Ngàn Truyện Cười Đủ Loại
Trong giờ học, cô giáo hỏi cả lớp:
- Các em biết thuốc Tylenol dùng để trị gì không?
Thằng Tí đáp :
- Thưa cô trị nhức đầu !
- Giỏi lắm ! Trò còn biết thứ thuốc nào nữa ?
Thằng Tèo lanh chanh nói:
- Thưa cô, thuốc Halls trị ho !
- Giỏi lắm ! còn thuốc nào nữa ?
Thằng Cu Đơ giơ tay rồi la toáng lên:
- Viagra!
Cô giáo hơi lúng túng ..nhưng cũng tò mò nên hỏi :
- Thuốc đó trị gì vậy?
Thằng Cu Đơ nói ngay :
- Thuốc nầy dùng làm cứng củ cải muối !Cô giáo hơi ngạc nhiên nên hỏi ngược lại :
- Tại sao vậy?
Thằng Cu Đơ gãi đầu, ấp úng đáp:
- Dạ em cũng không biết, nhưng mỗi tối em nghe mẹ em nói với ba em: "Nhớ uống Viagra nghe, hông
thôi cái củ cải muối của ông nó mềm xèo xài hỏng được đâu!"

Người đàn ông hốt hoảng nói trong điện thoại:
-Thưa bác sĩ ! Hình như con trai tôi bị sốt Ebola.
- Tôi biết - bác sĩ đáp - hôm qua tôi đã đến nhà ông và cho cậu ta uống thuốc rồi. Ông hãy cách ly cậu ta
với những người khác.
- Nhưng nó đã hôn con Osin nhà tôi hồi đầu tuần.
- Vậy thì chúng ta phải cách ly cô ta luôn, cho khỏi lây lan ra cho những người khác trong nhà....
- Nhưng chính tôi cũng hôn con Ôsin cách đây mấy ngày.
- Như thế có nghĩa là ông có thể đã mắc bệnh rồi.
- Vâng tôi nghi vợ tôi cũng bị bệnh, vì tôi đã hôn bả đêm hôm kia.
Có một cô gái có chồng làm ca đêm, tối ngủ một mình cho nên rất nhát và sợ ma. Một đêm cô đang ngủ thì có
tiếng gõ cửa gấp rút, cô liền thức giấc và lại gần cửa hỏi vọng ra:
- Xin lỗi ai đang gõ cửa?
Có tiếng đàn ông lạ trả lời:
- Bà có thể giúp tôi một chuyện không?
Vì có một mình và nhát nên cô ấy trả lời:
- Tôi không thể giúp ông bất cứ gì được vì đêm quá khuya.
Rồi cô ta quay vào ngủ tiếp.
Sau đó, mỗi đêm đều có người đàn ông ấy đến gõ cửa và hỏi cô ta cùng một câu hỏi. Cô ta cũng đều từ chối.
Cho đến một hôm cô kể cho chồng nghe việc xảy ra thì ông chồng trấn an cô:
- Tối nay anh sẽ xin nghỉ, ở nhà với em, em cứ việc mở cửa tiếp hắn và hỏi hắn muốn gì? Nếu hắn lạng
quạng anh sẽ cho hắn một bài học.
Đêm đó khi có tiếng gõ cửa, người chồng nhỏm dậy núp sau cửa kêu vợ mở cửa. Vì có chồng ở nhà cô vợ
mạnh dạn mở cửa và hỏi:
- Ông muốn gì?
Người đàn ông trả lời:
- Mấy hôm trước tôi gõ cửa tính nhờ bà kêu chồng bà về nhà, vì hắn đang ngủ với vợ tôi. Còn hôm nay tôi
sang cám ơn bà vì có lẽ bà đã kêu hắn về rồi. Hôm nay không thấy hắn sang nữa, có vậy thôi, xin chào bà.

Một ông già nọ tuy rất ghét tivi nhưng tối nào cũng ngồi trước máy thu hình mười phút để coi cho được tiết
mục quảng cáo áo tắm. Khi cô người mẫu sắp cởi áo ra để luồn mảnh áo tắm vào người thì một chuyến xe
lửa tốc hành băng ngang qua che hết màn hình. Ông này theo dõi suốt mấy tuần lễ, lần nào tiết mục quảng
cáo cũng chấm dứt như thế. Ông già hết kềm chế nỗi quát lên với cái tivi:
- Mẹ kiếp, sao cái xe lửa này nó cứ đúng giờ thế nhỉ?
Trong giờ học Giáo lý, cu Tý thường lấy tay bịt một bên tai lại, hết tay này mỏi thì dùng tay kia bịt lỗ kia .
Sơ dạy Giáo lý thấy vậy rất lấy làm lạ liền hỏi:
- Tại sao em cứ bịt một bên tai lại thế hả?
- Em nghĩ làm như thế sẽ nhớ được lâu ạ.
Sơ vẫn chưa hiểu rõ nên hỏi thêm:
- Sao bịt tai lại nhớ lâu được chứ?
Cu Tý thành thật:
- Thưa sơ, khi sơ giảng, sơ thường dặn chúng em đừng để những lời sơ nói chạy từ tai này sang tai kia. Cho
nên em bịt một tai lại đễ những lời của sơ giảng không thể chạy ra tai bên kia được ạ .
- ?!?!
Nhà em có nuôi 1 con chuột bạch, nhưng mà nó đã bị bịnh và chết hôm tuần rồi.
Em có đi hỏi bác sĩ thú y tại sao, bác sĩ la em nói là "Sao biết nó bệnh mà không cho nó uống thuốc?" ...
Em rưng rưng nước mắt nói "Dạ có em có cho uống thuốc mà"
Bác sĩ hỏi em, em cho nó uống thuốc gì? em nói thuốc chuột, uống xong nó chết queo."
Một cô gái mặc váy ngắn bước lên tàu điện. Không còn chỗ ngồi, cô nhìn quanh. Vừa lúc đó có một chàng trai
trẻ mời:
- Cô có thể ngồi lên đùi tôi.
- Tôi sợ làm gãy cái tẩu thuốc lá trong túi quần của anh.
Chàng trai trẻ chưa kịp đáp lại thì ông già khoảng 70 tuổi ân cần nói:
- Cô có thể ngồi trên đùi tôi, vì tôi đã bỏ thuốc 10 năm nay rồi.
Hai anh em đang ngủ bổng thằng em giật mình khóc hu hu... Thằng anh mất giấc ngồi dậy:
- Khóc cái gì mà khóc?!
Thằng em sụt sùi:
- Em ngủ mơ em đạp trúng đinh, có sao không anh???
Thằng anh:
- Tao đã bảo mày rồi mà mầy không nghe!! Thôi xuống mang dép vào rồi đi ngủ tiếp..
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Anh ơi ....
gì thế em .....
có phải loài gậm nhấm là loài hôi hám, ở bẩn và chuyên ăn vụng không?
đúng rồi đó ..... con chuột bé nhỏ của anh .....

Đêm tân hôn vợ chồng đang tâm sự, đột nhiên vợ vỗ đùi chồng cái đét một phát, rồi cười lên ha hả.
Chồng: nửa đêm lại làm cái gì thế ?
Vợ: Tự dưng em nhớ, hồi xưa mẹ em bảo, vô duyên như mày có chó nó lấy.
Chồng: ?!?
CSGT: Cô bị phạt vì chạy quá tốc độ.
- Cho tôi qua lần này được không? tôi là giáo viên!
CSGT: Giáo viên? Tôi đã đợi ngày này lâu lắm rồi, giờ lấy giấy bút và viết ngay "tôi sẽ không bao giờ chạy

quá tốc độ" 1000 lần cho tôi.
Đúng là quân tử trả thù.
Một ông chồng uống rượu tới khuya mới lảo đảo về nhà, vợ ông ta ra mở cửa và đỡ ông ta, bỗng ông ta túm
lấy vợ tát túi bụi, vừa tát vừa quát:
- Mày là con nào mà dám động vào người tao? Chỉ có vợ tao mới được phép động vào tao.
Người vợ vừa tức nhưng cũng vừa xúc động vì chồng mình chung thủy. Chỉ lúc say mới thể hiện con người
thật.
Trong một đêm mưa gió bão bùng, trời tối đen như mực, cặp vợ chồng Chí Phèo và Thị Nở đang say giấc thì
bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa "cộc cộc cộc…" Chí Phèo ra mở cửa, thì ra đó là Xuân Tóc Đỏ đang trên đường
về quê thì bị mưa và muốn xin một chỗ trú chân qua đêm. Chí Phèo ngẫm nghĩ 1 lúc rồi nói:
- ĐM, nhà anh thì chật, có mỗi 1 cái giường, nể chú cùng hội “dân chơi” với anh thôi cho chú ở đây đêm
nay. Nhưng phải chịu khó nằm chung giường với anh chị đấy !"
Xuân Tóc Đỏ bước vào thì thấy đúng là nhà Chí Phèo chật thật, chỉ kê vừa đủ 1 cái giường và 1 cái bàn, trên
mặt bàn có 1 bát cháo nóng. Vậy là 3 người cùng nằm trên 1 cái giường. Họ vừa chợp mắt được 1 lúc thì đột
nhiên có tiếng Bá Kiến ở bên ngoài. Chí Phèo thấy vậy bèn vác tông đi ra xem có chuyện gì. Còn lại Thị Nở và
Xuân Tóc Đỏ. Thị Nở xích lại gần rồi liếc mắt với Xuân Tóc Đỏ:
- Kìa chú em, chú còn chờ gì nữa "
Xuân Tóc Đỏ ngờ nghệch:
- Chờ gì cơ ạ? "
Thị Nở:
- Thì cái đấy đấy tranh thủ lúc lão Chí nhà chị đang ra ngoài
Xuân Tóc Đỏ (có vẻ vừa hiểu):
- Nhỡ anh Chí biết chuyện thì sao ạ anh ấy to khỏe thế kia nhỡ anh ấy xử em
Thị Nở:
- Lão ấy nhìn thế thôi chứ đụt lắm. lão sợ vợ lắm. ko dám ý kiến gì đâu. Nói nhiều quá, chú làm luôn đi sung
sướng đang ở ngay trước mặt chú đấy!
Nghe đến câu này, Xuân Tóc Đỏ ko ngại ngùng gì nữa, nhảy ra vồ lấy bát cháo chén sạch !!!

Cô giáo giảng nghĩa về chữ "Lịch Sự". Cô giáo hỏi :
- Các em cho cô biết lịch sự là gì ?
Quả là câu hỏi khó với học sinh lớp 1. Các em suy nghĩ mãi rồi Tửng giơ tay xin trả lời :
- Thưa cô, lịch sự là cái ở trong quần dài của bố em ạ !
Cô giáo đỏ mặt.
- Sao em lại trả lời như vậy ?
- Thưa cô, vì mỗi lần có khách tới nhà, em nghe má em kêu ba là mặc quần dài vào cho khỏi mất lịch sự.
Như vậy là lịch sự là cái ở trong quần của ba em và nó rất dễ bị mất ạ !
Trong lúc xưng tội, cô gái nghiêng sát vào tấm lưới và nói:
- Xin cha hãy tha cho con tội tự đắc, vì hằng ngày, con đều soi gương và tự nhủ rằng mình thật quá xinh
đẹp.
Vị Linh Mục nghiêng mình về phía tấm lưới để quan sát kỹ cô gái, rồi nói:
- Cha cho con biết một tin vui:. Đây không phải là hành vi phạm tội, mà chỉ là một sự nhầm lẫn.

