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Một nữ sinh viên xinh đẹp nhưng không được giỏi đi thi vấn đáp. Cô mặc rất đẹp và khá mát mẻ; còn giảng 
viên là một giáo sư trẻ, đẹp trai. Thầy vừa ngắm thí sinh vừa ra câu hỏi thì ngay lập tức thầy đã nhận được 
câu trả lời:  
-   Thưa thầy, em không biết câu trả lời. 
-   Vậy bây giờ em muốn tôi đưa ra một câu hỏi khác hay là một cuộc hẹn đây? 
Cô gái đỏ mặt, thẹn thùng nhưng vẫn vô tư, nhanh nhảu: 
-   Em thích một cuộc hẹn hơn. 
-   Vậy thì em về học thi lại, ba tháng sau tôi hi vọng lại gặp em vào vấn đáp ở đây. 
 
 
Tiến Sĩ K. là một chuyên viên tâm-sinh-lý nổi tiếng.  Ông tổ chức một buổi nói chuyện dành cho đàn ông về 
hạnh phúc hôn nhân.  Để khuyến khích sự đóng góp của tất cả mọi người, ông đặt câu hỏi để họ trả lời bằng 
cách đưa tay lên. Câu hỏi đều tiên là “Ai trong số quý vị ân ái mỗi đêm?”.  Chỉ một số ít đưa tay lên.  
Câu kế tiếp là “Ai trong số quý vị ân ái mỗi tuần một lần?”  Một số nhiều hơn đưa tay lên. 
Câu hỏi kế nữa là “Ai trong số quý vị mỗi tháng ân ái một hoặc hai lần?”.  Đa số đưa tay lên. 
Ông thấy có một anh còn trẻ ngồi hàng trước, thỉnh thoảng lại mỉm cười thật vui vẻ và hớn hở, nhưng anh ta 
chưa đưa tay lên lần nào. Thắc mắc, ông hỏi: 
-   Còn anh, bao lâu mới ân ái một lần? 
Anh này đáp: 
-    Mỗi năm chỉ một lần !! 
Bất ngờ và ngạc nhiên, John hỏi tiếp: 
-    Sao trông anh có vẻ hài lòng khi chỉ ân ái mỗi năm có một lần? 
-    Vì đêm nay sẽ là đêm khoái lạc đó !!! 
  
 
Tùng đến rủ vợ chồng người bạn đi xem nhạc. Thấy vợ bạn mình mặt sưng một đống, anh bèn hỏi bạn: 
-    Ông bà làm sao thế? 
-    Có gì đâu, bà ấy trang điểm lâu quá, tớ hỏi bà ấy, “Trùng tu di tích lịch sử gì mà kỹ thế?” 
 
 
Trước Halloween, con nhận được text của mẹ gởi qua iPhone: "Cuoi tuan nay me bay qua tham con, nho con 
dat ve". 
Con trai tức tốc bay qua. Mẹ ngạc nhiên: 
-    Tuần sau mẹ về rồi. Con qua làm gì? 
-    Mẹ text bảo con qua “dắt về” mà? 
-    Đâu có, mẹ bảo "đặt vé" mà! 
 
 
Ngày lễ, con trai được nghỉ học nói sẽ lái xe về nhà. Cả nhà chờ mãi, mẹ bảo đứa em gái nhắn tin: “Ve toi dau 
roi?”. Con trai text trả lời: “Dang mua qua chua ve duoc”. 
-    Ảnh nói đang bận mua quà. 
Anh trai về, em gái hí hửng: 
-    Quà em đâu? 
-    Quà gì? 
-    Hồi nãy anh nói đang mua quà? 
-    Tao nói mưa quá chứ mua quà hồi nào! 
 
 
Bà B đang tắm thì có tiếng gõ cửa và tiếng người vọng vào: 
-    Có ai ở nhà không? 
-    Ai đấy? 
-    Tôi là Tuấn mù hàng xóm đây! 



Thấy vậy, bà cứ thế tồng ngồng ra mở cửa: 
-    Có việc không anh Tuấn? 
-    Xin báo cho bà một tin mừng. Tôi đã mổ mắt thành công! 
 
 
Một người hỏi thăm bạn sau vụ sử ly dị: 
-    Sao rồi? 
-    Cái nhà với chiếc xe hơi mua bằng tiền tớ, tòa lại xử cho cô ấy. Còn lũ trẻ chắc chắn là của người khác tòa 
lại đưa cho tớ nuôi. 
 
 
Một cán bộ VC hạng gộc sang Mỹ du lịch. Các nhân viên cố gắng trang bị một số tiếng Anh căn bản cho xếp 
nhưng bất lực. Lúc trở về, ông oang oang: 
-    Chả cần học cho mất công. Cái gì cũng rõ cả. Phòng vệ sinh, bảng đề "Nam", nhưng nó viết ngược, thành 
"Man", còn nữ, thì thay vì viết "Vợ nam", nó ghi nhầm thành "Woman". 
 
 
Một cô gái mới lấy chồng hậm hực gọi cho mẹ nói chuyện: 
-    Lần này, con đã quyết định cho chồng con một bài học. 
-    Con định làm cái gì vậy? 
-    Con sẽ về sống với mẹ. 
-    Nếu con thực sự muốn cho nó một bài học thì để mẹ đến sống cùng với vợ chồng con. 
 

 
Có tay đốc tưa kia ế khách, bèn nghĩ ra một kế. Anh ta trưng tấm biển trước phòng mạch, nói rằng trị dứt bịnh 
thì tính 20 Mỹ-kim, còn không dứt bịnh thì bồi thường cho bệnh nhơn 100 Mỹ-kim. Lại có một tay luật sư ế 
khách đói dài, thấy vậy bèn tới đó định kiếm 100 bạc xài chơi. 
Luật sư: Tôi bị mất khứu giác, ông trị giùm tôi. 
Đốc tưa: Y tá, lấy lọ thuốc số 22 và nhỏ vô lỗ mũi ông này ba giọt. 
Luật sư: Ê, cái này là xăng đổ xe hơi mà. 
Đốc tưa: Xin chúc mừng ông đã lấy lại được khứu giác. Trả tui 20 đô. 
Luật sư cả giận, ba ngày sau trở lại phục hận. 
Y nói: Tui mất trí nhớ, ông trị giùm tui. 
Đốc tưa: Y tá, lấy lọ thuốc số 22 và nhỏ vô miệng ông này ba giọt. 
Luật sư: Đừng, đừng. Cái này là xăng xe hơi, tôi nhớ mà. 
Đốc tưa: Ông đã lấy lại được trí nhớ. Trả tui 20 đô tiền trị bịnh. 
Tuần sau, tay luật sư tới phục hận một lần nữa. 
Y nói: Tui bị giảm thị giác, ông trị giùm tui. 
Đốc tưa: Cái này thì tui chịu thua. Đây là tờ 100 đô tui bồi thường cho ông. 
Luật sư nhìn tờ giấy bạc rồi nói: Đây là tờ 20 đô mà, đâu phải 100. 
Đốc tưa cười hề hề: Tui đã lấy lại được thị giác cho ông. Trả tui 20 đô lẹ lên. 
 
 
Bệnh nhân hỏi bác sĩ: 
-   Bác sĩ có thuốc chữa mộng du không ? 
-   Ông đem hộp này về rải quanh giường đi. 
-   Ủa .... thuốc gì thế ? 
-   Đinh 5 phân! 
 
 
Khắp nông trại xôn xao vì những lời bàn tán, khen ngợi chị gà mái vừa đẻ được một quả trứng nặng đến hơn 
1 kg… Các phóng viên từ khắp thế giới đến thăm hỏi và lia lịa ghi chép để đăng tin giật gân này… Một phóng 
viên kéo gà trống ra hỏi: 
-   Ông đánh giá gì về sự kiện trọng đại này ? 
-   Miễn bình luận! 
-   Ông có dự định lặp lại kỳ tích này không ? 



-   Không! 
-   Vậy ông có dự định gì cho thời gian sắp tới ? 
-   Thiến thằng đà điểu khốn nạn! 
 
 
Tí bị trứng ngỗng môn Sử... Ba Tí hỏi tại sao. Tí nói: 
-   Con đang ngồi đàng hoàng tự nhiên Thầy kêu con hỏi..... Ai lấy cắp nỏ thần An Dương Vương? 
-   Rồi sao? 
-   Con không có lấy.... Con nói là con thấy thằng Tèo ở lại trong lớp trong giờ ra chơi, Thầy hỏi thằng Tèo thử 
xem nó có lấy không ... Tự nhiên thầy cho con trứng ngỗng. 
-   Thôi Tí, con có lấy nỏ thần thì trả lại đi...Cái mặt của mày tao nghi lắm... Tao đẻ ra mày mà! 
 
 
Gia đình nọ có bà mẹ chuyên áp đặt lên cậu con trai từ chuyện học hành tới tình cảm riêng tư. Một hôm giữa 
bữa ăn, cậu buông đũa đứng dậy: 
-   Con không thể chịu nổi mẹ nữa, con sẽ ra đi. 
Ông bố thấy thế vội lớn tiếng: 
-   Thằng kia…. 
-   Bố đừng cản con! 
-   Không. Cho tao theo với !!! 
 
 
Vốn bị hẹp van tim bẩm sinh, tháng nào cô gái cũng phải đi khám bệnh đều đặn để khám sức khỏe. Nhưng 
lần này đi khám cho là mình bị lạm dụng, cô vội về kể cho mẹ nghe: 
-   Eo ơi! Con sợ cái ông bác sĩ Xê khám tim cho con. Ông ta cứ bảo là quên ống nghe ở nhà nên cứ áp tai 
vào ngực con, mẹ ạ. 
Sau một hồi cau mày, bà mẹ từ tốn giải thích: 
-   Thế mà con cũng đồng ý cho ông ta làm như vậy à? Lần sau đi khám chỗ khác nhé. À, nhưng vẫn còn may 
vì thằng ấy nó mới quên ống nghe ở nhà. Chứ nếu nó bảo quên ống tiêm ở nhà thì hỏng cả một đời con gái 
đấy con ạ. 
 
 
Thằng nhóc Johnny đang ngồi làm bài tập toán thì ông giáo hỏi: 
-   Johnny, nếu có 5 con chim đậu trên hàng rào, em dùng súng bắn một con thì còn lại mấy con? 
Johnny trả lời: 
-   Không còn con nào, vì những con còn lại sẽ bay mất tiêu. 
Ông giáo nói: 
-   À, câu trả lời là 4, nhưng thầy thích cái cách trò suy nghĩ. 
Johnny nói: 
-   Em có câu hỏi xin hỏi thầy. Nếu có 3 phụ nữ đang ăn kem trong tiệm, một cô liếm kem, cô thứ nhì cắn kem, 
cô thứ ba thì mút kem, vậy em đố thầy cô nào đã có chồng? 
Ông giáo lo lắng trả lời: 
-   À, thì thầy đoán là cô đang mút kem. 
Thằng nhóc Johnny nói: 
-   Sai ạ. Đó là cô có chiếc nhẫn cưới trên ngón tay, nhưng em thích cái cách suy nghĩ của thầy. 
 
  
Anh chồng say xỉn khật khưỡng bước vào nhà, ngồi phịch xuống ghế bành rồi đăm đăm nhìn về phía tivi. 
Rất lâu sau, anh ta càu nhàu với vợ: 
-    Mấy nhà đài hôm nay bị sao thế? 
-    Có chuyện gì à?- Bà vợ hỏi ngược lại. 
-    Sao nãy giờ bật kênh nào tôi cũng thấy chiếu mãi một cảnh rừng cháy thế này? 
Nghe đến đây cô vợ càu nhàu: 
-    Uống vừa thôi, tivi bán rồi, còn trơ lại cái lò sưởi đấy! 
-    !?! 
 



 
 
 


