
 

 
 

 Hà Sĩ Phu 

                                            Câu đối Tết Ất Mùi 2015  
                                                           Phần I 

                                             Ngựa qua Dê tới 
 

 
 

Câu đối số 1 

- Hết khoe MÃ một thời, NGỌ ngoạy lắm cũng ra vành móng NGỰA ! 

- Còn xuất DƯƠNG mấy độ, MÙI mẽ chi mà vểnh sợi râu DÊ ? 

------------------------------------------ 

(*) MÃ = cái mã bên ngoài = Mã Khắc Tư 

Mấy lời thưa trước: Ngày Tết là dịp cùng nhau nhìn lại một năm. Câu đối xin ghi lại 

một vài ấn tượng khó quên trong năm Giáp Ngọ vừa qua. Ấn tượng thì nhiều nhưng 



chỉ bày ra hầu bà con đúng 16 câu,  bởi con số 16 tự nó cũng là một ấn tượng thật khó 

quên đối với người dân nước Việt hôm nay.Xin cảm ơn các tư liệu đã bày sẵn ra ngồn 

ngộn trên các trang mạng, kẻ vụng dại này chỉ lượm ra vài nét để mua vui lúc trà dư 

tửu hậu, nếu được bà con thuận tay xướng họa vài câu đáp lại thì càng vui lắm vậy. 

 

Câu đối số 2: Ngoại địch không nguy bằng nội gián  
- Kẻ thù mới đừng quên: MÃ Viện dẫu tái sinh, triệu lính ngoại xâm không thể dọa !                     

- Bài học xưa phải nhớ: DƯƠNG Vương(*) dù quyết tử, một tên nội gián cũng là 

nguy! 

( Dương Vương tức An Dương Vương 安陽王 , chữ Dương陽  đồng âm với chữ 

Dương羊 là Dê, câu đối vẫn thường dùng chữ đồng âm dị nghĩa, lấy đó làm trò chơi 

chữ thú vị). 

 

Câu đối số 3:  

                               - Giáp Ngọ sắp qua, vài chú Ngựa non còn háu đá ! 

                                - Ất Mùi đang tới , mấy cụ  Dê già vẫn hám chơi! 

 

 

 Câu đối số 4: 

 

- Trâu bò húc Trâu bò, đang 

hăng máu sợ chi lòi… ruột? 

 

- Đồng chí sợ Đồng chí, đã 

say quyền ắt phải nhẫn…tâm! 

(*) 

 

 

 
(*) “Đồng chí sợ đồng chí”: Lấy “điển tích” từ câu “cớ gì bây giờ mình phải sợ hãi 

các đồng chí của mình? ”của ông Lê Hiếu Đằng. 

 

 

Ngẫu hứng Bình và Chuột  
(Câu đối mô tả bức tranh gây ấn tượng nhất trong 

năm) 

 

Câu đối số 5: 

          - Bá vai Bình, Chuột cũng hữu duyên: mắt 

trắng, bụng đen, râu vểnh vểnh ! 

                 - Sờ gáy Chuột, Bình như vô sản:  sao 

vàng, áo đỏ , miệng loe loe! 

 

    Câu đối số 6 :  Bình-Chuột vỗ vai nhau:                                                            

                       - Thẻ ĐỎ dẫu chia đôi, óc bác 

tim tôi, tôi chịu bác ! 

                  - Tim ĐEN dù sẻ nửa, mưu tôi 

mẹo bác, bác nhường tôi ! 
 

                                                   ************** 
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