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Chuyện Vui Cười 
AH Rừng Tràm sưu tầm 

  -          

Một ông béo phì, không có thì giờ thể dục, 
bèn đi bác sĩ khám xin thuốc giảm cân. Bác sĩ 
cho lọ thuốc màu hồng, dặn uống mỗi tối 
trước khi đi ngủ.  

Uống thuốc đều đặn mỗi đêm, cứ đi ngủ là 
ông lại mơ thấy lạc vô hoang đảo, trên đảo có 
bầy tiên nữ không mặc đồ, ông bèn rượt bắt, 
nhưng chẳng bao giờ bắt được. Cứ rượt bắt 
lòng vòng trên đảo như vậy suốt đêm đến 
sáng. Thức dậy hai chân mỏi nhừ, mồ hôi vã 
ra, thở hổn hển.  

Đêm nào cũng rượt bắt, cũng mỏi nhừ. Ba 
tháng sau sút cả chục ký. 

Ông bạn thân nghe mách vậy cũng tới ông 
bác sĩ đó khám, xin thuốc để làm ốm bớt. Bác 
sĩ cho lọ thuốc màu xám, dặn uống mỗi tối.  

Uống thuốc đều đặn, đêm nào ông này lại 
cũng mơ thấy lạc vô hoang đảo, trên đảo có 
đám thổ dân ăn thịt nguời. Bị thổ dân rượt, 
ông chạy trối chết, suýt bị tóm trúng mấy lần, 
nhưng rồi lại thoát. Cứ chạy trốn quýnh quáng 
lòng vòng trên đảo suốt đêm đến sáng..  

Thức dậy hai chân mỏi nhừ, mồ hôi vãi ra, thở 
hổn hển. Đêm nào cũng chạy trốn, cũng mỏi 
nhừ. Ba tháng sau sút cả chục ký. Nhưng ông 
này bực lắm, đi bác sĩ khiếu nại. 

- Tại sao bạn tui cũng khám chỗ bác sĩ thì lại 
có giấc mơ đẹp, còn giấc mơ của tui hãi quá. 
Chưa kể thỉnh thoảng còn suýt bị thổ dân tóm 
được nữa chứ, có bực không nào! 

Bác sĩ thủng thỉnh đưa giấy tờ ra giải thích: 

- Bạn anh khám trả tiền mặt, còn anh thì xài 
Medical, so bì sao được! 

2- Anh hàng xóm mù 

Một cô gái đang tắm thì có tiếng gõ cửa: 

- Có ai ở nhà không? 

- Ai đấy 

- Tôi là anh mù hàng xóm đây 

Cô gái nghĩ : 
- Thôi khỏi mặc đồ, anh ta mù mà 

Cô gái ra mở cửa 
- Tìm tui chi thế? 

- Cô chúc mừng tui đi 

- ????? 

- Tui đã mổ mắt thành công, giờ mắt tui sáng 
rồi! 
  
3- Ch    ó  được nhiều thứ tiếng 

Ông khách tới hàng chim.  

Bà bán chim quảng cáo chim bà nói được 
nhiều thứ tiếng. 

Ông khách liền hỏi một con chim rất đẹp: 
"Comment allez-vous?" 

Chim trả lời: "Ca va bien, merci." 

Ông khách hỏi tiếp: "How are you?" 

Chim đáp: "I'm fine, thank you." 

Ông khách hỏi tiếng Mễ: "Como estas?" 

Chim trả lời: "Muy bien." 

Ông khách hỏi bằng tiếng Việt: "Mầy khoẻ 
không?" 

Chim bực mình đáp: "Đ.M. hỏi nhiều quá!" 
 
4- ĂN CƯỚP, ĂN VẠ VÀ ĂN MÀY. 

Trên thế giới có ba nước phát triển kinh 
tế theo những đường lối riêng mà các nhà 
kinh tế học cũng phải chào thua. Tiếc thay ba 
nước đó đều là ba nước cộng sản. 

Ă   ướp: đó là đường lối kinh tế của 
Trung Quốc. Ngoài việc công bố đường lưỡi 
bò, lấn chiếm biển Đông, tuyên bố chủ quyền 
bất chấp luật pháp quốc tế để cướp đất Trung 
Quốc còn lợi dụng nhân công giá rẻ, thao túng 
tiền tệ, sản xuất hàng giả, bắt buộc chuyển 
giao công nghệ sản xuất để cướp giá trị thặng 
dư, chất xám, sức lao động của các nước 
đem về làm của mình để trở thành nền kinh tế 
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lớn thứ hai thế giới. Không những thế Trung 
Quốc còn tiến hành xâm lược mềm để duy trì 
ảnh hưởng ra các nước châu Á và thế giới. 

Ăn vạ: đó là chính sách kinh tế của 
Triều Tiên. Đây là một chính sách kinh tế độc 
nhất vô nhị. Thay vì chú trọng phát triển sản 
xuất trong nước Triều Tiên chỉ nhắm vào viện 
trợ tiền và lương thực từ nước ngoài. Vũ khí 
hạt nhân là một công cụ để ăn vạ. Và Triều 
Tiên giống như một chiếc xe vận hành một 
thời gian là phải dừng lại để đổ xăng. Khi phải 
ghé vào trạm xăng đó là lúc xuống nước. Khi 
xăng đầy bình rồi thì lại hung hăng tiếp. Ba lần 
đổ xăng gần đây của Triều Tiên là năm 2000, 
2007 và 2018. Dân thế giới đã quen với cách 
ăn vạ của Triều Tiên nhưng bao giờ cũng nghĩ 
là lần ghé vào trạm xăng này của Triều Tiên là 
lần cuối cùng. Họ hy vọng là đất nước này sẽ 
thôi không ăn vạ như Chí Phèo nữa. Nhưng 
chứng nào vẫn tật đó. Vì không dám liều để trị 
tên ăn vạ này nên cả thế giới phải bấm bụng 
chi tiền xăng cho nó, để rồi lại phải tiếp tục 
nhức đầu vì nó. 

 

Ă   ày: Khác với hai tên kia, Việt Nam 
nhu mì hơn khi chỉ dám đi ăn mày. Một đất 
nước tự hào là đã đánh thắng Pháp, Mỹ, 
Trung Quốc nhưng lại không có gan ăn vạ 
như Triều Tiên. Việt Nam liên tục xách bị và 
gậy đi ăn mày các nước từ Nhật, Hàn Quốc, 
châu Âu đến Mỹ. Ăn mày từ ngoại tệ đến vốn 
DOA, vay mượn tứ tung. Không những thế 
còn gởi công nhân xuất khẩu nô-lệ lao động đi 
tất cả các nước trên thế giới để kiếm ngoại tệ, 
chưa đủ còn cho phụ nữ ra ngoài lấy chồng 
Hàn Quốc, Đài Loan, làm gái ở Singapore, 
Malaysia... để kiếm tiền bổ sung ngân sách. 

Có lẽ ba tên ăn cướp, ăn vạ và ăn mày 
này sẽ phải viết sách đúc kết các kinh nghiệm 
phát triển kinh tế độc đáo của mình để lưu 
truyền cho hậu thế. Bởi lẽ các nhà kinh tế học 
thiên tài nhất của thế giới có nằm mơ cũng 
không thể nghĩ ra được những chính sách 
kinh tế có một không hai này. Đây là chuyện 
thực và hay, xin tặng quí AHCC. 

5- Ở Mỹ tiền xu nhất định không in số 

 

Ở hầu hết các quốc gia sử dụng tiền 
xu, các đồng tiên của họ sẽ có ít nhất 1 mặt 
khắc con số nêu giá trị của tiền. Mỹ thì không 
như thế. 

Mỗi đồng xu của họ lại có tên riêng. 
Đồng 1 cent được gọi là “penny” giống của 
Anh, trong khi đồng 5 cent mang tên “nickel”, 
vì đó là chất liệu đúc nên đồng tiền đó. 

Đồng 10 cent gọi là “dime” – theo tiếng 
Latin có nghĩa là 1/10; đồng 25 cent thì được 
gọi là “quarter” – trong tiếng Anh nghĩa là 1/4, 
ý chỉ tỉ lệ giá trị của chúng so với đồng 1 
dollar. 

 

 


