Bí Quyết Sống Lâu
Một anh chàng làm nghề phóng viên, một lần đến gặp một cụ già nổi tiếng sống lâu ở một làng nọ để hỏi về bí quyết sống lâu. Ông già vui vẻ trả lời: 
- Bí quyết ? Chẳng có gì cả, cả đời tôi không bao giờ uống rượu. 
Cả hai đều nhất trí là không uống rượu sẽ làm tăng tuổi thọ. Đang lúc vui vẻ, bỗng ngoài cửa có một ông lão lảo đảo bước vào. Anh phóng viên hỏi nhỏ: 
- Ai vậy hả cụ? 
- Bố tôi đấy, ông có thói quen luôn về nhà trong trạng thái say xỉn như vậy 

Lịch Sự
Trong lúc chiếu phim, một bà đứng dậy, len qua dãy ghế để ra ngoài. Lát sau khi trở lại, bà ta hỏi ông ngồi đầu hàng ghế :
- Thưa ông, ban nãy khi ra ngoài hình như tôi dẫm phải chân ông ?
- Vâng, nhưng bà đừng bận tâm. Tôi không đau đâu.
- ồ không, tôi hỏi cốt để biết tôi có tìm đúng hàng ghế của mình không thôi! 

Cùng Một Thứ Mà 
Anh ta dẫn ông bạn quí ra quán ăn thịt bò. Ăn xong, mặt anh bạn có vẻ không thỏa mãn lắm. Anh ta bèn gọi cô chủ quán đến: 
- Này cô chủ, tại sao chủ nhật tuần trớc tôi cũng ăn ở đây mà thấy thịt bò ngon hơn hẳn? 
- Sao thế được, đó cũng chính là thịt bò chủ nhật trước mà. 

Say 
Có hai anh chàng lâu ngày mới gặp mặt liền kéo nhau vào quán. Sau khi đã rượu đã ngà ngà hai chàng lên xe gắn máy phóng đi. Đi được một lúc anh ngồi sau nói với anh đằng trưóc: 
- Này anh phóng vừa vừa thôi chứ, tôi chưa muốn chết đâu. 
Anh ngồi sau giật mình trả lời: 
- Ô hay! vậy mà từ nãy đến giờ tôi tưởng anh chở tôi 
-!!! 

Chữa Bệnh
- Này, mỗi lần bị cảm tớ vào cửa hàng rượu mua một lít đế. Chỉ sau một hai tiếng sau là hết liền. 
- Cách chữa bệnh của anh đơn giản nhỉ. Sau có vài tiếng mà đã hết bệnh. Hay quá. 
- Không, hết chai rượu chứ. 

Huấn Luyện 
Nhà bác học nuôi 2 con chuột, huấn luyện chúng mỗi lúc thèm ăn thì bấm một cái nút nhỏ. Cuối cùng cũng thành công. 
Một ngày nọ, hai con chuột nói chuyện với nhau: 
- Mày thấy không, mình đã huấn luyện được lão nầy rồi.  Mỗi lúc bấm nút là ổng đem đồ ăn đến cho mình! 

Bói
Nam : Coi bà, tôi thấy sau này bà rất sướng và lại trường thọ nữa ... 
Nữ : Ông mở nghề coi bói từ khi nào vậy ? 
Nam : Đâu có ! Tôi chỉ suy xét theo câu "Hồng nhan, bạc phận" thôi mà !

Chưa Được Nhìn  
Một đôi vợ chồng sau khi có tám cô con gái, cuối cùng cũng đã sinh được một cậu con trai. 
Ngày hôm sau tại văn phòng, một đồng nghiệp hỏi ông bố đang rất sung sướng: 
- Sao, thằng nhỏ giống ai vậy? 
- À, tôi cũng không biết nữa, tôi còn chưa được nhìn đến khuôn mặt của nó nữa mà!

Bố Sắp Ngất.
Con gái hớt hải chạy vào bếp nói với mẹ:
- Mẹ ơi, hình như bố sắp ngất.
- Tại sao thế?
- Có một người vừa đưa một gói hàng đến. Khi xem tờ hóa đơn, tự nhiên chân tay bố run lẩy bẩy, mặt mày tái mét...
- Tuyệt thật! Vậy là chiếc váy mừng sinh nhật của mẹ đã đến rồi đấy!

Ông Cần Gì
Trên ghế đá của công viên, hai anh chị đang ngồi tâm sự. Bỗng chàng trai thấy có một người đàn ông cứ bí mật ra hiệu gì đó với cô bạn gái của mình.
- Ông cần gì ? - Chàng trai tức giận quát to - Ông xéo về nhà đi !
- Tôi cũng muốn đi lắm, nhưng vợ tôi lại cầm chìa khóa nhà .

Cách Xét Mình Nhanh Gọn
Một bổn đạo nói với cha sở của mình : 
- Khi đi xưng tội, con không cần ngồi lâu ở nhà thờ để xét mình. 
Cha sở:
- Sao thế, vậy anh làm thế nào để nhớ được mọi tội đã phạm ? 
Bổn đạo:
- Con chỉ cần nói chọc vợ con một câu, thì nàng sẽ nổi sùng lên và đọc cho con nghe một lô các thứ tội.Những tội đã phạm cũng như đang phạm, sẽ phạm hoặc chưa phạm. 
Con chỉ việc vảnh lỗ tai lắng nghe, xem hễ có tội thì nhớ lấy, còn không thì loại ra. 
Thế là xong công việc, vừa mau lại vừa đúng sự thật nữa. 

Bằng Chứng Trước Mắt Mà
Bé Nga vừa tới tuổi thay răng. Có mấy cái răng cửa bị rụng nên bị ghẹo là bé sún răng. 
Bé lại rất lười ăn, lười uống. Mẹ dỗ ngon dỗ ngọt: 
- Ráng đi con, uống sữa mau mọc răng lắm! 
Bà ngoại ngồi gần đấy cũng móm mém nói vào: 
- Ừ, chỉ chừng một tuần là mọc răng ngay! 
Bé Nga vụt nói: 
- Bà ngoại uống sửa cả năm nay mà răng đâu có mọc! 
  
Câu Ðố Cuối Cùng 
Ai là người đàn bà duy nhất trong nhân loại đã không dọa  khi giận chồng là sẽ xách vali trở về nhà cha mẹ ruột? 

Quí vị trả lời đi......
------------------
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------------------


- Bà Evà! 


