
 

 

Cha xứ của một xóm đạo nhỏ có nuôi một con chim rất khôn và Cha rất qúy con chim này. 

Một hôm, con chim của cha bị mất, cha nghĩ rằng xứ mình nhỏ, chắc ai cũng biết là mình có 

con chim.  

Nghĩ vậy nên trong bài giảng trước nhà thờ hôm đó, cha xứ hỏi: 

- Ai ở trong nhà thờ này có con chim thì đứng dậy?   

Tức thì tất cả đàn ông trong nhà thờ đứng dậy. 

Cha biết mình đã lầm nên chữa lại: 

- Ai ở trong nhà thờ này từng thấy con chim thì đứng dậy? 

Tức thì tât cả đàn bà trong nhà thờ đứng dậy.  

Cha biết mình lại lầm nên chữa lại tiếp:  

- Ai ỏ trong nhà thờ này đã thấy con chim của cha thì đứng dậy? 

Tức thì tất cả các sơ trong nhà thờ đứng dậy.  

 

 

Hồi chuẩn bị đi HO, một huynh trưởng 2/69 muốn cho thằng cu học mớ tiếng Anh trước khi 

qua, đặng tiếp tục học hành cho dễ, nhờ một huynh trưởng bất khuất 8b/72 về dạy cho con, 

thằng nhỏ học mãi, một hôm huynh trưởng 2/69 mới thử xem thằng cu học đến đâu, bèn hỏi: 

- Nói cho ba nghe, chữ blanket nghĩa là gì ? 

Thằng cu ấm ớ mãi, "thầy" nó nhắc khéo: 

- Thường buổi tối trên giường có cái gì ?. Nghĩ là thằng nhỏ sẽ trả lời là cái mền. 

- Dạ cái ... chiếu ạ. 

- Thế thì trên chiếu có gì nào ? 

- Dạ má em. 



- Thế à chắc má em đắp...gì trên người, nghĩa là trên người má em có gì ? 

- Dạ dạ có ba em. 

Đến đây thì huynh trưởng bất khuất nỗi khùng: 

- Bà mẹ, học hành cái gì vậy, thế cái mền nằm đâu ? hả? hả ? 

Thằng nhỏ mếu máo: 

- Dạ lúc đó con thấy ba con đạp mạnh quá nó rớt đất rồi... 

 

 

 

Tại coupé hạng nhất trên chuyến tàu bắc - nam có hai hành khách một nam, một nữ. Từ khi 

vào toa, hai người đã tỏ ra rất đồng điệu. Câu chuyện đậm đà dần đến lúc hai người cùng rút 

ra kết luận là không thể tin tưởng vào vợ và chồng của họ ở nhà, bởi thế nào cũng có chuyện 

bồ bịch lăng nhăng. Đêm xuống, nghe từ giường bên, cô gái cứ thở dài thườn thượt, anh 

chàng gạ gẫm:  

- Hay là... chúng mình cùng trả thù họ một phen? 

- Anh cũng ghê gớm thật, nhưng... em càng nghĩ càng thù bọn họ! 

... Sau "trận đòn thù" thừa sống thiếu chết, người đàn ông về nằm thượt ở chỗ của mình. Tuy 

nhiên, tiếng thở dài vẫn phát ra từ giường bên. Anh ta ngạc nhiên hỏi: 

- Em vẫn chưa ngủ được à? 

- Chỉ nguôi được một lúc rồi cơn giận lại bùng lên. Hay... ta trả thù tiếp đi? 

- Thôi thôi em ơi! Đàn bà tụi em là chúa hay thù dai.  

 

 

Bước tới đèo Ngang bóng xế tà 

Cỏ cây xen lá lá xen hoa ! 

Bà Huyện Thanh Quan 



Trên đuờng đi suốt từ Bắc vào Nam phải qua đèo Ngang. Khi qua đèo có một ủy viên ban bí 

thư trung ương lên tiếng: 

- Đất nuớc mình mấy năm nay làm ăn không thấy khá hơn chút nào cả chắc cũng tại cái đèo 

này. Nó nằm ngang chình ình mà lại tên là Ðèo Ngang thành ra làm ăn không phất lên được. 

Mọi nguời thắc mắc hỏi tại sao? 

Viên bí thư nói: 

- Ðèo Ngang là Ðang nghèo bây giờ mình đổi lại là Ðèo Nghếch là Đếch nghèo.... 

Thế là cả đoàn đồng ý đổi tên thành Ðèo Nghếch. Sau vài năm kinh tế phát triển đi lên dân 

chúng làm ăn khấm khá. Thật là linh. Nhưng, thói đời hể no cơm thì ấm cật vì vậy dân số càng 

ngày càng tăng, mà lại tăng quá mức cho phép vì vậy trung ương đảng phải tổ chức đại hội 

đảng cùng bàn để tìm cách chặn đứng việc bùng nổ dân số. Nhưng tìm mãi vẫn chưa ra giải 

pháp nào cả. Bổng có một bà ủy viên trung ương đưa tay xin có ý kiến. 

Bà nói: 

- Truớc đây ta đổi Ðèo Ngang thành Ðèo Nghếch thì đúng là có công hiệu kết quả như mong 

muốn, vậy nay ta lại đổi một lần nữa xem sao vì đây chắc là địa linh. 

Mọi nguời hỏi: 

- Nhưng mà có ăn nhập gì với việc kế hoạch hóa gia đinh? Mà định đổi thành tên gì đây??? 

 

Bà ủy viên trung ương đảng kia trả lời tỉnh queo: 

- Ðèo Đứng! 

Nếu bà huyện Thanh Quan nghe được chắc buồn lắm!!! 

 

 

 


