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CẦN HỌC NGOẠI NGỮ  

 

Một con mèo nằm rình chuột. Lũ chuột 

biết tỏng mèo đang rình nên cứ nằm im 

không chịu ra khỏi hang. Mèo rướn cổ 

lên trời rồi sủa "Gâu... gâu... " mấy 

tiếng. Lũ chuột thấy vậy nghĩ mèo đã bị 

chó đuổi đi nên kéo ra kiếm ăn. Mèo lập 

tức vồ lấy và chén no nê. Vừa ăn, mèo 

vừa gật gù tâm đắc: ‘’Đúng là biết ngoại 

ngữ có hơn, cần học ngoại ngữ’’ 

 

ANH EM 

Một bà danh giá mời thầy thuốc thú y đến chữa bệnh cho con 

mèo cái của bà bị ốm. Bác sĩ thú y khám cho con mèo và bảo bà 

chủ rằng con mèo có thai.  

- Vô lý - Bà chủ nói - Nó không hề gần một con mèo đực nào 

cả. 

Ðúng lúc ấy một con mèo to đi vào phòng. 

- Thế con này thì sao? - Bác sĩ hỏi. 

- Ông đừng nghĩ bậy - Bà chủ nói - Ðó là anh của nó. 

TRAINING 

Anh Mão ở Quy Nhơn là một người rất thích mèo, đầu năm mới vừa tậu bộ sô-pha, 

con mèo đã nhảy lên cào nát mặt ghế. Vì rất yêu mèo nên anh Mão quyết tâm dạy nó. 

Đầu tiên mỗi lần thấy con mèo định cào ghế là anh bế nó ném ra ngoài cửa. Anh Mão 



muốn dạy nó một bài học, nếu cào ghế sẽ bị đuổi ra ngoài. Con mèo thuộc bài khá 

nhanh, từ sau đợt “Training” đó, mỗi lần muốn ra ngoài nó đều cào vào ghế sô-pha. 

XÔNG ĐẤT 

Một giọng đàn ông hoảng hốt gọi đến sở cảnh sát đêm giao thừa:  

- Xin báo cho 113 gấp. Tôi ở số nhà Căn hộ của tôi vừa bị kẻ gian bẻ khoá, chúng đã 

lấy sạch tiền, vàng?  

- Ông và gia đình bình tĩnh và cố giữ nguyên hiện trường. Chúng tôi sẽ đến ngay..  

- Ấy, từ từ cũng được, qua mồng 3 các ông hãy đến, nhà tôi vẫn kiêng người lạ xông 

đất.  

CHỈ ĐƯỜNG 

Đêm 30, cảnh sát trực nhận được cú điện thoại của một người đàn ông say rượu:  

- Xin các ông đến gấp, chỉ đường hoặc đưa tôi về nhà. Tôi không còn biết phương 

hướng!  

- Nhưng ông đang ở đâu?  

- Tôi chỉ còn biết mình đang đi trên một con đường.  

- Đường số mấy, ông thử cố nhớ xem con đường ấy có đặc điểm gì?  

- Không rõ là đường số bao nhiêu, nhưng con đường này tôi thấy lạ lắm, nó được lát 

bằng ngói. 

NHẮC KHÉO 

Khách tới nhà cu Tý chúc Tết, Tý ra đón khách: 

- Năm mới cháu chúc bác sức khỏe dồi dào, vui vẻ quanh năm ạ! 

- Cảm ơn cháu. Thế bố mẹ cháu có ở nhà không? 

- Dạ không ạ, bố mẹ cháu đi chúc Tết rồi, chỉ còn cháu với con lợn đất này ở nhà thôi 

ạ!  

VỢ VÀ CHUYẾN TÀU TẾT 

 

Ga SàiGòn một ngày giáp Tết. Một người đàn ông vào sân ga đón vợ và nhận được 

thông báo của nhà ga là tàu sẽ về chậm so với quy định một giờ đồng hồ. Mọi người 

xung quanh đều thở dài ngán ngẩm trước cảnh tàu Tết. Riêng người đàn ông vô cùng 

bình thản nói: 

- Chẳng có gì là lạ cả vì vợ tôi cũng có mặt trên chuyến tàu đó mà. 
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