
Truyện Cười 8: 
 
 
Bố dặn dò con trai là sinh viên: 
- Ở trường, con nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhé! Gầy quá con ạ! 
- Chúng con vẫn dùng thuốc liên tục đấy chứ ạ! 
- Ồ, thế thì tốt. Nhưng mà thuốc gì?  
- Bọn con dùng rượu ... thuốc ạ. 
- ??? 
 
 
Một người đàn ông đã có vợ đến nhà bạn: 
- Nhờ cậu tìm giúp cho vợ chồng mình giáo trình dạy tiếng thổ dân da đỏ hoặc tiếng bộ lạc Pich-nê. 
- Các cậu lại định học thêm ngoại ngữ nữa à? Mà sao lại học tiếng bộ lạc để làm gì? 
- Chẳng giấu gì cậu, vợ chồng mình dạo này cứ cãi vã liên miên, dùng tiếng Tây, tiếng Tàu ... con 
cái và chung quanh ai cũng biết cả. Chỉ có dùng tiếng các bộ lạc này là mọi người ... chịu! Như thế, 
mọi người đỡ khổ mà lại tiện cho vợ chồng mình. 
 
 
Cửa hàng thời trang bị mất một chiếc váy xanh. Ông chủ không báo công an mà rình để bắt kẻ gian. 
Ngay đêm hôm sau, ông đã tóm được tên trộm khi hắn đang lấy chiếc váy màu hồng. Điều làm ông 
ngạc nhiên là trước khi lấy chiếc váy hồng, tên trộm đem trả chiếc váy xanh vào chỗ cũ. Ông hỏi 
hắn: 
- Tại sao mày làm thế? 
Tên trộm thản nhiên trả lời: 
- Vì vợ tôi đấy. Hôm qua cô ấy nói thích chiếc váy xanh. Nhưng hôm nay lại bảo váy hồng hợp với cô 
ấy hơn. Vì vậy tôi đã phải quay lại đây để đổi. 
 
 
Bệnh nhân hỏi bác sĩ: 
- Thưa bác sĩ, lẽ nào phần còn lại của cuộc đời tôi phải tránh xa mọi sự cám dỗ như rượu chè, cờ 
bạc, phụ nữ? 
- Không, khi cụ 70 tuổi như hiện nay thì mọi sự cám dỗ ấy tự nó sẽ tránh xa cụ. 
 
 
Tại một cửa hàng tạp hóa. 
- Cái gì đây? Chuối à? Cho tôi 5 kg! Gói riêng từng quả nhé! 
Vài phút sau. 
- Đây là cái gì? Cam à? Cho 5 kg! Nhớ gói riêng từng trái một! 
Vài phút sau nữa. 
- Còn đây? 
- Hạt hướng dương, thưa ông. Nhưng cái này không bán được - Người bán hàng nói với giọng đề 
phòng. 
 
 
Một con trâu húc chết bà mẹ vợ của anh nông dân. Trong buổi tang lễ, hàng trăm người đến dự. Bà 
hàng xóm thấy thế liền ghé tai anh nông dân, nói nhỏ: 
- Bà cụ lúc sống ăn ở có phúc, thế nên bây giờ mới được nhiều người quý mến, đến tiễn đưa. 
Anh nông dân lắc đầu:  
- Không phải họ đến dự lễ tang đâu. Họ đến mua con trâu đấy!  
 
 
Một cặp vợ chồng làm lễ kỷ niệm 25 năm ngày cưới. Sau khi hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp cùng 
nhau, người chồng hỏi: “Hãy nói thật xem, liệu đã có bao giờ em phản bội anh chưa”.  
- Vì anh đã hỏi nên em cũng xin thưa thật. Chuyện đó xảy ra 3 lần rồi. 
- Chúng diễn ra như thế nào? 



- Lần đầu tiên khi chúng ta mới cưới nhau được ít lâu. Anh bị đau tim cần phẫu thuật gấp mà chúng 
ta lại không có tiền. Vì thế em đã chấp nhận để ông bác sĩ mổ miễn phí cho anh. 
- Em thật cao cả. Thế còn lần thứ hai. 
- Anh có nhớ chút nữa anh đã không được đề bạt làm trưởng phòng kinh doanh không? Em đã phải 
tổ chức gặp gỡ riêng với ông tổng giám đốc đấy. 
- Anh thật là xấu hổ, lẽ ra đó phải là việc của anh. Còn lần thứ 3, chắc chắn thêm một lần nữa anh 
không thể đền đáp công lao của em phải không? 
- Anh đừng nói thế. Chúng ta là vợ chồng mà. Em phải hết sức giúp đỡ anh chứ. Ba năm trước, em 
thấy anh mong muốn trở thành chủ tịch CLB chơi golf mà lại thiếu tới 51 phiếu… 
 
 
Chủ nhật đẹp trời, mục sư quyết định vào rừng đi săn. Qua khúc quanh nguy hiểm, ông va phải một 
con gấu lớn và ngã lăn xuống sườn núi. Khẩu súng văng xa còn ông bị trẹo cả hai chân. 
  
 
Con gấu hung tợn xồng xộc lao tới trong khi mục sư không thể chạy trốn. "Lạy Chúa! - ông cầu 
nguyện - Xin Người hãy tha lỗi cho con đã trốn buổi lễ chủ nhật để đi săn. Giờ đây con chỉ xin Người 
một ân huệ duy nhất là hãy biến con gấu này thành một con chiên ngoan đạo. Chúa ơi! Con xin 
Người!..." 
Phép mầu đã xảy ra. Ngay lập tức, con gấu quỳ gối bên cạnh ông mục sư, chắp đôi bàn chân trước 
đầy móng vuốt và bắt đầu cầu nguyện: "Tạ ơn Chúa! Xin cảm ơn Người đã ban cho con bữa ăn 
ngon lành này!...". 
 
 
Bác thợ cạo cắt tóc cho một cha xứ. Cha muốn trả tiền nhưng bác không đồng ý và nói: "Con không 
thể lấy tiền của cha được. Cha là một người tốt và cha phục vụ cho Chúa". Sáng hôm sau, người 
thợ cạo tốt bụng tìm thấy trước cửa nhà mình một tá kinh thánh do cha sứ trả ơn. 
Hôm sau, bác cắt tóc cho một cảnh sát và lại không lấy tiền. Bác nói: "Tôi không thể lấy tiền của anh 
được. Anh là một người tốt và anh bảo vệ cho cuộc sống của chúng tôi". Sáng hôm sau, ông ta tìm 
thấy trước cửa nhà mình một tá bánh rán của người cảnh sát trả ơn. 
Lần này, người thợ cạo cắt tóc cho một luật sư. Bác cũng không lấy tiền: "Tôi không thể lấy tiền của 
anh được. Anh là một người tốt và anh chiến đấu cho công bằng xã hội". Sáng hôm sau, một tá luật 
sư chờ trước cửa nhà bác thợ cạo chờ cắt tóc. 
 
 
Hai bợm nhậu nói chuyện với nhau: 
- Dạo này đi nhậu không sợ vợ la ó sao?  
- Ôi trời, vợ tao sợ tao lắm. 
- Vậy là mày bản lĩnh giống tao. Mày biết không, khi đi nhậu về, vợ phải quỳ gối mới nói chuyện 
được với tao. 
- Thế thì mày hơn đứt tao rồi. Chỉ tao cách với. 
- Dễ ợt, khi nhậu về, tao chui xuống gầm giường.... 
 
 
Hai vợ chồng nhà nọ (đã có ba người con) đọc báo và tìm thấy một thông tin hấp dẫn như sau: "Nếu 
cặp vợ chồng nào có từ bốn mặt con trở lên sẽ được cấp một căn hộ".  
Bà vợ hồ hởi nói với chồng: "Ngày trước, hồi đi bộ đội, nghe nói anh cũng đã có một "thằng" với cô 
X người địa phương, bây giờ anh đi đón nó về đây, nhà mình sẽ đủ tiêu chuẩn để nhận căn hộ đấy". 
Anh chồng nghe lời,vội vàng chuẩn bị đồ đạc, lên đường về nơi đóng quân năm xưa... 
...Một tuần sau, ông chồng trở về. Mở cửa vào nhà, thấy bà vợ, ông ta nói ngay "Em ơi, anh đã về, 
thế các con chơi đâu rồi, gọi nó ra bố cho quà nào?". 
Bà vợ rầu rĩ trả lời: "Bố chúng nó đến đón đi hết rồi, họ cũng đọc báo như mình". 
 
 
Bác sĩ hỏi bệnh nhân để ghi vào bệnh án: 
- Ông có uống rượu chứ? 



Mặt bệnh nhân tươi hẳn lên: 
- Thưa bác sĩ, ở đây cũng có ạ? 
 
 
Hai anh chàng nói chuyện với nhau: 
- Ông bác sĩ đến nhà khám răng cho tớ nhưng sau khi nhận được hóa đơn thanh toán của ông ấy, 
tớ bị đau tim... 
 
 
- Thưa bác sĩ, không hiểu sao, trước mắt tôi cứ xuất hiện những vòng tròn màu hồng... 
- Tốt quá còn gì, anh nhìn cuộc đời này toàn màu hồng thì còn gì sung sướng hơn nữa! 
 
 
Góc tối om. Cảnh sát kiểm tra một chiếc xe đậu im lìm trông rất khả nghi. Cửa mở, trên xe là một đôi 
trai gái trẻ măng trong tình trạng Adam và Eva. Tuy nhiên, anh cảnh sát lại nhìn thấy chàng trai 
đang... đọc báo, còn cô gái thì... đan len. Anh ta hỏi cậu thanh niên: 
- Anh bao nhiêu tuổi? 
- Tôi đã là công dân cách đây vài tiếng. 
- Thế còn bạn gái của cậu? 
Liếc đồng hồ, nam công dân không giấu nổi vẻ nôn nóng: 
- À, cô ấy thì còn đến 5 phút nữa mới bước sang tuổi 18. 
 
 
Một anh chàng tâm thần đã được điều trị khoảng một năm. Một hôm, bác sĩ đến kiểm tra xem anh ta 
khỏi bệnh chưa để cho về nhà. Bác sĩ hỏi: 
- Này, nếu được về nhà thì anh sẽ làm gì? 
- Cưới vợ ạ. 
- Thế nếu anh cưới vợ thì trong đêm tân hôn, anh sẽ làm gì? 
- Dạ, em sẽ đưa cô ấy vào phòng, bế lên giường. 
- Sau đó thì...? 
- Em sẽ cởi bỏ quần áo của cô ấy ra và ...  
- Anh cứ nói tiếp đi, đừng ngại! 
- Dạ, em sẽ mang đi giặt ạ. 
 
 
Buổi diễn tập của một đơn vị tân binh. Trung uý hô: 
- Chuẩn bị phản công! Toàn trung đội cầm lấy xẻng để đào công sự. 
- Thưa trung uý - Một người lính nói - Sao không để chúng ta tấn công, còn đối phương đào công sự 
có hơn không ạ? 
 
 
Một người lính trẻ ngoài mặt trận viết thư về nhà cho bố: "Bố ơi, bố hãy gửi cho con 50 đôla để con 
làm chân giả vì con bị mất một chân rồi". 
Người bố viết thư trả lời: "Con yêu quý, theo những bức thư trước con viết thì con đã mất tới 4 cái 
chân rồi, để lần sau bố gửi luôn thể 250 đôla nhé!"  
 
 
Một buổi sáng, Chủ tịch hội đồng quản trị một công ty công nghệ cao tới nhiệm sở sớm. Có tiếng 
chuông điện thoại reo, ông nhấc máy và phía bên kia xin gặp một chuyên viên lập trình. Vị chủ tịch 
nhã nhặn trả lời rằng nhân viên chưa có mặt vì chưa tới giờ làm việc nhưng ông rất vui lòng giải đáp 
mọi câu hỏi. 
Phía đầu dây bên kia hỏi: 
- Thế ông làm công việc gì ở đấy? 
- Tôi là Chủ tịch Hội đồng quản trị. 
Người gọi ngần ngừ một lát rồi nói: 
- Thôi! Để lát nữa tôi gọi lại vậy. Tôi cần gặp người biết việc cơ! 



 


