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        Vui                    Cười 
 
 
 
 
Chú Thòng đi làm mỗi ngày và thường xuyên về 
nhà lúc sáu giờ rưỡi, tự dưng hôm qua chú về 
sớm, bước vào phòng khách ngồi lì ở đó.  Thím 
Thòng đang ở trong bếp thấy vậy chạy đến nhìn 
chồng chập lâu rồi nói:  
 
-  Í trùi sao bữa nay cái mặt "lị" cáu giận dữ 
dzậy?   
 
Nghe vợ hỏi chú Thòng càng cáu mặt giận hơn 
nói: 
- Vé xe buýt lúc trước 2 đồng, mà giờ chỉ còn có 
một đồng! 
 
-  Trùi, rẻ hơn dzậy càng tốt chớ sao "lị" rên quá 
dzậy?  
 
-  Bà thiệt hổng piết gì hết chơn, hồi đó tới giờ 
ngộ nhịn đi xe để đi bộ tiết kiệm mỗi ngày 4 
đồng, một tháng 80 đồng, một năm 960 đồng mà 
giờ giá vé xe giảm mất mẹ nó đi của tui ngày 2 
đồng, tháng 40 đồng, năm… 
 
- Thui… thui…  ông ơi là ông...  sao ông hà tiện 
quá vậy, thiệt hết biết mà! 
 
 

 

   

 
 
 

 
 

Cô Phượng:  Cô [khó] ơi, tụi con tập văn nghệ 
mệt muốn chết luôn, cô đừng quên tụi con extra 
credit và khỏi nộp homework nha.  (Đoàn Văn 
Nghệ Thiếu Nhi Văn Lang [Biết Đòi Hỏi]) 
 
Thầy Trạng:   Ðừng lo là “đời nghệ sĩ bạc bẽo” 
nha thầy.  Vạn sự khởi đầu nang mà.  Mai mốt 
này thầy gởi CD lên Asia thành “Celebrity, The 
Rich & Famous” thì đừng quên bạn bè Văn Lang 
nhé.  (XĐDT) 
 
Thầy Lộc:  Văn thơ lai láng sao lặn kỹ không 
thấy nộp bài cho báo Xuân vậy?  Kỳ tới bắt phạt 
phải viết bài gấp đôi đó nhen.  (XĐDT)  [Chú 
thích:  Không phải cô V. nhắn đâu nha, xin đừng 
kí đầu lầm người tội nghiệp.] 
 
Chị Tuyết:  Mau mau về coi Văn Lang đại náo, 
các thầy cô xuống đường biểu tình đòi ăn bánh 
mì Ba Lẹ hoặc K sandwich kìa.  (Ban Giảng 
Huấn  Văn Lang) 
 
Cô Trang:   Ðừng làm việc ngày đêm bỏ các em 
mẫu giáo cầu bơ cầu bất không ai dạy hát.  Đừng 
vô số dze chạy lẹ quá cô V. chạy theo không kịp 
à nhe.  (XĐDT) 
 
Ban ĐH / Ban Giảng Huấn VL:   
Nhắn tin muộn! Nhắn tin khẩn cấp! Xin thầy 
hiệu trưởng và toàn thể ban giảng huấn của 
TTVN Văn Lang giảm nửa ổ bánh mì mỗi thứ 
bảy để dành gây quỹ tu nghiệp sư phạm cho 
tháng 8 năm 2006 vì chỉ còn khoảng 20 tuần nữa 
thôi.  Báo khẩn.   (Cô Mỹ) 
 
Thầy Duy:   BBT chờ phần nhắn tin của thầy 
thật là mỏi mòn, còn hơn trời hạn trông mưa nữa.  
Khi nhận được rồi thì chỉ có nước… để dành cho 
báo tới thôi, thầy Duy ơi!  (BBT) 

 

• XÐDT=Xin Được Dấu Tên 
 

 


