Ngàn Truyện Cười Đủ Loại
Một người đàn ông lảo đảo đi vào phòng cấp cứu ở một bệnh viện với hai mắt bầm tím. Bác sĩ hỏi ông ta
chuyện gì đã xảy ra.
- Chuyện là thế này, người đàn ông kể lại, tôi đang chơi golf với vợ thì cô ta đánh quả banh xoáy bay vào
một cánh đồng nơi những con bò đang gặm cỏ. Vợ tôi đi tìm quả banh trong khi tôi sục sạo xung quanh, thì để
ý thấy con bò có cái gì đó trắng trắng dính ở mông. Tôi tiến đến gần, nhấc đuôi bò lên và trông thấy quả bóng
golf của vợ tôi... dính ngay ở giữa mông con bò... Đó chính là khi tôi phạm sai lầm...
- Ông đã làm gì? - bác sĩ gặng hỏi.
- Tôi nhấc đuôi con bò lên và gọi vợ: “Này em, trông cái này giống như là của em đấy!”
Tại toà án, hai vợ chồng tranh cãi kịch liệt. Anh chồng đòi ly hôn, cô vợ nhất định không đồng ý. Sau một hồi
khuyên giải không thành, toà hỏi:
- Tại sao anh cứ nhất định đòi bỏ vợ?
Anh chồng hùng hổ:
- Đến nước này thì tôi đành khai thật với toà. Hồi yêu nhau, cô ấy thỏ thẻ bảo tôi rằng: "Em sẽ sống với anh
bằng chính con người thật của mình". Vậy mà, suốt 15 năm qua, tôi phải sống với một con người giả.
Nghe đến đây cô vợ khóc rống lên. Còn vị chủ tọa thì nhíu mày:
- Đề nghị anh nói rõ hơn...
- Này nhé, ngực cô ấy đi bơm, mũi thì sửa, cái bụng phẳng lì cũng được can thiệp bởi dao kéo. Tôi đang lo,
cứ sống với cô ấy, không khéo có ngày tôi còn bị bắt vì tội tiếp tay chứa chấp hàng giả.
Anh cũng sẽ làm như thế
Sau khi về hưu, cặp vợ chồng già suốt ngày quấn quýt bên nhau, hàn huyên tâm sự đủ thứ chuyện.
Một hôm, người chồng hỏi, nếu ông chết trước thì người vợ sẽ làm gì. Bà vợ đáp:
- Thì em sẽ tìm thuê chung một ngôi nhà với vài quả phụ hoặc phụ nữ độc thân khác ít tuổi hơn em cho
khuây khoả nỗi buồn. Vì em khá trẻ so với tuổi, nên những phụ nữ đó phải ít tuổi hơn em thì mới hợp.
Rồi bà hỏi lại:
- Nhỡ em chết trước anh thì sao?
- Anh cũng sẽ làm như thế !!!!!!!!!!!!!!
-

Khi anh nổi điên lên với em, em không bao giờ cãi lại.
Làm cách nào mà em kiềm chế sự tức giận của mình vậy?
Em đi cọ toilet .
Thế làm sao mà giảm cơn giận hiệu quả được nhỉ?
Thì em sử dụng bàn chải đánh răng của anh.

Một anh ra mắt bố người yêu mới:
- Chào bác!
- Chào cháu.
- Bác cho cháu xin điếu thuốc.
- Cậu hút thuốc lá hả?
- Khi uống bia cháu hút thôi.
- Cả bia nữa kia à?
- Vâng, thua bạc thì cháu uống bia.
- Cả bài bạc nữa hả?
- Trong tù thì có việc gì làm đâu bác?
- Sao lại vào tù?
- Tại cháu đánh người yêu trước của cháu!

- Có thật là thịt thỏ không đây? Sao tôi ăn thấy dai nhách vậy?
Anh bồi bàn thú thực:
- Dạo này thịt thỏ khan hiếm quá đi mà khách lại thích thành thử chúng tôi có trộn thêm... thịt... trâu vào.
- Trộn theo tỷ lệ nào?
- Dạ thưa mỗi thứ một nửa ông ạ!
- Nghĩa là nửa ký thịt thỏ trộn với nửa ký thịt trâu hả?
- Dạ không... chúng tôi trộn nửa... con thỏ với nửa con trâu ạ!
Từ nhỏ tới giờ mình cứ thắc mắc mãi......
Tại sao khi thấy 1 ngôi nhà to lớn và đẹp lộng lẫy thì người ta gọi là BIỆT THỰ
Giờ mới biết BIỆT THỰ có nghĩa là.... BỰ THIỆT!
Một người thanh niên bị tai nạn giao thông cụt mất tay trái khi vào bệnh viện được vị bác sỹ thay thế bằng tay
của phụ nữ bị tai nạn chết trước đó, ca phẫu thuật thay thế thành công mỹ mãn, anh thanh niên được ra viện
và hẹn tái khám sau một thời gian, sau một thời gian được cấy ghép khi quay lại bệnh viện khám anh ta phàn
nàn với bác sỹ :
- Thưa bác Sỹ, cái tay bác sỹ ghép cho em quả là rất tốt, nấu nướng, may vá, thêu thùa... Việc gì nó làm
cũng tốt, chỉ có vấn đề lúc em đi tiểu thì xong rồi nó vẫn không chịu buông ...... mà phải dùng tay kia gỡ mãi nó
mới chịu buông ra!
Người cha nói với con gái:
1.- Kẻ thù lớn nhất của con là CHỒNG con.
2.- Ngu dốt lớn nhất của đời con là lầm lấy nó.
3.- Thất bại lớn nhất của đời con là không thể cắt chim nó.
4.- Bi ai lớn nhất của đời con là phải đeo theo nó.
5.- Sai lầm lớn nhất của đời con là cải Cha Mẹ để lấy nó.
6.- Tội lỗi lớn nhất của đời con là nghe lời dụ dỗ của nó.
7.- Ðáng thương lớn nhất của đời con là không sai khiến được nó.
8.- Ðáng khâm phục lớn nhất của đời con là con vẫn ăn nằm với nó.
9.- Tài sản lớn nhất của đời con là những món nợ nó đang gánh.
10.- Khiếm khuyết lớn nhất của đời con là đã dâng cho nó CÁI CỦA QUÝ.
Nghe xong, người con gái òa khóc. Người Cha ngạc nhiên hỏi :
- Sao con khóc vậy?
- Con thương MẸ con quá. Chính vì thế mà MẸ con mất sớm.
Nó tên là Vova, vào học lớp 5 và được ngồi bàn đầu … Một hôm, Vova nói với cô giáo sau giờ học:
- Thưa cô, nếu ngày mai cô mặc váy và em có thể ngắm từ … đầu gối cô trở xuống, em sẽ biếu cô 5 US.
Cô giáo tròn mắt! Nhưng rồi cô nghĩ: “Hừm $ 5 US bằng cả ngày lương của mình, vả lại nó là trẻ con …OK ”
Thế là cả ngày hôm sau, Vova thỏa thích ngắm nhìn. Hết giờ học, Vova trả cô $5 US.
Hôm sau nữa:
- Thưa cô, nếu ngày mai cô mặc váy ngắn hơn và em có thể ngắm từ … đùi cô trở xuống, em sẽ biếu cô 25
US.
Cô giáo tròn xoe mắt! Nhưng rôì cô nghĩ: ” Hừm …25 US … bằng cả tuần lương của mình, vả lại nó là trẻ con
… hừm …OK ” Thế là cả ngày hôm sau, Vova thỏa thích, say sưa ngắm nhìn đùi cô giáo. Hết giờ học, Vova
trả cô 25 US.
Lại hôm sau nữa:
- Này Vova, lần này em muốn thế nào?
- Thưa cô, mai là Chủ Nhật, nếu cô ở nhà và nằm trên giường, không mặc quần áo gì cả, em sẽ biếu cô …
100 US.
Cô giáo há hốc mồm và nghĩ: “Trời ạ, $100, những 1 tháng lương … Hừm …nhưng mà … Hừm … ư ừ m …”.
Vova khuyến khích:
- Em sẽ chỉ nhìn qua lỗ khóa cửa thôi.

- Ồ, vậy thì được, được. Mai nhé, bắt đầu lúc 9h sáng.
Sáng chủ nhật, cô giáo y hẹn, trần truồng nằm trên giường, thỉnh thoảng cô nhìn về phía lỗ khóa cửa và vẫn
thấy thấp thoáng đôi mắt xanh của Vova. Lâu lâu, cô lại nhìn ra lỗ khóa. Nhưng rôì lần này, cô lại thấy một đôi
mắt màu nâu, rồi lại một đôi mắt mâù đen … Ngạc nhiên quá, cô khoác áo chạy ra mở cửa thì thấy … nguyên
cả lớp 50 học sinh xếp hàng dọc ở đó. Giận quá cô quát hỏi:
- Vova đâu?
- Thưa cô, nó đang bán vé ở đầu cầu thang.
- Nó bán bao tiền 1 vé?
- Dạ … $10 US.

Bắt lão Tám giữ nhà, bà Tám và 1 số pà rủ nhau lên Dalat đổi gió. Ở thung lũng Tình Yêu các bà bàn nhau
mướn Ngựa cưỡi cho đỡ mỏi chân. Chợt nhớ đến lão Tám ở nhà, bà Tám móc điện thoại bấm tin nhắn. Ở
nhà, lão Tám mở phone thì nhận được tin nhắn với nội dung sau: “Ngua lon qua!”
Đọc dòng chữ nọ, lão Tám xém té ghế. Sau khi trấn tỉnh, lão gọi phone cho mụ vợ:
- Già mất nết, ăn nói gì kỳ lạ vậy ?
- Cha nội dô dziên, con Ngựa lớn thi tui nói Ngựa lớn. Ông kím chiện dzới tui hả ?
Vợ một đấu thủ điền kinh hỏi chồng :
- Doping là cái gì mà huấn luyện viên cấm anh sử dụng ?
- Nó là chất kích thích, làm cho con người hưng phấn, vận động với cường độ cao, dẻo dai, không biết
mệt...
Cô vợ mắt sáng rỡ, cắt ngang :
- Ai cấm kệ họ, thứ này ở nhà em cho anh xài thoải mái !
Một nhà văn đưa người thiếu phụ đến bàn tiệc và nói:
- Bà xinh đẹp quá!
Người phụ nữ kiêu hãnh đáp:
- Cảm ơn ông! Rất tiếc là tôi không nói lời khen tặng ấy đối với ông được.
- Không sao, bà cứ nói dối như tôi đi.
Một ông nọ bước vào quán rượu với một con khỉ nhỏ. Ông ta gọi rượu uống. Trong lúc ông ta nhâm nhi thì
con khỉ nhẩy và chạy vòng vòng quanh trong quán tìm thức ăn. Nó lấy trái olive trên quày rượu ăn, lấy vài lát
chanh bỏ vào miệng, nhón vài hột đậu phụng nhai, xong nhẩy lên bàn bi-da chộp lấy trái banh bi-da bỏ vào
miệng. Trong lúc mọi người nhìn, nó nuốt chửng trái banh bi-da. Anh bán rượu hết hồn hét ầm lên với ông nọ:
- Ông nhìn kìa! Ông có thấy con khỉ của ông làm gì không?
- Nó làm gì vậy?
- Nó nuốt nguyên trái banh bi-da vào bụng rồi!
- Ồ chuyện đó có gì lạ đâu. Nó chôm được cái gì là ăn cái đó. Không sao, tôi đền cho!
Uống xong, ông ta trả tiền rượu và trả tiền bồi thường trái banh bi-da con khỉ đã nuốt.
Hai tuần sau, người đàn ông nọ lại trở lại quán rượu cũng với con khỉ nhỏ. Ông ta gọi rượu như lần trước.
Trong lúc ông ta uống thì con khỉ nhỏ lại bắt đầu chạy vòng vòng lục tìm thức ăn. Nó lấy 1 trái cherry. Nó cầm
trái cherry đút vào hậu môn nó rồi lấy ra bỏ vào miệng ăn. Anh chàng bán rượu nhìn thấy cảnh đó cảm thấy
ghê, bèn quay sang ông nọ phàn nàn:
- Ông có thấy con khỉ của ông đang làm gì không?
- Ồ không. Nó đang làm gì vậy?
- Nó bỏ trái cherry vào hậu môn nó rồi lấy ra bỏ vào miệng nhai ngon lành.Thấy mà muốn ói.
- À chuyện đó không làm tôi ngạc nhiên chút nào cả. Nó gặp gì đớp nấy nhưng sau lần nó nuốt trái banh bida cách đây 2 tuần, bây giờ trước khi cho cái gì vào miệng, nó phải đo.

