
Before You Read

Romeo

I live for the love of a woman,                       
and Juliet is her name. There 

have been other women,               
but the memory of them 
has faded from my mind. 
She is the one true love                   
for me. Although I am a 

Montague, and she is a Capulet, our love will            
overcome the war between our families. Love is                          
the most important thing in my life. Actually,                       
love is more important than life itself.

Juliet

Oh Romeo, Romeo, where 
are you Romeo? It seems 
that Fate is designed to                  
keep me from my one and 
only true love. My father, 
Lord Capulet, wants me                                    

to marry noble Paris, but I cannot. As soon as I                   
first saw him, I knew Romeo was the only man                       
for me. I love Romeo more than my own life!

มาทำาความรู้จักตัวละครในเรื่อง
รักอมตะก้องโลก โรเมโอกับจูเลียตกันดีกว่า

live (v) มีชีวิตอยู่
memory (n)          

ความทรงจำา
fade (v) เลือนราง
mind (n) จิตใจ
true (adj) แท้
love (n) ความรัก
although (conj) แม้ว่า
overcome (v) 

เอาชนะ
war (n) สงคราม
between (prep) 

ระหว่าง
families (pl ของ 

family) ตระกูล
the most (adj) 

ที่สุด
important (adj) 

สำาคัญ
life (n) ชีวิต
actually (adv)           

อันที่จริง
itself (pron) ตวัมนัเอง

seem (v) ดูเหมือน
fate (n) โชคชะตา
design (v) เจตนา
keep sb from (v) 

แตกแยก
Lord (n) ลอร์ด
marry (v) แต่งงาน
noble (adj) สูงศักดิ์
as soon as ทันทีที่
first (adv) เปน็ครัง้แรก
saw (pt ของ see) 

เห็น
knew (pt ของ know) รู้
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Friar Lawrence 

Children these days think too                         
much about romance. Romeo and 
Juliet want to get married? They                 
are too young! Their fathers hate                            
each other! But maybe, just                        
maybe, their marriage may end                
the hate between their families. 

Juliet’s Nurse 

I have cared for Juliet for so long, 
that she is like a daughter to me.              
I must protect her from Romeo,               
if he is not sincere in his love. 
However, if he is, he would make 
a fine husband for Juliet. He is the 

most handsome man I have ever seen!

Benvolio

I have many worries these days. It 
seems like fighting will break out      
any day between my family, the 
Montagues, and my enemy, the 
Capulets. I am also worried about 
my cousin, Romeo. He is in love, 
and this has made him very sad. I 
will help him in any way to find                  
his happiness.

friar (n) บาทหลวง
children (pl ของ 

child) เด็ก ๆ
these days สมัยนี้
romance (n)              

เรื่องรัก ๆ  ใคร่ ๆ
get married (v) 

แต่งงาน
hate (v) ชิงชัง
each other (pron) 

กันและกัน
marriage (n)         

การแต่งงาน
end (v) ยุติ
hate (n) ความเกลยีดชงั

nurse (n) แม่นม
care for (v) เลี้ยงดู
for so long            

เป็นเวลานาน
like (adv) เปรยีบเหมอืน
daughter (n) ลูกสาว
protect (v) ปกป้อง
sincere (adj) จริงใจ
however (adv) 

อย่างไรก็ดี
fine (adj) ที่ดี
husband (n) สามี
handsome (adj) 

รูปงาม
seen (pp ของ see) 

เห็น

worries (pl ของ worry) 
เรื่องหนักใจ

days (pl) ช่วงเวลา
fighting (n) การต่อสู้
break out (v) ปะทุ
enemy (n) ศัตรู
worried (adj) กังวล
cousin (n) ลกูพ่ีลกูนอ้ง
in love มีความรัก
in any way ทางใด

ทางหนึ่ง
happiness (n) 

ความสุข
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The Feud

“I will not fight,” said Sampson, “but nobody should 
insult me. If we see any Montagues, they had better be 
quiet.”1

“Or what?” asked Gregory.
“I’ll kill them all.”
“All?” Gregory stopped walking and looked at his 

friend. 
“Every one of them,” said Sampson. “If they are              

Montagues, then I’ll fight them if they say something 
to me.”

They began to walk on toward the square. 
“What if one of the Montagues’ dogs barks at you?”2 

Gregory asked jokingly.
“Then I’d fight with it.”
“What about women?”
This time Sampson stopped, as if to think about the 

question.  “It’s all the same.  If they are Montagues, they 
are my enemies.  And they will know I’m angry.”

Chapter One

feud (n) ความแค้น
อันยาวนาน

fight (v) มีเรื่อง, สู้
nobody (pron) 

ไม่มีใคร
insult (v) ดูถูก
had better          

ควร...ดีกว่า
quiet (adj)               

สงบปากสงบคำา
ask (v) ถาม
kill (v) ฆ่า
all (pron) ทั้งหมด
said (pt ของ say) พูด
began (pt ของ begin) 
 เริ่ม
walk on (v)                

เดินต่อไป
toward (prep) ไปทาง
square (n) จัตุรัส
bark (v) เห่า
jokingly (adv)          

ทีเล่นทีจริง
think (v) คิด
question (n) คำาถาม
same (pron)               

อย่างเดียวกัน
enemies                     

(pl ของ enemy) 
ศัตรู

angry (adj) โกรธ

1 ถ้าพวกเราเจอพวกม็องตากิวคนไหน พวกมันควรสงบปากสงบคำาไว้จะดีกว่า
2 แล้วถ้าหากสุนัขรับใช้ของพวกม็องตากิวเห่าใส่เจ้าเล่า
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“So you’d fight with the women?”
“I didn’t say that,” Sampson explained.  “I said they’d 

know I’m angry.  I’d fight with the men.  After beating 
them, I would be kind to the women.”

“You mean you’d charm them?  Once the Montague 
men were gone?”3

“Yes, I guess so.”
“But that’s not really showing them that you’re angry.  

Unless you think charming the women is the same as 
fighting the men.”4

“Isn’t it?” Sampson answered.  “Either way, it’s about 
showing the Montagues who’s the boss.  I’ll beat the men 

3 เจ้าหมายถึงหว่านเสน่ห์ให้พวกนาง เมื่อพวกผู้ชายไปแล้วนะหรือ
4 นอกเสียจากเจ้าคิดว่า การหว่านเสน่ห์ให้พวกนาง เหมือนกับการประมือกับ

พวกผู้ชาย 

explain (v) แก้ตัว
beating (n)               

การเอาชนะ
kind (adj) เมตตา
mean (v) หมายถึง
charm (v) หวา่นเสนห่์
once (conj) ทันทีที่
gone (adj) ไปแล้ว
guess (v) คิดว่า
so (adv) เช่นนั้น
really (adv) จริง ๆ
show (v) แสดงใหเ้หน็
angry (adj) โกรธ
unless (conj)               

นอกเสียจาก
charming (n)                

การหว่านเสน่ห์
the same as              

สิ่งเดียวกันกับ...
fighting (n)             

การต่อสู้
answer (v) ตอบ
either (det)                 

ทางใดทางหนึ่ง
boss (n) เจ้าถิ่น
beat (v) ปราบ
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with swords, the women with smiles and pretty words.  
It’s all the same.”

“I wish it were the same,” said Gregory, seeing two 
servants from the Montague family approaching from 
across the square. “Then you could just smile and say 
kind things to these two and be satisfied.”

Sampson watched the two men strut through the square.  
“I can think of nothing kind to say.”1

The two men began to walk toward Sampson and 
Gregory, looking at them with angry eyes.  They were 
making nasty remarks among themselves about Sampson 
and Gregory.2  

Gregory gave an unnatural smile as the two passed 
by.  Sampson did the same, but he could not hold in 

sword (n) ดาบ
smile (n) รอยยิ้ม
pretty (adj) (คำา) หวาน
word (n) คำาพูด
wish (v) หวัง
servant (n) คนรับใช้
family (n) ตระกูล
approach (v)              

เข้ามาใกล้
across (prep)               

ตัดข้าม
square (n) จัตุรัส
smile (v) ยิ้ม
kind (adj) เมตตา
satisfied (adj) พอใจ
strut (v) เดินวางมาด
through (prep) ผ่าน
began (pt ของ begin)
 เริ่ม
toward (prep) ไปทาง
eye (n) สายตา
nasty (adj) หยาบคาย
remark (n) ความเห็น
among (prep) ในหมู่
unnatural (adj) ฝืน
pass by (v) เดินผ่าน
hold in (v) อดกลั้น

1 ข้าไม่มีอะไรด ีๆ  จะพูดกับพวกมัน
2 คนรับใช้ตระกูลม็องตากิวพูดกระทบกระเทียบหยาบคายเก่ียวกับแซมป์สัน

และเกรกอรีให้ได้ยิน
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his hatred. As soon as the men passed, he stuck out his             
middle finger and went, “AARRRRRRR!”

The men stopped and turned. “Are you giving us the 
finger, sir?” said one of them.

“Uh,” Sampson whispered to Gregory, “is the law on 
our side if I say ‘yes’?”

“No.”
“Then, no,” stated Sampson.
“But I saw you stick out your finger,” said the man 

named Abraham.
“And I heard you make a noise,” said the other named 

Balthasar.
“Then I stuck out my finger, sir,” said Sampson                

innocently, “and I made a noise. What about it?”
“That’s just like a man from the Capulet family, isn’t 

it?” said the other man.  “Making rude gestures to honest 
people.  And then too cowardly to confess to it.”3

“Just like a Capulet,” agreed Abraham.  “Cowards.  
Every one of them.” 

“There’s no reason to call anyone a coward,” said 
Gregory.

“I’ll show you who’s a coward!” said Sampson.  As 
he grabbed his knife, he accidentally pushed Gregory 
into Abraham.4

“You saw that, Balthasar?  He attacked me,” shouted 
Abraham.

hatred (n)               
ความเกลียดชัง

as soon as ทันทีที่
stuck out (pt ของ 

stick) ยื่น
middle finger (n) 

นิ้วกลาง
aarr (interj) อ๊าก !, จา๊ก!
turn (v) หัน
give sb the finger 

ชูนิ้วกลางให้
whisper (v)  

กระซิบถาม
law (n) กฎหมาย
state (v) กล่าว
saw (pt ของ see) เหน็
stick out (v) ยื่น
name (v) ชื่อ
heard (pt ของ hear) 

ได้ยิน
make a noise            

ทำาเสียงดัง
innocently (adv) 

อย่างหน้าตาเฉย
rude (adj) หยาบคาย
gesture (n) ท่าทาง
honest (adj)              

ที่น่านับถือ
people (pl) ผู้คน
cowardly (adj)              

ขี้ขลาด
confess (v) 

สารภาพ
agree (v) เห็นด้วย
coward (n) คนขีข้ลาด
reason (n) เหตุผล
call (v) เรียก
show (v) แสดงใหเ้หน็
grab (v) คว้า
knife (n) มีด
accidentally (adv) 

โดยไม่ตั้งใจ
push (v) ชน
attack (v) ทำาร้าย
shout (v) ตะโกน

3 แต่แล้วกลับตาขาวเกินกว่าจะสารภาพ
4 ขณะที่แซมป์สันคว้าดาบ เขาชนเกรกอรีไปโดนอับราฮัมโดยบังเอิญ

Romeo and Juliet   17 

Sam
ple



It was too late to keep the peace.
All four men wrestled in the street.  A crowd gathered 

and began shouting and cheering.
Benvolio, Old Montague’s nephew, heard the fighting.  

He didn’t really like the feud between his family and the 
Capulets. He knew that all this hatred would only result in 
death, and death in more hatred.1  But he knew the only 
way to stop the fighting was to jump between the angry 
men. Therefore, he drew his sword and ran toward the 
four men fighting in the square.

“Peace!  Put your weapons away!”2 Benvolio shouted, 
as he pulled the men off each other.

keep the peace 
สงบศึก

wrestle (v) ตะลมุบอน
street (n) ถนน
crowd (n) ฝูงชน
gather (v) มุง
cheer (v) โห่ร้อง
nephew (n) หลานชาย, 

ลูกของพี่หรือน้อง
heard (pt ของ hear) 

ได้ยิน
feud (n) ความแค้น
knew (pt ของ know) รู้
hatred (n)                 

ความเกลียดชัง
result in (v)               

เป็นผลให้เกิด
death (n) ความตาย
jump between (v) 

เข้าไปขวาง
therefore (adv) ดงันัน้
drew (pt ของ draw) 

ชัก (ดาบ)
sword (n) ดาบ
ran toward       

(pt ของ run)               
วิ่งไปยัง

square (n) จัตุรัส
weapon (n) อาวุธ
shout (v) ตะโกน
pull off (v) แยกออก

1 เบนโวลิโอรู้ว่า ความเกลียดชังท้ังหมดน้ี จะก่อให้เกิดความตายเพียง                   
สถานเดียว และความตายก็จะนำาไปสู่ความเกลียดชังยิ่งขึ้น

2 จงหยุด ! ทิ้งอาวุธเสีย !
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A tall man walked forward.  He pulled out his sword 
and touched the point.

It was Tybalt, Capulet’s nephew, an arrogant man of 
thirty.3 He was very arrogant, but he was also the best 
swordsman in Verona.

“Tybalt,” said Benvolio.  “Put your sword away.  I’m 
trying to keep the peace.  Please help me.”

“Peace?  You stand there with your sword in your 
hand talking of peace?” Tybalt spoke with a twisted smile.

Benvolio barely had time to defend himself before 
Tybalt lunged at him.4

The crowd cheered again. “Kill the Montagues!” 
yelled some. “Kill the Capulets!” others yelled.  “Kill 
them all!” yelled more.

“Kill the Capulets?” murmured an old man who was 
walking out of a nearby church.

walk forward (v) 
เดินมาข้างหน้า

touch (v) แตะ
point (n) ปลายดาบ
arrogant (adj) ยโส
swordsman (n) 

นักดาบ
put sth away (v) 

เก็บ
keep the peace 

รักษาความสงบ
peace (n) ความสงบ
spoke (pt ของ speak) 

พูด
twisted (adj) เยย้หยนั
smile (n) รอยยิ้ม
barely (adv) แทบจะไม่
defend (v) ป้องกัน
lunge (v) พุ่งเข้าใส่
crowd (n) ฝูงชน
cheer (v) โห่ร้อง
kill (v) ฆ่า
yell (v) ตะโกน
murmur (v) พึมพำา
nearby (adj) ใกล้ ๆ
church (n) โบสถ์

3 เขาคือทีบอลต์ หลานชายผู้นำาตระกูลคาปูเลต ชายวัยสามสิบผู้หยิ่งยโส
4 เบนโวลิโอป้องกันตนเองแทบไม่ทัน ตอนที่ทีบอลต์พุ่งดาบเข้าใส่
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It was Capulet, holding on to his young wife’s 
arm. “Give me my sword!”

“Sword?” his wife scolded. “You need a 
cane, not a sword.”

“I know it’s Capulet!” Another old man 
hobbled across the square. It was Montague. 
“Lead me over to him.” he said.  

“How can you fight” You can barely 
walk!” said Lady Montague.

Then the crowd went silent as some horses 
neared.1Escalus, the Prince of Verona, and his soldiers 
rode toward them. He circled Tybalt and Benvolio. The 
onlookers hurried off.

“Rebels!” roared the prince. “Throw your weapons 
to the ground!”

Tybalt and Benvolio did as the prince commanded.
“Now,” Escalus said, “where are the people                                          

responsible?  I’m talking about the two older men, Capulet 
and Montague.” He searched the streets and found the 
two old men. “You, Capulet, and you, Montague, stand 
in front of me!”

The two old men came forward.
“You are leaders in this city and are supposed to be 

moral. But instead of teaching the people how to be 
noble, you force them to participate in your pointless 
feud.2  Well, I’ve been patient for too long.” He drew his 

hold on to (v) เกาะ
scold (v) ดุ
cane (n) ไม้เท้า
hobble (v) เดิน

กะโผลกกะเผลก
lead (v) นำาทาง
barely (adv)               

แทบจะไม่ได้
crowd (n) ฝูงชน
went silent             

(pt ของ go) เงียบ
rode (pt ของ ride) ขีม่า้
circle (v) วนรอบ
onlooker (n)              

ผู้ชมเหตุการณ์
rebel (n) กบฏ
roar (v) แผดเสียง
command (v) สั่ง
responsible (adj) 

รับผิดชอบ
leader (n) ผู้นำา
be supposed to 

ควร, น่าจะ
moral (adj) มคีณุธรรม
instead of (prep) 

แทนที่
noble (adj) มีเกียรติ
force (v) บังคับ
participate (v) 

เข้าร่วม
pointless (adj)            

ไร้ประโยชน์
patient (adj) อดทน 1 ฝูงชนต่างก็เงียบเสียง เมื่อขบวนม้าวิ่งเข้ามาใกล้

2 แทนท่ีจะสอนให้คนในตระกูลประพฤติตนเยี่ยงผู้มีเกียรติ ท่านกลับดึง               
พวกเขามาร่วมขบวนการอาฆาตพยาบาทอันไร้ประโยชน์ 
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sword. “If your feud ever disturbs the streets again, you 
both will pay for it with your lives!  Do you understand?”

They both nodded.

When Montague’s people returned to their palace,  
Lady Montague spoke to Benvolio,

“My Romeo wasn’t in this fight, was he?”
“No,” said Benvolio, 
“If Romeo wasn’t with you, then where is he?”
“The last time I saw him, madam, was this morning.3  

He was lying on the garden wall, and he looked so sad.”
“Oh, my poor Romeo.” Lady Montague clasped her 

hands. “Do you know why?”
“No, madam. I went over to him, but he ran away.”
“I also have seen him in the garden looking sad.  

I’ve asked him why, but he said nothing to me.”4 Lady 
Montague smiled sadly.  

As they reached the palace, a young man stepped out 
of the rose bushes.

“There’s Romeo, now, madam,” said Benvolio.  
“Should I talk to him again?”

“Please,” said Lady Montague.  She patted 
Benvolio’s wrist and left with her husband.

“Good morning, cousin,” said Benvolio.
“Is it still morning?” said Romeo, tossing 

a stone into the fountain.
“It is only nine o’clock.”

disturb (v)                
ก่อความเดือดร้อน

pay for sth (v) 
ชดใช้แก่

lives (pl ของ life) 
ชีวิต

nod (v) พยักหน้า
return (v) กลับ
palace (n) คฤหาสน์
spoke to (pt ของ 

speak) พูดกับ
fight (n) การต่อสู้
madam (n) เลดี,้ คำานำา

หน้าชื่อสตรีสูงศักดิ์
lying (pres part ของ 

lie) พิง
garden (n) สวน
poor (adj) ที่น่าสงสาร
clasp (v) กุมมือ
sadly (adv)             

อย่างเศร้าสร้อย
reach (v) ถึง
step (v) ก้าว
rose (n) กุหลาบ
bushes                     

(pl ของ bush) พุ่ม
pat (v) ตบเบา ๆ
wrist (n) ข้อมือ

left (pt ของ leave) 
จากไป

cousin (n) ลูกพี่
ลูกน้อง

toss (v) โยน
stone (n) ก้อนหิน
fountain (n) น้ำาพุ

3 หลานเห็นโรเมโอครั้งสุดท้ายเมื่อเช้าขอรับ ท่านป้า
4 ป้าถามโรเมโอว่าเป็นอะไรไป แต่เขาไม่ตอบ
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“Sad hours pass slowly.” Romeo 
threw another stone.

“Why do the hours seem so long?”
“I don’t have anything to make 

them short.”
“You mean love,” said Benvolio 

happily. “I thought you might be in 
love!”1

Romeo threw more stones into 
the fountain. “Out!”

Benvolio wasn’t sure what he 
meant. Was he telling him to go?  “I 

don’t understand, Romeo.”
“Out,” he repeated.  “I’m not in love, but out of love.

The one I love does not love me, therefore I’m out of love.”
Benvolio slightly chuckled at what he thought was a 

joke, but Romeo had not been joking.
“Don’t laugh at me!” he stared at Benvolio.
“No, no,” Benvolio said. “It’s just that...”
Romeo raised his hand. “Forgive me,” he said. “I 

haven’t slept in a day because I’ve been thinking so 
much.” Then he noticed the blood on Benvolio’s face. “I 
didn’t even notice that you have been injured.”

“It’s nothing,” said Benvolio. “Just the usual fight 
with the Capulets.”

hours (pl) ช่วงเวลา
pass (v) ผ่านไป
slowly (adv) อยา่งชา้ ๆ
threw (pt ของ throw) 

ปา, ขว้าง
long (adj) ยาวนาน
short (adj) สั้น
mean (v) หมายถึง
love (n) ความรัก
happily (adv)  

อย่างมีความสุข
thought (pt ของ think) 
 คิด
out! (interj) ขาดรัก !
sure (adj) แน่ใจ
meant (pt ของ mean) 

หมายถึง
understand (v) 

เข้าใจ
repeat (v) พูดซ้ำา
therefore (adv) 

ดังนั้น
slightly (adv)    

เล็กน้อย
chuckle (v)  

หัวเราะเบา ๆ
joke (n)                 

เรื่องล้อเล่น
laugh at (v)  

หัวเราะเยาะ
stare (v) จ้อง
raise (v) ยกขึ้น
forgive (v) ยกโทษให้
slept (pp ของ sleep)  

หลับ
notice (v) สังเกตเห็น
blood (n) เลือด
injure (v)              

ทำาให้บาดเจ็บ
usual (adj) ตามปกติ

1 เราคิดว่า ท่านอาจตกอยู่ในภวังค์แห่งรัก
2 เราอาจช่วยไม่ได้ แต่พวกคาปูเลตสักคนอาจจะแทงเรา และทำาให้เราได้          

พ้นจากความทุกข์นี้เสียที
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“I should have been with you.  Maybe 
I couldn’t help, but perhaps one of the 
Capulets would have stabbed me and 
put me out of my misery.”2

“You aren’t serious.” 
But something in Romeo’s eyes 

said he was.
“I hate to see you like this.”
“Hate?” Romeo yelled, grabbing 

Benvolio. “Hate to see me in love” Then you hate me!” 
He shook his cousin.  “Maybe you would rather see me 
in hate? Is that it?  Montagues love to hate, fight, and 
kill.  But whether we love to hate or love to love doesn’t 
matter.3  It’s all the same passion, and it will kill us all 
the same.”

Benvolio didn’t like what Romeo had said. After all, 
he had risked his life to stop a fight earlier. But he knew 
that Romeo was right and that the problem with the                                                                                   
family was because of excessive passion.4  He also knew 
that Romeo possessed that same passion.  He wanted to 
help his cousin.  

“Can you tell me who it is that you love?”
“A woman,” he mumbled.
“Yes,” said Benvolio, “Who?”

perhaps (adv) บางที
stab (v) แทง
misery (n) ความทกุข์
serious (adj) จริงจัง
yell (v) ตะโกน
grab (v) กระชาก
shook (pt ของ shake) 

เขย่า (ตัว)
cousin (n) ลูกพี่

ลูกน้อง
would rather  

ควรจะ...
fight (v) ต่อสู้
kill (v) ฆ่า
whether (conj) ไมว่า่
same (adj) เหมอืนกนั
passion (n) กิเลส
all the same          

เช่นเดียวกันหมด
after all อย่างไรเสีย
risk one’s life 

เสี่ยงชีวิต
earlier (adv)               

แต่เนิ่น ๆ
knew (pt ของ know) รู้
right (adj) ถูกต้อง
problem (n) ปัญหา
excessive (adj) 

อันล้นเหลือ
passion (n) 

อารมณ์รุนแรง
possess (v) มี
mumble (v) พึมพำา

3 แต่ไม่ว่าเรารักที่จะชัง หรือรักที่จะรัก ก็ไม่
ต่างอะไร

4 แต่เบนโวลิโอรู้ว่าโรเมโอพูดถูก ปัญหาของ
ครอบครัวเกิดจากอารมณ์โกรธอันรุนแรง
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“Rosaline,” said Romeo.  
“Rosaline?” Benvolio brightened. “Things may be 

alright. I know she will be at a party in the Capulet’s 
house tonight.”

“In the Capulet’s house?  My father’s enemy? I                             
cannot enter the Capulet’s house. I will surely be killed.  
Although, that may not be so bad.”

“Cousin,” said Benvolio. “Mercutio, one of our friends, 
is invited to the party.  We can go with him.  We will wear 
masks, so no one will recognize us.”

Romeo looked up happily.
“Not ready to die yet, eh?”1 Benvolio was glad to see 

Romeo look a little happier. “But I warn you: there will 
be so many pretty girls there that you will forget about 
Rosaline.”2

brighten (v) สดใสขึน้
alright (adj)            

ไม่มีปัญหา
party (n) งานเลี้ยง
enemy (n) ศัตรู
enter (v) เข้า
surely (adv)             

อย่างแน่นอน
although (adv) แมว้า่
bad (adj) แย่
invite (v) เชิญ
wear (v) สวม
mask (n) หน้ากาก
recognize (v) จำาได้
happily (adv)   

อย่างมีความสุข
ready (adj) พร้อม
die (v) ตาย
yet (adv) ยังไม่
eh? ใช่ไหมล่ะ?
glad (adj) ยินดี
a little (adv) เล็กน้อย
happier (adj)          

มีความสุขมากขึ้น
warn (v) เตือน
pretty (adj) น่ารัก
forget (v) ลืม

1 ยังไม่พร้อมที่จะตายใช่ไหมเล่า
2 แต่เราเตอืนทา่นกอ่นนะ จะมหีญงิงามมากมายในงานเลีย้งจนทา่นลมืโรซาลนี 

ไปเลย
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“Oh, Benvolio.  There is no one more beautiful than 
her. And I would not want another.”

“Believe what you want,” said Benvolio.3 “Just get 
ready for the party.”

Capulet, drinking some cool water, leaned back in his 
chair. “I’m glad that Montague has to follow the same 
rules as me.4  Both of us will die if either of us breaks the 
peace.” He laughed.  “Break the peace!  That’s funny!”

believe (v) เชื่อ
get ready       

เตรียมพร้อม
lean back (v) เอนหลงั
glad (adj) ดีใจ
follow (v) ปฏิบัติตาม
rule (n) กฎ
both (pron) ทั้งคู่
die (v) ตาย
either (pron)                 

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
break (v) ละเมิด
peace (n) สันติ
laugh (v) หัวเราะ
funny (adj) น่าขัน

3 “จะเชื่ออย่างนั้นก็ตามใจ” เบนโวลิโอกล่าว
4 ข้าดีใจที่เจ้าม็องตากิวต้องทำาตามกฎเดียวกันกับข้า
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