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5h 30 sáng. Trời đang mưa phùn. Ở một chung cư, Thằng Tư Dê đang nằm với bồ thì bị dựng dậy
bởi giọng ả này hốt hoảng :
- Chuồn ngay, chồng em bất thần đi công tác về, đang đập cửa ầm ầm.
Thằng Tư Dê phóng cái ào ra cửa sổ, rơi xuống giữa một đám đang chạy tập thể dục và lập cập bò
dậy chạy theo đoàn người.
Một ông trung niên hỏi :
- Cậu luôn cởi truồng mà chạy buổi sớm thế này à ?
Dê trâng tráo đáp:
- Vâng ạ. Cho nó mát !
Ông này ngạc nhiên :
- Cậu luôn luôn đeo Bao Cao Su mà chạy à ?
Dê tỉnh bơ :
- Không ạ, chỉ những hôm trời mưa thôi ạ.
Một luật sư đang biện hộ cho một người bị buộc tội ăn trộm. Luật sư nói với tòa:
- Kính thưa ngài, tôi xin trình bày rằng thân chủ của tôi không hề đột nhập vào căn nhà đó. Anh ta
thấy cửa sổ phòng khách mở trống và chỉ thọc cánh tay phải vào để lấy ra vài món đồ vặt vãnh. Đấy,
cánh tay của thân chủ tôi đâu phải là chính anh ta, và tôi không hiểu sao ngài có thể trừng phạt cả
một con người vì một sai phạm chỉ do một phần tứ chi của người ấy thực hiện.
Quan tòa cân nhắc lý luận này một lâu rồi trả lời:
- Lý luận của anh trình bày rất khéo. Xét theo lý lẽ đó, tôi tuyên án cánh tay của bị cáo một năm tù
giam. Có đi theo cánh tay hay không là tùy ở bị cáo.
Bị cáo mỉm cười, rồi với sự trợ giúp của luật sư, tháo rời cánh tay giả ra, đặt trên ghế và ra về.
Tommy là một huấn luyện viên bơi lội.
Một hôm, ông đang đi mua sắm trong cửa hàng bách hóa thì trong dòng người chen chúc bỗng có
một phụ nữ nhận ra ông và cúi chào.
Huấn luyện viên khựng lại giây lát rồi đáp lễ:
- Chà, thì ra là cô! Cô mặc quần áo nên tôi không nhận ra!
Có tiếng kêu hốt hoảng trong điện thoại:
- Cháy! Cháy!
Viên cứu hỏa hỏi vội:
- Ở đâu?
- Ở nhà tôi.
- Tôi hỏi địa điểm cháy ở đâu?
- Trong bếp.
- Nhưng chúng tôi làm cách nào đến được nhà anh chứ?
- Thế các ông không có xe cứu hỏa sao?
Bác sĩ dặn bệnh nhân:
- Bà bị thiếu chất xơ nghiêm trọng, cần ăn thật nhiều quả màu xanh và phải ăn cả vỏ không được gọt
bỏ.
- Tôi xin ghi nhận lời khuyên của Bs.
Đến hẹn khám lại, Bác sĩ hỏi:
- Bà có ăn trái cây như tôi đã dặn không?
- Thưa có ạ! Đào, lê, táo, nho... đều ổn cả, chỉ có... quả dừa thì ăn hơi lâu.

Sau khi xảy ra vụ đụng xe, nạn nhân ngồi dậy quát vào mặt kẻ gây tai họa cho mình:
- Này, anh đi đứng kiểu gì vậy, làm hỏng hết cả hàm răng giả của tôi rồi. Anh có biết tôi phải trả bao
nhiêu tiền để có nó không?
- Được, tôi nghĩ rằng tôi có thể bồi thường cho anh.
Nói xong, anh ta lôi ra một chiếc hộp đầy những hàm răng giả.
Sau khi thử nhiều lần, anh chàng kia cũng tìm được một hàm răng đẹp gắn vào vừa khít miệng
mình.
Anh chàng được bồi thường rất thích bộ răng giả vừa chọn. Trước khi bỏ đi, anh ta nói:
- Thật tuyệt vời! Làm thế nào mà anh có nhiều hàm răng giả vậy? Anh là nha sĩ hay thợ làm răng
giả?
- Ồ không, tôi chuyên đi bốc mộ.
Trong phòng xưng tội, một phụ nữ Mỹ ngồi trước vị linh mục:
- Thưa cha, chồng con vừa qua đời đêm qua. Con có lỗi với anh ấy.
- Chúa tha tội cho con! Hãy chuộc lại lỗi lầm bằng cách thực hiện mong ước cuối cùng của người đã
khuất. Thế trước khi qua đời anh ta có cầu xin điều gì không?
- Dạ, khó nói lắm!
- Con cứ nói! Đó là những nguyện ước thiêng liêng.
- Anh ta van con: "Xin em! Em đừng bắn! Hãy cho anh một cơ hội cuối cùng!".
Chuẩn bị đi dự hội hóa trang, vợ nói với chồng:
- Anh bảo nên chọn loại mặt nạ nào để đi dự hội mà không ai nhận ra em?
- Dễ thôi, em đừng đội tóc giả, không son phấn, không vẽ mắt, không đeo lông mi giả, như vậy thì
đến anh cũng chẳng biết vợ mình là ai nữa là.
- Này cậu, làm sao mà người tiền sử có thể sống thiếu máy tính, điện thoại di động, TV, radio…
được nhỉ?
- Tất nhiên là họ không thể sống được. Cậu không thấy họ chết hết cả rồi sao!
Trong một lớp về giáo dục sinh lý, thầy giáo hỏi cả lớp :
- Em nào có thể nói cho thầy nghe về sự quan trọng của kinh nguyệt nơi phụ nữ.
Trò Tý giơ tay :
- Tháng vừa qua, khi chị em vừa nói là chị không thấy kinh nguyệt, mẹ em khóc thét lên, ba em té xỉu
xuống đất, và anh tài xế bỏ trốn luôn.
Có một con Chó từ Việt Nam sang Mỹ thì bị những con Chó bên Mỹ hỏi:
- Thế bên Việt nam giờ đả thay đổi và sướng lắm rồi mà, sao còn sang Mỹ ?
Chó VN trả lời :
- Bên ấy chỉ có Chó của Cán bộ là sướng thôi, nhiều bồi dưỡng và mập béo, còn bọn em thì chỉ
được cơm thừa canh cặn thôi ạ !
Lúc Chó Hải Ngoại hồi hương thì những bị những con Chó bên VN hỏi rằng:
- Các bạn bên ấy đầy đủ hết thế sao lại về nước làm gì?
Chó Hải Ngoại hồi hương trả lời :
- Bên ấy họ không cho bọn em ăn cứt ! Chỉ bên nhà mới được ăn caca nên tụi em phải về !

Trong một buổi học, cô giáo giản bài và chỉ dạy cho học sinh lớp ba về những từ ghép khi dùng , để
những câu đuợc phong phú hơn.
- Ví dụ như chữ " Cao quý " là từ 2 chữ ghép lại " Cao sang " và " Quý phái "Các em nào hiểu hãy
cho xem vài chữ thí dụ.

Một cậu bé học sinh vội vàng :
- Dạ thua cô chữ " Ngoan cố "
Cô giáo đang chưng hững thì cậu bé tiếp tục:
- Dạ Ngoan là " Ngoan ngoãn " và Cố là " Cố gắng " đó ạ.
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Hôm nay con di học ra sao ?
Dạ hôm nay cô giáo bịnh, trường cho về sớm
Vậy sao giờ nầy con mới về đến nhà?
Dạ con và các bạn tự học...các con học đuợc nhiều bài lắm má ơi !
Bài gì ?
Dạ , Bài cào, bài xì dách, bài cát tê......và bài xập xám

Hai người bạn nói với nhau về các cô gái.
- Khi mầy thấy một cô gái xinh đẹp thì truớc hết mầy chú ý đến cái gì ?
- Tau liền chú ý xem vợ tau có gần dó không ?
Người vợ đưa chồng bị té gãy tay vào cấp cứu, Cô ta khóc lóc và hỏi Bác si.
- Chồng tôi có sao không ? Anh ấy có hề gì thì chắc em chết mất....
- Không sao dâu, bà hãy bnh tỉnh, ông ấy bị thưong nhẹ rồi sẽ khoẻ dần thôi.
Mắt nàng bổng sáng lên
- Vậy có nghia là anh ấy vẫn rửa chén được hả Bác sĩ?.. em xin cám on Trời Phật.!
Một du khách Anh đến đảo Corse. Ông thấy trên bến cảng một ngư dân trẻ đang nằm trên thuyền
câu hút thuốc và nhìn trời. Ngạc nhiên, ông hỏi:
- Tại sao anh không làm việc để có chiếc thuyền thứ hai?
- Để làm gì?
- Với số tiền có được từ con thuyền thứ hai, anh sẽ mua chiếc thứ 3, thứ 4, rồi cả đoàn thuyền.
- Rồi sao nữa?
- Với số tiền có được từ đoàn thuyền, anh có thể nghỉ ngơi.
- Vậy ông xem, tôi đang làm gì đây?
Trong dịp nghỉ hè, nhà văn Victor Hugo đến một ngôi làng xinh đẹp. Cuộc sống ở đây thật thanh
bình, ngày nào ông cũng thả ngựa gặm cỏ trên cánh đồng, còn mình thì lim dim tựa gốc cây tìm ý
tưởng... Một hôm, choàng dậy thì ông đã thấy con ngựa biến mất. Tức điên lên, nhà văn bổ đi tìm
nhưng vô ích. Thất thểu về nhà, gặp một ông cụ nông dân đi dạo trên đường, nhà văn than phiền về
con ngựa. Ông cụ nhìn Hugo như một “quái vật” rồi khẽ đáp:
- Làng này toàn người tự trọng cả, không ai làm chuyện ấy đâu - chợt cụ sực nhớ ra - À, mà này,
cách đây mấy hôm, nghe nói có cái ông nhà văn gì đấy từ Paris đến. Hay là...
Giờ địa lý, cô giáo hỏi học sinh:
- Các em cho biết vì sao nước biển lại mặn?
Một học sinh mau mắn giơ tay, trả lời:
- Thưa cô, để cá không bị ươn ạ!
- Sao mày dốt thế, bài toán dễ ẹc vậy mà làm không xong.
- Không biết thì em mới hỏi anh chứ!
- Đấy, cái dốt nặng kí nhất của mày chính là ở đó!

