
Truyện Cười 4: 
 
Một sĩ quan về nhà, thấy vợ ngoại tình, ông bình tĩnh nói:  
-    Anh ra ngoài, chúng ta sẽ giải quyết theo kiểu đàn ông. 
Sau đó, ông ta đề nghị bắn hai phát đạn, rồi hai người giả chết, nếu bà vợ ôm xác ai, người đó sẽ ở 
lại với bà ta. Nghe tiếng súng nổ, bà vợ mở cửa ra rồi kêu to: 
-    Anh ơi, chui ra đi. Cả hai thằng ngốc đều chết cả rồi 
 
 
Nhật ký của một cô người làm: 
Ngày... tháng... năm...  
Chàng lại về muộn. Chàng bỏ bữa tối. "Nó" lại chửi chàng. 
 Ngày... tháng... năm...  
Nấu món chàng thích nhất. Thế mà "nó" giành ăn hết. Lại còn khen mình nấu ngon nữa. Đểu thế. Tội 
chàng quá! Mai "nó" đi công tác, mình cho chàng ăn "phở".  
Ngày... tháng... năm...  
Mình đi đăng ký tạm trú vì lý do "Quan hệ với chủ hộ", mình điền 3 lần một tuần. Chúng nó trợn tròn 
mắt. Thế là nhiều hay ít nhỉ?  
 
 
Một tay đua xe đạp chết vì bị thủng lốp xe khi đang trên đường đua.  
Người thân và bạn bè của anh đã đề lên mộ tay đua này dòng chữ:  
"Con người đáng thương này được sinh ra bởi một vết thủng của cao su và mất đi cũng bởi một vết 
thủng của cao su".  
 
 
Một cặp vợ chồng mới cưới nhau đi hưởng tuần trăng mật. Trước khi đi, bố mẹ cô gái dặn dò: "Nếu 
‘lúc đó’ mà làm từ từ thì đứa bé sau này sẽ làm kỹ sư, nhanh hơn thì làm bác sĩ, còn nếu thật mạnh 
thì nó sẽ đạp xích lô."  
Cả hai vợ chồng đều muốn đứa bé làm kỹ sư nên trước khi lên giường, người chồng còn nhắc nhở:  
- Em ơi, kỹ sư nhé!  
Nhưng được vài phút, cô vợ rên rỉ:  
- Thôi kệ, cho nó làm bác sĩ đi anh!  
Rồi chỉ sau đó năm phút, anh chồng la lên:  
- Để anh cho nó đạp xích lô thấy bà nó luôn! 
 
 
Đàn bà tam tòng ngày nay:  
Ở giá... cãi phụ,   
Xuất giá.. cãi phu,  
Phu cãi lại, quay ra... chửi tử. 
 
 
Với đàn bà, đàn ông rất giống: 
1- Cà phê (nếu là loại ngon sẽ làm bạn mất ngủ) 
2- Giống Bãi đậu xe (chỗ tốt thường đã có người giành mất rồi) 
3- Giống Phim truyền hình nhiều tập (thú vị đấy, nhưng chớ dại tin đó là sự thật)  
4- Giống Máy tính (làm việc nhanh nhưng thường thiếu bộ nhớ)  
5- Và giống... Chocolat (ngọt ngào nhưng dễ tích đường và làm bạn to bụng). 
 
 
Tiệc cưới tàn lúc 10 giờ đêm . Tân giai nhân hỏi chồng :  
-    Bây giờ làm gì hả anh ? Mình đi coi xi nê hay vào phòng nằm nghỉ ?  
Chồng: Thôi, đi xi nê . Cả ngày mệt quá rồi, không thể vào phòng nghỉ được  
 
 



Anh nọ đên thăm bạn, thấy ban đang lui cui nấu nướng, ngạc nhiên hỏi :  
-    Cô giúp việc của anh đâu ?  
Người bạn buồn rầu đáp:  
-    Cô ta đi rồi .  
-    Đi đâu?  
-    Lấy chồng .  
-    Lấy ai ?  
-   Tôi 
 
 
Một bác sĩ pháp y được mời ra tòa làm nhân chứng cho một vụ án mạng mà ông ta giải phẫu tử thi 
nạn nhân. Chánh án tỏ ra nghi ngờ về sự trung thực của ông và bắt đầu vặn.  
-   Bác sĩ pháp y! Trước khi ông tiến hành khám nghiệm tử thi, ông có kiểm tra mạch đập của nạn 
nhân không?  
-   Không.  
-   Ông có kiểm tra huyết áp không?  
-   Không.  
-   Ông có kiểm tra hơi thở không?  
-   Không.  
-   Vậy thì, có thể nạn nhân đó vẫn còn sống lúc ông bắt đầu khám nghiệm tử thi không?  
-   Không.  
-   Tại sao ông có thể đoan chắc như vậy?  
-   Vì khi đó, bộ óc của người đó đang trong một chiếc bình để trên bàn làm việc của tôi.  
-   Kể cả trong trường hợp đó mà nạn nhân vẫn còn sống thì sao?  
-   Nếu thế thì có lẽ bây giờ anh ta vẫn còn sống và đang làm chánh án tại một tòa án nào đó. 
 
 
Một thợ học việc trẻ tuổi bị buộc tội đánh trọng thương ông thợ cả. Tại phiên toà, chánh án hỏi bị 
cáo:  
-   Tại sao anh dùng búa đánh vào đầu người thợ cả gây thương tích?".  
Bị cáo trả lời; 
-   Thưa tòa, chính ông ta bảo và tôi làm đúng theo lời ông ta!  
-   Có đúng vậy không? Anh hãy kể rõ ràng xem nào!  
-   Thưa tòa, tôi đang học việc... Vừa vào, ông thợ cả đã giao cho tôi một cái búa và nói: "Bây giờ tôi 
sẽ lấy thỏi thép nung ở trong lò ra. Hễ khi nào tôi gật đầu thì anh quai mạnh búa vào đó nhé!". 
 
 
Cô giáo hỏi Bé:  
-    Bé nào cho cô biết, bà nội và bà ngoại khác nhau như thế nào?  
-    Dạ thưa cô, khác nhau là bà nội ở trên tỉnh còn bà ngoại... ở dưới quê  
 
 
Có hai anh bợm nhậu tâm sự với nhau.  
A:   Tao không hiểu vì sao mỗi lần nhậu xỉn, tao lai biến thành con chó!!!  
B:    Làm gì có chuyện đó? Bây giờ mày đã hết thấy đường gắp mồi rồi mà tao có thấy mày biến 
thành chó đâu??  
A:    Không phải bây giờ. Chỉ khi nào tao về đến nhà kìa.  
B:    Sao kỳ vậy!! Thiệt hông???  
A:    Thiệt chứ. Không tin hỏi vợ tao thử coi. Mỗi lần tao đi nhậu về là nó hét lên: "Đồ chó! Giờ này 
mới vác xác về đến nhà!"   
 
 
Cô giáo phân tích bài "Tràng Giang" của Huy Cận và hỏi :  
-    Em nào cho cô biết vì sao nhà thơ lại viết "Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà" ở câu cuối .  
Một Nam sinh giơ tay xin nói :  
-    Chắc hồi đó nhà thơ dùng bếp điện ạ !!!?  



 
 
Bác sĩ nói với một bà mẹ: 
-    Cháu đau bụng tiêu chảy, chị tạm ngưng sữa Similac (làm bằng sữa bò), cho nó uống Nursoy 
một hai hôm dễ tiêu hơn.  
Người mẹ gật đầu vâng, đi ra. Mới khỏi cửa, sực nhớ lại, quay lại hỏi bác sĩ:  
-    Vậy chớ cho thằng nhỏ uống nước sôi còn nóng hay để nguội mới cho uống bác sĩ?  
 
 
Dưới ánh trăng huyền diệu, đôi vợ chồng trẻ ngồi bên nhau tâm sự.  
Họ thật hạnh phúc với những cử chỉ đầy âu yếm thương yêu. Người vợ thủ thỉ: 
- Anh biết không , trước khi yêu anh rồi lấy anh, mẹ thường bảo em rằng sau này chỉ có... chó mới 
lấy em thôi! 
 
 
Nhân viên cứu thương hỏi nạn nhân của một tai nạn xe cộ: 
-    Nhà anh ở đâu? Tên anh là gì? Để tôi báo cho gia đình anh biết. 
Người bị nạn: 
-    Khỏi cần, người nhà đều biết tên tôi cả mà! 
 
 
-    Bà Liz, bà hãy giải thích vì sao lại lấy guốc phang vào trán ông nhà? 
-    Bởi vì tôi đã nói hàng trăm lần mà ông ấy vẫn không chịu tin rằng tôi là một phụ nữ dịu dàng, dễ 
thương! 
 
 
Một người thông báo bằng điện thoại cho cảnh sát giao thông rằng trên xa lộ 34, có một chiếc 
Mercedes 600, bảng số 2340 FF đang chạy với vận tốc 240 km/giờ.  
Viên cảnh sát trực ngạc nhiên hỏi: 
-    Ông đang quan sát đối tượng bằng phương tiện gì mà có các thông số chính xác đến vậy? 
-    Thì nó đang chạy ngay sau xe tôi đây này! 
 
-    Tuần rồi một viên cát lọt vào mắt vợ tôi, phải đi bác sĩ gắp ra mất 200 đô! 
-    Nhằm nhò gì, tuần trước cái áo lông lọt vào mắt vợ tôi, tôi phải tốn 3 ngàn đô đấy! 
 
 Sếp trách thư ký: 
-    Bức thư anh đọc rõ ràng thế mà em đánh sai đến hàng trăm lỗi chính tả. 
-    Vâng, sếp đọc thì rất rõ, nhưng mà... nhột quá em không thể tập trung được. 
-    Sao mà nhột? 
-    Dạ, hình như sáng nay sếp... quên cạo râu. 
 
 
Tên cướp uy hiếp hành khách trên xe: "Nếu trong vòng 30 phút, người nhà chủ xe không đem tiền 
đến thì một người sẽ bị giết". 
30 phút trôi qua, tên cướp hỏi một phụ nữ: 
-    Bà tên gì? 
-    Lan. 
-    Vợ tôi cũng tên Lan. Thôi cho bà về chỗ. 
Đến chỗ một người đàn ông đang run rẩy, tên cướp hất hàm: 
-    Còn ông tên gì? 
-    Hùng. Nhưng mọi người vẫn gọi tôi là Lan. 
 


