Ngàn Truyện Cười Đủ Loại
Một cặp vợ chồng già đang ngồi xem TV, chứng kiến một cảnh quá tàn bạo trong phim, bà vợ
té ra ngất xỉu. Các đứa con trong nhà vội vàng gọi bác sĩ đến cấp cứu.
Khám xong, bác sĩ nói:
- Không hề gì cả. Bà chỉ bị xúc động mạnh, để tôi tát cho bà vài cái là bà tỉnh lại ngay.
Ông chồng vội vàng nói:
- Đừng, đừng, để phần việc đó cho tôi. Dịp may được tát bả, tôi chờ gần suốt cả đời.

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:
- Đúng vậy em ạ! Nhưng lúc đó mọi chuyện đã muộn màng.
Đồ Bỏ hỏi Đồ Tể:
- Đêm tân hôn ra sao mà mặt mày trắng bệch vậy ?
Đồ Tể thở dài:
- Mệt ứ hơi anh ơi!
Đồ Bỏ cười, hỏi:
- 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.
Đồ Tể nói:
- 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.
Ông nọ nổi tiếng là người tiết kiệm, kể cả trong lời nói. Một hôm có một phụ nữ ở công ty sản xuất đồ nấu bếp
đến gõ cửa xin gặp vợ ông để chào hàng, ông đáp rằng bà ấy không có nhà. Người phụ nữ hỏi:
- Vậy tôi có thể chờ bà nhà được không ?
Người đàn ông đưa chị ta vào nhà và để chị ta ngồi chờ trong 3 tiếng đồng hồ. Cuối cùng, sốt ruột quá chị ta
hỏi:
- Ông có thể cho biết bà nhà bây giờ ở đâu không?
- Bà ấy ở ngoài nghĩa trang – Người đàn ông trả lời.
- Thế bao giờ bà ấy về?
- Tôi không biết, bà ấy ở ngoài đó đã 11 năm rồi.
Con lợn sinh ra ở miền Bắc.
Con heo sinh ra ở miền Nam.
Miền Bắc không heo nhưng thích nói toạc móng heo.
Miền Nam không lợn lại thích ăn bánh da lợn.
Miền Bắc có lợn sề, lợn nái, lợn giống, lợn cấn, lợn sữa,
lợn choai, lợn ỷ, lợn lang, lợn móng cáy.
Miền Nam có heo nhà, heo ruộng, heo bông, heo lang,
heo cỏ, heo bò, heo đen, heo nọc, heo hạch, heo nái,
heo nưa, heo lứa, heo mọi.
Con lợn ăn ngô,
Con heo ăn bắp.
Da lợn làm bánh da lợn,
Da heo khô dùng nấu lẩu.
Con lợn đóng phim thiếu nhi “hiệp sĩ lợn”,

Con heo đóng phim người lớn “phim con heo”.
Phim con lợn chỉ cách chăn nuôi, sinh sản cho nhi đồng,
Phim con heo cũng chỉ cách sinh sản nhưng lại cấm nhi dồng.
Miền Bắc trách cô kia “béo như lợn”,
Miền Nam quở chị nọ “mập như heo”.
Miền Bắc xiên xỏ đàn ông háo sắc là ... lợn nọc,
Miền Nam mai mỉa đàn bà lang chạ là ... heo nái.

Hỏi: Người nào miệng luôn gào thét, tay chỉ trỏ bắt người ta làm việc này việc kia?
Trả lời: Sếp công ty tôi!
*Hỏi: Nghề gì mà công việc chính là đào bới khắp nơi?
Trả lời: Nghề khảo cổ.
*Hỏi: Nghề gì mà mỗi năm lại in sách có nội dung luôn được sửa chữa so với những năm trước?
Trả lời: Giáo dục và Soạn Giáo Khoa!
*Hỏi: Nghề gì mà lừa hàng ngàn, hàng triệu người vẫn được họ vỗ tay?
Trả lời: Nghề ảo thuật.
*Hỏi: Nghề gì luôn luôn ở ngoài đường, nhìn ngang nhìn dọc, thỉnh thoảng lại có người dúi tiền vào tay?
Trả lời: Cảnh sát giao thông!
1. Già người, già tóc, già râu. Bộ phận chiến đấu còn lâu mới già.
2. Tái dê chấm với tương gừng, ăn xong rồi lại phừng phừng như dê.
3. Ở giữa 2 cái chân thật là 1 cái chân tình.
4. Em xinh đâu phải nụ cười, em xinh là bởi nhiều người xấu hơn!.
5. Yêu nhau cởi áo cho nhau. Ghét nhau trợn mắt: Áo đâu? Mặc vào!
6. Phải bình tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu!
7. Bò không ăn cỏ, bò ngu. Trai không cua gái, trai ngu hơn bò!
8. Em đen nhưng tâm hồn em trong trắng, vì nhà em nghèo em dang nắng ...em đen.
9. Mập không phải là cái tội. Mập là để thể hiện sự vượt trội về thể xác hơn người.
10. Muốn ngủ ngon thì đừng lấy vợ. Muốn không nợ thì đừng có yêu. Muốn cao siêu thì đừng dại gái. Muốn
thoải mái thì vào... nhà tu.
11. Ăn hột mít luộc có thể gây mất đoàn kết nội bộ và nghi ngờ lẫn nhau!
12. Không có gì làm anh em ta xa cách. Chỉ ...... hôi nách là xa cách anh em.
13. Văn hay chữ tốt sao bằng thằng dốt lắm tiền.
14. Nhan sắc có hạn, mà lựu đạn thì có thừa.
15. Nếu tiền không làm bạn hạnh phúc thì hãy đưa nó cho tôi.
16. Mình ngu nhiều kẻ ngu hơn, cho nên được gọi là khôn hơn người.
17. Vì một người “đi cố” làm cả phố ‘’ tắc đường’’
18. Hội trường yên lắng ngủ say. Thuyết trình vừa dứt... vỗ tay ra về.
19. Bia độc hơn rượu, bằng chứng trên thế giới chỉ có bia mộ chứ nào thấy rượu mộ ở đâu.
20. Buổi sáng thức dậy. Thể dục thể thao. Da dẻ hồng hào. Hứng khởi tuôn trào. Lại vào ngủ tiếp.
21. Những câu nói bất hủ, đọc sẽ không buồn ngủ........
22. Bạn, là người khen ta khi ta đúng; chê ta lúc ta sai. Kẻ thù, là người khen ta khi ta sai; chê ta lúc ta đúng.
Còn kẻ mà lúc nào cũng chê ta, dù rằng ta đúng hay sai thì là...là.........VỢ TA.
Một hôm, ăn trái cấm xong Adam ngồi đần mặt ngẫm nghĩ về Evà, rồi buột miệng hỏi Chúa trời:
- Chúa ơi, tại sao trái cấm lại tuyệt mỹ và mềm mại thế nhỉ?
- Ta làm như thế để con thích ăn hàng ngày.
- Chúa ơi, ăn ngon thế sao Người không tạo cho con vài trái khác nhau?

- Ta làm như thế để con chỉ ăn mãi một trái.
- Thế tại sao Người không ban cho trái cấm một ít tư duy? Người biết là con không ưa sự ngốc nghếch cơ
mà?
- Ta biết, nhưng ta phải làm như thế là để "nó" chấp nhận con đấy!
Một người đàn ông sau khi kết hôn 10 năm quyết định mua cho vợ một chiếc váy.
Ông bèn đến cửa hàng thời trang:
- Tôi muốn mua tặng vợ một chiếc váy.
- Xin lỗi, chị nhà mặc cỡ bao nhiêu ạ?
- Tôi cũng không rõ nhưng mỗi lần bà ấy đi qua cái ti vi 40 inch thì tôi chẳng thấy cái màn hình đâu cả.
- ?????
Trong kỳ đi nghỉ hè, một người đàn ông chuẩn bị chụp ảnh cho bà xã.
Ông chồng cầm chiếc máy ảnh chĩa về phía bà vợ to béo của mình nói với bà này:
- Để có thể thu được toàn thân của em vào khuôn hình, anh phải lùi lại một vài bước.
- Cụ thể là bao nhiêu bước?
- Khoảng 300…
Hai gã say đang trò chuyện trên đường về nhà:
- Đẹp thật, nhìn trăng kìa!
- Sai bét! Đó là mặt trời!
Họ cãi nhau, ko ai chịu thua, cho đến khi gặp một người lảo đảo đi ngược lại, liền nhờ "phân- xử", một người
hỏi :
- Này anh bạn, cái vật đang chiếu sáng trên kia là mặt trời hay mặt trăng vậy ?
Người kia nhìn lên trời chăm chú rồi cau mày hỏi lại :
- Nhưng mà các anh định hỏi về cái bên trái hay bên phải ?
Người chồng có thói quen về nhà rất trễ. Một hôm, anh ta bỗng dưng về sớm, người vợ thấy làm lạ, bèn hỏi:
“Sao hôm nay anh về sớm quá vậy?”.
Anh ta liền bảo:
- Hôm nay họp với Sếp, ông ấy chửi anh và nói xuống địa ngục đi, thế là anh tắt máy tính, đi về nhà.
Nhà nọ có hai vợ chồng, chẳng may bà vợ bị chết sớm, sau khi tang lễ được tiến hành tại nhà, những người
phu khuân hòm khiêng quan tài đi ra nghĩa trang.
Trên đường đi, họ đã vô tình để quan tài đụng vào tường. Sau đó họ nghe thấy một tiếng rên yếu ớt phát ra từ
trong quan tài, họ mở nó ra và nhận thấy bà vợ đã sống lại.
Bà vợ sống được thêm mười năm nữa rồi qua đời. Buổi lễ tang cũng diễn ra như lần trước và khi những phu
khuân hòm đang chuẩn bị khiêng quan tài đi, ông chồng khóc thét lên:
- Coi chừng cái bức tường đó.
Người đàn ông đứng trên tầng thứ 24 của một cao ốc với ý định tự tử.
Bà vợ sợ quá bèn gào to qua loa phòng thanh:
- Mình ơi, mình nghĩ lại đi! Chúng ta còn cả một đoạn đường dài phía trước!
Nghe tới bấy nhiêu thôi, người đàn ông kia lập tức nhảy xuống.

