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Ông Peter canh nhà xác, một hôm thấy xác của một người đàn ông mang tên Zeydeuraymanson rất đặc 
biệt. "Của quý" của ông ta dài gần 30 cm, thế là ông Peter lén cắt đi, dấu đem về nhà khoe vợ vì thấy quá kỳ 
lạ. Bà vợ vừa nhìn thấy thứ chồng mình đem về liền hét lên thảng thốt: 
-  Ôi trời ơi! ông Zeydeuraymanson chết rồi ư?  
  
 
Khách khứa ra về hết, trong buồng chỉ còn đôi vợ chồng mới cưới. Cùng nhau uống ly rượu hợp cẩn, nhìn 
nhau say đắm, chú rể hăng hái giục:  
-  Thôi, ta vào việc đi em.  
Cô dâu bẽn lẽn:  
-  Vội thế. Còn sớm mà anh.  
Chú rể nôn nóng:  
-  Sớm gì nữa, 10 giờ rồi.  
Cô dâu lại bẽn lẽn:  
-  Nhỡ ai gọi cửa thì phiền.  
Chú rể càng nôn nóng:  
-  Không ai quấy rầy chúng mình nữa đâu. Thôi, nhanh lên em! Anh chịu không nổi rồi.  
Cô dâu rụt rè:  
-  Thế anh tắt đèn đi vậy. Xấu hổ lắm.  
Chú rể trố mắt:  
-  Sao lại phải tắt đèn? Tắt đèn thì làm sao... đếm tiền được? 
   
  
Ở quán rượu, một người đàn ông đang ngồi nhâm nhi ly rượu Martini tại quầy bar thì một cô gái xinh đẹp 
bước vào và ngồi bên cạnh. Ông ta quay sang bắt chuyện:  
-  Tôi đang ăn mừng cho một ngày đặc biệt. 
Người phụ nữ đáp: 
-  Thật là trùng hợp. Tôi cũng đang ăn mừng. Vậy ông mừng vì dịp gì vậy? 
-  Tôi nuôi gà cảnh. Trước đây con gà mái của tôi không đẻ, nhưng hôm nay nó nhảy ổ rồi và cho ra một quả 
trứng rất xinh. 
-  Thật trùng hợp! Nhiều năm nay vợ chồng tôi không có con, nhưng bác sĩ vừa báo rằng tôi đang mang thai. 
Thật là mừng! Thế sao con gà của ông đẻ được vậy? 
-  Tôi đã đổi con gà trống khác! 
-  Ồ, thật là trùng hợp!...  
  
 
Hai vợ chồng nọ có 5 đứa con: 4 đứa đầu thì trắng trẻo xinh đẹp, chỉ có đứa út đen đủi, xấu xí tệ. Người 
chồng nghi ngờ lắm nhưng không dám hỏi vợ. Đến lúc lâm chung, mới ra hiệu gọi bà vợ lại nói:  
-  Tôi sắp đi đây, trước khi chết tôi hỏi thật bà một điều. Thằng út... 
-  Thằng út làm sao? 
-  Nó có thật sự... là con của tôi không? 
-  Đến giờ phút này thì tôi cũng không giấu giếm gì ông nữa. Thằng út... mới thật sự là con của ông. 
  
  
Chàng rể đến nhà bạn gái chơi và nói chuyện với bố nàng. Ông bố muốn thăm dò tính tình chàng trai nên đặt 
câu hỏi thử thách. 
-   Nếu bây giờ có một túi tiền và một túi đạo đức rơi trên đường thì anh nhặt túi nào? 
-   Cháu nhặt túi tiền - chàng trai nhanh nhảu trả lời. 
Vẻ mặt thất vọng, bố cô gái nói: 
-   Tôi biết ngay mà, các anh chị bây giờ coi tiền là trên hết, ngay cả đạo đức cũng chẳng coi vào đâu. Nếu là 
tôi thì tôi sẽ nhặt túi đạo đức. 
Chàng trai nghe thế bèn vội vàng sửa chữa: 
-   Vâng, cháu nghĩ không nhất thiết phải nhặt túi tiền. Ai thiếu cái gì thì nhặt cái đó ạ. 



Một đôi vợ chồng trẻ nọ mới cưới nhau, sau một lần cãi cọ, anh chồng không kìm nổi cơn giận đã "thượng 
cẳng chân, hạ cẳng tay" cô vợ. Tối đến khi anh hối lỗi và muốn được "yêu" vợ. Anh ta bèn quay sang lấy tay 
ôm vợ. Cô vợ dỗi liền gạt  tay anh ta:  
-  Cái tay này sáng nay đánh em, không thèm chơi. 
Anh ta buồn buồn lại gác chân lên cô vợ. 
-  Cái chân này sáng ngày đá em, không cho chơi. 
Anh ta buồn buồn đành quay ra ngoài thở dài.  
Cô vợ nằm một lúc không thấy anh chồng nói gì bèn cất tiếng: 
-  Anh thật... cái gì nó giận nhau thì không cho chơi với nhau, còn cái không giận nhau thì anh phải để cho 
nó...chơi với nhau chứ. 
 
 
Vợ cằn nhằn: 
-   Từ hồi lấy nhau tới bây giờ, tôi làm cái gì ông cũng cản, nào là: “Đừng mua sắm...”, “Đừng ăn diện...”, nào 
là “Đừng ngồi lê đôi mách với mấy người hàng xóm...”, tôi chán mấy chữ “Đừng” đó lắm rồi. Sao chẳng bao 
giờ ông nói: “Ừ, mua đi em” , “Ừ làm đi em...”. Chắc tôi phải dọn về nhà ba mẹ tôi ở quá! 
-   Ừ, đi đi em !!!! 
  
 
Bố vợ nói với con rể tương lai: 
-   Thế là con gái tôi đồng ý làm vợ anh rồi. Anh đã định ngày cưới chưa? 
-   Con sẽ dành điều đó cho vợ chưa cưới của con. 
-   Thế anh muốn cưới ở hội trường thuê hay ở nhà riêng? 
-   Dạ thưa, con để cho mẹ vợ quyết định. 
-   Sau khi cưới vợ anh sẽ sinh sống bằng nguồn nào? 
-   Dạ, con sẽ hoàn toàn dành điều đó cho bố đấy ạ. 
  
 
MƯỜI VỢ 
Vợ 1 dành để nấu ăn 
Vợ 2 tôi để quét sân lau nhà 
Vợ 3 da dẻ nõn nà 
Nên dành cất kỹ để mà tối ôm 
Vợ 4 tội nghiệp ốm ròm 
Thôi thì coi sóc chăm nom vịt gà 
Vợ 5 có tính thật thà 
Đi làm mang check về nhà bỏ băng 
Vợ 6 tính nết cọc cằn 
Ai mà ăn hiếp chỉ cần gọi tên 
Vợ 7 giặt giũ chiếu mền 
Đấm lưng cạo gió khi mình ốm đau 
Vợ 8 xinh đẹp làm sao 
Để dắt đi phố hỏi chào bà con 
Vợ 9 có tính hát đàn 
Thôi thì ca múa nhịp nhàng tôi nghe 
Vợ 10 làm lụng sau hè 
Trồng rau bửa củi chẳng nề chuyện chi 
10 vợ tôi vẫn cười khì 
Kiếm thêm bà nữa lỡ khi tối trời 
10 vợ sướng lắm ai ơi 
Không tin làm thử .. .ối giời khoẻ re! 
  

MƯỜI CHỒNG 
Chồng 1 có số làm ăn 
Cửa nhà sung túc chỉ nằm mà chơi 
Chồng 2 ham lội thích bơi 
Qua sông nó chõi một hơi tới bờ 
Chồng 3 là một bốc xơ 
Nó vờn nó dợt bơ phờ tóc mai 
Chồng 4 xứng đáng tài trai 
Xuống khe khe cạn lên đoài đoài tan 
Chồng 5 ăn nói dịu dàng 
Càng cưng chiều vợ lại càng con đông 
Chồng 6 chuyên nghiệp nhà nông 
Cầy bừa khéo léo cấy trồng mát tay 
Chồng 7 tuổi trẻ sức giai 
Ngày ba đêm bẩy trổ tài bao sân 
Chồng 8 bóng đá thủ quân 
Thọc sâu bỏ góc nó quần xác sơ 
Chồng 9 lại giỏi đánh cờ 
Dấm dúi vài nước ngẩn ngơ đội hình 
Chồng 10 là lính pháo binh 
Đêm đêm nó bắn rung rinh cột giường 
Mười chồng mười vẻ dễ thương 
Đã ơi là đã quá chừng Má ơi!   

 
Bob muốn "chén" 1 cô đồng nghiệp xinh đẹp tên là Susan. Nhưng khổ nỗi Susan có người yêu rồi. Bob nản 
quá nhưng vẫn cố đến mặc cả với cô đồng nghiệp: 
-   Nếu em cho anh ''ấy'' anh sẽ cho em 100 USD! 



Susan kiên quyết nói: Không! Bob vẫn cố thuyết phục: 
-   Nhanh thôi. Anh để tiền xuống sàn, em hạ người cúi xuống nhặt. Em nhặt xong đứng dậy là anh xong...  
Bob nói mãi rồi Susan cũng xuôi xuôi, nhưng cô bảo rằng cần phải hỏi ý kiến người yêu đã. Cô gọi điện 
thoại...Người yêu của Susan bảo: 
-   Đòi nó 200 đô đi. Nhặt nhanh vào, nó không kịp hạ quần xuống đâu. 
Thế là Susan đồng ý cho Bob ''ấy'' nhẹ 1 cái. 5 phút trôi qua... 15 phút nữa......Rồi 45 phút chờ đợi, người yêu 
của Susan vẫn chưa thấy cô gọi lại, sốt ruột anh ta gọi điện hỏi han sự tình: 
-   Tình hình sao rồi em? 
-   Anh à, thằng khốn nạn nó dùng tiền xu!!! 
 
 
Câu hỏi đặt ra cho giải Nobel năm nay là: "Nếu bạn có 1 chiếc máy bay và 1 trái bom bạn sẽ làm gì? 
Câu trả lời của Mỹ: Bỏ trái bomb lên máy bay và ném sang các nước Hồi Giáo. 
Câu trả lời của phe Hồi Giáo: Đổ đầy nhiên liệu rồi lái máy bay cùng bomb và hành khách đâm vào nước Mỹ. 
Câu trả lời của Việt Nam: Lấy bomb đem cưa để lấy thuốc nổ và lấy sắt; còn máy bay đem cưa lấy nhôm bán 
ve chai; cái nào cũng kiếm được tiền.... 
Cuối cùng, Việt Nam được trao 2 giải thưởng Nobel: 1 về Kinh Tế và 1 về Hòa Bình. 
 
 
Cô giáo dặn học sinh ngày mai mỗi người phải mang theo một dụng cụ bảo vệ sức khoẻ. Hôm sau lên lớp, cô 
gọi cu Tí: 
-   Tí, em mang gì vậy? 
-   Dạ , em mang băng gạc để băng bó vết thương. 
-   Giỏi, còn cu Tèo? 
-   Dạ, em mang oxy già để rửa vết thương. 
-   Tốt, còn cu Tũn mang gì lên vậy? 
-   Dạ thưa cô, đây là bình oxy. 
-   Em lấy của ai vậy? 
-   Dạ của Bà em. 
-   Lúc em đem đi Bà em có nói gì không? 
-   Dạ không, Bà em chỉ thở dài và phều phào nói: Không… được.. mang đi.............. 
Cô giáo: !!!!!!! 
 
 
Có ba ông bạn trung niên đi câu cá. Đang khi ngồi câu cá trên chiếc thuyền nhỏ ở giữa hồ thì bỗng dưng Chúa 
Giêsu xuất hiện và đi đến bên cạnh thuyền. Vui mừng vì được gặp Chúa, ông thứ nhất lên tiếng: 
-   Thưa Chúa con bị đau lưng từ khi đi lính ở Việt Nam vì miểng lựu đạn đâm vào, xin Chúa chữa cho con. 
Chúa Giêsu mỉm cười và đưa tay chạm vào lưng ông này. Thế là chứng đau lưng biến mất. 
Ông thứ hai thì bị cận thị rất nặng nên đeo kính dầy cộm và gặp khó khăn khi đọc sách cũng như khi lái xe. 
Ông cũng xin Chúa chữa cho ông. Chúa Giêsu cầm lấy chiếc kính của ông quăng xuống nước, rồi Người đưa 
tay chạm vào mắt ông. Thế là ông trông thấy rõ ràng như chưa bao giờ bị cận thị. Sau đó, Chúa Giêsu quay 
sang ông thứ ba, nhưng ông này đã vội xua tay, từ chối: 
-   Chúa đừng đụng đến con! Con đang lãnh tiền trợ cấp dành cho người tàn tật ! 
 
 
Trong góc khuất của một ngôi chùa tĩnh lặng. Thấy lấp lóe ảnh lửa hồng bên bờ ao và có một cô gái rất xinh 
tính đi ra đó để trút nỗi khổ đang âm ỉ trong người thì....... .bỗng cô thấy 1 nhà sư đang vặt lông 1 con gà. Cô 
gái bèn hỏi: 
-   Ôi, Thầy ! thầy đang làm chi vậy ạ? 
Nhà sư trả lời : 
-   À ta đang xuống tóc cho con gà này ấy mà!! 
 


