
Ngàn Truyện Cười Đủ Loại 
 
Trong một phiên tòa ly dị, hai bên tranh cãi về việc giữ đứa con trai duy nhất.  
Người mẹ, giọng vô cùng xúc động, tự bênh vực:  
-   Thưa quan toa…đứa trẻ này đã được cấu tạo trong tôi…Nó sinh ra từ bụng của tôi… Vậy nên tôi xứng đáng 
được giữ nó!  
Quan tòa cho phép người chồng nói. Người chồng lên tiếng:  
-   Thưa quan tòa, tôi chỉ xin có một câu hỏi:  
Khi tôi bỏ một đồng tiền vào trong cái máy bán nước, thì cái lon nước chui ra là của tôi hay là của cái máy?  
 
 
Một người đàn ông lao vào quán ăn như cơn lốc. Vừa ngồi xuống ghế, không kịp cởi chiếc áo khoác phủ đầy bụi 
đường xa, ông ta đã gọi thảng thốt:  
-   Bồi bàn đâu?" 
-   Thưa có tôi! 
Ông ta trố mắt nhìn anh phục vụ đang đứng trước mặt và hét lớn: 
-   Một tô cơm vừa khê, vừa nhão, vừa khét! 
-   Thưa… 
Ông ta gạt ngang: 
-   Chả cần phải thưa với thốt gì ở đây. Này, thêm nữa nhá, một tô canh bầu vừa mặn, vừa chua, vừa ngọt 
-   Ồ! 
Ông ta nói luôn: 
-   Ồ với ạ gì nữa, nhớ cho thêm món cá rô chiên khét lẹt nhá! 
-   Thưa ông, ông còn gọi gì nữa không ạ? 
Không trả lời vào câu hỏi, người đàn ông lại hét lớn: 
-   Nhanh lên nhá, cực nhanh thì tôi sẽ “bo” hậu hĩnh! 
Chỉ mười lăm phút sau, tất cả thức ăn quái đản này được bày biện trên bàn. Người phục vụ bàn rụt rè: 
-   Thưa ông, ông cần thêm gì nữa không? 
Nhìn thức ăn trên bàn, người đàn ông bấy giờ mới dịu giọng: 
-   À, phải thêm thế này nữa chứ! Trong lúc tôi ăn, anh làm ơn đứng chống nạnh, thỉnh thoảng… mắng tôi vài 
câu, chì chiết tôi vài lời đại loại như: “Đấy! Cơm nhà ngon thế này mà lúc nào ông cũng đòi phở là sao?”, “Ông đi 
đâu giờ này mới về? Ông có biết khuya rồi không?”, “Cứ nhìn thấy ông là tôi ngao ngán quá rồi!”, “Ông có tôi là 
sướng như tiên đấy"... 
Thế là, người bồi bàn làm theo tắp lự và ngạc nhiên chưa, người đàn ông lại ngồi ăn rất ngon lành. Đợi khách ăn 
xong, anh ta mới hỏi: 
-   Thưa ông, đã hai mươi năm phục vụ tại nhà hàng, thú thật tôi chưa thấy ai lập dị như ông? Tại sao như thế, 
ông có thể tiết lộ bí mật được không ạ? 
Bỗng người khách bật khóc nức nở: 
Suốt một tháng trời đi công tác, tôi được lên xe xuống ngựa, được thiên hạ hầu hạ cơm bưng nước rót, được 
phục vụ chu đáo nên tôi nhớ vợ quá! 
 
 
Bốn bà xồn xồn vừa đánh tứ sắc vừa nói chuyện  cho đỡ buồn . sau khi đã bàn qua các đề tài đi shop, mua sắm, 
trời mưa trời nắng  .ect. các bà nói tới đề tài  .. phòng the. Bà thứ nhất than thở : 
-   So với mấy năm trước thì .. khả năng ân ái của ông xã em lúc này chỉ còn 50 phần trăm . 
Bà thứ hai tiếp lời: 
-   Thế còn đỡ hơn ông xã của em ,ảnh yếu xìu hà. Làm ăn thì khi được khi không  .. chỉ còn được khoảng  25 
phần trăm thôi. 
Bà thứ ba rên rỉ : 
-   Vậy thì hai chị  còn măy mắn hơn em. Chồng em lên giường chưa kịp làm cái gì hết  là đã ngáy khò khò  . 
Cũng như bất lực 100 phần trăm. Thiệt là chán mớ đời! 
Bà thứ tư im lặng một hồi lâu mới buồn bã lên tiếng : 
-   Các chị đều may mắn hơn em . Ông xã em bất lực tới 200 phần trăm lận ! 
Ba bà kia đồng thanh hỏi lớn : 
-   Sao tới  ..200 phần trăm lận ??? 



-   Ông xã  em bị tay nạn lưu thông năm vừa qua, xương sống bị chấn thương nên ảnh bị liệt từ lưng quần trở 
xuống. Đã vậy... ảnh còn bị đập đầu vô tay lái, cắn đứt mất cha nó luôn  .. cái lưỡi ! 
 
 
Xa xa một đám ồn ào, 
Các anh đang cãi : Người nào bé hơn? 
Có anh văng bọt hùng hồn : 
” Của tôi bảo đảm bé con nhất đời 
Vợ tôi thì thích mê tơi 
Luôn tay sờ mó, nghịch chơi cả ngày ” 
Anh kia gân cổ nói ngay : 
” Của tôi cực bé, gọn tay dể cầm 
Cô em gái vợ khoái thầm 
Ghé tai nó cứ xì xầm mượn… chơi ” 
Anh khác ngoác miệng chen lời : 
” Của tôi khỏi nói, thôi rồi bé teo 
Em hàng xóm cứ mè nheo 
Anh cho em thử… kỳ kèo ỉ ôi ” 
Cãi nhau ỏm tỏi một hồi 
Các anh kẻ móc, người moi ra ngoài… 
Thì ra là cái ” Mô-bai ” 
Điện thoại đời mới mảnh mai, điệu đời…  
 
 
Một cô gái thật bốc lửa trong cái mini skirt cùng đứng chờ xe bus nơi trạm xéo xéo cà phê Dòm. Xe ngừng, mọi 
người đùn nhau lên xe. Đến phiên cô gái thì vì cái mini skirt bó chặt quá nên không bước lên xe được. Cô nàng 
liền đưa tay ra sau để nới lỏng cái zipper 1 chút cho dể bước lên. Vẫn chưa bước được, nàng lại kéo thêm chút 
nữa vẫn không ăn thua gì. Tức mình cô nàng đưa tay ra sau kéo hết cở, vừa định bước lên thì có 1 bàn tay bợ 
mông nàng ta và đẩy nàng lên xe. Vừa thẹn vừa giận, cô nàng quay nhìn lại thì thấy 1 anh già cở 5 bó mấy hơi 
nhỏ con đang cười cười nhìn mình, nàng cự liền: 
- Ê ông già, lợi dụng hả? Tôi đâu quen biết gì ông, sao dám, dám... 
Anh già chắc vừa từ cà phê Dòm ra còn phê liền nhăn nhở: 
- Nóng dữ vậy cô em, nảy giờ cô em đã kéo phẹt ma tuya quần tôi xuống 3 lần chứ ít gì, tôi nghĩ là cô em "quen 
biết" tôi cũng bộn rồi nên tôi mới tự nhiên chút vậy mà.. 
 
 
Già đi khám bịnh, bác sĩ mới hỏi: 
-    Bác muốn khám bịnh chi đó bác? 
Già đáp: 
-    Bác sĩ coi dùm cái bụng tui, sao mà nó kỳ quá. 
Bác sĩ: 
-    Bác thấy trong mình ra sao ? 
Già thiểu nảo: 
-    Mấy ngày nay sao tui cứ phải...thả bom hoài, cứ mỗi phút là lại làm 1 phát, không kềm được. Mà có điều lạ là 
nó không ra tiếng mà lại không có mùi nữa. Bác sĩ thấy không, nảy giờ nói chuyện với bác sĩ mà tui đã làm tới 
bốn, năm phát rồi mà tôi chắc chắn là bác sĩ cũng đâu có hay biết gì. 
Bác sĩ: 
-    Thôi được rồi, bác cầm lấy hộp thuốc này, về uống mỗi ngày 1 viên, rồi tuần sau trở lại. 
Tuần sau ông già trở lại phòng mạch. Vừa gặp bác sĩ Già liền cự nự: 
-    Bác sĩ hại tui rồi, mấy viên thuốc của bác sĩ cho làm tui mắc cở quá xá. 
-    Đừng nóng, đừng nóng. Giờ thì bác thấy trong mình sao rồi? 
-    Có thấy bớt gì đâu, còn tệ hơn nữa là bởi vì lúc trước thì không có tiếng mà bây giờ thì nó kêu um 
sùm...đó....đó  bác sĩ nghe không? Từ hôm qua tới giờ tui mắc cở hết sức. Cũng còn may là nó chỉ kêu thôi chứ 
vẫn không có mùi thành ra cũng đở. 
-    Được rồi, bác cầm chai thuốc này về uống ngày 3 lần sáng trưa chiều cho tôi. 
-    Đổi thuốc khác hả bác sĩ? 
-    Không, coi như cái bệnh lãng tai của bác đã êm rồi, bây giờ thì tôi làm tới cái vụ...nghẹt mủi. 



 
 
Người đàn ông khoảng năm mươi tuổi, gặp một cô gái  trẻ, bèn trêu: 
-  Cô kia, cô kỉa, cô kìa, mặt mũi xinh xắn, cái kia thế nào? 
Cô gái không phải tay vừa, đáp: 
-  Cũng xinh, cũng xỉnh, cũng xình, cũng như chúng mình có tóc, có lông,   
Rồi cô hỏi lại ông ta: 
-  Anh kia, anh kỉa, anh kìa, dáng dấp chững chạc, cái kia thế nào?. 
Ông trả lời: 
-  Cũng cưng, cũng cứng, cũng cừng, cũng nhảy tưng bừng khi thấy cái kia..... 
 
 
Ở một vùng quê nọ, cô gái có vườn rau được chăm bón rất kỹ nhưng rau không lớn được. Cô bị thua lỗ liên tiếp 
mấy vụ mùa. Cô gái thấy mảnh vườn của bác hàng xóm rất tốt tươi, đặc biệt là những cây cà chua chín đỏ. Cô 
gái đến gặp xin học hỏi kinh nghiệm. Bác nông dân liền mách nước: 
-   Bí quyết trồng cà chua của bác rất đơn giản, cứ khi nào mót đái. Bác liền ra vườn vạch chim đái. Cà chua nhìn 
thấy ngượng quá thế là chín đỏ. Cháu áp dụng xem. 
Một thời gian sau bác nông dân gặp lại cô gái. Bác hỏi thăm tình hình canh tác rau của cô, đặc biệt là cà chua có 
chín đỏ không. Cô gái phấn khởi khoe: 
-   Cháu áp dụng cách của bác, khi nào mót đái đều ra vườn. Cà chua thì không chín đỏ mấy nhưng dưa chuột 
và mướp cháu trồng thì to nhất vùng đấy. 
 
 
Lấy nhau được ít lâu, nàng mới biết thực ra chồng mình chẳng có tài cán gì. Mọi việc trong nhà, nàng đều một 
thân gánh vác. Đánh vật với cuộc sống ở thị thành không xong, hai vợ chồng dọn về một làng chài ven biển tìm 
kế sinh nhai. Chắc vì thiếu kinh nghiệm nên nàng không đánh cá được nhiều như người ta. Cực chẳng đã, nàng 
khóc lóc với chị hàng xóm: 
-   Chị ơi, có bí quyết gì không, chỉ cho em với, nhà em chỉ ăn hại thôi, chỉ có mình em mưa nắng kiếm ăn mà 
không đủ ! Sức vóc em không thiếu nhưng mỗi tội không biết đánh cá chỗ nào cho được nhiều cá. 
Chị hàng xóm chép miệng: 
-   Có gì đâu, cứ mỗi sáng dậy, tôi nhìn cái của nợ của lão chồng, nó ngoẹo sang hướng nào thì đi đánh cá 
hướng ấy. 
Nàng về nhà làm theo, quả nhiên đánh được nhiều cá, đời sống khấm khá dần lên. Được ít hôm, nàng lại chạy 
sang than thở: 
-   Chị ơi, nhưng có hôm cái của nợ ấy nó chỉ thẳng lên giời, em chẳng biết là nên đi theo hướng nào cả, hu hu... 
sao em khổ thế ! 
Chị hàng xóm cười khẩy: 
-   Phải gió nhà chị, hôm nào nó dựng đứng lên... thế thì ở nhà chứ đi đánh cá làm gì nữa ! Rõ là phước nhà chị 
mà không biết hưởng...!   
 


