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Anh Tám Mít người của ruộng vườn, thật thà hiền từ chất phát. Một hôm ăn cơm với vợ ngồi chồm hổm kiểu 
"nước lụt" vô tình để lòi...cái hột vịt muối ra ngoài. Chị vợ thấy vậy liền nhắc khéo: 
-   Ông nầy, súng đạn không chịu cất vô. Lỡ con nó thấy thì sao? 
Xui cho anh Tám, kế bên nhà có cha... công an ấp nghe được! Anh Tám Mít bị mời về trụ sở, te tua, bầm dập, 
lên bờ xuống ruộng mấy ngày không thấy gì, anh được thả. Khi về gần tới nhà thì chị vợ chạy ra: 
-   Mình mới về hả mình? 
Anh ta liền nạt: 
-   Thôi đi má thằng cu! Mới có súng đạn mà nó bắt về oánh thấy ông bà ông vãi, nhốt ba ngày. Nay tới "Mìn" 
chắc bị nhốt tới...ba năm quá hà! 
 
 
Hai cô bạn ngồi nói chuyện với nhau. 
-   Chuyện cậu và anh chàng mới quen sao rồi? 
-   Cho vào dĩ vãng! 
-   Sao vậy? Hôm chủ nhật tớ thấy 2 người tình tứ lắm mà! 
-   Tối đó công viên mưa, ngồi trú mưa mà bàn tay phải anh ta cứ.... 
-   Sàm sở lắm phải không? 
-   Hỏng phải ! Tay phải anh ta cứ lo che mặt đồng hồ ở tay trái vì sợ nước vào. Thiệt bực hết chỗ nói! 
 
 
Một cặp vợ chồng già đã trên 80 tuổi mà vẫn khỏe mạnh, họ ăn uống điều độ và tập thể dục thường xuyên. 
Cảm thương về mối tình chung thủy của cả hai người nên Thiên Chúa ban một đặc ân, đó là cho phép hai cụ 
cùng từ giã cõi đời một lúc. Do sống đạo đức nên hai cụ được Chúa cho lên thiên đàng và được Thánh Phêrô 
đón tiếp nồng hậu. Thánh Phêrô đưa hai cụ đến một khu nhà sang trọng và chỉ vào một căn nhà nói rằng: 
-   Ðây là nhà của hai con đây! Vào đi! 
Hai cụ nhìn ngôi nhà nguy nga nên cũng ngài ngại. Cụ ông hỏi lại: 
-   Thánh Phêrô nói thật đấy à! Vậy chúng con có phải trả tiền không? 
Thánh Phêrô trả lời: 
-   Tất cả đều miễn phí, đây là thiên đàng mà! 
Sau đó, Thánh Phêrô mở cửa cho hai cụ bước vào nhà. Bên trong căn nhà, mọi thứ bày biện đều sang trọng 
mà cả hai cụ khi còn ở thế gian chưa hề thấy bao giờ. Hai cụ vừa đi thăm các phòng vừa trầm trồ khen ngợi. 
Khi bước đến phòng ăn, cả hai cụ thấy trên bàn có bày sẵn các món ăn ngon vật lạ. Cụ ông hỏi: 
-   Thưa Thánh Phêrô, tất cả các món ăn này đều miễn phí à? 
Thánh Phêrô trả lời: 
-   Tất nhiên rồi, thiên đàng mà! 
Cụ ông nghe vậy, liền lấy đũa gắp một món ăn thử. Tính đưa vào miệng, như chợt nhớ ra điều gì, cụ hỏi tiếp: 
-   Nhưng chúng con có phải tránh các món ăn mỡ màng, nhiều chất bột đường hay cholesterol cao không? 
-   Không sao đâu! Ðã nói với các con rồi, ở đây là thiên đàng, chứ không phải là dương gian nên hai con cứ 
ăn tùy thích, mà không sợ bị béo phì, đái đường hay nhồi máu cơ tim... 
Bỗng nhiên mặt cụ ông trở nên đỏ gay, quay sang bà vợ quát to: 
-   Tất cả do lỗi của bà! Nếu bà không ép tôi phải ăn uống kiêng cử và tập thể dục, thì tôi đã lên đây sớm hơn 
10 năm rồi! 
 
 
-   Trời cũng như con người vậy. 
-   Nghĩa là sao? 
-   Thì trời cũng có: mặt trời, lưng trời, chân trời…. 
-   Thế trời là đàn ông hay đàn bà? 
-   Dĩ nhiên là đàn bà! Vì trời cũng có bầu...trời nữa mà! 
 
 
Ông bố hỏi thằng con trai:  
-   Con thương ba hay thương mẹ? 



-   Thương cả 2 người 
-   Nếu ba đi Mỹ mẹ đi Pháp con sẽ đi đâu? 
-   Con đi Pháp 
-   Vì sao ? 
-   Vì Pháp thật đẹp 
-   Nếu ba đi Pháp mẹ đi Mỹ con sẽ đi đâu? 
-   Con đi Mỹ 
-   Vì sao ? 
-   Vì Pháp con đã đi rồi! 
 
 
-   Mình ơi hôm nay em đi khám bịnh. Tội nghiệp ông Bs mới ra trường, ổng than còn nghèo nên chưa có tiền 
mua ống nghe. 
-   Rồi làm sao thằng chả khám bịnh cho em? 
-   Thì ổng khám bằng tay 
-   Hú hồn. Thằng chả mà than nghèo không có ống chích nữa thì tiêu đời em rồi.  
 
 
Một anh chàng khẩn hoang gia nhập trại thổ dân da đỏ để học cách trồng trọt của dân bản xứ. Suốt cả ngày 
các trai tráng da đỏ hùng hục đào những dãy hố, cứ 1 hố nhỏ lại đến đến 1 hố to hơn 1 chút. Hố nhỏ họ bỏ hạt 
giống, hố to họ bỏ cá vụn làm phân bón. 
Tối đến anh khách này được cho ngủ chung với 1 cô gái dễ thương trong bộ lạc. Đêm hôm đó, cứ mỗi lần anh 
ta ấn thân hình vào da thịt ấm áp của cô gái, cô ta lại kêu "Yahoo!!!" Anh chàng thích thú với cảm giác đó và 
làm đi làm lại trò đó nhiều lần trong đêm. Sáng hôm sau anh ta trở lại cánh đồng để tiếp tục làm việc, cứ mỗi 
khi anh ta bỏ 1 khúc cá vào 1 hố nhỏ thì 1 anh da đỏ hét "Yahoo!!!" làm anh ta giật mình. Anh ta hỏi:  
-   Tiếng "Yahoo" nghĩa là gì mà sao người dân ở đây hay kêu lên những tiếng này? 
Người da đỏ nói:  
-   Trật chỗ rồi!!!  
 
 
Trong giờ thực hành môn giải phẫu cơ thể người, Giáo sư Y khoa cho sinh viên nhận dạng các bộ phận khác 
nhau trên cơ thể một người nam giới. Ông cho các bộ phận tách rời nhau vào các túi đen để sinh viên dùng 
tay nhận dạng. Đầu tiên, vị giáo sư mời một nữ sinh viên. Cô này ngập ngừng thò tay vào chiếc túi, mặt đỏ 
dần lên trong khi các bạn đang tủm tỉm cười. Giáo sư nghiêm nghị: 
-   Đây là một giờ học nghiêm nghị, nào cô hãy nói cho tôi biết đó là bộ phận gì ? 
Cô sinh viên ngập ngừng một lát rồi bạo miệng: 
-   Dạ thưa thầy, đây là một cái xúc xích Đức ạ! 
Cả lớp cười ồ lên còn ông giáo sư bực tức nói: 
-   Không sao, tôi tôn trọng ý kiến của em. Giờ hãy bỏ nó ra ngoài xem sự suy đoán của em chính xác đến 
đâu! 
Cô sinh viên run rẩy lôi từ chiếc túi ra theo yêu cầu của ông giáo sư. Cả lớp ngạc nhiên vỗ tay rầm rầm, quả 
đúng là một cái xúc xích Đức! 
Lúc này, khuôn mặt của vị giáo sư bỗng tái dần....Ông ta lẩm bẩm: 
-   Chết mẹ...không biết sáng nay mình kẹp cái gì vào bánh mì ta?  
 
 
Vợ tôi hỏi: Trên TV có gì không anh? 
Tôi trả lời: Có rất nhiều bụi bậm, chắc tại em quên lau 
Thế là hai vợ chồng cãi nhau  
 
 
Kỷ niệm hai mươi năm cưới nhau, tôi hỏi bả muốn đi đâu.  
Bả nói: Em muốn đi đến một chỗ mà từ lâu em đã không đặt chân đến 
Tôi nói: Ủa, Em muốn vào trong bếp hả? 
Thế là hai vợ chồng cãi nhau  
 



Cuối tuần, vợ tôi muốn đi đến một nơi thật đắt tiền  
Tôi chở bả tới tiệm bán xăng 
Thế là hai vợ chồng cãi nhau  
 
 
Đầu óc vợ tôi dạo này hơi trễnh mãng. Sau khi bả đi khám bác sĩ tâm thần về.  
Tôi hỏi: Bác sĩ nói sao? 
Bả nói: Bác sĩ bảo em làm việc và lo lắng nhiều quá, em cần được "yêu" mỗi tuần ba lần cho khuây khỏa và 
thoải mái. Mỗi thứ hai, thứ tư và thứ sáu. 
Tôi nói: OK thứ hai, thứ tư anh chở em đi bác sĩ thì được, nhưng thứ sáu em phải gọi taxi vì anh bận đánh 
golf. 
Thế là hai vợ chồng cãi nhau  
 
 
Tôi hỏi: Tối hôm qua em đi đâu, suốt đêm không về? 
Vợ nói: Em ở bên nhà con Phượng bạn thân em, đánh tứ sắc suốt đêm. 
Tôi nói: Em học tánh nói láo từ hối nào vậy? Anh ở bên con Phượng suốt đêm có thấy em đâu? 
Lần này xuýt chút nữa phải gọi xe cứu thương, con dzợ gì đâu dữ mà wá. 
 
 
Ngày mai sinh nhật bà xã tôi, tôi hỏi bả muốn gì?  
Bả nói bả muốn một cái gì láng cóng, đi từ 0 tới 200 trong vòng 3 giây.  
Tôi mua cho bả cái cân nhỏ để trong phòng tắm.  
Thế là hai vợ chồng cãi nhau  
 
 
Tôi muốn mua một thùng Heineken giá $29.90, bà xã tôi cằn nhằn là mắc quá.  
Khi tôi thấy bả mua một lọ kem dưỡng da mặt cho đẹp giá $7.50  
Tôi nói: Em khỏi mua lọ kem. Sau khi uống hết thùng Heineken anh sẽ thấy em đẹp hơn nhiều 
Thế là hai vợ chồng cãi nhau  
 
 
Khi đi ngang qua tiệm Walmart, tôi mua 4 cái vỏ bánh xe hơi,  
Vợ tôi cằn nhằn: Anh mua vỏ bánh xe làm gì, anh đâu có xe đâu? 
Tôi nói: Chứ hồi nãy em mua 4 cái Xu-Chiêng anh có cằn nhằn gì em đâu? 
Thế là hai vợ chồng cãi nhau  
 
 
Vợ tôi khỏa thân đứng trước tấm gương ngắm nghía 5 phút rồi bảo tôi:  
Em thấy hình như em ốm đi và giảm cân một chút phải không anh? 
Tôi nói: Chắc em cần phải đi bác sĩ mắt khám lại. 
Thế là hai vợ chồng cãi nhau  
 
 
Vợ tôi khỏa thân đứng trước gương ngắm nghía 5 phút rồi bảo tôi:  
Sau hai mươi năm lấy nhau, em thấy mình già hơn, mập hơn và xấu hơn trước nhiều phải không anh? Em 
buồn quá, ơ anh nói gì đi chứ? 
Tôi nói: Tuy vậy mắt em vẫn còn tốt như hai mươi năm về trước, 20/20 
Thế là hai vợ chồng cãi nhau  
 
 
Vợ tôi hỏi: Anh ơi cái quần xanh này có làm mông em to hơn không anh?  
Tôi nó : Ừa, nhưng mà không to bằng cái quần trắng hôm qua 
Thế là hai vợ chồng cãi nhau  
 
 


