
 

 

Nó tên là Vova, vào học lớp 5 và được ngồi bàn đầu....  Một hôm, Vova nói với cô giáo sau giờ 

học: 

- Thưa cô, nếu ngày mai cô mặc váy và em có thể ngắm từ... đầu gối cô trở xuống, em sẽ biếu 

cô $5.00USD (Mỹ kim). 

Cô giáo tròn mắt! Nhưng rồi cô nghĩ: Uhm $5.00USD bằng cả ngày lương của mình, vả lại nó là 

trẻ con... uhm... OK 

Thế là cả ngày hôm sau, Vova thỏa thích ngắm nhìn. Hết giờ học, Vova trả cô $5.00USD. 

Hôm sau nữa: 

- Thưa cô, nếu ngày mai cô mặc váy ngắn hơn và em có thể ngắm từ... đùi cô trở xuống, em sẽ 

biếu cô $25.00USD. 

Cô giáo tròn xoe mắt! Nhưng rồi cô nghĩ: Uhm... $25.00USD... bằng cả tuần lương của mình, vả 

lại nó là trẻ con... uhm... OK. 

Thế là cả ngày hôm sau, Vova thỏa thích, say sưa ngắm nhìn đùi cô giáo. Hết giờ học, Vova trả 

cô $25.00USD. 

Lại hôm sau nữa: 

-  Này Vova, lần này em muốn thế nào ? 

- Thưa cô, mai là Chủ Nhật, nếu cô ở nhà và nằm trên giường, không mặc quần áo gì cả, em sẽ 

biếu cô... $100.00USD. 

Cô giáo há hốc mồm và nghĩ: “Trời ạ, $100.00USD, những 1 tháng lương... uhm... nhưng mà... 

uhm... uhm...” 

Vova động viên: 

- Em sẽ chỉ nhìn qua lỗ khóa cửa thôi. 

- Oh, vậy thì được, được... mai nhé, bắt đầu lúc 9:00h sáng. 

Sáng chủ nhật, cô giáo y hẹn, trần truồng nằm trên giường, thỉnh thoảng cô nhìn về phía lỗ khóa 

cửa và vẫn thấy thấp thoáng đôi mắt xanh của Vova, lâu lâu cô lại nhìn ra lỗ khóa nhưng rồi lần 

này, cô lại thấy một đôi mắt màu nâu, rồi lại một đôi mắt màu đen... ngạc nhiên quá, cô khoác áo  



chạy ra mở cửa thì thấy... nguyên cả lớp 50 học sinh xếp hàng dọc ở đó. 

Giận quá cô quát hỏi: 

- Vova đâu? 

- Thưa cô, nó đang bán vé ở đầu cầu thang.  

- Nó bán bao tiền 1 vé? 

 - Dạ... $10.00USD. 

 

P/S: 

Thằng nhóc có khiếu kinh doanh. 

Cô giáo thì ham tiền... 

Cái gì cũng có cái giá của nó. 

No pain, no gain. 

 

 

 


