
Ngàn Truyện Cười Đủ Loại 
 
 
 
Trời bên ngoài đang dông tố dữ dội, bà chủ tiệm bán “food to go”, định đóng cửa đi về thì có một người đàn 
ông đội mưa gió chạy vào để mua một ổ bánh mì thịt. 
Bà chủ tiệm ái ngại hỏi: 
-    Ông có vợ rồi phải không? 
-    Thì đúng là có vợ rồi. Bộ bà nghĩ, mẹ tôi nỡ sai tôi đi mua một ổ bánh mì trong khi trời dông bão như thế 
nầy sao? 
 
 
Một bà vợ nói với chồng: 
-   Anh, em đói bụng quá! Anh lái xe đi mua cho em ổ bánh mì đi. 
Ông chồng bảo: 
-   Em ăn mì gói đỡ đi. Trời tối và lạnh quá! 
Bà vợ vẫn nũng nịu, đòi chồng đi mua bánh mì cho bằng được: 
-   Mì gói ăn chán thấy bà. Đi mua cho em đi. 
Ông chồng nổi nóng đáp: 
-   Trời lạnh như cắt ruột đến con chó còn không dám ra ngoài nữa, em biết không? 
-   Thì anh để con chó ở nhà. Anh đi một mình được rồi. 
 
 
Một người bạn hỏi: 
-   Tất cả mọi việc trong nhà anh, do ai quyết định? 
Người bạn thành thật: 
-   Có khi tôi, có khi bả. Việc gì hai chúng tôi đồng ý thì tôi quyết định. Còn việc gì hai người bất đồng ý kiến thì 
bả quyết định. 
 
 
Một cậu bé hỏi cha: 
-   Thưa ba, khi lớn lên con có thể làm bất cứ chuyện gì mà không cần hỏi ai, phải không ba? 
-   Không được đâu con. Từng tuổi như ba mà muốn làm gì cũng phải hỏi mẹ con. 
 
 
Một người chồng đi chơi về khuya, vợ hỏi: 
-   Mấy giờ rồi anh? 
-   Mới một giờ em ạ. 
Lúc đó cái đồng hồ chợt gõ bốn tiếng. Ông chồng cằn nhằn: 
-   Cái đồng hồ nầy rõ cẩn thận. Gõ một tiếng người ta đã nghe rồi, cần gì phải gõ đi gõ lại đến bốn lần. 
 
 
Bà vợ trẻ buông tờ báo xuống, nói với chồng một cách vui vẻ: 
-   Anh, một nhà tâm lý học nói rằng khi lập gia đình, người đàn ông sẽ khôn ra. 
Anh chồng đáp: 
-   Ðúng vậy em ạ! Nhưng lúc đó mọi chuyện đã muộn màng. 
 
 
Một cặp vợ chồng già, đã gần đất xa trời mà còn dẫn nhau ra tòa xin ly dị. Quan tòa hỏi: 
-   Hai ông bà đã già quá rồi, sao không sống chung với nhau cho có bạn mà đòi ly dị? 
Bà vợ già trả lời: 
-   Thưa quý tòa. Tôi không thể nào sống chung với ông ấy vì đã có lần ông ấy nói tôi giống như con khỉ già. 
Quan tòa cố nhịn cười hỏi: 
-   Thế câu chuyện đã xảy ra bao lâu rồi? 
-   Thưa đã hơn hai mươi năm. 
Quan tòa ngạc nhiên: 



-   Ðã hơn hai mươi năm mà bây giờ mới đưa nhau ra tòa? 
Bà vợ già trả lời: 
-   Thưa, khi còn ở Việt Nam, ngày tối tôi phải lo việc bếp núc, không được đi đây đó. Qua Mỹ, tôi được đứa 
cháu nội dẫn đi sở thú, tôi mới biết mặt con khỉ già như thế nào. 
 
 
-   Ðêm tân hôn ra sao mà mặt mày trắng bệch vậy? 
Anh bạn thở dài: 
-   Mệt ứ hơi anh ơi! 
-   Bộ vợ anh đòi hỏi ghê lắm hả? 
-   Không phải vậy. Bả chỉ luôn miệng hỏi tôi: “Anh có yêu em không?” 
-   Trả lời “yêu” là xong chứ gì. 
-   Tôi cũng trả lời như anh nhưng bả lại bảo: “Anh nói bằng miệng em không tin đâu. Phải chứng minh bằng 
việc làm em mới chịu.”  
Và đêm đó tôi phải chứng minh đến lúc nàng không hỏi nổi nữa mới thôi. 
 
 
-   Anh Tư chưa xong à? Trước khi qua, tôi đã điện thoại cho anh biết mà đến giờ nầy thay đồ vẫn chưa xong. 
Chị Tư chen vô: 
-   Ảnh thì như vậy đó anh Ba ơi! Chuyện gì ảnh làm cũng lâu lơ lâu lắc, chỉ mỗi một việc tui muốn ảnh làm lâu 
một chút cho tui nhờ thì ảnh lại làm nhanh như gà. 
 
 
Một cặp vợ chồng già sống với nhau trong không khí gia đình tẻ nhạt. Một hôm ông chồng đề nghị: 
-   Bà à! Để nhớ lại cái thuở mình mới yêu nhau, tuần nào cũng hẹn hò gặp nhau ngoài công viên. Thật hạnh 
phúc biết bao! Bây giờ tôi ra ngoài công viên ngồi chờ rồi bà trang điểm và thay quần áo thật đẹp ra gặp tôi 
nhé. 
Bà vợ vui vẻ nhận lời. Ông chồng ra ngoài công viên chờ dài cổ, đến gần 10 giờ tối vẫn chưa thấy vợ ra, bực 
mình trở về nhà thì thấy bà vợ đang ngồi đọc báo dưới ánh đèn. 
Ông chồng tức giận hỏi: 
-   Ủa! Sao bà không đi? 
Bà vợ già ỏn ẻn đứng lên thưa: 
-   Tại má hổng cho đi. 
 
 
Một cao thủ truyền nghề cho đàn em:  
-   Trong việc chinh phục người đẹp, không gì bằng sự kiên nhẫn và can đảm, là phải lì. Mầy cứ nghe tao, 
ngày mai mầy mua một bó hoa đến nhà nàng, gõ cửa. Chờ nàng ra mở, mầy cứ nhào lại ôm càn và hôn cho 
thắm thiết. Xong, mầy quỳ gối xuống, hai tay dâng bó hoa lên là ăn tiền. 
Ngày hôm sau, cao thủ đến thăm đàn em, thấy đàn em mặt mày bầm tím, cao thủ hỏi: 
-   Sao ra nông nỗi nầy? 
-   Thì em cũng làm như đàn anh dạy nhưng người ra mở cửa là má của nàng. 
 
 
Hai vợ chồng tranh luận về chuyện ai sướng nhiều hơn trong hôn nhân. Khi sắp đuối lý, ông chồng cáu tiết 
hỏi: 
-    Bà đã bao giờ bị ngứa cái lỗ tai chưa? 
-    Thỉnh thoảng, nhưng điều đó liên quan gì tới câu chuyện? 
-    Thế bà làm thế nào cho khỏi ngứa? 
-    Tôi ngoáy tai bằng tăm bông. 
-    Thế cái tăm bông nó sướng hay lỗ tai bà sướng. 
 
 
Bố mẹ chàng Ngốc lo lắm vì sợ không có người nối dõi. Thế rồi chàng cũng đến tuổi lấy vợ. Bố mẹ chàng đã 
tìm được cô dâu, nhưng khổ nỗi chàng lại không biết làm "chuyện ấy" trong đêm động phòng. Trước khi bước 
vào phòng tân hôn bố mẹ dặn Ngốc: 
-    Lát nữa ở ngoài này bố mẹ bảo gì thì cứ làm y vậy. 



Ngốc bước vào phòng nhìn thấy cô dâu không chịu ngồi lên giường mới hỏi bố mẹ ở ngoài: 
-    Bố mẹ ơi nó không chịu vào. 
Bố mẹ trả lời: 
-    Nó không vào thì lấy nước bọt thoa lên đầu nó. 
Nghe xong Ngốc lấy nước bọt thoa lên đầu cô dâu. Cô dâu thấy vậy tức quá liền lấy chiếc giày cao gót đang 
mang đập cho Ngốc một cái vào đầu, máu chảy. Ngốc hốt hoảng la lên: 
-    Bố mẹ ơi, ra máu rồi. 
Bố mẹ Ngốc ở ngoài mừng rỡ khôn xiết, mẹ Ngốc bảo với bố Ngốc: 
-    Ông thấy chưa, con mình đâu có ngốc! 
 
 
Nửa đêm, vợ đánh thức chồng nói:  
-     Em lạnh!  
Người chồng đắp thêm chăn cho vợ, một lát sau cô vợ lại nói:  
-     Em nóng!  
Anh chồng bật quạt. Sốt ruột, cô vợ nói thẳng:  
-     Em muốn đàn ông cơ!  
-     Em yêu này! Vào lúc hai giờ sáng, anh biết tìm đâu ra đàn ông cho em? 
 
 
Hai người đàn ông ngồi uống nước và tâm sự với nhau: "Sao ông không có bản lĩnh đàn ông gì cả. Hôm qua 
tôi thấy vợ ông quát lớn quá trời đi". 
-     Ừ! Mình cũng sai mà nhưng có sợ vợ cũng tốt mà. Vợ mình chứ vợ ai mà sợ. 
-     Ôi trời. Phải học tập tôi đây này. Không bao giờ biết sợ vợ là gì, mình phải có bản lĩnh của đàn ông chứ. 
Sao phải sợ vợ! Vợ là cái đinh! 
Bất ngờ bà vợ ông ta về nhà và đứng sau lưng 2 người từ lúc nào. Bà lên tiếng nhẹ nhàng:  
-     Ông vừa nói gì cơ? Vợ là gì? 
Với sự nhanh trí và một chút sợ hãi ông ta lí nhí đáp: 
-    Vợ là cái đinh còn mình là.... cái kim! 
 
 
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!!!!!!!!!! 
 
 
Sau khi qua đời, một nhóm đàn ông được lên Thiên đàng. Thượng đế bèn nói: "Ta chia các ngươi ra làm 2 
nhóm: Nhóm sợ vợ đứng bên tay phải, còn nhóm không sợ vợ bên tay trái ta". Thượng đế vừa dứt lời, tất cả 
liền chạy sang... bên phải. Sau vài giây ngạc nhiên, Thượng đế cũng chạy... sang đứng cùng. 
Nhìn sang bên đối diện, thấy một anh chàng đứng lẻ loi, Thượng Đế và tất cả các ông kia đều tỏ ra ngạc 
nhiên.  Thượng đế tò mò hỏi. 
-    Ta thật khâm phục ngươi! Ta còn sợ vợ, vậy mà ngươi không sợ thì hẳn phải có bí quyết gì chăng?  
-    Chẳng có bí quyết nào cả. Ở nhà, vợ con bảo ta rằng: "Chỗ nào tụ tập đông người... CẤM! Anh chàng thật 
thà nói. 
 


