ปี ค.ศ. 1878
ผมจบแพทย์จาก
มหาวิทยาลัยลอนดอน
ตั้งใจจะสมัครเป็น
แพทย์ทหาร
หลังเข้ารับ
การฝึกอบรม
ที่เกี่ยวข้อง
ผมก็ถูกส่งไป
ประเทศอินเดีย

ผมเจ็บหนักจากการสู้รบ
ที่รุนแรง จึงถูกส่งตัวมายัง
โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง

เมื่ออาการบาดเจ็บ
เริ่มดีขึ้น ผมก็โชคร้าย
อีกครั้งที่ดันไปติด
ไข้ไทฟอยด์ที่ก�ำลัง
ระบาดในอินเดีย
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แต่ก่อนผมไปถึง
สงครามอัฟกานิสถาน
ครั้งที่ 2 ก็เกิดขึ้น
สงครามครั้งนี้น�ำ
เกียรติยศชื่อเสียง
และต�ำแหน่งมาสู่
คนจ�ำนวนมาก
แต่ส�ำหรับผมแล้ว
มีแต่ความเจ็บปวด
และโชคร้าย

ถึงจะโชคดีที่รอดชีวิต
มาได้ แต่แพทย์ที่
รักษาให้ความเห็นว่า
ควรส่งผมกลับอังกฤษ

หลังจากกลับมาถึง
อังกฤษ ผมต้อง
พักฟื้นเป็นเวลานาน
กว่าร่างกายจะกลับมา
แข็งแรงเหมือนเดิม
คนไร้ญาติอย่างผม
ได้เงินชดเชยจากรัฐบาล
อังกฤษ และน�ำมาใช้
ประทังชีวิต การใช้ชีวิต
อย่างไม่วางแผน
ท�ำให้เงินร่อยหรอ...
ประสบการณ์
ที่ขมขื่นท�ำให้ผม
หันกลับมามอง
ตัวเองและคิดว่า
ต้องเปลี่ยนแปลง
ตัวเอง!

วัตสัน!

วันหนึ่งขณะที่ผมยืนอยู่
หน้าประตูบาร์ สแตมฟอร์ด...
อดีตผู้ช่วยผมที่อินเดีย
เดินเข้ามาตบบ่า

สแตมฟอร์ด!

การได้พบเพื่อนเก่า
อีกครั้งในสถานที่ที่
ต่างจากเดิม ท�ำให้ผม
ดีใจมาก จึงชวนกัน
กินข้าวกลางวัน

ผมเล่าเรื่อง
ที่ประสบให้
สแตมฟอร์ดฟัง
หลังจากฟังจบ
เขาแสดงความ- แล้วตอนนี้
เป็นห่วงมาก คุณคิดจะท�ำ
ยังไงต่อ?

ฮ่า ๆ
ตลกดีจริง
คุณเป็นคนที่ 2
ที่ถามผม
แบบนี้

ผมคิดจะหา
บ้านเช่าราคาถูก
คุณพอจะมีแนะน�ำ
ให้ผมบ้างมั้ย?
เอ๊ะ
แล้วคนแรกที่
ถามคือใคร?
เป็นเพื่อนที่ท�ำงาน
ด้วยกันในห้องแล็บ
โรงพยาบาล เช้าวันนี้หมอนั่น
ยังคุยให้ฟังว่าหาบ้านเช่าได้แล้ว
แต่ค่าเช่าแพงเกินไป
ถ้าหาคนมาแชร์ได้ก็จะดี

ฟังเข้าท่าดี
ผมไม่รังเกียจ
ที่จะแชร์กับเขานะ
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เอ่อ...
ผมว่าถ้าคุณได้รู้จัก
เชอร์ล็อก โฮล์มส์
คนนี้ละก็ คงไม่คิดจะ
แชร์บ้านกับเขาหรอก

ไม่มีปัญหาอะไร
หรอก เพียงแต่
เป็นคนตรงไปตรงมา
มีความคิดค่อนข้าง
ประหลาด แถมยังชอบ
ค้นคว้าท�ำการทดลอง
แปลก ๆ

อาจเป็นเพราะ
เขาเป็นนักทดลอง
ค้นคว้าด้าน
การแพทย์ละมั้ง
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เขามีปัญหา
อะไรเหรอ?

ท�ำไมล่ะ?

ผมคิดว่าไม่ใช่ ไม่รู้เขาทดลองอะไรอยู่
แต่เท่าที่รู้มา หมอนี่เชี่ยวชาญเรื่องกายวิภาคมาก
แถมยังเก่งเรื่องยาและสารเคมี
แต่ไม่ได้เรียนมาโดยตรง
เรื่องที่หมอนี่ค้นคว้ามีมากมาย
ไม่ได้มุ่งเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง
มีความรอบรู้เรื่องแปลก ๆ แม้แต่
ศาตราจารย์ก็ยังเห็นว่าหมอนี่
เป็นคนเก่งหาตัวจับยาก

แล้วไม่ได้
ถามเหรอว่า
เขาก�ำลังค้นคว้า
เรื่องอะไรอยู่?

ไม่ได้ถาม
เชอร์ล็อก โฮล์มส์ เป็นคนพูดน้อย
และอดทน เขาจะพูดไม่หยุดกับ
คนที่พบเฉพาะตอนที่ดีใจ
หรือหัวข้อสนทนาตรงกับ
ความสนใจของเขาเท่านั้น

คนอย่างนี้น่าจะเหมาะ
เป็นรูมเมทของผม
สุขภาพผมก็ยัง
ไม่เหมือนเดิมเท่าไหร่
การอยู่เงียบ ๆ น่าจะช่วย
เรื่องพักฟื้นได้

ผมจะได้เจอกับ
มิสเตอร์โฮล์มส์
เมื่อไหร่?

ถ้าอยู่ด้วยกันแล้ว
ไม่โอเคก็อย่ามาว่ากันละ
ผมแค่เจอหมอนี่
เป็นครั้งคราวเท่านั้น
ไม่รู้รายละเอียดลึก ๆ
ของเขาหรอกนะ
ถ้ารับเงื่อนไขนี้ได้
ต่อไปมีเรื่องอะไรก็
ไม่เกี่ยวกับผมแล้ว
ไม่มีเรื่องร้ายแรง
อะไรหรอก ผมแค่
คิดว่าโฮล์มส์เป็น
นักวิทยาศาสตร์ที่
ประหลาด แถมยัง
เลือดเย็นนิด ๆ

เขาเคยเอาสาร
อัลคาลอยด์จากพืช
ชนิดหนึ่งให้เพื่อนชิม
เพราะอยากรู้ว่า ผลของมัน
เป็นยังไงบ้าง

ตอนนี้เขาน่าจะยังอยู่
ในห้องทดลอง
ถ้าคุณไม่รีบไปไหน
กินข้าวเสร็จเราไปหาเขา
พร้อมกันเลยก็แล้วกัน

เรา 2 คน
ยังคงคุยเรื่องของ
เชอร์ล็อก โฮล์มส์
ตลอดทางไป
โรงพยาบาล

ไม่มีปัญหา!
ตามคุณว่าเลย
อย่าคิดมากสิ
ถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้
อย่างมากก็แค่ย้ายออก
เท่านั้นแหละ!
แต่ผมรู้สึกว่า
ทัศนคติกับปฏิกิริยา
ของคุณดูแปลก ๆ
ถ้ายังมีเรื่องอะไรปิดบัง
ก็พูดกันตรง ๆ ได้นะ

ฮ่า ๆ
ผมว่าถ้าไม่เอา
ให้เพื่อนกิน ก็คง
ลองกินเองแน่ ๆ
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เขาท�ำไปเพราะ
อยากหาความรู้
ก็ยังพอจะ
ยอมรับได้

ก็คงงั้น
แต่บางทีเขาก็เอา
ไม้ฟาดศพที่รอ
การชันสูตรในห้อง
แบบนี้แปลกใช่มั้ย?

เอาไม้ฟาด
ศพ?

ใช่น่ะสิ ผมเห็นมากับตา
เพราะเขาอยากรู้ว่าคนตายแล้ว
จะยังเกิดบาดแผลได้อีกมั้ย

ก็ไหนบอกว่า
เขาไม่ได้เรียนจบ
มาทางนี้ไม่ใช่
เหรอ?

ใช่ ใครจะรู้ล่ะ
ว่าเขาเป็นไงมาไง

จ

ตั้งอกตั้งใ

ห้องแล

็บ

ใกล้ถึง
โรงพยาบาลแล้ว
เดี๋ยวคุณไปดูเอาเอง
ก็แล้วกัน

เย้! ในที่สุด
ก็ค้นพบแล้ว!

ผมค้นพบ
สารตัวแปรตัวหนึ่ง
ที่จะท�ำให้เม็ดเลือดแดง
ตกตะกอนแล้ว...

นี่คือหมอวัตสัน
ส่วนนี่คือ
คุณโฮล์มส์

สวัสดี
ครับ!
คุณเคยไป
ประจ�ำที่
อัฟกานิสถาน
มาใช่มั้ย?
คะ...คุณ
รู้ได้ไง?

นั่นไม่ส�ำคัญหรอก
ตอนนี้ผมสนใจเรื่อง
ฮีโมโกลบินมากกว่า
คุณคงรู้ใช่มั้ยว่า
การค้นพบของผม
ส�ำคัญมาก

น่าสนใจดีนะ
แต่การน�ำมา
ใช้ให้เป็น
ประโยชน์...

ไม่แปลกที่จะสงสัย
การค้นพบครั้งนี้สามารถ
น�ำมาใช้ให้เป็นประโยชน์
มันจะช่วยในเรื่อง
ได้มากเลยละ
การทดสอบรอยเลือด
ได้โดยไม่พลาด

เรามาทดสอบ
กันดู!

ผมหยดเลือดลงในน�้ำ
คุณเห็นมั้ยว่า
เลือดจะละลายไปกับน�้ำ
จนแยกไม่ออก

แต่ผมเชื่อว่า
สารตัวแปร
จะท�ำให้เรามองเห็น

ตอนนี้
คุณเห็นอะไรมั้ย?
มันน่าจะ
มีประโยชน์
มากทีเดียว
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จริงด้วย!

มันยอดเยี่ยมมาก!
การทดสอบรอยเลือดด้วย
วิธีเดิม ๆ นอกจากจะ
วุ่นวายแล้วยังไม่แม่นย�ำ
เท่าไหร่ ถึงจะมีกล้องจุลทรรศน์
ก็ยังเสียเวลาเปล่า
ตอนนี้สามารถ
ใช้สารตัวแปรนี้มา
วิเคราะห์ผลได้
แม่นย�ำมากขึ้น

ไม่ว่าจะเป็น
รอยเลือดใหม่หรือเก่า
ถ้าค้นพบมันเร็วกว่านี้
ก็จะท�ำให้จับคนร้าย
เข้าคุกได้ตั้งนานแล้ว

เพราะวิธีที่ใช้ทดสอบ
ขาดความน่าเชื่อถือ
แต่ “การทดสอบของ
หลักฐานการท�ำ เชอร์ล็อก โฮล์มส์”
ความผิดจ�ำนวนมาก จะท�ำให้ผลเลือด
มักตัดสินจากผลเลือด มีความน่าเชื่อถือ
มากขึ้น
แต่ผลเลือดที่ได้มามัก
จะน�ำมาใช้ประโยชน์
ไม่ได้

จริงด้วย หมอวัตสัน
หาที่พักอยู่ คุณก็
คุณรังเกียจ
ก�ำลังหาเพื่อนร่วมห้อง
กลิ่นบุหรี่รึเปล่า
ผมว่าพวกคุณอาจพอ
ครับ?
คุยกันได้ ผมถูกใจ
ผมก็สูบ
บ้านหลังหนึ่งบน
เหมือนกัน
ถนนเบเกอร์ ผมว่า
ไม่น่าเป็น
คุณก็น่าจะชอบ
อะไร
อย่างคดีของฟอร์น
เวลาผมอารมณ์ไม่ดี
บิสชอฟที่เกิดขึ้นเมื่อ งั้นก็เยี่ยม แต่ผม อาจไม่พูดเป็นวัน ๆ
ต่างฝ่าย
ปีก่อน ถ้าทดสอบ
ชอบท�ำการทดลอง แต่ก็จะหายเป็นปกติ
ต่างบอกกันไว้
ด้วยวิธีนี้ ก็จะจับตัว
เป็นบางครั้ง
ก่อนตัดสินใจ
ภายในไม่กี่วัน
คนร้ายได้เร็วขึ้น
คุณมีปัญหามั้ย?
คุณคงไม่ว่าอะไรนะ อยู่ร่วมกัน
แล้
วคุณมีนิสัยส่วนตัว ก็ดีนะ
ผมยังมีคดีตัวอย่าง
หรือเรื่องอะไร
ที่จะได้ประโยชน์
คุณจ�ำคดี จากการค้นพบครั้งนี้
ฮ่า ๆ
อยากบอกมั้ย?
เก่า ๆ ได้ อีกเป็นสิบ ๆ คดี
ขอแค่ไม่ท�ำ
ผมเลี้ยงหมา
แม่นย�ำเชียว
ไฟไหม้
บ้าน
เลยนะ
ไว้ 1 ตัว ชอบอยู่
ผมว่าคุณน่าจะ
ก็โอเค
เงียบ ๆ เพราะก�ำลัง
ท�ำหนังสือพิมพ์คดีดัง
พักฟื้น ผมตื่นไม่เป็น
ในอดีตออกวางขายนะ
เวลา เพราะขี้เกียจ
ยินดีด้วย
นะครับ
คุณโฮล์มส์

งั้นก็ไม่มีปัญหา
ขอแค่คุณชอบบ้าน
หลังนั้น เราก็จะเป็น
เพื่อนร่วมบ้านกัน
แล้วเราจะ
เร็ว ๆ นี้!
ไปดูบ้านกัน
เมื่อไหร่?

แล้ว...
ถ้าสีไวโอลิน
จะหนวกหูมั้ย?
อันนี้ก็ต้อง
ดูฝีมือคนที่สี
ก่อน

ถ้าฝีมือดี
พรุ่งนี้เที่ยง
ก็ถือเป็นโชคดีที่ได้ฟัง คุณมาที่นี่ก่อน
แต่ถ้าฝีมือไม่เอาไหน แล้วเราค่อยไป
ก็คง...
ตกลงเรื่องบ้านกัน

ถ้าเจออะไร
ก็เล่าให้ฟัง
ด้วยนะ
รับรองว่า...

แปลกใจจริง ๆ
ท�ำไมเขาถึงรู้ว่า
ผมเพิ่งกลับจาก
อัฟกานิสถาน?
นี่เป็นเรื่องที่
น่าประหลาดใจของเขาเลย
หลาย ๆ คนก็รู้สึก
เหมือนคุณ และผม
อยากรู้ว่าเขาท�ำได้ยังไง
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ได้เลย
พรุ่งนี้เที่ยง
เจอกัน

ผมน่าจะมีเวลา
ค่อย ๆ ศึกษาเขา
อีกเยอะเลย...

คนคนนี้ประหลาด
เขาจะเข้าใจคุณ
มากกว่าที่คุณ
เข้าใจเขาแน่นอน!

เพ�อนรวมบาน
คนใหม

2

วันรุ่งขึ้น ผมกับ
โฮล์มส์มาดูบ้านบน
ถนนเบเกอร์ด้วยกัน
เราทั้งคู่ชอบบ้าน
หลังนั้น เมื่อแชร์
ค่าเช่ากันแล้วก็
ไม่แพงจนเกินไป
จึงตกลงท�ำสัญญาเช่า
ในทันที

เขามักจะหมกตัวอยู่ในห้องแล็บ
หรือไม่ก็ห้องชันสูตรศพ
บางครั้งก็จะไปเดินเล่น
ในถิ่นคนจนของลอนดอน

แต่บางครั้งคนที่เต็มไปด้วย
พลังงานอย่างเขา กลับนอน
ตาเหม่อลอย ไม่ขยับเขยื้อน
อยู่บนโซฟาทั้งวัน

โฮล์มส์รูปร่างผอม
สูง 6 ฟุต
ผอมสูงไม่น้อย

เราอยู่ด้วยกัน
หลายสัปดาห์แล้ว
ความจริงโฮล์มส์
เป็นคนที่อยู่ด้วยง่าย
เขาเป็นคนหนักแน่น
มีวินัย เข้านอน
ก่อน 4 ทุ่มทุกคืน
ตื่นแต่เช้า กินข้าวเช้า
แล้วก็ออกจากบ้าน
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เขามีดวงตาคมเหมือนเหยี่ยว
จมูกงุ้ม แสดงให้เห็นว่า
เป็นคนระมัดระวัง
และเด็ดขาด

ขณะท�ำ
การทดลอง
2 มือหยิบจับ
เครื่องมือ
อย่างเบามือ

จะว่าไปเขาเป็นคนที่
มีความลึกลับจริง ๆ
ท�ำให้ผมรู้สึกสนุกที่จะ
ค้นคว้าหาค�ำตอบ

เขาไม่ได้เป็นนักศึกษาแพทย์ แต่การค้นคว้า
บางเรื่องของเขากลับลงลึกมากกว่าแพทย์
บางคนเสียอีก ในทางกลับกัน ถ้าถามเรื่อง
เกี่ยวกับวรรณกรรม ปรัชญา หรือการเมือง
เขาจะตอบไม่ได้เลย

อย่าตกใจไปเลย
บางครั้งถึงจะเคยอ่าน
มาแล้ว แต่ฉัน
ก็จะลืมมันไปหมด

มีอยู่ครั้งหนึ่ง
ขณะที่ผมก�ำลัง
อ่านบทความของ
ทอมัส คาร์ไลล์

คนนี้คือใคร?
เขียนหนังสือ
อะไรบ้าง?

ลืม?
ท�ำไมถึงลืม
ล่ะ?
เมื่อจะใส่อะไรเข้าไป
ในสมองซักอย่าง อย่าเอา
สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์
ใส่เข้าไปให้เปลือง
เนื้อที่สมอง

แต่แรกสมองคนเรา
ก็เหมือนห้องว่าง ๆ
นั่นแหละ เราต้องเป็น
คนเลือกเฟอร์นิเจอร์
ใส่เข้าไปเอง

วรรณกรรม...ไม่มี
ปรัชญา...ไม่มี
ดาราศาสตร์...ไม่มี
การเมือง...น้อยมาก
พฤกษศาสตร์...ศึกษาค้นคว้ายาชา
อย่างลึกซึ้ง รู้จักยาพิษทั่วไป
ธรณีวิทยา...สามารถแยกแยะสภาพดิน
ที่แตกต่างกันภายในเวลาพริบตา
เคมี...เป็นผู้เชี่ยวชาญ

ผมเกือบหลุดถาม
เรื่องอาชีพของเขา
ไปแล้ว แต่ก็รู้สึกว่า
เขาคงไม่พอใจแน่ ๆ
ถ้าถาม

กายวิภาค...ดี แต่ไม่เป็นระบบ
เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย...สามารถจดจ�ำ
คดีฆาตกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายใน
ศตวรรษได้อย่างแม่นย�ำ
ดนตรี...ฝีมือสีไวโอลินไม่เลวเลย
กฎหมาย...เข้าใจ
ตัวบทกฎหมาย
ของอังกฤษ
เป็นอย่างดี

แต่หลังจากเขียนเสร็จ
และมานั่งคิดอย่าง
ละเอียดแล้ว ท�ำให้
ผมอยากยอมแพ้
จากที่ผมวิเคราะห์
ก็ยังไม่รู้หรอกว่า
เขาท�ำงานอะไร

ช่วง 1-2 สัปดาห์
แรกที่ย้ายมาอยู่
ด้วยกันใหม่ ๆ ผมเคยคิดว่าเรา
และยังไม่มีแขก สองคนคล้าย ๆ กัน
มาเยี่ยมบ้าน คือเป็นคนโดดเดี่ยว
ไม่มีเพื่อนหรือ
ญาติในลอนดอน
แต่ผมค่อย ๆ รู้ว่าเขา
เป็นคนที่มีเพื่อนมากมาย
แถมยังหลากหลายฐานะ
ท�ำให้ผมแปลกใจว่า
ไปรู้จักกันได้ยังไง

ยกตัวอย่างเช่น
คุณเลสเตรดที่
หน้าตาซีดเซียว
และดวงตากลม
เล็กเหมือนหนู
ที่จะมาหาเขา
3-4 ครั้งต่อ
สัปดาห์

อีกคนดูเหมือนจะเป็น
คนยิวผมขาวโพลน
แต่งตัวซอมซ่อ
และจะมา
พร้อมกับ
ภรรยา

นอกจากนี้ยังมีหญิงสาว
สูงศักดิ์ แต่งตัวทันสมัย
ชายผมขาวโพลน
และพนักงานให้
บริการบนรถไฟ
เป็นต้น
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ขอโทษด้วยนะ
พวกเขาเป็นลูกค้า
ของฉัน ขอยืมใช้
ห้องรับแขกเป็นที่
ท�ำงานนะ

ไม่เป็นไร
ฉันเข้าห้องนอน
ก็ได้

วันที่ 4 มีนาคม
หลังจากที่ผมตื่น
ลงมา ผมคิดไม่ถึง
ว่าจะเห็นโฮล์มส์ยัง
นั่งกินข้าวเช้าอยู่เลย

อรุณ
สวัสดิ์

พรึ่บ

ผู้เขียนบทความยังกล่าว
อีกว่า ผู้ที่เข้าใจการสังเกต
และการวิเคราะห์อย่าง
แท้จริง จะรู้ว่าคนคนนั้นท�ำ
อาชีพอะไรจากการแต่งกาย
เล็บ นิ้ว เป็นต้น

คุณนายเจ้าของบ้าน
รู้ว่าผมนอนดึกก็จะรอ
ให้ผมตื่นก่อนแล้วค่อย
เตรียมอาหารเช้าให้
เหลวไหลจริง
ฉันไม่เคยอ่าน
บทความไม่ได้เรื่อง
ยังงี้เลยนะเนี่ย

บทความหนึ่งในนิตยสารแสดงความคิดเห็น
ที่ไม่เหมือนใคร แต่ผมก็ยังรู้สึกว่าเนื้อหา
ค่อนข้างจะเกินจริง ผู้เขียนบทความเขียนว่า
เขาสามารถวิเคราะห์ความคิดที่อยู่ในใจ
คนคนหนึ่งได้จากสีหน้า กิริยาท่าทาง
และแววตา

บทความไหน?

บทความนี้ดูเหมือนมีสาระ
แต่อ่านไปอ่านมาก็งั้น ๆ
ฉันอยากพนันกับคนเขียน
บทความซักหน่อย โดยให้เขา
บอกอาชีพของผู้โดยสารทุกคน
บนรถไฟว่าถูกหมดมั้ย

นี่ไง
ที่วงสีแดงเอาไว้

เพราะคนที่
เขียนบทความนี้
คือฉันเอง

ฉันรับรองว่า
นายแพ้พนันแน่ ๆ!
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ถูกต้อง
นี่เป็นเรื่องถนัดของฉัน
นายอาจคิดว่าเหมือนโม้
แต่ขอยืนยันว่าแม่น
ฉันต้องอาศัยมันหาเงิน
เลี้ยงปากท้องนี่แหละ

นายเป็น
คนเขียน
เหรอ?
อาศัยมัน
เลี้ยงปากท้อง
เหรอ?

ใช่แล้ว
นายอย่าคิดว่า
วัน ๆ ฉันไม่ได้
ท�ำงานอะไรนะ
จะว่าไปแล้วบนโลกนี้
คงมีฉันคนเดียวเท่านั้นแหละ
ที่ประกอบอาชีพนี้!
ฉันเป็นนักสืบที่ปรึกษา
ให้กรมต�ำรวจลอนดอน
และรับงานแก้ปัญหา
ให้เอกชนทั่วไป

เลสเตรด
ที่พักนี้นายเห็นบ่อย ๆ
ก็คือนักสืบคนหนึ่ง
ของกรมต�ำรวจ
เขามาหาฉันเพื่อ
ขอความช่วยเหลือ
แล้วคน
อื่น ๆ
ที่มาล่ะ?
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ถ้างานมีปัญหา
คนเหล่านี้ก็จะ
วิ่งมาหาฉัน ฉันก็จะ
ชี้แนะแนวทางการหา
หลักฐานให้พวกเขา

มีคนแนะน�ำมา
อีกทีหนึ่ง คนพวกนี้
เจอปัญหาที่แก้ไขไม่ได้
ถึงมาหาฉัน ฉันจะฟัง
พวกเขาเล่าเรื่อง
ทั้งหมด
จากนั้นจะให้ความเห็น
และแนะแนวทางแก้ปัญหา
ค่าเช่าบ้านกับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ของฉันก็ได้มาจากงาน
เหล่านี้แหละ

นายหมายความว่า
ถึงนายไม่ออกจากบ้าน
ก็ช่วยพวกเขา
แก้ปัญหาได้น่ะนะ

