Ngàn Truyện Cười Đủ Loại
-

Mày quen anh ấy lâu chưa ?
Cũng được hơn nửa năm rồi !
Tính tình anh ta ra sao ?
Hôm nay, chưa thể nói được!
Sao vậy ?
Để chờ xem, đến Tết này, ảnh tặng tao món quà gì, rồi mới có thể nhận xét được !

Cô vợ đi chơi Tết về, hớn hở khoe với chồng :
- Anh ạ ! Hôm nay, rất nhiều người khen em là xinh và trẻ hẳn ra !
Anh chồng gật gù đáp :
- Ừ ! Ngày Tết nào mà chả có nhiều người say !
Bác sĩ phòng cấp cứu thăm bệnh một người mới được vợ đưa tới:
- Hình như lâu nay ông bị một vật gì đó hành hạ, đè nén".
Bệnh nhân nhỏm ngay dậy, nói thầm vào tai vị bác sĩ:
- Ông nói hoàn toàn đúng nhưng ông hãy nói khẽ thôi. Thưa bác sĩ, "vật ấy" đang đứng ở phòng ngoài kia
kìa!
Nhân kỷ niệm 10 năm ngày cưới, chồng âu yếm hỏi vợ:
- Em có thích một chiếc áo bằng lông thú không?
- Không.
- Anh sẽ mua tặng em một chiếc Mercedes nhé?
- Không.
- Hay là anh cho em một ngôi nhà nghỉ mát trên núi?
- Không...
Người chồng chịu thua:
- Vậy em hãy nói thẳng, em thích cái gì, chúng ta sẽ giải quyết nhanh.
- Em muốn ly hôn.
- Trời! Anh đâu có dự kiến sẽ chi nhiều như thế!
Bác sĩ hỏi thăm bệnh nhân:
- Loại thuốc mà tôi kê cho anh công hiệu chứ?
- Ồ, vâng! Cảm ơn bác sĩ đã chạy chữa.
- Thực sự công hiệu phải không?
- Vâng, thuốc rất tốt bác sĩ à!
- Vậy thì tôi phải uống thử xem. Tôi cũng bị đau y hệt như anh.
- Ngài là nhân chứng duy nhất của vụ cướp. Ngài đứng cách xa bọn tội phạm bao nhiêu, khi nghe tiếng súng
đầu tiên?
- Khoảng 2 mét, thưa ngài chánh án!
- Còn phát súng thứ hai?
- Ồ! Khi ấy tôi đã ở xa lắm rồi.
Tại phòng tư vấn hôn nhận & gia đình, một người đàn ông rầu rĩ:
- Tôi mới đi công tác xa. Ngay trước hôm về, tôi đã đánh điện tín báo cho vợ tôi là tôi sẽ về sau một ngày.
Vậy mà hôm sau, khi bước vào phòng, vẫn thấy tên hàng xóm đáng ghét. Anh khuyên tôi nên làm gì?

Anh chuyên viên tư vấn giận dữ:
- Thế mà ông bỏ qua được à? Phải kiện! Ông phải kiện ngay bên Bưu chính vì cái việc làm ăn quá sức cẩu
thả này!

Ba cô thư ký trò chuyện với nhau về việc mình đã chơi khăm sếp như thế nào.
Cô thứ nhất:
- Một hôm tớ dùng băng dính dán hết các ngăn kéo của sếp lại. Thế là khi cần mở ngăn kéo, sếp bực tức
quát um cả lên.
Cô thứ hai:
- Một lần lục trong ngăn kéo của sếp có mấy bọc bao cao su, tớ liền lấy kim chọc thủng tất cả, xong để lại
nguyên trong ngăn kéo cho sếp.
Cô thứ ba nghe đến đây mặt tái mét, không nói được gì và ngất xỉu.
Xưa có anh học trò là con quan từ Quảng ra Huế dự thi có mang theo một chú bé để hầu hạ. Lúc đi trên đèo
Hải Vân, mải ngắm nhìn cảnh đẹp, một cơn gió mạnh làm chiếc khăn của chú bé rớt xuống. Chú giật mình kêu
to:
- Ối trời, rớt rồi.
Anh học trò thấy chú bé nói lên tiếng “rớt” sợ nó vận vào việc thi cử của mình, bèn dặn:
- Chớ nói bậy. Từ rày cấm chú nói đến cái tiếng xui xẻo ấy, nghe không?
Chú bé hỏi:
- Thưa cậu, nếu không nói tiếng đó thì phải nói thế nào?
- Rủi mà bị gió làm bay khăn phải nói là “đậu” nghe không?
Chú bé ngoan ngoãn “dạ”. Bịt chặt chiếc khăn lên đầu rồi nói với chiếc khăn:
- Tao cột chặt thế này, đi tới Huế, mày đừng mong “đậu” nữa, nghe không
Trong giờ giảng về sinh học tại một trường y nọ, giáo sư hỏi một nữ sinh viên:
- Cô hãy cho tôi biết bộ phận nào trên cơ thể con người mà khi bị kích thích nó có thể nở to gấp 6 lần thể tích
ban đầu?
- Ðang là giờ học và em không trả lời những câu hỏi thiếu nghiêm túc như vậy, thưa giáo sư! – Sau một
thoáng bối rối nữ sinh viên trả lời vẻ bực tức.
- Thưa các anh các chị, đó chính là đồng tử của mắt người khi ta tức giận – Giáo sư vẫn bình thản đáp và
quay về phía nữ sinh viên nọ – Còn cô, cô cũng không nên “mong đợi quá nhiều" như vậy!

Một anh tính hay ưa tĩnh, lại phải hai bên láng giềng, một bên thì anh thợ rèn ở, một bên thì anh thợ bạc ở;
ngày đêm đập gõ kỳ cạch, điếc cả tai.
Anh kia tức quá ra ngồi hàng nước nói bắn tin rằng :
- Giá mà hai anh ấy dọn đi ở chỗ khác, thì tôi xin làm ngay tiệc tiễn hành.
Hai anh thợ biết vậy; một hôm, cùng sang chơi, nói rằng :
- Anh em chúng tôi định dọn nhà đi chỗ khác. Nay xin sang chào bác.
Anh nọ mừng quá, vội vàng làm ngay tiệc đãi. Chén xong, chủ nhà hỏi rằng :
- Chứ hai bác định dọn đi ở đâu, bảo tôi biết, để khi nào thong thả tôi lại chơi.
Thợ rèn nói :
- Tôi định dọn sang ở bên nhà anh thợ bạc.
Thợ bạc nói :
- Tôi định dọn sang ở bên nhà anh thợ rèn...
Trong xóm kia có cặp vợ chồng mới cưới. Một năm sau người vợ mang thai, sinh được một bé trai. Hôm đưa
vợ từ nhà hộ sinh về, anh chồng thấy vợ la hét cáu kỉnh mà không hiểu tại sao vợ mình lại nổi giận. Anh bèn
nhỏ nhẻ hỏi và người vợ giải thích:
- Anh nghĩ coi mỗi lần sinh đẻ tôi phải đau đớn quá chừng. Tôi thề từ nay đến già tôi mà… ấy với anh nữa thì

súng đạn sẽ bắn tôi!
Sáu tháng, anh chồng không dám đụng đến vợ vì sợ vợ mình phải chết do súng đạn.
Bỗng một đêm trong lúc ngủ say, anh chồng giật mình vì có người chui vào mùng mình. Anh nạt lớn:
- Ai đó?
Cô vợ trả lời:
- Em!
- Em là ai?
- Em là người không sợ súng đạn.

Tí trở về ký túc xá với hai con mắt bầm tím.
Anh bạn cùng phòng hỏi:
- Cậu làm sao vậy?
- Thật tình, tớ thấy phụ nữ khó hiểu quá. Tớ đang đi phía sau cô gái thì thấy một con sâu rơi giữa ngực cô
ta, tớ liền đưa tay gỡ nó xuống, cô ta quay lại và ngay lập tức một con mắt của tớ đổi màu!
- Thế còn con mắt còn lại?
- Cũng chính là cô ta, sau khi bị đánh, tớ nghĩ là cô ta không thích, bèn đặt con sâu vào chỗ cũ.
Tại nhà tắm hơi, một trong số những chiếc điện thoại di động để ở hành lang đổ chuông, đầu dây bên kia
nũng nịu:
- Anh yêu, em đang ở siêu thị, cho em mua áo lông chồn nhé, 50.000 franc thôi?
- Không vấn đề gì.
- Anh đáng yêu quá, thế nhẫn kim cương giá 120.000 franc, ý anh thế nào?
- Đối với anh, đó là chuyện nhỏ.
- Ôi! Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời em. Hay là chúng ta sẽ đặt dấu chấm cho nó bằng một chiếc
Mercedes tuyệt đẹp không mui, kiểu mới nhất, giá 500.000 franc?
- Kiểu xe này khá đấy!
- Tuyệt vời! Cám ơn "thần đèn" của em.
- Người phụ nữ cúp máy.
Người đàn ông cau mày xem lại chiếc điện thoại, đoạn giơ nó lên : "Ủa, điện thoại này của ai vậy ta ?"
Một người đàn ông khá lớn tuổi ở Louisiana làm chủ một trang trại lớn và có một ao lớn ở phía sau
trại. Ông biến nó thành một bể bơi, đóng thêm một bàn ăn, làm sân hình móng ngựa, và trồng một vài cây táo,
cây đào xung quanh.
Một buổi chiều tối, ông thả bộ ra bờ ao mà đã lâu ông không ra. Ông xách theo thùng lớn, tính hái về một số
trái cây. Khi gần ao, ông ngạc nhin nghe có tiếng người cười nói khúc khích.
Khi ông đến gần, ông thấy một đám phụ nữ trẻ ở truồng đang đùa vui trong ao của mình. Các cô gái thấy ông
thì la lên và... lội ra chỗ nước sâu hơn!
Một trongnhững người phụ nữ hét lên:
- chúng tôi sẽ không vào bờ cho đến khi ông đi khỏi đây!
Ông già cau mày tinh ngịch nói:
- Tôi không đến đây để rình các cô tắm đâu!
Và giơ cái thùng ông cầm trên tay lên cao, ông nói tiếp:
- Tôi tới đây đem đồ ăn cho .... cá sấu tôi nuôi trong ao!!!
Thế là cáo cô vội ù té tồng ngồng chạy lên bờ.
Một anh đảng viên CSVN đi du lịch Trung Cộng và mua cặp kính cực kỳ hiện đại
Mang vào thì nhìn ai (dù ăn mặc chỉnh tề) cũng sẽ thấy họ trần truồng
Ra đường mang kính vào, hắn thấy không sót 1 cọng lông. Ôi chao là ngây ngất!
Bỏ kính ra, thấy lại áo quần
Mang kính vào: như nhộng
Đúng là ngoài sức tưởng tượng!
Trên phi cơ về nước, thấy các tiếp viên như E- Va mà phát khùng

Để nhìn thấy vợ mình trần trụi ra đón, trước khi vào nhà, hắn đeo kính vào
Mở cửa vào hắn thấy vợ mình và ông bạn quí đang ngồi trần truồng trên sofa
Bỏ kính ra, họ vẫn trần truồng
Đeo lại kính vào, chúng nó vẫn không 1 mảnh vải che thân
Bỏ kính ra, chúng lại vẫn trần trụi
Tức quá, hắn hét lên:
Mẹ kiếp bọn Tàu Khựa chuyên làm hàng đểu, kính mới xài có 3 ngày đã hư mẹ nó rồi!
Một anh chàng mời một cô bạn mới quen đi uống nước.
Khi hai người trò chuyện thì chàng bỗng dừng lại và hỏi cô gái:
- Làm vợ anh nhé!
Cô gái vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng cố trấn tĩnh:
- Có hấp tấp quá không? Chúng ta vừa biết nhau không được bao lâu mà anh đã ngỏ ý cầu hôn tôi rồi...
- Không hề, dù mới quen nhưng tôi thì biết về em rõ lắm.
- Thật không?
- Tôi làm việc ở ngân hàng và biết quá rõ số tiền em gửi trong ngân hàng của chúng tôi!
- !?!

Hai ông bạn nói chuyện với nhau:
- Này, tớ mới thấy vợ cậu cặp với một tay to béo.
Người kia bình thản đáp:
- Biết rồi, tớ đang chờ đây!
- Cậu còn chờ gì mà không nện cho hắn một trận?
- Chờ đến khi nào cô ta cặp với một thằng nhỏ con hơn.
- !?!
Một cặp vợ chồng vào tiệm thuốc tây hỏi mua Viagra. Ông chồng hỏi khẽ dược sĩ:
- 1 viên viagra bao nhiêu thế cô ?
Dược sĩ đáp với vẻ lạnh lùng:
- 10$ 1 viên, miễn trả giá.
Ông chồng nghe thấy thế liền la toáng lên:
- Sao mắc thế, những 10$ cho 1 viên viagra là quá mắc!
Bà vợ đứng bên cạnh nghe thấy bèn nói:
- 20$/ một năm mà còn mắc cái gì nữa !!!

Vợ hỏi:
- Anh đã ngủ với bao nhiêu người đàn bà??
Chồng trả lời ngon lành:
- Chỉ có mình em yêu! Với tất cả người khác anh.... đều thức.
Bác sĩ sản khoa đang khám cho một người phụ nữ đau đẻ mà mãi vẫn chưa thấy các triệu chứng khác.
Ông cau mày hỏi anh chồng:
- Vợ anh đau lâu chưa?
- Thú thực, thưa bác sĩ, tôi cũng… không biết chắc ạ.
- Anh thật vô tâm, thế cô ấy gào thét như thế này bao lâu rồi?
- Dạ, từ khi chúng tôi lấy nhau ạ!
- !?!

