

Ai Ghê Hơn 
Nghe được trong một phòng tắm tập thể : 
A: - Ê, cho tao mượn cái khăn chút coi . 
B: - ... 
A: - Yên tâm tao không có ghẻ để lây cho mày đâu . 
B: - Sợ gì, tao ... cũng có ghẻ rồi . 
A: - Hả ?? 

Cứ Nói Xấu 
Vợ hỏi chồng là nghệ sỹ của nhiều nhạc cụ dân tộc:
- Các loại đàn của anh thì đàn nào tiếng nó nghe chối tai nhất?
- "Đàn bà" em ạ!

Cho Phù Hợp Với Hoàn Cảnh 
Một cô gái tóc vàng bước vào thư viện, nhìn xung quanh, và xếp vào hàng chờ trước quầy mượn sách.
Đến lượt mình, tóc vàng lớn tiếng nói:
- Cho tôi một cái bánh hamburger với thịt rán thật lớn, và một ly coca lớn nữa.
Người thủ thư ngạc nhiên nhìn tóc vàng và thì thầm nói:
- Thưa cô, đây là thư viện.
Gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, tóc vàng thì thầm nói nhỏ:
- Cho tôi một cái bánh hamburger với thịt rán thật lớn, và một ly coca lớn...

Nhanh Hơn Thay Giầy
Một cô gái đến tìm ông thợ giày nhờ cưa bớt gót của đôi giày cao gót.
Ông thợ giày đồng ý làm.
Một tuần sau, cô gái trở lại hỏi ông thợ giày:
- Bác có còn giữ hai chiếc gót giày đã cưa không?
Ông thợ giày ngạc nhiên:
- Để làm gì?
- Cháu nhờ bác gắn lại hai chiếc gót vì cháu đã thay đổi bạn trai. Anh này cao hơn người bạn trước rất nhiều!

Ôi, Lạy Chúa Tôi!  
Bốn quý bà ngồi uống cà phê, lần lượt tự hào khoe với nhau về cậu quý tử của mình: 
- Con trai tôi là một linh mục, mọi người đều gọi nó là Cha. 
- Con tôi là Giám mục. Người ta gọi nó là Đức cha. 
- Còn con tôi là Hồng y, được kính cẩn gọi là Đức Ngài. 
Bà thứ tư nhấm nháp cà phê và im lặng, nhưng ba bà kia không để yên: 
- Con trai bà thì sao? 
- Con trai tôi cao 1,9 m, thân hình thể thao, đẹp trai, nhiều tiền, ăn mặc bảnh bao, đi xe sport láng cóng.... Thấy nó, mọi phụ nữ đều phải thốt lên: "Ôi, lạy Chúa tôi!".

Làm Theo Lời Khuyên Mà!
- Tại sao ông lại giết vợ mình?
- Bởi vì lúc nào bà ấy cũng lên giọng khuyên bảo tôi.
- Hy vọng đó đều là những lời khuyên tốt!
- Đúng vậy! Lần cuối cùng bà ấy đã khuyên tôi: Nếu thực sự muốn yên tĩnh, ông hãy giết tôi đi!

Chết Như Một Người Đàn Bà
Trên chuyến bay vượt đại dương đang nằm trong tâm một cơn bão khủng khiếp, chiếc máy bay lắc qua, lắc lại dưới sức thịnh nộ của mưa, gió và sấm chớp. Hành khách gào thét, họ chắc mẩm chiếc máy bay rồi sẽ lao đầu xuống đất và tất cả sẽ chết.
Thình lình, một phụ nữ trẻ trung gào lên: 
- Tôi không thể chịu đựng được nữa! Tôi không thể ngồi đây và chết như một con vật, bị buộc chặt vào ghế. Nếu tôi chết hãy để tôi chết như một người đàn bà. Người nào ở đây có đủ nam tính để mang điều đó đến cho tôi?
Người phụ nữ thấy một cánh tay giơ lên và người đàn ông lực lưỡng lần từng bước tiến về phía cô. Khi đến gần, anh ta cởi phăng chiếc áo sơ mi ra. Người đàn ông cầm chiếc áo trên tay và nói:
- Tôi có thể khiến cô cảm thấy mình là một người đàn bà trước khi chết. Cô chịu không?
Người phụ nữ hăm hở gật đầu. Người đàn ông liền đưa chiếc áo và nói:
- Hãy là (ủi) cho thẳng chiếc áo này ngay lập tức.

Hố 1
A : Ê ! Mày hẹn em gái mầy giùm tao chưa ? 
B : Rồi, nó biểu chỉ dám đến gần khi mày mới tắm xong. 
A : Í đừng nha, lúc đó tao ... chưa mặc đồ mà . 
B : ???

Hố 2
Một chàng đến nhà một cô bạn chơi . 
Nàng từ dưới nhà bếp chạy dến tươi cười, rồi gọi thằng em đang ngồi chơi quanh đó:
- Út ơi! Mua giùm chị trái dừa nhé! Lẹ lên! 
- Thôi nước nôi làm chi, lát nửa tui về rồi ... út ơi! 
Nàng:
- Ủa, đâu phải. Tui biểu nó mua dừa về kho thịt mà . 






