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Những mẩu chuyện Tầu lượm lặt trong các sách báo. 

 
Dương đình Hỷ 

 

1- Trâu ăn cỏ . 

Thầy dạy học trò tiểu học học vẽ. Tiểu Anh vẽ một gian phòng, tiểu Hoa vẽ 

một cái cây, tiểu Hồng vẽ một con mèo; tiểu Minh nộp cho thầy một tờ giấy 

trắng. Thầy chỉ tờ giấy trắng hỏi tiểu Minh : 

-Tiểu Minh sao không vẽ gì cả, lại nộp giấy trắng ? 

-Thưa thầy con có vẽ ạ, con vẽ một con trâu ăn cỏ. 

-Cỏ ở đâu ? 

-Cỏ bị trâu ăn hết rồi. 

-Còn trâu ở đâu ? 

-Trâu đã đi chỗ khác tìm cỏ rồi ! 

 

2- Thử nghiệm từng que . 

Bố muốn hút thuốc, nhưng hết diêm. Ông kêu con là tiểu Thông đi mua 

một hộp diêm. Ông dặn con : 

-Đây là 5 đồng, con đi mua cho bố một hộp diêm. Hãy xem cho kỹ, mỗi 

que phải cháy tốt. 

Sau một lúc tiểu Thông chạy về nhà, đưa cho bố cái hộp. Bố rất cao hứng, 

nhưng mở ra chẳng thấy que diêm nào cả. Bố hỏi con : 

-Tiểu Thông ! Khi mua diêm con có xem kỹ không ? Làm sao một que 

cũng không có trong hộp ? 

-Bố, lúc mua diêm con xem rất kỹ, hơn nữa que nào cũng thử qua, các que 

diêm đều cháy tốt ! 

 

3- Sợ  vợ . 

Có 3 người rảnh rỗi cùng nói phét là không sợ vợ. 
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Người thứ nhất nói : 

-Nhà tôi rất dân chủ, ai nói đúng thì người kia theo. Có lúc tôi theo ý vợ, có 

lúc vợ theo ý tôi. Nếu ý của tôi và ý của vợ khác nhau, tôi theo ý của vợ. Nếu 

ý của tôi và của vợ  tương đồng thì vợ theo ý của tôi. 

Người thứ 2 nói : 

-Nhà tôi rất bình đẳng. Việc nhà do tôi và vợ phân công hợp tác. Tôi lo 

phòng khách và nhà bếp. Vợ lo chăm sóc tôi và các con. 

Người thứ 3 nói : 

-Nhà tôi không giống như nhà các bác. Nhà tôi chẳng dân chủ, cũng chẳng 

bình đẳng. Tôi rất độc tài. Trong nhà việc lớn do tôi lo, việc nhỏ thì vợ lo. 

Nhưng lấy nhau đã 20 năm rồi mà không có chuyện lớn nào cả ! 

 

4- Tôi cũng không biết !? 

Huấn luyện viên khúc côn cầu, khi nghe tiểu Lý : người chơi giỏi nhất bị 

đuổi học thì rất tức giận. Ông đi kiếm hiệu trưởng hỏi vì sao đuổi học tiểu Lý. 

Hiệu trưởng mang bài thi của tiểu Lý ra. Ông nói : 

-Có 5 câu hỏi thì 4 câu của tiểu Lý giống trò bên cạnh. 

-Hiệu trưởng ! Sao ông biết tiểu Lý chép bài trò bên cạnh, nhỡ ngược lại thì 

sao ? Còn nữa, nếu câu thứ 5 không giống trò bên cạnh ? 

-Ông nói đúng lắm ! Câu thứ 5 không giống. Ông xem thử mà coi. 

Trò ngồi bên cạnh tiểu Lý đáp : Tôi không biết; và tiểu Lý đáp là : Tôi 

cũng không biết. 

 

5- Say rượu . 

Có 2 gã tửu đồ vào một quán rượu, trong quán có treo một tấm gương lớn. 

2 người chén chú, chén anh nhậu đến say mèm. Một gã tửu đồ nói : 

-Nhìn kìa, 2 đứa kia giống chúng ta lúc trước chửa kìa ! 

-Người ta càng ngày càng nhiều, chúng ta đã là quá khứ rồi ! 

2 gã lại tiếp tục nhậu. Lúc đứng dậy trả tiền, một gã chỉ gương nói : 

-Chẳng cần kể quá khứ, 2 đứa kia mới tới kìa ! 
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6- Cửa sau . 

Chúng ta đều rõ các quan của quốc gia đều là những người thành thật. Một 

ngày, một nhà buôn thích đi cửa sau gập một vị quan to. Nhà buôn tặng vi 

quan một chiếc xe hơi. Vị quan nghe nhà buôn nói, rất tức giận bảo : 

-Tôi làm sao nhận lễ vật này, ông biết không, chúng tôi vì nhân dân mà 

phục vụ ! 

-Tôi đương nhiên hiểu ý ông chứ ! Xe này là tôi bán cho ông. 

-Bao nhiêu tiền ? 

-Chỉ 10 đồng thôi ! 

Vị quan nghe giá tiền này cao hứng nói : 

-Vậy sao ? Tôi mua 2 cái. 


