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Mục sư đi truyền đạo tận châu Phi xa xôi. Dọc đường, ông đụng phải một tên trong bộ lạc ăn 
thịt người tại đây. 
-    Tại sao cứ nhìn tôi chăm chăm thế? mục sư hỏi. 

Thổ dân trả lời:  
-    Tôi có nhiệm vụ kiểm soát lương thực trong bộ lạc. 
 
 
Ba xác chết có bộ mặt mỉm cười được đặt tại Trung tâm điều tra hình sự ở Arkansas (Mỹ).  
Ông quản lý đang trả lời thám tử về nguyên nhân của những cái chết. 
-    Đây là Celtus. Ông ta chết ngay sau khi biết tin mình trúng xổ số 20 triệu USD. 
Ông ta bước đến xác thứ hai: 
-    Đây là Bo. Ông ta chết khi nghe tin toà án cho ly dị vợ mà không phải chia gia sản. 
Đến cái xác thứ ba: 
-    Đây là Henry. Ông ta chết vì bị sét đánh. 
-    Hai người trước thì có thể hiểu được nụ cười,còn ông này cười gì? -    Thám tử hỏi. 
-    Ồ, ông ta cứ ngỡ mình đang được chụp hình!  
 
 
Trong cuộc đua cưỡi lừa xuyên rừng, phóng viên hỏi người về nhất 
-    Chú lừa của anh bé và ốm nhất nhưng trận nào cũng về nhất. Hẳn có phép màu ? 
-    Chỉ là phép hoán đổi, thay vì nó cõng tôi thì tôi cõng nó chạy một mạch đến đích . 
 
 
Những câu nói bất hủ: 

 Phải bình tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu! 

 Ở giữa 2 cái chân thật là 1 cái chân tình 

 Yêu nhau cởi áo cho nhau 

 Ghét nhau trợn mắt : Áo đâu ? Mặc vào ! 

 Nhan sắc có hạn, mà lựu đạn thì có thừa 

 Tái dê chấm với tương gừng 

 Ăn xong rồi lại phừng phừng như dê 

 Muốn ngủ ngon thì đừng lấy vợ 

 Muốn không nợ thì đừng có yêu 
Muốn cao siêu thì đừng dại gái 

 Muốn thoải mái thì vào nhà tu 

 Buổi sáng thức dậy 

 Thể dục thể thao 

 Da dẻ hồng hào 

 Hứng khởi tuôn trào 

 Lại vào ngủ tiếp 

 Hội trường yên ắng ngủ say 

 Thuyết trình vừa dứt... vỗ tay ra về 

 Ăn hột mít luộc có thể gây mất đoàn kết nội bộ và nghi ngờ lẫn nhau ! 

 Sống tình cảm mà không tiền cũng khổ. 

 Yêu hết mình mà không được thì thôi 

 Không có gì làm anh em ta xa cách ,  

 Chỉ vì ... hôi nách là xa cách anh em 

 Con nhà gia giáo, huýt sáo theo liền 

 Văn hay chữ tốt sao bằng thằng dốt lắm tiền 

 Con là cái nợ , Vợ là oan gia , 

 Ông-Bà Già vợ : 2 con Khỉ Già ! 

 Độc-thân cho khỏe cái thân ta ! 



 Bò không ăn cỏ bò ngu , 

 Trai không "gái gú" , trai ngu hơn bò ! 

 Nếu tiền không làm bạn hạnh phúc thì hãy đưa nó cho tớ !  

 Tiền là Tiên là Phật 

 Là sức bật của tuổi trẻ 

 Là sức khỏe của tuổi già ! 

 Cell phone thuê bao mà bạn vừa gọi , nó nằm ngoài vùng phủ sóng ,  
Thật ra nó đang nằm trong vòng tay kẻ khác đang phủ mền ! 

 Thúy Kiều ôm chiếc Iphone 

 Gọi cho Kim Trọng khôn hồn tới ngay  
Trọng lấy laptop xách tay 

 Mail cho Bà-Tú tới ngay tóm "hàng" 

 Em xinh đâu phải nụ cười 

 Em xinh là bởi nhiều người xấu hơn ! 

 6 năm trời không bia, không rượu, không thuốc lá, không đi chơi đêm, không cả đàn bà ... Và thế là tớ 
được vào ngay lớp 1 ! 

 Em đen nhưng tâm hồn em trong trắng, 

 Vì nhà em nghèo, em dang nắng..., em đen ! 

 Mai sau về với ông bà 

 Ăn chuối cả nải ngắm gà khỏa thân 

 Bia độc hơn rượu, bằng chứng trên thế giới chỉ có "bia mộ" chứ nào thấy "rượu mộ" ở đâu 

 Mập không phải là cái tội, 

 Mập là để thể-hiện sự "vượt-trội đẳng-cấp" về thể-xác hơn người ! 

 Bạn, là người khen ta khi ta đúng, chê ta lúc ta sai 

 Kẻ thù, là người khen ta khi ta sai, chê ta lúc ta đúng  
Còn kẻ mà lúc nào cũng chê ta, dù đúng hay sai thì đích thị là... VỢ TA! 

 
 
Có một nhóm phụ nữ tham dự buổi hội thảo bàn về làm cách nào để sống hạnh phúc với chồng. Người 
chủ tọa hỏi: “Ai trong số các chị yêu chồng?” Tất cả phụ nữ đều giơ tay. Người chủ tọa lại hỏi tiếp, “Lần cuối 
cùng các chị nói với chồng rằng mình yêu chồng là khi nào?” Một số phụ nữ trả lời hôm nay, có người bảo 
hôm qua, có người chẳng nhớ nữa. Người chủ tọa yêu cầu các phụ nữ lấy điện thoại di động ra và gửi mẩu tin 
nhắn sau cho chồng: “Em yêu anh lắm, anh ơi”.  
Sau đó các chị được yêu cầu đổi điện thoại cho nhau và đọc mẩu tin nhắn trả lời. Sau đây là kết quả: 
1.    Ai đấy? 
2.    Ê, má sắp nhỏ, bệnh hả? 
3.    Anh cũng yêu em lắm. 
4.    Gì nữa đây? Lại tông xe nữa hả? 
5.    Tui hông hiểu bà nói gì? 
6.    Bà lại làm trò gì nữa đây? Lần này tui không tha cho bà đâu. 
7.    ?!? 
8.    Khỏi vòng vo nữa, cứ nói bà cần bao nhiêu? 
9.    Anh có đang mơ không đây? 
10.  Nếu bà không nói cho tui biết tin nhắn này bà định gửi cho ai, có thằng sẽ chết. 
11.  Anh đã bảo em đừng say nữa. Nếu em đã chán anh sẽ ra đi. 
12.  Muốn gì thì muốn tui đã bảo là không! 
 
 
Trong siêu thị, anh Khoaitangai đến gần một cô gái trẻ đẹp lễ độ nói nhỏ: 
-   Xin lỗi cô, vợ tôi đang bị lạc đâu đó, chúng ta có thể nói chuyện với nhau ít phút được không? 
-   Việc ông bà lạc nhau thì liên quan gì đến tôi? – Cô gái cau mày thắc mắc. 
-   Là thế này, mỗi khi tôi đứng với một cô gái trẻ đẹp nào đó, thì bà ấy xuất hiện ngay lập tức. 
 
 



-   Tôi bị người ta đánh cho một trận nhừ tử vì cái tội quá yêu nhạc. 
-   Sao lại thế được?" 
-   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 phát hiện.  
 
 
Hai vợ chồng cãi nhau. Khi người chồng tan sở về nhà thì phát hiện vợ mình đã bỏ đi đâu không biết, chỉ để 
lại một mảnh giấy trên bàn. Mảnh giấy viết như sau: "Cơm trưa ở trang 215 tập bách khoa nấu nướng còn 
cơm tối thì ở trang 317". 
 
 
Mục sư đi truyền đạo tận châu Phi xa xôi. Dọc đường, ông đụng phải một tên trong bộ lạc ăn thịt người tại 
đây. 
-   Tại sao cứ nhìn tôi chăm chăm thế? mục sư hỏi. 
Thổ dân trả lời:  
-   Tôi có nhiệm vụ kiểm soát lương thực trong bộ lạc. 
 
 
Ba xác chết có bộ mặt mỉm cười được đặt tại Trung tâm điều tra hình sự ở Arkansas (Mỹ). Ông quản lý đang 
trả lời thám tử về nguyên nhân của những cái chết. 
-   Đây là Celtius. Ông ta chết ngay sau khi biết tin mình trúng xổ số 20 triệu USD. 
Ông ta bước đến xác thứ hai: 
-   Đây là Bo. Ông ta chết khi nghe tin toà án cho ly dị vợ mà không phải chia gia sản. 
Đến cái xác thứ ba: 
-   Đây là Henry. Ông ta chết vì bị sét đánh.  
Thám tử hỏi: 
-   Hai người trước thì có thể hiểu được nụ cười, còn ông này cười gì?  
-   Ồ, ông ta cứ ngỡ mình đang được chụp hình!  
 
 
Trong cuộc đua cưỡi lừa xuyên rừng, phóng viên hỏi người về nhất 
-   Chú lừa của anh bé và ốm nhất nhưng trận nào cũng về nhất. Hẳn có phép màu? 
-   Chỉ là phép hoán đổi, thay vì nó cõng tôi thì tôi cõng nó chạy một mạch đến đích. 
 
 
Ông Mỹ có vợ Việt, biết ăn cả lòng heo và khen mắm tôm ngon. Ông chịu khó học nói tiếng Việt để cho vợ vui 
lòng. Bữa kia hai vợ chồng ra hồ nước chơi, ông ta nói: 
-   Con hồ này đẹp qúa hả em? 
Vợ anh ta chỉnh: 
-   Anh phải kêu là cái hồ. 
Hôm sau đi chèo thuyền trên sông, anh khen: 
-   Cái sông này cũng đẹp. 
Vợ lại cằn nhằn: 
-   Anh phài kêu là con sông. 
-   Sao tiếng xứ em kỳ cục qúa vậy, cũng là nước, mà khi gọi là cái lúc gọi là con? 
-   Tại anh không để ý chớ. Đây nè: cái nhà, cái bàn, cái tủ, nó đứng ỳ một chỗ nên gọi là cái. Con mèo, con 
chó, con gà nó chạy tới, chạy lui nên gọi là con. Tương tợ như vậy: cái hồ năm yên trong khi con sông nó 
chảy. 
Anh chồng vỗ đùi cái đốp rồi cười hỉ hả: 
-   Hèn chi!!  Của anh nó nhúc nhích cục cựa nên gọi là con... còn của em nó cứ nằm ỳ một chỗ nên gọi là 
cái… 
 


