Muỗi
Hai trò sống ở thành phố rủ nhau đi cắm trại
lần đầu tiên. Nửa đêm muỗi ra nhiều quá, hai
trò phải chui dưới mền để tránh. Một trò hé
mền nhìn ra, thấy đàn đom đóm bay, liền nói
với bạn, "Thôi chắc mình phải chịu thua đàn
muỗi rồi, tụi nó đang rọi đèn pin tìm mình
kìa."

Ai Dốt
Hai trò lớp lớn trốn học sáng thứ Bảy, ra hồ
Poway thuê thuyền đi câu cá. Gặp bữa may
mắn, hai trò câu được nhiều cá.
Trò A nói, "Chỗ hồ này có nhiều cá ghê.
Mình phải ghi dấu để mai ra đúng chỗ câu
nữa."
Trò B dồng ý, liền nhoài người ra đánh dấu
vào bên hông thuyền.
Trò A, "Mày dốt quá đi, làm vậy không được
đâu... Ngày mai mình có thể không mướn lại
được cái thuyền này." J

Bạn Hiền
Hai trò rủ nhau đi cắm trại, vừa đến một bìa
rừng bổng thấy từ đằng kia một con gấu
khổng lồ đang gầm gừ tiến đến. Một trò liền
tháo đôi giày đi rừng nặng nề của mình ra, lấy
đôi giày chạy đi vào.
Trò bạn hối hả nói, "Mình đâu có chạy nhanh
hơn gấu được. Mày thay giày làm chi cho
mắc công."
Trò kia, "Tao đâu có cần chạy nhanh hơn gấu.
Tao chỉ cần chạy nhanh hơn mày."

Trang 20

Cô Giúp Cho
Bữa nọ cô giáo đi đường thấy một trò nhỏ
đang nhón gót để nhấn chuông cửa một nhà
bên kia đường. Nhưng trò bé quá nên với mãi
mà không tới.
Cô giáo bước qua đường, đến bên em nói,
"Để cô giúp cho," rồi nhấn mạnh vào chuông
gọi cửa. Sau đó cô thân thiện hỏi, "Bây giờ
mình cần làm gì nữa em?"
Trò nhỏ trả lời, "Bây giờ mình phải chạy cho
lẹ trước khi người ta ra."

Không Đâu
Bữa nọ thầy giáo đến tìm nhà một phụ huynh
học sinh. Đến gần cổng rào, thầy thấy một
con chó to lớn đang gầm gừ. Thầy hỏi cậu
học trò đứng gần đó, "Chó của em có cắn
không?"
"Dạ không," cậu học trò trả lời. Ngay lúc đó,
con chó nhào đến gặm vào chân thầy.
Thầy giáo la lớn vì đau, "Sao em nói chó của
em không cắn người."
Trò, "Dạ thiệt đúng vậy. Còn con chó này
đâu phải của em."

Trường Việt Ngữ Văn Lang

Xuân Kỷ Mão

