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Hai vợ chồng ngồi ghế đá công viên, có một cô gái trẻ trung xinh đẹp lướt qua, thu hút sự chú ý của anh 
chồng. Cô vợ tức tối bảo:  
-    Nhìn cái gì mà nhìn? Có gan thì chạy theo sờ mông cô ta đi, tôi cho anh 1 triệu đấy. 
Anh chồng đỏ mặt: 
-    Em cứ thích nói đùa. 
Cô vợ gằn giọng: 
-    Đùa gì, cho 2 triệu thật đấy.  
Anh chồng lúng túng:" Bảo ko là ko mà!" 
Đúng lúc này, cô gái quay lại bảo: 
-    Sờ đi anh ơi, chúng ta chia đôi. 
 
 
Thư viết :  
Em yêu quý, thời điểm hiện tại thu nhập của anh bị ảnh hưởng nặng nề do khủng hoảng kinh tế, mặt khác vật 
giá leo thang, nên anh không có tiền gửi về cho em, anh gửi cho em một trăm nụ hôn em nhé! “ 
  
Vợ viết thư trả lời :  
Anh yêu,  
Em đã nhận được 100 nụ hôn anh gửi, em xin báo cáo các khoản chi tiêu : 
 1, Đóng cho thầy chủ nhiệm 20 nụ hôn, con đi học không cần đóng học phí. 
 2, Đóng cho nhân viên thu tiền điện 10 nụ hôn, nhà không bị cắt điện nữa. 
 3, Đóng cho nhân viên thu tiền nước 10 nụ hôn, không nộp tiền vẫn có nước dùng. 
 4, Đóng cho công an xã 10 nụ hôn, không ai trong xã dám làm phiền em nữa. 
 5, Đóng cho anh hàng xóm 50 nụ hôn, em và con được ăn cơm không cần phải trả tiền, lại còn có người thay 
anh cuốc đất trong vườn nữa. 
Thư cũng dài rồi em xin dừng bút tại đây, không hôn anh nữa vậy, tiết kiệm được khoản nào hay khoản đấy. 
Từ bây giờ, còn có rất nhiều khoản cần dùng đến nữa anh à . 
Ký tên, Vợ yêu 
  
  
-   Mấy bà hàng xóm thật độc mồm, anh đã nói rõ với họ là em hát chỉ để giết thời gian mà họ không tin, lại nói 
linh tinh .... 
-   Họ nói gì thế ? 
-   Họ bảo hát hò như em là giết nhiều thứ chứ đâu phải chỉ giết thời gian ! 
  
 
Một tên trộm đang thò tay vào túi một người đàn ông thì bị ông ta bắt quả tang:  
-   Anh bạn ! Anh thật không may, đã chậm hơn vợ tôi một bước. 
  
 
Tại một trạm điện cao thế, anh công nhân đang sữa chữa trên nóc trạm kêu anh công nhân đứng dưới đất: 
-   Ê, cậu có thấy 4 sợi dây đang thòng xuống không? Thấy rồi hả, cầm lấy 2 trong 4 sợi coi! Có cảm giác gì 
không? 
-   Không cảm giác gì hết! 
-   Tốt! Đừng đụng vào 2 sợi dây kia, điện cao thế sờ vào là cháy thành than đó! 
  
  
Học cách làm sạch cơ thể khi tắm rửa gọi là  Học kỳ 
Học những điều vô ích, làm phí phạm thời gian tiền của gọi là  Học phí 
Học trồng hành là  Học hành 
Học đi hỏi vợ là  Học hỏi 
Học những điều bậy bạ vô bổ, không đúng chỗ gọi là  Học bạ 



Học cách trò chuyện trong giao tiếp gọi là  Học trò 
Học nêm nếm thức ăn, thức uống gọi là  Học vị 
Học cách chống ngủ gà ngủ gật gọi là  Học thức 
Học cách làm đồ giả gọi là  Học giả 
Người già đi học gọi là  Học cụ 
Bảy điều cần phải học gọi là  Thất Học 
Học mau vô, tiếp thu nhanh gọi là  Vô Học 
Học lâu dài gọi là  Trường Học 
Học đại khái , qua loa gọi là  Đại Học 
Bỏ, không chịu học gọi là  Bác Học 
 
 
Có cô gái nọ ghé tai mẹ thì thầm: 
-     Mẹ ơi con có bầu. 
Bà mẹ mặt tái xanh, quay qua chồng gào lên: 
-    Trời ơi là trời, ông chiều chuộng nó cho lắm vào, giờ thì cả nhà đeo mặt mo. 
Ông chồng điềm tĩnh: 
-    Bà cứ ồn, để từ từ giải quyết, chuyện đâu còn có đó. 
Cô gái thấy bố mẹ cãi nhau, cô móc phone ra gọi một thôi một hồi. Năm phút sau, một chiếc Ferrari dừng ngay 
trước cửa, một ông tóc đã hoa râm ăn mặc đúng mốt sang trọng bước vào: 
-    Kính chào ông bà. Con gái ông bà vừa báo cho tôi biết là cô có bầu. Xin hai người cứ yên tâm. Nếu cô sinh 
ra một đứa con gái tôi sẽ cho cô căn nhà vài triệu và 10 ngàn đô mỗi tháng, còn nếu con trai thì tôi sẽ cho gấp 
đôi. 
Ông bố mắt sáng rỡ: 
-Thế nếu nó sanh đôi thì sao? 
-    Tôi sẽ cho gấp rưỡi. Nhưng nếu cô hư thai thì sẽ chẳng được đồng nào. 
Bà mẹ nằn nì: 
-    Nếu sui đến nước ấy, ông có cho nó cơ hội có thai lần nữa chứ? 
 
 
Cậu bé Hồi Giáo 8 tuổi lần đầu tiên bước vào lớp ngày tựu trường. Cô giáo hỏi: 
-    Hi, em tên gì? 
-    Em tên Mohamed, cậu bé trả lời. 
Cô giáo nói: 
-    Em đang ở Mỹ, từ nay mọi người sẽ gọi em là Mike nha. 
Tan trường cậu bé trở về nhà. Mẹ cậu bé hỏi: 
-    Ngày đầu đi học ra sao, Mohamed? 
Cậu bé trả lời mẹ: 
-    Con đang sống ở Mỹ, từ nay tên con sẽ là Mike. 
-    Mày xấu hổ vì cái tên Mohamed hả? Mày muốn làm nhục cha mẹ, tổ tiên, truyền thống, và tôn giáo mày 
hả? 
Rồi bà mẹ đánh cậu bé một chập. Lúc chồng về tới nhà, bà ta kể lại. Thế là ông cha lôi thằng bé ra đánh thêm 
chập nữa. Hôm sau tới trường, thấy mình mẫy cậu bé bị bầm dập, cô giáo hỏi, 
-    Em bị gì vậy Mike?". 
Mike nói:  
-    Liền sau khi vừa trở thành người Mỹ, em bị 2 đứa khủng bố Hồi giáo tấn công! 
 
 
Trong một gia đình, Vợ đang làm bếp, anh chồng ngồi đọc báo cho Vợ nghe Chồng đọc tới đoạn “ hút thuốc lá 
có hại cho sức khoẻ”. Vợ bảo: 
- Anh phải bỏ thuốc lá ngay. 
tới đoạn : “uống rượu có hại cho sứa khoẻ”.   
- Anh phải bỏ rượu ngay. 
Chồng : “café có hại cho tim mạch”  
- Anh phải bỏ uống café ngay. 
Chồng : “Chơi game online rất có hại cho sức khoẻ”.   



- Anh ko được chơi game online nữa...  
bất ngờ anh chồng đọc tiếp :" Yêu ....... nhiều, có hại cho sức khoẻ” .  
Vợ la lớn: 
- Bỏ . . . . tờ báo đó ngay! 

 
 
Ở một trường mầm non sáng nọ, một cô giáo nhắc học sinh rằng sáng hôm sau sẽ có các giáo viên trường 
khác đến dự giờ. Cô dặn dò, nếu cô nói A thì cả lớp phải nói cái ca. Hôm sau trong giờ dự giờ: 
Cô giáo: A 
Học sinh: Cái ca. 
Cô giáo tỏ vẻ rất hài lòng và bước xuống bục giảng nhưng chẳng may bị vấp té, cô kêu lên: “U” 
Học sinh: Con Cu. 
Cô giáo đỏ mặt liền quát lớn: “Ồn!” 
Học sinh : Cái L......n! 
Cô giáo hết chịu nổi liền nói: Im!! để hòng át tiếng học sinh nhưng đã muộn.  
Học sinh cùng đồng thanh đáp: 
Cái ..... Chim! 
 

 
Có một bà nọ đến cha sở để xin lễ. Gặp lúc giữa trưa là giờ cha sở đang ngủ trưa. Bà tính đi về nhưng lại gặp 
con chim sáo của cha sở đang ở trong lồng, bà đưa tay vuốt ve bộ lông tuyệt đẹp của nó. Sau đó bà giật mình 
khi đọc hàng chữ của cha ghi "Không được sờ chim!" Bà về nhà mà trong bụng cứ bồn chồn mãi, phải chi bà 
nhìn thấy hàng chữ trước thì bà đâu có dám vi phạm luật..... 
Hôm sau, bà quyết định đi xưng tội để cho bà cảm thấy nhẹ nhõm hơn... 
Bà thu hết can đảm nói  
-   Thưa cha, con đã dám sờ chim cha! .... 
Cha sở hết hồn:  
-   Hồi...hồi nào? 
-   Thưa cha, hồi hôm qua, lúc cha đang ngủ ạ! 
 

 
Ông thanh tra đến thăm 1 trường trung học, ông hiệu trưởng hãnh diện giới thiệu : 
-   Thưa ông, nhà trường chúng tôi từ trước đến nay vẫn đựơc nổi tiếng là đào tạo những nhân tài nổi tiếng, 
chẳng hạn như J.F. Kennedy, Bill Clinton, Bill Gates ... Ngay cả tổng thống Chirac của Pháp cũng đã từng 
sang học trao đổi tại đây. 
Ông thanh tra chắp tay sau đít gật gù, ông hỏi thử cậu học trò : 
-   Sau này lớn lên em thích làm nghề gì ? 
Cậu học trò trả lời dõng dạc : 
-   Dạ thưa, em sẽ làm luật sư ạ ! 
Ông thanh tra lại hỏi thêm mấy học sinh khác, em nào cũng có tham vọng lớn hơn nhau, người thì muốn làm 
quan tòa, bác sĩ, dược sĩ, bác học, thậm chí có em lớn lên đòi sẽ làm tổng thống ..., ông hiệu trưởng rất lấy 
làm hài lòng: 
-   Học sinh của chúng tôi là cột trụ của đất nước, mỗi ngày một tiến nhanh hơn thế hệ trước, thưa ông! 
Thấy cu Tèo tay chống cằm, ông thanh tra tò mò thử hỏi: 
-   Còn em, em mong làm gì? 
Cu Tèo nhanh nhẩu trả lời : 
-   Dạ thưa ông, em muốn làm "đồ ăn hại" ạ ! 
Cả ông thanh tra lẫn hiệu trưởng đều ngạc nhiên, ông hiệu trưởng giẫy nẩy: 
-   Ấy, tại sao em lại nói như vậy? 
Cu Tèo đáp tỉnh bơ: 
-   Dạ là vì đầu cổng nhà em, 1 ông có chiếc "vi la" to tướng thật là đẹp lại có kẻ hầu người hạ, cứ mỗi sáng 
ông ta ra khỏi nhà thì ba em đều nói: "Thiệt, cái thằng lúc nào cũng ăn mặc bảnh bao, xe hơi bóng loáng, lại 
có vợ đẹp con khôn, chỉ ăn không ngồi rồi chẳng chịu làm gì sốt, đúng là cái đồ ăn hại!" 
 
 


