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50 cách để biết mình là người gốc Mít.  

(áp dụng cho thế hệ 1.0 và 1.5)       Không biết tên tác giả   

Do Elisabeth Cẩm Vân JJR 65 giới thiệu  
 

1. Là học trò giỏi điểm cao trong lớp.  
2. Môn học chính là: Y Khoa, Kỹ Thuật hay Kế Toán.  
3. Có nhiều bằng Ðại Học, hay ít nhất một bằng.  
4. Nếu học nhạc sẽ học piano.  
5. Bàn ăn ở nhà phủ bằng tấm nhựa.  
6. Bếp ở nhà bọc bằng giấy nhôm.  
7. Bếp núc lúc nào cũng dính mỡ.  
8. Ðánh trứng bằng đũa.  
9. Ðể giầy ngoài cửa.  
10. Máy rửa chén dùng để đựng bát đĩa.  
11. Nhà lúc nào cũng có bình thuỷ trữ nước nóng.  
12. Ðun nước sôi để nguội để dành uống.  
13. Ăn trong bếp để tránh làm dơ bàn ăn.  
14. Nấu ăn không đo, mà lường bằng mắt.  
15. Ðể dành túi đựng grocery để bỏ rác.  
16. Nấu cơm bằng nồi điện.  
17. Xào bằng chảo.  
18. Dành nhau trả tiền trong tiệm ăn.  
19. Vo gạo ít nhất là hai lần trước khi nấu cơm.  
20. Húp canh sùm sụp.  
21. Không sấy khô áo quần trong máy mà phơi.  
22. Ủi lấy quần áo của mình.  
23. Thích cháo tiều mìn tản (hột vịt vạn niên).  
24. Nấu lấy cơm ăn dù ghét vào bếp.  
25. Dùng credit card nhưng cuối tháng thanh toán hết.  
26. Cất hết tiền vào một trương mục tiết kiệm.  
27. Mua thiệp giáng sinh sau mùa để được bớt nửa tiền, dành sài cho năm tới.  
28. Rửa bát bằng tay vẫn chỉ dùng nước lạnh.  
29. Cố ăn để khỏi vứt đồ thừa.  
30. Dùng hộp nhựa margarine để trữ đồ ăn trong tủ lạnh.  
31. Mua giấy đi cầu thật nhiều lúc sale để dành.  
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32. Sưu tập lọ shampoo nhỏ của khách sạn khi đi du lịch.  
33. Mang theo đồ ăn lên xe mặc dù chỉ lái một chặng ngắn.  
34. Lấy bao nylon ở siêu thị bọc đồ ăn để dành trong tủ lạnh.  
35. Dùng bịch đường lấy Second Cup khi uống cà phê.  
36. Nhả xương ra bàn trong tiệm ăn ở phố Tầu.  
37. Ông Bố nghĩ mình lúc nào cũng có thể sửa bất cứ cái gì hư trong nhà.  
38. Bà Mẹ lái xe Mercedes đi kiếm đồ sale.  
39. Nhiệt độ trong nhà lạnh mùa lạnh, nóng mùa nóng.  
40. Tranh nhau hát Karaoke.  
41. Mở sách directory ra tìm số phone, chứ không chịu tốn 50 xu quay số 411.  
42. Ăn tôm cả vỏ.  
43. Chỉ gọi điện thoại viễn liên bằng cách rẻ nhất và giờ rẻ nhất.  
44. Chỉ phone bố mẹ khi cần thiết chứ không phone để hỏi thăm sơ.  
45. Chỉ thích lái xe Ðức hoặc xe Nhật.  
46. Nhịn cho thật đói trước khi đi ăn buffet.  
47. Ðã từng bị vào hội mua CD.  
48. Không bao giờ chịu bàn về đời sống riêng tư của mình với cha mẹ.  
49. Không dùng khăn lau mặt và khăn tắm mầu trắng.  
50. Và cuối cùng là: Bạn sẽ copy 50 điều này để mang cho những người bạn "Á châu" khác cùng xem. 


