Ngàn Truyện Cười Đủ Loại
Chồng hỏi vợ:
- Khi ngồi xe ôm, ôm anh chàng lái xe, bà có thích thú gì không?
- Thích cái con ma gì, chẳng qua chỉ để an toàn cho khỏi té thôi.
- Thấy chưa? Bà cứ nói tôi đi bia ôm này nọ nhưng thực tế chẳng có khác gì với xe ôm, chỉ là uống say quá
thì cần ôm một cái gì cho khỏi ngã thôi.
Mừng ngày sinh nhật của chồng, bà nọ dẫn ổng tới tiệm vũ khỏa thân.
Anh gác cửa lên tiếng:
- Chào anh Tám. Khỏe không?
Bà vợ đưa mắt nhìn ông chồng:
- Sao hắn biết anh?
- Ồ, thằng đó cùng đội banh trong sở.
Tới quầy rượu người quản lý cất tiếng:
- Anh Tám bữa nay uống gì?
Ông chồng ngó bà vợ:
- Trước khi em kịp hỏi, anh có thể giải thích liền, thằng đó cùng toán tranh giải trượt tuyết, cũng trong sở anh.
Tới cô vũ nữ cất tiếng chào:
- Mạnh giỏi anh Tám! Màn đặc biệt nữa nhé!
Hết chịu nổi, bà vợ điên lên, lôi anh chồng ra ngoài, đẩy vô chiếc taxi. Chợt nghe tiếng bác tài lè nhè:
- Ê Tám! Bữa nay mắc chứng gì mà bắt một em vừa già vừa xấu dzậy?
Cúi đầu xuống nhìn vào tờ giấy có ghi năm sanh, tháng đẻ của cô gái, vị thầy bói lừng danh cả nước nghiêm
trang bấm đốt ngón tay, lẩm bẩm:
- Vậy là Bính Tý, mạng thủy, Giang hà Thủy, nước trên sông. Năm nay là Qúy Tỵ thì Tiểu mộc đóng tại cung
Cấn. Tuổi chuột mà gặp năm con rắn, ái chà chà, phiền đấy.
Rồi bất chợt, thầy ngẩng đầu lên. Qua lớp kính mát đen ngòm, thầy nhìn thẳng vào mặt cô gái, hỏi giật:
- Cô có 3 nốt ruồi đen ở đùi bên trái, đúng không?
Cô gái giật mình cái thót, thảng thốt:
- Thưa, đúng vậy! Thầy nói như thần.
Rồi cô hỏi, giọng âu lo:
- Thưa 3 nốt ruồi đó tốt hay xấu ạ?
Thầy bói:
- Không tốt lắm nhưng cũng không hại chi. Đó chỉ là dấu hiệu cho biết cô sẽ có ba người tình. Đào hoa chiếu
mạng mà! Hồng nhan đa truân mà !
Cô gáì trẻ ngượng ngùng cúi đầu. Thầy hỏi tiếp:
- Trên đùi cô có xâm một chữ K, có phải vậy không?
Cô gái lại giật mình, cúi đầu e thẹn:
- Thưa vâng, ở đùi bên phải ạ. Anh ấy tên Khang, nhưng tụi con chia tay rồi.
- Thì tôi đã phán mà : hồng nhan đa truân
Thầy lại lên tiếng, giọng chắc như dao phay chém thớt gỗ mít:
- Bụng cô có một vết sẹo. Nhỏ thôi, dài khoảng 1 phân, đúng không?
Cô gái:
- Vâng, hai năm trước, con phải mổ ruột thừa. !
Rồi cô cầt tiếng hỏi thầy, giọng thán phục:
- Thầy quả là bậc Thánh. Thưa thầy, con xin hỏi trong mấy khoa Tử vi, Tử bình, Chiêm Tinh, Hà Lạc..., vậy
chớ thầy áp dụng môn nào mà lại nhìn được mọi sự rõ ràng như vậy?
Nhìn thẳng vào cô gái, thầy cười khằng khặc, thú nhận:
- Đã áp dụng môn nào đâu! Mới chỉ liếc sơ qua là biết liền
Rồi chỉ tay vào y phục cô gái, thầy tiếp:
- Áo hở rốn, váy hở đùi, cũn cỡn như vậy thì cả đến cái gì gì cũng còn thấy đuợc nữa chứ lị...!
Cần chi phải tử vi với lại tử bình"

Một già 70 tuổi, một trẻ khoảng hai mươi mấy, vừa ngồi gỡ ghẻ, vừa hàn huyên tâm sự.
Anh tù già hỏi: "Mầy làm gì ở tù ?"
Anh tù trẻ: "Tui bỏ vợ....."
Anh tù già ngắt lời: "Tao sống từng tuổi này, hơn 70 tuổi, chưa nghe luật pháp nào lạ kỳ vậy, bỏ vợ mà cũng đi
tù à ?"
Anh tù trẻ: "Tui chưa nói dứt mà ông nhảy vô miệng tui. Nghe kỹ nè: Tui bỏ vợ tui từ lầu ba xuống, ông nội à !
Còn ông sao đi tù vậy ?"
Anh tù già: "Tao bị con nhỏ trong xóm, đáng tuổi cháu nội, thưa tội hiếp dâm nó."
Anh tù trẻ: "Chời ! Năm nay ông 90 tuổi rồi thì còn xí quách đâu nữa mà hiếp dâm !"
Anh tù già: "Thì bị người ta chê tao già hết xí quách, cho nên lúc bị con nhỏ hàng xóm vu khống, tao mừng
quá nhận tội luôn. Cho con đào tao nó biết mặt."
Truyền hình đang có trận đấu bóng bầu dục. Bà hàng xóm chạy qua gõ cửa:
- Tôi xem tivi nhờ được không?
- Thưa được, mời bà vào. Ti vi nhà bà bị hỏng à?
- Chẳng hiểu sao tôi chỉnh tới chỉnh lui mãi mà quả bóng nó cứ "bèn bẹt" chứ không tròn
Một ông nói với bạn về bí quyết tổ chức đời sống gia đình của mình:
- Vợ tôi quyết định tất các những việc nhỏ, còn tôi quyết định những việc lớn. Chúng tôi không bao giờ can
thiệp vào việc của nhau, không có gì phải phàn nàn cả.
- Có lý đấy. Người bạn gật gù
- Thế ai phân định việc lớn, việc nhỏ?
- Chuyện vặt ấy thì vợ tôi quyết định.
Đang đi chơi phố, thấy người yêu chào một người dáng vẻ bệ vệ. Cô gái hỏi:
- Ai thế anh?
- "Lính" của anh đấy!
- Ông ta làm gì ở cơ quan anh ?
- À... Ông ta chuyên ngồi ký công văn cho anh... mang ra bưu điện gởi.
Thuyền trưởng hỏi thi một thí sinh của trường hàng hải :
- Nếu cơn báo đến từ phía bên phải con tàu thì anh sẽ làm gì ?
- Tôi sẽ thả neo.
- Từ phía mũi tàu ?
- Tôi thả neo thứ hai.
- Từ phía đuôi tàu ?
- Tôi thả cái neo nữa.
- Anh lấy ở đâu ra nhiêù neo thế ?
- Thế thưa Thầy lấy ở đâu ra nhiêù bão như vậy ?
- Theo tôi, môn quyền anh có nhiều lơị ích. Tôi hô hào phát triển môn quyền anh.
- Ông muốn nói đến sức mạnh hay là lòng dũng cảm?
- Tôi chỉ muốn nói đến lợi ích, tôi làm nghề trồng răng!
Chồng có bồ, đòi ly dị vợ:
- Đơn ly dị đây, mời cô ký vào!
- Trời ơi, làm sao anh có thể nhẫn tâm đến thế?
- Với cô, như thế là đáng đời rồi.
- Tôi dại dột đã đành còn cô gái kia tội tình gì mà anh lấy người ta?

Sau ca phẫu thuật, cha của bệnh nhân nói với bác sĩ:
- Thưa bác sĩ, hình như bác sĩ đã quên cái kéo trong bụng con tôi!
- Ô! Xin ông đừng bận tâm. Độ này giá kéo rất hạ!

Hai cô gái nói chuyện với nhau:
- Chị đan chiếc áo này đẹp quá! Học ở đâu vậy?
- Chỗ này vừa tập cho mình đan, thêu, móc .... Hàng tháng còn trả lương tử tế nữa chứ.
- Tuyệt thật! Ơ đâu chỉ giúp em đi.
- Chị làm đơn chuyển sang cơ quan mình, phòng hành chính nhé!
Hai người làm kinh tế nói với nhau:
- Nè anh, Khổng Tử nói: "Làm thầy thuốc mà lầm thì chết một người, làm thầy địa lý mà lầm thì chết một họ,
làm văn hóa mà lầm thì hại nhiều đời". Thế thì làm kinh tế mà lầm sao chẳng thấy Ổng nói tới nhỉ?
- Không sao cả.
- Tại sao vậy?
- Anh không thấy nhiều sếp làm kinh tế thua lỗ, nợ nần, bị lừa hoặc tự nguyện bị lừa bạc tỉ mà vẫn ... hòa cả
làng, có chết ai đâu nào?

Trong một nhà hàng, một thực khách gọi ông chủ tới hỏi:
- Ông chủ ơi, món thịt bầm này có ít thịt thỏ thì phải?
- Thú thật là dạo này thịt thỏ đắt đỏ quá nên nhà hàng cũng có pha thêm ít thịt trâu.
- It là bao nhiêu?
- Nửa nọ nửa kia thôi mà.
Khác hàng:
- Ăn dai nhách, chắc là theo tỉ lệ một con thỏ trộn thêm một con trâu phải không?
Một anh uống rượu khá nhiều nên quyết định ăn một chút gì lót dạ.
Mới ăn một miếng thì con chó ở bên cạnh suả lớn và gầm gừ với anh, anh bèn lừ nhừ hỏi chủ quán:
- Tại.. tại ... sao con chó của ông nó.. nó... cứ nhìn... nhìn... tôi chằm chặp vậy?
Chủ quán trả lời:
- Nó hiền lắm. Nó chỉ làm như vậy khi có ai ăn đồ ăn trên cái đĩa của nó mà thôi.
Thày bói xem chỉ tay một người đàn ông.
- Nửa đầu cuộc đời, ông khổ sở vì thiếu tiền, sau đó... sẽ đỡ hơn nhiều.
- Vì tôi sẽ kiếm ra tiền ư?
- Không, vì ông sẽ quen đi.
- Tôi vừa đánh vỡ cái gương, điềm này báo trước rằng nguyên năm tôi sẽ bất hạnh.
- Nhảm nhí! Bà hàng xóm của em cũng vừa đánh vỡ một cái gương lớn, vậy mà bà ta chẳng phải khổ sở
một ngày nào.
- Đời còn dài, làm sao chị biết được là bà ấy sẽ không khổ chớ?
- Biết chứ! Bà ấy vừa bị xe hơi cán chết chiều hôm qua.
- Này cậu, tại sao áo ngủ của phụ nữ lại in hoa, còn pyjama của đàn ông lại in sọc nhỉ?
- Ồ, có gì đâu! Vì ban đêm với phụ nữ là mùa xuân, còn đối với đàn ông là lao động khổ sai!

