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Võ gì 

 
 

Võ gì cũng vậy em ơi 
Học chi cho mệt đánh rồi cũng thua 

Anh đây biết võ con cua 
Hai chân anh kẹp thì em thua liền 

Hai tay anh vòng chữ điền 
Kèm theo cái miệng anh nghiền em điên 

Nếu mình chồng vợ có duyên 
Thì anh sẽ chỉ em Thiền Pháp Môn 

Võ này chưa học đã nôn 
Luyện nhiều em sẽ chuyên môn vững vàng 

Lỡ mai em có ra đàng 
Chân mềm gót yếu dễ dàng trở tay 

Võ này càng học càng hay 
Biến muôn ngàn phép múa mây đủ màu 

Võ này bị đánh không đau 
Càng đánh càng sướng, càng lâu càng bền 

Võ này vừa đánh vừa rên 
Làm cho đối thủ long đền bong gân 

Vỡ này phải đánh thật gần 
Vừa đánh vừa quần thì địch mới thua 

Võ này đánh kiểu con cua 
Đi ngang đi dọc, đi lùa hai bên 
Làm cho đối thủ chênh vênh 

Tay chân bủn rủn ngã kềnh ra ngay 
Võ này chưa đánh đã hay 

Mới nghe đã thấy hai tay ngứa rồi 
Võ này đánh phải leo đồi 

Phải biết lội suối, biết ngồi biết khum 
Võ này biến hoá tùm lum 

Tả công, hữu đột, tay vung, tay bè 
Võ này đánh phải cập kè 

Tay chân nhanh lẹ, biết đè đối phương 
Võ này đừng đánh tuồng luông 

Nữa thua nữa thắng bị thương mõi mình 
Võ này đánh không bầm mình 
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Mà bầm những chổ......thiên đình biết thôi 
Võ này thắng nhờ đôi môi 

Võ này đánh thắng nhờ đôi chân dài 
Võ này thắng nhờ nước dai 

Võ này đánh thắng nhờ tài mình binh 
Nghe qua em đã thất kinh 

Nhưng mà nếu thử thì mình biết ngay 
Võ này đánh khỏi cần bay 

Khỏi cần biết đá, biết xoay đũ rồi 
Võ này đánh không chơi tồi 

Không được cưỡng ép, hoặc đòi đô la 
Võ này đánh phải thật thà 

Hai bên ưng thuận đánh là chắc phê 
Võ này đánh cấm khen chê 

Làm cho đối thủ bị quê bỏ dzìa 
Đánh võ cấm nhắc nọ kia 

Cấm thủ áo lạnh áo mưa phòng hờ 
Võ này đánh gấp cấm chờ 

Cấm khoan suy nghĩ, cấm vờ "em quên" 
Võ này đánh cấm gọi tên 

Lỡ anh hàng xóm kế bên đang rình 
Võ này đánh phải thật tình 

Lúc cương lúc thủ, biết mình biết ta 
Đang đánh rên nhỏ chớ la 

Kẻo cho hàng xóm tưởng là mắc phong 
Khi đánh chớ chạy lòng vòng 

Phải nằm một chổ lấy gồng thêm hơi 
Đánh võ giống như tập bơi 

Tay chân uyển chuyển lã lơi dịu dàng 
Làm cho đối thủ xốn xang 

Làm cho đối thủ mơ màng trời mây 
Võ này đánh thú muôn bề 

Đánh xong lại muốn....không về đánh thêm 
Võ này càng đánh càng êm 

Càng đánh càng sướng, càng rêm cã mình 
Võ này đánh cấm ai rình 

Đánh cấm đối thủ được phình bụng ra 
Võ này đánh thua không tha 

Đánh cho đối thủ hết la kêu trời 
Đánh cho đối thủ tả tơi 

Đánh cho má nó tơi bời chừa luôn 
 
 
 
 

 


