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Nhà bác học nuôi 2 con chuột, huấn luyện chúng mỗi lúc thèm ăn thì bấm một cái nút nhỏ. Cuối cùng cũng 
thành công. Một ngày nọ, 2 con chuột nói chuyện với nhau: 
-    Mày thấy không, mình đã huấn luyện được gã đó, mỗi lúc bấm nút là lại đem đồ ăn đến cho mình! 
 
 
Phong cách làm việc của người Nhật:  
"Nếu 1 người làm được, mình cũng phải làm được. Nếu không ai làm được,mình phải là người đầu tiên" 
Phong cách làm việc của người VN:  
"Nếu 1 người làm được, để thằng đó làm, nếu không ai làm được, chắc chắn mình cũng không làm được" 
 
 
Có bà chị ở Huế du lịch bên Úc, nghe tin ở Huế lụt to, nhà lại ở trong vùng trũng thấp. Sốt ruột bà chị điện 
thoại (viber) hỏi thăm con gái ở nhà mới lấy chồng.  
-    Tình hình răng rồi con? 
-    Dạ, ngày đầu thì hắn vô từ từ, tới túi thì hắn vô nhanh hơn. Con chưa kịp vén quần thì hắn đã vô ngang 
háng rồi, càng lúc hắn càng to và mạnh, hắn cứ vô ra liên tục Mạ nờ. Ngày thứ ba thì con mệt đọa luôn, hắn 
cứ ngâm mãi không chịu ra, mệt rứa thê. Con nói với chồng là ngâm bất nớt ri thì ai chịu cho thấu. Chồng con 
noái hắn không rút ra được thì phải ngâm chơ biết làm răng chừ. 
-    Nì, mạ hoải chuyện lụt lội chơ có hoải chuyện vợ chồng mi mô mà noái chi lạ rứa hè. 
-    Mạ phiền a rứa, thì con đang nói chuyện lụt chơ chuyện chi nữa, chuyện vợ chồng ai noái ốt dột rứa Mạ. 
-    Ời, rứa mà Mạ tưởng mi kể chuyện nớ. 
-    Ui chao ơi! Mạ ơi là Mạ! 
 
 
Nhân dịp mới đi bệnh viện về, cơ thể của ông lão 70 tuổi mới tổ chức 1 cuộc họp mừng tai qua nạn khỏi. Tổng 
giám đốc Não nói:  
–    Ai có ý kiến gì cứ nói. 
Tim phát biểu:  
-    Tôi làm việc liên tục 70 năm qua tôi xin về hưu. 
–    Không được, tim mà về hưu thì là chết rồi  
Các bộ phận phản đối. Tim gan phèo phổi tranh cãi mãi cuối cùng không thằng nào được về hưu cả. Bỗng ở 
phía dưới có tiếng nói vọng lên.  
–    Tôi yếu quá rồi xin về hưu.  
Mọi người ngó nghiêng mãi không biết ai nói. Não đập bàn quát: 
–    Thằng nào nói đứng lên xem nào. 
Phía dưới có tiếng thều thào:  
–    Bố mày mà đứng lên được bố mày đã không xin về hưu 
 
 
Một ông già ra hiệu bán thuốc mua Viagra. Ông già nói với dược sĩ:  
–    Làm ơn bán cho tôi một viên Viagra, nhưng bẻ thành bốn phần đều nhau giúp tôi. 
Cô dược sĩ ân cần giải thích: 
–    Tôi khuyên ông nên dùng đúng liều, chứ uống 1/4 thì chẳng có tác dụng gì đâu. 
–    Tôi uống Viagra không phải vì tác dụng quảng cáo của nó. Tôi chỉ muốn đi toilet không bị ướt mũi giày mà 
thôi. 
 
 
Một bà béo bước ra khỏi quán ăn, thấy gã ăn mày tội nghiệp quá, bà ta liền dúi vào tay anh ta và nói nhỏ: 
-     Này! Giữ lấy mà đi ăn phở. 
Đợi bà ta đi khuất, gã "đồng nghiệp" ngồi cạnh quay sang hỏi: 
-     Ê! Bà ấy cho mày nhiều không? Cả một bữa phở à? 
-     Bà ấy cho 2 miếng chanh... 



Bà góa phụ trẻ bảo con gái: 
–     Nè con! Con lên nhà trên chào người ta đi. Người ta là Việt kiều Mỹ mới về thăm quê và muốn… biết mặt 
con. 
–     Mẹ ơi, “ổng” đẹp trai và sang trọng ghê! Con… con run quá hà! 
–    Có gì mà run. Trước sau gì thì người ta cũng sẽ là… cha con mà. 
 
 
Một ông bước vào cửa hàng mậu dịch quốc doanh và nói: 
-     Bán cho tôi một chai dầu diệt bọ chét cho chó!  
Cô mậu dịch viên trả lời. 
–    Cảm phiền ông về mang con chó tới để chứng minh rằng ông có nuôi chó   
Ông ta bực lắm nhưng phải làm theo. Lần sau ông ta lại đến: 
-     Bán cho hai cái bẫy chuột !… 
–    Cảm phiền ông về mang chuột tới để chứng minh nhà ông có chuột, đây là quy định của cửa hàng. 
Ông ta bỏ về, lát sau mang một cái hộp đến, bảo cô mậu dịch viên cho ngón tay vào cái lỗ trên nắp hộp. Cô 
mậu dịch viên la toáng lên 
–    Cái gì thối quá thế này?. 
–    Phân đấy !!! bán cho tôi cuộn giấy vệ sinh! 
 
 
Sau một buổi công chiếu bộ phim, một khán giả nói với đạo diễn : 
–    Đáng lí ra ở cuối bộ phim ông nên bố trí một vụ nổ thật lớn. 
–    Tại sao? 
–    Để đánh thức khán giả dậy đi về! 
  
 
Sáng đầu tuần, cô giáo bước vào lớp, mặt hầm hầm... Sau khi nhìn lướt qua lớp một lượt, cô cất giọng: 
-    Trong lớp này, em nào tự cho là mình ngu dốt thì đứng lên! 
Dưới lớp xì xào bàn tán... Nhưng vẫn không có ai đứng lên. Cô giáo nói lớn: 
-    Tôi nhắc lại lần nữa, trong lớp này, ai tự cảm thấy mình là người ngu dốt thì đứng lên! Mau!  
Lớp im phăng phắc, không có ai đứng lên. Bỗng nhiên có cậu học trò nhìn ngang dọc lấm lét rồi giơ tay đừng 
lên. Cô giáo hỏi: 
-    Em?! Em tự cho mình là ngu dốt hay sao mà đứng lên? 
-    Dạ, không có... Thưa cô,... Là vì em thấy nãy giờ mỗi mình cô đứng bơ vơ lẻ loi trên đó cho nên... 
 
 
Một gia đình đang lái xe trên đường thì con cóc nhay ngang qua. Ông chồng thắng xe kip thời, bước xuống, 
mang con cóc đặt qua vệ đường. Con cóc tiên bỗng nói:  

- Cám ơn ông. Tôi sẽ cho ông một điều ước. 
Người đàn ông nói:  

- Vậy hãy làm cho con chó của tôi thắng cuộc đua hôm nay. 
Ông ta gọi con chó ra, và khi thấy nó chỉ có ba chân, con cóc nói:  

- Khó lắm. Ông xin điều khác đi. 
Người đàn ông trả lời:  

- Vậy hãy làm cho vợ tôi thắng cuộc thi hoa hậu năm nay. 
Khi bà vợ bước ra khỏi xe, con cóc nói:  

- Ông cho tôi xem lại con chó đi nào. 
 
 
Sếp nói với nữ thư ký: 
-    Cô mời tất cả nhân viên nữ tới phòng tôi để chụp một tấm ảnh selfie. 
-    Ý kiến hay quá, sao tự nhiên sếp lại có sáng kiến này? 
-    Tôi muốn cho bà xã tôi yên tâm là ở đây cô nào cũng xấu. 
 
Sếp ra lệnh cho thư ký riêng: 
-    Cô thông báo cho tất cả nhân viên có cuộc họp khẩn! 



-    Vâng, tôi sẽ đi các phòng thông báo ngay. 
-    Khỏi! Cô chỉ việc thông báo trên Facebook là đủ. Mọi người đang ở cả trên ấy . 
 
 
Hai vợ chồng đi ăn tối ở một nhà hàng nổi tiếng. Khi thức ăn được bưng ra, người chồng nói: 
-    Món nào coi bộ cũng ngon, nào chúng mình bắt đầu ăn. 
-    Anh quên chưa đọc kinh! Ở nhà bao giờ anh cũng cầu nguyện trước khi ăn cơ mà. 
-    Đó là ở nhà, em a. Còn ở đây người ta là đầu bếp thứ thiệt, đâu cần cầu nguyện? 
 
 
Ông là người góa vợ. Bà là người góa chồng. Họ quen nhau trong nhiều năm vì là bạn học cùng lớp và đã 
tham gia nhiều buổi hội ngộ trước đây. Trong lần hội ngộ thứ 70 của lớp. Họ vui chơi với vài người bạn độc 
thân khác rất thoải mái. Tại bàn ăn, họ ngồi đối diện nhau.  
Ông nhìn bà một cách say đắm. Bà mỉm cười nhìn lại ông.  
Cuối cùng ông lấy hết cam đảm hỏi bà: 
-    Em bằng lòng làm vợ anh không?  
Sau vài giây suy nghĩ, bà trả lời: 
-    Em….. bằng lòng !! 
Ông tràn đầy niềm vui cho đến giây phút từ giả. 
Sáng sớm hôm sau, thật tội cho ông, ông cố nhớ lại từng lời nói khi ông cầu hôn mà vẫn không nhớ bà có 
nhận lời hay không? Ông cầm điện thoại lên gọi cho bà, vừa run vừa lo. Ông thuật lại mọi việc ông đã nhớ 
được vào đêm hôm trước. Cuối cùng ông mạnh dạn hỏi: 
-    Khi anh hỏi em có muốn làm vợ anh không. Em trả lời ra sao? 
-    Anh thật là vô tình. Em trả lời muốn với tất cả con tim của em ….. 
Lòng ông rộn rã, tim ông đập mạnh thêm ….  trong khi bà nói tiếp: 
-    Em rất vui khi anh gọi. Thực ra em không nhớ ai đã hỏi cưới em !!!!! 
 
 
Sưu tầm. 
 
Biết trả lời sao ??? Chị ơi... 
Các ông chồng trong lúc đang nhâm nhi, một ông bỗng nảy ra một ý tưởng là mỗi người sẽ nhắn tin có nội 
dung là " Anh yêu em" và sẽ gởi cho vợ của mình. Và đây là kết quả của các bà vợ đã trả lời. 

 Bà vợ 20 tuổi trả lời: " Em cũng yêu anh! " 

 Bà vợ 30 tuổi trả lời: " Uống nhiều rồi phải hông? " 

 Bà vợ 40 tuổi trả lời: " Anh hâm à? Có tửng hông? " 

 Bà vợ 50 tuổi trả lời: " Nhắn nhầm rồi phải hôn? Về đây rồi tui xử ông cho biết tay " 

 Bà vợ 60 tuổi trả lời: " Ông dìa hưu rồi rảnh quá hen, phát khùng rồi hả? Đi leo núi hay kiếm môn thể 
thao gì chơi đi " 

 Bà vợ 70 tuổi không trả lời mà khóc hu hu, nói với mấy đứa con: " Tía bây chắc không qua được bao 
lâu nữa đâu, mau chuẩn bị hậu sự cho ổng đi " 

 Bà vợ 80 tuổi lẩm bẩm: " Ông này chắc hôm nay lại quên uống thuốc rồi " 
 

Cùng một câu nói nhưng thời gian qua đi sẽ nhận được những câu trả lời khác nhau. Có thể chúng ta không 
thay đổi nhưng… 

 

 
Cô gái chăm chú nhìn một anh chàng rất đẹp trai hồi lâu, rồi hít một hơi dài đánh bạo tiến lại hỏi: 
-   Anh có bạn gái chưa? 
-   Chưa em ạ. 
Chàng đẹp trai hỏi lại: 
-   Thế em đã có bạn trai chưa? 
-   Em chưa có ạ. 
-   Thế thì em kém hơn anh rồi, anh có bạn trai lâu rồi. 

 


