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Như thấy phương thức tiếp thị của hai cô kia chưa được ấn tượng, người đẹp thứ ba bước lên vừa đá lông nheo 
vừa thỏ thẻ: 
-    Anh hãy uống Carlsberg đi, bia này mới là sành điệu đó. Anh uống xong thì Cho Anh Ráng Lấy Sức Bế Em 
Ra Giường ! 
Quá kinh hãi, mồ hôi đầm đìa, nhưng chàng ta cũng trấn tĩnh lắc đầu: 
-    Uống xong thì anh xỉn mất tiêu rồi, còn sức đâu nữa em. 
 Cô tiếp thị thứ tư bèn bước lên ra chiêu cuối cùng hy vọng sẽ quật ngã được con tim sắt đá của anh chàng này : 
-    Vậy thì chỉ có Heineken thôi. Anh uống xuôi hay ngược gì cũng được, cũng là tình yêu trọn vẹn cả. Hôn Em Ít 
Nên Em Khều, Em Nhéo.... hay là ngược lại Nếu Em Khôn Em Nằm Im Em Hưởng. 
Chàng ta lắc đầu quầy quậy: 
-    Thôi xin lỗi mấy em, tình yêu mấy em sao mà sành điệu quá, anh chỉ uống Saigon thôi! 
Đến lúc này thì cả 4 cô tiếp thị đều ngạc nhiên: 
-    Trời! Sao anh lại uống beer đó? 
-    Ồ, đây mới chính là tình yêu thiêng liêng của anh đó. 
Chàng ta bèn chỉ vào cái nhẫn trên tay: 
-   Số Anh Iêu Gái Ở Nhà! 
 
 
Cà gì không hột ai ơi? 
Cà gì một hột ngậm chơi nuốt đừng? 
Cà gì hai hột nên ngừng? 
Cà gì muốn nói nhưng đừng làm thinh? 
Cà gì bốc khói linh tinh? 
Cà gì lẽo đẽo một mình đàng sau? 
Cà gì hơi thở không sâu? 
Cà gì cháy túi tiền đâu không còn? 
Cà gì không thấy có con? 
Còn nhiều cà nữa ví von thần sầu. 
 
 
1.      Cà-rốt không hột ai ơi! 
2.      Cà na một hột ngậm chơi nuốt đừng, 
3.      Cà-phê hai hột nên ngừng, 
4.      Cà lăm muốn nói nhưng đừng làm thinh, 
5.      Cà-rem bốc khói linh tinh, 
6.      Cà nhắc lẽo đẽo một mình đàng sau, 
7.      Cà-vạt hơi thở không sâu, 
8.      Cà thẻ cháy túi tiền đâu không còn, 
9.      Cà-sa không thấy có con, 
Còn nhiều cà nữa ví von thần sầu. 
 
 
TÌNH CÀ 
Anh cà tửng nên quen em cà chớn  
Anh cà phê, cà pháo, em cà chua  
Tình cà giựt, cà rem phơi nắng trưa  
Em cà khịa đòi anh mua cà rá.  
Anh cà nhong không đi làm gì cả  
Thân cà tàng chỉ có khúc cà nông.  
Em cà rỡn le lưỡi giống cà rồng  
Nên tình mãi cà bông hạch cà đụi  
Anh cà rề chờ đón em mỗi tối  
Cùng sánh vai cà thọt tới cà ri  



Em cà sàng lại chỉ muốn ăn mì  
Đành cà rịt cà tang đi quán khác  
Cà khịa hoài anh chưa thể kiếm chác  
Nên cà khùng chửi em giống cà na  
Chộp cà mên em dộng anh dập cà  
Tình cà đong cà đưa xa từ đó.  
Em thù anh đi lên đèo Cà Ná  
Anh buồn tình xuống tận xứ Cà Mau  
Cà nhỏng hoài chưa tìm được tình sau  
Thân cà tong cà teo sầu cà chớn.  
 
 
1. Cà nhong chỉ thích rong chơi  
2. Cà cuống hăng máu, chết rồi còn cay 
3. Cà rá gì đeo ở trên tay 
4. Cà lăm nói chuyện cả ngày chưa xong? 
5. Cà cưỡng ríu rít trong lồng? 
6. Cà nông bắn nổ cái đùng, tan hoang? 
7. Cà rịch đi với cà tàng? 
8. Cà mèng cũ kỹ, chẳng sang chút nào? 
9. Cà nhắc ngất ngưởng bước cao? 
10. Cà tím gì um, nướng, bung, xào đều ngon? 
11. Cà pháo răng cắn, nổ giòn? 
12. Cà rỡn vui tính, chuyên môn cợt đùa? 
13. Cà thọt còn chậm hơn rùa? 
14. Cà khịa  gây sự, đổ thừa, đánh nhau? 
15. Cà lơ thất thểu buồn rầu? 
16. Cà tô mát mọng nước, một màu đỏ tươi? 
17. Cà gì ganh tị quá trời? 
18. Cà răng là tục của người Tây Nguyên? 
19. Cà rà gì níu kéo thường xuyên? 
20. Cà trớn chẳng biết trang nghiêm là gì? 
             Ai Cơ (tối tác) 
 
 
Luật Hôn Nhau  
 
Không được hôn bừa hôn bãi. 
Không được hôn sư sãi đang tụng kinh.  
Không được hôn người cùng giới tính với mình .  
Động tác chính chỉ từ đầu xuống cổ.  
Không được hôn băm hôn bổ.  
Không được hôn sấn sổ người ta.  
Không được hôn giữa bãi tha ma  
Để người chết còn nằm yên dưới mả.  
Khi được hôn, toàn thân phải buông thả.  
Miệng khép hờ, không được cắn chặt môi.  
Cũng không được mở rộng như miệng nồi.  
Tránh tình trạng vi khuẩn chui vào miệng.  
Không được vừa hôn vừa nói chuyện.  
Đồng ý hôn rồi không được kiện tụng nhau. 
 
 
Chồng đang xem ti vi thì vợ giục: 
- Anh đi chợ đi! 
- Đó không phải là công việc của đàn ông!  chồng đáp. 
- Thế hả? Vậy thì lên giường ngay, tôi sẽ giao cho anh việc của đàn ông! 
- Thôi được rồi! Cái giỏ đi chợ đâu?.  



 
 
Một phụ nữ mắc chứng đau đầu kinh niên và đã thử đủ mọi loại thuốc, qua vô số bác sĩ điều trị nhưng không ăn 
thua.  
Một hôm, cô bạn giới thiệu tới một nhà thôi miên có tài trị bách bệnh. Sau khi được nhà thôi miên chữa chạy, 
người phụ nữ về nhà bảo chồng: 
- Mình có nhớ những cơn đau đầu mà em phải chịu đựng suốt bao năm qua không? Bây giờ không còn nữa rồi. 
Không còn một chút nào. 
- Em không đau đầu nữa à? - Người chồng hỏi lại - Chuyện gì xảy ra vậy? 
Cô vợ đáp: 
- Bạn em đưa em tới gặp nhà thôi miên. Ông ấy bảo em đứng trước gương, tập trung nhìn vào hình ảnh của 
mình trong đó và nhắc đi nhắc lại: "Tôi không bị đau đầu. Tôi không bị đau đầu. Tôi không bị đau đầu". Có thể 
anh sẽ không tin nhưng thực sự là em đã khỏi hẳn bệnh đau đầu rồi. 
Người chồng trầm trồ: 
- Tuyệt vời thật. 
Cô vợ tiếp: 
- Anh biết không, suốt mấy năm qua, anh chưa một lần nóng bỏng với em. Có lẽ anh nên tới gặp nhà thôi miên 
và xem ông ấy có thể làm gì đó cho anh không. 
Người chồng đồng ý. Sau cuộc điều trị với nhà thôi miên, anh ta trở về nhà, bế bổng vợ đưa vào phòng ngủ, đặt 
cô lên giường trong trang phục Eva và bảo: 
- Đừng đi đâu nhé, anh sẽ trở lại ngay. 
Anh chồng chạy vào nhà tắm vài phút rồi trở ra. Hai vợ chồng yêu nhau say đắm. Cô vợ thì thào: 
- Tuyệt vời! Em hạnh phúc quá, mình ơi! 
Người chồng lại nói: 
- Đừng đi đâu nhé, anh sẽ trở lại ngay. 
Anh ta quay lại phòng tắm rồi vài phút sau trở vào phòng ngủ, nhảy lên giường, ân ái với vợ còn say đắm hơn lần 
trước. Cô vợ đầu óc quay cuồng, thốt lên: 
- Ôi! Thật là nằm mơ em cũng không thấy. 
Người chồng lại nói: 
- Đừng đi đâu nhé, anh sẽ trở lại ngay. 
Lần này, khi anh ta đi vào buồng tắm, cô vợ lẻn đi theo và qua một kẽ nứt trên cánh cửa, thấy đức ông chồng 
của mình đang đứng trước tấm gương, phùng mang trợn má niệm "thần chú": 
- Cô ta không phải vợ tôi. Cô ta không phải vợ tôi. Cô ta không phải vợ tôi. 
 
 
Chuông điện thoại vang lên, vợ nhấc máy. Tiếng người chồng gọi về:  
-    Em à? Anh đây! hôm nay anh ăn cơm ở nhà anh Nam và có việc về muộn chút. Em ăn đi đừng đợi anh nhé 
em yêu. 
-    Vâng! Anh nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé anh yêu.  
Người vợ gác máy và quay sang nói với người bên cạnh:  
Nó lại còn bảo nó ở nhà anh. Ghê gớm nhỉ!  
  
 
Đôi nam nữ đang ngồi ăn trong nhà hàng. Từ góc phòng, anh hầu bàn nhìn thấy người đàn ông đột nhiên từ từ 
tuột khỏi ghế, trong khi đó người phụ nữ vẫn vô tư chả biết gì.  
Anh này theo dõi cho đến khi người đàn ông biến mất sau tấm khăn trải bàn. Bà vợ thì vẫn nhìn xa xăm đâu đó, 
không hề chú ý. Lo lắng, anh ta đến bên con người vô tâm kia, thông báo:  
-   Xin lỗi, thưa bà, tôi nghĩ chồng bà vừa trượt khỏi ghế và ngã xuống gầm bàn rồi ạ.  
Không nhìn anh ta, bà này trả lời qua kẽ răng:  
-   Anh ta không sao đâu. Chồng tôi đang vừa bước vào cửa kia kìa.  
 


