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Bố Vĩnh làm luật sư, một lần sau giờ tan học, Vĩnh cùng Khương mải đi chơi xa, quá giờ ăn đã lâu. 
Trên đường về, Khương hỏi Vĩnh: 
-    Về chậm thế này liệu cậu có bị bố cho một trận đòn không? 
Vĩnh trả lời một cách chắc chắn: 
-    Không! Bố mình, mẹ mình, bà nội mình đều là luật sư. Nếu bố mình kết tội mải chơi về chậm giờ ăn cơm 
mà đánh đòn thì mẹ mình có thể đề nghị hoãn thi hành án. 
Trường hợp gay go hơn, mình sẽ kháng cáo lên bà nội, chưa biết chừng lại trắng án nữa chứ. 

 

 
Một bác sĩ theo học chuyên khoa điều trị bệnh ngoài da. Một người bạn hỏi tại sao anh ta lại chọn ngành da 
liễu. Anh ta trả lời: 
-    Có 3 lý do không thể chê vào đâu được: Người bệnh không bao giờ kéo tôi ra khỏi giường vào ban đêm; 
họ không bao giờ chết và họ cũng chẳng bao giờ khỏi. 
 
 
Ông Thọ tán tỉnh cô gái Hà Lan 
-   Lan ơi! Anh yêu em 
-   Thôi đi ông,đã gay lại còn bày đặt!! 
-   Anh là boy mà ???? 
-   Boy mà có sữa, laị còn bị tiệt trùng nữa. 
 
 
Cô giáo: Em tên gì? 
Học sinh: Em thưa cô, em tên Mai Quốc Khánh ạ 
Cô giáo: Ồ, em sinh ngày mồng 2 tháng 9 hả? 
Học sinh: Dạ không ạ, em sinh ngày mồng 1 tháng 9 ạ! 
 
 
Giờ sinh, cô giáo hỏi con một sếp:  
-    Em hãy tìm một động vật không có lông vũ mà bay được!  
-    Dạ, đó là bố em ạ!  
-    Sao vậy?  
- Vì khi về hưu, bố em nói: Bố hạ cánh an toàn rồi! 
 
 
-    Thưa bác sĩ, em đang bị mắc chứng bất lực rất nặng. 
-    Tại sao cô nghĩ vậy? 
-    Em cũng không rõ nữa. 
-    Vậy cô thấy triệu chứng thế nào? 
-    Dạ, em quá bất lực không thể từ chối bất cứ sự tấn công nào của bọn đàn ông. 
-    !? 
 
 
Hai cô bạn gái trò chuyện: 
-    Này bồ, tay xép của mình đúng là không hiểu gì về phụ nữ. Hôm qua, lúc ăn trưa, anh ta uống mấy ly 
rượu, lúc về văn phòng cứ đòi hôn mình… 
Cô bạn sốt ruột: 
-    Rồi thế nào nữa? 
-    Mình bảo: 'Dừng lại ngay, nếu không em sẽ kêu lên đấy!'. Thế mà hắn… 
-    Vẫn sàm sỡ bồ à? 
-    Không! Thằng quỷ đó dừng lại thiệt! 
-    Trời ! 



Hai người bạn nói chuyện với nhau: 
-    Có lẽ mình phải viết đơn xin ly dị. 
-    Sao vậy? 
-    Vợ mình nửa năm nay không thèm nói với mình một câu nào. 
-    Cậu điên à! Biết tìm đâu ra một người phụ nữ tuyệt vời như thế. 
-    !? 
  
 
Trong phòng hòa nhạc, một thính giả hỏi người ngồi bên cạnh: 
- Tôi không biết bản sonata này của nhà soạn nhạc. Hai chương đầu nghe buồn quá… 
Người kia trả lời: 
-    À, dễ hiểu thôi. Khi ông ta sáng tác 2 chương đầu, vợ ông ta vừa bỏ ông ta. 
Người này lại hỏi tiếp: 
-    Còn về chương thứ ba, nghe phải nói là cực kỳ bi thảm. 
-    Vợ ông ta đổi ý quay lại. 
-    ! 
 
 
Một cô gái bước vào bưu điện xin mấy tờ mẫu để gửi điện tín. Cô viết xong bức thứ nhất, đọc lại rồi xé đi, viết 
bức thứ hai rồi lại xé. Cuối cùng, khi đã viết xong bức thứ ba, cô đưa cho nhân viên bưu điện yêu cầu đánh 
điện khẩn. 
Khi bức điện đánh xong và cô gái đã ra về, nhân viên bưu điện tò mò giở lại hai bức điện đã xé và đọc. 
Bức thứ nhất: 'Tất cả đã hết. Em không muốn thấy mặt anh nữa!'. 
Bức thứ hai: 'Đừng viết cho em và đừng tìm gặp em nữa!'. 
Còn nội dung bức gửi đi là: 'Hãy đến ngay với em! Mong anh!' 
  
 
Một phụ nữ hay kén chọn vào cửa hàng mua giày. Sau khi đã xem hàng chục đôi, cô ta bảo với người bán: 
-    Anh ơi, tôi thấy đôi giày đầu tiên hợp nhất, anh đưa lại cho tôi xem! 
-    Thưa bà, thật đáng tiếc, một bà khác đã mua cách đây 3 tiếng rồi. 
 
 
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 trên cổ 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 
 
 
Một tỷ phú đang đi dạo dọc bờ biển thì nhặt được một cái chai. Khi ông ta mở nút thì một vị thần xuất hiện và 
nói: 
-    Vì sự giải thoát này, ta cho anh một điều ước. 
Tỷ phú đã có mọi thứ trên đời, ông nói: 
-    Tôi hay đến Hawaii nghỉ mát, nhưng lại sợ đi máy bay và tàu thủy, hãy tạo cho tôi một cây cầu từ đây đến 
đó. 
Vị thần đắn đo vài phút rồi nói: 
-    Điều đó thật khó thực hiện. Phải đóng hàng triệu trụ lớn xuống biển sâu, đổ hàng tỷ tấn bê tông giữa đại 
dương… Rồi còn thuỷ triều, bão táp, động đất… Yêu cầu này thật quá sức của ta. 
Ông tỷ phú đành thay đổi điều ước: 
-    Thế thì hãy nói cho tôi những bí ẩn của phụ nữ. Điều gì khiến họ khóc và cười, tại sao tính khí họ thất 
thường, làm thế nào để họ hài lòng? 
Vị thần trở nên lúng túng hơn, chân tay thừa thãi, cuối cùng chặc lưỡi: 
-    Thôi được, anh muốn cây cầu cho hai hay bốn làn xe? 
  
 



Trời mưa. Một cặp vợ chồng đi ngoài phố. Người chồng cầm ô che mưa một mình, người vợ bực tức gắt. 
-    Anh chỉ biết có mình! Em bị ướt hết cả rồi mà anh không đau khổ sao? 
-    Em yêu! Em bị ướt anh rất đau khổ, còn nếu anh bị thì em lại đau khổ!… Vậy hãy để anh gánh chịu đau 
khổ một mình. 
-    !? 
 

 
Một anh chàng đang cắt cỏ trước sân nhà mình, thấy cô nàng xinh đẹp tóc vàng nhà hàng xóm bước ra đi 
thẳng đến hộp thư trước nhà. Cô ta mở hộp thư ra rồi đóng sầm lại nghoe nguẩy đi vào nhà. Một lúc sau cô ta 
lại bước ra cửa đi thẳng đến hộp thư, mở nắp ra và đóng xầm lại rồi giận dữ đi nhanh vào nhà. Khi anh chàng 
cắt cỏ đến viền sân giữa 2 nhà nhà thì cô tóc vàng lại bước ra, lại mở hộp thư, lần này đóng xầm mạnh hơn, 
giận dữ đi nhanh vào nhà. Khi cô ta đi ngang qua, anh chàng cắt cỏ hỏi: 
-    Có điều gì không phải thế cô? 
-    Có chứ! Cái computer ngu ngốc của tôi cứ tiếp tục nói tôi có thư hoài à. 
 
 
Một cậu bé đi lạc vào phòng thay đồ của đàn bà. Khi thấy cậu bé vào, cả đám đàn bà hớt hãi tìm khăn che 
thân thể của mình lại. Họ hoảng hốt la hét ồn ào cả phòng. Cậu bé ngạc nhiên hỏi: 
-    Chuyện gì dzậy? Bộ mấy cô chưa bao giờ thấy một đứa trẻ sao? 
 
 
Đứa bé chạy xộc vào nhà, má bên phải đỏ ửng, khóc lóc inh ỏi. Bà mẹ ngạc nhiên hỏi: 
-    Chuyện gì vậy con? 
Thằng bé mếu máo: 
-    Bố và con câu cá, một con cá lớn cắn mồi. Bố kéo cá vào bờ nhưng con cá lớn vùng vẫy nên đứt dây lặn 
mất. 
Bà mẹ nói: 
-    Nè con lớn rồi. Con không nên khóc vì một chuyện nhỏ như vậy, con nên cười mới phải. 
-    Thì con cười lúc đó mới nên chuyện mẹ ơi! 
 
 
Một anh chàng khoái chơi golf bị một tai nạn xe hơi khủng khiếp phải chở vào nhà thương. Bs khám và nói : 
-    Tôi có một tin buồn và một tin vui cho anh. Tin buồn là tôi phải cưa cánh tay phải của anh. 
Anh chàng nọ buồn rầu than: 
-    Trời ơi, vậy tôi đâu còn chơi golf được nữa! Thiệt là xui tận mạng. Còn tin vui là tin gì vậy Bs? 
-    Tôi có một cánh tay khác để thay thế cho anh nhưng là cánh tay của đàn bà. Nếu anh cho ok tôi giải phẫu 
ráp nó. 
-    Cứ làm đi Bs, miễn tôi chơi golf được là tốt rồi. 
Cuộc giải phẫu diễn ra rất suông sẻ, tốt đẹp. Một năm sau, anh chàng gặp lại vị Bs giải phẩu. Ông này hỏi: 
-    Cánh tay mới của anh ra sao rồi? 
-    Ồ tốt lắm Bs ạ. Tôi chơi golf chưa từng hay như thế. 
-   Vậy thì tốt quá. 
-    Còn hơn thế nữa Bs ơi. Chữ viết của tôi giờ đẹp hơn, tôi học thêu thùa và vẽ tranh màu nước rất nhanh. 
-    Ồ thế thì cuộc giải phẫu quá thành công. Tôi rất hài lòng khi nghe tin này. Anh có bị side effect nào không? 
-    Chỉ có điều là tôi không thể kiểm soát được bàn tay đó mỗi khi đi tè. 
 
 
Một bà sang trọng dúi 1 gói giấy vào tay một người hành khất ngồi trước cửa và nói nhỏ nhẹ : 
-   Cầm lấy mà đi ăn phở. 
Bà ta vừa đi vào khuất, "đồng nghiệp" ngồi cạnh quay sang hỏi: 
-   Bao nhiêu vậy? nghe như đủ một bát phở hả! 
Người kia buồn rầu đáp: 
-    Hai miếng chanh! 

 


