไว้เลยโอกาสดี ที่นี่เรามีแต่ได้
ในสวรรค์ แต่ว่า---
ถ้าไม่มีวีซ่า ก็อดไป

-------------------------
               (คิม และแทม เข้า)

No. 18 Kim and Engineer
Revised 19 September 2012

เอนจิเนียร์ ,คิม
(Vocal Score หน้า 192)

:คิม เอนจิเนียร์ ฉันฆ่าถวี
ฉันเลยต้องฆ่าเขาตาย เขาจะฆ่าลูกฉัน

:เอนจิเนียร์ ทำไรนะ ไอ้นี่ใคร
โดนตามล่าแน่ ไปๆๆ แล้วอย่ากลับมา

:คิม เราต้องหนี แทมกับฉัน
ไปอเมริกาด้วยกันให้ทันคืนนี้

:เอนจิเนียร์ อ๋อจ้ะ ไปไงล่ะ
ว่าไปแล้วก็บอกหน่อยนะจะไปทำไม

:คิม สามีของฉันเขาบอกว่าให้ฉันพาลูกของเขาไปหา
:เอนจิเนียร์ อย่าพูดนะว่าไอ้หัวขนนี่

ของเธอ.ไอ.เป็นลูกของไอ้จี
ไหนขอดูที่ดั้งจมูก
โถลูกเอ๋ยเอ็งช่างสวยงามที่สุด
ที่ข้าเคยเจอ
เหมือนพาสปอร์ตในอุ้งมือ
นี่คือชีวิตสดใส
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เจ้าเป็นอเมริกัน
มันต้องให้เราเข้าไป
เพลิน โลกเจริญเหนือที่ใด
ภาพหนังที่ใจใฝ่หา
จากนี้ฉันคือพี่ชายของเธอ
ญาติโยมล้มตายไม่มีเหลือรอด
ไอ้หลาน หอมแก้มลุงทรานซักฟอด
เอ.เอส.เอ็งนี่มัน โอเค ชีวิตได้หักเห ไปถึงยู.

คว้าได้เพชรสองเม็ดมาเป็นเหยื่อล่อชิ้นใหญ่
เห็นท่าว่าต้องรีบจองเรืออพยพลี้ภัย
ตีตั๋วชั้นเฟิร์สท์คลาสแออัดกันสำราญใจ
มุ่งหน้ายังแดนสวรรค์ที่มองเห็นรำไร
รีบซ่อนในที่ลับตา ห้ามให้ผู้คนเห็นหน้า
ฉันจะไปจัดการทันที (พูด) ดูแลเจ้าหลานชายให้ดี
(ถ้ายังหวังจะได้แก่ตายอย่ามัววุ่นวายห่วงบ้านเมือง (ร้อง
หนีไปหาดินแดนรุ่งเรือง ลอยล่องให้ถึงเมืองนอก
นี่ลุงโฮ โฮ่ๆ ฮัลโหล คงต้องโทรหาเมื่อถึงนิวยอร์ค

-------------------------
               (เอนจิเนียร์ ออก)

No. 19 Finale Act I Revised 17 June 2012

ฝูงชน ,คิม
(Vocal Score หน้า 201)

: คิม เธอเอยที่เคยอิงในอ้อมกอดนี้
ไม่เคยเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น
เจ้าตัวน้อย ไร้ร่องรอยมลทิน
ชีวิตนี้ยอมพลีได้เพื่อเธอ

เธอไม่ได้ขอฉันเพื่อจะเกิดมา
เหตุใดต้องเจอชะตาแสนเศร้า
จะไม่ยอมเห็นเธอเจ็บปวดรวดร้าว
ชีวิตนี้ยอมพลีได้เพื่อเธอ

รักแท้นำพาเธอมาสู่ใจ
รักที่ไม่เกรงกลัวภัยจากไหนกล้ำกราย
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ในราตรีอันแพรวพราว ยามดวงดาวทอประกาย
ในดวงใจฉันได้รู้

สิ่งใดๆ ที่ฉันไม่เคยเจอ เธอต้องมี
สุดผืนฟ้าฉันต้องหามาให้เธอคนดี

ขอแค่เธอได้เป็นใครที่ใจหวัง
จะทำทุกทางเพื่อเธอให้ได้
แค่เพียงให้เธอก้าวเดินไปไกล
ชีวิตนี้ยอมพลีได้เพื่อเธอ

บางครั้งที่ลืมตา
เอื้อมมือคว้าไป
ดังเงาของเขามาอยู่ข้างฉัน
แต่ก็แค่แสงจันทร์ส่องเท่านั้น
นี่เขาอยู่ไหน เมื่อไรจะมา
ทอดทิ้งให้ฉันต้องคร่ำครวญหา
กับเจ้าตัวน้อย เฝ้าคอยตั้งตา
วิงวอนขอฟ้า
ดลใจให้เขา คืนมาได้ไหม

ขอแค่เธอได้เป็นใครที่ใจหวัง
จะทำทุกทางเพื่อเธอให้ได้
แค่เพียงให้เธอก้าวเดินไปไกล
ชีวิตนี้ยอมพลีได้เพื่อเธอ
ไม่มีผู้ใดหยุดยั้งฉันไหว
ชีวิตนี้ยอมพลีได้เพื่อเธอ

ฝูงชน กลุ่ม1 กลุ่ม2
ไร้ญาติ ไร้บ้าน สูญเสีย 
สูญหาย สิ้นทาง สิ้นหวัง
ไร้ญาติ ไร้บ้าน สูญเสีย พอกันที ไม่มีวัน จะคืนมา
สูญหาย สิ้นทาง สิ้นหวัง พอกันที ไม่มีวัน จะคืนมา
ไร้ญาติ ไร้บ้าน สูญเสีย ก้าวไป ข้างหน้า ก้าวไป พอกันที ไม่มีวัน จะคืนมา
สูญหาย สิ้นทาง สิ้นหวัง ข้างหน้า ก้าวไป ข้างหน้า พอกันที ไม่มีวัน จะคืนมา
...ไร้ ...ก้าวไป พอกันที...
...อา ...อา อา...
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               (เอนจิเนียร์ เข้ามา พาคิม และแทมออกไป)

-------------------------
จบองก์ 1
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ACT TWO

No. 20 Opening Act 2
APPROVED 18 January 2012

หมู่ชาย
(Vocal Score หน้า 211)

 :หมู่ชาย ดอย ต่ำต้อยไร้ค่า-นั่นคือบุย
นรกสร้างมา ไขว่คว้าว่างเปล่า
พวกเขาคือเครื่องเตือนไม่ลืมเลือน
อดีตอันผิดพลั้งที่เราทำ
เราจะจดจำ เราจะตอกย้ำ
ว่าพวกเขานั้นก็คือลูกเรา

-------------------------

No. 21 Bui-Doi  APPROVED 11 July 2012

หมู่ชาย ,จอห์น
(Vocal Score หน้า 215)

: จอห์น ฉันก็เหมือนพวกที่หนีรอดได้
เมื่อถึงบ้านตั้งใจจะไม่สน
แต่ไม่มีทางหนีพ้น
ยังวนและเวียนในเวียดนาม
ถึงแม้สงครามจบสิ้นแค่นี้
ในใจยังมีภาพคอยติดตาม
คือลูกที่เฝ้ารอความหวังทุกยาม
แต่เราไม่เคยนำพา

ดอย ต่ำต้อยไร้ค่า-นั่นคือบุย
นรกสร้างมา ไขว่คว้าว่างเปล่า
พวกเขาคือเครื่องเตือนไม่ลืมเลือน
อดีตอันผิดพลั้งที่เราทำ
เราจะจดจำ เราจะตอกย้ำ
ว่าพวกเขานั้นก็คือลูกเรา

จะมองทางใด ไม่เจอทางไป
ไม่มีใครยอมให้เป็นพวกพ้อง
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ตัวตนบนหน้านั้นฟ้อง
ชัดเจนเกินจะซ่อนงำ
ไม่คิดว่าฉันจะมาวิงวอน
เพื่อพวกลูกครึ่งที่ถูกเหยียบย่ำ
ต้องโดนทอดทิ้งในค่ายให้รับกรรม
ด้วยความผิดที่เกิดมา

ดอย ต่ำต้อยไร้ค่า-นั่นคือบุย
นรกสร้างมา ไขว่คว้าว่างเปล่า
เราต้องชดใช้คืนให้ด้วยพ่อ
ครอบครัวที่พวกเขาไม่เคยได้
รู้อยู่ในใจ ลึกอยู่ข้างใน
ว่าพวกเขานั้นก็คือลูกเรา

กี่ชีวิตที่รอ รอความหวังด้วยใจ
เพียงสักมือยื่นไป คืนชีวิตที่ดี

จอห์น หมู่ชาย
...โปรดปรานี ดอย ต่ำต้อยไร้ค่า-นั่นคือบุย
ไขว่คว้าว่างเปล่า นรกสร้างมา ไขว่คว้าว่างเปล่า
พวกเขาคือเครื่องเตือนไม่ลืมเลือน พวกเขาคือเครื่องเตือนไม่ลืมเลือน
อดีตอันผิดพลั้งที่เราทำ อดีตอันผิดพลั้งที่เราทำ
(ad lib) อยู่ในหัวใจ สุดลึกข้างใน เพราะรู้ในใจ ลึกๆ ข้างใน

เพราะรู้ในใจ
ก็คือลูกเรา...ว่าพวกเขานั้น อา...

-------------------------
               (คริส และเอลเลน เข้า   เอลเลน ออกไปพร้อมหมู่ชาย)

No. 22 Post Bui-Doi Revised 16 August 2012

เอลเลน ,จอห์น ,คริส
(Vocal Score หน้า 224)

:คริส คุยตามลำพังนายกับฉันจะได้ไหม
ที่นายโทรมานั่นหมายถึงเรื่องอะไร
นายมีความลับอะไรที่ไม่สามารถบอกใคร

:จอห์น ทีมงานฉันร่วมมือกับหลายองค์กร
ดำเนินการแทนให้ในหลายขั้นตอน
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ข้อมูลพวกนี้สถานทูตมอบให้
ให้ฉันเล่าคงวุ่นวาย นายอ่านดูจะเข้าใจ

:คริส คิม นี่มันเกี่ยวกับคิมใช่ไหม (พูด)
(นายรู้ดีที่ฉันสืบหาแทบตายไม่ได้ข่าว (ร้อง
นายช่วยบอกได้หรือเปล่า เธอยังอยู่ใช่หรือไม่

:จอห์น นายควรดูในรายงาน เธอยังอยู่ ไม่เป็นไร
:คริส จอห์นรู้ไหมว่าฉันฝันร้ายเห็นภาพหลอนเสมอ

ฉันเห็นหน้าเธอมอดไหม้ เห็นว่าปืนฉันยิงเธอ
ฉันวิ่งตามเธอเรื่อยไป ได้ยินเพียงเสียงครวญคราง
ทำไม พูดมา มีอะไรอีกหรือเปล่า

:จอห์น คิมมีลูกชาย ลูกนายกับเธอ
:คริส นายรู้บ้างไหมว่าฉันเคยฝันละจอห์น

เคยฝันเรื่องนี้เมื่อฉันฝันเห็นไซ่ง่อน
ทำยังไง ฉันไม่เหมือนเดิม
มีเอลเลนอยู่ทั้งคน

:จอห์น ก็แค่บอกตามข้อมูลที่เขาอ้างอิง
แต่ว่าส่วนมากก็เชื่อถือได้จริงๆ
คิมเป็นสาวบาร์ในเมืองไทย
นายเจ็บปวด ฉันรู้ดี

:คริส มันสายเกิน ชีวิตต้องเดินก้าวไป มีเมียที่รักข้างกาย มันไม่ได้เหมือน
เมื่อก่อน
:จอห์น ฉันเข้าใจ มันเกินจะทนรับไหว ถึงเรื่องเลวร้ายเท่าไร มีทางแก้ไข
แน่นอน
:คริส ไม่เคยบอกเธอให้รู้เลย

เมียฉัน ไม่เคยจะกล้าบอก
จะทำอย่างไร ...ลูกชาย
คิมและเอลเลน ถูกฉันทำร้าย

จอห์น คริส
ฟังให้ดี ยังมีทางที่จะช่วยแก้ปัญหา ต้องบอกเธอเสียที
นายควรพาเธอไปกรุงเทพฯ บอกเธอไปเสียที
พาเธอไปกับนาย เอลเลน?
นายกับเอลเลน
               (เอลเลน เข้า)

:เอลเลน เฮ้ ไปกันหรือยังคะ (พูด)
:คริส เอลเลนต้องรู้ความจริง...ก่อนอื่น
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-------------------------
               (ทั้งหมด ออก)

No. 23 Bangkok Revised 21 September 2012

นักท่องเที่ยว ,คนขายของ ,คนเชียร์แขก ,เจ้าของคลับ ,คิม ,จอห์น ,เอนจิเนียร์
(Vocal Score หน้า 232)

:เอนจิเนียร์ โชว์มั้ยพี่ (พูด)!

คนขายของ/คนเชียร์แขก นักท่องเที่ยว
สาว เรามีสาว ที่น่ารัก และน่าใคร่ โอว้าว อยากดูให้เห็นกับตา
สาว เรามีสาว มีกระเป๋า และผัดไทย โชคดีที่เมียเราไม่ได้มา

:เอนจิเนียร์ เซ็งชะมัด เสียเงินเสียเวลา
ที่หิ้วสินค้ามา หาทุนไว้ไปเมืองนอก
หนทางฉันคงตัน กรรมชัดๆ
ทำงานไปวันๆ ต้องดักดานในบางกอก
ค่าจ้างอย่างบ๊วย รอรวยชาติหน้า
คงต้องว่ายน้ำไปอเมริกา
ถ้าหากอยากหฤหรรษ์ ซาบซ่านและวาบหวิว
ถ้าแสวงความสยิวเดินละลิ่วมาข้างใน

คนขายของ/คนเชียร์แขก เอนจิเนียร์
สาว เรามีสาว ที่น่ารัก และน่าใคร่
สาว ดูซี่ กรุงเทพฯ เลิศล้ำเหลือล้น
เรามีสาว ข้าวของที่ขายอยู่ข้างถนน
สาว อยากลองอะไรก็มีหลากหลาย
ต้องถูกใจ เด็กหญิง หรือว่าอยากได้เด็กชาย

:คนเชียร์แขก เร่มาทางนี้ ดริ๊งค์แก้วแรกฟรี
:เอนจิเนียร์ อย่ามัวแต่คิด ถ้าอยากซี้ด เพิ่มอีกนิด ได้เด็ดดี
:หมู่ชาย/เอนจิเนียร์ ซี้ดอูย ซี้ดอูย

(ระดับเรา คอยล่อพวกตาตี่ ให้มาเที่ยวนารี ได้แค่นี้มันกระจอก (ร้อง
มันโคตรเฉา ต้องชวนพวกตัวเมี่ยง ให้พาสาวขึ้นเตียง มันแทบเดี้ยง

ในบางกอก
ค่าแรงถูกเหี้ยๆ

:เจ้าของคลับ ไหนว่าจะต้อนแขกมาเต็มไง (พูด)
:เอนจิเนียร์ ครับนาย
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:เจ้าของคลับ มึงดู แล้วอยู่ไหนล่ะ!
:เอนจิเนียร์ กำลังมาครับนาย
:เจ้าของคลับ ชวนเหยียบเอ๊ย"ญวน"เร็วสิวะ ไอ้พวกยี
:เอนจิเนียร์ ครับนาย ทันทีเลยครับนาย ขอบคุณครับนาย พ่อมึงสิครับนาย

(พวกคนไทยแม่งเขี้ยว (ร้อง
จ้องจะปอกลอกผู้ลี้ภัยท่าเดียว
ถ้าหากอยากหฤหรรษ์ ซาบซ่านและวาบหวิว
ถ้าแสวงความสยิวเดินละลิ่วมาข้างใน

คนขายของ/คนเชียร์แขก เอนจิเนียร์
สาว นี่คุณอย่ามัวแต่ยืนเก้กัง
เรามีสาว นั่นมันกระจั๊ว คุณต้องระวัง
เซล ชอบของแปลกไหม อยากท้าคุณให้ลอง
ลองหน่อยไหม มีดโกน เปิดฝา ปาเป้า และปิงปอง

:คนเชียร์แขก เฮ้ เชิญคุณเลี้ยว หาดูเรื่องเสียว
:เอนจิเนียร์ มาดูทางนี้มีพ่นควัน จ่ายเพิ่มกันอีกหน่อยเดียว
:นักท่องเที่ยว อยากได้แบบไหนก็มีให้ลิ้มลอง

วาบหวิว หวั่นไหว ไม่ซ้ำในทุกห้อง
:เอนจิเนียร์ เฮ้ ยู คอนนิจิวะ สบายดีหรือเปล่า

โดโมะ อาริกาโต เซมากูจะเตะ
:นักท่องเที่ยว โอ เย้!
:เอนจิเนียร์ มานวด ปนนาบ ให้ซาบให้ซึมแทรก
:นักท่องเที่ยว โอ ว้าว!
:เอนจิเนียร์ ลองเล่นทำท่าพิสดารแบบพวกแขก
:นักท่องเที่ยว โอ โน!
:เอนจิเนียร์ ดริ๊งค์ ให้เต็มที่ สาวคนแรกฟรี
นักท่องเที่ยว 1: ฟรี?

เอาไงดีล่ะ คุณเอามะ ถ้าจะแถมผมอีกคน
นักท่องเที่ยว 1: อิไต อิไต อิไต!

               (จอห์น เข้า)

อยากได้น้องนางมาเป็นเพื่อนบ้างไหมเล่า
:จอห์น บอกซิที่นี่มีคนชื่อคิมหรือเปล่า
:เอนจิเนียร์ ตาแหลมน่าดู มิสเตอร์จอห์น คุณหรือนั่น
:จอห์น เอนจิเนียร์  มึงก็อยู่นี่เหรอ ฉิบหาย
:เอนจิเนียร์ ในเพื่อนทั้งหมด คุณน่ะคือคนสนิท
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:จอห์น แล้วคิมอยู่ที่ไหน
:เอนจิเนียร์ ก็ผมโคตรรักคุณและมิสเตอร์คริส
:จอห์น นี่มันเรื่องของเขา คิมได้ลูกชายในปี...
:เอนจิเนียร์ หนึ่งเก้าเจ็ดห้า

ก็ผมแจ้งไป แล้วเป็นคุณที่ได้มา
คุณมาถูกแล้วหละ ที่นี่มีสิ่งที่คุณตามหา
มันสุดยอด ระบบของเมกา แม่นยำและล้ำหน้า จะหาที่ใดเทียบได้

:จอห์น เลิกพูดมากได้แล้วแก เธอมีเด็กจริงหรือเปล่า
:เอนจิเนียร์ มีสิครับ

และคิมต้องได้ไปเป็นอเมริกัน และผมนั้นคือพี่ชาย
:จอห์น เป็นพี่ชายพ่อมึงดิ เฮ้ย คิมอยู่ไหนเล่า
               (ทั้งสองเข้าไปในคลับ)

:เอนจิเนียร์ นี่คิมดูซิว่าใครจะช่วยเรา
บอกแล้วจะหาคนที่จะพาเข้า

:คิม มิสเตอร์จอห์น คุณนั่นเอง คริสให้คุณมาหรือนั่น
:จอห์น มีที่ไหนอีกบ้างไหมให้เราได้คุยกัน
:คิม ไม่รับออร์เดอร์แล้วค่ะ คุณช่วยสั่งกับคนอื่น
:จอห์น มากับฉัน มีเรื่องราวต้องเล่าตั้งหลายสิ่ง
:คิม คริสมาด้วยหรือเปล่าคะ ไม่น่าเชื่อ นี่เรื่องจริง
:เอนจิเนียร์ รอสักครู่ เธออย่าได้พล่ามไป ให้ฉันพูดแทนให้ เธอแค่เล่นบทแม่ไป
:จอห์น เรื่องที่อยากจะพูดกัน คิมกับฉันเท่านั้นพอ
:คิม พาไปเจอกับคริสที ออกไปจากที่นี่กัน

ทนทำงานมาแสนนาน พอประทังชีวิตไป
:จอห์น คิม
:คิม หนึ่งเดือนอยู่เรือ เชื่อว่าคงต้องตาย

แต่คอยนึกถึงแต่คริส เราเลยพากันรอดได้
ทำชั่วช้ามามากมาย แต่ที่สุดก็พบคุณ
เทวดาท่านเกื้อกูล คงอภัยให้กับฉัน

:จอห์น คิม ในนี้มันหนวกหูจัง-
:เจ้าของ คุณผู้ชายสั่งแชมเปญไปแล้วหรือ
:เอนจิเนียร์ ก็เธอจะเอาไปเสิร์ฟอยู่
:เจ้าของ ถ้ามึงไม่เต็มใจทำงานก็ไปซะ

คิม เอนจิเนียร์
มิสเตอร์จอห์น สุดจะเบื่อไอ้งี่เง่า เร็วเดี๋ยวมันมาเล่นเรา
มาดูกัน พาจอห์นไปดูลูกชาย ดูที่ตาเขานั่นไง
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ดูลูกน้อย คริสตัวน้อยนั่นใช่เลย
มาดูคริส
               (คิม และจอห์น ออก)

:เอนจิเนียร์ โอ ลุงแซมจ๋า กูนี้ช่างเลิศล้ำ
ที่ทำก็เพื่อเด็กตาดำๆ แทมอเมริกันบอย

               (เอนจิเนียร์ ออก)
               (ห้องคิม ที่กรุงเทพ)

:คิม จอห์นดู นี่คือลูกเขา
ยิ้มแล้วเหมือนคนเดียวกัน
เขาเฝ้ารอจะได้พบหน้าพ่อ มาตั้งนานแสนนาน

-------------------------

No. 24 Please Revised 24 August 2012

คิม ,จอห์น
(Vocal Score หน้า 257)

:จอห์น ที่ฉันต้องมาที่นี่ ก็เพราะมีงานต้องทำ
แปลกดีที่งานของฉันได้นำให้มาหาเธอ
คริสรู้เรื่องเธอหมดแล้ว เขารู้เรื่องหมดทุกอย่าง
แต่ถึงคราวต้องให้เธอได้รู้เรื่องคริสเสียที

:คิม วอน โปรดจงเห็นใจคนที่เฝ้ารอ
จะไม่ขอมีใครที่ไหน
ชั่วชีวิตขอมีเขาเรื่อยไป
นานเท่าใดไม่เคยสิ้นหวัง

:จอห์น คิม วันนั้นคริสชอกช้ำที่เสียเธอ
ได้แต่เพ้อไม่พูดกับใคร
แต่สุดท้ายเขาจำต้องตัดใจ
ชีวิตต้องก้าวไปข้างหน้า
ขอให้ฉันพูดจบได้ไหม คิม
นี่มันสามปีผ่านเลยไป

:คิม รู้ ฉันรู้ดี ว่ามันปวดร้าวเท่าไร
รักที่เฝ้ารอทั้งหัวใจ
ช่างอยู่ห่างไกลเหลือเกิน
ขอวิงวอน เรื่องเหล่านั้นฉันรู้อยู่แก่ใจ
พาเราไปอเมริกา
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:จอห์น ต้องเจอเขาแน่นอนในไม่ช้า
คริสก็มากรุงเทพฯ พร้อมฉัน

:คิม แทมเอย พ่อมา
มาหาลูกแล้ว คืนนี้จะได้หายใจใกล้กัน
พ่อมาที่นี่

คิม จอห์น
เราคอยเฝ้าฝัน ฉันจะพูดได้อย่างไร
เชื่อมั่นเสมอ ฉันไม่ขอเป็นคนนั้น
ได้เจอวันนี้ คริสต้องได้พบลูกเอง
วอน โปรดจงเห็นประสงค์แห่งเบื้องบน ในรายงานไม่เห็นพูด
ให้รอดพ้นยามล่องเรือมา เธอรักเขาและยังเฝ้ารอ
นี่คือโชคชะตาลิขิตฟ้า จะช่วยเธอได้ยังไง มันจนใจอยากจะขอ
การค้นหาสิ้นสุดเสียที การค้นหาสิ้นสุดเสียที

:จอห์น มีเพียงสิ่งเดียวที่ฉันทำได้
ต้องไปพาคริสให้มาเจอเธอ

-------------------------
               (เจ้าของคลับ เข้า)

No. 25 Chris Is Here Revised 15 August 2012

เจ้าของคลับ ,คิม ,จอห์น ,เอนจิเนียร์
(Vocal Score หน้า 265)

:เจ้าของคลับ ฉันห้ามเอาลูกเข้ามานี่หว่า
ไอ้เปี๊ยกนี่มาได้ไงเนี่ย
ระวังตัวดีๆ นี่ฉันเฝ้าดูเธออยู่
เธอและไอ้เอนจิเนียร์
เชิญคุณลองนวดให้ผ่อนคลาย

:จอห์น ไม่ต้องหรอก ไม่เป็นไร
:เจ้าของคลับ ถ้าชอบผู้ชายเชิญฝั่งโน้น
               (เจ้าของคลับ และจอห์น ออก   ในขณะที่เอนจิเนียร์ เข้า)

:เอนจิเนียร์ นั่นเขาจะไปไหน (พูด)
(เธอเป็นอะไร (ร้อง
ปลากินเบ็ดแล้วนั่นไง
นี่ อย่าบอกว่าปล่อยมัน

:คิม รู้ไหมคริสเขาก็มา
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จอห์นเขากำลังไปที่พัก
แล้วพามาเจอฉัน
ในใจฉันมันรุ่มร้อน
ไม่รู้จะพูดคำใดกับเขาก่อน

:เอนจิเนียร์ เธออย่าได้คิดจะเชื่อมัน มันเองรู้แล้วตั้งนาน ว่าได้มีลูกคนนี้
เธอต้องไปถึงก่อนไอ้จอห์น ไปเจอคริสให้ได้ก่อน ไม่ให้มันได้ทันหนี

:คิม เชื่อได้เขาไม่คิดลวง
ฉันต้องพูดถึงคุณ ไม่ต้องห่วง

:เอนจิเนียร์ ไม่ต้องเรื่องมากน่ะอีดอก กูไม่ยอมให้พลาดหรอก เมื่อกูสั่งก็ทำซี่
แกต้องไปโรงแรมมัน หน้าที่ฉันมีเหมือนกัน คอยเฝ้าดูไอ้เด็กนี้

:คิม ที่ไหนบอกฉันมาที
เขาเฝ้ารอพบกัน ฉันรู้ดี
พ่อและแม่ช่วยลูกรอดพ้น เป็นเทพเบื้องบนคอยมองลงมา
ท่านเข้าใจ อภัยไม่เคืองขุ่น ลูกขอบคุณที่ท่านเมตตา

คิม เอนจิเนียร์
วอน โปรดอวยพรบันดาลดลโชคดี พ่อและแม่คงให้พร เฝ้าอ้อนวอนเข้าเถิดหนา
ให้ชีวิตเริ่มใหม่วันนี้ แน่ใจหรือว่าช่วยได้
เพื่อไปพบโลกแห่งหวังสดใส ลงมือเอง ไม่พึ่งใคร
ขอให้ลูกได้ไปเสียที ต้องไปเสียที
               (เอนจิเนียร์ ออก)

-------------------------

No. 26 Kim's Nightmare (Part 1) Revised 27 July 2012

วิญญาณถวี
(Vocal Score หน้า 275)

:วิญญาณถวี คิดว่าฉันไปลับแล้วสิหนา
หน้าฉันนี่ไงที่ยังติดตา
คอยจ้องมองทุกเวลาเรื่อยไป
กลางวันเธอยังปลอดภัย
กลางคืนฉันฟื้นขึ้นใหม่
คือเวรกรรมที่เธอสร้าง
พยายามสักเท่าใดก็ไม่ลืมได้สักครั้ง
เธอไม่อาจหนีรอดได้
ฉันเฝ้าหลอกหลอนเรื่อยไป
คิดหรือว่าจะหนีรอดพ้นโทษทัณฑ์ไปได้ง่ายๆ
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คิดหรือว่าจะหนีรอดพ้นเวรกรรมที่ทำลงไป
แค่เพราะหนีข้ามเส้นที่กั้นพรมแดนแค่นั้นใช่ไหม
นี่ไง ฉันอยู่เรื่อยไป ไม่ตาย...ฉันอยู่
คือสำนึกผิดฝังใจของเธอ
เธอยังเชื่อว่าเขาพิเศษเกินใครๆ
เคยทำเธอผิดหวัง ทำอีกจะเป็นไร
ลองมองดูคืนนั้นเขาอยู่ไหนกันหรือ

-------------------------

No. 27 Kim's Nightmare (Part 2) Revised 3 September 2012

หมู่ทหาร ,ผู้กองชุลท์ส ,คิม ,คริส
(Vocal Score หน้า 281)

               (ห้องทำงาน ในสถานทูต)

:คริส เราจะไปจากที่นี่กัน (พูด)!
:ผู้กองชุลท์ส ต้องขอโทษที่สงครามส่งผลกระทบ

ออกเป็นเอกสารผู้อพยพให้อย่างรีบเร่งที่สุดที่ทำได้ เซ็นชื่อ
:คริส แค่นี้จะพอเหรอ (พูด)
:ผู้กองชุลท์ส ใบนี่จะช่วยให้เธอขึ้นเรือทหาร

คุณได้ตกลงว่าจะแต่งงานกับเธอเมื่อกลับถึงอเมริกา เซ็นชื่อ
:เจ้าหน้าที่สถานทูต/หมู่ทหาร ท่านทูตสั่งการให้เราปิดสถานทูตให้ได้ตามแผน เร่งมือไม่มี
หยุด
:ผู้กองชุลท์ส ก็แค่ซิกแซ็กเล็กน้อย ผ่านได้อย่างแน่นอน

เสร็จแล้ว เรียบร้อย แม่ก้นงอน ต่อไป
:เจ้าหน้าที่สถานทูต/หมู่ทหาร กวนโอ๊ยให้เร็วอย่าง"ญวน"ท่านทูตสั่งการให้เร่งมือช่วยพวกยี
ที่สุด
:ผู้กองชุลท์ส ญวน"ก็ดูซิสาวๆ อวบขาวและเย้า"

ไม่ควรให้พวกเวียดกงคาบเอาไป
               (ห้องนอนของคิมและคริส)

:คริส เขาเรียกตัวที่สถานทูต ถ้าช้าไม่ทันการ
:คิม ไม่อยากให้เธอต้องไปเลยวันนี้
:คริส เธออยู่รอฉันที่นี่ เดี๋ยวก็มาคงไม่นาน
:คิม ถ้าต้องอยู่เพียงผู้เดียวใจไม่ดี
:คริส ฉันฝากปืนพกเอาไว้ เริ่มเก็บของ ไว้รอท่า
:คิม จะเตรียมตัวให้พร้อมรอเธอตรงนี้
:คริส ถ้าเวียดกงจะบุกตีเราคงได้รู้ล่วงหน้า
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เธออยู่บ้านห้ามไปไหนจนกว่าฉันจะกลับมา
               (ที่ทำการไปรษณีย์)

:แฮริสัน ต้องขอโทษที่พวกเราต้องรีบทำงาน
คำสั่งอพยพคนกลับบ้านโดยเร็ว
พวกเราต้องเดินทางภายในเช้าตรู่

:คริส แต่ผมต้องไปรับเมียมา (พูด)-
:โรเบิร์ตส์ ต้องขอโทษแต่นี่คำสั่งวอชิงตัน

ห้ามผู้ใดออกนอกรั้วที่กั้นทั้งสิ้น
รีบโหลดรีบไป ไม่ให้ใครเหลืออยู่

:คริส แต่เมียผมยังอยู่ข้างนอก (พูด)!
               (หน้าประตูรั้วสถานทูต)

:เทรวิส พอแล้ว หยุดร้องตะโกนได้ไหม
เรายังอยู่ที่นี่ ไม่หนีไม่ทิ้งใคร
และบนเฮลิคอปเตอร์มีที่ให้ทุกคน

:เวเบอร์ พวกนั้นปีนรั้วมาข้างบน
:ทหารอีกหลายคน อย่าปีน อย่าปืน หยุดร้องตะโกนได้ไหม

เรายังอยู่ที่นี่ ไม่หนีไม่ทิ้งใคร
:เอสเตร์เวซ ล่าสุดคำสั่งท่านทูตให้กั้นปิดทุกแนว
:เทรวิส ปิดได้ คนเวียดนามห้ามเข้า พอแล้ว

:คิม ฉันเป็นเมียนายทหาร เปิดให้เข้าหน่อยได้ไหม
จะต้องจ่ายเงินให้ใคร ทำยังไง ช่วยฉันที

:คริส เปิดให้หน่อย ผมต้องไปพาคิมมาที่นี่
:โรเบิร์ตส์ ขอโทษนะ ไปไม่ได้แล้ว
:คิม ใครก็ได้ฟังฉันทีสิ สามีอยู่ข้างใน
:คริส โอ้คิม อยู่ไหนกัน

ไปหาไม่ทัน รับสายที
:คิม โอ้คริส อยู่ที่ใด

ไปหาไม่ได้ ช่วยฉันที
:คริส/คิม ปรานีด้วยเถิด ช่วยเปิดได้ไหม

ขอร้องอย่าพรากรักไปตอนนี้

คิม คริส
โอ้คริส โอ้คิม
จะไปยังไง มาได้ไหม
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ยังหวังเคียงใกล้ ใจหวังเคียงใกล้
รอฉันก่อน รอฉันก่อน

คนเวียดนาม 1: ไปที่ประตู!
-------------------------

No. 28 Kim's Nightmare (Part 3) Revised 19 September 2012
หมู่หญิงเวียดนาม ,หมู่ชายเวียดนาม ,ทหาร ,คิม ,จอห์น ,คริส
(Vocal Score หน้า 293)

:อัลลอท ต้องขอโทษ แต่ห้ามใครออกไปทั้งนั้น
เรากำลังจะถอนทัพกลับกัน ใครตกค้างเราไม่รอ

:คริส จะกลับมาทันท่านทูตขึ้นฮ.
:จอห์น นี่นายอย่างี่เง่า แค่นี้พอ

ท่านทูตกำลังจะไป
:หมู่ชายเวียดนาม ช่วยพาฉันไป
:หมู่หญิงเวียดนาม พาลูกฉันไป
:หมู่ชายเวียดนาม นี่ไงมีจดหมายด้วย
:หมู่หญิงเวียดนาม เอ.ไอ.ฉันเคยช่วยซี.
:หมู่เวียดนาม มันมาเราต้องโดนฆ่า

พาเราไปด้วยเถิดหนา
:หมู่ชายเวียดนาม เมียไปแล้ว ต้องรีบตามเมียไป
:หมู่หญิงเวียดนาม ฉันมีคุณน้าในนิวยอร์ค
:หมู่ชายเวียดนาม ฉันมีเงินพร้อมจะจ่าย
:หมู่เวียดนาม ไม่มีใครช่วยพวกเราแล้ว

เขาจะทิ้งเราไปหมดแล้ว
:คิม ฉันต้องเข้าไปข้างใน สามีรออยู่

ฉันเอาปืนเขามาด้วย นี่ไงมองดู
คนเวียดนาม 2: ถอยให้พ้นทาง ของนั่นช่วยอะไรได้
:หมู่เวียดนาม ถ้าพวกนั้นมา เราต้องโดนมันฆ่าตาย
               (ที่ลานจอดเฮลิคอปเตอร์)

:คริส ปล่อยให้ฉันไป ทิ้งเธอไม่ได้
น่าจะเป็นเธอ ไม่ใช่ฉัน ที่ควรรอดตาย

:หมู่เวียดนาม มันมาเราต้องโดนฆ่า
พาเราไปด้วยเถิดหนา

:จอห์น ไม่ใช่นาย แต่สงครามทำลาย
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และถ้าความฝันต้องพังลงไปก็ช่วยไม่ได้
:หมู่เวียดนาม ไม่มีใครช่วยพวกเราแล้ว

เขาจะทิ้งเราไปหมดแล้ว
:จอห์น เลิกฝันนะเพื่อน รับซะว่านายทำพัง

จะพยายามแค่ไหนก็ไม่มีทาง
ไม่ใช่แค่เธอที่เราทรยศทิ้งไป

:หมู่เวียดนาม ไปที่หลังคา ไม่งั้นคงต้องเสียใจ
               (ด้านนอกสถานทูต)

:คิม โอคริส ฉันเชื่อเสมอ
ว่าใจเธอนั้นไม่เคยห่างไกล
มั่นใจว่าจะต้องมีสักวัน

:คริส คิม!!!
-------------------------

               (เฮลิคอปเตอร์ลงจอด ทหารอเมริกันขึ้นเฮลิคอปเตอร์ ในขณะที่เครื่องบินขึ้น  ฉาก
เปลี่ยนกลับมา เป็นห้องนอนคิมที่กรุงเทพ)

No. 29 Sun and Moon reprise Revised 13 July 2012

เอนจิเนียร์ ,คิม
(Vocal Score หน้า 302)

: คิม เธอเหมือนตะวัน ฉันดั่งเดือน
โชคพาล่องลอยคล้อยเคลื่อนมา
หล่อรวมร่วมเวหา
พราวฟ้าเรื่อยไป
คืนนั้นพาเราสองมาไกลเพียงใด

รุ่งสาง เริ่มต้นยามเช้า
คืนเหงาห่างไปไกลตา
ได้รู้มีเธอ แสนปลื้มในใจ
ไม่ช้าคงเจอ แค่เอื้อมมือไป
ให้ความรักฟื้นคืนมา

ให้รักฉายส่องท้องนภาสว่าง
ด้วยแสงตะวันแสงเดือน

               (เอนจิเนียร์ เข้า)
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:เอนจิเนียร์ คริสอยู่ที่โรงแรมนี่ !ฉันรู้แล้ว !คิม !คิม!
:คิม ฝากแทมด้วย!
               (ทั้งหมด ออก)

-------------------------

No. 30 Kim and Ellen
Revised 21 September 2012

เอลเลน ,คิม
(Vocal Score หน้า 305)

               (ที่โรงแรม)

:คิม สวัสดีค่ะคุณ
:เอลเลน ห้องยังไม่ต้องทำ
:คิม ไม่ใช่เมดค่ะ
:เอลเลน ถ้างั้นมีเรื่องอะไร
:คิม คิดว่าเขาต้องให้เบอร์ห้องมาไม่ถูก

มาตามหาคนชื่อคริสที่ห้องนี้มีหรือไม่
ห้องสามหนึ่งเจ็ด ฉันต้องขอโทษ เว้นแต่
อ้อ ใช่แล้ว คุณก็คือภรรยาจอห์นเองใช่ไหม

:เอลเลน เป็นเธอนี่เอง และแล้วก็ได้เจอ
นี่คิมใช่ไหม เอ่อ คริสไปหาเธอ
เข้ามาก่อนไหม เชิญซิไม่ต้องกลัว
(ตัวฉันชื่อเอลเลน (ร้อง) ฉันเป็นเมียคริส (พูด

จะว่าไปก็ดีใจนะที่เราได้มาเจอ
ไม่นึกฝันเลยว่าเธอมีตัวตนจนวันนี้
ก็ไม่รู้จะเป็นไงถ้าหากฉันต้องเป็นเธอ
(เชิญนั่งก่อนสิ (พูด

:คิม พูดมาว่าคุณโกหก
:เอลเลน แต่งงานได้เพิ่งครบปี ฉันเสียใจ มันเรื่องจริง
:คิม เขาสัญญาจะมารับฉันไป
:เอลเลน เคยตามหาเธอ เฝ้าติดต่อเท่าไรไม่เคยเจอ
:คิม พูดมาว่าไม่ใช่เรื่องจริง คุณไม่รู้ที่ผ่านมาว่าฉันต้องเจออะไร
:เอลเลน เธอไม่รู้หรอก เขาจำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่
:คิม ดั่งกำแพงมากั้นขวางในจิตใจ
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มันหมดทาง ทำอย่างไร
:เอลเลน ส่วนเรื่องลูกชาย เธอว่าเป็นลูกคริส
:คิม แน่นอนอยู่แล้ว ลูกฉันเป็นลูกคริส

ฉันฝันเอาไว้ว่าลูกฉันต้องได้ดี
ไม่ใช่ต่ำต้อยด้อยศักดิ์ศรีอีกต่อไป

:เอลเลน เราพอมี ก็ไม่ถึงกับร่ำรวย
เราจะช่วยส่งเสียให้ คิดว่าน่าจะพอไหว

:คิม ต้องพาแทมกลับไปอยู่ด้วย
:เอลเลน จะพรากลูกและพรากแม่ไปได้ยังไง มันโหดร้าย
:คิม คุณต้องพาแทมไปด้วย

ให้เขาได้อย่างที่ฉันตั้งความหวัง
:เอลเลน แต่ลูกเธอก็ต้องการเธอ

ฉันและคริสก็ต้องมีลูกของเราเองเช่นกัน
:คิม ชีวิตแทมวางไว้ในมือของคุณ
:เอลเลน ฟัง เลิกดื้อรั้น

ไม่มีทางเป็นอย่างนั้น
:คิม คุณใจร้ายจริงๆ ที่ทำให้คริสเปลี่ยนใจ (กึ่งพูด)

แล้วเขาจะต้องทิ้งทั้งฉันและลูกไป
คุณมีสิทธิ์อะไรมาพูดแทนว่าเพราะเขามีเมียใหม่
ลูกของฉันจึงต้องไร้อนาคตหมดทางไป
คืนนี้เขาต้องมาพบกับฉัน
(มาบอกฉันด้วยตัวเอง (ร้อง

               (คิม ออก)

:เอลเลน ไม่ใช่แบบนี้ ไม่ได้มาเพื่อพบเธอ
ที่ยังคงรักกับสามีฉันอยู่
แล้วจะทำอย่างไร ฉันเองก็ไม่รู้ เมื่อเป็นเช่นนี้

-------------------------

No. 31 Now That I've Seen Her  Revised 24 April 2012
เอลเลน
(Vocal Score หน้า 318)

: เอลเลน ไม่เป็นไร
ไม่เป็นไรถ้าเราเพียงแค่คิดไป
เธอคนนั้น ไม่มีจริง
ทุกสิ่งคงยังจะดีเหมือนที่เคยเป็น
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แต่นั่นเธอ
และมันเกินทำใจเมื่อฉันได้เจอ
แต่ความจริงกรีดลึกในใจ
รู้ว่าไม่มีทางจะจางคลายไป

เมื่อมาเห็นหน้าเธอ ไม่อาจหลอกใจเรา
เธอใช่เพียงภาพเก่า ที่เขาแค่ผ่าน
เข้าใจแล้วทำไมต้องปิดบังมานาน
คงจะดี หากว่าฉันไม่รู้เรื่องราวใดๆ

ในแววตา ในคำพูด
ในกระแสที่อยู่รอบกาย
เธอมีเขาเต็มเปี่ยมไม่คลาย

ในใจก็รู้เธอต้องเจอความทุกข์ทน
แต่ถ้าสุดท้ายเขาต้องเลือกใครซักคน
จะไม่สน บอกไว้ไม่ยอม

เมื่อมาเห็นหน้าเธอ ได้เจอกับตาเรา
จะเกลียดเธอหรือเปล่า คงไม่ใช่
เมื่อมาเห็นหน้าเธอ จะทนอยู่ยังไง
เขาเป็นใคร ชายที่ฉันเคยเชื่อใจ
ต้องได้รู้กันที

-------------------------
               (คริส และจอห์น เข้า)

No. 32 Ellen and Chris
Revised 22 September 2012

คิม ,จอห์น ,คริส ,เอลเลน
(Vocal Score หน้า 323)

:คริส เราตามหาที่ไหนก็ไม่เจอ ที่รักเป็นอะไร
:เอลเลน คิมมาที่นี่ และคนที่ต้องบอกเธอคือฉันเอง
:จอห์น มันเป็นความผิดของฉัน
:คริส ว่าแล้วเราไปนานเกินไป
:เอลเลน ก็ดีแล้วที่เธอมา ได้เห็นหน้ากันสักที
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คุณบอกว่าเคยอยู่กับเธอ ก็แค่นั้น
สิ่งเดียวที่คุณปกปิดฉันก็คือคุณรักเธอ

:คริส มันแค่ช่วงสั้นๆ ผ่านมาแล้วตั้งนาน
:จอห์น แต่คิมไม่เคยเปลี่ยน
:เอลเลน พอซะที คุณไม่ต้องสาธยาย

ดูคิมพร่ำเพ้อมากมาย
พยายามจะยกลูกชายมาให้เรา

:จอห์น เธอหวังให้ลูกนายได้สัญชาติอเมริกัน
:เอลเลน ก็เธอคิดว่าเธอยังเป็นเมียคุณอยู่ไง

ต้องไปบอกเธอว่าไม่ใช่ ให้เธอเข้าใจอย่าช้า
แต่ก็ต้องดูว่าใจคุณคิดอย่างไร

:คริส ฟังผมก่อนได้ไหมเอลเลน คุณเป็นเมียผม
หลังสงคราม ใครๆ สูญเสียทุกอย่าง แต่ผมมีคุณ

:เอลเลน พูดอะไรก็พูดได้ แต่คุณมีลูกกับเธอ
เวลาคุณนอนฝันร้ายที่ละเมอคือชื่อเธอ
เรามีกันมาสองปี คุณไม่เคยจะคิดเล่า
เลิกปิดบัง ช่วยบอกกัน
จะเลือกเธอหรือว่าฉัน

:คริส ในอดีตที่ผ่านมาครั้งนั้น
ตอนที่ผมยังไม่เจอตัวตน
ใจของผมมันได้แต่สับสนด้วยคำถาม
ความรู้สึกที่ปิดตายในใจ
ให้ทนอยู่ไปในเวียดนาม

แต่ท่ามกลางอันตรายนานา
กลับได้มาเจอคนที่ค้นหา
ไซ่ง่อนที่มืดมนกลับสดใส
เธอเหมือนดังหลักให้ใจไขว่คว้า
โลกใหม่ที่เจอเพิ่งได้เข้าใจ
ความเศร้าของเธอเกินทนรับไหว
แม้ผมไม่เคยรู้สึกอะไร
ก็เริ่มจะเปิดหัวใจให้เธอ

ผมก็คิดช่วยคุ้มกันด้วยใจมุ่งมั่น
ก็ผมมันเป็นอเมริกัน จะผิดพลาดได้อย่างไร
ผมล้มเหลวเหมือนทุกคนที่บังเอิญต้องผจญชะตากรรมอันมืดมน
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ในสงครามที่ไม่เคยได้เข้าใจ
อยากได้โลกคืนกลับมาดังหวัง
ชีวิตของผมเริ่มต้นอีกครั้งเมื่อได้มีคุณ

เอลเลน คริส
เรื่องพ้นผ่านคุณอย่ากังวล ขอโทษที่ไม่ได้บอกคุณไป
ก้าวข้ามไปให้เราเริ่มต้น คุณจะยังคงเชื่อใจผมไหม
เพียงแค่คนเดียวที่ฉันขอ เพียงแค่คนเดียวที่ผมเหลือ
คือคุณ คือคุณ

:จอห์น นี่ฟังให้ดี เรื่องคงจะไม่ง่าย
เรามีเด็กน้อยที่เป็นลูกของนาย
นายสองคนรักกัน เป็นเรื่องที่ดี
แต่เรื่องเด็กน้อย ก็ต้องยอมรับมัน
ฉันคอยคุมค่ายที่ดูแลพวกบุยดอย
พยายามหาพ่อซึ่งก็ไม่รู้จะพบไหม
กรณีนายไม่ยุ่งยากที่จะตัดสินใจ
นายจะรับเขาไปหรือว่าจะทิ้งไว้ที่ค่าย

:คริส ลูกในไส้ ไม่มีวันทิ้งขว้างไป
แต่ว่าเรื่องคิมนี่ไง ควรจะต้องทำเช่นไรไม่รู้เลย

:เอลเลน ถ้ามีแต่แทมจะรับเอาไว้ทันที
อย่างไรก็เป็นลูกคุณหนทางยังมี
คิมสิ รักคุณไม่คลาย
ตามกันไปคงไม่ได้

:คริส คำตอบอยู่ที่นี่ไง รู้แล้วจอห์น
ให้เขาอยู่กรุงเทพฯ ไป เราจะส่งเสียเลี้ยงให้

เอลเลน/คริส จอห์น
ใช่แล้ว ปัญหาแก้ไขได้ นายยังไม่ได้เจอคิม ใจเธอเป็นอย่างไร
และแล้วปัญหาต้องคลี่คลาย คิดว่าเธอจะยอมรับ มันฟังดูง่ายไป

:เอลเลน คือทางออก
:คริส ทางออก
:เอลเลน/คริส ที่ดี

คิมจะยอมและพร้อมเข้าใจ
:คิม เธอต้องพาแทมไปด้วย
:เอลเลน/คริส ส่งเข้าโรงเรียนของอเมริกันที่เมืองไทย
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:คิม ฉันต้องช่วยลูกฉันตามคำสัญญา
:เอลเลน/คริส เริ่มชีวิตที่สดใส
:คิม เธอต้องพาแทมไปด้วย
:เอลเลน/คริส เราเลี้ยงดูส่งเสียให้
:จอห์น นายพูดง่ายไปหน่อยไหม
:คิม เพราะแทมคือเลือดเนื้อที่เธอสร้างมา

เอลเลน/คริส จอห์น
เราจะทำสิ่งที่ดี นายควรทำสิ่งที่ดี
สำหรับเขา สำหรับเขา
สำหรับเรา สำหรับเรา
สำหรับคิม สำหรับคิม
               (เหลือ คิม บนเวที)

:คิม รสรอยจูบยังไม่เลือน
เสียงเธอพร่ำยังเตือนใจ
แม้ว่าเธอลืมสิ่งที่เราเคยสัญญา
คืนนี้เธอก็ต้องมาพาลูกไป

-------------------------

No. 32A Paper Dragons
Revised 13 July 2012

คิม ,เอนจิเนียร์
(Vocal Score หน้า 343)

               (เอนจิเนียร์ และแทม เข้า)

:เอนจิเนียร์ ว่าไง โปรดแจ้งแถลงให้รู้หน่อย
เรื่องราวเรียบร้อยตามแผนเราหรือเปล่า
ก่อนถึงบางอ้อ คุณพ่อของหลานเรา
คงรับลูกเขา พ่วงเราเป็นลูกทัวร์

:คิม เขาเฝ้าแต่ฝันถึงวันพบลูกชาย
และสุดท้ายก็คือคืนนี้
ที่จันทร์เพ็ญเดือนเด่นพราวฟ้า

:เอนจิเนียร์ บอกมาให้ไว อย่างไรล่ะรูปการณ์
ต้องใช้เอกสารผ่านแดนตอนเข้าเมือง
อย่ามาลูกไม้ พูดไปให้รู้เรื่อง
อย่าแกล้งทำเซื่องแต่เผลอก็ลอบกัด
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:คิม มี...ไม่
เขาจะมาคืนนี้มั่นใจ
แพ็คข้าวของให้รวดเร็วว่องไว
ฉันจะไปเตรียมตัวขึ้นโชว์สุดท้าย

:เอนจิเนียร์ ฉัน คริส และเธอ
สามเกลอไม่ง้อ
แบงคอกนี่หนอ
ขออำลา

-------------------------
               (คิม และแทม ออก)

No. 33 The American Dream Revised 24 August 2012

คอรัส ,เอนจิเนียร์
(Vocal Score หน้า 347)

:เอนจิเนียร์ มองอะไรกูเนี่ย (พูดกับรถตุ๊กตุ๊ก)
พ่อฉันทำงานในไฮฟองเป็นช่างรอยสัก
วาดลวดลายบนตัวแม่ฉันไม่ทันไรก็ลาจาก
แม่ฉันนั้นหรือค้าขายเนื้อหนังให้ฝรั่งหัวทอง
หน้าที่ของฉันก็พื้นๆ ต้อนไอ้พวกหื่นขึ้นห้อง
ขายแม่ฉันเองน่าสมเพช
น้ำหอมช่วยกลบกลิ่นทุเรศ
เราเรียนมาจากพวกฝรั่งเศส

เรื่องราวผันแปรด้วยเดียนเบียนฟู
"หนีไป ใครมา รู้อยู่"เศสฝรั่ง
ไม่เห็นน่างง ที่เราแทบบ้า
แบงค์ดอลล่าร์ปลิวว่อนราวฝนห่า
พ่อค้าไม่ปล้นธนาคาร
ขี้ก็ขายได้ไม่ต้องหวั่น
เราเรียนมาจากพวกไอ้กัน

ฉันโคตรจะเบื่อเล่ห์กลบ้านๆ
เรื่องความโลภเป็นพรสวรรค์มันเสียดาย
ขอโอกาสให้ฉันวาดลวดลาย
ในทะเลที่ฝูงฉลามว่ายพล่าน
ขอเป็นไอ้กัน ฉันเหมือนพวกมัน
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ขายของให้คนที่ต้องการ

นั่นกลิ่นอะไรช่างหอมหวาน ก็ American Dream
กลิ่นแบบเศรษฐีมีหมื่นล้าน อ๋อ American Dream
ลอยมาจากฟ้าบนปุยเมฆ หว้อ! American Dream
หวานฉ่ำอย่างช็อกโกแล็ตเค้ก จ่อที่ปากแล้วดูดครีม
โชคที่กำไว้ ไม่มีหลุดมือ
พร้อมขายแค่ใครมีเงินซื้อ โอ้ American Dream

ใครจะกล้าปิดช่องหากินเรา
ถึงเมืองนอกเปิดคลับสุดหรูดูเข้าที
หัวหมอเช่นเรารวยได้ง่ายดี
จะใส่สูทโก้โชว์พาวร์ด้วยบอดี้การ์ด
หานังหัวทอง ขายแม่งทุกห้อง
สะดวกสุดๆ แค่รูดการ์ด

นั่นกลิ่นอะไรช่างเรี่ยมเร้ ใช่ American Dream
ใน.เอ.กลิ่นห้องสวีทที่แอล American Dream
หน้าอกผู้หญิงก็มีขายที่ American Dream
หัวล้านก็ยังมีผมได้ นี่ American Dream
ไทม์สแควร์อีตัวยืนเป็นเบือ ฮ่ะ American Dream
คนจนก็ยังมีเงินเหลือ น่ะ American Dream
นั่งยืดบนรถคันยาวโก้ ไป American Dream
รวยข้ามคืนในคาสิโนใน American Dream
ไหนล่ะแชมเปญ แช่เย็นเปิดมา
เราต้องฉลองให้ซาบซ่าใน American Dream

[Dance]

:คอรัส มาเร็วพวกเรามาร่วมฝันใน American Dream
อยากได้อะไรได้อย่างนั้นใน American Dream
จับจ่ายแต่เงินยังเหลือล้นใน American Dream
ปรนเปรอเข้าไปไม่ต้องสนใน American Dream
ไม่มีที่ไหนจะมาเทียบใน American Dream
เชิญมากอบโกยกันให้เรียบใน American Dream

:เอนจิเนียร์ สวมมงกุฎนี้ มิสฮอลลีวู้ด
ลดแลกแจกแถมแจ่มที่ซู้ด

:คอรัส/เอนจิเนียร์ ใน American Dream
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:เอนจิเนียร์ อ้าว ไปไหนกันหมดล่ะ (พูด)
กลับมา กลับมา

-------------------------
               (เวทีว่างเปล่า เหลือเพียง เอนจิเนียร์ บนเวที    คริส เอลเลน และจอห์น เข้ามา
                ทั้งหมดออกไปด้วยกัน  ในระหว่างนั้น คิมและแทม ปรากฏตัวขึ้น)

No. 34 Finale Act II Revised 13 September 2012

คริส ,คิม
(Vocal Score หน้า 363)

:คิม แทมเอ๋ย เจ้าตัวน้อย
ที่เฝ้าคอยก็ถึงวัน
จงยิ้ม ก็ลูกนั้นได้มีพ่อวันนี้
จะได้ไปกลับบ้านกับพ่อ
ไปถึงฝันที่รอสักที
แม่คงพาลูกมาไกลได้แค่นี้
แต่อย่ากลัวเลยคนดี
กายไกลแต่ใจแม่ยังตาม

ผ่านมาจนวันนี้
ที่ใจมุ่งหมาย
ฉันผู้เดียวที่รู้ได้
จบเรื่องราวอย่างไร
ไม่ว่าใครตัดสินใจยังไง
แม่เลือกให้เธอเอง

มองหน้าแม่ครั้งสุดท้าย
หอมแก้มแม่อีกสักที
จำให้ดี
ว่าแม่รักเหลือเกิน

               (คริส เอลเลน จอห์น และเอนจิเนียร์ เข้า   แทมเดินไปหา   จากนั้น คิม ยิงตัวตาย)

:คริส คิม!
คิม!
เธอทำอะไรลงไปคิม ทำไม

:คิม แล้วฟ้าก็พาเธอมาเจอลูกเรา
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:คริส อย่าตายนะ
:คิม กอดฉันครั้งสุดท้าย

คืนนั้นพาเราสองมาไกลเพียงใด
               (คิม ตายในอ้อมกอดของคริส)

-------------------------
จบ
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