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Tưởng trộm là chồng 
Đêm khuya, tên trộm đột nhập vào nhà nọ, hắn lập tức bị bà chủ nện cho một gậy vào đầu, mạnh đến 

nỗi hắn lăn ra bất tỉnh. Khi khoá tay hắn, viên cảnh sát trầm trồ: 
- Cú đập hoàn hảo! Bà quả là một người dũng cảm! 
- Ngài quá khen! Tôi cứ tưởng hắn là lão chồng tôi đi nhậu về, chứ nếu biết hắn là trộm thì tôi đã sợ 

chết ngất rồi! 
 
Chữa mẹo 

Từ phòng làm việc của bác sĩ, một cô gái trẻ măngchạy vụt ra, nước mắt đầm đìa. 
- Có chuyện gì với cô bé thế? –một bác sĩ khác hỏi. 
- Có gì đâu! Tôi chỉ bảo cô ta rằng cô ta có bầu. 
- Thật à? Ít tuổi thế mà đã có bầu? 
- Tớ chả biết. Nhưng để cô ta khỏi nấc! 
 

Tùy hoàn cảnh 
Cô giáo hỏi một teen nữ:  
 - Em nói cho cả lớp nghe dự tính sẽ làm gì khi lớn lên … 
- Dạ thưa cô, lớn lên nếu em xinh đẹp em sẽ làm người mẫu hay là diễn viên đóng phim… 
- Còn nếu em không đẹp…? 
- Dạ, nếu em không đẹp em sẽ làm cô giáo ạ…! 

 
Cách để đi tắt nhanh 

Một ông sợ trễ tàu, đề nghị với hàng xóm: 
- Này bác, cho tôi đi tắt qua vườn nhà bác cho kịp chuyến tàu 7 giờ 15 nhé! 
- Được thôi, nếu anh may mắn gặp được con trâu dữ nhà tôi, có khi anh kịp cả chuyến tàu 7 giờ kém 

15 ấy chứ! 
 

Phép chia  
2 ứng viên đi xin việc. Vào phòng phỏng vấn. Sếp đưa ra câu hỏi: 
- 10 chia ba thì được bao nhiêu? 
Ứng viên 1: 
- Bằng 3.33333… ạ! 
Sếp: 
- Chú bị loại! Chia như chú ai chẳng chia được! 
Ứng viên 2: 
- Dạ sếp được 6 và 2 tụi em mỗi người được 2 ạ! 
Sếp: 
- Tốt! Chú được nhận. 
 

Xem ảo thuật 
Hai vợ chồng đi xem ảo thuật, người ảo thuật phủ tấm vải trùm kín một cô gái và hô biến! Cô gái biến 

mất chỉ còn lại bộ đồ của cô gái mặc lúc nãy. Bà vợ vỗ tay khen: 
- Hay quá ông nhỉ? 
- Hay gì mà hay! -Ông chồng lẩm bẩm,quần áo biến mất, còn lại cô gái mới gọi là hay! 

 
Ca sĩ 

Chồng là ca sĩ vườn, ưỡn cổ hát ngay kề cửa sổ, bỗng nhiên có một chiếc giầy phụ nữ bay qua cửa sổ 
vào nhà. Cô vợ thấy thế động viên chồng: 



- Cố lên anh! Gào to lên đi, để họ ném chiếc kia cho em, em đi vừa lắm!!! 
 

Điều muốn nói 
Cặp tình nhân đang tình tứ say đắm rất lâu, chợt chàng bật dậy hỏi nàng: 
- Em có thấy phía trước là cánh đồng cỏ rộng mênh mông không? 
- Thấy anh à! 
- Điều đó nói lên cái gì? 
- Tình yêu hai đứa mình sẽ mãi đẹp và bao la như đồng cỏ kia đúng không anh? 
- Không, mình bị bọn trộm lấy mất xe rồi em à! 
 

Lý do 
Hai cô gái nói chuyện với nhau: 
- Tớ thấy cậu có bệnh gì đâu mà tuần nào cũng đi bác sĩ vậy? 
- Đành rằng như vậy, nhưng ông bác sĩ ấy trẻ, đẹp trai, khám bệnh rất nhiệt tình và toàn diện nữa 

chứ! 
 

Hù doạ 
Cô gái tức giận nói với chàng trai: 
- Nếu anh cứ theo bám tôi mãi, tôi sẽ mách anh trai tôi, anh ấy là võ sĩ quyền anh đấy! 
- Không sao đâu! Tôi đâu có sợ vì tôi là trọng tài quyền anh mà. 
 

Chắc ăn 
 Trong phòng mạch, cụ gìa khai bệnh: 
- Thưa bác sĩ, dạo này tôi hay bị lú lẫn, nói trước quên sau!  
Bác sĩ:  
- Thế thì xin cụ trả tiền trước cho tôi ạ. 

 
Chỉ  đường 

 - Xin lỗi anh, đường nào đi đến nhà thương gần nhất ạ? 
- Cô chỉ cần nhắm mắt, chạy băng qua đường là tới thôi. 

 

Đau ở đâu 
 Bác sĩ:  
- Bà đau ở đâu, chỉ cho tôi xem! 
Khách:  
- Tôi đau ở đây, đây, chỗ này, chỗ này, này, chỉ ở đâu cũng đau hết... 
Bác sĩ:  
- Như vậy thì bà đau ở ngón tay rồi! 

 
Bác sĩ, quan tòa 

Hai mày râu mới quen nhau, tâm sự về công ăn việc làm. Một người kêu ca: 
- Sau giờ làm việc, cứ mỗi lần nghĩ đến áo blouse trắng và tiếng dao kéo là tôi phát ngán...! 
- Còn tôi, nắm quyền sinh sát trong tay: hễ tôi muốn cho đứa nào chết thì phải chết, muốn cho đứa 

nào sống thì kẻ đó được sống. 
- Vậy anh là quan tòa à? 
- Không, tôi làm nghề mổ heo, còn anh chắc là bác sĩ giải phẫu? 
- Không,tôi là đầu bếp!  
 

Khéo tay!  
Hai người bạn thân gặp lại nhau, kể chuyện gia đình, một anh tâm sự: 
- Vợ tôi nó vụng ơi là vụng! Làm bếp thì chỉ biết mở đồ hộp rồi đổ ra đĩa thôi. 
- Còn bà xã tôi làm bánh, ném chó, chó kêu ăng ẳng. 
 



 Xin vui lòng chạy lùi lại  
 Một lão nông đi taxi về nhà, đến nơi tài xế tính tiền: 
- Hết 40.000 đồng, thưa ông. 
Lão nông: 
- Vậy thì xin ông vui lòng chạy lùi lại một chút, vì trong túi tôi chỉ còn có 30.000 đồng! 

 
Học khá hơn 

 Thầy giáo khen Tèo: 
- Dạo này em làm toán khá hơn rồi, ít sai hơn trước. 
Cu Tèo: 
- Dạ thưa thầy, là vì tuần này ba em đi vắng, nên chị sinh viên hàng xóm sang chỉ dùm em đấy ạ! 

 


