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VẪN LỜI
Một gã trẻ tuổi gặp một ông già.
Đang huênh hoang muốn khoe trình độ mình
hơn người, gã bèn rủ:
- Tôi với ông so kiến thức bằng cách đố nhau
nhé!
Ông già đắn đo, gã bèn đặt thêm điều kiện:
- Nếu thắng ông được 10 đồng, nếu thua ông
chỉmất 1 đồng thôi!
- Nhất trí, anh đố trước đi.
- Thế tay nào lên vũ trụ đầu tiên?
Ông già không trả lời, lẳng lặng rút tờ 1
đồngtrả cho gã trẻ tuổi. Được thể, hắn hỏi tiếp:
- Thế ai phát minh ra định luật bảo toàn khối
lượng?
Chịu. Lại 1 tờ nữa.
- Thôi, anh đố nhiều rồi. Để tôi đố anh 1 câu
được không?
- Đồng ý!
- Con gì lên đồi bằng 2 chân, còn xuống đồi
bằng 3 chân?
Sau một hồi lâu suy nghĩ, gã thanh niên quyết
định rút tờ 10 đồng ra, đưa cho đối thủ và hỏi lại:

- Không biết! Thế con gì đấy hả ông?
Ông già lẳng lặng rút tiếp tờ 1 đồng đưa cho
gã trẻ.
PASSWORD..
Một nhân viên tóc vàng hoe mới vào làm
việc đang gọi điện tới trung tâm kỹ thuật để than
phiền về mật khẩu của mình.
- Cô có bật đèn Caps Lock không?
- Ồ không. Vấn đề là bất cứ khi nào tôi gõ mật
khẩu, nó chỉ hiện lên những ngôi sao.
- Những ký tự đó là để bảo vệ cô. Ví dụ như
có ai đó đứng sau lưng cô thì họ cũng không
đọc được mật khẩu.
- Phải, nhưng chúng vẫn hiện lên ngay cả khi
chẳng có ai đứng sau lưng tôi mà.
NHỮNG BÔNG HOA
Một nhà văn nổi tiếng nói:
- Phái nữ là những bông hoa. Cô gái trẻ là
những bông hoa trong vườn mùa xuân. Người
đàn bà độc thân là bông hoa trong bức tranh
treo trên tường. Người đàn bà đã có chồng là
bông hoa cắm trong lọ...
- Thế thì bà lão giống cái gì?
- Bà lão là bông hoa khô ép trong cuốn sách
cũ - nhà văn đáp.
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