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Anh chàng nọ là một ngư dân hay khoe tài.  
Trên tường nhà, anh ta treo đầy những bức ảnh có chú thích như: 
-   Cá kình, Thành bắt ở Mũi Né. 
-   Cá mập, Thành giết ở Hòn Re. 
-   Bạch tuộc, Thành săn ở … 
Sau ngày cưới, cô vợ anh ta treo thêm lên tường một tấm hình chồng với chú thích:  
-   Thành, cưới ở Phan Thiết. 
 
 
-   Nàng: Anh có hút thuốc bao giờ không? 
-   Chàng: Không bao giờ. 
-   Nàng: Vậy anh có uống rượu chứ? 
-   Chàng: Đời anh chưa từng uống một giọt rượu nào. 
-   Nàng: Thế còn cờ bạc? Chắc anh cũng có chơi chứ? 
-   Chàng: Không khi nào, em biết đấy. 
-   Nàng: Vậy ngoài em ra, anh còn để ý đến cô nào không? 
-   Chàng: Em phải tin anh chứ. Anh chỉ có duy nhất em mà thôi! 
-   Nàng: Nhưng anh cũng phải có một thói xấu gì đó chứ? 
-   Chàng: À, đúng là thỉnh thoảng anh có hay ... nói dối. 
  
 
Một anh tiều phu bị rơi rìu xuống sông, anh đang ngồi buồn rầu nhìn dòng nước xoáy thì Bụt hiện lên an ủi:  
-   Đừng buồn! Ta sẽ mò chiếc rìu cho con.  
Dứt lời, Bụt biến mất và loáng cái ông đã ngoi lên, tay cầm chiếc rìu bằng vàng. 
-   Đây có phải rìu của con không? 
-   Thưa Bụt, không phải rìu của con. 
-   Bụt lại lặn xuống nước mò lên một cái rìu bạc, chàng tiều phu vẫn không nhận. Lần thứ ba, Bụt mò lên cả 
ba chiếc rìu vàng, bạc và sắt, anh chỉ nhận chiếc rìu sắt là của mình. Thấy anh nghèo túng mà thật thà chất 
phác, Bụt liền cho anh cả ba chiếc rìu… 
Vài năm sau, tiều phu nọ đi dạo cùng vợ trên bờ sông xưa, không may cô vợ trượt chân ngã xuống nước. Anh 
chàng thở phào nhìn xoáy nước, định bỏ về thì Bụt lại hiện ra bảo: 
-   Ta sẽ mò vợ lên cho con, đừng buồn! 
Anh tiều phu chưa kịp mở miệng thì Bụt đã hiện lên trên mặt nước cùng Cindy Crawford và hỏi:  
-    Đây có phải vợ con không? 
-   Tiều phu loạng choạng suýt ngã, tim đập thình thịch, vội vàng lí nhí: Dạ phải… 
-   Nói dối! Ta sẽ trừng phạt ngươi! 
Trước cơn thịnh nộ hiếm thấy của Bụt, chàng đốn củi tội nghiệp quỳ xuống nghẹn ngào:  
-   Mong Bụt hiểu cho, nếu con nói “không” thì Người lại mang lên Claudia Schifer và tiếp tục “không” thì người 
sẽ vớt đến vợ con, khi ấy con mà bảo “đúng” thì Bụt lại cho con cả ba nàng. Thế thì con chết mất! Không thể 
nào kham nổi ! Hu hu! 
 
 
Ba phạm nhân A, B, C mới vào tù, đứng trước một cai ngục mắt lé (mắt lác). 
Cai ngục trợn mắt nhìn phạm nhân A, hằm hằm hỏi: 
-   Mày phạm tội gì? 
Phạm nhân B vội nói: 
-   Dạ, tôi phạm tội trốn thuế. 
Cai ngục nhìn sang phạm nhân B hét lên tức giận: 
-   Tao đâu có hỏi mày mà mày trả lời! 
Phạm nhân C sợ quá rú lên: 
-   Dạ nãy giờ em đứng yên, em đâu có trả lời! 
 
 



Trên một chuyến tàu, hai phụ nữ nằm ở 2 giường tầng 1 nói chuyện với nhau. Một phụ nữ hỏi: 
-   Chị bao nhiêu tuổi rồi? 
-   Tôi chỉ mới hơn 20 một chút. Thế còn cô? 
-   Em mới hơn 18 tuổi một tẹo. 
-   Ông khách giường trên nghe thấy thế liền lộn cả người xuống nhìn hai “cô gái”. 
Sau khi chiêm ngưỡng hai "thiếu nữ" 18, 20, ông liền ngã quay xuống đất. 
Hai bà giật mình kêu lên: 
-   Anh từ đâu ra thế này? 
-   Tôi không biết nữa, tôi vừa ...mới sinh ra. 
 
 
Một phụ nữ suốt đời làm nghề dọn dẹp nhà vệ sinh. Về già, bà muốn lo chu đáo cho phần mộ sau này của 
mình nên đặt làm một tấm bia. 
Ông thợ hỏi: 
-   Thế bà muốn tôi khắc gì trên đó? 
Không cần suy nghĩ, bà trả lời: 
-   Ở trong đang có người. 
 
lướt khướt trở về nhà, vợ càu nhàu: 
-   Hứa mãi rồi, vẫn uống nhiều, lại say bét nhè! 
-   Nhiều nhặn gì đâu, có một chai cho ba người. 
-   Thế sao lại say đến thế này? 
-   À, tại hai thằng kia hẹn nhưng chả thấy đến. 
 
 
Ngày xưa có một anh tính khí lẩn thẩn : hễ vợ đi đâu, cũng đi theo đấy; vợ ngồi đâu cũng ngồi ngay bên cạnh, 
để giữ gìn cái của vợ, kẻo sợ nó đánh rơi mất. Người vợ bảo làm sao cũng chẳng nghe, cứ quấn quít, không 
chịu rời nó ra một bước nào. Vợ tức mình quá, một hôm, mới nhặt một cái mảnh sành, giắt sẵn vào lưng, rồi 
ra đi chợ. Anh chồng lẽo đẽo theo sau.  
Ði đến một cái ao, nó quay lại bảo cu cậu về đi, không về thì nó vất cái ấy xuống ao cho rồi. Cu cậu không về. 
Nó mới cầm miếng mảnh sành, ném đánh "bõm" một cái xuống ao, mà nói giỗi rằng :  
-   Bảo mãi cũng chẳng nghe thì để làm gì mà không vất đi cho rảnh ! Nói rồi, ngoay ngoảy đi.  
Anh nọ tưởng vợ ném cái ấy xuống đấy thật, vội vàng chạy về nhà lấy cái gầu lại tát nước. Tát cạn ao rồi, xắn 
quần, lội xuống tìm. Tôm cá nhảy chung quanh bên mình vô số, cũng chẳng bắt, cứ hì hục mò tìm cái kia; mãi 
cũng không thấy. Có một chị đi đến đấy, thấy thế hỏi rằng :  
-   Bác tìm gì vậy ? Sao cá nhiều thế kia, mà không bắt ?  
-   Tôi tìm cái này. Chẳng thiết gì cá !  
-   Thế thì bác cho tôi xuống bắt ít cá vậy, chẳng có hoài của.  
-   Ừ, cá đấy, tha hồ xuống mà bắt. Nhưng mà hễ có tìm thấy cái gì, thì phải trả tôi.  
Chị nọ cũng chẳng biết là cái gì; chỉ cốt thèm bắt mấy con cá, cho nên cứ ừ liều. Rồi vén váy, lội xuống ao, bắt 
cá. Ai ngờ chị ta cúi chổng mông, để hở cái gì ra ! Anh kia trông thấy, vội vàng chạy lại, nắm lấy cái ấy, mà 
kêu lên rằng :  
-   A ! a ! a ! đây rồi ! Của tôi đây rồi ! Gớm ! Mầy để tao tìm mãi từ sớm đến giờ !  
Nói rồi, lại trách chị kia rằng :  
-   Sao chị tệ thế ? Chị bắt được, mà chị lại không trả tôi ?  
Chị nọ kêu giãy nãy :  
-   Buông ra ! Ô hay chửa kìa !  
Anh ta không buông, cữ giữ chặt lấy.  
Chị cãi của chị, anh cãi của anh; đương lôi thôi thì người vợ vừa về đến đấy, thấy thế, vội vàng tốc váy lên, 
bảo chồng rằng :  
-   Của nhà ta đây kia mà ! Ơ nhầm ! Buông bác ấy ra chứ !  
Anh nọ trông lên, thấy rõ của mình đâu vẫn ở đấy, mới buông chị kia ra, mà nhăn nhở nói rằng :  
-   Ô hay ! của bác ấy cũng như của ta nhỉ. 
  
 



Hai anh đi đường với nhau, tối đến, cùng vào ngủ trọ ở hàng cơm. Hàng cơm có bán bánh rán. Anh nọ muốn 
ăn, nhưng mà lại không muốn mất tiền; cho nên mới đợi để anh kia ngủ say, rồi đi mò bánh rán ăn; ăn chán, 
lấy mật bôi vào râu anh kia. Nhà hàng sáng sớm trở dậy, thấy thiếu bánh, hỏi ai ăn; chẳng ai nhận cả. Mới đi 
khám mồm thì thấy râu anh kia dính be bét những mật. Nhà hàng bắt đền anh ta phải trả tiền bánh. Anh ta tức 
quá; biết chắc hẳn là anh nọ xỏ mình. Nhưng mà cũng cứ cắn răng chịu bỏ tiền ra trả.  
Ðến trưa, anh nọ muốn ăn mít, muốn ăn nhiều, mà lại muốn trả tiền ít mới bảo nhà hàng dọn mít ra, hai người 
cùng ăn. Anh nọ ăn rõ nhanh, hễ hai hột thì nuốt một và nhả ra một. Ăn xong rồi, bảo nhà hàng cứ đếm hột mà 
tính tiền : ai nhiều hột thì trả tiền nhiều, ai ít thì trả ít. Thành thế ra nó ăn nhiều, nhưng mà lại mất ít tiền; còn 
anh kia ăn ít, mà lại phải mất nhiều tiền. Anh ta cũng cứ im lặng, xỉn tiền ra trả phân minh, chẳng nói năng gì 
cả. Rồi một chốc, tự nhiên ngồi khóc. Anh nọ lấy làm lạ, mới hỏi làm sao. Anh kia nói rằng :  
-   Tôi ăn mít, lại nhớ đến người anh em bạn tôi, ngày xưa, cũng vì ăn mít mà chết oan. -   Ô hay ! ăn mít, làm 
sao mà lại chết được ?  
-   Tại anh ta nuốt phải một hột, rồi sau nó mọc cây ở trong bụng, nổ bụng ra mà chết.  
Anh nọ chột dạ, vội vàng hỏi :  
-   Thật à ? Nuốt hột mít vào trong bụng nó mọc cây lên à ?  
-   Chẳng thật thì sao anh ta lại chết ? Hoài của ! Giá mà anh ấy bảo tôi trước thì không việc gì đến nỗi chết : 
tôi có cách chữa, lấy được hột mít ấy ra như không.  
Anh nọ sợ quá, phun ngay ra rằng :  
-   Thôi ! thế thì tôi chết ! chẳng nói giấu gì anh, ban nãy tôi ăn mít, trót có nuốt mấy hột. Bây giờ tôi xin anh 
cứu tôi...  
Rồi năn nỉ van lạy anh kia, xin anh ta cứu cho. Anh kia mới bảo phải đưa, mỗi một hột mít lấy được, là một 
tiền thì mới chữa cho. Anh nọ cũng xin vâng. Anh kia mới lấy mùn thớt cho ăn, bao nhiêu hột mít cùng là một 
thứ ăn vào, mửa ra hết sạch. 
  
  
 
Một hôm, một ông Chánh tổng râu quai nón, cưỡi ngựa đi làm thuế. Ðến một chỗ, đường nhỏ và lội, không thế 
nào đi được; phải giắt lên quán, để gửi nhà hàng. Nhưng mà ở trong quán chẳng có thấy ai; chỉ thấy một ông 
thầy bói ngồi đấy mà thôi. Ông Chánh mới buộc ngựa bên cạnh mà bảo rằng :  
-   Tôi gửi ông thầy con ngựa đây, nhé ! Tôi vào trong làng gần đây, chốc nữa ra tôi sẽ lấy.  
-   Chứ ông là ai mà lại gửi ngựa cho tôi ?  
-   Tôi là Chánh tổng.  
-   À ! Ông Chánh đấy ư ! Nhưng mà tôi giữ làm sao được ? Ngộ chốc nữa có đứa nào đến bảo là ông Chánh, 
đòi ngựa, thì tôi biết làm thế nào ?  
-   Ông thầy đừng ngại, tôi râu quai nón. Bây giờ tôi để ông sờ xem. Hễ chốc nữa tôi lại lấy ngựa, ông sờ lại, y 
như thế thì trả ngựa tôi; mà không, thì thôi, ông không cho lấy.  
Ông thầy thuận. Ông Chánh đem râu lại cho mà sờ. Sờ, thấy râu tốt, khen mãi vuốt mãi lâu rồi mới buông cho 
ông Chánh đi.  
Bấy giờ có một mụ mò cua sau lưng quán, nghe thấy thế, lập tâm để lấy con ngựa ấy. Nó đợi cho ông Chánh 
đi được một lúc lâu, rồi nó lại, bịt mũi, bắt chước tiếng ông Chánh, mà nói với ông thầy bói rằng :  
-   Nào, xin ông con ngựa, nào !  
-   Ông Chánh đấy, phải không ?  
-   Phải, tôi đây. Tôi đi làm thuế về đây.  
-   Vậy thì ông cho tôi xem râu, nào !  
Mụ nọ lại gần, tốc ngược váy lên, cho ông thầy sờ râu. Ông thầy vuốt mãi, khen mãi :  
-   Phải ông Chánh đây. Quý hóa quá ! Râu đâu mà lại có râu quý thế này ?  
Rồi lại vuốt râu mình mà nói rằng :  
-   Râu tôi cũng khá, nhưng mà so với râu ông thì còn kém xa... Ứ, ừ ! Ông này đã ăn mắm tôm ! Ðã đánh 
chén ở trong làng rồi mới ra đây ! Thế mà chẳng lấy phần cho tôi, công gìn giữ ngựa từ nãy đến giờ; Tệ lắm, 
ông Chánh nhé !...  
  
 
 
 
  
 


