Ngàn Truyện Cười Đủ Loại
Một bà đi vào cửa hàng hỏi:
- Các đồng chí có thịt không?
- Không, không có thịt.
- Thế các đồng chí có sữa không?.
- Không, cửa hàng chúng tôi chỉ là cửa hàng thịt. Bà sang cửa hàng bên kia đường đi, bên đó họ mới không
có sữa.
Hỏi: Tại sao những người bất đồng quan điểm lại bị o ép đến nỗi phải rời khỏi đất nước?
Đáp: Anh không biết rằng tất cả những sản phẩm tốt nhất luôn được lựa chọn để xuất khẩu à?
Hỏi: CNCS có thể xây dựng thành công ở Mỹ được không?
Đáp: Được chứ. Nhưng sau đó thì chúng ta sẽ mua ngũ cốc từ đâu?
Hỏi: Đến giai đoạn cuối cùng của CNXH, tức là CNCS, thì có còn trộm cắp không?
Đáp: Không. Vì mọi thứ đă bị lấy sạch trong giai đoạn CNXH rồi.
Hỏi: Sự khác nhau giữa nền thương nghiệp CNXH và CNTB là gì?
Đáp: Thương nghiêp TB: cái gì cũng có bán. Thương nghiẹp XHCN: thấy gì cũng xếp hàng mua.
Hỏi: Có phải Mỹ là nước có những tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới?
Đáp: Đúng. Nhưng ngược Liên Xô lại là nước chế tạo được những linh kiện to nhất thế giới!
Hỏi: Có thể sống nổi chỉ với đồng lương chính không?
Đáp: Không biết. Chưa thằng nào trong chúng tôi dám thử cả.
Stalin muốn kiểm tra xem những người nông dân sống ra sao. Ông đi tới một ngôi làng
- Các đồng chí, cuộc sống ra sao?
- Dạ thưa đồng chí, trước kia chúng tôi có hai bộ quần áo còn bây giờ chỉ có một thôi ạ.
- Quần áo không thể dùng để đánh giá mức sống được. Các đồng chí có biết rằng ở châu Phi có những nơi
người ta hoàn toàn cởi truồng không?
- Thật là tội nghiệp! Chắc ở đó họ còn có chủ nghĩa cộng sản trước cả chúng ta!
Một sinh viên thi trượt tốt nghiệp chỉ vì anh không nói lên được sự khác biệt giữa kinh tế Xã Hội Chủ Nghĩa và
kinh tế Tư Bản Chủ Nghĩa. Anh sinh viên buồn bă kể lại với bố. Ông bố an ủi con:
- Vậy là may đấy con à! Ở cơ quan bố, một cán bộ đã nói ra sự khác biệt này và ông ta không bao giờ trở lại
nữa.
Ông bố bảo đứa con:
- Xích con chó dữ lại.
Cậu con hỏi:
- Nhà sắp có khách từ xa tới hả bố?
Bố đáp:
- Không! Mẹ mày sắp từ mỹ viện về!
Ông chồng đi làm về bất chợt thì gặp vợ đang nằm với một người bạn thân. Ông rút súng bắn chết ngay thằng
bạn. Bà vợ nói ngay:
- Cứ cái đà này thì ông sẽ mất hết bạn bè!

Dịp lễ Giáng Sinh một em bé viết thư cho ông già Noel: “Xin Ngài cho con một đứa em.”
Ông già Noel phúc đáp: “Con hãy gởi mẹ con lên đây!”
Thầy giáo hỏi cả lớp:
- Các em đã hiểu việc kinh nguyệt quan trọng thế nào đối với phụ nữ chưa?
Trò Minh đáp:
- Thưa hiểu. Khi chị con nói tháng này không có thấy kinh nguyệt thì mẹ con ngất xỉu, bố con bị đột quỵ tim,
còn anh tài xế thì vùng chạy ra ngoài cửa!
Cậu bé hỏi bố về sự khác biệt giữa hai từ “confident” và “confidential”. Ông bố liền đáp:
- Nếu bố nói con là con ruột của bố, tức là bố “confident” [tự tin, tin chắc]. Còn nếu bố nói nhỏ với con rằng
thằng Bob hàng xóm cũng là con của bố và là em của con thì đó là “confidential” [kín, bí mật]!
RANH NGÔN
Điều căn dặn anh em:
1. Là phải biết điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu.
2. Không được đầu gấu với gái ngoan và không cần nhẹ nhàng với gái dữ.
3. Không được tự tử nếu mất gái ngon và không ngậm bồ hòn ôm gái nát.
4. Không được bộc phát thích gái teen và không được ném mình vào gái ế.
Đời là bể khổ....Qua được bể khổ
.... là qua đời
Cuộc đời là 1 vòng luẩn quẩn:
Sinh ra
2 tuổi ĐÁI BÔ
20 tuổi có BỒ
30 tuổi làm BỐ
40 tuổi lại có BỒ
....
80 tuổi lại ... ĐÁI BÔ
Công việc 1 ngày của một bà nội trợ:
Sáng giặt quần áo
Trưa phơi quần áo
Chiều thu quần áo
Tối là (ủi) quần áo
Đêm cởi quần áo
Sáng tìm quần áo ..đem giặt
Nghe mấy đứa con gái than thở với nhau:
Bây giờ giai đẹp đã hiếm thì chớ, chúng lại còn yêu nhau...
CHO dù số phận có long đong
ANH vẫn yêu em trọn một lòng
ÍT nhiều thể hiện mình em biết
TIỀN tài, danh vọng cũng bằng không
Không nên nói người mẫu, hoa hậu ... có những đôi chân dài tới nách
Bởi chân dài tới nách chỉ có ... chó
Làm người thì không bao giờ được nói 2 chữ chán đời
Mà phải sống sao cho đời nó phải chán mình

Người đẹp có thể làm mềm ý chí, nhưng có thể làm cứng một số bộ phận trên cơ thể
Hút thuốc không phải là ngầu
Hút thuốc là để đi ... cầu đỡ hôi
Ưu điểm: Rất nhiều tiền
còn nhược điểm : Có rất nhiều ưu điểm
Yêu say đắm cũng giống như việc tự đái vào chân mình vậy,
mọi người nghĩ là điên rồ, chỉ có bản thân mình thấy ấm !
Love is...
Hand in hand ...
Something in hand ...
Hand in something ...
Something in something..
Nhận trông các bé gái tuổi từ 16 đến 27
Từ 18h đến 6h sáng hôm sau, làm cả thứ 7 chủ nhật.
Lương thoả thuận
Trên đồng cạn dưới đồng sâu
Vợ chồng cầy cấy là thèn cu ra đời!
Ai yêu bác Hồ bằng mấy thằng đánh lô...
ai yêu mấy thằng đánh lô bằng mấy cô ghi đề...
Đối với em....anh là cỏ rác...
Nhưng đối với đứa khác anh lại là..............Các Mác, Lê Nin
Đôi lúc hâm hâm cho tâm hồn thanh thản
Nhiều lúc nói nhảm cho cuộc đời thêm vui
Thất bại vì ngại thành công …
Thông báo: Tuyển nhân viên .
Quyền lợi :
- Lương 3 triệu / tháng
- Cơm nuôi ba bữa
- Bóp vú cả ngày…
Hồ sơ nộp tại......... Công ty bò sữa
Miêu tả cảnh giết người không có tội nhưng giết người là có tội !!!
Tình dục vốn không có tội nhưng miêu tả tình dục là có tội !!!
•
•
•
•
•
•

Có một thứ tiền không thể mua được. Đó là sự Nghèo Khó
Có tiền nên làm phiền thiên hạ!!!
Người yêu là phù du, thầy u mới là vĩnh cửu
Tia sáng cuối đường hầm là ánh đèn của đầu xe lửa
Không bao giờ bán đứng bạn bè ....khi chưa được giá
Mỗi bước đi là một nỗi đau... (Nghe thì văn vẻ nhưng thực ra là bị đau chân)

