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   Khề khà hồi ức về Câu đối Tết 
                                   Nêu cao, pháo đỏ, bánh chưng xanh 
                                     Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ? 
    Vâng, mùi vị Tết thường thì vẫn thế, nhưng không phải bao giờ cũng luôn như vậy.  
Còn nhớ năm tôi mới 8-9 tuổi, không hiểu sao có một Câu đối Tết tự nhiên cứ in sâu 
vào đầu óc trẻ thơ của tôi mặc dù đến nay tôi chẳng thể nhớ câu ấy đã in ở đâu, có thể  
trên báo Tia Sáng hay báo Giang Sơn gì đó…, nghĩa là một tờ báo ở “trong thành” hồi 
ấy. Đối rằng: 
 
                    * Tết chưa Độc lập ‘u-xà’ (Où ça) Tết ! 
                    * Xuân chửa thanh bình ‘mậu-xích’ Xuân ! 
Câu đối tiếng Việt có điểm hai chữ tiếng Pháp (Où ça) và tiếng Tàu Quảng Đông (mậu 
xích) nghĩa là: Tết chưa độc lập thì đâu có Tết, Xuân chưa thanh bình thì chẳng biết có 
Xuân ! Trong lòng cái chế độ của “quốc trưởng Bảo Đại bù nhìn” có Thực dân Pháp bảo 
hộ mà không hiểu sao báo chí cứ công khai diễn tả nỗi bất đồng, bất mãn với chế độ 
đương thời mà không sợ chi cả, bọn Thực dân chưa đến nỗi “toàn trị Stalinisme”… 
 
Thế rồi bẵng đi, bảy mươi năm thấm thoắt đã trôi qua với bao cuộc bể dâu biến đổi, Tết 
Bính Thân này lại như phảng phất nỗi Xuân năm xưa, vẫn  “Où ça Tết”, vẫn “mậu-xích 
Xuân”, thậm chí thế sự còn nhố nhăng, gay cấn hơn nhiều. 
    Bởi thế, 16 Câu đối Tết năm nay vẫn xin cố gắng có đủ Thịt, Xôi, Thơ, Rượu, nhưng 
nếu bạn đọc sau một thoáng nhâm nhi đã thấy “thịt chẳng giống thịt, xôi chẳng giống 
xôi”, như có vị gì  đăng đắng trên môi, cay cay đầu lưỡi, thì cũng hiểu cho, mà “đánh 
cho hai chữ “Đại xá” (như đợt “đại xá” nhân dịp Tết cổ truyền) thỉ may mắn cho kẻ cầm 
bút vụng dại này lắm ạ.  



Câu đối 1. NĂM KHỈ, CHÚC TẾT CHÚ KHỈ ĐỎ ĐÍT (1) 
 
 - Chúc tuổi KHỈ vô thường, rượu Tết đấy lão mừng anh đít… đỏ! 
 - Chào năm THÂN bất ổn , thơ Xuân này anh tặng chú mưu… thâm! 
(1) Xem sự tích anh Khỉ đỏ đít  ở đây ! 
 Khỉ Giáp Thân thì sinh năm 1944, 1956 là Khỉ Bính Thân, 1968 là Khỉ Mậu Thân 
…vv…, nhưng ta chỉ dùng danh hiệu Khỉ đỏ đít cho những anh tuổi Khỉ mà gian giảo, 
rởm đời, lố bịch, ngồi ghế đỏ, ngồi dai…chứ chẳng ai dám xúc phạm tuổi Khỉ nói 
chung. 
 
 
Câu đối 2 : Hôn và Hít   (xem hình minh họa)                                  
* tiểu nhân hít đại cục, thơm có thấy thơm? 
* chuột việt rúc bình tàu, thúi không biết thúi? 
 
 Câu đối 3 : Hoàng hôn chế độ (xem hình minh họa) 
* chợ chiều chế độ, quan đua vét ! 
* nắng sớm nhân quyền, ánh rạng soi! 
 

                                                                   

   
 



 
Câu đối 4 (CHUYẾN TÀU VÉT) 
* Chuyến tàu vét om sòm quốc tặc, chốn Ba đình dẻo miệng lừa dân ! 
* Phiên chợ chiều ấm ớ việt gian, trò Bốn tốt khua môi hại nước ! 
 
Câu đối 5 (BÚA LIỀM và XÔI THỊT) 
Giáp Tết, ĐCS họp đại hội và sắp kỷ niệm ngày sinh, một anh bạn tinh nghịch đến 
thách tôi: Đố ông làm được một Câu đối vừa có Búa Liềm, vừa có Thịt có Xôi ngày Tết. 
Anh bạn thách tôi vì chắc tôi phải tránh cái nội dung quá “nhạy cảm” này. Nhưng thưa 
anh bạn, chuyện búa-liềm vốn liên quan đến xôi-thịt, rất bình thường mà, có gì đâu mà 
băn khoăn, đây tôi xin đọc anh nghe: 
 

  
 
                                                                    *** 
LỜI NHẮC NHỞ CỦA VÒNG KIM-CÔ  
 
Các nguyên thủ Cộng sản Việt Nam sang Trung Quốc thường tiếp kiến một nhân vật 
đặc biệt, anh hề Tôn Ngộ Không bị khóa Kim-cô, và gọi nhau là “đồng chí”! Ngược lại, 
đồng chí Ngộ Không của Đại Hán này cũng đã có những ngày “múa gậy” đại náo giữa 
Thủ Đô Hà nội của Việt Nam.  
Điều trớ trêu là những anh bị khóa Kim-cô lại thường làm xiếc rất tài, có nhiều trò biến 
hóa thần thông để đối phó với các thế lực thù địch. Khổ nỗi, rất trung thành với chủ 
nhưng vẫn bị chủ quở phạt rất đau. 
Vậy có mấy Câu đối như sau (Câu đối 6-7-8): 
 
Câu đối 6 
 *  Chủ Đại Hán đã xưng Hán đế ! 
* Khách Chư Hầu ắt gặp Hầu vương ! 
(Hầu vương = vua Khỉ, một tước hiệu của Ngộ Không) 
 
Câu đối 7 (tặng những Đồng chí Khỉ) 
    - Mộng Vương HẦU bị khóa Kim-cô, làm KHỈ đu dây, đã nhiều lúc 
chơi trò KHỈ …gió! 
- Gặp Vua KHỈ gọi nhau Đồng-chí, biết THÂN diễn xiếc, suốt một đời 
cam phận THÂN …lươn! 



 

 
    Các ông Nguyễn Phú Trọng –Trương Tấn Sang tiếp kiến “Vua Khỉ” màu đỏ. 
 
Câu đối 8 : VUA KHỈ AN NAM 
      - Sinh năm Khỉ, diễn bao trò Khỉ gió! 
- Mộng Vương Hầu, thu một tước Hầu Vương ! 
 
(Hầu vương = Vua Khỉ, một chức của chú Khỉ Ngộ Không ) 
 
                                                                       *** 
Câu đối 9 : ĐỎ và VÀNG, hai màu định mệnh 
      -Hai bên cờ đỏ trương ra, màu đỏ ấy gợi đau lòng “Xích-tử”! 
- Mười sáu chữ vàng khép lại, sắc vàng này đích thực ánh Kim-Cô ! 
 
Xích tử = con đỏ hay dân đen, từ cổ chỉ thường dân    
  
                                                                                                                                                                          
Câu đối 10: Sổ đỏ Sở hữu  
        * Đất Nam quan đến mũi Cà Mâu, một giải 
Ét-xì, sổ đỏ ấy đảng cầm Quyền Độc-Hữu! 
       * Nền Bắc thuộc trong tay Đại Hán, ba câu 
Mác-xít, vận đen này bác nhập Thuyết Tam-Vô! 
 
 



Câu đối 11 : (ĐỎ-ĐEN TRONG PHÉP CỘNG-TRỪ)  
                   
    - Lợi với Quyền “CỘNG” hết vào tay, nhìn thế giới bằng con…mắt 
ĐỎ ! 
     - Nhân và Trí “TRỪ” ngay trước mặt, đẩy giống nòi vào cái… hố 
ĐEN ! 
 
(Hố đen: Định hướng XHCN là định hướng vào chỗ “suýt chết” (lời Trần Độ), vào chỗ 
“không có” (lời Bộ trưởng Bùi Quang Vinh). Chỗ không có gì và nguy hiểm chết người 
thì đúng là cái “hố đen vũ trụ” . (xem khái niệm hố đen vũ trụ ở đây )  
 
 
 
Câu đối 12: (Về những “ĐỈNH CAO” TRUNG-VIỆT” đáng xấu hổ)   
                - Mổ sống dân, bán nội tạng lấy tiền, Pôn pốt thấy, phục lăn, 
tôn làm… Cụ ! (*) 
- Làm chết lính, cho ngoại xâm chiếm đảo, Chiêu Thống về, kính cẩn, 
gọi bằng… Anh! (**) 
 
(*)Ngày 20/6 vừa qua, Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc đàn áp  Pháp Luân Công (WOIPFG)  đã cho công 
bố kết luận điều tra  : “Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) dưới sự chỉ huy của cựu lãnh đạo Giang 
Trạch Dân đã giết trên 2 triệu học viên Pháp Luân Công để mổ sống lấy nội tạng”để bán lấy tiền, lại 
giết được kẻ bất đồng, nhất cử tam tứ tiện. Tin này được xác thực vào ngày 24 tháng 6 vừa qua trong cuộc 
điện đàm với một Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị của ĐCSTQ là ông Trương Cao Lệ. Phát ngôn viên 
của WOIPFG, ông Uông Chí Viễn (điều tra viên) nói: “Đây là con số vô cùng ghê rợn, nhưng hoàn toàn 
đáng tin, kết luận này đã được xác thực. 
(**) Cuộc thảm sát Gạc-Ma 1988: Tướng Lê Đức Anh ra lệnh không được bắn lại, để cho Trung 
Quốc nó giết chiến sĩ của mình như là bia sống thì tôi cho đó là một hành động phản động, 
phản quốc (Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh- Thiếu tướng Lê Mã Lương).     
 
 
 
 
Câu đối 13: NHỮNG MỸ TỪ RỖNG 
* hùng dũng cái cóc khô, hùng dũng thế sao hèn trước giặc? 
* sang trọng con khỉ mốc, sang trọng gì lại ác với dân?  
 
 
 
   
Câu đối 14: NHỮNG MẢNG MÀU VÀ CÂU HỎI TRẺ THƠ 
                             ( xin xem hình minh họa phía dưới) 
   - Mấy chục tên đạp mặt Nhân dân,  trên nền đỏ lưu manh càng đỏ 
nhỉ ?! 
- Mười sáu chữ trói tay Tổ quốc (*), dưới sao vàng dây trói cũng vàng 
ư ?!   
(*) 16 chữ vàng = thập lục kim tự. 
 



 
 
 
 
Câu đối 15 : (THƯỢNG HẠ LỘN XÈO): 
 
-Trên bảo dưới không nghe, dưới dưới trên trên cùng một duộc! 
  - Dưới làm trên chẳng biết, trên trên dưới dưới… đến ba bè ! 
 
 
 
 
 
Câu đối 16 : CÁI “THÍCH” CỦA SƯ: 
 
- “Định hướng” rất hay, “định” 
vô lối đấy, Sư cùng Thích! 
- “Thị trường” không xấu, “thị” 
lộ hàng đây, Thích với Sư! (*) 
 
                   
(*) Thượng tọa Thích Thanh Quyết đã 
khen cả Kinh tế thị trường lẫn Định 
hướng XHCN nguyên văn như sau: “Bản 
chất của Thị trường không phải là xấu 
mà tốt, đặc biệt chúng ta lại định hướng 
XHCN vào đấy nữa thì lại càng tốt” 
 
 



                                                   MỜI ĐỐI 
 
1/ Mời đối 1: - Tiểu nhân đớp Đại cục, nuốt nhục vào THÂN, KHỈ ơi là KHỈ! 
  
2/ Mời đối 2:   - Mộng Vương Hầu, chịu phận Hầu vương, âu cũng đáng thương cái 
THÂN tuổi KHỈ! (Khỉ Giáp Thân 1944). 
 
3/ Mời đối 3: - Khổ THÂN chú KHỈ lộn đầu, nhìn đâu cũng… địch! 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4/ Mời đối 4: Ngoài ra quý bạn có thể lấy bất cứ vế đối nào trong 16 câu đối đã đăng ỡ 
trên để đối lại.  
 
5/ Mời đối “thư giãn” 
Câu này có phần nghịch ngợm vì ngắt chữ kiểu Bút Tre. Bút Tre ca ngợi “đại tướng Võ 
Nguyên Giáp sau chiến thắng Điện Biên”: 
                           Hoan hô đại tướng Võ Nguyên 
                           Giáp ta thắng trận Điện Biên trở về 
Các chữ mà ngắt nối tùy tiện như nông dân bổ lỗ trồng khoai thì một câu đang trang 
trọng bỗng hóa thành bỡn cợt.  
Hà Sĩ Phu tôi cũng có lần thử cắt nối Câu đối kiểu Bút Tre như vậy: 
Cách đọc 1: 
Tết đến / trăm hoa / nô nức  nở ! 
Xuân về / muôn ý tứ / tung bay! 
Cách đọc 2: 
Tết đến / trăm hoa nô / nức nở! 
Xuân về / muôn ý / tứ tung bay! 
Đang từ câu ca ngợi cũng biến thành một câu rất khó chịu phải không ạ? 
 
Năm nay nhân TBT Phú Trọng có câu ca ngợi “Bác Hồ” như sau: “Thời đại Hồ Chí 
Minh là một thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam” (http://vov.vn/chinh-
tri/phat-bieu-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-tai-ky-niem-sinh-nhat-bac-401809.vov. 
Nếu Bút Tre sống lại biết đâu ông ấy có thể ngắt câu thế này: 
 
                         RỰC RỠ NHẤT là THỜI…/ĐẠI BÁC ! 
 
Vậy để thư giãn và tưởng nhớ Bút Tre, xin lấy câu ấy để thách các bạn đọc đối lại. 
 
Đa tạ quý độc giả 
Hà Sĩ Phu – Xuân Bính Thìn 2016 


