
 

 

Ba ông sư đang ngồi chơi thấy 3 cô gái đi tới. Một ông mở lời trêu chọc bèn xổ nho: 

TAM NƯƠNG ĐỒNG HÀNH, 

TUNG HOÀNH LỤC KHẨU. 

 

và 3 cô gái bèn đáp lại: 

TAM VỊ ĐỒNG TỌA, 

THƯỢNG HẠ LỤC ĐẦU. 

và sau đó hai bên kiện ra quan huyện để phân xử. 

Quan huyện thấy hai bên đều rất giỏi chữ nên bèn thử thêm bằng cách cho hai bên nói đối lại. 

Quan huyện nói: 

HUYỆN ĐƯỜNG, HUYỆN ĐƯỜNG KHAI 

QUÂN SĨ LƯỠNG BIÊN BÀI 

QUAN HUYỆN TỌA TRUNG VỊ 

BÁ TÁNH TỰ NHIÊN LAI  

Ba ông sư đáp lại: 

THIỀN MÔN, THIỀN MÔN KHAI 

CHƯ TĂNG LƯỠNG BIÊN BÀI 

THIỀN SƯ TỌA TRUNG VỊ 

BÁ TÁNH TỰ NHIÊN LAI 

Còn 3 cô gái đáp lại: (có lẽ quýnh quá) 

ÂM HỘ, ÂM HỘ KHAI 

ÂM MAO LƯỠNG BIÊN BÀI 

ÂM HẠCH TỌA TRUNG VỊ 

DƯƠNG VẬT TỰ NHIÊN LAI 

Mặc dầu quýnh quá lấy cái đó ra đáp lại nhưng đã chứng tỏ là rất giỏi, phải là nho chùm rồi nên 

quan huyện đành thán phục và cho cả hai bên ra về, xử huề. 

 

 

 

 

Một anh chàng khẩn hoang gia nhập trại thổ dân da đỏ để học cách trồng trọt của dân bản 

xứ.  Suốt cả ngày các trai tráng da đỏ hùng hục đào những dãy hố, cứ 1 hố nhỏ lại đến đến 1 hố 

to hơn 1 chút.  Hố nhỏ họ bỏ hạt giống, hố to họ bỏ cá vụn làm phân bón.  Tối đến anh khách này 

được cho ngủ chung với 1 cô gái dễ thương trong bộ lạc.... (Sướng nha!) 



Đêm hôm đó, cứ mỗi lần anh ta cọ quẹt thân hình vào da thịt ấm áp của cô gái, cô ta lại kêu 

"Yahoo!" 

Anh chàng thích thú với cảm giác đó và làm đi làm lại trò đó nhiều lần trong đêm. 

Sáng hôm sau anh ta trở lại cánh đồng để tiếp tục làm việc, cứ mỗi khi anh ta bỏ 1 ít vụn cá vào 

1 hố nhỏ thì 1 anh da đỏ hét "Yahoo!" làm anh ta giật mình. 

Anh ta hỏi: 

- Tiếng "Yahoo" nghĩa là gì mà sao người dân ở đây hay kêu lên những tiếng này? 

Người da đỏ giải thích: 

- Trật chỗ rồi. 

 


