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Đố vui các bạn – Bài số 54 

                         *** 

Phần câu hỏi : 

Câu số 1 : Người thanh niên đứng trong hình dưới đây là ai ? Nói nho nhỏ cho bà con mình nghe sơ sơ chút chút, 

kẻo khó quá, có người lại la làng, rồi cắm đầu 

chạy 1 mạch tới bức tường…Cụ Trump nhà ta 

cho xây chi đó, leo đại lên cao, rổi nhẩy…một 

cú sang đất Mễ ,để cho quân sĩ nhà mình kiểm 

soát an ninh phải nổ súng dọa dẫm hay bắn 

thiệt cho rơi…như chiếc lá mùa Thu thơ mộng 

thì rắc rối lôi thôi lắm đấy nghe !- Chàng thanh 

niên này có liên hệ dây mơ rễ má  ( having 

some relation to somebody ) với người Việt 

mình, mà anh ta lại có họ hàng xa xa, đại bác 

bắn khó tới, với 1 nhân vật lừng danh thiên hạ 

( world famous ) nữa đấy nghe ! 

 

Câu số 2 : Bà con cứ xúi Lão Phan : đổi món ăn chơi, Cụ cho thử một màn…Ca dao tếu ngày nay coi ra sao, chớ 

mấy keo vừa rồi, đụng toàn thứ dữ, muốn bể cái đầu luôn. Ái chà chà ! Mà thôi, thuận lòng người là điều quan trọng, 

chớ cứ chơi toàn thứ độc, thứ khó khăn, khổ sở cái đầu miết thì bà con…bỏ nhà, bỏ cửa, kéo nhau ra biển chạy tứ 

tung khắp nơi như cái hồi tháng 4 – 1975 thì cũng tội thiệt đó ! Rồi ! Chuẩn bị, ta …chơi một màn cao dao tếu, ca dao 

hiện đại ( joculous, funny folk - songs ) xem sao, nghe bà con ! Mà cấm : hổng có được cười  ! Ca dao viết theo hình 

thức…Thơ lục bát , câu 6, câu 8 chữ. Mỗi câu 8 chữ đều bị Lão Phan …cắt bớt 2 chữ ở cuối, cất vào…hộc tủ, khi cần 

thì lôi ra xài chơi. 

- Còn duyên kén cá chọn canh 

Hết duyên ếch đực, cua kềnh …        thiếu 2 chữ                        

Còn duyên kén những trai tơ 

Hết duyên ông lão cũng vơ …           thiếu 2 chữ                       

 

- Làm trai cho đáng nên trai 

Đi đâu cũng có chân dài….                thiếu 2 chữ                        

 

- Người ta đi cấy lấy công 

Còn tôi đi ở lấy ông ….                      thiếu 2 chữ                          

 

- Con gà cục tác lá chanh 

Mới cục vài tiếng đã thành….            thiếu 2 chữ             

 

- Gió đưa bụi chuối tùm lum, 

Mẹ anh như hùm ai dám…                 thiếu 2 chữ 

 

- Duyên em đáng giá ngàn vàng, 

Anh về bán cả họ hàng …                  thiếu 2 chữ.      

 

- Chàng trai đáp lại : 
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Anh về bán cái hột xoàn, 

Bán thêm cây vÀng dư sức …        Đó ! Thêm 2 chữ vào cuối câu 8 chữ, sao cho có vần, có điệu và  đúng ý nghe !      

 

Câu số 3 :  Đang đà vui chơi, thoải mái, bữa nay đẹp trời, ta tới luôn Bác Tài nghe ! Chi chớ rứa thì OK liền ! Bà 

con nghe cho lỹ đây nè ! 

 

        A/- Hai anh bạn…Tư Nhậu và Ba Quậy gặp nhau: 

- Tư nhậu hỏi : cuộc tình của cậu đã đến lúc chuyển thành đám cưới chưa ? 

- Ba Quậy trả lời : cô ấy đã chạy theo thằng cha khác, từ hôn và trả nhẫn lại cho tớ rồi. Bây giờ tớ đang đi tìm xem 

thằng ấy ở đâu.   - Để cậu làm gì kia chứ? Có đánh hay giết hắn thì cũng chẳng thay đổi được gì... 

- Tới chỗ ni, Bà con phe ta thử đoán coi Ba Quậy trả lời ra răng ? 

 

       B/- Trên xe bus,  một thiếu nữ trẻ đẹp bồng trên tay một con dê nho nhỏ, thỉnh thoảng lại âu yếm vuốt ve. Một 

chàng thanh niên ngồi bên cạnh khẽ nói: 

- Con dê này tốt số quá.   Cô nọ mỉm cười. Anh chàng liền tán tới: 

- Ước gì anh là con dê này nhỉ ! Cô gái nói : Vậy anh thử kêu lên xem ! Anh chàng kêu :   Be…e…e…e… 

- Tới chổ ni, bà con ta đoán thử coi : câu chuyện chấm dứt ra sao ?  

 

                                                                 Coi phần trả lời ở ……… 

Phần trả lời  : 

Câu số 1 : Người thanh niên đứng trong hình dưới đây 

là ai ? Nói nho nhỏ cho bà con mình nghe sơ sơ chút chút, 

kẻo khó quá, có người lại la làng, rồi cắm đầu chạy 1 mạch 

tới bức tường…Cụ Số 1 nhà ta cho xây chi đó, leo đại lên 

cao, rổi nhẩy…một cú sang đất Mễ ,để cho quân sĩ nhà 

mình kiểm soát an ninh phải nổ súng dọa dẫm hay bắn thiệt 

cho rơi…như chiếc lá mùa Thu thơ mộng thì rắc rối lôi thôi 

lắm đấy nghe !- Chàng thanh niên này có liên hệ dây mơ rễ 

má  ( having some relation to somebody ) với người Việt 

mình, mà anh ta lại có họ hàng xa xa, đại bác bắn khó tới, với 1 nhân vật lừng danh thiên hạ ( world famous ) nữa đấy 

nghe ! Vậy, coi xem nào ! 

Florian Picasso: DJ gốc Việt nổi tiếng, cháu nuôi danh họa Picasso 
Florian Picasso trình diễn tại một câu lạc bộ ở Ibiza. ( Hình: Facebook) 

GENEVE, Thụy Sĩ (NV) – DJ gốc Việt đầu tiên lọt vào danh sách Top 40 DJ thế giới năm 2016, Florian Picasso, 

chàng trai người Pháp gốc Việt sinh năm 1990, không ai khác chính là cháu cố nuôi của danh họa nổi tiếng Pablo 

Picasso. Florian sinh ra tại Việt Nam và được bà Marina Picasso, cháu nội của thiên tài Pablo Picasso, nhận nuôi vào 

năm 1990 khi anh khoảng ba, bốn tháng tuổi, theo trang The Telegraph. Anh sống và lớn lên tại căn biệt thự Picasso 

Mansion tại Pháp và dùng những tác phẩm vĩ đại của ông cố nuôi làm nguồn cảm hứng…... 

Câu số 2 : Bà con cứ xúi Lão Phan : đổi món ăn chơi, Cụ cho thử một màn…Ca dao tếu ngày nay coi ra sao, chớ 

mấy keo vừa rồi, đụng toàn thứ dữ, muốn bể cái đầu luôn. Ái chà chà ! Mà thôi, thuận lòng người là điều quan trọng, 

chớ cứ chơi toàn thứ độc, thứ khó khăn, khổ sở cái đầu miết thì bà con…bỏ nhà, bỏ cửa, kéo nhau ra biển chạy tứ 

tung khắp nơi như cái hồi tháng 4 – 1975 thì cũng tội thiệt đó ! Rồi ! Chuẩn bị, ta …chơi một màn cao dao tếu, ca dao 

hiện đại ( joculous, funny folk – songs ) xem sao, nghe bà con ! 
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- Còn duyên kén cá chọn canh 

Hết duyên ếch đực, cua kềnh …         cũng vơ. 

Còn duyên kén những trai tơ 

Hết duyên ông lão cũng vơ …            làm chồng. 

 

- Làm trai cho đáng nên trai 

Đi đâu cũng có chân dài….                 bám theo 

 

- Người ta đi cấy lấy công 

Còn tôi đi ở lấy ông ….                       chủ nhà. 

 

- Con gà cục tác lá chanh 

Mới cục vài tiếng đã thành….             gà quay. 

 

- Gió đưa bụi chuối tùm lum, 

Mẹ anh như hùm ai dám…                  làm dâu. 

 

- Duyên em đáng giá ngàn vàng, 

Anh về bán cả họ hàng …                    cưới em. 

 

- Chàng trai đáp lại : 

Anh về bán cái hột xoàn, 

Bán thêm cây vÀng dư sức …             cưới em. Chu choa ! Được chưa ? – Rồi ! Giỏi ! 

   

Câu số 3 :  Đang đà vui chơi, thoải mái, bữa nay đẹp trời, ta tới luôn Bác Tài nghe ! Chi chớ rứa thì OK liền ! Bà 

con nghe cho kỹ đây nè ! 

        A/- Hai anh bạn…Tư Nhậu và Ba Quậy gặp nhau: 

- Tư nhậu hỏi : cuộc tình của cậu đã đến lúc chuyển thành đám cưới 

chưa ? 

- Ba Quậy trả lời : cô ấy đã chạy theo thằng cha khác, từ hôn và trả 

nhẫn lại cho tớ rồi. Bây giờ tớ đang đi tìm xem thằng ấy ở đâu.   - Để 

cậu làm gì kia chứ? Có đánh hay giết hắn thì cũng chẳng thay đổi 

được gì... 

- Tới chỗ ni, Bà con phe ta thử đoán coi Ba Quậy trả lời ra răng ? 

- Ba Quậy trả lời tỉnh bơ : Không, tớ chỉ muốn bán lại chiếc nhẫn 

này cho hắn để hắn đỡ mất thì giờ mà tớ lại được mớ tiền, nhậu vô 

tư, thoải mái !... 

 

       B/- Trên xe bus,  một thiếu nữ trẻ đẹp bồng trên tay một con dê nho nhỏ, thỉnh thoảng lại âu yếm vuốt ve. Một 

chàng thanh niên ngồi bên cạnh khẽ nói: 

- Con dê này tốt số quá.   Cô nọ mỉm cười. Anh chàng liền tán tới: 

- Ước gì anh là con dê này nhỉ ! Cô gái nói : Vậy anh thử kêu lên xem!     - Be…e…e…e… 

- Tới chổ ni, bà con ta đoán thử coi : câu chuyện chấm dứt ra sao ?  

- Cô gái nói : Ồ đúng đấy. Nhưng anh biết tôi đưa con dê này đi đâu không ? - Chắc là đi tiêm thuốc… bổ !  

- Không tôi đưa nó đi… thiến, lấy ngọc dương ngâm rượu cho Bố tôi ! Cháng thanh niên choáng váng cái đầu, muốn 

té xỉu …. 

                                                                                                                                       Lão  Phan 


