Ngàn Truyện Cười Đủ Loại
Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày cưới, trong suốt bữa tiệc, mọi người bảo Tom nói ngắn gọn những lợi ích mà
hôn nhân mang lại cho anh.
- Hãy nói với chúng tôi điều mà anh học được sau những năm tháng tuyệt vời sống với vợ?
Tom từ tốn trả lời:
- Tôi đã học được rằng hôn nhân là một người thầy tốt nhất. Nó dạy cho chúng ta lòng trung thành, chung
thủy, sự chịu đựng, tính nhu mì, tự kiềm chế, tính vị tha... và rất nhiều phẩm chất tốt đẹp khác mà bạn không
cần thiết phải dùng đến nếu sống một mình.
Bác sĩ dặn bệnh nhân: "Bà bị thiếu tanin và 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 ông.
Đến hẹn khám lại, bác sĩ hỏi:
- Cách ăn hoa quả như vậy có ảnh hưởng gì không?
- Thưa không! Đào, lê, táo, nho... đều ổn cả, chỉ có... quả dừa thì ăn hơi lâu.
Một nhà hàng treo biển khuyến mãi cuối năm. Một ông khách bước vào, hỏi chủ quán:
- Quán của ông có món khuyến mãi đặc biệt nào?
- Tất cả các món hầm có đậu, thưa ông - chủ nhà hàng nói - Như món sườn hầm đậu, cá hấp đậu, thịt bò nấu
đậu... giá 15 euro một món.
- Thế bình thường thì giá là bao nhiêu?
- 15 euros.
- Vậy đâu là khuyến mãi đặc biệt?
- Bình thường, một suất cho những món này có 27 hạt đậu, nhưng nhân dịp này, chúng tôi tăng lên thành 28
hạt.
Vợ hỏi chồng giọng bực bội:
- Sao cứ vài ngày anh mới đánh răng một lần thế?
Chồng thản nhiên trả lời:
- Mình phải đánh răng lung tung giờ giấc như vậy vi khuẩn nó mới không đề phòng được.
Cô bạn hàng xóm sang chơi, bế và hôn em bé. Em bé khóc ré lên.
Thấy vậy, bà mẹ dỗ:
- Kìa sao con khóc, ngoan nào...
- Con sợ...
- Con sợ gì nào?
- Hôm qua sang chơi, bố hôn cô ấy rồi bị tát đau lắm.
Một anh chàng lái xe ôtô đậu gần một gốc cây và hỏi một chàng trai trẻ:
- Anh có biết lái xe ôtô không?
Chàng trai trẻ trả lời:
- Rất tiếc, tôi không biết.
- Ồ may quá! Anh trông hộ tôi cái xe nhé - anh chàng lái xe mừng rỡ nói.
Khi con gái tát con trai, những người ngoài cuộc sẽ cho rằng: "Tội nghiệp con bé, chắc lại vớ phải thằng Sở
Khanh". Nhưng khi con trai tát con gái thì những người ngoài cuộc sẽ nghĩ rằng: "Trời! khổ thân con bé vớ
phải thằng vũ phu".

Hai anh bồi bàn trao đổi kinh nghiệm với nhau: "Cậu làm cách nào mà mang cà phê cho khách vừa nhanh vừa
không bị sánh ra ngoài thế?"
- Có gì đâu, mình húp bớt một ngụm cà phê, khi gần tới nơi, mình lại nhổ vào ly. Vừa không bị đổ ra ngoài,
vừa có bọt tự nhiên, trông rất bắt mắt!
- !!!!!
Buổi sáng, giờ tập thể dục, đôi tình nhân rủ nhau ra công viên tình tự. Tới hồi cao trào họ quên bẵng những
người xung quanh. Bỗng cảnh sát tuần tra xuất hiện. Trước cảnh tượng đó, viên cảnh sát lập biên bản và đưa
cho mỗi người một tờ biên lai nộp phạt. Chàng trai hết sức ngạc nhiên:
- Tại sao tôi bị phạt 100 ngàn còn người yêu tôi lại bị phạt 300 ngàn?
- Hết sức đơn giản, anh thì tôi tóm được lần đầu, còn người yêu anh là lần thứ 3.
- !!!!!

Một gã keo kiệt đến khám bệnh xem mình có bị tiểu đường không. Sau khi khám, bác sĩ yêu cầu anh ta ngày
mai mang nước tiểu đến để kiểm tra. Sáng hôm sau, anh chàng mang đến cả một can 5 lít đầy. Bác sĩ rất
ngạc nhiên vì thấy quá nhiều, nhưng cũng tặc lưỡi kiểm tra. Kết quả cho thấy, nước tiểu trong can nhựa
không có dấu hiệu của bệnh tiểu đường. Sau khi biết kết quả, trong lúc bác sĩ đang ghi sổ, gã keo kiệt nói:
- Cảm phiền bác sĩ cho tôi gọi điện thoại nhờ về nhà có được không?
- Không sao, xin mời anh cứ tự nhiên!
- Alô! Em đấy à! Yên tâm đi nhé, anh không bị tiểu đường, cả em, cả ông bà nội và các con chúng ta không
ai bị cả.
- !!!!!
Có một chàng cua đực đến hỏi nàng cua cái nọ làm vợ. Thấy cua đực có kiểu bò không đụng hàng là bò thẳng
chứ không bò ngang như mọi cua khác, nàng cua cái lấy làm ngưỡng mộ lắm, sung sướng nhận lời ngay.
Trong tiệc cưới nàng rất hãnh diện và liên tục khoe với họ hàng bà con rằng có người chồng phi thường.
Sau đêm tân hôn, cua đực lại bò ngang như cua. Nàng cua vợ sửng sốt hỏi:
- Từ khi yêu anh tới giờ, em chỉ thấy anh bò thẳng, sao hôm nay lại bò ngang?
Đức lang quân cua đực gãi yếm:
- Thì lâu lâu em cũng phải cho anh nghỉ một bữa chứ, say xỉn hoài chịu sao nổi hả em?

Một anh đi xưng tội:
- Thưa cha, con xưng tội đã ngoại tình... tuy nhiên mới có xem xém thôi chứ chưa hẳn là ngoại tình!
Cha bảo:
- Anh ngoại tình là ngoại tình rồi còn xem xém cái nổi gì ?
Anh nọ phân minh:
- Thưa cha, con chỉ mới cạ cạ ngoài quan ải chứ chưa bỏ vào nội cung.
Cha liền mắng:
- Cái anh này hồ đồ. Đúng theo tội trạng, anh vừa có ý ngoại tình là đã ngoại tình rồi. 'Cạ cạ' cũng đồng
nghĩa với 'bỏ vào' rồi còn gì mà bào với chữa ? Tuy nhiên vì anh có ý ngay lành chịu xưng tội, cha tha tội cho
anh. Việc đền tội, đọc 10 kinh Kính mừng và bỏ $50 vô thùng quyên cho kẻ nghèo.
Anh nọ đọc xong 10 kinh Kính mừng rồi móc túi lấy tờ $50 độc nhất tiến đến thùng quyên cho kẻ nghèo và cạ
cạ vào thùng rồi cất lại trong bóp.
Cha theo dõi rất kỹ cái anh chàng kỳ cục này. Thấy anh không bỏ tiền vào thùng, Cha hỏi:
- Anh không làm trọn việc đền tội. Phải bỏ $50 đô vào trong thùng kẻ nghèo mới được tha.
Anh nọ cương lên nói:
- Thưa Cha, Cha chẳng bảo con cạ cạ cũng đồng nghĩa với bỏ vô sao ?

Ông bố đang khoe con học giỏi với khách thì thằng con về liền hỏi ngay con để khoe:
- Hôm nay toán con được mấy điểm.
- Được 2 điểm.
- Tại sao lại 2?
- Vì cô giáo hỏi 2+2 bằng mấy, con trả lời là bằng 4.
Cô giáo lại hỏi 2X2 bằng mấy?
- Thế con trả lời bằng mấy?
- Con bảo là: "Khác đéo gì?" nên cô giáo cho 2 điểm.
- Thế môn thể dục được mấy điểm?
- Được 2 điểm.
- Sao lại 2 điểm?
- Học đi đều, cô giáo dạy là "Giơ chân phải lên đồng thời giơ chân trái lên".
Ông bố buột miệng:
- Thế thì đứng bằng cái con củ cặc à?
- Con cũng nói thế nên cô giáo cho 2 điểm".
- Thế môn việt văn được mấy điểm?
- Được 2 điểm.
- Sao lại 2 điểm?
- Cô giáo bắt đặt câu với từ Cô giáo.
- Thế mày đặt câu gì?
- Con đặt câu: "Cô giáo là con đĩ"
- Trời đất, thế cô giáo nói sao?
- Cô giáo cho con 2 điểm và bắt con lên gặp thầy Hiệu Trưởng.
- Thế thầy Hiệu Trưởng bảo sao?
- Thầy hiệu trưởng cho con 2.000đ và hỏi nhà cô giáo con ở đâu ?
Có 1 bác người tàu ở Sài Gòn đi xe gắn máy zô đường cấm bị cảnh sát giao thông thổi phạt. Về nhà bác bức
xúc kể với mấy ông bạn hàng xóm:
- Pữa lay, ngộ li xe pị tằng cảnh sát giao tông nó thủi, ngộ tấp vô, ló hỏi ngộ:
- Zái tò của ông lâu? Ngộ lói ngộ hỏng có lem zái theo, chỉ có lem cái cạc thui, thế là ló pắt ngộ về lồn... zồi ló
chuyển ngộ từ lồn nhỏ qua lồn lớn, tới cái lồn lớn nhứt ở ngay chung tâm tành pố đó. Ối trời ơi, pữa lay là
ngày lễ, lồn nhỏ còn đỡ lông, chớ lồn lớn hả, lông wá trời lông.
Một cụ già có bệnh mộng du, cụ đang ở trong trại dưỡng lão cùng với các cụ ông khác. Một đêm, cả viện
dưỡng lão đang chìm vào trong giấc ngủ, bỗng cụ già này bật dậy, chạy xuống bếp, cầm con dao. Cụ ta đi
khắp phòng sờ...… của từng cụ một rồi lại quay trở lại bếp, cất dao và đi ngủ tiếp.
Sáng hôm sau, mọi người vây quanh cụ ông bị bệnh mộng du hỏi:
- Đêm hôm qua, ông mơ thấy gì mà có hành động lạ vậy?
Cụ già trả lời:
- Tôi mơ tôi bị lạc vào vườn dưa chuột, nhưng tìm mãi mà không được quả nào ngon, toàn quả héo, bé tí.
Cả phòng nghe xong hoảng quá, còn các cụ bà nói:
- Đêm nay ngủ phải đóng cửa vào thôi, không thì ông ấy lại mơ hái mướp thì chết!

Hai vợ chồng giận nhau cả ngày không nói với nhau câu nào, tối vợ làm cơm xong nhắn tin cho chồng "Co ve
an com khong con cho?"
Chồng đọc tin nhắn xong tức quá nghĩ đang giận nhau nên chửi mình, chờ hết việc về nhà mặt hầm hầm gọi
vợ lên phòng hỏi:
- Cô nhắn tin gì cho tôi!
Cô vợ thanh mình:
- Thì em hỏi anh xem có về ăn cơm không còn chờ.

