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กับฟายเซ่!
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เมิงคุยกับใคร
“ไม่ส�าคัญ”
แต่อย่ำแอบไป

“ฟีทเจอริ่งกัน”
ก็พอ...เข้ำใจปะ?

รักไม่ต้อง "มากไป"
ขอแคไ่ม่ "จากไป" ก็พอ

รักกันใหม่ๆ
ท�ำตำม “สัญญา”

พอเริ่มเย็นชำ
ดันท�ำตำม “สันดาน”
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“อายุ” ไม่ส�ำคัญ
แค่มีควำมสุขด้วยกันทุกวัน
แค่นั้นก็ “เพียงพอ”

“ผู้ชาย”
ไมไ่ด้เลวทุกคน

“ผู้หญิง”
ก็ไมไ่ด้ทนทุกเรื่อง

ค บ กั บ ใ ค ร . . .
ก็อยำกคบนำนๆ
นำนขนำดที่หลำยๆ คนมำถำมว่ำ
“นี่พวกเมิงยังไม่เลิกกันอีกเหรอ?”

ตวั
อย
า่ง



7

บ า ง ที . . .ที่แกล้งหำเรื่องงอน
เพรำะอยำกจะรู้เหมือนกัน

ว่ำเมิงสะกดค�ำวำ่ “ง้อ” เป็นไหม

ที่ตูพูดถึงเรื่อง “แฟนเก่า”
ไมไ่ด้หมำยควำมว่ำยังคิดถึง

แค่อยำกจะย�้ำกับเมิง
ว่ำอยำ่ “ชั่ว” เหมือนมันเท่ำนั้นเอง

รักกันใหม่ๆ โทรมำทุกวัน
แต่พอนำนวัน

โทรศัพท์ไม่มีดังขึ้นมาเลย
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แ ฟ น ที่ น่ า รั ก . . .
คือคนที่ยอมง้อเรำก่อน
ทั้งๆ ที่ยังไม่รู้ว่ำ
“เรางอนเรื่องอะไร”

ถ้ำถำมว่ำ ตูเจ็บไหม...
ที่เมิง “นอกใจ”

จะบอกให้ว่ำ สะเทือนใจนิดๆ
แต่ก็ไม่อะไร เพราะตูเองก็มี

ถ้ารักมาก
ไปบอกแมใ่ห้มำขอ
แต่ถ้ารักน้อย
เดี๋ยวต่อรองให้ผ่อนเอำก็ได้
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อย่าสตอเบอร์แหล
ถ้ำยังไม่เซียน

เพราะถ้าแหลแล้วไม่เนียน 
เดี๋ยวโดนตูโบกคว�่ำ!!!

รักมาก...เมิงก็ทิ้ง
รักจริง...เมิงก็ไม่สน

งั้นเดี๋ยวตูจะรักทีละหลำยๆ คน
ถึงเมิงไม่สน...ตูก็ไม่แคร์!!!

มีแฟนแล้วไม่รัก
อยำกรู้นักว่ำมีท�ำไม
มีแฟนแล้วไม่ใส่ใจ

จะมีไว้เพื่ออะไร ถำ้ไม่แคร์
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การโกหก...ไม่ส�ำคัญที่เนื้อหำ
ส�ำคัญที่ว่ำ
ท�ำไมเมิงต้องโกหก!!!

ถำ้คิดจะ “คบกัน”
ก็อยำ่ขยัน “นอกใจ”

อย่ำลืมสิวำ่ตู “สวยเลือกได้”
ไม่อยำกไป “ง้อฟายยย”

ให้อำยผู้คน!!!

ถ้ำกำร “โทรหากัน” มันล�ำบำก
วันหลังก็อย่ำรับปำก...
ว่ำ “จะโทร”
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เมียน้อย คือ “ชู้”
เมียรู้ คือ “ตาย”

หลอกตูอยำ่ง “มีสไตล์”
ท�ำให้ตูเป็นฟำยอยำ่ง “มีสเต็ป”

คบชูไ้ปตำม “คอนเซปต์”
ทิ้งให้ตูเจ็บ “ปางตาย”

ค ว า ม น้ อ ย ใ จ
ท�ำให้ควำมรู้สึกดีๆ 
ที่เคย “เต็มร้อย”

มันค่อยๆ “น้อยลง”
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สิ่งที่ยำกกวำ่ “การให้อภัย”
คือจะอยู่กันต่อไปยังไง
ให้ “ความเชื่อใจ” กลับมำเหมือนเดิม

เวลำ “เสียน�้าตา”
ต่อให้เงยหนำ้...

น�้ำตำมันก็ไม่หยุดไหล
เช่นเดียวกับ “ความรู้สึกที่เสียไป”

ต่อให้ท�ำดีแคไ่หน...
มันก็ไม่เหมือนเดิม

“ควายตัวผู้” ต้องคู่กับ
“กระซู่ตัวเมีย”
“ผู้ชายเชี่ยๆ” ก็ต้องคู่กับ
“ตัวเมีย” ที่หน้ำด้ำนๆ
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เลิกกับเขาหรือยัง?
เพรำะถ้ำยัง...

ก็เลิกยืมตังค์ตูสักที

ที่สุดของความรัก
ไมใ่ช่กำรแต่งงำน

แต่คือการเดินร่วมทาง
ด้วยกันตลอดไป

“ เ ลิ ก กั น ” ก็ได้มั้ง
เพรำะพยำยำมฝืนใจตั้งหลำยครั้ง

แต่มันก็ “ไม่ดีขึ้นเลย”
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บำงครั้ง...ตูไมไ่ด้ผิด
แต่ก็พูด “ขอโทษ”
ให้เมิงได้รู้สึกดี
แต่บำงที...
เมิงก็ดันรู้สึก “สะใจ”

ไม่ใช่สู้ไม่ได้
แต่หมดทั้งหัวใจ

ฉันยอมเธอต่ำงหำกล่ะ

เรื่องหน้ำตำ
ตู “ยอมแพ้”
แต่ถำ้เรื่อง “รักแท้”
ตู “จัดเต็ม”
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ที่โวยวาย
เพรำะตูไม่เชื่อใจ
หรือเมิงไม่พอใจ

ที่ตูรู้ทัน

กำรที่เรำ “ซื่อสัตย์”
ไม่ยอมมองใคร
ผลลัพธ์ที่ได้
ตูกลำยเป็น

“ฟายยย” ดีๆ นี่เอง

ชี วิ ต คู่ . . .
ไมไ่ด้จบที่ทะเบียนสมรส
เพรำะถึงจะจดหรือไม่จด
คนทรยศมันก็เลวอยู่ดี
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