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Socrates là nhà hiền triết thời cổ Hy lạp, có rất nhiều môn đệ, ông ta nổi tiếng thời xưa vì những lý-luận, triết-
giải các vấn đề khó khăn trong cuộc sống của người đương thời, qua quan niệm nhân sinh và vũ-trụ của ông 
ta. Một hôm để tìm hiểu thiên nhiên, ông ta dẫn đám đệ tử đi dọc theo con đường làng. Từ xa ông ta nghe có 
tiếng gọi tên ông vọng lại văng vẳng. Ngạc nghiên, ông dừng lại và chờ đợi… và quả thật, một người dân làng 
đang chạy lại…, rồi dừng lại trước mặt Socrates thở hổn-hển, và bảo là muốn nói với ông ta một câu chuyện. 
Socrates: Để kể lại một câu chuyện, cần theo đúng ba nguyên tắc. 
Người nông dân: trước giờ tui đâu có biết, mà là 3 nguyên tắc gì? 
Socrates: Nguyên tắc thứ nhất, có chính mắt anh thấy nó không? 
Suy nghĩ một hồi, anh nông dân đưa tay lên gãi tai:  Không!!! tui không chính mắt thấy chuyện đó. 
Socrates: “ À há!! Nguyên tắc thứ hai là, câu chuyện anh sắp nói có lợi gì cho người nghe hay không? 
Suy nghĩ một lát, anh nông dân nói: Không, tui thấy không có lợi gì cho người nghe. 
Socrates: Câu chuyện anh sắp nói, không chính mắt anh thấy, không có lợi cho người nghe, vậy nguyên tắc 
thứ ba là nó có lợi gì cho người nói hay không? 
Anh nông dân:  Không !!! nó cũng chẳng có lợi gì cho tui. 
Socrates:  Câu chuyện anh sắp nói vi phạm ba nguyên tắc vì không chính mắt anh thấy, không có lợi cho 
người nghe, cũng không có lợi cho người nói, vậy anh không nên nói. 
Nghe giảng giải xong, các đồ đệ hết lời khen ngợi thầy mình đã đặt để ra ba nguyên tắc cho mọi câu chuyện. 
Anh nông dân thì mặt buồn rầu lủi thủi đi về làng, riêng Socrates thì không bao giờ biết được là vợ ông đã 
ngoại tình với người bạn, bị vợ anh nông dân bắt gặp. 
 
 
Một giải thưởng dành cho người đàn ông có nhiều con được trao cho một ông nọ. Trong buổi lễ trao giải, một 
phóng viên hỏi:  
-    Ông có tất cả mấy người con?  
-    Chín.  
-    Chúng nó được bao nhiêu tuổi?  
-    Mười tuổi, chín tuổi, tám tuổi, bảy tuổi, sáu tuổi, năm tuổi, bốn tuổi, ba tuổi và hai tuổi.  
-    Và bây giờ, ông đã ngừng?  
-    Vâng, chúng tôi mới mua một máy... TV.  
 
 
Một anh chàng đến khám bác sĩ thần kinh:  
-    Thưa bác sĩ, tôi luôn có cảm tưởng tôi như là một con chó bị xích vậy.  
-    Triệu chứng này xảy ra từ lúc nào?  
-    Dạ đúng một tháng nay, thưa bác sĩ.  
-    Vậy là anh mới lấy vợ được một tháng, đúng không? 
 
 
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... 
 
 
Đã rất nhiều lần tôi muốn bỏ rượu và bia, nhưng tôi lại cảm thấy xấu hổ. Mỗi lần nhìn ly bia, tôi lại nghĩ về 
những người công nhân cực khổ đã làm ra nó. Họ đều có vợ con phải chăm sóc, con cái họ đều có những 
giấc mơ phải thực hiện. Nếu tôi không uống, có thể họ sẽ mất việc và những giấc mơ của con họ sẽ mãi tan 
biến. Tôi không thể ích kỷ chỉ lo cho sức khỏe của mình. Tôi uống để biến giấc mơ của rất nhiều người thành 
sự thật.  
 
 



Có hai người đàn ông ngồi ở công viên nói chuyện với nhau. Ông này nói với ông kia: 
-    Sao ở nhà tui nuôi con gì cũng chết, mà con vợ tui nuôi hoài sao nó không chết vậy ông ?  
-    .Tại ông không trộn thuốc chuột vào cơm bà ấy ăn!!! 
 
 
Có hai người đàn bà ngồi tâm sự:  
-   Tui buồn wa' bà ơi, sao tui nuôi con gì ổng cũng ăn hết, không chừa một con nào cả !  
Bà kia không hiểu gì nên hỏi lại: 
-   Con gì ? 
-   Con gái nuôi của tui ổng cũng ăn luôn, vậy có tức mình không????? 
-   ??????? 
 
 
Mở mail dzòm đọc giật mình 
"Gởi anh yêu dấu 1 nghìn nụ hôn" 
Tui già ... gần đến lúc chôn 
Hôn nhìu ... ngợp chết ... chắc hồn bay xa 
Reply ngành ngọn cho ra 
Thì ra cô đó ... mail qua ... lộn chuồng 
Ngồi cười thấy chẳng còn buồn 
Lâu lâu hun kiểu lộn chuồng .... cũng dzui 
 
 
Có tiền nuôi chó , nuôi mèo 
Anh nuôi.....em vợ dù nghèo cũng cam 
 
Yêu nhau cởi nhẫn cho nhau 
Kim cương em lấy, đồng thau thì xù 
 
Thương nhau lắm thì cắn nhau đau, 
Nếu cắn chưa đau, vác dao ra chém 
 
Trời mưa bong bóng fập fòng 
Mẹ đi lấy chồng....con ở dzí boyfriend 
 
Tại cửa hàng sách: 
-    Cho hỏi sách "Gia đình hạnh phúc" nằm ở dãy nào? 
-    Đây là sách thể loại hoang tưởng, nằm ở dãy số 1. 
-    Thế sách "Đạo vợ chồng" thì sao? 
-    Dãy số 2, thể loại tiểu thuyết đấu đá. 
-    Vậy, "Cách quản lý tài chính để mua được nhà"? 
-    Đây là sự tổng hợp chứng vọng tưởng, nằm trong thể loại sách tâm thần, dãy số 8. 
-    Thế còn "Làm thế nào để thăng chức"? 
-    Loại sách tội phạm hình sự này nằm dãy số 3. 
-    Vậy còn quyển sách nổi tiếng "Đàn ông là trụ cột gia đình"? 
-    Xin lỗi, chỗ chúng tôi không kinh doanh truyện cổ tích  
 
 
Trước khi đi công tác, một anh chàng nhờ bà cụ hàng xóm trông nom cô vợ trẻ. Anh ta dặn nếu thấy chuyện 
gì khác thường thì báo ngay cho anh ta. Một tuần trôi qua êm ả. Đến đầu tuần sau, anh ta được điện thoại của 
bà cụ hàng xóm:  
-    Người đàn ông vẫn đều đặn đến thăm vợ anh vào ban đêm, hôm qua không thấy đến nữa!  
 
 
Chàng trai gặp người bạn học đang đi trên phố với một cô gái. Anh ta hỏi giọng nghiêm nghị:  
-    Ai đây?  



Người bạn nói:  
-    Bạn gái tao.  
Chàng trai:  
-   Tao không hỏi mày, tao hỏi vợ tao cơ mà!  
-   !!!!!  
 
 
Một kỹ sư vừa chế một chiếc máy có khả năng biết mọi thứ. Anh ta tự hào nói với bạn:  
-    Hãy hỏi nó bất cứ câu gì. Nó sẽ trả lời cho anh biết.  
Người bạn liền gõ câu hỏi vào chiếc máy :  
-    Bố tôi ở đâu?  
Màn hình máy chớp sáng liên tục và hiện ra dòng chữ:  
-    Bố của anh đang đi câu cá ở hồ Lasca.  
Người bạn lắc đầu:  
-    Bố tôi đã mất cách đây 10 năm rồi cơ mà!  
Viên kỹ sư rất bối rối. Anh ta chỉnh sữa một vài chỗ trên máy và đề nghị anh bạn hỏi lại theo một cách khác. 
Người bạn lại hỏi:  
-    Chồng của mẹ tôi ở đâu?  
Một lần nữa màn hình chớp sáng liên tục. Rồi câu trả lời hiện lên:  
-    Chồng của mẹ anh đã mất cách đây 10 năm. Còn bố anh thì mới bắt được con cá nặng hai kí ở hồ Lasca!  
 
 
Ông chủ nọ gọi về cho vợ biết là phải làm việc trễ tối nay. Gọi xong, ông mời cô thư ký xinh đẹp đi ăn và được 
cô ta rủ về phòng mình! Hai tiếng sau, ông vào phòng tắm sửa soạn lại để trở về nhà. Bỗng ông ta hoảng hồn 
vì thấy trên cổ mình có một vết cắn do cô thư ký để lại. Ông hoang mang không biết phải nói sao nếu bị vợ 
hỏi.  
Ông mở cửa vào nhà và con chó bec-giê nhảy chồm lên mừng chủ. Ông lanh trí vội vàng ôm lấy con chó làm 
bộ vật lộn với nó rồi la toáng lên và chạy vào phòng. Ông ta một tay lấy ôm cổ ra vẻ đau đớn nói với vợ:  
-    Em xem nè! Con chó quỷ cắn bầm cổ anh!  
Vợ ông cũng vội phanh áo ra phân bua:  
-    Anh coi đó! Nó cũng cắn tím bầm mình mẩy em đây này!!!  
 
 
Chồng đi làm về có vẻ mệt mỏi, đứng thay quần áo mặc trong nhà. Vợ thấy vậy hỏi:  
-    Anh yêu, sao lưng anh đầy những vết xước thế kia?  
-    Anh nói chắc em không tin! Hôm qua, anh đang đi ngoài đường có con mèo từ trên ban công ngã xuống 
trúng anh. Đây là những vết cào của nó đấy.  
-    Em tin anh chứ! Nó còn để lại trên lưng anh dòng chữ “Con mèo nhỏ của anh” viết bằng son môi kia kìa.  
 
 
Cậu con trai băn khoăn hỏi mẹ:  
-    Có đúng là thiên thần có cánh và bay lượn được không hả mẹ? 
-    Đúng, con ạ. 
-    Sao cô ở nhà mình có biết bay đâu mà chiều qua con thấy bố gọi cô ấy là thiên thần của bố? 
-    Vậy à, thế thì để sáng nay mẹ cho cô ấy bay!  
 
 
Một đôi nam nữ đang ngủ như hai đứa trẻ vô tội. Tới ba giờ sáng, đột nhiên một tiếng động lớn vang lên ở 
phía ngoài. Người con gái nhảy ra khỏi giường hốt hoảng: 
-    Chết rồi! Chồng em về! 
Người đàn ông trần như nhộng sợ quá vội nhảy ra khỏi giường phóng qua khỏi cửa sổ. Anh ta rơi bịch xuống 
đất, chạy qua một bụi gai. Vài phút sau, anh ta quay lại nói với cô gái:  
-    Tôi là chồng cô đây, đồ hư hỏng! 
Người phụ nữ hét lại:  
-    Ờ? Thế sao anh lại chạy? Đồ lăng nhăng!”  


