1)"มดแดงแฝงพวงมะม่วง"หวงห่วงหา
รักหน้ามน.......ล้นอุรา......ทะนุถนอม
วาสนาด้อย......น้อยนิด.......ชิดดมดอม
ก้อยินยอม......พร้อมใจ......ไม่ทุกข์ตรม
1"มดแดงแฝงพวงมะม่วง" ห่วงและหวง
แม่พุ่มพวง ดวงใจ หมายไขว่คว้า
คนใกล้ชิด สนิทสนม ใคร่ชมมา
ไม่ยอมให้ ชายต่างหน้า มาแย่งชิง

2)"มะกอกสามตะกร้า.....ปาไม่ถูก "
พ่อบุญปลูก...ถูกต้อนหนา...มาติดหล่ม
เดี๋ยวนี้หรือ......ทื่อมะลื่อ......คืออารมณ์
กรประนม....ก้มหน้าหงอ....รอคอยเธอ

2"มะกอกสามตะกร้า ปาไม่ถูก "
หลายลูกล่อ ลูกชน ซุกซนยิ่ง
คนตลบ ตะแลง พลิกแพลงจริง
ช่างกรอกกลิ้ง เหลือใจ ไล่ไม่ทัน

3)"มะนาวกลมกลิ้ง ไม่มีใครกลึง"ถึงไร้เหลี่ยม

3"มะนาวกลมกลิ้ง ไม่มีใครกลึง"
"หนามแหลม ไม่มีใครเสี้ยม"ยอดเยี่ยมนั้น
ปฏิภาณ ไหวพริบ ไร้เทียมทาน
ความเชี่ยวชาญ สรรค์สร้าง ข้างในเอง

ต้นทุนน้อย.....มิค่อยเจ๋ง......ก้อเก่งได้
เพียรเข้าไว้ มาดหมายเล็ง เก่งสร้างสรรค์
เห็นมาเยอะ...เจอะมากมาย....ให้รู้กัน
ความเก่งนั้น..ท่านสร้างเอง...เก่งจริงแท้

สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์

หนามแหลม ไม่มีใครเสี้ยม"เยี่ยมเสมอ
คนเก่งเอง......เก่งแต่เกิด......เก่งเลิศเลอ
นานนานที.......ที่ได้เจอ........เพ้อราพัน

โกวิท ธีรวิโรจน์

4"มั่งมีในใจ แล่นใบบนบก"
เที่ยวหยิบยก ผกผัน กันเหมาะเหม็ง
สร้างวิมาน ในอากาศ วาดเอาเอง
หวังโหวงเหวง เกรงว่าล่ม ไม่สมใจ

4)"มั่งมีในใจ แล่นใบบนบก"ยกมากล่าว
สุขจริงเล่า....เฝ้าคิดฝัน....นั้นของแน่
สุขจอมปลอม น้อมนาให้ ใส่ดวงแด
ใช่สุขแท้........อาจแย่ได้.........ถ้าใจยึด

5"มากขี้ควายหลายขี้ช้าง"ช่างมากมี
แต่สิ่งที่ มีประโยชน์ ใยหดหาย
มีมากมาย แต่ไร้ค่า ระอาใจ
ควรใส่ใจ ใฝ่แต่ดี มีคุณจัง

5)"มากขี้ควายหลายขี้ช้าง"ช่างยินดี
แสนเปรมปรีดิ์..ตีตราจอง..ต้องถมถืด
แมงกุ๊ดจี่......นี้มากมาย.....น้าลายยืด
เฝ้าจับจ้อง....กินท้องอืด....อึดทึ่ดครัน

6"มากหมอมากความ มากคนก็มากเรื่อง"
อาจขัดเคือง เรื่องเดียวกัน ดันคิดต่าง
หลายคนคิด วินิจฉัย ไปคนละทาง
ต้องแยกข้าง ต่างเดิน เขินขัดฤดี

6)"มากหมอมากความ มากคนก็มากเรื่อง"
คิดสรรค์สร้าง ทางรุ่งเรือง เฟื่องฟูนนั้
คิดต่างไซร้.....ได้ผลดี ....มากมีอนันต์
ถกเถียงกัน...ประสานหทัย..ให้มั่นคง
ความคิดคน หลากหลาย ใช่เรื่องแปลก
คิดผิดแผก..ไม่แตกแยกนี้..ที่ประสงค์
เป้าหมายเด่น...เห็นพ้องกัน..มั่นจานง
ร่วมชูธง........ส่งเสริมนี้.......ดีแน่นอน

7"มีทองเท่าหนวดกุ้งนอนสะดุง้ จนเรือนไหว 7)"มีทองเท่าหนวดกุ้งนอนสะดุง้ จนเรือนไหว
อยู่แห่งใด ไม่เป็นสุข ทุกข์หมองศรี
อยูแ่ ห่งใด ให้เป็นปลื้ม ลืมหมองศรี
มีสมบัติ เพียงน้อยนิด จิตรุกรี้
มีสมบัติ เพียงน้อยนิด จิตเปรมปรีดิ์
หวั่นฤดี จะรี้หาย ใจกังวล
มาดหมายมี ที่สร้างเสริม เพิ่มเติมนั้น
8"มือใครยาว สาวได้สาวเอา"เศร้าใจจัง
ต่างมุ่งหวัง เอาแต่ได้ ไร้กุศล
อานาจหลาย กอบโกยไป ไม่อายคน
ใครดีใครได้ ไร้กมล พ้นทางธรรม

8)"มือใครยาว สาวได้สาวเอา"เข้าใจดี
โอกาสมี...ที่ท่านฉวย....รวยสุขสันต์
ขอเพียงว่า....ให้การุณย์....เกื้อกูลกัน
คนมือสั้น...ไม่ทันเขา...เศร้ามากมาย

9"มือถือสาก ปากถือศีล"กินสินบน
เที่ยวโอ่ตน เป็นคนดี มีคุณล้า
แสดงตัว เป็นผู้ที่ มีศีลธรรม
แต่ใจทราม ประพฤติชั่ว เมามัวอบาย

9)"มือถือสาก ปากถือศีล"จินต์สกปรก
เฝ้าแต่ยก กระดกก้น ตนเหลือหลาย
เป็นคนดี....มีคุณธรรม.....ล้าเกินใคร
แท้จริงไซร้...ใจแสนชั่ว......มั่วโลกีย์

10"มือไม่พาย เอาเท้าราน้า" ทาได้ลง
เขาประสงค์ มุ่งตรงงาน ดันขวางได้
ไม่เสริมพลัง ยังขวางทาง ช่างน่าอาย
ทาอะไร ไร้จรรยา ไม่น่าชม

10)พาเสียชื่อ"มือไม่พาย เอาเท้าราน้า"
คนเขาจ้า..เหนื่อยลาบาก..มากมายนี้
ท่านหย่อนเท้า...ราน้านั้น....ต้านวารี
คนอัปรีย์.....จะดีไหม......ว่ายไปเอง

11"เมื่อพีเนื้อหอม เมื่อผอมเนื้อเหม็น"
มีให้เห็น ทั่วไป พาใจขม
ยามร่ารวย อานวยได้ หลายคนชม
ยามล่มจม ตรมใจ ไร้คนมอง

11)"เมื่อพีเนื้อหอม เมื่อผอมเนื้อเหม็น"
นั่งเจ่าจุก...ทุกข์ลาเค็ญ...เห็นเป้งเป้ง
มีเนื้อหนัง นั่งเศร้าสร้อย คอยแลเล็ง
จ่ายจนเจ๊ง..เจ๋งมากมาย..ละลายไขมัน

12"แม่สายบัว แต่งตัวค้าง" ตั้งตารอ
ใยรูปหล่อ ยังไม่มา พาใจหมอง
ปล่อยน้องสาว เจ้าแต่งกาย หมายมามอง
ปล่อยเนื้อทอง ต้องรอเก้อ เธอไม่มา

12)"แม่สายบัว แต่งตัวค้าง" นัง่ ตาลอย
เฝ้าแต่คอย..ชม้อยเมียง..หวังเคียงมั่น
หนุ่มรูปหล่อ....พ่อรวยนี้...ดีจานรรจ์
อย่าได้ฝัน....ฟันแล้วทิ้ง......ชิ่งหนีไป
อย่าด่วนได้....ใจง่ายหนอ....ขอให้คิด
จงพินิจ......พิจารณา.......อย่ารีบให้
ใช้ทางผิด....คิดรวบรัด...มัดตัวชาย
โดยพลีกาย..ให้ตระหนัก..จักลาเค็ญ

13"ไม่ได้เบี้ย ออกข้าว" โฉดเขลาใจ
ไร้ส่วนได้ ไม่มีประโยชน์ โทษตามหา
คนอื่นทา กรรมตกเรา รุมเร้าอุรา
ใยพลอยมา เสียทรัพย์ นับว่าซวย

13)"ไม่ได้เบี้ย ออกข้าว"...เราใจดี
ผลผลิตมากมี...ที่ทานา...มหาศาล
ญาติสนิท มิตรสหาย ใฝ่สัมพันธ์
คอยแบ่งปัน..เบิกบานฤดี..ที่ทามา

14"ไม่ได้เบี้ย เอาข้าว " เขาตั้งใจ
เอาให้ได้ สิ่งที่ดี มีให้ฉวย
ไม่ได้นี่ ก็เอาโน่น จนร่ารวย
ไปได้สวย ด้วยใจเขา มือเปล่าไม่มี

14)"ไม่ได้เบี้ย เอาข้าว " เขาตั้งใจ
เอาไปก่อน ห่อนเป็นไร ฉันไม่ว่า
เห็นไก่ชน น่าสนนัก ประจักษ์ตา
ไว้วันหน้า....จะมารับ.....จับให้ที

15"ไม่เป็นโล้ เป็นพาย" ไร้หลักการ
ไม่เป็นหลัก เป็นฐาน รนรานรุกรี้
ความแน่นอน หาไม่ได้ คล้ายผงธุลี
ช่างไม่มี วิธีการ อันสุนทร

15)"ไม่เป็นโล้ เป็นพาย" ใช้เรือยนต์
แสนสบาย..ไร้กังวล..หม่นหมองศรี
แล่นปรู๊ดปร๊าด ประหยัดเวลา พาเปรมปรีดิ์
ถึงที่หมาย........ไวเร็วรี่.........มิชักช้า

16"ไม่มีปี่มีกลอง,ไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ย"
มาดุ่ยดุ่ย ลุยขึ้นมา เบื้องหน้าสลอน
ไม่มีเหตุ บอกล่วงหน้า มาเตือนก่อน
ไม่มีเค้า เหล่าบทจร ก่อนประดัง

16)"ไม่มีปี่มีกลอง,ไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ย"
เดินดุ่ยดุ่ย.......ลุยมานี้........ถือกีตาร์
เล่นไม่เป็น.....เห็นทุกที.....ที่ชินตา
คิดว่าเท่........สาวเฮฮา........บ้าสิ้นดี

17"ไม่รู้จักเสือ เอาเรือมาจอด
ไม่รู้จักมอด เอาไม้มาวาง"
ไม่รู้ภัย ใหญ่จักมา ปัญญาจาง
ควรยับยั้ง ชั่งใจดี ก่อนมีภัย

17)"ไม่รู้จักเสือ....เอาเรือมาจอด
ไม่รู้จักมอด............เอาไม้มาวาง"
ไม่รู้จักเจ้าของ แสนต้องใจ ไปเดินห้าง
เพลินจ่ายตังค์....นั่งคิดอยู่....มิรู้วาย

18"ไม่เห็นน้า ตัดกระบอก
ไม่เห็นกระรอก โก่งหน้าไม้"
ทาไปก่อน กาลอันควร ด่วนตัดใจ
ช่างห่างหาย วิสัยทัศน์ ขาดประสบการณ์

18)"ไม่เห็นน้า........ตัดกระบอก
ไม่เห็นกระรอก......โก่งหน้าไม้"
คนฉลาด..ตัดไว้ก่อน..นอนสบาย
เตรียมเอาไว้ ได้ใช้ทันที เมื่อมีน้า

19"ไม่เห็นโลงศพ ไม่หลั่งน้าตา "
ไม่รู้ว่า เรืีองจะร้าย ไปปานนั้น
จวบประสบ พบคาตา ตะลีตะลาน
จึงประหวัน่ พรั่นพรึง คณึงภัย

19)"ไม่เห็นโลงศพ ไม่หลั่งน้าตา "
สุดใจหาย..ไม่เห็นภรรยา...มารศรี
อยู่ร่วมเรียง....เคียงกัน....มานานปี
เธอลาไกล..ไปบวชชี...สามีครวญ

อภัยหนอ....ขอกลับตัว....ชั่วไม่แตะ
เคยเหลาะแหละ เกาะแกะสตรี มิมีหวน
เรื่องเหล้ายา....ขาไพ่...สิ่งไม่บังควร
ขอสัญญา...จะทบทวน....เลิกด่วนนี้
20"ไม่เอาถ่าน" ไม่เอาการ งานไม่กระเตื้อง
ไม่ได้เรื่อง ได้ราว ไม่เอาไหน
มาจากการ ใช้ถ่าน เป็นเชืีอไฟ
เผาเท่าไร แร่ไม่ละลาย ไม่ได้ทอง

20)"ไม่เอาถ่าน"ราคาญฤดี มีมากเหลือ
ช่างน่าเบื่อ...เกินทน...หม่นหมองศรี
จะเอาแก๊ส เมียแผดเสียง น่าเปรี้ยงซะที
งี่เง่าจัง..........ย่างหอยนี้.........ที่จะทา

21"ไม้เบื่อไม้เมา " เขาไม่คบ ไม่สบตา
ไม่เฮฮา พาที มีแต่หมอง
เขาขัดแย้ง แข่งบุญญา หน้าไม่มอง
ใยขัดข้อง หมองหมาง คลางแคลงใจ

21)"ไม้เบื่อไม้เมา "ไม่เข้าใจ ใยช่างเป็น
ทะเลาะกัน..นั้นประเด็น..เห็นแล้วขา
เรื่องเล็กน้อย จิ๊บจ๊อยเหลือ เบือ่ จะจา
โธ่เวรกรรม....นามาคิด......จิตวุ่นวาย

22"ไม้ป่าเดียวกัน" คิดใส่ใจ ใฝ่สัมพันธ์
เพศเดียวกัน ชายด้วยกัน รักกันได้
เฉกเช่นเรือ เมื่อพลาดชน คนทาใจ
ด้วยใช้ไม้ ป่าเดียวกัน โกรธกันไม่ดี

22)"ไม้ป่าเดียวกัน"ฉันชอบ ตอบได้นี้
พฤกษาหมู่...อยู่ถิ่นที่...ดีเหลือหลาย
ปลูกพิทักษ์...รักษานั้น....จัดการง่าย
แสนสบาย......ไร้กังวล........คนดูแล

23"ไม้ล้มเงาหาย"ยามใหญ่ ไร้ปัญหา
บุญวาสนา มากล้น คนเรียกพี่
ยามตกต่า ระกาใจ ไร้บารมี
คนหน่ายหนี ไมตรีคลาย ไม่นาพา

23)"ไม้ล้มเงาหาย"...ไร้วิหคนกกา
มาอาศัย......ได้พึ่งพา.......ถึงคราแย่
รอผุพัง......ช่างกระไร......ไร้คนแล
ช้าดวงแด แค่ปล่อยวาง กระจ่างใจ

24"ไม้หลัก ปักขี้ควาย"ใจโอนเอน
เป็นไม้หลัก ปักขี้เลน โอนเอนหนา
ช่างโลเล เหลือใจ กลับไปกลับมา
เสียคุณค่า ศรัทธาละลาย ไม่ควรเป็น

24)"ไม้หลัก ปักขี้ควาย"เคยได้ยิน
ในแดนดิน ถิ่นอีสาน สาราญหลาย
ควายขี้ปุ๊บ....ปักไม้ปั๊บ....จับจองไว้
เกิดแมงกุ๊ดจี่ มีมากมาย ได้กินมันส์

25"ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก"
งานลาบาก หากเปลี่ยนผู้ใหญ่ ใช่เรื่องเล่น
สอนเด็กง่าย กว่าผูใ้ หญ่ หลายประเด็น
ไม่ลาเค็ญ เช่นผู้ใหญ่ หลายลีลา

25)"ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก"
สุดลาบาก เหลือจักกล่าว เล่าแถลง
บอกเรื่องดี นี้ไม่น้อย คอยเฝ้าแย้ง
เธอตะแบง หน้าแห้งเล่า เหล่าผู้ชาย

26"ม้าดีดกะโหลก" กระโดกกระเดก
ทาเป็นเด็ก เล็กกระจ้อย ด้อยพรรษา
ใช้กับหญิง ยิงเรือ เมื่อไคลคลา
มีท่วงท่า ลีลาเดิน เมินกุลสตรี

26)"ม้าดีดกะโหลก"...โขกไม่ยั้ง
ผู้ใหญ่ชี้......มีคาสั่ง......เด็กฟังไว้
อย่ามัวเพลิน...เดินให้ดี...สตรีไทย
พลาดขึ้นมา...ตาตุ่มลาย...ตีไม่ยั้ง

27"แม่สื่อแม่ชัก ไม่ได้ตัว เอาวัวพันหลัก"
หญิงชอบชัก เชิญชวน มวลโฉมศรี
ให้ยอมรัก สมัครใจ ชายคนนี้
หากนารี ไม่ดีด้วย ฉวยไว้เอง

27)"แม่สื่อแม่ชัก ไม่ได้ตัว เอาวัวพันหลัก"
ประเดิดประดัก รักเองนัน้ มันน่าฝัง
ผูกสมัคร......กั๊กเอาไว้.......น่าอายจัง
นะจังงัง...ตั้งตัวไม่ติด...มิตรทิ่มแทง

สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์
(จบหมวดอักษร ม ม้า 27 สานวน)

โกวิท ธีรวิโรจน์

1" ยกตัวขึ้นเหนือลม"ข่มผู้อื่น
ชอบหยิบยื่น ความผิด คิดข่มเหง
ชอบยกตน ข่มท่าน ครั่นคร้ามเกรง
ชอบอวดเบ่ง เก่งเกินใคร ใยเหิมเกริม

1)" ยกตัวขึ้นเหนือลม"ทาลมเหม็น
สุดหมองหม่น คนลาเค็ญ เห็นได้นั้น
อยู่ใต้ลม........ดมเต็มที่.......มีอาการ
มิบังควร...ชวนราคาญ...ท่านอย่าทา

2"ยกภูเขา ออกจากอก"ยกภาระ
เรื่องเกะกะ หนักใจ ให้ฮึกเหิม
หมดกังวล สับสนวุน่ วาย ได้ใจเพิ่ม
ปลดทุกข์เดิม เพิ่มสุขใหม่ หทัยสราญ

2)"ยกภูเขา ออกจากอก"เคยหมกมุ่น
จิตเคืองขุน่ ........วุ่นวาย......ใจถลา
สารพัน.......ปัญหานี้........มีประจา
สุดสุขล้า ยามเกษียณ ขีดเขียนกลอน

3"ยศช้าง ขุนนางพระ"ละเลิกเถิด
ใช่จักเกิด เลิศลักษณ์ใด ไร้แก่นสาร
ไม่มีประโยชน์ แก่ผู้รับ อัประมาณ
ความสาคัญ นั้นไม่มี ดีเลวอันใด
4"ย้อมแมวขาย"ช่างทาได้ น่าอายจัง
ทาปิดบัง สิ่งไม่ดี ดูดีให้ได้
ตกแต่งคน หรือสิ่งของ เป็นยองใย
แต่ภายใน ไร้ค่า ไม่น่าทา
5"ยาหม้อใหญ่" หน่ายนักหนา ไม่น่าชิม
จาต้องลิ้ม ปลิ่มคอหอย ทยอยกล้า
เรื่องเบื่อหน่าย เอือมระอา มาตอกย้า
สุดกลืนกล้า แต่จาใจ ไร้หนทาง

3)"ยศช้าง ขุนนางพระ"ใช่กะเกณฑ์
อย่าได้เห็น..เป็นสาคัญ...จงผันผ่อน
มุ่งทางาน ของท่านไป ไม่เดือดร้อน
อย่าพึงได้..อาลัยอาวรณ์..ห่อนกังวล
4)"ย้อมแมวขาย"อย่าได้ทา ช้าคนซื้อ
คิดไม่ซื่อ..ถือว่าชั่ว..หมองมัวหม่น
มิยั่งยืน....ขืนทาไป ......ไม่ทานทน
ถูกสาปแช่ง ทุกแห่งหน คนใจทราม
5)"ยาหม้อใหญ่"ไม่อยากทาน มันสุดขม
เซ็งอารมณ์...ห่อนชมชื่น...ขื่นคอล้า
ทีเบียร์เหล้า เฝ้าคอยดื่ม ปลื้มประจา
รื่นเริงรมย์....ขมแต่ลา.....ราพึงราพัน

6"ยิงปืนนัดเดียว ได้นกสองตัว"
เก่งสมตัว หัวหน้าดี มีแบบอย่าง
วางแผนดี มีจังหวะ ชนะทุกทาง
เป้าสมหวัง ทัง้ ผลเพิ่ม ส่งเสริมพลัง

6)"ยิงปืนนัดเดียว ได้นกสองตัว"
ทาแกงคั่ว.....หัวไม่ต้อง....ร้องเฮลั่น
พวกขี้เหล้า.....เมายา.....หรรษาครัน
ยิงนกนั้น...ท่านใจร้าย....ใยช่างเป็น

7"ยืนกระต่ายขาเดียว,ยืนกระต่ายสามขา"
ยืนยันว่า ยังเหมือนเก่า ท้าวความหลัง
พูดคราใด ไม่เปลี่ยนแปลง แย้งจริงจัง
ทั้งยืนนัง่ ยังยืนยัน ไม่ผันแปร

7)"ยืนกระต่ายขาเดียว,ยืนกระต่ายสามขา"
ยืนยันมา ว่าไม่เหมือนเก่า เฝ้าสงสัย
มธุรสวาจา คราเมื่อก่อน ร่อนชะไร
เธอเปลี่ยนไป กลายเป็น เช่นคนละคน

8"ยื่นแก้วให้วานร" อ่อนใจยิ่งกว่า
ของสูงค่า ราคาเลิศ ประเสริฐแท้
มอบให้คน ไม่รู้ค่า ไม่น่าแล
เหมือนเผื่อแผ่ แก้วเจียรนัย ให้ไก่กิน

8)"ยื่นแก้วให้วานร" สอนให้รู้
สิ่งสวยหรู......ดูมีค่า.......ราคาหล่น
ดุจดังไก่ ได้พลอย เหงาหงอยกมล
ชอบเหตุผล....มอบคนที่...มีปัญญา

9"ยุให้รา ตาให้รั่ว" ยั่วตะแบง
เที่ยวยุแยง ตะแคงแซะ แขวะทั่วถิ่น
พูดให้เขา ผิดใจกัน แตกกันสิ้น
ชอบติฉิน นินทา ไม่น่าคบ

9)"ยุให้รา ตาให้รั่ว"...น่ากลัวนัก
คนเคยรัก....มากมายนี้....มีปัญหา
กลับมาเกลียด เคียดแค้น แน่นอุรา
ด้วยหูเบา..เชื่อเขาหนา..พาระทม

10"ยุ่งเหมือนยุงตีกัน" พัลวันพันตู
ดูไม่รู้ อยู่อย่างไร ไม่สงบ
อีรุงตุงนัง ช่างยุ่งนัก ยากดูครบ
ไม่เคารพ กติกา พาวุ่นวาย

10)"ยุ่งเหมือนยุงตีกัน" พัลวันพัลเก
โอกาสประสบ..จบเห่..ซวนเซล้ม
ความแตกแยก แทรกวิบัติ อาจล่มจม
ผู้มีปัญญา อย่าทับถม โหมไฟแรง

11"แย่งกันเป็นศพมอญ"ค่อนข้างยุ่ง
ต่างหมายมุ่ง ประโยชน์ตน สับสนไฉน
ประเพณี ปลงศพมอญ แต่ก่อนแต่ไร
แย่งผู้ตาย ไปบ้านเรา เขาคนสาคัญ

11)"แย่งกันเป็นศพมอญ"ถึงตอนตัน
สานวนโวหาร...โบราณนี้...ที่แถลง
สุดสับสน....จนปัญญา....มาสาแดง
เขาจะแย่ง ฉันแหนงหน่าย ขอไกลลับ

12"โยนหินถามทาง" แผ้วถาง ทางเดินก่อน
เปิดประเด็น เป็นบทจร ก่อนกิจนั้น
ทดลองทา ย้าหยั่งเชิง เบิ่งใจกัน
ตั้งคาถาม ความเกี่ยวพัน กลั่นกรองเอา

12)"โยนหินถามทาง" จ้างก้อไม่บอก
เป็นไรไป..อ้ายหอก..เดี๋ยวศอกกลับ
โยนหินให้ อันตรายหนอ ขอกาชับ
ตารวจจับ...ค่าปรับเสีย...เมียหน้างอ

สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์
(จบหมวดอักษร ย ยักษ์ 12 สานวน)

โกวิท ธีรวิโรจน์

1"รถไฟ เรือเมล์ ลิเก ตารวจ"
จัดเป็นหมวด คนเจ้าชู้ หมู่หลอกสาว
เป็นอาชีพ บีบตัวจัง อยู่ยั้งไม่ยาว
เพียงชั่วคราว เย้าหยอกรัก แล้วจากจร

1)"รถไฟ...เรือเมล์ ลิเก....ตารวจ"
แสนเจ็บปวด...รวดร้าว....คนเขาว่า
ระทมทุกข์..ถูกเหมากลุ่ม..กลุ้มอุรา
พิพากษา.......ว่าเจ้าชู้ ......ดูไม่งาม

2"รวดเร็วปาน กามนิตหนุ่ม "กลุ่มว่องไว
ทาอะไร ว่องไวนัก ไม่พักผ่อน
เปลี่ยนประพฤติ ยึดกิจกรรม ยามกาลก่อน
พลิกบทจร เป็นคนใหม่ ว่องไวจริง

2)"รวดเร็วปาน กามนิตหนุ่ม"ทุ่มฤดี
ทาเรื่องใด.......ไวเร็วรี่.......อาจมีถลา
มิครวญใคร่ ให้รอบคอบ พบบอบช้า
ผลแห่งกรรม ทาหม่นหมอง มิต้องใจ

3"รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา"
ไตร่ตรองเอา ตามใจเจ้า เอาสักสิ่ง
หากใฝ่ชั่ว มัวซัวนัก ลาบากจริง
ใฝ่ดียิ่ง อยู่สบาย ไร้กังวล

3)"รักดีหามจั่ว.....รักชั่วหามเสา"
หนักเหลือแสน หลังแอ่นเล่า เขาทาได้
ห่อนย่อท้อ..ต่อความยาก.. ลาบากกาย
ทาสิ่งใด......ได้ผลนั้น....ตามครรลอง

4"รักยาวให้บั่น รักสั้นให้ต่อ"
จิตใจหนอ ต่อหรือตัด จัดสักหน
รักสั้นหนอ ต่อพยาบาท อาฆาตคน
รักยาวล้น สนใจตัด อาฆาตพินพัง

4)"รักยาวให้บั่น......รักสั้นให้ต่อ"
โกรธกันหนอ ก้ออภัย ไม่หม่นหมอง
หากสุมไฟ ไหม้ลามฤดี ที่ครอบครอง
ท่านจะต้อง.....เศร้าโศกา.....อาดูรนัก

5"รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี"
ด้วยไมตรี มีดวงจิต คิดสอนสัง่
ลูกผิดพลั้ง รั้งให้ดี มีโทษบ้าง
ตามใจจัง สร้างอคติ มิเข้าที

5)"รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี" มีเหตุผล
ดีอนันต์........มั่นกมล....ล้นประจักษ์
เลี้ยงดูบุตร..สุดสวาทเล่า..เฝ้าฟูมฟัก
ลูกได้ดี.......ตีเพราะรัก......จักงดงาม

6"ราชสีห์สองตัว อยู่ถ้าเดียวกันไม่ได้"
คนยิ่งใหญ่ เกรียงไกรอานาจ อุกอาจทุกที่
เสือสองตัว ถ้าเดียวกัน กัดกันฉะนี้
ตรองให้ดี ยามยิ่งใหญ่ ควรใจดี

6"ราชสีห์สองตัว อยู่ถ้าเดียวกันไม่ได้"
จริงหรือไม่ สงสัยนัก ใคร่อยากถาม
ตัวเมียอยู่......ตัวผู้คลอ.....ขอติดตาม
นอนในถ้า....ยามสนธยา....เฮฮาเพลิน

7"ราไม่ดี โทษปี่โทษกลอง"
ยามขัดข้อง มองผู้อื่น ขื่นเหลือที่
ทาไม่ได้ ให้ร้ายผู้อื่น ฝืนฤดี
อันชั่วดี อยู่ที่ตัว โยนชั่วให้ใคร

7)"ราไม่ดี ...โทษปี่....โทษกลอง"
ตะโพนฆ้อง.....ฉิ่งฉับ......รับไม่ได้
ระนาดเอก ระนาดทุ้ม แสนกลุ้มใจ
แย่มากมาย ไม่ไหลลื่น ขื่นขมจริง
เคยราพัด.......จัดเจน...... เช่นนี้เล่า
ชาวบ้านเขา..เฝ้าโจษจัน..ชานาญยิ่ง
มาราไทย.....ใยเก้กัง......พังทุกสิ่ง
ต้องขายหน้า ระอาจริง ดิ่งลงคลอง

8"รื้อแต่หลังคาเขา หลังคาเราไม่รื้อ"
ใจไม่ซื่อ คดเคี้ยว เหลียวแต่ได้
คิดจะเอา ของผู้อื่น ฝืนร่าไป
ของตัวเอง เก็บไว้ ไม่ให้เลย

8)"รื้อแต่หลังคาเขา หลังคาเราไม่รื้อ"
ความจริงหรือ คือเพื่อนบ้าน นั้นขอร้อง
พายุมา.....หลังคาเปิง....น้าเจิ่งนอง
ตามครรลอง ต้องกูลเกื้อ เอื้อเฟื้อกัน

9"รู้จักเก็บ รู้จักงา" ความประหยัด
ยามติดขัด ฉลาดใช้ ใช่เก็บเฉย
"รู้จักเก็บ รู้จักเขี่ย" เบี้ยงอกเงย
คาเปรียบเปรย เฉลยไข ให้ใฝ่ออม

9)"รู้จักเก็บ....รู้จักงา"....กระทานี้
นานเป็นปี มีเงินออม พร้อมสุขสันต์
เศร้าเหลือล้น เมียค้นเจอ เธอริบนั้น
ที่เฝ้าฝัน.......พลันมลาย.....ใจวังเวง

10"รู้น้อยพลอยราคาญ รู้มากยากนาน"
คาโบราณ ท่านสอนสั่ง อย่างถนอม
คนรู้นอ้ ย ด้อยปัญญา ระอาพยอม
คนรู้มาก ยากจะน้อม ยอมเชื่อฟัง

10)"รู้น้อยพลอยราคาญ รู้มากยากนาน"
คาโบราณ ท่านกล่าวไว้ ได้เหมาะเหม็ง
คนรู้นอ้ ย......ด้อยปัญญา......อวดว่าเก่ง
คนรู้มาก.......ชักจะเซ็ง.........เคร่งกติกา

11"รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม"
หมั่นติดตาม ความรูใ้ หม่ ให้กระจ่าง
รอบรู้มาก ใช่ลาบาก หนักสารพางค์
ยามคาดหวัง ยังได้ใช้ ไม่อับจน

11)"รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม"ยามต้องใช้
เกิดผลได้...มากมายนัก...ประจักษ์หนา
ปัญญาเยี่ยม.....เปี่ยมมากมี......ที่เป็นมา
ถึงเวลา............นามาใช้ ......ได้ทันควัน

12"รู้หลบเป็นปีก รู้หลีกเป็นหาง"
รู้แนวทาง อย่างชาญชัย ไม่ขัดสน
ทาอย่างไร ให้ปลอดภัย ไร้กังวล
หลบหลีกพ้น ผองภัย ได้คล่องดี

12)"รู้หลบเป็นปีก.....รู้หลีกเป็นหาง"
รู้แนวทาง....กันบ้างไหม....อย่าได้ฝัน
หลบหลีกเมีย เพลียจริงหนอ ขอราพัน
ชาติหน้านั้น....มันเร็วไป....อย่าได้รอ

13"รู้หาญ รู้ขลาด" แจ่มชัดแนวทาง
รู้จักวาง สร้างสน กลวิถี
กล้าในสิ่ง ทีค่ วรกล้า ปัญญามี
กลัวในสิ่ง ที่ควรหนี ใช่บีฑา

13)"รู้หาญ......รู้ขลาด"......จัดเจนล้า
แนววิถี......ที่กระทา.........จาให้มั่น
ความเก่งกล้า พาวุ่นวาย มากมายครัน
กับเมียนั้น ท่านขลาดเถิด เกิดผลดี

14"เรียนผูก ต้องเรียนแก้" แน่ทุกทาง
รู้จักวาง อย่างรอบคอบ กรอบปัญหา
รู้จักทา ยามพลาดไป ใช้ปัญญา
แก้ปัญหา ที่ตนสร้าง ได้อย่างดี

14)"เรียนผูก ต้องเรียนแก้"แดมุ่งมั่น
ใจเด็ดเดี่ยว ห่อนเลี้ยวหัน ผันเปลี่ยนนี้
เราผูกเอง......แก้เองนั้น.....ทาทันที
เกิดปัญหา......อย่ารอรี.....ที่ควรเป็น

15"เรือล่มในหนอง ทองจะไปไหน"
รวมเครือญาติ ขยายใหญ่ ได้ทรัพย์ปรี่
ให้เครือญาติ แต่งงานกัน มั่นคงดี
ทรัพย์ทวี มีเงินทอง รวมกองโต

15)"เรือล่มในหนอง..ทองจะไปไหน"
อาจสูญหาย..ถ้าไม่เฝ้า..เศร้าเห็นเห็น
มืดมัวหม่น...คนใจทราม..พาลาเค็ญ
มีคุณธรรม..ต่าเกินเกณฑ์..เล่นเอาท้อ

16"เรือล่มเมื่อจอด ตาบอดเมื่อแก่"
เสียดายแท้ พอแก่ตัว ความชั่วโผล่
ทาความดี มาตลอด สุดยอดอักโข
ครั้นพอโต มโนกรรม ทาลายคน

16)"เรือล่มเมื่อจอด ตาบอดเมื่อแก่"
อนาถแท้....แลไม่เห็น...เช่นนี้หนอ
ต้องคลาเอา...เศร้าอุรา...น้าตาคลอ
แต่ไม่ท้อ.........ขอสู้นี้............ชีวียัง

17"เรือใหญ่คับคลอง"ผยองใจ ใหญ่ลน้ เกิน
ยามเดินเหิน เมินผูน้ ้อย ด้อยทุกหน
ยามตกต่า ทาตัวยาก ลาบากลาบน
ไม่กลับตน กลับใจ ไม่คืนยศ

17)"เรือใหญ่คับคลอง"ต้องอย่าเข้า
เกิดอุปสรรค ลาบากเล่า คราวชนฝั่ง
ประเดิดประดัก...กึกกัก...เรือจักพัง
ต้องมานั่ง......โศกโศกา.....เฝ้าอาดูร

สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์
(จบหมวดอักษร ร เรือ 17 สานวน)

โกวิท ธีรวิโรจน์

