
Cười với Chúa 

 

AN ỦI NGƯỜI GÓA BỤA 

Vợ than với chồng: 

– Ông à, người ta đang xì xèo ông cứ hay đến chơi nhà mấy bà góa chồng đấy nhá! 
Chồng giải thích: 

– Thiên hạ nhiều chuyện quá. Tôi đi là việc bác ái đấy! 
Vợ bĩu môi: 

– Bác ái hay tình ái? 
– Lại bà nữa. Tôi thấy họ góa bụa, đơn côi, tôi noi gương Chúa Giêsu chạnh lòng thương 

đến an ủi người ta thôi. 

Vợ mỉa mai: 
– Gớm, đạo đức lắm, thánh thiện quá! Tôi chỉ sợ ông “an” thì ít mà “ủi” người ta thì nhiều! 

Chồng giãy nảy: 
– Bà đừng có vu oan giáng họa cho tôi! 

Giọng vợ đanh thép: 
– Ông có mà “oan Thị Mầu” lắm! 

– Chứ sao nữa! 
– Thế sao ông không đi an ủi mấy bà góa lưng còng, tóc bạc, mà lại cứ đi an ủi mấy con 

mẹ sồn sồn, tơ hớ hơn hớn thế hả? 

RÕ RÀNG CHÚA BA NGÔI 

Ở nhà, bà nội lớn tuổi và dân dã, cứ nói là Đức Chúa LỜI; mẹ quen miệng kêu Đức Chúa 
GIỜI (ối Giời ơi!); còn bố luôn chuẩn xác nói là dcg TRỜI. 

Cu Tèo thừa hưởng “di sản” của cả ba người. Đó là lẽ tất nhiên thôi! 
Dịp lễ Chúa Ba Ngôi, cả nhà cùng đi lễ. Khi giảng, cha hỏi: 

– Các con thiếu nhi có biết Chúa mấy ngôi không? 

Cu Tèo nhanh nhảu giơ tay, đứng phắt dậy và nói: 
– Thưa cha, Chúa có ba ngôi. 

– Con nhà ai mà giỏi quá. Nào, con kể danh xưng ba ngôi cho cả nhà thờ biết đi! 
Cu Tèo nói vanh vách: 

– Dạ, ngôi thứ nhất là Đức Chúa LỜI, ngôi thứ hai là Đức Chúa GIỜI, ngôi thứ ba là Đức 
Chúa TRỜI. 

Cả nhà thờ cười ồ. Bố mẹ ngồi dưới ngượng chín người. Bố thốt lên: “Con với cái, Trời ạ!”. 
Mẹ buột miệng than: “Ối Giời ơi, con ơi là con!”. 

 


