
Ngàn Truyện Cười Đủ Loại 
 
Một bà mẹ mới đi đâu về cứ đứng trước gương soi đằng trước rồi lại đằng sau. 
Cậu con trai liền nói:  
-    A..ha. Bố mới mua áo mới à, đẹp quá mẹ nhỉ?  
Bà mẹ liền nổi cáu với cậu:  
-    Bố cái gì mà bố, lúc nào cũng bố mày, chờ bố mày thì đến mày cũng không có nữa là áo với quần. 

 
 
Có 1 anh chàng cùng người chị vợ đi công chuyện gì đó. Trên đường về thì cây cầu bắt ngang con suối đã bị 
nước cuốn trôi. Không còn cách gì hơn nên chàng ta phải ... ngậm ngùi mà cõng người chị vợ lội qua suối vì 
nàng ta không biết bơi. Qua đến bờ bên kia thì phải ngồi nghỉ chờ cho quần áo khô. Liếc thấy người chị vợ quần 
áo ướt dán chặt thân hình, rồi nhớ lại cảnh người chị vợ nằm sát trên lưng mình khi lội qua suối, anh chàng chịu 
không nổi nên mới cất tiếng than :   

Ấy ấy sao mày ngóc cổ lên   
Mày làm như vậy ắt không nên   
Nếu có muốn chi ... về nhà muốn   
Chị là chị vợ ... chị bề trên " 

Bà chị vợ nãy giờ được cõng chắc cũng phê phê nên bèn liếc qua chàng em rễ mà rằng :   
Nam nhi chi chí đại trượng phu    
Dượng mày nói vậy dượng mày ngu    
Nó có muốn chi cho nó muốn    
Chị là chị vợ chị gì ....... cu "  

 
 
Một mục sư lấy vợ. Tiệc cưới vừa tàn, trước khi vào phòng riêng với tân giai nhân, ông nói: 
-   Em chờ anh năm phút nhé . Để anh cầu nguyện ơn trên hướng dẫn cuộc tình của chúng ta. 
Người vợ gạt đi , góp ý kiến : 
-   Khỏi cần! Em hướng dẫn cho anh được rồi. Anh chỉ cần cầu nguyện cho sự dẻo dai là đủ. 
 
 
Cô Giáo : 
-   Ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ. Ông trời tuy ở trên trời nhưng thấy hết mọi việc, các em hiểu chưa ? 
Thằng Cu Tèo dơ tay lên : 
-   Thưa Cô, Ông trời không có ở trên trời ạ . 
Cô Giáo tức giận vì gặp phải Thằng Cu Tèo bướng bỉnh, luôn luôn ăn tục nói phét, cô cay cú hỏi: 
-   Vậy em hãy nói cho biết, Ông trời ở đâu ? 
Thằng Cu Tèo : 
-   Thưa Cô, Ông trời không có ở đâu xa mà ở ngay trong phòng tắm nhà em. Vì mỗi buổi sáng, lúc ba em thức 
dậy, đập mạnh vào cửa buồng ầm ầm nói: “TRỜI ƠI, làm cái gì trong đó mà lâu thế!”. 
 
 
Một ông già tới phòng khám than phiền với Bác sĩ Nguyễn tự Đại về sức khoẻ của mình . 
-    Bác sĩ khám dùm coi tui có bị gì không chớ mà sao dạo này tui làm tình với bà xã của tui lần thứ nhất thì cảm 
thấy nóng chảy mồ hôi đầm đìa nhưng lần thứ hai thì người tui cảm thấy lạnh, toàn thân run lên bần bật . 
Bác sĩ khám rất là kỹ lưỡng nhưng không phát hiện được ông già có vấn đề gì với sức khoẻ cả. Vừa lúc bà vợ  
tạt vô đón chồng. Bác sĩ hỏi nhỏ bà vợ : 
-    Chị à ! Anh ấy nói với tui là anh ấy bị chứng bịnh lạ thường. Lần thứ nhất làm tình với chị thì toàn thân nóng 
hổi nhưng đến lần thứ hai thì toàn thân bị lạnh run. Tui khám mãi mà vẫn không biết là anh ấy bị gì. Chắc là anh 
ấy bị tâm bịnh. Thôi thì để tui chuyển ảnh qua bác sỹ Phượng Thúy chuyên về bệnh tâm thần. 
Bà vợ ông già trề môi đáp với vẻ không dzui : 
-   Ôi dzời ! ơi ! Ông ấy chả có bịnh gì đâu. Lần đầu ổng gần tui vào mùa Hè. Lần thứ hai nhằm vào mùa Đông 
thành ra ổng thì lúc nóng lúc  lạnh là phải rồi . 
  
 
Chàng và nàng ngồi tâm sự dưới bóng cây , thấy ông chồng cứ cứng đờ như pho tượng , nàng gợi ý : 



-   Kìa anh, trên cành cây có đôi chim đang "âu yếm" nhau đó. Sao anh cứ ngồi thẫn thờ thế vậy? 
-   Biết làm sao được ... súng anh hết đạn rồi. 
 
 
Trên chuyến tàu bắc-nam có hai hành khách một nam, một nữ. Từ khi vào toa, hai người đã tỏ ra rất đồng điệu. 
Câu chuyện đậm đà dần đến lúc hai người cùng rút ra kết luận là không thể tin tưởng vào vợ và chồng của họ ở 
nhà, bởi thế nào cũng có chuyện bồ bịch lăng nhăng. Đêm xuống, nghe từ giường bên, cô gái cứ thở dài thườn 
thượt, anh chàng gạ gẫm:  
-   Hay là... chúng mình cùng trả thù họ một phen? 
-   Anh cũng ghê gớm thật, nhưng... em càng nghĩ càng thù bọn họ! 
... Sau "trận đòn thù" thừa sống thiếu chết, người đàn ông về nằm thượt ở chỗ của mình. Tuy nhiên, tiếng thở dài 
vẫn phát ra từ giường bên. Anh ta ngạc nhiên hỏi: 
-   Em vẫn chưa ngủ được à? 
-   Chỉ nguôi được một lúc rồi cơn giận lại bùng lên. Hay... ta trả thù tiếp đi? 
-   Thôi thôi em ơi! Đàn bà tụi em là chúa hay thù dai. 
 
 
Một nữ phóng viên của tạp chí Chăn Nuôi trong nước phỏng vấn ông Bùi Xuân Toan, 58 Tuổi - nông dân nuôi bò 
sữa ở ấp 5, xã An Phước - Long Thành (Đồng Nai). 
-   Này, cô là nhà báo hử…? 
-   Dạ! 
-   Thế cô biết gì về ... bò mà đến đây đòi viết bài ? 
-   Dạ..dạ… cũng không nhiều lắm. 
-   Thế tôi nói cho nghe vài điều sơ đẳng đã nhé. Qui trình vắt sữa bò thủ công nè… 
-   Bác cứ nói ạ! 
-   Đầu tiên lau thật khô bầu vú bằng khăn mềm, sạch. Xoa bóp nhẹ lên bầu vú để kích thích. Vắt bỏ những tia 
sữa đầu tiên vào ca rồi quan sát xem sữa có bình thường không. Khi vắt cần sử dụng hai tay, vắt cả hai núm vú 
cùng lúc theo đường chéo: trước trái – sau phải, trước phải - sau trái. Kẹp núm vú giữa ngón trỏ và ngón cái, sau 
đó kéo xuống phía dưới…Có mấy phương pháp lận, nhưng thường thì tụi tôi chỉ dùng phương pháp vắt vuốt 
núm vú và phương pháp vắt nắm thôi. À…mà cô ghi chép kịp không…? 
-   Dạ…có ghi âm nữa nè bác! 
-   Để đạt hiệu quả cao, việc vắt sữa phải được tiến hành do cùng một người vào thời gian nhất định và theo một 
trình tự vắt. Thời điểm vắt tốt nhất là sáng sớm mỗi ngày… 
-   Dạ… 
-   Thế cô có biết là mỗi năm bò sữa phải thụ tinh một lần không? 
-   Ồ…vậy hả bác, mới nghe lần đầu á! 
-   Thế cô có biết tại sao có bệnh bò điên không…? 
-   Dạ…dạ…nghe như đâu xuất phát ở Anh mà bác ? 
-   Đâu cũng vậy thôi! Cô thử nghĩ coi, ngày nào cũng bị bóp muốn trẹo vú mà một năm chỉ được "ẤY" có một lần! 
Đến cô…cũng còn điên nữa chứ nói chi là bò… 
 
 
Trong một quán cà phê, nhạc nhẹ nhàng đầy thơ mộng, vì quán đông nên có 3 lão già và một cô gái trẻ cực kỳ 
hấp dẫn ngồi cùng một bàn dù không quen biết. Chỉ một lúc sau, cả 4 người cùng nói chuyện rất tự nhiên, và tất 
nhiên chẳng bao lâu sau đó chuyển sang chuyện ái tình. Cô gái trẻ đề nghị: 
-    Nếu mỗi người trong số các anh đưa em 1 đô la thì em sẽ cho các anh thấy chân em. 
Ba lão già, bị mê hoặc bởi cô gái trẻ này, tất cả lôi một đô la ra khỏi túi họ, và sau đó cô gái kéo váy lên một ít để 
cho thấy cặp chân nàng. Tiếp đó cô nàng nói: 
-    Nếu mỗi người trong số quý anh đưa em 10 đô la, em sẽ cho các anh thấy đùi em. 
Đàn ông vẫn cứ là đàn ông, cả 3 lão đều lôi ra tờ 10 đô la. Cô gái kéo hết váy cho đến đồ lót. Cuộc nói chuyện 
tiếp tục, và 3 lão già không biết tại sao, tất cả đều cởi áo ngoài dù trời không nóng. Sau đó cô gái trẻ lại nói: 
-    Nếu các anh đưa em 100 đô la thì em sẽ cho các anh thấy nơi em bị... mổ ruột thừa. 
Ba lão già dịch do bản năng dê đều đồng loạt đưa tiền. Sau khi nhận tiền, cô gái quay qua cửa sổ và chỉ bệnh 
viện ở bên kia đường, nói: 
-    Nơi đó đó! Đồ già dịch! 
  
 



Chỉ có hai người trong một toa, trên một chuyến tàu đêm: Một đàn ông và một đàn bà. Họ còn phải đi rất xa nữa. 
Họ làm quen với nhau và nói chuyện phiếm. Và để giết thời gian, người đàn bà bắt đầu kể câu chuyện ngụ ngôn: 
“Một lần, nhà vua quyết định đi săn. Ông gọi người hầu thân cận vào, dặn phải trông coi công chúa cẩn thận và 
phải thực hiện mọi mong muốn của công chúa, nếu không sẽ bị chém đầu. Đêm đến, công chúa gọi người hầu 
vào phòng ngủ. Người hầu bước vào phòng. 
Công chúa trần truồng trên giường nói: 
-   Ta đang rất lạnh! 
Người hầu tìm thấy cái chăn trong phòng đắp cho công chúa rồi bỏ đi. Đêm hôm sau, cũng vẫn tình huống như 
hôm trước, chỉ khác là trong phòng không có cái chăn nào. Người hầu liền giật cái rèm treo ở cửa sổ xuống, đắp 
cho công chúa và cũng bỏ đi. Đêm thứ ba thì cái rèm không còn nữa và người hầu buộc phải cởi áo của mình 
đắp cho công chúa. Nhà vua đi săn trở về. Ngài cho gọi cả công chúa và người hầu đến hỏi: 
-   Nào, người hầu của ta, ngươi hãy cho ta biết ngươi đã thực hiện các nghĩa vụ của ngươi ra sao? 
-   Muôn tâu bệ hạ, thần đã thực hiện mọi mong muốn của công chúa rồi ạ. 
-   Thế còn con, con có thể nói gì, công chúa? 
-   Hắn ta chẳng thực hiện một mong muốn nào của con cả! 
-   Thế thì, ngươi hãy chuẩn bị, sáng mai, ta sẽ cho đao phủ chặt đầu ngươi. 
Người hầu trung thực tìm đến nhà thông thái, kể lại câu chuyện đó và mong ông giải thích cho tại sao công chúa 
lại nói vậy. Nhà thông thái chỉ tay vào đống cỏ khô và nói: 
-   Ngươi có thấy đống cỏ khô đó không? Hãy đến đó và ăn đi! 
-   Để làm gì? 
-   Bởi vì ngươi là con lừa!” 
Kể đến đây, cả hai người trong toa tàu cùng cười phá lên vì người hầu ngu ngốc kia… Và đã đến lúc người phụ 
nữ phải xuống tàu… Người đàn ông giúp chị ta mang những cái túi và vali nặng ra khỏi tàu. Trước khi chia tay, 
người phụ nữ đưa cho người đàn ông một ít tiền. Người đàn ông liền nói: 
-   Cô ơi, cô làm sao đấy. Đơn giản là tôi muốn giúp cô thôi mà! 
-   Không. Anh không hiểu ý tôi rồi. Tiền này để anh mua… cỏ khô 
 
 
Hai vợ chồng kia đang tranh cãi nhau đến hồi gay cấn, bực quá, ông chồng quát lên :  
-   Giờ tôi là chồng bà hay con bà ? 
Bà vợ trả lời :   
-   Tôi không cần biết, đứa nào bú vú tôi là con tôi.  
Chồng tức lộn ruột, không biết nói gì. Thằng con nghe thấy cũng hùa theo: 
-   Chuyện này mẹ nói đúng đó !- Gì nữa mày ? Giờ mày là con tao hay anh Hai tao ? - ông bố quát. 
-   Con không cần biết, đứa nào cai sữa trước thì đứa đó là anh !!!  
 
  
Mẹ nằm võng cho con 8 tháng bú. Bú bên vú phải ngon lành. Rồi mẹ chuyển bé qua vú trái, nhưng bé không chịu 
bú, cứ ngặt đầu ra ngòai. Mẹ ấn đầu bé vào, thì bé lại dẫy nẩy ẩy ra. Đến lần thứ tư vẫn thế, Mẹ cáu tiết, phát 
vào đít thằng bé vô hồi kỳ trận, rồi quát lên : 
-   Tiên sư bố nhà mày, trước giờ vẫn bú cả hai bên trái phải ngon lành. Hôm nay dở chứng. Đã thế, khỏi bú, tao 
đánh nát đít nghe con, cho chừa cái tật.  
Thằng bé bị đánh đau quá, 2 mông đỏ cả lên. Đến lúc chịu không nổi nữa, tự nhiên nó biết nói to lên rằng : 
-   Đúng ra, con không muốn nói ra, nhưng tại vì Má đánh con đau quá, chịu không nổi, nên con phải nói ra, rằng 
thì là mấy hôm trước, sữa cả hai bên vú đều thơm ngon, nhưng hôm nay kỳ quá, sữa bên vú trái bị nhiễm mùi 
thuốc lá không à, làm sao con bú được !!!! hu, hu, hu !!! 
Ông Bố nằm bên giường gần đấy, nghe thấy thế, bèn nhỏm dậy la to : 
-   Mày đừng có bịa chuyện mùi thuốc lá!  Tao hút có hút thuốc hồi nào đâu? 
Bà mẹ thót tim nói: 
-   Bố mày không hút thuốc thì làm sao có mùi thuốc???? 
 


