
Cười Ra Nước Mắt 
 
 
Phải lừa nhau để mà sống!  
 
Tôi từ Sàigòn ra Hà Nội đến Hồ Gươm xem xong gọi xích lô hỏi đi đến chợ Đồng Xuân giá bao nhiêu? Anh 
đạp xích lô bảo 70 nghìn, tôi trả 50 nghìn anh ta đồng ý chở tôi đi, đến cách chợ Đồng Xuân chừng 300 mét 
anh bảo tôi xuống.  
Tôi hỏi anh ta sao lại xuống đây? Anh ấy trả lời 50 nghìn chỉ đến đây thôi!  
Tôi hỏi sao anh đồng ý giá ban đầu là 50 nghìn mà bây giờ anh nói thế? Anh ta đáp gọn hơ:  
-    Anh thông cảm cho. Ở đây, Đảng lừa dân cho nên dân chúng em phải lừa nhau mà sống!  
Tôi vừa tức mà phải cười rồi trả tiền và bỏ đi. Anh ta còn nói thêm:  
-    Không lừa không phải Cọng Sản, không đi chàng hảng không phải Việt Minh, không ăn nói linh tinh không 
phải uỷ viên bộ chính trị, không có học vị mới vào trung ương .  
Chán thật! 
 
 

Sống thọ làm gì? 
 
Một người đàn ông luôn lo lắng về sức khỏe của mình có thể sống đến 100 tuổi hay không nên thường xuyên 
đi tập thể dục và khám sức khỏe. Có một lần sau khi đã đi khám sức khỏe, ông nhận được một giấy báo là 
mọi việc vẫn bình thường, nhưng vì lo lắng ông ta đã đến gặp bác sĩ và hỏi: 
-    Thưa bác sĩ, sức khỏe của tôi như vậy thì liệu tôi có thể sống đến 100 tuổi không?  
Bác sĩ nhìn ông ta và hỏi: 
-    Vậy ông ở nhà có thường ăn đồ chiên hay đồ nướng gì không?  
-    Tôi không bao giờ đụng đến mấy thứ đó. 
-    Thế ông có thường thức thâu đêm tán gẫu cùng bạn bè khi họ mời anh dự tiệc không?  
-    Chắc chắn là không thưa bác sĩ. 
-    Vậy có khi nào ông phải đứng ngoài trời nắng hàng tiếng đồng hồ để chơi đá bóng chưa?  
-    Ồ, tôi không làm thế bao giờ. 
Ông bác sĩ tiếp tục hỏi: 
-    Vậy ông có thường uống rượu và từng tán tỉnh những cô gái trên đường không?  
-    Tôi thề không bao giờ làm những chuyện đó. 
Ông bác sĩ ngưng một hồi rồi nói với ông ta: 
-    Vậy ông muốn sống đến 100 tuổi để LÀM CÁI GÌ cơ chứ?????? 
 
 

Tỷ lệ nghịch 
 
Cô giáo hỏi học trò: 
-    Em hãy cho một ví dụ về tỷ lệ nghịch. 
Học trò:  
-    Thưa Cô, Chống tham nhũng nhiều chừng nào thì tham nhũng nhiều chừng đó.  
Cô nói :  
-    Ví dụ nầy cô không tính, em hãy cho ví dụ khác.  
Em trả lời : 
-    Thưa Cô... cán bộ càng giàu thì dân càng nghèo.  
Cô nói:  
-    Ví dụ nầy cũng không được, em cho ví dụ khác đi! 
 Em trả lời :  
-    Thưa Cô... Mặt đường càng mỏng thì mặt cán bộ càng dày.... 
Cô:  
-    Thôi em về chỗ, em nói càng dài thì sự nghiệp của Cô càng ngắn! 
 



Gia Đình Bất Hạnh 
 
Một người Sài Gòn vừa bị công an CS tống giam vào ngục. Trong lúc anh đang ngơ ngác thì các người tù 
khác vây quanh anh và hỏi:  
-    Tại sao anh bị vào tù?  
-    Tôi là nhân viên bán hàng ở 1 tiệm sách và bị tù về tội đã bày trong tủ kính chân dung tổng bí thư Nông 
Đứt Mạch.  
-    Như vậy có gì đáng bị tù đâu? Ngưỡng mộ lãnh tụ là tốt sao lại bị tù?  
-    Nhưng tôi đã vô tình đặt dưới chân dung tổng bí thư Nông Đứt Mạch cuốn "Thằng Ngốc" của Dostoevskị  
-    Tại sao anh không làm kiểm điểm và xin lỗi, rồi dẹp cuốn "Thằng Ngốc" đó đi?  
-    Tôi đã làm như thế và thay vào đó bức ảnh chụp tổng bí thư và vợ cùng các con ông ấỵ  
-    Như vậy càng quí chớ có tội tình gì đâu?  
-    Nhưng kỳ này tôi lại sơ ý đặt dưới bức hình đó cuốn sách "Gia Đình Bất Hạnh".  
-    Rồi sau đó ra sao?  
-    Công an đến cảnh cáo tôi; tôi dẹp cuốn sách đó ngay và thay bằng bức hình của toàn bộ chính trị của đảng 
cộng sản Việt Nam .  
-    Lần này anh có đặt phía dưới cái gì không ?  
-    Có mới chết chứ ! Tôi lại sơ ý để cuốn "Alibaba và 40 tên cướp" dưới bức hình của toàn bộ Chính Trị của 
đảng cộng sản Việt Nam.  
-    Vì thế nên anh bị họ đưa vào đây?  
-    Chưa. Sau khi đút lót ít tiền tôi được bỏ qua và lần này tôi để hình "bác Hồ" vào đó.  
-    Thế thì tuyệt quá. Vậy tại sao anh còn bị đưa vào đây?  
-    Vì sơ ý, tôi đã để cuốn sách "Tên Trùm Mafia" dưới chân dung "bác Hồ " .  
 


