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Chuyện Vui MTC gởi ra trong năm 2004
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.


Ðề Nghị
 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 đề nghị là anh cứ ở nhà trong suốt cả tuần và chỉ nghĩ
đến biển thôi.
Sao bằng được
Con gái nhỏ hỏi bố:
 Bố ơi, bố, một phần hai trái cam và 50% quả cam thì bên nào lớn hơn hả bố?
Bố nhanh nhẩu:
 Một phần hai lớn hơn.
 Thế mà cô giáo con lại bảo bằng nhau.
 Bằng thế nào được? Một trái cam đem cắt vụn ra 100 miếng rồi lại nhặt lấy 50
miếng thì nó chảy hết nước rồi. Ðằng này chỉ cầm dao cắt đôi một cái rồi lấy đi
một nữa. Thế là 1/2 lớn hơn 50/100 chứ !!!?
Phật Say
Anh bợm rượu nó từ quán nhậu bước ra đường say lước khướt cung thẳng chân
nam đá chân xiêu thất thểu đi ngang qua chùa, sư cụ thấy thề bèn la lên:
 Mô Phật! Lại say rồi.
Tên bợm rượu trợn mắt:
 Trời đất! Phập mà say thì thằng này nên phải say một phen nữa.
Ông Lớn
Lần nọ Tổng Thổng Bush đi thuyết trình ở Houston, hôm đó vì trục trặc nên đi
hơi trễ. Lại muốn làm bất ngờ mọi người nên không cho cảnh sát hộ tống. Tài
xế cố hết sức chạy, mà chiếc Limousine dài thượt vẫn chẳng nhúc nhích được
bao nhiêu do kẹt xe. Ông Bush nổi nóng la lên:
 Trời tôi chỉ còn 15 phút nữa là tới giờ thuyết trình, mà anh chạy như rùa bò
vậy làm sao bây giờ. Anh hãy leo lề chạy hết tốc lực cho tôi.
 Thưa Tổng Thống em không dám, vì thượng cấp của em cấm tuyệt đối.
 Vậy anh hãy ngừng lại, để tôi lái cho, có gì tôi chịu trách nhiệm.
Thế là Tổng Thống nhà ta cứ bon bon mà chạy. Bất chợt thấy đèn quay của xe
cảnh sát đậu sẵn trên bờ lề đằng trước. Ông Bush đành phải dừng xe lại. Ông cò
nhảy xuống đến gần ra hiệu quay kiến để nói chuyện. Khi kiếng đen được quay
xuống cò cảnh sát mới hay tài xế là ông Bush. Giờ đây lỡ khóc lỡ cười, chẳng
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biết phải làm sao, vì không dám cho ticket.
Ông cò liền gọi về thượng cấp của mình để hỏi. Nghe tiếng điện thoại nhắc lên,
ông cò liền nói:
 Xếp à, bây giờ em phải làm sao? Cho ticket thì không dám, vì người này ai
dám cho ticket?
 Anh nói sao lạ vậy, thị trưởng Lee Brown chạy bậy còn bị phạt ticket nữa là.
Nhưng anh có biết ông ta là ai không?
 Dạ thưa xếp em không biết, nhưng mà chắc hẳn là nhân vật ghê gớm lắm. Vì
đến như Tổng Thống Bush còn phải làm tài xế cho ông ta nữa...

Biên Nhận
 Thôi được rồi, được rồi, anh đồng ý là em đã vun đắp gia đình, đã đem lại
những năm tháng tuyệt vời nhất, nhưng bây giờ anh phải làm gì đây? Có phải
viết giấy biên nhận không?
Hớt Tóc Thanh Nữ
 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.
Ðộng Vật
 Anh coi tôi là con gì trong nhà này hả?
 Sao cô lại hỏi tôi chuyện đó? Tôi đâu phải nhà động vật học!
Khó Tính
 Suốt đêm em không sao chợp mắt nổi! Anh thì ngáy, còn chó thì sủa...
 Thế em muốn thế nào? Chó thì ngáy còn anh... sủa ư?
Happy Birthday
Một người Mẹ lần đầu tiên dẫn đứa con gái ba tuổi đến nhà thờ, trước khi lễ
Phục Sinh bắt đầu. Khi tất cả đèn trong nhà thờ được tắt bớt hoặc vặn nhỏ
xuống, mọi người trong ban thánh ca đi vào giữa nhà thờ tay cầm những ngọn
nến đã được đốt sáng.
Tất cả nnhà thờ thật im lặng cho tới lúc cô bé tí hon cất tiếng ca hồn nhiên và
thật lớn, "Happy Birthday to you, happy birthday to you..."
Nguyên thủy
Một đứa bé trai mở quyển Thánh Kinh gia đìng to tướng, nó nhìn một cách ngạc
nhiên tò mò ở những trang mô tả thời nguyên tổ và vườn địa đàng, từng trang
được lật qua và đứa bé vẫn chăm chú nhì vào.
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Vẫn trong phần sách Khởi Nguyên, đang lật trang thì có cái gì thình lình rớt ra.
Chú nhặt lên và nhìn nó thật gần. Ðó là một chiếc lá lớn trên cây cổ thụ đưọc ép
lâu ngày giữa những trang sách.
" Má à, con tìm được cái này cho Má xem nè!" chú bé la lên.
"Tìm được gì vậy con?" Mẹ chú bé hỏi lại.
Với giọng chưa hết ngạc nhiên, chú bé trả lời, "Một phần bộ áo quần của bà E
Và má ạ!"
Ranh Ngôn
Tiền phạt là khoản thuế vì đã làm sai. Tiền thuế là khoản phạt vì đã làm đúng.
Chép lại từ một quyển sách là đạo văn. Chép lại từ nhiều cuốn sách là nghiên
cứu.
Người phụ nữ sẽ nói những lời cuối cùng của một cuộc cãi vã. Những gì người
đàn ông nói sau đó là sự bắt đầu một cuộc cãi vã mới.
Hạnh phúc không ở tiền bạc, mà ở số lượng của nó.
Cái gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền.
Một người vợ tốt là một người vợ biết tha thứ cho chồng khi . . . cô ta sai
Sao Không
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
Ai đã tìm ra châu Mỹ
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!
Vật quan trọng
Thầy: Willy, hãy kể tên một vât quan trọng chúng ta có ngày nay nhưng 10 năm
trước chưa có.
Willy: Thưa thầy, con!
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Có lý 1
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.
Không Biết Tính
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 tính cộng à?
Vincent: Thầy không biết tính bố con sao!
Có lý 2
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!
Ðội Ơn
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!"
Không được đâu
Một cô hầu phòng hớt hải chạy tơí gặp bà chủ :
 Bà ơi, bà ơi. Nguy rồi ! Ông đang cáu. Không hiểu sao cái con mẹquản lý khu
nhà nó mách với ông là trong thời gian ông đi vắng, có một người đàn ông trẻ
tới nhà mình và ở lại qua đêm,mới đi sáng sớm nay.
 Bình tĩnh đi nào ! Ta có một sáng kiến. Hay là cô cứ nhận vơí ông chủ rằng
người đàn ông đó tớithăm cô !  Không được đâu, bà ơi ! Nói như thế thì ông
còn "điên" hơn, không khéo đổ nhà đổ cửa mất.  ?? !!
Con sợ...
Cô bạn hàng xóm sang chơi, bế và hôn em bé. Em bé khóc ré lên. Thấy vâỵ bà
mẹ dỗ :
 Kìa sao con khóc, ngoan nào ..
 Con sợ ..
 Con sợ gì nào ?
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 Hôm qua sang chơi, bố hôn cô ấy rồi bị tát đau lắm.
Phải leo bao nhiêu bậc
Biết con trai kém toán, ông bố quyết định phụ đạo cho con. Ông bố hỏi con : 
Ngôi nhà của chúng ta có 5 tầng. Mỗi tầng có 12 bậc thang. Vậy con hãy nói
cho bố biết phải leo bao nhiêu bậc thang để lên tới tầng 5 của chúng ta ?
Ðứacon trai ngước nhìn lên cao rồi trả lời một cách đầy tự tin :
 Phải leo tất cả các bậc ạ !
Bí quyết làm giàu
"Chỉ cần một đôla, tôi sẽ dạy cho bí quyết trở lên giàu có. Ai muốn biết rõ, hãy
gửi đến địa chỉ của tôi một bức thư kèm một đô la" Quảng cáo này đăng trên
một tờ báo. Một người đọc thấy, lập tức gửi thư kèm một đôla cho người đã
đăng quảng cáo ấy. Rồi anh ta nhận được thư trả lời .
Thư viết : "Chớ bao giờ tin những lời quảng cáo trên báo. Cứ như thế, chắc
chắn anh sẽ trở nên giàu có !"
Rất đơn giản
Cháu :  Ông ơi, tại sao tóc ông bạc trắng, mà râu của ông lại đen ?
Ông :  Ðạo lý này rất đơn giản. Bởi vì, râu của ôngtrẻ hơn tóc 20 tuổi.
Ðồ khỉ
Một anh chàng nghi vợ mình có quan hệ "lòng thòng" với anh hàng xóm, nên
sau chuyến công tác dài ngày, anh ta gọi đứa con nhỏ ra dò hỏi :
 Con ở nhà có thấy mẹ có tình cảm thân thiết vơí cái ông hàng xóm không ?
 Không, bố ạ !Mẹ ghét ông ta lắm. Mẹ còn gọi ông ta là đồ khỉ nữa.
 Thế à ? Có thật như vậy không ?
 Thật ạ ! Hôm nọ con bắt gặp mẹ dí ngón tay vào trán ông ấy, nói :
"ứ, cái đồ khỉ này !"
Cái gì to ra
Ðứa bé hỏi bố :
 Chơi thể thao có ích gì hả bố ?
 Thể thao làm cho mọi cái đều to ra. Thí dụ : Bóng đá làm cho đùi tora. Quyền
anh làm cho tay to ra, cử tạ làm cho ngực to ra ...
Bà vợ thấy thế hỏi luôn :
 Còn ông chơi cờ tướng suốtngày, thì cái gì to ra ?
Ông chồng bí quá :
 Thì cái mồm bà to ra, chứ còn cái gì nữa !
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Bí quyết
Ðôi vợ chồng làm lễ kỷ niệm 50 năm chung sống. Một trong những khách mời
hỏi bà chủ nhà bí quyết hạnh phúc lứa đôi.
Nữ chủ nhân giải thích
 Ai sắp nổi nóng . Phải đi tắm ngay cho nguội bớt lại.
 Xin cảm ơn lời khuyên của bà. Tôi cũng muốn hỏi ông nhà câu ấy. Ông nhà đi
đâu rồi?
 Giống như mọi khi thôi: Ði tắm rồi!
Nụ cười viết bởi các Phật Tử Tây Phương:
* Cỗ xe
Bất kể bạn đi xe lớn hay xe nhỏ (1), nếu bạn đậu lại không đúng cách, bạn sẽ
bị câu xe đi và phạt vi cảnh.
(1) Góp ý : Trong danh từ nhà Phật xe lớn là Đại Thừa, xe nhỏ là Tiểu Thừa.
Đại ý đây còn có nghĩa là dù ta tu theo Tiểu Thừa hay Đại
Thừa, nếu ta tu không đúng cách, thì sẽ nặng nghiệp.
(viết bởùi Arana Dey 2471994)
* Tu đạo giống như xây nhà
Bạn phải bắc giàn để xây cất nhà. Khi xây cất nhà xong bạn có còn giữ lại
những giàn đó không?ø(2)
(2) Góp ý : Đây là lời ví kiểu mới hợp với đời sống hiện đại . Lời ví này này
giống như lời ví dùng bè vượt qua sông, khi sang đến bờ bên
kia , "đáo bỉ ngạn", thì ta có còn mang theo cái bè không?
(viết bởi Luke C Bairan 1351994)
* Cái ngã
Cái "ngã" (3) giống như những ổ gà làm bạn chậm tiến trên con đuờng tới
Niết Bàn.
(3) Góp ý: Đúng! Cái "ta" đúng là những chướng ngại lớn nhất đã cản trở
con đuờng tu của chúng ta để đạt tới chốn Niết Bàn thanh tịnh.
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(do Slug13@aol.com góp nhặt)
* Công án Thiền
Các công án Thiền vẫn giữ ý nghĩa như vậy mỗi ngày không?
(viết Anthony Smith 2671995)
* Ăn Chay.
Người Á Đông ăn chay thường dùng những rau, đậu, nhưng đa số lại thích
nấu món ăn cho có mùi vị giống như những món thịt heo, thịt
gà , thịt vịt và gọi tên nó là heo chay, gà chay, vịt chay.
Góp ý : Quả có đúng như vậy, chúng ta lấy tên các món thịt để gọi món
chay. Ăn chay mà vẫn còn vọng tưởng tới các món mặn thì có còn
là ăn chay không?
(do Allan Adasiak góp nhặt)
* Niết Bàn
Một người hỏi : Niết Bàn là gì? Vị thiền sư trả lời : Là chẳng có gì xảy ra kế
tiếp đó.
* Nơi an lành
Người đệ tử : Xin Thầy chỉ cho con nơi an lành tịch mịch.
Thiền Sư : Nếu ta chỉ cho ngươi nơi đó, thì chốn đó không còn an lành tịch
mịch nữa.
(viết bởi Neil Wood)
* Lòng từ bi
Tôi ăn chay trường đã được 5 năm. Ngày nọ tôi được gọi đến nhà mẹ tôi để
dự tiệc Lễ Tạ Ơn. Mẹ tôi mang ra món gà tây, mà Bà đã nấu
rất công phu. Tôi từ chối ăn thịt gà làm mẹ tôi nổi giận la hét om sòm vì bà
cất công sửa soạn cả hai ngày nay cho món đặc biệt đó. Cuối
cùng, tôi cũng mủi lòng và mở rộng lòng từ bi : Tôi đã ăn gà tây!!!
(viết bởi Sue Franklin)
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* Lòng rộng lượng.
Mỗi buổi sáng, tôi tập làm một việc bác ái là tôi tự cho tôi một tờ 5 dollars,
tiêu biểu cho hành động rộng lượng, từ bi giúp đỡ kẻ khác.
Tôi cũng đã nhận tờ giấy 5 dollars trong tinh thần "không có cái cho và cái
nhận". Rồi tôi tự tát má nhẹ một cái. Thế là thân tâm hớn hở
thanh thản cả ngày!
Nhưng sáng nào trong ví không có tờ 5 dollars thì tôi tát má tôi một cái thiệt
mạnh!!
(viết bởi Rob Young ngày 1071995)
* Thiền sư giỏi nổi tiếng nhất.
 Xin Anh vui lòng cho tôi biết tên vị Thiền sư giỏi nổi tiếng nhất?
 Sắc Không.
Góp ý : Đúng vị Thiền Sư giỏi nhất chính là "Sắc Sắc, Không Không". Tiếng
Anh có thể gọi là Master M.T.Ness.
* Sách Thiền.
Người nọ bước vào tiệm sách kia, tiến tới gian sách New Age, anh ta không
tìm thấy quyển sách nào nói về Thiền. Anh ta liền hỏi cô bán
hàng : Thưa Cô, tại sao nơi đây không có sách Thiền. Cô bán hàng trả lời :
có lẽ tiệm sách này tuân theo tôn chỉ của Thiền là "bất lập
văn tự, giáo ngoại biệt truyền " !
Góp ý : Thiền là vô văn tự, sao còn có sách !
* Thăm Thiền Viện
Thầy Buddhadasa Bhikkhu (ở Thái Lan) càng ngày càng nổi tiếng, hàng
đoàn xe bus tấp nập chở Phật Tử tới viếng thăm Thiền Viện.
Than phiền về hành động của một số Phật Tử tới thăm Thiền Viện như thăm
những công viên giải trí , Thầy nói : "Đôi khi, tôi có cảm
tưởng nhiều người ngừng lại nơi đây vì họ cần dùng những tiện nghi công
cộng giải quyết nhu cầu." (ý nói là nhà vệ sinh).
* Công án Thiền .
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Ngày xưa tại Hội Linh Sơn, đông đủ tứ chúng hội họp, để nghe Đức Phật
thuyết giảng. Bỗng nhiên , đức Phật đưa ra một nhánh hoa, rồi
Ngài quan sát phản ứng các đệ tử. Duy chỉ có Ngài Ma Ha Ca Diếp tủm tỉm
cuời . Rồi Đức Phật truyền tâm ấn cho Ngài Ca Diếp và
Ngài Ca Diếp trở nên tổ sư ngành Thiền.
Nếu ngày đó, Đức Phật đưa cái bình bát lên, thì đệ tử nào sẽ cười và ngộ?
Sau đây là một vài câu chuyện vui dùng chữ Việt :
* Dùng chữ:
Thiền sinh nọ nói : Tôi thích "vô" hơn là "không"
Góp ý : Trong danh từ Phật học, Vô là chữ nho, Không là chữ nôm na, cùng
một nghĩa cả. Câu này đại ý muốn nói đến ý : tôi thích dùng
chữ "vô" hơn là chữ "không". Ở đây còn lối dùng chữ mang hai nghĩa vui
đùa vì chữ vô trong tiếng Việt là có nghĩa là đi vào nữa. Thành
ra câu nói trên còn có nghĩa nữa là tôi thích đi vào hơn là không đi vào.
* Ngộ
Một Phật Tử gốc Hoa nói :
"Ngộ" cũng thấy " ngộ"â khi "ngộ" được lời giảng trong kinh điển của Đức
Phật.
Góp ý : Chữ Ngộ có nhiều nghĩa . Ôâng này là người Hoa , nên chữ Ngộ thứ
nhất người Hoa (Quảng Đông) dùng chữø ngộ là tôi. Chữ
Ngộ thứ hai , có nghĩa là vui vui, ngộ nghĩnh, chữ thường dùng trong Nam.
Chữ Ngộ thứ ba có nghĩa là giác ngộ, tìm kiếm ra chân lý. Vậy
ý nghĩa câu trên có ý : Tôi cảm thấy sung sướng khi tìm ra chân lý của lời
giảng trong kinh điển của Đức Phật.
* Nát Bàn.
Ông nọ hay uống ruợu, cầm chai rượu đưa lên miệng tu ừng ực, rồi sau đó
nát rượu nói lảm nhảm, về việc tu hành trong đạo Phật. Người
bạn thấy thế nói :
 Anh à, anh mà tu gì! tu kiểu của anh thì chỉ có lên cõi "Nát" bàn mà thôi!
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Góp ý: Tu có nghĩa là tu tâm sửa tính như trong đạo Phật, nhưng còn có
nghĩa người ta không dùng ly mà mang nguyên chai lên miệng
mà uống. Uống rượu say xưa nói lảm nhảm thì gọi là nát rượu. Ngày xưa ,
ngoài Bắc các cụ dịch chữ Nirvana, phiên âm từ chữ Hán sang
chữ Việt là Nát Bàn , sau này người ta mới thống nhất phiên dịch là Niết
Bàn.
Công án thời đại mới
* Tu Thiền
Bà thương gia giàu có nọ thường giao thiệp chơi hụi. Khi về già Bà chăm
nghe băng giảng và có ý muốn tu Thiền. Một hôm Bà hỏi vị
Thiền Sư :
 Thưa Thầy, con phải tu thiền như thế nào?
Vị Thiền Sư trả lời :
 Bà phải chăm lo nghe băng giảng, tụng kinh và áp dụng nó vào việc tu
thân, sửa mình, thức tỉnh trong cuộc sống, còn như bà "tu thiền
mà hát nhầm chỗ" thì không bao giờ đạt được kết quả.
 Thưa Thầy, Thầy nói sao, tu thiền mà lại hát ?
 Bà cứ về nghĩ kỹ mà xem !
Bà nọ ra về với đầy thắc mắc về câu nói của Thiền Sư.
Góp ý : Thiền Sư bảo bà thương gia nọ " tu thiền mà hát nhầm chỗ " nghĩa là
chữ "h" của chữ "Thiền" viết nhầm chỗ sang chữ "Tu",
thì thành ra "Thu Tiền". Thiền Sư ý nói bà chỉ lo "thu tiền" hụi thì làm sao tu
được!
Trong đời sống hàng ngày, chúng ta cứ tập gạt bỏ mọi ý nghĩ về "Thiền
Không Hát" (tiền), mà phải chú tâm thực thụ vào "Thiền có hát"
(Thiền) thì chúng ta mới sống tỉnh thức, thấy được một phần Chân Tâm.

Trong một chuyến thám hiểm Himalaya, Những người leo núi ngườI Nga và
người Israel đi chung thành một nhóm. Một anh chàng vận động viên leo núi
người Do Thái, Monya trượt chân suýt ngã lăn xuống vực, may mà được anh
chàng ngườI Nga tên Ivan cứu thoát.
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Sau đó các vận động viên ai trở về nhà nấy, và bỗng nhiên điện thoại nhà anh
chàng người Nga tại Moscow Ivan reo inh ỏi.
 Điện thoại từ thủ đô TelAviv đây, ông có muốn nhận điện thoạI không ạ? 
điện thoại viên nhã nhặn.
 Vâng Ivan trả lờI
 Ivan phảI không?  một giọng phụ nữ Do Thái vang lên trong điện thoạI
 Vâng có chuyện gì không ạ?
 Ông là ngườI đã cứu Monya, chồng tôi phảI không?
 Vâng, chính tôi đây!
 Nói tôi biết: thế cái nón len đỏ của Monya đâu?

Thủ tướng một quốc gia nhỏ ở Phi Châu công du đến Moscow. Trong buổi tíêp
kiến, một quan chức cấp cao của Nga hỏi thăm vị khách:
 Thưa ngài! Ngài giảI quyết vấn đề người Do Thái ở nước ngài như thế nào?
 Chúng tôi không gặp rắc rôi gì với người Do Thái cả, vị thủ tướng nọ đáp lờI
Lúc trước chúng tôi cũng có một ngườI Do Thái, nhưng chúng tôi đã ăn thịt anh
ta rồi….

Một anh chàng Arab và một anh chàng Do Thái bắn nhau bên biên giới. Chợt
anh chàng Arab ngừng bắn. Anh chàng Do Thái ngạc nhiên:
 Hey, Mahommed, chuyện gì thế?
 Tao hết đạn rồI
 Okie! Sang đây, tao bán cho một ít!
Hai chàng Do Thái gặp nhau, một anh chàng chỉ còn một cánh tay. Anh chàng
còn lạI hỏI:
 Moshe, anh bị mất cánh tay trong trường hợp nào thế? Anh có tham gia chiến
đấu trên chiến trường à?
 Không anh chàng kia đáp
 Vậy anh bị mất cánh tay khi nào thế?
 Người ta cố gắng lôi tôi ra chiến trường và họ làm sứt cánh tay tôi
Ở tiệm bán đồ cũ, người đàn ông đang lau chùi mọt cây đèn cổ, thình lình một
vị thần hiện ra.
Cảm ơn chủ nhân đã trả tự do cho tôi.
Vậy...cho tôi xin một điều ước chứ ?
Chủ nhân nói đùa đấy à ? Nếu tôi mà có quyền phép thì tôi đã ra khỏi cái đèn
này từ lâu rồi.
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Có hai anh chàng nọ ngồi nói chuyện với nhau. “Này cậu, thằng Tom có chuyện
gì đấy nhỉ?” một anh hỏi
“à, hắn ta có một ý nghĩ siêu phàm muốn sáng chế ra một loại xe mới.”
“Thế nó làm bằng cách nào?”
“ừ thì, hắn lấy động cơ từ một con Pontiac, lốp xe từ con Chevvy, ghế ngồi từ
một con Lincoln, trục bánh xe từ con Caddy, đấy nói chung là cậu có thể tưởng
tượng ra rồi đấy.”
“Thế cuối cùng thì nó được cái gì?”
“10 năm trong tù”
Tôi đang trong phòng chờ của bệnh viện sau khi vợ tôi đã được chuyển vào khu
sản phụ, chợt cô ý tá bước ra và nói với người đàn ông ngồi cạnh tôi:
 Xin chúc mừng! Ông đã là cha của một cặp song sinh!
 Thật trùng hợp! (chả biết dịch sao, cứ dịch bừa câu này vậy), tôi làm việc cho
hãng kẹo cao su Doublemint người đàn ông lẩm bẩm và theo sau cô y tá đi về
phòng của vợ mình.
Độ một giờ sau, cũng cô y tá đấy bước ra và thông báo với ông Smith rằng vợ
ông ta sinh ba. Mr Smith đứng lên và lẩm bẩm
 Nghe hay đấy nhỉ! (cái này cũng dịch bừa nốt, ai biết thì chỉ giúp nhé! cám ơn)
tôi làm việc cho hãng 3M!
Nghe đến đây quý ông ngồi cạnh tôi đứng lên và bỏ đi ra, khi tôi hỏi vì sao ông
ta trả lời:
 À! Tôi nghĩ là tôi cần hít thở chút không khí trong lành người đàn ông giải
thích Tôi làm việc cho hãng 7 Up (*)
(*Seven up: từ 7 trở lên )

Cảnh sát giao thông chặn một chiếc xe lại và bắt tài xế phải test độ cồn. Kết quả
cho thấy độ cồn vượt mức cho phép.
 Cái máy thử này bị hỏng rồi gã tài xế gào lên Vợ tôi chả uống tý rượu nào,
thử kiểm tra cô ấy mà xem...
Viên cảnh sát đồng ý, nhưng kết quả cũng vẫn chỉ ra nồng độ cồn trong máu cô
ta cũng vượt mức cho phép.
 Thấy chưa? Rõ ràng là nó bị hỏng!
 Không! Vợ anh cũng uống rượu đấy chứ Viên cảnh sát vặn lại.
 Vậy thì kiểm tra con trai tôi đi, rõ ràng là nó chẳng uống!
Cặp vợ chồng chìa đứa con bé xíu đang ngủ mê mệt của mình ra, đánh thức nó
và để viên cảnh sát kiểm tra nó. Một lần nữa cái máy lại chỉ ra nồng độ cồn cao
trong máu đứa bé.
 Bây giờ thì rõ rồi nhá Gã chồng đắc thắng Máy hỏng!
Viên cảnh sát rối rít xin lỗi cặp vợ chồng và để cho họ đi.
Vừa đi khỏi, gã chồng hí hửng quay sang bà vợ:
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 Em thấy chưa! Thế mà cứ gào lên "Đừng cho trẻ con uống Vodka, đừng cho
trẻ con uống Vodka! " ..

Kính thưa qúi bằng hữu,
Từ hơn hai tháng nay tôi không có gởi chuyện vui buổi sáng đến qúi vị nửa. Lý
do là Sau thời gian dài (chắc là khoảng 2 năm hay trên) gởi đều đặn mỗi sáng,
tôi thấy những chuyện vui bắt đầu trùng lập. Tuy là chuyện vui tìm thấy được
còn nhiều lắm, nhưng nó không phù hợp khi post cho nhiều người đọc. Có
nhiều bạn gở email tới thắc mắc sao bị bỏ tên ra khỏi mailing list. Thưa quí bạn
là mailing list vẫn như vậy củ vài bạn vì những lý do riêng như vacation xin
tạm rút tên. Cũng xin qúi bạn lưu ý là có nhiều mailing list, có cái thì qúi bạn
nhìn được tên tất cả các bạn trong list, có cái các bạn chỉ thấy tên của mình và
một vị nửa mà thôi, trong khi đó hàng mấy chục người khác cũng được gởi cùng
một lần với qúi bạn không hiện tên ra, qúi vị kia cũng không thấy tên quí bạn.
Hôm nay gởi lại qúi vị vài chuyện vui buổi sáng dưới hình thức mới là text dùng
font Unicode để các bạn có thể Edit hay trích lại. Và hình thức là tấm ảnh (thay
cho attachement lúc trước) để qúi thân hữu không đoc được Unicode thì xen
được hình. Xin lưu ý là quí bạn không thể trích text từ trong tấm ảnh được.
Chuyện vui buổi sáng sẽ gởi đến qúi bạn không thường xuyên như trước kia, vì
tìm chuyện mới phù hợp cho mọi người rất khó. HCÐ.
Lần đầu tiên
Có hai chàng trai ngồi tâm sự với nhau. Chàng thứ nhất than thở:
_ Cậu biết hông , lần đầu tiên mình hôn cô ta , cô ta liền gọi cảnh sát tới , thế có
tức không cơ chứ?
Chàng thứ hai an ủi:
_ Cậu còn may hơn mình nhiều . Lần đầu tiên mình hôn cô nàng , cô nàng liền
gọi cha xứ đến mới chết chứ
Giáo Sư 1
Giáo sư : Hôm nay mùng mấy ?
Vợ : Xem trên tờ báo anh đang cầm ấy.
Giáo sư : Nhưng là tờ báo hôm qua làm sao anh biết được ?!
Giáo Sư
Anh bảo giáo sư đãng trí tới mức nằm trong bồn tắm mà chẳng cởi quần áo.
Vậy thì ông ta ướt sũng rồi còn gì ?
 ấy thế mà ông ta không ướt mới kỳ chứ ?
 Vì sao ?
 Vì ông ta quên luôn cả mở vòi nước !
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Hách
Thưa thủ trưởng, tôi muốn xin hai ngày phép, vợ tôi vừa lâm bệnh nặng.
 Anh nói dối ? Vợ anh vừa gọi điện thoại báo cho tôi hay là không được cho
anh nghỉ !
 Lần này là ông nói dối, thưa thủ trưởng ? Tôi chưa có vợ !
Kể tên tất cả con nào đen mà không được dùng chử đen:
Ngựa đen > ngựa ô
Mèo đen > mèo mun
Chó đen > chó mực
Thằng đen > thằng mọi
..............
Rồng đen >Hắc Long
Con khỉ đen>Con lọ nồi
Dế đen > dế than
Gà đen > gà ô
Dầu đen > dầu hắc
Số đen > số xui
Mắt đen  mắt huyền
Tóc đen  tóc mun
Răng đen  răng ăn trầu
Dầu đen  dầu hắc
Bảng đen  blackboard
Gỗ đen  gỗ mun
Nhà đen  nhà ... cháy
Cơm đen  cơm ... cũng cháy
Trời đen  trời ... tối
Đêm đen  đêm ... cúp điện
Nước đen  nước ... sông Thị Nghè
Đêm đen  đêm ... ba mươi
Cọp đen  chắc là .... ông 30
Mực đen  mực tầu
Tháng tư đen = tháng tư 1975
Ðầu đen = đầu Asian
Tốt (chốt) đen = lính trơn
Dân đen = dân nghèo
Nhựa đường đen = hắc ín
Bảng đen = bảng phong thần
Vàng đen = dầu lửa
Con ngổng đen  huyền nga
Con cóc đen  cóc chết
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Mỏm đen  mỏm chó
Mỏ đen  mỏ quạ
Vua đen = Mai Hắc Ðế
Biển đen = Hắc Hải
Sông đen = Hắc Long Giang
Cơm đen = Thuốc phiện
Khỉ đen = Hắc tinh tinh
Bánh đen = bánh gai
Mặt trời đen = nhật thực
Mặt trăng đen = nguyệt thực
Con bọ đen  bọ hung
Núi Bà Đen  núi Bà Thâm
Áo the đen  Áo thâm
Môi đen  môi thâm
Bản mặt đen  mặt hắc ám
Quần đen  quần lãnh
Chợ đen  nơi bán hàng quá giá
Thư đen  thư hăm dọa
Dân xã hội đen  dân dao búa
Mặt đen > Bao Công
Nước tương đen >xì dầu
Số đen > số con rệp

Giữ giùm tôi
Ong Tư say rượu về tới cửa lục đục mãi mà vẫn mở không được cái cửa vô nhà,
bà hàng xóm thấy vậy tới định giúp Tư Thiện mở cửa:
 Ông đưa chìa khoá đây tôi mở cửa cho ông.
 Chuyện .... nhỏ mà! Bà giữ giùm tôi cái ... căn nhà cho nó khỏi lúc la, lúc lắc
là tôi mở ra được liền à !!!
Dùng tên đệm là "thị"
Bố ơi, tại sao con gái cứ phải dùng tên đệm là "thị"?
 Ờ...ừmmm..."thị" nghĩ là chợ . Con gái hay chợ búa, bếp núc, ăn vặt ở chợ
khủng khiếp, đệm "thị" là phải chứ sao.
 Nếu thế sao ông ngoại không đặt tên mẹ là Lê Siêu Thị Tý?
 ???
Kính thưa qúi bằng hữu,
Từ hơn hai tháng nay tôi không có gởi chuyện vui buổi sáng đến qúi vị nửa. Lý
do là Sau thời gian dài (chắc là khoảng 2 năm hay trên) gởi đều đặn mỗi sáng,
tôi thấy những chuyện vui bắt đầu trùng lập. Tuy là chuyện vui tìm thấy được
còn nhiều lắm, nhưng nó không phù hợp khi post cho nhiều người đọc. Có
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nhiều bạn gở email tới thắc mắc sao bị bỏ tên ra khỏi mailing list. Thưa quí bạn
là mailing list vẫn như vậy củ vài bạn vì những lý do riêng như vacation xin
tạm rút tên. Cũng xin qúi bạn lưu ý là có nhiều mailing list, có cái thì qúi bạn
nhìn được tên tất cả các bạn trong list, có cái các bạn chỉ thấy tên của mình và
một vị nửa mà thôi, trong khi đó hàng mấy chục người khác cũng được gởi cùng
một lần với qúi bạn không hiện tên ra, qúi vị kia cũng không thấy tên quí bạn.
Hôm nay gởi lại qúi vị vài chuyện vui buổi sáng dưới hình thức mới là text dùng
font Unicode để các bạn có thể Edit hay trích lại. Và hình thức là tấm ảnh (thay
cho attachement lúc trước) để qúi thân hữu không đoc được Unicode thì xen
được hình. Xin lưu ý là quí bạn không thể trích text từ trong tấm ảnh được.
Chuyện vui buổi sáng sẽ gởi đến qúi bạn không thường xuyên như trước kia, vì
tìm chuyện mới phù hợp cho mọi người rất khó. HCÐ.
Lần đầu tiên
Có hai chàng trai ngồi tâm sự với nhau. Chàng thứ nhất than thở:
_ Cậu biết hông , lần đầu tiên mình hôn cô ta , cô ta liền gọi cảnh sát tới , thế có
tức không cơ chứ?
Chàng thứ hai an ủi:
_ Cậu còn may hơn mình nhiều . Lần đầu tiên mình hôn cô nàng , cô nàng liền
gọi cha xứ đến mới chết chứ
Giáo Sư 1
Giáo sư : Hôm nay mùng mấy ?
Vợ : Xem trên tờ báo anh đang cầm ấy.
Giáo sư : Nhưng là tờ báo hôm qua làm sao anh biết được ?!
Giáo Sư
Anh bảo giáo sư đãng trí tới mức nằm trong bồn tắm mà chẳng cởi quần áo.
Vậy thì ông ta ướt sũng rồi còn gì ?
 ấy thế mà ông ta không ướt mới kỳ chứ ?
 Vì sao ?
 Vì ông ta quên luôn cả mở vòi nước !
Hách
Thưa thủ trưởng, tôi muốn xin hai ngày phép, vợ tôi vừa lâm bệnh nặng.
 Anh nói dối ? Vợ anh vừa gọi điện thoại báo cho tôi hay là không được cho
anh nghỉ !
 Lần này là ông nói dối, thưa thủ trưởng ? Tôi chưa có vợ !
Kể tên tất cả con nào đen mà không được dùng chử đen:
Ngựa đen > ngựa ô
Mèo đen > mèo mun
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Chó đen > chó mực
Thằng đen > thằng mọi
..............
Rồng đen >Hắc Long
Con khỉ đen>Con lọ nồi
Dế đen > dế than
Gà đen > gà ô
Dầu đen > dầu hắc
Số đen > số xui
Mắt đen  mắt huyền
Tóc đen  tóc mun
Răng đen  răng ăn trầu
Dầu đen  dầu hắc
Bảng đen  blackboard
Gỗ đen  gỗ mun
Nhà đen  nhà ... cháy
Cơm đen  cơm ... cũng cháy
Trời đen  trời ... tối
Đêm đen  đêm ... cúp điện
Nước đen  nước ... sông Thị Nghè
Đêm đen  đêm ... ba mươi
Cọp đen  chắc là .... ông 30
Mực đen  mực tầu
Tháng tư đen = tháng tư 1975
Ðầu đen = đầu Asian
Tốt (chốt) đen = lính trơn
Dân đen = dân nghèo
Nhựa đường đen = hắc ín
Bảng đen = bảng phong thần
Vàng đen = dầu lửa
Con ngổng đen  huyền nga
Con cóc đen  cóc chết
Mỏm đen  mỏm chó
Mỏ đen  mỏ quạ
Vua đen = Mai Hắc Ðế
Biển đen = Hắc Hải
Sông đen = Hắc Long Giang
Cơm đen = Thuốc phiện
Khỉ đen = Hắc tinh tinh
Bánh đen = bánh gai
Mặt trời đen = nhật thực
Mặt trăng đen = nguyệt thực
Con bọ đen  bọ hung
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Núi Bà Đen  núi Bà Thâm
Áo the đen  Áo thâm
Môi đen  môi thâm
Bản mặt đen  mặt hắc ám
Quần đen  quần lãnh
Chợ đen  nơi bán hàng quá giá
Thư đen  thư hăm dọa
Dân xã hội đen  dân dao búa
Mặt đen > Bao Công
Nước tương đen >xì dầu
Số đen > số con rệp

Giữ giùm tôi
Ong Tư say rượu về tới cửa lục đục mãi mà vẫn mở không được cái cửa vô nhà,
bà hàng xóm thấy vậy tới định giúp Tư Thiện mở cửa:
 Ông đưa chìa khoá đây tôi mở cửa cho ông.
 Chuyện .... nhỏ mà! Bà giữ giùm tôi cái ... căn nhà cho nó khỏi lúc la, lúc lắc
là tôi mở ra được liền à !!!
Dùng tên đệm là "thị"
Bố ơi, tại sao con gái cứ phải dùng tên đệm là "thị"?
 Ờ...ừmmm..."thị" nghĩ là chợ . Con gái hay chợ búa, bếp núc, ăn vặt ở chợ
khủng khiếp, đệm "thị" là phải chứ sao.
 Nếu thế sao ông ngoại không đặt tên mẹ là Lê Siêu Thị Tý?
 ???
Vì có nhiều bằng hữu nhắc nhở nhớ nhung chuyện vui mỗi sáng nên tôi xin gởi
đến qúi bạn (mong là được đều đặn mỗi ngày) những bằng hữu “lâu năm” đã
nhận chuyện vui từ nhiều năm nay chắc sẽ thấy có một số trùng lập do hai lý do,
trí nhớ của tôi hơi yếu, và hết chuyện vui lành mạnh có thể gởi “dặi trà” (chôm
của quí vị “quản giáo”)HCD.
khỏi phải đi nhà thờ
Bé Chí mười tuổi, đẹp trai và thông minh. Gia đình cháu công giáo và mộ đạo
,siêng đi nhà thờ.
Chú của Chí nói:
Chí ngoan, đẹp trai và thông minh, mai mốt lớn lên làm Ông Cha thì hợp biết
mấy.
Chí trả lời ngay:
Dạ , thế thì tốt quá, như vậy Chí khỏi phải đi nhà thờ!!
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Nước Sôi
Bác sĩ: Cháu đau bụng tiêu chảy, chị tạm ngưng sữa Similac (làm bằng sữa bò),
cho nó uống Nursoy một hai hôm dễ tiêu hơn.
Mẹ bịnh nhân gật đầu vâng, đi ra. Mới khỏi cửa, sực nhớ lại, quay lại hỏi bác sĩ:
Văy chớ cho thằng nhỏ uống nước sôi còn nóng hay để nguội mới cho uống
bác sĩ?
Thật thà
Ba đứa trẻ vào một tiệm thuốc bắc một lượt. Ðứa thứ nhất mua 500 đồng cam
thảo. Ông thầy thuốc bắc thang leo lên ỳ ạch bưng cái thấu ở tuốt trên kệ cao
xuống. Bán xong, ông leo lên thang cất cái thấu trở lại chỗ cũ. Sau khi tính tiền,
ông hỏi đưa thứ hai:
 Còn em mua cái gì?
 Dạ con mua 500 đồng cam thảo.
Ông thầy bực mình, nhưng cũng chìu khách, ỳ ạch leo lên lấy thấu cam thảo
xuống bán. Sợ như lần trước, ông hỏi luôn đứa thứ 3:
 Còn mày mua 500 đồng cam thảo luôn hả?
Thằng nhỏ lắc đầu. Ông thầy yên chí, bắc thang, ỳ ạch leo lên cất cái thấu cam
thảo lên kệ rồi ỳ ạch leo xuống, hỏi nó mua gì. Thằng bé nói:
 Dạ ông bán cho con 1000 đồng cam thảo.
Ngày đêm:
Bác sĩ: Bé tiêu chảy có bớt chưa; mấy lần mỗi ngày?
Mẹ em bé:Dạ có một lần mỗi ngày.
BS: Vậy thì hết bịnh, tốt lắm rồi.
Mẹ em bé: Còn ban đêm nó đi tới một chục lần làm sao bác sĩ?!
vât quan trọng
Thầy: Willy, hãy kể tên một vât quan trọng chúng ta có ngày nay nhưng 10 năm
trước chưa có.
Willy: Thưa thầy, con!
không cần phải giữ
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
Ði chậm lạ
Thầy: Tại sao trò đến lớïp trễ giờ.
Trò: Vì tấm bảng hướng dẫn.
Chuyện Vui MTC gởi ra trong năm 2004

20

Thầy: Tấm bảng nào?
Trò: Tấm bảng ghi câu "Trường học phía trước. Ði chậm lại" Và con đã làm
đúng như thế.
vắng mặt
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
Vì có nhiều bằng hữu nhắc nhở nhớ nhung chuyện vui mỗi sáng nên tôi xin gởi
đến qúi bạn (mong là được đều đặn mỗi ngày) những bằng hữu “lâu năm” đã
nhận chuyện vui từ nhiều năm nay chắc sẽ thấy có một số trùng lập do hai lý do,
trí nhớ của tôi hơi yếu, và hết chuyện vui lành mạnh có thể gởi “dặi trà” (chôm
của quí vị “quản giáo”)HCD.
khỏi phải đi nhà thờ
Bé Chí mười tuổi, đẹp trai và thông minh. Gia đình cháu công giáo và mộ đạo
,siêng đi nhà thờ.
Chú của Chí nói:
Chí ngoan, đẹp trai và thông minh, mai mốt lớn lên làm Ông Cha thì hợp biết
mấy.
Chí trả lời ngay:
Dạ , thế thì tốt quá, như vậy Chí khỏi phải đi nhà thờ!!
Nước Sôi
Bác sĩ: Cháu đau bụng tiêu chảy, chị tạm ngưng sữa Similac (làm bằng sữa bò),
cho nó uống Nursoy một hai hôm dễ tiêu hơn.
Mẹ bịnh nhân gật đầu vâng, đi ra. Mới khỏi cửa, sực nhớ lại, quay lại hỏi bác sĩ:
Văy chớ cho thằng nhỏ uống nước sôi còn nóng hay để nguội mới cho uống
bác sĩ?
Thật thà
Ba đứa trẻ vào một tiệm thuốc bắc một lượt. Ðứa thứ nhất mua 500 đồng cam
thảo. Ông thầy thuốc bắc thang leo lên ỳ ạch bưng cái thấu ở tuốt trên kệ cao
xuống. Bán xong, ông leo lên thang cất cái thấu trở lại chỗ cũ. Sau khi tính tiền,
ông hỏi đưa thứ hai:
 Còn em mua cái gì?
 Dạ con mua 500 đồng cam thảo.
Ông thầy bực mình, nhưng cũng chìu khách, ỳ ạch leo lên lấy thấu cam thảo
xuống bán. Sợ như lần trước, ông hỏi luôn đứa thứ 3:
 Còn mày mua 500 đồng cam thảo luôn hả?
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Thằng nhỏ lắc đầu. Ông thầy yên chí, bắc thang, ỳ ạch leo lên cất cái thấu cam
thảo lên kệ rồi ỳ ạch leo xuống, hỏi nó mua gì. Thằng bé nói:
 Dạ ông bán cho con 1000 đồng cam thảo.
Ngày đêm:
Bác sĩ: Bé tiêu chảy có bớt chưa; mấy lần mỗi ngày?
Mẹ em bé:Dạ có một lần mỗi ngày.
BS: Vậy thì hết bịnh, tốt lắm rồi.
Mẹ em bé: Còn ban đêm nó đi tới một chục lần làm sao bác sĩ?!
vât quan trọng
Thầy: Willy, hãy kể tên một vât quan trọng chúng ta có ngày nay nhưng 10 năm
trước chưa có.
Willy: Thưa thầy, con!
không cần phải giữ
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
Ði chậm lạ
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.
vắng mặt
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
Ước gì
Trên xe buýt có cô gái đang âu yếm một chú chó Nhật thái quá.
Có anh thanh niên muốn đùa một tí cho vui đoạn đường liền nói :
 Ước gì mình là chú chó kia nhỉ ???
Cô gái nhanh nhảu :
 Không sung sướng gì đâu anh ạ ! Sắp sửa mang đi thiến đấy.
Kinh nghiệm
Một chàng trẻ tuổi hỏi một người có kinh nghiệm đường đời:
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 Làm sao để phân biệt được một cặp tình nhân, một cặp vợ chồng mới cưới và
một cặp vợ chồng đã có con?
Người kia đáp:
 Lúc còn là nhân tình, khi vào quán ăn, chàng gắp thức ăn cho nàng. Cưới nhau
xong, nàng gắp thức ăn cho chàng. Ðến khi có con, mạnh ai nấy gắp.
Tóm lại
Trong giờ ngữ pháp, cô giáo hỏi :
 Khi nào thì ta dùng từ "tóm lại" ?
 Thưa cô, khi một nhóm người tổ chức cướp nhà băng ạ !
Học Giỏi
Một bà nọ khoe với một người khách đến chơi nhà bà :
 Thằng bé nhà tôi coi vậy mà học rất giỏi chị ạ, năm nay mới vào lớp một mấy
tháng mà nó nói lúc nào nó cũng đứng nhất lớp cả.
Vừa lúc đó thằng bé đi học về.
Mẹ :  Hôm nay sao về sớm vậy con? Mau nói cho mẹ và bác biết con học đứng
thứ mấy nào?
Con :  Dạ, hôm nay trời mưa, cô giáo không cho xếp hàng.

Thầy và trò
Thầy: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: 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!Ðịa ngục xã hội chủ nghĩa
Khác chớ
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
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? "
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"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".
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:
"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."
Mang tới tôi
Khi tia X (tia Rơnghen) bắt đầu được dùng vào việc chẩn đoán bệnh, nhiều
người Âu Mỹ hồi ấy đua nhau đi chụp lồng ngực, coi như một "mốt" chơi của
giới thượng lưu.
Một lần, Rơnghen nhận được thư của một nhà quý tộc yêu cầu ông gửi cho một
ít... tia X để sử dụng.
Nhà bác học trả lời: "Rất tiếc tôi không có cách gì gửi tia X qua đường bưu
điện. Tiện nhất là xin ông cho đóng hòm cẩn thận bộ ngực của mình rồi gửi nó
đến chỗ tôi".
Lý do không đồng ý
Trước những cuộc đánh bom cảm tử của người Palestine, lo sợ cho số phận của
mình nên thủ tướng Israel viết trước một bản di chúc gởi cho nội các. Nội dung
gồm ba điều: 1. Khi chết, thủ tướng xin được chôn cất theo nghi thức quốc tang.
2. Gia đình, thuộc hạ được đối xử tử tế và 3. Thi hài xin được chôn ở Jérusalem.
Nội các Israel họp và công bố 3 điều của bản di chúc để lấy biểu quyết. Ai cũng
cảm động, không cầm được nước mắt. Ðiều 1 và 2 của bản di chúc được 100%
thành viên nội các giơ tay tán thành. Riêng điều 3 chẳng có cánh tay nào giơ lên
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cả. Theo thăm dò của một phóng viên, người ta mới biết lý do thật đơn giản.
Trước đây đã có một người khi chết được chôn tại Jérusalem và đã sống lại.
Khỏi cần
Linh mục nói với một thành viên NCC: (Nghề Chôm Chỉa=hacker)
 Con hãy xưng tội với Chúa và cầu xin, nếu không cửa thiên đàng sẽ đóng kín
với con.
 Chẳng cần đâu thưa Cha. Với con, chẳng cửa nào mà con không mở được

Qúi bà vợ
Bác sĩ hỏi bệnh nhân:
 Bữa trưa nay ông ăn những gì?
 Thịt kho và gan xào đỗ..
 Ăn nhiều đỗ không?
 Đúng 85 hạt...
 Tại sao ông có thể nhớ chính xác thế?
 Tôi còn có thể làm gì hơn khi vợ tôi nói liên tục hết chuyện này đến chuyện
khác kia chứ?
Ước gì
Trên xe buýt có cô gái đang âu yếm một chú chó Nhật thái quá.
Có anh thanh niên muốn đùa một tí cho vui đoạn đường liền nói :
 Ước gì mình là chú chó kia nhỉ ???
Cô gái nhanh nhảu :
 Không sung sướng gì đâu anh ạ ! Sắp sửa mang đi thiến đấy.
Kinh nghiệm
Một chàng trẻ tuổi hỏi một người có kinh nghiệm đường đời:
 Làm sao để phân biệt được một cặp tình nhân, một cặp vợ chồng mới cưới và
một cặp vợ chồng đã có con?
Người kia đáp:
 Lúc còn là nhân tình, khi vào quán ăn, chàng gắp thức ăn cho nàng. Cưới nhau
xong, nàng gắp thức ăn cho chàng. Ðến khi có con, mạnh ai nấy gắp.
Tóm lại
Trong giờ ngữ pháp, cô giáo hỏi :
 Khi nào thì ta dùng từ "tóm lại" ?
 Thưa cô, khi một nhóm người tổ chức cướp nhà băng ạ !
Học Giỏi
Một bà nọ khoe với một người khách đến chơi nhà bà :
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 Thằng bé nhà tôi coi vậy mà học rất giỏi chị ạ, năm nay mới vào lớp một mấy
tháng mà nó nói lúc nào nó cũng đứng nhất lớp cả.
Vừa lúc đó thằng bé đi học về.
Mẹ :  Hôm nay sao về sớm vậy con? Mau nói cho mẹ và bác biết con học đứng
thứ mấy nào?
Con :  Dạ, hôm nay trời mưa, cô giáo không cho xếp hàng.

Thầy và trò
Thầy: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: 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!Ðịa ngục xã hội chủ nghĩa
Khác chớ
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
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".
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:
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 "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:
"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."
Mang tới tôi
Khi tia X (tia Rơnghen) bắt đầu được dùng vào việc chẩn đoán bệnh, nhiều
người Âu Mỹ hồi ấy đua nhau đi chụp lồng ngực, coi như một "mốt" chơi của
giới thượng lưu.
Một lần, Rơnghen nhận được thư của một nhà quý tộc yêu cầu ông gửi cho một
ít... tia X để sử dụng.
Nhà bác học trả lời: "Rất tiếc tôi không có cách gì gửi tia X qua đường bưu
điện. Tiện nhất là xin ông cho đóng hòm cẩn thận bộ ngực của mình rồi gửi nó
đến chỗ tôi".
Lý do không đồng ý
Trước những cuộc đánh bom cảm tử của người Palestine, lo sợ cho số phận của
mình nên thủ tướng Israel viết trước một bản di chúc gởi cho nội các. Nội dung
gồm ba điều: 1. Khi chết, thủ tướng xin được chôn cất theo nghi thức quốc tang.
2. Gia đình, thuộc hạ được đối xử tử tế và 3. Thi hài xin được chôn ở Jérusalem.
Nội các Israel họp và công bố 3 điều của bản di chúc để lấy biểu quyết. Ai cũng
cảm động, không cầm được nước mắt. Ðiều 1 và 2 của bản di chúc được 100%
thành viên nội các giơ tay tán thành. Riêng điều 3 chẳng có cánh tay nào giơ lên
cả. Theo thăm dò của một phóng viên, người ta mới biết lý do thật đơn giản.
Trước đây đã có một người khi chết được chôn tại Jérusalem và đã sống lại.
Khỏi cần
Linh mục nói với một thành viên NCC: (Nghề Chôm Chỉa=hacker)
 Con hãy xưng tội với Chúa và cầu xin, nếu không cửa thiên đàng sẽ đóng kín
với con.
 Chẳng cần đâu thưa Cha. Với con, chẳng cửa nào mà con không mở được

Qúi bà vợ
Bác sĩ hỏi bệnh nhân:
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 Bữa trưa nay ông ăn những gì?
 Thịt kho và gan xào đỗ..
 Ăn nhiều đỗ không?
 Đúng 85 hạt...
 Tại sao ông có thể nhớ chính xác thế?
 Tôi còn có thể làm gì hơn khi vợ tôi nói liên tục hết chuyện này đến chuyện
khác kia chứ?
Sai
Sau hai giờ ngồi strong 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 răng rất
đẹp.

Trăng mật
Một người hỏi anh bạn vừa lấy vợ ít lâu:
 Khi nào thì tuần trăng mật của vợ chồng cậu kết thúc?
 Khi tớ không giúp đỡ vợ rửa bát nữa, mà bắt đầu tự rửa bắt một mình...

Xin lỗi:
Bác sĩ khám tai em đau, em nhăn mặt:
Bác sĩ: Xin lỗi bé nhé, một chút thôi là xong.
Bác sĩ lại lúi húi khám qua tai bên kia.
Bé: Sao bác sĩ đã xin lỗi rồi mà cứ làm đau hoài vậy?!

Thời nay
Một cô gái đầm đìa nước mắt cầu nguyên :
 Xin Thượng Đế ban phước lành cho con !!
Và .. bỗng nhiên, cô nghe tiếng vọng :
 Rất tiếc, Thượng Đế đang chat (chat=trò chuyện bằng cách typing qua internet
với người khác), nên chắc là không nghe thấy lời thỉnh cầu của con. Nhưng cứ
yên tâm, cứ để lại địa chỉ email lại, rồi Ngài sẽ mail cho con lời ban phước .

Bất lịch sự hay cù lần lửa.
 Thật là bất lịch sự. Tôi đã nói với anh rằng vợ tôi sắp sinh con. Thế ma` anh
còn hỏi là con ai?!
 Thế thì tôi xin lỗi. Vậy mà tôi cứ tưởng rằng anh biết chớ....
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Kinh Nghiệm
Một người đàn ông đến gặp bác sỹ thần kinh
 Thưa bác sỹ, tôi luôn tưởng mình là một con chó bị xích
 Từ bao giờ
 Dạ được khoảng 1 tháng rồi
 Vậy la` anh mới cưới vợ hả.
Tuỳ
 Anh ngồi trên tàu, trong toa không còn một chỗ trống. Một bà già và một cô
gái đến trước mặt anh, anh nhường chỗ cho ai?
 Còn tùy theo... Nếu bà già và cô gái không quen nhau, tôi nhường cho cô gái.
Nếu bà già là mẹ cô gái, tôi nhường cho bà già. Còn nếu bà già là mẹ chồng cô
ta. Có lẽ tôi không nhường cho ai hết!.
Tán Tỉnh
Trong xe điện ngầm, một chàng trai nói nhỏ nhỏ với cô gái đứng bên cạnh:
 Trong toa xe tối quá. Cho phép tôi tìm dây nắm hộ cô nhé!
Cô gái lạnh lùng:
 Tôi có dây nắm rồi! Đừng giở trò tán tỉnh cũ rích.
 Thế thì  hổn hển – Cô làm ơn buông cái cà vạt của tôi ra!
Chẳng chứng minh được chi cà
Đạo diễn nọ sắp quay cảnh người và hổ đùa giỡn, nhưng anh chàng diễn viên
cương quyết từ chối đóng vai này.
Đạo diễn động viên:
"Đừng sợ mà!"   "Con cọp này sinh ra ở vườn thú, nó chỉ bú sữa mà lớn đấy!".
Chàng diễn viên bác đi
"Điều đó có chứng minh được gì?"  "Tôi cũng được sinh ra tại bệnh viện phụ
sản và tôi cũng bú sữa những năm đầu, thế rồi sau đó tôi vẫn ăn thịt!".
Đùa thôi
Chàng rể Kaz đang phàn nàn với bố vợ về việc vợ mình hư hỏng, hỗn láo.
Ông bố vợ an ủi:
 Nếu con gái tôi còn gây phiền bực cho anh thế, tôi sẽ tước quyền thừa kế của
nó.
Kaz vội vàng trả lời:
 Ban nãy con chỉ đùa thôi. Chứ vợ con là người đoan trang, hiền thục hiếm có,
bố ạ.
Yêu
Trong nhà hàng, anh chàng bồi bàn trẻ đặt trước mặt cô gái xinh đẹp một mảnh
giấy:
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"Tôi yêu cô ngay từ khi nhìn thấy cô bước vào đây và tôi cảm thấy không thể
sống thiếu cô. Mời cô ngày mai tới nhà tôi ăn cơm. Nếu chẳng may tối mai cô
bận, thì nhờ cô chuyển mảnh giấy này cho cô tóc vàng ngồi ở bên trái cô".

Sai
Sau hai giờ ngồi strong 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 răng rất
đẹp.

Trăng mật
Một người hỏi anh bạn vừa lấy vợ ít lâu:
 Khi nào thì tuần trăng mật của vợ chồng cậu kết thúc?
 Khi tớ không giúp đỡ vợ rửa bát nữa, mà bắt đầu tự rửa bắt một mình...

Xin lỗi:
Bác sĩ khám tai em đau, em nhăn mặt:
Bác sĩ: Xin lỗi bé nhé, một chút thôi là xong.
Bác sĩ lại lúi húi khám qua tai bên kia.
Bé: Sao bác sĩ đã xin lỗi rồi mà cứ làm đau hoài vậy?!

Thời nay
Một cô gái đầm đìa nước mắt cầu nguyên :
 Xin Thượng Đế ban phước lành cho con !!
Và .. bỗng nhiên, cô nghe tiếng vọng :
 Rất tiếc, Thượng Đế đang chat (chat=trò chuyện bằng cách typing qua internet
với người khác), nên chắc là không nghe thấy lời thỉnh cầu của con. Nhưng cứ
yên tâm, cứ để lại địa chỉ email lại, rồi Ngài sẽ mail cho con lời ban phước .

Bất lịch sự hay cù lần lửa.
 Thật là bất lịch sự. Tôi đã nói với anh rằng vợ tôi sắp sinh con. Thế ma` anh
còn hỏi là con ai?!
 Thế thì tôi xin lỗi. Vậy mà tôi cứ tưởng rằng anh biết chớ....
Kinh Nghiệm
Một người đàn ông đến gặp bác sỹ thần kinh
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 Thưa bác sỹ, tôi luôn tưởng mình là một con chó bị xích
 Từ bao giờ
 Dạ được khoảng 1 tháng rồi
 Vậy la` anh mới cưới vợ hả.
Tuỳ
 Anh ngồi trên tàu, trong toa không còn một chỗ trống. Một bà già và một cô
gái đến trước mặt anh, anh nhường chỗ cho ai?
 Còn tùy theo... Nếu bà già và cô gái không quen nhau, tôi nhường cho cô gái.
Nếu bà già là mẹ cô gái, tôi nhường cho bà già. Còn nếu bà già là mẹ chồng cô
ta. Có lẽ tôi không nhường cho ai hết!.
Tán Tỉnh
Trong xe điện ngầm, một chàng trai nói nhỏ nhỏ với cô gái đứng bên cạnh:
 Trong toa xe tối quá. Cho phép tôi tìm dây nắm hộ cô nhé!
Cô gái lạnh lùng:
 Tôi có dây nắm rồi! Đừng giở trò tán tỉnh cũ rích.
 Thế thì  hổn hển – Cô làm ơn buông cái cà vạt của tôi ra!
Chẳng chứng minh được chi cà
Đạo diễn nọ sắp quay cảnh người và hổ đùa giỡn, nhưng anh chàng diễn viên
cương quyết từ chối đóng vai này.
Đạo diễn động viên:
"Đừng sợ mà!"   "Con cọp này sinh ra ở vườn thú, nó chỉ bú sữa mà lớn đấy!".
Chàng diễn viên bác đi
"Điều đó có chứng minh được gì?"  "Tôi cũng được sinh ra tại bệnh viện phụ
sản và tôi cũng bú sữa những năm đầu, thế rồi sau đó tôi vẫn ăn thịt!".
Đùa thôi
Chàng rể Kaz đang phàn nàn với bố vợ về việc vợ mình hư hỏng, hỗn láo.
Ông bố vợ an ủi:
 Nếu con gái tôi còn gây phiền bực cho anh thế, tôi sẽ tước quyền thừa kế của
nó.
Kaz vội vàng trả lời:
 Ban nãy con chỉ đùa thôi. Chứ vợ con là người đoan trang, hiền thục hiếm có,
bố ạ.
Yêu
Trong nhà hàng, anh chàng bồi bàn trẻ đặt trước mặt cô gái xinh đẹp một mảnh
giấy:
"Tôi yêu cô ngay từ khi nhìn thấy cô bước vào đây và tôi cảm thấy không thể
sống thiếu cô. Mời cô ngày mai tới nhà tôi ăn cơm. Nếu chẳng may tối mai cô
bận, thì nhờ cô chuyển mảnh giấy này cho cô tóc vàng ngồi ở bên trái cô".
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10 "Không" khi tiếp xúc với nàng
(Mr Phang sưu tầm dành cho đám con trai làm sách gối đầu)
1. Không bao giờ được tuyên bố trước mặt nàng rằng ngoài nàng ra bạn sẽ
không yêu bất cứ ai, nếu không, cái tin nàng đã có người mới bạn sẽ là người
được biết cuối cùng.
2. Đừng bao giờ khen nàng "hôm nay em đẹp lắm". . . qua điện thoại.
3. Không nên nói dối nàng những chuyện lặt vặt, hãy để giành cho những vụ
thât nghiêm trọng.
4. Nếu bạn có cái gì thừa, đừng bao giờ vứt đi. Hãy tặng chúng cho nàng, hãy
để nàng tự vứt nó đi.
5. Đừng bao giờ hỏi ý kiến nàng về bất cứ chuyện gì xảy ra vì thể nào nàng
cũng tự bộc bạch tâm sự của mình, không những một mà rất nhiều lần là đằng
khác.
6. Không bao giờ được tiết lộ cho nàng biết là bạn biết. . . rửa bát.
7. Không bao giờ được gọi nhầm "Hoa" thành "Lan" hay bất cứ tên nào khác.
8. Đừng bao giờ dùng những lý luận mang tính lôgic để nói chuyện với nàng,
vì thế nào nàng cũng sẽ tưởng bạn là một gã lẩn thẩn.
9. Không bao giờ được khen nàng bằng những lời khen đa nghĩa, vì nàng sẽ
nhất định không chịu hiểu đúng nghĩa mà bạn muốn
10. Đừng bao giờ tiết lộ với nàng lý do bạn yêu nàng, vì chắc chắn nàng sẽ
không chịu tin đâu.
Và cuối cùng nên nhớ một điều: các ái nữ thì có nhiều nhưng bạn lại chỉ có
một!!!
Tài thiện xạ
Một nhà quý tộc vào rừng săn bắn cùng với bạn bè và đoàn tùy tùng. Tới một
gốc cây lớn, ông thấy trên đó vẽ chi chít các đích ngắm và chính giữa mỗi hồng
tâm găm một mũi tên.
Ngạc nhiên, nhà quý tộc thốt lên:
 Nhà thiện xạ vĩ đại này là ai vậy? Ta phải tìm ra anh ta.
Sau khi tiếp tục đi xuyên rừng thêm vài dặm, đoàn đi săn bắt gặp một cậu bé
mang cung tên. Cậu nhận mình chính là cung thủ đã bắn tên lên thân cây.
 Cháu không vẽ đích lên thân cây rồi dùng búa đóng đinh mũi tên vào hồng
tâm đấy chứ?  Nhà quý tộc hỏi.
 Không, thưa ngài. Cháu bắn tên từ cách xa 100 bước. Cháu thề trên những gì
thiêng liêng nhất rằng đó là sự thật.
 Thật đáng ngạc nhiên.  Nhà quý tộc thốt lên.  Ta sẽ nhận cháu làm hộ vệ.
Nhưng ta cần hỏi cháu một câu, làm thế nào cháu có thể bắn những phát tên
tuyệt diệu đến nhường ấy?
Cậu bé đáp:
Chuyện Vui MTC gởi ra trong năm 2004

32

 Trước tiên, cháu bắn tên vào thân cây, sau đó, cháu vẽ hồng tâm xung quanh
nó.
Ai Cận Hơn Ai
 Ông anh tớ đi với người yêu qua hàng sửa chữa tưởng hàng sữa chua, liền gọi
hai cốc...
 Còn ông anh mình dẫn người yêu đi ăn bánh rán thì lại dẫn vào chổ bán rắn,
khiến cô nàng phải phen chạy mất dép...
 Riêng ông anh tao thì lại cận... đau đớn hơn. Thấy con chuồn chuồn đậu trên
tường tưởng cái đinh bèn treo cái gương vào đó. Thế là... tao thương ông quá
bèn kiếm cái đinh đóng vào chổ đó. Bữa sau đi học về tưởng con chuồn chuồn
vẫn đậu chổ đó, ổng bèn dùng hết sức mình đấm vào cái đinh... Kết quả là tao
phải băng bó cho ổng và giặt giũ quần áo cho ổng cả tháng trời .
Vô phương cứu chữa
Một mệnh phụ phu nhân nhan sắc đã đến độ héo tàn vào một thẩm mỹ viện nổi
tiếng toàn quốc, đòi gặp bác sĩ giỏi nhất ở đó. Khi được toại nguyện, bà ta hồi
hộp gặng hỏi.
 Thưa bác sĩ, bác sĩ có thể can thiệp làm cho gương mặt của tôi trẻ đẹp lại được
không?
Bác sĩ chăm chú nhìn bà già rồi đáp:
 Xin lỗi bà! Ở nước ta, việc chặt đầu bị cấm từ lâu rồi!

Chờ khám nghiệm đã
Trong phòng bệnh:
 Với biểu hiện như thế này, có thể khẳng định chắc chắn là anh đã bị nhiễm độc
rất nặng.
 Trời ơi! Nguy hiểm quá! Vậy thưa bác sĩ, tôi bị nhiễm chất độc gì ạ?
 Điều này chúng tôi chỉ có thể trả lời sau khi đã khám nghiệm tử thi.
 !!!

Chuyện Gì Dử Vậy ?
Cậu em đang chở bà chị đi mua sắm bằng
xe Honda . Bỗng bên đường có một vụ đáng ghen:
một bà lớn tuổi vừa xỉa xói vừa mắng chửi một
thiếu nữ . Bà chị bảo cậu em ngừng xe lại xem ,
nhưng cậu em vừa lái xe đi tiếp vừa cằn nhằn :
Người ta đánh ghen mà , đâu có gì lạ đâu ?
Bỗng bà chị lắc tay cậu em nói lớn :
Bả xé quần con nhỏ rồi .
Cậu em phản ứng nhanh như điện xẹt :
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Vậy hả , chị chờ tôi một chút , coi chuyện gì mà
dữ vậy .............
BấT VÀ Vợ
Vợ xấu là. . . bất tài
Vợ đẹp là. . . bất hạnh
Vợ bỏ là. . . bất lực
Không lấy được vợ là. . . bất trí
Có vợ bé là. . . bất nhân
Giựt vợ người khác là. . . bất lương
Vì vợ thi rớt là. . . bất đạt
Vì vợ bỏ bạn là. . . bất tín
Vì vợ chửi cha là. . . bất hiếu
Vì cha phụ vợ là. . . bất nghĩa
Vì bạn không thương vợ là. . . . bất công
Vì tiền mà xem cha mẹ vợ không ra gì là. . . . bất kính
Vợ chồng hay cãi nhau là. . . . bất hoà
Vợ chồng giận nhau nhưng không ai nói ai là. . . . . án binh bất động
Vợ chồng đục nhau không ai thắng ai là. . . . . bất phân thắng bại
Vợ ghen mà làm thinh là. . . . bất chấp
Vợ đi ngoại tình là. . . . . bất trung
Vợ tự nhiên không nói mà chạy lại hôn. . . là bất thình lình
Vợ li dị là. . . . bất cần
Chuyện Vui MTC gởi ra trong năm 2004

34

Còn li dị vợ là. . . . bất lợi
Vợ chồng bên nhau mãi mãi là. . . . bất tử
Còn vợ mà không cho ngủ chung là. . . . bất mãn
Vợ bị chồng đánh là. . . . . bất bình
Còn chồng bị vợ đánh là. . . . . bất tỉnh nhân sự
Khen gái đẹp trước mặt vợ là. . . bất tiện
Còn vợ được người ta khen nhiều là. . . . bất an
Đồ đạc của vọ là. . . . . bất động sản
Còn em gái vợ là. . . . . . bất khả xâm phạm
Nói chung lấy vợ là. . . . . . bất đắc dĩ

Vợ LÀ GÌ HỡI CÁC ÔNG ?
Vợ, người chẳng chút họ hàng
Bỗng nhiên lại đến ở ngay nhà mình
Vợ là dòng suối trong lành
Con voi yêu quý của anh suốt đời
Vợ còn xếp trước cả trời
"Kính vợ đắc thọ" là lời sâu xa
Vợ nguồn tình cảm thiết tha
Là thơ, là rựu, vợ là mùa xuân
Vợ là chiếc rợ buộc chân
Là nguồn nước mát trong ngần thiết tha
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Vợ mẹ của các con ta
Khi con có cháu: vợ bà, ta ông
Vợ là sư tử Hà Đông
Là chiếc két sắt ta không có chìa
Đinh ninh giữ trọn lưòi thề
Bao nhiêu lương tháng mang về cho em
Vợ tuy không phải là tiên
Nhưng là dâu thảo dâu hiền ai ơi
Vợ người nội trợ tuyệt vời
Là chiếc máy giặt kiêm phơi hàng ngày
Vợ là một chất men say
Vợ là cảm hứng, ngày ngày. . . nơi nơi
Vợ là đồ cổ lắm lời
Để lâu mất giá, chẳng rời khỏi ta
Trái đất chẳng có đàn bà
Đàn ông sẽ bị chết già. . . . cô đơn


MONEY ... MONEY,,,,
Money can buy house but not a home.
Money can buy bed but not sleep.
Money can buy clock but not time.
Money can buy book but not knowledge.
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Money can buy food but not a appetite.
Money can buy position but not respect.
Money can buy blood but not life.
Money can buy medicine but not health.
Money can buy insurance but not safety.
You see, money is not everything. So if you have too much, send it to me.

Chuyện Gì Dử Vậy ?
Cậu em đang chở bà chị đi mua sắm bằng
xe Honda . Bỗng bên đường có một vụ đáng ghen:
một bà lớn tuổi vừa xỉa xói vừa mắng chửi một
thiếu nữ . Bà chị bảo cậu em ngừng xe lại xem ,
nhưng cậu em vừa lái xe đi tiếp vừa cằn nhằn :
Người ta đánh ghen mà , đâu có gì lạ đâu ?
Bỗng bà chị lắc tay cậu em nói lớn :
Bả xé quần con nhỏ rồi .
Cậu em phản ứng nhanh như điện xẹt :
Vậy hả , chị chờ tôi một chút , coi chuyện gì mà
dữ vậy .............
BấT VÀ Vợ
Vợ xấu là. . . bất tài
Vợ đẹp là. . . bất hạnh
Vợ bỏ là. . . bất lực
Không lấy được vợ là. . . bất trí
Có vợ bé là. . . bất nhân
Giựt vợ người khác là. . . bất lương
Vì vợ thi rớt là. . . bất đạt
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Vì vợ bỏ bạn là. . . bất tín
Vì vợ chửi cha là. . . bất hiếu
Vì cha phụ vợ là. . . bất nghĩa
Vì bạn không thương vợ là. . . . bất công
Vì tiền mà xem cha mẹ vợ không ra gì là. . . . bất kính
Vợ chồng hay cãi nhau là. . . . bất hoà
Vợ chồng giận nhau nhưng không ai nói ai là. . . . . án binh bất động
Vợ chồng đục nhau không ai thắng ai là. . . . . bất phân thắng bại
Vợ ghen mà làm thinh là. . . . bất chấp
Vợ đi ngoại tình là. . . . . bất trung
Vợ tự nhiên không nói mà chạy lại hôn. . . là bất thình lình
Vợ li dị là. . . . bất cần
Còn li dị vợ là. . . . bất lợi
Vợ chồng bên nhau mãi mãi là. . . . bất tử
Còn vợ mà không cho ngủ chung là. . . . bất mãn
Vợ bị chồng đánh là. . . . . bất bình
Còn chồng bị vợ đánh là. . . . . bất tỉnh nhân sự
Khen gái đẹp trước mặt vợ là. . . bất tiện
Còn vợ được người ta khen nhiều là. . . . bất an
Đồ đạc của vọ là. . . . . bất động sản
Còn em gái vợ là. . . . . . bất khả xâm phạm
Nói chung lấy vợ là. . . . . . bất đắc dĩ
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Vợ LÀ GÌ HỡI CÁC ÔNG ?
Vợ, người chẳng chút họ hàng
Bỗng nhiên lại đến ở ngay nhà mình
Vợ là dòng suối trong lành
Con voi yêu quý của anh suốt đời
Vợ còn xếp trước cả trời
"Kính vợ đắc thọ" là lời sâu xa
Vợ nguồn tình cảm thiết tha
Là thơ, là rựu, vợ là mùa xuân
Vợ là chiếc rợ buộc chân
Là nguồn nước mát trong ngần thiết tha
Vợ mẹ của các con ta
Khi con có cháu: vợ bà, ta ông
Vợ là sư tử Hà Đông
Là chiếc két sắt ta không có chìa
Đinh ninh giữ trọn lưòi thề
Bao nhiêu lương tháng mang về cho em
Vợ tuy không phải là tiên
Nhưng là dâu thảo dâu hiền ai ơi
Vợ người nội trợ tuyệt vời
Là chiếc máy giặt kiêm phơi hàng ngày
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Vợ là một chất men say
Vợ là cảm hứng, ngày ngày. . . nơi nơi
Vợ là đồ cổ lắm lời
Để lâu mất giá, chẳng rời khỏi ta
Trái đất chẳng có đàn bà
Đàn ông sẽ bị chết già. . . . cô đơn


MONEY ... MONEY,,,,
Money can buy house but not a home.
Money can buy bed but not sleep.
Money can buy clock but not time.
Money can buy book but not knowledge.
Money can buy food but not a appetite.
Money can buy position but not respect.
Money can buy blood but not life.
Money can buy medicine but not health.
Money can buy insurance but not safety.
You see, money is not everything. So if you have too much, send it to me.
Giống ai?
Hai ông bà nội luôn tranh cãi chuyện thằng cháu đích tôn giống ai. Một hôm,
hai người ngồi ngắm nó đang ngủ, bà lên tiếng trước:
 Ông thấy không, mắt của nó y như mắt tôi.
 Đấy là khi nó nhắm, lúc mở, mắt nó giống mắt tôi chứ!
 Hứ!
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Đến lượt ông:
 Bà thấy không, miệng nó có khác gì miệng của tôi đâu.
 Đấy là lúc nó ngậm, khi mở, miệng nó lại giống miệng của tôi như đúc.
 Thế thì tôi hiểu rồi.
 Ông hiểu cái gì?
 Tôi hiểu ra một điều: tại sao nó lại nói nhiều và hay ăn hàng.
 !!!
Chuyện lạ!
Hai mày râu ngồi kể chuyện:
 Mày biết không, hôm qua tao gặp một ông ngoài 60 tuổi mà mới bập bẹ gọi
mẹ, bố ơi...
 Làm gì có chuyện đó?
 Không những thế mà còn được cô giáo cầm tay viết chữ cơ đấy!
 Xạo.
 Không tin thì cứ đến “Trung tâm dạy tiếng việt cho người nước ngoài” mà
xem.
 !!!
oOo
Hai anh bạn trò chuyện với nhau:
 Hôm qua tao đang chat nửa chừng với một ẻm. Tự nhiên ẻm hỏi tao có WC
không, con gái thời nay kỳ quá mày hả?
 Vậy mày trả lời ẻm sao?
 Tao bảo, tao không có mắc... toalét. Có nhiêu mà ẻm giận tao!
 Mày thiếu iốt vừa thôi! WC là webcam đó. Vậy mà cũng đòi đi chat với chít!
 Trời!!!
Thú thật
Từ trong phòng đăng ký kết hôn bước ra, chàng trai nói với cô gái:
 Sau khi đã đăng ký kết hôn, anh muốn thú thật với em một số điều...
 Không sao anh cứ nói!  Cô gái dịu dàng.
 Chiếc Mercedes anh chở em đi hôm trước là xe mượn.
 Không sao, không sao!  Cô gái vẫn dịu dàng.
 Ngôi biệt thự, nơi anh tiếp gia đình em, vốn dĩ là ngôi biệt thự anh thuê.
 Không sao, có điều em cũng muốn nói với anh về người chị ruột của em...
 Em cứ nói, em yêu! Cho dù chị của em quả tình vừa sấu, vừa dữ dằn, cũng
chẳng sao!
 Em chỉ muốn nói người đăng ký kết hôn với anh hôm nay là chị em, chứ
không phải là em!  Cô gái vẫn dịu dàng.
 !...
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Trong bệnh viện
Một nông dân đi khám bệnh.
 Thưa bác sĩ, tôi bị vô sinh.
 Trước hết, ông phải làm các xét nghiệm, chụp phim rồi mới kết luận được là
ông có bị vô sinh hay không.
 Nhưng tôi bị di truyền. Ông nội tôi cũng bị, bố tôi cũng bị.
 Thật sao? Vậy ông từ đâu ra?
 Từ quê ra chứ còn từ đâu nữa?!
o0o
Một bệnh nhân đòi đổi sang phòng khác, bác sĩ hỏi:
 Sao ông lại muốn chuyển phòng? Người nằm giường kia rất dễ chịu, ông ta là
một danh hài nổi tiếng đấy.
 Nhưng có ai vừa mổ xong mà lại phải cười cả ngày được không
Bác sĩ cũng bó tay
Trong phòng bệnh:
 Với biểu hiện như thế này, có thể khẳng định chắc chắn là anh đã bị nhiễm độc
rất nặng.
 Trời ơi! Nguy hiểm quá! Vậy thưa bác sĩ, tôi bị nhiễm chất độc gì ạ?
 Điều này chúng tôi chỉ có thể trả lời sau khi đã khám nghiệm tử thi.
 !!!
Theo lời khuyên của bác sĩ, nhà quản lý nọ bắt đầu chơi quần vợt để cải thiện
tình trạng sức khỏe. Sau vài tuần, thư ký hỏi ông ta tình hình tiến triển đến đâu
rồi.
 Ổn cả!  Nhà quản lý đáp.  Khi ở trên sân quần và nhìn thấy trái bóng bay về
phía mình, bộ óc của tôi lập tức ra lệnh: "Chạy về góc! Ve trái! Lên lưới! Đập!
Lùi lại".
 Vậy sao?  Cô gái phấn chấn hỏi.  Còn sau đó.
 Rồi tấm thân phì nộn của tôi hỏi lại: "Ai cơ? Tôi ấy à? Đừng nói chuyện vớ
vẩn!".
o0o
Một mệnh phụ phu nhân nhan sắc đã đến độ héo tàn vào một thẩm mỹ viện nổi
tiếng toàn quốc, đòi gặp bác sĩ giỏi nhất ở đó. Khi được toại nguyện, bà ta hồi
hộp gặng hỏi.
 Thưa bác sĩ, bác sĩ có thể can thiệp làm cho gương mặt của tôi trẻ đẹp lại được
không?
Bác sĩ chăm chú nhìn bà già rồi đáp:
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 Xin lỗi bà! Ở nước ta, việc chặt đầu bị cấm từ lâu rồi!
Giống ai?
Hai ông bà nội luôn tranh cãi chuyện thằng cháu đích tôn giống ai. Một hôm,
hai người ngồi ngắm nó đang ngủ, bà lên tiếng trước:
 Ông thấy không, mắt của nó y như mắt tôi.
 Đấy là khi nó nhắm, lúc mở, mắt nó giống mắt tôi chứ!
 Hứ!
Đến lượt ông:
 Bà thấy không, miệng nó có khác gì miệng của tôi đâu.
 Đấy là lúc nó ngậm, khi mở, miệng nó lại giống miệng của tôi như đúc.
 Thế thì tôi hiểu rồi.
 Ông hiểu cái gì?
 Tôi hiểu ra một điều: tại sao nó lại nói nhiều và hay ăn hàng.
 !!!
Chuyện lạ!
Hai mày râu ngồi kể chuyện:
 Mày biết không, hôm qua tao gặp một ông ngoài 60 tuổi mà mới bập bẹ gọi
mẹ, bố ơi...
 Làm gì có chuyện đó?
 Không những thế mà còn được cô giáo cầm tay viết chữ cơ đấy!
 Xạo.
 Không tin thì cứ đến “Trung tâm dạy tiếng việt cho người nước ngoài” mà
xem.
 !!!
oOo
Hai anh bạn trò chuyện với nhau:
 Hôm qua tao đang chat nửa chừng với một ẻm. Tự nhiên ẻm hỏi tao có WC
không, con gái thời nay kỳ quá mày hả?
 Vậy mày trả lời ẻm sao?
 Tao bảo, tao không có mắc... toalét. Có nhiêu mà ẻm giận tao!
 Mày thiếu iốt vừa thôi! WC là webcam đó. Vậy mà cũng đòi đi chat với chít!
 Trời!!!
Thú thật
Từ trong phòng đăng ký kết hôn bước ra, chàng trai nói với cô gái:
 Sau khi đã đăng ký kết hôn, anh muốn thú thật với em một số điều...
 Không sao anh cứ nói!  Cô gái dịu dàng.
 Chiếc Mercedes anh chở em đi hôm trước là xe mượn.
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 Không sao, không sao!  Cô gái vẫn dịu dàng.
 Ngôi biệt thự, nơi anh tiếp gia đình em, vốn dĩ là ngôi biệt thự anh thuê.
 Không sao, có điều em cũng muốn nói với anh về người chị ruột của em...
 Em cứ nói, em yêu! Cho dù chị của em quả tình vừa sấu, vừa dữ dằn, cũng
chẳng sao!
 Em chỉ muốn nói người đăng ký kết hôn với anh hôm nay là chị em, chứ
không phải là em!  Cô gái vẫn dịu dàng.
 !...
Trong bệnh viện
Một nông dân đi khám bệnh.
 Thưa bác sĩ, tôi bị vô sinh.
 Trước hết, ông phải làm các xét nghiệm, chụp phim rồi mới kết luận được là
ông có bị vô sinh hay không.
 Nhưng tôi bị di truyền. Ông nội tôi cũng bị, bố tôi cũng bị.
 Thật sao? Vậy ông từ đâu ra?
 Từ quê ra chứ còn từ đâu nữa?!
o0o
Một bệnh nhân đòi đổi sang phòng khác, bác sĩ hỏi:
 Sao ông lại muốn chuyển phòng? Người nằm giường kia rất dễ chịu, ông ta là
một danh hài nổi tiếng đấy.
 Nhưng có ai vừa mổ xong mà lại phải cười cả ngày được không
Bác sĩ cũng bó tay
Trong phòng bệnh:
 Với biểu hiện như thế này, có thể khẳng định chắc chắn là anh đã bị nhiễm độc
rất nặng.
 Trời ơi! Nguy hiểm quá! Vậy thưa bác sĩ, tôi bị nhiễm chất độc gì ạ?
 Điều này chúng tôi chỉ có thể trả lời sau khi đã khám nghiệm tử thi.
 !!!
Theo lời khuyên của bác sĩ, nhà quản lý nọ bắt đầu chơi quần vợt để cải thiện
tình trạng sức khỏe. Sau vài tuần, thư ký hỏi ông ta tình hình tiến triển đến đâu
rồi.
 Ổn cả!  Nhà quản lý đáp.  Khi ở trên sân quần và nhìn thấy trái bóng bay về
phía mình, bộ óc của tôi lập tức ra lệnh: "Chạy về góc! Ve trái! Lên lưới! Đập!
Lùi lại".
 Vậy sao?  Cô gái phấn chấn hỏi.  Còn sau đó.
 Rồi tấm thân phì nộn của tôi hỏi lại: "Ai cơ? Tôi ấy à? Đừng nói chuyện vớ
vẩn!".
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o0o
Một mệnh phụ phu nhân nhan sắc đã đến độ héo tàn vào một thẩm mỹ viện nổi
tiếng toàn quốc, đòi gặp bác sĩ giỏi nhất ở đó. Khi được toại nguyện, bà ta hồi
hộp gặng hỏi.
 Thưa bác sĩ, bác sĩ có thể can thiệp làm cho gương mặt của tôi trẻ đẹp lại được
không?
Bác sĩ chăm chú nhìn bà già rồi đáp:
 Xin lỗi bà! Ở nước ta, việc chặt đầu bị cấm từ lâu rồi!
Sau khi được khám bệnh, bệnh nhân hỏi bác sĩ:
 Thưa bác sĩ, tôi hứa sẽ can đảm và chịu đựng bất kỳ sự thật nào dù sự thật đó
có cay đắng đến mấy! Xin bác sĩ hãy nói thẳng: liệu tôi sắp phải ra viện để đi
làm chưa ạ?
***
Thưa bác sĩ, tôi không biết có chuyện gì đang xảy ra với tôi. Tôi có tất cả mọi
điều để được hạnh phúc: một công việc tốt, một người vợ đẹp, mấy đứa con
ngoan, một căn hộ lý tưởng, hai nhà nghỉ ở nông thôn, một du thuyền, tôi trẻ
tuổi, đẹp trai, bắt tay vào làm việc gì cũng thành công... nhưng tôi luôn cảm
thấy vô cùng bất hạnh, vì tôi nghi ngờ rằng tôi không thông minh...
Nghe vậy, bác sĩ tâm lý lắc lắc đầu và nói:
 Ông không phải nghi ngờ gì nữa đâu, vì đúng là thế rồi đấy...
 Thưa bác sĩ, tôi phải điều trị thế nào khi đầu tôi nhức đến nỗi như sắp vỡ làm
đôi?
 Ông nên mua lấy lọ keo.
***
Bệnh nhân phàn nàn với bác sĩ rằng luôn luôn bị đau đầu.
 Ông có uống rượu không?  bác sĩ hỏi.
 Ông có hút thuốc không?
 Cả đời tôi chưa hút điếu nào.
 Còn về phụ nữ?
 Tôi hoàn toàn không nghĩ đến chuyện ấy.
 Vậy ông đúng là một vị thánh. Chắc hẳn vầng hào quang quanh đầu ông thít
ông quá chặt đấy!
***
 Thưa bác sĩ, buổi tối, tôi không tài nào ngủ được vì nghĩ cùng lúc tới hàng
nghìn chuyện.
 Vậy trước khi đi ngủ, ông nên uống một liều dầu thầu dầu cho nhuận tràng.
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 Thì tôi sẽ ngủ được ngay?
 Tất nhiên là không, nhưng ông sẽ chỉ nghĩ tới một chuyện.
***
Một phụ nữ trẻ vừa xuống xe buýt làm cho tất cả mọi người kinh ngạc vì cách
ăn mặc quá táo bạo: Một bên tà áo vén cao để lộ nguyên cả một bên ngực.
Không ai dám nói gì, cuối cùng một cảnh sát can đảm tiến đến nhắc nhở:
 Thưa cô, cô rất đẹp và thời trang của cô không hề che giấu điều đó, nhưng cô
quên mất một điều là...
Nghe đến đây, người phụ nữ trẻ nhìn vội xuống ngực mình và bỗng hét thất
thanh:
 Thôi chết! Tôi quên mất thằng Tèo con tôi trên xe buýt rồi!
***
Hai người nói chuyện với nhau trên xe buýt. Một người phàn nàn:
 Thanh niên bây giờ ăn mặc nhố nhăng quá! Tóc tai dài thòng xoã sượi, quần
cắt ống te tua, môi phì phèo thuốc lá...
 Vâng!  Người kia hưởng ứng  Đấy, trông cái cậu thanh niên kia kìa, nhố
nhăng quá! Đàn ông gì mà chẳng có phong thái gì cả.
 ồ, nó là con gái tôi đấy!  Bà kia phật ý.
 Bà là mẹ nó ư?
 Không, tôi là bố nó!
***
Thầy bói nói với một cô gái:
 Sắp tới, trong đời cô sẽ xuất hiện một người...
 Ôi, tuyệt quá! Trông người đó thế nào?
 Không tóc, không răng, nặng độ 3 ký rưỡi...
***
Phụ nữ là...
Một nhóm người làm các nghề khác nhau ngồi trong quán nhậu, trao đổi với
nhau về phụ nữ:
 Nhà khí tượng học: Phụ nữ giống như người dự báo thời tiết: Chỉ nhận là mình
đoán thiếu chính xác chứ không sai.
 Nhà văn: Phụ nữ giống như cuốn tiểu thuyết: có mở đầu chứ không có kết
thúc.
 Hoạ sĩ: Phụ nữ giống như bức tranh trừu tượng mà mãi 300 năm về sau cũng
chẳng có ai hiểu được nó.
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 Nhạc sĩ: Phụ nữ là một bản nhạc dài không có các nốt trầm.
 Linh mục: Phụ nữ do chúa sáng tạo ra, nhưng chính người cũng không hiểu
được chủ đề của tác phẩm của mình.
 Người nông dân: Phụ nữ ví như cánh đồng đầy bí ẩn và nguy hiểm.
 Nhà xã hội học: Nếu không có phụ nữ thì sẽ không có người đàn ông thứ hai,
tức là không có tất cả chúng ta.

Mẹ em bảo.
Trong lể cưới, cô dâu thủ thủ với chàng rễ:
 Anh biết không, hồi trước mẹ em bảo "Tánh tình mầy như vậy, sau này có chó
nó lấy mày". Anh thấy có may không?
***
Chuyện lạ trong gia đình.
Marty thức dậy ở nhà, đầu vẫn còn choáng váng do cơn say hôm trước. Anh cố
mở mắt và vật đầu tiên anh thấy trên bàn là một vỉ aspirin và một ly nước. Anh
ngồi dậy và thấy bộ quần áo của mình trước mặt, tất cả đều sạch sẽ và được ủi
thật thẳng nếp. Marty nhìn quanh phòng và thấy tất cả đều trong trật tự hoàn
hảo. Anh cầm lấy vỉ thuốc và thấy một mảnh giấy ở bên bàn:
 Cưng à, đồ ăn sáng ở bên bếp ấy, em ra phố mua sắm một ít đồ rồi sẽ về ngay.
Yêu anh!"
Anh bước vào bếp, khác hẳng mọi ngày, ở đấy có một bữa điểm tâm nóng sốt
và một tờ báo, con trai anh cũng đang ở đấy. Marty hỏi:
 Có chuyện gì tối hôm qua vậy, con trai?
 à, hôm qua bố về nhà lúc 3h sáng, say mèm và nói lảm nhảm. Bố còn đá gãy
một chiếc ghế trong phòng khách nữa.
Bối rối, anh hỏi tiếp:
 Nhưng sao mọi thứ lại trật tự và sạch sẽ thế này, lại còn có bữa ăn sáng dọn
cho bố nữa.
 à, mẹ lôi bố vàp phòng ngủ, và khi mẹ cố cởi bộ quàn áo dơ của bố để thay thì
bố lại bảo: "Em gái ạ, để anh yên, anh đã có vợ rồi!"
***
Điều kiện
 Nếu phải chia tài sản, chúng ta sẽ vui vẻ chia đôi mọi thứ đồ đạc trong nhà,
tuyệt đối không được tranh chấp, em đồng ý không?
 Tất nhiên!
 Nếu như anh ngoại tình, em phải giữ thái độ kiềm chế, tránh xung đột?
 Nhất định rồi!
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 Nếu ly hôn, chúng ta sẽ chia tay nhau một cách êm ả, lịch sự, tuyệt đối không
được công kích, chửi bới lẫn nhau, em có đồng ý không?
 Đồng ý.
 Được rồi! Vậy mười phút nữa chúng ta cử hành hôn lễ!
Sau khi được khám bệnh, bệnh nhân hỏi bác sĩ:
 Thưa bác sĩ, tôi hứa sẽ can đảm và chịu đựng bất kỳ sự thật nào dù sự thật đó
có cay đắng đến mấy! Xin bác sĩ hãy nói thẳng: liệu tôi sắp phải ra viện để đi
làm chưa ạ?
***
Thưa bác sĩ, tôi không biết có chuyện gì đang xảy ra với tôi. Tôi có tất cả mọi
điều để được hạnh phúc: một công việc tốt, một người vợ đẹp, mấy đứa con
ngoan, một căn hộ lý tưởng, hai nhà nghỉ ở nông thôn, một du thuyền, tôi trẻ
tuổi, đẹp trai, bắt tay vào làm việc gì cũng thành công... nhưng tôi luôn cảm
thấy vô cùng bất hạnh, vì tôi nghi ngờ rằng tôi không thông minh...
Nghe vậy, bác sĩ tâm lý lắc lắc đầu và nói:
 Ông không phải nghi ngờ gì nữa đâu, vì đúng là thế rồi đấy...
 Thưa bác sĩ, tôi phải điều trị thế nào khi đầu tôi nhức đến nỗi như sắp vỡ làm
đôi?
 Ông nên mua lấy lọ keo.
***
Bệnh nhân phàn nàn với bác sĩ rằng luôn luôn bị đau đầu.
 Ông có uống rượu không?  bác sĩ hỏi.
 Ông có hút thuốc không?
 Cả đời tôi chưa hút điếu nào.
 Còn về phụ nữ?
 Tôi hoàn toàn không nghĩ đến chuyện ấy.
 Vậy ông đúng là một vị thánh. Chắc hẳn vầng hào quang quanh đầu ông thít
ông quá chặt đấy!
***
 Thưa bác sĩ, buổi tối, tôi không tài nào ngủ được vì nghĩ cùng lúc tới hàng
nghìn chuyện.
 Vậy trước khi đi ngủ, ông nên uống một liều dầu thầu dầu cho nhuận tràng.
 Thì tôi sẽ ngủ được ngay?
 Tất nhiên là không, nhưng ông sẽ chỉ nghĩ tới một chuyện.
***
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Một phụ nữ trẻ vừa xuống xe buýt làm cho tất cả mọi người kinh ngạc vì cách
ăn mặc quá táo bạo: Một bên tà áo vén cao để lộ nguyên cả một bên ngực.
Không ai dám nói gì, cuối cùng một cảnh sát can đảm tiến đến nhắc nhở:
 Thưa cô, cô rất đẹp và thời trang của cô không hề che giấu điều đó, nhưng cô
quên mất một điều là...
Nghe đến đây, người phụ nữ trẻ nhìn vội xuống ngực mình và bỗng hét thất
thanh:
 Thôi chết! Tôi quên mất thằng Tèo con tôi trên xe buýt rồi!
***
Hai người nói chuyện với nhau trên xe buýt. Một người phàn nàn:
 Thanh niên bây giờ ăn mặc nhố nhăng quá! Tóc tai dài thòng xoã sượi, quần
cắt ống te tua, môi phì phèo thuốc lá...
 Vâng!  Người kia hưởng ứng  Đấy, trông cái cậu thanh niên kia kìa, nhố
nhăng quá! Đàn ông gì mà chẳng có phong thái gì cả.
 ồ, nó là con gái tôi đấy!  Bà kia phật ý.
 Bà là mẹ nó ư?
 Không, tôi là bố nó!
***
Thầy bói nói với một cô gái:
 Sắp tới, trong đời cô sẽ xuất hiện một người...
 Ôi, tuyệt quá! Trông người đó thế nào?
 Không tóc, không răng, nặng độ 3 ký rưỡi...
***
Phụ nữ là...
Một nhóm người làm các nghề khác nhau ngồi trong quán nhậu, trao đổi với
nhau về phụ nữ:
 Nhà khí tượng học: Phụ nữ giống như người dự báo thời tiết: Chỉ nhận là mình
đoán thiếu chính xác chứ không sai.
 Nhà văn: Phụ nữ giống như cuốn tiểu thuyết: có mở đầu chứ không có kết
thúc.
 Hoạ sĩ: Phụ nữ giống như bức tranh trừu tượng mà mãi 300 năm về sau cũng
chẳng có ai hiểu được nó.
 Nhạc sĩ: Phụ nữ là một bản nhạc dài không có các nốt trầm.
 Linh mục: Phụ nữ do chúa sáng tạo ra, nhưng chính người cũng không hiểu
được chủ đề của tác phẩm của mình.
 Người nông dân: Phụ nữ ví như cánh đồng đầy bí ẩn và nguy hiểm.
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 Nhà xã hội học: Nếu không có phụ nữ thì sẽ không có người đàn ông thứ hai,
tức là không có tất cả chúng ta.

Mẹ em bảo.
Trong lể cưới, cô dâu thủ thủ với chàng rễ:
 Anh biết không, hồi trước mẹ em bảo "Tánh tình mầy như vậy, sau này có chó
nó lấy mày". Anh thấy có may không?
***
Chuyện lạ trong gia đình.
Marty thức dậy ở nhà, đầu vẫn còn choáng váng do cơn say hôm trước. Anh cố
mở mắt và vật đầu tiên anh thấy trên bàn là một vỉ aspirin và một ly nước. Anh
ngồi dậy và thấy bộ quần áo của mình trước mặt, tất cả đều sạch sẽ và được ủi
thật thẳng nếp. Marty nhìn quanh phòng và thấy tất cả đều trong trật tự hoàn
hảo. Anh cầm lấy vỉ thuốc và thấy một mảnh giấy ở bên bàn:
 Cưng à, đồ ăn sáng ở bên bếp ấy, em ra phố mua sắm một ít đồ rồi sẽ về ngay.
Yêu anh!"
Anh bước vào bếp, khác hẳng mọi ngày, ở đấy có một bữa điểm tâm nóng sốt
và một tờ báo, con trai anh cũng đang ở đấy. Marty hỏi:
 Có chuyện gì tối hôm qua vậy, con trai?
 à, hôm qua bố về nhà lúc 3h sáng, say mèm và nói lảm nhảm. Bố còn đá gãy
một chiếc ghế trong phòng khách nữa.
Bối rối, anh hỏi tiếp:
 Nhưng sao mọi thứ lại trật tự và sạch sẽ thế này, lại còn có bữa ăn sáng dọn
cho bố nữa.
 à, mẹ lôi bố vàp phòng ngủ, và khi mẹ cố cởi bộ quàn áo dơ của bố để thay thì
bố lại bảo: "Em gái ạ, để anh yên, anh đã có vợ rồi!"
***
Điều kiện
 Nếu phải chia tài sản, chúng ta sẽ vui vẻ chia đôi mọi thứ đồ đạc trong nhà,
tuyệt đối không được tranh chấp, em đồng ý không?
 Tất nhiên!
 Nếu như anh ngoại tình, em phải giữ thái độ kiềm chế, tránh xung đột?
 Nhất định rồi!
 Nếu ly hôn, chúng ta sẽ chia tay nhau một cách êm ả, lịch sự, tuyệt đối không
được công kích, chửi bới lẫn nhau, em có đồng ý không?
 Đồng ý.
 Được rồi! Vậy mười phút nữa chúng ta cử hành hôn lễ!
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Cao thủ
Jim cầm một cái quần cũ vào bên trong một cửa hàng trên có đề tấm bảng “Mua
bán quần áo cũ”. Anh ta hỏi ông chủ cửa hàng:
 Ông trả tôi bao nhiêu cho cái quần này?
Ông chủ liếc sơ qua rồi trả lời cộc lốc:
 Hai đô la!
 Cái gì? Tôi nghĩ ít nhất nó cũng đáng giá năm đô la!
 Không  ông chủ cửa hàng kiên quyết  nó chỉ đáng hai đô la, không hơn một
xu.
 Ông chắc chứ?
 Chắc chắn như thế!
 Được rồi, tiền của ông đây!  Jim vừa nói vừa rút hai đô la đưa cho ông chủ 
Cái quần này treo ngoài cửa tiệm của ông, nó có gắn bảng giá là 6,5 đô la,
nhưng tôi nghĩ như thế là mắc quá nên tôi muốn biết chắc giá thật của nó là bao
nhiêu!
Thay đổi nhỏ
Trong lúc làm rào cản một quả trực tiếp, John bị quả bóng trúng ngay vào chỗ
hiểm. Đau quá, John ngã lăn ra bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, John thấy mình nằm trong
một bệnh viện. Nén đau, John liền hỏi bác sĩ đang đứng gần đó:
 Bác sĩ! Vết thương không quá nặng chứ? Tôi có thể tiếp tục chơi bóng chứ?
 Được! Nhưng chắc sẽ có một vài thay đổi nhỏ!  Bác sĩ nói.
 Hay quá! Nhưng có thay đổi gì vậy?
 Anh... sẽ không được tiếp tục chơi cho đội bóng đá nam mà phải chuyển sang
bóng đá nữ!
Vỡ mộng
 Em nói với anh là khi chưa có chồng, em thường phụ má chuyện cơm nước
lắm phải không?
 Dạ, đúng vậy! Mà có gì không anh?
 Nếu vậy thì chuyện bếp núc em phải khá lắm, chứ đâu có nấu nướng ẹ như
vầy!
 A, đúng rồi! Em có phụ má thật, nhưng chỉ phụ lặt rau, rửa cá. Còn nấu nướng
là một tay má lo hết, không dám cho em mó tay vào.
Mừng hụt
Một cậu bé đi học về và khoe với bố:
 Con đã nói về bố trong bài tập làm văn của con đấy, bố ạ...
 Ồ, thế hả? Đề tài của bài văn đó như thế nào?
 À, thầy bắt chúng con tả lại người anh hùng của mình, thần tượng trong cuộc
sống của mình ấy mà...
 Tốt, bố rất tự hào về con, thế con đã viết gì?
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 Con nói rằng bố rất khỏe mạnh, đẹp trai, thông minh, lịch sự... Con thực sự rất
hãnh diện về bố!
 Bố hoàn toàn không biết là con đánh giá bố cao như thế...
 Không đâu ạ, chỉ là vì con không viết được tên của diễn viên điện ảnh Mỹ
Arnold Schaerwzeniger, à không phải... Schiaerzeggaer... hay là
Schaerwzeniger gì đó...
Ngây thơ
Một người đàn ông đến đồn cảnh sát trình báo về việc mất xe ôtô. Cảnh sát hỏi:
 Ngài mất xe ở đâu?
 Ở quảng trường, sáng nay.
 Ngài cho biết mác và màu xe?
 Mercedes màu đen.
 Có kính chiếu hậu không?
 Dạ không có.
 Thế ngài có đèn xin đường phía sau chứ?
 Dạ, cũng không.
 Ngài cho xem giấy tờ và bằng lái.
 Dạ, chưa có. Khai kỹ thế này hẳn các ngài sẽ tìm thấy xe của tôi chứ?
 Chưa chắc! Không kính chiếu hậu, không đèn, không bằng, tổng cộng 5.000$,
xin ngài nộp phạt cho.
Tưởng bở
Jack bị đắm tàu và anh đã cố hết sức để cứu được một cô gái rất đẹp đi cùng con
tàu với mình. Vì cô gái bất tỉnh nên Jack đã nhiệt tình hô hấp nhân tạo cho
nàng. Hai người dạt vào một hoang đảo trong niềm vui sướng tột độ của Jack.
Anh chàng mường tượng ra cuộc sống thần tiên của hai người sắp tới.
Cô gái: Cám ơn anh đã cứu tôi! Đây là đâu?
Jack: Đây là một hoang đảo! Thượng đế đã ban em cho anh.
Cô gái: Ôi trời, hoàn toàn không thể được đâu!
Jack: Tại sao chứ?!
Cô gái: Vì... tôi đang trên đường đi chữa bệnh mà.
Jack: Bệnh gì?
Cô gái: Sars!
Cùng chung ý nghĩ
Sau khi về hưu, cặp vợ chồng già suốt ngày quấn quýt bên nhau, hàn huyên tâm
sự đủ thứ chuyện. Một hôm, người chồng hỏi, nếu ông chết trước thì người vợ
sẽ làm gì.
Bà vợ đáp:
 Thì em sẽ tìm thuê chung một ngôi nhà với vài quả phụ hoặc phụ nữ độc thân
khác ít tuổi hơn em cho khuây khoả nỗi buồn. Vì em khá trẻ so với tuổi, nên
những phụ nữ đó phải ít tuổi hơn em thì mới hợp.
Rồi bà hỏi lại:
 Nhỡ em chết trước anh thì sao?
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 Anh cũng sẽ làm như thế!
Máy cũng nhầm
Hai vợ chồng cùng nhau vào siêu thị. Đến gian hàng có đặt một cái cân đo điện
tử hiện đại, họ thích thú thay phiên nhau cân thử.
Khi ông chồng bước lên cân thì chiếc cân lên tiếng: "Bạn quá gầy, cần phải bồi
dưỡng thêm". Đến lượt bà vợ bước lên cân thì chiếc cân không lên tiếng gì cả.
Đợi một lát cũng chẳng thấy gì, bà ta bực mình quá bèn bước xuống.
Lúc này cái cân mới phát ra tiếng: "Xin các bạn vui lòng lên từng người một,
đừng chen lấn".
Cách giải thích tốt nhất
Nửa đêm, có tiếng đập cửa thình thình. Vị linh mục ra mở cửa nhà thờ và thấy
một thanh niên trẻ tuổi đứng đó, ướt mèm và run rẩy vì lạnh.
 Thưa Đức Cha!  Chàng trai trẻ lên tiếng.  Con muốn lấy vợ. Xin Cha hãy làm
hôn ước cho chúng con.
 Được thôi!  Linh mục nhận lời, dù hơi ngỡ ngàng vì lời đề nghị khác thường,
giữa đêm hôm khuya khoắt.  Con bao nhiêu tuổi rồi?
 Con 22 tuổi, thưa Cha!
 Còn tuổi của cô dâu?  Linh mục hỏi tiếp.
 Cô ấy 15 tuổi.
 15? Như vậy là quá trẻ! Cho phép các con cưới nhau thì ta sẽ phạm luật...
 Vâng. Con biết!  Chàng trai nói.  Cha vui lòng giải thích điều đó với người
đàn ông đang cầm khẩu súng cưa nòng đứng cạnh cô ấy có được không?
Thú thật
Từ trong phòng đăng ký kết hôn bước ra, chàng trai nói với cô gái:
 Sau khi đã đăng ký kết hôn, anh muốn thú thật với em một số điều...
 Không sao anh cứ nói!  Cô gái dịu dàng.
 Chiếc Mercedes anh chở em đi hôm trước là xe mượn.
 Không sao, không sao!  Cô gái vẫn dịu dàng.
 Ngôi biệt thự, nơi anh tiếp gia đình em, vốn dĩ là ngôi biệt thự anh thuê.
 Không sao, có điều em cũng muốn nói với anh về người chị ruột của em...
 Em cứ nói, em yêu! Cho dù chị của em quả tình vừa sấu, vừa dữ dằn, cũng
chẳng sao!
 Em chỉ muốn nói người đăng ký kết hôn với anh hôm nay là chị em, chứ
không phải là em!  Cô gái vẫn dịu dàng.
Cái răng cái tóc
 Ông cảnh sát ơi, cách đây mấy phút có một tên cướp giật mất cái đồng hồ của
tôi tại ngã tư này.
 Thế 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!
o0o
Một huấn luyện viên bóng đá nói với thủ môn mà ông sắp ký hợp đồng:
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 Trước hết cho tôi xem răng của anh?
 Răng của tôi? ...Nhưng tại sao?
 Vì đội của chúng ta do một nhà sản xuất răng giả "bao". Và ông ta yêu cầu các
cầu thủ phải khuếch trương cho các sản phẩm của mình bằng cách phải cười
trong mọi hoàn cảnh, nhất là khi có truyền hình.

Cao thủ
Jim cầm một cái quần cũ vào bên trong một cửa hàng trên có đề tấm bảng “Mua
bán quần áo cũ”. Anh ta hỏi ông chủ cửa hàng:
 Ông trả tôi bao nhiêu cho cái quần này?
Ông chủ liếc sơ qua rồi trả lời cộc lốc:
 Hai đô la!
 Cái gì? Tôi nghĩ ít nhất nó cũng đáng giá năm đô la!
 Không  ông chủ cửa hàng kiên quyết  nó chỉ đáng hai đô la, không hơn một
xu.
 Ông chắc chứ?
 Chắc chắn như thế!
 Được rồi, tiền của ông đây!  Jim vừa nói vừa rút hai đô la đưa cho ông chủ 
Cái quần này treo ngoài cửa tiệm của ông, nó có gắn bảng giá là 6,5 đô la,
nhưng tôi nghĩ như thế là mắc quá nên tôi muốn biết chắc giá thật của nó là bao
nhiêu!
Thay đổi nhỏ
Trong lúc làm rào cản một quả trực tiếp, John bị quả bóng trúng ngay vào chỗ
hiểm. Đau quá, John ngã lăn ra bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, John thấy mình nằm trong
một bệnh viện. Nén đau, John liền hỏi bác sĩ đang đứng gần đó:
 Bác sĩ! Vết thương không quá nặng chứ? Tôi có thể tiếp tục chơi bóng chứ?
 Được! Nhưng chắc sẽ có một vài thay đổi nhỏ!  Bác sĩ nói.
 Hay quá! Nhưng có thay đổi gì vậy?
 Anh... sẽ không được tiếp tục chơi cho đội bóng đá nam mà phải chuyển sang
bóng đá nữ!
Vỡ mộng
 Em nói với anh là khi chưa có chồng, em thường phụ má chuyện cơm nước
lắm phải không?
 Dạ, đúng vậy! Mà có gì không anh?
 Nếu vậy thì chuyện bếp núc em phải khá lắm, chứ đâu có nấu nướng ẹ như
vầy!
 A, đúng rồi! Em có phụ má thật, nhưng chỉ phụ lặt rau, rửa cá. Còn nấu nướng
là một tay má lo hết, không dám cho em mó tay vào.
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Mừng hụt
Một cậu bé đi học về và khoe với bố:
 Con đã nói về bố trong bài tập làm văn của con đấy, bố ạ...
 Ồ, thế hả? Đề tài của bài văn đó như thế nào?
 À, thầy bắt chúng con tả lại người anh hùng của mình, thần tượng trong cuộc
sống của mình ấy mà...
 Tốt, bố rất tự hào về con, thế con đã viết gì?
 Con nói rằng bố rất khỏe mạnh, đẹp trai, thông minh, lịch sự... Con thực sự rất
hãnh diện về bố!
 Bố hoàn toàn không biết là con đánh giá bố cao như thế...
 Không đâu ạ, chỉ là vì con không viết được tên của diễn viên điện ảnh Mỹ
Arnold Schaerwzeniger, à không phải... Schiaerzeggaer... hay là
Schaerwzeniger gì đó...
Ngây thơ
Một người đàn ông đến đồn cảnh sát trình báo về việc mất xe ôtô. Cảnh sát hỏi:
 Ngài mất xe ở đâu?
 Ở quảng trường, sáng nay.
 Ngài cho biết mác và màu xe?
 Mercedes màu đen.
 Có kính chiếu hậu không?
 Dạ không có.
 Thế ngài có đèn xin đường phía sau chứ?
 Dạ, cũng không.
 Ngài cho xem giấy tờ và bằng lái.
 Dạ, chưa có. Khai kỹ thế này hẳn các ngài sẽ tìm thấy xe của tôi chứ?
 Chưa chắc! Không kính chiếu hậu, không đèn, không bằng, tổng cộng 5.000$,
xin ngài nộp phạt cho.
Tưởng bở
Jack bị đắm tàu và anh đã cố hết sức để cứu được một cô gái rất đẹp đi cùng con
tàu với mình. Vì cô gái bất tỉnh nên Jack đã nhiệt tình hô hấp nhân tạo cho
nàng. Hai người dạt vào một hoang đảo trong niềm vui sướng tột độ của Jack.
Anh chàng mường tượng ra cuộc sống thần tiên của hai người sắp tới.
Cô gái: Cám ơn anh đã cứu tôi! Đây là đâu?
Jack: Đây là một hoang đảo! Thượng đế đã ban em cho anh.
Cô gái: Ôi trời, hoàn toàn không thể được đâu!
Jack: Tại sao chứ?!
Cô gái: Vì... tôi đang trên đường đi chữa bệnh mà.
Jack: Bệnh gì?
Cô gái: Sars!
Cùng chung ý nghĩ

Chuyện Vui MTC gởi ra trong năm 2004

55

Sau khi về hưu, cặp vợ chồng già suốt ngày quấn quýt bên nhau, hàn huyên tâm
sự đủ thứ chuyện. Một hôm, người chồng hỏi, nếu ông chết trước thì người vợ
sẽ làm gì.
Bà vợ đáp:
 Thì em sẽ tìm thuê chung một ngôi nhà với vài quả phụ hoặc phụ nữ độc thân
khác ít tuổi hơn em cho khuây khoả nỗi buồn. Vì em khá trẻ so với tuổi, nên
những phụ nữ đó phải ít tuổi hơn em thì mới hợp.
Rồi bà hỏi lại:
 Nhỡ em chết trước anh thì sao?
 Anh cũng sẽ làm như thế!
Máy cũng nhầm
Hai vợ chồng cùng nhau vào siêu thị. Đến gian hàng có đặt một cái cân đo điện
tử hiện đại, họ thích thú thay phiên nhau cân thử.
Khi ông chồng bước lên cân thì chiếc cân lên tiếng: "Bạn quá gầy, cần phải bồi
dưỡng thêm". Đến lượt bà vợ bước lên cân thì chiếc cân không lên tiếng gì cả.
Đợi một lát cũng chẳng thấy gì, bà ta bực mình quá bèn bước xuống.
Lúc này cái cân mới phát ra tiếng: "Xin các bạn vui lòng lên từng người một,
đừng chen lấn".
Cách giải thích tốt nhất
Nửa đêm, có tiếng đập cửa thình thình. Vị linh mục ra mở cửa nhà thờ và thấy
một thanh niên trẻ tuổi đứng đó, ướt mèm và run rẩy vì lạnh.
 Thưa Đức Cha!  Chàng trai trẻ lên tiếng.  Con muốn lấy vợ. Xin Cha hãy làm
hôn ước cho chúng con.
 Được thôi!  Linh mục nhận lời, dù hơi ngỡ ngàng vì lời đề nghị khác thường,
giữa đêm hôm khuya khoắt.  Con bao nhiêu tuổi rồi?
 Con 22 tuổi, thưa Cha!
 Còn tuổi của cô dâu?  Linh mục hỏi tiếp.
 Cô ấy 15 tuổi.
 15? Như vậy là quá trẻ! Cho phép các con cưới nhau thì ta sẽ phạm luật...
 Vâng. Con biết!  Chàng trai nói.  Cha vui lòng giải thích điều đó với người
đàn ông đang cầm khẩu súng cưa nòng đứng cạnh cô ấy có được không?
Thú thật
Từ trong phòng đăng ký kết hôn bước ra, chàng trai nói với cô gái:
 Sau khi đã đăng ký kết hôn, anh muốn thú thật với em một số điều...
 Không sao anh cứ nói!  Cô gái dịu dàng.
 Chiếc Mercedes anh chở em đi hôm trước là xe mượn.
 Không sao, không sao!  Cô gái vẫn dịu dàng.
 Ngôi biệt thự, nơi anh tiếp gia đình em, vốn dĩ là ngôi biệt thự anh thuê.
 Không sao, có điều em cũng muốn nói với anh về người chị ruột của em...
 Em cứ nói, em yêu! Cho dù chị của em quả tình vừa sấu, vừa dữ dằn, cũng
chẳng sao!
 Em chỉ muốn nói người đăng ký kết hôn với anh hôm nay là chị em, chứ
không phải là em!  Cô gái vẫn dịu dàng.
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Cái răng cái tóc
 Ông cảnh sát ơi, cách đây mấy phút có một tên cướp giật mất cái đồng hồ của
tôi tại ngã tư này.
 Thế 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!
o0o
Một huấn luyện viên bóng đá nói với thủ môn mà ông sắp ký hợp đồng:
 Trước hết cho tôi xem răng của anh?
 Răng của tôi? ...Nhưng tại sao?
 Vì đội của chúng ta do một nhà sản xuất răng giả "bao". Và ông ta yêu cầu các
cầu thủ phải khuếch trương cho các sản phẩm của mình bằng cách phải cười
trong mọi hoàn cảnh, nhất là khi có truyền hình.

Bạn thấy một cô gái tuyệt đẹp ở bữa tiệc. Bạn tới bên cô ta và nói “Tôi cực kỳ
sành chuyện ấy”. Đó gọi là Tiếp thị trực tiếp (Direct Marketing).
Bạn đang ở bữa tiệc với một nhóm bạn và thấy một cô gái tuyệt đẹp. Một người
bạn của bạn tới chỗ cô ta và chỉ vào bạn nói, “Anh chàng này sành chuyện ấy
lắm”. Đó là quảng cáo.
Bạn thấy một cô gái tuyệt đẹp ở buổi tiệc. Bạn tới chỗ cô ta và xin số điện thoại.
Ngày hôm sau bạn gọi điện và nói “Xin chào, anh thành thạo chuyện ấy lắm.”
Đó là tiếp thị qua điện thoại (Telemarketing).
Bạn đang ở bữa tiệc và thấy một cô gái tuyệt đẹp. Bạn đứng dậy, sửa lại cà vạt;
bạn tới chỗ cô ta và mời cô ta uống. Bạn mở cửa cho cô ta, nhặt túi xách của cô
ta khi cô đánh rơi nó, ngỏ ý chở cô ta về nhà, và nói “à còn cái này, tôi sành
chuyện ấy lắm.” Đó là PR (Public Relations).
Bạn đang ở bữa tiệc và bạn thấy một cô gái tuyệt đẹp. Cô ta bước tới bên bạn và
nói “Em nghe nói anh sành chuyện ấy lắm.” Đó là sự nhận diện nhãn hiệu
(Brand Recognition).

Một đôi vợ chồng cưới nhau đã hơn 50 năm đang ngồi trên ghế sofa.
Bà vợ nói, “Anh thân yêu, anh có nhớ anh đã từng ngồi gần em như thế nào
không?”
Ông chồng dịch lại gần và ngồi cạnh bà. “Anh yêu”, bà vợ tiếp tục, “anh có nhớ
là anh đã ômg em chặt như thế nào không?”
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Ông chồng dịch lại gần hơn và ôm chặt bà vợ. “Và, anh có nhớ là anh đã ôm em
và hôn em, rồi cắn vào tai em không?”. Nghe thấy thée, ông chồng đứng dậy và
đi ra khỏi phòng.
“Anh đi đâu vậy?” bà vợ hỏi. “à” ông chồng đáp, “anh phải đi lấy răng giả cái
đã”.

Tôi bắt đầu cho rằng tay luật sư của tôi đã quá chú trọng đến tiền bạc.
Tôi đọc thấy cái này trong hoá đơn gần đây nhất của hắn, "Phí tổn cho việc thức
dậy giữa nửa đêm và suy nghĩ về vụ của ông: 250$".

Hai nhóm bạn thuê một chiếc xe buýt 2 tầng để đi nghỉ cuối tuần tại Atlantic
City. Một nhóm là các cô tóc đen và nhóm kia là các cô tóc vàng hoe.
Khi lên xe, các cô tóc vàng hoe lên tầng trên còn các cô tóc đen ở tầng dưới.
Các cô tóc đen có một quả bóng nên họ vui đùa với nhau rất vui, đến một lúc họ
nhận thấy không có tiếng động nào từ tầng 2 cả. Một cô quyết định đi lên kiểm
tra.
Khi lên tàng trên, cô thấy tất cả các cô tóc vàng hoe đang chết cứng vì sợ, bám
chặt vào hàng ghế phía trước.
“Whoa, cái gì đang xảy ra vậy? Chúng tôi đang chơi cực kỳ vui ở tầng dưới!”
Một cô tóc vàng đáp lại qua hàm răng run lập cập:
“Vâng, nhưng các bạn có người tài xế!”

Hiệu nghiệm
Chồng bảo vợ:
 Em đã nói với thằng con trai cưng của em là nó sẽ mất quyền thừa kế nếu nó
còn tiếp tục giao du với cô gài đó chưả
 Chưa! Nhưng em nói y hệt vậy với cô gái đó và cô ta đã bỏ nó rồi!

Xứng đáng
Ông chồng vừa đi làm về cô vợ khoe:
 Hôm nay có một người ăn xin gõ cửa nhà mình, em cho ông ta ăn và cho ông
ta 1 đô la
 Ông ta ăn gì vậỷ
 Ăn súp
 Ăn có hết không?
 Có, ăn hết một dĩa đầy anh ạ
 Thế thì ông ta kiếm được một đô la là... xứng đáng

Trong một phòng hộ sinh, cô y tá vừa đưa ra một hài nhi rất xinh. Cô đem lại
trước mặt sản phụ:
 Cô xem nè, bé trai thật kháu khỉnh quá. Chắc bé giống chồng cô lắm phải
không?
 Không, nó giống ba nó.
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Vợ than phiền một ông chồng suốt ngày chỉ mê túc cầu:
 Anh chỉ mê xem tranh giải bóng tròn, hết trận lớn đến trận nhỏ, chẳng bao giờ
nghĩ đến em.
Chồng chống chế:
 Em cứ nói thế.
Vợ:
 Nếu anh yêu em và nghĩ đến em thật, bây giờ anh nói cho em biết chúng ta
cưới nhau ngày nào đỉ
Chồng:
 Ba ngày sau đội Pháp thắng đội Ý ở Tây Đức trong giải túc cầu quốc tế năm
1963.

Ông chồng già bị bệnh tê thấp. Một hôm, hai vợ chồng đi dự tiệc ở nhà một
người bạn. Giữa bữa tiệc, bà vợ nghe ông chồng lẩm bẩm:
 Y như rằng, chân lại bị tê rồị
Thấy vợ nhìn ông có vẻ kinh ngạc, ông chồng giải thích:
 Anh phải xoa đùi, nắn chân mãi mới đỡ tê đấỵ
Bà vợ nghe vậy, tức mình bảo:
 Sao chân ông, ông không nắn bóp mà lại đi nắn bóp chân tôỉ

Trong một phòng ăn tại một khách sạn, một nhà tu đưa tay cầm một đĩa đồ ăn,
nhưng chiếc đĩa nóng quá, ông ta liền kêu lên một tiếng thô lỗ không thích hợp
với một vị tu sĩ. Một ký giả ngồi gần đó vốn là một nhà văn trào lộng, liền lấy
bút ra ghị
Vị tu sĩ quay sang hỏi:
 Ông viết gì đó?
 Tôi muốn ghi lại lời nguyện cầu của ngài khi bị phỏng...

Trong một mục quảng cáo của 1 tờ báo nọ có câu: "Nếu bạn không dám ra khỏi
nhà ban đêm vì có một cơ thể nhỏ bé, hay thiếu sự gan da.... hãy đến với chúng
tôi hay gọi điện thoại về phòng thể dục ở số..."
Đêm hôm đó, cô giữ điện thoại nghe có người kêu lại hỏi:
 Còn tôi, không dám "trở về nhà" ban đêm thì sao, xin cho ý kiến?

Một người tài xế lái xe gặp ngày ông chủ vui, ông chủ nói:
 Tôi đố anh, con trai của ba má tôi mà không phải anh em tôi thì là aỉ
Bác tài suy nghĩ một lúc rồi nói:
 Khó quá, em chịụ
Ông chủ vui vẻ nói:
 Là tôi chứ còn ai nữa!
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Bác tài hí hững đố vợ khi về đến nhà:
 Tôi đố bà nhé! Con trai của ba má tôi mà không phải anh em tôi thì là aỉ
Bà vợ trả lời:
 Là ông chứ ai nữạ
 Trật, là ông chủ.
Vợ:  !!!
Một tân binh lần đầu đi canh gác doanh trại. Trước đó, thượng sĩ chỉ huy đã dặn
dò tất cả những gì cần thiết. Anh ta vừa đứng canh vừa lẩm nhẩm lại cho thuộc.
Đột nhiên, có người tiến đến.
 Mật khẩu?
 Chim én.
 Vào đi.
Ai đó lại đang đến.
 Mật khẩu?
 Chim ưng.
 Đồ dở hơi! Không phải là "chim ưng", mà là "chim én"! Vào đi! khỉ thật.

Trong quân đội. Trung sĩ:
 Khi các đồng chí ngủ, kẻ thù đâu có chợp mắt! Từ đó ta có thể rút ra điều gì?
Một tân binh dõng dạc cất tiếng
 Chúng ta nên ngủ nhiều hơn nữa!! Để dày vò quân thù bằng sự mất ngủ!!! .

Ý nghĩa của giấc mơ
Sáng thức giấc, vợ nói với chồng: "Em vừa mới nằm mơ là anh mua tặng em
một cái vòng cổ bằng ngọc trai nhân dịp sinh nhật em. Anh nghĩ rằng như thế là
nó có nghĩa gì?"
 Chồng đáp.
 Đến sinh nhật em em sẽ biết.
Vào ngày sinh nhật của vợ, người chồng về nhà với một cái hộp nhỏ và đưa nó
cho cô ta.
Rất vui sướng, cô mở nó ra, và chỉ tìm thấy một quyển sách nhỏ với tựa đề: “Ý
nghĩa của những giấc mơ”

Ai mắc bệnh điên?
Sau khi nghe ông chồng kể một loạt các triệu chứng bệnh điên của bà vợ, bác sĩ
thần kinh kê ra một đơn thuốc dài và dặn dò:
 Hãy đưa đơn thuốc này cho vợ ông, bà ấy sẽ giúp ông thực hiện nó.
Ông chồng gầm lên.
 Vợ tôi sẽ không chịu đâu! Tôi sẽ tự tay mua thuốc và nhét chúng vào miệng bà
ta!
 Hãy bình tĩnh, ông nên tránh bất kỳ động thái nào có thể dẫn đến stress...
 Về chuyện ấy, ông nên khuyên vợ tôi thì hơn!
 khách lại xẵng giọng ngắt lời.
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 Tôi dặn ông đấy, vì đó là đơn thuốc dành cho ông

Mày có người yêu chưa ?
Rồi !
Có xinh không ?
Tùy từng đứa.

Dại
AD:Này ,ông biết không.Hôm qua tôi đang tâp đàn ,thế mà gã hàng xóm ném
vỡ cả cửa sổ.
MR:Thế thì gã ấy dại rồi.Bây giờ còn nghe rõ hơn. Đại Biểu

Hai mày râu đi xem nhạc
MR1:Mày ngồi ghế nào ?
MR2:"Đại biểu"
MR1:Sướng nha !
MR2:Không ,tao ngồi "đại" ,ai "biểu" thì đi
MR1: ?!! Tôi là ai ?

Một cặp vợ chồng trẻ vừa nhận được nhiều quà cười quý giá xây tổ ấm ở vùng
ngoại ô
Một sáng nọ ,họ nhận được qua đường bưu điện hai vé mời xem một buổi trình
diễn nổi tiếng trong thành phố, kèm theo một dòng chữ duy nhất :"đoán xem ai
gửi"
Cặp vợ chồng rất thú vị trong việc cố xác định cho ra người gửi tặng nhưng
không tài nào đoán ra.Họ đến nhà hát đúng theo vé mời và tận hưởng một tối
vui.Về đến nhà lúc trời khuya ,hai người còn đang suy đoán tung tích người mời
thì họ khám phá ra nhà mình đã bị vét sạch mọi thứ.Trên chiếc bàn là một mảnh
giấy có nét chữ quen thuộc :"Bây giờ thì quý vị biết rồi !"

Đấu Pháp
Này các bạn ,giải bóng đá sắp tới chúng ta cần phải gọi Heo vào đội hình mới
có cơ hội chiến thắng
Khỉ hỏi gặng lại Sóc
Cậu có điên không thế ? Cái thằng Heo vừa chậm chạp ,lề mề lại vừa ngốc
nghếch ấy má biết đá bóng cái gì
Nhưng bố nó là trọng tài cơ mà ! Mất con

Hai con Kăngguru nói chuyện:
Ủa ! Con cậu đâu rồi ?
Ôi, tớ vừa bị móc túi !

Một cuộc điều tra
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Ở Mỹ người ta tiến hành một cuộc thống kê :lý do nào khiến người đàn ông đã
có vợ đang đêm ,thức dậy ,bước ra khỏi giường ?
Thứ nhất :năm phần trăm để đi toalet.
THứ hai :Mười phần trăm để đi làm ca ba.
Thứ ba :Tám mươi lăm phần trăm để mặc quần áo về nhà. Hy Vọng

Thưa bác sĩ,tôi vẫn phải kiêng thuốc lá và rượu bia à ?
Thì tôi chẳng dặn ông tuần trước rồi còn gì ?
Vâng,nhưng tôi tưởng thời gian qua y học đã có kết quả nghiên cứu mới ...

Tội nghiệp quá,chồng chị bị mất tích à ?
Tiếc thật,tôi định bỏ nhà đi trước hắn đấy !

Thấy một cô gái xinh đẹp đi trên phố,anh thanh niên chạy theo hỏi :
Xin lỗi,tôi không phải người ở đây,xin cô vui lòng chỉ giúp nhà cô ở đâu !

Một chiếc tàu sắp chìm ngoài khơi.Người hành khách hốt hoảng hỏi thuyền
trưởng :
Mảnh đất liền gần nhất cách chúng ta bao xa ?
Khoảng hai cây số,đầy cát !
Ồ,tưởng gì ! Niếu chỉ hai cây số thì tôi bơi khỏe.Thế nó ở hướng nào ?
Ở dưới chân anh ! Phũ Phàng

MR (mày râu) leo dừa cạnh bờ ao
MR : Á á ... chắc tui té quá ...
Ad : Ông té thì té nhưng phải nhớ quăng dừa lên bờ cho tui nghen

VIP
Ad : Mai mốt đám cưới tui ông nhớ đến dự nghen
MR : Đến chớ,tui hổng đến thì ai đeo nhẫn cưới cho bà ?

Tội Gì ?
Hai AD (áo dài) cãi nhau
AD1:Cậu là một kẻ ngu dốt
AD2:Cậu có biết như thế là đã phạm vào hai điều rất tồi tệ không ?
AD1:Gì cơ ? Sao lại hai điều ?
AD2:Một là xúc phạm danh dự người khác,hai là ... tiết lộ bí mật riêng tư. Báo
chí

Hai người bạn nói chuyện với nhau
A:Này,tớ không hiểu bức tượng trong công viên này có tên là gì ấy nhỉ ?
B:Tớ cũng chịu.NHưng niếu cậu muốn biết tên bức tượng là gì thì cậu cứ đập
cho vỡ mũi nó đi
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A:Sao lại phải làm thế ?
B:Làm thế thì ngày mai đọc báo cậu sẽ biết ngay tên bức tượng ấy

Nỗi khổ của trộm
Quan tòa hỏi tên trộm
Quan tòa:
Tôi không hiểu tại sao trong nhà có bao nhiêu đồ vật quý như vậy thì anh lại
không lấy mà lại ăn cắp món đồ chẳng có giá trị gì
Bị cáo:
Thưa quan tòa.Xin quý tòa đừng hỏi câu hỏi đó nữa.Ở nhà, tôi đã bị vợ mình
làm cho điên đầu lên vì câu hỏi đó rồi ạ

Trên thiên đình, người gác cổng thiên đình bỗng thấy 1 nhóm người đang đi về
phía cổng trời,ông bèn tới hỏi:
Các ông là ai?
 Chúng tôi là những tên cướp khét tiếng ở trần gian mong gặp thượng đế.
Được rồi các ông đợi chút, tui vào bẩm ngọc hoàng.
Mot lát sau, ông ta vào nói với ngọc hoàng:
Mất rồi!
Ngươi muốn nói là họ ko dám gặp mặt ta vì ko đủ tư cách ư?
Không.Họ đã khiêng mất cái cổng vàng nhà trời đi rồi!

Đàn ông bao giờ cũng cứng cỏi hơn phụ nữ!  một cô nàng quả quyết với bạn 
đã bao giờ cậu nhìn thấy chồng cậu khóc chưa?
 Thấy hoài! Lần nào đưa tiền cho tớ mà mắt "lão" chẳng rưng rưng.

Thấy cơ thể mình đột nhiên có nhiều thay đổi, một phụ nữ đi khám bệnh và
được bác sĩ cho biết, chị đã có thai. Chị ta giận dữ mắng cho bác sĩ một trận và
một mực cho rằng điều đó không thể xảy ra vì chồng mình đã đi công tác nước
ngoài hơn 1 năm.
Một tuần lễ sau, bệnh nhân đó lại đến phòng mạch và nhỏ nhẹ:
 Thưa bác sĩ, lần trước tôi quên khuấy mất là cách đây 2 tháng chồng tôi có về
phép!
Ông bác sĩ tủm tỉm cười:
 Nghe có vẻ khá hơn rồi đấy, nhưng cô cần nhớ kỹ lại một chút nữa, vì cái thai
đã sang tháng thứ tư rồi.
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Một binh sĩ trẻ tuổi nhận đợc bức th nhà nhng khi mở th ra thì bên trong chỉ
vỏn vẹn có trang giấy trắng.
"Chuyện gì lạ thế nhỉ?" Bạn anh ta thắc mắc.
Anh lính giải thích: "Trớc khi nhập ngũ, tôi cãi nhau với vợ một trận thật to. Từ
đó về sau, chúng tôi không nói chuyện với nhau nữa".

Cô giáo hỏi học sinh:
 Ai viết "Hịch tướng sĩ" ?
 Dạ, em không biết, nhưng không phải em đâu ạ !
Cô giáo rất bực, liền đến tìm mẹ của cậu học trò.
 Tôi hỏi " Ai viết 'Hịch tướng sĩ' " , thế mà cháu lại trả lời không phải nó viết .
 Chắc chắn là cháu nó không viết đâu, cô đừng có nghi oan cho nó.
Cô giáo không thể hiểu nổi, liền tìm người cha, phàn nàn về cậu bé và người
mẹ. Người cha nghe xong giật mình nói.
 Chết ! Bậy thật ! Nếu cháu nó có lỡ viết "Hịch tướng sĩ" thì xin cô bỏ quá cho
, vợ tôi cũng hay bênh con lắm.
Cô giáo hết chịu nổi, liền đi báo cáo với hiệu trưởng. Hiệu trưởng tức giận.
 Bỏ qua thế nào được ! Bố với chả mẹ, con hư là phải. Nếu nó viết "Hịch tướng
sĩ" thì cứ phải phạt cho thật nặng vào để làm gương.

Sau khi đào xuống ở độ sâu 100m, những nhà khoa học Nga đã tìm thấy dấu vết
của những sợi dây đồng cách đây 1000 năm. Và họ kết luận rằng tổ tiên của họ
đã dùng điện thoại từ cách đây 1000 năm.
Không chịu thua, một tuần sau đó, các nhà khoa học Mỹ đào xuống 200m, và
trên các trang báo liền chay tít:"Các nhà khoa học Mỹ đã tìm thấy dấu vết của
dây cáp quang cách đây 2000 năm, chứng tỏ rằng ở thời kì đó tổ tiên của chúng
ta đã sử dụng công nghệ tiên tiến hơn và sớm hơn người Nga 1000 năm.
Một tuần sau đó, báo chí Việt Nam liền đưa tin:" Sau khi đào xuống 500m đất,
các nhà khoa học Việt Nam không tìm thấy gì cả. Điều này chứng tỏ cách đây
5000 năm, tổ tiên của chúng ta đã có điện thoại đi động"
Mục s: "Thợng đế vạn năng sáng tạo ra mỗi vật đều hoàn mĩ ..."
Ngời gù: "Thế còn con thì sao?"
Mục s: "Con là ngời hoàn mĩ nhất trong những ngời gù!"

Cũng nên lấy chồng sớm vì:
1. Chồng giúp ta phân biệt phải trái (chồng luôn đúng)
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2. Chồng giúp ta biết được tác hại của thuốc lá ( từ khói thuốc của chồng hút )
3. Chồng cũng giúp ta biết được tác hại của rượu bia (say xỉn, đập phá)
4. Chồng là người giúp đỡ ta rất nhiều để ta có thể được oai như ông trời.
5. Chồng là một nghệ sĩ đại tài (đóng kịch thật hay)
6. Chồng giúp ta trở thành một người đảm đang (tất cả việc nhà đều nhường cho
ta)
7. Chồng là người sáng tạo (có rất nhiều lý do để nhậu nhẹt hoặc về nhà trễ)
8. Chồng là người giúp ta có đôi mắt tinh tường (cưới chồng là sáng mắt ra)
9. Có chồng là có nhà (đây là nhà tôi, anh ấy...)
10. Có chồng hay không thì vẫn được tự do (chồng đi làm và đi nhậu suốt
ngày), lại có thêm một khoản đóng góp từ tiền lương của chồng nữa, sướng nhỉ
!

Thanh niên nên lấy vợ sớm vì những lợi ích sau đây:
1. Vợ dạy cho ta tính kiên nhẫn, chờ đợi không biết mệt (để vợ sửa soạn đi lễ, đi
chùa, hay đi sắm đồ )
2. Vợ cho ta sức khỏe (cấm không cho hút thuốc lá, uống rượu, uống bia, đi
chơi khuya với bạn bè)
3. Vợ dạy cho ta sự tế nhị (không chê bai dù cơm khét, canh mặn)
4. Vợ dạy cho ta sự rộng lượng (kiếm được bao nhiêu tiền tặng vợ hết)
5. Vợ giúp ta trở thành người cha gương mẫu (thay tã, tắm rửa cho con, ru con
ngủ, cho con bú, dạy con học,...)
6. Vợ dạy cho ta biết giá trị của hai chữ tự do (nay mình không còn nữa)
7. Vợ dạy cho ta biết phấn đấu với nghịch cảnh (sống với me vợ)
8. Vợ giúp ta có một trí nhớ tốt (ngày sinh nhật của vợ, ngày 83, ngày cưới)
9. Vợ giúp ta có một địa vị cao trong gia đình (đứng thứ 2, chỉ sau vợ)
10. Vợ giúp ta nâng cao nhận thức (biết được giá trị của cuộc sống độc thân,
biết được sự khác nhau giữa tình yêu và hôn nhân)

A: "Xem ra dạo này anh có vẻ vui đấy!"
B: "Không vui sao đợc, tôi đã mua đợc cái máy giặt rồi"
A: "Chà, thế là anh giải phóng đợc khâu việc nhà"
B: "Không phải, tôi giải phóng đợc áp lực tinh thần thì có. Bây giờ mà quần áo
có dơ bẩn đi nữa vợ tôi cũng chỉ có thể phàn nàn cái máy thôi!"
Ba cô bạn thân tâm sự với nhau. Một cô nói:
 Tớ đã thú nhận hết với chồng mình về những người đàn ông trước đây từng ăn
nằm với tớ.
 Ôi! Cậu thật là dũng cảm khi dám nói ra điều đó!  Một cô bạn thốt lên.
Cô còn lại thì trầm trồ thán phục:
 Cậu quả là có một trí nhớ tuyệt vời!
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Một vị khách ập vào văn phòng viên quản lý khách sạn:
 Tại sao anh không đánh thức tôi dậy? Tối qua tôi đã dặn đi dặn lại rằng nhớ
kêu tôi đúng 4 giờ 30. Vì anh mà tôi đã lỡ tàu!
 Thật đáng tiếc, thưa ngài. Tôi luôn sẵn lòng đánh thức ngài dậy nhưng đêm
qua ngài đi chơi mãi tận 5 giờ sáng mới trở về phòng.

Bố mắng con:
 Con càng lớn không chịu nghe lời bố mẹ gì cả. Tối đến không ôn bài lại cứ
chạy sang chơi bên nhà cậu Vỹ. Bố sang đó chơi cờ, mười lần thì chín lần thấy
con ở đấy.
Bố vừa nói xong, cậu bé đã reo lên vẻ đắc thắng:
 A , hóa ra bố còn đi chơi nhiều hơn con một lần cơ đấy
Cô A và Cô B là hai bạn thân và lấy chồng cùng một thời gian. Sau mấy tháng
xa cách, hai cô gặp lại nhau. Cô A mời Cô B về nhà chơi Bà mẹ Cô A làm cơm
dưới bếp thấy hai cô vưà nói chuyện vưà cười rủ rượi bèn tò mò lắng nghe
Bà thấy Cô B kể:
 Chồng tao ớn lắm, vưà cho vào một cái là rút ra ngay. Chả ra làm sao!!!!!!
Cô A nói:
 Thế thì khác xa chồng của tao, anh cho vào và cứ giử nguyên như vậỵ Lâu lắm
mới rút rạ Thế mới sướng chứ.
Mẹ Cô A nghe đến đây thì đỏ mặt. Bà thấy mình phải có bổn fận dạy bảo con
cáị Bà liền lên nhà rồi bảo Cô A và Cô B:
 Này các con, chuyện phòng the là chuyện rất riêng tư, không bao giờ nên nói
với bất cứ ai dù ngươì đó là ngươì thân nhất. Sao các con lại nói hết ra vậy.
Cô A lễ fép thưa:
 Thưa mẹ, chúng con có nói chuyện phòng the đâu, chúng con đang nói chuyện
hai ông chồng lãnh lương rồi bỏ tiền lương vào ngân hàng mà!

Một hôm, A đang đi trên đường, vừa đi vừa huýt sáo rất vui vẻ thì gặp bác B, B
lấy làm lạ hỏi:
 Bác có chuyện gì mà vui thế?
 Hihi! Bây giờ tôi đang rất là vui, tôi thấy mình rất là thông minh vì tôi mới tốt
nghiệp Đại Học Logic ra đấy  A sung sướng trả lời.
 Đại học Logic là cái quái gì vậy hả bác?  B thắc mắc.
 Thế này nhé! Ví dụ tôi hỏi bác là bác có diêm không?
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 Có, thì sao?
 Tức là bác hút thuốc chứ gì?
 Đúng vậy.
 Hút thuốc tức là bác còn uống rượu nữa đúng không?
 Ừ, thì sao?
 Tức là hay đi Bar, Karaoke, Bia ôm?
 Đúng.
 Ôm rồi thì bác thấy thích ả nào đó đúng không?
 Đúng.
 Thích rồi thì có khi bác lôi ả nào đó về nhà đúng không?
 Thì đôi khi có thế!
 Lôi về rồi thì bác phải " L..ê..n" đúng không?
 Tất nhiên rồi.
 Đấy thấy chưa?Tôi biết hết về bác khi bác nói là bác có diêm. Đó là Logic.
 Thế thì cần gì phải học, tôi cũng biết  nói xong B bỏ đi, vừa đi vừa huýt sáo ra
chiều vui vẻ hơn cả A.
Đang đi thì B gặp anh bạn C giữa đường. C hỏi:
 Sao bác có chuyện gì mà vui vẻ thế?
 Tôi biết thế nào là Logic rồi, phải vui chứ!
 Thế nó là cái quái gì hả? C tò mò lắm.
 Thí dụ bác có diêm không?
Không có. C trả lời.
B liền nói ko 1 chút suy nghĩ: Vậy thì bác chưa bao giờ "lên" rồi.

Vợ chồng Onghoang_cva và Never_ending_love rảnh rỗi rủ nhau đi câu cá. Họ
ra Đầm Sen và thuê 1 chiếc xuồng bơi ra giữa lòng hồ ngồi trên xuồng câu, hôm
đấy họ may mắn tìm được chỗ có rất nhiều cá, và họ đã câu được rất nhiều cá
lớn cá bé. N_E_L muốn hôm sau lại đi nữa, nên dặn Onghoang_cva:
 Ở đây nhiều cá anh nhỉ, anh nhớ đánh dấu vùng này nhé, ngày mai mình lại ra
đúng chỗ này mà câu.
Onghoang_cva:
 Ừ, anh sẽ đánh dấu chính xác chỗ này.
Hôm sau, khi họ vừa tới Đầm Sen. N_E_L hỏi chồng:
 Anh đã đánh dấu vị trí hôm qua mình câu chưa?
Onghoang_cva tự tin:
 Rồi chứ, anh đã gạch 1 dấu chéo rõ to ngay dưới chiếu xuồng hôm qua mình
thuê đấy.
N_E_L:
 Ồ, anh thông minh thật..., ấy chết, lỡ hôm nay mình không thuê được đúng
chiếc xuồng đó thì sao?
Onghoang_cva:
 Ừ nhỉ.
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Tại một WC của khu nọ người ta thấy có một câu thơ như sau:
Thả cho đúng lỗ
Bỏ giấy vào bồ
Giật hát hai ô (H2O  nước)
Một hôm có một người nọ đi vào khu WC, khi anh ta ra khỏi đấy, trên tường
của nhà vệ sinh thấy xuất hiện thêm hai câu thơ sau:
Thả cho đúng lỗ mới cao
Thả chưa đúng lỗ ấy là còn non.
Hôm sau nữa người ta lại thấy thêm hai câu thơ nữa:
Còn non thì mặc còn non
Bố mày cứ thả làm gì được nhau.
Bẵng đi một thời gian trên bức tường của WC lại có thêm câu thơ:
Còn non thì hãy lên đồi
Luyện cho thành thục hãy về nơi đây
Rồi lại một câu thơ nữa
Rặt là một chuyện trẻ con
Có mỗi cái lỗ cũng non với già
Từ ngày đó trở đi trên tường của WC không thấy thêm câu thơ nào nữa.

Nghiên Cứu Cào Cào
Một giáo sư côn trùng học nghiên cứu tâm sinh lý của loại cào cào . Ông bắt
một con, để trên giấy và hô to :
 Cào cào, nhẩy .
Cào cào nhảy tung rồi lại rơi xuống tờ giấy . Ông bèn lấy kéo cắt hai cẳng cào
cào, để lại trên giấy và hô to :
 Cào cào, nhảy .
Lần này cào cào đứng im, không nhảy, nó nhìn láo lơ . Nhà con trùng học lấy
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giấy bút ghi một cách thận trọng : " Khi ta cắt hai căng của cào cào, nó sẽ trở
nên ... ĐIẾT !.
Sợ Điện Giật Lắm
Chú đưa thư mang đến một bức điện . Bé Phấn không dám cầm . Em lấy đũa
gắp, thận trọng mang vào nhà đưa cho bố .
 Bố ơi . Điện của bố đây này .
Bố thấy vậy, vừa ngạc nhiên vừa buồn cười hỏi :
 Sao con lại phải lấy đũa gắp thế ?
Bé Phấn:
 Bố ơi ! Con sợ điện giật lắm . Bố cũng phải cẩn thận đấy .
Lúc Ầy Con Ở Đâu
Mẹ:  Ối, cái mũ mẹ mới mua cho con, con làm rơi ở đâu mà nhầu nát bẩn thỉu
thế này ?
Con :  Dạ, bạn con lấy làm banh đá đó, mẹ .
Mẹ :  Thế lúc ấy con ở đâu mà để bạn lấy ?
Con :  Dạ, lúc ấy con đang ở ... hàng tiền đạo ạ .
Chữa Ủng Đi Mưa
Sau một trận mưa lớn, Vinh kéo lê đôi ủng của bố ra vũng nước nghịch . Dẫm
nước đã khá lâu thì một chiếc ủng bị thủng lỗ, nước thấm ướt chân .
Vinh chợt nảy ra một ý : có lẽ cần phải chích thêm một cái lỗ nữa để nước có lối
thoát ra ngoài . Lạ thay đã chích rồi mà nước lại vào trong ủng một lúc một
nhiều thêm, khiến việc đi lại càng khó khăn hơn .
Vinh tức quá lẩm bẩm :
 Nếu vậy chỉ còn cách phải chích thêm vài cái lỗ nữa thì nước mới có thể thoát
ra nhanh chóng được .
Chị Ầy Nói Sai
Ba có việc đi xa ở một tỉnh khác, đã lâu chưa về . Một buổi sáng, chị Hoàng
Anh vui vẽ khoe với mẹ .
 Mẹ ơi, tối hôm qua, con nằm mơ, ba dẫn con đi xem vườn bách thú, thích lắm
mẹ ạ .
Bé An cuống lên :
 Không phải . Chị nói dối nhé .
Mẹ ngạc nhiên hỏi :
 Vì sao con nói thế ?
Bé An liền kể :
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 Hôm qua chính con nằm mờ đi với ba xem phim cả đêm, nào có đi vườn bách
thú với chị Anh đâu mẹ .
Bố Hơn Con Một Lần
Bố mắng lý :
 Con càng lớn không chịu nghe lời bố mẹ gì cả . Tối đến không ôn bài lại cứ
chạy sang chơi bên nhà cậu Vỹ . Bố sang đó chơi cờ, mười lần thì chín lần thấy
con ở đấy .
Bố vừa nói xong, Lý đã reo lên vẻ đắc thắng :
 A hà . Hóa ra bố còn đi chơi nhiều hơn con một lần cơ đấy .
Ba Lần Bốn Là Mười Hai
Mẹ :
 Sao con luộc trứng lâu thế ?
 Mười hai phút cơ mà, mẹ ?  Con trả lời .
 Mẹ bảo con là trứng chỉ cần luộc 3 phút là chín thôi mà .
Con :
 Nhưng con luộc tới bốn quả trứng cơ mẹ ạ !
Giá Cả
Bà nội nói với cháu trai :
 Bà sẽ thưởng cho cháu trai hai nghìn đồng nếu cháu đừng nói cái chữ thô tục
vừa nói ấy nữa .
Đứa cháu đáp :
 Vậy chữ đó cháu không dùng nữa, nhưng mỗi chữ tục khác thì cũng đáng giá
hai ngìn đồng luôn đấy .
Có Chí
Duy: Chà! Dạo này tao thấy mày có chí ghê há ?
Thanh : Ủa ! Sao biết ?
Duy: Tại ... tao thấy mày hay gãi đầu .
Mơ
Tí: Hôm qua tớ mơ thấy mình dẫm phải mảnh chai !
Tèo : Tớ đã dặn cậu rồi ! Trước khi đi ngủ phải xỏ dép vào cẩn thận .
Quê Một Cục
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A sửa dáng và vênh mặt khoe với B:
 Sáng này tao dạo qua trường nữ, "em" nào nhìn tao cũng ... e thẹn hết . Ba tao
mới mua chiếc xe này ...
B:  Ờ xe xịn thiệt ! Nhưng mày quên "đóng cửa sổ" lại rồi .
Tưởng Bở
Trên đường đi học về. Thấy Hoàng yên lặng khác thường . Dũng ngạc nhiên :
 Sao bồ có vẻ thất thần vậy ?
 Hôm nay tớ có kiểm tra, nhưng tớ phải nộp lên tờ giấy trắng !
 Chắc là không học bài nên phải nộp giấy trắng chớ gì .
 Đâu có đâu, hôm kia tớ mơ là nghe thầy nói ai cóp sẽ bị zerô, còn ai bắt quả
tang bạn mình quay cóp sẽ được thưởng điểm 10 . Cho nên hôm qua tớ không
thèm học bài, để ngày này ngồi canh xem có ai quay không cho khoẻ, nào ngờ
...
Động Cơ Vĩnh Cữu
Tại "Câu lạc bộ sáng tạo trẻ". Bờm đang báo cáo công trình nghiên cứu của
mình :
 Thưa các bạn, tôi vừa nghĩ ra một loại "Động Cơ Vĩnh Cữu", Đơn giản thật
không ngờ ! Nhìn bản vẽ các bạn sẽ thấy tôi cho con chó đuổi con mèo, con
mèo đuổi con chuột, con chuột đuổi bé Thảo, bé Thảo đuổi con chó . Tất cả
đuổi nhau trên trục vòng tròn làm trục chuyển động cơ liên tục .
Cử toạ vỗ tay hoan hô . Những bỗng bé thảo đứng lên :
 Cho em ý kiến ! Lỡ em không đồng ý tham gia thì sao ?
Bờm (gãi đầu): Ờ hén !?!?
Bài Dài
Trước khi thi .
A: Sao ? Đã sẵn sàng tinh thần chưa ?
B: Rồi . Nhưng bài dài quá !
A: Thì bạn chỉ cần nhớ những ý chính quan trọng thôi, ai bảo học thuộc lòng .
B: Mình đâu có học thuộc lòng, Mình chép vô cuộn giấy để "quay". Kẹt cái dài
quá !

Không có tội tình gì
Trong lúc xưng tội, cô gái nghiêng sát vào tấm lưới và nói:
 Xin cha hãy tha cho con tội tự đắc, vì hằng ngày, con đều soi gương và tự
nhủ rằng mình thật xinh đẹp.
Cha nghiêng mình về phía tấm lưới để quan sát kỹ cô gái, rồi nói:
 Cha cho con biết một tin vui: Đây không phải là hành vi phạm tội, mà chỉ
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là một sự nhầm lẫn.
Mẹ của chị ruột cũng mất
Cô gái đến cơ quan với đôi mắt hoe đỏ. Đồng nghiệp hỏi tại sao cô lại khóc,
cô thổn thức:
 Sáng nay, tôi mới nhận được một cú điện thoại của bố, báo mẹ tôi đã qua
đời.
Mọi người xúm vào an ủi và cô gái đã nguôi ngoai đi được một chút. Thế
nhưng, sau khi trả lời một cú điện thoại khác, cô lại bắt đầu nức nở và thông
báo:
 Hôm nay thật là một ngày khủng khiếp! Chị ruột tôi lại vừa mới gọi điện
thoại báo rằng mẹ chị ấy cũng mất rồi!
Chỗ tốt nhất trên máy bay
Một cô gái lần đầu tiên đi máy bay. Sau khi đã chọn được chỗ thật tốt để có
thể ngắm cảnh bên dưới, cô chợt nghe tiếng một người đàn ông từ phía sau
lưng ghế:
 Cô gái, đã đến lúc trở về chỗ của mình rồi đấy!
 Không đâu, đây chính là chỗ mà tôi chọn.
 Vậy thì cô lái máy bay luôn đi!
 ?!
Ai mắc bệnh điên? Ông chồng hay bà vợ?
Sau khi nghe ông chồng kể một loạt các triệu chứng bệnh điên của bà vợ,
bác sĩ thần kinh kê ra một đơn thuốc dài và dặn dò:
 Hãy đưa đơn thuốc này cho vợ ông, bà ấy sẽ giúp ông thực hiện nó.
 Vợ tôi sẽ không chịu đâu! Tôi sẽ tự tay mua thuốc và nhét chúng vào
miệng bà ta!  ông chồng gầm lên.
 Hãy bình tĩnh, ông nên tránh bất kỳ động thái nào có thể dẫn đến stress...
 Về chuyện ấy, ông nên khuyên vợ tôi thì hơn!  khách lại xẵng giọng ngắt
lời.
 Tôi dặn ông đấy, vì đó là đơn thuốc dành cho ông!
 !?
Thằng bị sổng hay kẻ gọi điện?
Cú điện thoại gọi đến đồn cảnh sát:
 Alô, có một người điên trốn khỏi trại tâm thần!
 Ông có thể tả hình dáng của người ấy không?
 Trạc 40 tuổi, đầu hói, quần áo sọc, tóc tai bù xù!
 Ông ta bị hói?
 Đúng vậy.
 Thế thì làm sao mà tóc tai bù xù được?
 Thì tôi đã bảo là hắn bị điên mà!
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Bọn đang phá cửa hay tên cầm chìa khoá?
Bác sĩ khoa tâm thần quyết định thử các bệnh nhân của mình. Ông vẽ một
cánh cửa trên tường và bảo họ mở ra mà đi về nhà. Các bệnh nhân đổ xô vào
bức tường để cố gắng mở cái cửa "ảo", trừ một người đứng ở đằng xa đang
cười ngất. Thấy người này có vẻ đã bình phục, bác sĩ hỏi:
 Tại sao anh cười?
 Bọn họ điên quá!
 Tại sao?
Người này cầm một cái xẻng, giơ lên:
 Bởi vì tôi đang giữ chìa khóa cửa!
Cưới "con cá" câu được
Cô gái nằng nặc đòi đăng ký kết hôn xong mới cho tổ chức lễ cưới, vị hôn
phu bức xúc hỏi:
 Tại sao phải thế hả em, có khác gì nhau đâu?
 Có chứ! Nếu anh chưa câu được con cá thì anh có thể mời khách đến ăn
món cá mà anh câu không?
Tai họa lại là cơ may
Ông già đến gặp chàng trai giận dữ chất vấn:
 Con gái tôi nói rằng anh đã làm cho nó mang bầu! Bây giờ anh định thế
nào đây?
 Thưa bác, cháu đã có vợ và hai con và không muốn ly hôn, nhưng cháu sẵn
sàng đền bù về vật chất. Khi đứa bé ra đời, cháu sẽ cấp cho nó một ngân
phiếu trị giá 1,5 triệu franc, sau đó mua cho con gái bác một ngôi nhà đầy đủ
tiện nghi do cô ấy đứng tên và mỗi tháng sẽ cấp cho cô ấy số tiền 30.000
franc, theo một cam kết bằng văn bản. Bác thấy như vậy đã được chưa?
 Được, nhưng tôi muốn hỏi thêm một câu.
 Xin bác cứ hỏi.
 Nếu con gái tôi bị sẩy thai, anh có thể cho nó cơ may thứ hai không?
Ông chủ có thêm bà chủ
Quán bar nọ treo một panô: Chúc mừng chủ quán mới! Khách quen vào vẫn
thấy ông chủ cũ, xoay ra hỏi anh bồi:
 Vẫn là ông ta, tại sao phải chúc mừng?
 Vâng, chủ cũ vẫn làm việc ở đây, nhưng ông ấy vừa mới lấy vợ.

Bí quyết làm giàu
Chàng thanh niên hỏi một cự phú cách làm giàu, lão này hạ giọng kể:
 Con trai à, đó là vào năm 1932, một thời kỳ khốn khó trong lịch sử, lão chỉ
còn một xu cuối cùng trong túi. Lão bỏ ra mua một quả táo, dành cả ngày để
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lau cho nó bóng lên và vào cuối ngày, lão bán quả táo lấy 10 xu. Sáng hôm
sau, lão đầu tư số tiền trên mua hai quả táo, lau chúng cho bóng và bán
chúng lúc 5 giờ chiều được 20 xu. Lão tiếp tục cách kinh doanh này trong
một tháng và cuối cùng tích lũy được một tài sản trị giá 1 đôla 37 xu. Thế rồi
cha vợ lão đột ngột qua đời và để lại cho vợ chồng lão 2 triệu đôla.
Bọn trộm cũng dí dỏm
Giá của món quà
Tên bợm tặng cho bồ của hắn chiếc nhẫn quý, cô này suýt xoa hỏi:
 Ôi, đẹp quá! Nó có giá bao nhiêu vậy anh?
 7 năm tù và bị tịch thu toàn bộ tài sản.
Đánh lạc hướng chuyên gia
Hai tên trộm đang hì hục mở một cái két sắt trong nhà băng. Thấy lâu, một
thằng hỏi:
 Tại sao mày lại dùng chân để mở?
 Làm thế này lâu hơn vài phút nhưng sẽ khiến cho bọn chuyên gia về dấu
tay phải phát điên lên đấy!
Chuyện vui sau kỳ nghỉ
Ở một điểm tham quan trên núi, hướng dẫn viên nói với khách du lịch:
 Thưa quý vị, sườn núi ở đây rất dốc, dưới kia là vực sâu, nhưng nếu có vị
nào chẳng may trượt chân thì trong lúc trôi xuống xin đừng quên nhìn sang
phía bên phải kia, phong cảnh ở đó tuyệt đẹp.
Một người vừa đi du lịch về khoe với bạn:
 Cậu xem, chiếc áo khoác này là của Cardin đấy!
 Thế áo sơ mi và quần dài mới kia cũng của Cardin à?
 Đúng thế.
 Cậu thật tệ, lột sạch cả quần áo của ông ta.
***
Hai khách du lịch được chủ nhà trọ dẫn vào một căn phòng bẩn thỉu, một
người bĩu môi:
 Giá thuê cái chuồng lợn này bao nhiêu?
 Cho một con lợn là 2 USD, cả hai con thì 3 USD.
***
Trong khách sạn, một ông khách du lịch than thở với cô gái xinh đẹp mới
"kết thân":
 Sau vài ngày sống với em, có lẽ giờ đây anh sẽ nằm chờ chết thôi!
 Anh yêu em đến thế sao?
 Phải, anh đã tiêu hết cả tiền nong và sức lực cho em rồi.
Phóng viên tán gẫu
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Ví sự kiện như một cô gái đẹp
Tổng biên tập nói với một phóng viên mới:
 Một bài báo hay có thể so sánh với chiếc váy mặc trên người cô gái đẹp, nó
phải đủ dài để che phủ được đối tượng, tuy nhiên, cũng đủ ngắn để kích
thích trí tưởng tượng của độc giả.
Dân chủ và thật %
Hai phóng viên nói chuyện với nhau:
 Đất nước chúng ta thật là dân chủ, không độc tài, không đảo chính, không
phân biệt giai cấp...
 Khoan đã, cậu thử lấy một ví dụ về dân chủ xem?
 Này nhé, cậu đi từ toà soạn về, trời mưa như trút, đứng chờ xe buýt trong
khi người ướt như chuột lột... Thế rồi tổng biên tập của cậu đi xe ngang qua,
dừng lại đón cậu lên, tiện đường đưa cậu về nhà ông ta. Ở đó cậu được sếp
hong khô quần áo cho, dọn bữa tối thịnh soạn mời cậu và mở một chai
Cognac hảo hạng... No say rồi, trong khi trời vẫn còn mưa, sếp mời cậu ngủ
lại tới sáng. Như thế có phải là dân chủ không?
 Có thật là tất cả những chuyện đó đã xảy ra với cậu?
 Thật 100%, nhưng xảy ra với em gái tớ.
Tiếc quá
Nhiếp ảnh gia chụp hết pô này đến pô khác cảnh hoàng hôn trên sông. Chợt
một em bé chạy đến hốt hoảng báo:
 Anh ơi, có người sắp chết đuối!
 Thế à, tiếc quá, hết mất phim rồi.
Ai có lý?
Tí hỏi "đểu" Bi:
 Mẹ bạn là cô giáo mà sao bạn chả biết chữ nào?
 Thế bố bạn là nha sĩ mà sao thằng cu Tèo nhà cậu chẳng có cái răng nào?
Giặt sạch "lịch sử nước Mỹ" rồi
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!
Lại bắt đầu
Lúc chiều, hai vợ chồng cãi nhau bất phân thắng bại. Tối đi ngủ, anh chồng
làm lành:
 Xin lỗi em nhé, anh đã nghĩ lại rồi.
 Ồ không, em cũng đang định xin lỗi anh.
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 Em không có lỗi, có lẽ do anh hơi nóng tính.
 Do em! Mọi chuyện đều do em cả.
 Anh đã bảo là tại anh cơ mà!
 Tại sao anh cố chấp thế nhỉ?
 Cô có câm đi không?
Đang xem "bóng đá trực tiếp"
Hai vợ chồng đang cãi nhau ỏm tỏi thì thằng bé hàng xóm gõ cửa, cô vợ hé
cửa hỏi:
 Có việc gì đấy?
 Dạ, bố cháu hỏi bên này cô chú đang xem bóng đá trực tiếp ở kênh mấy ạ?
Những bài học đầu tiên tai hại
Cùng là lần đầu
Huấn luyện viên cưỡi ngựa hỏi:
 Trước đây anh từng ngồi trên lưng ngựa chưa?
 Chưa bao giờ ạ.
 Vậy thì anh sẽ tập với một con ngựa chưa ai cưỡi lần nào, khả năng hai bên
sẽ ngang nhau.
Tưởng người chết vỗ vai mình
Người khách ngồi ghế sau taxi vỗ vai tài xế định hỏi vài câu, nhưng hành
động này làm anh tài xế giật mình, suýt đâm xe 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 cũng không phải lỗi của ông đâu, chỉ vì hôm nay là ngày đầu tiên
tôi chuyển sang chạy taxi, 25 năm qua tôi chuyên lái xe chở quan tài.
Bị quý ông thứ thiệt cho ăn đòn
Buổi đầu tiên của chú thợ học việc, bác thợ ống nước già nói:
 Nghe kinh nghiệm của chú mà học hỏi. Một lần chú bước vào phòng tắm
khách sạn, bà khách đang tắm sắp sửa rú lên thì chú nói ngay: "Xin lỗi quý
ông!". Thế là bà ta im bặt vì cứ tưởng chú chưa thấy gì hết.
Buổi chiều, thợ trẻ trở về mặt mũi sưng tím:
 Cháu đến sửa vòi nước ở khách sạn Y, vừa bước vào thì thấy một đôi đang
quấn lấy nhau, cháu vội nói: "Xin lỗi 2 quý ông! Thế là...".
Đi học thật là vui
Bố mẹ nói chuyện thế nào?
Cô giáo hỏi học sinh:
 Đề bài là "cuộc trò chuyện của bố mẹ em", tại sao em chỉ viết toàn lời của
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mẹ?
 Thưa cô, vì bố em chỉ gật đầu thôi ạ.
Tưởng chỉ học một ngày là xong
Ngày đầu tiên con đi học, mẹ hỏi:
 Sao, đi học có gì hay không con?
 Hay lắm ạ, nhưng cô giáo không dạy hết bài...
 Tại sao con lại nghĩ như vậy?
 Vì cô dặn mai lại đi học tiếp ạ.

Có tội gì mà lấy làm vợ?
Chồng có bồ, đòi ly dị vợ:
 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?
"Pause" một thời gian
Nhân lúc chồng đang vui vẻ, vợ đưa chuyện:
 Anh biết không, sau khi ly dị, ông chồng cũ của em chưa lấy được ai cả!
 À, chẳng qua là anh ta muốn thư giãn thôi!
Bố cũng tự hỏi mình như vậy
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, cao giọng:
 Đấy, không phải một mình tôi thắc mắc về chuyện đó nhé!
Chỉ mang về sự lạnh nhạt
Chồng đi làm về, vợ săn đón:
 Anh dùng bữa nhé?
 Không, anh ăn ở chỗ làm rồi.
 Anh có đọc báo mới không?
 Chả có gì hay ho đâu, anh đọc hết rồi.
 Sao anh lại lạnh nhạt với em như vậy?
 Nếu về đến nhà mà vẫn phải tiếp tục dịu
dàng, thì anh ở lại công sở cho
xong.
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Có một ông rất không thích người khác nói là mình già, liền cạo hết râu trên mặt
mình đi. Một cô bé hàng xóm nhìn thấy liền nói:
"Bác à, mặt bác không có râu chẳng giống một ông già chút nào"
Ông này nghe thế sướng quá vội hỏi:
"Cháu nói bác vẫn như một thanh niên sao?"
"Cháu không phải nói là giống thanh niên, mà bác cạo râu đi rồi trông như một
bà lão."
Trên một chuyến xe bus, có một chàng thanh niên nhìn thấy một cô gái xinh
đẹp, liền nảy ý định làm quen.
Anh chàng cứ liên tục nhấm nháy nhìn cô gái suốt, cô gái cũng nháy mắt với
anh ta và bỗng nhiên nhìn anh cười. Một lúc sau,nàng dúi vào tay anh ta một
mảnh giấy gấp nhỏ.
Chàng thanh niên rất sung sướng, nhưng trước mặt mọi người không dám mở ra
xem ngay, đợi xe đến bến mới vội vàng xuống xe tìm một nơi không có người
từ từ mở ra xem, trên tờ giấy viết:
"Anh không kéo khoá quần"!

Vợ sắp sanh, anh chồng và những người thân đều lo lắng đợi bên ngoài phòng
sanh. Cuối cùng một cô mụ bế một em bé mới sinh ra, cả nhà lập tức xúm lại
vây quanh cô cô mụ.
"Là trai hay là gái!"
Anh chồng rất muốn biết kết quả, vội vàng thò tay vào tã lót trẻ sơ sinh, vừa sờ
sờ liền hét toáng lên "Là con trai , là con trai !!!"
"Con trai gì mà con trai", cô cô mụ tức quá kêu lên:
"Anh buông cái ngón tay tôi ra!!!"
Im lặng còn nguy hiểm hơn
Bà mẹ rầy la cô con gái:
 Đêm qua sao mày tiếp thằng bạn trai khuya quá vậy?
 Xin lỗi má, chắc tụi con nói chuyện hơi ồn làm má ngủ không được?
 Đâu phải vậy. Chính tụi bay im phăng phắc tao mới không ngủ nổi!
Ngăn ngừa hành vi xấu
Hai vợ chồng đi cùng một cô gái xinh đẹp trong chiếc thang máy nhỏ. Người
chồng mê mẩn ghé sát vào cô gái. Bỗng nhiên, cô này quay phắt lại, tát bốp
vào mặt ông ta và mắng:
 Đồ đê tiện! Chừa cái thói cấu véo phụ nữ trong thang máy đi nhé!
Lúc ra ngoài, ông chồng nhăn nhó với vợ:
 Khổ quá, anh có véo cô ta đâu cơ chứ!
 Tôi véo đấy!  bà vợ nói  tôi sợ rằng nếu không làm như vậy thì anh còn
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có hành vi tồi tệ hơn!
Châm chích ngôn:
Sếp là sếp, lái xe là tài xế
Sếp mà tài xế thì dễ gây tai nạn
Tài xế mà làm sếp thì nhất định đấy là công ty con
Đĩa hát là đĩa hát, ca sĩ là ca sĩ
Khi ta không phân biệt được đĩa hát hay ca sĩ thì đấy là hát nhép
Ngọc không dũa không mòn
Vàng không đeo không hao
Quần áo không mặc không cũ
Sách vỡ không cho mượn không rách
Có đô la mà không xài được thì rõ đó là đô la âm phủ
Phân biệt giữa người giàu và người nghèo:
Người giàu đi xe hơi, uống bia ôm
Người nghèo đi xe ôm, uống bia hơi.


Một vài câu dí dõm bên dưới đây khó mà dịch cho thoát, giống như không ai có
thể dịch thơ Hồ Xuân Hương sang Pháp văn hay Anh văn nổi. Xin quí bạn ở
“ngoài nước Mỹ” tha lỗi.
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STUPID QUESTIONS WITH THE SMART ANSWERS:
BOY : May I hold your hand?
GIRL : No thanks, it isn't heavy.
GIRL : Say you love me! Say you love me!
BOY : You love me...
GIRL : If we become engaged will you give me a ring??
BOY : Sure, what's your phone number??
GIRL : I think the poorest people are the happiest.
BOY : Then marry me and we'll be the happiest couple
GIRL : Darling, I want to dance like this forever.
BOY : Don't you ever want to improve??
BOY : I love you and I could die for you!
GIRL : How soon??
BOY : I would go to the end of the world for you!
GIRL : Yes, but would you stay there??
SHARON : Have you ever had a hot passionate, burning kiss??
TRACY : I did once. He'd forgotten to take the cigarette out of his mouth.
MAN : You remind me of the sea.
WOMAN : Because I'm wild, romantic and exciting?
MAN : NO, because you make me sick.
WIFE : You tell a man something, it goes in one ear and comes out of the other.
HUSBAND : You tell a woman something: It goes in both ears and comes out
of the mouth.
MARY : John says I'm pretty. Andy says I'm ugly.What do u think,
Peter?
PETER : A bit of both. I think you're pretty ugly.

Hai luật sư vào một nhà hàng. Sau khi mỗi ngời gọi một cốc nớc, cả hai lấy thức
ăn trong túi ra và cắm cúi ăn. Ngời hầu bàn xuất hiện với lẽ nhã nhặn: "ở đây
quý vị không đợc dùng thức ăn tự mình đem theo".
Hai luật sư nhún vai, lặng lặng trao đổi phần ăn cho nhau.
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Đưa một đồng tiền cũ, thầy giáo hỏi:
 Đồng bạc này làm bởi kim loại gì?
Trò:  Tha thầy, nó đợc làm bởi đồng và bạc
Thầy:  Tại sao em biết?
Trò:  Vì ngời ta gọi nó là đồng bạc.

Giá của một ông chồng
Nửa đêm đang ngủ, ngời vợ bỗng la hét ầm ĩ làm chồng giật mình tỉnh dậy hỏi
có chuyện gì. Vợ kể rằng mình nằm mơ thấy có một số ông chồng bì ngời ta
đem bán đấu giá. Có ông bán đợc 10 ngàn đô la, có ông bán đợc cả 10 triệu đô
la.
Nghe đến đây, ngời chồng tỉnh hẳn ngủ, hỏi vợ:
 Chồng như anh đáng giá bao nhiêu?
 Em la hét người ta trả giá anh một đô la.

Một ngời du lịch vào một quầy bán trứng vịt trên bãi biển. Trớc quầy có một
biển nhỏ: "Mua không đợc chọn". Anh vui vẻ nói với cô bán hàng:
 Tôi cần mua 20 quả trứng loại vịt đen chị ạ !
 Làm sao tôi biết trứng nào là do loại vịt đen đẻ ra !
 Nhng tôi biết chị ạ.
 Thế mời anh nhặt đi.
Anh ta chọn một lúc, lấy ra đợc hai chục trứng rồi trả tiền. Nhận tiền xong, chị
bán hàng hỏi:
 Nhng làm sao anh biết đó là trứng vịt đen?
 Khó gì đâu, cứ quả nào to nhất thì đó là "trứng vịt đen"

Trong một tour du lịch.
 Ngời ngồi ở đằng kia xấu xí quá anh bạn nhỉ.
 Đó là anh trai tôi.
 ồ, xin lỗi nhé, tôi không biết anh giống anh trai đến vậy.

Lời dặn dò tế nhị
Trớc khi chồng đi du lịch, chị vợ dặn đi dặn lại:
 Anh thân yêu, anh nhớ đừng phí tiền vào những thứ mà mình đợc miễn phí ở
nhà nhé!
Hướng dẫn viên du lịch giới thiệu con Đà điểu trong sở thú:
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"Đà diểu có đôi mắt kèm nhèm, cho gì ăn nấy, không đòi hỏi, dễ bảo"
Có tiếng thở dài trong đoàn khách: "Ôi ngời vợ lý tởng!"
Một du khách bớc vào cửa hàng bán đồ lu niệm ở Ai Cập, một lớn, một nhỏ.
Cô bán hàng đon đả:
 Tha ông, cái sọ lớn này là của nữ hoàng Cleopatre đấy ạ!.
 Thế còn cái kia?  khách hỏi.
 Dạ, đó cũng là của Nữ hoàng, những lúc bà ấy.... còn nhỏ.

Khách hàng nói với một nữ tiếp viên:
 Cô cho xin món đặc sản của nhà hàng !
 Dạ, em là đặc sản của nhà hàng đây ạ !
Này anh bồi, mang cho tôi cái lược !
 Nhng để làm gì ạ !
 Để chải mấy sợi tóc trong đĩa xúp đây...

Chủ nhà hàng tiến lại gần một bàn ăn trong khách sạn nói:
 Xin quý vị ăn nhanh hết mấy món rau sống và thịt bò đi cho !
Thực khách bất bình nói
 Sao lại quá đáng thế ? Tại sao lại giục chúng tôi thế
 Xin quý vị thông cảm bởi vì thanh tra vệ sinh thực phẩm sắp tới kiểm tra, quý
vị thì làm sao cũng đợc nhng chúng tôi có thể bị tịch thu giấy phép kinh doanh.

Cu Vừng được mọi ngời hết sức yêu quí, chiều chuộng vì là đứa con duy nhất
trong gia đình. Một hôm mẹ gọi lớn:
 Vừng ơi! Dậy đi hôm nay bố mẹ cho con đi du lịch.
Con: Đi du lịch ở đâu hả mẹ?
Mẹ:  Vào Cửa Lò rồi ra Bãi Cháy.
Lập tức bà ngoại chạy xộc vào nhà:
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 Thôi, thôi, tôi van anh chị (rồi khóc) ối giời đất ơi thằng cháu tôi khéo thành
than mất!!!.
Một chủ tiệm ăn hỏi nhân viên:
 Ông khách hồi nãy ghi gì vào sổ góp ý thế ?
 Không ghi gì hết, ông ta chỉ đặt vào trong sổ một miếng chả...
Cái "phao nằm" của cô gái
Trên bãi biển, chàng trai tiến lại gần một cô gái, hỏi:
 Xin lỗi, cô làm ơn cho tôi mượn cái phao nằm của cô một lát được không?
 Anh nói gì vậy? Đây là chồng tôi mà!
Không phải điều cô vợ đang nghĩ
Đêm khuya, vợ bắt gặp chồng mình đứng mê say bên nôi đứa con trai mới
sinh của họ, nét mặt anh ta thật rạng rỡ. Xúc động trước cảnh đó, cô ôm vai
chồng thủ thỉ:
 Anh yêu! Anh đang nghĩ gì vậy?
 Thật không thể tưởng tượng được, cái nôi đẹp thế này mà giá chỉ có 20
USD thôi ư?!
Câu trả lời của "Tiếng vọng"
Tôm cùng vợ đi du lịch miền Tây, họ thấy một hang núi có tấm biển đề
"Tiếng vọng", cô vợ tò mò:
 Anh thử xem!
 Đó là điều ngốc nghếch, nhưng cũng thử xem sao!  Tom nói rồi hét thật to
 Vô lý!
Sau một phút chẳng có gì xảy ra, vợ anh giục thử lần nữa, Tom lại hét:
 Tôi là người bảnh trai nhất trên đời!
Bây giờ hang núi mới thèm đáp lại họ:
 Vô... ô... lý ... ý... ý... !
Lời nhắn trước khi đi câu
Trước khi chồng ra khỏi nhà để đi câu, cô vợ dặn với theo:
 Nếu hôm nay cá chép đắt quá thì anh "câu" tạm cá mè cũng được.
Kiểu gì cũng không thoát
Cảnh sát giao thông chặn một chiếc xe bé nhỏ, kiểm tra kỹ lưỡng từ bình
cứu hoả đến hộp cứu thương, bảo hiểm đường bộ... mọi thứ đều không bắt
bẻ vào đâu được.
 Thôi được, anh thật là một tài xế gương mẫu. Nào, ta làm 100 gr vodka
nhân ngày lễ!
 Ồ không, để anh lại phạt tôi ư?
 Yên tâm uống đi, hôm nay là ngày lễ mà!
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Cụng ly xong, người đàn ông chui vào xe đi tiếp. Tay cảnh sát móc máy bộ
đàm ra gọi:
 Alô! Số 3 gọi số 5... Xécgây à, Ivan đây, tớ còn nợ cậu 100 rúp phải
không? Hãy lấy số tiền ấy từ chiếc Lada trắng sắp chạy qua nhé! Thằng cha
lái xe vừa uống rượu đấy!
Chó khôn hơn chủ
Phát hiện một chú bécgiê đang điều khiển chiếc BMW một cách điêu luyện
trên xa lộ, cảnh sát giao thông chặn chiếc xe lại:
 Bằng lái đâu?
Con chó dùng răng chìa ra một chiếc bằng xịn, ảnh của ông chủ nó.
 Không phải bằng của mày! Phạt 100 USD!
Chú bécgiê tinh khôn lại đưa khoản tiền phạt ra. Chiếc xe được đi tiếp. Đồng
nghiệp của anh cảnh sát thắc mắc:
 Sao cậu lại để con chó lái xe đi?
 À, còn hơn là để cho cái "con lừa" ngồi ở ghế sau cầm lái.
Quan sát bằng thực tế
Một người thông báo bằng điện thoại cho cảnh sát giao thông rằng trên xa lộ
34, có một chiếc Mercedes 600, biển số 2340 FF đang chạy với vận tốc 240
km/giờ. Viên cảnh sát trực ban ngạc nhiên hỏi:
 Ông đang quan sát
đối tượng bằng
phương tiện gì mà có
các thông số
chính xác đến vậy?
 Thì nó đang chạy
ngay sau xe tôi đây
này!
 !!!
Khoản chi ngoài dự
kiến
Nhân kỷ niệm 10 năm
ngày cưới, chồng âu
yếm hỏi vợ:
 Em có thích một
chiếc áo bằng lông
thú không?
 Không.
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 Anh sẽ mua tặng em một chiếc Mercedes nhé?
 Không.
 Hay là anh cho em một ngôi nhà nghỉ mát trên núi?
 Không...
Người chồng chịu thua:
 Vậy em hãy nói thẳng, em thích cái gì, chúng ta sẽ giải quyết nhanh.
 Em muốn ly hôn.
 Trời! Anh đâu có dự kiến sẽ chi nhiều như thế!
Lần đầu của thằng thứ
Nhìn thấy con gái xách vali về nhà, bà mẹ tru tréo:
 Cái thằng trời đánh ấy nó lại đuổi con đi ư, không thể chấp nhận được. Đã
mấy chục lần rồi?
 Không phải nó, thằng ấy con bỏ lâu rồi. Đây là lần đầu tiên của thằng thứ
3, sau hắn.

Một ông chồng sắp chết. Bà vợ đến bên giường an ủi trước khi ông nhắm mắt.
Ông thều thào nói với vợ:
Từ ngày lấy em, anh nhận thấy mỗi khi anh gặp chuyện buồn, chuyện khổ thì
luôn luôn có em bên cạnh...
Bà vợ nghe vậy, cảm thấy mát ruột. Bà hỏi tiếp như muốn cho ông chồng trút
hết tâm sự mà ra đi thanh thản:
Anh đang nghĩ chuyện gì vậy? Tại sao mà buồn, mà khổ?
Ông chồng kể:
Thì... từ hồi anh thất nghiệp, anh phá sản, rồi bây giờ anh sắp chết, lúc nào
cũng có em bên cạnh anh... Anh nghiệm ra rằng, em là người luôn luôn đem lại
sự xui xẻo cho anh!

Hai anh bạn trai đang chỉ dạy kinh nghiệm ái tình cho nhau. Một anh hỏi:
Mày biết cách nào để làm cho một cô gái phải lẩn tha lẩn thẩn hết biết đường
nào mà mò?
Dễ ợt! Tao đưa cô ta vào một căn phòng tròn, thế rồi...
Anh bạn nóng ruột:
Thế rồi sao nữa? Mày phải làm gì thì cô ta mới trở nên lẩn thẩn chứ?
Thế rồi tao bảo cô ta kiếm coi cái góc phòng nằm ở chỗ nào!
Có một bà cụ sau khi đi đám tang người bạn về....
bà than thở với đám cháu: "không biết khi tao chết đi....có được người đi đưa
đông đúc như bà H không....."
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Cô cháu trả lời : "nếu bà chết...thì nên tránh tháng bảy và tháng tám....vì hai
tháng này bà con đi nghỉ hè hết.... sẽ không có người đi đưa đông đúc đâu bà
ạ....."

Có một ông quản lý chuồng trại trong một sở thú nọ hớt ha, hớt hãi chạy vào
văn phòng của ông giám đốc thưa trong hơi thở hào hễnh :
 "thưa... ông.... giám đốc ! mấy con chim đà điểu.... bỗng dưng trổ bệnh vàng
da hết rồi ạ ! Thưa... ông tôi phải là gì để giải quyết vấn đề đó ạ?"
Ông giám đốc thảo cầm viên bình thản, nhâm nhi tách cà phê và ôn tồn trả lời :
 "Có việc gì mà anh làm thấy kinh thế ! Anh cứ việc chuyển hết tất cả các con
đà điểu bị bệnh vàng da qua chuồng của các con chim hoàng oanh là được rồi."

Còn tệ hơn là đánh rơi
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.
Cảnh rừng cháy trong lò sưởi
Anh chồng say xỉn khật khưỡng bước vào nhà, ngồi phịch xuống ghế bành
rồi đăm đăm nhìn về phía tivi. Rất lâu sau, anh ta càu nhàu:
 Phim gì mà chiếu mãi một cảnh rừng cháy thế này?
Cô vợ càu nhàu:
 Uống vừa thôi, tivi bán rồi, còn trơ lại cái lò sưởi đấy!
Một hiện tượng, hai nhận xét
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!
Không thấy hồi âm, bà ta quay lại thì thấy ông chồng cũng đang bị một bộ
bikini khác hớp hồn. Cút một phát rõ mạnh vào sườn lão ta, bà gắt:
 Này! Ông đừng có mà trẻ con như thế!
Trái đất tròn quá
Tóc vàng về đến nhà vui vẻ:
 Anh yêu này, trái đất tròn thật đấy! Tình cờ em vừa gặp người vợ thứ ba
của anh và người chồng thứ hai của em đang hưởng tuần trăng mật ở biệt
thự mà người vợ thứ hai của anh cùng với người chồng đầu tiên của em bán
cho họ...
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Loại trừ được tiếng hát
Trong nhạc viện, hai giáo sư gặp nhau:
 Này, tại sao anh lại chuyển con bé Julia tóc vàng từ lớp piano sang học thổi
kèn?
 Tại vì khi đánh đàn cô ấy thường hát theo, còn thổi kèn thì không.
Không có con bò nào đủ cao
Hai cô tóc vàng trò chuyện:
 Tại sao bạn lại thích tắm trong bồn sữa?
 Vì tôi không tìm được con bò cái nào đủ cao để tắm dưới cái "gương sen"
của nó.
Trong một
gời Văn học
Anh, giáo sư
yêu cầu một
nữ sinh viên
hấp dẫn
nhưng không
mấy thông
minh gì mấy
giải thích sự
khác nhau
giữa quan hệ
ngoại hôn
nhân và ngoại
tình.
Vâng!  cô gái
ấp úng  Em
đã thử cả 2 và
thấy hình như
cũng như thế
cả!
Một cô gái
đẹp đi lững
thững trong
vườn thú,
cuối cùng cô
dừng lại trước
đảo khỉ. Ngạc
nhiên thấy các
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con khỉ đi đâu hết, cô hỏi người coi thú : Hôm nay khỉ đi đâu hết cả?
Chúng về hang,thưa cô, 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???
Hai cô gái mới lớn tâm sự với nhau:
 Giá mà hôm qua cậu biết tớ gặp chuyện gì! Tớ gặp hai anh chàng đẹp trai, cao
to như lực sĩ, cứ nhìn mình như nuốt chửng. Vậy là tớ bèn vắt chân lên cổ mà
chạy...
 Thế cậu đuổi kịp hai anh chàng kia chứ???

Một lần đi chơi với người yêu, nàng âu yếm thủ thỉ với người yêu mới quen :
 Em muốn anh hôn em ở những nơi đặc biệt cơ !
Chàng trai (hào hứng) : Được! Anh sẵn sàng hôn ở bất cứ nơi nào em muốn.
Hãy chỉ cho anh biết ngay đi.
Nàng : Tốt quá! Lần đầu tiên em muốn anh hôn em ở Paris, sau đó ở London,
rồi đến New York hay đến nơi nào nữa thì em cho anh lựa chọn.

Bé Tèo và cô bạn sau khi đọc xong cuốn " thế giới vạn vật" thì quay ra cãi nhau
chí choé. Tèo bèn quay lại hỏi bà nội
 Bà ơi! Bà có đẻ được không?
Bà nội:
 Láo nào.......! Không!
Cô bạn có vẻ rất đắc thắng:
 Thấy chưa? Tao đã bảo bà mày là con đực rồi mà..................

Nàng mách với bạn:
 Chồng chị đã quá già nhưng ông ấy vẫn luôn tán tỉnh các cô gái trẻ tuổi.
 Kệ ông ấy. Cũng như những con chó cố chạy theo ô tô đấy thôi, lúc đuổi kịp
rồi cũng có lái được đâu.
Một cô hoa hậu dẫn doan` phụ nữ địa phương đi thăm các thương binh ở quân y
viện. Đến bên giường Blutobluto, cô hoỉ:
Nhiệm vụ của anh là gì?
Liên lạc.
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Vậy thì em hôn lên "đôi chân vạn dặm" của anh  Nang nói rồi hôn lên bàn
chân Bluto. Tiếp dó, cô tiến đến giường của thương binh khác hỏi :
Còn anh?
Sĩ quan tham mưu
Ôi, cho em hôn " bộ tổng tham mưu" cuả anh.
Hôn lên trán chàng sĩ quan xong, cô Hoa Hậu dạn dĩ đến bên gường khác:
Naò chang trai dũng cảm, noí cho em biết binh chủng của anh
Cậu lính trẻ hốt hoảng, co đâù gối lên bụng, mặt đỏ bừng lắp bắp:
Em.. em xin chi.... đưng`...em ở bên..bên Phaó binh...

Sau lễ cưới chủ rể hỏi linh mục chủ tế:
 Thưa cha con nghe nói là khi cưới vợ thì người ta thường biếu cha chủ tế bao
lì xì. Con không biết nên bỏ vào bao nhiêu cho đúng.
Vị linh mục mỉm cười nói:
 Cũng tùy lòng hảo tâm và tùy theo nhan sắc cô dâu. Cô dâu đẹp thì lì xì cha
nhiều chút. Cô dâu xấu thì ít chút.
Chú rể quay sang nhìn cô dâu một hồi rồi móc ra năm đồng bỏ bao lì xì biếu
cha. Vị linh mục vừa quay đi vừa nói:
 Hai con chờ cha chút nhe, cha đi lấy tiền thối lại cho con.
Buổi trưa trong nhà ăn, giáo sư triết học khoan khoái thưởng thức món chân giò
lợn với dưa chua. Bỗng một anh sinh viên bưng khay đồ ăn đến ngồi ngay trước
mặt rồi cắm mặt xuống ăn, không thèm nói năng một câu nào. Một thoáng bất
bình hiện trên mặt Ngài giáo sư cất giọng hỏi:
 Này anh ! từ bao giờ lợn và đại bàng ngồi ăn chung một bàn vậy ?
 Thưa thầy em sẽ bay đi ngay chỗ khác.
Hành hung "bà" của mình
 Tại sao anh lại hành hung vợ mình như vậy?
 À, vì những lúc đó cô ấy đâu có tự xưng là vợ tôi.
 Sao? Cô ấy muốn ly dị ư?
 Không, cô ta tự xưng là "bà" của tôi.
Khi cụ bà tóc vàng lái xe
Ba bà cụ đang đi dạo bằng xe hơi với tốc độ 20 km/giờ trên xa lộ. Một viên
cảnh sát ra lệnh cho xe dừng lại và hỏi bà tóc vàng:
 Tại sao bà cụ lái xe quá chậm?
 Đây chính là tốc độ quy định cơ mà? Tôi nhìn thấy số đó trên tấm biển kia
kìa!
 Đấy không phải là biển quy định về tốc độ, mà là số của con đường. Hiện
giờ bà đang ở trên đường số 20. Viên cảnh sát ghé mắt nhìn phía băng ghế
đằng sau và thấy hai bà cụ khác mặt mày tái mét, còn đang run rẩy. Anh ta
hỏi tại sao, cụ bà tóc vàng trả lời tỉnh bơ:
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 Bởi vì chúng tôi vừa ra khỏi "đường số 340".
Khi tóc vàng "đánh võng"
Cảnh sát chặn chiếc xe của một cô gái tóc màu vàng rực:
 Tại sao cô lái xe chao đảo trên đường?
 Ôi! Sao đoạn đường này lại lắm cây mọc chìa ra ngoài đến thế? Tôi thấy
một cành cây quệt vào bên phải kính xe nên quặt sang bên trái. Ngay sau đó,
bên trái cũng bị cây quệt vào nên tôi lại né sang phải. Cành cây đó cứ liên
tục hiện ra ở bên trái rồi lại bên phải nên tôi vòng sang phải, rồi lại sang
trái...
 Thưa cô  viên cảnh sát ngắt lời  đó chỉ là cái gạt nước trên kính chắn gió
mà thôi!
Vaì tin tréo
cẳng vịt (có
thật) buổi
sáng 6-Sep04
1. Tin
Radio sáng
nay tại
Little
Saigon
sáng nay
(6-Sep04) cho
biết người
dân taị đây
kiếm sống
vất vã hơn
cácvùng
khác trên
nước Mỹ.
Trong khi
đó một
người
chuyên coi
phong thuỷ
ở đây (hẳn
là người
Việt Nam,
hay tối
thiểu cũng
là Trung
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Hoa) chuyên môn chỉ người ta kê giường, kê ghế,trồng cây sau vườn.... mỗi
năm có số "tiền lương" là 220 ngàn đô la. Trong khi đó đương kim Thống
Đốc tiểu bang California lảnh lương mỗi năm là 150 ngàn đô la.(“Tiền
lương” trả cho "thầy" phong thuỷ hẳn là từ người Việt Nam ở tại đây).
2. Tin tức kế tiếp cho biết là ngày nay các quán nhậu ở VN ngày nay có
thêm một người "public relation" (hoat náo viên, MC ...)
3. Phi trường Los Angeless (LAX) ngày hôm qua có hàng ngàn hàng ngàn
người bị kẹt không đi chơi được đúng hẹn trong ngày lễ. Lý do chuyến bay
bị hoản lại một cách vô lý vì có một người chạy lọt vàocổng mà không qua
thủ tục xét an ninh. Cho tới bây giờ người ta vẫn chưa tìm ra được người
đó. Các chuyến bay 6AM đình mãi đến 12PM vẫn chưa bay được.

Thành đạt
Ba người bạn thân lâu năm không gặp đột nhiên có dịp hội ngộ. Họ ngồi uống
bia trong một quán bar, được một lát thì một người phải ra nhà vệ sinh. Hai
người còn lại bắt đầu trò chuyện.
 Cuộc sống của ông có gì mới không?  Một người hỏi.
Người kia đáp:
 Tôi vừa phát hiện thằng con tôi mới được thăng chức. Nó từng là nhân viên
ngân hàng, còn bây giờ lên giám đốc điều hành rồi. Hơn nữa, nó cũng đã tìm
được ý trung nhân. Nó vừa mua cho người tình mới chiếc Lexus mới tinh…
Còn ông thì sao? Có gì mới không?
 Thằng con tôi cũng mới được thăng chức và cũng muốn ổn định gia đình. Nó
vừa mua cho người tình một ngôi biệt thự bên bờ biển.
Đúng lúc đó thì người thứ ba đi vào. Trông mặt mũi người này buồn thiu nên
hai người bạn hỏi có chuyện gì khiến ông ta buồn đến thế. Ông trả lời:
 Tôi vừa phát hiện thằng con tôi bị đồng tính luyến ái. Bù lại, người tình của nó
vừa mua cho nó một chiếc Lexus mới tinh và một biệt thự bên bờ biển.
Thích ‘vui vẻ’
Một thủy thủ dạt vào hoang đảo đã 10 năm có lẻ. Một hôm, anh ta đang thơ thẩn
bên bờ biển thì bắt gặp một phụ nữ xinh đẹp mặc bộ đồ lặn và bình dưỡng khí
trồi lên mặt nước.
Cô ta lại gần anh chàng đang ngây ngất và hỏi:
 Anh không hút thuốc bao lâu rồi?
 10 năm.  Người thủy thủ đáp.
Người phụ nữ mở khóa chiếc túi chống nước, rút ra một bao thuốc lá mời anh
chàng. Anh ta rút thuốc, châm lửa rít một hơi rõ dài rồi thở phào:
 Tuyệt quá! Cảm ơn cô!
 Thế bao lâu rồi anh không được uống rượu?  Cô gái hỏi tiếp.
Run rẩy, người đàn ông trả lời:
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 10 năm dài!
Người phụ nữ lại mở một chiếc túi khác, lấy ra bình rượu nhỏ đưa cho anh
chàng. Anh ta sáng mắt lên, chụp vội lấy, tợp một ngụm lớn rồi thở phào:
 Không còn gì có thể tuyệt hơn! Cảm ơn rất nhiều.
Người phụ nữ từ từ nới khóa kéo của chiếc áo lặn, nhìn chàng thủy thủ một cách
tình tứ rồi hỏi:
 Thế bao lâu rồi anh không được vui vẻ một tí?
Anh chàng mừng đến chảy nước mắt, kêu lên:
 Lạy Chúa! Chẳng lẽ cô giấu được cả bộ bida trong đó sao?
Phụ
nữ
và
xe
hơi
Ông
vua
xe
hơi

Henry Ford sau khi chết được đưa lên thiên đàng. Tại cổng thiên đàng, Thánh
Peter chờ sẵn để đón Ford. Vừa gặp mặt, Thánh Peter thông báo ngay.
 Hồi còn sống, ngươi đã làm nhiều việc công ích cho xã hội, như sáng chế
phương pháp làm việc theo dây chuyền cho kỹ nghệ chế tạo xe hơi, làm thay đổi
cả thế giới. Với thành quả như vậy, ngươi sẽ được một ân huệ là có thể chuyện
trò với bất cứ ai ở thiên đàng này.
Sau khi suy nghĩ vài giây, Ford xin được gặp Thượng Đế. Lỡ đã hứa, nên Thánh
Peter đành dẫn đường cho ông ta. Vừa gặp Thượng Đế, Ford hỏi ngay:
 Lúc Người chế tạo ra đàn bà, Người đã suy nghĩ gì?
Thượng Đế nghe xong bèn hỏi lại:
 Ngươi hỏi như vậy là ý gì?
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Ford liền trả lời:
 Trong sáng chế của ngài có quá nhiều sai sót. Phía trước bị phồng lên, phía sau
bị nhô ra. Máy kêu lớn khi chạy nhanh. Tiền bảo trì và bảo dưỡng quá cao.
Thường xuyên đòi hỏi nước sơn mới. ……….. Chỗ bơm xăng và ống xả quá
gần nhau. Đèn trước thì quá nhỏ. Tiêu thụ nhiên liệu khủng khiếp…
Thượng Đế nghe qua liền bảo:
 Ngươi hãy đợi một chốc lát để ta xem lại bản thiết kế.
Ngài bèn cho gọi toàn bộ kỹ sư thiết kế và cơ khí trên thiên đàng lại để xem lại
quá trình. Chỉ sau một thời gian ngắn, họ đã trình lại cho Thượng Đế bản báo
cáo. Xem xong, Người phán:
 Những lời ngươi vừa nói hoàn toàn đúng! Sáng chế của ta quả là có nhiều sai
sót, nhưng nếu tính về độ phổ dụng thì gần 98% đàn ông trên thế giới sử dụng
sản phẩm do ta chế tạo, trong khi chưa đầy 10% đàn ông xài sản phẩm của
ngươi.

Một nữ tác giả gửi tác phẩm của mình đến một tòa soạn để xin đăng, Tổng biên
tập tờ báo hỏi:
 Trước giờ cô đã viết cái gì chưa?
 À! Có. Tôi đã từng viết một tự truyện về đời mình.
 Thế bản thảo có bị biên tập tòa soạn trả lại không?
 Không, ông biên tập tòa soạn đó đã đi một lèo từ New York qua San Francisco
để cưới tôi.
Tờ nguyệt san Văn Nghệ của một địa phương nọ, mỗi ngày một giảm về chất
lượng bài vở lẫn số lượng độc giả. Lãnh đạo tỉnh bèn bổ nhiệm một nhà văn trẻ
khác vào chức Tổng biên tập thay cho nhà văn lão thành.
Sau một thời gian, tờ báo càng ngày càng khởi sắc. Một phóng viên đến hỏi tòa
soạn về bí quyết của sự thành công trên. Tân Tổng biên tập trả lời:
 Chẳng có gì lạ, chúng tôi chỉ sử dụng lại số bài vở mà trước đây cụ Tổng biân
tập cũ đã loại ra!

Hai bạn tù ngồi tâm sự:
 Sao mày vào đây?
 Tao bỏ vợ.
 Thế có được khoản nào không?
 Có.
 Bao nhiêu?
 Khoản năm chục cuốn lịch!
 Sao kỳ vậy?
 Vì tao bỏ vợ từ lầu 3 xuống...
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Tại phòng khám. Y tá hỏi bác sĩ:
 Thưa bác sĩ, tại sao cứ mỗi lần em cúi xuống nghe tim mạch bệnh nhân, mạch
anh ta lại đập mạnh?
Bác sĩ:
 Gài nút áo lại!
Tại phòng cấp cứu, bác sĩ hỏi cô y tá trực:
 Hôm nay có ca nào không?
 Thưa bác sĩ, có hai ca. Ca nhẹ do tai nạn xe hơi. Ca khá nặng do ông chồng
dám từ chối không rửa chén cho vợ!
Tại Ủy ban xã, cán bộ tuyên truyền về kế hoạch hóa gia đình hỏi vấn đáp:
 Nhà chị đã nghèo đói không đủ gạo ăn, chứ chưa nói đến mặc, học hành, bệnh
hoạn... Vậy mà chị cứ tiếp tục đẻ nữa... khổ càng thêm khổ. Sao chị lại làm như
vậy?
 Dạ, em gắng để thêm đứa nữa để xóa đói giảm nghèo đó chứ!
 Sao kỳ vậy?
 Vì bữa hôm nọ, em nghe Ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo của xã nói: nhà nào
khó khăn, đông con mới được trợ cấp vốn. Em hỏi đông con mà mấy đứa, họ trả
lời ít nhất là bốn đứa trở lên. Dạ em cũng ráng đẻ thêm đứa nữa để đủ tiêu
chuẩn
Một bệnh nhân đến phòng khám than vãn với bác sĩ:
 Tôi không toại nguyện trong cuộc sống tình dục thưa bác sĩ? Tôi phải làm gì
bây giờ?
 Ông hãy chạy mỗi ngày 10 cây số và sau một thời gian hãy báo lại cho tôi xem
sao!
Một tuần sau, ông khách gọi điện thoại cho bác sĩ. Bác sĩ hỏi:
 Kết quả sao rồi?
 Tốt lắm! Hiện tôi đã xa nhà 70 cây số!
Con trai phân trần với ba rằng:
 Ba ơi! Bao giờ con mới trở thành người lớn đến mức có thể đi bất cứ đâu mà
con muốn, về nhà lúc nào thì về mà không phải xin phép mẹ?
Người cha từ tốn giải thích:
 Này con trai của ba, thế thì chính ba đây ba cũng chưa thành người lớn đến
mức đó đâu con!

Nhìn tấm ảnh ông bà tôi chụp chung, tôi hỏi:
 Sao bà lại có thể yêu một người thấp hơn bà một cái đầu?
Bà tôi quay sang tôi:
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 Cháu yêu! Bà và ông cháu phải lòng nhau khi ngồi và khi bà đứng dậy, mọi
chuyện đã quá muộn.

Hai cha con đang ngồi nói chuyện trong nhà. Đứa con hỏi:
 Ba ơi! Tối nay ba dẫn con đi xem xiếc đi!
 Không được. Ba bận lắm con ạ!
 Ba ạ! Con nghe nói là xiếc hôm nay có tiết mục một cô gái mình trần cưỡi sư
tử đó ba à!
 Vậy hả! Thôi được để ba dẫn con đi! Cũng lâu lắm rồi ba chưa được xem lại
sư tử...

Một nhạc sĩ ở gần trại nuôi heo. Anh ta rất là bực bội vì tiếng kêu ồn ào của heo,
nhất là đến giờ đòi ăn, chúng kêu ầm ĩ, làm át cả tiếng đàn của nhạc sĩ, bực
mình quá, anh ta sang gặp người chủ trại:
 Này, ông có biết sự khác nhau giữa tiếng nhạc và tiếng heo rống không?
 Biết chứ! Tiếng heo chỉ rống lên khi chúng đòi ăn, còn tiếng nhạc thì chỉ lúc
nào đói thì nó mới chịu im.

Trong cuộc thi vào khoa thanh nhạc của nhạc viện, một thí sinh hỏi ban giám
khảo:
 Xin cảm phiền các thầy, nhưng em muốn biết sự thật, giọng của em không hợp
phải không ạ?
 Tại sao lại không nhỉ? Giọng của cô rất hợp khi xảy ra vụ hỏa hoạn hoặc vụ
trấn lột.
 !?!

Một người bạn thắc mắc hỏi:
 Làm sao mà trông anh buồn thảm thế kia?
 Anh biết không, vợ tôi đã ngoại tình rồi!
 Trời! Sao anh tin thế?
 Đêm hôm qua, khi ngủ tôi nghe thấy cô ta nói trong mơ: "Anh yêu! Em không
thể quên được nụ hôn của anh!"
 Ồ! Vậy thì có gì là đặc biệt đâu? Có thể là cô ấy nói với anh đấy!
 Nhưng tôi chưa bao giờ hôn cô ta!

Hai người đàn ông tán gẫu về sự đời. Người kia nói:
 Bọn gian bây giờ ghê thật! Chúng chỉ cần khều nhẹ vài vai ai một cái, hỏi một
câu thôi là người ấy tự động tháo tư trang hoặc móc bóp tiền đưa cho chúng.
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Người kia đối đáp lại:
 Tưởng gì, chuyện đó tôi bị hoài. Tháng hai lần, mỗi lần vợ tôi khều nhẹ vào
vai tôi một cái, hỏi một câu thôi, tôi phải tự động móc hết tiền đưa cho bả!

Hai anh cảnh sát nói chuyện với nhau. Anh cảnh sát kinh tế nói:
 Tôi chỉ cần quét mắt vô biển số các xe là biết xe nào từ tỉnh lên, tư nhân hay là
nhà nước.
Anh cảnh sát giao thông cười:
 Vậy là xưa rồi. Tôi chỉ cần coi lái điều khiển xe qua ổ gà, ổ nước, ổ điện... lập
tức biết ngay xe nào của tư hay của công.
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Một ông hộc tốc chạy vào phòng khám:
 Bác sĩ ơi, tôi bị đau ở lưng quá. Sau khi khám, bác sĩ hỏi:
 Thế nào, ông còn đau không?
 Hết rồi, cám ơn bác sĩ, có phải tôi bị đau thần kinh toạ không?
 Không. Chẳng qua là vì dây đeo quần của ông bị xoắn thôi.(TTGĐ)
Xì gà
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– Bây giờ đối với ông, thuốc không còn tác dụng. Ông phải đến chỗ yên tĩnh
nghỉ ngơi một tháng. Sáng dậy sớm uống nhiều sữa, mỗi ngày chỉ hút một điếu
xì gà thôi.
Ông già làm theo đúng lời dặn của bác sĩ và đến tái khám sau một tháng.
– Bây giờ tôi đỡ hơn rồi. Có điều xì gà lại là một vấn đề. Từng tuổi này mà còn
phải tập hút xì gà thì như ông biết đấy. Đâu phải điều dễ dàng…(SGGP)
Nai tơ và hổ đói
Hai cô gái rù rì với nhau:
 Trông mặt bạn trai của cậu chẳng khác gì nai tơ nhỉ?
 Cậu không biết đấy thôi. Nai thế chứ lúc nào vào rạp xem phim, tắt đèn một
cái là anh ấy thành hổ đói ngay!(TTC)
Xếp hàng buổi sáng...
 Sáng nào bố mẹ tớ cũng bắt tớ tập thể dục, chán lắm.
 Thế còn đỡ, năm anh em tớ sáng nào ngủ dậy cũng phải xếp hàng...
 Chi vậy?
 Đứa nào nằm mơ thấy gì cũng phải kể ra hết để bố tớ đi đánh đề!(TTC)
Tỉnh táo
Trên bàn ăn sáng, vợ ngượng ngùng nói:
 Trong buổi tiệc đêm qua, anh say đến mức đã ôm hôn em trước bàn dân thiên
hạ.
Anh chồng cầu thủ phân bua:
 Anh xin lỗi. Có lẽ lúc đó anh không kiểm soát được hành động của mình.
Người vợ giãy nảy:
 Nhưng không chỉ riêng em, trước đó bất cứ fan nữ nào đến xin chữ ký, anh
cũng ôm hôn thắm thiết.
Chồng giải bày:
 Đâu nào, lúc đó anh hoàn toàn tỉnh táo đấy chứ.(TTCN)
Đắt vì chương trình video hiếm có
Một tù trưởng da đỏ thuê phòng ở khách sạn tại New York. Lễ tân cho biết:
 Chúng tôi có hai loại phòng, 40 USD và 100 USD.
 Hai loại phòng khác nhau ở điểm nào?
 Trong phòng loại 100 USD có chương trình video nói về sự chiến thắng
của người da đỏ.
Phản ứng theo tập quán
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 sự cố, trên người không một vết xây sát. Nhân viên cứu hộ ở
hiện trường xúm lại hỏi:
 Còn hai ông kia đâu?
 À, ông 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.
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Cũng là một nạn nhân thôi
Anh chàng nọ là một ngư dân hay khoe tài. Trên tường nhà, anh ta treo đầy
những bức ảnh có chú thích như:
Cá kình, Thành bắt ở Mũi Né.
Cá mập, Thành giết ở Hòn Re.
Bạch tuộc, Thành săn ở...
...
Sau ngày cưới, cô vợ anh ta treo thêm lên tường một tấm hình chồng với chú
thích:
Thành, cưới ở Phan Thiết.
Không được chọn là may
 Cả kỹ sư lẫn nhà báo cùng cầu hôn với con gái tôi.
 Thế ai là người may mắn?
 Tay nhà báo. Vì con gái tôi thích anh kỹ sư hơn.

Lắt léo ngôn ngữ
Một người đàn ông bước vào quán rượu. Người phục vụ chạy lại kéo ghế mời
ông ta ngồi và hỏi: “Thưa ngài, ngài muốn gì ạ?”.
Người khách:
 Tôi muốn gì ư? Một căn nhà lớn, nhiều tiền và một người vợ đẹp.
Bồi:
 Không phải thế! Ý tôi là, ông khao khát cái gì?
Người khách:
 Tôi khao khát cái gì ư? Có một tòa lâu đài, trở thành triệu phú và có một cô vợ
nhan sắc cỡ hoa hậu.
Bồi:
 Ông lại hiểu sai ý tôi rồi. Điều ông muốn là gì?
Khách:
 Tôi thích con trai hơn, nhưng con gái cũng tuyệt. Chỉ cần nó khỏe mạnh là
được.
Anh bồi bực mình:
 Cái tôi đang hỏi là ông muốn uống gì?
Khách:
 Sao cậu không nói ngay thế từ đầu? Thế cậu có cái gì?
Bồi:
 Thật lòng thì chẳng có cái gì cả. Tôi không kiếm được nhiều tiền, lại còn cả
ngày phải quẩn quanh trong quán rượu để làm việc.Cầu được ước thấy
(Gửi ngày 08.09.2004, 01:04 am GMT+7)
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Nghe đồn ở thánh địa nọ có một con suối thiêng, có thể chữa lành bách bệnh, ba
người bạn tật nguyền rủ nhau hành hương tới đó: Một người mù, một người
điếc và một người què.
Khi tới nơi, người mù lau mắt bằng nước suối và reo lên:
 Tôi nhìn được rồi!
Người điếc rửa tai bằng nước suối rồi cũng kêu lên:
 Tôi lại nghe được rồi!
Người còn lại vần chiếc xe lăn xuống dòng suối rồi sau đó reo lên:
 Tôi có mấy cái bánh xe mới rồi!

Phòng xa
Tổng thống chạy bộ vào buổi sáng trên đường và vô tình trượt chân, bay qua
khỏi hàng rào chắn của một câu cầu và rơi xuống con suối phía dưới.
Trước khi đội cứu hộ tìm thấy và cứu ông ta thì có 3 đứa trẻ đi câu cá ngang qua
và kéo ông ta ra khỏi con suối. Để tạ ơn, ông ta hứa sẽ cho ba đứa bé bất cứ cái
gì mà bọn nhóc yêu cầu.
Đứa trẻ đầu tiên nói:
 Con rất muốn đi Disneyland.
 OK! Ta sẽ phái chuyên cơ riêng của ta đưa con đến đó!  Nhà lãnh đạo đáp.
Đứa trẻ thứ hai:
 Con muốn có đôi giày Nike giống loại mà Michael Jordan đang mang.
 Ta sẽ mua nó cho con và thậm chí còn có chữ ký của Michael!
Đứa trẻ thứ 3 nói:
 Con muốn có một chiếc xe lăn có tivi kèm dàn âm thanh nổi!
Tổng thống ngạc nhiên:
 Nhưng con trông không có vẻ gì là đau yếu cả…
 Con sẽ! Nếu như cha con biết được rằng con đã cứu ngài khỏi chết đuối!
Như một luật sư
(Gửi ngày 07.09.2004, 12:42 am GMT+7)
Vị giáo sư luật học yêu cầu một sinh viên xuất sắc trả lời câu hỏi tình huống:
'Nếu anh (chị) phải trao cho ai đó một trái cam, anh (chị) sẽ nói thế nào?'.
Người sinh viên đáp:
 Em sẽ nói: 'Mời ngài dùng trái cam này!'
Giáo sư giận dữ:
 Không thể như vậy được! Hãy nghĩ như một luật sư xem nào.
Sinh viên hắng giọng:
 Vậy thì, em sẽ nói với người đó: 'Tôi, sau đây, trao và chuyển quyền sở hữu
toàn bộ và duy nhất của tôi với tất cả các tài sản, quyền lợi, quyền hạn, nghĩa
vụ, lợi ích của mình trong trái cam này cho ngài, cùng với toàn bộ cuống, vỏ,
nước, cùi và hạt của nó, với tất cả các quyền hợp pháp cắn, cắt, ướp lạnh hoặc
ăn nó, quyền được trao nó cho người khác với tất cả cuống vỏ, nước, cùi và hạt
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của nó. Tất cả những gì được đề cập trước và sau đây hoặc bất kỳ hành vi, hoặc
những hành vi, phương tiện thuộc bất kỳ bản chất hoặc loại nào không tương
hợp với tuyên bố này, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đều không có giá trị pháp
lý...'.

Kiểu gì cũng phạt
Người nông dân nọ chăn một đàn lợn rất đông. Một ngày kia, có người lạ tới
xem chuồng trại của bác và hỏi bác cho lợn ăn những gì. Bác nông dân đáp:
 Tôi cho chúng ăn cám, ngô và những thứ đại loại như vậy!
Người kia giận dữ:
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 Tôi là thanh tra của Hiệp hội bảo vệ súc vật và tôi cho rằng ông đã không đối
xử tốt với đàn lợn. Thay vì cho những thứ chúng đáng được ăn, ông chỉ cho
chúng ăn chất thải.
Ông thanh tra liền lập biên bản phạt bác nông dân.
Vài ngày sau, một người khác tới hỏi bác nông dân câu tương tự. Cảnh giác, bác
đáp:
 Tôi cho chúng ăn rất tốt. Thực đơn hàng ngày của chúng có cá hồi, trứng cá
caviar, tôm, bò bít tết...
Câu trả lời của bác làm người kia nổi giận:
 Sao lại có thể bất công đến thế? Ông cho lợn ăn thịnh soạn như vậy trong khi
hàng ngày có biết bao nhiêu người đang chết đói. Tôi là người của Liên Hợp
Quốc và tôi sẽ phạt ông vì sự hoang phí này.
Sau khi ông nhân viên Liên Hợp Quốc đi khỏi, một thời gian sau, một người
khác lại tới hỏi bác nông dân đúng câu hỏi nọ. Bác ngập ngừng vài phút rồi đáp:
Mỗi ngày tôi phát cho mỗi con heo 5 đo la, chúng muốn ăn gì thì tự tiện mà
mua ăn.

Không hề nhầm chỗ
Một ông già bước vào phòng xưng tội. Kiên trì chờ đến lượt mình, ông bắt đầu
kể. Tôi đã 92 tuổi, có một người vợ tuyệt vời đã 70 năm nay, nhiều con, cháu,
chắt. Ngày hôm qua, tôi đã cho 2 cô sinh viên đi nhờ xe. Cả ba người đi đến
một khách sạn và tôi đã vui vẻ với mỗi cô.
Linh mục hỏi:
 Con có sám hối về những tội lỗi của mình không?
Ông già hỏi lại:
 Tội lỗi nào cơ?
Linh mục ngạc nhiên:
 Con là tín đồ Chính thống giáo hay Tin Lành?
 Do Thái giáo.
Linh mục nghĩ thầm: "Ông ta nhầm chỗ rồi", và hỏi tiếp:
 Thế thì tại sao con lại kể với ta chuyện này?
 Với ai tôi cũng kể mà!
Đối thoại trên xe buýt
Trong xe buýt giờ cao điểm đông nghẹt người. Một anh chàng đứng áp quá chặt
vào cô gái đằng trước. Bỗng cô quay lại tát đánh "bốp" vào mặt anh ta và cao
giọng mắng. Anh đứng cho nghiêm chỉnh vào nhá!
Anh chàng nọ vừa xoa má vừa đáp:
 Nhưng không phải như cô nghĩ đâu. Hôm nay là ngày lĩnh lương của tôi, và
cái mà cô cảm thấy là cuộn tiền lương của tôi đấy.
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Cô gái xin lỗi, nhưng vài phút sau, cô lại tát anh chàng nọ đánh "bốp" rồi bảo:
 Chắc anh không định thanh minh là từ nãy đến giờ anh đã được tăng lương hai
lần đấy chứ?

Đề tuyển thư ký, một giám đốc đã đặt câu hỏi phỏng vấn như sau: "Cô sẽ làm gì
nếu lượm được 100 USD trong phòng làm việc?".
Cô thứ nhất trả lời:
 Tôi sẽ hỏi các đồng nghiệp xem ai là người đánh mất để trả lại cho họ.
Cô thứ hai:  Tôi sẽ để tiền trong ngăn kéo của tôi. Nếu trong vòng 1 tháng
không ai hỏi đến, tiền đó sẽ là của tôi.
Cô thứ ba:  Tôi sẽ chuyển số tiền đó cho bộ phận bảo vệ để nhờ họ tìm ra
người đánh mất.
Kết quả: Người được tuyển dụng là cô gái đẹp và hấp dẫn nhất.
* Trước khi lấy một chiếc xương sườn của Adam để tạo ra người phụ nữ,
Thượng Đế đã ru Adam ngủ và bảo:
 Ráng ngủ đi con. Có lẽ đây là lần cuối cùng con được ngủ yên!
* Hai vợ chồng già ngồi chơi trong công viên. Một cô gái đẹp đi qua. Ông
chồng than thở:
 Nếu tôi được trẻ lại 30 tuổi...
Bà vợ liền lên tiếng:
 Nếu có trẻ lại được 30 tuổi thì ông cũng không trông thấy và làm quen được
với cô ta đâu vì lúc đó ông phải ngồi làm việc trong văn phòng với tôi.
 Bố ơi, con vật gì có nhiều chân, lúc màu xanh lá cây, lúc màu xanh da trời, và
dài chừng 10cm?
 Bố không biết.
 Con cũng không biết đâu, nhưng nó đang bám ở cổ bố kia kìa...
Cậu bé chạy vào nhà.
 Mẹ ơi, con bị ngã xe đạp!
 Sao?! Ngã khi con vẫn mặc chiếc quần mới của con?
 Vâng! Con ngã nhanh quá nên không kịp cởi, mẹ ạ!
Hai đứa trẻ ngồi ở phòng đợi của bác sĩ. Cô bé đang nước mắt lưng tròng
 Sao cậu khóc?  cậu bé hỏi.
 Tớ đến đây để thử máu, họ sắp rạch ngón tay tớ. Tớ sợ lắm.
Nghe vậy, cậu bé oà lên nức nở.
 Sao cậu khóc?  cô bé hỏi
Cậu bé hoảng hốt đáp:
 Tớ đến đây để thử nước tiểu...
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Người đàn ông đến hiệu thuốc.
 Bán cho tôi một lọ thuốc ho trẻ em nữa.
 Chả lẽ thắng bé con trai ông đã uống hết lọ thuốc ông vừa mua ban sáng?
 Không. Nhưng để nó uống một thìa, cả tôi, vợ tôi, ông nội bà nội nó, các cô
các chú nó và cả nhà hàng xóm nữa, mỗi người đều phải uống một thìa...
Bé Masa kết thúc lời cầu nguyện trước khi đi ngủ như sau:
 Còn điều này nữa, thưa Đức Chúa Trời, xin Ngài hãy gửi một ít quần áo, vài
thứ thôi cũng được, cho những cô gái còn nhà nghèo có ảnh in trên tờ tạp chí
mà bố của con vẫn thường giở ra xem...
Một họa sĩ trẻ mang bức tranh của mình đến nhờ họa sĩ đã nổi tiếng xem hộ và
đánh dấu vào những chỗ chưa đạt.
Mấy ngày sau, anh ta đến gặp họa sĩ và mừng rơn khi thấy trong tác phẩm của
mình không có một dấu chữ thập nào cả.
 Thưa họa sĩ, ngài hài lòng về bức tranh này chứ ?
 Anh bạn trẻ, nếu mỗi chỗ chưa đạt tôi đều đánh dấu thì bức tranh của anh
chẳng khác gì một khu nghĩa địa.
Một phóng viên ảnh được giao nhiệm vụ phải có được những bức ảnh của một
vụ cháy rừng lớn. Anh ta gọi điện thuê một chiếc máy bay trực thăng. Ông chủ
hãng nói: 'Nó sẽ đợi anh ở sân bay!'.
Khi anh phóng viên tới sân bay, một chiếc máy bay nhỏ đang khởi động ở
đường băng. Anh ta nhảy lên và kêu to: 'Đi nào !'.
Người phi công đưa máy bay lên thẳng và rất nhanh họ đã ở trên không.
 Hãy bay ba hay bốn vòng về phía bên trái của đám cháy nhé !
 Tại sao ?  Người phi công hỏi.
 Bởi vì tôi sẽ chụp vài kiểu ảnh. Tôi là phóng viên ảnh và phóng viên ảnh thì
phải chụp ảnh thôi !
 Thế ông không phải là giáo viên dạy bay sao ?

Này  Một người đàn ông bảo bạn  Chỉ một con số thống kê mà nó có thể vừa
làm ta vui vừa làm ta buồn, ông ạ. Ví dụ, tôi rất sung sướng khi đọc thấy rằng ở
nước Pháp chúng ta cứ sáu phụ nữ mới có một người đàn ông.
 Chuyện đó có gì đáng buồn ?
 Con số ấy là thống kê những người trên 80 tuổi.

Tớ không thể nào hình dung nổi bố mẹ tớ sẽ nói gì khi biết rằng tớ sẽ ly dị.
 Không có gì đáng ngạc nhiên đâu, bây giờ ly dị là chuyện bình thường ấy mà.
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 Đã đành, nhưng có điều bố mẹ tớ còn chưa biết rằng tớ đã có chồng !
Hai cô gái nói chuyện với nhau:
 Này, có đúng là cậu có những hai chàng bồ không ?
 Không, không đúng ! Một trong hai anh ấy là chồng chưa cưới của tớ đấy
chứ... Một người đàn ông mập 135 ký lô nói với bác sĩ:
 Tôi buồn lắm bác sĩ à ! Tôi đã cố làm mọi cách để giảm cân nhưng không
được.
 Tôi có thể giúp anh. Sáng mai vào 6 giờ sáng anh hãy mặc quần áo thể thao
chờ sẵn ở nhà.
Sáng hôm sau, một thiếu nữ thật hấp dẫn trong bộ đồ ngắn đến gõ cửa nhà
người đàn ông. Cô ta bảo:
 Nếu anh đuổi kịp em, em sẽ là của anh.
Nói xong, cô ta bỏ chạy. Ông ta liền đuổi theo.
Công việc cứ diễn ra đều đặn như thế vào mỗi buổi sáng. Ba tháng sau, người
đàn ông sụt 50 ký lô và tự tin rằng ông sắp đuổi kịp cô ta.
Nhưng sáng hôm sau khi ra mở cửa ông ta thấy một bà mập cỡ 135 ký lô mặc
đồ thể thao đang đợi anh ta. Bà ta bảo:
 Bác sĩ nói với tôi là: Nếu tôi đuổi kịp anh, anh sẽ là của tôi!

Tại sao chúng ta thích làm đàn ông hơn đàn bà?
Chuyện Vui MTC gởi ra trong năm 2004

106

Đây là những lý do:
Nói chuyện điện thoại chỉ mất 30 giây.
Biết nhiều điều về máy bay, xe hơi, môtô.
Nghỉ phép 7 ngày chỉ cần một chiếc vali.
Không quan tâm bạn tăng cân hay giảm cân.
Vẫn giữ được tên họ sau khi lập gia đình.
Khi bị chê bai trong công việc, không phải nghĩ mọi người oán mình. Đồng
nghiệp không thể làm mình khóc.
Tắm và mặc quần áo chỉ mất 10 phút. 3 chiếc quần lót chỉ tốn vài chục nghìn.
Không phải dùng dao Gillette từ cổ đến chân.
Mọi người chẳng cần biết mình 34 tuổi vẫn còn độc thân.
Có thể tham gia những cuộc thi “tiểu đường”.
Có thể trở thành Tổng thống!
Có thể nói vung mạng, không phải bận tâm người khác nghĩ gì.
Tom Cruise và Leonardo di Capiro chỉ là “củ khoai”.
Có thể cởi trần khi trời nóng.
Thợ sửa xe không bịp được.
Bất cần người ta nói gì về kiểu tóc mới của mình.
Có 10 cách để khui một chai bia.
Có thể thoải mái ngồi dạng hai chân, không cần biết mình đang mặc quần gì.
Cùng một công việc… kiếm nhiều tiền hơn.
Càng khoái khi có tóc bạc, nếp nhăn.
Là chủ nhân duy nhất của chiếc ti vi.
Chẳng ai dòm ngực khi mình nói chuyện.
Người mặc chung một kiểu áo như mình có thể trở thành bạn thân.
Giầy mới không làm đau chân.
Hôm Nay Là Ngày 911
--------------------------Một đôi vợ chồng đi chèo thuyền. Vốn lo xa, anh chồng bèn dạy vợ cách chèo.
 Em hãy cầm lấy mái chèo. Giả vờ như anh bị một cơn đau tìm bất thình lình,
em hãy tự mình đưa thuyền vào bến nhé!
Cô vợ làm theo và thuyền cập bến an toàn. Tối hôm ấy, khi vừa về nhà, thấy
anh chồng đang xem tivi, cô vợ nói:
 Anh yêu, giả vờ như em bị một cơn đau tim bất thình lình, anh hãy chuẩn bị
bữa tối, dọn bàn ăn và rửa bát nhé!
Phóng viên phỏng vấn một cụ già:
 Thưa cụ, xin cụ cho biết vì sao cụ chưa bao giờ có ý định lập gia đình?
 Vô cùng dễ hiểu: Tôi thà suốt đời muốn cái mình không có còn hơn có cái
mình không muốn!
 Mình mua tặng vợ cuốn sách Làm thế nào để tiết kiệm chi tiêu.
Chuyện Vui MTC gởi ra trong năm 2004

107

 Kết quả thế nào?
 Là mình sút mất 10 kg và không còn được hút thuốc, uống bia nữa!
Bà nọ gọi điện cho bác sĩ
 Tôi cầu xin ngài, bác sĩ! Chồng tôi đang trên đường đến chỗ ông để khám mắt.
Xin ông làm ơn đừng cho chồng tôi đeo kính. Cuộc hôn nhân của chúng tôi kể
từ 10 năm nay rất là hạnh phúc!
Một con kiến cùng một con voi yêu và cưới nhau, bỏ ngoài tai tất cả những lời
can ngăn của bạn bè. Chẳng may, đêm tân hôn, voi lên cơn đau tim và qua đời.
Kiến than:
 Một phút nông nổi, giờ mình phải bỏ cả đời để đào huyệt cho hắn!
Hai cô nàng nói chuyện với nhau:
 Này, sao cậu bỏ rơi anh ấy?
 Hắn lừa mình. Hắn bảo với mình, hắn là người đưa đất nước đi vào khuôn
khổ. Mình nghĩ hắn là viên chức nhà nước, nhưng sao đó phát hiện ra hắn chỉ là
thợ đóng gạch!

Vợ trưởng phòng hỏi chồng:
 Anh có nhớ ngày sinh của em không?
 Có chứ, ngày 15 tháng 7 chứ gì.
 Không đúng, vậy nó là ngày gì?  Cô vợ gằn giọng hỏi chồng.
 à, Anh nhớ ra rồi, đó là ngày sinh của...vợ giám đốc!
Một chàng mới nhập ngũ viết thư về cho vợ:
 Em yêu! Anh mới vào quân ngũ, tiền trợ cấp thì ít mà những nhu cầu cá nhân
như thuốc lá, cà phê, vân vân thì nhiều. Em gửi 500 đôla để anh tiêu vặt nhé.
Chẳng bao lâu anh chàng nhận được tiền của vợ nhưng chỉ có 200 đôla cùng với
lá thư của vợ, kèm theo lời nhắn:
 Anh yêu, em hiểu nỗi vất vả của anh. Em gửi cho anh 200 đôla để anh hút
thuốc và uống cà phê. Còn cái "vân vân" thì khi nào về anh sẽ có ngay mà. Thế
nhé!

Bà vợ bực bội:
 Thật quá đáng! Tại sao anh không thể đơn giản hoá vấn đề khi nói chúng ta đã
lấy nhau 25 năm rồi, mà cứ phải huênh hoang rằng: "Chúng tôi lấy nhau được
một phần tư thế kỷ!"
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Tan tiệc cưới, khách khứa đã về hết.
 Em yêu, em sẽ mãi yêu anh như hôm nay chứ?
 Dĩ nhiên rồi, anh yêu!
 Chúng ta sẽ mãi hạnh phúc như thế này chứ?
 Chắc chắn rồi!
 Và chúng ta sẽ có thật nhiều con với nhau, đúng không nào?
 Chắc chắn là không rồi nếu như chúng ta cứ tiếp tục đứng tán gẫu thế này!

Một bà tâm sự với bạn:
 Chồng tôi bỏ tôi thật rồi!
 Rồi ông ấy lại phải về với chị như những lần trước thôi, đừng lo!
 Chắc lần này ông ấy sẽ không về nữa vì ông ấy mang cả máy vi tính đi rồi!

Chồng ngồi trước máy tính, vợ cứ đi đi lại lại trong phòng. Chồng sốt ruột:
 Em làm gì vậy, tìm việc gì mà làm đi chứ!
 Làm sao có thể tìm được gì khác khi mà hai thứ đồ chơi mà em yêu thích thì
lại đang chơi với nhau.

Một công chức gặp bác sĩ:
 Thưa bác sĩ  Anh ta phàn nàn  tôi không hiểu tại sao lúc ở nhà, ban đêm tôi
không tài nào ngủ được, mà ở cơ quan, tôi lại ngủ ngon đến thế...
Đầu năm học, cô giáo hỏi một học sinh:
Chuyện Vui MTC gởi ra trong năm 2004

109

 Bố em làm gì?
 Thưa cô, bố em là công chức ạ.
 Còn mẹ em?
 Thưa cô, mẹ em cũng không làm gì cả ạ.
Một người hỏi nhà thôi miên:
 Ông thôi miên mọi người có khó lắm không?
 Cũng tuỳ. Dễ nhất là thôi miên các công chức. Chỉ cần bảo họ hãy nghĩ tới
công việc ở sở là họ lập tức chìm sâu vào giấc ngủ.
Một công chức vào phòng làm việc của sếp, cầm lấy một lọ mực đổ lên đầu ông
này. Sau đó anh ta để nguyên giầy trèo lên bàn của sếp mà nhảy múa. Vừa lúc
đó, bạn anh ta ngó vào và nói:
 Thôi đi Jean! Chúng tớ đùa đấy. Cậu không được hưởng khoản tiền thừa kế 10
triệu euro nào đâu!
Nông trại xôn xao vì những lời bàn tán, khen ngợi: Chị gà mái vừa đẻ được một
quả trứng nặng đến hơn 1 kg...
Các phóng viên từ khắp thế giới đến thăm hỏi và lia lịa ghi chép để đăng tin giật
gân này...
Một phóng viên kéo gà trống ra và hỏi:
 Ông đánh giá gì về sự kiện trọng đại này?
 Miễn bình luận!
 Ông có dự định lặp lại kỳ tích này không?
 Không!
 Vậy ông có dự định gì cho thời gian sắp tới?
 Cắt... thiến thằng đà điểu khốn nạn

Cậu con trai nói với bố:
 Bố ạ, tối qua con nằm mơ thấy mình cưới vợ đấy!
 Hy vọng đó là một bài học cho con!

Một chú rể vừa mới cưới vợ đến khiếu nại với anh thợ chụp ảnh:
 Tôi giận ông không để đâu cho hết! Trông vợ tôi như một con khỉ cái vậy!
 Rất xin lỗi, nhưng tôi không thể làm gì hơn cho anh được. Lẽ ra anh phải biết
điều ấy từ trước. Bây giờ thì chậm rồi!

Một phụ nữ bước vào một cửa hiệu mỹ phẩm:
 Bán cho tôi lọ nước hoa, tôi muốn chồng tôi quan tâm đến tôi hơn.
 Cô muốn dùng loại nước hoa nào?
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 Loại có mùi giống máy vi tính ấy!
Sau một đêm rượu chè, ông chồng trở về nhà lúc sáng sớm. Bà vợ thấy trên
lưng chồng có vết son môi:
 Bây giờ thì anh đừng có mà chối cãi nữa nhé.
 Nhưng mà em thấy đấy, anh đã cố sức quay người khỏi cô ta!

Giáo sư triết học đang say sưa giảng bài:
 Ai chịu rút lui khi biết mình sai là người sáng suốt, còn người nào chịu rút lui
khi biết mình đúng là...
Một sinh viên nhanh nhảu:
 Thưa giáo sư, đấy chính là người chồng có phải không ạ?
Bác sĩ hỏi một bệnh nhân tâm thần:
 Ông cảm thấy ông là con chó từ bao giờ?
 Thưa bác sĩ, từ khi tôi còn là con chó con.
Trong phòng khám của bác sĩ tâm thần:
 Thưa bác sĩ, tôi mắc chứng rối loạn nhân cách  tôi nghĩ một khác, nói một
khác còn làm lại một khác.
 Điều đó chứng tỏ ông hoàn toàn bình thường!
Trong bệnh viện tâm thần, ông bác sĩ thấy một bệnh nhân đứng áp tai vào tường
đã gần nửa tiếng đồng hồ. Ông bác sĩ cũng áp tai vào tường thử nghe. Nhưng
ông hoàn toàn không thấy gì cả, không hề có một tiếng động nhỏ nào. Ông bèn
quay về phía bệnh nhân và nói:
 Tôi chẳng nghe thấy gì cả...
 Vâng, tôi biết... Bức tường cứ im lặng như thế này suốt mấy tháng rồi ông ạ!

Trong bệnh viện tâm thần, một bệnh nhân phàn nàn với bác sĩ:
 Tôi không thể ở cùng phòng với cái gã kia  gã cứ tự coi gã là một cái xe máy.
 Chắc là tiếng ồn làm phiền ông?
 Không, khí xả!

Máy giặt của gia đình nọ bị trục trặc. Cô vợ bèn gọi người đến sửa. Vì cô phải
đi làm cả ngày nên cô nói dặn người thợ, vốn cũng có quan hệ họ hàng, chỗ để
chìa khóa để anh ta tự làm
 Tôi sẽ để chìa khóa dưới thảm chùi chân. Anh sửa cái máy rửa bát và để hóa
đơn lên bệ bếp, và tôi sẽ gửi tiền thanh toán cho anh. à, anh đừng ngại con Bẹc
giê của tôi. Nó sẽ không làm phiền anh đâu. Nhưng, dù anh có làm gì thì cũng
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đừng, với bất kỳ lý do nào, nói chuyện với con vẹt. Tôi nhắc lại, không được
nói chuyện với con vẹt!!!
Ngày hôm sau khi người thợ tới, anh ta thấy một con chó to và dữ chưa từng
thấy. Nhưng như bà chủ nhà đã nói, con chó chỉ nằm đó trên tấm thảm xem anh
ta làm việc.
Tuy nhiên, con vẹt thì làm anh ta phát điên lên được suốt cả buổi bởi tiếng la hét
chửi rủa liên miên của nó.
Cuối cùng, anh thợ không thể chịu được nữa và hét lên:
 Câm mồm đi, con chim ngu ngốc xấu xí khốn kiếp!
Thế là, con vẹt đáp:
 Xử lý nó đi, Spike!

Bà vợ đến văn phòng của chồng, bắt gặp ông ta đang hôn cô thư ký liền rít lên:
 Thật khổ cho tôi phải chứng kiến cảnh anh hú hí với một con thư ký đốn mạt
và trơ trẽn của anh.
 Này, em hãy bình tĩnh mà ăn nói cho chính xác.
 Thế nào là chính xác?
 Đây không phải là thư ký của anh mà là thư ký của đối tác làm ăn với anh.

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?
Chuyện Vui MTC gởi ra trong năm 2004

112

 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 cậu phóng viên bố trí cảnh đó cho buổi phỏng vấn thêm sinh động
ấy mà.
Biết con trai kém toán, ông bố quyết định phụ đạo cho con. Ông bố hỏi con :
 Ngôi nhà của chúng ta có 5 tầng. Mỗi tầng có 12 bậc thang. Vậy con hãy nói
cho bố biết phải leo bao nhiêu bậc thang để lên tới tầng 5 của chúng ta ?
Ðứa con trai ngước nhìn lên cao rồi trả lời một cách đầy tự tin :
 Phải leo tất cả các bậc ạ !

Ðứa bé hỏi bố :
 Chơi thể thao có ích gì hả bố ?
 Thể thao làm cho mọi cái đều to ra. Thí dụ : Bóng đá làm cho đùi to ra.
Quyền anh làm cho tay to ra, cử tạ làm cho ngực to ra ...
Bà vợ thấy thế hỏi luôn :
 Còn ông chơi cờ tướng suốt ngày, thì cái gì to ra ?
Ông chồng bí quá :
 Thì cái mồm bà to ra, chứ còn cái gì nữa !
Ðêm tân hôn, chàng hỏi nàng:
 Em à, trước khi đám cưới, mẹ có dạy em chuyện gì không?
 Có chớ. Nhưng anh đừng lo. Em không nghe lời mẹ đâu. Thời buổi này, không
còn như xưa nữa!
Ðôi vợ chồng làm lễ kỷ niệm 50 năm chung sống. Một trong những khách mời
hỏi bà chủ nhà bí quyết hạnh phúc lứa đôi.
 Ai sắp nổi nóng  Nữ chủ nhân giải thích  Phải đi tắm ngay cho nguội bớt lại.
 Xin cảm ơn lời khuyên của bà. Tôi cũng muốn hỏi ông nhà câu ấy. Ông nhà đi
đâu rồi?
 Giống như mọi khi thôi: Ði tắm rồi!Thỏ thẻ
 Anh có yêu em không?
 Có chứ em yêu.
 Vậy anh có thể hiến dâng cả cuộc đời anh cho em chứ?
 Ơ, thế lúc đó ai sẽ là người yêu của em?Ðứng đắn
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Một phụ nữ chồng vừa chết chẳng bao lâu đã tái hôn đang cãi cọ với người
chồng mới. Ông chồng bèn săm soi vợ : "Cô chẳng phải là người đứng đắn ...
Nếu không thì cô đâu có lấy tôi ngay sau khi anh ta vừa mất."
Vợ gật gù: "Ðược, lần sau tôi sẽ đợi lâu hơn!"

Một sĩ quan quân đội trên đường trở về nhà thì bị kẹt xe. Dòng xe cộ đông chưa
từng thấy không thể nhúc nhích trong nhiều giờ liền. Viên sĩ quan sốt ruột bèn
nhìn quanh kiếm người chuyện vãn để giết thời gian.
Đột nhiên, nhận thấy một cảnh sát đang đi qua đi lại giữa các hàng xe, ông ta hạ
kính xe xuống và hỏi thăm:
 Có chuyện gì xảy ra mà kẹt xe ghê thế?
Người cảnh sát đáp:
 Ngài tổng thống quá trầm cảm vì bị thất thế trong chiến dịch tái tranh cử. Vì
thế, ông ấy đã cho dừng đoàn xe hộ tống giữa xa lộ, gây ra vụ kẹt xe.
 Chỉ có thế thôi sao?  Viên sĩ quan thở dài ngán ngẩm.
 Chưa hết đâu. Ông ấy còn dọa sẽ tẩm xăng vào người và tự thiêu. Ông ta bảo
không thể vận động được người hiến tặng để có quỹ tranh cử. Tôi đang chạy
ngược chạy xuôi để quyên góp cho ông ấy đây.
Viên sĩ quan ngạc nhiên:
 Thật vậy sao? Thế được bao nhiêu rồi?
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 Tới giờ mới chỉ được hơn nghìn lít thôi. Nhưng có nhiều người đang tháo xăng
từ xe ra để đóng góp thêm.

Hai anh A & B thi tài nói tiếng Ăng lê.
A: Con nai gọi là gì?
B: Nai gọi là "đia"
A: Giỏi! Con nai mù, không có mắt gọi là gì?
B: Nai mù là "bờ lai đia"
A: Vậy mà cũng nói. Con nai mù không có mắt là "no ai đia". Vậy chứ con nai
không có mắt mà lại còn không làm chuyện riêng tư được gọi là gì?
B: Chịu!

Bé Tí một hôm hỏi cha:
_ Cha ơi! Thượng đế là đàn ông hay đàn bà hở cha?
Cha Tí phân vân một chút rồi tìm được câu trả lời khả dĩ làm vừa lòng mọi phái
tính:
_ Ngài vừa là đàn ông vừa là đàn bà, con ạ!
_ Thế Ngài là người da trắng hay da đen?
_ Cả hai, con ạ.
Tí ấp úng hỏi tiếp:
_ Thế Ngài là "gay" hay "lesbian"?
Khó nghĩ quá, cha Tí nói đại:
_ Cả hai!
Tí reo lên:
_ Con biết rồi! Con biết rồi! Thượng đế là Michael Jackson, cha ạ!

Gió Bụi đang ngồi rung... đùi đọc báo thì cô vợ từ đằng sau rón rén tiến lại gần,
cầm cái chảo đập "bốp" một cái lên đầu anh ta. Choáng váng vì đau nhưng
không hiểu chuyện gì xảy ra nên anh ta cố gắng kềm chế và hỏi vợ nguyên do:
 Tại sao em lại đánh anh?
 Vì mẩu giấy có ghi tên MaryLou ở trong túi quần anh  Cô vợ gằn giọng.
Gió Bụi thở phào:
 Ồ, tưởng gì... Hai tuần trước anh đi xem đua ngựa và MaryLou là tên con ngựa
mà anh đặt cược.
 Mình ơi, em xin lỗi!  Cô vợ xuống giọng nhẹ nhàng  Lẽ ra em phải hỏi mình
cho rõ đầu đuôi đã.
Ba ngày sau, Gió Bụi đang xem bóng đá trên truyền hình thì cô vợ lại rón rén
tới gần, cầm cái chảo đập "bốp" một nhát lên đầu anh ta. Lần nầy Gió Bụi...
giẫy đành đạch một hồi rồi bất tỉnh nhân sự.
Khi tỉnh lại, anh ta thều thào:
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 Lần này vì cái quái gì nữa đây?
 Con ngựa của anh gọi điện thoại đến  Cô vợ đáp.

A: "Tôi bị người ta đánh cho một trận nhừ tử vì cái tội quá yêu nhạc".
B: "Sao lại thế được?"
A: "Tôi nghe tiếng một cô gái vừa tắm vừa hát véo von nên vội vàng khom
xuống lỗ khóa nghe cho rõ hơn. Ai ngờ bị chồng cô ta bắt gặp."
Cô gái “mô đen” nọ lập gia đình được hai năm mới nhận được món quà tặng
đám cưới của người bạn .. trong kèm mảnh giấy giải thích nguyên nhân: "Tớ
phải chờ cho biết cuộc hôn nhân của bạn có duy trì được lâu không."

Mẹ nói với con gái sắp lấy chồng:
"Con ơi, con hãy nghe lời mẹ khuyên. Từ nay về sau và bất kì lúc nào con cũng
không nên cãi cọ với chồng con. Nếu như có chuyện gì làm con bất mãn thì con
chỉ việc gào lên thôi."

Một tàu chở khách lâm nạn sắp chìm. Loa phóng than thông báo: "Thưa quý bà,
thưa quý ông. Quý khách nào mua vé trả góp xin mời đến phòng thuyền trưởng
ngay. Chúng tôi sẽ cho ca nô ưu tiên đưa quý vị lên bờ."

Một tên trộm lẻn vào nhà tỉ phú nọ khoắng được mớ đồ đạc quý giá xong bèn
núp vào chỗ vắng. Ai ngờ đó là phòng nhạc của gia đình. Lúc tám giờ tối, cô gái
lớn bắt đầu luyện hát, sau đó một tiếng cậu con kế vào tập violon; 10 giờ, cô
gaif thứ nhì dợt pianô; 11 giờ, cậu trai út học thổi kèn, đến 12 giờ 10 phút, cả
bốn người con chia bè hợp xướng đồng ca. Tên trộm núp trong tủ áo cố cầm cự
tận bốn giờ chiều, cuối cùng quyết định chui ra đặt những thứ lấy được lên bàn,
thều thào nói: "Các người gọi cảnh sát đi!".

Trong bữa tiệc, một người đàn bà hỏi người ngồi kế bên:
"Cái cô tóc vàng xinh đẹp ban nãy rót rượu cho mọi người đi đâu rồi nhỉ?"
Người kia: "Bà muốn dùng thêm cốc nữa à?"
Người đàn bà: "Không, tôi chỉ muốn tìm chồng tôi!"

Vợ nói với chồng đang ườn người trên giường:
"Anh thân yêu, rửa chén giùm em nhé!"
"Trời ơi! Hôm nay ở hãng anh quá vất vả nên bây giờ mỏi nhừ cả người."
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"Em thử anh thôi chứ em đã rửa xong từ lâu rồi".
"Thật hở? Anh cũng chỉ đùa em thôi chứ thực ra anh rất muốn được giúp em!".
 Anh thích cầu thủ nào nhất trong đội tuyển Anh?
 Michael Owen!
 Ui trời... thật đúng là vợ chồng mình ý hợp tâm đầu vì em cũng rất mê anh
chàng trẻ tuổi tài cao này!
 Em mê anh ta hồi nào vậy?
 Mới tối hôm qua thôi, sau khi xem xong trận Anh gặp Argentina, lúc đi ngủ
em mơ thấy anh chàng nhỏ bé ấy cười rất đẹp, đôi mắt anh ấy mê hồn, bước đi
nhẹ nhàng khác hẳn với khi dẫn bóng đột phá vào khung thành đối phương. Em
còn mơ thấy anh ta vuốt mái tóc của em... rồi anh ấy lại....
 Im ngay. Cái thằng Owen này đáng bị treo giò vĩnh viễn!

Ðạo diễn nọ sắp quay cảnh người và hổ đùa giỡn, nhưng anh chàng diễn viên
cương quyết từ chối đóng vai này.
"Ðừng sợ mà!" Ðạo diễn động viên: "Con cọp này sinh ra ở vưòn thú, nó chỉ bú
sữa mà lớn đấy!"
"Ðiều đó có chứng minh được gì?" Anh chàng diễn viên bác đi: "Tôi cũng được
sinh ra tại bệnh viện phụ sản và tôi cũng bú sữa những năm đầu, thế rồi sau đó
tôi vẫn ăn thịt!".

Một viên cảnh sát chặn chiếc xe đang đi với tốc độ như tên bắn.
 Anh cho tôi kiểm tra giấy phép lái xe!
 Tôi không có.
 Vậy anh hãy thổi vào máy này để xem nồng độ rượu trong máu của anh!
 Tôi không thổi đâu!
 Thôi được, tôi sẽ thổi hộ anh, nhưng tôi thề là anh sẽ phải ngồi tù ít nhất 3 năm
đấy.
Một thợ sửa ống nước bước vào toilet, trong đó có một phụ nữ đang tắm. Cô
nàng hãi quá la lên thất thanh, trong khi anh này chậm rãi nhìn quanh rồi quay
lại, giọng vô cùng sửng sốt: “Cô chưa nhìn thấy thợ sửa ống nước bao giờ à?”.

Trong bữa cơm tối, vợ bảo chồng:
 Anh có nhớ cách đây 6 tháng anh xin nghỉ 2 tuần để đi câu cá Hồi không?
 Nhớ chứ !
 Vậy thì sáng nay một trong số những con cá Hồi anh câu được gọi điện thoại
cho em báo tin rằng anh sắp làm bố rồi!!
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Peter kể cho Tom nghe về bữa tiệc hôm trước mà anh ta đi dự với bạn gái của
mình là Ann: “Hôm đó nàng mặc một chiếc áo không dây vô cùng kiều diễm.
Nàng khiến cho cả bữa tiệc phải ngắm nhìn từ đầu tới cuối. Tớ cảm thấy vô
cùng tự hào vì bạn gái mới quen cho đến khi nàng đứng dậy khỏi ghế ngồi để ra
sàn nhảy với tớ. Một thằng cha căng chú kiết nào đó vô tình dẫm lên chiếc váy
của nàng. Nó tụt xuống làm cả phòng quay lại nhìn..”
“Thế thì chắc nàng xấu hổ lắm nhỉ?”
“Tớ cũng chẳng biết nữa, lúc ấy làm sao có thì giờ để mà nhìn mặt”
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Anh chồng về đến nhà thì thấy cô vợ đang tiếp một vị khách lạ trong phòng,
hai người tỏ ra “thân mật” quá mức cần thiết.
Cô vợ nhìn thấy chồng về, nhanh nhảu:
“Đây là George bạn mới của em, còn đây là Sting chồng của em. Hai anh làm
quen với nhau đi, em đi gọi xe cứu thương”.

Một cô hầu phòng hớt hải chạy tơí gặp bà chủ :
 Bà ơi, bà ơi. Nguy rồi ! Ông đang cáu. Không hiểu sao cái con mẹ quản lý
khu nhà nó mách với ông là trong thời gian ông đi vắng, có một người đàn ông
trẻ tới nhà mình và ở lại qua đêm, mới đi sáng sớm nay.
 Bình tĩnh đi nào ! Ta có một sáng kiến. Hay là cô cứ nhận vơí ông chủ rằng
người đàn ông đó tới thăm cô !
 Không được đâu, bà ơi ! Nói như thế thì ông còn "điên" hơn, không khéo đổ
nhà đổ cửa mất.  ?? !!

Cháu :
 Ông ơi, tại sao tóc ông bạc trắng, mà râu của ông lại đen ?
Ông :
 Rất dễ hiểu. Bởi vì, râu của ông trẻ hơn tóc 20 tuổi.
Người hà tiện làm từ thiện
Anh chàng hà tiện vừa tặng hội từ thiện một món tiền lớn. Nhưng hôm sau,
có người đến gõ cửa nhà anh ta.
 Thưa ông, rất cám ơn về tấm séc, nó sẽ giúp chúng tôi làm được rất nhiều
việc thiện. Nhưng tôi phải nhắc một điều mà có lẽ ông quên. Chắc hẳn ông
đãng trí vì tấm séc ấy, ông chưa ký tên...
 Ông lầm rồi, tôi không đãng trí đâu. Chẳng qua khi làm những việc hào
phóng, tôi muốn thật kín đáo... Nếu ông cứ bắt phải ký, tôi buộc phải giúp
đỡ hội từ thiện khác vậy.
Sẽ chỉ yêu cô nào?
Một chàng trai soạn 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?
Hư cấu tất tần tật
Một anh chàng kể với bạn:
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 Cô ấy kêu: "Con chuột kìa!" và ôm chầm lấy tớ... sau đó một thời gian, tớ
và cô ấy lấy nhau.
 Thực ra thì không có con chuột nào chứ gì?
 Tất nhiên, mà kể cả có, cô ta cũng không biết sợ là gì. Có sợ thì cô ta có
thói quen kêu toáng lên cơ.
Quen sơ sơ
Quan toà hỏi:
 Bố đứa trẻ tên là gì?
 Jack ạ  Bà mẹ trẻ đáp.
 Họ của anh ta là gì?
 Dạ, chúng tôi còn chưa biết rõ nhau đến thế.
Ăn trộm của kẻ cướp
Đêm khuya, hai tên trộm lẻn vào cửa hàng thời trang, ra tay vơ vét. Chợt
một tên kêu lên:
 Này, nhìn kìa!
 Gì thế?  Tên kia giật mình, tưởng cảnh sát đến.
 Dã man quá, cái áo xấu thế này mà chúng nó dám đề giá 3 triệu. Cướp của
bọn này là đáng lắm!
Chọn vật cản để dừng xe
Hai vợ chồng đi trên xe, vợ đang cầm lái bỗng quay sang hỏi chồng:
 Anh thân yêu, phanh không hoạt động, làm thế nào bây giờ?
 Chết thật, em cố gắng đâm vào cái gì đó rẻ tiền thôi.
con gái nói với bố:
sao lại phải nói dối bố nhỉ?
bố mỉm cười:
thế nếu con lỡ bị điểm kém thì con sẽ nói thật chứ?Đương nhiên con sẽ nói dối
để khỏi ăn đòn.Nhưng như vậy là không tốt.
thế con nói thật nhé bố?
ừ.vậy là ngoan!
sau đó,đứa con gái chạy đi nói với mẹ:
mẹ ơi,bố vừa giấu không đưa tiền cho mẹ để đi ăn kem đấy ạ!
Grừm!!!!!!
Vỡ mộng
 Em nói với anh là khi chưa có chồng, em thường phụ má chuyện cơm nước
lắm phải không?
 Dạ, đúng vậy! Mà có gì không anh?
 Nếu vậy thì chuyện bếp núc em phải khá lắm, chứ đâu có nấu nướng ẹ như
vầy!
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 A, đúng rồi! Em có phụ má thật, nhưng chỉ phụ lặt rau, rửa cá. Còn nấu nướng
là một tay má lo hết, không dám cho em mó tay vào.
Mừng hụt
Một cậu bé đi học về và khoe với bố:
 Con đã nói về bố trong bài tập làm văn của con đấy, bố ạ...
 Ồ, thế hả? Đề tài của bài văn đó như thế nào?
 À, thầy bắt chúng con tả lại người anh hùng của mình, thần tượng trong cuộc
sống của mình ấy mà...
 Tốt, bố rất tự hào về con, thế con đã viết gì?
 Con nói rằng bố rất khỏe mạnh, đẹp trai, thông minh, lịch sự... Con thực sự rất
hãnh diện về bố!
 Bố hoàn toàn không biết là con đánh giá bố cao như thế...
 Không đâu ạ, chỉ là vì con không viết được tên
của diễn viên điện ảnh Mỹ Arnold
Schaerwzeniger, à không phải...
Schiaerzeggaer... hay là Schaerwzeniger gì đó...
CHILDREN'S LETTERS TO GOD
Dear GOD,
In school they told us what You do. Who does it
when You are on vacation?
 Jane
Dear GOD,
Is it true my father won't get in Heaven if he
uses his bowling words in the house?
 Anita
Dear GOD,
Did you mean for the giraffe to look like that or was it an accident?
 Norma

Dear GOD,
Instead of letting people die and having to make new ones, why don't You just
keep the ones You have now?
 Jane
Dear GOD,
I went to this wedding and they kissed right in church. Is that okay?
 Neil
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Dear GOD,
What does it mean You are a Jealous God? I thought You had everything.
 Jane
Dear GOD,
Did you really mean "do unto others as they do unto you"? Because if you did,
then I'm going to fix my brother.
 Darla
Dear GOD,
Thank you for the baby brother, but what I prayed for was a puppy.
 Joyce
Dear GOD,
It rained for our whole vacation and is my father mad! He said some things
about You that people are not supposed to say, but I hope You will not hurt him
anyway.
 Your friend  (But I am not going to tell you who I am)
Dear GOD,
Why is Sunday school on Sunday? I thought it was supposed to be our day of
rest.
 Tom L.
Dear GOD,
Please send me a pony. I never asked for anything before, You can look it up.
 Bruce
Dear GOD,
If we come back as something  please don't let me be Jennifer Horton because I
hate her.
 Denise
Dear GOD,
If You give me a genie lamp like Aladin, I will give you anything you want,
except my money or my chess set.
 Raphael
Dear GOD,
My brother is a rat. You should give him a tail. Ha ha.
 Danny
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Dear GOD,
Maybe Cain and Abel would not kill each other so much if they had their own
rooms. It works with my brother.
 Larry
Dear GOD,
I want to be just like my Daddy when I get big but not with so much hair all
over.
 Sam
Dear GOD,
I bet it is very hard for You to love all of everybody in the whole world. There
are only 4 people in our family and I can never do it.
 Nan
Dear GOD,
If You watch me in church Sunday, I'll show You my new shoes.
 Mickey D.
Dear GOD,
I would like to live 900 years like the guy in the Bible.
 Love, Chris
Dear GOD,
We read Thomas Edison made light. But in school they said You did it. So I bet
he stoled your idea.
 Sincerely, Donna
Nửa đêm, Cụ Mai Liều Mạng loạng choạng bước vào một quầy bar và gọi 3 ly
rượu lớn. Người phục vụ Hoàng Long hỏi Cu ZDê có chuyện gì buồn vậy và
được cụ Mai Liều Mạng trả lời: "Tôi vừa phát hiện, con trai cả của tôi mắc bệnh
đồng tính luyến ái".
Hoàng Long gật đầu tỏ vẻ thông cảm rồi mang rượu ra cho cụ Mai Liều Mạng
Vài tháng sau, Hoàng Long lại thấy cụ Mai Liều Mạng vào bar của mình. Lần
này, ông ta gọi 5 ly rượu lớn. Hoàng Long hỏi xem cụ Mai Liều gặp chuyện
buồn gì và cụ đáp:
 Thằng con thứ của tôi cũng mắc chứng đồng tính luyến ái.
Uống hết 5 ly rượu. Ông khách lảo đảo rời quán.
Vài tháng sau, vẫn thấy cụ Mai Liều Mạng nọ vào quán cũ và gọi 10 ly rượu.
Đoán biết lần này khách hàng của mình có chuyện gì đó còn ghê gớm hơn,
Hoàng Long lại ân cần thăm hỏi và cụ Mai Liều Mạng lại âu sầu tâm sự:
 Thằng út nhà tôi vừa thú nhận, nó là một thằng đồng tính luyến ái.
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Hoàng Long kêu lên mừng rỡ ( hy vọng là mình có cơ hội ) :
 Thượng đế ơi! Chẳng lẽ trong nhà ông không có ai thích đàn bà sao?
Cụ Mai Liều Mạng đáp :
 Có chứ! Đó là vợ tôi! Trong bóng tối công viên, bác Mai Liều Mạng sáp vào
và nàng Quang Ngọc cương quyết đẩy ra. Được một lát, Mai Liều Mạng khó
chịu:
 Em sao thế?
Quang Ngọc :
 Thì từ từ đã nào. "Cơm không ăn thì gạo còn đó"...
Bác Mai Liều Mạng cướp lời :
 Chắc gì đã còn! Thời buổi này, chuột nhiều vô kể...
Trưởng đồn cảnh sát Sình Bụng nói với anh chàng say bí tỉ Tám Tửng bị bắt
vào đồn:
 Anh kia! Anh bị bắt vì đã quá chén, hò la bậy bạ với mọi người trên phố, gây
mất trật tự an ninh, lại có hành vi chống đối những người thi hành công vụ...
Anh có lý lẽ biện hộ nào không?
Tám Tửng :
 Ông đồn trưởng thân mến ơi! Giá như tôi có đủ lý do để biện hộ zdí con zdợ
già Tiểy Yến Tử của tôi thì tôi đâu phải ở ngoài đường suốt đêm làm gì cho nó
khổ chứ ? Tôi cứ việc về nhà đàng hoàng mà giải thích với vợ nó hổng sướng
hơn sao :D:D Giáo sư đang giảng cho sinh viên nghe về đề tài"Cơ cấu chính trị
qua cấu trúc kinh tế".Vị giáo sư trào phúng này đã chuyển chính trị qua "chính
em" bằng loại "kinh đào SUEZ" nào?
Giờ nghỉ trưa ở hãng. Trong lúc mọi người rủ nhau đi ăn uống thì ZDê cứ qua đi
lại, dáng vẻ bồn chồn. Thấy vậy, Tám liền lại gần hỏi han.
 Có chuyện gì vậy?
Zdê :
 Hôm nay tớ cứ như bị ma ám ấy. Buổi sáng đánh răng thì tớ làm gẫy bàn chải.
Lát sau, tớ lại làm gẫy dao cạo khi cạo râu. Lúc khóa cửa đi làm tớ đánh gẫy
chìa khóa. Tới văn phòng, tớ vừa sờ vào nắm đấm cửa thì nó rụng luôn ra.
Tám khuyên :
 Hay là cậu về nhà nghỉ đi!
ZDê :
 Không cần. Tớ có mệt mỏi gì đâu. Vấn đề là ở chỗ tớ "mắc" quá nhưng không
biết có nên đi tiểu không. Kẻ Đam Mê phải ra hầu tòa vì bị buộc tội dùng búa
giết chết vợ và con trai của mình. Đứng trước vành móng ngựa, anh ta cúi đầu
nghe tòa luận tội, không một lời phản bác.
Khi phiên xử đến hồi kết thúc, thẩm phán hỏi:
 Bị cáo có thừa nhận đã giết vợ bằng búa hôm 3/8 không?
KĐM:
 Có!
Bỗng đâu 9Nổ đứng lên chỉ vào mặt Kẻ Đam Mê gầm và chửi với vẻ rất phẫn
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nộ :
 Đồ chuột cống bẩn thỉu!
Thẩm phán yêu cầu ông ta ngồi xuống và kiềm chế, không gây tiếng ồn trong
phiên tòa.
Thẩm Phán lại hỏi bị cáo :
 Và hôm 10/9, bị cáo lại đánh con trai của mình đến chết bằng một cây búa. Bị
cáo có nhận tội không?
Kẻ Đam Mê :
 Có!
9 Nổ lại chồm lên, gào hết cỡ:
 Đồ chuột cống bẩn thỉu thối tha ti tiện!
Thẩm phán nghiêm khắc nhắc nhở 9 Nổ :
 Nếu ông còn tiếp tục gây huyên náo, tôi sẽ buộc ông vào tội xúc phạm sự tôn
nghiêm của tòa án...
9 Nổ ngắt lời:
 Nếu ngài hiểu cảm giác của tôi, chắc ngài sẽ thông cảm. Tôi là hàng xóm của
hắn, bao nhiêu lần tui sang nhà hắn khi hắn không có nhà thì hỏi gì vợ hắn cũng
giao cho tui cả... mấy hôm trước vụ án tui sang nhà hắn 2 lần hỏi mượn búa mà
lần nào hắn cũng trả lời là không có.

Khaaa khaaa khaaaaaaaa............ :D:D:D
Tên ZDê phải đi khám bác sĩ vì đau họng. Vừa gặp cô y tá Sình Ruột, chưa kịp
trình bày gì nhiều, ZDê đã bị Sình Ruột yêu cầu cởi quần áo rồi ngồi chờ ở ghế.
ZDê nhà ta cố giải thích rõ nhưng cô Sình Ruột nhà ta không chịu nghe và kiên
quyết bắt phải thực hiện mệnh lệnh.
Không cãi lại được, ZDê đành phải làm theo quy tắc của dưỡng đường và ra ghế
ngồi cùng một loạt bệnh nhân cũng đang trong tình trạng trần như nhộng ở
phòng ngoài. Cảm thấy xấu hổ, Dê nhà ta quay sang tâm sự với người ngồi kế
bên là Sình Bụng:
 Tôi chỉ bị đau họng thôi, thế mà người ta bắt tôi phải cởi bỏ hết quần áo. Thật
chẳng hiểu ra làm sao nữa.
Nghe vậy, Sình Bụng thở dài:
 Phàn nàn cái nỗi gì? Anh tưởng thế là đã tệ lắm rồi à? Tôi là anh của nó, đến
đây để đòi tiền nợ mà cũng bị nó lôi tuột vào đây, bắt ngồi trần truồng từ sáng
đến giờ đây này! Ngày xưa,không xưa lắm , có một cậu bé nghèo mặc chiếc
quần lủng. Khi ngồi xổm , trứng non của cậu không được ấp ủ trong tổ chim ,
mà lại đong đưa ra ngoài , hưởng.......nắng Cali.
Một tiên nữ du lịch trần gian thấy của lạ , chăm chú nhìn mãi , không biết là gì ,
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hỏi thì cậu bé trả lời :"................................"
Bạn hãy tìm câu trả lời trào phúng văn học thanh nhã nhất.

tửng mới tức giận bảo vợ :
 dù sao em cũng không ra đường với một cái váy ngắn cũn như thế này chứ?
anh hy vọng đây chỉ là một chuyện bông đùa thôi phải không?
vợ tửng mới trả lời:
 đúng vậy , nhưng anh luôn nói với em rằng những chuyện bông đùa ngắn nhất
bao giờ cũng hấp dẫn nhất.
Một con tàu Du Thuyền cập cảng đúng lúc thủy triều lên cao. Thủy thủ bắc một
tấm ván rộng bề ngang chừng 2 mét từ thành cầu xuống bến để hành khách
bước xuống. Mọi người nín thở hồi hộp khi Tui Yêu Tửng bước xuống tấm ván.
Hai bên chẳng còn chỗ nào để người khác có thể lách người. Vì thế, Tui Yêu
Tửng phải lách đi chậm chạp, run rẩy, và cuối cùng cũng đáp được xuống bến
an toàn. Mọi người đều thở phào sung sướng. Đặt chân xuống bến, Tui Yêu
Tửng quay lại nhìn về đầu cầu bên kia hét lớn:
 Được rồi đấy Sình Ruột ạ! Mày xuống luôn đi! tao nghĩ không sao đâu. hôm,
nhân dịp Bớt Đề vua Bành Văn Tẹt . Ông phóng loa ra lệnh
 Hởi các thiếp ưu ái của Chẩm, nào giờ Chẩm chỉ thấy các nường Bành, nên đả
chán rồi . Vậy hôm nay nhân ngày vui của chẩm, các nường "khép" lại cho
chẩm coi cho đở chán mắt nha không . Ai có tài "Bành" thứ gì thì giờ đây phải
KHÉP lại cái đó
Nói rồi vua đi 1 vòng thăm các nường, Bành Yếm đang đứng khép yếm, Bành
Hoa vừa làm bếp vừa ấn cụp mấy cánh hoa lại . Bành Nách thì đả bứt hết mí
cọng lông cứng, để khép lại cho thiệt sát . Duy chỉ có Bành Chân Vịt Hôi vẩn
"Bành Chân" ngắm trăng tỉnh bơ. Vua thấy thế giận dử hét
 Cha chả, bành chân, sao dám cải lời chẩm
 Xin bệ hạ tha lổi, thiếp đang ngồi trên cầu ngắm cá muh bệ hạ kêu khép làm
sao thiếp khép cho được
hihihihi sis Bành Chân Vịt hôi ơi, đừng giận Yem nghe ... moah moah ... ;)Bốn
tay nhậu Hai Lúa, Ba Lưới, Tư Xị và Út Quẹo đang lai rai & tán dóc. Đang lúc
Út Quẹo ra mé sau đi toilet thì Hai Lúa đổi đề tài:
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 thằng con trai tui thiệt tình... hồi giờ làm ăn ạch đụi, năm nay may sao hãng nó
trúng thầu lớn tiền vô quá. Mới đây nó mua tặng cho bồ cưng một chiếc
Mercedes mới cáo cạnh...
Ba Lưới tiếp chuyện:
 còn thằng nhỏ tui học hành cũng lạng quạng, làm ăn cũng ạch đụi. May sao
boss nó thương cho lên chức lên lương, tháng rồi nó mới mua cho bồ ruột nó 1
căn nhà xinh bên bờ sông, nghĩ cũng mừng cho nó...
Tư Xị hưởng ứng:
 thằng lớn tui tự dưng hồi này cũng vô mánh áp phe, nó mới sang tên cho bồ
nhí của nó cả trăm ngàn tiền cổ phiếu... cái thằng mê bồ như mê xì ke...
Út Quẹo đi toilet xong trở vô, nghe ba chớp ba nháng họ đang bàn đề tài mới
liền góp chuyện:
 thì thằng cu nhà tui cũng có chịu học hành làm ăn gì đâu, chỉ lo bồ bịch lung
tung. Có điều số nó đào hoa nên mấy đứa bồ thi nhau tặng quà, đứa thì mua cho
chiếc Mercedes mới, đứa thì sang tên cho căn nhà, đứa thì tặng cho một mớ cổ
phiếu trị giá bộn bạc...
Hai Lúa, Ba Lưới, Tư Xị :
??????!!!!!!!!
Tám Tửng nằm trên giường bệnh đã nhiều tháng, luôn được bà vợ Sình Ruột
chăm sóc rất tận tình. Một buổi sáng mở mắt ra, Tám Tửng thều thào gọi:
 “Mình luôn ở bên tôi những lúc khó khăn. Khi tôi bị sa thải, có mình an ủi, khi
tôi phá sản, mình giúp đỡ, khi tôi ngã từ trên tầng 2 xuống, mình cũng chăm lo,
khi sức lực tôi kiệt quệ, mình vẫn vui vẻ... Và tôi nhận ra một điều...
Sình Ruột :
 Gì thế mình?
Tám Tửng
 Chính bà đã đem lại cho tôi những điều xui xẻo. Chuyện nhà binh
Trung uý ra lệnh:
 Toàn trung đội, đằng sau... Binh nhì Smith, tại sao không đợi tôi...?
 Thưa trung uý, chỉ cần chỉ huy nói nửa lời, tôi đã hiểu ngay rồi!
***
Một anh lính hết hạn phục vụ về nhà, thấy vợ đã sinh con rồi.
 Đứa bé nào đây? Anh vắng nhà suốt cơ mà!
 Thế hồi ở đơn vị, anh chẳng gửi ảnh về nhà là gì, nhớ không?  người vợ biện
bạch.
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 Nhớ, nhưng mà tấm ảnh đó, anh chụp có nửa người.
Trong bệnh viện tâm thần, một bác sĩ mới được bổ nhiệm đi một vòng thăm các
phòng bệnh nhân. Ông tới gần hai bệnh nhân có những hành động rất kỳ cục:
anh thứ nhất ngồi ở mép giường, hai tay đặt lên cái vô lăng tưởng tượng, miệng
kêu liên tục: "Pim... pim... pim..."
Bác sĩ hỏi:
 Anh đang làm gì đấy?
 Tôi lái xe tải chở chuối sang Đức.  Anh ta nói.
Bác sĩ quay sang bệnh nhân ở giường bên cạnh: anh này đang nhấp nhổm dưới
tấm ga. Ông giật tung tấm ga ra thì thấy anh ta đang hì hụi làm động tác gì đó.
Ông bèn hỏi:
 Còn anh, anh đang làm gì thế?
 Tôi ấy ạ? Nhân lúc cậu kia lái xe chở chuối sang Đức, tôi đến với vợ cậu ta.
Cặp tình nhân nọ yêu nhau đã lâu, tình cảm đã đến độ sâu đậm. Một hôm, cô gái
đưa chàng trai về nhà mình và hai người qua đêm với nhau ở đó. Buổi sáng, khi
thức dậy, chàng trai nhìn thấy bên giường có treo bức ảnh một người đàn ông
rất tuấn tú.
Đương nhiên, anh chàng cảm thấy lo ngại, bèn hỏi, giọng run rẩy:
 Ảnh ai đây? Chồng em à?
 Không!  Cô gái đáp.
 Hay là người yêu cũ của em?
 Cũng không phải nốt!  Cô gái khúc khích cười và nhéo tai chàng trai.
 Vậy chắc là bố em?
 Không!
 Thế đó là ai?
 Em đấy! Trước khi phẫu thuật thay đổi giới tính
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Cặp vợ chồng nọ lấy nhau đã lâu mà vẫn chưa có con. Họ đi khám bệnh và bác
sĩ phát hiện, nguyên nhân vô sinh là do người chồng. Thấy anh ta buồn nản, bác
sĩ bèn lựa lời an ủi.
 Anh không nên ưu phiền quá như thế. Ít nhất thì anh vẫn còn một tin vui.  Bác
sĩ nói  Đó là chứng vô sinh không di truyền. Do đó, nếu anh có con thì chúng
sẽ không mắc phải bệnh này.
Một cô nàng xinh đẹp và gợi cảm mời một người thợ tới nhà để sửa tivi. Sau khi
công việc kết thúc, cô gái trả tiền cho anh thợ, liếc mắt tình tứ và thì thầm như
rót mật vào tai anh ta.
 Tôi phải đưa ra... à... một đề nghị bất thường với anh. Nhưng trước hết, tôi xin
anh hãy hứa giữ bí mật chuyện này!  Cô gái nói.
Anh thợ chấp thuận ngay và cùng cô gái vào phòng trong một tâm trạng khấp
khởi và hồi hộp.
 Chồng tôi là một người đàn ông nhu nhược về thể chất, có thể gọi là bất lực
trong chuyện này. Giờ đây, tôi là một người phụ nữ và anh là một người đàn
ông...  Cô gái giải thích.
Anh thợ xúc động hổn hển:
 Vâng, vâng!..
 Kể từ khi tôi nhìn thấy anh ở ngoài cửa tôi đã... biết anh thích hợp với chuyện
đó.
 Vâng, vâng!...
 Vậy anh có thể giúp tôi chuyển chỗ cái máy giặt này được không?
Một bà lão sống trong túp lều trên bờ biển cùng với một chú chó. Hàng ngày, bà
lững thững dắt chó dạo trên bãi biển, hưởng những ngày cuối đời một cách yên
ả. Bỗng một hôm, trong khi đang tản bộ, bà vấp phải một cái lọ bị sóng đánh dạt
vào bờ.
Bà lão chà xát cái lọ và một làn khói tỏa ra rồi tụ lại thành một vị thần. Ông ta
nói:
 Cảm ơn bà đã cứu ta thoát khỏi chốn giam cầm này. Để đền ơn, ta sẽ ban cho
bà 3 điều ước.
Bà già không đắn đo suy nghĩ, đáp ngay:
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 Tôi muốn có 1 triệu đôla.
Vị thần đưa tay lên làm phép và "Bụp!", bà lão ngồi trên một đống tiền. Nhìn lại
túp lều rách nát, bà đưa ra điều ước thứ hai:
 Tôi muốn túp lều của mình trở thành một tòa lâu đài.
Vị thần lại làm phép và ngay lập tức, túp lều trở thành một lâu đài với tòa ngang
dẫy dọc nguy nga.
Bà già sung sướng thốt lên:
 Ôi! Thật là tuyệt diệu! Thế là mình cũng trở thành triệu phú vào cuối đời. À,
mà cuối đời là thế nào nhỉ, ta còn một điều ước nữa cơ mà. Tôi muốn mình trở
thành một thiếu phụ xinh đẹp và con chó của tôi biến thành một người chồng
điển trai, cường tráng.
Khi điều ước được thỏa nguyện, bà lão, lúc này đã trở thành thiếu phụ, cùng
người chồng mang số tiền về tòa lâu đài. Đến giờ lên giường, bà nói với chồng:
 Mình ơi! Hôm nay chúng mình sẽ có một đêm mặn nồng như ngày tân hôn,
anh nhé!
Người chồng xụ mặt rồi đay nghiến:
 Bây giờ thì sướng nhé! Ai bảo năm ngoái bà đem tôi đi thiến?
Sình Ruột xinh đẹp và gợi cảm mời Đại Háo tới nhà để sửa tivi. Sau khi công
việc kết thúc, Sình Ruột trả tiền cho Đại Háo, liếc mắt tình tứ và thì thầm như
rót mật vào tai Đại Háo :
 Tôi phải đưa ra... à... một đề nghị bất thường với anh. Nhưng trước hết, tôi xin
anh hãy hứa giữ bí mật chuyện này!
Đại Háo chấp thuận ngay và cùng Sình Ruột vào phòng trong một tâm trạng
khấp khởi mừng và hồi hộp.
Sình Ruột nũng nịu nói :
 Chồng tôi là một người đàn ông nhu nhược về thể chất, có thể gọi là bất lực
trong chuyện này. Giờ đây, tôi là một người phụ nữ và anh là một người đàn
ông...
Đại Háo xúc động hổn hển:
 Ô kê ! ô Kê !...
Sình Ruột cố giải thích :
 Kể từ khi tôi nhìn thấy anh ở ngoài cửa tôi đã... biết anh thích hợp với chuyện
đó.
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Đại Háo nóng ruột :
 Ô Kê ! Ô Kê ! khỏi giải thích... nhanh đi...
Sình Ruột :
 Vậy anh có thể giúp tôi chuyển chỗ cái bộ sofa này được không?
Đại Háo : :eek: sáng sơm có một bệnh nhân SAIGONMP3 đến phòng bác sĩ
XANH XANH xin được xuất viện vì anh ta tự cho rằng đã khỏi bệnh tâm thần
rồi.
bác sĩ xanh xanh : nếu anh chạy nhanh hơn cái bóng của anh như vậy anh sẻ
chứng tỏ rằng anh là người hết bệnh.
bác sĩ xanh xanh vừa nói rứt câu anh ta vụt chạy quanh khu trại tâm thần.
đến đúng 12 giờ trưa anh ta dừng lại trước cữa phòng bác sĩ nói rằng : tôi mãi
chạy quá bây giờ cũng chẳng biết cái bóng của tôi nó rớt lúc nào , bây giờ
không thấy nó đâu cả , xin bác sĩ cho em ra viện.
giữa trưa nắng ngoài tyời bác sĩ xanh xanh :??????????
________________________________________
KiepPhongBa
trong bữa cơm vợ thuong _ nho nói với chồng dehuccan:
 từ bây giờ tôi sẻ không đẻ nữa đâu. tôi lắm rồi , mang nặng đẻ đau chín tháng
mười ngày , mà mổi lần sinh không biết tôi đau đơn biết chừng nào không?
rời dehuccan xuýt xoa:
 thì anh cũng biết em đau lắm , như vậy kế tiếp anh sẻ nhờ cô hàng xóm đẻ
giúp vậy em.
vợ !!!!!!!!!!!!!!!!
________________________________________
KiepPhongBa
chàng trai nhìn thấy một cô nằng khá xinh trong công viên đang đứng bên dòng
sông rất thơ mộng. chằng bèn tiền đến đọc mấy câu thơ làm quen kiểu nho nhã
khiến nàng không thể không tiếp chuyện chàng , sau một hồi nói chuyện say sưa
, chàng trai mới ỉ ôi hỏi cô gái :
 em ơi, nói chuyện sớm giờ mà anh chưa có biết quý danh em là gì? nói cho
anh nghe được không em?
nàng ỏn ẻn:
 thôi chả nói đâu, tên em nghe kỳ lắm!
 hổng có ssao đâu , tên gì mà kỳ chớ , nói cho anh gnhe đi mà , chàng năn nỉ.
 thôi
 đi mà , nói đi
nàng bèn cuối xuống lượm một cục đá cho chàng coi.
 ờ, thì cục đá !
nàng cãi:
 hổng phải, là thạch.
đoạn nàng chỉ tay xuống dòng sông , chàng nhanh miệng đoán :
 là nước , không thuỷ. ồ, tên em là thạch thuỷ ! trời ơi , tên đẹp gần chết mà
hổng chịu nói cho người ta nghe !
Chuyện Vui MTC gởi ra trong năm 2004

131

nàng lắc đầu buồn buồn , liệng viên đá xuống nước và nói :
 hổng phải , anh nghe có tiếng gì không?
thạch rớt xuống nước nghe cái " tủm". tên em là thế đó. đã biểu kỳ lắm dừng có
hỏi mà.
________________________________________
dai hao
Kakaka:D
________________________________________
KiepPhongBa
Originally posted by dai hao
Kakaka:D
chài cười cái làm tui giựt mình cón chúc nữa xém ngã té ghế:D
________________________________________
DATINHNU
Tên nghe dễ sương gơ :D
________________________________________
KiepPhongBa
Originally posted by DATINHNU
Tên nghe dễ sương gơ :D
choảng chảnh chết khi nghe tên em dzể sương gơ
________________________________________
KiepPhongBa
cảnh sát giao thông yêu cầu một người lái xe dừng xe lại và xuất trình giấy tờ.
 thưa ngài xảnh sát , xin lổi tôi không có bằng lái.
 cái gì? không có bằng lái?
 vâng. chuyện là thế này , khi tôi và vợ tôi li dị chúng tôi chia đều tài sản. tôi
lấy ô tô còn cô ta lấy bằng lái.
________________________________________
KiepPhongBa
một viên cảnh sát nhìn thấy một lái xe đang còn đẩy xe liền chủ động đến hỏi
cói có phải xe có hết xăng không?
anh lái xe trả lời : không xăng vẫn còn chỉ có tội tôi quên mang theo bằng lái.:D
________________________________________
KiepPhongBa
 bị cáo : thưa luật sư lệ phí ngài thu đắt gấp 5 lần so vơi những luật sư khác ,
nguyên nhân có phải ngài giỏi hơn họ không ?
 luật su : ồ không. chỉ là do tôi thi 5 lần mòi giành dược tấm bằng cử nhân
luật.:D
________________________________________
KiepPhongBa
bác sĩ davis gác máy điện thoại rồi vội vàng gọi con gái.
 maria mau lên một chút , giúp bố lấy túi thuốc ra đây.
bố phải đi ra ngoài khám bệnh
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 cô gái bèn hỏi bố : " bố ơi thế ai ốm ạh "?
 bố cũng không rõ chỉ nghe anh ta nói tên là john ,anh ta chỉ nói :" nhanh lên ,
không có cô , tôi sẻ chết mất "
cô gái vội kêu lên :
thôi chết rồi bố ơi đó là điện thoại của con.
:D
________________________________________
KiepPhongBa
em : anh ơi ! tại sao trong phi ngày xưa họ nói " có mắt mà không thấy núi thái
sơn "
anh : àh tại vì ngày xưa làm gì có kính cận hả em.:D
________________________________________
KiepPhongBa
thầy :  em hãy cho biết tại sao quang trung được gọi là anh hùng áo vãi?
trò : dạ tại vì quang trung khi ra trận mặc áo vải.
thầy : thế tại sao quang trung mặc áo vải ra trận?
trò : dạ vì khi đó việt nam chưa có áo giáp sắt ạ:D
________________________________________
KiepPhongBa
t:  thăng d nói chị gái mày chỉ ngồi rung đùi cũng đủ tiền nuôi mày ăn học hả?
m : ừh đúng đó , chị gái tao là thợ may mà.
t!!!!!!!!!!:D
________________________________________
KiepPhongBa
kẻ tử tù ngời trên ghế điện chuẩn bị hành hình.
người hành hình hỏi hắn :
trước khi chết anh có nguyện vọng gì?
người tử tù trả lời :
cắt điện:D
________________________________________
KiepPhongBa
thầy : gọi tên riêng của một người nào đó.
ví dụ : lan gọi là miss lan.
vậy còn tên của vật nuôi thì sao?
ví dụ : con chó. mời em toàn.
toàn ( đang mơ ngũ ) : dạ thưa cô gọi là miss cầy ạh.
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cả lớp : ( cuoìe vỡ bụng ) !!!!!!!!
________________________________________
dai hao
Kakakakaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...................................
Hai ngừ nói chệ gì tui không hiểu:p :p :p
________________________________________
KiepPhongBa
choài đại hao she nói cái tên nghe dzể sương mà you hông hiểu chi hít hả choái
loái cái mình tui hế hé hé hé :D
________________________________________
KiepPhongBa
truyện này có người kể :
khi ôn gphú hộ ngó vô cái gương thì cười hỏi :
 đời con cho chí đời cha.
tui nay mới thấy đàn bà có râu
còn có người kể:
khi bà phú hộ ngó vô cái gương thì dổ con gái :
 nín đi con cái con trời đánh đó già khú , hơi đâu.
phú hộ chạy lại đem cá gương trình lên quan. ông quan bụng phệ nghe chuyện
cái gương liền đặt cái gương ngang bụng mình , thình lình đạp bàn quát :
 sao để đến cái bụng chình ình ra thế này mới thưa kiện , hả??
________________________________________
KiepPhongBa
MR: ê, hột mít !
AD: người ta " lớn " dzầy mà hột mít hở?
MR: ừh , thì là hột vịt !
AD: ( xách guốc lên ):D
________________________________________
KiepPhongBa
từ trường học đến cậu bao xa?
 àh khoảng 3km đường chim bay.
 thế còn chim đi bộ thì xa?
_ !!!:D :D
________________________________________
KiepPhongBa
một quan huyện ăn tiền rất bẫn , xử với dân lại rất tàn nhẫn , có giấy đổi quan đi
nơi khác. đợi mãi , chẳng thấy ai thèm đến đưa tiễn cả , bà huyện gọi nha lại vào
trách :
 dân tình ở đây sao mà bạc bẽo thế. quan phụ mẫu sắp đi nơi khác mà chẳng có
thấy đứa nào tiễn chân cả !
nha lại thưa:
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 bẩm bà lớn , cả làng huyện đồ lễ tiễn quan rồi đó ạh !
bà huyện mừng rỡ hỏi:
 ôi, họ làm lễ gì thế các thầy?
nha lại ân cần thưa :
bẩm...toàn gạo , muối !
________________________________________
KiepPhongBa
có một anh nhà giầu ra chợ chơi , thấy mọi người mua gương , không biết là cái
gì , anh cũng mua một cái. về nhà mang coi , thấy ngồ ngộ , anh ta giấu kỹ đi ,
cấm vợ không được vô buồng.
vợ anh ta sinh nghi , đợi lúc ông chồng đi vắng vô buồng lục lấy cái gương ,
nhìn vô gương chị vợ la lên :
 trời ơi, ảnh đi chợ gặp cái người này , hèn chi về nhà anh hắt hỉu mình !
chị đem chuyện mách với mẹ. bà phú hộ cũng chưa biết cái gương là cái gì ,
nhìn vô gương tức giận :
 trời ơi , vì cái con già này mà nó hắt hủi con mình đây !
rồi bà chạy kiếm ông chồng , thấy bà , ông phú hộ hỏi :
 chuyện gì mà làm dữ vậy bà?
 ông ơi , con mình khổ lắm ông ơi
ông phú hộ chưa nghe phải trái gì chụp lấy cái gương xem la lớn :
 trời ơi con gái mình nó theo thằng già này hả bà?
________________________________________
KiepPhongBa
một anh , vợ có thai mới được bảy tháng đã đẻ ra đứa con trai , anh ta sợ nuôi
không được , gặp ai cũng hỏi :
một hôm , anh ta hỏi một người bạn , người bạn an ủi nói :
 không can gì mà ngại. bà tôi sinh ra bố tôi cũng đẻ non trước hai tháng đấy.
anh kia giật mình hỏi :
 thế àh ! rồi có nuôi được không?
________________________________________
KiepPhongBa
một anh chàng có tật ngũ mê , ngũ mê đến nổi anh em bạn đùa , cạo trọc đầu
khiêng bỏ ra chùa mà khôgn hay biết gì cả.
khi anh ta tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong chùa lại thấy đầu trọc , chẳng biết
có phải mình hay sư , nghĩ bụng : " ta hay sư...? ta ơi có phải ta không hả ta?"
hỏi mãi chẳng thấy ai thưa , mới tự nhủ : " cứ về nhà thì biết. hễ là ta thì chó
khôgn cắn , mà không phải ta thì chó cắn ".
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về đến nhà , chó thấy anh đầu trọc , không giống với ngày thường nhận không
ra nên xồ ra cắn.
anh ta chắc là không phải mình rồi , liền bỏ vào chùa tu luôn không về nhà nữa !
________________________________________
KiepPhongBa
A: là sinh viên thì xcũng nên đi làm thêm , kiếm tiền ăn học !
B: phải.
A: mà cũng phỉa đúng nghành nghề mình đang học để làm cho phát huy kiến
thức.
B: đúng.
A: cho nên tao với mày học trường giao thông....
B:... thì kiếm bằng nghề...xe ôm.
________________________________________
KiepPhongBa
mẹ chồng và con dâu nhà kia chẳng may đều goá bụa.
mẹ chồng dặn con dâu :
 số mẹ con mình rủi ro , thôi thì cắn răng mà chịu.
ko bao lâu , mẹ chồng tư tình , con dâu nhắc nhở lại lời rặn thì mẹ chồng trả lời
:
 mẹ dặn là dặn con chứ mẹ thì còn răng nữa đâu mà cắn.
________________________________________
KiepPhongBa
có một thằng con bất hiếu , trời sai thiên lôi xuống đánh chết , thiên lôi vừa rơ
búa thì nó vội vàng nắm lấy tay thiên lôi hỏi :
 ông là thiên lôi mới hay thiên lôi cũ.?
 cũ, mới , mày hỏi làm gì?
 ông là thiên lôi mới , ông đánh tôi đã đành , nếu ông là thiên lôi cũ , ngày xưa
bố tôi bất hiếu với ông tôi còn nhiều hơn tôi bất hiếu với bố tôi ngày nay , lúc
bấy giờ ông đi đâu?
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________________________________________
KiepPhongBa
m: mày thấy cái hình chân dung của bạn gái tao thế nào?
d: nàng có đôi mắt rất mơ huyền và khuôn mặt gợi hình sâu xắc.
m:( hí hửng) : cậu phân tích thật tuyệt vời.
d: nhưng... mơ huuyền và sâu xắc xấu.
________________________________________
KiepPhongBa
có ông thầy đò rốt , nhưng lại muốn học trò đến đông nên hay xỗ chử , ai đến
chơi ngồi chyện là ông ra tìm cách nói sao cho được vài câu chử nho. tuôn ra
hàng tràng ra vẻ ta đây học thông chữ lắm.
bà vợ ở trong nhà , nghe mãi sót ruột , một hôm ngồi ăn cơm , bão khẻ chồng :
 ông ạh ! ông có một dúm chữ làm vốn vậy mà hễ gặp ai công cũng văng vãi ra
thế thì còn gì mà làm ăn?
ông ta mắng vợ :
 bà biết gì mà nói ! chữ của thành hiền chứ có phải tiền bạc đâu , cứ tiêu là hết
với lại , đó là mấy chữ lẻ , còn vốn của tôi , tôi xếp trong bụng kia mà ! tôi chỉ
tiêu mấy chữ lẻ đấy chứ !
________________________________________
KiepPhongBa
một thầy lang cho người bệnh uống thuốc thế nào mà đến nổi người bệnh chết ,
nhà chủ doạ đem quan kiện , thầy lạy lục , kêu van. nhà chủ bắt phải mang quan
tài đi chôn mới tha.
thầy lang đành về nhà , gọi vợ và hai con , bồn người cùng khiêng méo cả mặt.
đi đến giữa đường , thầy than thở :
 làm người chớ có học nghề thuốc !
con thứ ngậm ngùi :
đầu nặng , chân nhẹ , khiêng không nổi.
con trưởng ôn tồn khuyên bố :
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 từ nay , có chữa thì nên chọn người gầy gầy !
________________________________________
KiepPhongBa
có anh chồng kia rất ham ăn , một hôm , hai vợ chồng đậu ghe ở gần bìa rừng ,
luộc một con gà cùng ăn , ăn được vài miếng , nghe chị vợ xởi lởi:
 con gà béo quá mình hén.
chồng vừa nhồm nhoàm nhai vừa quay sang mắng vợ :
 đang đậu gần rừng m,à nói " béo , béo " bộ hổng sợ cọp nó ra sao? chống ghe
ra !
chị vợ lúi cúi lấy sào làm theo lời chồng. còn anh chồng vẫn ngấu nghiến ăn ,
hết miếng này đến miếng khác.
vừa ngồi xuống mâm , chị vợ nói :
 tôi nói vậy chớ có gì đâu mà mình nổi thầu lậu lên vậy?
 anh chồng quay sang nạt :
 đang đậu rừa ròng mà nói " nổi thầu lậu ". bộ muốn cho dông gió nó cho chìm
ghe phải không? chống vô !
chị vợ khôgn dám cãi , lại lúi húi trống vô. gặp nước chảy mạnh toát mồ hôi chị
mới đưa được ghe vào bờ. đến lúc chị quay lại vào mâm thì chỉ còn lại mấy
xương gà , anh chồng nói với vợ :
 phải cẩn thận vậy mới chắc ăn !
________________________________________
KiepPhongBa
một anh hà tiện nọ thuộc loại vắt cổ chày ra nước , không bữa cơm nào mà dám
mua thức ăn. anh ta treo một con cá gỗ lơ lững ở giữa nhà , dặn các con khi ăn
cơm thì nhìn lên cá gỗ , chép miệng một cái rồi và cơm , coi như đã được ăn với
cá rồi.
đứa con út mới lên bốn tuổi , háu ăn , nhìn lên con cá gỗ chép miệng mấy cái
luôn rồi mới và cơm. thằng lên sáu trông thấy liền mách bố :
 thằng này nó chép miengmấy cái rồi mới và cơm đó bố ạh !
anh ta mắng :
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 cứ để nó ăn mặn cho khát nước chết luôn !!!!!
________________________________________
dai hao
kakaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.................... ne^'u ma`hiểu thì cái hông đâu có nhiều
cái thẹo................ như dzị cà chời:p :p :p
________________________________________
KiepPhongBa
kaaakakakaaaaaaaaa..............:D :D
________________________________________
KiepPhongBa
xẻn bắt được con cò mang về nuôi. thằng con lão nhà giàu trong làng trông thấy
thích lắm , đòi bố mua cho được. lão cũng chiều ý con , xiển đòi năm quan lão
mắng :
 tao nghe nói mày thông minh , sao một con cò ốm mà mày đòi những 5 quan?
xiển trả lời :
 cò tôi quý lắm. nó biết nói!
lão không tin. xiển cam, đoan là thật , lão bảo :
 mày hỏi nó , nó nói được tao trả cho 5 quan , bằng không thì tao bắt lấy cò.
xiển lấy tiền trước rồi ghé vào tao cò hỏi:
 cò ơi !mi có biết nói không?
rồi bóp vào cổ cò một cái thật mạnh. cò đau quá , kêu " có " một tiếng. xiển reo
lên :
 đó , thấy không?
vậy là lão nhà giàu phải chịu mất 5 quan tiền đổi lấy một con cò ốm.
________________________________________
KiepPhongBa
một anh có râu , một anh không có râu ngồi nói chuyện với nhau. anh không có
râu muốn chê anh có râu , mới hỏi xỏ:
 đó anh biết trong thế gian cáo gì cứng nhất nào?
anh có râu đáp :
 đá với sắt chứ gì nữa?
anh không râu lắc đầu :
 không phải. đá đập cũng phỉa vỡ , sắt nung cũng phải mềm.
anh có râu đành chịu , hỏi lại :
 thế là cái gì?
anh không râu chỉ vào cằm anh có râu :
 râu là cứng nhất ! da mặt anh dầy như thế kia mà râu cũng dùi thủng được ra
ngoài thì râu chẳng cứng nhất là gì?
anh có râu liền bảo :
 da mặt tôi dày thật , nhưng dày sao bằng mặt anh được?
anh ko râu hỏi vặn lại :
 bằng vào đâu mà anh bảo ra mặt tôi dày hơn da mặt anh?
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 râu cứng đến thế mà cũng không dùi được da mặt anh. vậy da mặt anh chả dày
hơn da mặt tôi là gì?
________________________________________
KiepPhongBa
anh bợm rượu được bạn mời đến ăn cơm khách. chằng ta muốn được uống thật
nhiều rượu , nhưng tiện không đời chủ nhân , mới nghĩ ra một mẹo , gọi người
hầu rượu đến bên , nói nhỏ :
 anh bạn , giúp tôi một việc : tôi tửu lượng kém lắm , chỉ nhấp một chén là đã
say , vậy anh làm ơn khi tiếp cho tôi thì hãy rót chừng nữa chénn thôi , mà chọn
cái chén nào nho nhỏ ấy , đây , tôi xin biếu anh một ít tiền.
anh bợm rượu dúi vào tay người hầu một tờ giấy bạc. anh này xướng quá , cảm
ơn rối rít rồi chọn chổ khuất xem thì hoá ra là một tờ bạc giả , suốt buổi anh ta
bèn nghĩ cáhc trả thù , bổng nhớ ra lời rặn của kẻ kia , bụng dạ bảo :'đã thế , ông
cho mày thật say , chết giấc cho bõ tức'.
nghĩ vậy , vào bữa anh hầu cứ chăm chăm rót rượu vào cho anh bợm nhậu và
mổi lần rót cho thật đầy chén.
thế là , anh chàng bợm nhậu nhờ cái khôn lõi của mình mà được một bữa thả
cửa.
________________________________________
KiepPhongBa
anh bợm rượu được bạn mời đến ăn cơm khách. chằng ta muốn được uống thật
nhiều rượu , nhưng tiện không đời chủ nhân , mới nghĩ ra một mẹo , gọi người
hầu rượu đến bên , nói nhỏ :
 anh bạn , giúp tôi một việc : tôi tửu lượng kém lắm , chỉ nhấp một chén là đã
say , vậy anh làm ơn khi tiếp cho tôi thì hãy rót chừng nữa chénn thôi , mà chọn
cái chén nào nho nhỏ ấy , đây , tôi xin biếu anh một ít tiền.
anh bợm rượu dúi vào tay người hầu một tờ giấy bạc. anh này xướng quá , cảm
ơn rối rít rồi chọn chổ khuất xem thì hoá ra là một tờ bạc giả , suốt buổi anh ta
bèn nghĩ cáhc trả thù , bổng nhớ ra lời rặn của kẻ kia , bụng dạ bảo :'đã thế , ông
cho mày thật say , chết giấc cho bõ tức'.
nghĩ vậy , vào bữa anh hầu cứ chăm chăm rót rượu vào cho anh bợm nhậu và
mổi lần rót cho thật đầy chén.
thế là , anh chàng bợm nhậu nhờ cái khôn lõi của mình mà được một bữa thả
cửa.
________________________________________
KiepPhongBa
có một thẳng kẻ trộm , một hôm , vào rình nhà thầy đồ. hắn đang hì hục đào
khoét vách đằng trước thì thầy đò xem cổ văn đến bài " tiền xích bích phú "
nhưng thầy lại đọc nhầm là " tiền diệt bích giặc " ( nghĩa là phía trước cũng có
trộm ). tên kẻ trộm nghe tưởng thầy bảo đánh đuổi mình , co giò chạy tuốt ,
nhưng chạy một quãng , chẳng thấy ai đuổi theo , hắn mới trở lại , vào khoét
vách đằng sau.
lúc bấy giờ , thầy lại đọc tới câu " hậu diệt bích giặc " ( phía sau cũng có giặc ).
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thằng trộm nghe , sởn tóc gáy , đâm đầu chạy , vừa chạy vừa nghĩ thầm :
 quái lạ thật , cái ông nhà này sao mà tinh thế ! ai có phúc đón được thầy về nhà
dạy học thì chắc khỏi phải nuôi chó giữ nhà
________________________________________
KiepPhongBa
người khách đến , thăm người chủ , gà vịt chạy đầy sân mà ảnh than rằng :
 ngặt khôgn có đồ ăn không biết lấy chi để đãi khách một bữa.
anh khách nói :
 tôi có con ngựa đó , anh bắt làm thịt dùng tiệc với nhau cho vui.
chủ nói :
 uý ! vậy anh về bộ sao thấu?
khách nói:
hề gì ! anh lựa gà vịt và ngỗng của anh đó. coi con nào lớn hơn hết , cho tôi
mượn một con tôi cỡi về cũng được.
________________________________________
KiepPhongBa
một anh chàng có ông vbố vợ rất thích chơi đồ cổ , chị vợ thường dặn chồng :
 thầy thích chơi đồ cổ lắm , anh có sang bên ấy , hễ thấy cái gì , cũng cứ khen
là cổ cho thầy mừng...
một hôm sang chơi , thấy ông bố vợ mang bộ đồ trà ra , anh ta vội khen :
 ái chà ! nhà có bộ chén cổ thật !
ông bố vợ khoái lắm.
anh chàng rể lại khen vung lên :
 cái ấm cuĩng cổ , cái khayc ũng cổ , cổ tất.
ông bố vợ càng khoái.
vừa lúc ấy , mẹ vợ đi ra , bụng chữa vượt mặt , thấy vậy anh chàng rể vội khen :
 ái chà ! cái bụng của mẹ mới thật là cổ !
________________________________________
KiepPhongBa
một người chỉ đi khuyến giáo giả , nói những là tô tượng đúc chuông , lầm cầu ,
làm quán , nhưng kỳ thực được đồng nào , lẻm vào mồm hết. lúc chết xuống âm
ty , diêm vương giận lắm , bắt đem bỏ ngục tối , anh ta vừa bước vào cửa ngục ,
đã bảo những người bị giam trong ngục :
 các bác ở đây , tối thế này cũng chịu được àh? để tôi đi khguyến giáo , mổi bác
cúng cho ít tiền, tôi sẻ thuê người mở một cái cửa sổ thật to thông lên trời cho
nó sáng
________________________________________
KiepPhongBa
có một anh nông dân thật thà chấc phác, nhiều khi thật thà chất phác đến ngớ
ngẩn ,. năm nọ , đến bữa giổ cha , anh ta mua thịt , gạo nếp về làm lể cúng.
mâm cổ vừa đặt lên bàn thờ , nén hương chưa kịp thắp thì mấy con ruồi láo
xược đã đậu lên bát nọ, đĩa kia rồi. anh ta cho là bầy ruồi vô phép , liền làm đơn
đến cửa kiện , nghe anh ta kể rõ đầu đuôi câu chuyện xong , quan phán :
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 từ nay hễ thấy bầy ruồi đậu đâu tao cho mày đập.
nào gờ , quan vừa nói xong , một con ruồi ở đâu bay tới , đậu giữa mặt quan.
anh nông dân giang thẳng cánh tay nhè mặt quan " bốp ". bị một cái tát như trời
giáng , quan đành uất ức im lặng.
________________________________________
KiepPhongBa
bọn chức sắc , hươgn lý trong làng lúc nào cũng nghĩ đến rượu thịt. thấy bà mẹ
xiển vừa mới mất , chúng bắt phải làm ma , mời làng đến ăn uống. nhà xiển thì
nghèo , đến khoai cũng thiếu. nói gì đến rượu thịt mà làm ma , nhưng nếu ko
làm chúng xẽ đuổi khỏi làng , nghĩ được một mẹo , xiển bèn đi nói khéo với
những tên đứng đầu :
 chả nói các cụ cũng thừa biết , nhà túng quá , xin các cụ rộng lượng để tôi
chôn cất ngày hôm nay cho mồ yên mã đẹp , còn việc ma chay. xin các vị cho
khất đến mồng một sắp tới , vì còn phải vay mượn bà con xa gần , không gì thì
tôi cũng phải kiếm con lơn năm chục cân ,mươi đấu gạo nếp...
thấy nhà xiển ngheòd túng thật , các cụ đành cho khất.
tuần mồng một tới , xiển mua chịu được con lơn thật to , thật béo , nhà trủ ra
hẹn ba ngày sau phải trả đủ tiền. xiển làm thịt ngay , xong cất hết thịt vào trong
buồng , xiển nhờ người mời làng đến đúng chiều hôm ấy đến uống rượu. khi
làng đã tề tự đông đủ , xiển mới bỏ mỡ vào xanh với mươi củt hành , rná lên.
mùi mỡ bay ra khiến thơm phức khiến cả làng ngồi trong cái rạp dựng ngoài sân
cứ nuôt nước bọt ừng ực. xiển bưng xanh mỡ cất đi rồi lừa lúc khôgn ai để ý
đến liền châm một mồi lửa lên chái bếp.
làng đang chờ cổ bưng ra chờ đến sốt cả ruột , bổng nghe tiếng hô hoán , thì
nhìn thấy cái bếp đang cháy ngùn ngụt , mọi người hoảng quá chạy vụt ra khỏi
rạp. hầu hết , những người đi đám đều quần trắng dài chỉnh tề nên không ai dám
vào chữa cháy , bà con xúm giềng kẻ xách thùng , người vác câu liêm chạy đến
thì cái bếp đã thành một đống lửa , xiển mặt mũi quần áo như ma lem , kêu khóc
thảm thiết :
 ối cha mẹ ơi , làng nước ơi ! cháy mất hết rồi ! cháy hết mất bếp núc , cháy cả
cỗ bàn rồi , còn lấy gì làm ma chay nữa , huhuhuhuhuhuhuhuh..
làng trưởng thấy cổ bàn đã cháy , chẳng còn sơ múi nên lẳng lặng ra về , xiển
gánh thịt lơn ra chợ bán. chiều hôm sau , xiển mang tiền về trả nợ xong , còn
thừa một ít , mua ngay mấy cây tre làm lại cái chái bếp
________________________________________
KiepPhongBa
M: bây giờ tao mới biết lợi ích của... tình yêu (!)
R: sao cơ?
M: thì tao và mày ốm lên ốm xuống mãi mà có thấy gì đâu. thằng nam có người
yêu , vừa ốm , tao với mày đã có đường , sữa ăn... cả tháng !
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R : ừh nhỉ !!!!:D :D
________________________________________
KiepPhongBa
giờ học đã điểm mà chỉ thấy lấc đác mấy cậu sinh viên ngoại trú , một lúc thấy
các cậu sinh viên nội trú ký túc xá xếp hàng xin vào lớp với mái đầu bóng mượt
, dnág đi oai phong. thầy giáo hỏi:
 tại sao hôm nay các anh lại rủ nhau đến trễ giờ quá vậy?
 dạ ! thưa thầy !  một sinh viên nội trú đáp  sang nay ký túc xá đã có nước sau
hơn một tháng tụi em mong đợi. mong thầy thông cảm cho bọn em ạh !
!?:D
________________________________________
KiepPhongBa
hai thầy lang ngồi nói chuyện với nhau. thầy nọ hỏi thấy kia :
 bác đi thăm bệnh , sao bất cứ bệnh nhân nào bác cũng hỏi bệnh nhân trhường
ăn gì , như vậy nghĩa làm sao?
thầy kia cười đáp :
 có gì đâu, chẳng qua hỏi họ xem ăn uống có sang trọng không để sau khi định
bệnh và lấy tiền thuốc nhiều hay ít cho nó dễ thôi mà !
________________________________________
KiepPhongBa
một người sắp đi chơi xa , dặn con :
 ở nhà có ai hỏi bố thì bảo bố đi vắng nhé.
sợ con mãi chơi quenmất , lại cẩn thận ghi vào tờ giấy rồi bảo :
 có ai hỏi thì con cứ đưa tờ giấy này.
con cầm giấy bỏ vào túi áo , cả ngày chẳng thấy ai hỏi , tối đên , sắn có ngọn
đèn , nó lấy ra xem , vô ý thế nào để giấy cháy mất.
hôm sau , có người đến chơi hỏi:
 bố cháu có nhà không?
nó ngẩn ngơ hồi lâu , sực nhớ ra , sờ vào túi khôgn thấy liền nói
 mất rồi.
khách giật mình hỏi :
mất bao giờ :
 tối hôm qua
 sao mà mất?
 cháy !!!
________________________________________
KiepPhongBa
một người vừa mới tậu được một con bò. tối đi ngũ , anh ta đóng cửa chuồng
cẩn thận , còn đặt cả cái trống ngay giữa lối mà nằm ngũ. ấy thế mà , ban đêm ,
kẻ trộm vẫn vào và dắt mất bò của anh ta.
xót ruột , anh ra trình quan :
 bẩm quan , chắc chúng rắc qua chồng con nằm mà đi ra.
quannghe nói vô lỹ quá bạt cười :
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 con bò chứ có phải con chó , con mèo đâu mà cui qua gầm chống.
 dạ bẩm quan, thế thì chúng rắt con bò của con đi lối nào ạh? sáng dậy , cái
chống của con vẫn để nguyên ở chổ cũ chắn lối ra kia mà.
 đồ ngốc , mày ngũ say , chúng nó khiêng chống mày nằm qua một bên , dắt bò
ra rồi khiêng về chổ cũ...
người kia như vỡ lẽ , nói :
àh , thế ra quan thông đồng với bọn trộm nenmới tỏ tường tận được như thế chứ
!
________________________________________
KiepPhongBa
M: mày thấy nhỏ bạn mới của tao thế nào?
D: nhìn xa thì cũng thấy mi nhon.
M: còn nhìn gần?
D: nhìn gần thì thấy... mỏ nhọn :D
________________________________________
KiepPhongBa
A: tớ đã tìm thấy một nữa của mình rồi đấy.
B: mừng cho bạn. ngon lành chứ?
A: dĩ nhiên.
B: đẹp trai , con nhà giàu , học giỏi  phải không?
A: một nữa cái bánh mình tìm lại được trong cặp nhỏ em đó mà.
B: ( chưng hửng ) ai ngờ cậu còn trẻ con quá.
________________________________________
KiepPhongBa
hương cả nọ nổi tiếng keo kiệt. đang cùng vợ và con gái ngồi gói bánh tét.
vua ăn trộm đi ngang qua ngõ cứ đứng ròm hoài. hương cả nạt :
 đi chổ khác kiếm ăn !
vua ăn trộm đáp:
 dạ , nhưng tối mai tôi sẻ đến " xin" chục đòn bánh tét ăn tết nha.
hương cả giận lắm , sắm sẵn sợi dây dừa to , quyết thức để bắt cho được vua ăn
trộm.
tối hôm sau , vua ăn trộm mò đến , đenm theo một chục cục đất đẻ trên miệng
giếng nước. hắn đào vách nhà ầm ầm , cố ý làm cho hương cả hay. nghe tiếng
động , hương cả hối vợ và ccon gái.
 chạy ra bắty nó.
 vua ăn trộm phóng lẹ ra bờ giếng , lăn cục đất xuống rồi la lên bằng giọng
hoảng hốt :
 chết tui rồi.
xong , hắn trốn lẹ vô bụi bông. hương cả phấn lhởi hô vang :
 hắn lọt xuống giếng , hắn lọt xuống giếng.
bèn vội vàng bảo vợ và con cột dây vào ngang lưng mình và giữ dây cho lão
xuống giếng nắm đầu thằng ăn trộm lên.
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vua ăn trộm lúc đó , mới lẹ làng vô nhà ẵm đủ mười đòn bánh tét , đi ra gặp bà
hương nói :
 cảm ơn gia đình cho bánh. tui xin kiếu.
nói xong , hắn dong thẳng.
________________________________________
KiepPhongBa
A: bình sao chạy hối hả vậy?
B: thì chạy theo lan nè.
A: có chi hông?
B: lan nè , cho bình nay tắm nhe?
A: lan không cho bình tắm đâu mà sao bình hỏi lạ vậy?
B: không phải vậy
A: vậy chớ là sao?
B: nay tắm là nắm tay đó mà.
A: cái gì......???????????
________________________________________
KiepPhongBa
hùng chạy xồng xộc vào lớp thở hổn hển :
 chúng mày biết không? nàng đi tìm tao , rồi nànng ôm chầm lấy tao , nàng sờ
lên ngực tao , rồi nàng sờ xuống túi quần... rồi nàng...
 rồi nàng làm sao hả?  cả bọn háo hức.  rồi nàng gắt lên :" thôi, thôi , anh cho
em xin nốt số tiền nợ đi "
cả bọn cụt hứng (!?!)
________________________________________
KiepPhongBa
hai nữ sinh viên tâm sự :
A: (hơi bự ): ê thằng tam " mỏng" hỏi tao ăn cơm quán nào chỉ tao với. tao sợ bị
mọc đuôi lắm. có nên chỉ không vậy?
B: đuôi đầu gì : ý nó nói mày mập đó...
A: tời...............(XỈU)
________________________________________
KiepPhongBa
một lão phú hộ có tên đầy tớ tính nết bộp chộp , thấy gì nói nấy , gặp đó nói đó ,
chẳng có đầu có đuôi gì cả. lão phú hộ bực mình liền gọi anh ta đến và bảo :
 nhà tao là nhà thế gia mà mày ăn nói không có đầu có đuôi gì cả , người ta
cười vào mũi cả tao lẫn mày. từ rày , có cái gì thì cũng phải nói cho có đầu có
đuôi nghe khoong?
anh đầy tớ dạ dạ vâng vâng.
một hôm, lão mặc quần áo sắp sữa đi chơi , đang ngồi hút thuốc thì thấy anh đầy
tớ đứng chắp tay trịnh trọng nói :
 thưa ông , con nghe nói con tằm nó nhả tơ , người ta mang tơ bán cho người
tàu , người tàu đem dệt thành the rồi bán sang ta. bà đi mua the về máy áo cho
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ông. hôm nay, ông mặc áo , ông hút thuốc. tàn thuốc nó rơi vào áo ông và áo
ông đangh cháy.
lão phú giật mình nhìn xuống thig áo đã cháy to bằng bàn tay rồi
________________________________________
KiepPhongBa
hai anh nổi tiếng nói dóc , gặp nhau ở bến sông. một người giắt một quan tiền
của mình vào lưng rồi lặn xuống sông , một lúc ngoi lên bảo người kia :
 chà chà. tôi lặn xuống đáy sông gặp hai oong tiên đang đánh cờ , tôi mon men
định đến trầu rìa , thì một ông cho tôi quan tiền này và bảo đi , đừng có quấy rầy
người khác , tôi nghe vậy , vội ngoi lên ngay.
người kia hỏi :
 thật thế àh? tôi cũng lặn xuống may ra kiếm được ít tiền tiêu chăng.
nói rồi nhảy xuống nước , một chốc anh ta ngoi lên , mặt có vẻ mếu máo , hắn ta
kể lại anh kia:
 tôi cũng gặp hai ông tiên đang chơi cờ , tôi đến bên cạnh chưa kịp mỡ miệng
họ đã quát tướng lên :
 xin , xin cái gì? đã cho thằng trước một quan rồi lên,mà chia nhau. nói rồi, một
ông cầm cái gậy phang thẳng vào mặt tao. chảy cả máu đây này.
quả là anh hùng tương ngộ , anh nọ vui lòng xỉa năm tiền ra cho anh ta, chêt
đắng mà vui gặp được kẻ cao thủ.
________________________________________
KiepPhongBa
A: con gá cũng giống như bức tranh vậy.
B: vì sao?
A: bức tranh , nếu đứng ngắm xa quá sẻ khôgn rõ. đứng ở khoảng cách vừa phải
, bức tranh mới hiện lên hái hoà , đẹp nhất...
B: thế còn đứng gần?
A: thấy toàn mịn trứng cá.
B: ha?????????????????
________________________________________
KiepPhongBa
làng kia có một tên lý trưởng nổi tiến là xử kiện giỏi.
một hôm nọ , cải với ngô đánh nhau , rồi mang nhau ra làmng kiện. cải sợ kém
thế , lót trước cho thầy lý 5 đồng. ngô giàu hơn , biện lễ những mười đồng. khi
xử kiện thầy lý nói :
 thằng cải đánh thằng ngô đau hơn , phạt một chục roi.
cải vột xoè năm ngón tay , ngẩn mặt nhìn thầy lý , khẻ bẩm :
, xin xét lại lẽ phải về con mà.
thầy lý cũng xoè năm ngón tay trái , úp lên năm ngón tay mặt nói :
 tao biết mày phải... nhưng nó lại phải... bằng hai mày
________________________________________
KiepPhongBa
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theo lệ ngày xưa , ai làm quan thì mua món gì cũng chỉ phải trả nữa giá tiền , trừ
mua vàng phải trả đủ.
một ông quan nọ vừa đến nhậm chức , bảo ông chủ hiệu vàng mang hai lạng
đến bán cho ngài. chủ cửa hàng nghe nói quan dữ như cọp , mới bẩm :
 vàng mỗi lạng già 60 đồng , song quan lớn thì trả một nữa cũng được.
quan cầm hai lạng vàn xem , rồi ung dung bỏ một lạng vào túi , chủ hiệu tưởng
quan chỉ mua một lạng , còn lạng kia trả lại nen khi quan vào nhà trong , anh ta
vẫn đứng đáy đợi trả tiền , hồi lâu quan ra , thấy vậy , mới hỏi :
 mua bán xong rồi , còn đứng đấy làm gì >?
chủ hiệu vàng đáp :
 con chờ quan lớn trả tiền cho.
quan bảo :
 tiền trả rồi , còn đời gì nữa?
chủ hiệu vàng đáp :
 hai lạng , quan trả lại một lạng lấy một lạng.
quan nổi giận :
 nhà ngươi lạ thật. nhà ngươi bảo ta trả một nữa cũng được , ta mua hai lạng ,
nhưng chỉ lấy một , trả lại một , chẳng phải là trả một nữa còn gì?
________________________________________
KiepPhongBa
người kia nghèo nhưng lại muốn làm sang. một hôm, có khách đến chơi.
anh ta lẻn sang nhà hàng xóm nhờ một chú bé đến bưng cơm nước hộ , anh ta
dặn dò cách thức xong xuôi xong rồi về ngồi nhà đợi. đợi cả buổi , vẫn chưa
thấy chú bé sang , mãi mới thấy chú bé sang và đang thập thò ngoài cửa.anh ta
ra oai gọi to :
sao không vào bưng cơm nước ra , kẻo khách đã đói vbụng , còn chờ đến bao
giờ nữa?
lúc bấy giờ , chú bé mới lễ phép thưa :
 xin lổi ông miễn cho , tôi sợ con chó nhà ông nó dữ quá nên từ nãy đến giờ ,
tôi đứng đây chưa dám vào.
________________________________________
KiepPhongBa
hai người cùng sợ vợ , lâu ngày thành bệnh , một người khạc ra đờm xanh. họ rủ
nhau đi tìm thầy chữa trị. thầy bảo :
 đờm đỏ , may ra trhì còn hy vọng chứ đờm xanh thì chịu , không sao chữa
được nữa.
nên về nhà lo hậu sự ( ý nói chết ) đi thôi.
cả hai cùng hỏi thầy :
 sao đờm sanh , đờm đỏ lại khác nahu đến thế?
thầy nói :
 đờm đỏ tự phổi ra , họ còn có phương cứu trữa , chứ đờm xanh là vỡ mật rồi ,
còn chữa gì được nữa.
________________________________________
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KiepPhongBa
có một anh nghe người ta nói chó đẻ dữ lắm , tới nhà ai có chó đẻ thì phải cầm
gậy , phòng chó cắn. một hôm vợ anh đẻ anh sợ không dám bén mảng đến bên
cạnh phòng khi bất trắc. tránh mãi cũng không được , một lần chị vợ gọi anh
mang cơm vào. anh ta sợ quá , một tay cầm gậy , một tay cầm bát cơm , lấm lét
bước vào. chị vợ trông thấy điệu bộ như vậy , liền nhăn răng ra cười. anh ra thấy
thế , tưởng vợ sắp cắn , vội vứt cả gậy ,cả bát cơm , bỏ chạy mất.
________________________________________
KiepPhongBa
xảy ra trong một giờ anh văn.
cô giáo : an. hãy tự giới thiệu về xe đạp của mình.
an: thưa cô xe đạp của em hiệu là sony.
cô giáo : ( cười)
an : í lộn , không phải , dạ đó là city
cả lớp được một trận cười giòn giã
________________________________________
KiepPhongBa
bố , mẹ nhân lúc trời đẹp làm vườn , biết AD đang ở trong nhà , liền gọi to :
 sao con không ra giúp bố mẹ tô điểm cho cái vườn này đẹp hơn?
câu nói quả có tác dụng , năm phút sau , AD diện bộ đồ đẹp nhất và đem chiếc
ghế ra vườn... ngồi đọc sách.
________________________________________
DATINHNU
anh chàng đó là Kiep Phong Ba huh :D
________________________________________
KiepPhongBa
hổng dám đâu NDT kiếp phong ba hông bao giờ có chiện đó àh nhà đừng có nói
xấu kpb àh :D :D
________________________________________
8826
Những chuyện vui sưu tầm...
That good KPB. If you think every one will be happy. just do like other guys do
in this forum, if not please post any story you got to this topịc everyone will
read it.
That is my think. If wrong please let me know. Thanks.
Khaaaaaa khaaaaaaa khaaaaaaaaaaaaa :D :D :D :D :D
________________________________________
KiepPhongBa
truìe 8826:D
________________________________________
KiepPhongBa
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cặp vợ chồng nọ lấy nhau đã lâu mà vẫn chưa có con. họ đi khám bệnh và bác sĩ
phát hiện , nguyên nhân vô sinh là do người chồng. thấy anh ta buồn nản , bác sĩ
bèn lựa lời an ủi.
________________________________________
KiepPhongBa
cặp tình nhân nọ yêu nhau đã lâu , tình cảm đã đến độ sâu đậm , một hôm , cô
gái đưa chằng trai về nhà mình và hai người qua đêm với nhau ở đó , buổi sáng
khi thức dậy , chàng trai nhìn thấy trên giường có treo bức ảnh một người đàn
ông rất tuấn tú.
________________________________________
KiepPhongBa
cặp tình nhân nọ yêu nhau đã lâu , tình cảm đã đến độ sâu đậm , một hôm , cô
gái đưa chằng trai về nhà mình và hai người qua đêm với nhau ở đó , buổi sáng
khi thức dậy , chàng trai nhìn thấy trên giường có treo bức ảnh một người đàn
ông rất tuấn tú.
đương nhiên anh chàng cảm thấy lo ngại , bèn hỏi giọng run rẩy :
 ảnh ai đây? chồng em àh?
 không có  cô gái đáp
 hay là người yêu cũ của em?
cũng không phỉa nốt  cô gái khúc khích cười và nhéo tai chàng trai.
 vậy chắc là bố em?
 không?
 thế đó là ai?
 em đấy  trước khi phẫu thuật thay đổi giới tính.
________________________________________
KiepPhongBa
một buổi trưa , trên đường xuống nhà ăn dùng bữa , nữ thư ký thấy tổng giám
đốc đang cầm một tập tài liệu đứng trước chiếc máy huỷ giấy , nét mặt băn
khoăn ngơ ngác , cô bèn bước lại gần và hỏi ông có cần giúp đỡ không?
 có ! ông giám đốc thở phào nhe nhõm.
đây là việc rất quan trọng.
vui sướng vì được vuilòng xếp , cô thư ký bấtmy huỷ giấy và nhét tập tài liệu
vào đó , khimáy bắt đầu chạy. ông giám đốc thêm :
 không cần coppy nhiều đâu , một bản là đủ rồi
________________________________________
KiepPhongBa
một nhân viên văn phòng phàn nàn với vợ dạo này anh thấy đau ê ẩm khắp
người , không ai biết được lí do cho đến ngày , anh ta đi làm về và nói với vợ :
 anh không biết tại sao anh bị đau người rồi. cơ quan anh mới thay toàn bộ đồ
dùng theo model mới nhất và anh nhận ra là cả tuần qua anh đã ngồi trong cái
xọt rác.
________________________________________
KiepPhongBa
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một ông nông dân nọ trồng dưa hấu. ông là một người mát tay nên cánh đồng có
sản lượgn cao và dưa rất ngon. vì thế , đêm đêm , lũ trẻ trong vùng thường hay
lẻn vào ăn trộm.
sau nhiều lần bị mất dưa , người nông dân rất bực mình , bèn kiếm cách xua
đuổi bọn trẻ. ông dựng lên một tấm biển to giữa cánh đồng trên đó có hàng chữ
: " nguy hiểm ! một trong những quả dưa trong đây đã bị tiêm thuốc độc ".
đếm đó , bọn trẻ laị quen lê tới ăn trộm dưa. thẩybien chúng bàn tán với nhau
một lúc rồi chạy đi kiếm vật liệu , làm một biển báo khác đặt bên cạnh đó.
hôm sau , người nông dân quay lại cánh đồng và thấy số dưa không suy suyển
chút nào , thế nhưng , bên cạnh tấm biển ông dựng lên đó có một biển báo mới ,
trên đó nguyẹch ngoạc hàng chữ : " bây giờ là 2 quả "
________________________________________
KiepPhongBa
một bà lão ngồi trong công viên ngắm đàn chim bồ câu. bà bẻ những lát bành
mí trắng mang theo cho lũ chim ăn một cách say sưa , trìu mến và lăng nghe
tiếng gù gù sung sướng của chúng.
không để ý gì đến xung quanh.
người đàn ông ngời ghế cạnh thấy thế bèn góp ý.
 tại sao bà lại có thể phung phí như vậy , cho lũ chim ăn thứ bánh mì hảo hạng
trong khi ở châu phi có biết bao nhiêu người đang chết đói.
bà lão giận giữ vặc lại :
 nhưng mà tôi không thế ném bánh mì xa đến thế !
*******************
có tyiếng gõ cửa cậu con trai ra mỡ cửa rồi voà bảo bố :
 bố ơi, cán bộ phường xuống vận động quyên góp xây dựng bể bơi công cộng.
ông bố đáp :
 hãy tặngh cho ông ấy một thùng nước.
________________________________________
KiepPhongBa
một người nuốt phải đòng xu và bị hóc , sợ hãi , người mẹ chạy ra đường gào
khóc và tìm người cứu giúp. một người qua đường trhấy vậy bèn tóm lấy vai
thằng bé và vổ mạnh vào lưng , làm nó bật ho và khạc ra đồng xu.
 tôi không biết làm như thế nào để cảm tạ ông , thưa bác sĩ.. người mẹ xúc
động nói :
 tôi không phải là bác sĩ mà là viên chức sở thuế vụ.  người đàn ông lạnh lùng
đáp  còn cảm ơn là chuyện rất dể dàng , từ cái thời người ta phát minh ra tiền...

***********
làm thế nào mà ông có thể mua được toà biệt thự snag trọng này trong khi thu
nhập của ông rất thấp , kiểm toán viên thuế vụ chất vấn.
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 ồ ! tôi đâu có mua , người đóng thuế đáp. hè năm ngoài tôi đi câu và bắt được
một con cá vàng to , khi tôi gỡ nó ra khỏi lưỡi câu , nó mở miệng nóii : " tôi là
một con cá có phép thuật , hãy thả tôi vèe với biển cả và tôi sẻ ban cho ông một
ngôi biệt thự tráng lệ ". tôi ném con cá xuống biển và được ngôi biệt thự này...
kiểm toán viên nóng nãy ngắt lời :
 làm sao ông có thể chứng minh chuyện hoang đường như vậy là có thật chứ?
 bằng chứng cả nó đấy ! ông không thấy sao  người đóng thuế vừa nói và chỉ
vào ngôi biệt thự.
________________________________________
KiepPhongBa
một ông lão ốm nặng phải nằm viện điều trị nội trú trong bệnh viện. một hôm ,
con trai ông đến thăm và họ chỉ có thể nói chuyện với nhau qua ánh mắt ấm tình
cha con. đột nhiên , người cha bổng thở gấp rồi vồ lấy cây bút và mảnh giấy
trên giường.
bằng chút sức tàn , người bệnh viết một dòng chữ rồi đánh rơi giấy bút và gục
xuống , qua đời. người con trai sầu thảm đến nổi không để ý đã nhét di ngôn của
cha và túi áo người khác như thenào.
trong đám tang , người con tình cờ thọc tay vào túi áo và thấy mẫu giấy , run
run xúc động , anh rút nó ra đọc.
mảnh giấy có hàng chữ :" ĐỒ KHỐN KIẾP ! NHẤC NGAY CÁI MÔNG
KHỎI ỐNG OXY CỦA TAO " !
________________________________________
KiepPhongBa
hai người bạn chơi thân với nhau làm việc trong một xưởng mộc , một hôm ,
một người sơ ý đứt tay. anh bạn đồng nghiệp bèn gói cánh tay bị đứt lìa vào túi
nilon và đưa nó cùng với người bị tai nạn tới bệnh viện để gắn lại.
hôm sau , anhta đến thăm bạn và thấy người kia đangc chơi tennis.
 không thể tin được anh chàng thốt lên  y học hiện đại quả là kỳ diệu ,
một tháng nữa trôi qua và hai người bạn lại trở về xưởng làm việc.
vận xui dường như vẫn chưa chịu từ bỏ họ và anh chàng mới ra viện , lần này
với một cẳng chân đứt lìa , cùng như lần trước , người bạn gói chiếc chân voà
túi nylon và đưa người bị nạn đi cấp cứu. hôm sau , anh ta vào viện thăm bạn và
thấy người kia đang đá bóng.
 không thể tin được  anh chàng thốt lên  y học hiện đại quả là kỳ diệu.
laị một tháng nữa trôi qua , khi người bị nạn bình phục , hai người trở về xưởng
làm việc bennhau và lần này , anh chàng lơ đễnh gặp tai nạn khủng khiếp , bị
lưỡi cưa cắt cụt đầu , vẫn như lần trước , anh bạn gói chiếc đầu vào túi nylon và
đưa nó cùng vớpi thân thể đồng nghiệp đến bệnh viện để gắn lại.
hôm sau ,anh ta đến bệnh viện thăm bạn nhưng tìm mãi không thấy đâu. gặp bác
sĩ ngoài hàng lang , anh ta bèn hỏi :
 thưa bác sĩ , hôm qua tôi đưa bạn tới đây để nối lại đầu. anh ấy đâu rồi?]
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 xin lổi nhé lần này chúng tôi đành chịu bó tay vì có thằng ngu nào đó đã gói
đầu anh ta vàpo túi nylon làm anh ta chết ngạt mất rồi.
________________________________________
KiepPhongBa
sau khi kli dị vợ , một hoạ sĩ trở nên rất buồn nản , anh ta s đà vào rượu trè và
không muốn làm ăn gì nữa , thấy vậy bạn bè lựa lời khuyên nhủ và tìm cách làm
anh ta quên đi cô vợ cũ và bằng một người đẹp mới.
anh chàng được giao nhiệm vụ làm ông mối tìm kiếm ít lâu thì được một người
ưng ý , anh ta bố trí cho hai người gặp nhau lần đầu trong một khung cảnh lãng
mạn , trước buổi gặp mặt người đẹp , chàng hoạ hồi hộp hỏi :
 trông nàng như thenào? tả cho tớ đi.
anh bạn đáp:
 dung nhan của nàng không thể dùng lời nói mà tả được , đó là một kiet tác
nghệ thuật...
sau cuộc hò hẹn , hoạ sĩ gọi điện đến cho bạn :
 cậu nghĩ tớ làg thằng như thế nào mà lại giới thiệu cho tớ một cô gái như thế
hả >? cô ta mắt thì lác , đầu thì hói , mũi vừa dài , vừa hẹp lại vừa cong , lông lá
mặt đầy mặt , ngực phẳng lì , cổ chân với bắp đùi to bằng nhau...
người bạn cười xoà :
 chẳng phải mà lâu nay cậu coi picasso là thần tượng vzf mê tranh của ông ấy
đến phát điên hay sao?
Hai vợ chồng cãi nhau. Anh chồng mua 1
đùi chó về nhắm rượu, say rồi gây với
vợ. Vợ nhiếc là đô đếquốc, và hăm đi
đềnghị với Bíban. Chồng quát : Cái thứ
đàn bà chưa ai vẫy đã lete đi ủnghộ như
mày, ngủ thì tíchcực lắm, mà làm thì
chẳng thấy có kiênquyết gì hết; muốn
đềnghị để ông đi đềnghị cho một thể,
ông trườngkỳ với mày mà …

Đan kết hôn với một phụ nữ có người em
song sinh giống cô ta như tạc. Chưa đầy
một năm sau, anh chàng đâm đơn ra tòa
đòi ly hôn.
Thẩm phán hỏi:
 Hãy cho tòa biết lý do anh muốn ly dị.
Đan đáp:
 Vấn đề là thế này… Thỉnh thoảng em
vợ tôi ghé chơi nhà, và vì cô ấy với vợ
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tôi giống nhau quá nên đôi khi tôi vô tình lên giường với em vợ của mình.
Thẩm phán cau mày:
 Chẳng lẽ anh không nhận ra điểm gì khác biệt hay sao? Chắc chắn dù giống
nhau đến mấy mỗi người cũng phải có nét đặc biệt riêng!
 Vâng! Đúng thế!  Đan đáp  Và đó chính là lý do khiến tôi muốn ly dị.

Đi mua sắm về, một quý bà kinh hoàng khi thấy chồng mình đang ở trên
giường với một cô gái xinh đẹp. Bà ta đang định chạy ào ra khỏi nhà thì nghe
thấy tiếng chồng gọi giật lại.
 Chẳng lẽ em không muốn nghe anh giải thích tại sao sự việc này xảy ra à?
Nén cơn giận, người phụ nữ gằn giọng:
 Nói nhanh để tôi còn đi!
Người chồng điềm đạm:
 Khi anh đang lái xe trên đường thì anh gặp cô gái đáng thương này, mệt mỏi
và nhơ nhớp. Anh đưa cô ta về nhà mình và cho cô ấy ăn chỗ thịt bò mà em đã
bỏ quên trong tủ lạnh lâu nay....
Cô ta không có dép guốc gì cả vì thế anh đã lấy cho cô ta dôi sandal em đã
bỏ từ lâu vì nó không còn hợp thời trang nữa..
Cô ấy trông rất lạnh, anh thấy thật đáng thương vì thế anh liều lấy cho cô ấy
chiếc áo len anh mua cho em vào dịp sinh nhật em năm ngoái nhưng em không
bao giờ mặc vì màu áo không hợp với làn da của em...
Quần áo của cô ấy cũng rách hết cả, thấy thế anh cũng lấy chiếc quần bò đã
trở nên quá nhỏ đối với em cho cô ấy....
Lúc đó cô ta cũng định đi đấy chứ, và vào cái thời điểm quyết định đó cô ta
hỏi: “Thế còn thứ gì vợ ông lâu nay không dùng nữa không?”

Nhà hàng nọ có sáng kiến thu hút khách hàng bằng cách phục vụ nhạc sống.
Tuy nhiên, do không có nhiều tiền nên họ thuê một ban nhạc vô danh gồm các
nhạc công rất tồi.
Một hôm, một nhạc sĩ tên tuổi được mời đến dự tiệc tại nhà hàng này. Sau vài
bản nhạc, không chịu được, ông gọi bồi bàn:
 Này dàn nhạc của các anh có thể chơi theo yêu cầu của riêng tôi không?
 Được ạ! Vậy ngài muốn bài gì?
 Tôi muốn từ giờ đến lúc tôi ăn xong, dàn nhạc của anh chỉ chơi bài tây thôi!

Trong lúc mặc thử chiếc quần jeans, một phụ nữ rất buồn khi soi gương.  Trông
không được  bà ta bảo anh bán hàng  'Vòng 3' của tôi to quá.
 Thưa bà, tôi cam đoan là tôi từng thấy những 'vòng 3' còn to hơn của bà nhiều.
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 Anh thật tử tế  người phụ nữ nói  Thế anh làm ở cửa hàng quần áo này lâu
chưa?
 Mới được một tháng thôi ạ!... Trước đó, tôi làm ở vườn bách thú, phụ trách
mấy chuồng hà mã...
Ở vùng nọ có mốt nuôi vẹt. Một phụ nữ phàn nàn với cha xứ:
 Thưa Cha, lũ vẹt cái nhà con chỉ biết nói mỗi một câu: "Hi, chúng em là dân
chơi nè! Các anh có muốn vui vẻ không?".
 Thật là tục tĩu! Ta sẽ giúp con việc này. Hai con vẹt Francis và Job của ta
suốt ngày cầu nguyện và đọc Kinh Thánh. Hãy mang vẹt của con đến nhà ta.
Chung một lồng với chúng, chắc chắn lũ vẹt của con sẽ được dạy dỗ về sự lễ độ
và tôn kính.
Người phụ nữ mang hai con vẹt cái của bà ta đến nhà cha xứ. Thấy hai con vẹt
đực đang cầm quyển kinh và lầm rầm cầu nguyện, bà ta liền thả hai con vẹt cái
của bà vào với chúng. Các ả vẹt cái la lên:
 Hi, chúng em là dân chơi nè! Các anh có muốn vui vẻ không?
Yên lặng... Một con vẹt đực sững sờ buông rơi quyển Kinh, ngó qua bạn nó và
thốt lên:
 Francis! Những lời cầu nguyện của chúng ta đã được ứng nhiệm rồi!
Cô vợ trẻ đi làm về trễ, quần áo xộc xệch, nức nở báo với chồng:
 Hu hu, Trên đường về nhà em gặp một tên vô lại. Nó gí dao vào cổ em và
bảo: "Chiều tao một tí thì tha, chống lại thì chết!"
 Trời ơi! Rồi sao?
 Còn phải hỏi, chết thì làm sao mà về đây !!!!

Trong một pha tranh bóng quyết liệt, một cầu thủ bị chấn thương rồi ngất xỉu.
Nhân viên cứu thương chạy vào sân, ra sức tưới nước lên mặt anh ta rồi lấy
khăn mặt quạt lấy quạt để. Dần dần cầu thủ này hồi tỉnh và thều thào: "Làm sao
mà họ có thể bắt chúng tôi chơi khi trời mưa to gió lớn thế này chứ?”

Sau khi tới gặp bác sĩ, Joe Bloggs, trung vệ của đội bóng tranh thủ vào quán
bar để xả hơi. Anh bạn Brian tỏ vẻ quan tâm: "Có chuyện gì thế đồng chí?
Trông cậu có vẻ lo lắng lắm."
Joe trả lời: "Đúng vậy. Mình vừa tới gặp bác sĩ và ông ấy bảo mình không thể
chơi bóng."
Brian hỏi: "Ôi, thế à? Ông ấy cũng tới xem cậu đá rồi cơ à?"

Một cầu thủ bị gãy bả vai trong một pha va chạm với đối phương. Trên đường
đến bệnh viện, anh ta la hét khủng khiếp trong đau đớn.
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Bác sĩ nhỏ nhẹ: "Vì Chúa, anh bạn, đừng có trẻ con thế! Cậu là một hậu vệ to
lớn và chơi dữ lắm cơ mà. Đến ngay cả bệnh nhân phòng bên đang trở dạ cũng
chẳng la to như cậu."
Anh này rền rĩ đáp lại: "Có... có thể lắm. Nhưng mà trong trường hợp của cô
ấy, có ai cố gắng nhét cái gì trở về vị trí cũ đâu cơ chứ."
Một tiền đạo bóng đá nổi tiếng đến gặp nha sĩ. Sau khi khám kỹ, ông bác sĩ vừa
thương cảm vừa giận dữ:
 Thứ nha sĩ vô lương tâm! Hắn đã làm hỏng phần lớn hàm răng của cậu.
 ?!
 Nói cho tôi biết! Tay nào trước đây điều trị nhổ răng cho cậu?
 Phọn... phậu phệ...

Chuyện báocáo trong ủyban. Một chị nhỏ nhẹ nói với chị cánbộ :
Thưa đồngchí, chứ bửa nọ đồngchí có ủynhiệm em mua nón, em đã tham
gia đasố các chợ, ráoriết truytầm, mà thiệt tình không thấy đâu còn oatrữ thứ
nón đó, thành ra đến nay cuộc điềutra vẫn chưa kếtquả, em xin trântrọng báo
cáo để đồngchí bếmạc cho
Một cặp vợ chồng lấy nhau đã lâu mà vẫn chưa có con. Người chồng bèn hỏi ý
kiến người hàng xóm có bảy con ở tầng trên.
 Dễ thôi!  Ông hàng xóm đáp  Nếu anh làm đúng như tôi bảo, mọi việc sẽ ổn
cả. Trước tiên, anh hãy đi mua một lọ dầu tắm hảo hạng, một lọ nước hoa và
một cái chổi cán dài. Sau đó, anh bảo vợ tắm rửa sạch sẽ rồi xức nước hoa thật
thơm.
 Thế còn cái chổi cán dài để làm gì?  Người chồng hỏi.
 Khi vợ anh đã sạch sẽ thơm tho, anh lấy cán chổi gõ gõ lên trần nhà, tôi sẽ
xuống ngay!
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Hai người láng giềng nói chuyện với nhau:
 Rất tiếc là mấy con gà nhà tôi đã mổ sạch số hạt hoa vừa gieo bên vườn nhà
bác.
Người kia đáp:
 Chuyện vặt ấy mà. Con chó nhà tôi đã cắn chết mấy con gà của nhà ông.
 Không sao. Vợ tôi đã chẹt chết con chó nhà bác bằng ôtô.
 Tôi biết rồi, vì chính tôi đã chọc thủng lốp xe của bà nhà.
 Thế à! Tiện đây tôi hỏi, nhà bác mua bảo hiểm hỏa hoạn chưa?
Hai bố con ngồi xem bóng đá. Trọng tài đang đưa hai đội ra sân.Bố bảo với
con trai:
 Đầu là thủ nên người đi đầu cầm bóng kia là thủ môn
Con hỏi:
Thế người đi cuối hàng là ai ah?
Bố hơi bí nên trả lời liều:
Là .... hậu môn !?
Một anh chàng sắp phải ra tòa vì tội trốn thuế đã hỏi bạn thân của mình nên mặc
trang phục gì cho phù hợp. Người bạn khuyên:
 Cậu hãy mặc bộ đồ tồi tàn nhất để người ta thấy rằng cậu nghèo rớt mồng tơi.
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Không tin tưởng lắm vào lời khuyên của bạn, anh lại tìm đến một luật sư để xin
tư vấn:
 Anh hãy diện bộ cánh bảnh nhất, quần áo đẹp có thể mang lại sự tự tin!
Cảm thấy khó xử vì hai lời khuyên trái ngược, người đàn ông lại tìm đến gặp
cha cố. Vị linh mục chậm rãi nói:
 Cha sẽ kể cho con nghe câu chuyện này: Có một thiếu nữ sắp kết hôn hỏi mẹ
nên mặc gì vào đêm tân hôn. Bà ta bảo rằng: "Con nên mặc một chiếc váy vừa
dày, vừa dài và che kín cổ". Cô gái lại hỏi một người bạn thân và được khuyên
rằng: "Hãy mặc một chiếc áo ngủ gợi cảm nhất với những đường ren và đường
xẻ táo bạo".
 Khoan đã  Chàng trai cắt lời vị linh mục  Cha kể chuyện đó cho con là có ý
gì?
 Thật đơn giản, ta muốn con tìm điểm chung giữa mình và cô gái nọ. Bất kể
mặc trang phục gì thì cuối cùng cũng bị lột trần cả mà thôi.

Cảnh sát truy gặn: "chắc chắn là anh phóng hỏa đốt ngôi nhà đó. Khai thật đi!"
Kẻ tình nghi: "Tuyệt đối không phải tôi đâu. tôi có chứng cớ vắng mặt tại hiện
trường mà."
Cảnh sát: "Nói xem!"
Kẻ tình nghi: "Lúc lửa cháy, tôi đang trộm tiền ở nhà kế bên!"
"Bọn đàn bà các em lúc nào cũng dành phần hơn: hễ gầy thì được khen là thon
thả, mà béo lại cho là đầy đặn, cao thì dong dỏng, thấp kêu nhỏ nhắn. Chẳng bù
với cánh đàn ông gầy thì giơ xương, mập lại như heo nọc, cao chê giống tre
miểu, thấp sẽ bị rủa là lùn tịt."
Vợ: "Thì các anh có lúc cũng dành phần hơn chứ. Thí dụ người ta chẳng chê
trách: "Gái độc ... không con", nhưng lại khen là "Vô độc bất trượng phu đó
sao?"

Một binh sĩ trẻ tuổi nhận được bức thư nhà nhưng khi mở thư ra thì bên trong
chỉ vỏn vẹn có trang giấy trắng.
"Chuyện gì lạ thế nhỉ?" Bạn anh ta thắc mắc.
"đơn giản thôi" Anh lính giải thích: "Trước khi nhập ngũ, tôi cãi nhau với vợ
một trận thật to. Từ đó về sau, chúng tôi không nói chuyện với nhau nữa".

Hai người bạn gặp nhau.
"Xem ra anh có vẻ không vui, anh sao thế?"
B: "Tôi và vợ cãi nhau to. Cô ấy thề không nói chuyện với tôi suốt một tuần."
A: "Vậy thì đâu đến nổi nào, anh được yên ổn suốt một tuần cơ mà."
B: "Thế nhưng hôm nay là ngày cuối của tuần đó!"
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Vợ: "Em cứ thường nghĩ nếu như em là đàn ông thì hay biết mấy."
Chồng: "Vì sao chứ?"
Vợ: "Mỗi khi đi ngang qua tiệm bán quần áo hay shop thời trang, trông thấy
những thứ đẹp đẽ trong đó em có thể mua, mua rất nhiều, sau đó chạy như bay
về nhà để tặng cho người vợ yêu của mình."

Một bà vợ đang tìm cách an ủi ông chồng đang ủ rũ: "Anh cứ tự nhủ thế này ...
Trong cơ quan tuy địa vị anh hơi thấp nhưng ở nhà anh lại là người đứng thứ hai
sau em".

Một sinh viên đại học về nhà nghỉ hè. Bố hỏi: "Con ơi, con học những gì trên
ấy?"
Người con cố tình ra vẻ bí hiểm: "Ôi! Vắn tắt vài câu sao mà rõ được!"
Chợt anh ta trông thấy có con gà trong sân nhà bên, bèn trỏ vào con vật nói với
bố: "Cứ đem con gà này ra làm ví dụ. Trước mắt bố thì chỉ có một con gà nhưng
dưới mắt con lại đến hai con gà đấy. Một con là gà cụ thể, còn con khác là con
gà trừu tượng."
Ông bố tóm cổ con gà vặn ngay, vừa nhổ lông vừa lẩm bẩm: "Tối nay nhà mình
sẽ ăn thịt gà. Có điều bố và mẹ con ăn con gà cụ thể này, còn con ăn con gà trừu
tượng kia đi nhé!"

Chiếc xe buýt chợt thắng gấp. Một cụ già không gượng được nên chúi mũi tới
trước dẫm lên chân chàng trai nọ. Cậu này buột miệng chửi ngay: "Đồ súc sinh,
không có mắt à?"
Ông già lạnh lùng nhìn chàng trai ấy từ đầu đến chân rồi lẩm bẩm: "Xin lỗi con
nhé!"
Một người đến thăm bạn ở bệnh viện:
 Tôi không nghĩ là mau đến như thế! Mới tối qua tôi còn thấy bạn khiêu vũ với
một cô tóc vàng kia mà!
 Thì vợ tôi cũng thấy cảnh ấy nên mới tai hại như thế này!

Ở cửa hàng thời trang, cô gái hỏi người bán hàng:
 Thưa ông, giá chiếc áo khoác này bao nhiêu?
Anh chàng bán hàng thấy cô gái xinh đẹp liền trả lời ởm ờ:
 Giá thỏa thuận, rất rẻ, chỉ một chiếc hôn.
Cô gái bèn quay sang bà già cùng đi:
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 Bà ơi, bà trả hộ cháu nhé !

Một bà vui mừng báo với bà hàng xóm:
 Báo cho bà chị một tin vui, để chị mừng cho tôi. Giám đốc sắp về hưu, chồng
tôi là phó. Có lẽ ông ấy sẽ lên thay.
Bà kia chép miệng nói:
 Chưa chắc đâu chị! Chồng tôi làm phó mấy chục năm nay mà có bao giờ lên
trưởng đâu.
 Thế anh làm phó gì?
 Thiên hạ thường gọi ổng là bác "phó nhòm".

Hai người đàn ông nói chuyện với nhau:
 Làm cách nào để chứng minh rằng trong đời ta, cũng có lần nào đó nhầm lẫn?
 Văn phòng ... đăng ký kết hôn!

Một khán giả rỉ tai người ngồi cạnh:
 Ông xem cô diễn viên kia sắm vai đánh ghen có cừ không?
 Còn thua xa lúc ở nhà ố người ngồi cạnh chép miệng.
 Sao ông biết?
 Cô ấy là hàng xóm của tôi mà.

Hai ông giám đốc A et B gặp nhau:
A: Khõe không ? Sao Tôi thấy mặt mày Anh thê lương sầu thãm quá vậy ?
B: Chán quá Anh ơi
A: Anh mà chán cái chi ! Anh có vợ hiền, con ngoan, công ty càng ngày càng
phát triễn, nhân viên nể phục, lại có cô thơ ký riêng trẽ, đẹp, thông minh, lanh
lẹ. Nghe nói công ty vừ mới mua một biệt thự nghỉ mát cho nhân viên ngoài
biễn... Anh phải là người happy nhất trần gian chứ ?
B: Cũng do mấy thứ đó mà ra tai hoạ. Tôi đang rầu muốn chết đây!
A: Úi trời, chuyện gì vậy ?
B: Ðầu đuôi như vầy: hôm thứ tư vừa rồi là ngày sinh nhật 50 tuổi của tôi,
nhưng sáng ngũ thức dậy mà chẵng thấy ma nào nhắc nhỡ. Bá xã thì lo sấy tóc,
đứa con gái chưa kịp chào đã xách cặp đi học. Vào hãng, nhân viên ai cũng bơ
như ruồi. Anh nghĩ xem có buồn không ? Ðang ngồi cắn bút suy ngẫm tình đời
thì cô thư ký vào cho biết chiffre d'affaires trong 3 tháng qua tăng gấp đôi. Làm
Tôi cũng vui vui nên cô thư ký ngõ lới rũ đi ăn trưa. Tôi thật cãm đọng. Ăn trưa
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xong, cô ấy đề nghị hôm nay trời đẹp nên ra biễn đỗi không khí à xem villa nghĩ
mát ra sao (Cô ta còng đang giữ chìa khóa). Tôi hiễu ý liền nên ok ngay. Ra đến
biễn, vào nhà chưa kịp ngồi thì cô nói hãy cho cô đi tắm một phát vì trời nóng
quá. Như vậy tình ý quá rõ, còn xhờ đợi gì nữa ? Ðễ chừng tõ mình là một giám
đồc thông hiễu tâm ý nhân viên và cũng đễ tranh thũ thời gian, Moi liền cỡi bõ
hết tất cã những gì che dấu hình hài và nôn nao chờ đợi....Không ngờ, vừ lúc đò
cữa phòng ăn mỡ bung, cô thư ký ăn mặc chĩnh tề, bên cạnh là bà xã và con gái
cùng bưng cái bánh sinh nhật to tướng, sau lưng lố nhố nhân viên trong hãng
đồn thanh hát: "happy bithday to you "......

Một chàng trai đến cầu hôn. Bố vợ tương lai hỏi:
 Cậu làm nghề thợ sắt?
 Vâng
 Nghĩa là thường xuyên làm việc trong môi trường ồn ào?
 Dạ đúng ạ.
 Thế thì mới thích hợp với con gái tôi, nó ồn ào từ sáng đến tối đó.
 Dạ ...

Chiếc xe trong mơ kiểu "Bill Gates"
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Tại một triển lãm tin học, Chủ tịch Microsoft Bill Gates đã so sánh công nghiệp
phần mềm với công nghiệp xe hơi như sau: "Nếu General Motors (GMC) phát
triển công nghệ cho xe hơi như công nghệ phần mềm thì hiện nay chúng ta đã
có thể mua những chiếc xe giá 25 đô la, đi 1.000 dặm với 1 lít xăng".
Ðể phản hồi lời bình luận của Bill Gates, GMC tuyên bố:
"Nếu General Motors đã phát triển công nghệ như Microsoft, chúng ta sẽ đi trên
những chiếc xe có các đặc điểm sau:
1. Xe vẫn chạy, nhưng có vào được xa lộ hay không là cả một vấn đề.
2. Mỗi khi đường sá được nâng cấp (upgrade) thì bạn phải mua một chiếc xe
mới.
3. Xe của bạn sẽ liên tục chết máy trên đường không vì lý do gì cả. Bạn phải
khởi động lại xe và bắt đầu từ nơi xuất phát.
4. Chiếc xe sẽ giống như cô giáo già của bạn, liên tục bắt bẻ và đòi bạn xin lỗi,
nếu không nó sẽ đứng ì ra.
5. Chiếc xe đời mới bạn vừa mua hôm qua thì hôm nay đã trở nên nực cười.
6. Bọn ăn cắp sẽ ngồi trong xe của chúng và "nhồi" cho bạn những hoá đơn lệ
phí giao thông khổng lồ, trong khi bạn chẳng tham gia giao thông một phút nào.
7. Ðèn báo hết xăng, quá nhiệt độ và mức bình điện được thay thế bằng đèn báo
hiệu "general car default".
8. Khi xảy ra tai nạn, hệ thống túi khí bảo vệ của xe sẽ hói bạn: "Are you sure?"
trước khi bung ra.
9. Bạn phải bấm vào nút "Start" để tắt máy.
Một xưởng chuyên sản xuất quần áo phái hai chuyên viên sang Phi Châu nghiên
cứu thị trường y phục.
Người thứ nhứt gởi điện tín về báo cáo:
Không được đâu ông chủ ơi! Người dân ở đây chưa biết mặc quần áo.
Người thứ hai cũng gởi điện tín về báo cáo:
Phen nầy hốt bạc rồi ông chủ ơi! Người dân ở đây chưa biết mặc quần áo.

 Trong năm học vừa rồi, nhân vật nào khiến cho các em kinh hoàng nhất?
Cả lớp nhao nhao đáp:
 Napôlêon ạ! Ganbandi ạ! Xêda ạ!
Riêng một em đáp:
 Bố em ạ! Khi bố em xem bảng điểm của em.

Thấy tóc vàng đứng ngẩn ngơ bên chiếc xe nằm rìa đường cao tốc, khoang
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hành lý sau xe mở toang, một mày râu dừng xe hỏi:
 Tôi có thể giúp gì cho cô không?
 Ồ, xe của tôi bị mất động cơ!
 Thế làm sao mà nó chạy đến đây được?
 À, lúc đến đây thì máy vẫn nổ. Khi không thấy nó hoạt động nữa, tôi mở
khoang máy ra thì chẳng thấy đâu cả.
 Thế cô cho rằng máy xe nằm ở trong cái cốp này ư?
 Hẳn rồi, những lúc động cơ làm việc, khói phun ra từ đây mà!
 ?!
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Cô giáo: Bố em lại giúp em làm bài tập ở nhà phải không?
Peter: Thưa cô, em biết làm thế nào được, mẹ em thì lúc nào cũng bận túi bụi.
Hans đi học về, bố hỏi:
 Hôm nay con có làm sai bài toán nào không?
 Con làm sai một bài bố ạ.
 Úi giời! Thế là tốt quá rồi. Mà thầy giáo giao bao nhiêu bài?
 15 bài bố ạ. Nhưng 14 bài kia con chưa kịp làm.
Trong giờ sinh hoạt, thầy giáo hỏi:
 Các em tưởng tượng về một lớp học lý tưởng là một lớp học thế nào?
Học sinh đồng thanh:
 Là lớp học lúc nào cũng được nghỉ ạ!
Thầy giáo lịch sử yêu cầu cả lớp đưa ra những ích lợi của thời đại xe hơi. Một
hồi lâu yên lặng, cuối cùng cũng có một cậu bé dũng cảm giơ tay phát biểu:
 Thưa thầy, theo em thời đại xe hơi có ích lợi to lớn đó là chấm dứt nạn ăn cắp
ngựa ạ.
Trong giờ sinh vật, thầy giáo giảng:
 Các em biết không, loài chuột chũi ăn rất nhiều. Mỗi ngày một con chuột chũi
phải ăn số thức ăn bằng đúng trọng lượng của chính nó.
John: Thưa thầy, các nhà khoa học thì rõ điều đó quá rồi, nhưng làm thế nào để
con chuột chũi biết là nó nặng bao nhiêu?

Trong giờ học ngoại ngữ, cô giáo giảng về cách chia động từ.
Cô giáo: Cô lấy một ví dụ “Bây giờ tôi là một đứa bé”. Vậy tương lai của nó sẽ
là gì nào? Susan, trả lời cô nào.
Susan: Tương lai em sẽ có một đứa bé ạ!
Cô giáo: Em chưa hiểu ý cô rồi. Chưa phải là tương lai xa đến như vậy.
Susan: Thế thì đang có mang phải không ạ?
Cả lớp đi thăm vườn bách thú. Nhìn thấy hươu cao cổ, cô giáo hỏi vui:
 Có em nào mong muốn mình có được cái cổ dài như thế kia không?
John nhanh nhảu:
 Thưa cô em ạ, nhưng chỉ trong giờ kiểm tra bài thôi ạ!
Một bà mẹ đến thăm cô con gái mới lấy chồng:
 Nhà con đây ư? Ồ, rất gọn gàng và ngăn nắp. Khi lấy chồng rồi có khác đấy
nhỉ?
 Khác nhiều chứ ạ! Anh ấy còn giặt giũ, đi chợ và nấu ăn nữa cơ!
 ???!!!
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Hai người đàn ông kể chuyện nằm mơ thấy ác mộng:
 Đêm qua mình lại thấy có một con khủng long đang sắp thịt mình!
 Còn mình thì thấy cùng đi trên đảo hoang với nào là Naomi Campbell, Claudia
Schiffer và cả Julia Roberts nữa, mà cả ba cô đều chẳng mặc gì cả.
 Như thế mà ác mộng sao?
 Nhưng trong giấc mơ, mình cũng là phụ nữ như họ!

Trước khi lấy một chiếc xương sườn của Adam để tạo ra người phụ nữ, Thượng
Đế đã ru Adam ngủ và bảo:
 Ráng ngủ đi con. Có lẽ đây là lần cuối cùng con được ngủ yên!

Nhân kỷ niệm 10 năm ngày cưới, chồng âu yếm hỏi vợ:
 Em có thích một chiếc áo bằng lông thú không?
 Không.
 Anh sẽ mua tặng em một chiếc Mercedes nhé?
 Không.
 Hay là anh cho em một ngôi nhà nghỉ mát trên núi?
 Không...
Người chồng chịu thua:
 Vậy em hãy nói thẳng, em thích cái gì, chúng ta sẽ giải quyết nhanh.
 Em muốn ly hôn.
 Trời! Anh đâu có dự kiến sẽ chi nhiều như thế!
 Trò CuTí! Sao bài làm nào em cũng viết chữ líu ríu như con kiến, cô đọc
không ra, làm sao chấm? Lại viết kín mít cả trang giấy, không xuống hàng, cũng
chẳng chừa lề đỏ ? Cô đã dạy nhiều lần cho các em biết cách trình bày bài... Sao
thế ?
 Dạ thưa cô, bố em bảo phải tiết kiệm giấỵ
 Có thật thế không ?
 Dạ thưa cô, thật ạ !
 Vậy cô cũng noi gương bố em, tiết kiệm điểm. Em có chịu không ? Lẽ ra cô
phải viết giấy mời nhưng để tiết kiệm giấy, nhờ em về nhà " mời miệng " bố em
đến gặp cộ
 Dạ thưa cô, em phải nói với bố em như thế nào ? Cô bày em nói cho ngắn gọn,
chứ không, bố em lại mắng: " không biết tiết kiệm lời ?"
 ?!?! Cô Giáo:
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 CuTí, em hãy nói cho cô biết thế nào là một người đạo đức giả ?
CuTí:
 Thưa cô, đó là một học sinh khi đến trường lúc nào cũng phải nở nụ cười trên
khuôn mặt của mình ạ !
Thầy giáo nói với một học sinh( CuTí ) tối dạ:
 Khi thầy ở vào tuổi em thầy có thể giải mọi bài toán số học.
CuTí nói:
 Thưa thầy đúng thế, nhưng thầy quên một điều là thầy có một thầy giáo khác
với thầy giáo mà em đang học ạ!
CuTí sang nhà cô Bảy mượn cái bào rau muống, cô Bảy đưa cái bào cho CuTí .
CuTí cầm đi ra, cô Bảy gọi lại hỏi:
 Kìa CuTí, má không dặn gì thêm sao ?
 Dạ có, má cháu bảo nếu con mẹ mập không cho mượn thì sang nhà thiếm thím
ròm mà mượn .
Một người cỡi chiếc cúp còn mới ghé vào tiệm sửa xe Hondạ
Thợ sửa xe hỏi:
 Xe trục trặc gì vậy, anh Hai ?
 Chẳng hư, chẳng trục trặc gì cả. Nhưng cậu có cách gì làm cho xe đi độ vài
cây số lại tắt máy không ?
 Sao phải làm vậy anh Hai ?
 Để mấy thằng bạn của tôi mượn đi một lần là tởn đến già không dám mượn
nữạ
Cô giáo: Đầu tiên người ta mọc răng cửa, rồi răng nanh, kế đến răng hàm ... và
cuối cùng là ... là răng gì hả các trò?
Coiti (nhanh nhẩu) : răng giả! răng giả! thưa cô !
Hai ông đã có vợ gặp nhau:
 Này cậu, sao dạo này cậu gầy thế ?
 Vì mình cưới được nàng tiên !
 Cô ấy đẹp lắm sao ?
 Nào có đẹp gì đâu! Hình thức thì cũng thường thường bậc trung nhưng được
cái ăn ngủ tốt nên bao nhiêu việc trong gia đình mình phải gánh vác hết.
Một người phụ nữ bước lên chiến hạm, đòi gặp thuyền trưởng. Một anh lính đến
báo cho thuyền trưởng hay, ông ta hỏi không giấu nỗi vui mừng:
 Bà ta có xinh đẹp không?
 Dạ, rất xinh đẹp ạ
Sau khi khách ra về, thuyền trưởng trách anh lính
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 Anh nhìn thế nào, mà nói là người ấy xinh đẹp?
Anh lính, ấp úng:
 Dạ, tôi cứ tưởng bà ấy là vợ ngài
Thuyền trưởng thở dài:
 Ừ, bà ta đúng là vợ tôi...
Trong giờ học địa lý đang say sưa giảng bài bỗng cô giáo thấy tý táy máy nói
chuyện thì cô vội hỏi tý
cô giáo:tý,hãy cho cô biết châu nào nhỏ nhất?
tý:thưa cô,châu chấu a!

Vào một buổi học:
Tí:Cậu làm sao mà mặt mũi bơ phờ thế!?
Tèo:Tớ buồn quá!
Tí:Vậy cậu buồn vì chuyện gì vậy?
Tèo:Tớ....buồn ngủ!
Hai ông bà già nọ có một cánh đồng rất rộng lớn. Sau khi ông qua đời, bà không
đảm đương được công việc đồng áng bèn thuê một anh trai trẻ lo giúp việc đồng
án.
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Sau một vụ mùa trúng lớn, bà chủ nhà rất hài lòng, bèn mở tiệc chiêu đãi tại một
nhà hàng trong thị trấn. Dự tiệc có cả khách của bà và bạn bè của người giúp
việc.
Tiệc tàn, bà chủ nhà về nhà chờ rất lâu mới thấy người giúp việc trở lại. Bà gọi
anh ta vào phòng, dằn giọng nói:
 Tôi là chủ của cậu. Vì vậy, cậu phải thực hiện mọi yêu cầu của tôi, phải
không?
 Vâng!  Người giúp việc đáp.
 Vậy thì, cởi giày của tôi ra!
Người giúp việc cung cúc nghe lời.
 Cởi nốt tất nữa!
Anh ta lại làm theo.
 Cởi váy tôi ra!
Người giúp việc ngoan ngoãn vâng lệnh.
 Cởi cả nịt ngực nữa!
Anh chàng nghe lời không chút phản kháng.
 Cởi nốt quần lót của tôi ra!
Mệnh lệnh lập tức được tuân theo.
Cuối cùng, bà chủ nói:
 Lần sau, cậu mà còn mặc quần áo của tôi đi ra khỏi cái nhà này là tôi đuổi việc
cậu ngay lập tức. Nghe chưa?

Mồm miệng thày bói
Một gã "gay" đi xem bói, thày phán:
 Anh sẽ hạnh phúc khi gặp một người đàn bà...
 Nhưng tôi thích đàn ông cơ!
 Khoan đã, tôi chưa nói hết, cô ấy có một người anh trai...
Điều ước tai hại
Cặp vợ chồng 60 tuổi đang tổ chức kỷ niệm đám cưới bạc của họ, bỗng một
bà tiên xuất hiện và ban cho mỗi người một điều ước. Người vợ muốn đi du
lịch vòng quanh thế giới, thế là lập tức đã có trong tay hai vé. Ông chồng
liếc nhanh bà vợ rồi bẽn lẽn nói:
 Tôi muốn bà ấy trẻ hơn tôi 30 tuổi.
 Bum!  Bà tiên vung đũa thần, biến ông chồng thành một cụ già 90 tuổi, rồi
biến mất.
Cũng đã từng sờ vào
Một anh hói suốt ngày bị đồng nghiệp trêu vì cái đầu nhẵn bóng của mình.
Trong giờ nghỉ, một cậu nhân viên trẻ liều lĩnh xoa đầu anh và nói:
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 Tôi có cảm giác như đang rờ vào cái mông của vợ tôi vậy!
Chàng hói sờ lên đầu mình và công nhận:
 Cậu nói đúng! Giống thật!
Tiền bạc để làm gì?
Một du khách Anh đến đảo Corse. Ông thấy trên bến cảng một ngư dân trẻ
đang nằm trên thuyền câu hút thuốc và nhìn trời. Ngạc nhiên, ông hỏi:
 Tại sao anh không làm việc để có chiếc thuyền thứ hai?
 Để làm gì?
 Với số tiền có được từ con thuyền thứ hai, anh sẽ mua chiếc thứ 3, thứ 4,
rồi cả đoàn thuyền.
 Rồi sao nữa?
 Với số tiền có được từ đoàn thuyền, anh có thể nghỉ ngơi.
 Vậy ông xem, tôi đang làm gì đây?
Áp dụng bí quyết mọi lúc, mọi nơi
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.
 Cả trong chuyện sinh tử, ví dụ bị kết án oan ở tòa?
 Cả chuyện sinh tử.
 Không thể nào tin được!
 Đúng, không thể tin được.
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Một nhà khoa học đang hấp hối. Ông thì thào nói với vợ:
 Bà cố lo cho con…
 Vâng! Ông cứ yên tâm! Bà vợ khẳng định.
 … ăn học đàng hoàng…
 Vâng! Ông cứ yên tâm!
 Tới nơi… tới… ch…
 Vâng! Anh cứ…
 Tui chưa kịp nói hết mà, sao bà nhanh miệng nhanh mồm thế?
Hai anh chàng gặp nhau, nói chuyện:
 Này, dường như nụ hôn rất có hại cho sức khỏe. Đúng không?
 Đúng y chang! Người kia đáp – Hồi đó, tớ ôm hôn một cô gái đã có chồng, thế
là phải nằm viện mất những 5 tháng trời cơ đấy!
Một bà mẹ đến thăm cô con gái mới lấy chồng:
 Nhà con đây ư? Ồ, rất gọn gàng và ngăn nắp. Khi lấy chồng rồi có khác đấy
nhỉ?
 Khác nhiều chứ ạ! Anh ấy còn giặt giũ, đi chợ và nấu ăn nữa cơ!

Một tên cướp tấn công chiếc xe đò liên tỉnh và ra lệnh:
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 Tất cả đàn bà con gái phải tháo hết nữ trang ra ngay, nếu không sẽ bị làm
nhục!
Khi đến cuối xe, có một bà vẫn bình thản đeo nhẫn vàng rồi nhìn hắn, nói:
 Này, đã nói thì không được nuốt lời đấy nhé!
Hai vợ chồng già ngồi chơi trong công viên. Một cô gái đẹp đi qua. Ông chồng
than thở:
 Nếu tôi được trẻ lại 30 tuổi...
Bà vợ liền lên tiếng:
 Nếu có trẻ lại được 30 tuổi thì ông cũng không trông thấy và làm quen được
với cô ta đâu vì lúc đó ông phải ngồi làm việc trong văn phòng với tôi.
Hai cậu bé đi vào một siêu thị, chọn một bịch băng vệ sinh phụ nữ rồi mang ra
quầy tính tiền. Lấy làm lạ, cô thu ngân nhìn chằm chằm vào hai đứa bé, rồi
không nén nổi tò mò, cô hỏi.
 Cháu bao nhiêu tuổi rồi?
 Cháu lên tám.  Cậu bé lớn hơn đáp.
Cô thu ngân hỏi tiếp:
 Thế cháu có biết thứ này để làm gì không?
 Cháu không rõ lắm. Nhưng thứ này không phải để cho cháu, mà cho thằng em
cháu.  Cậu bé chỉ tay vào đứa nhóc đi bên cạnh.
 Cho em cháu?  Cô gái tròn mắt ngạc nhiên.
 Đúng thế. Nó lên bốn tuổi. Chúng cháu xem trên tivi và thấy người ta nói rằng,
nếu sử dụng thứ này, có thể bơi và đi xe đạp. Mà nó thì lại chưa biết cả hai thứ
ấy...
Hai anh bạn chơi thân với nhau, một anh theo đạo Hồi, còn anh kia là người vô
thần. Anh chàng vô thần thấy bạn có tới 4 vợ thì ức lắm, thường tìm cách trêu
chọc.
Một hôm, anh ta hỏi bạn:
 Tại sao đàn ông Hồi giáo được phép lấy đến 4 vợ, còn phụ nữ thì không được
phép lấy 4 chồng?
Anh chàng theo đạo Hồi trả lời bằng một câu hỏi:
 Ôtô của anh có mấy bánh?
 Thì 4 bánh!
 Xe của anh có 4 bánh nhưng chỉ cần một cái bơm thôi, đúng không? Ngược
lại, có bao giờ anh thấy một bánh xe lại cần đến 4 cái bơm chưa?

6. Sau cùng xin qúi bạn cho biết tôi biết là qúi bạn không muốn nhận
chuyện vui mỗi buổi
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sáng, để tôi lấy tên qúi bạn ra khỏi mailing list vì bầt cứ lý do nào thí dụ
như đi vacation,
quá bận rộn, có nhiều chuyện đang lo, đang buồn hoặc cãm thấy những
chuyện vui nầy
làm "chạnh lòng" qúi bạn.... HCD

Một chàng trai trẻ muốn vào bệnh viện thăm người yêu bị ốm.Chờ mãi không
thấy chchiếc taxi nào đi qua, sốt ruột, anh chàng hỏi một bà cụ bán hàng gần đó
xem có cách nào để đến bệnh viện nhanh nhất. Bà cụ thản nhiên trả lời:
Nhắm mắt lại và lao thẳng sang bên kia đường !

trong giờ sinh hoạt đầu năm , thầy chủ nhiệm đọc nội quy học sinh cho cả lớp
nghe đến đoạn "học sinh phải măc đống phục" thì thầy dứng lại giảng :
mặc đồngphục tức là học sinh nam phải mặc aó trằng quần xanh , áo bỏ vô
quẩn , còn học sinh nữ thì mặc aó dài trắng
1 bạn nam tự nhiên thắc mắc :
học sinh nữ chi mạc aó dài trắng thôi hả thầy ?
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tóc vàng hoe dẫn em đi chơi bách thú thấy em thò tay vào chuồng tóm đuôi con
hổ thì bảo em: mày cẩn thận đấy kẻo bảo vệ nhìn thấy đấy
một con tàu đi ngang qua một hoang đảo
mọi người nhìn thấy một người đàn ông râu ria xồm xoam trên đảo chạy ra,
nhảy cẫng lên ,tay quơ lia lịa và kêu gào
họ hỏi thuyền trưởng :
người kia là ai thế? ông ta đang làm gì vậy?
thuyền trưởng thở dài :
chúng tôi cũng chẳng biết nữa, cứ mỗi lần tôi đi ngang qua đây là ông ta lại
điên như thế
thầy giáo:
kiểm tra thường nhật như ăn điểm tâm, ăn 100 lần không chán .Kiểm tra cuối
kỳ như ăn bữa chính vậy ,phải ăn đúng giờ , đúng lượng. Kiểm tra cuối năm như
ăn một bữa yến tiệc vậy,chỉ một lần là đủ.Tại sao các em không chăm chỉ lên
chứ!
học sinh: thưa thầy ,chúng em đang ăn kiêng ạ
AD vừa pha sữa vừa la em:"Ngày nào tao cũng pha cho mày một ca sữa mà
mày không uống.tao uống mà mập lên là mày biết tay tao"lời của một
AD nói với em trai:" Con trai sao làm biếng quá, chị mà đổi phận làm trai được
thì đâu cần nhờ em quét nhà ,nấu cơm, giặt đồ chi cho cực"
hắn cởi áo ra, giơ hai tay lên cao rồi chạy thục mạng.
đám đông hùng hổ tiến lại gần hắn.
hắn bị khiêng lên, thảy lên,thảy xuống,nhồi qua, nhồi lại.
"dừng tay,dừng tay", hắn la lên rồi khóc nức nở
thảm quá! hắn phạm tội gì ư............................
hắn vừa ghi bàn thắng vàng đấy
Khó hiểu các Bà quá
Nếu ta hôn cô ấy, thì ta không đàng hoàng
Mà nếu không hôn cổ, Thì ta đâu phải đàn ông.
Nếu ta lại khen cổ, Nàng nghỉ ta nói sạo
Mà nếu không khen "em", Nàng lại nghỉ bạn số không.
Nếu ta chiều chuộng cổ, Thì ta bị chê "sõ mủi"
Mà nếu ta không làm, Thì ta không hiễu chi cả.
Nếu đến thăm cổ thường xuyên, Thì Nàng nghỉ ta quấy rầy,
Mà không thường hay đến Cổ lại nghi ta "hai" hàng
Nếu ta ăn mặc lịch sự Cổ nói ta playboy.
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Còn nếu là không, Thì cổ nói ta "dổm"
Nếu ta mà có ghen, Thì Nàng nói không tốt
Còn nếu ta không ghen, Thì nghỉ không yêu Nàng
Nếu ta thử "tán" (tỉnh) nàng Thì nàng nghỉ ta không kính nể
Còn nếu không, Thì nghỉ ta không ưa nàng
Nếu ta đến trể vài phút, Thì nàng than phải chờ lâu quá
Còn khi nàng đi trể, Thì Nàng nói "Gái hay đến trể má"
Nếu ta thăm bạn trai, Nàng nói "Sao uổng thời giờ vậy"
Còn khi Nàng thăm bạn gái "Chỉ thường thôi, con gái mà"
Nếu lâu lâu ta hôn, Nàng nói ta ơ thờ
Mà nếu hôn thường hơn, Thì Nàng nghỉ ta lợi dụng
Nếu quên dìu Nàng qua đường, Thì nói ta không "galant"
Mà khi ta làm, Thì nghỉ làm mưu tán (tỉnh) mình
Nếu ta nói chuyện với cô khác, Nàng sẽ trách ta "lăn nhăn"
Ðến khi nàng đùa với đám con trai Thì nói tại họ chiêm ngưởng nàng
Nếu ta nói, Thì Nàng muốn ta nghe
Ðến khi ta nghe, Thì nàng muốn ta nói !
Tóm lại: Rất đơn giản, nhưng rất phức tạp
Rất yếu, nhưng rất mạnh dạn
Thật đúng là đàn bà ...
Mark Twain trả lại bản thảo cho một tác giả trẻ với lời nhận xét sau:
"Bạn thân mến, các thầy thuốc danh tiếng khuyên những người làm việc trí óc
nên ăn cá, vì thực phẩm này bồi dưỡng tủy não bằng chất đạm của nó. Trong
lĩnh vực này tôi không thạo lắm vì thế tôi không biết bạn nên ăn bao nhiêu cá.
Nhưng qua bản thảo bạn gửi cho tôi, tôi cho rằng đối với bạn hai con cá voi cỡ
vừa không phải là một lượng quá đáng!"
Trưởng xưởng hỏi người thợ:
 Tại sao sáng nay anh đi làm trễ?
 Dạ, tôi ngủ, tôi mơ, đang xem một trận bóng đá. Trọng tài cho đá thêm hai
hiệp phụ. Tôi không thể bỏ đi khi trận đấu chưa kết thúc.

Cô con gái từ nhà chồng về chơi với bố mẹ mình. Lúc ra đi cô nán lại ở ngoài
hiên nói to:
 Không biết con có bỏ quên cái gì không nhỉ?
Bố mẹ tiễn con ra cửa, vội đồng thanh nói:
 Có bao giờ mày mang cái gì về đâu mà sợ bỏ quên hở con?
Kính gởi qúi thân hữu,
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1. Các chuyện vui dưới đây có nhiều lổi chính tả, là do tôi chuyễn font từ
font trong nước sang Unicode.
2. Có khi đọc thấy những ngôn từ lạ tai, xin bỏ qua, không phải tôi cố ý hay
bị “ô nhiễm”.
3. Các bạn kỳ cựu MTC (Morning Tea Club) có trí nhớ dai bị bắt đọc lại
vài chuyện củ đã post lâu rồi cũng xin cười bỏ qua.
4. Tất cả chuyện hay bài tôi gởi đi qua email, từ lâu đều nằm dưới dạng
Unicode. Nếu q1ui bạn không đọc trực tiếp được xin đọc attachment (luôn
luôn là Word document) nếy qúi bạn thấy nó trở thành *.html thì là do
email sw biến đổi, dùng MsWord mà open nó (open *. html files).
5. Sau cùng, vì bất cứ lý do nào, qúi bạn không muốn nhận chuyện vui mỗi
sáng xin cho tôi hay, tôi lấy tên qúi bạn ra khỏi mailing list.
Huỳnh Chiếu Đẳng. huy017@juno.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Một chiếc tàu du lịch chẳng may gặp nạn, thuyền sắp chìm đến nơi. Thuyền tr
ởng lớn tiếng hỏi:
 "Ai biết cầu nguyện không?".
 "Tôi biết"  một ngời lập tức trả lời.
 "Rất tốt, anh hãy cầu nguyện cho mình đi" thuyền trởng nói  "còn những ngời
khác thì mặc áo cứu sinh vào. áo cứu sinh vừa vặn thiếu một chiếc".

Khách hàng nói với một nữ tiếp viên:
 Cô cho xin món đặc sản của nhà hàng !
 Dạ, em là đặc sản của nhà hàng đây ạ !

Này anh bồi, mang cho tôi cái lợc !
 Nhng để làm gì ạ !
 Để chải mấy sợi tóc trong đĩa xúp đây...

Chủ nhà hàng tiến lại gần một bàn ăn trong khách sạn nói:
 Xin quý vị ăn nhanh hết mấy món rau sống và thịt bò đi cho !
 Sao lại quá đáng thế ? Tại sao lại giục chúng tôi thế
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Thực khách bất bình nói
 Xin quý vị thông cảm bởi vì thanh tra vệ sinh thực phẩm sắp tới kiểm tra, quý
vị thì làm sao cũng đợc nhng chúng tôi có thể bị tịch thu giấy phép kinh doanh.

Khách du lịch hỏi ngời dẫn đờng: "Anh có khẳng định rằng tắm ở đây không bị
cá sấu ăn thịt chứ?" Ngời dẫn đờng bình thản trả lời: "Tha vâng."
Khách du lịch (sau một hồi tắm, từ dới nớc hỏi vọng lên bờ):
 Tại sao anh tin nh vậy?
Ngời dẫn đờng trả lời:
 Vì cá sấu rất sợ cá mập, thua ngài.

Cha già Chuẩn kể với đức giám về xứ đạo của ngài:
 Đức Cha biết không, khi quan sát nhà cửa, xe cộ trong xứ đạo, con vui mừng,
vì không có mấy người nghèo trong xứ! Nhưng khi nhìn vào giỏ quyên tiền
trong nhà thờ, con cũng vui mừng, vì chẳng có người giầu trong xứ!
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:
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 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.
Một chị hớt hải chạy đến trạm cảnh sát báo cáo về việc mất trộm. Anh cảnh sát
hỏi:
 Chị mất vàng và tiền phải không?
 Ðúng vậy!
 Chị để đâu mà mất, trong tủ hay trong va ly quần áo.
 Tôi để trong người, chỗ này này. Chị vừa nói vừa vạch áo mình ra để hở chiếc
áo coócxê với những đường chỉ khâu rất vụng làm chỗ giấu tiền của.
 Thế nó lấy lúc chị đang ngủ?
 Không ngủ! Tôi thức đấy chứ. Nó ôm lấy tôi, âu yếm tôi, đè tôi ra giường,
lần tay vào chỗ tôi giấu tiền. Tôi cứ tưởng bở là... Ai ngờ nó móc tiền rồi đi
thẳng.
 Chị có nhìn rõ mắt nó không?
 Còn lạ gì nó nữa! Thằng chồng khốn nạn của tôi thì sao lại không biết!
Bữa cơm trưa đang diễn ra rôm rả. Bố ngồi uống rượu, mẹ và con vừa ăn, vừa
nói chuyện học hành.
Con khoe với mẹ:
 Mẹ ơi, hôm nay cô giáo chúng con dạy bài toán phân số khó ơi là khó, sợ ơi là
sợ...
Ông bố nghe đến đấy liền phùng má quát con:
 Im ngay! Ðồ láo toét, học với chả hành, đang bữa cơm mà mày dám nói
chuyện phân ra đây à. Tao lại đánh cho vọt cứt ra đằng mồm bây giờ.
Chị chàng bị chồng đánh một trận sưng tím mặt mày, đến tìm người bạn thân
để giải bày tâm sự:
 Thằng chồng mình nó đánh đấy. Ðồ vũ phu, khốn nạn, không ngờ trước
đây cậu bảo nó lành như vậy là bây giờ nó cục súc, ức hiếp phụ nữ.
 Nhưng sao nó lại đánh?
 Ôi dào! Cũng tại cái tật "sùng ngoại" của mình.
 Thì đã sao! Cái gì "ngoại" tốt thì ta dùng, ta thích, ngay lấy chồng là nhà
nội, có con gửi sang nhà ngoại nữa là. Nhưng đồ ngoại cậu thích là gì vậy?
 Ngoại tình! Có thằng cha "ga lăng" quá cứ thích mình nên mình ngoại tình
tí thôi chứ có gì ghê gớm lắm đâu...
Sau chầu nhậu, hai anh chàng bò trên đường rầy xe lửa, lần mò theo từng thanh
tà vẹt, một anh kêu:
 Quỷ thật ! Cái thang này dài quá ta.
 Ô đừng lo. Thang máy lên tới rồi kìa, có nghe tiếng nó không
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Cô con gái lớn bảo mẹ:
 Mẹ ơi anh ấy rất yêu con.
 Sao con biết?
 Vì mỗi là anh ấy ôm con, con đều thấy tim anh ấy đập thình thịch.
 Hãy coi chừng, con ạ. Trước đây mẹ đã mắc lừa bố con, ông ấy đã dấu chiếc
đồng hồ quả lắc trong người đấy!

Ông bố hỏi con gái lớn:
 Nó có giàu không?
 Không ạ. Anh ấy không có nhà riêng, không có xe máy , bố mẹ anh ấy lại già
yếu.
 Con yêu nó hả?
 Vâng ạ.
 Thế sao con còn định làm nó khổ thêm nữa?
Mẹ bảo con gái lớn:
 Mẹ xin con đấy, con gái yêu của mẹ! Con đừng lấy cái thằng ấy.
 Mẹ đừng lo! Chỉ ít hôm thôi mà...
Từ Kho Sách của Quán Ven Đường
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