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Mẹ ơi ! Hôm nay giám đốc nhận con làm em gái nuôi mẹ ạ ! Cô thư ký khoe .  
Bà mẹ thở dài.  

-   Theo kinh nghiệm của mẹ, ở đời,người ta nuôi con gì rồi cũng đem ra làm thịt hết con ạ !  
 
 
Tại một trạm điện cao thế, anh công nhân đang sữa chữa trên nóc trạm kêu anh công nhân đứng dưới đất: 
-   Ê, cậu có thấy 4 sợi dây đang thòng xuống không? Thấy rồi hả, cầm lấy 2 trong 4 sợi coi! Có cảm giác gì 
không? 
-   Không cảm giác gì hết! 
-   Tốt! Đừng đụng vào 2 sợi dây kia, điện cao thế sờ vào là cháy thành than đó! 
 
 
Hai cụ ông ngồi trò chuyện trong công viên. Một cụ than thở vì sức khỏe dạo này giảm sút trầm trọng. 
-   Mọi khi đi bộ hai chục cây số mà chưa thấy mệt, nhưng nay chỉ đi có mười chín cây số là thở không ra hơi! 
-   Còn tôi sức khỏe vẫn như xưa, không có gì thay đổi. Hồi trẻ không vác nổi một bao gạo một tạ, bây giờ vẫn 
thế! 
 
  
Một hôm bác Tám đi Saigon thăm cháu. Sau khi tới xa cảng, bác lên xe bus ngồi thảnh thơi ngắm cảnh. Xe 
chạy được một đoạn, người lơ xe hô: 
-   Nguyễn đình Chiểu... xuống ...  
Xe bus từ từ ngừng lại và có một người khách đi xuống. Xe tiếp tục chạy, vài phút sau bác Tám lại nghe : 
-   Phan đăng Lưu ...xuống.  
Xe lại ngừng và có người bước xuống cứ thế bác Tám nghe liên tục : 
-   Hai bà Trưng ... Xuống ...  Ngô gia Tự ... xuống ... Lê thánh Tôn ... xuống ...  
Và xe tiếp tục cuộc hành trình. Tới tối khi xe về bãi đậu, người bán vé ngạc nhiên khi thấy bác vẫn còn ngồi 
trên xe, hỏi: 
-   Sao bác còn ngồi đây ?!!! 
-   Đồ mắc dịch! Từ sớm tới giờ mầy có kêu tên tao đâu mà tao biết đường mà xuống? 
 
 
Hai người đàn bà hỏi nhau:  
-   Chồng chị có thương chị hông? 
-   Hông, mỗi lần chị vào xe thì ảnh đi vòng qua mở và đóng cửa xe. 
-   Như vậy là ảnh thương chị chứ! 
-   Hổng phải, ảnh sợ chị mở cửa ra đụng xe khác làm trầy xe. Còn em? 
-   Chồng em thương em lắm! " 
-   Sao em biết? 
-   Ảnh nói ảnh thích ngủ với em thôi, không thích ngủ với ai hết. 
-   Tại sao? 
-   Ảnh nói ngủ với em ảnh ngủ một giấc tới sáng, còn ngủ với mấy bà kia thì ảnh cứ thức dậy nhiều lần, mệt 
muốn chết!" 
 
 
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.  
-   !!!!! 
                                       
 



Ông khách tới hàng chim. Bà bán chim quảng cáo chim bà nói được nhiều thứ tiếng. Ông khách liền hỏi một 
con chim rất đẹp:  
-   Comment allez-vous? 
-   Ca va bien, merci. 
Ông khách hỏi tiếp:  
-   How are you?" 
-   I'm fine, thank you. 
-   Como estas?" 
-   Muy bien. 
Ông khách hỏi bằng tiếng Việt:  
-   Mầy khoẻ không? 
Chim bực mình đáp:  
-   Đ.M. hỏi nhiều thế! 
 
 
-   Con thấy mẹ nói chuyện gì với ông phát thư? 
-   Con thấy mẹ chửi ông phát thư đó ba? 
-   Chửi sao con? 
-   Mẹ nhéo má ổng rồi mẹ chửi “Đồ quỷ, nhìn cái mặt thấy ghét! 
 
 
Đầu giờ toán, thầy giáo ra câu đố: “Thầy hỏi các em, ăn cắp nhạc thì gọi là gì?”.  
-   Thưa thầy là đạo nhạc ạ!  
-   Thế ăn cắp ý tưởng là gì?  
-   Là đạo ý tưởng ạ!  
-   Ăn cắp thơ gọi là gì?  
-   Là đạo thơ ạ!  
-   Vậy còn ăn cắp răng?  
Cả lớp ngơ ngác nhìn nhau…  
-   Các em mở sách, hôm nay chúng ta sẽ học…”đạo hàm”.  
 
 
Con trai mới lớn hỏi cha:  
-   Bố ơi, sự giàu có nghĩa là gì?  
-   Xe hơi, rượu ngon, gái đẹp…  
-   Thế còn sự nghèo khó?  
-   Xe buýt, bia lên men và… mẹ mày. 
 
 
Có 1 anh chàng nọ cưới được cô vợ khá xinh nhưng nhiều lúc anh nhìn cô em vợ còn xinh hơn mà thèm 
thuồng. Nhưng vì ở chung 1 nhà nên anh không dám làm gì. Đắn đo suy nghĩ mãi cuối cùng anh cũng tìm ra 
được cách.  
Một hôm nhân lúc vợ vắng nhà, cô em thì đang lúi húi nấu nướng dưới bếp anh liền tìm 1 khúc cây giấu kỹ 
sau lưng rồi vào bếp. Thấy cô em vợ đang khom người xuống anh liền đi tới và sờ vào mông cô em vợ. Cô 
em vợ hốt hoảng la lên:  
-   Anh làm gì kỳ vậy, em méc chị bây giờ.  
Anh ta bình tĩnh lấy khúc cây giấu sau lưng ra và nói:  
-   Anh thử em đó nha. Em từ chối là may đó, chứ em mà đồng ý là anh đánh 1 cây chết liền.  
 
 
Nữa đêm có tên trộm lẻn vào nhà ... , tìm mãi chẳng thấy gì để lấy. Hắn bèn mò xuống bếp bỗng thấy nồi 
khoai luộc tính lấy một củ định ăn cho đỡ đói. Bỗng hắn nghe nói:  
-   Sượng!!!  
Tên trộm bèn bỏ củ khoai xuống và lấy củ khác thì lại nghe..... kêu lên:  
-   Sượng!!!  
Lần này hắn lại bỏ củ khoai đấy xuống và bốc lấy củ khác. Lần này hắn lại nghe kêu..... to hơn:  



-   Sượng lắm anh ơi !!!  
Tên trộm tức chịu hết nổi bèn hét lên:  
-   Nghèo gì nghèo dữ vậy, có nồi khoai luộc mà củ nào cũng sượng hết là sao !!!  
 
 
Du đang ngồi chơi trong vườn, một con heo chạy ngang qua. Mẹ Du hỏi giật giọng:  
-   Heo ai rứa Du?  
Một gã Tây ba lô đi ngang qua nhà cười vui vẻ:  
-   Fine, thanks.  
 
 
Trong một lớp về giáo dục sinh lý, thày giáo hỏi cả lớp :  
-   Em nào có thể nói cho thày nghe về sự quan trọng của kinh nguyệt nơi phụ nữ .  
Trò Tý giơ tay :  
-   Tháng vừa qua, khi chị em vừa nói là chị không thấy kinh nguyệt, mẹ em khóc thét lên, ba em té xỉu xuống 
đất, và anh tài xế bỏ nhà trốn đi luôn.  
 
 
Có cô vợ nhìn vào kiếng rồi buồn bã : 
-    20 năm rồi, bây giờ mặt xệ, ngực chảy , da nhăn, cái gì nhìn cũng ớn thần hồn.  Anh à, có thấy cái nào còn 
nguyên vẹn không nói cho em mừng. 
-    Anh thấy mắt em vẫn sáng quắc như xưa. 
  
 
Cô gái kia ưng 1 ông già ế vợ.  Lấy nhau được 7 năm thì cụ già mất. Vài hôm sau cô được mời đến tòa án để 
lo việc thừa kế di sản.  Chờ hơn 1 tiếng đồng hồ mới được vào.  Nhân viên tòa ôn tồn an ủi: 
-    Xin lổi cô, chờ lâu lắm rồi hả? 
-    Vâng, tôi đã chờ đến 7 năm rồi ạ ! 
  
 
Ngày đầu tiên hò hẹn, chàng tặng cho nàng quyển sách. Nàng nói:   
-    Wow, lần đầu tiên trong đời em được tặng sách. 
Chàng nghe quá thương tâm, ôn tồn hỏi: 
-    Thế mấy người yêu cũ của em chưa bao giờ tặng em gì sao? 
-    Có chư' anh, họ toàn là tặng hột xoàn với xe hơi không hà. 
  
 
 Trước khi đi ngủ, bà cụ dặn chồng: 
-    Ông nhớ xem chừng cửa nẻo, kẻo trộm nó vào thì khổ đấy 
-    Bà khéo lo! Ngay cả tôi còn không biết chổ bà cất tiền, huống chi người dưng. 
 
 
Nhân viên kế hoạch hóa gia đình hỏi một người mẹ đang bồng một cháu bé trên tay: 
-    Bà bảo chồng bà đã chết 6 năm rồi, sao lại có cháu bé này? 
-    Ổng chết, nhưng tôi chưa chết... 
  
 
Một ông 45 tuổi tâm sự với bạn: 
-    Mình định lấy vợ, nhưng cô ấy còn chưa học xong trung học. Không biết mọi người có nói gì về mình 
không? 
-    Có lẽ về cậu thì không. Nhưng họ sẽ nói về cô ấy là: "Còn nhỏ quá chắc bị lừa..." 
 


