Chuyện Vui MTC Gởi Ra Trong Quí 3 Năm 2003
Sưu tập: Chủ Quán Ven Đường : Huỳnh Chiếu Đẳng
Những chuyện vui buổi sáng ở đây được tuyển chọn qua nhiều năm
tháng. Người chọn cố tránh những chuyện vui xúc phạm người đọc hay
những chuyện vui mặn không phù hợp cho mọi người mọi lứa tuổi.
MTC là Morning Tea Club, tiền thân Quán Ven Đường

Vườn của Chúa
Dọn về vùng West Palm Beach lập vườn, hai vợ chồng người nông dân Việt
Nam đột nhiên nổi tiếng vì được nhiều giải thưởng do Bộ Canh Nông Tiểu
Bang Florida trao tặng.
Một du khách Mỹ đến thăm vườn trái cây hoan hỉ bình luận:
 Praise to The Lord vì những trái dưa hấu khổng lồ! Thật khó tưởng tượng vì
những trái cà chua to bằng quả bóng bóng, Halleluyah. Nhìn những cây nhãn và
vải xum xuê đầy trái đã mắt thiệt, Thanks be to God!
Anh chồng nghe lời bình luận vừa mỉm cười vừa đáp lại:
 Tôi rất hoan hỉ được nghe những lời anh chúc tụng Chúa về vụ mùa năm nay.
Nhưng... tiếc rằng anh không được tận mắt thấy khu vườn này năm ngoái... khi
Chúa còn làm chủ nó một mình – chỉ toàn là rừng rậm chứ có hoa trái hay rau
cải gì đâu!
Lý Sự
Vợ đến cạnh chồng rồi thỏ thẻ:
 Anh ơi, chúng mình đang sống trong cảnh êm đềm, nhà cao cửa rộng thật là
hạnh phúc anh ạ. Anh phải tránh xa bọn con gái sàm sỡ, vô đạo đức, nhe anh?
Chúng nó là kẻ thù phá hoại hạnh phúc của chúng mình đấy anh ạ! ..
Anh Cảnh ....mạnh dạn trả lời cô vợ bé bỏng:
 Em cũng nên hiểu rằng .. chỉ có những kẻ hèn nhát mới trốn tránh kẻ thù!
Nói Phét
Một anh chàng kia ở nơi xứ lạnh, có dịp về miền Nam chơi. Khi có người hỏi
anh ta về cái lạnh của miền Bắc, anh chàng không bỏ lỡ cơ hội hiếm có này bèn
khoác lác rằng:
 Ở trên đó lạnh cóng chớ không có ấm áp như ở đây. Mùa hè cũng lạnh đến
nỗi, nến thổi cũng không tắt, lửa cũng đông đặc luôn.
Người hỏi thắc mắc thêm:
 Ghê quá nhỉ! Còn mùa đông thì sao anh?
Chàng kia bèn uốn lưỡi trả lời:
 Mùa đông còn kinh khủng hơn nhiều, lúc nói chuyện nước miếng phung ra
thành đá, phải đem chiên lên mới biết người kia đang nói gì.
Người hỏi lẫm bẩm:
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Từ Kho Sách của Quán Ven Đường

 Tưởng rằng ở Mỹ không có "bộ đội"
Đụng luật
Lão phù thủy sau khi lừa lấy được cây đèn, liền hạ lệnh cho thần đèn chuyển lâu
đài của Aladin sang chỗ hắn...
Thần đèn:
 Dạ, không thể được! Đất của ngài chưa có giấy phép xây dựng ạ!

Điều ước
Một anh chàng đi dạo trên đường, vớ được cây đèn hình thù cổ quái. Anh ta ra
sức chà xát nó và... "bụp!" thần đèn xuất hiện:
 Cảm ơn ngươi đã giải thoát cho ta khỏi cây đèn này. Để trả ơn, ta sẽ ban cho
ngươi một điều ước nhưng nhớ rằng chỉ một điều thôi đấy! Hãy suy nghĩ cho
kỹ!
Anh chàng trầm ngâm một lát rồi dứt khoát:
 Tôi muốn lập được một kỳ công mà chưa bậc trượng phu tu mi nam tử nào
hoàn tất nổi, thậm chí cả những vị anh hùng cũng không dám nghĩ đến.
Thần đèn giơ ngón tay lên và "bụp!", anh chàng may mắn thấy mình biến thành
một bà nội trợ.

Kẻ thù
Hai em nhỏ đang đánh lộn ngoài đường, ông Cha xứ đi ngang thấy vậy chạy lại
can. Ông cha nghiêm nghị nói:
 Các con không được đánh nhau.
Chúa đã phán rằng: "Hãy yêu kẻ thù như chính mình." !!! 
Đứa lớn nói:
 Nó không phải là kẻ thù của con. Nó là em của con!
Chậm Tiến
Ở thế kỷ 21 hiện đại, người ta nghe một bà mẹ mắng con gái mình:
 Con đáng xấu hổ lắm. Tất cả bạn gái của con đã ly hôn cả rồi mà con
vẫn chưa lấy chồng!
Ra tòa
Quan Toà hỏi bị can:
 Anh đã ra Toà lần nào chưa ?
 Dạ thưa quan Tòa, một lần cách đây 20 năm ạ.
Quan Tòa:
 Vậy từ đó đến nay anh làm gì ?
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 Dạ chủ yếu là sống ở trong tù ạ !

Đủ Tiêu Chuẩn
Chú Lơ Xe Ðò đang thâu tiền vé
Cô Thắm :
 Này chú Lơ ! Con nít thì bao nhiêu ???
 Dưới 7 thì khỏi.
 Cám ơn trời! Em chỉ có 5 đứa !!!
Ghen (củ)
 Người con đưa cha đến gặp bác sĩ .
 Sau khi khám bệnh, bác sĩ nói là người cha bị bệnh ung thư rất nặng và chỉ
sống được 3 tháng nữa thôi . Trên đường về nhà người cha nói với con ghé vào
quán rượu gần nhà để uống chút đỉnh vì đàng nào ông ta cũng sắp chết rồi .
 Trong quán rượu ông ta nói to với mọi người là ông ta sắp chết vì bệnh AIDS .
Sau khi ra khỏi quán, người con hỏi:
 Tại sao ba lại nói là ba sẽ chết vì bệnh AIDS thay vì ung thư ?
 Thì tao không muốn thằng nào léng phéng với mẹ mày sau khi tao chết.
Bốc lửa
Bên kho xăng, chàng và nàng tâm sự:
 Em à, trái tim anh muốn bốc lửa!
 Ý chết! Ðừng anh. Ở đây ghi cấm lửa anh ơi!
Như tao đây này!
Bà Sáu mắng con:
 Này sao hai mươi tuổi rồi mà con vẫn không chịu lấy chồng?
 Vội gì, con vẫn còn trẻ lắm mà.
 Ðừng có tưởng. Bằng tuổi cô, tôi đã có một con và hai lần li dị rồi đấy.
Lời Với Lẻ
Anh yêu, anh yêu em nhiều không?
 Rất nhiều, em yêu ơi.
 Bao giờ anh lấy em?
 Cuối tháng được không em?
 Ôi, em hạnh phúc quá. Thế mà khi ở nhà mẹ em cứ mắng em: "Tham ăn như
mày có chó nó lấy!"
Chocolat
Trên chuyến bay từ Mỹ đi Paris, một chiêu đãi viên là một người đàn ông da
đen bê khay thức ăn đi từng ghế mời các hành khách.
 Ai cần ăn bánh mì quệt bơ?
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Một bà người Pháp trả lời:
 Cho tôi miếng chocolate nằm ở rìa khay.
Chiêu đãi viên ngạc nhiên, chợt nhớ ra:
 ....Xin lỗi, đấy là ngón cái của tôi.
Chàng hói lên Thiên Ðàng. (củ)
Một anh chàng hói đầu không còn một sợi tóc vừa chết, trèo các bậc thang đưa
lên Thiên Ðàng. Khi vừa tới cửa gặp Thánh PhêRô, không hiểu tại sao bị ngài
đạp cho một cái lăn tuốt xuống. Ðau quá anh chàng phàn nàn:
Sao Thánh cả chưa hỏi han gì hết đã đạp con xuống?
Tại vì nhà ngươi hỗn quá. Thiên Ðàng là chốn Linh Thiêng. Tại sao lại trèo
thụt lùi lên?
Giá Cái Biết
Cỗ máy phức tạp trong một nhà máy ngừng chạy. Các kỹ sư cố hết sức tìm hỏng
hóc chỗ nào
nhưng không thấy. Một chuyên gia đến, loay hoay một lóang, cầm búa gõ vào
vài chỗ thế là máy lại chạy. Khi ông ta đưa biên lai đề 250 đô la chủ máy sửng
sốt nói :
 Ông chỉ gõ máy có vài cái. Xin ông kê rõ từng khỏan vào biên lai cho.
Chuyên gia cầm tờ biên lai rồi ghi xuống dưới như sau :
 Gõ búa vào máy 10 đô la.
 Biết chỗ nào để gõ 240 đô la.
Muốn Tự Tử Sao
Cô vợ mới biết lái xe, hốt hoảng hỏi ông chồng ngồi bên cạnh:
 Cái ông này cứ chạy bộ trước mũi xe mình suốt, chắc hắn ta muốn tự tử hay
sao ấỵ. Em phải làm sao bây giờ ?
Anh chồng tỉnh bơ:
 Nếu em không muốn đuổi theo hắn ta nữa, thì em hãy lái xe xuống lòng đường
đi !
Hà Tiện
Vua Diêm Vương mắng một người hà tiện chết xuống âm phủ :
 Mày lúc sống trên trần chỉ bo bo giữ cuả, không chịu đỡ đần, giúp đỡ ai . Tội
mày không tha được, phải bỏ vạc dầu .
Quỷ sứ đưa anh đến chỗ vạc dầu . Anh ta nói :
 Nhiều dầu quá xá ta! Lãng phí quá! Xin hãy lấy dầu bán lấy tiền cho tôi, còn
tôi thì bỏ vào vạc nước sôi cũng được .
Giải Nhất
Trong một Museum để triển lãm tranh bên Sydney treo ba bức tranh của một
Hoạ sĩ nổi tiếng.
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Tranh thứ nhất: Một Ðoàn Quân Lính chết trận
Tranh thứ hai: Hai miếng bánh mì Sandwich cháy khét
Tranh thứ ba: Hình một cô đang mang thai.
Nhà triển lãm treo giải thưởng cho ai đặt một cái tên hay nhất, và ngắn gọn nhất
cho cả 3 bức tranh vừa nói trên.
Kết quả sau cuộc triễn lãm, Mr Phang đoạt giải nhất bằng cái tên:
 Rút Lui Không Kịp.
Tiếng Việt
Trong lớp dạy tiếng Việt của nhà thờ các em học sinh rất nhỏ đang thi tập đọc.
Sơ điều khiển chương trình rút tên trúng bé Thảo lên tập đọc Kinh căn bản. Bé
Thảo đọc rõ ràng từ điều răn thứ nhất tới điều răn thứ bốn, cha mẹ em ngồi dưới
rất hảnh điện. Nhưng rồi em tiếp tục đọc:
"Thứ năm ...Chúa giết người, ...thứ bảy ...Chúa lấy của người,..thứ tám ... Chúa
làm chứng dối...."
Mọi người cười ồ.
Thì ra chữ chớ bé đọc thành Chúa.
Vừa rẽ theo
Hai bố con chở nhau trên đường, chợt ông bố thốt lên:
 Chết, bố vừa rẽ vào đường cấm. Cậu con tám tuổi an ủi:
 Không sao đâu bố, ông cảnh sát đằng sau cũng vừa rẽ theo mình!
Thắc Mắc.
Bác sĩ :
 Nếu như tôi nói là ông cần phải giải phẫu thì ông có khả năng thanh toán tiền
không ?
Bệnh nhân:
 Nếu như ông nghĩ là tôi không có khả năng thanh toán tiền thì ông có nói là tôi
cần phải giải phẫu không ?

Nếu qúi bạn cãm thấy ngán đọc chuyện vui mỗi ngày xin cho biết để tôi ngưng
gởi tiếp.
Chuyện vui buổi sáng được viết bằng font Unicode. Nếu qúi bạn đọc trực tiếp
không được thì save attachment và đọc bằng MsWord. Thông thường Juno gởi
và nhận email với Yahoo và AOL không đọc được Unicode.
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Lý Do (củ)
Một cô gái ở thành phố lần đầu tiên về nông thôn tham gia phong trào giúp đỡ
nông dân. Khi ra đồng bất chợt cô chỉ vào một con vật và hỏi:
 Con bò này vì sao nó lại không có sừng?
Bác nông dân trả lời:
 Có rất nhiều lý do khiến bò không có sừng. Có con sinh ra đã không có, có con
bị gãy sừng, có con do chúng tôi cố tình cưa đi. Thế nhưng con bò này không có
sừng vì nó là con ngựa.
Dành Cho ai
Bác sĩ : Anh bị ốm cần phải được yên tĩnh. Tôi sẽ kê cho anh vài toa thuốc ngủ.
Bệnh nhân : Nhưng tôi đâu có mất ngủ!
Bác sĩ : Ðó là dành cho vợ anh!
Đổ Thừa
Giám đốc tới bệnh viện phụ sản thăm cô thư ký mới sinh ba. Cô thư ký trách
yêu:
 Lỗi tại anh đấy! Lúc nào anh cũng giục em: Nhanh nhanh lên, đánh cho anh
ba bản!
Đồ Chơi
Một chú bé con đến bệnh viện thăm cậu em mới sinh. Sau vài phút ngắm nghía
nó hỏi cha :
 Cái máy này cần hết bao nhiêu cục pin tiểu hả ba ?
Cũng Được
Bác sĩ :
 Chỉ cảm xoàng thôi, không cần chữa trị
Bệnh nhân :
 Nhưng thưa bác sĩ, nó vẫn làm tôi khó chịu. Ông hãy chữa cho tôi đi chứ!
Vị bác sĩ suy nghĩ hồi lâu rồi nói;
 À, vậy thì anh hãy về nhà, cởi trần chạy ra giữa đêm đông, sau đó nhảy xuống
biển tắm.
Bệnh nhân:
 Cái gì? Tôi sẽ sưng phổi mất!
Bác sĩ:
 A thì lúc đó tôi sẽ chữa cho anh. Còn bây giờ thì không có bịnh chi hết!
Tỉnh Ngay
Trong tiệm ăn, một vị khách nổi tiếng keo kiệt nói với bồi bàn:
 Có lẽ tôi đã say quá rồi, anh có cách nào giúp tôi giải rượu không?
 Có đấy thưa ngài, tôi sẽ mang hóa đơn tính tiền đến ngay.
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Chuyên khoa
Một bác sĩ trẻ gặp lại người bác sĩ già.
Anh ta phàn nàn:
 Thời đại của những bác sĩ đa khoa đã hết rồi. Ngày nay, mọi bác sĩ đều được
chuyên môn hóa. Có những bác sĩ chuyên mũi, chuyên họng, chuyên tai. Thật là
quá lắm. Tôi á, tôi sẽ đi chuyên tai vậy.
Vị bác sĩ già mỉm cười hỏi:
 Anh chuyện tai nào ? Tai trái hay tai phải
Tao Rành Nó Quá Mà
Chuyện trong nước.
Ông già nói với đứa con út:
 Con chở ba ra trạm y tế khám bệnh nghe.
 Ủa! Anh Hai nhà mình là bác sĩ mà ba!
 Thôi đi! Cái bằng bác sĩ của nó hồi đó tao chạy lo cho nó, chớ nó có học hành
gì đâu!

Gây Mê
Bác sĩ nói với bệnh nhân:
 Ðây là một cuộc phẫu thuật quan trọng, cần phải gây mê. Vậy anh muốn dùng
cách nào: dùng thuốc mê hay xem hóa đơn chi phí ca mổ?
Lý Do
Nha sĩ hỏi một bệnh nhân "nhí" 8 tuổi
 Nào, cậu bé, cháu cứ ngồi yên trên ghế nhé, đừng sợ! Thế ai đã giới thiệu cháu
đến đây vậy?
 Dạ, bạn cháu! Nó nói chỉ cần lại bác sĩ nhổ một chiếc răng thì sẽ được nghỉ
học những 3 tuần vì vết nhổ bị nhiễm trùng ạ!
Thua Trận
Thực khách hỏi anh bồi trong nhà hàng:
 Tại sao con cua trên đĩa này chỉ có một cái càng?
 Thưa ông, vì nó đã đánh nhau với một con cua khác và... thua trận!
 Thôi anh hãy mang con cua đã thắng trận ra đây.
Không Kết Quả
Chuyện trong nước
Một bà vợ nọ thường giao nhiệm vụ cho chồng đi chợ. Trước khi ông đi, bà đều
dặn dò cẩn thận là phải mua những gì; nhưng lần nào ông cũng tiêu hết tiền mà
thức ăn lại mua không đầy đủ như bà đã dặn.
Một hôm, bà bèn nghĩ cách và nói với chồng:
 Sáng nay đi chợ, anh mang theo giấy bút nhé! Mua thứ gì thì nhớ ghi vào giấy.
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Ðến trưa, ông chồng mới trở về, tay xách cái giỏ không, lắc đầu nói:
 Cái cách của em thật chẳng có tác dụng gì! Anh, một tay cầm bút, một tay cầm
vở; người ta cứ tưởng anh là nhân viên điều tra giá cả thị trường nên chẳng ai
dám bán hàng cho anh cả.
Trả Tiền Lại ...
Một nhà kinh doanh nọ bệnh nặng và không qua khỏi. Lên chầu Trời, nhà kinh
doanh được Thánh Pierre hỏi:
 Ngươi nói xem, lúc còn sống, ngươi đã làm được những việc thiện gì?
 Bẩm ngài, năm 1960, con đã bố thí 1 đôla cho một người nghèo. Và năm
1980, con đã đóng góp 10 đôla nữa cho Hội Chữ thập đỏ, năm 1993 con cúng
nhà thờ 5 đô.
 Là 3 việc thiện. Còn gì nữa không?
Nhà kinh doanh nghĩ mãi mà không ra được một việc thiện nào khác.
Thánh Pierre không biết tính sao, bèn vào trình với Chúa Trời. Chúa phán:
 Con hãy đem trả lại cho nó 16 đôla, rồi bảo nó xuống địa ngục đi...!
Thay Tim
Jimmy bước vào cửa bịnh viện thăm người quen, tình cờ thấy hai bác sĩ khoác
áo blouse trắng đang tìm kiếm lục lọi trong các chậu hoa. Lấy làm lạ anh hỏi:
 Xin lỗi, có phải qúi vị làm mất thứ gì qúi lắm phải không?
Một trong hai bác sĩ trả lời:
 Ồ không,. Chúng tôi đang tiến hành ghép tim cho một thanh tra thu thuế và
chúng tôi muốn tìm một viên đá sao cho phù hợp.

Rồi Kế Tiếp...
Giờ sinh học, cô giáo hỏi học sinh trong lớp:
 Trong quá trình sinh trưởng ở con người, đầu tiên là mọc răng cửa, sau đến
răng hàm, rồi kế đến là răng khôn, vậy cuối cùng là răng gì?
Một học sinh nhanh nhảu giơ tay trả lời:
 Thưa cô, răng giả ạ!
"Giàu" trước "làm" sau
Chuyện trong nước
Trước khi từ giã cõi đời, người cha nghèo trăng trối:
 Cha đã lập di chúc để lại cho con 9.000 lạng vàng.
 Nhà mình chẳng có lấy một cắc, tại sao phải lập di chúc như thế hở cha?
 Để phòng xa! Nếu sau này con được làm giám đốc thì có cớ mà kê khai tài
sản, thoả sức đục khoét, con ạ.
Cùng mù chữ cả (củ)
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Từ Kho Sách của Quán Ven Đường

Một lần vào quán ăn, Einstein quên kính nên không đọc được thực đơn, ông bèn
nhờ người hầu bàn đọc hộ. Với cái nhìn đầy thông cảm, anh bồi ghé tai Einstein
nói thầm:
 Xin lỗi, tôi cũng không biết chữ như ngài.
"Con Gái của Cô Tô Mộ Dung"
Đang đêm, con gái nhỏ thỉnh thoảng lại thức dậy giục mẹ cho con gấu bông
uống nước, rồi cho búp bê ăn bột... Mẹ càu nhàu:
 Chúng là đồ chơi, con không cần phải chăm chút như người đâu, để mẹ ngủ
yên nào!
Được một lát, bé lại lay mẹ:
 Dậy đi mẹ, con nghĩ là mẹ cần phải "đi tè", không thì đái dầm đấy!

Xõ Nhẹ
Một nhà văn trẻ hậm hực kể với bạn:
 Hôm qua, thằng cu nhà mình lẫm chẫm đi vào bếp đốt mất năm chục trang bản
thảo cuốn tiểu thuyết mình đang viết.
Anh bạn ngạc nhiên hỏi:
 Chẳng lẽ nó đã biết đọc rồi ư?

Phí Tổn
Nha sĩ nói với bà mẹ bệnh nhân:
 Tôi rất lấy làm tiếc, nhưng tôi buộc phải yêu cầu bà trả 50 franc cho việc nhổ
răng con bà.
 Những 50 franc? Lúc đầu ông nói giá của việc đó là 10 franc cơ mà!
 Đúng vậy, nhưng con bà la hét quá to, làm cho 4 bệnh nhân chờ ở ngoài kia bỏ
chạy cả rồi!
Quan Tâm Nhất
Tại lớp học dành cho những cặp vợ chồng sắp sinh con thứ hai, người ta hướng
dẫn bố mẹ cách ứng xử để đứa con đầu khỏi bỡ ngỡ về việc nó sắp có em bé.
Giảng viên nói:
 Một vài bậc cha mẹ nói với đứa trẻ: "Ba mẹ rất yêu con nên quyết định sẽ
mang đến cho con một em bé nữa. Nhưng hãy suy nghĩ cẩn thận, các quý bà sẽ
nói gì nếu một hôm đức ông chồng của mình về nhà và nói: Em yêu, anh rất yêu
em nên quyết định sẽ mang về nhà cho em một cô nàng nữa."
Cô tóc vàng (1) ngồi bàn đầu lập tức lên tiếng:
 Tôi sẽ hỏi anh ấy: "Cô ta có biết nấu ăn không?"
Yoga
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Michelle có tật hay cắn móng tay. Một người bạn gái khuyên cô nên học yoga,
môn này sẽ giúp giải toả stress. Ít lâu sau, hai người lại gặp nhau, thấy Michelle
đã để được móng tay dài, người bạn gái nói:
 Bạn không còn cắn móng tay nữa phải không? Vậy là bạn đã thành công với
yoga.
 Nhưng từ khi học yoga, mình lại có tật hay cắn... móng chân.
Tóc Vàng
Phi cơ đang bay qua bang Arizona trong một ngày trời quang đãng, viên phi
công giới thiệu với hành khách về địa hình của vùng đất bên dưới:
 Nhìn xuống phía bên phải, quý vị có thể thấy hố thiên thạch Meteor Crater có
đường kính gần 1 dặm và sâu đến 290 m, đó là nơi thu hút nhiều du khách. Nó
được hình thành khi một khối kim loại có trọng lượng gần 300.000 tấn, đường
kính khoảng 50 m, cháy sáng trắng và lao xuống trái đất với tốc độ 64.000
km/h.
Một cô gái tóc vàng (1) đang gí mũi vào cửa sổ chợt la lên:
 Nhìn kìa! Thiếu chút nữa thì nó rơi trúng ngay đường xa lộ!
(1) Ghi Chú: Người ta hay cho các Cô tóc vàng là không có đầu óc
Khỏi Cần Nửa
Bà Ba ôn tồn dạy dỗ thằng con:
Con sống với bố mẹ đã mười mấy gần hai mươi năm rồi, con phải hiểu tính
tình và thông cảm cho bố mẹ chứ . . .
Thằng con cắt ngang:
Chắc không cần đâu.
Bà ngạc nhiên hỏi lại:
Tại sao không cần?
Con đâu còn sống với bố mẹ lâu, vài tháng nữa là con lấy vợ con move out rồi.
Lầm (củ)
Một gã đàn ông say khước, mình hôi như chồn, leo lên xe bus. Áo quần gã
lấmlem, mặt thì dính đầy những vết son môi. Trong túi gã, một chai rượu đang
uống dở thò đầu ra. Hắn tới ngồi gần một vị linhmục.
Gã nhặt tờ nhậtbáo ai bỏ lại, cầm lên đọc; chặp sau gã xoay qua vị linhmục,
kính cẩn hỏi:
 Cha có biết tại sao người ta bị bệnh arthritis không?
Vị linhmục trả lời:
 Tại vì họ sống một đời rượu chè buôngtuồng mất nết, cả ngày chui đầu níu
kéo với bọn phụnữ lăngloàn tội lỗi, làm gương mù gương xấu trong họ đạo.
Nghe xong, gã say rượu tiếp tục đọc báo và lẩmbẩm một mình
 Thiệt quá đỗi khốn nạn!
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Nghĩ lại những lời nặngnề mình vừa nói, vị linhmục có vẻ như hốihận, bèn
xin lỗi anh bợm rượu:
 Cha lỡ lời. Cha không cốtâm khi dùng những lời tráchmắng nặngnề như vậy
đâu. Mà con bị arthritis lâu chưa?
Anh chàng say gậtgừ trả lời:
 Con không bị bệnh đó đâu, thưa cha. Tờ báo này đăng tin Đức GiámMục bị
arthritis rất trầmtrọng.
Gãy chân
Một anh chàng thợ mộc bị gãy chân, được đưa đến bệnh viện. Bác sĩ vừa bó bột
vừa hỏi anh ta:
 Tại sao anh bị gãy chân?
 Thưa bác sĩ, tháng trước tôi được thuê suốt tuần để đóng một lan can gỗ kiểu
cho một gia đình giàu có. Một buổi đang nghỉ trưa, thì cô con gái rượu của ông
ta đến tìm tôi và hỏi: "Anh có cần gì ở tôi không?". Tôi trả lời: "Không". Cô ta
hỏi một lần nữa: "Anh thật sự không cần tôi chứ?". Tôi đáp ngay không cần suy
nghĩ: "Thật sự là không!". Sau đó cô ta bỏ đi.
 Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến cái chân gãy của anh?
Bác sĩ hết kiên nhẫn, cắt ngang.
 Ồ, có đấy!  Bệnh nhân mau mắn kể tiếp  Hôm qua, khi tôi đang ở trên nóc
nhà để sửa mái nhà thì tôi mới hiểu ý cô ta! Vì thế nên cái chân mới gãy!
Hoang tưởng
Vợ hỏi chồng:
 Bệnh hoang tưởng là gì hả anh yêu?
 Nói cho dễ hiểu, là chẳng hạn mỗi lần chúng ta đi siêu thị mua sắm, em cứ
tưởng chồng em là giám đốc hay tỷ phú!
Bợm Nhậu Làm Tính
Bác sĩ hỏi bệnh nhân:
 Mỗi ngày ông uống bao nhiêu bia?
 Thưa bác sĩ, mười chai.
 Nhưng tôi cho phép ông uống có hai chai thôi mà!
 Vâng, thưa bác sĩ, nhưng bốn ông bác sĩ khác khám bệnh cho tôi, mỗi ông
cũng đều cho phép tôi uống hai chai như thế.
Khó Tính
Thực khách gọi điện thoại vào nhà hàng:
 Hãy dọn cho tôi một con lợn sữa, phải hơi nạc, nhưng có một chút mỡ cũng
được. Nó không được mặn, nhưng cũng không nhạt quá. Hãy rắc một chút hạt
tiêu, nhưng sao cho hầu như không cảm thấy cay. Nên quay vàng, nhưng sao
cho trông thịt vẫn tươi...
Nhà hàng hỏi rõ thêm
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 Xin lỗi, thế máu của con lợn sữa ấy phải thuộc nhóm máu nào ạ?
Vật Bí Mật
Khách hàng hỏi anh bồi vừa bưng món ăn ra:
 Anh hãy làm ơn nói cho tôi biết cái vật gì là lạ nổi lềnh bềnh trong bát xúp của
tôi thế kia?
 Xin lỗi ngài, nhưng tôi là phục vụ bàn chứ không phải là thám tử.
Sỉn
Buổi sáng, vợ mở cửa nhà thì thấy chồng ngủ gục ngay ngoài cửa. Vợ lay chồng
dậy và bảo:
 Tối qua, nghe tiếng lục cục ngoài cửa, em hỏi bao nhiêu lần rằng có phải anh
đấy không, mà chẳng nghe thấy tiếng trả lời gì cả.
 Anh cũng đã gật đầu đủ ngần ấy lần đấy chứ!
Dễ Nhất Là...
Phóng viên hỏi một nhà thôi miên:
 Thưa ông, thôi miên một con người có khó lắm không ạ?
 Cũng tùy! Có những trường hợp thật đơn giản, ví dụ như để thôi miên một
công chức chẳng hạn. Tôi chỉ cần gợi cho anh ta ý nghĩ rằng anh ta đang trong
công sở, chừng 5 phút sau là anh ta chìm sâu vào giấc ngủ ngay.
Cước phí Internet
Chuyện trong nước.
Đi học về, vừa bước vào nhà, cô con gái vội chạy vọt ra ngoài sợ hãi hỏi toáng
lên:
 Mẹ ơi, có ai trong nhà tóc dựng ngược, mắt đỏ quạch vậy?
 Bố mày chứ ai! Ông ấy vừa nhận được hoá đơn tính cước Internet.
Bói
Thày bói xem chỉ tay một người đàn ông.
 Nửa đầu cuộc đời, ông khổ sở vì thiếu tiền, sau đó... sẽ đỡ hơn nhiều.
 Vì tôi sẽ kiếm ra tiền ư?
 Không, vì ông sẽ quen đi.
Nói Là Làm
Một cụ già sống đến hơn 100 tuổi. Khi được hỏi về bí quyết sống lâu của mình,
cụ nói:
 Bí quyết sống thọ của tôi là không bao giờ tranh luận với người khác.
 Chẳng lẽ chuyện đúng sai đối với cụ không quan trọng?
 Đúng thế!
 Kể cả khi chuyện đó phương hại đến cụ?
 Vâng.
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 Cả trong chuyện sinh tử, ví dụ bị kết án oan ở tòa?
 Cả chuyện sinh tử cũng vậy.
 Không thể nào tin được!
 Đúng, không thể tin được.
(Người chọn: Nếu chưa cười xin đọc lại, đọc hoài mà vẫn chưa cười thì quả là
chuyện vô duyên. Tôi đồng ý với qúi bạn hoàn toàn)
Thời Gian Vô Nghĩa Với Heo
Anh ông dân nọ đứng trong vườn cùng đàn lợn của mình, tay ôm một con lợn
to, nâng lên cho nó ăn táo trên cây, rồi lại làm như thế với con thứ hai, thứ ba...
Thấy lạ, một người qua đường lại gần anh chàng và hỏi:
 Tại sao anh không rung cây cho táo rơi xuống để đàn lợn ăn, như thế có phải
đỡ tốn thời gian hơn không?
Người nông dân ngạc nhiên:
 Thời gian à? Thời gian thì có ý nghĩa gì với một con lợn chứ?
Anh Hùng
Một người đàn ông đứng trước cổng thiên đường chờ Thánh Peter tham khảo sổ
nam tào, xét xem anh ta có đáng được hưởng cuộc sống ở thiên đường hay
không.
Thánh Peter lật đi lật lại quyển sổ, nhíu mày, nheo mắt nói: “Ta thấy ngươi
chẳng làm được việc gì tốt, nhưng cũng không làm điều gì quá tệ hại. Nếu
ngươi kể được một hành động cao cả, ta sẽ cho ngươi vào thiên đường".
Người đàn ông nghĩ một lát rồi chầm chậm kể: “Có lần đi trên đường, bất chợt,
tôi nhìn thấy một nhóm côn đồ gồm khoảng 5 tên đang giở trò chọc ghẹo với
một cô gái. Giận dữ, tôi phi thẳng đến gã cầm đầu.
Không để mất thời gian, tôi đấm một nhát vào mặt nó rồi hét lên:
 Hãy tha cho cô gái tội nghiệp kia! Cả lũ chúng mày hãy lùi lại 3 bước, không
tao sẽ dạy cho một bài học đích đáng!.
Thánh Peter dường như rất cảm kích với câu chuyện trên, ngài băn khoăn:
 Thật ư, tại sao sổ của ta lại không ghi chép sự kiện này chứ? Nó xảy ra khi nào
vậy?
 Mới hai phút trước thôi mà.
Giải Thích
Cô con gái nhỏ hỏi bố:
 Bố ơi! Chuyển đổi giới tính là gì hả bố ?
 À...à, là chuyển đổi công việc rửa bát đĩa, giặt giũ, sang ngồi xem... tivi đó
con!
Không Dám
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Một người đứng cạnh anh cảnh sát lưu thông đang ngồi rình trên môtô ở một
góc đường hỏi:
 Chị kia vừa vượt đèn đỏ sao anh không bắt?
 Tôi không muốn phải nhịn đói hôm nay !
 Sao có chuyện no đói ở đây ?
 Cô ta là vợ tôi, đang vội về nhà nấu cơm đó!
Chứng Minh
 Anh phải chứng minh cho vợ anh hiểu ai là chủ nhà chứ?
 Nhưng càng chứng minh thì tôi lại càng hiểu ai làm chủ gia đình.

Đừng La Lớn
Một anh chàng đi khám răng, bác sĩ săm soi một hồi rồi nói:
 Anh có cái hốc răng sâu to quá... to quá... to quá...
Anh ta vừa ngượng, vừa tức liền hỏi:
 Làm gì mà ông phải hét toáng lên thế?
Bác sĩ trả lời:
 Đâu có, đó là tiếng vọng từ hốc răng sâu của anh mà!
Tò Mò
Một bà than phiền với bác sĩ rằng chồng bà ta hay nói lảm nhảm trong lúc ngủ.
Ông bác sĩ bảo:
 Tôi có thể kê đơn giúp ông nhà thôi không nói nữa.
Bà khách phản đối:
 Ồ không. Ông làm ơn kê cho tôi loại thuốc nào khiến cho ông ấy nói rõ hơn
một chút.

Chữ Bác Sĩ
Ông bác sĩ hỏi cô gái đang lấp ló ở cửa phòng:
 Này cô, cô đến khám gì?
 Dạ, em không khám ạ! Em đến nhờ bác sĩ tí việc.
 Xin cô cứ nói.
 Dạ, em nhờ anh đọc hộ bức thư của người yêu em mới gửi về.
 Thư của cô sao lại nhờ tôi đọc, cô không biết chữ à?
 Dạ, em biết chữ, nhưng vì người yêu em cũng là bác sĩ nên mới đến nhờ ông
đọc giùm.
Chắc Chắn
Một bệnh nhân hỏi bác sĩ:
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 Thưa bác sĩ, nếu tôi từ bỏ rượu, thuốc lá và phụ nữ, có phải tôi sẽ sống lâu hơn
không?
 Đúng vậy. Ông cảm thấy cuộc sống dài hơn.
Mười Năm
Một người vừa mua bảo hiểm nhà cửa hỏi:
 Nếu chiều nay nhà tôi bị cháy thì tôi sẽ được nhận bao nhiêu?
Nhân viên bảo hiểm:
 Tôi đoán không dưới 10 năm.

Dể Ợt
Một cô gái đưa bạn về nhà chơi, dẫn vào nhà tắm và khoe đàn cá vàng đông tôii
cả trăm con đang bơi lội tung tăng trong bồn tắm.
Người bạn ngạc nhiên hỏi:
 Khi chị muốn tắm thì làm thế nào?
 À! Có gì đâu! Tôi bịt mắt chúng lại.
Cứ Tự Nhiên
Người thợ sửa ống dẫn nước đang lúi húi làm việc trong buồng tắm thì bà chủ
nhà bước vào hỏi:
 Trong khi anh ăn trưa thì tôi tắm nhé! Có gì bất tiện không?
Người thợ đáp:
 Không sao đâu!   Miễn là bà đừng làm bắn nước vào đồ ăn của tôi.
Quảng Cáo
Buổi sáng, bà Jones vừa mở cửa thì một anh chàng ào vào nhà. Không để ý đến
vẻ khó chịu của chủ nhà, anh ta lui cui rắc một cái gì đó lên tấm thảm rồi quay
ra quảng cáo:
 Thưa bà, tôi là nhân viên bán hàng của hãng sản xuất máy hút bụi Tammy. Để
chứng minh cho tính ưu việt của sản phẩm, nếu máy không hút sạch chỗ phân
ngựa vừa rắc ra tấm thảm này, tôi sẵn sàng ăn hết những gì còn sót lại.
Gương mặt cau có của bà Jones giãn ra với một nụ cười đắc chí:
 Đấy là anh nói đấy nhé! Tôi sẽ thêm cho anh một lọ nước sốt cà chua vì nó
khó ăn lắm đấy. Chúng tôi vừa chuyển tôi đây và chưa kịp goị mở điện.
Thấy Ghê
Tại hội nghị khoa học, giáo sư người Mỹ nói:
 Chúng tôi lai giống giữa bò và gà, kết quả, giống mới cho chúng tôi thịt, sữa
và trứng.
 Còn chúng tôi lai giống giữa ruồi và ong.  Giáo sư người Pháp tuyên bố  Kết
quả, giống mới chỉ bu vào rác và cho ra mật.
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 Ăn thua gì so với chúng tôi!  Giáo sư người Nga tự hào  Chúng tôi lai giống
giữa gián và dưa hấu. Kết quả, khi bổ dưa hấu, các hạt liền tự động nhảy ra rồi
chạy loanh quanh.
Biết Ra Thì Muộn
Hai anh bạn xa nhau mấy năm, nay mới gặp lại. Một người xởi lởi hỏi:
 Mối tình của anh với "con bồ câu" ngày ấy bây giờ ra sao?
Người kia xẵng giọng.
 Chim chóc gì! 
 Ủa! Cô ấy đi lấy chồng rồi à?
 Thì bây giờ cô ấy là vợ mình và hóa thành... chằn tinh chứ bồ câu bồ nông gì!
Lý Do
 Cái nhà thằng cha giàu sụ vậy mà chẳng bị mất trộm bao giờ. Sao lại có
chuyện lạ nhỉ?
 Có tên trộm nào lẻn vào khi vợ thì thức suốt đêm để canh chồng về, còn ông
chồng thì về bất kỳ lúc nào kể cả nửa đêm.
Trúng Tủ
Bác sĩ hỏi bệnh nhân để ghi vào bệnh án:
 Ông có uống rượu chứ?
Mặt bệnh nhân tươi hẳn lên:
 Thưa bác sĩ, ở đây cũng có ạ?
Triết lý hạnh phúc
Một tỷ phú tâm sự với bạn:
 Tất nhiên, tiền bạc không đem lại hạnh phúc, nhưng ít ra nó cũng giúp mình
đến được đảo Honolulu hoặc Tahiti ... để xem thử hạnh phúc có ở đó hay
không?
May Quá (củ)
Người chủ một siêu thị lớn tình cờ thấy trong đám nhơn viên đang cặm cụi làm
việcmột cậu trai còn khá trẻ đang ngả lưng trên một chiếc thùng, miệng huýt sáo
vui vẻ.
Ông ta hỏi:
 Mày làm được bao nhiêu tiền một tuần? 
 200 đôla một tuần, thưa ông.
 Ông móc túi lấy ra 200 đô. Đây là một tuần lương của mày. Cút luôn đi!
Khi gặp người quản đốc, ông chủ cằn nhằn:
 Anh thuê thằng bé đó ở đâu vậy?
 Chúng ta có thuê anh ta bao giờ đâu, nó vừa mang tới giao một kiện hàng từ
một công ty khác.
16 | Chuyện Vui MTC Gởi Ra Trong Quí 3 Năm 2003

Bắt "mạch gỗ"
Một thương binh đi khám bệnh, ông thầy Tàu bảo anh ngồi, rồi bắt mạch cổ tay
anh ta. Sau một lúc lâu trầm ngâm suy tính, ông thầy thuốc bắc phán:
 Theo như mạch nầy thì anh bị can hoả vọng, khí huyết suy kiệt, miệng đắng
lưởi dơ...
Anh thương binh trố mắt:
 Nhưng... thưa thầy, đó là cánh tay giả của tôi đấy ạ! Cánh tay thật bên nầy nè.

Người Xứ Scotland
Hầu như đã quyết định lấy cô gái, một người xứ Scotland hỏi câu cuối cùng :
 Buổi tối, em có nằm đọc sách không ?
 Có,  rồi cô nói thêm :  nhưng tất nhiên em chỉ đọc những hôm trăng sáng,
không phải bật đèn thôi.
 Thế thì tốt, anh sẽ lấy em !
Đãng Trí
Hai người đàn ông nói chuyện với nhau :
 Thằng Jack đãng trí quá. Hôm qua nó hôn nhầm một cô.
 Nó tưởng đó là vợ nó à ?
 Không, đó chính là vợ nó.
Chẳng Ăn Thua Gì
Sở thú vừa nhập về một con chuột túi, người ta nhốt nó vào chuồng, quây rào
sắt cao 5 m. Sáng hôm sau, thấy nó thoát được ra ngoài, ông giám đốc bèn hạ
lệnh nâng rào lên 7 m, nhưng rồi vẫn thấy con thú ranh mãnh sổng ra ngoài. Tức
điên, ông cho nâng mức lên 10 m, rồi 15 m... cũng không ăn thua, thế là sắt thép
tiếp tục được chở đến để làm hàng rào...
Ngựa vằn thấy thằng cha mới đến suốt ngày nhởn nhơ bên ngoài chuồng, bất kể
rào sắt chót vót, thán phục hỏi:
 Người ta phải nâng rào lên bao nhiêu mét nữa thì mới nhốt được mày?
 Tao không biết, nếu họ còn quên chốt cửa, thì còn phải nâng rào.
Đâu Có Khác
Trong giờ học môn tâm lý giáo sư hỏi một nữ sinh viên tóc vàng về sự khác
nhau giữa quan hệ ngoại hôn nhân và ngoại tình.
Cô gái ấp úng:
 Vâng! Em đã thử cả 2 và thấy hình như cũng như thế cả!
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Tâm Lý
Một cô gái đẹp đi lững thững trong vườn thú, cuối cùng cô dừng lại trước đảo
khỉ. Ngạc nhiên thấy các con khỉ đi đâu hết, cô hỏi người coi thú :
 Hôm nay khỉ đi đâu hết cả?
 Chúng về hang, hiện giờ là mùa sinh sản chúng đang....yêu nhau
 Liệu chúng ó ra khỏi hang không nếu tôi quẳng cho chúng vài củ lạc?
Người coi thú gãi đầu :
 Tôi không biết thưa cô. Ở địa vị cô thì liệu cô có ra không?
Tưởng bở
Chàng trai nói chọc cô bạn mới quen:
 Thấy mặt em là muốn hôn...
Cô gái thủ thỉ:
 Em muốn anh hôn em ở những nơi đặc biệt cơ !
Chàng hào hứng:
 Được! Anh sẵn sàng hôn ở bất cứ nơi nào em muốn.
 Tốt quá! Lần đầu tiên em muốn anh hôn em ở ba nơi. Thứ nhất ở Paris, sau đó
ở London, rồi đến New York hay đến nơi nào nữa thì em cho anh lựa chọn.

Tai Hại Của Việc Mê Nhạc
 Sao mặt anh bầm tím vậy?
Người bạn đã than thở:
Tại vì cái tội quá yêu âm nhạc
Sao lại thế được?
Tôi nghe tiếng một cô hát véo von trong phòng tắm nên ép mặt vào cửa kiến để
nghe cho rõ hơn. Ai ngờ bị chồng cô ta bắt gặp .......
Động Lực
Nhà vô địch điền kinh chỉ vào vợ:
 Tất cả là nhờ cô ấy, động lực thi đấu của tôi.
 Anh có thể nói rõ hơn được không?
 Đầu năm, cô ấy cầm hoa đứng ở vạch đích chờ tôi, còn cuối năm, cô ấy xem
tôi thi đấu từ vạch xuất phát.

Tư duy của loài vật
Một hiệp sĩ trong bộ giáp sắt bị lạc trong sa mạc. Sau vài giờ, không chịu nổi
cái nóng thiêu đốt của mặt trời, chàng ngất xỉu. Một con sư tử tiến lại gần, hít
hít ngửi ngửi rồi buồn rầu thốt lên:
 Ôi chà! Tiếc quá, không có cái mở đồ hộp.
Định Nghĩa
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Tạp chí Omni (Mỹ) mở cuộc thi sáng tạo các định nghĩa vui về những đồ vật
thông dụng. Sau đây là một số "tác phẩm" lọt vào chung kết:
Dây phơi: Thiết bị làm khô bằng năng lượng mặt trời.
Gương soi: Dụng cụ tạo hình, có màn hình dẹt, độ chính xác rất cao, tạo ra
những hình ảnh trung thực, hoàn hảo, được dùng để phân tích sắc đẹp.
Bút: Thiết bị xử lý văn bản vận hành bằng tay.
Cai Thuốc Lá
Một bệnh nhân nghiện thuốc lá bị chứng đau tim. Bác sĩ khuyên anh ta nên cai
thuốc lá. Còn nếu không thể cai ngay lập tức, thì nên bắt đầu bằng việc chỉ hút
một điếu sau mỗi bữa ăn.
Một tháng sau, anh ta đến tái khám. Bác sĩ sau khi khám xong, phát hiện anh ta
không bớt bệnh tim mà còn bị thêm bệnh đau dạ dày, liền kinh ngạc hỏi: "Thế
này là thế nào?".
Bệnh nhân đáp: "Thưa bác sĩ, tôi đã nghe theo lời khuyên của bác sĩ là chỉ hút
một điếu thuốc sau mỗi bữa ăn, thành ra tôi đã phải... ăn nhiều bữa hơn bình
thường".
Mũ Ganh Tị Với Ô
 Tại sao cũng che mưa che nắng mà người đời đề cao cậu, coi thường tớ ?
 Tại bề ngòai cậu cứng ngắc, còn tớ biết ý chủ khi giương khi cụp tùy thời, tùy
thế.

Thì ra là vậy

 Thưa cô, bạn X quay bài !
 Em thấy tài liệu để đâu ?
 Dạ, khó thấy quá cô ! Bạn ấy cứ quay tờ giấy ngang, dọc làm em không thấy
chữ gì cả.

Một cô gái có việc đột xuất phải đi qua nghĩa địa lúc nửa đêm. Cô nín thở,
tim đập thình thịch, cảm giác như có người đang rảo bước phía sau để vồ lấy
mình. Chợt cô nhìn thấy ở phía trước một người đàn ông cao lớn đang thong
thả bước như cố ý chờ. Mừng quá, cô vượt lên ngang anh ta và nói:
19 | Chuyện Vui MTC Gởi Ra Trong Quí 3 Năm 2003

 Anh gì ơi cho em đi cùng với, em đang sợ quá! Chắc là anh chả sợ ma đâu
nhỉ?
Người đàn ông từ từ quay mặt sang, nhìn cô bằng hai hốc mắt trống hoác,
liếm môi và nói:
 Hồi còn sống, tôi cũng sợ ma như cô.

Bệnh nhân chết hay máy hỏng?
Bác sĩ đang đo huyết áp cho bệnh nhân, chợt lắc đầu nói bâng khuâng:
 Chẳng nhẽ vừa mới loáng một cái mà đã chết rồi ư?
 Trời ơi! Anh ấy chết rồi sao?  cô vợ bệnh nhân gào lên.
 Xin cô bình tĩnh. Tôi còn đang tự hỏi xem vấn đề ở anh ta hay ở cái đồng
hồ chết tiệt này.
Đông họ hàng quá!
Khách du lịch phàn nàn với chủ khách sạn:
 Có một con rệp chết trên giường khiến tôi không sao ngủ được.
 Chỉ vì một con rệp chết thôi ư?
Thưa quí thân hữu,
Chiểu tối nay tôi sẽ ở tại San José, tuy nhiên có lẽ vẫn liên lạc với qúi bạn qua
email như thường lệ.
Chó Khôn
Cậu nọ nói chuyện với bạn:
 Nhà mình vừa bán mất con chó cực kỳ khôn!
 Khôn như thế nào?
 Nó biết phân biệt người ngay, kẻ gian. Phát hiện kẻ gian là nó cắn ngay.
 Khôn thế sao lại bán đi?
 Vì nó đã cắn bố vợ tôi mấy lần rồi.
Vẫn còn Đau
Hai anh chàng nói chuyện với nhau:
 Đến nhà chửa hết đau răng ở ông bác sĩ Nha khoa xong, khi nhận được hóa
đơn thanh toán của ông ấy, tôi laị bị đau tim....
Bí Quyết
Hai người đàn ông nói chuyện với nhau. Một người hỏi:
 Này, anh làm cách nào để chứng minh cho vợ biết là cô ấy cũng có lúc sai
lầm?
Anh kia đáp.
 À, tôi không cản cô ấy mua số đề.
Con Bạc Tính Toán
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Sau khi từ chiếu bạc trở về, chồng sung sướng bảo vợ:
 Em biết hôm nay anh gặp vận đỏ thế nào không? Bộ complet xanh da trời em
mua cho anh có 200.000 đồng, vậy mà anh gán được với giá 600.000 đấy!
Tin Mừng
Một huấn luyện viên bóng đá lâm bệnh nặng không thể qua khỏi. Thấy vậy,
người bạn đồng nghiệp khá nổi tiếng dặn dò:
 Ông ạ, tuổi tôi cũng đã cao rồi. Vậy ông xuống dưới đó rồi tìm cách báo cho
tôi biết tình hình bóng đá của thế giới bên kia nhé!
Nửa năm sau, chuông điện thoại reo, ở đầu dây bên kia là ông bầu đã quá cố:
 Tôi có một tin tốt và một tin xấu cho ông.
 Nói tin tốt trước đi!
 Ông sắp có cơ hội dành Cup C1 đầu tiên trong đời!
 Tuyệt vời! Thế còn tin xấu?
 Vâng, đội Địa ngục đã lọt vào trận chung kết C1 và gặp đội Thiên đường.
Tuần sau, ông sẽ được bổ nhiệm làm huấn luyện viên đội Địa ngục.
Phòng Xa
Một người khoe với bạn tấm ảnh cưới. Người bạn xem xong thắc mắc:
 Sao anh lại đứng cách xa cô ấy thế?
 Để lúc giận nhau hay ly dị thì xé ra cho dễ!
Tai Quái
 Chồng em ngày càng tai quái chị ạ.
 Sao vậy, anh ta đánh em à?
 Không phải thế, nhưng cứ mỗi ngày anh ấy lại giấu tiền vào một chỗ, chẳng
biết đâu mà tìm..

Xạo
 Em yêu, anh không thể sống thiếu em ở trên đời này được.
 Ai như vợ anh tới kìa.
 Ối! Vậy thì em chờ đến đời sau vậy nhé!

Sơ Cứu
Trung tâm cấp cứu nhận được một cú điện thoại:
 A lô, phòng cấp cứu phải không? Cho một xe đến ngay khách sạn Z, tại bàn
tính tiền có một khách hàng bị ngất!
Bác sĩ trực cấp cứu, bình tĩnh trả lời:
 À, ca này thường gặp thôi! Trong lúc đợi chúng tôi, hãy làm các động tác sơ
cứu như sau:
Bước 1: Gỡ ngay hoá đơn tính tiền ra khỏi tay khách hàng.
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Bước 2: Đặt khách hàng nằm yên tĩnh trong một phòng hạng ba.
Bước 3: Dùng tấm biển đại hạ giá quạt nhè nhẹ trước mặt khách.

Có Chớ
Giờ Giáo Lý Thầy giảng:
. . Không biết lúc nào ta chết, vậy ta phải sẵn sàng tỉnh thức vì không biết lúc
nào giờ nào Con Người sẽ đến.
Chợt thấy trò Tuấn đang ngủ gục, Thầy gọi Tuấn dậy và hỏi:
Trên đời này có ai biết trước mình sẽ chết lúc nào không?
Tuấn hai tay dụi mắt ú ớ:
Dạ . . có.
Thầy bực bội gắt lớn:
Là ai?
Dạ . . thưa Thầy là mấy người tự tử.
Xỏ Ngọt
Một bác sĩ bảo bác sĩ khác :
 Anh bạn đồng nghiệp, xin chúc mừng anh. Anh đã thực hiện ca mổ rất giỏi.
Chỉ có điều đáng tiếc là bệnh nhân sẽ chẳng bao giờ còn biết được điều đó.
Vậy Mà Cũng Hỏi
Cậu có biết người xứ Scotland dùng những chiếc dao cạo đã cùn để làm gì
không ?
 Tớ không biết. Có thể dùng lưỡi dao cạo đã cùn để làm gì nhỉ ?
 Họ dùng để cạo râu.
Khách hàng trên hết
Thấy cô nhân viên đang gân cổ lên tranh cãi với khách hàng, sếp rất bực, gọi
lại bảo:
 Tôi đã nhiều lần lưu ý cô là khách hàng luôn luôn đúng. Tại sao cô lại làm
căng với ông ta như thế?
 Nhưng thưa sếp, ông khách này lại cứ khăng khăng rằng ông ta đã sai lầm
ạ!
Lịch sự
Trong nhà hàng sang trọng, thấy một thực khách đang cố buộc thật chặt
chiếc khăn ăn vào cổ, ông chủ nhăn mặt bảo anh bồi:
 Hãy đến nói với khách, một cách xa xôi và hết sức lịch sự, rằng ở đây
không nên làm như vậy.
Anh hầu bàn đăm chiêu tiến đến gần vị kia và hỏi hết sức nghiêm túc:
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 Thưa, ngài định cạo râu hay cắt tóc ạ?
Đã Trả tiền rồi
Hai vợ chồng vào một cửa hàng thời trang, khi người vợ đang thử quần áo,
anh chồng quay ra ngắm một cô khác cũng đang thử đồ. Bắt gặp chồng đang
nhìn "như ăn vã" người ta, cô vợ hờn dỗi đay nghiến:
 Cô ấy đẹp hơn tôi nhiều lắm hay sao mà anh cứ há hốc mồm ra thế?
 Ờ cũng khá, nhưng vấn đề là ở chỗ anh ngắm cô ta không mất tiền, tội gì!
Còn với em thì khác, anh sẽ phải trả tiền rồi về nhà ngắm bao nhiêu cũng
được.
Xạo
 Tại sao anh lại bỏ chị ấy?
 Sống chung càng lâu càng thấy chán.
 Thế tại sao anh lại đến với em?
 Vì ngay từ lần đầu gặp em, anh đã có cảm tưởng mình quen nhau từ thuở
nào rồi ấy!

Đối Thoại
 Nếu em bận không đi biển cùng anh được, anh xin hứa là suốt cả tuần ở
biển anh chỉ nghĩ đến em thôi. Đồng ý chứ?
 Anh thật đáng yêu! Em đồng ý là trong suốt cả tuần ở nhà anh chỉ nghĩ đến
biển thôi. Thế nhé!
Cắt Tóc
 Đầu ông chả còn lấy một sợi tóc, thế mà tuần nào ông cũng mò đến hiệu
cắt tóc thanh nữ!
 Bà đừng lo, ở đó họ cũng... chẳng có lấy một cái kéo.
Mèo Giả
Hai tên trộm chui qua ống khói đột nhập vào một nhà triệu phú. Không may,
hôm đó ông chủ lại thức khuya đọc báo nghe thấy động, hỏi:
 Ai đó?
 Meo... meo... Tên trộm thứ nhất bèn giả giọng mèo để đánh lạc hướng.
Tưởng mèo thật, chủ nhà yên tâm tiếp tục nằm đọc.
Tên thứ hai gây tiếng động mạnh hơn, làm chủ nhà bật hẳn dậy:
 Ai?
 Lại một con mèo khác thôi mà, thưa ông.
Cũng là ý kiến
Đêm công diễn đầu tiên, tác giả vở kịch gửi giấy mời đặc biệt đến một nhà
phê bình sân khấu danh tiếng. Lúc màn hạ, thấy nhà phê bình ngủ tít mít,
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kịch gia giận dỗi:
 Tôi thì tha thiết mong chờ nhận xét của ông, vậy mà ông lại đến đây chỉ để
ngủ!
 Ngủ cũng là một ý kiến đấy!  vị khách mời bình thản đáp.
Còn tệ hơn
Một gã trông bơ phờ tạt vào quán rượu hỏi:
 Tối hôm qua tôi ở đây phải không?
 Đúng đấy!  chủ quán đáp.
 Tôi tiêu hết bao nhiêu tiền?
 Khoảng 80 bảng.
 Ơn Chúa! Thế mà tôi cứ nghĩ là đánh rơi đâu mất số tiền đó.
Trị Bịnh Cho Ai
Sau khi khám cho một nữ bệnh nhân, bác sĩ nói:
 Nếu ngừng hẳn chơi piano, thì bệnh của cô có thể khỏi được.
Khi cô ta đi rồi, người đồng nghiệp thắc mắc:
 Ông chữa chạy cái kiểu gì vậy? Căn bệnh của cô ta và đàn piano chẳng có
gì liên quan đến nhau cả!
 Nhưng giữa cái đàn piano của cô ta và tôi thì có đấy, vì nó nằm ngay bên
trên trần phòng ngủ của tôi. Cổ làm tôi nhứt đầu quá.
Đã Hết khát
Bố đang hứng thú dạy con trai tập bơi, thì cậu quý tử đề nghị:
 Bố ơi, chúng ta có thể nghỉ được chưa ạ?
 Sao vậy? Lúc nãy, chính con hăng hái đòi bố cho tập cơ mà?
 Vâng, nhưng bây giờ con căng bụng rồi, không còn khát nữa ạ.
Dốt
 Mày học toán mãi mà chỉ đếm được từ 1 đến 10. Dốt thế thì sau này làm gì
được hả con!
 Bố yên tâm. Con sẽ là trọng tài quyền anh!
Đâu Có
Những chú bé vui vẻ
 Này Tý! Con đang dạy cho vẹt nói những từ bậy bạ đó hả?
 Không ạ, con chỉ bảo cho nó biết những từ không được nói thôi.
Thích
 Trong hai môn văn và toán, cậu thích môn nào?
 Văn.
 Vì cậu học văn khá hơn hả?
 Đâu có, tại cô dạy văn hay nghỉ hơn.
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Không Bao Giờ
 Anh trai của em có 4 quả táo, anh ấy cho em 3 quả, hỏi anh còn mấy quả?
 Thưa thầy, anh ấy không bao giờ làm như vậy.
Uống Chút Xíu thôi
Chàng rể tương lai ăn cơm ở nhà vị hôn thê, ông bố vợ đem chai rượu ra rồi
hỏi:
 Anh có uống được rượu không?
 Dạ, con chỉ uống bằng lọ Pênixilin là say ạ!
Đến giữa bữa ăn, ông bố đứng lên lấy thêm một cút nữa và nói:
 Bố con mình uống nốt một lọ Pênixilin này nữa rồi thôi.
Sỉn
Một gã say đang cố tra chìa khoá cửa nhà mình vào cột đèn đường thì một
cảnh sát đến bên, thân mật vỗ vai:
 Tôi nghĩ là không có ai ở trong đó đâu, thưa ngài!
 Có chứ, ông không thấy đèn trên cầu thang vẫn sáng à?
Thấm Gì
Chồng say lướt khướt trở về nhà, vợ càu nhàu:
 Hứa mãi rồi, vẫn uống nhiều, lại say bét nhè!
 Nhiều nhặn gì đâu, có một chai cho ba người.
 Thế sao lại say đến thế này?
 À, tại hai thằng kia hẹn nhưng chả thấy đến
Tốn pin
Một chú bé cùng bố đến bệnh viện thăm cậu em mới sinh. Sau vài phút
ngắm nghía đứa nhỏ, nó hỏi:
 Kêu to thế này chắc là tốn pin lắm ba nhỉ?
Nên Bắt Chước Mẹ
Khách đến nhà chơi cho Tèo gói kẹo, mẹ chú nhắc:
 Tèo, con không biết nói gì à?
 Con không biết ạ!
 Thế con thấy mẹ hay nói với bố thế nào?
 Dạ, mẹ bảo: "Có bấy nhiêu thôi à?".
Thà Chọn Bảo
Một cậu bé ở thành phố biển được ba mẹ gửi về quê ông bà ngoại chơi kèm
theo bức thư:
"Cho vợ chồng con gửi cháu về nhà ba mẹ để tránh đợt mưa bão sắp tới".
Sau một tuần, chú bé bị trả về nhà và kèm theo bức thư:
"Thà các con gửi cả đợt bão ấy về đây còn dễ chịu hơn!".
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Bệnh hay
Hai người đàn ông nói chuyện với nhau:
 Hôm nọ tớ đọc một tờ tạp chí khoa học, thấy có bài nói rằng có một căn
bệnh chỉ có thể chữa khỏi bằng rượu!
 Thế trong tờ báo có nói cách mắc bệnh đó không?

Nghiệp
Một quán quân thể thao bị ốm, bác sĩ bảo:
 Anh sốt cao quá!
 Bao nhiêu thưa bác sĩ?
 41 độ.
 Thế kỷ lục thế giới là bao nhiêu?
An Ủi
 Tớ vừa đánh vỡ cái gương, điềm này báo trước rằng 7 năm tới tớ sẽ bất
hạnh.
 Nhảm nhí! Bà hàng xóm của tớ cũng vừa đánh vỡ một cái gương lớn, vậy
mà bà ta chẳng phải khổ sở một ngày nào.
 Đời còn dài, làm sao cậu biết được là bà ấy sẽ không bất hạnh?
 Biết chứ! Bà ấy vừa bị xe hơi cán chết chiều hôm qua.
Hỏi và đáp
+ Nhân viên ban thăm dò ý kiến hỏi một người đàn ông:
 Thưa ông, ông có ủng hộ việc đàn ông và phụ nữ phải được hoàn toàn bình
đẳng không.
 Tôi thì tôi hoàn toàn ủng hộ  người đàn ông đáp nhưng để tôi hỏi vợ tôi xem
cô ấy có cho phép như vậy không.
+ Một tờ báo Mỹ tổ chức cuộc thi trả lời câu hỏi:''Nếu ở Viện bảo tàng Louvre
xảy ra hỏa hoạn, mà bạn lại chỉ có khả năng cứu được một bức tranh, bạn sẽcứu
bức nào ra khỏi lửa".
Câu trả lời sau đâyđược coi là hay nhất:''Tôi sẽ cứu bức tranh ở ngay gần lối ra''.
+ Phóng viên truyền hình Pháp hỏi một khách du lịch Mỹ
 Thưa ông, ông có thể cho chúng tôi biết ông thích kiểu phụ nữ nào không ạ?
Ông thích nhất phụ nữ Mỹ?
 Ồ không.
 Vậy th ìphụ nữ Bắc Âu?
 Không thích lắm
 Còn phụ nữ Ðức?
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 Không... Nếu ông nhất quyết muốn biết, thì tôi xin nói tôi thích nhất phụ nữ
Pháp.
 Tuyệt quá. Chúng tôi rất sung sướng được nghe ông nói như vậy. Phụ nữ Pháp
kiểu nào ông thích nhất
À...kiểu Marily Monroe...
Chuyện các danh nhân
Heindrich Heiner sống ở Paris, có một người đã hỏi ông:
 Tại sao ông là một nhà thơ nổi tiếng mà bác của ông lại là chủ một nhà băng?
Ông đã dí dỏm trả lời:
 Mẹ tôi thích đọc thơ nên đẻ ra một nhà thơ. Còn mẹ của bác tôi thích đọc
những chuyện cướp nên con của bà ta là chủ nhà băng!
Có lần nhà văn Moritj Saphir (17951858)  nhà văn hài hước nổi tiếng người
Ðức  cãi nhau với một nhà thơ. Ông này vốn ghét nhà văn đã nói:
 Thưa ngài Saphir, ngài viết chỉ vì tiền. Còn tôi viết vì danh dự!
 Mỗi chúng ta viết chính vì cái chúng ta thiếu!  Ông từ tốn đáp.
Sử sách ghi lại rằng vợ của nhà triết học Hi Lạp cổ đại Sôcrát là một bà vợ rất
ngoa ngoắt, suốt ngày quát mắng và chửi bới ông. Mọi người hỏi:
 Sống gần một bà vợ như thế, ông lấy đâu thời gian và tâm trí để suy nghĩ nữa?
Sôcrát thản nhiên trả lời:
 Tôi phải cảm ơn vợ tôi nhiều chứ. Chính nhờ những điều chửi bới của bà ấy
mà tôi phân tích, so sánh, rồi sau đó nâng lên thành triết lý cả đấy!
Có một người thợ may đến vật nài nhà văn Sáclơ Bôđơle người Pháp (1821
1867) trả tiền công may trang phục. Bôđơle cười và trả lời rằng, ông không có
gì để trả nợ cả. Người thợ may tức giận nói:
 ÍT NHẤT NGÀI CŨNG PHẢI CHO BIẾT CỤ THỂ KHI NÀO NGÀI CÓ
THỂ TRẢ nợ được để tôi có thể ngủ ngon giấc chứ?
Nhà thơ buồn rầu nhìn chủ nợ rồi nói:
 Nếu tôi nói ra thì ông sẽ chẳng bao giờ ngủ được mất.
Khi còn trẻ, thủ tướng Winston Churchill có một bộ ria rất đẹp. Một hôm, trong
một cuộc họp khá đông, một bà đứng lên công kích ông với một vẻ giận dữ:
 Tôi không ưa ý kiến lẫn bộ râu của ông.
Winston Churchill ngọt ngào đáp ngay:
 Bà đừng lo. Bà không có dịp nào tiếp xúc với hai cái đó đâu.
Có một số thanh niên hỏi Bécnasô "bỏ thuốc" dễ hay khó. Nhà văn đáp:
 Dễ ợt.
 Ngài bảo dễ, sao ngài không bỏ được thuốc ạ?
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Việc khó là việc không làm nổi hoặc chỉ làm được một lần. Ðằng này tôi đã bỏ
hút thuốc hàng chục lần!

Chuyện ở Hollywood
+ Một diễn viên Hollywood làm nhân chứng trước tòa. Sau khi khai rõ họ tên,
anh ta nói:
 Tôi là nghệ sĩ lớn nhất thế giới!.
Trên đường về vợ anh ta bảo:
 Sao anh khoác lác quá thế? Lẽ ra anh nên khiêm tốn để mọi người đỡ chối tai.
 Em nói đúng  anh ta đáp  Mọi khi anh vẫn thường khiêm tốn. Nhưng hôm
nay, trước tòa, anh thề là chỉ nói sự thật.
+ Một cặp vợ chồng đi xem phim. Thấy tất cả đàn ông như phát điên vì cô diễn
viên nổi tiếng trên màn ảnh.
Người vợ bực tức bảo chồng:
 Cô ta trông chán ngắt! Nếu bỏ cái bộ tộc vàng kia đi thì còn cái gì cơ chứ?
 Còn người phụ nữ trọc đầu cực kỳ xinh đẹp  người chồng đáp.
+ Một triệu phú nói với cô diễn viên điện ảnh xinh đẹp:
 Cô nghĩ sao nếu hai chúng ta cùng nhau tiêu tiền của tôi?
 Sẵn sàng!  Tôi muốn suốt đời chúng ta làm như vậy.
 Ồ! Tôi không nghĩ là cần nhiều thời gian đến thế đâu!
+ Trên màn ảnh là một cô gái trẻ đẹp đang cỡi váy áo chuẩn bị xuống hồ tắm.
Trước mặt cô là con đường sắt. Khi cô sắp trút bỏ những thứ cuối cùng trên
người thì một đoàn tàu hỏa chạy qua che khuất cô. Tất nhiên sau khi đoàn tàu
qua rồi thì cô gái đã xuống hồ tắm, chỉ còn đầu cô nhô lên trên mặt nước.
 Khỉ thật  một khán giả kêu lên.
 Sao vậy?  người ngồi bên cạnh hỏi.
 Còn sao nữa  ông kia bực bội nói  Tôi xem bộ phim này đã tám lần, vậy mà
lần nào cái đoàn tàu chết tiệt kia cũng chạy qua đúng lúc ấy!

Chuyện thầy trò
Thầy giáo ra đề toán : "Một anh đi từ A đến B tốc độ 30km/giờ. Một chị đi từ B
đến A tốc độ 25km/giờ. Hỏi ai đến đích trước ?".
Một học sinh trả lời : "Không ai đến đích cả. Vì họ gặp nhau giữa đường".
Trong giờ ngữ pháp, cô giáo hỏi :
 Khi nào thì ta dùng từ "tóm lại" ?
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 Thưa cô, khi một nhóm người tổ chức cướp nhà băng ạ !
 Này cậu, làm sao mà người tiền sử có thể sống thiếu tivi, radio, điện thọai di
động, máy cassette nhỉ ?
 Tất nhiên là họ không thể sống được, cậu không thấy họ chết cả rồi sao !
 Các trò cho biết tại sao mọi người đều phải chấp hành luật giao thông như
nhau ?
 Thưa thầy, vì nếu xe ôtô cán một dân thường hay một ông tướng thì họ đều
chết như nhau ạ !
Trong giờ ngữ pháp, thầy giáo hỏi :
 Giữa bàn giấy và nhân viên bàn giấy có gì khác nhau ?
 Thưa thầy, bàn giấy ít bị thay hơn ạ.
 Này con, đừng cho cậu bạn con gửi những cái hôn gió như vậy nữa nhé. Thật
chẳng đẹp chút nào.
 Thưa mẹ, con cũng nghĩ như vậy nên con gửi trả lại hết.
 Mẹ ơi, món này hôm nay dở quá, con không nuốt nổi !  Một cậu bé bảy tuổi
than với mẹ.
 Con hãy ăn và đừng kêu ca gì nữa. Khi nào lớn lên lấy vợ, con sẽ nói mỗi
ngày hàng trăm lần với cô ta là mẹ con từng làm bếp giỏi ra sao !
Một học sinh đến thăm cô giáo bệnh trước ngày có bài kiểm tra. Khi quay ra,
mấy học trò cùng lớp đứng chờ ngòai cửa, hỏi :
 Thế nào, tình hình cô giáo ra sao ?
 Chẳng còn chút hy vọng nào. Ngày mai cô vẫn đến lớp kiểm tra như thường.
Lắm điều
+ Một phụ nữxin ly dị chồng với lý do tính nết chồng không tốt!
Quan tòa hỏi người chồng:
 Vợ ông kêu ca rằng từ mấy năm nay ông không nói với bà ấy một lời nào cả.
 Thưa quý tòa, đúng thế  người chồng đáp
 Tại sao lại như vậy?
 Thưa quý tòa, vì tính tôi quá lịch thiệp nên tôi không ngắt lờ ibà ấy.
+ Vợ hỏi chồng:
 Anh yêu, anh muốn tặng gì nhân sinh nhật sắp tới của anh.
 Một buổi tối em hãy giả vờ câm điếc.
+ Hai người đàn ông nói chuyện với nhau.
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 Theo các nhà bác học tính toán thì mỗi ngày đàn ông nói khoảng 5 nghìn từ,
còn phụ nữ nói 7 nghìn từ, có chênh nhau là mấy đâu mà phụ nữ cứ bị mang
tiếng là nói nhiều nhỉ?
 Ừ, nhưng khi người đàn ông đi làm về, anh ta đã nói hết ''định mức'' của mình
rồi, trong khi phụ nữ còn chưa bắt đầu con số nghìn của họ.
LÝ DO
Cô giáo thu bài tập làm văn đề tài: "Tả con lợn nhà em". Tèo đứng lên xin cô
cho khất đến cuối tuần, Cô hỏi:
 Sao em chưa làm bài văn xong ?
 Dạ ... vì bố em đi công tác chưa về ạ.
 À! Chắc là nhờ bố làm hộ chứ gì ?
 Không đâu ạ . Chẳng qua em muốn tả cho thật chính xác . Nên em mới nhảy
vào chuồn lợn đo được chiều dài của nó . Còn cân nặng bao nhiêu thì phải chờ
bố em về rôì bắt trói khiêng lên mới biết được ạ .
 Ối trời ơi !!!
Ngày xưa Mai An Tiêm thả dưa xuống biển đã viết cái gì lên trái dưa ???
1. 18 độ 30 phút vĩ bắc, 180 độ kinh tây, cách đảo Hải Nam 18 km về hướng
đông nam > Ký tên : hải quân
2. antiem@hotmail.com > Ký tên : người dùng Internet
3. Dưa hấu khuyến mãi: Ngon nhất, bổ nhất, uy tín, chất lượng. Liên hệ số điện
thoại : 8.888888, hỏi An Tiêm (cả ngày, miễn trung gian) . ký tên: Cò.
4. "Dùng tốt nhất trước năm 2002" > Ký tên : bảo vệ sức khỏe người tiêu
dùng.
5. "Không dùng quá nhiều cho trẻ em và phụ nữ có thai" > ký tên: Fugacar.
Quanh chiếc ô tô
+ Hai vợ chồng hì hục đẩy chiếc xe ô tô mới mua đến xưởng sửa chữa. Chồng
bảo vợ:
 Cái thằng cha bán cho mình chiếc ôtô này nói đúng thật.
 Hắn bảo sao vợ hỏi.
 Hắn nói xe này gần như không tiêu thụ xăng.
+ Hai anh em nhà nọ phóng xe như bay để kịp đến dự lễ sinh nhật ông bố. Xe
chạy sắp đến đường sắt
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 Anh nhìn bên phải nhé, còn em sẽ nhìn bên trái  cậu em nói.
Họ làm đúng như vậy. Một giây sau, vang lên tiếng"uỳnh" inh tai. Họ chui ra
khỏi chiếc xe vỡ nát, và một người bảo:
 Lẽ ra phải có ai nhìn ra đằng trước nữa mới đúng. Khi đó chúng ta sẽ thấy
thanh chăn đường đã đóng.
+ Giáo viên dạy lái xe hỏi một học viên:
 Nếu xe đã chạy được một cây số anh mới phát hiện ra rằng anh đểquên chìa
khóa xe trong gara, anh sẽ làm thế nào.
 Tôi sẽ phanh xe lại  anh học viên đáp để ra xem thằng điên nào đang đẩy xe.
Thủy thủ
 Bố ơi, nếu bố cho con 10.000đ thì con sẽ bật mí cho bố biết sáng nay người
đưa thư đã nói gì với má.
 Trời đất, có chuyện đó nữa sao ? Ông ta nói gì ? Cho con tiền đây, hắn ta cưa
cẩm chuyện gì với má con vậy.
 ổng nói : " Chào chị, chị khỏe không? Ðây là thư của ông xã chị."
Bà Phương mới 40 tuổi nhưng đã lập di chúc. Trong văn phòng luật sư riêng, bà
nói:
 Thứ nhất, tôi muốn được thiêu. Thứ hai, tro hài cốt phải được đem rải trước
các cửa hàng và siêu thị lớn trong thành phố.
 Sao kỳ lạ vậy , thưa bà ?
 Có vậy mới hy vọng con gái tôi tới thăm mỗi tuần 2 lần.
Trận đấu võ đang vào hồi quyết liệt. Bên dưới khán đài, một khán giả cuồng
nhiệt la to :
 Dứt điểm nó đi! Dứt điểm nó đi! Ðúng rồi!
Người cạnh bên hỏi :
 Chắc anh hâm mộ võ sĩ này lắm hả?
 Không, nhưng thằng thằng đối thủ của anh ta là là kẻ đang tán tỉnh bồ tôi.
Cô xướng ngôn viên của đài truyền hình đang đọc bản tin tức hàng ngày. Một tờ
giấy được đồng nghgiệp chuồi lên bàn. Cô chụp lấy và đọc một cách thành thạo
đâỳ kinh nghiệm :
 Sau đây là bản tin nhanh chúng tôi vừa nhận được : " Quỷ thần ơi, cọng rau
muống còn dính ở kẽ răng của cậu ".
Viên thẩm phán dõng dạc tuyên bố :
 Anh được tha bổng vì tòa không chứng minh được là anh cướp tiền ngân hàng.
 Vậy là tôi được giữ số tiền kiếm được đó phải không?
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Xuân Thu là một nữ sinh rất thông minh của khoa. Trong giờ thao giảng, thầy
giáo tin tưởng cô nên hỏi :
 Em cho thầy biết , người ta gọi các sinh vật vừa sống được trên cạn vừa sống
được dưới nước là gì ?
 Thưa thầy, gọi là thủy thủ ạ !
Mùa nắng nóng, ngôi nhà chìm trong biển lửa. Hai vợ chồng trẻ Dũng và Hoa
cùng lao ra khỏi nhà. Không khóc vì tiếc của, Hoa chỉ cay đắng nghĩ : " Thật sự
anh có biết không, Dũng, đây là lần đầu tiên từ 5 năm nay , chúng ta cùng nhau
đi ra ngoài!"
Ðang nửa đêm, bà Tư sợ ăn cướp, kêu cứu ầm ĩ.
Anh công an vội chạy đến và nói :
 Bà đánh thức chồng dậy và nhanh nhanh kêu con cháu họ hàng tới!
 Chết cha, nhà tôi bị cướp thiệt hả anh?
 Ðâu có ! nhưng tôi không muốn mình là người duy nhất nửa đêm bị lôi ra khỏi
nhà.
Cười chút cho vui!
 Ê! sao mặt mày bí xị vậy hả Tí?
 Tao mới bị thầy cho zê rô điểm toán làm sao vui được?
 Ổng hỏi cái gì mà ghê vậy?
 Ổng hỏi tao "3 cộng với 4 là mấy?"
 Trời ơi! thì là 7 chứ mấy, dễ ẹc vậy mà mày không biết sao Tí?
 Ở đó mà 7 với 8! tao đã nói đến 9 mà ổng còn chưa chịu nữa kìa!

vô danh
A member of parliament died and, within hours, an eager candidate called to
offer his name as successor. "So sorry to hear of the recent death of Tom
Alkins," he said. "Is there any chance of my taking his place?"
"It's OK with me," replied the branch president, "as long as the undertaker has
no objection."
David Macrae  Reader's Digest
Teacher: "What's the chemical formula for water?"
Student: "H,i,j,k,l,m,n,O."
Teacher: "Why do you think that?"
Student: "That's what you said last week,"H To O!"
Kaylah (age 13), USA
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Why did the boy take a ladder to school?
Because he went to high school!
Thầy và tròThầy:
Sinh nhật trước trò bao nhiêu tuổi?
Trò: Thưa thầy 7 tuổi
Thầy: Sinh nhật sau trò bao nhiêu tuổi?
Trò: 9 tuổi.
Thầy: Không thể được.
Trò: Thưa thầy được. Hôm nay con đúng 8 tuổi
..........................................................
Thầy: George, lên bản đồ chỉ châu Mỹ.
George: Thưa thầy đây!
Thầy: Ðúng. Nào bây giờ cả lớp. Ai đã tìm ra châu Mỹ?
Cả lớp: Thưa thầy, bạn George!
...................................................................
Thầy: Willy, hãy kể tên một vât quan trọng chúng ta có ngày nay nhưng 10 năm
trước chưa có.
Willy: Thưa thầy, con!
.....................................................
Thầy: Có phải là trò đã hứa sẽ ngoan ngoãn không?
Trò: Thưa thầy đúng như thế.
Thầy: Có phải là thầy đã hứa sẽ phạt trò nếu trò không ngoan ngoãn?
Trò: Thưa thầy đúng, Nhưng khi con đã không giữ lời hứa của con thì thây cũng
không cần phải giữ lờøi hứa của thầy.
........................................................................
Thầy: Tại sao trò đến lớïp trễ giờ.
Trò: Vì tấm bảng hướng dẫn.
Thầy: Tấm bảng nào?
Trò: Tấm bảng ghi câu "Trường học phía trước. Ði chậm lại" Và con đã làm
đúng như thế.
.....................................................
Mẹ: Tại sao bài thi kỳ này con được điểm kém thế?
Junior: Tại vì sự vắng mặt.
Mẹ: Con nói là con vắng mặt hôm có bài thi?
Junior: Không, nhưng thằng bạn ngồi kế bên con vắng mặt
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...................................................
Sylvia: Bố,bố có thể viết trong bóng tối được không?
BốÁ: Chắc được. Nhưng con muốn bố viết gì nào?
Sylvia: Ký tên bố trên phiếu báo cáo của phụ huynh này.
......................................................................
Mẹ: Tại sao con lại nuốt tiền mẹ đưa cho con?
Junoior: Mẹ chẳng nói đó là tiền ăn sáng của con sao.
.....................................................................
Thầy: Nếu trò đã có 1 đôla, và trò xin bố trò một đôla nữa thì trò có mấy đô
la?
Vincent: Một đôla.
Thầy: Trò không biết làm tính cộng à?
Vincent: Thầy không biết bố con sao!
......................................................................
Thầy: Nếu thầy có 7 trái cam trong tay này và 8 trái cam trong tay kia thì thầy
sẽ có cái gì?
Trò: Thầy có hai bàn tay thiệt bự!

Thầy: Tại sao trò tới lớp trễ?
Amos: Con đánh mất đồng quarter.
Thầy: Còn Oliver, tại sao trò tới lớp trễ?
Oliver: Tại vì con đứng trên đồng quarter ấy.

Một chú học trò nói với một cô bé:
" Có phải ông hiệu trửơng là một người đần độn không?"
" Này, cậu có biết tớ là ai không?" Cô bé hỏi cậâu con trai.
" Không."
" Tớ là con gái ông hiêïu trướng."
" Thế cậu có biết tớ là ai không?" Cậu con trai hỏi lại.
" Không". Cô bé đáp.
" Cám ơn Trời Ðất!"
Ðịa ngục xã hội chủ nghĩa

Anh Ba chết và đi xuống âm phủ. Anh nhìn thấy một tấm bảng ghi hàng chữ
"Ðịa ngục xã hội chủ nghĩa" và một tấm bảng khác ghi hàng chữ "Ðịa ngục tư
bản chủ nghĩa". Một hàng thật dài những âm hồn đứng chờ trước cửa Ðịa ngục
34 | Chuyện Vui MTC Gởi Ra Trong Quí 3 Năm 2003

xã hôị chủ nghĩa, và không có ma nào chờ đợi trước cửa Ðịa ngục tư bản chủ
nghĩa.
Anh Ba hỏi lính gác cửa: "Trong địa ngục xã hôi chủ nghĩa người ta sẽ làm gì
anh?"
Lính gác đáp: "Người ta sẽ nhúng anh trong dầu sôi, đánh đập anh rồi treo anh
lên giá căng tay chân anh ra."
Anh Ba hỏi: "Còn trong địa ngục tư bản chủ nghĩa người ta làm gì anh? "
"Cũng làm như thế". Lính gác trả lời.
"Thế tại sao tất cả đều sắp hàng chờ vào địa ngục xã hôi chủ nghĩa?"
"Bởi vì trong địa ngục xã hôi chủ nghĩa", lính gác giải thích, "luôn luôn hết dầu,
thiếu roi và không có nhiều giá căng chân tay".
HH02/2
(Reader's Digest)



Ðoán trúng hai lần
Hai anh kia lái xe đến một cây xăng đang quảng cáo là nếu đổ xăng đầy xe có
thể trúng "free sex".
Họ bơm xăng đầy rồi vào trả tiền. Anh bán xăng nói:
"Tôi đang nghĩ đến một con số giửa số 1 và số 10. Nếu anh đoán trúng anh sẽ
được "free sex".
Một anh nói:
 "OK. Tôi đoán số 7".
Anh bán xăng nói:
"Sorry. Tôi đang nghĩ đến số 8."
Tuần sau hai anh lại đến nữa. Khi họ vào trả tiền anh bán xăng bảo họ hãy chọn
một số.
Anh thứ hai nói:
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"Số 2".
"Sorry! Tôi đang nghĩ đến số 3". Anh bán xăng nói.
Khi trở ra xe anh nọ bảo anh kia:
"Tao nghĩ là nó đánh lừa mình."
"No way," bạn anh ta đáp, "Tuần trước vợ tao đoán trúng hai lần mà."
HH02/1(Reader's Digest)
HOME
Tiếu Lâm  Mỗi ngày một trận ... cười

SonThuyVan  Sun Mar 16, 2003 7:36 am
Tiêu đề: Mỗi ngày một trận ... cười

Bill Clinton và Saddam Hussein

Tổng thống Bill Clinton và tổng thống Saddam Hussein gặp nhau tại Baghdad
để dàn xếp những vấn đề gây cấn giữa Mỹ và Iraq .
Cuộc nói chuyện đến hồi gây cấn thì Hussein bấm một cái nút trên tay ghế . Một
cánh tay giả bay ra đấm thẳng vào mặt Clinton . Clinton lãnh trọn quả đấm ,
chưa kịp hoàn hồn thì Hussein lại bấm thêm một cái nút . Clinton hoảng hốt
thụp đầu tránh thì bị nguyên một cú đá vào đít . Nổi giận vì cái trò du côn của
Hussein , Clinton hủy bỏ buổi hợp , ra về …
Vài tháng sau , Clinton mời Hussein qua HoaThịnhÐốn hợp tiếp . Nói chuyện
được vài phút , Clinton bấm một cái nút trên bàn . Quá quen vớI trò này , nên
Hussein thụp đầu né … nhưng chẳng thấy gì xẩy ra . Clinton lại bấm thêm một
cái nút . Hussein vội nhảy ra khỏi ghế … nhưng lại chẳng thấy gì xẩy ra . Vừa
giận vừa ngờ , Hussein xô ghế và tuyên bố về Baghdad .
Clinton cười mĩm : “ Baghdad nào vậy ? “

SonThuyVan  Tue Mar 18, 2003 9:38 am
Tiêu đề: Trong một quán ăn
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Trong một quán ăn …
Khách : Anh hầu bàn ơi !.. Có một con ruồi chết trong bát phở của tôi
Hầu bàn : Ồ !.. Nước phở nóng quá nên con ruồi phải chết thôi …

SonThuyVan  Fri Mar 21, 2003 9:10 am
Tiêu đề: Con gì ...

Con gì …
Hỏi : Con gì màu nâu , sọc vàng mà bay lượn vòng vòng dưới đáy biển ?
Ðáp : Con ong trong một chiếc tiềm thủy đĩnh .

SonThuyVan  Sun Mar 23, 2003 8:19 am
Tiêu đề:

25 năm chồng vợ …
Ðể ăn mừng 25 năm phu thê hạnh phúc , vợ chồng Mạnh tự tổ chức một bửa ăn
nhỏ tại tư gia . Tiệc tàn và sau vài chai champagne , Mạnh cảm thấy thương yêu
người vợ xinh đẹp đảm đang vô cùng , thương yêu đến nỗi có thể tha thứ bất
việc gì mà ngày thường Mạnh không thể tha thứ ...
Âu yếm nhìn vợ , Mạnh hỏi : “ Em à ! 25 năm nay em có khi nào ngoại tình
không ? Ðêm nay em cứ nói thật , anh hứa sẽ không buồn giận em đâu “
Vợ Mạnh ngần ngừ , nhìn Mạnh dò xét thật lâu , rồi chậm rãi nói : “ Anh nói thế
thì em xin khai thật … Em có ngoại tình 3 lần trong vòng 25 năm … “
Mạnh hơi thất vọng : “ Ồ ! Em kể thêm cho anh nghe được không ? “
Vợ Mạnh : “ Lần đầu là lúc mình mới lấy nhau . Anh và em đều nghèo , mà anh
bệnh nặng cần mổ tim . Em phải đi đêm với tên bác sĩ thì hắn mới chịu mổ miễn
phí cho anh . “
Mạnh vỡ lẽ , ôm lấy vợ : “ Cám ơn sự hy sinh của em . Em không nói sớm , làm
anh cứ phải áy náy chịu ơn tên bác sĩ khốn kiếp ấy bao năm qua . “
Vợ Mạnh : “ Lần thứ nhì … Anh có nhớ chức vụ phó tổng giám đốc mà anh đã
hằng mơ và đạt được vào năm ngoái không ? Em đã phải đi đêm với tên giám
đốc đễ cho anh được toại nguyện . “
Mạnh nóng mặt : “ Hừm , lão giám đốc gian thật . “
Vợ Mạnh : “ Lần thứ ba … Cách đây hai tháng , anh muốn được bầu làm hội
trưởng hội túc cầu thành phố . Lúc đầu … anh thiếu 25 phiếu để thắng cử …
anh có nhớ không ? “
Socola
06:55:47 Sat
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Apr 19 2003
Trong riêng topic "Truyện cười  Không bình luận" này mong các bạn cùng sưu
tập hoặc sáng tác truyện cười.... để cùng đọc và cười và không bình luận. Mọi
bài bình luận sẽ được xóa trong vòng 24h.
Socola
Tôi muốn nói rõ hơn ý của bạn Socola về topic này không thì nhiều bạn có thể
hiểu lầm .
Moderator Socola muốn giữ topic này để sưu tập riêng những mẩu chuyện cười
do các bạn sáng tác hoặc sưu tầm . Hình thức giống như chúng ta vẫn nhìn thấy
qua báo chí ( không có lời bình luận ), các topic khác thì các bạn vẫn tha hồ ....
bình loạn, không có gì thay đổi hết .
Thân mến
KQĐ


Socola
07:16:52 Sat
Apr 19 2003 Re:
Oral sex
Luis Amstrong đi vào lịch sử với tư cách là một người trái đất đầu tiền đặt chân
lên mặt trăng. Khi từ phi thuyền bước ra, Luis Amstrong đã nói một câu rất nổi
tiếng " Đây là một bước nhỏ của 1 con người, nhưng là một bước tiến vĩ đại của
nhân loại".... Nhưng còn một câu nói mà Luis Amstrong ngay sau đó gây rất
nhiều thắc mắc cho các nhà báo và những người tò mò... "Chúc thành công nhé
bác Geoger..."
10 năm sau đó, tất cả các bài phỏng vấn đều hỏi Amstrong ai là Geoger và họ
đều không nhận được câu trả lời.... và nó trở thành một điều bí mật.
Tiếp 10 năm nữa, tại một cuộc họp báo, người ta lại hỏi Amstrong "Cuối cùng
thì ông có thể cho biết ai là Gergeo được không?" và thật bất ngờ họ nhận được
câu trả lời: "Đấy là người hàng xóm của tôi.... bây giờ ông ấy đã chết và tôi có
thể công bố điều bí mật...."
Chuyện xẩy ra khi tôi còn 7 tuổi, tôi và anh trai đang chơi bóng ngoài sân. Anh
trai tôi ném quả bóng rất mạnh và nó rơi ngay dưới cửa sổ nhà ông hàng xóm
Geoger, tôi đã chạy đến nhặt quả bóng và nghe thấy vợ Geoger nói với chồng:
 Cái gì, ông muốn oral sex hả, còn lâu, chờ đến khi nào thằng bé Amstrong dạo
chơi trên mặt trăng nha....
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Socola
07:32:09 Sat
Apr 19 2003 Re:
Tiệt trùng
Hai giọt sữa phải lòng nhau .
Một giọt nói : chúng mình lấy nhau và sinh con đẻ cái đi anh !
Giọt kia trả lời: không được đâu em ơi ,anh đã tiệt trùng rồi.


Elliott
23:26:28 Wed
Apr 23 2003 BÁC SĨ TÂM LÝ
BÁC SĨ TÂM LÝ
Hai ông bà cùng 60 tuổi đến phòng mạch 1 bác sĩ tâm lý, khai chuyệc sex của 2
cụ không bình thường . Bác sĩ mời 2 cụ vào giường, bảo cả hai cứ tự nhiên, ông
sẽ quan sát từ phòng bên cạnh . Xong việc, bác sĩ thông báo tin vui :
 Hai cụ hoàn toàn bình thường, không những thế, hai cụ còn sinh động hơn rất
nhiều cặp trai gái bằng tuổi con cháu cụ .
Bác sĩ lấy 25 đô tiền công . Cụ ông hoan hỉ trả tiền rồi vui vẻ ra về . Hôm sau, 2
cụ trở lại, cũng khai bất thường, bác sĩ cũng sang phòng bên quan sát, vẫn
không thấy triệu chứng gì khác lạ . Không cần Bác sĩ nhắc, cụ ông móc ra trả 25
đô rồi hoan hỉ ra về .
Liên tiếp mấy ngày sau, bữa nào 2 cụ cũng đến, hành sự, trả tiền rồi ra về thơ
thới hân hoan . Cuối tuần Bác sĩ mời 2 cụ vào phòng rồi nhẹ nhàng khuyên :
 Suốt tuần qua tôi đã quan sát rất kỹ lúc 2 cụ làm tình . Hai cụ hoàn toàn bình
thường, không có gì phải lo ngại cả . Tôi thật áy náy, không muốn tiếp tục lấy
tiền của 2 cụ nữa vì không giúp ích được gì . Như vậy thì 2 cụ tốn kém quá .
Cụ ông gãi đầu gãi tai :
 Thú thật với Bác sĩ, chúng tôi cũng biết là chẳng có bệnh hoạn gì hết . Nhưng
tôi có vợ rồi, mang bà ấy về nhà thì thật bất tiện . Bả cũng có chồng, về nhà bả
thì lại càng nguy hiểm hơn . Thuê phòng ngủ thì rẻ lắm cũng 60 đô một buổi .
Lại phòng mạch Bác sĩ, làm tình thoải mái, Bác sĩ chỉ lấy có 25 đô, chúng tôi
tiết kiệm được những .... 35 đô cho mỗi dù, kể ra cũng đỡ lắm trong thời buổi
kinh tế khó khăn này .
Bác sĩ :
 !!!!!!!!!!!!!!! ????????????
(Sưu tầm)
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Elliott
23:28:08 Wed
Apr 23 2003 BỊ TÉ
BỊ TÉ
Một ông Linh mục già tại 1 giáo xứ nọ, bất mãn vì thấy tín đồ vào xưng tội, đa
số đều khai chuyện ngoại tình . Thất vọng vì sự sa đọa, Cha hết mực khuyên
mọi người hãy trung thành với chồng, vợ của mình . Cha dọa sẽ bỏ xứ ra đi nếu
còn phải nghe 1 người nào đó xưng tội ngoại tình .
Lời dọa của Cha có hiệu quả, dân chúng sợ Cha bỏ đi nên dặn nhỏ với nhau,
thay vì xưng tội ngoại tình thì sẽ bảo là "bị té" . Thế nhưng, một tín đồ quên mất
ám hiệu, xưng tội ngoại tình, Cha buồn bã quá nên bỏ giáo xứ đi luôn . Tòa
Giám mục bổ nhiệm gấp 1 Linh mục trẻ đến thay thế .
Cha mới chưa biết ám hiệu, ngày nào Cha cũng nghe cả chục người khai "bị té"
. Cha đem chuyện này tới nói với ông Thị trưởng . Ông Thị trưởng hiểu ý ôm
bụng cười ngặt nghẽo . Ônc Cha trẻ ngạc nhiên :
Chuyện dân chúng hay "bị té" là chuyện quan trọng, ông nên xem lại hệ thống
giao thông, cầu đường có an toàn hay không ? đâu có gì vui mà ông lại cười ?
Ông Thị trưởng chưa kịp giải thích, Cha trẻ nói tiếp :
 Nếu ông không quan tâm tới người ngoài, tôi nghĩ ông cũng phải nghĩ tới an
toàn cho người nhà của ông chớ ? Tuần qua, con gái ông "bị té" ... 4 lần, bà Thị
trưởng cũng ... "bị té" 3 lần ngay trong nhà ông đó .
Ông Thị trưởng :
 ??????????!!!!!!!!!!!!!
(Sưu tầm)


Socola
19:51:20 Mon
Apr 28 2003 Re: BỊ TÉ
Yêu em....
Một chàng muốn mua một món quà sinh nhật tặng bạn gái mới quen. Sau khi
suy nghĩ kỹ, quyết định mua một đôi găng tay  một thứ đảm bảo cả hai điều
kiện: lãng mạn và không quá riêng tư. Và anh ta đi cùng cô em gái. Chàng mua
một đôi găng tay màu trắng, còn cô em gái chọn một đôi quần underwear. Khi
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gói quà, người bán hàng đã gói nhầm. Chàng trai bất cẩn đã không kiểm tra lại
và gửi luôn gói đồ của cô em gái cho tình yêu với môt bức thư:
" Anh chọn món quà này vì anh nhận thấy em thường không dùng nó trong
những lần chúng ta đi chơi. Lúc đầu anh đã định mua một đôi dài cơ, nhưng anh
thấy em gái anh dùng loại ngắn thuận tiện hơn nhiều. Ở đây có một đôi màu tối
rất sang trọng mà cô bán hàng đang dùng. Cô ấy đã cho anh xem cái mà cô ấy
mới dùng được 3 tuần nhưng màu của nó rất dễ bị bẩn. Anh đã nhờ cô ấy thử
đôi này và trông cô ấy dễ thương lên rất nhiều, anh hy vọng em cũng sẽ hợp với
nó. Anh ước gì anh có mạt ở đó để thử nó vào cho em và anh hy vọng là sẽ
không có ai chạm vào nó trước anh. Anh cũng hy vọng rằng em sẽ dùng nó
trong buổi hẹn ngày thứ sáu tới của chúng ta.
Yêu em "


Khach_qua_duong
01:57:44 Tue
Apr 29 2003 NỊNH VỢ
Hai vợ chồng nọ vào nhà hàng . Khi bồi bàn đưa thực đơn ra, anh chồng hỏi vợ
:
 Con chim trắng phổng phao của anh, em muốn gọi món gì ?
Anh bồi ngạc nhiên :
 Hơn 10 năm làm việc ở đây, lần đầu tiên tôi nghe có người gọi vợ là con chim
trắng phổng phao đó .
 À ! đó là chỉ khi nào chúng tôi đi ra ngoài thôi, còn ở nhà thì bà ấy vẫn là ...
con vịt mái xề ....


Khach_qua_duong
01:59:37 Tue
Apr 29 2003 THÌ RA THẾ !
Cô gái tâm sự với bạn :
 Tối qua mình gặp 1 anh chàng rất đẹp trai và dễ thương trong 1 quán bar . Sau
mấy ly, anh ta rủ mình ra ngoài công viên ... thế rồi mình phải lột guốc đập cho
anh ta mấy cái !
 Trùi ui ! hắn định ... làm bậy hả ?
 Không phải ! để cho hắn đừng ... ngủ gật nữa mà !


Khach_qua_duong
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02:01:03 Tue
Apr 29 2003 CẦU KINH
Một chú bé hỏi bạn :
 Cậu có cầu kinh trước khi ngủ không ?
 Không, chỉ có mẹ tớ thôi .
 Thế mẹ cậu cầu gì ?
 Tớ chỉ nghe được mỗi câu "Lạy Chúa, cuối cùng thì thằng bé cũng chịu ngủ
yên rồi"


Socola
17:43:12 Wed
Apr 30 2003 Re: CẦU KINH
Anh chàng nọ, trong trang phục người nhái, đang thưởng thức thủy giới ở độ
sâu 6 mét thì phát hiện một chàng trai khác ở cùng độ sâu mà không cần bình
dưỡng khí, chân nhái hay bất cứ trang bị nào khác.
Chàng người nhái liền lặn sâu thêm 3 mét nhưng gã trai kia cũng chỉ mất một
phút đã bắt kịp. Anh thợ lặn hạ độ sâu thêm 5 mét nữa nhưng cũng chỉ một phút
sau lại bị bắt kịp.
Ngạc nhiên, anh thợ lặn rút ra mảnh giấy không thấm nước và cây bút chì, viết:
"Thật kỳ diệu! Làm thế nào mà anh có thể lặn tới độ sâu này mà không cần
trang bị nào hết?".
Anh chàng kia cầm lấy cây bút chì, xóa sạch những gì anh thợ lặn đã viết và
nguyệch ngoạc: "Tao đang bị chết đuối, đồ ngu!".


Khach_qua_duong
05:50:44 Thu
May 1 2003 TẤM VÉ SỐ
TẤM VÉ SỐ
Một hôm cô vợ về nhà với 1 chiếc áo khoác mới bằng da bò rất xịn . Anh chồng
hỏi :
 Này ! em lấy tiền đâu mà mua cái áo đắt tiền thế ?
 Ồ có gì đâu . Em trúng xổ số ấy mà !
Hai hôm sau, lúc cô vợ đang cởi quần áo chuẩn bị đi tắm, anh ta lại nhìn thấy 1
chuỗi ngọc rất đẹp ở trên cổ .
 À ! Thế đấy ! Cái đeo trên cổ cô thì lấy ở đâu ?
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Cô vợ trả lời tỉnh bơ :
 Em trúng xố số .
Nghe vậy, anh chồng hắng giọng :
 Em yêu, em đừng tắm nữa, chớ để .... tấm vé số bị ướt vì còn dùng được nhiều
lần nữa đấy !
(Sưu tầm)


Khach_qua_duong
05:52:19 Thu
May 1 2003 ĐẬU XE
ĐẬU XE
Xe Mercedes dừng hẳn, vợ hỏi chồng :
 Anh yêu, hãy nhìn xem em đậu xe có xa lề đường lắm không ?
 Em định nói lề đường .... bên nào ? Trái hay phải ?
(Sưu tầm)


Khach_qua_duong
05:54:02 Thu
May 1 2003 THỬ CHÌA KHÓA
THỬ CHÌA KHÓA
Anh chồng Hải quân bị gọi tái ngũ, trước giờ lên đường, anh ta gọi người bạn
thân nhất đến và nói :
 Tôi giao cho anh cái chìa khóa quần của vợ tôi . Sau 3 năm, nếu tôi không trở
về, anh được toàn quyền xử dụng .
Họ chia tay nhau, kẻ ở nhà, người ra quân cảng . Tàu sắp nhổ neo thì thấy người
bạn chạy ra bến, khoa chân múa tay lia lịa, anh chồng bắt tay làm loa, hỏi to :
 Có chuyện gì th .. ế ... ế ... ?
Trên bờ người bạn gào to :
 Đưa nhầm chìa khóa r ... ồ ... i ... !!!
(Sưu tầm)
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Anh_Dung
02:33:58 Sat
May 3 2003 Phút giây thật lòng
Phút giây thật lòng
Trên giường bệnh, người sắp chết nắm chặt tay ông bạn nối khố, cũng là người
hùn vốn làm ăn chung, nói trong hơi thở đứt quãng:
 Đến lúc này... tớ phải cho cậu biết một sự thật... mà tớ chôn giấu bấy lâu nay...
Nếu không nói ra được... tớ sẽ chẳng thể nào yên lòng nhắm mắt...
Người bạn cảm động:
 Tớ đây, cậu nói đi!
 Nghe này!.. Chính tớ đã lấy trộm 100 triệu trong két sắt của công ty... Chính tớ
là người bán bí quyết công nghệ cho một hãng đối thủ... Tớ thật là tồi tệ!.. Tha
thứ cho tớ nhé!..Chưa hết đâu!.. Tớ... và vợ cậu... đã... ngủ với nhau...  Người
hấp hối nấc lên và trào nước mắt.
 Anh bạn thân mến!  Người kia nắm chặt tay bạn.  Đừng tự dằn vặt mình nữa!
Tớ sẵn lòng tha thứ cho cậu và cũng nói luôn để cậu đỡ ân hận: Chính tớ là
người đã đầu độc cậu.
( sưu tầm)


Socola
03:38:32 Sat
May 3 2003 Cắt hết chân gường đi
Cắt hết chân gường đi
Jay tới bác sĩ tâm lý. "Thưa bác sĩ" anh ta nói, "Tôi có một vấn đề. Mỗi khi đi
ngủ là tôi lại nghĩ là có ai đó ở dưới giường. Tôi lên xuống gầm giường, thì lại
cảm thấy có ai đó ở bên trên. Trên, dưới, dưới, trên. Tôi phát điên lên mất!".
"Hãy để tôi chữa cho anh trong 2 năm". bác sĩ nói. "Anh tới chỗ tôi 3 lần một
tuần và tôi sẽ giúp anh".
"Thế bác sĩ lấy tôi bao tiền?"
"Mỗi lần là 100$".
"Để tôi suy nghĩ đã".
Jay không bao giờ quay lại nữa. Một thời gian sau anh ta gặp bác sĩ trên phố.
"Tại sao anh lại không quay lại gặp tôi nữa?" bác sĩ tâm lý hỏi.
"100$ mỗi lần ư? Một người bán quán bar đã chữa cho tôi với giá 10$".
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"Thế cơ à? Như thế nào vậy?"
"Anh ta bảo tôi cắt hết chân giường đi".


Socola
03:48:31 Sat
May 3 2003 FBI
FBI
Chúa trời một hôm rất lo lắng triệu tập tất cả các vị thánh tông đồ để bàn về vấn
đề gia tăng sử dụng ma tuý trên thế giới.
Sau khi thảo luận đưa ra nhiều ý kiến, họ đưa ra kết luận là đối phó và giải
quyết vấn đề tốt hơn, họ phải đi mua hết các thể loại ma tuý và từ đó loại nó ra
khỏi vòng quay. Một vài vị thánh được cử xuống trái đất để mua ma tuý.
Điệp vụ bí mật được tiến hành, và sau đó hai ngày các vị thánh trở về thiên
đường. Jesus đứng đợi ở cửa, cho vào người đầu tiên.
"Ai vậy?"
"Tôi Paul đây mà".
Jesus mở cửa.
"Ngươi mang gì về vậy Paul?"
"Hashish từ Ma rốc".
"Tốt lắm con trai, vào đi".
"Ai vậy?"
"Mark".
"Ngươi mang gì về vậy Mark?"
"Marijuana từ Colombia".
"Tốt lắm con trai, vào đi".
"Ai vậy?"
"Mathew đây".
Jesus mở cửa.
"Mathew ngươi mang gì về?"
"Cocaine từ Bolivia".
"Tốt lắm con trai, vào đi".
"Ai vậy?"
"John đây".
Jesus mở cửa.
"John ngươi mang gì về?"
"Ma tuý (Crack) từ New York".
"Tốt lắm con trai, vào đi".
"Ai vậy?"
"Luke".
"Luke ngươi mang gì về?"
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"Speed từ Amsterdam".
"Tốt lắm con trai, vào đi".
"Ai vậy?"
"Judas đây".
Jesus mở cửa.
"Judas ngươi mang gì về vậy?"
"FBI, ***** **** ********! Mọi người đứng úp mặt vào tường ngay!"
st.


HoangKentucky
16:59:56 Sat
May 3 2003 Chơi trội
4 ông già đang chơi golf. 3 ông ngừng lại uống trà, ông kia đi toilet.
Mo^.t o^ng tu*. ha`o bảo bạn: "Thằng con tôi la` 1 nha` thầu địa ốc thành danh.
Nó xây hẳn cho đứa bạn tha^n cu?a nó 1 cái nhà to đùng. Còn con mấy ông?"
Ông thứ hai khoe: "Con trai tôi la` chủ hiệu buôn xe. Nó cho hẳn đứa bạn nó 1
chiếc Mercedez cáu cạnh."
Ông thứ ba không chịu kém: " The^' kia dda^'y! Thằng con tôi làm quản lý
chứng khoán. Nó dám mua cho đứa bạn cả đống cổ phiếu kếch sù ."
Cha(?ng ma^'y cho^'c, o^ng thứ tư trở lại nhập cuộc. "Con trai Ông làm gì?", ba
o^ng no. hỏi. "À, nó là bo'ng. No' ddi la`m trai nhảy cuổng trời."
Một thoáng im lặng khó chịu bao trùm. Ông thứ tư vã lã "Tôi chẳng tự hào gì
đâu mấy ông a`. Nhưng thấy nó làm ăn cũng khá lắm ne^n cu~ng ma(.c. Nó vừa
có 1 cái nhà mới, 1 chiếc Mercedez, rồi còn dám chơi cổ phiếu nữa chứ...."
[Sưu tầm từ Maxim]


Socola
20:48:26 Mon
May 5 2003 Bản Demo
Bản Demo
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Bill sau khi chế tạo xong hệ điều hành...WIN 2000 thì được chúa xuống đón về
trời, chúa nói:
Này Bill, anh có công lớn trong việc giúp loài người phát triển về lĩnh vực tin
học,vậy bi giờ anh muốn lên thiên đàng hay xuống điạ ngục Bill trả lời: Có thể
cho tui tham quan 2 nơi được không.
Vị chúa trời đồng ý và dẫn Bill đi lên thiên đàng, thiên đàng thì đẹp nhưng buồn
vì wá tĩnh mịch. Bill liền kêu chúa dẫn xuống địa ngục, xuống địa ngục, Bill
thấy nào là xe hơi xịn,nhà cửa tiện nghi, có cả mí em đẹp như người mẫu phục
vụ.Bill thấy thế thích wá liền đồng ý ở lại địa ngục.
3 tháng sau chúc xuống địa ngục thăm Bill,thấy thân thể tàn tạ,bị treo
lủnglẳng,Bill liền hỏi:
Lạy chúa,xe hơi , nhà lầu, các cô gaí đâu cả rùi???
Con chưa hiểu sao???đó chỉ là....bản Demo.


Socola
21:26:56 Mon
May 5 2003
Hai chú gà nói chuyện với nhau:
Chú 1: Ði vào siêu thị chơi đi.
Chú 2: Vào để làm gì ?
Chú 1: vào nhìn lũ gà mái đang....... khoả thân.


junglegay
08:53:18 Wed
May 7 2003 Râu đẹp!!!!!!
Một cụ già tâm sự với bạn:
 Anh nè, sao mà anh có 1 chùm râu đẹp quá vậy. Tôi nhìn mà thấy mê luôn.
Thiệt là đẹp, thiệt là oai nghiêm. Càng nhìn tôi càng thích, tôi muốn ghen lên
được. Anh có lòng nào nói cho tôi biết bí quyết làm sao có được chùm râu đẹp
như vậy hông?
Ông cụ kia mới trả lời:
 Không giấu gì anh bạn đây, mấy hôm trước, tôi tình cờ lên núi và gặp được
một ông tiên râu tóc bạc phơ!Bộ râu của ông tiên đẹp quá cỡ đẹp, dài đến chấm
đất. Tôi khóai quá nên năn nĩ ông tiên ban cho tôi 1 bộ râu. Râu tôi cỡ phân nữa
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của ông tiên thôi là tôi cũng đã mừng hết lớn rồi. Vậy mà ông tiên đã ban cho
tôi 1 bộ râu đẹp như vậy đó...
Ông già nọ bèn cảm ơn rối rít...
Một năm sau....
Cụ già gặp lại ông bạn.
Ông bạn:
 Trời ơi, sao mà râu anh trở nên đẹp quá xá vậy, coi còn đẹp hơn cả bộ râu của
tui cả trăm lần luôn. Coi nè, mềm mướt và mịn hết cỡ luôn. Anh xin được của
ông tiên nào vậy, cho tui biết với!
Cụ già bèn thiểu não:
 Ừ coi đẹp vậy chứ hổng phãi như dzậy đâu!
 Ủa, dzậy là sao? Nói cho tui nghe dzới!
 Thì tui cũng nghe lời anh, lên núi kiếm ông tiên. Nhưng đau khổ cho tui, được
bộ râu thiệt đẹp mà phải trả giá quá đắt. Tháng nào cũng như tháng nào, tôi đều
bị chảy máu cam hết á!
 Ủa sao kỳ dzậy? Ông tiên nào cho anh râu và tại sao bị chảy máu cam????
 Ông tiên mẹ nào đâu! Tui kiếm cả tháng trời có gặp được ông nào đâu. Cuối
cùng mới gặp được một bà tiên. Tui wải quá rồi nên xin bả đại. Hổng biết bả lấy
râu ở đâu ra cho tui mà cứ tới tháng là tui bị chảy máu cam dầm dề luôn
đó...huhuhu...
Ông bạn kia (há miệng ngậm lại hổng được vì bị đơ luôn)!!!!!!!!!!!


Socola
06:36:13 Tue
May 13 2003 (No Subject)
Thú nhận
Hai vợ chồng sống ly thân một thời gian thì người chồng lâm bệnh nặng. Khi bà
vợ đến thăm, ông chồng nắm chặt tay vợ, thì thầm:
 Hôm nay, anh phải thổ lộ với em điều bí mật anh vẫn giấu kín kể từ ngày mình
cưới nhau. Nói thật lòng, anh không thể nào quên em được. Đêm nào em cũng
xuất hiện trong giấc mơ của anh... và rồi... anh thét lên kinh hoàng!


Socola
06:39:48 Tue
May 13 2003 Re: (No Subject)
Ai ngốc hơn ai
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1. Suốt 2 giờ liền, cảnh sát ở Oakland, bang California (Mỹ cố gắng vây bắt một
tay súng đang cố thủ trong nhà hắn. Sau khi bắn vào nhà 10 trái lựu đạn cay, các
nhân viên công lực phát hiện kẻ họ truy bắt đang... đứng bên cạnh, gào to: "Hãy
bước ra và đầu hàng ngay lập tức".
2. Công ty AT&T sa thải chủ tịch John Walter chỉ sau vẻn vẹn 9 tháng với lý do
ông ta "thiếu đầu óc lãnh đạo". Số tiền mà AT&T phải bồi thường vì phá vỡ hợp
đồng là 26 triệu USD. Có lẽ, người thiếu đầu óc ở đây không phải là Walter.
3. Cảnh sát Wichita, bang Kansas (Mỹ, bắt giữ một thanh niên 22 tuổi tại khách
sạn của một sân bay khi anh chàng này đang tìm cách tiêu 2 tờ 16 USD giả.
4. Một người đàn ông ở thành phố Johannesburg (Nam Phi), bắn trúng mặt ông
bạn 49 tuổi của mình, khiến người này bị thương nặng. Việc này nằm ngoài chủ
ý của ông ta vì thực ra lúc đó, hai người chỉ đang trổ tài thiện xạ: bắn rơi các lon
bia đặt trên đầu nhau.
5. Một công ty Mỹ, trong nỗ lực kéo dài kỷ lục 5 năm liền không để xảy ra tai
nạn lao động, đã chiếu cho công nhân xem một bộ phim tài liệu nhằm khuyến
khích công nhân sử dụng kính bảo hộ. Theo thông tin từ tạp chí Industrial
Machinary News, những hình ảnh mô tả các tai nạn lao động trong phim chân
thực tới nỗi làm cho 25 công nhân bị thương nhẹ khi lao khỏi phòng chiếu
phim, 13 người khác ngất xỉu và một người phải khâu 7 mũi ở đầu vì ngã khỏi
ghế khi đang xem phim.
6. Tại thành phố Chico, California, Hội đồng thành phố ban hành lệnh cấm vũ
khí hạt nhân và ấn định mức phạt 500 USD cho bất cứ ai thử loại vũ khí này
trong phạm vi thành phố.
7. Nhà tư vấn doanh nghiệp Thụy Điển Ulf af Trolle cặm cụi suốt 13 năm mới
viết ra được một cuốn sách về các giải pháp cho nền kinh tế của đất nước mình.
Khi ông đưa cuốn bản thảo dày 250 trang đi photocopy, những gì ông nhận
được là 50.000 sợi giấy vì nhân viên cửa hàng nhầm máy hủy giấy với máy
photocopy.
8. Một tên tội phạm trốn thoát khỏi nhà tù ở Washington DC. Chỉ vài ngày sau,
y tới tòa án dự vụ xét xử một vụ cướp mà bạn gái của mình tham gia. Tới giờ ăn
trưa, y ra ngoài mua bánh sandwich. Cô người yêu muốn gặp mặt y bèn nhờ
người nhắn tin giùm. Qua đó, cảnh sát nhận ra tên tuổi gã tội phạm và bắt giữ
khi y quay trở lại tòa án trong chiếc xe hơi mới lấy cắp được khi đi ăn trưa.
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9. Khi 2 nhân viên nhà ga tàu hỏa tại Ionia, Michigan (Mỹ, không chịu nộp tiền,
một tên cướp đang trong trạng thái có hơi men dọa sẽ... gọi cảnh sát. Nói là làm,
dọa nạt một lát không ăn thua, y gọi điện cho cảnh sát và bị bắt ngay lập tức.
10. Một anh chàng ở Los Angeles ăn trộm một đầu máy xe lửa chạy bằng hơi
nước và bỏ chạy với tốc độ... 5 dặm/giờ khi bị cảnh sát rượt đuổi. Trò chơi cút
bắt chỉ kết thúc khi một sĩ quan leo lên tàu, kéo phanh. Sau khi bị bắt giữ, kẻ
trộm tuyên bố, anh ta hành động như vậy chỉ vì chán cảnh phải đi bộ.


Socola
06:44:16 Tue
May 13 2003 Re: (No Subject)
10 vụ án kỳ khôi
1. Một người đàn ông bước vào một quầy tạp hóa ở bang Virginia, đưa ra tờ 20
USD, đề nghị đổi lấy tiền lẻ. Khi người chủ quầy đang mở ngăn kéo, y liền rút
súng uy hiếp, bắt nộp hết số tiền trong đó. Đạt mục đích, y bỏ chạy, bỏ lại tờ 20
USD trên mặt quầy. Số tiền cướp được: 15 USD.
2. Một "du khách" người Đức đi qua cửa kiểm soát ở một sân bay Anh, mang
theo túi đựng gậy chơi golf. Trong lúc chờ đợi, ông ta bắt chuyện với nhân viên
hải quan, chuyện phiếm về nghệ thuật chơi golf. Người nhân viên  vốn khá am
hiểu về môn thể thao này  nhận thấy vị khách không biết tên một cú đánh bèn
đề nghị ông ta thử vài đường bóng. Người hành khách vui vẻ thực hiện  theo
kiểu trời ơi. Ông ta bị bắt và trong túi đựng gậy có khá nhiều ma túy.
3. Một công ty có tên gọi "Cho thuê súng" ở bang Arizona (Mỹ chuyên cung
cấp súng đạn đạo cụ cho các phim cao bồi Viễn Tây. Một hôm, một phụ nữ 47
tuổi gọi điện thoại cho họ, thuê giết ông chồng của bà ta. Kết cục: 4 năm rưỡi tù
giam cho kẻ có ý định sát phu.
4. Một tên trộm đột nhập vào ngân hàng Arizona để ăn cắp  chắc bạn đọc
không dám tin  một chiếc camera chống trộm. Ngay trong khi nó đang ghi hình
từ xa. Điều đó có nghĩa là, cuốn băng ở một nơi khác đã ghi lại toàn bộ hình ảnh
của y và việc y lấy đi chiếc camera không giúp gì cho chuyện che giấu dấu vết.
5. Cũng tại bang Arizona, 2 tên lưu manh định cướp tiền từ một máy rút tiền tự
động bằng cách cột dây xích vào mặt máy và quấn đầu kia vào thanh chống va
ôtô. Xong đâu đấy, chúng lên xe, rồ ga. Máy rút tiền không bị bung mà thanh
chống va rơi xuống mặt đường kêu loảng xoảng. Hoảng quá, bọn chúng bỏ
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chạy, để lại sau lưng tất cả: sợi dây xích, thanh chống va và... biển số xe gắn
trên đó.
6. Hai tên trộm ngày tới "viếng thăm" một khu chung cư mới xây dựng ở bang
Virginia. Chúng phá tường, phá sàn, chôm được một chiếc tủ lạnh, ì ạch khuân
ra xe. Ngay lúc đó, xe của chúng sa lầy, bánh quay tít mà không di chuyển. Cho
rằng chiếc tủ lạnh quá nặng, chúng bèn đưa nó trở lại chỗ cũ, bằng cách đập phá
thêm vài bức tường và sàn. Khi quay lại xe, chúng phát hiện ra mình đã khóa
cửa xe và để quên chìa bên trong, đành bỏ xe lại, chuồn thẳng.
7. Một tên trộm tìm cách lọt được vào tầng hầm của một ngân hàng bang
Virginia qua chiếc cửa sổ cao ngang tầm mặt đường. Y chợt nhận ra 3 điều:
(1) Nơi y đột nhập vào không chứa tiền; (2) Y không thể quay trở ra theo đường
cũ; và (3) Các vết thương trên người đang chảy máu đầm đìa. Thế là y bèn tìm
đến máy điện thoại, gọi 911 để được giúp đỡ.
8. Một tên cướp xông vào một ngân hàng ở bang Michigan (Mỹ. Hắn rút súng,
hô: "Cướp đây! Tất cả đứng im" rồi kéo sụp xuống mặt chiếc túi dùng làm mặt
nạ. Lúc đó hắn mới nhận ra rằng mình đã quên không khoét lỗ để nhìn và thở.
9. Tại quầy tính tiền của một cửa hàng rau quả bang Indiana (Mỹ xảy ra một vụ
cướp hy hữu. Tên cướp vét hết số tiền trong quầy nhưng bỏ quên chiếc ví của y
trên mặt quầy, trong đó có tiền, chứng minh thư và giấy phép lái xe...
10. Hai tên cướp xông vào một cửa hàng dược phẩm bang Michigan. Một tên
hô: "Tất cả đứng im, động đậy tao bắn!". Khi tên còn lại dợm bước đi, tên thứ
nhất giật mình liền nổ súng, bắn trúng ngay đồng bọn.


Socola
06:51:30 Tue
May 13 2003 Re: (No Subject)
Xin vui lòng tránh lối
Đây là chuyện có thật xảy ra ngoài khơi Newfoundland, Canada tháng 10/1995.
Đoạn đối thoại sau đây giữa một tàu chiến Mỹ và nhà chức trách Canada được
Bộ Tư lệnh hải quân Mỹ công bố sau đó ít ngày.
Mỹ: Xin vui lòng chuyển hướng 15o về phía bắc để tránh va chạm.
Canada: Chúng tôi khuyên quý vị chuyển hướng 15o về phía nam để tránh va
chạm.
51 | Chuyện Vui MTC Gởi Ra Trong Quí 3 Năm 2003

Mỹ: Tôi là thuyền trưởng một tàu hải quân Mỹ. Tôi nhắc lại, quý vị hãy chuyển
hướng.
Canada: Không. Một lần nữa, tôi yêu cầu quý vị hãy chuyển hướng.
Mỹ: Đây là hàng không mẫu hạm USS Lincoln, chiến hạm lớn thứ nhì của hạm
đội Đại Tây Dương. Chúng tôi được hộ tống bởi 3 khu trục hạm, 3 tuần dương
hạm và nhiều tàu chiến khác. Tôi yêu cầu quý vị hãy đổi hướng mười lăm độ về
phía bắc. Nếu không, chúng tôi buộc phải tiến hành các phương án tấn công để
bảo đảm an toàn cho con tàu.
Canada: Đây là một ngọn hải đăng, ngài còn gì để nói nữa không?


Guest [Unregistered]
21:43:40 Thu
May 15 2003 CAN THAN KHI UOC MOT DIEU UOC !
Cho voi vang khi uoc mot dieu uoc! ( Truyen dich )
Minh va Dung la mot cap ban doi cung gioi da tung chung song 25 nam va ca
hai hien buoc vao tuoi luc tuan 60.
Trong lan sinh nhat lan thu 60 cua Minh. Nham ca ngoi su chung thuy va tinh
yeu cao dep cua ho mot Ba Tien tren troi thau hieu va giang tran de tang cho ho
moi nguoi mot dieu uoc . Du~ng la nguoi thuong dung ra to chuc cac buoi tiec
tung, nhung dieu thu vi cua doi lua va nhung lo toan thuong nhat.
Khi Ba tien hoi, Du~ng se uoc gi khi co mot dieu uoc,
Du~ng tra loi: “Do phan lon cuoc doi con va tien bac da danh cho nhung cuoc
vui choi thau dem va trang tri nha cua ….nen chung con chang may khi duoc di
du lich cung nhau vong quanh the gioi. Do do con uoc se cung nguoi con yeu
duoc du lich khap the gioi”.
Ba tien bao: “ Con se duoc toai nguyen”
Ngay sau do, tren tay Dung la hai tam ve de du lich vong quanh the gioi trong
vong 1 nam cua mot hang du lich hang dau the gioi.
La nhan vat chinh cua buoi tiec, Minh duoc Ba tien cho co hoi chon lua sau, Ba
hoi Minh uoc dieu gi cho ban than.
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Ngap ngung hoi lau, voi mot nu cuoi day ranh ma, Minh tra loi:” Con uoc thi
nhieu lam, nhung neu chi duoc uoc mot dieu thi con xin uoc con co mot nguoi
yeu tre hon con 30 tuoi”.
Rat ngac nhien ba tien hoi :” Con co chac la con muon co nguoi yeu tre hon con
30 tuoi chu? “
Minh van mot muc khong thay doi va tra loi “ Vang con chac nhu the a ”
Va vi ton trong loi hua cua minh Ba Tien Ba tien phai mien cuong tra loi: “ Con
se duoc toai nguyen”
Noi xong ba tien vay cay dua than va ……….. mot vang hao quang loe len,
phut choc Minh da thanh mot Ong lao 90.
Cho phep Y2k dem cai tai khi`n ra de ma phong tac truyen cuoi duoi day cho
anh em xem do buon nhe! Xem xong mien binh loan dum! Thank you.
A gay couple had been partnered for 25 years and was celebrating the 60th
birthday of one of them. During the party, a fairy appeared and said that because
they had been such a loving couple all those years, she would give them one
wish each.
The one who was giving the party said, "We've blown all our money on parties
and fine dining and decorating this house, I've never gotten to see the world. I
wish we could travel all over the world."
The fairy waved her wand and POOF! He had the tickets in his hand.
Next, it was the birthday boy's turn. He paused for a moment, and then with a
sly grin said, "Well, I'd like a boyfriend 30 years younger than me."
The fairy waved her wand and POOF! He was 90.


Socola
06:37:30 Fri
May 16 2003
Cá tháng tư: Những trò chơi khăm khét tiếng mọi thời
1. Vụ mùa mì ống ở Thụy Sĩ:
Thu hoạch mì ống từ... trên cây.
Năm 1957, chương trình "Toàn cảnh" của hãng thông tấn danh tiếng BBC thông
báo, nhờ mưa thuận gió hòa và sự biến mất của loài mọt ngũ cốc, những nhà
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nông Thụy Sĩ đã có một vụ mùa mì ống bội thu. Thông tin này đi kèm với hình
ảnh nông dân Thụy Sĩ đang kéo những sợi mỳ ống xuống từ các cành cây...
Sau bản tin, hàng nghìn bạn xem truyền hình đã mắc lỡm. Nhiều người gọi điện
tới BBC hỏi cách trồng cây mì ống. Hãng thông tấn trả lời một cách rất ngoại
giao rằng: "Hãy thả một dúm mì ống vào một hộp nước sốt cà chua và chờ đợi
điều tốt đẹp nhất sẽ tới".

2. Đảo quốc San Serriffe
Năm 1977, tờ báo Anh The Guardian phát hành một phụ san 7 trang để kỷ niệm
10 năm thành lập quốc gia San Serriffe, một nước cộng hòa nhỏ bao gồm nhiều
hòn đảo nhỏ hình bán khuyên trên Ấn Độ Dương.
Một loạt bài báo trong tờ phụ san minh họa một cách rất "mùi mẫn" về địa lý và
văn hóa của đảo quốc nhỏ bé này. Nó bao gồm 2 phần có tên gọi là Upper
Caisse và Lower Caisse, thủ đô là thành phố Bodoni và người lãnh đạo là
General Pica.
Điện thoại của tờ The Guardian hôm đó réo cả ngày khi các độc giả gọi tới để
tìm kiếm thêm thông tin về địa điểm du lịch lý tưởng ấy. Rất ít người nhận ra
rằng, tất cả các địa danh của đảo quốc đều được đặt tên theo các thuật ngữ của
ngành in ấn. Trò chơi khăm này thành công đến nỗi hàng thập kỷ sau, độc giả
vẫn hào hứng chờ đợi xem năm nay tờ báo cho họ "ăn" tin giả nào.
3. Cầu thủ bóng chày huyền thoại Sidd Finch
Trong ấn bản tháng 4/1985, tạp chí Sports Illustrated đăng một bài báo về một
cầu thủ mới đầu quân cho đội bóng Mets. Tên anh ta là Sidd Finch và anh có
khả năng ném một quả bóng chày với vận tốc xấp xỉ 270 km/h (vận tốc thường
chỉ khoảng 100 km/h). Bất ngờ nhất là trước đó, Sidd Finch chưa hề chơi bóng
chày. Thay vào đó, anh ta khổ luyện "nghệ thuật ném" tại một ngôi chùa Tây
Tạng, dưới sự hướng dẫn của "đại thi tiên Lama Milaraspa".
Cổ động viên của đội Mets hỉ hả ăn mừng sự may mắn kỳ diệu khi tìm được cầu
thủ tài năng nhường ấy. Tờ Sports Illustrated sau đó tràn ngập thư của độc giả
đề nghị cung cấp thêm thông tin. Nhưng trên thực tế, vận động viên huyền thoại
Sidd Finch chỉ tồn tại trong óc tưởng tượng của người viết bài báo, phóng viên
George Plimpton.
4. Chuông tự do Taco
54 | Chuyện Vui MTC Gởi Ra Trong Quí 3 Năm 2003

Năm 1996, hãng Taco Bell tuyên bố đã mua được chiếc "Chuông tự do" từ
chính phủ Mỹ và đặt lại tên cho nó là "Chuông tự do Taco". Ngay sau đó, hàng
trăm công dân Mỹ đã giận dữ đổ tới công viên Lịch sử Quốc gia ở Philadelphia,
nơi trưng bày quả chuông, để bày tỏ sự phẫn nộ của họ.
Cơn tức giận của công chúng chỉ dịu đi khi hãng Taco Bell "bật mí" đó chỉ là
trò Cá tháng tư, vài giờ sau. Tuy nhiên, đỉnh điểm của trò đùa lại bắt đầu khi
Mike McCurry, thư ký báo chí của Nhà Trắng, thừa nhận không những đã bán
"Chuông tự do" cho Taco Bell mà còn bán cả đài tưởng niệm Lincoln cho một
công ty khác.
5. Nixon tái tranh cử
Năm 1992, chương trình Talk of the Nation của đài phát thanh National Public
thông báo, Richard Nixon, trong một động thái đáng ngạc nhiên, đã ra tranh cử
một lần nữa. Khẩu hiệu mới của ông ta là: "Tôi đã và sẽ không làm gì sai trái".
Theo sau bản tin là một đoạn ghi âm tiếng Nixon đọc diễn văn tranh cử.
Thính giả đáp lại bản tin bằng thái độ giận dữ, liên tục gọi điện tới đài để thể
hiện sự công phẫn. Phải tới phần sau của chương trình, người dẫn John
Hockenberry mới tiết lộ, thông tin đó chỉ là trò đùa. Giọng của Nixon là do
nghệ sĩ hài kịch Rich Little thủ diễn.
6. Thú dũi băng đầu nóng
Thú dũi băng.
Số báo ra ngày 1/4/1985 của tạp chí Discovery công bố, Tiến sĩ sinh học khả
kính Aprile Pazzo đã khám phá ra loài sinh vật mới tại Nam Cực: loài thú đầu
nóng khoan nước đá. Loài thú đặc biệt này có những vẩy cứng ở đầu có khả
năng trở nên nóng bỏng nhờ được nối với nhiều mạch máu, cho phép con vật
dũi qua nước đá với tốc độ cao. Nó sử dụng khả năng này để săn chim cánh cụt,
làm chảy băng ở dưới con mồi khiến con chim tụt xuống hố rồi ăn thịt. Sau
nhiều nghiên cứu, Tiến sĩ Pazzo cho rằng, có thể loài sinh vật này đã gây nên sự
mất tích của nhà thám hiểm Nam Cực nổi tiếng Philippe Poisson năm 1837. Tờ
báo trích đăng ý kiến của vị tiến sĩ: "Hẳn là, trong mắt loài thú dũi băng, ông ta
trông giống một con chim cánh cụt".
Tờ Discovery nhận được thư hỏi về bài báo này nhiều hơn bất cứ tin tức nào
đăng tải trước đó.
7. Đĩa bay hạ cánh tại London
"Đĩa bay" thực chất là một khí cầu.
Ngày 31/3/1989, hàng ngàn người lái ôtô trên đường cao tốc ngoại ô London
ngửa mặt lên trời dõi theo một vật thể bay hình chiếc đĩa tỏa sáng đang hạ cánh
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xuống thành phố của họ. Nhiều người đậu xe vào lề đường để quan sát vật thể
bay đáng sợ trôi trong không khí. Cuối cùng, đĩa bay hạ xuống và người dân
ngay lập tức gọi cảnh sát, báo về một cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh.
Những nhân viên công lực lập tức có mặt và một cảnh sát can đảm tiến tới gần
vật thể bay, tay lăm lăm dùi cui. Khi cửa đĩa bay bật mở, một thân hình nhỏ bé
trong bộ đồ bay màu bạc hiện ra, viên cảnh sát ù té chạy về hướng ngược lại.
Chiếc đĩa bay hóa ra là một khinh khí cầu dùng hơi nóng được cố tình thiết kế
có dạng UFO. Tác giả của nó là Richard Branson, 36 tuổi. Tác phẩm của anh là
một kết hợp giữa sự đam mê chơi khinh khí cầu với tính thích đùa. Anh dự định
sẽ cho khí cầu hạ cánh vào đúng ngày 1/4 tại công viên Hyde Park của London
nhưng gió đã thổi không như ý, buộc anh phải hạ cánh sớm một ngày và không
đúng địa điểm


Socola
06:41:28 Fri
May 16 2003 Re:
Hỏi đáp tại tòa án
Sau đây là những đoạn hội thoại được ghi chép tại tòa án, chính xác đến từng
chữ.
Hỏi: Bác sĩ pháp y! Trước khi ông tiến hành khám nghiệm tử thi, ông có kiểm
tra mạch đập của nạn nhân không?
Đáp: Không.
Hỏi: Ông có kiểm tra huyết áp không?
Đáp: Không.
Hỏi: Ông có kiểm tra hơi thở không?
Đáp: Không.
Hỏi: Vậy thì, có khả năng nạn nhân đó vẫn còn sống khi ông bắt đầu khám
nghiệm tử thi không?
Đáp: Không.
Hỏi: Tại sao ông có thể đoan chắc như vậy?
Đáp: Vì khi đó, não của người đó đang đặt trong một chiếc bình, trên bàn làm
việc của tôi.
Hỏi: Kể cả trong trường hợp đó mà nạn nhân vẫn còn sống thì sao?
Đáp: Nếu thế thì có lẽ bây giờ anh ta vẫn còn sống và đang tham gia tranh tụng
tại một tòa án nào đó.
***
Hỏi: Hãy cho biết ngày sinh của bà!
Đáp: Ngày 30 tháng 12
Hỏi: Năm nào?
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Đáp: Năm nào cũng vậy.
***
Hỏi: Loại thuốc này có ảnh hưởng đến trí nhớ của bà không?
Đáp: Có.
Hỏi: Ảnh hưởng như thế nào?
Đáp: Nó làm tôi trở nên hay quên.
Hỏi: Bà quên những gì? Hãy kể ra một trường hợp!
***
Hỏi: Người con trai sống với ông năm nay bao nhiêu tuổi?
Đáp: Tôi không nhớ rõ. Khoảng 38 hoặc 35 gì đó.
Hỏi: Anh ta sống chung với ông bao nhiêu năm rồi?
Đáp: 45 năm.
***
Hỏi: Hãy cho tòa biết câu đầu tiên chồng cô nói với cô khi thức giấc, buổi sáng
hôm xảy ra án mạng?
Đáp: Anh ấy hỏi: "Anh đang ở đâu thế này, Cathy?"
Hỏi: Tại sao điều đó lại làm cô nổi giận?
Đáp: Tên tôi là Susan.
***
Hỏi: Tai nạn xảy ra ở đâu?
Đáp: Gần cây số 499.
Hỏi: Thế cây số 499 ở đâu?
Đáp: Ở giữa cây số 498 và cây số 500.
***
Hỏi: Sĩ quan cảnh sát hãy cho tòa biết, khi anh dừng xe của người phạm luật,
anh có nháy đèn xanh đỏ không?
Đáp: Có
Hỏi: Cô ta nói gì khi ra khỏi xe?
Đáp: Cô ta nói: "Tôi đang ở sàn nhảy nào thế này?".
***
Hỏi: Ông có mặt ở đó khi người ta chụp ảnh ông không?
***
Hỏi: Thế nghĩa là, thời điểm đứa bé thụ thai là ngày 8 tháng 8?
Đáp: Vâng.
Hỏi: Cô làm gì vào lúc đó?
***
Hỏi: Cô ta có 3 đứa con, phải không?
Đáp: Vâng.
Hỏi: Trong đó, có bao nhiêu bé trai?
Đáp: Không ai cả.
Hỏi: Thế có bé gái nào không?
***
Hỏi: Ông nói rằng chiếc cầu thang đó dẫn xuống tầng hầm?
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Đáp: Vâng.
Hỏi: Và nó cũng dẫn lên trên nữa chứ?
***
Hỏi: Hãy tả lại nhân dạng của người đó.
Đáp: Anh ta là một người tầm thước và để râu.
Hỏi: Người đó là đàn ông hay phụ nữ?
***
Hỏi: Bác sĩ pháp y! Hãy cho biết, ông đã tiến hành khám nghiệm tử thi trên bao
nhiêu xác chết rồi?
Đáp: Tất cả những ca khám nghiệm tôi đều thực hiện trên xác chết.

Khach_qua_duong
02:10:00 Sat
May 24 2003 Sẽ giới thiệu người bạn nhỏ
Một tờ báo lớn ở Pháp mở cuộc thi "Người thẳng thắn và lịch sự nhất" . Họ ra
đề thi cho các đọc giả của mình như sau : "Giả sử bạn đang ngồi trong nhà hàng
với bạn gái của mình, bỗng dưng bạn muốn đi toalet . Vậy bạn sẽ xin phép như
thế nào ?"
Giải nhất được trao cho 1 bạn đọc có lời xin phép như sau :
 Xin lỗi em, anh phải ra ngoài giúp "người bạn nhỏ" của anh một chút . "Người
bạn nhỏ" đó anh sẽ ... giới thiệu với em sau .
(Sưu tầm)

Khach_qua_duong
02:11:06 Sat
May 24 2003 Nịnh khách
Trong nhà hàng, 1 bà già đỏm đáng cao giọng gọi :
 Cho món gà quay nhé
 Có ngay, thưa bà !
 Nhưng gà còn non không đấy ?
 Thưa, không được như bà đâu ạ !
(Sưu tầm)

Khach_qua_duong
02:12:57 Sat
May 24 2003 Kiểu tóc khó lập lại
Khách vừa ngồi vào ghế, thợ cắt tóc đến bên hỏi :
 Thưa ông muốn cắt kiểu gì ạ ?
 Trái cao, phải thấp, giữa bằng, đỉnh đầu lởm chởm . Đặc biệt cắt sát da đầu vài
chỗ như những đồng xu nhen .
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 Thưa ông, tôi không thể cắt như ông tả được
 Tại sao không ? lần trước anh đã cắt cho tôi như vậy mà !
(Sưu tầm)


Socola
06:43:34 Tue
May 27 2003 Hỏi đáp tại tòa án (tiếp)
Hỏi đáp tại tòa án
(Chiện có thật 100% tại Tòa án nhân dân tối cao  TPHCM, trong phiên xét sử
vụ án Năm Cam và đồng bọn, đây là những câu hỏi  trả lời có thật và được
đăng tải trên báo)
Đại diện Viện KS: Chúng tôi không công nhận việc luật sư trong khi bào chữa
đã sử dụng nhiều ngôn ngữ không phải ngôn ngữ pháp lý, thậm chí không có
trong từ điển như ''giang hồ'', ''xã hội đen'', trái với văn hoá phiên toà...
LS. Hoàng Huy Được (bào chữa cho bị cáo Phan Thị Trúc): Viện KS không
muốn dùng những từ này một, chúng tôi còn không muốn dùng mười. Nhưng
không thể không dùng, bởi trong bản cáo trạng của Viện KSND tối cao đã sử
dụng những từ này rất nhiều lần... .....
Đại diện Viện KS: Luật sư nói bị cáo Trúc không tham dự buổi họp gia đình
nên bà Trương Thị Xẩm (chị gái Năm Cam  nay đã chết) quản lý tiền của gia
đình Năm Cam là nguỵ biện. Người chết đã thì rất dễ dàng tha thứ cho sự dối trá
này thôi, pháp luật thì không như thế...
LS. Hoàng Huy Được: Hiểu được người sống đã khó, hiểu được người chết
càng khó hơn, nếu không muốn nói là không thể. Vậy mà Viện KS hiểu được
người chết không dễ dàng tha thứ cho sự dối trá. Hóa ra Viện KS là thánh à?
.....
Đại diện Viện KS: Chưa thấy lời khai nào của Hiệp cho thấy Hiệp đi hối lộ vì
''mệnh lệnh của trái tim'' hay nếu không đưa hối lộ thì ''bất nghĩa'', ''bất hiếu'',
''bất trung''... Có lẽ luật sư hơi giàu trí tuợng tượng, thời này làm gì có vua chúa
nữa mà bất hiếu, bất trung?!
LS. Cao Thanh Tuyên: Cụm từ ''mệnh lệnh trái tim'' đơn thuần chỉ là cách dùng
ngôn từ mà thôi, qua đó muốn nói đến một phạm trù rất riêng tư, bản năng, khó
diễn đạt bằng lời... Còn chữ ''trung, hiếu, nghĩa'' ở đây cũng chỉ để nói đến tình
người thôi, lý do gì mà Viện KS liên tưởng đến vua chúa. Mà nếu không nhầm
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thì trong cáo trạng đã dùng những từ như: Hiệp phò mã, Thuyết buôn vua, Trúc
mẫu hậu...(?!).


Socola
06:52:33 Tue
May 27 2003 Trong quán bar
Trong quán bar
Một chàng trai ngồi trong quán bar, một lúc sau tiến đến phía anh ta một chàng
trai khác:
 Cậu thật là đẹp trai!
 Cậu cũng vậy, rất sexy!!!
 Thế cậu là G ah`?
 Không, còn cậu?
 Cũng không.
Cả hai cùng đồng thanh nói:
 Thế thì thật là tiếc.


Socola
13:23:36 Tue
Jun 3 2003 Cái thìa
Cái thìa
Một người đàn ông vào ăn tối tại một nhà hàng. Anh ta thấy trong túi áo người
bồi bàn có 1 chiếc thìa. Hơi ngạc nhiên nhưng anh ta không để ý mấy đến
chuyện đó, Nhưng trong túi áo của người bưng đồ uống cũng có một cái thìa.
Anh ta nhìn xung quanh phòng thì thấy tất cả các nhân viên của nhà hàng đều
có một cái thìa trong túi áo. Khi người bồi bàn bưng món súp khai vị đến thì
anh ta hỏi người hầu bàn:"Tại sao các anh lại bỏ thìa trong túi?".
"À", người hầu bàn giải thích, "Ông chủ chúng tôi đã nhờ công ty tư vấn
Anderson đến tìm các biện pháp nâng cao hiệu quả công việc trong nhà hàng.
Sau vài tháng phân tích thống kê, công ty đó đã đưa ra một kết luận là khách
hàng thường hay đánh rơi thìa 73,84% nhiều hơn so với các thứ khác, nghĩa là
trung bình 1h, 1 bàn thường đánh rơi 3 chiếc thìa. Nếu các nhân viên chuẩn bị
trước cho tình huống này thì họ có thể giảm bớt số lần phải quay vào bếp và tiết
kiệm được 15h công lao động trong một ca". Vừa lúc đó người đàn ông nhỡ tay
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đánh rơi chiếc thìa ,người hầu bàn nhanh chóng rút chiếc thìa từ trong túi ra và
thay chiếc thìa bị đánh rơi.
"Lần tới vào bếp bê thức ăn, tôi sẽ lấy một chiếc khác, như vậy ngay bây giờ tôi
sẽ không phải mất công quay vào bếp chỉ để lấy một chiếc thìa". Người đàn ông
gật gù cách làm việc khoa học của nhà hàng.
Đến các món chính của bữa tối, người đàn ông chợt nhận thấy ở nút áo của
người hầu bàn có buộc một sợi dây chỉ mảnh. Nhìn quanh ông thấy nút áo của
tất cả các nhân viên đều có buộc một sợi chỉ như vậy. Tò mò, người đàn ông hỏi
người hầu bàn:"Thế anh có thể cho tôi biết tại sao các anh lại buộc dây ở cúc áo
thế kia?”
“Rất sẵn lòng thưa ông”, người hầu bàn hạ thấp giọng nói “Ông quả thật rất biêt
quan sát. Công ty tư vấn mà tôi nói lúc trước cũng đã khám phá ra một phương
pháp giúp chúng tôi không phái mất nhiều thời gian trong nhà vệ sinh”.
“Bằng cách nào vậy?”
“Ông thấy đầy”, người hầu bàn tiếp” Bằng việc nối một đầu dây này vào cúc áo
còn đầu kia vào cái gì thì ông biết rồi đấy, chúng tôi có thể kéo nó ra một cách
dễ dàng mà không cần phải dùng tay. Và như vậy chúng tôi không phải rửa tay
và sẽ tiết kiệm được 76,39% thời gian trong nhà vệ sinh”.
“Nghe có vẻ có lý đấy, nhưng … nếu như sợi dây giúp anh kéo nó ra thì anh sẽ
đẩy nó vào bằng cách nào?”
“À” người phục vụ thì thầm;” Tôi không biết những người khác làm thế nào
chứ tôi thì dùng cái thìa”.



Socola
06:55:47 Sat
Apr 19 2003
Trong riêng topic "Truyện cười  Không bình luận" này mong các bạn cùng sưu
tập hoặc sáng tác truyện cười.... để cùng đọc và cười và không bình luận. Mọi
bài bình luận sẽ được xóa trong vòng 24h.
Socola
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Tôi muốn nói rõ hơn ý của bạn Socola về topic này không thì nhiều bạn có thể
hiểu lầm .
Moderator Socola muốn giữ topic này để sưu tập riêng những mẩu chuyện cười
do các bạn sáng tác hoặc sưu tầm . Hình thức giống như chúng ta vẫn nhìn thấy
qua báo chí ( không có lời bình luận ), các topic khác thì các bạn vẫn tha hồ ....
bình loạn, không có gì thay đổi hết .
Thân mến
KQĐ


Socola
07:16:52 Sat
Apr 19 2003 Re:
Oral sex
Luis Amstrong đi vào lịch sử với tư cách là một người trái đất đầu tiền đặt chân
lên mặt trăng. Khi từ phi thuyền bước ra, Luis Amstrong đã nói một câu rất nổi
tiếng " Đây là một bước nhỏ của 1 con người, nhưng là một bước tiến vĩ đại của
nhân loại".... Nhưng còn một câu nói mà Luis Amstrong ngay sau đó gây rất
nhiều thắc mắc cho các nhà báo và những người tò mò... "Chúc thành công nhé
bác Geoger..."
10 năm sau đó, tất cả các bài phỏng vấn đều hỏi Amstrong ai là Geoger và họ
đều không nhận được câu trả lời.... và nó trở thành một điều bí mật.
Tiếp 10 năm nữa, tại một cuộc họp báo, người ta lại hỏi Amstrong "Cuối cùng
thì ông có thể cho biết ai là Gergeo được không?" và thật bất ngờ họ nhận được
câu trả lời: "Đấy là người hàng xóm của tôi.... bây giờ ông ấy đã chết và tôi có
thể công bố điều bí mật...."
Chuyện xẩy ra khi tôi còn 7 tuổi, tôi và anh trai đang chơi bóng ngoài sân. Anh
trai tôi ném quả bóng rất mạnh và nó rơi ngay dưới cửa sổ nhà ông hàng xóm
Geoger, tôi đã chạy đến nhặt quả bóng và nghe thấy vợ Geoger nói với chồng:
 Cái gì, ông muốn oral sex hả, còn lâu, chờ đến khi nào thằng bé Amstrong dạo
chơi trên mặt trăng nha....


Socola
07:32:09 Sat
Apr 19 2003 Re:
Tiệt trùng
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Hai giọt sữa phải lòng nhau .
Một giọt nói : chúng mình lấy nhau và sinh con đẻ cái đi anh !
Giọt kia trả lời: không được đâu em ơi ,anh đã tiệt trùng rồi.


Elliott
23:26:28 Wed
Apr 23 2003 BÁC SĨ TÂM LÝ
BÁC SĨ TÂM LÝ
Hai ông bà cùng 60 tuổi đến phòng mạch 1 bác sĩ tâm lý, khai chuyệc sex của 2
cụ không bình thường . Bác sĩ mời 2 cụ vào giường, bảo cả hai cứ tự nhiên, ông
sẽ quan sát từ phòng bên cạnh . Xong việc, bác sĩ thông báo tin vui :
 Hai cụ hoàn toàn bình thường, không những thế, hai cụ còn sinh động hơn rất
nhiều cặp trai gái bằng tuổi con cháu cụ .
Bác sĩ lấy 25 đô tiền công . Cụ ông hoan hỉ trả tiền rồi vui vẻ ra về . Hôm sau, 2
cụ trở lại, cũng khai bất thường, bác sĩ cũng sang phòng bên quan sát, vẫn
không thấy triệu chứng gì khác lạ . Không cần Bác sĩ nhắc, cụ ông móc ra trả 25
đô rồi hoan hỉ ra về .
Liên tiếp mấy ngày sau, bữa nào 2 cụ cũng đến, hành sự, trả tiền rồi ra về thơ
thới hân hoan . Cuối tuần Bác sĩ mời 2 cụ vào phòng rồi nhẹ nhàng khuyên :
 Suốt tuần qua tôi đã quan sát rất kỹ lúc 2 cụ làm tình . Hai cụ hoàn toàn bình
thường, không có gì phải lo ngại cả . Tôi thật áy náy, không muốn tiếp tục lấy
tiền của 2 cụ nữa vì không giúp ích được gì . Như vậy thì 2 cụ tốn kém quá .
Cụ ông gãi đầu gãi tai :
 Thú thật với Bác sĩ, chúng tôi cũng biết là chẳng có bệnh hoạn gì hết . Nhưng
tôi có vợ rồi, mang bà ấy về nhà thì thật bất tiện . Bả cũng có chồng, về nhà bả
thì lại càng nguy hiểm hơn . Thuê phòng ngủ thì rẻ lắm cũng 60 đô một buổi .
Lại phòng mạch Bác sĩ, làm tình thoải mái, Bác sĩ chỉ lấy có 25 đô, chúng tôi
tiết kiệm được những .... 35 đô cho mỗi dù, kể ra cũng đỡ lắm trong thời buổi
kinh tế khó khăn này .
Bác sĩ :
 !!!!!!!!!!!!!!! ????????????
(Sưu tầm)


Elliott
23:28:08 Wed
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Apr 23 2003 BỊ TÉ
BỊ TÉ
Một ông Linh mục già tại 1 giáo xứ nọ, bất mãn vì thấy tín đồ vào xưng tội, đa
số đều khai chuyện ngoại tình . Thất vọng vì sự sa đọa, Cha hết mực khuyên
mọi người hãy trung thành với chồng, vợ của mình . Cha dọa sẽ bỏ xứ ra đi nếu
còn phải nghe 1 người nào đó xưng tội ngoại tình .
Lời dọa của Cha có hiệu quả, dân chúng sợ Cha bỏ đi nên dặn nhỏ với nhau,
thay vì xưng tội ngoại tình thì sẽ bảo là "bị té" . Thế nhưng, một tín đồ quên mất
ám hiệu, xưng tội ngoại tình, Cha buồn bã quá nên bỏ giáo xứ đi luôn . Tòa
Giám mục bổ nhiệm gấp 1 Linh mục trẻ đến thay thế .
Cha mới chưa biết ám hiệu, ngày nào Cha cũng nghe cả chục người khai "bị té"
. Cha đem chuyện này tới nói với ông Thị trưởng . Ông Thị trưởng hiểu ý ôm
bụng cười ngặt nghẽo . Ônc Cha trẻ ngạc nhiên :
Chuyện dân chúng hay "bị té" là chuyện quan trọng, ông nên xem lại hệ thống
giao thông, cầu đường có an toàn hay không ? đâu có gì vui mà ông lại cười ?
Ông Thị trưởng chưa kịp giải thích, Cha trẻ nói tiếp :
 Nếu ông không quan tâm tới người ngoài, tôi nghĩ ông cũng phải nghĩ tới an
toàn cho người nhà của ông chớ ? Tuần qua, con gái ông "bị té" ... 4 lần, bà Thị
trưởng cũng ... "bị té" 3 lần ngay trong nhà ông đó .
Ông Thị trưởng :
 ??????????!!!!!!!!!!!!!
(Sưu tầm)


Socola
19:51:20 Mon
Apr 28 2003 Re: BỊ TÉ
Yêu em....
Một chàng muốn mua một món quà sinh nhật tặng bạn gái mới quen. Sau khi
suy nghĩ kỹ, quyết định mua một đôi găng tay  một thứ đảm bảo cả hai điều
kiện: lãng mạn và không quá riêng tư. Và anh ta đi cùng cô em gái. Chàng mua
một đôi găng tay màu trắng, còn cô em gái chọn một đôi quần underwear. Khi
gói quà, người bán hàng đã gói nhầm. Chàng trai bất cẩn đã không kiểm tra lại
và gửi luôn gói đồ của cô em gái cho tình yêu với môt bức thư:
" Anh chọn món quà này vì anh nhận thấy em thường không dùng nó trong
những lần chúng ta đi chơi. Lúc đầu anh đã định mua một đôi dài cơ, nhưng anh
thấy em gái anh dùng loại ngắn thuận tiện hơn nhiều. Ở đây có một đôi màu tối
rất sang trọng mà cô bán hàng đang dùng. Cô ấy đã cho anh xem cái mà cô ấy
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mới dùng được 3 tuần nhưng màu của nó rất dễ bị bẩn. Anh đã nhờ cô ấy thử
đôi này và trông cô ấy dễ thương lên rất nhiều, anh hy vọng em cũng sẽ hợp với
nó. Anh ước gì anh có mạt ở đó để thử nó vào cho em và anh hy vọng là sẽ
không có ai chạm vào nó trước anh. Anh cũng hy vọng rằng em sẽ dùng nó
trong buổi hẹn ngày thứ sáu tới của chúng ta.
Yêu em "


Khach_qua_duong
01:57:44 Tue
Apr 29 2003 NỊNH VỢ
Hai vợ chồng nọ vào nhà hàng . Khi bồi bàn đưa thực đơn ra, anh chồng hỏi vợ
:
 Con chim trắng phổng phao của anh, em muốn gọi món gì ?
Anh bồi ngạc nhiên :
 Hơn 10 năm làm việc ở đây, lần đầu tiên tôi nghe có người gọi vợ là con chim
trắng phổng phao đó .
 À ! đó là chỉ khi nào chúng tôi đi ra ngoài thôi, còn ở nhà thì bà ấy vẫn là ...
con vịt mái xề ....


Khach_qua_duong
01:59:37 Tue
Apr 29 2003 THÌ RA THẾ !
Cô gái tâm sự với bạn :
 Tối qua mình gặp 1 anh chàng rất đẹp trai và dễ thương trong 1 quán bar . Sau
mấy ly, anh ta rủ mình ra ngoài công viên ... thế rồi mình phải lột guốc đập cho
anh ta mấy cái !
 Trùi ui ! hắn định ... làm bậy hả ?
 Không phải ! để cho hắn đừng ... ngủ gật nữa mà !


Khach_qua_duong
02:01:03 Tue
Apr 29 2003 CẦU KINH
Một chú bé hỏi bạn :
 Cậu có cầu kinh trước khi ngủ không ?
 Không, chỉ có mẹ tớ thôi .
 Thế mẹ cậu cầu gì ?
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 Tớ chỉ nghe được mỗi câu "Lạy Chúa, cuối cùng thì thằng bé cũng chịu ngủ
yên rồi"


Socola
17:43:12 Wed
Apr 30 2003 Re: CẦU KINH
Anh chàng nọ, trong trang phục người nhái, đang thưởng thức thủy giới ở độ
sâu 6 mét thì phát hiện một chàng trai khác ở cùng độ sâu mà không cần bình
dưỡng khí, chân nhái hay bất cứ trang bị nào khác.
Chàng người nhái liền lặn sâu thêm 3 mét nhưng gã trai kia cũng chỉ mất một
phút đã bắt kịp. Anh thợ lặn hạ độ sâu thêm 5 mét nữa nhưng cũng chỉ một phút
sau lại bị bắt kịp.
Ngạc nhiên, anh thợ lặn rút ra mảnh giấy không thấm nước và cây bút chì, viết:
"Thật kỳ diệu! Làm thế nào mà anh có thể lặn tới độ sâu này mà không cần
trang bị nào hết?".
Anh chàng kia cầm lấy cây bút chì, xóa sạch những gì anh thợ lặn đã viết và
nguyệch ngoạc: "Tao đang bị chết đuối, đồ ngu!".


Khach_qua_duong
05:50:44 Thu
May 1 2003 TẤM VÉ SỐ
TẤM VÉ SỐ
Một hôm cô vợ về nhà với 1 chiếc áo khoác mới bằng da bò rất xịn . Anh chồng
hỏi :
 Này ! em lấy tiền đâu mà mua cái áo đắt tiền thế ?
 Ồ có gì đâu . Em trúng xổ số ấy mà !
Hai hôm sau, lúc cô vợ đang cởi quần áo chuẩn bị đi tắm, anh ta lại nhìn thấy 1
chuỗi ngọc rất đẹp ở trên cổ .
 À ! Thế đấy ! Cái đeo trên cổ cô thì lấy ở đâu ?
Cô vợ trả lời tỉnh bơ :
 Em trúng xố số .
Nghe vậy, anh chồng hắng giọng :
 Em yêu, em đừng tắm nữa, chớ để .... tấm vé số bị ướt vì còn dùng được nhiều
lần nữa đấy !
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(Sưu tầm)


Khach_qua_duong
05:52:19 Thu
May 1 2003 ĐẬU XE
ĐẬU XE
Xe Mercedes dừng hẳn, vợ hỏi chồng :
 Anh yêu, hãy nhìn xem em đậu xe có xa lề đường lắm không ?
 Em định nói lề đường .... bên nào ? Trái hay phải ?
(Sưu tầm)


Khach_qua_duong
05:54:02 Thu
May 1 2003 THỬ CHÌA KHÓA
THỬ CHÌA KHÓA
Anh chồng Hải quân bị gọi tái ngũ, trước giờ lên đường, anh ta gọi người bạn
thân nhất đến và nói :
 Tôi giao cho anh cái chìa khóa quần của vợ tôi . Sau 3 năm, nếu tôi không trở
về, anh được toàn quyền xử dụng .
Họ chia tay nhau, kẻ ở nhà, người ra quân cảng . Tàu sắp nhổ neo thì thấy người
bạn chạy ra bến, khoa chân múa tay lia lịa, anh chồng bắt tay làm loa, hỏi to :
 Có chuyện gì th .. ế ... ế ... ?
Trên bờ người bạn gào to :
 Đưa nhầm chìa khóa r ... ồ ... i ... !!!
(Sưu tầm)


Anh_Dung
02:33:58 Sat
May 3 2003 Phút giây thật lòng
Phút giây thật lòng
Trên giường bệnh, người sắp chết nắm chặt tay ông bạn nối khố, cũng là người
hùn vốn làm ăn chung, nói trong hơi thở đứt quãng:
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 Đến lúc này... tớ phải cho cậu biết một sự thật... mà tớ chôn giấu bấy lâu nay...
Nếu không nói ra được... tớ sẽ chẳng thể nào yên lòng nhắm mắt...
Người bạn cảm động:
 Tớ đây, cậu nói đi!
 Nghe này!.. Chính tớ đã lấy trộm 100 triệu trong két sắt của công ty... Chính tớ
là người bán bí quyết công nghệ cho một hãng đối thủ... Tớ thật là tồi tệ!.. Tha
thứ cho tớ nhé!..Chưa hết đâu!.. Tớ... và vợ cậu... đã... ngủ với nhau...  Người
hấp hối nấc lên và trào nước mắt.
 Anh bạn thân mến!  Người kia nắm chặt tay bạn.  Đừng tự dằn vặt mình nữa!
Tớ sẵn lòng tha thứ cho cậu và cũng nói luôn để cậu đỡ ân hận: Chính tớ là
người đã đầu độc cậu.
( sưu tầm)


Socola
03:38:32 Sat
May 3 2003 Cắt hết chân gường đi
Cắt hết chân gường đi
Jay tới bác sĩ tâm lý. "Thưa bác sĩ" anh ta nói, "Tôi có một vấn đề. Mỗi khi đi
ngủ là tôi lại nghĩ là có ai đó ở dưới giường. Tôi lên xuống gầm giường, thì lại
cảm thấy có ai đó ở bên trên. Trên, dưới, dưới, trên. Tôi phát điên lên mất!".
"Hãy để tôi chữa cho anh trong 2 năm". bác sĩ nói. "Anh tới chỗ tôi 3 lần một
tuần và tôi sẽ giúp anh".
"Thế bác sĩ lấy tôi bao tiền?"
"Mỗi lần là 100$".
"Để tôi suy nghĩ đã".
Jay không bao giờ quay lại nữa. Một thời gian sau anh ta gặp bác sĩ trên phố.
"Tại sao anh lại không quay lại gặp tôi nữa?" bác sĩ tâm lý hỏi.
"100$ mỗi lần ư? Một người bán quán bar đã chữa cho tôi với giá 10$".
"Thế cơ à? Như thế nào vậy?"
"Anh ta bảo tôi cắt hết chân giường đi".


Socola
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03:48:31 Sat
May 3 2003 FBI
FBI
Chúa trời một hôm rất lo lắng triệu tập tất cả các vị thánh tông đồ để bàn về vấn
đề gia tăng sử dụng ma tuý trên thế giới.
Sau khi thảo luận đưa ra nhiều ý kiến, họ đưa ra kết luận là đối phó và giải
quyết vấn đề tốt hơn, họ phải đi mua hết các thể loại ma tuý và từ đó loại nó ra
khỏi vòng quay. Một vài vị thánh được cử xuống trái đất để mua ma tuý.
Điệp vụ bí mật được tiến hành, và sau đó hai ngày các vị thánh trở về thiên
đường. Jesus đứng đợi ở cửa, cho vào người đầu tiên.
"Ai vậy?"
"Tôi Paul đây mà".
Jesus mở cửa.
"Ngươi mang gì về vậy Paul?"
"Hashish từ Ma rốc".
"Tốt lắm con trai, vào đi".
"Ai vậy?"
"Mark".
"Ngươi mang gì về vậy Mark?"
"Marijuana từ Colombia".
"Tốt lắm con trai, vào đi".
"Ai vậy?"
"Mathew đây".
Jesus mở cửa.
"Mathew ngươi mang gì về?"
"Cocaine từ Bolivia".
"Tốt lắm con trai, vào đi".
"Ai vậy?"
"John đây".
Jesus mở cửa.
"John ngươi mang gì về?"
"Ma tuý (Crack) từ New York".
"Tốt lắm con trai, vào đi".
"Ai vậy?"
"Luke".
"Luke ngươi mang gì về?"
"Speed từ Amsterdam".
"Tốt lắm con trai, vào đi".
"Ai vậy?"
"Judas đây".
Jesus mở cửa.
"Judas ngươi mang gì về vậy?"
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"FBI, ***** **** ********! Mọi người đứng úp mặt vào tường ngay!"
st.


HoangKentucky
16:59:56 Sat
May 3 2003 Chơi trội
4 ông già đang chơi golf. 3 ông ngừng lại uống trà, ông kia đi toilet.
Mo^.t o^ng tu*. ha`o bảo bạn: "Thằng con tôi la` 1 nha` thầu địa ốc thành danh.
Nó xây hẳn cho đứa bạn tha^n cu?a nó 1 cái nhà to đùng. Còn con mấy ông?"
Ông thứ hai khoe: "Con trai tôi la` chủ hiệu buôn xe. Nó cho hẳn đứa bạn nó 1
chiếc Mercedez cáu cạnh."
Ông thứ ba không chịu kém: " The^' kia dda^'y! Thằng con tôi làm quản lý
chứng khoán. Nó dám mua cho đứa bạn cả đống cổ phiếu kếch sù ."
Cha(?ng ma^'y cho^'c, o^ng thứ tư trở lại nhập cuộc. "Con trai Ông làm gì?", ba
o^ng no. hỏi. "À, nó là bo'ng. No' ddi la`m trai nhảy cuổng trời."
Một thoáng im lặng khó chịu bao trùm. Ông thứ tư vã lã "Tôi chẳng tự hào gì
đâu mấy ông a`. Nhưng thấy nó làm ăn cũng khá lắm ne^n cu~ng ma(.c. Nó vừa
có 1 cái nhà mới, 1 chiếc Mercedez, rồi còn dám chơi cổ phiếu nữa chứ...."
[Sưu tầm từ Maxim]


Socola
20:48:26 Mon
May 5 2003 Bản Demo
Bản Demo
Bill sau khi chế tạo xong hệ điều hành...WIN 2000 thì được chúa xuống đón về
trời, chúa nói:
Này Bill, anh có công lớn trong việc giúp loài người phát triển về lĩnh vực tin
học,vậy bi giờ anh muốn lên thiên đàng hay xuống điạ ngục Bill trả lời: Có thể
cho tui tham quan 2 nơi được không.
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Vị chúa trời đồng ý và dẫn Bill đi lên thiên đàng, thiên đàng thì đẹp nhưng buồn
vì wá tĩnh mịch. Bill liền kêu chúa dẫn xuống địa ngục, xuống địa ngục, Bill
thấy nào là xe hơi xịn,nhà cửa tiện nghi, có cả mí em đẹp như người mẫu phục
vụ.Bill thấy thế thích wá liền đồng ý ở lại địa ngục.
3 tháng sau chúc xuống địa ngục thăm Bill,thấy thân thể tàn tạ,bị treo
lủnglẳng,Bill liền hỏi:
Lạy chúa,xe hơi , nhà lầu, các cô gaí đâu cả rùi???
Con chưa hiểu sao???đó chỉ là....bản Demo.


Socola
21:26:56 Mon
May 5 2003
Hai chú gà nói chuyện với nhau:
Chú 1: Ði vào siêu thị chơi đi.
Chú 2: Vào để làm gì ?
Chú 1: vào nhìn lũ gà mái đang....... khoả thân.


junglegay
08:53:18 Wed
May 7 2003 Râu đẹp!!!!!!
Một cụ già tâm sự với bạn:
 Anh nè, sao mà anh có 1 chùm râu đẹp quá vậy. Tôi nhìn mà thấy mê luôn.
Thiệt là đẹp, thiệt là oai nghiêm. Càng nhìn tôi càng thích, tôi muốn ghen lên
được. Anh có lòng nào nói cho tôi biết bí quyết làm sao có được chùm râu đẹp
như vậy hông?
Ông cụ kia mới trả lời:
 Không giấu gì anh bạn đây, mấy hôm trước, tôi tình cờ lên núi và gặp được
một ông tiên râu tóc bạc phơ!Bộ râu của ông tiên đẹp quá cỡ đẹp, dài đến chấm
đất. Tôi khóai quá nên năn nĩ ông tiên ban cho tôi 1 bộ râu. Râu tôi cỡ phân nữa
của ông tiên thôi là tôi cũng đã mừng hết lớn rồi. Vậy mà ông tiên đã ban cho
tôi 1 bộ râu đẹp như vậy đó...
Ông già nọ bèn cảm ơn rối rít...
Một năm sau....
Cụ già gặp lại ông bạn.
Ông bạn:
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 Trời ơi, sao mà râu anh trở nên đẹp quá xá vậy, coi còn đẹp hơn cả bộ râu của
tui cả trăm lần luôn. Coi nè, mềm mướt và mịn hết cỡ luôn. Anh xin được của
ông tiên nào vậy, cho tui biết với!
Cụ già bèn thiểu não:
 Ừ coi đẹp vậy chứ hổng phãi như dzậy đâu!
 Ủa, dzậy là sao? Nói cho tui nghe dzới!
 Thì tui cũng nghe lời anh, lên núi kiếm ông tiên. Nhưng đau khổ cho tui, được
bộ râu thiệt đẹp mà phải trả giá quá đắt. Tháng nào cũng như tháng nào, tôi đều
bị chảy máu cam hết á!
 Ủa sao kỳ dzậy? Ông tiên nào cho anh râu và tại sao bị chảy máu cam????
 Ông tiên mẹ nào đâu! Tui kiếm cả tháng trời có gặp được ông nào đâu. Cuối
cùng mới gặp được một bà tiên. Tui wải quá rồi nên xin bả đại. Hổng biết bả lấy
râu ở đâu ra cho tui mà cứ tới tháng là tui bị chảy máu cam dầm dề luôn
đó...huhuhu...
Ông bạn kia (há miệng ngậm lại hổng được vì bị đơ luôn)!!!!!!!!!!!


Socola
06:36:13 Tue
May 13 2003 (No Subject)
Thú nhận
Hai vợ chồng sống ly thân một thời gian thì người chồng lâm bệnh nặng. Khi bà
vợ đến thăm, ông chồng nắm chặt tay vợ, thì thầm:
 Hôm nay, anh phải thổ lộ với em điều bí mật anh vẫn giấu kín kể từ ngày mình
cưới nhau. Nói thật lòng, anh không thể nào quên em được. Đêm nào em cũng
xuất hiện trong giấc mơ của anh... và rồi... anh thét lên kinh hoàng!


Socola
06:39:48 Tue
May 13 2003 Re: (No Subject)
Ai ngốc hơn ai
1. Suốt 2 giờ liền, cảnh sát ở Oakland, bang California (Mỹ cố gắng vây bắt một
tay súng đang cố thủ trong nhà hắn. Sau khi bắn vào nhà 10 trái lựu đạn cay, các
nhân viên công lực phát hiện kẻ họ truy bắt đang... đứng bên cạnh, gào to: "Hãy
bước ra và đầu hàng ngay lập tức".
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2. Công ty AT&T sa thải chủ tịch John Walter chỉ sau vẻn vẹn 9 tháng với lý do
ông ta "thiếu đầu óc lãnh đạo". Số tiền mà AT&T phải bồi thường vì phá vỡ hợp
đồng là 26 triệu USD. Có lẽ, người thiếu đầu óc ở đây không phải là Walter.
3. Cảnh sát Wichita, bang Kansas (Mỹ, bắt giữ một thanh niên 22 tuổi tại khách
sạn của một sân bay khi anh chàng này đang tìm cách tiêu 2 tờ 16 USD giả.
4. Một người đàn ông ở thành phố Johannesburg (Nam Phi), bắn trúng mặt ông
bạn 49 tuổi của mình, khiến người này bị thương nặng. Việc này nằm ngoài chủ
ý của ông ta vì thực ra lúc đó, hai người chỉ đang trổ tài thiện xạ: bắn rơi các lon
bia đặt trên đầu nhau.
5. Một công ty Mỹ, trong nỗ lực kéo dài kỷ lục 5 năm liền không để xảy ra tai
nạn lao động, đã chiếu cho công nhân xem một bộ phim tài liệu nhằm khuyến
khích công nhân sử dụng kính bảo hộ. Theo thông tin từ tạp chí Industrial
Machinary News, những hình ảnh mô tả các tai nạn lao động trong phim chân
thực tới nỗi làm cho 25 công nhân bị thương nhẹ khi lao khỏi phòng chiếu
phim, 13 người khác ngất xỉu và một người phải khâu 7 mũi ở đầu vì ngã khỏi
ghế khi đang xem phim.
6. Tại thành phố Chico, California, Hội đồng thành phố ban hành lệnh cấm vũ
khí hạt nhân và ấn định mức phạt 500 USD cho bất cứ ai thử loại vũ khí này
trong phạm vi thành phố.
7. Nhà tư vấn doanh nghiệp Thụy Điển Ulf af Trolle cặm cụi suốt 13 năm mới
viết ra được một cuốn sách về các giải pháp cho nền kinh tế của đất nước mình.
Khi ông đưa cuốn bản thảo dày 250 trang đi photocopy, những gì ông nhận
được là 50.000 sợi giấy vì nhân viên cửa hàng nhầm máy hủy giấy với máy
photocopy.
8. Một tên tội phạm trốn thoát khỏi nhà tù ở Washington DC. Chỉ vài ngày sau,
y tới tòa án dự vụ xét xử một vụ cướp mà bạn gái của mình tham gia. Tới giờ ăn
trưa, y ra ngoài mua bánh sandwich. Cô người yêu muốn gặp mặt y bèn nhờ
người nhắn tin giùm. Qua đó, cảnh sát nhận ra tên tuổi gã tội phạm và bắt giữ
khi y quay trở lại tòa án trong chiếc xe hơi mới lấy cắp được khi đi ăn trưa.
9. Khi 2 nhân viên nhà ga tàu hỏa tại Ionia, Michigan (Mỹ, không chịu nộp tiền,
một tên cướp đang trong trạng thái có hơi men dọa sẽ... gọi cảnh sát. Nói là làm,
dọa nạt một lát không ăn thua, y gọi điện cho cảnh sát và bị bắt ngay lập tức.
10. Một anh chàng ở Los Angeles ăn trộm một đầu máy xe lửa chạy bằng hơi
nước và bỏ chạy với tốc độ... 5 dặm/giờ khi bị cảnh sát rượt đuổi. Trò chơi cút
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bắt chỉ kết thúc khi một sĩ quan leo lên tàu, kéo phanh. Sau khi bị bắt giữ, kẻ
trộm tuyên bố, anh ta hành động như vậy chỉ vì chán cảnh phải đi bộ.


Socola
06:44:16 Tue
May 13 2003 Re: (No Subject)
10 vụ án kỳ khôi
1. Một người đàn ông bước vào một quầy tạp hóa ở bang Virginia, đưa ra tờ 20
USD, đề nghị đổi lấy tiền lẻ. Khi người chủ quầy đang mở ngăn kéo, y liền rút
súng uy hiếp, bắt nộp hết số tiền trong đó. Đạt mục đích, y bỏ chạy, bỏ lại tờ 20
USD trên mặt quầy. Số tiền cướp được: 15 USD.
2. Một "du khách" người Đức đi qua cửa kiểm soát ở một sân bay Anh, mang
theo túi đựng gậy chơi golf. Trong lúc chờ đợi, ông ta bắt chuyện với nhân viên
hải quan, chuyện phiếm về nghệ thuật chơi golf. Người nhân viên  vốn khá am
hiểu về môn thể thao này  nhận thấy vị khách không biết tên một cú đánh bèn
đề nghị ông ta thử vài đường bóng. Người hành khách vui vẻ thực hiện  theo
kiểu trời ơi. Ông ta bị bắt và trong túi đựng gậy có khá nhiều ma túy.
3. Một công ty có tên gọi "Cho thuê súng" ở bang Arizona (Mỹ chuyên cung
cấp súng đạn đạo cụ cho các phim cao bồi Viễn Tây. Một hôm, một phụ nữ 47
tuổi gọi điện thoại cho họ, thuê giết ông chồng của bà ta. Kết cục: 4 năm rưỡi tù
giam cho kẻ có ý định sát phu.
4. Một tên trộm đột nhập vào ngân hàng Arizona để ăn cắp  chắc bạn đọc
không dám tin  một chiếc camera chống trộm. Ngay trong khi nó đang ghi hình
từ xa. Điều đó có nghĩa là, cuốn băng ở một nơi khác đã ghi lại toàn bộ hình ảnh
của y và việc y lấy đi chiếc camera không giúp gì cho chuyện che giấu dấu vết.
5. Cũng tại bang Arizona, 2 tên lưu manh định cướp tiền từ một máy rút tiền tự
động bằng cách cột dây xích vào mặt máy và quấn đầu kia vào thanh chống va
ôtô. Xong đâu đấy, chúng lên xe, rồ ga. Máy rút tiền không bị bung mà thanh
chống va rơi xuống mặt đường kêu loảng xoảng. Hoảng quá, bọn chúng bỏ
chạy, để lại sau lưng tất cả: sợi dây xích, thanh chống va và... biển số xe gắn
trên đó.
6. Hai tên trộm ngày tới "viếng thăm" một khu chung cư mới xây dựng ở bang
Virginia. Chúng phá tường, phá sàn, chôm được một chiếc tủ lạnh, ì ạch khuân
ra xe. Ngay lúc đó, xe của chúng sa lầy, bánh quay tít mà không di chuyển. Cho
rằng chiếc tủ lạnh quá nặng, chúng bèn đưa nó trở lại chỗ cũ, bằng cách đập phá
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thêm vài bức tường và sàn. Khi quay lại xe, chúng phát hiện ra mình đã khóa
cửa xe và để quên chìa bên trong, đành bỏ xe lại, chuồn thẳng.
7. Một tên trộm tìm cách lọt được vào tầng hầm của một ngân hàng bang
Virginia qua chiếc cửa sổ cao ngang tầm mặt đường. Y chợt nhận ra 3 điều:
(1) Nơi y đột nhập vào không chứa tiền; (2) Y không thể quay trở ra theo đường
cũ; và (3) Các vết thương trên người đang chảy máu đầm đìa. Thế là y bèn tìm
đến máy điện thoại, gọi 911 để được giúp đỡ.
8. Một tên cướp xông vào một ngân hàng ở bang Michigan (Mỹ. Hắn rút súng,
hô: "Cướp đây! Tất cả đứng im" rồi kéo sụp xuống mặt chiếc túi dùng làm mặt
nạ. Lúc đó hắn mới nhận ra rằng mình đã quên không khoét lỗ để nhìn và thở.
9. Tại quầy tính tiền của một cửa hàng rau quả bang Indiana (Mỹ xảy ra một vụ
cướp hy hữu. Tên cướp vét hết số tiền trong quầy nhưng bỏ quên chiếc ví của y
trên mặt quầy, trong đó có tiền, chứng minh thư và giấy phép lái xe...
10. Hai tên cướp xông vào một cửa hàng dược phẩm bang Michigan. Một tên
hô: "Tất cả đứng im, động đậy tao bắn!". Khi tên còn lại dợm bước đi, tên thứ
nhất giật mình liền nổ súng, bắn trúng ngay đồng bọn.


Socola
06:51:30 Tue
May 13 2003 Re: (No Subject)
Xin vui lòng tránh lối
Đây là chuyện có thật xảy ra ngoài khơi Newfoundland, Canada tháng 10/1995.
Đoạn đối thoại sau đây giữa một tàu chiến Mỹ và nhà chức trách Canada được
Bộ Tư lệnh hải quân Mỹ công bố sau đó ít ngày.
Mỹ: Xin vui lòng chuyển hướng 15o về phía bắc để tránh va chạm.
Canada: Chúng tôi khuyên quý vị chuyển hướng 15o về phía nam để tránh va
chạm.
Mỹ: Tôi là thuyền trưởng một tàu hải quân Mỹ. Tôi nhắc lại, quý vị hãy chuyển
hướng.
Canada: Không. Một lần nữa, tôi yêu cầu quý vị hãy chuyển hướng.
Mỹ: Đây là hàng không mẫu hạm USS Lincoln, chiến hạm lớn thứ nhì của hạm
đội Đại Tây Dương. Chúng tôi được hộ tống bởi 3 khu trục hạm, 3 tuần dương
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hạm và nhiều tàu chiến khác. Tôi yêu cầu quý vị hãy đổi hướng mười lăm độ về
phía bắc. Nếu không, chúng tôi buộc phải tiến hành các phương án tấn công để
bảo đảm an toàn cho con tàu.
Canada: Đây là một ngọn hải đăng, ngài còn gì để nói nữa không?


Guest [Unregistered]
21:43:40 Thu
May 15 2003 CAN THAN KHI UOC MOT DIEU UOC !
Cho voi vang khi uoc mot dieu uoc! ( Truyen dich )
Minh va Dung la mot cap ban doi cung gioi da tung chung song 25 nam va ca
hai hien buoc vao tuoi luc tuan 60.
Trong lan sinh nhat lan thu 60 cua Minh. Nham ca ngoi su chung thuy va tinh
yeu cao dep cua ho mot Ba Tien tren troi thau hieu va giang tran de tang cho ho
moi nguoi mot dieu uoc . Du~ng la nguoi thuong dung ra to chuc cac buoi tiec
tung, nhung dieu thu vi cua doi lua va nhung lo toan thuong nhat.
Khi Ba tien hoi, Du~ng se uoc gi khi co mot dieu uoc,
Du~ng tra loi: “Do phan lon cuoc doi con va tien bac da danh cho nhung cuoc
vui choi thau dem va trang tri nha cua ….nen chung con chang may khi duoc di
du lich cung nhau vong quanh the gioi. Do do con uoc se cung nguoi con yeu
duoc du lich khap the gioi”.
Ba tien bao: “ Con se duoc toai nguyen”
Ngay sau do, tren tay Dung la hai tam ve de du lich vong quanh the gioi trong
vong 1 nam cua mot hang du lich hang dau the gioi.
La nhan vat chinh cua buoi tiec, Minh duoc Ba tien cho co hoi chon lua sau, Ba
hoi Minh uoc dieu gi cho ban than.
Ngap ngung hoi lau, voi mot nu cuoi day ranh ma, Minh tra loi:” Con uoc thi
nhieu lam, nhung neu chi duoc uoc mot dieu thi con xin uoc con co mot nguoi
yeu tre hon con 30 tuoi”.
Rat ngac nhien ba tien hoi :” Con co chac la con muon co nguoi yeu tre hon con
30 tuoi chu? “
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Minh van mot muc khong thay doi va tra loi “ Vang con chac nhu the a ”
Va vi ton trong loi hua cua minh Ba Tien Ba tien phai mien cuong tra loi: “ Con
se duoc toai nguyen”
Noi xong ba tien vay cay dua than va ……….. mot vang hao quang loe len,
phut choc Minh da thanh mot Ong lao 90.
Cho phep Y2k dem cai tai khi`n ra de ma phong tac truyen cuoi duoi day cho
anh em xem do buon nhe! Xem xong mien binh loan dum! Thank you.
A gay couple had been partnered for 25 years and was celebrating the 60th
birthday of one of them. During the party, a fairy appeared and said that because
they had been such a loving couple all those years, she would give them one
wish each.
The one who was giving the party said, "We've blown all our money on parties
and fine dining and decorating this house, I've never gotten to see the world. I
wish we could travel all over the world."
The fairy waved her wand and POOF! He had the tickets in his hand.
Next, it was the birthday boy's turn. He paused for a moment, and then with a
sly grin said, "Well, I'd like a boyfriend 30 years younger than me."
The fairy waved her wand and POOF! He was 90.


Socola
06:37:30 Fri
May 16 2003
Cá tháng tư: Những trò chơi khăm khét tiếng mọi thời
1. Vụ mùa mì ống ở Thụy Sĩ:
Thu hoạch mì ống từ... trên cây.
Năm 1957, chương trình "Toàn cảnh" của hãng thông tấn danh tiếng BBC thông
báo, nhờ mưa thuận gió hòa và sự biến mất của loài mọt ngũ cốc, những nhà
nông Thụy Sĩ đã có một vụ mùa mì ống bội thu. Thông tin này đi kèm với hình
ảnh nông dân Thụy Sĩ đang kéo những sợi mỳ ống xuống từ các cành cây...
Sau bản tin, hàng nghìn bạn xem truyền hình đã mắc lỡm. Nhiều người gọi điện
tới BBC hỏi cách trồng cây mì ống. Hãng thông tấn trả lời một cách rất ngoại
giao rằng: "Hãy thả một dúm mì ống vào một hộp nước sốt cà chua và chờ đợi
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điều tốt đẹp nhất sẽ tới".

2. Đảo quốc San Serriffe
Năm 1977, tờ báo Anh The Guardian phát hành một phụ san 7 trang để kỷ niệm
10 năm thành lập quốc gia San Serriffe, một nước cộng hòa nhỏ bao gồm nhiều
hòn đảo nhỏ hình bán khuyên trên Ấn Độ Dương.
Một loạt bài báo trong tờ phụ san minh họa một cách rất "mùi mẫn" về địa lý và
văn hóa của đảo quốc nhỏ bé này. Nó bao gồm 2 phần có tên gọi là Upper
Caisse và Lower Caisse, thủ đô là thành phố Bodoni và người lãnh đạo là
General Pica.
Điện thoại của tờ The Guardian hôm đó réo cả ngày khi các độc giả gọi tới để
tìm kiếm thêm thông tin về địa điểm du lịch lý tưởng ấy. Rất ít người nhận ra
rằng, tất cả các địa danh của đảo quốc đều được đặt tên theo các thuật ngữ của
ngành in ấn. Trò chơi khăm này thành công đến nỗi hàng thập kỷ sau, độc giả
vẫn hào hứng chờ đợi xem năm nay tờ báo cho họ "ăn" tin giả nào.
3. Cầu thủ bóng chày huyền thoại Sidd Finch
Trong ấn bản tháng 4/1985, tạp chí Sports Illustrated đăng một bài báo về một
cầu thủ mới đầu quân cho đội bóng Mets. Tên anh ta là Sidd Finch và anh có
khả năng ném một quả bóng chày với vận tốc xấp xỉ 270 km/h (vận tốc thường
chỉ khoảng 100 km/h). Bất ngờ nhất là trước đó, Sidd Finch chưa hề chơi bóng
chày. Thay vào đó, anh ta khổ luyện "nghệ thuật ném" tại một ngôi chùa Tây
Tạng, dưới sự hướng dẫn của "đại thi tiên Lama Milaraspa".
Cổ động viên của đội Mets hỉ hả ăn mừng sự may mắn kỳ diệu khi tìm được cầu
thủ tài năng nhường ấy. Tờ Sports Illustrated sau đó tràn ngập thư của độc giả
đề nghị cung cấp thêm thông tin. Nhưng trên thực tế, vận động viên huyền thoại
Sidd Finch chỉ tồn tại trong óc tưởng tượng của người viết bài báo, phóng viên
George Plimpton.
4. Chuông tự do Taco
Năm 1996, hãng Taco Bell tuyên bố đã mua được chiếc "Chuông tự do" từ
chính phủ Mỹ và đặt lại tên cho nó là "Chuông tự do Taco". Ngay sau đó, hàng
trăm công dân Mỹ đã giận dữ đổ tới công viên Lịch sử Quốc gia ở Philadelphia,
nơi trưng bày quả chuông, để bày tỏ sự phẫn nộ của họ.
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Cơn tức giận của công chúng chỉ dịu đi khi hãng Taco Bell "bật mí" đó chỉ là
trò Cá tháng tư, vài giờ sau. Tuy nhiên, đỉnh điểm của trò đùa lại bắt đầu khi
Mike McCurry, thư ký báo chí của Nhà Trắng, thừa nhận không những đã bán
"Chuông tự do" cho Taco Bell mà còn bán cả đài tưởng niệm Lincoln cho một
công ty khác.
5. Nixon tái tranh cử
Năm 1992, chương trình Talk of the Nation của đài phát thanh National Public
thông báo, Richard Nixon, trong một động thái đáng ngạc nhiên, đã ra tranh cử
một lần nữa. Khẩu hiệu mới của ông ta là: "Tôi đã và sẽ không làm gì sai trái".
Theo sau bản tin là một đoạn ghi âm tiếng Nixon đọc diễn văn tranh cử.
Thính giả đáp lại bản tin bằng thái độ giận dữ, liên tục gọi điện tới đài để thể
hiện sự công phẫn. Phải tới phần sau của chương trình, người dẫn John
Hockenberry mới tiết lộ, thông tin đó chỉ là trò đùa. Giọng của Nixon là do
nghệ sĩ hài kịch Rich Little thủ diễn.
6. Thú dũi băng đầu nóng
Thú dũi băng.
Số báo ra ngày 1/4/1985 của tạp chí Discovery công bố, Tiến sĩ sinh học khả
kính Aprile Pazzo đã khám phá ra loài sinh vật mới tại Nam Cực: loài thú đầu
nóng khoan nước đá. Loài thú đặc biệt này có những vẩy cứng ở đầu có khả
năng trở nên nóng bỏng nhờ được nối với nhiều mạch máu, cho phép con vật
dũi qua nước đá với tốc độ cao. Nó sử dụng khả năng này để săn chim cánh cụt,
làm chảy băng ở dưới con mồi khiến con chim tụt xuống hố rồi ăn thịt. Sau
nhiều nghiên cứu, Tiến sĩ Pazzo cho rằng, có thể loài sinh vật này đã gây nên sự
mất tích của nhà thám hiểm Nam Cực nổi tiếng Philippe Poisson năm 1837. Tờ
báo trích đăng ý kiến của vị tiến sĩ: "Hẳn là, trong mắt loài thú dũi băng, ông ta
trông giống một con chim cánh cụt".
Tờ Discovery nhận được thư hỏi về bài báo này nhiều hơn bất cứ tin tức nào
đăng tải trước đó.
7. Đĩa bay hạ cánh tại London
"Đĩa bay" thực chất là một khí cầu.
Ngày 31/3/1989, hàng ngàn người lái ôtô trên đường cao tốc ngoại ô London
ngửa mặt lên trời dõi theo một vật thể bay hình chiếc đĩa tỏa sáng đang hạ cánh
xuống thành phố của họ. Nhiều người đậu xe vào lề đường để quan sát vật thể
bay đáng sợ trôi trong không khí. Cuối cùng, đĩa bay hạ xuống và người dân
ngay lập tức gọi cảnh sát, báo về một cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh.
Những nhân viên công lực lập tức có mặt và một cảnh sát can đảm tiến tới gần
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vật thể bay, tay lăm lăm dùi cui. Khi cửa đĩa bay bật mở, một thân hình nhỏ bé
trong bộ đồ bay màu bạc hiện ra, viên cảnh sát ù té chạy về hướng ngược lại.
Chiếc đĩa bay hóa ra là một khinh khí cầu dùng hơi nóng được cố tình thiết kế
có dạng UFO. Tác giả của nó là Richard Branson, 36 tuổi. Tác phẩm của anh là
một kết hợp giữa sự đam mê chơi khinh khí cầu với tính thích đùa. Anh dự định
sẽ cho khí cầu hạ cánh vào đúng ngày 1/4 tại công viên Hyde Park của London
nhưng gió đã thổi không như ý, buộc anh phải hạ cánh sớm một ngày và không
đúng địa điểm


Socola
06:41:28 Fri
May 16 2003 Re:
Hỏi đáp tại tòa án
Sau đây là những đoạn hội thoại được ghi chép tại tòa án, chính xác đến từng
chữ.
Hỏi: Bác sĩ pháp y! Trước khi ông tiến hành khám nghiệm tử thi, ông có kiểm
tra mạch đập của nạn nhân không?
Đáp: Không.
Hỏi: Ông có kiểm tra huyết áp không?
Đáp: Không.
Hỏi: Ông có kiểm tra hơi thở không?
Đáp: Không.
Hỏi: Vậy thì, có khả năng nạn nhân đó vẫn còn sống khi ông bắt đầu khám
nghiệm tử thi không?
Đáp: Không.
Hỏi: Tại sao ông có thể đoan chắc như vậy?
Đáp: Vì khi đó, não của người đó đang đặt trong một chiếc bình, trên bàn làm
việc của tôi.
Hỏi: Kể cả trong trường hợp đó mà nạn nhân vẫn còn sống thì sao?
Đáp: Nếu thế thì có lẽ bây giờ anh ta vẫn còn sống và đang tham gia tranh tụng
tại một tòa án nào đó.
***
Hỏi: Hãy cho biết ngày sinh của bà!
Đáp: Ngày 30 tháng 12
Hỏi: Năm nào?
Đáp: Năm nào cũng vậy.
***
Hỏi: Loại thuốc này có ảnh hưởng đến trí nhớ của bà không?
Đáp: Có.
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Hỏi: Ảnh hưởng như thế nào?
Đáp: Nó làm tôi trở nên hay quên.
Hỏi: Bà quên những gì? Hãy kể ra một trường hợp!
***
Hỏi: Người con trai sống với ông năm nay bao nhiêu tuổi?
Đáp: Tôi không nhớ rõ. Khoảng 38 hoặc 35 gì đó.
Hỏi: Anh ta sống chung với ông bao nhiêu năm rồi?
Đáp: 45 năm.
***
Hỏi: Hãy cho tòa biết câu đầu tiên chồng cô nói với cô khi thức giấc, buổi sáng
hôm xảy ra án mạng?
Đáp: Anh ấy hỏi: "Anh đang ở đâu thế này, Cathy?"
Hỏi: Tại sao điều đó lại làm cô nổi giận?
Đáp: Tên tôi là Susan.
***
Hỏi: Tai nạn xảy ra ở đâu?
Đáp: Gần cây số 499.
Hỏi: Thế cây số 499 ở đâu?
Đáp: Ở giữa cây số 498 và cây số 500.
***
Hỏi: Sĩ quan cảnh sát hãy cho tòa biết, khi anh dừng xe của người phạm luật,
anh có nháy đèn xanh đỏ không?
Đáp: Có
Hỏi: Cô ta nói gì khi ra khỏi xe?
Đáp: Cô ta nói: "Tôi đang ở sàn nhảy nào thế này?".
***
Hỏi: Ông có mặt ở đó khi người ta chụp ảnh ông không?
***
Hỏi: Thế nghĩa là, thời điểm đứa bé thụ thai là ngày 8 tháng 8?
Đáp: Vâng.
Hỏi: Cô làm gì vào lúc đó?
***
Hỏi: Cô ta có 3 đứa con, phải không?
Đáp: Vâng.
Hỏi: Trong đó, có bao nhiêu bé trai?
Đáp: Không ai cả.
Hỏi: Thế có bé gái nào không?
***
Hỏi: Ông nói rằng chiếc cầu thang đó dẫn xuống tầng hầm?
Đáp: Vâng.
Hỏi: Và nó cũng dẫn lên trên nữa chứ?
***
Hỏi: Hãy tả lại nhân dạng của người đó.
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Đáp: Anh ta là một người tầm thước và để râu.
Hỏi: Người đó là đàn ông hay phụ nữ?
***
Hỏi: Bác sĩ pháp y! Hãy cho biết, ông đã tiến hành khám nghiệm tử thi trên bao
nhiêu xác chết rồi?
Đáp: Tất cả những ca khám nghiệm tôi đều thực hiện trên xác chết.


Khach_qua_duong
02:10:00 Sat
May 24 2003 Sẽ giới thiệu người bạn nhỏ
Một tờ báo lớn ở Pháp mở cuộc thi "Người thẳng thắn và lịch sự nhất" . Họ ra
đề thi cho các đọc giả của mình như sau : "Giả sử bạn đang ngồi trong nhà hàng
với bạn gái của mình, bỗng dưng bạn muốn đi toalet . Vậy bạn sẽ xin phép như
thế nào ?"
Giải nhất được trao cho 1 bạn đọc có lời xin phép như sau :
 Xin lỗi em, anh phải ra ngoài giúp "người bạn nhỏ" của anh một chút . "Người
bạn nhỏ" đó anh sẽ ... giới thiệu với em sau .
(Sưu tầm)


Khach_qua_duong
02:11:06 Sat
May 24 2003 Nịnh khách
Trong nhà hàng, 1 bà già đỏm đáng cao giọng gọi :
 Cho món gà quay nhé
 Có ngay, thưa bà !
 Nhưng gà còn non không đấy ?
 Thưa, không được như bà đâu ạ !
(Sưu tầm)
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Khach_qua_duong
02:12:57 Sat
May 24 2003 Kiểu tóc khó lập lại
Khách vừa ngồi vào ghế, thợ cắt tóc đến bên hỏi :
 Thưa ông muốn cắt kiểu gì ạ ?
 Trái cao, phải thấp, giữa bằng, đỉnh đầu lởm chởm . Đặc biệt cắt sát da đầu vài
chỗ như những đồng xu nhen .
 Thưa ông, tôi không thể cắt như ông tả được
 Tại sao không ? lần trước anh đã cắt cho tôi như vậy mà !
(Sưu tầm)


Socola
06:43:34 Tue
May 27 2003 Hỏi đáp tại tòa án (tiếp)
Hỏi đáp tại tòa án
(Chiện có thật 100% tại Tòa án nhân dân tối cao  TPHCM, trong phiên xét sử
vụ án Năm Cam và đồng bọn, đây là những câu hỏi  trả lời có thật và được
đăng tải trên báo)
Đại diện Viện KS: Chúng tôi không công nhận việc luật sư trong khi bào chữa
đã sử dụng nhiều ngôn ngữ không phải ngôn ngữ pháp lý, thậm chí không có
trong từ điển như ''giang hồ'', ''xã hội đen'', trái với văn hoá phiên toà...
LS. Hoàng Huy Được (bào chữa cho bị cáo Phan Thị Trúc): Viện KS không
muốn dùng những từ này một, chúng tôi còn không muốn dùng mười. Nhưng
không thể không dùng, bởi trong bản cáo trạng của Viện KSND tối cao đã sử
dụng những từ này rất nhiều lần... .....
Đại diện Viện KS: Luật sư nói bị cáo Trúc không tham dự buổi họp gia đình
nên bà Trương Thị Xẩm (chị gái Năm Cam  nay đã chết) quản lý tiền của gia
đình Năm Cam là nguỵ biện. Người chết đã thì rất dễ dàng tha thứ cho sự dối trá
này thôi, pháp luật thì không như thế...
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LS. Hoàng Huy Được: Hiểu được người sống đã khó, hiểu được người chết
càng khó hơn, nếu không muốn nói là không thể. Vậy mà Viện KS hiểu được
người chết không dễ dàng tha thứ cho sự dối trá. Hóa ra Viện KS là thánh à?
.....
Đại diện Viện KS: Chưa thấy lời khai nào của Hiệp cho thấy Hiệp đi hối lộ vì
''mệnh lệnh của trái tim'' hay nếu không đưa hối lộ thì ''bất nghĩa'', ''bất hiếu'',
''bất trung''... Có lẽ luật sư hơi giàu trí tuợng tượng, thời này làm gì có vua chúa
nữa mà bất hiếu, bất trung?!
LS. Cao Thanh Tuyên: Cụm từ ''mệnh lệnh trái tim'' đơn thuần chỉ là cách dùng
ngôn từ mà thôi, qua đó muốn nói đến một phạm trù rất riêng tư, bản năng, khó
diễn đạt bằng lời... Còn chữ ''trung, hiếu, nghĩa'' ở đây cũng chỉ để nói đến tình
người thôi, lý do gì mà Viện KS liên tưởng đến vua chúa. Mà nếu không nhầm
thì trong cáo trạng đã dùng những từ như: Hiệp phò mã, Thuyết buôn vua, Trúc
mẫu hậu...(?!).


Socola
06:52:33 Tue
May 27 2003 Trong quán bar
Trong quán bar
Một chàng trai ngồi trong quán bar, một lúc sau tiến đến phía anh ta một chàng
trai khác:
 Cậu thật là đẹp trai!
 Cậu cũng vậy, rất sexy!!!
 Thế cậu là G ah`?
 Không, còn cậu?
 Cũng không.
Cả hai cùng đồng thanh nói:
 Thế thì thật là tiếc.


Socola
13:23:36 Tue
Jun 3 2003 Cái thìa
Cái thìa
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Một người đàn ông vào ăn tối tại một nhà hàng. Anh ta thấy trong túi áo người
bồi bàn có 1 chiếc thìa. Hơi ngạc nhiên nhưng anh ta không để ý mấy đến
chuyện đó, Nhưng trong túi áo của người bưng đồ uống cũng có một cái thìa.
Anh ta nhìn xung quanh phòng thì thấy tất cả các nhân viên của nhà hàng đều
có một cái thìa trong túi áo. Khi người bồi bàn bưng món súp khai vị đến thì
anh ta hỏi người hầu bàn:"Tại sao các anh lại bỏ thìa trong túi?".
"À", người hầu bàn giải thích, "Ông chủ chúng tôi đã nhờ công ty tư vấn
Anderson đến tìm các biện pháp nâng cao hiệu quả công việc trong nhà hàng.
Sau vài tháng phân tích thống kê, công ty đó đã đưa ra một kết luận là khách
hàng thường hay đánh rơi thìa 73,84% nhiều hơn so với các thứ khác, nghĩa là
trung bình 1h, 1 bàn thường đánh rơi 3 chiếc thìa. Nếu các nhân viên chuẩn bị
trước cho tình huống này thì họ có thể giảm bớt số lần phải quay vào bếp và tiết
kiệm được 15h công lao động trong một ca". Vừa lúc đó người đàn ông nhỡ tay
đánh rơi chiếc thìa ,người hầu bàn nhanh chóng rút chiếc thìa từ trong túi ra và
thay chiếc thìa bị đánh rơi.
"Lần tới vào bếp bê thức ăn, tôi sẽ lấy một chiếc khác, như vậy ngay bây giờ tôi
sẽ không phải mất công quay vào bếp chỉ để lấy một chiếc thìa". Người đàn ông
gật gù cách làm việc khoa học của nhà hàng.
Đến các món chính của bữa tối, người đàn ông chợt nhận thấy ở nút áo của
người hầu bàn có buộc một sợi dây chỉ mảnh. Nhìn quanh ông thấy nút áo của
tất cả các nhân viên đều có buộc một sợi chỉ như vậy. Tò mò, người đàn ông hỏi
người hầu bàn:"Thế anh có thể cho tôi biết tại sao các anh lại buộc dây ở cúc áo
thế kia?”
“Rất sẵn lòng thưa ông”, người hầu bàn hạ thấp giọng nói “Ông quả thật rất biêt
quan sát. Công ty tư vấn mà tôi nói lúc trước cũng đã khám phá ra một phương
pháp giúp chúng tôi không phái mất nhiều thời gian trong nhà vệ sinh”.
“Bằng cách nào vậy?”
“Ông thấy đầy”, người hầu bàn tiếp” Bằng việc nối một đầu dây này vào cúc áo
còn đầu kia vào cái gì thì ông biết rồi đấy, chúng tôi có thể kéo nó ra một cách
dễ dàng mà không cần phải dùng tay. Và như vậy chúng tôi không phải rửa tay
và sẽ tiết kiệm được 76,39% thời gian trong nhà vệ sinh”.
“Nghe có vẻ có lý đấy, nhưng … nếu như sợi dây giúp anh kéo nó ra thì anh sẽ
đẩy nó vào bằng cách nào?”
“À” người phục vụ thì thầm;” Tôi không biết những người khác làm thế nào
chứ tôi thì dùng cái thìa”.
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02:16:00 250402)
Dãy nhà C4
Trường tôi ít SV nên trong ký túc xá chỉ có 2 dãy nhà: Dãy C2 dành cho nữ và
dãy C3 dành cho nam, còn WC  ''dãy nhà ngang'' chúng tôi gọi là C4. Ngặt nỗi
''nhà C4'' (toalet) của chúng tôi lại nằm khuất ở phía sau, giáp một khu đất trống
nên lũ con gái rất sợ mỗi khi có ''công chuyện'' phải đến đấy một mình. Bởi thế
chúng tôi thường í ới gọi nhau.
 Chúng mày ơi C4 đi !
 Hoa ơi ! Đi ''xi pho'' cùng tao đi !
Cho dù khách khứa có đang ngồi trong phòng cũng không hề hấn gì, chúng tôi
vẫn ''lịch sự'' như ai, bởi đó là ''mật khẩu'' của chúng tôi, có ai hiểu đâu.
Một hôm, cái Nga phòng tôi có ông anh họ đến thăm, gặp mấy ''nữ tiểu yêu''
đang dạo trong sân ký túc, anh ấy hỏi thăm thì được trả lời rất nhiệt tình :
 à ! Cái Nga Tuyên Quang người nho nhỏ, da trắng, tóc ngắn phải không ạ ?
Nó ở dãy nhà C4, anh cứ đi thẳng rồi hỏi thăm tiếp ạ !
Anh họ Nga thật thà nghe theo, đến đầu dãy C2 anh vô tình hỏi trúng mấy đứa
phòng tôi :
 Các bạn làm ơn chỉ giúp mình dãy nhà C4 đi hướng nào với ?
Chắc có lẽ quá ngạc nhiên và bất ngờ nên chúng nó im lặng mất mấy giây, sau
thì phá lên cười.
 Dãy C4 ấy ạ ? Nhưng sao anh lại hỏi ?...
Anh cái Nga ngơ ngác :
 Mình vừa hỏi thăm mấy bạn nữ ngoài kia thì được biết em họ mình ở dãy nhà
C4 mà.
Và tiếp sau đó lại là một trận cười. Lúc đấy cái Nga từ trong phòng mới chạy
vội ra :
 Ôi anh Thành ! Anh xuống lâu chưa ? Tìm em có khó không ? Anh vào đây !
 Ơ ! Em ở dãy C4 cơ mà, sao lại ở đây ? Em mới chuyển phòng à ?
 à ! ờ ! Vâng ! Thì anh cứ vào trong này đi đã.
Cái Nga dẫn anh Thành vào phòng, nhìn khắp một lượt mà vẫn thấy đứa nào
đứa nấy toàn... răng là răng, khiến anh cũng hơi chột dạ.
Sau khi biết chuyện, anh Thành lắc đầu :
 Chịu lũ SV chúng mày.
Còn tôi, giờ đã ra trường rồi nhưng mỗi lần nghĩ lại kỷ niệm đó vẫn không nhịn
được cười !
Trịnh Thị Phượng
(Khu 8, TT. Phú Thọ, H.Thọ Xuân, Thanh Hóa)
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Chuyện vui một chuyến đi
Chín ngày trời ''phiêu lãng'' ở miền Trung, nghe đã thấy sướng mê tơi. SV lớp
K44 Du lịch ĐH KHXHNV chờ đón chuyến đi này đã ba năm trời rồi. Vào 5
giờ sáng ngày 932002, xe đã lăn bánh, đưa 80 bạn trẻ háo hức đến với chuyến
thực tập dài ngày và quan trọng nhất của đời SV.
Trên đường đi đã có khá nhiều tình huống phát sinh, nào là xe thủng lốp, nào là
nhầm đường, có cả trường hợp hỏng xe, làm chậm chuyến đi gần 4 tiếng đồng
hồ. Đây chính là những tình huống mà các hướng dẫn viên tương lai sẽ phải đối
mặt thường xuyên. Những xử lý tinh tế, dứt khoát và nhanh chóng của thầy cô
giáo phụ trách sẽ là bài học vô cùng bổ ích cho các bạn SV.
Lợn hay dê?
đ ến Hội An, các bạn sẽ thấy có rất nhiều con giống đất nặn, thổi kêu toe toe
được bày bán 1000 đ/con. Lũ SV chúng tôi hầu như đứa nào cũng mua vài con.
Nàng Hà ''béo'' mua một con lợn, sau khi nhìn thấy con lợn này mặt trông rất
''gian'', nàng đã phán một câu khiến cả bọn cười lăn lộn: ''Eo ôi, con lợn này
trông dê thế !?!''
Sữa chua
Tối hôm đó cả lũ SV đi dạo phố. Từ khách sạn ra cầu Sông Hàn là khoảng 3km,
vòng đi vòng lại loăng quăng một lúc bắt đầu thấy mỏi chân (vì hôm đó đã phải
đi cả ngày ở Hội An và leo núi Ngũ Hành Sơn). 30 phút nữa trôi qua, kiến đã bò
trong ống đồng, bỗng Hà ''đa đa'' reo lên: ''Sữa chua kìa!''. Cả lũ sung sướng lao
đến. Cái gì thế này ? Chẳng thấy bàn ghế đâu, chỉ toàn là máy móc lổn nhổn.
Thì ra mắt nọ rọ mắt kia, thế nào cô nàng đã nhìn chữ ''Sửa chữa ti vi'' thành
''Sữa chua'' (chữ tivi bị cành cây lấp mất). Cả bọn cười một trận cho đến tận lúc
về khách sạn.
Mất công mong đợi
Trước chuyến đi thực tập dài chín ngày trời, thầy cô giáo đã dặn các bạn SV
cẩn thận kẻo đi lâu dưới trời nắng rất dễ bị say nắng, hay leo núi mệt quá có thể
bị ngất. Chuyến đi kết thúc, không ai bị làm sao cả. Khổ thân anh em trong lớp
tiếc nuối: ''Chờ mãi các bạn gái ngất để hô hấp nhân tạo mà chẳng cô nào chịu
ngất cho, mất bao nhiêu công mong đợi''.
Đồng phục
Buổi thực tập hướng dẫn Đại Nội, tất cả SV lớp tôi (K44 Du lịch ĐH KHXH
NV), đều mặc đồng phục, con gái áo dài xanh, con trai áo sơ mi trắng cà vạt
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đỏ. Mọi người đều chú ý mình, tự nhiên chúng tôi cảm thấy thêm tự hào với
ngành học của mình, với trường và với bộ đồng phục mà thường ngày chúng tôi
rất ngại mặc.
Hoàng Tùng
(K44 Du lịch ĐH KHXHNV Hà Nội)
Interesting english
Những bạn đã học qua tiếng Anh chắc hẳn sẽ gặp những cụm từ, những câu mà
nếu có một cách nhìn khác, bạn sẽ thấy funny đấy. Chúng ta hãy xem nhé:
 Day without sunlight is like... night
(Ngày không có ánh thái dương... tưởng sau đó phải là một kết luận hay lắm.
Hóa ra là đêm)
 On the other hand you have different fingers.
(Nếu dịch từng chữ thay vì đã biết nghĩa của on the other hand  mặt khác, đúng
thế thật !)
Và bây giờ bạn hãy nhăn trán rồi enjoy những câu sau nhé.
 42.7% of all statistics is made up by a spot
 Conclusion is when you are too tired to go on
 To steal ideas from a person is plagiarism (đạo văn), but from many is
research.
 If you think nobody cares, try dropping a couple of your payments.
Cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng, hãy trở thành một trong
năm người được sử dụng Internet 1 giờ miễn phí tại 34 Hòa Mã, Hà Nội nếu
bạn gửi câu trả lời đúng, sáng tạo đến hộp thư aua@usa.com. Chúc bạn may
mắn.
Câu hỏi : Why breaking the wind has smell ?
Nguyễn Ngọc
Chiếc nón kỳ diệu
Ai đưa đáp án ''hoàn toàn chính xác''?
Chủ đề Tháng tư và Sĩ tử gợi ý như thế này : Ai đã từng qua 12 năm cắp sách
đến trường đều trải qua giai đoạn này. Ô chữ có 11 chữ cái.
Có hàng mấy trăm bạn vui vẻ tham gia giải ô chữ. Nhưng hầu hết không để ý
đến một từ rất quan trọng là giai đoạn, nên đoán ... mò lung tung. Phần lớn là
Hoa phượng đỏ, Tầm sư học đạo, Chuẩn bị phao, Thi hết học kỳ, Ôn chuyển
cấp, Đăng ký dự thi... Thậm chí còn có cả : Nhớ người yêu , Thương thầm ai...
Thi cử như thế thì chết, ôi thôi ! Bạn Nguyễn Hùng Sơn (12 THPT Trần Phú,
HN), hơi bị láu cá đưa ra những 15 đáp án, nhưng đều... trật lất !
5 bạn có tên sau đây được giải vì đã trả lời hoàn toàn chính xác :
1. Nguyễn Vũ Huy, 104C10 III Láng Hạ, Hà Nội.
2. Phạm Ngọc Anh, lớp 43KD3 khoa Kiến trúc, Đ H Xây dựng HN
3. Nguyễn Thị Hoàng, 104A, C10 ĐN3, Láng Hạ, Hà Nội
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4. Nguyễn Ngọc Phú, lớp KT24C, ĐH Luật HN
5. Nguyễn Thế Hiệp, 2CA  70 Sơn Lộc, Sơn Tây
Đáp án đó là
Chạy nước rút
(Mời các bạn ở Hà Nội đến gặp chú Hoàng Tùng tại Tòa soạn nhận giải)
Long Vân
Hỏi đường
Sành Điệu về nhà bạn chơi nhưng không biết đường bèn hỏi một bà cụ :
 Cụ ơi, từ đây đến xã X còn xa không hả cụ ?
 Cô cứ đi thẳng khoảng 3km nữa là đến.
 Sao cụ nói thách thế, 2km nữa thôi cụ nhé ? Cháu mệt lắm rồi.
 !!!
Vũ Thị Phương (Lớp FT400 ĐH Ngoại ngữ HN)
cười nụ
Sửa hộ
SV A hỏi SV B :
 Mày đã sửa xong bức thư tình của tao gửi nàng mà tao nhờ mày từ hôm trước
chưa ?
 à, xong rồi !
 Tuyệt. Thế mày sửa thế nào?
 à, tao sửa tên mày thành tên tao !
 Hả ?!?
Bị cảm à ?
 Sao thằng Nam ho và hắt xì khiếp thế ? Nó bị cảm à ?
 Cảm đâu mà cảm ! Nó mới diện bộ đồ mới đấy !
?!?
Nằm mơ
Hai chàng SV nói chuyện :
 Sao mặt mày buồn thiu vậy ? Hết “đạn” à ?
 Không phải ! Mà hồi đêm tao nằm mơ.
 Mày mơ thấy gì mà buồn ?
 Tao mơ thấy mình được ăn mì xào !
 Trời đất ! Thế thì buồn nỗi gì nữa ?
 Nhưng sáng ra, tao không thấy dây cột giày đâu cả !
 ối !?!?
Dự phòng
 Hôm nay mày có hẹn với nàng à ?
ừ!
 Thế sao mày lại cầm mấy quyển sách theo làm gì ?
 Để lỡ có bị ''leo cây'' thì còn có cái cầm về cho đỡ ngượng !
Lê Hoàng Hiệp
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Bóp chết chuột
Trong lớp học vi tính: H. đang đánh máy bỗng nhiên con trỏ bị treo. H liền gọi
: Thầy ơi, con chuột của em bị sao thế này ?
Thầy : Không muốn đánh nữa à. Sao tự nhiên bị bóp chết như thế !
Bạn có hiểu ngôn ngữ đó không ?
Điện hoa và điện
Con : Bố ơi ! Điện hoa là gì hả bố ?
Bố : Có nghĩa là bưu điện sẽ đem hoa đến nhà cho chúng ta.
Con : Thế còn điện phân là gì ạ ?
Bố : ?! (Không biết phải giải thích với cậu con trai nhỏ như thế nào !)
Puppy
(ĐH Nông lâm Thái Nguyên)
Tự phục vụ
Chủ quán: Ông dùng sữa ''Cô gái Hà Lan'' ? Để tôi gọi người phục vụ đưa ra.
Khách : Để tôi tự phục vụ vì tôi làm nghề vắt sữa bò.
Bạo dạn
 Chị ơi, thanh niên ngày nay họ bạo dạn lắm. Em mời anh ta đến chơi. Thế là
anh ta đòi hôn em. Em liền bảo: ''Nếu anh hôn em thì em sẽ gọi bố em ra''.
 Vậy em gọi bố ra để làm gì ?
 Để chứng kiến, vì bố em bảo: ''Hễ đứa nào nó hôn này thì tao bắt nó phải lấy
mày''.
Dắt
 Đã có biển đề ''Cấm dắt chó vào công viên'', sao ông lại dắt chó vào thế kia ?
 Anh nhìn lại xem có biển đề ''Cấm dắt người'' nào không ?
Trần Dĩ Hạ
(Phòng 406 Nhà C6 Nghĩa Tân, Hà Nội)
Nụ cười sành điệu
(03:25:00 180402)
Mất hết rồi
Trong quán cơm bụi, một chàng Sành Điệu bỗng hét lên : ''Tao vừa để đây, đứa
nào lấy của tao, tao mà tìm thấy thì tao rạch mặt mày. Thế là mất tong cái tivi
màu 21 inches cùng cái điện thoại di động Nokia. Mất hết rồi!''.
''U'' thoáng nghĩ thầm : ''Thằng này củ chuối nhất hội. Nó nợ mình đầm đìa hóa
ra tích cóp tiền để xài đồ xịn. Cóc vàng hôm nay mới mở miệng''. Rồi ''u'' nhẹ
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nhàng bảo : ''Trong các con, có đứa nào giấu đi thì trả bạn, đừng đùa dai mà tội
nghiệp''.
Một bàn tay luồn dưới gầm bàn đưa cho ''u'' một gói cuộn dài. ''U'' thấy nặng
tay, chắc là tiền đây. Khi mở ra chỉ là 5 số báo SVVN có phiếu tặng quà. Cứ ba
phiếu được dự rút thăm tivi và hai phiếu dự rút thăm điện thoại di động !
Ức chế
Chàng Sành Điệu : Mấy hôm nay anh cảm thấy bứt rứt, đau đầu quá.
Nàng : Tại học nhiều quá hay ở quê có chuyện gì ?
Sành Điệu : Có học gì đâu mà nhiều.
Nàng : Thế thì vì chuyện gì ? Em có thể giúp anh được không?
Sành Điệu : Nghĩ nát cả óc, đào đâu ra tiền uống bia bây giờ!
Nàng : !!!
Bợm nhậu họ Lý
Gặp Sành Điệu trong quán nhậu, một thằng bạn vỗ vai bảo : ''Ông cứ cắm quán
thế này, rượu vào thơ ra, mấy mà trở thành Lý Bạch''.
Sành Điệu : Đâu có, tớ chỉ xin là Lý Quỳ.
Bạn : Và phấn đấu thành Lý Thông chứ !
Ngô Thu Nga
Ch...im
Chiều thứ sáu, tại khu nhà trọ. Xuân ''giá'' vừa đi làm về, tay xách một chiếc
lồng có hai con chim. Một nàng từ trong phòng chạy ra hớn hở :
 Ôi, chim của anh đẹp thế.
Xuân ''giá'' : Xùi, khỏi phải khen, chim của anh chỉ có đẹp nhất khu. À, anh
mang về tặng chị em đấy. Miễn bàn
Thứ bảy, hai nàng ở lại KTX hỏi nhau :
 Này, mày cho chim ăn chưa ? Gió thế, không lấy cái gì che, nó chết thì sao ?
(rất hồn nhiên).
 À, mày lấy... cái quần soóc ở đầu nhà ấy !
Văn ở đâu chạy về, đi tắm, bèn kêu toáng lên :
 Không biết cái quần của tao đâu rồi ?... Thôi chết... đứa nào lấy quần của tao
mà phủ lồng chim thế kia... hả ?
(Im lặng một phút rồi...)
Mấy lần
Hai chàng tán chuyện trong phòng :
 Chẳng biết hôm qua ăn phải cái gì mà đi mấy lần, mày ạ.
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Bên ngoài có người đi qua, nghe loáng thoáng :
 Thôi, hôm nay mày đi luôn một thể ăn cả ngày luôn. Đi lại nhiều tốn thời gian
lắm, chợ thì có gần gì đâu.
(Hết thuốc chữa)
Tôm
Trong giờ Tin học.
Hải (Diêm vương) : Thầy ơi! Lắm ''TEP'' thế, sao chẳng thấy ''TÔM'' đâu.
Hào ''chéc'' : Thì TÉP nó còn nhỏ chứ sao. Bao giờ lớn nó sẽ là TÔM.
(Hết chịu nổi). Tưởng có động đất, cả lớp cười nghiêng ngả.
(*)TEP : Ký hiệu trong tin học
Nguyễn Huy Phú
(K6 Pháp ĐHNN  ĐHQG HN)
Khách ngoại
Một anh đạp xích lô thấy một ông khách ngoại quốc liền xán tới :
 Hếlô ! Can ai hép iu...
Sau khi phải chịu đựng một tràng tiếng Anh bồi, ông khách ngoại quốc quát :
 Nói mẹ tiếng Việt có phải dễ nghe hơn không ?
Nanh Trắng
Cai nghiện
Trong lớp có một nàng bị ốm. Chàng trai nọ từ lâu yêu nàng, bèn nhân cơ hội
mua đường sữa đến thăm để lấy lòng.
 Hôm nay tôi đến thăm bạn, bạn cố gắng bồi dưỡng để nhanh bình phục.
 Cảm ơn bạn, nhưng mình chỉ nhận đường thôi, còn sữa bạn mang về đi.
 Sao vậy, tấm lòng của mình mà.
 Bạn thông cảm cho, mình không muốn tái nghiện lần nữa.
 Sao cơ, có phải ma túy đâu mà bạn nói thế !
 Đúng vậy, ngày nhỏ mới sinh ra mình đã nghiện sữa. Mẹ phải khó khăn lắm
mới cai được cho mình. Bây giờ dù chết mình cũng không tái nghiện.
 Trời !
Lê Duy Nhất
(lớp 11A1, THPT Đào Duy Từ, TP.Thanh Hóa)
Ba đồ đệ
Một nhà hiền triết thuyết giảng cho ba đệ tử, một người Scôtlen, một người
Trung Quốc và một người Mỹ :
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''Đời người như một con sông hung dữ. Các lời thuyết giáo chỉ như những cành
củi khô mà một người muốn qua sông phải góp nhặt lại để kết thành bè vượt
sông''.
Nói xong ngài hỏi :
 Thế khi sang được bờ bên kia thì các con sẽ làm gì với cái bè ấy ?
Đồ đệ người Scôtlen trả lời :
 Con sẽ vác nó lên, đem về nhà và cất kỹ để dùng cho lần sau.
Đồ đệ người Trung Quốc đáp :
 Con sẽ thả nó trôi theo dòng sông và tiếp tục bước đi thanh thản.
Còn đồ đệ người Mỹ không nói gì, lẳng lặng ghi hai chữ : ''For rent'' (cho thuê).
Quách Thành Duy
(Lớp E26, HV Quan hệ Quốc tế)
Dạy con
Thầy Mạnh Tử, thuở nhỏ, nhà ở gần khu quảng cáo, thấy gốc cây, tường bao..
chi chít ''khoan cắt bê tông''... về nhà cũng bắt chước ''khoan, cắt, đục, trĩ, yếu
sinh lý''. Bà mẹ thấy thế nói : ''Chỗ này không phải chỗ con ta ở được''. Rồi dọn
nhà ra gần tòa án.
Mạnh Tử ở gần tòa, thấy ba luật sư bào chữa cho bị cáo. Đại diện Viện kiểm sát
cũng cãi, nhưng ''hơi yếu'' bèn đỏ mặt tía tai tuyên bố : ''Chả chơi, mình tôi làm
sao cãi lại đến... 3 ông (?!). Mạnh Tử về nhà cũng bắt chước cãi nhau ầm ĩ. Bà
mẹ thấy thế, lại nói : ''Chỗ này cũng không phải là chỗ con ta ở được''. Bèn dọn
nhà đến ở cạnh trường đại học dân lập Nhiều Đô.
Mạnh Tử ở gần trường học, thấy SV đua nhau học tập vượt chỉ tiêu, về nhà
cũng bắt chước học tập. Bây giờ bà mẹ mới vui lòng nói : ''Chỗ này con ta ở
được đây''...
Đùng một cái, đại học dân lập Nhiều Đô bị đình chỉ, giáo viên vi phạm, pháp
luật nhảy vào, SV chới với... Bà mẹ thấy thế, định dọn nhà đi nữa, thì Mạnh Tử
ngăn lại: ''Khoan đã, vài tháng nữa nhận tiền đền bù rồi hẵng đi''. Mẹ hỏi ''Ai
đền bù?''. Mạnh Tử nói: ''Nhà nước đền bù, vì nhà ta nằm trong khu vực giải tỏa
di dời''.
Bà mẹ lòng mừng khấp khởi, nhưng cũng canh cánh một nỗi lo có thật : Lần
này sẽ di dời đi đâu?
Lê Viết Trí
Ký túc xá những nụ cười
(02:32:00 040402)
Dep
Hai chàng SV ở KTX tâm sự với nhau. Một chàng thổ lộ :
 Nàng đã chia tay tớ hôm nay rồi cậu ạ!
 Cậu và nàng bền vững lắm cơ mà ?
 Chỉ tại tớ viết nhầm một chữ thôi.
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 Chữ gì thế ?
 Đáng ra viết ''Em đẹp lắm!'' thì tớ lại viết ''Em DEP lắm!''. Thế là nàng bị
chạm nọc!
Nguyễn Thanh Tuấn
(Số 10, ngách 19/9 phố Kim Đồng, phường Giáp Bát, Quận Hai Bà Trưng, Hà
Nội)
Mất tiền triệu
Một chàng mặt mày tái mét chạy vào lớp hổn hển nói :
 Tớ đánh rơi... một triệu ở sân trường.
Cả lớp tròn mắt ngạc nhiên và tranh nhau đi tìm. Sau một hồi rà soát từng
milimet không thấy, mọi người bắt đầu bực mình nghi ngờ. Một cô nàng lên
tiếng:
 Cậu có đánh lừa bọn này không đấy ? ở đây tớ chẳng tìm thấy cái gì đặc biệt
ngoài một chiếc răng giả thôi.
 Ôi đâu, đâu ? Răng giả của tớ đâu ? Giá của nó là một triệu đấy.
Cả lớp : Trời!!!
Hạt sấu
Ghi bàn
Một cầu thủ sau khi ghi bàn vào lưới đội A đã bật khóc khi các đồng đội đến
chia vui.
Phóng viên (PV) : Anh thấy buồn vì đã làm tung lưới đội bóng cũ của mình ?
Cầu thủ : Không, tôi rất cảm động vì đây là lần thứ 6 tôi làm tung lưới đội A,
nhưng là lần đầu tiên tôi được các đồng đội đến chia vui.
PV : á!
Tùng đẹp trai
(Số 34, ngõ 514 đường Thụy Khuê, P. Bưởi. Tây Hồ, HN)
Nguyên nhân
Hai SV lâu ngày gặp nhau :
 Sao ? Dạo này cậu làm thêm ở đâu ?
 Tớ làm chân bảo vệ ở Thẩm mỹ viện X. Nhưng mà mới bị đuổi!
 Sao lại bị đuổi ?
 Tại tớ không biết chào khách!
 Thế cậu chào thế nào ?
 à, khi có khách vào thì tớ chào “Xin chào quý cô!” Nhưng khi họ đi ra thì tớ
lại bảo “Lần sau quý bà lại đến ạ”!
 Ôởi trời ơi!?!
Lý do
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Thấy Hải vừa đi học về đã chạy ngay ra bể nước gội đầu, Nam lấy làm lạ ra
xem. Suốt cả buổi, Hải gội đi gội lại đến 3 4 lần. Ngạc nhiên, Nam vội hỏi :
 Sao hôm nay mày gội đầu nhiều lần thế ?
 à, tao mới mượn được của thằng Tiến chai dầu gội đầu “xịn”!
Chữ... bác sĩ
 Sao hôm nay mày về muộn thế ?
 Tao phải ở lại dịch bài cho thầy
 Sao ? Mày dịch bài tiếng Anh cho thầy à ?
 Không ! Tao dịch bài kiểm tra của tao cho thầy nghe!
Lê Hoàng Hiệp
(Tổ 7, Khối 14, P. Bến Thủy, TP Vinh)
Phỏng thơ
Nỗi lòng
(Cáo lỗi tác giả Hecman Hainơ)
Anh bảo : ''Em ăn đi''
Sao em không cố nhịn
Anh bảo : ''Em đừng ngại''
Sao em vội ''làm'' ngay
Lời nói thoảng gió bay
Lòng anh thì đẫm lệ (Híc)
Sao mà em... ác thế ?! (Híc, híc)
Không nhìn vào ví anh (Hu)
Tú Anh
Triển lãm mũi
Các nghệ nhân Xingapo đã tổ chức một cuộc triển lãm về “quả cà chua biết
ngửi” của con người. Tới đây, khán giả có thể thỏa trí tò mò tìm hiểu cơ chế
hoạt động của cơ quan khứu giác, chui vào lỗ mũi khổng lồ, ngửi mùi... nước
mũi, tiếng xịt xịt và nhất là nghe cái mũi này... hắt xì hơi.
Giải trí ''kiểu Afganistan''
Những ngày gần đây, khi thoát khỏi ách thống trị của chính quyền Taliban,
người dân thủ đô Kabul đổ ra ''chợ trời'' tìm mua các loại chảo vệ tinh Trung
Quốc với giá ''bèo bọt'' 50  100 USD hay xịn hơn là hàng Xingapo, Nga... và
cắt cổ nhất là hàng Mỹ. Nghe đâu họ chuẩn bị theo dõi bóng đá, nhưng phần lớn
cánh đàn ông thì đã bàn tán về phim ''tươi mát'' ngay ngoài chợ, trong khi các cô
vợ vẫn trùm kín khăn âm thầm đi theo.
Lăng xê... thịt chó
Khi World Cup 2002 đang đến gần, người Hàn Quốc liền mở một chiến dịch
quảng cáo rầm rộ về món đặc sản của dân tộc mình : thịt chó, hy vọng chinh
phục được ''gu thưởng thức'' của khách phương Tây. Mới đây, 100 chủ nhân của
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các quán thịt chó hàng đầu Hàn Quốc đã nhóm họp để thành lập một ''hiệp hội
thịt cầy'' và hiệp hội này sẽ chịu trách nhiệm trợ giúp những khán giả hâm mộ
bóng đá phương Tây tới Hàn Quốc làm quen với món khoái khẩu vốn bị người
châu Âu kiêng kỵ. Được biết, để du khách thập phương dễ ''nuốt'' hơn, các quán
thịt chó sẽ nấu món hầm đặc biệt dưới dạng súp để phục vụ trực tiếp tại các khu
vực xung quanh những SVĐ. Nhưng có vẻ chiến dịch ''lăng xê'' này chưa chắc
đã ra ngô ra khoai khi các tổ chức bảo vệ động vật Hàn Quốc phản đối gay gắt.
Mới đây hãng điện thoại KT Corp, dự định sẽ cho hiệp hội thuê trụ sở, đã từ
chối ''tiếp thị thịt chó'' giúp, do số lượng khách hàng phản đối ngày càng gia
tăng. Người phát ngôn của KT Corp tiết lộ rằng tổ chức bảo vệ động vật Seoul
đe dọa cắt toàn bộ hợp đồng điện thoại nếu tập đoàn này ''nối giáo cho giặc''.
Hào Quang
Bạn già
Hai ông bạn già Abe và Sol đang ngồi trên chiếc ghế băng trong công viên vừa
cho chim bồ câu ăn vừa bàn luận về những trận đấu bóng chày như thường ngày
họ vẫn làm. Abe đột ngột hỏi Sol: ''Này Sol, ông có nghĩ là trên thiên đàng có
chơi môn bóng chày không ?'' Sol nghĩ một lúc rồi trả lời: ''Tôi không biết!
Nhưng thôi cứ để trong hai chúng ta nếu ai chết trước thì sẽ về báo lại cho
người kia rằng ở trên thiên đàng có bóng chày hay không nhé ?''. Họ giao kèo
với nhau như thế. Nhưng không may chỉ vài tháng sau Abe qua đời.
Sau đó vài ngày, khi Sol đang ngồi trong công viên cho chim ăn như thường lệ,
bỗng có tiếng thì thầm: ''Sol ơi, Sol!''. Sol hỏi lại: ''Phải ông đấy không Abe?''.
Linh hồn của Abe thì thầm lại: ''Đúng rồi tôi là Abe đây''. Sol hỏi: ''Thế trên
thiên đàng có bóng chày không?'' Abe đáp: ''Tôi đến báo cho anh một tin tốt và
một tin xấu. Tin tốt là trên thiên đàng có bóng chày''. ''Thế còn có tin xấu nào có
thể phá hư được tin tốt ấy chứ?'' Sol thắc mắc. Abe thở dài buồn bã và nói: ''Tin
xấu đó là vào thứ sáu này ông sẽ được xem bóng chày ở trên này''.
Ai điếc hơn ai ?
Một người đàn ông đến phàn nàn với bác sĩ :
 Vợ tôi dạo này hình như thính lực kém nhiều hơn trước. Tôi phải làm gì bây
giờ ?
Bác sĩ chỉ cho ông ta một phương pháp để kiểm tra lại xem có đúng như thế
không :
 Khi vợ anh đang nấu ăn trong bếp anh hãy đứng xa khoảng 5 thước, sau đó hỏi
vợ một câu gì đó nếu vợ anh không trả lời, hãy đến gần hơn hỏi lại cho đến khi
cô ấy nghe thấy thì thôi.
Người đàn ông trở về nhà thấy vợ đang nấu ăn trong bếp. Theo chỉ dẫn của bác
sĩ, ông ta đứng sau lưng vợ 5 thước và hỏi :
 Em đang nấu gì cho bữa tối thế ?
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Không có tiếng trả lời. Ông ta đến gần hơn nữa hỏi lại, nhưng vẫn không có
tiếng trả lời. Lại tiến gần hơn nữa hỏi lại nhưng cũng thấy tiếng đáp lại. Bực tức
ông ta đến ngay sau lưng vợ hỏi :
 Em nấu gì cho bữa tối thế ?
Người vợ quát lên :
 Lần trả lời này là lần thứ tư rồi đấy nhé! Đã bảo là món gà rồi mà cứ hỏi hoài.
Bộ điếc hả?
Nguyễn Đình
Nguyên nhân
Bé Anna : Mẹ ơi con bị đau bụng.
Bà mẹ: Vì con không chịu ăn gì cả. Dạ dày con trống rỗng nên bị đau.
Bé Anna : Bây giờ thì con đã hiểu rồi, vì sao bác Paven lúc nào cũng kêu bị đau
đầu.
Sếchxpia là ai ?
Cô giáo hỏi :
 Ai biết, Sếchxpia là ai ?
Một học sinh giơ tay trả lời :
 Thưa cô, Sếchxpia là người hằng năm vẫn viết kịch cho lớp tám học.
Hai bố con đi tham quan
Bố giảng giải cho con lúc tham quan :
 Con biết không, cách đây hàng triệu năm vùng này là biển cả...
Con :
 Bây giờ thì con đã hiểu, tại sao ở đây thấy đầy rẫy vỏ cá hộp.
Trò trả lời thầy
 Paven, bài làm của em khá, nhưng giống y nguyên bài của Adam. Thế nghĩa là
làm sao ?
 Dạ, thưa thầy, thế nghĩa là bài của Adam cũng khá ạ.
Lê Bá Thự (st và dịch)
Chiếc nón kỳ diệu
Chủ đề : Tháng tư và sĩ tử
Tháng tư, cái nóng mùa hè đã bắt đầu đổ xuống. Nhưng còn có một cái nóng
hơn cả thời tiết : cái nóng của mùa thi đại học đang tới!
Ô chữ của ''Chiếc nón kỳ diệu'' kỳ này đề cập đến chủ đề này. Ai đã từng qua 12
năm cắp sách đến trường đều trải qua giai đoạn này.
ô chữ có 11 chữ cái, tùy ý bạn chọn.
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Xin mời các ''khán giả'' KTX những nụ cười ra tay, thời hạn gửi về ''Chiếc nón
kỳ diệu'' của báo SVVN 10 ngày sau khi báo ra. Có 5 phần thưởng dành cho
người may mắn.
Long Vân
Mượn
SV A có tính hay mượn mõ đồ dùng của SV B. Một hôm, A sang phòng B chơi.
Thấy B có chiếc quần mới, bèn gạ :
 Mày cho tao mượn chiếc quần mới này chiều lên lớp nhé. Quần của tao chưa
kịp giặt!
Hôm khác, A lại sang phòng B. Thấy chiếc xe đạp mới :
 Mày mới tậu xe đẹp quá. Cho tao mượn tối chở nàng đi chơi nhé!
Thấy B có vẻ không vừa ý, A vỗ vai bạn :
 Yên tâm đi, hôm nào sang phòng tao, mày muốn mượn cái gì của tao cũng
được.
Vài ngày sau, B sang phòng A chơi. Vừa thấy B, A đã hồ hởi:
 Mày đấy à ? Vào đây tao giới thiệu : Đây là người yêu của tao.
SV B (thì thầm vào tai A) :
 Người yêu mày xinh lắm. Cho tao mượn tối nay đi chơi nhé.
SV A : (Tái mặt)!!!
Nguyễn Mai Phương
(K3807, ĐH Tài chính  Kế toán Hà Nội)
Đau hơn hoạn
Hôm nay sinh nhật nàng. Chàng đã chuẩn bị một bó hoa hồng 19 bông đỏ
thắm...
Chàng sẽ cho bọn cùng phòng 503 biết tay và đem đến cho nàng sự ngạc nhiên
vì sự ga lăng đột ngột của chàng.
Buổi tối, 8 giờ không kém một giây. Phòng nàng đã đông người. Chàng chơi trò
đến sau để thu hút sự chú ý của mọi người vào bó hoa mà chàng sắp tặng nàng.
Giấu bó hoa sau lưng, chỉnh lại quần áo chàng bước vào hắng giọng:
 Happy... ???
Chưa nói hết câu, ôi thôi, nàng không cười mà mím chặt môi, mắt nàng long
sòng sọc (?).
Chàng giật mình nhìn bó hoa.
Oái!! Không phải là bó hoa mà là bó cuống hoa. Cả phòng nàng cười ầm lên,
còn chàng thì... xỉu!
Các bạn thử đoán xem tại sao bó hoa của chàng lại chỉ còn toàn cuống ?
Trịnh Phương Hằng
(Lớp Bảo tàng 21A  Đại học Văn hóa Hà Nội)
Kỳ tích
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Trong KTX nó được mệnh danh là chàng bẩn. Mùa hè, tuần tắm một lần; còn
mùa đông thì tháng một lần là chuyện thường.
Lười tắm là một chuyện, lười giặt lại là chuyện khác. Một lần, ngồi ngẫm nghĩ,
nó tủm tỉm cười nhớ ra là một thằng bạn cùng phòng có bộ quần áo lót giống
của nó.
Nó chọn mãi mới được ''ngày tốt'' để tắm cùng thằng bạn. Xong, thằng bạn
ngâm bộ quần áo của mình ra một cái thau. Nó cũng ngâm bộ của nó ra cái thau
khác... Thằng bạn vắng mặt một tí, nó đã thoắt đánh tráo hai bộ với nhau, không
ai hay biết gì.
Nó nghiễm nhiên có bộ quần áo khô, sạch và thơm phức. Thằng bạn tức điên vì
không thấy bộ mình giặt đâu. Đến khi ngửi thấy mùi ''lên men'' từ chiếc thau
trong gầm giường, thằng bạn đau khổ đành tốn công một lần nữa. Nó lại tủm
tỉm cười.
Ngô Quý Chung
(Lớp FA9  97, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội) Nụ cười sành điệu
(09:26:00 220302)
Khó xử
Trong rạp chiếu phim, thiếu phụ nói với chàng trai bên cạnh :
 Tôi rất cm n anh vì cứ mỗi lần tôi đưa bánh kẹo cho thằng bé thì anh dỗ dành
nó bằng câu “Cháu ăn đi, không thì chú ăn hết nè!” Nhờ vậy mà nó nín thinh.
Nhưng nay nó khóc trong lúc hết kẹo rồi, vậy phiền anh ra ngoài giùm tôi năm
phút đi.
 Chị nói gì tôi không hiểu ?
 Có gì đâu, tôi sắp sửa cho nó... “ti”!
Quảng cáo có gì hay ?
Hằng ngày, trên truyền hình, chúng ta được xem rất nhiều quảng cáo. Trong
những quảng cáo đó, có những cái rất phi lý và buồn cười. Cứ thử ngẫm mà
xem
Quảng cáo thuốc xịt mũi
Trong một cuộc họp của công ty nọ, khi ông giám đốc vừa cất giọng mở đầu
cuộc họp thì bị hắt xì. Ngay lập tức, một anh nhân viên nhe răng cười (nếu tớ
mà là ông giám đốc tớ sẽ ''sạc'' cho anh ta một bài ngay), và lấy một lọ thuốc xịt
mũi xịt ngay vào mũi mình (chứng tỏ anh ta sợ lây cúm!). Sau phần giới thiệu
thành phần và công dụng thuốc xịt mũi, quay lại phòng họp đã thấy mọi người
túm năm tụm ba mỗi người cầm một lọ thuốc giống của anh kia rồi! Khó hiểu
thật, sao họ lấy đâu ra mà lắm thế nhỉ ? à, thì ra anh chàng kia chính là nhân
viên tiếp thị của thuốc xịt mũi! Ơ, mà không... nhưng... tớ ch hiểu gì cả!
Quảng cáo thuốc giun
Một chị đến hỏi chị hàng xóm: Làm sao trị giun cho con chị ta. Chị kia liền kể
một mạch tác dụng, cách dùng một loại thuốc trị giun mới cho chị kia. Và ngay
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sau đó chị kia “mở máy” qung cáo nốt tác dụng cuối cùng : Trị được c giun
móc, giun kim. A! Bạn thấy chưa ? Cô này thật tinh vi, biết rồi còn gi vờ! Sĩ
thật!
Ngô Thị Ngọc Linh
(Đèo Gai, Minh Tân, Kinh Môn, Hi Dưng)

Quảng cáo
Ở một tờ báo nọ, mục “Làm quen” gần với mục “Qung cáo”. Một ngày kia
người ta đọc được mẩu làm quen sau :
Trần Hữu V, hai by tuổi. Nguyên vật liệu ngoại nhập lắp ráp tại Việt Nam. Chất
lượng âm thanh tuyệt ho. Giá phi chăng, bo hành mười hai tháng. Cần bạn nữ có
ngoại hình khá, công việc ổn định, khách hàng đến trong 3 tháng đầu sẽ có quà
khuyến mại và tham dự xổ số trúng thưởng cao.
Nguyễn Việt Ngọc
(Lớp KTXDB  K41  ĐH Giao thông Vận ti Hà Nội)
Kara ... gà đen
Giã từ dĩ vãng
(Lời dựa theo bài hát ''Giã từ dĩ vãng'')
Cô đơn, cô đơn nỗi đau, thế là em đã xa anh rồi. Sao quên đi những phút giây,
em cùng anh đến bên hàng kem. Em ơi, em ơi có hay, túi tiền anh đã... tiêu hết
rồi, xót xa khi buổi nào em cũng muốn.
Nhưng không, nhưng không có chi, hết tiền anh sẽ đi tạm vay. Vay xong, anh sẽ
đi... đi cùng em đến xem ''xi nê''. Đôi khi anh cũng rất vui  vui vì anh đã hn lũ
bạn rồi. Hãy quên đi tiền vay để được mãi luôn bên em.
Thế rồi, em đã quay lưng và tìm tới gã tiền nhiều. Thế rồi, em đã xa anh, rời xa
anh mãi thật rồi. Hết rồi, anh ôm cay đắng, ôm luôn mộng vỡ có em. Hết rồi, thế
là chẳng còn chi nữa...
Giã từ, những nỗi ưu tư mà xoay cách kiếm nhiều tiền. Giã từ, những nỗi âu lo
mỗi khi cùng em chén kem. Dẫu rằng, tim anh đau nhói khi em ngồi sau xe
“lão” ta. (cũng vì)2 một thời, anh đã quá ga lăng.
Nguyễn Thị Ngọc Thủy
(Lớp Văn  GDCD3, Cao đẳng Sư phạm Hi Dưng)
Giai thoại etvê
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Kiến i ta bo Kiến này !?
S. là một sinh viên Bách khoa. Do phi ở một mình nên hắn ta rất lười nấu ăn. Để
gii quyết cái vấn đề muôn thủa “duy trì sự sống”, hắn ta thực hiện chủ trưng :
Dự trữ, Tiết kiệm và Tận dụng triệt để.
Đầu tuần. Hôm trước khi đi học, hắn ta kho một nồi thịt. Và yên chí rằng từ giờ
đến cuối tuần sẽ không lo về khon thức ăn nữa.
Rồi từ thứ ba trở đi, khi đi học về hắn chỉ việc nấu một bò gạo, luộc ít rau nữa là
đã có một bữa “thịnh soạn” như hắn nghĩ.
Nhưng đến thứ năm thì sự cố xy ra...
Về đến nhà, quá mệt mỏi vì cái nắng hè gay gắt, hắn ngồi phịch xuống ghế
chẳng thiết tha gì nữa. Nghỉ một lúc, do cái dạ dày biểu tình dữ quá, hắn đành
phi đi nấu cm. Và khi đem món ăn “truyền thống” ra thì trời i :
Kiến... kiến và kiến!
Qu thật là họa vô đn chí. Sau một lúc ngẫm nghĩ, cái đầu vốn nhiều ý tưởng
“sáng... gi tạo” của hắn hoạt động. Đầu tiên để cứu vãn tình thế, hắn đổ nước
cho lũ kiến  một loài vô hại nhưng giờ đây thật đáng ghét  nổi lên để vớt ra.
Nhưng vô ích!
Kiến quá nhiều vớt không thể hết được. Cn giận dữ không thể nguôi đã làm hắn
phớt lờ cái khẩu hiệu “Vệ sinh an toàn thực phẩm” mà thành phố đang tuyên
truyền. Hắn lấy đũa đo đều c kiến lẫn thịt và cho lên bếp kho tiếp. Sau đó, bữa
cm lại diễn ra như bình thường.
Sáng hôm sau, thấy không nh hưởng gì đến sức khỏe nên hắn cm thấy vui và bất
giác mỉm cười..
Và giờ đây nếu có một điều ước, hắn ước gì kiến sẽ to như những con gà!
Móng Cái (QGT)
Tiểu phẩm
Bí thư
tự bạch
Tôi là một kẻ ưa phá bĩnh, thích hài hước và bướng bỉnh. Thế mà rút cục tôi lại
là một cán bộ Đoàn chỉn chu, gưng mẫu và nghiêm khắc. Năm thứ nhất chân
ướt chân ráo vào trường, các vị tiền bối đã đề cử tôi vào BCH Đoàn trường rồi
đến Ban thường vụ, sắm cho một cái máy nhắn tin (chiếc máy đã làm tôi suýt
đâm xe vài lần bởi tiếng tít tít). Buổi đầu phỏng vấn thi tuyển cộng tác viên cho
BCH Đoàn trường, tôi hừng hực khí thế xông vào, trong đầu tủ sẵn một bài
hùng biện kinh điển. “Bác” bí thư nhìn tôi nheo mắt cười, hỏi một câu không có
trong “đội hình xuất phát” : “Em có lạnh không ?” “Dạ, cũng hi lạnh” “Em có
thể làm gì để hâm nóng bầu không khí này không ?”. “Dạ, tắt điều hòa đi ạ”.
Tôi tr lời bằng cái giọng ng ngác. C phòng thi dội một tiếng cười ồ xuống cõi
lòng tôi đang tan nát (nhưng vẫn cố gắng vớt vát) : “Anh thấy đấy mọi người
cười rồi!”.
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Mọi người bo tôi làm việc như trâu. Kỳ thực tôi cũng không thích con vật thiếu
răng này lắm (nhưng khổ nỗi không ai ví làm việc chăm như thiên nga). Sáng
xách xe đi chiều tối mới dắt về. Đợt cao điểm họp hành liên miên hết gii bóng
đá, nữ sinh thanh lịch, đến giọng hát hay... Tôi bỏ nhà lên văn phòng trệu trạo
bánh mì và bỏm bẻm bánh bao. Trong gii bóng đá tôi chạy như con thoi, có khi
quãng đường còn dài hơn tất cả các trọng tài cộng lại. Có lần đang tung tăng thì
bị bóng lạc hướng bay vào đầu. Tôi quay một vòng rồi hạ cánh an toàn xuống
đất. Ngày kết thúc gii cũng là ngày tôi bỏ ra 500 đ cho chú hàng cân ở cổng
trường để biết một tin rằng tôi đã sụt đi 2000 g béo tốt. Tối về muộn lại rón rén
mở cửa. Bà chị hắc xì dầu (vốn cũng đã từng làm lớp trưởng) gào lên : “Thôi, từ
chức đi, chị mệt mỏi khi phi mở cửa muộn rồi”. Chị hắc đến mức các anh trong
Đoàn trường phi xuống tận nhà làm sứ gi hòa bình : “Bạn và gia đình thông
cảm...”
Sẽ không có giấy bút nào ghi cho hết những trận cười nghiêng ng trên văn
phòng Đoàn hay những đợt tình nguyện. Có những ngày cười liên khúc nửa
đêm nằm m tôi vẫn còn cười. Ngày chúng tôi rút quân khỏi xã tình nguyện, chia
tay mùa hè đổ lửa, c xã yên tĩnh hẳn. Đứa nào cũng đen nhưng trông rắn rỏi. Sẽ
không ai có thể quên được những ngày ni đây, ni mà đứa nào cũng nhận đó là
quê hưng thứ hai của mình. Ni mà bọn con gái muốn tắm phi quây liếp, nhờ bọn
con trai canh chừng, nhờ bọn trẻ... trông lại các anh. Ni mà buổi chia tay người
dân tiễn đến hàng cây số nước mắt vòng quanh : “Các con bao giờ trở lại ?...”
Tôi đã có một thời cán bộ Đoàn đầy niềm vui, không nuối tiếc. Tôi tự trưởng
thành trong những ngày tháng sống đích thực cho hoạt động Đoàn. Nỗi buồn
cũng có nhưng niềm vui thì vô kể. Sau này khi 80 tuổi tôi sẽ hãnh diện nói với
con cháu rằng : “Bà đã sống hết mình cho tuổi trẻ!”.
Phạm Hằng
Ôm mạng cười

Hàng xóm láng giềng
Bên nào cũng thế
 Này, em làm gì đấy ?  Ông chồng hỏi vợ đang ghé sát tai vào tường
 Nói nhỏ thôi! Em đang nghe nhà bên kia họ nói chuyện gì với nhau.
 Thế họ nói gì ?
 Họ đang nói với nhau “Khẽ thôi! Để nghe xem bên nhà kia họ đang nói
chuyện gì!”
ích kỷ
Bà Jackson phàn nàn với bà bạn :
 Mấy người hàng xóm ở chỗ tôi thật ích kỉ! Đêm nào thằng Jimmy nhà tôi học
bài họ cũng sang quấy rối!
 Thế cháu Jimmy nhà bà học gì ?  Bà bạn hỏi
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 à, nó học đánh trống!
Nguyên nhân
Ông Brown hỏi ông bạn Franklin của mình :
 Tôi nghe nói ông sắp g cô con gái Janet của ông cho con trai nhà lão Geogre
hàng xóm ?
 Vâng!
 Thế sao ông bo với tôi là ông ghét lão ta lắm mà ?
 Thì thế tôi mới g con Janet nhà tôi cho con trai của lão!
Đang ghen
 Sao mấy hôm nay vợ cậu mặt mày bí xị thế ?
 à, cô ấy đang ghen!
 Ghen cậu với cô nào à ?
 Không! Cô ấy ghen với bà Betty hàng xóm vì bà ấy mới mua một cái váy
giống hệt của cô ấy!
Lê Hoàng Hiệp
(Tổ 7 khối 14, P. Bến Thủy, TP. Vinh)

Sành Điệu đi máy bay
Chiếc máy bay vừa cất cánh thì một cô nàng Sành Điệu đi lại cuối máy bay hỏi
nữ tiếp viên :
 Cô làm ơn chỉ cho tôi, buồng vệ sinh nữ ở đâu ?
Nữ tiếp viên đáp : Thưa cô, nó nằm ở bên phải đầu đằng kia máy bay, phía
trước ấy.
Nhưng cô nàng Sành Điệu đã đi quá xa, tới tận đầu máy bay, mở cửa buồng ra,
rồi lại vội vàng đóng lại, đi về chỗ cô tiếp viên. Nữ tiếp viên hỏi :
 Cô không tìm thấy nó ở đâu ư ?
 Có chứ, nhưng trong đó lại có bốn người đàn ông đang ngồi xem tivi.
Trần Đình Trung
(12A13, THPT Hồng Quang, Hải Dương)
Trứng gì ?
Ngọc sang kể với Lan nghe tin vui chị mình sinh đôi.
Lan reo lên : Thật tuyệt ! Sinh đôi một trai, một gái là tình trạng thụ thai một lúc
hai trứng.
Sành Điệu mới đi chơi về vội vàng chạy vào hỏi :
 Chị ơi, thế trứng đã luộc chưa ạ ?
Trần Vân Anh
(Nhà thuốc 38, đường Cầu Giấy, Q.Cầu Giấy, Từ Liêm, HN)
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Thông minh
Một nàng Sành Điệu đọc nhiều sách và luôn tự cho là mình thông minh. Một
người không tin mới hỏi:
 Nếu cô bị ngã xuống một cái hố sâu, cô sẽ làm thế nào để thoát ra khỏi đó ?
Nhớ tới chuyện Trạng Hiền thuở nhỏ, Sành Điệu tự tin đáp ngay :
 Thật đơn giản ! Tôi sẽ nhờ người đổ đầy nước vào cái hố. Tôi sẽ nổi lên.
!!!
Phương Thảo (415 Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm, HN)
Sành điệu dự thi
Người dẫn chương trình :  Chỉ còn một chữ nữa thôi, bạn muốn quay tiếp hay
đọc ngay ?
Sành Điệu :  Quay tiếp... Tôi đoán là chữ W.
Người dẫn chương trình :
 ''Đây là ô chữ tiếng Việt nên không có chữ W!'' (Cả trường quay S9 rộ lên
cười)
Ngô Thu Nga
(17 Quán Thánh, Hà Nội)
Ca... rao
Lo
Tháng Giêng ăn Tết ở nhà
Tháng hai gói bọc tiền ta lên trường
Tháng ba hội ngộ đồng hương
Dự đoán bóng đá dọn đường tháng tư
Tháng năm World Cup vang trời
Bước vào tháng sáu sục sôi đua tài
Tháng bảy trẩy hội ''phong bao''
Nghỉ hè tháng tám điểm cao ngất trời
Tựu trường tháng chín thảnh thơi
Tháng mười Olympic ấm thời mùa đông
Một chạp trốn nợ chạy rông
''U'' rình ký túc, ''u'' lồng, ''u'' la
Một năm sao lắm thứ lo
Vì ta lo quá nên bò trắng răng
Ngô Thu Nga
(17 Quán Thánh, Hà Nội)
104 | Chuyện Vui MTC Gởi Ra Trong Quí 3 Năm 2003

Đĩa bay
Một nhóm phóng viên đài FBC (Đài truyền hình nổi tiếng của Mỹ) đến Texas
để tìm hiểu về sự kiện xuất hiện đĩa bay. Họ gõ cửa một nhà. Sau một hồi hỏi
han, người chủ nhà bắt đầu nói :
 Nếu các anh đến để tìm hiểu về đĩa bay thì nên đợi đến lúc 12h đêm. Hầu như
ngày nào cũng có.
Người phóng viên ngạc nhiên hỏi :
 Nhiều vậy sao ? ở đâu vậy thưa ông ?
Người đàn ông chỉ tay về phía cuối đường :
 Đó, nhà thằng Jack nát rượu. Tối nào nó cũng đập cửa lúc nửa đêm. Mà lúc
đó thì vợ nó đang ngủ. Khi bà ấy dậy thì... đĩa bay đầy trời.
Phóng viên : ... ?
Mike
(39 Giáp Bát, Hà Nội)
Welcome
Cô giáo Ngoại ngữ kể chuyện vui cho lớp :
 ở Thượng Hải, các cô gái mặc áo dài. Người tây gọi áo sẻ trước là Welcome.
Xẻ sau là ''Follow me''. Xẻ hai bên là ''Come on and Never stop''.
Chợt có tiếng nói vọng lên :
Thưa cô ! Thế xẻ trên và dưới là gì ?
Cô :...
Mike
Mưa phi ''tình''
Hùng đang thực hiện chiến dịch ''Trồng cây si'' ở nhà cô bạn gái cùng lớp tên
Mai.
Tối thứ bảy đẹp trời. Hùng ăn mặc thật ''kẻng'' và không quên luồn một bông
hồng đỏ vào trong áo. Hùng dự định khi nói chuyện với Mai sẽ đưa tặng nàng
để làm nàng bất ngờ.
Hùng đến cổng nhà Mai lắng tai nghe ngóng, thấy trong nhà nhạc bật nhộn
nhịp, đoán chắc đây là một cơ hội tốt. Chàng hăm hở tiến vào, vừa bước tới
ngưỡng cửa, Hùng đã nghe giọng bố Mai trong nhà vọng ra nghe gãy gọn : 
Bước !
Chàng hoảng hốt, tưởng bố nàng quát mình vội vàng rút lui. Đi được vài
bước, Hùng lại nghe giọng bố Mai vang lên :  Bước... Bước trong chiều mưa.
Đi về bước chân lẻ loi.
Chàng định thần : Thì ra bố nàng đang hát karaoke chứ không phải quát mình.
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Thật hú hồn ... !
Man giải
Hôm đấy là ngày sinh nhật Thịnh. Sau khi cả bọn đã ăn uống xong xuôi. Phong,
Tuấn, Long cùng ngồi bàn chuyện ''thời sự trong lớp''.
Phong mặc dù nói ngọng nhưng vẫn cao hứng thuyết :
 Sắp tới sẽ thi môn Văn học thế giới, đây là môn học bao quát rộng, cô giáo lại
nghiêm khắc. Quả là một vấn đề man giải.
Nghe thấy Phong nói thế Tuấn độp ngay :
 Trong từ điển tiếng Việt tao mới chỉ biết đến từ nan giải chứ chưa nghe đến
man giải bao giờ?
Long hài hước nhất hội giải thích :
 Thằng Phong dùng từ ghép Anh  Việt. Chữ đầu tiên là tiếng Anh, chữ thứ hai
là tiếng Việt.
Phong và Tuấn ngơ ngác nhìn nhau. Long lại tiếp : ''Man'' tiếng Anh nghĩa là
''người đàn ông''
Vừa lúc đó Bình ngủ dậy, mắt nhắm mắt mở bước ra nhà tắm.
Phong cất giọng hỏi Bình :
 Đi đâu đấy ?
Long tỉnh bơ nói tiếp :
 Đi man giải chứ còn đi đâu nữa !
Cả bọn cùng ôm bụng cười, còn Bình thì ngơ ngác chẳng hiểu sự thể ra sao...
Lê Thị Hương Lựu (K32A Thông tin  Thư viện, ĐH Văn hóa Hà Nội)
Đề nghị ngớ ngẩn
H. ''bồ kết'' X. đã hơn một năm, nhưng vì có tính camơrun, nên vẫn chưa thể
tiếp cận được nàng để bày tỏ nỗi niềm. Hôm nay X. bị cảm cúm, ho liên tục.
Thấy đây là cơ hội tốt, chàng H. liền tiến đén gần X :
 Em bị cúm à ?
 Vâng, hôm qua em đi mưa, nên... hụ... hụ...
 Anh có một đề nghị nhỏ với em.
 Dạ, anh cứ nói, hụ... hụ...
 Anh muốn ho thay em được không ?
Nàng X. ho luôn một hồi rồi cười bò ra bàn, mặc bộ mặt tẽn tò của H.
Trò đùa nên nghĩa
Năm thứ hai T. rời ký túc xá ra ngoài trọ. Vốn quen nghịch ở KTX, nên khi ra
ngoài chàng ta ngứa ngáy tay chân liên tục. Tối thứ bảy, T. và S. cùng phòng đi
bẫy chuột (được cái ở ngoài chuột dạn và nhiều vô kể). Nửa đêm được một chú,
nhốt lại. Sáng chủ nhật chàng T. đi thăm dò địa bàn. Giữa trưa hai tên buộc
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chuột vào dây và thả qua lỗ thông gió phòng vệ sinh của nhà trước, nơi có ba cô
nàng ở. Một lát, có tiếng hét ầm ĩ, đột nhiên dây đứt. Hai phút sau. Một cô nàng
tóc ngắn, có giọng khàn khàn kiểu Phương Thanh xách chú chuột sang :
 Anh gì ơi ? Em trả anh con chuột !
Nàng buộc nó vào cửa sổ phòng đầu, rồi biến. Cả dãy được phen cười nghiêng
ngả. T. và S. cay cú bàn nhau phương án trả thù. Chiều, hai tên đi lùng mua
được một chiếc lục lạc rồi buộc vào đuôi chuột. Đúng 10h30, phòng vệ sinh
nhà trước bật sáng, chàng T. đang luồn dây thả chú chuột vào, thì giọng khàn
khàn hét lên :
 Trời ơi ! Bất lịch sự quá ! Có việc... cũng không cho !
T. giật mình buông tay, tiếng chít... chít... và tiếng lục lạc pha vào nhau rồi :
Bộp! Mọi âm thanh vụt tắt.
Nàng lại sang gặp T. với túi ni lông đựng xác chuột. S. lẩn sang phòng khác, T.
chết đứng như Từ Hải... Nàng lại ra về.
Hôm sau chàng T. biết được nàng học cùng trường, cùng khóa, khác lớp. Vài
buổi sau chàng cũng phân tâm để rồi bây giờ thì... love... kiss... kiss !
QGT
Chí lí
Hai sinh viên nữ tâm sự với nhau :  Tớ mơ ước lấy được một người chồng vừa
thông minh vừa hài hước.
 Còn tớ ước gì lấy được người chồng mà mình càng già người ta càng quan tâm
đến mình hơn.
 Nếu vậy tớ khuyên cậu nên lấy chồng làm nghề...
 Nghề gì ?
 Khảo cổ học!
Không hiểu
 Tôi không hiểu ông học hành kiểu gì mà một quyển vở ông viết tới bốn, năm
môn. Hết văn lại sử, hết sử lại địa, hết...
 Bà đúng là chẳng hiểu gì cả! Bà thử nhìn ngoài bìa vở xem cơ sở sản xuất họ
ghi cái gì !
 Họ ghi cái gì ?
 Sổ tổng hợp!
 ừ nhỉ !!!
Nguyễn Thúy Quỳnh
(Thái Nguyên)
Theo sở thích
 Mình rất thích cô ta nhưng mình không biết làm thế nào để tỏ tình. Cậu có
cách nào giúp mình với.
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 Khó gì điều đó, cậu xem cô ta thích cái gì thì cậu lấy cái đó để đưa đến cho cô
ta.
 Cô ta chỉ thích chó thôi.
 Vậy nếu gặp cô ta thì cậu ''gâu gâu'' lên vài tiếng.
Trần Dĩ Hạ
(Phòng 406 Nhà C6 Nghĩa Tân, Hà Nội)
Con gái nặng hay nhẹ
Trong sinh học, con gái kí hiệu là +
Trong ngoại ngữ, + viết ngoáy thành of (của)
Trong tin học, của đánh máy thành cuar
Trong hóa học, cuar là ký hiệu của đồng và argon mà các bạn biết rồi đấy đồng
và argon chỉ nặng có 144 đvC (quá nhẹ phải không). Vậy con gái rất nhẹ, không
khéo lại có thể bay bổng được đấy.
Chú ý: những bạn gái nào không dám đứng lên bàn cân thì nên đọc bài này mỗi
ngày một lần nhé. Xin cảm ơn.
Trai Hai Phong
(K37 E3, ĐH Thương Mại, Hà Nội)
Thế còn khá
Hai giáo viên gặp nhau.
 Học trò bây giờ thật tệ, mình giảng đến đâu chúng kêu không hiểu đến đấy.
 Thế còn khá.
 ???
 Tôi còn tức hơn cơ, lúc giảng nhìn đứa nào cũng gật gù, khi giảng xong hỏi lại
cả lớp đều lắc đầu như cuội.
Cả hai cùng thở dài...
Mèo con
Bình đẳng
Hai sinh viên trò chuyện
 Giữa thầy và trò bây giờ bình đẳng ghê mày ha ?
 Bình đẳng ?
 Thế mày không thấy à ! Thầy nói mình ghi, mình nói thầy ghi...
 Thầy ghi
 ừ! Sổ đầu bài!
 ừ ha!
Mèo con
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KTX những nụ cười
(03:44:00 160102)
 Tao lo quá mày ơi.
 Có chuyện gì vậy ?
 Sếp bảo tao tìm cho sếp một cô thư ký.
 Trẻ đẹp có bằng vi tính, tốt nghiệp đại học chứ gì ?
 Ðã thế thì dễ. Ðằng này.. Vừa trẻ đẹp, vừa có thân hình gợi cảm, không có một
vết sẹo trên người...
 Thế thì đi với tao nhất định sẽ chọn được
 ở đâu vậy ?
 Bãi tắm.
*
 Con gái mình đi lấy chồng coi như nhà ta trút đi một gánh nặng, lẽ ra bà phải
vui lên chứ, sao cứ buồn vậy ?
 Nhưng mình trút gánh nặng cho người khác, liệu có “dã man” quá không ông
?
 Thì cũng như hồi xưa tôi lấy bà về đó thôi.
*
Chàng trai với nét mặt lo âu đang khai bệnh cùng bác sĩ tâm lý trị liệu :
 Thưa bác sĩ, bệnh của em là luôn luôn mơ thấy mình bị bỏ rơi, nỗi cô đơn cứ
triền miên ám ảnh...
 Thế cậu không bao giờ mơ thấy con gái à ?
 Có chứ, nhưng đâu có làm ăn cái gì được.
 Sao vậy ?
 Vì trong giấc mơ em là đàn bà mới chết chớ !
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*
 Chú ý nghe thầy giảng bài kìa.
 ừ.
 Chớ mày đang làm gì vậy ?
 Viết thư cho “bồ”.
 Ô cái thằng này. Ðang giờ học mà làm việc riêng. Dẹp đi, đưa tờ giấy đó cho
tao.
 Cậu làm gì ?
 Chơi “ca rô” đi.
Trần Thị Hòa (HT số 7, Bưu điện Phong Thử, tỉnh Quảng Nam)

Cơ may cho những chàng xấu xí
Có những anh chàng điển trai, ngay từ cái nhìn đầu tiên, đã thu hút tình cảm của
các cô gái. ở một số loài vật cũng vậy. Nhưng nếu tất cả phái đẹp đều say đắm
những kẻ quyến rũ, thì chỉ trong một vài thế hệ nữa những cháu trai của chúng
ta sẽ có vẻ bề ngoài giống với thần Apôlông. Thế nhưng sự đào thải đã không
xảy ra. Rob Brooks, thuộc trường đại học New South Wales (ôxtrâylia), đã
nghiên cứu sự lựa chọn của những cô cá sóc (một loài cá cảnh). ở loài cá bé nhỏ
này, chú cá sóc nào có những đốm vàng sặc sỡ trên cơ thể và có một chiếc lưỡi
lớn, sẽ thu hút được các cô nàng. Tuy nhiên, tính đa dạng của loài vật này vẫn
được duy trì nhờ vào một vài cô cá sóc lại chỉ thích bạn tình có những đốm đen
trên lưng. Kết luận : Trong tự nhiên, sở thích cũng không hoàn toàn giống nhau.
Một cơ may cho những chàng xấu xí.
Cắm trại công nghệ cao
Làm run sợ những ông chủ tin học, những hacker đã thức dậy... Tháng 8 năm
qua, 3.000 tin tặc đã có mặt trong đợt cắm trại của trường đại học Enschede tại
Anh, để tham dự “Hacker tự do”  một lễ hội lớn dành cho những kẻ say mê tin
học. Ngồi bên cạnh những chai Jolt, một loại sođa giàu cafein, say sưa với công
nghệ cao, họ đã trải qua ba ngày dưới mái lều tạm để trao đổi kỹ thuật và các
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hiểu biết tin học. Một khối lượng lớn những ý tưởng “kinh dị” trong tin học đã
ra đời tại đây !
Q. H.

Nhật ký của Chổm mới ra trường
Ngày...... tháng........ năm.......
Mười bộ hồ sơ vị chi là hơn 200.000 đ, nộp chín bộ còn một bộ nộp vào đâu đây
? à, đi đăng báo vậy.
Ngày...... tháng...... năm.....
Con số 13 quả là con số không may mắn, 13 cuộc phỏng vấn trật hết cả 13.
Người ở đâu ra mà đi xin việc nhiều thế. Họ nói tiếng Anh, tiếng Pháp cứ như
gió ấy, chả trách mình bị rớt.
Ngày...... tháng...... năm.....
Thi công chức phải cố lên mới được, nhưng lệ phí tới 250.000 đ cho hai vòng
thi, moi ở ngân hàng nào bây giờ ?
Ngày...... tháng...... năm.....
Ba tháng kể từ khi tốt nghiệp xong mà vẫn long đong. 13 cuộc phỏng vấn, 4
cuộc thi mà thất nghiệp vẫn hoàn thất nghiệp. Thế là đến hạn về cưới vợ cho
thầy u có cháu bế rồi Chổm ơi !
Ngày...... tháng...... năm.....
Ngày nào cũng như ngày nào, sáng 5 giờ dậy bơm nước, xách nước, tưới cây. 6
giờ giặt đồ cho cả nhà, 7 giờ chuẩn bị bữa sáng cho thầy u và các em. 8 đến 10
giờ đi cuốc cỏ, 10 giờ chuẩn bị ăn cơm trưa bao luôn đi chợ. 12 giờ nghỉ trưa,
13 giờ đi vào rừng lấy củi, 16 giờ về bơm nước, xách nước, tưới cây, nấu ăn,
tắm rửa. 19 giờ coi em học bài, đúng 21 giờ đi ngủ. Ðó là mệnh mệnh của thầy
u.
Ngày...... tháng...... năm.....
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Chổm ơi là Chổm, ngày xưa còn học không biết cố gắng lên để bây giờ mấy
thằng em cứ bảo: “Anh Chổm ơi, ở nhà cuốc cỏ, giặt đồ giúp mẹ, mẹ cưới vợ
cho”.
Chổm tôi đặt bút vào tim mình quyết sẽ viết tiếp, các bạn chờ đấy.
Photocopy:
Võ Văn Dương
(B12 Khu Quân Cảng Ngô Tất Tố  Phường 22 Quận Bình Thạch  Tp. HCM)

Chúng em muốn đi chùa Thầy
Hà Nội 1.1.2002
Kính gửi : Bộ...
đồng kính gửi : Các thầy chấm thi ÐHDL Ðông Ðô kỳ tuyển sinh
2001
Em tự giới thiệu em là X, thay mặt tất cả SV nhờ “phao” (và sự “nhân từ” của
các quý giám thị) mà lọt được vào đại học. Càng học, chúng em càng thấy đuối
sức, không nắm được bài vở, chắc chắn sẽ bị rơi rụng dần nếu không được các
thầy thương tiền, í quên, thương tình cõng qua đợt thi học kỳ đang đến gần.
Qua báo chí, chúng em vui mừng khôn xiết được biết, Ðoàn kiểm tra của Bộ
chấm lại các bài thi vào ÐHDL Ðông Ðô thì 80% số bài được nâng điểm, thậm
chí có bài được nâng lên 18 điểm lận ! Hoan hô các thầy, cứu tinh của những thí
sinh không đủ tiêu chuẩn kiến thức là chúng em đây! Chúng em càng vui mừng
khi thấy các vị giám khảo đạo (không) cao, đức (không) trọng này gồm những
60 giáo sư, tiến sĩ !!!
Cảm ơn các thầy đã thị phạm cho chúng em một bài học là : sự trung thực có
thể quy ra thóc được, mà mua cũng dễ như mua đồ siđa vậy thôi.
Cảm thông với nhau đến thế, chúng em mạnh dạn đề nghị :
1. Với Bộ : Xin công bố danh sách các thầy này, kèm chức danh, học vị (nếu là
dởm chúng em cũng cho qua luôn, thông cảm lắm lắm !), địa chỉ (cả cổng trước
và cổng sau), số phôn... để chúng em biết mà tìm đến, xin hứa không quên mang
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theo những sản phẩm “cây nhà lá vườn” hoặc tiền mặt “nhà in được” í mà ! Ðã
đi chùa Thầy phải biết chùa nào “thiêng” chứ ạ, kẻo lại lạc vào phủ Khai Phong
gặp những Bao Công mặt sắt đen sì, chạy mất cả giày tây để khỏi bị “cẩu đầu
trảm”.
2. Với các Thầy : Chắc lần này không phải lần đầu các thầy tỏ lòng nhân đạo có
điều kiện, mà cũng chẳng phải lần cuối (các cụ bảo “ngủ ngày quen mặt, ăn vặt
mà chưa chắc đã vặt  quen mồm”) nếu như các thầy vẫn đứng trên bục rao
giảng luân lý cho chúng em. Mong các thầy phôtôcôpi cho chúng em biểu giá
cụ thể, chứ cứ úp úp mở mở chúng em chẳng biết mỗi thầy đặt giá món hàng
trung thực của mình là bao nhiêu, vì chúng em không quen mặc cả. Nếu không,
đứa mua rẻ, đứa mua đắt, đứa phá giá thị trường, gây mất đoàn kết nội bộ, tội
chúng em lắm.
Mong Bộ và các thầy trả lời cho chúng em gấp gấp ! Thi học kỳ đã đến rồi.
Chúc các thầy khỏe và “thương” chúng em nhiều hơn nữa.
X.
(Bồ Tèo ghi hộ)

Triết lý người giàu
Một tỉ phú Mỹ đến nghỉ ở bãi biển Florida. Ông ta thuê trọn toàn bộ khách sạn
để không ai làm phiền. Buổi sáng, ông mặc bộ đồ tắm mới nhất và đi ra bãi tắm.
Vừa thò chân xuống biển, ông đã kêu lên, gọi thư ký :
 John đâu, nước sáng nay hơi lạnh.
Thư ký liền nhấc máy điện thoại. Ngay lập tức những thùng nước ấm được chở
đến và đổ xuống vịnh. Nhà tỉ phú bắt đầu tắm.
Hai mươi phút sau, ông nằm phơi mình trên bãi cát. Chợt ông ta nhìn thấy một
con kiến nhỏ bò lại gần. Ông ta lại gọi :
 Thư ký đâu ? Có một con kiến trên bãi tắm !
Thư ký liền gọi điện thoại. Một đoàn máy bay trực thăng xuất hiện, quạt bay
chú kiến đi đằng nào mất và nhà tỉ phú nằm trên cát phơi nắng.
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Nhưng sau đó ông ta lại cảm thấy không thích và ra hiệu gọi thư ký tới :
 Anh thấy không,  tỉ phú nói  Bầu trời thì quá xanh, quá trong. Cần phải tạo ra
dù một đám mây để thi vị hơn.
Vài phút sau một đoàn thủy phi cơ đến. Và chúng làm ra trên bầu trời một đám
mây nhân tạo.
Bây giờ nhà tỉ phú hài lòng, nằm trên bãi biển, hai tay khoanh trước ngực, nhìn
biển trong xanh, bầu trời đẹp tuyệt vời và khoan khoái nói :
 Thiên nhiên đẹp thế này mà không hưởng thụ, tại sao có một số người cứ thích
sống vì tiền nhỉ? Tiền để làm gì mới được cơ chứ?
Ðối đáp
Một nhà văn đi thực tế. Trong một hội nghị chăn nuôi, nhà văn hói đầu ngồi
cạnh một chị nuôi cừu. Chị ta mặc váy để lộ hai bắp đùi thật khêu gợi. Nhân lúc
mọi người không để ý nhà văn liền đặt tay lên đùi chị vừa xoa vừa nói :  Năm
nay được mùa, chắc cừu chỗ chị béo lắm phải không ?
Chị kia cũng không vừa liền đưa tay lên xoa cái đầu hói của nhà văn và nói
Tỏ tình
(05:55:00 150102)
Chuyện thứ nhất
Tôi có một đứa bạn thân. Hôm đó, nó gọi điện đến nhà tôi lắp bắp :
 Linh à, hắn... hắn... đang tỏ tình với tao.
 Thế mày gọi điện cho tao làm gì ?  Tôi sốt ruột.
 Lúc chiều, hắn rủ tao lên Hồ Tây chơi, tao đồng ý đi liền. Nhưng rồi, hắn đề
cập đến vấn đề đó thì... (giọng nó đã run run).
 Thì sao ?
 Tao bảo hắn đợi tao một chút để tao hỏi ý kiến mày. Sau đó, tao mặc hắn ngồi
trong quán nước rồi chạy vù ra đây gọi cho mày luôn.
 Trời ạ, tôi hét toáng lên bên đầu dây, tao chưa từng thấy một con bé nào ngốc
nghếch như mày...
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Ngày hôm sau, tôi gặp hắn (cái “thằng bé” tỏ tình với đứa bạn tôi). Hắn nhìn
tôi cằn nhằn :
 Chắc bà biết hết rồi hả ? Bạn bà cho tôi “leo cây” rồi đó. Ai đời vào chính cái
giờ phút quan trọng ấy lại đi hỏi ý kiến bạn bao giờ.
Tôi cười ngất trước vẻ mặt thành thật nhưng đáng thương của hắn. Thôi thì phải
làm lại từ đầu, ai bảo đứa bạn tôi nó... nhát làm chi.

Chuyện thứ hai
Chàng và nàng học chung một lớp. Chàng hiền lành còn nàng nghịch ngợm. Cả
lớp đã ngầm biết chàng thích nàng từ rất lâu rồi nhưng vì nhút nhát nên chưa
dám nói, còn nàng thì cũng có vẻ hơi ... thinh thích chàng nhưng vì là phận gái,
chẳng nhẽ...
Hôm đó, đứa bạn thân của nàng rủ rỉ bên tai :
 Hạnh à, hình như thằng Hùng nó thích mày đấy. Bọn con trai trong lớp cũng
bảo nó hỏi thăm về mày luôn.
Nàng nhoẻn miệng cười tinh nghịch : “Thì cứ chờ xem”.
Giờ vào lớp, vừa thấy cái dáng cao nghều của chàng bước vào, nàng chạy vội ra
hỏi : “Hùng ơi, cái Thảo nó bảo cậu... thích tớ. Phải vậy không ?”.
Thoáng chút bất ngờ và ngạc nhiên, chàng cũng sung sướng thốt lên được một
lời vàng ngọc : “Thì coi như là đúng, Hạnh nhé”.
Và từ hôm đó, họ công khai luôn tình yêu của mình. Hỏi các bạn gái, có bạn nào
đủ dũng cảm như cô bạn này không ?
Chuyện thứ ba
Họ là bạn thân, học chung một lớp. Bên họ còn có thêm ba người bạn nữa. Tất
cả kết nghĩa với nhau thành một gia đình. Trong năm thành viên ấy, nàng được
gọi là chị cả, còn chàng đứng tận thứ tư. Họ vẫn thường gọi nhau là chị, là em.
Trong gia đình họ có một bài hát truyền thống được phỏng theo bài “Cả nhà
thương nhau”. Tôi còn nhớ hai câu thế này :
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 “Cả nhà ta chỉ thương nhau thôi
Xa là nhớ, gần nhau là cười...”.
(Hơi khác một chút so với bản gốc : Cả nhà ta cùng thương yêu nhau).
Trong gia đình đó, chị Hai và cậu em Tư là thân nhau nhất, có chuyện cần tư
vấn về tình yêu là “cậu bé” lại hỏi xin ý kiến người chị. Nào là hôm nay cô ấy
giận, cô ấy hờn, chị bảo em phải làm sao ?
Bà chị Hai trở thành “bà cố vấn” lúc nào không biết, hình như những chuyện
tình yêu của “cậu bé” đều được tâm sự hết với người chị này. Rồi cho đến một
hôm, “cậu bé” tự nhiên cảm thấy khó chịu khi xung quanh bà chị của mình có
rất nhiều “vệ tinh” đeo bám. Cũng chẳng biết từ khi nào nữa, họ không gọi
nhau là chị, là em mà xưng hô cậu tớ, rồi xưng tên và cuối cùng là anh, là em
lúc nào chả hay. Rồi thời gian trôi mau, bạn bè cũng chẳng còn bất ngờ khi
nhận được thiệp hồng của họ. Cái gia đình nhỏ năm nào cùng bài hát truyền
thống đó giờ chỉ còn là kỷ niệm...
Ðó là những câu chuyện hoàn toàn có thật mà tôi vừa kể cho các bạn trên trang
báo hôm nay. Tình yêu cũng có muôn hình muôn vẻ, và không phải cuộc tình
nào cũng là buồn, là nhạt nhẽo, phải không bạn ?
Phương Linh

Không công hiệu

Nhân viên điều tra thị trường: Xin cô cho biết, loại kem làm trắng da của hãng
X mà cô đang dùng có công hiệu không ạ?
Sành Điệu: Tôi vẫn chưa thấy có công hiệu gì cả.
Nhân viên điều tra: Thế cô đã dùng mấy hộp rồi ạ?
Sành Điệu: Đấy anh xem, loại kem này tôi đã... ăn đến hộp thứ ba rồi mà có
thấy da trắng lên đâu.
Nhân viên điều tra suýt ngất.
Tú Anh
Một phút dành cho quảng cáo
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Trung tâm khám chữa các bệnh về mắt chúng tôi xin trân trọng thông báo: Hiện
nay, với các phương tiện kỹ thuật hiện đại, tiên tiến cùng với đội ngũ các bác sỹ
dày dạn kinh nghiệm, trung tâm chúng tôi đã ứng dụng thành công phương pháp
mổ mắt để chữa các bệnh cận, viễn thị. Đến với trung tâm, các bạn đang từ một
người phải đeo kính sẽ không cần phải đeo kính. Đặc biệt nhân dịp đầu xuân
năm mới, trung tâm có một chương trình khuyến mại đặc biệt dành cho học
sinh, sinh viên: Chỉ cần mổ 2 mắt. Các bạn sẽ được khuyến mại thêm 1 mắt.
Hãy nhanh chân lên, chương trình chỉ kéo dài từ nay đến tháng 3/2002. Rất hân
hạnh được phục vụ quý khách.
Thầy lang Bờm Tôi vẫn còn may...(Sưu tầm)
Chuyện kể về một người đàn ông nọ, không may bị tai nạn mà bị thương tật mất
một tay. Từ lúc ấy, người đàn ông nọ vô cùng mặc cảm vì sự không may của
mình, luôn than thân trách phận vì phận mình đen đủi, trời không thương lấy
mình, luôn gặp khó khăn khi cần phải làm việc gì đó...v...v.... Lời ca thán của
anh đến tai bạn bè cũng không thể làm anh thay đổi khi bạn bè khuyên nhủ.
Anh buồn chán và thầm nghĩ, chẳng ai có thể giúp anh thoát khỏi tình trạng này
ngoài anh, nhưng anh lại chọn cách tự vẫn thay vì suy nghĩ được lối ra.
Thế rồi, một chiều nọ, anh quyết định kết liễu cuộc đời mình để khỏi buồn chán
cho số phận của mình  người bất hạnh nhất thế gian  anh tìm được một sân
thượng cao và chuẩn bị đưa chân...ra. Rồi thì anh lại thấy cách mình không xa,
có một anh bạn bị cụt cả hai tay, đang say sưa nhảy, nhảy mãi mà không hề biết
đến sự có mặt của anh.
Anh rụt chân lại, suy nghĩ, quái lạ  mình như thế này đã là buồn lắm rồi, tuyệt
vọng lắm rồi, vậy mà lão ta bị gấp đôi mình, thế mà vẫn vui, vẫn nhảy, ta phải
hỏi cho ra nhẽ, rồi có nhảy vẫn chưa muộn.
"Này anh kia" anh hỏi. "tôi thì buồn đến thối ruột vì bệnh tật của mình. Còn
anh sao lại vui đến vậy."
Anh kia tức giận trả lời "Vui sướng nỗi gì, Có con kiến chui vào quần tôi cắn
mà tôi có cách nào bắt nó ra đâu, chẳng phải nhảy là cách tốt nhất sao. Anh còn
sướng hơn tôi bội phần".
Anh này nghe xong lặng lẽ rời sân thượng...
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(Lời bàn: hãy cảm thấy hạnh phúc với những gì mà mình đang có)

2. Cơ hội vẫn còn... (truyện ngụ ngôn Đông phương Sưu tầm)
Truyện kể về một chú lạc đà bất hạnh, chẳng may đi lạc vào một sa mạc hoang
sơ ít người qua lại. Một buổi tối kia chú bị té vào một cái giếng khô gữia sa mạc
mà không có cách nào lên được, chú cố kêu gào bằng chút tiếng kêu nhỏ nhoi
của mình hy vọng đánh động được ai đó có thể giúp chú ra khỏi giếng sâu.
Tiếng kêu ngày một cạn dần mà tiếng đáp hầu như vô vọng. Bất chợt có một
đoàn buôn băng qua sa mạc và vô tình lại dựng lều nghỉ chân qua đêm gần chỗ
cái giếng.
Nghe tiếng động chú lạc đà cố gắng gào thét to hơn, to hơn đến gần kiệt sức, rồi
những người nghỉ đêm cũng nghe, nhưng không ai màng gì đến vì họ đã quá
mệt mỏi cả ngày. Nhưng rồi vì sự quấy rầy không thể ngủ yên được, họ đành
phải thức giấc để tìm cho ra tiếng kêu.
Họ tìm ra được cái giếng nơi chú lạc đà kia đang nằm bên dưới, như hình như
chẳng ai có ý định giúp chú, họ chỉ muốn cho đêm khuy yên lặng để họ có thể
ngủ lấy sức cho chặng đường cả ngày may. Họ quyết định cùng nhau lấp giếng.
Thế là người xúc, người xiểng cùng nhau đổ cát vào giếng để dập tan đi tiếng
kêu.
Đến lúc này, chú lạc đà mới nghĩ: "Hãy tự cứu mình bằng tất cả những gì mình
có". Cố gắng chống chọi trên đôi chân yếu ớt của mình, với mỗi xẻng cát đổ
xuống lấp mình, chú lạc đà đã cố gắng nghiêng lưng né đi những trận đòn cát
ấy, để cát ấy tiếp tục đổ xuống chân và mình có thể từng bước từng bước...bước
lên khỏi cái giếng khô cằn kia, rồi có thể tiếp tục cất bước tiếp tục cuộc hành
trình của mình qua sa mạc
Lời bàn: Chúng ta cố gắng vượt qua những thử thách của cuộc đời, cũng như
những lời đàm tiếu khích bác vô bổ ở đời để có thể tiếp tục cuộc hành trình của
mỗi người.
3. Bí tiểu
Truyện kể được ghi lại tại thành phố Luân đôn vào một ngày kia. Tại một phòng
cấp cứu Niệu khoa của một bệnh viện lớn của thành phố tiếp nhận một bệnh
nhân nam, nhập viện vì Bí tiểu.
BS hỏi ông bị sao?
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Tôi không tiểu được  bệnh nhân trả lời.
Hảy thử vào phòng bên và tiểu vào cái bình này cho tôi xem  BS thử đưa cho
bệnh nhân cái bình tiểu nam.
Sau một chút bệnh nhân đưa ra cho BS một bình tiểu đầy. BS lại đưa tiếp một
bình nữa.
Một lát sau bệnh nhân cầm bình đưa ra cho BS với vẽ mặt rất vui.
Ông tiểu tốt như vậy sao lại phải vào đây? BS hỏi bệnh nhân.
Cám ơn BS, cảnh sát nói tôi không được tiểu ngoài phố nên tôi phải nhịn đến
giờ này. Người bệnh tạm biệt ra về.....
Bình Quyền
Nhân viên ban thăm dò ý kiến hỏi một người đàn ông:
 Thưa ông, ông có ủng hộ việc đàn ông và phụ nữ phải được hoàn toàn bình
đẳng không.
 Tôi thì tôi hoàn toàn ủng hộ  người đàn ông đáp nhưng để tôi hỏi vợ tôi xem
cô ấy có cho phép như vậy không.
Hỏi Đáp
Một tờ báo Mỹ tổ chức cuộc thi trả lời câu hỏi:''Nếu ở Viện bảo tàng Louvre
xảy ra hỏa hoạn, mà bạn lại chỉ có khả năng cứu được một bức tranh, bạn sẽcứu
bức nào ra khỏi lửa".
Câu trả lời sau đâyđược coi là hay nhất:''Tôi sẽ cứu bức tranh ở ngay gần lối ra''.

Hỏi Đáp 2
Heindrich Heiner sống ở Paris, có một người đã hỏi ông:
 Tại sao ông là một nhà thơ nổi tiếng mà bác của ông lại là chủ một nhà băng?
Ông đã dí dỏm trả lời:
 Mẹ tôi thích đọc thơ nên đẻ ra một nhà thơ. Còn mẹ của bác tôi thích đọc
những chuyện cướp nên con của bà ta là chủ nhà băng!
Hỏi Đáp 3
Có một số thanh niên hỏi Bécnasô "bỏ thuốc" dễ hay khó. Nhà văn đáp:
 Dễ ợt.
 Ngài bảo dễ, sao ngài không bỏ được thuốc ạ?
Việc khó là việc không làm nổi hoặc chỉ làm được một lần. Ðằng này tôi đã bỏ
hút thuốc hàng chục lần!
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Đã Thề Rồi
Một diễn viên Hollywood làm nhân chứng trước tòa. Sau khi khai rõ họ tên, anh
ta nói:
 Tôi là nghệ sĩ lớn nhất thế giới!.
Trên đường về vợ anh ta bảo:
 Sao anh khoác lác quá thế? Lẽ ra anh nên khiêm tốn để mọi người đỡ chối tai.
Anh ta đáp:
 Em nói đúng  Mọi khi anh vẫn thường khiêm tốn. Nhưng hôm nay, trước tòa,
anh thề là chỉ nói sự thật.
Bị Té
Một ông Linh mục già tại giáo xứ nọ, bất mãn vì thấy tín đồ vào xưng tội, đa số
đều khai chuyện ngoại tình . Thất vọng vì sự sa đọa, Cha hết mực khuyên mọi
người hãy trung thành với chồng, vợ của mình . Cha dọa sẽ bỏ xứ ra đi nếu còn
phải nghe người nào đó xưng tội ngoại tình .
Lời dọa của Cha có hiệu quả, dân chúng sợ Cha bỏ đi nên dặn nhỏ với nhau,
thay vì xưng tội ngoại tình thì sẽ bảo là "bị té" . Thế nhưng, một tín đồ quên mất
ám hiệu, xưng tội ngoại tình, Cha buồn quá nên bỏ giáo xứ đi luôn .
Tòa Giám mục bổ nhiệm gấp một Linh mục trẻ đến thay thế.
Cha mới chưa biết ám hiệu, ngày nào Cha cũng nghe cả chục người khai "bị té"
. Cha đem chuyện này tới nói với ông Thị trưởng . Ông Thị trưởng hiểu ý ôm
bụng cười ngặt nghẽo . Vị linh mục ngạc nhiên :
 Chuyện dân chúng hay "bị té" là chuyện quan trọng, ông nên xem lại hệ thống
giao thông, cầu đường có an toàn hay không ? đâu có gì vui mà ông lại cười ?
Ông Thị trưởng chưa kịp giải thích, Cha trẻ nói tiếp :
 Nếu ông không quan tâm tới người ngoài, tôi nghĩ ông cũng phải nghĩ tới an
toàn cho người nhà của ông chớ ? Tuần qua, con gái ông "bị té" ... 3 lần, bà Thị
trưởng, vợ ông, cũng ... "bị té" 2 lần ngay trong nhà ông đó.
 !!
Hỏi Đáp 5
 Các trò cho biết tại sao mọi người đều phải chấp hành luật giao thông như
nhau ?
 Thưa thầy, vì nếu xe ôtô cán một dân thường hay một ông tướng thì họ đều
chết như nhau ạ !
Không Hy Vọng
Một học sinh đến thăm cô giáo bệnh trước ngày có bài kiểm tra. Khi quay ra,
mấy học trò cùng lớp đứng chờ ngòai cửa, hỏi :
 Thế nào, tình hình cô giáo ra sao ?
 Chẳng còn chút hy vọng nào. Ngày mai cô vẫn đến lớp kiểm tra như thường.
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Nói Nhiều
Hai người đàn ông nói chuyện với nhau.
 Theo các nhà bác học tính toán thì mỗi ngày đàn ông nói khoảng 5 nghìn từ,
còn phụ nữ nói 7 nghìn từ, có chênh nhau là mấy đâu mà phụ nữ cứ bị mang
tiếng là nói nhiều nhỉ?
 Ừ, nhưng khi người đàn ông đi làm về, anh ta đã nói hết ''định mức'' của mình
rồi, trong khi phụ nữ còn chưa bắt đầu con số nghìn của họ.

Điên
Giáo viên dạy lái xe hỏi một học viên:
 Nếu xe đã chạy được một cây số anh mới phát hiện ra rằng anh đểquên chìa
khóa xe trong gara, anh sẽ làm thế nào.
Anh học viên đáp:
 Tôi sẽ phanh xe lại để ra xem thằng điên nào đang đẩy xe.
Bí Mật (củ)
 Bố ơi, nếu bố cho con 10.000đ thì con sẽ bật mí cho bố biết sáng nay người
đưa thư đã nói gì với má.
 Trời đất, có chuyện đó nữa sao ? Ông ta nói gì ? Cho con tiền đây, hắn ta cưa
cẩm chuyện gì với má con vậy.
 Ổng nói : " Chào chị, chị khỏe không? Ðây là thư của ông xã chị."
Nhà Nghề (củ)
Cô xướng ngôn viên của đài truyền hình đang đọc bản tin tức hàng ngày. Một tờ
giấy được đồng nghgiệp chuồi lên bàn. Cô chụp lấy và đọc một cách thành thạo
đâỳ kinh nghiệm :
 Sau đây là bản tin nhanh chúng tôi vừa nhận được : " Quỷ thần ơi, cọng rau
muống còn dính ở kẽ răng của chị ".

Hết Dịch Nổi
1, Teacher: "What's the chemical formula for water?"
Student: "H,i,j,k,l,m,n,O."
Teacher: "Why do you think that?"
Student: "That's what you said last week,"H To O!"
2. Why did the boy take a ladder to school?
Because he went to high school!
Nhờ trời
Một người vợ vào thăm chồng ở tù. Người chồng ái ngại hỏi thăm vợ ở nhà
sống ra sao, có thiếu thốn gì không.
Cô vợ trả lời:
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 Nhờ trời, số tiền thưởng của cảnh sát cho em khi chỉ ra chỗ trốn của kẻ phạm
tội cũng không đến nỗi tồi. Bởi vậy em sống không vất vả lắm.
Thực hành
Một anh chàng đầy kinh nghiệm trong tình trường hỏi bạn mình là người chưa
yêu bao giờ :
 Thế nào, lời khuyên của tớ về chuyện hôn bạn gái phải hôn vào lúc cô ta bất
ngờ nhất có giúp ích gì cho anh không ?
Người bạn vừa nói vừa xoa tay vào những chỗ bầm tím trên má
 Qủy tha ma bắt . Thế mà tôi lại nghe ra là phải hôn vào chỗ cô ta bất ngờ nhất
!
Bà Con Mà
Trên đường phố, hai anh em người kia chửi nhau:
 Mày là đồ con lừa!
 Tao đang nghe con lừa nói!
Một người qua đường bèn can:
 Hai ông đều là bà con, chửa nhau làm gì!
Trả Đuả
Sau một cuộc cải nhau, bà vợ nói với ông chồng :
 Hồi đó tôi điên tôi mới lấy ông.
Người chồng trả lời
 Ừ, lúc đó tôi mù quáng vì yêu nên không để ý.
Đâu Cũng Vậy
Người con trai hỏi Bố :
"Bố, con nghe nói ở một số nước Phi Châu người đàn ông không biết trước
người vợ cho đến khi đã làm đám cưới, phải không?".
Người cha thở dài trả lời :
"Cái đó xãy ra hầu hết ở khắp các nước trên thế giới, con ạ".
Ghê Quá
Ngay trước khi lên giải phẫu, một người đàn ông lăn thât nhanh xe lăn trong
hành lang bệnh viện. Một cô y tá dừng xe anh ta lại và hỏi:
 Ông có chuyện gì không?
 Tôi nghe cô y tá nói 'Ông đừng có lo, cuộc giải phẫu cũng dễ dàng mà. Tôi tin
rằng tất cả sẽ tốt thôi!'
 Thì cô ta làm vững lòng ông đó thôi, chớ cái gì làm ông sợ dữ vậy?
 Cô ta đâu có nói với tôi? Cô ấy nói với ông bác sĩ giải phẫu tôi!
Hiểu Lầm
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Trên sân golf, đã hơn năm phút rồi mà một tay chơi cứ nhắm đi nhắm lại mãi.
Lúc thì nhìn đằng xa rồi lại nhìn quả banh xong lại đo khoảng cách bằng tầm
mắt rồi thì thử đo vận tốc và hướng đi của gió....
Những người cùng chơi nóng ruột. Có người hỏi anh ta tại sao không đánh trái
banh cho rồi. Anh ta trả lời:
 Vợ tôi ngồi nơi clubhouse nên tôi muốn là cú "bắn" này phải thật là hoàn hảo.
 Theo ý tôi thì anh không thế nào bắn trúng bà ấy từ chỗ này đâu.
Mê Thể Thao
Hai ông A và B rất mê chơi golf. Ðang chơi thì có một đám ma đi ngang gần
nơi đó. Thấy ông A đứng thẳng và mở mũ chào. Ông B ngạc nhiên:
Lạ quá, anh mê đánh golf đến nỗi ngay cả động đất sát chân cũng không thể
ngăn cản anh tiếp tục chơi nữa mà...
Dù sao bả với tôi cũng đã sống với nhau trên 25 năm...
Lời Nguyền Tai Hại
Một ông lão lượm được cây đèn cổ xưa. Khi chùi cát dính trên đèn, Thần Ðèn
hiện ra và nói rằng ông có được một điều ước.
Ông lão hỏi:
 Tôi chỉ muốn xóa đi lời nguyền đã đeo đuổi tôi suốt 40 năm được không?
 Ðược, hãy lập lại lời nguyền đó đi, ta sẽ xóa ngay cho.
 Lời nguyền đó là: 'Anh nguyện cùng em sống với nhau đến trọn đời'
Mất Ngủ
Hỏi:
 Hai công chức gặp nhau trong hành lang của văn phòng sẽ nói với nhau cái gì?
Đáp:
 A! Anh cũng mất bị ngủ hả?
Ghi Chú: Xin dừng lại 30 giây, chưa hiểu quả là câu chuyện vô duyên
Cẩn Tắc "Vô Ái Nái" (củ)
Sau giờ làm việc xếp chở giùm cô thư ký bị hư xe về.
Ðể không bị rối rắm vì ghen tương, ông ta quyết định không kể gì cho vợ nghe.
Tối hôm đó ông chở vợ đi xem chiếu bóng. Ðang chạy xe bỗng ông thấy một
đôi giày đàn bà màu đỏ lạ nằm ngay dưới sàn xe. Kinh hoàng, ông tìm cách thủ
tiêu tang chứng. Làm bộ chỉ vu vơ cho vợ quay chỗ khác rồi ông lén quăng đôi
giày ra ngoài cửa xe, xong thở phào nhẹ nhõm.
Tới rạp cinéma, ông vào mua vé, thấy bà vợ còn lục lọi gì đó ngoài xe, lòng ông
đánh lô tô, sợ con nhỏ thơ ký còn bỏ quên cái gì nửa thì chắc "oan ôi ông địa".
Lát sao bà vợ đi vào hỏi:
 Anh ơi! Anh có thấy đôi giày màu đỏ em mới mua ở đâu không?
Không quan trọng
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Đạo diễn hướng dẫn cho diễn viên đóng vai chính :
 ... tiếp đó anh sẽ nhảy từ máy bay xuống biển. Lúc đó trời đang giông tố...
 Nhưng tôi không biết bơi.
 Không quan trọng, vì đây là cảnh cuối cùng của bộ phim.
Án Mạng Kinh Khủng
Một anh say rượu dùng cell phone gọi đến đồn cảnh sát. Với giọng run run ông
nói:
 A lô ! Các ông hãy đến đây ngay ! Có một xác chết ở đây... . Theo tôi thì đây
không phải là một vụ tự tử.
Viên cảnh sát trực hỏi lại :
 Sao ông lại nghĩ như vậy ?
 Tôi còn đoán được kẻ giết người thuộc ngành y khoa nửa kia !
 Căn cứ vào đâu mà ông khẳng định như thế ?
 Vì nạn nhân bị treo trên một thanh gỗ hình chữ thập và xung quanh ghim đầy
kim tiêm.
 Ông hiện đang ở đâu?
 Đang ở trong nhà thờ.
Cho Đáng Đời
Hai vợ chồng đang ở trong thang máy. Người chồng cứ nhìn chằm chằm vào
một cô tóc dài hấp dẫn, bỗng bị cô gái quay lại tát một cái và mắng:
 Cho chừa thói cấu véo phụ nữ trong thang máy.
Ra khỏi thang máy, anh chồng khổ sở:
 Anh có véo cô ta đâu!
 Em biết, chính em véo đấy!
Mừng Hụt
Nàng:
 Anh ơi, đi chơi với anh, em có cảm giác như đứng giữa biển cả.
Chàng hớn hở:
 Thật vậy hở em, có phải anh lạng mạn và bí hiểm không em?
 Không phải thế, đi chơi với anh làm em buồn nôn.
Đồng Vợ Đồng Chồng
Chồng:
 Nếu cô không học nấu ăn, và học uống bia thì tôi sẽ đi thuê một người giúp
việc.
Vợ:
 Thế à? Nếu anh không chịu đi tập thể dục đều đặn thì tôi sẽ thuê một anh chở
xích lô riêng.
Lừa Dối.......
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Hai bợm nhậu ngồi tâm sự với nhau trong quán thịt chó.
A:
 Vợ tao đang lừa dối tao.
B:
 Tại sao mày biết?
 Tối hôm nọ vợ tao không về nhà, hôm sau khi tao hỏi thì vợ tao nói là ngủ ở
nhà của cô Oanh Oanh, bạn thân của gia đình tao.
 Thế thì đã sao.
 Thì vợ tao nói dối chứ còn sao nữa, vì tối hôm đó tao đã ngủ ở nhà cô Oanh
Oanh.
Thì Ra Thế
Một "Việt kiều" lần đầu tiên bay về thăm VN, trên máy bay anh cảm thấy buồn
ói. Cô chiêu đãi viên hàng không bước tới chỉ và nói là nên dùng túi giấy trong
ngăn sau lưng ghế phía trước để ói vàọ. Cô chiêu đãi viên đi về cabin, lát sau cô
chiêu đãi viên quay trở ra thì thấy toàn phi cơ tràn
đầy các đống ói! Cô ta chạy lại chổ anh “Việt kiều” nói:
 Tui đã nói với anh là dùng túi giấy rồi mà, tại sao anh lại không dùng nó hả ?
 Có chứ! Nhưng khi nó tràn lên miệng túi, tui bèn húp bớt một chút để nó khỏi
tràn ra ngoài, thế là mọi người trên máy bay bắt đầu ói theo tôi đó mà!
Không Có Tang Vật
Một trùm Mafia biết cô vợ bé ngoại tình bèn gọi tên tay chân thân tín đến và
bảo:
 Vợ anh có tình nhân, ngày mai, vào giờ ..., chú đến ..., thể nào cũng bắt được
qủa tang. Chú bắn con vợ anh một phát vào ngay trái tim phản bội, còn thằng
kia một phát vào cái tang vật .... Xong việc, về đây, chú sẽ có 20.000 đô la.
Tối hôm sau, tên đàn em xuất hiện.
 Sao?
 Em gặp cả hai trong phòng ngũ, mọi việc OK, thưa Boss.
 Tốt lắm, 20.000 của chú đây.
Tên này cầm tiền, đếm lấy 10.000 đô la, còn một nửa trả lại.
 Chú không vừa lòng?
 Em đâu dám! Có điều để thực hiện việc Boss giao, em chỉ cần bắn mỗi một
phát, phát thứ hai không thể thực hiện được vì không có tang vật.
Ghi chú: Xin dừng lại 30 giây ở đây.

Khó Tin
Vợ:
 Anh ơi, bộ máy chiếc xe hơi của chúng ta đầy nước.
Chồng:
 Cái gì, nước trong máy xe hả? Khó tin quá!
125 | Chuyện Vui MTC Gởi Ra Trong Quí 3 Năm 2003

 Nhưng mà thật đấy!
 Em đúng là chả biết gì về máy móc hết. Thôi được rồi, để anh kiểm lại coi.
Thế em để xe ở đâu?
 Trong hồ bơi anh ạ
Đàn Ông và Thơ Mộng
Đôi bạn trẻ đang ngồi trên một bãi cỏ mơn mởn xanh mướt dưới tán một cây to.
 Anh ơi, anh có thấy đôi chim đang ở trên kia không, chúng nó đang âu yếm
nhau đấy
 Rất tiếc là anh không mang súng theo em ạ.
Đừng Lo
Trong cuộc tuyển lựa thư ký riêng.
 Cô biết sử dụng máy computer không ?
 Dạ không, nhưng ông đừng lo, tôi sẽ học.
 Thế còn Anh ngữ ?
 Dạ sơ sơ, nhưng ông đừng lo, tôi sẽ luyện thêm.
 Cô có chồng chưa ?
 Dạ có, nhưng ông đừng lo tôi sẽ ly di..
Chuyện Trẻ Con
 Con có ngoan không mẹ ?
 Có.
 Thế mẹ có tin con không ?
 Tin chứ. Có việc gì vậy con ?
 Vậy tại sao mẹ lại cứ tiếp tục giấu hũ mức và bánh ngọt ?
Nhân Ngày Father Day.
Bài văn của một cậu học sinh tám tuổi, viết về bố mình có đoạn:
"Bố em có thể trèo lên ngọn núi cao nhất, bơi qua đại dương rộng nhất, giết chết
con hổ dữ nhất. Bố em có thể làm được tất cả, nhưng bố em không có thì giờ vì
còn phải giúp mẹ em rửa chén, lau nhà, lặt rau !...".
Hạnh phúc
 Ai là người hạnh phúc nhất trần gian ?
 Ađam! Vì ông không có mẹ vợ.
Thăm ông?
Ông chủ nhà nói với anh sinh viên thuê phòng :
 Tôi rất mệt mỏi vì những cuộc viếng thăm của bạn gái anh!
 Ông nói sao ? Cô ấy cũng đến thăm ông nữa à ?
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Vứt đi đâu
Hành khách nói với lái xe :
 Ông không đi nhanh hơn được ư ?
 Được chứ, nhưng vứt xe đi đâu bây giờ ?
Quân sư
 Anh tài thật. Mách cho mình chọn quà mua tặng người yêu thật trúng phóc.
Nàng thích mê đi. Sao anh giỏi tâm lý phụ nữ vậy?
 À, cô nàng là... người yêu cũ của mình mà!
Hối Hận
Một anh chàng bị nàng Sành Điệu đá, đau khổ quá liền mua một gói thuốc
chuột đến nhà người yêu, hy vọng cái chết sẽ làm cho nàng hối hận.
Nhưng vừa đặt gói thuốc chuột lên bàn, chưa kịp nói gì thì nàng Sành Điệu lạnh
lùng bảo :
 Anh xem kỹ lại chưa ? Bây giờ hàng ''dởm'' nhiều lắm đấy !

Tốt ?
John đến nộp đơn xin vào làm việc tại một công ty nọ.
Sau khi đọc qua hồ sơ, người phỏng vấn liền nói : '
 Ôi, trời ơi! Anh bị sa thải bởi tất cả những nơi anh đã từng làm.
 Vâng, nhưng như thế chẳng có gì xấu đâu thưa ông !
 Như thế mà không xấu ư ?
 Ít ra nó cũng cho thấy rằng tôi không phải là người bỏ việc giữa chừng.

Chiều chồng
Một anh chàng ghen tị với bạn:
 Cậu có một người vợ thật tuyệt vời, vì cô ấy thường xuyên mua thuốc lá, bia,
rượu phục vụ chồng. Để được vợ chiều như thế cậu có bí quyết gì không ?
Người bạn của anh đáp
 Có chứ ! Tớ cố ý để cô ấy đọc được một bài báo nói rằng thuốc lá, bia, rượu là
những thứ có thể làm giảm nghiêm trọng tuổi thọ của con người.
Xử án
 Chúng ta chơi trò xử án đi!
 Được thôi, tôi sẽ là quan tòa.
 Vậy tôi chọn vai cảnh sát vậy!
 Tôi xí vai thẩm phán đấy!
 Đành vậy! Anh chơi không John?
John trả lời.
 Tôi cũng muốn chơi lắm nhưng tôi không biết gì cả!
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 Được rồi, vậy anh vào vai luật sư.

Tính lạ
Hai chàng SV nói chuyện với nhau :
 Nàng mới quen của mày làm gì mà ăn mặc đúng mốt thời trang vậy ?
 Con gái chủ tiệm vàng đó. Nhưng tính tình lạ lắm mày ơi.
 Lạ thế nào ?
 Tính tình cứ như giá vàng. Sáng khác, chiều khác.
Hưởng Lợi
Chúa nhật, sau khi dự lễ xong, anh thanh niên đến gặp vị cha đạo đã làm chủ lễ
cưới của mình cách đó 6 tháng:
 Thưa Cha, Cha có thấy khi người ta hưởng lợi trên sự sai lầm của kẻ khác là
không đúng không?
 Phải.
 Vậy thì Cha hãy trả lại con 1000 quan mà con đã biếu Cha để làm lễ cưới tại
nhà Thờ cách đây 6 tháng.
Nhanh Nhất
Ba đứa bé nói chuyện với nhau trong sân trường. Ðứa thứ nhất nói:
 Cha tao là người nhanh nhất Québec. Ông lái xe cứu thương. 5 giờ ông rời
bệnh viện, và 8 phút sau ông đã về đến nhà.
 Cha tao là người nhanh nhất nước Mỹ. Ông lái mát bay Concorde. 2 giờ ông
rời Montréal, 2 giờ rưỡi ông đã đến New York.
 Cha tao là người nhanh hơn tất cả mọi người. Ông là công chức ở Việt Nam, 5
giờ chiều tan sở mà 3 giờ rưỡi ông đã về tới nhà rồi.
Y Chang như Khám Bịnh
Có ba bác sĩ trên một bãi săn chim. Bác sĩ đa khoa tổng quát nhìn thấy một con
và nói : ''Nhìn nó giống như một con vịt trời, bay như là vịt trời, ... nó rất có thể
là vịt trời''. Rồi ông ta gương súng bắn, nhưng trượt, chim bay mất.
Một con chim khác bay qua và bác sĩ chuyên khoa nhìn nó, giơ nhanh quyển
sách tra cứu, nói : ''Hừm... cánh xanh, mỏ vàng, kêu quang quác... chắc đúng là
vịt trời rồi''. Ông nâng súng lên, ngắm bắn, nhưng không kết quả, con chim đã
bay quá xa.
Con thứ ba bay đến, vị bác sĩ phẫu thuật nâng súng bắn ngay không cần nhìn
xem nó là con gì. Bắn nó chết ngắt, ông quay sang bác sĩ chuyên khoa nói :
''Anh hãy đến xem nó có phải là con vịt trời không?''
Ghi chú: Xin dừng 30 giây ở dây
Nguyên nhân
Phỏng vấn phát ngôn viên bộ giao thông:
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 Theo thống kê về tai nạn giao thông, tai nạn xe gắn máy của năm nay cao hơn
50% so với năm trước, xin anh cho biết tại sao.
 Cũng dễ hiễu, vì mốt váy năm nay ngắn hơn năm ngoái 50%.
Thế Mới Là Phụ Nữ!
Chuẩn bị đi dự hội hóa trang, vợ nói với chồng:
 Anh bảo nên chọn loại mặt nạ nào để đi dự hội mà không ai nhận ra em?
 Dễ thôi, em đừng đội tóc giả, không son phấn, không vẽ mắt, không đeo
lông mi giả, như vậy thì đến anh cũng chẳng biết vợ mình là ai nữa là.
Kế Hoạch
Sau khi giảng bài về sinh đẻ có kế hoạch, cán bộ hỏi một nữ sinh:
 Nếu đi khám, phát hiện có thai thì việc trước tiên em làm gì?
Cô gái nhanh nhảu trả lời:
 Bắt anh ta tổ chức đám cưới ngay
Hỏi
Chồng nói với vợ:
 Tối qua, em thấy anh trên truyền hình có đẹp không?
 Em cũng đang chờ anh về để hỏi đây.
 Có chuyện gì vậy em yêu?
 Tại sao anh và cô thư ký lại ngồi sát vào nhau mà lại còn tình tứ liếc mắt
đưa tình vậy?
 À, đó là do anh phóng viên bố trí cảnh đó cho buổi phỏng vấn thêm sinh
động ấy mà.
Đề Nghị Hay
Buổi diễn tập của một đơn vị tân binh. Trung uý hô:
 Chuẩn bị phản công! Toàn trung đội cầm lấy xẻng để đào công sự.
Một người lính đề nghị:
 Thưa trung uý. Sao không để chúng ta tấn công, còn đối phương đào công sự
có hơn không ạ?
Tức
Lão chồng làm tôi tức điên cả người! Tôi hỏi xin 500 USD để đi thẩm mỹ
viện...
 Sao? Cái lão keo kiệt ấy không cho anh à?
 Không! Lão nhìn tôi một hồi từ đầu đến chân rồi đưa hẳn 1.000 USD.
Món Quà Tai Hại
Hai người đàn ông nói chuyện với nhau:
 Tuần trước đến đây, tôi thấy vườn hoa nhà anh đẹp lắm cơ mà. Sao bây giờ
lại trơ trụi và xơ xác thế này?
129 | Chuyện Vui MTC Gởi Ra Trong Quí 3 Năm 2003

 Tại anh đấy!
 Sao lại tại tôi?
 Vì hôm trước anh đã tặng vợ tôi cuốn "Nghệ thuật cắm hoa" chứ còn sao nữa!

Ước
Hai cô gái trò chuyện với nhau:
 Ước gì bây giờ mình nợ 1 triệu đồng.
 Vớ vẩn, ai lại mơ ước bị nợ nần.
 Nhưng bây giờ mình nợ đến 10 triệu đồng rồi.

Lý Do Chính Đáng
 Lý do nào anh khiến anh dũng cảm cứu cô gái nhảy xuống sông tự tử?
 Vì cô ta còn nợ tôi 1 triệu đồng. Cô ấy hứa tuần sau sẽ hoàn trả.
Vợ Và Bạn Thân (củ)
Một người đàn ông ngồi trong quán rượu uống hết ly này đến ly khác. Một
người bạn của anh ta tình cờ bước vào và hỏi:
 Này, anh làm gì thế? Bao nhiêu lâu nay anh có bao giờ uống rượu thế này đâu?
Có chuyện gì vậy?
 Vớ tôi bỏ nhà đi theo thằng bạn tốt nhất của tôi.
 Ơ, nhưng anh vẫn thường bảo tôi là thằng bạn tốt duy nhất cơ mà?
 Mọi khi thì đúng như thế, nhưng cho đến khi cô ấy bỏ đi cùng hắn thì tôi coi
thằng đó là bạn tốt nhất.

Thùng Thơ...
Cô con gái rón rén định ra khỏi nhà lúc gần đi ngủ thì bị ông bố chặn lại:
 Muộn thế này còn định đi đâu nữa?
 Con định chạy ù ra thùng thư để bỏ hai lá thư thôi ạ!
 Thế thì nhanh lên một chút, thùng thư đó đã huýt sáo hai lần rồi đấy!
Tóm Nhầm! (củ)
Viên cảnh sát nhìn ông nha sĩ cầm kìm và chiếc răng hàm vừa nhổ của mình,
nổi cáu quát:
 Này ông, ông có điên không đấy! Tại sao lại nhổ nhầm vào chiếc răng hàm
không đau của tôi?
Tay nha sĩ tỉnh bơ và nói:
 Thế ông không tóm nhầm ai bao giờ chắc?
Cá Biệt
Con trai hỏi bố:
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 Trong trường hợp nào thì người ta gửi thư đến cho nhau hở bố?
 Đó là khi người ta ở cách xa nhau, muốn trò chuyện, tâm sự hoặc có việc
phải liên hệ với nhau con ạ.
 Thế sao các cô, các chú trong cơ quan bố, ngày nào cũng đi làm với bố mà
thỉnh thoảng lại mang phong bì đến cho bố là sao?
 À, đó là trường hợp cá biệt.
Vận Đen
Hai người đàn ông nói chuyện với nhau:
 Hồi này cậu thế nào?
 Đen đủi lắm! Hôm nọ, tớ cho một cô gái đi nhờ xe, bị cảnh sát chận lại vì chạy
xe buổi tối mà quên mở đèn. Nhưng khi trông thấy kiểu cách ăn mặc của cô ta,
cảnh sát lại còn phạt thêm tớ về tội lái xe trong tình trạng không tỉnh táo...
Lính Mới
Trong trại lính, hạ sĩ quan hỏi lính mới :
 Giả sử một đêm nọ, cậu đứng gác trước kho vũ khí và bỗng nó nổ tung. Cậu
sẽ làm thế nào ?
 Dạ, thưa trung sĩ .... Tôi sẽ bắn hai phát súng để đánh thức đồng đội dậy !

Ðã CẢnh Cáo Mà Không Nghe
Vào một ngày Hè thần tiên tại Thụy Sĩ, một ông lái xe lên núi vãng cảnh và thở
không khí trong lành. Ðến khi vừa tới đèo thì gặp một cô gái đẹp như tiên lái xe
chạy ngược chiều. Lúc
gặp nhau, nàng chạy chậm lại, thò đầu ra quát lớn:
 Con heo!!!
Rồi thản nhiên chạy tiếp, ong6 nầy tức quá chửi lại ngay:
 Con đĩ !!!
Rồi hiên ngang phóng như bay thêm được vài trăm thước thì xe của ông đụng
phải một con heo rừng đang kiếm ăn trên mặt đường.
Chê Thiên Đàng
Vào một sáng đẹp trời, một vị linh mục nổi hứng vác đồ nghề đi leo núi Mont
Blanc không may ngài trượt chân té xuống vực thẳm. Ngài rớt vào một cây
thông mọc ngang sườn núi và nắm được một cành. Leo lên không được mà
buông tay thì cũng không xong, vực sâu thẳm . Sợ quá ngài liền kêu cứu thất
thanh:
 Có ai gần đây không, cứu tôi với, cứu tôi với!
Lúc đó, tầng trời mở ra, chan hòa ánh sáng, có tiếng uy quyền vọng xuống:
 Có Ta đây, đừng sợ. Cứ việc buông tay ra. Ngay hôm nay, con sẽ được lên
thiên đàng với Ta.
Ngài linh mục run lẩy bẩy, mặt tái xanh, giọng thều thào, đứt đoạn:
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 Vậy trên đó, còn ai.... khác... nữa... không?
Cà Chớn (củ)
Cán Nổ vào Nam thăm bà con. Trước khi đi, hắn được cán bộ tỉnh dặn dò kỹ
lưỡng phải nói thế nào với mấy tay trong miền Nam.
Ông chú hắn thấy hắn xạo hết chỗ nói nên trêu hắn:
 Này, thế ở ngoài Bắc có cà rá hột xoàn không?
 Nhiều. Cà gì cũng có, hột gì cũng có. Cà pháo, cà bát, cà tím này. Hột me, hột
mít này. Những thứ ấy thì khối.
 Thế có cà lơ thất thểu không hả?
 Giời ơi, gì chứ thứ ấy thì nhiều. Đi dâu cũng gặp.
 Thế có cà chớn không?
Cán Nổ đâm cáu.
 Chú thật là. Đã bảo cà gì cũng có cơ mà. Đây báo cáo với chú như thế này để
chú quán triệt nhá. Bác Hồ đã bảo là mười năm trồng cây, một trăm năm trồng
người. Bác nhìn xa trông rộng.
Tính cả rồi đấy. Khi bác ở bên Tàu với bên Nga đấy thì bác thấy cái giống cà
chớn này nó tốt quá. Nên khi bác về nước thì bác mang theo. Bác vận động,
tuyên truyền, giáo dục nhân dân nên
không cần phải mười năm, ta đi bước quá độ có năm năm thôi mà bây giờ ở
miền Bắc đâu đâu cũng có cà chớn. Chỉ cần bước ra khỏi cửa là thấy cà chớn
liền.
Evà Nói Gì ?
Ba bà ăn ở cũng nhân đức chỉ phải tội làm biếng học kinh, họcbổn. Run rủi sao
3 bà Chúa gọi về cùng môät ngày. Vừa nhớn nhác đến cổng Thiên Đàng thì gặp
Thánh Phêrô. Thánh Phêrô thấy 3 bà trờ tới thì quở phạt:
 Ba bà lúc còn sống làm biếng học kinh, học bổn lắm. Con cái nó hỏi chẳng
biết đường nào mà trả lời. Vậy nghe ta hỏi đây.Đáp trúng thì mới được vào còn
không thì cứ ở ngoài này.
 Người đàn ông và người đàn bà đầu tiên Chúa tạo ra tên chi?
 Dạ thưa tên A Đam và Ê và ạ.
Bà thứ nhất vừa đáp xong thì pháo hoa bắn lên, cửa Thiên Đàng mở ra cho bà
ấy.
 Thế hai ông bà Chúa cho ở trong một ngôi vườn, vườn ấy tên chi ?
 Dạ thưa vườn địa đàng ạ.
Bà thứ hai vừa đáp xong thì pháo hoa bắn lên, cửa Thiên Đàng mở ra cho bà ấy.
 Hai ông bà lỗi nghĩa cùng Chúa. Chúa phạt không cho ở trong vườn ấy phải ra
ngoài lao động mới có của ăn. Những khi lao động như vậy câu mà Ê và thường
nói với A Đam là gì?
Bà thứ ba dậm chân than:
 Trời ơi, sao đến phiên tôi toàn những chuyện khó khăn không vậy trời?
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Lập tức pháo hoa bắn lên đầy trời và cửa Thiên Đàng mở ra cho bà ấy.
Đàn Bà Giỏi Hơn
Một bà sau khi cho tiền ông hành khất ở cuối nhà thờ liền hỏi, "Sao ông ra nông
nỗi này, vợ con ông đâu?"
"Thưa bà, vợ tôi chẳng may qua đời rồi ạ. Nếu vợ tôi còn thì
tôi đâu đến nông nỗi này ạ"
Bà quay sang ông chồng,
"Thấy chưa, đàn bà là đảm đang lắm. Không có đàn bà là chỉ có nước đi ăn
mày. Nhưng khi còn sống bà ấy làm gì hả ông?"
"Thưa nó đi ăn mày thay cho tôi ạ."
Phóng Viên Thể Thao
 Bố ơi! Phóng viên thể thao làm gì hả bố?
 À, đó là người ngày thứ sáu tiên đoán đội nào sẽ thắng trong trận đấu sẽ
xảy ra vào ngày thứ bảy, nhưng đến thứ hai lại viết bài giải thích vì sao đội
đó thua.
Cần cái thang
Điện thoại đổ dồn ở phòng trực cứu hỏa:
 Alô, đề nghị các anh cho một xe tới đây. Có một chàng trai trẻ đang tìm
cách vào phòng tôi qua đường cửa sổ.
 Thưa cô, đây là sở cứu hỏa. Cô hãy gọi lại số của sở cảnh sát.
 Tôi biết chứ, nhưng bên cảnh sát thì làm gì có cái thang dài như của các
anh.
Khả Năng Xấu Nhất
Khi bệnh của ông tỷ phú già không còn hy vọng chữa chạy gì nữa, bác sĩ nói
với cô vợ trẻ:
 Bà cần chuẩn bị tinh thần đón nhận khả năng xấu nhất có thể xảy ra.
Cô vợ vẫn đang chìm trong suy tư, mắt nhìn xa xôi, lẩm bẩm:
 Vâng, lũ con ông ấy đòi thừa kế phần lớn số tài sản. Tôi đã xác định, giành
được một nửa là may rồi.
Kính thưa qúi thân hữu,
Có người than phiền là mỗi sáng nhận quá nhiều chuyện vui, thường trên 10
chuyện, nên đoc không kham, nay tôi xin chỉ gởi mỗi sáng 10 chuyện thôi. Qúi
vị nào quá bận rộn xin cho biết để tôi lấy tên ra khỏi list.
Chao đảo
Thầy cảnh sát giao thông nhìn thấy một cái xe chao đảo chạy tới, ra hiệu cho xe
dừng lại, lên giọng lè nhè hỏi:
 Ông say rồi hả?
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 Không một giọt rượu!
 Thế thì thổi vào đây ....
Không có tăm hơi rượu trong hơi thở, thày đội nghĩ thầm:
 Mình nhìn nhầm hay máy thử bị hỏng?
Sau đó, tự mình thổi vào máy thử, thấy nồng độ rượu trong máu lên cao, thầy
đội lẩm bẩm: 
 Không, máy vẫn tốt... Có lẽ xe hắn chao đảo là do con mắt của mình nhìn lầm
thôi!

Lý Do Má Phính
Cậu con trai đi trại du lịch về, bà mẹ vui mừng nói:
 Má con phính hẳn ra đấy. Chắc ở đó họ cho ăn uống tốt lắm.
 Không phải tại ăn uống đâu mẹ ạ!
 Thế thì tại sao?
 Vì tối nào trước khi đi ngủ con cũng phải thổi đệm cao su đấy!
Tại Sao
Hai người nói chuyện với nhau:
 Này, sao xe cảnh sát phải chạy nhanh thế nhỉ?
 Để khỏi quên là phải đi đến đâu.
Điều Không Thể
Một chàng trai cầu hôn cô gái mới quen.
 Thế nhà anh có xe Mercedes không?
 Không.
 Có khi nào anh mặc đồ Bossini không?
 Không.
 Nhà anh có biệt thự ba tầng với mảnh vườn 0,5 ha không?
 Không.
Cô gái bĩu môi.
Chàng trai buồn bã về thuật lại câu chuyện cho bố. Ông bố bối rối:
 Cha có thể bán cái Rolls Royce đang dùng để mua ba chiếc Mercedes. Thay
toàn bộ áo quần hiệu Prierre Cardin bằng Bossini rẻ tiền. Cha cũng có thể cho
con một miếng đất nhỏ trong nông trại để con có 0,5 ha. Nhưng... đập đi nǎm
tầng của biệt thự tám tầng mà nhà ta đang ở thì không thể được.
Thơ Mộng
Trên đường từ rạp hát trở về, cô gái hỏi chàng trai:
 Anh thấy trong vở tuồng vừa rồi, cảnh nào gây ấn tượng nhất?
Chàng trai đáp
 Cảnh hai người gặp nhau lần đầu tiên sau những nǎm tháng hẹn hò qua thư từ.
Còn theo em thì cảnh nào là ấn tượng nhất?
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 Cảnh chàng trai đưa cô gái vào quầy hàng lưu niệm!
Hùn Hạp Business
Gà mái bàn với heo rừng:
 Tôi xin đưa ra một phương thức hợp tác: Chúng ta sát nhập, sản xuất món thịt
hun khói và trứng tráng. Tôi cung cấp trứng, anh cung cấp món thịt hun khói.
Heo rừng suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời:
 Đó là ý tưởng hay nhưng mà... tôi sẽ chết, còn cô vẫn sống như thường.
 Bản chất của các cuộc liên doanh đều như vậy mà!
Hình phạt
Một binh nhì đi ngang qua một trung uý trẻ mà không đưa tay chào. Viên trung
uý gọi anh ta lại và nghiêm giọng bảo:
 Anh không chào tôi. Vì thế ngay bây giờ anh phải chào liền 200 cái.
Ngay lúc đó, một vị tướng đi tớim thấy lạ mới hỏi:
 Chuyện gì thế này?
Trung uý giải thích:
 Tên ngu xuẩn này không chào tôi, nên tôi bắt hắn chào 200 cái, coi như hình
phạt.
Vị tướng cười nói:
 Rất thích đáng . Nhưng trung uý quên đưa tay chào đáp.
Đề Thi
(Chuyển giai đoạn lớp đại học tại chức tình thương)
Thời gian 90', thí sinh được sử dụng tài liệu
"Anh, chị hãy kể tên những môn đã học. Có thể kể tên một vài giảng viên
hướng dẫn để minh họa".
(Cán bộ coi thi không phải giải thích gì thêm)
Tống Tiền (Củ)
Ở trường, Jonny nghe bạn bè kháo nhau rằng người lớn nào cũng có một bí mật
chết người, nên tống tiền họ rất dễ. Chỉ cần nói: "Con biết hết sự thật rồi!" là
được cho tiền. Jonny quyết định về nhà... thử.
Vừa bước vào cửa, cậu gặp mẹ: "Con biết hết sự thật rồi!", người mẹ trẻ vội
vàng dúi vào tay cậu tờ 20 đôla và dặn: "Con nhớ đừng kể lại với bố". Khấp
khởi mừng thầm, Johnny đợi bố đi làm về: "Con biết hết sự thật rồi!", bố lập tức
cho cậu những 40 đôla, xoa đầu cậu: "Con trai ngoan nhé, đừng kể gì với mẹ
nghe con".
Thấy thành công, ngày hôm sau, vừa ôm cặp ra khỏi nhà, Johnny gặp bác đưa
thư quen thuộc ngoài cổng. Cậu lém lỉnh chơi lại bài cũ: "Cháu biết hết sự thật
rồi!". Bác đưa thư lật đật thả túi thư xuống, hai tay giang ra: "Nào, con trai, lại
đây ôm bố ruột của con đi!".
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Nơi Chưa Từng Đến
Chồng:
 Tết nǎm nay, em muốn chúng ta đi đâu?
Vợ:
 Đâu cũng được, miễn là nơi em chưa từng đến.
Chồng:
 Vậy anh đưa em vào bếp nhé?

Vài Mẫu Đàm Thoại
 Đầu ông chả còn lấy một sợi tóc, thế mà tuần nào ông cũng mò đến hiệu cắt
tóc thanh nữ!
 Bà đừng lo, ở đó họ cũng... chẳng có lấy một cái kéo.
***
 Anh coi tôi là con gì trong nhà này hả?
 Sao cô lại hỏi tôi chuyện đó? Tôi đâu phải nhà động vật học!
***
 Suốt đêm em không sao chợp mắt nổi! Anh thì ngáy, còn chó thì sủa...
 Vậy em muốn thế nào? Chó thì ngáy còn anh... sủa được không?
Nghi Quá (củ)
Trong dịp nghỉ hè, nhà văn Victor Hugo đến một ngôi làng xinh đẹp. Cuộc sống
ở đây thật thanh bình, ngày nào ông cũng thả ngựa gặm cỏ trên cánh đồng, còn
mình thì lim dim tựa gốc cây tìm ý tưởng...
Một hôm, sáng thứcdậy thì ông thấy con ngựa biến mất. Nhà văn đi tìm nhưng
vô ích. Thất thểu về nhà, gặp một ông cụ nông dân đi dạo trên đường, nhà văn
than phiền về việc mất con ngựa. Ông cụ khẽ đáp:
 Làng này toàn người tự trọng cả, không ai làm chuyện ấy đâu  chợt cụ sực
nhớ ra  À, mà này, cách đây mấy hôm, nghe nói có cái ông nhà văn gì đấy từ
Paris đến. Hay là...
Có Chi Lạ
 Alô, tôi là B đây! Mời bác sĩ đến ngay cùng một xe cấp cứu, vợ tôi đang đau
ruột thừa.
 Ồ, ông B đấy ư? Tôi mới cắt ruột thừa cho bà nhà cách đây một tháng mà!
Ông thấy ai có đến hai cái ruột thừa chưa?
 Nhưng Bac Sĩ chưa bao giờ thấy đàn ông có hai vợ sao?
Khó Hiểu
Một gia đình nọ đi tắm biển. Thấy thằng con trai 15 tuổi của mình đứng ngây ra
ngắm một cô gái đẹp, bà vợ tủm tỉm hích ông chồng rồi nói:
 Con trai mình đã lớn rồi đấy!
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Không thấy hồi âm, bà ta quay lại thì thấy ông chồng cũng đang bị một bộ
bikini khác hớp hồn. Đập một phát rõ mạnh vào sườn lão ta, bà gắt:
 Này! Ông đừng có mà trẻ con như thế!
Nghề Trọng Tài
Ông bố hỏi cậu con trai mê bóng đá:
 Con thử nghĩ xem, một cầu thủ sẽ làm gì khi anh ta có tuổi và liên tục phạm
sai lầm?
 Dạ, anh ta nên chuyển sang làm nghề trọng tài ạ!

Nếu không can ....
Quán rượu nằm đối diện một bức tượng một vĩ nhân trên quảng trường. Nhậu
xong, anh bợm khật khưỡng bước ra cửa thì thấy vĩ nhân chỉ tay vào quán, thế
là lại quay vào uống tiếp.
Lần thứ hai ra cửa, vẫn thấy bức tượng đứng uy nghi chỉ tay ngược lại, bợm
nghĩ: "Chắc là Người thấy mình uống chưa đủ đô nên chưa cho về đây! Đã thế
thì vào làm chai nữa". Lần thứ ba mò ra được đến cửa, ngẩng đầu lên thấy bức
tượng "lắc đầu xua tay lia lịa", bợm mới yên tâm bò về. Lết qua chân tượng, hắn
còn lẩm bẩm:
"Ông mà không can, tôi còn uống đến sáng!".

Tắc Trách
Một cô gái tóc vàng phóng xe quá nhanh bị cảnh sát chặn lại yêu cầu cho xem
bằng lái, cô giận dữ thốt lên:
 Giá mà ngài giám đốc sở cảnh sát biết được các anh làm việc như thế nào!
Vừa mới hôm qua, đồng nghiệp của anh tịch thu mất bằng lái của tôi, vậy mà
hôm nay anh lại còn đòi xem nữa!
Gửi Lời Cám Ơn
Người đàn ông hỏi bác sĩ:
 Vợ tôi nói nhiều kinh khủng. Ông có cách gì giúp tôi hạn chế được tật này
không?
 Đơn giản, hãy mua thật nhiều món ăn vặt mà vợ anh ưa thích, miệng cô ấy sẽ
bận ăn suốt ngày.
Vài hôm sau, gặp lại anh kia, bác sĩ hỏi:
 Thế nào, hiệu quả chứ?
 Hỏng! Đúng là bận ăn luôn miệng thật, nhưng vợ tôi vẫn nói nhiều như cũ. Cô
ấy còn nhờ tôi nói với ông là: "Anh yêu! Anh o em ửi ời ám ơn ông ác ĩ".
Biết Để Còn Trả Lời ...(củ)
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Nếm thử một chút thức ăn trong đĩa xong, chồng quay sang hỏi vợ:
 Em nấu cho anh ăn cái món gì thế này?
 Sao hôm nay anh lại bày đặt quan tâm đến tên món ăn vậy!
 Để chốc nữa bác sĩ hỏi anh biết mà trả lời.
Tìm Người Thích Đuà Mà?
Cô gái nọ đăng tìm bạn trăm năm trên một tờ báo: "Nguyễn Thị X., 25 tuổi,
hình thức trên trung bình, tính tình vui vẻ. Cần tìm bạn trai: giàu, nghèo, học
vấn, nghề nghiệp, hình thức không thành vấn đề, chỉ cần tính tình vui vẻ, thích
đùa".
Một chàng trai đẹp trai, giàu có... đến với cô. Họ yêu nhau..... Ðến khi cô đặt
vấn đề hôn nhân thì anh chàng cười khì khì và nói:
 Anh đùa cho vui ấy mà!
Kinh Nghiệm
 Anh có cách gì để phân biệt hàng nội với hàng ngoại không?
 Rất dễ? Khi mua hàng, anh chỉ chọn hàng nội thôi.
 Là sao?
 Hàng ngoại còn có thể bị nhầm lẫn với hàng nội chứ mua hàng nội thì chắc
chắn là hàng nội rồi, còn sợ nhầm gì nữa
Ác Quá
Tết uống quắc cần câu, anh ta tìm đường về nhà. Hồi lâu anh cứ ôm cột điện
miệng nói lảm nhảm:
 Ai mà ác quá!
Người đi đường thấy lạ mới hỏi:
 Anh nói ác cái gì?
 Cột điện đem chôn giữa đường lạ quá, làm sao tôi đi về nhà được!
Trăng Mật 1
Mình sẽ hưởng tuần trăng mật ở đâu anh nhỉ?
 Em muốn đi đâu thì tùy!
 Anh cho em toàn quyền quyết định chứ?
 Vậy đi Ðà Lạt nghe? chịu không?
 Chịu, anh đã nói em muốn đi đâu thì đi mà! Còn anh ở nhà ....
Trăng Mật 2
Hai người bạn trai nói chuyện:
 Sao, hưởng tuần trăng mật vui vẻ chứ?
 Có gì mà vui! Ðến chỗ lạ nước lạ cái, quay qua quay lại chỉ có hai vợ chồng.
Bả dòm tao, tao dòm bả, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn; cứ vậy miết. Muốn tìm bạn bè
để làm vài chai bia cũng chẳng ra. Biết vậy ở nhà còn hơn!
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Than phiền (củ)
 Chúng tôi lấy nhau đã 25 năm và tối nào chồng tôi cũng than phiền về thức ăn.
Không có tối nào là không..
 Tệ quá! Chắc bà khó chịu lắm?
 Không! Tại sao tôi phải khó chịu khi ông ấy chê những thứ do chính tay ông
ấy nấu chứ?
Khiêm tốn...
Nhà phê bình phỏng vấn nhà văn:
 Theo anh, hai tác phẩm hay nhất của năm nay là cuốn nào?
 Thật khó trả lời, vì năm nay tôi chỉ viết có một cuốn thôi..!
Bí quyết "7Đ"
Một quan tham dạy con trai:
 Muốn thành công trên đường đời, con phải luôn thực hiện bí quyết "7Đ" của
ba.
 Là gì hả ba?
 Đội trên, đá ngang, đạp dưới, đi hậu, đút tiền, đớp vàng, đáp hưu!
Lạc quan
Sau đám tang, người bạn gái an ủi góa phụ: "Chị đừng bi quan quá, phải nghĩ về
khía cạnh tốt của sự việc".
Góa phụ ngẫm nghĩ một hồi nói: "Hai mươi năm nay, đêm này là lần đầu tiên
anh ấy không say rượu".
Làm Rể
Bà mẹ dặn con trai mới dạm vợ:
 Sang nhà bên ấy, thấy cha vợ làm gì thì phải làm theo nghe con!
 Dạ! Con nhớ rồi!
Ðến nơi, thấy cha vợ đang ngồi tréo ngoải uống trà, anh ta liền đến kéo ghế,
ngồi tréo ngoải bên cạnh, rót nước uống tự nhiên.
Ông ba vợ nổi giận, vừa lúc thấy con chó đến gần, ông ta giơ chân đá nó một
cái. Con chó kêu "oẳng" một tiếng rồi chạy đi Chàng rể vội kêu lên:
 Ðứng lại cho tao đá, rồi hãy chạy!
Hôn Hôn Hôn ! (do một thân hữu đóng góp)
Hôn người nào đó gọi là hônnhân
Hôn con vật gọi là hôn –thú
Lâu quá chưa hôn, gọi là hônước
Mới hôn xong, gọi là tânhôn
Hôn thêm chút nữa, gọi là táihôn
Hôn « đúp bồ » gọi là songhôn
Đang hôn nữa chừng bị xô ra, là lyhôn
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Hôn rồi trả lui, là thoáihôn
Không cho cũng hôn đại, là cưỡnghôn
Hôn sơ sơ, là ngoạihôn
Hôn quá sớm là tãohôn
Hôn dính cứng, là đínhhôn
Hôn ké là phụhôn
Hẹn ngày hôn, là hứahôn
Ông vua hôn, là hoànghôn
Hôn từ giã, là từhôn
Rình rình hôn, là hônthầm
Hôn con gái mà dính bà mẹ, là hôn má
Vừa hôn vừa ngữi, là hôn hít
Hôn có giấy phép là hônlễ
Hôn cuốn sách là hônthư
Khoái hôn quá là hônmê
Hôn bậy chỗ nào cũng được, là hônbạ
Hôn trật, là hôn gió
Hôn lính đa tình, là hôn quân
Hôn tập thể, là hôn phối
Vừa hôn vừa hát......là Kissinger!

Một sáng tại nhà hát kịch, hai quý bà ngồi cách nhau một ghế trống. Làm quen
với nhau trong giờ nghỉ chuyển hồi.
Một bà lên tiếng:
 Tôi không hiểu tại sao giữa chúng ta lại có một ghế trống thế này nhỉ, như là
chẳng có ai dám ngồi vậy!
Bà kia đáp lại với vẻ mặt buồn bã:
 Đấy là chỗ của chồng tôi đấy bà ạ. Chúng tôi đã giữ chỗ trước khi ông ấy chết!
 Sao bà không mời người thân hoặc bạn bè ngồi vào đó?
 Làm sao được. Bà góa thở dài. Họ còn đang bận đi dự đám tang của ông ấy!
Đầu năm học cô giáo H. không muốn học sinh lớp một của mình viết bậy lên
bàn. Cô quyết định năm nay sẽ nói với học sinh là sẽ trừng phạt nếu ai viết lên
bàn.
Buổi sáng vô lớp, Cô ghi lên hết tất cả bàn là" CẤM GHI LÊN BÀN"
Ngày hôm sau, có một bàn của học sinh A có chữ, A nói:
"Tại sao vậy cô?"
Cô H. trả lời:
" Ghi lên bàn làm dơ bàn hết."
Hõc sinh A trả lời:
" Vậy tại sao cô lại ghi?"
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Cô H. nói:
" Cô ghi thì được, còn em thì không."
Học sinh A nói:
" Cô ghi được thì tại sao em ghi không được?''
Cô H. nói:
" Tại vì cô nói là không dược ghi lên bàn."
Hoc sinh A:
" Không được ghi thì thôi, em hổng ghi nữa."

Anh Brown, em gửi lại anh chiếc nhẫn. Em không thể lấy anh được. Em đã yêu
một người khác.
 Nó là ai? Người chồng chưa cưới liền hỏi.
Cô gái ngạc nhiên hỏi:
 Nhưng anh biết để làm gì?
 Tôi cần phải biết là ai để bán lại chiếc nhẫn này cho đúng giá!
Truyện cười thư giãn
Chuyện cười về ông già Noel  cười đó đây
Bà mẹ kêu lên:
 Trời, ai dạy con cái từ tục tĩu ấy hả?
 Ông già Noel, mẹ ạ  cậu con trai đáp.
 Không thể có chuyện ấy được!
 Có đấy, mẹ ạ. Ông già Noel nói thế khi vào phòng con đưa quà, bị vấp vào
ngưỡng cửa và ngã sóng xoài xuống sàn.

Ông già Noel cố chui mãi mới qua được cái ống khói lò sưởi chật hẹp và xuống
tới một cǎn phòng có một cô gái xinh đẹp khoả thân đang ngủ. Ông nhìn mãi
tấm thân nõn nà ấy, rồi cụp mắt xuống nhìn bản thân mình và lẩm bẩm:
 Nếu ta làm một điều gì đó với cô gái kia, thì ta không lên trời được nữa.
Nhưng nếu ta không làm gì cả với cô nàng, thì ta lại không thể chui lên qua ống
khói được.

Trên bàn nhậu, ba con chuột khoác lác:
 Tớ rất thích các loại bẫy chuột. Mỗi sáng tớ phải nhấc cái bẫy lên xuống vài
chục lần như một cách để tập thể dục  Con thứ nhất nói.
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 Còn tớ rất thích các loại thuốc độc. Tớ cũng phải xay nhuyễn rồi uống chung
với cà phê mỗi sáng  Con thứ hai nói tiếp.
 Xin lỗi, tớ có hẹn đi chơi với một con mèo nên không thể tiếp tục nhậu với
mấy cậu được  Con thứ ba nói trước khi bỏ đi.

Một thám tử nghỉ đêm tại khách sạn Watergate. Kiểm tra kỹ mọi nơi trong
phòng, anh ta phát hiện một chiếc đĩa nhỏ được bắt chặt bằng bốn con ốc bên
dưới tấm thảm sàn nhà. Nhẹ nhàng tháo ốc và quẳng chiếc đĩa ra cửa sổ, anh ta
an tâm đi ngủ.
Sáng hôm sau người quản lý khách sạn hỏi thám tử:
 Ngài ngủ ngon giấc chứ? Có chuyện gì xảy ra không?
 Không, vì sao ông hỏi thế?
 Vị khách ở ngay phòng bên dưới phòng ngài đã phải vào bệnh viện vì đột
nhiên cây đèn chùm treo trên trần rơi xuống...
Trung uý trực ban ra lệnh:
 Tất cả mọi chiến sĩ yêu ca nhạc hãy bước ra hàng trước.
Nǎm chiến sĩ trong đội hình bước ra:
 Thưa ngài, chúng tôi cần phải hát bài gì ạ
 Không hát hò gì sất. Hãy khuân chiếc piano sang câu lạc bộ sĩ quan ở quả đồi
bên cạnh.
Ông chủ hỏi nhân viên:
 Tại sao sáng nay anh đi làm muộn thế?
 Dạ, tôi ngủ mơ, thấy mình đang xem trận đá bóng. Trọng tài cho đá thêm hai
hiệp phụ. Tôi không thể đi khi trận đấu chưa kết thúc.

Một chiếc tàu chở khá nhiều hành khách sắp bị đắm. Từ loa phóng thanh phát ra
thông báo:
 "Thưa quý ông, quý bà. Quý khách nào đã mua vé trả góp, xin vui lòng đến
phòng thuyền trưởng ngay. Chúng tôi sẽ cho ca nô ưu tiên đưa quý vị vào bờ".
Thanh Huyền (sưu tầm)

Truyện vui
Vui cười
Một cậu bé đến quầy bán bánh ngọt nói:
 Bác bán cho cháu 4 chiếc bánh mì ngọt của hôm trước.
Chủ cửa hàng liền quay lại phân bua với một bà khách:
 Bà xem! Bánh hôm trước còn ngon thế mà bà bảo bánh có vấn đề!
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Chú bé:
 Vâng, mẹ cháu bảo ra ngay hàng bác mua bánh về cho mấy ông hàng xóm cứ
ngồi lì đánh bạc ở nhà cháu ǎn  để cho họ biết thế nào là lễ độ ạ!
Ơ' Scốtlen, một thanh niên vừa làm quen với một cô gái. Buổi tối, họ cùng đến
một khách sạn, nhưng chỉ còn một phòng một giường. Sau một lúc đắn đo, họ
đồng ý thuê chung.
Đèn tắt. Im lặng. Mười phút trôi qua. Bỗng cô gái lên tiếng:
 Em biết anh đang nghĩ gì rồi?
 Em thử nói xem.
 Mỗi người chúng ta chỉ phải trả một nửa tiền phòng.
 Em thật tuyệt vời!
Người ta phỏng vấn một nhà vǎn nổi tiếng là ông có nhận xét gì về sự khác
nhau giữa vǎn học thế kỷ 19 và thế kỷ 20. Ông ta nói:
 Theo tôi, cái chính là tốc độ. Trong vǎn học thế kỷ 19 một cặp tình nhân có thể
hôn nhau suốt 19 trang còn trong vǎn học thế kỷ 20 mới sang chương hai đã
thấy con ngoài giá thú xuất hiện.
Một ngôi sao màn bạc ǎn tối ở nhà hàng với một đạo diễn. Cô ta hỏi:
 Sắp tới ông có làm phim gì không?
 Không, tôi sẽ viết hồi ký.
 Vậy thì xin ông bỏ tay khỏi eo tôi ngay cho!
Thánh Phêrô nhận ra một đạo diễn nổi tiếng dưới trần gian đang đứng lấp ló
trước cửa Thiên đường, ngạc nhiên hỏi:
 Không thể như vậy được! Chẳng lẽ ông đã chết rồi sao?
 Không  Đạo diễn trả lời  Chẳng qua là các nhà phê bình tung hô tôi tới tận
mây xanh thôi.
Bà mối giới thiệu bạn trai cho cô gái 18 tuổi. Cô ta rụt rè:
 Anh ấy có đẹp trai không? Bà để cháu suy nghĩ cái đã!
Khi giới thiệu cho cô gái 24 tuổi. Cô ta mạnh dạn:
 Anh ấy làm nghề gì? Bà nói ảnh cứ tự nhiên đến chơi!
Khi giới thiệu cho cô 30 tuổi. Cô ta vồn vã:
 Anh ấy đang ở đâu? Bà hãy đưa cháu đến đó ngay!
Trước sau như một
Trong phiên toà, chủ toạ ngạc nhiên hỏi bị cáo:
 Đề nghị bà khai rõ tuổi thật của bà nǎm nay bao nhiêu?
 Thưa quý toà, hết tết này em vừa tròn 49 ạ.
 Không đúng, tại sao ba nǎm trước đây bà cũng khai như vậy?
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 Thưa quý toà, vì em không phải là hạng người nay nói thế này, mai lại nói thế
khác ạ!
Truyện cười thư giãn
Truyện cười bốn phương
Cô con gái hỏi mẹ tại sao phải cắt nhỏ miếng giǎm bông trước khi nấu. Mẹ trả
lời:  Mẹ không biết, bà con vẫn làm thế. Cô bé chạy đi hỏi bà:  Bà ơi, tại sao
phải cắt nhỏ miếng giǎm bông trước khi nấu? Bà trả lời:  Bà không biết, cụ
cháu vẫn làm thế. Cô bé lại đi tìm cụ:  Cụ ơi, tại sao phải cắt nhỏ miếng giǎm
bông trước khi nấu? Cụ trả lời:  Phải làm như thế bởi vì chiếc nồi ngày xưa nhỏ
quá.

Để thử các bệnh nhân của mình, bác sĩ khoa tâm thần vẽ một cánh cửa lên
tường rồi bảo họ mở ra mà về nhà. Các bệnh nhân đổ xô vào "cửa", cố mà mở,
trừ một người đứng ở đằng xa cười ngặt nghẽo. Thấy người này đã có vẻ bình
phục, bác sĩ hỏi: Tại sao anh cười?
 Tại bọn họ điên quá!
 Sao anh lại bảo là họ điên?  bác sĩ hỏi tiếp.
Người này cầm cái xẻng giơ lên:
 Họ mở làm sao được, vì tôi đang giữ chìa khoá đây này.

Một y tá đi qua khu vườn của bệnh viện tâm thần thì thấy một số bệnh nhân
bám hai tay vào một cành cây treo người lủng lẳng.
 Các anh làm cái gì thế hả?  cô y tá kêu lên.
 Chúng tôi là những quả vả đây...
Có bệnh nhân hai tay bầm cả máu vì treo người lâu quá. Cô y tá quát:
 Thôi! Hãy xuống cả đi nào!
 Không được! Các bệnh nhân rên rỉ.  Chúng tôi đã chín đâu...

Bác sĩ tâm thần bảo một bệnh nhân:
 Tốt rồi! Thưa ông! Ông đã khỏi bệnh.
 ồ, cám ơn bác sĩ! Bệnh nhân reo lên. Cám ơn ông đã chữa khỏi cho tôi cái
chứng cuồng vĩ ấy. Tôi phải viết cho ông tấm séc bao nhiêu phơrǎng đây!

 Này anh làm cái trò gì thế hả? Cô bác sĩ tâm thần kêu lên.
 à, anh bệnh nhân đáp,  tôi làm thế chỉ cốt để chứng tỏ cho cô biết cô đã chữa
cho tôi khỏi hẳn được mặc cảm nhút nhát rồi...

Bí quyết nấu ǎn
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Cô con gái hỏi mẹ tại sao phải cắt nhỏ miếng giǎm bông trước khi nấu. Mẹ trả
lời:  Mẹ không biết, bà con vẫn làm thế. Cô bé chạy đi hỏi bà:  Bà ơi, tại sao
phải cắt nhỏ miếng giǎm bông trước khi nấu? Bà trả lời:  Bà không biết, cụ
cháu vẫn làm thế. Cô bé lại đi tìm cụ:  Cụ ơi, tại sao phải cắt nhỏ miếng giǎm
bông trước khi nấu? Cụ trả lời:  Phải làm như thế bởi vì chiếc nồi ngày xưa nhỏ
quá.

Lấy hết can đảm, ông nọ bước vào một vǎn phòng:
 Tôi phải làm gì để tình trạng sức khoẻ được tốt hơn?
 Ǎn ít, giảm chừng 10 cân. Bỏ thuốc lá, rượu và cuối cùng là gặp một bác sĩ
nhãn khoa.
 Khám mắt để làm gì?
 Vì nếu mắt tốt, anh đã đọc được tấm bảng ngay lối vào. Tôi là kiến trúc sư,
còn bác sĩ ở tầng trên!

Trong buổi biểu diễn ca nhạc của một ca sĩ nọ, một người đến trễ cứ nằng nặc
xin bảo vệ cho vào.
 Không được, bây giờ đã là bài thứ 20 của ca sĩ rồi.
 Tôi chỉ cần coi một bài. Anh mở hé cửa chút xíu đủ để tôi lọt nửa người vào
thôi cũng được.
 Cho mình anh vào thì được. Nhưng tôi sợ tất cả các khán giả bên trong sẽ ùa
ra mất.
Truyện vui
Truyện vui
Hai họa sĩ khoe với nhau về tài vẽ của mình, một người nói:
 Khi nhìn bức tranh "Đông buồn" của tớ thì các cô gái đã khóc ba ngày ba đêm.
 Ǎn thua gìngười kia cười. Cǎn nhà anh chàng mua bức tranh "Mưa rơi" của tớ
vẽ vẫn bị ngập nước đến tận bây giờ.
Một ông than phiền với bạn:
 Lạ thật, vợ mình có mặc bất cứ bộ đồ nào mốt mới đến mấy mình cũng chẳng
thấy có gì khác cả...
 Còn những cô gái khác thì dù có mặc đồ cũ cậu cũng vẫn thấy ngạc nhiên phải
không?
 Đúng vậy!
 Có gì đâu! Nguyên nhân là khi ta biết rõ món hàng rồi thì có đổi bao gì đi
chǎng nữa cũng nhận ra thôi.
 Xin lỗi, anh có thể cho biết, làm thế nào để tới bệnh viện gần nhất?
 Rất dễ dàng. Anh hãy nhắm mắt lại và đi bǎng ngang đường!
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Một cô gái than phiền với bạn:
 Mình đã đính hôn với một võ sĩ quyền Anh từ ba nǎm nay mà thú thực mình
vẫn không sao nhớ nổi mặt anh ấy!
 Sao kỳ vậy?
 Tại vì, cứ sau mỗi trận đấu, mặt mũi anh ấy lại thay đổi rất nhiều...
 Sao tháng này được lấy lương sớm thế nhỉ?
 Thế không ai biết à?  Thủ quỹ tủm tỉm.
 Biết gì?
 Sếp cưới con vào cuối tuần này!
Tiêu chuẩn
Hai đầu bếp ngồi nói chuyện với nhau:
 Cậu thử nghĩ, tiêu chuẩn đầu tiên của đầu bếp giỏi là gì?
 Là có thể nghĩ ra 20 tên gọi cho một món ǎn.
Cậu con trai về khoe với bố:
 Bố ơi, con được phân một vai diễn trong vở kịch của nhà trường. Con sẽ vào
vai một người chồng...
Ông bố lắc đầu:
 Tệ thật, họ không cho con một vai diễn nào khác có thể nói được à?!
Truyện cười bốn phương
Một hoa hậu châu Phi lần đầu tham dự cuộc thi Hoa hậu thế giới. Ban giám
khảo hỏi:
 Cô nghĩ gì về màu da của mình?
Người đẹp trả lời ngay:
 Tôi rất tự hào về màu da đen của mình. Nếu được sinh ra một lần nữa, tôi cũng
vẫn mong được được ra đời với màu da này.
Khán giả vỗ tay rần rần. Người dẫn chương trình cảm động:
 Ôi, tấm lòng yêu nước của cô thật đáng quý. Nhân tiện, xin hỏi bí quyết nào đã
giúp cô có làn da bóng đẹp như vậy?
 à, tôi dùng kem trắng da!
***
Sau khi mua bánh ở hiệu Rồng Vàng, vị khách liền bóc ra ǎn. Phát hiện bánh
kém chất lượng, ông vội vã quay lại cửa hàng:
 Tôi trả lại cô. Đây là Rồng Vàng dỏm.
 Ơ, anh này lạ nhỉ! Anh không nghe mọi người nói con rồng chỉ có trong tưởng
tượng thôi sao? Mà đã thế thì rồng đất còn chả có nữa là Rồng Vàng.
***
Một bà khách cáu kỉnh nói với anh bồi trong nhà hàng:
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 Này, tại sao anh mang cho tôi một con gà chỉ toàn thấy những da với xương
thế này?
 Chẳng lẽ bà muốn tôi mang cả lông của nó lên nữa!
***
Đến một vùng núi non kỳ vĩ ở Scodland, anh hướng dẫn viên nói với đoàn du
khách nước ngoài:
 Thưa quý vị, cái hang sâu tuyệt diệu này đã được tình cờ phát hiện khi một
người nông dân địa phương đánh rơi một đồng xu xuống đấy.
***
Một minh tinh Hollywood lần lượt đọc các mục trên tờ khai báo hải quan:
 Độc thân.
 Đã lập gia đình.
 Đã ly dị.
 Goá chồng.
Sau một hồi suy nghĩ cô ta viết: "Tất cả"!
***
Nhà viết kịch bảo vợ:
 Anh đang viết một vở kịch có thời gian xảy ra cách đây khoảng 30 nǎm. Em
có nhớ hồi ấy phụ nữ ǎn mặc thế nào không?
 Anh yêu, em nhớ chứ. Phụ nữ hồi ấy mặc y hệt như em bây giờ đây này.
***
Siêu sao ca nhạc Madonna ngồi trên máy bay. Một hành khách ngồi bên cạnh
nói nhỏ:
 Cô tuyệt đẹp. Tôi chắc chắn thế nào cô cũng trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng
trên khắp thế giới.
 Tôi là Madonna.
 Không sao cả, rồi cũng đổi tên khi thành danh thôi.

Truyện cười thư giãn
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Truyện cười nghề nghiệp
Một đạo diễn nổi tiếng của Hollywood qua đời và được lên thiên đường. Tại
cổng thiên đường, thánh Peter nói với anh ta rằng Chúa muốn ông ta làm thêm
một bộ phim nữa.
 Nhưng tôi đã nghỉ hưu từ rất lâu trước khi tôi chết. Tôi đã mệt mỏi với công
việc đó rồi.
 Hãy nghe này, Beethoven sẽ làm nhạc phim cho ông.
 Ngài không nghe tôi sao? Tôi không muốn làm thêm một bộ phim nào nữa!
 Còn phần hình ảnh, Leonardo de Vinci sẽ phụ trách.
 Tôi không muốn làm thêm một bộ phim nào nữa!
 Nhưng kịch bản sẽ do William Shaspeare viết.
 Chà, Beethoven làm nhạc phim, de Vinci phụ trách hình ảnh, một kịch bản do
Shakespeare viết... Còn gì có thể hoàn hảo hơn thế nữa! Tôi sẽ làm nó!
 Tuyệt vời! Thánh Peter sung sướng  Tiện thể tôi có một cô bạn gái.
***
Cô Klara đến vǎn phòng môi giới và nói với nhân viên vǎn phòng:
 Tôi muốn làm quen với một người đàn ông có nghề nghiệp cao, có nghĩa là
anh ta như ngọn đèn soi sáng để mọi người trông vào.
Ông môi giới vui vẻ:
 Tốt thôi, tôi giới thiệu cô với một người gác hải đǎng ngoài biển.
***
Hans than thở với bạn:
 Hễ tớ đưa cô gái nào về giới thiệu thì y như rằng mẹ tớ không đồng ý.
 Vậy cậu thử giới thiệu một cô gái giống tính mẹ cậu xem. Người bạn khuyên.
 Tớ cũng đã đưa một cô gái như thế về nhà, nhưng bố tớ phản đối gay gắt. Ông
ấy nói thầm vào tai tớ: "Đừng ngu như bố ngày xưa con ạ".
***
Vị bác sĩ nọ than thở với đồng nghiệp của mình:
 Mình thật sự ân hận vì đã không mổ ngay cho bệnh nhân đó.
 Thôi, cậu đừng áy náy nữa. Biết đâu, nếu đã mổ mà ông ấy vẫn chết thì sao!
 Vấn đề là ở đấy! Ông ấy không chết mà lại bình phục quá nhanh. Thế là tớ
chẳng còn cơ hội lấy tiền của ông ấy.
***
Sau hai giờ ngồi trong quán rượu, John đã say mèm. John định đứng dậy ra về,
nhưng lại lo đo ngã vào chiếc piano đặt gần đó. Mũi John bị chy máu vì đập vào
phím đàn. Sáng hôm sau, vợ John hỏi:
 Tối hôm qua anh bị ai đánh thế?
 Anh cũng chẳng biết nữa  John uể oải đáp Một thằng nào đó có hàm rǎng rất
đẹp.
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***
Một người say nằm ngoài đường, người ta đưa anh ta đến bệnh viện. Khi y tá
đến thay đồ cho ông, họ thấy trong túi của ông ta có mảnh giấy ghi: "Thưa các
bác sĩ, tôi chỉ bị say chứ không bị đau ruột thừa. Đã hai lần tôi bị mổ ruột thừa
rồi".

Chuyện cười đó đây
Một anh chàng lần đầu tiên lần đầu tiên đi máy bay nên hơi bồn chồn. Anh ta
nhìn qua ô cửa sổ máy bay rồi quay sang ông khách bên cạnh:
 Mọi người ở dưới kia trông nhỏ xíu như con kiến ấy ông ạ!
 Đó là những con kiến thật, chúng ta đã cất cánh đâu!
***
Một người đàn ông phàn nàn với bác sĩ tâm lý:
 Thưa bác sĩ, không hiểu sao đêm nào vợ tôi cũng ngủ mê và hét lên: "Cẩn thận
đấy, Claude!"
 Chuyện đó có gì không bình thường?
 Nhưng tên tôi không phải là Claude!
 Vậy ông khó chịu làm gì! Vợ ông có hét lên với ông đâu!
***
Kết thúc phần khẩu chiến của đôi vợ chồng nọ cũng là lúc bát đĩa và đồ đạc
trong nhà đi tong. Cô vợ sắp xếp quần áo vào valy rồi bỏ đi. Nhưng chỉ hai tiếng
sau, chị ta lại hì hục xách đồ về và quát vào mặt chồng:
 Anh gặp may đấy! Vì mẹ tôi cũng vừa mới bỏ về nhà bà ngoại!
***
Tại trại lính cứu hoả:
 Anh hay gì chưa? Trung uý của chúng ta đã tắt thở rồi!
 Thế à? Cuối cùng thì ông ta đã mãn nguyện: có thể tự tay làm tắt được một cái
gì đó.
***
Bác sĩ nói với cô y tá:
 Hôm nay tôi đã chẩn đoán sai một bệnh nhân.
149 | Chuyện Vui MTC Gởi Ra Trong Quí 3 Năm 2003

 Bệnh lý của họ phức tạp lắm sao thưa bác sĩ?
 Không! Ban đầu nhìn bộ quần áo trên người ông ấy, tôi chẩn đoán ông ta
nghèo. Ai ngờ, cuối cùng mới biết ông ta là tỷ phú.
***
Nữ hộ lý an ủi bệnh nhân:
 Ngài đừng sợ. Vị bác sĩ sẽ phẫu thuật cho ngày là một chuyên gia có kinh
nghiệm đầy mình. Hôm nọ, ông ấy vừa đọc được trong tiểu thuyết khoa học
viễn tưởng phương cách mổ giống như với bệnh của ngài...
T.H (ST)
Truyện cười thư giãn
Vui cười
Cũng tạm được
Một bác sĩ phụ sản tổ chức tiệc khai trương bệnh viện tư. Đồng nghiệp đến chúc
mừng và hỏi thǎm:
 Sao, cậu làm tốt chứ?
 Lần đầu tiên tớ đỡ đẻ xem ra cũng tạm được. Tuy cả hai mẹ con đều chết,
nhưng tớ cứu được ông bố.
***
Chuyện khó hiểu
Anh thanh niên kể câu chuyện khó hiểu của mình cho bạn nghe:
 Ba giờ sáng, tôi nhận được cú điện thoại, giọng một người đàn ông gấp gáp:
"Đến ngay, nếu không tôi chết mất". Vội vàng ghi lại địa chỉ và dắt xe ra ngõ,
nhưng vợ tôi cản lại: "Anh đừng đi, hình như cú điện thoại đó là của em"...
***
Để giảm béo
 Thưa bác sĩ, tôi nên tập những động tác gì để gầy đi ạ?
 Chị hãy quay đầu từ trái sang phải và từ phải sang trái vị bác sĩ trả lời.
 Nhưng, tập lúc nào?  Bệnh nhân hỏi lại.
 Lúc người ta vừa mang thức ǎn cho chị.
***
Khám bệnh
Một cầu thủ đi khám bác sĩ sau khi bị chấn thương ở vùng mặt. Bác sĩ phán:
 Mắt của anh bị thoái hoá, có nguy cơ bị lé!
Vận động viên kêu lên:
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 Chúa ơi! Thế là sự nghiệp bóng đá của tôi tiêu tùng rồi.
Hết sức bình thản, bác sĩ đáp:
 Chưa! Anh vẫn có thể làm trọng tài được.
***
 Cẩn thận đấy, chồng cậu luôn liếc nhìn những cô gái khác.
 Rõ vớ vẩn! Anh ấy yêu mình điên cuồng.
 Thế cậu không biết rằng những người điên cũng có lúc minh mẫn à?
***
Đầu ba thứ tóc
Sáng Chủ nhật, anh nhân viên đến nhà Giám đốc chơi. Vừa bước vào nhà, anh
ta xởi lởi:
 Xin chào anh! Em thấy anh càng ngày càng trẻ ra!
 Cậu này rõ khéo! Đầu tôi đã hai thứ tóc rồi, còn trẻ nỗi gì!
Bà vợ Giám đốc liền chen vào:
 Nhưng nhiều lúc, tôi thấy đầu ông có đến ba thứ tóc đấy.
 Tóc gì nữa vậy bà?
 Tóc... của cô thư ký.
***
Không chung thuỷ
Trên thiên đàng, Thánh Pierre nói với những người vừa mới đến:
 Ai đã từng lừa dối vợ hoặc chồng, dù chỉ một lần, hãy đứng sang bên phải ta.
Còn ai suốt đời chung thuỷ, hãy đứng sang bên trái ta...
Tất cả những người đều bước sang bên phải, riêng một bà già vẫn đứng bên trái.
Thấy vậy, Thánh Pierre hét thật to:
 Này, bà điếc kia, sang đứng cùng những người khác đi!
***
Một cô gái mặc áo gilê bằng gấm đi trên đường. Hai cô gái chạy theo, tấm tắc
khen và hỏi:
 Chị may áo ở đâu đẹp, mốt quá! Chị chỉ cho bọn em với!
 A`, chiếc áo này bà tôi để lại, bà mất cách đây 10 nǎm rồi.
Truyện cười thư giãn
Thư giãn
Giận điên lên
 Champagne, cá hồi... nếu bác sĩ của tôi thấy chúng ta đang thưởng thức những
thứ này, chắc chắn ông ấy sẽ giận điên lên.
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 Sao thế? Ông ấy buộc anh phải ǎn kiêng à?
 Ô` không, tôi đang nợ ông ta 1.000 USD.
***
Nghĩ thế nào
Hai người bạn nói chuyện với nhau:
 Cậu nghĩ thế nào về phong trào giải phóng phụ nữ?
 Mình nghĩ... được giải phóng cũng hay. Nhưng trước tiên, họ phải được một
người đàn ông nào đó bắt giữ trước đã.
***
Hai người bạn gặp nhau.
 Này, sao mặt mũi cậu thâm tím thế kia?
 à hôm qua tớ gặp anh bạn vừa đi chuyến trǎng mật với vợ về.
 Thế thì sao?
 Chính tớ đã thuyết phục anh ta lấy cô ấy.
***
Một gia đình kiểu mẫu nói về "kinh nghiệm điển hình":
 Thật ra cuộc sống vợ chồng của chúng tôi thế nào ấy  Người chồng thổ lộ
Chúng tôi ngủ riêng, ǎn riêng, đi nghỉ riêng và tiêu tiền riêng. Ai làm nấy ǎn,
không ai ràng buộc ai. Chúng tôi gắng sống như thế để xứng dáng với danh hiệu
được tặng.
***
Giám đốc công ty nói chuyện với một thanh niên đến xin việc:
 Thứ nhất, ở hãng chúng tôi rất quan tâm đến sự sạch sẽ. Trước khi vào đây,
anh đã chùi kỹ chân ở thảm để ngoài kia chưa?
 Tất nhiên là tôi chùi kỹ rồi ạ!
 Thứ hai Giám đốc nói tiếp  chúng tôi đòi hỏi các nhân viên phải trung thực.
ở ngoài kia làm gì có tấm thảm nào.
***
Một bệnh nhân bị bỏng cả hai tai được chở đến bệnh viện. Bác sĩ hỏi:
 Có chuyện gì vậy?
 Tôi đang là quần áo thì điện thoại reo, tôi cuống lên và nhầm chiếc bàn là với
chiếc điện thoại.
 Tôi hiểu rồi. Thế còn tai bên kia, sao cũng bị bỏng?
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 Thì tôi gọi xe cấp cứu mà lại.
***
Không thể mổ
Bác sĩ vừa vạch một đường dao lên bụng bệnh nhân, vị kế toán trưởng bệnh
viện hớt hải chạy vào:
 Khoan, bệnh nhân này không thể mổ. Ngân hàng vừa báo: anh ta đã rút hết
tiền trong séc của mình rồi!
***
Lợi ích
Anh nhân viên giới thiệu với đoàn khách thương gia tham quan thảo cầm viên:
 Công trình khoa học mới nhất của chúng tôi là lai được giống mới từ vẹt và
chim bồ câu đưa thư.
 Lợi ích của nó là gì?
 Nếu chẳng may đưa thư mà bị lạc, chúng có thể hỏi đường.
***
Cũng lai rai
Hai hoạ sĩ tình cờ gặp nhau:
 Chào cậu, thời gian gần đây cậu có bán được gì không?
 A`, cũng lai rai, khi thì cái đồng hồ, khi thì cái áo khoác.
***
Tôi cũng vậy
Hai nhà vǎn tình cờ đi chung một toa tàu. Một người bắt chuyện:
 Những nhà vǎn lớn thường rất khiêm nhường.
 Đúng đấy. Tôi cũng vậy. Tôi rất ghét tính khoe khoang.
Truyện cười thư giãn
Vui cười
Nhân viên phòng đǎng ký kết hôn giải thích với một diễn viên điện ảnh:
 Thưa cô, trước khi trao giấy đǎng ký kết hôn cho cô, luật pháp buộc tôi phải
ghi cặn kẽ vào sổ chi tiết về những cuộc hôn nhân trước đây của cô.
 Trời ơi!  Người chồng mới kêu lên Thế mà tôi lại bảo taxi chờ chúng tôi.
***
Bác sĩ nói với bệnh nhân:
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 Tình trạng của ông đang tiến triển tốt đấy. Chân phải bị sưng, nhưng cũng
không đáng lo đâu!
 Tôi cũng vậy, thưa bác sĩ. Nếu chân phải của bác sĩ bị sưng, tôi cũng chẳng lo
lắng gì cả.
***
Anh nhân viên giới thiệu với đoàn khách thương gia tham quan thảo cầm viên:
 Công trình khoa học mới nhất của chúng tôi là lai được giống mới từ vẹt và
chim bồ câu đưa thư.
 Lợi ích của nó là gì?
 Nếu chẳng may đưa thư mà bị lạc, chúng có thể hỏi đường.
***
Một thương gia muốn chọc tức đồng nghiệp của mình, bèn nói:
 Tôi có thể đem bán anh mười lần, nhưng đố anh bán được tôi một lần.
 Dĩ nhiên, người như anh thì làm gì có người mua mà bán!
***
Trên sàn xiếc, một nữ diễn viên xinh đẹp đang ôm hôn một chú cọp con trông
rất dữ dằn. Để gây hấp dẫn, chủ rạp xiếc quay xuống phía khán giả, hỏi lớn:
 Có ai trong quý vị bên dưới làm được như thế không? Tôi xin thưởng 10 triệu
đồng.
Bỗng có một chàng trai trẻ tiến lên sân khấu, đến đứng cạnh bên cô gái, dõng
dạc nói thật lớn:
 Tôi có thể làm được. Nhưng ông phải cho đuổi con thú gớm ghiếc kia ra ngoài
đã!
***
Một sĩ quan bất chợt hỏi một người lính:
 Súng của anh có đạn không?
 Báo cáo có.
 Anh tháo ngay ra, đưa hết đây cho tôi.
 Vâng, thưa xếp.
 Còn nữa không?
 Báo cáo, còn một viên. Tôi phải giữ lại để đề phòng ngài không trả những viên
đạn kia!
***
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Một bà cụ lật niêm giám điện thoại ra, bắt gặp dòng chữ: "Khi có hoả hoạn, hãy
gọi 114". Bà chép miệng:
 Bọn trẻ ngày nay lạ thật. Trước kia có cháy mình kêu: "Cháy nhà! Cháy nhà!,
bây giờ lại la lên "114!".
***
Bác sĩ đưa bệnh án cho bệnh nhân và nói:
 Nếu không chữa trị, anh sẽ chết trong vòng 6 tháng tới.
Bệnh nhân ngồi thừ ra suy nghĩ, mắt lo âu nhìn vào hoá đơn thanh toán, rồi cất
giọng 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 tǎng lên 9 tháng nhé!
***
Một người đàn ông gọi điện đến phòng mạch bác sĩ:
 A lô, thưa bác sĩ, con trai tôi bị sốt ban.
 Tôi biết. Hôm qua tôi đã đến nhà ông và cho cậu ta uống thuốc. Ông hãy cách
ly cậu ta với những người xung quanh.
 Nhưng nó thú nhận với tôi là đã hôn cô người làm.
 Chúng ta sẽ cách ly chị ta...
 Chính tôi cũng hôn cô ấy.
 Có nghĩa là ông có thể mắc bệnh rồi.
 Vâng, từ lúc đó đến giờ tôi đã hôn vợ tôi nhiều lần.
Bác sĩ hốt hoảng:
 Khốn khổ, vậy tôi cũng bị lây mất rồi!
Truyện cười thư giãn
Thư giãn
Đội tuyển Nhật và đội tuyển Mỹ tham gia thi chèo thuyền. Đội Nhật thắng, Mỹ
bèn mời chuyên gia phân tích nguyên nhân chậm chỗ nào. Chuyên gia bảo:
 Nhật chỉ có 7 người chèo, còn Mỹ có đến 7 người chỉ huy, 1 người chèo.
Đội Mỹ lập tức thay đổi chiến thuật: 1 chỉ huy cao cấp, 6 cố vấn và 1 người
chèo. So tài lần nữa, tuyển Nhật lại thắng, người Mỹ liền sa thải ngay người
chèo thuyền.
***
Một nhóm du khách bị lạc đường, gặp hai người dân địa phương. Khách bèn hỏi
bằng tiếng Anh, nhưng họ không hiểu. Khách lại hỏi bằng tiếng Pháp, họ cũng
không hiểu. Khách dùng tiếng Đức, họ vẫn không hiểu. Cuối cùng, nhóm du
lịch bèn bỏ đi. Một người dân địa phương bèn nói với người kia:
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 Giá như mình biết chút ngoại ngữ thì có thể giúp họ được rồi.
 Chú ngu thật đấy! Chú không thấy họ biết đến mấy ngoại ngữ mà cũng chẳng
được việc gì đó sao?!
***
Một ông bước vào phòng bệnh. Ông ta hỏi một bệnh nhân nặng:
 Ông có phải là ông Bill?
 Phải.
 Chiều cao?
 Một mét bảy nhǎm.
 Cân nặng? Bảy mốt kílô. Nhưng thưa bác sĩ, những điều này có ghi trong
bệnh án mà?
 Tôi không phải là bác sĩ mà nhân viên công ty xe đòn đám ma!
***
Trên xe buýt, một bà lão phải đứng không có tay vịn cạnh một thanh niên trẻ
tuổi. Xe qua khá nhiều bến, anh ta vẫn nhắm mắt ngủ gật. Sợ người thanh niên
nọ có thể ngủ quên lỡ mất việc, bà vỗ vào vai anh:
 Này, anh có đi quá bến không?
Người khách trẻ đáp;
 Cảm ơn bà đã nhắc, nhưng cháu đâu có ngủ.
 Tôi thấy anh cứ gật gù suốt.
 Cháu phải nhắm mắt vì không muốn thấy bà đứng vất vả như thế.
***
Viên thám tử bực tức bảo người cộng sự mới vào nghề:
 Cậu gặp kẻ tình nghi vào giữa ban ngày mà cậu không thể theo sát hắn được
sao?
 Dạ thưa... Bởi vì hắn ta bất ngờ chạy vào một rạp chiếu bóng.
 Thì cậu cứ giám sát nó không rời khỏi mắt như tôi bảo.
 Nhưng, phim đó... em đã xem đến bốn lần rồi!
***
Nữ vǎn sĩ có cá tính đi học lái ô tô. Cô nói với người hướng dẫn:
 Anh không cần phải chỉ dẫn cho tôi cách cài số lùi. Trong đời tôi chưa bao giờ
nhượng bộ bất cứ cái gì đâu!
***
156 | Chuyện Vui MTC Gởi Ra Trong Quí 3 Năm 2003

 Này, nghe nói cậu đã được nhận vào Công ty X rồi hả?
 ừ, nhưng tớ đã bị đuổi việc ngay ngày đầu tiên!
 Sao lạ vậy?
 Thông báo ghi rõ: "Chỉ được đeo cà vạt đỏ". Thế mà khi đến công ty tớ thấy
mọi người còn mặc cả quần áo nữa.
***
Có tiếng chuông cửa, cửa mở, đứng trước chủ nhà là một người đàn ông với các
dụng cụ sửa ống nước.
 Xin lỗi bà, đây có phải là nhà bà Maier không ạ?
 Không phải đâu. Tôi tên là Muller kia.
 Nhưng chúng tôi nhận được thông báo của bà Maier yêu cầu đến sửa đường
nước ở chính số nhà này.
 Có thể là như vậy. Nhưng gia đình bà Maier đã chuyển nhà cách đây hai tháng
rồi.
***
Ông chồng về nhà trong dáng vẻ hết sức mệt mỏi. Bà vợ hỏi:
 Anh yêu, trông anh mệt mỏi quá. Có chuyện gì khiến anh kiệt sức đến vậy.
 Ôi, thật kinh khủng quá anh chồng nói Hôm nay máy tính hỏng và tất cả bọn
anh phải tự suy nghĩ.
Truyện cười thư giãn
Cười thư giãn
Một giáo sư đang đi trong ngõ, gặp một người cao to đang ưỡn ngực:
 Tôi không bao giờ nhường đường cho những kẻ ngu!
Vị giáo sư mỉm cười, nép vào bậc thềm, nói lớn:
 Còn tôi thì luôn làm thế!
***
Vô cùng kinh ngạc
 Nếu cứ theo nếp nghĩ truyền thống và không biết dừng lại đúng lúc thì hôm
nay ở trên lớp, tôi đã mắc phải một sai lầm không thể tha thứ nổi.
 Có chuyện gì nghiêm trọng vậy anh ?
 Một cậu học sinh, có chị gái cưới, xin phép nghỉ học. Tôi đã theo dõi và ghi
trong sổ, cậu ta chỉ có một chị gái và đây là lần thứ sáu cậu ta xin nghỉ học vì lý
do như vậy. Tôi định hôm nay sẽ nói rõ trước lớp về sự gian dối của cậu ta để
rǎn đe các học sinh khác. Nhưng khi tôi bắt đầu nói thì cậu ta đứng dậy khẩn
thiết yêu cầu tôi dừng lại, tìm hiểu rồi nói sau cũng được.
 Và anh đã dừng lại?
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 Đúng vậy. Và kết quả đã làm tôi vô cùng kinh ngạc về thời buổi kinh tế thị
trường. Đúng là chị cậu ta đã sáu lần lấy chồng, trong đó có ba lần lấy ta, ba lần
lấy tây và cả sáu lần đều có hôn thú, cưới xin đàng hoàng.
***
Đi sǎn
Nghỉ hè, Jim được bố mẹ cho đến trang trại của bác chơi. Hôm đầu, bác cậu dẫn
đi xem mọi thứ : những chú gà con, đàn bò sữa, vụ thu hoạch. Sau ba hôm, Jim
thấy chán. Dường như chẳng có gì cậu có thể vui chơi được. Một sáng, bác đưa
cho cậu khẩu súng, một chút lương thực và một chú chó, bảo hãy tự đi sǎn. Sau
vài giờ, cậu quay về, trông rất háo hức:
 Cháu thấy thế nào ?
 Thật tuyệt ạ !
 Sao cháu về sớm vậy ?
 Vâng, bác còn con chó nào không ạ ?
 !!!
***
Trước khi tự vẫn
Một thương gia đang bị thua lỗ. Ông ta vay tất thảy, dồn hết mọi thứ có vào việc
kinh doanh. Tình hình xấu đến nỗi ông quyết định tự tử, nhưng trước đó ông đi
gặp cha xứ. Vị cha xứ đó cho ông lời khuyên ''Con hãy lái xe đến bờ biển, ngồi
trên một chiếc ghế, đặt quyển Kinh Thánh lên đùi và mở nó ra, để tự gió lật đến
trang nào thì con hãy đọc những dòng đầu tiên trên trang đó. Con sẽ biết mình
phải làm gì''.
Một nǎm sau, người này quay lại đây gặp vị cha xứ hôm nào. Ông ta đi cùng vợ
và con gái. Trông cách họ ǎn mặc đã thấy họ khá giả như thế nào.
 Con đấy ư ? Con có làm theo lời ta dặn không ?  Cha xứ hỏi.
 Có, thưa cha.
 Con có lái xe đến bờ biển chứ ?
 Vâng.
 Con có ngồi trên ghế gần bờ biển không ?
 Có.
 Con cũng đặt quyển Kinh Thánh lên lòng và để gió lật trang chứ ?
 Vâng.
 Thế con có đọc dòng đầu tiên không ?
 Có ạ.
 Dòng đó viết gì ?
 Chương 11.
***
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Tại sao chết
Một phụ nữ kể cho bạn gái biết tin mình vừa lấy chồng lần thứ tư.
 ''Ôi tuyệt quá!'', cô bạn nói "nhưng mình hy vọng cậu không phiền nếu mình
muốn biết điều gì đã xảy ra với người chồng đầu tiên của cậu ?''.
 Anh ta ǎn phải nấm độc và chết.
 Thật bi kịch quá! Thế còn người chồng thứ hai ?
 Anh ta ǎn phải nấm độc và chết.
 Kinh khủng quá! Mình gần như thấy sợ khi hỏi về người chồng thứ ba của
cậu!
 Anh ta chết vì gãy cổ.
 Gãy cổ ư ?
 Vì anh ta không muốn ǎn nấm!
***
Một bác sĩ, một kỹ sư và một chính trị gia đang tranh luận xem đấng sáng thế
làm nghề gì. Viên bác sĩ bảo:
 Chắc chắn ông ấy phải là một nhà giải phẫu học. Cứ nhìn cách Thượng đế tạo
ra người đàn bà từ một mẩu xương sườn của người đàn ông, thật là một cuộc
phẫu thuật hoàn hảo nhất!
Người kỹ sư kịch liệt phản đối:
 Nghĩ về trước thời điểm làm ra con người. Lúc đó thế giới đang rất hỗn độn,
người đã sắp đặt và xây dựng lại, hẳn Thượng đế phải là một nhà xây dựng tài
tình!
Người làm chính trị mới thong thả đáp:
 Các anh nói mà không biết nghĩ. Thế ai đã gây ra cái mớ lộn xộn ấy?
***
Ba vị nữ tu đi trên cùng một chuyến tàu lửa về quê. Họ quyết định tâm sự với
nhau về các lỗi lầm lớn nhất của mình.
Vị thứ nhất nói:
 Tội lỗi lớn nhất của tôi là tình dục. Một nǎm tôi thường được nghỉ lễ một tuần.
Suốt thời gian đó, tôi đã ǎn vụng và được những người đàn ông trả tiền. Tất
nhiên toàn bộ số tiền kiếm được, tôi đã bỏ vào thùng quyên góp cho người
nghèo.
 Còn tôi, vị thứ hai rụt rè, tôi có tội là thích nhậu nhẹt. Hàng nǎm, tôi ǎn cắp
tiền từ thùng quyên góp và trốn đi nhậu suốt một tuần lễ liền.
Vị thứ ba giữ im lặng mãi, tỏ vẻ không muốn kể tội lỗi của mình. Hai vị nữ tu
kia hối thúc:
 Này, chúng tôi đã nói về thói hư tật xấu của mình rồi đấy, chị hãy kể về tật của
mình đi.
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 Tật xấu lớn nhất của tôi là, vị thứ ba rụt rè, là tôi rất hay ngồi lê mách lẻo. Tôi
không thể đợi được cho đến khi chúng ta đến ga đâu!
Vui cười
Thư giãn
Người khách ngồi ghế sau taxi vỗ vai tài xế định hỏi vài câu, nhưng hành động
này làm anh lái xe giật mình, suýt đâm lên vỉa hè. Hoàn hồn, anh tài nói với
khách:
 Ông làm tôi sợ đứng tim.
 Xin lỗi, tôi không ngờ đã làm anh hoảng sợ đến như vậy.
 Thực ra không phải tại ông đâu. Trước đây, tôi chỉ lái xe chở quan tài, hôm
nay là ngày đầu tiên tôi lái xe taxi nên khi ông vỗ vai tôi, tôi cứ tưởng ông là
xác chết sống lại.
***
Buổi đầu tiên của chú thợ học việc sửa ống nước, bác thợ cả truyền đạt kinh
nghiệm:
 Làm nghề này hay bắt gặp phụ nữ trần truồng trong phòng tắm lắm. Họ rú lên
thì rất phiền phức. Mỗi lần như thế, trước khi cô nàng kịp gào lên, hãy lịch sự
nói: "Xin lỗi quý ông!". Cô ta sẽ im bặt vì tưởng rằng mình chưa kịp nhìn thấy
gì cả.
Buổi chiều, chú thợ học việc trở về xưởng, mặt mũi bầm tím:
 Cháu đến sửa vòi nước ở khách sạn Du Commerce, khi mở cửa thì thấy một
đôi đang quấn lấy nhau. Cháu bèn nói: "Xin lỗi hai quý ông!". Thế là...
***
Một nhân viên trong một hiệu tạp hóa đang phục vụ một khách hàng. Người
quản lý đang ngồi ở bàn giấy cách đó một quãng nhưng ông ta thoáng nghe anh
nhân viên nói với khách:
 Đúng vậy, thưa bà, đã lâu rồi tôi không thấy có một chút nào hết.
 ồ, có chứ sao không,  người quản lý cắt ngang  tôi sẽ báo với nhà kho và cho
mang một ít đến phục vụ bà.
Bà khách vừa cười vừa bỏ đi. Người quản lý quay lại nói với anh nhân viên :
Không bao giờ được từ chối bất cứ điều gì với khách. Luôn luôn sai người đi
lấy hàng về.
Nhưng thưa ông  Anh nhân viên đáp  Bà ấy bảo tôi là "Dạo này không thấy
trời mưa hột nào cả".
***
Trên xe lửa, nhân viên soát vé phát hiện một người không có vé. Sau một cuộc
cãi vã cǎng thẳng, anh nhân viên phát chán, xách chiếc vali to của khách ra dọa:
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 Anh mà không trả tiền vé ngay thì tôi sẽ ném chiếc vali này ra khỏi tàu!
Người hành khách kêu lên:
 Đầu tiên thì ông đòi lấy tiền của tôi, còn bây giờ ông lại muốn lấy mạng đưa
con trai duy nhất của tôi hả?! Thật quá đáng!
***
Trên tàu hỏa, một phụ nữ nói với người đàn bà ngồi bên:
 Xin lỗi, bà hãy nhấc con chó cảnh của bà khỏi đầu gối tôi! Tôi cảm thấy bọ
chét đang bò lên tay mình...
 Xuống ngay, Bobi! Bà này có bọ chét, loài bọ dễ lây lắm đấy!
***
Một chủ tiệm ǎn hỏi nhân viên:
 Ông khách hồi nãy ghi gì vào sổ góp ý thế?
 Không ghi gì hết ạ, ông ta chỉ đặt vào sổ một miếng chả!
***
Giám đốc nói với tài xế riêng:
 Tôi sẽ tung đồng xu này lên, nếu sấp thì đến sòng bài, ngửa thì đi nhà hàng,
dựng cạnh thì vào bar, còn nếu treo lơ lửng trong không khí thì về nhà với vợ!
***
Người đàn ông sang chơi nhà bạn. Trong lúc chủ nhà đi vắng, anh trò chuyện
với cháu bé:
 Trước khi ǎn cơm, cháu có thường cầu nguyện không?
 Dạ không ạ! Cháu không phải mất công làm thế, vì thức ǎn mẹ cháu nấu ngon
tuyệt.
***
Đạo diễn đưa một cái búa cho người nhắc vở. Anh ta ngạc nhiên hỏi:
 Anh định bảo tôi làm gì với thứ đồ này?
 Tới cảnh nhân vật nữ chính trong phim biết con gái bé nhỏ của mình bị bọn
mafia bắt cóc, cô thét lên một tiếng đau đớn. Để giống như thật, anh len lén gõ
búa vào ngón chân của cô ta!
***
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 Tên trộm bị truy tố trước toà. Nhờ sự biện hộ của luật sư hắn được tha bổng.
Sau phiên toà tên trộm đến gặp luật sư và nói:
 Thưa ông luật sư, tôi rất biết ơn ông vì ông đã giúp tôi thoát tội. Xin ông đừng
bǎn khoǎn về khoản tiền thù lao. Ngày kia, tôi sẽ nộp đầy đủ cho ông, cho dù tôi
có phải đi làm hai đêm liên tục.
Truyện cười
Ngồi xem hết hồi I, tác giả vở kịch chạy đến gặp anh diễn viên diễn quá tồi.
 Ngay bây giờ tôi sẽ thây đổi cốt truyện đây ông ta bảo anh diễn viên Anh sẽ
chết ở đầu hồi 2, chứ không phải đầu ở cuối hồi 3. Thà anh chết theo ý của tôi,
còn hơn chết vì trận đòn của khán giả.
***
Trên sân khấu, Othello gặng hỏi Desdemona xem chiếc khǎn tay mà anh tặng
nàng hôm nọ đâu. Ơ' dưới khán phòng, một khán giả kêu lên:
 Các quý vị, ai có khǎn tay thì đưa anh ta luôn đi, còn anh kia, anh lấy ống tay
áo chùi mũi cũng được chứ sao, phiên phiến thôi để còn diễn tiếp chứ!
***
Hai anh chàng nói chuyện với nhau.
 Này cậu có biết hành động trên sân khấu và hành động ngoài đời khác nhau
như thế nào không?
 Không
 Trong nhà hát, hành động thường bắt đầu sau khi mở màn, còn trong cuộc
sống hành động nhiều khi bắt đầu sau khi kéo màn lại.
***
Một nhà biên kịch bảo đồng nghiệp:
 Rất tiếc là anh lại không đến dự buổi công diễn đầu tiên của vở kịch của tôi.
Người ta chen lấn xô đẩy nhau đến là khiếp ở trước cửa phòng bán vé.
 Thật à? Thế họ có nhận lại được tiền vé không?
Phê bình nghệ thuật
Tại một phòng triển lãm tranh, phần lớn người xem và các nhà phê bình nghệ
thuật trầm trồ khen ngợi một bức tranh trừu tượng có những mảng màu được
thực hiện rất táo bạo.
Riêng tác giả của bức tranh kéo riêng mấy người bạn thân ra một góc thì thầm:
 Chả biết cha nào treo nhầm cái bảng màu của tớ lên, các cậu ạ?!!
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***
Cô gái nói với bố tính nghiêm khắc:
 Con bảo đảm bạn trai con thương con và có nhiều ý định tốt với con.
 Biểu hiện?
 Anh ấy hỏi vay mẹ con một món tiền lớn, để tổ chức đám cưới thật linh đình
làm cho con vui lòng!
Cười trong nhà  Cười ngoài phố
Xin tiền
Một cậu bé gọi điện cho bà mẹ từ trường học và xin mẹ một ít tiền. Bà mẹ nói:
 Con yêu này. Mẹ sẽ gửi cho con ngay. à, con cũng để quên cuốn sách toán khi
con về thǎm nhà hai tuần trước. Con có muốn mẹ gửi nó cho con không?
 à... ồ vâng được mẹ ạ  Cậu bé trả lời.
Thế là bà mẹ gói cuốn sách lại cùng những tờ séc, hôn tạm biệt chồng và đi đến
bưu điện để gửi cho cậu bé.
Khi bà trở về, ông chồng hỏi:
 Lần này, em cho nó bao nhiêu đấy?
 ồ, em viết 2 tờ séc, một cái 20 đô la và cái kia 1.000 đô la.
 Tới 1020 đô la cơ à! Ông chồng thốt lên  Em có điên không đấy?
 Đừng lo anh yêu, em buộc tờ séc 20 đô la vào bìa cuốn sách nhưng còn tờ séc
1.000 đô la thì ở giữa những trang của chương thứ 20!!!
Công bằng
Hai ông cụ ngồi tán gẫu với nhau. Một ông cụ triết lý:
 Đời thật không công bằng. Khi còn bé, tôi được dạy: phải kính trọng và lắng
nghe ý kiến người già. Còn bây giờ, mọi người lại bảo: nên lắng nghe lớp trẻ.
Không quên ơn
Ngay sau khị bị đuổi việc, người giúp việc liền móc túi lấy 50.000 đồng đưa cho
chú chó trong nhà. Bà chủ lấy làm ngạc nhiên:
 Cô có bị điên không đấy?
 Tôi không bao giờ quên ơn bất cứ ai đã giúp đỡ tôi. Con chó này đã phụ giúp
tôi lau chùi bát đĩa trong suốt thời gian ở đây.
Thông minh
Khách hàng phàn nàn với chủ hiệu bánh:
 Trong ba cái bánh cô bán cho tôi hôm qua có ba con gián...
Chủ hiệu nhanh nhảu:
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 Tôi rất lấy làm tiếc vì chuyện đó. Nếu cô vui lòng đem ba con gián trở lại đây,
tôi sẽ hoàn trả lại cho cô ba quả nho.
Lý do không trả
 Bị cáo, khi anh nhặt được chiếc nhẫn này, sao anh không nộp cảnh sát?
 Vì trong mặt trong của chiếc nhẫn có dòng chữ "Mãi mãi là của anh".
T.H (sưu tầm)
Cười trong nhà  Cười ngoài phố
Xin tiền
Một cậu bé gọi điện cho bà mẹ từ trường học và xin mẹ một ít tiền. Bà mẹ nói:
 Con yêu này. Mẹ sẽ gửi cho con ngay. à, con cũng để quên cuốn sách toán khi
con về thǎm nhà hai tuần trước. Con có muốn mẹ gửi nó cho con không?
 à... ồ vâng được mẹ ạ  Cậu bé trả lời.
Thế là bà mẹ gói cuốn sách lại cùng những tờ séc, hôn tạm biệt chồng và đi đến
bưu điện để gửi cho cậu bé.
Khi bà trở về, ông chồng hỏi:
 Lần này, em cho nó bao nhiêu đấy?
 ồ, em viết 2 tờ séc, một cái 20 đô la và cái kia 1.000 đô la.
 Tới 1020 đô la cơ à! Ông chồng thốt lên  Em có điên không đấy?
 Đừng lo anh yêu, em buộc tờ séc 20 đô la vào bìa cuốn sách nhưng còn tờ séc
1.000 đô la thì ở giữa những trang của chương thứ 20!!!
Công bằng
Hai ông cụ ngồi tán gẫu với nhau. Một ông cụ triết lý:
 Đời thật không công bằng. Khi còn bé, tôi được dạy: phải kính trọng và lắng
nghe ý kiến người già. Còn bây giờ, mọi người lại bảo: nên lắng nghe lớp trẻ.
Không quên ơn
Ngay sau khị bị đuổi việc, người giúp việc liền móc túi lấy 50.000 đồng đưa cho
chú chó trong nhà. Bà chủ lấy làm ngạc nhiên:
 Cô có bị điên không đấy?
 Tôi không bao giờ quên ơn bất cứ ai đã giúp đỡ tôi. Con chó này đã phụ giúp
tôi lau chùi bát đĩa trong suốt thời gian ở đây.
Thông minh
Khách hàng phàn nàn với chủ hiệu bánh:
 Trong ba cái bánh cô bán cho tôi hôm qua có ba con gián...
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Chủ hiệu nhanh nhảu:
 Tôi rất lấy làm tiếc vì chuyện đó. Nếu cô vui lòng đem ba con gián trở lại đây,
tôi sẽ hoàn trả lại cho cô ba quả nho.
Lý do không trả
 Bị cáo, khi anh nhặt được chiếc nhẫn này, sao anh không nộp cảnh sát?
 Vì trong mặt trong của chiếc nhẫn có dòng chữ "Mãi mãi là của anh".
T.H (sưu tầm)
Cười trong nhà Cười ngoài phố
Trước sau như một
Trong một phiên toà, thẩm phán hỏi bị cáo:
 Nǎm nay bà bao nhiêu tuổi?
 Bốn chín.
 Không đúng, ba nǎm trước bà cũng nói thế!
 Dạ, vì em không phải hạng người "nay thế này, mai thế nọ".
Không chịu thua
Một anh tự phụ là cao cờ. Hôm nay gặp người cao cờ hơn đánh ba ván đều thua
liểng xiểng. Có người hỏi thǎm, vẫn ung dung đáp:
 Ván thứ nhất thua, ván thứ hai thì bên đó không chịu thua, ván thứ ba tôi bảo
hoà thì không chịu!
A'i mộ
Tình cờ gặp được ngôi sao mình vẫn hằng ngưỡng mộ, cô gái mừng rỡ khoe:
 Em ái mộ anh tới độ xâm cả mặt anh lên ngực.
 Cám ơn ngôi sao đáp nhưng hai mươi nǎm sau chắc mặt tôi xệ lắm.
Thế nào là người nghèo
 Bố ơi, thế nào là người nghèo ạ?
 Người không có cơm ǎn, thậm chí không có chỗ ngồi mà ǎn cho ngon là
nghèo.
 Thế thì con biêt rồi. Các bác ǎn tiệc đứng với bố hôm nọ ở khách sạn là nghèo,
đúng không ạ?
Kín đáo
Mẹ dặn con gái:
 Lớn rồi, phải giữ ý, giữ tứ, kín đáo chứ cứ ruột để ngoài da, có gì ai cũng biết
là không nên con ạ.
 Thì con cũng kín đáo đây thôi. Mấy lần con sang nhà anh ấy có ai biết đâu.
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Mẹ:???
Quá bi đát
Thấy đồng nghiệp đang cầm quyết định ly hôn, anh nọ liền hỏi:
 Sau khi có quyết định ly hôn, cảm giác của cậu thế nào?
 Quá bi đát! Chiếc xe hơi đời mới mua bằng tiền của tớ đã thuộc về cô ấy. Còn
lũ trẻ tớ đinh ninh là con của người khác, toà lại xử sống chung với tớ.
Hết lo lắng
Trưởng phòng hỏi nhân viên:
 Cậu làm thế nào mà trông tươi tỉnh, không còn vẻ mặt lo lắng như hôm trước
nữa?
Nhân viên vui vẻ trả lời:
 Em vừa thuê chuyên gia để lo lắng mọi chuyện với mức lương 1.000 USD một
tuần.
 1.000 USD! Cậu có điên không? Làm sao cậu có thể trả nổi số tiền lớn như
vậy?
 Lo lắng làm gì, chỉ tổ mệt thân. Em chẳng cần phải lo điều này! Đó là chuyện
của ông ta!
Kính thưa quí thân hữu,
Già cả lẫm cẫm, đếm lộn ngày, xin diều chỉnh lại. Không có chuyện vui dề tên
“chuyện vui sáng ngày 21June2003”.
Tình và Tiền
Anh Brown, em gửi lại anh chiếc nhẫn. Em không thể lấy anh được. Em đã yêu
một người khác.
 Nó là ai? Người chồng chưa cưới liền hỏi.
Cô gái ngạc nhiên hỏi:
 Nhưng anh biết để làm gì?
 Tôi cần phải biết là ai để bán lại chiếc nhẫn này cho đúng giá!
Ong Già Noel dạy
Bà mẹ kêu lên:
 Trời, ai dạy con cái từ tục tĩu ấy hả?
Cậu con trai nhỏ đáp:
 Ông già Noel, mẹ ạ .
 Không thể có chuyện ấy được!
 Có đấy, mẹ ạ. Ông già Noel nói thế khi vào phòng con đưa quà, bị vấp vào
ngưỡng cửa và ngã sóng xoài xuống sàn.
khoác lác
Trên bàn nhậu, ba con chuột khoác lác:
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 Tớ rất thích các loại bẫy chuột. Mỗi sáng tớ phải nhấc cái bẫy lên xuống vài
chục lần như một cách để tập thể dục  Con thứ nhất nói.
 Còn tớ rất thích các loại thuốc độc. Tớ cũng phải xay nhuyễn rồi uống chung
với cà phê mỗi sáng  Con thứ hai nói tiếp.
 Xin lỗi, tớ có hẹn đi chơi với một con mèo nên không thể tiếp tục nhậu với
mấy cậu được  Con thứ ba nói trước khi bỏ đi.
Ða Nghi
Một thám tử nghỉ đêm tại khách sạn Watergate. Kiểm tra kỹ mọi nơi trong
phòng, anh ta phát hiện một chiếc đĩa nhỏ được bắt chặt bằng bốn con ốc bên
dưới tấm thảm sàn nhà. Nhẹ nhàng tháo ốc và quẳng chiếc đĩa ra cửa sổ, anh ta
an tâm đi ngủ.
Sáng hôm sau người quản lý khách sạn hỏi thám tử:
 Ngài ngủ ngon giấc chứ? Có chuyện gì xảy ra không?
 Không, vì sao ông hỏi thế?
 Vị khách ở ngay phòng bên dưới phòng ngài đã phải vào bệnh viện vì đột
nhiên cây đèn chùm treo trên trần rơi xuống...
Yêu Nhạc
Trung uý trực ban ra lệnh:
 Tất cả mọi chiến sĩ yêu ca nhạc hãy bước ra hàng trước.
Nǎm chiến sĩ trong đội hình bước ra:
 Thưa ngài, chúng tôi cần phải hát bài gì ạ
 Không hát hò gì sất. Hãy khuân chiếc piano sang câu lạc bộ sĩ quan ở quả đồi
bên cạnh.
Mê Thể Thao
Ông chủ hỏi nhân viên:
 Tại sao sáng nay anh đi làm muộn thế?
 Dạ, tôi ngủ mơ, thấy mình đang xem trận đá bóng. Trọng tài cho đá thêm hai
hiệp phụ. Tôi không thể đi khi trận đấu chưa kết thúc.
Hố
Một cậu bé đến quầy bán bánh ngọt nói:
 Bác bán cho cháu 4 chiếc bánh mì ngọt của ngày hôm trước còn lại.
Chủ cửa hàng liền quay lại phân bua với một bà khách:
 Bà xem! Bánh hôm trước còn ngon thế mà bà bảo bánh có vấn đề!
Chú bé:
 Vâng, mẹ cháu bảo ra ngay hàng bác mua bánh về cho mấy ông hàng xóm cứ
ngồi lì đánh bạc ở nhà cháu ǎn  để cho họ biết thế nào là lễ độ ạ!
Tung Hô
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Thánh Phêrô nhận ra một đạo diễn nổi tiếng dưới trần gian đang đứng lấp ló
trước cửa Thiên đường, ngạc nhiên hỏi:
 Không thể như vậy được! Chẳng lẽ ông đã chết rồi sao?
Đạo diễn trả lời:
 Không  Chẳng qua là các nhà phê bình tung hô tôi tới tận mây xanh thôi.
Phải Khám Mắt
Lấy hết can đảm, ông nọ bước vào một vǎn phòng:
 Tôi phải làm gì để tình trạng sức khoẻ được tốt hơn?
 Ǎn ít, giảm chừng 10 cân. Bỏ thuốc lá, rượu và cuối cùng là gặp một bác sĩ
nhãn khoa.
 Khám mắt để làm gì?
 Vì nếu mắt tốt, anh đã đọc được tấm bảng ngay lối vào. Tôi là kiến trúc sư,
còn bác sĩ ở tầng trên!
Ðía
Hai họa sĩ khoe với nhau về tài vẽ của mình, một người nói:
 Khi nhìn bức tranh "Đông buồn" của tôi thì các cô gái đã khóc ba ngày ba
đêm.
Người kia cười:
 Ǎn thua gì. Cǎn nhà anh chàng mua bức tranh "Mưa rơi" của tôi đến tận bây
giờ vẫn bị ngập nước.
Lịch Sự
Một nhà chuyên nghiên cứu về cách ứng xử giao tiếp, ông tới nói chuyện vơi
đám học sinh nam:
 Các bạn hãy nhớ rằng, khi đến phòng bạn gái chơi mà thấy cửa đóng, thì bao
giờ cũng phải gõ cửa. Đó là biểu hiện của phép lịch sự.
Một sinh viên bỗng hỏi:
 Thế còn khi cửa mở ạ?
 Thì đóng cửa lại mà gõ!
Không Phải Trả Tiền
Thầy giáo vật lý hỏi học sinh:
 Em co biết gió trời và gió quyạt điện khác nhau thế nào không?
Học sinh trả lời ngay không cần nghĩ ngợi:
 Thưa thầy khác ở chỗ: gió trời thì không phải trả tiền ạ!
Hai áo dài tâm sựï :
 Hình như anh chàng kia để ý tao mày ơi .
 Sao mày biết ?
 Tại ... tao để ý ảnh!
Một cô vợ rất xấu, đón chồng từ cửa, hỏi:
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 Tại sao anh bảo với mọi người là em làm bếp giỏi trong khi em nấu chưa chín
nồi cơm? Người chồng nói nhỏ:
 Thì em cũng phải cho anh bảo thế mới có lý do, chứ họ họ hỏi tại sao anh
cưới em thì anh biết trả lời saỏ
Một bà chủ nhà hỏi cô sen thật trẻ đẹp đến xin việc:
 Chị đã làm ở đâu chưả
 Thưa bà có.
 Thế tại sao chị nghỉ ở đó?
 Thưa bà họ khó tánh quá, cãi nhau suốt ngàỵ
 À ra thế!
 Nếu ổng không cãi với em thì chính bả lại cãi với em.

Ông giám khảo hỏi một cô thiếu nữ đi thi bằng lái xe:
 Nếu cô đang lái xe chạy 120 cây số một giờ, bỗng cô thấy một cái bánh xe
trước sắp sút ra, cô phải làm saỏ Thiếu nữ cười nũng nịu nói:
 Nếu lúc đó em có mang theo bánh sơ cua, thì em không có gì đáng lo!
Một nhà ngoại giao hỏi một đồng nghiệp sắp đi Paris:
Thế nào, anh có cho chị nhà cùng đi với anh không?
Tôi hỏi anh nhé, nếu anh được mời đi ăn tiệc, anh có mang theo một "ổ bánh
mì thịt" không?
Thầy ký hỏi một cô đồng nghiệp trẻ đẹp: Cô ký ơi, cô có bao giờ tin ở mộng
không?
Tin chứ!
Hôm qua tôi nằm mộng thấy chúng mình yêu nhau, cô nghĩ thế
nàỏ Cô ký nói mau:
Nghĩ là anh nằm mộng.
Trên sân ga, một người khách đợi người thân, nhìn đồng hồ rồi hỏi một nhân
viên Hỏa xa:
Chuyến tàu nào của các ông cũng chạy sai giờ, vậy để cái
đồng hồ ở đó làm gì? Người kia lạnh lùng đáp:
Thưa ông, để cho biết là tàu đi trễ.
Hai đứa bé khoảng chừng 4  5 tuổi gặp nhau ở trong phòng mạch bác sĩ. Đứa
bé A hỏi bé B rằng:
Chú mày đến đây để làm gì? Bé B trả lời: Thì tao đến đây để chích ngừạ Đứa
bé A nghe vậy liền nhăn mặt và nói:
Mày không sợ hả? Bé B nghe vậy liền hỏi:
Chích ngừa có gì đâu mà mày sợ dữ vậỷ Bé A liền giải thích:
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Mày có biết sao không? Khi tao mới sinh ra, cũng vì chích ngừa mà một năm
sau tao mới đi được. Bé B nghe vậy nên òa lên khóc.
Nhường Nhịn
Cô giáo mắng học trò:
Tháng nào em cũng đứng chót lớp, tại sao em không chịu ganh đua với bạn bè?
 Thưa cô, cô vẫn dạy em là phải nhường nhịn bạn bè mà!
Cô: !?!?
Bài Tính Trừ
Ở lớp một, thầy giáo bắt đầu giảng phép trừ. Thầy đi đến chỗ một học sinh và
nói:
 Em hãy tưởng tượng là anh của em có 4 trái táo, anh giữ phần mình 3 quả, số
còn lại thì cho em. Nào, em hãy nghĩ xem, anh em đã cho em mấy quả?
Ngẫm nghĩ một lúc, nước mắt chú bé chạy quanh, rồi lấy ống tay áo quệt ngang
nhưng vẫn thút thít khóc:
 Chẳng lẽ anh ấy sẽ chỉ cho em có thế thôi sao?
Lịch Sự
Một nhà chuyên nghiên cứu về cách ứng xử giao tiếp, ông tới nói chuyện vơi
đám học sinh nam:
 Các bạn hãy nhớ rằng, khi đến phòng bạn gái chơi mà thấy cửa đóng, thì bao
giờ cũng phải gõ cửa. Đó là biểu hiện của phép lịch sự.
Một sinh viên bỗng hỏi:
 Thế còn khi cửa mở ạ?
 Thì đóng cửa lại mà gõ!
Không Phải Trả Tiền
Thầy giáo vật lý hỏi học sinh:
 Em co biết gió trời và gió quyạt điện khác nhau thế nào không?
Học sinh trả lời ngay không cần nghĩ ngợi:
 Thưa thầy khác ở chỗ: gió trời thì không phải trả tiền ạ!
Nhường Nhịn
Cơ giáo mắng học trị:
Tháng nào em cũng đứng chĩt lớp, tại sao em khơng chịu ganh đua với bạn bè?
 Thưa cơ, cơ vẫn dạy em là phải nhường nhịn bạn bè mà!
Cơ: !?!?
Bài Tính Trừ
Ở lớp một, thầy giáo bắt đầu giảng phép trừ. Thầy đi đến chỗ một học sinh và
nĩi:
 Em hãy tưởng tượng là anh của em cĩ 4 trái táo, anh giữ phần mình 3 quả, số
cịn lại thì cho em. Nào, em hãy nghĩ xem, anh em đã cho em mấy quả?
Ngẫm nghĩ một lúc, nước mắt chú bé chạy quanh, rồi lấy ống tay áo quệt ngang
nhưng vẫn thút thít khĩc:
 Chẳng lẽ anh ấy sẽ chỉ cho em cĩ thế thơi sao?
Lịch Sự
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Một nhà chuyên nghiên cứu về cách ứng xử giao tiếp, ơng tới nĩi chuyện vơi
đám học sinh nam:
 Các bạn hãy nhớ rằng, khi đến phịng bạn gái chơi mà thấy cửa đĩng, thì bao
giờ cũng phải gõ cửa. Đĩ là biểu hiện của phép lịch sự.
Một sinh viên bỗng hỏi:
 Thế cịn khi cửa mở ạ?
 Thì đĩng cửa lại mà gõ!
Khơng Phải Trả Tiền
Thầy giáo vật lý hỏi học sinh:
 Em co biết giĩ trời và giĩ quyạt điện khác nhau thế nào khơng?
Học sinh trả lời ngay khơng cần nghĩ ngợi:
 Thưa thầy khác ở chỗ: giĩ trời thì khơng phải trả tiền ạ!

Nhà Buôn
Một nhà buôn truy bài cậu con trai nhỏ:
 Hai nhân hai là bằng mấy?
 Tám.
 Dốt! Bằng bốn.
 Con biết rồi, nhưng nói thế là để cho bố còn mặc cả.
Bằng Chứng
Ông bố cô gái bảo chàng rể tương lai:
 Tôi chỉ gả con gái tôi cho người nào tháo vát và làm ăn giỏi. Anh hãy
chứng minh khả năng làm chủ gia đình đi.
 Thưa bác, cần gì phải chứng minh nữa ạ? Nếu lấy con gái bác mà không có
lợi to, thì chẳng bao giờ cháu ngó ngàng tới.
Quá Muộn
Một cô gái buồn rầu nói với bạn:
 Lúc đầu, mình định chỉ yêu vậy thôi, nhưng giờ đành phải cưới.
 Tại sao vậy?
Vì khi mình đến hỏi bác sĩ thì ông ấy bảo đã quá muộn.
Cáo
 Ba ơi, có phải cáo là con vật gian ngoan, xảo quyệt, hay lường gạt phải
không ba?
 Đúng đấy con ạ!
 Hèn gì người ta không dùng “quảng heo”, “quảng gà”, “quảng hươu”,
“quảng nai”, mà lại dùng “quảng cáo”.
Rét thì thôi
 Tớ chẳng thấy nhà cậu có buồng tắm. Cậu tắm rửa ở đâu?
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 Ra ngoài sông.
 Thế mùa rét thì sao?
 Mùa đông thì cũng chỉ vài tháng chứ mấy!
Final
Vị linh mục nói với bố cô dâu:
 Khi cầm tay con gái đưa cho chú rể, ông nên nói một câu thật ý nghĩa nhé!
Ông bố vợ vốn là chủ tiệm tạp hóa, khi cầm tay con gái đưa cho con rể đã
nói:
 Nhận rồi miễn trả lại nhé!
Tâm sự
Một cô gái nói chuyện với bạn:
 Hôm kia, mình với chồng vừa cãi nhau kịch liệt vì anh ta cứ hay uống
rượu. Thế là hai người chẳng ai nói với ai nữa!
 Thế anh ta đã làm lành với cậu chưa?
 Tối qua, anh ta đã hỏi chuyện mình rồi!
 Anh ta hỏi gì?
 Anh ấy bảo: Em có thấy chai rượu uống dở của anh để đâu không?
Bên Chiếc Ôtô
Một ông giàu có nhưng keo kiệt vào cửa hàng ôtô hỏi người bán hàng hết
câu nọ đến câu kia khiến anh ta mệt nhoài. Cuối cùng ông ta hỏi:
 Cái xe này tiết kiệm được bao nhiêu xăng?
 Được một thìa xăng  anh bán hàng ngán ngẩm đáp.
 Thìa to hay thìa con?
Khỏi Cải Nhau Nưả
Một cô gái hỏi mẹ:
 Mẹ ơi, tại sao người ta cứ phải kết hôn?
 À, kết hôn để khỏi ăn cơm một mình... và...
 Và gì nữa hả mẹ?
 Cũng là để khỏi phải cãi nhau một mình nữa con ạ.
Đạo Diễn Và Diễn Viên
Hai người nói chuyện với nhau:
 Hôm nay, ở ngoài cửa nhà hát lại treo tấm biển: “Hết vé”. Sao vở diễn này
thu hút nhiều khán giả đến vậy?
 À, trong vở này, nữ diễn viên chính cứ thay đổi quần áo luôn luôn. Điều đó
hấp dẫn phụ nữ. Mà cô ta lại thay quần áo ngay trên sân khấu. Điều đó hấp
dẫn đàn ông.
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Cảnh giác
 Tại sao một con ngựa đau cả đàn ngựa lại không ăn cỏ?
 Thưa cô vì đàn ngựa cảnh giác ạ.
 Nghĩa là sao?
 Thưa cô, đàn ngựa sợ ngộ độc thực phẩm!
Giam Đốc (Việt Nam)
Một ông già bước vào nhà hàng đầy khách, đến chỗ cô phục vụ. Ông già tự phụ
hỏi:
 Một giám đốc đã về hưu cần phải ngồi ở chỗ nào.
Cô phục vụ không thèm ngẩng đầu mà tay cũng không ngừng thu dọn trả lời:
 Ở nhà.
Đề phòng
 Cậu đi đâu mà cứ ôm khư khư cái radio vậy?
 Vợ chồng mình cãi nhau, và mình quyết định bỏ nhà ra đi.
 Hẳn cái radio là tài sản duy nhất mà cô ta chia cho cậu?
 Không, mình đề phòng khi cô ta nhắn tin trên đài tìm người lạc.
Hay Hơn
Trong rạp chiếu bóng, một phụ nữ đội chiếc mũ độc đáo nói với người đàn ông
ngồi phía sau:
 Nếu chiếc mũ của tôi làm phiền anh thì tôi có thể bỏ nó xuống.
 Không thưa bà, chiếc mũ của bà còn buồn cười hơn bộ phim nhiều.
Quảng Cáo
Hai nhà sản xuất nói chuyện với nhau:
 Chúng ta đã dùng mọi biện pháp quảng cáo mà mọi người vẫn không đến xem.
 Cứ thông báo là phim này không dành cho trẻ em dưới 16 tuổi là sẽ đông ngay
lập tức.
Có Biết Đâu
Sau mấy ngày Tết, hai bợm nhậu gặp nhau:
 Này, anh đón xuân mới thế nào?
 Tôi cũng không biết nữa, mọi người vẫn chưa kể cho tôi nghe.
Kế Toán Ngày Nay
Nghe nói cơ quan nọ đang trống chức kế toán trưởng, anh kia vội vàng đem hồ
sơ đến xin việc. Người gác cổng vốn là bạn thân anh ta thấy vậy liền khuyên:
 Cậu nên suy nghĩ cho kỹ! Vị sếp ở đây khó tính lắm! Ba năm qua, ông ta thay
ba kế toán trưởng rồi!
 Ồ! không sao đâu! Ba năm qua, tôi cũng đã làm cho ba vị sếp phải rời khỏi
ghế đấy!
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Nghề Dễ Nhất
Một người tâm sự với bạn:
 Thời buổi này, làm nghề gì cũng khó, chỉ có làm nghề bán thuốc tây là dễ thôi!
 Sao vậy?
 Vì mỗi khi bán thuốc chỉ cần nói với khách hàng: “Xin đọc kỹ hướng dẫn
trước khi dùng”, thế là xong!
Khao Khát
Chồng kêu bị cảm lạnh. Vợ vội vàng sai con đi mua 1.000 đồng tiền rượu về để
đánh gió. Đang rên hừ hừ trong chăn, nghe thấy thế, anh ta vội vàng nhổm dậy:
 Mua lấy 2.000 đồng, trong uống, ngoài xoa nhanh khỏi hơn...
Giúp Người Nghèo (củ)
Cửa căn hộ một văn sĩ nổi tiếng Scotland có tiếng gõ:
 Ai đấy?  chủ nhân hỏi qua lỗ khóa.
 Một xu cho người nghèo được không?
 Tốt thôi, ông cứ để nó ở ngay ngưỡng cửa ấy.
Ăn Không ???
Một chàng trai chở bạn gái trên một chiếc xe đạp. Đang đi, bỗng nhiên chàng
thắng lại cái "ké.é.ét" ngay trước một quán chè rồi quay ra sau hỏi:
 Ăn không ???
Nàng:
 Ăn !!!
Chàng:
 Có thế chứ ! Bộ thắng này mới thay hồi sáng đó!
Nói rồi, chàng tiếp tục đạp xe đi.

Quan Niệm Vợ Chồng
Chánh án: Tôi không hiểu... anh chị luôn miệng nói rằng, cho tới giờ, mối tình
xuyên quốc gia của hai người vẫn đang là "tột cùng hạnh phúc", vậy tại sao anh
chị lại muốn ly dị?
Chồng: Thưa quý tòa, một danh thủ đã thành công tột đỉnh, tốt nhất là từ biệt
sân cỏ trước khi xuống phong độ...
Vợ: Còn tôi, thưa quý tòa, cũng như một nghệ sĩ đã lên đến đỉnh cao nghệ
thuật...
Quan tòa: Tôi hiểu, tôi hiểu!...

Câm và Thọt (củ)
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 Tao sẽ giới thiệu cho mày một thanh niên rất chi là đẹp trai, con nhà giàu, và
điểm cực tốt là chàng không bao giờ đua đòi, chẳng khi nào hát karaoke, thậm
chí cũng không thèm đến vũ trường...
 Ê! Tao như thế này mà phải đi lấy thằng chồng vừa câm vừa thọt đó sao?!
Móc (củ)
Trên tàu hỏa, một phụ nữ nói với người đàn bà ngồi bên:
 Xin lỗi, bà hãy nhấc con chó cảnh của bà khỏi đầu gối tôi! Tôi cảm thấy bọ
chét đang bò lên tay mình...
 Xuống ngay, Bobi! Bà này có bọ chét, loài bọ dễ lây lắm đấy!
Thật Thà 1
Ở một nông trường xa xôi hẻo lánh, có chị trót dại nhỡ nhàng mang "bầu". Tuy
vậy, chị ta vẫn sung sướng dù không có chồng nhưng có con sau này về già có
con bầu bạn nhờ vả. Thủ trưởng nông trường gọi lên bắt viết kiểm điểm.
Chị công nhân thật thà trả lời thế này:
 Thưa anh, bố mẹ em sinh ra em, em tưởng tất cả những gì dính trên người em
là của em. Bây giờ, anh bắt em kiểm điểm thì em mới biết là nó không phải của
mình. Nếu từ trước, anh nhắc nhở em là của cơ quan, không phải của em, thì em
không dám tự tiện đem dùng như vậy đâu ạ.
Quan Điễm
Con chó nghĩ: Hê, nhứng người sống với mình cho mình ăn, yêu quý mình, cho
mình một cái chuồng ấm áp và khô ráo, coi mình là con vật cưng và chăm sóc
cho mình….Họ hẳn là Chúa!
Con mèo nghĩ: Hê, những người sống với mình cho mình ăn, yêu mình, cho
mình một cái chuồng ấm áp và khô ráo, coi mình là con vật cưng và chăm sóc
cho mình….Mình hẳn là Chúa!
Không Thoát
Một người Việt Nam bị bọn thổ dân ăn thịt người bắt. Sợ quá , anh ta liền hét
lên : "Tôi bị SIDA xin hãy thả tôi ra"
Chú thổ dân nghe thấy liền hét vọng với đồng bọn: "Báo với nhà bếp là hôm
nay không có món tiết canh"
Khó Quá
Bob và Bill ngồi trong quán bar, và Bob trông rất buồn.
Bill hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Bob thở dài: “Tôi không hiểu được. Việc hẹn hò quả là rắc rối. Anh phải làm
hài lòng rất nhiều người Như người phụ nữ này, cô ta thích tôi, mẹ cô ta cũng
thích tôi, nhưng bố cô ta lại ghét tôi
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Rồi người phụ nữ này, bố mẹ cô ta đều thích tôi nhưng cô ấy thì không. Và
người phụ nữ tôi gặp tối hôm qua. Cô ấy hoàn toàn yêu tôi, bố mẹ cô ấy cũng
vậy, nhưng chồng cô ấy thì không thể chịu được tôi.”
Tai Hại Quá
Betty Lou đang ngồi trong phòng khám của bác sĩ.
Lúc đó, bác sĩ bước vào và nói, "Betty Lou, đây không phải là mẫu nước tiểu
của cô. Nó là nước táo".
Betty Lou nói: "Ôi chúa ơi. Tôi nhờ ông cái điện thoại được không?"
Bác sĩ hỏi: "Để làm gì vậy?"
"Cái lọ kia ở trong hộp đồ ăn của Benny".

Nói Tắc
Trong giờ văn học,cô giáo bảo:
 Các em nên ghi tắt như Xã Hội thì ghi là XH....cho nó nhanh.
Thấy Tèo đang ngủ gật,cô giáo gọi tèo dậy bảo:
Tèo sao em ngủ gật trong giờ học
Tèo trả lời:
Dạ thưa cô, em biết lỗi rồi cho em XL cô.

Bác Sỹ Đã Tới
Tôi là đội trưởng của đội bóng chày của bệnh viện, vì vậy nên cuối mỗi mùa
giải, tôi có nhiệm vụ mang trả các dụng cụ thể thao cho chủ nó. Khi tôi mang
cây gậy bóng chày vào khu phẫu thuật vì một thành viên của đội là bác sĩ giải
phẩu.
Tôi đi qua nhiều bệnh nhân và người nhà của họ đang chờ trong hành lang. Tôi
nghe thấy ông nọ nói với vợ của mình : "Em nhìn kìa, bác sỹ gây mê của em đã
tới kìa"
Thật Thà 2
 Tôi định photo cuốn sách này ở thư viện nhưng rồi tôi thấy nó được đăng ký
bản quyền và việc sao chép là phạm pháp. Thế nên tôi không photo nữa.
 Anh thật thà gớm. Rồi anh làm sao?
 Tôi ăn trộm luôn quyển sách.
"Tâm sự" của nàng
Chuyện trong nước. Hai cô bạn gái nói chuyện với nhau:
 Trong công ty, giữa một "đống" ứng cử viên thu nhập 400  500 USD/tháng,
chẳng lẽ chị không chọn được chàng nào sao?
 Không phải vậy. Nhưng... mà này, chị có biết ai là người trả tiền cho bọn họ
không?
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Cố Thuyết mà Chưa Xong
Glenda quay số gọi người bạn trai, một phụ nử trả lờ, Glenda hỏi:
 Mike có ở đây không vậy?
 Anh ấy đang trong nhà tắm.
 Hãy nói với anh ta là bạn gái anh ta gọi, Glenda nói và dập máy.
Sau đó anh ta không hề gọi lại, Glenda lại quay số.
Lần này là giọng đàn ông…
 Mike đây.
 Này, anh không phải là bạn trai của tôi! Glenda la lên.
 Tôi biết tôi biết, anh chàng kia đáp. Đó là điều tôi đang cố nói chuyện với vợ
tôi trong suốt nửa tiếng vừa rồi.
Huỷ Lời Nguyền
Một người đàn ông có tuổi tới một nhà phù thuỷ để nhờ gỡ bỏ một lời nguyền
mà ông ta đã phải sống với nó trong suốt 40 năm.
Nhà phù thuỷ nói, "Có thể, nhưng ông phải nói cho tôi chính xác từng từ đã
được sử dụng để đặt lời nguyền lên ông."
Người đàn ông nói ngay không hề e ngại, "Bây giờ ta tuyên bố các con là vợ
chồng."

Ai Mà Chịu Nổi
Bà mẹ giỗ đứa trẻ mới sinh đang khóc.
Đứa con trai lớn đứng cạnh hỏi mẹ
Mẹ ơi!có phải nó từ thiên đường xuống không ạ?
Đúng vậy con ạ
Hẳn là nó bị tống cổ xuống
Còn Chớ
Còn một thứ dùng để phá
Mẹ hỏi cậu bé:
 Con yêu, con chưa làm hỏng hết những đồ chơi được tặng dịp sinh nhật chứ?
 Chưa đâu mẹ ạ, vẫn còn một cái búa...
Chưa Đủ Đô
Hai anh em sinh đôi giống hệt nhau, ăn mặc y hệt nhau, dừng chân trong một
quán rượu để uống.
Một người đàn ông chân nam đá chân chiêu đi ngang bên cạnh họ, dừng lại nhìn
họ bối rối, rồi gọi một ly rượu nữa.
Cuối cùng một trong hai anh em sinh đôi cười vang, nói “ ông già, ông đừng
hoang mang khi nhìn thấy chúng tôi. Ông không nhìn lầm đâu. Chúng tôi là anh
em sinh đôi”.
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Ông già say rượu nhìn họ lần nữa rồi nói : “Cả bốn cậu à ? “

Chỉ Đường (củ)
Một giáo sĩ lang thang tại một thành phố xa lạ, hỏi một chú bé bán báo rong
đường đến bưu điện .
Cậu bé trỏ đường cho ông ta và vị giáo sĩ cảm ơn nói :
 Cậu là đứa trẻ sáng ý và nhã nhặn . Cậu co’ muốn tối nay đến nghe ta giảng
đạo để ta chỉ cho cậu đường lên Thiên đàng không?
 Ông chỉ cho tôi đường lên Thiên đàng ? cậu bé hỏi lại . Nhưng ngay đường ra
bưu điện ông cũng không biết cơ mà !

Dể Ợt
Thám tử O’Sherlock được tặng mề đay vì có công bắt được kẻ giả danh bác sĩ,
trong lúc gắn mề đay lên ngực ông.
vị quan chức được ủy quyền hỏi
 Làm sao ông phát hiện thằng cha là giả mạo nhanh thê’? 
 Dễ thôi !  O’Sherlock nói Hắn ta viết chữ rành mạch thê’ thì là bác sĩ thế nào
được .
Suy Thoái
 Suy thoái có làm hại công việc bán hàng rong của anh không?
 Tôi xin trả lời là có. Hiện giờ tôi thấy số các ông chồng có mặt ở nhà nhiều
gấp đôi trước kia.
Không Hợp Tính
Quan toà: "Tại sao bà muốn ly dị?"
Người vợ bất mãn: "Bởi chúng tôi không có gì chung. Thậm chí những người
chúng tôi ghét cũng là những người khác nhau."
Đi Bộ
Bệnh nhân nói.
 Thưa bác sĩ,  Tôi phải nói với ông là ông đã thực hiện đúng khi ông nói rằng
ông mong tôi có thể đi bộ trong hai tháng.
Bác sĩ ân cần đáp.
Tôi sung sướng nghe ông nói thế.
 Đúng vậy, thưa bác sĩ, khi nhận được biên lai của bác sĩ tôi đã phải bán xe hơi.
Lý Do
 Tại sao phụ nữ chỉ thích lấy chồng giàu, có nhà lầu, xe hơi, tiền bạc phủ phê
mà không muốn lấy người chẳng có cái gì cả?
 Phụ nữ vốn giàu tình cảm, họ không muốn làm khổ người nghèo thêm làm gì!
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Xin Can ...(củ)
Một goá phụ than thở với bạn.
 Bây giờ chồng tôi đã mất, tôi cũng chẳng muốn sống nữa. Tôi sẽ đi theo anh
ấy thôi.
 Tôi xin chị, chị hãy để cho anh ấy được thanh thản thêm một thời gian nữa.

Máy Móc (do một thân hữu góp vui).
Trên bãi đất trống trước quán “ Chung trà buổì sáng “ ( Morning Tea Cup)
hai anh lao công thành phố làm việc như máy : một anh đi trước đào cái lỗ, một
anh theo sau xúc đất lấp đi. Cứ thế..cứ thế ..Hết lổ này đến lổ khác..đều đều diển
ra cái cảnh anh đi trưốc đào ,anh đi sau lấp . Hai anh làm hùng hục từ sáng sớm
cho đến lúc mặt trờì gần đứng bóng mà vẩn chưa thấy ngưng nghỉ.
Chịu hết nổi , ông chủ quán chạy ra hỏì anh đào lổ. “Các anh làm chi kỳ zậy?
Anh thì đào lổ còn anh kia theo sau thì lạì lấp đi.”
“ Trong tổ trồng cây 3 ngườì,chúng cháu phân công :cháu đào lổ..nó lấp đất…”
“ Thế còn anh trồng cây đâu ?” ông chủ quán sốt ruột ngắt lời.
“À ..thằng ấy hôm nay nghỉ..nó bịnh ”. Vưà cuốc , anh vuà thũng thẳng trả lời
một cách rất ư thản nhiên.
Già Cả
Ngày nọ, một ông lão đến khám bác sĩ nha khoa:
 Bác sĩ ơi! Làm ơn nhổ cái răng ở đít tôi với.
Vị bác sĩ cứ tưởng ông lão đùa, nhưng khi kiểm tra thì có một cái răng cắm vào
đít thật, đã vậy con in xung quanh dấu cắn của cả một hàm răng.
 Ai cắn ông vậy?
 Tui cắn tui đó bác sĩ.
 Sao mà ông cắn ông được cơ chứ
Ông lão nghẹn ngào:
 Tui để hàm răng giả trên ghế, quên mất nên vô ý ngồi lên nó mà!
Mất Ngủ
Có anh chàng nọ, thường hay đi chơi về rất khuya, khi nào về tới nhà thì mọi
người đều khoá cửa ngõ đi ngủ hết rồi. Vì vậy, hôm nào anh ta cũng tháo đôi
giày ra ném từng chiếc một vào sân rồi trèo cửa vào.
Cứ như vậy thuờng xuyên nên bà hàng xóm mới phàn nàn:
 Cậu đi chơi về khuya, đêm nào cũng ném đôi giày "huỵch huỵch" làm tôi thức
cả giấc.
Anh chàng biết lỗi và hứa lần sau sẽ để ý!
Ngày hôm sau, anh ta lại về trễ như mọi hôm, ném chiếc giày thứ nhất vào sân
rồi anh ta mới sực nhớ đến bà hàng xóm, nên không đôi chiếc còn lại nữa.
Ngày hôm sau, bà hàng xóm lại phàn nàn:
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Hồi hôm, cậu lại làm tôi không ngủ được đấy!
Anh chàng phân bua:
 Xin lỗi bác, cháu quên. Cháu ném chiếc giày thứ nhất rồi mới nhớ ra đấy bác
ạ!
 Thì cũng chính vì vậy mà tôi thức trắng cả đêm đấy, nghe tiếng chiếc thứ nhất
rồi tôi đợi hoài đợi mãi mà chẳng nghe tiếng của chiếc thứ hai đâu cả, cứ như
vậy thức cho đến sáng luôn
Nói Móc
Một khách du lịch Mỹ nhìn xuống miệng một núi lửa Hy Lạp, chỉ bình phẩm
thế này: "Trông như địa ngục ấy."
Người hướng dẫn bèn đáp: "Ôi, người Mỹ các ông đã đặt chân tới đủ mọi nơi."

Mạo Hiễm
Cô gái nói: "Con sẽ không lấy người đàn ông nào mắc tật ngáy," .
Mẹ cô đáp. "Nhưng coi chừng, làm sao con biết được?"

Đừng Ngủ
Trong lần nói chuyện với một linh mục già phúc hậu, chàng trai hỏi: "Ngủ
chung với một cô gái đã phải là có tội không?
Vị linh mục trả lời
 Ồ, không đâu, nhưng các con còn trẻ, các con đừng ngủ.

Cứ Làm Theo Ý Thích
Bà kia làm tình làm tội ông bác sĩ về chứng bệnh u uất. Bà ta luôn đánh thức
ông dậy giữa nửa đêm. Một đêm chuông điện thoại reo đúng lúc bác sĩ vừa chợp
mắt "Thưa bác sĩ", bệnh nhân u uất hét lên, "tôi đang có ý thích quái đản là
nhảy từ trên cao ốc xuống. Vậy tôi có thể làm gì được?"
Bác sĩ nói:
"Thưa bà, tôi khuyên bà nên làm theo ý thích của bà."
Nói Móc 2 (củ)
Tại xứ Ấn độ, một nhà truyền giáo người Anh đang thuyết phục một người
Hindu cải đạo sang Cơ đốc giáo.
Nhà truyền giáo nói:
 Bác nghĩ xem, bác có muốn sau khi chết được lên Thiên Đàng không?
Người Hindu lắc đầu tỏ vẻ tiếc một cách lễ độ:
Tôi không cho rằng. Thiên Đàng hay ho gì, bởi nếu hay thì nước Anh đã chiếm
nó từ lâu rồi.
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Người thu dọn
Bố đọc xong bản tin trên báo viết phụ nữ thường thọ hơn nam giới thì chép
miệng thở dài:
 Chẳng hiểu sao lúc nào, bao giờ đàn ông cũng phải đi trước?
Mẹ cũng chép miệng giải thích:
 Cần phải có người ở lại sau thu dọn các thứ chứ!
Tóc Vàng
Cô gái tóc vàng chạy vào nhà, nhảy cẫng lên sung sướng:
 Anh ơi, chúng mình sắp có con! Sinh đôi hẳn hoi nhé!
Anh chồng:
 Thật tuyệt vời! Em làm thế nào mà phát hiện được thai đôi sớm như thế?
 Dễ ợt đấy mà, em mua hai que và thử tất, mỗi que báo là có một thai!
Xác suất (củ)
Julia và Jane đến thăm người hàng xóm của mình vừa mới sinh 3. Ông bác sĩ
nói:
 Ðiều này chỉ xảy ra 1/300.000 lần thôi.
Trên đường về Jane thì thầm vào tai Julia:
 Chị nghe không: 300.000 lần mới được một lần như vậy.

Việc Của Ai (củ)
Một đôi vợ chồng nông dân đang bàn bạc.
Vợ: "Này ông, con bé Tư sinh con rồi!"
Chồng: "Đó là việc của nó".
Vợ: "Nhưng nó bảo đó là con ông".
Chồng: Đó là việc của tôi".
Vợ: "Bây giờ tôi phải làm thế nào?"
Chồng : "Đó là việc của bà".
Tự Do Yêu Đương
Cô gái hỏi:
 Cha mẹ quen nhau và lấy nhau thế nào?
Người mẹ ngẩng đầu lên đắc ý bảo con:
 Tự do yêu đương, con ạ.
Người bố thì có vẻ ngần ngừ, ngẫm nghĩ một hồi mới nói:
 Đúng, đấy là cuộc hôn nhân tự do. Bố đã đem số tiền tiết kiệm trong một năm
nộp hết cho ông ngoại con để ông cho mẹ được tự do.
Thương Yêu Vợ
Sau buổi lễ, cha đạo hỏi một đám đông các con chiên đàn ông của mình:
 Ai trong số các con không hài lòng với vợ của mình, hãy đứng dậy?
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 Tất cả nhất tề đứng dậy, chỉ một người vẫn ngồi yên tại chỗ. Cha đạo lại gần
anh ta thân mật nói:
 Chúa dạy, mọi người hãy thương yêu và hài lòng với vợ chồng mình. Con thật
đáng khen. Tiếc là trên đời người như con còn hiếm, thậm chí con là người đầu
tiên ta gặp ...
Người kia đáp:
 Thưa cha. Con không dám nhận lời khen của cha ạ. Số là con bị vợ đánh què,
không đứng dậy được!
TaiMắt
Mr Phang đến bệnh viện và nói:
 Xin cho tôi được gặp bác sĩ chuyên khoa "Taimắt".
Người trực đáp:
 Bệnh viện chúng tôi chỉ có bác sĩ chuyên khoa "Taimũi họng" thôi.
 Nhưng tôi lại cần bác sĩ chuyên khoa "Taimắt".
 Ông mắc bệnh gì vậy?
 Lúc nào tôi cũng nghe thế này mà lại thấy thế khác!

Đều Giống Bố (củ)
Bà mẹ có năm cô con gái. Một hôm, chúng hỏi mẹ:
 Mẹ ơi! Chúng con có giống bố không?
 Cả năm đứa mày đều giống bố cả, giống như đúc!
 Thế tại sao năm chị em chúng con chẳng đứa nào giống đứa nào hả mẹ?
 Thế chúng mày tưởng bố chúng mày giống nhau hay sao?
Đối Đáp
“Nhà triết gia” đang cao hứng với mấy người bạn .... tại nhà mình:
 Đàn bà thường hay yếu đuối và kém thông minh. May mà cái nhược điểm đó
được cái can đảm và thông minh của cánh đàn ông chúng ta bù đắp.
Không ngờ lúc đó vợ triết gia tình cờ đi qua nghe được. Bà hầm hầm bước vào
nói oang oang:
 Phải! Chính vì đàn ông thông minh nên ông mới lấy được tôi. Còn đàn bà ngu
ngốc nên tôi mới vớ phải ông!
Bệnh Ngoại (tại Việt Nam)
Một giám đốc Công ty ngoại thương bất ngờ lên cơn đau ruột thừa. Bà vợ hốt
hoảng gọi con:
 Mau! Gọi bác sĩ ngay!
Giám Đốc cố gượng dậy:
 Đừng gọi bác sĩ...! Gọi đốc tờ cho tôi!
Chưởi Dại
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Anh A vừa đi từ phòng Giám đốc ra vừa cười ngặt nghẽo. Anh B thấy vậy mới
hỏi tai sao.
 Tao vừa bị Giám đốc chửi cho một trận.
 Thế sao mà mày vẫn còn cười được?
 Thì ông ấy ví tao như con bọ hung cứ bám riết lấy ông ấy.
 Thế thì sao mày lại cười?
 Thê mày nghĩ ông ấy là cái gì?
Thi
Tối khuya trước hôm đi thi môn Lịch sử, Jack bới tung cả phòng mình để tìm tài
liệu mà không thấy, cậu quay ra hỏi mẹ:
 Cái khăn hôm qua con để trên bàn đâu rồi hả mẹ?
 Nó bẩn quá, mẹ cho vào máy giặt rồi.
 Trời ơi! Trên đó là toàn bộ lịch sử nước Mỹ!
Tâm Lý
Hai người phụ nữ lớn tuổi cùng lôi một chàng thanh niên tới trước mặt Bao
Công .
Một bà nói
 Cậu thanh niên này đã đồng ý lấy con gái tôi
Bà thứ hai kêu lên
 Không , anh ta đã hứa lấy con gái tôi
Bao Công liền quay sang bảo Triển Chiêu :
 Nhà ngươi hãy chém đôi cậu này ra rồi chia cho mỗi bà một nửa
Bà thứ nhất cười :
 Nghe cũng được đấy !
Bà thứ hai vội kêu lên :
 Ôi xin Bao Công , ngài đừng làm như vậy . Cứ để cho bà kia đưa anh ta đi đi
Bao Công chỉ anh thanh niên :
 Nhà ngươi cần phải cưới con gái bà thứ nhất !
Chàng trai lắp bắp
 Nhưng bà ta sẵn sàng để ngài chém thảo dân ra làm đôi mà
Bao Công đáp:
 Chính thể, điều đó cho thấy bà ta đúng là một bà mẹ vợ thực sự
Tự Ái Dân Tộc
Một du khách Nhật Bản sang Đài Loan du lịch. Kết thúc chuyến đi, ông ta gọi
taxi ra sân bay về nước.
Xe đang trên đường ra sân bay, người khách Nhật Bản nhìn thấy một chiếc xe
vọt qua, ông ta thích thú thốt lên:
 Ooh....Toyota! made in Japan! very fast!
Một lúc sau lại có một chiếc xe khác phóng qua, ông khách lại reo to:
 Ooh... Nissan! made in Japan! very fast!
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Người lái xe bắt đầu cảm thấy bực mình, chưa kịp có ý kiến gì thì lại nghe thấy
ông khách Nhật Bạn hãnh diện reo:
 Ooh... Misubishi! made in Japan! very fast!
.....
Đến sân bay, người khách xuống xe trả tiền taxi, người lái taxi nói: 249.99
dollars
 Ooh...very expensive! this's a short distance!
Người lái xe thản nhiên chỉ vào đồng hồ tính mét và nói: made in Japan! very
fast!

Nụ Cười (cua mot than huu MTC dong gop)
Nào mất tiền mua một nụ cười
Cảnh nghèo không thiếu phút vui tươi
Nhe răng toe toét cười nhân thế
Híp mắt dửng dưng lánh sự đời
Giờ phút hồn nhiên mau nắm lấy
Tháng ngày sầu muộn sơ’m buông lơi
Vô tư , nghiêm túc, tuỳ ta chọn
May rủi cơ duyên phó mặc trời
ST
Bảo Đãm Mà
Một du khách tới Châu Phi, trong khi đang đi trong rừng bỗng ông ta hỏi người
dẫn đường:
– Chúng ta đi ở đây có an toàn không? Liệu có giống dân ăn thịt người ở vùng
này không?
Người dẫn đường đáp:
– Bảo đảm là an toàn, không có dân ăn thịt người ở vùng này.
– Chắc không? Biết đâu còn rớt lại một vài kẻ ăn thịt người thì sao?
Người dẫn đường trấn an thêm:
– Tôi đã nói bảo đảm mà. Chúng tôi đã . . . ăn thịt tên cuối cùng vài ngày trước.
Sự Khác Nhau
Để điều tra tâm lý của các dân tộc trên thế giới, người ta tổ chức một cuộc thi
viết sách với chủ đề “Con voi”.
Dưới đây là những tác phẩm gửi tới ban giám khảo:
Người Mỹ: Một cuốn sách có tên: “Làm thế nào để nuôi voi trong vườn nhà, vui
mà lại có lãi?”.
Người Đức: Ba quyển sách dày như từ điển, to bằng nửa cái bàn với tựa đề in
bằng chữ đen trên nền trắng: “Sơ khảo về voi  ba tập”
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Người Nga: Một cuốn sách dày, trên bìa có ghi chữ cổ : “Tổ tiên ta đã tìm ra voi
như thế nào?”.
Người Pháp: Một cuốn sách mỏng trang trí cầu kỳ với nhiều hình tượng cách
điệu ngoài bìa với tựa: “Voi và đời sống tình dục của nó”.
Người Trung Quốc: Một cuốn sách tựa “1001 món ăn làm từ voi”.
Thời Đại Khác Nhau (củ)
Trong phòng thi môn giải phẫu, Giáo sư hỏi một nữ sinh viên :
 Cơ quan nào của con người là biểu tượng của tình yêu ?
Cô sinh viên hỏi lại
 Thưa thầy, ở người đàn ông hay ở người đàn bà ạ ?  .
Giáo sư thở dài
 Ở thời của tôi thì đơn giản đó chỉ là trái tim ...
Bố cũng hỏi thế.
Cả nhà đang ngồi tại bàn ăn sau bữa tối, thằng con hỏi:
 Bố ơi, tại sao bố lại lấy mẹ?
Chồng quay ngay sang vợ:
 Đấy, không phải chỉ một mình tôi thắc mắc về chuyện đó!
Lạc Quan
Anh lấy được bằng lái xe chưa Bob?
 Tôi cũng không biết nữa. Khi tôi xuất viện thì vị giám khảo thi lái thực hành
ngồi bên cạnh tôi vẫn còn mê man nên chưa cho điễm....
Không Công Bình...
Một người đang đi đường đi thì bị một con chó xông ra cắn. Tiện con dao trong
tay anh ta chém ngay vào mõm con chó.
Người chủ của con chó kiện anh ta.
Quan toà bảo anh:
 Dù sao anh cũng có thể tự vệ bằng đuôi dao chứ không cần đến lưỡi dao.
Anh ta cãi lại:
 Nếu vậy thì con chó của ông ta cũng phải tấn công tôi bằng cái đuôi của nó mà
không cần dùng đến hàm răng.
Nói Xõ
A (hát thật to): Nhé anh, yêu em nhé luôn nhé anh...
B: Tuyệt vời ! Giọng hát này chỉ thiếu chút xíu nữa là kiếm tiền dược rồi!
A ( mừng rỡ): Thiệt hả? Thiếu gì, thiếu sức truyền cảm hay là...
B: Không, thiếu... cái lon.
Cổ Quá
Này buổi hẹn hò đầu tiên của bạn thế nào ?
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Thật kinh khủng ! anh ấy đã đến chỗ hẹn bằng chiếc Rolls Royce đời 1932
Oh đấy là chiếc xe cổ và cực kỳ đắt tiền đấy . Có gì phải phàn nàn chứ
Nhưng . . . khổ nỗi anh ấy là chủ nhân đầu tiên của chiếc xe ấy
Sao Cho Vừa
Hai người bạn gặp nhau:
Nghe nói cậu chuẩn bị lấy vợ rồi lại thôi , sao vậy ?
Ông bố vợ tương lai của mình chê mình là đồ say rượu bét nhè . Thế còn cậu ?
Cũng láy vợ hụt chứ gì ?
Bố vợ tương lai của tớ chê tớ uống rượu còn kém xa ông ấy , không xứng đáng
làm con rể !
Hạng Ba
Trước bữa tiệc nửa đêm Noel, người vợ vừa dọn bàn ăn vừa nói :
 Anh yêu , chạy ra cửa hàng mua cho em mấy hộp bánh ....
 Em không thấy ngoài kia lạnh đến chó cũng chẳng dám ra ngoài nữa là ...
 Không sao, anh cứ đi một mình , để chó ở nhà cũng được .

Rẽ Nên Xấu
Chúa nhìn xuống và nhận thấy Adam cô đơn trong khi các loài vật khác thì có
bầu có bạn, cho nên Chúa quyết định tạo ra một người bạn cho người đàn ông.
Chúa tôii gặp Adam và nói:
 Adam ngươi là sáng tạo vĩ đại nhất của ta và do đó, ta sẽ tạo cho ngươi một
người bạn. Cô ta sẽ tôn thờ từng bước ngươi bước lên, cô ta sẽ luôn vì ngươi và
rất thông minh, cô ta sẽ nghe theo từng lệnh của ngươi, cô ta sẽ xinh đẹp, và tất
cả mất một cánh tay và một cái chân của ngươi.
Nghĩ một lát, Adam đáp:
 Thế tôi được cái gì nếu chỉ mất cái xương sườn thôi?
Chuá nói:
 Thôi cũng được!
Khùng Mới Cưới
Ðó là một buổi tối điển hình. Jim bước vào quán, lấy một chỗ ở quầy bar và gọi
một ly to rượu. Sau đó Jim nói với bạn là Bill:
 Hôm qua tôi đã gọi cho viện tâm thần địa phương để hỏi xem gần đây ai đã
trốn ra khỏi đó.
Rất ngạc nhiên về thông báo đó, Bill hỏi:
 ồ? Tại sao anh lại phải quan tâm đến điều đó?
Jim giải thích:
 ờ, tuần trước có ai đó đã cưới vợ cũ của tôi.
Phải Thay Đổi
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Một người trẻ tuổi thường hay trễ nãi giờ giấc. Một hôm giám đốc không nhịn
được bèn gọi anh ta đến bảo: "Tôi chẳng biết tình trạng gia đình anh như thế
nào. Nhưng tôi chỉ có một đề nghị: Nếu anh còn độc thân thì xin mời anh lấy vợ
ngay cho; còn nếu anh đã lấy vợ thì lập tức phải ra tòa li dị."
Ai Bịnh Tâm Thần
Có một bệnh nhân tâm thần trốn khỏi bệnh viện đi vào của hàng bán sơn nói
 Bán cho tôi hai mét sơn
Và đưa tiền cho người bán hàng .Người babs hàng biết đây là người điên nhưng
vì tham tiền hắn vân nhận lấy tiền và dùng cây cọ nhúng vào chậu sơn quyét
một đương dài hai mét lên nền gạch nói
 Sơn của ông đó
 Tốt gói lại cho tôi , để tôi mang về
Nổ
Lần đi săn gần đây bên châu Phi, chỉ với một viên đạn đầu tiên tôi đã hạ ngay
một con voi trong khoảng cách 500m!
 Thấm gì! Một lần đi săn ở biển Bắc, với đôi tay trần, tôi đã bóp cổ chết tươi
một lúc hai con gấu trắng cực to.
 Ngài vừa nói tôii biển Bắc, làm tôi nhớ tôii kỷ niệm về biển Chết. Ngài đã
nghe chuyện đó chưa?
 Lẽ đương nhiên!
 Vậy thì tôi nhắc để ngài rõ: chính trong một lần đi săn biển, tôi và chú em đã
bóp cổ cái biển ấy đến chết ngạt đấy!

Bác Sĩ Bảo
Anh xanh mướt đi vì chạy theo gái! Thử đến bác sĩ xem.
 Mình đến rồi!
 Bác sĩ bảo sao?
 Hãy chạy vì sức khoẻ!.....
Xui Quá
Một người đàn ông than thở:
 Tôi không may mắn với phụ nữ Tôi đã kết hôn cả thảy năm lần. Người thứ
nhất đã bỏ tôi…
 Và người thứ hai?
 Nàng cũng bỏ tôi.
 Người thứ ba…
 Cũng thế!
 Người thứ tư?
 Nàng cũng bỏ tôi, hẳn rồi! Nhưng tệ nhất là người thứ năm, mặc dù đã cố gắng
bao nhiêu tôi cũng không làm sao thoát khỏi cô ta.
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Cám Ơn
Một độc giả đến gặp chị phụ trách trang nội trợ của tờ báo nọ:
 Xin cảm ơn về món ăn mà chị đã hướng dẫn trên báo.
 Thật à? Ngon lắm hở?
 Tuyệt vời! Vợ tôi làm món đó để chiêu đãi mẹ vợ tôi và ăn xong bà ấy thề sẽ
không bao giờ đến nhà tôi nữa.
Phản Xạ
Pôn hỏi Giắc:
 Này, khi gặp một thiếu nữ xinh đẹp, phản xạ đầu tiên của anh là gì?
Giắc đáp luôn:
 Mình liếc xem có bà vợ của mình ở gần đó không?
Sao Đứt Được
Một ông già đạp xích lô chở một bà già đang lao từ dốc cao trên đê xuống. gió
thổi vù vù, bà già run cầm cập, bấm hai tay vào thành xe, mặt tái mét cố nói với
ông tài:
 Chầm chậm chứ ông ơi, xe mà đứt thắng thì chết!
Ông xích lô cũng đang hốt hoảng, phều phào nói với bà già, giọng không có
hơi:
 Khe khẽ chứ bà ơi, xe làm gì có thắng mà đứt!
Ngán Cháo Quá Rồi
Một người lúc sống nghèo khổ quá, quanh năm phải ăn cháo, đến khi chết cũng
được lên thiên đàng. Đến cổng thiên đàng, thánh mới bảo :
 Trước khi vào thiên đàng, nhà ngươi phải ăn cháo lú để quên hết những phiền
muộn ở nơi trần thế.
Vừa nghe thoáng thấy từ "cháo", người này đã té xỉu. Sau một hồi thì người này
tỉnh lại. Câu đầu tiên mà anh ta nói:
 Có còn cơm nguội không ?
Tiếu Lâm!
 Trời , Huệ này, mày có ông chồng vui tính làm sao, thoải mái làm sao, có tâm
hồn tuyệt diệu làm sao, kể chuyện tiếu lâm hay làm sao. Ðêm hôm qua lúc cùng
đi trên ô tô buýt, anh ý kể cho tao một câu chuyện buồn cười ơi là buồn cười.
Buồn cười đến nỗi, xuýt nữa tao lăn từ trên giường xuống đất.
Anh Chay
Cha xứ đi công du sang vùng khác,vào quán ăn gọi toàn thịt cá. Hôm đó là ngày
Thứ Sáu. Các giáo dân ngồi trong quán nhìn thấy sợ lắm. Một anh bạo gan đến
hỏi:
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 Thưa Cha, chỗ chúng con Cha bề trên không cho chúng con ăn thịt cá vào
ngày Thứ Sáu đâu ạ
Thì ta cũng không cho ăn. Ai muốn ăn thì mua lấy mà ăn.
Chịu Thua
Một nhà ảo thuật hành nghề trên một tàu viễn dương vùng Caribê. Mỗi tuần anh
ta phục vụ những khán giả khác nhau nên nhà ảo thuật thường dùng đi dùng lại
những trò ảo thuật giống nhau.
Chỉ có điều là trên con tàu có con vẹt của ông thuyền trưởng thường được xem
những màn biểu diễn của anh ta và nó bắt đầu hiểu ra được những mánh khoé
trong đó. Mỗi lần con vẹt hiểu được một trò nào đó, nó lại la lên:
 Nhìn kìa, không phải là cái nón đó đâu.
 Coi kìa anh ta giấu bông hoa dưới cái bàn đó.
 Nè, tại sao tất cả các lá bài đều là con Xì Bích??
...
Nhà ảo thuật rất tức giận nhưng không thể làm gì vì nó là con vẹt của ông
thuyền trưởng. Một hôm con tàu gặp tai nạn và bị chìm... Nhà ảo thuật tỉnh dậy
và thấy mình đang nằm trên một tấm ván trôi giữa biển khơi cùng với con vẹt.
Cả hai nhìn nhau, đầy căm thù, nhưng không có tiếng nói nào. Một ngày trôi
qua, rồi lại một ngày nữa... Sau một tuần con vẹt nói:
 Thôi được, tôi chịu thua rồi, thế anh giấu chiếc tàu ở đâu vậy??
Đâu Phải Của Tôi
Chuyện tại một thành phố Việt Nam. Một "cán bộ trẻ" lái xe láng cóng trên
đường phố chật hẹp dơ tay xin đường để
đi quẹo trái. Một ông già Ba Tri cưởi trên
chiếc xe đạp phiá sau cứ thản nhiên đâm
sầm vào, thế là anh ta nổi sùng, và sau đây
là cuộc đối thoại giữa hai người :
 Ông mù hay sao mà không thấy tui xin
đường vậy ???!!!!
 Đâu có đâu anh bạn, tui thấy rất là rõ,
nhưng tôi chưa có cho phép, chưa đồng ý
mà anh qua ngang vậy chứ !!!! như vậy là
thất lễ đấy !
 Trời đất ! bộ đường của ông sao ông cho
chứ ????????
 Ái zà ! Nếu không phải đường của tôi thì cậu xin làm gì ??!!
Chứng Minh Liền
Hai vợ chồng đang cải nhau bùng binh Saigon. Đuối lý ông chồng nói:
 Để tôi chứng minh cụ thể bà coi.
Anh hồng ngoắt một chiếc tắc xi và hỏi:
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 Này chú tài, từ đây về Bờ sông hết bao nhiêu tiền?
 Ông cứ trả theo đồng hồ tính tiền.
 Nhưng cụ thể khoảng bao nhiêu?
Anh lái tắc xi:
 Khoảng mười ngàn
 Thế nếu tôi đi với vợ của tôi?
 Cũng chỉ trả 10 ngàn.
Ông cười quay lại bà vợ:
 Ðấy thấy chưa. Tôi đã nói là bà chẳng có giá trị gì cả!
Cháy!
Một phụ nữ tỉ mẩn vào khách sạn nghỉ. Vì quá cẩn thận, ngay khi nhận phòng
bà ta đã đi tìm cửa thoát hỏa hoạn, không may mở nhầm restroom của quý ông
bà giựt mình nói lớn::
 Xin lỗi, tôi đang đi tìm cửa thoát hỏa hoạn của khách sạn !
Rồi lật đật bỏ đi thật nhanh.
Bổng chút sau bà nghe tiếng chân chạy thình thịch phía sau, hóa ra có ba bốn
ông chạy theo bà. Một ông hổn hển hỏi:
 Cháy ở đâu?
Bí Quyết
Phóng viên hỏi Bill Gates
 Xin ngài cho biết nguyên tắc nào quyết định sự thành công của ngài?
 Rất đơn giản, đó là niềm tin sâu sắc rằng tiền bạc không quan trọng và cái duy
nhất đáng kể là lao động
 Và từ khi có niềm tin đó, ngài đã phất lên nhanh chóng?
 Không, từ khi tôi thuyết phục được tất cả các nhân viên của tôi tin vào điều đó
Cứu Tôi Với
Chuông điện thoại của đồn cảnh sát reo:
 Ðến mau, cứu tôi với!
 Nhưng có chuyện gì thế?
 Có một con mèo ở trong phòng!
 Xin lỗi, chúng tôi không giải quyết thể loại củ chuối như vậy!
 Mẹ kiếp, nhưng mà tôi là vẹt!!!
Xỏ Ngọt
Có hai anh chàng đứng nói chuyện với nhau. Bỗng con rận chui từ người một
anh chàng và bậu trên ngực áo anh ta. Anh này ngượng quá bèn bắt con rận vứt
xuống đất và nói: "Tưởng là con rận hoá ra không phải".
Anh bạn cúi xuống nhặt con rận lên thủng thẳng nói: "Tưởng là không phải hoá
ra con rận thật"
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Có Chi Lạ
Một bà yêu cầu bác sỹ cho thuốc tránh thai. Bác sỹ nhìn một lúc và hỏi:
Bà năm nay bao nhiêu tuổi ?
Bà kia trả lời:
 65 tuổi.
Bác sỹ tiếp
 Vậy thì, có lẽ bà đã hết tuổi sinh nở rồi, cần thuốc làm gì.
 Tôi cần để chống mất ngủ !
Bác sỹ suy nghĩ hồi lâu, và nói:
 Lạ quá! Làm thế nào mà thuốc tránh thai có thể chống mất ngủ được nhỉ ?
 Tôi bỏ vào ly nước cam mà cháu gái tôi uống mỗi ngày.
Điên
Buổi trưa mùa hè tại một bệnh viện tâm thần, vị Bác sĩ nọ đi dọc hành lang bắt
gặp một bệnh nhân tâm thần vừa đi vừa kéo theo một sợi dây ở đầu được buộc
một cái bàn chải. Thỉnh thoảng anh ta dừng lại vuốt ve và lẩm bẩm nói với cái
vật kì cục đó. Khi nhìn thấy ông Bác sĩ, anh chàng có vẻ rất lúng túng. Thấy lạ,
vị Bác sĩ hỏi:
 Này, Anh đang làm gì thế?
 Dạ...em đang kéo cái bàn chải.
 Tốt! Tôi nghĩ là anh gần ra viện được rồi đó.
Nói xong ông Bác sĩ hài lòng bỏ đi. Anh chàng vội kéo cái bàn chải vào một
góc khuất, vừa vuốt ve nó vừa nói:
 May cho mày, Nếu tao không bảo mày là cái bàn chải thì ông ta đã bắt mày
bán cho quán cờ tây rồi.
Uống Hay Nhìn
Ông khách gọi một ly rượu vang:
Anh bồi hỏi.
 Thưa ngài, vang trắng hay vang đỏ?
 Gì cũng được, tôi mắc chứng mù màu.
Ăn Với Nói
Ðại đội trưởng phê bình Trung đội 2 :
 Tuần này vệ sinh còn rất bẩn, cứ ngớt cái mồm tôi ra là hố xí lại đầy!!
Gan Dạ
Đại đội trưởng nói với một anh lính say:
 Này, đồng chí, uống rượu rất nguy hiểm cho sức khoẻ , rất nhiều người đã bị
chết vì rượu đấy.
Anh lính dập gót đứng nghiêm và nói :
 Báo... cáo... thủ.. thủ ...trưởng, em.. em.. biết ạ, nhưng một người lính....
lính... không được phép sợ chết.
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Lo Xa
Một cô gái trẻ bước vào cửa hàng thực phẩm nói với người bán hàng:
 Bác bán cho tôi tất cả cà chua, trứng thối của cửa hàng.
 Có ngay, thưa cô. Nhưng cô mua nhiều như vậy để làm gì?
 Để chuẩn bị cho buổi biểu diễn ca nhạc tối nay.
 Làm như thế liệu có hơi ác với ca sĩ đó không?
 Không, tôi chính là cô ca sĩ ấy. Cẩn thận vẫn hơn bác ạ!
Giúp người
Mr Phang có tính thương người lắm. Một lần, nhìn thấy một chú bé còng lưng
kéo một xe hàng nặng, mồ hôi đầm đìa mà xe chẳng nhúc nhích được mấy tí.
Mr Phang nổi tính nghĩa hiệp, giằng lấy xe, kéo một mạch về chỗ thằng bé chỉ.
Xong, lau mồ hôi, lên tiếng khuyên răn:
 Lần sau bảo ông chủ cho người khỏe hơn làm nhé.
 Thì em cũng nói thế, nhưng ông chủ bảo" Cứ đi đi, thế nào cũng có một con
lừa ra giúp mày".
Ăn Nhằm Gì
Một người lái xe vào trạm xăng, người bạn ngồi cùng xe nhắc anh ta:
 Cậu nhìn thấy bảng giá chứ? Xăng lại tăng giá thêm mười xu một lít.
Người lái xe nhún vai và trả lời:
 Ô! Điều đó chẳng có nghĩa gì với tớ. Kiểu gì thì tớ cũng chỉ mua $20 mà thôi.
La Sao Được
 Ông cảnh sát ơi, cách đây mấy phút có một tên cướp đã giật mất cái đồng hồ
của tôi tại ngã tư này.
 Sao ông không la lớn lên, lúc đó tôi đang đi tuần gần đấy.
 Làm sao la được, ông không thấy là tôi còn sáu chiếc răng vàng trong miệng
đây sao?

Những Nhà Tỷ Phú
1. nhà báo hỏi một tỷ phú:
 Nói tóm lại, tiền bạc đã đem lại cho ông điều gì mãn nguyện nhất?
 À, vợ tôi không còn làm bếp nữa.
2. Tỷ phú gọi tất cả con trai, con dâu đến và tuyên bố:
 Để dòng họ chúng ta không bị tuyệt tự, bố sẽ để lại tài sản cho đứa nào sinh
trước nhất cho bố một đứa cháu, trai hay gái cũng được. Bố uống ly rượu này để
mừng cho giây phút đó!
Ông ta chưa kịp uống cạn ly thì trong phòng đã chẳng con một ai.
Hết Nghỉ Ngơi
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Một người đàn ông đi nghỉ ở biển. Anh ta đến nhà nghỉ vào giữa đêm. Sáng
hôm sau, thức giấc, anh ta nhìn ra cửa sổ căn phòng của mình thì thấy dưới bãi
biển cơ man nào là phụ nữ, ai cũng chỉ mặc bộ đồ tắm sơ sài, nằm ngồi các kiểu
... Anh ta tự nhủ :
 Thế kia thì mình nghỉ ngơi thế quái nào được nhỉ !
Chẳng Cần
Linh mục:  Con hãy xưng tội với Chúa, cầu xin cửa Thiên đường sẽ không
đóng kín với con...
Kẻ trộm:  Chẳng cần đâu thưa cha. Với con, chẳng cửa nào mà con không mở
được

Y Như Thật
Bệnh nhân than phiền với bác sĩ:
 Mấy cái răng ông lắp cho tôi hôm nọ, bây giờ đau quá!
 À, điều đó chứng tỏ rằng chúng giống như răng thật.
Ít Khóc
Hai người đàn ông rảnh rỗi bàn chuyện nhau:
 Phải nói là phụ nữ thời nay can đảm hơn trước nhiều.
 Hãy cho một bằng chứng coi.
 Họ ít khóc hơn.
 Ưừ nhỉ! Nhưng lý do tại sao?
 Còn khóc làm sao được khi mặt đã đầy son phấnTrai hay gái?
Con Trai (củ)
Người đàn ông đến bệnh viện, cô hộ sinh bế đứa trẻ ra cho anh ta.
 Con trai!  anh ta mừng rỡ reo váng lên.
 Con gái đấy!  cô hộ sinh nói  Và anh hãy buông ngón út của tôi ra...

Logic Là Gì
Một anh chàng gặp đồng nghiệp đang cầm một cuốn sách.
 Cậu có sách gì vậy?
 Về logic.
 Logic là cái gì cơ?
 Hừm, giải thích không đơn giản đâu. Mình sẽ giảng cho anh bằng ví dụ.
Chẳng hạn nhà anh có bể cá không?
 Có.
 Vậy trong bể cá có cá không?
 Có.
 Ðó là logic, khi anh có bể cá thì anh có nuôi cá. Cậu có thích cá không?
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 Có.
 Ðó là logic, khi anh có nuôi cá tức là anh thích cá. Cậu có thích sinh vật
không?
 Có.
 Ðó là logic, khi anh thích cá nghĩa là anh thích sinh vật. Cậu có thích phụ nữ
hay không?
 Tất nhiên rồi.
 Ðó là logic, khi anh yêu sinh vật thì anh cũng yêu phụ nữ...
 Thôi đủ rồi, mình đã hiểu thế nào là logic rồi..
Anh ta hớn hở chạy đi gặp giám đốc:
 Ông có bể cá ở nhà không?
 Không.
 Ðúng là đồ gay.
Kế hay
Trong buổi diễn tập của một đơn vị tân binh. Trung uý hô:
 Chuẩn bị phản công! Toàn trung đội lấy xẻng để đào công sự.
Một người lính nói:
 Thưa trung uý, sao không để chúng ta tấn công, còn đối phương đào công sự
có hơn không ạ?
Tại Cô Y Tá
Chỉ huy trưởng đơn vị nói với chỉ huy phó:
 Tôi cho rằng nên chuyển cô y tá Hoa ra khỏi trạm xá quân y.
 Tại sao vậy?
 Vì số người ốm ở đơn vị ta tăng lên nhanh quá...
Chuyên Ngành
Đại đội trưởng hỏi các lính mới:
 Trong số các anh, ai biết đun nấu?
Một lính mới đáp
 Tôi.
 Vậy anh sẽ làm anh nuôi!
Hai ngày sau, đại đội trưởng hỏi anh lính hôm trước:
 Này, thế đã bao giờ anh đun nấu trong những chiếc nồi hay chảo rất to chưa?
 Rồi ạ.
 Thế anh đun nấu những thứ gì vậy?
 Tôi đun nhựa đường.
Bghiệp
Ba người thiệt mạng trong một tai nạn giao thông, hồn của họ bay đến cửa thiên
đàng, thánh Phedro nói:
 Đây là một sự nhầm lẫn, mỗi anh đóng lệ phí 10 nghìn USD, tôi sẽ đưa các
anh trở lại trần gian như bình thường.
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Người Mỹ đồng ý ngay. Vừa nhận lời xong thì anh ta đã được trả về đúng ngay
nơi xảy ra tại nạn, trên người không một vết xây sát. Nhân viên cứu thương lấy
làm lạ xúm nghe anh ta kể lại sự việc xãy ra trên Thiên Đàng:
 Tôi được về vì tôi chịu trả ngay tiền, còn anh người Scotland thì vẫn đang mặc
cả, còn anh chàng Canada thì nhất định cãi thánh Phedro rằng khoản 10 nghìn
USD này bên bảo hiểm y tế phải trả thay anh ta.
Không Dại Nửa
Khách qua đường trách một người:
 Anh tệ thật! Giữa đường thấy phụ nữ mắc nạn lại làm ngơ, không ra tay cứu
giúp!
 ồ, tôi không dám!
 Sao vậy?
 Vì trước đây tôi đã giúp đỡ một cô gái có hoàn cảnh tương tự như thế. Cô gái
ấy bây giờ là vợ tôi.
Làm Cho Êm Xuôi
Tại một phiên toà, bị cáo nhất định không chịu nhận tội. Y thanh minh:
 Thưa ông chánh án, trong vụ này, tôi thật tình chỉ là người cố gắng làm cho
mọi chuyện êm xuôi thôi.
Ông chánh án nói đầy mỉa mai:
 Thật ư? Thế anh giải thích xem tại sao lại đánh bên nguyên đến tả tơi rơi rụng,
đến nỗi người ta bị ngất xỉu cả tiếng đồng hồ?
 Nếu không mạnh tay như vậy thì làm sao tránh được sự ồn ào, ầm ĩ như vậy cơ
chứ.

Tôi Cũng Rứa
Bệnh nhân hỏi bác sĩ:
 Thưa bác sĩ, có nhất thiết tôi phải lên bàn mổ không? Ca mổ này đắt lắm đấy
ạ. Thực tình mà nói, tôi còn phải nuôi vợ con tôi...
 Tôi cũng thế!
Bác Sĩ Bảo
Bác sĩ bảo bệnh nhân:
 Ông phải lập tức tuân thủ một chế độ kiêng khem nghiêm ngặt: chỉ được ăn
thịt nạc, tuyệt đối không được ăn ngọt, không được ăn bất kỳ một thứ bánh ngọt
nào, không được hút thuốc lá, không được uống một giọt cà phê, hạn chế tới
mức tối thiểu quan hệ tình dục... Đúng vậy ông hãy cố mà hưởng mọi thú vui ở
đời, càng nhanh càng nhiều càng tốt.

Chính vì vậy
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Một cô bệnh nhân xinh đẹp đến để biết kết quả thử máu, bác sĩ yêu cầu cởi hết
quần áo ra. Cô nàng ngạc nhiên:
 Nhưng thưa bác sĩ, tuần trước, một bác sĩ khác ở đây đã thấy người tôi rất
hoàn hảo không bịnh rồi mà!
 Chính anh ấy đã bảo tôi như vậy...
Lý Do
Một bé trai bị lạc mẹ trong cửa hàng bách hoá lớn. Cô bảo vệ bảo thằng bé:
 Lúc nào cháu cũng phải nắm chặt lấy bàn tay của mẹ cháu chứ!
 Nhưng hai tay mẹ cháu đều mang xách bao nhiêu là hàng.
 Thế thì cháu cũng phải bám lấy váy mẹ cháu chứ?
 Nhưng cháu không với tới được.
Thiếu hụt Y Chang
Một cặp vợ chồng tham quan bức tượng Thần vệ nữ trong bảo tàng Louvre. Anh
chồng ngắm kỹ bức tượng rồi nói:
 Này em yêu, bức tượng này có nét gì đó giống em đấy.
 Hả, chắc bây giờ anh mới nhận ra rằng em chẳng có giày dép tử tế để đi, cũng
chẳng có quần áo tử tế để mặc chứ gì!
Tháo vát
Ông bố bảo chàng rể tương lai:
 Tôi chỉ gả con gái tôi cho người nào tháo vát và làm ǎn giỏi. Anh hãy chứng
minh khả nǎng làm chủ gia đình đi!
 Thưa bác, cần gì phải chứng minh nữa ạ? Nếu lấy con gái bác mà không có lợi
lộc gì thì chẳng bao giờ cháu buồn ngó ngàng tới đâu...

-------------HAPPY BIRTHDAY AMERICA----------Nói Móc
Chờ vợ trang điểm gần cả tiếng đồng hồ, anh chồng buột miệng:
 Em quả thật là một phụ nữ toàn diện.
Nghe thấy thế, cô vợ mắt long lanh hỏi:
 Em trang điểm thế này hoàn hảo lắm sao anh?
 Ừ thì sáng diện, trưa diện, tối cũng diện, chẳng phải là toàn diện là gì.
Thành Thật
Vợ Thuynh vừa khóc vừa nói với chồng:
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– Anh không thành thật với em. Anh nói yêu em hơn tất cả mọi thứ trên đời, có
thể hi sinh mạng sống vì em. Thế mà lúc nào anh cũng tỏ ra có ác cảm với má
em.
Thuynh trả lời:
– Anh lúc nào cũng thành thật. Anh yêu em vô cùng. Hình ảnh em đã chiếm
trọn trái tim anh thì còn chỗ nào dành cho má em.
Linh Cảm Mẹ Chồng
Bob đã quyết định lấy vợ, anh nói với mẹ:
 Thưa mẹ, con gặp một cô gái tuyệt vời và muốn thành hôn với cô ấy. Thứ bảy
tuần tới, con sẽ dẫn ba cô bạn gái đến nhà, mẹ thử đoán xem cô nào nhé.
 Được rồi.
Ngày thứ bảy vui vẻ, cả ba cô bạn của Bob đều xinh như mộng, thông minh và
duyên dáng. Tiệc tàn, các cô gái ra về, Bob hỏi:
 Mẹ đã đoán ra ai là người yêu của con chưa?
 Có phải là cô gái mặc áo xanh không?
 Đúng là cô ấy! Làm sao mà mẹ đoán được?
 Đơn giản vì mẹ đã bắt đầu cảm thấy không ưa cô ta.
Biết Dance Không
Sau buổi dạ hội A và B gặp nhau
A: Sao trông mày buồn thế, hôm qua nàng không nói gì à?
B: Có, Nàng hỏi tao : "Anh có biết nhảy không?".
A: Tuyệt quá còn gì, sao không tiến tớỉ
B: Nàng hỏi câu đấy khi đang nhảy với tao mới khổ chứ !!!
Hèn Chi
Gặp cô gái chàng trai thỏ thẻ:
 Em có nhận được thư của anh chưa ?
Cô gái vốn là giáo viên cấp lắc đầu:
 Ủa, thư anh gởi cho em hồi nào ?
 Anh để trong xấp bài kiểm tra chính tả của học sinh.
Cô gái sững người:
 Hèn chi, hôm qua khi trả bài kiểm tra, em thấy thừa một bài điểm 1 mà không
có đề tên.
Thực Tập
Nàng: "Anh cứ quì trước mặt em để làm gì ? trước kia anh có quì trước mặt các
cô gái khác không ?"
Chàng: "Không, em phải hiểu rằng anh quì vì hết sức tôn trọng em . Những lần
quì trước chẳng qua là để luyện tập"
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Tô Điểm
Bố, mẹ muốn nhân lúc trời đẹp làm vườn, biết con gái đang ở trong nhà, liền gọi
to:
 Sao con không ra giúp bố mẹ tô điểm cho cái vườn này đẹp hơn?
Năm phút sau, cô con gái diện bộ đồ đẹp nhất và đem chiếc ghế ra vườn... ngồi
đọc sách.
Cho Một Bài Học (củ)
Cô con gái về nhà thưa với mẹ:
 Lần này, con đã quyết định cho chồng con một bài học. Con sẽ về sống với
mẹ.
 Ồ, nếu con thực sự muốn cho nó một bài học thì hãy trở về và đưa mẹ đến
sống cùng với vợ chồng con.
Lịch Sự (củ)
Một phụ nữ bước lên xe buýt với dáng vẻ mệt mỏi. Ngay lúc đó, người đàn ông
có tuổi đang ngồi ở ghế gần đấy đứng dậy. Cô này ấn vai ông ta xuống và nói:
 Ông cứ ngồi đi, tôi đứng được mà!
Ở bến tiếp theo, ông kia lại bị ấn vai xuống cùng câu nói ấy. Đến bến thứ ba,
mọi chuyện vẫn lặp lại. Lúc này, người đàn ông không chịu nổi đành khẩn
khoản:
 Xin cô để cho tôi xuống. Cô đã làm tôi bị quá mất hai trạm rồi.
Trể Rồi
Có hai người phụ nữ hàng xóm tâm sự với nhau.
A:Chị có cách gì mà giữ cho gia đình êm ấm vậy?
B:Đừng bao giờ ngoại tình,đó là bí quyết của tôi.
A:Trời!!!Giá mà chị nói với tôi sớm hơn.
Không Bao Giờ
 Tôi chúa ghét đàn bà nấu thức ăn dở !
 Vợ anh chắc không bao giờ nấu thức ăn dở ?
 Tất nhiên rồi.
 Ồ, anh thật là một người chồng may mắn !
 Vợ tôi không bao giờ nấu cơm, ngày nào chúng tôi cũng “ăn cơm chỉ”.
Mong
Một người đàn ông than thở với bạn :
 Giá như cứ là mùa đông quanh năm hay mùa hè quanh năm.
 Sao anh lại mong thế ?
 Thì đấy, mới mấy tháng trước tôi đã phải tốn khá nhiều tiền để mua áo giày
mùa đông cho vợ tôi, bây giờ lại đã phải chuẩn bị tiền để mua trang phục mùa
hè cho cô ấy.
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“Hết Hồn”
Cô gái lộng lẫy mặc chiếc váy rất ngắn bước lên xe buýt.
Một phụ nữ đi ngang qua phẫn nộ bảo chồng đi bên cạnh:
 Anh không thấy việc đàn ông cứ hau háu nhìn con bé đang lên xe buýt kia là
đáng xấu hổ à?
 Xe buýt nào cơ?
Lão Kẹo Quá
Hai cô sinh viên gặp mưa chạy vào trú ở một ngôi nhà gần nhất. Bà chủ nhà
mở cửa và nói:
 Đây là căn nhà tai tiếng, các cô không nên vào.
 Nhưng bọn cháu không muốn bị ướt.
 Thôi được, nếu không sợ tai tiếng, các cô còn có thể biết nhiều điều.
Thế là họ vào nhà và ngồi trò chuyện với bà chủ chứa. Lát sau, có một cô gái
xinh đẹp từ trên lầu bước xuống, bà ta giới thiệu:
 Đấy là Lana, cô ấy thường kiếm mỗi tối 500 USD.
Một trong hai cô sinh viên nói với cô kia:
 Chúng mình cho "de" cái lão giáo sư quá “kẹo” ấy đi, tôi chán điểm passed và
những viên
kẹo chocolat của lão lắm rồi.

Thân Phận Những Lập Trình Viên
Một người lập trình qua đời. Trên bia mộ anh ta, người ta đề nguyên nhân dẫn
đến cái chết như sau:
Runtime error at 18:12:97
Ghi chú: Tặng riêng qúi vị programmer. Qúi bạn không quen biết với
computer nhiều xin chớ thắc mắc.
Kinh nghiệm
Một bà to con vào cửa hàng quần áo:
 Tôi muốn mua vài cái áo sơ mi cho chồng tôi.
 Ông nhà mặc áo cỡ bao nhiêu thưa bà?
 Ồ, tôi cũng chẳng để ý nữa...
 Chắc ông nhà cao khoảng 1,5 m? Bà hãy chọn cỡ số 36, 37 gì đó.
 Đúng đấy, anh biết ông ấy ư?
 Có gì đâu, kinh nghiệm thôi. Những ông được vợ mua áo quần cho thường
nhỏ người.
Nhờ Bỏ Kính
 Anh bỏ kính ra trông rất trẻ, đẹp trai!
 Vợ tôi cũng vậy.
199 | Chuyện Vui MTC Gởi Ra Trong Quí 3 Năm 2003

 Nhưng tôi chưa thấy chị ấy đeo kính bao giờ?
 À vâng, ý là khi không đeo kính tôi thấy cô ấy trẻ đẹp hơn.
Dễ Hiểu Mà
Cô y tá e ngại báo tin cho người chồng của sản phụ:
 Vợ anh sinh đứa con bé quá!
 Vâng, chúng tôi mới lấy nhau tháng trước mà…
Dễ Ợt
Một bà khiếu nại với văn phòng cung cấp người giúp việc:
 Cô gái mà các chị gửi tới làm việc cho tôi đã bỏ trốn cùng chồng tôi! Các
chị phải chịu trách nhiệm về việc này!
 Xin bà đừng lo, chúng tôi xin gửi tới một cô khác đẹp hơn, và chồng bà sẽ
trở về ngay thôi!
Chỉ Yêu Em Thôi
Một chàng viết email:
"Em thân yêu của anh, nhớ em nhiều lắm, cuối tuần này đi nghỉ cùng anh
nhé! Chúng mình sẽ có 2 ngày tuyệt vời bên nhau. Anh sẽ yêu em, yêu em
nữa, và chỉ yêu em thôi!".
Xong xuôi, anh ta tự nhủ: Mình save bức thư lại, sẽ rất thuận lợi cho sau
này. Rắc rối ở chỗ là chọn địa chỉ nào để gửi đi. Tuần trước cặp với Julia
rồi, tuần tới không biết nên rủ Anne hay Cathy?
Đâu Quen Đến Thế
Quan toà hỏi:
 Bố đứa trẻ tên là gì?
Bà mẹ trẻ đáp:
 Jack ạ .
 Họ của anh ta là gì?
 Dạ, chúng tôi còn chưa biết rõ nhau đến thế.
Bơ Vơ
Thấy một chú bé đứng khóc ở ngã ba đường, bà cụ tốt bụng dừng lại hỏi:
 Sao cháu khóc? Bị lạc đường à?
 Vâng ạ.
 Nhà cháu ở đâu?
 Cháu không biết, hôm nay nhà cháu dọn đến chỗ mới.
 Thế bố cháu tên là gì?
 Cháu cũng chưa rõ ạ, hôm nay mẹ cháu và ông ấy sẽ cưới nhau.
Nghề Của Ai?
Hai vợ chồng đang ăn tối trong nhà hàng, một cô gái đỏm dáng đi qua chào
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ông chồng, bà vợ lập tức tra hỏi:
 Anh quen cô ta à?
 Em yêu, anh xin thề với em là anh và cô ấy chỉ quen biết nhau trong quan
hệ nghề nghiệp.
 Nghề của anh hay nghề của cô ấy?
Xin Chúa Chớ Nhìn
Một linh mục đi về vùng nông thôn, đến một bờ sông vắng, bổng tình cờ thấy
một cô thôn nữ xinh đẹp đang chuẩn bị xuống tắm sông. Khi cô gái bắt đầu cởi
đồ, ông cầu nguyện:
 Lạy Chúa, xin hãy đóng cặp mắt con lại!
Thôn nữ đã treo áo lên cây, vị linh mục lại cầu nguyện:
 Lạy Chúa, xin Người hãy ghì thật chắc cặp mắt của con!
Đến lúc cả bộ xiêm y được "giải phóng" khỏi cô gái, ông ta đâm lo:
 Lạy Chúa, xin Người hãy nhắm mắt lại!
Ba Giai Đoạn
 Theo tôi, cuộc đời một người phụ nữ có thể chia làm ba giai đoạn rõ rệt.
 Anh có thể kể rõ xem?
 Giai đoạn 1: họ làm điên đầu chính ba của họ. Giai đoạn 2: họ làm điên đầu
đức ông chồng của họ. Và giai đoạn 3: họ làm điên đầu các ông con rể của họ.
Thực Tế
Giờ chăn nuôi thầy hỏi Tý:
 Dấu hiệu đầu tiên của heo mắc bệnh là gì?
 Thua thầy ,là heo bỏ ăn ,nằm ỳ 1 chổ
 Tốt lắm ,vậy ta phải làm gì ?
 Dạ, lập tức gọi ông đồ tể của lò mổ heo đến bán cho ổng ạ.
Để Tôi hỏi Coi
Một anh ăn diện mốt thời trang bước vào cửa tiệm bán súng tại Chicago, thành
phố nổi tiếng các vụ cướp.
 Tôi muốn mua một khẩu súng Rulô.
 Dạ, chúng tôi có hai loại Rulô, loại năm viên và loại sáu viên, ông mua loại
nào?
 Chờ tôi một lát. Cô cho tôi mượn điện thoại
Anh chàng quay số và hỏi
 A lô! Ngân hàng A đó phải không? Xin lỗi ngân hàng có bao nhiêu nhân viên
ạ?
 Sáu người. Ông hỏi làm gì?
Anh chàng cúp điện thoại quay sang cô bán hàng:
 Cô bán cho loại Rulô 6 viên đạn.
Dễ Ợt
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Tại Pharmacy thư ký nói với dược sĩ
 Thưa dược sĩ, ngoài kia có một người Scotland đòi mua thuốc độc để tự tử.
Tôi có thể làm gì dể cứu anh ta.
Dược Sĩ
 Dễ ợt. Cô bảo hắn ta là gói thuốc độc giá tới những 20 xu. Hắn thấy đắt quá sẽ
bỏ ý tự tử ngay.
Mơ Hay Thật
Tại Ký túc xá , một học sinh ngủ dậy ngồi khóc hu hu, bạn khác tới hỏi:
 Ủa sao mày khóc?
 Tao nằm mơ thấy được ăn mì sợi.
 An mì sợi "đã thấy mồ" mà sao lai khóc?
 Khi thức dậy tao thấy dây giày của tao đâu mất tiêu rồi.!!
Khuyện Con
Vào một buổi chiều chủ nhật, một ông già người Đức và đứa con trai út đang
ngồi trong một quán ăn trong làng. Người cha đã uống bia quá lố và đang răn đe
con trai về tác hại của sự vô độ.
 Đừng bao giờ uống quá nhiều nghe con. Một người chín chắn phải biết dừng
lại khi đã thấy đủ. Say sưa là thói đáng xấu hổ lắm.
 Vâng ạ, nhưng làm sao con biết được khi nào thì con đã đủ và khi nào thì con
say, ba!
Ông già đưa một ngón tay chỉ:
 Con có thấy hai người đang ngồi trong góc kia không. Nếu con mà thấy bốn
người ở đó tức là con đã say rồi.
Người con chăm chú nhìn thật lâu. Sau một lúc, anh ta hoang mang lên tiếng:
 Nhưng ba ơi, ở góc đó chỉ có... chỉ có ... một người thôi mà!
Lạc Quan
Thấy bác sĩ có vẻ lúng túng, bệnh nhân động viên:
 Thưa bác sĩ, ông không nên bi quan quá. Ông cứ nói một cách lạc quan về
bệnh của tôi!
 Vâng, ông bị một chứng bệnh mà nếu chữa khỏi cho ông, tôi sẽ trở thành một
bác sĩ nổi tiếng nhất trên thế giới
Đổi Ngôi (củ)
Trong hiệu uốn tóc nữ, hai cô gái gặp nhau. Một cô hỏi:
 Xin lỗi, nghe nói đám cưới của chị với anh Bin không thành phải không?
Cô gái kia thở dài
 Tan rồi. Chúng mình chia tay nhau đã lâu!
 Sao chị không kể cho Bin nghe về bà cô giàu có của chị?
 Mình có kể. Nhưng đó chính mới là tai họa!
 Chuyện thế nào?
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 Đổi ngôi rồi. Bin từ người yêu, giờ đã trở thành ông chú của mình!
Huề
Trong lúc say bí tỉ, James bị cô nhân tình cạo mất bộ râu xồm.
Nửa đêm, tỉnh rượu, anh ta lén mò về nhà và nhè nhẹ leo lên giường trong khi
vợ James đang say ngủ.
Mơ màng, cô vợ James sờ tay lên mặt James rồi hoảng hốt thì thầm:
 Michael, anh vẫn cứ mò sang ư? Chồng em sắp về rồi đấy!
Dấu Đừng Cho Biết
Trong một lần đi nghe giảng, một người đánh rớt mất cái đồng hồ vàng. Anh ta
quá lo và phàn nàn với bà quét dọn giảng đường. Bà ta khuyên:
Ông nên cầu nguyện thánh Antoni  vị thánh của những đồ vật bị đánh rơi.
 Nhưng tôi là người theo đạo Phật nên không thể cầu khấn thánh Antoni được
Bà quét dọn thì thầm:
 Thì ông đừng có nói cho ông ấy biết!
Kinh Nghiệm
Một nhà kinh doanh truyền kinh nghiệm cho con trai:
 Con có biết cái khó nhất trong nghề chúng ta là gì không?
 Dạ, con không biết ạ!
 Là việc nghĩ ra đủ thứ tên cho chỉ một thứ hàng đấy con ạ!
Máy Nói (củ)
Cháu nội của nhà phát minh Edison hỏi ông :
 Ông ơi, có đúng ông là người chế tạo ra chiếc máy biết nói (tức máy ghi âm)
đầu tiên không ?
 Cháu ạ. ông quả là người đã làm ra chiếc máy biết nói. Nhưng không phải đầu
tiên. Cái máy nói đầu tiên là sản phẩm của Chúa. Người ta gọi đó là “đàn bà” !
 Thế trong hai loại máy đó cái nào tốt hơn ?
 Máy của Chúa tất nhiên là đẹp hơn máy của ông nhiều. Nhưng máy của ông
lại có ưu điểm là cháu có thể bắt nó ngừng nói lúc nào cũng được.
Mr Phang Thua Đậm
Trong quán cà phê đầu đường, Mr Phang gọi ly cà phê sưả. Chờ đợi mãi không
thấy chị chủ quán bưng ra.
Khi thấy đem càphê ra Mr Phang bèn nói đùa:
 Chắc đây là thứ cà phê hảo hạng của Pháp phải không, hèn gì chị đi qua bển
mua về lâu quá. Còn sữa này chị lấy ở đâu ra vậy?
Chị chủ quán thật thà:
 Dạ, thưa đây là thứ sữa người ta vắt ở con bò ra để đóng vào hộp chứ không
phải sữa của tôi đâu!
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Qúi Bà Và Máy Móc
Truyền hình đang có trận đấu bóng bầu dục. Bà hàng xóm chạy qua gõ cửa:
"Tôi xem tivi nhờ được không?"
"Vâng ạ, mời bà vào. Ti vi nhà bà bị hỏng à?"
"Chẳng hiểu sao tôi chỉnh tới chỉnh lui mãi mà quả bóng nó cứ "bèn bẹt" chứ
không tròn
Chuyện Nhỏ Mà
Một ông nói với bạn về bí quyết tổ chức đời sống gia đình của mình:
 Vợ tôi quyết định tất các những việc nhỏ, còn tôi quyết định những việc lớn.
Chúng tôi không bao giờ can thiệp vào việc của nhau, không có gì phải phàn
nàn cả.
 Có lý đấy. Người bạn gật gù
 Thế ai phân định việc lớn, việc nhỏ?
 Chuyện vặt ấy thì vợ tôi quyết định.
Nổ
Đang đi chơi phố, thấy người yêu chào một người dáng vẻ bệ vệ. Cô gái hỏi:
 Ai thế anh?
 "Lính" của anh đấy!
 Ông ta làm gì ở cơ quan anh ?
 À... Ông ta chỉ chuyên ngồi ký công văn cho anh... mang ra bưu điện gởi.
Lấy Đâu Ra Nhiều Vậy (củ)
Thuyền trưởng hỏi thi một thí sinh của trường hàng hải :
 Nếu cơn báo đến từ phía bên phải con tàu thì anh sẽ làm gì ?
 Tôi sẽ thả neo.
 Từ phía mũi tàu ?
 Tôi thả neo thứ hai.
 Từ phía đuôi tàu ?
 Tôi thả cái neo nữa.
 Anh lấy ở đâu ra nhiêù neo thế ?
 Thế thưa thầy lấy ở đâu ra nhiêù bão như vậy ?
Vì Lợi Ích
 Theo tôi, môn quyền Anh mang lại rất nhiều lơị ích. Tôi là ngươì hô hào cho
việc phát triển môn quyền Anh.
 Ông muốn nói đến sức mạnh hay là lòng dũng cảm ?
 Không ! tôi chỉ muốn nói đến lợi ích, tôi làm nghề trồng trăng mà !
Nhẫn Tâm (củ)
Chồng có bồ, đòi ly dị vợ:
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 Đơn ly dị đây, mời cô ký vào!
 Trời ơi, làm sao anh có thể nhẫn tâm đến thế?
 Với cô, như thế là đáng đời rồi.
 Tôi dại dột thì không nói, chứ cô gái kia có tội tình gì mà anh lại lấy người
ta?
Đừng Bận Tâm
Sau ca phẫu thuật, cha của bệnh nhân nói với bác sĩ:
 Thưa bác sĩ, hình như bác sĩ đã quên cái kéo trong bụng con tôi!
 Ô! Xin ông dừng bận tâm cho tôi. Độ này giá bán kéo rất hạ!
Job Ngon
Hai cô gái nói chuyện với nhau:
 Chị đan chiếc áo này đẹp quá! Học ở đâu vậy?
 Chỗ này vừa tập cho mình đan, thêu, móc .... Hàng tháng còn trả lương tử tế
nữa chứ.
 Tuyệt thật! Ơ đâu chỉ giúp em đi.
 Chị làm đơn chuyển sang cơ quan mình, phòng hành chính nhé!
Huề Tiền
Hai chàng cùng làm chung cơ quan (trong nước) tranh cãi:
 Nè anh, Khổng Tử nói: "Làm thầy thuốc mà lầm thì chết một người, làm thầy
địa lý mà lầm thì chết một họ, làm văn hóa mà lầm thì hại nhiều đời". Thế thì
làm kinh tế mà lầm sao chẳng thấy Ổng nói tới nhỉ?
 Không sao cả.
 Tại sao vậy?
 Anh không thấy nhiều sếp làm kinh tế thua lỗ, nợ nần, bị lừa hoặc tự nguyện
bị lừa bạc tỉ mà vẫn ... hòa cả làng, có chết ai đâu nào?
Nửa Nọ Nưả Kia
Trong một nhà hàng, một thực khách gọi ông chủ tới hỏi:
 Ông chủ ơi, món thịt bầm này có ít thịt thỏ thì phải?
 Thú thật là dạo này thịt thỏ đắt đỏ quá nên nhà hàng cũng có pha thêm ít thịt
trâu.
 It là bao nhiêu?
 Nửa nọ nửa kia thôi mà.
Khác hàng:
 Ăn dai nhách, chắc là theo tỉ lệ một con thỏ trộn thêm một con trâu phải
không?
Sỉn
Một anh uống rượu khá nhiều nên quyết định ăn một chút gì lót dạ.
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Mới ăn một miếng thì con chó ở bên cạnh cứ gầm gừ, anh bèn lừ nhừ hỏi chủ
quán:
 Tại.. tại ... sao con chó của ông nó.. nó... cứ nhìn... nhìn... tôi chằm chằm vậy.
Chủ quán trả lời:
 Nó hiền lắn. Nó chỉ làm như vậy khi có ai ăn đồ ăn trên cái đĩa của nó.
Tiền Vận, Hậu Vận
Đỡ khổ vì sẽ quen đi
Thày bói xem chỉ tay một người đàn ông.
 Nửa đầu cuộc đời, ông khổ sở vì thiếu tiền, sau đó... sẽ đỡ hơn nhiều.
 Vì tôi sẽ kiếm ra tiền ư?
 Không, vì ông sẽ quen đi.
An ủi
 Tôi vừa đánh vỡ cái gương, điềm này báo trước rằng nguyên năm tôi sẽ bất
hạnh.
 Nhảm nhí! Bà hàng xóm của em cũng vừa đánh vỡ một cái gương lớn, vậy mà
bà ta chẳng phải khổ sở một ngày nào.
 Đời còn dài, làm sao chị biết được là bà ấy sẽ không khổ chớ?
 Biết chứ! Bà ấy vừa bị xe hơi cán chết chiều hôm qua.
Định Nghĩa Mới
Điếu thuốc lá : Là một ống giấy có thuốc lá ở trong, một đầu nối với lửa, đầu
kia nối với một thằng ngốc
Ngáp : Là khoảng thời gian hiếm hoi mà một người đàn ông có vợ đợc phép
mở miệng
Bom nguyên tử : Là một phát minh nhằm huỷ diệt tất cả các phát minh khác
Kẻ cơ hội : Là một kẻ sẽ tranh thủ tắm ngay nếu chẳng may bị xô ngã xuống
sông
Người lạc quan : Là người bị té từ đỉnh tháp Effeil xuống. Khi chưa đụng đất
anh ta vẫn tự hào : ‘Ta vẫn chưa bị thương’
Động lực thi đấu.
Các nhà báo đang vây quanh một vận động viên lập kỉ lục mới trong môn chạy
800m.
 Trong 100m cuối cùng mặc dù đau chân nhng chúng tôi vẫn thấy anh cố gắng
về đích, anh nghĩ đến ai lúc đó?
 Tên hàng xóm của tôi.
 ???
 Đã mấy lần đợc báo, tôi chạy về đến phòng ngủ của vợ chồng tôi thì hắn ta đã
kịp chuồn mất.
Người đàn ông lịch sự.
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Một cầu thủ ngay sau khi đợc thay vào sân đã xông tới đá vào bụng đội trởng
đội bạn. Anh ta lĩnh một thẻ đỏ ra sân. HLV vô cùng tức giận:
 Anh phải biết, đây là bóng đá chứ không phải thi đấu võ thuật...
 Nhng vợ nó đánh nguội vợ em trong trận chung kết bóng đá nữ tuần trớc.
Chẳng nhẽ em lại đánh vợ nó à.
Qùa tặng vợ.
A: Mình sẽ sáng tác tặng nàng một bài hát, vợ mình là ca sĩ.
B: Hay, vợ mình là nhà văn, mình sẽ mua tặng nàng một cuốn tiểu thuyết.
C: Dốt thật!!!
A,B:???
C: Nếu các anh nghĩ ra sớm hơn 9 tháng có phải mình đỡ tốn tiền không. Vợ
mình là cô nuôi dạy trẻ mới hết chứ.

Bụt Bị Bắt
Trong phòng thi, một anh sinh viên khoa văn thi về các vị thần trong văn học
dân gian. Không thuộc bài nên anh ta ngồi khóc. Bụt hiện lên và bảo:"Làm sao
con khóc?". Anh ta chưa kịp trình bày thì bị giám khảo đánh dấu gian lận vào
bài thi vì tội sử dụng tài liệu, còn Bụt bị bắt lên văn phòng chánh chủ khảo để
lập biên bản vì tội nhắc bài cho thí sinh.
Máy móc.
Thế kỉ 22, công ti nọ mua một người máy thông minh về làm giám đốc. Sau khi
đi công tác về, người máy giám đốc cũng bắt chước loài người thân mật hỏi
thăm anh em nhơn viên dưới quyền.
Người máy nói: Các anh em có chuyện gì mới kể cho tôi nghe xem nào?
A: Em mới mua kính mới.
Người máy bắt chước loài người: Tốt quá! Tí nữa cho tôi mượn đeo thử nhé.
Chắc là sớng mắt lắm.
B: Em mới mua xe gắn máy mới.
Người máy: Tốt quá! Tí nữa cho tôi mượn chạy thử tí. Chắc là êm lắm.
C: Còn em...em mới vừa cưới vợ...
Người máy cũng bắt chước giàm đốc loài người nói: Tốt quá! Tí nữa cho tôi
cưới vợ anh thử nhé, chắc là hạnh phúc lắm.

Say
Một gã say đang cố tra chìa khoá cửa nhà mình vào cột đèn đường thì một cảnh
sát đến bên, thân mật vỗ vai:
 Tôi nghĩ là không có ai ở trong đó đâu!
 Có chứ, ông không thấy đèn trên cầu thang vẫn sáng à?
207 | Chuyện Vui MTC Gởi Ra Trong Quí 3 Năm 2003

Bi Quan
 Này cậu, tại sao áo ngủ của phụ nữ lại in hoa, còn pijama của đàn ông lại in
sọc nhỉ?
 Ồ, có gì đâu! Vì ban đêm với phụ nữ là mùa xuân, còn đối với đàn ông là lao
động khổ sai!
Hết khát rồi
Bố đang hứng thú dạy con trai tập bơi, thì cậu quý tử đề nghị:
 Bố ơi, chúng ta có thể nghỉ được chưa ạ?
 Sao vậy? Lúc nãy, chính con hăng hái đòi bố cho tập cơ mà?
 Vâng, nhưng bây giờ con căng bụng rồi, không còn khát nữa ạ.
Có Triển Vọng
Đọc xong quyết định bổ nhiệm, giám đốc công ty dắt tay một thanh niên trẻ ra
trước hội trường:
 Thưa các đồng chí, đây là tân phó giám đốc công ty  một thanh niên rất có
triển vọng. Anh ấy đã phấn đấu rất tốt, vào đây như một người thợ bình thường.
Sau hai tháng đã có tay nghề chuyên môn giỏi, được đi học, được giao nhiệm vụ
quản lý và đã thăng tiến rất nhanh.
Nói rồi sếp quay sang chàng thanh niên:
 Có phải thế không?
 Thưa bố, vâng ạ!

Đọc rõ nhưng hơi nhột
Sếp trách thư ký:
 Bức thư anh đọc rõ ràng thế mà em đánh sai đến hàng trăm lỗi chính tả.
 Vâng, sếp đọc thì rất rõ, nhưng mà... nhột quá em không thể tập trung được.
 Sao mà nhột?
 Dạ, hình như sáng nay sếp... quên cạo râu.
Tư Vấn? (tặng các bạn "computer")
Một khách hàng bước vào cửa hàng bán thú cảnh ở thung lũng Silicon để mua
một con khỉ. Tìm được con vật vừa ý, ông ta hỏi người bán hàng:
 Con khỉ này giá bao nhiêu?
Người bán hàng đáp:
 500 đôla 
 Sao đắt thế?
 Vì nó biết lập trình bằng ngôn ngữ C.
 Thế còn con bên cạnh?
 Con đó giá 1.500 đôla vì nó biết lập trình bằng ngôn ngữ C++ và công nghệ
hướng đối tượng.
Ông khách quay sang con khỉ ở chuồng bên:
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 Vậy còn con này?
 Con này giá 3.000 đôla.
Ông khách ngạc nhiên:
 3.000 đôla!!!  Thế nó biết làm những gì?
Người bán hàng nhún vai
 Thật lòng mà nói, tôi chưa từng thấy nó động chân động tay làm bất cứ việc gì,
nhưng nó tự nhận là chuyên viên tư vấn.
Lòe loẹt
Trả lại một bài phóng sự dày cộp, chủ bút nhận xét:
 Phóng sự của anh màu sắc lòe loẹt quá!
Tác giả bị phật lòng, gay gắt hỏi:
 Ý ông muốn nói gì?
 Ngay phần vào bài, anh miêu tả cụ già mặt đỏ như gấc vì giận, tên tội phạm
tím mặt vì ghen ghét, nhân vật nam chính mặt trắng bệch vì sợ hãi, nhân vật nữ
mặt đỏ ké vì bia rượu và những người chứng kiến bị cơn lạnh làm xanh tái cả
người!
Lầm Chết Người
Một phóng viên được giao nhiệm vụ chụp ảnh của một vụ cháy rừng lớn. Anh ta
gọi điện thuê máy bay trực thăng.
Nhân viên hãng hàng không nói:
 Anh ra ngay, máy bay trực thăng và phi công sẽ sẳn sàng cất cánh ngay khi
anh tới sân bay .
Anh phóng viên vội lái xe ra sân bay. Thấy một phi công đang nổ máy một
chiếc trực thăng ở đường băng. Anh ta vội vàng nhảy ào lên và kêu to: "Đi
nào!".
Chiếc máy bay lắc lư chao đão một hồi rồi cũng lên cao dần. Khi ở không trung,
anh phóng viên ra lịnh:
 Hãy bay về phía bên trái của đám cháy rừng và bay vòng trên đó.
Người phi công ngạc nhiên:
 Ủa! Sao vậy? .
 Vì tôi cần chụp vài kiểu ảnh làm tường trình cho tờ báo Lá Cải! Tôi là người
phóng viên vừa gọi thuê chiếc trực thăng đó.
 Chuá ơi, vậy ra ông không phải là giáo viên dạy bay hay sao? Tôi là sinh viên
học lái trực thăng mới được bay thực tập lần đầu.
Cẩn Thận
 Nghe nói phải chụp thuốc mê rồi mới nhổ răng, người bệnh liền móc ví tiền.
Nha sĩ ngăn lại:
 Ông không cần phải trả tiền trước.
 Nhưng tôi phải đếm để biết trước khi mê tôi còn bao nhiêu tiền !
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Chớ hay Chuá (Chuyện thật).
Theo thông lệ hàng năm trường dạy Việt Ngữ của nhà thờ tổ chức chương trình
thi tiếng Việt trước sự hiện diện của phụ huynh. Sơ điều khiển chương trình gọi
một em bé lên đưa cho tờ giấy và bảo:.
 Con hãy đọc tờ giấy nầy
Bé cầm đọc lớn: điều răn thứ nhất.... diều răn thứ hai... .thật trơn tru, nhưng rồi
vì hồi họp em đọc tiếp như sau: "Thứ năm ...Chúa giết người, ...Ban giám khảo,
các thầy cô, Sơ điều khiển chương trình cười ồ... em càng lúng túng đọc tiếp:
thứ bảy ...Chúa lấy của người,..thứ tám ... Chúa làm chứng dối....".
Người đàn ông đến thăm nhà thiếu phụ. Hàn huyên một hồi, thiếu phụ nói:
 Nãy giờ tôi rất cảm ơn anh, vì cứ mỗi lần tôi đưa bánh mứt ra dụ thằng bé thì
anh đều dỗ dành nó bằng câu "Cháu ăn đi, không thì chú ăn hết nè!", nhờ vậy
mà nó nín thinh. Nhưng nay nó lại khóc, vậy mong anh đừng dỗ dành kiểu đó
nữa giùm tôi.
 Thế nghĩa là thế nào?
 À, vì tôi sắp sửa cho nó... bú.
 Anh ơi !!! Ngoài cửa hàng có bán cái áo lông Sư tử đẹp lắm.
 Em không cần mặc cái áo đó vào thì cũng lộ nguyên hình rồi.
Tương đồng
"Anh yêu", người vợ trẻ âu yếm dựa vào chồng bảo: "Không bao giờ em muốn
nghe nói đến việc anh yêu người đàn bà khác đâu!"
"Đừng lo ..", chồng an ủi vợ: "Không bao giờ anh thú nhận với em điều đó
đâu!".
Cứ tưởng
Cảnh sát đuổi kịp một người chạy xe quá tốc độ: "Tôi đã hét lớn bảo anh dừng
xe, sao anh không chịu dừng?"
"Dạ em cứ tưởng là người bị đụng gọi với theo!"
Cọp và Võ Tòng
Chàng nọ lúc nào cũng khoe mình không sợ vợ và thường vỗ ngực tự xưng: "
"Ở nhà tôi oai như chúa sơn lâm!"
Khéo sao vợ anh ta vừa đi ngang nghe vậy bèn đến trước mặt anh ta đanh giọng
hỏi: "Ban nãy anh bảo anh là cái gì?"
Anh chàng này trông thấy vợ thì nhũn cả người, lập cập đáp: "Ban nãy anh bảo
anh là hổ nhưng anh chưa kịp nói với họ ở nhà mình em là Võ Tòng!"
Những bà vợ cả tin.
Anh chồng say xỉn về nhà, gọi cửa mãi mà không có ai ra mở cửa. Cuối cùng,
anh nghĩ ra một kế và gọi thật to:
 Tôi mang bó hoa đẹp nhất về tặng cho người phụ nữ đẹp nhất trần gian đây!
Lập tức cánh cửa mở toang, cô vợ sung sướng chạy ra và hỏi:
 Đâu, bó hoa đẹp nhất đâu anh?
 Thế người phụ nữ đẹp nhất trần gian đâu hả em?
Chồng cũ.
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 Này nghe nói anh đã ly hôn rồi à?
 ừ, không ngờ lại dễ dàng đến thế, tớ nộp đơn xin ly hôn cho ông thẩm phán,
ông ta chỉ xem qua rồi đồng ý cho ly hôn ngay.
 Sao nhanh vậy?
 Sau này tớ mới hiểu, thì ra ông ta là chồng trước của vợ tớ.
Chứng cứ.
Trong màn ngủ của hai vợ chồng kiểm soát viên nọ có hai con muỗi, một con đã
hút máu no nê, còn một con trong bụng vẫn chưa có gì. Vợ bảo chồng đập muỗi.
Chồng bèn nhắm ngay con muỗi mập mạp kia mà đập, còn con muỗi đói thì
mặc kệ. Vợ hỏi:
 Sao anh không đập nốt con đấy?
 Vẫn chưa có đủ chứng cứ em ạ!
Thói quen nghề nghiệp
Một nhân viên công ty bảo hiểm dạy vợ lái xe. Lúc xuống dốc, không may xe bị
mất thắng, bà vợ hốt hoảng:
 Làm sao bây giờ hả anh, nó không chịu dừng lại.
 Cầu nguyện  anh ta hướng dẫn vợ  sau đó thì tìm thứ gì đó rẻ thôi rồi đâm
vào.
Lấy ai bây giờ?
 Tớ phải làm sao đây?  Một anh chàng muốn cưới vợ cầu cứu bạn mình  Mỗi
lần tớ đưa bạn gái về ra mắt, mẹ tớ đều phản đối.
 Dễ thôi  bạn anh ta khuyên  Cậu chỉ cần tìm một cô bạn gái giống hệt mẹ cậu
về mọi mặt.
 Tớ cũng đã thử rồi, nhưng lần này bố tớ lại không đồng ý.
Nắm tay.
Một cậu bé theo mẹ dự đám cưới của đôi vợ chồng nọ tổ chức tại nhà thờ. Nghi
thức hôn lễ vừa bắt đầu, cậu bé ngạc nhiên hỏi:
 Tại sao cô dâu chú rể lại nắm tay nhau hả mẹ?
 à, đó là thói quen thôi con ạ, cũng giống như các cầu thủ luôn bắt tay nhau
trước khi trận đấu bắt đầu ấy mà!
Huề (củ)
Trong một bữa tiệc, đến lúc đã khá say, một anh chàng ghé vào tai bạn, tiết lộ:
 Này, cô áo đỏ kia là vợ tôi, còn cô áo xanh bên cạnh là bồ tôi đấy.
Bạn anh ta, cũng đang say mèm, ngạc nhiên đáp:
 Vậy à, tôi thì ngược lại: cô áo xanh là vợ tôi, còn cô áo đỏ là bồ tôi!
Giỏi Giúp Giùm Đi
Tại một khách sạn, Receptionist nói với ông khách đến thuê khách sạn:
 Tôi chưa thể cho anh chị thuê chung một phòng chừng nào anh chưa chứng
minh được đây là vợ anh.
 Nếu anh chứng minh được đây không phải là vợ tôi thì tôi đội ơn anh cả đờị
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Nhà Quê
Hai bà nhà quê lên tỉnh, tiện rẽ vào hiệu thuốc.
 Chị làm ơn bán cho tôi một ngàn thuốc Xíttalin.
Bà đi cùng đi thốt lên:
 Bà thật là chẳng hiểu biết gì cả. Bà phải hỏi tôi trước khi nói với chị dược sỹ
chứ. Ai lại thế? Xíttalin là ông chủ nhiệm to nhất của Trung Quốc.
Nổ
 Thế nào hôm lên Hà Nội chơi bà có vào thăm lăng Khải Định không?
 Dĩ nhiên là có rồị. Không những thăm lăng của ông ta mà tôi còn ngồi nói
chuyện với ông ta gần nửa tiếng nữa ấy ly..

Dịch Vụ ChoVé Hạng Ba
Nửa đêm, một phụ nữ hớt hải chạy vào phòng thuyền trưởng:
 Thưa ngài, một tên thủy thủ bẩn thỉu vừa mò vào phòng tôi.
 Bà mua vé hạng mấy ạ?
 Hạng ba.
 Với vé hạng ba không lẽ bà đòi được thuyền trưởng mò vào phòng!

Để Tôi
Một chú hỏi bạn:
 Dạy bơi cho một thiếu nữ như thế nàỏ
 Anh phải một tay đỡ ngực, một tay đỡ phía dưới mông, và nhẹ nhàng nâng cô
ta trên mặt nước.
 Nhưng đây là em gái tôi.
 Thế thì để đó cho tôi dạy giùm cho.

Cứ Đọc Nhưng...(củ)
Trên sàn nhảy, trong tiếng nhạc du dương, chàng trai nhìn vào mắt cô gái, thì
thầm:
 Nhìn vào mắt em, anh có cảm giác em như một cuốn sách để ngỏ mà anh có
thể đọc và hiểu hết nội dung...
 Thì anh cứ đọc đi, có điều không cần thiết phải ra sức vuốt ve cái bìa bọc của
nó như vậy...
Cẩn Thận
Một bà tính cẩn thận đi taxi, dặn lái xe:
 Ông tài ơi! lái tôi ra nhà gạ
Trên chuyến đi bà nói liên tiếp:
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 Ông tài ơi! ông phải đi chậm và lái cẩn thận đấỵ. Đừng cho xe chạy nếu như
đèn đổi vàng.... đề nghị ông không lao nhanh trơn ướt lắm đấy... Ối! ông tài ơi!
chậm chậm thôi, đâm vào gốc cây bây giờ... Coi chừng thằng bé con đang lạng
xe gắn máy....Ô này cái xe tải đang chạy tới kìa!
Ông tài xế lâu lắm mới hỏi được:
 Bà chu đào cẩn thận quá, xin cho tôi biết luôn khi bị tai nạn thì bà muốn được
chở đến bệnh viện nào vậy?
Như Nhau
Trong giờ Văn học, giáo sư yêu cầu một nữ sinh viên giải thích sự khác nhau
giữa quan hệ ngoại hôn nhân và ngoại tình:
Cô sinh viên ấp úng:
 Em đã thử cả 2 và thấy hình như cũng như thế cả!
Tưởng Ngon Ăn (củ)
Chàng và nàng mới quen nhau chưa bao lâu đang ngồi "ghế đá công viên tâm
sự":
 Em muốn anh hôn em ở những nơi đặc biệt cơ !
Chàng hào hứng:
 Được! Anh sẵn sàng hôn ở bất cứ nơi nào em muốn. Hãy chỉ cho anh biết
ngay đi.
 Tốt quá! Lần đầu tiên em muốn anh hôn em ở Paris, sau đó ở London, rồi đến
New York sau đó thì đến nơi nào nữa thì em cho anh lựa chọn.

Tư Duy Của Loài Vật
Một hiệp sĩ trong bộ giáp sắt bị lạc trong sa mạc. Sau vài giờ, không chịu nổi
cái nóng thiêu đốt của mặt trời, chàng ngất xỉu. Một con sư tử tiến lại gần, hít
hít ngửi ngửi rồi buồn rầu thốt lên:
 Ôi chà! Tiếc quá, không có cái mở đồ hộp.
Chúa Nhìn Lầm (củ)
Một người bà bị một cơn bệnh đau tim được đưa tới nhà thương. Trong lúc bất
tỉnh mê man trên giường bịnh bà được gặp Chúa và hỏi Chúa có phải đây là lúc
Chúa muốn gọi bà về không.
Chúa nói không và Chúa cho biết chị còn sống tới 42 năm nữa mới chết.
Sau khi bà đã bình phục và quá lạc quan nên quyết định ở lại bệnh viện để sửa
mặt mũi lại thân thể lại.
Khi xong hết, bà xuất viện, đi vừa ra khỏi nhà thương thì bị chiếc xe cứu thương
(ambulance) đang chạy cấp tốc vào bệnh viện đụng chị chết ngay tại chỗ.
Sau khi chết chị lại gặp Chúa một lần nữa và hỏi:
 Con tưởng rằng Chúa nói con còn sống được tới 42 năm nữa?
Chúa trả lời:
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 Rất tiếc, Cha đã không nhận ra được mặt con.
Đời Tư (củ)
Một hành khách đi máy bay dắt theo một con dê.
Nhân viên hải quan chặn lại:
 Ông đem con gì theo đấy?
 Con chó!
Nhân viên hải quan cười lớn:
 Một con chó mọc sừng à?
Ông khách nghiêm giọng:
 Này, xin anh đừng xen vào chuyện đời tư của con chó tôi!...
Một Thứ Mà
Khách hàng than phiền với người bán cá:
 Sao cá hôm nay không tươi như cá hôm qua tôi mua vậy?
Người bán hàng:
 Chị nói sao đó chứ cá hôm nay tôi lấy chung một đợt với cá hôm qua mà!
Hàng Dõm
Tại phiên tòa xử vụ bán hàng dỏm. Quan tòa:
 Bây giờ mọi người mới biết bộ mặt thật của chị!
 Tòa lầm rồi! Bộ mặt thật của tôi là lúc... chưa giải phẫu thẩm mỹ kia!
Bác Sĩ Say rồi À
Sau khi khám cẩn thận, bác sĩ nói với bệnh nhân:
 Tôi thật sự không thể nào tìm ra nguyên nhân gây chứng bệnh như anh kể, có
lẽ đó chỉ là hậu quả cuả của việc uống quá nhiều rượu.
Bệnh nhân nói:
 Nếu thế tôi sẽ trở lại đây khám khi bác sĩ hoàn toàn tỉnh táo!
Trúng Tủ
Trong phòng khám, bác sĩ hỏi bệnh nhân:
 Ông có uống rượu không?
Bệnh nhân vui vẻ
 Ở đây bác sĩ cũng có rượu sao?
Mê Văn Nghệ
Tại một rạp hát kịch nghệ, hai bà khán giả ngồi cách nhau một ghế trống. Một
bà lên tiếng:
 Tôi không hiểu tại sao giữa chúng ta lại có một ghế trống thế này nhỉ, như là
chẳng có ai dám ngồi vậy!
Bà kia đáp lại với vẻ mặt buồn bã:
 Đấy là chỗ của chồng tôi đấy bà ạ. Chúng tôi đã giữ chỗ trước khi ông ấy chết!
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 Sao bà không mời người thân hoặc bạn bè ngồi vào đó?
 Làm sao được. Bà góa thở dài. Họ còn đang bận đi dự đám tang của ông ấy!
Ông Già Noel Dạy (củ)
Bà mẹ kêu lên:
 Trời, ai dạy con cái từ tục tĩu ấy hả?
Cậu con trai đáp
 Ông già Noel, mẹ ạ .
 Không thể có chuyện ấy được!
 Có đấy, mẹ ạ. Ông già Noel nói thế khi vào đưa quà cho con, bị vấp vào
ngưỡng cửa và ngã sóng xoài xuống sàn.
Ưu Tiên 1
Một chiếc tàu chở khá nhiều hành khách sắp bị đắm. Từ loa phóng thanh phát ra
thông báo:
 Thưa quý ông, quý bà. Quý khách nào đã mua vé trả góp, xin vui lòng đến
phòng thuyền trưởng ngay. Chúng tôi sẽ cho ca nô ưu tiên đưa quý vị vào bờ
Tung Hô
Thánh Phêrô nhận ra một đạo diễn nổi tiếng dưới trần gian đang đứng lấp ló
trước cửa Thiên đường, ngạc nhiên hỏi:
 Không thể như vậy được! Chẳng lẽ ông đã chết rồi sao?
Đạo diễn trả lời
 Không . Chẳng qua là các nhà phê bình tung hô tôi tới tận mây xanh thôi
Chẳng Nhận Ra
Một cô gái than phiền với bạn:
 Mình đã đính hôn với một võ sĩ quyền Anh từ ba nǎm nay mà thú thực mình
vẫn không sao nhớ nổi mặt anh ấy!
 Sao kỳ vậy?
 Tại vì, cứ sau mỗi trận đấu, mặt mũi anh ấy lại thay đổi rất nhiều...
Lý Do
Hai người bạn gái nói chuyện với nhau:
 Sao chị lại cho cô người ở thôi viêc?
 À, chuyện thế này: Hôm nọ, đang giờ làm việc, tôi quên một thứ giấy tờ cần
thiết nên phải về nhà lấy. Vừa mở cửa, tôi trông thấy cô người ở nhà tớ mặc
chiếc váy đẹp nhất và gợi tình nhất của tớ đang uốn éo nhảy nhót, lại có tiếng ai
hoan hô nữa chứ. Tôi ngoảnh sang bên, thì hoá ra đó là chồng tôi mặc mỗi chiếc
quần đùi đang reo hò cổ vũ.
Ai Biết Uống Rượu (củ)
Trung uý tập hợp đơn vị lại và hỏi:
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 Trước khi nhập ngũ, ai trong số các anh đã từng uống rượu?
Tất cả im lặng. Rụt rè mãi, cuối cùng một binh nhì bước ra khỏi hàng.
 Tốt lắm . Anh đi uống rượu với tôi. Còn tất cả đi khuân gỗ!
Kỳ Diệu! Kỳ Lạ!
Có một người bị liệt đi xe lǎn qua, Chúa Jesus đặt tay lên vai anh ta, anh ta liền
đứng dậy tự đi được. Kỳ diệu!
Một người mù dò dẫm chiếc gậy, Jesus đặt tay lên mắt anh ta, anh ta liền sáng
mắt 10/10. Kỳ diệu!
Jesus lại gần người thứ ba, anh này kêu lên:
 Tôi xin ngài đừng có đụng đến tôi!
Chuá Jesus ngạc nhiên
 Tại sao vậy? ta có muốn điều ác cho con đâu, ta chỉ muốn cho con khỏi bịnh
thôi mà...
 Tôi là công chức, vừa được bác sĩ vừa ký giấy cho nghỉ bịnh 10 ngày!

Biết Tính
Thằng Pôn sẽ phải nằm viện lâu đấy!
 Cậu gặp bác sĩ của nó chưa?
 Chưa, nhưng tớ đã gặp cô y tá.
Phản Ứng Phụ
 Tôi ngủ rất ngon còn chồng tôi mắc chứng mất ngủ, vậy nhờ bác sĩ …
 Ðược ! Chị cho ảnh uống thứ thuốc này, sẽ thấy công hiệu ngay.
Mấy hôm sau gặp lại vợ bệnh nhân, bác sĩ hỏi:
 Kết quả thế nào?
 Không ổn rồi bác sĩ ơi! Bây giờ anh ấy lại ngủ ngon thành ra tôi… không ngủ
được
Đọc Kỹ Hướng Dẫn Sử Dụng Trước Khi Dùng
 Không dùng cho người trên 80 tuổi (thuốc kích thích T  Flex dành riêng cho
các lực sĩ thể dục thể thể hình của Mỹ).
 Không được súc miệng (thuốc chống hôi nách hiệu B  Fleur của Pháp).
 Không được dùng để hủy giấy vụn (cối xay sinh tố Hannmeld của Đức)
 Chỉ dùng một lần rồi bỏ (Giấy vệ sinh Cannex của Hà Lan).
 Không cho vào miệng (thuốc đặt hậu môn Sudine dành cho trẻ em của Thụy
Sĩ)
 Không thích hợp cho người trên 90 tuổi (máy tập thể dục đa nǎng Printemp
của Pháp).
 Không đủ nóng để luộc trứng (máy nước nóng Garden của Anh).
 Không được pha với nước lạnh (Cafe São của Brazil).
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Vẫn Rứa
Chàng:
 Em có thích đi shopping không ?
 Thưa anh không !
 Em có thích trang điểm và làm đẹp không?
 Em ít khi nghĩ tới chuyện ấy!
 Em có thích mang nữ trang như vàng và hột xoàn không?
 Thưa anh không !
 Em thật là một cô gái đặc biệt hiếm có!
Cô bạn gái liền trả lời:
 Bởi vì em chưa có tiền nên em chưa nghĩ tới!
Trừ Một chuyện
Bà vợ:
 Từ lúc còn nhỏ cho tới lúc lớn khôn, không bao giờ chị phải chịu một cảnh
khổ cực nào cả. Thật Chúa đã thương em nhiều lắm anh à!
Anh chồng:
 Anh cũng vậy, em à từ nhỏ tới lớn ,anh chưa bao giờ nếm mùi khổ cực khổ
nào cả, ngoại trừ chỉ có một điều ...
Vợ ngạc nhiên
 Điều gì vậy ...
 Là từ lúc anh lấy em làm vợ...

Xõ Ngọt
Hai người bạn gặp nhau ngoài chợ:
A:  Anh có biết không, Chủ Nhật vừa qua đi cầu nguyện nhóm, cha Tường cứ
luôn miệng khen tớ đạo đức tốt lành... làm tớ mắc cở muốn chết đi được.
B:  Thật sao? Tội nghiệp ông ấy nhỉ!
A:  Ai?
B:  Cha Tường.
A:  Tại sao lại tội nghiệp cha Tường?
B:  Không lẽ ông cha Tường kỳ này ông ấy lẩm cẩm như vậy sao?...

Thợ Máy
Anh A được phỏng vấn để nhận việc
 Anh biết công việc ở đây làm gì cũng phải sử dụng bằng máy móc và điện tử
cả. Vậy anh có kinh nghiệm sử dụng rành những loại máy móc nào?
Điềm nhiên không một chút do dự, Anh A trả lời ngay:
 Thưa ông, ngoài máy Slot Machine ra, tôi còn biết sử dụng rành rẽ cả máy
PinBall và máy Poker nữa.
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Thảo Nào
Phái đoàn hành hương thăm Biển Hồ Galilêa. Cha trưởng đoàn hỏi anh lái đò:
 Chở phái đoàn này đến đúng ngay thủy điểm nơi Chuá đi bộ trên mặt nước,
ông lấy bao nhiêu?
Ông lái đò vui vẻ trả lời
 Tôi không lấy đồng nào cả, miễn phí.
Thế là Cha cùng phái đoàn được chở miễn phí ra tận nơi chứng kiến ngay thủy
điểm mà Chúa Giêsu đã làm phép lạ đi trên mặt nước. Sau khi hết cãm động
Cha bảo:
 Xin cho chúng tôi vào bờ.
Ông lái đò vẫn vui vẻ đáp lời:
 Xin mỗi hành khách phải trả $100 cho chuyến vô lại bờ .
 Nhưng ông đã nói với tôi là chuyến đi hoàn toàn miễn phí mà!
 Cha nói đúng: chuyến đi ra thì miễn phí. Chuyến đi vào thì 35 đô mỗi người!
 Thảo nào Đức Giêsu đã xuống khỏi thuyền và đi bộ vào bờ.
Chúa Bảo
Vợ thỏ thẻ:
 Anh ơi, chúng mình đang sống trong cảnh êm đềm, nhà cao cửa rộng thật là
hạnh phúc anh ạ. Anh phải tránh xa bọn con gái sàm sỡ, vô đạo đức, nhe anh?
Chúng nó là kẻ thù phá hoại hạnh phúc của chúng mình đấy anh ạ! ..
Chồng mạnh dạn trả lời:
 Em cũng nên nhớ rằng Chúa bảo chỉ có những kẻ hèn nhát mới trốn tránh kẻ
thù!
Chúa Ở Đâu (củ)
Trong một buổi dã ngoại lớp mẫu giáo lớn, cô giáo thấy một số em bàn tán về
Đức Chúa, về ngày sinh của Chúa...
Cô mở đầụ:"Các em có biết bây giờ Đức Chúa ở đâu không? "
Một em nóị: "Chúa ở trên trời, "
"Chúa ở trong tim", em khác đưa tay lên ngực.
Một em khác quả quyết:"Chúa ở trong nhà tắm"
Cô giáo quá ngỡ ngàng trong khi tất cả các em đang hướng vào cô như mong
đợi một lời giải thích.
Sau một giây trấn tĩnh, cô hỏi: "Tại sao em lại nghĩ rằng Đức Chúa ở trong nhà
tắm? "
"Sáng nào mà bố em chả vừa đập cửa vừa nói: Lạy Chúa! Làm gì trong ấy mà
lâu thế!"

Hẹn Vài Tháng Nửa
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Có người gọi điện thoại cho Smith, là sinh viên y khoa năm cuối đang thực tập
tại một bệnh viện .
 Alô, thưa có phải là bác sĩ Smith đó không ạ?
Smith vội vàng trả lời:
 Ồ, xin lỗi. Tên thì đúng rồi nhưng tôi chưa tốt nghiệp, hẹn ông vài tháng sau
gọi lại nhé!

Hỏi và đáp
Q: Sự khác nhau giữa người chồng mới cưới và một con chó mới?
A: Sau hai mươi nǎm, chú cún vẫn vui mừng khi gặp bạn
Q: Điểm giống nhau giữa những người đàn ông có mặt tại quá bar là gì?
A: Tất cả họ đều đã có vợ!
Q: Chúa nói câu gì sau khi sáng tạo ra Adam?
A: Hẳn là mình có thể làm tốt hơn thế.
Q: Còn Eva?
A: Cứ làm nhiều thì biết.
Lời Khuyên
Chủ biên một tờ báo khuyên một phóng viên tập sự:
 Một bài báo hay có thể so sánh với chiếc váy cô gái đẹp. Trong cả hai trường
hợp, phải làm sao cho đủ độ dài để phủ kín được đối tượng, tuy nhiên cũng khá
ngắn để người ta còn muốn khám phá thêm.
Bí mật đâu rẽ vậy
Một người bán vé ở buổi biểu diễn nhạc cổ điển thông báo:
 6 đô la một vé! Nhưng nếu ai hơn 50 tuổi sẽ được giảm giá, chỉ còn 5 đô la
một vé thôi!
Từ trong hàng người, giọng một phụ nữ cất lên:
 Anh nghĩ là tôi sẽ cho anh biết điều đó với giá chỉ có 1 đô la à!
Thử nghiệm
Một hãng hàng không vào dịp Tết sale 1/2 giá cho các bà vợ, nếu họ đi cùng
chồng trong các chuyến công tác, bằng cách bí mật gửi thư tới mời các bà vợ
mà chồng đã giử trước vé máy bay để đi công tác.Thật không ngờ, sau khi thư
được gửi đi vài hôm, máy điện thoại của hãng hàng không bị tràn ngập những
cú phone gọi vào hỏi: "Chuyến công tác nào vậy?".
Lẽ phải
Trong thời kỳ nước Anh còn đô hộ Ai Cập, một nông dân đến kiện trước toà:
 Cách đây 2 nǎm, tôi có cho ông sĩ quan đây vay 100 đồng lia, đến tận bây giờ
ông ta vẫn chưa trả tôi.
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Viên sĩ quan:
 Tôi đã nhiều lần đến nhà ông nông dân để trả tiền nhưng không gặp.
Toà phán quyết:
Ngài sĩ quan, ngài đã làm tất cả những gì có thể làm. Bây giờ chúng tôi sẽ giam
cái ông nhà quê không biết điều này lại để đến khi nào ngài muốn trả nợ ông ta,
ngài sẽ gặp được ngay.
Siêu định nghĩa
Tạp chí Omni (Mỹ) mở cuộc thi sáng tạo các định nghĩa vui về những đồ vật
thông dụng. Sau đây là một số "tác phẩm" lọt vào chung kết:
Dây phơi: Thiết bị làm khô bằng năng lượng mặt trời.
Gương soi: Dụng cụ tạo hình, độ chính xác rất cao, tạo ra những hình ảnh trung
thực, hoàn hảo, được dùng để phân tích sắc đẹp.
Bút: Thiết bị xử lý văn bản vận hành bằng tay.
Con ngựa: Phương tiện giao thông chạy trên mọi địa hình, có khả năng tăng tốc
nhanh, lý tưởng để sử dụng trong nông nghiệp, điều khiển bằng tiếng nói hoặc
xúc giác.
Con chó: Hệ thống bảo vệ nhà cửa, báo động liên tục với cường độ âm thanh
lên tới 86 decibel, có khả năng xua đuổi kẻ xâm nhập. Ngoài ra, còn có thể dùng
để chuyển báo chí từ ngoài sân vào nhà, hoặc dùng hộ tống cho người.
Định Nghĩa Mới
Điếu thuốc lá : Là một ống giấy có thuốc lá ở trong, một đầu nối với lửa, đầu
kia nối với một thằng ngốc
Ngáp : Là khoảng thời gian hiếm hoi mà một người đàn ông có vợ được phép
mở miệng
Bom nguyên tử : Là một phát minh nhằm huỷ diệt tất cả các phát minh khác
Kẻ cơ hội : Là một kẻ sẽ tranh thủ tắm ngay nếu chẳng may bị xô ngã xuống
sông
Người lạc quan : Là người bị té từ đỉnh tháp Effeil xuống. Khi chưa đụng đất
anh ta vẫn tự hào : ‘Ta vẫn chưa bị thương’
Động lực thi đấu.
Các nhà báo đang vây quanh một vận động viên lập kỉ lục mới trong môn chạy
800m.
 Trong 100m cuối cùng mặc dù đau chân nhưng chúng tôi vẫn thấy anh cố
gắng về đích, anh nghĩ đến ai lúc đó?
 Tên hàng xóm của tôi.
 ???
 Đã mấy lần được báo, tôi chạy về đến phòng ngủ của vợ chồng tôi thì hắn ta
đã kịp chuồn mất.
Người đàn ông lịch sự.
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Một cầu thủ ngay sau khi được thay vào sân đã xông tới đá vào bụng đội trưởng
đội bạn. Anh ta lĩnh một thẻ đỏ ra sân. Huấn luyện viên vô cùng tức giận:
 Anh phải biết, đây là bóng đá chứ không phải thi đấu võ thuật...
 Nhưng vợ nó đánh nguội vợ em trong trận chung kết bóng đá nữ tuần trước.
Chẳng nhẽ em lại đánh vợ nó à.
Qùa tặng vợ.
A: Mình sẽ sáng tác tặng nàng một bài hát, vợ mình là ca sĩ.
B: Hay, vợ mình là nhà văn, mình sẽ mua tặng nàng một cuốn tiểu thuyết.
C: Dốt thật!!!
A,B:???
C: Nếu các anh nghĩ ra sớm hơn 9 tháng có phải mình đỡ tốn tiền không. Vợ
mình là cô nuôi dạy trẻ mới hết chứ.

Bụt Bị Bắt
Trong phòng thi, một anh sinh viên khoa văn thi về các vị thần trong văn học
dân gian. Không thuộc bài nên anh ta ngồi khóc. Bụt hiện lên và bảo:"Làm sao
con khóc?". Anh ta chưa kịp trình bày thì bị giám khảo đánh dấu gian lận vào
bài thi vì tội sử dụng tài liệu, còn Bụt bị bắt lên văn phòng chánh chủ khảo để
lập biên bản vì tội nhắc bài cho thí sinh.
Máy móc.
Thế kỉ 22, công ti nọ mua một người máy thông minh về làm giám đốc. Sau khi
đi công tác về, người máy giám đốc cũng bắt chước loài người thân mật hỏi
thăm anh em nhơn viên dưới quyền.
Người máy nói: Các anh em có chuyện gì mới kể cho tôi nghe xem nào?
A: Em mới mua kính mới.
Người máy bắt chước loài người: Tốt quá! Tí nữa cho tôi mượn đeo thử nhé.
Chắc là sướng mắt lắm.
B: Em mới mua xe gắn máy mới.
Người máy: Tốt quá! Tí nữa cho tôi mượn chạy thử tí. Chắc là êm lắm.
C: Còn em...em mới vừa cưới vợ...
Người máy cũng bắt chước giàm đốc loài người nói: Tốt quá! Tí nữa cho tôi
cưới vợ anh thử nhé, chắc là hạnh phúc lắm.

Hỏi và đáp
Q: Sự khác nhau giữa người chồng mới cưới và một con chó mới sắm?
A: Sau hai mươi nǎm, chú cún vẫn vui mừng khi gặp bạn
Q: Điểm giống nhau giữa những người đàn ông có mặt tại quá rượu là gì?
A: Tất cả họ đều đã có vợ!
Q: Chúa nói câu gì sau khi sáng tạo ra Adam?
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A: Hẳn là mình có thể làm tốt hơn thế.
Q: Còn khi sáng tạo ra Eva?
A: Cứ làm nhiều thì biết.
Ai sẽ phải trả tiền?
Nửa đêm, một cô gái quá hở hang mở cửa chui vào xe taxi, anh tài xế há mồm
nhìn chằm chằm. Cô nàng gắt:
 Sao, chưa thấy đàn bà bao giờ à?
 Ồ không, nhưng tôi đang tự hỏi, trong hai chúng ta ai sẽ phải trả tiền đây?
Vô Ơn
Ông bố mắng con là bác sĩ:
 Tao đã làm nuôi cho mày tốt nghiệp trường Y khoa, để bây giờ mày lại cấm
tao hút thuốc và uống rượu à? Đồ vô ơn!
Cai Rồi
Anh chàng nầy vào quán nhậu luôn gọi 2 ly Whisky một lần. Bồi bàn thắc mắc:
 Sao anh không gọi một cốc đôi mà lại là hai cốc đơn?
 Tôi nhớ bạn. Tôi gọi cho tôi và anh ấy.
Vài tháng trôi qua... Bỗng một hôm, anh ta chỉ gọi 1 ly Whisky. Anh bồi bàn lo
lắng hỏi:
 Có chuyện gì xảy ra với bạn anh vậy?
 Không, anh ta vẫn uống như thường. Nhưng tôi quyết định cai rượu!
Doạ
Ông bác sĩ nha khoa dọa vợ:
 Nếu bà vẫn còn nói xấu tôi với hàng xóm thì bà sẽ không được đưa đến dental
office để chữa răng nữa, mà tôi chữa luôn ngay tại nhà đấy!
Người Yêu Lý Tưởng
Sau rất nhiều tháng theo đuổi cô gái, cuối cùng chàng trai cũng có đủ tự tin
để hỏi cô câu quan trọng nhất.Anh ta bắt đầu nói:
 Người chưa vợ có khá nhiều lợi thế  Nhưng rồi cũng
có lúc khi con người đó mong mỏi tình bạn của một ai khác, họ muốn được
quan tâm chăm sóc, coi trọng lẫn nhau, đó phải là một người chung thủy, họ
cùng nhau vượt qua những thời khắc khó khăn, một người sẽ cùng chia sẻ
niềm vui lẫn nỗi buồn.
Chàng trai hết sức vui suớng khi nhìn thấy ánh mắt đầy xúc động của cô gái.
Cuối cùng cô gái cũng gật đầu đồng ý:
 Em nghĩ đó là một ý kiến rất hay! Hay là em giúp anh tìm một con chó con
nha!!!
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Tiếp Quản
Trong buổi họp ban giáo sư của một trường trung học, một thầy dạy sử "dân
Nguỵ" trình bày:
 Bây giờ học sinh của chúng ta kém quá! Hôm qua tôi hỏi ai đã lấy cắp nỏ của
An Dương Vương, thế mà bọn chúng nó lần lượt nói: không phải em!
Thầy hiệu trưởng tiếp quản có vẻ không vui, ông nói:
 Thôi thầy cứ ra chợ mua một cái về để vào chỗ cũ, không thì trường ta mang
tiếng mà mất điễm thi đua, rồi thầy sang phòng tài vụ mà thanh toán!
Bực Quá
Bờm tham gia một cuộc triển lãm cây cảnh. Một cô gái trẻ hỏi một Bờm đủ mọi
câu hỏi trên trời dưới biển, khiến Bờm rất bực mà chưa biết làm thế nào, cuối
cùng cô gái hỏi:
 Thế anh làm gì khi cây của anh có sâu.
Bờm cáu tiết,
 Tôi bắt hết chúng lại, rồi mang sang vườn người khác, sau đó quay tròn 6 vòng
liên tục cho chúng chóng mặt để chúng không nhớ đường về vườn của tôi nũa!
Khó Quá
Cậu con trai hỏi ngay cha là cán bộ nhà nước (VN) đi công tác ở Mỹ vừa về:
 Bố có mua cho con cái walkman mà con muốn không?
 Tiếc quá, bố không biết walkman dịch ra tiếng Anh là gì nên bố chẳng hỏi
mua được ....
Doạ
Cha:
 Sổ học bạ của con đâu?
 Con cho bạn muợn để nó dọa bố nó rồi!
Hú viá
Trong nhà kia co đứa con bị bịnh mộng du. Một đêm, người nhà thấy anh ta
cầm con dao đi sờ đầu từng người trong nhà. Sáng hôm sau, thức giậy, mọi
người mới hỏi
 Đêm rồi anh làm cái gí kỳ vậy?
Anh ta trả lời:
 Tôi nằm mơ, cầm dao định bổ dưa hấu, nhưng tiếc là không tìm thấy quà nào
to cả?!
Dễ Thôi
Phóng viên hỏi một nghệ sĩ làm nghề tạc tượng:
 Tạc một con hổ có khó không?
Nghệ sĩ:
 Dễ thôi, đâu có chi khó.
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 Thế anh khởi đầu làm sao khi có tảng đá trong tay?
 Cứ đục đẽo tất cả những cái gì trông không giống con hổ đi thôi!
Gần Như Biết Nói
Một người muốn mua một con chim biết nói.
 Tôi đã bán hết vẹt và sáo rồi. Nếu ngài muốn, tôi vẫn còn 1 con chim gõ kiến.
 Thế nó có biết nói không?
 Không hẳn, nhưng nó biết tín hiệu morse và biết truyền tin!
Quái
Bản giá trong tiệm hớt tóc thanh nữ ở Việt Nam
Hớt tóc, cạo mặt, lấy ráy tai, nhổ tóc ngứa ...
1. Bịt mắt, cột 2 tay ... .........20.000 đ.
2. Mở mắt, cột 1 tay ... ........50.000 đ.
3. Mở mắt, không cột tay ... 80.000 đ.
Ghi chú : không kể tiền bo.

Gạt Chuá
Hai cha con người Gabrovo đi biển, đang lênh đênh ngoài khơi thì gặp bão. Ông
bố ngửa mặt lên trời cầu khẩn:
 Lạy Chúa, xin Ngài hãy thương lấy chúng con. Qua được cơn bão này, con sẽ
xin dâng Ngài một cây nến dài như cột buồm...
Đứa con rụt rè hỏi:
 Bố ơi, bố tìm đâu ra một cây nến dài như vậy? 
Ông bố giận dữ:
 Im ngay, thằng ngốc! Cứ để bão lặng đi đã, sau đó rồi tính.
Khoẻ Nhất Lớp
 Bố ơi, bố biết không, con là người khoẻ nhất lớp đấy bố ạ!
 Tại sao con nghĩ thế?
 Tại vì cô giáo bảo con rằng, một mình con kéo cả lớp tụt lại đằng sau.
Lễ phép
Ði trên đường, gặp một cụ già, em bé liền khoanh tay :
 Cháu chào ông ạ !
 Ông chào cháu, cháu thật ngoan. Ông nội của cháu có mạnh không ?
 Dạ, cảm ơn ông ạ. Ông nội của cháu vẫn mạnh, thế còn ông nội của ông thế
nào.
Lớn Mà Dại
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Cu Tý nghịch ngợm thế nào mà lại nuốt mất một hòn bi ve. Sau khi gọi điện,
bác sĩ an ủi rằng hòn bi sẽ ra ngoài sau vaì ngày. Nhưng cu Tý tiếc hòn bi quá
nên cứ khóc hoài dỗ dành mãi không được, người cha bèn bắt chước ảo thuật
gia trên TV giấu hòn bi vào bàn tay, khua khua bên tai cu Tý.
 Con thấy đấy, bố đã lấy được hòn bi từ tai của con này !
Cu Tý thích lắm, giằng lấy hòn bi và cho vào mồm nuốt luôn.
 Bố làm lại đi!
Người Cổ
Cô giáo lịch sử kiểm tra bài một học sinh.
 Em hãy cho cả lớp biết về cuộc sống của người Việt cổ như thế nào?
Học sinh trả lời:
 Thưa cô, người Việt cổ đã biết dùng lửa, dùng đồ kim loại ...
Cô giáo khen:
 Em khá lắm, thế họ còn biết làm những gì nữa?
Học sinh nhanh miệng nói luôn:
 Thưa cô, bà em còn biết dùng điện thoại nữa ạ !
Tránh Không được
Nột cán bộ miền Bắc đi xe đạp đụng nhầm một bà lão. Đã không biết xin lổi
hắn còn sừng sộ :
 Sao bà không biết tránh xe ??
Bà già tức quá hết sợ liền đáp :
 Ối giời ơi, chúng tôi đã cố tranh anh và bè bạn cuả anh 25 năm rồi mà tránh
không đuợc đấy !

Quên
 Tuyết à, chồng tao có tật hay quên .
 Tao biết rồi, suốt buổi tiệc hôm qua tao ngồi kế bên anh?, luc' naò tao cũng
nhắc anh? là chồng cuả mầy, không phảỉ chồng cuả tao .
Bí Mật
Một bà quý tộc thường kiêu hãnh về dòng học lâu đời của mình đã hỏi nhà văn
Pháp tên A:
 Nghe đồn có đúng thân phụ ngài là người laỉ.
 Hoàn toàn đúng.
 Vậy ông nội ngài là người da đen?
 Tất nhiên rồi. Cũng xin tiết lộ bí mật: ông tổ tôi là con khỉ. Vậy là dòng họ của
tôi bắt đầu ở chổ mà dòng họ của bà kết thúc.
Kiểu Tóc Lạ Lùng
Một người bước vào tiệm cắt tóc, ngồi lên ghế. Thợ cắt tóc đến nói:
 Ông muốn cắt thế nàỏ
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 Bên trái cao, bên phải thấp, phía trước bằng, đỉnh đầu lởm chởm, có một chổ
cắt sát da đầu bằng đồng xu...
 Thưa ông, tôi không thể cắt như vậy được.
 Tại sao không? Thế mà lần trước anh cắt được cho tôi như vậy đấy!
Ai
Chàng thỏ thẻ vaò tai nguời yêu:
Anh cuới em nhe. Chúng minh lấy nhau rồi thi trên thế gian nâỳ có hai nguời
sung suớng vô cùng . Đố em biết hai nguời nầy là ai ??
Nàng e thẹn trả lời:
Là ba má em .
Có Văn Hoá
 Ba ơi, người có văn hóa là người như thế nào hả bả
Ví dụ, hai người cãi nhau. Người không có văn hóa sẽ nói:" Mày là đồ con
heo", còn người có văn hóa sẽ nói:" Thưa ông, trước đây tôi không nghĩ ông là
đồ con heo, nhưng rất tiếc tôi đã lầm."
Mất Luôn
Cảnh sát :
 Chúng tôi đã tim đuợc caí ví mà ông đã khai mất ngaỳ hôm qua.
 Đội ơn thầy, xin thầy giao lại caí ví cho tôi.
 Chung' tôi đã giao cho vợ của ông vì ông không có ở nhà .
Trời đất !! Coi như là tôi đã mất ví lần thứ hai .....
Ai Đây
Nhà triệu phú đang đi bách bộ ở trong vuờn thì gặp bé gaí 6 tuổi con nguời taì
xế. Bé đứng lại, chắp thay chaò ông triệu phú rất mực lể phép.
Ông xoa đầu khen nó giỏi, rồi hỏi :
 Con có biết ta là ai không ?
Bé đap:
 Thưa biết, ông là nguời sáng naò cũng đi nhờ xe ba con.
Hơn Nhiều
Một phụ nữ tâm sự với bạn:
Tại sao anh ấy lại mê con bé ấy nhỉ, trong khi nó kém mình tất cả mọi mặt: tiền
bạc, học vấn, kinh nghiệm ....
 Có lẽ chị hơn con bé đó quá nhiều...tuổi.
Quẫn Trí
Một bà vợ quẫn trí đến tìm nguồn an ủi nơi cô hầu gái:
 Marie này, ta nghĩ có lẽ chồng ta đang quan hệ lăng nhăng với cô thư ký của
ông ấỵ
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 Ồ, thưa bà, con không tin đâu. Con biết bà nói thế chỉ cốt để cho con ghen
thôi.
Thử sẽ biết
Trong giờ toán, thầy giáo hỏi học sinh:
 Nếu ba em có mười ngàn và em hỏi xin ông ấy năm ngàn. Vậy ba em còn lại
bao nhiêu tiền?
 Thưa thầy, còn mười ngàn.
 Sao lại còn mười ngàn ?
 Thầy cứ hỏi ba em thử sẽ biết.
Đó là Lý Do
Một cậu bé 6 tuổi khoc' hu hu rồi kêu cảnh sat' . Cảnh sat' tới ngaỵ Cậu bé noí :
 Xin cac' thầy lam` ơn can mấy nguời đang danh' nhau trong tiệm ruợu bên kia
đuờng, trong đó có ba của chaú .
Cảnh sat' tới can xong thì hỏi :
 Ba của bé là người nào ?
Đứa bé trả lời :
 Chaú không biết nửa, đó là lý do mà tại sao họ đanh' nhau.

Lé
Ba phạm nhân đứng trước một cai ngục mắt bị lé. Cai ngục trợn mắt nhìn phạm
nhân A, hằm hằm hỏi:
Mày tên gì?
Phạm nhân B vội nói:
Đạ, tôi tên Ken.
Cai ngục nhìn sang phạm nhân B hét lên tức giận:
Tao không hỏi màỵ
Phạm nhân C sợ quá hét lên:
 Nhưng tôi có nói gì đâụ
Khổ Nam Khổ Bắc
Có hai anh homeless gặp nhau tại chợ Sài Gòn , ngồi than thở với nhau , anh
Người Bắc than :
 Cuộc đời tớ sao mà quá khổ ...
Anh miền Nam cũng than :
 Ừ , đời tui cũng khổ như bạn ...
Anh miền Bắc cải :
 Nhưng miền Nam đọc khổ khác miền Bắc .
 Ủa , sao lại khác ???
 Thì người miền Nam các anh đánh vần chữ khổ là Ca  Hát  Ô  Khô  Hỏi
Khổ , còn miền Bắc chúng tớ đánh vần là Khờ  Ô  Khô  hỏi  Khổ .
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 Thấy chưa ?? , các anh Ca Hát vui chơi khô miệng rồi mới khổ, còn miền Bắc
chúng tớ thì đã khờ rồi còn bị khô héo rồi mới khổ.
Thông Minh
Một thí sinh bước vào phòng thi vấn đáp. Giáo sư hỏi:
Theo em, thi vấn đáp là gì?
 Thưa thầy, đó là cuộc nói chuyện giữa hai người thông minh ạ!
 Vậy nếu một trong hai người không thông minh thì sao?
 Thì người kia sẽ rớt ạ!
Ăn Với Nói (củ)
Ông bố than thở với thầy giáo về con mình:
 Nó bướng bỉnh, khó bảo lắm. Chỉ toàn nghe lời mấy thằng ngốc choai choai.
Mong thầy cố gắng hướng dẫn bảo ban nó hộ tôi nhé, tôi chắc là nó sẽ nghe lời
thầy.
Lạc Quan
Nghe nói một viện nghiên cứu nọ đã tìm ra phương thuốc cải lão hoàn đồng,
ông già ở tỉnh xa phấn khởi khăn gói lên đường. ở nhà ga, người ta khuyên ông
lão nên mua vé khứ hồi. Ông từ chối và nói:
 ồ không, khi về tôi sẽ mua vé trẻ em.
Nghiệp
Một ông chủ rạp chiếu phim nọ mới qua đời, người ta thấy trên bảng cáo phó
ghi:
Lễ viếng vào các xuất 12h, 14h, 18h, và 20h mỗi ngày.

Con Gái rắc Rối
Hải than thở với cậu bạn thân:
 Con gái là chúa rắc rối. Khi tớ hôn Hường lần đầu, nàng cho tớ một cái tát.
Nhưng khi tớ thề sẽ không bao giờ lặp lại chuyện đó nữa, nàng tát tớ còn đau
hơn.
Nặng / Nhẹ
Sau trận đấu bóng đá, một cầu thủ đi khám sức khoẻ.
Bác sĩ:
 Thời kỳ nặng nhất anh bao nhiêu ký?
 Dạ, 70kg ạ!
 Thời kỳ nhẹ nhất?
 Dạ 3,4kg ạ!
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Bóng Đá Xưa và Nay
 Trước đây, cụ cũng từng là một cầu thủ bóng đá, vậy
xin cụ cho biết các cầu thủ bây giờ có gì khác thế hệ các cụ
xưa không ạ?
 ồ khác chứ, hơnchúng tôi chứ. Thời chúng tôi, cầu
thủ chỉ cần biết bóng đá là đủ. Còn bây giờ họ phải vừa
biết đá bóng, vừa biết diễn kịch; đồng thời phải thành thạo
Lý Do
Khi cuộc thi chạy maratong ở cự ly 400m nam sắp kết thúc,
bỗng một vận động viên bứt lên về đích, rồi chạy biến đi
đâu khoảng mười phút. Các phóng viên tràn vào phỏng vấn
anh ta khi anh ta xuất hiện.
 Bí quyết nào khiến anh đột phá ngoạn mục như vậy?
 Khi gần về đích, tôi chợt biết ra là đằng sau quần tôi bị rách miếng khá lớn!.

Từ Kho Sách của Quán Ven Đường

229 | Chuyện Vui MTC Gởi Ra Trong Quí 3 Năm 2003

