
Truyện Cười 19: 
 
Hai ông bà cô đơn sống trong viện dưỡng lão đã lâu quyết định đi ăn tối và xem phìm cùng nhau. 
Lúc trở về thấy bạn có vẻ buồn bã, cụ bà bạn cùng phòng hỏi: 
- Có chuyện gì khiến bà buồn thế? 
- Phải đi chơi với một ông già khờ, tôi đã phải tát ông ấy đến 3 lần! 
- Thế thì khủng khiếp quá! Ở tuổi ấy, đáng nhẽ ông ấy phải biết xấu hổ lúc sàm sỡ bà chứ! 
- Ông ấy đâu có sàm sỡ. Tôi phải tát 3 lần để xem ông ấy ngủ hay đã chết. 
 
 
Một người đàn ông đến đồn cảnh sát trình báo việc vợ bị mất tích. 
Cảnh sát yêu cầu anh mô tả ngoại hình người vợ càng chi tiết càng tốt. 
- Cũng được thôi, nhưng vì Chúa, nếu các anh tìm thấy cô ấy, xin đừng cho cô ấy xem bản mô tả 
của tôi là được! - anh chồng khẩn khoản. 
 
 
Một ông già đứng trên sân ga với cây dù và chiếc cặp táp trên tay. Tàu đến rồi đi, hết chuyến này 
đến chuyến khác, còn ông ta cứ tiếp tục đứng tần ngần mãi một chỗ...  
Ngạc nhiên, nhân viên trực ban đường sắt tiến lại hỏi:  
- Xin lỗi, ông đang sốt ruột chờ chuyến tàu nào à?  
- Không biết nữa - Ông lão đáp từ tốn - Tôi chẳng thể nào nhớ nổi là mình cần đi đâu, hay vừa mới 
từ đâu trở về...  
 
 
Hai vợ chồng già nói chuyện với nhau:  
- Anh vẫn chơi golf tốt chứ, Jack?  
- Anh đánh vẫn tốt nhưng mắt đã kém quá rồi, nên không biết quả bóng nó lăn đi đâu.  
- Thì anh đã 75 tuổi rồi còn gì! Sao anh không rủ anh Scott của em đi chơi cùng với?  
- Nhưng anh ấy đã 85 tuổi, anh ấy còn chơi golf nữa đâu.  
- Nhưng mắt anh ấy còn tốt lắm. Anh ấy có thể nhìn thấy quả bóng lăn đi đâu đấy. Có điều trí nhớ 
anh ấy hơi kém...  
Hôm sau Jack đánh bóng và nhờ ông anh vợ Scott quan sát bóng. Jack đánh bóng, quả bóng lăn 
vào giữa sân.  
- Anh có thấy quả bóng lăn đi đâu không? - Jack hỏi.  
- Có.  
- Nó đâu?  
- Tôi quên mất rồi!  
 
 
Một bà nọ mắc chứng rối loạn tuần hoàn chữa trị bằng nhiều loại thuốc men mãi không khỏi. Nghe 
nói bệnh này có thể điều trị bằng thôi miên, bà cũng thử xem sao. 
Ông thày thôi miên nhìn xoáy sâu vào mắt bệnh nhân và bảo: 
- Bà hãy nhắc lại từng lời tôi nói: "Tôi đã khỏi bệnh! Đã khỏi bệnh!" 
Người bệnh mừng rỡ reo lên: 
- Tôi đã khỏi bệnh!  
- Bà phải trả tôi 500 đôla! - Ông thày thôi miên nói. 
Bà bệnh nhân liền nhìn sâu vào mắt người vừa điều trị cho mình, niệm thần chú: 
- Tôi đã trả tiền rồi. Thày hãy nói theo: "Vâng! Bà đã trả tiền rồi!". 
 
 
Tổng thống chạy bộ vào buổi sáng trên đường và vô tình trượt chân, bay qua khỏi hàng rào chắn 
của một câu cầu và rơi xuống con suối phía dưới. 
Trước khi đội cứu hộ tìm thấy và cứu ông ta thì có 3 đứa trẻ đi câu cá ngang qua và kéo ông ta ra 
khỏi con suối. Để tạ ơn, ông ta hứa sẽ cho ba đứa bé bất cứ cái gì mà bọn nhóc yêu cầu. 
Đứa trẻ đầu tiên nói: 
- Con rất muốn đi Disneyland. 



- OK! Ta sẽ phái chuyên cơ riêng của ta đưa con đến đó! - Nhà lãnh đạo đáp. 
Đứa trẻ thứ hai: 
- Con muốn có đôi giày Nike giống loại mà Michael Jordan đang mang. 
- Ta sẽ mua nó cho con và thậm chí còn có chữ ký của Michael! 
Đứa trẻ thứ 3 nói: 
- Con muốn có một chiếc xe lăn có tivi kèm dàn âm thanh nổi! 
Tổng thống ngạc nhiên: 
- Nhưng con trông không có vẻ gì là đau yếu cả… 
- Con sẽ! Nếu như cha con biết được rằng con đã cứu ngài khỏi chết đuối! 
 
 
Hai cha con đi xem trận đấu giữa Real Madrid - Barcelona, gần tới sân thì ông bố chợt nhớ là đã để 
quên vé ở nhà nên bảo con trai chạy nhanh về lấy.  
Cậu bé về tới nhà thì nghe có tiếng mẹ và một người đàn ông lạ trong phòng ngủ. 
Cậu vội chạy trở lại sân bóng báo cho bố: 
- Bố ơi, có chuyện không vui cho bố đây! 
- Chuyện gì? Nói nhanh lên! 
- Mẹ có bồ. 
- Trời ơi! Mày làm bố hết cả hồn, bố cứ tưởng con không tìm thấy vé cơ chứ! 
 
 
Một nam diễn viên nọ bị suy giảm trí nhớ, không còn khả năng nhớ bất cứ lời thoại nào trong kịch 
bản nữa. Sau nhiều năm anh ta cũng tìm được cơ hội tỏa sáng cuối cùng với một nhà hát khiêm tốn.  
Ông đạo diễn dặn dò:  
- Đây là phần quan trọng nhất và nó chỉ có một câu thoại thôi. Anh bước ra sân khấu trong cảnh đầu 
tiên, tay cầm một đoá hoa hồng. Anh nâng bông hồng lên chỉ với hai ngón tay ngửi hương hoa say 
mê và nói một câu duy nhất: “Ôi ngọt ngào như mùi hương của nữ hoàng trái tim tôi”. 
Anh diễn viên rất lo lắng. Ngày qua ngày anh ta tập đi tập lại câu nói đó.  
Và rồi ngày công chiếu vở kịch đã đến. Tấm màn nhung của sân khấu được kéo lên, chàng diễn viên 
bước ra, thốt lên câu nói đầy cảm xúc: “Ôi ngọt ngào như mùi hương của nữ hoàng trái tim tôi...”. 
Cả khán phòng nhộn nhạo lên, khán giả cười ầm ỹ và ông đạo diễn giận xì khói.  
- Anh là một thằng ngốc! - Ông đạo diễn gào lên. - Anh hại tôi rồi! 
Anh diễn viên kinh ngạc: 
- Điều gì xảy ra vậy? Tôi lại quên lời thoại à? 
- Không! - Ông đạo diễn hét lớn. - Anh quên bông hồng. 
 
 
Vào một mùa hè, nạn hạn hán đã đe doạ mùa màng ở một thị trấn nhỏ. Một ngày chủ nhật nóng và 
khô, linh mục đề nghị giáo dân của mình dùng đức tin để cầu mưa. 
- Chẳng có thứ gì có thể cứu được chúng ta ngoại trừ việc cầu nguyện để có mưa. Các con hãy về 
nhà, cầu nguyện, tin tưởng và Chủ nhật sau hãy trở lại và sẵn sàng để cám ơn Chúa vì đã cho mưa. 
- Linh mục nói.  
Mọi người làm theo như được dặn và quay trở lại nhà thờ vào ngày Chủ Nhật sau. Nhưng khi linh 
mục thấy họ, ông giận dữ:  
- Hôm nay chúng ta không thể hành lễ được. Các con đã không đủ đức tin!  
- Nhưng mà... – Các giáo dân phản đối. - Chúng con đã cầu nguyện, và chúng con đã có niềm tin rất 
lớn! 
- Tin ư? - Linh mục đáp - Thế ô của các con đâu hết rồi?    
 
 
Chàng và nàng cùng là bác sĩ và tình cờ gặp nhau trong một hội nghị y tế. Họ nhanh chóng cảm 
mến nhau nhưng “tình trong như đã, mặt ngoài còn e...”. Sau buổi hội thảo, hai người rủ nhau đi ăn 
tối và cuối cùng về phòng riêng của chàng. 
Nàng có vẻ như đợi chờ nhưng chàng không để ý, cứ thao thao bất tuyệt độc thoại. Một lát thì chàng 
sực nhớ ra điều gì đó nên mỉm cười với nàng:  
- Anh đoán em là bác sĩ giải phẫu?  



- Sao anh biết ?  
- Tại vì em rất sạch sẽ, rửa ráy, sát trùng rất cẩn thận trước và sau mỗi việc làm.  
Nàng tủm tỉm một lúc rồi hỏi lại:  
- Còn em đoán anh là chuyên gia về gây tê ?  
- Ủa! Sao em đoán tài thế?  
- Vì từ tối đến giờ em chả thấy có... chút cảm giác nào hết.    
 
 
Sau khi tốt nghiệp đại học, một chàng trai bắt đầu cuộc hành trình xin việc đầy khó khăn. Nhiều vòng 
thi và nhiều lần trượt, cuối cùng, chàng cũng được một công ty tuyển dụng, với điều kiện phải trải 
qua một thử thách nhỏ. 
Viên quản lý giảng giải: 
- Nếu cậu vào làm ở công ty này, chàng trai trẻ, có hai điều cậu cần phải học và điều thứ hai là 
chúng tôi rất để ý đến sự sạch sẽ của công ty. Cậu có lau chân vào tấm thảm trước khi bước vào 
phòng này không? 
Chàng thanh niên trả lời: 
- Tất nhiên rồi, thưa ngài. 
- Và một vấn đề nữa, điều quan trọng hàng đầu chúng tôi cần ở một nhân viên là sự trung thực. Ở 
đây không hề có tấm thảm nào cả. 
 
  
Thấy trong người có nhiều đổi khác, cô gái mới lớn đi khám bác sĩ. Ông ta tuyên bố không cần úp 
mở rằng cô đã có thai được gần 3 tháng. Sau phút choáng váng, cô gái vật vã khóc lóc than thân 
trách phận. 
- Trời ơi! - Cô than vãn. - Nếu biết sự thể sẽ xảy ra như thế này, tối hôm ấy cháu đã không ở nhà với 
bạn trai mà theo bố mẹ cháu đi xem chiếu phim.  
- Nếu thế thì đã không có chuyện! - Ông bác sĩ nhún vai. - Nhưng tại sao tối hôm ấy cháu không đi 
xem phim? 
- Bố cháu không cho đi! - Cô gái gạt nước mắt đáp. - Phim cấm trẻ em dưới 18 tuổi. 
 
 
Ba cô thư ký trò chuyện với nhau về việc mình đã chơi khăm sếp như thế nào. 
Cô thứ nhất: 
- Một hôm tớ dùng băng dính dán hết các ngăn kéo của sếp lại. Thế là khi cần mở ngăn kéo, sếp 
bực tức quát um cả lên. 
Cô thứ hai:  
- Một lần lục trong ngăn kéo của sếp có mấy bọc bao cao su, tớ liền lấy kim chọc thủng tất cả, xong 
để lại nguyên trong ngăn kéo cho sếp. 
Cô thứ ba nghe đến đây mặt tái mét, không nói được gì và ngất xỉu. 
 
 
Một anh chàng sắp phải ra tòa vì tội trốn thuế đã hỏi bạn thân của mình nên mặc trang phục gì cho 
phù hợp. Người bạn khuyên: 
- Cậu hãy mặc bộ đồ tồi tàn nhất để người ta thấy rằng cậu nghèo rớt mồng tơi. 
Không tin tưởng lắm vào lời khuyên của bạn, anh lại tìm đến một luật sư để xin tư vấn: 
- Anh hãy diện bộ cánh bảnh nhất, quần áo đẹp có thể mang lại sự tự tin! 
Cảm thấy khó xử vì hai lời khuyên trái ngược, người đàn ông lại tìm đến gặp cha cố. Vị linh mục 
chậm rãi nói: 
- Cha sẽ kể cho con nghe câu chuyện này: Có một thiếu nữ sắp kết hôn hỏi mẹ nên mặc gì vào đêm 
tân hôn. Bà ta bảo rằng: "Con nên mặc một chiếc váy vừa dày, vừa dài và che kín cổ". Cô gái lại hỏi 
một người bạn thân và được khuyên rằng: "Hãy mặc một chiếc áo ngủ gợi cảm nhất với những  
đường ren và đường xẻ táo bạo". 
- Khoan đã - Chàng trai cắt lời vị linh mục - Cha kể chuyện đó cho con là có ý gì? 
- Thật đơn giản, ta muốn con tìm điểm chung giữa mình và cô gái nọ. Bất kể mặc trang phục gì thì 
cuối cùng cũng bị lột trần cả mà thôi. 


