
Truyện Cười 24: 
 
Sáng ngày April fool, Tom vui vẻ chạy lại chỗ mẹ: 
-    Mẹ ơi nguy lắm mẹ ạ! Cô hàng xóm đang hôn một con quái vật xấu xí kinh khủng trên lầu hai đấy 
mẹ. 
-    Cái gì?  
Bà mẹ giật nẩy mình vội vàng chạy lên cầu thang, nhưng chưa được vài bước thì Tom đã cười vang 
sau lưng: 
-    Chà, mẹ ơi, mẹ mắc lừa con rồi! Không phải con quái vật xấu xí nào đâu. Bố đấy! 
 
 
Đêm tân hôn, trong lúc chờ chú rể đi toilet, cô dâu không có việc gì làm nên mở tủ lấy cái váy ra 
ướm thử , quay trước quay sau rồi lên tiếng thất vọng : 
-   Ôi trời ơi , sao màu của nó lại thâm thâm xỉn xỉn thế này ? 
Chú rể trong phòng tắm nghe được, giật mình. Cô dâu lại la lớn : 
-  Anh ơi, Nó lại còn nhăn nheo nữa !  
Khuôn mặt chú rể nóng ran chuyển từ đỏ sang tím, giận tê tái... Cô dâu kết luận: 
-  Xem nào, giời ơi ! Đã thế nó lại còn ngắn ngủn, chắc không xứng với em rồi !  
Chú rể không chịu nổi nữa , xô mở cửa phòng tắm, tồng ngồng chạy ra khỏi buồng tắm, sừng sộ: 
-   Cô thật chẳng coi tôi ra cái gì ! Đã bảo khi tôi tắm không được nhìn trộm cơ mà ! 
 
 
Bảy Búa cảm thấy khó chịu nên tới gặp Bs khám bệnh. Sau khi khám Bs cho biết Bảy Búa bị ung thư 
óc và chỉ còn sống được một năm nữa thôi. Bảy Búa kinh hoàng xin Bs chỉ cho hắn biết những gì 
nên làm. Bs khuyên: 
-    Điều mà anh nên làm là trở về VN rồi ra giữa đường đứng chửi đảng và bác cho đã miệng đi! 
-    Làm như vậy giúp tui bớt bịnh hả Bs? 
-    Không! Làm như vậy thì anh sẽ được đảng cho vào trại cải tạo! 
-    Bộ trong trại cải tạo sẽ giúp tui sống lâu hơn phải không Bs? 
-    Không! Quảng đời một năm còn lại của anh trong trại cải tạo sẽ làm anh thấy như là muôn đời 
đó! 
 
 
Ông chủ Công ty nọ không may bị tai nạn, bị mất bên tai trái. Một ngày kia, ông ta có một cuộc 
phỏng vấn với 3 ứng cử viên sáng giá. Người đàn ông đầu tiên biết rõ những gì công ty đang cần và 
tỏ ra rất xuất sắc trong suốt buổi phỏng vấn. Tới câu cuối cùng, ông chủ hỏi: 
-    Anh có nhận thấy tôi có gì khác thường không? 
Người thứ nhất tự tin: 
-    Tại sao không, thưa ông. Tôi đã cố tình lờ đi nhưng không thể không nhận ra rằng ông không có 
lỗ tai trái.  
Ông chủ tức giận, đuổi anh ta ra. Người thứ hai là một phụ nữ, cô ta tỏ ra còn xuất sắc hơn người 
thứ nhất. Nhưng khi ông chủ hỏi cô ta câu hỏi cuối cùng tương tự thì cô ta cũng trả lời: 
-    Vâng, ông không có lỗ tai. 
Ông chủ tức điên và tống cổ cô ta ra ngoài. Người thứ ba là một cậu sinh viên vừa ra trường, thông 
minh và đẹp trai. Anh chàng tỏ ra rất có tương lai về công việc kinh doanh. Nhưng ông chủ vẫn hỏi 
câu cuối cùng: 
-    Anh có thấy tôi có gì khác thường không? 
Và trước sự kinh ngạc của ông chủ, anh thanh niên thản nhiên: 
-    Nếu tôi không lầm, ông đang mang contact lens. 
Ông chủ thốt lên: 
-    Anh quả là một người quan sát tinh tế. Tại sao anh nhận thấy điều này? 
Anh thanh niên cười lăn lộn trên ghế: 
-    Bởi vì, thưa ông... không thể đeo kính có gọng khi không có lỗ tai ạ!  
 
 
Một thanh niên rất đạo đức nhưng lại thất nghiệp, đến nhà thăm cha mẹ cô bạn gái. Người cha thân 



mật nói chuyện và hỏi anh về tương lai. 
-    Thế sau này cậu lấy tiền đâu ra mà lập gia đình? 
-    Thưa bác, có Chúa lo ạ. 
-    Thế tiền đâu mà lo cho vợ, cho con? 
-    Thưa bác, có Chúa lo ạ. 
-    Thế tiền đâu mà cho con cái ăn học? 
-    Thưa bác, có Chúa lo ạ. 
Sau khi chàng trai về, vợ ông ta hỏi: 
-    Sao? Bố mầy thấy thằng rể tương lai có khá không? 
-    Con người rất lịch sự và đạo đức. Chỉ có một điều tôi hơi thắc mắc .. 
-    Điều gì thế? 
-    Bu mày biết không? Anh chàng cứ nghĩ rằng tôi là Chúa. 
 
 
Trong nhà tù nọ có một đại ca nổi tiếng hung hăng. Phạm nhân mới nào làm mếch lòng hắn đều bị 
điều trị ra trò.  
Một hôm người nhà phạm nhân mới mang vào một con gà béo thơm ngon. Đại ca thèm lắm nhưng 
chẳng lẽ lại ra cướp gà ăn thì mất thể diện quá, liền gọi tên đàn em ra, gằn giọng: 
- Mày xem thằng kia nó làm gì với con gà đầu tiên thì mày cũng làm y như thế với nó. Nó bẻ cánh 
gà, mày bẻ tay nó, nó bẻ đùi gà mày cũng bẻ đùi nó... Nếu mày không làm thế với nó thì tao sẽ làm 
thế với mày. 
Chú phạm nhân mới toát hết mồ hôi hột: 
- Vâng, thưa đại ca. 
Nhưng một lúc sau... tên đàn em quay về, vừa đi vừa khóc, bẩm báo với đại ca: 
- Em xin chịu tội với đại ca, em không làm được. 
- Thằng này nhu nhược quá! Thế nó đã làm gì với con gà đầu tiên? 
- Nó liếm phao câu con gà. 
 
 
Sau ngày 30.4.75 nhiều gia đình Cán bộ, bộ đội từ miền Bắc vào Nam lập nghiệp, trong số đó có vợ 
chồng Hương, từ Hải phòng vào đây, vì là Cán bộ thâm niên nên đôi vợ chồng này được ưu tiên 
"hóa giá" nghĩa là được mua một căn nhà với giá tượng trưng, căn nhà do một gia đình sĩ quan chế 
độ cũ đã vượt biên. Từ ngày có gia đình Ông Hương dọn về ở, xóm tôi tự nhiên náo động hẳn lên, vì 
hầu như không ngày nào hai vợ chồng này không có những cuộc cãi vã, chúng tôi chẳng ai muốn 
can ngăn, phần vì còn lạ lẫm nhau, phần vì giữa chúng tôi và họ vốn đã có một hố sâu ngăn cách, 
khó mà hòa hợp nhau được.  
Ông chồng vốn là một tay nát rượu, xưa nay bị kềm chế, bây giờ vào Nam, mặc sức mà uống, nên 
mỗi lần uống là mỗi lần say khướt, mà mỗi lần say là thế nào hai vợ chồng cũng lục đục. Một hôm cả 
xóm đang yên tĩnh, bỗng nghe tiếng thất thanh :  
- Ối giời đất,thánh thần ơi, ối làng nước ôi, sao tôi có thằng chồng khốn nạn thế này hở Giời?  
Chúng tôi chạy lại trước cửa, thấy anh chồng hai mắt nhíu lại, giọng lè nhè :  
- Khốn nạn hả, mày bảo ông khốn nạn hả, Khốn nạn mà sao mày cứ bám lấy ông như đỉa, mày làm 
khổ ông, mày giam hãm ông.  
Hai bên lời qua tiếng lại, nhưng vì anh chồng đã nát rượu nên không thể cãi lại mụ vợ dẻo mồm, dẻo 
miệng, anh chỉ còn cách sử dụng nắm đấm làm biện pháp chiến thắng, nhưng đấm quờ đấm quạng, 
càng đấm cái loa rè càng tăng công suất. Chị vợ cũng không kém, càng sấn sổ vào gần chồng để 
xỉa xóị Bất ngờ, một cú đấm mạnh trúng ngay vào mồm,  
Chị vợ hét lên :  
- Ối làng nước ơi, đồng bào, đồng chí ơi! Nó đánh vào đài rồi.  
Thừa thắng xông lên, anh chồng nhắm ngay mắt vợ đấm cho một cú, chị vợ lảo đảo,vừa né vừa la:  
- Ối giời ôi, Nó đánh trúng trung tâm nghe nhìn rồi.  
Ông chồng đá tiếp vào chân vợ.  
- Ối nhà nước ôi! Nó đánh vào Bộ giao thông vận tải rồi.  
   
 
Anh chồng quơ tay phải trúng ngay vú trái! Bà vợ càng la to hơn:  



- Đồ vô nhân đạo! Đồ dã man, Mày dám tấn công vào cơ quan Bảo vệ bà mẹ và trẻ em nữa à?  
Vợ càng la to, chồng càng hăng tiết, đấm ngay một cái vào vú phải.  
- Ối giời đất ơi, Nó tấn công vào Tổng cục cao su rồi!  
Anh chồng gào to:  
-Mày nói gì, cái gì mà cao su với không cao su, Ông cho mày biết tay luôn...vừa nói hắn vừa nhắm 
ngay chỗ kín mụ vợ đá thẳng vào.  
Bà vợ thét lên:  
- Ối làng nước ơi, Ối Bác Hồ, Bác Giáp ơi, cái thằng chồng khốn nạn của con nó đã tấn công thẳng 
vào Bộ Chỉ Huy Sinh Đẻ Có Kế Hoạch của Bác rồi Bác ơi!  
Rồi chị ngất xỉu tại chỗ, buộc lòng cả xóm phải đem chị đi cứu cấp....  
 
 
Sau một thời gian "ông ăn chả, bà ăn nem", bị lương tâm cắn rứt, một cặp vợ chồng nọ tự thú với 
nhau. Anh chồng nói: 
- Em yêu, anh phản bội em vẻn vẹn có hai lần. Lần đầu với một cô diễn viên, còn lần thứ hai với cô 
ghi tốc ký. 
- Anh yêu, em cũng chỉ phản bội anh có hai lần. Lần đầu là với dàn nhạc nhà thờ, lần thứ hai là với 
một đội bóng. 
 
 
Một anh chàng mê chơi cá ngựa thường hay bị thua.  
Một hôm anh ta nằm mơ thấy có 5 con ngựa đang chạy đua trên một cánh đồng rộng.  
Tỉnh dậy, anh ta đi ăn sáng thì thấy có 5 chiếc xe hơi chạy vèo qua mặt.  
Vào quán ăn, nhìn quanh quẩn, anh ta cũng chỉ đếm được có tất cả 5 vị khách (kể cả anh ta). Anh ta 
nghĩ bụng: 
- Tại sao lại có sự trùng hợp thế nhỉ? Hay là trời ban cho mình con số 5 may mắn đây? 
Ăn xong, anh ta vừa đi về vừa suy nghĩ mông lung về con số 5. Chợt anh ta lại trông thấy một cậu 
bé cầm 5 que kem đang đứng bên đường. 
- Được rồi! Lần này đúng là trời phù hộ ta. Nhất định con ngựa số 5 sẽ chiến thắng. 
Nói thế, anh ta quyết định về gom hết tài sản để mua tờ phích cá ngựa cho con ngựa số 5. 
Ngồi trên khán đài mà anh ta cứ tủm tỉm cười một mình. Phen này thắng lớn đây. 
Và điều kỳ diệu của con số 5 đã xảy ra: Con ngựa mang số 5 của anh ta đã về hạng thứ... 5.  
 
 
Trên xe lửa, một phụ nữ nói với bà ngồi cạnh mình: 
- Xin lỗi, bà hãy cất con chó này ra khỏi đầu gối tôi. Tôi linh cảm là bọ chét đang bò lên tay mình... 
Bà nọ cuối xuống nói với con chó của mình: 
- Xuống ngay, Minô, bà này có bọ chét đấy! 
 
 
Nghe nói cơ quan nọ đang trống chức kế toán trưởng, anh kia vội vàng đem hồ sơ đến xin việc. 
Người gác cổng vốn là bạn thân anh ta thấy vậy liền khuyên: 
- Cậu nên suy nghĩ cho kỹ! Vị sếp ở đây khó tính lắm! Ba năm qua, ông ta thay ba kế toán trưởng 
rồi! 
- Ồ! không sao đâu! Ba năm qua, tôi cũng đã làm cho ba vị sếp phải rời khỏi ghế đấy!  
 
 
Một anh chàng đi khám răng, bác sĩ săm soi một hồi rồi nói: 
- Anh có cái hốc răng sâu to quá... to quá... to quá... 
Anh ta vừa ngượng, vừa tức liền hỏi: 
- Làm gì mà ông phải hét toáng lên thế? 
Bác sĩ trả lời: 
- Đâu có, đó là tiếng vọng từ hốc răng sâu của anh mà!  
 
 



Một bác sĩ hỏi một bác sĩ khác qua điện thọai: 
- Tụi này đang định đánh bài nhưng thiếu một tay. Anh có thể đến đây ngay bây giờ được không?  
- Ðược! Tôi sẽ đến ngay bây giờ. 
Lúc giúp chồng lấy áo khoác và cái túi y tế cho ông ta, cô vợ dễ thương hỏi: 
- Hệ trọng lắm hả cưng?  
Bác sĩ nói:  
- Anh e là đúng như vậy cưng ạ. Nghe có vẻ trầm trọng lắm, đã có ba bác sĩ có mặt ở đấy rồi.  
 
 
Một phụ nữ chồng vừa chết chẳng bao lâu đã tái hôn. Một hôm, trong lúc cãi cọ với người chồng 
mới, hai người mắng nhau không tiếc lời. Anh chồng đỏ mặt tía tai đay nghiến: 
- Cô chẳng phải là người đứng đắn. Nếu đứng đắn, cô đâu đã chẳng lấy tôi ngay sau khi anh ta vừa 
mất. 
Cô vợ gật gù: 
- Được, lần sau tôi sẽ đợi lâu hơn! 
 
 
Anh chàng nọ đến văn phòng với một cánh tay bó bột và một con mắt tím bầm. Anh ta giải thích với 
các đồng nghiệp: 
- Đã từ lâu, tớ tìm kiếm người đàn bà của cuộc đời mình. Mới đây, tớ làm quen với một cô gái xinh 
đẹp, nhưng bố cô ấy không đồng ý. Sau đó tớ gặp một người đàn ông tuyệt vời sẵn sàng trở thành 
bố vợ tớ, nhưng con gái ông ta lại không đồng ý. Cuối cùng, hôm qua, tớ đã gặp được người phụ nữ 
phải nói là cực kỳ lý tưởng. Cô ấy đồng ý và bố cô ấy cũng vậy. 
- Vậy thì ai làm cho cậu đến nông nỗi này? 
- Lần này thì là chồng cô ấy không đồng ý. 
 
 
Một người bạn thắc mắc hỏi: 
- Làm sao mà trông anh buồn thảm thế kia? 
- Anh biết không, vợ tôi đã ngoại tình rồi! 
- Trời! Sao anh tin thế? 
- Đêm hôm qua, khi ngủ tôi nghe thấy cô ta nói trong mơ: "Anh yêu! Em không thể quên được nụ 
hôn của anh!" 
- Ồ! Vậy thì có gì là đặc biệt đâu? Có thể là cô ấy nói với anh đấy! 
- Nhưng tôi chưa bao giờ hôn cô ta!    
 
 
Trong bến xe điện ngầm, hai tên móc túi hỏi nhau: 
-     Này John, cái ông lịch sự vừa trò chuyện và bắt tay mày ở trên tàu, làm nghề gì thế? 
-     Tao cũng không biết, chờ tao xem lại trong ví của ông ta, chắc là có danh thiếp đấy! 
 
 
Nhân viên A: “Sao mắt mũi chủ nhiệm lại sưng tím bầm lên, đến cơ quan làm việc lúng ta lúng túng” 
Nhân viên B: “Bị bà vợ chỉnh cho chứ sao!” 
Nhân viên A: “Sao cậu biết” 
Nhân viên B: “Mỗi lần ông ấy chỉ trích quát nạt tớ, tớ đều gửi đến nhà ông ta một tấm ảnh phụ nữ, 
sau khi bà chủ nhiệm nhận được, là bà ấy thay tớ cho ông ấy một trận” 
 
 
Một hôm, một anh chàng đến nhà người vợ chưa cưới chơi, lúc sắp về thì trời đổ mưa to, người vợ 
chưa cưới khuyên anh ta ngủ lại, sau đó chị ta đi chuẩn bị giường nằm. Chuẩn bị xong đi ra thì 
không thấy anh chồng chưa cưới đâu cả. Một tiếng đồng hồ sau, thấy anh chồng ướt như chuột lột 
quay trở lại, chị vợ chưa cưới ngạc nhiên hỏi: 
-   Anh đi đâu vậy? 
Anh chồng chưa cưới hổn hển đáp:  
-   Anh… anh về nhà lấy quần áo ngủ. 


