สำนวนโวหำร คำพังเพย และ แซว
หมวดอักษร ก
1"ก ข ไม่กระดิกหู" ไม่รู้หรอก
อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ไม่เอาอ่าว
ด้อยศึกษา ปัญญาทึบ อยู่หลืบเงา
ช่างโง่เขลา เบาปัญญา น่าอายคน

1)"ก ข ไม่กระดิกหู"....ดันรู้มาก
บอกไม่ได้...ใครท้วงทัก...จักโมโห
เถียงข้างคู สู่รู้ทุกอย่าง ชอบวางโต
คุยอวดโอ้ โม้ไปเรื่อย เหนื่อยไม่เป็น

2"กงเกวียน กาเกวียน"เวียนเวรกรรม
กรรมที่ทา เวียนคืนมา หาอีกหน
ดั่งกงล้อ หมุนกลับ สลับวน
คืนสู่คน ที่กระทา กับเขามา

2)"กงเกวียน กาเกวียน"เปลี่ยนไปนี้
เคยประสบ....พบมากมี....ที่ได้เห็น
ทาศาลา.....พักผ่อน.....นั่งนอนเล่น
เรียงรายเด่น เป็นรัว้ ร้าน บานตะไท

3"ก้นกระดก ดั่งครกกระเดื่อง เฟื่องฟูลอย
ถูกยอหน่อย ลอยละลิ่ว ปลิวเวหา
หลงตัวเอง เก่งเกินใคร ใหญ่เทียมฟ้า
ลืมตัวว่า แค่คายอ ปอปั้นเอง

3)"ก้นกระดก”..ยกตน..เหนือคนอื่น
มีเงินพัน ปั้นเป็นหมื่น ชื่นมื่นหลาย
ชอบเหลือเกิน...คาเยินยอ...พึงพอใจ
สุขมากมาย...ยามได้ข่ม...สมดังจินต์

4"กบเลือกนาย" หมายคนหน้า ดีกว่านี้
นายคนที่ ที่ต้องการ ดันไม่เพ่ง
นายดีเด่น เป็นผู้นา ห่อนยาเกรง
ทาตัวเก่ง เล็งหาใหม่ วอดวายตาม

4)"กบเลือกนาย"ได้ซูฮก นกกระสา
พูดไม่ออก...ชอกช้าอุรา...ถึงคราสิ้น
ถูกจิกตี.....หนีไม่ไหว.....ใจพังภินท์
แทบแดดิ้น....ผินหน้าสู้....อยู่ประจัน
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5"ก้มหน้าก้มตา" ใช่อ้อยอิ่ง ประวิงเวลา
มั่นศรัทธา วิสาหะ มานะล้า
ไม่ใส่ใจ ในสิ่งแปลก แทรกที่ทา
ตั้งใจทา งานต่อหน้า ไม่ช้าที

5)"ก้มหน้าก้มตา"พาเสียหาย ภัยวิบัติ
ชี้แจ้งชัด ปฏิบัติชอบ ตอบโจทย์นั้น
เงยหน้าจ้อง....มองวิถี....ผลดีอนันต์
โอกาสผกผัน เกิดอันตราย ได้ลดลง

6"ก้มหัวให้ ยอมให้ ใจอ่อนน้อม
โดยยินยอม พร้อมใจ ไม่หน่ายหนี
มักจะใช้ ต่อต้าน ค้านไพรี
ไม่ก้มหัว ให้ใครที่ มีอิทธิพล

6)"ก้มหัวให้” ยอมกันไป ใช่กลัวเกรง
อย่าทาเบ่ง....เก่งเกินตัว...มัวลุ่มหลง
ใผเป็นใผ.....ให้รู้หนอ.....อย่าทรนง
ไม่ต้องงง.....คงรู้ดี.....สามีหรือภรรยา

7"กบในกะลาครอบ" หมอบคุดคู้
แสงรอดรู กะลา ว่ากล้าล้น
ไม่เคยเห็น เด่นสมุทร สุดไกลโพ้น
สาคัญตน ว่าเชี่ยวชาญ ผ่านมากมาย

7)"กบในกะลาครอบ" ชอบอวดรู้
นึกว่าตู....คือกูรูใหญ่....เกินใครหนา
ชอบอวดโง่.....โชว์ง่าว.....คนเขาฮา
ยังนึกว่า ข้าฯเก่งกาจ ประหลาดคน

8"กะชังหน้าใหญ่"ใคร่ออกหน้ากล้าแทนคน
ทั้งที่ตน ใช่เจ้าของ ต้องการใหญ่
ไม่ว่าใคร มีอะไร ยื่นหน้าไป
คานี้ใช้ คนจัดจ้าน พล่านสังคม

8)แม่"กะชังหน้าใหญ่"ใจพองโต
ชอบอวดโอ่ โชว์พาวว์ เศร้าเหลือล้น
ยุ่งทุกงาน คร้านจะจา ช้าเกินทน
ทุ่มเงินจน คนในบ้าน พานจะอดตาย
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9"กระเชอก้นรั่ว"ชอบทาตัว สุรุ่ยสุรา่ ย
เที่ยวจับจ่าย ไม่ไตร่ตรอง มองให้สน
ทรัพย์หามา พาสูญหาย ไม่ตามค้น
สุดท้ายตรม ซมซาน พลันไร้ทรัพย์

9)"กระเชอก้นรัว่ "ทาตัว มั่วมากมาย
สุรุ่ยสุร่าย จ่ายเงินคล่อง จะหมองศรี
หาได้พัน...ดันใช้หมื่น...ครึกครื้นฤดี
คนแบบนี้.........ชี้ชัดได้.......ไม่เจริญ

10"กระดังงา ลนไฟ" สายใจเอย
สุดเฉลย เอ่ยความนัย ใคร่จองจับ
เคยผันผ่าน ชีวิตคู่ รู้เชิงกระชับ
พร้อมสดับ ปรับสนอง ครองใจชาย

10)"กระดังงา ลนไฟ" ใยหอมหวน
ทรามสงวน ยั่วยวนใจ ชายสรรเสริญ
เธอยักคิ้ว หลิ่วตาให้ คล้ายชวนเชิญ
ได้เพลิดเพลิน เงินหายเนี่ย เมียด่าเอา

11"กระดิกนิ้ว" รีบลิ่วคล่อง สนองงาน
เข้าใจกัน กิจการใหญ่ ใช้นิ้วได้
เช่นพลัง ดรรชนี ทีย่ ิ่งใหญ่
แต่ใช่ใคร จักใช้ได้ หากไร้บารมี

11)"กระดิกนิ้ว" ลิว่ เร็วรี่ ขมีขมัน
เพิ่มสองขั้น ท่านซึง้ ใจ หวังได้เล่า
เดือนสุดท้าย ใยช่างขยัน นั้นไม่เบา
เหตุไฉน...ไม่อายเขา...ช่างเมามึน

12"กระดี่ได้น้า"ฉ่าหทัย ได้เฮฮา
สมอุรา ร่าเริงหทัย คล้ายปลากระดี่
ได้น้าใหม่ ไหลคล่อง ล่องชลธี
กระด๋ากระดี๋ ปรีเปรมใจ สมใจครัน

12)"กระดี่ได้น้า"ชื่นฉ่าอุรา หรรษาล้น
ห้าวันไซร้....เมียไปอุบล....กมลรื่น
ได้กินเหล้า เมาเบียร์สบาย ตั้งหลายคืน
สุดครึกครืน้ ทั้งตืน่ หลับ เหลือนับคณา
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วันที่สอง เริ่มยืนจ้อง มองประตู
เมียไม่อยู่ บ้านดูเหงา เศร้าสร้อยหนา
ตื่นสายโด่ง สิบโมงเช้า กินข้าวปลา
ไร้สาเนียง เสียงเมียด่า พาเหงาฤดี
โกวิท ธีรวิโรจน์

13"กระดูกเหล็ก,กระดูกแข็ง" แกร่งเหลือใจ 13)"กระดูกเหล็ก กระดูกแข็ง" แกร่งเหลือหลาย
ช่างแก่ง่าย....ตายช้ายิ่ง....มิ่งโฉมศรี
ทนทานได้ ยามภัยมา กล้าแข็งขัน
หนังตาย้อย เหนียงห้อยยาน มานานปี
แม้มีเหตุ ร้ายแรง แซงประชัน
ส่วนตัวเรา.....เฉามากมี.....ที่เป็นไป
สมคาขาน กระดูกแข็ง ได้แรงจริง
14"กระดูกอ่อน"สอนขัน ชาญเชี่ยวน้อย
ยังอ่อนหัด ฝึกหัดบ่อย ค่อยใหญ่ยิ่ง
ประสบการณ์ หมั่นฝึกฝน จนแกร่งจริง
จักเป็นสิ่ง ยิ่งเจริญ เพลืดเพลินหทัย

14)"กระดูกอ่อน"สุกรนี้หนา อ้าปากฮุบ
เคี้ยวหนับหนุบ กรุบกรอบ ตอบโจทย์ได้
ผัดพะแนง.....แกงต้มนี้.....ดีมากมาย
ยังเคี้ยวไหว ใช้ฟันปลอม พร้อมทุกครา

15"กระดูกร้องได้" เรื่องคนตาย ช่วยบอกใบ้

จนจับได้ ตัวฆาตกร ซ่อนเงื่อนไข
คาโบราณ ท่านเตือนมา น่าใส่ใจ
ทาชั่วไว้ ใช่เลือนหาย กรายกลับมา

15)"กระดูกร้องได้" อั๊ยยะ ชักจะเสียว
หมั่นแลเหลียว เดี๋ยวว่องไว ใส่เกียร์หมา
อัฐิวางกอง......ร้องได้เล่า.......เอาละวา
อยู่ก้อบ้า......ช้าโดนถีบ.....รีบหนีพลัน

16"กระต่ายตื่นตูม" รุ่มร่าม ยามตระหนก
จริตวิตก ตกใจง่าย ไม่ศึกษา
ต้องตื่นเต้น ตกใจ ไปทุกครา
โดยไม่ทัน พิจารณา รอบคอบสักที

16)เคยพบไหม "กระต่ายตื่นตูม"อุ้มหม้อหนี
ตื่นตระหนก......วิตกมากมี......ฤดีสั่น
เกิดอัคคีภัย ไหม้ตลาด ประหลาดครัน
คิดแล้วขัน บ้านอยูห่ ่าง ตั้งเกือบกิโล

17"กระต่ายหมายจันทร์"ฝันปองน้องสูงศักดิ์
คงยากนัก จักได้สม อารมณ์พี่
ชายต่าต้อย น้อยใจ ใฝ่สูงสิ้นดี
คงสมจิต ชิดชมนารี เพียงเงาจันทร์

17)"กระต่ายหมายจันทร์"ฝันได้ ใช่ไหมหนอ
จิตแกร่งกล้า....อย่าได้ท้อ....ต้องต่อสู้
โอกาสนี้......แม้มีน้อย.......ลองสอยดู
ยอดพธู......ผู้เลอโฉม......อาจโลมดิน

18"กระโถงท้องพระโรง" ทิ้งลงตรงนี้
ความไม่ดี ที่ถ้วนทั่ว มั่วลงฉัน
ดั่งกระโถน ท้องพระโรง ทรงโตนั้น
เป็นทีท่ ่าน ทั้งหลาย คายหมากชาน

18)เป็น"กระโถนท้องพระโรง"จงคิดว่า
โชคชะตา......นาพาให้........ได้ต้องดิ้น
ฝึกปฏิบัติ...จัดเจนล้น....ทนทานจินต์
ถึงคนหมิ่น......ผินหน้าสู้......อยู่ต่อไป

19"กระโปรงบานขาสั้น" นั้นวัยรุ่น
ควรมีดุลย์ พิจารณา หาใช่ท่าน
อยากทาตัว เป็นทารก ตลกรั้น
อาจพลิกผัน เป็นไม่งาม ทรามจรรยา

19"กระโปรงบานขาสั้น" นั้นคุณป้า
ซ่อนแข้งขา โผล่มาหน่อย น้อยไฉน
เห็นแค่คืบ...กระดึ๊บเดิน....ขัดเขินใจ
ปิดทาไม ให้เหนียวเหนอะ เลอะเหงื่อนั้น

20"กระหม่อมบาง" ช่างกระไร เจ็บไข้ง่าย
ฝนตกใส่ ใช่หนักจัด หวัดถามหา
น่าเห็นใจ ใยอ่อนแอ แพ้โรคา
ควรพัฒนา พลานามัย ให้สมบูรณ์

20)"กระหม่อมบาง" ช่างตัดผม อารมณ์เสีย

21"กรุยทาง" สร้างวิถี ชีวีเดิน
ให้เพลิดเพลิน เจริญใจ ภัยสิ้นสูญ
กรุยทางร้าย ให้เด่นดี ศรีจรูญ
เป็นกุศล ผลบุญ หนุนผู้ตาม

21"กรุยทาง"ให้นางเดิน เพลิดเพลินจิต
คอยตามติด คิดช่วยเหลือ เอือ้ มารศรี
เธอผูเ้ ป็น...เช่นดวงใจ..ได้เปรมปรีดิ์
สุขพอเพียง.....รักเยี่ยงนี้.....ที่ชื่นชม
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ต้องค่อยเกลี่ย เลียเล็มเล่า เศร้ามหันต์
กว่าจะเสร็จ...เจ็ดชั่วโมง....โล่งกบาล
ค่าบริการ......นั้นเท่าเดิม......เพิ่มให้ที
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22"กลับเนื้อกลับตัว"ชั่วเป็นดี คลีเ่ ลวทิ้ง
เปลี่ยนแปลงสิ่ง ชัว่ ร้าย เลิกกรายกล้า
ละเลิกชั่ว มั่วแต่ดี มีศีลธรรม
สิ่งชั่วช้า ถลาไป มะลายลับ

22)"กลับเนื้อกลับตัว"ผัวเมีย เพลียยิ่งนัก
ขมขื่นฤดี.....สามีที่รัก.....เกินจักข่ม
ลาลับลี้.....หนีเมียไป.....ตามสายลม
คบชายอื่น....ได้ชื่นชม....โลมเล้าเธอ

23"กลับหน้ามือเป็นหลังมือ" นับถือใจ
แปรเปลี่ยนใจ ไปตรงข้าม งามระยับ
จากเลวร้าย สุดกู่ รู้ทางกลับ
ขอยอมรับ นับถือ คือคนดี

23)"กลับหน้ามือเป็นหลังมือ"คืออะไร
เป็นไปได้....ในอดีต.....ใกล้ชิดเสมอ
ไม่นึกเลย.....ช่างเฉยชา....คราได้เจอ
ด้วยลุคใหม่ ไฉไลเลิศเลอ เผลอมองเมียง
นัยนาเหลือก เปลือกตาปิด ไม่ชิดกัน
ปากอวบอิ่ม เหมือนยิ้มนั้น เช้ายันเทีย่ ง
คางเหลาเรียว เชียวแม่คุณ ลุ้นเลียบเคียง
หางตาเอียง....เฉียงขึ้นสูง.....จรุงหทัย

24"กล้านักมักบิ่น" อาจสิ้นฤทธิ์ ผิดสาแดง
หากกาแหง แรงเกินไป ได้ภัยถี่
มีสติ รอบคอบ กอรปกิจดี
โอกาสที่ เลวร้าย ไม่กรายมา

24)"กล้านักมักบิ่น" อาจสิ้นฤทธิ์
ฝากงามขา....นาไปคิด....นิมิตหมาย
ลดลงหน่อย ถอยสักนิด ชิดชื่นใจ
จะประเสริฐ เลิศกว่าใคร ในจักรวาล

25"กลิ้งเป็นลูกมะนาว"กล่าวเปรียบเปรย
คาพังเพย เอ่ยถึงเขา เจ้าปัญหา
จับไม่ได้ ไล่ไม่ทัน ร้อยพันมารยา
มากเล่ห์เหลี่ยม เปีย่ มฤทธา ระอาใจ

25)"กลิ้งเป็นลูกมะนาว"เขาเปรยเปรียบ
กลมมากเหลือ เมื่อเดินเหยียบ เฉียบพลันเล่า

ไม่ระวัง...อาจพลั้งพลาด...บาดเจ็บเอา
ลื่นล้มเข้า...เข่าแตกได้...เลือดไหลนอง

26"กลืนน้าลาย" ตัวเอง ไม่เกรงฟ้า
เอ่ยวาจา สับสน วกวนหลาย
กลับคาพูด สุดระกา หยามน้าใจ
คนที่ไร้ สัจธรรม อย่านาพา

26)"กลืนน้าลาย" ตัวเอง เกรงใครเล่า
น้าลายเขา.....เขาก้อกลืน.....คืนสู่ท้อง
น้าลายสาว....เรากลืนได้....สมใจปอง
น้าลายชาย คล้ายน้าหนอง ไม่ต้องกมล

27"กลืนเลือด" กลืนความช้า กล้าฝืนทน
ไม่ปริบ่น แม้เพียงหน ทนครหา
รักษ์ศักดิ์ศรี พี่ทนได้ ใช่มรณา
คงคุณค่า ว่าชายชาญ มั่นจิตใจ

27)"กลืนเลือด"เดือดดาล กลั้นเอาไว้
จะลาบาก...สักเพียงใด...ไม่เคยบ่น
เขาดูถูก เหยียดหยาม เพราะความจน
คนหนอคน จนหรือรวย ม้วยคือกัน

28"กวนน้าให้ขุ่น"ดุลย์พินิจ คิดทางลบ
เรื่องสงบ สยบพัก ควักมาใหม่
เรื่องจบแล้ว ไม่ยอมจบ สงบไม่ได้
กวนร่าไป ได้อะไร ไร้ราคา

28)อย่า"กวนน้าให้ขุ่น"นะคุณเธอ
ขอเสียที....คนที่เจอ.....คือเกลอฉัน
เรียนจบไป ไม่เห็นหน้า มานมนาน
เลยสังสรรค์ กันยันเช้า เหล้าสามกลม

29"กว่าถั่วจะสุก งาก็ไหม้" ไม่รอบคอบ
ไม่ตรวจสอบ ว่ากิจใด หลายปัญหา
ทาได้อย่าง เสียอย่าง ทั้งค้างคา
เอาแต่ได้ ไม่นาพา ค่าเสียเลย

29)"กว่าถั่วจะสุก งาก้อไหม้" รู้ได้ชัด
ต้องปฏิบัติ จัดการใหม่ ให้เหมาะสม
คั่วคนละที ไม่มีปัญหา กวนอารมณ์
ใครพบเห็น...เป็นชื่นชม...นิยมมากมี
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30"กอดเก้าอี้" ไม่รี้หาย ตายเป็นตาย
ไม่ยอมให้ ใครมานั่ง อยู่ขวางเฉย
ยึดตาแหน่ง ไม่ยอมย้าย ไปไหนเลย
ผลประโยชน์ จะอดเชย เลยหรือไร

30)"กอดเก้าอี้"นี้ให้มั่น ท่านปลอดภัย
ระวังไว้....ให้ผลเลิศ.....ประเสริฐศรี
โอกาสพลาด พลัดร่วงผล็อย น้อยเต็มที
กันไว้นี้.....ดีกว่าแก้....นะแม่จาเนียร

31"กัดหางตัวเอง" เก่งแต่พูด ไร้จุดจบ
พูดไม่ครบ เนื้อหา วกมาใหม่
พูดวกไป วนมา ระอาใจ
ผลสุดท้าย ไม่ได้ความ พล่ามตามลม

31)"กัดหางตัวเอง"เจ๋งโคตร กระโดดงับ
น่าคานับ...ประทับจิต...คิดปรับเปลี่ยน
ได้ประโยชน์ พึงจดจา ความพากเพียร
หมาเอาจริง วิ่งเหมือนเพี้ยน เวียนหัวแทน

32"กาคาบพริก"สิ้นโรแมนติค พลิกแพลงไป
ตกแต่งกาย ฉูดฉาด ปราศเหมาะสม
คนตัวดา เสื้อผ้าแดง แข่งฟ้าลม
หรือสุขสม ชมตนเอง เจ๋งเกินใคร

32)"กาคาบพริก"จิกไปไกล ได้ประโยชน์
เยี่ยมมากมาย..ไร้ซึ่งโทษ..พาโลดแล่น
ขยายพันธุ์...ตระการไกล...ในต่างแดน
เหล่าสกุณา...น่าตอบแทน...สุดแสนดี

33"กาหลงรัง" พลั้งพลาดหลง ไม่คงบ้าน
เร่ร่อนนาน บ้านไม่คืน ฝืนอยู่ได้
อยู่บ้านเพื่อน เบือนบ้านตน ด้นดิน้ ไป
ทาตัวคล้าย คนเร่รอ่ น ไม่ย้อนบาง

33)"กาหลงรัง"ยังหาทาง กลับรังได้
เมียใจร้าย ชายหลงบ้าน ครั้นคิดถึง
ถือขวดเหล้า ก้าวเซซวน ครวญคะนึง
หน้าบึ้งตึง.....เธอปึ่งชา.....พาระกา

34"กาขี้ ดีกว่ากาตด" ไม่หมดไป
พอคืนได้ มาสักนิด ติดมือบ้าง
แต่กาตด หมดสิ้น ตอนกลิ่นจาง
โบราณช่าง อ้างเปรียบเปรย เผยวาจา

34)"กาขี้ ดีกว่ากาตด" ระทดหลาย
กาทาไม...สงสัยนัก...ใคร่อยากถาม
ทั้งตดขี้...มีกลิ่นเหม็น....ไม่เด่นงาม
ของเสื่อมทราม เปลืองน้าใส ใช้ล้างกร
ถ้าจาใจ.......ให้ต้องทา.......ขอกาตด
กลิ่นหายหด อดกลัน้ หน่อย ค่อยผันผ่อน
เพียงแค่ลม ดมเหม็นไซร้ ไม่เดือดร้อน
ขี้เป็นต่อน ก้อนเลอะ เปรอะเปื้อนมือ

35"กาปั้นทุบดิน" ยินโวหาร การโต้ตอบ
บางคนชอบ ตอบโผงผาง ช่างตัวข้า
พูดซื่อทื่อ สื่อความหมาย ตรงไปตรงมา
ไม่สรรหา ภาษาสวย ป่วยการรอ

35)"กาปั้นทุบดิน" ดินนิ่งไซร้ ไม่โต้ตอบ
ทุบจนหอบ...มือบอบช้า...งามนักหรือ
น่าอับอาย.....ใครเห็นเข้า.....เขาร่าลือ
ทื่อมะลื่อ...สื่อความหมาย...ให้ตรองดู

36"กาแพงมีหู ประตูมีตา" อย่าประมาท
ความลับอาจ พลาดแพร่งพราย ไปไกลหนอ
ควรมองหลัง ระวังหน้า มากเพียงพอ
อย่าเผลอก่อ การพลาด กัดกร่อนใจ

36)"กาแพงมีหู ประตูมีตา"ถ้าประมาท
อิงแอบสนิท....ด้วยพิศวาส...อาจอดสู
ประกอบกรรม ทามิดชิด ให้ปิดประตู
พวกสู่รู้...........ดูไม่ได้.........สบายอุรา

37"กาลังกิน กาลังนอน" ตอนเยาว์วัย
กินก็ง่าย นอนก็ง่าย ในวัยใส
แม่ถนอม กล่อมเกลา เหลาใจกาย
ยามเติบใหญ่ วัยฉกรรจ์ สร้างสรรค์งาน

37)"กาลังกิน กาลังนอน"ตอนนีน้ ั้น
ขอร้องกัน ท่านบิดเบี่ยง เลี่ยงเถิดหนา
ห่อนจาเป็น..บอกเน้นไว้..อย่าได้มา
อยู่ในห้อง ขอร้องหนา เวลาส่วนตัว

38"กิ่งทองใบหยก"โฆษกเย้า บ่าวสาวคลอ
เจ้าบ่าวหล่อ เจ้าสาวสวย อวยชัยลั่น
ภาษาสวย อานวยชัย ให้แก่กัน
คือคาหวาน สนานเสนาะ เพราะจับใจ

38)"กิ่งทองใบหยก"พ่อผมดกปรกบ่า
เจ้าสาวโสภา หน้าเบิกบาน จานรรจ์ทวั่
หนุ่มหน้ามน ยืนโงนเงน เห็นพร่ามัว
พอเป็นผัว…ตัวเป็นเกลียว...เดี๋ยวจะซึ้ง

39"กิ้งก่าได้ทอง"จองหอง และพองขน
ลืมตัวตน หนก่อนมา ครายากไร้
พอร่ารวย มั่งคั่ง น่าชังกระไร
ผยองใหญ่ ไม่ใส่ใจ ใครสร้างมา

39)"กิ้งก่าได้ทอง"มองไม่เห็น เช่นคุณค่า
ดุจกัลยา.....คราเห็นเรา......เจ้าปั้นปึ่ง
รู้ไหมนั่น...ฉันทองสวิส....พิศคานึง
มองให้ซึ้ง....ถึงข้างใน.....ได้เห็นนั้น

40"กินเกลือ กินกะปิ" มีมานะ
มิลดละ ผละหนีงาน หมั่นไขว่คว้า
แม้ขัดสน อดทนได้ ไม่คณนา
เอาเกลือมา กินกับข้าว เขาสู้จริง

40)"กินเกลือ....กินกะปิ"....มิเป็นไร
พี่กินได้...ไม่เกี่ยงแน่...แม่จอมขวัญ
ขอผักแนม..แถมกุ้งเผา...เอามาพลัน
ข้าวสองจาน นั้นมาด่วน รบกวนเธอ

41"กินแกลบ กินรา" ทาหยามเหยียด
คนไร้เกียรติ ไร้สมอง มองต่ายิ่ง
ค้านคากล่าว เหล่ากูรู ผู้รู้จริง
ใช่สิงสา ลาสัตว์ ซัดแต่รา

41)"กินแกลบ กินรา"ให้หนาจิต
บ้างกินอิฐ.....มิคิดอาย....ใยหน้าหนา
เหล็กทรายหิน กินได้หมด อดอยากมา
ผีเปรตห่า พาวอดวาย ขายบ้านเมือง
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42"กินข้าวต้ม กระโจมกลาง" ช่างร้อนเร่า 42)"กินข้าวต้ม กระโจมกลาง" ช่างสุขสันต์
ทาใจเบา เขลาโฉด ลดจิตต่า
กับบังอร ตอนกลางวัน มันทุกเรื่อง
ทาโฉ่งฉ่าง ห่างรอบคอบ กอรปกิจกรรม
คุยกันเพลิน..จาเริญจิต..มิตรรุ่งเรือง
มักจะนา แต่ผลเสีย เพลียแรงใจ
รื่นเริงรมย์ ข้าวต้มเปลือง ประเทืองใจ
43"กินไข่แดง"แกล้งสุงสิง หญิงพรหมจรรย์
ใจหมายมั่น บั่นบริสุทธิ์ หลุดวัยใส
ชายเยี่ยงนั้น หมั่นคลอเธอ เผลอมือไว
ใช่จริงใจ หมายไข่แดง แจงใจจา

43)"กินไข่แดง"สาแดงเห็น เว้นไข่ขาว
สบายเล่า...เราชอบกิน...ยินดีหลาย
ชื่นสารวล..ส่วนไข่ขาว..เมียเอาไป
ทาอะไร....ไม่เคยถาม....ตามใจนาง

44"กินตามน้า"ทรามคุณธรรม ทาใจเบา
ให้ก็เอา ไม่บอกเขา ว่าเขลาล้า
รับเงินทอง ของคนอื่น ที่ฝืนทา
คนจิตต่า บ้าอานาจ ฉ้อราษฎร

44)"กินตามน้า"จาไว้นี้ มิบังควร
นิสัยแย่ แก้ไขด่วน ทวนให้กระจ่าง
กินข้าวนา...กินน้าตาม...จาไม่จาง
ถ้าทาได้....ไม่ละวาง....ช่างดีอนันต์

45"กินแถว" หมดทั้งแนว ไม่แคล้วคลาด
ใครผิดพลาด คาดโทษ หมดทั้งบ่อน
โดยไม่เลือก รายบุคคล โดนแน่นอน
ดั่งจักสอน ให้สมัคร รักรวมใจ

45)"กินแถว" หมดแนวนี้ ไม่มีเหลือ
ไม่เคยเบื่อ....เชื่อฝีไม้....ลายมือนั้น
ชื่นชมเชียร์...เมียบ้าจี้...นี้มากครัน
เกินอิ่มหนา..ทาทุกวัน...ฉันขอบาย

46"กินที่ลับ ไขที่แจ้ง"แกล้งย่ายี
ใครจู๋จี๋ ในที่ลับ หากจับได้
เป็นโดนแฉ่ง แถลงไข ให้วุ่นวาย
ใครอับอาย ขายหน้า เริงร่ากมล

46)"กินที่ลับ ไขที่แจ้ง"เรื่องแดงนี้
ซวยทันที....มีปัญหา....พาเสียหาย
ป่าวประกาศ ย้าชัดเจน เล่นถึงตาย
เมียจับได้ ต้องวายวอด จอดเพราะทอม

47"กินน้าตา ต่างข้าว" คราวตรอมใจ
ปวดรวดร้าว เศร้ากระไร ใจหมองหม่น
กินไม่ได้ ใช้น้าตา มาเปรอปรน
ช้าเหลือทน คนอะไร ไร้ทางผ่อน

47)"กินน้าตา ต่างข้าว" เฝ้าการุณย์
เห็นใจแท้ แม่เนื้ออุน่ ทูนกระหม่อม
เจตจานง....ช่วยส่งเสีย....ถ้าเมียยอม
ส่วนตัวพร้อม น้อมรับอยู่...

48"กินน้าใต้ศอก " ชอกช้าใจ ไร้ศักดิ์ศรี
โชคไม่ดี ที่ต้องคล้าย ไก่รองบ่อน
ใช้คานี้ กับนารี ที่ซกุ ซ่อน
ได้หลับนอน ตอนเมียหลวง ล่วงเลยเวลา

48)"กินน้าใต้ศอก"บอกไซร้ กินได้ยาก
เกิดอุปสรรค ปากเลอะ เปรอะเปือ้ นแน่
ลองทาดู........จะรู้นั้น.......มั่นดวงแด
ลาบากแท้..ขอแค่ดื่มน้า..แบบธรรมดา

49"กินน้าพริก ถ้วยเก่า"เขาคู่ควร
จึงคืนหวน ทวนกลับมา หาคู่ขา
เคยกินเกลือ กินกะปิ ด้วยกันมา
คือภรรยา แต่แรกเริ่ม เดิมคนนี้

49)"กินน้าพริก ถ้วยเก่า"เราทาได้
ถ้วยสังกะสี...มีหนึ่งใบ....หลายปีนั้น
น้าพริกสารพัด....สารเพ...สารพัน
ใส่กินทุกวัน..เช้ายันเย็น เป็นประจา

50"กินน้าพริก ถ้วยเดียว" ไม่เกี่ยวใคร
ไม่เฉไฉ ใจถลา ทาผิดผี
คนรักเดียว ใจเดียว เหลียวแลดี
ยอดสามี ที่ใจสมัคร รักนิรันดร์

50)"กินน้าพริก ถ้วยเดียว"เซี้ยวไปไหม
กินน่ะสบาย..ตอนถ่ายแย่..แม่งามขา
ปากมันแซบ แต่แสบก้น ขอบ่นสักคา
ได้ต้มยา....ชามโตเสริม....เพิ่มให้ที
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51"กินน้า ไม่เผื่อแล้ง" ไม่แจ้งใจ
ขาดวิสัย ไม่ใส่ใจ ภัยกรายผ่าน
กินไม่ยั้ง ผลาญจนเกลี้ยง เดี้ยงช่างมัน
ช่างดื้อด้าน รั้นเหลือที่ ไม่ดีเลย

51)"กินน้า ไม่เผื่อแล้ง" แจ้งเพื่อทราบ
ไม่อดออม พร้อมทั้งอาบ จั๋งหนับนี้
ใช้ให้หนา....อุดมน้าท่า....ประปามี
กินใช้ทั้งปี....ไม่กี่บาท....ต้องจัดเต็ม

52"กินน้าเห็นปลิง" สิ่งมลทิน กินไม่ลง
ไม่ไหลหลง ซื่อตรงนัก รักเปิดเผย
ตะข่วงใจ ในมลทิน ผินหนีเลย
คาพังเพย เฉลยมา น่าใส่ใจ

52)"กินน้าเห็นปลิง" เหมือนลิงเห็นเคย
แม่คุณเอ๋ย....เฉยอยู่ใย.....ไร้เกษม
ขยะแขยง แจ้งบริกร ห่อนปรีดิ์เปรม
เป็นitem….ต้องเข้มงวดนี้….มิชักช้า

53"กินบนเรือน ขี้บนหลังคา" อกตัญญู
น่าลบหลู่ อดสูนัก จวบตักษัย
ลืมข้าวแดง แกงร้อน ค่อนแคะไค้
คนจัญไร ไร้คุณธรรม ทาอัปรีย์

53)"กินบนเรือน ขี้บนหลังคา"บ้าหรือเปล่า
เรื่องกินข้าว...เข้าใจดี...ไม่มีปัญหา
แสนสงสัย ใยสัปดน ขี้บนหลังคา
ใครเขาเห็น....เป็นต้องฮา....มามุงดู

54"กินบุญเก่า" เขาทามา ศรัทธาธรรม
กุศลล้า นาพา มาชาตินี้
ชาติปางก่อน ร่อนชะไร ใฝ่แต่ดี
จึงสุขขี บารมีครัน สราญฤทัย

54)"กินบุญเก่า"เอามาใช้ ไม่นานหมด
สุดชอกช้า..ต้องกาสรด...แสนหดหู่
ควรทาเพิ่ม.......เสริมไว้นี้......มิคุดคู้
ใคร่ครวญดู....รู้แล้วนั้น....หมั่นทาดี

55"กินปูนร้อนท้อง"มองพิรุธ สุดระรัว
ใจหวั่นกลัว ข้อเท็จจริง สิ่งซ่อนไว้
ถูกขานไข ให้โลกรู้ อดสูใจ
พาลเผลอไผล ไขความก่อน ร้อนท้องกัน

55"กินปูนร้อนท้อง"....ไม่ต้องจิต
ไม่เคยคิด.......ชิดชมชื่น......รื่นรมย์นี้
เคยลองเคี้ยว...ครั้งเดียวพอ..ท้อเต็มที
หมากหนึ่งคา..จานานปี..มิลืมเลือน

56"กินรังแตน" แสนหงุดหงิด จริตเกินเหตุ
ผิดสังเกต อาเพศใด โวยวายลั่น
ทาโมโห โกรธา โทสะพาล
คือโวหาร สะท้านสะท้อน ย้อนอารมณ์

56)"กินรังแตน" แสนหวาน ในงานวัด
ซื้อจากสาว...เพราพิลาส..มิอาจเคลื่อน
กินขนม......ชมแม่ค้า.......หน้ายิ้มเยื้อน
นั่งจนเดือน เลื่อนลับหาย จ่ายบาทเดียว

57"กินลมกินแล้ง"แจ้งใจ ไร้ราคา
เสียดายเวลา ระอาใจ ไม่สุขสม
เสียงบประมาณ ผลาญไป ได้เพียงลม
จึงเศร้าซม ระทมใจ ไร้ผลงาน

57)"กินลมกินแล้ง"หน้าแห้งเหี่ยว
อยู่คนเดียว เสียวมากนั้น ท่านจะวูบ
ฤดีสั่นหวิว ทนหิวไม ให้หน้าหุบ
นั่งโงกหงุบ ผลุบโผล่ ผอมโซเต็มที

58"กินเศษกินเลย"เคยตัว มั่วใช่ย่อย
เศษเล็กเศษน้อย คอยเบียดบัง ชังเกินขาน
ทายักยอก ปอกปลิ้น กินเศษชาน
ไม่สะท้าน สะทก ตระหนกภัย

58)"กินเศษกินเลย"เคยตัว ชั่วไม่น้อย
กินบ่อยบ่อย ทยอยเพิ่ม เติมเต็มที่
คนคิดคด เหมือนอดอยาก มากนานปี
ช่างอัปรีย์....ดีไม่เห็น....เน้นจัญไร

59"กินสินบาด คาดสินบน"กมลสันดาน
คิดแต่การ ผลาญคุณธรรม ระยาไฉน
กินสินบน จนคนชัว่ จองตัวไป
เห็นแก่ได้ ส่วนใหญ่ช้า ระกาใจ

59)"กินสินบาด คาดสินบน"คนสิ้นคิด
แสนวิปริต จิตใจทราม คนหยามได้
ดังเปรตผี....ที่อดอยาก....ลาบากกาย
ปากเท่ารูเข็ม..เล็มคูถไซร้..ให้ลาเค็ญ

สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์

โกวิท ธีรวิโรจน์

60"กินเหมือนหมู อยู่อย่างหมา"ราคาต่า
ชีวิตทราม ความเป็นอยู่ ดูไม่ได้
ทาเละเทะ เละตุ้มเป๊ะ เท่ห์หรือไร
อยู่ได้ไง ไร้ศักดิ์ศรี ผีไม่มอง

60)"กินเหมือนหมู อยู่อย่างหมา"เวลานี้
ชีวิตหรู.......คิดดูให้ดี........ที่ได้เห็น
มีกฎหมาย ใช้คุ้มครองหมา มากะเกณฑ์
เตะหมาเล่น เกิดเป็นเรื่อง เปลืองเงินทอง
อาหารเม็ด.....เพดดีกรี....มีพรั่งพร้อม
สาวดมดอม..หอมทุกวัน...มันยกร่อง
สุดแสนสุข..แอบซุกเต้า..เจ้าเนื้อทอง
นอนในห้อง ไม่ต้องเหงา ได้เคล้านาง

61"กินเหล็กกินไหล"ใจแกร่งดี มีพลัง
สิ่งขัดขวาง ทางสร้างงาน บั่นหลุดล่อง
ทนลาบาก ตรากตรา ตามครรลอง
ใช่ผยอง สู้ครองงาน ชาญเชี่ยวนัก

61)"กินเหล็กกินไหล"....แทงไม่เข้า
คนนัน้ เล่า....เฝ้าตามหา....เสียค่าจ้าง
ปลอดภัยจริง ยิงไม่ออก นอกเส้นทาง
อยู่ให้ห่าง...อย่าร้างบ้าน...ท่านชิวชิว

62กินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้อง"ต้องเข้าใจ
ทาเฉไฉ อะไรไม่รู้ ทุรลักษณ์
รู้แก่ใจ ใยเสแสร้ง แกล้งเมินพักตร์
แท้จริงตระหนัก ข้อเท็จจริง ยิ่งกว่าใคร

62)กินอยู่กับปาก...อยากอยู่กับท้อง"
เสียงจ๊อกจ๊อก ออกเสียงร้อง ยามท้องหิว
ปากต้องกิน ลิ้นกวาดเพลิน เดินตัวปลิว
หน้านิ่วคลาย ท้องหายกิ่ว คิ้วเหยียดพลัน

63"กู่ไม่กลับ" ไม่รับรู้ ผู้ทัดทาน
ยามมุ่งมั่น ต้านไม่อยู่ กู่ไม่ได้
คนเยี่ยงนี้ หากคิดดี ดีเหลือใจ
หากคิดร้าย ภัยห้าหั่น บั่นมากนัก

63)"กู่ไม่กลับ"....ไม่รับรู้....ตูเซ็งโว้ย
เธอโหลยโท่ย....โวยวาย.....อายข้างบ้าน
พอเจอหน้า..ตวาดแว้ด...แจ๊ดแจ๊ดทั้งวัน
เกินจานรรจ์ มันเหลือทน เดินคนละทาง

64"เก็บดอกไม้ร่วมต้น"กุศลกรรม
เคยกระทา บุญร่วมกัน พลันประจักษ์
มาชาตินี้ มีบุญยัง พรั่งพรูพรัก
ได้ครองรัก ร่วมกัน ตราบวันตาย

64)"เก็บดอกไม้ร่วมต้น"สวดมนต์ร่วมวัด
เคยปฏิบัติ....จัดการได้....ไร้คนขวาง
มาบัดนี้.....มีมารผจญ......หม่นมัวจัง
แย่แล้วเล่า.......เฝ้าระวัง.......ยังเจอดี

65"เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน" งานเงินเล็ก
หมั่นเก็บเล็ก ผสมน้อย ค่อยขยาย
ทีละเล็ก ทีละน้อย ค่อยเป็นไป
อดออมไว้ ไม่ช้า เงินตราไม่เบา

65)"เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน"เมียฉันเฮฮา
ซ่อนเอาไว้ มาดหมายว่า จะไปเที่ยว
ใส่ถุงมัด..ยัดข้างฝา..เพราะหมาเชียว
ดันไปเยี่ยว เมียเหลียวเห็น เค้นคอเอา

66"เกลียดตัวกินไข่ เกลียดปลาไหล กินน้าแกง" 66)"เกลียดตัวกินไข่ เกลียดปลาไหล กินน้าแกง"
คาแสลง ว่าเกลียดเจ้า เอาของเขา
ที่สาแดง แจ้งประจักษ์ เพราะรักเขา
ทารังเกียจ เดียดฉันท์ บั่นทอนเรา
น้าแกงเนี่ย....เมียชอบซด..อดเลยเรา
แต่แอบเอา ของเรานี้ ไม่มีอาย
ปลาไหลเล่า เขาไม่ทาน ฉันต้องกิน
67"เกลียดเข้า กระดูกดา" คาชังสุด
เปรียบประดุจ ไข้ฝีดาษ ระบาดใหญ่
ไข้รุกลาม ดาถึงกระดูก ถูกพิษไหม้
เปรียบเปรยไป ใจชิงชัง สุดยั้งคา
สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์

67)"เกลียดเข้า กระดูกดา" ทามาพูด
ความจริงเล่า รักเราสุดสุด ไม่หยุดสิ้น
เธอแสร้งว่า.....กระดูกดา.....ขายุพิน
ทั่วแผ่นดิน.......บินหานี้......ไม่มีเจอ
โกวิท ธีรวิโรจน์

68" แก่แดด" ทาตัวแรด แผดฤทธิรอน
ในวัยอ่อน กะล่อนเกินวัย เมินใครห้าม
ดุจผลไม้ ไหม้เพราะแสง แรงร้อนกล้า
ผิวแดงคล้า ทาหลงผิด คิดว่างอม

68)" แก่แดด" แผดเผา เราชอกช้า
ผิวขาวเนียน เปลี่ยนเป็นคล้า ย้าเสมอ
หนุ่มเกาหลี ขาวหมดจด ตอบโจทย์เธอ
ตัวดาหมอง ต้องรอเก้อ ละเมอครวญ

69"แกะดา"ทาตัวแปลก แผกจากกลุ่ม
มองต่างมุม จากแกะขาว เขาถนอม
เป็นพังเพย เอ่ยคนชั่ว มั่วปนปลอม
ในวงล้อม ของคนดี บัดสีกระไร

69"แกะดา"ดูงามแปลก แยกเด่นชัด
ความวิบัติ อาจเกิดได้ ให้กาสรวล
สีผิดแผก แตกต่างเขา ผิวขาวนวล
ตัวดาล้วน..ชวนสังเกต..เกิดเภทภัย

70"ไก่บินไม่ตกดิน" ถิ่นหนาแน่น
ไม่มีแดน แผ่นดินว่าง กว้างเท่าไหร่
หลังคาชิด ติดเป็นพืด ถมถืดไป
ทาให้ไก่ โผบินไป ไม่ตกแนว

70)"ไก่บินไม่ตกดิน" น่ายินยล
อยากเจอนัก เห็นสักหน พ้นสงสัย
แสนงุนงง คงไม่เชื่อ ต้องเผื่อใจ
เหตุอันใด ไก่บินนาน เกินพรรณนา

71"ไกลปืนเที่ยง"เปรียบเยี่ยง เสียงปืนใหญ่
ที่เขาใช่ ยิงปร้างเปรี้ยง ว่าเที่ยงแล้ว
คนนอกเมือง ห่างออกไป ได้ยินแผ่ว
หมายว่าแถว แนวนี้ ด้อยดีใด

71)"ไกลปืนเที่ยง"..เพียงใด..ไม่ระย่อ
มิเคยท้อ...ขอพากเพียร....เรียนศึกษา
จะฟันฝ่า....ความลาบาก....ยากนานา
สรรพวิชา.....พาจาเริญ.....ก้าวเดินไป

72"เกลือจิ้มเกลือ" เหลือร้าย ไร้เทียมทาน
เสียเปรียบมัน ค้านเต็มที่ ดีกว่าไม่ได้
เอาคืนกัน แก้เผ็ดกัน ไม่พรั่นใคร
เค็มต่อเค็ม เข้มทันใด ใจมืดมัว

72)"เกลือจิ้มเกลือ" เหลือจะเค็ม เกินเล็มเลีย
เค็มสุดสุด....ดุจดังเมีย...ละเหี่ยหลาย
ยืมเงินนิด กระบิดกระบวน กวนจิตใจ
เล่นไพ่ได้.....จะใช้คืน......ยืนหน้างอ

73เกลือเป็นหนอน"บ่อนทาลาย ใยใจเบา 73)เกลือเป็นหนอน”ห่อนเคยพบ ประสบเห็น
คนของเรา เข้าอีกฝ่าย ใจสลัว
เกิดประเด็น...เป็นปัญหา...น่าสงสัย
คนในบ้าน สุดสนิท จิตคิดชั่ว
ต้องศึกษา......ค้นคว้านี้........ที่คิดไว้
ไปเป็นตัว หนอนบ่อนไส้ ใจทรยศ
ทาวิจัย.......ได้เด่นดัง.......หวังโนเบล
74"เกลื่อนหัวลบ กลบหัวแตก"แจกแจงว่า
กลบเกลื่อนบรรดา ท่าพิรุธ หลุดไปหมด
ทาผิดใด ไม่สาแดง แกล้งเลี้ยวลด
ให้ปรากฏ แต่สิ่งดี มีแต่งาม

74)"เกลื่อนหัวลบ กลบหัวแตก"
สานวนแปลก แหกออกเฉย ไม่เคยเห็น
คิดไม่ออก....บอกไม่ได้....ให้ลาเค็ญ
ไปไม่เป็น เน้นร้อยกรอง ต้องขอพัก

75"เกาไม่ถูก ที่คัน" ปัญหาไม่หยุด
ไม่ตรงจุด แห่งปัญหา น่าครั่นคร้าม
ใช้สติ ปัญญา ศรัทธาธรรม
จึงจะคลา ได้ถูกจุด หยุดคดี

75)"เกาไม่ถูก ที่คัน" ปัญหาใหญ่
คันหลังไหล่.....เกาไม่ถึง.....ซึ้งยิ่งนัก
หลังครูดเสา...เอาไหล่ถู...ดูขลุกขลัก
สุดลาบาก อยากร้องไห้ ไม่เปรมปรีดิ์

76"เกาะชายกระโปรง คงหมายถึงชายชาญ 76)"เกาะชายกระโปรง”หลงผิด จิตใจต่า
ผู้มุ่งมั่น ฟันตาแหน่ง แย่งศักดิ์ศรี
ลืมคุณธรรม....ประจาจิต....คิดชั่วนี้
โดยอาศัย สิ่งใหญ่ยิ่ง อิงสตรี
คนโง่เขลา อยากก้าวหน้า ปัญญาไม่มี
หาความดี มาใส่ตน ล้นอุบาย
พึ่งอิสตรี....ไม่มีอาย....ใยเส็งเคร็ง
สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์

โกวิท ธีรวิโรจน์

77"เกาะชายผ้าเหลือง" ลูกหลาน ที่บวชพระ
ยอมสละ บรรพชิต คิดขวนขวาย
เรียนพระธรรม วินัย ใจสบาย
กุศลใหญ่ อาศัยลูกชาย เกาะชายจีวร

77)"เกาะชายผ้าเหลือง"หวังเรืองรอง
ได้ประคอง จิตครองสุข ลูกคร่าเคร่ง
ได้บวชเรียน เพียรฝึกฝน ด้วยตนเอง
ถอดกางเกง......เปล่งวาจา......ชาระใจ

78"เกี่ยวแฝกมุงป่า"หนักหนา น่าเสียเปล่า
จะต้องเอา แรงเท่าใด ไปผันผ่อน
ทาอะไร ใหญ่เกินไป ไร้ฤทธิรอน
ควรคิดก่อน ลงมือทา จาจงดี

78)"เกี่ยวแฝกมุงป่า"...บ้าชัดชัด
เดี๋ยวโดนอัด ป้าดติโธ่ โม้มากหลาย
อยากขยันนัก พากเพียรเล่า มุงเล้าไก่
นาไปขาย....กาไรอื้อ....ได้ซื้อทอง

79แกว่งตีนหาเสี้ยน"บทเรียน เบียดเบียนตน
คงสักหน ชนของแข็ง แกว่งผิดที่
วางตัวไว้ ให้สงบ พบแต่ดี
จักเป็นศรี แก่ตน พ้นอบาย

79)แกว่งตีนหาเสี้ยน"...เสี้ยนตาเอา
เจ็บตัวฟรี ดีไหมเล่า แสนเศร้าหมอง
หาหมอไซร้..ได้หยูกยา..มาเป็นกอง
เปลืองเงินทอง ต้องเขย่ง เซ็งมากมาย

80"ใกล้เกลือกินด่าง"มองข้าม ความแสนดี
เที่ยวรุกรี้ รุกรน ค้นหาใหม่
ของดีกว่า ใกล้ตัว กลัวไม่ใช่
ไปใส่ใจ คลั่งไคล้ สิง่ ไกลตัว

80)"ใกล้เกลือกินด่าง"ในบางครัง้
ชื่นอารมณ์ ข้าวต้มด่าง มิห่างหาย
เคี้ยวหนุบหนับ งับเพลิน จาเริญใจ
เมียซื้อถวาย...ไม่กินเล่า..เขาบ่จอย

81"ไก่แก่ แม่ปลาช่อน" สอนเยาว์ชาย
หญิงสูงวัย มารยาสาไถย ผูกใจทั่ว
ชายอ่อนเชิง เหลิงลีลา ตามืดมัว
จักเผลอตัว มั่วไหลหลง พะวงเธอ

81)"ไก่แก่ แม่ปลาช่อน" นึกย้อนนัน้
มากมายมี..ดีสารพัน..จานรรจ์ได้
เนื้อไก่แก่ แม้จะเหนียว เคี้ยวสบาย
ตุ๋นนานหน่อย...ย่อยง่าย...ภัยไม่มี
ที่แน่แน่...แม่ปลาช่อน...ตอนมีไข่
น้าลายไหล ยามได้พบ สบสุขศรี
อร่อยทุกครา ปลาช่อนแม่ลา พาเปรมปรีดิ์
พุงปลาไข่....ใช้ต้มยานี้...ที่ชอบกิน

82"ไก่ขึ้นรัง" ฟังเข้าใจ ได้เวลา
สุริยา คราพลบค่า ย้าเสนอ
ได้เพลา เตรียมอาหาร กันนะเออ
รีบนะเธอ เจอกัน ทานข้าวปลา

82)"ไก่ขึ้นรัง"....ยังเข้าใจ....ได้เวลา
คราพลบค่า...ย่าสุริยา....กลับมาถิ่น
ผัวจากรัง.....ช่างยากแท้.....แม่ยุพิน
อยากโบยบิน จินต์โหยหา มาห้ามนี้

83"ไก่รองบ่อน" วอนใจจา คาเปรียบเปรย
คาพังเพย เอ่ยลานา คาเรียกหา
ยามไม่มี ผู้ใด จึงชายตา
ยอมเรียกหา มาใช้งาน ฉันตัวสารอง

83)"ไก่รองบ่อน"วอนเธอ ผู้เลอโฉม
ได้เชยชม สมใจแล้ว พลันแจวหนี
แม้เป็นชาย...รูปไม่หล่อ....พ่อแม่มี
ขอสร้อยคอ......พร้อมจี้......ที่เอาไป

84"ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่" รู้ใจจัง
สองฝ่ายฝั่ง ต่างเท่าทัน กันทั้งผอง
รู้ร้อยเล่ห์ เพทุบาย มากมายทานอง
ความลับของ สองฝ่าย เข้าใจกัน

84)"ไก่เห็นตีนงู งูเห็นมไก่"ขอหายกัน
โปรดอย่าได้ ไปเมาท์นั้น มันเสียหาย
มาแอบจ้อง......มองตีนงู......งูซ่อนไว้
นมของไก่.....ไก่บังเร้น.....เห็นไม่งาม

สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์

โกวิท ธีรวิโรจน์
(จบหมวดอักษร ก 84 สำนวน)

