Cha Nào, Con Nấy

Cười Mỉm

Cậu trò nhỏ cầm phiếu điểm về nhà.
Bố trách, "Tại sao con bị không điểm toán thế
này?"
Cậu bé, "Cô giáo hỏi con '2 cộng 1 bằng
mấy?' và con trả lời 'bằng 3' ."
Bố, "Như vậy đúng rồi mà!"
Con, "Sau đó cô hỏi tiếp 'còn 1 cộng 2 bằng
mấy?' ."
Bố, "Có khác chó gì đâu!"
Con, "Thì con trả lời in hệt như vậy đó."

Toán Đố
Cô giáo, "Nếu cô cho em 2 con mèo, rồi cô lại
cho thêm em 3 con nữa, vậy em sẽ có tất cả
mấy con mèo?"
Trò, "Thưa cô, 6 con mèo."
Cô, "Không phải, em lắng nghe cô hỏi lại.
Nếu cô cho em 2 con mèo, rồi cô lại cho thêm
em 3 con mèo nữa, em sẽ có tất cả mấy con
mèo?"
Trò, "Thưa cô, 6 con mèo."
Cô, "Không phải, nghe cô hỏi thử cách khác.
Em nhìn mấy cái kẹo trên tay cô đây. Nếu cô
cho em 2 cái kẹo, rồi cô lại cho thêm em 3 cái
kẹo nữa, em sẽ có tất cả mấy cái kẹo?"
Trò, "Thưa cô, 5 cái kẹo."
Cô, "Đúng rồi! Giờ cô hỏi lại, nếu cô cho em
2 con mèo, rồi cô lại cho thêm em 3 con nữa,
em sẽ có tất cả mấy con mèo?"
Trò, "Thưa cô, 6 con mèo."
Cô giáo, "Trời ơi! Tại sao lại thành 6 con
mèo?"
Trò, "Dạ, tại em có sẵn 1 con mèo ở nhà."

Ai Làm, Nấy Chịu
Thầy đang thao thao bất tuyệt giảng thơ, chợt
thấy một trò ngủ gục ở cuối lớp. Thầy gọi trò
ngồi bên cạnh, "Đánh thức nó dậy!"
Trò, "Thầy làm nó ngủ thì Thầy đánh thức nó
đi!"

Trang 6

Ba Điều Ước
Chiều thứ Sáu đẹp trời, ba cô giáo Văn Lang
rủ nhau đi dạo biển ngắm mặt trời lặn. Chợt
các cô nhặt được trên bãi cát một cái lọ nhỏ.
Vừa mở nút lọ, một làn khói bay ra hiện thành
một ông thần.
Thần nói, "Thường ta cho người nào giải
thoát ta khỏi lọ này ba điều ước. Nhưng đây
có ba cô nên ta sẽ cho mỗi cô một điều, ước gì
sẽ được nấy."
Cô giáo lớp Mẫu Giáo ước trước nhất. Cô
ước một cuộc sống giàu sang cùng chồng con
trong một dinh thự trên một hải đảo Thái Bình
Dương. Vù ! Lập tức cô biến mất ra hải đảo
theo như ước nguyện.
Cô giáo thứ hai ước tuơng tự. Cô muốn sống
sang giàu trong một lâu đài nguy nga trên núi
cao. Vù ! Lập tức cô cũng biến mất lên núi
theo như ước nguyện.
Cô Hiệu Trưởng ước sau cùng. Cô nói với
thần, "Ngày mai trường Văn Lang có lớp, tôi
muốn các thầy cô đi dạy học đầy đủ."
Sáng thứ Bảy hôm sau, tất cả các thầy cô đều
có mặt tại trường, kể cả hai cô giáo kia.
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