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Sự tích con trai con  gái 

Không biết tên tác giả              Do Lâm Chí Hiếu JJR 62 giới thiệu  

 

 

 

Sự tích CON TRAI 

Xưa kia ở tuốt trên trời 
Ngọc Hoàng Thượng Đế thảnh thơi buồn 

Sai bắt một chú cào cào 
Xịt vô 10 lít rượu ngào đem ngâm 

Bỏ thêm một mớ rắn rùa, 
Xì gà 6 điếu, thuốc lào 7 mâm 

Bia hơi, rượu đế hai thùng 
Độc tài, quát tháo, cộmg thêm hoa đào 

Cho thêm 10 chú dê tươi, 
Nào ong, nào bướm, lại cùng trăng hoa 

Năm ba cú đá để đời, 
“Yêng hùng, dao búa, lăng nhăng, bụi đời. 

Ngọc Hoàng khoái chí hề hề. 
“thằng này” hoàng tất chẳng chê chỗ nào 

Thiên lôi lấy sổ đem vào 
Bắc Đẩu ghi chép, Nam Tào mang in 

Email khắp cả toàn cầu, 
Thế rồi “thằng ấy” đường hoàng đăng cai 

A-Đam tên nó từ nay, 
Còn gọi “cu Tí” hay là “con Trai” 

 

 

 

 

 

Sự tích CON GÁI 

Xưa kia ở tuốt trên trời 
Ngọc Hoàng Thượng Ðế thảnh thơi thấy 

buồn. 
Sai bắt một chú chuồn chuồn 

Xịt vô mười lít nước tương đem hầm. 
Bỏ vô một kí ớt bằm 

Chanh chua năm trái, me dằm sáu tô 
Nước mắt cá sấu bảy xô 

Dịu dàng một xíu, tám tô dữ dằng, 
Nêm thêm chín chú lăng nhăng 

Mít khô, mít ướt, cằn nhằn, ghen tuông 
Trăm gram nhỏng nhẽo giận hờn 

Mụn cám, mụn bọc, mụn cơm, mụn dề 
Ngọc Hoàng hứng chí hề hề 

"Sàn phẩm" hoàn tất không chê chỗ nào 
Sai Thiên Lôi lấy bột nhào 

Bắc Ðẩu canh lửa, Nam Tào quạt than 
Cuối cùng một tiếng nổ vang 

Thế rồi "con ấy" tàng tàng bước ra 
Bèn đặt tên nó "EVA" 

Còn gọi "con gái" hay là ... "cô em". 


