Truyện Cười 12:
Hỏi đáp về thai nghén:
1. Hỏi: Tôi nên có con sau 35? Đáp: Không, 35 đứa là quá đủ!
2. Hỏi: Khi nào thì con tôi ra đời? Đáp: Nếu may mắn thì sau khi nó xong phổ thông.
3. Hỏi: Làm thế nào biết được việc tôi buồn nôn vào buổi sáng là dấu hiệu có thai hay cảm cúm?
Đáp: Nếu là cảm cúm, bạn sẽ khỏi.
4. Hỏi: Khi nào là lúc xác định giới tính chính xác nhất? Đáp: Lúc sinh xong.

Chồng: Em nghĩ xem con trai mình nó thừa hưởng bộ não của anh đúng không?
Vợ:
Có lẽ đúng. Vì não em vẫn còn nguyên vẹn.
Người bố đưa con trai nhỏ đi mua kính cận, trên đường về dặn:
- Này con, nhớ khi nào không nhìn thì không đeo kính đấy nhé!
Con:
Bố:

Bố ơi, Hamlet là ai?
Đúng là dốt! Mang quyển Kinh Thánh đây bố tìm giúp cho.

Bác sĩ hỏi bệnh nhân.
- Ông đã hỏi ai chưa, về bệnh này của ông ?
- Thưa... tôi đã đến một dược sĩ...
- Một dược sĩ ? Lẽ nào ông ta lại có thể cho ông một lời khuyên tốt được ! Thế ông ta bảo ông
những điều ngốc nghếch gì, cái ông dược sĩ ấy ?
Bệnh nhân thản nhiên đáp.
- Ông ấy khuyên tôi đến hỏi ông, thưa bác sĩ !
Bác bán cho tôi tất cả cà chua, trứng thối của cửa hàng nhà bác nhé.
- Có ngay, thưa cô. Nhưng cô mua nhiều như vậy để làm gì?
- Để chuẩn bị cho buổi biểu diễn ca nhạc tối nay.
- Làm như thế liệu có hơi ác với ca sĩ đó không?
- Không, tôi chính là cô ca sĩ ấy. Cẩn thận vẫn hơn bác ạ!
Tám Tàng có tính thương người lắm.
Một lần, nhìn thấy một chú bé còng lưng kéo một xe hàng nặng, mồ hôi đầm đìa mà xe chẳng nhúc
nhích được mấy tí, Tám Tàng nổi tính nghĩa hiệp, giằng lấy xe, kéo một mạch về chỗ thằng bé chỉ.
Xong, lau mồ hôi, Tám Tàng lên tiếng khuyên răn:
- Lần sau bảo ông chủ cho người khỏe hơn làm nhé.
- Thì em cũng nói thế, nhưng ông chủ bảo" Cứ đi đi, thế nào cũng có một con lừa ra giúp mày".
Cha:
- Con hãy xưng tội với Chúa, cầu xin cửa Thiên đường sẽ không đóng kín với con...
Tên trộm:
- Chẳng cần đâu thưa Cha. Với con, chẳng cửa nào mà con không mở được.

Bệnh nhân than phiền với bác sĩ:
- Mấy cái răng giả ông lắp cho tôi hôm nọ, bây giờ đau quá!

-

À, điều đó chứng tỏ rằng chúng giống như răng thật.

Jim đang đăng ký phòng ở khách sạn thì thấy một phụ nữ xinh đẹp quyến rũ đang nháy mắt với
mình. Ông ta bị cuốn hút với đôi mắt ấy, vội bước tới và nói với cô ta:
- Ôi, em chính là người phụ nữ của đời anh!!!
Thế là cả hai cùng bước tới bàn tiếp tân và đăng ký phòng là Ông Bà Jim.
Sau 3 ngày, Jim cho nhân viên tiếp tân biết ông muốn thanh toán tiền phòng khách sạn.
- Tất cả là 1,600 đô thưa ông.
Jim vội nói:
- Chắc là có sự nhầm lẫn gì đây. Tôi chỉ mới ở đây có 3 ngày thôi mà.
- Ồ vâng, nhưng vợ ông thì đã ở đây một tháng rồi.
Nàng âu yếm thủ thỉ với người yêu mới quen:
- Em muốn anh hôn em ở những nơi đặc biệt cơ !
Chàng trai mắt sáng lên:
- Được! Anh sẵn sàng hôn ở bất cứ nơi nào em muốn. Hãy chỉ cho anh ngay đi, lẹ lẹ lên.
Nàng ỏn ẻn:
- Lần đầu tiên em muốn anh hôn em ở Paris, sau đó ở London, rồi đến New York.
Sau cuộc cãi vã, chồng bảo vợ:
- Em cút về nhà mẹ em đi!
- Để anh ở đây một mình cho sướng à? Không đâu, đừng hòng! Em sẽ bảo mẹ em đến đây!
Mẹ nói với con gái:
- Cái thằng người yêu con ấy mà, mẹ thấy ghét nó đến mức mẹ rất vui lòng được làm mẹ vợ nó!
-

Theo tôi, cuộc đời một người phụ nữ có thể chia làm ba giai đoạn rõ rệt.
Anh có thể kể rõ xem?
Giai đoạn 1: họ làm điên đầu cha của họ.
Giai đoạn 2: họ làm điên đầu đức ông chồng của họ.
Và giai đoạn 3: họ làm điên đầu các ông con rể của họ.

Một phụ nữ đến đồn cảnh sát báo rằng chồng cô ta mất tích. Đồn trưởng nhìn tấm ảnh người chồng
mà cô ta đưa cho xem và hỏi:
- Nếu chúng tôi tìm thấy ông nhà, bà có muốn nhắn gì không?
- Ông làm ơn bảo với chồng tôi rằng rốt cuộc thì mẹ tôi sẽ không đến trong kỳ nghỉ này nữa đâu...
- Tôi đã biếu anh mười đollars để anh đánh thức tôi cho tôi xuống ga San Jose cơ mà. Bây giờ đã
quá mất ga ấy rồi!
- Thế thì ban nãy tôi đã đẩy ai xuống tàu nhỉ??! Đến bây giờ tôi còn chưa hết ngạc nhiên vì ông ta
vùng vẫy chống cự dữ quá!

Một cặp vợ chồng đứng bên bức tượng Thần Vệ Nữ trong Bảo tàng Louvre ở Paris. Chồng nhìn kỹ
bức tượng rồi nói:
- Này cưng, bức tượng Thần Vệ Nữ này có nét gì đó giống em lắm!
- Hả? Chắc bây giờ anh mới nhận thấy rằng em chẳng có giày dép tử tế để đi, cũng chẳng có váy

áo tử tế để mặc.
-

Này, sao mặt mũi cậu thâm tím thế kia?
À, hôm qua tớ gặp anh bạn vừa đi chuyến trăng mật với vợ về.
Thế thì đâu có liên hệ gì với chuyện này đâu?
Có chứ! Vì tớ đã thuyết phục anh ta lấy cô ấy.

- Alô, tôi là B đây! Mời bác sĩ đến ngay cùng một xe cấp cứu, vợ tôi đang đau ruột thừa.
- Ồ, ông B đấy ư? Tôi mới cắt ruột thừa cho bà nhà cách đây một tháng mà! Ông thấy ai có đến hai
cái ruột thừa chưa?
- Nhưng Bac Sĩ chưa bao giờ thấy đàn ông có hai vợ sao?
Một gia đình nọ đi tắm biển. Thấy thằng con trai 15 tuổi của mình đứng ngây ra ngắm một cô gái
đẹp, bà vợ tủm tỉm hích ông chồng rồi nói:
- Con trai mình đã lớn rồi đấy!
Không thấy hồi âm, bà ta quay lại thì thấy ông chồng cũng đang bị một bộ bikini khác hớp hồn. Đập
một phát rõ mạnh vào sườn lão ta, bà gắt:
- Này! Ông đừng có mà trẻ con như thế!

Ông bố hỏi cậu con trai mê bóng đá:
- Con thử nghĩ xem, một cầu thủ sẽ làm gì khi anh ta có tuổi và liên tục phạm sai lầm?
- Dạ, anh ta nên chuyển sang làm nghề trọng tài ạ!
Quán rượu nằm đối diện một bức tượng một vĩ nhân trên quảng trường. Nhậu xong, anh bợm khật
khưỡng bước ra cửa thì thấy vĩ nhân chỉ tay vào quán, thế là lại quay vào uống tiếp.
Lần thứ hai ra cửa, vẫn thấy bức tượng đứng uy nghi chỉ tay ngược lại, bợm nghĩ: "Chắc là Người
thấy mình uống chưa đủ đô nên chưa cho về đây! Đã thế thì vào làm chai nữa". Lần thứ ba mò ra
được đến cửa, ngẩng đầu lên thấy bức tượng "lắc đầu xua tay lia lịa", bợm mới yên tâm bò về. Lết
qua chân tượng, hắn còn lẩm bẩm:
"Ông mà không can, tôi còn uống đến sáng!".
Sắp tới kỳ thi tốt nghiệp, một sinh viên khoa sáng tác nhạc tỏ ra hết sức lo lắng, đứng ngồi không
yên. Thấy vậy, bạn anh ta khuyên.
- Có gì đâu, cậu chỉ việc lấy bài tập của giáo sư hướng dẫn, chép ngược lại là xong.
- Mình đã thử rồi, nhưng hóa ra đó là bản valse của Strauss.
Một cô gái tóc vàng phóng xe quá nhanh bị cảnh sát chặn lại yêu cầu cho xem bằng lái, cô giận dữ
thốt lên:
- Giá mà ngài giám đốc sở cảnh sát biết được các anh làm việc như thế nào! Vừa mới hôm qua,
đồng nghiệp của anh tịch thu mất bằng lái của tôi, vậy mà hôm nay anh lại còn đòi xem nữa!
-

Sao ? Đã sẵn sàng tinh thần chưa ?
Rồi . Nhưng bài dài quá !
Thì bạn chỉ cần nhớ những ý chính quan trọng thôi, ai bảo học thuộc lòng .
Mình đâu có học thuộc lòng, mình chép vô cuộn giấy để "quay". Kẹt cái dài quá!

-

Này, nếu ông trúng cử hội đồng thành phố thì cho thằng con nhà tôi một chân ở văn phòng nhé!
Tất nhiên, tôi đảm bảo việc đó! Nhưng cháu nó học nghề gì?
Khổ quá, nó có nghề ngỗng gì đâu.
Thế thì càng tốt, đỡ mất công... đào tạo lại.

Trong rạp chiếu phim, một người đàn ông trung niên cứ độ 10 phút lại đứng lên vỗ tay, rồi lại ngồi
xuống. Hành động của ông ta làm một bà ngồi cạnh hết sức khó chịu:
- Thằng cha này điên rồi chắc?
Một ông ngồi cạnh bà ta giải thích:
- Bà thông cảm! Đó là đạo diễn của phim đang chiếu đấy!
Một nhà sản xuất cân đưa mẫu cân mới ra giới thiệu ở một hội chợ thương mại.
- Đây là những tính năng độc đáo của cái cân: nó có thể đo chính xác tới 1 phần 10000, nó cũng
có thể đo chiều cao, bằng bộ hay bằng mét cũng được, cái cân còn được trang bị hệ thống phát ra
tiếng nói, nhưng vẫn chưa hết...
Một phụ nữ mập mạp cắt ngang:
- Rất ấn tượng! Nhưng trước khi mua nó, tôi muốn thử xem những lời ông nói có đúng không.
Ông chủ hãng cân nói:
- Hãy cứ tự nhiên thưa bà.
Và ngay khi người phụ nữ vừa bước lên cái cân, một tiếng nói to phát ra:
- Một người cân thôi, xin làm ơn, một người thôi!
Trong bữa ăn, chồng bảo vợ:
- Trên đời này, có nhiều người đến là đa nghi. Nghe ai nói bất cứ điều gì, họ cũng nghĩ ngay đến
mình...
Vợ nhíu mày:
- Anh nói thế là ám chỉ em đấy phải không?
Duy: Ê Thanh, thằng Minh được thầy thương lắm !
Thanh : Nó sướng quá hén ! Mà sao mày biết ?
Duy: Ờ , thầy bảo nó ở lại học với thầy thêm năm nữa .
Tôi đã yêu duy nhất một người phụ nữ suốt nhiều năm nay. Nếu vợ tôi biết, bà ấy sẽ giết tôi mất. Có
kẻ đã đánh cắp thẻ tín dụng của tôi nhưng tôi sẽ không báo ai. Tôi nghĩ hắn sẽ xài tiền ít hơn vợ
tôi.Tôi mang vợ tôi đi khắp nơi, nhưng khổ nỗi cô ấy lại luôn biết đường về nhà.Tôi luôn nắm tay vợ
tôi. Nếu tôi buông ra, cô ấy sẽ shopping.
Khi cô ca sĩ tóc vàng hát xong, khán giả gào lên:
- Hát lại đi!
Hát rồi vẫn yêu cầu hát nữa, đã ba bốn lần nhưng khán giả vẫn không chịu cho nghỉ.
- Đa tạ quí vị. Tôi mệt quá. Tôi phải hát mấy lần nữa để đáp lại thịnh tình của quí vị ạ?
- Đến khi nào cô thuộc bài hát thì thôi!
Mi bao nhiêu tuổi rồi?
- Phụ nữ thì nhìn thế nào, tuổi thế ấy mà.
- Vô lý, làm gì có người nào sống lâu đến như vậy cơ chứ.

