Truyện Cười 6:
Bà mẹ dặn dò cô con gái lớn khi cô xin phép đi chơi tối:
- Mẹ yêu cầu con phải về nhà trước 10 giờ.
Cô gái kêu lên
- Nhưng mẹ ơi, con đâu còn là một đứa trẻ! - .
- Chính vì thế mẹ mới yêu cầu con như vậy.
- Bệnh nhân: Tôi sợ quá cô ơi! Vừa rồi tôi đọc trên báo thấy có người đàn ông nhập viện vì bệnh tim
như tôi đấy! Thế rồi ông ta đã bị chết vì bệnh sốt đấy!
- Y tá: Thôi, thư giãn đi nào! Không sao đâu thưa ông. Bệnh viện của chúng tôi là bệnh viện hạng
nhất mà, khi nhập viện vì bệnh tim thì chỉ có thể chết do bệnh tim thôi, không bao giờ chết vì bệnh
khác đâu!

Một phụ nữ đứng tuổi xưng tội ở nhà thờ:
- Thưa cha, con đã phạm tội lừa dối chồng con...
- Thế à? Bao giờ vậy?
- Thưa cha, cách đây ba mươi năm.
- Nhưng sau đó bà đã xưng tội rồi chứ?
- Thưa cha, tất nhiên ạ.
- Thế thì chắc Chúa trời đã tha thứ cho bà từ lâu rồi. Chuyện cũ ấy mà.
- Con biết. Nhưng thỉnh thoảng con vẫn muốn nhắc lại chuyện ấy với ai đó...
- Anh có biết hình phạt khủng khiếp nhất đối với phụ nữ là gì không?
- Không.
- Đó làm mua cho cô ta một chục cái mũ hợp mốt nhất rồi nhốt cô ta trong một gian phòng không có
gương.
Anh hỏi em gái:
- Sao mày không dẫn ghệ mày đến nhà cho tao coi giò coi cẳng ?
- Em đã mời rồi nhưng anh ấy bảo: “Điều đó không cần thiết! Dẫu cho anh của em có xấu xí, khó
tính cỡ nào anh vẫn yêu em mà!”
Hai cô gái tâm sự với nhau:
- Sinh nhật bạn trai tớ đã tặng anh ấy quá nhiều quà nên anh ấy không thể mang cùng một lúc được.
- Thế cơ à! Nhưng cậu đã mua những thứ gì mà nhiều thế?
- Hai chiếc cà vạt!
Hai cô gái nói chuyện với nhau:
- Mình cũng chưa hình dung được người yêu mình sẽ như thế nào... Chắc chắn anh ấy phải là
người đẹp trai, trung thực, thông minh... Này, không biết có tỉ phú nào như thế không nhỉ?
Hai ông chồng ngồi kể khổ với nhau về chuyện vợ con. Một ông rầu rĩ nói:
- Nhiều lúc tôi muốn chết quách cho rồi. Không biết trên thiên đường có đàn bà không nhỉ?
Ông kia trợn mắt:
- Vớ vẩn! Có đàn bà sao còn gọi là thiên đường được!

Giáo sư hỏi cả lớp:
- Ai có thể nêu hai sự kiện lớn trong cuộc đời của nhà thơ Anh Milton?
Một nam sinh viên nhanh nhẩu phát biểu:
- Sau khi kết hôn, nhà thơ viết tác phẩm "Thiên đường đã mất". Đến khi vợ ông mất, ông viết tác
phẩm "Thiên đường trở lại".
Một anh chàng sắp phải ra tòa vì tội trốn thuế đã hỏi bạn thân của mình nên mặc trang phục gì cho
phù hợp. Người bạn khuyên:
- Mày hãy mặc bộ đồ tồi tàn nhất để người ta thông cảm vì thấy rằng mày là cái thằng nghèo rớt
mồng tơi...
Không tin tưởng lắm vào lời khuyên của bạn, anh ta lại tìm đến một luật sư để xin tư vấn. Luật sư
khuyên:
- Theo tôi thì anh hãy diện bộ cánh bảnh nhất, quần áo đẹp có thể mang lại sự tự tin!
Cảm thấy khó xử vì hai lời khuyên trái ngược, người đàn ông lại tìm đến gặp cha cố. Vị linh mục
chậm rãi nói:
- Cha sẽ kể cho con nghe câu chuyện này: Có một thiếu nữ sắp kết hôn hỏi mẹ nên mặc gì vào đêm
tân hôn. Bà ta bảo rằng: "Con nên mặc một chiếc váy vừa dày, vừa dài và che kín cổ". Cô gái lại hỏi
một người bạn thân và được khuyên rằng: "Hãy mặc một chiếc áo ngủ gợi cảm nhất với những
đường ren và đường xẻ táo bạo".
Nghe vậy, chàng trai liền cắt lời vị linh mục, hỏi:
- Khoan đã Cha kể chuyện đó cho con là có ý gì?
Vị linh mục trả lời:
- Thật đơn giản, ta muốn con tìm điểm chung giữa mình và cô gái nọ. Bất kể mặc trang phục gì thì
cuối cùng cũng bị lột trần cả mà thôi.
Hai ông bạn cũ lâu ngày gặp lại ngồi hàn huyên. một ông hỏi:
- Ông có biết thằng cháu tôi hiện đang làm việc chỗ ông không?
- Có chứ. Hôm qua có trận bóng đá quốc tế, anh ta xin nghỉ để đi đưa đám ông.
Hai người bạn gặp nhau:
-Cậu biết không?hôm qua mình chơi đàn,thế mà gã hàng xóm ném đá vỡ cả kính cửa sổ.
-Ông ấy làm vậy là dại.Bây giờ lại còn nghe rõ hơn.
Đồng hồ đã chỉ 12h đêm,vậy mà cô con gái 15 tuổi vẫn chưa về.Người mẹ càu nhàu:
- Tụi trẻ bây giờ quậy không chịu nổi. Con gái con đứa gì mà đi chơi suốt ngày đêm vẫn chưa thấy
về. Thậm chí, nó còn không nhớ rằng ngày hôm nay là ngày sinh nhật thứ 29 của mẹ nó nữa! Đồ hư
thân!
Một bà kể với bạn:
- Muốn có một bữa ăn thịnh soạn, tôi sẽ nướng một ổ bánh mì nhân thịt trộn khoai tây.
- Như thế là một bữa ăn thịnh soạn ư?
- Vâng, bởi khi tôi đặt món đó lên bàn là chồng tôi lập tức kêu: ''Dẹp cái bánh nhân thịt ấy đi! Khoác
áo vào, chúng ta đi ăn ở nhà hàng!"
- Nghe nói chị sắp tái hôn với chồng cũ phải không?
- Ðúng đấy, em không bao giờ để cho cái tên ác ôn đó được sống an nhàn đâu!
Thiếu phụ nọ thưa trước tòa bị chồng ngược đãi nghiêm trọng nên đã sút 30 ký. Tòa nghe nguyên
cáo nói xong phán:

- Tòa thuận tình cho cả hai ly hôn ngay.
Nhưng thiếu phụ nọ lại không đồng ý:
- Ðợi tôi ốm thêm vài ký nữa đã.
- Sao cậu bảo với tôi là cậu không thèm lấy vợ?
- Nhưng vì tớ gặp một cô cũng không thèm lấy chồng. Thấy cùng quan điểm nên quyết định lấy
nhau.
Một gã độc thân nói với bạn
- Ðàn bà ấy à, còn tệ hơn bọn cướp.
- Sao cậu nghĩ thế?
- Thì như cậu biết đấy, bọn cướp khi bắt được mình chúng chỉ đòi cái bóp hoặc mạng sống còn đàn
bà thì đòi cả hai. Thế không phải tệ hơn là gì?
Một thanh niên đang yêu hỏi người đàn ông đứng tuổi có vợ:
- Tôi là người đang yêu mà nhiều lúc còn không chịu đựng nổi nhạc rock, thế mà tại sao anh vẫn cứ
nghe mãi được.
Người kia trả lời:
- Cậu cứ thử lấy vợ đi, cậu sẽ thấy nhạc rock còn êm ái hơn nhiều so với giọng của bà vợ.
Một cậu bé cầu nguyện Chúa trong 2 tuần để xin $100 nhưng không có điều gì xảy ra. Cậu quyết
định viết thư cho Chúa. Bưu điện thấy địa chỉ trên lá thư là CHÚA, U.S.A., bèn chuyển đến cho Tổng
Thống Mỹ. Ông này lấy làm cảm động, ra lệnh cho bí thư gửi cho cậu bé $5 vì ông nghĩ rằng như
thế là đủ cho cậu bé.
Nhận được tiền, cậu viết thư trả lời Chúa như sau: "Cám ơn Chúa đã gửi tiền cho con. Nhưng sao
Chúa gửi qua Washington D.C. để bọn đểu ấy đánh thuế con tới $95!!!!"
Một anh háu đói, hôm ấy vợ đi chợ vắng, ở nhà đói bụng, liền lấy khoai lùi vào bếp.
Khoai gần chín thì chị vợ về. Thấy vợ vào đến bếp, anh ta ngượng quá, sinh ra hoảng hốt, giấu ngay
củ khoai nơi cạp quần. Khoai nóng quá, anh ta đứng không yên chỗ cứ thóp bụng lại, nghiêng bên
này bên kia, nhảy lên xuống cho đỡ nóng. Chị vợ thấy bộ điệu anh chồng tức cười, liền hỏi:
- Anh làm gì mà nhảy cỡn lên như vậy?
Anh chồng cười nhăn nhó:
- Thấy mình về, tôi mừng quá!
Một con lừa gõ cửa nhà trời, vị thần giữ cửa mở cổng cho nó và hỏi nó mong ước điều gì?
- Kiếp sau tôi muốn trở thành một cầu thủ bóng đá ngôi sao.
- Sau đó thì sao?
- Sau đó thì yêu và cưới một cô gái xinh đẹp và cưới cô ta làm vợ.
Vị thần tỏ vẻ thương hại:
- Thế thì con vẫn làm thân lừa thôi chứ có khác gì kiếp này.
Cảnh sát truy gặn: "chắc chắn là anh phóng hỏa đốt ngôi nhà đó. Khai thật đi!"
Kẻ tình nghi: "Tuyệt đối không phải tôi đâu. tôi có chứng cớ vắng mặt tại hiện trường mà."
Cảnh sát: "Nói xem!"
Kẻ tình nghi: "Lúc lửa cháy, tôi đang trộm tiền ở nhà kế bên!"

