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Gần đây, trên các báo thế giới, các nhà khoa học gia người Nhật có đăng tin: "họ đã đào sâu 100 m xuống 
lòng đất và phát hiện sợi cáp đồng 1000 năm tuổi, chứng tỏ 1000 năm trước người Nhật đã xài điện thoại để 
bàn.". Vài ngày sau, người Mĩ lại đăng "họ đã đào sâu 200 m xuống lòng đất và phát hiện sợi cáp quang 2000 
năm tuổi, chứng tỏ 2000 năm trước người Mĩ đã xài truyền hình cáp.". Lại vài ngày sau, ngừơi Việt Nam đăng 
tin "họ đã đào sâu 500 m xuống lòng đất và chẳng phát hiện ra gì cả, chứng tỏ 5000 năm trước người Việt 
Nam đã xài điện thoại di động 
 
 
Lòng muốn hướng thiện 
Nên mới ngồi thiền 
Nhưng vì chưa thiến 
Nên vẫn chỉ thiên 
  
Tiền thì anh không thiếu! 
Nhưng nhiều thì anh không có 
 
Có ai định nghĩa được chữ phê 
Có khó gì đâu cứ nằm kề 
Cò ke cót két thân run rẩy 
Người đưa người đẩy thế là phê ... 
 
Cũng như bao định luật bảo toàn khác: đói thì phải ăn (định luật bảo toàn tính mạng). 
 
Tình yêu....giúp ta vượt lên những suy nghĩ tầm thường...... 
và đưa chúng ta tới....những suy nghĩ............tầm bậy  
 
 
Hai người bạn nói chuyện với nhau: 
-   Có lẽ mình phải xin ly dị. 
-   Sao vậy? 
-   Vợ mình nửa năm nay không thèm nói với mình một câu nào. 
-   Cậu điên à! Biết tìm đâu ra một người vợ tuyệt vời như thế.  
 
 
Ngày xưa, khi tạo ra loài người, thượng đế đã nặn đôi “ti” của người đàn ông to hơn hẳn của người đàn bà với 
ý nghĩa phân công: “Đàn bà sinh con thì đàn ông phải… cho con bú”! Nhưng đối với loài người, việc phân 
công như vậy lại “không mang tính khả thi” trong cuộc sống. Vì thật bất tiện khi người đàn ông vừa ôm con 
cho nó bú lại vừa phải săn bắn. Thượng đế, sau một thời gian “ngâm cứu” đã ra quyết định lại: Giao “ti” của 
đàn ông cho đàn bà, để họ kiêm luôn việc cho con bú! Tha hồ rảnh rang, các ông khoái lắm. Nhưng trong lòng 
họ có một cái gì đó… tiêng tiếc. Thì bỗng nhiên mất đi một “tài sản vô cùng xinh đẹp” như vậy ai mà chẳng 
xót!!! 
Cho nên kể từ đó đến nay và… mai sau, dù đi trên đường hay đang dự tiệc, cánh đàn ông thỉnh thoảng vẫn 
hay liếc trộm… “tài sản cũ” của mình là vì thế! 
 
 
Một phụ nữ lấy chồng. Hai người sống rất nồng nàn hạnh phúc. Vợ chồng họ có thói quen "dễ thương" là mỗi 
lần gần nhau xong thì bỏ 1 hạt thóc vào lọ để... kỷ niệm. Hai năm trôi qua, hương lửa đang nồng thì anh chồng 
chẳng may đột ngột qua đời. Tại đám tang, chị vừa khóc thương bi ai, vừa đổ thóc ra đếm, đong được có... 3 
lon rưỡi, chợt rú lên thảm thiết: 
-  Hai năm huơng lửa mặn nồng , 
   Sao anh không sống ........cho đầy bốn lon, huhuhu... 
 
 



Một vị giáo sư đang hướng dẫn các sinh viên ngành y thực tập bài học đầu tiên về giải phẫu tử thi. Ông ta 
quyết định chỉ dẫn cho họ một số điều cơ bản trước khi bắt đầu công việc. 
-   Các anh cần phải có khả năng làm được hai việc sau đây trước khi trở thành nhà giải phẫu, điều đầu tiên 
mà các anh cần là không được có cảm giác sợ hãi.  
Ðể chứng minh lời mình đang nói, ông chọc ngón tay vào hậu môn của tử thi và đưa lên miệng liếm. Rồi ông 
ta yêu cầu các sinh viên của mình phải làm giống như vậy trước mặt nhau. Sau một vài phút bị sốc và im lặng, 
các sinh viên cũng phải lần lượt làm theo. 
-   Ðiều thứ hai mà các anh cần phải có là khả năng quan sát và phán đoán một cách chính xác: Tôi đã lấy 
ngón tay giữa chọc vào hậu môn của tử thi, nhưng tôi lại liếm ngón tay trỏ của tôi!   
 
 
Ông cha nhà thờ dắt một tên đệ tử ra sân golf để dạy cho nó cách tâp trung tư tưởng. Cha nói:  
-   Đây là lổ thứ nhất , con nhắm cái lổ , dùng cái ba tông , ráng đánh làm sao cho nó lọt vào . 
Thằng nhỏ đánh môt phát , trái banh đi chạy qua lỗ và đi luôn. Nó la lên:  
-   ĐM, hụt . 
Cha giân qúa:  
-   Con không được chửi thề, sửa cách ăn nói lại cho lịch sự nghe chưa.  
-   Xin lỗi cha, con sẽ cố gắng. 
Tới lỗ thứ nhì, cha bảo:  
-   Cố gắng tâp trung tư tưởng . 
Thằng nhỏ nhắm kỹ, đánh một phát, banh lại dừng lại trước khi tới lỗ. Giận qúa nó la lên:  
-   ĐM hụt nữa.  
Cha nhà thờ giận qúa:  
-   Con này, Chúa ở khắp mọi nơi, con nói gì Chúa cũng nghe hết, con mà chửi thề một lần nữa, Chúa sẽ phạt 
con, nghe rõ chưa.  
-   Dạ con xin lỗi, con sẽ không bao giờ chửi thề nữa.  
Cha nói:  
-   Thôi được rồi, tiếp tục qua lỗ thứ 3, ráng lọt một lần coi.  
Thằng nhỏ tập trung hết tư tưởng, nhắm thật kỹ, đánh một phát mạnh qúa, trái banh chạy qua khỏi lỗ thật xa. 
Tức qúa, mất kiểm soát, nó lại la lên:  
-   ĐM hụt nữa. 
Ngay lúc đó, nó bỗng nghe một tiếng sấm vang trời lỡ đất, nó nhìn qua, sững sờ thấy ông cha nhà thờ nằm 
thẳng cẳng chết cháy đen. Nhìn lên trời, kinh ngạc, nó nghe một giọng nói từ trong đám mây: “ĐM, hụt.” 
 
 
Một anh chàng hôm nào cũng đến ăn tối và xem TV cùng với bố mẹ người yêu. Một lần ăn tối xong, cô gái kêu 
hơi mệt, xin phép lên phòng nằm nghỉ 1 chút. 5 phút sau, anh chàng xin phép lên chào tạm biệt cô gái. Thời 
gian trôi đi, và cuối cùng mãi nửa giờ sau, anh ta mới từ trên gác xuống. Ông bố cô gái quay về phía anh ta 
nói:  
-   Chào tạm biệt gì mà lâu thế?  
-   Thưa bác, vì em hơi khó thở nên cháu phải cho em uống thuốc.  
-   Tôi hiểu, ông bố nói và nhìn vào anh chàng - nhưng trước khi rời khỏi phòng nó, anh cũng phải đóng cái tủ 
thuốc của anh vào chứ.... 
 
 
Tại bệnh viện tâm thần, bác sĩ nói với một bệnh nhân muốn xin về: 
-     Ðược thôi, nếu anh thật sự khỏi bệnh. 
-    Ồ! Em khỏi từ lâu rồi, thưa bác sĩ. 
-    Vậy khi ra viện, anh sẽ làm gì ? 
-    Em sẽ lấy ná thun bắn bể hết bóng đèn của bệnh viện. 
Bệnh nhân được nhốt lại. Một tháng sau, anh ta tiếp tục đòi về. Bác sĩ hỏi, câu trả lời vẫn như cũ. Bệnh nhân 
lại được điều trị tiếp. Ba tháng sau, anh ta đòi về. Bác sĩ kiểm tra sự tỉnh táo của anh ta: 
-    Ra khỏi bệnh viện, anh làm gì? 
-    Dạ... em về nhà, thưa bác sĩ. 
-    À, khá lắm! Rồi sao nữa? 
-    Dạ, em tắm rửa thật sạch sẽ, hớt tóc, cạo râu đàng hoàng. 



-    Tốt! Sau đó? 
-    Dạ, em đi chơi phố, làm quen với một cô gái xinh đẹp. Em mời cô ấy đi ăn kem, nghe nhạc hoặc khiêu vũ... 
-    Tuyệt vời! Anh hết bệnh thật rồi đấy. Nhưng sau khi khiêu vũ? 
-    Dạ, em sẽ mời cô ấy về nhà, xin cô ấy cởi áo... 
-    Anh quá lắm nhé! Nhưng cần phải giữ sức khỏe đấy, anh chỉ vừa mới hồi phục thôi đó nghe! 
-    Bác sĩ đừng lo. Em đề nghị cô ấy cởi áo, rồi xin cái sợi dây thun của nịt ngực cô ấy để làm ná và em sẽ 
(anh ta gào lên)... sẽ bắn bể hết bóng đèn của bệnh viện.  
 
 
Có 3 con ma trẻ, trạc tuổi nhau đến gặp Thượng Đế (TĐ) chờ Ngài phán xét.  
Thượng Đế hỏi ma thứ nhất : 
- Con dân xứ nào ?. Bao nhiêu tuổi ?. Cha mẹ làm gì ?. Nghề nghiệp của con?. Tại sao con chết ?. 
Ma Mỹ run run đáp : 
-    Dạ, con người Mỹ. Tuổi 20. Ba con là bác sĩ. Con là sinh viên. Chết vì vui chơi quá độ. 
-    Thế à!. Vì con chưa từng nếm mùi đau khổ nên con phải xuống lò luyện ngục 100 năm. Đi ngay!. 
Ma Mỹ thui thủi bước ra. Thượng Đế gọi ma thứ nhì vào trình diện, Ngài hỏi : 
-    Con dân xứ nào ?. Bao nhiêu tuổi ?. Cha mẹ làm gì ?. Nghề nghiệp của con?. Tại sao con chết ?. 
Ma thứ nhì cũng run run đáp : 
-    Dạ, con người Nga. Tuổi 20. Cha là lính. Con cũng làm lính. Tử trận tại Chesnia. 
Thượng Đế bùi ngùi phán : 
-    Tội cho con, nhưng vì tuổi nhỏ con đã đau khổ 10 năm sống trong xã hội chủ nghĩa nên ta cho con 50 năm 
xuống lò luyện ngục. Thôi đi đi con. 
Ma Nga cũng bùi ngùi đi ra. Thượng Đế gọi ma thứ ba vào, Ngài hỏi : 
-    Con dân xứ nào ?. Bao nhiêu tuổi ?. Cha mẹ làm gì ?. Nghề nghiệp của con?. Tại sao con chết ?. 
Ma thứ ba rung rung đáp : 
-    Dạ, con người Việt Nam. 20 tuổi. Cha con là lính Cộng Hòa. Con đạp xích lô ... 
Chưa kịp khai hết thì Thượng Đế chạy xuống ôm ma VN vừa khóc vừa nói : 
-    Tội con tôi cả đời sống trong hỏa ngục đau khổ.... Thôi hãy vào nước thiên đàng cùng Cha. 
 
 
Bão lụt nổi lên bất ngờ. Các loài thú chạy tán loạn tìm chỗ trú. Con nào cũng ướt át, đói meo và lạnh lẽo. Ấy 
vậy mà sau cơn thiên tai, mấy con cọp dữ bỗng mập ra, phương phi béo tốt. Ai hỏi tại sao được như vậy thì 
cọp trả lời:  
-    Nhờ nước lớn ngày nghe chim quyên góp tiếng gọi phù sa, nhờ gió to đêm đón khí lành nên béo tốt vậy 
mà.  
Khi khách đi hết rồi, mấy con cọp dữ vừa cụng ly vừa bảo nhau:  
-    Mình cũng văn hoa ra phết.  
Mấy con thỏ chạy ngang qua nghe được, bèn nói:  
-    văn hoa cái nỗi gì, mấy ông sống khoẻ qua mùa bão lũ nhờ chim quyên góp tiếng gọi gì đó, thôi lược bỏ 
bớt từ đi, lấy hai từ giữa cho dễ hiểu: mấy ông sống được là nhờ quyên góp!  
 
 
Chính phủ có chính sách gộp các tỉnh lại với nhau để quản lý dễ dàng hơn. Vì vậy: 
Quảng Bình + Quảng Trị + Thừa Thiên Huế được đặt tên Bình-Trị-Thiên. 
Qu ng Ngãi + Bình Định = Quảng Bình. 
Phú Yên + Khánh Hòa = Phú Khánh, 
Hà Nam + Nam Định + Ninh Bình = Hà Nam Ninh. 
Cao Bằng+Bắc Kạn+ Lạng Sơn=Cao-Bắc-Lạng…. 
Nhưng có 3 tỉnh không thể gộp lại được với nhau là: Kontum, Plei-ku, Daklak, vì không thể đặt tên được: 
(Kon-Ku-Lắc, Lắc-Kon-Ku, Ku-Kon-Lắc, ....), nên chính phủ quyết định không gộp 3 tỉnh này. 


