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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? 
-  Dễ hiểu thôi: Tôi thà suốt đời muốn cái mình không có còn hơn có cái mình không muốn! 

 
 
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 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! 
 
 
Một ông chồng bực mình cằn nhằn bà vợ nhà cứ xài tiền rất nhiều vào việc làm đẹp. 
-  Các bà chỉ biết chăm chút cho sắc đẹp mà không lo trau giồi đạo đức hay gia trị tinh thần khác gì cả. 
-  Dễ hiểu quá, bà vợ trả lời. Chỉ vì trên đời này đàn ông đui thì ít, mà đàn ông thiếu thông minh thì nhiều. 
 
 
Một phụ nữ chỉ thích rong chơi, chứ không chịu nấu nướng, bảo chồng: 
-  Anh yêu, năm nay em muốn được nghỉ hè ở một nơi em chưa từng đặt chân đến. 
-  Ồ, vậy sao em không nghỉ luôn trong căn bếp nhà mình nhỉ. 
 
 
Có một ông hay đọc Kinh Thánh theo kiểu may rủi. Hễ giở trúng câu nào thì học ngay câu đó. Một hôm ông 
giở ra trúng Giăng 13:27c viết, "Sự ngươi làm hãy làm mau đi." Ông hớn hở giở tiếp thì gặp Ma-thi-ơ 27:5, 
ông đọc "Giu-đa liền trở ra, đi thắt cổ." 
Ông nghĩ chẳng lẽ Chúa muốn dạy ông như thế. Xếp Kinh Thánh lại rồi giở ra lần nữa thì đọc trúng Lu-ca 
10:33 "Hãy đi làm theo như vậy!" 
 
 
Tại đám tang, vị cha xứ đọc bài diễn văn dài về người đã khuất: 
-  Hôm nay chúng ta đến đây để cầu nguyện cho người quá cố sớm về với Chúa. Đó là một con người trung 
thực và nhân hậu, một người chồng chung thủy, hết lòng yêu thương yêu vợ và một người cha gương mẫu,... 
Nghe đến đây, bà quả phụ ghé vào tai người con đứng bên cạnh, giọng băn khoăn: 
-  Con đến gần quan tài và nhìn xem có phải là ba của con đang nằm trong đó hay không? 
 
 
Một bà vợ đến văn phòng bác sĩ và than phiền rằng ông chồng hay nói lảm nhảm trong giấc ngủ. Bác sĩ bảo: 
-  Nếu vì lý do này thì tôi có thể cho thuốc uống hầu giúp ông nhà không nói nữa trong mơ! 
-  Ồ không! Tôi chỉ muốn bác sĩ kê cho tôi loại thuốc nào khiến cho chồng tôi nói rõ hơn một chút! 
 
 
Bố vợ hỏi con rể tương lai: 
-  Anh làm nghề gì? 
-  Dạ thưa bác, cháu hành nghề bác sĩ. 
-  Tốt quá, nói dại miệng chứ trong nhà có ai ốm đau gì, mong anh giúp đở. Vậy anh là bác sĩ ngành gì, trị nội 
khoa hay ngoại khoa? 
-  Dạ, thưa bác, cháu làm trong phòng xác, chuyên khám nghiệm tử thi. 
- !!! 
 



Hai cô gái cùng nộp đơn dự thi làm thư ký. Một cô mập, chân ngắn còn cô kia thon thả, chân dài. Khi được 
mời vào vấn đáp, cô mập trả lời trôi chảy tất cả mọi câu hỏi còn cô kia ấp úng, trả lời câu được, câu không và 
không đúng câu nào. Tuần sau, hảng niêm yết danh sách, và cô chân dài được tuyển. Cô mập rất thắc mắc 
nên vào phòng nhân sự hỏi lý do: 
-  Tại sao tôi có nhiều kiến thức hơn cô kia mà lại không được tuyển? 
-  Vì kiến thức thì có thể sẽ học thêm, còn chân ngắn thì khó mà có thể kéo dài ra được. 

 
 
Tại 1 cuôc họp trong công ty,  cô nhân viên xinh đẹp đang thuyết trình thao thao, đột nhiên cô dừng lại và nói 
với ông trưởng phòng : 
-  Thưa ông, tôi muốn lấy một thứ ra khỏi ngực tôi. 
-  Cái gì? - Ông trưởng phòng ngạc nhiên. 
-  Dạ thưa!  Cặp mắt của ông đấy! 
 
 
Trong 1 trận bóng đá, trên khán đài, một cổ động viên gào to "Chơi cùi chỏ gãy hết răng bọn nó đi". Người 
ngồi kế bên thắc mắc : 
- Anh nói bên nào thế? 
- Bên nào cũng được.  Tôi là nha sĩ mà! 
 
  
Một ông đi công tác xa chẳng may mắc bệnh phải nằm viện. Ông nhờ cô y tá điện gấp cho vợ : "Anh mắc 
bệnh phải vào nhập viện. Bệnh viện này hoàn hảo, các y tá ở đây trẻ trung, xinh đẹp..." 
-  Ông nói tới chúng tôi làm chi? - Cô y tá ngạc nhiên. 
-  Cô thông cảm, tôi nói thế bà ấy mới cấp tốc lên thăm... 
 
 
Người chồng hấp hối trên giường bệnh dặn dò vợ. 
-  Bây giờ anh đang gần đất xa trời, em có thể thú nhận về mối quan hệ với tay hàng xóm được không? Lúc 
này mọi thứ chẳng còn ý nghĩa gì, song anh vẫn muốn biết sự thật trước khi nhắm mắt xuôi tay. 
Cô vợ ngần ngừ một lúc rồi hỏi lại: 
- Thế nhỡ anh không chết thì sao? 
 
 
Tại nhà thờ, một người đàn ông rụt rè xin tội:  
-   Thưa cha, con nghĩ Chúa sẽ không tha thứ cho con...  
-   Con cứ nói, Người sẽ nghe con. 
-   Là bác sĩ nhưng con lại làm "chuyện ấy" với khách hàng... 
-   Ồ, đây không phải lần đầu tiên ta nghe thấy chuyện này, nhiều bác sĩ cũng đến xưng tội đã có hành động 
dâm ô  với khách hàng. 
-   Nhưng thưa cha, con là bác sĩ thú y! 
 
 
Một cụ ông ngoài 80, nặng tai đã lâu, quyết định kiên trì để theo đuổi bác sĩ và... được chữa khỏi. 
Vài tháng sau, ông già quay trở lại phòng khám để cám ơn.  Bác sĩ hỏi thăm: 
-   Chắc gia đình ông vui mừng lắm nhỉ? 
Ông già đáp: 
-   Suỵt ! Tôi chưa báo cho con cháu biết về sự phục hồi của thính giác.  Hôm nay tôi đến cám ơn BS, nhờ BS 
tôi nghe được các câu chuyện  của chúng nó ... và tôi đã sửa lại di chúc ba lần rồi! 
 
 
Một lão giàu có nhưng rất tham lam, ích kỷ, lúc nào cũng dặn dò vợ khi lão chết phải chôn toàn bộ vòng vàng 
kim cương chung với mình. Bà con bạn bè lối xóm ai cũng biết chuyện này và đem lòng tội nghiệp cho bà vợ 
xấu số. 
Ngày chôn cất lão, trong khi bà vợ đang khóc thương chồng thì bà bạn thân đến kề tai hỏi nhỏ: 
-   Thế chị có chôn tài sản cho lão không? 



Bà vợ sụt sùi thỏ thẻ : 
-   Của chồng mà, ông ấy đòi chôn chung thì tôi phải làm theo, nhưng tôi đã cẩn thận, bán hết thành tiền mặt 
rồi ký cho ổng cái séc rồi. 
  
 
Bill, một ông già rất giàu có và goá vợ, tới Câu lạc bộ cùng với một cô tóc vàng khoảng 25 rất gợi tình và đẹp 
chết người. Vẻ trẻ trung yêu kiều và quyến rũ của cô làm mọi người choáng váng, cô âu yếm khoác tay Bill và 
nũng nịu lắng nghe từng lời nói của Bill. Bạn bè Bill rất ngạc nhiên. Họ kéo ông ta ra một góc, vây kín lại và 
hỏi: 
-  Bill, làm cách nào mà ông kiếm được một cô bạn gái hay như vậy? 
-  Bạn gái á? Đấy là vợ tôi! 
Mấy người bạn lại càng choáng hơn : 
-  Thế làm thế nào mà ông thuyết phục cô nàng lấy ông vậy? 
-  Tôi nói dối về tuổi của mình. 
Những người bạn lại hỏi: 
-  Ý ông là sao? Ông đã bảo với cô ta là ông chỉ mới 50 tuổi hả? 
Bill mỉm cười đáp :  
-  Không, tôi bảo cô ta là tôi 99 rồi ! 
  
Tại phần chung kết cuộc thi sinh viên thanh lịch trường Đại Học Dân Lập, có 2 thí sinh lọt vào vòng này, câu 
hỏi đặt ra là: Theo em nguyên nhân gì khiến Hà Nội, Sài Gòn năm nào cũng ngập? 
Thí sinh thứ nhất:  
-   Hai thành phố này ngập là do nước.  
Thí sinh thứ hai:  
-   Hà Nội, Sài Gòn ngập là do phụ nữ. Và thí sinh này giải thích thêm: Chuyện xưa kể rằng có nàng công chúa 
xinh đẹp tên là Mỵ Nương, nàng được cùng lúc 2 chàng trai (Sơn Tinh và Thủy Tinh) đến cầu hôn, Sơn Tinh 
giành được thắng lợi, Thủy Tinh rất cay cú, vì vậy hàng năm Thủy Tinh đều dâng nước lên hòng nhấn chìm 
Sơn Tinh cướp lại vợ, gây ra ngập. Vậy kết luận, nguyên nhân gây ngập nước ở Sài Gòn, Hà Nội hàng năm 
bắt nguồn từ phụ nữ. 
Kết quả, thí sinh thứ nhất giành được giải nhất vì câu trả lời ngắn gọn, chính xác không chê vào đâu được. 
Thí sinh thứ hai chỉ giành giải nhì vì giải thích dài dòng, đổ lỗi tùm lum. 
 
 
Hôm qua trên tuyến đường giao thông đi qua Đèo Đứng, lực lượng chức năng địa phương đã chặn bắt một xe 
khách giường nằm tuyến Bắc – Nam để kiểm tra do nghi ngờ xe này có chứa các đối tượng mại dâm hành 
nghề ngay trên xe. Tuy nhiên sau khi khám xét thì lực lượng chức năng không phát hiện ra dấu hiệu vi phạm 
cho nghi ngờ nói trên, lái xe chỉ bị xử phạt nhẹ vì lỗi chở quá 2 người so với quy định. Mặc dù phải để cho 
chiếc xe khách rời đi nhưng lực lượng chức năng địa phương vẫn lấy làm băn khoăn. Theo vị đội trưởng lực 
lượng này, sở dĩ ông có nghi ngờ chiếc xe vì quan sát nhanh thấy hai bên thành xe có một dòng quảng cáo 
bằng tiếng Anh “Human resource development…” (Phát triển nguồn nhân lực…), nên ông đã suy luận rằng, 
một chiếc xe khách chạy đường dài, có giường nằm êm ái, mà còn “phát triển nguồn nhân lực” nữa thì ắt hẳn 
trên xe phải có dịch vụ “bậy bạ” lắm, và sự việc đã xảy ra như đã nói ở trên. 
 
 
Một anh chàng đam mê lô đề làm quen với cô gái hàng xóm nom khá trẻ mới chuyển đến, hỏi cô bao nhiêu 
tuổi, cô nói “24”. Anh ta lập tức “nổ” con 24 cả đề lẫn lô. Tối đó đề không về “24” mà về “34”, anh chàng tiếc 
tiền tức mình chửi đổng: “Phụ nữ chúa là điêu! Toàn ăn gian tuổi”. 
 
 
 
 

 


