Mỉm Cười
Người thông minh nhất

Bố ơi

Chiếc phi cơ nhỏ cất cánh từ phi trường Tân
Sơn Nhất, Sài Gòn. Trên chuyến bay gồm có
người phi công, một nhà tu, một cậu học sinh,
và một cán bộ. Bất chợt phi cơ bị hỏng máy
và bắt đầu đi xuống. Mọi người hoảng hốt
tìm dù, nhưng chỉ có ba chiếc dù trên phi cơ.

- Bố ơi, Bố có thể viết trong bóng tối không?
- Có lẽ được. Bé muốn Bố viết gì nào?
- Tên của Bố trong phiếu điểm này của con.

Người phi công chụp lấy chiếc dù đầu tiên và
nói, "Đây là phi cơ của tôi, nên tôi có quyền
lấy một dù." Rồi ông ta nhảy khỏi phi cơ
đang rơi.
Người cán bộ nhà nước chụp lấy gói dù thứ
hai, "Tôi là cán bộ thông minh nhất trong cơ
quan, cần dưới ấy để đem đỉnh cao trí tuệ của
xã hội chủ nghĩa quảng bá trong quần chúng."
Rồi ngài cán bộ nhảy ra khỏi cửa phi cơ.
Nhà tu vớ lấy gói dù sau cùng, "Ta còn cần
đem đạo lành truyền bá trong mọi giới, cứu
giúp đời. Con cảm phiền hy sinh ở lại."
Cậu học sinh trả lời, "Thưa không sao đâu.
Ông cán bộ thông minh nhất trong cơ quan đã
vừa giật lấy cái túi đeo sách của con rồi."

Cậu học trò nhỏ về nhà mách mẹ, "Mẹ ơi, bữa
nay trong lớp có điều con không làm mà bị cô
giáo phạt."
Mẹ, "Thật oan ức cho con tôi. Ngày mai mẹ
phải vào nói chuyện với cô giáo con... nhưng
điều gì vậy mà con không làm?"
Cậu bé trả lời, "Dạ, con không làm bài kiểm."

Chưa đủ

An ủi
Bố than phiền vì bé mang sổ điểm xấu về.
Mẹ an ủi, "Ít ra mình biết nó không bao giờ
gian lận khi làm bài thi."

Trang 28

Oan ức

Bé về nhà sau bữa đầu đi học lớp mẫu giáo
của cô Dung và cô Mai.
Mẹ hỏi, "Thế bữa nay con học được nhiều
không? Những gì nào, kể Mẹ nghe?"
Bé trả lời, "Chắc không đủ gì cả, vì lúc ra về
cô giáo còn hẹn gặp lại con tuần sau."
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