Ngàn Truyện Cười Đủ Loại
Sau biến cố 1975, anh chàng kia mất hết sản nghiệp và bà con thân thuộc. Vào chùa, anh
thấy tượng Phật chắp tay, nghĩ rằng Phật muốn nói mình phải cầu nguyện. Anh đến nhà thờ
đọc kinh, thấy tượng Chúa dang hai tay, anh nghĩ là Chúa cũng không biết làm gì hơn. Chán
đời, anh lang thang đến bến Bạch Đằng, gặp tượng Trần Hưng Đạo chỉ tay xuống sông, thế là anh bèn nhảy
xuống sông tự vẫn.
Trước cửa thiên đàng, thánh Phêrô hỏi anh ta:
- Trông anh còn trẻ, đời còn dài mà sao đã vội chán sống sớm vậy?
Anh đáp:
- Thưa thánh Phêrô, con đâu đã muốn chết, tại ông Trần hưng Đạo bảo con đấy chứ ạ!
Trần Hưng Đạo đứng gần đó nghe được liền quát lớn:
- Cái anh này rõ là ngu, ta chỉ tay xuống sông để anh biết mà tìm đường vượt biên, chứ ta đâu có bảo anh
nhảy sông tự vận đâu!
Gia đình nọ có bà mẹ rất độc tài, thường bắt cậu con trai phải theo ý mình từ chuyện học hành tới tình cảm
riêng tư. Một hôm giữa bữa ăn, cậu buông đũa đứng dậy:
- Con không thể chịu nổi mẹ nữa, con sẽ ra đi.
Ông bố thấy thế vội lớn tiếng:
- Thằng kia....
- Bố đừng cản con!
- Không. Cho tao theo với !!!
Người ta chứng minh được rằng tình bạn của giữa những người đàn ông “tử tế” hơn tình bạn giữa những
người phụ nữ, thông qua hai cuộc thí nghiệm:
Một người phụ nữ qua đêm ở chỗ khác, sáng hôm sau cô ta về nhà và nói với chồng rằng mình đã ngủ ở nhà
cô bạn. Anh chồng lập tức gọi điện cho 10 cô bạn thân của vợ nhưng cả 10 cô đều khẳng định không có
chuyện này.
Một thí nghiệm tương tự được thực hiện nhưng lần này người qua đêm không về nhà lại là anh chồng, anh ta
khai với vợ rằng mình đã qua đêm ở nhà một anh bạn thân. Cô vợ lập tức gọi cho 10 anh bạn thân của chồng
để kiểm tra, kết quả thật bất ngờ, 8 người trong số đó đều xác nhận đêm qua anh chồng ngủ ở nhà họ, thậm
chí có 2 người còn lớn tiếng khẳng định rằng anh chồng kia vẫn đang ngủ ở đó!
Gà mái than thở với bò đực::
- Loài người thật ích kỷ, tự mình đặt ra luật kế hoạch hoá gia đình mà cứ bắt chúng tôi phải đẻ thật nhiều
trứng.
Bò đực bực mình rống:
- Thế đã ăn thua gì, cả thế giới uống sữa của vợ tôi, mà có ai chịu gọi tôi bằng bố đâu!
Chàng & nàng ghệ nhí ngồi trong công viên, chẳng thấy chàng "động đậy" gì, nàng gợi ý:
- Anh, con gái và con trai khác nhau chỗ nào ấy nhỉ?
- Thì con gái hay để tóc dài, con trai tóc ngắn.
- Thấp thấp một tí được không anh?
Chàng suy nghĩ một lúc rồi bảo:
- Ừ, con trai hay đeo thắt lưng, con gái thì ít hơn.
- Úi chà, anh "xuống" thấp đột ngột quá! Còn gì khác nhau dưới cái thắt lưng không anh?
Lần này chàng suy nghĩ hồi lâu, vỗ tay cái "đét", đứng dậy hiên ngang nói:
- Đúng rồi, chỉ có thằng điên mới đi giày cao gót!
- !!!
Hai bợm nhậu say rượu nói với nhau:

- Mày phóng vừa vừa thôi, tao chưa muốn chết đâu.
Tên kia ngạc nhiên hỏi:
- Ủa tao tưởng nảy giờ mày lái mà! Sợ muốn tè mà không dám nói...
Một anh chàng nọ được bạn bè rủ đi nhậu nhưng vì tới trễ nên vừa ngồi vào bàn chúng bạn đã đồng thanh hô:
- Đến muộn! Phạt! Phạt!
Thế là anh ta uống một cốc rượu phạt, rồi cứ thế cốc phạt thứ hai, thứ ba,… liên tiếp được rót ra.
Tan tiệc, trên đường về nhà anh ta vượt đèn đỏ liền bị cảnh sát giao thông chặn lại, đòi phạt.
Mắt nhắm mắt mở, anh chàng lè nhè:
- Lại phạt à! Thôi thì chơi tới bến, rót đi!
Trong hội thảo về chương trình giảm béo có những gian hàng giới thiệu đủ các loại cân đặc biệt đối với những
người quá khổ. Ai tham dự cũng phải leo lên cân thử. Một phụ nữ e ngại không dám lên thử vì sợ mọi người
biết số cân nặng của mình nên cứ lùi ra sau. Nhân viên tại hội thảo thấy thế tế nhị nói:
- Nếu bà ngại thì xin sang bên này, chúng tôi có loại cân đặc biệt không hiện số dành cho riêng bà.
Người phụ nữ vui vẻ đứng lên cân, bỗng nhiên cái cân hét lên:
- Một trăm ba mươi pao!
Một phụ nữ cao tuổi định nghĩa về đàn ông như sau:
- U30 đàn ông như gà trống, sáng nào cũng gáy, chả cần ai nhắc.
- U40 như xe hơi, cần phải khởi động nhưng chạy tốt.
- U50 đàn ông như bóng đèn, lúc tắt lúc sáng.
- U60 đàn ông như xe tăng, khởi động rất lâu và di chuyển ì ạch.
- U70 đàn ông như cái đồng hồ cũ, không lắc thì không chạy!

Bác sỉ Pháp:
- Ở Pháp, ba năm trước chúng tôi cắt một lá phổi của người chết cho một người đàn ông khác. Hôm qua ông
ấy đang đi tìm việc làm.
Bác sỉ Đức:
- Nhầm nhò gì, ở Đức chúng tôi cấy 1/100 óc của một người chết cho một người sanh ra không có óc. Hiện
nay người ấy đang đi tìm việc làm.
Bác sỉ Nga:
- Chưa tới đâu, bên Nga chúng tôi lấy một trái tim của con heo cấy cho một người sắp chết. Ông ấy vừa có
một việc làm tốt hôm qua.
Bác sĩ Vịt cộng:
- Chuyện nhỏ, hai mươi năm trước chúng tôi bắt con con khỉ ở Trường Sơn về dậy nó ăn, nói, đi, đứng như
người. Bây giờ nó là Thủ Tướng của nước tôi và cả quốc gia đang đi tìm việc làm.
2 người yêu nhau và sắp sửa tiến đến hôn nhân. Một hôm, nàng được biết người yêu bị tai nạn, đang được
cấp cứu ở bệnh viện. Nàng liền tức tốc đến thì được bác sĩ cho biết tình trạng của anh ta rất là nguy hiểm, có
lẽ không sống được bao lâu. Vào thăm chàng, thấy chàng đang hấp hối trên giường bệnh, nàng lao tới ôm
chầm lấy người yêu, hôn lên môi và thì thầm gọi tên chàng. Như có một sức mạnh huyền bí, chàng trai gượng
tỉnh và mấp máy nói qua hơi thở:
- Em yêu... quý, có lẽ anh không qua được... anh chỉ tiếc rằng... từ ngày đầu tiên mình yêu nhau đến bây
giờ... anh chưa khi nào được nhìn thấy thân hình của em... Hãy giúp... anh...
Nàng nghe thế thoáng lưỡng lự, nhưng rồi vì tình yêu, nàng dần dần cởi hết bộ đồ...Và như được tiếp sức
sinh lực, chàng dần dần hồi tỉnh và qua được cơn hiểm nghèo. Sau khi hết bệnh chàng tổ chức 1 đám cưới ..
Chuyện chưa kết thúc ở đây, còn đoạn cuối, ấy là khi họ về già. Một hôm trở trời, ông lão phều phào nói với
vợ:
- Bà nó à! Hôm nay tôi thấy khó ở quá!
Câu chuyện của họ lại trở về trong ký ức của bà lão làm bà bừng tỉnh. Bà thì thào:
- Ông ơi, hãy quay mặt vào tường. Bao giờ tôi tôi bảo quay ra thì mới được quay ra nghe!

Một lát sau.
- Xong rồi! Ông hãy quay lại đi!
Ông lão từ từ quay ra nhìn... nấc mạnh... từ từ quay vào trong... và rồi ông lão “thăng” luôn!
Bà mẹ vợ nghe vọng ra từ phòng tắm:
- Bực cả mình, sáng tối nào anh cũng chỉ bóp ở trên không à.
- Em nhớ lại đi, tối hôm qua anh chẳng bóp từ dưới bóp lên là gì?
- Sao bây giờ ở trên nó dẹp lép còn ở dưới nó phồng to như thế này?
- Em nói nhiều quá…
- Bóp ở dưới đi! Tiếng cô vợ hét lên.
- Bóp ở đâu mà chẳng được. Tôi thích bóp chỗ nào thì bóp !Tiếng anh chồng cự lại.
Bà già sợ có đánh nhau vội lên tiếng can:
- Nó muốn bóp ở đâu thì cứ để yên... Trên dưới gì cũng cần thôi.
Cô con gái nghe xong mở cửa phòng tắm ló đầu ra chìa cho mẹ xem ống kem đánh răng móp méo:
- Mẹ nhìn xem có tức mình không?
Bà già vợ:
- Tao tưởng chuyện gì to lớn. Tụi bay đánh răng, tao cũng...nhức đầu.
Vị giám đốc nhà thương điên dẫn một quan khách tham quan. Chỉ một người nằm trên giường hai tay ôm chặt
một con búp bê vào lòng, vị giám đốc giải thích:
- Trước đây ông này yêu một người đàn bà, nhưng bị bà ta bỏ rơi và lấy chồng khác nên y phát điên và cứ
tưởng con búp bê là người yêu mình.
Đến một phòng khác, thấy một người điên bị xiềng xích hai tay, đang vùng vẫy bổ đầu vào tường tự tử.
Vị giám đốc lắc đầu nói:
- Còn đây là anh chồng sau đã lấy bà ta!!!!!!!!!!!!!!

Chị vợ phụng phịu nói với chồng:
- Anh chàng diễn viên trong kịch tỏ tình với người yêu thật là nồng nhiệt. Còn anh, chẳng bao giờ nói nổi với
em một câu như thế.
- Nhưng em biết rằng anh ta khác với anh. Anh ta làm như vậy là được trả lương, còn anh...anh đâu có
được?
Bà vợ nổi tiếng hay chì chiết chồng, sau khi xỉ vả thịnh nộ hơn một tiếng đồng hồ, nhìn thấy chồng vẫn im lặng
bèn hạ câu cuối cùng:
- Ông muốn tôi vừa câm vừa điếc cho vừa lòng hả!
Ông chồng lơ đễnh nhổ râu, thủng thẳng đáp:
- Tôi đâu dám mơ ước được cả một lúc hai phép lạ ấy.!!!!!!!!!!
Một cô gái tới đền cầu khấn:
- Con lạy Thánh mớ bái, xin Thánh ban cho con lấy được người chồng: Một là vô cùng giàu có, hai là có
chức quyền cao, ba là vừa trẻ lại vừa đẹp trai, bốn là luôn chung thủy với con.
Thánh (cười): Ba điều trên, con xin ta đều có thể ban cho con được. Nhưng đã có ba điều ấy mà lại còn xin
kèm theo điều thứ tư kia nữa thì đến ta là Thánh cũng phải chịu.!!!!!!!!
Nam: Anh muốn hiến dâng đời anh cho em...
Nữ: Xin lỗi, tôi không quen nhận quà rẻ tiền.

