
Truyện Cười 7: 
 
 
Buổi chiều, một triệu phú đang đi trên chiếc limousine thì nhìn thấy một người đàn ông đang ăn cỏ 
bên vệ đường. Ông dừng lại tìm hiểu: 
- Tại sao ông ăn cỏ? 
- Tôi không có tiền mua thức ăn. 
- Ồ, vậy thì đi với tôi. 
- Nhưng thưa ngài, tôi có vợ và sáu con!. 
- Hãy mang họ theo! 
Khi tất cả leo lên xe, người đàn ông nói: "Thưa ngài, ngài quá tốt bụng". Triệu phú lời: "Không có chi, 
cỏ ở nhà tôi cao gần đến ba tấc". 
 
 
Một cô chủ nọ có con vẹt biết nói tiếng người giỏi, lại khôn, nên cô ta rất quý và chăm sóc nó từng ly 
từng tí một. Một hôm, trong lúc tắm cho vẹt, vì vẹt đùa nghịch làm ướt hết quần áo nên cô nhân thể 
tắm luôn.  
Thấy vậy, con vẹt đậu trên giá quần áo liền kêu lên: "Thấy hết rồi nhé, thấy hết rồi nhé...". Tức quá, 
cô ta liền nhổ trụi lông đầu con vẹt để nó chừa tính nói bậy. 
Bẵng đi một thời gian, một hôm ông giám đốc của cô gái nọ đến thăm. Ông này đã luống tuổi nên 
đầu bị hói. Trong lúc cô chủ lúi húi trong bếp pha đồ uống mời khách, con vẹt lấm lét nhìn quanh và 
hỏi vị giám đốc: "Chắc ông cũng thấy hết rồi chứ gì???". 
 
 
Nửa Đêm, một gã say rượu bị ngã trầy mông, chảy máu be bét. Anh ta mò về nhà, lén mở tủ thuốc, 
soi gương để tự rửa vết thương và băng bó cho mình. Xong xuôi, thấy bà vợ vẫn ngủ say, anh 
chồng lấy làm đắc chí nghĩ rằng sẽ lừa được vợ.  
Sáng hôm sau, hắn bị dựng dậy vì tiếng quát của vợ: 
- Có chuyện gì vậy? 
- Hôm qua, ông lại say rượu phải không?! 
- Đâu... đâu có!! 
- Thế ai dán đầy bông băng, thuốc đỏ lên cái gương của tôi hả??? 
  
  
Một chú tiểu theo hầu một vị sư xuống núi thuyết pháp. Vì từ nhỏ ở trên núi cao, tiểu chưa bao giờ 
được nhìn các cô gái. Lần này, tiểu gặp rất nhiều cô thiếu nữ và cô nào nhìn cũng hấp dẫn. Khi nghe 
tiểu hỏi về các cô gái ấy, vị sư lo lắng trả lời : 
- Hổ đấy ! 
Xong việc, trở lên núi, vị sư hỏi học trò : 
Lần này xuống núi, con thích cái gì nhất ? 
- Bạch thầy, con thích hổ nhất ạ - Tiểu hào hứng đáp. 
  
  
Jim đang đăng ký phòng ở khách sạn thì thấy một phụ nữ xinh đẹp quyến rũ đang nháy mắt với 
mình. Ông ta bị hấp dẫn, vội bước tới và nói với cô ta: 
- Ôi, em chính là người phụ nữ của đời anh!!!Thế là cả hai cùng bước tới bàn tiếp tân và Đăng ký 
phòng là ông Jim và bà Jim.Sau 3 ngày, Jim cho nhân viên tiếp tân biết ông muốn thanh toán tiền 
phòng khách sạn. 
- Tất cả là 1.600 đôla thưa ông - người nhân viên nói. 
- Chắc là có gì nhầm lẫn ở đây - Jim quả quyết - Tôi chỉ mới ở đây có 3 ngày thôi mà. 
- Ồ vâng, nhưng vợ ông thì đã ở đây một tháng rồi. 
  
 
Về đến nhà, Cu tí có vẻ phấn khởi lắm, nó chả chào ai, sà vào lòng mẹ hỏi : 
- Mẹ ơi, cái cô Đoàn Thị Điểm là ai thế ? Có xinh không ? 
Mẹ cu Tí đáp : 



- Mày đi mà hỏi bố mày ấy, bố mày thì cô nào chả biết ! 
  
  
Trên bãi biển rộng, sóng rất toMột người chới với kêu lên : Help ! Help ! 
Một người trên bờ thấy thế kêu lên 
- Bơi thì bơi đi chứ vừa bơi vừa học tiếng Anh làm gì ! 
  
  
Trong phòng tắm hơi có tiếng điện thoại di động kêu, một người Đàn ông cầm máy lên nghe, tiếng 
một cô gái trẻ nhẹ nhàng : 
- Anh yêu đó hả, anh ơi em vừa đi shopping, em vừa mua một chiếc váy 50 đô, em tính vào tài 
khoản anh nhé ! 
- Em cứ tự nhiên. 
- Anh tuyệt quá ! Em còn mua một bộ nữ trang 500 đô ! 
- Rồi, tính vô anh luôn đi ! Không có vấn đề gì ! 
- Ôi !! Anh yêu của em ! Em vừa thua cá độ đá banh 5000 đô rồi ! 
- Em đừng lo, cứ trừ vào anh cả đi ! 
- Anh đúng là người Đàn ông tuyệt vời nhất của đời em, em cúp máy nhé ! 
Tắt điện thoại đi, người Đàn ông đứng dậy hỏi lớn : 
- Cái điện thoại này của ai vậy ??? 
  
Ồ. Tom đang đọc lá thư thì kêu lên. 
Người bạn đứng bên cạnh liền hỏi : 
- Gì thế vậy ? Tin xấu à ? 
- Ôi! còn tệ hơn thế nữa - Tom nói - Lá thư của một người nào đó doạ giết tớ nếu tớ không tránh xa 
vợ anh ta ra. 
- Nếu tớ là cậu thì tớ sẽ theo lời anh ta - Người bạn nhận xét. 
- Biết thế. Nhưng mà ai mới được chứ, lá thư không đề tên người gửi thì làm sao biết được vợ của 
John, Mich hay George ...!!! - Tom nói. 
  
 
Trong giờ địa lý Thày giáo gọi Quang : 
- Em hãy chỉ đâu là Châu Mỹ ? 
- Thưa Thày, Đây ạ ! - Quang chỉ trên bản đồ. 
- Tốt lắm, nào thế bây giờ Dũng hãy nói cho Thày biết ai đã tìm ra Châu Mỹ ? 
- Thưa Thày, bạn Quang ạ ! 
  
  
Trước khi đi ngủ, cô bé cầu nguyện : 
- Xin Trời hãy làm thế nào để Liège là thủ đô nước Bỉ … 
- Bà mẹ nghe thấy vậy liền ngắt lời : 
- Tại sao con lại cầu xin Liège là thủ đô nước Bỉ, hả con gái yêu quí của mẹ ?. 
- Tại vì hôm thi môn địa lý, con đã trả lời như vậy.  
  
 
Cảnh sát chặn một chiếc xe lại và kiểm tra độ cồn người lái xe. 
- Rất tiếc, thưa ông  
– Viên cảnh sát nói – Tôi buộc lòng phải giữ bằng lái của ông thôi. 
- Vậy sao?! - Người lái xe kêu lên – Tôi có thể thề trăm ngàn lần với ông tôi chưa hề uống một giọt 
rượu, chỉ tại con gà tây đã uống quá nhiều trước khi tôi làm thịt nó. 
  
  
Một tay lái buôn giàu có đang nằm chờ chết. Bà vợ ngồi bên cạnh, lão ta cố gắng ngồi dậy và nói: 
- Em yêu, anh không muốn giấu em trước khi anh về thế giới bên kia. Chính anh đã bán chuỗi ngọc 
trai nhưng lại báo với cảnh sát là mất trộm để em đỡ truy cứu. Anh cũng là tình nhân của bạn gái 



em, cũng đã léng phéng với cô hầu gái. Mọi việc đều do anh gây ra hết, thật hối hận quá!Bà vợ an ủi 
chồng: 
- Không sao, không sao, anh chẳng cần phải nghĩ ngợi nhiều làm gì, hãy sống cho thanh thản những 
ngày cuối cùng này. Nhưng em cũng phải nói thật với anh rằng, chính em là người đã cho thốốc độc  
vào bát súp mà anh vừa ăn đấy! 
  
  
Một người đàn ông bước vào cửa hàng rau quả và đòi mua một nửa cái bắp cải. Cậu bé bán hàng 
xin phép đi hỏi ý kiến của chủ. Cậu ta bước vào phòng phía sau nhà và nói với chủ: 
-    Thưa ông, ngoài kia có một thằng ngu đòi mua một nửa cái bắp cải... 
Bất chợt cậu bé phát hiện ra người đàn ông kia đã đi theo mình vào và đang đứng ngay sau lưng, 
nên nói tiếp: 
-    Và ông đây muốn mua nửa còn lại. 
Ông chủ đồng ý bán và người kia hài lòng ra đi. Ông chủ gọi cậu nhóc lại và nói: 
-    Mày nhanh trí đấy! Ta rất thích, thế mày quê ở đâu nhỉ? 
-    Quê cháu ở Canada! 
-    Thế vì sao chú mày lại rời bỏ Canada? 
-    Vì ở đó chỉ toàn là bọn giang hồ, trộm cắp và dân chơi hockey thôi! 
-    Vậy à? Tao cũng là người Canada đó. 
-    Ôi, ông không đùa với cháu chứ? Vậy ở Canada ông chơi cho đội hockey nào ạ? 
 
 
Một bà xinh đẹp đi nghỉ mát, vừa thay xong quần áo lúc sáng sớm, đã thấy người phục vụ đẩy cửa 
đưa bữa điểm tâm vào phòng :  
-    Ðáng lẽ anh nên gõ cửa ! Nếu như tôi chưa thay xong quần áo thì làm sao đây ? 
-    Bà an tâm ! Tôi đã nhìn kỹ và chờ bà thay xong tôi mới vào đấy. 
 
 
Biết con trai kém toán, ông bố quyết định kèm toán cho con. Ông bố hỏi con : 
 -    Ngôi nhà của chúng ta có 5 tầng. Mỗi tầng có 12 bậc thang. Vậy con hãy nói cho bố biết phải leo 
bao nhiêu bậc thang để lên tới tầng 5 của chúng ta ? 
Ðứa con trai ngước nhìn lên cao rồi trả lời một cách đầy tự tin : 
 -    Phải leo tất cả các bậc thang ạ ! 
 
 
Một anh chàng nghi vợ mình lăng nhăng với anh hàng xóm, nên sau chuyến công vụ dài ngày, anh 
ta gọi đứa con nhỏ ra dò hỏi : 
-    Con ở nhà có thấy mẹ có thân thiết với cái ông hàng xóm không ?  
-    Không, bố ạ ! Mẹ ghét ông ta lắm. Mẹ còn gọi ông ta là đồ mắc dịch nữa.  
-    Thế à ? Có thật như vậy không ? 
-    Thật ạ ! Hôm nọ con bắt gặp mẹ dí ngón tay vào trán ông ấy, nói, "Ứ, cái đồ mắc dịch !" 
 
 
Ðứa bé hỏi bố : 
-    Chơi thể thao có ích gì hả bố ?  
-    Thể thao làm cho mọi cái đều to ra. Thí dụ bóng đá làm cho đùi to ra, quyền anh làm cho tay to 
ra, cử tạ làm cho ngực to ra ...  
Bà vợ thấy thế hỏi luôn : 
 -    Còn ông chơi cờ tướng suốt ngày, thì cái gì to ra ?  
Ông chồng bí quá :  
-    Thì cái mồm bà to ra, chứ còn cái gì nữa ! 
 
 
Trên xe buýt có cô gái đang âu yếm một chú chó Nhật. Một thanh niên thấy thế bèn nói : 
-    Ước gì mình là chú chó kia nhỉ? 
Cô gái liền trả lời : 



-    Không sung sướng gì đâu anh ạ ! Đang mang đi thiến đây. 
 
 
-    Vì sao anh chị không bao giờ to tiếng, sống rất hạnh phúc? 
-    Vì khi việc gì mà cả hai người nhất trí tôi quyết định, có khi giữa hai người không nhất trí thì vợ 
tôi quyết định. 
 
 
Vợ nói với chồng đang ườn người trên giường: 
-    Cưng, rửa chén giùm em đi? 
-    Trời ơi! Hôm nay ở hãng anh quá vất vả nên bây giờ mỏi nhừ cả người. 
-    Em thử anh thôi chứ em đã rửa xong từ lâu rồi. 
-    Thật hở? Anh cũng chỉ đùa em thôi chứ thực ra anh rất muốn được giúp em!. 
 
 
Chồng: Bọn đàn bà các em lúc nào cũng dành phần hơn: hễ gầy thì được khen là thon thả, mà béo 
lại cho là đầy đặn, cao thì dong dỏng, thấp kêu nhỏ nhắn. Chẳng bù với cánh đàn ông gầy thì giơ 
xương, cao thì giống tre miểu, thấp thì là lùn tịt." 
Vợ:       Thì các anh có lúc cũng dành phần hơn chứ. Thí dụ người ta chẳng chê trách: "Gái độc ... 
không con", nhưng lại khen là "Vô độc bất trượng phu đó sao?"  
 
 
Một người ăn mày hom hem, rách rưới, đến cửa nhà giàu xin ăn. Người nhà giàu không cho, lại còn 
mắng: 
-    Bước ngay! Rõ trông như người ở dưới địa ngục mới lên! 
Người ăn mày nghe nói, vội trả lời: 
-    Phải, tôi ở dưới địa ngục mới lên đây. 
Người nhà giàu nói: 
-    Ðã xuống, sao không ở hẳn dưới đấy, còn lên đây làm gì cho bẩn mắt? 
-    Không có chỗ nên phải lên. Ở dưới ấy, các nhà giàu chiếm hết chỗ rồi! 
 
 
Hai cô bạn tâm sự với nhau: 
- Mình muốn cưới một bác sĩ, nếu mình bệnh, anh ấy sẽ chữa cho mình ngay. 
- Còn mình thì muốn cưới một mục sư, nếu mình lầm lỡ, anh ấy sẽ tha thứ cho mình ngay. 
 


