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Hai vợ chồng kia đang tranh cãi nhau đến hồi gay cấn. Bực quá, ông chồng quát lên:  
-   Giờ tôi là chồng bà hay con bà ? 
Bà vợ trả lời :  
-   Tôi không cần biết, đứa nào bú vú tôi là con tôi.  
Chồng tức lộn ruột, không biết nói gì. Thằng con nghe thấy cũng hùa theo: 
-   Chuyện này mẹ nói đúng đó ! 
ông bố quát: 
-   Gì nữa mày, giờ mày là con tao hay anh Hai tao?  
Thằng con lầm bầm ... 
-   Con không cần biết, đứa nào cai sữa trước thì đứa đó là anh.  
  
 
Một luật sư nổi tiếng đi săn vịt trời ở ngoại ô thành phố. Ông ta bắn được một con vịt nhưng nó lại rơi vào một 
nông trại. Luật sư trèo qua hàng rào vào bên trong nông trại, một nông dân chặn ông lại: 
-    Ông vào đây làm gì? 
-    Tôi đã bắn được một con vịt, nó rơi vào đây và tôi đến để lấy lại nó. 
-    Nhưng đây là đất của tôi, và ông không thể làm như vậy được. 
-    Tôi là luật sư giỏi nhất thành phố đấy, nếu ông không để tôi lấy con vịt tôi sẽ đưa ông ra tòa. 
-    Hình như ông không biết luật lệ ở đây, chúng tôi giải quyết những mâu thuẫn nhỏ bằng một trò chơi - 
Người nông dân cười rồi nói. 
-    Nó như thế nào - Viên luật sư hỏi. 
-    Là như vầy, trước tiên tôi sẽ đá ông ba cái và sau đó ông đá lại tôi cũng ba cái, cứ như vậy cho tới khi một 
người không còn chịu nổi nữa. 
Viên luật sư nghĩ thầm và quyết định chơi trò đó, ông ta nghĩ rằng có thể dễ dàng hạ gục người nông dân già 
kia. Người nông dân tiến tới gần luật sư, đá cho ông ta ba cái trời giáng bổ nhào. Viên luật sư đầy căm hờn, 
loạng choạng đứng dậy nói: 
-    Và bây giờ lão già kia, tới lượt ta rồi. 
-    Không, tôi xin chịu thua rồi. Ông lấy con vịt đi - Người nông dân mỉm cười nói.  
  
 
Anh chàng đi công tác xa trở về, hỏi bà vợ: 
-    Em ơi, em vẫn chung thủy với anh đấy chứ? 
-    Tất nhiên rồi, anh yêu của em ạ ! 
Thế là chàng ôm ghì lấy nàng như giông, như bão... Bỗng nghe tiếng người hàng xóm ở căn hộ sát bên đập 
vách la ầm ĩ : 
-    Khổ lắm rồi! Tối nào cũng như thế này ai mà chịu nổi hả ?  
  
 
Chuông điện thoại vang lên, vợ nhấc máy. Tiếng người chồng gọi về:  
-    Em à? Anh đây! hôm nay anh ăn cơm ở nhà anh Nam và có việc về muộn chút. Em ăn đi đừng đợi anh 
nhé em yêu. 
-   Vâng! Anh nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé anh yêu. 
Người vợ gác máy và quay sang nói với người bên cạnh: 
-    Nó lại còn bảo nó ở nhà anh. Ghê gớm nhỉ!  
  
 
Thấy vợ chồng nọ suốt này đánh vợ, người hàng xóm nhắc khéo: 
-   Đàn bà là những bông hoa không nên vùi dập họ. 
Người chồng tỉnh queo đáp: 
-   Đâu có, tôi chỉ bẻ bớt gai của bông hoa đó thôi.  
  
 



Anh Chín thì thầm với bà xã ;  
-   Ngày mai anh đi rồi, đêm cuối này em chiều anh một lần nhé?  
Chị Chín khoái quá : 
-   Ứ, ừ... Anh muốn thế nào? 
-   Anh muốn em đừng nói nữa, để anh ngủ. 
-   *&%$#@  
  
Nàng ở tận đầu Cali trong lúc chàng ở cuối Cali. Hai người quen nhau khá lâu, mặc dù đường xa cách trở như 
thế mà mỗi lần nàng cần gì là chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ là chàng có mặt ở hiện trường ngay. Từ sửa 
xe cho đến khiêng vác đồ đạt, chàng bao...tất tần tật cho nàng. 
Có một lần hai người đi sang Mễ chơi cùng một nhóm bạn. Chàng và nàng ở chung phòng, ngủ chung giường 
nhưng nàng chỉ để một cái gối nhỏ chính giữa hầu giữ sự trong sạch của quan hệ. Chẳng hiểu sao mà chàng 
ta vẫn có thể nằm qua đêm và mọi sự đều... vũ như cẩn. 
Chẳng bao lâu sau đó thì chàng v à nàng mới chia tay chính thức. Hỏi ra thì có lần nàng đ ã than cùng một 
người bạn khác: 
- Thương cái gì mà thương; ổng nói mấy núi ổng cũng trèo, mấy sông ổng cũng lội, mấy đèo ổng cũng qua... 
trong lúc có cái gối nhỏ xíu đó mà thằng chả chẳng leo qua được nữa thì nói chi mấy núi mấy sông ...  
  
 
Một người chửi người khác là "đồ con heo", bị toà tuyên án phạt 60 đô la. Anh ta kêu ca: 
-   Bất công quá, lần trước, tôi chửi người ta là "đồ con heo" bị phạt có 30 đô la thôi! 
Vị chánh án nghiêm mặt nói: 
-   Anh không biết giá thịt lợn đã tăng gấp đôi từ lâu rồi sao?  
 
A : Làm sao biết con cá nào là cá đực và cá nào là cá cái ? 
B : Mua 2 con cá sống thả vô chậu nước : 
     Đánh nhau chí tử --> 2 con đực. 
     Ngoảnh mặt quay lưng --> 2 con cái. 
     Bám nhau như rong như rêu --> 1 con đực 1 con cái !!! 
 
A : Nếu 1 con đực và 1 con cái thì con nào đực con nào cái ? 
B : À.... thì mua 3 con cá sống thả vô chậu nước từng hai con một rồi rút ra kết luận là con nào đực con nào 
cái !!! 
 
C : Tại sao không thả luôn một lúc ba con vào chậu? Nếu : 
      - Hai con vừa oánh nhau vừa dzí một con chạy có cờ --> hai con dzí là cá đực, con chạy là cá cái. 
      - Hai con vừa cãi nhau vừa dzí một con chạy có cờ --> hai con dzí là cá cái, con chạy là cá đực. 
      - Ba con quây quần lại vừa ăn vừa nhậu --> cả ba là cá đực. 
      - Ba con xúm lại ăn hàng rong như mận; xoài; cóc; ổi... --> cả ba là cá cái. 
Trường hợp ngoại lệ, hai con xúm lại xì xầm nói xấu con kia đang trong góc hồ, bảo đảm cả ba là... cá cái !!! " 
 
 
Một người đàn ông đến than phiền với bác sĩ: 
-    Dạo này tôi chán lắm, chẳng có hứng thú gì với vợ. 
-     Anh uống liều thuốc này, sau ba ngày sẽ công hiệu. 
-    Nhưng vợ tôi sắp đi xa cả tháng, làm sao biết được tác dụng của thuốc? 
Bác sĩ mỉm cười và đùa rằng: 
-    Nếu vậy, anh có thể nhờ cô láng giềng xem sao. 
-    Thôi bác sĩ ơi, cô láng giềng của tôi mà đồng ý thì tôi cần quái gì thuốc của ông! 
 
 
Thầy bói phán cho một ông đi xem: "Đường hậu vận của ông rất tốt. Nếu ông chết trước thì ông sẽ được lên 
thiên đàng". 
Ông kia bèn hỏi: 
-    Thế nếu vợ tôi chết trước? 
-    Càng tốt, thì ông đã có thiên đàng ngay từ giờ phút đó. 



 
Một thiếu nữ vào phòng mạch bác sĩ xin khám tổng quát. Bác sĩ yêu cầu cô cởi bỏ quần áo. 
Vốn tính hay e thẹn cô yêu cầu bác sĩ đóng cửa phòng và tắt đèn để cô cởi quần áo trong bóng tối. Vị bác sĩ 
làm theo và cũng khám nghiệm trong bóng tối. Một lát khám xét xong, cô gái sờ mò hoài tìm không ra quần áo 
của mình bèn hỏi: 
-     Quần áo của em đâu hả bác sĩ? 
-     Thì ở dưới đống quần áo của tôi ấy mà... 
 
  
Một cô đang có bầu mặc váy ngồi đối diện với cụ già trên xe khách.  
Cô rất vô ý cứ khoe cả 2 chân ra, cụ già ngứa mắt lắm nhưng không biết nhắc kiểu gì. Một lúc cụ cất lời: 
-    Cô đang có bầu à? 
-    Vâng ạ. 
-    Cô sẽ sinh con giai đúng không? 
-    Đúng quá ạ. Sao cụ biết? 
-    À, vì lão đã thấy cái râu của nó lòi ra rồi đó. 
  
  
Trong công viên, một cô gái tóc vàng nói với một người đàn ông đứng tuổi: 
-     Xin lỗi, ông có thể hôn em một cái được không ạ? 
-     Rất sẵn lòng, nhưng mà… tại sao vậy? 
-     Hôm qua em vừa học được một miếng võ tự vệ mới, cho nên hôm nay em muốn thử ôn luyện lại xem sao. 
 
 
Vợ nghe được bí quyết giảm béo về hí hửng khoe ngay với chồng. 
-    Anh ạ, từ hôm nay em chỉ ăn rau và chuối thôi. 
Chồng nghe thấy thế liền lầm bầm: 
-    Voi nó cũng chỉ ăn mỗi thế thôi đấy! 
  
 
Hai cô gái nói chuyện với nhau: "Nghe nói cậu đã huỷ bỏ hôn ước?" 
-    Ừ! 
-    Tớ thấy anh ấy tốt, tài giỏi và chung thủy mà. Vì sao lại huỷ bỏ? 
-    Bọn tớ vừa đi xem bói, thầy bói bảo tớ là sẽ có ba đứa con, còn anh ta sẽ có bốn đứa con. Cậu nghĩ xem, 
đứa con thứ tư ấy anh ta đẻ với ai? Loại người này không tin được! 
  
 
Trên xa lộ, cô gái trẻ vẫy tay xin đi nhờ chiếc xe tải chạy Nam - Bắc. Gã lái xe dừng lại mời cô gái: 
-    Tôi thường xuyên đi lại trên tuyến đường Sài Gòn – Hà Nội. Đây là lần thứ hai trong tuần tôi giúp đỡ một 
người phụ nữ có thai. 
-    Nhưng em đã có thai đâu! - Cô gái nói. 
-    Ồ tất nhiên dzồi ! Đã tới Hà Nội đâu cưa chứ... 
-    ????? 
  
 
Hai ông bố gặp nhau: "Cháu trai nhà bác dạo này thế nào?" 
-    Ôi, khỏi nói, "cầm, kỳ, thi, họa" đủ cả! 
-    Thanh niên thời buổi này mà được như thế là hiếm lắm. 
-    Nó "cờ" bạc tá lả thâu đêm, nhà có cái xe cũng "cầm" rồi. Hôm qua ngồi sau xe thằng bạn, "thi" lạng lách 
đánh võng rồi bị ngã, thật là tai "họa"! Tôi đang vào viện thăm nuôi nó đây. 
-    !!!!! 
 
 


