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Trần Thị Thu Thủy tên thật Trần Thị Thơ, trú tại thôn Tám, Trảng Tranh, Tỉnh Thừa Thiên. Thuở thiếu thời, trí tuệ 
thì thường thôi, tuy thế, tính Thủy thật thà, thủ thỉ thù thì, thỏn thà thỏn thẻn, thật thương! Tới tuổi trăng tròn, 
Thủy tròn trặn, tươi tắn, trắng trẻo, tay tròn trĩnh, tóc thơm thơm, thật tuyệt! Thủy tuyệt trần, tôi tả thì thô thiển. 
Thôi thì tàm tạm thế. 
Trai tráng trong thôn Tám, từ trai tơ tới tuổi tứ tuần, từ tuổi tứ tuần tới tuổi thất thập, thoạt trông thấy Thủy, tất 
thảy tấm tắc trầm trồ: 
“Trời! Trắng tựa tuyết!” 
“Thon thả thế!” 
“Tóc thật thướt tha!” 
“Ti to thế! Tròn thế!” 
“Tác tuyệt! Tuyệt tác 
 
Trai tơ thổn thức, tứ tuần tơ tưởng, thất thập thẫn thờ. Thấy Thủy thấp thoáng, tất thảy táo tác, thập thà thập thò, 
thật tội. Tứ tuần thách trai tơ: tán thắng Thủy thì thua tam trâu. Thất thập thách tứ tuần: tán thắng Thủy thì thua 
tám thúng tiền. Thách thì thách thế thôi, thua Thủy tất tần tật. Thủy tựa thần tiên, trai tráng trong thôn thì thô 
thiển, tiền tài trắng trơn, thân thế thấp tè, thế thì tán tới trăm tuổi! 
 
Tiếng tăm Thủy truyền trong toàn tỉnh.Thư từ tới tấp tới tay Thủy. Thư thì thủ thỉ tâm tình. Thư thì tranh thủ trình 
thêm thân thế, tiền tài. Thư thì than thở tức tưởi. Thư thì thêm thơ, thêm tranh, trang trí thật trang trọng... Trong 
tám tháng trên tám trăm thư, thật thế! 
 
Trai tráng trong tỉnh tìm tới tán tỉnh Thủy tới trăm thằng. Tám thằng thân tôi: Thằng Thịnh, thằng Tân, thằng 
Thuận, thằng Tạo, thằng Toàn, thằng Trung, thằng Tiến, thằng Tuấn, tán tỉnh tài thế, tí ta tí tởn tới tán Thủy, tốn 
tiền trăm tiền triệu, tiêu tiền tới trắng tay, thua tiếp tục thua. Tám thằng thất thểu tìm tới tôi than thở: 
“Thôi! Tiền thế, tài thế, tập tễnh tới tán Thủy thêm thiệt thòi.” 
 
Tôi thích Thủy, tuy thế tôi tỉnh táo tự thấy: trí tuệ tôi tầm thường, tiền tài thiếu thốn, thân thế tiếng thì to, thực tình 
thanh thế tổ tiên thôi, thân thế tôi thấp tẹt. Tôi trù tính: thư từ tán tỉnh, trật! Tiền tài: trật! Thân thế: trật. Tổ tiên ta 
từng truyền tụng: tham thì thâm. Thư từ, thân thế, tiền tài... trật trật trật! Thua thua thua! Thủy thích tinh tế, trung 
thực, thật thà, thế thôi. Tôi tính toán thật tình tiết: từ thị trấn Tân Tiến tận tụy tới thôn Tám tìm Thủy tâm tình, từ 
từ, từ từ, tránh trắng trợn, tránh thô thiển, thỉnh thoảng thêm tí tranh, thêm tí thơ tặng Thủy, trời thương trời trợ 
thủ thì tất thành. Trời thương tôi thật. Tới thôn Tám, thấy Thủy trơ trọi, thui thủi trên thềm, tôi thích thú thấy tôi 
tính toán trúng. 
 
Tôi trấn tĩnh, từ từ tiến tới tận thềm, thì thầm: 
“Thủy! Tôi tên Trí, Trần Trọng Trí, thầy thuốc Tây...” 
“Trần Trọng Trí!”, Thủy trầm trồ, “Thầy thuốc trị tim, trị thận, trị toàn thân thể, tiếng tăm truyền tám tỉnh! Trời, trẻ 
thế! Trẻ thế!” Thủy tấm ta tấm tắc. 
 
Tôi trùng tên thầy Trí, thầy thuốc thiên tài trên tỉnh. Thủy tưởng thế, thật trúng tủ, trời toàn thương tôi! Thấy tình 
thế thật thuận tiện, tôi tiếp tục thủ thỉ: 
“Thủy, tôi trốn thầy, trốn thủ trưởng, trốn tránh tất thảy, từ thị trấn Tân Tiến tới tìm Thủy!” 
Thủy trao tôi tách trà, thẹn thùng: 
“Thủy thật tầm thường, tìm Thủy thật trớ trêu...”  
Tôi tíu tít: 
“Thủy! Thủy! Thủy tránh tự ti. Thủy thật tuyệt trần, tiếng thơm truyền từ tỉnh 
Thanh tới tỉnh Thừa Thiên, thật thế!” 
“Thầy Trí tưởng thế thôi...”, tiếng Thủy trong trẻo, thánh thót. 
 
Tôi thủng thẳng tán tỉnh, thầm thầm thì thì, tu từ thật tốt, thỉnh thoảng thêm tí thán từ. Thấy Thủy thinh thích, tôi 
tấn tới, thả từng tiếng thật tha thiết:“Tháng tư, tôi trông thấy Thủy tha thướt trong thị trấn. Tôi thảng thốt: “Trời, 
tiên từ trên trời tới thị trấn!” Từ tháng tư tới tháng tám, tối tối tôi thao thức, trằn trọc. Tâm thần tôi trục trặc, thân 
thể tiều tụy. Tưởng tượng thấy Thủy trẻ trung, tươi tắn, tôi thổn thức: Thiếu thủ trưởng thì thảnh thơi, thiếu trời 
thì tổn thọ, thiếu Thủy thì tắc thở! Thủy! Trái tim tôi tràn trề tình thương Thủy. 



 
Tôi tìm tới Thủy trao trọn trái tim thật thà, trái tim trong trắng, trái tim thân thương, trái tim trẻ trung, trái tim trung 
thực... Tôi thề, tôi trao trọn!” Thấy tôi thề thốt thật tha thiết, thật tận tình, Thủy thấy thương thương, thẹn 
thò túm tóc thỏn thẻn: 
“Thôi thôi, Trí thôi thề thốt...” 
 
Thủy tin tôi, thật tuyệt! Thế thì tôi toàn trúng tủ, thật tuyệt! Tôi từ thủ thỉ tâm tình tiến tới thề thốt trầm trọng, toàn 
từ to tát: 
“Thủy tin tôi, thương tôi thì tôi thôi thề thốt. Thủy thiếu tin tưởng thì tôi tiếp tục thề. Tôi thương Thủy, tha thiết trao 
trọn tình tôi tới Thủy. Thủy tuyệt tình tôi thì tôi tự tử. Tôi theo Thủy tới trăm tuổi, tôi tuyệt tình Thủy thì tôi tắc tử!” 
“Trí!”, Thủy thổn thức, “Thủy tin Trí, thương Trí...” 
Tôi trúng to, trúng to! Trăng tròn tháng tám thấp thoáng trong tre, trời thu tươi tốt, tiếng thu thánh thót. Tôi tấn tới 
tìm tay Thủy. Tay Thủy trong tay tôi. 
“Thủy... Trí thương Thủy, thương tới tận tim...”, tôi thì thầm, từ từ thơm tay Thủy. 
Thủy thẽ thọt từng tiếng, từng tiếng thật thương: 
“Tính Thủy thật thà, thương thì thương thật. Trí tâm tình thế, Thủy tin. Tất thảy tình thương, Thủy trao trọn. Thủy 
tin: tình ta thắm thiết!” 
 
Trời tối, Thủy tin tưởng trao thân. Tôi thơm tay Thủy, thơm tóc Thủy, thơm tới tận tai, thơm thơm thơm thơm. 
Thủy thất thần túm tay tôi, thét: 
“Thôi, Trí! Trí thương Thủy thì thương từ từ. Tình ta tránh trần tục. Trí...thụt tay!” 
Trí tôi, tên trác táng, tha Thủy thì thua thiệt, tốn tiền tàu từ thị trấn Tân Tiến tới thôn Tám. Thành thử tôi tiếp tục 
trổ tài tán tỉnh. Tôi thủ thỉ tâm tình: 
“Thủy thương Trí thì thương thật tình. Thủy trao trọn tình thì Trí trân trọng. Thủy thủ thế, trốn tránh, thiết tưởng 
thiếu tin tưởng Trí.” 
Thủy thật thà tin tôi, thả tấm thân trinh trắng tùy tôi thao túng. Thân thể Thủy trắng trẻo, thơm tho. *** 
Tôi tả thế thôi, tả thêm thì thô tục, tùy toàn thể tưởng tượng.... 
 
 
 
Con rùa bé xíu đứng ở gốc một cây to cao. Nó nhìn lên, miệng thở dài rồi bắt đầu leo lên cây. Leo mãi, leo mãi cả 
tiếng mới tới một cành cao chót vót. Nó bò ra tận đầu cành rồi dang hết bốn chân ra phóng xuống đất. Bốn chân 
đập lên đập xuống lia lịa như đang tập bay. Nhưng than ôi! Nó rơi cái bịch xuống đống lá rụng ở gốc cây.  
Tuy rất đau nhưng nó lại bò tới gốc cây, nhìn lên, miệng thở dài rồi lại bắt đầu leo lên. Một tiếng sau, nó lại tới 
cành cao chót vót đó. Nó lại bò ra tận đầu cành rồi dang hết bốn chân ra phóng xuống đất. Bốn chân nó lại đập 
lên đập xuống lia lịa. Rồi nó lại rớt xuống như những lần trước. Và nó lại bò tới gốc cây, nhìn lên, miệng thở dài.  
Rồi cứ thế, cứ thế... 
Nhìn cảnh đó từ đầu tới cuối. Hai vợ chồng nhà chim nói với nhau: 
-   Anh à, em nghĩ đã tới lúc mình nên nói sự thật cho nó biết, nó chỉ là con nuôi của chúng mình thôi nghe anh!  
 
 
Hai con ruồi đậu trên một đống phân.  
Một con bỗng đánh rắm.  
Con kia bất bình:  
-   Mày tởm quá đi! Không thấy là tao đang ăn hay sao? 
 
 
 
Tại 1 quán bún mắm.  Chàng (giận dữ): 
-    Này cô chủ quán, sao trong tô bún của tui có cọng lông thế này. Đổi tô khác mau đi. 
Nàng (liếc yêu chàng): 
-    Sao tự nhiên hôm nay anh khó tính thế nhỉ? Tối hôm qua úp mặt vào cả đống lông thế mà có phàn nàn tiếng 
nào đâu. Bây giờ chỉ có 1 cọng mà nhăn nhó? 
Chàng (nghiêm mặt): 
-   Không phải đâu em, tính anh rất rõ ràng. Nếu tối hôm qua trong ấy mà có cọng bún là không được với anh 
đâu. Cái nào ra cái đó...!!! 
 



Tục xưa, tên xấu thì dễ nuôi. Nhà nọ có 4 người con trai được đặt tên là Cút, Cu, Thiến và Ðớp. 
 Một hôm, ông bố đi vắng thì có ông bạn đến chơi. Người vợ thay mặt chồng tiếp đón ân cân, người bạn cũng vui 
lắm. Ðến bữa än, người vợ bảo thằng út :  
-     Dọn cơm cho bác, Ðớp !  
Người bạn hơi phật lòng, ăn qua loa vài chén rồi đứng dậy. Người vợ bảo đứa thứ hai : 
 -    Múc nước cho bác rửa, Cu !  
Lần này ông bạn giận tím mặt, liền chào ra về. Người vợ ngớ người ra, không hiểu làm sao cả, bèn bảo thằng 
con lớn :  
-     Dắt xe cho bác. Cút! 
Đến lúc này ông bạn không nhịn được, vừa đi vừa nói lầm bầm gì nghe không rõ, người vợ tưởng ông khách cần 
người đưa ra khỏi cổng làng bèn sai thằng thứ ba: 
-     Đưa bác ra cổng..Thiến. 
 
 
Ở một vung quê nọ, cô gái có vườn rau được chăm bón rất kỹ nhưng rau không lớn đc. Cô bị thua lỗ liên tiếp 
mấy vụ mùa. Cô gái thấy mảnh vườn của bác hàng xóm rất tốt tươi, đặc biệt là những cây cà chua chín đỏ. Cô 
gái đến gặp xin học hỏi kinh nghiệm. Bác nông dân liền mách nước: 
- Bí quyết trồng cà chua của bác rất đơn giản, cứ khi nào mót đái. Bác liền ra vườn vạch chim đái. Cà chua nhìn 
thấy ngượng quá thế là chín đỏ. Cháu áp dụng xem. 
Một thời gian sau bác nông dân gặp lại cô gái. Bác hỏi thăm tình hình canh tác rau của cô, đặc biệt là cà chua có 
chín đỏ kô. Cô gái phấn khởi khoe: 
- Cháu áp dựng cách của bác, khi nào mót đái đều ra vườn. Cà chua thì không chín đỏ mấy nhưng dưa chuột và 
mườp cháu trồng thì to nhất vùng đấy. 
 
 
Trong một cuộc triển lãm tranh, người xem thấy có ba bức tranh vẽ nội dung khác nhau nhưng có một tên chung: 
Bức tranh thứ nhất vẽ một chiếc bánh mì bị nướng cháy đen 
Bức tranh thứ hai vẽ một đạo quân bị xa vảo bẫy khục kích, thiệt hại nặng nề 
Bức tranh thứ ba vẽ một phụ nữ đang mang thai 
Cả ba bức tranh có một cái tên chung RÚT KHÔNG KỊP. 
  
  
Có 7 hoa hậu được vào phần vấn đáp, hoa hậu nào có câu trả lời xét  ra hay nhất sẽ được ban Giám Khảo trao 
Vương miện Hoa Hậu Hoàn Vũ. Câu hỏi được đặt ra là “Trong nước cô, người ta hình dung thế nào về "cái của 
quý" ấy của đàn ông ? Xin giải thích lý do tại sao có sự hình dung đó?” 
Trả lời:  
Hoa hậu Mỹ:  
“Oeo, tôi có thể nói rằng cái đó giống như một người đàn ông lịch sự. Bởi vì nó đứng dậy chào mỗi lần thấy một 
người đàn bà!”  
Hoa hậu Tây Ban Nha:  
“Trong xứ tôi, cái đó được so sánh như con bò mộng trong các cuộc giác đấu bởi vì nó rất hùng hổ khi cửa 
chuồng mở ra !”  
Hoa hậu Anh Quốc:  
“Chúng tôi thấy "Cái ấy" của đàn ông giống như các nghệ sĩ diễn kịch Shakespeare bởi vì sau mỗi lần trình diễn 
thì nó khóc sướt mướt.”  
Hoa hậu Iran:  
“Tôi thấy nó như những tên trộm vì nó luôn luôn đi bằng cửa sau!” 
Hoa hậu Ấn Độ :  
“Còn tôi, thì nó giống y như những người lao động bởi vì nó làm việc cả ngày đêm!” 
Hoa hậu Phi Luật Tân :  
“Ái dà, khó nói quá hi hi....Cái đó của đàn ông ...trong nước tôi được coi như là chismis ...”  Thấy mọi người có vẻ 
không hiểu, cô ta tiếp: “Ồ, xin lỗi, chữ ấy tiếng Phi Luật Tân có nghĩa là "chuyện gẫu truyền miệng". (Mọi người 
càng ngơ ngác) bởi vì nó được chuyền từ miệng người này qua người khác...!!!”  
Hoa hậu VN Xã Hội Chủ Nghĩa:  
“Ối giời ơi ! Cái đó nó giống như "Bác Hồ" đầu lơ thơ vài sợi tóc, có lúc cứng, có lúc mềm, có lúc đi cửa trước, có 
lúc đi cửa sau, có lúc đánh nhanh, có lúc đánh chậm, đột chiến đột thắng...chiến thắng rồi thì xìu như cái lốp!” 
 
 


