Ngàn Truyện Cười Đủ Loại
Một cặp vợ chồng già sống với nhau trong không khí gia đình tẻ nhạt. Một hôm ông chồng đề nghị:
- Bà à! Để nhớ lại cái thuở mình mới yêu nhau, tuần nào cũng hẹn hò gặp nhau ngoài công viên. Thật hạnh
phúc biết bao! Bây giờ tôi ra ngoài công viên ngồi chờ rồi bà trang điểm và thay quần áo thật đẹp ra gặp tôi
nhé.
Bà vợ vui vẻ nhận lời. Ông chồng ra ngoài công viên chờ dài cổ, đến gần 10 giờ tối vẫn chưa thấy vợ ra, bực
mình trở về nhà thì thấy bà vợ đang ngồi đọc báo dưới ánh đèn.
Ông chồng tức giận hỏi:
- Ủa! Sao bà không đi?
Bà vợ già ỏn ẻn đứng lên thưa:
- Tại má hổng cho đi.
Một cao thủ truyền nghề cho đàn em:
- Trong việc chinh phục người đẹp, không gì bằng sự kiên nhẫn và can đảm, là phải lì. Mầy cứ nghe tao,
ngày mai mầy mua một bó hoa đến nhà nàng, gõ cửa. Chờ nàng ra mở, mầy cứ nhào lại ôm càn và hôn cho
thắm thiết. Xong, mầy quỳ gối xuống, hai tay dâng bó hoa lên là ăn tiền.
Ngày hôm sau, cao thủ đến thăm đàn em, thấy đàn em mặt mày bầm tím, cao thủ hỏi:
- Sao ra nông nỗi nầy?
- Thì em cũng làm như đàn anh dạy, nhưng người ra mở cửa là má của nàng.
Tôi đang ngồi học thì con bé ngồi bàn bên quăng qua cho mẩu giấy. Mở ra xem thì thấy “Mình thích bạn, mình
hẹn hò nha”. Ôi trời!!! Khỏi phải nói, tâm trạng lâng lâng, tôi thích con bé từ đầu năm học cơ, mình quay sang
cười mỉm với con bé một cái thật tình cảm. Con bé e thẹn nói khẽ:
- Anh đưa cho anh ngồi bên cạnh giùm em.
Khỏi phải nói tôi ức chế thế nào, vò nát mảnh giấy, quăng thẳng vô mặt thằng điên ngồi kế bên. Nó ngơ ngác
mở ra xem, cũng y như tôi, khoái chí, cười tủm tỉm rồi bảo:
- Thích tôi sao không nói sớm, tôi cũng thích ông lâu rồi, mà ngại...
Nha sĩ đang cắm cúi làm răng cho một bà, đột nhiên ông la lên:
Xin lỗi bà, cái mà bà đang bấu tay vào là bộ phận riêng tư của tôi chứ không phải thành ghế đâu!
Tôi biết, thế thì cả hai chúng ta sẽ cố gắng nhẹ tay để không làm đau nhau nhé?

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.
Trong một phiên tòa ly dị, hai bên tranh cãi về việc giữ đứa con trai duy nhất.
Người mẹ, giọng vô cùng xúc động, tự bênh vực:
- Thưa quan tòa… đứa trẻ này đã được cấu tạo trong tôi… Nó sinh ra từ bụng của tôi… Vậy nên tôi xứng
đáng được giữ nó!
Quan tòa, cũng rất xúc động và hầu như đã bị thuyết phục, cho phép người chồng nói. Người chồng:- Thưa
quan tòa, tôi chỉ xin có một câu hỏi: Khi tôi bỏ một đồng tiền vào trong cái máy bán nước, thì cái lon nước chui
ra là của tôi hay là của cái máy?
Trong một cuộc thi hoa hậu mới đây, có 2 cô thí sinh lọt vào vòng chung kết, nhưng cả hai đều xứng đáng.
Ban giám khảo đưa ra câu hỏi phụ, ai trả lời hay và đúng nhất thì được giải.

- Hãy cho biết sự khác nhau giữa cái váy và cái lồng Chim.
Cô gái đoạt chức á hậu trả lời:
- Thưa ban giám khảo, cái váy và cái lồng chim khác nhau ở chỗ: trong lồng chim thì có con chim, còn trong
váy thì không có chim!
Cô gái đoạt chức hoa hậu trả lời:
- Thưa ban giám khảo, cái váy và cái lồng chim khác nhau ở chỗ: khi mở lồng thì chim bay ra, còn khi mở
váy thì chim bay vào ạ!
Ông chồng đi làm về bất chợt thì gặp vợ đang nằm với một người bạn thân. Ông rút súng bắn chết ngay thằng
bạn. Bà vợ nói ngay:
- Cứ cái đà này thì ông sẽ hết bạn bè!

Thầy gíáo ra môt bài triết cho học sinh: Tả thật ngắn về 3 lãnh vực sau:1. Tôn Giáo 2. Tình Dục 3. Sự Bí Mật.
Bài nộp của một nữ học sinh vỏn vẹn có một hàng:
“Chúa ơi, con đã có bầu, mà bầu của ai đây? “ đã được điểm cao nhất 20/20.
Một nhà sư đi khất thực giữa 1 trưa hè oi bức. Khát quá, bèn vào nhà 1 gia đình bên đường xin nước uống.
Một cô gái trẻ vội mang chai nước lọc ra nhưng quên mang ly ra. Vì khát quá nên vị sư kia cầm chai lên uống.
Cô gái thấy thế ái ngại và nói:
- Thầy đừng tu, để em lấy...
Vị sư kia liền trả lời:
- Thôi, đừng lấy. Ðể thầy tu...
- Xin Thầy cứ tu, em vẫn lấy.
Thầy vui mừng đáp:
- Nếu em lấy, Thầy bỏ tu.
Có một linh mục(LM) già về coi một xứ đạo. Khi ra tòa giải tội, ông nghe nhiều tín dồ xưng tội ngoại tình. Chán
vì con chiên quá bê bối, Ông bèn giảng trên nhà thờ rằng: "Kể từ hôm nay, nếu tôi còn nghe ai xưng tội ngoại
tình thì tôi sẽ bỏ xứ đạo này để về lại nhà dòng" . Hội đồng giáo xứ (HÐGX) bèn triệu tập các giáo dân tìm biện
pháp. Cuối cùng họ đều đồng ý là hễ ai phải xưng tội ngoại tình thì cứ nói là ...bị té. "Thưa cha con bị té .. 4 lần
chẳng hạn" . Rồi thời gian trôi qua đi, vị Linh Mục già chẳng còn phải nghe chữ " Ngoại Tình" nên cả xứ vui vẻ,
ai đi thì cứ đi, ai té thì cứ... té.
Thế rồi một ngày kia. vị LM già qua đời, Một LM trẻ về thay thế coi xứ. Một hôm ông LM trẻ hỏi với ông chủ
tịch HÐGX:
- Này ông chủ tịch, xứ ta đường xá thế nào, mà giáo dân cứ bị té hoài vậy ông?
Ông chủ tịch không nín được cười. Ông đã định nói chuyện này với ông LM mới nhưng chưa có dịp. Thấy ông
chủ tịch cứ nhăn răng ra cười ông LM trẻ bực mình:
- Ông cười cái gi? Tuần rồi vợ ông đã nói là bị té ba lần rồi đó!
Thế là ông chủ tịch hết cười liền
Một anh chàng đến chơi với bạn là bác sĩ thú y, thấy một cô gái xinh đẹp đang ở phòng đợi cứ ôm con chó
nhỏ vào lòng và hôn lên tai nó. Chàng trai bảo bạn:
- Ước gì mình biến thành chú chó con nằm trong lòng ấm áp của cô kia....
Bác sĩ thú y giãy nảy:
- Ấy chết! Đừng ước trở thành nó. Cô ta mang con chó đến thiến đấy!
Hai hàng nước mắt lã chã tuôn rơi trên khuôn mặt trang điểm cầu kỳ của cô gái. Cô nói trong tiếng nấc:
- Bố… em… mắng…
“Đúng là phụ nữ, bố mẹ hơi nặng lời tí chút đã muốn quyên sinh”, chàng trai thầm nghĩ… Cố gắng hôn thêm
cô gái một cái nữa, chàng hỏi tiếp:

- Tại sao bố mắng em?
- Hu, hu… Bố mắng chỉ vì em thích ăn mặc như… con gái.
Vừa nghe xong, anh chàng nhảy luôn xuống sông…
Trên một chuyến xe taxi, anh tài xế đang lái phom phom, bỗng bà hành khách ngồi phía sau vỗ vai anh ta rồi
ra dấu quẹo phải. Bị vỗ vai bất thình lình, anh tài xế lýnh quýnh lạc tay lái cho chiếc xe đâm sầm vào cột đèn
bên lề đường. Sau một hồi kiểm điểm lại thấy vẫn bình yên vô sự, bà hành khách mới hỏi anh tài xế:
- Khi nảy tôi chỉ có vổ vai anh nhẹ nhàng thôi mà sao anh giật mình quá đáng để gây tai nạn đến thế ?
- Dạ từ trước tới giờ đâu có ai vổ vai tôi trong lúc lái xe như vậy đậu
- Vậy chứ trước đây anh lái xe gì ?
- Dạ em lái xe tang ạ !
Ông "A" cầm tấm check vừa ký xong, đưa cho đứa con gái và nói:
- Hôm nay con vừa đúng 18 tuổi, đây là tấm Cheque "Child support" cuối cùng của Ba, con cầm về đưa cho
Má của con và nhớ nói: "Từ đây trở đi...Má của con đừng hòng lấy thêm tiền của Ba dù chỉ là...một xu". Nói
xong con nhớ dòm cái mặt Bả như thế nào...chiều trở qua đây nói cho Ba biết !
Buổi chiều thấy cô con gái trở qua, Ông "A" hấp tấp hỏi:
- Sao? con nói xong thấy cái mặt Bả ra sao...nói cho Ba biết !
Cô gái:
- Má con biểu con qua đây nói lại với Ba: "Thật ra...con không phải là con "Ruột" của Ba, Má nói thêm: "Mầy
nói xong nhìn cái mặt của Ổng ra sao...về nói lại cho Tao biết !"
Ông "A": !?!?!
Cặp đôi có một bữa tối lãng mạn trong một nhà hàng sang trọng. Sau khi ăn xong, cô gái thỏ thẻ với người
yêu:
– Bây giờ anh có thể nói điều gì đó khiến tim em đập loạn nhịp không?
Chàng trai cầm tay bạn gái khuôn mặt lo lắng:
– Anh để quên ví tiền ở nhà rồi em à!

Một ông lão than:
- Già rồi sức lực không còn dẻo dai như xưa khiến bà vợ cũng buồn.
Bác sĩ mỉm cười thông cảm và biên cho một cái toa. Tuần sau ông lão lại đến, miệng cười toe toét, nói:
- Thuốc của bác sĩ cho quả là thần dược. Đêm bảy ngày ba vô ra không kể. Thiệt đã quá sức!
Vị bác sĩ cũng vui lây, hỏi:
- Thế bà cụ bằng lòng lắm hả?
Ông lão trợn mắt:
- Tui đâu có biết. Cả tuần nay tui đâu có về nhà.
Tại một trung tâm Nha khoa, trước cửa có dán một bảng, trên đó ghi ba điều răn cho khách hàng:
- Mỗi ngày nên đánh răng 3 lần sau khi ăn.
- Tối thiểu sáu tháng nên đến nha sĩ một lần.
- Và điều đặc biệt là không nên chõ mỏ vào chuyện người khác.

-

Đố anh con gì leo lên đầu mình được thì không bao giờ xuống?
Con khỉ.
Không phải.
Con mèo.
Sai.
Vậy chứ con gì ?
Con .... vợ.

