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Vui cười đầu năm 
   

Do Bernard Lý Văn Mạnh JJR 65 giới thiệu  
 
 
 
 
Bên nào cũng được 
 

 
  
Trong 1 trận bóng đá, trên khán đài, một cổ động viên gào to:  
 "Chơi cùi chỏ gãy hết răng bọn nó đi". 
Người ngồi kế bên thắc mắc : 
- Anh nói bên nào thế? 
- Bên nào cũng được.  Tôi là nha sĩ mà! 
 
 
 
Tiểu xảo 

  
 
 
 
Một ông đi công tác xa chẳng may mắc bệnh phải nằm 
viện. Ông nhờ cô y tá điện gấp cho vợ : "Anh mắc bệnh 
phải vào nhập viện. Bệnh viện này hoàn hảo, các y tá ở đây 
trẻ trung, xinh đẹp..." 
- Ông nói tới chúng tôi làm chi? - Cô y tá ngạc nhiên. 
- Cô thông cảm, tôi nói thế bà ấy mới cấp tốc lên thăm... 
  
 
  
 

 
Lời thú tội của bác sĩ 
 

 
  
Tại nhà thờ, một người đàn ông rụt rè xin tội: 
"Thưa cha, con nghĩ Chúa sẽ không tha thứ cho 
con...". 
- Con cứ nói, Người sẽ nghe con. 
- Là bác sĩ nhưng con lại làm "chuyện ấy" với 
khách hàng... 
- Ồ, đây không phải lần đầu tiên ta nghe thấy 
chuyện này, nhiều bác sĩ cũng đến xưng tội đã 
có hành động dâm ô  với khách hàng. 
- Nhưng thưa cha, con là bác sĩ thú y. 
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Vạ miệng 
 

 
 
Máy giặt bị trục trặc, cô vợ gọi người đến sửa. 
Cô phải đi làm, cô dặn người thợ, cũng là chỗ họ hàng : 
- Tôi để chìa khoá dưới thảm chùi chân. Anh sửa xong để hoá đơn lên bệ bếp,  
tôi sẽ gửi tiền thanh toán cho anh. Anh đừng ngại con bẹc-giê, nó sẽ không làm phiền gì anh. Nhưng, anh 
đừng nói chuyện với con vẹt. Tôi nhắc lại, không được nói chuyện với con vẹt! 
 
Hôm sau, người thợ tới, anh ta thấy một con chó to và dữ chưa từng thấy. Nhưng, đúng như bà chủ nhà đã 
nói, con chó chỉ nằm êm trên thảm nhìn anh ta làm việc. Tuy nhiên, con vẹt thì lại làm cho anh ta phát điên, 
suốt cả buổi nó la hét chửi rủa liên miên. 
Cuối cùng, anh thợ không thể chịu được nữa và hét lên: 
- Câm mồm đi, con chim ngu ngốc xấu xí khốn kiếp! 
Lập tức con vẹt quay sang con chó và hét lên: 
- Thanh toán nó, Spike! 
 
Cơ hội sửa di chúc 
 
Một cụ ông ngoài 80, nặng tai đã lâu, quyết định kiên trì để 
theo đuổi bác sĩ và... được chữa khỏi. 
Vài tháng sau, ông già quay trở lại phòng khám để cám ơn.  
Bác sĩ hỏi thăm: 
- Chắc gia đình ông vui mừng lắm nhỉ? 
Ông già đáp: 
- Suỵt ! Tôi chưa báo cho con cháu biết về sự phục hồi của 
thính giác.  Hôm nay tôi đến cám ơn BS, nhờ BS tôi nghe 
được các câu chuyện  của chúng nó ... và tôi đã sửa lại di 
chúc ba lần rồi! 
 
Chôn gia tài 

 
Một lão giàu có nhưng rất tham lam, ích kỷ, 
lúc nào cũng dặn dò vợ khi lão chết phải 
chôn toàn bộ vòng vàng kim cương chung 
với mình. 
Bà con bạn bè lối xóm ai cũng biết chuyện 
này và đem lòng tội nghiệp cho bà vợ xấu số. 
Ngày chôn cất lão, trong khi bà vợ đang khóc 
thương chồng thì bà bạn thân đến kề tai hỏi 
nhỏ: 
- Thế chị có chôn tài sản cho lão không? 
Bà vợ sụt sùi thỏ thẻ : 

- Của chồng mà, ông ấy đòi chôn chung thì tôi phải làm theo, nhưng tôi đã cẩn thận, bán hết thành tiền mặt 
rồi ký cho ổng cái séc rồi. 
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Chồng già vợ trẻ 
 
Một ông 70 tuổi lấy cô vợ 25 tuổi và đi hưởng tuần trăng mật.  
Đến ngày thứ tư, cô vợ trẻ trông rất phờ phạc vì chồng không 
cho rời nửa bước. Thừa lúc chồng vào nhà tắm, cô vợ lẻn 
xuống quầy cà phê của khách sạn để thư giãn. 
Chủ khách sạn hỏi: 
- Sao? Cô thấy hạnh phúc chứ? 
- Tôi mệt muốn chết đây! Ông ấy đã lừa tôi... 
- ??? 
- Ông ấy nói là đã dành dụm cả mấy chục năm nay, không dám 
xài phung phí.  
Tôi cứ tưởng là ông ấy nói về chuyện tiền bạc tài sản của ông 
ta... 
 
Chiêu kiếm vợ trẻ 
 

Bill, một ông già rất giàu có và goá vợ, tới Câu lạc bộ cùng 
với một cô tóc vàng khoảng 25 rất gợi tình và đẹp chết 
người.  
Vẻ trẻ trung yêu kiều và quyến rũ của cô làm mọi người 
choáng váng, cô âu yếm khoác tay Bill và nũng nịu lắng nghe 
từng lời nói của Bill. 
Bạn bè Bill rất ngạc nhiên. Họ kéo ông ta ra một góc, vây kín 
lại và hỏi: 
- Bill, làm cách nào mà ông kiếm được một cô bạn gái hay 
như vậy? 
- Bạn gái á? Đấy là vợ tôi! 
Mấy người bạn lại càng choáng hơn : 

- Thế làm thế nào mà ông thuyết phục cô nàng lấy ông vậy? 
- Tôi nói dối về tuổi của mình. 
Những người bạn lại hỏi: 
- Ý ông là sao? Ông đã bảo với cô ta là ông chỉ mới 50 tuổi hả? 
Bill mỉm cười đáp :  
Không, tôi bảo cô ta là tôi 99 rồi !.  
 

 


