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Đi chơi chợ Tết 
  
Hôm nay trốn vợ đi chơi  
Đến thăm chợ Tết ta thời bước vô 
Ai ai cũng cặp, cũng bồ  
Riêng tôi thân phận  trai tơ môt mình 
Hay là quỷ đã thành tinh ?  
Lừa con, dối vợ đi rình mấy em  
Vào hàng cô bé bán kem 
''Cô ơi, cô có  cà - lem  nước dừa ? '' 
Trông cô sao quá dễ ưa 
Kem dừa, kem  sữa  ai mua cô mời 
Nụ cười thắm đỏ  đôi môi,  
Phập  phồng hơi thở,  rối bời tóc  mây 
Ghé qua tiệm bán trái  cây, 
Cô hàng vú sữa, hây hây má  hồng 
''Cô nè, có lựa được không ? '' 
''Mua không được lựa  sợ chồng em ghen ''  
Gặp cô bán bưởi làm quen, 
'' Bưởi cô đang bán ở miền nào qua ? '' 
'' Bưởi em ở xứ Biên Hòa, 
Anh mua môt cặp về nhà ăn  chơi '' 
'' Bưởi sao to thê' cô ơi , 
Một  mình hai  trái,  sao tôi cầm vừa ? ''  
"Năm nay coi bộ trúng  mùa 
Vừa to, vừa ngọt, không chua tí nào". 
Đi ngang tiệm bán bánh bao, 
Cô em đón  khách mời vào bên trong 
''Mua giùm hai  bánh đi anh,  
Vừa thơm vừa béo, hai đồng môt đôi ''.  
Tà tà lại tiệm bán xôi, 
Con mụ chủ quán cong môi reo hàng 
Xôi gi` mà  thấy chẳng  ham, 
Xôi gi` nhảo  nhẹt,  nếp than đen thùi 
Cửa  hàng bên cạnh khá vui 
Mấy cô xi'  xọn,  nói cười xôn  xao 
Cô gầy,  cô mập, cô cao  
Mỗi cô môt vẻ, cô nào cũng phê  
Lòng tôi lại nổi máu dê 
Từ từ tiến tới  kê` kê` bên  hông 
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'' Nếu  em là Cúc, là Hồng ? 
Anh xin làm bướm, làm ong suốt đời '' 
Năm nay  chợ Tết đông người  
Từ Nam chí Bắc mọi nơi đổ về 
Có  người tướng mạo nhà quê 
Có người  đẹp  đẽ trông phê thấy  mô` 
Chị  kia thì đã có bô` 
Còn em  sao  lai  sô-lô như vầy ? 
Má kia dòm giống như Tây 
Tóc vàng, mũi  lõ, ngực đầy,  eo  thon,  
Hỏi ra thì đã năm  con  
Mới  đi  cắt  chỉ , thẹo  còn chưa  khô 
Hàng  kia có bán  bún  bò, 
Nem  chua,  phá  lấu , chả  giò, bò viên 
Bánh  chưng, bánh  tét  ăn  liền 
Tôi  đang  đói  bụng, bỏ  tiên` ra mua  
Ủa  sao  bánh  lại  quá chua ?  
Vừa chua, vừa mặn,  lại  vừa thiu thiu 
Ai ơi, xin chớ  ăn nhiêu` 
Bánh  không  được  mới,  thiếu  điều đã  hư 
Lâu  rôi` mới  gặp  bác  Tư 
Hỏi  thăm  mới  biết  bác  từ phương xa,  
Vê` đây bác tính  mua nha` 
Sang năm  trồng cỏ , tiền ra  tiền vào  
Chỉ  cần  chút  ít  công  lao 
Đến  mùa cắt  cỏ,  lấy  bao  đựng tiền ! 
Chị Út  năm  ngoái  vượt biên 
Năm  nay có vốn  mở  liền tiệm  neo  
Thằng Cu, con Ti' , bé  Teo` 
Chồng  đang thất  nghiệp  chèo queo ở  nha` 
Tối vê` ma` nó  chẳng tha 
Nó đè nó dúi  mả cha nó vào .... 
 


