THƠ LÁI VUI

1. Lạc bút nó ra thành lục bát

Thơ đường, thơ luật hát thường đơ

Thơ vượn, thơ hươu nhờ thương vợ

Thơ cũ, mắt mờ phải thủ cơ !

2. Thục tủ lấy tiền lo thủ tục

Khai xong, lộn chút chút không sai !

Tình cháy nồng nàn, ngay tài chính

Thay tiền mà được đỉnh thiên tài !
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3.

Bỏ nhà ! Mấy bố theo bà nhỏ !

Mò nhau ông nó thích màu nho

Tối giảng thế nào cho tán giỏi?

Bà nhỏ theo tui, khỏi bỏ nhà !

4. Tình tới hay không do trời tính

Trưa mời em lại dính trời mưa

Nắm tay, chưa ngắm đàn nai tắm

Ưa thích em hà, đắm ít thưa

5. Đại học chớ chơi phường độc hại

Giang hồ, vô lại... để vô hàng
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Kê tính một bài sang kinh tế

Can ông là phải nể công an

6.

Vừa gắp vừa vò qua Gò Vấp

Ma sát, một hồi tấp mát sa

Thục dễ xa xa là thể dục

Rà sân xem thủ tục gần xa

Â

28/10/17

7. Ba, riết rồi mình cũng biết ra

Thiên tài là hổng thể thay tiền
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Bực mình là biết như bình mực

Suy sét hổng bằng cực sexy !

8. Kĩ sư tâm sự cùng cư sĩ

Đang tìu như con quỷ điêu tàn

Dinh tướng mà như đang dương tính

Khan thóc, hỏi mà nín khóc than. Hu hu

Khan thóc phải làm sao không thác

Điêu tàn là ông bác đang tiều
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Đạt là thưởng chuyến phiêu Đà Lạt

Than quăng là một phát thăng quan. Há ha

9. Bé trên xóm nhỏ ở Bến Tre

Vọng chờ em thỏ thẻ vợ chồng

Mơ vọng vô bờ, trông mong vợ

Mong sao ngày họp chợ mau xong

20.6.20

(MỚI NỮA NÈ)

10. Độ lại xe dẫn ra đại lộ

Lên ga là có độ la rên

Lái dở kênh kênh là lở dái
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Tông dữ như tên cái, tử vong !

11. Lụt bão ngập nhà ông Lão Bụt

Vây đời sao ngút nỗi vơi đầy

Biệt thự ! Bụt. Nhà này bự thiệt !

Đầy vơi, Bụt mãi miết đời vây

12. Giữa đông mà lại mắc võng đưa

Cái quần mới sửa bữa, cứng hoài !

Tại ứ lâu ngày ông tự ái

Gió quá tai mà gió quá tai?
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13.Truyền điện võ gì mà truyền điện

Má ời, con khíu kiện, mới à !

Duyệt thử cha nào la dữ thiệt

Khuyên ông trốn biệt kẻo không yên !

14. Tán duyên thì mới có tiếng vang

Trần Thời không mang tiếng trời thần

Đất Mũi có đâu lần đuổi mất

Đầm Dơi khai thật có đời dâm?

(CÀ MAU ĐỘC VÀ LẠ)
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15. Đáng dẹp nhưng vì em đẹp dáng

Đáng chết nhưng vì em đếch chán.

Đáng lẽ thôi mà ôi đẻ láng.

Đáng thầy có tiệc vui đầy tháng.

Từ 01.7.20 - Mỗi tháng ráng một bài !

16. Sẵn dư giờ đọc lại sử văn.

Sông dài ngàn dặm có sai dòng.

Thi phú ngàn đời mong thu phí?

Không có, ngàn xưa bởi hóa công !
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(12.7.20)

17. Tớ sang bà huyện đẹp tán sơ

Khơi lòng chẳng lẽ cứ không lời

Tuyệt vời! Bà đẹp như trời duyệt

Trời cho bà khác biệt trò chơi.

01.8.20

18. Cây dầu đốn mớ định câu dày.

Tại sao nhom sắc nhóm tạo sai ?

Vượt rào báo chí bay vào rượt

Tái sinh ! Đâu có được tính sai !

01.9.20
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19. Thư giản có chi mà than dữ?

Than giời than đất chuyện thời gian

Kê gọn cái bàn chờ con ghệ

Sáng hôm sau, ẻm để, sáu hôm sang !

01.10.20

20. Kiện đó nếu như không có điện

Thời gian mất điện chỉ than giời

Kiện đúp nếu ông chơi cúp điện.

Ơi ông, cúp thiệt chết ông ơi!

02.11.20

21. Sáng đụng ông súng đạn.
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Ku tốt chắc cốt tu !

Ngủ mơ ổng ngỡ mu

Dái ghê, đù dê gái !

03.12.20

22.Tu ít kiếp được tiếp ít ku

Giảm nhiệt đi cha ba việc nhảm.

Tu nhiều kiếp được tiếp nhiều ku

Lầy quá ha. Í đù. Là quá hay !

04.01.21

23. Ráng lên đừng rên láng

Thương láng đứt tháng lương
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Thấy nàng lương tháng này

Gia bảo đây giao bả !

01.02.21

24. Đầu xuân uống cạn chứ đừng sâu

Câu đó tui khè chứ có đâu

Dí tui, tui uống sâu vui tí

Vào xong, còn tí đợi vòng sau !

25.Tân Sửu năm tu sẵn

Năm mới phải nới mâm
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Nâng tầm lên 5 tầng

Tết không hiu. Mần tiêu không hết !

CHÚC TẾT

01.3.21

26.Ta kể là tê cả.

Tay sỉn bảo tỉnh say

Vãi tô rịu vỗ tay

Tỉnh đoàn chạy toàn đỉnh !

01.4.21

27. Ngập tràn bia ngàn tập

Gầy độ nay rộ đầy

Mày đòi giờ mồi đầy
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Đang nhậu mày đâu nhạn ?

02.5.21

28. Cá to nhậu có ta

Bà to thích bò ta

Hả kết bia hết cả

Cá bò vui có bà

01.6.21
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