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Lạy thượng đế bao giờ con hết khổ!  
Tổ cha mày con khổ mãi nghe con.  
 
      Sức khoẻ là vô giá. 
      Hột xoàn mới có giá.  
 
Học cho lắm, tắm hổng có quần thay.  
Học cho hay ,tắm thay hoài cái quần cũ.  
 
      Học cho lắm cũng ăn mắm với cà.  
      Học tà tà cũng ăn cà với mắm.  
      Học cho lắm cũng đi tắm cởi truồng .  
      Học luồn xuồn cũng cởi truồng đi tắm.  
 
Học hành như cá kho tiêu .  
Kho nhiều thấy mặn học nhiều thấy ngu!  
 
      Cái giường mà biết nói năng.  
      Thì ông hàng xóm hàm răng chẳng còn.  
 
Dây tơ hồng ...quấn quanh chuồng lợn.  
Tình chúng mình có tợn quá không em ???  
 
      Ăn tranh thủ ngủ khẩn trương , 
      học bình thường yêu đương là chính.  
 
Ai mua tui bán cây...si,  
Si tui tốt giống cành chi chít cành.  
Hễ si mà gặp Ðất lành,  
Là si phát triển trở thành ..si đa.  
 
      Râu tôm nấu với ruột bầu,  
      Chồng ăn nhổ toẹt lầu bầu chê ngu!  
 
Ai vô xứ Nghệ thì vô ,  
Còn tui tui cứ thủ đô tui về.  
 
      Quân tử đắn đo là quân tử dại. 
      Quân tử ...làm đại là quân tử khôn.  
 
Thu đi để lại lá vàng ,  
Anh đi để lại cho nàng thằng cu.  
Mùa thu nối tiếp tiếp mùa thu  
Thằng cu nối tiếp thằng cu ra đời. 
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      Tình chỉ đẹp khi tình dang dở .  
      Cưới nhau về tắt thở càng nhanh.  
 
Trời mưa bong bóng phập phồng,  
Má đi lấy chồng con ở dớí …boyfriend(s).  
 
      Con cò đi uống rượu đêm.  
      Ðậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao.  
      Còn anh chả uống ngụm nào.  
      Cũng say ngây ngất ngã vào lòng em . 
 
Thương anh chín đợi mười chờ.  
Ðến khi mười một , em lờ bỏ anh.  
 
      Con vua thì lại làm vua  
      Con gái bác sỹ khó cua vô cùng  
      Kén canh chọn cá lung tung.  
      Mai kia ở giá chiếu mùng lạnh tanh.  
 
Tóc thề em xoã ngang vai.  
Anh mà đụng tới bạt tai bây giờ  
 
      Ðường về đêm tối canh thâu.  
      Nhìn em dù xấu biết đâu phân bày.  
 
Mấy đời bánh đúc có xương.  
Mấy đời chơi net không vươ ng tơ tình.  
Trúc xinh trúc mọc đầu đình .  
Em xinh em hút thuốc lào cũng xinh.  
 
      Còn thời lên ngựa bắn cung.  
      Hết thời xuống ngựa lấy thun bắn ruồi  
 
Tiền là giấy ==> Ðốt là cháy  
Người yêu là rác ==> Ðầy là dổ.  
Tình là bụi ==> Thổi là bay.  
Ðời là phù du ==> Ngu là phù mỏ.  
 
      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.  
 
Trên đồng cạn dưới đồng sâu  
Chồng cày vợ ở nhà lầu ngồi chơi.  
 
      Tóc thề em để ngang vai.  
      Anh mà đụng tới bụp liền đó nghe . 

 
 


