Truyện Cười 16:
Một anh chàng thích chơi quần vợt bỗng chẳng may gặp nạn trên sân tập: trái bóng tennis bay với
tốc độ cao đập thẳng vào phần mềm giữa hai chân của anh ta, làm nó bị rách một đường. Anh
chàng gục xuống sân và bạn cùng chơi vội vã đưa anh ta đi cấp cứu.
Trong phòng hồi sức, anh ta gượng hỏi thầy thuốc:
- Vết thương có tệ lắm không, bác sĩ? Tuần tới là tuần trăng mật của tôi, và vị hôn thê của tôi vẫn
còn là một trinh nữ...
Ông bác sĩ đáp:
- Tôi sẽ bó giữ nó thẳng và nó tự liền lại. Tuần tới sẽ khỏi.
Nói xong, ông lấy ra 4 miếng plastic nhỏ, khéo léo băng chúng vào với nhau, tạo thành một chiếc
hộp nhỏ xinh, bao quanh lấy chỗ bị đau.
Anh chàng không nói gì với vợ chưa cưới và cuộc hôn nhân của họ vẫn diễn ra như dự kiến.
Đêm tân hôn, cô vợ từ từ cởi phanh áo, khoe:
- Anh là người đàn ông đầu tiên của em. Chưa ai được đặt tay lên bộ ngực này đâu.
Người chồng cũng thoát y và chỉ vào chỗ kín:
- Còn của anh còn nguyên si, thùng chưa khui nè em.
Tèo vừa mua một con vẹt ngoài chợ, hí hửng dạy nó tập nói.
Tèo:
- Tôi biết nói.
Con vẹt:
- Tôi biết nói, tôi biết nói.
Tèo:
- Tôi biết đi.
Con vẹt:
- Tôi biết đi, tôi biết đi.
Tèo:
- Tôi biết bay.
Con vẹt:
- Xạo mày!
Một nông dân mua được một chú gà trống rất hăng.
Gà ta đạp hết gà mái rồi tới vịt mái khiến chúng đẻ liên tục, nông dân nọ rất hả hê.
Một bữa, ông ta đi làm đồng về thấy gà trống đang nằm xụi lơ trên bãi cỏ sau nhà, bên trên là mấy
con quạ đang chờ ăn xác. ông ta thương xót than thở:
- Ôi chú gà tội nghiệp! Sao mày vội bỏ tao mà đi sớm vậy?
Gà trống mở hé mắt nói:
- Lạy bố, bố đi chỗ khác dùm con kẻo lũ quạ mái này bay hết bây giờ!
Trong mục tìm bạn bốn phương của tờ báo nọ, thấy đề:
"Nam, 25 tuổi, cao 1.8m, nặng 72 kg còn độc thân.
Thành đạt, đẹp trai, khỏe mạnh, thông minh, sở hữu hai xe BMW, một thuyền buồm, biệt thự ở
Hawaii, hai nhà mặt tiền khu trung tâm.
Không bán. Cũng không cần tìm bạn gái. Chỉ muốn khoe vậy thôi".

- Phần lớn phụ nữ trả 1 khoản tiền lớn tới đây để được gầy bớt đi, họ nói những gì với ông?
- Ồ, hầu như các bà các cô ấy đều than phiền:
"Tại sao ông lại đặt phòng tập ở tầng 20 mà không có thang máy?"

Nửa đêm, chuông điện thoại nhà bác sĩ reo vang. Giọng nói hốt hoảng của một khách quen:
- Alo, bác sĩ đó hả! Tám tàng đây! Ông đến ngay nhà tôi đi, thằng con trai tôi nó lỡ nuốt cái bao cao
su vào bụng rồi.
- Được rồi, tôi đến ngay.
Bác sĩ vội thu dọn đồ nghề và chuẩn bị ra khỏi cửa nhà, đột nhiên chuông điện thoại lại vang lên:
- Thôi khỏi bác sĩ, tôi tìm được cái khác rồi.
Một nhà vô đich thể thao bị ốm, bác sĩ bảo nhiệt độ anh ta rất cao. Anh ta hỏi:
- Bao nhiêu thưa bác sĩ?
- 41 độ.
- Thế kỉ lục thế giới là bao nhiêu?
Một người đàn ông vội vã bước vào một quán rượu và gọi một ly rượu Mác-ti-ni đúp. Ông ta nốc cạn
một hơi, bỏ tờ giấy bạc năm đô la lên quầy rồi quay lưng bước ra khỏi quán.
Người hầu rượu cầm tờ giấy bạc năm đô la lên, gấp lại cẩn thận và nhét vội vào trong túi áo gi-lê.
Ngay lúc ấy, anh ta ngẩng lên trông thấy ông chủ đang đứng nơi ngưỡng cửa nhìn anh ta đăm đăm.
Suy nghĩ thật nhanh rồi anh ta liền nói:
- Chào ông chủ, ông chủ có thấy gã đàn ông vừa rồi không. Bước vào đây, mua một ly Mác-ti-ni đúp,
thưởng cho tôi tờ giấy bạc năm đô la, rồi hối hả bỏ đi mà quên trả tiền?
Phóng viên thể thao World Cup hỏi một cầu thủ trong đội đang sửa sọan cuốn gói về nước:
- Xin cho biết, trong cuộc đời cầu thủ, đã bao giờ anh sút bóng mà thủ môn chỉ biết sững sờ đứng
ngây như pho tượng nhìn bóng bay vào lưới?
- Nhiều không nhớ hết được.
- Xin cho biết bí quyết của những cú sút?
- Chẳng cần bí quyết gì cả. Đó là những lần tôi tung lưới nhà.
Mấy bác sĩ săm soi tấm phim X-quang.
- Không thể tưởng tượng nổi cái viên đạn quái quỷ đó chui vào đâu mà ta mổ phanh ngực anh ta
mấy lần vẫn không thấy nhỉ.
Bệnh nhân rên rỉ:
- Sao các ngài không tìm trong túi áo tôi.
Chàng thanh niên bị đuổi việc trở về nhà, khi được bố hỏi nguyên nhân, anh ta trả lời:
- Bố ạ, chả là ông sếp ghen tị với con ấy mà! Con đã chắp tay sau lưng và đi khắp phân xưởng để
xem mọi người làm việc như thế nào.
- Thế ông ấy ghen tị điều gì?
- Mọi người trong phân xưởng cứ tưởng con là sếp của họ chứ không phải là ông ta.
Một cặp vợ chồng người Mỹ du lịch đến Israel.
Một người Ả Rập đến gần họ rao bán vài món quà lưu niệm. Anh ta ngắm nghía hai vị khách và hỏi
họ từ đâu đến.
Khách trả lời:
- Chúng tôi từ Mỹ sang đây.
Anh Ả Rập nhìn người vợ một lúc rồi nói:
- Cô ấy tóc đen, da ngăm, nhất định không phải là người Mỹ!
Quay sang anh chồng anh ta nói tiếp:
- Tôi sẽ đổi 100 con lạc đà để lấy vợ anh nếu anh đồng ý.
Anh chồng suy nghĩ rất lâu rồi mới trả lời:

- Tôi không bán vợ!
Trên đường về, người vợ trách chồng:
- Tại sao anh không trả lời thật nhanh với anh ta mà phải suy nghĩ lâu thế?
Anh chồng đáp:
- Lúc đó anh đang tính xem làm thế nào để mang 100 con lạc đà về Mỹ….
Hai vợ chồng nhà nọ quyết định sẽ dùng mật mã để ám chỉ "chuyện ấy", nhằm tránh cho các con
biết. Họ quyết định dùng mật mã: "máy đánh chữ".
Một hôm, ông chồng nói với cô con gái 5 tuổi của mình:
- Hãy đi nói với mẹ là bố cần đánh máy một lá thư.
Cô con gái chạy đi kể với mẹ, bà mẹ liền nói:
- Bảo với bố là không thể đánh máy bây giờ vì chiếc máy đang bị treo băng đỏ.
Cô bé chạy đi báo với cha.
Mấy ngày sau, bà mẹ nói với con:
- Đi bảo bố là bây giờ bố có thể đánh máy được rồi.
Cô bé chạy đi, rồi quay lại nói với mẹ:
- Bố bảo không cần đến máy đánh chữ nữa, bố đã viết thư bằng tay rồi.
Ở làng nọ hằng năm đều tổ chức cuộc thi vắt sữa bò. Năm nay, qua vòng loại ban tổ chức chọn
được ba thí sinh vào chung kết.
Kết quả:
- Người thứ nhất sau một giờ hì hục vắt được 4 lít.
- Người thứ hai được 3 lít.
- Người thứ ba chỉ vắt được có một phần tư lít.
Khi trao giải, dân làng ngạc nhiên vô cùng vì người thứ ba đoạt giải nhất. Họ liền phản đối quyết liệt
nhưng khi vỡ lẽ, tất cả đều đồng tình với quyết định của giám khảo.
Thì ra, ban tổ chức đã đưa nhầm con bò đực cho cho anh thứ ba.
Jack thấy tấm biển trước cửa một ngôi nhà đề “Bán con chó biết nói”. Anh ta nhấn chuông và người
chủ nói con chó đang ở sân sau.
Jack đi vào và thấy một con chó lai đang ngồi ở đó.
- Mày biết nói đúng không? - Jack hỏi.
- Phải! - Con chó trả lời.
- Vậy thì hãy kể cho tao nghe câu chuyện của mày!
Con chó nhìn lên và bắt đầu:
- Ồ, tôi nghĩ rằng biết nói là một khả năng rất hay có thể mang ra để giúp đỡ chính phủ. Vì vậy, tôi
cho CIA biết khả năng của mình, và ngay lập tức họ cử tôi đi từ nước này đến nước khác,
ngồi trong căn phòng có điệp viên và các quan chức chính phủ, bởi vì không ai nhận ra một con chó
có thể là kẻ nghe trộm. Tôi đã là một trong những điệp viên xuất sắc nhất của họ trong nhiều năm.
Tôi khám phá ra nhiều vụ thương luợng gian dối và được thưởng một tá huân chương. Nhưng công
việc này lấy đi của tôi rất nhiều sức lực, tôi không còn trẻ như hồi xưa nữa. Có một vợ, hai con và
bây giờ tôi vừa mới về hưu...
Nghe xong, Jack rất kinh ngạc. Anh đi ra ngoài và hỏi người chủ giá của con chó. Người chủ nói:
- Mười đôla.
Jack móc ví đếm tiền nhưng hỏi thêm:
- Con chó này rất đặc biệt. Tại sao ông lại bán nó rẻ như vậy?
Người chủ trả lời:
- Tôi không tin nó. Nó nói dối như Cuội ấy!
Giờ sinh vật, thầy giáo hỏi một em học sinh:
- Trong các loại cây mà bố em trồng, em thấy cây nào cho hiệu quả kinh tế cao nhất?
- Dạ, cây...xăng ạ!

