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Chuyện về câu đố và nói lái 
 

Do Bùi Thế Khải JR 59   chuyễn lại 
 
 

 
 
 
Bữa nọ, có 3 người gồm một thương gia, một thầy dạy toán và một thầy dạy sinh vật trên đường đi công tác, bị 
mắc mưa tầm tã. Cả ba liền tắp vào một quán cà phê cạnh đường, vừa đụt mưa, vừa du dương điếu thuốc bên 
cốc cà phê phin nóng hổi. Đang ngồi lim dim nhả khói, bỗng thầy dạy sinh vật nói: "Tôi dạy môn sinh vật nhưng 
nay tôi xin múa rìu, nghĩ ra câu đối này đố anh em, ai đối được tôi sẽ trả tiền cà phê".  
 
Vế ra: Thầy sinh vật vật cô sinh vật, vật rồi lại sinh, sinh rồi lại vật 
 
Suy nghĩa 1 lát, thầy dạy toán đối: Anh bán thịt thịt chị bán thịt, thịt rồi lại bán, bán rồi lại thịt 
 
Anh thương nhân thấy vậy cũng góp vui: Anh tiểu thương thương chị tiểu thương, thương rồi lại tiểu, tiểu rồi lại 
thương 
 
Anh tiếp viên trẻ, tự nãy giờ tuy đi tới đi lui nhưng vẫn chăm chú lắng nghe, bỗng anh xin đối 1 câu: Anh cà phê 
thương chị cà phê, phê rồi lại cà, cà rồi lại phê 
 
Ông Trường Văn Nguyễn Phước Thắng đối: Cô sử ký ký thầy sử ký, ký xong thì sử, sử xong thì ký 
 
vế đối khác 2: Chị giao hàng hàng anh giao hàng, hàng xong phải giao, giao xong phải hàng (Thiền Long) 
 
vế đối khác 3: Ả bắn tỉa tỉa gã bắn tỉa, tỉa xong cứ bắn, bắn xong cứ tỉa (Thiền Long) 
 
vế đối khác 4: Anh cứu thương thương chị cứu thương, thương rồi lại cứu, cứu rồi lại thương 
 
vế đối khác 5: Anh quốc ấn yêu chị quốc ấn, quốc (cuốc) rồi lại ấn, ấn rồi lại quốc (cuốc) 
 
vế đối khác 6: Chàng xây dựng dựng em xây dựng, dựng rồi lại xây, xây rồi lại dựng (Lê Quang Phiệt) 
 
vế đối khác 7: Anh chăn nuôi nuôi chị chăn nuôi, nuôi rồi lại chăn, chăn rồi lại nuôi (khuyết danh) 
 
vế đối khác 8: Anh đồ họa họa chị đồ họa, họa rồi lại đồ, đồ rồi lại họa (khuyết danh) 
 
vế đối khác 9: Anh bí thư thư chị bí thư, thư đúng chỗ bí, bí đúng chỗ thư (khuyết danh) 
 
vế đối khác 10: Anh khuân vác vác cô khuân vác, vác xong rồi   khuân, khuân xong  rồi vác (khuyết danh) 
 



Aejjrsite.free.fr   Magazine Good Morning   4 février 2018 2 

Một đoàn tham quan tới thăm địa đạo Củ Chi, thấy có tấm biển treo giải cho ai đối hay nhất câu: Cô gái Củ Chi, chỉ 
cu hỏi củ chi 
 
Ngay lúc đó trong đoàn tham quan có rất nhiều người tham gia đã đối lại câu trên nhưng có câu chuẩn câu chưa 
chuẩn lắm, không rõ kết quả ai đoạt giải quán quân, vậy đưa tất cả vào đây để tham khảo. 
 
vế đối 1: Chàng trai Thủ Đức, thức đủ xin thủ đức (du khách người Thủ Đức) 
 
vế đối 2: Chàng trai Cần Giờ, giơ cần hỏi cần giờ (du khách người Cần Giờ) 
 
vế đối 3: Cô gái Hải Dương, hưởng giai ngoài Hải Dương (du khách người Hải Dương) 
 
vế đối 4: Chàng trai Ðồ Sơn, sơn đồ bán đồ sơn (du khách người Hải Phòng) 
 
vế đối 5: Chàng trai Hàng Chuối, chuồi háng bảo hàng chuối (du khách người Hà Nội) 
 
vế đối 6: Chàng trai Bắc Cạn, bán cặc ở Bắc Cạn (du khách người Bắc Kạn) 
 
vế đối 7: Chàng trai Giải Phóng, phỏng dái khi giải phóng (du khách là cựu chiến binh, tương truyền chiến sĩ này 
chợt nhớ lại trận đánh ngày 30/04/1975 của mình khi vừa vào giải phóng Miền Nam thị bị thương đúng vùng bộ hạ 
ở chân cầu Sài Gòn) 
 
vế đối 8: Chàng trai Hoa Kỳ, kỳ hoa hỏi hoa kỳ (du khách người Mĩ gốc Việt) 
 
vế đối 9: Chàng trai Mường Tè, nhè tường bảo Mường Tè (du khách người Lai Châu) 
 
vế đối 10: Cô gái Phú Khánh, phanh vú tìm Phú Khánh (du khách người Phú Yên) 
 
vế đối 11: Cô gái Cù Mông, cùng mu đòi cù mông (du khách người Bình Định) 
 
vế đối 12: Chàng trai Giồng Dứa, trồng dừa giống, trên giồng dứa (du khách người Tiền Giang) 
 
vế đối 13: Chàng trai Láng Hạ, lạ háng người Láng Hạ (du khách khác cũng người Hà Nội) 
 
vế đối 14: Chàng trai Thành Đông, đồng thanh hét thành đồng (du khách người Vĩnh Long) 
 
vế đối 15: Chàng trai Đăk Na đa nắc mà đắt na? (Phú Đa Nguyễn Phước An) (Đăk Na là xã thuộc huyện Sa Thầy 
tỉnh Kon Tum) 
 
vế đối 16: Chàng trai Cửu Long cõng lu bị lỏng cu (du khách người Trà Vinh) 
 
vế đối 17: Cô gái Gò Me mò ghe hỏi Gò Me (du khách người Tiền Giang) 
 
vế đối 18: Cô gái Móng Cái cóng mái hơ móng cái (Dương Hồng Kỳ) 
 
vế đối 19: Chàng trai Mông Cổ mổ công ăn mông cổ (Dương Hồng Kỳ) 
 
vế đối 20: Chàng trai Hòn Đất hất đòn quăng hòn đất (Dương Hồng Kỳ) 
 
vế đối 21: Chàng trai Cầu Giấy cấu giầy làm cầu giấy (Dương Hồng Kỳ) 
 
vế đối 22: Chàng trai Gò Vấp gấp vò qua gò vấp (Dương Hồng Kỳ) 
 
vế đối 23: Chàng trai Bắc Cực bú cặc than Bắc Cực (khuyết danh) 
 
vế đối 24: Chàng trai Bình Thạnh thành bịnh vì Bình Thạnh (khuyết danh) 


