
Truyện Cười 17: 
 
Hai vợ chồng giám đốc đang ngồi nói chuyện thì chuông điện thoại của anh chồng reo. 
Anh chồng bắt máy, bên kia giọng bồ nhí:  
- Anh đó hả? 
 Anh chồng bối rối một chút, rồi nảy ra sáng kiến, liền trả lời: 
- Alô. Ai đó? À, danh sách khen thưởng nhân viên công ty hả? 
- Anh giỡn hoài, có thương em nữa không nè? 
- Thứ nhất: NGUYỄN HOÀI THƯƠNG.  
- Giờ em đến với anh nghen?  
- Thứ hai: LÊ VĂN KẸT. 
- Hay là... anh qua đây với em đi?  
- Thứ ba: ĐỖ VĂN BẬN.  
- Thế khi nào anh mới đến được?  
- Thứ tư: MAI VĂN TỚI.  
- Lúc mấy giờ hả anh?  
- Cuối cùng: NGUYỄN VĂN MƯỜI HAI. 
Ông giám đốc tắt máy, quay sang vợ:  
- Hừ, văn phòng làm ăn bê bối quá. Danh sách khen thưởng mà cũng quên. 
 
 
Một bợm nhậu không thể lái xe về nhà được vì quá xỉn.  
Một người bạn gọi taxi cho anh ta. Tài xế taxi hỏi: 
- Anh ở số nhà bao nhiêu? 
 Bợm nhậu bực bội: 
- Hỏi vớ vẩn. Nó ở trên cửa nhà chứ đâu nữa! 
- Nhưng anh có thể đọc cho tôi nghe không? 
 Bợm nhậu gào lên: 
- Trời ơi! Ai đời lại gọi đúng một tài xế taxi mù chữ nè!  
 
 
Hai bợm nhậu say rượu đến khách sạn thuê một phòng, một giường.  
Sau khi tắt hết đèn, họ mò mẫm lên giường.  
Lúc sau, một người nói: 
- Ồ, trên giường của mình còn có một người! 
Người thứ hai cũng kêu ầm lên: 
- Trên giường của tôi cũng thế! 
Hai người cùng nói: 
- Đạp hắn xuống. 
Hai người bắt đầu đấm đá nhau, không lâu, một người bị ngã xuống sàn. 
Người bị ngã nói:  
- Cậu có sao không? 
Người say rượu nằm trên giường đắc ý: 
- Tớ đã đá thằng cha ấy xuống rồi! Còn cậu? 
- Tớ bị nó đá ngã xuống sàn rồi! 
- Cậu kém quá! Thôi, lên giường ngủ với tớ vậy!  
 
 
Một công ty làm ăn thua lỗ, ông Giám đốc liền quyết định sa thải bớt nhân viên để cải tổ lại công ty.  
Ông ta bàn với vợ: 
- Này em, nếu em chịu khó nấu ăn được tàm tạm cho nhân viên thì anh có thể cho nhà bếp nghỉ 
việc. 
Bà vợ gật đầu đồng ý và nói với chồng: 
- Còn nếu anh chịu khó đêm đêm ngủ với em thì ta có thể cho cậu lái xe nghỉ việc.  
 
 



Quan tòa hỏi: 
- Anh có phản đối lời buộc tội vì say rượu lái xe cán chết người không? 
Phạm nhân thở phào: 
- Chúa ơi, phúc đức cho tôi quá, thế mà hôm đó tôi cứ tưởng cán chết những hai người cơ đấy.  
 
 
 
Một bợm nhậu quyết định cai rượu, bạn bè thắc mắc thì gã nói: 
- Nếu uống vô độ sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ, khả năng “chăn gối”. Ngoài ra, theo kinh nghiệm của 
bản thân thì tớ thấy mỗi lần uống rượu tớ lại chửi thề, gây sự đánh vợ, đánh nhau với hàng xóm, 
nhưng những điều vừa rồi không phải là tệ nhất. 
- Sao vậy? 
- Tệ nhất là khi say... không bao giờ tớ đánh trúng cả! 
 
 
Cô giáo: 
- Các em chú ý này, hãy nhìn cô và nói xem các thích điểm nào trên người cô thì cô sẽ cho biết lớn 
lên các em sẽ làm gì! 
Bé Jane nói: 
- Thưa cô, em thích mái tóc của cô ạ. 
- Ôi, Jane yêu quí, lớn lên em sẽ là thợ làm đầu nổi tiếng 
Cậu bé Bob: 
- Thưa cô, đôi mắt của cô rất đẹp! 
- Cám ơn Boby, lớn lên em sẽ là bác sĩ nhãn khoa. Thế còn John, sao lại xịu mặt như vậy hả em? 
- Thưa cô, em biết nói gì bây giờ. Cuối cùng em cũng sẽ chỉ là công nhân vắt sữa bò thôi! 
 
 
Trên đường làng, dành cho xe đạp rất là tối. Một đôi anh chị chở nhau dừng lại bên một gốc cây và 
người ta nghe thấy: 
" Anh ơi đừng dừng lại ở đây !" 
" Anh ơi đừng dừng lại ở ...!" 
" Anh ơi đừng dừng lại ...!" 
" Anh ơi đừng dừng...!" 
" Anh ơi đừng...!" 
" Anh ơi...!" 
" Anh...!" 
"A ...!"  
 
 
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! 
 
 
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. 
 
 
 


