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Nửa đêm, ông chồng giãy đùng đùng rồi la chói lói: 
-    Cứu tui dí! Cứu tui dí! 
Bà vợ nằm kế bên đập lên ngực chồng: 
-    Cái gì mà la dzữ dị? 
Ổng thở hào hển: 
-    Trời ơi, tưởng chết đuối rồi. Tui nằm mơ đi đò mà đò chìm, mà tui đâu có biết bơi. Mẹ, sặc nước gần chết. 
May mà nắm được đám cỏ gà ven bờ sông, không thôi thì chết ngắc rồi. 
-    Bây giờ tỉnh hồn chưa? Nếu tỉnh rồi thì buông tay ra. Nãy giờ nắm đau thấy mẹ. 
 
        

Đứa con suýt xoa: 
-    Cái áo mới đẹp quá! Bộ ba mua tặng má ngày sinh nhật hả? 
Bà mẹ nguýt: 
-    Ở đó mà ba mày mua. Cứ nằm đó mà đợi ổng thì ngay cả mày cũng còn chưa có, huống gì là mua áo. 
 
 
 
Có ông nhà quê kia lười lắm, nhưng nhờ bà vợ giỏi giang nên khá giàu. Ông ta nảy ra ý nghĩ là tuyển chồng 
cho cô con gái đầu lòng, với điều kiện là chàng rể càng lười... càng tốt. Đã nhiều anh chàng rắp ranh bắn sẻ 
tới ứng thí. Anh thì khai rằng cả tháng không tắm; anh thì kể rằng mình nằm mà ăn; lại có anh khoe mình 
chưa bao giờ chải răng súc miệng. Toàn là những.... anh tài của thế giới lười. Thế nhưng ông chưa chấm ai. 

Một bữa kia đang ngồi uống trà ở hàng hiên trước nhà, ông thấy có một thanh niên đi giật lùi từ ngõ vào nhà 
mình. Ngạc nhiên quá, ông quát to: 
-    Này anh kia, anh đang làm cái trò khỉ gì thế? 
Vẫn đi thụt lùi, anh kia đáp: 
-    Nghe nói bác đang tuyển chồng... lười cho con gái? 
-    Ừ, thế thì sao? 
-    Cháu đến đây hỏi con gái bác, nếu bác nói "NO" một tiếng thì cháu giông thẳng, đỡ mất công xoay người 
lại mà đi về. 
Thấy thằng này xứng đáng là Tổ Sư Lười, ông bèn gả con gái cho nó. Sau này trong chốn giang hồ, chúng 
anh hùng gọi chàng thanh niên kia là thằng Tưng, đến lúc về già thì họ gọi là ông Tưng.  

Cũng may là bà Tưng giỏi giang như mẹ ngày xưa, nên gia đình cũng có của ăn của để chứ không đến nỗi đói 
rách vì có ông chồng lười nhớt thây. 
 
 
Một anh chàng cặp bồ với một phụ nữ đã có chồng, lúc 2 người đang ở trong nhà tâm sự thì bất ngờ người 
chồng về. Anh chàng cuống quit: 
-     Chết rồi làm sao bây giờ hả em? 
-     Bình tĩnh em đã có cách… 
Cô liền đi vào bếp xách cái thùng rác to tướng ra… mở cửa và nói: 
-     Anh đổ rác giùm em nhé? 
Người chồng lập tức tuân lệnh vợ, xách thùng rác xuống tận tầng trệt để đổ rác. Nhân cơ hội đó anh chàng bồ 
mới thoát ra được, vừa đi về nhà vừa tấm tắc khen: 
-     Cô ta thông minh thật, hơn đứt vợ mình. 
Về đến nhà anh bấm chuông… Một lúc rất lâu sau vợ anh ra mở cửa, trên tay cô là một cái thùng rác to tướng 
và mỉm cười nói: 
-     Anh yêu ơi, anh đổ rác giúp em nhé 
 
 
Bố mẹ nàng mở cuộc thi tuyển con rể. Chàng A nói: 
-    Trong bank con có một triệu đô. 
Chàng B khoe: 



-    Con có biệt thự hai triệu đô. 
Bố mẹ nàng có vẻ ưng lắm. Chàng C nói nhỏ vào tai bà già: 
-    Cháu chả có gì cả, thưa các bác. Cháu chỉ có mỗi một đứa con, hiện đang nằm trong bụng của con gái hai 
bác! 
Kết luận: Muốn cạnh tranh với đối thủ, cần có tay trong! 
 
 
        

Một bữa kia, má cô gái thấ nó thấy nó cầm lo le 20$ mới hỏi: 
-    Tiền ở đâu mà mày có nhiều vậy con kia, hay là mày lấy của má? 
-    Xời ơi, con lấy của má mà dám cầm khoe khơi khơi vầy sao? Thằng cu Đơ nó thua con đó má. 
-    Sao con gái má giỏi vậy? Chắc con học gỏi hơn nó hả?      

-    Không phải. Nó đố con nếu trèo lên tới chạc ba cây thì nó thua con 10$, mà con leo lên tuột xuống 2 lần 
nên nó phải đưa con 2 chục. 
-    Trời ơi, nó muốn dòm quần xi líp của mày đó. 
-     Má ơi, con cũng đâu phải là đứa ngu đâu, nên hôm qua con đâu có mặc quần xi líp.....        

 
 
Bàn chải đánh răng than thở: 
-    Không ai làm cái job khổ sở như tôi, nhất là buổi sáng khi chui vào cái mồm toàn bựa và thúi kinh người. 
Cuộn giấy đi cầu la lên: 
-    Này, suy nghĩ lại đi ông bạn, còn tôi thì sao? Bộ thơm tho lắm hả? 
 
 
Cô giáo hỏi: 
-    Tại sao hôm qua em không đi học? 
Cu Đơ đáp: 
-    Tại hôm qua con heo nái nhà em nó động, ba em kêu đi mượn con heo nọc nên em phải nghỉ học một bữa. 
-    Sao ba em không làm chuyện đó? 
Cu Đơ gãi đầu gãi tai: 
-     Dạ thưa cô, em nghĩ để con heo nọc nó làm chuyện đó đúng hơn. 
 
 
Một sáng nọ thấy đúa học trò đến lớp rất trễ nên cô giáo hỏi:  
 -     Từ đầu năm tới giờ em đều đi học rất đúng giờ, sao hôm nay đến trễ vậy?  
 -     Dạ tại sáng nay 2 chị hàng xóm nhà em cãi nhau.  
 -     Hàng xóm cãi nhau thì mắc mớ gì tới em ?  

 -     Dạ một chị đòi lột quần chị kia, nên em cứ phải chờ lâu quá xá!. 
 
 
 
Sau khi thi trượt vì bị điểm F, anh sinh viên Luật Khoa tìm gặp Giáo Sư để chất vấn: 
-    Em muốn hỏi thầy một câu. Nếu thầy trả lời chính xác, em sẽ chấp nhận điểm F của mình. Nếu thầy không 
biết câu trả lời, em muốn thầy cho em điểm A. 
-    Câu hỏi là gì? 
-    Cái gì hợp pháp nhưng không hợp lý, hợp lý nhưng lại không hợp pháp, và cái gì chẳng hợp lý cũng như 
hợp pháp? 
Suy đi nghĩ lại mà giáo sư vẫn không tìm được câu trả lời, vì thế phải đổi điểm A cho sinh viên như đã thỏa 
thuận. Sau đó, Giáo Sư đưa câu hỏi đó ra trước các sinh viên của mình, tưởng đâu là ai cũng không biết, nào 
dè cả lớp đều giơ tay xin trả lời. Ngạc nhiên quá, giáo sư liền gọi cậu sinh viên lên. Không ngập ngừng chút 
nào cậu ta đáp: 
-    Thưa thầy! Thầy đã 63 tuổi rồi và cưới một người phụ nữ 19 tuổi, điều này hợp pháp nhưng không hợp lý. 
Vợ thầy có một người tình mới 25 tuổi, điều này hợp lý nhưng không hợp pháp. Sự thực là thầy vừa cho bồ 
của vợ thầy điểm A, mặc dù lẽ ra anh này phải bị đánh trượt vì bị điểm F, như vậy là chẳng hợp pháp cũng 
chẳng hợp lý gì cả. 

 


