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Tục ngữ mới 

Tác giả vô danh                             Do Maryse Dung MC 67 giới thiệu  
  

 
 

 
Gọt xoài đừng để xoài chua 
chọn bạn đừng để nó cua bồ mình  

 
Một tay làm chẳng nên non  
Ba tay chụm lại gây xong sòng bài  
 
Thằng cho vay là thằng dại  
Thằng trả lại đúng là thằng ngu  
 
Gió mùa thu, anh ru em ngủ 
Em ngủ rồi, anh cậy tủ anh đi  
 
Thuận vợ, thuận chồng con đông mệt quá 
Có công mài sắt cóng ày chai tay  
 
Kiến tha lâu cũng cón gày mỏi cẳng 
Trèo cao ngã đau, trèo thấp... ngã cũng đau  
 
Hôm qua anh đến nhà em  
Ra về mới nhớ để quên 5 ngàn 
Anh quay trở lại vội vàng  
Em còn ngồi đó 5 ngàn mất tiêu.  
 
Yêu em mấy núi cũng trèo  
Đến khi em chửa, ....mấy đèo anh cũng dông! 
 
Sức khoẻ vô giá, hột xoàn mới có giá 
 
Chán đời cắt tóc đi tu 
Học làm chi, thi làm gì  
Tú Xương cũng rớt, .....huống chi là mình 
Học cho lắm cũng ăn mắm với cà 
Học tà tà cũng ăn cà với mắm 

 
Dây tơ hồng quấn quanh chuồng lợn  
Tình chúng mình có tợn quá không em? 
 
Ai vô xứ Nghệ thì vô 
Còn tôi tôi cứ....thủ đô tôi về 
 
Quân tử đắn đo là quân tử dại  
Quân tử làm đại là quâ tử khôn  
 
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở 
Cưới nhau về tắt thở càng nhanh 
 
 Tóc thề em xoã ngang vai  
Anh mà đụng tới... bạt tai bâygiờ 
 
Gió đưa bụi chuối sau hè,  
Giỡn chơi chút xíu ai dè... có con 
 
Con cò đi uống rượu đêm  
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao  
Còn anh chả uống ngụm nào  
Cũng say ngây ngất ngã vào lòng em  
 
Một con ngựa đau, cả tàu bỏ chạy  
Một người vô NET cản hà kẹt phôn  
 
Trăm năm trong cõi người ta 
Ai ai cũng phải thở ra hít vào 
Trăm năm trong cõi người nào 
Ai ai cũng phải thở vào hít ra 
 
Đàn ông tập tạ thì đô  
Đàn bà không tập vẫn đô như thường 

 


