
 

 

 

 

Ông lão 80 tuổi ngồi trên chiếc ghế sô-pha cùng người 

con trai trí thức 45 tuổi. Đột nhiên có tiếng một con quạ 

gõ gõ cái mỏ vào ô của sổ của căn nhà.  

Hãy quan tâm, ân cần...  

Người cha già hỏi con trai: “Cái gì vậy?”.  

Người con trai trả lời: “Một con quạ”.  

Vài phút trôi qua, người cha lại hỏi con trai: “Cái gì 

vậy?”. 

  

Người con trả lời: “Cha, con đã nói với cha rồi. Đó là một 

con quạ”.  

Một lúc nữa lại trôi đi, người cha già lại hỏi: “Cái gì 

thế?”. 

  

Đến lúc này, có chút bực dọc, khó chịu trong giọng điệu 

của người con trai khi anh ta trả lời cha: “Đó là một con 

quạ, một con quạ”.  

Một lúc lâu sau, người cha lại hỏi con trai cũng vẫn câu 

hỏi “cái gì thế?”.  

Lần này người con trai thực sự tức giận hét vào mặt 

người cha già mà rằng: “Tại sao cha cứ hỏi đi hỏi lại con 

cùng một câu hỏi thế hả? Con đã nói bao nhiêu lần rồi, 

đó chỉ là một con quạ. Cha không hiểu hả?”.  

Thoáng chút ngần ngừ, người cha đi vào phòng mình, 

mang ra một cuốn nhật kí đã cũ nát. Cuốn sổ ông giữ gìn 

kể từ khi người con trai ra đời. Mở một trang, người 

cha đưa cho cậu con trai đọc. Khi người con trai đón lấy, 

anh ta thấy những dòng chữ được viết trong nhật kí như 

sau: 

  

“Hôm nay, đứa con trai bé bỏng 3 tuổi ngồi cùng tôi trên 

chiếc ghế sô-pha. Khi một con quạ đậu trên cửa sổ, con 

trai đã hỏi tôi 23 lần rằng đó là cái gì, và tôi cũng đã trả 

lời 23 lần rằng đó là một con quạ. Tôi nựng con mỗi lần 

nó hỏi tôi cùng một câu hỏi, lặp đi lặp lại 23 lần. Tôi 

không hề cảm thấy khó chịu, mà trái lại, càng yêu 

thương đứa con ngây thơ bé bỏng này hơn”…  

Khi cha mẹ bạn trở nên già cả, đừng chối bỏ và coi họ 

như một gánh nặng. Hãy nói với họ bằng những từ ngữ 

lịch sự, tử tế, kính trọng, và khiêm tốn. Hãy quan tâm, ân 

cần với họ. Bởi chính họ đã nuôi nấng bạn từ tấm bé, luôn 

thể hiện tình yêu vị tha, lớn lao đối với bạn, không quản 

ngại nắng mưa, bão tố, cho bạn có được ngày hôm nay. 

 

CHUYỆN VUI NĂM DẦN 

SỐ CỌP VỒ 
 

Hai vợ chồng trẻ. Cô vợ rất mê tướng số và bói toán, ông 

chồng thì ghét cay đắng. Ông thường nói với vợ một câu 

mà những người không tin Bói toán thì thường cũng đều 

có một luận điệu giống nhau là: “Thầy Bói nói láo ăn Tiền. 

Tin mấy chả, bán thóc giống mà ăn!”. 

 

Nói thế. Nhưng vì tò mò. Một hôm, ông cũng theo vợ tới 

để coi “thằng cha” thầy Bói hắn nói cái gì.  

Vừa mới đối diện với ông chồng có một phút, cha thầy bói 

phang ngay một câu: 

- Chết cha! Ông anh có số bị Cọp vồ đấy! Tuổi Sửu, trong 

năm nay thể nào cũng bị Cọp vồ, nhưng may cho ông anh 

là không chết, chỉ bị thương nặng vô nhà Thương thôi. 

Phải cẩn thận nhé! 

 

Ông này nghĩ thầm: Mẹ cha thằng này nó có khùng 

không chứ? Nhà mình ở giữa trung tâm thành phố Bô-Sa, 

Little Sài-Gòn. Cọp đâu có mà vồ. Mà mình thì có đi săn 

bắn con mẹ gì đâu mà nó dám nói là mình sẽ bị Cọp vồ 

trong năm nay.  

Về nhà, ông hớn hở và cố tình chọc tức vợ. 

- Em à! Anh thấy cha thầy Bói của em bói hay quá! Hắn 

nói là anh sẽ bị Cọp vồ trong năm nay. Chắc anh phải 

siêng đi sở thú để may ra con Cọp trong sở Thú có ngày 

nó có bữa dinner no nê em hả? 

 

Vừa nói ông vừa ôm bụng cười, nhảy nhổm lên chiếc ghế 

Sofa, tay ông đụng phải bức tranh “Song Hổ” thật lớn treo 

trên tường, bức tranh rớt xuống ngay đầu ông, máu phun 

tung tóe, phải chở vô nhà Thương cấp cứu. 

 

Nằm trên giường bệnh trong nhà Thương, ông dịu dàng 

và ôn tồn nói với vợ: 

- Ông thầy này nói linh thiệt em ạ!!!!!    

 

HAI NGƯỜI HÀNG XÓM 
 

Nhà ông bà Trung ở giữa, hàng xóm phía bên phải là ông 

bà Dần (Cọp), bên trái là ông bà Tý nhoi. Ông bà Dần là 

hàng xóm thân thuộc, hai bên luôn qua lại, ăn uống, 

nhậu nhẹt. Ngược lại, ông bà Tý Nhoi thì đối xử với ông 

bà Trung như kẻ thù nghịch, gặp nhau là quay mặt đi chỗ 

khác. 

Một hôm, chị Trung bị đụng xe, bị thương nặng phải vào 

nhà Thương. Bà con hàng xóm đến thăm hỏi và chia 

buồn, ông bà Dần cũng đến thăm và than thở với bà con 

đồng hương: 

- Thiệt tội nghiệp cho anh chị ấy! Ăn ở hiền lành, tử tế thế 

mà cứ bị Chúa thử thách hoài!    

 

Ông bà Tý thì thủ thỉ với hàng xóm. 

Con mẹ Trung là thứ vô Đạo, nhà thờ nhà thánh chẳng 

bao giờ thấy đi, cũng chẳng bao giờ thấy vợ chồng nó đến 

nhà thờ đụng tay làm một việc gì cả! Lũ vô đạo ấy, Chúa 

phạt cho đáng đời!!!!!!!  

Đức Minh 
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