Ngàn Truyện Cười Đủ Loại
Một thằng Mỹ trắng, Mỹ đen, và Việt Nam đi du lịch Châu Phi bị mọi bắt sắp sửa bị giết chết. Ba thằng khóc
lóc van xin xối xả. Tù trưởng cho một cơ hội:
- Tụi bay cởi quần ra; nếu chiều dài "Q" ba đứa bay cộng lại dài 20 inches thì tao tha.
Thằng Mỹ trắng đo được 8''. Mỹ đen được 10". Hai thằng mừng thầm, nhưng đến ông Việt Nam cởi ra thì thấy
Q nhỏ tí xíu, hai thằng Mỹ muốn té xỉu.
Nhưng khi đưa ra đo thì nó cũng được 2", thế là vừa đủ 20", tù trưởng giữ lời hứa, thả 3 thằng về. Trên
đường về, thằng Việt Nam vênh váo:
- Tụi bay biết không, thoát chết là nhờ tao đó!
Hai thằng kia bất mãn:
- Mẹ, Q gì nhỏ dữ vậy! Tụi tao thấy chết là cái chắc! Nhờ mày cái quái gì?
Việt Nam lên giọng:
- Tao mà không dọc cho nó cương lên thì chết hết cả đám rồi!
Một cặp vợ chồng già đang ngồi xem một cảnh quá tàn bạo trong phim, bà vợ té ra ngất xỉu. Các đứa con
trong nhà vội vàng gọi bác sĩ đến cấp cứu. Khám xong, bác sĩ nói:
- Không hề gì cả. Bà chỉ bị xúc động mạnh, để tôi tát cho bà vài cái là bà tỉnh lại ngay.
Ông chồng vội vàng nói lớn:
- Đừng, đừng, để việc đó cho tôi. Dịp may hiếm có, tôi chờ suốt cả đời bi giờ mới được làm đấy.
Chàng yêu nàng từ thuở nàng mười lăm mười sáu tuổi. Cả hai lén lút đi lại, quậy gia đình, trốn nhà đi, dọa
chết nếu không được chấp nhận. Nếu quan hệ ấy kéo dài một năm, được gọi là phạm pháp, dụ dỗ trẻ vị thành
niên, có nguy cơ ra tòa thụ án. Nếu mối tình ấy kéo dài ba năm, được gọi là yêu trộm, tình yêu oan trái. Nếu
mối tình kéo dài sáu bảy năm, sẽ được gọi là tình yêu đích thực, vượt núi trèo đèo qua bao khó khăn để yêu
nhau.
Một nàng cave, nếu ngủ với thợ thuyền hoặc lao động ngoại tỉnh, thì bị gọi là đối tượng xã hội. Nếu ngủ với
đại gia lừng lẫy, thì được gọi là chân dài. Nếu ngủ với một ngôi sao sân cỏ hoặc màn bạc, sẽ được đàng
hoàng lên báo kể chuyện “nghề nghiệp” và trưng ảnh hở da thịt giữa công chúng, không ai có ý định bắt nàng.
Phòng tắm công cộng bỗng dưng bị chập điện gây hỏa hoạn lớn, vô số chị em chạy túa ra đường mà không
kịp mặc gì. Những nàng thông minh là người không lấy tay che thân thể, mà lấy tay che… mặt.
Một nàng gái ế chạy tới đồn cảnh sát tố cáo: “Tôi đã cẩn thận để tiền trong áo lót, thế mà thằng cha đẹp trai
đứng cạnh tôi ở trên xe bus đông đúc đã móc lấy mất tiền của tôi!”. Cảnh sát ngạc nhiên: “Tại sao nó có thể
móc tiền được ở một vị trí “nhạy cảm” như thế, mà cô không phát hiện ra?” Cô nàng gái ế thút thít: “Ai ngờ
được là nó chỉ muốn moi tiền?”
Nhân viên vệ sinh của công ty rất buồn phiền vì các ông thường lơ đãng lúc dùng nhà vệ sinh. Để giải quyết
những vũng nước vàng khè dưới nền toilette, công ty dán phía trên bệ xí nam một tờ giấy: “Không tiểu tới bô
chứng tỏ bạn bị ngắn, tiểu ra ngoài bô chứng tỏ bạn bị… ủ rũ!”. Ngay từ ngày hôm sau, toilette nam sạch bóng
và không còn ai lơ đãng nữa.
Bố mẹ nàng mở cuộc thi tuyển con rể. Chàng A nói mình có một triệu đô. Chàng B khoe có biệt thự hai triệu
đô. Bố mẹ nàng có vẻ ưng lắm. Chàng C nói chỉ có đứa con hiện đang nằm trong bụng của con gái hai ông
bà.

Một ông già lên xe bus thấy 1 bao hàng trống định ngồi lên. Cô gái ngồi cạnh la lên :
- Coi chừng dập trứng!!
- Bao này đựng trứng hả ?
- Không ! Sầu riêng !
Con hỏi bố : bố ơi, sao con cá không biết nói hở bố...?
Bố : thế tao dìm đầu mày xuống nước xem mày có nói được không nhá...!
Một nhà khoa học tánh tình hay đa nghi, nên ông ta chế tạo ra robot phát hiện nói dối. Ngày chế tạo thành
công, ông đem ra thử con trai.
Cậu con trai vừa đi học về ông ta đem robot ra hỏi:
- Sao con đi học về trễ vậy?
- Con qua nhà bạn mượn sách về học.
Robot phát hiện nói dối, đánh cho cậu con trai một cái.
Ông bố cười:
- Đó con thấy chưa, nói dối là phải chịu phạt. Lúc bằng tuổi con, bố không dám nói dối ông nội nửa lời.
Ngay lập tức, robot đạp ông ta một cái bay vô tường.
Người vợ thấy cậu con trai bị đánh đòn đau bèn nói:
- Sao anh làm thế với con, dù sao nó cũng là con anh!
Robot bèn nắm đầu bà vợ, đánh túi bụi.
Hoa Kỳ mới chế đuợc cái máy bắt trộm.
Đem qua Thái Lan 2 ngày bắt đuợc 100 tên.
Kampuchia 2 ngày đuợc 200 tên.
Đem qua VN 1 ngày… mất toi cái máy.
Hai nhân viên gây gổ nhau:
- Mày là thằng ngu nhất công ty !
- Mày mới là thằng ngu nhất công ty !
Sếp đi ngang qua:
- Tụi bay không biết có tao ở đây hả ??
Một cậu học trò lớp ba viết rằng cậu muốn trở thành một diễn viên hài trong bài tập làm văn của mình. Thầy
giáo Việt Nam phê: "Không có chí lớn", còn thầy giáo người nước ngoài nói: "Thầy chúc em mang tiếng cười
cho toàn thế giới".
Ăn cơm xong, mẹ và con gái rửa chén bát trong bếp, bố và con trai ngồi xem ti vi. Bỗng nhiên có tiếng đổ vỡ
dưới bếp, sau đó im bặt. Con trai nói: "Con biết chắc mẹ vừa làm bể chén bát", bố hỏi: "Tại sao con chắc như
thế?", con trai trả lời: "Vì không nghe tiếng mẹ la".
Người ăn mày nói: "Bà có thể cho tôi xin một ngàn không?", người qua đường trả lời: "Nhưng tôi chỉ có năm
trăm", người ăn mày bảo: "Vậy bà thiếu tôi năm trăm nhé".
Người vợ đang nấu ăn trong nhà bếp, người chồng đứng bên cạnh nhắc nhở: "Cẩn thận, coi chừng khét!",
"Sao em bỏ ít muối thế?, "Ơi kìa, nước đã sôi rồi, em cho thịt vào đi". Người vợ bưc bội: "Anh làm ơn đi ra
ngoài giùm em! Em biết nấu ăn mà!". Người chồng mỉm cười: "Ừ, có ai bảo em không biết nấu ăn đâu. Anh
chỉ muốn em hiểu được cảm giác của anh như thế nào khi đang lái xe mà em ngồi bên cạnh cứ lải nhải".

Hai cha con đi ngang qua một khách sạn 5 sao. Trông thấy một chiếc xe hơi xịn rẽ vào, cậu con trai nhận xét:
-Những người ngồi trên chiếc xe ấy đều có trình độ học vấn rất thấp!
Người cha ôn tồn đáp lại:
-Người vừa phát biểu câu ấy là người hiện trong túi không có lấy một đồng xu!
Có hai đoàn khách nước ngoài đến tham quan một địa điểm du lịch sinh thái. Do trời mưa nên đường dẫn vào
khu "Kỳ hoa dị thảo" lầy lội. Người hướng dẫn của đoàn thứ nhất bảo: "Xin lỗi quý khách, chúng ta không thể
đi tiếp". Còn người hướng dẫn đoàn thứ hai suy nghĩ một thoáng rồi nói: "Để quý khách thấy rằng việc tìm
kiếm kỳ hoa dị thảo khó khăn như thế nào, Ban giám đốc công ty đã cố tình tạo con đường lầy lội cho quý
khách có thêm cảm xúc thực tế".
Một phụ nữ vào tiệm kim hoàn, trông thấy hai chiếc vòng đeo tay giống nhau như đúc, một chiếc giá 2 triệu,
một chiếc giá 20 triệu. Không chần chừ, bà ta liền lấy chiếc 20 triệu vì nghĩ rằng đắt tiền chắc chắn sẽ là đồ
tốt. Khi vừa quay lưng bước đi, bà nghe nhân viên nói với nhau: "Không ngờ chỉ vì đính sai bảng giá mà
chúng ta lời đến 18 triệu đồng!".
Hai vợ chồng vào xem triển lãm tranh của các họa sĩ trẻ, trong đó có một bức tranh của con trai họ. Người vợ
đi rất nhanh, mắt chỉ kịp lướt vào tên của tác giả ở mỗi bức tranh. Một lúc sau không thấy chồng, người vợ
quay lại tìm. Người chồng đang đứng trước một bức tranh say sưa ngắm nhìn. Bức trang ấy lúc nẫy người vợ
đã xem qua. Bà bực bội nói: "Ông đứng đó làm gì vậy? Sao không đi tìm bức tranh của con mình?". Người
chồng quay sang nhìn vợ: "Đây là tranh của con mình nè, nó quên ký tên trên bức tranh".
Tại buổi lễ tốt nghiệp ở một trường cấp hai, thầy hiệu trưởng đọc tên học sinh xuất sắc nhất trong năm học.
Đọc đến lần thứ ba mà vẫn không thấy ai đi lên sân khấu. Thầy hiệu trưởng nhìn xuống, hỏi cậu học sinh xuất
sắc đang bình thản ngồi bên dưới:
- Em không nghe thầy gọi tên à?
Cậu học sinh đứng lên, lễ phép:
- Dạ, thưa thầy em đã nghe. Nhưng em sợ các bạn chưa nghe thấy ạ!
Trong bữa cả nhà ăn tối, thằng con trai hỏi ông già:
- Ba, các bà có bao nhiêu kiểu vú?
Anh già tía, ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời con:
- Ba thấy có 3 loại:
* Ở tuổi 20, vú mấy cổ như trái dưa, tròn và cứng
* Trong khoảng 30-40, nó giống như trái lê, đẹp thì vẫn đẹp, nhưng hơi xệ
* Ở tuổi 50-60, thì nó như mấy củ hành.
- Sao lại củ hành, ba?
- Bởi hễ nhìn thấy thì mình chảy nước mắt
Bà vợ và cô con gái nghe vậy nổi khùng. Cô con gái tức tối hỏi mẹ:
- Mẹ, theo mẹ thì có bao nhiêu loại cu?
Bà mẹ, hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn trả lời con:
- Con ơi, bọn đàn ông trải qua 3 giai đoạn:
* Khoảng 20 thì mấy ảnh như cây sồi, cứng và chắc
* Trong khoảng 30-40; mấy ảnh như cây bu lô; dẻo dai nhưng vẫn còn xài được
* Khoảng 50-60, thì mấy ảnh như cây thông giáng sinh.
- Sao là cây thông hả mẹ?
- Thông là vì nó đã chết ngắt; còn những quả cầu treo lủng lẳng thì chỉ để trang trí thôi.

