
Truyện Cười 5: 
 
Một chàng nhạc sĩ trẻ mới bập bẹ tập tành sáng tác,anh ta đem tác phẩm đầu tay của mình tới hỏi ý 
kiến một vị nhạc sĩ thuộc dạng “cây cổ thụ” trong giới nhạc sĩ: 
-    Thưa nhạc sĩ, tôi có nên đem lửa vào bài hát này được không ạ? 
Nhạc sĩ trả lời: 
-    Tôi nghĩ tốt nhất là anh nên liệng bài hát vào lửa thì hay hơn. 
 
Mấy đời bánh đúc có xương. 
Mấy đời chơi Net không vương tơ tình. 
 
Trái tim em chỉ 2 lần mở cửa. 
Đón anh vào và tống cổ anh ra 
 
Bước đến nhà em, bóng xế tà. 
Đứng chờ năm phút bố em ra. 
Lơ thơ phía trước vài con chó. 
Lác đác đằng sau cái chổi chà 
 
Tình yêu là vĩnh cửu. 
Và chỉ duy nhất một thứ được phép thay đổi. 
Đó là người yêu 
 
- Thuý Kiều là người rất thương bồ, trước khi ra đi còn đưa tiền cho Kim Trọng.  
   Bằng chứng: "Trăm nghìn lạy gửi tình quân"  
 
 - Định nghĩa mới về vợ :  
" học dốt nói ngông,  
   đi chơi lông bông ,  
   mồm thì khoác lác ,  
   mua sắm nát đời ,  
   mà câu nào nói ra cũng lời lời đạo lý " 
 
 - Trăm năm bia đá cũng mòn ,  
   bia chai cũng bể,  
   chỉ còn bia ... ôm.  
 
 - Hôn nhân luôn tặng bạn một đặc ân: Chỉ ai có nó mới có thể ly dị được.  
 
- Nếu có ai đó khen bạn "Bạn vừa (1/2) đẹp, vừa (½) tài năng"  
  Bạn hãy coi chừng:  
  - ½ đẹp tức là ½ đó không có chút chất xám nào ,  
  - ½ tài năng, tức là ½ đó không có chút sắc đẹp nào. 
    Hợp lại hoá ra bạn chẳng là một con người vừa ngu vừa xấu đó sao  
 
- Nghệ thuật che lấp sự bất tài, cũng đòi hỏi không ít tài năng. 
- Chết cho người phụ nữ mình yêu vẫn dễ hơn là phải sống chung với họ. 
- Ngắn gọn thể hiện sự thông minh nhưng không đúng trong trường hợp người ta nói "Anh yêu em". 
- Đằng sau sự thành công của một người đàn ông luôn có hình bóng của một người đàn bà, và đằng 
sau sự thất bại của một người đàn ông là một người đàn bà....thật sự. 
 
- Thể thao là có hại. Nếu ta sống được thêm 10 năm nhờ luyện tập thì ta cũng mất 15 năm vào các 
buổi tập luyện đó. 
- Hài kịch sẽ chuyển sang bi kịch nếu không bán được vé. 
- Một người vợ tốt luôn tha thứ cho chồng khi cô ta sai. 
- Ly dị là sự kiện mà người đàn ông phải giặt đồ cho mình ... thay vì trước đó phải giặt đồ cho cả hai 



. 
- Con đường ngắn nhất để đi từ một trái tim đến 1 trái tim là con đường truyền máu. 
- Chân lý là mặt trời chói lọi . Nếu bạn không nghiên cứu về nó thì đừng có điên mà nhìn vào nó. 
- Mặt trời chói lọi, nhìn vào không nheo mắt tức là mắt đã mù. 
- Lương tâm là cái buộc ta phải kể hết mọi bí mật cho người tình trước khi có ai đó mách. 
- Thà sống hèn còn hơn chết dại. 
- Bạn có thể mua một người trung thực không?  
  Không ! nhưng bán một người như vậy dễ hơn . 
- Khi một cô gái được nhiều người theo đuổi cô ta sẽ làm cao,  
  Khi cô ấy được một người theo đuổi thì cô ta sẽ làm dáng,  
  Khi không có ai theo đuổi cô ấy cô ta sẽ làm ... thơ. 
- Bia độc hơn rượu, bằng chứng trên thế giới chỉ có "Mộ bia" mà không có "Mộ rượu". 
- Đàn ông không khóc là đàn ông nhút nhát (không dám khóc đã là nhút nhát rồi). 
- Không có gì tiết kiệm thời gian và tiền bạc hơn là cưới ngay từ cái nhìn đầu tiên. 
- Một người phụ nữ toàn diện: sáng diện, trưa diện, chiều diện, tối diện. 
- Thiếu nữ là chữ viết tắt của thiếu ... nữ tính. 
- Cách tốt nhất để giữ lời hứa là đừng hứa gì cả. 
- Tôi đã nói "không" với ma túy, nhưng tụi nó không chịu nghe 
- Luôn cố gắng khiêm tốn, và hãy lấy làm ... tự hào về điều đó 
- Khổ quá, sướng không chịu nổi. 
- Điều tuyệt đối nhất chính là tất cả chỉ là tương đối 
- Một điều nhịn là chín điều nhục . 
- Yêu nhau cởi áo cho nhau, 
  Ghét nhau trợn mắt: "Áo đâu? Mặc vào!" 
- Xăng … có thể cạn, lốp … có thể mòn, nhưng số máy, số khung thì không bao giờ thay đổi. 
- Miếng ngon giữa đàng, ai đàng hoàng là dại. 
- Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản. 
- Không phải người đàn bà nào cũng đẹp và không phải người đẹp nào cũng là đàn bà 
 
 
- Trong nhà tôi có rất nhiều đồ điện như là: máy sinh tố chạy điện, bếp điện, lò nướng điện...  
  Vợ tôi than phiền: “Nhiều đồ điện quá, chẳng có chỗ nào mà ngồi cả”.  
  Chẳng lẽ tôi phải mua cho cô ấy một chiếc... ghế điện nữa hay sao? 
 
 
Có anh nọ xưa nay rất là sợ vợ. Vợ nó quát tháo thế nào, anh ta cũng ngậm miệng, không dám cãi 
một lời.  
Một hôm anh ta đi đánh bạc, mãi xẩm tối mới về.  
Thổi cơm ăn xong, chị vợ ngồi chờ chồng mỏi mắt. Chị ta tức lắm.  
Khi anh chồng vừa mới ló mặt vào ngõ, chị ta đã chạy ra túm ngực lôi vào nhà, gầm rít. Anh ta vừa 
gỡ tay vợ túm ngực, vừa kêu xin: 
-   Bỏ tôi ra! Tôi xin bu nó! 
Chị vợ được thể càng làm già, túm luôn tóc ấn đầu anh ta xuống. Anh ta liền vung tay gạt ngã chị 
vợ, tát cho luôn chị vợ mấy cái, rồi trợn mắt, quát: 
-   Người ta đã sợ thì để cho người ta sợ chứ! 
 
 
Tối kia, một cặp vợ chồng có tuổi đang nằm trên giường. Người chồng rơi vào giấc ngủ nhưng 
người vợ cảm thấy tình cảm dâng trong lòng và muốn nói chuyện.  
Bà nói:  
-    Anh thường cầm tay em khi chúng ta yêu nhau.  
Một cách mệt mỏi, ông vươn ngang tay, cầm tay bà trong một giây, sau đó cố quay lại giấc ngủ. Một 
lát sau bà nói:  
-    Sau đó anh thường hôn em. 
Hơi bực dọc, ông vươn người qua, hôn vội một cái trên má và nằm xuống ngủ. Ba mươi giây sau, 
bà nói:  



-    Sau đó anh thường cắn cổ em.  
Điên tiết, ông tung chăn và nhảy ra khỏi giường. Bà hỏi: 
-    Anh đi đâu vậy? 
Ông quay lại và quát nhặng lên:  
-    Lấy hàm răng chứ đi đâu nữa?. 
 
 
Một anh hàng xóm nói chuyện với anh kia:  
-    Này, cậu thôi ngay việc mở rèm cửa phòng ngủ đi nhé...Tối qua mình nhìn thấy cả cậu và vợ cậu 
đấy! 
-    Hê... hê... Cậu tưởng tượng ra à? Hôm qua tôi còn đi công tác vắng cơ mà. 
 
 
Ngư dân than phiền với bạn: 
-    Lần nào đi biển về tao cũng bắt được... một thằng nằm trong gầm giường! 
-    Hãy kiếm việc gì đó trên bờ thôi, đừng đi biền biệt như vậy nữa. 
-    Vẫn phải đi chứ, nhưng lần này tao đã cưa béng mấy cái chân giường rồi. 
 
 
Một người tâm sự với bạn: 
-    Nhiều lần đi làm về, tôi bắt gặp vợ đang trong vòng tay kẻ khác. Anh bảo tôi phải làm thế nào bây 
giờ? 
-    Sao anh không thử làm thêm giờ? 
 
 
Một anh chàng tìm gặp bác sĩ dinh dưỡng, hỏi: 
-    Thưa ngài, đã nhiều năm rồi, vợ tôi thường xuyên ngoại tình. Điều làm tôi lo lắng là... 
-    Ồ, xin lỗi, có lẽ ông nên đi gặp bác sĩ tâm lý. Chuyên môn của tôi thuộc lĩnh vực khẩu phần và 
dinh dưỡng! 
-    Tôi không nhầm đâu, xin hãy nghe tôi nói đã, điều làm tôi lo lắng là những cái sừng kia! Ngài hãy 
cho tôi biết, liệu việc chúng không mọc ra có phải là biểu hiện tôi bị thiếu canxi không? 
 
 
Một anh chồng đi công tác xa về chợt bắt gặp một gã đàn ông mặc quần áo của mình, đi giày của 
mình, đang nằm trên giường với vợ mình. Anh chàng liền cầm dao xông đến, vợ anh ta van xin 
dừng tay để nàng giải thích. 
-    Ông này vốn là một người ăn mày đến nhà ta xin ăn, em cho ông ấy chỗ đồ ăn sáng mà anh chê 
nguội không ăn. Sau đó thấy trong tủ còn một ít quần áo của anh đã lâu không dùng đến em cho ông 
ấy một bộ, anh xem có được không ?  
-    Được! 
-    Em lại cho ông ấy một đôi giày dưới gầm giường đã lâu anh không đi, anh thấy có được không ? 
-    Được! 
-    Và thế là ông ấy đi ra, ra đến cửa ông ấy mới quay lại hỏi: “Còn cái gì chồng bà đã lâu ngày 
không dùng nữa không?". 
 
 
Một đại hiệp lạc bước vào một cái động lạ, may mắn tìm được một quyển bí kíp tên là: "Uất Ức Thần 
Chưởng", hí hửng mở ra xem. Trang đầu tiên của khẩu quyết ghi:"Muốn học võ công này thì phải tự 
thiến trước". Không do dự, đại hiệp rút kiếm ra. Xoẹt , xoẹt!!! 
Xong đâu đấy chàng giở tiếp trang thứ hai, thì thấy một dòng chữ nhỏ ghi:  
"KHÔNG THIẾN CŨNG KHÔNG SAO"  
Đại hiệp liền hộc máu mà chết . 


