
Xuân Kỷ Mão Trường Việt Ngữ Văn Lang Trang 57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lửa 
Phái đoàn kinh lý ba người gồm một nhà đại chính 
khách và hai tùy viên chẳng may đi lạc vào rừng 
sâu bị thổ dân ăn thịt người bắt.  Nhóm thổ dân 
sửa soạn dẫn từng người đặt lên đống củi để làm... 
thịt quay.  
Người tùy viên thứ nhất chợt nhớ nhóm thổ dân 
này rất tin dị đoan và sợ các hiện tượng thiên 
nhiên, nên ngay khi lửa sắp bị mồi anh bèn la lớn, 
"Động đất !" 
Quả nhiên, bọn thổ dân bỏ chạy toán loạn và 
người tùy viên nhân cơ hội nhảy khỏi đống củi 
trốn mất. 
 
Lúc sau, bọn thổ dân trở lại bắt người tùy viên thứ 
hai đặt trên đống củi sửa soạn mồi lửa.  Bắt chước 
người thứ nhất, người tùy viên thứ hai la to, 
"Nước lũ !" 
Một lần nữa, bọn thổ dân bỏ chạy toán loạn và 
người tùy viên thứ hai cũng nhân cơ hội trốn mất. 
 
Khi bọn thổ dân trở lại mở trói dẫn nhà chính 
khách lên đống củi thì ngài chính khách ung dung 
bước lên, không hề sợ hãi như hai người trước - 
ông đã biết tẩy bọn thổ dân này rồi.  Nhìn xuống 
bọn thổ dân cầm đuốc nhảy múa chung quanh 
đống củi, nhà đại chính khách hùng dũng la to, 
"Lửa cháy !" 
(Phừng! đống củi liền được đuốc châm.) 
 
Không Đủ 
Một chính trị gia đi dạo bãi biển trông thấy một 
cậu bé đang chơi lấy cát và đất đắp hình.  Để 
chứng tỏ mình là người hòa đồng với quần chúng 
và để lấy điểm với các nhà báo đang theo vây 
quanh, nhà chính trị đến gần cậu bé hỏi, "Em đang 
chơi gì vậy?" 

Cậu bé:  "Em lấy đất và cát nắn hình người.  Đây 
là người lính cứu hỏa có đội nón nè; đây là người 
cảnh sát có đeo súng nè; còn đây là cô giáo đang 
ôm tập nè..." 
Chính trị gia:  "Em nắn hình giỏi quá.  Em nắn 
hình một nhà chính trị được không?" 
Cậu bé:  "Không được đâu, em không có đủ bùn 
dơ." 
 
 

 
 
10 Dấu Hiệu Bạn Có Thể là  
Giảng Viên tại Văn Lang 
 

1. Bạn bực tức khi có ai khoe sáng thứ Bảy 
được ngủ nướng, dậy trễ, đi chơi ... 

2. Suốt năm 12 tháng bạn vắng nhà mỗi 
sáng thứ Bảy. 

3. Bạn hay quen miệng gọi người lớn là 
"Các em" hoặc "Các trò". 

4. Bạn khuyến khích ông hay bà xã của bạn 
bằng cách khen "Giỏi lắm !" 

5. Vào tiệm sách hay tiệm bán nhạc, bạn 
hay đánh vần tên sách và tên bản nhạc. 

6. Ra nơi công cộng, bạn thường muốn cười 
chào hay khuyên răn các em nhỏ. 

7. Bạn bị chê rỗi giờ đi "vác ngà voi" bởi 
những người không cùng chí hướng. 

8. Thắc mắc "Tại sao trò này..." của bạn 
được giải đáp ngay lập tức khi gặp phụ 
huynh của trò đó. 

9. Bạn biết 100 lý do tại sao các học sinh 
nghỉ học tuần trước hoặc đi học trễ. 

10. Bạn nghĩ nên có Điểm Chuyên Cần của 
Phụ Huynh trong sổ điểm học trò bạn. 

 


