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Chuyện Vui Cười 
AH Rừng Tràm sưu tầm 

1- Chuyện ăn uống thời nay của cán bộ: 

Cán bộ họp gia đình, vợ bảo chồng: 

- Ăn uống phải cẩn thận, thời buổi này thực 

phẩm độc hại nhiều quá! 

- Hay ta chỉ ăn cơm với cá thôi. Thịt thì lở 

mồm long móng, H5N1, tăng trọng, phoóc-

môn. 

- Không được đâu! Cá thì bị nhiễm chất độc 

FORMASA. Hay ta chuyển sang ăn chay! 

- Ăn chay cũng chết, rau thì nhập từ Trung 

Quốc dư lượng thuốc trừ sâu, nước tương 

thì chứa 3-MCPD, gây ung thư … 

Vợ thở dài: 

- Ăn gì cũng chết. Biết ăn cái gì đây? 

Thằng con liền góp ý: 

- Chỉ có … “ĂN HỐI LỘ” là không chết! Con 

thấy người ta chỉ bị “nghiêm khắc phê 

bình hoặc hưởng án treo” là cùng! Hay ta 

chuyển sang … ăn hối lộ nhe bố mẹ! 

 
2. Bác Sĩ Giỏi 

    Một người mới đến ở thị trấn hỏi Todd 
có bác sĩ giỏi nào trong vùng không? 
 
     - Bác sĩ giỏi hả? Chúng tôi có một bác sĩ 
giỏi nhất thế giới ở đây! James Jones là một 
bác sĩ tuyệt vời! Ông ấy đã cứu sống tôi!!! – 
Todd hào hứng kể. 

     - Thật à? Ông ấy đã làm gì? – Người mới 
đến hỏi. 

Todd giải thích: 
     - Tôi bệnh rất nặng và gọi BS Smithson. 
Ông ấy cho tôi một ít thuốc nhưng bệnh không 
khỏi mà lại nặng thêm! Sau đó tôi gọi BS 
Peterson. Ông này cho thêm thuốc nhưng 
bệnh càng nặng hơn nữa! – Lúc đó tôi sắp chết 
đến nơi rồi!!! Cuối cùng, tôi gọi BS Jones.  

Ông ấy bận không đến được! Ông ấy đã cứu 
sống tôi!!! 
 
3- Tỉ Lệ 1% 

- Thưa bác sĩ, liệu tôi có qua khỏi không ạ?       

- Bệnh của ông theo thống kê có 1% khả năng 
sống sót! Nhưng ông thì chắc chắn sống! Tôi 
cam đoan mà!!! 

- ??? 

- Tôi đã nhận 99 ca như thế! Họ chết cả rồi!!! 
 
4-    n   án     : 

Một bác sĩ nói với đồng nghiệp, vẻ buồn rầu: 

- Anh thử tưởng tượng xem, tôi chữa bệnh ung 
thư cho anh ta nhưng khi mổ thì hóa ra anh ta 
chỉ bị một cái áp-xe. 

Vị bác sĩ kia bảo: 

- Điều đó có gì đáng kể! Tôi đã điều trị nửa 
năm cho một bệnh nhân bị vàng da! Nhưng khi 
anh ta chết, tôi mới phát hiện anh ta là người 
châu Á!!! 
 
5- Nghề Sớm Nhất 

Một bác sĩ, một kỹ sư và một luật sư tranh cãi 
xem nghề nào có trước! Bác sĩ nói: 

- Nên nhớ là vào ngày thứ sáu Đức Chúa Trời 
đã tạo ra Eva từ xương sườn của Adam, tức là 
làm ca phẫu thuật đầu tiên! Nên nghề y chính 
là nghề lâu đời nhất!!! 

Kỹ sư trả lời: 

- Nhưng trước đó Chúa Trời đã phải xây dựng 
Thiên-Đàng và mặt đất từ một đống hỗn mang, 
lộn xộn! Nên nghề kỹ sư có trước!!! 

Luật sư lên tiếng: 

- Đúng vậy! Nhưng theo các anh thì ai là người 
gây ra hỗn độn, lộn xộn nào??? 
 
6- Mặc Cả 
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Bác sĩ đưa bệnh án cho bệnh nhân và nói: 

- Tôi có tin xấu cho anh đây… Nếu không chữa 
trị, anh sẽ chết trong 6 tháng tới! 

Bệnh nhân ngồi thừ ra suy nghĩ, mắt lo âu nhìn 
vào Hoá-Đơn Thanh-Toán, cuối cùng nói buồn 
thảm: 

- Số tiền quá lớn… Có lẽ tôi đành cam chịu số 
phận! Trong 6 tháng tôi không thể kiếm ngần 
ấy tiền được!!! 

- Vậy chúng ta sẽ tăng lên 9 tháng nữa nhé! 
 
7-  ừng  i Bác Sĩ 

- Bác sĩ, xin ông cho tôi một lời khuyên, tôi bị 
mất ngủ! 

- Trước khi đi ngủ! Anh hãy ăn một trái táo 
hoặc uống một cốc sữa!!! 

- Ồ, xin lỗi! Nhưng năm ngoái, cũng tại bệnh 
viện này, ông đã khuyên tôi không nên ăn bất 
cứ cái gì trước khi đi ngủ!!! 

- Đúng vậy, nhưng anh quên mất rằng chỉ một 
năm thôi! Y học đã có những bước tiến vượt 
bậc rồi sao??? 

8- Chồng trẻ, vợ già. 

Một chàng thanh niên rất trẻ rất đẹp trai cưới 
một bà rất giầu và rất... già. 

Sau tiệc cưới, chú rể trẻ và bà dâu già đi 
hưởng tuần trăng mật.  

Đêm đầu tiên, cô dâu và chú rể động phòng. 

Ai cũng chợt lo cho bà già, e rằng chàng rể 
đang tuổi sung mãn sẽ khiến cụ bà không chết 
thì cũng…lết. 

Sáng hôm sau, mọi người nhận được hung tin: 
Chú rể trẻ lăn đùng ra chết lúc trời vừa hừng 
sáng.  

Mọi người ai cũng quá đổi ngạc nhiên, không 
ai chịu tin cho đến lúc tận mắt nhìn chàng trai 
nằm thẳng cẳng! 

Gia đình chàng trai quyết định nhờ một hội 
đồng bác sĩ rất giỏi khám nghiệm, tìm lý do.  

Chỉ sau 1 giờ làm việc, hội đồng bác sĩ đồng 
thanh kết luận: 

"Chết do ngộ độc sau khi uống sữa quá hạn!" 

 

8- Nếu Thế Giới Này Không Có Đàn Ông 

Thế giới này đây không đàn ông 
Mấy Bà làm sao có tấm chồng 
Lấy ai cắt cỏ mùa Hè đến 
Lấy ai xúc tuyết những ngày Đông 
Thế giới này đây không đàn ông 
Mấy Bà lạnh lẽo một mình không 
Lấy ai cạo gíó khi cảm sốt 
Nào ai đấm bóp, nấu nước xông 

Thế giới này đây không đàn ông 
Mấy Bà son phấn cũng như không 
Ra đường chả có ma nào ngắm 
Về nhà chỉ có bóng gương trông 
Thế giới này đây không đàn ông 
Bát đũa ăn xong xếp cả chồng 
Ngày này tháng nọ không ai rửa 
Ghế bàn che phủ lớp bụi bông 

Thế giới này đây không đàn ông 
Cầu tiêu bị nghẹt chả ai gồng 
Mái nhà chẩy dột ai leo sửa 
Hàng rào nghiêng đổ ai ra công 
Thế giới này đây không đàn ông 
Làm sao có chuyện tố khổ chồng 
Không ai Bà trút cơn giận dữ 
Mất danh Sư Tử của Hà Đông 
 
Thế giới này đây không đàn ông 
Ai làm em bé để Bà bồng 
Lẻ loi cô độc trong phòng vắng 
Mùa Hè lạnh lẽo cũng như Đông 
Thế giới này đây không đàn ông 
Lấy ai Bà nhốt ở trong lồng 
Lấy ai Bà xẻ đôi tim, óc 
Bà nhồi, Bà đá tựa banh long 

Thế giới này đây không đàn ông 
Lấy ai sai bảo để chạy rông 
Lấy ai sai vặt khi đứng cạnh 
Để Bà cưỡi cổ chạy nhông nhông 
Thế giới này đây không đàn ông 
Ai đưa Bà đến tận mây hồng 
Lấy ai làm Bà lim dim mắt 
Sung sướng tràn dâng tận trên không 

Thế giới này đây không đàn ông 
Nhà thờ, Chùa, Miễu thật là đông 
Mấy Bà khấn vái cầu Phật, Chúa 
Chổng mông xin xỏ một ông chồng  
 

Rừng Tràm 


