
Rakugo 

 

“Rakugo” là gì? “ 

Rakugo” được hình thành vào khoảng 400 năm trước (thời đại Eđô), là một trong những nghệ thuật truyền 

thống của Nhật Bản. Mỗi người hóa thân vào nhiều nhân vật khác nhau, vừa nói vừa kể hay thuật lại những 

câu chuyện thú vị. Cầm quạt hay khăn trên tay, người kể sẽ thực hiện nhiều động tác hay thể hiện cảm xúc của 

nhân vật trong chuyện.  

 

Toki Udon 

 

 

【Nhân vật tham gia】 chủ tiệm Udon, vị khách, người đàn ông 

 Một buổi tối nọ có một người đàn ông vào quán mì Udon gọi một bát mì Udon ăn. Vị khách này khen không ngớt lời rằng 

Udon vừa có mùi thơm hấp dẫn vừa có vị rất ngon. Sau đó quán Udon náo nhiệt hẳn lên. 

 Udon có giá là 16 xu. Vị khách ăn xong lấy tiền trả từng xu cho chủ quán 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8...và vị khách hỏi chủ quán 

mấy giờ. Chủ quán trả lời là 9. Vị khách tiếp tục đếm tiền trả 10, 11, 12...Cuối cùng vị khách chỉ phải trả 15 xu cho một bát 

mì Udon.  

Một người đàn ông khác nhìn thấy vậy liền nghĩ mình cũng thử làm giống thế xem sao. Ngày hôm sau, anh ta tìm thấy một 

quán mì Udon liền vào ăn. Nhưng Udoon của quán này dở quá khiến anh ta chẳng thể nào khen được.  

Giá của Udon vẫn là 16 xu. Anh ta ăn xong cũng lấy tiền trả từng xu cho chủ quán 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8...và cũng hỏi chủ quán 

mấy giờ. Chủ quán trả lời là 5. Anh ta lại tiếp tục đếm tiền trả 6, 7, 8...Cuối cùng anh ta phải trả đến những 19 xu cho một bát 

mì Udon.  


