
Truyện Cười 10: 
 
Bé Hằng bị đau răng  Bố em liền nói :  
- Con đừng ăn kẹo nữa. Đau răng do ăn quá nhiều kẹo đó .  
Bé Hằng :  
- Không thể như vậy bố ạ. Khi ăn kẹo bao giờ con cũng nhai bằng hai hàm răng, nhưng giờ thì con 
chỉ đau có một cái mà thôi .  
  
 
Tiết văn, cô giáo đang ôn tập cho cả lớp về từ đồng nghĩa .  
Cô : Các em cho cô biết từ "bàn ủi" còn gọi là gì nào ?  
Học sinh : Thưa cô "bàn là" ạ !  
Cô : Tốt lắm, chữ "là" cũng có nghĩa là "ủi", chẳng hạn : "Tôi là quần áo" nghĩa là "Tôi ủi quần áo". 
Bây giờ em nào cho cô ví dụ khác .  
Một học sinh nhanh nhẫu giơ tay và trả lời :  
- Thưa cô "Mẹ em là cô giáo" nghĩa là "Mẹ em ủi cô giáo"  
Cô : ? ! ?  
 
 
Hàng rào ngăn cách giữa thiên đường và địa ngục bị đổ vì quá cũ, khiến cư dân hai vùng đi lạc lung 
tung. 
Chúa bèn bàn với Satan cho dựng lại hàng rào với chi phí mỗi bên chịu một nửa. Nhưng Satan 
không chịu, nói rằng Chúa phải trả tiền hết toàn bộ. Chúa bèn dọa:  
- Vậy ta sẽ kiện ngươi ra tòa. 
Satan cười ngất: 
- Ông lấy đâu ra luật sư? Họ ở chỗ tôi hết cả rồi. 
 
 
Trên một chuyến tàu vượt Đại Tây Dương, cô gái viết trong nhật ký của mình: Ngày thứ nhất: Biển 
đẹp, con tàu rất lớn và thuyền trưởng cực kỳ đẹp trai.  
Ngày thứ hai: Thuyền trưởng đã tỏ tình, dọa sẽ làm đắm con tàu nếu mình từ chối.  
Ngày thứ ba: Ăn tối với "mối đe dọa" con tàu.  
Ngày thứ tư: Suốt đêm qua, mình đã cứu con tàu cùng 1.300 hành khách. 
 
 
Ở trường làng, một học sinh đi học muộn trình bày với cô giáo rằng nó phải dắt con bò cái của nhà 
đến chuồng bò đực. Cô giáo bực tức hỏi: 
- Thế bố em không làm được việc ấy sao? 
- Bố em bận ạ - đứa bé nói - Dù sao để bò đực làm thì vẫn tốt hơn 
 
 
Trong phòng riêng, loay hoay mãi không làm cho anh bạn trai đần độn hiểu được ý mình, cuối cùng 
cô gái hỏi: 
- Anh có muốn xem chỗ mổ ruột thừa của em không? 
- Đừng em! Anh chúa ghét bệnh viện. 
 
 
Cô gái xinh đẹp vừa cởi đồ và sắp bước xuống hồ để tắm. Không biết từ đâu hiện ra một anh lính: 
- Thưa cô, ở hồ này cấm tắm! 
- Sao anh không thông báo lúc tôi cởi quần áo? - cô gái tức giận. 
- Anh em trong đại đội ngăn cản tôi, vả lại điều đó thì... không cấm! 
 
 
Trong công viên, đôi trai gái đang tình tự. Anh yêu em chứ? - Tất nhiên, anh yêu em vô cùng! 
- Vậy chúng mình cưới nhau đi anh. 
- ! 



- Sao anh im lặng thế? 
- À, vì em chuyển đề tài đột ngột quá! 
 
 
Họp bàn về vở kịch sắp ra mắt, đạo diễn đề xuất: Tôi muốn là ở hồi cuối, nữ nhân vật chính bị bắn 
chứ không chết vì thuốc độc. 
- Bạo lực quá! - Tác giả kịch bản phản đối. 
- Thế anh muốn khán giả ngủ luôn đến sáng sao?  
 
 
Một hôm, ăn trái cấm xong, Adam ngồi đần mặt ngẫm nghĩ về đàn ông và đàn bà, rồi buột miệng hỏi 
Chúa trời:  
- Chúa ơi, tại sao trái cấm lại tuyệt mỹ và mềm mại thế nhỉ?  
- Ta làm như thế để con thích ăn hàng ngày.  
- Chúa ơi, ăn ngon thế sao Người không tạo cho con vài trái khác nhau?  
- Ta làm như thế để con chỉ ăn mãi một trái.  
- Thế tại sao Người không ban cho trái cấm một ít tư duy? Người biết là con không ưa sự ngốc 
nghếch cơ mà?  
- Ta biết, nhưng ta phải làm như thế là để "nó" chấp nhận con đấy! 
 
 
Một người phạm nhiều tội lỗi khi chết phải xuống địa ngục. Diêm vương bắt anh ta chọn một trong số 
18 số hình phạt. Theo chân quỷ sứ, phạm nhân được xem qua hết 17 tầng địa ngục, các hình phạt 
rất khủng khiếp như bị nấu trong vạc dầu, cắt gân, mổ bụng... Đến mỗi tầng anh chàng đều lắc đầu 
quầy quậy.  
Khi đến tầng thứ 18, trông thấy có một đám phạm nhân đang bị đứng trong một căn hầm phân ngập 
đến ngang lưng, anh này mừng húm, nói với quỷ sứ:  
- Thôi được. Tôi chọn hình phạt này.  
Nói rồi bèn chạy tọt vào căn hầm.  
Vừa lúc đó, tên quỷ sứ phụ trách căn hầm đó quát:  
- Hết giờ giải lao. Tất cả hãy cắm đầu xuống!  
 
 
Hai vợ chồng nọ cùng chết trong một tai nạn, hồn bay đến cửa Thiên đàng. Thánh Peter ra mở cửa 
và báo với họ: 
- Cứ mỗi lần không chung thủy với bạn đời của mình, các con sẽ phải trả giá bằng một lần kim đâm. 
Sau khi bị đâm, bà vợ lấm lét che ba vết kim, quay lại hỏi Thánh Peter: 
- Chồng con đâu rồi? 
- Ông ta đang nằm trên... dàn máy may công nghiệp! 
 
 
Phụ nữ cho rằng máy tính thuộc giống đực vì những lý do sau: 
- Để khiến chúng chú ý, bạn phải dựng chúng dậy (khởi động). 
- Chúng có nhiều dữ liệu, nhưng vẫn thiếu manh mối. 
- Chúng sinh ra để giải quyết vấn đề cho bạn, nhưng phân nửa thời gian đó chúng gây ra vấn đề. 
- Khi sở hữu một cái, bạn biết ngay rằng nếu chịu khó chờ đợi, bạn sẽ có một cái tốt hơn. 
Còn cánh đàn ông, ngược lại cho rằng máy tính thuộc giống cái vì: 
- Ít người có thể hiểu được logic bên trong chúng, trừ những người tạo ra chúng. 
- Ngôn ngữ mà chúng sử dụng với các máy khác thì cũng ít ai hiểu nổi. 
- Ngay cả lỗi lầm nhỏ nhặt nhất của bạn cũng được lưu để truy cứu về sau.  
- Ngay khi bạn chọn một cái cho mình, bạn sẽ nhận thấy rằng bạn đang và sẽ phải tiếp tục chi nửa 
tháng lương cho các phụ tùng của nó. 
 
 
Tại công ty chuyên cung cấp vệ sĩ, người ta đang tiếp một ông khách quan trọng.  



- Thưa ngài, chúng tôi mới phát triển thêm một số dịch vụ. Ngài muốn bảo vệ trong giờ hành chính 
hay là trọn gói? 
- Thế nào là trọn gói? 
- Thưa, là bao gồm cả... tẩm liệm và chôn cất ạ! 
 
 
Trong buổi thi tốt nghiệp trường hàng hải, giáo sư hỏi thi một thí sinh: 
- Nếu cơn bão đến từ phía bên phải con tàu thì anh sẽ làm gì? 
- Tôi sẽ thả neo. 
- Từ phía mũi tàu? 
- Tôi thả neo thứ hai. 
- Từ phía đuôi tàu? 
- Tôi thả cái neo nữa. 
- Anh lấy ở đâu ra nhiều neo thế? 
- Thế thầy lấy ở đâu ra mà nhiều bão như vậy?  
 
 
Ba xác chết có bộ mặt mỉm cười được đặt tại Trung tâm điều tra hình sự ở Arkansas (Mỹ). Ông quản 
lý đang trả lời thám tử về nguyên nhân của những cái chết. 
- Đây là Celtus. Ông ta chết ngay sau khi biết tin mình trúng xổ số 20 triệu USD. 
Ông ta bước đến xác thứ hai: 
- Đây là Bo. Ông ta chết khi nghe tin toà án cho ly dị vợ mà không phải chia gia sản. 
Đến cái xác thứ ba: 
- Đây là Tom. Ông ta chết vì bị sét đánh. 
- Hai người trước thì có thể hiểu được nụ cười, còn ông này cười gì? - Thám tử hỏi. 
- Ồ, ông ta cứ ngỡ mình đang được chụp hình! 
 
 
Một chàng trai lạc trong rừng tìm được một nhà sàn, chủ nhà là một ông già người Trung Quốc.  
- Tôi xin ở trọ một đêm.  
- Được, nhưng có một điều kiện, nếu anh động vào con gái tôi thì phải chịu ba hình phạt tàn khốc 
của Trung Quốc.  
Chấp nhận điều kiện xong anh chàng mới nhìn thấy cô con gái lão đẹp như thiên thần, thân hình 
tuyệt mỹ. Tệ hại hơn cả là cái nháy mắt đầy ngụ ý của nàng. Cơm tối xong xuôi, lão già đi ngủ trước, 
không quên để lại ánh mắt răn đe chàng trai nọ.  
Nửa đêm, chàng lẻn sang phòng cô gái... Sáng hôm sau, mệt mỏi nhưng hạnh phúc, chàng về 
giường và thiếp đi. Lúc tỉnh dậy, chàng thấy một tảng đá rất to đè trên ngực, có một dòng chữ:  
"Hình phạt thứ nhất: Một tảng đá to trên ngực!".  
Thường quá, chàng nhấc tảng đá và ném qua cửa sổ. Vừa lúc đó, chàng bỗng thấy dòng cảnh báo 
thứ hai dán cạnh cửa sổ:  
"Hình phạt thứ hai: Vật gây án bị buộc vào tảng đá bằng dây thừng!".  
Rùng mình, chàng nhảy đại qua cửa sổ theo tảng đá, trong lúc rơi từ cửa sổ xuống chàng thấy dòng 
cảnh báo cuối cùng viết rất to trên mặt đất:  
"Hình phạt thứ ba: Vật gây án còn bị buộc vào chân giường bằng dây đàn violon!". 
 
 
Phương trình 1 
Đàn ông = ăn + ngủ + làm việc + giải trí 
Con khỉ  = ăn + ngủ 
Tương đương hoán đổi:   Đàn ông = con khỉ + làm việc + giải trí 
Chuyển vế và đổi dấu => Đàn ông - giải trí = con khỉ + làm việc 
Vậy kết luận là Đàn ông không giải trí (thì) = con khỉ làm việc 
 
Phương trình thứ 2 
Đàn ông = ăn + ngủ + kiếm tiền 
con khỉ = ăn + ngủ 



Suy ra: Đàn ông = con khỉ + kiếm tiền 
và chuyển vế đổi dấu: Đàn ông - kiếm tiền = con khỉ 
Kết luận: đàn ông không biết kiếm tiền thì chỉ = 1 con khỉ! 
  
 
Phương trình 3 
Đàn bà = ăn + ngủ + tiêu tiền 
con khỉ = ăn + ngủ 
Đàn bà = con khỉ + tiêu tiền 
và cũng lại dùng phép giở quẻ đổi vế => Đàn bà - tiêu tiền = con khỉ 
 
Kết luận: Đàn bà mà không biết tiêu tiền thì cũng như (=) khỉ thôi. 
 
Vậy từ PT2 và PT3 ta thu được  
  
1/ Đàn ông không biết kiếm tiền = Đàn bà không biết tiêu tiền 
2/ Đàn ông kiếm tiền để cho Đàn bà không trở thành con khỉ (tiền đề 1) 
3/ Đàn bà tiêu tiền để cho Đàn ông không trở thành con khỉ 
 
Nếu cộng lại thì: 
Đàn ông + Đàn bà = con khỉ + kiếm tiền + con khỉ + tiêu tiền 
do kiếm tiền mang dấu dương còn tiêu tiền mang dấu âm cho nên phương trình còn lại khi hai dấu 
triệt tiêu sẽ là: 
Đàn ông + Đàn bà = 2 con khỉ sống với nhau... 
  
  
Một "du khách" người Đức đi qua cửa kiểm soát ở một sân bay Anh, mang theo túi đựng gậy chơi 
golf. Trong lúc chờ đợi, ông ta bắt chuyện với nhân viên hải quan, chuyện phiếm về nghệ thuật chơi 
golf. Người nhân viên - vốn khá am hiểu về môn thể thao này - nhận thấy vị khách không biết tên 
một cú đánh bèn đề nghị ông ta thử vài đường bóng. Người hành khách vui vẻ thực hiện - theo kiểu 
chẳng bài bản.  
Ông ta bị bắt và trong túi đựng gậy có khá nhiều ma túy. 
 


