NHỮNG CHUYỆN CƯỜI THẬT
Việt Nam có nhiều bán đảo nhất thế giới
Trong một cuộc thi giải địa lý quốc tế, một giám khảo hỏi một học
sinh VIệt Nam:
- Em cho biết nước nào có nhiều bán đảo nhất thế giới?
Không cần suy nghĩ em trả lời:
- Thưa, nước Việt Nam.
Ban giám khảo hết sức nhạc nhiên hỏi:
- Em có bằng chứng hay giải thích gì không?
Em thành thật trả lời:
- Thưa, ở Việt Nam có hòn đảo nào cũng đem bán hết cho ngoại bang,
vì thế Việt Nam là nước có nhiều "bán" đảo nhất ạ.
Ban giám khảo đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt:
- Hay, em trả lời rất đúng! Đây là một khám phá mới về lịch sử.

Mimosa phụ trách

Nói rằng đảng CS không làm điều gì tốt cho nhân dân là hơi quá.
Đây là một số việc tốt thực sự, cần ghi nhận.
- 1956 - Không tiếp tục Cải cách Ruộng đất
- 1979 - Không tiếp tục Hợp tác hóa Nông nghiệp
- 1986 - Không tiếp tục Bao cấp
- 1989 - Không tiếp tục chiếm Cămpuchia
- 1990 - Không tiếp tục cưỡng chiếm vàng bạc tài sản của dân ("đánh tư
sản")
- 2015 - Không tiếp tục Quả đấm thép Tập đoàn Nhà nước
- 2017 - Có thể... bỏ loa phường (cần bỏ luôn loa quốc gia là Tuyên giáo)
Theo như sách chưởng thì có thể coi là đã "đạt tới cảnh giới vô kiếm thắng
hữu kiếm" nghĩa là hễ thôi không làm một điều gì đó thì tức là đã làm một
điều tốt vậy.
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Bố ơi !
Có 2 vợ chồng sinh được 1 đứa con trai rất kháu khỉnh. Tuy nhiên
đến tận 2 tuổi nó vẫn chưa biết nói.
Dù cả nhà cố gắng tập nói nhưng thằng bé cũng chỉ kêu vài tiếng ú ớ.
Rồi đến năm 3 tuổi.. rồi 4 tuổi... nó vẫn chẳng nói được câu nào.
Phải đến lần sinh nhật thứ 5 thằng bé mới nói được 1 câu: "Ông
Ngoại"!.
Khỏi phải nói cả gia đình sướng đến phát điên, mở tiệc ăn mừng tưng
bừng. Nhưng đến ngày hôm sau thì ông ngoại thằng bé qua đời...
Thế rồi nó lại rơi vào im lặng suốt 1 tháng.
Sau 1 tháng đó thằng bé lại bật ra được 1 câu nữa: "Bà Ngoại".
Sáng hôm sau bà ngoại thằng bé qua đời.
Rồi nó lại rơi vào im lặng. Cả nhà bắt đầu thấy lo sợ...
Thế rồi ngày đó cũng đến, thằng bé cất tiếng gọi: “Bố ơi!”.
Người bố buồn chán, ăn một bữa cơm ngon cuối cùng trong đời rồi
lên giường nằm chờ trời sáng, đợi cái chết. Đợi lâu quá ông ta ngủ
quên mất.
Sáng sớm hôm sau ông ta bị đánh thức bởi tiếng kêu khóc thảm thiết
từ bên nhà hàng xóm.
Ông hàng xóm đã qua đời
4

Khi tổng thống về làm dân thường.
Nỗi Sầu này không phải của Riêng ai !(st) — with Mây Trắng.

Nguyên Thủy

Gửi Lên: Lê-Thụy-Chi
Ngày 03/03/4896 (30/03/2017)
www.vietnamvanhien.net

5

