
Cười ĐAU KHỔ

1. LẦM LẪN

Một cô gái thổn thức:
– Thưa cha, con đã phạm tội.
– Con đã phạm tội gì?
– Thưa cha, tội kiêu ngạo. Mỗi ngày cả chục lần, con cứ soi gương và tự nhủ mình xinh
đẹp.

Cha xứ nhìn kỹ khuôn mặt cô gái rồi vui vẻ bảo:
– Ồ, không phải là tội kiêu ngạo đâu. Con chỉ lầm lẫn thôi.

2. KIỆN

Một cô gái đến gặp cha xứ:
– Thưa cha, con có nên kiện người ta về tội sỉ nhục không?

– Sỉ nhục thế nào?
– Người ta chửi con mặt xấu như mặt hà mã.
– Chửi như thế ai mà chịu nổi! Nhưng mà người ta chửi con khi nào?
– Dạ, hồi năm ngoái.

– Chúa ơi, từ năm ngoái sao đến bây giờ mới đòi kiện?
– Dạ… tại…
– Tại sao?
– Hôm qua con vào sở thú mới biết mặt hà mã.
– Lạy Chúa tôi!

3. THÔNG CÔNG

Một anh chàng nọ vì quá mê cá độ bóng đá nên sáng Chúa Nhật nào cũng không thể dậy
đi lễ. Anh chàng chỉ nằm khoèo trên giường, mở radio “nghe” lễ. Sau khi chết, anh ta gặp
thánh Phêrô. Ngài duyệt hồ sơ xong liền phán:
– Nhà ngươi ở dưới trần gian, làm biếng đi lễ Chúa Nhật. Xuống hỏa ngục ngay tức khắc.
– Thưa ngài, thật oan cho con lắm. Sáng Chúa Nhật nào con cũng mở radio nghe lễ để
thông công cùng Hội Thánh mà.

– Vậy thì ta cho ngươi cái radio này. Mang xuống dưới hỏa ngục mà “nghe” rồi thông
công với Thiên Đàng.
– Hả! Chết con rồi, thánh Phêrô ơi!

4. VIẾT TỘI

Cha xứ kia giảng Cựu Ước về chiếc thang Giacóp. Mấy ngày sau, một giáo dân nói với
ngài là anh ta vừa ngủ mơ về câu chuyện đó.



Cha xứ hỏi:
– Con mơ thấy gì?
– Con mơ thấy chiếc thang lên tới tận tầng mây. Ở dưới chân thang có rất nhiều phấn, và
mỗi người phải lấy phấn viết hết các tội mình đã phạm lên từng bậc thang đó thì mới
lên được.

– Hay lắm, hay lắm. Rồi con thấy gì nữa?
– Con thấy con leo lên, nhưng chưa được bao xa thì thấy có người leo xuống.
– Ai vậy?
– Cha chứ ai!

– Tôi à? Tôi leo xuống làm gì?
– Để… lấy thêm phấn.
– Giêsu Ma…!

(lượm)


