
 

 

Tại một cơ quan nọ có 3 người đàn ông mang 3 cái tên : Hoan, Quan và Quang, mà theo giọng 

nói của người miền Tây Nam Bộ thì chỉ có duy mhất kiểu phát âm là “Wang“ 

Một hôm, có một cô gái trẻ là dân Nam Bộ chính hiệu đã đến gỏ cửa cơ quan gặp ông bảo vệ và 

nói : 

- Bác ơi ! Làm ơn cho con gặp anh  “Wang”! 

- Wang nào ? Ở đây có 3 Wang: Wang không có cu (Q) cũng không có dê (G); Wang có cu, có 

dê và Wang có cu không dê. Cô kiếm Wang nào ? 

- Dạ con kiếm anh Wang có cu mà không dê đó bác ! 

Một anh Bắc Kỳ tình cờ đi ngang qua có nghe mẩu đối thoại đó, lầm bầm : 

- “ Mịa nó ! Có cu mà không dê thì kiếm nó làm quái gì chứ !”. 

 

 

 

- Trước năm 75, có mấy nguời cán bộ cộng sản nằm vùng bị truy lùng đến xin tá túc, và con có 

chứa họ dưới hầm nhà... 

- Giúp đỡ tha nhân khi họ kêu cứu trong lúc bị hiểm nguy không phải là một cái tội. 

- Nhưng thưa cha... 

- Con cứ yên tâm ra về. Điều con làm hoàn toàn hợp với tinh thần bác ái của Chúa Ky Tô và văn 

hóa của dân tộc Việt. "Thương người như thể thương thân. Rét thời cho mặc, đói thời cho ăn". 

Gia Huấn Ca cũng có dậy như vậy. Chúng ta không thể vì chính kiến hay lòng thù hận mà bỏ 

nguời ta đói khát trong cơn hoạn nạn; hoặc tệ hơn nữa là tố giác những kẻ ở bước đường cùng. 

- Thưa vâng nhưng thưa... 

- Cha hiểu... đó không phải lỗi của con. Nếu những kẻ được cứu giúp trong cơn hoạn nạn, sau 

này, trở mặt, lấy ân báo oán hoặc lại tiếp tục con đường tà đạo thì đó là tội lỗi của họ... 

- Dạ vâng nhưng điều khiến con áy náy là... 



- Là gì nữa? 

- Là vì họ... vẫn còn dưới hầm nhà... 

- Con nói sao? 

- Thưa cha, qúi vị cán bộ cộng sản trốn dưới hầm nhà con vẫn còn sống ở duới đó cho mãi đến 

bây giờ. 

- Ối, Giê Xu Ma... lậy Chúa tôi! Sao lại thế, hả con? 

- Vì con vẫn chưa cho họ biết là cách mạng... đã thành công! 

- Nhưng... sao... sao... con lại... lại... đãng trí đến như thế được? 

- Tại con rút kinh nghiệm hồi kháng chiến chống Tây. Thuở ấy, bố con cũng chứa cán bộ cộng 

sản trong nhà; sau này, chính những nguời này đã "dàn dựng" để "nhân dân" mang ông cụ ra... 

đấu tố cho đến chết! Bởi vậy nên con sợ... 

- Kể thì cũng như nuôi rắn trong nhà, đáng sợ thật chứ chả phải chuyện đùa! 

- Xin cha giúp con... 

- Thôi thế này con ạ, về lấy xi măng lấp luôn cái hầm nhà lại cho... xong! Đỡ được đứa nào hay 

đứa đó. Tội nghiệt này, xin Chúa nhân từ chứng giám, ta xin chịu thay con. 

- Con xin lĩnh ý cha; tuy nhiên, việc làm này, cũng xin Chúa nhân từ chứng giám ("I am more than 

happy to do that..."), con làm thì con chịu, không liên hệ gì đến cha hoặc bất cứ ai. 

 

 

 

 


