
Ngàn Truyện Cười Đủ Loại 
 
Bob đã quyết định lấy vợ, anh nói với mẹ: 
- Thưa mẹ, con gặp một cô gái tuyệt vời và muốn thành hôn với cô ấy. Thứ bảy tuần tới, con 
sẽ dẫn ba cô bạn gái đến nhà, mẹ thử đoán xem cô nào nhé. 

- Được rồi. 
Ngày thứ bảy vui vẻ, cả ba cô bạn của Bob đều xinh như mộng, thông minh và duyên dáng. Tiệc tàn, các cô 
gái ra về, Bob hỏi: 
- Mẹ đã đoán ra ai là người yêu của con chưa? 
- Có phải là cô gái mặc áo xanh không? 
- Đúng là cô ấy! Làm sao mà mẹ đoán được? 
- Đơn giản vì mẹ đã bắt đầu cảm thấy không ưa cô ta. 
 
 
Một linh mục đi về vùng nông thôn, thấy thôn nữ xinh đẹp đang chuẩn bị tắm dưới sông. Khi cô gái bắt đầu cởi 
đồ, ông cầu nguyện: 
-    Lạy Chúa, xin hãy đóng cặp mắt con lại! 
Thôn nữ vừa treo áo lên cây, vị linh mục lại cầu nguyện: 
-    Lạy Chúa, xin Người hãy ghì thật chắc cặp mắt của con! 
Chiêm ngưỡng đến lúc cả bộ xiêm y được “giải phóng” khỏi cô gái, ông ta đâm lo: 
-    Lạy Chúa, xin Người hãy nhắm mắt lại! 
 
 
Có 3 con vi khuẩn nằm ngủ trên người 1 cô gái. Sáng hôm sau,ba con vi khuẩn nói chuyện. 
-    Hôm qua tao ngủ ở trên núi. 
-    Hôm qua tao ngủ trong 1 cái hang nằm trong thung lũng giữa 2 ngọn đồi. 
Con thứ ba tức tối nói: 
-Tao ngủ cũng ở trong 1 cái hang, bên ngoài đầy cây cối, và đang ngủ thì có 1 con rắn lớn đi vào đuổi tao ra, 
tao không ra nó còn phun nước miếng sỉ nhục tao nữa. 
 
 
Người con lặng lẽ nhìn cha, nước mắt chảy dài, người cha liên tục đưa mắt nhìn con như muốn dặn dò điều gì 
đó. Đột nhiên người người cha bỗng thở gấp rồi vồ lấy cây bút và mảnh giấy bên giường. Bằng chút sức tàn, 
ông viết vội dòng chữ rồi đánh rơi giấy bút và gục xuống qua đời. Người con trai sầu thảm không kịp đọc nên 
nhét đi di ngôn của cha vào túi áo khoác.  
Trong đám tang, người con tình cờ thọc tay vào túi áo và thấy mẩu giấy. Run run xúc động, anh rút nó ra và 
đọc. Mảnh giấy có hàng chữ “Đồ khốn cùng! Nhấc ngay cái mông của mày ra khỏi ống dẫn Ốxy của tao”. 
  
 
Một bà kể chuyện : Vợ chồng tôi , tuy đã 60-70 nhưng vẫn thương yêu nhau lắm. Năm nay , như mọi năm 
chúng tôi ăn mừng kỷ niệm ngày cưới . Để cho khác mấy năm trước là đi ăn ở nhà hàng , chúng tôi làm tiệc ở 
nhà , vì bây giờ, chỉ có 2 vợ chồng già, con cái lập gia đình đã đi ra ở riêng. Chúng tôi muốn romantic nên nấu 
soup, món ăn tây.... cho khác và thắp đèn cầy trên bàn ăn. Bạo hơn nữa là 2 tụi tôi mặc bộ đồ trời cho, nghĩa 
là không mặc đồ gì cả. Rồi thì ngồi vô bàn ăn, 4 mắt nhìn nhau đắm đuối ... 
Tôi nói với ông chồng: 
-   Anh à, sao em thấy rạo rực quá , ánh mắt của anh nhìn em giống y như hồi mình mới gặp nhau . 
Ngực của em sao nóng rực lên , y như có ngọn lửa tình vậy ! " 
Ông chồng của tui trả lời liền : 
-    Thôi đi Bà , nóng rực là đúng rồi , vì cái " dzú mướp " của Bà đang nhúng vô cái tô soup nóng hổi kia kìa ! " 
 
 
Một vị Thượng Tọa đau bụng dữ dội được chuyển đến Bệnh Viện. Bác sĩ chẩn đoán... 
-  Gan nhiễm mỡ.  
Nhưng vị bác sĩ sực nhớ Thượng Tọa ăn chay, tại sao gan lại nhiễm mỡ? Một cuộc họp cấp tốc các bác sĩ 
được triệu tập và phán xét được đưa ra: 
-  Gan bị... nhiễm dầu !!! 



 
 
Ngày hè, một thiếu phụ trẻ đẹp dẫn con gái nhỏ ra bãi biển hóng gió. Đứa bé hỏi: 
-   Mẹ ơi ! Mấy ông đó mang cái... đùm gì phía dưới bụng vậy?  
Người mẹ trả lời: 
-   À... ! Những người đó... giàu có, họ giấu của ở đó!  
Người thiếu phụ mặc đồ tắm hai mảnh cùng bé gái chậm rãi xuống tắm. 
-   Mẹ ơi... ! 
-   Chuyện gì nữa hở con? 
-   Mấy ông đó càng ngày càng giàu me ạ...!!! 
 
 
Ba bà sồn sồn gặp nhau. Một bà than thở: 
-  Tui cắt mắt, sửa mũi hết gần 4 ngàn, mà ông chồng vẫn bảo chưa đẹp. 
-  Sao bằng tui, độn ngực $5,000, mông $2,500 mà ổng chưa vừa ý! 
-  Tui tốn có $10 mà ổng khen nức nở. 
-  Sao hay vậy? 
-  Mua cho ổng chai Cognac. 
 
 
Một cậu bé khoe với bạn: 
-  Anh tao vừa tốt nghiệp Mỹ thuật là 
được Viện Hàn Lâm Nghệ Thuật ở New York đặt hàng đó mậy! 
-  Giỏi quá hen. Tranh treo ở đâu? 
-  Ngay đại sảnh, đi vào là thấy liền. 
-  Ngầu hen. Tên bức tranh là gì? 
-  “Nhà vệ sinh, quẹo trái”. 
 
 
Đứa bé 5 tuổi dẫn bạn đi thăm nhà: 
-  Đây là phòng tớ, phòng này của chị tớ... 
Đến phòng mẹ, đứa kia nhìn thấy một cái cân điện tử, bèn hỏi: 
-  Cái gì đây? 
-  Ấy, đừng đụng vào, đau lắm đấy! Tớ thấy mỗi lần mẹ tớ giẫm lên đấy, bà la như cháy nhà 
  
 
Ông nọ khoe với khách: 
-  Thằng con tôi mới đi học mà toàn đứng đầu lớp đấy! 
-  Giỏi vậy à! 
Vừa lúc đó thằng bé về đến, ông bố hỏi: 
-  Hôm nay con đứng thứ mấy nào? 
-  Hôm nay trời mưa, cô giáo bảo khỏi xếp hàng ạ. 
 
 
Một sinh viên vừa đậu xe ở parking thì thấy một chiếc xe van đang lù lù chạy đến nhưng không có ai trên xe. 
Cậu vội vàng chạy theo, leo lên ghì vô lăng và nhanh chân đạp thắng. “Ki..i..i.i..ít”. Chiếc xe dừng lại. Bỗng 
ông Hiệu trưởng xuất hiện, thò đầu vào hổn hển: 
-  Cậu làm gì vậy? 
-  Chiếc xe này bỗng dưng chạy. Em nhảy vô thắng lại... 
-  “Bỗng dưng” sao được. Nó bị chết máy, tui đang đẩy gần chết! 
 
 
Tại một hội nghị, Tổng bí thư  đọc diễn văn, không khí im phắc, giọng ông sang sảng: 
-  “Thưa các đồng chí Trung ương. Thưa các đồng chí tham dự Hội nghị, Sau 15 ngày làm việc khẩn trương, 
nghiêm túc, Hội nghị đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra theo đúng kế hoạch... Tương ớt một 
lọ, khổ qua hai trái, ghé thăm Dì Tám, bảo thằng Lợn học bài, chữa hộp số xe cái Chín...” 



Quan khách ngơ ngác. Một đại biểu quay sang người soạn diễn văn hỏi: 
-  Cái gì lạ thế nhỉ? 
-  Khổ thế, vợ tôi kẹp lộn mảnh nháp vào bài diễn văn. 
 
 
Hai chàng trai cùng sở khoe chuyện bồ bịch. Một chàng nói: 
-  Hôm qua tao hẹn Kim đi ăn lần đầu. Xui cái kẹt xe, tao đến trễ gần một tiếng, xui là điện thoại lại hết pin gọi 
không được... 
-  Lần đầu vậy là tiêu mày rồi. Cô ấy có quạu không? 
-  Rất vui vẻ là khác. Tại đến nơi tao còn phải đợi cô ấy thêm một tiếng nữa. 
 
 
Bà Tám hỏi cô Hai: 
-  Nghe nói hôm qua cô đi nghe nhạc cổ điển. Thế nghe những gì? 
-  Đủ cả! Con Hoa sắp sửa bỏ chồng, Bà Tư mới mua được bộ tóc giả ngoại, ông Năm vừa mới đụng xe 
 
 
Một nữ ngôi sao điện ảnh đang ngồi ăn trong nhà hàng thì một anh chàng tiến đến: 
-  Xin lỗi cô, hình như tôi đã gặp cô ở đâu rồi thì phải, có lẽ là ở một sân quần vợt gần đây. 
-  Tôi không bao giờ chơi tennis. 
-  Hay là tôi gặp cô ở bãi biển nhỉ? 
-  Tôi không có thời gian đi biển đâu. 
Anh băn khoăn: 
-  Vậy thì gặp ở đâu nhỉ? 
Cô mỉm cười: 
-  Chắc anh gặp tôi ở rạp chiếu phim. 
-  A, phải rồi. Cô bán đậu phụng rang ở mé bên phải cửa rạp phải không? 
 
  
Cô gái dắt người yêu lần đầu về nhà. Chàng trai gặp bố cô gái, mở đầu câu chuyện: 
-  Bác có thuốc lá không, cho cháu 1 điếu. 
-  Anh hút thuốc hả? - Bố cô gái hơi ngạc nhiên. 
-  Dạ, cũng ít! Chỉ khi nào uống rượu, nhậu nhẹt thôi. 
-  Uống rượu, nhậu nhẹt? 
-  Dạ thì nhiều khi đánh bài bạc, thua cháy túi nên uống rượu giải sầu vậy 
-  Lại còn bài bạc? 
-  Dạ! Thì ở tù biết làm gì hơn? 
-  Tại sao vô tù? - Ông bố bật ngửa 
-  Tại lần trước, người yêu cũ cháu dắt cháu về nhà chơi mà ba cô ấy không đồng ý. 
 
 
Ba chú nhóc tụm lại xem băng video Tết. Đến đoạn quảng cáo thuốc giảm cân, một chú vọt miệng: 
-  Cái này chưa chắc hiệu nghiệm bằng cách của chị tao. Chị tao chỉ ăn chay hai tuần mà giảm được đến 4 
lbs. 
-  Anh tao tập tạ một tuần xuống tới  5 lbs lận. 
-  Không ăn thua gì hết. Chú tao nặng gần 200 lbs. Nhịn ăn chỉ một ngày mà còn có 5 lbs. 
-  Giảm 5 lbs chứ! 
-  Không, còn 5 lbs, sau khi thiêu 
 
 

 


