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Ba anh, Mỹ, Nga và Việt tán dóc trong bar rượu. Hết đề tài, anh Mỹ nỗi hứng khoe văn minh khoa học xứ 
mình. 
- Mỹ: Hai anh biết không, nói về chinh phục vũ trụ, xứ tôi number 1 đó. Này này, vừa rồi Nasa vừa bí mật 

phóng lên mặt trời một chiếc phi thuyền, lên mặt trời đó nha. Hay thật, nóng vậy mà vẫn bay tới được! 
- Nga: Ummm! anh nói sao chứ mặt trời nóng cả tỷ độ, sắt thép nào chịu được, cháy hết, chảy hết!! 
- Mỹ: Oh! Thì tôi nói là nói như vậy, chứ phi thuyền cũng bay cách mặt trời khoảng một gang tay chứ bộ. 
- Nga: Vậy à, còn xứ tôi thì không quan tâm đến chuyện chinh phục không gian xa vời như xứ anh, nhưng 

chế tàu ngầm. Nói đến tàu ngầm thì khỏi chê, hạng nhất thế giới. Vùng biển sâu cách mấy, mười một 
mười hai cây số gì cũng như không, chạy sát đáy biển nhá, sssssát đáy biển. 

- Mỹ: Humm! Anh nói thế nào ấy, đáy biển đâu phải bằng phẳng như mặt bàn này đâu mà chạy ssssssát 
được. Nó cũng gồ ghề sỏi đá chứ bộ. 

- Nga: Oh! thì tôi nói là nói như vậy, nó chạy cũng cách đáy biển khoảng một gang tay chứ bộ. 
Thấy anh Việt không nói gì, cả hai anh Mỹ Nga xoay lại nhìn anh Việt như muốn nói còn xứ anh thì sao? Kẹt 
quá anh Việt lên tiếng. 
- Việt: Đàn ông xứ tôi chẳng có chế được gì cho ra hồn cả, nhưng đàn bà xứ tôi thì số dách. Mấy bả sợ đẻ 

đau nên sanh con bằng lỗ rún 
Mỹ Nga thay phiên nhau la lên: Làm sao sanh bằng lỗ rún được!!! 
- Việt: Oh! thì tôi nói là nói như vậy, chứ cũng cách lỗ rún khoảng một gang tay chứ bộ. 
 
 
 
- Bác sĩ giỏi hả? Chúng tôi có một bác sĩ giỏi nhất thế giới ở đây. James Jones là một bác sĩ tuyệt vời! Ông 

ấy đã cứu sống tôi – Todd hào hứng kể. 
- Thật à? Ông ấy đã làm gì? – người mới đến hỏi. 
Todd giải thích: 
- Tôi bệnh rất nặng và gọi BS Smithson. Ông ấy cho tôi một ít thuốc nhưng bệnh không khỏi mà lại nặng 

thêm. Sau đó tôi gọi BS Peterson. Ông này cho thêm thuốc nhưng bệnh càng nặng hơn nữa – lúc đó tôi 
sắp chết đến nơi rồi. Cuối cùng tôi gọi BS Jones. Ông ấy bận không đến được. Ông ấy đã cứu sống tôi. 

 
 
- Thưa bác sĩ, liệu tôi có qua khỏi không ạ? 
- Bệnh của ông theo thống kê có 1% khả năng sống sót. Nhưng ông thì chắc chắn sống. Tôi cam đoan. 
- ??? 
- Tôi đã nhận 99 ca như thế. Họ chết cả rồi! 
  
 
Một bác sĩ nói với đồng nghiệp, vẻ buồn rầu: "Anh thử tưởng tượng xem, tôi chữa bệnh ung thư cho anh 
ta nhưng khi mổ thì hóa ra anh ta chỉ bị một cái áp-xe".  
Vị bác sĩ kia bảo: 
- Điều đó có gì đáng kể! Tôi đã điều trị nửa năm cho một bệnh nhân bị vàng da; nhưng khi anh ta chết, tôi mới 
phát hiện anh ta là người châu Á. 
 
 
Một bác sĩ, một kỹ sư và một luật sư tranh cãi xem nghề nào có trước. Bác sĩ nói:  
-   Nên nhớ là vào ngày thứ sáu Đức Chúa trời đã tạo ra Eva từ xương sườn của Adam, tức là làm ca phẫu 
thuật đầu tiên. Nên nghề y chính là nghề lâu đời nhất.  
Kỹ sư trả lời:  
-   Nhưng trước đó Chúa trời đã phải xây dựng thiên đàng và mặt đất từ một đống hỗn mang, lộn xộn. Nên 
nghề kỹ sư có trước.  
Luật sư lên tiếng:  
-   Đúng vậy, nhưng theo các anh thì ai là người gây ra hỗn độn, lộn xộn nào? 
  



Bác sĩ đưa bệnh án cho bệnh nhân và nói: 
-   Tôi có tin xấu cho anh đây… Nếu không chữa trị, anh sẽ chết trong 6 tháng tới! 
Bệnh nhân ngồi thừ ra suy nghĩ, mắt lo âu nhìn vào hoá đơn thanh toán, cuối cùng nói buồn thảm: 
-   Số tiền quá lớn… Có lẽ tôi đành cam chịu số phận. Trong 6 tháng tôi không thể kiếm ngần ấy tiền được. 
-   Vậy chúng ta sẽ tăng lên 9 tháng nữa nhé! 
  
 
-   Bác sĩ, xin ông cho tôi một lời khuyên, tôi bị mất ngủ. 
-  Trước khi đi ngủ, anh hãy ăn một trái táo hoặc uống một cốc sữa. 
-   Ồ, xin lỗi, nhưng năm ngoái, cũng tại bệnh viện này, ông đã khuyên tôi không nên ăn bất cứ cái gì trước khi 
đi ngủ. 
-   Đúng vậy, nhưng anh quên mất rằng chỉ một năm thôi, y học đã có những bước tiến vượt bậc rồi sao? 

  
Có một tay bác sĩ ngoại khoa rất nổi tiếng, ông ta có khả năng kỳ diệu là có thể phẫu thuật thay thế những bộ 
phận của con người. Một hôm có một khách hàng đến đòi phẫu thuật đôi mắt mù lòa của mình, ông ta bèn lấy 
mắt chó để thay thế cho anh ta. Cuộc phẫu thuật khá thành công. Khi bệnh nhân đến khám lại thì ông ta nhận 
được những lời như sau: 

- Dạ thưa bác sĩ đôi mắt của tôi thật là tuyệt vời, có thể nhìn trong bóng đêm như ban ngày nhưng chỉ 
mỗi tội là mỗi khi nhìn thấy phân thì lại thèm. 

  
 
Trong phòng mạch, cụ già khai bệnh: 
-   Thưa bác sĩ, dạo này tôi hay bị lú lẫn, nói trước quên sau!  
Bác sĩ :  
-   Thế thì xin cụ trả tiền trước cho tôi.  
  
 
Người đàn ông gọi điện đến cho bác  sĩ với giọng hốt hoảng. 
-   Thưa bác sĩ – ông ta nói trong điện thoại – Con trai tôi bị sốt phát ban. 
-   Tôi biết – bác sĩ đáp – hôm qua tôi đã đến nhà ông và cho cậu ta uống thuốc. Ông hãy cách ly cậu ta với 
những người khác. 
-   Nhưng nó đã hôn con hầu. 
-   Vậy thì phải cách ly chị ta. 
-   Và chính tôi cũng hôn con hầu. 
-   Như thế có nghĩa là ông có thể mắc bệnh rồi. 
-   Vâng và từ lúc đó đến giờ tôi đã hôn vợ tôi. 
-   Khốn khổ – Bác sĩ hốt hoảng – Vậy thì tôi cũng bị lây mất rồi. 
  
 
-   Với biểu hiện như thế này, có thể khẳng định chắc chắn là anh đã bị nhiễm độc rất nặng. 
-   Trời ơi! Nguy hiểm quá! Vậy thưa bác sĩ, tôi bị nhiễm chất độc gì ạ? 
-   Điều này chúng tôi chỉ có thể trả lời sau khi đã khám nghiệm tử thi. 
-   !!! 
  
 
 
Một người đem quà đến nhà bác sĩ nọ:  
-   Bác sĩ, tôi rất biết ơn vì bác sĩ đã chữa cho...  
-   Xin lỗi, hình như anh chưa bao giờ là bệnh nhân của tôi?  
-   Phải, nhưng ngài đã chữa bệnh cho chú tôi, mà tôi là người thừa kế của ông ấy. 
 
 
Một anh chàng muốn làm quen cô gái. Anh ta đến gần cô gái rồi nói: 
-   Em cho anh số điện thoại của em để khi nào rảnh mình tám nha em? 
Cô gái đáp: 
-   Dợ... em xè 3 số... anh lấy số nèo? 
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-   Cho anh 3 số luôn nha! 
-   Dợ, hai ba bửa tém một bửa! ( 237817 ) 
-   Không! Chuyện tắm rửa của em thì anh không cần biết. Anh chỉ cần số điện thoại của em á? 
-   Dợ, nem séo bửa, không tém, không tém! ( 5670808 ) 
-   Trời! 5 đến 6 ngày em không tắm luôn hả? 
Nhưng mà anh đang hỏi số điện thoại của em cơ mà... 
-   Dợ hông, số của em mừ, tém chín bửa một nem không tém ( 8971508 ) 
-   Con lạy mẹ..... 
 
 
 
-   Bố ơi, ngày xưa người ta gọi vợ là gì hả bố? 
-   Ngày xưa thời các cụ gọi vợ là NƯƠNG TỬ. 
-   Thế còn thời ông bà nhà mình?  
-   Thời ông bà thì gọi vợ... là THÊ TỬ. 
-   Vậy còn thời thời nay? 
-   Thời nay của bố người ta gọi vợ là… SƯ TỬ. 
-   Ối, thế không biết tương lai người ta gọi vợ là gì bố nhỉ? 
-   Tương lai thời các con người ta sẽ gọi vợ là… BOM NGUYÊN TỬ con à! 
Bà vợ trong phòng nghe được chuyện, chạy ào ra nổi cơn tam bành thét:   
-   Giờ thì cho bố con mày… NHỪ TỬ! 
Trong cơn nguy khốn, cả hai bố con cuống cuồng thốt lên lời kinh: 
-   Xin cứu chúng con trong giờ LÂM TỬ.......Amen. Lạy chúa tôi! 
 
 
Một ông lão người Italy sống 1 mình tại New Jersey, Mỹ. Người đàn ông này muốn trồng những cây cà chua 
trong khu vườn nhỏ của mình, nhưng ông không thể làm được việc đó, vì đất trong khu vườn rất cứng và khó 
đào. Trước đây, con trai Vincent của ông thường giúp ông lão làm công việc này, nhưng giờ nó đã vào 
tù. Ông lão viết 1 lá thư gửi cho con trai mình đang ở trong tù, nội dung bức thư như sau: 

- Vincent à, bố cảm thấy khá buồn vì có lẽ con không thể giúp bố đào xới khu vườn để trồng cà chua 
như mọi năm, bố đã quá già để làm việc đó. Nếu có con ở đây, chắc chắn mọi việc sẽ ổn, và con cũng 
sẽ rất vui khi giúp bố như vậy, như những ngày xưa ấy. Yêu con, papa. 

Vài ngày sau, ông lão nhận được lá thư trả lời của người con trai: 
- Bố, đừng đào xới khu vườn. Con chôn những kẻ mà con giết ở dưới đất đấy.Yêu bố, Vincent 

4 giờ sáng hôm sau, đặc vụ FBI và cảnh sát địa phương ngay lập tức tới nhà ông lão, phong tỏa mọi thứ và 
đào xới tung khu vườn để tìm kiếm những thi thể. Nhưng lạ thay là họ không thể tìm thấy thứ gì.  
Ngay hôm đó, ông lão lại nhận được lá thư của người con trai: 

- Bố thân yêu, giờ bố có thể trồng cà chua được rồi đấy. Đó là điều tốt nhất con có thể làm cho bố trong 
hoàn cảnh này. Yêu bố, Vincent”…  

Thằng con quá cao kiến!   
 
 
Cậu bé choai choai hỏi mẹ: 
– Có phải ngày xưa bố mẹ quen nhau do một vụ đụng xe phải không mẹ? 
– Đúng đấy con trai. Sao con biết? 
– Con chỉ đoán thế thôi. 
– Lấy đâu con đoán chứ? 
– Vì bố cứ dặn đi dặn lại rằng con phải lái xe hết sức cẩn thận, lỡ xảy ra tai nạn, nếu nhỡ không chết thì cũng 
khổ cả một đời... 
 
 
Hôm nay tớ ra đường gặp 1 bà ăn xin, thấy bả có tới 3 cái bát để xin tiền.  Tớ hỏi :  
-    Sao bà để tới 3 bát thế 
-    Bà ăn xin bảo là :. 
-    Làm ăn khá mở thêm chi nhánh không được à? 

 


