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Nhờ sửa gà
Một người tới tiệm sửa đồng hồ hỏi:
- Xin lỗi, ông có phải là thợ sửa đồng hồ giỏi nhất vùng này không?.
- Phải, ông cần gì?
- Tôi muốn mời ông tới nhà xem giúp con gà trống nhà tôi. Từ mấy ngày nay nó toàn gáy sớm hơn
mọi khi cả nửa tiếng đồng hồ.

Thương vợ quá!
Một ông chồng cầu nguyện:
- Lạy Chúa! Con rất yêu vợ con. Nếu cô ấy đau đầu, con xin đau thay; nếu cô ấy buồn, con xin buồn
thay; nếu cô ấy phải chịu cảnh góa bụa, con xin chịu thay...

Nhớ Chúa lúc nào?
- Này, ở nhà em có hay nhớ đến Chúa không?
- Dạ có chứ Thầy!
- Em nhớ đến Chúa khi nào? Có phải là mỗi buổi sáng khi vừa thức dậy?
- Dạ không phải.
- Hay khi em cầu nguyện vào buổi tối?
- Cũng không ạ.
- Vậy em nhớ đến Chúa lúc nào?
- Lúc bố em cầm roi giơ lên ạ.

Gậy Ông đập lưng ông
Bác sĩ:
- Lần trước ông đi gặp bác sĩ nào vậy?
Bệnh nhân:
- Dạ thưa không ạ, lần trước tôi đến gặp một dược sĩ.
Bác sĩ:
- Ấy ấy! Ông bệnh như thế này mà sao mà đi gặp dược sĩ! Dược sĩ thì biết quái gì về bệnh trạng của
ông! Họ chỉ nói quàng mách xéo, tầm bậy tầm bạ thôi! Ông chớ có bao giờ dại dột mà nghe mấy cái lời
khuyên của họ, nghe chưa!!! ..... Nhớ đấy, đừng bao giờ nghe họ khuyên với nhủ nhe!!!..... À ....mà cuối
cùng thì dược sĩ đó khuyên ông điều chi vậy?...
Bệnh nhân:
- Dạ thưa dược sĩ ấy khuyên tôi đi đến gặp bác sĩ ạ!!!..."

Tội vì chở ba người
Có một cha sở, mỗi ngày đều lái xe máy đi làm lễ tại các giáo điểm. Mỗi lần đi đều đi ngang qua một
ngã tư. Có một cảnh sát giao thông trực tại ngã tư này, ngày nào cũng thấy cha sở đi ngang qua. Một ngày
nọ, viên cảnh sát có chuyện bực mình ở nhà, hắn cũng ra ngã tư trực, gặp cha sở đi ngang qua, anh ta thổi
còi gọi cha sở vào. Vị cha già nghĩ bụng: “mình tuân thủ luật lệ giao thông đàng hoàng, sao tay cảnh sát
này lại thổi ta? Thôi! Mà mình đâu có gì phải sợ”. Vị cha già quay xe chạy vào.
Viên cảnh sát hỏi giấy tờ.
Cha sở mang theo đầy đủ, anh ta lại hỏi:
- Tại sao lúc nào cha cũng đi một mình?
Cha sở trả lời:

- Không! Không!... Không bao giờ tôi đi một mình hết! Luôn có Chúa và Đức Mẹ đi theo tôi.
Viên cảnh sát nhếch mép nói:
- Vậy tôi phạt cha vì tội chở 3...

Thông thạo Thánh Kinh
Một viên cảnh sát giao thông, dừng xe của một cha xứ lại vì đã chạy quá tốc độ. Vừa quay kiếng xe
xuống cha vừa nói một câu Kinh thánh với giọng khẩn cầu:
- Phúc cho ai có lòng thương xót, vì họ sẽ được xót thương (Mt 5,7).
Sau một hồi lâu ghi ghi chép chép… viên cảnh sát quay lại vừa trao cho cha xứ tờ giấy phạt vừa nhẹ
nhàng nói:
- Hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa (Gn 8,11c)

Người khó tính!!!
- Cô tiếp viên ơi! Sao lại có con ruồi trong ly nước thế này?
- Gì mà ông khó chịu thế! Nó tí tẹo thế này thì uống được bao nhiêu nước đâu mà phàn nàn!
- !!?

Bông hồng - bóng đá
Một thiếu nữ khóc nức nở với bạn gái:
- Bạn trai tớ là một tay đê tiện.
- Hắn ta làm gì cậu vậy? -Người bạn lo lắng hỏi:
- Tối hôm nọ hắn đến tặng tớ một bông hồng và nói: "Anh đến nhà bạn anh xem xong trận khai mạc
World Cup là anh về ngay. Anh xin thề sẽ lại có mặt bên em khi bông hồng này chưa kịp héo". Thế rồi
anh ta mất tăm từ lúc đó đến bây giờ.
- Còn bông hồng thì đã héo tàn?
- Không, đó là một bông hồng giả.

Thiếu sót của huấn luyện viên
- Vì sao đội tuyển bóng đá thiếu niên tỉnh ta bị loại?
- Do một sơ sót nhỏ của huấn luyện viên.
- Chỉ đạo sai à?
- Không, chỉ quên nhắc nhở các “cầu thủ nhí” cạo râu, cạo lông chân thôi.

Bố và con
Buổi sáng trước khi đi học, ông bố mới nói với đứa con:
- Hôm nay mày mà 0 điểm tiếp thì đừng gọi tao là bố!
Chiều hôm ấy, khi đứa con đi học về, ông bố hỏi:
- Kết quả thế nào con?
Thằng con trả lời:
- Mày biết rồi còn hỏi!

Sinh viên hiểu nhau…
Hai nam sinh viên nói chuyện với nhau:
- Sau khi thằng N. đi chơi với bạn gái về là tớ và thằng B. liền đến chỗ nó ngay.
- Các cậu đến đó để hỏi kinh nghiệm tán tỉnh à?
- Không, tớ đến đòi áo, thằng B. đến đòi quần.

H5N1
Ông bầu nọ nói với các ca sĩ sắp đi biểu diễn:
- Ngày mai biểu diễn ở phòng trà, các em cứ theo kiểu H5N1diễn nhé!

- Diễn theo kiểu cúm gia cầm là sao hả anh?
- Cái gì mà diễn theo cúm gia cầm?
- Vậy H5N1 là gì ạ?
- Hát 5 bài thì nhép1bài, như vậy khách mới không phát hiện ra!
- !!!

