Truyện Cười 14:
Một ông đến nghĩa trang cắm hoa trên mộ mẹ xong, quay ra xe định đi về thì thấy một ông đang quỳ
bên mộ vò đầu bức tai trông rất khổ sở và gào lên:
- Tại sao lại chết? Tại sao lại chết? Hu..Hu..Hu...
Người đàn ông nọ đến gần an ủi:
- Thưa ông tôi nhận thấy ông rất buồn và tiếc thương người thân đã ra đi. Tò mò xin hỏi thế người
nằm dưới mộ là gì của ông vậy?
Người kia òa lên nức nở to hơn:
- Ông ta là chồng cũ của vợ tôi. Hu..hu..hu....
Tại một bệnh viện, trong khu chăm sóc đặc biệt, các bệnh nhân luôn luôn chết trên cùng một cái
giường nọ vào lúc 11 giờ sáng chủ nhật, bất kể họ đang trong tình trạng nào.
Điều này làm các bác sĩ bối rối và có một vài người đã nghĩ là có một thế lực siêu nhiên nào đó.
Không ai có thể lý giải điều bí ẩn này, nên một nhóm chuyên gia quốc tế đã được thành lập để điều
tra nguyên nhân.
Sáng chủ nhật tiếp đó, vài phút trước 11 giờ, tất cả các bác sĩ và y tá hồi hộp đứng ngoài phòng để
tận mắt chứng kiến hiện tượng đặc biệt, người thì mang thánh giá, người thì mang kinh thánh, hay
những vật lấy phước để xua đuổi tà ma quỷ dữ.
Khi đồng hồ điểm đúng 11h, người quét dọn làm việc bán thời gian bước vào phòng bệnh, rút ổ cắm
hệ thống tổ hợp máy trợ tim và phổi nhân tạo của bệnh nhân để cắm máy hút bụi.
-

Bố nghe nói con không nghe lời mẹ gì cả?
Con... con
Thôi đi, đừng quanh co nữa, nói nhanh cho bố biết bí quyết của con là gì vậy?

Đôi trai gái đi lại với nhau đã lâu. Một hôm cơ gái thỏ thẻ:
- Cứ thế này không tốt chút nào, em muốn kết hôn sớm sớm một chút.
- Tốt quá, thế thì chúc mừng em, nhưng em làm thế nào thuyết phục được chồng em cho em tiếp tục
đi chơi với anh thế này?
- Này ông bạn, tại sao không bao giờ ông dùng thang máy?
- À, tại vì ở đó có gắn tấm biển "Thang máy cho 5 người", mà không bao giờ tôi có thời gian chờ đủ
ngần ấy người.
- Anh ạ ! Hôm nay, rất nhiều người khen em là xinh và trẻ hẳn ra !
- Ừ ! Ngày Tết nào mà chả có nhiều người say !
- Bố thấy nó mới đến chơi có hai lần, sao con đã vội yêu ? Con đã biết được gì về anh ta ?
- Con đã tìm hiểu kỹ lắm, bố ạ !
- Kỹ như thế nào ?
- Anh ta là con trai của bà chủ tiệm vàng !
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...
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!

Quan toà hỏi bị cáo nữ:
- Chị đã cho người đàn ông này một cái tát?
- Không, thưa quý toà.
Người đàn ông kêu lên:
- Cô ta nói dối!
Bị cáo bực tức:
- Im đi, không thì lại thêm một cái tát nữa bây giờ!
Trong một giờ học Anh Văn, giáo sư yêu cầu một nữ sinh viên hấp dẫn nhưng không mấy thông
minh gì mấy giải thích sự khác nhau giữa quan hệ ngoại hôn nhân và ngoại tình. cô gái ấp úng:
- Vâng! Em đã thử cả 2 và thấy hình như cũng như thế cả!
Một cô gái đẹp đi lững thững trong vườn thú, cuối cùng cô dừng lại trước đảo khỉ. Ngạc nhiên thấy
các con khỉ đi đâu hết, cô hỏi người coi thú :
- Hôm nay khỉ đi đâu hết cả?
- Chúng về hang,thưa cô, hiện giờ là mùa sinh sản chúng đang... yêu nhau
- Liệu chúng có ra khỏi hang không nếu tôi quẳng cho chúng vài củ lạc?
Người coi thú gãi đầu :
- Tôi không biết thưa cô. Ở địa vị cô thì liệu cô có ra không???
Hai cô gái mới lớn tâm sự với nhau:
- Giá mà hôm qua cậu biết tớ gặp chuyện gì! Tớ gặp hai anh chàng đẹp trai, cao to như lực sĩ, cứ
nhìn mình như nuốt chửng. Vậy là tớ bèn vắt chân lên cổ mà chạy...
- Thế cậu đuổi kịp hai anh chàng kia chứ???
Một lần đi chơi với người yêu, nàng âu yếm thủ thỉ với người yêu mới quen :
- Em muốn anh hôn em ở những nơi đặc biệt cơ !
Chàng trai (hào hứng) :
- Được! Anh sẵn sàng hôn ở bất cứ nơi nào em muốn. Hãy chỉ cho anh biết ngay đi.
Nàng :
- Tốt quá! Lần đầu tiên em muốn anh hôn em ở Paris, sau đó ở London, rồi đến New York hay đến
nơi nào nữa thì em cho anh lựa chọn.
Bé Tèo và cô bạn sau khi đọc xong cuốn " thế giới vạn vật" thì quay ra cãi nhau chí choé. Tèo bèn
quay lại hỏi bà nội
- Bà ơi! Bà có đẻ được không?
Bà nội:
- Láo nào.......! Không!
Cô bạn có vẻ rất đắc thắng:
- Thấy chưa? Tao đã bảo bà mày là con đực rồi mà..................
Nàng mách với bạn:
- Chồng chị đã quá già nhưng ông ấy vẫn luôn tán tỉnh các cô gái trẻ tuổi.

- Kệ ông ấy. Cũng như những con chó cố chạy theo ô tô đấy thôi, lúc đuổi kịp rồi cũng có lái được
đâu.
Một cô hoa hậu dẫn doan` phụ nữ địa phương đi thăm các thương binh ở quân y viện. Đến bên
giường Blutobluto, cô hoỉ:
- Nhiệm vụ của anh là gì?
- Liên lạc.
- Vậy thì em hôn lên "đôi chân vạn dặm" của anh –
Nàng nói rồi hôn lên bàn chân Bluto. Tiếp dó, cô tiến đến giường của thương binh khác hỏi :
- Còn anh?
- Sĩ quan tham mưu
- Ôi, cho em hôn " bộ tổng tham mưu" cuả anh.
Hôn lên trán chàng sĩ quan xong, cô Hoa Hậu dạn dĩ đến bên giường khác:
- Naò chang trai dũng cảm, noí cho em biết binh chủng của anh
Cậu lính trẻ hốt hoảng, co đâù gối lên bụng, mặt đỏ bừng lắp bắp:
- Em.. em xin chi.... đưng`...em ở bên.. bên Phaó binh...
Sau lễ cưới chủ rể hỏi linh mục chủ tế:
- Thưa cha con nghe nói là khi cưới vợ thì người ta thường biếu cha chủ tế bao lì xì. Con không
biết nên bỏ vào bao nhiêu cho đúng.
Vị linh mục mỉm cười nói:
- Cũng tùy lòng hảo tâm và tùy theo nhan sắc cô dâu. Cô dâu đẹp thì lì xì cha nhiều chút. Cô dâu
xấu thì ít chút.
Chú rể quay sang nhìn cô dâu một hồi rồi móc ra năm đồng bỏ bao lì xì biếu cha. Vị linh mục vừa
quay đi vừa nói:
- Hai con chờ cha chút nhe, cha đi lấy tiền thối lại cho con.
Buổi trưa trong nhà ăn, giáo sư triết học khoan khoái thưởng thức món chân giò lợn với dưa chua.
Bỗng một anh sinh viên bưng khay đồ ăn đến ngồi ngay trước mặt rồi cắm mặt xuống ăn, không
thèm nói năng một câu nào. Một thoáng bất bình hiện trên mặt Ngài giáo sư cất giọng hỏi:
- Này anh ! từ bao giờ lợn và đại bàng ngồi ăn chung một bàn vậy ?
- Thưa thầy em sẽ bay đi ngay chỗ khác.
-

Tại sao anh lại hành hung vợ mình như vậy?
À, vì những lúc đó cô ấy đâu có tự xưng là vợ tôi.
Sao? Cô ấy muốn ly dị ư?
Không, cô ta tự xưng là "bà" của tôi.

Ba bà cụ đang đi dạo bằng xe hơi với tốc độ 20 km/giờ trên xa lộ. Một viên cảnh sát ra lệnh cho xe
dừng lại và hỏi bà tóc vàng:
- Tại sao bà cụ lái xe quá chậm?
- Đây chính là tốc độ quy định cơ mà? Tôi nhìn thấy số đó trên tấm biển kia kìa!
- Đấy không phải là biển quy định về tốc độ, mà là số của con đường. Hiện giờ bà đang ở trên
đường số 20. Viên cảnh sát ghé mắt nhìn phía băng ghế đằng sau và thấy hai bà cụ khác mặt mày
tái mét, còn đang run rẩy. Anh ta hỏi tại sao, cụ bà tóc vàng trả lời tỉnh bơ:
- Bởi vì chúng tôi vừa ra khỏi "đường số 340".
Cảnh sát chặn chiếc xe của một cô gái tóc màu vàng rực:
- Tại sao cô lái xe chao đảo trên đường?
- Ôi! Sao đoạn đường này lại lắm cây mọc chìa ra ngoài đến thế? Tôi thấy một cành cây quệt vào
bên phải kính xe nên quặt sang bên trái. Ngay sau đó, bên trái cũng bị cây quệt vào nên tôi lại né

sang phải. Cành cây đó cứ liên tục hiện ra ở bên trái rồi lại bên phải nên tôi vòng sang phải, rồi lại
sang trái...
Viên cảnh sát ngắt lời:
- Thưa cô, đó chỉ là cái gạt nước trên kính chắn gió mà thôi!
- Anh à, hãy cho em biết ...Nếu em không chịu lấy anh, liệu anh có tự sát không?"
- Có chứ em. Đấy là tác phong quen thuộc của anh mà!
Có 3 anh chàng đứng ở cửa Thiên đường. Thiên sứ nói:
- Ai làm toàn việc thiện thì đứng bên phải này, còn ác thì đứng bên trái kia.
Người thứ nhất:
- Tôi đứng bên phải vì trên trần tôi đã làm rất nhiều điều thiện.
Anh thứ hai vẻ mặt ưu sầu:
- Trong đời tôi làm ác quá nhiều, tôi phải đứng bên ác thôi.
Tới phiên anh thứ ba, anh ta cứ chạy qua bên phải, rồi chạy qua bên trái, chạy qua chạy lại hơn 100
lần cũng chưa quyết định và ngừng chạỵ Thiên sứ bảo:
- Anh thứ ba vào ăn bánh và uống trà với ta.
Thế là anh thứ nhất và thứ hai ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao vậy, Thiên sứ?
- Anh ta chạy qua chạy lại làm ta chóng mặt quá, ta cho vào ăn bánh và uống trà nghỉ ngơi một
chút rồi tính sau.
- Cậu biết không, lần đầu tiên mình hôn cô ta, cô ta liền gọi cảnh sát tới, thế có tức không cơ chứ?
- Cậu còn may hơn mình nhiều. Lần đầu tiên mình hôn cô nàng, cô nàng liền gọi Cha xứ đến mới
chết chứ.
Trong một Food Court của một Mall nọ có một lão ông ngồi gần một anh chàng đeo vòng ở mũi,
chân mày và tai, trên đầu anh ta tóc tai dựng đứng nhuộm nhiều màu.
Ông già cứ nhìn chằm chặp vào anh chàng nọ không nháy mắt. Anh chàng nọ thấy lão ông cứ nhìn
mình hòai bèn quay sang hỏi:
- Này lão già kia, ông chưa bao giờ thấy ai tóc nhiều màu như ta sao?
- Ồ ta nhìn ngươi vì nhớ lại chuyện xưa cách đây hơn 20 năm trong lúc say rượu ta có làm tình với
một con công. Ta đang thắc mắc không biết ngươi có phải là con ta hay không.
Một sinh viên nói chuyện với đám bạn trong phòng:
- Chỉ cần một quả táo nhỏ rơi trúng đầu Newton mà ông ta đã phát minh ra định luật Vạn vật hấp dẫn
vĩ đại được áp dụng đến bây giờ.
Nếu ông ta ngồi dưới gốc mít thì định luật còn vĩ đại hơn nhiều! Tiếc thật!
Một thiếu nữ đi xin việc gặp một ông chủ hắc ám interview:
- Từ trước đến nay cô có đi làm cho ai chưa?
- Thưa chưa.
- Chưa đi làm thì sao tôi biết khả năng và giá trị của cô?
- Dạ khả năng thì em không biết nhưng giá trị thì em có thể chứng minh được.
- Có giấy tờ gì chứng minh giá trị của cô không?
Cô gái lục bóp mãi chẳng kiếm được gì ngòai tờ giấy chứng minh cô còn trinh của Bác sĩ. Ngập
ngừng một lát rồi cô đưa cho ông chủ.
Liếc qua tờ giấy, đọan ông chủ nói:
- Có thế chứ, mai cô bắt đầu đi làm nhé.

