Ngàn Truyện Cười Đủ Loại
Một anh chàng thấy bạn của mình hay lôi ảnh của vợ ra ngắm liền hỏi: "Sao cậu hay lấy ảnh vợ trong ví ra
nhìn hoài vậy? Có gì lạ không?"
- Khi mình gặp những phiền phúc trong cuộc đời, mình lấy ảnh cô ấy ra nhìn là mình hết lo lắng ngay.
- Vậy sao? Hình ảnh vợ đã khích lệ cho tinh thần cậu phải không?
- Đúng vậy, khi nhìn ảnh của cô ấy, mình tự an ủi là con vợ như vậy mà mình còn chịu được thì không có
phiền phức trên thế gian này mà to lớn hơn thế nữa.
- !!!!!
Chủ tịch hội đồng quản trị gọi giám đốc phát triển dự án lên khiển trách về sự chậm trễ.
- Anh cần bao nhiêu người tôi cũng cấp đủ cho anh nhưng phải hoàn thành phần mềm này trong vòng một
tháng.
Giám đốc dự án cự lại:
- Tôi sẽ giao cho ông 9 phụ nữ. Đố ông làm cho họ đẻ ra một đứa con trong vòng một tháng.
Một phụ nữ chồng vừa chết chẳng bao lâu đã tái hôn.
Một hôm, trong lúc cãi cọ với người chồng mới, hai người mắng nhau không tiếc lời:
- Cô chẳng phải là người đứng đắn. Nếu đứng đắn, cô đâu đã chẳng lấy tôi ngay sau khi anh ta vừa mất Anh chồng đỏ mặt tía tai đay nghiến.
Cô vợ gật gù:
- Được, lần sau tôi sẽ đợi lâu hơn!
Ba chàng trai cùng đến hỏi cưới một cô gái. Ông bố hỏi người thứ nhất:
- Anh có gì để đem lại hạnh phúc cho con gái tôi?
- Cháu yêu cô ấy thật lòng và cháu tin tình yêu đó sẽ đem lại hạnh phúc.
- Cháu có thể về.
Tiếp đến là người thứ hai, cũng câu hỏi đó:
- Cháu có một xuất đất gần hồ Tây, bố mẹ làm ngân hàng, nhà con một!
- Cháu vào bàn ngồi uống nước đi.
Cuối cùng là người thứ ba. Anh ta ngần ngại đứng gãi đầu gãi tai:
- Cháu không có gì cả.
- Vậy còn đứng đây làm gì?
- Nhưng cháu có cái thai ba tháng trong bụng con gái bác.
- Anh trong nhà đứng dậy ra về được rồi!
Vợ cằn nhằn chồng:
- Sao sáng nào anh cũng đi cà phê, trưa thì đọc báo, tối lại đi nhậu hết vậy?
- Anh làm vậy vì em thôi.
- Tại sao lại vì em?
- Anh đi cà phê mới có tin tức thời sự kể cho em nghe, anh đọc báo mới biết mỹ phẩm nào giảm giá, cho em
mua chứ.
- Thế còn đi nhậu?
- Đi nhậu về anh mới thấy em thơm và đòi yêu chứ.
Thầy giáo hỏi học sinh: "Hôm qua giờ vẽ, sao em chỉ nộp giấy trắng hả?"
- Em vẽ đấy chứ ạ. Nhưng chủ đề của em là "sữa tươi nguyên chất" mà thầy!
- !!!!!

Anh chàng nọ là một ngư dân hay khoe tài. Trên tường nhà, anh ta treo đầy những bức ảnh có chú thích như:
“Cá kình, bắt ở Mũi Né”, “Cá mập, giết ở Hòn Re”, “Bạch tuộc, săn ở Phan Thiết,” ...
Sau ngày cưới cô vợ, anh ta treo thêm lên tường tấm hình “Hòn Chồng, cưới ở Nha Trang.”
Hai phụ nữ nói chuyện với nhau:
- Này, chàng rể mới của bà thế nào?"
- Tất cả đều được, chỉ phải tội không biết đánh bạc!
- Đó là ưu điểm của anh ta chứ?
- Không, khuyết điểm lớn bà ạ. Vì nó không biết đánh bạc nhưng lại cứ đâm đầu vào đánh mới chết chứ.
Chàng trai vừa đi công tác một tháng ở Paris về, gặp một người bạn. Anh bạn hỏi:
- Sao? Đã không? Có chuyện gì hay kể nghe với! Ủa mà sao mắt đỏ hoe thế?
- Hôm đầu tiên ở Paris, mình làm quen với một nàng xinh đẹp. Tối hôm đó nàng đồng ý về khách sạn với
mình. Sáng hôm sau, tỉnh dậy, mình thấy nàng ngồi ở mép giường và khóc. Khi mình hỏi, nàng mới kể rằng
nàng là gái có chồng, chồng nàng đang đi công tác xa, và nàng đang vô cùng đau khổ, ân hận về cái việc xấu
xa bẩn thỉu, thú vật đã xảy ra tối hôm qua. Nghe đến đây, mình cũng chợt nhớ đến vợ mình, mình cũng cảm
thấy vô cùng ân hận, và mình đã ngồi khóc cùng nàng. Rồi bọn mình chia tay nhau.
- Việc đó xảy ra cách đây đã một tháng, sao hôm nay mắt cậu vẫn còn đỏ?
- Suốt một tháng trời, hôm nào nàng cũng về phòng mình và chuyện lại xẩy ra in như như vậy!
Bố kiểm tra sổ liên lạc của con và thấy tấm ảnh của mình kẹp trong đó. Bố liền hỏi:
- Cái gì thế này?
- Ảnh bố chứ còn ai nữa!
- Sao mày lại đặt nó vào đây?
- Vì cô giáo muốn biết "thằng ngu nào" đã làm bài hộ con.
Một cặp vợ chồng đang ngồi trò chuyện trên ghế sa lông:
- Nếu em chết anh sẽ lấy vợ khác chứ? Anh cùng cô ấy cũng sẽ ngồi trên cái ghế này chứ?
- Anh nghĩ có thể là như vậy - Người chồng ậm ừ trả lời.
- Vậy còn căn nhà của chúng ta? Anh có bán nó đi không?
- Anh nghĩ là không.
- Thế còn cây gậy đánh gôn mà em đã dùng quen? Anh có cho cô ấy sử dụng không?
- Không đâu. Cô ấy thuận tay trái, Trời ạ!
- !!!!!
Cu Tèo đi tham quan trường dạy lực sĩ đẹp về, bèn hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, con thấy mấy chú huấn luyện viên cứ sờ sờ, nắn nắn ngực, bắp vai mấy anh lực sĩ, làm chi vậy?
- Ờ, để kiểm tra cơ bắp có bị nhão không đó con.
- Vậy chị Bảy giúp việc nhà mình cũng tính thi lực sĩ đẹp hả mẹ.
- Tầm bậy. Chị Bảy mà lực sĩ, lực xiếc gì.
- Ủa, sao con thấy ba cứ xuống bếp kiểm tra cơ bắp chị Bảy hoài vậy mẹ.
Vì xe buýt chật, một cô bị một anh dí sát vào phía sau. Khó chịu cô ta quát lên:
- Này anh, anh có cái quái gì cưng cứng cứ chọc vào mông tôi thế?
Anh chàng thì tầm khe khẽ:
- Cô yên tâm đi, tôi mới lĩnh lương, xe đông quá tôi không dám đút túi sau sợ mất cắp nên cuộn lại nhét vào
phía trước đấy.
Một lúc sau, cô gái bỗng kêu toáng lên:
- Này này, sao lương anh tăng nhanh thế?

Buổi tối trong nhà hàng, có anh thanh niên ngồi rất buồn. Chị phục vụ bước tới và hỏi:
- Anh cần dùng gì?
Anh ta không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào ngực cô ta và hỏi:
- Em ơi, con đường mòn này dẫn đến đâu thế?
Chị ta trả lời:
- Đường này dẫn vào bếp anh ạ!
Chàng trai cười và nói:
- Thế thì cho anh vào nướng nhờ chiếc lạp sườn nhé?
Chị ta suy nghĩ một hồi và trả lời:
- Nhưng bếp em đang nấu sốt cà chua anh ạ!
Có đôi bạn thân nhau từ nhỏ, lớn lên yêu thương nhau. Hai gia đình thấy hai đứa hợp nhau nên kết duyên cho
đôi bạn trẻ. Đôi vợ chồng trẻ sống với nhau đầm ấm nhưng chẳng thấy mụn con nào. Một hôm mẹ chồng gọi
con dâu vào hỏi nguyên nhân, sau đó mới biết là chồng yếu sinh lý, đến giờ cô vợ vẫn còn "nguyên". Bà mẹ
chồng nói:
- Trên núi có thầy chữa bệnh hay lắm, con thu xếp cho chồng đi chữa bệnh đi để còn bảo vệ hạnh phúc gia
đình.
Cô con dâu vâng lời về khuyến khích và chuẩn bị đồ đạc cho chồng đi lên núi tìm thầy. Ngày qua ngày cuốc
bộ rồi cũng tới núi. Nhưng thật xui xẻo cho anh ta, khi đến nơi thì thầy xuống núi trị bệnh nên không gặp được.
Buồn rầu anh ta kể hoàn cảnh cho các đệ tử thầy nghe. Thấy tội nghiệp, một đệ tử thầy nói:
- Tôi còn có 3 viên thuốc để xài, thấy thương tình anh đường quá xa xôi tôi để lại cho anh dùng tạm. Dịp
khác anh lên gặp thầy chữa bệnh cho.
Người chồng:
- Tôi đồng ý, nhưng thuốc này dùng sao?
- Anh cứ uống vô là thấy khỏe liền, không biết mệt là gì. Nhưng thuốc này kỵ tiếng vỗ tay "bốp bốp".
- Ok, để tôi thử coi.
Anh ta uống vào là của quí của anh dựng ngược ngay, khoái trá anh vỗ tay thì nó về trạng thái bình thường.
- Thật là quá tốt - Anh chồng tâm đắc.
Anh ta trả tiền và chia tay ra về. Đi được nửa đường anh ta bỗng nhĩ trong đầu:
- Lỡ kia thật còn hai viên này giả thì sao ta?
Anh chồng quyết định thử một viên nữa và thấy có hiệu quả. Anh vỗ tay "bốp bốp" Nó xìu xuống. "Quá tốt!"
anh ta nghĩ bụng. Về đến nhà anh chồng liền nói với vợ:
- Em yêu đi tắm rửa sạch sẽ đi, bữa nay anh cho em lên bảy từng mây xanh, em chịu không?
Cô vợ vâng lời. Tắm rửa xong hai người vào phòng, anh chồng lấy viên thuốc còn lại ra uống và chỉ vào của
quí nói:
- Em xem đây nè.
Cô vợ thấy nó dựng đứng ngon lành khoái quá bèn vỗ tay hoan hô. Thế là nó xỉu xuống mất.
Anh chồng:
- Chết cha! Anh quên không dặn em không được vỗ tay! Thế là hết vui rồi!
Ông chồng làm ngành thuế có hai bà vợ. Khi ngủ, Bà vợ lớn đã có tuổi, dành nằm giữa.
Vào khoảng hai giờ sáng, bà vợ nhỏ trẻ trung, xinh đẹp, với tay ngang qua vợ lớn, khẽ đánh thức ông chồng
dậy:
- Đêm nay sông lặng sóng êm,
Lái kia có muốn, ghé thuyền sang chơi.
Ông chồng đáp:
- Thuyền hằng nhớ bến, bến ơi!
Mắc đồn Quan-Thuế khó xuôi ngược đò!
Vợ lớn: (cũng còn thức)
- Sông kia ai cấm ai đo,
Muốn xuôi thì nộp thuế đò mà xuôi.
Chán quá, bà vợ nhỏ bèn than:
- Chẳng buôn chẳng bán thì thôi,
Nộp đò hết vốn, còn xuôi nỗi gì!

