
  

Ca Dao Thời Đại 
 
Càfê đắng bỏ đường là ngọt 
Tình yêu đắng bỏ cuộc là xong. 
  
Đi khắp thế gian, không ai thương cha bằng mẹ. 
Uống rượu bia vào, không ai chửi mẹ,bằng cha. 
  
Tìm 1 người bạn thân không khó  
nhưng quan trọng nó là chó hay người  
 
Đã sống trông thể xác con người 
thì đừng bao giờ sống bằng lương tâm của 1 con chó. 
  
Cuộc tình dù đúng hay sai,  
đứa nào nhớ dai, thì đứa đó khổ..... 
  
Muốn thành công phải qua nhiều thất bại, 
sống ở đời, có dại mới có khôn. 
   
Không tham lam không phải Tham biện. 
Không nhiều chuyện không phải …Vietnamese.   
   
Nhớ quá khứ buồn rơi nước mắt. 
Nhìn tương lai lạnh toát mồ hôi. 
 
Ai mua tui bán cây si, 
Si tui tốt giống cành chi chít cành. 
Hễ si mà gặp đất lành, 
Là si phát triển trở thành... siđa.  
 
Còn thời lên ngựa bắn cung,  
Hết thời xuống ngựa lấy thun bắn ruồi.  
 
Đêm nằm ở dưới bóng trăng, 
Thương cha nhớ mẹ không bằng nhớ em.  
 
Gió đưa bắp cải về trời, 
Tiền đô đưa tiễn em rời cố hương.  
   
Học mà không chơi : đánh rơi tuổi trẻ. 
Chơi mà không học : bán rẻ tương lai. 
Thôi thì ta chọn cả hai, 
Vừa chơi vừa học, tương lai huy hoàng.  



   
Kén canh chọn cá lung tung,  
Mai kia ở giá chiếu mùng lạnh tanh  
   
Khi xưa vác bút theo thầy, 
Bây giờ em lại vác cày theo trâu.  
   
Khôn ba năm dại một giờ.  
Biết vậy dại sớm, khỏi chờ ba năm.  
 
Lời hứa không mất tiền mua, 
Tội gì không hứa khi lừa đảo ai.  
   
Mấy đời bánh đúc có xương, 
Mấy đời chơi Net không vương tơ tình.  
 
Nắng mưa là chuyện của trời, 
Cúp cua là chuyện của đời học sinh. 
Cúp cua đừng cúp một mình, 
Rủ thêm vài đứa tâm tình cho vui.  
 
Nhờ trời mưa thuận gió hòa, 
Mày không nghỉ ốm, để tao chép bài. 
Ngó lên mình chẳng bằng ai, 
Ngó xuống thì cũng chẳng ai hơn mình.  
 
Người đi một nửa hồn tôi mất. 
Một nửa hồn kia đứng chửi thề.  
  
  
  

Những điều lạ nhất thế giới  
nhưng lại rất bình thường tại VN: 

 
01 - Hễ nhà bị cháy là rụi (vì xe cứu hoả hết nước hay hết xăng giữa đường) 
02 - Khi xe máy đụng nhau, là rút dao đâm nhau đến chết  
03 - Khi cầm «allo» ở ngoài đường là bị giật. 
04 - Khi đi xe taxi là bị cướp 

05 - Khi bị Công An bắt vào đồn, là bị treo cổ tự vận. 
06 - Khi được Công An thả ra, về nhà là bị bể gan chết 
07 - Khi điều tra hình sự, thì tên tội phạm chính trốn mất từ lâu 

08 - Khi ngủ hotel, sáng thức dậy chỉ còn cái quần lót về nhà. 
09 - Khi đi nhậu, trước sau cũng dính rượu độc. 
10 - Chậm trả nợ là bị tạt a xít. 
11 - Khi cho mượn tiền, thì luôn luôn bị giật. 



12 - Khi để xe máy đi tiểu dưới gốc me là bị mất. 
13 - Khi bị lũ lụt ngập nhà, là tủ lạnh bị hư 

14 - Đổ xăng ngoài đường, thường bị cháy rụi xe 

15 - Khi ăn rau xanh thì dính giun sán 100 % 

16 - Khi uống cà phê, thì là bắp rang khét 
17 - Khi đi xem xi nê thì dính kim Sida vào mông 

18 - Khi nuôi chó, trước sau gì cũng bị bắt làm thịt 
19 - Khi mướn ô sin, trước sau gì cũng bị trói gô, tủ sắt cạy mất tiền. 
20 - Khi chơi hụi, trước sau cũng bị vỡ hụi. 
21 - Lãnh nhiều tiền ở ngân hàng, trước sau gì cũng bị thiếu 

22 - Khi đi xe đò, trước sau gì cũng bị lọt xuống khe nú 

i23 - Đi xe tàu cao tốc, trước sau gì tàu cũng bị cháy rụi, phao cứu hộ không xài được 

24 - Khi đi phi cơ tại Việt Nam, trước sau gì cũng bị mất đồ  
25 - Khi đi tour du lịch, trước sau gì cũng bị bõ nữa chừng. 
26 - Lấy vợ tại Việt Nam, trước sau gì cũng bị ly dị. 
27 - Khi chống Tàu Cộng, trước sau gì cũng bị Công An Việt đập bể đầu. 
28 - Khi chống tham nhũng, trước sau gì cũng bị tội phản quốc. 
29 - Khi nằm bệnh viện khẩn cấp, nếu không đủ tiền chung cho cò, trước sau gì  
       cũng bị nằm ngoài hành lang. 
30 - Khi khám bệnh thường niên, trước sau gì cũng bị ghi bệnh nặng cần mỗ gấp. 
31 - Khi bác sỉ cho toa, nếu không có tiền cò, trước sau gì cũng hết thuốc. 
32 - Khi ăn thịt cá, khen ngon, trước sau gì cũng biết thịt cá đều bị sình thối từ lâu. 
33 - Khi lấy tiền tứ máy ATM, trước sau gì máy cũng báo hư, hết tiền. 
34 - Khi thưa kiện một ai, Toà cũng đều nói nhân chứng và vật chứng chưa đũ kết tội. 
35 - Căn nhà đẹp, ai cũng khen, trước sau gì cũng bị quy hoạch, nhà nước mua rẽ. 
36 - Ăn trái cây khen ngon, trước sau gì cũng biết cây trái tẩm hoá chất chết người. 
37 - Việt Nam có rất nhiều Luật hơn Rừng, khi xử đều dùng Luật Rừng. 
38 - Lái xe máy ra ngoài đường, trước sau gì cũng bị Cảnh Sát Giao Thông gọi phạt. 
39-. Lái xe máy ra đường cao tốc, trước sau gì cũng bị xe vận tải ép chết. 
40 - Giấy tờ mang theo, nếu bị chận xét, nếu không có Tiền Cò, trước sau gì cũng  
       bị ghi là giã. 
41 - Nhà ở trên lầu, nếu có mưa trước sau gì cũng bị điện cao thế giật chết. 
42 - Nấu cơm bằng lò gas, trước sau gì cũng bị nổ lò ga. 
43 - Uống nước lọc tinh khiết, trước sau gì cũng biết nước ấy từ vòi công cộng mà ra. 
44 - Nhai khô mực, trước sau gì cũng biết khô mực ấy từ nhựa dẽo mà ra. 
45 - Khoái dê gái tơ, trước sau gì cũng dính Sida. 
46 - Ngũ hotel lầu cao, trước sau gì cũng chết vì bị liệng xuống đất. 
47 - Bỏ tiền xây dựng nhà máy, trước sau gì cũng bị đình công và công nhân đốt  
       nhà máy trả thù. 
48 - Tiêm ngừa cho trẻ em, trước sau gì thuốc tiêm ngừa quá hạn, chết ngắc. 
49 - Đi sửa sắc đẹp, trước sau gì cũng bị liệng xuống sông mất tích. 
50 - Đi viếng chùa cổ, đồ cổ thấy rất mới cái gì cũng Made in China. 
51 - Vào chùa giàu, lạy Sư Quốc Doanh tại điện, nhưng phòng riêng Sư Quốc Doanh  
       toàn phim chéo, phim tục. 
52 - Nhà ở cao ốc, tầng lầu cao, mọi người trong nhà phải biết nhảy dù, vì thang 
       xe cứu hoả chỉ lên đến lầu một là hết thang. 



53 - Nhà nước nói có, toàn dân đều hiểu là không. 
54 - Toàn dân nói nhóm ở cấp trên tham ô, tham nhũng, thì nhà nước nói là nhóm tư lợi 
55 - Tổng Bí Thư VN nói «Muốn kinh tế VN tiến nhanh, thì phải từ từ».... &... &... 
 


