
 

Cuối cùng thì sau 70 năm hoạt động các bộ phận của cơ thể cũng tề tựu về dự cuộc hợp tổng 

kết. Các bộ phận lần lượt phát biểu:  

Ðầu tiên là Não: "Tôi được sinh ra cùng lúc với con người và đóng một vai trò quan trò quan trọng. 

Tôi là cơ quan điều hành mọi hoạt động ủa con người và cho đến bây giờ tôi vẫn hoạt động tốt. 

Tôi xin được tiếp tục phục vụ". 

Kế đến là Tim: "Tôi cũng được sinh ra cùng lúc với con người, tôi giữ một nhiệm vụ cũng không 

kém phần quan trọng. Tôi giúp việc tuần hoàn máu để nuôi sống cơ thể và các bộ phận khác. 

Ðến nay, tôi vẫn hoạt động tốt, tôi xin tiếp tục cống hiến" 

Sau đó lần lượt các bộ phận khác cũng phát biểu và tất cả đều muốn tiếp tục cống hiến... 

Nhưng sau đó ... 

Trong lúc im lặng bỗng có một giọng nói yếu ớt phát ra từ phía bên dưới:  

"Xin thưa các anh, tôi cũng được sinh ra cùng với con người nhưng tới năm 20 tuổi tôi mới được 

làm việc. Nhưng công việc của tôi rất là vất vả và nặng nhọc, phải làm việc trong đường hầm tăm 

tối, ẩm ướt và trơn trợt. Cho nên, sau 50 năm làm việc liên tục bây giờ tôi không còn khả năng để 

phục vụ nữa, tôi xin được về hưu" 

Các bộ phận khác nghe thế rất tức giận liền đập bàn nói: "Ai! Ai! Có ngon thì ngóc đầu đứng dậy 

nói lớn xem nào? Làm việc mới có 50 năm mà bây giờ đòi về hưu? Thế nà thế lào ???" 

Giọng nói yếu ớt ấy lại vang lên: "Xin lỗi các anh, nếu em có thể ngóc lên được thì em xin về hưu 

để làm gì!" 

 

 

 

Có một ông đến phòng mạch Bác sĩ than rằng vợ ông ta bị bệnh lạnh cảm , vợ chồng còn trẻ mà 

mấy tháng nay vợ không đòi hỏi mà cũng không cho ông gần gũi nữa . Bác sĩ khuyên ông ta nên 

đem vợ tới để định bệnh , nếu mới bị thì chữa rất dễ . 

Hôm sau ông ta dẩn vợ đến gặp Bác sĩ ... Bác sĩ hỏi vợ ông ta : 



- Cô có thấy triệu chứng gì khác thường trong cơ thể không ? Sao ông nhà nói là cô bị lạnh cảm,  

không đòi hỏi , ham muốn sinh lý nữa ? 

Cô vợ ngạc nhiên nhìn Bác sĩ : 

- Bác sĩ thử nghĩ xem , cả mấy tháng nay , hàng ngày tôi đi làm bằng TAXI mà đâu có đủ tiền trả, 

hễ cứ cười trừ là ông tài xế lại hỏi tôi : " hôm nay cô trả tiền hay trả cái gì ? ". Tui bèn chọn " cái 

gì " ! Khi tui vô sở thì bị trễ giờ , ông Boss cũng hỏi : " Cô muốn tui ghi vào sở cảnh cáo hay muốn 

" cái gì " ? Tui lại chọn " cái gì " . Khi tan sở tui lại về bằng taxi và ông tài xế lại hỏi : " Lần nầy cô 

trả tiền hay lại trả " cái gì " ? Tôi lại phải chọn " cái gì " lần nữa ! Bác sĩ thấy đó , tôi về tới nhà là 

mệt phờ , 3 " cái gì " trong một ngày rồi thì làm sao tôi còn phục vụ chồng tôi được nữa ? 

Bác sĩ bèn nhỏ nhẹ hỏi : 

- Thế bây giờ cô muốn tôi nói lại chuyện nầy với chồng cô hay là cô muốn " cái gì " ??? 

 

 

 

Có 1 anh chàng về VN, đi nhậu 1 mình.  

Vừa ngồi xuống bàn, chưa kịp kêu bia thì một cô tiếp thị bia Tiger xinh như mộng mặc váy khá 

ngắn bước đến gần nhìn anh với ánh mắt đắm đuối: 

- Anh uống bia Tiger giùm em đi anh. Bia tình yêu đó! 

Chàng ta : 

- Tại sao lại là bia tình yêu? 

- Thì anh hãy giải mã chữ Tiger đi. Tình Iêu Giết Em Rồi ! 

- À vậy hả? Thôi đi em! Tình yêu bạo lực quá! 

Tức thì một người đẹp khác bước đến thế chỗ: 

- Vậy thì anh uống bia của em đi. San Miguel dzô dzô đó.. Em sẽ nhớ anh suốt đời. Khi nào quán 

vắng anh thì em lại thẫn thờ... Sao Anh Nhớ Mà Ít Ghé Uống, Em Lo ! 

- Ồ không đâu, anh chỉ là khách qua đường thôi. 

Như thấy phương thức tiếp thị của hai cô kia chưa được ấn tượng, người đẹp thứ ba bước lên  



vừa đá lông nheo vừa thỏ thẻ: 

- Anh hãy uống Carlsberg đi, bia này mới là sành điệu đó. Anh uống xong thì Cho Anh Ráng Lấy 

Sức Bế Em Ra Giường ! 

Quá kinh hãi, mồ hôi đầm đìa, nhưng chàng ta cũng trấn tĩnh lắc đầu 

- Uống xong thì anh xỉn mất tiêu rồi, còn sức đâu nữa em. 

Cô tiếp thị thứ tư bèn bước lên ra chiêu cuối cùng hy vọng sẽ quật ngã được con tim sắt đá của 

anh chàng này : 

- Vậy thì chỉ có Heineken thôi. Anh uống xuôi hay ngược gì cũng được, cũng là tình yêu trọn vẹn 

cả. Xuôi thì Hôn Em Ít Nên Em Khều, Em Nhéo....hay ngược lại Nếu Em Khôn Em Nằm Im Em 

Hưởng. 

Chàng ta lắc đầu quầy quậy: 

- Thôi xin lỗi mấy em, tình yêu mấy em sao mà sành điệu quá, anh chỉ uống Saigon thôi! 

Đến lúc này thì cả 4 cô tiếp thị đều ngạc nhiên: 

- Trời! Sao anh lại uống bia đó? 

- Ồ, đây mới chính là tình yêu thiêng liêng của anh. Chàng ta bèn chỉ vào cái nhẫn trên tay : 

- Số Anh Iêu Gái Ở Nhà! 

 

  

 


