
 

Vào một ngày kia, ông Bác sĩ muốn rời phòng mạch đi săn nhưng lại không muốn đóng cửa trong 

lúc vắng mặt. Ông bèn bàn với người phụ tá rằng:  

Bác sĩ: Này Bạn-ta, ngày mai tôi muốn đi săn nhưng không muốn đóng cửa phòng mạch, tôi 

muốn Bạn-ta coi phòng mạch này và săn sóc tất cả các bệnh nhân của chúng tôi nếu họ đến đây. 

Bạn-ta đáp: Được! Bác sĩ cứ việc thong thả đi săn chim cò... đi. 

Bác sĩ: Sau một ngày săn bắn về, sáng hôm sau vào phòng mạch, ông hỏi: Thế nào Bạn-ta? 

Hôm qua công việc ra sao? 

Bạn-ta: Hôm qua tôi đã săn sóc cho 3 bệnh nhân. Người đầu tiên phàn nàn bị nhức đầu, tôi đã 

phát cho mấy viên Analgin. 

Bác sĩ: Bạn can đảm lắm, vậy bệnh nhân thứ hai bị bệnh gì 

Bạn-ta: Thưa Bác sĩ, tay này bị chảy nước mũi tôi đã phát cho vài viên Coldarin. 

Bác sĩ: Can đảm... can đảm! Bạn làm đúng đó! Thế còn bệnh nhân sau cùng ra sao? 

Bạn-ta: Ôi! Bác sĩ ơi! Lúc ấy tôi đang ngồi ở ghế bàn giấy thì thình lình có một chị chạy xông vào 

cửa, sau đó chị ta thoát y không còn thứ gì trên người, rồi nằm ngửa trên bàn khám và réo: CỨU 

EM VỚI! Đã 5 năm nay em chưa được nhìn thấy một người đàn ông nào! 

Bác sĩ: Vậy Bạn-ta đã xử trí thế nào? 

Bạn-ta: Tôi đã nhỏ mấy giọt thuốc nước mắt vô mắt chị ta! 

 

 

 

Trong một cuộc họp: 

Phía Nga bảo “dân VN mất vệ sinh toàn đái bạy ngoài đường!” 

Phía VN bảo: “làm đéo... gì có chuyện đấy!”. 



Phía Nga nói “Đêm nay bọn tao xách AK-47 đi quanh hồ Tây, thấy thằng nào đái bạy là xử luôn”. 

Phía VN ok. Sáng hôm sau VN thiệt 37 mạng. 

Ức quá, VN cử 2 đặc nhiệm sang Nga, vác colt đi quanh quảng trường đỏ và làm như bọn Nga 

2 chú đặc nhiệm đi cả đêm, vừa mệt vừa rét đến gần 2h sáng mới thấy 1 thằng tè đường, 2 chú 

mừng quá nã sạch đạn vào hắn. 

Sáng hôm sau, báo chí Nga đưa tin: “Đêm qua, đại sứ VN ở Nga bị bọn khủng bố bắn chết khi 

đang làm nhiệm vụ. 

Thành thật chia buồn với Việt Nam!!! “ 

 

 

 

Ca sĩ Trần Ngọc Phong (tự PHONG RÂU) ...rất "ga lăng" với phái nữ. Một lần trước mặt anh em 

[tù cải tạo], anh lân la đến làm quen với một "nữ cán bộ" 

- Không phải tôi thấy người sang bắt quàng làm họ, chứ tôi thấy cán bộ quen lắm? Hình như cán 

bộ quê "đồng bằng Sông Cửu Long"? 

- Không, tôi người miền Bắc. 

- Thế vậy chắc cán bộ đã vô Nam và sống gần phi trường Tân Sơn Nhất? 

- Không, tôi chưa hề vào Lam. Tại sao anh hỏi thế? 

- Tại tôi thấy cán bộ... bằng phẳng quá. Cán bộ cái nhăn mặt, một lúc mới hiểu ra: 

- Im ngay, anh đừng "nếu náo" như vậy. 

- Không dám đâu. Xin cán bộ bớt lóng. Cán bộ "vu khống" tôi rồi!!! Xin lỗi xin lỗi!! 
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