Truyện Cười 15:
Bạn bè bảo tôi là thằng cô đơn vì tôi chưa từng có bạn gái.
- Nhưng tôi cũng đã từng có người con gái nguyện cùng tôi sống chết có nhau : "không trả nợ cho
bà, bà thề sống chết với may`" .
Cũng từng có người con gái cùng tôi hẹn ước đến kiếp sau : "muốn kua chị mày đây hả? Đợi kiếp
sau đi kưng " .
Và từng có người con gái cam lòng tự nguyện vì tôi mà chết : "Làm bạn gái ông? Tui thà chết còn
hơn"
Nghĩ lại tôi thấy mình cũng đào hoa ra phết
Một anh chàng có tính hiếu kỳ đi qua một đám đông . Len lỏi mãi không vào được , anh ta hét to:
" Tránh ra , người này là bố tôi ! "
Mọi người dãn ra cho anh ta vào . Vào đến nơi anh ta thấy có một con bò bị cán chết !!!

Đàn ông rất giống:
- Cà phê (nếu là loại ngon sẽ làm bạn mất ngủ)
- Giống Bãi đậu xe (chỗ tốt thường đã có người giành mất rồi)
- Giống Phim truyền hình nhiều tập (thú vị đấy, nhưng chớ dại tin đó là sự thật)
- Giống Máy tính (làm việc nhanh nhưng thường thiếu bộ nhớ)
- và giống... Sôcôla (ngọt ngào nhưng dễ tích đường và làm bạn to bụng).

Hai con rắn độc đang bò. Một con quay lại hỏi con kia:
- Tụi mình là rắn độc phải không?
- Đúng vậy, rất độc.
Con thứ nhất lại hỏi:
- Tụi mình có đúng là rắn độc thiệt không?
- Thật vậy, chúng ta là rắn độc. Chúng ta là loài rắn cực độc trên thế gian này. À mà sao mày hỏi
hoài vậy?
- Tao mới cắn phải lưỡi tao mày ạ.
Ông chồng đi xa nhắn tin về cho vợ: “Anh đi công tác xa không đưa em lương tháng này kịp nên anh
gửi em 100 nụ hôn”.
Vài ngày sau bà vợ nhắn tin lại là:
“Nụ hôn của anh gửi rất hữu dụng em đã sử dụng rất có ích: Ông tiền điện đồng ý nhận 6 nụ hôn ,
ông tiền nước nhận 4 nụ hôn, ông chủ nhà đồng ý lấy 2 nụ hôn mỗi ngày để trừ tiền nhà, ông chủ
tạp hóa thì không chịu chỉ nhận hôn nên em phải trả thêm 1 số thứ khác . Chi phí linh tinh hết 40 nu
hôn, hiện giờ em còn khoảng 40 nụ hôn chắc đủ dùng đến lúc anh về, nhớ anh nhiều!”
Một cậu bé hỏi bố mình:
"Bố ơi! Con được sinh ra như thế nào hả bố?"
Người cha là một kĩ sư công nghệ thông tin đang lướt web bèn ứng khẩu trả lời cậu quí tử:
"Mẹ và bố cùng duyệt web trên một chiếc giường. Cha kết nối với mẹ. Cha upload dữ liệu từ một cái
USB sang cho mẹ. Sau khi download hết về, mẹ sửng sốt thông báo là mẹ không cài một chương
trình anti-virus nào cả, trong khi đó, bố cũng không cài đặt Firewall".
"Rồi thế nào nữa hả bố?"
"Cả cha và mẹ đều cố gắng xoá bỏ số dữ liệu trên, thậm chí là format lại ổ nhưng không kịp. Vậy là
sau 9 tháng 10 ngày, con được sinh ra đời".

Một bé trai 3 tuổi nắm tay một bé gái 3 tuổi và nói:
“Anh yêu em”.
Bé gái trả lời:
“Anh có thể lo cho tương lai của chúng ta không?”
Bé trai nói:
“Đương nhiên rùi, chúng ta đâu phải là đứa con nít một hai tuổi nữa đâu!
Có một anh chồng nghi vợ ngoại tình. một hôm, anh cố tình trở về nhà bất ngờ và phát hiện ra vợ
đang hẹn hò với tình nhân.
Rất giận vợ anh thách đấu súng với gã kia. Khi đi ra vườn 2 anh thỏa thuận với nhau, giả vờ bắn
trượt, rồi cả 2 nằm lăn ra chết, nếu cô vợ chọn ai thì đó là kẻ chiến thắng, người kia sẽ phải ra đi.
Cả hai ra vườn, nổ sung, lăn ra và chờ đợi. cô vợ hối hả ...chạy vào toilet:
"Anh ơi, ra đây mau đi, hai thằng ngu đó chết hết cả rồi”
Anh chàng ngốc nọ đi lính. Ngày đầu tiên cấp trên phát cho anh ta một cây lược, nhưng qua hôm
sau họ cắt gần như trọc đầu anh ta. Sau đó họ phát cho anh một cây bàn chải đánh răng. Sau khi
khám sức khoẻ họ thấy anh ta có răng sâu nên đã nhổ đi mấy cái răng. Đến ngày thứ ba, họ phát
cho anh ta 2 cái quần đùi. Ngay đêm đó, anh ta đào ngũ.
Dưới ánh trăng huyền diệu, kỳ ảo, đôi vợ chồng trẻ ngồi bên nhau tâm sự. Họ thật hạnh phúc với
những cử chỉ đầy âu yếm thương yêu. Người vợ thủ thỉ:
"Anh biết không , trước khi yêu anh rồi lấy anh, mẹ thường bảo em rằng sau này chỉ có... chó mới
lấy em thôi!".

Nhân viên cứu thương hỏi nạn nhân của một vụ tai nạn xe cộ:
"Nhà anh ở đâu? Tên anh là gì? Để tôi báo cho gia đình anh biết".
Người bị nạn:
"Khỏi cần, người nhà đều biết tên tôi cả mà!"
- Bà Liz, bà hãy giải thích vì sao lại lấy guốc phang vào trán ông nhà?
- Bởi vì tôi đã nói hàng trăm lần mà ông ấy vẫn không chịu tin rằng tôi là một phụ nữ dịu dàng, dễ
thương!
Hai người bạn vừa uống bia vừa trao đổi kinh nghiệm:
- Hình như cậu dạy cho vợ cậu chơi bài ?
- Đúng vậy ! Có thế mới lấy được tiền từ tay cô ấy. Nộp lương xong, hai ngày sau tớ đã thu lại nửa
số tiền nhờ thắng bài.

Một anh chàng mới lấy vợ than thở với các bạn trai còn độc thân:
- Nếu như Christophe Colomb có vợ, hẳn ông ta đã không phát hiện ra châu Mỹ...
- Tại sao vậy?
- Nàng sẽ hỏi: Anh đi đâu? Cùng với ai? Đi làm gì? Bao giờ trở về? Em thấy chuyến đi này của anh
sẽ chẳng ích lợi gì đâu...

Một chàng trai trẻ muốn vào bệnh viện thăm người yêu bị ốm.Chờ mãi không thấy chiếc taxi nào đi
qua, sốt ruột, anh chàng hỏi một bà cụ bán hàng gần đó xem có cách nào để đến bệnh viện nhanh
nhất. Bà cụ thản nhiên trả lời:
-Nhắm mắt lại và lao thẳng sang bên kia đường !
Thầy giáo:
-Kiểm tra thường nhật như ăn điểm tâm, ăn 100 lần không chán. Kiểm tra cuối kỳ như ăn bữa chính
vậy, phải ăn đúng giờ, đúng lượng. Kiểm tra cuối năm như ăn một bữa yến tiệc vậy, chỉ một lần là
đủ.Tại sao các em không chăm chỉ lên chứ!
Học sinh:
- Thưa thầy ,chúng em đang ăn kiêng ạ
Chị vừa pha sữa vừa la em:"Ngày nào tao cũng pha cho mày một ca sữa mà mày không uống. Tao
uống mà mập lên là mày biết tay tao".
Nếu ta hôn cô ấy, thì ta không đàng hoàng
Mà nếu không hôn cổ, thì ta đâu phải đàn ông.
Nếu ta lại khen cổ, Nàng nghỉ ta nói xạo
Mà nếu không khen "em", Nàng lại nghĩ bạn số không.
Nếu ta chiều chuộng cổ, thì ta bị chê "xỏ mũi"
Mà nếu ta không làm, thì ta không hiểu chi cả.
Nếu đến thăm cổ thường xuyên, thì Nàng nghĩ ta quấy rầy,
Mà không thường hay đến Cổ lại nghi ta "hai" hàng
Nếu ta ăn mặc lịch sự Cổ nói ta playboy
Còn nếu là không, thì cổ nói ta "dổm"
Nếu ta mà có ghen, thì Nàng nói không tốt
Còn nếu ta không ghen, thì nghĩ không yêu Nàng
Nếu ta thử "tán" (tỉnh) nàng thì nàng nghĩ ta không kính nể
Còn nếu không, thì nghỉĩta không ưa nàng
Nếu ta đến trễ vài phút, thì nàng than phải chờ lâu quá
Còn khi nàng đi trễ, thì Nàng nói "Gái hay đến trễ mà"
Nếu ta thăm bạn trai, Nàng nói "Sao uổng thời giờ vậy"
Còn khi Nàng thăm bạn gái "Chỉ thường thôi, con gái mà"
Nếu lâu lâu ta hôn, Nàng nói ta ơ hờ
Mà nếu hôn thường hơn, thì Nàng nghĩ ta lợi dụng
Nếu quên dìu Nàng qua đường, thì nói ta không "galant"
Mà khi ta làm, thì nghĩ làm mưu tán (tỉnh) mình
Nếu ta nói chuyện với cô khác, Nàng sẽ trách ta "lăng nhăng"
Ðến khi nàng đùa với đám con trai thì nói tại họ chiêm ngưởng nàng
Nếu ta nói, thì Nàng muốn ta nghe
Ðến khi ta nghe, thì nàng muốn ta nói !
Tóm lại: Rất đơn giản, nhưng rất phức tạp
Rất yếu, nhưng rất mạnh dạn
Thật đúng là đàn bà ...
Một anh chàng tới bác sĩ và nói:
- Tôi muốn được thiến.
Bác sĩ hỏi:
- Cái gì cơ? Chắc chắn là anh không muốn chuyện đó nữa?
Anh kia đáp:
- Tôi muốn, khẳng định với Bác sĩ là tôi muốn.
Và thế là, Bác sĩ bảo anh ta vào bệnh viện.

Sau đó, anh ta được cởi đồ, cho nằm trên xe đẩy vào phòng mổ, gây mê và thế là cái đó ra đi.
Ngày hôm sau, anh ta tỉnh dậy trong một phòng bệnh đôi, tỏ ra friendly, anh ta hỏi anh chàng ở
giường bên cạnh:
- Anh vào viện vì lý do gì?
- À, tôi vào cắt bao quy đầu!
- Chó thật! Đó là mấy chữ mà tôi cần nói với Bác sĩ mà hôm qua tôi không nhớ ra.
- Bố tớ có hơn 100 huy chương vàng cúp bóng đá
- Tuyệt nhỉ, thế bố cậu đá ở vị trí nào? Trung phong hả?
- Không, bố tớ là chủ tiệm cầm đồ.
Một lão nhà giàu 60 tuổi cầu hôn một thiếu nữ 20 tuổi, bị từ chối.
Ông ta quá thích cô gái này quá nên đi tìm anh cô gái, nhờ anh cô giúp thuyết phục.
Anh cô gái hỏi:
- Ông nói với nó là năm nay ông năm mươi tuổi phải không?
- Có, tôi bảo là tôi 50 tuổi cho nó trẻ.
- Đấy, vậy là thất sách rồi, đáng ra ông nên nói với nó là ông đã 70 tuổi mới phải...
- Sao...Sao lại thế?
- Nó sẽ hy vọng rằng trong tương lai không xa nó sẽ trở thành bà quả phụ giàu có.
Bố vợ hỏi con rể:
- Dạo này con có ăn nên làm ra không?
- Dạ chỉ một nửa thôi.
- Nghĩa là thế nào?
- Là chỉ có ăn nên chứ không làm ra....
Ông già Do Thái biết cái chết đã cận kề, bèn cho gọi các con trai lại bên giường dặn dò.
- Các con trai của ta, ta mong các con hiểu cho rõ tình hình tài chính của ta để các con thu xếp sau
khi ta qua đời. Jacob nợ ta 10 nghìn euro...
- Đã ghi xong, thưa cha, 10 nghìn euro. Cha an tâm, chúng con sẽ đòi nợ hắn.
- Levy nợ ta 20 nghìn euro...
- Đã ghi xong, thưa cha. Chúng con sẽ đòi Levy thanh toán 20 ngàn euro...
- David nợ ta 30 nghìn euro...
- David nợ 30 nghìn. Chúng con sẽ đòi hắn ngay.
- Ta nợ Moshee 100 nghìn euro...
Người con thốt lên:
- Thôi chết...! Cha bắt đầu mê sảng rồi...
Vợ chồng Bill quyết định tranh thủ "vui vẻ" lúc chiều chủ nhật là đẩy đứa con trai ra ban công và bảo
nó báo cáo lại tất cả những hoạt động diễn ra xung quanh.
Cậu con trai bắt đầu bài tường thuật của mình khi cha mẹ cậu vội vàng thực thi kế hoạch:
- Có một chiếc xe đang bị cẩu lên ở bãi đỗ xe. Một chiếc xe cứu thương vừa phóng qua. Hình như
nhà Anderson đang có tiệc. Matt đang đi một cái xe mới và ông bà Cooper đang làm tình.
Ông bố và bà mẹ nhỏm dậy trên giường, người cha hoảng hốt hỏi:
- Làm sao con biết?
Cậu bé trả lời:
- Thằng con của họ cũng đang đứng ngoài ban công mà.

