
Ngàn Truyện Cười Đủ Loại 
 
 
 
Cô gái nhắn tin than thở với người yêu: "Em với mẹ vừa to tiếng với nhau, bực mình quá". 
Chàng trai vội nhắn lại: "Cai lon gi the?" 
Cô gái tức tối nhắn lại: "Sao anh lại nhắn tin mất lịch sự thế?" 
Chàng trai giật mình giải thích: "Anh vội quá, ghi không dấu, ý anh là cãi lộn gì thế" 
  
 
Ông bố đi công tác xa lâu ngày nhận được tin nhắn của con: "Bo ve ngay, me dang om 1 thang nam tren 
giuong!" 
Không kịp nhắn tin lại, ông bố bắt xe tức tốc về sau khi nhận tin nhắn. Về đến nhà ông hầm hầm bước vào và 
hỏi thằng con. 
-   Đâu thằng nào, có thật không? 
-   ????? 
Hoá ra con nhắn tin cho bố: Mẹ ốm 1 tháng nằm trên giường, bố về ngay. 
  
 
Mẹ lật đật tìm chiếc điện thoại nhắn tin cho con gái: "May dang o dau?" 
Con gái nhắn lại: "Con di cho!"  
Mẹ: "Tao hoi may dang o dau?" 
Con gái: "Di cho di cho, con di cho!" 
Mẹ: "Do thu mat day, may dam chui tao con di cho a?" 
Hóa ra cô con gái nhắn: "Con đi chợ"  
  
 
Ở nhà buồn cô gái nhắn tin cho bạn trai đến chơi, khổ nỗi điện thoại không có tiếng Việt có dấu. 
"Anh oi! ba ma em khong co nha, em dang coi quan, den ngay di anh, muon lam roi. Tien the mua bao moi 
nhe, o nha toan la bao cu… ma thoi khong can mua bao dau, em vua mat kinh roi, khong nhin duoc nua anh 
oi, den ngay di… muon lam rồi". 
Dịch ra là: "Anh ơi! ba má em không có nhà, em đang coi quán, đến ngay đi anh, muộn lắm rồi. Tiện thể mua 
báo mới nhé, ở nhà toàn báo cũ... Mà thôi không cần mua báo đâu, em vừa mất kính rồi, không nhìn được 
nữa anh ơi, đến ngay đi... muộn lắm rồi" 
 
 
Cô giáo Tổng phụ trách Đội ở trường tiểu học nọ nhận được một loạt lời trách móc sau khi gửi tin nhắn đi. 
Nguyên do là cô gửi tin nhắn cho mọi người đến dự đại hội Cháu ngoan Bác Hồ với nội dung: "Em dang o 
truong, moi anh den du" (Em đang ở trường, mời anh đến dự). 
 
Sau lưng người đàn ông thành công là một người đàn bà ngồi không. 
Sau lưng người đàn ông ngoại tình là một người đàn bà ngồi rình.  
Sau lưng người đàn ông bất lực là một người đàn bà rất bực. 
Sau lưng người đàn ông long nhong là một người đàn bà long đong,  
Sau lưng người đàn ông thất bại là người đàn bà xúi dại 
Sau lưng người đàn ông liệt dương là người đàn bà đáng thương 
Sau lưng người đàn ông đẹp zai là người đàn bà dễ mang thai 
Sau lưng người đàn ông lảm nhảm là người đàn bà thê thảm  
Sau lưng người đàn ông nghèo khó là người đàn bà nhăn nhó 
Sau lưng người đàn ông hám của lạ là người đà bà lang chạ 
Sau lưng người đàn ông mê gái là người đàn bà tê tái 
Sau lưng người đàn ông mạnh khỏe là người đàn bà mắn đẻ 
Sau lưng người đàn ông hết tiền là người đàn bà giữ tiền  
Sau lưng ngưòi đàn ông vạm vỡ là người đàn bà nghẹt thở.  
Sau lưng người đàn ông mất sĩ diện là người đàn bà…nhiều chiện. 



Thấy bố mẹ vừa về đến ngõ, cu Tý chạy ra hớn hở khoe: 
-   Mẹ ơi! Sáng nay có cô Mười ở bên Mỹ mới đến nhà chơi. Cô tặng cho nhà mình một món quà và nói rằng: 
“Món quà của cô tuy nhỏ nhưng cũng đủ cho gia đình cháu dùng trong một năm” 
Nghe thế, mẹ cu Tý mừng quýnh, hỏi ngay: 
-   Món quà gì thế con? 
-   Dạ, một quyển lịch! 
  
  
Cô vợ làm nghề buôn bán hàng mã bảo với người bạn hàng: 
-   Chiều nay, chị chuyển đến cho tôi nửa tỷ nhé! 
Người ấy ríu rít vâng dạ rồi đi ngay. Anh chồng đang lai rai ngoài hiên, vội bước vào nhà bảo vợ: 
-   Bà ơi! gần Tết rồi, bà hãy đưa cho tôi vài trăm triệu để tôi sửa lại cái nhà! 
-   Cái gì ? Vài trăm triệu ư ? Tiền ở đâu mà ông bảo đưa? 
-   Sao tôi nghe bà vừa bảo chị kia chiều nay chuyển đến cho bà nửa tỷ? 
-   Trời ạ? Đó là tiền giấy để bán cho người ta đốt, ông ạ! 
 
  
Đặt lễ xong, bà cụ nọ cung kính nói với lão thầy bói: 
-   Thưa thầy ! tôi muốn xem về đường tuổi tác. Thầy xem tôi có thể thọ được bao nhiêu tuổi? Thầy bói ung 
dung gieo quẻ rồi phán: 
-   Nếu thân chủ bỏ tiền ra rước thầy về làm lễ cầu cúng trời phật phù hộ độ trì thì thân chủ có thể thọ tròn 100 
tuổi! 
-   Bẩm thầy nói như vậy có chắc không? 
-   Nếu tôi mà trực tiếp làm lễ thì chắc chắn là như vậy! 
-   Thưa thầy! – Bà cụ ngập ngừng – Nếu sai thì sao? 
-   Nếu thân chủ mà die trước 100 tuổi thì cứ đến đây, tôi xin trả lại tiền đàng hoàng! 
  
  
Tết đến, bố ở quê mới ra, thăm vợ chồng con gái ở phố. 2 vợ chồng là dân buôn bán ở chợ trời. Ông cụ vốn 
lần đầu lên thành phố, xuống xe xích lô trả tiền. Vừa vào nhà con gái hỏi: 
-   Thế nó chém bố mấy nhát?  
Ông bố ngẩn người chả hiểu gì:  
-   Làm gì có ai chém bố đâu 
Tối đến, sau khi cơm nước xong xuôi, ông cụ vào phòng nghỉ. Hai vợ chồng nằm ở bên kia nghĩ thương bố, 
định khi bố về quê sẽ biếu bố ít tiền tiêu xài. Chồng mới bảo vợ: 
-   Hay em mở tủ xem đạn dược thế nào, có còn băng nào lia cho bố vài băng. 
Bố nghe xong sợ quá nhổm dậy bỏ chạy thục mạng thề không lên thành phố nữa! 
  
  
Đầu năm mới, một người tới thăm bạn ở bệnh viện: 
-   Tôi không nghĩ là nhanh đến thế. Mới tối qua tôi còn thấy bạn đón giao thừa và khiêu vũ cùng một cô tóc 
vàng cơ mà. 
-   Thì vợ tôi cũng thấy cảnh ấy nên mới ra nông nỗi này. 
 
  
Cô vợ đi chợ về hớn hở khoe với chồng: 
-   Anh ạ, hôm nay rất nhiều người khen em xinh và trẻ hẳn ra. 
Anh chồng gật gù đáp: 
-   Ừ, dịp Tết này ngoài đường thì thiếu gì kẻ say... 
 
  
Một ông khách đi xem bói, thầy phán: 
-   Ông có 2 đứa con trai... 
-   Bà đoán sai rồi. Tôi đã là cha của 3 đứa con trai cơ! 
-   Đó là do ông nghĩ thế thôi...  
 



  
Người tuổi Sửu hợp người tuổi Ngọ theo quẻ Đầu trâu mặt ngựa và Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Theo quẻ 
Mèo mả gà đồng, tuổi Mão và tuổi Dậu sẽ có một tình yêu mãnh liệt và… hoang dại. Trong khi đó tuổi Mùi và 
tuổi Tuất rất hợp kinh doanh cửa hàng ăn uống theo quẻ Treo đầu dê bán thịt chó hoặc bảo kê theo quẻ Chó 
treo mèo đậy". 
 
  
Sáng mồng một Tết, Tí đố Tèo: 
-    Đố mày từ mặt đất đi tới trời hết mấy ngày? 
-   Tao không biết mày có biết không? 
-   Biết chứ, từ mặt đất lên tới trời hết 3 ngày rưỡi! 
-   Sao mày biết? 
-   Nhà nào cũng 23 tháng chạp thì đưa ông táo về trời, rồi đến 30 tháng chạp lại rước ông táo xuống lại. Như 
vậy có phải vừa đi vừa về hết 7 ngày không nào? 
  
  
Một giọng đàn ông hoảng hốt gọi đến sở cảnh sát đêm giao thừa:  
-    Tôi ở số nhà… Nhà của tôi vừa bị kẻ gian bẻ khoá, chúng đã lấy sạch tiền, vàng…  
-   Ông và gia đình bình tĩnh và cố giữ nguyên hiện trường. Chúng tôi sẽ đến ngay..  
-   Ấy, từ từ cũng được, qua mồng 3 các ông hãy đến, nhà tôi vẫn kiêng người lạ xông đất.  
 
 
Vợ nói với chồng là cảnh sát giao thông:  
-   Làm gì, đi đâu, người ta cũng tránh mồng năm, mười bốn, hăm ba. Nay ông lại chọn ngày trực đầu năm 
vào mồng 5, liệu có sao không?  
-   Chẳng sao cả, thế thì cả năm mới nhàn, vì ai cũng kiêng ra ngoài đường vào ngày này. 
  
  
Ngày Tết người ta hay bông đùa cho vui, nhưng nhiều khi nói không đúng cách lại mất xuân. Câu chuyện có 
thật sau đây là một ví dụ: 
Mùng 3 Tết, hai vợ chồng già sang chúc Tết hàng xóm, bà vợ diện một chiếc váy bạc sang trọng. 
Vừa gặp nhau, vợ chồng hàng xóm đã bông đùa: 
-   Ồ, bà mặc váy màu này hợp với mái tóc bạc của ông nhà lắm! Tức mình, bà vợ vặc lại: 
-   Còn bà, sao không cởi trần cho rồi! Ông nhà hói trụi thế kia còn gì! 
 
 
Đêm tân hôn, chàng thỏ thẻ với nàng:  
-  Em yêu, anh xin hứa một điều là anh sẽ không bao giờ phụ em! 
Tân nương sung sướng mỉm cười. Sáng hôm sau thức dậy, nàng tất bật lo cơm nước. Đến lúc chuẩn bị đi 
làm, nàng nói: 
-  Anh ơi! Vào đây phụ em một tay kẻo muộn giờ làm mất. 
Anh chàng nhăn nhó: 
-  Sao em lại mau quên thế!́ Đêm hôm qua anh đã nói gì với em nhỉ? 
 
 
Bác sĩ hỏi cô gái đang lấp ló ở cửa phòng: 
-  Này cô, cô đến khám gì? 
-  Dạ, em không khám ạ! Em đến nhờ bác sĩ tí việc. 
-  Xin cô cứ nói. 
-  Dạ, em nhờ Bs đọc hộ bức thư của người yêu em mới gửi về. 
-  Thư của cô sao lại nhờ tôi đọc, cô không biết chữ à? 
-  Dạ, em biết chữ, nhưng vì người yêu em cũng là bác sĩ nên mới đến nhờ anh. 
 
 
 
 


