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Mắc Quá 
 
Một nhà chính trị đi khám bệnh được bác sĩ 
cho biết bị ung thư não bộ đã đến hồi nguy 
kịch không chữa được, trừ khi phải giải phẫu 
thay não mới.  Bác sĩ cho chọn: một lọ não 
của các khoa học gia không gian giá $1000 
một lạng, hoặc một lọ não của các nhà toán 
học giá $1500 một lạng, hoặc một lọ não của 
các chính trị gia khác giá $100000 một lạng.  
Nhà chính trị giận dữ nói, "Bệnh viện này 
gian thương quá!  Tại sao bán óc các chính trị 
gia với giá cắt cổ thế này?" 
Bác sĩ trả lời, "Ông có biết phải cần đến bao 
nhiêu nhà chính trị mới lấy được một lạng óc 
không?" 
 
 
 
Phải Rồi 
 
Một con mèo bị mù và một con rắn mù quen 
nhau từ lâu lắm, nhưng vì cả hai bị mù nên 
không biết hình dạng của nhau.  Một hôm hai 
con quyết định thay phiên rờ nhau cho biết 
chúng là giống gì. 
Con rắn làm trước,  "Anh có đầy lông, hai tai 
nhọn, bốn chân có vuốt nhọn, và có một đuôi 
dài." 
Con mèo nhảy tung tăng, vui vẻ, "À! tôi là 
con mèo, tôi đúng là con mèo." 
Đến lượt mèo rờ rắn, "Thân thể anh trơn nhơ 
nhớp, mắt ti hí, lưỡi chẻ nhọn..." 
Mèo chưa dứt, rắn đã cướp lời, "Phải rồi, tôi 
nhất định phải là một chính trị gia." 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tôi Chỉ Thích Nghe... 
 
Một cán bộ lớn trong cơ quan đã qua đời được 
mấy tuần lễ nhưng người thư ký riêng cứ 
nhận được điện thoại xin nói chuyện với ngài 
cán bộ.  Cô thư ký luôn trả lời, "Thưa, ông ta 
chết rồi."  Sau cùng người thư ký trả lời điện 
thoại nhận ra chỉ cùng một giọng đàn ông 
luôn luôn gọi vào nên hỏi ông ta là ai, tại sao 
ông ta gọi hoài vậy. 
Đầu giây bên kia trả lời, "Thưa, tôi chỉ là một 
thường dân, nhưng vì tôi thích nghe câu trả 
lời của cô." 
 
 
 
 
 
 
Bận 
 
Một cán bộ lớn vừa thuyên chuyển về một cơ 
quan mới, muốn chứng tỏ uy quyền với một 
thuộc hạ vừa bước vào văn phòng nên cầm 
điện thoại lên nói lớn, "Rất tiếc tôi có nhiều 
việc khẩn trương cần phải giải quyết gấp; có 
chuyện gì cũng phải chờ đến tuần sau."  Sau 
đó ngài cán bộ gác mạnh máy, quay lại người 
thuộc hạ gắt, "Anh cần gì?" 
"Thưa không," người thuộc hạ trả lời. "Tôi 
được lệnh vào đây nối đường giây điện thoại 
ạ." 
 
 
 

 

 


