
Ở Việt Nam có tiền muốn gì cũng xong! 
Khuyết Danh 
 
Một du khách Ngoại Quốc qua thăm Hà Nội, Ông ta muốn đi thăm tất cả những nơi nổi tiếng nhất. 
Ông ta tới nhà hàng sang trọng nhất Hà Nội. 
Người hầu bàn bảo ông: 
    - Thưa ông, nhà hàng hết chỗ trống rồi! 
    - Thế anh làm ơn cho tôi đặt cọc 3 bàn, nhưng tôi chỉ cần 1 bàn và một ghế thôi, hai bàn kia anh có quyền 
xử dụng tùy ý! 
Ngay tức khắc, người hầu bàn tìm ra chỗ ngồi cho ông khách hào phóng. 
Sau khi thưởng thức một bữa ăn thịnh soạn,có bồi bàn đứng hầu, ông khách quyết định đi xem buổi trình diễn 
của đoàn ca múa Trung Ương có tiếng ở VN. 
Tới trước cửa rạp, người gác của nói: 
    - Thưa ông, hội trường đã hết chỗ! 
    - Thế anh cho tôi mua mưòi vé, tôi chỉ xài một, còn chín cái anh muốn làm gì thì làm. 
Đúng một phút sau, ông khách có ngay một chỗ ngồi tốt nhất trong rạp. 
Vãn hát, ông khách đi tới Ba Đình để vào thăm lăng Hồ chí Minh. Trước lăng, một hàng dài cả trăm người 
đang phải nối đuôi nhau chờ đợi. 
Ông khách nói với đám Công an: 
    - Thời gian tôi ở đây rất ngắn, các anh có cách nào giúp tôi vào thăm lăng mà khỏi xếp hàng không? 
    - Xin lỗi ông, rất tiếc, ông phải xếp hàng như mọi người khác. 
Ông khách mỉm cười rồi nói: 
    - Nếu đã vậy thì trong khi chờ đợi, tôi xin mời các anh cùng uống với tôi một ít rượu ngoại quốc. 
Nói xong, ông khách lôi trong túi ra năm sáu chai Walker, đưa cho mỗi công an một chai. 
Nhận rượu xong, đám công an vồn vã nói: 
    - Thưa ông, bây giờ ông muốn vào thăm lăng "Bác", hay ông muốn chúng tôi bưng "Bác" ra đây cho ông 
thăm!!! 
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