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Một cô gái chạy tới đồn cảnh sát tố cáo: “Tôi đã cẩn thận để tiền trong áo lót, thế mà thằng 
cha đẹp trai đứng cạnh tôi trên xe bus đông đúc cũng đã móc lấy mất tiền của tôi 

Cảnh sát ngạc nhiên: “Tại sao nó có thể móc tiền được ở một vị trí “nhạy cảm” như thế, mà cô không la lên ?”. 
Cô nàng thút thít: “Tui đâu có ngờ được là nó chỉ muốn moi tiền rùi ... "xù" !” 
 
 
"Đi về trễ cẩn thận nghe con. Lỡ có bị chặn đường làm bậy thì con phải bình tĩnh, vui vẻ vén váy lên, bảo nó 
tụt quần nó xuống, xong rồi thì mới bỏ chạy nghe không , kiểu đó thì đố cha nó đuổi theo kịp con, nhớ chưa ? 
Con gái: -    Thế nhỡ nó không mắc lừa thì phải làm sao ạ? 
Mẹ: -    Đàn ông ngu lắm con à , đa-   số bị mắc lừa hết, kẻ ko mắc lừa ít lắm ... mẹ cũng chỉ mới gặp có một 
lần ... nên mới có con ngày hôm nay đấy !  
 
 
Trời đã khuya, trên xa lộ vắng có một cô gái trẻ đẹp với mái tóc xõa dài đang vẫy gọi taxi, đặc biệt là trên 
người cô ta không còn một mảnh vải che thân. 
Sau khi lên taxi và đã đi được một đoạn đường dài, cô ta cảm thấy bực mình vì gã tài xế cứ nhìn cô qua kính 
chiếu hậu mãi mà không chịu nhìn đường lái xe. 
Cô gái hỏi với vẻ bực bội: 
-    Bộ từ nhỏ đến lớn anh chưa thấy phụ nữ khỏa thân hay sao mà anh nhìn tôi dữ vậy? 
Gã tài xế bối rối trả lời: 
-    À, cái đó thì tôi đã thấy nhiều, nhưng tôi đang tự hỏi là không biết cô cất tiền ở đâu để trả tôi bây giờ ? 
Cách che dấu sự thật 
Bố xây cho con trai ngôi nhà chuẩn bị cưới vợ. Nhà hoàn thành, bố dẫn con đi xem nhà và giải thích các 
phòng theo luật phong thủy. 
Đến phần hồ nước tròn có hòn non bộ ở sân, con hỏi bố: 
-    Ý nghĩa phong thủy của cái hồ này là gì hả bố ? 
-    À cái hồ này không phải theo luật phong thủy ! 
-    Vậy nó để làm gì ? 
-    À, mỗi khi vợ con nó đánh con, con cứ cầm cái cây chạy quanh hồ này vừa chạy vừa la. Người ta sẽ 
không biết là con đuổi đánh nó hay nó đuổi đánh con, như bố thường làm mỗi khi mẹ con đánh bố vậy!. 
 
 
Cô gái đi học trên Hà Nội, nửa đêm nhận được tin nhắn: “Chào em, mình làm quen được không? Em có 
người yêu chưa?” 
-    Em có rồi anh ạ! 
-    Thế á, cha mày đây, sớm mai bắt xe về quê ngay họp gia đình chuyện này! 
Hôm sau cô gái nhất quyết không về, nửa đêm lại có tin nhắn: 
-    Anh phải làm sao để được làm bạn em? Cho phép anh làm quen nhá! Em có người yêu chưa? 
-    Em chưa! 
-    Em làm anh thất vọng quá, một phép thử đơn giản là biết được lòng nhau ngay, mình chia tay thôi! 
-    Ôi em xin lỗi, em tưởng ông già em, cho e một lời giải thích. 
-    Giải thích gì? Ông già mày đây, mai không về quê thì đừng về nữa ! Gọi cả thằng đó về đây cho tao! 
Kiếm phi công khác. 
Đang từ từ lăn bánh trên đường băng, chiếc máy bay đột ngột dừng lại rồi quay trở về nơi xuất phát. Hơn một 
tiếng sau nó mới cất cánh. 
Một hành khách hỏi cô tiếp viên chuyện gì đã xảy ra. 
-    Chẳng có gì quan trọng cả! Cô tiếp viên đáp. 
-    ……. 
-    Ông phi công trước từ chối lái vì nghe có tiếng động bất thường trong động cơ. Chúng tôi phải mất cả giờ 
để kiếm một phi công khác. 
 
 



Trên đường về nhà, bạn dừng xe lại cho một cô gái thật đẹp quá-   giang . Đang lái xe, thình-   lình cô ta bất-
tỉnh nhân-sự trên xe của bạn . Bạn đành phải chở cô ta vào bịnh viện , khá bực mình nhưng ko thể làm khác !  
Tại bịnh viện bác-sĩ chẩn bịnh và cho biết cô ta đang có bầu ! Họ nồng-nhiệt chúc mừng bạn sắp được làm 
cha.  
Bạn cãi là bạn không biết cô gái và bạn không phải là cha đứa bé. Nhưng cô gái lại khăng-khăng nói bạn là 
cha đứa bé ! Cái nầy thiệt là bực mình "lãng-nhách" !  
Bạn tức quá đòi họ thử máu kiểm lại ADN để chứng-minh là bạn nói thật. Họ thử máu bạn và cho biết kết-quả 
, "bạn đã nói thật", vì ... Bạn bị bịnh hiếm-muộn bẩm-sinh không thể-nào có con được (cái bịnh "trời cho" này, 
Bạn có từ lúc mới lọt lòng) ! Bạn cảm thấy hết bực-tức và vui-mừng thở-phào nhẹ-nhõm vì được thoát nạn cái 
Cô gái "dở hơi" !  
Nhưng trên đường về bạn sực nghĩ tới 3 đứa con của mình ở nhà ... Bây giờ mới đúng là lúc bực mình tối đa! 
 
 
-    Bố ơi, tại sao con cá ko biết nói ? 
-    Thì Bố ấn đầu Con xuống nước, Con có nói được ko ? 
 
 
Quan-tòa hỏi nữ tướng cướp 
-    Tại sao cô cướp nhà Bank ? 
-    Để lấy tiền 
-    Ý tui muốn hỏi tại sao cô đi cướp tiền ? 
-    Dạ, để có tiền gởi nhà Bank. 
 
Phụ-nữ rât ghét bị "làm-nhột" giữa kẽ những ngón chân,  
nhưng giữa 2 Ngón-Chưn-Cái thì ... OK ! 
 
 
-    Thú thực với Em , Anh 70 rùi hổng phải 60 như đã nói Em đâu ! 
-    Hổng sao , Em vẫn thương Anh mà , càng già Em càng "sương" 
-    Ủa , sao kỳ dzậy ? 
-    Dạ , tại càng ... mau chết ! 
 
 
Chú rể 70 tuổi , run-rẩy đưa 5 ngón tay lên dò ý ...  
Cô dâu mừng-rỡ : - Trời , Em ko ngờ tuổi Anh mà còn "mần" được 5 "cái" 
-    Ko , ý anh hỏi Em thích ngón nào ? 
Hơi lo lo. 
Chàng âu yếm nàng và hỏi: 
-    Làm vợ anh, em có sợ nghèo khổ, vất vả không? 
-    Không! Nhưng em hơi lo lo. 
-    Lo gì nữa, nói anh nghe xem nào? 
-    Lo anh lại giống 3 thằng chồng trước của em. 
 
 
Một anh chàng đi câu cá đêm, gặp mưa to phải về, rón-   rén leo lên giường, vợ vẫn ngủ say  
Anh chàng vuốt ve lưng vợ và thì thầm nói:  
-    Thời tiết hôm nay thật kinh khủng. 
Cô vợ ngái ngủ đáp:  
-    Anh có tin được ko, giờ này mà thằng chồng khùng em vẫn đi câu ! 
 
 
Vừa ra khỏi rạp hát người chồng nắm lấy bàn tay vợ rôì ngạc nhiên : 
-    Ơ hay! Sao bàn tay của em lại lạnh ngắt như vậy? Thì ra anh đã nắm nhằm bàn tay của người khác ở 
trong rạp hát rồi ! 
Bà vợ cũng ngạc nhiên không kém : 



-    Ủa! Thế thì bàn tay ai đã xoa vào đùi em từ lúc bắt đầu chiếu phim đến mãn, không phải là bàn tay của anh 
hay sao? 
 
 
Phòng bảo vệ bệnh viện Tâm Thần nhận được cuộc điện thoại: 
-    Alô cho hỏi bệnh nhân phòng 301 còn ở đó không ? 
-    Anh đợi chút.... Alô bệnh nhân phòng 301 ko thấy nữa, mà có gì ko ? 
-    Hè hè, Em gọi để thử xem mình đã thoát thật chưa ! 
 
 
"Đánh kẻ chạy đi, chứ không ai đánh kẻ chạy lại" 
Vì, ...khi quay lại nó có mang theo... đồng bọn ! 
 
 
Hai nhân viên gây gổ nhau: 
-    Mày là thằng ngu nhất công ty ! 
-    Mày mới là thằng ngu nhất công ty ! 
Sếp bất ngờ đi ngang qua:  
-    Tụi bay ko biết có tao ở đây hả ? 
 
 
Hai người say rượu nói với nhau: -    Mày phóng vừa thui , tao chưa muốn chết đâu ! 
-    Ủa , tao cứ tưởng mày lái. Nãy giờ tao cũng sợ muốn chết mà không dám nói. 
Cãi nhau bằng âm nhạc 
Hai vợ chồng cùng là nhạc-   sĩ rất hòa thuận , hàng xóm chưa từng thấy họ cãi nhau lần nào. nhưng rùi bí-   
mật được "bật mí" : 
Chồng khơi nguồn: -    Đồ mi là đồ phá. 
Vợ không chịu thua: -    Đồ mi là đồ rề rề. 
Chồng đuối thế tát vợ rùi đánh mạnh vào cái Piano: -    Đố mi la ! 
 
 
Một anh chàng sau khi nhậu quắc cần câu, liền lấy điện thoại di động gọi về nhà hỏi giọng lè nhè: 
“Alô, nhà tôi đó phải không?” 
-    Nhà tôi nào? Mà anh là ai?, Cô vợ nghe máy cằn nhằn đáp. 
-    Chồng cô đây, cô xem dùm trong nhà coi tui đã về chưa hay còn ở quán nhậu ? 
 
 
Trong siêu thị, anh Cal đến gần một cô gái trẻ đẹp lễ độ nói nhỏ: 
-    Xin lỗi cô, vợ tôi đang bị lạc đâu đó, chúng ta có thể nói chuyện với nhau ít phút được không? 
-    Việc ông bà lạc nhau thì liên quan gì đến tôi? – Cô gái cau mày thắc mắc. 
-    Là thế này, mỗi khi tôi đứng với một cô gái trẻ đẹp nào đó, thì bà ấy xuất hiện ngay lập tức. 
 
 
A: "Tôi bị người ta đánh cho một trận nhừ tử vì cái tội quá yêu nhạc". 
B: "Sao lại thế được?" 
A: "Tôi nghe tiếng một cô gái vừa tắm vừa hát véo von nên vội vàng khom xuống lỗ khóa nghe cho rõ hơn.  
Ai ngờ bị chồng cô ta phát hiện."  
 
 
Hai vợ chồng cãi nhau. Khi người chồng tan sở về nhà thì phát hiện vợ mình đã bỏ đi đâu không biết, chỉ để 
lại một mảnh giấy trên bàn. Mảnh giấy viết như sau: "Cơm trưa ở trang 215 tập bách khoa nấu nướng còn 
cơm tối thì ở trang 317". 
 


