
Ngàn Truyện Cười Đủ Loại 
 
 
Hai cậu bé bán vé số dạo gặp nhau. Một cậu chỉ bên kia đường:  
-   Mày thấy cô chủ quán đẹp đẹp đó không? Mất 3 tháng tao mới thuyết phục được nàng...  
-   Cô ấy yêu mày? 
-   Không! Tao “thuyết phục” nàng mua vé số giùm tao! 
 
 
Một cậu bé rất thích ăn trứng, sáng ăn trứng, trưa trứng rồi tối lại trứng. Bố mẹ cậu thấy lo lắng, tìm mọi cách 
làm cho cậu chán trứng nhưng không có tác dụng. Một hôm, mẹ cậu lấy lốp cao su thái nhỏ bỏ vào chảo trứng 
chiên để cậu không nuốt được. Nhưng cậu bé vẫn cố ăn hết thật nhanh. Ăn xong cậu phi ngay ra sân, túm lấy 
cổ con gà trống lắc lắc và hét: 
-   Lần sau tao cấm mày dùng… bao cao su nghe chưa! 
 
 
Hai mày râu ngồi nói chuyện: 
-   Nếu trên đường đi, mày thấy hai cái túi, một cái đựng trí khôn và một cái đựng tiền. Mày sẽ lấy cái nào? 
-   Mày tính dụ tao lấy tiền chứ gì. Tao không tham đâu. Tao lấy trí khôn. 
-   Biết ngay mà. Người ta thiếu cái gì thì lấy cái đó. 
 
 
Chó mẹ : Con ở nhà coi nhà giùm ông chủ nhà nhé. Nếu có trộm thì con cứ sủa lên.  
Chó con: Nhưng lỡ bọn chúng không cho con sủa !!! 
Chó mẹ : Bọn trộm nào mà dám không cho ? 
Chó con: Bọn trộm chó ! 
 
 
Sau buổi lễ tựu trường, thầy hiệu trưởng đi một vòng quanh các lớp để kiểm tra ý thức học tập của học sinh. 
Đột nhiên, nghe thấy tiếng ồn khủng khiếp phát ra từ một phòng học, ông liền chạy vào và thấy cậu trai cao 
nhất lớp đang hò hét to mồm nhất. Ông hiệu trưởng tóm lấy cậu trai nọ, lôi lên phòng giám hiệu, quát cho một 
trận và bắt ngồi ở đó đến khi nào cậu ta chịu xin lỗi. Trở lại phòng học, thầy hiệu trưởng lập lại trật tự và lên 
lớp cho các học sinh một hồi về sự quan trọng của ý thức kỷ luật. Sau hơn nửa giờ, ông hỏi: 
-   Bây giờ có ai muốn nói gì nữa không? 
Một nữ sinh đứng lên, lí nhí: 
-   Thưa thầy, xin thầy vui lòng trả lại giáo viên cho chúng em! 
 
 
Một ông Tây đi ra từ trong nhà hàng ra, anh quản lý đi theo tiễn khách và giơ tay vẫy taxi. Anh tài xế nhanh 
nhẹn mở cửa và nói với người quản lý nhà hàng: 
-   Anh ơi, anh biết tiếng Anh, anh hỏi luôn hộ em xem thằng này nó định về đâu? 
Ông Tây quay sang, nói rành rọt: 
-   Này, mày bảo ai là thằng hả? 
-   !!!! 
 
 
Một đôi nhân tình trẻ ngồi tâm sự. Chàng hỏi nàng: 
-  Chúng mình nên nói thật với nhau, trước khi yêu anh, em đã yêu ai chưa? 
Nàng thật thà: 
-  Hồi học phổ thông em yêu một người, để kỷ niệm mối tình này, em đã xăm khuôn mặt anh ấy lên ngực phải. 
Sau này vào đại học em lại có một mối tình, và em cũng xăm hình người ấy lên ngực trái. 
Nói rồi nàng chỉ cho chàng xem tưởng rằng chàng sẽ khó chịu, nhưng ngược lại chàng lại cười sằng sặc. 
Gặng hỏi mãi, chàng mới nói: 
-  Anh đang tưởng tượng 10 năm nữa không biết mặt hai thằng đó nhăn nhó khổ sở như thế nào. 
 
 



Sau bữa cơm no say ở nhà bạn, anh chàng bợm rượu đứng dậy xin phép ra về. Chủ nhà bảo: 
-   Này, có xỉn quá thì đợi vợ tớ pha cho cốc nước chanh rồi hãy về. 
-   Không sao, tôi vẫn tỉnh táo mà. 
Rồi nhìn thấy cái nồi cơm điện ở góc nhà, anh ta nói: 
-   Ôi, suýt thì tôi quên cái nón bảo hiểm. 
- !!! 
 
 
Sục sạo một lượt mà chẳng thấy có gì đáng lấy, hắn liền đàng hoàng mở cửa chính rồi đi ra khỏi nhà. Chủ 
nhà đang ngủ ở trên giường chợt tỉnh dậy, nhìn thấy bèn gọi:  
-   Này, chú mày phải đóng cửa lại cho ta chứ?  
Tên trộm đang cáu vì mất công mà chẳng xơ múi được gì, lại còn bị chủ nhà gọi với giọng hách dịch, bèn tức 
khí nói:  
-   Sao mi lười đến thế, chẳng trách nhà không có cái quái gì!  
Anh chàng nhà nghèo quát ầm lên:  
-   Nói hay nhỉ. Tao chăm chỉ, sắm được mọi thứ để mày đến ăn trộm à. 
 
 
Ngày sinh nhật chờ mãi không thấy bạn trai tặng hoa, cô gái trách chàng: 
- Ngày mới tán tỉnh em, hôm nào anh cũng tặng hoa. Thế mà khi quen hơi bén tiếng rồi, cả năm trời chỉ có 
một ngày sinh nhật mà anh cũng không nhớ. 
- Em à, em có thấy ai câu được con cá rồi mà còn banh miệng nó ra nhét thêm giun vào không? 
 
 
Bố kiểm tra sổ liên lạc của con và thấy tấm ảnh của mình kẹp trong đó. Bố liền hỏi:  
- Cái gì thế này?  
- Ảnh bố chứ còn ai nữa!  
- Sao mày lại đặt nó vào đây?  
- Vì cô giáo muốn biết "thằng ngu nào" đã làm bài hộ con. 
 
 
Một cô gái đến phòng khám sản, bác sĩ khẳng định cô có bầu, rồi lặng thinh đóng lên bụng cô một con dấu gì 
đó. Về nhà cô bảo chồng đọc xem nội dung con dấu trên bụng cô là gì. Phải dùng kính lúp, anh chồng mới đọc 
được: "Khi nào có thể đọc được dòng chữ này bằng mắt thường, hãy đưa cô ấy đến nhà hộ sinh". 
 
 
Chồng đang xem ti-vi thì vợ giục: 
-  Anh đi chợ đi! 
-  Đó không phải là công việc của đàn ông!  chồng đáp. 
-  Thế hả? Vậy thì lên giường ngay, tôi sẽ giao cho anh việc của đàn ông! 
-  Thôi được rồi! Cái giỏ đi chợ đâu?. 
 
 
Ba người bạn, Mỹ; Pháp và Việt, ngồi uống càphê ở một quán Cafê nọ, hết đề tài để nói, bỗng một anh hỏi : 
- Theo mấy anh định nghĩa thì thế nào là một NGƯỜI BÌNH TĨNH ? Này nhé, ví như các anh đi làm về thấy vợ 
mình đang làm tình với người đàn ông lạ thì các anh sẽ làm gì ? 
Anh Mỹ lên tiếng:   
-  Tôi rút súng ra. NGƯỜI BÌNH TĨNH là tôi không bắn đôi gian phu dâm phụ đó. 
Anh Pháp:  
-  Mais non, Tôi rút súng ra. NGƯỜI BÌNH TĨNH là tôi không bắn đôi gian phu dâm phụ đó và nói, xin lỗi ông 
bà, ông bà cứ tiếp tục. 
Anh Việt:  
-  Tôi thì tôi rút súng ra, tôi không bắn đôi gian phu dâm phụ đó và nói, xin lổi ông bà, ông bà cứ tiếp tục. Mà 
cái thằng đó còn tiếp tục được thì NÓ mới là NGƯỜI BÌNH TĨNH. 
 
 



Trong một nhà hàng sang-trọng, anh bồi hỏi thực-khách: 
-   Thưa, ông thích dùng rượu vang trắng hay đỏ? 
Ông khách có máu thực-tế mỉm cười: 
-   Màu gì cũng được. Tí nữa đi tiểu ra cũng chỉ toàn một màu vàng thôi mà! 
 
 
Tại một trường dòng, vị linh muc hỏi các học sinh nhóc con: 
-   Nào các trò! Muốn được Thượng đế tha tội, trước hết chúng ta phải làm gì? 
Cả lớp đồng thanh trả lời. 
-   Phải phạm tội ạ!  
 
 
Mary hay đi ngang qua một tiệm bán thú nuôi. Có một con vẹt trong tiệm thấy Mary, nó ré lên: 
-   Ê, cô kia! 
Mary quay lại hỏi: 
-   Gì? 
-   Cô xấu hoắc! 
Mary rất tức giận. Hôm sau, cô đi ngang, con vẹt lại ré lên: 
-   Ê, cô kia. Cô xấu hoắc! 
Mary tức giận lắm. Chuyện này lặp lại đến lần thứ ba thì Mary không chịu nổi. Cô vào tiệm và nói với chủ tiệm: 
-   Con vẹt này xúc phạm tôi. nếu ông không dạy dỗ nó đàng hoàng, tôi sẽ kiện! 
Hôm sau, Mary đi ngang qua, con vẹt vẫn ré lên: 
-   Ê, cô kia! 
Mary quay lại, thách thức: 
-   Gì? 
Con vẹt cười nham nhở: 
-   Cô biết rồi còn hỏi! 
 
 
Hai người đàn ông nói chuyện với nhau: 
-   Hồi này cậu thế nào? 
-   Đen đủi lắm! Hôm nọ, tớ cho một cô gái đi nhờ xe, sau đó, cô ta lại còn kiện tớ, buộc tớ tội quấy rối tình 
dục. Tòa án bắt tớ phải nộp tiền phạt. Nhưng khi trông thấy cô ta, tòa lại còn phạt thêm tớ về tội lái xe trong 
tình trạng không tỉnh táo… 
 
 
Hai vợ chồng Vịêt Kìêu cãi nhau:  
-   You are poor as torn spinach two table hand white (Anh nghèo rách mồng tơi hai bàn tay trắng).  
-   I don't want salad with you (Tui không muốn cãi với cô!) ...  
-   Sugar you you go, sugar me me go! (Đường cô cô đi, đường tôi tôi đi!)  
-   You think you tasty? (Anh nghĩ anh ngon lắm hả?)  
-   I love toilet you dumb mouth! (Tôi yêu cầu cô câm mồm)  
-   You live a place monkey cough, flamingo crow. Clothes house country! (Anh sống ở nơi khỉ ho cò gáy. 
Đồ nhà quê)  
- You onion summer me three down seven up. No enough already listen (Cô hành hạ tôi ba chìm bảy nổi. Thôi 
đủ rồi nghe!) 
 


