
Truyện Cười 11: 
 
Người đàn ông hỏi bác sĩ: 
- Vợ tôi nói nhiều kinh khủng. Ông có cách gì giúp tôi hạn chế được tật này không? 
- Đơn giản, hãy mua thật nhiều món ăn vặt mà vợ anh ưa thích, miệng cô ấy sẽ bận ăn suốt ngày. 
Vài hôm sau, gặp lại anh kia, bác sĩ hỏi: 
- Thế nào, hiệu quả chứ? 
- Hỏng! Đúng là bận ăn luôn miệng thật, nhưng vợ tôi vẫn nói nhiều như cũ. Cô ấy còn nhờ tôi nói 
với ông là: "Anh yêu! Anh o em ửi ời ám ơn ông ác ĩ". 
  
Nếm thử một chút thức ăn trong đĩa xong, chồng quay sang hỏi vợ: 
- Em nấu cho anh ăn cái món gì thế này? 
- Sao hôm nay anh lại bày đặt quan tâm đến tên món ăn vậy! 
- Để chốc nữa bác sĩ hỏi, anh biết mà trả lời. 
 
 
Có một anh chồng điếc ở phố Hàng Đào (Hà Nội). Hôm ấy, thấy một đám cháy xa trong thành phố, 
đêm lên giường hỏi vợ:  
-    Hồi tối cháy ở đâu thế? 
Chị vợ thường nói chuyện với anh chồng điếc bằng cách ra dấu, mới chỉ một ngón tay vào “của quí” 
của mình rồi đưa lên mũi chồng. Anh chồng ngửi qua rồi gật gù nói:  
-    Cháy ở phố Hàng Mắm à? Mà cháy nhà nào thế? 
Chị bèn sờ lên đôi ngọc hành của chồng, anh chồng hiểu ngay:  
-    Ừ! Cháy nhà lão Hai Viên, nhưng lão ta có nhà hay đi đâu vắng mà để xảy ra thế? 
Chị vợ trả lời bằng cách vuốt ngược “của quí” của chồng, anh chồng liền nói:  
-    Lão ta đi mạn ngược à. Thế nhà bị cháy những gì đáng kể? 
Chị vợ cầm tay chồng xoa đi xoa lại trên “của quí” của mình, anh chồng chắc lưỡi bảo:  
-    Thuốc lào đang lên giá mà cháy cả bao nhiêu thuốc lào thì tai hại thật! 
 
 
Có một ông đến phòng mạch Bác sĩ than rằng vợ ông ta bị bệnh lãnh cảm, vợ chồng còn trẻ mà mấy 
tháng nay vợ không đòi hỏi mà cũng không cho ông gần gũi nữa . Bác sĩ khuyên ông ta nên đem vợ 
tới để định bệnh , nếu mới bị thì chữa rất dễ. Hôm sau ông ta dẩn vợ đến gặp Bác sĩ ... Bác sĩ hỏi vợ 
ông ta :  
- Cô có thấy triệu chứng gì khác thường trong cơ thể không ? Sao ông nhà nói là cô bị lãnh cảm, 
không đòi hỏi, ham muốn sinh lý nữa ?  
Cô vợ ngạc nhiên nhìn Bác sĩ :  
- Bác sĩ thử nghĩ xem, cả mấy tháng nay, hàng ngày tôi đi làm bằng TAXI mà đâu có đủ tiền trả , hễ 
cứ cười trừ là ông tài xế lại hỏi tôi : "hôm nay cô trả tiền hay trả cái gì?". Tui bèn chọn "cái gì"!  
Khi tui vô sở thì bị trễ giờ, ông Boss cũng hỏi  "Cô muốn tui ghi vào sở cảnh cáo hay muốn "cái gì" ? 
Tui lại chọn "cái gì". Khi tan sở tui lại về bằng taxi và ông tài xế lại hỏi: "Lần nầy cô trả tiền hay lại trả 
"cái gì" ? Tôi lại phải chọn "cái gì" lần nữa! Bác sĩ thấy đó, tôi về tới nhà là mệt phờ, 3 "cái gì"   trong 
một ngày rồi thì làm sao tôi còn phục vụ chồng tôi được nữa?  
Bác sĩ bèn nhỏ nhẹ hỏi :  
- Thế bây giờ cô muốn tôi nói lại chuyện nầy với chồng cô hay là cô muốn "cái gì"??? 
 
 
Một người bé xíu, cao có 30 cm, bước vào một quán bar. Anh ta xin một cốc rượu, nói rằng đổi lại 
anh sẽ biểu đàn cho mọi người nghe. Sau khi uống xong ly rượu, anh ta chơi một bản piano hay đến 
nỗi cả quán lịm đi. 
Chủ quán tò mò tới hỏi: 
- Sao anh chơi hay thế? 
- Ah, cách đây mấy năm, tôi nhặt được một cái chai, mở nút ra thì có một vị thần xuất hiện và cho tôi 
một điều ước. 
- Vậy anh ước gì? Ước trở thành nghệ sĩ piano nổi tiếng hả? 



- Tôi đâu có ngu thế, tôi ước có "30-cm penis", nhưng thằng thần củ chuối đó nghe lộn thành "30-cm 
pianist" 
 
 
Để giúp Bình sửa tập phát âm "L" sai thành "N". Cô giáo bắt cậu tập đọc và thuộc lòng câu : "Cụ Lý 
lên chợ làng mua lòng lợn luộc".  
Một tuần sau, cô kiểm tra và khen Bình :  
-   Giỏi lắm . Em phát âm đúng rồi đấy . Có khó khăn gì đâu .  
-   Thưa cô, câu này đọc mãi cũng quen, chứ những câu nạ, nắm núc nó cứ nàm sao ấy !  
  
  
Em: Chị Hai ơi, anh kia nói chị đẹp, thông minh mà còn lanh nữa .  
Chị (nở mũi) : Thiệt không? Mà sao dám nói tao lanh ?  
Em: Cũng hổng biết. Ảnh nói lanh chanh là gì hở chị ?  
  
 
Tí hỏi Tèo :  
-    Bồ có quyển sách này hay hông, cho mình mượn với ?  
-    Coi thì phải giữ kỹ nha ?  
-    Bảo đảm, mình giữ kỹ lắm, ai đòi cũng hổng trả đâu mà sợ !  
  
 
Tí và Tèo đi mua bánh rán về ăn, con chó cứ ngoe nguẩy đuôi, mắt hếch lên đòi ăn, Tí tức quá bảo 
Tèo:  
-    Mày "cắn" cho nó một "miếng" đi !  
-    Thôi, tao không dám đâu ! Tao "cắn" nó, lỡ nó "cắn" lại tao một "miếng" thì sao?  
  
 
-    Chà! Dạo này tao thấy mày có chí ghê há ?  
-    Ủa ! Sao biết ?  
-    Tại ... tao thấy mày hay gãi đầu!  
  
-    Hôm qua tớ mơ thấy mình dẫm phải mảnh chai !  
-    Tớ đã dặn cậu rồi ! Trước khi đi ngủ phải xỏ dép vào cẩn thận .  
  
 
-    Sáng này tao dạo qua trường nữ, "em" nào nhìn tao cũng ... e thẹn hết . Ba tao mới mua chiếc xe 
này ...  
-    Ờ xe xịn thiệt! Nhưng mày quên "đóng cửa sổ" lại rồi .  
  
 
Từ phòng thi bước ra, A vỗ vai B :  
A:    Tớ hên quá !  
B:    Trúng tủ hả ?  
A:    Hỏng phải . Mình vừa móc "tủ" trong túi ra, bị thầy giám thị chộp luôn ! May ổng chỉ tịch thu cảnh 
cáo chớ không phạt . Hên không ?  
B:    Ồ, hên thiệt ! Còn bài làm được không ?  
A:    !?!?!?  
 
 
- Con công chết thì gọi là CÔNG TỬ  
- Con công màu vàng là CÔNG NGHỆ  
- Công ở bên Tây là CÔNG PHÁP  
- Con công ở bên Đức gọi là CÔNG ĐỨC  
- Con công ở xứ Phù Tang là CÔNG NHẬT  
- Con công ở Ấn Độ là CÔNG ẤN  



- Con công ngoài Huế gọi là CÔNG TẰNG  
- Con công ở Bạc Liêu là CÔNG TỬ BẠC LIÊU  
- Công theo cộng sản gọi là CÔNG CỘNG  
- Nguyên một bầy công thì gọi là CÔNG ĐOÀN  
- Bầy công đi thành hàng một thì gọi là CÔNG VOA  
- Chỗ bầy công picnic gọi là CÔNG VIÊN  
- Con công bỏ đi xa bầy đó là CÔNG XA  
- Con công lành lặn, không bị rớt cọng lông nào, gọi là CÔNG NGUYÊN  
- Con công không làm quan, làm tướng, thì gọi là CÔNG DÂN  
- Chỗ làm việc của con công gọi là CÔNG SỞ  
- Con công làm cảnh sát thì gọi là CÔNG LỰC  
- Con công thuộc giới lao động gọi là CÔNG PHU  
- Con công nào ho hen ốm yếu gọi là CÔNG LAO  
- Loài công thích chơi đồ xịn thì gọi là CÔNG HIỆU  
- Loài công hay nghinh nghinh cái mặt gọi là CÔNG NGHÊNH  
- Loài công thích đánh lộn gọi là CÔNG KÍCH  
- Loài công không biết chối gọi là loài CÔNG NHẬN  
- Cái váy của con công gọi là CÔNG KHỐ  
- Loài công hay đưa tin thất thiệt gọi là CÔNG ĐỒN  
- Con công liến khỉ gọi là CÔNG HẦU  
- Con công thi đậu hạng nhất gọi là CÔNG TRẠNG  
- Loài công ham được tếng tăm gọi là CÔNG DANH  
- Cái của con công ị ra gọi là CÔNG PHẨN  
- Con công đái dầm thường bị chê là CÔNG KHAI  
- Con công bị thiến gọi là... CÔNG CÔNG  
- Con công mà không ngủ gọi là CÔNG THỨC  
- Con công nào không thức thì nó làm gì? CÔNG PHÁ  
- Con công vặn đèn gọi là CÔNG ĐIỆN  
- Con công làm sếp gọi là CÔNG CHÚA  
- Con công nuôi ở chùa gọi là CÔNG CHÙA  
- Con công đi lính gọi là CÔNG BINH  
- Con công thích lên làm người gọi là CÔNG NHÂN  
- Con công chịu khó gọi là CÔNG VIỆC  
- Nơi công ở gọi là CÔNG CỐC  
- Bị chôm credit cũng gọi là CÔNG CỐC  
- Công treo tòn ten trên nhánh cây là CÔNG QUẢ  
- Con công an phận là CÔNG AN  
- Con Công dựa vào con khác để đứng gọi là CÔNG NƯƠNG  
- Con Công ra đứng giữa đường gọi là CÔNG LỘ  
- Con công lạc vào trường học gọi là CÔNG TRƯỜNG  
- Con công đầu đàn là THỦ CÔNG  
- Con công có chức phận gọi là CÔNG CHỨC  
- Con công thông minh gọi là CÔNG MINH  
- Con công không bị lai gọi là CÔNG CHÍNH  
- Con Công hì hục làm "nhiệm vụ" gọi là CÔNG SUẤT  
- Con công gáy gọi là CÔNG TÁC  
- Con công biết thưa biết trình gọi là CÔNG TRÌNH  
- Con công cha gọi là CÔNG BỐ  
- Con công thích lý sự gọi là CÔNG LÝ  
- Con công thích viết báo gôi là CÔNG LUẬN  
- Con công thích thưa gửi gọi là CÔNG MÔN  
- Con công cha gọi là CÔNG BỐ  
- Con công thương nhau gọi là CÔNG THƯƠNG  
- Công ăn lạp xưởng là CÔNG XƯỞNG  
- Công cao niên là CÔNG CỤ  
- Công đi ở đợ cho công khác là CÔNG BỘC  



- Công làm việc trong Ty là CÔNG TY  
- Con công không thích làm Phó hay Phụ Tá gọi là con CÔNG CHÁNH  
- Con công thích mơ mộng gọi là CÔNG ƯỚC  
- Con công làm việc phòng nhì gọi là CÔNG MẬT  
- Con công bị cụt đuôi gọi là CÔNG BẰNG  
- Con công chạy lung tung gọi là CỜ LÔNG CÔNG  
Con công đang "đạp mái' gọi là CÔNG KÊNH  
Con công ích kỷ gọi là CÔNG ÍCH  
Con công thích chỉ tay 5 ngón là CÔNG LỆNH  
Con công đứng đái đường gọi là CÔNG XÚC TU SỈ  
Con công đứng đái đường cũng gọi là CÔNG KHAI  
Con công thích nhảy múa gọi là VŨ CÔNG  
Con công thích âm nhạc gọi là NHẠC CÔNG  
Con công nhiều nghề là  CÔNG THƯƠNG 
 
 
        Già mà chết là: Lão Tử. 
        Đang sống phây phây lăn đùng ra chết là: Mạnh Tử. 
        Mập quá đứt gân máu chết là: Khổng Tử. 
        Homeless, lạnh quá, chết là: Hàn Mạc Tử. 
        Chết sông, chết chìm là: Giang Tử. 
        Chết được chôn cất tử tế là: Chu Tử. 
        Chết lang thang, lê thê, lếch thếch ngòai đường là: Du Tử.... (Lê). 
        Bị xe cán chết là: Tử Lộ. 
        Chơi dại với súng đạn chết là: Nghịch Tử. 
        Chết chém thành nhiều khúc là: Phân Tử. 
        Chết mà còn nguyên vẹn là: Nguyên Tử. 
        Làm nghề sửa hư các đồ điện là, bị giật chết là: Điện Tử. 
        Bị vợ đánh bầm dập chết là: Nhừ Tử. 
        Trúng gió chết là: Cảm Tử. 
        Chí, rận cắn chết là: Chí Tử. 
        Lính chết là: Quân Tử. 
        Thi hành công vụ chết là: Công Tử. 
        Cỡi ngựa té chết là: Mã Tử. 
        Chết ngòai đồng bị sét đánh là: Thiên Tử. 
        Bị xắt thành từng miếng là: Thái Tử. 
        Vua chết là: Hòang Tử. 
        Chết giùm người khác là: Thế Tử. 
        Đi rừng bị cọp vồ chết là: Lâm Tử. 
        Lụy tình mà tự tử chết là: Ái Tử. 
        Chết lãng xẹt là: Lãng Tử. 
        Học giỏi quá chết là: Tài Tử. 
        Nhỏ con mà chết là: Tiểu Tử. 
        Cha chết là: Phụ Tử. 
        Mẹ chết là: Mẫu Tử. 
        Con trai chết là: Nam Tử. 
        Con gái chết là: Xử Tử. 
        Em trai chết là: Đệ Tử. 
        Thầy chùa chết là: Sư Tử. 
        Các thầy hùa nhau chết một lượt là: Chữ Đồng Tử. 
        Trượt té trên thảm nhà chết là: Thảm Tử.. 
        Bị chó cắn chết là: Cẩu Tử. 
        Chết trong cung điện là: Tử Cung 
 


