
Truyện Cười 21: 
 
Một vị tướng 4 sao hồi hưu tái ngộ với người cần vụ đã từng theo ông nhiều năm, nay cũng đã về 
vườn. Sau mục thăm hỏi, vị tướng đề nghị người cần vụ cũ đến làm việc tiếp cho mình: 
- Công việc của cậu vẫn giống như khi còn ở sư đoàn thôi, không có gì thay đổi cả. 
Người lính cũ nhận lời. Bắt đầu ngày làm việc đầu tiên, đúng 8 giờ, anh lính già vào phòng ông 
tướng, mở toang cửa sổ, lay gọi thủ trưởng dậy. Sau đó thản nhiên vòng qua phía bên kia giường, 
vỗ mạnh vào mông bà tướng và nói: 
- Sáng rồi cưng, dậy sửa soạn rồi rút lẹ đi, hôm khác lại tới. 
    
 
Người chồng qua đời. Đám tang. Mọi người đã ra về, ở bên mộ chỉ còn một goá phụ buồn bã không 
gì an ủi nổi và lại còn cả một người đàn bà khác nữa. Goá phụ nhìn chị ta hỏi: 
- Xin lỗi, chị là ai? Tôi không biết chị. 
- Tôi là tình nhân của chồng chị. 
- Chồng tôi không thể có tình nhân được. Anh ấy là con người tuyệt vời của gia đình. Tối nào cũng ở 
nhà, mỗi ngày nghỉ đều cùng với gia đình, tiền lương đều mang về nhà không thiếu một xu... 
- Còn chúng tôi chỉ ăn trưa với nhau và tiền thưởng của anh ấy cũng tạm đủ cho chúng tôi. 
    
 
Một linh mục quá mệt mỏi vì các giáo dân của mình cứ đến thú tội ngoại tình của họ, ông tuyên bố:  
- Nếu các con còn phạm tội ngoại tình, ta sẽ không làm linh mục nữa!  
Để đối phó với cha, các giáo dân quy ước bí mật với nhau là sẽ không nói từ ngoại tình nữa mà thay 
bằng từ vấp ngã. Mọi việc sau đó đều tốt đẹp cho đến ngày vị linh mục kia qua đời. Vị linh mục mới, 
sau vài buổi rửa tội, đến gặp ông thị trưởng và tỏ vẻ lo lắng:  
- Ngài phải cho sửa chữa lại đường xá trong thị trấn mới được. Khi các giáo dân đến xưng tội, họ 
than phiền về việc bị vấp ngã.  
Ông Thị trưởng phá lên cười vì sự ngây ngô của người mới đến.  
Vị linh mục bực tức:  
- Tôi không hiểu ông cười cái gì. Tuần này vợ ông đã bị vấp ngã ba lần rồi đấy!  
 
 
Khi bệnh viện tâm thần bốc cháy, chính phủ huy động máy bay trực thăng đến đưa các bệnh nhân 
đến nơi an toàn. Trong chuyến bay, những người này không ngừng la hét đạp phá. Duy chỉ có một 
bệnh nhân nam im lặng và ngồi quan sát viên phi công. Quá bực mình vì nhóm người điên ấy, viên 
phi công quay sang người này và nói: 
-    Tôi thấy anh có vẻ bình thường, anh có cách nào giúp tôi làm cho đám người phía sau im lặng 
một chút được không. Nếu được, tôi sẽ xin giám đốc bệnh viện cho anh xuất viện sớm. 
Viên phi công vừa dứt lời thì người đàn ông lập tức quay ra sau. Sau 5 phút, người ấy quay lên và 
quả nhiên không còn tiếng động gì phía sau. Quá ngạc nhiên, viên phi công hỏi: 
-    Anh giỏi quá! Làm cách nào mà anh khiến cho đám người ấy ngoan ngoãn nghe lời vậy? 
-    Có gì đâu, tôi vừa mở cửa cho tụi nó đi chơi hết rồi. 
 
 
Cú điện thoại gọi đến đồn cảnh sát:  
-    Alô, có một người điên trốn khỏi trại tâm thần! 
-    Ông có thể tả hình dáng của người ấy không? 
-    Trạc 40 tuổi, đầu hói, quần áo sọc, tóc tai bù xù! 
-    Ông ta bị hói? 
-    Đúng vậy. 
-    Thế thì làm sao mà tóc tai bù xù được? 
-    Thì tôi đã bảo là hắn bị điên mà!  
 
 
Một thanh niên lại gần người phụ nữ đang đi một mình trên đường và hỏi. 



-    Chị ơi nãy giờ chị có nhìn thấy anh công an nào quanh đây không ạ? 
-    Không thấy. 
-    Thế ở gần đây có đồn công an nào không? 
-    Không có. 
-    Thế thì đưa túi tiền mau, cướp đây 
 
 
Tại một bệnh viên tâm thần, bác sĩ muốn kiểm tra tình trạng của bệnh nhân để xét cho ra viện, bèn 
ra một bài toán, đầu đề: 2 nhân 2 bằng mấy? 
Bệnh nhân thứ nhất trả lời: 5 ngàn  
Bệnh nhân số 2 trả lời: thứ sáu  
Bác sĩ ngán ngẩn hỏi bệnh nhân thứ ba: 2 nhân 2 bằng mấy  
Bệnh nhân thứ ba trả lời: bằng 4  
Bác sĩ mừng rỡ hỏi: Tại sao anh biết như thế?  
Bệnh nhân số ba trả lời: Dạ em lấy 5 ngàn chia cho thứ sáu ạ. 
 
 
Ở một làng nọ có người nông dân chăn bò. Một hôm con trai của ông ta chạy đến chỗ ông và hỏi:  
-   Ba ơi có phải người nào mua bò cũng sờ từ trên xuống dưới xem bò có tốt để mà mua phải không 
ạ?  
-   Đúng rồi  
-    Vậy thì ở phía sau cái cối xay đầu làng có anh kia đang muốn mua chị con.  
 
Giờ nghỉ trưa ở công sở. Trong lúc mọi người rủ nhau đi ăn uống thì một anh chàng cứ đi qua đi lại, 
dáng vẻ bồn chồn. Thấy vậy, một đồng nghiệp liền lại gần hỏi han. 
-    Có chuyện gì vậy?  
-    Hôm nay tớ cứ như bị ma ám ấy. Buổi sáng đánh răng thì tớ làm gãy bàn chải. Lát sau, tớ lại làm 
gãy dao cạo khi cạo râu. Lúc khóa cửa đi làm tớ đánh gãy chìa khóa. Tới văn phòng, tớ vừa sờ vào 
nắm đấm cửa thì nó rụng luôn ra. 
-    Hay là cậu về nhà nghỉ đi!  
-    Không cần. Tớ có mệt mỏi gì đâu. Có điều tớ "mắc" quá mà không biết có nên đi tiểu không. 
 
 
Thầy bói xem chỉ tay một người phụ nữ, rồi phán:  
-    Nửa đầu cuộc đời, bà khổ sở vì thiếu tiền, sau đó... sẽ đỡ hơn nhiều.  
-    Vì tôi sẽ kiếm được một ông chồng giàu ư?  
-    Không, vì bà sẽ quen đi.  
 
 
Khách tới chơi, cả nhà đi vắng, chỉ có cậu bé 5 tuổi ở nhà. Ông khách kiếm câu chuyện làm quà: 
-    Người mà bố cháu gọi là mẹ thì cháu gọi bằng gì? 
-    Dạ, bà ạ. 
-    Thế còn người mà bố cháu gọi bằng bà thì cháu gọi bằng gì? 
-    Là mẹ ạ. 
 
 
-    Cháu cầm tinh con gì? 
-    Con khỉ, con lợn và con bò ạ. 
-    Sao lại như vậy được? 
-    Lúc cháu nghịch thì bố bảo là đồ con khỉ, khi cháu tắm thì mẹ bảo là bẩn như lợn và khi xem sổ 
liên lạc thì ông bảo cháu là con bò ạ. 
 
 
Một người đàn ông vừa ly dị bà vợ quái ác. Lúc dọn dẹp đống đồ đạc cũ nát mà bà vợ để lại, ông vô 
tình mở nút cái chai màu đen ở góc bếp, một vị thần xuất hiện: 



- Tôi là thần bếp! Vì đã giải phóng cho tôi, ông được ước ba điều cho mình. Chỉ có điều là, dù ông 
ước điều gì thì người vợ cũ cũng sẽ được hưởng gấp đôi điều ông yêu cầu. 
Ông chồng cũ nhíu mày suy nghĩ rồi cả quyết: 
- Điều ước thứ nhất là cho tôi chết đi nửa người bên trái. 
- Chà! Thế thì bà ấy chết cả hai nửa rồi - Thần bếp phất tay - Xong! 
- Bây giờ, hãy phục hồi lại bên trái người tôi khoẻ như bên phải. 
- Điều ước này không có ích gì cho bà ấy nữa - Ông thần thở dài - Xong! 
- Cuối cùng, hãy ban cho tôi thêm ba điều ước nữa. 
 
 
Một người Mỹ đến cửa hàng đồ chơi và hỏi nhân viên bán hàng: Búp bê Barbie kia giá bao nhiêu?  
- Barbie nào thưa ông? Chúng tôi có Barbie tập thể dục giá 9,95 USD, Barbie khiêu vũ 9,95 USD, 
Barbie đi tắm biển 9,95 USD và Barbie vừa ly dị giá 295 USD...  
- Vì sao Barbie vừa ly dị lại đắt thế?  
- Dễ hiểu thôi thưa ông! - cô nhân viên bán hàng đáp - Barbie mới ly dị sẽ có kèm thêm nhà cửa, xe 
hơi, du thuyền cùng đồ đạc của người chồng...  
 
 
Có một ông lão đạp xe từ nông thôn lên Hà Nội chơi. Đến Cầu Giấy, ông dừng lại hỏi thăm một cô 
gái bên đường:  
- Cô làm ơn cho tôi hỏi từ đây đến Bờ Hồ còn bao xa? 
Cô gái õng ẹo: 
- Nhưng mà còn tuỳ ông hỏi là đường đi bộ hay đường chim bay? 
Ông già thành thật: 
- Không thưa cô, tôi hỏi là hỏi đường... chim đi xe đạp! 
 
 
Sau tiệc cưới, hai vợ chồng lên giường đi ngủ. Anh chồng hỏi vợ: Đố em, chữ Hán dán trên tường là 
chữ gì? 
- Chữ Hỷ. 
- Không phải! 
- Đúng rồi, không phải chữ Hỷ mà là Nhị Hỷ, Tam Hỷ, Tứ Hỷ chứ gì? - Cô vợ cười nói. 
Anh chồng vẫn lắc đầu. Cô vợ ôm lấy chồng lại nói: 
- Nếu vậy là chữ Ngũ Hỷ. Ngủ Hỷ, ngủ đi anh. 
Qua đêm, sáng hôm sau cô vợ ghé vào tai chồng thì thầm: 
- Biết rồi! Chữ ấy không phải là Nhị Hỷ, Tam Hỷ, Tứ Hỷ, Ngũ Hỷ mà là chữ Sướng Hỷ, đúng không 
nào? 
 
 
Một họa sĩ ngồi vẽ trong vườn cây ăn quả. Sau khi tác phẩm hoàn thành, ông hỏi bà chủ vườn: 
- Bà thấy bức tranh đẹp chứ? 
- Ồ, hay lắm! 
- Mảng nào của nó làm bà hài lòng nhất? 
- Từ khi ông ngồi đây, không có con chim nào dám đến ăn quả chín nữa. 
 
 
Giáo sư tuyên bố với sinh viên rằng kỳ thi sẽ phải hoãn lại, một chàng sinh viên mạnh dạn đứng lên 
thưa:  
- Hoãn kỳ thi lại sẽ ảnh hưởng đến việc ôn tập các môn khác, thưa thầy!  
- Anh tên gì nhỉ? - Giác sư nghiêm giọng.  
- Thưa thầy, Peter ạ. - Chàng trai bình tĩnh trả lời.  
- Khá lắm Peter! Cậu được miễn thi vì tôi thích người trung thực dũng cảm.  
Chàng trai kia mau miệng:  
- Nếu thế thì thưa thầy, hãy miễn thi cho sinh viên tên là Robert ạ.  
 
 



Cô vợ trẻ đi làm về trễ, quần áo xộc xệch, hớn hở báo với chồng: - Thoát rồi anh ạ! Trên đường về 
nhà em gặp một tên vô lại. Nó gí dao vào cổ em và bảo: "Yêu thì tha, chống lại thì chết!" 
- Trời ơi! Rồi sao? 
- Em... xin tha ạ! 
- !? 
 
 
Một bà mẹ dẫn cô con gái nhỏ đi xem triển lãm nghệ thuật. Trong phòng gồm có tất cả các tác phẩm 
về điêu khắc, hội hoạ, nhiếp ảnh... Khi đi ngang qua một bức tượng khoả thân nam, vì tò mò cô gái 
kéo bà mẹ dừng lại và chỉ vào cái của quí của bức tượng mà hỏi: 
- Mẹ ơi! cái này sao mà to thế hả mẹ? 
-Ừ thì nó lúc to lúc nhỏ, à mà thôi mình đi đi con! 
- Không! Con muốn xem thêm một chút nữa. 
- Thôi đi đi con, con ngoan đi lớn lên thế nào con cũng có được một cái. 
- Còn nếu như con không ngoan ? 
- Thì con sẽ có ... nhiều cái !  
 
 
Có ông Mỹ kia lấy vợ Việt, ông biết ăn cả lòng heo và khen mắm tôm là ngon, ông ta lại chịu khó học 
nói tiếng Việt để cho vợ vui lòng. Bữa kia hai vợ chồng ra hồ nước chơi, ông ta mới nói: 
-   Con hồ này đẹp qúa hả em?  
Vợ anh ta chỉnh:  
-   Anh phải kêu là cái hồ.  
Hôm sau đi chèo thuyền trên sông, anh khen:  
-   Cái sông này cũng đẹp.  
Vợ lại cằn nhằn:  
-   Anh phài kêu là con sông.  
-   Sao tiếng xứ em kỳ cục quá vậy, cũng là nước, mà khi gọi là cái lúc gọi là con?  
-   Tại anh không để ý chớ. Đây nè: cái nhà, cái bàn, cái tủ, nó đứng ỳ một chỗ nên gọi là cái. Con 
mèo, con chó, con gà nó chạy tới, chạy lui nên gọi là con. Tương tợ như vậy: cái hồ năm yên trong 
khi con sông nó chảy.  
Anh chồng vỗ đùi cái đốp rồi cười hỉ hả:  
-   Hèn chi!!!Cái của anh nó cứ nhúc nhích cục cựa nên gọi là con..., còn của em nó cứ nằm ỳ một 
chỗ nên gọi là cái… 
 
 
Hai người bạn tốt lâu ngày mới gặp nhau, một người nói: 
- Tôi trông ông có vẻ ốm yếu, hình như ông thiếu canxi thì phải. Ông nên đi khám bệnh thử xem. 
- Không, tôi có bệnh gì đâu. Sao ông lại bảo tôi thiếu canxi??? 
- Lạ thật, vậy tại sao vợ ông ngoại tình đã lâu mà vẫn chưa thấy ông mọc sừng? 
- ??? 
 
 
Một chú bé được một cậu bạn cùng lớp rỉ tai rằng tất cả người lớn đều có những bí mật riêng và rất 
dễ tống tiền họ bằng câu: "Tôi biết tất cả sự thật". Về nhà, chú bé quyết định sẽ thử điều này với mẹ: 
- Con đã biết tất cả sự thật. 
- Đừng nói gì với bố nhé! 
Mẹ cho cậu 10 nghìn đồng. Hiệu nghiệm quá, bố đi làm về, cậu lại đọc "thần chú" vào tai ông. Ông 
bố ngay lập tức rút ví cho cậu 50 nghìn đồng cùng một đề nghị giữ kín chuyện. Vô cùng hài lòng với 
phương pháp kiếm tiền mới của mình, hôm sau, khi gặp bác đưa thư trước cửa nhà, cậu nói ngay: 
- Bây giờ tôi đã biết tất cả sự thật rồi! 
Bác đưa thư đứng lặng người, cặp kính trắng mờ đi, ông giang hai tay ra và nghẹn ngào nói với cậu 
bé: 
- Nếu con đã biết hết sự thật rồi thì... lại đây với bố đi con! 
 


