
Truyện Cười 18: 
 
Bác sĩ không thích anh chàng sinh viên y khoa thực tập tại khoa đang tán tỉnh cô con gái rượu của 
mình, nên ông không giấu giếm sự thù ghét và tìm cách tống khứ chàng trai đi cho khuất mắt. Một 
lần, ông hỏi cô con gái. 
- Thế con đã nói thẳng với anh chàng ấy là bố coi anh ta chỉ là một đồ vô tích sự hay chưa? 
- Vâng, con nói rồi! - Cô con gái đáp. 
- Vậy anh ta trả lời như thế nào? 
- Anh ấy bảo đó khong phải là lần chẩn đoán nhầm đầu tiên của bố. 
 
 
Ông nọ than thở với bạn bè: 
- Cuộc hôn nhân của tôi giống như ao nước tù, chẳng có gì mới lạ. 
Người bạn khuyên ông ta: 
- Sao anh không cặp một cô bồ cho thêm hương vị? 
- Nhưng bà ấy phát hiện thì sao? 
- Bây giờ đã là thế kỷ 21 rồi, cứ nói thẳng với bà ấy, đừng sợ! 
Thế là ông ta vội vã quay về bảo vợ: 
- Này mình, anh cho rằng nếu anh có vài cuộc phiêu lưu tình ái, quan hệ chúng ta sẽ được cải thiện. 
Người vợ lắc đầu: 
- Thôi bỏ đi ông, tôi cũng đã thử với vài người đàn ông khác rồi, chẳng hiệu quả gì đâu! 
Anh chồng về đến nhà, mặt tái mét run như cầy sấy. Cô vợ hốt hoảng hỏi: 
- Anh làm sao vậy? 
- Anh vừa bị bọn cướp lột nhẫn, đồng hồ và ví tiền rồi. 
- Nhưng anh có súng cơ mà? 
- May mà chúng không tìm thấy! 
 
 
Giám đốc gọi trưởng phòng tổ chức và ra lệnh: 
- Anh tìm trong nhà máy một người trẻ tuổi, có tài năng có thể thay thế tôi trong tương lai. 
- Tìm xong thì giao cho anh ta việc gì? 
- Đuổi anh ta ngay lập tức. 
 
Bớ xóm trên xóm dưới, bớ láng hành láng tỏi, bớ con Thị Mầu, Thị Nở, bớ thằng Chí Phổi, Chí Phèo, 
bớ cả họ hàng đứa nào  
"cầm nhầm" quần bơi của bà ! Hãy bảnh cái mắt, vảnh cái tai ra mà nhìn mà nghe bà chửi đây này .  
Bà vừa mới mua được cái quần bơi vừa ý, đẹp ơi là đẹp, quý ơi là quý .  
Bà phải bóp bụng nhịn ăn sáng vài hôm, nhịn uống cả tuần, kí ca ki cóp mãi mới đủ tiền mua nó . 
Bà nâng như nâng "éc", hứng như hứng "phờ lau ơ". Hôm nay bà giặt nó phơi ngoài hành lang.  
Ấy thế mà nhoắng một cái, bà vừa quay sang Đông buôn chuyện một chút, ngó sang Tây bàn luận 
vài câu, lúc quay trở về thì ôi thôi quần đã biến tự bao giờ, chỉ còn mập mờ hình ảnh.  
Bà đã bấm đốt ngón chân đi, bấm đốt ngón tay lại, và khẳng định rằng có kẻ đã to gan nẫng tay trên, 
phỗng chân dưới quần bơi của bà .  
Này! Mày đừng có bảo là bà ăn gian nói dối, ăn có nói không nhé .  
Chứ bà hỏi mày rằng có cái quần nào tự dưng biến mất nếu không có tác động ngoại cảnh?  
Bà biết cái ông gỉ ông gì ở nước nảo nước nao đã phát biểu rằng: "Mọi vật không tự nhiên sinh ra và 
cũng không tự nhiên mất đi". 
 
 
Trong bàn nhậu, bợm này hỏi bợm kia: 
- Nếu ông già vợ của thằng anh rể mày ốm, mày có đến thăm không? 
- Họ hàng xa lắc xa lơ, đến thăm làm gì cho mệt!  
 
 
Nữ thư ký của một công ty Computer nói với giám đốc:  
- Vợ ông gửi e-mail đến cho ông. 



- Thế bà ta nói gì vậy? 
- Bà ấy nói muốn chat với ông và hôn ông qua webcam. 
- Cô cứ trả lời là tôi đang bận, không thể chat với bà ấy được. Nhưng nếu bà ấy muốn hôn tôi qua 
webcam thì cô cứ nhận giùm đi, sau đó gửi lại cho tôi. 
 
Một giáo sư địa lý đến khám bệnh. Bác sĩ hỏi: 
- Ông bị đau ở đâu? 
Giáo sư trả lời: 
- Phía đông nam của thận!  
 
 
Giáo sư Ykhoa trong giờ học về thân thể con người, bảo sinh viên vẽ bộ phận sinh dục. Một cô sinh 
viên mắc cở cúi gầm đỏ mặt. 
Thấy vậy một anh sinh viên ngồi cạnh la lên: 
- Thưa thầy cô này đang cọp-dê ạ. 
 
 
Một hôm có một cặp tình nhân trong xóm đang đi dạo dọc theo bãi cát, trăng thanh gió mát, phong 
cảnh hữu tình, cô gái cao hứng làm thơ: 
- Trăng hôm nay cao quá! 
Chàng trai hôn cô gái một cái thật kêu vào má xong phụ họa theo: 
- Anh hôn em vào má. 
Xong cô gái bẽn lẽn đọc tiếp: 
- Trăng hôm nay cao tít! 
Chàng trai ghé hôn nhẹ cô gái lần nữa và ngâm nga: 
- Anh hôn em một ít. 
Xúc cảm dâng cao, cô gái vừa thở vừa đọc: 
- Trăng hôm nay mọc ở Cồn! 
Chàng trai phụ họa theo: 
- Anh hôn em dập dồn! 
Thấy chàng ngu hơi lâu, chưa hiểu ý, cô gái đọc nhanh: 
- Trăng hôm nay vằng vặc! 
Rồi cô ta vật chàng trên cát và không cho chàng cơ hội nói thêm lời nào cả. 
 
 
Chàng voi đang đi trong rừng, bỗng nhìn thấy một con cáo đang ngồi bên bờ suối, hai tay cáo đang 
vặt lông một con gà, mà lại khóc hu hu.  
Voi xông lại quát: 
- Cáo! Sao mày dã man thế, giám giết người à. 
Cáo nức nở: 
- Ðây là vợ em, đây là vợ em,... hu hu, hu hu. Vợ em mới chết ngày hôm qua.... hu hu, hu hu. 
Voi nổi giận: 
- Mày thật là độc ác, vợ mày chết mà lại vặt lông ăn thịt. Tao phải trừng trị mày. 
Cáo càng khóc to hơn: 
- Oan cho em, vì từ hồi cưới đến giờ, em đã bao giờ nhìn thấy nó khỏa thân đâu! 
 
 
Phái đoàn thanh tra sắp đến thanh tra một sở thú nọ, con sư tử bỗng lăn ra chết.  
Người trông chuồng sư tử lo quá bèn lột bộ da của nó rồi đóng giả con vật xấu số.  
Sư tử giả đang đi lại trong chuồng, chợt một con báo đến bên khiến hắn ta sợ rúm người, con báo 
nói: 
- Đừng sợ, tôi, thủ quỹ đây! Cậu còn thuốc lá không? Thằng voi đằng kia hút sạch gói thuốc của 
mình rồi! 
 
 
 



Đến giờ nghỉ trưa ở công sở. Trong lúc mọi người rủ nhau đi ăn uống thì một anh chàng cứ đi qua đi 
lại, dáng vẻ bồn chồn. Thấy vậy, một người bạn đồng sở lại gần hỏi han: 
- Có chuyện gì vậy?  
- Hôm nay tớ cứ như bị ma ám ấy. Buổi sáng đánh răng thì tớ làm gẫy bàn chải. Lát sau, tớ lại làm 
gẫy dao cạo khi cạo râu. Lúc khóa cửa đi làm tớ đánh gẫy chìa khóa. Tới văn phòng, tớ vừa sờ vào 
nắm đấm cửa thì nó rụng luôn ra.  
Người bạn khuyên: 
- Hay là cậu về nhà nghỉ đi!   
- Không cần. Tớ có mệt mỏi gì đâu. Vấn đề là ở chỗ tớ mắc tiểu quá nhưng không biết có nên đi hay 
không đây. 
 
 
- Này cậu, dạy bọn con gái tập bơi thì làm thế nào nhỉ? 
- Thú vị đấy, phải tế nhị và dịu dàng, một tay đỡ phần ngực còn tay kia đỡ phần bụng của nàng. Hãy 
để miệng nàng ở dưới mặt nước một chút để nàng không hét ầm lên, người ta sẽ chú ý. Mà cậu có 
bạn gái mới hay sao đấy? 
- Đâu có, tớ dạy đứa em gái ấy mà. 
- Ôi dào, em gái thì quẳng mẹ nó xuống nước! Bơi được tuốt!  
 
 
John 4 tuổi, nhà chật nên vẫn ngủ chung với bố mẹ.  
Một đêm nọ, chờ cho thằng con ngủ thật say, hai vợ chồng tranh thủ “hoạt động du kích”.  
John đang ngủ bỗng nghe thấy tiếng “lục cục lịch kịch”.Nó hé mắt nhìn xung quanh thấy tối đen như 
mực.  Nó hỏi:  
- Ai đó? 
- Bố đây. 
- Bố đang làm gì vậy? 
- À bố đang cho ôtô vào garage con ạ. 
Thằng con vẫn còn đang mơ màng ngái ngủ, hỏi lại bố: 
- Thế bố đem dùm cái xe đạp của con ở sân vào có được không? 
- Không được đâu con, garage nhỏ lắm ôtô bố vào mà còn để hai bánh sau ở ngoài đây này… 
 
 
Một bợm nhậu làm thơ: 
Ta chỉ ước một cao nguyên đầy Chó, 
Một nông trường bát ngát lá mơ xanh. 
Một dãy Trường Sơn trồng đầy Sả ớt. 
Một dòng sông chứa đầy rượu Martel. 
Để nơi ấy tháng ngày ta tu luyện. 
Xa bụi trần và quên lãng bóng hình em... 
 
 
Giờ sinh vật, thầy giáo hỏi một em học sinh: 
- Trong các loại cây mà bố em trồng, em thấy cây nào cho hiệu quả kinh tế cao nhất? 
- Dạ, cây...xăng ạ! 
 
 
Một bà bệnh nhân hỏi bác sĩ : 
- Thưa bác sĩ, nên tập những động tác nào để gầy bớt đi được ạ ? 
- Bà hãy quay đầu từ phải sang trái rồi lại từ trái sang phải. 
- Vào lúc nào, thưa bác sĩ ? 
- Lúc người ta đưa thức ăn cho bà. 


