
Ngàn Truyện Cười Đủ Loại 
 
 
Một người đàn ông vào tiệm bán hoa hỏi : 
-   Hôm nay là ngày sinh nhật vợ tôi, ông có thể bán cho tôi một cành mà không có… hoa được không? 
-   Ông… tàn nhẫn quá…vậy! 
-   Ồ, cô không thông cảm được cho tôi đâu. Sinh nhật tôi, bà ấy đã tặng tôi một cái chai … không có rượu!… 
 
 
Một người phụ nữ đi trong công viên, gặp một ông lão ăn xin. Bà ta rút 5.000 đồng trong túi, bỏ xuống chiếc 
mũ của ông lão và nói: 
-  Cho ông 5.000 đồng này, 
-  Cảm ơn người đẹp 
-  Ông thật là người có con mắt tinh tường. 
-  Đâu có tôi bị mù mà. 
-  !!!!!!!! 
 
 
Một chàng trai khoe với bạn: 
-   Mình mới mua một chiếc mô tô ba trăm phân khối và dự định đi khắp thế giới xem sao. Cậu có đi với mình 
không? 
-   Tớ không đi đâu 
-   Sao lại không? Thú vị lắm đấy! 
-   Vì tớ còn ngại, không biết thế giới bên này hay thế giới bên kia? 
 
 
Bà vợ bước vào bếp thấy chồng đang cầm cái đập ruồi. 
-   Ông đang làm gì vậy? 
-   Đập ruồi. 
-   Có bắt được con nào không? 
-   Hai con đực, ba con cái. 
BÀ vợ cười hỏi: 
-   Làm sao mà ông biết? 
Thì hai con đực đậu trên miệng lon bia, con ba con cái đậu trên chiếc điện thoại 
 
 
Cặp trai gái nọ cứ ngồi tán chuyện giữa lúc ca sĩ đang hát. Một vị khách ngồi phía sau có vẻ bực mình lên 
tiếng: 
-   Ồn quá.... 
Anh con trai quay sang sinh sự 
-   Ông nói gì? 
-   Tôi nói ca sĩ hát ồn quá, tôi không nghe được câu chuyện của hai anh chị! 
 
 
Hôm nay, con đi học về, mặt buồn thiu. Bố hỏi:  
-    Sao con buồn thế? 
-    Con bi điểm 0 môn toán 
-    Sao lại bị điểm 0 
-    Cô giáo hỏi con, 2+2 bằng mấy, con trả lời là bằng 4 
-    Thế thì đúng rồi còn gì nữa 
-    Cô giáo lại hỏi con 2×2 bằng mấy 
-    Thế thì khác đ** gì 
-    Đấy, con cũng trả lời như thế.  
 
 



Một gia đình nọ có 2 vợ chồng sống rất hoà thuận với nhau. Mỗi lần người vợ hỏi chồng về chuyện bồ bịch, 
anh chồng chỉ cười và nói: 
-    Ôi, vợ yêu là nhân sâm quý giá, còn bồ chỉ như mớ rau ngoài chợ mà thôi! 
Người vợ nghe thấy vậy, lấy làm vui lắm. Nhưng rồi một hôm cô ta phát hiện ra chồng mình đã có bồ. Cô bắt 
quả tang họ ở một quán nọ, khóc lóc nói với anh chồng: 
-    Thế mà anh nói em như nhân sâm quý giá, còn bồ chỉ như là mớ rau. 
Anh chồng mặt tỉnh bơ, thản nhiên đáp: 
-    Đúng rồi còn gì, nhân sâm thì chỉ khi nào ốm người ta mới uống, còn rau thì ngày nào chả phải ăn. 
 
 
Giáo sư y khoa nói với một sinh viên: "Anh biết gì về các kiểu sinh đẻ?" 
- Thưa thầy có 3 kiểu ạ. Thứ nhất là sinh sớm, thứ hai là sinh trễ và thứ ba là sinh không đúng. 
- Anh hãy nói rõ ràng hơn xem nào. 
- Thưa thầy, sinh sớm là sinh trước khi cưới, sinh trễ là sinh sau khi chồng mất đã 3 năm và sinh không đúng 
là vợ mình không sinh mà là cô hàng xóm sinh ạ. 
- !!!!!! 
 
 
Cô vợ than phiền với người hàng xóm:  
-   Trước đây chồng tôi thường âu yếm gọi tôi bằng những tên con vật như con chim bé bỏng của anh, con 
mèo cưng yêu dấu... Vậy mà những từ ấy bây giờ đã biến mất". 
-   Ồ! Không phải vậy đâu. Anh ấy vẫn gọi chị bằng tên con vật đấy chứ! 
-   Thật không? 
-   Thật chứ. Mới hôm qua anh ấy còn nói với tôi: "Tôi phải về ngay chứ không thì con hổ cái nhà tôi nó gầm 
lên bây giờ". 
 
 
Hướng dẫn viên du lịch giới thiệu con đà điểu trong vườn thú:  
-   Con vật này có đôi mắt kèm nhèm, cho gì ăn nấy, không đòi hỏi và rất dễ bảo. 
Bỗng có tiếng thở dài trong đám du khách: 
-    Thật là một người vợ tuyệt vời! 
 
 
Trên xe buýt chật ních giữa giờ cao điểm, một cô gái kêu lên:  
-   Này anh bạn trẻ, cứ mỗi lần xe dừng bánh là anh lại áp chặt vào tôi, lần thứ ba rồi đấy". 
-    Nhưng xe chật thế này thì tôi có thể làm gì được? 
-    Thì anh cứ làm gì mà chẳng được? 
  
 
Anh chàng lính cứu hỏa nhận được điện thoại với tiếng kêu hốt hoảng: “Cháy! Cháy!”  
-   Ở đâu? 
-   Ở nhà tôi. 
-   Tôi hỏi địa điểm cháy ở đâu? 
-   Trong bếp. 
-   Biết rồi! Nhưng chúng tôi làm cách nào đến được nhà anh chứ? 
-   Thế các ông không có xe cứu hỏa sao? 
- ????? 
 
 
Trong giờ sinh học, cô giáo hỏi học sinh:  
-   Tại sao ở lứa tuổi nhỏ, các bạn nữ thường có xu hướng cao hơn các bạn nam?”  
-   Thưa cô, bởi vì con trai có 2 quả cân níu lại ạ. 
Cô giáo (hơi bực) hỏi tiếp: 
-   Thế tại sao ở tuổi trưởng thành, con trai lại cao lớn hơn con gái? 
-   Bởi vì lúc ấy 2 quả cân của con gái mới lớn lên và nặng hơn 2 quả cân của con trai ạ. 
- !!!!! 



Cô con gái về nhà nói với bố mẹ:  
-   Lần này, con đã quyết định cho chồng con một bài học. Con sẽ về sống với bố mẹ. 
Ông bố can: 
-   Ồ, nếu con thực sự muốn cho nó một bài học thì hãy trở về và đưa mẹ đến sống cùng với vợ chồng con. 
 
 
Tèo mua một con vẹt về cho học nói. Tèo dạy nó:  
-   Tôi biết đi 
Con vẹt nhắc lại: 
-   Tôi biết đi. 
Tèo nói: 
-   Tôi biết nói. 
Con vẹt nhắc lại: 
-   Tôi biết nói. 
Tèo nói: 
-   Tôi biết bay. 
Con vẹt nói lại: 
-   Xạo mày. 
- !!!!! 
 
 
Một chàng nọ trải qua nhiều ngày vượt sa mạc. Cuối cùng anh ta cạn nước uống. Con lạc đà của anh lăn 
đùng ra ngỏm vì thiếu nước. Anh ta kiệt sức vì đói khát, phải bò trên cát. Thình lình anh ta thấy có một cái chai 
vùi trong cát chỉ ló miệng và nút chai. Mừng quá, tưởng chai nước, anh ta vội kéo cái chai lên xoa xoa phủi cát 
bám đầy quanh chai. Ngay lúc đó, một ông thần ve chai hiện ra. Để cám ơn sự giải thóat này, thần ve chai cho 
anh ta 3 điều ước.  Chàng ta suy nghĩ 1 lúc rồi nói: 
-    Tôi ước gì có một bàn đầy cao lương mỹ vị và đủ loại rượu ngon và thức uống. 
Thần ve chai búng tay một cái. Một bàn đầy rượu thịt và thức uống hiện ra. 
-    Còn điều ước thứ 2?- Thần ve chai hỏi anh ta. 
-    Tôi muốn tôi trở thành giầu có nhất thế giới này. 
Thần ve chai lại búng tay. Một nhà kho hiện ra với rất nhiều ngọc ngà châu báu cùng cả 100 tỉ dollars tiền mặt 
mới cáu cạnh. Trong lúc anh chàng nọ gật đầu thỏa mãn vì quá đã thì thần đèn hỏi tiếp: 
-    Còn điều ước thứ 3 thế nào?  
Anh chàng nọ suy nghĩ một chút rồi nói: 
-    Điều ước thứ 3 của tôi là bất cứ tôi ở đâu, các người đẹp nào cũng muốn và cần tôi. 
Thần đèn bèn búng tay một cái, anh chàng nọ trở thành cái...băng vệ sinh. 
 
 
Cô giáo mặc mini jupe bước vào phòng học, cả lớp im lặng. Cô giáo bắt đầu giảng bài, bỗng nhiên viên phấn 
từ tay cô rơi xuống đất, cô giáo cúi xuông nhặt. Bàn đầu tiên rồ lên cười, cô giáo ngỏanh lại hỏi: 
-    Lâm, sao em cười? 
-    Thưa cô. . . Vì em nhìn thấy mắt cá chân của cô ạ! 
-    Em ra ngoài, ngày mai hãy đến lớp! 
-    Đồng, sao em cười? 
-    Thưa cô. . . vì em nhìn thấy đầu gối của cô ạ! 
-    Em ra ngoài, tuần sau hẵng đến lớp! 
-    Luận, sao em cười? 
-    Thưa cô. . . vì em nhìn thấy đùi cô ạ! 
-    Em ra ngoài, tháng sau hẵng đến lớp! 
Thọ thấy vậy bèn đứng dậy gập sách vở đi ra cửa, cô giáo hỏi: 
-    Thọ, tôi chưa hỏi đến em sao em về? 
-    Em xin chào cô và các bạn sang năm em đến lớp!  
 


