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TIẾNG VIỆT TUYỆT VỜI 

Do Nguyễn Tất Cường JJR 64 giới thiệu  
 
 
 
Đối 
 
Một đoàn tham quan tới thăm địa đạo Củ Chi. Tại đây có tấm bảng treo giải thưởng cho ai đối hay 
nhất. Câu đố là "Cô gái Củ Chi, chỉ cu hỏi củ chi". 
  
Thanh niên Cần Giờ nhanh nhẩu:  "Con trai Cần Giờ giơ cần nói cần giờ". 
Chị  gốc Hải Dương tiếp luôn:   "Con gái Hải Dương hưởng giai ngoài Hải Dương". 
Chú quê Hải Phòng không chịu kém:  "Con trai Đồ Sơn sơn đồ bán đồ sơn". 
Cậu nhỏ Bắc Cạn:    "Chàng trai Bắc Cạn bán c.... ở Bắc Cạn". 
Một anh bộ đội mới xuất ngũ:   "Chàng trai Giải Phóng phỏng dái hô giải phóng”. 
Em Hà Nội e thẹn:    "Thanh niên Hàng Chuối chùi háng bảo hàng chuối". 
  
  
Tha cho nó đi 
 
Cô gái nói với cha:  
- Tuần sau con và anh ấy sẽ kết hôn, Bố ạ  
- Thế thằng đó có nhà cửa đàng hoàng không?  
- Không ạ. Anh ấy ở nhà trọ 
- Nó có xe không?  
- Cũng không có. Anh ấy đi xe đạp  
- Bố mẹ nó thế nào?  
- Anh ấy mồ côi ạ 
- Ôi! Ở đời đừng có làm ác quá con ạ. Nó đã khổ thế rồi thì con tha cho nó đi, đừng làm khổ người ta 
thêm nữa. 
 
  
Tả động vật 
 
Cô giáo yêu cầu học sinh lớp một làm văn tả động vật. Đề bài tuần thứ nhất là tả một con mèo. Một 
học sinh viết gọn lỏn: "Nhà em có một con mèo".  
Khi trả bài, cô giáo hỏi:  
- Sao em không tả rõ hơn?  
Học sinh đáp:  
- Dạ, nhà em có nuôi một con mèo nhưng em chưa được thấy. Vì mẹ em nói ba em có mèo, ba em ra 
sức giấu còn mẹ em ra sức tìm. Khi nào mẹ em tìm thấy, em sẽ tả kỹ ạ!  
 
Tuần thứ hai, đề bài yêu cầu tả con ngựa. Học sinh nọ lại viết cộc lốc: "Nhà em có một con ngựa ". 
Cô giáo bảo:  
- Em nên tả kỹ hơn!  
Học sinh:  
- Dạ, con ngựa còn ở ngoài đường, vì một hôm mẹ em nói với ba em: "Hôm qua đi với con ngựa nào 
cả ngày?". Khi nào nó về nhà em, em sẽ tả kỹ hơn ạ.  
 
Tuần thứ ba, cô ra đề tả con khỉ. Vẫn em học sinh bữa trước viết, lần này thì dài hơn:  
"Nhà em có nuôi một con khỉ. Một hôm có một cô rất trẻ đến ngõ nhà em, ba em chạy ra và nói với cô 
ấy: 'Con khỉ già đang ngồi trong nhà đấy!'". 


