
 

 

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.... 

 

 

 

Cô gái bán bóp rao như sau: 

- Bóp đi, bóp đi, bóp trên 5 ngàn, bóp dưới 7 ngàn, bóp bên trái và bóp bên phải cùng giá 6 

ngàn, bóp da 7 ngàn, bóp lông 13 ngàn, bóp ngoài 3 ngàn, bóp trong 8 ngàn, bóp đi bóp đi... 

Thấy vậy, một thanh niên hỏi: 

- Ủa bóp ở đâu là rẻ nhất? 

Cô gái bán hàng trả lời: 

- Bóp em là rẻ nhất rồi! Bóp đi, bóp đi! 

 

 

 

Có 1 anh chàng cùng chị vợ đi công chuyện gì đó. Trên đường về thì cây cầu bắt ngang con 

suối đã bị nước cuốn trôi. Không còn cách gì hơn nên chàng ta phải...ngậm ngùi mà cõng chị 

vợ lội qua suối vì nàng ta không biết bơi. Qua đến bờ bên kia thì phải ngồi nghỉ chờ cho quần 

áo khô. Liếc thấy chị vợ quần áo ướt dán chặt thân hình, rồi nhớ lại cảnh chị vợ nằm sát trên 

lưng mình khi lội qua suối, anh chàng chịu không nổi nên mới cất tiếng than:    



" Ấy ấy sao mày ngóc cổ lên 

Mày làm như vậy ắt không nên    

Nếu có muốn chi...về nhà muốn    

Chị là chị vợ...chị bề trên" 

    

Bà chị vợ nãy giờ được cõng chắc cũng phê phê nên bèn liếc qua chàng em rễ mà rằng:    

" Nam nhi chi chí đại trượng phu 

Dượng mày nói vậy dượng mày ngu 

Nó có muốn chi cho nó muốn 

Chị là chị vợ chị gì.......cu" 

 

 

 

Già Bất Khuất đi khám bịnh, bác sĩ mới hỏi: 

- Bác muốn khám bịnh chi đó bác? 

Già BK đáp: 

- Bác sĩ coi dùm cái bụng tui, sao mà nó kỳ quá. 

Bác sĩ: 

- Bác thấy trong mình ra sao ? 

Già BK thiểu nảo: 

- Mấy ngày nay sao tui cứ phải...thả bom hoài, cứ mỗi phút là lại làm 1 phát, không kềm được. 

Mà có điều lạ là nó không ra tiếng mà lại không có mùi nữa. Bác sĩ thấy không, nảy giờ nói 

chuyện với bác sĩ mà tui đã làm tới bốn, năm phát rồi mà tôi chắc chắn là bác sĩ cũng đâu có 

hay biết gì. 

Bác sĩ: 

- Thôi được rồi, bác cầm lấy hộp thuốc này, về uống mỗi ngày 1 viên, rồi tuần sau trở lại gặp 

tôi. 

Tuần sau Già BK trở lại phòng mạch. Vừa gặp bác sĩ Già liền cự nự: 

- Bác sĩ hại tui rồi, mấy viên thuốc của bác sĩ cho làm tui mắc cở quá xá. 



Bác sĩ: 

- Đừng nóng, đừng nóng. Giờ thì bác thấy trong mình sao rồi? 

Già BK: 

-Có thấy bớt gì đâu, còn tệ hơn nữa là bởi vì lúc trước thì không có tiếng mà bây giờ thì nó 

kêu um sùm...đó....đó  bác sĩ nghe không? Từ hôm qua tới giờ tui mắc cở hết sức. Cũng còn 

may là nó chỉ kêu thôi chứ vẫn không có mùi thành ra cũng đở. 

Bác sĩ: 

- Được rồi, bác cầm chai thuốc này về uống ngày 3 lần sáng trưa chiều cho tôi. 

Già BK thắc mắc: 

- Đổi thuốc khác hả bác sĩ? 

Bác sĩ: 

- Không, coi như cái bệnh lãng tai của bác đã êm rồi, bây giờ thì tôi làm tới cái vụ...nghẹt mủi. 

 

 

 

 Già Gân sáng sớm vô hãng mặt mày hí hửng,đồng nghiệp mới hỏi: 

- Bữa nay làm gì vui dữ vậy ông già? 

Già Gân đáp: 

- Công nhận cái mục tử vi hàng tuần trên báo quá xá hay,nó nói tuổi tao trong tuần này sẽ 

gặp chuyện hên .Mà y chang, chiều hôm qua đi shop tao lượm đươc 1 đồng ngoài bãi đậu xe, 

tao mới lấy tiền đó mua 1 tờ vé số cạo thì cạo trúng 20 đồng, đã thiệt. 

Hôm sau Già Gân lại đến hãng với miệng cười toe toét, đồng nghiệp thắc mắc: 

- Đừng nói lại trúng số nữa nghe ông già. 

Già Gân híp mắt lại: 

- Thì trúng số nữa chứ chạy đâu cho khỏi, bữa hổm cạo trúng hai chục xong thì tao lấy tiền 

đó mua 1 tờ lô tô, tối hôm qua xổ trúng được 500 đồng. Vậy là tuần này chắc tao còn hên dài 

dài. 

Hôm sau nữa Già Gân đến hãng trễ gần 2 tiếng đồng hồ và mặt mũi thì bơ phờ. Tuy vậy khi  



gặp đồng nghiệp thì Già Gân cũng ráng nhếch miệng lên cười: 

- Thấy chưa, tao đã nói tuần này là tao hên lắm, mà phải nói là quá hên đi chứ. 

Đồng nghiệp lại thắc mắc nữa: 

- Ông nói ông hên mà sao lại đi trễ và mặt mũi lại bơ phờ vây? 

Già Gân mới đáp: 

- Thì có gì đâu, hổm rày trúng số thành ra tối qua tao mới "vui vẻ" với bả chút chút. Đang nằm 

với bả trên giường thì ở ngoài giông gió dữ quá, rồi cái cây cổ thụ cạnh nhà cọ quẹt sao đó 

mà một viên gạch của cái nhà lầu kế bên văng ra rớt xuyên qua mái ngói phòng ngủ của tao. 

Con bà nó, trúng đâu không trúng mà lại trúng ngay....bụng dưới của bả, làm....giập hết trơn. 

Báo hại tao phải đưa bả vô nhà thương rồi ở trỏng với bả từ hồi hôm tới giờ cho nên mới đi 

làm trễ đó chứ. 

Đồng nghiệp ngạc nhiên: 

- Vậy mà ông nói ông hên là hên chổ nào? 

Già Gân liền trợn mắt: 

- Hên quá xá đi chứ. Tao vừa mới nghỉ mệt vì...ngộp quá, chứ nếu cục gạch mà nó rớt sớm 

chừng vài giây đồng hồ thì cái....ót của tao lảnh đủ.  

 

 

  

 

 

 

 

 


