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Một ông đã uống quá say, tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, hốt hoảng kêu lên: 
-    Trời ơi! Sao lại có cá sấu trên giường thế này? 

-    Ôi, anh yêu, em đây mà! – Bà vợ nói. 
-    Trời, lại còn biết nói nữa chứ! Mi bao nhiêu tuổi rồi? 
-    Phụ nữ thì nhìn thế nào, tuổi thế ấy mà. 
-    Vô lý, làm gì có người nào sống lâu đến như vậy cơ chứ. 
 
 
Trong đêm tân hôn, chồng âu yếm hỏi vợ: 
-    Lúc chưa lấy anh, em sợ điều gì nhất? 
-    Em… ngại quá! 
-    Đừng ngại, cứ nói đi em yêu! 
-    Em… em sợ… ế chồng! 
 
 
Lão chồng làm tớ tức điên cả người! Tớ hỏi xin 500 USD để đi thẩm mỹ viện… 
-    Sao? Cái lão keo kiệt ấy không cho cậu à? 
-    Không! Lão nhìn tớ một hồi từ đầu đến chân rồi đưa hẳn 1.000 USD. 
 
 
Chồng đi làm về có vẻ mệt mỏi, đứng thay quần áo mặc trong nhà. Vợ thấy vậy hỏi: “Anh yêu, sao lưng anh 
đầy những vết xước thế kia?” 
-    Anh nói chắc em không tin nổi đâu! Hôm qua, anh đang đi ngoài đường thì có con mèo từ trên ban công 
ngã xuống trúng anh. Đây là những vết cào của nó đấy. 
-    Em tin anh chứ! Nó còn để lại trên lưng anh dòng chữ “Con mèo nhỏ của anh” viết bằng son môi kia kìa. 
 
 
Người vợ kể chuyện với chồng: 
-    Hôm qua em vào vườn bách thú chơi, một chuyện khủng khiếp đã xảy ra. Có một con sư tử chẳng biết làm 
thế nào đã ra khỏi chuồng. Em đã đối mặt với nó, đúng lúc nó chuẩn bị nhảy xổ vào người em thì… 
Người chồng hôi hộp: 
-    Thì sao? 
-    … Thì người nuôi dạy thú kịp thời vào dẫn nó đi… 
Người chồng thở hắt kết luận: 
-    Vậy là may cho nó đấy!  
 
 
Chàng cà lăm đi xe buýt, hỏi người kế bên: 
-    Mấy…mấy…giờ…rồi…rồi…anh? 
Anh chàng kia không nói gì, đưa đồng hồ cho anh chàng cà lăm xem. 
Một lúc sau anh cà lăm vẫn hỏi lại câu hỏi cũ, anh chàng này vẫn không nói gì chỉ đưa đồng hồ cho xem. 
Đến khi anh cà lăm xuống xe, một cụ già nói với anh: 
-    Sao anh lại xem thường người ta như vậy? Hỏi mà anh không thèm trả lời ! 
-    Dạ… dạ… thưa… thưa… cụ… tại.. tui… tui… tui… cũng… cà… cà… lăm ....nếu… nếu… tui… tui… trả… 
lời… nó… nó… tưởng… tui… tui… nhái… nó… nó… đánh… đánh… tui… vỡ… vỡ… mặt… thì ... thì ... sao ? 
 
 
Bố mẹ nàng mở cuộc thi tuyển con rể. 
Chàng A nói, tài khoản có một triệu đô. 
Chàng B khoe, có biệt thự hai triệu đô. 
Bố mẹ nàng có vẻ ưng lắm. 
Chàng C nhanh nhẩu: "Dạ , cháu chả có gì cả, thưa các bác, cháu chỉ có mỗi một đứa con, nó hiện đang nằm 
… trong bụng của con gái hai bác đấy ạ !" 



 
 
Tối kia, một cặp vợ chồng có tuổi đang nằm bên nhau. Người chồng rơi vào giấc ngủ nhưng người vợ bỗng 
cảm thấy tình cảm trào-   dâng trong lòng và muốn nói chuyện. 
-    Anh ơi ngày trước anh thường cầm tay em khi chúng ta yêu nhau. 
Một cách mệt mỏi, ông vươn ngang tay, cầm tay bà trong một giây, rồi quay lại giấc ngủ ...Một lát sau bà nói:  
-    Sau đó anh thường hôn em... 
Hơi uể-   oải, ông vươn người qua, hôn vội một cái trên má và nằm xuống ngủ tiếp ... 
Ba mươi giây sau, bà nói:  
-    Sau đó anh thường cắn cắn vào cổ em... 
Ông tung chăn và nhảy ra khỏi giường.  
-    Ủa , sao "đang yêu" Anh lại bỏ đi đâu vậy ? 
-    Thì đi lấy Hàm-   Răng giả chứ đi mô chừ !? 
 
 
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 mình. 
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 bốp. 
Ông bố cười: 
-    Đó con thấy chưa, nói dối là phải chịu phạt. Lúc bằng tuổi con, bố không bao-   giờ 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 đẻ ra mà ! 
Robot lập-   tức nắm đầu bà vợ, đánh túi bụi !! 
 
 
Vào lúc 11g tối, có một anh chàng trai đứng giữa một cánh đồng trống để đón xe buýt về thành phố. Anh ta 
đứng mãi mà chẳng thấy một chiếc xe nào chạy ngang.  
Đến đúng 1g sáng có một chiếc chạy đến, anh ta vội ngoắc xe xin được đi nhờ .... nhưng khi xe đến gần Anh 
ta hoảng-hồn ko thấy ai ở trong.... tới khi xe ngừng lại, thì ra người-lái mặc áo đen, mũ đen nên ko thấy ! Anh 
ta hoàn-hồn leo lên xe và ngủ thiếp đi vì mệt mỏi...  
Đêm khuya, đường vắng, trời mưa rất to và một tiếng sét đánh xuống nghe chói tai đã làm cho anh choàng 
tỉnh giấc. Anh ta mất hồn khi không nhìn thấy tài xế lái xe mà xe vẫn chạy, anh ta hét lớn: "MAAAAAAA !!". 
Bất ngờ có tiếng đằng sau nói lại: 
-    "Ma cái mả cha mày chứ ma, tao đang đẩy xe chết mẹ luôn nè !" 
Anh ta mắc cở wá, vội-vàng nhảy xuống để đẩy phụ, nhưng khi chạy ra sau thì không thấy ai mà xe vẫn từ từ 
lăn bánh ... 
Anh rú lên : "MAAAA !" .... và kỳ này bỏ chạy thật ... sau ót lạnh buốt !! 
 
 
Trong lớp mầm non 5 tuổi, cô giáo vẽ quả táo và hỏi học sinh: 
-    Cô đố các con đây là quả gì? 
Tý đứng dậy: 
-    Thưa cô đó là quả lê ạ. 
Cô giáo: 
-    Không phải đâu con, đó là quả táo. Nhưng mà thôi, nếu con nghĩ như vậy thì cũng được. 
Cô vẽ con chim và hỏi học sinh con gì, Tý lại đứng dậy nhanh nhẩu nói : 
-    Thưa cô đó là con gà ạ . 
Cô giáo: 
-    Không phải đâu, đó là con chim . Nhưng mà thôi, nếu con nghĩ như vậy thì cũng được , con là đứa bé rất 
giàu trí tưởng tượng .  
Tý liền nói: 



-    Thế con đố cô biết cái gì dài-   dài, thuôn-   thuôn... luôn nằm trong quần của bố con ? 
Cô giáo đỏ mặt quát: 
-    Tý ngồi xuống ngay, con còn nhỏ mà hư vậy ?! 
Tý nói: 
-    Đó là cây viết, nhưng mà thôi, nếu cô giàu trí tưởng tượng như rứa thì cũng tốt ... 
 
 
Có một thanh niên, một ngày nọ quyết định đạp xe dẫn cô bạn gái lên núi ngắm cảnh. Giữa đường cậu ta 
thấm mệt ... há mồm le lưỡi ra thở y-   chang ...."con chó Berger" ! 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 ... "mấy đồi anh cũng ... đạp" ! 
Rồi anh ta cố gắng đạp xe lên núi.  
Hôm sau, người mẹ cũng muốn anh ta dẫn lên núi ngắm cảnh. Giữa đuờng quá mệt, không thể tiếp tục đạp 
xe được nữa, anh ta bảo mẹ: 
-    Má à ! Con mệt wá, mình xuống đi bộ đi. 
-    Mày thật là ! Hôm qua mày chở gái đi chơi ngon lành lắm mà, hôm nay chở tao có chút xíu mà đã than mệt 
rồi ! 
-    Vậy chứ con hỏi má, chữ Tình với chữ Hiếu, chữ nào nặng hơn? 
-    Tất nhiên là chữ Hiếu rồi! 
-    Đúng vậy đó má, Nặng hơn nên con chở không nổi ! 
 
 
Chuông điện thoại reo, bà chủ nhà nhấc máy. 
-    A lô, phải bà Sanders đó không? 
-    Phải, tôi đây, ai ngoài đầu dây đó? 
-    Ðây là bệnh viện thành phố, tôi là bác sĩ Jones. Hôm nọ bà có gửi mẫu máu của chồng bà để thử nghiệm, 
vấn đề là cùng ngày đó chúng tôi nhận được một mẫu khác, cũng họ Sanders! 
-    Thế rồi sao? 
-    Chúng tôi lỡ tay, không biết kết quả khám nghiệm của ai nữa! Nhưng quan trọng là cả hai kết quả đều... 
không tốt lắm! 
-    Thế là thế nào? 
-    Một mẫu bị Sida, còn mẫu kia bị Alzheimer! 
-    Úi giời, có chắc không? Có thể thử nghiệm lại được không? 
-    Ðược chứ, nhưng đắt lắm, và bảo hiểm chỉ trả một lần thôi! 
-    Thế bây giờ bác sĩ bảo tôi phải làm sao? 
-    Công ty bảo hiểm khuyên bà là tối nay bà chở ông ra ngoài phố bỏ đâu đó. 
-    Thế là thế nào? 
-    Ơ ! Nếu như ông ấy mà mò về nhà được , thì dứt khoát bà phải cho ổng... ngủ riêng kể từ đêm nay ! 
 
 
Một cặp vợ chồng đi nghỉ tại một khu câu cá. Người chồng thích đi câu vào lúc trời sáng, người vợ chỉ thích 
đọc sách. Một hôm người chồng đi câu sớm về và muốn chợp mắt một chút. Mặc dù không quen với không 
khí trên hồ nhưng người vợ vẫn chèo thuyền ra ngoài để hưởng ánh sáng mặt trời. Cô ta chèo thuyền ra xa 
một đoạn sau đó dừng lại và tiếp tục đọc sách. Đột nhiên, có một anh bảo vệ tiến lại gần. Anh ta dừng ngay 
bên cạnh thuyền của cô và hỏi: 
-    Xin chào cô, cô đang làm gì thế? 
-    Tôi đang đọc sách, người phụ nữ trả lời. 
-    Cô đang ở trong khu vực cấm câu cá đấy. Anh ta nhắc. 
-    Tôi xin lỗi thưa ngài, nhưng tôi không câu cá, tôi chỉ đọc sách thôi mà. 
-    Nhưng cô có tất cả các dụng cụ cần thiết cô có thể câu bất cứ lúc nào, tôi phải giữ cô lại và lập biên bản 
mới được. 
-    Nếu anh mà làm vậy tôi sẽ kiện anh về tội quấy rối tình dục. Người phụ nữ nạt lại. 
-    Nhưng tôi thậm chí còn chưa đụng vào cô kia mà. 
-    Đúng thế, nhưng anh có đầy đủ dụng cụ cần thiết và anh có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. 
 


