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Cụ ông bảo cụ bà: 
-   Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải ra quận xin trợ cấp tuổi già. 
Cụ bà băn khoăn: 
-   Nhưng ông không có giấy tờ chứng minh tuổi tác, làm sao mà xin ? 
Cụ ông quả quyết: 
-    Bà yên tâm, tôi có cách của tôị 
Sáng hôm sau cụ ông lần ra quận, chiều mang về cái chi phiếu đầu tiên. Cụ bà hỏi: 
-Ông làm cách nào chứng minh được vậy ? 
-Thì tôi cởi hết cúc áo ra , chỉ cho họ thấy bộ lông ngực bạc trắng của tôị 
Cụ bà thở dài: 
-Vậy sao ông sẳn đó không cởi luôn cúc quần, chỉ cho họ thấy để xin trợ cấp tàn phế luôn thể ! 
 
 
Cô con dâu bận chiếc váy ngắn mà quên bận đồ lót đang lum khum lau nhà, vừa lau ra tới phòng khách cô thấy 
bố chồng đang ngồi trên sofa đọc báo bèn hỏi: 
- Có tin nào nóng bỏng giựt gân hông bố ? 
Mắt ông còn đang đọc tin trên báo nên đáp; 
- Có con ! 
- Tin gì bố ??? 
- Tin nóng bỏng là vừa qua Mỹ bị khủng bố làm hư hạì rất nhiều và tin mới nhất nóng và giựt gân nhất là ông 
Bush ra lệnh quân lính Mỹ bay qua Afghanistan tìm bắt cho được Bin Laden là người tổ chức vụ khủng bố... 
- Ô... tin nóng thiệt... tội nghiệp người dân của xứ đó chắc tinh thần căng thẳng lắm ?!?!?! 
Cùng lúc đó ông bố chồng ngước lên thấy cô con dâu đang khum lau nhà, vô tình trông thấy chỗ kín của cô con 
dâu. Ông vừa khó chịu vừa đáp: 
- Ðâu có, dân nước khác căng thẳng hơn... 
- Dân nước nào hả bố ??? 
- Hmmm.... nước "cu ba" căng thẳng hơn nhiều !!!  
 
 
-    Mẹ ơi ! Có phải ngày xưa bố mẹ quen nhau bởi một vụ đụng xe phải không hả mẹ ?  
-    Ừ.  
-    Con cũng đoán vậy, vì bố cứ dặn đi dặn lại rằng con lái xe phải hết sức cẩn thận, lỡ xảy ra tai nạn, nếu không 
chết, thì cũng khổ cả một đời !!!  
  
  
Tàu dừng lại ở một ga. Một người đàn ông nhìn qua cửa sổ con tàu, ông ta thấy có một bà bán bánh và mọi 
người đang đổ xô đến mua. Ông ta rất muốn ăn bánh, nhưng trời lại mưa và người bán ở xa toa ông ta ngồi. 
Chợt nhìn thấy một chú bé đi qua, ông gọi lại hỏi:  
-    Này cậu bé, cậu có biết bánh kia người ta bán bao nhiêu tiền một cái không?  
-    Năm mươi xu.  
Người đàn ông đưa cho cậu bé một đồng và nói:  
-    Cậu hãy mua hai cái, một cái cho tôi và một cái cho cậu.  
Mấy phút sau chú bé quay lại. Mồm nhai bánh nhồm nhoàm, chú ta đưa lại 50 xu cho người đàn ông và nói:  
-    Thưa ông, chỉ còn có một cái bánh thôi ạ  
   
   
Ba đứa trẻ vào một tiệm thuốc bắc một lượt. Ðứa thứ nhất mua 500 đồng cam thảo. Ông thầy thuốc bắc thang 
leo lên ì ạch bưng cái thấu ở tuốt trên kệ cao xuống. Bán xong, ông leo lên thang cất cái thấu trở lại chỗ cũ. Sau 
khi tính tiền, ông hỏi đưa thứ hai:  
-   Còn em mua cái gì?  
-   Dạ con mua 500 đồng cam thảo.  
Ông thầy bực mình, nhưng cũng chiều khách, ì ạch leo lên lấy thấu cam thảo xuống bán. Sợ như lần trước, ông 
hỏi luôn đứa thứ 3:  
-   Còn mày mua 500 đồng cam thảo luôn hả?  



Thằng nhỏ lắc đầu. Ông thầy yên chí, bắc thang, ì ạch leo lên cất cái thấu cam thảo lên kệ rồi ỳ ạch leo xuống, 
hỏi nó mua gì. Thằng bé nói:  
-   Dạ ông bán cho con 1000 đồng cam thảo.  
   
 
Hai cậu bé đang nói về chị:  
-   Sắc đẹp của chị tao ai nhìn cũng ngơ ngẩn cả.  
-   Vậy mà cũng khoe! Một lời nói của chị tao cũng làm khối người trở thành triệu phú đấy 
-   Chị mày làm gì ghê thế?  
-   Đọc kết quả xổ số !  
-   !!!  
     
 
Cô giáo:  
Này Fred, sao em nhăn mặt nhăn mày trong lớp thế? 
Fred trả lời: 
Dạ, vì mẹ em không cho em làm như thế ở nhà ạ ! 
 
   
Cô giáo:  
-     Các em cho biết thời gian tốt nhất để thu hoạch táo là lúc nào? 
Học sinh: 
-     Thưa cô, lúc người gác vườn đang ngủ thật say ạ! 
 
 
Buổi sáng, mẹ gọi bé dậy đi học, nhưng bé còn ngái ngủ, mãi vẫn chưa ra khỏi giường được. Thấy vậy, bà mẹ 
khuyên: 
-    Dậy đi con! Ngạn ngữ có câu: “Ai dậy sớm sẽ bắt được vàng”. Hôm qua bác hàng xóm dậy lúc gà gáy, đã 
nhặt được 10 nghìn đồng đấy! 
Bé vừa ngáp vừa trả lời: 
-    Mẹ thấy chưa? Một người nào đó dậy sớm hơn bác ấy đã đánh rơi số tiền đó đó!   
   
   
-     Kevin, tại sao lần này em lại đi trễ? 
-    Thưa thày, em đã làm bầm hai ngón tay lúc đóng đinh ở nhà ạ. 
-    Thày đâu có thấy băng bó gì đâu? 
-    Dạ không, không phải là ngón tay của em! Em bảo đứa em gái cầm đinh để em đóng.  
   
 
Bé Ti là đứa trẻ hết sức nghịch ngợm thường làm bẩn chân tay mình mẩy. Một hôm, bé quậy, bà mẹ cầm cây 
thước lên chuẩn bị đánh bé. Ti thiểu não chùi tay vào quần rồi đưa ra. Bà mẹ nhìn kỹ bàn tay bé bảo:  
-    Nếu con tìm được cho mẹ cái bàn tay nào bẩn hơn, mẹ sẽ không đánh đòn. 
-    Đây ạ, bàn tay này bẩn hơn ạ. - Ti giơ tay trái ra. 
 
 
Trong lớp học, thày giáo nói với cả lớp: 
-    Các em phải cư xử lễ phép với mọi người, nhất là đối với thày cô giáo. Khi gặp thầy cô, các em phải chào và 
bỏ mũ xuống.  
Hôm sau, học sinh đều làm theo lời thày. Riêng Nicky chỉ chào thày mà không bỏ mũ. Thấy thế, thày giáo hỏi: 
-    Nicky, sao gặp thày em không bỏ mũ của mình? 
Nicky: 
-   Thưa thày, em không có mũ ạ. 
Thày giáo:  
-    Thế em có cái gì ở trên đầu vậy? 
-    Thưa thày, đó là cái mũ của anh em đấy chứ ạ!  
   
 
Bố giận dữ nói với con trai:  



-    Tại sao tất cả các môn, trừ môn địa lý, con đều bị điểm 2? 
-    Tại vì môn địa lý chưa kiểm tra ạ. 
 
 
Một chị nông dân đến khám bệnh phụ khoa ở trạm xá xã. Một cô y tá xinh đẹp và duyên dáng tiếp chị.  
-    Chào chị , chị khám bệnh gì ? 
-    Cô , cô khám cho tôi cái ..  l ..... 
Cô y tá nhẹ nhàng nói: 
-    Chị phải nói nó là phụ khoa chứ. 
Sau khi khám và phát thuốc xong, chị nhà quê hỏi: 
-    Cô ơi thế có phải kiêng đ... không? 
-    Không chị ạ, nhưng lần sau chị nói là giao hợp thế mới tỏ ra là người lịch sự chứ. 
Chị nhà quê đỏ mặt: 
-    Ừ tôi dân dã nó quen rồi giờ tôi phải sửa lối ăn nói mới được. 
Trên đường về nhà , chị gặp ngay thằng mất dạy, nó bóp ngay nhũ hoa chị. Chị bực lắm, chợt nhớ lời cô y tá chị 
dừng xe lại, chửi: 
-    Giao hợp mẹ cái thằng mặt phụ khoa kia!!!  
 
 
Con trai phân trần với ba rằng:  
-   Ba ơi! Bao giờ con mới trở thành người lớn đến mức có thể đi bất cứ đâu mà con muốn, về nhà lúc nào thì về 
mà không phải xin phép mẹ?  
Người cha từ tốn trả lời:  
-   Này con trai của ba, thế thì chính ba đây ba cũng chưa thành người lớn đến mức đó đâu con!  
 
 
Nhìn tấm ảnh ông bà tôi chụp chung, tôi hỏi:  
-   Sao bà lại có thể yêu một người thấp hơn bà một cái đầu?  
Bà tôi quay sang tôi:  
-   Cháu yêu! Bà và ông cháu phải lòng nhau khi ngồi và khi bà đứng dậy, mọi chuyện đã quá muộn.  
 
 
Một nhạc sĩ ở gần trại nuôi heo. Anh ta rất là bực bội vì tiếng kêu ồn ào của heo, nhất là đến giờ đòi ăn, chúng 
kêu ầm ĩ, làm át cả tiếng đàn của nhạc sĩ, bực mình quá, anh ta sang gặp người chủ trại:  
-   Này, ông có biết sự khác nhau giữa tiếng nhạc và tiếng heo rống không?  
-   Biết chứ! Tiếng heo chỉ rống lên khi chúng đòi ăn, còn tiếng nhạc thì chỉ lúc nào đói thì nó mới chịu im.  
 
 
Một người bạn thắc mắc hỏi:  
-   Làm sao mà trông anh buồn thảm thế kia?  
-   Anh biết không, vợ tôi đã ngoại tình rồi!  
-   Trời! Sao anh tin thế 
-   Đêm hôm qua, khi ngủ tôi nghe thấy cô ta nói trong mơ: "Anh yêu! Em không thể quên được nụ hôn của anh!"  
-   Ồ! Vậy thì có gì là đặc biệt đâu? Có thể là cô ấy nói với anh đấy!  
-   Nhưng tôi chưa bao giờ hôn cô ta!  
 
 
Hai người đàn ông tán gẫu về sự đời. Người kia nói:  
-   Bọn gian bây giờ ghê thật! Chúng chỉ cần khều nhẹ vài vai ai một cái, hỏi một câu thôi là người ấy tự động 
tháo tư trang hoặc móc bóp tiền đưa cho chúng.  
Người kia đối đáp lại:  
-   Tưởng gì, chuyện đó tôi bị hoài. Tháng hai lần, mỗi lần vợ tôi khều nhẹ vào vai tôi một cái, hỏi một câu thôi, tôi 
phải tự động móc hết tiền đưa cho bả!  
 


