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A nói với B: "Khu nhà tôi vừa dọn về một ông hàng xóm bất lịch sự. Tối hôm qua, đã gần một giờ sáng rồi mà 
ông ta còn qua đập cửa nhà tôi rầm rầm". B hỏi: "Thế anh có báo cảnh sát không?". A trả lời: "Không, tôi mặc 
kệ ông ta, xem ông ta như thằng điên vì lúc ấy tôi đang tập thổi kèn saxophone". 
 
 
Sau kỳ nghỉ hè, bà vợ phát hiện có 2 cái quần lót lạ trong tủ áo. Bà giận dữ hỏi chồng : 
- Nói cho em biết đây là quần của ai ? 
- Anh không biết ! 
Bà vợ phát cáu, gọi cô hầu lên chất vấn: 
- Ai là chủ nhân của cặp quần lót này ? 
- Thưa bà, không phải của tôi. Tôi không bao giờ mặc quần lót, không tin bà cứ hỏi ông thì biết ... 
 
 
Trước khi đi tắm, vợ báo tin vui với chồng là nàng có thai. Chồng vô cùng vui mừng. Điện thoại anh hết pin. 
Anh muốn cho người mẹ của anh ở quê nhà cùng vui với anh nên lấy tạm điện thoại của vợ nhắn tin: "Thu đã 
có thai" (vợ anh tên Thu). Vui quá, quờ quạng thay vì gửi tin nhắn cho mẹ mình, anh đã bấm lộn cho tất cả 
mọi người trong danh bạ của vợ! 
Kết quả thật bất ngờ. Điện thoại vợ rung liên hồi, báo có  những tin nhắn như sau. 
Tin đầu tiên không phải của mẹ anh, mà là mẹ vợ: 
-    "Sao nói là chồng không sinh được, con lại quan hệ với thằng người yêu cũ à?". 
Anh rể nhắn:  
-     "Cô tính làm gì bây giờ? Phá chịu không?". 
Tiếp theo một người bạn thân nhắn tin: 
-    "Chúng ta đã nửa năm không gặp nhau, xin cô đừng đổ lên đầu tôi!". 
Đồng nghiệp nhắn:  
-   "Không nhầm chứ? Mới 2 ngày mà đã chửa rồi à?". 
Cấp trên trả lời:  
-   "Tôi cho cô 10 triệu, cô đi nghỉ ngơi xa một thời gian đi". 
Khách hàng nhắn tin:  
-   "Thôi được, đừng hù tôi, ngày mai tới nhà tôi, chúng ta sẽ ký hợp đồng". 
Một số ẩn danh nhắn:  
-   "ly dị chồng đi, chúng ta sẽ giữ đứa bé". 
Một ẩn danh khác nhắn:  
-   "Hôm đó còn có cả ông giám đốc nữa cơ mà, sao biết là của tôi?". 
Và một người lạ khác nhắn: 
-    "Đừng nói vớ vẩn, tôi đã làm phẫu thuật triệt sản rồi, đâu có con được?". 
Chồng lăn ra bất tỉnh.!!!!!!!!!! 
 
 
Một cậu bé hỏi cha: 
- Thưa ba, khi lớn lên con có thể làm bất cứ chuyện gì mà không cần hỏi ai, phải không ba? 
- Không được đâu con. Từng tuổi này như ba mà muốn làm gì cũng phải hỏi mẹ con đó  
 
 
Thằng con trai đang học bài, bỗng chạy ra hỏi mẹ: 
- Thưa má, hư danh là gì vậy má? 
- Hư danh là thứ danh hão, không có thật. Thí dụ như ba con là chủ gia đình, con xin tiền ba mà cho hay 
không là quyền của má. Hiểu chưa? 
 
 
Một người chồng đi chơi về khuya, vợ hỏi: 
- Mấy giờ rồi anh? 
- Mới một giờ em ạ. 



Lúc đó cái đồng hồ chợt gõ bốn tiếng. Ông chồng cằn nhằn: 
- Cái đồng hồ nầy rõ cẩn thận. Gõ một tiếng người ta đã nghe rồi, cần gì phải gõ đi gõ lại đến bốn lần. 
 
 
Một cặp vợ chồng già đang ngồi xem TV, chứng kiến 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: 
- Đừng, đừng, để phần việc đó cho tôi. Dịp may được tát bả, tôi chờ gần suốt cả đời. 
 
 
Bà vợ trẻ buông tờ báo xuống, nói với chồng một cách vui vẻ: 
- Anh, một nhà tâm lý học nói rằng khi lập gia đình, người đàn ông sẽ khôn ra. 
Anh chồng đáp: 
- Đúng vậy em ạ! Nhưng lúc đó mọi chuyện đã muộn màng. 
 
 
Một cặp vợ chồng già đang ngồi xem TV, bà cụ nói nhỏ bên tai chồng: 
- Nầy ông à! Tui nhớ ngày xưa, mỗi lần hun tui, ông hay cắn nhè nhẹ vành tai tui, nhồn nhột, Thích lắm! Lâu 
rồi, ông không còn làm như vậy với tui nữa. 
Nghe nói, cụ ông ứ hự một tiếng rồi dùng hai tay chỏi lên đầu gối đứng dậy bỏ đi khiến cụ bà ngạc nhiên: 
- Ủa! Sao ông lại bỏ đi? 
- Cụ ông nhăn mặt, trả lời: 
- Thì bà cũng phải để tui đi lấy hàm răng giả đã chứ. 
 
 
Một cặp vợ chồng già, đã gần đất xa trời mà còn dẫn nhau ra tòa xin ly dị. Quan tòa hỏi: 
- Hai ông bà đã già quá rồi, sao không sống chung với nhau cho có bạn mà đòi ly dị? 
Bà vợ già trả lời: 
- Thưa quý tòa. Tôi không thể nào sống chung với ông ấy vì đã có lần ông ấy nói tôi giống như con khỉ già. 
Quan tòa cố nhịn cười hỏi: 
- Thế câu chuyện đã xảy ra bao lâu rồi? 
- Thưa đã hơn hai mươi năm. 
Quan tòa ngạc nhiên: 
- Đã hơn hai mươi năm mà bây giờ mới đưa nhau ra tòa? 
Bà vợ già trả lời: 
- Thưa, khi còn ở Việt Nam, ngày tối tôi phải lo việc bếp núc, không được đi đây đó. Qua Mỹ, tôi được đứa 
cháu nội đẫn đi sở thú, tôi mới biết mặt con khỉ già như thế nào 
 
 
Một ông lão than: 
- Già rồi sức lực không còn dẻo dai như xưa khiến bà vợ cũng buồn. 
Bác sĩ mỉm cười thông cảm và biên cho một cái toa. Tuần sau ông lão lại đến, miệng cười toe toét, nói: 
- Thuốc của bác sĩ cho quả là thần dược. Đêm bảy ngày ba vô ra không kể. Thiệt đã quá sức! 
Vị bác sĩ cũng vui lây, hỏi: 
- Thế bà cụ bằng lòng lắm hả? 
 Ông lão trợn mắt: 
- Tui đâu có biết. Cả tuần nay tui đâu có về nhà. 
 
 
Một ông lão ngồi trên bậc tam cấp trước nhà, nhìn đứa cháu nội đang bắt trùng đi câu. Không hiểu nghĩ gì, 
ông đến bên cạnh đứa cháu hỏi: 
- Nầy cháu, cháu kéo con trùng ra khỏi hang dễ dàng. Thế cháu có thể nhét con trùng mềm xèo vào hang trở 
lại không? Nếu cháu làm được, ông sẽ thưởng cho cháu mười đô-la. 
Thằng nhỏ nhanh trí, chạy ào vào phòng vệ sinh, lấy chai keo xịt tóc, kéo con trùng ra ngay ngắn rồi xịt keo 



vào, khiến con trùn cứng đơ và nhét con trùng vào hang dễ dàng. Ông lão khen: 
- Cháu thông minh lắm! Đây, ông thưởng cho cháu mười đô-la. 
Sáng hôm sau thằng bé cắp sách đi học thì ông nội nó gọi giật vào và nói: 
- Đây, cho cháu thêm mười đô-la nữa. 
 Thằng bé hớn hở nói: 
- Úi chà! Ông nội chơi bảnh vậy ta! 
 Ông lão cười ruồi: 
- Không phải. Đây là của bà nội mầy cho. 
 
 
-    Đêm tân hôn ra sao mà mặt mày trắng bệch vậy? 
-    Mệt ứ hơi anh ơi! 
-    Bộ vợ anh đòi hỏi ghê lắm hả? 
-    Không phải vậy. Bả chỉ luôn miệng hỏi tôi: “Anh có yêu em không?” 
-    Trả lời “yêu” là xong chứ gì. 
-    Tôi cũng trả lời như anh nhưng bả lại bảo: “Anh nói bằng miệng em không tin đâu. Phải chứng minh bằng 
việc làm em mới chịu.” Và đêm đó tôi phải chứng minh đến lúc nàng không hỏi nổi nữa mới thôi. 
 
 
Một anh chàng bị mẹ của người yêu cấm đoán hoài, không chịu nổi nữa, anh đến nhà người yêu và nói bừa 
với mẹ cô ta rằng : 
-   Thưa bác, em X đã lỡ có thai với cháu rồi bác ạ. 
-   Ối dào! Biết rồi. Nhưng này anh đừng có cướp công của người khác nhé! 
 
 
Sau cả giờ nghe chàng tán tỉnh, nàng nói: 
-   Anh có muốn đi chơi không? 
Chàng mừng rỡ đáp: 
-   Muốn... Anh muốn lắm chứ! 
-   Vậy thì anh cứ đi chơi đi, em không dám giữ! 
 
 
Bé đi học về, khoe với bố: 
-    Bố ơi, bố biết không, con là người khoẻ nhất lớp đấy bố ạ! 
-    Tại sao con nghĩ thế? 
-    Tại vì cô giáo bảo con rằng, một mình con kéo cả lớp tụt lại đằng sau.  
 
 
Con trai đến tuổi lấy vợ hỏi bố: 
-   Bố ơi lấy vợ tốn bao nhiêu? 
-   Tao không biết. 
-   Trời, bố lấy vợ tốn bao nhiêu mà cũng không biết. 
-   Sao biết được, tao vẫn còn đang bị móc túi để trả nợ đây. 
 
 
Một con bò đang ngồi canh heo đẻ, miệng lúc nào cũng khấn: 
-   Lạy trời heo đẻ ra heo!!! 
Con gà đi ngang thấy thế bèn nói: 
-   Ôi trời, heo thì đẻ ra heo chứ ra gì, ngồi đó mà khấn cái gì. 
Bò quê quá, quay sang quát lớn: 
-   Mày thì biết cái gì... Mày có ngủ với nó đâu mà biết chứ!!!  
 


