Ngàn Truyện Cười Đủ Loại
Chuyện xẩy ra cách đây cũng lâu lắm rồi.
Số là một lần Vi Tiểu Bảo được Khang Hy biệt phái bí mật sang nước Thổ phồn. Trên đường về vì trời tối nên
Tiểu Bảo ta vào một ngôi nhà ven đường xin ngủ nhờ. Chủ nhà là 1 ông cụ chất phác và đôn hậu, đã vui vẻ
niềm nở sai con gái chuẩn bị giường chiếu cho khách. Sau khi chuẩn bị xong cô gái quay sang lễ phép hỏi Vi
Tiểu Bảo:
- Quan khách có cần gì nữa không ạ ?
Tiểu Bảo yên lặng, tiến tới bên cô gái và vội vàng đặt 1 nụ hôn lên môi cô gái. Cô gái chống cự mãnh liệt:
- Dừng lại , không thì ta mách cha ta đấy!
Tiểu Bảo bỏ ngoài tai, và tiếp tục lấn tới đè nghiến cô gái xuống.
- Dừng lại , không thì ta mách cha ta đấy! - cô gái yếu ớt nói.
Cuối cùng, sau một hồi vất vả thì Tiểu Bảo cũng đạt được mục đích của mình. Chàng đang lim dim tận hưởng
cảm giác thì cô gái quay sang ngập ngừng hỏi:
- Chàng có thể làm lại lần nữa được không?
Dĩ nhiên là Tiểu Bảo vội vàng đồng ý. Thế là họ lại vui vẻ lần nữa vói nhau.
Lần thứ 3, cô gái e thẹn hỏi vị quan khách:
- Chàng có thể làm thêm lần nữa không?
Vi Tiểu Bảo nhà ta mắt chữ A, mồm chữ O, thều thào:
- Dừng lại , không thì ta mách cha nàng đấy!
Một cô gái đến tạp chí nọ đăng một đoạn quảng cáo tìm người nhà với nội dung:
" Tôi là Lê Thị Nhỡ Nhàng, ở địa chỉ..., 32 tuổi, dễ coi, hình thức ưa nhìn, muốn tìm người nhà là nam giới, tuổi
từ 30 đến 35, cao khoảng 1m65, nặng khoảng 60 ký, hiền lành vui tính, yêu trẻ, có nghề nghiệp ổn định. Bà
con cô bác nào biết hoặc nhìn thấy xin chỉ giúp. Xin cảm ơn và hậu tạ! "
Biên tập viên thắc mắc:
- Hình như cô muốn tìm chồng chứ không phải tìm người nhà?
Cô Nhỡ Nhàng lườm:
- Thì chồng chả là người nhà thì còn là gì?
Ở vòng chung kết của một cuộc thi hoa hậu quốc tế nọ, ban giám khảo lần lượt đưa ra các câu hỏi để hỏi các
thí sinh, câu hỏi như sau ” các cô hãy sơ lược đôi chút về bản thân và nói lên mong ước của các cô trong
tương lai” .
Sau khi nghe xong câu hỏi, các cô gái lần lượt trả lời, đến cuối cùng , đến lượt của miss áo dài đến từ VN, cô
bước lên trả lời:
Miss : Dạ kính chào ban giám khảo và toàn thể khán giả, trước hết em xin kể một đôi điều về cuộc đời của em
. Cuộc đời của em gặp nhiều gian truân lắm , em đã trải qua 3 đời chồng , mà đến hiện nay , em vẫn còn
trinh…..
BGK: ???, xin cô giải thích rõ ràng hơn, đã qua 3 đời chồng mà làm sao cô vẫn còn trinh??
Miss: Dạ thì có gì đâu, thằng chồng đầu tiên của em làm ở trong viện bảo tàng, châm ngôn của ổng lúc nào
cũng là ” Cấm sờ vào hiện vật “.
Đến thằng chồng thứ 2 , ảnh làm ở cục điều tra hình sự , lúc nào miệng cũng nói ” Giữ nguyên hiện trường”.
Đến cuối cùng em nản quá , lấy thằng chồng thứ ba , anh chàng này thì làm ở bộ kế hoạch đầu tư, ông này thì
khá hơn 2 thằng chồng củ của em , nhưng cũng suốt ngày chỉ có” Vạch ra , nhưng không làm gì hết” , thiệt là
tức chết ……
BGK: …….
Miss: Cho nên , em có một ước mơ nhỏ nhoi thôi, đó là lấy được một người chồng vừa ý, em không dám đòi
hỏi, chỉ cần ảnh đạp xích lô cũng được..
BGK: Sao vậy?
Miss : Bởi vì có chồng đạp xích lô sướng lắm , cứ ” leo lên” là “đạp ” liền…hì hì

Bà vợ đi hỏi ý kiến bác sĩ:
- Mỗi lần chúng tôi giao hợp, ông xã của tôi mắc cái tật la hét thiệt lớn lúc ổng xuất tinh. Ổng có mắc bịnh
loạn hông vậy, bác sĩ?
Ông bác sĩ cười cười, thong thả trả lời bệnh nhân:
- Bà đừng lo, ông nhà có hơi quá trớn thôi đó mà. Bộ ổng làm phiền bà hay sao?
Bà vợ đáp lời ngay lập tức:
- Dạ, dạ, bác sĩ đoán đúng đó. Tôi thấy rất là bực tức mỗi lần tôi phải nghe ổng gào thét.
- Tại sao vậy?
- Tại vì ổng … đánh thức tôi dậy.
- Bác sĩ: !!!
Nhóc Cu Bi hỏi bố:
- Bố ơi tại sao người da đỏ lại vẽ lên mặt?
- À đó là phong tục của họ mỗi khi chuẩn bị tấn công kẻ thù
- Ồ, vậy bố cẩn thận nha, mẹ đang ngồi vẽ mặt đó.
Ca Rao
Anh đi em nắm cổ tay,
Anh về em nắm chỗ này chỗ kia.
Anh đi nhà vắng lặng câm,
Anh về giường chiếu reo ầm cả lên.
Anh đi khao khát không tên,
Anh về vẫn khát, bắt đền... kệ anh.
Anh đi đêm chẳng trôi nhanh,
Anh về lại muốn ngày thành là đêm.
Anh đi ăn uống kiêng khem,
Anh về no vẫn thòm thèm (không ngoa).
Anh đi bắt buộc nằm không,
Anh về nếu bắt nằm không... không nằm.
Có một cô gái khi đi chơi với bạn trai, mẹ dặn:
- Khi nó nắm tay con, thì con hãy nói "ĐỪNG". Khi nó ôm con, thì con nói "DỪNG LẠI", nhớ nhé.
Khi cô gái về, khóc với mẹ và nói:
- Anh ta ôm và hôn con.
Bà mẹ hét lên:
- Con không nhớ mẹ dặn sao?
Cô ta nói:
- Tại ảnh làm hai việc cùng một lúc nên con nói: - ĐỪNG DỪNG LẠI.
Tạp chí “Phụ nữ tân thời” phỏng vấn một anh chàng mới cưới vợ, vợ anh ta là một nữ cảnh sát giao thông:
- Xin anh cho biết cảm tưởng khi có một người vợ như vậy?.
- Rất không thoải mái!
- Anh có thể nói rõ hơn?
- Vâng, ngay đêm tân hôn tôi đã bị cô ấy phạt tới 3 lỗi cùng lúc: Tốc độ quá nhanh, đỗ sai … nơi quy định và
không đội mũ sắt!
Ngày 8-3 khi về đến nhà với bó hoa và gói quà trên tay, chồng được vợ chào đón bằng một bộ đồ ngủ cực kỳ
gợi cảm. “Hãy trói em lại… – Cô vợ kêu lên bằng giọng phấn khích – Và anh làm… bất cứ điều gì anh muốn”.
Thế là anh chồng trói nghiến vợ lại và chạy ra đầu ngõ đánh cờ đến tối mịt mới về.

Ở vùng nọ có mốt nuôi vẹt. Một phụ nữ phàn nàn với cha xứ:
- Thưa Cha, lũ vẹt cái nhà con chỉ biết nói mỗi một câu: “Hi, chúng em là dân chơi nè! Các anh có muốn vui
vẻ không ?”
- Thật là tục tĩu! Ta sẽ giúp con việc này. Hai con vẹt Francis và Job của ta suốt ngày cầu nguyện và đọc kinh
thánh. Hãy mang vẹt của con đến nhà ta. Chung một lồng với chúng, chắc chắn lũ vẹt của con sẽ được dạy
dỗ về sự lễ độ và tôn kính.
Người phụ nữ mang hai con vẹt cái của bà ta đến nhà cha xứ. Thấy hai con vẹt đực đang cầm quyển kinh và
lầm bầm cầu nguyện, bà ta liền thả hai con vẹt cái của bà vào với chúng. Các ả vẹt cái la lên:
- Hi , chúng em là dân chơi nè! Các anh có muốn vui vẻ không?
Yên lặng… Một con vẹt đực sững sờ buông rơi quyển Kinh, ngó qua bạn nó và thốt lên:
- Francis! Những lời cầu nguyện của chúng ta đã được ứng nhiệm rồi!
Tào Tháo, Lưu Bị và Tôn Quyền họp Hội nghị G3. Vua nhà Hán chủ trì. Vua Hán cho các cung nữ cởi trần, bôi
nhọ nồi vào vú, bắt múa đãi tướng. Cuối cùng, chọn 3 cô đẹp nhất cho ngồi cạnh 3 vị Tào, Lưu, Tôn. Bỗng
đèn đuốc tắt hết. Hồi lâu đèn nến mới sáng lên. Thì thấy tay Tôn Quyền nhọ đen nhẻm, mũi Lưu Bị cũng bị
đen.
Vua Hán nghĩ bụng: Tôn Quyền khua khuắng cả cung nữ của ta, thế nào nó cũng lấy đất Ngô,
Lưu Bị ngửi cả cung nữ của ta, thế nào nó cũng lấy Ba Thục, chỉ có Tào Tháo là trung thành với ta.
Vua Hán bèn khen Tào trung nghĩa. Tào Tháo khoái quá, cười nhe răng. Răng và lưỡi đen thui.
Một cô Giáo viên người Kinh công tác giảng dạy ở một làng Thượng, thời gian sau mang bầu. Hội Đồng Làng
xét xữ hỏi cô Giáo.
- Yêu cầu cô Giáo cho biết có "bầu" với ai ?
Cô Giáo :
- Dạ chính là anh K. Rong Pleime.
Hội Đồng Làng :
- Anh K. Rong Pleime có nhận tội không?
K. Rong Pleime :
- Không
Hội Đồng Làng :
- Tội rành rành sao không nhận?
- Giết người mới có tội, còn tôi làm ra người sao gọi là có tội.
- ???
- Rượu làm em trông rất đẹp và khêu gợi!
- Em có uống giọt nào đâu?
- Nhưng anh uống.
- Ai là người đợi bạn ngủ trước ? Ai là người sẵn sàng thức cùng bạn? Ai là người cảm thấy hạnh phúc khi
bạn ngủ say…? Ai ?
- Ăn trộm !
Một nhà khoa học lấy 4 con giun đất bỏ vào bốn ống nghiệm.
Con thứ nhất được cho vào ống chứa rượu.
Con thứ hai được cho vào ống chứa khói.
Con thứ ba được cho vào ống chứa tinh dịch.
Con thứ tư được cho vào ống chứa đất.
24 giờ sau: con thứ nhất: chết, con thứ hai: chết, con thứ ba: chết, con thứ tư:......sống.
Kết luận của nhà khoa học : Nếu chúng ta thường xuyên uống rượu, hút thuốc lá và quan hệ tình dục thì sẽ ....
không bị giun sán !!!!

