
Truyện Cười 9: 
 
Một người tâm sự với bạn: 
- Nhiều lần đi làm về, tôi bắt gặp vợ đang trong vòng tay kẻ khác. Anh bảo tôi phải làm thế nào bây 
giờ? 
Người bạn trả lời  
- Tôi cũng chịu thôi -  À, mà sao anh không thử làm thêm giờ? 
  
  
Thư ký nói với sếp: 
- Thưa sếp, bà nhà xin được nói chuyện điện thoại với ông. 
- Tôi ra ngay đây, khi người gọi điện lịch sự với cô như vậy thì nhất định không phải là bà ấy đâu. 
  
Vợ than thở: 
- Anh không còn yêu em nữa ư? Trước kia, chiều chiều anh thường ngồi cạnh và nắm tay em... 
- Nhưng em yêu,  từ khi chúng ta bán cây đàn piano đi thì điều đó không còn cần thiết nữa. 
  
Một bà người Pháp nói với chồng: 
- Chẳng hiểu anh mê mẩn cái nỗi gì ở cô đào B.B. cơ chứ? Nếu vứt đi bộ tóc vàng, bộ ngực đồ sộ, 
cặp môi khêu gợi thì cô ta còn là cái quái gì? 
Anh chồng nói. 
- Cô ta sẽ là em đấy! 
  
Tại đồn cảnh sát, người đàn ông xin được gặp gã trộm đêm qua đã trèo vào nhà ông ta. 
Người trực ban hỏi 
- Sao anh cần gặp hắn? . 
- Hỏi anh ta làm cách nào vào nhà mà không làm bà vợ tôi thức giấc. 
  
  
Chàng trai hậm hực: 
- Vì sao ông không muốn gả con gái cho tôi? Tôi không cờ bạc, rượu chè, hút sách... 
- Tôi không muốn rồi bà nhà tôi lấy anh ra làm gương cho tôi noi theo, mệt lắm! 
  
 
- Bà bị thiếu vitamin và chất xơ nghiêm trọng, cần ăn thật nhiều quả màu xanh và phải ăn cả vỏ 
không được gọt bỏ.  
- Tôi xin ghi nhận lời khuyên của ông.  
Đến hẹn khám lại, bác sĩ hỏi:  
- Cách ăn hoa quả như vậy có ảnh hưởng gì không?  
- Thưa không! Đào, lê, táo, nho... đều ổn cả, chỉ có... quả dừa thì ăn hơi lâu. 
  
 
Một cặp đang đứng đợi cha cố làm lễ thành hôn. Cả hai người đều để tóc dài ngang vai và cùng đeo 
khuyên tai. Cha cố sau một hồi phân vân, trịnh trọng nói với đôi tân hôn:  
- Nào, bây giờ xin mời một trong hai con hãy đeo nhẫn cho cô dâu! 
  
 
 
Vì đã được thông báo là con tàu sẽ chìm trong vòng 15 phút nữa, các thuyền viên bắt đầu hoảng 
loạn. Thuyền trưởng đứng lặng yên một mình và không nhúc nhích trên đài chỉ huy. Hình như ông ta 
không nhận ra cái nguy cơ khủng khiếp đang đe dọa con tàu. Một thủy thủ bơi rất giỏi lên gặp thuyền 
trưởng và nói:  
- Xin lỗi thuyền trưởng, xin ngài cho biết từ đây vào đất liền gần nhất là bao xa?  
Thuyền trưởng nói:  
- À, khoảng hai dặm thôi. 
Mặt người thủy thủ tươi tỉnh hẳn lên với nụ cười và tiếp tục nói:  



- Thưa ông, về hướng nào ạ? 
Vì lúc đó sóng gầm to thuyền trưởng không nghe thấy câu hỏi nên người thủy thủ nhắc đi nhắc lại, 
cố nói cho thật rõ.  
- Về hướng Bắc, Hướng Nam, hướng Đông hay hướng Tây?  
Thuyền trưởng trả lời với giọng buồn thiu:  
- Hướng đi xuống.  
  
 
Tại một doanh trại quân đội:  
- Chà, ở đây có nhiều xe chạy quá nhỉ!  
- Vâng, có 5 xe bọc thép, 10 khẩu pháo, 6 xe tăng, lại thêm chiếc xe con chở ông đại tá chết tiệt 
chạy lòng vòng...  
- Cậu có biết cậu đang nói chuyện với ai không, chính là ông đại tá chết tiệt ấy đấy!  
- Vậy chứ ngài có biết ngài đang nói chuyện với ai không?  
- Không.  
- Ơn chúa, thế thì may quá!  
  
 
Một bà mẹ chồng đến thăm cậu con trai vừa cưới vợ. Bà bấm chuông rồi bước vào nhà và nhìn thấy 
cô con dâu đang khỏa thân đứng chờ ở cửa.  
- Con làm gì với bộ dạng trần như nhộng vậy? - bà mẹ chồng thắc mắc.  
- Đây là chiếc váy tình yêu của con. Chồng con thích lắm - cô con dâu trả lời. 
Trở về nhà, bà lão quyết dành cho chồng một bất ngờ. Bà cũng mặc chiếc váy tình yêu và đứng đợi 
chồng ngoài cửa. Cuối cùng, ông cũng mở cửa bước vào.  
- Bà làm gì vậy? Sao lại ăn mặc thế này? - ông chồng ngạc nhiên.  
- Đây là chiếc váy tình yêu của em đấy. Mình có thích không? - bà khẽ hỏi.  
Người chồng thản nhiên:  
- Tuyệt lắm! Nhưng em quên chưa là (ủi) phẳng các nếp nhăn trước khi mặc 
  
 
Hai anh em sinh đôi giống hệt nhau, ăn mặc y hệt nhau, dừng chân trong một quán rượu để uống.  
Một người đàn ông chân nam đá chân chiêu đi ngang bên cạnh họ, dừng lại nhìn họ bối rối, rồi gọi 
một ly rượu nữa.  
Cuối cùng, một trong hai anh em sinh đôi cười vang nói:  
- Ông đừng hoang mang khi nhìn thấy chúng tôi. Ông không nhìn lầm đâu. Chúng tôi là hai anh em 
sinh đôi.  
Ông già say rượu nhìn họ lần nữa rồi nói:  
- Cả bốn cậu mà?  
  
 
Một phụ nữ đã nhiều tuổi mà vẫn chưa có chồng. Một hôm, đang đêm, bà gọi điện đến đội cứu hoả: 
- Allô, có một người đàn ông đang tìm cách vào phòng tôi theo lối cửa sổ. 
- Rất tiếc, thưa bà! Đây là đội cứu hỏa. Bà phải gọi đến đồn cảnh sát mới đúng. 
- Ồ, không đâu. Tôi cần gọi đội cứu hỏa. Người đàn ông đó cần chiếc thang dài hơn. 
  
 
Có một thanh niên, một ngày nọ quyết định dẫn cô bạn gái lên núi để ngắm cảnh. 
Giữa đường cậu ta thấm mệt và không thể tiếp tục, vì thế bạn gái của cậu ta nói: 
- Anh ơi, thôi mình xuống đi bộ cũng được.  
Cậu ta từ chối:  
- Trời ơi, thương em mấy sông anh cũng lội, mấy đèo anh cũng qua, cái đồi này thấm thía gì.  
Rồi anh ta cũng cố gắng đạp xe lên núi. Ít lâu sau, người mẹ cũng muốn anh ta dẫn lên núi ngắm 
cảnh. Giữa đuờng anh ta quá mệt và không thể tiếp tục đạp xe được nữa. Anh ta bảo mẹ:  
- Má à! Con mệt quá, mình xuống đi bộ đi.  
Má anh ta nói:  
- Mày thật là, hôm qua tao thấy mày chở gái đi chơi ngon lành lắm mà, hôm nay chở má có chút xíu 



mà đã than mệt rồi.  
Cậu ta hỏi mẹ:  
- Vậy chứ con hỏi má, chữ tình với chữ hiếu, chữ nào nặng hơn? Má cậu ta nói:  
- Tất nhiên là chữ hiếu rồi!  
- Vậy đó má, chữ hiếu nặng hơn nên con không chở nổi má... 
  
 
Chàng trai khoe với bạn chiếc nhẫn kim cương to tướng mà anh mới mua để tặng vị hôn thê, người 
bạn góp ý:  
- Tặng một chiếc nhẫn kim cương thì cũng lãng mạn đấy. Nhưng tôi nghĩ anh nên tặng cho cô ta 
chiếc xe Mercedes mà cô ta thích có phải là rẻ tiền hơn không? 
- Tôi cũng biết thế, nhưng mà làm sao tìm ra chiếc Mercedes giả đây?  
  
 
Hướng dẫn viên du lịch, kiêm tiểu thuyết gia, cắt nghĩa:  
- Ngọn núi này tên là "tình ly", vì ngày xưa có rất nhiều cặp tình nhân dẫn nhau lên đó rồi chẳng bao 
giờ thấy họ trở về. 
- Trời! Thế họ biến đâu mất? 
- Họ đi xuống núi bằng phía bên kia. 
  
 
Một anh lính xin về phép 2 ngày, lấy lý do sắp được làm bố.  
Khi quay về đơn vị, sĩ quan chỉ huy hỏi:  
- Vợ anh sinh con trai hay gái?  
- Tôi cũng chưa biết! Phải đợi 9 tháng 10 ngày nữa cơ. 
  
 
Một giáo sư ngôn ngữ học trên đường trở về nhà sau buổi dạy. Qua một góc tối, ông bị tên cướp nọ 
chặn lại.  
- Giơ tay lên! - Tên cướp rít qua kẽ răng.  
Giáo sư điềm tĩnh:  
- Anh phải nói là: “Giơ hai tay lên!”, chứ nếu anh nói “Giơ tay lên!” thì tôi chỉ giơ có một tay thôi!  
Tên cướp cười nhạt:  
- Thế là đúng đấy. Giơ một tay lên và đưa ví cho tôi bằng tay kia! 
  
 
Một người đàn ông trẻ tuổi bước vào hiệu thuốc để mua bao cao su. Người bán thuốc nói rằng 
chúng được đóng gói gồm 3, 9 hoặc 12 và hỏi rằng anh ta muốn loại nào.  
- Vâng! - Anh ta nói - Tôi vừa quen cô gái này được một thời gian, cô ta khá là nóng bỏng. Tôi muốn 
bao cao su vì tôi nghĩ tối nay đã đến lúc rồi. Chúng tôi sẽ ăn tối với bố mẹ cô ấy, và sau đó chúng tôi 
sẽ ra ngoài đi chơi. Tôi có ý nghĩ rằng mình sẽ gặp may mắn, cho nên có khi ông hãy cho tôi gói có 
12 cái. 
Anh chàng trả tiền và đi. Buổi tối, anh ta ngồi ăn với cô gái và cha mẹ. Anh ta hỏi xem có thể đọc 
kinh trước khi ăn không và họ đồng ý. Anh ta bắt đầu cầu nguyện, nhưng tiếp tục cầu nguyện trong 
vài phút. Cô gái ghé lại gần và nói: 
- Anh chưa bao giờ cho em biết anh là người sùng đạo.  
Anh chàng ghé lại gần cô và thì thầm: 
- Em chưa bao giờ bảo anh bố em là người bán thuốc.  
  
 
Cô con gái 9 tuổi chạy tới nũng nịu bố:  
-    Bố ơi, mẹ bảo con phải tự trải giường, nhưng con không biết làm. 
-    Con gái đã lớn rồi, phải tự học làm đi chứ. Khăn trải giường đã giặt sạch của con ở đâu? 
-    Con không biết. 
-    Sao lại không biết? Đồ của mình thì phải biết nó ở đâu chứ! Bà xã, em có biết khăn trải giường 
của con ở đâu không? 



-    Ở ngay bên cạnh khăn trải giường của chúng ta ấy - bà vợ trả lời. 
-    Nhưng khăn trải giường của chúng ta ở đâu? 
  
 
Hôm đó có một bà khách nông thôn đến khám ở phòng mạch BS Đội,BS liền hỏi: 
-      Bà định khám gì?  
-      Dạ em bị đau ở cái Lờ...Và em định lên nhờ BS khám lờ...ạ.  
Vốn đã quen các loại khách nông thôn này nên sau khi khám và cho thuốc xong thì BS mới dặn dò: 
-     Lần sau chị đi khám thì không nên dùng tiếng bình dân thô tục đó mà nên dùng lời lẽ văn minh 
lịch sự hơn nghe?  
-     Dạ thưa BS em phải dùng từ gì ạ?  
-     Tôi bị bệnh phụ khoa và xin khám phụ khoa.  
-     Thì ra phụ khoa là cái nớ,vậy em biết rồi!  
-     Nhớ học cho thuộc nghe? Lần sau nói cho nghiêm chỉnh!  
Trên đường về bà khách cứ lẩm nhẩm: Phụ Khoa là cái nớ...Cái nớ là phụ khoa... 
Về đến đầu làng bà nghe văng vẳng tiếng cãi nhau ở hướng nhà mình...Đến nơi thì ra chồng bà 
đang chưởi nhau với bà hàng xóm và có vẻ sắp bị thua đến nơi, bà liền hùng hổ xông ra hổ trợ cho 
chồng: 
-      Mày đừng thấy tau đi vắng mà lên mặt, có cái PHỤ KHOA tau đây!!!  
    
 
Chủ tịch Hội đồng quản trị gọi Giám đốc phát triển dự án lên khiển trách về sự chậm trễ rồi nói: 
- Anh cần bao nhiêu người tôi cũng cấp đủ cho anh nhưng phải hoàn thành phần mềm này trong 
vòng một tháng. 
Giám đốc dự án cự lại: 
- Tôi sẽ giao cho ông 9 phụ nữ. Đố ông làm cho họ đẻ ra một đứa con trong vòng một tháng. 
 
 
Đứa con trai đang làm bài tập, ông bố bên cạnh đang chăm chú dán mắt vào màn hình. Chợt con 
quay lại hỏi bố một câu khó:  
- Bố ơi, tháp Effel ở đâu? 
- Đồ đạc của con để phải có nơi có chỗ chứ. Tự tìm lấy, sao lại hỏi người khác! - Ông bố nạt lại. 
 
 
Người bố giảng giải cho con trai: 
- Để đoán biết tuổi của loài động vật có xương sống, người ta thường quan sát bộ răng của chúng. 
- Nhưng bố ơi, loài gà, loài chim lại không có răng. Thì làm thế nào đề biết ạ? 
- Thì chúng ta dùng răng của mình chứ sao! 
 
 
 -    Tại sao trong ngần ấy năm trời anh không hề nói với vợ một lời nào? 
-     Ồ, không có chuyện gì đâu! Chẳng qua là tôi không muốn ngắt lời cô ấy. 
  
 
-    Có đúng là những người có vợ sống lâu hơn những người độc thân không? 
-    Không, họ chỉ cảm thấy cuộc sống dài lê thê mà thôi. 
  
  
- Anh bỏ kính ra trông rất trẻ, đẹp trai! 
- Vợ tôi cũng vậy. 
- Nhưng tôi chưa thấy chị ấy đeo kính bao giờ? 
- À vâng, ý là khi không đeo kính tôi thấy cô ấy trẻ đẹp hơn. 
  
 
 


