Ngàn Truyện Cười Đủ Loại
Hai anh cảnh sát nói chuyện với nhau. Anh cảnh sát kinh tế nói:
- Tôi chỉ cần quét mắt vô biển số các xe là biết xe nào từ tỉnh lên, tư nhân hay là nhà nước.
Anh cảnh sát giao thông cười:
- Vậy là xưa rồi. Tôi chỉ cần coi tài xế lái xe qua ổ gà, ổ nước, ổ điện... lập tức biết ngay xe nào của tư hay
của công.
Một nhà khoa học lấy 4 con giun bỏ vào 4 ống nghiệm.
Con thứ nhất được cho vào ống chứa rượu.
Con thứ hai cho vào ống chứa khói thuốc lá.
Con thứ ba được cho vào ống chứa tinh dịch.
Con thứ tư được cho vào ống chứa đất.
24h sau:
Con thứ nhất: chết
Con thứ hai: chết
Con thứ ba: chết
Con thứ tư: sống.
Kết luận của nhà khoa học :
“Nếu chúng ta thường xuyên uống rượu, hút thuốc lá và quan hệ tình dục thì sẽ không bị giun sán”
Đầu năm, bà vợ bỏ ra hai ngày đi xem bói ở một nơi xa, lúc về hớn hở nói khoe với chồng:
- Lão thầy bói cứ luôn miệng nói là trông em đẹp quá.
Chồng gật gù nói:
- Ừ, lão ta đúng là... mù thật!
Một anh chàng kia sau khi chết bị dẫn xuống âm phủ. Quỷ sứ thông báo rằng chúng sẽ dẫn tội nhân xem ba
hình phạt khác nhau và phải chọn một.
Phòng thứ nhất, tội nhân bị tra tấn trong vạc dầu.
Phòng thứ hai, tội nhân bị thiêu đốt trên ngọn lửa hừng hực.
Quá sợ, anh ta xin cho sang phòng cuối cùng. Tại đây anh ta thấy một bệnh nhân già lụ khụ, bị AIDS giai đoạn
cuối, nằm thở khò khè trên giường. Ông này đang được một cô gái trẻ trung, xinh đẹp ôm ấp, vuốt ve và hôn
lên những vết thương nhiễm trùng... Anh ta mừng quýnh vội xin vào phòng này. Tên quỷ liền dẫn ngay anh ta
vào và nói với cô gái:
- Đi sang phòng vạc dầu mà tắm! Sướng nhé, có người thay rồi!
Hai cô du khách tuổi teen tới thăm Bảo Tàng Viện Louvre ở Paris. Họ đứng ngắm say mê bức tượng Apollon
nổi tiếng. Những bắp thịt cuồn cuộn trên tượng tỏa ra sức trai cường tráng. Tượng chỉ "mặc" có mỗi chiếc lá
nho ở ngã ba tình. Một cô, vẻ tiếc rẻ, nói với bạn:
- Sao mình không tới đây vào mùa thu nhỉ?
Một anh chàng từ thành phố lần đầu tiên về quê thăm chú. Khi vị khách thành thị bắt đầu cảm thấy chán cảnh
rừng rú, ông chú nảy ra một ý:
- Sao cháu không lấy súng và dẫn lũ chó đi săn bắn cho vui? Thế là anh chàng xách cây súng và đưa đàn
chó vào rừng. Vài tiếng sau, anh ta quay về một mình, chú hỏi:
- Đi săn vui chứ?
- Rất tuyệt ạ!
Giọng anh ta đầy hứng thú
- Chú còn con chó nào nữa không?

Chuyên viên tư vấn hỏi:
- Vấn đề thực sự của hai người là gì?
Anh ta chưa kịp dứt lời, cô vợ đã bắt đầu tràng giang đại hải kể lể với tốc độ máy khâu về những trục trặc
trong đời sống vợ chồng. Sau 5, 10, 15 phút rồi không đếm được nữa, những lời kể lể vẫn tiếp diễn. Vốn rất
kinh nghiệm trong những trường hợp thế này nên anh chàng tư vấn ghé sát cô vợ, nâng cằm lên và hôn say
đắm lên môi cô trong vài phút. Cô vợ sững sờ nói không nên lời. Những lời kể lể chấm dứt hẳn. Anh chàng
chuyên gia quay sang người chồng đang đứng tròn xoe mắt ngạc nhiên:
- Thế đấy! Vợ anh cần được như thế này ít nhất là 2 lần mỗi tuần.
Anh chồng gãi trán lẩm nhẩm suy tính rồi quả quyết:
- Được! Tôi có thể đưa cô ta đến đây vào thứ ba và thứ năm hàng tuần.
Ngay sau khi bị đuổi việc, người giúp việc liền móc túi lấy tờ năm chục nghìn polyme đưa cho chú chó trong
nhà. Bà chủ lấy làm ngạc nhiên:
- Cô có điên không đấy?
- Tôi không bao giờ quên ơn ai đã giúp đỡ tôi. Con chó này đã giúp đỡ tôi lau chùi chén bát trong suốt thời
gian tôi làm ở đây!
Một người nông dân rất bực mình vì vườn hoa của mình luôn bị mấy con gà của nhà bên cạnh bới phá! Nói
cách nào thì bà hàng xóm vẫn cãi rằng gà là gia cầm có… chỉ số thông minh thấp, nói hay dặn dò chúng cũng
không thể hiểu. Tuy vậy một thời gian sau, vườn hoa của người nông dân vẫn tươi tốt nở hoa đẹp đẽ mà
không bị đàn gà hàng xóm phá phách nữa. Lấy làm lạ, một người hỏi:
- Bí quyết gì để đàn gà của bà hàng xóm tai quái ấy không phá phách vườn hoa của anh nữa?
- À! Tôi giấu một chục trứng gà dưới bụi hoa rồi lượm chúng và cố ý để cho bà hàng xóm thấy! Từ đó mấy
con gà không qua bên đây nữa. Anh đừng nói cho bà ấy biết nhé!
Ngày xưa nước mình có phong trào học tiếng Pháp. Trên một chuyến tàu Hà Nội về Hải Phòng, có hai chàng
sinh viên sôi nổi trò chuyện, họ gọi “toa”, xưng “moa” và thỉnh thoảng lại chèn thêm vài từ tiếng Pháp bồi
nữa. Câu chuyện đang rôm rả thì đột nhiên một chàng nhăn nhó ôm bụng đứng dậy. Chàng kia hỏi:
- Cho “moa” hỏi, “toa” định đi đâu đấy?
- “Moa” thấy đau bụng quá, ”moa” định lên đầu toa để moa ỉa…!!!
Thám tử S Homes và bác sĩ Watson gặp nhau đầu giờ sáng tại sở cảnh sát. Watson nhìn Homes chăm chăm
và nói:
- Homes này, tôi cược 1.000 ăn 1 rằng anh mặc quần lót màu đỏ. Homes giật thót mình:
- Anh khá lắm! Sáng nay anh nấp trên trần buồng tắm nhà tôi ư?
- Không cần thiết, vì đến tận bây giờ, anh vẫn chưa kéo khoá quần
Một ông nghiện rượu nặng nên sức khỏe không tốt. Thường xuyên đau ốm, ông được gia đình đưa đến bác
sĩ. Bác sĩ khám xong kê đơn:
- Ông nên hạn chế tối đa việc uống rượu. Nếu ông bỏ được rượu, chắc chắn cuộc sống sẽ dài ra.
- Đúng thế - bệnh nhân bỗng hoạt bát hẳn lên - từ sáng tới giờ không có giọt rượu nào, đối với tôi đúng là
ngày dài nhất trong cuộc đời.
Hai cậu bé nói chuyện với nhau:
- Ê, tao hỏi mày cái này nha.
- Nói đi.
- Ví dụ nhà mày nuôi một con chó và một con lợn. Đến đám giỗ, mày cần đưa một con lên bàn thờ. Con lợn
nó nghĩ mày thịt con chó, con chó nó lại nghĩ mày thịt con lợn. Vậy theo mày, mày sẽ thịt con nào?
- Con lợn!
- Mày suy nghĩ giống con chó quá.

Một anh chàng nọ được bạn bè rủ đi nhậu nhưng vì tới trễ nên vừa ngồi vào bàn chúng bạn đã đồng thanh hô:
- Đến muộn! Phạt! Phạt nặng!
- Thế là anh ta uống một cốc rượu phạt, rồi cứ thế cốc phạt thứ hai, thứ ba,… liên tiếp được rót ra.
- Tan tiệc, trên đường về nhà anh ta dừng xe ở quá đèn đỏ liền bị cảnh sát giao thông chặn lại: Anh bị phạt!
- Mắt nhắm mắt mở, anh chàng lè nhè: Lại phạt à! Thôi thì chơi tới bến, rót đi!
Đêm khuya, một bợm nhậu khật khưỡng đi trên phố. Viên cảnh sát chặn anh ta lại hỏi:
- Anh đi đâu?”
- Tôi đi nghe thuyết giảng về tác hại của rượu – anh chàng khề khà đáp.
- Vào lúc 2giờ sáng thế này? Ai thuyết giảng cho anh?
- Vợ tôi và mẹ vợ tôi
Ba người đàn ông say rượu dìu nhau về nhà. Đến trước cửa một căn nhà, một gã đập vào cửa và hét lên:
- Ông Tư ở đây phải không ?
Tiếng phụ nữ trả lời:
- Phải.
- Bà… bà là ai ?
- Tôi là vợ ông Tư.
- Vậy bà làm ơn ra xem ai là ông Tư, đưa ổng vô nhà để mấy người kia còn về nhà nữa chứ…
Trong thang máy, khi ấn nút lên tầng 3 thì khuỷu tay của cậu Hai vô tình chạm vào “cặp loa” của cô gái đứng
bên cạnh. Cậu Hai vội nói:
- Ôi! Tôi xin lỗi! Nếu trái tim của cô mềm mại như bộ ngực cô thì hy vọng cô sẽ tha thứ cho tôi.
Cô gái nhìn cậu Hai giây lát rồi trả lời:
- Nếu “cái đó” của anh cũng cứng như khuỷu tay của anh thì… tôi ở phòng 235.
Một ông trong đến phòng mạch Bác sĩ xin khâu vá lại “thằng nhỏ” của mình! Lúc làm hồ sơ bệnh trạng Bác sĩ
hỏi:
- Sao nó lại ra nông nỗi thế này!?
- Không dấu gì Bác sĩ, tôi sống trong một làng nhà di động kia! Có một cô gái rất đẹp và sexy ở cái nhà di
động sát bên! Tôi thường lén nhìn qua kẻ hở của nhà cô ta và khám phá ra một điều kỳ thú, đó là, cô ta có thói
quen chiều nào cũng lấy ra từ tủ lạnh một cái xúc xích và gắn xuống cái lổ ở sàn nhà di động! Xong cô ta vén
váy ngồi lên nó và nhún liên hồi cả tiềng đồng hồ!
- Lẽ ra con mắt anh bị lé thì phải hơn; chứ “thằng nhỏ” có sơ múi gì đâu mà đến nông nỗi như vậy hả!?
- Bác sĩ ơi! Nhìn hoài tui chịu hổng nổi nên nảy ra sáng kiến! Chiều nay tui chui xuống gầm nhà di động của
cô nàng và đợi khi cô ta gắn cái xúc xich xuống sàn thì kéo ngay nó xuống rồi thọc “thằng bé” của tui lên thế
chổ!
- Thế thì càng mê tơi chứ có gì đâu!
- Không dấu gì Bác sĩ tui đang đê mê tới tận trời xanh thì bổng có tiếng gỏ cửa, nàng vội đứng dậy lấy chân
đá “cái xúc xích” vào gầm giường để dấu!!!
Bác Tư vốn là một người nông dân mua được một cái máy vắt sữa bò.
Thấy cái máy có cái núm hút mềm mềm. Bác Tư nghĩ không biết nó có bám chặt được vào núm vú của con bò
mà hút, hay lại để sữa chảy hết ra ngoài.
Vì thế lão ta thử đưa "của quý" của mình vào xem nó giữ có chặt không. Thật kỳ lạ, cái máy giữ chặt của quý
của bác tám không làm sao mà bỏ ra được.
Hoảng quá, bác nhấc điện thoại hỏi đại lý bán máy:
- Anh cho tôi hỏi, muốn bỏ vú của con bò ra khỏi cái máy vắt sữa thì phải làm thế nào.
- À, máy chúng tôi bán là máy thế hệ mới hoàn toàn tự động, anh yên tâm, bao giờ đủ 8 lít sữa nó sẽ tự nhả.
Bác Tư ngã ra đất bất tỉnh.....

