Ngàn Truyện Cười Đủ Loại
Một ông chồng nhanh chân phát biểu:
- Các ông có biết không, mỗi cuối tuần tôi chở vợ đi chợ, tôi đẩy xe theo sau bà. Mua đầy xe, tôi hỏi bả “Về
chưa?” Bả nói ông chở cho tôi lại chợ khác mua một chai nuớc mắm. Tôi hỏi “Sao bà không mua ở đây
luôn.” Bả nói: “Ở đây nuớc mắm tới $2.99, còn chợ kia chỉ có $2.88”. Từ chợ nầy đến chợ kia lái xe 45 phút,
bả quên tính tiền xăng.
Ông khác chen vô:
- Còn tôi, khi lái xe, tôi quẹo tay phải, bả nói sao ông không quẹo tay trái. Tôi chạy nhanh, bả kêu tôi chạy
chậm lại. Tôi chạy chậm, bả nói ông chạy như rùa bò. Tôi nói: “để tôi order hãng xe Toyota chế cho bà xe có 2
tay lái, để bà khỏi lái xe bằng miệng.”
Một ông kia lái xe chở bà vợ ngoài xa lộ, chạy nhanh, bị cảnh sát quay đèn chận lại. Cảnh sát hỏi:
- Ông có biết lỗi gì không?
Ông chồng chưa kịp trả lời, bà vợ tươm tướp:
- Tôi đã nói ông rồi, ông chạy bạt mạng 7, 8 chục miles có ngày bị phạt mà ông không chịu nghe!
Ông chồng giận dữ la bà vợ:
- Để tôi lo, bà im cái mồm bà lại đi.
Không ngờ ông Cảnh Sát này là người Việt, nghe đuợc tiếng Việt, hỏi bà vợ:
- Bộ ông chồng bà ở nhà cũng nạt nộ bà như vậy phải không?
Bà vợ liền trả lời:
- Đâu có! Bữa nào ổng uống ruợu say, ổng mới la như vậy.
Ông chồng nhận 1 ticket vuợt tốc độ và 1 ticket uống ruợu lái xe..

Bà ngoại con cháu của tôi nói với tui:
- Sao tôi thấy ông ở Mỹ mấy chục năm rồi mà không hội nhập đuợc gì hết”
Tôi tức quá:
- Bà không thấy tôi hội nhập sao? Ai cao máu, tôi cũng cao máu, ai cao mỡ, tôi cũng cao mỡ, ai tiểu đường,
tôi cũng tiểu đường, tôi còn hơn nguời ta cái thấp khớp nữa. Bà còn muốn tôi hội nhập gì nữa?
- Bà ngoại còn nói: “Ý tôi muốn nói là ông không biết galant như nguời Mỹ, mở cửa xe cho vợ, mua bó hoa
tặng vợ ngày Birthday, ngày Valentine.” …
- Trời ơi! Tôi cũng muốn mở cửa xe cho bà lắm chứ, nhưng sợ người ta nhìn vào, người ta nói: “Thân bà
một đống, cọp ăn 3 ngày không hết, bộ bà đó bị bịnh bại liệt gì mà không mở cửa xe được". Còn birthday của
bà, tôi mua cho bà 1 bó rau muống, 1 bó hành, 1 bó ngò, bà còn muốn gì nữa.
Có một ông chồng đi sau xe chở quan tài của vợ đưa ra nghĩa trang. Ông bạn đi gần bên thấy ông này sao cái
miệng nhép nhép như đọc kinh. Ông bạn tò mò đến gần hơn, thì nghe ông này không phải đọc kinh, mà ông
ấy đang hát. Ông bạn hỏi:
- Đám tang vợ vui vẻ gì mà ông hát?
Ông chồng trả lời:
- Từ ngày cuới bả đến giờ, chỉ có hôm nay tôi đi chung với bả mà không cãi nhau!
Một ông kia kể năm rồi ông phải mổ van tim. Bà vợ ngồi kế bên than:
- Ông ơi, ông chết tôi chết theo
Ông hoảng hồn:
- Thôi bà ơi, để tôi đi một mình cho thanh thản, khỏi phải đi chung, khỏi phải cãi với bà.
Sáu Điều Răn dưới đây của Hội Những Người Sợ Vợ là:
1. Kính vợ đắc thọ. Sợ vợ sống lâu. Nể vợ bớt ưu sầu. Để vợ lên đầu là truờng sinh bất tử.

2. Đánh vợ nhừ tử, là đại nghịch bất đạo. Vợ hỏi mà nói xạo là trời đất bất dung
3. Chê vợ lung tung là ngậm máu phun người. Gặp vợ mà không cười, là có mắt mà không tròng
4. Để vợ phiền lòng, là tru di tam tộc. Vợ sai mà hằn học là trời đánh thánh đâm.
5. Vợ gọi mà ngậm câm, là lòng lang dạ sói. Để vợ nhịn đói là tội nhân thiên cổ.
6. Để vợ chịu khổ là bất tài vô dụng. Trốn vợ đi ăn vụng là ngũ mã phân thây…
Hôm nay nhìn thấy bộ dạng luống cuống vụng về của vợ lúc giết cá, tôi muốn rửa nỗi nhục ngày hôm qua, đắc
ý hỏi vợ:
- Em và lợn có quan hệ gì vậy? .
Ai ngờ được vợ quay đầu lại và trả lờ :
- Quan hệ vợ chồng.

Tôi và vợ cãi nhau một trận kịch liệt. Trong phòng ngủ, vợ cầm một cái kéo cắt một lỗ to trên cái màn và nói:
- Cho muỗi bay vào cắn chết anh!.
Một giờ trôi qua, vợ lại lấy băng dán dính cái lỗ đó lại. Nhìn thấy bộ dạng loay hoay của vợ trong lòng tôi nghĩ,
chắc là cô ấy hối hận rồi, thực ra vợ mình khẩu xà tâm phật, vẫn là cô ấy thương tôi nhất.
Nghĩ bụng vậy, tôi vừa quay qua, nghe thấy cô ấy lẩm bẩm 1 mình: “Muỗi bay vào cũng nhiều rồi, phải dán lại,
không được để chúng bay ra!” Tôi xây xẩm mặt mày.
Buổi tối vợ nói chúng tôi phải chia sẻ việc nhà, rồi hỏi tôi, “Rửa bát và chùi nhà anh chọn cái nào?”. Tôi chọn
rửa bát. Rửa bát xong vợ lại hỏi, “Tắm cho con và chùi nhà anh chọn cái nào?” Tôi chọn tắm cho con.
Tắm cho con xong vợ lại hỏi, “Giặt đồ và dỗ con đi ngủ anh chọn cái nào?” Tôi phân vân một lúc rồi chọn giặt
đồ. Giặt đồ xong trở vào phòng nhìn thấy vợ và con đang ngủ ngon lành, tôi bỗng cảm thấy hình như mình hơi
ngu quá!
Một ngày, lúc tôi đang cúi đầu đọc báo, vợ bỗng nhiên nói:
- Em nghĩ anh nên đi đo mắt . Ngày nào cũng máy tính, tivi đủ kiểu Em thấy anh hình như cận thị rồi đấy!
Xem ra vợ ngày càng chu đáo với tôi, nghĩ đến đây, trong lòng tôi cảm thấy rất ấm áp. Tôi nói:
- Ngày mai rảnh anh sẽ đến cửa hàng kính đo thị lực xem sao.
Vợ lập tức nói:
- Không cần đâu. Em có thể giúp anh đo thị lực ngay bây giờ.
Cô ấy chỉ vào góc cửa và hỏi:
- Anh nhìn thấy cái gì?
Tôi bán tín bán nghi:
- Một cái túi nylon.
- Màu gì?
- Màu đỏ.
- Dùng để làm gì?
- Để đựng rác.
- Túi đầy hay túi không.
- Túi đầy rác.
- Thị lực anh rất tốt mà, nhưng tại sao mỗi lần anh đi ra ngoài, nhìn thấy túi này đựng đầy rác như vậy, lại cứ
giả vờ không nhìn thấy?

Sinh nhật vợ, vợ muốn mua một cái áo khoác lông thú, bèn gạ gẫm tôi:
- Anh yêu, sắp đến sinh nhật em rồi, em thích một cái áo khoác lông thú. Anh đi xem cùng em nhé!
Tôi nghĩ bụng bình thường cãi chồng như chém chả mà sao hôm nay ngọt ngào như rót mật vào tai, kiểu gì
cũng phải đề phòng. Sự thật quả đúng như tôi dự đoán. Tôi vỗ đùi:
- Được, hai vợ chồng mình cùng đi, nhưng mà nhanh chân lên, vườn thú sắp đóng cửa rồi“.
Nghe xong, vợ lườm tôi rách mặt !!!

Một hôm, tôi than thở:
- Sau khi kết hôn, anh mới hiểu được hôn nhân là xiềng xích nặng trĩu.
Vợ gật đầu tỏ vẻ đồng cảm:
- Lẽ dĩ nhiên, vậy nên mới phải có 2 người cùng nhau gánh vác.
Tôi cười nham hiểm nói:
- Em nghĩ xem thế này có được không? Nếu như có 3 người cùng nhau gánh vác trách nhiệm, em cũng bớt
khổ anh cũng thoải mái hơn.
Tôi vừa nói xong, vợ bay vào giật tóc tôi. Đau điếng !!!
Mấy hôm trước tôi nghe thấy vợ khen tôi có tài trước mặt mấy người hàng xóm, bình thường chỉ có 2 vợ
chồng thì toàn bị vợ chê, nhưng trước mặt người ngoài kiểu gì cũng không dám chê chồng, tôi thực sự vô
cùng cảm động. Đợi vợ vào trong nhà, tôi nắm lấy đôi bàn tay cô ấy và nói:
- Cảm ơn em đã khen anh có tài trước mặt hàng xóm . Anh thực sự rất cảm động.
Vợ hắng giọng nói:
- Tiền không, ngoại hình không, địa vị cũng không, nếu em không nói anh có tài, người ta sẽ chửi em ngu
mới đi lấy anh.
Một hôm đang trong giờ làm việc, vợ gọi điện thoại đến, giọng hốt hoảng:
- Chồng ơi, chết rồi . Hôm nay nhà mình bị trộm viếng thăm.
Tôi vội vã hỏi:
- Mất đồ gì không?
Vợ mếu máo:
- Nhà bị lục tung hết cả lên, 5 triệu trong tủ quần áo bị mất rồi . Em đang dọn dẹp xem có bị mất gì nữa hay
không . Công an đến rồi, thằng trộm cùng lúc ăn trộm mấy nhà liền, bị bảo vệ bắt lại rồi, bây giờ đang ở đồn
công an đối chất, em phải liệt kê xem mất những thứ gì.
- Nhanh nhanh đến xem phía sau ảnh cưới trên đầu giường có dính một chiếc phong bì, trong đó có 5 triệu!
2 phút sau…. Vợ nói:
- Em gỡ ảnh cưới xuống xem kỹ rồi, phía sau không có gì cả!.
Tôi hốt hoảng, tên trộm này quả thực rất khôn ngoan, mấy chỗ giấu tiền đấy vợ tôi còn chả biết mà sao nó lại
biết được chứ. Mà trong đó có phải ít tiền đâu , tôi đến phát điên lên mất. Tôi vội bảo vợ vào nhà vệ sinh xem:
- Phía sau két nước bồn cầu, có một cái khe hở , trong khe nhét một túi bóng màu đen, em xem xem túi
bóng có còn trong đó nữa không?
5 phút sau, vợ gọi điện đến thông báo:
- Không có gì hết anh ơi, hay anh nhớ nhầm chỗ?
Tôi lo lắng nói:
- Nhầm thế nào được, lúc sáng đi vệ sinh anh kiểm tra vẫn còn mà, tổng cộng 10 triệu, tất cả tiền đều cùng
một sê ri. Đó là tiền năm ngoái công ty thưởng tết anh rút ra một nửa.
Vợ hỏi dồn:
- Chỉ có thế này thôi à, có quên chỗ nào nữa không?
Tôi buồn bã:
- Hết rồi, chỉ có 15 triệu đấy thôi!
Tôi nhắc vợ:
- Em phải nói rõ ràng với cảnh sát số tiền đấy nhé!
Vợ bình thản:
- Được rồi, cảm ơn anh đã thể hiện một cách xuất sắc trong vụ diễn tập chống trộm của gia đình mình lần
này “.
Tôi choáng váng mặt mày, ngước mắt nhìn trời, nước mắt tuôn trào thành sông, phụ nữ rốt cuộc là do yêu tinh
phương nào biến thanh!
Ở một thành phố cứ mỗi năm vào dịp Halloween lại mở một hội thi vẽ Trái bí rợ (pumkin), không biết sao mà
mấy năm liền giải thưởng cứ về tay có một người, một người đàn ông trung niên với nhân dáng rất bình
thường không có vẻ gì là một họa sĩ cả. Mà lạ một điều các bức tranh dù mỗi năm khác nhau nhưng ông ấy vẻ

đẹp, giống nhau không khác một nét. Trong cuộc thi có bà hàng xóm đã thất bại mấy năm liền và lần thi này
bà rắp tâm....rình ông hàng xóm.
Trước ngày nộp tranh bà rình và thấy ông hàng xóm nhà bà pha sơn, lấy giấy để sẵn và.....cởi quần ngồi thọt
vào khay sơn và đưa mông qua tờ giấy....Ồ, quả thật trên nền giấy in lên một trái bí rợ hoàn hảo.
Bà về nhà và làm y như vậy và kết quả là trái bí của bà còn đẹp hơn vì nó tròn trịa và đầy đặn hơn.
Hôm sau cả 2 cùng đến hội thi và nộp bài vẽ. Kết quả giải nhất vẫn thuộc về người đàn ông đó.
Bà tức tối đề nghị BTC trưng ra 2 bức tranh được cho là vẽ giống quả bí rợ nhất của bà và người đàn ông đó.
Bà nói:
- Các ông xem kỹ lại đi rõ ràng trái bí của tôi vẽ thật hoàn hảo, tròn trịa và đầy đặn hơn hẳn bức kia mà.
BTC trả lời :
- Rất đúng, thưa bà, nhưng chúng tôi lấy làm rất tiếc, trái bí của bà còn thiếu cái cuống!
Tại phiên tòa xử một ông chồng vũ phu. Quan tòa hỏi:
- Tại sao anh đánh vợ? Anh có biết đánh vợ là hành động vũ phu không?
Người chồng đáp:
- Dạ! Tôi biết nhưng vì cô ấy khuyến mãi món quà quá lớn!
- Quà gì? Quan tòa ngạc nhiên.
Ông chồng từ tốn nói:
- Cô ấy bảo ‘Có giỏi thì đánh đi, tôi bỏ nhà đi cho mà xem!’
Sau tiệc cưới, cô dâu chú rể vào động phòng hoa chúc rồi lăn ra ngủ. Nửa đêm, chú rể chợt bừng tỉnh vì tiếng
cô dâu cười khùng khục. Chú rể hơi khó chịu nhưng vẫn gắng dịu giọng hỏi:
- Có chuyện gì mà em cười vui thế?
- Em nhớ lời mẹ em nói hồi xưa…
- Bà nói gì vậy, em?
- Mẹ em thường bảo: “Xấu gái lại vô duyên như mày thì có chó nó lấy!”.

Một bà mẹ bực tức la mắng các con.
- Chúng mày thật giống hệt cha chúng mày.
Cô con gái lớn thấy mẹ mắng các em, sau một hồi nhìn ngắm mới khẽ khàng hỏi lại:
- Mẹ ơi! Mẹ mắng chúng con giống hệt cha mà sao con thấy chị em chúng con không có chút nào giống nhau
cả?
Bà mẹ đang lúc bực mình trả lời ngay:
- Bộ chúng mày nghĩ cha chúng mày giống nhau hay sao!

- Anh ạ! Nhiều lúc em cảm thấy tình yêu của chúng mình cứ như chuyện tình Romeo và Juliet đấy...
Chàng trai kêu lên sung sướng:
- Thật vậy sao?
- Em thấy lãng mạn lắm phải không?
- Không phải giống ở chỗ lãng mạn mà là ở chỗ, bố em cũng dọa... giết anh

-

Chuyện cậu và anh chàng mới quen sao rồi?
Cho vào dĩ vãng rồi.
Sao vậy? Tôi thấy hôm chủ nhật hai người tình tứ lắm mà?
Tối đó, công viên mưa, ngồi trú mưa mà bàn tay phải anh ta ...
Sàm sỡ cậu hả? :
(Hứ!). Tay phải anh ta cứ lo che mặt đồng hồ ở tay trái, sợ nước mưa vào!

