
 

 

Trong một quán cà phê, nhạc nhẹ nhàng đầy thơ mộng, vì quán đông nên có 3 lão già là Tôn 

Tẩn, Dream Tarzan, Thầy chạy và một cô gái trẻ (cực kỳ hấp dẫn) dù không quen biết vẫn phải 

ngồi cùng một bàn. 

Chỉ một lúc sau, cả 4 người cùng nói chuyện rất tự nhiên, và tất nhiên chẳng bao lâu sau đó 

chuyển sang chuyện ái tình. 

Cô gái trẻ đề nghị: 

- Nếu mỗi người trong số các anh đưa em 1 đô la thì em sẽ cho các anh thấy chân em. 

Ba lão già, bị mê hoặc bởi cô gái trẻ này, tất cả lôi một đô la ra khỏi túi họ, và sau đó cô gái kéo 

váy lên một ít để cho thấy cặp chân nàng. Tiếp đó cô nàng nói: 

- Nếu mỗi người trong số quý anh đưa em 10 đô la, em sẽ cho các anh thấy đùi em. 

Đàn ông vẫn cứ là đàn ông, cả 3 lão đều lôi ra tờ 10 đô la. Cô gái kéo hết váy cho đến đồ lót. 

Cuộc nói chuyện tiếp tục, và 3 lão già không biết tại sao, tất cả đều cởi áo ngoài dù trời không 

nóng. Sau đó cô gái trẻ lại nói: 

- Nếu các anh đưa em 100 đô la thì em sẽ cho các anh thấy nơi em bị... mổ ruột thừa. 

Ba lão già dịch do bản năng dê đều đồng loạt đưa tiền. Sau khi nhận tiền, cô gái quay qua cửa 

sổ và chỉ bệnh viện ở bên kia đường, nói: 

- Nơi đó đó! Đồ già dịch! 

 

 

 

Từ ngày Đảng giả vờ cởi trói cho người dân, lắm người cũng giả vờ tưởng thật, lâu lâu kiếm cớ 

chửi đổng vài câu cho đỡ ấm ức trong lòng. 

Có một thanh niên Ngụy đứng trước cửa chợ Bến Thành chửi đổng:- Tiên sư cha nó! Chỉ vì một 

thằng già khốn nạn mà cả nước khổ sở, lầm than. 

Anh ta bị Công an điệu ngay về đồn. 



Cán vẹm thẩm vấn: 

- Anh chửi ai là thằng già khốn nạn? 

- Thưa Cán bộ, tôi chửi....Dương văn Minh ! 

Cán vẹm không vừa: 

- Ý anh bảo vì Dương văn Minh đầu hàng nên cả nước mới khổ, phải không? 

Anh chành thanh niên Ngụy thuộc loại lỳ đòn nên cũng bai bãi: 

- Không phải. Tôi chửi vì thằng chả giết Ngô Đình Diệm nên cả nước khổ. 

Cán vẹm cười gằn: 

- Anh cho rằng Ngô Đình Diệm với giải pháp Ấp Chiến Lược đủ sức trấn áp lực lượng giải phóng 

chứ gì? Hay anh cho rằng Ngô Đình Nhu với chính sách Bắc tiến có thể đánh thắng miền Bắc? 

Anh thanh niên lắc đầu: 

- Không phải vậy. Vì Dương văn Minh giết Ngô Đình Diệm khiến Mỹ đổ quân vào làm cả nước 

khổ sở. 

Cán vẹm khe khẽ gật đầu: 

- Nghe tạm được! Cả nước tuy gian khổ nhưng rồi cũng chiến thắng vinh quang. Thôi tha cho anh 

về. Đừng làm ồn chỗ công cộng nữa. Tôi biết nhiều người cũng ghét Dương văn Minh nhưng chả 

cần phải làm náo loạn như thế. Vả lại muốn chửi ai phải nêu rõ tên người ấy ra mà chửi kẻo lại 

có chuyện hiểu lầm lôi thôi. Anh nghe rõ chưa? 

Anh thanh niên lễ phép đứng lên: 

- Dạ tôi xin nghe lời cán bộ từ nay tôi sẽ chửi rõ tên "thằng già Minh khốn nạn làm cho dân khổ" 

Cán vẹm vỗ bàn: 

- Anh kia anh chửi ai thế? 

- Thằng già Minh. Dương văn Minh! 

Cán vẹm bực quá, gầm lên: 

- Anh mang cái thằng già Minh khốn nạn xéo ngay ! Xéo mau! 

 



 

 

Trong quán nhậu, gã Bợm lảo đảo đứng dậy và đi về phía nhà vệ sinh . 

Một chốc sau, bổng có tiếng hét hải hùng phát ra từ nơi ấy. Người pha chế rượu hoảng hốt lao 

đến để xem việc gì đã xảy ra với gã. 

Nhè nhẹ gỏ cửa, anh hỏi: 

- Này ông bạn, sao ông la hét dữ vậy, ông có sao không ? Ông làm cho mọi người lo sợ hết vía…. 

- Híc..tui ….đi toilet xong …..híc ….mổi lần tui giựt nước, có cái gì nó thò lên….rồi bóp ....Chim 

…..tui một phát ..nhá lửa !!!….. 

Người pha chế rượu mở cửa, liếc nhìn vào và nói : 

- Cha nội!.. Toilet cha không ngồi mà lại leo lên cái thùng đựng cây lau nhà. Hổng bể hột là hên 

lắm đó cha. 

 

 


