
    Mừng Xuân Gặm Gà 

          Đinh Dậu mừng xuân thi gặm gà       

    Bất luận gà Mỹ hay gà ta       

    Gà ngồi trên xế hay đi bộ       

    Miễn sao gà có đủ thịt da 

    Đinh Dậu vui xuân thi gặm gà       

    Gà Mỹ không dai bằng gà ta       

    Phe ta thích gặm gà đi bộ         

    Gặm hết xương rồi mới gặm da  

     Đinh Dậu đón xuân thi gặm gà      

    Nhìn quanh chỉ thấy toàn gà ta       

    Gà nghèo nên gà chỉ đi bộ        

    Thịt thì chẳng có, chỉ trơ da 

       Đinh Dậu chúc xuân thi gặm gà       

    Tết ta nên chỉ gặm gà ta          

    Ngon nhất xưa nay là đi bộ        

    Gặm xương! Chẳng cần đến thịt da 

    Hội tết năm nay thi gặm gà        

    Mấy anh Tráng thích món gà ta      

    Đặc biệt chỉ xơi gà đi bộ       

    Chỉ gặm xương vứt hết thịt da 

     

    Đà Điểu Siêng Năng thi gặm gà      

    Hỏi rằng gà Mỹ? Không! gà ta      

    Hai tay nắm móng  gà đi bộ       

    Chẳng thấy xương, chẳng chút thịt da 

                                                      



    Nóng quá! Làm sao gặm chân gà      

    Gà này mới đúng chân gà ta        

    Thoải mái đứng ăn không điệu bộ      

    Chân gà còn phủ một lớp da   

     

    Tự nhiên cứ đứng ngoặm chân gà       

    Thiên thanh bạch nhật một mình ta      

    Hai tay nắm chặt giò đi bộ       

    Miệng mút xương cùng với chút da 

  

Có người đang ngắm kẻ cạp gà     

 Hỏi rằng gà Mẽo hay gà ta?       

 Gà đi xe lửa hay đi bộ?       

 Gặm hết không còn tí tẹo da… 

 

Đệ nhất khoái là gặm chân gà            

Chân đùi da thịt xơi mình ta          

Phùng mang trợn mắt xơi toàn bộ       

Bốn cặp chân gà xương lẫn da 



 

     

 

 

 

 

 

 

 

                              Ba chàng chung kết gặm xương gà      

     Kẻ xơi gà Mỹ, kẻ gà ta       

     Có cả gà bay  gà chạy bộ       

     Gặm hoài vẫn còn dính thịt…da 

Hai nàng giám khảo đứng đằng sau      

 Xem ai gặm lẹ chấm giải đầu     



 Gặm hết xương da và móng vuốt     

 Thắng thì được thưởng chiếc phao câu… 

 

Gà Rừng Vui Nhộn 


