
Sau 30 năm xa cách, 4 người bạn học gặp nhau trong 1 nhà hàng…….. Rượu vào thì lời ra….. 

Người thứ nhất: 

Tôi rất hãnh diện với thằng con trai tôi, siêng năng thông minh, giỏi ghê hồn. Sau khi lấy bằng 

Master ra rồi nó còn học tiếp không chịu nghĩ, giờ thì nó là tổng giám đốc 1 tập đoàn lớn nhất Âu 

Châu, nó giàu đến nổi nó mới vừa tặng thằng bạn thân nó 1 cái Mercedes S600 mới toanh 

Ông thứ hai xen vào….. 

Ừ giỏi thiệt!! Chúc mừng anh. Còn thằng con tôi cũng không thua gì đâu, mấy anh biết hôn, sau 

khi tốt nghiệp đại học, nó lấy ngay bằng láy máy bay và hiện giờ nó có 50% cổ phần của hãng 

hàng không lớn nhứt nhì Âu Châu đó, tiền nhiều quá không biết làm gì nó tặng luôn cho thằng 

bạn thân của nó 1 chiếc Boeing 737-700 luôn, mấy anh coi có kinh không ? 

Ông thứ ba cũng không chịu thua…… 

Vậy là 2 anh ngon quá rồi còn gì, nhưng mà tui cũng phải kể chút về con trai tui chứ!!! Tui cũng 

hãnh diện không kém 2 anh, thằng con tui nó cũng là đại gia có tầm cỡ, sau khi lấy bằng kiến 

trúc Sư, nó mỡ ngay 1 hãng thầu chuyên xây nhà chọc trời, hiện tại nó chuyên xây cho mấy ông 

vua dầu hỏa bên Dubai đó! 

Nó cũng giống như 2 thằng con của 2 anh, tiền hô hậu hủng, nó xây cho thằng bạn thân nó 1 cái 

Villa 10 phòng ngũ có sân đậu trực thăng trên sân thượng luôn, nghe nó kể mà phát ớn…… 

Lúc đó ông thứ tư mới đi ....tè ra chả hiễu ất giáp gì thì được 3 ông bạn chí thân dồn dập hỏi… 

Tụi tui mới vừa kể về mấy thằng con trai yêu quí của tụi tui, sao? Còn quí tử anh thì thế nào? 

Ông thứ tư vỡ lẽ ra chậm rãi…. 

Thằng con tui nó…bê đê, nó làm việc trong 1 quán Bar và vũ sexy kiêm làm Callboy luôn.. 

……..Trời ơi, sao mà anh bất hạnh quá vậy?????? 

3 ông bạn đồng thanh lên tiếng. 

``Sao lại bất hạnh´´ ông thứ tư tiếp luôn.`` Nó là cả 1 sự hãnh diện của tui đó! Mấy anh biết hôn, 

mới đây nè, nó về khoe tui là nó được ba thằng bồ tặng quà xịn cho nó đó. Thằng thứ nhất tặng 

cho 1 chiếc Mercedes S600, thằng thứ hai thì cho 1 chiếc Boeing 737_700, còn thằng thứ 3 thì 

xây cho 1 cái Villa bành ki luôn. Mấy anh thấy tui có phước hông ?......................... 



 

Sưu tầm 


