
 
Cuộc Tình Ả Rập Việt Nam  

 
Ông Ả Rập đi qua "Hà Lội", 

Cưới một cô người "Thăng Nong" mới. 
Biết Việt Cộng thích bán cô dâu, 

Ông đã lo đủ đuôi, đủ đầu, 
Còn học thêm kha khá tiếng Việt. 

Cô vợ ông cũng đẹp ra phết. 
Và tuy ngôn ngữ khá bất đồng, 

Họ cũng có cuộc sống bình thường. 
......................... 

 
Một ngày kia bỗng ông hốt hoảng 

Chạy vội đến luật sư của đảng 
(Ở Việt Nam gì cũng quốc doanh) 

Ông líu lưỡi, gần muốn thất thanh: 
-   Tôi muốn được xin ly dị vợ!" 

Luật sư trợn đôi mắt cú vọ: 
-   Ông có gì làm cơ sở không?" 

-   Dạ, tôi có đất ở Hà Đông 
Một nhà ở, và ba khách sạn!" 

-   Tôi muốn nói cái làm căn bản..." 
-   Tất cả đều cốt sắt, bê tông!" 

-   Tôi nghĩ ông hiểu chưa được thông, 
Tôi muốn hỏi: “gia đình lộn xộn?" 

-  Tôi ở đây trước khi cưới lận. 
Bà con tôi vẫn ở Trung Đông. 

-   Có chuyện mèo, chuyện chuột gì không? 
-   Mèo ba con, chuột thỉnh thoảng thấy! 

-   Vợ ông có hành ông không đấy? 
-   Không có hành, tôi thích tỏi thôi! 

-   Chắc bà ấy mè nheo ông rồi?  
-   Mè không dùng. Hồi mới là chính, 

Thức ăn nào cũng có chút đỉnh! 
-   Vậy ông bà vẫn sống yên vui, 

Không sóng gió nào giữa lứa đôi. 
Tại làm sao lại muốn ly dị? 
-   Con vợ tôi nó làm tôi sợ. 

Nó đang toan tính giết tôi đây! 
-   A! Đàn bà dễ có mấy tay! 

Nhưng mà ông có bằng chứng chứ? 
-   Nó dự định đầu độc tôi đó! 
Ngày hôm qua nó mới mua về 

Một chai thuốc - nghĩ còn thấy ghê!- 
Trên tờ nhãn đề: Thuốc Trừ Rệp!" 
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