Ngàn Truyện Cười Đủ Loại

-

Hai bà hàng xóm nói chuyện với nhau:
- Suốt 10 năm kể từ ngày cưới, tôi và chồng tôi chỉ ra ngoài cùng nhau có mỗi một lần...
Chắc là đi nhà hát hả?
Không, khi nhà chúng tôi bị cháy...

Một gã độc thân nói với bạn:
- Ðàn bà ấy à, còn tệ hơn bọn cướp.
- Sao cậu nghĩ thế?
- Thì như cậu biết đấy, bọn cướp khi bắt được mình chúng chỉ đòi cái bóp hoặc mạng sống còn đàn bà thì
đòi cả hai !

Hai cô bạn gái tâm sự:
- Chuyện bồ với chàng X ra sao rồi?
- Chịu hết nổi, chia tay rồi
- Ủa , tối qua thấy hai nguơi` còn đi dạo công viên mà?
- Thì phải, vào công viên vắng hoe, mà tay ảnh cứ sờ soạng....
- Ủa, anh ta sờ vào người bồ hử?
- Sờ vào người tớ thì nói gì nửa, anh ta cứ sờ khắp người anh ta để kiếm thuốc hút...

Hai anh bạn tri kỷ tâm sự với nhau:
- Cậu thích mục nào trong ti vi nhất?
- Mục bóng đá?
- Cậu bắt đầu mê bóng đá từ bao giờ thế?
- Mê cái con ma gì, tại tới mục đó thì vợ tớ mới chịu tắt đèn đi ngủ
Một cô gái đẹp bốc lửa tới văn phòng bác sỉ nhờ đặc vòng xoắn ngừa thai. Sau khi bảo cô cởi hết đồ ra leo lên
giường nằm, bác sỉ bảo:
- Cô đợi chút, để tôi pha ly thuốc an thần trước khi làm phẩu thuật
- Nhưng tôi hoàn toàn bình tỉnh mà bác sỉ, tôi không cần thuốc đâu
- Cô không cần, nhưng tôi cần!
Một tên trộm đang móc túi một người đàn ông thì bị ông ta bắt quả tang:
- Anh thật không may, đã chậm hơn vợ tôi một bước.

Hai anh hàng xóm tâm sự:
- Vợ của tớ làm trong đoàn xiếc, bà ấy mới học mà đã biết phun được lửa, tài thiệt
- Vậy mà hay ho gì, vợ tớ có học hành gì đâu mà đã hét ra lửa, mửa ra khói từ lâu rồi!
Hai vợ chồng đang ngắm nghía cái TV đắt tiền mới mua:
- Em nói đấy nhé, nếu mai này mình mà li dị cái TV này là của em.
Rồi nhìn dáo dát quanh nhà, tiếp:
- Cái đàn piano cũng của em, cái bộ sofa này của em đem từ nhà mẹ, cái ….
- Thế có cái gì của anh không ?
- Đồ trên lầu của anh
Nửa đêm nghe tiếng sột soạt dưới nhà, vợ khều chồng:
- Anh à!, em nghĩ có trộm vào nhà, anh xuống dưới xem

- Xuống làm gì, dưới đó có gì là của anh đâu!

Xếp thông báo với nữ nhân viên:
- Cô bị thôi việc vì "sự ghen tuông dử dội " ….
- Thưa xếp, em chưa có chồng, và cũng đâu có ghen với ai ?
- Cô không ghen, nhưng bà xã tôi ghen!

Hai anh bạn thân tâm sự với nhau:
- Tớ giấu tiền bao nhiêu chổ, vợ tớ đều phát hiện hết. Cậu có cách nào giúp tớ không?
- Nếu tớ biết thì giờ này đâu có đi lang thang như con ma chết trôi với cậu.

Cô vợ trẻ khóc lóc kể với chồng:
- Cha em đã phá sản rồi
- Anh bao giờ cũng cảm thấy cha em sẽ không dừng bước trước bất cứ điều gì để chia rẻ chúng ta!

-

Anh, em gởi lại anh chiếc nhẩn. Em không lấy anh nửa, em đã yêu một người khác.
Nó là ai?
Anh biết để làm gì?
Để bán lại chiếc nhẩn này cho được giá.

- Mấy bà hàng xóm thật độc mồm, anh đã nói rõ với họ là em hát chỉ để giết thời giờ mà họ hông tin, họ lại đi
nói linh tinh ....
- Họ nói gì thế?
- Họ bảo hát hò như em là giết nhiều thứ chứ đâu phải chỉ giết thời giờ!
Kiến trúc sư hỏi chủ nhà:
- Ông định xây căn nhà theo kiểu nào?
- Tôi muốn nó phải đủ rộng để vợ tôi sau khi lau dọn không còn sức lê la hàng xóm, nhưng lại đủ chật để mẹ
cô ấy không có ý định ở chung!
Một anh chàng được mời tiệc nhưng đến muộn. Vừa bước vào, tất cả khách khứa đều đồng thanh hô:
- Đến muộn, phạt, phạt !!!
Anh ta chưa kịp ăn uống gì, bị phạt cốc 1, rồi cốc 2, rồi 3 .... Trên đường về nhà, anh ta bị cảnh sát chận lại vì
phạm luật đi đường.
Cảnh sát nói:
- Anh bị phạt "
Anh thở dài não nề:
- Thôi cũng được, rót đi!
Một bà nhà giàu than thở với người hàng xóm:
- Nhiều của cũng khổ quá bà ạ ! Lúc nào cũng sợ trộm cướp, đêm ngủ cũng không được yên giấc...
- Ồ, nếu nhiều của mà khổ như vậy thì bà chia bớt cho tôi một ít để cho bớt khổ đi
- Tôi đã khổ quen rồi , đâu dám làm khổ lây sang bà !
Sắp đến ngày thi đấu, vận động viên cử tạ chăm chú tập luyện, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn. Bà hàng xóm trầm
trồ với vợ anh ta:
- Chị thiệt có phước, có người chồng rắn chắc khỏe mạnh thế kia!

-

Phước cái con ma gì, bực mình muốn chết thì có.. Ban ngày tập cho cố mạng, ban đêm ngủ như chết !!!

Hai vợ chồng đi sắm tết, vợ gợi ý:
- Anh ạ, chiếc áo kia đẹp quá, giá như mùng một Tết mà em vẫn được ngắm nó thì tuyệt.
Vợ mừng thầm khi thấy chồng chạy vào nói gì với người bán hàng. Mộtlúc sau, chồng mừng rở chạy ra
khoe:
- Hay quá em ạ, anh hỏi rồi, mùng một Tết tiệm vẫn mở cửa , em có thể ra đây ngắm thoải mái.

Cô giáo hỏi học sinh:
- Hôm nay chúng ta ôn lại môn sử ký. Ai nói 'Cho tôi Tự Do hay cho tôi Sự Chết ' ?
Cả lớp mặt đờ ra êm lặng như tờ, trừ trò tên Việt, một học sinh theo chương trình trao đổi giáo dục giữa
trường học Việtnam và Hoakỳ, giơ tay và trả lời:
- Patrick Henry, 1775!
Cô giáo khen:
- Giỏi lắm ! Thế ai nói, 'Chính phủ của Nhân Dân, do Nhân Dân, vì Nhân Dân, sẽ không bao giờ tiêu tan trên
Trái Đất ' ?
Cả lớp lại đờ ra trong êm lặng, trừ trò Việt:
- Abraham Lincoln, 1863!.
Cô giáo tiếp tục:
- Bây giờ cô hỏi khó hơn một chút. Ai nói “Đừng hỏi quốc gia làm gì cho mình, mà hỏi mình làm gì cho quốc
gia’'?
Cả lớp lại đờ ra trong êm lặng, trừ trò Việt:
- John Kennedy, 1961!
Tới đây, cô giáo răn giậy cả lớp:
- Các em phải tự xấu hổ! Trò Việt này nó từ Việtnam sang đây học mà biết lịch sử HK của chúng ta nhiều
hơn là các em, thiệt tệ quá!
Bị chê trắch, có tiếng phát ra:
- ĐM tụi Việt!.
Cô giáo nổi giận quát:
- Ai nói câu này ? Cho biết ngay !"
Trò Việt giơ tay lên và nói :
- Richard Nixon, 1972 !
Tới đây một trò ngồi hàng dưới nói:
- Tôi buồn nôn mu ốn mửa quá!
Cô giáo giờ giận thêm quát lớn:
- Ai dám nói câu đó?
Một lần nữa trò Việt mau mắn trả lời:
- George Bush nói với Thủ Tương Nhật, 1991!.
Chịu không nổi, một trò trong lớp ganh ghét nói lớn:
- Giỏi thì mút cu cho tao !
Trò Việt nhẩy ra khỏi ghế, giơ tay cao, thưa với cô giáo:
- Bill Clinton nói với Monica Lewinsky, 1997!
Xôn xao ghen tức, có tiếng nói lớn:
- Mày là thằng con nít chó đẻ. Nếu mày nói nữa tao sẽ giết mày!
Trò Việt nghe vậy quá hoảng sợ la lên:
- Michael Jackson nói với mấy em tố ông ấy trong vụ ra tòa, 2004!
Tới cô giáo lăn ra ngất xỉu. Cả lớp bao quanh cô giáo nằm bất tỉnh nhân sự trên nền nhà , có tiếng than lo âu:
- Chết cha chết mẹ chúng mình rồi!
Trò Việt nhanh nhẩu trả lời:
- Người Việt nói với nhau, “Chết cha chết mẹ chúng mình rồi! nếu CP Việtnam tiếp tục theo CS độc tài cai trị
dân Việtnam!”

