
Truyện Cười 20: 
 
Một thương gia đi công tác xa 2 tuần. Sau một tuần, ông gọi điện về nhà hỏi thăm tin tức. Người 
quản gia ấp úng mãi không thành câu nhưng bị gặng mãi nên ông ta cũng đành nói thật. 
- Xin lỗi ông, nhưng chó của ông chết rồi. 
- Chó của tôi! Làm sao lại có chuyện đó? 
- Bác sĩ nói là nó bị rối loạn tiêu hoá nặng do ăn quá nhiều. 
- Ăn quá nhiều ư?? Nhưng ông luôn cho nó ăn theo khẩu phần khoa học cơ mà? 
- Vâng, nhưng vì con ngựa đã chết, nên có một lần nó tự mò đến cái máng ăn của ngựa. 
- Con ngựa chết rồi!?? 
- Vâng, đấy là do chuồng ngựa bị cháy nên nó bị ..... 
- Cái gì, làm sao chuồng ngựa lại bị cháy? 
- Lính cứu hoả nói là vụ nổ biệt thự đã ảnh hưởng đến chuồng ngựa quá nặng. - Viên quản gia 
nghẹn giọng. 
- Nổ biệt thự?! - Thương gia không tin vào tai mình nữa. 
- Vâng, người ta nói là do gas. Gas bị xì, mà nến thắp quan tài mẹ ngài lại để gần ri đô quá, nên bị 
bắt lửa... 
- Nhắc lại đi. Mẹ tôi... Mẹ tôi... làm sao? - Thương gia hổn hển. 
- Vâng, mẹ ngài mất do nhồi máu cơ tim. Bà ấy ko chịu được cú sốc khi biết vợ ngài đã bỏ đi theo 
em trai ngài. 
 
 
Có hai vợ chồng cùng lên xe buýt tại bến xe. Người chồng trông còn khá trẻ, còn cô vợ thì trông có 
vẻ già hơn chồng rất nhiều. 
Lúc lên xe, cô vợ nghe loáng thoáng thấy mấy người đàn bà ngồi phía sau nhận xét về mình:  
- Khiếp cái cô vợ sao mà trông già thế, cứ như là chị của ông chồng không bằng. 
Cô vợ cảm thấy vừa ngượng và tức giận vì lời nhận xét xúc phạm kia, cô đỏ mặt lên vì giận dữ. Một 
người đàn bà đứng tuổi khác ngồi bên cạnh cô vợ thấy thái độ khác thường của cô liền hỏi:  
- Sao có chuyện gì mà chị trông bực dọc thế?  
Tìm được người để chia sẻ, cô vợ quay sang bà khách đồng hành than thở:  
- Tôi bực vì mấy người đàn bà ngồi đằng sau kia đã xúc phạm tôi. 
Nghe vậy bà khách đồng hành quay sang anh chồng, trách:  
- Này cậu, tại sao cậu lại để cho người ta xúc phạm mẹ cậu như vậy hả? 
 
 
Một người đang đi trên phố và cố bắt chiếc taxi vừa chạy qua. Khi anh ta vào xe, tay tài xế chào với 
một nụ cười: "Thật đúng lúc! Anh thật giống Dave". 
- Ai cơ? 
- Dave Bronson. Có một anh chàng luôn làm mọi việc rất ổn thoả. Như là khi tôi tới đúng lúc anh cần 
xe... Chuyện như thế xảy ra với Dave mọi lúc. 
- Ai đó cũng phải có lúc mà. 
- Nhưng không được như Dave đâu. Anh ta là dân thể thao tuyệt vời. Anh ta có thể vào giải quần vợt 
chuyên nghiệp. Anh ta có thể chơi gôn với những chuyên gia. Anh ta hát như một nghệ sĩ opera và 
nhảy như một ngôi sao của Broadway. 
- Anh ta hẳn phải là một người đặc biệt, phải không? 
- Anh ta có trí nhớ tuyệt vời. Nhớ được hết sinh nhật mọi người. Anh ta biết tất cả mọi thứ về rượu 
vang, ăn với cái dĩa nào. Anh ta có thể sửa mọi thứ. Không giống như tôi. Tôi thay một cái cầu chì, 
và thế là toàn bộ mấy nhà hàng xóm tối đen thui. 
- Chả trách mà anh nhớ về anh ta như thế. 
- À, thực ra tôi chưa gặp Dave đâu. 
- Thế làm sao mà anh biết anh ta rõ vậy? 
- Tôi cưới bà vợ goá của anh ta. 
 
 
Chồng đi làm về, vợ mới cưới chạy ra đón, nước mắt ngắn nước mắt dài. Sợ có chuyện gì chẳng 
lảnh, chồng ôm lấy vợ, hỏi rối rít: "Sao, ở nhà có chuyện gì thế?" 



Vợ nói trong tiếng nấc: 
- Mẹ anh đã xúc phạm em. 
- Nhưng mẹ anh ở tận quê làm thế nào mà xúc phạm em được? 
- Hôm nay em nhận được thư mẹ gửi cho anh. 
Người chồng đọc xong nói: 
- Có gì là xúc phạm em đâu? 
- Ở đoạn tái bút ấy: “Con dâu yêu quí, đừng quên đưa lá thư này cho chồng con nhé!”. 
 
 
Một người khoe với bạn: 
- Cậu biết không, vợ tớ rất sợ bị mất quần áo nên đã thuê một tay bảo vệ đấy! 
- Thật thế sao? 
- Đúng vậy, tối qua khi về nhà muộn, tớ thấy tay bảo vệ đứng gác trong tủ quần áo đầu giường mà! 
 
 
Nhận xét về con rể 
- Này, chàng rể mới của bà thế nào? 
- Tất cả đều được, chỉ phải tội không biết đánh bạc! 
- Nhưng đó là ưu điểm của anh ta đấy chứ? 
- Không, khuyết điểm lớn bà ạ. Thằng đó không biết đánh bạc nhưng cứ đâm đầu vào chơi. 
 
 
Hai bà mẹ ngồi tâm sự: 
- Tôi buồn quá chị ạ. Bốn đứa con gái lớn rồi chỉ kiếm được có mỗi một chàng rể. 
- Tôi còn buồn hơn bà ấy chứ. Tôi chỉ có một đứa con gái mà có tới thằng rể thứ năm rồi. 
 
 
Một người bị bệnh mộng du đang ngủ liền bật dậy chạy xuống bếp và cầm lên một con dao bầu. Cả 
nhà anh ta không dám làm gì ngăn cản vì sợ nguy hiểm đến tính mạng. Anh ta đi sờ đầu từng 
người, sau đó xuống bếp cất dao vào chỗ cũ và đi ngủ tiếp. 
Sáng hôm sau, mọi người vây lấy anh ta hỏi tối hôm qua nằm mơ cái gì mà lại đi sờ đầu từng người 
như vậy. Anh ta liền trả lời: "Tôi mơ thấy lạc vào một vườn dưa hấu, nhưng sờ mãi không được một 
quả nào chín cả". 
 
 
Hai người đàn ông nói chuyện với nhau. Một người bảo: 
- Này, có tiền và không có tiền đúng là khác nhau một trời một vực cậu ạ. 
- Cậu nói thế là có ý gì? 
- Ai có tiền thì đi xe hơi, uống bia ôm. Còn ai không tiền thì cố lắm cũng chỉ đi xe ôm và uống bia hơi 
thôi! 
 
 
Một viên cảnh sát chặn chiếc xe đang đi với tốc độ như tên bắn. 
- Anh cho tôi kiểm tra giấy phép lái xe! 
- Tôi không có. 
Nhìn người lái xe có vẻ say rượu, cảnh sát liền nói: 
- Vậy anh hãy thổi vào máy này để xem nồng độ rượu trong máu của anh! 
- Tôi không thổi đâu! 
- Thôi được, tôi sẽ thổi hộ anh, nhưng tôi thề là anh sẽ phải ngồi tù ít nhất 3 năm đấy. 
 
 
Một cô gái lên chùa cầu khấn: 
- Lạy Thánh mớ bái, xin ngài ban cho con lấy được người chồng: một là vô cùng giàu có, hai là có 
quyền cao chức trọng, ba là vừa trẻ vừa đẹp trai, bốn là vô cùng chung thuỷ với con. 
Thánh mỉm cười trả lời: 



- Ba điều trên con xin, ta đều có thể ban cho, nhưng đã có ba điều ấy mà con lại xin kèm theo điều 
thứ tư là sự chung thuỷ của anh ta thì đến ta là Thánh cũng chịu. 
 
 
- Xin thày coi giúp đã hai năm rồi mà chẳng ma nào nhận em vào làm việc. 
- Thày bói trả lời: 
- Vậy là cô còn đỡ hơn ta, đã 5, 6 năm nay ta thất nghiệp rồi nên mới thân tàn ma dại thế này chứ! 
 
 
Nửa đêm, chuông điện thoại nhà bác sĩ reo. Giọng nói hốt hoảng của một khách hàng quen. 
- Alo, bác sĩ ơi! 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. 
Vẫn giọng nói khi nãy: 
- Thôi khỏi bác sĩ, tôi tìm được cái khác rồi. 
 
 
Một người đàn ông bước vào cửa hàng vàng mã tìm dáo dác. Chủ hàng đon đả hỏi: 
- Ông cần gì? Chúng tôi có đầy đủ mọi thứ, từ nhà lầu, ôtô đến cái kim khâu. 
- Bán cho tôi chục ống kim tiêm. 
- Ông này hay thật! Kim tiêm thì ông phải sang cửa hàng thuốc tây ở bên kia chứ! - Bà chủ chau 
mày. 
- Ơ... không, thằng con trai tôi ở dưới đó... tôi muốn gửi xuống đó một ít cho nó dùng. 
- !!! 
 
 
- Bố ạ, con muốn tìm một cuộc sống mới đầy mạo hiểm cùng những cô gái đẹp. Mong bố hãy chiều 
con, đừng ngăn cản con làm gì! 
- Bố không ngăn con đâu, trái lại còn ủng hộ con nữa, nhưng ít ra con cũng phải đem bố đi theo chứ! 
 
 
Ông chồng đi làm về thấy nhà cửa bừa bộn, giường chiếu không dọn dẹp, quần áo để ngổn ngang 
bèn lớn tiếng: 
- Bà nó đâu? Chuyện gì xảy ra thế này? 
Bà vợ trả lời: 
- Chẳng có chuyện gì cả, ông thường bảo không biết tôi làm gì suốt một ngày. Vậy thì nhìn đi! hôm 
nay tôi chẳng làm gì hết! 
 
 
- Cậu biết không, phụ nữ cần phải làm những công việc nhẹ nhàng. Như vợ tớ chẳng hạn, mỗi ngày 
cô ấy mang trên tay không quá 1 kg. 
- Thế cô ấy làm việc gì? 
- Bán vé số! 
 
 
Có 3 du khách thám hiểm rừng Amazon thì bị thổ dân bắt. Đám thổ dân ra điều kiện, mỗi người phải 
tìm 10 trái cây cùng loại nào đó, rồi bỏ vào miệng ăn hết cùng một lúc, ai không mắc nghẹn thì không 
bị ăn thịt. Ba người đi vào rừng, ông thứ nhất đem về 10 quả táo. Vừa nhét đến trái thứ 2 thì đã bị 
nghẹn, và đời thế là hết. Ông thứ 2 may mắn hơn, tìm được 10 quả nho, nhét tới trái thứ 9 vào 
miệng thì bỗng nhiên cười to, và cũng bị đám thổ dân ăn thịt.  
Hai người lên tới cổng thiên đàng, Ông thứ nhất hỏi: "Sao tới trái thứ 9 rồi mà ông cười làm chi để bị 
ăn thịt vậy???" Ông thứ hai trả lời: "Lúc đó, tôi thấy cha thứ ba đang khiêng về 10 quả dứa!!!" 
 
 
Về phần ông khách thứ ba, thấy hai người kia bị ăn thịt thì sợ quá bỏ chạy, đám thổ dân liền đuổi 
theo. Tới một bờ vực, cùng đường, ông này sợ quá la lên: Trời ơi!!! Chết con rồi! Có tiếng nói từ trên 



vọng xuống: "Con chưa chết đâu, hãy cầm cục đá, đập vào đầu tên thủ lĩnh..". Ông này làm theo, tên 
thủ lĩnh chết, đám thổ dân nổi giận đùng đùng... Ông khách sợ quá la to: "Trời ơi, chết con rồi!!!" Có 
tiếng nói từ trên vọng xuống: "Đó, bây giờ con mới chết đó!!!" 
 
 
Có một anh chàng béo tình cờ đọc được quảng cáo có dịch vụ giảm béo rất nhanh từ 3 đến 5 kg 
trong 1 giờ tập luyện. Anh ta liền tới để đăng ký. Ngày đầu tiên, người ta đưa anh vào một căn 
phòng rất rộng, ở đó đã có một cô huấn luyện viên trẻ, đẹp đang đợi. Cô ta nói với anh: "Phương 
pháp của em rất đơn giản, chỉ cần anh đuổi theo em, nếu bắt được em thì anh muốn cái gì cũng 
được!!!”. 
Sau đó trong vòng một giờ đồng hồ cố gắng đuổi theo cô huấn luyện viên không thành công, anh đã 
giảm được 3 kg. 
Rất phấn kích với lần tập đầu, lần này anh chàng béo yêu cầu tăng cường độ tập luyện lên 5 kg một 
giờ và bỏ qua tất cả những lời khuyến cáo, nó có thể gây hại cho sức khoẻ. Không như lần trước, 
người ta dẫn anh vào một phòng tập bé hơn. Thay thế cô huấn luyện viên xinh đẹp là một anh chàng 
khổng lồ trông rất dữ tợn. Anh ta nói: 
"Phương pháp tập luyện của tôi cũng rất đơn giản, tôi sẽ đuổi theo anh, nếu tôi bắt được anh thì tôi 
muốn cái gì cũng được!!!”. 
 
 
Một thợ sửa ống nước bước vào toilet, trong đó có một phụ nữ đang tắm. Cô nàng hãi quá la lên 
thất thanh, trong khi anh này chậm rãi nhìn quanh rồi quay lại, giọng vô cùng sửng sốt: “Cô chưa 
nhìn thấy thợ sửa ống nước bao giờ à?”. 
 
 
Một người thợ chuyên sửa ống nước gõ cửa một căn nhà trong khu chung cư. Mở cửa đón anh là 
một phụ nữ rất xinh đẹp trong bộ quần áo ngủ “không thể mát mẻ hơn được nữa”. Nhìn thấy anh, cô 
ta từ tốn nói: “Làm sao mà tôi có thể chắc chắn rằng anh không định giở trò gì ra với tôi, một phụ nữ 
yếu đuối, không có gì để tự vệ, trong khi biết chắc như đinh đóng cột rằng, hôm nào cũng vậy, chính 
xác như một cái đồng hồ, chồng của tôi chỉ về nhà vào lúc 7h tối, mà bây giờ mới có 3h?”.  
 
 
Peter kể cho Tom nghe về bữa tiệc hôm trước mà anh ta đi dự với bạn gái của mình là Ann: “Hôm 
đó nàng mặc một chiếc áo không dây vô cùng kiều diễm. Nàng khiến cho cả bữa tiệc phải ngắm 
nhìn từ đầu tới cuối. Tớ cảm thấy vô cùng tự hào vì bạn gái mới quen cho đến khi nàng đứng dậy 
khỏi ghế ngồi để ra sàn nhảy với tớ. Một thằng cha căng chú kiết nào đó vô tình dẫm lên chiếc váy 
của nàng. Nó tụt xuống làm cả phòng quay lại nhìn..” 
“Thế thì chắc nàng xấu hổ lắm nhỉ?” 
“Tớ cũng chẳng biết nữa, lúc ấy làm sao tập trung được để mà nhìn mặt” 
 
 
Anh chồng về đến nhà thì thấy cô vợ đang tiếp một vị khách lạ trong phòng, hai người tỏ ra “thân 
mật” quá mức cần thiết. Cô vợ nhìn thấy chồng về, nhanh nhảu: “Đây là George bạn mới của em, 
còn đây là Sting chồng của em. Hai anh làm quen với nhau đi, em đi gọi xe cứu thương”. 
 


