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“CC” CRUISE

Sự đời kể cũng trớ trêu:
Khi vui ….. NHẮM MẮT
Buồn hiu …. LẠI NHÌN

Ối trời ơi, ối đất ơi
Ai tát vào má tôi …
đau quá trời là

Hà Quốc Bảo

Chèo theo giòng cho thuyền xuôi mái
Trở ngược máy chụp … mặt trái cuộc đời ???
(Ca dao mới)

- Anh cần phân biệt rõ ra:
Ketchup mầu đỏ, Còn Mustard thì mầu vàng …
Dưới đó có gì hay không?
Mà sao ai cũng … chổng mông cúi nhìn?

Ông chu miệng “Sh…t” cái gì?
Thôi “mệt ông quá” !! quay đi cho rồi,
Hổng dòm ông nữa ông ơi!

Ấy ấy, cẩn thận ông ơi
Để tôi hứng máy kẻo rơi xuống sàn !!!!
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Còn hai con mắt liếc người một con
Còn hai con mắt Một con liếc đời
(Nhái thơ Bùi Giáng, nhạc Trịnh Công Sơn)

Ta bà tám hướng, bốn phương
Tui chặn hết lối lấy đường nào đi ???

Chụp lén xong phải chạy luôn …….

.

Moa dông cửa trước…toa chuồn cửa sau

Mấy em có ngực có mông
Bọn anh cũng có cái …. “Giồng không lo” (cái giò không lông)
GHI CHÚ:
Xin tạm ngừng ở đây, mọi người thử nhận xét xem giò nào là giò của ai, sau đó xin xem hình trang sau để
kiểm chứng.
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CHUYỆN BỊA KỂ TRÊN GHE

“…….Đến khi tôi vạch nó ra ………….
Trời ơi dễ sợ! chu choa ơi, quá trời! “

Hèn chi tôi thấy hôi hôi
Bịt kín mũi lại mà mùi vẫn
stink
Cái mùi như chuột chết xình
Mặc dầu loáng thoáng
Thấy hình còn tươi …

Con chim lặn lội kiếm mồi
Bụng to …. thì đứng …. hay ngồi …. vẫn to
(Ca Dao mới)

Áo này mặc mát cả da
Brand name có khác,
thoáng qua biết liền

Sợi giây vừa rẻ vừa sang
Vừa tiện, vừa lợi mà …
mầu vàng cũng tươi

Không phải vậy đâu
ông ơi !
Thật tức muốn khóc…
có trời biết cho !

Đôi con mắt … ố mấy lỉm dim
(Dân ca)

Bữa nay “Tổ đãi” mình đây!
Chụp được vố này …
Ăn nhậu phả phê …..
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Đây là những HOA HẬU (ĐỰC) CẲNG … NGẮN.
Xin ghép vào phia trên hình trang trước sẽ biết giò nào của ai.

Vừa tươi vừa lễ phép như … đi hỏi vợ
Tôi rị mọ tìm hình ảnh vui
Tôi lui cui gom góp những nụ cười
Để thấy bạn bè tôi, thấy hết mọi người
Đã có những ngày vui giữa mênh mông biển trời
………….
Đùa vui một chút vậy thôi
Không hề có ý chọc người nào đâu
Coi như “nước chảy qua cầu”
Những người trong ảnh đừng rầu tôi nghe !!!

