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Thuốc Lắc 
 Anh Năm đau, đi khám bịnh.  Bác sĩ 
cho toa về mua thuốc.  Chị Năm mua một 
chai thuốc nước về đưa cho anh Năm uống, 
rồi chị xách rổ đi chợ. 
 Một giờ sau chị trở về thấy anh Năm 
nhào lộn trên giường như người mắc kinh 
phong.  Chị hoảng hồn chạy mời bác sĩ. 
 Bác sĩ đến, nhẹ lay người anh Năm 
và hỏi: 
- Anh thấy đau ở đâu mà lăn lộn, anh còn 
tỉnh trí không? 
- Thưa bác sĩ, tôi vẫn tỉnh trí và không thấy 
đau ở đau cả. 
- Vậy tại sao anh lại lăn lộn? 
- Dạ... tại thấy trên nhãn hiệu chai thuốc có 
hàng chữ: "Trước khi uống phải lắc chai", 
mà lúc uống tôi quên lắc. 
 
 
Chép Phạt 
Thầy Sang gọi trò Tư lên quở:  "Đã hai lần 
em không thuộc bài học thuộc lòng.  Lần 
nầy tôi phạt em phải chép lại 20 lần bài học 
hôm nay.  Chép rồi thứ bảy sau nộp lên cho 
tôi xem." 
 
Thứ bảy sau, Tư đem nộp bài phạt.  Thầy 
Sang xem rồi kêu lên: 
- Tôi đã bảo em chép 20 lần mà sao ở đây 
chỉ chép có 10 lần? 
-Dạ thưa thầy, bị... tại... vì... bởi... con dốt 
tiếng Việt mà cũng rất dốt về toán nên con 
tính sai..! 
Thầy Sang: "Trời !!!" 
 

Đòn Oan 
 Trò Tư đi học về, vừa bước vô nhà 
khóc bù lu bù loa.  Cha của Tư thấy con 
khóc nóng ruột hỏi: 
- Tại sao con khóc vậy? 
- Dạ tại ông thầy đánh con đau. 
- Mà tại sao ông thầy đánh mầy? 
- Dạ... tại hồi nãy lúc giờ chơi, con thấy 
thằng Tý lấy miếng giấy thoa mực một bên, 
lén lén lên chỗ bàn thầy ngồi, dán miếng 
giấy ấy ở lưng ghế của thầy.  Lúc nhập học, 
con sợ thầy vô ý ngồi vào ghế sẽ bị mực 
dính vào lưng áo sơ-mi, nên con chực sẵn ở 
sau, lúc thầy vừa ngồi xuống ghế, con lẹ 
làng kéo chiếc ghế dang ra xa... Thầy té 
ngửa, ngồi xuống đất, dòm lại thấy mặt con, 
thầy dếnh cho con mấy roi ... hu... hu... hu... 
 
 
Thứ Ba Học Trò 
Trong giờ Văn-phạm, thầy Việt giảng: 
- Khi chúng ta nói: "Con chó uống nước" thì 
"chó" là chủ-từ, "uống" là động-từ, còn 
"nước" là túc-từ. 
Bây giờ là thí-dụ khác: "Thầy ăn cơm."  Trò 
Tư! cho biết túc-từ ở đâu? 
-Thưa, túc từ nằm... trong bụng thầy ạ. 
 
 
Thay đổi 
Vợ nói với chồng: 
- Từ ngày lấy nhau, em thấy nhiều quan 
điểm của anh hoàn toàn thay đổi. 
Chồng: đúng vậy, em yêu ạ!  Bây giờ thì anh 
đã tin là có... địa ngục rồi! 
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