Kết Quả Trò Chơi “Nếu, Thì”
Các thầy cô Văn Lang thường hay chơi trò chơi “Nếu, Thì” trong những dịp họp
mặt vui chơi giải trí ngoài khuôn viên học đường. Thân gởi các bạn đọc những
kết quả trò chơi vui này. Hy vọng nó sẽ mang đến cho các bạn những nụ cười vui
tươi, và cũng để nhắc nhở lại trò chơi “Nếu/Thì”, một trong những trò chơi đơn
giản và phổ biến ngày xưa chúng ta thường chơi hoặc nghe qua ở quê hương Việt
Nam.
Kết quả trò chơi "Nếu, Thì" trong Trại Hè 2006 tại Palomar Mt. State Park.
Nếu Văn Lang bị đóng cửa... thì tôi sẽ ăn cho đã luôn.
Nếu tôi tới nhà bạn gái tôi... thì anh Hồng sẽ bị cua kẹp.
Nếu em học lớp thầy Việt... thì em có biết rau "thì là" là gì không?
Nếu tôi không thấy được... thì tôi sẽ đi tu.
Nếu mai có mưa dông... thì ai sẽ nấu chè cho mình ăn tối đây?
Nếu chị Mỹ đừng dựa vào tôi nữa... thì tôi sẽ bị ung thư.
Nếu phu quân cô Trang đừng giống Phi Thoàn nữa... thì cô Trang thật là nhiều chuyện.
Nếu anh Trí đi tu... thì mặt trời sẽ mọc ở phía Tây.
Kết quả trò chơi "Nếu, Thì" trong dịp họp mặt Giáng Sinh của Ban Giảng Huấn Văn Lang và
gia đình tháng 12 năm 2006:
Nếu ông hàng xóm đừng gõ cửa … thì anh sẽ khen em.
Nếu cô Nguyệt ghé Văn Lang… thì càng sướng!
Nếu Brad Pitt là hoàng tử của lòng em.. thì thầy Việt sẽ bị cô Trinh nhéo.
Nếu ngày mai trời mưa... thì ráng chịu!
Nếu cô Trang không đi với thầy Trí… thì thầy Trí sẽ bị xỉu tại chỗ.
Nếu đêm nay không có ai đưa “ngọ” về…thì thầy Lộc sẽ dùng hai viên thuốc tiêu.
Nếu Trinh làm bánh bò… thì thôi!
Nếu tôi đau bụng… thì bắt ngủ ngoài garage.
Nếu thầy Lộc bị chuột cắn… thì cô Phượng sẽ làm sushi nữa.
Nếu cô Mỹ khóc… thì em phải cho anh coi football.
Nếu ngày mai trời bão… thì đi tu quách cho rồi.
Nếu mình ngủ nhà Trí… thì uống bia cho nhiều vào nhe.
Nếu hôm nay là Valentine’s day… thì ông Ba Quậy phải ca sáu câu vọng cổ.
Nếu anh không còn tiền nữa… thì tôi sẽ giựt cù chỏ anh một cái.
Nếu mai trời sấm sét… thì cây ổi nhà anh Hồng trái sẽ lớn hơn nữa.
Nếu một mai anh chết… thì em đi Disneyland.
Nếu cô Trang phạt thầy Trí quỳ gối… thì tối nay sẽ có động đất.
Nếu em không đi dự tiệc tối nay… thì anh Chinh sẽ trúng số độc đắc.
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