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Mẹ cháu không cho 
Cô vợ cứ nằng nặc đòi ly dị chồng. Tổ hòa giải của khu phố đến nói chuyện với cô: 
- Anh chị đẹp đôi thế mà sao chị lại xin ly hôn? 
- Vì… Vì… Vì anh ấy ngáy to quá làm cháu không ngủ được! 
- Vậy trước khi cưới, chị đã tìm hiểu kỹ chưa? 
- Dạ! Tìm hiểu kỹ rồi ạ! 
- Thế tại sao không phát hiện ra anh ta có cái bệnh ấy? 
- Vì mẹ cháu không cho cháu ngủ với anh ấy ạ! 
- !!!!! 
 

Phương pháp để có bữa ăn ngon  
- Chị biết không, muốn có một bữa ăn ngon miệng tôi chỉ cần nướng vài củ khoai tây và xắt một ít thịt 

nguội, xong bày ra bàn chờ chồng đi làm về… 
- Chồng chị dễ chịu thật, chỉ ăn thế mà đã thấy ngon miệng. 
- Không, là thế này: khi nhìn thấy món đó trên bàn chồng tôi lập tức kêu lên: “Lại khoai tây thịt 

nguội, thôi ra ngoài tiệm ăn đi bà!”. 
 

Triết lí ăn mày 
Hai tay ăn mày ngồi uống cafe tâm sự. 
- Này, cậu nói thế nào mà người ta cho nhiều tiền thế? 
- Có gì đâu, tớ xin... nghệ thuật ấy mà. 
- Nói đi, cậu chỉ cho tớ với. 
- Này nhé, hễ thấy ông nào bệ vệ đi với một cô gái trẻ đẹp thì giở bài: "Ấy bác, bác khỏe chứ, bác gái 

em đâu sao không đi cùng bác...". Thế là có nhiều tiền ngay. 
- Cao kiến, cao kiến! 

 
Vừa khít 

Hai vợ chồng già ngồi nói chuyện với nhau: 
- Bà xem răng tôi thế nào rồi?" 
- Không tệ đâu, được cái đều và khít. 
- Thật sao? 
- Vâng! Hàm trên 2, 4, 6 hàm dưới 3, 5, 7, ngậm lại vừa khít. 

 
Học đòi 

Một anh đi nhậu với một nhóm bạn mới quen. Trong khi nhậu anh để ý thấy lâu lâu có một người 
trong nhóm nói một con số và cả nhóm cùng cười rất vui như là vừa được nghe kể một truyện cười. Thấy 
hay hay, anh cũng làm như mình hiểu biết bèn lựa lúc có món mới anh bèn hô số 5. Nghe số này mọi 
người ồ cườì rất thoải mái, cười to hơn tất cả các truyện vừa kể. Đang đắc ý vì mình cũng góp vui bỗng 
anh bị cô tiếp viên tát một cái “bốp” và mọi người càng cười dữ hơn nữa. Sau một hồi cười một người 
trong nhóm giải thích:  

- Mỗi con số là tên của một truyện cười mà tụi này đã biết, mỗi lần nói đến số nào là mọi người tự 
nghĩ tới truyện đó mà cười, truyện mà anh “kể" là một truyện cười rất vui nhưng nó là truyện bậy, không 
được kể trước mặt phụ nữ".  
 

Nhút nhát 



- Mẹ ơi!Ngày trước bố nhút nhát lắm phải không?  
- Ừ!Nếu không thì con đã lớn hơn hôm nay 3 tuổi rồi! 

 

Đối đáp 
Chàng trai đang trong thời gian tìm hiểu một cô gái.Một hôm, nàng mời chàng về nhà mình để ra mắt 

bố mẹ. 
Màn chào hỏi, chàng huyênh hoang: 
- Cháu hiện là luật sư, hai bác có ly dị thì cứ nhờ cháu giải quyết cho. 
Vênh váo ngó lên trần nhà, anh chàng tiếp: 
- Chà, nhà làm toàn bằng gỗ tốt. Nhà này mà cháy thì cứu không kịp. 
Ông bố vợ tương lai có ý lo lắng cho cô con gái sau khi về nhà chồng, chàng trấn an: 
- Bác cứ yên tâm! Lấy cô ấy về, cháu sẽ cho cô ấy ăn suốt ngày, đến khi vỡ bụng mà chết mới thôi. 
Trong bữa cơm thân mật với gia đình nàng, thấy chàng uống nhiều rượu quá, bố cô gái nhắc nhở, anh 

tuyên bố "xanh rờn": 
- Bác cứ yên tâm! Gì chứ rượu thì bác cứ phải gọi cháu bằng "cụ". 
Bước ra cổng, nhớ ra là để quên mũ, chàng ta liền quay lại lấy. Nhìn thấy cái mũ, anh ta reo lên: 
- May quá! Thế mà mình cứ tưởng mất. 
- Thì lúc nào đến chơi lấy cũng được mà - Ông bố cô gái nhã nhặn. 
Lập tức, chàng kết luận một câu còn "xanh rờn" hơn câu trước: 
- Thời buổi này, không thể tin thằng nào được bác ạ! 
Lúc ra đến cửa, con chó nhảy xổ ra chực cắn, chàng thách thức: 
- Tao thách cả nhà mày cắn tao đấy. 

 
Hạnh Phúc 

Hai người đàn ông ngồi uống rượu với nhau: 
- Trước kia mình không hiểu hạnh phúc là gì. 
- Thế lấy vợ xong thì hiểu rồi chứ? 
- Đã hiểu, đó chính là trước kia. 

 

"Tình tay ba" 
Một thực khách tức giận gọi bồi bàn đến. 

- Tại sao trong bát phở của tôi lại có ba con ruồi nằm thẳng cẳng thế này? 
- Vâng, đây thực sự là một bi kịch thưa ông! 
- Nói thế mà nghe được à? Nhà hàng lại mất vệ sinh đến thế kia à? 
- Dù chúng tôi đã rất cố gắng can ngăn, nhưng... chuyện tình tay ba thường kết thúc bi thảm như thế 

đấy ạ! 
- !!!!! 

 

Ước ăn dồi chó 
Hai vợ chồng nhà nọ, một hôm rỗi rãi, ngồi bàn với nhau: 
- Giá ta học được phép "Cầu được ước thấy" thì thích biết mấy nhỉ",  
Bụt liền hiện lên, nói: 
- Ta sẽ cho ngươi ba điều ước, từ giờ vợ chồng các ngươi có thể ước được rồi. 
Nói xong, Bụt biến mất. 
Vợ chồng bàn với nhau là hãy nghĩ kỹ đã rồi sẽ ước. Một hôm trời mưa, hai vợ chồng ngồi dưới bếp 

rang ngô, chị vợ buột mồm nói: 
- Ước gì bây giờ được miếng dồi chó mà ăn thì thích biết mấy. 
Tức thì một miếng dồi chó hiện ra rơi xuống trước mặt. 
Thế là mất một điều ước. 
Anh chồng tức quá, chỉ miếng dồi mắng vợ: 



- Ước vàng bạc chẳng ước, lại đi ước dồi chó. Ông cũng ước gì miếng dồi chó này nó dính ngay vào 
cái mũi mày cho mày biết thân! 

Tức thì miếng dồi chó bay lên dính vào mũi chị vợ. Hai vợ chồng sợ xanh mặt. Thế là mất hai điều 
ước. 

Bây giờ việc cần thiết nhất là lại phải làm thế nào cho miếng dồi chó bay đi khỏi mũi vợ. Anh chồng 
đành buồn rầu mà ước nốt điều cuối cùng: 

- Ước gì miếng dồi chó bay ra khỏi mũi nhà tôi! 
Tức thì miếng dồi chó bay đi mất. Thế là đi tong cả ba điều ước. 

 
Đổi vợ lấy 100 con lạc đà... 

Một cặp vợ chồng người Mỹ du lịch đến Israel. Một người Ả Rập đến gần họ rao bán vài món quà lưu 
niệm. 

Anh ta ngắm nghía hai vị khách và hỏi họ từ đâu đến. 
Khách trả lời: 
- Chúng tôi từ Mỹ sang đây.  
Anh Ả Rập nhìn người vợ một lúc rồi nói: 
- Cô ấy tóc đen, da ngăm, nhất định không phải là người Mỹ! 
Quay sang anh chồng, anh ta nói tiếp: 
- Tôi sẽ đổi 100 con lạc đà để lấy vợ anh nếu anh đồng ý! 
Anh chồng suy nghĩ rất lâu rồi mới trả lời: 
- Tôi không bán vợ! 
Trên đường về, người vợ trách chồng: 
- Tại sao anh không trả lời thật nhanh với anh ta mà phải suy nghĩ lâu thế? 
Anh chồng đáp: 
- Lúc đó anh đang tính xem làm thế nào để mang 100 con lạc đà về Mỹ… 

 


