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Trong một chuyến hải hành vừa qua, tôi có
một người bạn đồng hành, anh THCh.,rất
vui tính. Anh nói rằng người xưa đã nói gì
thì bây giờ chúng ta phải nghe theo. Chẳng
hạn người xưa
nói "Nam Tả,
Nữ Hữu". Câu
nầy dịch ra là
đàn ông trái,
đàn bà phải.
Có nghĩa rằng
đàn bà nói gì
cũng là phải,
đàn ông nói gì
cũng là trái.
Như vậy, bất
cứ các bà nói
gì, các ông
cũng phải
nghe theo,
đừng có cãi cọ gì cho mất công. Anh Ch.
cũng kể rất nhiều chuyện tếu. Sau đây tôi
xin ghi lại bốn chuyện liên quan đến tuổi già
để quý ái hữu xem và cười chút chơi..

1. KHIÊU VŨ

Hai ông bà già nọ đi dự môt tiệc cưới. Sau
tiệc, có khiêu vũ. Bà kéo ông ra sàn nhảy,
ông miễn cưỡng ra theo. Rồi hai ông bà ôm
nhau nhảy.

Một lát, bà mùi mẫn bảo ông:

- Sao anh ôm em lỏng lẻo thế? Anh phải ôm
sát em.

Ông nghe theo, ôm bà sát hơn. Vài phút sau,
bà lại bảo ông:

- Ôm như thế nầy chưa đủ. Anh phải cọ má
anh vào má em.

Ông làm theo, cọ má ông vào má bà. Vài
phút sau, bà lại bảo ông:

- Cọ má thế chưa đủ. Anh phải cắn vào tai
em.

Nghe xong, ông thả tay ra và ù té chạy. Một
lát sau, ông chạy trở lại, thở hổn hển. Bà hỏi
ông:

- Anh chạy đi đâu vậy?

Ông đáp:

- Anh chạy đi lấy hàm
răng giả.

2. BỘ ĐỒ SINH NHẬT

Hai ông bà nọ làm lễ kỷ
niệm 50 năm thành hôn.
Con cái tổ chức rất linh
đình, có cả phần lặp lại
lời nguyền (vow
renewal), ăn tiệc và

khiêu vũ, nên bà rất hứng khởi, tự chuẩn bị
đủ mọi thứ cho buổi lễ. Sau khi tiệc tan, hai
ông bà trở vào phòng ngủ. Ông mệt mỏi
thay áo quần để đi ngủ thì thấy bà từ phòng
tắm hiện ra, õng ẹo trong "bộ đồ sinh nhật"
(birthday suit) của bà, không có một mảnh
vải trên người. Ông thở dài lắc đầu. Bà bực
tức hỏi:

- Tại sao hồi mới đám cưới, đêm động
phòng hoa chúc, ông đòi tôi mặc bộ đồ nầy
cho được, và khi thấy tôi trong bộ đồ nầy thì
ông nhảy chồm chồm như lân thấy pháo, mà
bây giờ cũng với bộ đồ nầy thì trông ông
giống như mèo mắc mưa vậy?

Ông rên rỉ trả lời:

- Hồi đó, bộ đồ của bà ủi thẳng boong, còn
bây giờ bộ đồ của bà không ủi, làm sao mà
so sánh được?

3. MÁY ÔM

Mấy ông lớn tuổi đi làm chung một sở, lúc
tạm nghỉ (break) đứng tán gẫu với nhau về
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chuyện ngủ. Có một ông than phiền về chuyện mình khó ngủ. Một ông khác tự hào
nói:

- Tôi thì khỏi lo về chuyện đó, tôi có cái
máy ôm. Tôi ôm bà xã tôi là tôi ngủ khì.

Ông khó ngủ nghe vậy, về nhà áp dụng luôn
mấy đêm nhưng không thấy hiệu nghiệm.
Ông trở lại nói cho các bạn đồng sự biết.

Vài hôm sau, mấy ông đang đứng tán gẫu
với nhau thì thấy ông khó ngủ đi qua ngoài
đường với một bà trông già hơn ông mà họ
nghĩ là vợ của ổng. Một người trong bọn
liền kêu lên:

- Máy ôm của thằng nầy quá hạn (expiration
date) rồi, hèn gì nó ngủ không được.

4. QUÁ ..Á.

Một ông sui nọ, góa vợ,  tìm đến nhà bà sui
của ông, góa chồng, để thăm. Vì đường sá
xa xuôi, ông sui phải ở lại đêm tại nhà bà
sui. Tối đến, sau khi cơm nước, chuyện vãn
xong, hai ông bà sui đi ngủ, ông sui nằm ở
đầu nhà, bà sui nằm ở cuối nhà để giữ lễ,
theo lối nam nữ thọ thọ bất tuơng thân. Đến
nửa đêm, sau khi nằm mải không ngủ được
và thấy ông sui cũng trằn trọc không yên, bà
sui bèn lên tiếng hỏi ông sui:

- Dám hỏi anh sui, chớ đường sá xa xuôi
cách trở như vậy, anh sui đi bằng cách gì mà

đến được đây?

Ông sui trịnh trọng trả lời:

- Thưa chị sui, dạ tôi đi quá..á. giang.

Im lặng một chút, rồi bà sui hỏi thêm:

- Dạ thưa anh sui, tôi xin hỏi anh sui, nếu
anh sui đi từ đầu nhà đến cuối nhà nầy thì
anh sui sẽ gọi là đi gì?

Ông sui run run trả lời:

- Dạ thưa chị sui, đi như vậy tôi sẽ gọi là
quá...cảnh (có nghĩa là vượt qua biên giới).

Sau một lúc nghe tiếng chân bước rụt rè và
tiếng va chạm nhè nhẹ vào bàn ghế, rồi kế
tiếp là một hồi im lặng. Sau đó bỗng nghe
ông sui lên tiếng nho nhỏ:

- Dạ thưa chị sui, chị sui thấy sao?

Có tiếng bà sui đáp lại hùng hồn:

- Dạ thưa anh sui, tôi thấy quá..á đã. Còn
thưa anh sui, anh sui thì sao?

Ông sui trả lời, giọng thều thào:

- Dạ thưa chị sui, tôi thấy quá...á mệt.


